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«Χαῖρε, τῶν ὁσίων Πατέρων ἐφάμιλλος.
Χαῖρε, Ὀρθοδόξων ὁ θεῖος διδάσκαλος».
Μεθαύριον ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει

καὶ τὴν μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νε-
κταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως. Εἴχομεν
ὑποσχεθῆ ἀπὸ τὸ καλοκαίρι, ὅταν ἔγινε λόγος διὰ
τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν Ἁγιορείτην, νὰ ὁμιλή-
σωμεν διὰ τὸν ἅγιον καὶ μάλιστα ἀπὸ τῆς ἀπό-
ψεως ὅτι ὁ Ἅγιος Νεκτάριος συνεχίζει τῶν
χρυσῶν γραμμῶν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας.

Τὸ ὄνομα «Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας» συνήθως

περιορίζεται εἰς τοὺς διδασκάλους τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας. Πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ «περίοδος
τῶν πατέρων» ἐτελείωσε. Μερικοὶ λέγουν ὅτι ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς εἶναι ὁ «τελευ-
ταῖος πατὴρ» εἰς τὴν Ἀνατολήν.

Ἀλλὰ μήπως καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδί-
της, ποὺ ἔζησε ὀλίγον βραδύτερον, δὲν θὰ ἔπρε-
πε νὰ συμπεριληφθῆ μεταξὺ τῶν Πατέρων;

Καὶ ἡ σύγχρονος θεωρία ὅτι ἡ ἐποχὴ τῶν Πα-

τέρων ἔληξε μὲ τὰς «ἑπτὰ Οἰκουμενικὰς Συνό-
δους» δὲν εἶναι πολὺ καλυτέρα, ἐφ’ ὅσον ἀπο-
βλέπει νὰ περιορίση τὸ πνευματικὸν κῦρος τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τοὺς πρώτους ὀκτὼ αἰῶνας. Καὶ
αὐτὸς ὁ περιορισμὸς δὲν εἶναι ἐπιτρεπτός. Διότι
ἔτσι ἀπορρίπτομεν τὴν ἀνεκτίμητον κληρονομίαν
τῆς βυζαντινῆς Θεολογίας. Ἀπορρίπτομεν τὸν

μέγαν Φώτιον, τὸν Συμεὼν τὸν Νέον Θεολόγον,
τὸν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν, τὸν Ἅγ. Μᾶρκον
τὸν Εὐγενικὸν καὶ τόσους ἄλλους ἱεροὺς πατέ-
ρες, ποὺ ἔζησαν μετὰ τὴν ἁγίαν Ζ΄ Οἰκουμενικὴν
Σύνοδον. Ἡ βυζαντινὴ θεολογία ἦτο ὀργανικὴ
συνέχισις τῆς πατερικῆς περιόδου. Δὲν ὑπῆρξε
καμμία διακοπή. Δὲν μετεβλήθη ποτὲ τὸ ἦθος τῆς

Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ «Φιλο-
καλία», ἡ μεγάλη αὐτὴ ἐγκυκλοπαιδεία τῆς ὀρθο-
δόξου εὐσεβείας, ποὺ περιέχει συγγράμματα
πολλῶν αἰώνων, καθίσταται εἰς τὰς ἡμέρας μας
ὁλονὲν περισσότερον ὁδηγὸς καθοδηγήσεως καὶ
διδασκαλίας δι᾽ ὅλους, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ζήσουν
τὴν ὀρθοδοξίαν μας εἰς τὴν σύγχρονον ἐποχήν.

Καὶ ἐλέγομεν τὸ καλοκαίρι ὅτι καὶ ὁ συντά-
κτης της Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀκο-

λουθεῖ καὶ αὐτὸς τὴν χρυσῆ γραμμὴν τῶν Πατέ-
ρων.

Ὅλαι αὐταὶ αἱ εἰσαγωγικαὶ σκέψεις εἶναι στε-
νότατα συνδεδεμέναι μὲ τὸν ἄμεσον σκοπόν μας.
Ποία εἶναι ἡ θέσις τοῦ Ἁγίου τοῦ αἰῶνος μας εἰς
τὴν χορείαν τῶν Πατέρων; Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
δὲν ἦτο θεωρητικὸς θεολόγος. Ἦτο μοναχὸς καὶ
ἐπίσκοπος. Δὲν ἐνδιεφέρετο δι᾽ ἀφηρημένα φι-
λοσοφικὰ προβλήματα, μολονότι ἦτο καλῶς
ἐκπαιδευμένος καὶ εἰς τὰ θέματα αὐτά. Ἐνδια-
φέρετο ἀποκλειστικῶς διὰ τὰ προβλήματα τῆς

Περὶ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὡς συγχρόνου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας

Ἡ ἀπόφασις διά τὴν ἀποστολὴν ἐλήφθη κατὰ πλειοψηφίαν, μὲ τὴν ὁποίαν συνετάχθη καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
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Ἡ κρίσις εἰς τὰς σχέσεις τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου λαμβάνει ἀνεξελέγκτους
διαστάσεις μετὰ τὴν κατὰ πλειοψη-
φίαν ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου νὰ ἀποστείλη εἰς τὸν
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τὴν ἐπι-
στολήν, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἀποστείλει
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας καὶ
Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος καὶ μὲ
τὴν ὁποίαν κατηγορεῖ τὸν Οἰκουμε-
νικὸν Πατριάρχην ὅτι ἐπιδιώκει τὴν
αὐτονόμησιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλε-
ων τῶν Νέων Χωρῶν, τὴν ἐκκλησια-
στικὴν πολυδιάσπασιν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅτι συμπεριφέ-
ρεται ὡς Ἐρντογάν νούμερον δύο το-
νίζων: Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρ-
κίας μεθοδεύει τὴν αὐτονόμησιν τῆς
Θράκης καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης τὴν αὐτονόμησιν τῶν Μη-
τροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν. Εἰς
αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴν ὁ Σεβ. Καλα-
βρύτων καὶ Αἰγιαλείας κατηγορεῖ
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην πὼς,
ὅταν ἀπέτυχε νὰ ἐκλέξη Μητροπο-
λίτην Ἰωαννίνων τὸν Ἀρχιμανδρίτην
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Μαζίου Μεγάρων,
ἐπανῆλθε, τὸν ἐξέλεξε Μητροπολί-
την Ἀδριανουπόλεως καὶ τὸν ἐτοπο-
θέτησεν ὡς ἐκπρόσωπον τοῦ Πα-
τριάρχου εἰς τὰς Ἀθήνας. Χρησιμο-
ποιεῖ δὲ διά τὸν ρόλον τοῦ Μητροπο-
λίτου Ἀδριανουπόλεως εἰς τὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ πράγματα τῆς Ἑλλάδος
τοὺς χαρακτηρισμοὺς «μπράβος»
«πράκτορας» τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου εἰς τὰς Ἀθήνας. Ὁ Σεβ.
Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων ὑπο-

στηρίζει ὅτι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μητροπο-
λίτου Ἀδριανουπόλεως ἔγινε χωρὶς
νὰ ἐρωτηθῆ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος, τονίζων ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ἔκανεν εἰσπήδησιν εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅταν τοῦτο
ἀπαγορεύεται. Ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας
καὶ Καλαβρύτων ἔθεσε πρὸ τῶν
ἱστορικῶν εὐθυνῶν των τοὺς Μητρο-
πολίτας τῶν Νέων Χωρῶν καὶ ἐζήτη-
σε νὰ συζητηθῆ ἡ ἐπιστολὴ του
ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως, ὑπὸ τῆς
συνελθούσης προσφάτως Ἱερᾶς Συν-
όδου τῆς Ἱεραρχίας. Τὸ αἴτημα
ἀπερρίφθη καὶ ἐδημιουργήθη μεγά-
λη ἔντασις, ὅταν ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας
καὶ Καλαβρύτων ἀντήλλαξε βαρυ-

τάτους χαρακτηρισμοὺς καὶ θέσεις
μὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξαν-
δρουπόλεως, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζε-
ται τὸ Φανάριον καὶ προσφάτως ἐδή-
λωσεν ὅτι ἡ ἑνότης αὐτὴ δὲν πρέπει
νὰ διαψευσθῆ. Λέγεται ὅτι Μητρο-
πολίτης τῶν Νέων Χωρῶν παρεμβαί-
νων εἰς τὴν προαναφερομένην ἔντα-
σιν (ἢ εἰς κάποιαν στιγμὴν τῆς συνε-
δριάσεως) ἐχρησιμοποίησεν ἐναντίον
τοῦ Σεβ. Αἰγιαλείας ὑβριστικάς λέ-
ξεις, τὰς ὁποίας Μητροπολῖται καὶ
κληρικοὶ δὲν ἔπρεπε νὰ χρησιμο-
ποιοῦν καὶ αἱ ὁποῖαι, ἐὰν ἀποκαλυ-
φθοῦν, τότε ὁ πιστὸς λαὸς θὰ ἀνα-
φωνήση: Δρᾶμα ἡ Ἱεραρχία.
(Εὐτυχῶς ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας δὲν ἔδω-

σε συνέχειαν).
Ἀπεκαλύφθη, ἐπίσης, καὶ δὲν διε-

ψεύσθη ὅτι ὁ Σεβ. Σισανίου κ.
Παῦλος ἀπεπειράθη νὰ συγκεντρώ-
ση ὑπογραφάς συμπαραστάσεως
ὑπὸ πολλῶν Ἱεραρχῶν πρὸς τὸν
Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἀλλὰ ἡ
προσπάθειά του αὕτη ἀνεκόπη ὑπὸ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ.
Ἱερωνύμου.

Τελικῶς ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ.
Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων κ.
Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὑπεύ-
θυνος τῶν Διορθοδόξων Σχέσεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεζητήθη
εἰς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, ἡ
ὁποία καὶ ἀπεφάσισε τὴν ἀποστολὴν
τῆς ἐπιστολῆς. Οἱ Μητροπολῖται, οἱ
ὁποῖοι ἐμειοψήφισαν προέρχονται
ἀπὸ τὰς Νέας Χώρας, αἱ ὁποῖαι
ὑπάγονται εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον. Ἐνῶ ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Τρίκκης, ὡς λέγεται, ἐτάχθη
ὑπὲρ τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐπιστολῆς
μὲ τὴν σημείωσιν ὅτι δὲν συμφωνεῖ
μὲ τοὺς βαρυτάτους καὶ μειωτικοὺς
χαρακτηρισμούς, διά τὸν Οἰκουμενι-
κόν Πατριάρχην καὶ τὸν Μητροπολί-
την Ἀδριανουπόλεως, (εἰς τὴν ἐνθρό-
νισιν τοῦ ὁποίου παρέστη ὁ νέος
Μητροπολίτης Μεγάρων καὶ Σα-

«Στροφὴ»
τῆς Διοικούσης

Ἐκκλησίας
Ὅταν ἡ Ἑλλὰς εἰσῆλθεν εἰς

τὴν «ὁδὸν» τῶν Μνημονίων καὶ
τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ
Ταμείου, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος ἤρχισε τὴν παροχὴν συσσι-
τίων εἰς τοὺς ἀναξιοπαθεῖς καὶ
μὴ κατοίκους (νομίμους καὶ πα-
ρανόμους) τῆς Ἑλλάδος. Τότε
ὁ «Ο.Τ.» διετύπωσε διά πρώτην
φορὰν τὴν θέσιν ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν ἔχει ὡς ἀποστολὴν νὰ
μετατραπῆ εἰς σύγχρονον
«Ἐρυθρὸν Σταυρὸν», ἀλλὰ ἡ
ἀποστολὴ της εἶναι πρωτίστως
σωτηριολογική. Τότε μόνον ὁ
Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπό-
λεως κ. Ἰερεμίας συνεφώνησε
μὲ τὴν θέσιν τοῦ «Ο.Τ.» τονίζων
εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὴν
ἐφημερίδα μας ὅτι ἡ θέσις αὐτὴ
εἶναι πατερική. Ἔκτοτε ἠλέγξα-
μεν πολλάκις τὴν Διοικοῦσαν
Ἐκκλησίαν διά τὴν ἀπουσίαν ἐκ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Τὴν 9ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Αἰγίνης.

Ἡ Δύσις ἐπρόδωσε τὸν Χριστόν
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀπέναντι εἰς τήν δυστυχίαν τῶν ἀδελφῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ πολύ συχνά ἀντιμετωπίζουν δυσάρεστες κατα-
στάσεις, ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές, οἱ ὁποῖες τούς πικραίνουν
καί τούς ὁδηγοῦν στήν κατάθλιψη, κάτι πού εἶναι πολύ ἀνησυ-

χητικό. Πολλές φορές καταφεύγουν καί σέ εἰδικούς ἐπιστήμονες,
ἀλλά καί σέ ἀνθρώπους ἀμφιβόλου καταρτίσεως καί ἱκανότητος. Τά
ἀποτελέσματα εἶναι συνήθως πενιχρά καί διαρκοῦν λίγο. Τά πράγμα-
τα θά ἦταν καλύτερα, ἐάν ὑπῆρχε ἀναφορά στό Θεό.

Ἡ δυστυχία στίς μέρες μας εἶναι εὐρέως διαδεδομένη καί δέν ὀφεί-
λεται μόνο στήν ἔλλειψη ὑλικῶν ἀγαθῶν. Δυστυχεῖς δέν εἶναι μόνο οἱ
φτωχοί. Εἶναι καί οἱ πλούσιοι. Θά ἔλεγα ὅτι οἱ δεύτεροι σέ μεγαλύτε-
ρο βαθμό. Οἱ χριστιανοί πρέπει νά δείχνουν ἐνδιαφέρον καί ἔμπρα-
κτη ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς τους μέ διάκριση, ἀποφεύγοντας ἐπι-
πόλαιες κρίσεις καί ἐξηγήσεις γιά τή δυστυχία τους. Τό παράδειγμα
μᾶς τό ἔχουν δώσει οἱ μεγάλοι Γέροντες, οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικά θυ-
σιάστηκαν προσφέροντας στούς δυστυχεῖς ἀδελφούς ὅ,τι εἶχαν καί
δέν εἶχαν. Καί ἦταν πολλοί αὐτοί. Κατά ἑκατοντάδες κατέφευγαν κα-
θημερινά στά ταπεινά κελιά τους, γιά νά πάρουν τήν εὐχή τους καί
νά τούς ἐμπιστευθοῦν τά προβλήματα πού τούς ἀπασχολοῦσαν.
Ἐκεῖνοι, πραγματικοί πατέρες, τούς βοηθοῦσαν μέ πολλούς τρόπους
καί τούς προέτρεπαν νά συνδεθοῦν σταθερά μέ τό Χριστό καί νά τη-
ροῦν τίς ἐντολές του.

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης τόνιζε συχνά στούς ἐπι-
σκέπτες: «Ἀγαπήσατε τόν Χριστό καί ὅλα ἐκεῖνα πού σᾶς καταπιέζουν
καί σᾶς φθείρουν, καί οἱ ἁμαρτωλές μνῆμες καί τά ἀπωθημένα, θά φύ-
γουν. Ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ θά σᾶς γιατρέψει. Εἶναι ὅπως τό φῶς, πού
ἔρχεται καί φεύγουν τά σκοτάδια». Ἐκεῖνοι πού στηρίζονται στό Χρι-
στό, πού ἔχουν πίστη καί ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοιά του νιώθουν τίς
ποικίλες καταπιέσεις, τούς πειρασμούς καί τίς πικρές ἐμπειρίες τῆς
προηγούμενης ἁμαρτωλῆς τους ζωῆς, ἀλλά καί τά ἀπωθημένα τους,
πού ἐπηρεάζουν σέ μεγάλο βαθμό τή συμπεριφορά τους, ἐντελῶς
διαφορετικά, χωρίς ὑπερβολές, ἀνυπομονησία καί ἀδικαιολόγητους
φόβους.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ὅταν γίνεται ἀποδεκτή καί συνοδεύεται
μέ ἄσκηση καί συνέπεια, εἶναι φῶς πού διαλύει τά σκοτάδια καί διευ-
κολύνει στήν ὀρθή ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων καί τήν ἀγόγγυ-
στη ἀποδοχή τῶν ὅσων ἐπιτρέπει ὁ οὐράνιος Πατέρας πάντα μέ τήν
προοπτική τῆς αἰώνιας ζωῆς, τήν ὁποία δυστυχῶς λίγοι σκέφτονται.

Οἱ κληρικοί συνήθως ἀναφέρονται γενικά καί ἀόριστα στήν ἀγάπη
πού πρέπει νά ἔχουν οἱ χριστιανοί πρός τό Χριστό, χωρίς ὅμως νά ἀνα-
φέρονται στά ἀποτελέσματα, γιατί δέν ἔχουν ἀνάλογη ἐμπειρία. Ἐνῶ
οἱ Γέροντες μιλοῦσαν μέ βάση τίς δικές τους ἐμπειρίες, ἀλλά καί τῶν
Ἁγίων, στά κείμενα τῶν ὁποίων πάντα ἐντρυφοῦσαν.

Ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, θά
᾽ναι γιά πάντα, τό ἀρχέτυπο τῆς
πιό ἀπαίσιας καί φρικιαστικῆς
προδοσίας. Ἐνῶ ὁ Χριστός τοῦ
δείχνει ἰδιαίτερη ἀγάπη ὡς τήν
τελευταία στιγμή τοῦ Μυστικοῦ
Δείπνου, «τότε εἰσῆλθεν εἰς
ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς» (Ἰω. ΙΓ΄ 27).
Ὁ Παν. Τρεμπέλας, πολύ σοφά
μεταφράζει καί ἑρμηνεύει, τό
στίχο τοῦτο: «Καί μόλις ὁ Ἰησοῦς
ἔδωσε τό κομμάτι τοῦ ψωμιοῦ
στόν Ἰούδα, ἐπειδή αὐτός παρέ-
μεινε σκληρός καί ἀσυγκίνητος
μπροστά στήν εὔνοια καί τήν τι-
μή αὐτή τοῦ Κυρίου, ὁ Θεός τόν
ἐγκατέλειψε ὁλοκληρωτικά. Κι
ἔτσι μπῆκε μέσα του ὁ σατανᾶς
καί τόν κυρίευσε».

Θυμίζω τήν προδοσία τοῦ Ἰού-
δα, γιατί, αὐτό εἶναι καί τό θέμα
μας. Καί μή ξεχνᾶμε πώς, πάντα
θά ὑπάρχουν «Ἰοῦδες», ὅπως καί
γιά τήν Πατρίδα, πάντα θά ὑπάρ-
χουν «Ἐφιάλτες»! Δυό χιλιάδες,
τώρα, χρόνια, διαδίδεται τό
Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί φωτί-
ζονται οἱ ἄνθρωποι σ᾽ Ἀνατολή
καί Δύση. Ἦταν ἐντολή τοῦ Κυ-
ρίου, πού θά κηρύσσεται γιά πάν-
τα καί παντοῦ: «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη... δι-
δάσκοντες αὐτούς» (Ματθ. ΚΗ´
19-20), καί «κηρύξατε τό εὐαγγέ-
λιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μᾶρκ. ΙΣΤ´
15).

Ἑκατομμύρια καί δισεκατομ-
μύρια σήμερα οἱ χριστιανοί.
Ἀλλά, πόσοι οἱ ἀληθινοί χριστια-
νοί; Αὐτό εἶναι τό ζητούμενο!
Ἀλλά ταυτόχρονα, αὐτό εἶναι καί
τό θλιβερό. Στή Θεία Λειτουργία
ψάλλουμε καί ὁμολογοῦμε:
«Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν»...
Ἀλλά πόσοι κράτησαν αὐτό τό
Φῶς; Τούς πιό πολλούς, ἴσως,
τούς πῆρε στό σκοτάδι ὁ σα-

τανᾶς, ὅπως τόν Ἰούδα τότε!
Αὐτό ἔχει συμβεῖ καί μέ πολ-

λούς χριστιανοὺς μεγάλων
χωρῶν, ὅπως εἶναι οἱ λαοί τῆς
Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς, πού
ἀνήκουν στή Δύση(Δυτικοί).

Εἶναι τόση καί τέτοια ἡ θρη-
σκευτική σύγχυση, ὁ ἀθεϊσμός
καί ὁ πολυθεϊσμός τῶν αἱρέσεων
καί τοῦ μουσουλμανισμοῦ (ἰσλα-
μισμοῦ), ὥστε, καθώς μεταδί-
δουν τά ΜΜΕ, ἔχουν ἑτοιμάσει
καί τό δικό τους μνημεῖο οἱ σα-
τανιστές, γιά νά τό στήσουν –κα-
θώς ζητοῦν– ἀπέναντι ἀπ᾽ τό
Λευκό Οἶκο! Ἄλλοτε οἱ Ἀμερικα-
νοὶ εἶχαν στήσει τό μεγαλύτερο
ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο.
Τώρα, καθώς δείχνουν τά γεγο-
νότα, ἡ Ἀμερική ἀντί χώρα τοῦ
Χριστοῦ καί τῆς Βίβλου, ἔχει κα-
ταντήσει χώρα τοῦ Σατανᾶ! Ναί!

Ὄχι λιγότερο καί ἡ Εὐρώπη.
«Χώρα τῆς Βίβλου» λεγόταν καί
ἡ Ἀγγλία. Τώρα; Θεέ μου! Κα-
τάντησε χώρα τοῦ Μωάμεθ καί
τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Καί μόνο; Εἶχε
προηγηθεῖ σάν χώρα τοῦ μασωνι-
σμοῦ, τοῦ σατανισμοῦ (τῆς μα-
γείας), καί τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Τώρα πιά, σχεδόν ὅλη ἡ Δύση
ἔχει –μέ εἰδική Γραφική λέξη–
«πορνεύσει». Ἔχουμε ξεπεράσει
πιά, τά Σόδομα καί τά Γόμορρα.
Παντοῦ ἔχουν ἐπικρατήσει τά
«πάθη ἀτιμίας» (λέξη τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου), καί ἡ πανσε-
ξουαλικότητα σ᾽ ὅλες της τίς
μορφές, ὥστε –πάλι κατά τόν
Ἀπόστολο Παῦλο: «αἰσχρόν ἐστι
καί λέγειν». Γιά τούς ἡγέτες τῆς
Δύσης, ἄς ἀκούσουν τί λέγει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος: «Ἀνδρός
ἐπιφανοῦς καί πολλοῖς γνωρίμου
πλημμέλεια, κοινήν ἅπασι φέρει
τήν βλάβην».

Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ἀπευθύνονται βαρύταται κατηγορίαι ἐναντίον τοῦ προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι
μεθοδεύει τὴν ἐκκλησιαστικὴν πολυδιαίρεσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν αὐτονόμησιν τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας μεθοδεύει τὴν αὐτονόμησιν τῆς Θρά-
κης καὶ ὁ Πατριάρχης τὴν αὐτονόμησιν τῶν Νέων Χωρῶν, τονίζεται χαρακτηριστικῶς εἰς τὴν ἐπιστολήν.

• Ἄλλαι βαρύταται κατηγορίαι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. • Μειοψηφοῦν διά τὴν ἀποστολὴν πέντε Σεβ.
Μητροπολῖται τῶν Νέων Χωρῶν. Ὁ Σεβ. Τρίκκης ὑπὲρ τῆς ἀποστολῆς, ἀλλὰ διεφώνησε μὲ τοὺς βαρυτάτους χαρα-
κτηρισμοὺς ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. • Διατὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς
ἀποστολῆς τῆς ἐπιστολῆς ὡς εἶχε. • Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος λέγεται ὅτι ἀνέκοψε τὴν συγκέντρωσιν ὑπογραφῶν εἰς τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. • Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος διαβλέπων ὅτι ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατράρχης ἐπιδιώκει νὰ συρρικνώση τὰ σύνορα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἕως τοῦ Ὀλύμπου, ἤλλαξε συμ-
περιφορὰν ἀπέναντί του καὶ ἐγκατέλειψε τὰς σκέψεις διά μεθοδικὴν ἀποχώρησίν του ἀπὸ τὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν.ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐλέγ-
χει τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλη-

σίας τῆς Ἑλλάδος, εἴτε διότι ὑπεδέχθησαν τὸν Πατριάρχην τῶν Ἀρμενίων
εἴτε διότι θεωροῦν τὴν «Ἐκκλησίαν» τῶν Ἀρμενίων Ὀρθόδοξον, ἐνῶ οἱ
Ἀρμένιοι εἶναι αἱρετικοί, καταδικασθέντες πρὸ δεκαπέντε αἰώνων, ὑπὸ
τῆς Ἁγίας Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἀνακοινώ-
σεως, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 27ην Ὀκτωβρίου, ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Πολλοὶ πιστοὶ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐξέφρασαν τὴν ἔκπληξή
τους καὶ τὴν εὔλογη ἀγανάκτησή τους, ὅταν πληροφορήθηκαν ἀπὸ τὰ
ΜΜΕ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὁρισμένοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ὑποδέχθηκαν τὸν “Πατριάρχη” τῶν Ἀρμενίων Ἀρὰμ τὸν Α΄, ὁ
ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τὴν χώρα μας, πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες. Κι’ αὐτὸ διό-
τι, ὅπως οἱ πάντες γνωρίζουν, οἱ Ἀρμένιοι ἀκολουθοῦν μέχρι σήμερα,
ἐδῶ καὶ 15 αἰῶνες, τὴν ἀρχαία αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, (ὄχι βέβαια
τοῦ ἀκραίου Μονοφυσιτισμοῦ τοῦ Εὐτυχοῦς, ἀλλὰ τοῦ μετριοπαθοῦς
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Σκανδαλίζουν τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν
οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοί, ὅταν ὑποδέχωνται
τὸν Πατριάρχην τῶν Ἀρμενίων ὡς Ὀρθόδοξον
• ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΑΙ, ΕΠΙ 15 ΑΙΩΝΑΣ,

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ Δ´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Τὸ περιοδικὸν «Ὁ Σωτὴρ» (1ης Νοεμβρίου 2014) προέβη εἰς τὸ ἀκόλουθον
δημοσίευμα, διὰ τὴν ἀνέγερσιν καὶ λειτουργίαν τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμέ-
νους εἰς τὸν Βοτανικόν:

«Δικαιώνονται τώρα ἀπολύτως ὅσοι ἀντέδρασαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἀντι-
δροῦν στὴν ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ τεμένους στὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν.
Ἤδη ὁ Τύπος τῆς 21ης Σεπτεμβρίου μᾶς πληροφόρησε ὅτι καὶ στὴν Ἀθήνα
γίνεται στρατολόγηση τζιχαντιστῶν μέσα σὲ παράνομα τεμένη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα
εἶναι γεμάτη ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος. Ἕνας δὲ τζιχαντιστής, τοῦ ὁποί-
ου τὰ στοιχεῖα εἶναι γνωστὰ στὴν Ἀσφάλεια, εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ μέλος τοῦ
στρατοῦ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ πολεμᾶ στὴ Συρία.

Καὶ μόνο αὐτὸ τὸ περιστατικό, ποὺ κινητοποίησε τὴν ἀστυνομία, ἡ ὁποία
κάνει τώρα ἐξονυχιστικοὺς ἐλέγχους μεταξὺ τῶν λαθρομεταναστῶν, δι-
καιολογεῖ τοὺς φόβους τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν παρουσία μουσουλμα-
νικοῦ τεμένους στὴν Ἀθήνα.

Ὅμως ὁ ἑλληνικὸς Τύπος μᾶς πληροφόρησε καὶ γιὰ τὸ τί συμβαίνει σή-
μερα στὴν Τουρκία, ἡ ὁποία μέχρι τώρα «ἔνιπτε τὰς χεῖρας της» ἐπιμένου-
σα ὅτι δὲν ἔχει σχέση μὲ τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους. «Αἴσθη-

«Ὁ Σωτήρ»: Νὰ ἐπικρατήσουν δεύτεραι,
ὡριμώτεραι σκέψεις διὰ τὸ Τέμενος

ΚΑΤ᾽ ἀρχὴ θὰ πρέπει νὰ παρατηρήσομε ὅτι στὰ βατικάνεια μέσα ἐνη-
μέρωσης, τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται συνεχὴς καὶ ὑπερβολικὴ ἀνα-
φορὰ στὴ Σύνοδο καὶ τὴ Συνοδικότητα. Πλῆθος βατικάνειων

ἀρθρογράφων ἀναφέρονται στὴ Συνοδικότητα, μὲ ἀφορμὴ κυρίως τὴν
Παπικὴ σύνοδο γιὰ τὴν οἰκογένεια. Χαρακτηριστικὸ εἶναι καὶ τὸ ἄρθρο
τοῦ Andrea Tornielli στὴν Vatican insider ἡμερομηνίας 19 Ὀκτωβρίου 2014,
ποὺ τιτλοφορεῖται μὲ τὴ φράση τοῦ Οὐνίτη ‘’ἐπισκόπου’’ Mihai Fratila, «Ἡ
Σύνοδος δὲν εἶναι ἕνα κοινοβούλιο, (καὶ ὡς ἐκ τούτου) δὲν ἀπαιτεῖται δη-
μοτικότητα» (Ιl Sinodo non é un parlamento, non abbiamo cercato popolaritá).
Ὁ Οὐνίτης ‘’ἐπίσκοπος’’ Mihai Fratila, τῆς Οὐνιτικῆς ‘’ἐκκλησίας’’ τῆς Ρου-
μανίας, ἔχει ἕδρα τὸν ‘’καθεδρικὸ’’ ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βουκουρε-
στίου.

Σίγουρα ἡ Σύνοδος δὲν εἶναι κοινοβούλιο καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἀπαι-
τεῖται δημοτικότητα, ἀλλ’ οὔτε καὶ δύναται νὰ παραχαραχθεῖ ἡ Συνοδι-
κότητα μὲ τὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο κάποιου «ἀλαθήτου-ἀμαθήτου» “ἐπι-
σκόπου’’.

Ἡ Οὐνιτικὴ “ἐκκλησία’’ Βουκουρεστίου ἢ «Ἑλληνο-καθολικὴ» Ρουμα-
νικὴ κοινότητα στὸ Βουκουρέστι, ὅπως δολίως αὐτοκαλεῖται τὸ παπικὸ
αὐτὸ μόρφωμα, εἶχε τὴν ἀπαρχή της, ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο τοῦ
Andrea Tornielli, τὸ ἔτος 1829 μὲ τὴ δημιουργία τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος κατόπιν ἀπετέλεσε τὸν Καθεδρικὸ ναὸ
τῆς Οὐνιτικῆς “Μητρόπολης’’ στὸ Βουκουρέστι. Κατ’ ἀρχὴν νὰ ἀναφέρο-
με ὅτι ἡ Οὐνία στὴ τότε Τρανσυλβανία εἶχε τὴν ἀπαρχὴ της τὸ 1700.
Ὅμως δὲν ἀναφέρεται αὐτὸ καθότι κατὰ τὴν περίοδο τῆς Παπικῆς δυ-
ναστείας στὴν Τρανσυλβανία, οἱ Παπικοὶ κατέφυγαν σὲ ἀπάνθρωπα βα-
σανιστήρια εἰς βάρος τῶν Ρουμάνων Ὀρθοδόξων, ποὺ πολὺ θὰ ζήλευαν
καὶ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα τοῦ 19ου αἰώνα.

«Ἀνήκω», ἀνέφερε ὁ Οὐνίτης “ἐπίσκοπος’’ Mihai Fratila, τῆς Οὐνιτικῆς
«ἐκκλησίας» τῆς Ρουμανίας, «στὴν ἑλληνο-καθολικὴ “ἐκκλησία’’ τῆς Ρου-
μανίας, τῆς «Ἀνατολικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας», ὅπου ἡ συλλογικότητα
ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς τῆς κοινότητας», γιὰ νὰ ὑποδείξει
ἐμμέσως τὰ περὶ δῆθεν συνοδικότητας τοῦ Παπισμοῦ. Ἂς ἀναλογιστεῖ
ὁ Οὐνίτης “ἐπίσκοπος” Mihai Fratila, τὴν κακοδοξία τοῦ “ἀλαθήτου” καὶ τὸ
παπικὸ ἐξουσιατικὸ πρωτεῖο. Ὄχι μόνο παρακωλύουν τὴ συνοδικότητα,

Αἱ δόλιαι καὶ προπαγανδιστικαὶ
ἀναφοραὶ τῶν Παπικῶν εἰς Σύνοδον

καὶ εἰς Συνοδικότητα
Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

� Ἔχει ἐκτοπισθῆ τὸ 90% τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ
τὸ Ἰράκ, ἐπισημαίνει ὁ νέος
Σεβ. Μητροπολίτης Βαγδά-
της. Σελ. 8

� Ὁ χωρισμὸς τῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν εἰς «Φανα-
ριώτας» καὶ «Μοσχοβίτας»
προβληματίζει τὸν Σεβ. Ναυ-
πάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ.
Ἱερόθεον. Σελ. 8

� Στὰ σχολεῖα ἡ πατρίδα ἀργο-
πεθαίνει... Τοῦ κ. Δημητρίου
Νατσιοῦ. Σελ. 4

� Ἡ Μασονία καὶ ὁ Πατριάρχης
Μελέτιος Μεταξάκης. Σελ. 4

� Πανηγύρεις - Τουρκολά-
γνων. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος
Χειλαδάκης. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»
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«Ἐλιποτάκτησαν» ἀπὸ τὰς ἐκδηλώσεις
διὰ τὴν ἐπέτειον τοῦ «ΟΧΙ» οἱ πολιτικοί

• Σελίς 8η

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(1ον)
Παραθέτομεν κατωτέρω τὴν

ἀξιό λογον εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθί-
μου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος (συνεδρία 7ης Ὀκτωβρίου) μὲ
θέμα: «Ἐκκλησία καὶ Ἑλληνισμός».
Αὕτη ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἐκφράζω ἀπὸ βάθους καρδίας
τὴν εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸν ἐν
Τριάδι ἅγιο Θεό, διότι μὲ ἀξιώνει νὰ
εὑρίσκωμαι καὶ νὰ ὁμιλῶ καὶ πάλιν
ἀπὸ τοῦ Βήματος τῆς Ἱερᾶς Συνό-

δου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τοῦ ὁποίου εἰση-
γήθηκα στὸ παρελθὸν θέματα
ἀφορῶντα στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας
Ἐκκλησίας, ἐν ἀναφορᾷ πάντοτε καὶ
πρὸς τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα.
Ὡριμώτατος σήμερα ὡς πρὸς τὴν
ἡλικία, ἀναμιμνήσκομαι εὐγνωμό-
νως τῶν κεκοιμημένων ἐκείνων
πνευματικῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν,
ἀοιδίμων Ἀρχιεπισκόπων καὶ Μη-
τροπολιτῶν, ἐπικαλούμενος τὰς
εὐχάς των καὶ προσευχόμενος ὑπὲρ
τῆς ἀναπαύσεως αὐτῶν. Ὅσοι μὲ
γνωρίζουν, ἀναγνωρίζουν τὴν μεγά-
λη τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη σὲ ἐκεί-

νους, ποὺ μὲ καθωδήγησαν καὶ μὲ
ἐχειροτόνησαν.

Μὲ πρόταση τοῦ Μακαριωτάτου
Προέδρου Ἀρχιεπισκόπου κυρίου
Ἱερωνύμου, ἡ ὁποία ἐνεκρίθη ὁμο-
φώνως ὑπὸ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν -
όδου ἀνετέθη στὴν ταπεινότητά
μου ἡ διαπραγμάτευση τῆς παρού-
σης εἰσηγήσεώς μου, ὑπὸ τὸν τίτλο:

«Εἰσαγωγικὰ πρέπει νὰ σᾶς πλη-
ροφορήσω ὅτι τὸν Μάρτιο τοῦ
ἔτους 1990 ἐκυκλοφορήθη ἕνα ἀπὸ
τὰ βιβλία μου (σελίδες 232) μὲ τὸν
τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ καὶ ΝΕΟΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΣΜΟΣ». Ἡ κυκλοφορία τοῦ βιβλί-
ου αὐτοῦ ὑπῆρξε ἐπιτυχής, ἰδιαίτε-
ρα δὲ ἐσχολιάσθηκε ὁ τίτλος τοῦ βι-
βλίου. Μνείαν τοῦ ὅρου «νέος
Ἑλληνισμός» ἔκαμα μὲ τὴν προσ -
φώνησή μου τῆς 31-8-1992 κατὰ τὴν
πρώτη Σύναξη τῶν Ἀρχιερέων τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στὴν Κων-
σταντινούπολη ὑπὸ τὴν προεδρία
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Μὲ ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ ἐκπροσωπού-

σαμε ὡς ἐπιτροπὴ ἐκ μέρους τῶν
Ἱεραρχῶν τῶν Βορείων Ἐπαρχιῶν,
ἡ ταπεινότης μου καὶ οἱ ἀοίδιμοι Μη-
τροπολῖται Ἰωαννίνων κυρὸς Θεό-
κλητος καὶ Γρεβενῶν κυρὸς Σέρ-
γιος, οἱ ὁποῖοι ὑπήρξαμε ὁμόφρονες
καὶ σύμψυχοι. Εἰς τὸ διάλειμμα τῶν
ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως μὲ ἐπλη-
σίασεν ὁ τότε γέρων καὶ νῦν μακα-
ριστὸς Μητροπολίτης Κισάμου καὶ
Σελίνου κυρὸς Εἰρηναῖος Γαλανά-
κης, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε ἐπὶ λέξει:
«Ὥστε ἔτσι λοιπόν; Νέος Ἑλληνι-
σμός; Πολὺ μοῦ ἤρεσεν αὐτὸς ὁ
ὅρος. Θὰ ἔχῃ συνέχεια, μάλιστα».
Καὶ εἶχε δίκιο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ
τὴν πορεία τῆς Χριστιανικῆς πίστε-
ως, ὡς νέας θρησκείας, προκειμέ-
νου αὐτὴ νὰ διαδοθῆ καὶ νὰ ἐπικρα-
τήσῃ, κατὰ τοὺς αἰῶνες μετὰ τὴν
παύση τῶν διωγμῶν, εἶναι ἕνα τερά-
στιο κεφάλαιο γιὰ τὸ Ἔθνος τῶν
Ἑλλήνων, τὸ ὁποῖο κατέγραψαν
σπουδαῖοι ἄνδρες τῶν θεωρητικῶν
ἐπιστημῶν, ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπου-

λος, ὁ Νικόλαος Λούβαρης, ὁ Γερά-
σιμος Κονιδάρης, ὁ Στίλπων Κυρια-
κίδης, ὁ Παναγιώτης Παναγιωτάκος
κ.ἄ. στὸ μνημειώδη Τόμο «ΕΛΛΑΣ»
τῆς Μεγάλης Ἑλ ληνικῆς Ἐγκυκλο-
παιδείας καὶ ἐκ τῶν ἱστορικῶν ὁ
Κωνσταντῖνος Παπαῤῥηγόπουλος.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν μεγάλων
ἐπιστημόνων καὶ τὴν συνισταμένη
τῶν διακηρύξεων καὶ τῶν διδαχῶν
τῶν ἐκκλησιαστικῶν πατέρων ἔρχε-
ται ὡς ἀνόθευτο καταστάλαγμα ἡ
σωτηριώδης ἀλήθεια, ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ἡ μεγίστη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ
στοὺς ἀνθρώπους. Ὁ δὲ Ἑλλη-
νισμὸς εἶναι τὸ μεγάλο δῶρο τῶν
Ἑλλήνων στὴν ἀνθρωπότητα. Ἐλέ -
χθη ὅτι ἡ Ἑλλάδα προσέφερε στὸν
κόσμο τὴν Δημοκρατία, ἡ Ῥώμη τὸ
Δίκαιο καὶ ὁ Χριστιανισμὸς τὴν Ἀγά-
πη. Ἡ ἄποψη αὐτὴ εἶναι ὀρθὴ μέν,
ἀλλὰ τελείως ἐλλιπής. Καὶ τοῦτο
ἐπειδὴ ὁ Ἑλληνισμός, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
Δημοκρατία προσέφερε στὸν κόσμο
καὶ τὴν φιλοσοφία, τὴν ποίηση, τὶς
καλὲς τέχνες καὶ τὴν ἀνδρεία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ὅμως σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ
τὸν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος δὲν μπο-
ρεῖ νὰ νοηθῇ ἔξω ἀπὸ τὸ μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ προσφορὰ στὸν
κόσμο εἶναι πέρα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα
μέτρα καὶ τὰ ἐπίγεια πράγματα. Ἡ
Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἁπλῆ γνώση,
εἶναι ἡ ἀλήθεια. Δὲν εἶναι ὁ νόμος
εἶναι ἡ χάρις. Δὲν εἶναι ἐπίγειος τό-
πος μόνο, εἶναι καὶ ὁ οὐρανός. Δὲν
εἶναι ὁ κοινὸς χρόνος, εἶναι ἡ
αἰωνιότητα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ διά-
πλατη ἀγκαλιὰ ἀπὸ τὰ αἱματωμένα
χέρια καὶ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἐσταυρω-
μένου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐπεκτεί-
νεται σ’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ μέχρι τὸν
Ἅδη, γιὰ νὰ ἀποδειχθῇ μὲ τὴν Ταφὴ
καὶ τὴν Ἀνάστασή του, ὅτι αὐτὴ ἡ
ἀγκαλιὰ εἶναι ἡ σωτήρια κιβωτὸς
τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὰ πελάγη καὶ
τοὺς ὠκεανοὺς τῆς πολύπαθης
ζωῆς του. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν πι-
στεύει στὴν αἰωνιότητα καὶ στὴ σω-
τηρία, δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ τί
εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γιὰ τοὺς πιστοὺς
Χριστιανοὺς ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ βε-

Ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου
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βαιότητα γιὰ τὴν σωτηρία, ὑπὸ τὶς
προϋποθέσεις ποὺ διδάσκει τὸ
Εὐαγγέλιο καὶ ἡ Ἐκκλησία.

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ, βλέπουν
τὴν Ἐκκλησία ἢ ὡς ἕνα κοινωνικὸ
παράγοντα, ἢ ὡς κύριο στήριγμα
τοῦ Ἔθνους, ἢ τὸ πιὸ ὑποτιμητικό,
ὡς δύναμη συντηρήσεως καὶ ἀνα-
χρονισμοῦ. Ἡ μαρτυρία τῶν πιστῶν,
ὡς ἐμπειρία, βίωμα καὶ ἀποτέλεσμα
τῆς πνευματικῆς ζωῆς των μέσα
στὴν Ἐκκλησία, εἶναι τὸ κεφάλαιο
τῆς «ἀπολογίας» της πρὸς τοὺς ἀπί-
στους, ποὺ ἔχουν τὴν ἀκρισία καὶ νὰ
τὴν ἐγκαλοῦν. Ὁ εὐαγγελικὸς Λό-
γος καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοση, ἐνηρμο-
νισμένα στοιχεῖα, «θεωρίᾳ τε καὶ
πράξει», μέσα στὴ μυστηριακὴ ζωὴ
τῆς Ἐκκλησίας, ἐξασφαλίζουν
στοὺς πιστοὺς ἕνα ἀστείρευτο πο-
τάμι πνευματικῆς δωρεᾶς, ποὺ δια-
ποτίζει δυναμικὰ καὶ χαριτώνει ἐσω-
τερικὰ τὴν ὕπαρξή τους. Ἡ Ἐκκλη-
σία βλέπει μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ ἀγά-
πη ὅλους, ὅσοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι
ἄπιστοι ἢ καὶ ἐχθροί της. Γι’ αὐτὸ
στὸν καθένα ἀπὸ αὐτοὺς ἐπαναλαμ-
βάνει τὴν πρόσκληση τοῦ ἀποστό-
λου Φιλίππου «Ἔρχου καὶ Ἴδε» (Ἰω.
1,47). Ὅποιος ἔλθῃ στὸ περιβόλι της
καὶ ἀληθινὰ δῇ τοὺς ἀνθοὺς καὶ
τοὺς καρπούς της δὲν πρόκειται νὰ
ξαναφύγῃ ποτέ.

ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ προνόμιο καὶ τὴν
εὐθύνη νὰ διδάσκουν τὸν λαὸ τοῦ
Θεοῦ, βλέπουν καὶ θεωροῦν ὅλα τὰ
πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα κάτω ἀπὸ
τὸ πρῖσμα τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν μπο-
ρεῖ νὰ γίνῃ διαφορετικά. Ὅλη ἡ ζωὴ
γύρω μας μαρτυρεῖ καὶ κηρύσσει
τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ
μέλλον. «Τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χρι-
στός» (Κολ. 3,11), εἶπε ὁ ἱερὸς
Παῦλος. Μὲ τὴν καλλιέργεια αὐτοῦ
τοῦ ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ φρονή-
ματος εἴδαμε στὰ νεώτερα χρόνια,
πὼς ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι
πρῶτα θεραπαινίδα μιᾶς ἐθνικῆς
ἰδέας ἢ ὑποθέσεως καὶ μετὰ ὅλα τὰ
ἄλλα. Μὲ τὴν ἄνθηση τῆς ὀρθοδό-
ξου θεολογικῆς σκέψεως ἐβεβαι-
ωθήκαμε πιὸ πολὺ ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρῶτα κιβωτὸς
σωτηρίας καὶ μετὰ ἀκολουθοῦν ὅλα
ὅσα μποροῦν νὰ χωρέσουν μέσα
σ’αὐτή. Ἔτσι ὁ λόγος μᾶς ὠθεῖ στὴ
θεώρηση αὐτοῦ, ποὺ ἀποκαλοῦμε
πατρίδα, Ἑλλάδα, Ἑλληνισμό. Γιὰ τὸ
παρελθὸν αὐτῆς τῆς συζεύξεως τῆς
Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, ἢ τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τοῦ Ἔθνους, ἔχουν γραφῆ χιλιάδες
σελίδες. Στὶς πλεῖστες ἀπὸ αὐτές,
καὶ ὅπου ἰδιαίτερα δὲν ὑπάρχει ἰδε-
ολογικὴ προκατάληψη ἢ ἀλλότρια
κοσμοθεωριακὴ τοποθέτηση, γρά-
φεται μὲ ἔμφαση πὼς ἡ Ὀρθοδοξία
ἔδωσε νέα πνοὴ ζωῆς στὸν Ἑλληνι-
σμό, ἡ δὲ Ἐκκλησία ἔσωσε τὸ
Ἔθνος μας ἀπὸ τὸν μουσουλμανικὸ
ἐξανδραποδισμὸ καὶ τὴν ἐξαφάνιση.
Στοὺς καιρούς μας εἶναι ἀνάγκη νὰ
ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν στεῖρα πα-
ρελθοντολογία τοῦ πολιτικοῦ κομ-
ματισμοῦ καὶ νὰ φύγωμε ἀπὸ τὶς
ἀνεπίκαιρες ἀντιπαραθέσεις. Κρα -
τῶντας ὡς πολύτιμο ἐφόδιο τὴν
πεῖρα καὶ τὰ διδάγματα τῆς ἀποσα-
φηνισμένης ἱστορικῆς πραγματικό-
τητος, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν θεολο-
γικὴ ἐκκλησιολογικὴ σκέψη, νὰ
ἐγκύψωμε μὲ σοβαρότητα στὸν
ὀξύτατο προβληματισμὸ τῆς ἐποχῆς
μας, ποὺ λέγεται «Νέος Ἑλληνι-
σμός». Θὰ δώσωμε λόγο στὸ Θεὸ
καὶ θὰ χλευασθοῦμε ἀπὸ τὶς ἑπόμε-
νες γενιές, ἂν δὲν σταθοῦμε ἀντά-
ξια ἐμπρὸς στὴ νέα πραγματικότητα,
ὅπως τὴν συνθέτουν οἱ κοσμογο-

νικὲς ἀλλαγὲς τῶν συγχρόνων κοι-
νωνιῶν. Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει
καὶ σήμερα στὸν Ἑλληνισμὸ τὴν
διαβεβαίωση ὅτι θὰ τὸν συγκρα-
τήσῃ ὄρθιο καὶ ἀκέραιο μέσα στὴ
θύελλα ποὺ σηκώνουν οἱ διεκδική-
σεις καὶ οἱ ἀμφισβητήσεις ἀπὸ μέ-
ρους τῶν ἐχθρῶν του. Κι’ αὐτὸ
ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία διαθέτει τὴν
ἐναργῆ αὐτοσυνείδηση, τῆς συμ-
πτώσεως μεταξὺ τῆς ἔμψυχης πα-
ρουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς
ἔμψυχης ὑπάρξεως τοῦ πληρώμα-
τός της. Πιὸ ἁπλᾶ, ἡ Ἐκκλησία στη-
ρίζει καὶ σήμερα τὸν Ἑλληνισμό,
ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἱστορικὸς λαὸς εἶναι
καὶ Ἐκκλησία καὶ Ἑλλάδα. Χρέος καὶ
ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ
βοηθήσῃ καὶ νὰ σώσῃ αὐτὸν τὸν
λαὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ λαὸς νὰ ἀντι-
ληφθῇ τὴν εὐθύνη του παραμερί-
ζοντας τοὺς ξενόφερτους δογματι-
σμοὺς, ποὺ ἤδη παραπαίουν στὴ
διεθνῆ κονίστρα τῶν λαῶν. Ὅλοι
μαζί οἱ Ἕλληνες, γιὰ νὰ σωθοῦμε.

Μὲ μιὰ ματιὰ ἀναδρομικὴ στὸ πα-
ρελθὸν θαυμάζομε τὸν ἀρχαῖο
κλασσικὸ ἑλληνικὸ πολιτισμό,
ἐκπλησσόμεθα ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς
ἐκπολιτιστικῆς κυρίως ἑλληνικῆς
ἐκστρατείας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάν-
δρου, θέτομε μαύρη ταινία στὴ
ῥωμαϊκὴ κυριαρχία μὲ τὰ ἐγκλήμα-
τα ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς πίστε-
ως καὶ μένομε ἐκστατικοὶ ἐμπρὸς
στὸ συναπάντημα τοῦ διακηρυ -
χθέντος ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ μὲ τὴν ἀνατείλασα ἐν ἐλευθε-
ρίᾳ μεγάλη καὶ ἀνθρωποσωτήρια
εὐαγγελικὴ χριστιανικὴ πίστη, ἡ
ὁποία ἐκαρποφόρησε ἐπὶ χίλια χρό-
νια τὸν ἑλληνοχριστιανικὸ βυζαν-
τινὸ πολιτισμό, τὸν μακροβιότερο
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς πολιτισμῶν. Ἀκο-
λούθησε ἡ μισερὴ σκλαβιά, κι’ ἀπὸ
τὴν τέφρα ἐξῆλθε ὁ σπινθήρας γιὰ
τὴν ἐλευθερία, καὶ ἡ λάμψη ἀπὸ τὴν
ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, τῆς παμμε-
γίστης δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν
σωτηρία μας καὶ τὴν μέλλουσα κλη-
ρονομία.

Ὁ ὅρος «Νέος Ἑλληνισμός» δὲν
σηματοδοτεῖ καὶ δὲν προσδιορίζει
μιὰ ἐπιτυχημένη καὶ σταθερὴ περίο-
δο θριάμβου τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ
Ἔθνους μας, ὅπου ὅλα πηγαίνουν
καλὰ καὶ ἐμεῖς διαβιοῦμε καλύτερα.
Ἄλλωστε οἱ δύο παγκόσμιοι πόλεμοι
ἀνέκαμψαν τὴν πορεία μας πρὸς τὴν
πρόοδο καὶ τὸν πολιτισμό. Οἱ ἐναλ-
λαγὲς στὴ ζωὴ τῶν λαῶν μὲ τὰ ὑπὲρ
καὶ τὰ κατά, εἶναι μόνιμο φαινόμενο,
μὲ τοὺς ἰσχυροὺς λαούς, ὅμως, νὰ
ἔχουν τὸ προνόμιο τῶν μακρῶν πε-
ριόδων εἰρήνης καὶ πολιτισμοῦ. Οἱ
ἀπαρχὲς τῆς δικῆς μας εὐμάρειας,
ὅταν ἔληξε ὁ ἀπεχθὴς καὶ ἀδικαίω-
τος ἐμφύλιος πόλεμος τῶν Ἑλλή-
νων, τῇ ὑποκινήσει τῶν Σλαύων
κομμουνιστῶν, ἐσκόνταψαν στὴν
περιπέτεια τῆς ἑπταετίας 19671974.
Ξεχνῶντας ὅ,τι ἄλλο, τὸ Ἔθνος μας
ἦταν τραυματισμένο ἀπὸ τὴν ἀπώ-
λεια τῆς Κύπρου τῶν Ἑλλήνων. Τὴν
Κύπρο παρωμοίασε ὁ νομπελίστας
ποιητὴς ὡς «χρυσοπράσινο φύλλο
ῥιγμένο στὸ πέλαγος». Καὶ ἐκεῖ πα-
ραπαίει ἀκόμα.

Ὅπως ἔχει γίνει ἤδη ἀντιληπτό,
ὁλόκληρη ἡ εἰσήγησή μου κινεῖται
γύρω ἀπὸ δύο πόλους. Πρόκειται γιὰ
τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὸν Ἑλλη-
νισμὸ στὴ διαμορφουμένη νέα μορ-
φή του κατὰ τὶς τελευταῖες καὶ ὑπὸ
ἐξέλιξη ἐκδοχές του. Στὸν πρῶτο
ὑπὸ ἔρευνα χῶρο, ἤτοι τῆς ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, ὅπως ἐμεῖς τὴν συν -
ειδητοποιοῦμε, διαπιστώνομε τὴν
ἀπουσία τῆς ἀνησυχίας ἀπὸ ἐμᾶς καὶ
τοὺς πιστούς της.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ
πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου, ποὺ πέ-
θανε στὴν Ἀθήνα πρὶν ἀπὸ χρόνια,
συνήθιζε νὰ λέγῃ καὶ νὰ γράφῃ πὼς
ἀπαραίτητο χαρακτηριστικὸ τῆς
ζωῆς κάθε ὑπευθύνου Χριστιανοῦ
εἶναι ἡ ἀνησυχία. Πολλὲς φορὲς
εἶχε κάμει λόγο μὲ ἰδιαίτερη ἔμφα-
ση γιὰ τὴν «ἁγία ἀνησυχία», ποὺ τὴν
καλλιεργοῦσε συνειδητὰ στοὺς συν -
εργάτες του, μὲ ἀντικειμενικο
σκοπὸ νὰ μὴ λιμνάσουν ποτὲ τὰ
πνευματικὰ διαφέροντα τῶν Χρι-
στιανῶν καὶ οἱ ἀράχνες νὰ μὴ πλέ-
ξουν ποτὲ τὸ ἐξοντωτικὸ κέντημά
τους ἐπάνω στὴ χριστιανικὴ κοινω-
νία. Ἐὰν ἐπιχειρήσωμε μιὰ ἀναγωγὴ
αὐτῆς τῆς ἰδέας - προτροπῆς στὴν
Καινὴ Διαθήκη τότε θὰ βροῦμε τὶς
ῥίζες της στὴν προτροπὴ τοῦ Κυρί-
ου. «γρηγορεῖτε οὖν. οὐκ οἴδατε
γὰρ πότε ὁ Κύριος τῆς οἰκίας ἔρχε-
ται... ἃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω. γρη-
γορεῖτε» (Μάρκ.13, 35 & 37). Τὴν
ἀνησυχία καὶ τὴν ἐγρήγορση ἀκόμη
καὶ μέχρι τοῦ σημείου τῆς διὰ τοῦ
αἵματος μαρτυρικῆς θυσίας ἐδίδα-

σκε συνεχῶς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
γράφοντας. «γρηγορεῖτε, στήκετε
ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κρα-
ταιοῦσθε» (Α´ Κορ. 16,13). Ἐὰν ἡ
ἄποψη τοῦ ἀνιδιοτελοῦς ἐκείνου
διανοητοῦ γιὰ τὴν ἀνησυχία, ἦταν
χρήσιμο κέντρισμα γιὰ τοὺς Χρι-
στιανοὺς ποὺ ἐπηρέαζε, καὶ ἂν πολὺ
περισσότερο στηρίζεται στὴν βαθύ-
τερη εὐαγγελικὴ διδασκαλία, δὲν θὰ
ἦταν καθόλου λάθος νὰ τὴν μετα-
φέρωμε ἐμεῖς σήμερα στὰ ἐκκλη-
σιαστικά μας πράγματα. Εἶναι τόσο
συνταρακτικὲς οἱ ἀλλαγὲς ποὺ
ἐπέρχονται στὴν ἀτομικὴ καὶ στὴ
δημόσια ζωὴ τοῦ συγχρόνου
ἀνθρώπου, ὥστε μόνον μύωπες ἢ
τελείως ἀδιάφοροι Χριστιανοὶ δὲν
θὰ κατώρθωναν νὰ τὶς διακρίνουν.
Μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ καταιγιστικὸ
πῦρ τῶν ποικίλων ἀναστατώσεων θὰ
ἦταν ἐγκληματικὴ ὁποιασδήποτε
μορφῆς ἡσυχία τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἀνθρώπων. Ἀντίθετα, ἡ ἀνησυχία, ἡ
δημιουργικὴ ἀνησυχία, ὁδηγεῖ ἀνα-
ποφεύκτως στὴν ἀντιμετώπιση
ὅλου τοῦ πλέγματος τῶν καιρίων
προβλημάτων, ποὺ συνθέτει ἡ ση-
μερινὴ πραγματικότης. Ἡ ἀνησυχία,
λοιπόν, εἶναι μιὰ ἀναγκαιότης γιὰ
τὴν δική μας ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Κί-
νητρο πάντοτε ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στὴν ὁποία
προσφέρομε ὁλόκληρη τὴν ζωή
μας. Αὐτὴ τὴν Ἐκκλησία τὴν θέλομε
νὰ γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο τὸ
μόνιμο προστατευτικὸ «πανδοχεῖο»
γιὰ τοὺς τόσους ὁδοιπόρους τῆς
ζωῆς, ποὺ ἄλλους τοὺς δέρνει ἡ
θύελλα τοῦ κόσμου, καὶ ἄλλους
τοὺς πληγώνουν βαριὰ οἱ «ληστὲς»
τῆς ἐποχῆς μας.

ΔΕΝ ΕΧΟΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ οἱ πνευ-
ματικοὶ ποιμένες νὰ κοιμώμαστε
ἥσυχοι. Δὲν ἔχομε δικαίωμα ἐμεῖς
ὅλοι, ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοί,
ἱεροκήρυκες, καὶ τὰ λοιπὰ λαϊκὰ τῆς
Ἐκκλησίας στελέχη νὰ χάνωμε
καιρὸ σὲ ἀνεύθυνες συζητήσεις, σὲ
ἀτελεύτητες ἔριδες καὶ ἄλλες ἐπι-
διώξεις. Ὅταν οἱ δεσποτάδες καὶ οἱ
παπάδες ἐκράτησαν μέσα στὴν
ἱστορία ὑψηλὰ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καὶ μᾶς τὴν παρέδωσαν
νὰ τὴν φυλάξωμε σὰν πολύτιμο θη-
σαυρὸ τῆς ζωῆς μας, ὁ χιτώνας της
ἦταν πορφυρωμένος ἀπὸ τὰ αἵματα
τῶν καρδιῶν καὶ τῶν σωμάτων τῶν
ἡρωϊκῶν ἐκείνων πατέρων μας.
Ἐμεῖς ὅμως πλανεμένοι ἀπὸ τὴν
γλύκα τῆς συγχρόνου ζωῆς, παγι-
δευμένοι ἀπὸ τὶς χρηματικὲς χορη-
γίες, κινδυνεύομε νὰ ἀποκοιμη-
θοῦμε βαθιὰ ἐπάνω στὰ κάστρα, ποὺ
ἐτίμησαν ἄγρυπνοι οἱ προκάτοχοί
μας. Καὶ ὅμως γύρω μας τρίζουν ἀπὸ
ὅλες τὶς πλευρὲς τὰ θεμέλια τοῦ
ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοδο-
μήματος. Ἀργά, ὕπουλα, ἀλλὰ στα-
θερά, ἄγνωστες δυνάμεις καὶ κατα-
στάσεις, ποὺ ζητοῦν νέες προσαρ-
μογὲς, μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀνοίγματα
χωρὶς τὴν δυνατότητα ἐπιστροφῆς.
Ἡ ἀντίδραση πρέπει νὰ ξεκινήσῃ μὲ
τὴν καθολική, ἄμεση καὶ δημιουρ-
γικὴ ἀνησυχία. Μὲ τὸ πύρωμα τῆς
καρδιᾶς καὶ μὲ τὴν σύνεση τῶν
ὑπευθύνων ἀνθρώπων, νὰ ξεκινή-
σωμε μὲ δυὸ ἀντικειμενικοὺς στό-
χους. τὴν ψύχραιμη ἐκτίμηση τῶν
κινδύνων ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προέρ-
χονται, καὶ τὸ ἐσωτερικὸ νοικοκύ-
ρευμά μας, μὲ πρῶτο μέλημα τὸν
πνευματικὸ ὁπλισμὸ κάθε μέλους
τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν κάνομε οὔτε
κινδυνολογία, οὔτε ὑποφέρομε ἀπὸ
ἄκαμπτο συντηρητισμό. Θέλομε τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ἑνωμένη, δυνατή, ἀνεξάρτητη, νὰ
διαθέτῃ κῦρος καὶ νὰ ἐμπνέῃ σεβα-
σμό, νὰ ἐκτελῇ τὶς ὑποχρεώσεις της
μέσα σὲ ἕνα εὐνομούμενο Κράτος
καὶ νὰ ἀσκῇ τὶς πνευματικὲς δικαιο-
δοσίες της χωρὶς περιορισμό· νὰ
ὁμιλῇ καὶ νὰ ἀκούεται· νὰ ἔχῃ ἀφω-
σιωμένους πιστοὺς καὶ νὰ στέκεται
κοντά τους σὲ ὅλες τὶς στιγμὲς τῆς
ζωῆς τους. Θέλομε τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας ὄχι μόνον σὰν ἐπίγεια
θεραπαινίδα τῶν ἐθνικῶν ἀναγκῶν
μας, ἀλλὰ καὶ σὰν κιβωτὸ τῆς σωτη-
ρίας, ποὺ στέλνει σωσμένες ψυχὲς
στοὺς οὐρανούς. Γιατί, ἢ πιστεύομε
ἢ δὲν πιστεύομε στὴ θεία ἀποστολή
της. Ἐξακολουθοῦμε νὰ ἐπιμένωμε
στὴν ἀναγκαιότητα τῆς δημιουρ-
γικῆς ἀνησυχίας, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα
δὲν τὴν βλέπομε, δὲν τὴν αἰσθανό-
μαστε. Γιὰ νὰ γίνῃ, λοιπόν, πιὸ ἀντι-
ληπτὸ τὸ πρόβλημα τῆς ἀπουσίας
τῆς ἀνησυχίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος – καὶ εἴμαστε ὅλοι
ὑπεύθυνοι γι’ αὐτό – χρειάζεται
πολλὴ προσοχή, διαρκὴς προσευχή,
καὶ συστηματικὲς ποιμαντικὲς ἐνέρ-
γειες πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις.
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Ἡ ἐπιστήμη ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξιν τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μεταθανατίου ζωῆς!

Ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου
διὰ τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Ἑλληνισμοῦ

καὶ τὴν ἔλλειψιν ἀγωνιστικότητος

Ἔτος ΛΒ´ , Ἀριθμ. 40/7 Νοεμβρίου 2014
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ (Μα-
θητοῦ Ἁγ. Βασιλείου τοῦ Νέου) «Τὸ
Μυστήριον τοῦ θανάτου». Ἅγιον
Ὄρος 2014 Σχ. 20,50x14 σσ 136.

† Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧ/ΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
(1876) ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΟΝ. - ΚΑ-
ΤΟΥΝΑΚΙΩΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
«Τὰ δάκρυα τῆς Μετανοίας». Ἅγιον
Ὄρος 2014. Σχ. 20,50x14 σσ 168.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015 ΙΕΡΑΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.
Ἀφιερωμένο στὴν Ἡμέρα τῆς Κυ-
ριακῆς. Σχ. 14,50x8,50 σσ 112.

ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΤΣΑ, ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Ἐκτρο πὲς τοῦ Οἰκογενειακοῦ θε-
σμοῦ στὴ σημερινὴ πραγματικότητα».
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΑΘΗΝΑ
2014. (Ἀνάτυπον ἀπὸ τὸ περιοδικὸν
Ἐκκλησία) Τόμος 90, τεῦχος 10 σσ
715-720. Σχ. 23,50 x 17 σσ 16.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ, Μηνιαῖο
δελτίο ἐθνικοῦ συμβουλίου γιὰ τὴν
διεκδίκηση τῶν γερμανικῶν ὀφειλῶν.
Ἀπρίλ., Μάϊος 2014.

ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΑ-

ΤΑ Διμηνιαῖον φυλλάδιον Ἐνοριακῶν
συνάξεων Ἱ. Μητρ. Ἱερα πύτνης καὶ Ση-
τείας. Ἱεράπετρα. Μάρτ. – Ἀπρίλ.,
Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. 2014.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Ἰούν. 2014. Χίος.

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Τριμηνιαῖο Περιο-
δικὸ τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Ἀπρίλ. –
Μάϊος – Ἰούν. 2014. Ἀθήνα.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ
Τριμ. Ἔκδοσης Ἱερ. Μητρ. Ὠρωποῦ
καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλ. τῶν Γνησίων
Ὀρθοδ. Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
Μάρτ. – Ἀπρίλ. – Μάϊος, Ἰούν. –
Ἰούλ. – Αὔγ. 2014.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ, μηνιαῖον
περιοδικὸν Γ.Ο.Χ. Ἀπρίλ. – Μάϊος –
Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. – Σεπτ. 2014. Κο-
ρωπί.

«ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ», ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΙΣΗ-
ΜΑΝΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014, σελ. 449.

Ὁ παρών τόμος περιλαμβάνει τά
πρακτικά τοῦ διημέρου Πανελληνίου
Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, τό  ὁποῖο
εἶχε θέμα «Τό  Μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν Προβληματισμοί - Ἐπιση-
μάνσεις, πού πραγματοποιήθηκε στίς
11 καί 12 Μαρτίου 2013 στή Θεσσα-
λονίκη.

Στόν Τόμο, μεταξύ ἄλλων, ἐκφρά-
ζεται ἡ ἀγωνία γιά τήν πορεία τῆς
θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης καί εἰδικά
τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
στήν Ἑλλάδα, ἀπέναντι στήν διαφαι-
νόμενη προσπάθεια ἀλλοίωσης τοῦ
περιεχομένου καί τοῦ προσανατολι-
σμοῦ του. 

Εἶναι χαρακτηριστικό, ὡς πρός τόν
προσανατολισμό τῆς θρησκευτικῆς
ἐκπαίδευσης, τό μήνυμα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου πρός τό Συνέδριο, στό ὁποῖο
σημειώνεται: «Ὁ χριστιανός μίαν μό-
νον γνῶσιν ἐπιδιώκει: τήν γνῶσιν τοῦ
Θεοῦ, ἥτις διαφέρει οὐσιαστικῶς ἀπό
τήν παρεχόμενην εἰς τά σχολεῖα
γνῶσιν, καθ  ̓ὅτι τυγχάνει καρπός πα-
ρατηρήσεως  ἑνός ἀντικειμένου. Διό
καί τό πρόγραμμα τῆς ἐκπαιδεύσεως
πρέπει νά εἶναι χριστοκεντρικόν καί
νά ἔχη ὡς βαθύτερον στόχον τήν
πνευματικήν καλλιέργειαν τῶν μα-
θητῶν, μέ τήν συνείδησιν ὅτι, ἐάν οἱ
μαθητές μάθουν νά ἐφαρμόζουν τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ζωήν των,
θά κερδίσουν ὄχι μόνον τήν πα-
ροῦσαν ζωήν, ἀλλά καί τήν αἰώνιον,
διότι “ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
μένει εἰς τόν αἰῶνα”». 

Σέ αὐτόν ἀκριβῶς τόν προσανα-

τολισμό θεωροῦμε ὅτι συντελεῖ τό πε-
ριεχόμενο τοῦ Τόμου, συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στή διάγνωση καί λυσι-
τελῆ ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων
πού ἔχει δημιουργήσει στόν θεολογι-
κό, ἐκκλησιαστικό καί ἐκπαιδευτικό
κόσμο τό πιλοτικό πολυθρησκευτικό
Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τό Μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν πού ἐπιχει-
ρεῖται νά ἐφαρμοστεῖ στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Διευθυντης τοῦ Ἐργαστηρίου
Ἡρακλῆς Ρεράκης

Καθηγητής Παιδαγωγικῆς
Τό Πανελλήνιο Ἐπιστημονικό Συν -

έδριο διοργανώθηκε ἀπό τό Ἐργα-
στήριο Παιδαγωγικῆς –Χριστιανικῆς
Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος Ποι-
μαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Ἡ μεγάλη συμμετο-
χή τοῦ κοινοῦ, περίπου ὀκτακόσιοι
πενήντα Σύνεδροι, ἀποτύπωσαν μέ
αὐθεντικό τρόπο τήν ἀπόλυτη ἀπο-
δοχή τοῦ Συνεδρίου καί, συνακόλου-
θα, κατέστησαν ἀναγκαῖα τήν ἔκδο-
ση τοῦ παρόντος Τόμου, ὁ ὁποῖος πε-
ριέχει χαιρετισμούς, τίς εἰσηγήσεις καί
τά πορίσματα τοῦ Συνεδρίου. Ἡ
ἀποτύπωση ἄλλωστε τοῦ περιεχομέ-
νου τοῦ Συνεδρίου καί ἡ διάδοσή του
στό εὐρύ κοινό, σέ μία ἐποχή πού τό
Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν βάλλε-
ται συστηματικά καί ἄγεται μεθοδευ-
μένα σέ τροχιά ἀλλοίωσης τῆς φυσιο-
γνωμίας του, καθίσταται ἐξαιρετικά
χρήσιμη καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημα-
σία.

Γ.Κ.Τ

ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΤΣΗ: «Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος», «Οἱ
τρεῖς Σταυροί», Ἀθήνα 2014, σελίδες 139 (Τηλ. 210-6812382).

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί εὐφροσύ-
νη ψυχῆς, παρουσιάζω τό νέο βιβλίο
τῶν ἐκδόσεων Πέτρου Μπότση, μέ
τίς δεκάδες θαυμαστά καί ἐξαίρετα
Ὀρθόδοξα πνευματικά βιβλία, ἰδι-
αίτερα τῆς ρωσικῆς καί σερβικῆς θε-
ολογίας καί νηπτικῆς ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς. Εἶναι γνωστές οἱ πολυ-
πληθεῖς μεταφράσεις τοῦ Πέτρου
Μπότση, τόν ὁποῖο καί θερμότατα
συγχαίρω γιά τό ὀρθόδοξο φρόνη-
μά του καί τίς, πραγματικά, θαυμα-
στές ἐκδόσεις του.

Τό πολύ πρόσφατο βιβλίο, πού
τώρα μᾶς προσφέρει, ἀναφέρεται
στό διάσημο νηπτικό Πατέρα καί
ἐπίσκοπο καί «ἔγκλειστο» μοναχό,
τόν ὅσιο Θεοφάνη. Πρίν σημειώσω
τά σχετικά περιεχόμενα - συγγρα-
φικά ἔργα τοῦ ὁσίου Θεοφάνη - θ᾽
ἀφήσω τόν καλό μεταφραστή καί
ἐκδότη, νά μᾶς ἐνημερώσει ὁ ἴδιος
συνοπτικά: «Ὁ ἐπίσκοπος Θεοφά-
νης ὁ Ἔγκλειστος εἶναι ὁ μεγαλύτε-
ρος Ρῶσος συγγραφέας τῆς πνευ-
ματικῆς καί τῆς μυστικῆς ζωῆς, ὄχι
μόνο τοῦ 19ου αἰώνα, ἀλλά ὁλό-
κληρης τῆς ρωσικῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἱστορίας... Λειτούργησε πολ-
λά χρόνια ὡς διδάσκαλος θεολο-
γίας, φιλοσοφίας καί λογικῆς...Ἡ
ἐπιθυμία του νά γίνει μοναχός
ἐκπληρώθηκε... Ἡ Ἐκκλησία τόν
χειροτόνησε ἐπίσκοπο... Μετά ἀπό
7 ἔτη προσφορᾶς, ἀποφάσισε νά
παραιτηθεῖ καί νά βιώσει τή μόνω-
ση καί τήν ἡσυχία. Ἔτσι σύντομα
ἀποτραβήχτηκε στό μοναστήρι τῆς
Βύσσα, ὅπου ἔζησε ὡς ἔγκλειστος

τά ὑπόλοιπα 28 χρόνια τῆς ζωῆς
του. Ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ ἔγραφε
πώς, “ὁ ὅσιος Θεοφάνης μαζί μέ
τόν ὅσιο Ἰγνάτιο Μπριαντσανίνωφ,
ἦταν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῶν ἔσχατων
καιρῶν μας, ἀπό τούς ὁποίους οἱ
σύγχρονοι χριστιανοί θά ἔπρεπε νά
λάβουν καθοδήγηση καί ἔμπνευ-
ση... Τό σύνολο τῶν ἔργων του
εἶναι ἕνας πραγματικός θησαυρός.
Τροφοδότησαν πνευματικά γενεές
γενεῶν Ρώσους μοναχούς καί
ἁπλούς πιστούς μέχρι σήμερα…”».

Σημειώνω μιά σοφῆ καί διδακτι-
κή γνώμη του, πού βρῆκα στό ὀπι-
σθόφυλλο, ἡ ὁποία λέει: «Ὅποιος
παραμένει στόν ἥλιο κι ὅποιος μνη-
μονεύει τόν Θεό, δέ θά παγώσει πο-
τέ».

Τά περιεχόμενα περιλαμβάνουν,
μετά τόν ἐκτενῆ καί διαφωτιστικό
πρόλογο τοῦ Πέτρου Μπότση, τά
ἑξῆς κεφάλαια:

Α. Παιδικά καί νεανικά χρόνια
Β. Τό ἔργο του
Γ. Ἐπιστολές του
Δ. Προφορική καί νοερά προσευ-

χή 
Ε. Οὐράνια ἀναζήτηση: Πρω-

ταρχικό ἔργο τοῦ Μοναχισμοῦ
ΣΤ. Οἱ τρεῖς Σταυροί (Τό ἀξιολο-

γώτερο κεφάλαιο, καί ὑπότιτλος βι-
βλίου)

Καί πάλι συγχαίρουμε καί εὐχα-
ριστοῦμε τόν κ. Πέτρο Μπότση.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

Η ΔΗΘΕΝ διάσταση πίστεως καὶ ἐπιστήμης
εἶναι ἕνα τεχνητὸ δίλημμα ἀπὸ τοὺς ἀθέους ψευ-
δεπιστήμονες, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ παρά-
λογο τῆς ἀθεΐας τους. Ἀντίθετα ἡ συντριπτικὴ
πλειοψηφία τῶν ἐπιστημόνων σέβονται τὴν πίστη
στὸ Θεό. Μάλιστα ἡ ἀληθινὴ ἐπιστήμη γίνεται
συχνὰ ἀπολογητικὸ βῆμα. Αἴσθηση προκάλεσε
πρὶν λίγες ἡμέρες ἡ ἀνακοίνωση ὅτι ἐπιστημο-
νικὲς μελέτες ἀπόδειξαν τὴ συνέχιση τῆς συνεί-
δησης καὶ μετὰ τὸν κλινικὸ θάνατο! «Ἐπιστήμο-
νες ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σάουθαμπτον ἀνα-
κάλυψαν ὅτι ἡ συνείδηση συνεχίζεται ἐπὶ ἀρκετὰ
λεπτὰ μετὰ τὸν κλινικὸ θάνατο, γεγονὸς ποὺ ἕως
τώρα ἐθεωρεῖτο ἀδύνατον. Στὴν μεγαλύτερη
τοῦ εἴδους μελέτη γιὰ τὶς ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες
διαπίστωσαν ὅτι ἡ συνείδηση συνεχίζεται ἀκόμα
καὶ ὅταν ὁ ἐγκέφαλος ἔχει ἀδρανοποιηθεῖ πλή-
ρως […] “Ξέρουμε ὅτι ὁ ἐγκέφαλος δὲν μπορεῖ νὰ
λειτουργήσει, ὅταν ἡ καρδιὰ ἔχει πάψει νὰ χτυ-
πάει”, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητὴς δρ Σὰμ

Πάρνια, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι ἐπίκουρος καθη-
γητὴς Ἰατρικῆς καὶ διευθυντὴς τοῦ Τμήματος
Ἔρευνας Καρδιοπνευμονικῆς Ἀνάνηψης στὸ
Πολιτειακὸ Πανεπιστήμιο τῆς Νέας Ὑόρκης, στὸ
Στόνυ Μπροὺκ (SBU). “Σε αὐτὴ τὴν περίπτωση
ὅμως, ὁ ἀσθενὴς ἐξακολούθησε νὰ ἔχει συνεί-
δηση ἐπὶ τουλάχιστον 3 λεπτὰ μετὰ τὴν διακοπὴ
τῆς καρδιακῆς λειτουργίας, ἂν καὶ ὁ ἐγκέφαλος
τυπικὰ ἀπενεργοποιεῖται μέσα στὰ πρῶτα 20-30
δευτερόλεπτα …Τὰ ἕως τώρα εὑρήματά μας
ὑποδηλώνουν ὅτι κατὰ τὰ πρῶτα λεπτὰ μετὰ τὸ
θάνατο, ἡ συνείδηση δὲν χάνεται. Τὸ ἂν φθίνει
ἀργότερα ἢ ὄχι δὲν τὸ ξέρουμε, ἀλλὰ ἀμέσως
μετὰ τὸν θάνατο ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὑπαρκτὴ”»
(Ἱστ. Τὰ Νέα). Ἔρχεται ἡ πραγματικὴ ἐπιστήμη νὰ
βεβαιώσει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σάρκα,
ὀστᾶ καὶ νερό, ὅπως μᾶς «πιπίλιζαν» τὰ αὐτιὰ οἱ
ὑλιστὲς ὡς τώρα, ἀλλὰ καὶ ἄυλο πνεῦμα, τὸ ὁποῖο
ζεῖ καὶ χωρὶς τὸ σῶμα! Νὰ δοῦμε τί ἀνοησίες
ἔχουν νὰ μᾶς ποῦν τώρα! 

Φρικιαστικὴ ἔκθεσις
τοῦ Ο.Η.Ε.
διὰ τὴν πτώχεια

ΣΟΚ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ πρόσφατη
ἔκθεση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμέ-
νων Ἐθνῶν σχετικὰ μὲ τὴ φτώχεια
στὴν ἀνθρωπότητα. «Περισσότε-
ροι ἀπὸ 2,2 δισεκατομμύρια
ἄνθρωποι στὸν πλανήτη εἶναι φτω-
χοὶ ἢ βρίσκονται στὰ ὅρια τῆς
φτώχειας, ἀριθμὸς ποὺ ἀναμένε-
ται νὰ αὐξηθεῖ λόγῳ τῆς χρηματο-
πιστωτικῆς κρίσης καὶ τῶν φυ-
σικῶν καταστροφῶν, προειδοποί-
ησε ὁ ΟΗΕ. Στὴν ἔκθεσή του γιὰ
τὸ 2014 ποὺ δημοσιοποιήθηκε στὸ
Τόκιο, τὸ Πρόγραμμα τοῦ ΟΗΕ γιὰ
τὴν Ἀνάπτυξη (UNDP) ἐπικαλεῖται
τὶς τιμὲς τῶν τροφίμων καὶ τὶς
σφοδρὲς συγκρούσεις ὡς ἄλλες
αἰτίες ἐπιδείνωσης τῆς φτώχειας.
Παρότι παγκοσμίως ἡ φτώχεια
ὑποχωρεῖ, τὸ UNDP προειδοποιεῖ
γιὰ αὐξανόμενες ἀνισότητες καὶ
«διαρθρωτικὲς ἀδυναμίες», οἱ
ὁποῖες συνιστοῦν σοβαρὲς
ἀπειλὲς στὴν καταπολέμηση τῆς
μάστιγας αὐτῆς […] σχεδὸν 1,2 δισ -
εκατομμύριο ἄν θρωποι ζοῦν ἡμε-
ρησίως μὲ ποσό, ποὺ ἰσοδυναμεῖ
μὲ 1,25 δολλάριο ἢ καὶ λιγότερο.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση, σχεδὸν
1,5 δισεκατομμύριο ἄνθρωποι
ζοῦν σὲ συνθῆκες φτώχειας σὲ 91
χῶρες τοῦ ἀναπτυσσόμενου κό-
σμου καὶ 800 ἑκατομμύρια βρί-
σκονται στὰ ὅρια τῆς φτώχειας»
(Πηγή: news247.gr)! «Λεφτὰ ὑπάρ-
χουν», ὅπως εἶχε πεῖ καὶ ὁ «δικός»
μας διαβόητος «ΓΑΠ», μόνο ποὺ
αὐτὰ βρίσκονται στὰ θησαυροφυ-
λάκια ὀλίγων, μετρημένων στὰ δά-
κτυλα τῆς μίας χειρός, τὰ ὁποῖα
προορίζονται γιὰ «ἐπενδύσεις»,
τουτέστιν γιὰ τοκογλυφία, καὶ ὄχι
γιὰ τὴν ἀπάλειψη τῆς φτώχειας
ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα! Αὐτὸς εἶναι
ὁ κόσμος μας, χωρὶς Θεό, ἀπόλυ-
τα δαιμονοκρατούμενος! 

Ἀπαράδεκτοι
βλασφημίαι κιναίδου
καλλιτέχνου!

ΕΝΑΣ ἀπὸ τοὺς πλέον προκλητι-
κοὺς καλλιτέχνες εἶναι καὶ ὁ
ἄγγλος τραγουδιστὴς Ἔλτον Τζόν,
ὁ ὁποῖος συζεῖ μὲ ἄνδρα καὶ ἔχουν
υἱοθετήσει καὶ δύο παιδιά! Δὲν
ἀρκεῖται βεβαίως στὴν ἀφύσικη
προσωπική του ζωή, ἀλλὰ τὸ «παί-
ζει» καὶ φιλόσοφος. Δεῖτε τί δήλω-
σε πρόσφατα: «Ἂν ζοῦσε στὶς μέ-
ρες μας, ὁ Ἰησοῦς θὰ ὑποστήριζε
τὸν γάμο μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων».
«Ὁ βρετανὸς καλλιτέχνης ποὺ
σχεδιάζει νὰ παντρευτεῖ τοῦ χρό-
νου “σὲ μία πολὺ ἥσυχη τελετὴ”
τὸν ἐπὶ χρόνια σύντροφό του Ντέϊ-
βιντ Φέρνις, ἰσχυρίστηκε ὅτι ὁ
Χριστὸς θὰ ἦταν ὑπὲρ τῆς ἕνωσης
αὐτῆς , διότι ἦταν - εἶπε – “γεμάτος
ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία”. “Ἂν ὁ
Χριστὸς ζοῦσε σήμερα - συνέχισε -
αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ἐπέτρεπε. Δίδαξε
τὴν ἀγάπη, τὴ συμπόνοια καὶ τὴ
συγχώρεση προσπαθώντας νὰ
ἑνώσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ αὐτὸ
ἀκριβῶς πρέπει νὰ κάνει καὶ ἡ
Ἐκκλησία” .Ὁ σὲρ Ἔλτον Τζὸν ἐξέ-
φρασε τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ ἀρχιε-
πίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι, Τζά-
στιν Γουέλμπι, “κάνει καλὴ δου-
λειὰ” καὶ ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου χαρακτηρίζον-
τάς τον ὑπέροχο. “Μὲ ἔχει ἐνθου-
σιάσει μὲ τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν
ἀνεκτικότητά του” εἶπε γιὰ τὸν
Ποντίφικα ὁ βρετανὸς τραγουδο-
ποιός, ἐπισημαίνοντας ὅτι “ὁ Πάπας
ἔκανε τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία πιὸ
"ἀνοιχτὴ" καὶ αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ
παραδειγματίσει τὴν Ἀγγλικανικὴ
Ἐκκλησία”» (Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Ὅσον
ἀφορᾶ τὴν ἐκτίμηση τοῦ προκλητι-
κοῦ τραγουδιστῆ γιὰ τὸν Πάπα καὶ
τὸν ἀγγλικανὸ Πριμάτο θὰ λέγαμε
πὼς «ὅμοιος ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει».
Ὅσο γιὰ τὸ τί θὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς
μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους τὸ ἀφή-
νουμε ἀσχολίαστο, διότι θὰ μαγα-
ρίσουμε τὸ πανάγιο ὄνομα τοῦ Κυ-
ρίου! 

«Καλλιτέχνης»
«φτύνει»
τὰς ἑλληνικὰς ἀξίας! 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ἕνα «δικό» μας καλ-
λιτεχνικὸ «μπουμπούκι» τί ξεστό-
μισε γιὰ τὶς ἀξίες μας: «Ὁ Πάνος
Χ. Κούτρας μὲ ἀφορμὴ τὴ νέα του
ταινία ἐξηγεῖ στὴ LΙFO, γιατί εἶναι
τόσο θυμωμένος μὲ τοὺς πυλῶνες
τῶν “ἑλληνικῶν ἀξιῶν”. (Στὴν ἐρώ-
τηση) στὴν ἑλληνική, ὅπως καὶ στὴ
μεσογειακή, κοινωνία ἡ οἰκογέ-
νεια εἶναι θεμελιώδης. Ποιὰ εἶναι
ἡ γνώμη σου γιὰ τὴν ἀρχετυπικὴ
ἑλληνικὴ οἰκογένεια; (Ἀπάντησε):

Φτύνω ἐπάνω της! Ὅπως φτύνω κι
ἐπάνω στὴν Ἐκκλησία. Ἀπροκάλυ-
πτα ὅμως. Αὐτὴν τὴ στιγμὴ δὲ μὲ
πολὺ θυμό. Γιατί πιστεύω ὅτι εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα κακὰ αὐτῆς
τῆς χώρας. Τὸ δόγμα “Πατρίς,
Θρησκεία, Οἰκογένεια” πρέπει κά-
ποια στιγμὴ νὰ τελειώσει. Πρέπει

κάποτε νὰ τελειώνουμε μὲ ὅλα
αὐτά! (Ἐρώτηση): Πρίν, ποὺ ἀνα-
φέρθηκες στὴ δική σου οἰκογέ-
νεια, ἔμοιαζες νὰ μιλᾶς μὲ τρυφε-
ρότητα. (Ἀπάντηση): Φυσικά. Σέ-
βομαι ἀπόλυτα τὴν οἰκογένεια τοῦ
καθενὸς καὶ τὰ συναισθήματα ποὺ
ἔχει γι' αὐτήν. Ὅπως σέβομαι ἀπό-
λυτα τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καθένας
πρέπει νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ πι-
στεύει σὲ ὁποιαδήποτε θρησκεία
θέλει. Ὅμως εἶμαι κατὰ τῆς θρη-
σκείας, καὶ κατὰ τῆς οἰκογένειας,
ἔτσι ὅπως τὴν ἀντιλαμβανόμαστε
αὐτὴν τὴ στιγμὴ» (Πηγή: www.li-
fo.gr)! Ἰδοὺ λοιπὸν τὰ ἰνδάλματα
ποὺ κατασκευάζονται γιὰ τοὺς νέ-
ους μας, ὑβριστὲς τῶν θείων, ἀπά-
τριδες, ἐχθροὶ τῆς οἰκογένειας,
ἀνήθικοι, μὲ ἕνα λόγο: ἐπικίνδυ-
νοι! 

Σατανιστικὴ τελετὴ
δημοσίας ἀπαρνήσεως
τοῦ Χριστοῦ!

Ο ΚΟΣΜΟΣ σήμερα δαιμονοκρα-
τεῖται. Τὸ βεβαιώνουν περίτρανα
τὰ τραγικὰ γεγονότα. Δεῖτε ἕνα
ἀπὸ αὐτά: «Ἀναστάτωση ἔχει προ-
καλέσει στὶς ΗΠΑ ἡ μεγάλη σατανι-
στικὴ τελετὴ ποὺ ἑτοιμάζει ὁ
Ἄνταμ Ντάνιελς, ἀρχηγὸς τῆς σα-
τανιστικῆς “Ἐκκλησίας τοῦ Ἀχρι-
μάν”. Στὴν τελετὴ σύμφωνα μὲ ὅσα
ἔχουν ἀνακοινωθεῖ ἢ διαρρεύσει
στὸν τύπο, ἀναμένεται νὰ γίνει μία
μεγάλη τελετὴ ἄρνησης τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ οἱ σατανιστὲς ἑτοιμάζον-
ται νὰ πατήσουν εἰκόνες, νὰ προ-
χωρήσουν σὲ ὁμαδικὸ ἐξορκισμὸ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ φτύ-
σουν πάνω στὴν Θεία Εὐχαριστία.
Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, Tulsa
World, οἱ τελετὲς ποὺ διοργανώνει
ὁ Ντάνιελς συνήθως περιλαμβά-
νουν σὲξ καὶ γυμνὲς ἐκδηλώσεις,
ὄχι ὅμως στὴν συγκεκριμένη τε-
λετὴ ποὺ θὰ γίνει στὸ Civic Center
τῆς Ὀκλαχόμα, γιατί τὸ ἀπαγο-
ρεύει ὁ πολιτειακὸς νόμος. Στόχος

τῶν τελετῶν αὐτῶν, σύμφωνα μὲ
τὸν Ντάνιελς, εἶναι νὰ “γλυτώσει”
τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ
τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Καθολι-
κισμοῦ [...] Πρὶν ἕνα μήνα ἡ Καθο-
λικὴ Ἐκκλησία τοῦ Κάνσας εἶχε κα-
ταγγείλει ὅτι μέλη τῆς ὁμάδας τοῦ
Ντάνιελς εἶχαν κλέψει Θεία Εὐχα-
ριστία, γιὰ νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν
στὴν σημερινὴ τελετὴ» (Πηγή: Ἱστ.
Μακελειό)! Βιάζεται ἡ σημερινὴ
ἀνθρωπότητα νὰ «ξεφορτωθεῖ»
τὸν «κακὸ» Χριστὸ καὶ νὰ ἀσπασθεῖ
τὸν «καλὸ» Σατανᾶ! Τὰ ἔσχατα τῆς
ἱστορίας εἶναι προφανῶς πολὺ πιὸ
κοντὰ ἀπὸ ὅσο ὑπολογίζαμε! Ἀδελ-
φοί, ἀγρυπνεῖτε καὶ μὴ καθεύδετε,
τὸ τέλος ἐγγύς! 

Αἱ καταστροφικαὶ
συνέπειαι τῆς Γιόγκα

Η ΓΙΟΓΚΑ ἔχει μπεῖ γιὰ τὰ καλὰ
στὴ ζωὴ χιλιάδων ἀνθρώπων, οἱ
ὁποῖοι προσμένουν ἀπὸ τὴν σύγ-
χρονη εἰδωλολατρικὴ ἀνατολὴ τὴ
σωτηρία τους. Μόνο ποὺ οἱ εἰδή-
σεις γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς
ἰνδουιστικῆς αὐτῆς θρησκευτικῆς
τελετουργίας, διότι γιὰ τέτοια
πρόκειται, εἶναι ὅτι συχνὰ εἶναι κα-
ταστροφικά. Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Μὲ ἀσκήσεις γιόγκα κατηγο-
ρεῖται 42χρονος κάτοικος Ρόδου
ὅτι κατόρθωσε νὰ ἐξασθενήσει
ὅλες τὶς δυνάμεις 36χρονης Ἀμε-
ρικανίδας καὶ νὰ τὴ βιάσει! […]
Σύμφωνα μὲ τὴν καταγγελία ποὺ
ἔγινε στὴν ἀστυνομία, ἡ Ἀμερικα-
νίδα εἶπε ὅτι οἱ ἀσκήσεις ποὺ τῆς
ἔκανε ὁ 42χρονος τὴν χαλάρωσαν
τόσο πολύ, ποὺ δὲν εἶχε κουράγιο
νὰ ἀντιδράσει στὸ παραμικρὸ καὶ
ἔνιωθε σὰν νὰ εἶχε χάσει μέρος
τῶν αἰσθήσεών της. Ὅταν
συνῆλθε διαπίστωσε ὅτι ὁ 42χρο-
νος τὴν εἶχε βιάσει» (Πηγή: rodia-
ki.gr)! Τὰ λεγόμενα ἀνατολικὰ θρη-
σκεύματα, μὲ τὸν ἀπίστευτο πρω-
τογονισμό τους καὶ τὶς νοσηρὲς
ἀπροκρυφιστικές τους πρακτικὲς
ἔχουν σαφέστατα δαιμονικὸ χα-
ρακτήρα, διότι σκοπὸ ἔχουν τὴν
καταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
ἰνδουιστικὴ γιόγκα στόχο ἔχει νὰ
ἀποκόψει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν
πραγματικότητα, νὰ τὸν στρέψει
καὶ νὰ τὸν «βυθίσει» στὸν ἑαυτό
του, προκειμένου νὰ αὐτολυτρω-
θεῖ ἀπὸ τὸν ἐπίσης δαιμονικὸ «νό-
μο» τοῦ Κάρμα, μὲ διάφορες
ἀσκήσεις, οἱ ὁποῖες τὸν ἐξουθε-
νώνουν καὶ τὸν καθιστοῦν ἄβουλο
καὶ ἀντικοινωνικὸ ὄν, ἕρμαιο τῶν
«κοσμικῶν δυνάμεων», οἱ ὁποῖες
γιὰ μᾶς εἶναι δαιμονικὲς δυνάμεις!
Τὸ πάθημα τῆς ἄτυχης ἀμερικανί-
δας εἶναι πάθημα ρουτίνας γιὰ
ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τέτοιες
πρακτικές! 

Κατάληψις
τῆς Δύσεως
ἀπὸ τὴν «ἀνατολικὴν
πνευματικότητα»!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ παραπάνω
σχολίου, θέλουμε ἐπισημάνουμε
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁλόκληρος ὁ ἀπο-
στατημένος δυτικὸς «χριστια-
νικὸς» κόσμος, (μὴ ἑξαιρουμένης
καὶ τῆς πατρίδος μας), ἔχει κυρι-
ευθεῖ ἀπὸ τὴν «ἀνατολικὴ πνευμα-
τικότητα», ἤτοι: ἀπὸ τὰ θρησκεύ-
ματα τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, μὲ ὅλο
τους τὸν πρωτογονισμό, τὸ παρά-
λογο καὶ τὸν ἀποκρυφισμό. Ἀμέ-
τρητες παραφυάδες τοῦ Ἰνδουι-
σμοῦ, τοῦ Βουδισμοῦ, τοῦ Κουμ-
φουκιανισμοῦ, τοῦ Τζαϊνισμοῦ,
τοῦ Ταοϊσμοῦ καὶ τῶν ἄλλων σύγ-
χρονων εἰδωλολατρικῶν θρη-
σκευμάτων τῆς Ἀνατολῆς εἰσέβα-
λαν στὴν ἄνυδρη πνευματικὰ Δύ-
ση καὶ τὴν κατέκτησαν μὲ τὴν δι-
κή τους «πνευματικότητα», ὅπως
εἶχε «προφητεύσει» ὁ διαβόητος
γκουροὺ Σουάμι Βιβεκανάντα στὶς
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα, προτρέ-
ποντας: «Σήκω Ἰνδία γιὰ νὰ κυρι-
εύσεις τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὴν
πνευματικότητά σου»! Μόνο ποὺ ἡ
«πνευματικότητα» αὐτὴ δὲν ἔχει
σχέση μὲ τὴ γνήσια χριστιανικὴ
πνευματικότητα, ὡς δωρεὰ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ πρόκειται
γιὰ δαιμονικὴ κατάσταση, ἡ ὁποία
ἀντὶ νὰ γαληνέψει τὸν ἄνθρωπο,
τὸν δαιμονίζει καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν
καταστροφή! Ὁ ἀποξενωμένος
δυτικὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ βίωση
τῆς γνήσιας ἁγιοπνευματικῆς
ἐμπειρίας, ἡ ὁποία βιώνεται μόνο
μέσα στὴν Ὀρθοδοξία μας, ἔγινε
ἀποδέκτης τῆς δαιμονικῆς «πνευ-
ματικότητας», μὲ τὶς ὀλέθριες συν -
έπειές της. Πληροφοριακὰ ἐπιση-
μαίνουμε, πὼς αὐτὴ ἡ «πνευματι-
κότητα» ἐκφράζει τὸ σατανικὸ
«ρεῦμα» τῆς λεγομένης «Νέας
Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας
ἐφιλοξένησε τοὺς παπικούς,

ποὺ ἵδρυσαν
οὐνιτικὴν «ἐκκλησίαν»

εἰς τὴν χώραν του!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ καὶ ὅμως ἀληθι-

νό: ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας
δεξιώθηκε τοὺς ἱδρυτὲς οὐνίτι-
κης «ἐκκλησίας» στὴ Ρουμανία!
«Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης
Ρουμανίας Δανιὴλ δέχθηκε τὴν
ἐπίσκεψη τοῦ Καρδινάλιου Le-
onardo Sandri, ὑπεύθυνου τοῦ
Συμβουλίου τῶν Ἀνατολικῶν
Ἐκκλησιῶν στὸ Βατικανό. Ὁ
Καρδινάλιος συνοδευόταν ἀπὸ
τὸν παπικὸ “Ἀρχιεπίσκοπο”
Βουκουρεστίου Ioan Robu καὶ
ἀπὸ τὸν “ἐπίσκοπο”Mihai Frati-
la (ΟΥΝΙΤΗ), “ἐπίσκοπο” τῆς νέ-
ας ἑλληνο-καθολικῆς (ΟΥΝΙΤΙ-
ΚΗΣ) Μητρόπολης Βουκουρε-
στίου. Μετὰ τὴ συνάντηση στὴν
Πατριαρχικὴ κατοικία, ὁ Καρδι-
νάλιος Leonardo Sandri δήλω-
σε: «Ἦρθα στὴ Ρουμανία γιὰ νὰ
εἶμαι κοντὰ στὴν ἑλληνο- καθο-
λικὴ Ἐκκλησία (ΟΥΝΙΤΙΚΗ)
αὐτὲς τὶς μέρες στὴν ἐγκατά-
σταση τοῦ νέου ἐπισκόπου, Mi-
hai Fratila καὶ σκέφτηκα, στὸ
πλαίσιο αὐτό, ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ
ἐπισκεφθῶ καὶ τὸν Μακαριώτα-
το Πατριάρχη τῆς Ρουμανικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Δανιήλ,
γιὰ νὰ τοῦ μεταφέρω τὸ χαιρε-
τισμὸ τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητας τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου Α´, ὁ ὁποῖος
εἶναι μεγάλος θαυμαστὴς τόσο
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς
Ρουμανίας ὅσο καὶ τοῦ Μακα-
ριωτάτου Πατριάρχη Δανιὴλ»
(Ἱστολ. Ἀκτῖνες)! Μὲ ἄλλα λό-
για: ὁ αἱρετικὸς παπικὸς καρδι-
νάλιος πῆγε στὴ Ρουμανία γιὰ
νὰ ἱδρύση ψευτορθόδοξη οὐνί-
τικη «ἐκκλησία», γιὰ νὰ παρα-
πλανᾶ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ
νὰ τοὺς κάνει παπικοὺς καὶ ὁ
Ὀρθόδοξος Πατριάρχης τοὺς
ἀντάμειψε μὲ τὴ φιλοξενία του!
Ἔδωσε τὸ παράδειγμα στοὺς
πιστούς του νὰ τὸν μιμηθοῦν
καὶ νὰ τιμήσουν καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ
σειρὰ τοὺς τὴν οὐνίτικη
«ἐκκλησία»! Ἰδοὺ ἡ κατάντιά
μας!

Στίς 7 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ

ὁσίου καί θαυματουργοῦ Λα-
ζάρου τοῦ Γαλλησιώτου. Ὁ
ὅσιος Λάζαρος καταγόταν ἀπό
τήν Μαγνησία τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας καί ἔζησε στίς ἀρχές τοῦ
11ου αἰώνα . Ὅταν γεννήθηκε
φάνηκε θεῖο φῶς καί στάθηκε
ἀμέσως ὄρθιος καί προσευχό-
ταν, προμηνύοντας μέ τό θαῦ -
μα αὐτό ὁ Θεός τήν καθαρό-
τητα τοῦ δούλου του. Ὁ ὅσιος
ἀπό μικρός θαυμαζόταν γιά
τήν ἐξυπνάδα του καί τίς ἀρε-
τές του. Σέ νεανική ἡλικία ἀνε-
χώρησε γιά τούς ἁγίους Τό-
πους, ὅπου στήν Μονή τοῦ ἁγί-
ου Σάββα ἐκάρη μοναχός καί
χειροτονήθηκε ἱερέας, παρέ-
μεινε δέκα χρόνια καί ὑπερέ-
βαλε ὅλους τούς μοναχούς
στήν ἀρετή. Μετά ἀπό θεία προσταγή γύρισε
στήν πατρίδα του καί ποθώντας τήν ἡσυχία ἀπο-
σύρθηκε στό Γαλλήσιο ὄρος, ὅπου ἐκεῖ πολε-
μήθηκε ἀνελέητα ἀπό τούς δαίμονες. Ἦταν δέ

τόση ἡ χάρις του, ὥστε κάποτε
εἶδε ἕνα στῦλο πύρινο, ὁ
ὁποῖος ἔφτανε στόν οὐρανό
καί ἀνεβοκατέβαιναν σ΄ αὐτόν
ἄγγελοι ψάλλοντας. Στόν τόπο
ἐκεῖνο ἀργότερα ἔκτισε Ναό
τῆς Ἀναστάσεως καί ἕνα
στῦλο χωρίς στέγη, στόν ὁποῖο
κατοίκησε ταλαιπωρώντας τόν
ἑαυτό του μέ τό κρύο καί τήν
ζέστη, μέ νηστεία καί προσευ-
χή, ἐπιτελώντας θαύματα καί
νουθετώντας τούς μοναχούς,
πού εἶχαν ὑποταχθεῖ σ᾽ αὐτόν·
μάλιστα ἀξιώθηκε καί τοῦ προ-
φητικοῦ χαρίσματος. Προγνω-
ρίζοντας τήν κοίμησή του με-
τά ἀπό ἔκκληση τῶν μοναχῶν
παρακάλεσε τόν Θεό νά τοῦ
χαρίση περισσότερα χρόνια
ζωῆς. Ὁ Θεός εἰσάκουσε τόν
δοῦλο του καί παράτεινε τήν

ζωή του δεκαπέντε χρόνια. Ὁ ὅσιος Λάζαρος
σέ ἡλικία ἑβδομήντα δύο χρόνων ἐξεδήμησε
πρός τόν Κύριο, ἀφήνοντας  πίσω του πλέον
τῶν ἐννιακοσίων μοναχῶν.     

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσ -
εχῆ Δευτέραν 10 Νοεμβρίου
καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
π. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ, μὲ θέ-
μα:
«Τὸ θαῦμα κατὰ τὸν Ἅγιον

Νεκτάριον».
Τὴν Δευτέραν 17 Νοεμβρί-

ου δὲν θὰ γίνει ὁμιλία .
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ -
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτήν.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφημερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν -
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206,
ΦΑΞ 210 38 28 518. Ἐκδότης·
Ἰωάννης Καρατζένης, Παναγί -
ας Ἐλευθερωτρίας 51 Κη φισιά.
Διευθυν τὴς Συντάξεως· Γεώρ -
γιος Ζερβός, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υ πεύ θυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταν τῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
Δρο σιά. Τύποις «᾿Ορ  θο δό ξου
Τύ που» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981). 

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδρομεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ -
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐ θύ -
νην τῶν γραφομένων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπη-
τούς μας συνδρομητάς ὅτι δύ-
νανται νά καταθέτουν τήν συν-
δρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς
τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό
ὄνομα «Πανελλήνιος Ὀρθόδο-
ξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασμοῦ
129/296140-76.

Διά τούς ἀγαπητούς συνδρο-
μητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ
εἶναι: GR 1201101290000012929
614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπε-
ζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπι-
κόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα
ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀπο-
κλειστικῶς καί μόνον εἰς τὰς συν-
δρομάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν
ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»



Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική παιδεία
ἀποτελεῖ τό περιεχόμενο τοῦ σχο-
λικοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν ἐδῶ καί ἑκατόν ἐνενηντα-
τρία χρόνια, ὅλα δηλαδή τά χρόνια
τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλληνικοῦ κρά-
τους. Καί γιατί αὐτό; Διότι στήν
ὀρθόδοξη πίστη χρωστᾶ τήν ὕπαρ-
ξή του ὁ σύγχρονος ἑλληνισμός.
Διότι κατά τήν περίοδο τῆς τουρ-
κοκρατίας ὅποιος ἐξισλαμιζόταν,
ταυτόχρονα ἐκτουρκιζόταν. Ἀπέ-
βαλε καί γλῶσσα καί ἤθη καί ἔθιμα
καί ἐθνική συνείδηση γιά πάντα.
Ἄρα ὅλοι οἱ σημερινοί Ἕλληνες
προερχόμαστε ἀπό ὅσους ἐπέμε-
ναν τότε, παρά τίς φρικτές κακου-
χίες τίς ὁποῖες ὑφίσταντο, νά εἶναι
χριστιανοί ὀρθόδοξοι. Ἐκτός
αὐτοῦ, πρέπει νά ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψη,
ὅτι τά ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων,
τά ὁποῖα σήμερα διαθέτουμε, σώ-
θηκαν ἐπειδή οἱ βυζαντινοί μονα-
χοί τά ἀντέγραφαν σέ νέα, πολλές
φορές περίτεχνα, χειρόγραφα καί
ἔτσι δέν καταστράφηκαν. Οἱ δέ πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας τά χρησιμο-
ποιοῦσαν καί συχνά τά ἀνέλυαν καί
τά ὑπομνημάτιζαν, ὅπως οἱ δύο λό-
γιοι ἅγιοι Φώτιος Κωνσταντινουπό-
λεως ὁ μέγας καί Εὐστάθιος Θεσ-
σαλονίκης ὁ Κατάφλωρος. Γιά
ὅλους αὐτούς τούς λόγους τό
πρῶτο ἑλληνικό Σύνταγμα, τό
ὁποῖο συντάχθηκε στήν Ἐπίδαυρο
τό 1822 ὅριζε ὅτι «Ὅσοι αὐτόχθο-
νες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς
Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν,
εἰσίν Ἕλληνες». Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θε-
όδωρος Κολοκοτρώνης ὁμολογεῖ:
«ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, εἴπαμε
πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα
ὑπέρ Πατρίδος».

Γι᾽ αὐτό καί μέχρι σήμερα, ὅλα
τά ἑλληνικά Συντάγματα εἶναι συν-
τεταγμένα «Εἰς τό ὄνομα τῆς
Ἁγίας καί Ὁμοοουσίου καί Ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος» καί ὁρίζεται ἀπό τό
3ο ἄρθρο, παρ. 1 τοῦ ἰσχύοντος
Συντάγματος (τοῦ 1975, ἀναθ.
2008) ὅτι «ἐπικρατοῦσα θρησκεία
στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς
Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας, πού γνωρίζει κεφαλή της τόν
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό». Τό δέ
ἄρθρο 16 παρ. 2 ὁρίζει ὅτι «Ἡ παι-
δεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή
τοῦ Κράτους καί ἔχει σκοπό τήν
ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική
καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων,
τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρη-
σκευτικῆς συνείδησης καί τή διά-
πλασή τους σέ ἐλεύθερους καί
ὑπεύθυνους πολίτες». Ἐπειδή λοι-
πόν ἡ ἐπικρατοῦσα πίστη στήν
Ἑλλάδα, αὐτή στήν ὁποία ἀποκλει-
στικῶς καί μόνον χρωστᾶ ἡ Ἑλλά-
δα τήν ὕπαρξή της, εἶναι ἡ ὀρθό-
δοξη χριστιανική, γι᾽ αὐτό εἶναι καί
τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
ὀρθόδοξο χριστιανικό. Τό ἀναφαί-
ρετο δικαίωμα νά ἀπολαμβάνει ὁ
ὀρθόδοξος χριστιανός τήν ὀρθό-
δοξη χριστιανική παιδεία, ἐνισχύε-
ται καί ἀπό τό ἄρθρο 13 παρ. 1 τοῦ
Συντάγματος, τό ὁποῖο ὁρίζει ὅτι
«Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς
συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη».
Κανένας ἑπομένως δέν δικαιοῦται
νά στερεῖ ἀπό τούς ὀρθοδόξους
χριστιανούς μαθητές τήν ὀρθόδο-
ξη χριστιανική παιδεία, τήν ὁποία
ἀπολαμβάνουν στά δημόσια σχο-
λεῖα, οὔτε νά καταφέρεται εἰς βά-
ρος τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ.

Περαιτέρω κατοχύρωση προσ -
φέρει καί ὁ Νόμος 1566/85 «δομή
καί λειτουργία πρωτοβάθμιας καί
δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης καί
ἄλλες διατάξεις», ὁ ὁποῖος στό
ἄρθρο 1, παρ. 1 ἀναφέρει ὅτι «ὑπο-
βοηθεῖ τούς μαθητές: α) Νά γίνον-
ται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημο-
κρατικοί πολίτες, νά ὑπερασπίζον-
ται τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν
ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας
καί τή δημοκρατία, νά ἐμπνέονται
ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, τή
ζωή καί τή φύση καί νά διακατέ-
χονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα
καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθό-
δοξης χριστιανικῆς παράδοσης».
Στό δέ ἄρθρο 6 παρ. 2 ἀναφέρει ὅτι
ἡ ἐκπαίδευση στό λύκειο βοηθεῖ

τούς μαθητές: «Νά συνειδητο-
ποιοῦν τή βαθύτερη σημασία τοῦ
ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ἤθους καί
τῆς σταθερῆς προσήλωσης στίς
πανανθρώπινες ἀξίες καί νά κατα-
νοοῦν τή σπουδαιότητα τοῦ δημο-
κρατικοῦ διαλόγου καί τῆς συμμε-
τοχῆς σέ συλλογικές δραστηριό-
τητες». 

Θά ἐξετάσουμε κι ἕνα ἀκόμη ζή-
τημα: τί ἔχει ἡ ὀρθόδοξη χριστια-
νική παιδεία νά προσφέρει στό
μέλλον τῶν παιδιῶν μας, στή ζωή
τους, στήν ψυχοπνευματική τους
ἀνάπτυξη. Ἡ ἀπάντηση εἶναι, ὅτι
προσφέρει τίς καλύτερες ἀρχές
ζωῆς, τίς ὁποῖες κανένα σύστημα,
θρησκευτικό, πολιτικό, φιλοσοφι-
κό δέν ἔχει προσφέρει παγκο-
σμίως καί διαχρονικῶς. Ποιές
εἶναι αὐτές; Ἄς δοῦμε τίς βασικό-
τερες: «ἀγα πᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω.
15,17), «ἀγα πᾶτε τούς ἐχθρούς
ὑμῶν» (Μτ 5, 44), «εἴ τις θέλει
πρῶτος εἶναι, ἔστω πάντων ἔσχα-
τος καί πάντων διάκονος» (Μρ
9,35), «καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς ποιεῖτε
αὐτοῖς ὁμοίως» (Λκ 6,31), «δικαιο-
σύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί
τῆς γῆς» (Ἡσ. 26, 9).

Καί γεννᾶται ἐδῶ τό ἐρώτημα:
γιατί νά θέλει νά ἀπαλλαγεῖ κάποι-
ος ἀπό αὐτές τίς ἀρχές ζωῆς; Ποι-
όν βλάπτουν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι, ὅτι
οἱ ἀρχές αὐτές δέν βλάπτουν κα-
νένα σέ καμμία περίπτωση. Ὅμως
φοιτοῦν στά ἑλληνικά σχολεῖα καί
παιδιά, τά ὁποῖα δέν προέρχονται
ἀπό ὀρθόδοξες χριστιανικές οἰκο-
γένειες καί γι᾽ αὐτό χορηγεῖται σέ
αὐτά ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπό
τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μάθημα
θρησκευτικῶν. Θά μποροῦσε νά
βλάψει τό μάθημα τά παιδιά αὐτά;
Κατά κανένα τρόπο. Διότι τό μάθη-
μα λειτουργεῖ πολυτροπικά. Ἀνα-
πτύσσει τήν ἤδη ὑπάρχουσα ὀρθό-
δοξη χριστιανική θρησκευτική συν -
είδηση τῶν ἤδη βεβαπτισμένων
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, καί ἁπλῶς
ἐνημερώνει τούς μή ὀρθοδόξους
χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν
νά πληροφορηθοῦν, τί εἶναι αὐτή ἡ
πίστη ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ζωή, ἱστο-
ρία καί πολιτισμό τῶν Ἑλλήνων
ἐδῶ καί εἴκοσι ὁλόκληρους αἰῶνες.
Καί πράγματι, ἀρκετοί ἑτερόθρη-
σκοι μαθητές, μέ τή σύμφωνη γνώ-
μη τῶν οἰκογενειῶν τους, δέν κά-
μουν χρήση τοῦ δικαιώματος
αὐτοῦ. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, τό δικαίωμα
ἀπαλλαγῆς ἐξακολουθεῖ νά ὑφί-
σταται, ὥστε νά μή ὑπάρχει κἄν
ὑποψία, ὅτι εἶναι δυνατόν ἀνήλικοι
ἑτερόθρησκοι ἤ ἄθρησκοι νά πα-
ρασυρθοῦν καί νά προσχωρήσουν
στήν ὀρθόδοξη πίστη.

Πέραν τούτων, ἐάν ἐπιμένει ὁ
ὁποιοσδήποτε δημόσιος ὑπάλλη-
λος νά προτρέπει κατά τόν ὁποιον-
δήποτε τρόπο, προφορικῶς, ἐγ -
γρά  φως, μέ διανομή ἐντύπων ἤ
ἀνάρτηση πινάκων σέ σχολεῖο ἤ μέ
ἠλεκτρονικά μέσα ἀνήλικους μα-
θητές, μέλη τῆς ὀρθόδοξης χρι-
στιανικῆς Ἐκκλησίας νά ἀπαλλα-
γοῦν ἀπό τό ὀρθόδοξο χριστιανικό
μάθημα θρησκευτικῶν, ἔχει δια-
πράξει παραβίαση τῶν ἄρθρων 13
καί 16 τοῦ Συντάγματος, τά ὁποῖα
προαναφέραμε. Τό ἴδιο ἰσχύει καί
γιά τούς ἐκλεγμένους ἀντιπροσώ-
πους τοῦ λαοῦ μας, πρᾶγμα τό
ὁποῖο πρέπει νά προσεχθεῖ ἰδιαίτε-
ρα, ὥστε νά μή ὑπάρξουν τέτοια
κρούσματα. Ἐάν βουλευτής κατα-
φερθεῖ δημόσια εἰς βάρος τοῦ δι-
καιώματος τῶν ὀρθοδόξων χρι-
στιανῶν νά ἀπολαμβάνουν τήν
ὀρθόδοξη χριστιανική παιδεία,
πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ἔχει ἤδη πα-
ραβιάσει τό Σύνταγμα.

Ὅπως θά ἔγινε ἤδη ἀντιληπτό,
τό δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἀπό τό
συγκεκριμένο μάθημα προβλέφθη-
κε γιά μή ὀρθοδόξους χριστιανούς
καί ἰσχύει γι᾽ αὐτούς. Ἐπειδή ὑπῆρ -
ξαν παρεξηγήσεις ἐπί τοῦ θέματος,
ἐκδόθηκε, κατόπιν προσφυγῆς στή
δικαιοσύνη, ἡ δικαστική ἀπόφαση
115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετεί-
ου Χανίων, ἡ ὁποία διευκρινίζει, ὅτι
ὀρθόδοξος χριστιανός μαθητής

δέν ἀπαλλάσσεται ἀπό τό ὀρθόδο-
ξο χριστιανικό μάθημα θρησκευ-
τικῶν. Τονίζει λοιπόν (στή σελίδα
26) ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση ὅτι: «δέν
νοεῖται ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν ἐντασσόμενο
μάλιστα στόν κορμό τῶν μαθημά-
των γενικῆς ἐκπαίδευσης γιά μα-
θητή χριστιανό ὀρθόδοξο γιά «λό-
γους θρησκευτικῆς συνείδησης»,
ἀφοῦ ἡ ἀνάπτυξη αὐ τῆς εἶναι συν-
ταγματική ἐπιταγή δεσμευτική τό-
σο γιά τήν Πολιτεία ὅσο καί γιά τόν
ἀποδέκτη αὐτῆς μαθητή χριστιανό
ὀρθόδοξο πού συμπράττει στήν
ὑλοποίησή της».

Ἡ ἀπόφαση αὐτή συνεπικου-
ρεῖται καί ἀπό τήν ἀπόφαση 301
/2014 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου
Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία δέχεται ὅτι ὀρ -
θῶς διευθυντής σχολείου ἀπέρρι-
ψε αἴτημα ἀπαλλαγῆς μαθήτριας
κρίνοντας ὅτι «μόνο ἑτερόδοξοι,
ἑτερόθρησκοι καί ἄθεοι μαθητές,
ὅταν ἐπικαλοῦνται λόγους θρη-
σκευτικῆς συνείδησης, μποροῦν
νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό ἐν λόγῳ μά-
θημα». 

Ἡ δικαστική ἀπόφαση 115/2012
τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων
ἔχει πανελλαδική ἰσχύ καί δέν ἐπι-
τρέπεται νά ἀκυρωθεῖ ἀπό ἄλλο δι-
καστήριο, ἡ δέ ἐφαρμογή της εἶναι
ὑποχρεωτική γιά τούς δημοσίους
ὑπαλλήλους, ὅπως καί ὁποιασδή-
ποτε ἄλλης δικαστικῆς ἀποφάσε-
ως. Ὅπως ὁρίζει τό ἄρθρο 1 τοῦ Ν.
3068/2002: «Τό Δημόσιο, οἱ ὀργανι-
σμοί τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καί
τά λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσί-
ου δικαίου ἔχουν ὑποχρέωση, νά
συμμορφώνονται χωρίς καθυστέ-
ρηση πρός τίς δικαστικές ἀποφά-
σεις καί νά προβαίνουν εἰς ὅλες τίς
ἐνέργειες πού ἐπιβάλλονται γιά
τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποχρέωσης
αὐτῆς». Πρέπει ἐπίσης νά τονισθεῖ,
ὅτι δημόσιος ὑπάλληλος ὁ ὁποῖος
θά ἀρνηθεῖ νά ἐκτελέσει δικαστική
ἀπόφαση, ἔχει ὑποπέσει σέ βαρύ-
τατο πειθαρχικό παράπτωμα, τοῦ
ὁποίου ἡ τιμωρία εἶναι ὑποχρεωτι-
κή. 

Ἡ δικαστική ἀπόφαση ὑπερι-
σχύει ὁποιουδήποτε ἄλλου κειμέ-
νου, προγενεστέρου ἤ μεταγενε-
στέρου, ὅπως π.χ. ὑπουργικῆς
ἐγκυκλίου, τό ὁποῖο πιθανόν θά
ὅριζε τά ἀντίθετα ἤ θά ἄφηνε δυ-
νατότητα γιά παρεξηγήσεις. Ὅπως
μάλιστα διευκρινίζει ὁ διδάκτωρ
συνταγματικοῦ δικαίου δικηγόρος
κ. Γεώργιος Κρίππας: «πᾶσα διατα-
γή, ἐγκύκλιος κ.λπ. θεσπίζουσα
ὑποχρέωση τῶν διευθυντῶν τῶν
σχολείων, νά δέχονται ἀπαλλαγήν
ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκ/κῶν
ὀρθοδόξων μαθητῶν παραβιάζει
εὐθέως τό Σύνταγμα. Ὅμως τό
ἄρθρον 25 παρ. 3 τοῦ Ὑπαλληλικοῦ
Κώδικος ὑποχρεώνει τόν δημόσιο
ὑπάλληλο, νά ἀρνηθεῖ, νά ἐκτελέ-
σει διαταγή ἀντισυνταγματική».
Καταλήγει δέ ὁ ἴδιος, ὅτι τέτοιου
εἴδους ὑπηρεσιακή διαταγή «ἀπο-
τελεῖ πράξη ἀνυπόστατη, μή ἐφαρ-
μόσιμη καί μή δεσμεύουσα τούς
διευθυντάς τῶν σχολείων». 

Ὅπως καθίσταται ἀντιληπτό,
δέν εἶναι δυνατόν ὀρθόδοξος χρι-
στιανός νά ἐπικαλεῖται λόγους
θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ὥστε
νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό ὀρθόδοξο χρι-
στιανικό μάθημα θρησκευτικῶν,
διότι μάθημα καί συνείδηση ταυτί-
ζονται. Ἐάν κάποιος ἀπαιτήσει νά
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό μάθημα αὐτό χω-
ρίς νά δικαιοῦται, τότε σημαίνει ὅτι
ἡ ἀπαλλαγή ζητεῖται γιά λόγους
ἀλλότριους πρός τήν θρησκευτική
του συνείδηση καί ἔχει συνεπῶς
ὑπογράψει ψευδῆ δήλωση ἐν γνώ-
σει τῶν εἰς βάρος του συνεπειῶν
τοῦ νόμου. Καί ὅπως διευκρινίζει
καί πάλι ὁ δρ Γεώργιος Κρίππας «ἡ
δέ τοιαύτη πράξη του τιμωρεῖται
ποινικῶς ὑπό τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 6
τοῦ Ν. 1599/86. Ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ ἑπο-
μένη παράγραφος 7 τοῦ ἰδίου
ἄρθρου τιμωρεῖ ποινικῶς (διά φυ-
λακίσεως ἕξη μηνῶν), ὅποιον δη-
μόσιο ὑπάλληλο παραλάβει τοιαύ-
την ψευδῆ δήλωση καί δέν τήν κα-
ταγγείλει ἀμέσως εἰς τόν Εἰσαγγε-
λέα. Τήν ἴδια ὑποχρέωση ἔχει ὁ δη-
μόσιος ὑπάλληλος καί ἐκ τοῦ
ἄρθρου 37 παρ. 2 τοῦ Κώδικος Ποι-
νικῆς Δικονομίας (ἡ διάταξη αὐτή
ὑποχρεώνει τόν δημόσιο ὑπάλληλο
νά καταγγέλει εἰς τόν Εἰσαγγελέα
ὁποιανδήποτε ἀξιόποινον πράξη
ἀντελήφθη κατά τήν ἄσκηση τῶν
καθηκόντων του)».

Ὅπως καθίσταται ἀπό ὅλα τά
ἀνωτέρω ἀντιληπτό, ἡ ὀρθόδοξη
χριστιανική παιδεία ἀποτελεῖ ἀνα-
πόσπαστο τμῆμα τῆς ζωῆς τοῦ
ἔθνους μας, χωρίς τό ὁποῖο κινδυ-
νεύει νά ὑποπέσει σέ κατάσταση
δουλείας μή ἀναστρέψιμη. Γι᾽ αὐτό
καί πρέπει καθένας ὁ ὁποῖος λέγε-
ται Ἕλληνας νά προσηλωθεῖ σέ
αὐτήν τήν παιδεία, τήν παιδεία τοῦ
«ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» καί νά παύ-
σουν πλέον οἱ σαθρές θεωρίες
ἀποπροσανατολισμοῦ, οἱ ὁποῖες
μόνο ζημία μποροῦν νά ἐπιφέρουν
σέ αὐτό τό ἔθνος.
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«οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους,
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν»

Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα μᾶς περιγράφει τὴν κλήση τοῦ
Ματθαίου ἀπὸ τὸν Κύριον, τοῦ πρώην τελώνη ποὺ γίνεται μαθητὴς καὶ
Ἀπόστολος Χριστοῦ.

Ὁ Ματθαῖος, ὁ ὁποῖος στὰ Εὐαγγέλια τοῦ Μάρκου καὶ τοῦ Λουκᾶ
ἀποκαλεῖται καὶ Λευΐ ὁ τελώνης, ἐργαζόταν ὡς φοροεισπράκτορας στὸ
τελωνεῖο, ποὺ εὑρισκόταν στὴν λίμνη Γεννησαρέτ, πάνω στὸν ἐμπορικὸ
δρόμο, ποὺ συνέδεε τὴν Δαμασκὸ μὲ τὴν Μεσόγειο. Ἀπὸ τὴν διακίνη-
ση τῶν ἐμπορευμάτων ὁ Ματθαῖος εἰσέπραττε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ
Ἡρώδη Ἀντίπα τὸν ἀνάλογο φόρο. Ἐκεῖ τὸν συναντᾶ ὁ Κύριος, στὸν
χῶρο τῆς ἐργασίας του. Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
ἐθεωρεῖτο ὑποτιμητικό, διότι οἱ τελῶνες ἐκμεταλλευόμενοι τὴν θέση
τους, ἐθησαύριζαν. Ἡ γενικὴ εἰκόνα, ποὺ εἶχε γιὰ αὐτοὺς ἡ κοινωνία,
ἦταν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἀνθρώπους κλέπτες καὶ ληστές, φιλοχρήματους
καὶ ἐκμεταλλευτές. Οἱ Φαρισαῖοι τοὺς θεωροῦσαν μεγάλους ἁμαρτω-
λοὺς καὶ τοὺς ἀποστρέφονταν.

Μετὰ τὴν θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ στὴν Καπερναούμ, ὁ Κύριος
περνᾶ ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο, βλέπει τὸν Ματθαῖο καὶ τοῦ λέγει: «ἀκο-
λούθησέ με». Καὶ ἐκεῖνος ἀμέσως σηκώθηκε, τὰ ἄφησε ὅλα καὶ Τὸν
ἀκολούθησε.

Ὁ Κύριος ἐγνώριζε τὰ βάθη τῆς καρδίας τοῦ Ματθαίου, καὶ γιὰ αὐτὸ
τὸν ἐκάλεσε στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ματθαῖος φαίνεται πὼς
εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν διδασκαλία Του, καὶ ἀμέσως ἀντα-
ποκρίθηκε στὸ κάλεσμα. Θαυμάζουμε τὴν ὑπακοὴ καὶ τὴν πλήρη ὑπο-
ταγὴ τοῦ Ματθαίου στὴν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ. Χωρὶς δεύτερη σκέ-
ψη ἐγκατέλειψε ἕνα προσοδοφόρο ἐπάγγελμα, ἄφησε τὴν θέση του στὸ
τελωνεῖο, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὸν Κύριο. Ὁ πρώην ἁμαρτωλός, ὁ κοι-
νωνικὰ κατακριτέος, σὲ μία στιγμὴ γίνεται μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ, πρό-
θυμος νὰ Τὸν ἀκολουθήσει παντοῦ. Αὐτὸ τὸ θαῦμα τῆς μεταστροφῆς
τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου μόνον ἡ θεία χάρις μπορεῖ νὰ τὸ ἐπιτύχει.

Ὁ Ματθαῖος, γιὰ νὰ ἑορτάσει τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς μετα-
στροφῆς του καὶ νὰ τὸ γνωστοποιήσει σὲ περισσότερους, διοργανώνει
μεγάλο γεῦμα μὲ τὴν παρουσία πολλῶν συναδέλφων του τελωνῶν καὶ
μὲ ἐπίσημο προσκεκλημένο τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς μαθητές Του. Ὁ Ματ-
θαῖος ἐθεώρησε τὴν κλήση του ἀπὸ τὸν Κύριο ὡς σημαντικὸ γεγονός,
αἰτία μεγάλης χαρᾶς, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἑορτασθεῖ μὲ ἕνα ἐπίσημο γεῦμα.
Καλεῖ λοιπὸν πολλοὺς συναδέλφους του μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς μπορεῖ κά-
ποιοι νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμά του. Ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστὸς βλέπει τὴν
εἰλικρινῆ μετάνοια καὶ προθυμία τοῦ Ματθαίου, μεταβαίνει στὴν οἰκία
του, γιὰ νὰ τὸν τιμήσει καὶ νὰ τοῦ μεταδώσει ἐνίσχυση ὡς πρὸς τὴν ἀπό-
φασή του, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ καλέσει καὶ τοὺς ἄλλους τελῶνες σὲ μετάνοια
καὶ διόρθωση (Εὐθύμιος Ζιγαβηνός).

Ἔτσι λοιπόν, ἔχουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν Του
νὰ συγκάθονται καὶ νὰ συντρώγουν μὲ ἁμαρτωλοὺς καὶ τελῶνες. Ἡ
εἰκόνα στὰ μάτια τῶν Φαρισαίων, ποὺ πληροφορήθηκαν τὸ γεγονός,
ἐμοίαζε παράδοξη, πῶς ἕνας Διδάσκαλος, ὅπως ὁ Ἰησοῦς καταδέχθη-
κε νὰ καθίσει στὸ ἴδιο τραπέζι μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ διαβόητους
τελῶνες, ποὺ εἶχαν κακὴ φήμη καὶ κοινωνικὴ ἀνυποληψία. Οἱ αὐστηροὶ
ἠθικιστὲς Φαρισαῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ ἀνεχθοῦν, καὶ γιὰ αὐτὸ πλη-
σιάζουν τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς ἐκφράζουν αὐτὴν τὴν ἀπορία καὶ τὴν
ἔκπληξή τους. Κατέκριναν τὴν ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν
εἶχαν τὸ θάρρος ἢ ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ διαβάλλουν τὸν Ἰησοῦ στὰ μάτια
τῶν μαθητῶν, δὲν ἀπευθύνονται στὸν Ἴδιο ἀλλὰ στοὺς μαθητές Του,
θέλοντας νὰ διαρρήξουν τὴν σχέση τοῦ Διδασκάλου μὲ αὐτοὺς (ἅγιος
Ἰωάννης Χρυσόστομος).

Ὁ Κύριος ἄκουσε τοὺς ἐπικριτικοὺς λόγους τῶν Φαρισαίων καὶ εὑρί-
σκει τὴν εὐκαιρία νὰ τοὺς ἀπαντήσει καταλλήλως: «οὐ χρείαν ἔχουσιν
οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ ̓οἱ κακῶς ἔχοντες». Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Μέγας
Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ Σωτήρας τῶν ἁμαρτωλῶν.
Αὐτοὺς ἦλθε νὰ θεραπεύσει καὶ νὰ τοὺς λυτρώσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Συν -
αναστρεφόμενος αὐτοὺς τοὺς παρέχει τὴν δυνατότητα νὰ διορθωθοῦν
καὶ νὰ μετανοήσουν.

Καὶ συνεχίζει ὁ Κύριος ἐλέγχοντας τοὺς Φαρισαίους, αὐτοὺς ποὺ
ἦσαν ὑπερήφανοι ὡς τηρητὲς καὶ γνῶστες τοῦ Νόμου, γιὰ τὴν ἄγνοιά
τους ὡς πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος δὲν θέλει ἀπὸ ἐμᾶς νὰ
εἴμαστε τυπικοὶ τηρητὲς τῶν ἐντολῶν Του, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι ποὺ προσ -
έφεραν τὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τὸν Νόμο θυσίες, ἀλλὰ ἐπιζητεῖ τὰ πιὸ
οὐσιαστικά, τὸ ἔλεος καὶ τὴν καρδιὰ ποὺ συμπονεῖ καὶ ἐλεεῖ, ὅπως ἔκα-
νε καὶ ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, ποὺ ἐλεοῦσε τοὺς νοσοῦντες στὴν ἁμαρτία,
τοὺς ἐπεσκέπτετο ὡς ἰατρός, τοὺς συναναστρέφετο καὶ μὲ κάθε τρό-
πο τοὺς ἐθεράπευε (Εὐθύμιος Ζιγαβηνός).

Ἄλλωστε, γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο ἦρθε ὁ Υἱὸς ἐπὶ τῆς γῆς, μὲ αὐτὴ τὴν
ἀποστολή, νὰ ἀναζητήσει τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ νὰ τοὺς καλέσει σὲ με-
τάνοια. Οἱ δῆθεν δίκαιοι, ὅπως οἱ Φαρισαῖοι, δὲν αἰσθάνονται τὴν ἀνάγ-
κη ἑνὸς Λυτρωτῆ, γιατί νοιώθουν αὐτοδικαιωμένοι. Ὅπως κάποιοι χρι-
στιανοὶ τῶν ἐξωτερικῶν τύπων, ποὺ κρίνουν τοὺς πάντες καὶ ἡ καρδιὰ
τους παραμένει σκληρή.

Εὐτυχῶς γιὰ ἐμᾶς, ὁ Κύριος «ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις
συνανεστράφη», γιὰ νὰ κηρύξει ἔλεος καὶ μετάνοια. Πῶς ἄρχισε τὸ κή-
ρυγμά Του; «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Μόνον
ὅσοι αἰσθάνονται ἁμαρτωλοί, εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκτιμήσουν τὸ μεγαλεῖο
τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ θείου ἐλέους. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αἰσθανόταν
τὸν ἑαυτόν του ὡς τὸν πρῶτο ἁμαρτωλό, ὁ τελώνης Ματθαῖος ἐγνώ-
ριζε τὶς ἁμαρτίες του. Ὅλοι γενικῶς εἴμαστε ἁμαρτωλοὶ καὶ ἔχουμε
ἀνάγκη τοῦ θείου ἐλέους.

Ἂς ζοῦμε διαρκῶς μὲ μετάνοια, ἐξομολόγηση, νὰ ἔχουμε μία ἐλε-
ήμονα καρδιὰ πρὸς τὸν πλησίον, καὶ νὰ προσευχόμαστε ὅπως ὁ τε-
λώνης. «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ".

Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Πνευματικά ἄνθη
ἀπό τήν Κλίμακα
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου

τοῦ Σιναΐτου
(21ον)

64. Φιλάργυροι μοναχοί
Ἡ φιλαργυρία καί ἡ προσκόλ-

ληση στά ὑλικά ἀγαθά παρατη-
ρεῖται καί σέ μερικούς μοναχούς,
οἱ ὁποῖοι ἀθέτησαν τήν ὑπόσχεση
τῆς ἀκτημοσύνης πού ἔδωσαν
κατά τή μοναχική τους κουρά. Ὁ
ὅσιος Ἰωάννης σημειώνει: «Εἶδα

ἀνθρώπους φτωχούς ὡς πρός τά
χρήματα, οἱ ὁποῖοι πλούτισαν στή
ζωή τῶν “πτωχῶν τῷ πνεύματι”,
δηλαδή πλούτισαν στή μοναχική
ζωή. Καί ἔπαυσαν πλέον νά ἐνθυ-
μοῦνται τήν προηγούμενη πτω-
χεία τους» (ΙΣΤ΄, § 9). «Εἶδα ὑλι-
κή περιουσία πού ἔκανε μερικούς
μοναχούς νά παραμένουν ὑπομο-
νετικά στόν τόπο τους. Ἐγώ δέ πε-
ρισσότερο ἀπ᾿ αὐτούς ἐμακάρισα
ἐκείνους πού περιπλανῶνται γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου» (ΙΣΤ΄, §
14). Καί συμπεραίνει ὁ πολύπει-
ρος Ὅσιος: «Ὅποιος γεύθηκε τά
οὐράνια, εὔκολα καταφρονεῖ τά

ἐπίγεια. Ὁ ἄγευστος ὅμως ἐκείνων
ἀγάλλεται μέ τά γήινα ὑπάρχον-
τά του» (ΙΣΤ΄, § 15).

*  *  *
65. Τό μαρτύριο
τοῦ φιλαργύρου

Ὁ φιλάργυρος ἕνα καί μοναδι-
κό σκοπό ἔχει στή ζωή του: τή
συγκέντρωση περισσότερου
πλούτου. Στήν ἀδιάκοπη αὐτή
προσπάθειά του συναντᾶ καί
δυσκολίες, τίς ὁποῖες ἀντιμετω-
πίζει μέ ὀργή καί ὅταν δέν μπο-
ρεῖ νά τίς ξεπεράσει, λυπᾶται. Ὁ
ὅσιος Ἰωάννης λέει ὅτι «δέν θά
λείψουν τά κύματα ἀπό τή θά-
λασσα. Οὔτε ἀπό τό φιλάργυρο

ἡ ὀργή καί ἡ λύπη» (ΙΣΤ΄, § 18).
*  *  *

66. Περί ἀναισθησίας
Τό νά ἀποκαλέσεις κάποιον ἀναί-

σθητο θεωρεῖται μεγάλη προσβολή,
χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι τόν μει-
ώνεις ἀδίκως ἤ τόν συκοφαντεῖς, ὅταν
γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀναισθησία ἀπέ-
ναντι στά θέματα τῆς θρησκείας, τοῦ
νόμου τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἠθικῆς εἶναι
γνώρισμα τῶν περισσότερων χρι-
στιανῶν, λαϊκῶν καί κληρικῶν. Πρό-
κειται γιά ψυχική κατάσταση, ἡ ὁποία
ἐμποδίζει τόν ἄνθρωπο νά ἀφήσει πί-
σω του τίς κοσμικές συνήθειες καί τόν
ἁμαρτωλό τρόπο ζωῆς καί νά ἀκο-
λουθήσει τήν κατά Χριστόν ζωή.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ἀναφερόμενος
στήν ἀναισθησία, ἀπαριθμεῖ τά ἀπο-
τελέσματά της, πού εἶναι ὄντως φο-
βερά. Ἡ ἀναισθησία, λοιπόν, εἶναι νέ-
κρωση τῆς ψυχῆς καί θάνατος τοῦ
νοῦ πρό τοῦ σωματικοῦ θανάτου.
Εἶναι ἀποτέλεσμα πολυκαιρισμένης
ἀμέλειας. Ναρκώνει τή σκέψη, παγι-
δεύει τήν πνευματική προθυμία, ἐξα-
φανίζει τήν ἀνδρεία, δέν γνωρίζει τήν
κατάνυξη, δέν ἐλπίζει σέ τίποτα καί
γενικά προκαλεῖ στόν ἄνθρωπο λήθη
τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἐντολῶν του.

Ἡ δραστηριότητα τοῦ ἀναίσθητου
πνευματικά ἀνθρώπου εἶναι ὑποκρι-
τική καί προκλητική. Εἶναι ὁ ἀνόητος
φιλόσοφος, ὁ ὁποῖος ἐξηγεῖ τό θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ στούς ἄλλους πρός δι-

κή του κατάκριση. Εἶναι τυφλός καί
διδάσκει τούς ἄλλους πῶς νά βλέ-
πουν, θεραπεύει τά τραύματα τῶν
ἄλλων καί τά δικά του τά ἐρεθίζει, μι-
λάει στούς ἄλλους γιά τά πάθη καί ὁ
ἴδιος τρέφεται μέ ὅσα τά προκαλοῦν
(ΙΖ ,́ § 3).

Ἐάν προσέξει κανείς τά λόγια του
καί τή ζωή του, θά διαπιστώσει τό
ἀλλοπρόσαλλο καί ὑποκριτικό τῆς
συμπεριφορᾶς του, γι᾿ αὐτό καί κα-
νένας δέν τοῦ ἔχει ἐμπιστοσύνη,
παρόλο πού στήν ἀρχή παραπλανᾶ
μερικούς. Ὁ ἀναίσθητος εἶναι πολύ
δύσκολο νά εὐαισθητοποιηθεῖ καί
νά ἀκολουθήσει μέ συνέπεια τό
δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Ἡ «Χριστιανική Ἐπιστήμη» (Chri-
stian Science) εἶναι γνωστή αἱρετική
καί παραχριστιανική κίνηση, πού
ἱδρύθηκε ἀπό τήν Mary  Baker Eddy
(1821- 1910), ἔχει διεθνῆ παρουσία,
χωρίς  φυσικά νά  ἀπουσιάζει καί ἀπό
τήν Ἑλλάδα. Μεταξύ τῶν ἄκρως
ἀντιχριστιανικῶν καί αἱρετικῶν δο-
ξασιῶν πού  πιστεύει καί διαδίδει
συμπεριλαμβάνονται  καί οἱ κακόδο-
ξες καί παράδοξες θέσεις της γιά τίς
ἀνθρωπολογικές διηγήσεις (Κεφ. 1-
3) τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως.

Ι) Γιά τήν «Χριστιανική Ἐπιστήμη»
ἡ χριστιανική θέση ὅτι ὁ ἄν θρωπος
ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί σῶμα, συγ-
κροτεῖται ἀπό πνευματικό καί ὑλικό
στοιχεῖο εἶναι μία πλάνη, ἕνα λάθος
πού πρέπει, κατά τούς ἰσχυρισμούς
της, νά καταστραφεῖ  μέ τήν ἀλήθεια,
πού ταυτίζεται μέ τίς δοξασίες τῆς
αἵρεσης. Δέν ὑπάρχει κανένα ὑλικό
στοιχεῖο. Γιά τήν αἵρεση ἡ θέση, ὅτι
ὑπάρχει ὑλικό στοιχεῖο μαζί μέ τό
πνευματικό στόν ἄνθρωπο εἶναι τό
μέγαλο λάθος τῶν θνητῶν.

ΙΙ) Τό «κατ’ εἰκόνα», γιά τήν αἵρεση,
εἶναι ἀπόδειξη γιά τήν ἀνυπαρξία

ὁποιουδήποτε ὑλικοῦ στοιχείου στόν
ἄνθρωπο.

ΙΙΙ) Ὁ ἄνθρωπος, ἰσχυρίζονται, δέν
ἔπεσε ποτέ στήν ἁμαρτία. Δέν ὑπάρ-
χει πτώση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ βιβλική
διήγηση γιά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώ-
που, σύμφωνα μέ τήν «Χριστιανική
Ἐπιστήμη», εἶναι  μῦθος. Εἶναι ἱστο-
ρικό λάθος. Δέν εἶναι πραγματικό γε-
γονός. Δέν συνέβη ποτέ. Οἱ προπά-
τορες ποτέ δέν ὑπῆρξαν ὡς ἱστορικά
πρόσωπα. Οἱ βιβλικές ἀνθρωπολογι-
κές διηγήσεις πρέπει νά ἐκλαμβά-
νονται μόνο ἀλληγορικά.

IV) Πραγματικό καί ἀληθινό εἶναι
γιά τήν αἵρεση τό ἀναμαρτησία τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ βιβλική διήγηση γιά
τήν πτώση εἶναι μόνο μιά ἀλληγορία,
πού προσδιορίζει τό ἀναληθές. Κατ’
ἐπέκταση, γιά τήν «Χριστιανική Ἐπι-
στήμη», δέν ὑπάρχει ἡ ἁμαρτία οὔτε
ὡς θεολογικό δεδομένο. Ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι ἀνίκανος γιά τό κακό καί γιά
τήν ἁμαρτία.

V) Ἡ ἀντίληψη ὅτι ἁμαρτάνουν οἱ
ἄνθρωποι εἶναι μία ψευδαίσθηση. Ὁ
ἄνθρωπος πού νομίζει ὅτι εἶναι ἁμαρ-
τωλός εἶναι ἁπλῶς θῦμα  ψευδαί-

σθησης. Γιά τήν αἵρεση ὁ ἄνθρωπος
δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ χωρισμένος
ἀπό τήν ἁγιότητα.

Οἱ θέσεις τῆς «Χριστιανικῆς Ἐπι-
στήμης»  καί στό κεφάλαιο τῆς
ἀνθρωπολογίας βρίσκονται σέ κάθε-
τη ἀντίθεση, ὄχι  μόνο  μέ  τήν  πρα -
γματικότητα καί τήν Ἁγία Γραφή,
ἀλλά καί μέ τό σύνολο τοῦ χριστιανι-
κοῦ κόσμου. Καί στήν αἵρεση αὐτή
διαπιστώνουμε τή χρήση χριστια-
νικῆς ὁρολογίας, πού ὅμως εἶναι σέ
ἀπόλυτη ἀναντιστοιχία ὡς πρός τήν
νοηματοδότησή της  μέ τήν παραδο-
σιακή χριστιανική καί ἐκκλησιαστική
θεώρηση τῶν ὅρων ἀλλά καί μέ αὐτή
τήν κοινή λογική.

Ὕστερα ἀπό τίς παραπάνω ἐπιση-
μάνσεις ποιός θά διαφωνήσει μέ τήν
αὐστηρή ἀξιολογική κρίση, πού εἶχε
διατυπώσει, παλαιότερα, ὁ λουθηρα-
νός θεολόγος P.Scheurlen, ὑποστηρί-
ζοντας,  ὅτι ἡ « Χριστιανική Ἐπιστή-
μη»: «δέν εἶναι καμμία ἐπιστήμη,
ἀλλά εἶναι μία γελοιογραφία τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ». (Βλ. P. Scheurlen, Die Se-
kten der Gegenwart, [ 3η. ἔκδ], 1923, σ.
118 ). Νομίζουμε κανείς.

Εἰς τὰ Ἀγγλικὰ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς:

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνε-
δρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συν -
όδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν
Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 15ην καί 16ην Ὀκτω-
βρίου 2014 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμε-
ρικῆς κ. Δημητρίου καί τήν συμμετο-
χήν τῶν Μελῶν αὐτῆς.

Ἡ Σύνοδος συνεζήτησε ἐκτε νῶς
μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς θέματα:

1) Λειτουργικά θέματα : Ἡ Σύνο-
δος ἔλαβεν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου τήν ἔγκρισιν τῆς μετα-
φράσεως εἰς τήν ἀγγλικήν τοῦ κειμέ-
νου τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἀπε-
φάσισε τήν ἔκδοσιν αὐτῆς διά τάς
λειτουργικάς ἀνάγκας τῶν ἐνοριῶν,
ὡς ἐπίσης καί εἰδικήν ἔκδοσιν διά τήν
χρῆσιν τῶν ἱερέων. Ἡ Συνοδική Ἐπι-
τροπή ἐπί Λειτουργικῶν Θεμάτων θά
συνεχίσῃ τό ἔργον αὐτῆς ἐπί τῆς με-
ταφράσεως εἰς τήν Ἀγγλικήν
γλῶσσαν τῶν κειμένων τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ καί τοῦ Ὄρθρου.

2) Κανονικά θέματα: Ἐξητάσθη-
σαν θέματα πειθαρχικῆς φύσεως
κληρικῶν καί ἐλήφθησαν αἱ ἀπαιτού-

μεναι ἀποφάσεις. Ἐπιπλέον συνεζη-
τήθη τό θέμα τῆς καταλλήλου προ-
ετοιμασίας ὑποψηφίων κληρικῶν, ὡς
καί τά κριτήρια διά τήν χειροτονίαν
των.

3) Θέματα διοικητικῆς φύσεως :
Τήν Σύνοδον ἀπησχόλησαν ποικίλα
θέματα διοικητικῆς φύσεως ἐνοριῶν
καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς.

4) Ποιμαντικά θέματα : Ἡ Σύνοδος
συνεζήτησε ἐκτενῶς  θέματα νεολαί-
ας καί τρόπους προσεγγίσεως τῶν
νέων.  Ἀνεφέρθησαν ἐπίσης αἱ συνε-
χεῖς προσπάθειαι, αἱ ὁποῖαι γίνονται
πρός αὐτόν τόν τομέα εἰς ἑκάστην
τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς καί ἀντηλλάγησαν συνα-
φεῖς ἀπόψεις.

Εἰς τόν τομέα τῆς οἰκογενείας, ἡ
Σύνοδος συνεζήτησε τρόπους διά
τήν πνευματικήν ἐνίσχυσίν της, καθ΄
ὅτι  αὕτη κλυδωνίζεται λόγῳ ἀρνη-
τικῶν ἐπιδράσεων τῆς συγχρόνου
κοινωνίας.

5) Παιδεία: Ἐγένετο ἀναφορά εἰς
τό ἔργον τῶν ἐνοριῶν καί τῶν Μη-
τροπόλεων διά τά ὑπ᾽ αὐτῶν λειτουρ-
γοῦντα ἡμερήσια σχολεῖα, τά charter
schools καί τά ἀπογευματινά σχολεῖα,
τά ὁποῖα ὑφίστανται εἰς ἑκάστην Ἱ.
Μητρόπολιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἀνεφέρθησαν
τρόποι βελτιώσεως τῆς λειτουργίας

αὐτῶν.  
Ἀναφορικῶς πρός τήν Θεολογικήν

Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Brookline,
ΜΑ καί τό Ἑλληνικό Κολλέγιον συνε-
ζητήθησαν αἱ προσπάθειαι, αἱ ὁποῖαι
γίνονται διά τήν ἑλληνικήν ἐκπαίδευ-
σιν τῶν νέων, αἱ ὁποῖαι συνίστανται
εἰς : α) τήν  ἀξιολόγησιν τοῦ προ-
γράμματος διδασκαλίας τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσης, β) τήν ἐνίσχυσιν τῶν
ἐργαστηριακῶν ὅρων καί τοῦ προσω-
πικοῦ διά τήν ἐκμάθησιν αὐτῆς, γ)
τήν οἰκονομικήν βοήθειαν εἰς φοιτη-
τάς μέ εἰδικάς ἀνάγκας καθώς καί δ)
τήν βοήθειαν αὐτῶν μέσῳ φροντι-
στηριακῶν μαθημάτων.

Τέλος ἡ Σύνοδος κατά τήν συνε-
δρίαν αὐτῆς κατήρτισε τριπρόσωπον
κατάλογον δι’ ἐκλογήν Βοηθοῦ Ἐπι-
σκόπου παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀμερικῆς καί διά τάς
ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἁγίου Φραγκίσκου. Τό τριπρόσωπον
αὐτό θά ὑποβληθῆ εἰς τήν Ἁγίαν καί
Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου πρός ἐκλογήν τοῦ ἐν
λόγῳ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου.

Ἡ ἐπί διήμερον συνεδρία τῆς Συν -
όδου ὡλοκληρώθη τήν μεσημβρίαν
τῆς Πέμπτης 16ης Ὀκτωβρίου καί τά
Μέλη τῆς Συνόδου ἀκολούθως μετέ-
βησαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Hilton πρός
συμμετοχήν των εἰς τάς ἐργασίας
τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου».

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΕΙΣ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ Ο ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διάκονοι νὰ μὴ ἀσχολοῦνται

μὲ κοσμικὰς ἐκδηλώσεις, ἀλλὰ μὲ τὴν θείαν των ὑπηρεσίαν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος

καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς
ἐγκύκλιον κήρυγμά του διὰ τὴν Κυ-
ριακὴν τῆς 2ας Νοεμβρίου, ἑρμη-
νεύων τὸν ἕκτον Ἀποστολικὸν Κανό-
να, ἐπισημαίνει ὅτι ὁ κανὼν ὁρίζει
πὼς οἱ ἱερεῖς δὲν πρέπει νὰ ἀσχο-
λοῦνται μὲ κοσμικὰς ἐκδηλώσεις,
ἀλλὰ μόνον μὲ τὴν ἱερὰν διακονίαν
των εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν θείαν
των ἀποστολήν. Διότι ὡς ὑπογραμμί-
ζει:

«Ἡ ἱερή διακονία τῶν ἱερωμένων
εἶναι νά συνεχίζουν τό ἔργο, πού
ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἔκανε αὐτά
τά δύο: Κήρυξε ἅγια λογάκια, πού
εἶναι γραμμένα στό ἅγιο Εὐαγγέλιο
καί ἔχυσε τό πανάγιό Του Αἷμα στόν
Γολγοθᾶ, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρ-
τιῶν μας. Ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ
Πρεσβύτεροι, μέ βοηθούς τούς Δια-
κόνους, τό ἔργο πού πρέπει νά κά-
νουμε σέ σᾶς τόν λαό τοῦ Θεοῦ εἶναι
νά συνεχίζουμε αὐτό τό ἔργο τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά σᾶς κηρύττουμε
δηλαδή τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἑρμη-
νεύοντας τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας,
καί νά σᾶς κράζουμε νά ἔρχεστε
στήν θεία λειτουργία, γιά νά πίνετε
τό Αἷμα, τοῦ Χριστοῦ τό Αἷμα, πού
εἶναι στό ἅγιο Ποτήριο. Εἶναι τό ἴδιο
Αἷμα, πού ἔχυσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός
στόν Γολγοθᾶ γιά τήν ἄφεση τῶν
ἁμαρτιῶν μας. Ἐπειδή ὅμως, γιά νά
ἔχει τά σωστικά της ἀποτελέσματα ἡ
θεία Κοινωνία πού λαμβάνετε, πρέπει
νά καθαρεύει ἡ καρδιά ἀπό τά ἁμαρ-
τωλά πάθη, γἰ αὐτό οἱ Ἱερεῖς πρέπει
νά σᾶς διδάσκουμε τήν μέθοδο πῶς
καθαρίζεται ἡ ψυχή μας ἀπό τήν
ἁμαρτία, γιά νά κατοικήσει ὁ Χριστός
σ ̓αὐτήν. Γιατί εἶναι ἀδύνατο γιά τόν
πεντακάθαρο Ἰησοῦ Χριστό νά κα-
τοικήσει σέ ἀκάθαρτη καρδιά. «Οἱ

καθαροί στήν καρδιά θά δοῦν τόν
Θεό», εἶπε ὁ Χριστός (Ματθ. 5,8). 

Αὐτό λοιπόν εἶναι τό ἱερό ἔργο
ἡμῶν τῶν ἱερωμένων, ἀγαπητοί μου,
καί σ᾽ αὐτό τό ἔργο πρέπει νά λει-
ώνουμε. Μακρυά ἀπό μᾶς τά κοσμικά
ἀξιώματα καί οἱ φροντίδες, πού θά
μᾶς ἀποσποῦν ἀπό τό θεῖο αὐτό ἔργο
μας. Ἔτσι μᾶς λέγει ὁ ἕκτος Κανό-
νας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πού ἑρμη-
νεύουμε. Τόν ἀναφέρω ἐπί λέξει:
«Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διά-
κονος κοσμικάς φροντίδας μή ἀντι-
λαμβανέτω. Εἰ δέ μή καθαιρείσθω».
Κατά τόν Κανόνα αὐτόν δέν ἐπιτρέ-
πεται ἕνας Ἐπίσκοπος ἤ ἕνας ἱερω-
μένος γενικά νά γίνει πολιτικός ἡγέ-
της. Καθαιρεῖται. Καί ὅμως παλαιότε-
ρα ἀρχιεπίσκοπος ἔγινε παραβάτης
τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Κανόνα καί ἔγινε
ἀντιβασιλέας. Εἶναι τόσο σημαντικό
αὐτό, ἀγαπητοί μου, τό νά μή καταγί-
νεται δηλαδή ὁ ἱερωμένος μέ κοσμι-
κά ἔργα καί φροντίδες, ὥστε ὄχι μό-
νο ὁ Κανόνας αὐτός πού ἑρμη-
νεύουμε, ἀλλά στήν συνέχεια τῆς
σειρᾶς αὐτῆς τῶν κηρυγμάτων μας
θά δοῦμε καί ἄλλους ἱερούς Κανό-
νες νά ἐπαναλαμβάνουν τήν ἴδια
ἐντολή, νά ἐμποδίζουν δηλαδή τίς
κοσμικές φροντίδες ἀπό τούς κληρι-
κούς. Καί γιά νά ὑπάρχει συμφωνία
πολλῶν Κανόνων στό ἴδιο θέμα ση-
μαίνει ὅτι εἶναι σοβαρό τό θέμα αὐτό,
γι᾽ αὐτό καί θίγεται ἀπό πολλούς
ἱερούς Κανόνες. Ἔτσι εἶναι! Οἱ ἱερω-
μένοι πρέπει νά ἀσχολοῦνται μέ τά
ἱερά τους καθήκοντα καί ὄχι μέ τά
κοσμικά πράγματα. Ὁ λαός μας τό
ἐκφράζει αὐτό πολύ καλά μέ μία σο-
φή του παροιμία: «Ἤ παπᾶς- παπᾶς,
ἤ ζευγᾶς - ζευγᾶς»! 

Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, ἀδελφοί
χριστιανοί, γιά νά καταγινόμαστε δη-
λαδή  ἐμεῖς οἱ κληρικοί ἱερεῖς ἀπο-
κλειστικά μέ τά ἱερά μας καθήκοντα,

θά πρέπει ἐννοεῖται νά ἔχουμε ζῆλο
καί θερμή ἀγάπη πρός αὐτά. Θά πρέ-
πει ἐμεῖς πρῶτα νά ἔχουμε θερμή
ἀγάπη πρός τήν προσευχή καί τήν
μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί αὐτό
θά μᾶς φέρει τήν σφοδρή ἐπιθυμία
νά τά δώσουμε αὐτά τά δύο σέ σᾶς
τούς χριστιανούς, νά κάνουμε καί
σᾶς νά ἀγαπήσετε τήν προσευχή καί
τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Αὐτό θά μᾶς κάνει ἀκριβεῖς τηρητές
τοῦ ἕκτου ἀποστολικοῦ Κανόνα πού
ἑρμηνεύουμε. Ἀλλά βοηθῆστε μας
καί σεῖς σ᾽ αὐτό. Θέλουμε ἀπό σᾶς,
ὅταν μᾶς συναντᾶται, νά μᾶς λέτε
γιά πνευματικά καί σωτηριώδη  πρά -
γματα. Νά μᾶς λέτε δηλαδή τό τί πρέ-
πει νά κάνετε, γιά νά γνωρίσετε τόν
Θεό, πῶς θά νικήσετε τά ἁμαρτωλά
πάθη πού σᾶς ταλαιπωροῦν, τί ση-
μαίνει ἐκεῖνο τό λογάκι πού διαβά-
σατε χθές στόν προφήτη Ἠσαΐα ἤ
στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου καί ἄλλα καί τό-
σα ἄλλα σπουδαῖα πνευματικά θέμα-
τα. Ἔτσι σᾶς θέλουμε νά εἶστε. Κά-
που ὁ προφήτης Μαλαχίας λέγει ὅτι
«ὁ λαός κρεμιέται ἀπό τά χείλη τοῦ
ἱερέα ζητῶντας ἀπ ̓αὐτόν λόγο», τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ (2,7). Τότε καί μεῖς θά
νοήσουμε ὅτι ἔχουμε πολύ μεγάλη
δουλειά νά κάνουμε μέ τέτοιο καλό
λαό, πού ἔχει πόθο γιά τόν Θεό, καί
δέν ἔχουμε λοιπόν περιθώριο νά
ἀσχοληθοῦμε μέ ἄλλα δευτερεύον-
τα καί ξένα πρός τήν ἀποστολή μας
πράγματα. – Ἄς δώσει ἡ Παναγιά τήν
Εὐχή Της, ὥστε καί σεῖς οἱ λαϊκοί καί
μεῖς οἱ κληρικοί νά γίνουμε καλοί,
ὅπως πρέπει, γιά νά ἀρέσουμε στόν
Κύριο τόν Θεό μας, τόν Εὐλογημέ-
νον εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων,
ΑΜΗΝ.  

Μέ πολλές εὐχές, 
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος
καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας»

Ἡ «Χριστιανικὴ Ἐπιστήμη» (Christian Science) καὶ ἡ ἀμφισβήτησις
τῶν ἀνθρωπολογικῶν διηγήσεων τῆς Γενέσεως

Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἀνεξικακία
Ὁ Ὅσιος Ζήνων εἶπε κάποτε: «Αὐτός πού θέλει νά ἀκούση ἀμέ-

σως ὁ Θεός τήν προσευχή του, μόλις θά ὑψώση τά χέρια του πρός
ἱκεσίαν, πρέπει πρῶτα, μέ ὅλη του τήν ψυχή, νά προσευχηθῆ γιά
τούς ἐχθρούς του. Τότε μόνον, ἐάν καί αὐτός παρακαλέση τόν Θε-
όν γιά κάτι, θά εἰσακουσθῆ».

Τό πόσο κακό κάνουν στήν ψυχή μας τό μῖσος καί ἡ ἔχθρα, πού
κρατᾶμε μέσα μας φαίνεται καί ἀπό τό γεγονός, πού συνέβη σέ δύο
ἀδελφούς.

Δύο ἀδελφοί συνελήφθηκαν σέ καιρό διωγμοῦ καί ὁδηγήθηκαν
γιά νά βασανισθοῦν. Ἀφοῦ λοιπόν τήν πρώτη ἡμέρα τούς ὑπέβα-
λαν σέ μαρτύριο, τούς ἔρριξαν στήν φυλακή. Ἀπό ἐνέργεια τοῦ
πειρασμοῦ ὅμως συνέβη μεταξύ τους μία παρεξήγηση καί λίγο ψυ-
χράνθηκαν. Ὁ ἕνας ἀπό αὐτούς μεταμελήθηκε καί ἔβαλε μετάνοια
στόν ἄλλο.

Αὔριο πρόκειται νά μᾶς θανατώσουν, τοῦ εἶπε. Ἄς διαλύσουμε
λοιπόν τήν ἔχθρα μας καί ἄς ἀγαπηθοῦμε. Ἀλλά ὁ ἄλλος δέν ἐπεί-
θετο.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα ὁδηγήθηκαν καί πάλι στό κριτήριο καί ὑπο-
βλήθηκαν σέ νέα βασανιστήρια. Τότε ἐκεῖνος πού δέν δέχθηκε τήν
μετάνοια τοῦ ἀδελφοῦ, νικήθηκε μέ τήν πρώτη προσβολή.

Γιατί ἐχθές, τόν ἐρωτᾶ ὁ ἄρχοντας, ἐνῶ ὑπέφερες τόσα βασανι-
στήρια, δέν πείσθηκες στά λόγια μου. Διότι ἐχθές, ἀπάντησε ὁ
ἀδελφός, ἤμουν ἀγαπημένος μέ τόν ἀδελφό μου καί μέ δυνάμωνε ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ. Σήμερα ὅμως τοῦ κράτησα μνησικακία καί γιά
τοῦτο ἀπογυμνώθηκα ἀπό τήν σκέπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνίσχυσή
Του.

Ἡ ὀρθόδοξος χριστιανική παιδεία καί αἱ ἀπαλλαγαὶ ἀπό αὐτήν
Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ, Μ.Φ.

Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
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Εἶναι κοινὴ ἀντίληψη, καλοί μου φί-
λοι, ὅτι τάχα ἡ ζήλια εἶναι καλό. Κι
αὐτὸ γιατί εἶναι ἀπὸ τὰ συναισθήμα-
τα, λέει, ποὺ πηγαίνουν χέρι-χέρι μὲ
τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπη! Λέει γιὰ πα-
ράδειγμα ἕνα λαϊκὸ ἄσμα: «Ζηλεύω,
ζηλεύω ἐσένα π’ ἀγαπάω καὶ λα-
τρεύω»! Ἀκόμη καὶ σὲ τοίχους εἶναι
γραμμένο: «Ζηλεύω αὐτοὺς ποὺ σὲ
βλέπουν κάθε μέρα»! Ἐπειδή, ὡς φαί-
νεται, τὴν θεωρεῖ κτῆμα του, καταδι-
κή του! Ἑπομένως ἀπὸ ἀγάπη, δῆθεν,
φθάνει νὰ ζηλεύει κανεὶς καὶ βέβαια,
γιὰ νὰ μὴ χάσει ἐκεῖνον (ην) ποὺ
ἀγαπᾶ! Εἶναι δὲ τόσο ταυτισμένη ἡ
ζήλια μὲ τὴν ἀγάπη, ὥστε νὰ βλέπει
κανεὶς τίτλους σὲ κοσμικὰ περιοδικὰ
σὰν αὐτούς: «Δὲν μὲ ζηλεύει καθό-
λου, ἄρα δὲν μὲ ἀγαπᾶ!» Τελικὰ πότε
ζηλεύει κάποιος, ὅταν ἀγαπᾶ ἢ μήπως
ἐπειδὴ δὲν ἀγαπᾶ; Ἂς τὸ δοῦμε…

* * *
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στὸν

γνωστὸ ὑπέροχο «Ὕμνο τῆς Ἀγά-
πης» ποὺ διατυπώνει στὴν Α  ́πρὸς
Κορινθίους ἐπιστολή του, περιγράφει
μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ
τῆς ἀγάπης. Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ τὰ χαρα-
κτηριστικὰ εἶναι καὶ τοῦτο: «Ἡ ἀγάπη
οὐ ζηλοῖ» (13, 4). Δηλαδή, ἡ ἀγάπη
δὲν ζηλεύει! Πρόκειται, δηλαδή, γιὰ
μία τελείως διαφορετικὴ ἀντίληψη
ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἔχει ὁ κόσμος.

ΟἱΠατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀποκα-
λοῦν τὴν ζήλια «νόσο», «φοβερὸ πά-
θος», «πηγὴ ἀνυπόφορης λύπης»
κ.λπ. Καὶ πὼς αὐτὴ ἔχει νὰ κάνει μὲ
τὸν φθόνο καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀγάπη.
Πράγματι…

Ἂν ἦταν ἀγάπη,δὲν θὰ ἔλεγε ἀκό-
μη καὶ ὁ Λὰ Ροσφουκὼ πὼς «ἡ ζήλια
ποτὲ δὲν εἶναι ἀγάπη, ἀλλὰ φιλαυτία,
ἐγωισμός», ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι
τὸν Ἀπ. Παῦλο ποὺ ἀναφέρει πὼς «ἡ
ἀγάπη δὲν εἶναι φίλαυτη καὶ ἰδιοτε-
λής»! (Α  ́Κορ.13, 5) 

Ἂν ἦταν ἀγάπη, δὲν θὰ ἔλεγαν
πὼς «ἡ ζήλια εἶναι μία μανία ποὺ δὲν
μπορεῖ νὰ ὑποφέρει τὸ καλὸ τῶν
ἄλλων», ἐπιβεβαιώνοντας καὶ πάλι
τὸν Ἀπ. Παῦλο ποὺ ἀναφέρει πὼς ἡ
ἀγάπη «δὲν χαίρεται γιὰ τὸ κακό,
ἀλλὰ συμμετέχει στὴ χαρὰ καὶ τὸ
καλὸ» (Α  ́Κορ. 13,6) καὶ πὼς «δὲν μνη-
σικακεῖ»! (Α  ́Κορ. 13,5)

Ἂν ἦταν ἀγάπη, δὲν θὰ ἔλεγε ὁ ἱ.
Χρυσόστομος πὼς «ἡ νόσος αὐτὴ
τῆς ζηλοτυπίας δὲν προξενεῖ μόνο
στενοχώρια, ἀλλὰ συνήθως καὶ
γεννᾶ ἀφόρητο θυμό», ἐπιβεβαι-
ώνοντας καὶ πάλι τὸν Ἀπ. Παῦλο ὁ
ὁποῖος ἀναφέρει πὼς ἡ ἀγάπη «δὲν
εἶναι εὐερέθιστη καὶ εὐέξαπτη»! (Α΄
Κορ. 13,5)

Ἂν ἦταν ἀγάπη, θὰ ἦταν σαφῶς
εὐχάριστο καὶ ἀνακουφιστικὸ συναί-
σθημα, θὰ ἦταν χαρὰ καὶ ζωή, ἐπειδὴ
βεβαίως προέρχεται ἀπ’ τὸν Θεό. Καὶ
ποτέτης δὲν θὰ ἦταν βασανιστικὴ καὶ
καταστρεπτική, ποὺ θὰ ἔκανε τὴν
Ἁγία Γραφὴ νὰ μᾶς τονίζει πὼς «ἡ ζή-
λια καὶ ὁ θυμὸς λιγοστεύουν τὶς ἡμέ-
ρες τῆς ζωῆς μας» (Σ. Σειρ. λ´24), τὸν
ἱ. Χρυσόστομο νὰ ἀναφέρει πὼς «τό-
σο ἀνυπόφορη εἶναι ἡ ζήλια καὶ τόση
μανία προκαλεῖ, ὥστε αὐτὸν ποὺ θὰ
καταληφθεῖ ἀπ’ αὐτὸ τὸ πάθος, τὸν
κάνει νὰ ἀδιαφορεῖ καὶ γι’ αὐτὴ τὴ ζωή
του», τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο νὰ
ἐπισημαίνει πὼς «ἡ ζήλια εἶναι εἶδος
λύπης» καὶ τὸν Ἅγιο Γέροντα Πορ-
φύριο νὰ λέει πὼς «οἱ γυναῖκες ποὺ
ζηλεύουν τοὺς ἄνδρες τους παθαί-
νουν πολλὲς φορὲς ἀρρώστιες…»!

Καὶ τότε τί εἶναι ἀκριβῶς ἡ ζήλια;
Εἶναι εἶδος τῆς κακίας! Εἶπαν πὼς

«ἡ ἅμιλλα ὁδηγεῖ στὴν ἀρετή, ἐνῶ ἡ
ζήλια στὴν κακία». Καὶ γιατί αὐτό; Για-
τί καὶ ἡ ἴδια εἶναι σαφῶς εἶδος τῆς κα-

κίας. Ὅπως ἐγράφη, ζήλια «εἶναι
αὐτὸ τὸ τσίμπημα ποὺ ἔνιωθες παι-
δάκι, ὅταν ἀγκάλιαζαν πρῶτα τὴ
μικρὴ ἀδελφούλα σου, τσίμπημα ποὺ
γινόταν σαράκι κάθε φορά ποὺ αὐτὴ
κέρδιζε τὰ περισσότερα γλυκόλογα
καὶ τὴ μεγαλύτερη φροντίδα…».
Ἄρα ὡς μορφὴ τῆς κακίας ποὺ εἶναι,
ἔρχεται στὴ ζωή μας ἀπὸ τότε ποὺ
ἀντιλαμβανόμαστε τὸν κόσμο!

Εἶναι σαφῶς γέννημα τοῦ διαβό-
λου!Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς, ἀλλὰ ὁ ἱ. Χρυ-
σόστομος. Ἀναφέρει συγκεκριμένα:
«Εἶναι πραγματικὰ φοβερὸ πρᾶγμα ἡ
ζήλια, φοβερό, καὶ μᾶς παρασύρει ν’
ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴ σωτηρία μας.
Ἔτσι κατέστρεψε κι ὁ Κάϊν τὸν ἑαυ-
τό του καὶ πρωτύτερα ἀπ’ αὐτὸν ὁ
διάβολος κατέστρεψε τὸν Ἀδάμ, τὸν
πατέρα τοῦ Κάϊν. Ποιὸ πάθος εἶναι
χειρότερο ἀπὸ αὐτό; Δὲ θὰ κάνει λά-
θος κανεὶς ἂν τὸ ὀνομάσει γέννημα
τοῦ διαβόλου». Νὰ γιατί λέει μία Γερ-
μανικὴ παροιμία «ἡ ζήλια καὶ ὁ διάβο-
λος τρῶνε ἀπ' τὸ ἴδιο πιάτο»!

Ὡς ἰδιότητα τοῦ κακοῦ ποὺ εἶναι ἡ
ζήλια «εἶναι περισσότερο ἀσυμφιλίω-
τη κι ἀπ' αὐτὸ τὸ μῖσος», ὅπως ἔλεγε
καὶ πάλι ὁ Λὰ Ροσφουκώ.

Ἐκεῖνος ποὺ ζηλεύει, δὲν διαφέρει
καὶ πολὺ ἀπὸ τὸν φθονερό, γι’ αὐτὸ
καὶ ὑποφέρει πολὺ καὶ μάλιστα ἀπὸ
τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό! Ὁ ἴδιος ὁ ἑαυ-
τός τουεἶναι ἡ κόλασή του! Τόσο βα-
σανιστικὸ συναίσθημα εἶναι, πρὶν γί-
νει πολὺ βασανιστικὸ καὶ γιὰ τοὺς
ἄλλους. Μὲ τὴν φθόνο καὶ τὴν ζήλια
ἐπενεργοῦν οἱ δαίμονες. Ἐξάλλου
ἀπὸ ἐκεῖ προέρχεται καὶ ἡ βασκανία.

Θὰ μπορούσαμε ἀκόμη νὰ ποῦμε
πὼς ἡ ζήλια εἶναι παράσιτο τῆς ἀγά-
πης. Γεννιέται μαζί της γιὰ νὰ τῆς κα-
ταπιεῖ, ἀργὰ μὰ σταθερά, ὅλη της τὴν
ἰκμάδα! «Εἶναι ὁ δράκος ποὺ σκοτώ-
νει τὴν ἀγάπη, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι θέ-
λει νὰ τὴν κρατήσει ζωντανή», ὅπως
πολὺ ὡραῖα εἶπαν. Εἶναι ἡ μανία, ἡ
ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ ὑποφέρει τὸ
καλὸ τῶν ἄλλων. 

Νὰ καὶ μία ἀκόμη πολὺ σημαντικὴ
ἐπισήμανση: «Ὅταν δὲν ὑπάρχουν
δυνάμεις γιὰ ἀγάπη, θὰ βρεθοῦν δυ-
νάμεις γιὰ ζήλια»! 

* * *
Ἀλλὰ γιατί ζηλεύουμε; Νὰ ἕνα

ὡραῖο ἐρώτημα. Νὰ καὶ ἡ ἀπάντηση:
Ἐπειδὴ κάποιον τὸν θεωροῦμε καλύ-
τερο ἀπὸ μᾶς. Ἐπειδὴ διαθέτει  πρά -
γματα, ποὺ δὲν ἔχουμε. Ἐπειδὴ ἐπαι-
νεῖται γιὰ τὶς ἐπιτυχίες του!

Ὡστόσο, σὲ κανένα ὁ Θεὸς δὲν τὰ
ἔχει δώσει ὅλα, ὅπως καὶ δὲν ὑπάρχει
κάποιος ποὺ νὰ μὴ ἔχει τὰ δικά του
χαρίσματα καὶ τὶς δωρεὲς ποὺ ἔδωσε
καὶ σ’ αὐτὸν ὁ Θεός. Συνηθίζουμε νὰ
βλέπουμε στοὺς ἄλλους αὐτὰ ποὺ
ἔχουν καὶ ὄχι αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουν.
Στὸν δὲ ἑαυτό μας, κάνουμε τὸ ἀντί-
θετο ἀκριβῶς. Βλέπουμε αὐτὰ ποὺ
δὲν ἔχουμε, καὶ παραγνωρίζουμε
αὐτὰ ποὺ πλούσια διαθέτουμε. Ὁπό-
τε ἔτσι, καὶ τὸν Θεὸ δὲν Τὸν δοξά-
ζουμε γιὰ ὅσα μᾶς ἔδωσε καὶ μᾶς δί-
νει, καὶ ζηλεύουμε καὶ φθονοῦμε τὸν
συνάνθρωπό μας.

Ἀξίζει νὰ σκεφτοῦμε καὶ τὸ ἑξῆς.
Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ὅλοι παι-
διά Του, ὁπότε ὅλους μᾶς ἀγαπᾶ καὶ
μᾶς φροντίζει σὰν πατέρας. Κι ὅπως
δίνει στοὺς ἄλλους, ἔτσι δίνει βεβαί-
ως καὶ σέ μᾶς. Τί θὰ θέλαμε δηλαδή;
Νὰ τὰ δίνει ὅλα μόνο σ’ ἐμᾶς καὶ τίπο-
τε στοὺς ἄλλους; Δηλαδὴ νὰ μὴ εἶναι
καὶ νὰ μὴ λειτουργεῖ ὡς Πατέρας;
Ἐμεῖς ἆραγε αὐτὸ κάνουμε στὰ δικά
μας παιδιά;

Ἂς προσέξουμε καὶ τοῦτα τὰ ὑπέρ -
οχα λόγια τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου:

«Πές μου, γιατί ζηλεύεις; Γιατί ὁ

τάδε ἐπαινέθηκε; Ἔπρεπε νὰ χαίρε-
σαι! Ἐξ ἄλλου δὲν ξέρεις ἂν εἶναι
ἀληθινὸς ὁ ἔπαινος. Στενοχωρήθη-
κες ἐπειδὴ τὸν ἐπαίνεσαν χωρὶς νὰ
εἶναι ἀξιόλογος; Ἔπρεπε μᾶλλον νὰ
δείξεις εὐσπλαγχνία! Γιατί, ἂν εἶναι
ἀξιέπαινος, γιατί ὑποφέρεις; Γιατί
σπρώχνεις τὸ ξίφος ἐναντίον τοῦ
ἑαυτοῦ σου; Γιατί τὸν θαυμάζουν οἱ
ἄνθρωποι; Τὸν θαυμάζουν αὐτοὶ ποὺ
ζοῦν σήμερα κι αὔριο δὲν θὰ ὑπάρ-
χουν. Ἐπειδὴ ἔχει δόξα; Ποιὰ δόξα;
Ἐκείνη γιὰ τὴν ὁποία λέγει ὁ προφή-
της ὅτι εἶναι ἄνθος φυτοῦ;».

Ἔπειτα τὸ τίμημα γιὰ νὰ ἀποκτήσει
κάποιος τὰ «ἀγαθὰ» ποὺ βλέπουμε
στὸν ἄλλο μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ με-
γάλο. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, γνωρίζει
μία ξένη γλώσσα, σημαίνει πὼς ἀγω-
νίστηκε καὶ κοπίασε περισσότερο ἀπό
μᾶς. Ἂν ἔχει ἕνα πολυτελὲς σπίτι,
μπορεῖ νὰ τὸ ἀπέκτησε μὲ πολλοὺς
κόπους καὶ οἰκονομίες, ἀκόμη καὶ σὲ
βάρος τῆς γαλήνης καὶ τῆς ὑγείας
του, μπορεῖ ὅμως νὰ ἔγινε αὐτὸ καὶ
μὲ ἄλλους ἀνορθόδοξους τρόπους,
θυσιάζοντας τὴν τιμὴ καὶ τὴ συνείδη-
σή του. Ὁπότε τί ἀκριβῶς ζηλεύουμε;

* * *
Εἶπαν πολὺ ὡραῖα: «Ἀντὶ νὰ ζη-

λεύουμε κάποιον γι’ αὐτὰ ποὺ ἔχει κα-
ταφέρει στὴ ζωή του, εἶναι προτιμό-
τερο νὰ προσπαθήσουμε νὰ τοῦ μοι-
άσουμε». Ἐννοεῖται, ἂν αὐτὰ εἶναι
θεμιτὰ καὶ προῆλθαν μὲ ὀρθόδοξο
τρόπο.

Αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι καὶ ἡ πρώ-
τη ἀπάντηση στὸ τί νὰ κάνουμε γιὰ νὰ
ξεπεράσουμε τὴ ζήλια. Ὁ Ἅγ. Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος μᾶς λέει κι ἕνα
πνευματικὸ τρόπο, ὡς ἑξῆς: «Ὁ ἔρω-
τας, ἡ μέθη, ἡ ζήλια καὶ ὁ δαίμονας
εἶναι ἴσα. Ὅποιον χτυπήσουν, βου-
λιάζουν τὸ μυαλό του. Τὸ λειώσιμο, ἡ
προσευχή, τὰ δάκρυα, νὰ τὰ φάρμα-
κα. Αὐτὴ εἶναι ἡ γιατρειὰ στὰ δικά μου
πάθη». 

Σὲ κάθε περίπτωση τὸ θέμα βρί-
σκεται σέ μᾶς. 

Ἔγραψε εὔστοχα κοσμικὸ περιο-
δικό: «Ζηλεύεις γιατί φοβᾶσαι μήπως
τὸν χάσεις! Σκέφτηκες ὅμως ὅτι ἡ ζή-
λια σου θὰ τὸν διώξει τελικά;» Γιατί
σὲ καμμιὰ περίπτωση ὁ σύντροφός
μας δὲν εἶναι ἰδιοκτησία μας. Μὲ τὸ
νὰ εἴμαστε κτητικοὶ τὸ μόνο ποὺ κα-
ταφέρνουμε εἶναι νὰ τὸν καταπιέζου-
με, νὰ τὸν κάνουμε νὰ ὑποφέρει ὁπό-
τε καὶ θὰ ἀναζητήσει νὰ φύγει μακριά
μας. Νὰ γιατί, ὅπως εἶπαν, «ἡ ζήλια
εἶναι ἡ τροχοπέδη τῆς ἀγάπης».

Ναί, πρέπει νὰ ἐμπιστεύεται κανεὶς
τὸν σύντροφό του, ἀκόμα κι ἂν ὑπάρ-
χει ὁ κίνδυνος νὰ ἀπογοητευθεῖ ἀπ’
αὐτόν. Ὑπόψη ὅτι, ὅταν αὐτὸς νιώθει
ὅτι δικός του ἄνθρωπος τοῦ ἔχει
ἐμπιστοσύνη, καταλαβαίνει ὅτι ἔχει
αὐτοπεποίθηση καὶ ὅτι δὲν ἐμπι-
στεύεται μόνο ἐκεῖνον, ἀλλὰ καὶ τὸν
ἑαυτό του καὶ τὴ σχέση τους. Ἐξάλ-
λου σὲ μία σχέση δὲν μένει κάποιος
ἀπὸ φόβο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἱκανοποίηση
ποὺ βρίσκει.

* * *
Ζήλια κάπου ὅλοι ἔχουμε μέσα

μας, παιδιά, ἄλλοι λίγο κι ἄλλοι πολύ.
«Ἅπτεται καὶ τῶν ἀρίστων», ὅπως
πολὺ ὡραῖα εἶπαν. Ἀντιμετωπίζεται δὲ
μὲ λογικὴ καὶ μὲ ἀγώνα πνευματικό.
Βλέπετε τὸ «χαίρειν μετὰ χαιρόντων
καὶ κλαίειν μετὰ τῶν κλαιόντων»
(Ρωμ. 12,15), δηλαδὴ νὰ χαίρετε μ’
αὐτοὺς ποὺ χαίρονται καὶ νὰ κλαῖτε μ’
αὐτοὺς ποὺ κλαῖνε, εἶναι θεία ἐντολὴ
καὶ γιὰ τοῦτο ἀπαιτεῖ τὸν ἀγώνα της.
Ἕνα ἀγώνα ὅμως ποὺ ἀξίζει πολύ,
ἀφοῦ στὸ τέλος θὰ μετατρέψει κι
αὐτὴ ἀκόμη τὴ ζήλια σὲ ἀγάπη…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

ΟΑΘΗΝΑΙΟΣ ἀγωνιστὴς τοῦ
Εἰκοσιένα Γεώργιος Ψύλλας
στὰ «Ἀπομνημονεύματα τοῦ

βίου του» (Ἀθήνα 1974, σελ. 286-
287), καταγράφει ἕνα χαριτωμένο
ἀξιομνημόνευτο περιστατικό:
«Ἕνας Θεσσαλὸς προεστός,
ἐντελῶς ἀναλφάβητος, χρησιμο-
ποιεῖ τὸν δάσκαλο τοῦ χω-
ριοῦ καὶ ὡς γραμματικό του.
Ἐπειδή, ὅμως, ὁ δάσκαλος
δὲν ἦταν σὲ ὅλα ὑπάκουος, ὁ προ-
εστὸς προτείνει στὴν γενικὴ συνέ-
λευση τῶν κατοίκων τὴν ἀπόλυσή
του. Γιατί, ρωτάει ὁ δάσκαλος
ἐμβρόντητος. Γιατί δὲν ξέρεις
γράμματα, ἀπαντᾶ ὁ δημογέρων.
Καὶ ποιὸς τὸ λέει αὐτό; Ἐγώ!
Ἀπαντᾶ ὁ προεστός. Γράψε τὴν λέ-
ξη βόδι νὰ δοῦμε ἂν ξέρεις. Ὁ δά-
σκαλος ἔγραψε σ’ ἕνα χαρτί, βόδι.
Τότε ὁ προεστὸς ζωγραφίζει σ’ ἕνα
ἄλλο χαρτὶ ἕνα βόδι, τὸ δείχνει
στοὺς χωριανοὺς -τὸ ἴδιο ἀναλφά-
βητους- καὶ ρωτάει: 

-Πέστε με, ποιὸ χαρτὶ γράφει βό-
δι;

-Τὸ δικό σου, ἀπαντοῦν ὅλοι. Καὶ
ἔδιωξαν τὸν ταλαίπωρο τὸν δάσκα-
λο».

Τὴν ἴδια πονηρὴ τακτικὴ ἀκο-
λουθεῖ, τρόπον τινά, καὶ ὁ ἡμέτε-
ρος προεστός, τὸ πολύπαθο
ὑπουρ γεῖο Παιδείας. Σὲ ὅλες τὶς
διαμαρτυρίες ποὺ γίνονται γιὰ τὸ
περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων
Γλώσσας, ἡ ἀπάντηση εἶναι... τὸ
χαρτὶ μὲ τὸ βόδι.

Ἐξοβελήθη
ἡ Πηνελόπη Δέλτα

Στὰ ἀκαταμάχητα καὶ τεκμηριω-
μένα ἐπιχειρήματα τῶν διαφω-
νούντων τὸ ὑπουργεῖο καὶ δὴ διά
στόματος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστι-
τούτου (μετονομάστηκε σὲ Ἰνστι-
τοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.
Αὐτὸ τὸ βαρβαρόηχο «Ἰνστιτοῦτο»
θὰ μποροῦσε νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ
τὴν ἑλληνικὴ λέξη «ἵδρυμα». Νὰ
πάρει ἡ εὐχὴ νὰ πάρει! ὑπουργεῖο
Παιδείας εἶσαι...), ἀπαντᾶ μὲ τὸ
ἑξῆς νηπιῶδες ἐπιχείρημα: «Τὰ βι-
βλία ἔχουν ἀξιολογηθεῖ ἀπὸ εἰδι-
κοὺς ἐπιστήμονες, πανεπιστημια-
κοὺς δασκάλους, παιδαγωγούς...
εἶναι ἔγκυρα καὶ κατάλληλα... ὑπη-
ρετοῦν πρωτίστως γλωσσικοὺς καὶ
ἐπικοινωνιακοὺς στόχους καὶ λοιπὰ
καὶ λοιπά...».

Μία καὶ εἴμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς
σχολικῆς χρονιᾶς, θὰ ἀσχοληθῶ μὲ
τὸ Ἀνθολόγιο τῆς Α´ Δημοτικοῦ,
τῆς κρισιμότερης τάξης ὅλων τῶν
βαθμίδων. Ἔχω ἐνώπιόν μου καὶ τὸ
παλιὸ Ἀνθολόγιο, πρὸ τοῦ 2006.

Τὸ νέο Ἀνθολόγιο τὸ κρίνουν
καὶ τὸ ἀξιολογοῦν οἱ: Ἀλ. Ἀκριτό-
πουλος, λέκτορας Πανεπιστημίου
Θράκης καὶ δύο σχολικοὶ σύμβου-
λοι. Τὸ παλιὸ τὸ εἶχαν ἀξιολογήσει
καὶ ἐποπτεύσει οἱ: Μιχαὴλ Στασι-
νόπουλος, (ποὺ διετέλεσε καὶ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας) καὶ ὁ
Γιῶργος Σαββίδης, καθηγητής,
λογοτέχνης καὶ σπουδαῖος κρι-

τικὸς τοῦ ἔργου τοῦ Σεφέρη.
Ἀκόμη στὸ παλιὸ συμμετεῖχαν

στὴν συγγραφή του, μεταξὺ
ἄλλων, ὁ Γιῶργος Ἰωάννου, ὁ Ἀλ.
Δημαρᾶς καὶ ἦταν ἀφιερωμένο
στὸν Ζαχ. Παπαντωνίου. Τὸ νέο τὸ
ἔγραψαν ἡ Τασ. Τσιλιμένη, λέκτο-
ρας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσα-

λίας, ἡ Μ. Καπλάνογλου ἐπ. Καθ.
Πανεπιστημίου Αἰγίου καὶ δύο
ἐκπαιδευτικοί, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει
καμμία τιμητικὴ ἀφιέρωση.

Νὰ πῶ παρενθετικὰ κάτι συνα-
φές. Τὸ Ἀνθολόγιο Στ´ Δημοτικοῦ,
τὸ παλιό, ἦταν ἀφιερωμένο στὴν
μνήμη τῆς ἀξεπέραστης Πηνελό-
πης Δέλτα καὶ περιεῖχε ἐκτενὲς
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ «Μυστικὰ τοῦ
Βάλτου». Στὸ καινὸ (καὶ κενὸ) βι-
βλίο ἡ Πηνελόπη Δέλτα, γιαγιὰ τοῦ
νῦν πρωθυπουργοῦ, καθότι, κατὰ
τοὺς ἐθνομηδενιστές, ἐθνικίστρια,
ἐξοβελήθηκε καὶ δὲν τιμᾶται ἡ με-
γαλύτερη Ἑλληνίδα λογοτέχνης
παιδικοῦ διηγήματος, μὲ καμμιὰ
παραπομπὴ στὸ ἔξοχο ἔργο της.

Μεταξὺ δὲ τῶν μελῶν τῆς συγ-
γραφικῆς ὁμάδας τοῦ νέου Ἀνθο-
λογίου, τῆς Ε´ καὶ Στ´ τάξεων, εἶναι
καὶ ἡ δασκάλα Στέλλα Πρωτονοτα-
ρίου. Θυμίζω ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κυρία,
εἶχε ἀντικαταστήσει στὸ σχολεῖο
της, τὴν πρωινὴ προσευχή, μὲ τὸ
ποίημα τοῦ Γ. Ρίτσου «πρωινὸ
ἄστρο». Δικάστηκε, ἀλλὰ ἀθωώθη-
κε πανηγυρικῶς, ἐπαινέθηκε, γιατί
ὅλο τὸ νεοταξικὸ σύστημα ἔσπευ-
σε νὰ τὴν ὑπερασπιστεῖ.

Ἂς δοῦμε ὅμως, καὶ τὸ περιεχό-
μενο τῶν Ἀνθολογίων. Στὸ παλιὸ
τὰ πρῶτα κείμενα -ὑποδοχῆς θὰ
λέγαμε- ποὺ ἀντίκριζε ὁ μαθητὴς
ἦταν ἡ παραδοσιακή, ὡραιότατη
καὶ εὐμνημόνευτη προσευχούλα
«Πέφτω κάνω τὸ σταυρό μου/ κι
ἄγγελο ἔχω στὸ πλευρό
μου./Δοῦλος τοῦ Θεοῦ λογιοῦμαι/
καὶ κανένα δὲν φοβοῦμαι».

Στὴν ἴδια σελίδα καὶ τὸ περίφημο
«φεγγαράκι μου λαμπρό», τὸ ἀθά-
νατο «Κρυφὸ Σχολειό», δοκὸς
στοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν Γραικύλων
τῆς σήμερον. Μνημεῖα τοῦ λόγου
καὶ τὰ δύο, ποὺ στοὺς στίχους τους
φωλιάζουν οἱ ἀγῶνες, οἱ ἀγωνίες
καὶ ἡ πίστη τοῦ λαοῦ μας. Διότι, ἡ
γλώσσα, πέραν τῶν ἐπικοινω-
νιακῶν στόχων, εἶναι καὶ φορέας
ἠθικῶν ἀξιῶν, αὐτογνωσίας καὶ πο-
λιτισμοῦ. «Ὅπου γλῶσσα πατρίς»,
ἀποφαίνεται ὁ Ἐλύτης. «Ἂν εἶναι
νὰ προκόψουμε σὰ λαός, δὲν θὰ
μπορέσουμε νὰ τὸ κατορθώσουμε
μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη μας καὶ τὴν
γλώσσα μας. Μονάχα μέσα ἀπὸ
αὐτὰ τὰ δύο σωθήκαμε ὡς σήμερα
καὶ μονάχα μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο
θὰ σωθοῦμε αὔριο», γράφει στὴν
μελέτη του γιὰ τὸν Σολωμὸ ὁ Ζήσι-
μος Λορεντζάτος. Ὅσο μεγαλύτε-
ρο πλοῦτο διαθέτει μία γλώσσα,
τόσο εὐνοεῖ τὴν πνευματικὴ ἀκμὴ
τῆς κοινωνίας, τόσο ἐμποδίζει τὴν

πνευματική της κατάπτωση. Ὀφεί-
λει ἑπομένως νὰ ἐξαντλεῖ μέχρι κε-
ραίας τὸ ἱστορικό της δυναμικό,
ἀξιοποιώντας εἰς τὸ ἔπακρο τὸν λε-
ξιλογικό της θησαυρό, ὅπως αὐτὸς
διασώθηκε ἀπὸ τοὺς μάστορες τοῦ
ἑλληνικοῦ λόγου. (Πρᾶγμα στὸ
ὁποῖο ἀνταποκρίνονταν τὰ παλιά,

καλὰ Ἀνθολόγια, ποὺ εἶχαν
κείμενα μόνο Ἑλλήνων συγ-
γραφέων καὶ δικαίως. Πρῶ -

τα μαθαίνεις στὰ «πρωτάκια» ποιὸς
εἶναι ὁ Αἴσωπος καὶ μετὰ ...ὁ Γκού-
τμαν).

Τὸ νέο Ἀνθολόγιο περιέχει ἕνα
ἀξιοθρήνητο κείμενο μὲ τίτλο: «Ἡ
πρώτη μέρα στὸ σχολεῖο», κάποιου
Κλὸντ Γκούτμαν. (Εἴπαμε, τὴν
«ἐθνοκεντρικὴ» Π. Δέλτα θὰ προσ -
φέρουμε στὰ παιδάκια; Ἐδῶ
μιλᾶμε γιὰ τὸν ...Γκούντμαν. Ξενο-
μανία καὶ πνευματικὴ ὑποτέλεια).
Στὸ χαζοχαρούμενο αὐτὸ κείμενο
στὸν ἐπίλογο διαβάζουμε: «Ἡ δα-
σκάλα μας ἦταν ἡ κυρία Μεταξᾶ.
Ἤθελε νὰ τὴν φωνάζουμε Γεωργία
καὶ κυρίως ὄχι δασκάλα... Μὲ τί θέ-
λετε νὰ ἀρχίσουμε; Ρώτησε ἡ κυ-
ρία μας. Ὁ Κωστὴς σήκωσε τὸ χέρι.

-Μὲ τὴν τουαλέτα κυρία». (σελ.
31).

Καταργοῦν 
τὴν «ἀρχὴν τῆς μαθητείας»

Ἐπειδὴ τὰ βιβλία κυρίως Γλώσ-
σας, ἀποτελοῦν γιὰ τὸν μικρὸ μα-
θητὴ-μαζὶ μὲ τὸν δάσκαλο-ἐνσάρ-
κωση τῆς κοινωνίας στὴν ὁποία τὸ
σχολεῖο τὸν ὁδηγεῖ, περνοῦν μη-
νύματα, διδάσκουν ἕνα ὁρισμένο
ἦθος-ἐξυψωτικὸ ἢ ἰσοπεδωτικὸ
ἀναλόγως- τὸ «νὰ τὴ φωνάζουμε
Γεωργία», τί διδάσκει στοὺς ἄγου-
ρους μαθητές; Τὴν κακῶς ἐννοού-
μενη ἰσότητα καὶ τὴν κατάργηση
τῆς βασικῆς καὶ διέπουσας τὴν δι-
δακτικὴ πράξη «ἀρχὴ τῆς μαθητεί-
ας». Ὁ δάσκαλος πρέπει νὰ ἀποτε-
λεῖ πρότυπο μίμησης γιὰ τὸν μαθη-
τή, νὰ διατηρεῖ τὴν εὐλογημένη
ἀπόσταση-ἡ οἰκειότητα σ’ αὐτὲς τὶς
περιπτώσεις εἶναι μητέρα τῆς κα-
ταφρόνησης- ἔτσι ὁ μαθητὴς συν -
ειδητοποιεῖ τὴν ἀνεπάρκειά του καὶ
ἀναγνωρίζει τὸν δρόμο, τὶς «πικρὲς
ρίζες τῆς Παιδείας», ποὺ ἔχει νὰ
διανύσει καὶ νὰ γευτεῖ, γιὰ νὰ κα-
τακτήσει καὶ νὰ ἀπολαύσει τὸν
«γλυκὺ καρπὸ» τῶν γνώσεων καὶ
δεξιοτήτων. Καὶ δεύτερον, ἡ ἐκπαί-
δευση ὀφείλει νὰ εἶναι συντηρητι-
κή, μὲ τὴν ἁπλὴ καὶ πρωταρχικὴ ση-
μασία τῆς λέξης, νὰ συντηρεῖ δη-
λαδὴ τὸν πολιτισμό, ποὺ οἱ πρε-
σβύτεροι ἔχουν δημιουργήσει καὶ
νὰ τὸν παραδίδει (αὐτὸ εἶναι Παρά-
δοση) στοὺς νεώτερους. «Κυοφό-
ρησαν οἱ αἰῶνες», γιὰ νὰ μᾶς παρα-
δοθεῖ ἀπὸ τὸν λαό μας ἡ γλυκύ-
φθογγη προσευχούλα «Πέφτω κά-
νω τὸν σταυρό μου» ἢ νὰ φανερώ-
σει τοῦτος ὁ τόπος Πηνελόπη Δέλ-
τα. Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ καὶ μὲ ποιὸ δι-
καίωμα τὰ ἀντικαθιστοῦν μὲ βό-
θρους καὶ τουαλέτες; Πότε θὰ
ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ Πατρίδα ἀργο-
πεθαίνει στὰ σχολεῖα;

Τὴν 12ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νείλου τοῦ ὁσίου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ

Ἡ ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
ΣΤΗΝ εἰδησεογραφία ἀναφέρθηκε

ὅτι «Στόν φετινό ἑορτασμό τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου ὁ ὑπουργός Παιδείας κ.
Λοβέρδος ἀπουσίασε ἀπό τήν καθιε-
ρωμένη δοξολογία στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου». 

Ἡ πολιτική ἐξουσία τῆς Χώρας, δυσ-
τυχῶς, ὄχι μόνο νομοθετεῖ ἀντιχρι-
στιανικούς νόμους ἀλλά καί συμπερι-
φέρεται σάν νά μή εἶναι τό 90% τοῦ
πληθυσμοῦ τῆς χώρας Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, ἀλλά ἀλλόθρηκοι ἤ ἄθρη-
σκοι καί ἔχει ἐξισώσει τήν μειοψηφία
μέ τήν πλειοψηφία. Βέβαια βασικοί
ὑπαίτιοι αὐτῆς τῆς καταστάσεως
εἴμαστε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, πού ἐπι-
τρέψαμε στό πολιτικό σύστημα τῆς
Χώρας μας νά μή συμμετέχουν εὐσε-
βεῖς πολιτικοί καί κόμματα μέ καθαρά
ὀρθόδοξο χριστιανικό προσανατολι-
σμό. Σᾶς μεταφέρουμε τί εἶχε γράψει
ὁ μακαριστός ἀγωνιστής ἱεράρχης
Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος σέ ἄρθρο
του στήν «Σπίθα» μέ τίτλο «Ποιούς θά
ψηφίσουμε», ὅπως αὐτό δημοσιεύθη-
κε στόν Ο.Τ. στίς 15 Νοεμβρίου 1977,
ὅταν ὑπουργός τότε Παιδείας ἦταν ὁ
Μασῶνος Γεώργιος Ράλλης καί ἤμα-
σταν στίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν
τῆς 20ης Νοεμβρίου 1977. Ὁ ἀγωνι-
στής Ἱεράρχης ἔλεγε: “«Ὁ Χριστια-
νός δέν ζῆ ὡς ἐρημίτης, ἀλλά ἐντός
τῆς κοινωνίας καί εἶναι τό φῶς καί τό
ἅλας τῆς ζωῆς. Λέγοντες δέ ζωήν δέν
ἐννοοῦμεν ἕν μόνον τμῆμα αὐτῆς,
ἀλλ  ́ὁλόκληρον τήν ζωήν, τήν ζωήν
μέ ὅλας τάς ἀνάγκας, τά ἐνδιαφέρον-
τα καί τάς ἐκδηλώσεις της. Ἄρα ὁ χρι-
στιανός ὀφείλει νά εἶναι καί τό φῶς
καί τό ἅλας τῆς πολιτικῆς ζωῆς». Ὁ
Σεβασμιώτατος εἰς τήν συνέχειαν
ἀσχολεῖται μέ δύο κατηγορίας
ἀνθρώπων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ μέν
πρῶτοι ἀπό περιδεᾶ συνείδησιν ἀπέ-
χουν τῆς πολιτικῆς, διά νά μή … μο-
λυνθοῦν, οἱ δέ ἄλλοι τονίζουν ὅτι τό
μόνον πού ἔχουν νά κάμουν οἱ χρι-
στιανοί εἶναι νά γονατίζουν καί νά
προσεύχονται. Καί αἱ δύο ἀπόψεις
εἶναι ἐσφαλμέναι. Καί συνεχίζει ὁ
ἅγιος Φλωρίνης ὑπογραμμίζοντας ὅτι
ἡ ψῆφος δέν εἶναι μόνον δικαίωμα,
ἀλλά καί καθῆκον παντός πολίτου καί
δί  αὐτό πρέπει νά προσέξουν πολύ οἱ
χριστιανοί νά μή παραπλανηθοῦν ἀπό

τούς ὡραίους λόγους, τά ἐντυπωσια-
κά συνθήματα καί τάς ἀφειδῶς ὑπο-
σχέσεις πολιτικῶν, πού ἀποκρύπτουν
τά βαθύτερα σχέδιά των καί τούς
ἰδιοτελεῖς σκοπούς των. Τό ἄρθρον
τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου δίδει καί
τήν ἀπάντησιν εἰς τό ἐρώτημα «ποι-
ούς θά ψηφίσωμεν;». Πρέπει νά ψηφι-
σθοῦν «ἄνδρες τίμιοι, μή διεζευγμέ-
νοι ἀπό τάς γυναῖκας των καί μή
ζῶντες μετά παλλακίδων, μή ἀνήκον-
τες εἰς μασονικήν στοάν ἤ εἰς ἄλλας
σκοτεινάς δυνάμεις, ἀγαπῶντες τό
Ἔθνος καί τήν Ἐκκλησίαν…». Τέλος
ὁ σεβασμιώτατος ὑπογραμμίζει τήν
ἀνάγκην νά ὑπάρξη μετεκλογικῶς
«ἕνα ἰσχυρό πολιτικό σχῆμα μέ ὀρθό-
δοξα χριστιανικά θεμέλια»”.

Δυστυχῶς 37 χρόνια μετά ἀπό
αὐτό τό ἄρθρο, ἐάν θέλαμε νά κάνου-
με τήν αὐτοκριτική μας ἐμεῖς οἱ χρι-
στιανοί θά λέγαμε ὅτι δέν εἰσακούσα-
με τόν Ἅγιο Ἱεράρχη ὄχι μία ἀλλά
ὅλες τίς φορές, ψηφίζοντας ἄνδρες
μή τίμιους, διεζευγμένους, ζῶντες μέ
παλλακίδες, μασόνους, μέλη σκο-
τεινῶν δυνάμεων, μή ἀγαπῶντες τό
Ἔθνος καί τήν Ἐκκλησία. Καί τέλος
οὔτε ἔχουμε κατανοήσει ὅτι εἶναι ἐπι-
τακτική ἀνάγκη νά ψηφίζουμε ὀρθό-
δοξο πολιτικό ἀκόμα καί σχῆμα τώρα
πού ἔχει καταληφθεῖ ἡ Πατρίδα μας.

*  *  *
Ξεσπιτώνουν ἀνθρώπους

ΣΤΗΝ οἰκονομική εἰδησεογραφία
ἀναφέρθηκε ὅτι «Σέ τραγικές κατα-
στάσεις ὁδηγεῖ τό ξεπούλημα τῆς δη-
μόσιας περιουσίας στήν Ἱσπανία. Πέ-
ρυσι ὁ Δῆμος τῆς Μανδρίτης καί οἱ
περιφερειακές ἀρχές τῆς ἱσπανικῆς
πρωτεύουσας πούλησαν περί τά 5000
διαμερίσματα, πού ἀνῆκαν στούς το-
πικούς ὀργανισμούς κοινωνικῆς στέ-
γασης. Ἀγοραστές ἦταν ἑταιρεῖες
ἰδιωτικῶν κεφαλαίων μεταξύ αὐτῶν
καί θυγατρικές τῆς Goldman Sachs
καί τῆς Blackstone. Στούς ἐνοικια-
στές αὐτῶν τῶν διαμερισμάτων ἀνα-
κοινώθηκε ἀρχικά ὅτι δέν πρόκειται
νά ἀλλάξει τίποτε, οὔτε στό ἐνοίκιο
οὔτε στήν διάρκεια τοῦ συμβολαίου
τους. Καθώς τά παλιά συμβόλαια
ἐνοικίασης ἄρχισαν νά λήγουν, δεκά-
δες ἐνοικιαστές ἀντιλήφθηκαν ὅτι θά
χρεισαστεῖ νά καταβάλουν ὑψηλότε-

ρο ἐνοίκιο, ἄν θέλουν νά παραμεί-
νουν στά διαμερίσματά τους».

Στήν Goldman Sachs –μία ἀπό τίς
μεγαλύτερες στόν κόσμο διεθνεῖς
τράπεζες ἐπενδύσεων, μέ πελάτες
κυβερνήσεις χωρῶν ἀλλά καί ἰδιῶτες
καί τόν μεγαλύτερο οἰκονομικό παρά-
γοντα στόν χῶρο τῆς οἰκονομικῆς
διαχείρισης τῶν ΗΠΑ- πολλοί διεθνεῖς
ἀναλυτές σήμερα τῆς καταλογίζουν
τίς μεγαλύτερες εὐθύνες γιά τήν ση-
μερινή οἰκονομική κρίση σέ πολλές
χῶρες ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἑται-
ρεία αὐτή, ἀφοῦ ὁδήγησε διάφορες
χῶρες στήν κρίση ἔχοντας τώρα τά
οἰκονομικά κεφάλαια ἀγοράζει σέ
πάμφθηνες τιμές ἐν σχέσει μέ τήν
πρό τῆς κρίσεως ἐποχή περιουσιακά
στοιχεῖα τοῦ δημοσίου, τό ὁποῖο που-
λάει, γιά νά ἀνταπεξέλθει στήν βιωσι-
μότητά του. Μέ αὐτόν τόν τρόπο γί-
νεται ἰδιοκτήτης σέ παγκόσμιο ἐπίπε-
δο τεραστίων περιουσιῶν. Δέν πι-
στεύουμε ὅτι οἱ λόγοι εἶναι καθαρά
μόνο οἰκονομικοί. Ἡ Παγκοσμιοποί-
ηση στήν ἐποχή μας εἶναι σέ πλήρη
ἀνάπτυξη, ἀποσκοπεῖ νά ὑποτάξη καί
νά ἐξαθλιώση οἰκονομικά ἀλλά πρωτί-
στως ἠθικά καί πνευματικά τόν
ἄνθρωπο. Ὁ μακαριστός Γέροντας π.
Χαράλαμπος Βασιλόπουλος στό μνη-
μειῶδες ἔργο του «Ὁ Οἰκουμενισμός
χωρίς μάσκα» γράφει «Τόν σημερι-
νόν Οἰκουμενισμόν θά μπορούσαμε
νά τόν ὀνομάσωμεν Οἰκουμενισμόν
τοῦ Σιωνισμοῦ, διότι τά καταχθόνια
σχέδια ἐκείνου ἐξυπηρετεῖ. Ὁ δέ σκο-
πός τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ εἶναι νά
δυνηθῆ νά ἐπικρατήση μία μέρα ὁλο-
κλήρου τῆς Οἰκουμένης πολιτικῶς
καί θρησκευικῶς. Ἐπιδιώκει νά δημι-
ουργήση μίαν παγκόσμιον Ἑβραι-
οκρατίαν».

Ἐνθυμούμαστε τόν μακαριστό π.
Μᾶρκο Μανώλη, ὁ ὁποῖος ἀγωνιοῦσε
καθημερινά γιά τά ἀπλήρωτα δάνεια
τῶν ἀνθρώπων, πού ἀδυνατοῦσαν νά
ἀνταπεξέλθουν στίς ὑποχρεώσεις
τους. Σχεδόν ὅλα τά “τυχερά” ἀπό τίς
διάφορες ἁγιαστικὲς πράξεις τῆς
ἡμέρας πήγαιναν γιά αὐτά τά δάνεια.
Νομίζουμε ὅτι τουλάχιστον θά πρέπει
νά γίνη καθημερινή προσευχή μας καί
ὄχι μόνο, ὥστε νά ἐλεήση ὁ Κύριός
μας τούς ἀνθρώπους, πού βρίσκονται
σέ αὐτή τήν δεινή κατάσταση.

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Στὰ σχολεῖα ἡ πατρίδα ἀργοπεθαίνει...

(2ον)
Φυλλάτoμεν

τάς ἐντολάς του;
Ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κλη-

ρικῶν καί Μοναχῶν», χωρίς νά
γνωρίζουμε τήν σύσταση αὐτή τοῦ
ὁσίου Φιλοθέου, λειτουργοῦμε ὡς
ἕνα εἶδος φιλικῆς ἑταιρείας καί
ἔχουμε διασπείρει ἀνά τόν κόσμο
τήν «Ὁμολογία πίστεως κατά τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ», πού τήν ὑπέγρα-
ψαν χιλιάδες κληρικῶν καί λαϊκῶν
καί προκάλεσε ταραχή μεταξύ τῶν
Μασόνων καί τῶν Οἰκουμενιστῶν
καί ἀπειλές γιά διώξεις ἐναντίον
μας. Ὅπως λέγει ὁ ὅσιος Γέρον-
τας, ἐμεῖς πρέπει νά ἀγωνισθοῦμε
μέ ἀνδρεία καί νά μή κλίνουμε γό-
νυ στόν Βάαλ. Ἄν ὅλοι οἱ ἐχθροί
τῆς Ἐκκλησίας μασόνοι, πνευματι-
στές, χιλιαστές, οἰκουμενιστές καί
τόσα ἄλλα ἀντίθετα καί ἀντίχριστα
συστήματα ἐργάζονται τόσο πρό-
θυμα, γιά νά ὁδηγήσουν τούς
ἀνθρώπους στήν ἀπώλεια, πόσο
περισσότερο πρέπει νά ἐργαζόμα-
στε ἐμεῖς γιά τήν σωτηρία τήν δι-
κή μας καί τῶν ἀδελφῶν μας; Δέν
χρησιμοποιεῖ συχνά ὁ Γέροντας
τούς ὅρους «οἰκουμενισμός» καί
«οἰκουμενιστές», μολονότι κατα-
δικάζει τό πρᾶγμα μέ ὅσα ἀπορρι-
πτικά λέγει γιά τίς σχέσεις μέ τόν
πάπα, τούς Λουθηροκαλβίνους,
τούς διαλόγους καί τίς συμπρο-
σευχές. Ἐδῶ ὅμως κατατάσσει καί
τούς οἰκουμενιστές στά ἀντίθεα
καί ἀντίχριστα συστήματα μαζί μέ
τούς μασόνους74.

Ἀπευθυνόμενος μέ ἐπιστολή σέ
πρόσωπο πού εἶχε ἐμπλακῆ στόν
πνευματισμό καί στήν μασoνία
γράφει: «Ὁ Χριστός, ἀγαπητέ μου,
δέν μᾶς ἐδίδαξε νά γίνωμεν μασό-
νοι, χιλιασταί, πνευματισταί, ἀλλά
νά γίνωμεν Χριστιανοί ἀληθεῖς,
γνήσιοι, νά φυλάττωμεν τάς ἐντο-
λάς Του, τόν Νόμον Του, τάς πα-
ραγγελίας Του. Τί ἀνώτερον, τί τε-
λειότερον, τί ὑψηλότερον, ὠφελι-
μώτερον, ἀναγκαιότερον, χρησι-
μώτερον τῆς οὐρανίου διδασκα-
λίας τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ;... Δέν εἶναι ὀρθόν οὔτε λογι-
κόν νά ἀφήνωμεν τήν καθαράν πη-
γήν, τήν ἰαματικήν, τό ὕδωρ τό
ζῶν, τό ἁλλόμενον, τό ἀθάνατον,
καί νά τρέχωμεν εἰς τάς βορβορώ-
δεις, ἀκαθάρτους καί φαρμακεράς
πηγάς τῶν διαφόρων αἱρετικῶν.
Ὡς πνευματικός πατήρ καί ὡς

πνευματικός ἰατρός σέ συμβου-
λεύω καί πάλιν ν᾽ ἀπομακρυνθῆς
ἀπό τήν μασωνίαν καί τόν πνευμα-
τισμόν καί νά προσκολληθῆς εἰς τό
Εὐαγγέλιον, εἰς τήν Ἐκκλησίαν,
εἰς τόν Χριστόν»75. Ἀναιρώντας
ἐπίσης βιβλίο κληρικοῦ τῆς Ἀμε-
ρικῆς, ὀπαδοῦ τοῦ Μακράκη, πού

τόν συκοφαντοῦσε καί τόν ὕβριζε,
διότι εἶχε γράψει βιβλίο μέ τίτλο:
«Αἱ πλάναι τοῦ Μακράκη ὑπό τῆς
ἀληθείας ἐλεγχόμεναι», πού ἐξε-
δόθη στήν Ἀθήνα τό 1957, ἀναιρεῖ
καί πάλι τίς βασικές πλάνες τοῦ
Μακράκη σέ τευχίδιο πού ἐκυκλο-
φορήθη τό 1963 «Κατά Μακρα-
κιστῶν». Γιά νά δείξει ὅτι εἶναι
ἀντικειμενικός στίς κρίσεις του,
λέγει: «Γράφω εἰς τό Α´ Κεφάλαιον
ὅτι ὁ Μακράκης εἶχε μέν πλάνας,
ἀλλ᾽ εἶχε καί καλά. Κατ᾽ ἀρχάς τῆς
παρουσίας του ἐκήρυττε μετά πί-
στεως τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἐκαυ-
τηρίαζε τήν κακίαν. Ἐπολέμησεν
εἰς τάς ἡμέρας του, ὡς οὐδείς
ἄλλος, τήν μασoνίαν καί τήν σιμω-
νίαν». Καί στή συνέχεια ἐπαναλαμ-
βάνει: «Ὅσα καλά καί εἶπε καί
ἔγραψε ὁ Μακράκης κατά τῆς σι-
μωνίας καί μασoνίας τά ἐπήνεσα,
ἀλλ᾽ ὅσα κατακυριευθείς ὑπό τῆς
θεομισήτου ἑωσφορικῆς ὑπερη-
φανείας εἶπεν, ὅτι εἶναι ἴσος μέ τόν
Χριστόν κατά πάντα...ὅλα ἀπέδειξα
ψευδῆ»76.

Ὁ Μεταξάκης
καί τό Νέον Ἡμερολόγιον

Κρίνοντας τήν Μασονία καί τούς
Μασόνους ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερ-
βάκος μέ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα
ἀναφέρεται στόν οἰκουμενικό πα-
τριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη, μία
πολυτάλαντη καί δυναμική προσω-
πικότητα, ἡ ὁποία προσδιώρισε ἐν
πολλοῖς τά ἐκκλησιαστικά δρώμε-
να τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ
20οῦ αἰῶνος, ἐπί κακῆς πάντως καί
ἀντιπαραδοσιακῆς γραμμῆς καί ἐπί

μεγίστῃ ζημίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεως καί ζωῆς, μέ τούς νεωτερι-
σμούς καί τίς καινοτομίες πού
εἰσήγαγε, ἡ σπορά τῶν ὁποίων
ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά πα-
ράγει δηλητηριώδεις γιά τήν
Ἐκκλησία καρπούς. Ἐκτός τῆς με-
ταρρυθμίσεως τοῦ Ἑορτολογίου-
Ἡμερολογίου, τῆς ὁποίας εἶναι ὁ
κύριος ἐμπνευστής καί προωθη-
τής, ἀλλά καί ὁ δημιουργός τοῦ
μέχρι σήμερα τραυματικοῦ γιά τήν
Ἐκκλησία σχίσματος, θεωρεῖται
καί ὡς ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ ἀνοίγμα-
τος πρός τούς Παπικούς καί τούς
Λουθηροκαλβίνους, θεμελιωτής
καί κήρυκας τῆς παναιρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ συγκρητι-
σμοῦ, δηλαδή καί τῆς ἐξισώσεως –
συμφύρσεως τῶν χριστιανικῶν
ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν πρός μία
ψευδῆ ἑνότητα, πού ἐξυπηρετεῖ
ὄχι τό σχέδιο τῆς σωτηρίας, τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλά τό σχέδιο τῆς ἀπω-
λείας, τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἡ συχνή ἀναφορά τοῦ ὁσίου Φι-
λοθέου στήν μασονική ἰδιότητα
τοῦ Μελετίου Μεταξάκη καί στόν
ἀντικανονικό τρόπο προωθήσεώς
του σέ ἀρχιεπισκοπικούς καί πα-
τριαρχικούς θρόνους ἔχει ὡς στό-
χο νά δείξει ὅτι εἶναι ὄργανο ἀντι-
θέων, ἀντιχριστιανικῶν, ἀντιεκ-
κλησιαστικῶν δυνάμεων, πού ἐπι-
διώκουν νά πλήξουν τήν μοναδική
ἐλπίδα ζωῆς καί σωτηρίας τοῦ κό-
σμου, τό δόγμα τῆς μοναδικῆς καί
ἀποκλειστικῆς ὁδοῦ ζωῆς καί σω-
τηρίας, πού εἶναι ὁ Χριστός καί ἡ
Ἐκκλησία του. Ἡ σατανοκίνητη
πάντως αὐτή γραμμή τοῦ Μελετί-
ου Μεταξάκη, μέσῳ τῆς πατριαρ-
χίας τοῦ Ἀθηναγόρα εἶναι ἡ κυ-
ρίαρχη σήμερα ἐκκλησιολογική
κατεύθυνση στούς ἡγετικούς
ἐκκλησιαστικούς κύκλους, γι᾽ αὐτό
καί ὅσα λέγει ὁ ὅσιος Φιλόθεος γιά
τόν διατελέσαντα διαδοχικά μη-
τροπολίτη Κιτίου τῆς Κύπρου
(1910-1918), μητροπολίτη Ἀθηνῶν
(1918-1920), οἰκουμενικό πατριάρ-
χη (1921-1923) καί πατριάρχη Ἀλε-
ξανδρείας μέχρι τοῦ θανάτου του
(1926-1935), δέν θά ἀκουσθοῦν
εὐχάριστα, διότι οἱ κινούμενοι
στούς συγκρητιστικούς καί οἰκου-
μενιστικούς αὐτούς χώρους τόν
ἐπαινοῦν καί τόν ἐγκωμιάζουν.
Σημειώσεις:
74. Αὐτόθι, 496: «Ἐάν οἱ μασ σῶ -

νοι, οἱ πνευματισταί, οἱ χιλιασταί, οἱ
οἰκουμενισταί καί τόσα ἄλλα ἄθεα
καί ἀντίχριστα συστήματα ἐργάζων-
ται προθύμως διά τήν ἀπώλειαν
αὐτῶν καί τῶν ἀκολουθούντων
αὐτούς, πόσον πρέπει περισσότερον
νά ἐργαζώμεθα ἡμεῖς διά τήν σωτη-
ρίαν ἡμῶν καί τῶν ἀδελφῶν μας;» 75.
Αὐτόθι, τόμ. Α´, 312. 76.Αὐτόθι, 320,
325.

Ἡ Μασονία καὶ ὁ Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης
απο το νεον βιβλιον του πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδωρου Ζηση

δια τον οσιον ΦιλοΘεον Ζερβακον

Ζηλεύεις; Δὲν εἶναι καλό!

Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου

Εἰς τὸν διαδικτυακὸν ἐκκλησια-
στικὸν ἱστότοπον «Aktines», ὁ
ἰατρὸς Λυκοῦργος Νάνης ἀνήρτησε
τὸ ἀκόλουθον ἄρθρον: 

«Οἱ ἐγχώριοι πολιτικοὶ ἐξουσια-
στές, θλιβεροὶ ἐντολοδόχοι ἐξωθε-
σμικῶν κέντρων τῆς ἀλλοδαπῆς,
ὀσφυοκάμπτες καὶ δουλόφρονες
καὶ "ἐλεεινὰ καταπτώσεως, ἀναξιο-
πρεπείας καὶ ἐξευτελισμοῦ παρα-
δείγματα", κατὰ τὴν προσφυῆ ρήση
τοῦ ἀειμνήστου καθηγητῆ τῆς Θεο-
λογίας καὶ φιλοσόφου Χρήστου
Ἀνδρούτσου, ἔχουν ἀναλάβει τὴν
ὑλοποίηση μίας λυσσώδους ἐπιχει-
ρήσεως ἀπαξιώσεως,περιθωριοποι-
ήσεως, καταφρονήσεως καὶ ἐξου-
θενώσεως τῆς  Ἐκκλησίας ἐπὶ με-
γίστῃ πνευματικῇ βλάβῃ τῆς νεοελ-
ληνικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἔθνους.

Ἐκφράσεις καὶ ἐκφάνσεις τῆς
προαναφερθείσης ἐπιχειρήσεως
ἀποτελοῦν ἡ μετάλλαξη τοῦ χαρα-
κτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ὁ ἐξοβελισμὸς τῶν
ἱερέων-πνευματικῶν ἀπ᾽ τὰ σχο-
λεῖα, ὁ ἐλεεινὸς καὶ τρισάθλιος,
δῆθεν ἀντιρατσιστικὸς νόμος, πού,
ὅπως πολὺ σωστὰ ὑπογράμμισε καὶ
ὁ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, ἅπτεται
καιρίως τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα
τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἐπαίσχυντος νό-
μος γιὰ τὶς θρησκευτικὲς κοινότη-
τες, ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς
ἀργίας καὶ ἄλλα "κατορθώματα",
νεοταξίτικης ἐμπνεύσεως, κοπῆς
καὶ προελεύσεως...

Καὶ ἐνῶ θὰ ἀνέμενε κανεὶς νὰ
ἐξαπολυθοῦν μύδροι καὶ κεραυνοὶ
κατὰ τῶν ἀρχιτεκτόνων τῆς ἀπὸ-
ὀρθοδοξοποιήσεως καὶ τοῦ ἀφελ-
ληνισμοῦ, πολιτικάντηδων τῆς συμ-
φορᾶς καὶ τῆς παρακμῆς, καὶ νὰ
"ἀστράψει καὶ νὰ βροντήξει" ὁ
ἄμβωνας ἀπ᾽ τὰ "οὐκ ἔξεστί σοι
ἀντίχριστε Καῖσαρ νομοθετεῖν ἐπὶ
ἐξουθενώσει τῆς Ἐκκλησίας", τῆς
τροφοῦ τοῦ γένους μας, ἀπ᾽ τὸ ἀπό-
θεμα τῶν αἱματηρῶν ἀγώνων τῆς
Ὁποίας, ἀντλεῖ τὴν ὑπόστασή του
τὸ νεοελληνικὸ κράτος καὶ κάποιοι
πολιτικοὶ "φωστῆρες", ποὺ μᾶς
"ἔκατσαν στὸ σβέρκο", ἀντί, λοιπόν,

νὰ ἀναληφθεῖ συντονισμένη
ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν ἀποδο-
μητῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
Ἔθνους, ἡ ὑπὸ τὸν κ.Ἱερώνυμο
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, τὰ διοι-
κοῦντα τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
συλλογικὰ ὄργανα, συνεστάλησαν
ἔμπροσθεν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας,
σιώπησαν, δειλίασαν, συμβιβάστη-
καν, προκαλώντας ἀνεπανόρθωτη
καθίζηση τοῦ κύρους τῆς διοικού-
σας Ἐκκλησίας, θλίβοντας τὰ πιστὰ
μέλη της καὶ χαροποιώντας τοὺς
πολυποίκιλους ἐχθρούς Της!

Γιατί, σεβασμιώτατοι, δὲ συγκα-
λέσατε τὴν Ἱεραρχία προκειμένου
νὰ συσκεφθεῖτε γιὰ τὸ μείζονος
σπουδαιότητος "ἀντιρατσιστικὸ"
νομοσχέδιο, ποὺ σᾶς φιμώνει καὶ
"ἀβαντάρει" τὴ σοδομοποίηση τῆς
νεοελληνικῆς κοινωνίας καὶ ἀρκε-
σθήκατε στὸ "πράσινο φῶς", ποὺ
ἔδωσε στὴν ἀντίχριστη πολιτεία ἡ
μικρὴ σύνοδος, Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ,
ὡς κάλλιον ἐμοῦ γνωρίζετε; Γιατί
δὲ ρίξατε οὔτε μία ντουφεκιὰ στὸ
διάβολο; Γιατί δὲ "χαλάσατε τὸν κό-
σμο", γιὰ τὰ νομοθετηθέντα ἀνοσι-
ουργήματα; Γιατί ἀφήσατε τοὺς
ἀδελφούς σας συνεπισκόπους, ποὺ
διαμαρτυρήθηκαν διατόρως γιὰ
τὸν ἄνομο "ἀντιρατσιστικὸ" νόμο,
διασώζοντας, σὲ ἀντίθεση μέ σᾶς,
τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ κῦρος τοῦ
ἱεραρχικοῦ σώματος, νὰ λοιδο-
ροῦνται καὶ αἰσχρότατα νὰ διαβάλ-
λονται καὶ ἀπαξιώνονται ἀπ᾽ τοὺς
λυσσώδεις κύνες τοῦ ψευτοπρο-
οδευτισμοῦ καὶ τῆς θολοκουλτού-
ρας, ἐνῶ κάποιοι ἀπὸ σᾶς εἰσέπρα-
ξαν καὶ τὰ εὔσημα τῶν προαναφερ-
θέντων κύκλων γιὰ τὴ "συνετὴ" καὶ
"μετριοπαθῆ" στάση σας;

Ἀπὸ πότε ἡ δειλία "βαφτίζεται"
σύνεση; Ἀπὸ πότε ἡ ὑποστολὴ τῆς
σημαίας τοῦ ἀγώνα χαρακτηρίζεται
σὰν μετριοπάθεια καὶ νηφαλιότητα;
Σείεται γύρω σας τὸ πᾶν κι ἐσεῖς
ἔχετε πάθει γλωσσοδέτη καὶ κα-
θεύδετε τὸν βαρούχειον, πλὴν ὀλί-
γων ἐξαιρέσεων! Πότε θὰ συνέλθε-
τε ἐπιτέλους;».

Πότε θὰ συνέλθετε;
Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη, Ἰατροῦ

Ἱστορικὸς Τόμος διά τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν
Ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισίας

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κη-
φισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ
ἐξεδόθη τὴν 24ην Ὀκτωβρίου ἡ ἀκό-
λουθος ἀνακοίνωσις:

«Πραγματοποιήθηκε χθὲς τὸ
ἀπόγευμα στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο
τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς καὶ στὰ πλαίσια
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπὶ
τῇ ἑορτῇ τοῦ πολιούχου τοῦ Δήμου
Κηφισιᾶς Ἁγίου Δημητρίου ἡ ἐπίση-
μη παρουσίαση τοῦ Τόμου ΄΄Ὁ ΙΕ-
ΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙ-
ΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ΄΄, ποὺ
ἐξέδωσε ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Μη-
τροπολιτικὸς Ναός.

Πρόκειται γιὰ μία πρωτότυπη
ἔκδοση τῆς ἱστορίας τοῦ Ἱεροῦ
Μητρ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφι-
σιᾶς, βασισμένη σὲ ἔρευνα καὶ με-
λέτη ἀρχείων καὶ βιβλιοθηκῶν.

Λίγο νωρίτερα, ὁ Βυζαντινὸς
χορὸς τοῦ Ἱεροῦ Μητρ. Ναοῦ ὑπὸ
τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου
κ. Δημήτριου Καλομοίρη ἀπέδωσε
ἐπίκαιρους ὕμνους καὶ ἀκολούθησε
παρουσίαση ὀπτικοακουστικοῦ ὑλι-
κοῦ καθὼς καὶ ὁμιλία τοῦ Προϊστα-
μένου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Αἰδεσ. Πρωτ. π. Ἰωάννου Πα-
πανικολάου.

Στὴ συνέχεια ἔλαβε χώρα ἡ πα-
ρουσίαση τοῦ βιβλίου ὑπὸ τοῦ Πα-
νοσ/του Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Λιέ-
πουρη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ
Μητρ. Ναοῦ, τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ.
Ἀθανασίου Παππᾶ, Καθηγητοῦ τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, τοῦ Ἱερολ. Διακό-
νου π. Κωνσταντίνου Βασιλάκη,
Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Μητρ. Ναοῦ
καὶ ἐκπροσώπου τοῦ ἀπουσιάζον-
τος Ἐλλογιμωτάτου κ. Ἀντωνίου

Δανασσῆ-Ἀφεντάκη, Καθηγητοῦ
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ
Αἰδεσ/του Πρώτ. π. Γεωργίου Βα-
γιανοῦ, Καθηγητοῦ τῆς Φιλοσο-
φικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καὶ ἐπιμελητοῦ - συγγρα-
φέως τοῦ Τόμου. Τὴν παρουσίαση
τοῦ βιβλίου διηύθυνε ὁ Γεν. Ἀρχ.
Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρω-
ποῦ Αἰδεσ. Πρωτ. π. Χρίστος Κυρια-
κόπουλος.

Παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Μαντινείας καὶ Κυ-
νουρίας κ. Ἀλέξανδρος καὶ Μηθύ-
μνης κ. Χρυσόστομος, οἱ ὁποῖοι προσ -
 εφώνησαν στὴν παρουσίαση τοῦ βι-
βλίου καθὼς καὶ ὁ Σεπτὸς Ποιμε-
νάρχης μας Μητροπολίτης Κηφι-
σίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ.
Κύριλλος, ὁ ὁποῖος καὶ ἀπεφώνησε.
Παρόντες ἦταν ὁ Δήμαρχος Κηφι-
σιᾶς κ. Γεώργιος Θωμάκος, Μέλη
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πό-
λεως, Φορεῖς Πολιτιστικῶν Συλλό-
γων τῆς Κηφισιᾶς καὶ πλῆθος Κηφι-
σιωτῶν».

Ἐπέστρεψε
κλεμμένον κειμήλιον

τῆς Ἱ. Μονῆς Πετρίλου
«Ἄλλο ἕνα θρησκευτικὸ κειμή-

λιο, μετὰ τὴν Εἰκονογραφημένη
Καινὴ Διαθήκη τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
πῆρε τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς.
Μία δίζωνη εἰκόνα μὲ τὶς παρα-
στάσεις τῆς Κοίμησης καὶ τῆς Γέν-
νησης τῆς Θεοτόκου, ποὺ εἶχε
κλαπεῖ πρὶν ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Μονὴ Πετρίλου τῶν Τρι-
κάλων, ἐπαναπατρίστηκε προσφά-
τως. Τὸ σπάνιο αὐτὸ κειμήλιο εἶχε
ἐντοπιστεῖ στὸ Λονδίνο ἀπὸ τὸ
2011 χάρη στὶς ἐνέργειες τῆς
ἁρμόδιας Ἐφορείας Βυζαντινῶν
Ἀρχαιοτήτων. Ἀκολουθώντας τὶς
ἀπαραίτητες νομικὲς ἐνέργειες, ἡ
εἰκόνα βρέθηκε καὶ πάλι στὸν τό-
πο καταγωγῆς της». (Πηγή: Rom-
fea.gr).

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
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Συμφώνως πρός ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 14ην Ὀκτωβρίου:

«Τὸ διήμερο 13 καὶ 14 Ὀκτωβρί-
ου 2014 ἔλαβε χώρα στὸν Ἱ. Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κανή-
θου Χαλκίδος, τὸ 20ό Ἱερατικὸ Συν -
έδριο τῶν Ἱερέων της, ὑπὸ τὴν Προ-
εδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Χαλκίδος, Ἱστιαίας καὶ Βο-
ρείων Σποράδων κ. Χρυσοστόμου,
μὲ γενικὸ θέμα: «ΙΕΡΕΥΣ ΠΡΟΣΕΥ-
ΧΟΜΕΝΟΣ».

Στὴν ἔναρξη τοῦ Ἱερατικοῦ Συνε-
δρίου, τὴν Δευτέρα 13 Ὀκτωβρίου
τὸ πρωὶ καὶ μετὰ τὴν ἐναρκτήρια
προσευχή, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχα-
ρίστησε τοὺς Ἱερεῖς γιὰ τὴν παρου-
σία τους στὴν σύναξη αὐτή, ἐνῶ τό-
νισε τὴ σημασία τοῦ γενικοῦ θέμα-
τος τοῦ Συνεδρίου, ἀφοῦ, ὅπως
εἶπε,  ὁ Ἱερεὺς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ πρέπει, μέσῳ τῆς
προσευχῆς, νὰ ἔχει διαρκῶς ἐπαφὴ
μὲ τὸν ἀποστολέα του.

Ἐπεσήμανε ἀκόμη ὅτι ἡ προσ -
ευχὴ ἀτονεῖ καὶ δίδεται σημασία
στὴν δραστηριότητα, ἐνῶ λησμο-
νεῖται ὅτι καὶ ἡ προσευχὴ εἶναι δρα-
στηριότητα, ἀφοῦ ζωή χωρὶς προσ -
ευχὴ εἶναι ζωή χωρὶς ἀναπνοή,
χωρὶς φῶς κ.ο.κ.

«Ὁ πάτος τοῦ Τελώνου»
Μετὰ τὴν σύντομη εἰσαγωγὴ του

ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τὸν λόγο
στὸν πρῶτο ὁμιλητὴ Ἀρχιμ. Ἰωάννη
Βουτσιλάκο, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως στὴν Βόρειο Εὔβοια, ὁ
ὁποῖος εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «ΓΕΝΙ-
ΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ».

Ὁ π. Ἰωάννης τόνισε ὅτι ὅταν ὁ
ἄνθρωπος συνειδητοποιήσει τὴν
πνευματική του εὐτέλεια, ἀρχίζει
τὴν προσευχή, ἀφοῦ συνειδητοποιεῖ
ὅτι χωρὶς τὸ Θεὸ δὲν εἶναι τίποτε.
Καλούμαστε νὰ κατέβουμε στὸν
«πάτο τοῦ Τελώνη» γιὰ νὰ πάψουμε
νὰ κρίνουμε τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ
ζοῦμε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ διά
τῆς προσευχῆς καὶ τῆς μετανοίας.

Παράλληλα ἐπεσήμανε ὅτι ἡ κάθε
μορφὴ προσευχῆς εἶναι λειτουργικὴ
προσευχή, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ προσ -
ευχὴ μᾶς ἐντάσσει στὴν Ἐκκλησία,
ἐνῶ ἡ προσευχὴ ποὺ δὲν ἔχει σκοπὸ
νὰ μᾶς ἑνώσει μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ
νὰ μὲ σχετίσει μὲ τὸ Θεὸ καὶ τοὺς
ἄλλους, δὲν μοῦ προσφέρει τίποτε.

Ἀκόμη, εἶπε ὅτι προσευχὴ χωρὶς
μετάνοια καὶ χωρὶς αὐτομεμψία δὲν
ὑπάρχει, ὅπως καὶ χωρὶς ἐλπίδα στὸ
Χριστό, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη προ-
ϋπόθεση, γιὰ νὰ ἐνεργήσει ἡ προσ -
ευχὴ οὐσιαστικὰ στὴν ἀνθρώπινη
καρδιά.

Κλείνοντας δέ τόνισε ὅτι ἡ καρ-
διὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα «σπή-
λαιο ληστῶν» ἀπὸ τὰ πάθη, ποὺ κα-
λεῖται νὰ γίνει «σπήλαιο τῆς Βη-
θλεὲμ» διά τῆς προσευχῆς.

Στὴ συνέχεια ἔλαβε τὸν λόγο ὁ
Ἀρχιμ. Θεαγένης Κόλλιας, ἐφημέ-
ριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐλεού-
σης Μαλακώντα Ἐρετρίας, ὁ ὁποῖος
εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «Ο ΙΕΡΕΥΣ
ΠΟΙΜΑΙΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥ-
ΧΗΣ».

Ὁ π. Θεαγένης μέσα ἀπὸ συγκε-
κριμένα παραδείγματα Ἱερέων καὶ
καθημερινὲς ἱστορίες περιέγραψε
τὸ πῶς ὁ Ἱερεύς, μέσα ἀπὸ τὴν κα-
θημερινή του ζωή καὶ τὴν διακονία
του, ἀλλὰ καὶ τὸ προσωπικό του πα-
ράδειγμα, μπορεῖ νὰ ποιμάνει τὸν
λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἀκόμη, τόνισε ὅτι μέσα ἀπὸ τὴν
συνέπειά του στὴν ἱερωσύνη του, ὁ
κάθε Ἱερέας γίνεται ὅλος μία προσ -
ευχὴ καὶ συναντᾶ τὸν Χριστὸ στὴν
καθημερινότητά του καὶ στὴ συνέ-
χεια ἔχει τὴν δυσκολία καὶ τὸν ἀγώ-
να νὰ ἀκολουθήσει τὰ ἴχνη Του στὴ
ζωή του καὶ νὰ προσπαθήσει νὰ
ἑλκύσει καὶ ἄλλους κοντά του.

Ἐπεσήμανε, τέλος, ὅτι ἡ ἀδυνα-
μία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καὶ
τοῦ Ἱερέως, εἶναι νὰ κρατήσει τὴν
«μνήμη τοῦ Θεοῦ» μέσα στὴν καρ-
διά του. Στὴν «ὑπερφυσικὴ» καρδιά
του, ποὺ εἶναι ὁ τόπος συνάντησης
τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων.

Ἄξιοι
τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ

Στὴ συνέχεια ἔλαβε τὸν λόγο ὁ
Πρεσβ. Φώτιος Πάσχος, Ἐφημέριος
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος Τριά-
δος, ὁ ὁποῖος εἰσηγήθηκε τὸ θέμα:
«Ο ΙΕΡΕΥΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ
ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ».

Ὁ π. Φώτιος στὴν ὁμιλία του τόνι-
σε ὅτι ὁ Ἱερεὺς στὴ σύναξη τῶν
πιστῶν ἑνώνει τὸ σύνολο τῆς
Ἐκκλησίας κάτω ἀπὸ τὴν κεφαλή
Της, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἀνακεφαλαι-
ώνει καὶ συγκεντρώνει τὶς ἐπιμέ-
ρους προσευχὲς καὶ προσφέρει τὶς
προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως
αὐτὲς ἐκφράζονται μέσα ἀπὸ τὶς
αἰτήσεις καὶ τὶς εὐχὲς πρὸς τὸν Θεό,
προσφέρει προσευχὲς καὶ ἱκεσίες
στὸ Θεό, ὥστε τὸ σύνολο τῆς
Ἐκκλησίας νὰ καταστεῖ ἄξιο τῶν
δωρεῶν τοῦ Θεοῦ καὶ εὐχαριστεῖ τὸ
Θεὸ γιὰ τὶς εὐεργεσίες καὶ τὴ Χάρη
ποὺ λαμβάνουν σὲ κάθε στιγμὴ τῆς
ζωῆς τους.

Παράλληλα, ἐπεσήμανε ὅτι ὁ
Ἱερεὺς μὲ τὴν προσευχὴ του ἀνα-
φέρει ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία
στοὺς Οὐρανοὺς καὶ διαχέει μέσῳ
τῆς εὐλογίας Του τὴ Χάρη τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ στὸ ἐκκλησίασμα.

Τέλος, τόνισε ὅτι ὁ Ἱερεὺς προσ -
εύχεται στὴ Σύναξη καὶ ὑπὲρ τῆς
ἀναξιότητός του, ὥστε νὰ τὸν ἐνδυ-
ναμώσει ὁ Θεὸς στὴ διακονία τοῦ
Ἁγίου Θυσιαστηρίου, ἀφοῦ στὴ Χά-
ρη τοῦ Θεοῦ στηρίζεται γιὰ νὰ ἐπι-
τελέσει τὴν διακονία Του καὶ Τὸν
εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν μεγάλη δωρεὰ

τῆς Ἱερωσύνης, τὴν ὁποία ἀξιώθηκε
νὰ λάβει.

Στὴ συνέχεια τὸν λόγο ἔλαβε ὁ
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεως Ἀρχιμ. Νικόδημος Εὐσταθίου,
ὁ ὁποῖος εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «Ο ΙΕ-
ΡΕΥΣ ΚΑΤ᾽ ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕ-
ΝΟΣ».

Στὴν εἰσήγησή του ὁ π. Νικόδη-
μος ἐπεσήμανε ὅτι ἡ προσευχὴ μᾶς
ἀνακαινίζει ψυχοσωματικά, ἀποξη-
ραίνει τοὺς ἀκάθαρτους λογισμούς,
ἀποδιώκει τὴν ὀργή, ἀφαιρεῖ τὴν λύ-
πη, ἀπομακρύνει τὴν κατάθλιψη.

Ἐπεσήμανε ὅτι ἀρκετὲς φορὲς ἡ
προσευχὴ φαίνεται ν᾽ ἀποτελεῖ γιὰ
κάποιους Ἱερεῖς ἕνα «βιοποριστικὸ
ἐπάγγελμα», χωρὶς νὰ γίνεται οὐσια-
στικὸ μέλημα ζωῆς. Μὲ παράδειγμα
ἀπὸ τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, ὅπως τοῦ
Βαπτίσματος ἢ τοῦ Καιροῦ πρὸ τῆς
Θείας Λειτουργίας, τόνισε ὅτι εἶναι
ἀπαραίτητη ἡ προετοιμασία διά τῆς
προσευχῆς γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας.

Ἀκόμη, ἀνέφερε ἀρκετὰ περὶ τῆς
διακρίσεως ποὺ χρειάζεται στὴ σχέ-
ση μεταξὺ προσευχῆς καὶ δράσης.
Τόνισε ὅτι ἡ «ὑπεραπασχόληση» μὲ
πολλὰ ζητήματα προκαλεῖ διάσπαση
καὶ ἀτονεῖ τὴν ὁδὸ τῆς προσευχῆς.

Ὡς πρὸς τὴ σχέση ὁμαδικῆς καὶ
κατ᾽ ἰδίαν προσευχῆς, τόνισε ὅτι ἡ
κατ᾽ ἰδίαν προσευχή εἶναι τὸ «λάδι
τῆς λάμπας» τῆς ὁμαδικῆς προσ -
ευχῆς. Χωρὶς λάδι, δὲν ἀνάβει ἡ
φλόγα.

Παράλληλα ἐπεσήμανε μέσα ἀπὸ
θαύματα καὶ «σημεῖα» τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, τὴν δύναμη καὶ τὴν ἀξία
τῆς προσευχῆς.

Ἀναφέρθηκε, ἀκόμη, στὰ ἐμπόδια
τῆς προσευχῆς, τά ὁποῖα συνίσταν-
ται στὴν διάσπαση τοῦ νοῦ ἀπὸ τὶς
καθημερινὲς μέριμνες, τὴν κούρα-
ση κ.ἄ., μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐγκατα-
λείπεται τὸ ἔργο τῆς προσευχῆς.
Ἄλλωστε, ὅπως εἶπε ὁ ὁμιλητής,
σκοπὸς τοῦ διαβόλου εἶναι νὰ ξε-
χνοῦμε τὸν Θεό. Ἐπιπλέον, ἐπεσή-
μανε ὅτι πρόβλημα ἀποτελεῖ καὶ ἡ
ἐξεύρεση χρόνου γιὰ προσευχή,
ὅπως καὶ ἡ βιασύνη, γιὰ νὰ πραγμα-
τοποιήσεις τὶς ἄλλες ἐργασίες σου.

Τέλος, ἀνέφερε τὴν προτροπὴ
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ὅτι γιὰ τὴν
προσευχὴ χρειάζεται «διάνοια θερ -
μὴ καὶ ψυχὴ σωφρονοῦσα» καὶ προ-
έτρεψε ὅλους νὰ γίνουν μέτοχοι σ᾽
αὐτὴ τὴ ζωή τῆς προσευχῆς. 

Εἰς τὴν Οἰκογένειαν
Κατόπιν, τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Πρεσβ.

Δημήτριος Πατεράκης, Ἐφημέριος
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ
Ἑλένης Προκοπίου, ὁ ὁποῖος ἀνέ-
πτυξε τὸ θέμα «Ο ΙΕΡΕΥΣ ΠΡΟΣΕΥ-
ΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ».

Ὁ π. Δημήτριος, μὲ ἀφορμὴ τὸν
λόγο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολό-
γου «μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ
ἀναπνευστέον», ἀνέπτυξε τὴν ὁμι-
λία του, τὴν ὁποία χώρισε σὲ δύο μέ-
ρη: Ὁ Ἱερεὺς συμπροσευχόμενος
μὲ τὴν σύζυγό του καὶ ὁ Ἱερεὺς συμ-
προσευχόμενος μὲ τὴ σύζυγο καὶ τὰ
παιδιά του.

Τόνισε ὅτι πολλὲς φορὲς κατὰ
τὴν διάρκεια τῆς κοινῆς προσευχῆς
τὸ ἱερατικὸ ζεῦγος αἰσθάνεται ἔντα-
ση συζυγικῆς ἀγάπης, ἐνῶ καὶ κατὰ
τὴν διάρκεια τῆς καθημερινότητας
στὴν κοινὴ ζωή αἰσθάνεται τὴν δύ-
ναμη τῆς προσευχῆς.

Παράλληλα, προέτρεψε ὄχι τὸ
ὑπόλοιπο πρόγραμμα νὰ καθορίζει
τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς, ἀλλὰ ἡ ὥρα
τῆς προσευχῆς νὰ καθορίζει τὸ ὑπό-
λοιπο καθημερινό μας πρόγραμμα.

Τέλος παρεκάλεσε τὸν Σεβα-
σμιώτατο νὰ εὐχηθεῖ, ὥστε τὸ κάθε
ἱερατικὸ σπίτι νὰ γίνει μία «κατ᾽
οἶκον Ἐκκλησία».

Ὁ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντης
Τελευταία εἰσήγηση γιὰ τὸ πρῶτο

πρωινό τοῦ Συνεδρίου πραγματο-
ποίησε ὁ Πρωτοπρεσβ. Κων-
σταντῖνος Καλλιανός, Ἐφημέριος
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Σκο-
πέλου, μὲ θέμα «Ο ΙΕΡΕΥΣ ΠΡΟΣ -
ΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ».

Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἐπεσήμανε ὅτι
ὁ παπὰς εἶναι ὁ ἀδιαλείπτως προσ -
ευχόμενος, ἐκεῖνος ποὺ ἀνοίγει τὶς
«Πύλες τοῦ Οὐρανοῦ», γιὰ νὰ εἰσέλ-
θει σ᾽ Αὐτὸν ὁ κάθε πιστὸς καὶ ἰδιαι-
τέρως ὁ πνευματικὸς-ἐξομολόγος,
ὡς ἐξετάζων ψυχάς τῶν ἀνθρώπων,
ὀφείλει νὰ προετοιμάζεται διά τῆς
προσευχῆς καὶ τῆς μετανοίας, ἀπο-
μακρύνοντας ἀπὸ μέσα του κάθε
φαρισαϊκὴ συνείδηση, ποὺ τοῦ προσ -
πορίζει τὸν λεγόμενο ψευδῆ ἑαυτὸ
καὶ πρότεινε συγκεκριμένους τρό-
πους προσευχῆς καὶ μελέτης γιὰ
τὴν πνευματική του προετοιμασία.

Παράλληλα τόνισε ὅτι ἀπαραίτη-
τη εἶναι καὶ ἡ μετὰ τὸ Μυστήριο προσ -
ευχή, ὥστε νὰ ἠρεμήσει τὸν λογι-
σμό του, ποὺ τοῦ δημιουργεῖ ἐνστά-
σεις ὡς πρὸς τὸ καλὸ ἀποτέλεσμα
τῶν συμβουλῶν του ἢ ἀκόμη γιατί οἱ
λέξεις τῶν ἐξομολογουμένων γί-
νονται σὰν «καρφιὰ ποὺ μπήγονται
στὴν ψυχή του».

Ἔκλεισε δὲ τὴν εἰσήγησή του, μὲ
μία διήγηση τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπα-
διαμάντη ἀπὸ τὸ διήγημά του «Ἐξο-
χικὴ Λαμπρή», τονίζοντας πὼς θὰ
πρέπει ἀπὸ τὴν θεωρία νὰ ὁδηγη-
θοῦν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς στὴν πράξη καὶ
νὰ προσεγγίσουν μὲ ταπείνωση καὶ
οἱ ἴδιοι στὸ πετραχήλι τοῦ πνευματι-
κοῦ.

Τὸ μυστήριον
τῆς ἐξομολογήσεως

Στὸν διάλογο ποὺ ἀκολούθησε
τὶς εἰσηγήσεις, πολλοὶ ἐκ τῶν πατέ-

ρων ἐξέφρασαν τὰ ἐρωτήματα καὶ
τοὺς προβληματισμοὺς τους ἀνα-
φορικὰ μὲ τὶς εἰσηγήσεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴ διάρκεια
τῆς συζητήσεως καὶ κατόπιν προ-
βληματισμῶν ποὺ δημιουργήθηκαν,
προέτρεψε τοὺς Ἱερεῖς νὰ ἱερολο-
γοῦν τὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογή-
σεως, μέσα ἀπὸ τὴν ἐνδιάτακτη
Ἀκολουθία τῆς Ἐξομολογήσεως,
κάθε φορά ποὺ κάποιος προσέρχε-
ται γιὰ νὰ ἐξομολογηθεῖ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας
ἀκούστηκε ἡ ἕβδομη εἰσήγηση, τὴν
ὁποία εἶχε ὁ Οἰκονόμος Ἄγγελος
Θεοδοσίου, Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Ἁγίας
Ἄννης καὶ εἶχε ὡς θέμα «ΠΡΟΣΕΥ-
ΧΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ».

Ὁ π. Ἄγγελος ἐπεσήμανε ὅτι ὁ
Ἱερεὺς ὅ,τι ἔργο ἐπιτελεῖ στὴν
Ἐκκλησία, τὸ προσφέρει μὲ τὴ δύ-
ναμη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὁποία προσφέρεται μέσα ἀπὸ τὴν
προσευχή. Στὴν κάθε διακονικὴ
προσφορὰ του ὁ Ἱερεὺς στέκεται
«χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ φιλαν-
θρωπίᾳ» τοῦ Χριστοῦ καὶ προσεγγί-
ζει τὸν κάθε ἀδελφὸ μὲ τὴν αἴσθη-
ση τῆς φιλάνθρωπης παρουσίας
τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸ τὸ ἔργο καρποφορεῖ μόνο
μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἱερέ-
ως, τὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ συνιστᾶ
καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ βοηθᾶ
καὶ προστρέχει στὸν πόνο τους.

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε σὲ διοικητικὰ καὶ φι-
λανθρωπικὰ ζητήματα καὶ ἔδωσε
τὶς κατάλληλες κατευθύνσεις γιὰ
τὴν ἐπίλυσή τους. Ἐνημέρωσε,
ἀκόμη, καὶ γιὰ τὶς πρόσφατες ἀπο-
φάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ
διαφόρων διοικητικῶν ζητημάτων.

Τέλος, μὲ ἀφορμὴ ὅλα τὰ ζητή-
ματα, τόνισε ὅτι ὁ παπὰς δὲν θὰ
πρέπει νὰ εἶναι οὐραγός, ἀλλὰ
μπροστάρης στὴ ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 14 Ὀκτωβρί-
ου 2014 ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ
Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου, μὲ τὴν συλλει-
τουργία Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς μας Μη-
τροπόλεως, ἐνῶ τὰ Ἱερὰ Ἀναλόγια
διηκόνησαν δύο Χοροὶ Ἱερέων μὲ
γνώσεις τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς.

Τὸ «Εὐαγγέλιον
τῆς Βασιλείας»

Στὴ σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβα-
σμιώτατος, μὲ ἀφορμὴ τὸ Εὐαγγε-
λικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας ἀνα-
φέρθηκε στὸ παράδειγμα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκήρυσσε τὸ «Εὐαγ-
γέλιον τῆς Βασιλείας» καὶ κάλεσε
τοὺς ἱερεῖς, αὐτὸ τὸ ἴδιο Εὐαγγέλιο,
μὲ κέντρο τὴν Ἀνάσταση νὰ κηρύσ-
σουν στοὺς ἀνθρώπους. Παράλλη-
λα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀναφορὰ τοῦ
ἱεροῦ Εὐαγγελίου στὶς συνεργάτι-
δες γυναῖκες τοῦ Χριστοῦ, κάλεσε
τοὺς πατέρες νὰ φροντίζουν ἰδιαι-
τέρως καὶ τοὺς συνεργάτες τους.

Μετὰ τὸ πρωινὸ ποὺ δόθηκε στὸ
Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὁ
Σακελλάριος Νικόλαος Σταματᾶς,
Ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Τριῶν
Ἱεραρχῶν Σκιάθου εἰσηγήθηκε τὸ
θέμα «ΑΓΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣ -
ΕΥΧΗΣ».

Στὴν εἰσήγησή του ὁ π. Νικόλαος,
μέσα ἀπὸ παραδείγματα Ἱερέων
τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Μωραϊ-
τίδη, ἀναφέρθηκε στὸν τρόπο καὶ
τὸ ἦθος, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ Ἱερεῖς θὰ
πρέπει νὰ τελοῦν τὰ Ἱερὰ Μυστήρια
καὶ τὶς λοιπὲς ἁγιαστικὲς πράξεις μὲ
προσευχητικὴ διάθεση, σύμφωνα
μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τὶς ὁδηγίες τοῦ Ἐπισκόπου, καὶ
σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ πρέπει
νὰ φαίνεται ὡς μία ἁπλὴ τυπικὴ
διεκπεραίωση ἑνὸς «ψυχροῦ ἐπαγ-
γελματικοῦ καθήκοντος».

Μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ π. Νικο-
λάου, ποὺ ἦταν καὶ ἡ τελευταία τοῦ
διημέρου Συνεδρίου, ὁ Σεβασμιώ-
τατος διηύθυνε τὴν γόνιμη συζήτη-
ση, μεταξὺ τῶν συνέδρων, χαράσ-
σοντας καὶ ὁ ἴδιος τὶς κατευθυντή-
ριες γραμμὲς τῆς ποιμαντικῆς δια-
κονίας τῶν Ἱερέων καὶ λειτουργῶν
τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς συζητήσεως,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος ἔκλεισε
τὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο, χαρακτηρί-
ζοντας τὴν διήμερη αὐτὴ σύσκεψη
καὶ συνάντηση τῶν Ἱερέων τῆς Το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας.

ΣΕΒ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΤΟΝΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ἀφιερωμένον εἰς τὴν δύναμιν τῆς προσευχῆς τὸ διήμερον
Γενικὸν Ἱερατικὸν Συνέδριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

•τα εΜποδια εισ την προσευΧην και η αΞια τησ. η προτροπη
του αΓιου ιωαννου ΧρυσοστοΜου. • ο ιερευσ προσευΧοΜενοσ.

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας,
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 19ην Ὀκτωβρί-
ου, τοῦ διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου
newsbomb.gr:

«Μέσα σὲ ἔντονα συγκινη-
σιακὸ κλῖμα καὶ παρουσίᾳ ἀξιω-
ματούχων τοῦ δήμου καὶ τῶν πο-
λιτειῶν Νέας Ὑόρκης καὶ Νιοὺ
Τζέρσεϊ, Ἀμερικανῶν πολιτικῶν,
ἐκπροσώπων θρησκευτικῶν κοι-
νοτήτων, διπλωματῶν τῆς Ἑλλά-
δας καὶ τῆς Κύπρου, συγγενῶν
τῶν θυμάτων τῆς τρομοκρα-
τικῆς ἐπίθεσης τῆς 11ηςΣεπτεμ-
βρίου 2001 καὶ ἑκατοντάδων
ὁμογενῶν πραγματοποιήθηκε τὸ
μεσημέρι τοῦ Σαββάτου ἡ τε-
λετὴ τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τοποθέ-
τησης θεμελίου λίθου τοῦ ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸ Παγκό-
σμιο Κέντρο Ἐμπορίου (World
Trade Center), στὸ Νότιο Μανχά-
ταν.

Ἡ ὁμώνυμη ἐκκλησία εἶχε κα-
ταστραφεῖ ὁλοσχερῶς ἀπὸ τὴν
πτώση τῶν δίδυμων πύργων καὶ
θὰ ξανακτιστεῖ μὲ σχέδια τοῦ
Ἱσπανοῦ ἀρχιτέκτονα, Σαντιάγο
Καλατράβα, ὁ ὁποῖος, μιλώντας
στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ, ἀναφέρθηκε στὸ
συμβολισμὸ τοῦ σχεδίου, "σμί-
γοντας ἀρχιτεκτονικὰ χαρακτη-
ριστικὰ" τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ
τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ καὶ ὅτι "θὰ εἶναι ἕνας οἶκος
τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς
Εἰρήνης".

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς
Δημήτριος, ὁ ὁποῖος τέλεσε τὸν
ἁγιασμὸ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν
ἱεραρχῶν- μελῶν τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀναφέρθηκε
στὶς μέχρι τώρα προσπάθειες,
ποὺ ἔχουν γίνει, γιὰ νὰ ξεκινήσει
τὸ ἔργο, δεκατρία χρόνια μετά,
καθὼς καὶ στὴν ἀποστολή του
μέσα στὴν Ὁμογένεια καὶ εὐρύ-
τερα στὴν κοινωνία τῆς ἀμερικα-
νικῆς μεγαλούπολης. Ὅπως
εἶπε, «ὁ 'Ἅγιος Νικόλαος δὲν θὰ

εἶναι πλέον μόνο μία ἑλληνορθό-
δοξη ἐκ κλησία, ἀλλὰ θὰ γίνει
Ἱερὸ Ἐθνικὸ Προσκύνημα γιὰ
ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, γιὰ
τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ προσκύνημα
γιὰ ὅλο τὸν Ἀμερικανικὸ λαό».

Ὁ μικρὸς ἑλληνορθόδοξος
ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ
ὁποίου ἡ παρουσία στὸ νότιο
τμῆμα τοῦ Μανχάταν χρονολο-
γεῖται ἀπὸ 1916, ἦταν ὁ μόνος
ἱερὸς χῶρος λατρείας ποὺ κατε-
στράφηκε τὴν 11η Σεπτεμβρίου
2001.

Ὁ νέος ναὸς ὑπολογίζεται νὰ
εἶναι ἕτοιμος σὲ 18 μὲ 24 μῆνες
καὶ θὰ κοστίσει μόνο ἡ ἀνέγερση
38 ἑκ. δολλάρια μὲ χωρητικότη-
τα 150 ἀτόμων.

Ὅπως εἰπώθηκε, θὰ οἰκοδομη-
θεῖ ὡς «ἐθνικὸ προσκύνημα παγ-
κοσμίου ἐμβέλειας», σὲ μικρὴ
μόνο ἀπόσταση ἀπὸ τὴν ἀρχική
του τοποθεσία καὶ σὲ περίοπτη
θέση, στὸν ἀριθμὸ 130 τῆς ὁδοῦ
Liberty, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ
μνημεῖο, ποὺ δημιουργήθηκε γιὰ
τὴν 11η Σεπτεμβρίου.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς
Δημήτριος ἐπεσήμανε ὅτι «ὁ
ναὸς θὰ ἀποτελεῖ τόπο λατρείας
καὶ πίστεως, σημεῖο σύμβολο
εἰρήνης, σημεῖο παρηγοριᾶς καὶ
ἐλπίδος».

Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ἀνέφερε ὁ
ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος σὲ συν -
έντευξη Τύπου, μετὰ τὴν τελετή,
«ὁ ναός, ὁ ὁποῖος σχεδιάστηκε
ἀπὸ τὸν παγκοσμίου φήμης ἀρχι-
τέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα,
θὰ βρίσκεται σὲ ἐπίπεδο ψηλότε-
ρο κατὰ δέκα περίπου μέτρα ἀπὸ
τὸ ἐπίπεδο τοῦ δρόμου, στὴν
ἄκρη ἑνὸς χώρου πρασίνου καὶ
θὰ εἶναι βασισμένος στὸ ναὸ τῆς
Ἁγίας Σοφίας τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, περίκεντρος, κυκλο-
τερὴς καὶ προσαρμοσμένος στὸν
μοντέρνο περιβάλλοντα χῶρο,
στὸν ὁποῖο κυριαρχοῦν οἱ πύργοι
ἀπὸ γυαλὶ καὶ σίδερο. Ἕνα ση-

μεῖο τοῦ κτιρίου θὰ περιλαμβά-
νει αἴθουσα περισυλλογῆς
ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους».

Στὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων,
ἀνάμεσα στοὺς παριστάμενους
ποὺ ἀπηύθυναν χαιρετισμὸ καὶ
ὑπογράμμισαν τὴ σημασία τοῦ
ἔργου γιὰ τὴν Ὁμογένεια, τὴ Νέα
Ὑόρκη καὶ τὴν Ἀμερική, ὡς "ἕνα
μήνυμα ἀντίστασης στὴ βία καὶ
ἐπικράτησης τῆς συνύπαρξης καὶ
τῆς ἀλληλοκατανόησης ὅλων
τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν
ὁμάδων τῆς πόλης" ἦταν ὁ Δημο-
κρατικὸς γερουσιαστής, Τσὰρλς
Σοῦμερ, ὁ πρώην κυβερνήτης
τῆς Νέας Ὑόρκης, Τζὸρτζ Πατάκι,
ἐκπρόσωποι τοῦ κυβερνήτη καὶ
τοῦ δημάρχου, Ἄντριου Κουόμο
καὶ Μπὶλ ντὲ Μπλάζιο, ὁ ἀρχιτέ-
κτονας τοῦ ἔργου Σαντιάγο Κα-
λατράβα, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δημή-
τριος, ἐνῶ διαβάστηκε μήνυμα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη
Βαρθολομαίου.

Ἀνάμεσα στοὺς παριστάμε-
νους ἦταν οἱ βουλευτὲς Κάρολιν
Μαλόνι καὶ Τζέρι Νάντλερ , ὁ
πρώην γερουσιαστὴς Πὸλ Σαρμ-
πάνης, ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς
Κύπρου, Φίλιππος Πατσαλής, ὁ
μόνιμος ἀντιπρόσωπος τῆς
Ἑλλάδας στὸν ΟΗΕ, πρέσβης Μι-
χάλης Σπινέλλης, οἱ γενικοὶ πρό-
ξενοι Ἑλλάδας καὶ Κύπρου,
Γιῶργος Ἡλιόπουλος καὶ Βασί-
λης Φιλίππου, ὁ διευθυντὴς τοῦ
Γραφείου Τύπου τῆς Ἑλλάδας,
Νίκος Παπακωνσταντίνου,
ἄρχον  τες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ δεκάδες στελέχη
ἑλληνοαμερικανικῶν φορέων.

Τὸ πρόγραμμα παρουσίασε ἡ
Ἀνθούλα Κατσιματίδη, τῆς ὁποί-
ας ὁ ἀδελφός, Γιάννης Κατσιμα-
τίδης, σκοτώθηκε τὴ 11η Σεπτεμ-
βρίου 2001.

Στὴν τελετὴ παρέστη ἐπίσης ὁ
ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου, π. Ἰωάννης Ρώμας
καὶ τὰ μέλη τοῦ συμβουλίου».

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ἐθεμελιώθη ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Ν. Ὑόρκης,
ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπό τό τρομοκρατικόν χτύπημα

Εἰς τὸν διαδικτυακὸν ἐκκλησια-
στικὸν ἱστότοπον «Ἁγιορειτικὸν
Βῆμα», ὁ ἄλλοτε στενὸς συνεργά-
της τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκό-
που κυροῦ Χριστοδούλου, Γεώρ-
γιος Παπαθανασόπουλος, ἀνήρ-
τησε τὸ ἀκόλουθον ἄρθρον, τὴν
14ην Ὀκτωβρίου:

«Οἱ ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συν -
όδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ὁλοκληρώθη-
καν μὲ τὶς χειροτονίες τῶν ἐψηφι-
σμένων Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπι-
σκόπων, πλὴν τοῦ Μητροπολίτου
Νέας Ἰωνίας, ποὺ ἦταν ἤδη Ἐπί-
σκοπος. Τὴν τρίτη ἡμέρα τῶν
ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας ὁ Μητρο-
πολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος
εἰσηγήθηκε τὸ θέμα: «Βιοηθικὰ δι-
λήμματα καὶ ποιμαντικοὶ προβλη-
ματισμοί». Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ
Σεβ. Εἰσηγητὴς ἐνέκρινε τὸ κείμε-
νο τοῦ δελτίου Τύπου ποὺ ἐξέδω-
σε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐλπίζουμε
πὼς ὄχι. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι τὰ πλή-
ρη κείμενα τῶν εἰσηγήσεων δὲν
δημοσιοποιήθηκαν. Παραμένουν
γνωστὰ μόνο στὸ στενὸ κύκλο
τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας Μητρο-
πολιτῶν.

Ὡς πρὸς τὰ ἀναγραφόμενα στὸ
σχετικὸ δελτίο Τύπου  περὶ τῆς
εἰσηγήσεως τοῦ Μητρ.  Μεσογαί-
ας πληροφορεῖται ὁ πιστὸς τὴν
ἐπανάληψη γνωστῶν ἀπόψεων
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι
στὴν ὁλοκληρωθεῖσα Ἱεραρχία χά-
θηκε ἡ  εὐκαιρία νὰ κινητοποιηθεῖ
ἡ Ἐκ κλησία καὶ νὰ σημάνει συνα-
γερμὸ στὸν πιστὸ λαὸ ἐπὶ τῶν τρα-
γικῶν ἐξελίξεων στὰ θέματα τῆς
ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης ἀναπα-
ραγωγῆς. Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἔχει
καταντήσει «εὐ νοϊκὴ» χώρα  στὴν
ἐμπορία γενετικοῦ ὑλικοῦ, ὅταν
ἔχει ἐξελιχθεῖ  σὲ τόπο γενοκτο-

νίας, μὲ τὶς ἑκατόμβες τῶν θυμά-
των ἀνήμπορων ἐν δυνάμει
ἀνθρώπων, ὅταν κυριολεκτικὰ «ἡ
μάννα καὶ ὁ πατέρας δὲν γνωρί-
ζουν τὸ παιδί τους καὶ τὸ παιδὶ
τοὺς γονεῖς του» δείχνει τουλάχι-
στον ἀμηχανία ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀντι-
μετωπίσει τὸ πρόβλημα, μὲ ὅπλο
Της τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Ἀγάπη
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἄνθρωπο.

Στὸ δελτίο Τύπου ἐγράφη ὅτι
ἀπὸ τὸν Μητρ. Μεσογαίας ἐτέθη
«ἡ κόκκινη γραμμὴ» στὴν
ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη ἀναπα-
ραγωγή. Θὰ πρόκειται περὶ λά-
θους. Ἡ πολιτικὴ ἔκφραση τῶν
κόκκινων γραμμῶν δὲν ἔχει θέση
στὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση,
ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ κο-
σμικὸ πνεῦμα καὶ ποὺ μιλᾶ ἀνοικτὰ
γιὰ τὴν προσοχὴ στὴν ἁμαρτία…

Τὴν τελευταία ἡμέρα ἦσαν οἱ
ἐκλογὲς γιὰ τὴν πλήρωση τριῶν
κενῶν Μητροπόλεων (Γρεβενῶν,
Μεγάρων καὶ Νέας Ἰωνίας) καὶ
δύο βοηθῶν Ἐπισκόπων. Νὰ ση-
μειωθεῖ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε
ἐνημερώσει στὴ δική του εἰσήγη-
ση ὅτι ἡ προσωποπαγὴς  Μητρό-
πολη Γουμενίσσης κατέστη μόνι-
μη. Ὑπενθυμίζεται ὅτι σὲ συνέν-
τευξή του, ὡς Μητροπολίτης
Θηβῶν, στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθο-
δοξία» (Ἀριθμ. φύλλου 2, σελ. 20)
εἶχε καταγγείλει τὴν δημιουργία
προσωποπαγῶν Μητροπόλεων. Ὁ
ἴδιος, ὡς Ἀρχιεπίσκοπος,  μία ἀπὸ
αὐτὲς τὴν καθιστᾶ μόνιμη…

Γιὰ τὴ Μητρόπολη Γρεβενῶν ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος δὲν εἶχε  προτίμη-
ση. Πρόκειται γιὰ ἱστορικὴ μὲν
ἀλλὰ ὀρεινή, ὀλιγάριθμη  καὶ μὲ
σοβαρὰ ποιμαντικὰ προβλήματα
Μητρόπολη. Ἐλέχθη ὅτι εὐ νο -
οῦσε τὴν ἐκλογὴ τοῦ ἡγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσε-
ως Σωτῆρος Καμμένων Βούρλων,
τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Κο-
λοκυθᾶ. Στὴν οὐσία ἡ συγκεκριμέ-
νη ἐκλογὴ τοῦ ἦταν ἀδιάφορη. Τε-
λικὰ  ἐπικράτησε ὁ στενὸς συνερ-
γάτης τοῦ Μητροπολίτη Θεσσα-
λονίκης κ. Ἄνθιμου, Ἀρχιμ. Δαβὶδ
Τζιουμάκας.

Κατὰ Ἀρχιερεῖς ἐνδιαφέρον ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἔδειξε γιὰ τὶς κον-
τινὲς στὴν Ἀθήνα  Μητροπόλεις
Μεγάρων καὶ Νέας Ἰωνίας. Στὴ
Μητρόπολη Μεγάρων ἐξελέγη μὲ
ἄνετη πλειονοψηφία ὁ Ἀρχιμαν-
δρίτης Κωνσταντῖνος Γιακουμά-
κης. Στὸ βιογραφικό του, ποὺ μοι-
ράστηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο,
ἀναφέρεται ὅτι «ὑπηρέτησε εὐόρ-
κως»  (Σημ. Ὅρκο δὲν δίνουν οἱ
κληρικοί…) στὴν ἐνορία τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης Πετραλώνων καὶ ὅτι
ὑπηρετοῦσε στὸ ἰδιαίτερο γρα-
φεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν
Ἱερὰ Σύνοδο. Ἐπίσης ἀπὸ σπου -
δὲς ὅτι «φοίτησε στὴ Ριζάρειο
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν,
στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ
Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ στὴ Θεολογι-
κή». Σημειώνεται ὅτι  δὲν γράφε-
ται, ὅπως στὴ Ριζάρειο καὶ στὴν
Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική, περὶ
ποιᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς πρόκει-
ται, κάτι πού, ἂν δὲν εἶναι τυχαία
παράλειψη, προκαλεῖ εὔλογα ἐρω-
τηματικά.

Ἀνθυποψήφιος τοῦ Κωνσταντί-
νου Γιακουμάκη ἦταν ὁ Ἀρχιμαν-
δρίτης Χρυσόστομος Παπαθανα-
σίου, διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου
γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἱεροκήρυ-
κας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν
Ἀθηνῶν. Στὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆς 21ης  Μαΐου
2010, περὶ τοῦ διορισμοῦ του στὴ
θέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ἰδιαιτέ-

ρου γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
ἀναφέρεται: « Ὁ π. Χρυσόστομος
γεννήθηκε τὸ 1950 στὴν Ἀθήνα.
Σπούδασε Νομικὰ καὶ Θεολογία
στὴν Ἀθήνα, στὸ Παρίσι καὶ στὴ
Γενεύη. Εἶναι διδάκτωρ Νομικῆς
καὶ Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καὶ ἱεροκήρυκας τοῦ Κα-
θεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν». Στὸ
ἰντερνὲτ καὶ στὸ ὄνομα Χρυσό-
στομος  Παπαθανασίου ὑπάρχουν
δεκάδες καταχωρίσεις: ὁμιλίες,
ἐκπροσωπήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που, ἄρθρα. Στὸ ὄνομα Κων-
σταντῖνος Γιακουμάκης καμία.

Τὸ ἀναπάντητο  ἐρώτημα Ἀρχιε-
ρέων εἶναι γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἐπέλεξε τὸν π. Κωνσταντῖνο Για-
κουμάκη. Ἀξιοκρατικὰ πολὺ περισ-
σότερα τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ προ-
σόντα ἔχει ὁ π. Χρυσόστομος Πα-
παθανασίου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὰ
γνωρίζει προσωπικά. Γιατί αὐτὴ ἡ
ἐπιλογή του; Λέγεται ὅτι ὁ π. Χρυ-
σόστομος δὲν ἔχει τὰ «φόντα» γιὰ
Μητροπολίτης. Δηλαδὴ ἔχει τὰ
«φόντα» νὰ συνομιλεῖ, ὡς ἐκπρό-
σωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μὲ
τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς καὶ
τοὺς πνευματικοὺς ταγούς, νὰ κα-
λεῖται ἀπὸ Μητροπολίτες γιὰ ὁμι-
λίες, νὰ ἐργάζεται μὲ ἐπιτυχία
στοὺς νέους,  νὰ κηρύττει, μέσῳ
τῆς τηλεόρασης,  ἀπὸ τὸν ἄμβωνα
τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν
πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς
Ἕλληνες, ἀλλὰ δὲν τὰ ἔχει γιὰ νὰ
ποιμάνει  μία Μητρόπολη… 

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ τρεῖς συνε-
χόμενες ἡμέρες ὁ  Μητροπολίτης
Μεγάρων συμμετέσχε σὲ τρεῖς
Θεῖες Λειτουργίες, ἡ μία ἦταν τῆς
χειροτονίας του, ἡ ἄλλη στὸ Ναὸ
ποὺ ὑπηρέτησε καὶ ἡ τρίτη στὴ χει-
ροτονία τοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης.
Σ’ αὐτὲς φόρεσε τρεῖς διαφορε-
τικὲς  ἐντυπωσιακὲς ἀρχιερατικὲς
στολές, γεγονὸς ποὺ σχολιάστηκε
ἀρνητικὰ ἀπὸ Ἀρχιερεῖς. Κατὰ τὴ
γνώμη τους δείχνει πὼς πρῶτον
ἦταν «ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ» γιὰ τὴ
συγκεκριμένη ἐκλογὴ  καὶ δεύτε-
ρον ὅτι, ἰδιαίτερα σὲ περίοδο κρί-
σης, εἶναι προκλητικὲς τέτοιες
στολές.

Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι στὴν
Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει  ἀξιοκρατία
στὰ προσόντα, στὶς ἱκανότητες καὶ
στὴν προσφορά, ἀφοῦ στὸν κάθε
χειροτονούμενο ἀρχιερέα ἡ Θεία
Χάρις «τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ
τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῖ». Προ-
φανῶς, κατ’ αὐτούς, ἔχει ἄδικο ὁ
Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης,
ποὺ θέλει τὸν Ἐπίσκοπο « Ἔνθε-
ον καὶ θεῖον ἄνδρα, τὸν πάσης
ἱερᾶς ἐπιστήμονα γνώσεως» (Mi-
gne Ἕλλ. Πατρ., 3ος Τόμος, στ.
386-388) καὶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης, ποὺ ζητεῖ ὁ Ἀρχιερέας
νὰ εἶναι, πέραν τῶν ἄλλων, «ἐπι-
στημονικώτατος καὶ ἔμπλεως πά-
σης ἱερᾶς γνώσεως». (Νικοδήμου
Μοναχοῦ «Συμβουλευτικὸν Ἐγ -
χειρί διον», Ἔκδ. Κουσουλίνου,
Ἀθῆναι, Ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ
Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ ὑποψήφιος
τῆς συγκεκριμένης Μητρόπολης
Ἐπίσκοπος Διαυλείας ἔπαιξαν,
κατὰ τὸ ποδοσφαιρικὸ λεξιλόγιο,
«χωρὶς ἀντίπαλο» καὶ ἐκεῖνο ποὺ
ἐπιδίωξαν καὶ πέτυχαν ἦταν τὸ
ἐντυπωσιακὸ ἀποτέλεσμα ἐκλο -
γῆς 92,3%. Ἐπὶ 78 παρόντων Μη-
τροπολιτῶν  τὸν Ἐπίσκοπο Διαυ-
λείας ἐψήφισαν 72! Προφανῶς
ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν παρά-
πονα μαζί του, ἀκόμη  καὶ ἐκεῖνοι
ποὺ στὶς συζητήσεις τους μὲ
ἄλλους ἀρχιερεῖς ὑποστήριζαν
ὅτι θὰ τὸν κάνουν νὰ περιμένει
πολὺ, γιὰ νὰ μπεῖ στὴν Ἱεραρ-
χία...».

Εἰς τὸν ἀπόηχον τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας

Ἀπὸ τὶς 29 Ὀκτωβρίου 2014,
ἐπέτειος τῆς ἀνακήρυξης τῆς
τουρκικῆς δημοκρατίας, ἄνοιξε
ξανὰ γιὰ τὸ «φιλοθεάμον» κοινὸ τὸ
δεύτερο πάτωμα τῆς ὑποτιθέμε-
νης πατρικῆς οἰκίας τοῦ ἱδρυτῆ
τῆς σύγχρονης Τουρκίας καὶ μεγά-
λου σφαγέα τῶν χριστιανῶν τῆς
Ἀνατολῆς, Μουσταφὰ Κεμάλ, στὴν
ὁδὸ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Θεσ-
σαλονίκη, πρὸς μεγάλη τέρψη τῶν
ἐγχωρίων τουρκολάγνων, ἐγχώ-
ριων δημοτικῶν ἀρχόντων, κ.λπ.

Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ
τουρκικοῦ τύπου, τὸ ἐδῶ καὶ καιρὸ
λόγῳ σημαντικῶν ἔργων ἀνακαίνι-
σης κλειστὸ δεύτερο πάτωμα στὸ
«πατρικὸ» σπίτι τοῦ Μουσταφὰ Κε-
μάλ, τοῦ ἐπονομαζόμενου Ἀτα-
τοὺρκ δηλαδὴ «Πατέρα τῶν Τούρ-
κων», ἄνοιξε τὴν ἡμέρα τῆς
ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς ἀνακήρυξης
τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας στὶς
29 Ὀκτωβρίου τοῦ 1923. Ὅπως
ἀνέφερε σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωσή
του τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Πολιτι-
σμοῦ καὶ Τουρισμοῦ, (στὴν Τουρ-
κία αὐτοὶ οἱ δύο τομεῖς εἶναι συγ-
χωνευμένοι σὲ ἕνα ὑπουργεῖο) καὶ
σὲ ἀνταπόκριση τοῦ τούρκικου
πρακτορείου εἰδήσεων Anadolu, οἱ
ἐργασίες ἀνακαίνισης τοῦ «πατρι-
κοῦ» τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Τουρκικῆς
Δημοκρατίας τελείωσαν μὲ ἐπιτυ-
χία καὶ τώρα τὸ μεγάλο αὐτὸ τουρ-
κικὸ μνημεῖο εἶναι ἕτοιμο νὰ δεχτεῖ
τοὺς ἐπισκέπτες, κυρίως ἀπὸ τὴν
Τουρκία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη. 

Γιὰ τὴν καλύτερη καὶ πιὸ αὐθεν-
τικὴ προβολὴ τῆς «πατρικῆς»
οἰκίας τοῦ Κεμὰλ Ἀτατούρκ, ἔχουν
μεταφερθεῖ ἀπὸ τὰ μουσεῖα τοῦ
Kocaeliӏ καὶ Usak περίπου 50 προ-
σωπικὰ ἀντικείμενα καὶ ἐκτίθενται
στὸ δεύτερο πάτωμα τῆς οἰκίας.
Τὰ προσωπικὰ αὐτὰ ἀντικείμενα
εἶναι τὸ μεγαλοπρεπὲς φράκο τοῦ
Μουσταφᾶ Κεμάλ, τὸ γιλέκο του,
τὰ γάντια, τὸ σάλι του, τὰ παπού-
τσια καὶ ἄλλα καθαρὰ ἀτομικὰ ἀντι-
κείμενα ποὺ ἐκτίθενται σὲ εἰδικοὺς
χώρους ἀκόμα καὶ τὰ κουτάλια, τὰ
πιάτα καὶ τὰ πιρούνα, μὲ τὰ ὁποῖα
ὑποτίθεται ὅτι ἔτρωγε ὁ ἱδρυτὴς
τῆς σύγχρονης Τουρκίας, ἂν καὶ
ὑπάρχουν πολλὲς ἀναφορὲς ὅτι
ὅλα αὐτὰ εἶναι μεταγενέστερα καὶ

δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸν
Μουσταφὰ Κεμάλ. Ἐκτὸς ἀπὸ
αὐτὰ ἐκτίθενται καὶ τὰ τσιγάρα
του, καθότι ἦταν μανιώδης καπνι-
στής, τὸ καπέλο του, ἐνῶ δὲν γίνε-
ται σκόπιμα καμία ἀναφορά, προ-
φανῶς γιὰ εὐνόητους λόγους, γιὰ
τὸ ἀγαπημένο του ποτό, ποὺ ἦταν
τὸ γνωστὸ ρακί. Ἕνα σημαντικὸ
ἀντικείμενο ποὺ ξεχωρίζει ἀπὸ τὰ
προσωπικὰ ἐνθύμιά του, εἶναι ἕνα
ἀγαπημένο του ἀσημένιο δοχεῖο,
ὅπου γιὰ πρώτη φορά ἀναγράφον-
ταν τὸ ὄνομα τοῦ Κεμὰλ μὲ λατι-
νικὰ γράμματα, προοίμιο τῆς μεγά-
λης μεταρρύθμισης στὸ ἀλφάβητο
τῆς νέας Τουρκίας, ποὺ ἀπὸ τὸ
ἀραβικὸ τὸ μετέτρεψε σὲ λατινικό.

Ἐκεῖνο ποὺ φυσικὰ γιὰ πολλοὺς
λόγους δὲν ἀναφέρουν οἱ Τοῦρκοι
σὲ ὅλα αὐτά, εἶναι τὸ παραμύθι γιὰ
τὸ ἱστορικὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ
Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Μάλιστα οἱ ἴδιοι
εἶχαν χρηματοδοτήσει κατὰ και-
ροὺς διάφορες ἀποστολὲς στὴν
εὐρύτερη περιοχή, γιὰ νὰ βρεθεῖ
τὸ πραγματικὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ
Κεμάλ, ἐνῶ οἱ ἱστορικὲς ἀναφορὲς
κάνουν λόγο γιὰ τὸ χωριὸ Χρυ-
σαυγή, ὅπου ὅπως ἀναφέρεται
γεννήθηκε ὁ ἱδρυτὴς τῆς σύγχρο-
νης Τουρκιᾶς. Σύμφωνα μὲ δημο-
σίευμα τῆς ἴδιας τῆς τουρκικῆς
ἐφημερίδας, Radӏkal, στὶς
27/8/2013 καὶ μὲ ἄρθρο τοῦ δημο-
σιογράφου, Deniz Zeyrek, τίποτα
δὲν ὑπάρχει στὸ σπίτι τῆς ὁδοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ νὰ μαρ-
τυρεῖ ὅτι εἶναι τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ
Κεμὰλ Ἀτατούρκ, (τὸ ὁποῖο μὲ τὴν
τουρκικὴ προβοκάτσια τοῦ 1955
ἔγινε ἡ αἰτία γιὰ τὸ μεγάλο ἀνθελ-
ληνικὸ πογκρὸμ κατὰ τῆς ἑλλη-
νικῆς ὁμογένειας τῆς Κωνσταντι-
νούπολης). 

Πάντως, πρὸς μεγάλη τέρψη
τῶν ἐγχωρίων τουρκολάγνων καὶ
ἰδίως τοῦ γνωστοῦ δημάρχου τῆς
Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος σκόπιμα
ἀπασχολεῖ συχνὰ τὴν ἐπικαιρότητα
μὲ διάφορα ἐπικοινωνιακὰ κόλπα,
τὸ «εἰδικὸ» δεύτερο πάτωμα τῆς
ὁδοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν
Θεσσαλονίκη ἔχει ἀνοίξει καὶ περι-
μένει τοὺς διάφορους τουρκολά-
γνους ἐπισκέπτες καὶ ὄχι μόνο.
Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!

Πανηγύρεις - Τουρκολάγνων
ενεκαινιασΘη εκ νεου το «πατρικον»

του κεΜαλ εισ την Θεσσαλονικην

Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφεύς-Τουρκολόγος

Στὴν ὁμιλία τῆς 3/11/2014, μὲ θέ-
μα «Παῦλος, μόνος εἰς Ἀθήνας», ὁ
ὁμιλητής π. Ἱερόθεος Ἀργύρης,
Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ. Μητρ. Πειραιῶς,
μὲ πολὺ ὡραῖο καὶ παραστατικὸ
τρόπο ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του διε-
ρωτώμενος τί παραπάνω ἤθελε νὰ
βρῆ ἢ νὰ διδάξη ὁ Ἀπ. Παῦλος στὴν
πόλη τῶν Ἀθηνῶν, δηλαδὴ στὴν
πόλη τῆς παγκοσμίου σοφίας ἀπ᾽
αὐτὰ ποὺ ἡ Ἀθήνα προσέφερε
κατὰ καιροὺς σὲ ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ποὺ τὴν ἐπισκέπτον-
ταν. 

Ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ εἶπε, ἦλθε στὴν Ἀθήνα μὲ τὰ
λίγα «σπασμένα» Ἑλληνικὰ, ποὺ
ἤξερε νὰ μιλήση γιὰ τὴν Ἀνάσταση,
ποὺ δὲν εἶχε ξαναμιλήσει κανένας.
Ὁ ἴδιος ὅμως αἰσθάνεται τεράστια
μοναξιὰ καὶ ἀπογοήτευση βλέπον-
τας τὸν φιλοσοφικὸ πλοῦτο στὸ
ζενὶθ του, ἐνῶ τὴ σωστὴ πίστη στὸ
ναδίρ.  

Δὲν χάνει ὅμως τήν ἐλπίδα του
καὶ βρίσκοντας τὸ κατάλληλο ση-
μεῖο στὸν Ἄρειο Πάγο, στὸ βωμὸ

τοῦ ἀγνώστου Θεοῦ, ἐκεῖ ὅπου δί-
πλα καταδικάστηκε ὁ σοφώτερος
τῶν Ἑλλήνων, ὁ Σωκράτης, μπρο -
στὰ σὲ σοφοὺς ντυμένους μὲ τὸν
τρίβωνα καὶ κρατώντας τὸ μαγκου-
ράκι τους, ἀναφέροντας πολλὰ πα-
ραδείγματα καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ
Θεοῦ κάνει θεόπνευστη ὁμιλία μὲ
ἀποτέλεσμα τὸ πλῆθος νὰ ἀναρω-
τιέται, ποῦ βρίσκεται τελικὰ ἡ Ἀλή-
θεια, ἀνησυχόντας γιὰ ὅσα νόμιζαν
ὅτι ἤξεραν μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμή.

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ὁμιλίας
ἦταν νὰ τὸν ἀκολουθήσουν ὁ Διο-
νύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, μετέπειτα
Ἅγιος καὶ μάρτυρας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καὶ ἡ Δάμαρις. 

Κλείνοντας τὴν ὁμιλία ὁ π. Ἱερό-
θεος ἀναφέρθηκε σὲ προσωπικὲς
ἐμπειρίες τόσο στὴν ἐνδοχώρα
ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μάλιστα
σὲ ἀλλόθρησκες χῶρες, ὅπου οἱ
ἄνθρωποι ἀναζητοῦν τὴν Ἀλήθεια,
δηλαδὴ τὸ Εὐαγγέλιο, τὸν Κύριο
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ ὁποιοδήπο-
τε κόστος, ἀκόμη καὶ μὲ κίνδυνο
τῆς ζωῆς τους.

Αἱ ὁμιλίαι τῆς Π.Ο.Ε.

Γυναικεία, εἰς τὸ ἑξῆς, ἡ Ἱ. Μονὴ Παναγίας
τῆς Φανερωμένης εἰς τὴν Ροδόπην

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κομοτηνῆς
καὶ Μαρωνείας κ. Παντελεήμων ἀπε-
κάλυψεν εἰς τὴν ἔγκυρον ἐφημερίδα
τῆς περιοχῆς «Χρόνος» ὅτι ἡ Ἱερὰ
Μονὴ Παναγίας τῆς Φανερωμένης, ἡ
ὁποία ἐλειτούργει ἐπὶ μίαν δεκαπεν-
ταετίαν (ἕως τὴν κοίμησιν τοῦ καθη-
γουμένου της Χρυσοστόμου Καρα-
μανάκου) ὡς ἀνδρική καὶ σήμερον
εἶναι κλειστή, θὰ ἐπαναλειτουργήση
ὡς γυναικεία ἀπὸ τὰς ἀρχὰς Νοεμ-
βρίου. Συμφώνως πρὸς τὸν «xro-
no.gr» τῆς 25ης Ὀκτωβρίου: 

«Τὰ σχέδια του γιὰ τὴ λειτουργία
τῆς Παναγίας Φανερωμένης σὰν γυ-
ναικεῖο μοναστήρι ἀποκάλυψε στὸ
«Χ» ὁ μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κομοτηνῆς, κ. Παντελεήμων ἐνόψει
τῆς ἄφιξης τριῶν μοναχῶν ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα καὶ τῆς
ἐγκατάστασής τους στοὺς κοι -
τῶνες.

Ἡ μονὴ Παναγίας Φανερωμένης
Βαθυρρύακος εἶναι ἕνα προσκύνη-
μα πανθρακικῆς ἐμβέλειας μὲ μεγά-
λη ἱστορία καὶ πόλος ἕλξης πιστῶν
ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Οἱ περισσότε-
ροι τὸ γνωρίζουν χάρη στὸ μεγάλο
πανηγύρι, ποὺ διοργανώνεται κάθε
χρόνο ἐκεῖ μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐννιάμερα
τῆς Παναγίας κάθε 23 Αὐγούστου,
ἀλλὰ κυρίως χάρη στοὺς χιλιάδες
ἀνθρώπους ποὺ περπατοῦν παρα-
μονὴ τῆς γιορτῆς 15 χλμ ἀπὸ τὴν Κο-
μοτηνὴ μέχρι τὴ μονή, γιὰ νὰ προσ -
κυνήσουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν γνωρίζουν εἶναι
ὅτι πολὺ σύντομα ἡ μονὴ θὰ ἀνακτή-
σει τὸν πνευματικό της χαρακτήρα
ὡς κέντρο μοναχισμοῦ, ἀφοῦ ἀπὸ
ἀρχὲς Νοεμβρίου ἡ Παναγία Φανε-
ρωμένη Βαθυρρύακος θὰ μετατρα-
πεῖ σὲ γυναικεῖο μοναστήρι. 

Ἡ ἀπόφαση νὰ λειτουργήσει ὡς
γυναικεῖο μοναστήρι, σύμφωνα μὲ
τὸν μητροπολίτη, ἔγκειται στὸ ὅτι «ὁ
ἀνδρικὸς μοναχισμὸς εἶναι δύσ κολο
νὰ σταθεῖ ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, ἐνῶ
οἱ γυναικεῖες ἀδελφότητες ἔχουν
μία πνευματικὴ παρουσία στὴ ζωή
μας, γι’ αὐτὸ σκέφτηκα νὰ ἐγκατα-
σταθοῦν ἐδῶ οἱ μοναχές». Τὸ μονα-

στήρι θὰ ἀνοίξει στὶς ἀρχὲς Νοεμ-
βρίου, ἀφοῦ ἐκτελεστοῦν ἐκεῖ οἱ
ἀπαραίτητες ἐργασίες εὐπρεπισμοῦ
τῶν κοιτώνων καὶ τοῦ περιβάλλον-
τος χώρου. Οἱ ὑποδομὲς ὑπάρχουν,
ἀλλὰ παράλληλα πρέπει νὰ ὑπάρξει
μέριμνα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν μο-
ναχῶν.

Πάντως ἡ ἐνέργεια αὐτή, διευκρί-
νισε ὁ μητροπολίτης «δὲ γίνεται μὲ
σκοπὸ τὸ θρησκευτικὸ τουρισμό,
ἀλλὰ μὲ βάση τὴν ἐπιθυμία μας νὰ
ἀνοίξει ξανὰ τὸ μοναστήρι, νὰ ἀπο-
κτήσει πνευματικότητα, νὰ ἔχει μο-
ναχὲς καὶ νὰ μποροῦν οἱ ἄνθρωποι,
τὶς δύσκολες αὐτὲς μέρες ποὺ
ζοῦμε, νὰ καταφεύγουν στὸ μονα-
στήρι, νὰ τὸ βρίσκουν ἀνοιχτό, νὰ
ἀκοῦν ἕνα λόγο πνευματικὸ ἀπὸ τὶς
ἀδελφὲς, ποὺ θὰ ζοῦν στὸ μοναστή-
ρι». «Ἕνας πνευματικὸς ἄνθρωπος
εἶπε κάποτε, κι εἶναι αὐτὸ ἀλήθεια,
ὅτι τὰ μοναστήρια εἶναι οἱ πνεύμο-
νες τῆς ἐκκλησίας. Τὸ μοναστήρι
αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνας πνευματικὸς
πνεύμονας γιὰ τὴ μητρόπολη καὶ
τὴν περιοχή», εἶπε ἐμφανῶς χαρού-
μενος ὁ μητροπολίτης ἐκφράζοντας
τὴν πεποίθησή του ὅτι αὐτὸ θὰ συμ-
βάλλει στὴν πνευματικὴ ἀναγέννη-
ση καὶ ἀναμόρφωση τοῦ τόπου καὶ
τῆς μητρόπολης.

Πάντως ἡ μονὴ θὰ συνεχίσει νὰ
εἶναι ἐπισκέψιμη γιὰ τοὺς πιστούς,
διαβεβαίωσε ὁ μητροπολίτης, δηλώ-
νοντας ὅτι οἱ γιορτὲς θὰ συνεχίσουν
νὰ τελοῦνται ἀπρόσκοπτα, ὅπως συ-
νέβαινε μέχρι σήμερα. «Ἡ μονή, ἐπι-
πλέον, ὅπως ἔκανε γνωστὸ ὁ μητρο-
πολίτης «θὰ λειτουργεῖ κάθε Κυρια-
κή, ἐνῶ μέχρι σήμερα λειτουργού-
σαμε μόνο τὴν πρώτη Κυριακή τοῦ
μήνα. Παράλληλα κάθε μέρα οἱ
ἀδελφὲς θὰ τελοῦν τὸν ἑσπερινό».
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς
ἐγκατάστασης τῶν μοναχῶν ἐκεῖ δὲ
θὰ τελεῖται πλέον τὸ μυστήριο τοῦ
γάμου, παρὰ μόνο τῆς βάπτισης. Ἡ
μετατροπὴ τῆς ἀνδρικῆς μονῆς σὲ
γυναικεία μένει νὰ ἐγκριθεῖ καὶ ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Στὸ νομὸ Ροδό-
πης λειτουργεῖ ἕνα ἀκόμα γυναικεῖο
μοναστήρι στὴν Πανδρόσο μὲ μονα-
δικὴ ἔνοικο τὴν μοναχὴ Ἰωάννα».

Ἡ διαχείρισις 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν

κειμηλίων
Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-

κτυακὸν ἱστότοπον esos.gr, ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 22αν Ὀκτωβρίου:

«Τὴ δέσμευση γιὰ τὴν ἀντιμετώ-
πιση τῶν προβλημάτων τῆς Ἀνώ-
τατης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν, ἀνέλαβε ὁ Διευθυντὴς
τοῦ Γραφείου τοῦ ὑπουργοῦ Παι-
δείας καὶ Θρησκευμάτων Τ. Χρη-
στάκης, στὴ συνάντηση, στὸ
ὑπουργεῖο, μὲ ἐκπροσώπους τοῦ
Συλλόγου Φοιτητῶν τοῦ Προγράμ-
ματος Διαχείρισης Ἐκκλησια-
στικῶν Κειμηλίων τῆς Ἀνώτατης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθη -
νῶν.

Ὁ κ. Χριστάκης δήλωσε πὼς ἡ
συνάντηση ἔγινε σὲ πολὺ θετικὸ
κλῖμα καὶ ὅτι τέθηκαν μὲ πολὺ
ὑπεύθυνη καὶ ὥριμη στάση ἐκ μέ-
ρους τῶν φοιτητῶν θέματα, ποὺ
ἀπασχολοῦν τὸ Πρόγραμμα, ὅπως
ἡ κάλυψη κενῶν θέσεων ἐκπαι-
δευτικῶν».

Μόλις ἐκυκλοφορήθη
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΣΕΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
τοῦ ἔτους 2015

Ἐκυκλοφορήθη τό ἔγχρωμο
καὶ εὔχρηστο Ἡμερολόγιο τῆς
«Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώ-
σεως» τοῦ ἔτους 2015 μέ θέμα
τὴν προστασία τῶν Ὀρθοδόξων
πιστῶν ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν Ρότα-
ρυ, Λάϊονς καὶ Προσκοπισμοῦ,
ὀργάνων τῆς Μασονίας.

Εἶναι ἀπαραίτητο ὅλοι νὰ τὸ
μελετήσουμε, διὰ νὰ πληροφο-
ρηθοῦμε συνοπτικὰ γιὰ τὶς ξενό-
φερτες αὐτὲς πλάνες, τὶς ὁποῖες
ἔχουν καταδικάσει οἱ Ἐκκλησια-
στικὲς καὶ Δικαστικὲς Ἀρχὲς καὶ
ἀπὸ ἄγνοια ἔχουν παγιδευθῆ
πολλοὶ ἀδελφοὶ μὲ κίνδυνο νὰ
ἀπολέσουν τὴν ψυχή τους.

Τιμᾶται 1€
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Οἱ ἄλλοι μάρτυρες
Κύριε Διευθυντά,

Στὴν ἐκκλησιαστικὴ ὁρολογία ἡ
λέξη «μάρτυς» («μάρτυρας») ἀπο-
τελεῖ τίτλο «τῶν θανατωθέντων χά-
ριν τοῦ Χριστοῦ» (Ἀνωνύμου, «Μαρ-
τύριον», Θ.Η.Ε. 8 [1966] 794) καὶ
«μάρτυρες» καλοῦνται ὅλοι «ὅσοι
ἐσφράγισαν μὲ τὸ αἷμα των τὴν ἀλή-
θειαν τῆς πίστεως» (J. Patinot, «Μαρ-
τύρων, τιμή», Θ.Η.Ε. 8 [1966] 798-
799). Τέτοιοι μάρτυρες ἀναδει-
κνύονται σὲ περιόδους καταπίεσης
τῶν πιστῶν ἀπὸ καθεστῶτα ἐχθρικὰ
διακείμενα πρὸς τὸν χριστιανισμό,
ὅπως συνέβη γιὰ παράδειγμα στοὺς
πρώτους μ.Χ. αἰῶνες, στὴν περίοδο
τῆς Τουρκοκρατίας, καθὼς καὶ σὲ
νεώτερες περιόδους.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς
μάρτυρες ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄλλοι
μάρτυρες, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν θανατώ-
νονται ἀπὸ ἀλλόθρησκους ἤ μισαλ-
λόδοξους ἐχθροὺς τοῦ χριστιανι-
σμοῦ, ἀλλὰ καταπιέζονται, χωρὶς κατ'
ἀνάγκη νὰ ὁδηγοῦνται στὸν θάνατο,
ἀπὸ ἐνδογενεῖς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλη-
σίας, δηλαδή αἱρετικούς.

Τὴν ἀξία αὐτῶν τῶν μαρτύρων
ἀναδεικνύει ὁ Μέγας Βασίλειος
(συγκρίνοντάς τους μάλιστα μὲ
τοὺς μάρτυρες τῶν διωγμῶν τῶν
πρώτων μ.Χ. αἰώνων) σὲ ἐπιστολή
του πρὸς μονάζοντες καταπονη-
θέντες ἀπὸ τοὺς Ἀρειανοὺς (ἐπι-
στολὴ ΣΝΖ΄, PG 32,945 A-C), ἡ
ὁποία σὲ μετάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς:

Αὐτὰ ποὺ εἶπα στὸν ἑαυτό μου,
ὅταν ἄκουσα γιὰ τὴ δοκιμασία ποὺ
σᾶς βρῆκε ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ
Θεοῦ, ἔκρινα καλὸ νὰ σᾶς τὰ γράψω,
δηλαδὴ ὅτι σὲ καιρὸ θεωρούμενο
εἰρηνικὸ κάνατε κτῆμα σας τὸν μα-
καρισμὸ ὑπὲρ ὅσων διώκονται ἐξαι-
τίας τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. Δὲν
πρέπει νὰ νομίζει κανεὶς ὅτι αὐτὰ ποὺ
κάνουν οἱ ἐργαζόμενοι ἔργα πονηρὰ
δὲν εἶναι πράξεις ἐχθρῶν, ἐπειδὴ
ἔχουν ὄνομα προσηνὲς καὶ ἤπιο. Δυσ -
κολότερο κρίνω ἐγὼ τὸν πόλεμο ἀπὸ
τοὺς ὁμόφυλους, γιατὶ εἶναι εὔκολο
νὰ προφυλαχτεῖ κάποιος ἀπὸ τοὺς
δηλωμένους ἐχθρούς, ἐνῶ στοὺς
ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται ἀνά-
μεσά μας, εἴμαστε ἀναγκαστικὰ
ἐκτεθειμένοι πρὸς κάθε βλάβη· αὐτὸ
ἔχετε πάθει κι ἐσεῖς. Διώχτηκαν βέ-
βαια καὶ οἱ πατέρες μας, ἀλλὰ ἀπὸ
τοὺς εἰδωλολάτρες· καὶ τὴν περιου-
σία τους τὴν ἅρπαξαν καὶ τὰ σπίτια
τους ἀνατράπηκαν καὶ οἱ ἴδιοι κυνη-
γήθηκαν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ φανερὰ
μᾶς πολεμοῦν γιὰ τό ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ. Οἱ διῶκτες ὅμως ποὺ παρου-
σιάστηκαν τώρα μᾶς μισοῦν μὲν ὄχι
λιγότερο ἀπ' ὅσο ἐκεῖνοι, ἀλλὰ πρὸς
ἐξαπάτηση τῶν πολλῶν προβάλλουν
γιὰ τόν ἑαυτό τους τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ, ὥστε νὰ μὴ ἔχουν οἱ διωκόμε-
νοι παρηγοριὰ ἀπὸ τὴν ὁμολογία
τους, καθότι οἱ πολλοὶ καὶ πιὸ ἀκέ-
ραιοι ὁμολογοῦν μὲν ὅτι ἀδικούμα-
στε, δὲν ὑπολογίζουν ὅμως ὡς μαρ-
τύριο σὲ μᾶς τὸν ὑπὲρ τῆς ἀλήθειας
θάνατο. Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς ἐγὼ ἔχω
πεισθεῖ ὅτι ἀπόκειται σὲ σᾶς ἀπὸ τὸν
δίκαιο κριτὴ μεγαλύτερος μισθὸς
ἀπὸ ὅ,τι στοὺς τότε μαρτυρήσαντες.
Ἂν ἐκεῖνοι καὶ τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους δηλωμένη εἶχαν καὶ τὴν
ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ λάμβαναν, σὲ
σᾶς γιὰ ἴσα κατορθώματα οἱ τιμὲς
ἀπὸ τοὺς λαοὺς δὲν ὑπάρχουν· ἔτσι
φυσικὸ εἶναι νὰ ἀπόκειται στὸν μέλ-
λοντα αἰῶνα πολλαπλάσια ἀνταμοιβὴ
γιὰ τὰ ἀνδραγαθήματα ὑπὲρ τῆς
εὐσέβειας.

Θὰ ἔλεγε ἴσως κάποιος ὅτι τὴ
σύγκριση τῶν μοναχῶν αὐτῶν μὲ
τοὺς μάρτυρες ὁ Μέγας Βασίλειος
τὴν κάνει μόνο καὶ μόνο, γιὰ νὰ
ἐμψυχώσει καὶ νὰ στηρίξει τοὺς τα-
λαιπωρημένους ἀπὸ τοὺς Ἀρει-
ανοὺς μοναχούς, χωρὶς νὰ ἐννοεῖ
πραγματικὰ ὅτι ὑπάρχει σύγκριση
ἀνάμεσά τους. Ὡστόσο αὐτὰ ποὺ
γράφει στὴν ἐπιστολὴ δὲν εἶναι
ὑπερβολὲς ἀλλά ἀλήθειες, ποὺ ἐπι-
βεβαιώνονται κάθε τόσο: Οἱ ὁμό-
φυλοι ἐχθροὶ δὲν μισοῦν λιγότερο
ἀπὸ τοὺς ξένους, οἱ «ἐκ τῶν ἔσω»
ἐχθροὶ εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ
τοὺς δηλωμένους ἐχθρούς, οἱ ἐπι-
καλούμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ
αἱρετικοὶ ἐξαπατοῦν τὰ πλήθη
κ.ο.κ. Ἡ κακοπάθεια λοιπὸν ἀπὸ
αὐτοὺς τοὺς «προβατόσχημους
λύκους» συνιστᾶ ἀσφαλῶς ἕνα
εἶδος μαρτυρίου (ἔστω διαφορε-
τικὸ ἀπὸ τὸ γνωστὸ) γιὰ ὅσους τήν
ὑφίστανται μένοντας ἀκλόνητοι
στήν ὀρθή πίστη.  

Μποροῦμε ἐπίσης νὰ ποῦμε ὅτι,
ἂν στοὺς μάρτυρες τῶν πρώτων
μ.Χ. αἰώνων, τοὺς νεομάρτυρες ἐπὶ
Τουρκοκρατίας κ.ἄ. ἀντιστοιχοῦν
σήμερα οἱ σφαγιαζόμενοι πιστοὶ σὲ
χῶρες μὲ ἐχθρικὴ στάση πρὸς τὸν
χριστιανισμό, στοὺς ἄλλους μάρ-
τυρες, σὰν κι αὐτοὺς ποὺ ἀναδει-
κνύει ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀντιστοι-
χοῦν σήμερα οἱ λοιδορούμενοι,
ἀδικούμενοι καὶ διωκόμενοι ὀρθό-
δοξοι χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς κάθε
λογῆς αἱρετικούς. Ἰσχύει ἑπομέ-
νως καὶ γι᾽ αὐτοὺς ὁ μακαρισμός:
«Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν
ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πο-
νηρὸν ῥῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι
ἕνεκεν ἐμοῦ» (Ματθ. 5,11).

Μιχαὴλ Βασ. Γαλενιανὸς, 
Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας

Συγκινητικὴ 
ἀφήγησις

Κύριε Διευθυντά,
Εἴχαμε βρεθεῖ οἰκογενειακῶς,

Κυριακὴ πρωΐ στὴ θεία Λειτουργία,
στὸ Ἵδρυμα «Παντοκράτωρ», στὸ
Παλαιὸ Φάληρο.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας Λει-
τουργίας, ὁ τετράχρονος Γιῶργος
μας, κατέβηκε ἀπὸ τὴ θέση του,
ἔβγαλε ἀπό τήν τσέπη του ἕνα μι-
κρό, μεταλλικὸ αὐτοκινητάκι καὶ
ἄρχισε νὰ παίζει  πάνω στὴν καρέ-

κλα του. Ἐγὼ τὸν ἐπανέφερα ἥσυ-
χα στὴν τάξη, ἐκεῖνος ὅμως ἐπανέ-
λαβε τὸ παιχνίδι του.

Ἐντελῶς ἀπρόσμενα, ἥσυχα καὶ
διακριτικά, μᾶς πλησίασε ἕνας κύ-
ριος, λαϊκὸς καὶ μᾶς εἶπε ψιθυρι-
στά: «Μὴ τὸ πιέζετε. Ἀφῆστε το νὰ
αἰσθάνεται ἄνετα. Νὰ αἰσθάνεται
σὰν στὸ σπίτι τοῦ πατέρα του».

Ὁ κύριος, ὡς φαίνεται, εἶδε ἀπὸ
τὴ θέση του τὸ περιστατικὸ καὶ
ἦρθε νὰ βοηθήσει. Ποιὸς ἦταν;
Ἦταν ὁ μετέπειτα Ἀρχιμανδρίτης
π. Γεώργιος Καψάνης. Μὲ συγκίνη-
ση ἀναπολῶ στὴ μνήμη μου τὴν πα-
ρέμβασή του καὶ ἀκούω τὴ φωνή
του. 

Ἐκεῖνος ἔφυγε, εἶναι στὸ σπίτι
τοῦ Πατέρα του.

Μὲ ἐκτίμηση
Ἀμαλία Κ. Γερακανάκη

«Μοναχικὴ
Διακονία 87.5»

Ἀγαπητὲ ἐν Κυρίῳ, κ. Διευθυντά,
Πολλοὶ ἀδελφοὶ Χριστιανοὶ Ὀρ -

θόδοξοι, μὴ καταδεξάμενοι νὰ δα-
πανοῦν τὸν χρόνον τους εἰς τὴν τη-
λεόρασιν καὶ τοὺς ραδιοφωνικοὺς
σταθμούς, οἱ ὁποῖοι μόνον ζημίαν
κάνουν εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώ-
που, ψάχνουν εἰς τὸ ραδιόφωνον
ἐκκλησιαστικοὺς σταθμούς, γιὰ νὰ
ἀπολαύσουν τὴν ἡδύτατον τροφὴν
τοῦ πνεύματος, ἤγουν τὰ τῆς Ἐκ -
κλησίας Τοῦ Χριστοῦ.

Ἕνας τέτοιος σταθμὸς καὶ μάλι-
στα ἐκ τῶν κατανυκτικοτέρων καὶ
εἰς τὸ ἄκρον τυπικὸς καὶ παραδο-
σιακὸς εἰς τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι
ἡ «Μοναχικὴ Διακονία» τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ταξιαρχῶν Πηλίου εἰς τὴν
συχνότητα 87.5 FM. Ἐκεῖ ἀκούει κα-
νεὶς τίς ἱερὲς ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ, τοῦ Ἀποδείπνου, τοῦ Ὄρ -
θρου μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας
Κυριακάς καὶ ἑορτάς. Ἐκεῖ τὸ συνα-
ξάρι τῆς ἡμέρας, παρακλητικοὶ κα-
νόνες, ὁμιλίες κληρικῶν καὶ λαϊκῶν
διά θέματα πνευματικά, ὕμνοι καὶ
αἶνοι τῆς Ἐκκλησίας σὲ Βυζαντινὲς
ἀποδόσεις καὶ πολλὰ ἄλλα ἐπίσημα.
Οὔτε κοσμικά, οὔτε τραγούδια,
οὔτε διαφημίσεις!

Ὁμιλίες τοῦ ἀειμνήστου Δημη-
τρίου Παναγοπούλου, τοῦ μακαρι-
στοῦ ἀρχιμ. Ἀθανασίου Μυτιληναί-
ου, τοῦ μακαριστοῦ Μωϋσέως Μο-
ναχοῦ τοῦ Ἁγιορείτου καὶ πολλῶν
ἄλλων κεκοιμημένων διδασκάλων
τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως καὶ ἐν ἐνερ-
γείᾳ, ὡς ὁ ἱεροκήρυξ Ἀρχιμ. Σερα-
φεὶμ Ζαφείρης καὶ ἄλλοι πολλοί
τους ὁποίους, διά τὴν βραχύτητα
τοῦ λόγου δὲν γράφω. 

Ἡ γυναικεία ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς, ὑπό τὴν ἡγουμενίαν τῆς
Μοναχῆς Νικοδήμης καὶ τὴν εὐλο-
γίαν καὶ ἐποπτείαν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου κ.κ. Ἰγνατίου, ἔχει καταφέ-
ρει νὰ καταστήσει τὴν «Μοναχικὴ
Διακονία» σὲ οὐράνια συντροφιὰ
καὶ φανάρι λαμπρότατον εἰς τὸ
σκότος τῆς ἐποχῆς.

Προτρέπω τοὺς φίλους τοῦ Ἐκ -
κλησιαστικοῦ Ραδιοφώνου καὶ ὄχι
μόνον, νὰ συντονίζονται καὶ μὲ
αὐτὸν τὸν σταθμό. Θὰ τὸν ἀγαπή-
σουν πολύ!

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
Γεώργιος Ἰωάννου
Ταλάντι Φθιώτιδος

Ἡ ἐπέτειος
τῶν Ψαρῶν

Κύριε Διευθυντά,
Βρεθήκαμε στίς 22 Ἰουνίου στὸ

θρυλικὸ νησὶ τῶν Ψαρῶν προκειμέ-
νου αὐτὴ τὴ φορά νὰ παρακολουθή-
σουμε τὶς πλούσιες ἐπετειακὲς
ἐκδηλώσεις μὲ ἀποκορύφωση τὴν
ἀναπαράσταση τοῦ ὁλοκαυτώματος
τῶν ἐλεύθερων ἀγωνιστῶν τῆς
«Μαύρης Ράχης». Πρέπει νὰ ἀναφέ-
ρω ἐδῶ ὅτι τὰ Ψαρὰ τὰ ἐπισκεφθή-
καμε πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν
πρὶν τριάντα περίπου χρόνια (τότε μὲ
καΐκι μόνο ἀπὸ τὴν Χίο), ὅταν ὁ σύ-
ζυγος Γεώργιος Μαστορόπουλος
μελετοῦσε τὰ μνημεῖα τοῦ νησιοῦ.
Τὸ νὰ βρεθοῦμε ὅμως στὴν ἐπέτειο
τῆς ἀποφράδας ἡμέρας ἦταν ἐπιθυ-
μία ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων, ἦταν
ἀνάγκη τῆς ψυχῆς μας, ἦταν ἱστο-
ρικὸ χρέος ἄλλα καὶ τιμὴ στὴ μνήμη
τῶν ἀθανάτων ἡρώων τῆς 22ας Ἰου-
νίου τοῦ 1824.

Ὡς γνωστὸν ἡ καθοριστικὴ συμ-
βολὴ τῶν παράτολμων ναυμάχων
Ψαριανῶν στὴν πορεία τῆς Ἐπανά-
στασης μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Κανάρη,
τὸν Ἀποστόλη, τὸν Νικόδημο, τὸν
Βαρβάκη καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀνη-
σύχησε πολὺ τὴν Ὀθωμανικὴ στρα-
τιωτικὴ ἡγεσία. Τὸ ἀποτέλεσμα:
ὅταν ὁ Σουλτάνος Μαχμοὺτ στὸ
ἀνώτατο πολεμικὸ συμβούλιο ἐζή-
τησε νὰ τοῦ δείξουν στὸν χάρτη τὴν
«ἐνοχλητικὴ αὐτὴ κουκίδα» στὸ
Αἰγαῖο, ἔξυσε μὲ τὸ νύχι του ὀργι-
σμένος τὸ νησὶ τῶν Ψαρῶν λέγον-
τας: «αὐτὴ ἡ κουκίδα πρέπει νὰ σβή-
σει ἀπὸ τὸν χάρτη». Καὶ ὄντως τὸ
ἔκανε πράξη. Τὸ βράδυ τῆς 22ας
Ἰουνίου τοῦ 1824 δὲν ἀνέπνεε οὔτε
ψυχὴ στὸ μαρτυρικὸ νησὶ τῶν
Ψαρῶν, ὅταν μετὰ ἀπὸ ἡρωικὴ ἀντί-
σταση τῶν τελευταίων κατοίκων
στὴν κορυφὴ τοῦ Παλιοκάστρου
στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου
ἀνατινάχτηκε ἡ πυριτιδαποθήκη μὲ
πρωταγωνιστὴ τὸν Ἀντώνη Βρατσά-
νο. Αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ πραγματικό-
τητα ἀποτύπωσε ὁ Ἐθνικός μας ποι-
ητὴς Σολωμὸς στὸ πασίγνωστο «ἐπί-
γραμμα»: «Στῶν Ψαρῶν τὴν ὁλό-
μαυρη Ράχη, περπατώντας ἡ δόξα
μονάχη, μελετᾶ τὰ λαμπρὰ παλλη-
κάρια καὶ στὴν κόμη στεφάνι φορεῖ,
γινόμενο ἀπὸ λίγα χορτάρια ποὺ
'χαν μείνει στὴν ἔρημη γῆ».

Φέτος οἱ Ψαριανοὶ τίμησαν τὴν

190η ἐπέτειο κρατώντας ζωντανὴ
τὴν ἀνάμνηση τῆς τραγικῆς ἐρη-
μώσεως ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου
τὴν ἀλήστου μνήμης ἡρωικὴ σελί-
δα τοῦ ᾽21.

Σήμερα τὸ νησάκι τῶν Ψαρῶν
ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει στὸ κεν-
τρικὸ Αἰγαῖο σὰν ἕνας ἀπροσδόκη-
τος καὶ ἀναλλοίωτος μικρὸς παρά-
δεισος γαλήνης καὶ περισυλλογῆς,
ποὺ καὶ μέσα ἀκόμα ἀπὸ μία διάχυ-
τη θλίψη, ἀντανακλᾶ τὴν ἐκπε-
σοῦσα νησιωτικὴ ἀρχοντιὰ καὶ πε-
ρηφάνεια του. Χαρακτηριστικὸ ὅτι
οἱ Ψαριανοὶ ὄχι μόνο δὲν ξεπου-
λοῦν, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ πουλοῦν σὲ κα-
νένα τὴν αἱματοβαμμένη γῆ τους.

Ὁ νεώτερος Ἑλληνισμὸς ὀφεί-
λει πολλὰ στὸ μικρὸ νησὶ τῶν
Ψαρῶν.

Ἀλλὰ καὶ πολλὰ μπορεῖ ἀκόμα νὰ
πάρει ἐπισκεπτόμενος προσκυνη-
ματικά, ἀναθεωρώντας, ἐπανεκτι-
μώντας καὶ ἐπαναπροσδιοριζόμε-
νος...

Μέσα στὸ ἀντιηρωικὸ πνεῦμα τῆς
σύγχυσης καὶ τῆς ὑποτέλειας ποὺ
κυριαρχεῖ σήμερα στὴν Χώρα μας,
εὐχὴ καὶ πρότασή μας εἶναι νὰ κα-
θιερωθοῦν ἐκπαιδευτικὲς ἐκδρο -
μὲς τῶν παιδιῶν μας μὲ προορι-
σμούς, ὅπως τὸ θρυλικὸ νησὶ τῶν
Ψαρῶν.

Αἰκατερίνη Παπαθωμᾶ -
Μαστοροπούλου

Διὰ τὸν θρησκευτικὸν ὅρκον
Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Σύρου καὶ Τήνου κ. Δωρόθεος,
ζητώντας τὴν κατάργηση τοῦ θρη-
σκευτικοῦ ὅρκου, ὡς παρουσιάζει
ἡ ἔγκριτος καὶ αὐστηρά, δικαία εἰς
τὰς κρίσεις της, γεραρὰ ἐφημερίς
σας (Παρασκευὴ 24 Ὀκτωβρίου
2014) ἀνοίγει ἕνα μεγάλον κεφά-
λαιον καὶ ζήτημα.

Ὀφείλομεν, ὅμως, γιὰ λόγους
δεοντολογίας καὶ ἐπιστημονικοῦ
ἤθους νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι ὁ Σε-
βασμιώτατος δὲν πρωτοτυπεῖ. Τὸ
θέμα ἀπησχόλησεν ἀπὸ δεκαετιῶν
ἤδη τὸν Ἀκαδημαϊκὸν Κων/νον Δε-
σποτόπουλον (Σμύρνη 26 Ἰανουα-
ρίου 1913- ). Ἤδη ἀπὸ τοῦ 1961 [Κ.
Δεσποτοπούλου «Περὶ ὅρκου», Νέ-
ον Δίκαιον 1961, ἀναδημοσιευμέ-
νον εἰς τὸ ἔργον του Μελετήματα
Φιλοσοφίας τοῦ Δικαίου. Ἀθῆναι,
Παπαζήσης, 1980] εἶχε διακηρύξει
καὶ ὑποστηρίξει ὅτι θὰ πρέπει νὰ
ἀποβληθῆ ἡ ὁρκοδοσία ἀπὸ τὰ δι-
καστήρια [Πβ. Κ. Ι. Δεσποτοπούλου
«Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ
δύο ἐπίμαχοι θεσμοί», Ἀνακοίνωση
στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 9 Δεκεμ-
βρίου 2002, ἀναδημοσιευμένο εἰς
τὸ ἔργον του Μηνύματα Πολιτικῆς.
Ἐπισημάνσεις καὶ παραινέσεις.
Ἀθῆναι, Παπαζήσης, 2005, σσ. 73-
98, ἐδῶ σσ. 79-83].

Ὁ θεσμὸς τοῦ ὅρκου γεννήθηκε
σὲ πρωτόγονους λαούς, ὅπου ἐπι-
κρατοῦσε ὁ μαγικὸς χαρακτήρας
σὲ πολλὲς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς
τῶν ἀνθρώπων. Ἡ οὐσία τοῦ ὅρκου
ἔχει ρίζα μαγική.

Ὁ θεσμὸς τοῦ ὅρκου προσβάλ-
λει ἄμεσα τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ
ἀνθρώπου καὶ ἄρα τὴν ἐλευθερία
του ὡς πολίτου. Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ
ὅρκου σημαίνει ἔκφραση δυσπι-
στίας πρὸς τὴν ἀνώμοτον δήλωση
τοῦ ἀνθρώπου, ἀμφισβήτηση ἄρα
γενικῶς τῆς εἰλικρινείας του, βασι-
κοῦ στοιχείου τῆς προσωπικότητός
του. Παράλληλα, ἐνέχει μαζὶ ἐξα-
ναγκασμὸ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς μὴ
ψευδολογία ἢ πρὸς μὴ ἀθέτηση
ὑποσχέσεως, μὲ τὴν ἐπίσειση μίας
τιμωρίας ἀπὸ δυνάμεις ὑπερλογι-
κές. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀντιμετω-
πίζεται ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀνθρωπά-
ριον μὲ δούλιον φρόνημα. Ἐκφρα-
στικὸς εἶναι ὁ Πλούταρχος, ὅταν
σημειώνει «βάσανός τις ἐλευθέ-
ρων ὁ ὅρκος ἐστὶ» (Πλουτάρχου,
Κεφαλαίων καταγραφή. Ρωμαϊκὰ
(aetia Romana) 44, 263 d-291c].

Ἡ ὁρκοδοσία, ὅμως, ὡς δόση
ὅρκου «θρησκευτικοῦ», ἀποτελεῖ
προσβολὴ τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν.
Ἡ χρήση τοῦ ὅρκου, καὶ μάλιστα μὲ
χρήση τοῦ Εὐαγγελίου, δηλώνει βα-
ρυτάτη ἀνευλάβεια. Ἡ Καινὴ Διαθή-
κη ἀπαγορεύει ρητὰ καὶ ριζικὰ τὸν
ὅρκο, ὄχι ἁπλῶς τὴν ψευδορκία ἢ
τὴν πληθωρικὴ χρήση τοῦ ὅρκου γιὰ
τὰ πιὸ ἀσήμαντα, ὅπως ὑποστηρίζε-
ται κάποτε συμβιβαστικά. Εἶναι κα-
τηγορηματικὸς ὁ Κύριος, ὅταν συμ-
πληρώνει τὸν Μωσαϊκὸ νόμο (Ματθ.
ε ,́ 33) «Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη
τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀπο-
δώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους
σου (Ἐξ. κ´ 7. Λτ. ιθ´ 12. Ἀριθμ. λ´ 3.
Δευτ. ε  ́11). 34 Ἐγώ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ
ὀμόσαι ὅλως… 37 ἔστιν δὲ ὁ λόγος
ὑμῶν ναὶ ναί, οὐ οὐ. τὸ δὲ περισσὸν
τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν». Καὶ
θὰ ἐπισημάνη ὁ Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφό-
θεος «Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου,
μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε
τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον. ἤτω
δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὐ οὐ, ἵνα
μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε» (Ἰακ. ε´12).
Κατὰ συνέπεια ὁ ὅρκος χριστιανοῦ
εἶναι κάτι ὄχι ἁπλῶς ἀπαγορευμένο,
ἀλλὰ καὶ ἀδύνατο. Μάταια ὁ χρι-
στιανὸς ψαύει τὸ Εὐαγγέλιο, μάταια
ἐπίσης προφέρει λέξεις δῆθεν
ὅρκου. Γιὰ τὴν σύσταση τοῦ ὅρκου
ἀπαιτεῖται καὶ κάτι ἄλλο: ἀπαιτεῖται
καὶ νὰ εἶναι ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ πα-
ραδεκτή, κάτι ἀνέφικτο, ἀφοῦ «θείᾳ
διακελεύσει» ἀπαγορεύεται «ὅλως»
τὸ «ὁρκίζεσθαι».

Ἡ δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Σύρου καὶ Τήνου ὀφείλει πρωτίστως
νὰ ἀπασχολήση τὴν Πολιτεία καὶ τὴν
Δικονομία, δεδομένου ὅτι λαμβάνει
χώρα ἡ ὁρκοδοσία σὲ δίκες. 

Εὐχαριστῶ θερμῶς γιὰ τὴν φιλο-
ξενία! 

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου,
Ἀμαρούσιον

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ
λαμῖνος κ. Κωνσταντῖνος), τοὺς
ὁποίους ἀναφέρει ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας
καὶ Καλαβρύτων εἰς τὴν ἐπιστολήν
του. 

Ἡ ἐπιστολὴ
τοῦ Σεβ. Αἰγιαλείας 

διά τὸν Οἰκουμενικὸν
Πατριάρχην

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπι-
στολῆς, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἀπευθύνει
ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων
κ. Ἀμβρόσιος πρὸς ἅπαντα τὰ μέλη
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, μὲ
τὴν ἔκκλησιν νὰ συζητηθῆ ἐκτὸς ἡμε-
ρησίας διατάξεως, ἔχει ὡς ἀκολού-
θως: 

«Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ Ἀδελ-
φοί, Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος

Καὶ Ἀγαπητά μου τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ὑπάρχει μία ἀπαράβατη ἀρχή, ὅτι

τὰ δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως
καὶ ἐλέγχονται! Αὐτὴ τήν ἀρχή, ποὺ
ἐξυπηρετεῖ μόνο τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ
ἦθος, ἰδιαίτερα μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο
τῆς Ἐκκλησίας, εἴμαστε ὑποχρεωμέ-
νοι νὰ τὴν ἐπικαλεσθοῦμε σήμερα
καὶ νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε, ἐλέγχον-
τας δημοσίως κάποιες ΑΠΑΡΑΔΕ-
ΚΤΕΣ ἐνέργειες καὶ πράξεις τοῦ Παν -
αγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Ἐνέργειες καὶ πράξεις, οἱ ὁποῖες
ἔγιναν κατὰ τρόπο καταιγιστικὸ τὸν
τελευταῖο τοῦτο τὸν καιρό. Ἐνέρ-
γειες, πράξεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ
Πατριαρχείου, οἱ ὁποῖες ταπεινώ-
νουν εὐθέως τὴν Αὐτοκέφαλο
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πρώτιστα
δὲ πάντων τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ. κ. Ἱερώνυμο!

Ἂς πάρουμε, λοιπόν, μὲ τὴν χρο-
νολογική τους σειρὰ τὰ πράγματα.

1. ΑΝΑΜΕΙΞΗ τοῦ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κακῶς, κάκιστα, ὁ Πατριάρχης
ἠθέλησε νὰ παρέμβει κατὰ τὴν προ-
εκλογικὴ περίοδο, ἐπικειμένης τῆς
ἐκλογῆς Μητροπολίτου γιὰ τὴν πλή-
ρωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἰωαννίνων, προκειμένου νὰ ἐκλεγῆ
ὁ δικός Του ὑποψήφιος.

Πιεστικά, λοιπόν, ἠθέλησε τότε νὰ
ἐπιβάλη ὡς «ἐκλεκτό» του τὸν Παν -
οσ. Ἀρχιμ. π. Ἀμφιλόχιο Στεργίου,
ἀδελφὸ μιᾶς ἐκ παρανομίας προελ-
θούσης, ψευδο-πατριαρχικῆς Μονῆς
στὸ Μαζὶ τῶν Μεγάρων! (Περὶ τῆς
παρανομίας θὰ εἴπωμεν περισσότε-
ρα στὴν παράγραφο 4).

Ὁ Πατριάρχης μας, λοιπόν, φερό-
μενος ἀναξιοπρεπῶς καὶ ἀντίθετα
πρὸς τὸ ὑψηλὸ ἐκκλησιαστικό Του
ἀξίωμα, ἀπέστειλε τὰ «τσιράκια» Του
ἐδῶ καὶ ἐκεῖ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο,
προκειμένου νὰ μεταφέρουν τὴν
ἐπιθυμία Του στοὺς ἐκλέκτορες
Ἀρχιερεῖς καὶ νὰ τοὺς πιέσουν προ-
εκλογικά, ὥστε νὰ ψηφίσουν τὸν δι-
κό Του ἐκλεκτό!

Ἐξ ἄλλου ὁ Πατριάρχης μας δὲν
ἀπέφυγε νὰ πιέση προσωπικὰ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο!

Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὅμως ὁ Πα-
τριάρχης ὄχι μόνον ἐξέθετε τὸν
ἑαυτό Του, μετερχόμενος καμώμα-
τα τῆς γειτονιᾶς τοῦ παλιοῦ καιροῦ,
ἀλλὰ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ καὶ ΚΥΡΙΩΣ διέ-
πραττε τὸ κανονικὸ ἀδίκημα τῆς
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ στὰ ἐσωτερικὰ μιᾶς
ἄλλης Τοπικῆς Ἐκκλησίας!

Μὲ ἄλλα λόγια «ἔμπαινε σὲ ξένα
χωράφια»! Ἐζήλωσε ἆραγε τὸ
«Πρωτεῖο τοῦ Πάπα», γιὰ τὸ ὁποῖο
πολὺς λόγος γίνεται τώρα τελευταῖα
στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο; Ὁ Θεὸς
μόνον γνωρίζει τὰ κρύφια τῆς ψυχῆς
τῶν ἀνθρώπων.

Ἐμεῖς μὲ τὴν ἀσθενικὴ φωνή μας
καὶ μὲ τὴν ἀνάρτησή μας τῆς Δευτέ-
ρας 23ης Ἰουνίου 2014 (mkka.blog-
spot.com) παρακαλούσαμε τότε τὸν
Πατριάρχη μας μὲ τὰ ἑξῆς λόγια:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΟ-
ΜΕΝ…

…ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΟΡΙΑ
«ἅ, οἱ Πατέρες ἡμῶν ἔθεντο»
Πλὴν ὅμως ἡ φωνὴ μας ἔπεσε στὸ

κενό! Αὐτὸ δὰ ἔλειπε! Ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης νὰ ἀκούση τὴ
φωνὴ ἑνὸς οὐτιδανοῦ Ἱεράρχη τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!!! Βλέπετε,
ὅταν μᾶς καταλάβη ὁ οἶστρος τῆς
ὑπεροψίας, τότε μπροστὰ μας τοὺς
ἄλλους τοὺς βλέπουμε σὰν μυΐγες!

Τελικὰ τὴ λύση στὸ πρόβλημα
αὐτὸ ἔδωσε τὸ Σῶμα τῶν Ἱεραρ χῶν!
Ὁ ἐκλεκτός τοῦ Πατριάρχου μας
ἔλαβε μόνον ΕΠΤΑ (7) ψήφους! Τὸ
γεγονὸς τοῦτο, δυστυχῶς, ἐρέθισε
ὑπερβαλλόντως τὴν πατριαρχικὴ
ψυχή!

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἀγάπης, τῆς
ταπεινοφροσύνης, τῆς ἀνεξικακίας,
δυστυχῶς, δυστυχέστατα, αὐτὴν
τὴν πανηγυρικὴ ἀποδοκιμασία τῆς
προτιμήσεώς Του ἀπὸ ἑβδομήντα
(70) περίπου Ἀρχιερεῖς τὴν κράτησε
στὴν ψυχή Του ὡς «μανιάτικο»!

Ἀποφάσισε, λοιπόν, νὰ πάρει τὴν
ἐκδίκηση! Καὶ νά, δὲν ἄργησε πολύ.
Προχθὲς Παρασκευὴ 3 Ὀκτωβρίου
στὸ Φανάρι τὸν χθὲς ἀποδοκιμα-
σθέντα ἀπὸ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἱεραρχία
π. Ἀμφιλόχιο ἐξέλεξαν ὡς Μητροπο-
λίτη Ἀδριανουπόλεως καὶ τὸν ἐφόρ-
τωσαν ὡς ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριάρ-
χου στὴν Ἀθήνα, δηλ. στὴ ράχη τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!
Τὸν διώρισαν Διευθυντὴ τοῦ Πα-

τριαρχικοῦ Γραφείου στὴν Ἀθήνα!
Τὸν διώρισαν, ΧΩΡΙΣ νὰ ἐρωτήσουν,
ὡς ὤφειλον, τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Πίσω ἀπὸ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ κρύ-
βεται πολλὴ κακία, μεγάλο μῖσος,
ἀπύθμενη σκληροκαρδία! Κάποτε -
δυστυχῶς- καὶ οἱ Μεγάλοι τοῦ κό-
σμου τούτου καθίστανται μικροί!
Εἶναι ἀνθρώπινο βέβαια!

Αἶσχος, Παναγιώτατε! Αἶσχος! Καὶ
πάλιν Αἶσχος! Ἡ πράξη αὐτὴ ΔΕΝ
ΣΑΣ ΤΙΜΑ! Στὴ συνείδησή μας κατε-
βήκατε πολὺ χαμηλά! Ὁ Κύριος νὰ
Σᾶς συγχωρήση!

Ἔτσι, λοιπόν, ἔκλεισε ὁ κύκλος
τοῦ ἕως χθὲς Ἀρχιμανδρίτου π.
Ἀμφιλοχίου! Ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης μας κ. κ. Βαρθολομαῖος
ἔλαβε τὴν ἐκδίκηση, ποὺ ἤθελε! Τὸ
«μανιάτικο» πεῖσμα Του θὰ μπο-
ρoῦσε νὰ καταγραφῆ στὰ records τοῦ
βιβλίου τῶν Guines! ὡς ἡ μέγιστη
Πατριαρχικὴ ἐκδίκηση!

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

Ἂς ἔλθουμε τώρα στὴ δεύτερη
Πατριαρχικὴ ἀθλιότητα.

Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ὁ Παναγιώτα-
τος (κατὰ τὴν ἐπίκληση;) Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος
πραγματοποίησε «ποιμαντικὴ» ἐπί-
σκεψη στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης.
Ἐκεῖ, λίγο πρὶν ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸ
ἔδαφος τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας,
προέβη σὲ κάποιες δηλώσεις, μάλι-
στα δὲ ἀπὸ χειρογράφου, τὶς ὁποῖες
θὰ ἐχαρακτήριζα ὄχι ἁπλῶς «προ-
κλητικὲς καὶ παντελῶς ἀπαράδε-
κτες, ἀλλὰ καὶ αὐτόχρημα ἀνατρι-
χιαστικές»!

Ἰδού, λοιπόν, τὰ πατριαρχικὰ λό-
για: «Πρὸς οὐδένα ἀντιδικοῦμεν,
ἀλλὰ καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἀπεμπο-
λήσωμεν ποτὲ τὰ δικαιώματα τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῶν Ἱερῶν
αὐτῆς Μητροπόλεων ἐδῶ εἰς τὴν
ἁγιοτόκον Θράκην, τὴν ἀναμφισβη-
τήτως Ἑλληνικὴν καὶ αἱματοβαμμέ-
νην Μακεδονίαν, τὴν ὑψηλόφρονα
Ἤπειρον καὶ τὰς ἐρατεινάς νήσους
τοῦ Ἀρχιπελάγους, διότι τὸ ἀντίθε-
τον θὰ ἦτο προδοσία τῆς ἱστορίας
τῆς πίστεως καὶ τοῦ Γένους \̈!!!! Ἀγα-
νακτεῖ ἡ ψυχή μας στὸ ἄκουσμα τῶν
λόγων αὐτῶν!

Διερωτώμενοι, ἀποροῦμε: πῶς
ἐξῆλθον ἐκ τῶν πατριαρχικῶν χειλέ-
ων τοιαῦτα λόγια; Πρὸς τί ἡ ἀγανά-
κτηση τῆς ψυχῆς μας; Θὰ μποροῦσε
νὰ ἐρωτήσει κάποιος, ποὺ δὲν ἔχει
γνώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμά-
των.

Ἀγανακτοῦμε, λοιπόν, διότι μὲ τὰ
λόγια αὐτὰ ὁ Πατριάρχης θέλει νὰ
ἐμφανίσει τὸν Ἑαυτό Του, καὶ κατὰ
συνέπεια τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο,
ὡς ἐπικυρίαρχο τῶν Μητροπόλεων
τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν».
Δηλ. ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ ἐπάνω μέ-
χρι καὶ τὸν Ἔβρο ποταμὸ οἱ Μητρο-
πόλεις ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ στὴν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος!

Δηλοῖ μάλιστα ἀπεριφράστως ὅτι
«δὲν πρόκειται νὰ ἀπεμπολήση πότε
τὰ δικαιώματα τῆς Μητρὸς Ἐκκλη-
σίας ἐπὶ τῶν Ἱερῶν αὐτῆς Μητροπό-
λεων»! Μὲ ἄλλα λόγια, ΔΕΝ ΠΡΟΦΗ-
ΤΕΥΟΥΜΕ, ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΒΛΕΠΟΥΜΕ
καὶ προβλέπουμε, ὅτι ὁ Πατριάρχης
πολὺ γρήγορα θὰ ἀποκόψει ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ κομμάτι
αὐτὸ τῶν λεγομένων «Νέων
Χωρῶν» καὶ θὰ δημιουργήσει μία
«δική» Του ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδο-
σία! Ἡ Κρήτη εἶναι ἕνα παράδειγμα!
Δηλ. θὰ διχοτομήσει τὴν Ἑλλάδα,
προσαρτώντας τὶς Νέες Χῶρες στὴ
δική Του ἁρμοδιότητα!

Ἔτσι λοιπὸν ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ
ἔχουμε τὸν Πρόεδρο τῆς Τουρκίας
κ. Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος προαλείφεται
καὶ γλύφει τὰ χείλη του γιὰ τὴν αὐτο-
νόμηση τῆς Θράκης, καὶ ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρὰ ἔχουμε τὸν Οἰκουμενι-
κό μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολο-
μαῖο, ὁ ὁποῖος προβάλλει ἐνώπιόν
μας ὡς Ἐρντογάν Νο 2 καὶ μᾶς προ-
ετοιμάζει γιὰ τὸ ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ, τὸ ὁποῖο ἔχει στὸ μυαλό
Του!

Μήπως ἔχετε ἀμφιβολίες; Νὰ σᾶς
παρουσιάσω ἐδῶ ἕνα ἀκόμη κομμά-
τι ἀπὸ τὶς Πατριαρχικὲς Δηλώσεις:

Μᾶς ἠρώτησε κάποιος, κατὰ τρό-
πον προκλητικόν, πρὸ τινων ἐτῶν:
Παναγιώτατε, ἔχετε τὴν Διασποράν.
Διατὶ θέλετε καὶ τὰς Νέας Χώρας;
Καὶ ἀπηντήσαμεν ἀμέσως καὶ εὐθέ-
ως: Διότι μᾶς ἀνήκουν. Ἀνήκουν εἰς
τὴν Μητέρα σας μαρτυρικὴν Ἐκκλη-
σίαν, ἡ ὁποία ἔδωσε τὸ αἷμα της δι᾽
αὐτάς, διά νὰ μείνουν ἐπαρχίαι
Ἑλληνικαί· τὰς ἐπροστάτευσε κατὰ
τὸν Μακεδονικὸν ἀγῶνα καὶ πάντο-
τε, διαχρονικῶς. Ἀποτελοῦν ἀναπό-
σπαστον τμῆμα τῆς πνευματικῆς καὶ
κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐκκλη-
σίας Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ σχέ-
σις μας δὲν εἶναι ποσῶς ἐθιμοτυπική,
εἶναι πολλῷ μᾶλλον εὐχαριστιακή,
λειτουργική.

Οἱ ποιμενάρχαι τῶν Μητροπόλεων
τούτων εἶναι προσφιλεῖς ἀδελφοὶ
Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, ἐνῶ συμμετέχουν εἰς
τὴν διοίκησιν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποίαν αἱ
Ἱεραὶ Μητροπόλεις των συναποτε-
λοῦν ὁμοῦ μετ᾽  ἐκείνων τῆς Αὐτο-
κεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
συμφώνως καὶ πρὸς τὸν Καταστα-
τικὸν Χάρτην αὐτῆς.

Προτρεπόμεθα καὶ παρακαλοῦμεν
ἀδελφικῶς ὅπως οἱ Ἱερώτατοι
Ἱεράρχαι οὗτοι ἔχωσι πλήρη συνεί-
δησιν τοῦ γεγονότος ὅτι ἀνήκουν δι-
καιωματικῶς εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς
πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, τοῦθ᾽ ὅπερ ἀπο-
τελεῖ δι᾽  αὐτοὺς ὑψίστην τιμὴν καὶ
τοῦτ᾽ αὐτὸ προνόμιον, τὸ ὁποῖον
πολλοὶ θὰ ἐζήλευον.

Ἀπὸ τῆς ἄλλης πλευρᾶς, εἰς οὐ δέ-
να ἐπιτρέπομεν νὰ ἀμφισβητήση τὰ
ἀπὸ αἰώνων ἀπαράγραπτα δικαιώμα-
τα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐπὶ
τῶν περὶ ὧν πρόκειται Μητροπόλε-
ων, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὴν ἐνδο-
χώραν αὐτοῦ, ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν
ἀπογύμνωσίν του ἀπὸ τὰς ἐπαρχίας
τοῦ ἐν ἀνατολικῇ Θράκῃ καὶ Μικρᾷ
Ἀσίᾳ (πάντως, οὐχὶ ἐξ ὑπαιτιότητος
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας).

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων
μία ἀπορία κυριαρχεῖ μέσα μας καὶ
πολύ μᾶς βασανίζει: Καλά, ὁ Πρωθυ-
πουργὸς κ. Ἀντ. Σαμαρᾶς δὲν ἔλαβε
γνώση; Ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτε-
ρικῶν καὶ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερ-
νήσεως κ. Εὐάγ. Βενιζέλος δὲν ἐνη-
μερώθηκε; Οἱ Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἄκου-
σαν τίποτε; Οἱ Βουλευτές μας δὲν
ἐπῆραν εἴδηση; Τὰ Μέσα Μαζικῆς
Ἐνημερώσεως (ΜΜΕ) δὲν ἄκουσαν
τίποτε; Κανεὶς δὲν ἐνοχλήθηκε;
Ἐξαίρεση ἀπετέλεσαν μόνο τρεῖς (3)
ἐφημερίδες:

• Ὁ «Ἐλεύθερος Τύπος» στὶς
25.09.2014 ἔγραψε τὰ ἑξῆς: «Θέμα
Νέων Χωρῶν ἀνοίγει ὁ Βαρθολο-
μαῖος».

• Ἡ «ΑΞΙΑ» στὶς 27.09.2014 ἔγρα-
ψε τὰ ἑξῆς:

«Ὁ Βαρθολομαῖος ρίχνει τὸ γάντι
στοὺς ἀμφισβητίες Του». Νέες
Χῶρες καὶ Μετόχια τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἀνήκουν στὸ Πατριαρχεῖο!»

• Τὸ «ΠΑΡΟΝ» στὶς 28.09.2014
ἔγραψε τὰ ἑξῆς:

«Τὰ περίεργα παιγνίδια τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχη. ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ὁ Βαρθολομαῖος! …Ἡ
πρόβα ἔγινε στὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου
Μητροπολίτη Ἰωαννίνων… Ἡ Ἄννα
Διαμαντοπούλου, ὡς Ὑπουρ γὸς Παι-
δείας εἶχε ἀποδεχθεῖ τὸ αἴτημά
του!».

Ἐμεῖς ὡς ταπεινὸς θεράπων τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐτολμήσα-
με! Ἀπεστείλαμε ὑπηρεσιακῶς -διά
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου- τὸ ἀπὸ 27ης Σε-
πτεμβρίου ἐ.ἔ. ἔγγραφο διαμαρτυ-
ρίας πρὸς τὸν Παναγιώτατο Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαῖο! Δυσ τυχῶς
ἄλλες ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸν ἐκκλη-
σιαστικὸ χῶρο δὲν εἴδαμε. Ἂς γρά-
ψω, δὲν εἴδαμε ἀκόμη τουλάχιστον!
Ἀσφαλῶς ὡς ἐκ τῆς θέσεώς Του ὁ
Πατριάρχης μας εὑρίσκεται πολὺ
ὑψηλά! Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει κατ’
ἀνάγκην, ὅτι ὅσα σκέπτεται καὶ ὅσα
ἐπιχειρεῖ εἶναι ὅλα ὀρθά! Ἀλάθητος
δὲν εἶναι οὔτε ὁ Πάπας τῆς Ρώμης,
κι ἂς τὸ ἰσχυρίζονται οἱ τῆς Ρώμης!
Μόνον ὁ Θεὸς εἶναι ἀλάθητος!

3. Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Τὸ τρίτο κατὰ σειρὰν ἔγκλημα τοῦ
Πατριάρχου μας εἶναι ἡ ξαφνικὴ
ἐκλογὴ τοῦ π. Ἀμφιλοχίου ὡς Μη-
τροπολίτου Ἀδριανουπόλεως. Αὐτὸ
ποὺ μᾶς ἐνοχλεῖ δὲν εἶναι αὐτὴ αὕτη
ἡ ἐκλογή, ΑΛΛΑ ὁ διορισμὸς τοῦ
ἐκλεγέντος ὡς Πατριαρχικοῦ
Ἐκπροσώπου στὸ Γραφεῖο τῶν
Ἀθηνῶν, χωρὶς νὰ ἔχει ζητηθῆ προ-
ηγουμένως ἡ συγκατάθεση τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Ὁ κληρικὸς αὐτὸς ἀπὸ τοῦδε καὶ
στὸ ἑξῆς θὰ ἀποτελῆ τὸν «μπράβο»,
τὸν «κατάσκοπο», τὸν «πράκτορα»
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς
βάρος τῆς Ἐκκλησίας μας. Θὰ ὑπο-
νομεύη τὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Ἱερώνυμο! Εἶναι … ἐξασκημένος
στὸν τομέα αὐτό!

4. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ καὶ ΠΑΡΑΝΟ-
ΜΗ, διά τοῦτο δὲ καὶ ΣΚΟΤΕΙΝΗ, ἡ
ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟ-
ΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣ ΤΑ
ΜΕΓΑΡΑ.

Ἀλλὰ ὁ δικός μας προβλημα-
τισμὸς δὲν ἔχει σχέση μὲ τὰ παρα-
πάνω ἀναφερθέντα. Καλὸν θὰ εἶναι
νὰ ἀπασχολήσει τὸν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν τὸ πῶς καὶ τὸ
γιατί τοποθετεῖται ὁ π. Ἀμφιλόχιος
Ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ λάβει
τὰ μέτρα του.

Ὁ δικός μας προβληματισμὸς
ἑστιάζεται κάπου ἀλλοῦ. Ὁ Πατριάρ-
χης ἐξέλεξε Μητροπολίτη ἕνα κλη-
ρικὸ τῆς περιοχῆς Μεγάρων, χωρὶς
ὅμως νὰ ἔχει ζητήσει προηγουμένως
τὴν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Τοῦτο
ὤφειλε νὰ τὸ πράξει τὸ Πατριαρχεῖο,
διότι ὁ π. Ἀμφιλόχιος τυγχάνει Μο-
ναχός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς στὸ Μάζι τῶν Μεγάρων.

Τὸ ἐπιχείρημα, ποὺ θὰ μποροῦσε
νὰ ἀντιτάξει ὁ Παναγιώτατος εἶναι,
ὅτι ἡ Μονὴ αὐτὴ ἔχει καθιερωθῆ ὑπ’
αὐτοῦ τούτου τοῦ νῦν Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου σὲ «Πατριαρχικὸ
Σταυροπήγιο», ὡς ἐξάγεται ἐκ τῆς
ὑπ’ ἀριθμ. 769/ 13.08.2007 Πράξεως
τοῦ προσφάτως ἀποβιώσαντος Μη-
τροπολίτου Μεγάρων κυροῦ Βαρθο-
λομαίου, δημοσιευθείσης στὸ ὑπ’
ἀριθμ. 2476 ΦΕΚ/31.12.2007, τ.Β .́

Ἐδῶ, λοιπόν, ἔγκειται τὸ μεγάλο
νομοκανονικὸ ἔγκλημα, τὸ ὁποῖο συν -
ετελέσθη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Καταγ-
γέλλουμε, λοιπόν, δημοσίως urbi et
orbi, ὅτι ἡ καθιέρωση αὐτὴ εἶναι
εὐθέως παράνομος καὶ συγχρόνως
ἀντικανονική, καθ’ ὅσον γιὰ τὴν κα-
θιέρωση τῆς Μονῆς ΔΕΝ ΕΤΗΡΗ-
ΘΗΣΑΝ οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 39
παράγρ. 7 τοῦ Νόμου 590/1977 περὶ
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μὲ
αὐθαίρετη ἐπέμβασή του σὲ Δικαιο-
δοσία ἄλλης Τοπικῆς Ἐκκλησίας, πα-
ραβίασε τοὺς τε ἱεροὺς Κανόνες καὶ
τοὺς Νόμους τῆς Ἑλληνικῆς Πολι-
τείας! Ἄρα ἡ δῆθεν «Πατριαρχικὴ»
Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ
Μαζὶ τῶν Μεγάρων, εἶναι προϊὸν
ἀνερυθριάστου παρανομίας καὶ πα-
ραβιάσεως τῶν διατάξεων τῆς τε κα-

νονικῆς τάξεως καὶ τῆς κοσμικῆς νο-
μοθεσίας! Εἶναι, λοιπόν, γέννημα καὶ
προϊὸν παρανομίας! Παρανομίας δὲ
καὶ ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν, στὶς
ὁποῖες προέβη ὁ νῦν Προκαθήμενος
τῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ ἄλλα λόγια
εἶναι προϊὸν «παρθενογένεσης»! Γι’
αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο ἐμεῖς εἴμεθα
ὑποχρεωμένοι νὰ κινήσουμε τὴν νό-
μιμη διαδικασία γιὰ τὴν κατάργησή
της.

Θὰ σᾶς ἐξηγήσω ἀμέσως τὴν συν-
τελεσθεῖσα παρανομία.

• Γιὰ νὰ συσταθῆ μία Πατριαρχικὴ
Μονὴ σὲ μία Μητρόπολη τοῦ Ἑλλα-
δικοῦ χώρου ὁ Νόμος 590/1977 Περὶ
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ὁρίζει σαφῶς, σα-
φέστατα θὰ ἔλεγα, ὅτι χρειάζεται ὄχι
μόνον ἡ συγκατάθεση τοῦ ἐπιχωρί-
ου Ἀρχιερέως, ἀλλὰ καὶ ἡ «ἔγκρισις
τῆς Δ.Ι.Σ.» (βλ. ἄρθρ. 39 παράγρ. 7).
Ἀλλὰ ἔγκριση τῆς ΔΙΣ δὲν ὑπάρχει!

• Ἡ ἔγκριση τῆς ΔΙΣ ἐζητήθη βε-
βαίως ὑπὸ τοῦ ἐπιχωρίου Ἀρχιερέως
διά τῶν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 549/4.6.1999
καὶ 640/28.06.1999 ὑπηρεσιακῶν του
ἐγγράφων, πρὸς τὰ ὁποῖα ὅμως ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος, διά τοῦ ὑπ’ ἀριθμ.
Πρωτ. 3074/14.12.1999 ἀπαντητικοῦ
Συνοδικοῦ ἐγγράφου «ἐπεφυλάχθη,
ἵνα ἱκανοποιήση τὸ ὑποβληθὲν
…αἴτημα»! Τοῦτ’ αὐτὸ εἶχεν εἰση-
γηθῆ πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. καὶ ἡ Συνοδικὴ
Ἐπιτροπὴ Νομοκανονικῶν Ζητημά-
των διά τοῦ ὑπ᾽ ἀριθμ. Πρωτ. 6924/
07.11.1999 ὑπηρεσιακοῦ ἐγγράφου,
δηλ. καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ εἶχε ἀπορρίψει
τὸ αἴτημα τοῦ Μητροπολίτου Μεγά-
ρων, «ὥστε νὰ μὴ ἐνθαρρύνεται ἡ
ἵδρυσις νέων τοιούτων Σταυροπη-
γίων εἰς τὸν ἤδη “βεβαρημένον” συν -
αφῶς χῶρον τῆς Αὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»!

• Ὡς φαίνεται ἐκ τοῦ ὑπηρεσιακοῦ
φακέλλου τῆς Μονῆς, ὁ Μητροπολί-
της Μεγάρων εἶχε ζητήσει Γνωμά-
τευση ἀπὸ ἕνα Καθηγητὴ τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, ὅστις ὅμως διά τῆς ἀπὸ
20.05.1999 Εἰσηγήσεώς του ἐθεώρει
ἐκ τῶν «ὧν οὐκ ἄνευ» τὴν ἔγκριση
τῆς Δ.Ι.Σ.! Δυστυχῶς ὅμως, ἐφαρμό-
ζων οὗτος ἐν προκειμένῳ «τὴν
ἀλχημείαν ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς
πράγμασι», διά νὰ ἐξασφαλίσει ἴσως
τὴν εὔνοιαν τοῦ πανίσχυρου Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου, ἀπεφάνθη, ὅτι «τὸ
μεῖζον καὶ κυριώτερον εἶναι ἡ συγ-
κατάθεσις τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως»!

• Ὥστε, λοιπόν, παρὰ τὴν ἄρνηση
τῆς Δ.Ι.Σ., ἐνισχυμένος ὅμως ἀπὸ
τὴν ἠθικὴ στήριξη τοῦ προαναφερ-
θέντος Καθηγητοῦ, ὁ ἐπιχώριος Μη-
τροπολίτης ἀπευθύνθηκε στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ κατὰ
φορτικὸ τρόπο διετύπωσε ἐκεῖ τὸ
αἴτημά του γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς
Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς ὡς Σταυρο-
πηγίου. Τὸ Πατριαρχεῖο ΔΕΝ ΤΟΝ
ΑΠΕΤΡΕΨΕ ἀπὸ τὴν λανθασμένη πο-
ρεία του, ὡς ὤφειλε! Ἐν συνεχείᾳ ὁ
ἀείμνηστος Μητροπολίτης Μεγά-
ρων Βαρθολομαῖος, διά τοῦ ὑπ᾽
ἀριθμ. Πρωτ. 1202 π.ε./12.03/2000 νε-
ώτερου ἐγγράφου του πρὸς τὴν
Δ.Ι.Σ., ἐπαναδιατυπώνει τὸ αἴτημά
του μὲ τὴν ἐλπίδα, «τῆς ἐν τῷ ἐγγὺς
μέλλοντι ἄρσεως τῆς ἐπιφυλάξε-
ως…»!

Τώρα ὅμως, γιὰ νὰ ἐνισχύει τὸ
αἴτημά του, ἐπισυνάπτει καὶ τὸ ὑπ᾽
ἀριθμ. 66 Πατριαρχικὸ ἔγγραφο,
ὅπου ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης κ.
κ. Βαρθολομαῖος, ἀγνοώντας καὶ πα-
ρακάμπτοντας τὴν ἐκπεφρασμένη
ἄρνηση τῆς Δ.Ι.Σ., τὴν ὁποίαν ἄλλω-
στε ἐγνώριζε, ἐκφράζει πρὸς τὸν
Μητροπολίτη Μεγάρων «τὴν ἄκραν
εὐαρέσκειαν καὶ τὸν δίκαιον ἔπαι-
νον… διά τὴν βαθέως συγκινοῦσαν
ἡμᾶς ὑποδειγματικὴν υἱϊκὴν
στοργὴν καὶ τὸν σεβασμὸν …πρὸς
τὸν πανίερον Οἰκουμενικὸν Θρό-
νον…»! Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Πατριάρ-
χης, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἀντὶ νὰ
συγκρατήσει, ὠθεῖ τὸν Μητροπολίτη
Μεγάρων πρὸς τὴν παρανομία!

• Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Μητροπολίτης
Μεγάρων προχωρεῖ, ἀκάθεκτος πλέ-
ον, πρὸς τὴν κανονικῶς ἐγκληματικὴ
καὶ νομικῶς παράνομη συμπεριφορά
του! Στὶς 31 Δεκεμβρίου 2007 στὸ ὑπ’
ἀριθμ. 2476 ΦΕΚ, τ. Β΄, χωρὶς τὴν
ἀπαραίτητη ἔγκριση τῆς Δ.Ι.Σ. δημο-
σιεύεται ἡ ὑπ’ ἀριθ. 769/13.08.2007
Πράξη του μὲ τὴν ἔνδειξη «Νομοκα-
νονικὸν καθεστὼς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγά-
ρων….». Ἔκτοτε ἡ Μονὴ θεωρεῖται
ὡς Πατριαρχικὸ Σταυροπήγιο, ἀλλὰ
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι, ἀφοῦ πάσχει ἡ
διαδικασία ἀναγορεύσεώς της.

Ἀποδείξαμε, λοιπόν, ὅσο πιὸ κα-
θαρὰ γινόταν, ὅτι ὁ Πατριάρχης δὲν
διάλεξε κληρικὸ ἀπὸ μία Μονή, ἐπὶ
τῆς ὁποίας εἶχε ποιμαντικὴ καὶ κανο-
νικὴ δικαιοδοσία! «Πατριάρχης εἶμαι!
Ὅ,τι θέλω κάμνω», θὰ μποροῦσε νὰ
ἀπαντήσει ὁ Παναγιώτατος! Αὐτὸ
ἀκριβῶς θὰ ἤθελα νὰ ἀποδείξω: Ἐὰν
δὲν ἀντισταθοῦμε στὴν ὑπεροπτικὰ
αὐθαίρετη συμπεριφορά Του, τὰ χει-
ρότερα ἔρχονται…

Καὶ τώρα θὰ ἤθελα νὰ ἀπευθύνω
δημοσίως τὸ λόγο μου πρὸς τὸν Μα-
καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυ-
μο καὶ πρὸς τοὺς ἐν Χριστῷ Ἀδελ-
φούς μου Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι συν -
έρχονται αὔριο στὴν ἐτήσια τακτικὴ
Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας.
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Σύνεδροι,

Ἀκοῦστε, παρακαλῶ, τὴν φωνὴ
ἑνὸς Ἀδελφοῦ Σας, ὁ ὁποῖος τώρα
πλέον εἶναι ὄγδοον (8ον) Μέλος
στὴν σειρὰ τοῦ καταλόγου τῶν
Ἱεραρχῶν. Κινδυνεύει ἡ γεωγραφικὴ
ἑνότης τοῦ Ἑλλαδικοῦ Χώρου! Κιν-
δυνεύει ἐπίσης αὐτονομία, ἡ αὐτο-
κεφαλία καὶ ἡ ἀνεξαρτησία τῆς
Ἐκκλησίας μας! Ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια
ὁδηγεῖται σὲ διχοτόμηση!

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
ὁρμάει μὲ περισσὴ αὐταρχικότητα!
Δὲν θὰ ὑπερασπισθοῦμε, λοιπόν, ὅ,τι
οἱ Ἱεροὶ Κανόνες μᾶς ἀναγνωρίζουν;
Δὲν θὰ ἀντιδράσουμε; Θὰ παραδώ-
σουμε τὴν Ἐκκλησία μας ἀμαχητί;

Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, καὶ Σᾶς
ἱκετεύω νὰ παρακάμψουμε τὴν Ἡμε-
ρησία Διάταξη καὶ νὰ προτάξουμε τὰ
Πατριαρχικὰ καμώματα, ὥστε ὅλοι

μας ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἀναλάβουμε τὶς
ἱστορικὲς εὐθύνες μας».

Οἱ «ἐχθροὶ»
ἐγένοντο «φίλοι»

Ἕως καὶ τὴν ἔκδοσιν τοῦ ἀνὰ
χεῖρας φύλλου τοῦ «Ο.Τ.» δὲν ἔχει
γίνει γνωστὸν, ἐὰν τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ἢ ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης ἔχει ἀπαντήσει εἰς τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἐκκλησιαστικοὶ παρά-
γοντες, πάντως, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν
εἰς «ὁμάδας» τοῦ περιβάλλοντος
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθη νῶν κυροῦ Χριστοδούλου, διὰ
νὰ «ἐκδικηθοῦν» τὸν σημερινὸν
Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον, ὁ
ὁποῖος δὲν συμπαρεστάθη εἰς τὸν
μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον κατὰ
τὴν διάρκειαν τῆς ἀντιστοίχου κρί-
σεως κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς παντο-
δυναμίας του ὑποστηρίζουν ὅτι:
1ον) τὸ Φανάριον ἔχει δικαιώματα
ἐπὶ τῆς μεγαλυτέρας Μητροπόλε-
ώς του εἰς τὰς Νέας Χώρας (Ἱερὰ
Μητρόπολις Ἰωαννίνων) καὶ ὡς ἐκ
τούτου εἶχε δικαίωμα νὰ ὑποστηρί-
ξη ἰδικὸν του ὑποψήφιον ἢ νὰ δια-
γράψη ἐκ τοῦ καταλόγου ὅσους δὲν
ἐπιθυμοῦσε διά τὰς Μητροπόλεις
τῶν Νέων Χωρῶν. 2ον) Τὸ Φανά-
ριον ἀποφεύγει τὴν γενικωτέραν
ἔντασιν μὲ τάς Ἀθήνας, ἐνῶ ἀντι-
θέτως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὴν
συν εχίζει καὶ τὴν διευρύνει. 

Ἡ στάσις
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Πολλοὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγον-
τες ἀποροῦν μὲ τὴν στάσιν τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου ἔναντι
τοῦ φίλου του Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου, ὡς ὑποστηρίζεται παρα-
σκηνιακῶς: 

1ον) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν εἶχε δώ-
σει σημασίαν εἰς τὰς «γλυκάς ἐπιθέ-
σεις», τὰς ὁποίας ἔκανεν ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης καὶ τὸ περιβάλλον
του ἐναντίον τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐπιθέσεις,
αἱ ὁποῖαι ἤρχισαν μὲ τὴν ἐκλογὴν
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τὸν θρόνον
τῶν Ἀθηνῶν.

2ον) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώ-
νυμος «ἔγινεν ἀνήμερον θηρίον»,
ὅταν ἐπληροφορήθη ὅτι ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης εἶχε συμφωνή-
σει μὲ τοὺς ὑπουργοὺς Παιδείας
κυρίαν Ἄνναν Διαμαντοπούλου
(ΠΑΣΟΚ) καὶ Κων. Ἀρβανιτόπου-
λον τὴν αὐτονόμησιν τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῶν Νέων Χωρῶν
καὶ ὡς ἐκ τούτου τὴν πολυδιάσπα-
σιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς
μίαν περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ
Χώρα εἶναι οὐσιαστικῶς χρεωκοπη-
μένη. Ἡ «συμφωνία» αὕτη ἀνέδει-
ξεν ὅτι «παίζονται παίγνια» ὄπι-
σθεν αὐτοῦ, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶναι «ξε-
κάθαρος» εἰς τὰς ἀπόψεις, εἰς τὰς
θέσεις του καὶ «προσαρμοστικὸς»
πρὸς τὰς ὑποδείξεις τοῦ Οἰκουμεν-
κοῦ Πατριάρχου. 

3ον) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώ-
νυμος, λέγεται μετ’ ἐπιτάσεως, ὅτι
ἐκτίμησε πὼς αἱ θέσεις τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν δύσκο-
λον αὐτὴν φάσιν τῆς Χώρας, δια-
κηρύσσουν - ἐμμέσως πλὴν σαφῶς
- ὅτι τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος θὰ πρέπη νὰ φθάσουν
ἕως τοῦ Ὀλύμπου, κάτι τὸ ὁποῖον
δὲν πρόκειται ν᾽ ἀποδεχθῆ. Λέγε-
ται ἐπίσης ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
«εἶχε δρομολογήσει τὴν ἀποχώρη-
σίν του», (μετὰ τὴν πλήρωσιν τῶν
θρόνων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Ἰωαννίνων καὶ Νέας Ἰωνίας - Φιλα-
δελφείας) ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ πράξη,
ὅπως δὲν θὰ ἐγκαταλείψη καὶ τὴν
πολιτικὴν τῶν συσσιτίων, δίδων
ὅμως ἔμφασιν καὶ εἰς τὸ πνευμα-
τικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας. 

4ον) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυ-
μος, λέγεται, ὅτι ἔχει προειδοποι-
ήσει τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς Χώ-
ρας, ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ἀλλαγὴν
τοῦ ὑφισταμένου καθεστῶτος τῶν
Νέων Χωρῶν καὶ τὴν διάσπασιν τῆς
ἑνότητος μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, ἀλλὰ δὲν πρόκειται
νὰ ἀποδεχθῆ καὶ πραξικοπήματα,
εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν δὲν
ἀποκλείεται κατὰ τὴν συνταγμα-
τικὴν ἀναθεώρησιν, νὰ ζητήση νὰ
παραμείνουν αἱ διατάξεις, διά τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὰς
Ἱεράς Μητροπόλεις τῶν Νέων
Χωρῶν, μὲ τὴν προσθήκην ὅμως
συνταγματικῆς διατάξεως ὅτι αὗται
δὲν θὰ ἀποτελέσουν μελλοντικῶς
αὐτονόμους Ἱερᾶς Συνόδους μὲ
ἰδικὸν των Ἀρχιεπίσκοπον ἑκάστη,
κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης. Λέγεται ἐπίσης, ὅτι θὰ
μεθοδεύση διάδοχόν του ἕνα Ἀρχιε-
πίκοπον, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι διπλωμά-
της, δὲν θὰ δημιουργῆ ἐντάσεις μὲ
τὸ Φανάριον καὶ ἄλλας Ἐκκλησίας
καὶ ὅτι θὰ ὑπερασπίζεται τὴν πα-
ρουσίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος εἰς ὁλόκληρον τὴν Χώραν. 

Ὁ «O.Τ.» διαβεβαιώνει ἅπαντας
τούς ἀναγνώστας του ὅτι τυχὸν
ἀπάντησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύν -
οδον θὰ τὴν δημοσιεύση ὁλόκληρον,
διότι εἴμεθα ἡ μοναδικὴ ἑβδομαδιαία
ἐκκλησιαστικὴ ἐφημερίς, ἡ ὁποία δὲν
διακρίνεται, παρὰ τὸν αὐστηρὸν
ἐλεγκτικὸν χαρακτῆρα της, διά
ἐμπάθειαν πρὸς πρόσωπα καὶ κατα-
στάσεις, ἀλλὰ ὑπερασπίζεται τὴν
Ὀρθόδοξον πίστιν ἀπὸ τὴν διάβρω-
σιν τῶν αἱρέσεων καὶ τὰς κακοδοξίας
Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποί-
ους καὶ ἐλέγχει.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Στροφὴ» τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας

μέρους της, πνευματικῆς τρο -
φῆς καὶ ποιμαντικῆς. Ἐφθάσα-
μεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ γράψωμεν
κύριον ἄρθρον εἰς τὴν πρώτην
σελίδα τοῦ «Ο.Τ.» ὅτι οἱ Ἱεράρ-
χαι μας θὰ μείνουν εἰς τὴν ἱστο-
ρίαν ὡς οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν συσσι-
τίων. Ὀφείλομεν ὅμως νὰ ἐπιση-
μάνωμεν ὅτι πολλοὶ Ἀρχιερεῖς
ἤρχισαν νὰ συνειδητοποιοῦν τὰς
«λανθασμένας κινήσεις» τῆς Δι-
οικούσης Ἐκκλησίας, τονίζοντες
εἰς δηλώσεις των ὅτι ἡ ἀποστολὴ
τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι μόνον

φιλανθρωπική, ἡ ὁποία διδάσκε-
ται ὑπὸ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ
πρωτίστως σωτηριολογική. Μετὰ
τὸν Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλο-
πόλεως, τὸ ἐδήλωσαν προσφά-
τως ὁ Σεβ. Σύρου κ. Δωρόθεος,
ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως κ.
Ἄνθιμος καὶ ὁ Σεβ. Χαλκίδος κ.
Χρυσόστομος. Ἔστω καὶ μὲ κα-
θυστέρησιν γίνεται μία στροφὴ
τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἢ
ἑνὸς τμήματος αὐτῆς πρὸς τὴν
πραγματικὴν ἀποστολὴν τῆς Ἐκ -
κλησίας.

Γ.Ζ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Σκανδαλίζουν τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν
οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοί, ὅταν ὑποδέχωνται

τὸν Πατριάρχην τῶν Ἀρμενίων ὡς Ὀρθόδοξον
Σεβήρου τοῦ Ἀκεφάλου), τὴν
ὁποία καταδίκασε ἡ ἁγία Δ  ́Οἰκου-
μενικὴ Σύν οδος, καὶ τὴν ὁποία κα-
ταδίκη ἀνανέωσαν οἱ μεταγενέ-
στερες Ε΄, ΣΤ΄, καὶ Ζ΄ Οἰκουμενικὲς
Σύνοδοι: “...Καὶ τὰς δύο φύσεις
ὁμολογοῦμεν τοῦ σαρκωθέντος
δι᾽ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀχράντου Θεοτό-
κου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τέ-
λειον αὐτὸν Θεὸν καὶ τέλειον
ἄνθρωπον γινώσκοντες, ὡς ἡ ἐν
Χαλκηδόνι Σύνοδος ἐξεφώνησεν,
Εὐτυχῆ καὶ Διόσκορον δυσφημή-
σαντας τῆς θείας αὐλῆς ἐξελάσα-
σα, συναποβάλλοντες αὐτοῖς
Σεβῆρον, Πέτρον καὶ τὴν πολυ-
βλάσφημον αὐτῶν ἀλληλοπλόκον
σειράν...”. (Ὅρος τῆς Ἁγίας Ζ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Μία κα-
ταδίκη ἡ ὁποία μάλιστα ἔχει ἀπο-
τυπωθεῖ καὶ στὰ ὑμνογραφικά μας
κείμενα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Ἀρμένιος “Πα-

τριάρχης” ἔγινε ἐνθουσιωδῶς
δεκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ἡγεσία τῆς χώρας μας, γεγονὸς τὸ
ὁποῖο σκανδάλισε σφόδρα τὸ
Ὀρθόδοξο ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας
μας. Μητροπολίτης τῆς Θράκης,
τὴν ὁποία ἐπισκέφτηκε πρώτη ὁ κ.
Ἀράμ, τὸν κατονόμασε σὲ ἐπίσημη
προσφώνησή του ὡς “Ὀρθόδοξο”!
Στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη -
νῶν κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄ τὸν παρου-
σίασε ὡς “μίαν ἐκ τῶν λαμπροτέ-
ρων καὶ σπουδαιοτέρων ἡγετικῶν
ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων
τοῦ 21ου αἰῶνος”. Στὴν προσφώ-
νησή του μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε:
“Ἔχομεν ἀνάγκην ἀνθρώπων τοῦ
Ὑμετέρου διαμετρήματος καὶ τῆς
ἰδικῆς Σας πνευματικῆς καὶ θεολο-
γικῆς καταρτίσεως καὶ ἐμβριθεί-
ας”. Πῶς ὅμως εἶναι δυνατὸν ἕνας
αἱρετικός, ὁ ὁποῖος, ὡς ἀκο-
λουθῶν καὶ διδάσκων τὶς αἱρετικὲς
διδασκαλίας τοῦ Διοσκόρου καὶ
τοῦ Σεβήρου, φέρει καὶ αὐτὸς τὸ
ἴδιο ἀνάθεμα, μὲ τὸ ὁποῖο εἶναι
ἀναθεματισμένοι καὶ οἱ πνευματι-
κοί του διδάσκαλοι καὶ πατέρες, νὰ
ἀποτελεῖ “μίαν ἐκ τῶν λαμπροτέ-
ρων καὶ σπουδαιοτέρων ἡγετικῶν
ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων
τοῦ 21ου αἰῶνος”; Καὶ ποία ἀνάγκη
μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας ἀπὸ
ἕνα αἱρετικό, ποὺ βρίσκεται στὸ
σκότος τῆς πλάνης καὶ τοῦ ψεύ-
δους; Μποροῦμε ἐπίσης νὰ ὁμι-
λοῦμε περὶ πνευματικοῦ διαμετρή-
ματος καὶ περὶ θεολογικῆς καταρ-
τίσεως ἑνὸς ἀνδρός, ὁ ὁποῖος
ναυάγησε περὶ τὴν πίστη καὶ εἶναι
ἄξιος πολλῶν θρήνων καὶ δα-
κρύων, ἔχει δὲ ἀνάγκη ἀπὸ τὶς
προσευχὲς ὅλων μας, μήπως ὁ
Θεὸς τοῦ ἀνοίξει τὰ μάτια τῆς
ψυχῆς του καὶ ἔρθει σὲ αἴσθηση
τῆς πλάνης του καὶ μετανοήσει;
Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
τὸν κ. Ἀρὰμ τὸν Α΄, τότε κατὰ συν -
επῆ ἀκολουθία ἔχει ἀνάγκη καὶ
ἀπὸ τὸν Διόσκορο καὶ τὸν Σεβῆρο,
τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία ἀναθε-
μάτισε. Καὶ ἂν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
ὅλους αὐτούς, τότε σίγουρα δὲν
θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς
ἁγίους Πατέρες τῶν ἁγίων Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων, οἱ ὁποῖοι πλανή-
θηκαν καὶ κακῶς τοὺς ἀναθεμάτι-
σαν.

Ὁ Θεσσαλονίκης
Στὴν Θεσσαλονίκη ὁ κ. Ἀρὰμ ὁ

Α΄ ἔγινε δεκτὸς καὶ ἐκεῖ ὡς κανο-
νικὸς Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος καὶ
ὁδηγήθηκε στὸν μητροπολιτικὸ
ναὸ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ, στὸ Ἱερὸ Βῆμα, ὅπου ἀσπά-
σθηκε τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ τὸ
Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, παρ’ ὅλο ποὺ στὸ
Ἱερὸ Βῆμα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ
εἰσέρχονται αἱρετικοί, πολλῷ δὲ
μᾶλλον νὰ ἀγγίζουν καὶ νὰ ἀσπά-
ζονται τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο καὶ τὸ
Ἱερὸ Εὐαγγέλιο!

Μετὰ ἀπὸ τὶς παρὰ πάνω ἄστο-
χες καὶ ἀπαράδεκτες, κατὰ τὴν τα-
πεινή μας γνώμη, ἐνέργειες καὶ
λόγους, θεωρήσαμε ἀναγκαῖο νὰ
δώσουμε μία στοιχειώδη ἐνημέ-
ρωση στοὺς πιστούς μας ἐπὶ τοῦ
θέματος, ὥστε νὰ ἄρουμε κάποιες
ὑπόνοιες, ὅτι δῆθεν ὁ Ἀρμένιος
“Πατριάρχης” εἶναι Ὀρθόδοξος, οἱ
δὲ Ἀρμένιοι, ὁμόδοξοί μας.

Ὁ Χριστιανισμὸς κατὰ τὴν Πα-
ράδοση διαδόθηκε στὴν Ἀρμενία
ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἀποστόλους Βαρ-
θολομαῖο καὶ Ἰούδα Ἰακώβου, ἢ
Θαδδαῖο, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ὡς
οἱ θεμελιωτὲς τῆς Ἀρμενικῆς
Ἐκκλησίας. Ἀργότερα, κατὰ τὸν
3ο αἰώνα, οἱ χριστιανικὲς κοινότη-
τες τῆς Ἀρμενίας ὀργανώθηκαν
καὶ ἑδραιώθηκαν χάρη στὴν ἱερα-
ποστολικὴ δράση τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Φωτιστοῦ καὶ στὴ με-
ταστροφὴ στὸν Χριστιανισμὸ τοῦ
βασιλέως της Τιριδάτη. Ὁ Γρηγό-
ριος χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν ἐπί-
σκοπο Καισαρείας Λεόντιο,

πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς Ἀρμενικῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἔφερε τὸν τίτλο
“καθολικός”. Μέχρι σχεδὸν τὸ τέ-
λος τοῦ 4ου αἰώνα ἡ Ἀρμενικὴ
Ἐκκλησία δὲν εἶχε ἐκκλησιαστικὴ
αὐτοδυναμία, ἀλλὰ βρισκόταν κά-
τω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ κηδεμονία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Καππαδοκίας,
συμμετέσχε μὲ ἐκπροσώπους της
στὶς τρεῖς πρῶτες Οἰκουμενικὲς
Συνόδους, καὶ ἑπομένως ἦταν
ἑνωμένη μὲ τὴν Μία, Ἁγία, Καθο-
λικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
ἦταν δηλαδὴ Ὀρθόδοξη. Ὡστόσο,
μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Ἀρμενίας
ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ 428 ἀρχίζει ἡ
σταδιακὴ ἀπομάκρυνση τῶν Ἀρμε-
νίων ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, ὄχι μό-
νον ὡς ἀποτέλεσμα τῶν πολιτικῶν
μεταβολῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν μεταρρυθμίσεων στὴ
χώρα. Οἱ πολιτικὲς ἀνακατατάξεις
καὶ ἡ δυσμενὴς ἐπιρροή,  ποὺ  δέ -
χθηκαν ἀπὸ Σύρους Μονοφυσίτες
ἐπισκόπους, ὁδήγησε τελικὰ τὴν
τοπικὴ αὐτὴ Ἐκκλησία, ἀφ’ ἑνὸς
μὲν νὰ μὴ λάβει μέρος μὲ ἐκπρο-
σώπους της στὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδο, καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ ἀπορρί-
ψει τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου
αὐτῆς, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν κατα-
δίκασε τοὺς αἱρετικοὺς Εὐτυχῆ,
Διόσκορο, Σεβῆρο, Πέτρο καὶ τοὺς
ὀπαδούς των. Μὲ δικές τους κατο-
πινὲς συνόδους (τοῦ Βαγκαρσπὰτ
τὸ 491 καὶ τοῦ Δοβὲν τὸ 527, ἢ κατ’
ἄλλους τὸ 535), παγίωσαν τὸν
αἱρετικὸ Μονοφυσιτισμό, στὸν
ὁποῖο παραμένουν προσηλωμένοι
ἔκτοτε μέχρι σήμερα ἐπὶ 15
αἰῶνες.

Ἡ ἀπόσχισις
τῶν Ἀρμενίων

Ἐνῶ λοιπὸν ἡ Ἀρμενικὴ “Ἐκκλη-
σία” ἐθεωρεῖτο ἐπὶ 15 αἰῶνες ἀπὸ
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
σαφῶς αἱρετική, κατὰ παράδοξο
τρόπο, ἄρχισε ἐδῶ καὶ μερικὲς δε-
καετίες νὰ ἀμφισβητεῖται ἡ μα-
κραίωνα αὐτὴ παγιωμένη καὶ συν -
οδικῶς κατοχυρωμένη παράδοση.
Ἄρχισε νὰ διατυπώνεται ἡ γνώμη
καὶ ἡ ἄποψη ἀπὸ οἰκουμενιστὲς
ἐπισκόπους καὶ θεολόγους, ὅτι οἱ
Ἀρμένιοι ἔχουν κατὰ πάντα Ὀρθό-
δοξη Χριστολογία, ἐνῶ οἱ δια-
φορὲς ποὺ μᾶς χωρίζουν εἶναι
ἐπουσιώδεις καὶ ἀσήμαντες, ἢ
σύμφωνα μὲ ἄλλη διατύπωση,
ἔχουν μὲν τὴν “ἰδεολογικὴ” Ὀρθο-
δοξία, ἐνῶ στεροῦνται τὴν “ἐκκλη-
σιαστικὴ” Ὀρ θο δοξία, λόγῳ τῆς
ἀπορρίψεως ὑπ’ αὐτῶν τῆς Δ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ ἀπόσχι-
σή τους ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δὲν ὀφείλεται σὲ δο γμα-
τικοὺς λόγους, ἀλλὰ εἴτε σὲ ἱστο-
ρικοὺς καὶ πολιτικούς, εἴτε σὲ
ἐσφαλμένη κατανόηση ὑπὸ τῶν
ἁγίων Πατέρων τῆς Χριστολογικῆς
Ὁρολογίας τῶν Μονοφυσιτῶν. Μ’
ἄλλα λόγια ἡ σύγχρονη αὐτὴ πε-
πλανημένη οἰκουμενιστικὴ θεολο-
γικὴ ἀντίληψη παρουσιάζει, ὅπως
πολὺ σοφὰ παρατηρεῖ ὁ ὁμότιμος
καθηγητὴς π. Θεόδωρος Ζήσης,
“τοὺς συγχρόνους θεολόγους ἱκα-
νότερους στὸ νὰ κατανοήσουν
τὴν θεολογικὴ ὁρολογία τῶν Μο-
νοφυσιτῶν καὶ νὰ μὴ τὴν παρεξη-
γήσουν, ὅπως τὴν παρεξήγησαν
καὶ τὴν θεώρησαν ὡς αἱρετικὴ οἱ
ἅγιοι Πατέρες τῶν Συνόδων, ἀλλὰ
καὶ ἄλλες γιγάντιες καὶ κολοσ-
σιαῖες θεολογικὲς καὶ πατερικὲς
προσωπικότητες, ποὺ ἀσχολήθη-
καν μὲ τοὺς Μονοφυσίτες, ὅπως ὁ
ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής, ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς καὶ
ὁ Μέγας Φώτιος, οἱ ὁποῖοι ἐκφρά-
ζουν καὶ σφραγίζουν σὲ ἀδιάκοπη
καὶ ἑνιαία σειρὰ τὴν διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες ὡς
οἱ ἐπιφανέστεροι θεολόγοι αὐτῶν
τῶν αἰώνων…”1. Ὅπως δὲ πολὺ
εὔστοχα συμπληρώνει σὲ σχετικὴ
μελέτη της ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορί-
ου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐὰν οἱ Ἀντι-
χαλκηδόνιοι εἶναι Ὀρθόδοξοι, τό-
τε ἐμμέσως “δεχόμεθα ὅτι αἱ
Οἰκουμενικαὶ αὗται Σύνοδοι (Δ΄, Ε΄,
ΣΤ΄ καὶ Ζ΄) ἐπλανήθησαν καὶ ἡμεῖς
τὰς διορθώνομεν. Προσπάθεια
συμβιβασμοῦ τῶν πραγμάτων δὲν
χωρεῖ. Ἢ αἱ Σύνοδοι ὀρθοτόμησαν
τὴν Ἀλήθειαν καὶ οἱ Διόσκορος καὶ
Σεβῆρος ὡς καὶ οἱ τούτων διάδο-
χοι ἦσαν αἱρετικοί, ἢ, ἐὰν οὗτοι
δὲν ἦσαν αἱρετικοί, αἱ Σύνοδοι
ἐπλανήθησαν”.2 Τὸ δὲ ἀκόμη τρα-
γικότερο εἶναι ὅτι ἡ πεπλανημένη
αὐτὴ θεολογικὴ ἀντίληψη ἀποτέ-
λεσε δυστυχῶς τὴν βασικὴ κατευ-
θυντήρια γραμμὴ στὸν διεξαχθέν-
τα μέχρι σήμερα Θεολογικὸ Διά-
λογο μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀντι-
χαλκηδονίων, τόσο στὶς τέσσαρες
ἀνεπίσημες Συνδιασκέψεις Ὀρθο-
δόξων καὶ Ἀντιχαλκηδονίων, ὅσον
ἐπίσης κατόπιν καὶ στὶς Συνδια-
σκέψεις τῆς Μικτῆς ἐπὶ τοῦ Διαλό-
γου Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ ἀποτυπωθεῖ τελικὰ
καὶ στὶς Κοινὲς Δηλώσεις τῶν
Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν Ἀντιχαλκη-

δονίων, κατὰ τὰ ἔτη 1989, 1990 καὶ
1993.

Ὁ μακαριστὸς Γέρων
Γεώργιος Καψάνης

Ἡ στρεβλὴ αὐτὴ καὶ ἀνορθόδο-
ξη πορεία τοῦ Θεολογικοῦ Διαλό-
γου ἀνησύχησε, (εὐτυχῶς) καὶ κι-
νητοποίησε τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ
ὁποῖο, χάρις στὴν οὐσιαστικότατη
θεολογικὴ συμβολὴ τοῦ μακαρι-
στοῦ προηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Γρηγορίου κυροῦ Γεωργί-
ου Καψάνη καὶ τῶν συνεργατῶν
του, ἐξέδωσε διά τῆς Ἱερᾶς Κοινό-
τητος τρία ἐπίσημα κείμενα:

α) Τὴν Εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους περὶ τοῦ Διαλόγου Ὀρθο-
δόξων καὶ Ἀντιχαλκηδονίων, τῆς
1/14ης Φεβρουαρίου 1994.

β) Τὸ Ὑπόμνημα τῆς Ἱερᾶς Κοι-
νότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ
τοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ
Ἀντιχαλκηδονίων, τῆς 14/27ης
Μαΐου 1995.

γ) Τὴν πραγματεία “Παρατηρή-
σεις περὶ τοῦ θεολογικοῦ Διαλό-
γου Ὀρθοδόξων καὶ Ἀντιχαλκηδο-
νίων, Ἀπάντησις εἰς κριτικὴν τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ.
Δαμασκηνοῦ (Ἅγιον Ὄρος 1996).
Μὲ τὰ κείμενα αὐτὰ τὸ Ἅγιον
Ὄρος οὐσιαστικὰ ἀρνήθηκε νὰ
δεχθεῖ ὡς Ὀρθόδοξη τὴν ἀπόφα-
ση τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεο -
λογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ
Ἀντιχαλκηδονίων, ὅτι “ἀμφότεραι
αἱ οἰκογένειαι διετήρησαν πάντοτε
πιστῶς τὴν αὐτὴν αὐθεντικὴν
Ὀρθόδοξον Χριστολογικὴν πίστιν
καὶ τὴν ἀδιάκοπον συνέχειαν τῆς
ἀποστολικῆς παραδόσεως” (Β´
Κοινὴ Δήλωσις, Σαμπεζὺ 1990), κο-
νιορτοποιεῖ δὲ κυριολεκτικὰ τὰ θε-
ολογικὰ ἐπιχειρήματα τῶν οἰκου-
μενιστῶν θεολόγων ποὺ ἐξεπρο-
σώπησαν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
στὶς Μικτὲς Ἐπιτροπὲς τοῦ ἐν
λόγῳ Θεολογικοῦ Διαλόγου.

Ἄνευ, μετανοίας…
«ἐβαπτίσθησαν»

Ὀρθόδοξοι
Παρὰ ταῦτα καὶ ἐνῶ θὰ ἔπρεπε τὰ

ἐν λόγῳ κείμενα, (ἀλλὰ καὶ ἄλλες
θεολογικὲς μελέτες ἀπὸ ἐπιφανεῖς
καὶ καταξιωμένους καθηγητές,
ὅπως τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση 3), νὰ
τύχουν τῆς δέουσας προσοχῆς τό-
σον ἀπὸ τὸ Φανάρι, ὅσον ἐπίσης καὶ
ἀπὸ τὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες, ἐν τῇ πράξει παρεθεωρήθησαν
καὶ ἀπερρίφθησαν. Ἔτσι φθάσαμε
στὸ τραγικὸ φαινόμενο οἱ Μονοφυ-
σίτες νὰ μὴ ὀνομάζονται πλέον ἔτσι
“ἀλλὰ κατ’ ἀρχὴν Ἀντιχαλκηδόνιοι,
κατόπιν Προχαλκηδόνιοι, ἢ ἀρχαῖοι
Ἀνατολικοί, τώρα δὲ καὶ Ὀρθόδο-
ξοι, ἀφοῦ γκρεμίσαμε τὰ ὅρια καὶ τὰ
σύνορα, παρὰ τὴ σύσταση “μὴ με-
ταίρειν ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ Πα-
τέρες ἡμῶν” καὶ ἐπιτρέψαμε στοὺς
ἐπὶ 15 αἰῶνας στὴ συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας αἱρετικοὺς Μονοφυσί-
τας, χωρὶς ἐπιστροφὴ καὶ μετάνοια,
νὰ γίνουν συγκληρονόμοι τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ὀνομάζονται
ἀπὸ μᾶς τοὺς ἰδίους Ὀρθόδοξοι”.4

Δὲν θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ ἐκπλησ-
σόμεθα καὶ νὰ ἀποροῦμε πῶς οἱ πα-
ραπάνω μνημονευθέντες ἀρχιερεῖς
ἔφθασαν στὸ τραγικὸ ὀλίσθημα νὰ
ὁμιλοῦν, νὰ συμπεριφέρονται καὶ νὰ
ὑποδέχονται τὸν Ἀρμένιο Πατριάρ-
χη κ. Ἀρὰμ τὸν Α΄ ὡς Ὀρθόδοξο.
Ὅλα δὲ ὅσα μὲ πολλὴ συντομία
ἀναφέραμε μᾶς βοηθοῦν νὰ κατα-
λάβουμε πῶς φθάσαμε σ’ αὐτὸ τὸ
κατάντημα. Παρακαλοῦμε πολὺ
τοὺς Σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς
μας νὰ κάνουν τὸν κόπο καὶ νὰ με-
λετήσουν τὰ ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν
Ἀρμενίων δημοσιευθέντα τρία κεί-
μενα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τὶς σχε-
τικὲς ἄριστες μελέτες τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Γρηγορίου, ὅπως ἐπίσης καὶ
τὶς ἀνάλογες μελέτες τοῦ ὁμοτίμου
καθηγητοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ
στὴ συνέχεια ἂς μᾶς διατυπώσουν
τὶς παρατηρήσεις καὶ τὰ συμπερά-
σματά των.

Πρὸς τὸν πιστὸν λαόν
Καλοῦμε γιὰ μία ἀκόμα φορά

τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ μὴ
ἐπηρεάζεται καὶ παρασύρεται ἀπὸ
τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις. Νὰ
παραμείνει σταθερὸς καὶ ἀμετα-
κίνητος στὴν πίστη καὶ στὴν Πα-
ράδοση τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθο-
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-
σίας, τῆς Ὀρ θό δοξης Ἐκ κλησία
μας. Ὅ,τι αὐ τοαποκαλεῖται ἢ χα-
ρακτηρίζεται ὡς “ἐκκλησία” ἐκτός
τῆς Ὀρθοδοξίας μας, εἶναι σχί-
σμα καὶ αἵρεση. Ὅσοι πιστεύ ουν
ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς “ἐκκλησίες”,
ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἀναι-
ροῦν τὴν ὁμολογία τους στὸ Σύμ-
βολο τῆς Πίστεως “Εἰς Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικὴν Ἀποστολικὴν
Ἐκ κλησίαν”. Ἡ ἀναίρεση τῆς ὁμο-
λογίας ὁποιουδήποτε ἄρ θρου τοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως ἰσοδυνα-
μεῖ μὲ αἵρεση!
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων

καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Σημειώσεις:
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Περὶ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ὡς συγχρόνου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας

ἐποχῆς του, τῆς ζωῆς.
Ὡς θεολόγος ἦτο ἁπλῶς ὁ ἑρμη-

νευτὴς τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος ἦτο βα-
θειὰ ριζωμένος εἰς τὴν παράδοσιν.
Διὰ νὰ φέρωμεν ἕνα παράδειγμα:
Εἰς ἕνα βιβλίον του, τὴν «Ποιμαν-
τικὴν» ἐπισυνάπτει εἰς τὸ τέλος πα-
ράρτημα, τὸ ὁποῖον ὀνομάζει ὁ ἴδιος
«Ποιμαντικὴ τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας». «Τὸ παράρτημα αὐτό,
γράφει ὁ Ἅγιος, περιέχει τεσσαρά-
κοντα ποιμαντικὰ κεφάλαια ἐρανι-
σμένα ἐκ τῆς διδασκαλίας τῶν λό-
γων τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας».
Μνημονεύει εἰς αὐτὸ τοὺς ἑξῆς Πα-
τέρας: Ἱερὸν Χρυσόστομον, Μέγαν
Βασίλειον, Γρηγόριον τὸν Θεολό-
γον, Γρηγόριον Νύσσης, Ἰσίδωρον
Πηλουσιώτην, Μέγαν Ἀθανάσιον,
Κύριλλον Ἀλεξανδρείας, Νεῖλον
Ἀσκητήν, Μέγαν Φώτιον καὶ ἐκ τῶν
Ἀποστολικῶν Πατέρων Διονύσιον
Ἀρεοεπαγίτην, Ἰουστῖνον φιλόσο-
φον καὶ μάρτυρα, Ἰγνάτιον Θεοφό-
ρον καὶ ἄλλους.

Ἐπίσης ὁ Ἅγιος ἐσέβετο βαθύτα-
τα τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας. Ὅπως
γράφει εἰς τὸ ἴδιον βιβλίον «Τὸ πα-
ράρτημα περιέχει καὶ ἕτερα τριά-
κοντα κεφάλαια συντεθέντα ἐκ τῶν
κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καὶ
ἀφορῶντα εἰς τὴν πολιτείαν τοῦ
ἱεροῦ κλήρου. Τὰ δύο ταῦτα μέρη
ἀποτελοῦσι τελείαν Ποιμαντικήν».

Διὰ τὴν ἐποχήν του, ὅπου οἱ σύγ-
χρονοι θεολόγοι ἦσαν καὶ εἶναι βα-
θύτατα ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τοὺς Πα-
πικοὺς καὶ Προτεστάντας διδασκά-
λους των, αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀγαθὴ ἐπα-
νάστασιν. Ἁρμόδιος καθηγητὴς τοῦ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γρά-
φει σχετικῶς τὰ ἑξῆς: « Τὸ Νεοελ-
ληνικὸν πνεῦμα (ἐπηρεασμένον ἀπὸ
τὴν Δύσιν) διεπότισεν ὁλόκληρον τὸ
Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεώς του, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Θε-
ολογική του Σχολὴ κυριολεκτικῶς
νὰ καταποντισθῆ μέσα εἰς τὰ πι-
κραίνοντα ὕδατά του. Οὕτως ἀντὶ
νὰ συνεχίση τὴν θεολογικὴν μέθο-
δον τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ,
ἠκολούθει τὰς μεθόδους τῆς Εὐρώ-
πης καὶ τῆς Ρωσίας. Διὰ πρώτην
φορὰν εἰς τὴν ἱστορίαν μας ἤρχισαν
οἱ πνευματικοὶ ἡγέται μας νὰ λη-
σμονοῦν ὅτι εἰς τὸν χῶρον τοῦ πνεύ-
ματος εἶναι ἡ πρώτη ἡγετικὴ δύνα-
μις τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἀντὶ κε-
φαλῆς ἔγιναν οὐρά… Ἐναντίον τῆς
καταστάσεως αὐτῆς ὕψωσε τὴν φω-
νήν του ὁ νεώτερος πατὴρ τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος,
διαποτισμένος διὰ τοῦ βίου του μὲ
τὴν βαθυτάτην δυνατὴν εἰσχώρησιν
εἰς τὰ νοήματα τῶν ρητῶν τῶν Πα-
τέρων… Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἦτο ὁ
βαθύτερος κατὰ τὴν ἐποχήν του
γνώστης τῆς Ὀρθοδόξου Θεολο-
γίας»

Καὶ εἰς ἄλλο σημεῖον, ὁ ἴδιος Κα-
θηγητὴς γράφει: Ἡ ξαφνικὴ αὐτὴ
ἐπίδρασις «ἐπεκράτησε εἰς τὸ Πανε-
πιστήμιον Ἀθηνῶν τόσον, ὥστε οἱ
Νεοέλληνες ὀπαδοὶ αὐτῆς ἐνόμιζαν
ὅτι ἡ ἐθνική των ἀποστολὴ ἦτο νὰ
γράψουν θεολογικὰς μελέτας ἀνω-
τέρας τῶν Πατέρων καὶ ἐφαμίλλους
πρὸς τὰς τῶν Εὐρωπαίων καὶ τῶν
Ρώσων. Ἀσφαλῶς, συνεχίζει οἱ ἐν
Ἑλλάδι ἀσκηταὶ τοῦ τύπου τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου οὐδέποτε ἠδύ-
ναντο νὰ δεχθοῦν οὔτε τὸν τερματι-
σμόν, οὔτε τὴν κατωτερότητα τῆς
Πατερικῆς Θεολογίας, ἀφοῦ ἔχει ὡς
πηγήν της τὴν θέωσιν καὶ ἑπομένως
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ξεπερασθῆ».

Ἂς ἔλθωμεν τώρα καὶ εἰς τὰς
τρεῖς δεινὰς συκοφαντίας, ποὺ ἐξε-
τόξευσεν ἐναντίον του ἡ δυστυχὴς
καὶ ἀξιολύπητος ἀφορισθεῖσα μο-
ναχὴ τῆς Κοζάνης. Παρερμηνεύου-
σα καὶ διαστρέφουσα ὡρισμένα
ἀποσπάσματα ἀπὸ δύο βιβλία τοῦ
Ἁγίου (ἐνῶ ὁ ἅγιος ἔγραψε 60 βι-
βλία, 10.000 σελίδων περίπου τὸ σύ-
νολον) θεωρεῖ τὸν Ἅγιον ὅτι δῆθεν
εἶναι Εἰκονομάχος, Λατινόφρων
καὶ Οἰκουμενιστής.

α) Εἰκονομάχος ὁ ἅγιος Νεκτά-
ριος. Ποῖος; Ὁ κατ’ ἐξοχὴν σεβόμε-
νος καὶ τιμητικῶς προσκυνῶν τὰς
ἁγίας εἰκόνας. Παραθέτομεν τὸ
συμπέρασμα ἐκ τοῦ βιβλίου του «Αἱ
Οἰκουμενικαὶ Σύν οδοι»: «Ἡ Ζ´
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀπέδωκε τῇ
Ἐκκλησίᾳ τὸν κόσμον (=στολισμὸν)
αὐτῆς, ὥρισε τὸν χαρακτῆρα τῆς
ὀφειλομένης πρὸς τὰς σεπτὰς Ἁγίας
εἰκόνας τιμῆς καὶ εἰρήνευσε τὴν
Ἐκκλησίαν. Διὰ τῆς τῶν εἰκόνων
ἀναστηλώσεως κατεπολεμήθη νεω-
τερισμὸς ὅλως ξένος καὶ φρόνημα
ἐσφαλμένον, ὑπονομεῦον τὴν
Ὀρθοδοξίαν τῆς Ἐκκλησίας. Διότι
ὁ κατὰ τῶν εἰκόνων πόλεμος δὲν
ἦτο μόνον καταφορὰ κατὰ τοῦ σε-
βασμοῦ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ κατὰ
παντὸς ἑτέρου, κατὰ τοῦ σεβασμοῦ
πρὸς τὰ λείψανα τῶν ἁγίων
ἀνδρῶν, τῶν ἁγίων κειμηλίων καὶ
τῶν ἁγιασμάτων… Διὰ τοῦ πολέ-
μου τούτου ἐπεδιώκετο μεταρρύθ-
μισις σκοποῦσα νὰ ἀποβάλη πάντα
πρὸς τὴν ἀρχαιότητα σεβα-
σμόν…Ἡ ἐπίτευξις τῆς μεταρρυθμί-
σεως θὰ κατεπρόδιδε τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν τῆς Ἐκκλησίας» (σελ. 203-204).

Ἀλλὰ καὶ βιβλίον ὁλόκληρον περὶ
τῶν ἁγίων εἰκόνων ἔγραψεν ὁ
Ἅγιος, εἰς τὸ ὁποῖον διακηρύσσεται
κατὰ τρόπον ἐναργέστατον τὸ
Ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ Ἁγίου
Πατρός.

Ἐπίσης ὁ Ἅγιος ἐπανειλημμένως
εἶχε παραγγείλει εἰς Ἅγιον Ὄρος
εἰκόνας, ποὺ σώζονται μέχρι σήμε-
ρον. Εἰς τὸ κελλίον του, εἰς ἐξέχου-
σαν θέσιν, τὴν ὁποίαν ὁ ἴδιος εἶχεν
ἐπιλέξει, διαφυλάσσεται μεγάλη
εἰκὼν τῆς Παναγίας μας, πρὸ τῆς
ὁποίας πολλάκις ἐκτενῶς δεόμενος
ἢ ψάλλων τὰς πρὸς αὐτὴν ὠδάς του,
εἶχε συνθέσει πρὸς τιμήν της 5.000
στίχους – παρέμενε δι᾽ ὅλης τῆς
νυκτὸς προσευχόμενος.

«Σύ μου σκέπη εἶ καὶ ρύστις,
Σύ μου εἶ παραμυθία.
Σὺ ἀντίληψίς μου πέλεις (= ὑπάρ-

χεις),
Σὺ ἐλπὶς καὶ προστασία.
Σὺ ἐνίσχυσόν με, κόρη, ἐν τῇ

πάλῃ, ἐν σταδίῳ,
Σύ μου εἶ, Παρθενομῆτορ, καύ-

χημά μου ἐν τῷ βίῳ.
Σὺ μὲ δεῖξον νικηφόρον, Σὺ μὲ

δεῖξον στεφανίτην…».
Χαρακτηριστικὸν εἶναι ὅτι τὰ δά-

κτυλα τῆς δεξιᾶς χειρὸς τῆς ἐν λόγῳ
εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, ὡς δια-
κρίνεται εὐκρινῶς, ἔχουν φθαρῆ
ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν εὐλαβικῶν
ἀσπασμῶν τοῦ Ἁγίου Πατρὸς
(Μετὰ τὴν κοίμησιν τοῦ Ἁγίου τὸ
κελλίον ἐκλείσθη καὶ ἐτοποθετήθη
«τζάμι» πρὸ τῆς Εἰκόνος).

Τέλος δεκαπέντε ἡμέρας πρὸ τῆς
κοιμήσεώς του μετέβη εἰς τὸν Ἱερὰν
Μονὴν Χρυσολεοντίσσης Αἰγίνης,
ἀπέχουσα ὥραν ὅλην ἀπὸ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς του – ἀνάβασις διὰ
ζώων παρὰ τὴν ἐπώδυνον ἀσθένει-
άν του – μὲ τὸν ἀποκλειστικὸν
σκοπὸν νὰ προσευχηθῆ καὶ νὰ προσ -
κυνήση τὴν θαυματουργὸν ἁγίαν
Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας.

Ἕνας τοιοῦτος εὐλαβὴς προσκυ-
νητὴς τῶν ἁγίων εἰκόνων, λόγῳ καὶ
ἔργῳ κηρύσσων τὴν πρὸς αὐτὰς
ἀφοσίωσίν του, παρουσιάζεται ὑπὸ
τῆς μαινομένης μοναχῆς ὡς Εἰκο-
νομάχος! Ὁποία διαστροφὴ τῆς
ἀληθείας.

β) Ὁ Ἅγιος Λατινόφρων! Εἰς τὴν
πραγματικότητα σπανίως Ὀρθόδο-
ξος θεολόγος ἠρεύνησε τὸ θέμα τῶν
διαφορῶν Ὀρθοδοξίας καὶ Παπι-
σμοῦ καὶ ἀπεκάλυψε τὰς πλάνας
καὶ καινοτομίας τοῦ Βατικανοῦ
μετὰ τόσης δυνάμεως, χάριτος,
ὀρθοδόξου διαυγείας καὶ εὐαγγε-
λικῆς ἀγάπης, ὡς ὁ Ἅγιος Νεκτά-
ριος.

Διὰ τὸ βασικὸν ἔργον τοῦ Ἁγίου
«Μελέτη ἱστορικὴ περὶ τῶν αἰτίων
τοῦ Σχίσματος» καθηγητὴς τοῦ Πα-
νεπιστημίου τοῦ Βελιγραδίου, ὁ π.
Ἀθανάσιος Γιέφτιτς γράφει: Διὰ
τὸν Ἅγιον τὸ κύριον αἴτιον τοῦ Σχί-
σματος εἶναι τὸ πρωτεῖον τοῦ Πά-
πα. Τὸ σχίσμα σημαίνει διὰ τὸν
Ἅγιον τὴν ἀπόσχισιν τῆς Ρωμαϊκῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν μίαν, ἁγίαν,
καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν. Ὁ λόγος οὗτος εἶναι
μέγιστος, διότι γράφει ἐπὶ λέξει ὁ
Ἅγιος «ἀνατρέπει τὸ Πνεῦμα,
ἀρνεῖται τὰς ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελί-
ου. Οἱ λοιποὶ δογματικοὶ λόγοι, καί-
τοι σπουδαιότατοι, δύνανται νὰ θε-
ωρηθῶσιν ὡς ἀπόρροια τοῦ πρώ-
του τούτου λόγου».

Μὲ ἄλλους λόγους διὰ τὸν Ἅγιον
Νεκτάριον τὸ αἴτιον τοῦ σχίσματος
εἶναι θέμα κυρίως Ἐκκλησιολογι-
κόν. Δηλαδὴ εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ
τὴν Δύσιν ἐπρόκειτο περὶ δύο δια-
φορετικῶν Ἐκκλησιολογιῶν. Δε-
δομένου δὲ ὅτι ἡ Ἐκκλησιολογία
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν εἶναι στενῶς
καὶ ἀχωρίστως συνδεδεμένη μὲ τὴν
Χριστολογίαν, τὴν Πνευματολο-
γίαν, τὴν Σωτηριολογίαν καὶ τὴν
Ἀνθρωπολογίαν, ἡ βασικὴ εἰς τὴν
Ἐκκλησιολογίαν διαφορὰ ἀποκα-
λύπτει σαφῶς καὶ τὰς διαφορὰς εἰς
τὰς ἄλλας πτυχὰς τῆς θεολογίας,
τῆς καθόλου δηλονότι Πίστεώς
μας… Βάσει τῶν ἀπόψεων τοῦ Ἁγί-
ου καταλήγομεν ὅτι τὸ κύριον πρό-
βλημα, εἰς τὸ ὁποῖον ἀπομακρύνε-
ται ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν
Ὀρθόδοξον Ἀνατολικήν, εἶναι τὸ
πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου, ἡ Χρι-
στολογία… Κα τὰ τὸν ἴδιον τρόπον,
μετὰ τὸν Ἅγιον Νεκτάριον, αἰσθά-
νονται τὸ πρόβλημα τῆς ΡΚαθο-
λικῆς Ἐκκλησίας ὡς κατ’ οὐσίαν
παρέκκλισιν ἐκ τῆς Χριστολογίας,
οἱ δύο ἐκ τῶν μεταλυτέρων θεολό-
γων τῆς σήμερον, ὁ π. Ἰουστῖνος
Πόποβιτς καὶ ὁ π. Γεώργιος Φλω-
ρόφσκυ».

γ) Ὁ Ἅγιος Οἰκουμενιστής!
Οὐδὲν ἐπιχείρημα προσάγει ἡ τα-

λαίπωρος μοναχή, διὰ νὰ στηρίξη
κάπως τὴν τρίτην αὐτὴν κατηγο-
ρίαν. Ὁ μὲν λίβελλος εἰς τὸ ἐξώ-
φυλλον καταγγέλλει «ὁ Νεκτάριος

Κεφαλᾶς εἶναι οἰκουμενιστής», εἰς
δὲ τὸ σχετικὸν κεφάλαιον ἀναγρά-
φεται «εἶναι πρόδομος τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ». Διατί; «Διότι, λέγει ἡ
ἀφορισθεῖσα μοναχή, ὁ οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ
ὑπογράψας τὴν Πρᾶξιν τῆς εἰς
Ἅγιον ἀνακηρύξεώς του εἶναι
Οἰκουμενιστής». Ἀλλὰ καὶ τὴν
πρᾶξιν τῆς ἀνακηρύξεως εἰς Ἅγιον
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
ὑπέγραψε ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης.
Εἶναι μήπως διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς Οἰκουμενιστής;

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς; «Ἐγὼ
ἐδιάβασα καὶ περὶ ἱερέων καὶ περὶ
ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καὶ ἀθέων. Τὰ
βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα. Ὅλαι
αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες. Τοῦτο
ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πί-
στις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
εἶναι καλὴ καὶ ἁγία, τὸ νὰ πιστεύω-
μεν καὶ νὰ βαπτιζώμεθα εἰς τὸ ὄνο-
μα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Τοῦτο σᾶς λέγω
τώρα εἰς τὸ τέλος. Νὰ εὐφραίνεσθε
ὁπού εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί,
καὶ νὰ κλαίετε διὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ
αἱρετικούς, ὁπού περιπατοῦν εἰς τὸ
σκότος…».

Ἐπίσης κατηγορεῖ τὸν Ἅγιον,
διότι γνώστης ξένων γλωσσῶν εἶχε
ἀλληλογραφίαν μὲ θεολόγους ξέ-
νων δογμάτων, εἰς τοὺς ὁποίους
στέλλων τὰ συγγράμματά του, ἐξε-
δήλου τὴν ἀγάπην του καὶ εὕρισκε
εὐκαιρίαν νὰ διακηρύξη τὰς ὀρθο-
δόξους ἀληθείας. Ἀλλ’ ἰδοὺ ὁ Ἅγιος
τῆς ἀγάπης, ὡς ἀποκαλεῖται ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος πῶς τοποθετεῖ τὸ
πρόβλημα τῶν σχέσεων τῶν ὀρθο-
δόξων μὲ τοὺς ὀπαδοὺς τῶν ξένων
δογμάτων:

«Αἱ δογματικαὶ διαφοραί, γρά-
φει, ὡς ἀναγόμεναι πρὸς μόνον τὸ
κεφάλαιον τῆς Πίστεως ἀφίενται
ἐλεύθερον καὶ ἀπρόσβλητον τὸ τῆς
ἀγάπης κεφάλαιον. Τὸ δόγμα δὲν
καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην. Ἡ δὲ
ἀγάπη χαρίζεται τῷ δόγματι, διότι
πάντα στέργει, πάντα ὑπομένει. Ἡ
χριστιανικὴ ἀγάπη ἐστὶν ἀναλλοί-
ωτος, δι᾽ οὐδὲ ἡ τῶν ἑτεροδόξων
χωλαίνουσα πίστις δύναται νὰ
ἀλλοιώση τὸ πρὸς αὐτοὺς τῆς ἀγά-
πης συναίσθημα. Διὰ τῆς ἀγάπης
εἶναι λίαν πιθανὸν νὰ ἑλκύση πρὸς
ἑαυτὸν ὁ ποιμὴν καὶ τὴν ἐξ ἐσφαλ-
μένης περιωπῆς κρίνουσαν δογμα-
τικόν τι ζήτημα ἑτερόδοξον ἐκκλη-
σίαν… Οἱ διδάσκαλοι τοῦ μίσους
εἶναι μαθηταὶ τοῦ πονηροῦ, διότι ἐκ
τῆς αὐτῆς πηγῆς δὲν ἐξέρχεται
γλυκὺ καὶ πικρόν».

* * *
Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Νε-

κταρίου πρὸς τὸν μοναχισμὸν
ὑπῆρξεν μεγάλη, λόγῳ καὶ ἔργῳ.
Ἔλεγε: « Τί ἀληθῶς τῆς μοναστικῆς
πολιτείας τιμιώτερον ἢ τί λαμπρότε-
ρον;» Καὶ προσέθετε «ἐν πάσῃ εἰλι-
κρινείᾳ ὁμολογῶ τὴν ἐμὴν πεποίθη-
σιν, ἧς ἕνεκα θεωρῶ τὸν ἀσκητὴν
ὑπέρτερον τοῦ Ἀρχιερέως». Καὶ
πράγματι ἠξιώθη, ἀνεξερευνήτῳ
θείᾳ βουλῇ, νὰ ἀνταλλάξη τὴν χρυ-
σοποίκιλτον Ἀρχιερατικὴν ράβδον,
ἀδικηθεὶς βαναύσως καὶ ἐξορισθεὶς
μόλις εἰς ἡλικίαν 43 ἐτῶν, μὲ τὴν βα-
κτηρίαν τοῦ ἀσκητοῦ. Καὶ νὰ ἱδρύ-
ση καὶ γυναικείαν Ἱερὰν Μονὴν εἰς
ἥσυχον τότε τόπον εἰς τὴν Αἴγιναν.
Καὶ δι᾽ αὐτῆς, καταστάσης ἤδη μέ-
γα προσκύνημα, καὶ τῶν ἀπείρων
θαυμάτων του νὰ εὐεργετῆ τὴν Χώ-
ραν μας καὶ τὸν κόσμον ὁλόκληρον.

* * *
Ἐξ ὅσων εἴπομεν ἠμποροῦμεν νὰ

θεωροῦμεν τὸν Ἅγιον Νεκτάριον
σύγχρονον Πατέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀκραιφνῆ διδάσκαλον τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ τὸν ἔχωμεν ὡς
ὁδηγὸν καὶ διδάσκαλόν μας εἰς τὸν
ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα καὶ τὴν προ-
σπάθειαν ἐμπεδώσεως τοῦ Ὀρθο-
δόξου φρονήματος παρὰ τῷ Ἑλλη-
νικῷ Λαῷ ποὺ εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς
τῆς Ἑνώσεώς μας, τῆς «Πανελληνί-
ου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως».

* * *
Τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου

Ἦχος Α´ τῆς ἐρήμου πολίτης
Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης

τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις
φανέντα, ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νε-
κτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθε-
ον θεράποντα Χριστοῦ·  ἀναβλύζει
γὰρ ἰάσεις παντοδαπάς, τοῖς
εὐλαβῶς κραυγάζουσι.  Δόξα τῷ σὲ
δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνερ-
γοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον Ἁγίου
Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Ὀρθοδοξίας τὸν ἀστέρα τὸν νε-
όφωτον καὶ Ἐκκλησίας τὸ νεόδμη-
τον προτείχισμα,  ἀνυμνήσωμεν
καρδίας ἐν εὐφροσύνῃ δοξασθεὶς
γὰρ ἐνεργείᾳ τῇ τοῦ Πνεύματος
ἰαμάτων ἀναβλύζει χάριν ἄφθονον
τοῖς κραυγάζουσι. Χαίροις Πάτερ
Νεκτάριε.

Αἱ δόλιαι καὶ προπαγανδιστικαὶ
ἀναφοραὶ τῶν Παπικῶν εἰς Σύνοδον

καὶ εἰς Συνοδικότητα
τὸ παπικὸ ἐξουσιατικὸ πρωτεῖο καὶ
ἡ σχιζοφρένεια τοῦ ἀλάθητου,
ἀλλὰ σαφῶς καταστρατηγοῦν
αὐτή.  Ἡ σύνοδος στὸν Παπισμὸ
εἶναι ἕνα πολὺ δευτερεῦον ὄργα-
νο, ἕνα διευρυμένο ἁπλῶς Κογ-
κλάβιο. 

Ἐπιπρόσθετα θὰ πρέπει νὰ πα-
ρατηρήσομε ὅτι τὸ κοινοβούλιο
εἶναι ἴδιον τῶν δημοκρατικῶν πολι-
τευμάτων καὶ δικαίως οἱ Παπικοὶ μι-
λοῦν τοιουτοτρόπως, καθότι πο -
σῶς δὲν συνάδει   μὲ τὸ παπικὸ
ὁλοκληρωτικὸ ἐξουσιαστικὸ πρω-
τεῖο. 

Πρὸς τί ἡ ὀνομασία “ἑλληνο-κα-
θολικὴ” γιὰ τοὺς Ρουμάνους Οὐνί-
τες;  Οὔτε Ἕλληνες εἶναι, οὔτε κα-
θολικοί. Ὑπάρχει οἱαδήποτε σχέση
μὲ ἐθνικὸ χρωματισμό;   Ὁ ἐθνικὸς
χαρακτηρισμὸς Ἑλληνικὴ δὲν εἶναι
ἁπλὰ ἀτυχέστατος, ἀλλὰ καὶ δό-
λιος. Θεωροῦν ἀδικαιολόγητη τὴ
χρήση τοῦ «ὑποτιμητικοῦ ὅρου
Οὐνίτες» (termine negative Uniati).
Πρὸς τί ἡ διαμαρτυρία λοιπόν, γιὰ
τὴν ὀνομασία Οὐνιτικὴ “ἐκκλησία”;
Νὰ ὑπενθυμίσομε ὅτι Οὐνία εἶναι
πολωνικο-λατινικὴ λέξη καὶ θὰ πεῖ
ἕνωση. Πρῶτοι αὐτοὶ αὐτοαποκλή-
θηκαν “Οὐνιτικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλη-
σία’’, στὴ σύνοδο τῆς Βρέστης.  Φυ-
σικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι
οἱ Ρουμάνοι γενόμενοι οὐνίτες,
ἀλλότριοι «λύκοι βαρεῖς»  γίνονται
γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξως φρονοῦντες
Ρουμάνους.  

Τὸ Διάταγμα τῆς Β΄ Βατικανῆς
συνόδου, ἐπὶ Πάπα Ἰωάννη ΚΓ΄,
«Orientalium Ecclesiarum», γιὰ τὶς
"Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλη-
σίες", ὅπως πεισματωδῶς καλοῦν
οἱ Δυτικοὶ τὶς Οὐνιτικὲς "ἐκκλη-
σίες", εἶναι ἐνδεικτικὸ τῶν παπικῶν
προθέσεων.  Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ
ἀναφορὰ τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ
στὸ κείμενό του «Οὐνία.  Πρόσωπο
καὶ προσωπεῖο», ὅτι «ἡ Οὐνία δὲν
εἶναι, οὔτε μπορεῖ νὰ νοηθεῖ, ὡς
ἕνα “ἐνδιάμεσο σῶμα’’ μεταξὺ
Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισμοῦ.  Εἶναι
ἕνα κομμάτι τοῦ Παπισμοῦ, ἀποτε-
λούμενο ἀπὸ γεωγραφικὰ καὶ μόνο
“ἀνατολικοὺς’’ Χριστιανούς, πλή-
ρως ἐνσωματωμένους στὴ Λατι-
νικὴ Ἐκκλησία».

Οἱ  Οὐνιτικὲς “ἐκκλησίες’’, στὸ
Das Typisch Κatholisch Lexicon, (Τυ-
πικὴ “Καθολικὴ’’ Ἐγυκλοπαίδεια) σὲ
κείμενο ποὺ ὑπογράφει ὁ Eckhard
Bieger, ὁρίζονται ὡς οἱ ἐκκλησίες
ποὺ ἔχουν τὴν ὀρθόδοξη παράδο-
ση (orthodoxer Tradition Kirtchen),
προσθέτοντας ὅτι εἶναι ἑνωμένοι
μὲ τὴ Ρώμη (die mit Rom vereint).
Στὸ κείμενο τοῦ Balamand, οἱ Οὐνί-
τικες ἐκκλησίες καλοῦνται «Καθο-
λικὲς  Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες».
Δυστυχῶς μὲ τὸ κείμενο αὐτό,
στὴν οὐσία ἀναιρέθηκαν οἱ προ-

ηγούμενες καταδίκες τῆς Οὐνίας
στὴ Βιέννη (1990) καὶ στὸ Freising
(1990).

Γιατί   θέλουν οἱ Ρουμάνοι Οὐνί-
τες ἱερεῖς, νὰ ἐνδύονται μὲ ἄμφια
τῶν Ὀρθοδόξων;  Γιατί ἡ τόση
ἀκρίβεια στὴν ἀμφίεση τῶν Ρου-
μάνων παπικῶν ἱερέων καὶ “ἐπισκό-
πων’’;  Φυσικὰ τούτη ἡ ἀκρίβεια, τὶς
Παπικὲς πλάνες καὶ δογματικὲς
ἀνακρίβειες δολωματοποιεῖ καὶ δυσ -
τυχῶς βλασφήμως μετατρέπουν
τὴν ἀμφίεση σὲ μεταμφίεση. Γιατί
θέλουν νὰ χρησιμοποιοῦν τοὺς
λειτουργικοὺς τύπους τῶν Ὀρθο-
δόξων;  Φυσικὰ γιὰ τοὺς εὐνόη-
τους λόγους.  Θέτουν κατὰ ἀπαρά-
δεκτο τρόπο τὸν ἐθνικὸ διαχω-
ρισμὸ καὶ ὄχι τὸν ἐκκλησιαστικό.  Ἡ
παπικὴ δολιότητα δυστυχῶς, δὲν
ἐξέλιπε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σχίσμα-
τος μέχρι σήμερα.

Ἡ καταληκτικὴ ἀναφορὰ τοῦ
Οὐνίτη “ἐπισκόπου’’ Mihai Fratila
«Καὶ ἦταν ἐκπληκτικό, ἐπειδὴ
ἤμουν μὲ τὸν Πέτρο», γιὰ ἀκόμα
μία φορά φανερώνει τὴν ἀστήρι-
κτη ἐξουσιαστικὴ ἐμμονὴ τῶν Πα-
πικῶν.  Μίλησε μάλιστα μὲ ἐμφάν-
ταστα λόγια γιὰ τὴν Παπικὴ σύνο-
δο, ποὺ εἶχε ὡς θέμα τὴν οἰκογέ-
νεια, ὅπου ἀκούστηκαν ἀπαράδε-
κτα ἀτοπήματα γιὰ τὴν ὁμοφυλο-
φιλία καὶ τὶς προγαμιαῖες σχέσεις.
Ἡ χαρακτηριστικὴ ἀναφορά του
γιὰ «τὴν ἐμπειρία νὰ εἶσαι μαζί»,
χρησιμοποιώντας καὶ ἐπεξηγώντας
τὴ λέξη Synodos (Σύνοδος) μὲ τὴν
ἑλληνικὴ σημασία: «μαζὶ στὴν ὁδὸ»
(syn-odos: insieme sulla strada), ἐνῶ
στὴν Ἰταλικὴ γλώσσα ἡ λέξη Σύνο-
δος εἶναι Sinodo.  Ὁ Οὐνίτης "ἐπί-
σκοπος" Mihai Fratila, (ὅπως τοῦτο
καταγράφει ὁ ἀρθρογράφος An-
drea Tornielli), τὸ μεταφέρει ὅπως
εἶναι στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, ἁπλὰ
μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες  (Syno-
dos) γιὰ “ἐξυπηρετήσει’’ τὴν ἐξήγη-
σή του.

Ἀνέφερε ἐπίσης ὁ Οὐνίτης "ἐπί-
σκοπος" Mihai Fratila, μὲ βάση τὸ
ἄρθρο τοῦ Andrea Tornielli ὅτι ἦταν
γι’ αὐτὸν μία ἐμπειρία ποὺ κατέδει-
ξε «τὸ σύνολο τῆς “Καθολικῆς’’
Ἐκκλησίας». Ὁ θεολογικὸς λόγος
τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς «Τὸ
Θεανθρώπινον Πρόσωπον τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ὁ ἄξων τῆς καθολικότη-
τος τῆς Ἐκκλησίας» ὑποδεικνύει
τὸν ἄξονα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κα-
θολικότητος καὶ ὄχι τὰ διευρυμένα
Παπικὰ Κογκλάβια ποὺ δολίως
"σύν οδοι" καλοῦνται.

Ἡ ὑποδειγματικὴ ἐπιστροφὴ τῶν
1.250.000 Ρουμάνων Οὐνιτῶν τῆς
Τρανσυλβανίας, στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας, τὸ ἔτος
1948 ἐπὶ Πατριάρχου Ἰουστινιανοῦ,
ἂς ἀποτελέσει τὴν ἀπαρχὴ καὶ τὸν
τρόπο ἐπιστροφῆς τῶν Οὐνιτῶν
στὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Ὁ Σωτήρ»: Νὰ ἐπικρατήσουν δεύτεραι,
ὡριμώτεραι σκέψεις διὰ τὸ Τέμενος

ση ἔχει προκαλέσει ἡ ἐπιστολή»,
γράφει ὁ Τύπος, «μιᾶς νοσοκόμας
ἀπὸ τὴν Τουρκία, ποὺ ἀρνεῖται νὰ
ἀναλάβει τὴν θεραπεία ἄλλων τραυ-
ματιῶν τοῦ ἰσλαμικοῦ κράτους.
‘‘Τοὺς θεραπεύουμε, καὶ μετὰ ἀπο-
κεφαλίζουν ἀνθρώπους. Ἔχω
ἀηδιάσει νὰ περιθάλπω μαχητὲς τοῦ
ἰσλαμικοῦ κράτους’’, δηλώνει
ἐμφαντικὰ ἡ νοσοκόμα στὴν τουρ-
κικὴ ἐφημερίδα Τaraf, διατηρών τας
τὴν ἀνωνυμία της γιὰ λόγους ἀσφα-
λείας (…). Σύμφωνα μὲ τὴν Τaraf, ἡ
νοσοκόμα ποὺ ἀναφέρεται μόνο μὲ
τὰ ἀρχικά της (ὑπηρετεῖ σὲ ἰδιωτικὸ
νοσοκομεῖο τῆς ἐπαρχίας Μερσὶν
στὴ νότια Τουρκία) δὲν εἶναι ἡ μόνη. 

Ἀρκετὲς ἀκόμη συνάδελφοί της,
ἀκόμη καὶ ἰατροὶ σὲ ἄλλες τουρκικὲς
ἐπαρχίες στὰ σύνορα μὲ τὴ Συρία,
αἰσθάνονται ἀμήχανα κάθε φορὰ
ποὺ καλοῦνται νὰ παρέχουν τὶς ὑπη-
ρεσίες τους στοὺς τραυματίες τοῦ
ἰσλαμικοῦ κράτους» («Ἑστία» 22-9-
2014).

Ἄραγε ὅλα αὐτὰ τὰ βοῶντα καὶ
κράζοντα γεγονότα θὰ ἀναχαιτίσουν
τὸν ζῆλο ἐκείνων ποὺ ὑποστηρίζουν
τὴν ἀνέγερση τοῦ τεμένους στὴν
ἑλληνικὴ πρωτεύουσα; Δὲν θὰ τοὺς
προβληματίσουν τὰ ὅσα τραγικὰ καὶ
ἀνατριχιαστικὰ συμβαίνουν στὴ Μέ-
ση Ἀνατολὴ καὶ ὄχι πολὺ μακριὰ ἀπὸ
τὰ σύνορά μας; Μήπως εἶναι καιρὸς
γιὰ δεύτερες, ὥριμες σκέψεις;».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀναγκαία ὑπενθύμισις
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Ὅλοι γνωρίζουμε τὶς δύσκολες καταστάσεις, ποὺ διέρχεται ἡ Πατρί-
δα μας. Αὐτὲς ζεῖ καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ξεχωριστά, ἄλλος λίγο,
ἄλλος περισσότερο. Καὶ ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀντιμετωπίζει τὶς
ἴδιες δυσκολίες. Στηρίζεται ὅμως στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἀγά-
πη σας. Γι᾽ αὐτὸ σᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι, γιὰ νὰ στηριχθῆ αὐτὸ τὸ ἔργο, πα-
ρακαλοῦμε νὰ στείλετε τὴν συνδρομή σας.

Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», εἶναι ἡ μοναδικὴ ἑβδομαδιαία Ὀρθόδοξη
ἐφημερίδα ποὺ –χάριτι Θεοῦ– λέγει τὴν ἀλήθεια, ἀγωνίζεται μαζί σας
ὑπὲρ τῆς πίστεως, ὑπὲρ τῆς Πατρίδος, κατὰ τῶν αἱρέσεων, κατὰ τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Μπορεῖτε νὰ ἐνισχύσετε ἀκόμη γράφοντας ἕνα νέο
συνδρομητὴ ἢ ἀγοράζοντας βιβλία ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ», γραμμένα κυρίως ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π. Χαράλαμπο Βασιλό-
πουλο. 

Ἡ ἡμερομηνία λήξεως τῆς συνδρομῆς φαίνεται εὐδιάκριτα στήν ἐτι-
κέττα τῆς διευθύνσεως στήν ἐφημερίδα, στό πάνω δεξιά μέρος ἤ στό
ἀπόκομμα τῆς ταχυπληρωμῆς, πού θά λάβετε ἐντός τῆς ἐφημερίδος. 

Ἐπίσης σᾶς παρακαλοῦμε νὰ γράφετε στὴν ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ
εὐκρινῶς τὸ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὴν διεύθυνσή σας.

Ἐκ τῆς διευθύνσεως

Παναγιώτατε,
Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πορείας σας ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρ-

χης, μεθοδευμένα μᾶς ὁδηγεῖτε ταχύτατα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ. Μετὰ λύπης μου παρατηρῶ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθολικὴ
ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καὶ μεμονωμένων διαμαρ-
τυριῶν ἀπὸ Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς, τὸ Ἅγιο Ὄρος ἐν γένει, κρατᾶ στά-
ση σιωπῆς. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλέγξουν τὴν αἱρετικὴ πορεία σας, ὄχι
μόνο σιωποῦν, ἀλλὰ ἀντίθετα προσπαθοῦν νὰ φιμώσουν τὸν ὁποιον-
δήποτε τὸ πράττει. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι, ἡ πρόσφατη γεν-
ναία πράξη ὁμολογίας πίστεως τοῦ Μοναχοῦ Γέροντα Σάββα Λαυριώ-
τη, ποὺ σὲ ἀνοιχτὲς ἐπιστολὲς του στὴν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύ-
πος (ἀρ. φύλ. 2025/06-06-2014 καὶ ἀρ. φύλ. 2038/26-9-2014) τάσσεται,
ἐπώνυμα, ἐνάντια στὰ αἱρετικὰ φρονήματά σας καὶ στὴν σιωπὴ τῶν
Ἡγουμένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 

Μὲ ἀφορμὴ ὅσα προανέφερα καὶ ἐπειδὴ εἶστε ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας, παίρνω τὸ θάρρος νὰ σᾶς πῶ τὰ ἑξῆς:

Εἰλικρινὰ ἀναρωτιέμαι, δὲν ἔχετε φόβο Θεοῦ; Δὲν ἀνησυχεῖτε γιὰ
τὸν κατήφορο ποὺ ἔχετε πάρει; Καὶ τὶ ἐννοῶ μ’αὐτὸ; Ὅπως εἶναι φυ-
σικὸ, ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου στὴν ζωὴ, κάποια στιγμὴ τελειώνει  καὶ
ἐσεῖς ἔχετε διανύσει ἀρκετὴ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πορεία,  συνεπῶς πλη-
σιάζετε πρὸς τὸ τέλος της. Δὲν τρέμετε γιὰ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ πρέ-
πει νὰ ἀπολογηθεῖτε, μπροστὰ στὸ φοβερὸ κριτήριο τοῦ Δικαιοκρί-
του Χριστοῦ, ἀφοῦ θὰ ἔχετε ὁδηγήσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του
στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν κυριαρ-
χία τοῦ Ἀντιχρίστου; Δὲν ἔχετε διδαχθεῖ τίποτα ἀπὸ τὴν Ἱστορία; Καὶ
μάλιστα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἱστορίας, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Ἀδάμ καὶ τὴν
ἐξορία του ἀπὸ τὸν Παράδεισο; Μία ἐντολὴ παρέβηκε καὶ παρέσυρε
ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὸ παρήγορο βέβαια εἶναι ὅτι στὴν
περίπτωση αὐτὴ, δηλαδὴ μὲ τὴν πτώση καὶ ἐξορία τοῦ Ἀδάμ ἀπὸ τὸν
Παράδεισο, βρεθήκαμε μὲν σὲ μία ἐνδιάμεση κατάσταση, ὅμως μὲ
τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου καὶ τὴν τήρηση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λό-
γου Του,  μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ σωθοῦμε καὶ νὰ ἐπανέλθουμε
στὴν Αἰώνια Βασιλεία Του. Ἐνῶ στὴν δικὴ σας περίπτωση, μὲ τὴν δικὴ
σας πτώση θὰ συμπαρασύρετε ὅλους ὅσοι σᾶς ἀκολουθοῦν στὴν
αἰώνια καταδίκη. 

Θὰ μπορούσαμε νὰ δικαιολογήσουμε τὸν Ἀδάμ, γιατὶ ἦταν ὁ πρῶτος
καὶ δὲν ὑπῆρχε Ἱστορία, γιὰ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ αὐτὴν. Ἀντίθετα μὲ ἐσᾶς,
ποὺ ὑπάρχουν 5.500 χρόνια ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ 2000
χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης, γιὰ νὰ διδαχθεῖτε. Δὲν ἔχετε καμία δι-
καιολογία, Παναγιώτατε, γιὰ τὶς πράξεις σας. Γιὰ νὰ προχωρήσω τὴν
σκέψη μου ἀκόμα πιὸ βαθειὰ, θέλω νὰ τονίσω ὅτι δὲν στερεῖστε
εὐφυΐας, ἀντιθέτως εἶστε εὐφυέστατος, ἑπομένως ὅ,τι κάνετε τὸ κά-
νετε ἀπoλύτως συνειδητὰ, μὲ ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῶν κινήσεών σας.
Δηλαδὴ εἶστε συνειδητὰ ταγμένος στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ κατά συν -
έπεια σ’ αὐτὸν ποὺ θὰ ἡγηθεῖ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος
ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο. 

Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε λίγο στὴν Ἱστορία, εἴδατε ποῦ κατέληξε ὁ
Ἑωσφόρος καὶ μόνο στὴν σκέψη του, νὰ ἀνέβει στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ.
Στὴν τελικὴ ἀναμέτρηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Ἀντίχριστο, ἄν καὶ εἶναι
ἤδη προφητευμένο, ἐσεῖς ποιὸς λέτε ὅτι θὰ νικήσει; Πραγματικὰ τρέ-
μω στὴν ἰδέα νὰ βρεθῶ, ἔστω καὶ γιὰ ἕνα δευτερόλεπτο, στὴν θέση
σας. Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι, ἀκόμα ἔχετε ἐλπίδα σωτηρίας, ἀπὸ τὸν κα-
τήφορο τῆς ἀπώλειας ποὺ ὁδεύετε. Ὁ τρόπος εἶναι ἁπλὸς καὶ
γνωστὸς: ἀρκεῖ νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ἐπαναφέρετε τὴν Ἐκκλησία
στὴν ὀρθόδοξη πορεία της. Αὐτὴν ποὺ, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια, χιλιάδες
Ἅγιοι Μάρτυρες μὲ τὸ αἷμα τους τὴν κράτησαν ἀλώβητη καὶ ἀμόλυν-
τη, ἀπὸ τὴν λύσσα τοῦ σατανᾶ ποὺ ἤθελε νὰ τὴν ἀφανίσει.

Εἰλικρινὰ, μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη, σᾶς εὔχομαι νὰ μετανοήσετε καὶ
νὰ ἀλλάξετε πορεία, γιὰ νὰ σώσετε καὶ τὸν ἑαυτό σας καὶ ὅσους σᾶς
ἀκολουθοῦν. Νὰ εἶστε βέβαιος ὅτι ἄν μετανοήσετε, ἡ χαρὰ ποὺ θὰ δώ-
σετε στὸν Χριστὸ καὶ σὲ ὅλη τὴν ἐπουράνια ἱεραρχία θὰ εἶναι πολὺ με-
γάλη καὶ ὅλοι θὰ σταθοῦμε δίπλα σας. Ἀνεξάρτητα, βέβαια, ἀπὸ τὴν
πορεία ποὺ θὰ κρατήσετε ἐσεῖς, πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι τὸ δικὸ μας
ὀρθόδοξο φρόνημα δὲν θὰ μπορέσετε νὰ τὸ κάμψετε καὶ θὰ συνεχί-
σουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, κλῆρος καὶ λαὸς, ἐνάντια στὶς αἱρέσεις καὶ
στὶς κακοδοξίες.

Σᾶς εὔχομαι καλὴ μετάνοια. 
Υ.Γ. Ζητῶ συγνώμη ποὺ δὲν χρησιμοποιῶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα

καὶ χρησιμοποιῶ μιὰ γλῶσσα ἁπλή, ποὺ ὅμως πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιὰ
καὶ μποροῦν νὰ τὴν νοιώσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὁποιουδήποτε ἐπιπέ-
δου κι ἄν εἶναι. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, Ἰησοῦς Χριστὸς, εἶπε
ὅτι ἦλθε νὰ μιλήσει στὶς καρδιὲς μας καὶ ὄχι στὰ μυαλά μας.

Πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
Τοῦ ἱερέως π. Κωνσταντίνου Σκόδρα



Σελὶς 8η

Φοβεραὶ καταγγελίαι τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων
διὰ τὸ μέλλον τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας

καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος εἰς τὸ
μήνυμά του διά τὴν 28ην Ὀκτωβρίου,
τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε τὴν 27ην Ὀκτω-
βρίου, τονίζει τὴν ἀλλοίωσιν ὅλων
τῶν χαρακτηριστικῶν στοιχείων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ συστή-
ματος τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τὸν
κίνδυνον ἐπιβολῆς ἄλλου εἴδους πα-
ρελάσεων ἀπὸ τὸ 2034 ἐξ αἰτίας τῆς
ἁλώσεως τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀπαρά-
δεκτον συμπεριφορὰν τῶν πολιτικῶν
ἔναντι τῆς Πατρίδος, τὴν ὁποίαν
«κατήντησαν» μὴ - Πατρίδα κλπ. Τὸ
μήνυμά του ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

«Σὰν αὔριο, 28η Ὀκτωβρίου, ἀγα-
πητοί μου φίλοι, ἡ Ἑλλάδα μας ἔγρα-
ψε σελίδες δόξης καὶ μεγαλείου!
Ἦταν τότε ἡ ἐποχή, ποὺ ὁ Ἕλληνας
ἐσέβετο τὸν Θεό, ἐκκλησιαζόταν κά-
θε Κυριακή, ἀγαποῦσε τὸν συνάν-
θρωπο!

Ἦταν ἡ ἐποχή, ποὺ οἱ Πολιτικοὶ
Ἡγέτες ἐσέβοντο καὶ αὐτοὶ τὸν Θεό,
καὶ ὑπηρετοῦσαν μὲ ἐντιμότητα τὴν
Πατρίδα καὶ τὸν ἄνθρωπο!

Ἦταν τότε ἡ ἐποχή, ποὺ οἱ Πολιτι-
κοὶ εἰσήρχοντο στὸν στίβο τῆς πολι-
τικῆς πλούσιοι καὶ ἐξήρχοντο φτω-
χότεροι!

Ὁ ἀείμνηστος στρατηγὸς Νικόλα-
ος Πλαστήρας παραμένει ἕνα ἀξεπέ-
ραστο παράδειγμα θυσίας γιὰ τὴν
Πατρίδα καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο!

Σήμερα μὲ τὸ σημείωμά μας αὐτὸ
δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν ἐποποιΐα
τοῦ 1940! Ποιὸς νὰ μᾶς ἀκούσει
ἄλλωστε;

Σήμερα, δηλ. στὶς νεώτερες γε-
νιές, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἄνθρωποι ποὺ
νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὰ ζητήματα
αὐτά. Δὸς τους χρῆμα καὶ σαρκικὲς
ἀπολαύσεις, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ
συγκινηθοῦν! Ἡ Πατρίδα τώρα πιὰ
γιὰ πολλοὺς ἀπ' αὐτοὺς εἶναι μία
ἔννοια ξεπερασμένη! Ἦλθε, δυσ -
τυχῶς, σήμερα καὶ ὁ λεγόμενος ἀντι-
ρατσιστικὸς Νόμος καὶ ἔβαλε τὸ κε-
ρασάκι στὴν τούρτα! Ἔτσι καὶ νὰ θέ-
λουμε νὰ σᾶς ὁμιλήσουμε εἴτε γιὰ
τὴν Πατρίδα, εἴτε γιὰ τὸν Ναζισμό,
εἴτε γιὰ τὸν παγκοσμίου ἐμβέλειας
ΔΟΛΟΦΟΝΟ Ἀδόλφο Χίτλερ, εἴτε
γιὰ τὸν ἄλλο μεγάλο Ἐγκληματία
Ἰωσὴφ Στάλιν κλπ. καιροφυλακτοῦν
οἱ ἁρμόδιοι, γιὰ νὰ μᾶς συλλάβουν
καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴ φυλακὴ
μὲ τὴν κατηγορία τοῦ "ρατσιστῆ"!
Ἐκεῖ καταντήσαμε! Ὁ ἔννομος καὶ ὁ
παράνομος μπῆκαν στὸ ἴδιο τσουβά-
λι! Ὁ ψεύτης ἐξισώθηκε μὲ τὸν φι-
λαλήθη! Ὁ κλέφτης μὲ τὸν ἔντιμο!
Ἀκριβῶς, λοιπόν, γιὰ ὅλους τούς πα-
ραπάνω λόγους, ἐμεῖς σήμερα δὲν
θὰ σᾶς ὁμιλήσουμε γιὰ τὴν Πατρίδα,
ἀλλὰ γιὰ τὴν μὴ-Πατρίδα! Θὰ ἀνα-
φερθοῦμε δηλ. σὲ ἕνα παγκόσμιο
Σύστημα Διακυβερνήσεως, ποὺ ἐπὶ
δεκαετίες ἕως χθὲς ἐπωάζετο, ἀλλὰ
τώρα πιὰ ἄρχισε νὰ προβάλει μὲ
γυμνὴ κεφαλή, ὅπως θάλεγε καὶ ἡ
λαϊκὴ μοῦσα.

Ἡ προσπάθεια εἶναι νὰ ὑποβαθ-
μισθῆ ἡ ἔννοια τῆς Πατρίδος, δηλ.
ἑνὸς συγκεκριμένου γεωγραφικοῦ
Χώρου, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὴ

γλώσσα τους, τὴ θρησκεία τους, τὰ
ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά τους, τὶς παραδό-
σεις τους καὶ πρὸ πάντων τὴν ἱστορία
τους!

Στὸ νέο αὐτὸ Σύστημα Διακυβερ-
νήσεως ἀπαγορεύεται τόσον ἡ θρη-
σκευτικὴ συνείδηση, ὅσο καὶ ἡ
ἐθνικὴ αὐτοσυνειδησία! Αὐτὸ τὸ σύ-
στημα ὀνομάζεται "Παγκοσμιοποί-
ηση" ἢ "Globalization"!

Ὑπάρχει, λοιπόν, ὅπως λέγουν
ὅσοι ἐρευνοῦν βαθύτερα τὴν σύγ-
χρονη κατάσταση, μία Παγκόσμια
Κυβέρνηση Σιωνιστικῆς (δηλ. Μασ-
σωνικῆς-Ἑβραϊκῆς) κατευθύνσεως,
ἡ ὁποία μὲ πολλοὺς τρόπους διευθύ-
νει σήμερα τὸν κόσμο!

Οἱ παράγοντες αὐτῆς τῆς Διακυ-
βερνήσεως εἶναι πίσω ἀπὸ κάθε το-
πικὴ ἢ διεθνοῦς σημασίας κρίση, εἴτε
οἰκονομικὴ λέγεται, εἴτε πολιτική, καὶ
πίσω ἀπὸ κάθε πολεμικὴ σύρραξη!

Ἡ ἐπιβεβαίωση ὅλων αὐτῶν τῶν
θεωριῶν μᾶς ἔρχεται μὲ τὸ χθεσινὸ
δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος "ΤΟ
ΒΗΜΑ" (26.10.14 σελ. 8).

Ἐκεῖ ἀναγράφονται καὶ τὰ ἑξῆς:
"Ὁ Μάγος τῆς Διπλωματίας Κίσινγ-
κερ θεωρεῖται ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπέ-
τρεψε στὴν Τουρκία νὰ καταλάβει τὴ
μισὴ Κύπρο, αὐτὸς ποὺ κρυβόταν πί-
σω ἀπὸ τὴ στήριξη τῆς Χούντας τῶν
Ἀπριλιανῶν… Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἐπηρεάσει τὶς
διεθνεῖς σχέσεις καὶ τὴ διεθνῆ πολι-
τικὴ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 20οῦ
αἰώνα".

Ὅσοι ἔχετε τὴν δυνατότητα ἀνα-
ζητῆστε καὶ διαβάστε ἕνα βιβλίο, ποὺ
ἔχει τίτλο "ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ
ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" καὶ τότε πολλὰ θὰ
καταλάβετε.

Ὅλα δὲ αὐτά, γιὰ νὰ ποῦμε μία λέ-
ξη ἀκόμη, προετοιμάζουν τὴν ἔλευ-
ση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος θὰ κυ-
βερνήσει τὸν κόσμο γιὰ ἕνα διάστη-
μα, ἔπειτα δὲ θὰ ἐπέλθει ἡ συντέλεια
τοῦ κόσμου, ἡ Μέλλουσα κρίση καὶ
Ἀνταπόδοση, ὁπόταν θὰ βασιλεύσει
ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός!

Γἰ αὐτὸ τὸ λόγο ἐμεῖς οἱ χριστια-
νοί, ποὺ πιστεύουμε στὸ Χριστὸ καὶ
ζοῦμε βιωματικὰ τὸ Νόμο Του, ὁμο-
λογοῦμε καὶ διακηρύσσουμε: "προσ-
δοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος".

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!
Οἱ Ἕλληνες ὅμως καθημερινὰ πε-
θαίνουν καὶ ἀφανίζονται! Ἀντιθέτως,
οἱ λεγόμενοι "οἰκονομικοὶ Μετανά-
στες" στὴ Χώρα μας -Μουσουλμάνοι
δὲ κατὰ τὸ θρήσκευμα- αὐξάνονται
καὶ πληθύνονται!

Ἔπειτα ἀπὸ λίγα χρόνια οἱ νέοι Κα-
τακτητές μας θὰ καθιερώσουν
ἐθνικὲς ἐπετείους γιὰ λογαριασμό
τους καὶ θὰ λένε: "28η Ὀκτωβρίου
…2034!

Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδος ἢ Ἡ κατά-
κτηση τῆς Εὐρώπης ἢ Ὁ θρίαμβος
τοῦ Ἰσλὰμ κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων
κ.λπ…".

Τὰ ἐγγόνια σας μπορεῖ τότε νὰ
εἶναι καὶ… "γιουσουφάκια"! Οὔτε
Ἑλληνόπουλα θὰ αἰσθάνoνται πιά,
οὔτε καὶ Ὀρθόδοξα χριστιανόπου-
λα!».

Σεβ. Αὐστρίας: «Ἐὰν χρειασθῆ, ὁ Ἑλληνισμὸς
θὰ ὑψώση ἐκ νέου τὸ ἀνάστημά του»

Συμφώνως πρὸς ἀνταπόκρισιν
τῆς «Ρομφαίας» ὑπὸ ἡμερομηνίαν
26ην Ὀκτωβρίου ἐκ τῆς Αὐστρίας:

«Μὲ πανηγυρικὴ δοξολογία στὸν
ἑλληνοορθόδοξο καθεδρικὸ Ναὸ
τῆς Ἁγίας Τριάδας στὴ Βιέννη καὶ
στὴ συνέχεια μὲ τρισάγιο στὴν
ἑλληνικὴ «πτέρυγα» στὸ ἱστορικὸ
Νεκροταφεῖο Ζὰνκτ Μὰρξ τῆς
αὐστριακῆς πρωτεύουσας, ὁ Ἑλλη-
νισμὸς τῆς Αὐστρίας τίμησε τὴν
ἐπέτειο τοῦ «Ὄχι» στὸ φασισμό,
στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1940.

Στὴ δοξολογία, τὴν ὁποία τέλεσε

ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας-Ἔξαρ-
χος Οὐγγαρίας καὶ Μεσευρώπης,
Ἀρσένιος, παρέστησαν ἐκπρόσωποι
τῶν ἑλληνικῶν καὶ κυπριακῶν
ἀρχῶν στὴν Αὐστρία, μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὴν πρέσβη τῆς Ἑλλάδας
Χρυσούλα Ἀλειφέρη, ἐκπρόσωποι
τῶν ὁμογενειακῶν φορέων, πολλὰ
μέλη τῆς ἑλληνικῆς παροικίας καὶ
φίλοι της Ἑλλάδας καὶ τῆς Κύπρου.

Στὸ χαιρετισμό του, ὁ Μητροπο-
λίτης Ἀρσένιος, ἀναφερόμενος στὴ
σημασία τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς
ἐπετείου τοῦ "Ὄχι" στὸν κατακτη-
τή, τόνισε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀγώνα
σήμερα, ὥστε στὴν Εὐρώπη νὰ βα-
σιλεύουν ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ἡ ἀγά-
πη, ἐνῶ κάλεσε σὲ ἑνότητα καὶ ὁμό-
νοια ἐνόψει τῶν κινδύνων ποὺ ἀντι-
μετωπίζει ὁ Ἑλληνισμός, παραπέμ-
ποντας στὶς πρόσφατες παραβιά-
σεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καὶ τῶν
κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Κύ-
πρου.

"Ἂν χρειαστεῖ θὰ ὑψώσουμε καὶ
πάλι τὸ ἀνάστημα καὶ τὴ φωνὴ, γιὰ
νὰ ὑπερασπίσουμε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια
τῆς πίστης, τῆς πατρίδας καὶ τῆς
ἐλευθερίας", τόνισε χαρακτηριστι-
κά, προσθέτοντας πὼς ὁ λαὸς στὴν
Ἑλλάδα ἔχει ἀγγίξει τὰ ὅρια του καὶ
γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ "ζητοῦμε ἀπὸ τὴν
Εὐρώπη νὰ ἀκούσει ἐπιτέλους τὰ
δίκαια αἰτήματά μας καὶ νὰ ἐφαρμο-
στοῦν οἱ δίκαιες ψηφισμένες ἀπο-
φάσεις γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο"».

Παρουσιάζουν τὸν νέον Μητροπολίτην Νέας 
Ἰωνίας - Φιλαδελφείας ὡς τὸν νέον Μακάριον
Μὲ τιμάς ἀναλόγους μὲ ἐκείνας αἱ

ὁποῖαι εἶχον σημειωθῆ κατὰ τὴν
ἐνθρόνισιν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδού-
λου, ἐνεθρονίσθη ὁ νέος Μητροπο-
λίτης Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας
κ. Γαβριήλ. Παρόντες εἰς τὴν ἐνθρό-
νισιν ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Ἀντ. Σα-
μαρᾶς, ὁ διευθυντὴς τοῦ πολιτικοῦ
γραφείου τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
κ. Παππᾶς, ὅλοι οἱ ὑπουργοί, οἱ ὁποῖοι
ἐκλέγονται εἰς τὴν Β  ́περιφέρειαν
Ἀθηνῶν, ὁ πρώην ὑπουργὸς Παιδεί-
ας κ. Ἀρβανιτόπουλος (ἐκλέγεται εἰς
τὸν Πειραιᾶ), ἡ πρώην ὑπουργὸς Παι-
δείας κ. Διαμαντοπούλου, ὁ δήμαρ-
χος Νέας Ἰωνίας, πολλοὶ Ἀρχιερεῖς
(ὅλων τῶν «τάσεων» τῆς Ἐκκλησίας),
Ἀρχιερεῖς ἀπὸ ἄλλας Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων, πολλοὶ
Ἱερεῖς καὶ πλῆθος πιστῶν. 

Εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τὸν
ὑπεδέχθη καὶ τὸν προσεφώνησεν ὁ
τοποτηρητὴς - πρώην Μητροπολίτης
Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ.
Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐζήτησε
νὰ «ἀγκαλιάση τὸν κλῆρον καὶ τὸν
λαὸν τῆς πτωχῆς Μητροπόλεώς του»
καὶ ἡ ἀνταπόδοσις πρὸς τὴν ἀγάπην
του θὰ εἶναι μεγάλη. Ὁ νέος Μητρο-
πολίτης ἐτόνισε τὴν ἀνάγκην «νὰ μὴ
ὑπάρχη πεινασμένος εἰς τὴν Ἱερὰν
Μητρόπολίν του». Ἀπευθυνόμενος
πρὸς τὸν δήμαρχον κ. Γκότση, ὁ
ὁποῖος προσέφερε δῶρα εἶπεν ὅτι
δὲν χρειάζονται δῶρα ἀλλὰ ἡ ἀγάπη
τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ. Ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τὰ
ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τῆς πε-
ριοχῆς, τονίζων ὅτι ἀπὸ τὴν Νέαν
Ἰωνίαν «πρωτοτραγούδησεν ὁ Καζα-
τζίδης» καὶ ἐπισημαίνων ὅτι εἰς τὴν
Νέαν Φιλαδέλφειαν ὑπάρχει τὸ γήπε-
δον τῆς ΑΕΚ, τὸ ὁποῖον θὰ ἐξυπη-
ρετῆ τὰς ἀνάγκας τῶν νέων, συνδέ-
ων τὸ γήπεδον μὲ τὴν προσπάθειαν
τὴν Ἐκκλησίας νὰ προσεγγίση τὴν
νεολαίαν. 

Ἡ μεγάλη παρουσία πολιτικῶν (ΝΔ
- ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ) εἰς τὴν ἐνθρόνισιν
ἔδωσε τὴν ἀφορμὴν δἰ ἀρνητικὰ
σχόλια εἰς βάρος τοῦ νέου Μητρο-
πολίτου, ὅπως ὅτι εἶναι ἕνας Ἱεράρ-
χης «διαπλεκόμενος» μὲ ἰσχυράς
διασυνδέσεις εἰς τὰ κόμματα καὶ εἰς
τὴν πολιτικήν, αἱ ὁποῖαι ἴσως τοῦ χρη-
σιμεύσουν διά τὴν ἀναρρίχησίν του
εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον
(εἶναι μόλις 38 ἐτῶν). Τὸ γεγονὸς
ἐσχολίασαν καὶ δημοσιογράφοι ρα-
διοφωνικῶν σταθμῶν, οἱ ὁποῖοι βλέ-
πουν εἰς τὸ πρόσωπόν του τὸν μελ-
λοντικὸν «διακομματικὸν» Ἀρχιεπί-
σκοπον Ἀθηνῶν. 

Ὁ δὲ δημοσιογράφος τοῦ Ἄλφα
98,9 (ἀνήκει εἰς τὸν ἐπιχειρηματίαν κ.
Κοντομηνᾶν) κ. Δῆμος Βερύκιος, ὁ
ὁποῖος ἀνέδειξε τὸ «σκάνδαλον» τοῦ
Βατοπαιδίου, ἐτόνισεν ὅτι εἰς τὸ πρό-

σωπον τοῦ νέου Ἱεράρχου τῆς Νέας
Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριὴλ
«ἀνατέλλει» διά τὴν Ἑλλάδα ὁ νέος
Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος. 

Ὁ «Ο.Τ.» σημειώνει: 
1ον) ὁ νέος Μητροπολίτης ἠγωνί-

σθη διά νὰ προωθηθοῦν αἱ διαδικασί-
αι διά τὴν ἀνέγερσιν τοῦ μουσουλ-
μανικοῦ τεμένους εἰς τὸν Βοτανικόν,
ὡς ἀνέγραψεν ἡ ἐφημερὶς Οὐάσιγ-
κτον Πόστ. 

2ον) Ὁ νέος Μητροπολίτης ὡς
Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
καὶ ἐπίσκοπος Διαυλείας ἦτο σχεδὸν
«ἐγκατεστημένος» εἰς τὸ Χίλτον, εἰς
τὸ ὁποῖον ἐπραγματοποίει συναντή-
σεις μὲ ἐπιχειρηματίας, προφανῶς
διά τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν οἰκονο-
μικῶν συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας,
ὡς ἀνέγραψεν ἡ ἐφημερὶς «ΤΑ ΝΕΑ»
ὀλίγον πρὸ τῆς ἐκλογῆς του εἰς τὸν
θρόνον τῆς Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλα-
δελφείας. 

3ον) Ὁ νέος Μητροπολίτης ἔχει
ἰσχυράς διασυνδέσεις μὲ τὸν πρώην
πρωθυπουργὸν κ. Γεώργιον Παπαν-
δρέου καὶ ἰσχυροτέρας μὲ τὴν πρώην
ὑπουργὸν Παιδείας κ. Ἄνναν Δια-
μαντοπούλου, ὡς ἐλέγετο ἀπὸ τῆς
ἐποχῆς τῆς παντοδυναμίας τοῦ κ. Γε-
ωργίου Παπανδρέου καὶ δὲν διεψεύ-
σθη ποτέ.

4ον) Ἕως σήμερον δὲν εἶναι
γνωστὸς ὁ Πατερικός του λόγος ἢ
δραστηριότητές του, διά τὴν ἐνίσχυ-
σιν τῆς δημοσίας εἰκόνος τῆς Ἐκκλη-
σίας. 

5ον) Λέγουν ὅτι χαίρει μεγάλης
ἐκτιμήσεως μεταξὺ τῶν Οἰκουμε-
νιστῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Φαναρίου, ἀλλὰ
ἕως σήμερον δὲν ἔχει ἐκφράσει δη-
μοσίως οἰκουμενιστικάς θέσεις. 

6ον) Ἔχει ἀποφοιτήσει ἀπὸ τὴν
Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν (1999) καὶ τὸ 2001 ἔλα-
βε μεταπτυχιακὸν δίπλωμα τοῦ Φρι-
βούργου τῆς Ἑλβετίας. 

7ον) Ἐχειροτονήθη τὴν 18ην Φε-
βρουαρίου 1996 διάκονος ὑπὸ τοῦ
πρώην Διαυλείας κ. Δαμασκηνοῦ
Καρπαθάκη καὶ τὴν 30ήν Μαΐου 2002
πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χρι-
στοδούλου. 

8ον) Τὸν «διεκδικοῦν» ὡς ἰδικὸν
των «ἄνθρωπον» τόσον οἱ ἐκκλησια-
στικοὶ παράγοντες τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ὅσον καὶ τοῦ σημερι-
νοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου. 

9ον) Φέρεται ἀποφασισμένος (ὑπὸ
Κληρικῶν τῆς Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλα-
δελφείας) νὰ προχωρήση εἰς ἀνακα-
τατάξεις εἰς τὴν ἐφημεριακὴν σύν-
θεσιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν, διά νὰ τοὺς
«ἐλέγξη» μὲ τὴν τοποθέτησιν ἄλλων
κληρικῶν εἰς τὴν «κεφαλὴν» τῆς δι-
οικήσεώς των. 

Γ.Ζ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΒΑΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

Ὁ χωρισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς «Φαναριώτας» καὶ «Μοσχοβίτας»
προβληματίζει τὸν Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεον

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπά-
κτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθε-
ος εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν δη-
μοσιογράφον κ. Μαρίαν Μπραου-
δάκη τῆς ἐφημερίδος «Παρασκή-
νιο» (ὑπὸ ἡμερομηνίαν 25ην Ὀκτω-
βρίου) ἐκφράζει: 1ον) τὸν προβλη-
ματισμὸν του διά τὴν μέλλουσαν
Πανορθόδοξον Σύνοδον τοῦ 2016,
διότι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι
«ὁμαδοποιοῦνται» εἰς δύο στρατό-
πεδα. Ἤτοι τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου 2ον) Τὴν ἐθνικὴν ἀνάγ-
κην διά ἑνότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, ἐπισημαίνων ὅτι τὰ δικαιώμα-
τα καὶ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἔχουν
καθορισθῆ μὲ καταστατικάς Πρά-
ξεις. 3ον) Τὸν «θαυμασμόν» του,
διά τὴν πολιτικὴν τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, τονίζων
ὅμως ὅτι ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι νὰ δίνη νόημα εἰς τὴν ζωὴν
τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἱκανοποιῆ
τὰς ψυχικάς ἀνάγκας του. Ὑπο-
γραμμίζει, κάτι τὸ ὁποῖον ἔχει ἐπι-
σημάνει καὶ ὁ «Ο.Τ.», ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν εἶναι φιλανθρωπικὴ ὀργά-
νωσις. Τὰ ἐπίμαχα σημεῖα τῆς συ-
νεντεύξεως ἔχουν ὡς ἀκολούθως: 

«Ὑπάρχει κάτι ποὺ σᾶς «φοβίζει»
περισσότερο στὴ διαδρομὴ γιὰ τὴ
διενέργεια τῆς Μεγάλης Πανορθό-
δοξης Συνόδου τοῦ 2016 στὴν
Κωνσταντινούπολη;

Δὲν πρόκειται γιὰ φόβο, ἀλλὰ γιὰ
προβληματισμὸ ἀπὸ γεγονότα ποὺ
διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας. Ἐκεῖνο ποὺ μὲ
προβληματίζει ὅσο προχωροῦμε
πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο
τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, ἡ
ὁποία προσδιορίζεται «ἐκτὸς ἀπρο-
όπτου» νὰ γίνει τὴν Πεντηκοστή

τοῦ 2016, εἶναι οἱ ὁμάδες μεταξὺ
τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅτι παρατη-
ροῦνται δύο κέντρα, ἡ Κωνσταντι-
νούπολη καὶ ἡ Ρωσία, πέριξ τῶν
ὁποίων συνασπίζονται οἱ ἄλλες
Ἐκκλησίες. Αὐτὸ εἶναι ἕνα πρόβλη-
μα, ποὺ δυστυχῶς -καὶ μακάρι νὰ
διαψευσθῶ- προέρχεται ἀπὸ πολι-
τικὲς σκοπιμότητες, ἐπηρεάζονται
ἀπὸ γεωπολιτικὲς ἐπιδιώξεις. Ἐλπί-
ζω νὰ ἐπικρατήσει νηφαλιότητα καὶ
ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα. Τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι πρωτό-
θρονο, ἔχει σαφέστατο συντονι-
στικὸ ρόλο καὶ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο
ἑνότητας ὅλων τῶν Ὀρθόδοξων
Ἐκκλησιῶν, γι' αὐτὸ ἀπαιτεῖται σε-
βασμὸς σὲ αὐτὸν τὸν θεσμό.

Ποιὰ ἡ θέση καὶ ὁ ρόλος τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας σὲ μία τόσο
σημαντικὴ Ὀρθόδοξη Σύναξη;

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μπορεῖ νὰ εἶναι καθορι-
στικὸς στὴν προετοιμασία τῆς Συν -
όδου. Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διαθέτει
ἰσχυρὸ θεολογικὸ δυναμικό, εὐπαί-
δευτους Μητροπολίτες καὶ καθη-
γητές, μὲ ἐπιστημονικὴ γνώση τῶν
θεμάτων καὶ ἐπάρκεια θεολογική.
Τὰ καλύτερα στελέχη τῶν ἄλλων
Ἐκκλησιῶν ἔχουν σπουδάσει στὴν
Ἑλλάδα καὶ πρέπει νὰ χρωστοῦν
εὐγνωμοσύνη σὲ αὐτήν. Ἔτσι, οἱ
ἀντιπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μας
μπορεῖ νὰ βοηθήσουν στὴν ἀρίστη
κατάρτιση τῶν κειμένων, ἀλλὰ καὶ
ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ
θὰ τὰ ἐπεξεργαστεῖ, μπορεῖ νὰ βοη-
θήσει γιὰ τὴν ἀρτιότερη ἐμφάνισή
τους.

Βρίσκετε ὅτι θὰ ὑπῆρχε... κάτι
παραπάνω, σὲ παρουσία ἢ δράση,
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀναλάβει ἡ
Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία σὲ αὐτὴ τὴν
κρίσιμη περίοδο γιὰ τὴ χώρα;

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἁπλῶς μία
φιλανθρωπικὴ ὀργάνωση ποὺ βοη -

θᾶ στὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ
κρίση. Βεβαίως, τὸ κάνει αὐτό, για-
τί ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ
ψυχὴ καὶ ἀπὸ σῶμα, ὁπότε ἔχει καὶ
ὑλικὲς ἀνάγκες, τὶς ὁποῖες δὲν
μποροῦμε νὰ παραβλέψουμε.
Ὅμως, τὸ κύριο ἔργο τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι νὰ δίνει νόημα στὴ ζωή
τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἱκανοποιεῖ τὶς
ψυχικές τους ἀνάγκες. Μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο προσφέρει πίστη, ἐλπί-
δα, ἀγάπη, ἐλευθερία, εἰρήνη κ.λπ.
καὶ ἀπαρτίζει τὴν ἑνότητα τοῦ
ἔθνους. Ἐπίσης, θεωρῶ πολύ σο-
βαρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ τὴν κρί-
σιμη περίοδο ὑπάρχει ἠρεμία καὶ
ἑνότητα μέσα στὴν Ἐκκλησία,
λόγῳ τῆς ἠρεμίας καὶ τῆς νηφαλιό-
τητας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ Πάσης Ἑλλάδος, κ. Ἱερωνύμου.
Ἀκόμη, θεωρῶ σημαντικὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μὲ τὴ
χαρισματικὴ προσωπικότητά του,
ἕλκυσε τὸν σεβασμὸ ὅλων τῶν πο-
λιτικῶν ἀρχηγῶν καὶ εἶναι τὸ ἑνο-
ποιητικὸ στοιχεῖο μεταξύ τους.
Αὐτὸ θὰ τὸ σημειώσει ὁ ἱστορικός
τοῦ μέλλοντος. 

Ἡ ἀγαστὴ συνεργασία μεταξὺ
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀνάγ-
κη, εἶναι ὑποχρέωση ἢ εἶναι ἁπλῶς
φυσικὸ ἐπακόλουθο;

Ὅλα αὐτὰ ποὺ λέτε προσδιορί-
ζουν τὴν ἑνότητα μεταξύ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ βά-
ση εἶναι τὰ καταστατικὰ κείμενα,
μὲ τὰ ὁποῖα ἔχει λόγο ὕπαρξης ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἐννοῶ
τὸν Συνοδικὸ Τόμο τοῦ 1850, μὲ
τὸν ὁποῖο δόθηκε ἡ αὐτοκεφαλία
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, καὶ
τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ 1928,
μὲ τὴν ὁποία δόθηκαν οἱ Μητροπό-
λεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐν
Ἑλλάδι στὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ τὶς διοικεῖ.
Ὅμως, πάνω ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση

καὶ τὸ φυσικὸ ἐπακόλουθο εἶναι
ἀνάγκη νὰ ὑπάρχει ἑνότητα μεταξὺ
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν γιὰ πολλοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς καὶ ἐθνικοὺς λό-
γους. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα πρέπει νὰ
ὑπάρχει, γιατί ἡ ἱστορία ἔχει ἀπο-
δείξει ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικὲς κρίσεις
προηγοῦνται τῶν ἐθνικῶν κρίσεων,
ὅπως ἔγινε τὴ δεκαετία τοῦ 70
στὴν Κύπρο. Ἀπὸ τὴν Ἱστορία πρέ-
πει νὰ διδασκόμαστε.

Ἀρνηθήκατε πρόσφατα τὴ μετά-
θεση στὴ Μητρόπολη Ἰωαννίνων
καὶ μαζὶ τὴ δυνατότητα νὰ βρε-
θεῖτε ταγὸς στὴ γενέτειρά σας.
Ποιὸς εἶναι ὁ βασικότερος λόγος
τῆς ἀπόφασης νὰ συνεχίσετε νὰ
διαποιμαίνετε στὴ Μητρόπολή σας;

Αὐτὴ εἶναι προσωπική μου ἐπι-
λογὴ καὶ πεποίθηση καὶ δὲν ἔχει
σχέση μόνον μὲ τὰ Ἰωάννινα, ἀλλὰ
γενικὰ μὲ τὴ μετάθεση, ἀφοῦ
ἀρνήθηκα στὸ παρελθὸν πολλὲς
προτάσεις γιὰ μετάθεσή μου σὲ με-
γάλες Μητροπόλεις. Θεωρῶ ὅτι ὁ
Μητροπολίτης δὲν εἶναι δημόσιος
ὑπάλληλος γιὰ νὰ μετατίθεται,
ἀλλὰ πνευματικὸς πατέρας, ὁ
ὁποῖος συνδέεται στενὰ μὲ τοὺς
χριστιανούς του, ποὺ εἶναι πνευμα-
τικά του παιδιά. Προσωπικά, δὲν μὲ
ἑλκύουν οὔτε τὰ χρήματα οὔτε ἡ
δόξα οὔτε κάτι ἄλλο ἐνδοκόσμιο.
Αἰσθάνομαι πληρότητα σὲ αὐτὸ
ποὺ κάνω, δὲν μοῦ λείπει κάτι, ἂν
καὶ δὲν διαθέτω τίποτε ὑλικό, ἀλλὰ
μὲ γεμίζει ἡ Ἀρχιεροσύνη, τὸ ποι-
μαντικὸ καὶ συγγραφικό μου ἔργο.
Μὲ ἐντυπωσιάζει ὅτι, ἀπὸ τὰ περί-
που 90 βιβλία ποὺ ἔγραψα στὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα, περίπου τὰ 70
ἀπὸ αὐτὰ μεταφράστηκαν σὲ 24
γλῶσσες. Αὐτὸ μὲ συγκινεῖ ἰδιαίτε-
ρα, γιατί φαίνεται ὅτι μεταφέρουν
κάποιο πανανθρώπινο καὶ παγκό-
σμιο μήνυμα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο
ἐπικοινωνῶ μὲ ἑκατομμύρια ἀν -
θρώπους ποὺ ζοῦν σὲ ὅλο τὸν κό-
σμο».

ΔΙΣ: Δὲν θὰ τελῆται Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καὶ Ἱερὸν
Μνημόσυνον διά ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τὴν ἀποτέφρωσιν

ΜΟΝΟΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΚΟΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΓΔΑΤΗΝ

Ἔχει ἐκτοπισθῆ τὸ 90% τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
ἀπὸ τὸ Ἰράκ, ἐπισημαίνει ὁ νέος Σεβ. Μητροπολίτης Βαγδάτης

• εισ την βασοραν εΧουν εκτοπισΘη ολαι αι ορΘοδοΞοι οικοΓενειαι υστερα απο τασ σΦαΓασ των Μελων των οικοΓενειων
των • η δυσισ δεν εΧει κουνησει το «δακτυλακι» τησ δια την προστασιαν των ορΘοδοΞων και των υπολοιπων Χριστιανων. 

Συμφώνως πρὸς δημοσίευμα τῆς
ἐφημερίδος «As-Safir» τοῦ Λιβά-
νου, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 18ην Ὀκτω-
βρίου, τὸ ὁποῖον ἀπέδωσεν εἰς τὰ
Ἑλληνικά, διά λογαριασμὸν τοῦ
διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου defence-
point ὁ κ. Σωτήριος Δημόπουλος, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Βαγδάτης καὶ
Κουβέϊτ κ. Χαζὶμ εἶναι πολὺ ἀπο-
γοητευμένος ἀπὸ τὰς διώξεις τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀλλὰ καὶ
τῶν πλανεμένων Χριστιανῶν, τονί-
ζων ὅτι ἡ Δύσις δὲν κάνει κάτι διά
τὴν παραμονὴν τῶν Χριστιανῶν εἰς
τὴν Μεσοποταμίαν καὶ ἰδιαιτέρως
διά τὴν παρουσίαν εἰς αὐτὴν τῶν
Ὀρθοδόξων. Συμφώνως πρὸς τὸ
δημοσίευμα:  

«Ὁ κ. Χαζὶμ ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ
ἀποστολή του θὰ μποροῦσε νὰ πά-
ρει θρυλικὴ διάσταση, καὶ ὅτι ἀπαι-
τεῖται μεγάλη προσπάθεια, γιὰ νὰ
ἐπουλωθοῦν οἱ πληγὲς τῶν Χρι-
στιανῶν στὴν ἀραβικὴ περιφέρεια,
ἰδιαίτερα στὴ Βαγδάτη καὶ στὸ ὑπό-
λοιπο Ἰράκ. Ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ ξε-
κινᾶ ἤδη ἀπὸ τὸ 1991, κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς εἰσβολῆς τοῦ Σαντὰμ Χου-
σεΐν στὸ Κουβέϊτ, καὶ συνεχίζεται
ἕως σήμερα μὲ διάφορες μορφές.
Ἡ ἀποστολὴ συνίσταται στὴν πα-
ροχὴ κατάλληλων συνθηκῶν γιὰ
τὴν ἀσφάλεια τῶν Χριστιανῶν στὸν
τόπο τους καὶ τὴ συνέχιση τῆς πα-
ρουσίας τους, ἰδιαίτερα τῆς Ὀρθό-
δοξης παρουσίας στὴ Μεσοποτα-
μία.

Ὁ κ. Χαζὶμ κατάγεται ἀπὸ τὴν πό-
λη Mhardeh στὴν ἐπαρχία τῆς Χάμα
τῆς Συρίας,  ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ πα-
τρίδα ἄνω τῶν 20 χιλιάδων Χρι-
στιανῶν. Εἶναι ὁ ἀνιψιὸς τοῦ ἀεί-
μνηστου Πατριάρχου Ἀντιοχείας
Ἰγνατίου Δ΄ καὶ κανονικὰ ἐπρόκει-
το νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν ἐπισκοπὴ
του πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἔτους,
ἀπὸ τὸν Πατριάρχη ποὺ τὸν διόρι-
σε στὴ θέση αὐτή, μὲ τὴ δικαιοδο-

σία καὶ τῆς ὀρθόδοξης ἐπισκοπῆς
τοῦ Κουβέϊτ.

Ὁ κ. Χαζὶμ τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ
μὴ ἀφεθοῦν οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰρὰκ
νὰ αἰσθάνονται μόνοι. Περιέγραψε
τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐκεῖ ἐνοριῶν ὡς
ἥρωες καὶ ἀληθινοὺς μαχητές,
μίας καὶ οὐδέποτε ἐγκατέλειψαν
τοὺς Ὀρθόδοξους κατοίκους,
ἀλλὰ νοιάζονταν γι’ αὐτοὺς καὶ ἐπε-
δίωκαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς
ἀνάγκες τους, παρὰ τὶς ἀντίξοες
συνθῆκες.

Ὁ κ. Χαζὶμ ἀποκάλυψε στὴν
«Ἂσ-Σαφὶρ» συγκλονιστικὰ στοι-
χεῖα γιὰ τὴν ὀρθόδοξη παρουσία
στὸ Ἰράκ. Μόνον 30 ἀπὸ τὶς 600
οἰκογένειες ἔχουν παραμείνει στὴν
Βαγδάτη, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἐκτοπί-
στηκαν μετὰ τὴν εἰσβολὴ στὸ Κου-
βέϊτ, καὶ στὴ Μοσούλη ὑπάρχουν
λιγότερες ἀπὸ 10 οἰκογένειες.

Στὴ Βασόρα ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες
οἰκογένειες ἔχουν ἐκτοπιστεῖ, ἔπει-
τα ἀπὸ τὶς σφαγὲς ποὺ ἔγιναν στὰ
μέλη τους καὶ τὶς ἀπειλὲς ποὺ  δέ -
χθηκαν. Στὴν πραγματικότητα, τὸ
90% τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
τοῦ Ἰρὰκ ἔχουν φύγει ἐξαιτίας τοῦ
χάους καὶ τῆς ἔλλειψης ἀσφάλειας
ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ χώρα, σὲ ὅλο τὸ
χρονικὸ διάστημα τῆς τελευταίας
γενιᾶς.

Ἡ κουρδική περιφέρεια
Ὁ κ. Χαζὶμ ἐλπίζει ὅτι ἡ Ἐρμπίλ,

στὴν κουρδικὴ περιφέρεια τοῦ
Ἰράκ, θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἕνα κα-
ταφύγιο γιὰ τοὺς Χριστιανούς,
καθὼς φαίνεται ὡς μία πολλὰ ὑπο-
σχόμενη περιφέρεια λόγῳ τοῦ με-
γέθους τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἐμπο-
ρικῶν ἐπενδύσεων, ποὺ πραγματο-
ποιοῦνται ἐκεῖ. Ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι «κα-
λωσορίζει ὅλους τούς γιούς μας
ποὺ μετακινοῦνται σ’ αὐτὴν ἀπὸ τὸ
Ἰράκ, τὴ Συρία καὶ τὸ Λίβανο»,
ὅπως δηλώνει ὁ Χαζίμ.

Ὁ κ. Χαζὶμ λέει πὼς «τὸ Ὀρθό-

δοξο δόγμα ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴν
ἰρακινὴ νομοθεσία καὶ τὸ σύντα -
γμα. Ἡ κατάστασή μας εἶναι ἴδια μὲ
αὐτὴ στὸ Λίβανο καὶ στὴ Συρία.
Ἔχουμε δύο Ἐκκλησίες, ἕνα Σχο-
λεῖο, ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τὰ ἐξέχον-
τα σχολεῖα τῆς Βαγδάτης, Οἶκο
Εὐγηρίας, Ὀρφανοτροφεῖο, καὶ
ἕνα κέντρο γιὰ ἀθλητικές, πολιτι-
στικὲς καὶ μορφωτικὲς δραστηριό-
τητες».

Καὶ συνέχισε: «εἶναι δύσκολο νὰ
μιλήσω ἐκ τοῦ μακρόθεν γιὰ τὴν
ἐπικρατοῦσα κατάσταση. Μόλις
φθάσω ἐκεῖ καὶ ἐξετάσω τὴν  πρα -
γματικὴ κατάσταση θὰ εἶμαι σὲ θέ-
ση νὰ θέσω τὶς στρατηγικές μας
καὶ νὰ προσδιορίσω τὶς προτεραι-
ότητες, ποὺ θὰ ἐξυπηρετήσουν
τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς ἐνορίες
μας, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσω νὰ πα-
ραμείνουν στὴν πατρίδα τους. Ἡ
ἐπιστροφή, ὅσων ἔχουν ἐκτοπιστεῖ,
στὶς οἰκίες τους ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
πολιτικὴ κατάσταση καὶ τὸ αἴσθημα
ἀσφάλειας. Δὲν μποροῦμε νὰ πα-
ροτρύνουμε κάποιον νὰ ἐπιστρέψει
σὲ συνθῆκες ἐξελισσόμενου πολέ-
μου σὲ διάφορες περιοχὲς τοῦ
Ἰράκ».

Ἡ στάσις τῆς Δύσεως
Σχετικὰ μὲ τὸ ἐρώτημα ἐὰν ἡ

Δύση συμβάλλει στὴν ἐκκένωση
τοῦ Ἰρὰκ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς
λόγῳ τῶν διευκολύνσεων ποὺ
τοὺς παρέχει, ὁ κ. Χαζὶμ εἶπε: «Δὲν
εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Δύση διευκολύ-
νει τὴν μετανάστευση τῶν Χρι-
στιανῶν. Γνωρίζω πολλοὺς Χρι-
στιανούς, καὶ Ὀρθοδόξους ἰδιαίτε-
ρα, ποὺ πῆγαν σὲ πρεσβεῖες καὶ δὲν
πῆραν βίζα. Ἄλλοι κατέφυγαν στὰ
Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ ἄλλους διε-
θνεῖς ὀργανισμοὺς μὲ σκοπὸ νὰ με-
ταναστεύσουν καὶ οὔτε αὐτὸ προ-
χώρησε».

Ὁ κ. Χαζὶμ πιστεύει ὅτι οἱ Χρι-
στιανοὶ σφαγιάζονται στὸ Ἰρὰκ καὶ
ἡ Δύση δὲν σηκώνει τὸ δακτυλάκι

της, γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσει.
Ὅ,τι ἔκανε ἡ Γαλλία ἦταν ἁπλὰ
«ἀπὸ ὑποχρέωση». Ὁ ἀνησυχίες
τοῦ κ. Χαζὶμ δὲν περιορίζονται στὴν
πιθανότητα ἀρνητικῶν ἐξελίξεων
στὴν παρουσία τῶν Χριστιανῶν στὸ
Ἰράκ. Ὁ φόβος του ἐπεκτείνεται
γιὰ ἀνάλογες ἐξελίξεις σὲ ὅλη τὴν
ἀραβικὴ περιφέρεια.

Ὄχι εἰς τόν πανικόν
Μᾶς εἶπε πώς ἀνησυχεῖ γιὰ τὸν

πολιτισμὸ τῆς Μεσοποταμίας καὶ
τοῦ Εὐφράτη: «Ἐμεῖς ἔχουμε μία
ἰσχυρὴ κληρονομιά, πρὶν καὶ ἀπὸ
τὸν Χριστιανισμὸ καὶ κατὰ τὴ διάρ-
κεια τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ
Ἰσλάμ. Αὐτὴ ἡ κληρονομιὰ εἶναι σὲ
κίνδυνο καὶ ἐμεῖς τὸ βλέπουμε μέ-
σα καὶ ἀπὸ τὶς παραβιάσεις ποὺ γί-
νονται στοὺς Ναοὺς καὶ σὲ ἄλλους
χώρους λατρείας. Φοβόμαστε γιὰ
τὴν κουλτούρα τῆς ἀποδοχῆς καὶ
τῆς συνύπαρξης, ἐπειδὴ εἶναι ἐπί-
σης σὲ κίνδυνο.

Δὲν πιστεύω ὅτι ἡ διαίρεση εἶναι
ἡ ὀρθὴ ὁδὸς τῆς σκέψης, καθὼς
καὶ τὸ Ἰσλὰμ βρίσκεται σὲ κίνδυνο.
Δὲν πιστεύω ὅτι ἡ σημερινὴ
ἐκστρατεία εἶναι μόνον ἐνάντια
στοὺς Χριστιανοὺς. Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι
μία ἀποκλίνουσα θρησκεία ποὺ ἐπί-
σης ἀπειλεῖται». Ὁ κ. Χαζὶμ παρ’
ὅλους τούς κινδύνους προτρέπει
νὰ μὴ ἐπικρατήσει πανικός.

«Εἴμαστε βασικὸ συστατικό τοῦ
πολιτισμοῦ τῆς περιοχῆς. Ἀπει-
λοῦνται Χριστιανοὶ καὶ Μουσουλ-
μάνοι, ὅλων τῶν κλάδων Θὰ μετα-
φέρω τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ στὸ ποί-
μνιό μου στὴ Βαγδάτη καὶ στὸ Κου-
βέϊτ: Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον,
μετά σοῦ γὰρ εἰμί. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν,
καὶ ὑμᾶς διώξουσιν. Δὲν θὰ φοβη-
θοῦμε, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἡ πρώτη
φορά στὴν ἱστορία ποὺ συμβαίνει
κάτι τέτοιο. Θὰ μείνουμε, ὅσο ἡ πί-
στη παραμένει καὶ ὅσο ὁ Θεὸς μας
ὑπάρχει θὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ
εἴμαστε παρόντες».

Ὑπεσχέθη λύσεις ὁ ὑπουργὸς κ. Ἀ. Λοβέρδος
εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρη-

σκευμάτων κ. Λοβέρδος ἐπεσκέφθη
τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Κρήτης
καὶ τὴν ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης. Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνω-
σιν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου,
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 30ήν Ὀκτωβρίου:

«Ὁ κ. Ὑπουργὸς συναντήθηκε μὲ
τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.
Εἰρηναῖο, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς
Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, παρόντων καὶ τῶν Σε-
βασμιωτάτων Συνοδικῶν Ἀρχιερέ-
ων Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακα-
ρίου καὶ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλί-
ου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέου, ὡς καὶ
τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Κυρίλλου Δια-
μαντάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς
Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου.

Κατὰ τὴ συνάντηση αὐτή, ἡ ὁποία
πραγματοποιήθηκε σὲ ἰδιαίτερα
ἐγκάρδιο κλῖμα, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος μετέφερε
στὸν κ. Ὑπουργὸ τὶς εὐχὲς ὅλων
τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων τῆς Μεγαλονή-

σου καὶ τὸν εὐχαρίστησε ἐκ μέρους
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καὶ προσω-
πικῶς γιὰ τὴν πρόσφατη ψήφιση
εὐεργετικῶν νομικῶν διατάξεων
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρη-
σκευμάτων γιὰ τὴν Ἐκκλησία Κρή-
της, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ μετο-
νομασία τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησια-
στικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρή-
της σὲ «Πατριαρχικὴ Ἀνωτάτη
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Κρήτης»
καὶ τῆς Μέσης Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς Χανίων Κρήτης σὲ «Πα-
τριαρχικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ
Κρήτης».

Ὁ κ. Ὑπουργὸς διαβεβαίωσε τὸν
Σεβ. Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου, ὅτι σὲ ἐπικείμενο
Νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας καὶ Θρησκευμάτων, θὰ κατα-
τεθοῦν, ἐπίσης, τροπολογίες, ποὺ
θὰ ἐπιλύουν χρονίζοντα θέματα δε-
καετιῶν νομοκανονικῆς φύσεως, τὰ
ὁποῖα θὰ βοηθήσουν καὶ θὰ διευκο-
λύνουν περαιτέρω τὴν ἀνάπτυξη
τοῦ ἔργου τῶν διαφόρων δομῶν καὶ
τομέων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης».

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Α. ΛΟΒΕΡΔΟΥ
«Ἐλιποτάκτησαν» ἀπὸ τὰς ἐκδηλώσεις 

διὰ τὴν ἐπέτειον τοῦ «ΟΧΙ» οἱ πολιτικοί
• επικριτικα σΧολια εναντιον των αρΧηΓων

τησ νδ και συριΖα υπο κεντροδεΞιασ εΦηΜεριδοσ
Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας, κεν-

τροδεξιά, σοσιαλιστική, ἀριστερὰ καὶ
κομμουνιστικὴ ἐλιποτάκτησεν ἀπὸ
τὰς ἐκδηλώσεις διά τὴν ἐπέτειον τοῦ
«ΟΧΙ 1940», ἀκριβῶς, ὅπως τὸ
ἔπραξαν καὶ κατὰ τὸν δεκαπενταύ-
γουστον, διά τὰς πανηγυρικάς καὶ
θρησκευτικάς ἐκδηλώσεις, διά τὴν
κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἶναι
συνδεδεμένη μὲ τὰ ἡρωϊκὰ ἔπη τῶν
Ἑλλήνων. 

Τὴν ἀπουσίαν τῶν πολιτικῶν ἀπὸ
τὰς ἐκδηλώσεις διά τὴν ἀπελευθέρω-
σιν τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τοὺς
Τούρκους, αἱ ὁποῖαι τελοῦνται κατ᾽
ἔτος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐστηλί-
τευσε μὲ πολὺ εὐστόχους δηλώσεις ὁ
Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ
ὁποῖος ἐχρησιμοποίησε τὴν λέξιν
«Ντροπή», διά τὸν πολιτικὸν κό-
σμον. Ὅλαι σχεδὸν αἱ ἐφημερίδες καὶ
ἰδιαιτέρως τῆς κεντροδεξιᾶς παρα-
τάξεως κατήγγειλαν τὴν ἀπουσίαν
τοῦ ὑπουργοῦ (Α-Παιδείας καὶ Α-
Θρησκείας) κ. Ἀνδρέου Λοβέρδου
ἀπὸ τὴν δοξολογίαν, τὴν ὁποίαν ἐτέ-
λεσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.
Ἱερώνυμος εἰς τὸν προσωρινὸν Μη-
τροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίου Διονυσίου
Κολωνακίου μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
ἔντονον δυσφορίαν τοῦ ὑπουργοῦ, ὁ
ὁποῖος ὑπεστήριξε πὼς δὲν τὸν ἐνη-
μέρωσαν ὅτι εἶχεν ὑποχρέωσιν νὰ με-
ταβῆ καὶ νὰ παρακολουθήση τὴν δο-
ξολογίαν. Ἡ πλέον σκληρὴ εἰς τὰς
ἐπικρίσεις της ἦτο ἡ ἐφημερὶς
«Ἐλεύθερη Ὥρα», ἡ ὁποία τὸν κατω-
νόμασεν ὅτι ὡς δικηγόρος εἶχεν ὑπερ -
ασπισθῆ εἰς τὰ δικαστήρια τὴν αἵρε-
σιν τῆς Σαηεντολογίας. 

Ἡ ἐφημερὶς «δημοκρατία», διά
ἄρθου τοῦ κ. Ἐμμανουὴλ Κοττάκη,
ἐμπείρου, ἐγκύρου δημοσιογράφου
μὲ μεγάλας διασυνδέσεις εἰς τὰ «ρε-
τιρὲ» τῆς Καραμανλικῆς ΝΔ καὶ
συγγραφέως πολιτικῶν βιβλίων, ἐπι-
κρίνει τοὺς Ἀρχηγοὺς τῆς ΝΔ καὶ
ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Ἀντ. Σαμαρᾶ καὶ Ἀλ.
Τσίπρα, τονίζουσα ὅτι ἀπουσίαζαν
ἀπὸ τὰς ἐκδηλώσεις τῆς 28ης Ὀκτω-
βρίου, προβάλλοντες διάφορα προ-
σχήματα, ἀλλὰ ὅταν πρόκειται διά
γάμους ἐπωνύμων ἢ κομματικάς
ἐκδηλώσεις ἔχουν χρόνον καὶ παρί-
στανται. 

Τὸ ἄρθρον 
Τὸ ἄρθρον τοῦ κ. Ἐμ. Κοττάκη εἰς

τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία» ὑπὸ
τὸν τίτλον «ἐθνικὴ ἀγγαρεία» (30ῆς
Ὀκτωβρίου), ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προσεγ-
γίζουμε ὡς λαὸς τὴν ἐθνικὴ μνήμη
ἀποτελεῖ τὸ μέτρο τῆς αὐτογνωσίας

μας. Γιὰ δὲ τοὺς πολιτικοὺς συνιστᾶ
τὸ μέτρο τῆς ἡγεσίας. Ἂν δὲν ἐνδια-
φέρεσαι νὰ μάθεις ποιοί σοῦ παρέ-
δωσαν τὴν σκυτάλη, ὑπὸ ποῖες
συνθῆκες, εἶναι ἀδύνατον νὰ κατα-
λάβεις ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι, τί ἐκπροσω-
πεῖς καὶ ποῦ πᾶς. Ἡ φετινὴ ἐπέτειος
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἦταν ἡ πρώτη
μετὰ ἀπὸ χρόνια ποὺ ἀποκόμισα τὴν
αἴσθηση ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι χαμένο
καὶ τὸ ἔχουμε χάσει ὅλοι μαζὶ. Δυσ -
τυχῶς ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρεωκοπήσει
μέσα μας καὶ αὐτὴ ἡ χρεωκοπία εἶναι
ὀδυνηρότερη καὶ ἀπὸ στάση πλη-
ρωμῶν. Τὰ λεφτὰ ξαναγίνονται, οἱ
συνειδήσεις δύσκολα ξαναχτίζονται.
Γιὰ νὰ μὴν ἀοριστολογῶ, ἐξηγοῦμαι.
Ξεκινῶ μὲ τὴν κυβέρνηση: Καλὸς σά-
κος τοῦ μπὸξ ὁ Λοβέρδος, ἀλλὰ νὰ
λέμε ὅλη τὴν ἀλήθεια: Εἶναι ἡ τρίτη
χρονιὰ ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν
πῆγε σὲ παρέλαση. Τὰ ἐπιχειρήματα
τὰ ξέρω. ''Πιθανὰ ἐπεισόδια'', τὸ
πρῶτο. Μία τέτοια μέρα εἶναι εὐκαι-
ρία, γιὰ νὰ πάρει μία ἀνάσα ἀπὸ τὴν
ἐντατικὴ ἄσκηση τῶν καθηκόντων
του, τὸ δεύτερο. Τὰ ἀκούω, σωστὰ
εἶναι, ἀλλὰ δὲν τὰ δέχομαι. Ὅταν
ἔπρεπε νὰ πάει στὸ γάμο γόνου
γνωστῆς ναυτιλιακῆς οἰκογένειας,
μία χαρὰ μπόρεσε, καμία κούραση.
Πᾶμε τώρα στὴν ἀντιπολίτευση.
Ἐξαφανισμένος καὶ ὁ Τσίπρας! Ἂν
ἦταν καμία ἐπέτειος γιὰ τὸν Τσὲ Γκε-
βάρα , θὰ μᾶς τάραζαν στὶς ἀνακοι-
νώσεις. Ἡ Ἀριστερὰ μοιάζει τσακω-
μένη μὲ τὴν ἔννοια ''Ἔθνος''. Τοπικὴ
Αὐτοδιοίκηση; Στὴν κοσμάρα της! Οἱ
Δήμαρχοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ παριστάνουν
τοὺς ἐπαναστάτες. Τὴν μία ὁρκίζον-
ται στοὺς Κορυσχάδες ἀντὶ γιὰ τὸ
Σύνταγμα, τὴν ἄλλη μεταδίδουν
ἐμβατήρια τοῦ ΕΑΜ ἀντὶ τοῦ ἐθνι-
κοῦ ὕμνου, χειμαδιὸ. Κάθε Δῆμος καὶ
συνιστῶσα!

Στούς συνδικαλιστὲς τώρα. Τὰ
ἔχουν μπερδέψει: Ἡ παρέλαση δὲν
εἶναι διαδήλωση. Αὐτοὶ ἐπειδὴ δὲν
ἔχουν κόσμο στὶς διαδηλώσεις πᾶνε
στὶς παρελάσεις, γιὰ νὰ τὸν βροῦν.
Κλείνω μὲ τὴν τηλεόραση: Mega, An-
tenna οὔτε τὰ προσχήματα. Οὔτε ται-
νία ἐποχῆς! Ὁ Alpha ἔδειξε ταινία γιὰ
τὸν Ἐμφύλιο!! Γιὰ νὰ μὴ ξυπνήσει ὁ
ἀντιγερμανισμὸς, ὑποθέτω. Μόνο ὁ
Μαστοράκης ἔσωσε τὴν τιμὴ τῆς τη-
λεόρασης προβάλλοντας μία συγκι-
νητικὴ συνέντευξη γιὰ τὴν ἀπαγωγὴ
τοῦ στρατηγοῦ Κράϊπε μὲ τὸν Πάτρικ
Λὴ Φέρμορ (οὐδέποτε τὸν τιμήσαμε
μὲ μεγαλόσταυρο, ἂν ἦταν κανὰς
κολλητὸς...) καὶ τὴν κρητικὴ ὁμάδα
του. Ζητῶ ἀπὸ ὅλους ὅσοι νομίζουν
ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις μνήμης εἶναι
ἐθνικὴ ἀγγαρεία τὸ ἑξῆς: Νὰ διαβά-
σουν τὸ δελτίο κυκλοφορίας τῆς
''δημοκρατίας'' ποὺ ἔκανε δῶρο τὴν
σημαία καὶ νὰ μελετήσουν τὴν τηλε-
θέαση τῆς παρέλασης... Ἴσως ἀνα-
θεωρήσουν».

Ἐπίσκεψις
τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου

εἰς τὴν Κέρκυραν
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.

Βαρθολομαῖος θὰ πραγματοποιήση
ἐπίσημον εἰρηνικὴν ἐπίσκεψιν εἰς
τὴν Κέρκυραν, (εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάρ-
χει ἔντονον τὸ Παπικὸν στοιχεῖον),
εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἀναγορευθῆ εἰς
ἐπίσημον διδάκτορα τοῦ Ἰονίου Πα-
νεπιστημίου. Αἱ τοπικαὶ ἀρχαὶ καὶ ἡ
Ἱερὰ Μητρόπολις προετοιμάζουν,
συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα τὸ
ὁποῖον ἐξεδόθη, ἐντυπωσιακὴν ὑπο-
δοχὴν καὶ ἐντυπωσιακάς ἐκδηλώ-
σεις. Ἡ ἐπίσκεψις θὰ ἀρχίση τὴν
10ην Δεκεμβρίου καὶ θὰ ὁλοκλη-
ρωθῆ τὴν 13η τοῦ ἰδίου μηνός.
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Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος μὲ ἐγκύκλιόν της καταγ-
γέλλει τὴν προσπάθειαν τῆς πολιτεί-
ας νὰ ἀποθρησκευτικοποιήση πᾶ -
σαν πτυχὴν τῆς ζωῆς μὲ τὴν ἀποτέ-
φρωσιν τῶν νεκρῶν, τονίζουσα ὅτι
ἐκεῖνος ἢ ἐκείνη ποὺ ἐδήλωσεν ὅτι
ἐπιθυμεῖ τὴν ἀποτέφρωσίν του αὐτο-
μάτως τίθεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας καὶ
δὲν θὰ τελῆται Νεκρώσιμος Ἀκολου-
θία καὶ Ἱερὸν Μνημόσυνον ὑπὲρ
αὐτοῦ. Ὁλόκληρος ἡ ἐγκύκλιος τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ
ἀφορμή τό νέο νομοθετικό καθε-
στώς γιά τήν ἀποτέφρωση νεκρῶν,
σύμφωνα μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ
Νόμου 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό
Σχέδιο Ἀθήνας – Ἀττικῆς καὶ ἄλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156/1-8-2014, τ.
Α΄), κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς
14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐπελή-
φθη καί τοῦ ζητήματος τούτου καί
ἀπεφάσισε νά σᾶς ἐνημερώσει περί
τῶν κανονικῶν συνεπειῶν ἀπό τήν
ἀποτέφρωση τοῦ σώματος.

Μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου
4277/2014 ὁ νομοθέτης δέν λαμβά-

νει ὑπ' ὄψιν τίς θρησκευτικές πεποι-
θήσεις τοῦ νεκροῦ. Ἐάν ὁ θανών
δέν εἶχε ἐκφρασθεῖ ἐν ζωῇ περί τῆς
μετά θάνατον ἐπιθυμίας ταφῆς ἤ
ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματός του, ἡ
ἀποτέφρωση δύναται νά λάβει χώρα
μέ μόνη τή δήλωση τοῦ/τῆς συζύγου
ἤ «συντρόφου», μετά τοῦ/τῆς ὁποί-
ου/ας ἔχει συνάψει «σύμφωνο συμ-
βίωσης», ἤ τή δήλωση τῶν συγ-
γενῶν πρώτου ἤ δευτέρου βαθμοῦ.

Τοῦτο, κύημα τοῦ συγχρόνου
μηδενιστικοῦ τρόπου ζωῆς καί τῆς
τάσεως πρός ἀποθρησκευτικοποί-
ηση κάθε πτυχῆς καί ἐκφάνσεως
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ
ἐκ προοιμίου καταστρατήγηση τῶν
θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ
κεκοιμημένου μέλους τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἔλλειψη σεβασμοῦ καί φρον-
τίδος πρός τό ἀνθρώπινο σῶμα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται γιά τά
μέλη Της τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώ-
ματος, διότι τοῦτο εἶναι ναός τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19),
στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ κατ'
εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ πλα-
σθέντος ἀνθρώπου (Γεν. 1, 24), καί
περιβάλλει αὐτό μέ σεβασμό καί τι-

μή ὡς ἔκφραση ἀγάπης πρός τό κε-
κοιμημένο μέλος Της καί ὡς ἐκδή-
λωση πίστεως στήν κοινή πάντων
ἀνάσταση.

Κατόπιν τούτου, ἡ Διαρκής Ἱερά
Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ἐνημερώ-
σει, στό πλαίσιο τῆς ἀγρύπνου ποι-
μαντικῆς φροντίδος Της, τό εὐσε-
βές Αὐτῆς πλήρωμα, κληρικούς καί
λαϊκούς, γιά τίς ἀκόλουθες κανονι-
κές συνέπειες τῆς ἀποτεφρώσεως
τοῦ σώματος:

-Ἡ ἀποτέφρωση τοῦ σώματος
δέν εἶναι σύμφωνη πρός τήν πράξη
καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά
θεολογικούς, κανονικούς καί ἀν -
θρω πολογικούς λόγους.

-Πρός ἀποφυγήν οἱασδήποτε θε-
ολογικῆς, κανονικῆς καί ἀνθρωπο-
λογικῆς ἐκτροπῆς, ἀπαραίτητος
εἶναι ὁ σεβασμός τῶν θρησκευ-
τικῶν πεποιθήσεων καί ἡ διακρίβω-
ση τῆς οἰκείας βουλήσεως τοῦ κε-
κοιμημένου καί ὄχι ἡ βούληση ἤ ἡ
δήλωση τῶν οἰκείων του.

-Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγμέ-
νως οἰκειοθελῶς ἐδήλωσε τήν ἐπι-
θυμία περί καύσεως τοῦ σώματός
του, δηλώνει τήν αὐτονόμησή του

καί ὡς ἐκ τούτου δέν τελεῖται Νε-
κρώσιμος Ἀκολουθία καί Ἱερό
Μνημόσυνο ὑπέρ αὐτοῦ.

Παρά ταῦτα, ἐπαφίεται στήν ποι-
μαντική σύνεση καί τήν διακριτική
εὐχέρεια τοῦ οἰκείου Μητροπολί-
του ἡ τέλεση ἁπλῶς Τρισαγίου.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι
τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυ-
ρίῳ, διατελοῦμεν μετ᾽ ἀγάπης.

Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ,
Πρόεδρος. Ὁ Σταγῶν καί Μετεώ-
ρων Σεραφείμ. Ὁ Περιστερίου
Χρυσόστομος. Ὁ Κεφαλληνίας
Σπυρίδων. Ὁ Καλαβρύτων καί
Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος. Ὁ Τρίκκης
καί Σταγῶν Ἀλέξιος. Ὁ Καρπενησί-
ου Νικόλαος. Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου
Εὐστρατίου Ἱερόθεος. Ὁ Γουμε-
νίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκά-
στρου Δημήτριος. Ὁ Βεροίας, Να-
ούσης καί Καμπανίας Παντελεή-
μων. Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος
καί Σουφλίου Δαμασκηνός. Ὁ
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί
Κονίτσης Ἀνδρέας. Ὁ Ξάνθης καί
Περιθεωρίου Παντελεήμων. Ὁ
Ἀρχιγραμματεύς, ὁ Μεθώνης Κλή-
μης».


