
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ
ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου, Κωνσταντίνου νεομάρτυρος τοῦ Ὑδραίου, Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ ΕΤΟΣ ΝΔ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2045

ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ κατωτέρω τὴν πολὺ
ἐνδιαφέρουσαν ὁμιλίαν τοῦ Σεβ. Πει-
ραιῶς κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ Ἰνστιτοῦτον Γε-

ωπολιτικῶν Μελετῶν «Ἐθνικὴ Ἀναδημιουρ-
γία», κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνέλυσε τοὺς στόχους
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τῆς «Νέας Τάξεως
Πραγμάτων» ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἐναντὶον τῆς
Χριστιανικῆς Εὐρώπης. Ἀνέδειξε παραλλήλως
τὸν ρόλον τῆς Μασονίας, τῆς Μπίλντερμ-
περγκ, τῆς Νεοειδωλολατρίας, τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, τῆς Οἰκολογίας, τοῦ Παπισμοῦ, τῶν Προ-

τεσταντῶν καὶ τοῦ Ἰσλαμικοῦ φονταμενταλι-
σμοῦ καὶ τὸν ρόλον τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Θράκην.

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ὁμιλίας ἔχει ὡς ἀκο-
λούθως:

«Α) Η «ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»
Τίς τελευταῖες δεκαετίες ὅλο καί περισσότε-

ρο γίνεται λόγος γιά «Νέα Ἐποχή», γιά «Νέα Τά-

ξη Πραγμάτων» καί γιά
«Παγκοσμιοποίηση». Ὁ
ὅρος «Νέα Ἐποχή» χρησιομοποιεῖται πλέον
εὐρέως σέ κάθε φάσμα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς,
ἀκόμη καί τῆς θρησκείας. Ὅλοι μας ἔχουμε
ἀκούσει, μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε., συνθήματα, ὅπως
«Νέα Ἐποχή» στήν πολιτική, «Νέα Ἐποχή» στήν
παιδεία, «Νέα Ἐποχή» στήν ὑγεία, «Νέα Ἐποχή»
στά φάρμακα, «Νέα Ἐποχή» στά τρόφιμα, «Νέα

Ἐποχή» στήν ἱστορία,
«Νέα Ἐποχή» στίς σχέ-

σεις μεταξύ τῶν κρατῶν, «Νέα Ἐποχή» στίς
σχέσεις μεταξύ τῶν «Ἐκκλησιῶν» καί τῶν θρη-
σκειῶν κ.ο.κ. Ἔχουμε, ὅμως, ἀναρωτηθεῖ ποτέ
τί εἶναι αὐτή ἡ «Νέα Ἐποχή» ἤ δεχόμαστε ἀκρί-
τως ὅ,τι μᾶς πλασάρουν οἱ νεοεποχίτες καί νε-
οταξίτες διατάκτες τῶν Μ.Μ.Ε.;

Ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή», βασίζεται σέ μιά

παλαιά σκέψη, πού συναντᾶται σέ ἐξωχριστια-
νικές θρησκεῖες. Πρόκειται γιά μιά ἄποψη τῆς
ἀστρολογίας, ὅτι δῆθεν κάθε 2.000 περίπου
χρόνια εἰσέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα σέ μιά «Νέα
Ἐποχή». Ἡ προηγούμενη ἦταν, λένε, ἡ Ἐποχή
τῶν Ἰχθύων, ἡ ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τώρα
εἰσερχόμαστε στή «Νέα Ἐποχή», στήν «Ἐποχή
τοῦ Ὑδροχόου», μιά δῆθεν χρυσή ἐποχή γιά
τήν ἀνθρωπότητα. Ὁ Χριστιανισμός θά τεθεῖ

στό περιθώριο τῆς Ἱστορίας. Θά ἔρθουν νέες
ἀλήθειες. Θά τίς φέρει ὁ «μεσσίας» ἤ Χριστός
τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ Ἁγία Γραφή, ὅμως, μᾶς
προειδοποιεῖ ὅτι ὅποιος ἔρθει μετά τόν Κύριό
μας Ἰησοῦ Χριστό μέ τήν ἀξίωση νά λατρευτεῖ
ὡς Χριστός, θά εἶναι ψεύτικος Χριστός, δηλα-
δή, Ἀντίχριστος. Καί μόνον αὐτά, βέβαια,
ἀρκοῦν, γιά νά καταλάβει κανείς ὅτι ἡ λεγομέ-
νη «Νέα Ἐποχή» εἶναι ἀντίθετη καί ἀσυμβίβα-
στη μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας.

Αὐτοί πού κατευθύνουν τό ἀντίχριστο, ἄθεο
καί ἐκκλησιομάχο κίνημα τῆς λεγομένης «Νέας

Ἐν ὀνόματι τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων»

Οὐσιαστικῶς διακηρύσσει ὅτι δὲν προτίθεται νὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὰς αἱρέσεις τοῦ Πρωτείου καὶ τοῦ Ἀλαθήτου

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ
ΠΑΠΑ: «ΑΣΘΕΝΗΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Κρατιδίου τοῦ
Βατικανοῦ, αἱρεσιάρχης Πάπας,
προκαλεῖ ὁλόκληρον τὴν Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησίαν, ὅταν δηλώνη ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἀσθε-
νὴς Ἐκκλησία, ἐνῶ προφανῶς ἡ
ἰδικὴ του εἶναι ὑγιής. Κατὰ τὸ μα-
κρινὸν παρελθὸν οἱ Ὀρθόδοξοι
εἴχομεν χαρακτηρισθῆ ὑπὸ τῶν
Παπικῶν ὡς αἱρετικοί. Ἀπό τὴν Β´
Βατικανὴν Σύνοδον καὶ ἐντεῦθεν ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐχαρακτηρί-
ζετο «ἐλλειματικὴ» καὶ ὅτι ἡ πρα-
γματικὴ Ἐκκλησία εἶναι αὐτὴ τοῦ
Βατικανοῦ. Ἀνεμένομεν τὴν ἀντί-
δρασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχι-
ερέων του. Δυστυχῶς ἐσιώπησαν
ἀποδεχόμενοι διά τῆς σιωπῆς των
τήν πρόκλησιν τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος
εἶναι ἀμετανόητος εἰς τὰς κακοδο-
ξίας του καὶ εἰς τὰς αἱρέσεις του.

Ὁ Πάπας διά τῶν δηλώσεών του
διεκήρυξεν ὅτι δὲν ὑφίσταται Συν-
οδικὸν πολίτευμα, ἀλλὰ «Ἐπίσκο-
ποι», εἰς τοὺς ὁποίους συσπειρώ-
νεται ὁ παπικὸς «κλῆρος» καὶ ὁ
λαός, ὁ ὁποῖος πιστεύει εἰς τὴν πα-

πικὴν αἵρεσιν καὶ ὅτι οἱ δύο αὐτοὶ
παράγοντες ὑπακούουν εἰς τὰς
ἐντολάς καὶ τὰς ἀποφάσεις τοῦ
Πρώτου, ἤτοι τοῦ Πάπα. Οὐσια-
στικῶς ὁ Πάπας διακηρύσσει, διά
μίαν εἰσέτι φοράν, ὅτι δὲν προτίθε-
ται νὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὸ Πρωτεῖον
του καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν καὶ ἀπὸ τὸ
ἀλάθητον, τὸ ὁποῖον τὸν καθιστᾶ
ἡμίθεον (ἀφοῦ μόνον ὁ Θεὸς εἶναι
ἀλάνθαστος).

Δὲν γνωρίζομεν πλέον ποίαν ση-
μασίαν ἔχουν οἱ θεολογικοὶ διάλο-
γοι καὶ αἱ ἐπαφαὶ Ὀρθοδόξων - Πα-
πικῶν, ὅταν οἱ Παπικοὶ διακηρύσ-
σουν ὅτι δὲν ὑποχωροῦν ἀπὸ τὰς
κακοδοξίας καὶ τὰς αἱρέσεις των.
Ἡ θέσις τοῦ «Ο.Τ.» εἶναι ὅτι πρέ-
πει νὰ διακοποῦν οἱ διάλογοι μετὰ
τῶν Παπικῶν, ἀφοῦ αὐτοὶ εἶναι

ἀμετανόητοι. Ἐκτὸς κι ἐὰν οἱ διά-
λογοι χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν
συγγραφήν διακηρύξεων τύπου
Ραβέννης, τὰς ὁποίας ἀμφισβη-
τοῦν αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι τῆς
Ρωσίας, τῆς Γεωργίας καὶ τῆς
Βουλγαρίας, ἀλλὰ ἐπιτρέπουν εἰς
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ
τοὺς περὶ αὐτὸν Ἀρχιερεῖς νὰ
ἀλλοιώσουν τὸ Συνοδικὸν Πολίτευ-
μα τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὸν ἀνα-
κηρύξουν εἰς Πάπαν τῆς Ἀνα-
τολῆς. Ἤδη οἱ διάλογοι μετὰ τῶν
Αἱρετικῶν Παπικῶν ἔχουν προκα-
λέσει μεγάλας ἀντιδράσεις εἰς τὸν
ἔντιμον κλῆρον καὶ τὸν πιστὸν
λαὸν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπικρατῆ
«ἐκρηκτικὴ» ἀτμόσφαιρα εἰς τούς
κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Εἶναι «φοβερὸν» ὅμως ἡ

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
ἐκφράζει τὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστε-
ώς μας, νὰ χαρακτηρίζεται ὑπὸ
ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται διά
τὰς αἱρέσεις καὶ τὰς κακοδοξίας
των καὶ ἀποτελοῦν τὴν πηγὴν ὅλων
τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀθεϊστικῶν κινη-
μάτων, ὡς ἀσθενὴς Ἐκκλησία.
Αὐτὰ ὅμως συμβαίνουν, διότι πολ-
λοί, κατ᾽ ὄνομα Ὀρθόδοξοι Ἀρχιε-
ρεῖς, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν εἰς
τοὺς διαλόγους ὡς καὶ τὸ Οἰκουμε-
νικὸν Πατριαρχεῖον, χαρακτηρί-
ζουν ὅλας τὰς αἱρετικάς «Ἐκκλη-
σίας», ὡς κανονικάς καὶ σωζούσας,
ἤτοι ἐξισώνουν: τὴν Ἀλήθειαν τῆς
Πίστεως μὲ τὸ Σκότος τῆς Αἱρέσε-
ως. Ἔφθασαν ἕως τοῦ σημείου νὰ
ἀναγνωρίζουν τὰ μυστήριά των καὶ
τὴν Ἱερωσύνην των, τὰ ὁποῖα δὲν
ἀνεγνώριζον οἱ Πατέρες τῆς Ἐκ-
κλησίας.

Οἱ στόχοι τῶν δηλώσεων
Σχετικῶς μὲ τὴν νέαν προκλη-

τικὴν δήλωσιν τοῦ Πάπα, ὁ ἔγκρι-
τος δημοσιογράφος κ. Γεώργιος
Παπαθανασόπουλος (στενὸς συν-
εργάτης τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδού-
λου), γράφει σχετικῶς:

«Λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐπίσκε-
ψής του στὸ Φανάρι ὁ Πάπας προ-
έβη σὲ προκλητικὴ δήλωση σὲ βά-
ρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἑνωμένη ὑπὸ τὸ
ὑπόδημά του, τὴν χαρακτήρισε
«ἄρρωστη»! Μητροπολίτης τῆς

«Ἀπόλυτον» εὑρίσκει
τὴν ἀπόφασιν τῆς ΔΙΣ

διὰ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν
ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξαν-
δρουπόλεως Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος
ἔχει πρωταγωνιστήσει εἰς τὴν
ἵδρυσιν τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν
Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης καὶ
εἶναι ἐκ τῶν ὀπαδῶν τῆς καταρ-
γήσεως τοῦ σημερινοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τῆς
ἐπιβολῆς τοῦ μαθήματος τῆς
θρησκειολογίας, ἐδιαφοροποιήθη
ἀπὸ τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συν-
όδου, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποί-
αν ὁ ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος θὰ δη-
λώση ὅτι ἐπιθυμεῖ τὴν ἀποτέφρω-
σίν του τίθεται ἐκτὸς Ἐκκλησίας.
Εἰς δηλώσεις του εἰς τὸν ραδιο-
φωνικὸν σταθμὸν MAXIMUM 93.6
ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσίν του εἰς
τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΓΟΥΡΙΑ, ΣΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΑΒΙΒΟΥ

Τὴν 15ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Ἁγίων μαρτύρων Γουρία, Σαμωνᾶ, καὶ Ἀβίβου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Διαθρησκειακὸς οἰκουμενισμός
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Περιμένοντες τήν Ἁγιοκατάταξιν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΠΟΛΛΟΙ χριστιανοί ἀναρωτιοῦνται γιατί καθυστερεῖ ἤ ἀνα-
βάλλεται ἐπ᾿ ἀόριστον ἡ ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη συγκεκριμέ-
νων Γερόντων, οἱ ὁποῖοι στή συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ

εἶναι ἅγιοι. Ποιός εἶναι ὁ λόγος πού ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου δέν ἀνταποκρίνεται στό αἴτημά τους,
ἀφοῦ στούς φακέλους ὑπάρχουν ὅλα τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιά
τή λήψη τῆς σχετικῆς ἀπόφασης; Δέν εἶναι εὔκολο νά γνωρίζει
κανείς πῶς σκέφτονται καί πῶς ἀποφασίζουν τά μέλη τῆς Συνό-
δου. Εἶναι ὅμως βέβαιο, ὅτι λαμβάνουν πολύ σοβαρά ὑπόψη τους,
ἐάν οἱ ὑπό ἁγιοκατάταξη Γέροντες ἦταν δεδηλωμένοι ἀντιοικου-
μενιστές. Δέν θέλουν νά δώσουν ἰδιαίτερη βαρύτητα στά ὅσα
ἔλεγαν καί ἔγραφαν, γιατί κάτι τέτοιο θά μειώσει τήν ὅποια ἀξία
ἔχουν οἱ οἰκουμενιστικές δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί ἰδιαίτερα τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὁ
ὁποῖος ἔχει ξεπεράσει ὅλους τούς οἰκουμενιστές σέ ἀνίερη τόλ-
μη καί ἀδίστακτη περιφρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων.

Ἡ ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση στήν ἁγιοκατάταξη τῶν ἐναρέ-
των Γερόντων δέν πρέπει νά μᾶς ἀνησυχεῖ πολύ, γιατί δέν μᾶς
ἐμποδίζει νά τούς τιμοῦμε, νά ζητοῦμε τίς πρεσβεῖες τους καί νά
τούς ἔχουμε φωτεινά παραδείγματα πνευματικῆς ζωῆς καί ὁμο-
λογιακοῦ φρονήματος. Εἶναι γνωστό ὅτι στίς περιπτώσεις αὐτές
ὁ λαός προηγεῖται καί τό Πατριαρχεῖο ἀκολουθεῖ. Ἐάν τό Πα-
τριαρχεῖο βραδυπορεῖ, εἶναι δική του ὑπόθεση. Ἴσως εἶναι καί
εὐκαιρία νά παραδειγματιστεῖ καί αὐτό ἀπό τούς ἁγίους Γέρον-
τες καί νά σταματήσει τίς ἀπερίσκεπτες οἰκουμενιστικές δραστη-
ριότητες, οἱ ὁποῖες μόνο πληγές ἀνοίγουν στό σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πρέπει νά τονίσουμε μέ δυνατή φωνή καί γιά πολλοστή φορά,
ὅτι ὅσο καί νά ψάξουν οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Φαναρίου δέν πρόκειται
νά βροῦν οὔτε ἕνα οἰκουμενιστή Γέροντα. Ὅλοι, χωρίς κανένα
δισταγμό, ἦταν ἀντιοικουμενιστές καί θεωροῦσαν μεγάλο σφάλ-
μα -προδοσία πίστεως- τό συγχρωτισμό καί τίς συμπροσευχές μέ
τούς αἱρετικούς.

Γιά τούς πιστούς οἱ Γέροντες ἀποτελοῦν τούς ὁδηγούς στήν
κατά Χριστόν πορεία τους. Δυστυχῶς, αὐτό δέν συμβαίνει καί μέ
τούς Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους καί Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν μολυνθεῖ ἀπό τό μικρόβιο τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Οἱ καιροί
εἶναι δύσκολοι καί οἱ πιστοί ἀνησυχοῦν. Μέ σβησμένο τό Φανάρι
καί νυσταγμένους τούςΜητροπολίτες εἶναι πολύ δύσκολο νά
αἰσιοδοξεῖς καί νά ἐλπίζεις γιά κάτι καλύτερο. Μόνο ὁ Θεός μπο-
ρεῖ νά ἀνατρέψει τά πράγματα καί νά ματαιώσει τά φοβερά σχέ-
δια τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Πρίν μερικά χρόνια, ἡ ἀποκρυφι-
στική μαγεία μιλοῦσε γιά «Νέα
Ἐποχή», πού θ᾽ ἀκολουθοῦσε τό
Ζωδιακό κύκλο τοῦ «Ἰχθύος», δη-
λαδή τοῦ Χριστοῦ.

Σκοτεινά κέντρα τοῦ σκότους,
τοῦ Σατανᾶ καί τῆς ἀνομίας, ὀνει-
ρεύονταν καί προετοίμαζαν μέ χίλι-
ους δυό τρόπους, τήν «Ν.Ε.» τῆς
ἀπόλυτης ἐλευθερίας στίς πράξεις
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἀλλά,
ἀπόλυτη ἐλευθερία, θά εἶναι κατάρ-
γηση τῆς ἐλευθερίας. Καί κάθε
τραῦμα τῆς ἐλευθερίας θά εἶναι
χτύπημα θανάτου!

Στήν ὑλοποίηση τῶν ὁραμα-
τισμῶν τῆς παγκοσμιοποίησης καί
τῆς Ν.Ε., τά Σιωνιστικά - Ἑβραϊκά
λόμπυ καί οἱ πολιτικοί, ἔχουν θέσει
σέ ἐφαρμογή τούς μηχανισμούς
τῆς διπλωματίας καί τῆς προπαγάν-
δας γιά μιά παγκόσμια κυβέρνηση
φασιστικοῦ τύπου, καί πολεμώντας
τό Χριστιανισμό καί τήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ ἀμείλικτα, νά καταφέ-
ρουν στό τέλος τό «φάντασμα»
μιᾶς πανθρησκείας! Καί λέω «φάν-
τασμα», γιατί μονάχα ὀνειροφαντα-
σία θά ᾽ναι τούτη ἡ «πανθρησκεία».
Μή ξεχνᾶμε τά τελευταῖα χρόνια
ἕλληνα πρωθυπουργό, πού σέ δη-
μόσιες ὁμιλίες του, ἀναφερόταν μέ
καύχηση γι᾽ αὐτή τή παγκοσμιοποί-
ηση! Ἆραγε νά φανταζόταν καί τόν
ἑαυτό του σέ τούτη τήν παγκόσμια
ὑπερ-κυβέρνηση;!

Ἐμᾶς τούς χριστιανούς δέν μᾶς
ἀνησυχοῦν, οὔτε μᾶς φοβίζουν,
ὅσες παγίδες κι ἄν στήνουν οἱ
ἐχθροί τῆς Πίστης. Ἐκεῖνο πού μᾶς
ἀνησυχεῖ καί μᾶς θλίβει, εἶναι ἡ
ἀφέλεια καί ἡ ἀμεριμνησία μπρο-

στά στούς κινδύνους. Οἱ ποιμένες
τῆς Ἐκκλησίας - πλήν ὀλίγων - καί
πολλοί ἄλλοι, ἀντί νά ὁμολογήσουν
Χριστό καί Ὀρθοδοξία, «ποιμαί-
νουν ἑαυτούς», καί «ὡς μισθωτοί,
βλέπουν τό λύκο νά ὁρμᾶ στά πρό-
βατα, ἀλλά φεύγουν καί ὁ λύκος τά
σκορπίζει καί τά κατασπαράσσει»...
(Ἰω. Ι΄ 12). Τί νά ποῦμε γιά τόν
Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη μέ τίς
οἰκουμενιστικές καί πανθρησκεια-
κές συμπροσευχές του μέ τούς
αἱρετικούς καί τούς ἑτεροθρή-
σκους; Στίς περιπτώσεις αὐτές, πο-
λυσήμαντος ὁ λόγος τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόμου: «Ἀνδρός ἐπιφανοῦς
καί πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια,
κοινήν ἅπασι φέρει τήν βλάβην». Οἱ
ἀρχαῖοι ἔλεγαν: «Τοῖς φρονίμοις
ὀλίγα». Ἐπίκαιρος ἐπίσης ὁ λόγος
τοῦ Ἐκκλησιαστῆ: «Καιρός τοῦ
σιγᾶν καί καιρός τοῦ λαλεῖν». Στά
τῆς Πίστεως, «οὐ συγχωρεῖ συγκα-
τάβασις» (Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενι-
κός).

Ἐάν ὁ διαχριστιανικός οἰκουμε-
νισμός θεωρεῖται - καί εἶναι - μέγι-
στη αἵρεση, ὁ διαθρησκειακός
οἰκουμενισμός, δηλαδή, ἡ πανθρη-
σκεία, εἶναι ἔκτρωμα. Τώρα ὁ Θεός
μπαίνει στό περιθώριο, καί τή θέση
Του τήν καταλαμβάνει ὁ ἄνθρωπος
τῆς «Ν.Ε.» Περιφρονεῖ τό νόμο τοῦ
Θεοῦ, καί θεσπίζει γιά νόμους, ὅλες
τίς παρανομίες, «ἐν τῷ (ψευδο)
ὀνόματι πάντοτε, τῶν ἀνθρπίνων δι-
καιωμάτων»! Γι᾽ αὐτό «καί παρέδω-
κεν αὐτούς ὁ Θεός... εἰς ἀκαθαρ-
σίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τά σώματα
αὐτῶν ἐν αὐτοῖς» (Ρωμ. Α΄ 24).

Αὐτός εἶναι ὁ παραμορφωμένος
ἄνθρωπος τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!

Ἀπόλυτος σιωπὴ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν περὶ αὐτὸ οἰκουμενιστῶν Ἀρχιε-
ρέων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐξισώσει τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὰς Αἱρετικάς «Ἐκκλησίας» καὶ ἔχουν ἀνα-
γνωρίσει τὰ μυστήρια καὶ τὴν ἱερωσύνην των, ὅταν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐτόνιζον ὅτι δὲν
εἶναι «Ἐκκλησίαι» καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν μυστήρια καὶ ἱερωσύνην. Χρησιμοποιεῖται ὁ Πα-
πισμὸς διά τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ Συνοδικοῦ πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς Πάπα τῆς Ἀνατολῆς. Νὰ διακοποῦν ἀμέσως αἱ διαλογικαὶ ἐπαφαί.

ΕΝΩ προετοιμαζόμεθα πνευματικῶς διά τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῶν Χρι-
στουγέννων, αἱ γνωσταὶ δυνάμεις τῶν «ὑπογείων ρευμάτων» τῆς Ἀμε-
ρικῆς, ἤρχισαν, ὅπως τὸ πράττουν παραμονὰς μεγάλων Χριστιανικῶν

Ἑορτῶν, τὸν σκανδαλισμὸν τῶν πιστῶν μὲ θεωρίας τοῦ τύπου ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς
τῆς Πίστεώς μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἦτο νυμφευμένος μὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν
Μαγδαληνήν. Εἰς τὴν νέαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Πίστεώς μας ἀπήντησεν ἡ
Ἱερὰ Μητρόπολις Ἐδέσσης μὲ εἰδικὸν ἄρθρον εἰς τὸ ἱστολόγιόν της. Τοῦτο
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ὅπως γίνεται πλέον συστηματικὰ πρὶν τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα,
πολλὰ «ἀνεξάρτητα» διεθνῆ καὶ δικά μας ΜΜΕ ἀναπαράγουν μὲ ζῆλο ἕνα
ἀκόμη φαιδρὸ μύθευμα γνωστῶν (ἤ κάποιων ποὺ ἐλπίζουν νὰ γίνουν γνω-
στοὶ) μυθιστοριογράφων ἢ νεοφανῶν «ἐρευνητῶν». Αὐτὴ τὴ φορά ἡ «ἀνα-
κάλυψη» ἔχει νὰ κάνει -καὶ πάλι- μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Μα-
γδαληνῆς.

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ, ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ, Η ΜΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΓΔΑΛΑ;
(Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Ἰσαπόστολος)
Ἀνῆκε στὸν κύκλο τῶν γυναικῶν ἐκείνων ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὸν Χριστὸ

καὶ τοὺς ἀποστόλους Του, βοηθώντας μὲ πολλοὺς τρόπους τὴν σωτηριολο-
γικὴ τους ἀποστολή. Ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς διασώζει τὴν πληροφορία ὅτι
πολλὲς ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς μαθήτριες τοῦ Κυρίου συντηροῦσαν οἰκονομικὰ με-
γάλο μέρος τοῦ ἱεραποστολικοῦ του ἔργου καὶ συνεισέφεραν στὴ συντή-
ρηση, μετακίνηση καὶ διαμονὴ τῆς συνοδείας τοῦ Ἰησοῦ (Λκ. 8,3) (1). Ἡ συγ-
κεκριμένη Μαρία καταγόταν ἀπὸ τὰ Μάγδαλα, παραλιακὴ πόλη τῆς Γαλιλαί-
ας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται Μαγδαληνή. Ἡ ἐπισήμανση τῆς καταγωγῆς της
μᾶς ἐνημερώνει ἀφενὸς γιὰ τὸ ὅτι δὲν ταυτίζεται μὲ τὶς ὑπόλοιπες Μαρίες
ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀφετέρου μᾶς πληροφορεῖ ὅτι δὲν
εἶχε σύζυγο, ἀφοῦ διαφορετικὰ θὰ ἀναφερόταν μὲ τὸ ὄνομα τοῦ συζύγου
της (π.χ. ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ).

Α. Στὴ Δύση, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ταυτίστηκε μὲ τὴν μετανοημένη ἱερό-
δουλη τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ἄλειψε μὲ ἀκριβὸ μύρο τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ
τὰ σκούπισε μὲ τὰ μαλλιὰ της (Λουκ. 7, 36-50 & Ματθ. 26,6-16), στὸ σπίτι τοῦ
Σίμωνα τοῦ φαρισαίου.

Β. Στὴ σύγχρονη ἐποχή, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔγινε πρωταγωνίστρια σὲ
εὐφάνταστακινηματογραφικὰἔργα καὶἀνιστόρητα μυθιστορήματα,ποὺ τὴν
συνδέουν μὲ τὴν δῆθεν ἐρωτικὴ ζωή τοῦ Ἰησοῦ, ἐνῶ τὴν παρουσιάζουν νε-
ότατη καὶ προκλητικὴ (7).

Γ. Στὸν Κώδικα Da Vinci παρουσιάζονται οἱ ὑποτιθέμενες ἀλήθειες: (α) πὼς
ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ δὲν ἦσαν μόνο παντρεμένοι, ἀλλὰ ὅτι
εἶχανἀποκτήσεικαὶπαιδιά, (β)ὅτιἡ«ἀλήθεια»αὐτὴἐκδιώχθηκεἀπὸτὰεὐαγ-
γέλια, ἀργότερα, ἀπὸ τὸν Μ. Κωνσταντῖνο, καὶ (γ) ὅτι οἱ «ἀλήθειες» αὐτὲς
τοῦ Dan Brown διασώζονται στὰ «γνωστικὰ εὐαγγέλια» καὶ στὰ χειρόγραφα
τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας(3).

Τί ἰσχύει ὅμως ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ ἀπὸ τὰ ἀμέσως προηγούμενα; Τί-
ποτε ἀπολύτως!

Α. Ἡ παρεξήγηση ὅτι ἡ Μαγδαληνὴ ὑπῆρξε ἱερόδουλη, προέκυψε γιατί
συνδέθηκαν ὁρισμένα παρόμοια περιστατικὰ μὲ διαφορετικοὺς ὅμως πρω-
ταγωνιστές, ὅπως φαίνεται καθαρὰ στὰ Εὐαγγέλια: Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὄχι μό-
νο ἡ προαναφερθεῖσα μετανοημένη ἱερόδουλη, ἀλλὰ καὶ ἡ Μαρία, ἀδελφή
τοῦ Λαζάρου, μετὰ τὴν ἀνάστασή του ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, ἄλειψε ἀπὸ τὴ χαρά

Εἰς τήν Κύπρον Ἀττίλας,
εἰς τήν Θεσσαλονίκην

Ἰσλαμικαί Σπουδαί!
Τοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Νομικοῦ-Ἐπιτίμου

Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων
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ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Ἀπάντησις εἰς τὰς φαιδράς θεωρίας

«ἐπιστημόνων» ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας
ἦτο νυμφευμένος μὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν Μαγδαληνήν

Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

� Ἀσυμβίβαστοι μὲ τὴν
Εὐαγγελικὴν μαρτυρίαν
καὶ τὸ Ὀρθόδοξον φρόνη-
μα αἱ ἀποκρυφιστικαί, συγ-
κρητιστικαὶ καὶ νεοεποχίτι-
και δοξασίαι. Σελ. 8

� Αἱ θέσεις τοῦ Σεβ. Χαλκί-
δος κ. Χρυσοστόμου διά
κρίσιμα ζητήματα. Σελ. 8

� Ἡ Ἐκκλησία φυλάσσει ἀκε-
ραίαν καὶ ἀλώβητον τὴν πα-
ράδοσιν, τασσομένη ἐναν-
τίον τῆς ἀποτεφρώσεως
τῶν νεκρῶν. Τονίζει εἰς δη-
λώσεις του ὁ Πρωτοπρε-
σβύτερος π. Γ. Μεταλλη-
νός. Σελ. 8

� «Ο ΣΩΤΗΡ»: Πρὸς τί ἡ ἐπι-
μονὴ εἰς ἕνα ἀδιέξοδον διάλο-
γον μετὰ τῶν Παπικῶν; Σελ. 8

� Ἡ Παιδεία τῆς Κύπρου νὰ ἔχη
τὰς ρίζας της εἰς τὸν κλασ-
σικὸν πολιτισμὸν καὶ εἰς τὴν
ἑλληνοχριστιανικὴν ἀγωγήν.
Ἐπεσήμανεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστο-
μος. Σελ. 5

� Αἱ ἀποφάσεις τῶν Ἐθνοπα-
τέρων καὶ ἡ στάσις τῶν
Ἐπισκόπων. Τοῦ κ. Λυκούρ-
γου Νάνη. Σελ. 5

� «Ὅ,τι κάμομε θὰ τὸ κάμω-
με μοναχοὶ καὶ δὲν ἔχουμε
καμμιὰ ἐλπίδα ἀπὸ τοὺς ξέ-
νους». Τοῦ κ. Δημητρίου
Νατσιοῦ. Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ, ἐπαυξάνουμε καὶ συμφωνοῦμε μὲ ὅλες τὶς θέσεις τοῦ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΤΥΠΟΥ,τῆςμαχητικῆςἐφημερίδαςὅλωνἡμῶνποὺἀγω-
νιζόμαστε τὸν Καλὸν Ἀγώνα γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ

τῆς Πατρίδας τὴν Ἐλευθερία. Σήμερα μετὰ ἀπὸ τόσους Ἀγῶνες, τόσες Θυ-
σίες, τόσες Μάχες καὶ τόσες Νίκες γιὰ τὰ μεγάλα Ἰδανικὰ τῆς Πατρίδας, τῆς
Πίστης καὶ τῆς Δημοκρατίας ναί, σήμερα ὑπάρχουν κάποιοι, εὐτυχῶς λίγοι,
ποὺ θέλουν ἡ Ἑλλάδα νὰ γίνει πολυπολιτισμική, πολυεπίπεδη καὶ παγκοσμιο-
ποιημένη. Ὅλοι αὐτοὶ ἀπεχθάνονται κάθε τί Ἑλληνικὸ καὶ Ὀρθόδοξο καὶ
ὑμνοῦν κάθε ξένο, ξενόφερτο καὶ ξενοκίνητο. Καὶ κάθε τί ποὺ προέρχεται
ἀπὸ ξένα συμφέροντα, ξένες ἐπιδιώξεις καὶ ξένες πατρίδες. Δὲν τοὺς ἀρέ-
σουνοἱἈγῶνεςτῶνἙλλήνων,ἀλλὰτοὺςἀρέσουνοἱἀγῶνεςἐκείνωνποὺμι-
σοῦν τοὺς Ἕλληνες. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θέλουν νὰ «χαμηλώσουν» καὶ τὴν
Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη τῶν Ἑλλήνων! Καὶ ἄρχισαν μὲ τὴ μέθοδο
τοῦ σαλαμιοῦ: Τὸν Ἐθνικοαπελευθερωτικὸ Ἀγώνα τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν
μαςτοῦ55-59τὸνἀποκαλοῦν…ἐθνικισμό,τοὺςΘρυλικοὺςΜαχητὲςτῆςΕΟ-
ΚΑ τὸν Ἀρχηγὸ Διγενῆ, τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο τούς ὀνομάζουν … τρομο-
κράτες. Τὴν Εἰσβολὴ καὶ Κατοχὴ τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν Ἀττίλα τὴν λένε … νό-
μιμη ἐνέργεια γιὰ ὑποστήριξη τῶν δικαιωμάτων τῶν Τουρκοκυπρίων. Τὶς θη-
ριωδίες τῶν Τούρκων στὴ Σμύρνη τὶς ὀνομάζουν … Συνωστισμό. Καὶ βέβαια
ὅλοι αὐτοὶ ἦταν καὶ εἶναι ὑπὲρ τῆς κατάπτυστης Πλεκτάνης τοῦ Σχεδίου
Ἀνάν. Καὶ συνεχίζουν: Οἱ ΄Ἕλληνες εἶναι … ρατσιστές! Εἶναι … ρατσιστικὸ
νὰδηλώνουμεὅτιεἴμαστεἝλληνες!Μᾶςἔκαναν…Ἕλληνες,ἐνῶδὲνἤμα-
σταν! Εἶναι … ρατσισμὸς νὰ ἰσχυριζόμαστε ὅτι εἴμαστε οἱ συνεχιστὲς τοῦ
Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ! Ὅσοι ἐπιζητοῦν νὰ διδάσκεται ἡ Ἀρχαία
Ἑλληνικὴ Γλώσσα εἶναι …ρατσιστές. Ὁ Χορὸς τοῦ Ζαλόγγου καὶ τὸ Κρυφὸ
Σχολειὸ εἶναι … ψευτοσύμβολα. Ἡ Τουρκοκρατία εἶναι … μύθος. Τὰ 400
ὁλόκληρα χρόνια –ὅπου ὅλα τάσκιαζε ἡ Φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ Σκλαβιὰ-
εἶναι … ψέμα. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ὑπὲρ τοῦ πνεύματος τῆς πανθρησκείας καὶ
τοῦθρησκευτικοῦ«ἀχταρμά»,ὅπωςἔλεγεὁΜακαριστὸςἈρχιεπίσκοποςΧρι-
στόδουλος. Ἔτσι φτάσαμε στὴν ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιὰ τὴ
δημιουργία ἰδιαιτέρου Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση προ-
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(2ον)
Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝπορεύε-

ται ἐντὸς τοῦ κόσμου τῆς ἐποχῆς
μας, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
πορεύεται καὶ ἡ ζωὴ ὅλων τῶν ἄλλων
ἀνθρώπων. Ἡ γενικὴ εἰκόνα τῆς
ἀνθρωπίνης παρουσίας γύρω μας
δὲν διαθέτει στοιχεῖα ἰδεολογικῆς
διακρίσεως. Ἀναφερόμεθα κυρίως
στὸν ἐλεύθερο κόσμο, ἐκεῖ ὅπου τὰ
καθεστῶτα ἐπιτρέπουν ἐλεύθερα
τὴν ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας. Στὸν ἄλλο κόσμο, ὅπου ἡ χρι-
στιανικὴ πίστη διώκεται μεθοδικῶς
καὶ ἀπηνῶς, ἰσχύουν ἄλλες διαπιστώ-

σεις, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι τοῦ παρόν-
τος. Στὸν ἐλεύθερο, λοιπόν, κόσμο ἡ
ἰσοπέδωση τῆς χριστιανικῆς προσω-
πικότητος, ἡ ἀπουσία διακεκριμένων
Χριστιανῶν κατὰ τὸ φρόνημα καὶ
κατὰ τόν βίο, εἶναι συνέπεια τῆς ἀγω-
νιστικῆς ἀπραξίας ὅλων μας. Ὀλίγο
κατ’ ὀλίγο, γεγονότα τῶν ὁποίων ἡ
ἰσχὺς ἐθεωρήθηκε παροδική, συνε-
σωρεύθησαν στὴν ψυχὴ τοῦ Χρι-
στιανοῦ τῆς ἐποχῆς μας, καὶ ἐπέφε-
ραν ἀλλοιώσεις στὸ φρόνημά του.
Τέτοια γεγονότα ὑπῆρξαν πολλά,
ἀναγόμενα κυρίως στὴν σφαῖρα τῶν
ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων καὶ τῶν
διαστημικῶν ἁλμάτων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη

πλευρά, οἱ ἄνθρωποι ἐῤῥίφθησαν
στὸ κυνηγητὸ τοῦ πλουτισμοῦ καὶ
τῶν ἀπολαύσεων, κατάσταση ἡ ὁποία
διευκολύνθηκε ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς
εἰρήνης τὴν ὁποία διερχόμεθα. Αὐτὴ
ἡ εἰκόνα τοῦ ταυτισμοῦ τῶν Χρι-
στιανῶν μετὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων,
κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν ἀμφισβητή-
σεων καὶ τῶν εὐδαιμονιστικῶν ἐπι-
διώξεων εἶναι ἐναργὴς καὶ στὸν
ἐκκλησιαστικὸ χῶρο τῆς πατρίδος
μας. Οἱ Χριστιανοὶ ἐγίναμε ἕνα μὲ
τοὺς μὴ Χριστιανούς. Αὐτὸ δὲν ση-
μαίνει ὅτι ἀπωλέσαμε τὴν «πατρώα»
εὐσέβεια ἢ ὅτι δὲν πιστεύομε στὸν
Χριστό. Οἱ Χριστιανοὶ κινδυνεύομε
νὰ χάσωμε τὴν αὐτοσυνειδησία μας
ἐξ αἰτίας τῆς ἀγωνιστικῆς ἀπραξίας,
ἡ ὁποία μᾶς διακρίνει. Ἡ ἐποχή μας
ἀνέστειλε μέσα μας κάθε διάθεση
ἀγωνιστικότητος.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ στὴν
πρώτη ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Θεσ-
σαλονικεῖς γράφει. «αὐτοὶ γὰρ οἴδα-
τε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν
πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν, ἀλλὰ
προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες,

καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ἐπαῤ -
ῥησιασάμεθα ἐν τῷ Θεῷ ἡμῶν
λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον
τοῦ Θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι» (Α’ Θεσ.
2,1-2). Μετὰ τὴν δοκιμασία καὶ τὶς
ὕβρεις στοὺς Φιλίππους ὁ Ἀπόστο-
λος συνεχίζει τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγ-
γελίου στὴ Θεσσαλονίκη «ἐν πολλῷ
ἀγῶνι». «Ἐν πόσῳ καὶ ποίῳ ἀγῶνι»,
κηρύσσεται σήμερα τὸ Εὐαγγέλιο
ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐν τῷ συνόλῳ, οἱ ὁποῖοι ἀνενό-
χλητα καὶ ἄνευ κόπου ἐξοφλοῦμε τὸ
χρέος ἑνὸς «τεταγμένου» καὶ τε-
τριμμένου κηρύγματος, χωρὶς τὴν
ἐσωτερικὴ δόνηση τῆς ἀποστολικῆς
συνειδήσεως ἑνὸς Παύλου ἢ ἑνὸς
Πέτρου; Ἐξέλιπε ἡ παῤῥησία, ἐμαρά-
θηκε ὁ ζῆλος, κατέπεσε ὁ ἐνθου-
σιασμὸς ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν στοι-
χείων τοῦ κόσμου τούτου. Τὸ φαινό-
μενο τοῦτο εἶναι γενικὸ σὲ ὅλες τὶς
Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ ὁμολο-
γίες. Γι’ αὐτὸ καὶ εἰδικώτερα οἱ ἡγέ-
τες τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου, τῶν
ὁποίων ἡ «ἐκκλησιαστικὴ» ζωὴ στη-
ρίζεται κυρίως στὸ στήριγμα τοῦ

Εὐαγγελίου, ὁμολογοῦν ὅτι τὸ κή-
ρυγμα διέρχεται τὴν πρώτη κρίση
στὴν ἱστορία του. Εὐτυχῶς ὅτι στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ λατρευτικὸς
πλοῦτος ὡς ἀκρογωνιαῖος λίθος στη-
ρίζει τὸ ἐκκλησιαστικὸ οἰκοδόμημα
καὶ συμπληρώνει τὴν ἐμφανῆ ἔλλει-
ψη τοῦ ἀγωνιστικοῦ κηρύγματος.
Ἀλλὰ τὸ νοσηρὸ σύμπτωμα ὑφίστα-
ται ἐπεκτεινόμενο σὲ ὁλόκληρο τὸ
πλήρωμα τῆς στρατευομένης Ἐκ -
κλησίας.

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙτῆς ἐποχῆς μας, σὲ
ὑψηλὸ ποσοστό, δὲν ἀγωνίζονται γιὰ
τὸν Χριστό. Οἱ Χριστιανοὶ συνθηκο-
λογοῦν μετὰ τοῦ κόσμου χάριν τοῦ
ἑαυτοῦ των. Ἡ κατὰ κόσμον ζωὴ δια-
θέτει γλυκύτητα καὶ τερπνότητα,
ἐνῷ ἡ κατὰ Χριστὸν ζωὴ ἀπαιτεῖ θυ-
σίες καὶ στερήσεις. Παρὰ τὴν βαναυ-
σότητα καὶ ἀπανθρωπία τῆς μηχανο-
κρατίας, παρὰ τὴν καταπίεση τῶν
διεθνῶν καλωδίων, τῶν κεραιῶν καὶ
τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, ποὺ μετα-
τρέπονται συνεχῶς σὲ ἁλυσίδες
ἑνὸς πανανθρωπίνου δεσμωτηρίου,
οἱ ἄνθρωποι ὀλισθαίνουν πρὸς τὸν

εὐδαιμονισμὸ ὑπογράφοντας συν -
εχῶς συμβόλαια συμβιβασμῶν,
ἀπαρνούμενοι τὸν Χριστὸ καὶ τὴν
Ἐκκλησία. Ἀπὸ ἐκεῖ ἀποῤῥέουν ὅλες
οἱ ἀμφισβητήσεις γιὰ τὸν Θεό, γιὰ
τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν αἰωνιότητα,
καὶ γιὰ ὅλες τὶς ἀξίες τῆς ζωῆς. Μέσα
σ’ αὐτὸ τὸν χορὸ κινοῦνται καὶ οἱ Χρι-
στιανοὶ κατὰ πλειονοψηφία, ἀγωνιζό-
μενοι ὄχι γιὰ τὴν πίστη, ἀλλὰ πῶς νὰ
δικαιολογήσουν τὴν στάση τους
ἔναντι τῆς πίστεως. Ἀφήνουν τὸν
«νοῦν Χριστοῦ» καὶ φθείρονται οἱ
σκέψεις τους καὶ ἡ ἀφοσίωσή τους
στὸν Χριστό, ὅπως τὸ γράφει ὁ Ἀπό-
στολος. «φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ
ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πα-
νουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ νοή-
ματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς
εἰς τὸν Χριστόν» (Β´ Κορ. 11,3). Οἱ
πολλοὶ ὄφεις τοῦ καιροῦ μας ἐξαπα-
τοῦν τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ
παρασύρουν στὴν διαφθορὰ τῆς
ζωῆς, στὴν φιληδονία καὶ τὴν ἀπό-
λαυση. Ἀσθμαίνομε ὅλοι στὸν μαρα-
θώνιο τῶν ἐπιγείων ἐπιδιώξεων, ὑπο-

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

καὶ τὴν ἔλλειψιν ἀγωνιστικότητος
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τασσόμεθα στὶς νεοφανεῖς καταστά-
σεις μιᾶς ἀντιζωῆς, λησμονῶντας ὅτι
τὸ «πολίτευμα» τῶν Χριστιανῶν «ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. 3,20). Ἡ
σημερινὴ πραγματικότητα δικαιώνει
ὅ,τι κατ’ ἐπανάληψη εἶπα στὸ πρόσ -
φατο παρελθὸν σὲ κηρύγματα. Οἱ
Εὐρωπαῖοι ἔδιωξαν τὸν Χριστὸ ἀπὸ
τὴν ζωή τους καὶ στὸ κενὸ ποὺ ἐδη-
μιούργησαν ἐγκαταστάθηκε τὸ
Ἰσλὰμ καὶ τὰ τζαμιά, ἀκόμη καὶ κοντὰ
στὸν ἅγιο Πέτρο τῆς Ῥώμης. Οἱ
Ἄγγλοι ἔκαμαν τοὺς χριστιανικοὺς
Ναοὺς κέντρα διασκεδάσεως καὶ στὸ
Βέλγιο οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι τὸ
36% τοῦ πληθυσμοῦ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ τῆς ἀγωνιστικό-
τητος ὁδηγεῖ ἡ ἀπουσία τῆς ἐσχατο-
λογικῆς ἐνημερώσεως τῶν Χρι-
στιανῶν. Ἂς μὴ διαφεύγῃ τῆς προ-
σοχῆς μας ὅτι ἡ χιλιαστικὴ προπα-
γάνδα ἀποκτᾷ συνεχῶς ἔδαφος
στοὺς κατωτέρας μορφώσεως Χρι-
στιανούς, σκοπεύουσα στὰ ἔσχατα
τῆς ζωῆς τους. Κάθε ἄνθρωπος
ἐνδιαφέρεται συνειδητὰ ἢ ὑποσυν -
είδητα γιὰ τὰ ἔσχατα τῆς ζωῆς του.
Ἐμεῖς διστάζομε νὰ κάμωμε λόγο
γιὰ τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ τὸ
χριστιανικὸ κήρυγμα σφάλλεται με-
γάλως, ὅταν περιορίζῃ τὴν ὑπόθεση
τῆς χριστιανικῆς πίστεως μόνον
στὸν ἐν δράσει ἐπίγειο βίο. Περιορί-
ζομε τότε τὴν πνευματικὴ δραστη-
ριότητα τῶν Χριστιανῶν καὶ ἀκρω-
τηριάζομε τὸ διάγραμμα τῆς ζωῆς
τους, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται πράγ-
ματι, ὅταν καταλήγῃ στὴν αἰωνιότη-
τα. Ἡ συνειδητὴ ἐπιδίωξη τῆς οὐρα-
νίου κληρονομίας ὁδηγεῖ τὸν Χρι-
στιανὸ σὲ διαρκῆ ἀγωνιστικὴ προσ -
πάθεια κατὰ τοῦ διαβόλου, ἀνανεώ-
νει συνεχῶς τὸ φρόνημά του καὶ ἐνι-
σχύει τὴν προσδοκία τοῦ Οὐρανοῦ.
Αὐτὴ ἡ θέα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ
ὡδηγοῦσε ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέ-
ους καὶ γέροντες, στὸ μαρτύριο τοῦ
αἵματος. Διερωτηθήκαμε ποτέ, πῶς
τότε μὲν τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα
τῶν Χριστιανῶν συν εκρούετο ἄφο-
βα μὲ τὸν θάνατο καὶ τοὺς τυράν-
νους, τώρα δὲ ὑποτονικὸ καὶ ἄτολμο
ὁδηγεῖ στὴν ὀπισθοχώρηση καὶ τὸν
συμβιβασμό; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ.
Ἔχομε ὅλοι ἀποπροσανατολισθῆ.
Ἔχομε ὑποκύψει στὸν ἐγωκεν-
τρισμὸ καὶ τὴν φιλαυτία, περιορίζον-
τας τὴν ὕπαρξή μας στὰ γήϊνα πλαί-
σια καὶ ἀρνούμενοι τὴν θέα καὶ τὴν
προσδοκία τῆς οὐρανίου κληρονο-
μίας.

H AΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ τείνει νὰ πε-
ριορισθῇ σὲ ὀλίγους μόνον Χριστια-
νούς. Καλλιεργεῖται δὲ ἐντέχνως ἡ
ἀντίληψη ὅτι εἶναι μονοπώλιο ὡρι-
σμένης κατηγορίας Χριστιανῶν.
Προσεγγίζομε ἔτσι σὲ ἕνα πρόσθετο
αἴτιο τῆς ἀγωνιστικῆς ἀπραξίας τῆς
Ἐκκλησίας. Οἱ Χριστιανοί μας δὲν
παραδίδονται στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ
ἐντάσσονται σὲ ἀγωνιστικὲς ὁμά-
δες. Ἂς ἐνθυμηθῶμε ὅμως τὴν βα-
θυστόχαστη καὶ ὀρθόδοξη ἐκφώνη-
ση τῆς λειτουργίας τῆς Κυριακῆς.
«τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν
κοινωνίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος
αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους
καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ
Θεῷ παραθώμεθα».

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τῆς ἀγωνιστικῆς
ἀπραξίας τῶν Χριστιανῶν εἶναι καί-
ριο πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι
κατάσταση βλαπτικὴ τοῦ ἔργου τῆς
σωτηρίας τῶν Χριστιανῶν. Εἶναι
ἀποδυνάμωση τῆς ἀποστολῆς τῆς
Ἐκκλησίας. Εἶναι προσβολὴ κατὰ
τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ ἀπόλυτο καὶ αἰώνιο σύμβο-
λο ἀγῶνος καὶ θυσίας. Εἶναι ἡ ἐκ μέ-
ρους τῶν Χριστιανῶν προδοσία τῆς
ἱερᾶς κληρονομίας τῶν ἁγίων καὶ
τῶν μαρτύρων. Εἶναι ἀθέτηση πρὸς
τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀπο-
στόλων. Εἶναι ἀνάσχεση τῆς μυστη-

ριακῆς πράξεως τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία διὰ τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῶν
ἄλλων ἱερῶν Μυστηρίων συνετελέ-
σθη στὸν καθένα μας. Ἡ ἀγωνιστικὴ
ἀπραξία τῶν Χριστιανῶν εἶναι προ-
σφορὰ στοὺς πολεμίους τῆς πίστε-
ως. Αὐτοὶ οἱ πολέμιοι ἀγωνίζονται
πολλὲς φορὲς ἐντονώτερα ἀπὸ τοὺς
Χριστιανοὺς γιὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴν
ἐπιβολὴ τῆς ἰδεολογίας των. Καὶ τό-
τε ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου στὴν
παραβολὴ τοῦ ἀδίκου οἰκονόμου.
«οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονι-
μώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς
εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν»
(Λκ. 16,8). Στὰ δώματα τῆς θριαμ-
βευούσης Ἐκκλησίας, ἐκεῖ ὅπου ὁ
Λυτρωτὴς καὶ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστὸς αἰωνίως βασιλεύει, γεύον-
ται τῶν ἀγαθῶν τῆς οὐρανίου βασι-
λείας του, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀγωνί-
σθηκαν ὅσον ἐζοῦσαν στὴν γῆ δι’
ὅλης τῆς βιωτῆς των καὶ εὐηρέστη-
σαν ἐνώπιον τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Εἶναι
ὅλες οἱ τάξεις τῶν ἁγίων τῆς πίστε-
ως. «Ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς
διανοίας ἡμῶν» (Α’ Πέτρ. 1,13) ἂς μι-
μηθῶμε τοὺς ἀγῶνας καὶ τὴν πίστη
τῶν ἁγίων «μὴ συσχηματιζόμενοι τῷ
κόσμῳ τούτῳ» (πρβλ. Ῥωμ.12,2).
«Ἀναμένει ὁ Θεὸς τὰς παρ’ ἡμῶν
ἀφορμὰς, ἵνα πολλὴν ἐπιδείξηται τὴν
φιλοτιμίαν. Μὴ τοίνυν διὰ ῥαθυμίαν
ἀποστερῶμεν ἑαυτοὺς τῶν παρ’
αὐτοῦ δωρεῶν, ἀλλὰ σπεύδωμεν,
καὶ ἐπειγώμεθα τῆς ἀρχῆς ἐπιλαβέ-
σθαι, καὶ τῆς ὁδοῦ τῆς ἐπὶ τὴν
ἀρετὴν ἅψασθαι, ἵνα τῆς ἄνωθεν
συμμαχίας ἀπολαύοντες καὶ πρὸς τὸ
τέλος φθάσαι δυνηθῶμεν», λέγει ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
(ΕΠΕ, τόμ. 3  ὁμιλ. 25η εἰς τὴν Γένε-
σιν, σελ. 90, 611).

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ποὺ
ἀκολουθεῖ στὰ ὅσα μέχρι ἐδῶ σᾶς
παρουσίασα εἶναι δύσκολα νὰ ἀπο-
καλυφθῇ ἐνώπιόν σας μὲ τὴν πα-
ροῦσα εἰσήγηση. Ὡς παράδειγμα
ἀναφέρω τοὺς τίτλους ἐπὶ μέρους
θεμάτων :

1.Ἡ Ἐκκλησία τῆς Διοικήσεως καὶ
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

2.Ὁ Ἀρχιεπισκοπικὸς xαρακτὴρ
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, θέ-
μα ποὺ ἀνέπτυξα ἐπὶ μακαριστοῦ
ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Σεραφείμ.

3.Εἶναι ἡ Ἐκκλησία «Δύναμη Συν-
τήρησης»;

4.Ἐκκλησία καὶ ἀνανέωση.
5.Ἐκκλησία καὶ Παιδεία.
6.Ἐκκλησία καὶ τὸ πλήρωμά της.
7.Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μεγάλη ἐλπί-

δα μας.
8.Ὀρθοδοξία καὶ ’21.
9.Ὀρθοδοξία καὶ Μαρξισμός.
10.Ἡ κενότητα τῆς Νεοελληνικῆς

ζωῆς.
11.Ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἡ ἠθικὴ κρίση

τοῦ 2010.
12.Ἡ Ἐκκλησία ὡς παράγων ἑνό-

τητος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, μὲ τὴν
διάκριση μεταξὺ ἐθνικῆς δεοντολο-
γίας καὶ κομματισμοῦ.

ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ
αὐτῆς τῆς θεματολογίας, ἀντιλαμβα-
νόμεθα τὸ εὖρος καὶ τὸ μέγεθος τῶν
εὐθυνῶν μας ἔναντι τοῦ μεγάλου
Ἀρχιερέως Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
καὶ τοῦ ἐμπεπιστευμένου πνευματι-
κοῦ ποιμνίου μας. Ἡ θεανθρώπινη
αὐτὴ φύση καὶ δομὴ τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν ἕνωση στὸ πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ τῆς θείας καὶ
ἀνθρωπίνης φύσεως. Εἰδικώτερα ἡ
ὀρθόδοξη καθολικὴ Ἐκκλησία ἐξαί-
ρει περισσότερο τὸ θεῖο καὶ πνευμα-
τικὸ καὶ μυστικὸ καὶ ἀόρατο καὶ
αἰώνιο στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας γε-
νικῶς. Ἡ δὲ ἐκκλησιολογικὴ σκέψη
τῆς Ἀνατολῆς ἐξετάζει ἐξ ἀρχῆς τὸ
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖνο ποὺ
περιλαμβάνει θεῖες πραγματικότητες
μᾶλλον, παρὰ τὴν γήϊνη ὄψη αὐτῆς
καὶ τὶς ἀνθρώπινες περιπλοκές, τὴν
ἐσωτερικὴ πραγματικότητα τῆς ἑνό-
τητος στὴν πίστη καὶ στὴν ἀγάπη
μᾶλλον, παρὰ τὶς συγκεκριμένες
ἀνάγκες τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινω-

νίας (ΚαρμίρηςBulgakow).
ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ΕΜΠΡΟΣ στὸ μέγι-

στο θαῦμα τῆς θείας οἰκονομίας γιὰ
τὴν παροῦσα ζωὴ καὶ γιὰ τὴν μέλ-
λουσα οὐράνια κληρονομία, ἔργο
ποὺ τελεσιουργεῖται ἐντὸς τῆς
Ἐκκλησίας, αἰσθανόμεθα μὲ εὐγνω-
μοσύνη τὴν δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ
συναντοῦμε καὶ τὶς μεθοδεῖες τοῦ
ἀντιδίκου διαβόλου, ποὺ φροντίζει
νὰ ἀξιοποιῇ ἀνθρώπινες ἀδυναμίες
καὶ πειρασμούς. «ἐν τῷ κόσμῳ
θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νε-
νίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 16,33).

ΑΠ’ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ εἰση-
γήσεώς μου ἔχει ἤδη τεθῆ τὸ θέμα
τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ καὶ ἡ πορεία
αὐτοῦ μέσα στὴ σύγχρονη πραγμα-
τικότητα. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ διευ-
κρινισθῇ ὅτι ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ στὴ νε-
ώτερη παρουσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ
ὡς κοινωνίας, κράτους καὶ Ἔθνους,
στηρίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἑλλη-
νισμὸς εἶναι τὸ κύριο σῶμα τῆς
αὐτοκεφάλου καὶ ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ πο-
σοστὸ περίπου 95%, ἀνεξαρτήτως
τοῦ πόσοι καὶ πῶς εἶναι ἐνεργὰ μέλη
τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἀσφαλῶς, δὲν
ἀγνοοῦμε τὸν ὑπέροχο Ἑλληνισμὸ
τῆς διασπορᾶς. Ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς
ἔννοια ἔχει ἕνα βαθύτατο περιεχό-
μενο, διότι προσδιορίζει ὅλους τοὺς
Ἕλληνες, καταγράφει τὴν ἱστορία,
μεριμνᾷ γιὰ τὴν διοικητικὴ ῥύθμιση
τοῦ Κράτους, κινεῖται ἐντὸς τοῦ χώ-
ρου τῶν ἄλλων κρατῶν, διὰ τῶν
ἐκπληκτικῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων
ἐπικοινωνίας, ἐνῷ ἡ κοινὴ συνείδη-
ση τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, ἀξιωμα-
τούχων καὶ ἀρχομένων, εἶναι τὸ
ἀγωνιστικὸ φρόνημα γιὰ εὐημερία
καὶ πρόοδο στὴν Ἑλλάδα μας. Πρω-
τεῦον θέμα εἶναι καὶ ἡ διασφάλιση
τῆς καλῆς λειτουργίας τοῦ δημο-
κρατικοῦ πολιτεύματος, ἐντὸς τοῦ
ὁποίου καὶ οἱ κομματικὲς παραθέ-
σεις ἐπιλύονται διὰ τῶν ἐκλογῶν.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ μας μὲ
τὰ αἱματοβαμμένα ῥάσα Πα-
τριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερομονά-
χων, Ἱερέων καὶ Μοναχῶν, καὶ χιλιά-
δων ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Χρι-
στιανῶν, αἱματοδότησε ἐπὶ τετρακό-
σια χρόνια τὸν Ἑλληνισμὸ γιὰ νὰ
ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν ἰσλαμοτουρκικὴ
σκλαβιὰ καὶ νὰ σταθῇ σὰν ἐλεύθερο
Κράτος καὶ ἑλληνορθόδοξο χριστια-
νικὸ πλήρωμα, μέσα στὸν ῥοῦν τῆς
νεωτέρας ἱστορίας. Χαρά, τιμὴ καὶ
δόξα σὲ ὅλους ὅσοι ἐστάθηκαν
ἀντάξιοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἐπεξέ-
τειναν τὴν πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα
στὴ στεριὰ καὶ στὴ θάλασσα, ἀπὸ τὴν
Μακεδονία, τὴν Θράκη καὶ τὴν
Ἤπειρο, μέχρι τὴν Κρήτη καὶ τὸ Κα-
στελλόριζο.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ περίπου
χρόνια ἄρχισαν ποικίλοι παράγον-
τες, ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ Κράτους
μας, νὰ νεωτερίζουν ἐπὶ διαφόρων
θεμάτων τοῦ βίου τῶν Ἑλλήνων πο-
λιτῶν. Ἂς σημειωθῇ ἐδῶ, ὅτι τὸ
ῥῆμα «νεωτερίζω» σημαίνει, «και-
νοτομῶ, ἐπιχειρῶ μεταβολές, διε-
γείρω στάση, ἐπαναστατῶ». Ἕνα
τέτοιο γεγονὸς στὸν τόπο μας, ποὺ
τὸ ἐνθυμοῦνται οἱ ἄνθρωποι τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἔζησε ἡ γενιά μου,
ἦταν ἡ διάσπαση τῆς μεγάλης ἱερα-
ποστολικῆς ὀργανώσεως τῆς χρι-
στιανικῆς ὀρθοδόξου ἀδελφότητος
«ΖΩΗ» καὶ τῶν χριστιανικῶν σωμα-
τείων αὐτῆς! Ἡ τὰση αὐτὴ τοῦ «νε-
ωτερίζειν» παρετηρήθη ὑπὸ ποικί-
λες μορφὲς σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς
τοῦ δημοσίου βίου τῆς πατρίδος
μας, καὶ κατὰ συνέπεια μὲ ἀναλό-
γους ἐπιδράσεις στὸ λαό μας καὶ
στὴν κοινωνία μας. Κεντρικὸς δημι-
ουργὸς τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ἦτο
ἀναμφιβόλως ἡ ἔνταξη τῆς Χώρας
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὁ ἁπλὸς
λαὸς ὠνόμασε τὴν τάση αὐτὴ «ξε-
νομανία». Διευκρινίζομε πάντως ὅτι
ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν ἦτο ἡ μό-
νη ὑπαίτιος. Εὐθύνη ἔχουν καὶ οἱ
Ἕλληνες νεωτεριστὲς καὶ οἱ ἀνεύ-
θυνοι τῆς ἠλεκτρονικῆς δημοσιο-
γραφίας.

Σελὶς 2α 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μήπως ἔχουν κάμνει τὴν ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικοὺς καὶ δὲν τὸ γνωρίζομεν;

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

καὶ τὴν ἔλλειψιν ἀγωνιστικότητος
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕ-
ΡΟΘΕΟΥ «Σύνοδος οὐρανοῦ καὶ
γῆς». Ἀναφορὰ στὴν θεία Λειτουργία,
τὶς Ἐκκλησιαστικὲς τέχνες, τὴν ποι-
μαντική, τὸ ἐκκλησιαστικὸ πολίτευμα
καὶ τὶς Συνόδους. Ἐκδόσεις: Ἱερὰ
Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πε-
λαγίας). Σχ 21x14 σσ 422.

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝ-
ΤΣΑΝΙΝΩΦ «Λόγος γιὰ τὰ πνεύμα-
τα * Λόγος γιὰ τὸν θάνατο». Ἱερὰ
Μονὴ Παρακλήτου Ὠρωπὸς Ἀττικῆς
2014. Σχ 20,5x14 σσ 304.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ, Ἑβδο-
 μαδιαία Ἐφημερίς – Δημοσιογρα-
φικὸν Ὄργανον τοῦ Εὐβοϊκοῦ Λαοῦ.
Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ. 2014.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, Διμηνιαία
ἔκδοση τοῦ Ὁμωνύμου Συλλόγου.
Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. 2014.
Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Διμηνιαία Ἔκδο-
ση Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. Ἰούλ. –
Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ. 2014. 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, Ἔκδοση τῆς Χρι-

στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης. Ἰαν. –
Φεβρ. – Μάρτ., Ἀπρίλ. – Μάϊος 2014.
Ἀθήνα.

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Μη-
νιαῖο περιοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως Πει-
ραιῶς. Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ. 2014.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τῆς Ἐκ κλη -
σίας στὸ Λαό, Μηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Δημητριάδος. Ἰούλ. –
Αὔγ. 2014. Βόλος.

Ο ΠΟΙΜΗΝ, Μηνιαῖον Ἐκκλη-
σιαστικὸν περιοδικὸν Ἱ. Μητροπόλε-
ως Μυτιλήνης. Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. –
Αὔγ. 2014. Μυτιλήνη.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕ-
ΤΑΝΟΙΑΣ, Διμηνιαῖον Περιοδικὸν
Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν. Φεβρ. – Μάρτ. –
Ἀπρίλ., Μάϊος – Ἰούν. – Ἰούλ. 2014.
Κερατέα Ἀττικῆς.

ΠΡΩΤΟΠΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ: «Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος»
(Ὡς ἀγωνιστής καί Ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας - Μέ ἀναφορές
στήν ἐπικαιρότητα), Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Ἀθήνα
2014, σελίδες 295.

Εἶναι πολλαπλή ἡ ἀξία τοῦ βιβλί-
ου αὐτοῦ: Πρῶτα γιά τήν ἐγκυρότη-
τα καί τή διασημότητα τοῦ συγγρα-
φέα, πού δέν εἶναι ἄλλος, ἀπό τόν
ὁμότιμο καί γνωστό Καθηγητή τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. π.
Θεόδωρο Ζήση. Ἔπειτα, γιά τόν
«ἥρωα» μέ τόν ὁποῖο ἀσχολεῖται μέ
τόση ἀφοσίωση, πού δέν εἶναι
ἄλλος, ἀπ᾽ τόν μακαριστό καί ἅγιο
Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο καί τέ-
λος, γιά τή σφραγίδα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας τοῦ βιβλίου, πού δέν εἶναι ἄλλη,
ἀπ᾽ τίς Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξη Κυ-
ψέλη». Καί τίς «Ἐκδόσεις» τίς λέω
«σφραγίδα Ὀρθοδοξίας», ὄχι γιατί
φέρουν τήν προμετωπίδα τοῦ ὀνό-
ματος, ἀλλά γιατί βιώνουν καί μετα-
φέρουν παντοῦ τό Ὀρθόδοξο ἔντυ-
πο. Εἶναι, δηλαδή, Ἐκδόσεις, γνή-
σια Ἱεραποστολικές.

Ἡ ἀφιέρωση ἔχει τήν πρωτοτυπία
της: «Στήν πιστή καί ἀφοσιωμένη
μου σύζυγο, βοηθό καί στήριγμα
πολύτιμο στή ζωή καί στήν πνευμα-
τική μου πορεία, πρεσβυτέρα Χρι-
στίνα, καί τώρα μοναχή Νεκταρία,
μέ ὑπερπλήρη ἀγάπη, σεβασμό καί
ἐκτίμηση» (ὁ πονήσας).

Ἁπλός, σύντομος καί συνοπτικός
ὁ Πρόλογος τοῦ συγγραφέα. Ἀνά-
μεσα στ' ἄλλα, σημειώνει τά ἑξῆς
ἀξιόλογα: «Ὁ ἀναγνωριζόμενος
πλέον ὡς Ἅγιος ἀπό τή συνείδηση

τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας
Ὅσιος Φιλόθεος, ἐκάλυψε μέ τήν
παρουσία του, ἔργῳ καί λόγῳ, ὁλό-
κληρο τόν 20ό αἰώνα...Ἦταν πολύ
ἀνήσυχος καί λυπημένος ὁ ὅσιος Φι-
λόθεος γιά τήν πνευματική παρακ-
μή τῶν Ἑλλήνων... Ἀγωνίσθηκε μέ
παρρησία καί τόλμη, ὅσο κανείς
ἄλλος στήν ἐποχή του».

Ἡ ὅλη βιοτή καί τό ἔργο τοῦ Ὁσί-
ου Γέροντα Φιλοθέου, εἶναι ἕνα
ἅγιο μάθημα γιά ὅλους μας, νέους
καί μεγαλυτέρους. Ἄλλωστε ὅλοι οἱ
ἅγιοι παραμένουν πρώτυπα πνευ-
ματικῆς καί ἀνώτερης ζωῆς. Τά κε-
φάλαια τοῦ βιβλίου εἶναι τέσσερα,
μέ πολλές ὑποδιαιρέσεις καί μέ θέ-
ματα πάρα πολλά καί ἐνδιαφέρον-
τα. Ἀκολουθεῖ Ἐπίλογος μέ θέμα:
«Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος συντονιστής
ἀγωνιστικῶν κινητοποιήσεων», καί
κλείνει τό βιβλίο μέ 16 ἐπιστολές ἐπί
πολλῶν θεμάτων. Ὁ Γέροντας ἦταν
ἐπιδέξιος καί στήν ἀλληλογραφία
του. (Οἱ δυό τελευταῖες μάλιστα ἐπι-
στολές, στέλλονται στόν βασιλιά
Παῦλο καί στόν βασιλιά Κων-
σταντῖνο, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον) καί στέλλουν πολλά
μηνύματα.

Πρέπει νά συγχαροῦμε καί νά
εὐχαριστήσουμε τόν π. Θεόδωρο
Ζήση.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ τὸ ἄκρως διαφωτιστικὸ ἄρθρο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου
κ. Ἱεροθέου μὲ τίτλο: «Διάλογος Ὀρθοδόξων καὶ
Ρωμαιοκαθολικῶν» καὶ δὲν πιστεύαμε στὰ μάτια
μας γιὰ μία πελωρίων διαστάσεων «λεπτομέ-
ρεια», τὴν ὁποία μᾶς κρύβανε ἐπιμελῶς οἱ οἰκου-
μενιστὲς ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος παραθέτει ἀπόσπασμα ἀπὸ σύγγραμμα τοῦ
καθηγητῆ κ. Α. Παπαδόπουλου, ὁ ὁποῖος ἀπέδει-
ξε πώς, ὅταν ἔγινε ἡ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων με-
ταξὺ Ἀθηναγόρα καὶ Πάπα τὸ 1965, χρησιμοποι-
ήθηκε διαφορετικὴ ὁρολογία στὴν ἑλληνικὴ με-
τάφραση ἀπὸ ἐκείνη τοῦ πρωτοτύπου, ποὺ προ-
ορίζονταν γιὰ τοὺς παπικούς. «Τὸ κείμενο τῆς
ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων ἔχει τὸν ὅρο excom-
munication, ὁ ὁποῖος στὴν ἐπίσημη μετάφραση
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μεταφράζεται ὡς
"ἀναθέματα". Τὸ κείμενο, δηλαδή, μιλοῦσε γιὰ
"ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας". Οἱ New York Times με-

τέδωσαν τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀγγελία τοῦ Βατικανοῦ
καὶ τοῦ Φαναρίου τῆς 7ης Δεκεμβρίου 1965 διά
τὴν ἄρση τοῦ excommunication (τῆς ἀκοινωνη-
σίας τοῦ Λατινικοῦ κειμένου) εἰς τὴν πρώτη σε-
λίδα, ὡς τὸ τέλος τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καὶ ὡς
τὴν ἐπανάληψη τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας, ποὺ
εἶχε τότε διακοπεῖ. Φαίνεται πλέον σαφῶς ὅτι τὸ
Ἑλληνικὸ κείμενο, ποὺ ἀναγγέλλει τὴν "ἄρση
τῶν ἀναθεμάτων" ἦτο τεχνηέντως παραπλανητι-
κόν. Φαίνεται ὅτι εἶχε σκοπὸν νὰ ἀμβλύνη ἐνδε-
χομένας ἀρνητικὰς ἀντιδράσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας"» (Ἱστολ. Δόγμα). Μὲ ἄλλα λόγια, ἐνῶ
οἱ δύο πλευρὲς συνυπέγραψαν τὴν ἄρση τῆς
ἀκοινωνησίας, ἤτοι: ἀποκατέστησαν τὴν μυστη-
ριακὴ ἕνωση καὶ σὲ μᾶς «πλάσαραν» τὴν δῆθεν
ἄρση τῶν ἀναθεμάτων! Ἂν ἔτσι  ἔχουν  τὰ  πρά -
γματα τότε ἔχουν κάνει τὴν ἕνωση μὲ τοὺς παπι-
κοὺς καὶ μᾶς «δουλεύουν ψιλὸ γαζὶ» οἱ «δικοί»
μας οἰκουμενιστές! 

Ἀπαιτεῖται ἄμεσος
διαλεύκανσις
τῆς ὑποθέσεως
τῆς «λάθος»
μεταφράσεως!

ΑΝ ΟΝΤΩΣ ἰσχύει ἡ ἀποκάλυψη
τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀ. Παπαδόπου-
λου, τὴν ὁποία δημοσιοποίησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ναυπάκτου, γιὰ τὴν ἠθελημένη πα-
ραποίηση τοῦ κειμένου ἄρσεως
τῶν ἀναθεμάτων μεταξὺ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ παπι-
σμοῦ, θεωροῦμε ὅτι τὰ πράγματα
εἶναι ἐξαιρετικὰ σοβαρά! Καὶ λέμε
ὅτι εἶναι σοβαρά, διότι ἐδῶ καὶ σα-
ράντα χρόνια δὲν εἶδαν οἱ «δικοί»
μας τὸ «λάθος», γιὰ νὰ τὸ «διορ-
θώσουν»; Γιατί δὲν ζήτησαν ἀπὸ
τοὺς παπικοὺς νὰ διορθωθεῖ τὸ κεί-
μενο ἀπὸ «ἄρση τῆς ἀκοινωνη-
σίας», σὲ «ἄρση ἀναθεμάτων»;
Μποροῦν νὰ διανοηθοῦν ὅτι μία
τέτοια «ἀμέλεια» ἐνέχει τεραστίων
διαστάσεων εὐθύνες, ἀφοῦ κατὰ
τὸν καθηγητὴ κ. Ἀ. Παπαδόπουλο
τὸ ἑλληνικὸ κείμενο «ἦτο τεχνηέν-
τως παραπλανητικόν. Φαίνεται ὅτι
εἶχε σκοπὸν νὰ ἀμβλύνη ἐνδεχο-
μένας ἀρνητικὰς ἀντιδράσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»! Ἐπειδὴ
θεωροῦμε τὸ γεγονὸς μείζονος
σημασίας, καλοῦμε τὸν Σεβασμιώ-
τατο ἅγιο Ναυπάκτου νὰ πάρει
πρωτοβουλία καὶ νὰ φέρει τὴν ὑπό-
θεση στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ
διαλευκανθεῖ πλήρως κάθε πτυχὴ
καὶ νὰ ζητηθοῦν εὐθύνες ἀπὸ
ὅσους εἴτε ἀμέλησαν, εἴτε ἀποσιώ-
πησαν τὴν ἠθελημένη καὶ παρα-
πλανητικὴ μετάφραση. Ὁ καθη-
γητὴς κ. Παπαδόπουλος τονίζει:
«Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό, γιατί ἄλλο
εἶναι τὰ ἀναθέματα τοῦ 1054 καὶ
ἄλλο εἶναι ἡ ἀκοινωνησία τοῦ 1009.
Ὑφίσταται ἕνα πρόβλημα, ἐπειδὴ
στὸ πρωτότυπο γαλλικὸ κείμενο
ποὺ διάβασε ὁ πάπας Παῦλος στὴν
τελευταία δημόσια συνεδρίαση
τῆς Β΄ Βατικάνειας Συνόδου (7-12-
1965) καὶ στὸ ἀγγλικὸ κείμενο, ποὺ
ἔχω στὴν διάθεσή μου, γίνεται λό-
γος γιὰ ἄρση ἀκοινωνησίας καὶ ὄχι
ἄρση ἀναθεμάτων»!

Ὁ παπισμὸς λέει ναὶ
εἰς τὰ δικαιώματα
τῶν ὁμοφυλοφίλων!

ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» τοῦ «ἀλάθητου»
πρὸς τοὺς σοδομιστὲς ἄρχισε νὰ
«καρποφορεῖ». Ἁπλὰ θυμίζουμε ὅτι
ὁ κ. Φραγκίσκος δήλωσε ἀπροκάλυ-
πτα: «ποιὸς εἶμαι ἐγὼ ποὺ θὰ κρίνω
τοὺς ὁμοφυλόφιλους» κι’ αὐτὸ ἦταν
ἡ ἀρχή, γιὰ νὰ φτάσει τὸ «Κράτος
τοῦ Θεοῦ», νὰ συζητᾶ τὴν νομικὴ
ἰσχὺ τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφί-
λων! Δεῖτε τὴν εἴδηση καὶ φρῖξτε:
«Μία ἀσυνήθιστα “ἀνοικτὴ” τοποθέ-
τηση σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὰ δικαιώματα
τῶν ὁμοφυλόφιλων ἔκανε στέλεχος
τοῦ Βατικανοῦ, τασσόμενο ὑπὲρ
τῆς νομικῆς ἀναγνώρισης τῶν σχέ-
σεων ζευγαριῶν προσώπων τοῦ ἰδί-
ου φύλου, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ δια-
χωρίζονται σαφῶς ἀπὸ τοὺς ἑτερο-
φυλοφιλικοὺς γάμους»! Δεῖτε γιὰ
ποιὸ πρᾶγμα διαφωνεῖ: «“Ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ἐναντίον τῆς χρήσης τῆς
ἴδιας ὁρολογίας” ὅσον ἀφορᾶ στὶς
ἑνώσεις τῶν ὁμοφυλόφιλων καὶ τῶν
ἑτεροφυλόφιλων, ἀνέφερε ὁ Μον-
σινιόρος Μπροῦνο Φόρτε. “Τούτου
λεχθέντος, μοῦ φαίνεται ξεκάθαρο
ὅτι τὰ ἀνθρώπινα ὄντα τὰ ὁποῖα συμ-
μετέχουν σὲ διάφορες ἐμπειρίες καὶ
σχέσεις ἔχουν δικαιώματα, τὰ ὁποῖα
πρέπει νὰ προστατεύονται”, πρόσ -
θεσε ἀναφερόμενος στὴν ἕνωση
προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου! […] Ὁ
καθολικὸς ἱερωμένος χαρακτήρισε
τὸ ζήτημα τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν
“θέμα εὐπρέπειας καὶ σεβασμοῦ τῆς
ἀξιοπρέπειας τῶν ἀνθρώπων”. Ἕτε-
ρος καρδινάλιος ὁ Ἄντζελο Σκόλα
δήλωσε: “ὅτι ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία
πρέπει νὰ ἐπανεξετάσει τὴ στάση
της ἔναντι τῶν ὁμοφυλόφιλων.
“Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἔχουμε
καθυστερήσει στὴν υἱοθέτηση μίας
στάσης ἀπόλυτου σεβασμοῦ τῆς
ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς ἰσότητας τῶν
ὁμοφυλόφιλων”» (Πηγή: Τμῆμα
εἰδήσεων defencenet.gr)! Μέσα στὴν
ἀνατριχίλα μας, ἀναρωτιόμαστε:
ὑπάρχει ἆραγε κάτι στὸν παπισμὸ
ποὺ νὰ θυμίζει Ἐκκλησία; Δυστυχῶς
ὄχι! 

Σατανικὸς
«θεραπευτὴς»
περιοδεύει
καὶ παγιδεύει
ὅλον τὸν κόσμον!

ΤΑ ΙΕΡΑ κείμενά μας προφη-
τεύουν πὼς στοὺς τραγικοὺς ἔσχα-

τους καιροὺς θὰ προηγηθοῦν τοῦ
Ἀντιχρίστου οἱ «πρόδρομοί» του,
γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὸ δρόμο καὶ νὰ
προετοιμάσουν τὴν ἀνθρωπότητα
γιὰ τὴν ἐμφάνισή του. Δὲν χρει-
άζεται νὰ ἀποδείξουμε ὅτι ἡ ἐποχή
μας εἶναι ἐσχατολογική, προδρομι-

κή τοῦ μεγάλου ἄνομου καὶ γι’
αὐτὸ ἔχουν «πυκνώσει» οἱ διάφο-
ροι «κράχτες» του. Ὁ διακεκριμέ-
νος δημοσιογράφος κ. Ν. Χειλαδά-
κης ἀποκάλυψε ἕνα ἀπὸ αὐτούς.
Πρόκειται γιὰ τὸν Braco τὸν Κροά-
τη «ἅγιο θεραπευτή», ὁ ὁποῖος πε-
ριοδεύει ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ «θερα-
πεύει» μὲ τὸ … βλέμμα του! Μάλι-
στα μεγάλο τηλεοπτικὸ κανάλι τῆς
Γερμανίας τοῦ ἀφιέρωσε ἐκπομπὴ
στὶς 13-10-2014! Προβάλλεται καὶ
διαφημίζεται ὡς ὁ «νέος σωτήρας»
τῶν πασχόντων καὶ τῶν ἀπελπισμέ-
νων! «Ἡ προβολή του μεγάλη ἀπὸ
τὰ ἀμερικανικὰ ΜΜΕ. Ἀκόμα καὶ ἡ
New York Times ἀσχολήθηκε μὲ τὸ
φαινόμενο τοῦ «μεγάλου θερα-
πευτῆ» ποὺ μόνο μὲ ἕνα βλέμμα
εἶναι ἱκανὸς νά… χαρίσει ὑγεία
στοὺς ἑκατοντάδες ἀρρώστους,
ποὺ τρέχουν νὰ συρθοῦν πίσω ἀπὸ
τὴν πλάτη του, γιὰ νὰ τὸν ἱκετεύ-
σουν μόνο νὰ τοὺς κοιτάξει»! Ὁ κ.
Χειλαδάκης χαρακτηρίζει τὸν ἐν
λόγῳ νεοεποχίτη «θεραπευτὴ» ὡς
«διαβολικὸ κακέκτυπο τοῦ Ἴδιου,
τοῦ Μόνου Μεγάλου Θεραπευτῆ
τῆς Βίβλου» καὶ ὡς «ἄλλο ἕνα φαι-
νόμενο τῶν καιρῶν τοῦ Ἀντίχρι-
στου». Συμφωνοῦμε καὶ συμπλη-
ρώνουμε: Γι’ αὐτὸ καὶ τὸν προβάλ-
λουν μὲ αὐτὸν τὸν προκλητικὸ
τρόπο τὰ παγκόσμια Μέσα Μαζικῆς
Ἀποβλάκωσης! 

Ὁ Οἰκουμενισμὸς
εἶναι παναίρεσις!

Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ἐπίσκοπος Μη-
τροπολίτης Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας
ἐπικοινωνεῖ καὶ ἐνημερώνει ἀδιά-
κοπα τὸ ποίμνιό του μὲ βαρυσή-
μαντες ἀνακοινώσεις. Παραθέτου-
με ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ πρόσφατη
ἀνακοίνωσή του γιὰ τὴν παναίρεση
τοῦ οἰκουμενισμοῦ: «Ἀγαπητέ μου,
μὴ ξεχνᾶς ὅτι εἶσαι βαπτισμένος
στὴν Ἅγια Κολυμπήθρα καὶ εἶσαι
Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἀνήκεις
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία

ἔχει τὴν ἀληθινὴ πίστη. Ρώτα, διά-
βασε καὶ θὰ δεῖς μόνος σου ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι ἡ μόνη
ἀληθινή. Ὑπάρχει ἕνα κίνημα ποὺ
λέγεται “Οἰκουμενισμός”. Πρόσεχε
μὴ σὲ πλανήσει τὸ δόλιο αὐτὸ κί-
νημα. Εἶναι μιὰ μεγάλη αἵρεση,
εἶναι “παναίρεση”. Ἡ αἵρεση αὐτὴ
θέλει νὰ ἑνώσει τὴν ἀλήθεια τῆς πί-
στης μας μὲ τὰ ψέματα τῶν ἄλλων
θρησκειῶν, γιὰ ἀγάπη τάχα, γιὰ
ἑνότητα τάχα. Ἀλλά, ὅπως τὸ κα-
ταλαβαίνεις, δὲν μπορεῖ τὸ ψέμα
νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν ἀλήθεια, οὔτε τὸ
φῶς νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸ σκοτάδι.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τὸ βάπτι-
σμά μας ὁρκιστήκαμε ὅτι θὰ κρα-
τήσουμε τὴν πίστη μας, ὅπως μᾶς
τὴν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκόμη, ἀγαπη-
τέ μου, καὶ ἂν ἔρθουν χρόνια, ποὺ
μᾶς βάλουν τὸ μαχαίρι στὸν λαιμὸ
γιὰ τὴν πίστη μας, ἐμεῖς νὰ ποῦμε
αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν οἱ ἅγιοι μάρτυ-
ρες: “Πιὸ βαθιὰ τὸ μαχαίρι· δὲν
ἀρνοῦμαι τὴν ἀγάπη μου στὸν
Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
μου”»! Ἐκφράζουμε τὴν εὐαρέ-
σκειά μας στὸν Σεβασμιώτατο, διό-
τι «λέει τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά
τους»! Εἴθε νὰ βρεῖ καὶ ἄλλους ἐπι-
σκόπους μιμητές του! 

Οἱ παπικοὶ πιστοὶ
πληρώνουν
τὴν «κουλτούρα σιωπῆς»
τῆς «Ἐκκλησίας» των!

ΔΕΙΤΕ, ἀγαπητοί μας ἀνα -
γνῶστες, ποῦ πηγαίνουν τὰ χρήμα-
τα τῶν ὅπου γῆς πιστῶν τῆς
«ἐκκλησίας» τοῦ «ἀλάθητου»:
στὴν ἀποζημίωση τῶν θυμάτων
τῶν παιδοφίλων φραγκοπαπάδων!
«Ἀποζημιώσεις, συνολικοῦ ὕψους
17 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, σὲ
περίπου 300 ἄτομα ποὺ ἔπεσαν θύ-
ματα παιδοφίλων κληρικῶν της κα-
τέβαλε ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία μόνο
στὴ Μελβούρνη. Αὐτὸ ἀναφέρθη-
κε στὴν ἔρευνα γιὰ τὰ σκάνδαλα
παιδεραστίας δεκαετιῶν, ποὺ τελέ-
στηκαν ἀπὸ κληρικοὺς τῆς Καθο-
λικῆς Ἐκκλησίας στὴν Αὐστραλία.
Στὴν ἔρευνα αὐτὴ θὰ καταθέσει
καὶ ὁ Καρδινάλιος Τζὸρτζ Πέλ, ὁ
ὁποῖος ἦταν Ἀρχιεπίσκοπος τῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὴ Μελ-
βούρνη στὴ δεκαετία τοῦ ’90 καὶ ὁ
ὁποῖος εἶχε καταθέσει σὲ προ-
ηγούμενη ἔρευνα, ποὺ διενήργησε
κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ πὼς ἐπι-
κρατοῦσε μία “κουλτούρα σιωπῆς”
στοὺς κόλπους τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς ἐκκλησίας, γιὰ τὴν ὁποία
εὐθύνεται ἡ ἴδια» (Ἱστολ.Τὰ Νέα)!
Μὲ ἄλλα λόγια: «στύβονται» οἱ
ἄτυχοι πιστοί τοῦ παπισμοῦ, γιὰ νὰ
ἀνάψουν τὰ κεράκια τους καὶ νὰ
γεμίσουν τὰ παγκάρια τῆς «ἐκκλη-
σίας» τους καὶ ἐκείνη τὰ ξοδεύει
γιὰ τὰ ὄργια τῶν παπάδων της!
Πληρώνουν τὴν «κουλτούρα σιω -
πῆς» τῆς «ἐκκλησίας» τους! 

Ἡ δέουσα
προετοιμασία μας
διὰ τὰ Χριστούγεννα

Η ΑΓΙΑ μας Ἐκκλησία καθόρισε
ὡς πιστοὶ νὰ ἀκολουθοῦμε μία τεσ-
σαρακονθήμερη πνευματικὴ προ-
ετοιμασία πρὶν τὴ μεγάλη δεσπο-
τικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.
Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν 15η Νοεμβρίου καὶ
λήγει τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς τῶν
Χριστουγέννων. Καλούμαστε ὡς
πιστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ νὰ τη-
ρήσουμε τὴν καθορισμένη νη-
στεία, νὰ ἐκκλησιαζόμαστε τακτι-
κά, νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἐξο-
μολογηθοῦμε εἰλικρινά, νὰ κοινω-
νοῦμε τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, νὰ
διαβάζουμε ψυχωφελῆ βιβλία καὶ
ἰδιαίτερα τὴν Ἁγία Γραφή, νὰ κά-
νουμε ἀγαθοεργίες. Παράλληλα νὰ
κηρύξουμε τὸν πόλεμο ἐναντίον
τῶν ψυχοφθόρων παθῶν μας καὶ
γενικὰ κατὰ τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ
μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ χειρότερος
ἐχθρός μας καὶ ὁ ὁποῖος μᾶς ὁδη-
γεῖ στὴν καταστροφὴ καὶ στὸν ὄλε-
θρο. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ φτάσουμε
στὴ μεγάλη ἑορτή, ὅσο γίνεται, πιὸ
καθαροὶ καὶ προετοιμασμένοι νὰ
ὑποδεχτοῦμε τὸ Θεῖο Βρέφος, τὸν
δι’ ἡμᾶς νηπιάσαντα Θεό μας, ὁ
ὁποῖος «ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρ-
χων οὐχ ἁρπαγμὸν ἠγήσατο τὸ
εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένω-
σε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοι-
ώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ
σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος
ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος
ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου
δὲ σταυροῦ» (Φιλιπ. 2,6-8). Νὰ τὸν
ὑποδεχτοῦμε ὅπως θέλει Ἐκεῖνος,
ταπεινοὺς καὶ ἐν μετανοίᾳ διατε-
λοῦντες καὶ ὄχι ὅπως θέλει ὁ κό-
σμος. Ἐμπρὸς ἀδελφοί μας, ἂς πά-
ρουμε τὴ μεγάλη ἀπόφαση ἐφέτος
νὰ Τὸν ὑποδεχτοῦμε, ὅπως θέλει ὁ
Λυτρωτής μας Χριστός!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Αἱ ἀπειλαὶ
τῶν τζιχαντιστῶν:

πέραν ἀπὸ κάθε
ἀρρωστημένην

φαντασίαν!
ΠΡΙΝ λίγα χρόνια ἂν διαβά-

ζαμε εἴδηση σὰν καὶ τὴν ἀκό-
λουθη θὰ γελούσαμε. Τώρα
μᾶς καταλαμβάνει τρόμος καὶ
φρίκη. Ὁ λόγος γιὰ τὶς πέρα
ἀπὸ κάθε ἀρρωστημένη φαντα-
σία ἀνακοινώσεις τῶν τζιχαν-
τιστῶν τρομοκρατῶν τοῦ
«Ἰσλαμικοῦ Κράτους». Δεῖτε
μία πρόσφατη ἀνακοίνωσή
τους: «Μία ἔντυπη ἔκδοση ποὺ
ἐκδόθηκε ἀπὸ τοὺς τζιχαν-
τιστὲς τῆς ISIS φιλοξενεῖ μία
δήλωση τοῦ Μοχάμεντ ἂλ-
Ἀντνάνι, ἐκπροσώπου τοῦ ISIS:
"Θὰ κατακτήσουμε τὴ Ρώμη
σας, θὰ σπάσουμε τοὺς σταυ-
ρούς σας καὶ θὰ αἰχμαλωτίσου-
με τὶς γυναῖκες σας", ποὺ ἀπευ-
θύνεται σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν
ἀσπάζονται τὸ Ἰσλάμ. Ἀλλοῦ,
στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Da-
biq ἀναφέρεται πώς: "Οἱ αἰχμά-
λωτες οἰκογένειες Γιαζίντι, πω-
λοῦνται πλέον ὡς σκλάβοι ἀπὸ
στρατιῶτες τοῦ Ἰσλαμικοῦ
Κράτους" συμπληρώνοντας
πώς: "οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ
μοιράζονται σύμφωνα μὲ τὴ
Σαρία (ἰσλαμικὸ νόμο) μεταξὺ
τῶν πολεμιστῶν, ποὺ ἔλαβαν
μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις στὰ
βουνὰ Σιντζάρ". Ὅλα αὐτὰ
ἔρχονται νὰ ἐπιβεβαιώσουν δη-
λώσεις γυναικῶν τῆς φυλῆς
τῶν Γιαζίντι, ποὺ δραπέτευσαν,
οἱ ὁποῖες ἰσχυρίζονται πὼς
ἀναγκάστηκαν νὰ παντρευτοῦν
στρατιῶτες τοῦ ISIS στὸ Ἰρὰκ
καὶ τὴ Συρία, ἀφοῦ πρῶτα κρα-
τοῦνταν σὲ πρόχειρες φυλακὲς
μαζὶ μὲ παιδιὰ στὶς παραπάνω
περιοχές. Ἕνα ἔφηβο κορίτσι
ἀνέφερε στὸ Παρατηρητήριο
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, πὼς
ἕνας τζιχαντιστὴς τὴν ἀγόρασε
γιὰ 1.000 δολλάρια» (Ἱστολ.
Ξυπνῆστε Ρέ)! Εἴμαστε ἆραγε
σὲ θέση νὰ στοχαστοῦμε μή-
πως ἡ φρίκη τῶν τζιχαντιστῶν
εἶναι φαινόμενο καὶ ἀποτέλε-
σμα τῆς σύγχρονης ἀποστα-
σίας μας; Προφανῶς τὸ μόνο
ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε εἶναι
νὰ μετανοήσουμε!

ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ἡ Ἐκ -
κλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη

τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίπ-
που, ἑνός ἐκ τῶν δώδεκα Ἀπο-
στόλων. Ὁ Ἀπόστολος Φίλιπ-
πος καταγόταν ἀπό τήν Βηθ-
σαϊδά τῆς Γαλιλαίας καί ἦταν
συμπολίτης τοῦ Πέτρου καί
τοῦ Ἀνδρέα. Στόν χαρακτήρα,
ὅπως μᾶς πληροφοροῦν τά
Εὐαγγέλια, ἦταν συνετός,
ζοῦσε μέ παρθενία διαβάζον-
τας τόν Νόμο καί τούς
προφῆτες καί ἦταν αὐτός πού
προσκάλεσε τόν Ἀπόστολο
Ναθαναήλ, γιά νά γνωρίση τόν
Κύριο. Μετά τήν Πεντηκοστή
πῆρε τόν κλῆρο, γιά νά εὐαγ-
γελίση τήν Μικρά Ἀσία, ἔχον-
τας σάν βοηθούς τόν ἀπόστο-
λο Βαρθολομαῖο καί τήν ἀδελφή του Μαριά-
μνη. Οἱ ἀπόστολοι ἀφοῦ κήρυξαν στήν Λυδία
καί στήν Μυσία, ὑποφέροντας πολλούς πειρα-

σμούς καί κακοπάθειες, ἐρχό-
μενοι στήν Ἱεράπολη τοὺς συν -
έλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες καί
ἀφοῦ τοὺς βασάνισαν, τόν
μέν ἀπόστολο Βαρθολομαῖο
καί τήν Μαριάμνη τούς κρέ-
μασαν, τόν δέ ἀπόστολο Φί-
λιππο τόν κάρφωσαν κατακέ-
φαλα ἀπό τούς ἀστραγάλους
πάνω σέ ξύλο καί ἔτσι προ-
σευχόμενος παρέδωσε τήν
ψυχή του στόν Κύριο. Ὁ ἅγιος
Ἀπόστολος μόλις ἐξέπνευσε,
ἡ Παράδοση μᾶς λέγει ὅτι ἡ
γῆ ἐξέβαλε φοβερό ἦχο καί
σχίσθηκε παρασύροντας πολ-
λούς εἰδωλολάτρες. Κατόπιν,
ἐπειδή φοβήθηκαν πολλοί ἀπό
αὐτούς, ἐλευθέρωσαν τούς
ἁγίους Βαρθολομαῖο καί Μα-

ριάμνη καί, ἀφοῦ ἐνταφίασαν τό ἱ. Λείψανο τοῦ
Ἀποστόλου Φιλίππου, προσῆλθαν στήν πίστη
τοῦ Κυρίου.

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 17 Νοεμβρίου
δὲν θὰ γίνη ὁμιλία.

Τὴν Δευτέραν 24 Νοεμβρί-
ου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλή-
ση ὁ π. Κύριλλος Κεφαλόπου-
λος, μὲ θέμα:
«Ἡ σχέση μας μὲ τὸν Θεὸ

κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες».
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.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΒΑΡΝΟΥ (†) ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ-
ΟΥ - ΜΟΝΑΧΟΥ «Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός». Ἐκδόσεις «Ὀρθο-
δόξου Τύπου», Κάνιγγος 10, 106 77 Ἀθήνα. (τηλ. 210 3816206).

Παραθέτομεν τὴν βιβλιοκρισίαν
τοῦ καθηγητοῦ Π. Κ. Γεωργούντζου
εἰς τὸ ὁμώνυμον βιβλίον τοῦ μακαρι-
στοῦ καθηγητοῦ - μοναχοῦ εἰς τὴν
ἀγγλικὴν γλῶσσαν, ὅπως καταχω-
ρεῖται εἰς τὸ βιβλίον (σ. 4-5) τῶν ἐκδό-
σεών μας.

Ὁ συγγραφεὺς γνωστὸς διὰ τὰς
ἐργασίας του ἐπὶ τῆς φιλοσοφίας καί
τοῦ ἠθικοῦ καί θρησκευτικοῦ βίου
τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαν-
τινῶν Ἑλλήνων, διὰ τῆς παρούσης
μελέτης ἐγκαινιάζει σειράν ἐρεύνης
διὰ τοὺς μετὰ τὸν ΙΗ´ αἰ. ἁγίους τῆς
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τοῦτο
ὡρμήθη καὶ ἐκ τῆς πεποιθήσεως ὅτι οἱ
ἅγιοι ἀποτελοῦν τήν πνευματικήν
ἀριστοκρατίαν τῆς ἐκκλησίας καί ἄν
προσέξωμεν τό μήνυμά των, πολλὰ
θά ὠφεληθῶμεν, ἰδίᾳ σήμερον εἰς
ἐποχήν συγχύσεως δημιουργηθείσης
ἀπὸ τὴν ἐπικράτησιν ὑλιστικῶν ἀντι-
λήψεων καί ἀπιστίας.

Ὡς πρῶτον μελέτημα τῆς ἁγιολο-
γικῆς σειρᾶς ἔρχεται νῦν ὁ βίος καί τὸ
ἔργον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ, τοῦ μεγίστου ἱεραποστόλου τῶν
νεωτέρων χρόνων.

Ὁ σ. παρέχει ἐπιτομὴν τῆς βιογρα-
φίας τοῦ ἁγίου ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ μα-
θητοῦ ἐκείνου Σαπφείρου Χριστο-
δουλίδου, δημοσιευθέντος τό πρῶτον
ἐν Βενετίᾳ τῷ 1814. Ἡ ἐπιδεξία στα-
χυολόγησις τῶν πληροφοριῶν δίδει
ζωηράν τήν εἰκόνα τῆς τότε κατα-
στάσεως, τῆς προσωπικότητος τοῦ
ἁγίου, τῆς μορφώσεώς του, τοῦ ἐνθέ-
ου του ζήλου, τῶν χαρακτηριστικῶν
λεπτομερειῶν τοῦ κηρύγματος καί
τῆς πολιτείας του, τῶν περιστάσεων
ὑφ᾽ ἅς ἔδρασε κινούμενος ἀνά τὸν
χῶρον ἅπαντα τῆς τότε τουρκικῆς
αὐτοκρατορίας καί τῶν συνθηκῶν
τοῦ μαρτυρίου του. Εἰς εἰδικόν κεφά-
λαιον παρέχεται συνοπτική εἰκών τῶν

κυριοτέρων του διδασκαλιῶν ἐξ ἀπο-
σπασμάτων ληφθέντων κατ  ̓ἐκλογήν
ἐκ τῶν διασωθεισῶν ἐννέα Διδαχῶν
τοῦ ἁγίου. Καί, ἐκ τῶν στοιχείων τῆς
βιογραφίας, ἐκ τῶν Διδαχῶν τοῦ
Κοσμᾶ, πρός δὲ καὶ ἐκ τῆς μελέτης
τῶν περὶ Κοσμᾶ εἰδήσεων, αἵτινες
ἐκτίθενται εἰς 30 βιβλία καὶ 600
ἄρθρα, ὁ συγγραφεύς συνθέτει τήν
περί τοῦ ἁγίου εἰκόνα, ἥν ἐκθέτει ἐν
τῷ εἰσαγωγικῷ του σημειώματι. Ἡ
παρεχομένη εἰκών εἶναι ἡ πληρεστέ-
ρα δυνατὴ μὲ ἐντονώτερον ἐξεικονι-
σμένα τά κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς
προσωπικότητος τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος
φρονηματίσας διὰ τοῦ ἐνθέου ζήλου
του μεγάλας ἐπαρχίας τοῦ Ἔθνους
τῶν Ἑλλήνων, ἱδρύσας ἑκατοντάδας
σχολείων, ἀνακόψας τό ῥεῦμα τοῦ
ἐξισλαμισμοῦ, διδάξας καὶ διὰ τοῦ
μαρτυρίου του ἐπισφραγίσας τὸ κή-
ρυγμά του ἀπέβη μέγας κατηχητής,
Πατὴρ τοῦ Ἔθνους του καὶ ἐκ τῶν
κυριωτάτων συντελεστῶν τῆς ἐθνι -
κῆς του ἀφυπνίσεως.

Σεμινάριον Ἀπολογητικῆς
Ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-

γίου Διονύσου ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος
ἀνακοίνωσις:

Ἡ  Ἐνορία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Διο-
νύσου προσκαλεῖ  τοὺς εὐσεβεῖς
Χριστιανοὺς στὸ Σεμινάριο Ἀπολο-
γητικῆς, ποὺ θὰ γίνεται στὸ Ἀρχον-
ταρίκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ,  κάθε Πέμπτη καὶ
ὥρα 18:00 – 19:00 σύμφωνα μὲ τὸ
ἀκόλουθο πρόγραμμα.

1) Πέμπτη  20  Νοεμβρίου 2014,
Περὶ τῆς πλάνης τῶν μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ.

2) Πέμπτη  27  Νοεμβρίου 2014, Ἡ
ἀναγκαιότητα τοῦ Πνευματικοῦ ἐν
συγκρίσει μὲ τὴν ψυχοθεραπεία.

3) Πέμπτη  04  Δεκεμβρίου 2014,
Ἀνατολικὲς δοξασίες (Ἰνδουισμός,
Γιόγκα, κλπ.), Ἡ βάση τῆς Νέας
Ἐποχῆς.

4) Πέμπτη  11  Δεκεμβρίου  2014,
Παλαιοημερολογίτες, μία ἀνοικτὴ
πληγὴ στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας.

5) Πέμπτη  18  Δεκεμβρίου  2014,
Ἀποκρυφισμὸς καὶ μαγεία στὰ παι-
δικὰ κινούμενα σχέδια.

• Τῶν ὁμιλιῶν θὰ προηγεῖται  ὁ
Ἑσπερινὸς μὲ παράκληση στὴν Ὑπερ -
αγία  Θεοτόκο.

• Ὁμιλητής θὰ εἶναι ὁ π. Εὐθύμιος
Μουζακίτης, ὑπεύθυνος ἐπὶ τῶν
αἱρέσεων.
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«οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ
καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν»

Στὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου
ἐμφανίζεται ἕνας ἐγωκεντρικὸς καὶ ἀνόητος ἄνθρωπος ποὺ
φροντίζει νὰ «θησαυρίζει ἑαυτῷ», χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ
τοὺς ἄλλους. Ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸ ἐνδιαφέρον του εἶναι νὰ ἀπο-
ταμιεύει πλοῦτο γιὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀπομονώνεται στὴν φιλαυ-
τία του καὶ δὲν μπορεῖ ἢ δὲν θέλει νὰ ἐπικοινωνήσει καὶ νὰ σχετι-
σθεῖ μὲ τοὺς ἄλλους. Αὐτοαπομονώνεται στὴν ἀσφάλεια τοῦ
πλούτου του καὶ δὲν σκέπτεται τίποτε ἄλλο παρὰ μόνον πῶς θὰ
αὐξήσει τὰ πλούτη του. Οὐδεμία σκέψη γιὰ τὰ πνευματικὰ ἢ γιὰ
τὸν Θεό.

Καὶ ὅμως, αὐτὸς ὁ πλούσιος εἶναι ἕνας ἄνθρωπος δυστυχισμέ-
νος. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει τὴν πλούσια σοδειά, ποὺ τοῦ ἀπέ-
φεραν τὰ κτήματά του οὔτε νὰ εὐχαριστηθεῖ γιὰ τὸ γεγονός.
Ἀντιθέτως, μπαίνει σὲ μεγάλες φροντίδες, ἄγχος καὶ ἀγωνία. Γρά-
φει χαρακτηριστικὰ τὸ Εὐαγγέλιο: «διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων·
τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;». Ὅλη του
ἡ ἔννοια στρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του, δὲν συζητεῖ μὲ κα-
νέναν ἄλλο, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ μόνον γιὰ τὸ ἐγώ του.

Τελικῶς, νομίζει ὅτι ηὗρε τὴν καλύτερη λύση στὸ πρόβλημά
του. Θὰ γκρεμίσει τὶς ἀποθῆκες του καὶ θὰ οἰκοδομήσει μεγαλύ-
τερες, γιὰ νὰ χωροῦν τὶς πλούσιες σοδειές. Μάλιστα, εἶναι τόσον
εὐχαριστημένος γιὰ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖ ἔξυπνη λύση, ὥστε βυθίζε-
ται σὲ μία αὐτάρεσκη εὐφροσύνη. Λέγει λοιπὸν ὁ πλούσιος: «ψυ-
χή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλὰ· φάγε, πίε, εὐφραί-
νου».

Μέσα στὴν πλεονεξία καὶ τὴν πλάνη τῆς ψεύτικης ἀσφάλειας,
ποὺ νομίζει ὅτι τοῦ παρέχει ὁ πλοῦτος, ὁ πλούσιος αἰσθάνεται
ἐξασφαλισμένος γιὰ πολλὰ ἔτη. Παγιδευμένος στὴν αὐταπάτη
του, ἀποδεικνύεται ὄντως ἄμυαλος καὶ ἀσύνετος, διότι θεωρεῖ
ὅτι ἐλέγχει τὰ πάντα. Λογαριάζει ὅμως χωρὶς τὸν Θεόν.

Ἐκείνην τὴν νύκτα τὸν ἐπισκέπτεται ὁ Θεὸς καὶ τοῦ θυμίζει τὴν
ἀφροσύνη του. Σήμερα, τοῦ λέγει, ζητοῦν τὴν ψυχή σου, σὲ ποιὸν
θὰ μείνουν τὰ πλούτη ποὺ ἑτοίμασες; Ἔτσι αἰφνιδίως ὁ πλούσιος
ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν πνευματικὴ πραγματικότητα ὅτι ἡ
ζωή καὶ ἡ ψυχή του εὑρίσκονται στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, καὶ πὼς τὴν
ὥρα ποὺ θὰ φύγει ἀπὸ τὴν ζωὴν αὐτὴν τὰ πλούτη ποὺ συσσώ-
ρευσε δὲν πρόκειται νὰ τὸν ὠφελήσουν.

Δυστυχῶς, σὰν τὸν ἄφρονα πλούσιο τοῦ Εὐαγγελίου ὑπάρχουν
πολλοὶ ποὺ διαβιοῦν σὲ πνευματικὴ σύγχυση. Ζοῦν γιὰ νὰ συγ-
κεντρώνουν χρήματα, κτήματα, πλούτη, χωρὶς ἡ ἐγωιστική τους
πλεονεξία νὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ τὰ χαροῦν ἢ ἔστω μὲ τὰ αὐτὰ τὰ
πλούτη ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεὸς νὰ τὰ διαχειρισθοῦν, δὲν σκέ-
πτονται νὰ βοηθήσουν τοὺς ἐνδεεῖς, νὰ ἐλεήσουν τοὺς πτωχούς,
νὰ συνδράμουν στὴν ἀνάγκη τοῦ πλησίον.

Ἀνόητοι καὶ ἄφρονες, λησμονοῦν ὅτι ὅλοι εἴμαστε περαστικοὶ
ἀπὸ τὴν ζωὴ αὐτὴ καὶ ὅτι κάποια στιγμή, ἀργὰ ἢ γρήγορα, ποὺ θὰ
πρέπει νὰ ἀναχωρήσουμε, οὔτε ὁ πλοῦτος οὔτε ἡ δόξα συνο-
δεύουν τὸν νεκρό. Ὄντως, αὐτοὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸν Θεὸ
ὡς ἄφρονες, διότι ἀνάλωσαν τὴν ζωή τους, γιὰ νὰ θησαυρίζουν
γιὰ τὸν ἑαυτό τους, καὶ δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ ἀποταμιεύσουν
στοὺς οὐρανοὺς θησαυροὺς πνευματικοὺς καὶ ἔργα ἀγάπης.

Αὐτὴν τὴν προειδοποίηση ἀπευθύνει ὁ Κύριος σὲ ὅποιον "θη-
σαυρίζει ἑαυτῷ" καὶ «μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν». Ἐπισημαίνει σχε-
τικῶς ὁ Μέγας Βασίλειος ὅτι γιὰ νὰ μὴ πάθουμε καὶ ἐμεῖς ὅ,τι ἔπα-
θε ὁ ἄφρων πλούσιος, νὰ μιμηθοῦμε τὴν γῆ ποὺ προσ φέρει ἁπλό-
χερα τοὺς καρπούς της στοὺς ἀνθρώπους, καὶ παρομοίως νὰ προ-
σφέρουμε καλὰ ἔργα καὶ ἀγαθοεργίες, ὥστε νὰ ἔχουμε καρπο-
φορία στὸν οὐρανό.

Τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ φράση «εἰς Θεὸν πλουτῶν;». Ὁ κατὰ
Θεὸν πλοῦτος εἶναι ἡ κτήση τῶν ἀρετῶν, μᾶς λέγει ὁ Εὐθύμιος Ζι-
γαβηνός. Νὰ καλλιεργήσουμε λοιπὸν τὶς ἀρετὲς καὶ νὰ ζοῦμε μία
θεοφιλῆ ζωή. Νὰ καταργήσουμε τὴν φιλαυτία, ποὺ μᾶς ἐγκλωβί-
ζει στὸ ἐγὼ καὶ νὰ ἀνοιχθοῦμε στὸν πλησίον μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδια-
φέρον. Νὰ καταπολεμήσουμε τὸν ἐγωϊσμό, τὴν πλεονεξία, καὶ νὰ
αὐξηθοῦμε σὲ φιλαδελφία καὶ ἐλεημοσύνη. Ἔτσι ὄντως θὰ ἀνα-
δειχθοῦμε σώφρονες, θὰ μποροῦμε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὰ ὅποια
ἀγαθά, λίγα ἢ πολλά, καὶ θὰ ἔχουμε κοινωνία ἀγάπης μὲ τὸν Θεὸ
καὶ τοὺς ἀνθρώπους.

Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΛΟΥΚΑ
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ἀπόστολος: Ἐφεσ. β´ 14-22
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιβ´ 16-21
Ἦχος: βαρύς.— Ἑωθινόν: Β´

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Πνευματικά ἄνθη
ἀπό τήν Κλίμακα
τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου

τοῦ Σιναΐτου
(22ον)

67. Περί κενοδοξίας
Εἶναι συχνό τό φαινόμενο νά

συναντιῶνται κοσμικοί ἄνθρωποι
καί νά μιλοῦν γιά τά σπουδαῖα
κατορθώματά τους ἀλλά καί γιά
τά χαρίσματα καί τίς ἱκανότητες
πού ἔχουν. Ὁ ἕνας προβάλλει τόν
ἄλλο καί ὅλοι ἐπιδιώκουν τό θαυ-

μασμό καί τόν ἔπαινο. Εἶναι μέ
ἄλλα λόγια κενόδοξοι, δηλαδή
ματαιόδοξοι πού θέλουν νά προ-
βάλλονται καί νά ἐπαινοῦνται γιά
τά ἔργα τους ἀλλά καί γιά τά μελ-
λοντικά σχέδια τους, πού συνή-
θως δέν πραγματοποιοῦνται πο-
τέ.

Ἡ κενοδοξία ἐμφανίζεται καί
στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, σέ κλη-
ρικούς καί μοναχούς. Εἶναι ἕνα
πάθος πού μεταβάλλει τή φυσική
τάξη, διαστρέφει τά ἤθη, σκορπί-
ζει τούς κόπους τῶν πνευματικῶν
ἀγώνων, κλέβει τούς καρπούς τῆς

πνευματικῆς ζωῆς, ἀποδεικνύει
τήν ἀπιστία καί ὁδηγεῖ στήν ὑπερ -
ηφάνεια. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης τήν
παρομοιάζει μέ ναυάγιο μέσα στό
λιμάνι. Πρόκειται πράγματι γιά
πτώση, ἀφοῦ οἱ κατά Θεόν
ἀγῶνες γίνονται ἄκαρποι ἀπό τή
στιγμή πού προβάλλονται προ-
κειμένου νά προκληθεῖ ὁ θαυμα-
σμός τῶν ἄλλων. Τήν παρομοιάζει
ἐπίσης καί μέ τό μυρμήγκι στό
ἁλώνι, «πού εἶναι μέν μικρό,
ἀλλά ἀπειλεῖ νά κλέψει ἀθόρυβα
ὅλον τόν καρπό καί τόν κόπο τοῦ
γεωργοῦ. Τό μυρμήγκι περιμένει
νά γίνει τό σιτάρι καί ἡ κενοδοξία
νά συναχθεῖ ὁ πνευματικός
πλοῦτος. Καί τό μέν μυρμήγκι

τρέχει, γιά νά κλέψει· ἡ δέ κενο-
δοξία χαίρεται, γιατί θά διασκορ-
πίσει»(ΚΑ΄, § 2,3).

Ἡ κενοδοξία μπορεῖ νά ἐμφανι-
στεῖ σέ κάθε ἔργο, ὅπως ὁ ἥλιος
πού λάμπει παντοῦ. Χρειάζεται
μεγάλος ἀγώνας καί πολλή διά-
κριση, γιά νά καταπολεμηθεῖ,
προκειμένου νά διαφυλάσσεται ὁ
πνευματικός θησαυρός τοῦ κατά
Θεόν ἀγωνιζόμενου χριστιανοῦ. Ὁ
Ὅσιός μας ἀναφέρει ἐνδεικτικά
μερικές περιπτώσεις: «Ὅταν νη-
στεύω, κενοδοξῶ, ἀλλά καί ὅταν
καταλύω, γιά νά μή φανεῖ ἡ ἀρε-
τή μου, πάλι κενοδοξῶ μέ τήν
ἰδέα ὅτι εἶμαι συνετός. Ὅταν

φορῶ λαμπρά ροῦχα νικῶμαι ἀπ᾿
αὐτήν, καί ὅταν τά ἀντικαταστή-
σω μέ ταπεινά πάλι κενοδοξῶ.
Ὅταν μιλάω, νικῶμαι, ἀλλά καί
ὅταν σιωπῶ πάλι νικῶμαι. Ὅπως
καί νά τήν ρίξεις αὐτή τήν τρίβο-
λο ἄκανθα, ἵσταται ὄρθιο τό κεν-
τρί της» (ΚΑ΄, § 5).

Μετά ἀπό τά παραπάνω, εὔκο-
λα συμπεραίνει κανείς ὅτι «ὁ κε-
νόδοξος δείχνει ὅτι εἶναι πιστός,
ἐνῶ εἶναι εἰδωλολάτρης. Φαινομε-
νικά μέν σέβεται τό Θεό, ἀλλά
στήν πραγματικότητα ἐπιζητεῖ νά
ἀρέσει στούς ἀνθρώπους καί ὄχι
στό Θεό. Κενόδοξος εἶναι κάθε
ἐπιδεικτικός ἄνθρωπος. Τοῦ κενό-

δοξου ἡ νηστεία εἶναι χωρίς μισθό
καί ἡ προσευχή ἄκαιρη καί ἄστο-
χη, διότι καί τά δύο τά κάνει γιά
τόν ἀνθρώπινο ἔπαινο» (ΚΑ΄, §
6).

Τό πάθος τῆς κενοδοξίας εἶναι
δυσθεράπευτο. Δυστυχῶς οἱ ἄν -
θρωποι ἐπιδιώκουν τόν ἔπαινο καί
θέλουν τήν ἀναγνώριση καί ὅταν
ἀκόμα δέν τούς ἀξίζει. Ὁ ὅσιος
Ἰωάννης λέει ὅτι «εἶναι μεγάλο
πρᾶγμα τό νά ἀποδιώξεις ἀπό τήν
ψυχή σου τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώ-
πων. Μεγαλύτερο ὅμως εἶναι τό
νά ἀποδιώξεις τόν ἔπαινο τῶν
δαιμόνων» (ΚΑ΄, § 14).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Ἀπόκρυφα κείμενα στήν ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦνται ψευ-
δεπίγραφα κείμενα, πού συντάχθη-
καν ἀπό ἄγνωστους αἱρετικούς
συγγραφεῖς καί ἔχουν μυθῶδες πε-
ριεχόμενο. Μία ἀπό τίς κατηγορίες
τῶν ἀρχαίων ἀπόκρυφων κειμένων
εἶναι καί τά λεγόμενα «Ἀπόκρυφα
Εὐαγγέλια». Λαμβάνοντας ἀφορμή
ἀπό τό περιεχόμενο τῶν Κανο-
νικῶν Εὐαγγελίων, οἱ ἀρχαῖοι αἱρε-
τικοί συγγραφεῖς στά «Ἀπόκρυφα
Εὐαγγέλια», ἄλλοτε ἀλλοιώνουν
καί ἄλλοτε προσθέτουν γεγονότα
καί λόγια, στήν προσπάθειά τους
νά διαδώσουν τίς αἱρετικές τους
ἀντιλήψεις.

Τό φαινόμενο ὅμως τῆς σύντα-
ξης καί τῆς ἐμφάνισης «Ἀπόκρυ-
φων Εὐαγγελίων», ξαναεμφανίζε-
ται στό ἱστορικό προσκήνιο κυρίως
κατά τόν εἰκοστό αἰώνα. Ἡ πρακτι-
κή αὐτή ἐντάσσεται στίς προσπά-
θειες τῶν νεώτερων χρόνων δια-
φόρων ἀνθρώπων, πού προσπάθη-
σαν νά ἀλλοιώσουν καί νά παρα-
μορφώσουν τήν ἱστορική εἰκόνα
τοῦ Θεανθρώπου. Εἶναι μιά παρα-
γωγή νεοφανῶν ἀπόκρυφων
«Εὐαγγελίων», πού γιά μιά ἀκόμη
φορά ἀποκαλύπτουν δῆθεν κρυμ-
μένες, ἀπό τόν ἱστορικό Χριστιανι-
σμό, πτυχές τῆς ζωῆς, τοῦ προσώ-
που καί τῆς διδασκαλίας τοῦ Χρι-
στοῦ.

Πρόκειται γιά κείμενα πού ἐνσω-
ματώνουν μία ἀκατάσχετη φαντα-

σιοκοπία τῶν συγγραφέων τους
καί διαφημίζονται ἄλλοτε ὡς συμ-
πλήρωμα, ἄλλοτε ὡς ἀποκατάστα-
ση, ἄλλοτε ὡς νέα ἀνάδειξη καί
ἄλλοτε ὡς ἀνατροπή τῶν ἱστο-
ρικῶν θεολογικῶν δεδομένων.

Στά νεώτερα ἀπόκρυφα «Εὐαγ-
γέλια» ὑπάρχει μιά ἔντονη ἀντιιου-
δαϊκή θεώρηση τοῦ Χριστοῦ. Ἐπι-
πλέον, ἀνάλογα μέ τόν συγγραφέα,
Τόν παρουσιάζουν ὡς μύστη, ὡς
μυημένο σέ παγανιστικά μυστήρια,
ὡς μάγο, ὡς ἁπλό θεραπευτή, ὡς
ἐξωγήϊνη ὀντότητα, ὡς μετενσαρ-
κωμένη ὀντότητα, ὡς χορτοφάγο,
ὡς ταξιδιώτη στό Θιβέτ καί στήν
Ἰνδία, ὡς Ἐσωτεριστή, ὡς παντρε-
μένο καί ἄλλοτε ὡς Ἐσσαῖο.

Στά ἴδια κείμενα, συνδυάζονται
ἐκτός ἀπό τήν πρωτοφανῆ φαντα-
σιοκοπία καί μιά ἔμμονη μυθομανία
ἀκύρωσης τοῦ γεγονότος τῆς Ἀνα-
στάσεώς Του.

Γι᾽ αὐτά τά ἀπόκρυφα νεώτερα
«Εὐαγγέλια», οἱ συγγραφεῖς τους
χρησιμοποίησαν ἐντυπωσιακούς
καί ἀσυνήθιστους τίτλους στήν
προσπάθειά τους νά τά διαδώσουν
περαιτέρω καί νά τύχουν εὐρύτε-
ρης προσέγγισης.

Τά πιό γνωστά ἀπόκρυφα «Εὐαγ-
γέλια» τῶν νεώτερων χρόνων
εἶναι:

1) Τό Πέμπτο Εὐαγγέλιο ἤ τό
Πρωτοευαγγέλιο τῶν Ἐσσαίων [F.
Clemens]. (Ὁ ὅρος “Πέμπτο Εὐαγ-

γέλιο” ἐν προκειμένῳ δέν πρέπει
νά συγχέεται μέ ἀνάλογη φρασεο-
λογία τοῦ R. Steiner ἱδρυτῆ τῆς
Ἀνθρωποσοφίας).

2) Τό Εὐαγγέλιο τῆς Εἰρήνης τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσῳ τοῦ μαθητῆ
Ἰωάννη ἤ τό Εὐαγγέλιο τῆς Εἰρή-
νης τῶν Ἐσσαίων [E.B. Szekely].

3) Τό Εὐαγγέλιο τῆς Τέλειας
Ζωῆς [ G.J. Ouseley].

4) Ἡ μυστική ζωή τοῦ Ἰησοῦ [H.
S. Lewis].

5) Τό Ὑδροχοϊκό Εὐαγγέλιο γιά
τόν Ἰησοῦ Χριστό τῆς ἐποχῆς τῶν
Ἰχθύων [L. Dowling].

6) Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου
(ὑπαγορεύθηκε ἀπό ἕνα μέντιουμ
τῆς Fraternität Silvani).

7) Τό Πέμπτο Εὐαγγέλιο (διαφο-
ρετικό ἀπό τό πρῶτο στήν παροῦσα
ἀρίθμηση) [H. Naber, J. Reban].

8) Τό Λατινικό Εὐαγγέλιο τῆς
Παιδικῆς Ἡλικίας [ C. Mendes].

9) Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα τοῦ
Ἰσκαριώτη [E. Meier].

Τί ἀποτελοῦν ὅλα αὐτά τά κείμε-
να; Σύγχρονες προσπάθειες παρα-
μόρφωσης τοῦ Προσώπου καί τοῦ
ἔργου τοῦ Χριστοῦ ἤ ἐάν χρησιμο-
ποιήσουμε τόν Παύλειο λόγο: «βε-
βήλους καί γραώδεις μύθους» (Α΄
Τιμ. 4, 7) καί «βεβήλους κενοφω-
νίας καί ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύ-
μου γνώσεως» (Α΄ Τιμ. 6, 20).

Ὁ Διασώστης Ταξιάρχης Μιχαήλ
Γράφει ὁ Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

ΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Μιχαὴλ ὁ
«Ἄρχων ὁ Μέγας», ὅπως ὀνο-
μάζεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη

(Δαν. ιβ΄ 1), ἤ «Ἀρχι στράτηγος
δυνάμεως Κυρίου» (Ἰ. Ναυῆ ε΄ 14),
μαζὶ μὲ τὸν Γαβριήλ, εἶναι ὁ γνωστό-
τερος στοὺς πιστοὺς Ἄγγελος, ὁ
πάντοτε πρόθυμος νὰ βοηθήσει καὶ
νὰ συντρέξει στὶς ἀνάγκες καὶ τὶς δυσ -
κολίες τοῦ ἀνηφορικοῦ μας
δρόμου πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Τὴν ἀποστολή του αὐτὴ
ἐπισημαίνει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦ -
λος. Στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή
του αὐτὸς χαρακτηρίζει τοὺς
Ἀγγέλους «λειτουργικὰ πνεύματα
εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ
τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σω-
τηρίαν» (Κεφ. α  ́14).

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔχουμε
πλῆθος διασωστικῶν ἐμφανίσεων
τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, ὅπως
στὴν περιπλανώμενη Ἄγαρ καὶ τὸν
γιό της Ἰσμαήλ, ὅπου ἔσπευσε νὰ
τοὺς παραμυθήσει καὶ στὸν Ἀβραάμ,
ὅταν ἐπρόκειτο νὰ θυσιάσει τὸν γιό
του Ἰσαάκ. Στὸν προφήτη Ἠλία, ποὺ
κοιμόταν στὴν ἔρημο, ὅπου εἶχε κα-
ταφύγει, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ὀργὴ
τῆς Ἰεζάβελ, παρουσιάσθηκε καὶ τοῦ
εἶπε: «Ἀνάστηθι καὶ φάγε» (ΙΙΙ Βασ.
19, 5). Τοῦ εἶχε δὲ ἤδη φέρει ζεστὸ
ψωμὶ καὶ δοχεῖο μὲ νερό. Ἀργότερα
ὁ ἴδιος Ἀρχάγγελος τοῦ ἐμήνυσε νὰ
συναντήσει τοὺς ἀνθρώπους τοῦ
Βασιλέως καὶ νὰ τοὺς μεταφέρει
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ἀλλοῦ βρίσκου-
με πάλι τὸν Ἀρχιστράτηγο Μιχαὴλ νὰ
διαφυλάττει καὶ νὰ διασώζει τοὺς
«Τρεῖς Παῖδας» ἀπὸ τὴν «κάμινον
τοῦ πυρὸς τὴν φλεγομένην» (Δαν. 3,
49) καὶ τὸν προφήτη Δανιὴλ στὸν
λάκκο τῶν λεόντων· ἐπίσης μὲ θαυ-
μαστὸ τρόπο καὶ γιὰ νὰ θρέψει τὸν
τελευταῖο μέσα στὸν λάκκο, μετέφε-
ρε στὴν Βαβυλῶνα τὸν προφήτη
Ἀββακούμ.

Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Ἀρχιστρα τήγου
Μιχαὴλ συνεχίσθηκαν καὶ μετὰ τὴν
ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ.
Ἔτσι, καθὼς περιγράφεται στὴν
Καινὴ Διαθήκη, ἐλευθέρωσε τοὺς
Ἀποστόλους ἀπὸ τὴν φυλακή. Τὸν
ἀπόστολο Πέτρο, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ
σκοτώσει ὁ Ἡρώδης γιὰ χάρι τῶν
Ἰουδαίων, ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν φυ-
λακή, ἐνῶ τὸν ἴδιο τὸν Ἡρώδη, ποὺ
ὑπερηφανεύθηκε, τιμώρησε μὲ
θάνατο. Στὸν Ἀπόστολο Παῦλο
ἐμφανίσθηκε, ὅταν κινδύνευε τὸ
πλοῖο, καὶ τοῦ εἶπε νὰ μὴ φοβῆται.
Ἐπίσης ὁ ἴδιος ὁ Ταξιάρχης ἐτάραττε
τὸ νερὸ στὴν Προβατικὴ κο-
λυμβήθρα καὶ θεραπεύονταν κατ'
ἔτος οἱ ἀσθενεῖς.

Εἰς βοήθειαν
καὶ προστασίαν

Στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία μέχρι
τὶς ἡμέρες μας δὲν ἦταν λίγες οἱ
φορὲς ποὺ ὁ Μιχαὴλ ἐπισκέφθηκε
τὸν κόσμο. Βοήθησε τὸ Μέγα Κων-
σταντῖνο νὰ κατατροπώσει τοὺς
ἐχθρούς, γἰ αὐτὸ καὶ κατὰ προτροπή
του ὁ ἅγιος Βασιλεὺς ἔκτισε Ναὸ τοῦ
Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὸ Σωσθέ νειο.
Ἔσωσε μὲ τρόπο θαυμαστὸ τὴν
Κωνσταντινούπολι ἀπὸ τὸν κίνδυνο
τῶν Ἀβάρων, τῶν Περσῶν καὶ τῶν
Ἀγαρηνῶν· ἐπίσης τὴν πόλι Ἀκολία
παρὰ τὴν Μαύρη θάλασσα ἀπὸ τοὺς
Σαρακηνούς. Στὶς Κολοσσὲς τῆς

Φρυγίας διέσωσε καὶ διαφύλαξε
ἀκέραιο τὸ ὁμώνυμο προσκύνημά
του ἀπὸ τὴν ὁρμὴ τῶν ποταμῶν, ποὺ
κατευθύνονταν ἀπειλητικὰ ἐπάνω
του δημιουργώντας μιὰ τεράστια

ὀπή, μέσα στὴν ὁποία χωνεύθηκαν
τὰ νερά τους. Στὰ Γέρμια, στὴ Θάσο,
στὸν Πανορμίτη τῆς Σύμης, στὸ
Μανταμάδο καὶ Καγιάνι τῆς Λέσβου
ὡς καὶ στὰ Νένητα τῆς Χίου
ἀπειράριθμα εἶναι τὰ θαύματα τῆς
παρουσίας τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ
μέχρι σήμερα. Ἰδιαίτερα στὸ Καγιάνι
μνημονεύουμε τὴ διάσωση πλοίου
ἀπὸ τὰ πυροβόλα τοῦ ἐχθροῦ στὸν
τελευταῖο πόλεμο, ὅταν ὁ εὐσεβὴς
καπετάνιος ζήτησε τὴν προστασία
τοῦ Ταξιάρχη, ὅπου κατὰ θαυμαστὸ
τρόπο τὰ βλήματα ἄλλαζαν θέση καὶ
κανένα δὲν ἔπληξε τὸ πλοῖο.

Εἰς μακαριστοὺς
Γέροντες

Ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ δὲν παύει
καὶ στὶς ἡμέρες μας, ἡμέρες ἀπο-
στασίας καὶ ἄκρας ἀνομίας νὰ πα-
ρουσιάζεται σὲ καθαροὺς καὶ ἄξιους
ἀνθρώπους, ποὺ βιώνουν τὸ
Εὐαγγέλιο καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν
τελειότητα καὶ τὴν θέωση. Ἔτσι
ἔχουμε ἐμφανίσεις του σωστικὲς
στοὺς μακαριστοὺς Γέροντες
Φιλόθεο Ζερβᾶκο, Ἰάκωβο Τσα λί κη,
Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη, Δημήτριο τὸ
Γκαγκαστάθη καὶ Ἄνθιμο τὸν Ἁγιαν-
νανίτη.

Θαύματα
Γιὰ τὴ θαυματουργικὴ δύναμη τοῦ

Ταξιάρχη τῆς Δαιμονιᾶς Λακωνίας,
ὁμιλοῦν τὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἐξι-
στορεῖ ὁ εὐεργετηθεὶς ἀπὸ αὐτὸν
κάτοικος τοῦ χωριοῦ Ἀνδρέας Ρου-
βέλας μὲ εὐλάβεια καὶ γλαφυρότη-
τα. Μεταφέρω ἐδῶ τὰ γραφόμενά
του γιὰ πιστοποίηση τῆς διασωστικῆς
δράσεως τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μι-
χαήλ.

- Στὴν Πρέβεζα ὅπου ὑπηρετοῦσα
τὸ 1947 ἡ στρατιωτική μου μονάδα
ἦταν κοντὰ στὴ θάλασσα. Μία ἡμέρα
ἀποφασίσαμε μαζὶ μὲ ἕνα φίλο, τὸ
Γιῶργο Παππᾶ, νὰ κολυμβήσουμε.
Πήραμε μία βάρκα καὶ ἀνοιχθήκαμε
στὸ πέλαγος. Κάποια στιγμὴ ἐνῶ βρι-
σκόμαστε στὰ βαθιὰ ρίξαμε ἄγκυρα
καὶ κάναμε ἡλιοθεραπεία. Ὅταν ὁ φί-
λος μου ζεστάθηκε πολὺ ἔπεσε στὴ
θάλασσα νὰ δροσισθεῖ παραβλέπον-
τας ὅτι δὲν γνώριζε καλὰ κολύμπι.
Ἔτσι σὲ πολὺ λίγο ἄρχισε νὰ καλεῖ σὲ
βοήθεια. Ἐγώ, νεαρὸς ὅπως ἤμουν,
καὶ καλὸς κολυμβητὴς δὲν σκέφθη-
κα νὰ πάρω τὴ βάρκα καὶ νὰ τὸν πλη-

σιάσω, ἀλλὰ ἔπεσα στὴ θάλασσα, γιὰ
νὰ τοῦ προσφέρω βοήθεια. Τὸν πλη-
σίασα καὶ τὸν ἔπιασα χωρὶς νὰ γνω-
ρίζω ὅτι στὴν περιοχὴ ἐκείνη ὑπῆρχε
ἕνα θαλάσσιο ρεῦμα, τὸ ὁποῖο μᾶς
ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ βάρκα καὶ μᾶς
ὁδηγοῦσε στὴν ἀντίθετη ἀπ’ αὐτὴ
κατεύθυνση. Σὲ λίγο ἀπομακρυνθή-
καμε ἀπὸ τὴ βάρκα περισσότερο ἀπὸ
διακόσια μέτρα. Κάποια στιγμὴ οἱ δυ-
νάμεις μου μὲ ἐγκατέλειπαν καὶ ὁ φί-
λος μου ἐμπρὸς στὸν ἄμεσο κίνδυνο
τοῦ πνιγμοῦ μὲ βαστοῦσε σφικτὰ καὶ
ἀρχίσαμε νὰ βουλιάζουμε. Τοῦ πρό-
τεινα τότε νὰ μὲ ἀφήσει νὰ πάω νὰ
φέρω τὴ βάρκα καὶ ἐκεῖνος ἀκούσια
συγκατένευσε. Ἡ βάρκα ὅμως ἦταν
ἀπλησίαστη καὶ βλέποντας τὸ φίλο
μου νὰ πνίγεται καὶ τὶς δυνάμεις μου
νὰ ἐξαντλοῦνται ἔκανα τὸ σταυρό
μου φωνάζοντας τὸ ὄνομα τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἀμέσως τότε
ἔνοιωσα ἕνα χέρι νὰ μὲ ἁρπάζει καὶ
νὰ μὲ ρίχνει μέσα στὴ βάρκα, στὴν
ὁποία ἤδη βρισκόταν καὶ ὁ φίλος μου
μισολιπόθυμος. Μεγάλο τὸ θαῦμα
αὐτὸ τοῦ Ταξιάρχη μας, ποὺ ἔσπευ-
σε στὴν ἱκεσία μου καὶ μὲ παράδοξο
τρόπο μᾶς ἔσωσε.

Ὅταν μετὰ ἀπὸ χρόνια ἀξιωθήκα-
με οἰκογενειακῶς νὰ ἀγοράσουμε
ἕνα καράβι, τὸ ὀνομάσαμε «Ταξιάρ-
χη» καὶ παραγγείλαμε στὸ Ἅγιον
Ὄρος μιὰ εἰκόνα του, τὴν ὁποία καὶ
τοποθετήσαμε στὴ γέφυρα τοῦ κα-
ραβιοῦ κατὰ τὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὸ
πρῶτο ταξίδι. Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ὅταν
πουλήσαμε τὸ καράβι ζητήσαμε τὴν
εἰκόνα, γιὰ νὰ τὴν τοποθετήσουμε
στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μας,
ἀλλὰ οἱ νέοι ἰδιοκτῆτες δὲν τὴν πα-
ρέδιδαν.

Κάποτε, μετὰ ἀπὸ χρόνια σὲ ἕνα
ἀπὸ τὰ ταξίδια του ὁ «Ταξιάρχης»
ἔπεσε σὲ φοβερὴ θαλασσοταραχὴ
καὶ ἕνας κεραυνὸς ἔσκασε πάνω στὸ
καράβι. Πέρασε δίπλα ἀπὸ τὴν εἰκό-
να καὶ ἄφησε ἕνα κάψιμο στὴν ἀρι-
στερή της πλευρά. Ταυτόχρονα ἔπε-
σε πάνω στὸν Καπετάνιο, ὁ ὁποῖος
δὲν εὐαισθητοποιήθηκε στὴν ἐπιθυ-
μία τοῦ Ἀρχιστράτηγου καὶ συνέχισε
νὰ κρατεῖ τὴν εἰκόνα του στὸ πλοῖο.

Ἕνα βράδυ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχάγγελος
παρουσιάσθηκε στὸν ὕπνο τῶν νέων
ἰδιοκτητῶν καὶ τοὺς εἶπε νὰ παρα-
δώσουν τὴν εἰκόνα του στὸ σπίτι
του, στὴν οἰκογένεια ποὺ τὴν εἶχε
παραγγείλει. Ἐκεῖνοι φοβισμένοι, ἂν
καὶ μεσάνυχτα, πῆραν ἕνα ταξὶ καὶ
ἔφεραν τὴν εἰκόνα στὴ Δαιμονιά.
Τὴν παρέδωσαν στὸν ἐφημέριο πα-
τέρα Θωμᾶ Λεκκάκη ἐξιστορώντας
τὸ περιστατικό, γιὰ νὰ τὴ λειτουργή-
σει. Τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸ πρωῒ δέχθη-
κα τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν ἱερέα νὰ
πάω νὰ λειτουργηθῶ στὴν Ἐκκλησία
καὶ ἔκπληκτος ἀντίκρυσα τὴν εἰκόνα
τοῦ Ταξιάρχη μας. Δὲν μπορεῖτε νὰ
φαντασθῆτε τὴ χαρά μου γιὰ τὴ θαυ-
μαστὴ ἐπιστροφὴ τῆς εἰκόνος του
στὸ χωριό μας. Ἀπὸ τότε βρίσκεται
σὴ μικρή μας Ἐκκλησιὰ καὶ προστα-
τεύει ὅλη τὴ Δαιμονιά, ὅλη τὴ Λακω-
νία μας, ὅλη τὴν εὐλογημένη μας
πατρίδα. Προστατεύει τὰ παιδιά μας,
τοὺς ναυτιλλομένους μας, τοὺς νέ-
ους ὅλου τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ὁ Τα-
ξιάρχης μας Μιχαὴλ εἶναι πνεῦμα
«εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενον»,
ποὺ σπεύδει νὰ βοηθήσει κάθε ἕνα
ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ποὺ τὸν ἐπικα-
λοῦνται.   

Νεώτερα ἀπόκρυφα «Εὐαγγέλια»
Σύγχρονοι προσπάθειαι παραμορφώσεως τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ

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

«Τὸ Ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικότητας καὶ τοῦ χαρακτήρα τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς 115/2012 ἀπόφασης τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων»*

(1ον)
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Τὸ ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικότητας

καὶ τοῦ χαρακτήρα τοῦ Μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν (στὸ ἑξῆς: ΜτΘ)
ἔχουν ἀπασχολήσει ἰδιαίτερα τὴ νο-
μικὴ ἐπιστήμη σὲ ἐθνικὸ καὶ διεθνὲς
ἐπίπεδο. Στὴν Ἑλλάδα, τὰ τελευταῖα
χρόνια, δύο ἦταν τὰ κομβικὰ σημεῖα
γιὰ τὰ δύο αὐτὰ ζητήματα ἀντίστοι-
χα:

Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ὑποχρεωτικότη-
τας τοῦ ΜτΘ κομβικὸ χρονικὸ ση-
μεῖο ὑπῆρξε τὸ ἔτος 2008, κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ ὁποίου τὸ Ὑπουργεῖο
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (στὸ
ἑξῆς: ΥΠΑΙΘ) κοινοποίησε τρεῖς δια-
δοχικὲς Ἐγκυκλίους1, ποὺ ἀφο-
ροῦσαν στὴ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς
μαθητῶν ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ
ΜτΘ. Οἱ Ἐγκύκλιοι αὐτές, λόγῳ -ἂν
μὴ τί ἄλλο- τῆς κακῆς διατύπωσής
τους, δημιούργησαν σύγχυση ὡς
πρὸς τὸ καθεστὼς τῶν λεγομένων
«ἀπαλλαγῶν» ἀπὸ τὸ ΜτΘ, ἀλλὰ καὶ
ποικίλες ἀντιπαραθέσεις, μὲ πολι-
τικὸ-ἰδεολογικὸ περισσότερο, παρὰ
μὲ ἐπιστημονικὸ-θεολογικὸ ἢ νομικὸ
περιεχόμενο.

Γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ χαρακτήρα τοῦ
ΜτΘ, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἀντίστοι-
χο κομβικὸ σημεῖο ὑπῆρξε τὸ ἔτος
2011, ὁπότε καὶ ἐγκρίθηκε ἡ πιλοτικὴ
ἐφαρμογὴ νέου Προγράμματος
Σπου δῶν στὰ Θρησκευτικὰ (στὸ
ἑξῆς: ΠΣ) τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυ-
μνασίου2. Στὸ Πρόγραμμα αὐτὸ
ἀσκήθηκε γενικευμένη ἀρνητικὴ κρι-
τικὴ καὶ καταλογίστηκε στοὺς συν-
τάκτες του προσπάθεια ἀνατροπῆς
τοῦ μέχρι σήμερα ὀρθόδοξου προ-
σανατολισμοῦ τοῦ ΜτΘ καὶ μετα-
τροπῆς του σὲ Μάθημα Θρησκειολο-
γίας ἢ Κοινωνιολογίας τῶν Θρη-
σκειῶν3.

Τὸ πρῶτο ζήτημα, ἡ ὑποχρεωτι-
κότητα δηλαδὴ τοῦ ΜτΘ, ἀποτέλε-
σε τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴ δημιουργία
ἀντιδικίας ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων (στὸ ἑξῆς: Δικα-
στήριο). Συγκεκριμένα, τὸ Σεπτέμ-
βριο τοῦ 2010 ἡ συνδικαλιστικὴ
Ἕνωση Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαί-
δευσης Νομοῦ Χανίων (στὸ ἑξῆς:
ΕΛΜΕ) μὲ τὸ μὲ ἀριθμ. πρωτ.
630/21.09.2010 ἔγγραφο4, ποὺ ἀπέ-
στειλε σὲ ὅλες τὶς Σχολικὲς Μονά-
δες τοῦ Νομοῦ (στὸ ἑξῆς: ΣΜ) ὑπο-
δείκνυε ὅτι οἱ Μαθητὲς εἶχαν τὴ δυ-
νατότητα ἐλεύθερης ἀπαλλαγῆς
ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ ΜτΘ,
μὲ ἁπλῆ ἐπίκληση λόγων συνείδη-
σης, «χωρὶς αἰτιολόγηση».

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ προκάλεσε τὴν
ἀντίδραση ὁμάδας Θεολόγων
Ἐκπαιδευτικῶν τῶν Χανίων (στὸ
ἑξῆς: Ἐκπαιδευτικῶν), οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ
μὲ ἀριθμ. πρωτ. 368/27.01.2011
ἔγγραφο πρὸς τὸν Διευθυντὴ Δευ-

τεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ
Χανίων κατήγγειλαν τὴν ΕΛΜΕ ὅτι
«ἐπιχειρεῖ μὲ τρόπο ἄμεσο καὶ παρα-
πλανητικὸ νὰ δώσει “ἐντολὴ” στοὺς
Διευθυντὲς τῶν σχολείων, ὅτι δι-
καίωμα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ Μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν, ἐκτὸς τῶν ἀλλο-
θρήσκων καὶ τῶν ἑτεροδόξων,
ἔχουν καὶ οἱ ἔχοντες πρόβλημα συν -
είδησης». Σύμφωνα μὲ τοὺς Ἐκπαι-
δευτικούς, αὐτὴ ἡ παρακίνηση τῆς
ΕΛΜΕ δημιούργησε σύγχυση στοὺς
Διευθυντὲς ὁρισμένων ΣΜ, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ παρατηρεῖται αὔξηση
αἰτημάτων ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶν.
Στὸ ἴδιο ἔγγραφο οἱ Ἐκπαιδευτικοὶ
περιλάμβαναν καὶ αἴτημα πρὸς τὸ Δι-
ευθυντὴ τῆς Δευτεροβάθμιας
Ἐκπαίδευσης νὰ προβεῖ στὶς ἐπιβαλ-
λόμενες νόμιμες ἐνέργειες προκει-
μένου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ νομιμό-
τητα ἔναντι τῶν ἐνεργειῶν τῆς ΕΛ-
ΜΕ. 

Στὸ αἴτημα τῶν Ἐκπαιδευτικῶν
πρὸς τὴ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Ἐκπαίδευσης δὲν δόθηκε ἡ ὀφειλό-
μενη ἀπάντηση, ὁπότε μετὰ τὴν πα-
ρέλευση τῆς νόμιμης προθεσμίας,
ἐντὸς τῆς ὁποίας ὄφειλε ἡ Ὑπηρεσία
νὰ ἀπαντήσει, οἱ Ἐκπαιδευτικοὶ κα-
τέθεσαν αἴτηση ἀκύρωσης στὸ Διοι-
κητικὸ Ἐφετεῖο Χανίων (στὸ ἑξῆς:
Δικαστήριο) γιὰ παράλειψη ὀφειλό-
μενης νόμιμης ἐνέργειας κατ ̓ἄρθρο
45 παρ. 4 ΠΔ 18/1989. Ἐπὶ τῆς αἰτή-
σεως αὐτῆς ἐκδόθηκε ἡ μὲ ἀριθμὸ
115/2012 ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων (στὸ ἑξῆς: ἀπόφα-
ση)5.

Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτή, ἡ ὁποία ση-
μειωτέον λαμβάνει ὑπόψη τὸ σύνο-
λο τῆς ἑλληνικῆς καὶ εὐρωπαϊκῆς
σχετικῆς νομοθεσίας καθὼς καὶ τῆς
ἀντίστοιχης νομολογίας, ἐπαναλαμ-
βάνει γιὰ μία ἀκόμα φορά τὶς νομικὲς
συντεταγμένες τοῦ ΜτΘ στὴν ἑλλη-
νικὴ δημόσια ἐκπαίδευση, μὲ τὶς
ὁποῖες ὑποχρεοῦται νὰ ἐναρμονίζε-
ται ἡ ἑλληνικὴ διοίκηση καὶ δὴ τὸ
ΥΠΑΙΘ. Συγκεκριμένα:

Β. ΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Τὸ Δικαστήριο προσεγγίζει τὶς κρί-

σιμες διατάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ Συν-
τάγματος (στὸ ἑξῆς: Σ) τῆς Διεθνοῦς
Σύμβασης τῆς Ρώμης καὶ τῆς ἑλλη-
νικῆς νομοθεσίας σχετικὰ μὲ τὰ προ-
αναφερόμενα ζητήματα τῆς ὑποχρε-
ωτικότητας καὶ τοῦ χαρακτήρα τοῦ
ΜτΘ. Εἰδικότερα:

1. Τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 Σ, ὅπου ὁρί-
ζεται ὅτι: «1. Ἐπικρατοῦσα θρησκεία
στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς
Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ γνωρίζει κε-
φαλή της τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνω-
μένη δογματικὰ μὲ τὴ μεγάλη
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης
καὶ μὲ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία

τοῦ Χριστοῦ• τηρεῖ ἀπαρασάλευτα,
ὅπως ἐκεῖνες, τοὺς ἱεροὺς ἀποστο-
λικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνες καὶ
τὶς ἱερὲς παραδόσεις. Εἶναι αὐτοκέ-
φαλη, διοικεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνο-
δο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καὶ
ἀπὸ τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ προ-
έρχεται ἀπὸ αὐτὴ καὶ συγκροτεῖται
ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικὸς Χάρτης
τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τήρηση τῶν δια-
τάξεων τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς
κθ' (29) Ἰουνίου 1850 καὶ τῆς Συνο-
δικῆς Πράξης τῆς 4ης Σεπτεμβρίου
1928».

2. Τὸ ἄρθρο 13 παρ. 1 Σ, κατὰ τὸ
ὁποῖο: «Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευ-
τικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβία-
στη».

3. Τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 Σ, στὸ ὁποῖο
ὁρίζεται ὅτι: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βα-
σικὴ ἀποστολὴ τοῦ κράτους καὶ ἔχει
σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγ-
γελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν
Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς
καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ
διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ
ὑπεύθυνους πολίτες».

Ἐπίσης:
4. Τὸ ἄρθρο 9 παρ. 1 τῆς Σύμβασης

τῆς Ρώμης6, τὸ ὁποῖο κατοχυρώνει
τὸ ἀτομικὸ δικαίωμα τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας, ὁρίζοντας ὅτι:
«πᾶν πρόσωπον δικαιοῦται εἰς (...)
τὴν ἐλευθερίαν ἀλλαγῆς θρησκείας
ἢ πεποιθήσεων, ὡς καὶ τὴν ἐλευθε-
ρίαν τῆς θρησκείας ἢ τῶν πεποιθή-
σεων».

5. Τὸ ἄρθρο 2 τοῦ (Πρώτου) Προσ -
θέτου Πρωτοκόλλου τῆς Σύμβασης,
ὅπου προβλέπεται εἰδικότερα ὅτι:
«Οὐδείς δύναται νὰ στερηθεῖ τοῦ δι-
καιώματος, ὅπως ἐκπαιδευθῆ. Πᾶν
Κράτος ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ἀναλαμ-
βανομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ καθηκόντων
ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μορφώσεως καὶ
τῆς ἐκπαιδεύσεως θὰ σέβεται τὸ δι-
καίωμα τῶν γονέων, ὅπως ἐξασφαλί-
ζωσιν τὴν μόρφωσιν καὶ ἐκπαίδευσιν
ταύτην, συμφώνως πρὸς τὰς ἰδίας
αὐτῶν θρησκευτικὰς καὶ φιλοσο-
φικὰς πεποιθήσεις».

Ἀκόμα:
6. Τὸ ἄρθρο 1 παρ. 1 ἐδ. α  ́τοῦ βα-

σικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ νόμου 1566/
19857, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο: «1.
Σκοπὸς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτε-
ροβάθμιας ἐκπαίδευσης εἶναι νὰ συμ-
βάλει στὴν ὁλόπλευρη, ἁρμονικὴ καὶ
ἰσόρροπη ἀνάπτυξη τῶν διανοητικῶν
καὶ ψυχοσωματικῶν δυνάμεων τῶν
μαθητῶν, ὥστε, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
φῦλο καὶ καταγωγή, νὰ ἔχουν τὴ δυ-
νατότητα νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ὁλοκλη-
ρωμένες προσωπικότητες καὶ νὰ ζή-
σουν δημιουργικά. Εἰδικότερα ὑπο-
βοηθεῖ τοὺς μαθητές: α) (...) νὰ δια-
κατέχονται ἀπὸ πίστη πρὸς τὴν πατρί-
δα καὶ τὰ γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθό-
δοξης χριστιανικῆς παράδοσης (...)».

7. Τὸ ἄρθρο 6 παρ. 2 ἐδ. β´ Ν.
1566/1985, ὅπου ὁρίζεται ὅτι: «Τὸ
Λύκειο ἐπιδιώκει τὴν ὁλοκλήρωση
τῶν σκοπῶν τῆς ἐκπαίδευσης. Ἰδι-
αίτερα βοηθεῖ τοὺς μαθητές: (...) β)
Νὰ συνειδητοποιοῦν τὴ σημασία
τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ
ἤθους (...)».
Σημειώσεις:

1. Πρόκειται γιὰ τὶς Ἐγκυκλίους: α)
91109/Γ2/10.07.2008, β) 104071/Γ2/04.08.
2008, γ) 109744/Γ1/26.08.2008. 2.Βλ. ἀπό-
φαση ΥΠΔΒΜΘ 113714/Γ2 (ΦΕΚ Β'
2011.2335). 3. Βλ. ἀντὶ πολλῶν ΡΕΡΑ-
ΚΗΣ, «Ὑπόμνημα Πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύ-
νοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»,
Κοινωνία (4)2012.234. 4. Βλ. ἱστοσελίδα
ΕΛΜΕ Νομοῦ Χανίων http://www.elme-
chanion.gr/index. php?option=com_content
&task= view& id=851&Itemid=171 (προ-
σπελάστηκε 03.03.2013). 5. Βλ. τὸ πλῆρες
κείμενο τῆς ἀπόφασης στὴν ἱστοσελίδα
τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν,
http://www.dsanet. gr/Epikairothta/Nomolo-
gia/defIak115_ 12.htm (προσπελάστηκε
03.03.2013). 6. Βλ. Ν. 2329/1953 (ΦΕΚ Α´
1953.68) καὶ Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α´
1974.256). 7. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση,
μὲ τὸ Ν. 1566/1985 «ὁ ὡς ἄνω συνταγμα-
τικὸς σκοπὸς τῆς ἑλληνικῆς παιδείας
συγκεκριμενοποιεῖται ἀκόμα περισσότε-
ρο, στὴ βοήθεια ποὺ παρέχει ἡ παιδεία
στοὺς μαθητές, προκειμένου “νὰ διακα-
τέχονται ἀπὸ πίστη στὰ γνήσια στοιχεῖα
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδο-
σης”». Ὁ ἴδιος νόμος, ἐπίσης, σύμφωνα
μὲ τὴν ἀπόφαση, ἐξειδικεύοντας τὸ
σκοπὸ τῆς παιδείας ὑπογραμμίζει ὅτι «τὸ
σχολεῖο βοηθᾶ τοὺς μαθητὲς νὰ ἐξοι-
κειώνονται “μὲ τὶς ἠθικές, θρησκευτικές,
ἐθνικές, ἀνθρωπιστικὲς καὶ ἄλλες ἀξίες”
ὥστε νὰ δυνηθοῦν μὲ αὐτὲς “νὰ ρυθμί-
ζουν τὴ συμπεριφορὰ τους”, συνειδητο-
ποιώντας “τὴ βαθύτερη σημασία τοῦ
ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ἤθους καὶ τῆς
σταθερῆς προσήλωσης στὶς πανανθρώ-
πινες ἀξίες”».

*Σ. ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ – Ε. ΠΕ-
ΠΕΣ (ἐπιμ.), Πρακτικὰ Πανελληνίου
Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα: Τὸ
Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Προβλη-
ματισμοὶ – Ἐπισημάνσεις – Προτάσεις»
(11-13 Μαρτίου 2012), (χ.ε.), Θεσσαλονί-
κη 2014, σελ. 141-155.

ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΝΝ ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΝΝ
῾Ο Βίος καὶ ἡ ᾿Ακολουθία ῎Ορ -

θρου καὶ ῾Εσπερινοῦ τοῦ ῾Ιερο -
μάρτυρος καὶ ᾿Εθνομάρ τυρος
῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἐξε -
δόθη καὶ πάλιν ἀπὸ τὶς ᾿Εκ δό -
σεις τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύ που»
στὴ σειρὰ «Βίοι ῾Αγίων» (12η ἔκ -
δοσι).

Βιβλίο καλαίσθητο μὲ ἔγχρω-
μες εἰκόνες, στὴ γλῶσσα τοῦ
Γέροντος π. Χαραλάμπους Δ.
Βασιλοπούλου, ἁπλῆ, γλαφυρή,
ποὺ παραστατικὰ δίδει τὶς δι-
δαχὲς καὶ τὶς προφητεῖες τοῦ
῾Αγίου Κοσμᾶ.

Εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν οἱ
Νεοέλληνες τὸν ᾿Εθναπόστολο,
ποὺ ἔβαλε θεμέλια γιὰ τὴν
Νεώτερη ῾Ελλάδα.

Τιμᾶται 8,00 εὐρώ
Βιβλιοπωλεῖο τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»

ὁδὸς Κάνιγγος 10 (Α´ ὄροφος) Ἀθῆναι 106 77,
Τηλ. 210–38.16.206 ΦΑΞ 210–38.28.518

Ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια
Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἡ ἀληθινή μετάνοια εἶναι «μετά-

γνωσις= ἀλλαγή γνώμης ἐπί τοῖς πεπραγμένοις (γιά ὅσα ἐπράξαμε), ἀλλοί-
ωση τοῦ ἠθικοῦ βίου, μεταβολή πρός τό καλύτερο, τέλεια ἀποστροφή ἀπό
τήν προηγούμενη ζωή καί ἀπό τίς ἁμαρτίες, καί θέληση ἀμετάπτωτος πρός
ἐργασίαν τοῦ ἀγαθοῦ καί τελείαν συνταύτισιν τῆς ἰδίας βουλήσεως πρός τήν
θείαν βούλησιν, τόν θεῖον νόμον».

* * *
Ὁ δέ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέγει: «Καταράσου χίλιες φορές,

ἀγαπητέ, τίς ἁμαρτίες σου. Ἀποφάσισε νά ἐκδικήσης τόν ἑαυτόν μέ κάθε
εἴδους μετάνοια, τίς ἁμαρτίες ὅπου ἔκανες. Ἡ μετάνοιά σου νά εἶναι μέ πολ-
λή ταπείνωση καί εἰλικρινής, διότι «καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινω-
μένην ὁ Θεός οὐκ ἐξουδενώσει».

* * *
Ἀναφέρεται στόν βίο τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Κολοβοῦ (9 Νοεμβρίου),

γιά κάποια παρθένο, πού ὀνομαζόταν Παϊσία, ἡ ὁποία ἦταν πολύ ἐλεήμων.
Αὐτή εἶχε ξενοδοχεῖο καί φιλοξενοῦσε ὡς ἐλεήμων ὅλους τούς πατέρες τῆς
σκήτης. Μετά ἀπό ἀρκετό καιρό, ἀφοῦ δαπάνησε ὅλη τήν περιουσία της σέ
φτωχούς καί ξένους, ἐπτώχευσε τόσο πολύ, ὥστε ἀπό συνεργία τοῦ κακοῦ
ἔπεσε στήν πορνεία καί στίς κακές συναναστροφές.

Ὅταν οἱ πατέρες ἔμαθαν αὐτό τό γεγονός, ἐπειδή εἶχαν εὐεργετηθῆ καί τήν
γνώριζαν πολύ καλά, εἶπαν στόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Κολοβό: «Ἀββᾶ ἀκούσα-
με ὅτι ἡ Παϊσία, πού τόσο μᾶς εὐεργέτησε, ζῆ μέ ἀσωτία. Λοιπόν κάνε ἀγά-
πη γιά τόν Κύριο καί προσπάθησε μέ τήν σοφία, πού σοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος
νά τήν κάνης νά μετανοήση».

Πράγματι ὁ ὅσιος πῆγε στό σπίτι της, ἀλλά μία γριά οἰκονόμος ὄχι μόνο
δέν τόν ἄφησε νά μπῆ, ἀλλά τοῦ εἶπε καί τά ἑξῆς: «Σεῖς οἱ μοναχοί φάγα-
τε ὅλον τόν πλοῦτο τῆς κυρίας μου καί τώρα τί θέλεις ἀπό αὐτήν, πού ἔμει-
νε φτωχή καί ἄπορη;».

«Ἐγώ πές της γιά τό καλό της ἦρθα» ἀπάντησε ὁ ὅσιος.
Καί ἡ Παϊσία εἶπε στήν ὑπηρέτρια:
«Αὐτοί οἱ μοναχοί γυρίζουν στήν Ἐρυθρά Θάλασσα καί βρίσκουν μαρ-

γαρίτες. Ἄφησέ τον λοιπόν νά ἔλθη μήπως καί μοῦ δώση κάτι».
Στολίσθηκε, ἑτοιμάσθηκε καί κάθησε στό κρεββάτι.
Ὅταν ὁ ὅσιος Ἰωάννης μπῆκε μέσα καί τήν εἶδε, ἔκλαψε πολύ.
«Γιατί κλαῖς;» τόν ρώτησε ἡ Παϊσία.
«Βλέπω ὅτι σέ τριγυρίζει ὁ σατανᾶς καί κλαίω γιά τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς

σου».
Ἡ Παϊσία κατενύγη καί τοῦ λέγει: «Ὑπάρχει γιά μένα μετάνοια;».
Ὁ Ὅσιος μέ στοργή τήν παρότρυνε: «Ναί τέκνον μου, μόνο βιάσου καί

ἀκολούθησέ με».
Αὐτή, ἀμέσως, χωρίς νά πάρη τίποτε τά ἐγκατέλειψε ὅλα καί τόν ἀκο-

λούθησε.
Καθώς λοιπόν ἔφθασαν στήν ἔρημο, νύκτωσε. Τότε ὁ ὅσιος μάζεψε λίγη

ἄμμο, τῆς ἔκανε προσκέφαλο καί τῆς εἶπε νά κοιμηθῆ. 
Λίγο πιό ἐκεῖ ὁ Ὅσιος προσευχόταν.
Τά μεσάνυχτα, ὅταν ὁ Ὅσιος πῆγε νά κάνη τήν ἀκολουθία τοῦ μεσονυ-

κτικοῦ, βλέπει φῶς στό μέρος, πού κοιμόταν ἡ Παϊσία. Ἔφθανε ἕως τόν
οὐρανό καί ἅγιοι Ἄγγελοι ἀνέβαζαν τήν ψυχή της στόν Παράδεισο.

Ἀπόρησε καί πηγαίνοντας κοντά της εἶδε πὼς πέθανε. Ἔκανε δέηση πρός
τόν Κύριο νά τοῦ φανερώση, ἐάν σώθηκε.

Τότε ἦλθε Ἄγγελος Κυρίου ἀπό τόν οὐρανό καί τοῦ λέγει: «Γνώριζε,
Ἀββᾶ, ὅτι ἡ λίγη ὥρα τῆς μετανοίας της ἦταν ἰσάξια μέ πολλά ἔτη, ἐπειδή
ἔγινε μέ ὅλη της τήν ψυχή καί μέ ἀνείπωτη κατάνυξη καρδιᾶς».



Σελὶς 4η 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συχνὰ ἀκοῦμε λόγια σὰν αὐτά, κα-
λοί μου φίλοι: «Δὲν βρίσκω κανένα
νόημα στὴ ζωή μου»! Ἢ «Ἡ ἀλήθεια
εἶναι ὅτι δὲν ξέρω τί θέλω, κι ὅλο ψά-
χνω νὰ τὴ βρῶ»! Ἢ «Οὔτε καὶ ὁ ἔρω-
τας πιὰ δὲν μὲ γεμίζει»! Λόγια ἀπὸ
νεανικὰ χείλη (χιλιο)εἰπωμένα. Λόγια
ἀπελπισίας μπροστὰ στὰ ἀδιέξοδα.
Καὶ ἀπόγνωσης πραγματικῆς!

Ἂν τὸ ψάξεις λίγο, ἂν καθίσεις καὶ
συζητήσεις μ’ αὐτὰ τὰ παιδιά, τότε
θὰ διαπιστώσεις πὼς ὅλα τοῦτα δὲν
εἶναι τίποτ’ ἄλλο, παρὰ ἡ ἀποκάλυψη
ἑνὸς μεγάλου «κενοῦ» στὴ ζωή
τους. Ἐξάλλου πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς τὸ
λένε ὁλοκάθαρα: «Αἰσθάνομαι ἕνα
κενὸ μέσα μου»!

* * *
Ἀλλὰ τὸ «κενὸ» αὐτὸ τὸ διαπιστώ-

νει εὔκολα κανεὶς καὶ ἀπὸ τὴν συμ-
περιφορά τους. Ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ
ντύνονται, ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ δια-
σκεδάζουν, ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ
δροῦν, ἀπὸ τὸν ὅλο τρόπο ποὺ ζοῦν.
Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πιστεύω τους, τὰ
χόμπι τους, τὶς ἀσχολίες τους, τὰ
ἐνδιαφέροντά τους.

Ὅταν τὰ σπάζουν στὰ γήπεδα,
δὲν εἶναι ἐπειδὴ ἀδικήθηκε ἡ ὁμα-
δάρα…

Ὅταν φωνάζουν παθιασμένα γιὰ
τὰ γκόλ της, δὲν εἶναι ἐπειδὴ νικᾶ…

Ὅταν γυρίζουν τὰ ξημερώματα
στὸ σπίτι, δὲν εἶναι ἀπ’ τὸ κέφι…

Ὅταν ξενυχτοῦν στὸν ὑπολογι-
στή, δὲν εἶναι ἐπειδὴ βρῆκαν κάτι
πολὺ ἐνδιαφέρον…

Ὅταν «τὰ φτιάχνουν» ὅπως –
ὅπως μὲ τὸ ἄλλο φῦλο, δὲν εἶναι ὅτι
τοὺς λείπει ὁ ἔρωτας…

Ὅταν γίνονται αἰχμάλωτοι στὶς
ἐξαρτήσεις, δὲν εἶναι ἐπειδὴ δὲν ξέ-
ρουν ποιὲς εἶναι αὐτὲς πραγματι-
κά…

Ὅταν καταφεύγουν στὶς «οὐ -
σίες», δὲν εἶναι ὅτι ἀγνοοῦν τὶς συν -
έπειες…

Ὅταν τὴ βρίσκουν στὰ «σφηνά-
κια», δὲν εἶναι γιατί πιστεύουν ὅτι
αὐτὰ εἶναι ἡ λύση…

Ὅταν κυκλοφοροῦν μὲ ἀλλόκοτα
κουρέματα, δὲν εἶναι ὅτι ἀγνοοῦν τὴ
μόδα…

Εἶναι, πολὺ ἁπλά, ἡ ἀποκάλυψη
τοῦ «κενοῦ» τῆς ζωῆς τους. Μιᾶς
ζωῆς χωρὶς νόημα καὶ σκοπό. Μιᾶς
ζωῆς χωρὶς ἀξίες καὶ πρότυπα. Μιᾶς
ζωῆς σαφῶς χωρὶς σκοπούς, ὁράμα-
τα καὶ ἰδανικά. Μιᾶς ζωῆς χωρὶς κα-
νένα πνευματικὸ ἐνδιαφέρον. Ἐν
τέλει μιᾶς ζωῆς σαφῶς μακριὰ ἀπ’
τὸν Θεό. Ναί!

Τὸ εἶπε καθαρὰ ἕνας σπουδαστὴς
σὲ δημοσιογράφο: «Ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ ἄρχισα νὰ ἀρνοῦμαι κάθε ὑπερ-
φυσικὴ Ἀλήθεια, αἰσθάνθηκα ἕνα
φρικτὸ κενὸ μέσα μου»!

Κι ἂν τὸ ψάξει κανεὶς ἀκόμη πιὸ
πολύ, θὰ διαπιστώσει  κι  ἄλλα  πρά -
γματα. Τὴν μοναξιά, τὴν πλήξη, τὴν
ἀνία, τὴν θλίψη καὶ τὶς ἐνοχές, ὡς καὶ
τὴν κατάθλιψη ἀκόμη καὶ τὶς τάσεις
αὐτοκαταστροφῆς! Αὐτὸ κι ἂν εἶναι

τὸ τίμημα τοῦ «κενοῦ»!
Οἱ ἐφημερίδες ἔγραψαν γιὰ τὴν

κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ Ἀμερι-
κανικὰ Πανεπιστήμια. Δέστε συγκε-
κριμένα: «Ὅλο καὶ περισσότεροι
φοιτητὲς προτιμοῦν νὰ παρευρί-
σκονται σὲ πάρτι μπύρας ἀπ’ ὅ,τι σὲ
παραδόσεις, προτίμηση ποὺ ἀντικα-
τοπτρίζεται καὶ στὶς στατιστικές. 50
φοιτητὲς πεθαίνουν κάθε χρόνο ἐξ
αἰτίας τοῦ ἀλκοόλ, ἐνῶ δαπανοῦν
κάθε χρόνο 6 δισεκ. δολλάρια στὸ
ποτό, πολλὰ περισσότερα βεβαίως
ἀπ’ ὅτι στὰ βιβλία, τὰ τρόφιμα κι ὅλα
τὰ ἄλλα ροφήματα»! Ναί, τέτοιο
εἶναι τὸ «κενὸ» ἐκεῖ!

Εἶπε ἕνας ἄλλος νέος σὲ δημο-
σιογράφο: «Πάντα γυρνάω ἀργὰ τὰ
βράδια, γιὰ νὰ μὴ στριφογυρνάω στὸ
κρεβάτι μου…». Ναί, τέτοιο εἶναι τὸ
μαρτύριο τοῦ «κενοῦ»! Δὲν εἶναι τυ-
χαῖο ποὺ τὸ ἀποκάλεσαν «πόνο τῆς
ἄδειας ψυχῆς»!

* * *
Κι εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὸ «κενὸ» ἀπ’

τὴν ἀπουσία ἢ καὶ τὸν (θεληματικὸ)
διωγμὸ τοῦ Θεοῦ ἀπ’ τὴν ζωή μας
εἶναι πάντοτε τόσο μεγάλο, ποὺ δὲν
εἶναι τίποτα ἱκανὸ νὰ τὸ καλύψει, ὅ,τι
κι ἂν σκεφτοῦμε, ὅπου κι ἂν κατα-
φύγουμε. Τὸ νοιώθει κανεὶς νὰ εἶναι
τόσο ἀπέραντο, ὅσο εἶναι κι αὐτὴ ἡ
ἀπεραντοσύνη τοῦ Θεοῦ!

Ἔτσι δὲν καλύπτεται…
Οὔτε μὲ τὶς ἰδεολογίες, ὅσο «γε-

μάτες» καὶ νὰ φαίνονται!
Οὔτε μὲ τὰ ὅποια «πιστεύω», ἀκό-

μη καὶ τὰ (παρα)θρησκευτικά!
Οὔτε μὲ τὶς ἡδονές, ὅσο θελ-

κτικὲς κι ἂν εἶναι!
Οὔτε μὲ τὶς ἀπολαύσεις, ἀκόμη

καὶ τὶς πλέον ἔντονες ἢ τὶς ἀκραῖες!
Οὔτε μὲ τὶς διασκεδάσεις, ἂς εἶναι

κι ὡς τὸ πρωΐ!
Οὔτε μὲ τὰ ὅποια «ξεδόματα», ἂς

εἶναι καὶ μέχρι… τελικῆς πτώσης!
Οὔτε μὲ τὶς ἐκδρομὲς καὶ τὰ ταξί-

δια, ὅσο γοητευτικὰ κι ἂν παρουσιά-
ζονται!

Οὔτε μὲ τὴν κατανάλωση καὶ τό…
συναρπαστικὸ shopping!

Οὔτε μὲ τὶς παρέες καὶ τοὺς φί-
λους, πολὺ δὲ περισσότερο τούς…
ἠλεκτρονικούς!

Οὔτε μὲ ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ σέ…
φτιάξει!

Οὔτε μὲ τὸν προγαμιαῖο ἔρωτα ἢ
κι αὐτὸ τὸν ἐξωσυζυγικό!

Οὔτε μὲ τὶς «ἐμπειρίες» καὶ τὶς
«περιπέτειες», τῆς ἁμαρτίας ὅλα
τους!

Ἁπλούστατα, ὅλα αὐτά, ἕνα εἶναι
βέβαιο ὅτι πετυχαίνουν. Νὰ μεγαλώ-
νουν τὸ «κενό»! Κάποτε αὐτὸ μπο-
ρεῖ νὰ γίνεται καὶ ἀργὰ ἢ καὶ σιγά. Γί-
νεται ὅμως στὰ σίγουρα, γίνεται στα-
θερά! Μάλιστα τὸ «κενὸ» φθάνει νὰ
μεταβάλλεται ἀκόμη καὶ σὲ ἄβυσσο
πραγματική, ὅταν πασχίζουμε νὰ τὸ
καλύψουμε μὲ τέτοιου εἴδους «λύ-
σεις» ἢ κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενα
ὅταν τὸ «μπαζώνουμε» μ’ αὐτά!

Ἔγραψε ἕνας νέος σὲ κάποια
ἱστοσελίδα: «Τὸ κενὸ ποὺ κάθε φορά
ἔνοιωθα προσπαθοῦσα νὰ τὸ καλύ-
ψω μὲ ποσότητες συναναστρο φῶν,
διασκεδάσεων, φαγητοῦ, γνώσεων
καὶ ἐπιτευγμάτων. Κι ἐνῶ προσωρινὰ
γέμιζε μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔκανα, ἄδει-
αζε σχεδὸν ἀμέσως. Κι ὅσο τὸ γέμιζα
μ’ αὐτά, τόσο ξεχείλωνε καὶ μεγάλω-
νε... Βλέπετε τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτὰ δὲν
εἶχε σπόρο αἰωνιότητας»!

Καὶ μετὰ ἔρχονται κάποιοι, ποὺ
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀκόμη κι αὐτοὶ οἱ γο-
νεῖς μας, γιὰ νὰ ποῦν: «Μὰ ὅλα τὰ
ἔχει, τίποτα δὲν τοῦ λείπει»! Ἀλλὰ
ποιὰ εἶναι αὐτὰ τὰ «ὅλα»; Μήπως
πρόκειται γιὰ «ὅλα τὰ ὑλικά»;

Ὅμως τί μᾶς εἶπε ὁ Χριστός; Πῶς
«ὁ ἄνθρωπος δὲν ζῆ μὲ ἄρτο μόνο»,
πολὺ δὲ περισσότερο μὲ «ἄρτο καὶ
θεάματα» (!), «ἀλλὰ μὲ κάθε λόγο,
ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ
Θεοῦ». (Ματθ. δ, 4). Πότε ἐπιτέλους
αὐτὸ θὰ τὸ κατανοήσουμε, εἴτε με-
γάλοι εἴμαστε, εἴτε μικροί;

Ἡ ὅλη κατάσταση θυμίζει τὸν
γνωστὸ Ἰταλὸ συγγραφέα Τζιοβάνι
Παπίνι, ποὺ μετὰ ἀπὸ τὸ «κενό», ποὺ
κι αὐτὸς ἔνοιωσε ἀπ’ τὴν ἄστατη νιό-
τη του, στὸ τέλος ἀναγκάστηκε νὰ
ὁμολογήσει τούτη τὴν ἀποστομω-
τικὴ ἀλήθεια: «Μᾶς λείπει ἡ παρου-
σία Σου, μονάχα ἡ δική Σου…».

Στ’ ἀλήθεια ὁ Χριστὸς εἶναι
Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς λείπει…

�� Ὁ πεινασμένος νομίζει ὅτι θέ-
λει ψωμί, ἐνῶ θέλει… Ἐκεῖνον!

��Ὁ διψασμένος θαρρεῖ πὼς ζητᾶ
νερό, ἐνῶ ζητᾶ… Ἐκεῖνον!

�� Ὁ ἄρρωστος ἔχει τὴν ἰδέα ὅτι
αὐτὸ ποὺ τοῦ λείπει εἶναι ἡ ὑγεία,
ἀλλὰ ἔχει χάσει… Ἐκεῖνον!

��Ὁ μελαγχολικὸς νομίζει ὅτι δὲν
ἔχει ἡ ζωή νόημα, ἐπειδὴ δὲν ἔχει
γνωρίσει… Ἐκεῖνον!

�� Ὁ μοναχικὸς πιστεύει ὅτι εἶναι
μόνος, ἐνῶ μπορεῖ νὰ μιλήσει μ᾽…
Ἐκεῖνον!

Ναί, εἶναι φοβερὴ αὐτὴ ἡ κατάλη-
ξη. Καὶ μάλιστα γιὰ 20χρονους νέ-
ους, δηλαδὴ γι’ αὐτοὺς ποὺ βρί-
σκονται στὸ φεγγοβόλημα τῆς ζωῆς
τους καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἔπρεπε νὰ
�εἶναι γεμάτοι ἀπὸ ὄνειρα, ἀγῶνες,
σφρῖγος καὶ δύναμη.

* * *
Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, παιδιά,

μία εἶναι ἡ λύση. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή.
Καὶ αὐτὴ ἀρχίζει μὲ τὴν μετάνοια.
Ἀπέναντί της πάντοτε θὰ στέκει ἡ
χωρὶς Χριστὸ ζωή, ὅπως καὶ ἡ ἐνάν-
τια στὸν Χριστὸ ζωή. Δηλαδὴ ἡ ἀντί-
θετη, ἀκόμη δὲ καὶ ἡ ἐχθρική! Δια-
λέγουμε καὶ παίρνουμε. Στὰ χέρια
μας εἶναι νὰ μὴ νοιώσουμε ποτὲ
αὐτὸ τὸ «κενὸ» ποὺ συζητᾶμε, ἀλλὰ
καὶ νὰ τὸ ὑπερβοῦμε τότε ποὺ φθά-
νει νὰ μᾶς καταπνίγει. Ἡ ἐν Χριστῷ
ζωή δὲν παύει νὰ εἶναι ὅ,τι καινότε-
ρο, δηλαδὴ ὅ,τι πιὸ καινούργιο ὑπάρ-
χει στὸν κόσμο. Αὐτὸ εἶναι ποὺ κα-
ταργεῖ ὅλα τὰ «κενὰ» τῆς παμπάλαι-
ης ἁμαρτίας (βλ. β  ́Κορ.ε, 17)…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

(1ον)
«Ὡς πότε ὀφρικιάλιος σὲ ξένους

βασιλεῖς. Ἔλα νὰ γίνεις στῦλος
δικῆς σου τῆς φυλῆς Κάλλιο γιὰ τὴν
Πατρίδα κανένας νὰ χαθεῖ ἢ νὰ κρε-
μάσει φούντα γιὰ ξένον στὸ σπαθί».

Ρήγας Φεραῖος
Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση

τοῦ ’21, πολλοὶ Ἕλληνες κλεφταρ-
ματολοί, τρέφοντας φροῦδες καὶ
μάταιες ἐλπίδες, συμμετέχουν, ὡς
μισθοφόροι στοὺς ναπολεόντειους
πολέμους, ζώντας μὲ τὴν
ψευδαίσθηση, τὴν σολωμικὴ
εὐκολοπιστία, ὅτι θὰ ἔρθει
καὶ γιὰ τὸ ταλαίπωρον Γένος τὸ Πο-
θούμενο. Ὅτι οἱ Φράγκοι, ὡς ἀντί-
δωρο, θὰ τοὺς ἐλευθερώσουν ἀπὸ
τὴν φρικτὴ σκλαβιὰ τῶν Τούρκων.
(Βεβαίως οἱ «Εὐρωπαῖγοι» ὑποδαύ-
λιζαν τὸ ὅραμα, χρησιμοποιώντας
τοὺς Ἕλληνες ὡς ἀντιπερισπα-
σμό). Στὴν «Διήγησιν συμβάντων
τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς», (ἐπ. Γ.Βα-
λέτα, σελ. 35), ὁ Κολοκοτρώνης
διηγεῖται: «Ὁμιλῶ μὲ τὸν ἀρχηγὸν
τῶν ρωσικῶν στρατευμάτων (στὴ
Ζάκυνθο) καὶ μὲ λέγει ὅτι ὁ αὐτο-
κράτωρ τὸν διέταξε νὰ παραδεχτεῖ
εἰς τὴν δούλευσιν ὅσους θέλουν
νὰ ἔμβουν καὶ νὰ ὑπάγουν νὰ χτυ-
πήσουν τὸν Ναπολέοντα. Τοῦ ἀπο-
κρίνομαι: –Ὅσον διά τὸ μέρος μου
δὲν ἐμβαίνω εἰς τὴν δούλευσιν. Τί
ἔχω νὰ κάμω μὲ τὸν Ναπολέοντα;
Ἂν ὅμως τὴν Πατρίδα μας σᾶς

ὑπόσχομαι καὶ πέντε καὶ δέκα χι-
λιάδες στρατιῶται».

Καὶ θὰ ὁμολογήσει παρακάτω ὁ
Γέρος τοῦ Μοριᾶ τὴν μεγάλη ἀλή-
θεια, ἀφοῦ γνώρισε τὶς κακουρ-
γίες, τὰ ψεύδη καὶ τὶς ἀτιμωτικὲς
συναλλαγὲς τῶν Μεγάλων Δυνά-
μεων: «Εἶδα τότε ὅτι, ὅ,τι κάμομε
θὰ τὸ κάμομε μοναχοὶ καὶ δὲν
ἔχουμε καμμιὰ ἐλπίδα ἀπὸ τοὺς ξέ-
νους».

Ὁ θυμόσοφος λαός μας ἔχει μία
παροιμία: «Ὅταν μαλώνουν τὰ

βουβάλια τὴν πληρώνουν τὰ βα-
τράχια». Ὅσα, βεβαίως, ἀνόητα
βατράχια δὲν φρόντισαν νὰ ἀπο-
μακρυνθοῦν ἀπὸ τὸν στίβο τῆς...
βουβαλομαχίας.

Τούτη τὴν παρανοϊκὴ ἐποχή, ποὺ
νιώθουμε τὶς μυλόπετρες τῆς ἱστο-
ρίας καὶ πάλι νὰ μᾶς ἀλέθουν συμ-
βαίνει τὸ ἑξῆς: ἡ ἀνίκανη καὶ ξε-
πουλημένη ἡγεσία ἀκολουθεῖ
ἕρποντας καὶ γλείφοντας τὴν δυ-
τικὴ σήψη καὶ ἀθλιότητα, ἔχοντας
κατὰ νοῦ νὰ περισώσει τὸ παλιοτό-
μαρό της καὶ ὁ λαὸς προσβλέπει
εἰς τὸ ξανθὸ γένος, καρυκεύοντας
τὶς προσδοκίες του, μὲ χρησμοὺς
καὶ προφητεῖες.

Τὴν ἀπάντηση, ἐκτὸς τοῦ Κολο-
κοτρώνη, τὴν βρίσκουμε καὶ πάλι
στὸν ἱστορικό μας βίο. Τὸν ΙΖ´

αἰώνα, ὁ Μητροπολίτης Ματθαῖος
Μυρέων προτρέπει τοὺς σκλάβους
νὰ μὴ πιστεύουν σὲ μωρολογήμα-
τα, ἀλλὰ ὅτι μόνο μὲ τὶς δικές τους
δυνάμεις θὰ ἀποτινάξουν τὸν ζυγό.

«Ἐλπίζομεν κ’ εἰς τὰ ξανθὰ γένη
νὰ μᾶς γλυτώνουν./ Νὰ ἔλθουν ἀπὸ
τὸν Μόσκοβον νὰ μᾶς ἐλευθερώ-
σουν. /Ἐλπίζομεν εἰς τοὺς χρη-
σμοὺς σταῖς ψευδοπροφητείαις/.
Καὶ τὸν καιρόν μας χάνομεν σταῖς
ματαιολογίαις/.

Εἰς τὸν Βορρᾶν τὸν ἄνεμον, ἔχο-
μεν τὴν ἐλπίδα/. Νὰ πάρουν
ἀπὸ πάνω μας τοῦ Τούρκου
(σ.σ. ἢ τοῦ Μνημονίου) τὴν

παγίδα».
Αἰσθανόμαστε, καὶ δικαίως, πλη-

σιέστερα τοὺς Ρώσους ὡς ὁμοδό-
ξους. Θαυμάζουμε καὶ τὸν πραγμα-
τικὰ ἡγέτη καὶ ἐθνάρχη Βλαδίμηρο
Πούτιν. Ἡ Ρωσία ὅμως εἶναι παγ-
κόσμια δύναμη. Καὶ ὅπως ὅλες οἱ
μεγάλες δυνάμεις συναγάγει συμ-
περάσματα καὶ προσαρμόζει τὴν
πολιτική της, ὄχι μὲ κριτήριο τὴν
ἑτοιμότητα ὑποκλίσεων ψοφοδεῶν
πολιτικάντηδων, ἀλλὰ μὲ κριτήριο
τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα
τῶν κυβερνήσεων νὰ ὑπερασπί-
σουν τὰ ἐθνικά τους συμφέροντα
καὶ τὸ εἰδικὸ γεωπολιτικό τους βά-
ρος. Τὴν παροῦσα στιγμὴ μὲ τὴν
συγκεκριμένη τάχα καὶ ἡγεσία,
οὐδείς μᾶς ὑπολήπτεται καὶ μᾶς
θέλει. Εἴμαστε μόνον ἄξιοι οἴκτου
καὶ ἐπαιτείας.

Τὴν 14ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου καὶ Ἀποστόλου Φιλίππου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

«Ὅ,τι κάμομε θὰ τὸ κάμωμε μοναχοὶ
καὶ δὲν ἔχουμε καμμιὰ ἐλπίδα ἀπὸ τοὺς ξένους»

(3ον.—Τελευταῖον)
Μέ τήν θέλησιν 

ἀλλοτρίων
Οἱ διασυνδέσεις τοῦ Μελετίου

Μεταξάκη καί οἱ γνωριμίες του μέ
ἰσχυρούς πολιτικούς παράγοντες
τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ,
γιά ἐξυπηρέτηση ἀλλοτρίων στό-
χων, δείχνουν ὅτι ἡ ἄνοδός του σέ
ἀρχιεπισκοπικούς καί πατριαρχι-
κούς θρόνους δέν ἔγινε κατά τούς
ἱερούς κανόνες, ἀλλά κατά τήν θέ-
ληση ἀλλοτρίων, γι᾽ αὐτό καί τόν
ὀνομάζει «ἀλλοτριοεπίσκοπο».
Γράφει ὅτι ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία
πρέπει νά καταργήσει «τό παπικόν
νέον ἑορτολόγιον, τό ὁποῖον εἰσή-
γαγεν ἀντικανονικῶς, αὐθαιρέτως
καί παρανόμως καί νά ἐπαναφέρη
τό παλαιόν, διότι εἶναι μεγάλη
ἁμαρτία νά καταφρονῶμεν 318 Θε-
οφόρους Ἁγίους Πατέρας, σημει-
οφόρους θαυματουργούς, θεοσό-
φους, οἱ ὁποῖοι ἐθέσπισαν τήν ἑορ-
τήν τοῦ Πάσχα καί ὥρισαν νά μένῃ
ἀσάλευτος, καί τήν ὁποίαν παρά-
δοσιν ἐκύρωσαν ἕξ Ἅγιαι Οἰκουμε-
νικαί Σύνοδοι, ἅπασαι αἱ τοπικαί,
παλαιαί καί νέαι ἐπί 1600 περίπου
ἔτη, ἐφύλαξαν μυριάδες Ἁγίων καί
δισεκατομμύρια πιστῶν Ὀρθοδό-
ξων Χριστιανῶν, καί ὄχι νά
ἀσπασθῶμεν τήν παράδοσιν τοῦ
ἀντιχρίστου Πάπα, τοῦ πάσας τάς
Ἀποστολικάς καί Πατρικάς Παρα-
δόσεις καταργήσαντος καί κηρύ-
ξαντος ἑαυτόν ἀλάθητον, καί ἑνός
ἀλλοτριοεπισκόπου Πατριάρχου
Μελετίου Μεταξάκη, μασόνου, τοῦ
μή εἰσελθόντος διά τῆς θύρας, ἀλλ᾽
ἀλλαχόθεν, διά τῆς πολιτικῆς, εἰς
τήν αὐλήν τῶν προβάτων»77. Πολ-
λές φορές ἐπικρίνει τήν ὄξυνση
τῶν πολιτικῶν παθῶν πρό τῆς Μι-
κρασιατικῆς καταστροφῆς καί θε-
ωρεῖ τήν διαίρεση μεταξύ Βασι-
λικῶν καί Βενιζελικῶν ὡς μία ἀπό
τίς αἰτίες τῆς ἥττας τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ ἀπό τούς Τούρκους, ἀλλά
καί τῶν ἐκτροπῶν στίς ἐκλογές μη-
τροπολίτου Ἀθηνῶν καί ἀρχιερέ-
ων: «Ἔπαυσαν τότε οἱ ἄνθρωποι
νά λέγωνται Ἕλληνες καί Χριστια-
νοί ἀδελφοί καί ἐλέγοντο βασιλικοί
καί βενιζελικοί. Καί τό χείριστον
πάντων ὅτι διῃρέθη καί ὁ κλῆρος,
οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ, οἱ
ὁποῖοι, ἐνῷ ἔπρεπε νά καταβάλ-
λουν πᾶσαν προσπάθειαν νά εἰρη-

νεύσουν τούς ἄρχοντας, τόν στρα-
τόν καί τόν λαόν, τοὐναντίον τούς
διήρεσαν περισσότερον· ἔγιναν
ἀντί φῶς σκότος καί ἀντί εἰρηνο-
ποιοί, σκανδαλοποιοί, ταραχοποιοί.
Οἱ μέν βασιλικοί ἀνεθεμάτισαν τόν
Βενιζέλον καί τούς βενιζελικούς,
οἱ δέ βενιζελικοί κληρικοί μνησικα-
κοῦντες καί διά νά δείξουν τήν
ἄκραν τους ὄχι εἰς τόν Θεόν, ἀλλά
εἰς τόν Βενιζέλον, ἀφοσίωσιν καί
ἀγάπην, ὅταν ὁ Βενιζέλος βοηθού-
μενος ὑπό τῶν καλῶν φίλων
Ἀγγλο-γάλλων ἐξώρισε τόν βασι-
λέα Κων/νον, ἐξώρισαν καί οὗτοι
τόν Μητροπολίτην Ἀθηνῶν Θεό-
κλητον καί τούς βασιλικούς Μη-
τροπολίτας, τινάς δέ καί ἐφυλάκι-
σαν. Ζῶντος δέ τοῦ κανονικοῦ Μη-
τροπολίτου Ἀθηνῶν, παρά τούς κα-
νόνας, ἐκάθησαν τόν Μητροπολί-
την Μεταξάκην. Αὕτη ἡ διαίρεσις
ἐπέφερε τήν ἧτταν τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ ὑπό τῶν Τούρκων καί τήν
καταστροφήν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,
τήν δευτέραν ἐξορίαν καί τόν θά-
νατον τοῦ Κωνσταντίνου, τήν εἰς
θάνατον καταδίκην ἕξ κορυφαίων
πολιτικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκδική-
σεις, ἀντεκδικήσεις, ἐπαναστάσεις,
ἀντεπαναστάσεις καί μυρία ἄλλα
κακά· Ûἑνός γάρ ἀτόπου δοθέντος
μυρία ἕπονται”»78.

Οὔτε ἕνας Ἱεράρχης
Ἐκτενέστερη καί μέ βαρύτε-

ρους χαρακτηρισμούς, γιά τόν
τρόπο ἐκλογῆς του καί γιά τίς δια-
συνδέσεις του μέ τούς μασόνους
καί τούς Λουθηροκαλβίνους εἶναι
μία ἄλλη ἀναφορά του στόν Μελέ-
τιο Μεταξάκη: «Εἰς τήν καινοτο-
μίαν καί εἰσαγωγήν τοῦ νέου ἑορ-
τολογίου δέν εὑρέθη οὔτε ἕνας
Ἱεράρχης νά ὑπερασπισθῇ τό πά-
τριον ἑορτολόγιον, τό ὁποῖον μυ-
ριάδες Ἁγ. Πατέρων, ῾Ιεραρχῶν,
Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολο-
γητῶν τό ἐσεβάσθησαν, δέν τό
ἤλλαξαν, καίτοι ἐγνώριζον ὅτι
ἀστρονομικῶς δέν ἦτο ὀρθόν,
ἀλλά ἀπό σεβασμόν πρός τάς Ἁγ.
Οἰκουμενικάς Συνόδους καί τούς
Ἁγ. Πατέρας οἱ ὁποῖοι τό ἐσεβά-
σθησαν δέν τό ἔθιξαν, καί διά νά
μή γίνῃ σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν,
τό ἀφῆκαν καί δέν ἔπαθεν οὐδε-
μίαν βλάβην, οὐδεμίαν ζημίαν τό
χριστεπώνυμον πλήρωμα. Ὅτε
ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀθηνῶν,
ψήφῳ καί δοκιμασίᾳ τῆς Κυβερνή-
σεως καί τοῦ κόμματος, (διότι εἰς
τήν Ἑλλάδα, ἀφ᾽ ὅτου ἔγινε αὐτο-
κέφαλος ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος, ἔπαυσεν ἡ ἐκλογή τῶν Ἀρχιε-
ρέων νά γίνεται ψήφῳ Θεοῦ καί
δοκιμασίᾳ λαοῦ καί τοῦ κλήρου,
καί ἐγένετο ψήφῳ καί δοκιμασίᾳ
τῶν κατά καιρούς κυβερνήσεων
καί ἐξελέγοντο ὅσοι ἐφρόνουν φί-
λα τῶν κυβερνήσεων, ἰδίως εἰς τόν
καιρόν εἰς ὅν τά δύο κόμματα οἱ
βασιλικοί καί βενιζελικοί ἐμάχοντο
λυσσωδῶς ποῖον κόμμα νά ὑπερι-
σχύσῃ καί ἐξοντώσῃ τό ἄλλο, τότε
αἱ Κυβερνήσεις καί τά κόμματα
ἀνεβίβαζον καί κατεβίβαζον ἐκ
τῶν θρόνων Μητροπολίτας, ἐξώρι-
ζον καί ἐφυλάκιζον, ἀνεθεμάτιζον,
ἐνεκωμίαζον, ηὔχοντο καί εὐφή-
μουν) ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ
μετέπειτα ψήφῳ καί δοκιμασίᾳ τῶν
Ἀγγλογάλλων γενόμενος Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης, ὁ προτεσταν-
τίζων, ὁ Εὐρωπαΐζων, ὁ νεωτερι-
στής, ὁ καινοτόμος, ὁ ἀνώτατος
ἄρχων τῶν μασόνων, ὁ ἔχων τόν
33ον βαθμόν τῆς μασονίας, διά νά
φανῇ ἀρεστός εἰς τό κόμμα, εἰς
τήν Κυβέρνησιν καί περισσότερον
εἰς τούς φίλους του Λατινολουθη-
ροκαλβινιστάς, ὁσάκις μετέβαινε
εἰς Εὐρώπην διά νά μή φανῇ ἀνό-
μοιος μέ τούς φίλους του προτε-
στάντας κληρικούς, ἐξεδύετο τά
ράσα καί ἐνεδιδύσκετο στολήν κο-
σμικήν, καί ἐξωμοιώθη μέ αὐτούς.
Ἀλλά δέν ἠρκέσθη ὅτι αὐτός ἐμίγη
τοῖς ἔθνεσι καί ἔμαθε τά ἔργα
αὐτῶν, ἠθέλησε νά ἐξομοιώσῃ καί
τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μέ τήν
τῶν διαμαρτυρομένων ἐκκλησίαν
καί νά τήν ἐξευρωπαΐσῃ, προέτρε-
πε τούς κληρικούς νά πηγαίνουν
εἰς τά θέατρα. Αὐτός πρῶτος διά
νά τούς δείξῃ τό παράδειγμα ἐπα-
ρηκολούθησε θεατρικάς σκηνάς,
τούς προέτρεπε νά κουρεύωνται,

νά ξυρίζωνται, νά βγάλουν τά ρά-
σα, καί διά νά τούς πείσῃ ἔλεγεν,
ὅτι ἡ κόμη καί τά ράσα βλάπτουν
τήν ὑγείαν τοῦ σώματος. Μή δυ-
νηθείς νά τούς πείσῃ, διότι μερικοί
ἐναντιώθησαν, ὅταν ἀπό Μητρο-
πολίτης Ἀθηνῶν ἀνερριχήθη εἰς τό
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, κα-
τήργησε τό παλαιόν ἑορτολόγιον
καί εἰσήγαγεν τό Γρηγοριανόν, τό
Παπικόν, ὅλως αὐθαιρέτως, ὅλως
ἀπερισκέπτως, ἀντικανονικῶς, πα-
ρανόμως, ἐναντίον τῆς γνώμης
τῶν ἄλλων τριῶν Πατριαρχῶν
Ἱεροσολύμων, Ἀλεξανδρείας,
Ἀντιοχείας. Χωρίς τήν γνώμην τῶν
ἄλλων ὁμοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀκό-
μη καί χωρίς τήν γνώμην τῆς ὁλο-
μελείας τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κων/πόλεως, μόνον μέ ἕξ
σύμφρονάς του Ἀρχιερεῖς, καί διά
μιᾶς μονοκονδυλιᾶς, ἀφοῦ τό
εἰσήγαγεν εἰς τό Πατριαρχεῖον,
ἔστειλεν ἐπιστολήν εἰς τόν τότε
Μητρ. Ἀθηνῶν Χρυσόστομον καί
τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος
νά τό εἰσαγάγουν, ὅ καί ἐγένετο.
Εἰς τήν παράνομον ταύτην πρᾶξιν
τρεῖς-τέσσαρεις διεμαρτυρήθησαν
μόνον ἐκ τῶν Ἀρχιερέων, ἀλλά καί
αὐτοί κατόπιν ἐσίγησαν. Οὐδείς
ἐφάνη Ἅγ. Μᾶρκος, ἅπαντες ἐφο-
βήθησαν, ἐσιώπησαν διά νά μή χά-
σουν τάς θέσεις καί τόν μισθόν
των, καί διά νά μή γίνῃ σχίσμα εἰς
τήν Ἐκκλησίαν, ποιοῦντες τήν
ἀνάγκην φιλοτιμίαν»79.

Ἡ ἐπιστολή
εἰς τόν Ἀθηναγόραν

Σέ ἕνα ἐξαιρετικό κείμενο γιά
τήν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν πού
στέλνει ὡς ἐπιστολή στόν πατριάρ-
χη Ἀθηναγόρα, τοῦ γράφει ὅτι,
ἀντί νά προωθεῖ «γοργῷ βήματι καί
δουλικῷ τῷ φρονήματι» τήν ψευ-
δοένωση μέ τόν ψευδοαλάθητο
πάπα, θά περίμενε κανείς ὅτι θά
«ἀνελαμβάνετε τήν φροντίδα νά
ἐπαναφέρητε τήν ἑνότητα ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ ἡμῶν, ἐν τῇ ὁποίᾳ τήν δι-
αίρεσιν καί τό σχίσμα ἐπέφερεν ἡ
ἀπρομελέτητος, ἄσκοπος, ἄκαιρος
καί διαβολική καινοτομία, ἤτοι ἡ
εἰσαγωγή τοῦ Γρηγοριανοῦ (Παπι-
κοῦ) ἡμερολογίου ὑπό τοῦ μασό-
νου προκατόχου σας Μελετίου Με-
ταξάκη, παρασύροντος τόν τότε
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Χρυσόστο-
μον Παπαδόπουλον»80.

Φαίνεται ὅτι ὁ τρίτος μετά τούς
Γρηγόριο Ζ´ (1923-1925) διάδοχος
τοῦ Μελετίου Μεταξάκη στόν πα-
τριαρχικό θρόνο Βασίλειος Γ´
(1925-1929) συνέχιζε τίς καινοτο-
μίες του γι᾽ αὐτό καί ὁ ὅσιος Φιλό-
θεος λέγει ὅτι σχετικό ὑπόμνημα
τοῦ μητροπολίτου Κασσανδρείας
Εἰρηναίου ἔθεσε τέρμα καί εἰς
ἄλλες καινοτομίες πού ἐσχεδίαζαν
οἱ πατριάρχες Μελέτιος καί Βασί-
λειος, πού προσέφεραν πολλές
ὑπηρεσίες στούς Μασόνους:
«Ἀλλά τό ὑπόμνημα τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ἁγίου Κασσανδρείας ἔθεσε
φραγμόν εἰς τά ὑπό τοῦ Μελετίου
μελετώμενα σχέδια, καί εἰς τά τοῦ
ἀποθανόντος καί ταφέντος καί
στενάζοντος ἐν τῷ Ἅδῃ πατριάρ-
χου Βασιλείου, ὅστις διά τοῦ σχε-
διαγράμματος αὐτοῦ, δι᾽ οὗ μεταξύ
τῶν ἄλλων ἐζήτει νά καταργήσει
πολλάς παραδόσεις, ἐπρότεινεν ὁ
δείλαιος καί μεταρρυθμίσεις τῶν
ἱερῶν μυστηρίων, καί ἀπεδείχθη
μᾶλλον διά τῶν τοιούτων ὅτι ἐφρό-
νει τά τῶν ἑτεροδόξων, καί διά τοῦ
συλλυπητηρίου τηλεγραφήματος
ὅπερ τῷ ἀπέστειλαν οἱ μασῶνοι καί
ἐδημοσιεύθη εἰς πολλάς ἐφημερί-
δας, ὅτι πολλάς εὐεργεσίας προσέ-
φερεν εἰς τήν Στοάν, τί δέον νά
συμπεράνη τις;!»81.
Σημειώσεις:
77.Αὐτόθι, Β´, 151. 78.Αὐτόθι, Α´,

244. 79.Αὐτόθι, Β´, 100-101. 80.Αὐτό-
θι, τόμ. Α´, 288. 81. Αὐτόθι, τόμ. Β´,
136».

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

δια τον οσιον ΦιλοΘεον Ζερβακον

Τὸ «κενὸ» τῶν νέων

Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου

Ὁ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗΣ" διοργανώνει πνευματική
ἐκδήλωση μνήμης πρός τιμήν τοῦ
μακαριστοῦ Γέροντος Φιλοθέου
Ζερβάκου, Ἡγουμένου τῆς ἱστο-
ρικῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου,
μέ τή συμπλήρωση 130 ἐτῶν ἀπό τή
γέννησή του (1884-2014).

Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ
στίς 30 Νοεμβρίου 2014 ἡμέρα Κυ-
ριακή καί ὥρα 5.30 μ.μ. στήν Αἴθου-
σα Τελετῶν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσεί-
ου Ἀθηνῶν (εἴσοδος Ριζάρη 2).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ἄνοιγμα ἐκδήλωσης : Βυζαντινή

Χορωδία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ
Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Κακουλί-
δη.

• Χαιρετισμοί:
α) Ἡ Πρόεδρος τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κα

Μαρία Γεωργούλα. 
β) Ἐκκλησιαστικοί Ἐκπρόσωποι
γ) Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Παροναξίας κ. Καλλίνικος. 
δ) Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Λογγο-

βάρδας Πάρου, Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Πῆχος.

• Εἰσηγητική ὁμιλία ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων

καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, Πνευ-
ματικό τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

• Ὁμιλητές:
1. Ὁ ἱδρυτής τῶν ἐκδόσεων

"Ὀρθόδοξος Κυψέλη" κ. Στυλιανός
Ν. Κεμεντζετζίδης, μέ θέμα : "Γενι-
κά γιά τήν ὁσιακή προσωπικότητα
τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου".

Προβολή DVD, ὅπου ψάλλει ὁ Γέ-
ρων Φιλόθεος

2. Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεό-
δωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονί-
κης, μέ θέμα : "Ὁ Γέροντας Φιλόθε-
ος Ζερβάκος ὡς ἀγωνιστής καί ὁμο-
λογητής τῆς Ὀρθοδοξίας".

3. Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώρ-
γιος Δ. Μεταλληνός, Ὁμότιμος Κα-
θηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν, μέ θέμα : "Τέκνα τῶν
Ἁγίων οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας".

• Συντονιστής τῆς ἐκδήλωσης:
Ὁ Ὁσιολογιώτατος Μοναχός π.

Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ.Θ.Φ .
Παρακαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν

παρουσία σας τήν πνευματική αὐτή
ἐκδήλωση, πού ἀναφέρεται στή σύγ-
χρονη ὁσιακή προσωπικότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, τόν Γέροντα Φιλό-
θεο Ζερβάκο».

Ἐκδήλωσις διά τόν Γέροντα Φιλόθεον Ζερβάκον

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.
Ἀναστάσιος, εἰς συνέντευξίν του εἰς
τὴν ἐφημερίδα «Ἔθνος» τῆς 22ας
Ὀκτωβρίου τονίζει ὅτι «κάποιοι πι-
στεύουν πὼς» εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν
ἐπιρροὴν ἑνὸς κράτους καὶ θεω-
ροῦν τὴν Ἐκκλησίαν ὡς Μὴ Κυβερ-
νητικὴν Ὀργάνωσιν (ΜΚΟ). Ἀκο-
λούθως ἐπισημαίνει ὅτι ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας δὲν
εἶναι μία συνομοσπονδία Ἐκκλη-
σιῶν, ἀλλὰ ἡ μία Καθολικὴ Ἐκκλη-
σία. Ἀκολούθως ὑπεγράμμισε:

«Δὲν ἔχουμε τίποτε νὰ φοβη-
θοῦμε. Οὔτε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν
ἀδύναμο ἑαυτό μας. Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ πολλὲς Ἐθνοτικὲς Ὁμά-
δες. Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Ἀλβα-
νίας εἴμαστε περίπου 30% τοῦ πλη-
θυσμοῦ. Ἐπικοινωνοῦμε μὲ ὅλους
μέσῳ τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀγάπης.
Δὲν εἴμαστε παράρτημα κάποιας
Ἐκκλησίας. Φτιάξαμε τὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας μὲ ἀλβα-
νικῆς ὑπηκοότητας κληρικούς».

Ἐν συνεχείᾳ παρέσχε στοιχεῖα
διά τὸ ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Συμφώνως πρὸς αὐτά:

*Ἀπὸ τὸ 1992 ἄρχισε καὶ λειτουρ-
γεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Ἀκαδη-
μία τεσσάρων ἐτῶν, στὴν ὁποία πα-
ρακολουθοῦν ἀπόφοιτοι Λυκείου.
Χειροτονήθηκαν πάνω ἀπὸ 190 κλη-
ρικοί, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1998 λειτουργεῖ
στὸ Ἀργυρόκαστρο τὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Λύκειο (ἀλβανοελληνικὸ) μὲ
τὴν ὀνομασία «Τίμιος Σταυρός».
Λειτουργεῖ ἐπίσης οἰκοτροφεῖο μὲ
δικά του ἰδιόκτητα κτήρια.

*Μὲ τὴν Τεχνικὴ Ὑπηρεσία, ποὺ
ἔχει ὀργανωθεῖ, κτίσθηκαν περίπου
460 ἐκκλησιαστικὰ κτήρια. Ἀπὸ
αὐτὰ ἄλλα εἶναι ναοὶ ποὺ κτίσθηκαν
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ( περίπου 170), ἄλλα
εἶναι πολιτιστικὰ μνημεῖα (περίπου
65) ποὺ ἀναστηλώθηκαν, ἄλλοι 160
ναοὶ ποὺ ἐπισκευάσθηκαν καὶ ἄλλα
75 διάφορα κτήρια. Διορθώθηκε
ἐπίσης τὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
Βλασίου μὲ διάφορα ἐργαστήρια
καὶ ἀγοράσθηκαν τὰ κτήρια ἢ ἐπι-
σκευάσθηκαν, γιὰ νὰ στεγαστοῦν ἡ
Ἀρχιεπισκοπὴ Τιράνων, ἡ Μητρόπο-
λη Ἀργυροκάστρου, τὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Λύκειο Ἀργυροκάστρου, τὸ
πνευματικὸ κέντρο Λούσνιας, τὸ
Φοιτητικὸ κέντρο «Θαβώρ», μονα-
στηράκι στὰ Τίρανα, Νηπιαγωγεῖο
στὴν Κορυτσὰ καὶ Καβάγια. Διορ-
θώθηκαν τὰ κτήρια τῶν Μητροπό-
λεων Κορυτσᾶς καὶ Βερατίου, τῶν
Μοναστηριῶν τῆς Παναγίας στὴν
Ἀρδενίτσα, καὶ σὲ διάφορες ἄλλες

περιοχὲς ὅπως Σβερνέτς, Αὐλώνα,
Χειμάρρα, Ἐλμπασάν, Ἀργυρόκαστρο.

*Στὴ γενικὴ δραστηριότητα τῆς
Ἐκκλησίας συγκαταλέγεται τὸ τυ-
πογραφεῖο ποὺ ἐκδίδει τὴ μηνιαία
ἀλβανικὴ ἐφημερίδα « Ἀνάστασις»,
τὸ περιοδικὸ «Χαῖρε», τὸ φοιτητικὸ
δελτίο «Λόγος», παιδικὰ καὶ νεανικὰ
περιοδικά, τὰ τετραμηνιαία ἐπιστη-
μονικὰ περιοδικὰ «Ἀναζήτηση» καὶ
«Ναὸς» καὶ θρησκευτικὰ βιβλία.
Ὑπάρχει καὶ Ἐκκλησιαστικὸς Ρα-
διοφωνικὸς Σταθμός.

*Ἐπίσης, ἡ Ἐκκλησία ὀργανώθη-
κε καὶ σὲ θέματα ὑγείας, ἐκπαίδευ-
σης, κοινωνικῆς πρόνοιας, ἀγρο-
τικῆς ἀνάπτυξης, πολιτισμοῦ καὶ
οἰκολογίας. Στὸ πλαίσιο τῆς ἀλβα-
νικῆς νομοθεσίας ἵδρυσε δύο Ἱδρύ-
ματα: Τὸ Ἵδρυμα «Ὀρθόδοξοι Κλι-
νικαὶ Εὐαγγελισμοῦ» καὶ τὸ Ἵδρυμα
«Πνοὴ ἀγάπης». Ἐπίσης στὰ Τίρανα
ἀπὸ τὸ 1999 ἵδρυσε καὶ λειτούργη-
σε Διαγνωστικὸ Ἰατρικὸ Κέντρο μὲ
24 εἰδικότητες. Πολυιατρεῖα τῆς
Ἐκκλησίας λειτουργοῦν ἐπίσης
στὴν Καβάγια, τὴ Λούσνια, τὸ Γε-
ωργουτσάτι Ἀργυροκάστρου καὶ
τὴν Κορυτσά.

Τὸ «Ἰατρικὸ Διαγνωστικὸ Κέντρο
Εὐαγγελισμὸς» ἔχει ὅλες τὶς εἰδι-
κότητες. Ἐργάζονται 45 μόνιμοι
ἰατροί, νοσηλευτικὸ καὶ παραϊ-
ατρικὸ προσωπικὸ καὶ 75 μὲ μειωμέ-
νο ὡράριο. Ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία
ἵδρυσής του μέχρι σήμερα νοση-
λεύτηκαν πάνω ἀπὸ 1.500.000 ἀσθε-
νεῖς. Οἱ ἐργαζόμενοι προσλαμβά-
νονται μὲ δήλωση τῆς διευθύντριας
ἀδελφῆς Ἀθανασίας, μὲ ἀξιοκρα-
τικὸ τρόπο καὶ ὄχι μὲ βάση τὴ θρη-
σκευτικὴ καὶ ἐθνοτική τους κατα-
γωγή. Καθημερινὰ ἐξετάζει 250
ἀσθενεῖς. «Δὲν κρατᾶμε στεγανά»,
δηλώνει ἡ ἀδελφὴ Ἀθανασία καὶ
προσθέτει ὅτι παρέχεται περίθαλψη
Α' βαθμοῦ καὶ στὰ ὑπόλοιπα πολυϊα-
τρεῖα.

Ἐκπαίδευσις
*Ἡ Ἐκκλησία παρέχει καὶ ἐκπαι-

δευτικὲς ὑπηρεσίες. Λειτουργεῖ σὲ
διάφορες πόλεις κατασκηνώσεις,
οἰκοτροφεῖα, κέντρα ἐπαγγελμα-
τικῆς κατάρτισης, 22 νηπιαγωγεῖα
στὶς πόλεις καὶ κωμοπόλεις τῆς
Ἀλβανίας μὲ 850 παιδιὰ καὶ 93 νη-
πιαγωγούς. Στὴν Πρωτοβάθμια καὶ
Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση 3 δη-
μοτικὰ σχολεῖα ( Τίρανα, Δυρράχιο,
Ἀργυρόκαστρο) γυμνάσια καὶ λύ-
κεια μὲ σύνολο 900 περίπου μα-
θητὲς καὶ 95 ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων
τῶν βαθμίδων, ὀρφανοτροφεῖο «Τὸ
Ὀρθόδοξο Σπίτι τῆς Ἀγάπης», ἐνῶ
ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση τὸ 2010

ἔδωσε τὴν ἄδεια στὴν Ὀρθόδοξη
Ἀλβανικὴ Ἐκκλησία νὰ ἱδρύσει ἰδιω-
τικὸ Πανεπιστήμιο μὲ τὴν ὀνομασία
«Λόγος».

Ἔχει δύο σχολὲς καὶ κατευθύν-
σεις. Ἡ πρώτη Σχολὴ ἔχει κατεύ-
θυνση Οἰκονομικὴ μὲ σχολὲς Του-
ρισμοῦ, Λογιστικῆς καὶ Διοίκησης
Ἐπιχειρήσεων. Ἡ δεύτερη Σχολὴ
ἔχει κατεύθυνση στὶς ἐφαρμοσμέ-
νες ἐπιστῆμες μὲ σχολὲς ἰατρικῶν
καὶ μικροβιολογικῶν ἐργαστηρίων,
πληροφορικῆς καὶ ἐρευνητικοῦ
κέντρου. Στὴ Σχολὴ Ἰατρικῶν καὶ
Μικροβιολογικῶν Ἐργαστηρίων
λειτουργεῖ τμῆμα μεταπτυχιακό,
ἐνῶ σὲ ὅλο τὸ Πανεπιστήμιο φοι-
τοῦν περίπου 200 φοιτητές. Γίνον-
ται ἀποδεκτοὶ ὅλοι, ἐνῶ τὸ προσω-
πικὸ ξεπερνᾶ τοὺς 30 καθηγητές.

Ἄξιο προσοχῆς, τέλος, εἶναι τὸ
«Ἵδρυμα Ναζαρὲτ», τὸ ὁποῖο ἐκπαι-
δεύει σπουδαστὲς στὶς εἰδικότητες
κηροπλαστικῆς, ἁγιογραφίας, ξυ-
λουργικῆς, ἐκδόσεις καὶ τυπογρα-
φεῖο. Ἐργάζονται περίπου 25 ἄτομα,
ἐνῶ σπουδάζουν ἀρκετοὶ οἱ ὁποῖοι
μαθαίνουν τέχνη. Σπουδαία θεω-
ρεῖται ἡ κατεύθυνση τῆς ζωγρα-
φικῆς-ἁγιογραφίας τὴν ὁποία διδά-
σκει ὁ γνωστὸς Λαρισαῖος Χρῆστος
Παπανικολάου, δημιουργὸς μίας
εἰδικῆς τεχνοτροπίας τῆς «γραμ-
μικῆς» - τὴν ὁποία τεχνική του πα-
ρουσίασε σὲ πολλὰ μέρη, ὅπου ἔχει
ἐκθέσει ἔργα του. Τὸ σημαντικότε-
ρο ὅμως ὅλων θὰ εἶναι τὸ παρεκ-
κλήσι τῆς «Γέννησης», δίπλα στὸν
Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως,
τὸ ὁποῖο κοσμοῦν παραστάσεις ἀπὸ
τὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη,
καθὼς καὶ ἀπὸ ἁγιογραφίες καὶ σύγ-
χρονες μορφές.

Ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς Ἀλβανικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας λειτουργεῖ
ἐπίσης στὸν Μεσοπόταμο Τεχνικὸ
Λύκειο καὶ 2 Ἐκκλησιαστικὰ Λύκεια:
στὸ Σοὺκ μὲ 30 ὑποτρόφους μα-
θητὲς καὶ στὸ Ἀργυροκάστρο μὲ 35
ὑποτρόφους μαθητές. Τέλος, στὸ
Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Βλασίου, πε-
ρίπου 30 χιλιόμετρα ἀπὸ τὰ Τίρανα,
λειτουργεῖ Θεολογικὴ Ἀκαδημία μὲ
38 φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες, οἱ
ὁποῖοι διαμένουν ἐκεῖ καὶ στὸν πε-
ρίβολο τοῦ μοναστηριοῦ ὑπάρχει
καὶ ὀρφανοτροφεῖο μὲ 35 παιδιά.

Ἐπιπλέον ἡ Ἐκκλησία σχεδίασε
καὶ ἐφάρμοσε προγράμματα ἀγρο-
τικά, ὕδρευσης, ὑγείας προσφέρον-
τας ὑπηρεσίες στὸν ἀνθρώπινο πα-
ράγοντα, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2001 ὑλοποιεῖ
πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλ-
λοντος καὶ κατάρτισης στελεχῶν
καὶ ἐπιστήμονες γιὰ τὴν προστασία
τοῦ οἰκοσυστήματος».

Μία λαξευτὴ ἐκκλησία, ποὺ οἱ
Τοῦρκοι τὴν ἔχουν ὀνομάσει, Canli
Kilise, δηλαδὴ ἡ «Ἐκκλησία τῆς Καμ-
πάνας» στὴν περιοχὴ Ἄκσαραι τῆς
Καππαδοκίας, κοντὰ στὴν πόλη Νί-
γδη, ἔχει προκαλέσει τεράστιο
ἐνδιαφέρον ἀλλὰ καὶ δέος ἀπὸ τοὺς
Τούρκους μελετητὲς καὶ ἐρευνητές,
ἐνῶ στὴν περιοχὴ ἔχουν σπεύσει καὶ
οἱ ἁρμόδιοι τοῦ τουρκικοῦ ὑπουρ-
γείου Τουρισμοῦ, ποὺ ἀντιλήφθηκαν
τὴν μεγάλη ἀξία τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ
πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς πλευ -
ρᾶς.

Ὅπως ἀναφέρει σὲ ἕνα πολὺ
ἐνδεικτικό της ἄρθρο ἡ τουρκικὴ
ἐφημερίδα Sabah, ἡ Ἐκκλησία τῆς
Καμπάνας ἔχει χαρακτηριστεῖ «Bir
Hazine», δηλαδή, «Ἕνας Θησαυ -
ρὸς» ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν σκηνω-
μάτων ποὺ ἔχουν ἀνεβρεθεῖ σὲ διά-
φορα μέρη τῆς λαξευτῆς ἐκκλησίας
καὶ τὰ ὁποῖα ἀνάγονται πρὶν ἀπὸ
αἰῶνες καὶ εἶναι σκηνώματα χρι-
στιανῶν, ποὺ θάφτηκαν ἐκεῖ τὴν πε-
ρίοδο ποὺ λειτουργοῦσε ἡ ἐκκλησία
καὶ ἄκμαζε ὁ χριστιανισμὸς στὴν
ἁγιοτόκο Καππαδοκία. Σύμφωνα μὲ
ἀνταπόκριση τοῦ τουρκικοῦ πρα-
κτορείου εἰδήσεων, Anadolu, ὁ το-
πικὸς διευθυντὴς τοῦ τουρκικοῦ
ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ Τουρι-
σμοῦ, Mustafa Dogan, δήλωσε πὼς ἡ
λαξευτὴ Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας,
ποὺ ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότη-
τας τὸν τελευταῖο καιρό, βρίσκεται
στὴν περιοχὴ ἀνάμεσα στὰ βουνὰ
Hasan καὶ Erciyes καὶ ἔχει τεράστια
σημασία καὶ ἀπὸ πολιτιστικῆς ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ θρησκευτικῆς πλευρᾶς. Στὸ
ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας βρίσκον-
ται ὁρισμένα σκηνώματα ποὺ πα-
ρουσιάζουν ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον
γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἱστορία τῆς πε-
ριοχῆς, ἡ ὁποία ὅπως εἶναι γνωστὸ
εἶναι ταυτισμένη μὲ τὴν παρουσία
τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας ἐπὶ πολ-
λοὺς αἰῶνες. Νὰ θυμίσουμε ὅτι πρὶν

ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴν κοιλάδα Ilhara
εἶχε βρεθεῖ ἕνα σκήνωμα κάποιας
ἑλληνορθόδοξης καλόγριας, ὅπως
τὸ εἶχαν ἐξακριβώσει οἱ ἴδιοι οἱ
Τοῦρκοι ἐρευνητὲς καὶ τὸ ὁποῖο εἶχε
προκαλέσει μεγάλο δέος στοὺς
Τούρκους, ποὺ τὸ ἔχουν τοποθετή-
σει στὸ τοπικὸ μουσεῖο καὶ ἔχει προσ -
ελκύσει χιλιάδες ἐπισκέπτες ἀπὸ
ὅλη τὴν Τουρκία, ποὺ ἔρχονται νὰ
θαυμάσουν ἀπὸ κοντὰ τὸ ἀπὸ
αἰώνων ἱερὸ αὐτὸ σκήνωμα.

Τώρα ὅπως ἀναφέρεται, στὴν
Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας ἔχουν βρε-
θεῖ στὴν πρώτη φάση τῶν ἐρευνῶν
καὶ ἄλλα σκηνώματα ἀπὸ τὴν ἴδια πε-
ρίοδο καὶ τὰ ὁποῖα προέρχονται κυ-
ρίως ἀπὸ νέους ἄνδρες, πιθανῶς μο-
ναχούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάποια παιδιά,
πολὺ πιθανῶς θύματα διωγμῶν. Συγ-
κεκριμένα τὸ σύνολο τῶν σκηνωμά-
των, ὅπως ἀνέφερε καὶ ὁ διευ-
θυντὴς τοῦ Μουσείου τοῦ Aksaray,
εἶναι περίπου δέκα μεταξὺ τῶν ὁποί-
ων καὶ κάποια παιδικά. Τὰ σκηνώμα-
τα αὐτὰ θὰ τοποθετηθοῦν ἐπίσης
στὸ τοπικὸ μουσεῖο τοῦ Aksaray καὶ
θὰ γίνουν προσιτὰ στοὺς ἐπισκέ-
πτες, ποὺ ἀναμένεται νὰ ἔρθουν καὶ
νὰ θαυμάσουν τὰ ἑλληνορθόδοξα
αὐτὰ σκηνώματα.

Οἱ Τοῦρκοι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὑπο-
λογίζουν καὶ τὰ μέγιστα στὴν μεγάλη
τουριστικὴ ἀξιοποίηση αὐτῶν τῶν
εὑρημάτων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Καμπάνας. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ προκα-
λεῖ τὴν προσοχὴ μας εἶναι ὅτι φρον-
τίζουν νὰ μὴ ἀναφέρουν πουθενὰ
στὴν ἑλληνορθόδοξη προέλευση
αὐτῶν τῶν σκηνωμάτων, ποὺ ἀνευ-
ρέθηκαν μέσα στὴν λαξευτὴ ἐκκλη-
σία, ἀλλὰ ἀναφέρουν ἁπλὰ γιὰ κά-
ποια ἀόριστη προέλευσή τους ἀπὸ
τὴν ἐποχὴ τῆς Dogu Roma, δηλαδὴ
τῆς Ἀνατολικῆς Ρώμης.

Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας

-Τουρκολόγος

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Καμπάνας καὶ τῶν Σκηνωμάτων
ἀναστατώνει τοὺς Τούρκους

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας: Δὲν εἴμεθα Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωσις
ἢ Συνομοσπονδία Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ ἡ μία Καθολικὴ Ἐκκλησία

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€

Συνεπλήρωσεν 23 ἔτη εἰς τὸν θρόνον
τοῦ Φαναρίου ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Τὴν 22αν Ὀκτωβρίου ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος συνεπλήρωσε 23 ἔτη ἀπὸ
τὴν ἐκλογήν του εἰς τὸν θρόνον
τοῦ Φαναρίου. Κατὰ τὰ ἔτη αὐτὰ
τὸ μόνον θετικὸν ἔργον εἰς τὸ
ἐνεργητικόν του εἶναι ἡ ἐξασφά-
λισις τοῦ θρόνου, ὅταν ἀναχωρή-
ση διὰ τὴν ἐπουράνιον Πατρίδα. Ἡ
Πατριαρχική του θητεία ἔχει συν-
δυασθῆ μὲ συνεχεῖς κρίσεις, μὲ
τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσιν τοῦ Οἰ -

κουμενικοῦ Πατριαρχείου, μὲ
τοὺς στόχους τῆς Νέας Ἐποχῆς
διὰ τὸ Περιβάλλον, μὲ τὴν κατα-
φρόνησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (εἰς
θέματα συμπροσευχῶν) κ.λπ.
Εἰσῆλθεν ἡ διακονία του εἰς τὸν
θρόνον εἰς τὸ 24ον ἔτος μὲ «σχέ-
δια» καὶ «ὄνειρα» διὰ τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴν πολυδιαίρεσιν τῆς
Ἑλλάδος μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μητρο-
πόλεων τῶν Νέων Χωρῶν.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136
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ΕΠΕΣΗΜΑΝΕΝ ΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ἡ Παιδεία τῆς Κύπρου νὰ ἔχη τὰς ρίζας της εἰς τὸν κλασσικὸν
πολιτισμὸν καὶ εἰς τὴν ἑλληνοχριστιανικὴν ἀγωγήν

δια την εκκλησιαν ειναι αδιανοητον οι ΜαΘηται να Μη βιωνουν τασ ουρανιουσ αΞιασ
του Χριστιανικου Μασ πολιτισΜου και την λυτρωτικην Χαραν των Μυστηριων τησ εκκλησιασ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυ-

σόστομος εἰς ὁμιλίαν, τὴν ὁποίαν
ἔκαμνε πρὸς τὴν Παγκύπριον Συν-
διάσκεψιν τῶν Γενικῶν Ἀντιπροσώ-
πων τῆς ΠΟΕΔ (30ήν Ὀκτωβρίου)
διετύπωσε τὰς βασικάς θέσεις τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἰς τὸ θέμα
τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς μορφώσεως, τονί-
ζων ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν προσέφερε κά-
τι ἀνώτερον ἀπὸ τὸν Ἑλληνοχριστια-
νικὸν πολιτισμόν. Τὰ κυριώτερα ση-
μεῖα τῆς ὁμιλίας (ἀνεκοινώθη ἐκ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τὴν 1ην Νο-
εμβρίου) τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύ-
πρου ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

«Ἀναμφίβολα, ζοῦμε σὲ καιροὺς
πολὺ δύσκολους. Τὰ αἴολα ρεύματα
τῆς ἑσπερίας μὲ τὶς ἀλληλοσυγ-
κρουόμενες ἰδεολογίες καὶ τοὺς παι-
δαγωγικοὺς πειραματισμοὺς μᾶς
ἔφεραν σὲ κατάσταση μεγάλης
ἠθικῆς κρίσης, ἀπὸ τὴν ὁποία γεννή-
θηκε ἡ κρίση τῶν ἀξιῶν μὲ τὰ γνωστὰ
τραγικὰ συνεπακόλουθα. Ἡ βία στὰ
σχολεῖα, στὰ γήπεδα, στὸ κοινωνικό
μας περιβάλλον, τὸ κάπνισμα, ἡ χρή-
ση τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἰδιαιτέρως ἡ
τρομακτικὴ αὔξηση τῶν διαζυγίων
ἀποτελοῦν φαινόμενα ἄκρως ἀνησυ-

χητικά, ποὺ μᾶς βυθίζουν στὸν πόνο
καὶ στὴν ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τῆς
πατρίδας μας. Καὶ ἀσφαλῶς δὲν χρει-
άζεται μεγάλη σοφία, γιὰ νὰ ἀντιλη-
φθεῖ κανεὶς ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπο-
τέλεσμα μίας ἀνεπιτυχοῦς ἀγωγῆς,
εἴτε αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν οἰκο-
γένεια εἴτε ἀπὸ τὸ σχολεῖο εἴτε ἀπὸ
τὸ εὐρύτερο κοινωνικό μας περιβάλ-
λον ἢ καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς θεσμοὺς
μαζί.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπορρίπτει οὔτε
τὴν τεχνολογία ὡς μέσο γιὰ τὴ μόρ-
φωση τῶν παιδιῶν μας οὔτε τὶς δοκι-
μασμένες ἐκπαιδευτικὲς μεθόδους,
οἱ ὁποῖες διά μέσου τοῦ χρόνου ἀξιο-
λογήθηκαν καὶ καταξιώθηκαν στὴ
συνείδησή σας. Ἀπορρίπτει ὅμως
συνθηματολογίες καὶ ἐκπαιδευτικὰ
ρεύματα, τὰ ὁποῖα ἀντὶ νὰ θέτουν τὶς
βάσεις μίας ὑγιοῦς καὶ ὑπεύθυνης
προσωπικότητας ὁδηγοῦν τοὺς νέ-
ους μας στὴν ἀσυδοσία, στὴ ραθυμία
καὶ τὴν ἀνευθυνότητα. Ἡ Ἐκκλησία,
ὡς φιλόστοργος Μητέρα, βαθύτατα
ποθεῖ καὶ ἐπιδιώκει ὅπως ἡ ἀγωγὴ καὶ
ἡ μόρφωση τῶν μαθητῶν ἐπιτελεῖται
μέσα σ’ ἕνα κλῖμα ἀγάπης, στοργῆς
καὶ εὐθύνης πρὸς αὐτούς. Ἐπιθυμεῖ
ὅπως ἡ ἀγωγὴ ποὺ παρέχεται στὶς

φερέλπιδες ψυχὲς τῶν τρυφερῶν
μας ὑπάρξεων καλλιεργεῖ τὶς ἀρετὲς
καὶ γεννᾶ τοὺς εὐγενικοὺς ὁραματι-
σμοὺς γιὰ ἕνα λαμπρότερο μέλλον
τόσο γιὰ τὴν πατρίδα μας ὅσο καὶ γιὰ
τὴν ἀνθρωπότητα γενικότερα.

Γιὰ τὴν ἐκκλησία μία τέτοια παι-
δεία ἔχει τὶς ρίζες της στὸν ζείδωρο
κλασσικὸ μας πολιτισμὸ καὶ στὴ λυ-
τρωτικὴ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ καὶ
ὀνομάζεται ἑλληνοχριστιανικὴ ἀγω-
γή. Μέσα στὴν ἑλληνοχριστιανικὴ
ἀγωγὴ συμπυκνώνεται τὸ ἀκένωτο
πνευματικὸ χρυσωρυχεῖο καὶ ὅλο τὸ
μεγαλεῖο τῆς φυλῆς μας. Ἐκεῖ μέσα
συναντᾶ κανεὶς τὶς πιὸ εὔχυμες καὶ
ζωογόνες πηγὲς γιὰ τὴ διαμόρφωση
τῆς προσωπικότητας τῶν νεαρῶν
μας ὑπάρξεων.

Στὸν κλασσικὸ μας πολιτισμὸ οἱ
μαθητές μας θὰ γνωρίσουν τὸν
γλωσσικό μας πλοῦτο, τὶς ἀξίες τοῦ
ἀνθρώπου, τῆς ἐλευθερίας, τῆς δι-
καιοσύνης καὶ τῆς δημοκρατίας.
Στὸν Χριστιανισμὸ θὰ γνωρίσουν τὶς
ἀξίες τῆς εἰρήνης, τῆς μετάνοιας,
τῆς συγγνώμης, τῆς λύτρωσης καὶ
τῆς θέωσης μέσῳ τῶν ἱερῶν μυστη-
ρίων μας. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶναι
ἀδιανόητο νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀγωγὴ καὶ οἱ

μαθητές μας νὰ μὴ ἔχουν βιώσει τὶς
οὐράνιες ἀξίες τοῦ χριστιανικοῦ μας
πολιτισμοῦ, τὴ λυτρωτικὴ χαρὰ τῶν
μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ
μὴ ἔχουν ἐντρυφήσει καὶ ἀφομοι-
ώσει τὸ κάλλος τοῦ ἀρχαίου μας πο-
λιτισμοῦ.

Αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι ἡ
παιδεία μας θὰ μείνει μακρὰν ἀπὸ τὰ
ἐπιτεύγματα τῆς Εὐρώπης. Ἀλλὰ
εὐθαρσῶς ἰσχυριζόμαστε ὅτι στὸ θέ-
μα τῆς ἀγωγῆς ἡ Εὐρώπη δὲν μᾶς
προσέφερε ποτὲ κάτι ἀνώτερο ποὺ
νὰ μὴ μποροῦμε νὰ τὸ βροῦμε μέσα
στὸν ἑλληνοχριστιανικό μας πολιτι-
σμό. Ὅλοι οἱ μεγάλοι σοφοί τῆς Δύ-
σεως ἀπὸ τὸν Δάντη, μέχρι τὸν
Γκαῖτε καὶ ἀπὸ τὸν Verner Jaeger μέ-
χρι τὸν Toynbee ὑπῆρξαν θαυμαστὲς
καὶ λάτρεις τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ἐκεῖ ποὺ ἡ Εὐρώπη ὑπερέχει ἀπὸ
μᾶς εἶναι ἡ τεχνολογία. Αὐτὴν ἐνδεί-
κνυται νὰ τὴν ἀφομοιώσουμε δημι-
ουργικὰ καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὸν ἐξαν-
θρωπισμὸ τῆς τεχνικῆς ὄχι νὰ παρα-
συρθοῦμε στὴν ἐκτεχνίκευση τοῦ
ἀνθρωπισμοῦ. Γιατί τότε ὁ ἄνθρωπος
θὰ γίνει δοῦλος καὶ ὄχι ἄρχων τῆς
μηχανῆς. Καὶ στὸ τέλος θὰ συντριβεῖ
μέσα στὰ γρανάζια της».

Σεβ. Ξάνθης: «Ὅποιος δηλώνει ὅτι ἐπιθυμεῖ τὴν ἀποτέφρωσίν του
αὐτομάτως δηλώνει τὴν αὐτονόμησίν του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν»

Συμφώνως πρὸς τὸν διαδικτυ α κὸν
ἱστότοπον thrakitoday, ὑπὸ ἡμερο-
μηνίαν 30ὴν Ὀκτωβρίου:

«Τὴν ἀντίθεσή της στὴν καύση
τῶν νεκρῶν ἐκφράζει ἡ Ἱ. Μητρόπο-
λη Ξάνθης συντασσόμενη μὲ τὶς θέ-
σεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἐπὶ τοῦ θέματος. 

Μὲ τὴν ὑπ. Ἀριθμ. 2959 ἐγκύκλιο
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁποία ὑπογράφει
καὶ ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παν-
τελεήμων, ὁρίζονται οἱ “κανονικὲς
συνέπειες τῆς καύσης τῶν νε κρῶν”.

Ὅπως ἐπισημαίνεται, “ἡ διαρ κὴς
Ἱερὰ Σύνοδος μὲ ἀφορμὴ τὸ νέο νο-
μοθετικὸ καθεστὼς γιὰ τὴν ἀποτέ-
φρωση νεκρῶν, ἀποφάσισε νὰ ἐνη-

μερώσει περὶ τῶν κανονικῶν συνε-
πειῶν ἀπὸ τὴν ἀποτέφρωση τοῦ σώ-
ματος. Μὲ τὰ ἄρθρα 48 καὶ 49 τοῦ
Νόμου 4277/2014 ὁ νομοθέτης δὲν
λαμβάνει ὑπ' ὄψιν τὶς θρησκευτικὲς
πεποιθήσεις τοῦ νεκροῦ.

Ἐὰν ὁ θανὼν δὲν εἶχε ἐκφρασθεῖ
ἐν ζωῇ περὶ τῆς μετὰ θάνατο ἐπιθυ-
μίας ταφῆς ἢ ἀποτέφρωσης τοῦ σώ-
ματός του, ἡ ἀποτέφρωση δύναται
νὰ λάβει χώρα μὲ μόνη τὴ δήλωση
τοῦ/τῆς συζύγου ἢ συντρόφου, μετὰ
τοῦ/τῆς ὁποίου/ἂς ἔχει συνάψει σύμ-
φωνο συμβίωσης ἢ τὴ δήλωση τῶν
συγγενῶν πρώτου βαθμοῦ”.

Στὴν ἴδια ἐγκύκλιο, ἐπισημαίνε-
ται πὼς “τοῦτο, κύημα τοῦ σύγχρο-
νου μηδενιστικοῦ τρόπο ζωῆς καὶ

τῆς τάσεως πρὸς ἀποθρησκευτι-
κοποίηση κάθε πτυχῆς καὶ ἐκφάν-
σεως τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου,
ἀποτελεῖ ἐκ προοιμίου καταστρα-
τήγηση τῶν θρησκευτικῶν πεποι-
θήσεων τοῦ κεκοιμημένου μέλους
τῆς Ἐκκλησίας, ἔλλειψη σεβα-
σμοῦ καὶ φροντίδας πρὸς τὸ
ἀνθρώπινο σῶμα”, ἐνῶ παράλληλα
γίνεται σαφὲς πὼς “ἡ Ἐκκλησία
δὲν δέχεται γιὰ τὰ μέλη Της τὴν
ἀποτέφρωση τοῦ σώματος, διότι
τοῦτο εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, στοιχεῖο τῆς ὑποστά-
σεως τοῦ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοί-
ωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου
καὶ περιβάλλει αὐτὸ μὲ σεβασμὸ
καὶ τιμὴ ὡς ἔκφραση ἀγαπῆς πρὸς
τὸ κεκοιμημένο μέλος της καὶ ὡς

ἐκδήλωση πίστεως στὴν κοινὴ
πάντων ἀνάσταση”.

Ἔτσι, ὅπως καταλήγει ἡ σχετικὴ
ἐγκύκλιος, ἡ ἀποτέφρωση δὲν εἶναι
σύμφωνη πρὸς τὴν πράξη καὶ παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ θεολογι-
κούς, κανονικοὺς καὶ ἀνθρωπολογι-
κοὺς λόγους, ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ ἀπο-
δεδειγμένα οἰκειοθελῶς δήλωσε
τὴν ἐπιθυμία περὶ καύσεως τοῦ σώ-
ματός του, δηλώνει τὴν αὐτονόμη-
σή του καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν τε-
λεῖται Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καὶ
Ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ αὐτοῦ. “Πα-
ρά ταῦτα, ἐπαφίεται στὴν ποιμαντικὴ
σύνεση καὶ τὴ διακριτικὴ εὐχέρεια
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη ἡ τέλεση
ἁπλῶς Τρισαγίου”, σημειώνεται σχε-
τικῶς».

Διαμαρτυρία ὑπὸ τῆς Παλαιᾶς
Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου
Ἐκ τῆς Παλαιᾶς Ἀδελφότητος τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ἐξεδόθη
τὴν 31ην Ὀκτωβρίου ἡ ἀκόλουθος
ἀνακοίνωσις:

«Μετὰ λύπης μας σᾶς ἐνημερώ-
νουμε ὅτι σήμερα στὶς ἑπτὰ τὸ πρωὶ
ἐκκενώθηκε τὸ κονάκι μας στὴν ὁδὸ
Βενιζέλου τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ
μεγάλη ἀστυνομικὴ δύναμη παρου-
σίᾳ δικαστικοῦ ἐπιμελητῆ. Ἀπο-
κλεισμὸς τῆς περιοχῆς καὶ ὁλόκλη-
ρη ἀστυνομικὴ ἐπιχείρηση ἐναντίον
τοῦ μοναδικοῦ μοναχοῦ μας, ποὺ
διέμενε ἐκεῖ, ὁ ὁποῖος καὶ προσήχθη
στὸ οἰκεῖο ἀστυνομικὸ τμῆμα.

Πρέπει νὰ καταλάβουν αὐτοὶ ποὺ
ἔδωσαν τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὴν
ἐκκένωση, πῆραν ἕνα ἀκόμα ἀκίνη-
το ἀπὸ τὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ
Ἐσφιγμένου τῶν 125 μοναχῶν. Ἀκί-
νητο ποὺ ἀνῆκε ἐδῶ καὶ χρόνια στὴν
ἀδελφότητα νόμιμα καὶ τὸ παρέδω-
σαν σὲ μία ἀδελφότητα 5 μοναχῶν
ποὺ ἐν μιᾷ νυκτὶ καὶ παράνομα βάσει
Κ.Χ.Α.Ο. «βαπτίστηκαν» Ἱερὰ Μονὴ
Ἐσφιγμένου. Ἀλλὰ ἐνῶ δὲν ὑπάρχει
κάποιο δικαστήριο, ποὺ νὰ δηλώνει
ἁρμόδιο νὰ ἐλέγξει τὴν νομιμότητα
αὐτῆς τῆς διοικητικῆς ἀπόφασης,
ὅλα τὰ δικαστήρια βάσει αὐτῆς τῆς
διοικητικῆς ἀπόφασης παραχωροῦν
περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς Ἱστορικῆς
μας μονῆς στὴν νέα ψευδοεσφιγμέ-

νου. Τὰ συμπεράσματα δικά σας …
καὶ ἡ πολιτεία ὄχι ἁπλά τούς ἀφήνει,
ἀλλὰ τοὺς συνδράμει κιόλας μὲ
ἀστυνομικὴ παρουσία.

Ἐνῶ ἡ δικαιοσύνη, θὰ ἔπρεπε νὰ
ἀναλώνεται στὸ νὰ κυνηγάει ὅσους
τόσα χρόνια ἔχουν κατακλέψει τὴν
Ἑλλάδα καὶ τὴν ἔφεραν ὡς ἐδῶ.
Ὄχι νὰ ὑποστηρίζει τὸ «νομιμο-
φανῆ» δίκαιο τῶν ἰσχυρῶν ἐναντίον
τῶν ἀδυνάμων, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶναι αὐτὸς ὁ θεσμικός της ρόλος.

Τὸ κονάκι αὐτὸ τὸ χρησιμο-
ποιοῦσαν οἱ μοναχοί μας γιὰ τὴν δια-
νυκτέρευσή τους πρὶν ἢ μετὰ ἀπὸ
νοσηλεῖες, ἢ γιὰ τὴν διανυκτέρευσή
τους, ὅταν τὸ ἱερατικό τους ἔργο
ἦταν ἐκτὸς Μονῆς. Μὴ ξεχνᾶτε
μιλᾶμε γιὰ μία ἀδελφότητα 125 μο-
ναχῶν. Τόσα περιουσιακὰ ποὺ ἀνή-
θικα καὶ νομιμοφανῶς, μᾶς ἔχει πά-
ρει ἡ ψευδοεσφιγμένου τῶν 5 μο-
ναχῶν, τί τὰ κάνει;

Μπορεῖτε νὰ μᾶς πάρετε ὅ,τι
ὑλικὸ μᾶς ἀνήκει … τὴν πίστη μας
ὅμως ὄχι. Πιὰ τὰ ἴδια μας τὰ περιου-
σιακὰ στοιχεῖα χρηματοδοτοῦν τὸν
ἀνηλεῆ πόλεμο ἐναντίον μας. Ἀλλὰ
πάντα στὴν ἱστορία τῆς ἐκκλησίας
μας, οἱ προδότες τῆς πίστης «ἔπαιρ-
ναν» τὴν θέση ποὺ τοὺς ἀξίζει … καὶ
ὡς πιὸ πλούσιοι … ἡ θέση ἦταν ἴδια.
Τὸ Φανάρι ἀκούει…».

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ

Τὸ πνευματικὸν - ἀντιοικουμενιστικὸν - ἀντιαιρετικὸν
ἔργον τοῦ μακαριστοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

η επιΜνηΜοσυνοσ οΜιλια του αρΧιΜανδριτου νικοδηΜου αερακη*
«Διπλοῦς ὁ κίνδυνος τῆς ᾿Εκ-

κλησίας· ῎Ενθεν ὁ σατανοκίνητος
Οἰκουμενισμὸς καὶ ἐκεῖθεν ὁ ψυ -
χόλεθρος φανατισμός, ὁ ὁδηγῶν τε-
λικῶς εἰς φρικαλέας βλασφημίας καὶ
αἱρέσεις καὶ ἐπισκοτίζων τὴν ἀλήθει-
αν». 

ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ εἴκοσι καὶ
πέντε ἔτη ἀπὸ τῆς εἰς Κύριον
ἐκδημίας  τοῦ ἀειμνήστου καὶ

πολυσεβάστου Γέροντός μας π. ̓Επι-
φανίου Θεοδωροπούλου, τοῦ σοφοῦ,
σεμνοῦ, πατερικοῦ, διακριτικοῦ, ἀφι-
λοχρημάτου, ἐλεήμονος, καὶ ἄκρως
φιλοστόργου ἡμῶν πνευματικοῦ
Πατρὸς καὶ Γέροντος, τοῦ ὄντως
ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου
σήμερον τελοῦμεν τὸ ἱερὸν μνη -
μόσυνον. 

Τονίζει προφητικῶς ὁ Γέροντας
ὅτι εἶναι «διπλοῦς ὁ κίνδυνος τῆς ̓Εκ-
κλησίας· ῎Ενθεν ὁ σατανοκίνητος
Οἰκουμενισμὸς καὶ ἐκεῖθεν ὁ ψυ χό -
λεθρος φανατισμός, ὁ ὁδηγῶν τε-
λικῶς εἰς φρικαλέας βλασφημίας καὶ
αἱρέσεις καὶ ἐπισκοτίζων τὴν ἀλήθει-
αν» («Τὰ δύο ἄκρα» σελ. 92).

᾿Ανεφέρθημεν κατὰ τὸ παρελθὸν
ἔτος εἰς τὰς θέσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου
εἰς τὸ ζήτημα τοῦ ἐπαράτου Οἰκου-
μενισμοῦ. Θὰ ἐπικεντρώσωμεν τὸ
θέμα μας σήμερον εἰς τὸ δεύτερον
σκέλος τῶν θέσεών του, «τοῦ ψυ-
χολέθρου φανατισμοῦ».

῾Ο ἀληθὴς
καὶ κατὰ Θεὸν ζῆλος

῾Ο Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἀπεκάλυψε δἰ ὅλης τῆς ζωῆς Του,
τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν ἔργων Του
ποῖος ὁ ἀληθὴς ζῆλος, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἀνάγκη νὰ πυρπολῇ τὰς ὑπάρξεις τῶν
πιστῶν. ῞Οτε, ὡς ἐξουσιαστὴς Θεὸς
καὶ Κύριος τῶν πάντων, ἄρα καὶ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων,
«ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ̔Ιεροῦ» τοὺς ἐμπό -
ρους καὶ ἀνέτρεψε τὰς τραπέζας
αὐτῶν, τότε οἱ μαθηταί του «ἐμνή -
σθησαν ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ
ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με»
( Ἰωάν. β ,́ 17). ῾Ο ζῆλος τοῦ Θεαν -
θρώπου Χριστοῦ ἐκδηλώνεται ὅταν
«ὁ οἶκος τοῦ Πατρός» Του ἐγένετο
«οἶκος ἐμπορίου».  ̓́ Εχομεν ἐδῶ τρία
τινά· α )́ Τὴν ἁμαρτίαν τῶν ἐμπόρων,
β´) τὸν ἔλεγχον ἀπὸ τὸν Χριστόν,
῞Οστις ἐνεργεῖ μὲ τὴν ἐξουσίαν τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ γ )́ τὸν σκοπὸν τῆς
ἐνεργείας Του, ποὺ εἶναι ἡ δόξα τοῦ
᾿Επουρανίου Πατρός.

Αὐτὸν τὸν ζῆλον εἶχεν ὁ Προ -
φήτης ᾿Ηλίας, οἱ λοιποὶ προφῆται, οἱ
δίκαιοι, οἱ ̓Απόστολοι, οἱ μάρτυρες, οἱ
ἀσκηταί, ὅλοι οἱ ἅγιοι. ᾿Ενήργουν
κατὰ Θεόν, πρὸς διόρθωσιν καὶ ἔλεγ-
χον τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ πρὸς δόξαν
Θεοῦ.

῾Ο ἄκριτος ζῆλος ὁδηγεῖ
εἰς ζηλωτικὴν ἀκρότητα
Πλὴν τοῦ ἀνωτέρω κατὰ Θεὸν

ζήλου, ὑπάρχει καὶ ἕτερος ζῆλος, ὁ
ὁποῖος ἐκδηλώνεται μετὰ πάθους
ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι ὅμως κατὰ
Θεόν, διότι δὲν ἔχει ἐπίγνωσιν ἀληθῆ,
δὲν ἔχει τὰ ἀνωτέρω τρία στοιχεῖα
τοῦ ἁγίου καὶ ἁγνοῦ κατὰ Θεὸν
ζήλου. ῾Ο θεῖος Παῦλος, πρὶν ἀποκα-
λυφθῇ εἰς αὐτὸν ὁ Χριστὸς πρὸ τῶν
πυλῶν τῆς Δαμασκοῦ, εἶχε μέγαν

ζῆλον διὰ τὸν Θεόν, ζῆλον ποὺ τὸν
ὡδήγει εἰς διωγμὸν κατὰ τοῦ ἐναν-
θρωπήσαντος δευτέρου Προσώπου
τῆς Θεότητος, τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ εἰς ἐγκλήμα-
τα κατὰ τῶν πιστῶν εἰς τὸν Θεάνθρω-
πον Χριστόν. ῾Ομιλῶν ὁ ἴδιος διὰ τὴν
ζηλωτικήν του κατάστασιν γράφει·
«᾿Εγὼ μέν εἰμι ἀνὴρ ̓Ιουδαῖος, γεγεν-
νημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνα-
τεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ
παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαι-
δευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ
πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων
τοῦ Θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε
σήμερον· ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα
ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδι-
δοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυ-
ναῖκας» (Πράξ. κβ ,́ 3-4). Καὶ εἰς ἕτε-
ρον σημεῖον τονίζει· «᾿Ηκούσατε γὰρ
τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ
Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ ̓ ὑπερβολὴν
ἐδίωκον τὴν ̓Εκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ
ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν
τῷ ̓Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλι-
κιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισ-
σοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πα-
τρικῶν μου παραδόσεων» (Γαλ. α ,́
13-14). ̔Ο ζῆλος αὐτός, ποὺ ὡδήγησε
τὸν ̓Απ. Παῦλον εἰς διωγμὸν τῶν Χρι-
στιανῶν, ταπεινώνει τὴν ὕπαρξίν του
διὰ βίου, ὥστε νὰ λέγῃ· «᾿Εγὼ γάρ εἰμι
ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ
εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος,
διότι ἐδίωξα τὴν ᾿Εκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ» (Α  ́Κορ. ιε ,́ 9).

Αὐτὴ ἡ σκληρὰ ἐμπειρία τοῦ ᾿Απ.
Παύλου κατευθύνει τὴν ποιμαντικήν
του διακονίαν καὶ ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ
διακρίνει τὸν κατὰ Θεὸν ζῆλον, ἀπὸ
τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ, χωρὶς ὅμως
ἐπίγνωσιν, ζῆλον· ἀναφερόμενος εἰς
τοὺς Ἰουδαίους τονίζει· «᾿Αδελφοί, ἡ
μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ
δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ ̓Ισ-
ραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ
γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν,
ἀλλ ̓οὐ κατ ̓ἐπίγνωσιν» (Ρωμ. ί , 1-2).

᾿Εκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται
ἀβιάστως τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ
ὕπαρξις ζήλου ὑπέρ τοῦ Θεοῦ δὲν
εἷναι πάντοτε κατὰ Θεόν. ῎Αρα ὁ
ζῆλος ἔχει ἀνάγκην διακρίσεως ἐν
῾Αγίῳ Πνεύματι καὶ ἔλεγχον ἐὰν καὶ
κατὰ πόσον εἷναι κατὰ Θεόν, διὰ τὴν
δόξαν τοῦ Θεοῦ, ὑπὲρ τῆς σωτηρίας
τῶν ψυχῶν, ὑπὲρ τῆς ἁγιωτάτης
ἡμῶν ̓Ορθοδόξου ̓Εκκλησίας.

῾Ο ἄκριτος ζῆλος τοῦ ᾿Απ. Παύλου,
ὡδήγησεν αὐτὸν εἰς τὴν ἀκρότητα
τοῦ ἀντιχρίστου πάθους καὶ εἰς
ἐγκλήματα κατὰ τὸν διωγμόν τῶν
Χριστιανῶν τῆς ̔Ιερουσαλήμ.

᾿Εὰν εἷς οὐρανοβάμων Παῦλος ἐξ
αἰτίας τοῦ ἀκρίτου ζήλου του ἔγινε
διώκτης τοῦ Χριστοῦ, πόσον ὀφείλο-
μεν ἡμεῖς οἱ εὐτελεῖς καὶ οὐτιδανοὶ
νὰ προσέχωμεν, ὥστε νὰ μὴ κινδυ-
νεύσωμεν τὰ ἔσχατα ἀπὸ κα-
ταστάσεις ζήλου χωρὶς ἐπίγνωσιν.

Ζηλωτικὴ ἀκρότης
ὡς τεχνικὸς ὅρος

Εἰς τὰς ἡμέρας μας ὁ ὅρος ζηλω-
τικὴ ἀκρότης, ζηλωτισμὸς καὶ ζη-
λωτὴς ἔχουν τὴν μορφὴν τεχνικοῦ
ὅρου.

῾Η ἀπόσχισις ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπον καὶ
τὴν ᾿Εκκλησίαν καὶ ἡ ἵδρυσις νέας
«᾿Εκκλησίας» παρὰ τοὺς Ἱεροὺς

κανόνας τῆς ᾿Ορθοδοξίας εἶναι ὅ,τι
χαρακτηρίζει τὴν ζηλωτικὴν ἀκρότη-
τα, τὸν ζηλωτισμὸν καὶ τὸν ζηλωτήν.
Εἰδικῶς σήμερον οὕτω χαρα-
κτηρίζονται οἱ ἡμερολάτραι, οἱ ἀνυ-
ψοῦντες εἰς σωτηριῶδες δόγμα
πίστεως τὰς δέκα τρεῖς ἡμέρας, οἱ
ὁποῖοι ἔπηξαν ἴδια θυσιαστήρια, ἵδρυ-
σαν νέας «᾿Εκκλησίας», ἀνηγόρευ-
σαν ἑαυτοὺς εἰς ὑπερεκκλησίαν,
ὑπερσύνοδον, ὑπεραυθεντίαν καὶ κα-
τεδίκασαν ᾿Αρχιερεῖς, Πατριάρχας,
Συνόδους καὶ σύμπασαν τὴν
᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν ὡς αἱρετι-
κούς, ἑαυτοὺς δὲ ἀνηγόρευσαν ὡς
τοὺς γνησίους ὀρθοδόξους καὶ
μόνους ἀληθεῖς χριστιανοὺς ἐπὶ τῆς
γῆς.

Ζηλωτισμὸς
χωρὶς ἐπίγνωσιν

Διὰ νὰ γίνῃ σαφὲς ὅτι ὁ ζηλω-
τισμὸς τῶν ἀνωτέρω εἶναι ἀντίθεος,
ἀντιεκκλησιαστικός, ἀντορθό δοξος
καὶ κατάστασις ἑωσφορική, εἶναι
ἀνάγκη νὰ ἀνατρέξωμεν εἰς τὰ αἴτια,
τὰ ὁποῖα ἐγένοντο ἡ ἀφορμὴ
ἐκδηλώσεως αὐτῆς τῆς πνευματικῆς
νόσου.

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἐτονίσα-
μεν ὅτι σήμερον, ὡς καὶ κατὰ τὸ πα-
ρελθόν, ἐμφανίζεται ὁ Οἰκουμε-
νισμὸς μεταξὺ ἐνίων ὀρθοδόξων
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Εἴχομεν καὶ πα-
λαιότερον, ἔχομεν καὶ εἰς τὰς ἡμέρας
μας ὡρισμένους μεγαλοσχήμους
κληρικούς, οἵτινες προβαίνουν εἰς
οἰκουμενιστικὰς διατυπώσεις,
ἐκδηλώσεις, ἐνεργείας, παρὰ πᾶσαν
ἔννοιαν κανονικήν, ἐκκλησιολογικὴν
καὶ ὀρθόδοξον.

Εἶναι φυσικὸν αἱ ἐνέργειαι αὗται νὰ
σκανδαλίζουν τὸ πλήρωμα τῆς ᾿Εκ-
κλησίας, νὰ ἐξεγείρουν τὰς συν -
ειδήσεις τῶν πιστῶν, νὰ προκαλοῦν
ἐντόνους καὶ μετὰ ἁγίου διακριτικοῦ
ζήλου ἀντιδράσεις ἐντὸς τῆς ᾿Εκ-
κλησίας καὶ πάντοτε συμφώνους
πρὸς τὸ πνεῦμα τῶν ̔Αγίων Πατέρων
καὶ δὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων. ῾Η
τοιαύτη τοποθέτησις τοῦ πληρώμα-
τος τῆς ᾿Εκκλησίας ἐπιβάλλεται καὶ
εἶναι ὄντως εὐλογημένη καὶ θεάρε-
στος.

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν ἀνωτέρω
ζηλωτῶν ἐτηρήθη ἡ ἀνωτέρω αὕτη
βασιλικὴ τῶν ῾Αγίων Πατέρων ὁδός;
῾Η μελέτη τῶν στοιχείων μᾶς πείθει
πὼς ὄχι! Προσεπάθησαν μὲ ἀντικανο-
νικὰς καὶ ἀντορθοδόξους πράξεις νὰ
διορθώσουν τὰς ὑποτιθεμένας ἀντι-
κανονικὰς πράξεις τῆς ̓Εκκλη σίας.

῾Ο Οἰκουμενισμὸς ἀρνεῖται τὴν
αὐθεντίαν τῆς ̓Εκκλησίας. ̔Ο δὲ προ-
τεσταντισμὸς ἀρνούμενος τὸ ἀλάθη-
τον τοῦ Πάπα ἔφθασεν εἰς τὴν ἄρνη-
σιν τοῦ ἀλαθήτου τῆς ̓Εκκλησίας καὶ
ὡδήγησεν εἰς τὴν φοβερὰν σατα-
νικὴν πλάνην ἕκαστος προτεστάντης
νὰ ἀναγορεύῃ ἑαυτὸν ἀλάθητον. ̓Επὶ
τοῦ προκειμένου εἶναι ἐξόχως χρήσι-
μον νὰ ἀκουσθοῦν αὐτούσιαι αἱ
θέσεις τοῦ π. ᾿Επιφανίου· «Θὰ ἐρω-
τηθῶ ἴσως· Οἱ καλοὶ καὶ πιστοὶ
᾿Επίσκοποι ἐφαρμόζουσιν  οἰκο-
νομίαν  καὶ ἀνέχονται τὸν Πα-
τριάρχην. ᾿Αλλ ̓ἡμεῖς δὲν δυνάμεθα
νὰ ἐφαρμόσωμεν  ἀ κ ρ ί β ε ι α ν  καὶ
νὰ ἀποκηρύξωμεν αὐτὸν; (᾿Απάντη-
σις)· Τοῦτο θὰ ἦτο ὁλοκάθαρος

Προτεσταντισμός! ῞Οταν ἡ ᾿Εκ-
κλησία ἐφαρμόζῃ οἰκονομίαν, πῶς
εἶναι δυνατὸν τὸ α  ́ἢ τὸ β  ́ἄτομον νὰ
ἐφαρμόσῃ ἀκρίβειαν, εἰς αὐτὸ τὸ
ζήτημα, χωρὶς νὰ ἀποβῇ ΥΠΕΡεκ-
κλησία; Τὰ ἄτομα δύνανται πάντοτε
νὰ ἐφαρμόσουν ἀκρίβειαν, ἀλλὰ
μόνον ἔναντι ἑαυτῶν, οὐδέποτε
ὅμως ἔναντι τρίτων, ἔναντι δηλ.
ἐκείνων, πρὸς οὓς ἡ ᾿Εκκλησία
ἐφαρμόζει οἰκονομίαν. ᾿Εξηγοῦμαι
διὰ δύο-τριῶν παραδειγμάτων· ̔Η ̓Εκ-
κλησία, οἰκονομίᾳ χρωμένη, δέχεται
τὸν τρίτον γάμον. ̓́ Ατομόν τι δύναται
νὰ εἴπῃ · “ ̓Εγὼ ἀγαπῶ τὴν ἀκρίβειαν.
Διὰ τοῦτο, καίτοι νεώτατος ἐχήρευ-
σα, δὲν ἔρχομαι οὐχὶ εἰς τρίτον, ἀλλ᾿
οὐδὲ εἰς δεύτερον γάμον ”· Εὖγε! θὰ
εἴπωμεν πάντες εἰς αὐτόν. ̓Εὰν ὅμως
οὗτος δὲν ἀρκεσθῇ εἰς αὐτό, ἀλλὰ
προχωρήσῃ περαιτέρω καὶ εἴπῃ· “̓Εγὼ
ἀγαπῶ τὴν ἀκρίβειαν καὶ ὄχι τὴν οἰκο-
νομίαν. Διὰ τοῦτο καὶ δὲν ἀνα-
γνωρίζω ὡς μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας
τοὺς τριγάμους, οὐδὲ συμπροσεύχο-
μαι μετ ̓ αὐτῶν”, ἐὰν, λέγω, οὗτος
εἴπῃ τὰ ἀνωτέρω, τότε τὶ θὰ συμβῇ; ̔Η
᾿Εκκλησία θὰ ῥίψῃ αὐθωρεὶ κατὰ τῆς
κεφαλῆς αὐτοῦ τὸν κεραυνὸν τοῦ
ἀφορισμοῦ! Οἱ ἀρχαῖοι Δονατισταί,
διατὶ ἀπεκηρύχθησαν ὡς σχισματικοὶ
ὑπὸ τῆς ̓Εκκλησίας; ̓Ακριβῶς δἰ αὐτό!
᾿Εφήρμοζαν αὐτοὶ ἀκρίβειαν, ἐκεῖ
ὅπου ἡ ᾿Εκκλησία ἐφήρμοζεν οἰκο-
νομίαν. ῾Η ᾿Εκκλησία π.χ. ἐδέχετο
ἄνευ βαπτίσματος τοὺς ἐξ αἱρετικῶν
προερχομένους, ἐφ ̓ὅσον εἶχον βα-
πτισθῆ εἰς τὸ ῎Ονομα τῆς ῾Αγίας
Τριάδος, ἐνῷ οἱ Δονατισταὶ ἀνεβάπτι-
ζον αὐτούς. Παρόμοια ἔπραττον καὶ
οἱ Νοβατιανοί. ̓Ενῷ ἡ ̓Εκκλησία, συγ-
καταβαίνουσα τῇ ἀνθρωπίνῃ ἀδυ-
ναμίᾳ, συνεχώρει καὶ τὰ βαρέα
ἁμαρτήματα, οἱ Νοβατιανοὶ ἀπέκλει-
ον τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς κοινωνίας
τοὺς βαρέως ἁμαρτάνοντας. ῾Ο κε-
ραυνὸς τοῦ ἀφορισμοῦ ἔπεσε
βαρέως κατὰ τῆς ἑαυτῶν ἐξημμένης
κεφαλῆς». Kαὶ μετὰ τὴν ἀναφορὰν
καὶ ἑτέρων παραδειγμάτων ὁ π.
Ἐπιφάνιος καταλήγει· «Αὐτὴ εἶναι ἡ
᾿Ορθόδοξος ̓Εκκλησιολογία. Τὰ ἄλλα,
τὸ νὰ ἐγείρωνται δηλ. τὰ ἄτομα (κλη-
ρικοὶ καὶ λαϊκοὶ) καὶ νὰ ἀποκηρύττω-
σιν ᾿Επισκόπους, οὓς ἡ Καθολικὴ
᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία ἀποδέχεται,
εἶναι καθαροὶ  Προτεσταντισμοί». (Τὰ
δύο ἄκρα» σελ.60-62).
᾿Αδελφοί μου,

῾Ο διὰ τοῦ βίου, τῆς διδασκαλίας
καὶ τῆς γραφίδος του ἀποδειχθεὶς
ἁγιογραφικός, ἁγιοπατερικὸς καὶ
κανονικός ἐν παντὶ π. ̓Επιφάνιος κα-
λεῖ τὰ πνευματικά του τέκνα καὶ
τοὺς πιστοὺς τῆς ̓Εκκλησίας νὰ φυ-
λα χθῶμεν ὄχι μόνον ἀπὸ τὸν ἐπάρα-
τον Οἰκουμενισμόν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
τὸν ἄκριτον ζῆλον ὡς καὶ τὸν
ψυχόλεθρον φανατισμόν, ὁ ὁποῖος
ὁδηγεῖ εἰς φρικαλέας βλασφημίας
καὶ αἱρέσεις καὶ ἐπισκοτίζει τὴν
ἀλήθειαν καὶ νὰ πορευώμεθα τὴν
μέσην καὶ βασιλικὴν ὁδόν. «Αὕτη δ᾿
ἔστιν ἡ τῆς ἀκηράτου ᾿Ορθοδοξίας
ὁδός, ἥτις καὶ ἀκριβείας φύλαξιν
οἶδε καὶ οἰκονομίας ἐπίδειξιν οὐκ
ἀγνοεῖ» («Τὰ δύο ἄκρα» σελ. 92).
ΑΜΗΝ.

*Ὁμιλία ἐν τῷ Ἱ. Ν. Τριῶν Ἱεραρ -
χῶν, Μενάνδρου 4, 9.11.2014.

Ὑπέροχη ἡ συλλογιστική τοῦ
ἐκλεκτοῦ θεολόγου-ἱεραποστόλου
κ.Νικολάου Βασιλειάδη, τοῦ ὁποίου
ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογικὴ (κη-
ρυκτικὴ καὶ συγγραφικὴ) προσφορὰ
ἀναγνωρίζεται ἀπὸ κάθε ἀπροκατά-
ληπτο καὶ καλοπροαίρετο μέλος
τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ κ.Βασιλειάδης θεώρησε πρέ-
πον νὰ ἀπευθυνθεῖ στοὺς βου-
λευτὲς ἐκείνους ποὺ ψηφίζοντας
τὸ περιώνυμο καὶ δυσώνυμο δῆθεν
ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο ἀνα-
δείχθηκαν, πανηγυρικῷ τῷ τρόπῳ,
σὲ νεκροθάφτες τῶν συμφερόντων
τοῦ ἔθνους καὶ νὰ τοὺς ἀνακαλέσει
στὴν τάξη.

Συμφωνοῦμε καὶ ἐπαυξάνουμε
μὲ τὸ σεβαστὸ καὶ ἀγαπητό μας
κ.Βασιλειάδη.

Ἂν ὅμως ἐπιβάλλεται ἡ ἀνάκλη-
ση στὴν τάξη τῶν ἐθνοπατέρων,
ποὺ ἔμπηξαν τὸ στιλέττο βαθειὰ
στὴν καρδιὰ τοῦ ἔθνους μὲ τὴν
παντελῶς ἄκριτη καὶ ἄφρονα ψῆφο
τους πόσο μᾶλλον κρίνεται ἀπόλυ-
τη ἀνάγκη ἡ ὑλοποίηση μίας παρό-
μοιας κίνησης πρὸς τὴν πλευρὰ τῶν
ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ποὺ μὲ τὴν ἀνήκουστη
συνοδική τους ἀπόφαση "ἀβάντα-
ραν" τὴν ὑπὸ τῆς Βουλῆς ψήφιση
τοῦ ἐν λόγῳ ἐκτρώματος;

Τουλάχιστον πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
ἐθνοπατέρες καὶ ἐθνομητέρες εἶναι
δέσμιοι ἐλεεινῶν καὶ τρισάθλιων
ἰδεολογικῶν ἀγκυλώσεων, χριστια-
νομάχου καὶ ἐκκλησιομάχου
χροιᾶς, ὁπότε ἐν τινι μέτρῳ ἡ στά-
ση τὴν ὁποία τήρησαν σχετικῶς θε-
ωρεῖται, κάπου, ἀναμενόμενη.

Ἀλλὰ καὶ ὅσοι καὶ ὅσες "ἐκπρό-
σωποι τοῦ λαοῦ", δὲ συμφωνοῦν μὲ
τὸ ἰδεολογικὸ περιεχόμενο τοῦ ἀ-
νόμου νόμου καὶ παρ ὅλα αὐτά,
ἐνεργοῦντες παρὰ τὰ πιστεύματά
τους, προχώρησαν στὴν ἐπονείδι-
στη ψήφισή τους γιὰ λόγους κομ-
ματικῆς πειθαρχίας, (πρὸς δόξαν
τῆς...δημοκρατίας, δειμοκρατίας
μᾶλλον, βεβαίως- βεβαίως), σαφῶς
καταδικαστέα ἠθικῶς ἡ συμπεριφο-
ρά τους, δὲν παύουν νὰ ἀποτελοῦν
στελέχη τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ
θεράποντες τῆς πολιτικῆς, στὴν
ὁποία ἀναφερόμενος κεκοιμημέ-
νος, πλέον, πολιτικὸς ἀνὴρ ἔφα τὸ
ἑξῆς βαρυσήμαντο: "στὴν πολιτικὴ
ἄλλα λέγονται καὶ ἄλλα γίνονται,
καὶ ἄλλα γίνονται καὶ ἄλλα λέγον-
ται".

Οἱ ποιμένες ὅμως τῆς Ἐκκλη-
σίας, ποὺ δὲ διακονοῦν τὴν πολιτικὴ
ἀλλὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὑποτίθεται
ὅτι δὲ σκέπτονται καὶ ἐνεργοῦν μὲ
ἐπικοινωνιακὰ κριτήρια ἀλλὰ μὲ
ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικὰ-πνευματι-
κά,πλὴν ὀλίγων ἐπαινετέων ἐξαιρέ-
σεων, πῶς δὲ συνειδητοποίησαν τὸ
τεράστιο πνευματικὸ σκάνδαλο ποὺ
συνεπάγεται ὁ συμβιβασμός τους
μὲ τὴν ἀντίχριστη κοσμικὴ ἐξουσία

στὸ ζήτημα τοῦ "ἀντιρατσιστικοῦ";
Πῶς "συνευδόκησαν τοῖς πράσ-

σουσι τὴν ἀνομίαν" τόσο ἀπερίσκε-
πτα, ἄκριτα καὶ ἐπιπόλαια;

Ἀπ᾽ αὐτούς, κυρίως καὶ πρωτί-
στως, ἀνέμεναν οἱ ὑγιεῖς καὶ ὀρθο-
φρονοῦσες δυνάμεις αὐτοῦ τοῦ
δύσμοιρου τόπου, νὰ στηλιτεύσουν
στεντορείᾳ τῇ φωνῇ τὸ πνευματικὸ
ἔγκλημα ποὺ συντελέστηκε μὲ τὴν
ψήφιση τοῦ ἀνοσιουργήματος, νὰ
στιγματίσουν τὴν ἐγκληματικὴ πρα-
κτικὴ τῶν ἐμπνευστῶν καὶ πρω-
τουργῶν του καθὼς καὶ ὅσων γιὰ
διαφόρους λόγους συμπλέουν μαζί
τους καὶ νὰ καταγγείλουν τοὺς τε-
λευταίους ὡς ἐνόχους ἐσχάτης
πνευματικῆς προδοσίας τῶν ἐθνι-
κοθρησκευτικῶν μας ἰδανικῶν.

Τί νὰ ὑποθέσει κανείς; Γιὰ κάποι-
ους πρυτάνευσε ἡ δειλία καὶ ὁ και-
ροσκοπισμός; Γιὰ κάποιους ἄλλους
ὁ στυγνὸς ὑπολογισμὸς ἐφ᾽ ὅσον
"ἐξασφαλίστηκαν" ἀπ᾽ τὴν πλευρὰ
τοῦ ἀντίχριστου Καίσαρα κάποια
ἀνταλλάγματα οἰκονομικῆς, ὡς ἐπὶ
τὸ πλεῖστον, φύσεως; Μήπως κά-
ποιοι θεωροῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν
πρέπει νὰ ὑψώνει τὴ φωνή της, ἐπι-
κειμένης τῆς ψηφίσεως ἀντιχρι-
στιανικῶν νομοθετημάτων, γιατί
δὲν πρόκειται νὰ πετύχει τὴ ματαί-
ωση τῆς ἐπιψηφίσεώς τους ἀφοῦ ἡ
πολιτεία δὲν πρόκειται ἐπ ̓οὐδενὶ νὰ
κάνει πίσω; Μήπως, πάλι, κάποιοι
ἄλλοι, δέσμιοι μίας στρεβλῆς ἀντι-
λήψεως τῶν πραγμάτων, ἐκτιμοῦν
ὅτι ἡ υἱοθέτηση σκληρῆς, ἀγωνι-
στικῆς γραμμῆς ἀπ᾽ τὴν πλευ ρὰ τῆς
διοικούσας Ἐκκλησίας στερεῖται
ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πνευματι-
κότητας καὶ ὑποδηλώνει μία ἐξω-
στρέφεια ἀλλότρια τῆς φύσεως καὶ
τοῦ χαρακτήρα τῆς Ἐκ κλησίας;

Κάποιοι ἄλλοι ἐνδέχεται νὰ εἶναι
μακριὰ νυχτωμένοι, περιχαρακωμέ-
νοι στὸ μικρόκοσμό τους καὶ δὲ συν -
ειδητοποίησαν τὸ μέγεθος τοῦ προ-
βλήματος; Ἤ, ὅπερ καὶ τὸ χείριστον
στὴν ὅλη ὑπόθεση, ἔνιοι τῶν
ἱεραρχῶν, φρῖξον ἥλιε, στέναξον ἡ
γῆ! ἐὰν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συμ-
φωνοῦν ἰδεολογικὰ μὲ τὸ νέο νόμο
ὁπότε μιλᾶμε γιὰ μετάλλαξη καὶ δια-
στροφὴ τῶν ἀξιολογικῶν τους κρι-
τηρίων;

Τί συμβαίνει τέλος πάντων;
Ὡς πότε οἱ ποιμένες μας θὰ συμ-

βιβάζονται μὲ τὸν ἀντίχριστο καί-
σαρα; Ὡς πότε θὰ μαραίνουν τὸν
ἱερὸ ζῆλο τοῦ ποιμνίου καὶ θὰ ψύ-
χουν τὴν ἀγωνιστικότητά του;

Ὡς πότε θὰ σκέπτονται, ἐκφρά-
ζονται καὶ ἐνεργοῦν ἐπὶ τῇ βάσει
τῶν ἐπιταγῶν τῆς "πολιτικῆς ὀρθό-
τητας" καὶ ὄχι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πα-
ρακαταθηκῶν τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν
Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν
μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων
τῆς Ἐκκλησίας;

ΠΗΓΗ: aktines.blogspot.gr

Αἱ ἀποφάσεις τῶν Ἐθνοπατέρων
καὶ ἡ στάσις τῶν Ἐπισκόπων 

Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη, Ἰατροῦ

Συμφώνως πρὸς τὸν διαδικτυ -
ακὸν ἱστότοπον «newsbomb.gr»,
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 22αν Ὀκτωβρί-
ου: 

«Μία Ἑλληνοαυστραλή, πρώην
ὑπάλληλος τῆς Qantas, κατηγορεῖ
τὴν αὐστραλιανὴ ἀεροπορικὴ
ἑταιρεία ὅτι κάνει διακρίσεις σὲ
βάρος τῶν χριστιανῶν ὑπαλλή-
λων της.

Ἡ Γεωργίνα Σαρικούδη ἀπὸ τὴ
Μελβούρνη, ποὺ δηλώνει Χρι-
στιανὴ Ὀρθόδοξη, ὑποστηρίζει
ὅτι ἡ Qantas ἄλλαξε πέρσι τὸν κώ-
δικα γιὰ τὶς ἐνδυμασίες τοῦ προ-
σωπικοῦ της καὶ ἐνῶ ἐπιτρέπει σὲ
Μουσουλμάνες νὰ φοροῦν κα-
σκόλ, ἀπαγορεύει στὶς Χριστιανὲς
νὰ φοροῦν σταυρό.

Ἡ ἴδια λέει ὅτι «ἀνακρίθηκε»
καὶ «περιγελάστηκε» ἀπὸ διευ-
θυντὲς τῆς Qantas, ἐπειδὴ φο-

ροῦσε κολιὲ μὲ σταυρὸ καὶ ὑπο-
χρεώθηκε νὰ τὸ ἀφαιρέσει.

Ἡ κ. Σαρικούδη πέρσι δέχθηκε
νὰ παραιτηθεῖ οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν
Qantas, ἀλλὰ τώρα προσέφυγε
στὴν ὑπηρεσία Victorian Civil and Ad-
ministrative Tribunal κατηγορώντας
τὴν ἀεροπορικὴ ἑταιρεία γιὰ «θρη-
σκευτικὴ διάκριση», ὅπως γράφει ἡ
ἐφημερίδα Herald Sun.

Ἡ κ. Σαρικούδη ζητᾶ νὰ ὑπο-
χρεώσει τὴν ἑταιρεία νὰ ἄρει τὶς
«ἀπαγορεύσεις της» ὅσον ἀφορᾶ
τὴν χρήση θρησκευτικῶν συμβό-
λων.

Ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας δή-
λωσε πὼς ἡ Qantas δὲν ἀπαγο-
ρεύει στὸ προσωπικό της νὰ φορᾶ
θρησκευτικὰ σύμβολα κάτω ἀπὸ
τὴν στολή της, κάτι ποὺ κάνουν
ἑκατοντάδες μέλη τοῦ προσωπι-
κοῦ τῆς ἑταιρείας».

Οὐδεμία ἀναφορὰ εἰς τὰς ἐκπτώσεις
τοῦ Πατριάρχου Μελετίου 

εἰς θέματα Ὀρθοδοξίας
Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Μὲ ἀφορμὴ τὸ συμπόσιο ποὺ
πραγματοποιήθηκε στὶς 11
Ὀκτω βρίου 2014, στὸ Πολιτι-
στικὸ Κέντρο τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου Κοντοῦ στὴ Λάρνακα καὶ συν-
διοργανωτὲς τὴν Ἱερὰ Μητρόπο-
λη Κιτίου, τὸ Δῆμο Λάρνακας καὶ
τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου, μὲ θέ-
μα «Μελέτιος Μεταξάκης :
Πτυχὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσης
μίας μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς
προσωπικότητας», θὰ ἤθελα νὰ
προσθέσω ἕνα μικρὸ σχολιασμὸ
γιὰ τὶς ὑπερβολὲς, ποὺ τὸ σημά-
δεψαν.  Ὑπερβολὲς ποὺ τὸ ἐκκο-
σμικευμένο φρόνημα ὑποβάλλει,
ὅσο ἀφορᾶ τὴν τιμὴ ἐκκλησια-
στικῶν ἀνδρῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους
ἀγνοοῦνται οἱ ἀναφορές, στὶς
σοβαρὲς ἐκπτώσεις τους σὲ θέ-
ματα Ὀρθοδοξίας.

Χωρὶς νὰ θέλω νὰ μειώσω τοὺς
εἰσηγητὲς τοῦ Συνεδρίου, θὰ
πρέπει νὰ παρατηρήσω ὅτι καὶ
μόνη ἡ πληθὺς τῶν λογίων, ποὺ
συμμετεῖχαν στὸ Συνέδριο, κα-
ταδεικνύουν ὅτι τὸ θεματολόγιο
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστο θὰ ἀναμε-
τροῦσε τὸ πλῆθος τῶν ἔργων,
ποὺ ὁ τότε Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως Μελέτιος Με-
ταξάκης ἐπετέλεσε.  Εὐκόλως
μπορεῖ κάποιος νὰ παραθέσει τὴν
πληθὺν τῶν ἔργων τοῦ Πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως Μελέτι-
ου Μεταξάκη,  φτάνει ἁπλὰ νὰ
καταφύγει στὶς βιβλιοθῆκες καὶ
τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει εἶναι ἡ
συρραφὴ -  συγγραφὴ τῆς εἰση-
γήσεώς του. 

Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἐπιλέγει

κανεὶς νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τέτοιους
Ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες, προσ -
μετρώντας, τὴν πληθὺν τῶν
ἔργων ποὺ ἔχουν ἐπιτελέσει.
Πολὺ εὔκολα ἐπιστρατεύει  τὶς
ἐπιστημονικὲς καὶ ἄλλες γνώσεις
του καὶ καταφεύγει πρωτίστως
στὴ συρραφὴ καὶ ἀκολούθως στὴ
συγγραφὴ τῆς εἰσήγησής του.
Τὸ δύσκολο ἀλλὰ καὶ ἐπαινετὸ
εἶναι νὰ ἀναφερθεῖ σὲ αὐτὸ ποὺ
κατ’ ἐξοχὴ χαρακτηρίζει ἕνα
ἄνθρωπο τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ
στὴν ἁγιότητά του.  Εἰς τοὺς
Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ
δὴ σὲ ἕνα Οἰκουμενικὸ Πατριάρ-
χη, τὸ πρώτιστο εἶναι ἂν Ὀρθο-
δόξως  καὶ Πατροπαροδότως
ἔχει πολιτευτεῖ.

Τὸ πρώτιστον τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ ἀνδρὸς καταδεικνύεται
στὴ Λειτουργικὴ ἀναφορὰ «τὸν
ὀρθοτομοῦντα τὸ λόγον τῆς σῆς
ἀληθείας».  Οὐδεμία ἀναφορὰ
στὸ ἂν ὀρθοδόξως καὶ πατροπα-
ραδότως πολιτεύτηκε ὁ μ. Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Μελέτιος Μεταξάκης,  μὲ συνε-
πακόλουθες ἱστορικὲς μαρτυ-
ρίες. 

Τὸ δύσκολο λοιπὸν εἶναι νὰ
ἀρθρώσει κανεὶς λόγο ἀλήθειας.
Ὅμως πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε
ὅτι οὔτε καὶ σ’ αὐτὸ θὰ ἀντιμετω-
πίσει δυσκολία, καθότι εἶναι πολὺ
εὔκολο νὰ ἀνακαλύψει κάποιος
τὶς ἐκπτώσεις στὰ θέματα Ὀρθο-
δοξίας ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ Πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως Μελέ-
τιο Μεταξάκη.

Ἀπὸ τὰς ἀρχὰς Ἰουνίου ἐνεκαινιάσθησαν
ἑπτὰ νέοι Ἱεροὶ Ναοὶ εἰς διαφόρους

περιοχὰς τῆς Ἀλβανίας
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

Ἀλβανίας, ἐξεδόθη τὴν 28ην
Ὀκτωβρίου, ἡ ἀκόλουθος ἀνακοί-
νωσις:

«“Κάθε Ὀρθόδοξος ναὸς εἶναι
χῶρος εἰρήνης, παρηγοριᾶς,
χῶρος ὅπου οἱ ἄνθρωποι βρί-
σκουν ὄχι μόνον τὸ Θεὸ ἀλλὰ καὶ
τὸν ἑαυτό τους. Συγχρόνως εἶναι
τόπος συναδελφώσεως, ὅπου μὲ
σεβασμὸ ὁ ἕνας συναντᾶ τὸν
ἄλλον. Εἶναι ἀκόμη τόπος πνευ-
ματικῆς ἀνανεώσεως καὶ ἁγια-
σμοῦ. Χῶρος δοξολογίας τοῦ
Θεοῦ, ὅπου συνυπάρχουν ἡ ἀλή-
θεια, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ὀμορφιά. Ὁ
νέος Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Βε-
ρατίου, καθὼς ὑψώνεται στὸ κέν-
τρο τῆς πόλεως, ἀποτελεῖ βασικὸ
πνευματικὸ πνεύμονά της”.

Τονίζοντας μὲ αὐτὰ τὰ λόγια
τὴ σημασία τοῦ ἱεροῦ ναοῦ γιὰ τὴ
ζωή τῶν πιστῶν, ὁ Μακαρ. ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων Δυρραχί-
ου καὶ πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀνα-
στάσιος ἐγκαινίασε τὴν Κυριακὴ
26 Ὀκτωβρίου 2014, ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,
τὸν νέο Καθεδρικὸ Ναὸ στὸ Βε-
ράτιo, ἀφιερωμένο στὸν ὁμώνυ-
μο Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στὴν τελετὴ τοῦ καθαγιασμοῦ

συμμετεῖχαν ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Βερατίου κ. Ἰγνάτιος, ὁ Θε-
οφ. Ἐπίσκοπος Ἀμαντείας κ. Να-
θαναήλ, πολλοὶ κληρικοὶ καὶ
πλῆθος κόσμου.

Ὁ περικαλλής αὐτός ναός, συν -
ολικοῦ ἐμβαδοῦ 527 τμ καὶ
ὕψους 22μ, θεμελιώθηκε τὸ ἔτος
1994, ἐν μέσῳ δυσκολιῶν, ὅταν ἡ
πόλη τοῦ Βερατίου εἶχε πληγεῖ
ἀπὸ χολέρα.

Ἄρχισε νὰ ἀνεγείρεται τὸ
2002, μὲ σχέδια καὶ ἐπίβλεψη τῆς
Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ὀρθο-
δόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας
τῆς Ἀλβανίας, ἐνῶ ἡ δαπάνη γιὰ
τὴν ἀποπεράτωσή του ἔφτασε τὰ
850,000 εὐρώ, τὰ ὁποῖα προῆλθαν
ἀπὸ διάφορες πηγὲς τοῦ ἐξωτε-
ρικοῦ, μὲ τὴν προσωπικὴ φροντί-
δα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀναστα-
σίου.

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ἰουνίου 2014 μέ-
χρι σήμερα τέλη Ὀκτωβρίου,
ἔχουν ἐγκαινιασθεῖ ἑπτὰ νέοι
ἱεροὶ ναοὶ σὲ διάφορες περιοχὲς
τῆς Ἀλβανίας, οἱ ὁποῖοι κοσμοῦν
τὴ χώρα καὶ μεταδίδουν μηνύμα-
τα πίστεως καὶ ἐλπίδας: δύο στὰ
Τίρανα καὶ ἀπὸ ἕνας στὴ Σκόδρα,
Πόγραδετς, Ἀλίκο, Κλεισούρα καὶ
Βεράτιο».

Προσφυγὴ εἰς τὰ δικαστήρια τῆς Αὐστραλίας,
ἐπειδὴ ἑταιρεία ἀπαγορεύει 

εἰς τοὺς ὑπαλλήλους νὰ φοροῦν Σταυρόν

Τὴν εὔνοιαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου ἐπιδιώκει ὁ ΣΥΡΙΖΑ
Συμφώνως πρὸς τὸν ἐπίσημον δια-

δικτυακὸν ἱστότοπον «Φανάριον»
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 28ην Ὀκτωβρίου:

«Στὴν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου στὸ Φανάρι πραγματοποι-
ήθηκε χθὲς συνάντηση ἀντιπροσω-

πίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὸν κ.κ Βαρθο-
λομαῖο.

Τὴν ἀντιπροσωπία ἀποτελοῦσαν ἡ
Νάντια Βαλαβάνη, βουλευτὴς Β΄
Ἀθήνας καὶ ὑπεύθυνη ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ
Γιάννης Ἀμανατίδης, βουλευτὴς Α΄
Θεσσαλονίκης, ὑπεύθυνος τῆς Κ.Ο.
γιὰ τὰ θρησκεύματα καὶ ὁ Βαγγέλης
Καλπαδάκης, διπλωματικὸς σύμβου-
λος τοῦ προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ ἀντιπροσωπία ἐνημερώθηκε
διεξοδικὰ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη γιὰ τὰ κεντρικὰ θέματα τοῦ
Πατριαρχείου, ἰδιαίτερα γιὰ τὴν
ἀνάγκη ἀπόδοσης νομικῆς προσωπι-
κότητας στὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἐπανα-
λειτουργίας τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης,
ὅσο καὶ γιὰ τὰ ζητήματα ποὺ ἀντιμε-
τωπίζει ἡ ἑλληνικὴ μειονότητα στὴ
Τουρκία σὲ σχέση μὲ τὰ ἐκπαιδευ-
τικὰ καὶ περιουσιακὰ δικαιώματά της.

Τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπίας ἐξέ-
φρασαν στὸν Πατριάρχη τὸ ἐνδιαφέ-
ρον καὶ τὴ συμπαράσταση τοῦ ΣΥΡΙ-
ΖΑ γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ καὶ μὲ τὴ
σειρὰ τους ἐπεσήμαναν τὸ πρόβλη-
μα τῆς ἐπιδεινούμενης ἀνθρωπι-
στικῆς κρίσης στὴν Ἑλ λάδα, ἀλλὰ καὶ
στὴν Εὐρώπη».

Αἱ ὁμιλίαι τῆς Π.Ο.Ε.
ΘΕΜΑ: «Τὸ θαῦμα κατὰ τὸν Ἅγ. Νεκτάριον»
Ὁ σεβαστὸς ὁμιλητής π. Ἀθανά-

σιος Ἀττὰρτ, ξεκίνησε τὴν ὁμιλία
του βασιζόμενος στὸ ὑπέροχο βι-
βλίο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, ἐπισκόπου
Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ
μὲ τίτλο «Περὶ ἐπιμελείας τῆς
ψυχῆς μας», λέγοντας ὅτι καὶ ἡ κα-
θημερινὴ ζωή μας μέσα σ᾽ αὐτή τήν
κοινωνία, τὴν γεμάτη διαστροφή,
εἶναι ἕνα θαῦμα.

Συνεχίζοντας ἀνέφερε ὅτι εἶναι
πολλὰ τὰ παραδείγματα ποὺ ἔχου-
με πάνω σ᾽ αὐτό, ὅπως ὁ Ἅγιος
Πορφύριος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίστηκε
καὶ ἔδρασε ἱερουργώντας στὴν
Πολυκλινική, στὴν Ὁμόνοια, πε-
ριοχὴ ποὺ δὲν ἔχει καὶ τόσο καλὴ
φήμη.

Τὸ μεγαλεῖο του Ἁγίου εἶναι ὅτι
συνεγείρει τὰ πλήθη καὶ μετὰ θά-
νατον, ὅπως ὁ Ἅγιος Νεκτάριος,
ποὺ ὅσο ζοῦσε κατασυκοφαντήθη-
κε, διαπομπεύθηκε, ἀλλὰ ἄντεξε,
διότι ὁ Ἅγ. Νεκτάριος ὡς ταπεινός
ταμιοῦχος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ

ἐπιτελοῦσε τὸ τιμιώτερο ὅλων τῶν
θαυμάτων δηλ. τὸ μυστήριο τῆς
θείας Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι τὸ
εἰσιτήριο γιὰ τὸν Παράδεισο.

Ἡ θεία Εὐχαριστία, συνέχισε ὁ
ὁμιλητής, εἶναι θαῦμα ὡς πρὸς τὴν
οὐσία, ὡς πρὸς τὸ ποιόν, ὡς πρὸς
τὸ ποῦ, ὡς πρὸς τὸ πότε καὶ ὡς
πρὸς τὴν ἐνέργεια.

Ὁ Ἅγ. Νεκτάριος ἐστενοχω-
ρεῖτο, διότι στὴν ἐποχὴ του οἱ πι-
στοὶ δὲν μετελάμβαναν τακτικὰ καὶ
ἔκανε πολὺ ἀγώνα νὰ τοὺς ἐπανα-
φέρη στὴ σωστὴ γραμμὴ τῆς τα-
κτικῆς θείας Κοινωνίας. 

Ἄλλα, ὅπως εἶπε, αὐτὸ τὸ δυσά-
ρεστο γεγονὸς παρατηρεῖται καὶ
στὶς ἡμέρες μας ὅπου οἱ πιστοὶ με-
ταλαμβάνουν 2 ἢ 3 φορὲς τὸ χρό-
νο, ἀγνοώντας ὅτι ἡ τακτικὴ θεία
Κοινωνία ἀναζωογωνεῖ τὸν ἄνθρω-
πο, τὸν μετουσιώνει, τὸν ὁδηγεῖ
πρὸς τὰ ἄνω καὶ τὸ πιὸ βασικό, τὸν
κάνει νὰ ἔχη λόγια Χριστοῦ στὸ
στόμα του.

Ἀποκατάστασις
Ἱστορικοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύ-

ρου ἐξεδόθη τὴν 25ην Ὀκτωβρίου
ἀνακοίνωσις, εἰς τὴν ὁποίαν ἐπιση-
μαίνονται μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

«Μὲ πρωτοβουλία καὶ ὕστερα ἀπὸ
συντονισμένες προσπάθειες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου
& Τήνου κ. Δωροθέου Β΄, ὁ ἱστο-
ρικὸς Ἐνοριακὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης Κάμου, ἱερᾶς νή-
σου Τήνου, ὁ ὁποῖος ἀνηγέρθη τὸ
1.700 ἀπὸ τὸ Ναύαρχο Ὀρλώφ, πρὸς
τιμὴν τῆς Αὐτοκράτειρας τῆς Ρω-
σίας Μεγάλης Αἰκατερίνης, συντη-
ρεῖται, ἀποκαθίσταται καλλιτεχνικὰ
καὶ ἀνακαινίζεται, μετὰ τὴν ἔνταξή
του στὸ πρόγραμμα ΣΑΕΠ, ἔτους
2014.
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Ἐποχῆς», ἔχουν ὡς σκοπό νά ἐγκα-
ταστήσουν τήν πολυδιαφημισμένη
λεγομένη «Νέα Τάξη Πραγμάτων».
Δύο εἶναι οἱ βασικοί στόχοι τῆς λε-
γομένης «Νέας Ἐποχῆς» : α) Ἡ
ἐγκαθίδρυση μιᾶς «Νέας Τάξεως
Πραγμάτων» σέ πολιτικο-οἰκονομι-
κό ἐπίπεδο, καί β) Ἡ ἐγκαθίδρυση
μιᾶς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων»
σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο.

Ὅταν κάνουμε λόγο γιά μία
«Νέα Τάξη Πραγμάτων» σέ πολιτι-
κο-οἰκονομικό ἐπίπεδο, ἐννοοῦμε
τήν σχεδιαζομένη Παγκόσμια Ἠλε-
κτρονική Διακυβέρνηση, μέ ἐπικε-
φαλῆς τόν ἀναμενόμενο ἀπό τούς
ὀπαδούς τῆς λεγομένης «Νέας
Ἐποχῆς» μεσσία ἤ «ἀβατάρ» τῆς
λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς».

Ἡ Πανθρησκεία
Ὅταν κάνουμε λόγο γιά μία

«Νέα Τάξη Πραγμάτων» σέ θρη-
σκευτικό ἐπίπεδο, ἐννοοῦμε τήν
σχεδιαζομένη Πανθρησκεία. Ἡ
Πανθρησκεία εἶναι ἡ κίνηση γιὰ τὴν
ἕνωση σέ πρῶτο στάδιο τῶν δια-
φόρων αἱρέσεων (Παπισμός, Προ-
τεσταντισμός, Μονοφυσιτισμός)
μέ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική και
Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
χωρίς ὅμως τήν κοινή Ὀρθόδοξη
πίστη καί μέ παραμένουσες τίς μέ-
γιστες δογματικές διαφορές, καὶ
σέ δεύτερο στάδιο γιὰ τὴν ἕνωση
ὅλων τῶν θρησκειῶν (Ἰσλαμισμός,
Ἰουδαϊσμός, Βουδισμός, Ἰνδουϊ-
σμός). Ἡ Πανθρησκεία τελικὸ
σκοπὸ ἔχει νὰ ἐξαφανίσει, μέσα σ’
αὐτό τὸ χωνευτήρι, τὸν Χριστια-
νισμὸ καὶ ἰδίως τὴν Ὀρθοδοξία,
ποὺ κατέχει τὴν Ἀλήθεια. Σκοπεύει
δὲ στὴν τελικὴ φάση τοῦ σκοτει-
νοῦ του σχεδίου νὰ ἀντικαταστή-
σει τὴν λατρεία τοῦ ἑνός Θεοῦ, μὲ
τὴν λατρεία τοῦ βυθίου δράκον-
τος!

Αἱ σύγχρονοι ἐκφάνσεις
Ἡ ὑλοποίηση τῶν προαναφερο-

μένων δύο στόχων τῆς λεγομένης
«Νέας Ἐποχῆς» προωθήθηκε καί
προωθεῖται ἀπό ὅλους σχεδόν
τούς πολιτικούς ἡγέτες ὅπως ἐπί-
σης καί θρησκευτικούς ἡγέτες.

Ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ
«Νέα Τάξη Πραγμάτων» δικαιολο-
γοῦν καὶ νομιμοποιοῦν ὅλες τὶς
ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη τῶν ἀνθρώ-
πων, πρὸς τὰ ὁποῖα χειραγωγοῦν
καὶ τὴν νεολαία˙ τήν πορνεία, τήν

μοιχεία, τήν ὁμοφυλοφιλία, ἀκόμη
καὶ τήν κτηνοβασία, μὲ τὴν λεγο-
μένη σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση
καὶ σεξουαλικὴ ἀγωγή, μέ τήν διά-
λυση τῆς οἰκογενείας, μὲ τὴν διευ-
κόλυνση τῶν διαζυγίων, μέ τόν πο-
λιτικό γάμο, μέ τὰ σύμφωνα ἐλεύ-
θερης διαβίωσης καὶ τοὺς γάμους
τῶν ὁμοφυλοφίλων, μέ τήν σατανι-
στικὴ μουσικὴ καὶ ψυχαγωγία, μέ
τήν ἄμβλυνση τοῦ πατριωτισμοῦ,
μέ τὴν δυσφήμηση τῶν πατρίδων,
καὶ τὴν ἀναθεώρηση τῆς ἱστορίας
καὶ τῆς παραδοσιακῆς πίστεως, καὶ
πλεῖστα ἄλλα.

Σύγχρονες ἐκφάνσεις τῆς «Νέ-
ας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως
Πραγμάτων» εἶναι ὁ Γκουρουϊσμός
καί ὁ Ἀποκρυφισμός. Οἱ κυριότε-
ρες ἐκφράσεις τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ
εἶναι ἡ Θεοσοφία, ὁ Πνευματισμός,
ἡ Παραψυχολογία, ἡ Μαγεία, ἡ
Ἀστρολογία, ὁ Σαμανισμός, ἡ Καβ-
βάλα (Καμπαλά), ὁ Σατανισμός, ὁ
Διαλογισμός, ἡ Γιόγκα, οἱ ἐναλλα-
κτικές θεραπεῖες, ὅπως ἡ Ὁμοι-
οπαθητική, καί γενικά κάθε παρα-
φυσική ἐνασχόληση, τά ὁποῖα δυσ -
τυχῶς ἔχουν περάσει σέ παιδικά
παιχνίδια, σέ παιδικά περιοδικά καί
ἀναγνώσματα, στήν τηλεόραση καί
σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές, στό Δια-
δίκτυο (Internet) καί στή Μουσική
(Heavy metal, Black metal, Death
metal), μέ ἀποτέλεσμα νά ἐξοικειώ-
νονται τά παιδιά μέ τό κακό, τήν
μαγεία, τόν ἀποκρυφισμό, τήν δαι-
μονολογία, νά καλλιεργοῦνται ὁ
φόβος καί τά ἀρνητικά συναισθή-
ματα τῶν παιδιῶν, ἀφοῦ περιέχουν
ἀντιπαιδαγωγικά μηνύματα, δια-
μορφώνοντας ρατσιστική συνείδη-
ση.

Συνδιαμορφωτές αὐτῆς τῆς πα-
λαιᾶς «Νέας Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέ-
ας Τάξεως Πραγμάτων» εἶναι ὁ
Διεθνής καί φρικώδης Σιωνισμός, ἡ
Μασονία, μέ ἐκτελεστικό της ὄργα-
νο τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, ἡ
Νεοειδωλολατρία, καὶ τέκνα ὅλων
αὐτῶν εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς καὶ ἡ
Οἰκολογία.

Αἱ διαθρησκειακαί
Ἡ παναίρεσις τοῦ συγκρητιστι-

κοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρη-
σκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ κα-
τατρώει καὶ φθείρει ἐσωτερικὰ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καθ᾽ ὅλη
τὴν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καὶ
ἡ καταστροφική της δύναμη ἔχει
κορυφωθῆ στὶς ἡμέρες μας, ἀφοῦ

ἔχει κατορθώσει νὰ προσηλυτίσει
μεγάλο ἀριθμὸ κληρικῶν καὶ θεο-
λόγων, διακηρύσσει ὅτι οὔτε ὁ
Χριστὸς οὔτε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -
κλησία εἶναι οἱ μοναδικοὶ δρόμοι
σωτηρίας, μὲ τὶς διαχριστιανικὲς
καὶ διαθρησκειακὲς σχέσεις, ποὺ
ὑποστηρίζει καὶ ἀναπτύσσει, βοη-
θούμενος ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ κέντρα
ποὺ ἀναφέραμε. Διδάσκει ὅτι οἱ
ἄνθρωποι σώζονται καὶ στὶς ἄλλες
ἀντίχριστες καί λαοπλάνες θρη-
σκεῖες, Ἰουδαϊσμό, Ἰσλάμ, Βουδι-
σμό, ἀκόμη καὶ στὴν εἰδωλολατρία,
ἀλλὰ καὶ στὶς αἱρετικές θρησκευτι-
κές παρασυναγωγές τοῦ Παπισμοῦ,
τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ τοῦ Μο-
νοφυσιτισμοῦ. Ἐξισώνει δηλ. σω-
τηριολογικὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χρι-
στιανισμὸ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μὲ τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς
αἱρέσεις καὶ καταπολεμεῖ μὲ σφο-
δρότητα τὴν θέση ὅτι μόνον ὁ
Χριστὸς σώζει, εἶναι τὸ φῶς, ἡ ἀλή-
θεια καὶ ἡ ζωή, ὅτι δὲν ὑπάρχει που-
θενὰ ἀλλοῦ ἡ ἕνωσι Θεοῦ καί
ἀνθρώπου καί ἡ ἀπόκτησι ἀπό τόν
ἄνθρωπο τῆς ὁμοηθείας πρός τό
Θεό, καὶ ὅτι μόνο ἡ ᾽Ορθόδοξη
Ἐκκλησία, ποὺ ἐκράτησε ἀνόθευτο
καὶ ἀπαραχάρακτο τὸ κήρυγμα τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν Ἀποστόλων, ταυτί-
ζεται μὲ τὴν σώζουσα καὶ ταμιοῦχο
τῆς Χάριτος Μία, Ἁγία, Καθολικὴ
καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία. Ὅσοι
ἐξακολουθοῦμε, σύμφωνα μὲ τὴν
διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, νὰ
προβάλλουμε καὶ νὰ κηρύσσουμε
τὴν σωτηριολογικὴ μοναδικότητα
καὶ ἀποκλειστικότητα τοῦ Εὐαγγε-
λίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας χαρακτηρι-
ζόμαστε ὡς φανατικοί, μισαλλόδο-
ξοι, γραφικοί, στερούμενοι ἀγάπης.
Πολλάκις συκοφαντούμεθα καὶ
ὑβριζόμεθα καὶ μὲ πολλοὺς τρό-
πους διωκόμαστε.
Ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος

Τώρα μάλιστα, πού ψηφίσθηκε
καί ἰσχύει καί στὴν Ἑλλάδα ὁ περι-
βόητος λεγόμενος «ἀντιρατσι-
στικὸς» νόμος πού τροποποίησε
τόν ἰσχύοντα, ἀπαγορεύεται νὰ
χρησιμοποιήσεις προσδιοριστικούς
ὅρους, ὅπως αἵρεση, πλάνη κ.λπ.
Δέν νομίζω ὅτι ἔχουμε ἀντιληφθεῖ
καί συνειδητοποιήσει ὅλοι μας πλή-
ρως καί σέ βάθος τό γεγονός ὅτι
μέ τόν λεγόμενο «ἀντιρατσιστικό»
νόμο, πού στήν οὐσία του εἶναι κα-
θαρά ρατσιστικός καί φασιστικός,
ἀντισυνταγματικός καί ἀντίθεος,
καταλύθηκε ἡ δημοκρατία στή χώ-
ρα μας, ἐπειδή ποινικοποιεῖται τώ-
ρα ἀκόμη καί ἡ ἔκφραση τῆς γνώ-
μης καί θεμελιώνεται μέ τήν θε-
σμοθέτηση καί ἑτέρου σεξουαλι-
κοῦ προσανατολισμοῦ στόν
ἄνθρωπο, ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρω-
πίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας
καί τοῦ ἠθικοῦ ἀξιακοῦ κώδικα τοῦ
δικαιϊκοῦ μας συστήματος,
ἀσφαλῶς μέ τίς ἐπιταγές τοῦ διε-
θνιστικοῦ συστήματος καί τῶν
ἰνστρουχτόρων τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Ἐπιτυγχάνεται ἑπομέ-
νως ἕνας στρατηγικός στόχος τῆς
«Νέας Τάξης», διότι ἄνθρωποι χω-
ρίς ἠθική προσωπικότητα καί ἠθι-
κές ἀντιστάσεις ἀπέναντι στό πο-
λύμορφο κακό, στήν διαφθορά καί
τήν διαστροφή εἶναι ἕνα ἄμορφο
ὑλικό, μιά εὔκολα χειραγωγήσιμη
καί διαχειρίσιμη μᾶζα ἀπό τούς πο-
νηρούς καί δόλιους συνωμότες
τῆς παγκόσμιας δικτατορίας τῶν
ἀγορῶν μέ τήν γνωστή ἐθνοτική
καταγωγή. Ἔτσι, ἐφαρμόζοντας
αὐτό, πού στό κλασσικό βιβλίο
«1984» ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ ἔλεγε,
ὅτι «ὅποιος ἐλέγχει τή γλώσσα
ἑνός ἀνθρώπου ἐλέγχει καί τίς
σκέψεις του», κατασκεύασαν νέες
λέξεις, ὅπως ἰσλαμοφοβία, ὁμοφο-
βία κ.λπ., πού ἔχουν στόχο συγκε-
κριμένο τύπο ἀνθρώπου, τόν γη-
γενῆ δυτικό μέσο πολίτη, πού
ἀγαπᾶ τόν τόπο, τήν ἱστορία, τήν
κουλτούρα καί τίς παραδόσεις τοῦ
λαοῦ του, μέ λίγα λόγια τόν «ἀνη-
συχοῦντα» Χριστιανό Εὐρωπαῖο,
τόν δῆθεν συντηρητικό καί δῆθεν
μή πολιτικά ὀρθό.

Ὁ Χ. Κίσσινγκερ
Εἶναι βαρυσήμαντη ἡ γνώμη τοῦ

γνωστοῦ νεοταξίτη, ἑβραϊκῆς κα-
ταγωγῆς, Ἀμερικανοῦ Χένρυ Κίσ-
σιγκερ, πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτε-
ρικῶν τῶν Η.Π.Α., ἀνθέλληνος,
σχετικά μέ τό ἑλληνικό ἔθνος καί
τήν ὀρθόδοξη πίστη του, τήν ὁποία
ἀσπάζεται, προωθεῖ καί ἐφαρμόζει
ἡ πλειάδα τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων
μας. Τήν παραθέτουμε ἄν καί μετά
τόν θόρυβο πού δημιούργησε
ἀμφισβητήθηκε μέν ἀλλά ἐπιβεβαι-
ώθηκε ἀπό τήν ἐφαρμογή της: «Ὁ
ἑλληνικός λαός εἶναι δυσκολοκυ-
βέρνητος καί γι’αὐτό πρέπει νά τόν
πλήξουμε βαθιά στίς πολιτιστικές
του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ.
Ἐννοῶ δηλ. νά πλήξουμε τή γλώσ-
σα, τή θρησκεία, τά πνευματικά καί
ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νά
ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότη-
τά του νά ἀναπτυχθεῖ, νά διακριθεῖ,
νά ἐπικρατήσει, γιά νά μή μᾶς πα-
ρενοχλεῖ στήν Ἀνατολική Μεσό-
γειο, στή Μέση Ἀνατολή, σέ ὅλη
αὐτή τή νευραλγική περιοχή μεγά-
λης στρατηγικῆς σημασίας γιά μᾶς,
γιά τήν πολιτική τῶν Η.Π.Α.».

Ἐφαρμόζοντας πλήρως τήν πα-
ραπάνω ὁδηγία, ἡ λεγομένη «Νέα
Ἐποχή» καί ἡ «Νέα Τάξις Πραγμά-
των» ἐπέφεραν στήν φιλτάτη ἁγιο-
τόκο καί ἡρωοτόκο Ἑλλάδα τήν
ἀλλοίωση καί διαστρέβλωση τοῦ
γλωσσικοῦ, ἱστορικοῦ καί θρη-
σκευτικοῦ φρονήματος καί αὐτο-
συνειδησίας, ὥστε μετ’ἀφάτου πό-
νου καί θλίψεως νά κάνουμε σήμε-
ρα λόγο γιά γενοκτονία τῆς
ἐθνικῆς, ἱστορικῆς καί θρησκευ-
τικῆς μας μνήμης, γιά νέους ἐξισ-
λαμισμούς καί γιά δημιουργία νέων
γενιτσάρων, τῶν μελλοντικῶν παι-
διῶν μας.

Ἀπογαλακτισμός
ἀπό τήν Ὀρθοδοξίαν

Στόχοι τῆς λεγομένης «Νέας
Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως
Πραγμάτων» στήν Ἑλλάδα εἶναι α)
ὁ βίαιος καί πλήρης διαχωρισμός

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό
Ἔθνος (καί ὄχι ἀπό τό Κράτος, διό-
τι ἤδη ὑπάρχει διαχωρισμός μετα-
ξύ Ἐκκλησίας-Κράτους μέ τό σύ-
στημα, πού διέπει τίς σχέσεις μετα-
ξύ τους, τῶν διακριτῶν ρόλων καί
τῆς συναλληλίας τοῦ Συντάγματος
τοῦ 1975). -ΝΠΔΔ εἶναι καί οἱ μου-
φτεῖες τῆς Θράκης καί οἱ Ἰσραηλι-
τικές κοινότητες- μέ πλήρη ἁρμο-
διότητα τῆς Πολιτείας σέ θέματα
γάμου, ὀνοματοδοσίας καί μαθή-
ματος θρησκευτικῶν, β) ἡ κατάρ-
γηση τῆς μισθοδοσίας τῶν κλη-
ρικῶν, γ) ἡ ἀπαγόρευση χειροτο-
νίας νέων ἐμμίσθων κληρικῶν, δ) ἡ
κατάργηση τοῦ θρησκευτικοῦ
ὅρκου, ε) ἡ δήμευση τῆς ἐκκλησια-
στικῆς καί μοναστηριακῆς περιου-
σίας, ς) ἡ προσπάθεια καταργήσε-
ως τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας, καί η)
ἡ προσπάθεια καταργήσεως τῆς
ἀργίας τῆς Κυριακῆς, μέ τήν ἀποϊ-
εροποίησή της.

Σταυρός - παρελάσεις
Ἡ λεγομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ

«Νέα Τάξις Πραγμάτων» σέ ἐθνικό
ἐπίπεδο ἐργάζονται α) γιά τήν ἀφαί-
ρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπό τήν Ἑλλη-
νική σημαία, β) γιά τήν κατάργηση
τῶν μαθητικῶν καί στρατιωτικῶν
παρελάσεων στίς ἐθνικές ἑορτές
μας, γ) γιά τήν κατασυκοφάντηση
καί κατασπίλωση τῶν ἐθνικῶν μας
ἡρώων ἐπί δῆθεν ἀπιστίᾳ στόν
Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τήν Ὑπέρ-
μαχο Στρατηγό τοῦ Ἔθνους μας,
τήν Κυρία Θεοτόκο, καί ἐπί δῆθεν
ἠθικῇ παρεκτροπῇ δ) γιά τήν ἀπά-
λειψη τῆς μνήμης τῆς μεγίστης
προσφορᾶς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας στούς ἀπελευθερωτι-
κούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας, ε)
γιά τήν σπίλωση τῶν γενοκτονιῶν
τῶν Μικρασιατῶν καί τῶν Ποντίων,
ς) γιά τήν συρρίκνωση τῶν συνό-
ρων τῆς Ἑλλάδος, μέσῳ τῆς αὐτο-
νομήσεως τῆς Θράκης, τοῦ Αἰγαί-
ου καί τῆς Κρήτης, μέσῳ τῆς ἀνα-
γνωρίσεως στά Σκόπια τοῦ ὀνόμα-
τος «Μακεδονία», μέσῳ τῆς προ-
ωθήσεως τοῦ σχεδίου περί «Μεγά-
λης Ἀλβανίας» καί μέσῳ τῆς ἐνι-
σχύσεως τοῦ τουρκικοῦ ἰμπεριαλι-
σμοῦ καί τοῦ νεοοθωμανισμοῦ, καί
ζ) γιά τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλά-
δος μέ τήν κατασκευή μουσουλμα-
νικῶν τζαμιῶν σέ ὅλη τήν ἐπικρά-
τεια τῆς Ἑλλάδος καί μουσουλμα-
νικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό, γιά
τήν ἀναγνώριση πέραν τῆς συνθή-
κης τῆς Λωζάννης μουσουλμα-
νικῆς μουφτείας στό Λεκανοπέδιο.

Σχολεῖον
οὐδετερόθρησκον

Ὡς στόχο ἔχουν, ἐπίσης, τόν
ἀποκλεισμό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ -
κλησίας ἀπό τήν ἐκπαίδευση καί
τήν δημιουργία ἑνός σχολείου
οὐδετερόθρησκου. Ἡ προσπάθεια
αὐτή ἤδη βρίσκεται σέ ἐφαρμογή,
καρποί τῆς ὁποίας εἶναι α) ἡ κατάρ-
γηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος
γραφῆς καί ἡ θέσπιση τοῦ μονοτο-
νικοῦ, β) ἡ προσπάθεια καταργήσε-
ως τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς στά
σχολεῖα καί τοῦ Κυριακάτικου
ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν, γ) ἡ
ἀπαγόρευση τῆς παρουσίας πνευ-
ματικῶν-ἐξομολόγων ἱερέων στά
σχολεῖα μέ τήν γνωστή Ἐγκύκλιο
Γιαννάκου-Καλοῦ-Ράμα, δ) ἡ προσ -
πάθεια ἀποκαθηλώσεως τῶν ἱερῶν
εἰκόνων ἀπό τίς αἴθουσες διδασκα-
λίας, ε) ἡ μείωση τῆς διδακτέας
ὕλης γιά τόν ἐθνοϊερομάρτυρα καί
ἰσαπόστολο, μεγάλο διδάχο τοῦ Γέ-
νους μας, ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό,
ἀλλά καί γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες,
τούς προστάτες τῆς παιδείας καί
τῶν Γραμμάτων, στ) ἡ ἀμφισβήτη-
ση τῆς ὑπάρξεως τοῦ Κρυφοῦ Σχο-
λειοῦ, ζ) ἡ προσπάθεια καταργήσε-
ως τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, η) ἡ διδασκαλία τῆς θε-
ωρίας τῆς ἐξελίξεως τοῦ Δαρβί-
νου, θ) τό πιλοτικό πρόγραμμα θρη-
σκειολογικῶν σπουδῶν, πού διδά-
σκεται σέ 150 σχολεῖα τῆς χώρας
μας, ι) ἡ κατάργησις τοῦ μαθήμα-
τος θρησκευτικῶν ἤ στήν καλύτε-
ρη περίπτωση ἡ ἀντικατάστασή του
ἀπό μιά ἐπιστημονική προσέγγιση
τοῦ φαινομένου τῶν θρησκειῶν.
Στήν τελευταία περίπτωση θά δι-
δάσκεται στήν στοιχειώδη καί μέση
ἐκπαίδευση τό μάθημα, χωρίς νά
ἔχει ὁμολογιακό χαρακτήρα, ἀλλά
ἡ ὕλη του θα περιλαμβάνει εἰσαγω-
γή στήν ἱστορία, τήν κοινωνιολογία
καί τήν δογματική ὅλων τῶν θρη-
σκειῶν. Μέ ἄλλα λόγια, θά μεταλ-
λαχθῆ ὁ κατηχητικός καί ὁμολογια-
κός ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ
θρησκειολογικό καί πανθρησκεια-
κό, καί ια) ἡ ἵδρυση Κατεύθυνσης
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στο Θεολογι-
κό Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ.

Β) Ο ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ
ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ
Νεοταξική ὁδηγία εἶναι καί ἡ

σχεδιαζομένη καί ἐν πολλοῖς ἐφαρ-
μοσμένη Ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώ-
πης καί ἰδιαίτερα τῆς Ἑλλάδος. Ἄς
ἐξετάσουμε, ὅμως, πρῶτα τό φαι-
νόμενο τοῦ Ἰσλαμικοῦ Φονταμεν-
ταλισμοῦ. «Φονταμενταλισμός» γε-
νικά εἶναι ἡ ἔντονη ἀντίδραση πρός
τούς νεωτερισμούς τοῦ συγχρό-
νου ἐκκοσμικευμένου κόσμου –
ἰδίως τούς θρησκευτικούς – καί ἡ
στροφή πρός τά θεμέλια (funda-
menta) τῶν ἀρχῶν τῆς πίστεως ἤ
τῆς πρεσβευομένης ἰδεολογίας,
πού σημαίνει ὅτι ὁ φονταμενταλι-
σμός δέν εἶναι φαινόμενο θρη-
σκευτικό μόνο, ἀλλά καί ἰδεολογι-
κό, δηλ. τυφλῆς καί ἀδιάλλακτης
προσκολλήσεως σέ κάποια ἰδεολο-
γία (πολιτική, κοινωνική, κ.λπ.). Σή-
μερα, ὅμως, ὁ ὅρος «φονταμεντα-
λισμός» ἔγινε γνωστός καί ἐπικρά-
τησε ὡς μία ἄκρως φανατική μορ-
φή προσηλώσεως στούς τύπους
τῆς θρησκείας διαφόρων μισαλλο-
δόξων καί ἐπαναστατικῶν ὁμάδων
τοῦ Ἰσλαμικοῦ κόσμου, πού ἀγωνί-
ζονται γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν
παλαιῶν ἰδεωδῶν καί ἀρχῶν τῆς
ἰσλαμικῆς θεοκρατίας ἐφαρμόζον-
τας τόν πυλώνα τοῦ Ἰσλάμ, τόν
ἱερό πόλεμο, (τζιχάντ) καί στήν

σύγχρονη ἐποχή, μέ ἰδεολόγημα
ὅτι ἡ διά τῆς βίας ἐπικράτησι ἀπο-
δεικνύει τήν θεϊκή εὔνοια, χωρί-
ζοντας τόν κόσμο στόν οἶκο τοῦ
Ἰσλάμ καί στόν οἶκο τοῦ πολέμου.
Τό φαινόμενο αὐτό ἀποτελεῖ σύν-
δρομο ἡμιμαθείας καί τυφλῆς προσ -
κολλήσεως μέ τή βία καί τήν ἀπαν-
θρωπιά καί ἀποθαρρύνει τήν ἐλεύ-
θερη συζήτηση καί τόν κριτικό στο-
χασμό, πού ἐλευθερώνουν τό
πνεῦμα καί κάνουν εἰρηνική τήν
καρδιά.

Ὁ Ἰσλαμικός φονταμενταλισμός
ἔχει διάφορα πρόσωπα. Διακρίνε-
ται σ᾽ ἐκείνους πού θέλουν νά τη-
ρήσουν τίς ἀρχές τῆς ἰσλαμικῆς πί-
στεως, ἀλλά δέν υἱοθετοῦν ἄμεσα
τόν ἱερό πόλεμο, καί σ’ ἐκείνους
(σαλαφιστές) πού ἔχουν μία ἄκαμ-
πτη, ὁλοκληρωτική καί ἀδιάλλακτη
προσήλωση στίς θεμελιώδεις
ἀρχές τῆς μουσουλμανικῆς θρη-
σκείας, ἡ ὁποία προβλέπει μέ πολ-
λές σοῦρες τοῦ Κορανίου τόν λε-
γόμενο «Ἱερό Πόλεμο» σάν τρόπο
ἐπικρατήσεώς της. Οἱ φονταμεντα-
λιστές αὐτοί εἶναι κλειστές θρη-
σκευτικές καί πολιτικές κινήσεις μέ
ἑνιαῖο πρόγραμμα καί ἀκραῖες θέ-
σεις. Οἱ ὀπαδοί τους δίνουν λίγο
χῶρο στόν ἀνθρώπινο λόγο, προσ -
κολλῶνται στήν κατά γράμμα
ἑρμηνεία τοῦ ἀντιφατικοῦ συμπι-
λήματος τοῦ Κορανίου καί τῶν πα-
ραδόσεων τοῦ Μωάμεθ (sunna,
hadîth) πού ἑπτά αἰῶνες μετά τήν
ἔλευση τοῦ Μεσσία, τήν ὁποία ἀπο-
δέχεται πλήρως τό Κοράνιο καί τό
σωτηριῶδες κήρυγμά Του ἐμφανί-
ζεται, γιά νά ἀλλοιώσει πλήρως τό
κήρυγμα τοῦ Μεσσία, δέν ἐπιτρέ-
πουν καμμία ἑρμηνεία τῆς κορα-
νικῆς χρησμολογίας καί ἀπορρί-
πτουν τελείως κάθε νεωτερισμό
καί κάθε μορφή ἐκκοσμικεύσεως
τῆς μουσουλμανικῆς κοινωνίας.
Κύριο αἴτημά τους εἶναι ἡ ἐπιστρο-
φή στίς παλιές μορφές τοῦ ἰσλαμι-
κοῦ νόμου (sharî‘ah) καί ἡ δημιουρ-
γία ἑνός θεοκρατικοῦ ἰσλαμικοῦ
κράτους, πού θά ρυθμίζεται τελεί-
ως ἀπό τόν ἰσλαμικό νόμο. Πέραν
τούτου τονίζουν τήν ἰσλαμική
ἀδελφότητα καί τήν ἰσότητα ὅλων
τῶν μουσουλμάνων. Γιά τόν διάλο-
γο δέν ἐνδιαφέρονται σχεδόν κα-
θόλου. Κύρια θέση τοῦ ἰσλαμικοῦ
φονταμενταλισμοῦ πρός τήν Δύση
εἶναι ἡ ἀπέχθεια πρός κάθε τί τό
δυτικό. Ἀκραῖοι φονταμενταλιστές
κατηγοροῦν τή Δύση ὅτι συνωμο-
τεῖ κατά τοῦ Ἰσλάμ καί ἐπιδιώκει
τήν καταστροφή του.

Οἱ συνεχιζόμενες ἐκκαθαρίσεις
χριστιανικῶν πληθυσμῶν ὑπό τοῦ
φονταμενταλιστικοῦ Ἰσλάμ, πού
ἀποτελεῖ ἐπιβίωση καί τῆς δεινῆς
αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ εἰς τήν
Μ. Ἀνατολήν καί τήν Β. Ἀφρικήν
καί δή στίς χῶρες τῆς Συρίας, τοῦ
Ἰράκ, τοῦ Σουδάν, τῆς Αἰγύπτου καί
τῆς Λιβύης, μέ τρομακτικές ἐγκλη-
ματικές ἐνέργειες ἀποκεφαλισμῶν,
σταυρώσεων, ἀνασκολοπίσεων καί
πολυωδύνων βασάνων, καθιστοῦν
ἁπτά τά μαρτύρια τῶν πρώτων χρι-
στιανικῶν χρόνων καί διακηρύσ-
σουν παγκοσμίως ὅτι οἱ στόν ἀπο-
καλυφθέντα Θεόν Λόγον πι-
στεύοντες διακρατοῦν τῆς ἐλευ-
θερίας καί ἀξιοπρεπείας των, μή
προδίδοντες τήν ἀποκάλυψη τοῦ
αἰωνίου Θεοῦ, προτιμῶντες τήν
ἀπώλεια τῆς κατά σάρκαν βιοτῆς
των.

Το Σιωνιστικόν Λόμπυ
Εὐθύνη γιά τό συνεχιζόμενο

αὐτό διεθνές καί διαρκές ἔγκλημα
ἐκριζώσεως τῶν γηγενῶν χριστια-
νικῶν πληθυσμῶν ἀπό τίς πατρογο-
νικές τους ἑστίες ἔχει τό σκοτεινό
Σιωνιστικό λόμπυ πού κυβερνᾶ τίς
Η.Π.Α. καί οἱ εὔχρηστοι καί εὐεπί-
φοροι σέ κάθε εἴδους καταδολίευ-
ση δυτικοί σύμμαχοί του, πού γκρέ-
μισαν μέ τήν περιλάλητη «Ἀραβική
Ἄνοιξη» μέ τήν συνέργεια καί τοῦ
Σουνιτικοῦ μπλόγκ (Σαουδική Ἀρα-
βία, Κατάρ, Τουρκία) τά κοσμικά
καθεστῶτα καί παρέδωσαν τίς
χῶρες αὐτές, καθώς καί ἄλλες τῆς
ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς στόν παρα-
νοϊκό Ἰσλαμισμό, πού ἀποκεφαλίζει
ἀνθρώπους στό ὄνομα τοῦ Δημι-
ουργοῦ ἀπό ἀγάπη τῶν τρισεκα-
τομμυρίων γαλαξιῶν, Ἰσλαμισμοῦ,
ὁ ὁποῖος δείχνει τό εἰδεχθές του
πρόσωπο, ὄχι ἀσφαλῶς ὅταν εἶναι
μειοψηφία, ἀλλά ὅταν αἰσθάνεται
δυνατός νά ἐπιβάλλει τήν ἰδεολη-
ψία τῆς Σαρίας καί τό πολιτικο-
στρατιωτικοθρησκευτικό του μον-
τέλο. Ἀποδεικνύεται πασίδηλα γιά
μιά ἀκόμα φορά καί μέ τό ἰδεολό-
γημα τοῦ ἀνακηρυχθέντος «Χαλι-
φάτου» τῆς ISIS καί τίς θηριωδίες
τῶν Τζιχαντιστῶν, πού ἑδράζονται
στήν Ἰσλαμική «Θεολογία» τοῦ Κο-
ρανίου καί τήν παράδοση Οὔμας,
ὅτι τό Ἰσλάμ δέν εἶναι θρησκεία
ἀνεκτή κατά τό Εὐρωπαϊκό κεκτη-
μένο καί τίς ἀρχές τῶν Κρατῶν Δι-
καίου, διότι ἀρνεῖται καί στοχοποιεῖ
θανάσιμα τήν ἄρνησή του καί ἑπο-
μένως εἶναι ἔννοιες ἀσύμβατες μέ
τό Ἰσλάμ καί ἡ Δημοκρατία καί ἡ
Ἀνεξιθρησκία καί ἡ ἀνεκτικότητα
πρός τήν ἑτερότητα. Δυστυχῶς οἱ
«χρήσιμοι ἠλίθιοι» τῶν Δυτικῶν
χωρῶν καί τῆς χώρας μας θεω-
ροῦσαν ὡς διαχειρίσιμο μέγεθος
τό Ἰσλάμ καί ὡς ἐνδεχόμενο συν -
εργό τους γιά τήν ἀπομείωση τῆς
Χριστιανικῆς Εὐρωπαϊκῆς ἰδιοπρο-
σωπίας. Τώρα πού ξύπνησαν βλέ-
πουν τό θηρίο «Κράκεν» νά
βρυχᾶται καί νά ὠρύεται καί νά κα-
τασπαράζει χιλιάδες θύματα. Τά
διαδραματιζόμενα, στίς χῶρες πει-
ραματισμοῦ τῆς Δύσης, πού παρα-
δίδονται στήν Ἰσλαμική λαίλαπα,
ἀποδεικνύουν καί στόν πλέον
ἀφελῆ ὅτι ἐλευθερία, ἀνεξιθρη-
σκία, εὐρωπαϊκό κεκτημένο, ἀνε-
κτικότητα καί Ἰσλάμ δέν ἔχουν
καμμία δυνατότητα συνυπάρξεως,
καί μόνο ἀργυρώνητοι, χειραγω-
γούμενοι καί ἐξωνημένοι κάλαμοι
μποροῦν νά ὑποστηρίξουν τό ἀντί-
θετο. Τήν ἰδία στιγμή ἀνόσιες πολι-
τικές δυνάμεις θέλουν νά θεσμο-
θετήσουν τό Ἰσλάμ καί στήν χώρα
μας μέ χειραγωγούμενες δικαστι-
κές ἀποφάσεις πρόδηλα ἀντισυν-
ταγματικές, πού ἐκθέτουν ἀνεπα-

νόρθωτα καί τούς ἐντολεῖς καί
τούς διατάκτες τους, ὅπως ἡ προσ -
φάτως ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις τῆς
Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ γιά τό τέμε-
νος στόν Βοτανικό, πού πρόδηλα
παραβιάζει τίς συνταγματικές
ἀρχές τῆς ἰσότητας καί τῆς ἀναλο-
γικότητας καθώς καί τῆς προστα-
σίας τῶν περιβαλλοντικῶν συν-
θηκῶν, μέ ἀπώτερο στόχο τήν
οὐδετερόθρησκη Πολιτεία (τήν
Λαϊσιτέ).

Ὁ διορισμός Ἰμάμηδων
Ἀναφέρουμε ὡς παραδείγματα

α) τόν διορισμό ἀπό τήν κυβέρνη-
ση 250 Ἰμάμηδων, ἱεροδιδασκάλων
τοῦ Κορανίου, στή Θράκη,  τή  στι -
 γμή πού ἀπαγόρευσε τήν χειροτο-
νία καί μισθοδοσία νέων κληρικῶν,
β) τήν ἵδρυση κατεύθυνσης Ἰσλα-
μικῶν ἀντιτριαδικῶν σπουδῶν στό
Θεολογικό τμῆμα τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., πού ἀγνοοῦν
τήν ἀληθινή φύσι τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἔχει ἐνσυνείδητη συνείδη-
ση τοῦ ἑαυτοῦ Του δηλ. ἔχει τόν
Λόγο Του καί πνευματοβολεῖ μέ τό
ἐνσυνείδητο Πνεῦμα Του γι’ αὐτό
καί ὁ ἄνθρωπος ἀπείκασμα καί
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἔχει καί αὐτός λό-
γο καί πνεῦμα ὄχι βέβαια ἐνσυνεί-
δητα καί γ) τήν ἀνεξέλεγκτη εἴσο-
δο μουσουλμάνων παρανόμων με-
ταναστῶν.

Ἡ ἵδρυση ἑνός Ἰσλαμικοῦ Κέν-
τρου μέσα στό κέντρο τῆς πόλεως
τῶν Ἀθηνῶν, ὄχι μόνο θά πλήξει
ἀνεπανόρθωτα τή δημόσια τάξη
καί τά χρηστά ἤθη τῆς χώρας, τήν
στιγμή μάλιστα πού τό Κοράνι ἀνα-
γνωρίζει τήν στρατιωτική κατίσχυ-
ση ὡς μέσο ἐπιβολῆς τῶν ἀρχῶν
του, καί στό ὄνομα τοῦ Ἰσλάμ
ἔχουν γίνει ἀπό τό 2001 μέχρι σή-
μερα 17.000 τρομοκρατικές ἐπιθέ-
σεις, ἀλλά θά ἀποτελέσει καί τό
ἐναρκτήριο λάκτισμα μίας σειρᾶς
γεγονότων, πού μέ μαθηματική
ἀκρίβεια θά ὁδηγήσουν στήν ἀπο-
δόμηση τῆς συνοχῆς τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἔθνους, ὡς λαοῦ χριστιανῶν
ὀρθοδόξων. Πρός ἐπίρρωση τοῦ
ἰσχυρισμοῦ αὐτοῦ, ἀρκεῖ νά ἀναλο-
γιστεῖ κανείς τό πλῆγμα, πού θά δέ-
χεται καθημερινά τό χριστιανικό
συναίσθημα τῶν περιοίκων, ἀλλά
καί τῶν διερχομένων Ἑλλήνων,
ὅταν 5 φορές τήν ἡμέρα, εὑρισκό-
μενοι στήν περιοχή τοῦ Βοτανικοῦ,
θά εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ἀκοῦν τό
«κάλεσμα» τοῦ ἰμάμη πρός τούς
μουσουλμάνους γιά προσευχή. Διό-
τι, τότε εὐλόγως θά ἀναρωτηθοῦν,
ἐάν διαβιοῦν στήν Ἑλλάδα ἤ σέ
μουσουλμανική χώρα, καί ἐάν εἶναι
ἐν τέλει ξένοι μέσα στήν ἴδια τους
τήν πατρίδα. Παρέλκει νά ἀναφέρω
ὅτι ἀπαξιώνουμε μέ τόν τρόπο αὐτό
τή θυσία καί τά μαρτύρια τῶν χιλιά-
δων νεομαρτύρων πού μέ τό ἀτίμη-
τό τους αἷμα πότισαν καί διατήρη-
σαν τό δέντρο τῆς ἰδιοπροσωπίας
μας μέσα στούς 5 αἰῶνες τῆς ἰσλα-
μικῆς δουλείας, ὅταν ἀρνούμενοι
τόν βίαιο ἐξισλαμισμό, ἐσφαγιάζον-
το καί ἀπηγχονίζοντο.

Μέ βάση, τέλος, τόν λεγόμενο
«ἀντιρατσιστικό» νόμο τό τέμενος
δέν θά πρέπει νά ἀνεγερθεῖ, διότι
ἀντιβαίνει στήν ἀντιρατσιστική νο-
μοθεσία. Διότι, τό κοράνι, πού θά
διαβάζεται ἐντός τοῦ τεμένους,
περιέχει ρατσιστικά κείμενα, πού
προτρέπουν σέ πράξεις βίας κατά
ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμάδων, δη-
λαδή κατά τῶν Χριστιανῶν, ἄρα καί
καθ’ ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. Ἐπίσης,
ἐντός τοῦ κορανίου εἶναι ξεκάθα-
ρες οἱ ρατσιστικές ἀντιλήψεις ἀπέ-
ναντι στίς γυναῖκες.

Τέμενος καί Κοράνιον
Σχετικά μέ τήν ἐξαγγελία δημι-

ουργίας Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν στό Θεολογικό Τμήμα
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ,
διερωτώμαστε, ἐφ’ ὅσον εἶναι δε-
δομένο ὅτι δέν ἀγνοεῖται ὁ ἀντι-
τριαδισμός τοῦ Ἰσλάμ, οὔτε
ἀσφαλῶς οἱ θέσεις του κατά τοῦ
Θεανθρωπίνου προσώπου τοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ Ὁποίου ἀρνεῖται τήν
θεία φύσι, μέ τίς ὁποῖες σαφῶς
ἐπαναλαμβάνεται ἡ κατεγνωσμένη
ἀντιτριαδική αἱρετική διδασκαλία
τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου ἀπό τόν
κοινό ὑποβολέα Ἀρείου καί Μωά-
μεθ, τόν Ἀρχέκακο καί βύθιο δρά-
κοντα, μέ τί συνείδηση εἰσηγοῦνται
κάτι τόσο φρικτό καί ἀποτρόπαιο
στήν χώρα, τῆς ὁποίας τό προοίμιο
τοῦ Συντάγματος ἄρχεται μέ τήν
ἐπίκληση τοῦ Παναγίου Ὀνόματος
τοῦ Παναχράντου Τριαδικοῦ Θεοῦ;

Ἡ λαθρομετανάστευσις
Ἡ πλημμυρίδα, τέλος, τῶν ἰσλα-

μιστῶν μεταναστῶν, θά μεταβάλ-
λει τήν ἐθνοτική σύσταση τοῦ τό-
που, ὅπως εἶχε προβάλλει ὁ Πρωθ -
υπουργός τῆς Τουρκίας Τουργ-
κούτ Ὀζάλ καί θά ὁδηγήσει στήν
οὐδετερόθρησκη Πολιτεία, ἐφαρ-
μόζοντας τήν τακτική τοῦ ἀποστα-
λέντος ἀπό τήν Ὑψηλή Πύλη νά κα-
ταπνίξει τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821,
Τουρκοαιγυπτίου Ἰμπραήμ Πασᾶ,
πού σχεδίαζε νά ἀλλοιώσει τήν δη-
μογραφική σύνθεση τῆς Ἑλλάδος
μεταφέροντας φελλάχους ἀπό τήν
Αἴγυπτο φτιάχνοντας, ὅπως ἔλεγε,
«νέα ράτσα».

Μέ ἀφορμή, λοιπόν, τήν γενικό-
τερη τάση διείσδυσης τοῦ Ἰσλάμ
στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική κοι-
νωνία, πού ἔχει ὡς στόχο τήν ἰσλα-
μοποίηση τῆς Ἑλλάδος, μᾶς ἔρχε-
ται στό νοῦ μιά πρόβλεψη, πού βά-
σει τῶν διαδραματιζομένων τό τε-
λευταῖο χρονικό διάστημα, δέν
ἀπέχει καί πολύ ἀπό τό νά πραγμα-
τοποιηθεῖ. Ὅλα τά ἀνωτέρω, δυσ -
τυχῶς γιά μᾶς τούς Ἑλληνορθοδό-
ξους, ἐπιβεβαιώνουν τά ὅσα ἔγρα-
φε στό βιβλίο του, μέ τίτλο: «Ἡ
σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν», ὁ
Ἀμερικανός πράκτορας τῆς CIA Σά-
μουελ Χάντιγκτον. Προέβλεψε γιά
τήν Ἑλλάδα ὅτι ἡ Χώρα μας δέν θά
ἀνήκει οὔτε στή Ρωσία (Ἀνατολή),
οὔτε στή Δύση μέ τήν εὐρεῖα
ἔννοια, ἀλλά θά καταστεῖ «Ἰσλα-
μορθόδοξος». Στήν Ἑλλάδα δέν θά
ἐπικρατήσει οὔτε ἡ Ὀρθοδοξία,
οὔτε τό Ἰσλάμ, ἀλλά τό CHRISLAM,

ἕνα μεῖγμα δηλ. Χριστιανισμοῦ καί
Ἰσλάμ. Ὁ ὅρος μπορεῖ νά φαίνεται
παράξενος, ἀλλά τώρα ἀρχίζει νά
ἀποκαλύπτεται μέ ὅλα τά παραπά-
νω φαινόμενα.
Γ) O ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ὅπως γίνεται κατανοητό, μέ

ὅλο τόν παραπάνω σχεδιασμό γίνε-
ται ἐφικτός καί ἤδη συντελεῖται ὁ
ἀποχριστιανισμός τῆς Εὐρώπης.
Πρίν, ὅμως, προχωρήσουμε στήν
ἐξέταση αὐτοῦ τοῦ τελευταίου
σκέλους τοῦ θέματός μας, ὀφεί-
λουμε πρῶτα νά ρωτήσουμε : «Ἀπό
ποιούς ἀποτελεῖται ὁ δυτικός κό-
σμος; Τί εἶναι ἡ Εὐρώπη»; Ἡ Εὐρώ-
πη εἶναι ὁ Πάπας καί ὁ Λούθηρος.
Οἱ αἱρετικές παρασυναγωγές τοῦ
Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντι-
σμοῦ κυριαρχοῦν στή Δύση, στόν
δυτικό κόσμο. Ὁ Παπισμός, μετά
τήν ἀποκοπή του ἀπό τήν Ὀρθόδο-
ξο Καθολική Ἐκκλησία, ὑπέκυψε
στούς τρεῖς πειρασμούς, τούς
ὁποίους νίκησε ὁ Θεάνθρωπος Χρι-
στός, κατά τό Εὐαγγέλιο, τόν πει-
ρασμό τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν, τῆς
ἐξουσίας καί τῆς ὑπερηφανείας,
στόν πειρασμό γενικά τῆς ἐκκοσμι-
κεύσεως. Γι’αὐτό καί στή συνέχεια
ἔγινε πηγή ὅλων τῶν σχισμάτων
καί διαιρέσεων στόν δυτικό κόσμο,
πού ἀπέρρευσαν ἀπό τήν προτε-
σταντική μεταρρύθμιση, πού ἐξέ-
φρασε ὁ Μάξ Βέμπερ μέ τό κλασ-
σικό ἀπόφθεγμα: «Εἶσαι πλούσιος;
Εἶσαι ἔνθεος» (!) , ἀλλά καί ὅλων
τῶν παραμορφώσεων τοῦ χριστια-
νικοῦ μηνύματος καί τῶν ἀπογοη-
τεύσεων τῶν ἀνθρώπων τῆς Δύσε-
ως, πού δέν βρῆκαν, οὔτε βρί-
σκουν ἀνάπαυση σ’αὐτόν τόν πα-
ραμορφωμένο, διαστρεβλωμένο
καί νοθευμένο Χριστιανισμό τοῦ
Πάπα, τοῦ Λουθήρου καί τῶν
ἄλλων μεταρρυθμιστῶν. Ὁ Παπι-
σμός καί ὁ Προτεσταντισμός δέν
εἶναι μόνο αἱρέσεις, ἀλλά ἀναιρέ-
σεις καί καθαιρέσεις τῆς ἀληθείας,
παραμορφώσεις, διαστρεβλώσεις
καί νοθεύσεις τοῦ αὐθεντικοῦ βιώ-
ματος τῆς ἐν Χριστῷ Ὀρθοδόξου
πίστεως καί ζωῆς, γι’αὐτό καί εἶναι
οἱ κύριοι ὑπαίτιοι τοῦ ἀποχριστιανι-
σμοῦ καί τοῦ ἀθεϊσμοῦ τῆς Εὐρώ-
πης. Ἄλλωστε, ἡ ἀποχριστιανοποί-
ηση τῆς Εὐρώπης φαίνεται καί ἀπό
τό γεγονός ὅτι ἡ ἴδια ἡ Εὐρώπη στό
Εὐρωπαϊκό της Σύνταγμα ἀπαρνή-
θηκε τίς χριστιανικές της ρίζες,
ἐνῷ εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό ὅτι οἱ
τρεῖς στῦλοι, στούς ὁποίους στηρι-
ζόταν μέχρι πρότινος ἡ Εὐρώπη,
ἦταν α) τό ρωμαϊκό δίκαιο, β) ἡ
κλασσική ἑλληνική φιλοσοφία καί
γ) ὁ Χριστιανισμός.

Ὀ Παπισμός
- Προτεσταντισμός

Ἡ αἱρετική θρησκευτική παρα-
συναγωγή τοῦ Παπισμοῦ μέ τίς
πάμπολλες αἱρέσεις της, ἰδίως μέ
τό Filioque, τό ἀλάθητο, τό παγκό-
σμιο πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ «Πάπα»
Ρώμης, τήν κτιστή Χάρη, τά οἰκο-
νομικά (βλ. τράπεζα τοῦ Βατικα-
νοῦ) καί ἠθικά (βλ. παιδεραστία)
σκάνδαλα καί τήν τελεία ἐκκοσμί-
κευση, πόρρω ἀπέχει τῆς ὀρθοδό-
ξου χριστιανικῆς ταυτότητος.

Παραλλήλως, ἡ αἱρετική θρη-
σκευτική παρασυναγωγή τοῦ Προ-
τεσταντισμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει φθάσει
μέχρις ἀρνήσεως θεμελιωδῶν  δο -
γμάτων τῆς Πίστεως (π.χ. τῆς ἱστο-
ρικότητος τῆς Ἀναστάσεως, τῆς
ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου κ.ἄ.)
καί ἀποδοχῆς ἀντιευαγγελικῶν
ἠθῶν ( π.χ. γάμος ὁμοφυλοφίλων
κ.λπ.), ἐξισώνεται στά πάνελς τοῦ
λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβου-
λίου τῶν Ἐκκλησιῶν» ἤ μᾶλλον
αἱρέσεων μέ τίς ἁγιώτατες Τοπικές
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἡ θεωρία
τῆς «ἀπομυθεύσεως», ἡ «θεολο-
γία» τοῦ «θανάτου τοῦ Θεοῦ», ἡ
χειροτονία γυναικῶν στόν βαθμό
τοῦ πρεσβυτέρου καί τοῦ ἐπισκό-
που, ἡ ἱερολογία τοῦ γάμου ὁμο-
φυλοφίλων, ἀναμφίβολα δέν ἀπο-
τελοῦν στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς
μας ταυτότητος. Πρόσφατα, ὁ ἐπι-
κεφαλῆς τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀγγλι-
κανισμοῦ, λεγόμενος «ἀρχιεπίσκο-
πος» Justin Welby ἀμφισβήτησε τήν
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Προτεσταντι-

σμός ἔχει περιέλθει σέ βαθύτατη
κρίση πίστεως.

Ὁ μακαριστός καθηγούμενος
τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους, ἀρχιμανδρίτης κυρός Γε-
ώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης),
στό βιβλίο του «Ὀρθοδοξία: Ἡ
ἐλπίδα τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης»,
τόνιζε ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος αὐτοσυ-
νειδησία δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά πα-
ρακάμπτωμε τό γεγονός ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία δέν μπορεῖ νά συναπο-
τελεῖ μαζί μέ τόν Δυτικό Χριστιανι-
σμό μία ἑνιαία «χριστιανική ταυτό-
τητα», ἀλλά ἀντιθέτως μᾶς ὑπο-
χρεώνει νά τονίσωμε ὅτι ἡ Ὀρθο-
δοξία εἶναι ἡ λησμονημένη ἀπό τήν
Εὐρώπη πρωτογενής της Πίστις, ἡ
ὁποία πρέπει κάποτε νά ἀποτελέσει
ἐκ νέου τήν χριστιανική της ταυτό-
τητα».

Ἡ «χριστιανική» αὐτή ταυτότητα
τῆς Εὐρώπης πολύ ἀπέχει ἀπό τήν
ἀληθινή χριστιανική ταυτότητα
τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Πρέπει νά
τονισθεῖ μέ κάθε ἔμφασι ὅτι ἀδι-
κεῖται ἡ Εὐρώπη, ὅταν τῆς προσά-
πτουμε μία ταυτότητα, πού δέν
εἶναι ἀληθινά χριστιανική, ἀλλά μό-
νο κατ᾽ ἐπίφασιν. Ἕνας νοσηρός,
ἕνας νοθευμένος Χριστιανισμός,
δέν εἶναι ὁ Χριστιανισμός τῶν κα-
τακομβῶν τῆς Ρώμης, τοῦ ἁγίου
Εἰρηναίου Λουγδούνων, τῶν
Ὀρθοδόξων μοναχῶν τῆς Σκωτίας
καί τῆς Ἰρλανδίας, γενικῶς ὁ Χρι-
στιανισμός τῆς πρώτης χιλιετίας.
Ἕνας νοθευμένος Χριστιανισμός
δέν μπορεῖ νά προστατεύσει τήν
Εὐρώπη ἀπό τήν εἰσβολή μή χρι-
στιανικῶν ἀντιλήψεων καί ἠθῶν
στίς κοινωνίες της.

Εἶναι ἤδη γνωστό ὅτι πολλοί
Εὐρωπαῖοι κουράσθηκαν ἀπό τόν
ξηρό ὀρθολογισμό, νοσταλγοῦν
τόν χαμένο μυστικισμό, καί γι᾽ αὐτό
ἀσπάζονται τόν μουσουλμανισμό,
τόν βουδισμό ἤ τόν ἰνδουϊσμό, πα-
ραδίδονται στόν ἐσωτερισμό ἤ ἐπι-
διώκουν μεταφυσικές ἐμπειρίες σέ
νεοεποχίτικα καί νεοταξικά κινήμα-
τα.

Τό χρέος τῶν ποιμένων
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατέχει

τήν Ἀλήθεια. Στό κέντρο της ἔχει
τόν Χριστό, τόν σωτῆρα τοῦ κό-
σμου, πού προσέλαβε τήν ἀνθρω-
πίνη φύσι, γιατί «τό ἀπρόσληπτο καί
ἀθεράπευτο»κατά τόν μέγα Ἰωάν-
νη τόν Δαμασκηνό. Σ᾽ αὐτήν ὅλα
εἶναι Θεανθρώπινα, γιατί ὅλα, προσ -
φερόμενα στόν Θεάνθρωπο Κύριο,
χαριτώνονται ἀπό τήν ἄκτιστη Χά-
ρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι᾽ αὐτό
μπορεῖ νά ἀναπαύσει τίς ψυχές,
πού ἀναζητοῦν καλοπροαίρετα τήν
ἐλευθερία τους ἀπό τόν ἀσφυκτικό
κλοιό τοῦ ὀρθολογισμοῦ, τοῦ ἐπι-
στημονισμοῦ, τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ
ἰδεαλισμοῦ, τῆς τεχνοκρατίας. Γι᾽
αὐτό δέν πρέπει νά συρθεῖ ἡ Ὀρθο-
δοξία μέσα στήν συγκρητιστική χο-
άνη, δέν πρέπει νά χαθεῖ ἡ ἐλπίς
τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Ὡς Ὀρθόδοξοι ποιμένες καί ὡς
Ὀρθόδοξοι πιστοί ἔχουμε χρέος νά
διαφυλάξουμε τήν ἱερά παρακατα-
θήκη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς
μας. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος παραγγέλλει στούς πρε-
σβυτέρους τῆς Ἐφέσου καί στούς
ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μέχρι σή-
μερα: «Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καί
παντί τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾦ ὑμᾶς τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον ἔθετο ἐπισκό-
πους, ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν
τοῦ Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά
τοῦ ἰδίου αἵματος». Καί ὁ ἴδιος
στόν πιστό λαό τῆς Θεσσαλονίκης,
ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἐκκλησίας :
«Ἀδελφοί, στήκετε καί κρατεῖτε
τάς παραδόσεις, ἅς ἐδιδάχθητε».

Ἡ Γηραιά Ἤπειρος στόν τομέα
τῆς Πίστεως ἔχει ἀστοχήσει. Ἡ λε-
γομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ «Νέα
Τάξις Πραγμάτων» ἀπειλεῖ ἀνοικτά
πλέον τίς εὐρωπαϊκές κοινωνίες μέ
ἀποχριστιανισμό. Δέν εἶναι παρά-
δοξο. Ἡ Εὐρώπη ἔστρεψε τά νῶτα
στόν Χριστό, τόν ἔδιωξε, ὅπως
εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ Ντοστογιέφ-
σκυ στόν Μέγα Ἱεροεξεταστή καί ὁ
Πανάγιος Θεό πού σέβεται ἀπολύ-
τως τήν θεόσδοτη ἐλευθερία μας,
διακριτικά ἀπεχώρησε ἀπό τίς κοι-
νωνίες μας». 

Ἐν ὀνόματι τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὴν 6ην Νοεμβρίου ἡ ἐφη-
μερὶς «δημοκρατία» ἀπεκάλυ-
ψεν ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ δεκαπεν-
ταμελοῦς μαθητικοῦ συμβουλίου
τοῦ δευτέρου ΕΠΑΛ Κατερίνης
ἐζήτησεν ἀπὸ τοὺς καθηγητάς
τὴν ἔπαρσιν τῆς ἑλληνικῆς ση-
μαίας καὶ νὰ ψάλλεται ὁ Ἐθνικὸς
Ὕμνος μίαν φορὰν τὴν ἑβδομά-
δα. Ἀντὶ θετικῆς ἀπαντήσεως
ἔλαβε τριήμερον ἀποβολήν. Τὸ
αἴτημά του προσυπέγραψαν πεν-
τακόσιοι πεντήκοντα μαθηταί.
Τὸ πρωτοσέλιδον κύριον θέμα
τῆς ἐφημερίδος προεκάλεσε με-
γάλας ἀντιδράσεις εἰς μεγάλας
ὁμάδας πληθυσμοῦ. Ἡ ἐφημερὶς
τὴν ἑπομένην, τήν 7ην Νοεμβρί-
ου ἐπανῆλθεν εἰς τὸ θέμα καὶ εἰς
κύριον ἄρθρον της ἔγραψε:

«ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ πρωτοσέλιδο
θέμα τῆς «δημοκρατίας» δείχνει
ξεκάθαρα πόσο γρήγορα μπάζει
νερὰ ὁ κρατικὸς Τιτανικός.

ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στὸ 2ο ΕΠΑΛ.
Κατερίνης εἶναι ἀκόμα μία πράξη
στὸ ἑλληνικὸ δράμα, ὅπου οἱ φο-
ρολογούμενοι πληρώνουν ἀπὸ
τὸ ὑστέρημά τους τοὺς μισθούς,
τὰ προνόμια καὶ τὶς παροχὲς
ἐκείνων ποὺ ἐχθρεύονται τὸ
ἔθνος καὶ ἐπιθυμοῦν διακαῶς νὰ
σβήσουν τὰ ἱστορικὰ ἴχνη μας
καὶ νὰ καταργήσουν τὴν ἀντίλη-
ψη ποὺ ἔχει καθένας ἀπὸ ἐμᾶς
γιὰ τὴν προέλευση καὶ τὸν προ-
ορισμό του.

Η ΓΛΩΣΣΑ, ἡ συλλογικὴ μνή-
μη, ὁ λαός, τὸ ἔδαφος, οἱ πόροι,
τὰ πάντα ὑπὸ αἵρεση καὶ σὲ κα-
τάσταση πολιορκίας. Ἐκεῖνοι

ποὺ προειδοποιοῦσαν ἀπὸ νωρὶς
χλευάστηκαν καὶ κατηγορήθη-
καν ὡς «συνωμοσιολόγοι» καὶ
«ὑπερβολικοί». Μέχρι ποὺ ἡ
πραγματικότητα ξεπέρασε σὲ ζό-
φο ἀκόμα καὶ τὶς πιὸ ἀπαισιόδο-
ξες ἐκτιμήσεις.

ΔΕΝ εἶναι τυχαῖο ποὺ ἀπὸ τὸ
ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων ἀφαιρέθηκε ὁ
προσδιορισμὸς «Ἐθνικῆς», γιὰ
νὰ μὴ ἐπιστρέψει - παρὰ τὶς προ-
εκλογικὲς δεσμεύσεις τοῦ κυ-
βερνῶντος κόμματος.

ΟΥΤΕ εἶναι σύμπτωση ὅτι ἡ
Μαρία Ρεπούση μὲ τὴν κατάπτυ-
στη σύλληψη τοῦ «συνωστι-
σμοῦ» ἀποτελεῖ μία διακομμα-
τικὰ προβεβλημένη παρουσία
στὸν δημόσιο βίο καὶ στὴν ἐκπαί-
δευση.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ τῆς προέλασης
τῶν μισελλήνων ἐντός τῆς Χώ-
ρας μας μπορεῖ νὰ γίνει ἀντι-
ληπτὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἀπάντηση τοῦ
διευθυντῆ τοῦ 2ου ΕΠΑΛ. Κατε-
ρίνης Κυρίλλου, Τσερμπὰκ γιὰ
τὴν ἀποβολὴ τοῦ μαθητῆ μὲ
τίς... παράλογες ἀπαιτήσεις: «Τὸ
συγκεκριμένο θέμα δὲν εἶναι
στὴ δικαιοδοσία τῶν μαθητικῶν
κοινοτήτων, τοὺς δώσαμε μία
ὥρα, γιὰ νὰ τὸ συζητήσουν καὶ
ζητήσαμε νὰ ἀπευθυνθοῦν στὸ
ὑπουργεῖο Παιδείας».

ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ οἱ μα-
θητὲς στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας,
γιὰ νὰ γίνεται ἔπαρση τῆς σημαί-
ας μας καὶ νὰ ἀκοῦν τὸν Ἐθνικὸ
Ὕμνο! Οἱ ἐφιάλτες εἶναι ἐδῶ.
Ἐξουσιάζουν καὶ μᾶς δείχνουν
τί σημαίνει ξενοκρατία...».

Θεσμοθετημένος Ἀνθελληνισμός

Τὸ ὑπουργεῖον α-παιδείας καὶ α-
θρησκείας ὑποβαθμίζει τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν, προωθεῖ τὴν δι-
δασκαλίαν τῆς Ἱστορίας πολλῶν
θρησκειῶν εἰς τὰ σχολεῖα, περιθω-
ριοποιεῖ τοὺς καθηγητάς - θεολό-
γους καὶ συρρικνώνει (συγχωνεύει
ἢ καταργεῖ) σχολεῖα, ἐν ὀνόματι
τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἀλλὰ
ὅταν πρόκειται διά τὴν διδασκα-
λίαν τοῦ Ἰσλάμ, ἐξευρίσκει πόρους
- πιστώσεις. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ
θὰ διαθέση ἐννιακοσίας χιλιάδας
εὐρὼ (ἐκ τοῦ ΕΣΠΑ), διά τὴν ὑπο-
στήριξιν τῆς διδασκαλίας τοῦ Κο-
ρανίου, τὴν ἔκδοσιν νέων διδα-
κτικῶν βιβλίων διά τὴν ἐνίσχυσιν
τοῦ μαθήματος ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνα-
βάθμισιν τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων
τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θράκης.
Παραθέτομεν ἀναλυτικῶς τὸ πρό-
γραμμα μὲ τὰς δράσεις τοῦ ὑπουρ-
γείου Παιδείας διά τὴν στήριξιν
τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου, ὡς
τοῦτο παρουσίασεν ὁ κ. Καλόγη-
ρος Βασίλειος ἀπὸ τὸν διαδι-
κτυακὸν ἱστότοπον «news.gr». 

«Ἐκπόνηση προγραμμάτων σπου -
 δῶν καὶ συγγραφὴ διδακτικῶν βι-
βλίων.

Ἡ Δράση θὰ περιλαμβάνει τὴν
ἐκπόνηση προγραμμάτων σπου δῶν
καὶ συγγραφὴ διδακτικῶν βιβλίων
Γυμνασίου καὶ Λυκείου Ἱεροσπου-
δαστηρίου ἐκπόνηση προγραμμά-
των σπουδῶν καὶ συγγραφὴ διδα-
κτικῶν βιβλίων διδασκαλίας τοῦ Ἱ.
Κορανίου στοὺς Μουσουλμανόπαι-
δες μαθητὲς τῶν δημοσίων σχολεί-
ων τῆς Θράκης καὶ ἀπόδοση τοῦ πε-
ριεχομένου, τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν
ὅρων (ὑπομνηματισμὸς) τοῦ Ἱ. Κο-
ρανίου στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ
διδακτικοὺς σκοπούς.

Τὰ προγράμματα σπουδῶν θὰ
εἶναι προγράμματα ἀνοικτὰ καὶ
εὐέλικτα καὶ ὁ διδάσκων θὰ μπορεῖ
νὰ ὀργανώσει τὴ μαθησιακὴ διαδι-
κασία, χρησιμοποιώντας ποικίλα δι-
δακτικὰ ὑλικὰ καὶ στρατηγικὲς μά-
θησης. Τὰ συνακόλουθα διδακτικὰ
βιβλία θὰ ἐμπεριέχουν διδακτικὰ
στοιχεῖα καὶ ὑλικά, τὰ ὁποῖα θὰ
εὐνοοῦν τὴν πολυτροπική, διερευ-
νητικὴ καὶ συνεργατικὴ διαδικασία
καὶ θὰ προωθοῦν τὴν κοινότητα
μάθησης.

Στόχος τῆς Δράσης εἶναι ἐπίσης
ἡ ἀνάπτυξη προγραμμάτων σπου -
δῶν καὶ ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ γιὰ
τὴν ὑποστήριξη τῆς ἐνίσχυσης τῆς
Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας γιὰ τοὺς
μαθητὲς μέλη τῆς μουσουλμα-
νικῆς μειονότητας, ποὺ φοιτοῦν
στὰ μουσουλμανικὰ Ἱεροσπουδα-
στήρια τῆς Θράκης.

Ἐνδεικτικὰ γιὰ τὰ Ἱεροσπουδα-
στήρια, τὰ προγράμματα σπουδῶν,
ποὺ θὰ ἐκπονηθοῦν καὶ τὰ διδα-
κτικὰ βιβλία, ποὺ θὰ συγγραφοῦν
θὰ ἀφοροῦν γνωστικὰ ἀντικείμενα
ὅπως τὰ κάτωθι:

Α. Γυμνάσιο Ἱεροσπουδαστηρί-
ου: Ἑρμηνεία Ἰσλαμικοῦ Δικαίου, Ἱ.
Κοράνιο (Ἱστορία Ἱ. Κορανίου),
Ἀραβική, Τουρκική, Θεμελιώδεις
Ἀρχὲς τοῦ Ἰσλὰμ (Ἀκαήντ), Ἐνι-
σχυτικὴ Διδασκαλία Ἑλληνικῆς
Γλώσσας κ.ἄ.

Β. Λύκειο Ἱεροσπουδαστηρίου:
Ἀραβικὴ Γλώσσα, Τουρκικὴ Γλώσ-
σα, Περσικὴ Γραμματεία, Λόγοι

τοῦ Προφήτη, Ἱστορία τῶν Θρη-
σκειῶν, Ἐνισχυτικὴ Διδασκαλία
Ἑλληνικῆς Γλώσσας κ.ἄ.

Γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Ἱ. Κορανί-
ου στοὺς Μουσουλμανόπαιδες μα-
θητὲς τῶν δημοσίων σχολείων τῆς
Θράκης, θὰ ἀναπτυχθοῦν προ-
γράμματα σπουδῶν καὶ διδακτικὰ
βιβλία.

Στὶς Δράσεις συμπεριλαμβάνε-
ται καὶ ἡ ἐπιμόρφωση τῶν Ἱεροδι-
δασκάλων στὴν παιδαγωγικὴ χρή-
ση καὶ ἀξιοποίηση τῶν προγραμμά-
των σπουδῶν καὶ τῶν διδακτικῶν
βιβλίων. Σκοπὸς τῆς ἐπιμόρφωσης
εἶναι ἡ ὀρθὴ παιδαγωγικὰ καὶ ἐπι-
στημονικὰ χρήση καὶ ἀξιοποίηση
τῶν προγραμμάτων σπουδῶν καὶ
τῶν συναφῶν διδακτικῶν βιβλίων,
καθὼς καὶ ἡ παροχὴ Διδακτικῶν
Ὁδηγιῶν, δειγματικῶν διδασκα-
λιῶν, σεναρίων μαθήματος καὶ
ἄλλων πρόσφορων μέσων γιὰ τὴν
εὐαισθητοποίηση ἐνημέρωση καὶ
πρόσληψη τῶν νέων παιδαγωγικῶν
ἐργαλείων.

Ὅπως ἀναφέρεται στὸ Φυσικὸ
ἀντικείμενο τῆς Πράξης ἡ θρη-
σκευτικὴ ἐκπαίδευση τῶν μα-
θητῶν, ποὺ εἶναι μέλη τῆς μου-
σουλμανικῆς μειονότητας τῆς
Θράκης στὰ Ἱεροσπουδαστήρια
Κομοτηνῆς καὶ Ἐχίνου δὲν διαθέ-
τει προγράμματα σπουδῶν γιὰ τὰ
μαθήματα θρησκευτικῆς μουσουλ-
μανικῆς ἐξειδίκευσης. Ἡ ἀνάπτυξη
προγραμμάτων σπουδῶν καὶ συν -
αφῶν διδακτικῶν βιβλίων θὰ συν-
τελέσει σὲ μία οὐσιαστικὴ καὶ ἐκ
βάθρων ἀναβάθμιση τοῦ περιεχο-
μένου, τῆς ποιότητας καὶ τῶν παι-
δαγωγικῶν ὑποδομῶν τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐκπαίδευσης τῶν μα-
θητῶν, ποὺ εἶναι μέλη τῆς μου-
σουλμανικῆς μειονότητας τῆς
Θράκης. Ἡ ἀναβάθμιση αὐτὴ θὰ
καταστήσει τὴν Ἑλλάδα πρωτοπό-
ρα σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο σὲ θέμα-
τα διαχείρισης τῆς μουσουλμα-
νικῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης,
ἐνῶ συγχρόνως εἶναι ἀπολύτως
σύμφωνη μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὶς
εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες.

Γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ μαθήματος
τοῦ Ἱ. Κορανίου ἀπαιτεῖται ἡ σύν-
ταξη νέων διδακτικῶν βιβλίων, τὰ
ὁποῖα σὲ ἀπόλυτη συμφωνία μὲ τὶς
μουσουλμανικὲς διδασκαλίες θὰ
προωθοῦν εὐρύτερα ζητήματα εἰ -
ρηνικῆς συνύπαρξης, ἠθικῆς, προ-
στασίας τοῦ περιβάλλοντος, κα -
θὼς καὶ ἄλλα διαπολιτισμικά, δια-
θρησκειακά, διαθεματικὰ καὶ παι-
δαγωγικὰ ζητήματα.

Τὰ προγράμματα σπουδῶν καὶ τὰ
νέα διδακτικὰ βιβλία καὶ ὑλικὰ θὰ
ἐμπεριέχουν παιδαγωγικὰ καὶ θρη-
σκευτικὰ στοιχεῖα μὲ βάση τὸ Ἱ.
Κοράνιο καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς θρη-
σκείας τοῦ Ἰσλάμ, κατάλληλα ἀνα-
πλαισιωμένα στὴν πραγματικότητα
τῶν μουσουλμανικῶν Ἱεροσπου-
δαστηρίων. Κάθε προτεινόμενο
μάθημα εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναπτυ -
χθεῖ σὲ ἕνα ρεαλιστικὸ πρόγραμμα
σπουδῶν μὲ στόχο νὰ εἰσαγάγει
τοὺς Μουσουλμάνους μαθητὲς/
τριες σὲ ἕνα συμμετοχικὸ καὶ δη-
μιουργικὸ τρόπο σπουδῆς καὶ μά-
θησης, χωρὶς νὰ ἐξαντλεῖ τὴ μαθη-
σιακὴ διαδικασία σὲ μία τυπικὴ καὶ
μετωπικὴ διδασκαλία καὶ ἐκμάθηση
θεμάτων ἐκτὸς ἐὰν αὐτὸ ἀπαι-
τεῖται ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τοῦ μαθήματος».

Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὑποβαθμίζεται,
ἀλλὰ ἡ διδασκαλία τοῦ Κορανίου ἀναβαθμίζεται
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Εἰς τήν Κύπρον Ἀττίλας, εἰς τήν Θεσσαλονίκην  Ἰσλαμικαί Σπουδαί!
κάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων, δια-
μαρτυριῶν καὶ ὀξύτατη κριτική.  Ἀνα-
φέρουμε ἐνδεικτικὰ τὰ παρακάτω:
Ἄνθιμος: «Θὰ χυθῆ αἷμα 
μὲ τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν 

Σπουδῶν στὸ ΑΠΘ».
Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης

Θεσσαλονίκης Κύριος Κύριος Ἄνθι-
μος εἶναι ἰδιαίτερα ἀρνητικός, ἄκρως
προβληματισμένος καὶ ἐξαιρετικὰ
καὶ κατηγορηματικὰ ἀντίθετος καὶ
ἀπορρίπτει κάθε σκέψη καὶ κάθε συ-
ζήτηση γιὰ τὸ θέμα ποὺ προέκυψε.
Συνεχῶς ἀπὸ Ἄμβωνος, ἀλλὰ καὶ
στὸν Τύπο (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τῆς 13ης
Μαΐου 2014 κλπ.) καὶ μὲ τὴ γνωστὴ
μαχητικότητα καὶ τὸ Ὀρθόδοξο Φρό-
νημα ποὺ τὸν διακρίνει διακηρύσσει:

«Θὰ χυθεῖ αἷμα ἂν γίνει τὸ τμῆμα
Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ». Καταγγέλλει δὲ ὅτι
«παράνομοι μετανάστες –ὀπαδοὶ πα-
ραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων
ἔρχονται κρυφὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ
δροῦν σὲ βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας».
Καὶ μὲ ἔμφαση καὶ μὲ κατηγορημα-
τικὸ τρόπο τονίζει ὅτι «σὲ καμιὰ πε-
ρίπτωση δὲ θέλουμε τὸ Ἰσλὰμ μέσα
στὸ Πανεπιστήμιο, διότι ἐκεῖ μετὰ
ταῦτα θὰ χυθεῖ αἷμα. Δὲν βλέπετε τί
συμβαίνει σὲ ὅλο τὸν κόσμο; Κι ἐγὼ
ποὺ ἀντιδρῶ κινδυνεύω, ἀλλὰ δὲν μὲ
ἐνδιαφέρει. Δὲν πρέπει νὰ λειτουρ-
γήσει τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν
στὴ Θεσσαλονίκη καὶ εἰδικὰ στὴν
Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ
ΑΠΘ. Βοηθεῖστε ὅλοι νὰ μὴ ἐπιτρέ-
ψουμε τὴ λειτουργία τοῦ τμήματος.
Ἀναμένω ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους νὰ
ἀνακαλέσουν τὴν ἀπόφαση ποὺ ἔλα-
βαν σχετικὰ μὲ τὴ σύσταση καὶ τὴ
λειτουργία τοῦ συγκεκριμένου τμή-
ματος». Ἀκόμη ὁ Κύριος Ἄνθιμος
κατήγγειλε ὅτι «ὑπάρχει εἰδικὴ κα-
τηγορία παράνομων μεταναστῶν
ποὺ ἔρχονται κρυφὰ στὴν Ἑλλάδα
μὲ σκοπὸ τὴ σύσταση ξένων θρη-
σκευτικῶν πυρήνων. Εἶναι φορεῖς
νέων ἰδεῶν, παραθρησκευτικῶν καὶ
δροῦν ἐναντίον τῆς Πίστης καὶ τῆς
Πατρίδας μας καὶ ἔρχονται, γιὰ νὰ
ἀναπτυχθοῦν στὴν Ἑλλάδα». Ὁ Κύ-
ριος Ἄνθιμος συνεχῶς καὶ διαρκῶς
ἐπισημαίνει τὸν κίνδυνο ποὺ ἀπορ-
ρέει ἀπὸ τοὺς ἐξτρεμιστὲς Ἰσλα-
μιστὲς καὶ τονίζει μὲ νόημα: «Δὲν πι-
στεύουμε σὲ καμιὰ ὑπόσχεση ἀπὸ
ἐκεῖ, σὲ καμιὰ βούληση καὶ σὲ κανέ-
να λόγο διπλωματίας. Κανεὶς δὲν ξέ-
ρει τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ἐξωτε-
ρικὴ εἰκόνα τῶν γειτονικῶν λαῶν
μας, ποὺ ἀνήκουν στὸ Ἰσλάμ. Ὅλοι
αὐτοὶ διδάσκονται νὰ φονεύσουν
τὸν ἀντίπαλό τους, ἂν δὲν προσχω-
ρήσει στὴ θρησκεία τους. Ἂς ἐλπί-
σουμε νὰ ἐπικρατήσει ἡ Εἰρήνη καὶ
νὰ ἐξουδετερωθοῦν τὰ σχέδια τῶν
Ἰσλαμιστῶν».

Ἀκόμη ἐπισημαίνουμε ὅτι ὑπὸ τὴν
προεδρεία τοῦ Παναγιωτάτου Κυρί-
ου Κυρίου Ἀνθίμου συνῆλθε τὴν 18η
Ἰανουαρίου 2014 ἡ Τακτικὴ μηνιαία
Σύναξη τῶν Ἐφημερίων της Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ
παμψηφεὶ καὶ ὁμοφώνως εἶπε ΟΧΙ
στὴν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς
Θεσσαλονίκης. Στὸ σχετικὸ Ψήφι-
σμά της ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς
ἀξιόλογα καὶ σημαντικά:

Α.-Ἀπορρίπτουμε ἄμεσα, ἀπόλυτα
καὶ κατηγορηματικὰ τὴν ἰδέα καὶ τὴν
προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται, γιὰ
νὰ ἱδρυθεῖ τμῆμα ἢ κατεύθυνση
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θε-
ολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Φρίττουν ὅσοι Θεσσαλο-
νικεῖς ἄκουσαν μία τέτοια πρόθε-
ση…

Β.-Διακηρύσσουμε  ὅτι οἱ συνέπει-
ες ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἰσλὰμ σὲ
Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες καὶ σὲ Χῶρες
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔχει δημιουρ-
γήσει παντοῦ προβλήματα συγκρού-
σεων καὶ ἀναμετρήσεων καὶ κατα-
στροφῶν, ποὺ καθημερινῶς δημοσι-
εύονται στὰ ΜΜΕ καὶ στὸν Τύπο καὶ
δηλώνουμε ὅτι δὲν ἔχουμε καμία
ἀντιδικία ἢ ἐχθρότητα μὲ τὴν θρη-
σκεία τοῦ Ἰσλάμ, ἀλλ’ ὄχι καὶ νὰ εἰσα-
γάγουν κάποιοι στὰ δώματα τῆς Χρι-
στιανικῆς Ὀρθοδοξίας τὸ περιεχό-
μενο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.

Γ.-Ὑπενθυμίζουμε στοὺς παρά-
γοντες τοῦ τόπου μας ὅτι οἱ ἁρμόδι-
οι τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Κωνσταντινούπο-
λη ἐπὶ σαράντα χρόνια ἐμπαίζουν τὸ
Πατριαρχεῖο μας καὶ τοὺς ἐναπομεί-
ναντες Χριστιανοὺς, γιὰ νὰ δοθεῖ
ἄδεια ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐνῶ μερι-
κοὶ ἐδῶ θέλουν νὰ ἀνοίξουν τὶς κερ-
κόπορτες, γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ τὸ
Ἰσλὰμ στὸ ἱστορικὸ Ἀριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο καὶ στὴ Χριστιανικὴ
Θεσσαλονίκη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ 
εἶναι ἀναρμοδία 

διὰ ὀργάνωσιν Σπουδῶν 
ἄλλων θρησκειῶν

Μὲ τὴν ἵδρυση Τμήματος Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στὸ ΑΠΘ ἀλλοιώνε-
ται ὁ χαρακτήρας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς ποὺ εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀναρ-
μόδια γιὰ τὴν ὀργάνωση προγραμ-
μάτων σπουδῶν ἄλλων θρησκειῶν.
Γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους ἡ Συνέλευση
τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ποὺ
συνῆλθε τὴν 26η Μαρτίου 2014 σὲ
τακτικὴ Συνεδρίαση, συζήτησε τὸ
ὅλο θέμα καὶ παμψηφεὶ καὶ ὁμόφωνα
προέβη καὶ στὶς ἑξῆς βαρυσήμαντες
διαπιστώσεις ποὺ ἀπέστειλε μὲ τὸ ὑπ’
ἀριθμ. πρωτ. 824 Ἔγγραφό της στὸν
τότε Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρη-
σκευμάτων κ. Κωνσταντῖνο Ἀρβανι-
τόπουλο, στὸν Πρύτανη τοῦ ΑΠΘ
Καθηγητή κ. Ἰωάννη Μυλόπουλο,
τὴν Ἀντιπρύτανη Ἀκαδημαϊκῶν Ὑπο-
θέσεων καὶ Προσωπικοῦ Καθηγήτρια
κ. Δέσπω Λιάλιου, τὸν Κοσμήτορα
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ Καθη-
γητὴ κ. Μιχαὴλ Τρίτο, τὴν Ἱερὰ Σύν -
οδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, τὸν Παναγιώτατο Μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης Κύριο

Ἄνθιμο:
1.- Ἡ αὐτοτελὴς γνωστικὴ περιοχὴ

ποὺ θεραπεύει ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ
τοῦ ΑΠΘ καὶ τὰ δύο Τμήματά της,
ἀπὸ τῆς συστάσεώς τους εἶναι οἱ
σπουδὲς στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία
ἢ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Ὀρθοδόξου Θεο-
λογίας σπουδὴ τοῦ φαινομένου τῆς
Θρησκείας καὶ τοῦ Χριστιανικοῦ Πο-
λιτισμοῦ, ἢ τοῦ Πολιτισμοῦ γενικό-
τερα, σύμφωνα μὲ τὰ Προγράμματα
Προπτυχιακῶν καὶ Μεταπτυχιακῶν
Σπουδῶν ἀμφοτέρων τῶν Τμημάτων
της, κατὰ τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 4009
καὶ τοῦ Π.Δ. 98/2013. Ἑπομένως μὲ
τὴν ἀπόφαση ἵδρυσης Εἰσαγωγικῆς
Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν
Σπου δῶν ἀλλοιώνεται ὁ μέχρι τώρα
χαρακτήρας τῆς Σχολῆς καὶ ἡ ἀκα-
δημαϊκή της ἀντιστοίχηση μὲ τὰ
διεθνῶς κρατοῦντα. 

2.- Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ κατὰ τὸ
ἐπιστημονικό της περιεχόμενο καὶ τὸ
σκοπὸ ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας της
εἶναι ἐπιστημολογικὰ ἀναρμόδια γιὰ
τὴν ὀργάνωση προγραμμάτων
σπουδῶν ἄλλων θρησκειῶν. Πολὺ
περισσότερο ποὺ ἡ  σύσταση τῆς
συγκεκριμένης κατευθύνσεως ἀντι-
βαίνει στὴν ἀρχὴ τοῦ σεβασμοῦ τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας μελῶν
ἄλλης θρησκείας, μία διαχρονικὴ
ἀκαδημαϊκὴ ἀξία καὶ συμπεριφορὰ
ποὺ χαρακτηρίζει τὴν πανεπιστη-
μιακὴ κοινότητα τοῦ ΑΠΘ. 

3.- Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας πορεύεται μὲ
σταθερὸ προσανατολισμὸ καὶ στρα-
τηγικὴ στὴν ἑδραίωση τοῦ διαχρι-
στιανικοῦ καὶ διαθρησκευτικοῦ δια-
λόγου ὡς οὐσιαστικὴ συμβολὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὴν εἰρη-
νικὴ συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων καὶ
τῶν λαῶν.

4.- Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, ὡς
πρὸς τὸ θέμα μία τριτοβάθμιας
δομῆς λειτουργίας Εἰσαγωγικῆς Κα-
τεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπου -
δῶν, ἡ Συνέλευση τοῦ Τμήματος ἐπι-
σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἀντιμετωπι-
στεῖ στὸ πλαίσιο τῆς κείμενης νομο-
θεσίας (Ν. 4009, ἄρθρο 32) καὶ τῶν
διεθνῶν συνθηκῶν, μὲ σοβαρὴ νο-
μοτεχνικὴ μελέτη καὶ πνεῦμα νηφά-
λιου διαλόγου τῶν ἁρμοδίων φορέ-
ων καὶ προτείνει ἕνα πρόγραμμα
σπουδῶν μὲ τὴν εὐθύνη τῶν καθ’
ὕλη ἁρμοδίων Παιδαγωγικῶν Τμη-
μάτων.

5.- Τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ μὲ τὴν
παροῦσα ἀπόφασή του ἐνεργεῖ σὲ
πνεῦμα γόνιμου διαλόγου, λαμβά-
νοντας ὑπόψη ἐπιστημολογικοὺς καὶ
ἀκαδημαϊκοὺς λόγους, ἀποβλέπον-
τας στὴ διασφάλιση τοῦ ὑψηλοῦ ἐπι-
πέδου τῶν θεολογικῶν σπουδῶν,
ποὺ παρέχονται στὴ Θεολογική μας
Σχολὴ καὶ εἶναι καταξιωμένες σὲ
διεθνὲς ἐπίπεδο, σεβόμενοι πάντα τὸ
ἐπιστημονικὸ ἔργο, ποὺ ἐπιτελεῖται
στὸ Τμῆμα Θεολογίας.

Τὸ Ἰσλὰμ
εἶναι ἀντίχριστον

Τὸ Ἰσλὰμ διδάσκει τὴ βία καὶ τὴν
τιμωρία τῶν «ἀπίστων» Χριστιανῶν.
Κάθε μὴ μουσουλμάνος πρέπει νὰ
ἐξοντώνεται. Ὁ νόμος τῆς Σαρία
πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται ὁπωσδήποτε.
Ο ΣΩΤΗΡ, τὸ ἔγκυρο Ὀρθόδοξο πε-
ριοδικὸ τῆς ὁμωνύμου Ἀδελφότητας
Θεολόγων, ἐπισημαίνει τὰ πιὸ κάτω
ἀξιόλογα γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ ἀντι-
χρίστου Ἰσλὰμ στὸ τεῦχος 2067 τῆς
15ης Μαΐου 2013: Μάταια προσπαθεῖ
ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας
Ταγὶπ Ἐρντογάν νὰ πείσει ὅτι «ἡ
Ἰσλαμοφοβία εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς
ἀνθρωπότητος»! Καλὰ διαβάσατε.
Μιλώντας ὁ Ἐρντογάν στὴ σύνοδο
«τῆς 5ης Συμμαχίας τῶν Πολι-
τισμῶν» στὴ Βιέννη ὑποστήριξε: «Ἡ
Ἰσλαμοφοβία πρέπει νὰ ἀναγνωρι-
στεῖ ὡς ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπό-
τητος, ὅπως συμβαίνει σήμερα μὲ
τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ ὅπως θὰ ἔπρε-
πε νὰ συμβαίνει μὲ τὸν σιωνισμὸ καὶ
τὸ φασισμό». Ὁ Τοῦρκος Πρωθυ-
πουργὸς ἢ δὲν βλέπει ἢ δὲν ἀκούει
τί συμβαίνει σήμερα μὲ τὸ Ἰσλάμ.
Ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ὅποια ἐλεύθερη προσ -
χώρηση ἑνὸς Μουσουλμάνου στὸν
Χριστιανισμὸ τιμωρεῖται ἀμείλικτα
ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστές; Ἀγνοεῖ ὅτι σὲ
χῶρες εὐρωπαϊκὲς, ποὺ δέχθηκαν
τὴν ἐγκατάσταση στὰ ἐδάφη τους
Μουσουλμάνων, ὅπως ἡ Ἀγγλία,
ἐφαρμόζεται ἤδη ὁ νόμος τῆς Σαρία;
Ἀγνοεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἀραβικὲς
χῶρες ὅπου ἀπαγορεύεται ἡ ἀνοικο-
δόμηση Χριστιανικῶν Ναῶν; Ἀγνοεῖ
ὅτι οἱ κατὰ τὸ Κοράνιο «ἄπιστοι», δη-
λαδὴ οἱ μὴ μουσουλμάνοι, εἶναι ἀνε-
πιθύμητοι ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ πρέπει νὰ
ἐξοντωθοῦν, ὅποιος δὲ Μουσουλμά-
νος φονεύει ἕνα «ἄπιστο» μεταβαί-
νει κατευθεῖαν στὸν … παράδεισο;
Καὶ τώρα τί ἔχει νὰ πεῖ γιὰ τὸ κτύπη-
μα στὴ Βοστώνη, «τὸ ξύπνημα τῆς
Ἰσλαμιστικῆς Τρομοκρατίας» ὅπως
χαρακτηρίστηκε; Ποῦ ζεῖ ὁ Τοῦρκος
Πρωθυπουργός; Δυστυχῶς τὸ ἴδιο
τὸ Ἰσλὰμ τὸν διαψεύδει καθημερινά.
Ἂς δείξει τὸ ἀντίχριστο Ἰσλὰμ
ἀνθρώπινο πρόσωπο. Καὶ ἂς θελήσει
νὰ συνεργαστεῖ εἰλικρινὰ γιὰ τὴν
εἰρηνικὴ συνύπαρξη λαῶν καὶ πολι-
τισμῶν. Ἂς ἀρνηθεῖ τὴ Σαρία καὶ τὴν
διά τῆς βίας ἐπιβολή του στοὺς λα-
ούς. Μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ
ἡ συνεργασία διαφορετικῶν ἐθνῶν
καὶ πολιτισμῶν, ὅπως ἐπιδιώκει ἡ «5η
Συμμαχία τῶν Πολιτισμῶν» ποὺ ἀπο-

τελεῖ πρωτοβουλία τῆς Τουρκίας καὶ
τῆς Ἱσπανίας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ
ΟΗΕ. Ἀκόμη ὁ ΣΩΤΗΡ στὸ τεῦχος
2089 τῆς 15ης Μαΐου 2014 ἀπαντᾶ
ὡς ἑξῆς στὸ ἐπιχείρημα ὅτι  ἡ ἵδρυ-
ση τέτοιου Τμήματος θὰ συντελέσει
στὴν «προαγωγὴ τῶν διαθρη-
σκειακῶν διαλόγων καὶ σχέσεων κα-
ταλλαγῆς» μεταξὺ Ἰσλαμισμοῦ καὶ
Χριστιανισμοῦ. «Ἀλήθεια, ποιὰ κοι-
νωνία μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀνάμεσα
στὸ χριστιανικὸ φῶς!  καὶ τὸ ἰσλαμικὸ
σκοτάδι; Ποιὰ καταλλαγὴ ἀνάμεσα
στὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸ
ψεῦδος τῶν ἄλλων θρησκειῶν; Οἱ
θεολόγοι τοῦ Τμήματος Θεολογίας
δὲν ἔχουν διαβάσει ποτὲ τὸν λόγο
τῆς Γραφῆς ὅτι «πάντες οἱ θεοὶ τῶν
ἐθνῶν διαμόνια» (Ψαλμ.  ε  ́[95] 5); Γιὰ
ποιὲς σχέσεις καταλλαγῆς ὁμιλοῦν;
Τὸ ἐπιδιωκόμενο ἐγχείρημα φανε-
ρώνει κοσμικὴ νοοτροπία τελείως
ξένη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία
καὶ ὑπηρετεῖ πολιτικὲς σκοπιμότητες,
μεταβάλλοντας τὴ θεολογία σὲ
ὄργανο τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Ναί!
Νὰ συμβιώνουμε εἰρηνικὰ μὲ ὅλους
τούς λαοὺς ὁποιασδήποτε θρη-
σκείας καὶ ἰδεολογίας. Ὄχι ὅμως νὰ
ἀναγνωρίζουμε ὡς ἀλήθεια τὴν πλά-
νη. Διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ προδοσία
τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας. Κάτι ποὺ
εἶναι ἀνάγκη ὁπωσδήποτε νὰ ἀπο-
τραπεῖ. Πρωτίστως διότι θὰ ἀποτελέ-
σει ὄνειδος γιὰ τὴν ἴδια τὴ Σχολή.  Τὴ
Σχολὴ ποὺ εἶχε τὴ δίκαιη φήμη ὅτι
κρατάει σταθερὰ καὶ μὲ ἀκρίβεια τὴν
Ὀρθόδοξη Παράδοση. Πρὸς αὐτὴ
τὴν κατεύθυνση εἶναι σημαντικότα-
τη, ἀξιέπαινη καὶ πολὺ ἐνθαρρυντικὴ
ἡ ἀντίθεση τοῦ δευτέρου Τμήματος
τῆς Σχολῆς, αὐτοῦ τῆς Ποιμαντικῆς
καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, τὸ ὁποῖο
στὴ συνέλευσή του τὴν 26η Μαρτί-
ου ἔλαβε ὁμόφωνα ἀρνητικὴ θέση
γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλου-
με νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Κοσμητεία τῆς
Σχολῆς θὰ σταματήσει τὸ ἐγχείρημα.
Διότι θὰ ἀποτελέσει πτώση ἀπροσ -
μέτρητη ἡ τυχὸν πραγματοποίησή
του". Ἐπίσης ἀναφέρουμε ἐδῶ ὅτι ὁ
ΣΩΤΗΡ ἐπισημαίνει, ἀναλύει καὶ το-
νίζει τί διδάσκει ἡ Σούρα γιὰ μᾶς
τοὺς Χριστιανοὺς καὶ πόσο ὁ Ἑλλη-
νικὸς Λαὸς στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύ-
προ δεινοπάθησε καὶ δεινοπαθεῖ ἀπὸ
τὸ ἀντίχριστο Ἰσλάμ. Στὸ τεῦχος μὲ
ἀριθμὸ 2088 τῆς 1ης Μαΐου 2014
γράφει: «Ὁ εὐσεβὴς λαὸς τούτης
τῆς Χώρας, ποὺ δεινοπάθησε ὅσο
κανένας ἄλλος καὶ ἀκόμη συνεχίζει
νὰ δεινοπαθεῖ στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ
ἀντίχριστο Ἰσλάμ, διερωτᾶται: Τί θέ-
ση ἔχουν σὲ μία Ὀρθόδοξη Θεολο-
γικὴ Σχολὴ οἱ Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς
ποὺ θέλουν νὰ διδάξουν Καθηγητὲς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας; Μήπως δὲν
ξέρουμε ὅτι τὸ Ἰσλὰμ δὲν θεωρεῖ τὸ
Χριστὸ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἕνα ἁπλὸ
προφήτη κατώτερο τοῦ ἀνθρώπου
Μωάμεθ, τοῦ ὁποίου ὁ βίος ἦταν δια-
βλητός; Μήπως δὲν ξέρουμε ὅτι ἡ
Ἁγία Γραφὴ εἶναι θεόπνευστη, τὸ δὲ
Κοράνιο βιβλίο καθαρὰ ἀνθρώπινο
μὲ ἀντιφατικὸ περιεχόμενο καὶ κυ-
ρίως ἐχθρικὸ πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς
καὶ γενικῶς πάντα μὴ μουσουλμάνο;
Τὸ βιβλίο αὐτὸ διδάσκει ὅτι οἱ μου-
σουλμάνοι πρέπει νὰ τρομοκρατοῦν
ἐμᾶς τοὺς κάφρους (Σούρα 8, 12), νὰ
ἐκπληρώνουν τὸ ἱερὸ καθῆκον τους
σκοτώνοντάς μας (Σούρα 9, 5) νὰ μὴ
ἔχουν φίλους ! ἐμᾶς τοὺς κάφρους
(Σούρα 5, 51), νὰ μὴ δείχνουν ποτὲ
ἔλεος στοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς
Ἑβραίους, ἐπειδὴ εἴμαστε τὰ πιὸ σι-
χαμερὰ πλάσματα (Σούρα 98, 6). Μή-
πως δὲν ξέρουμε ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ κερδίζεται μόνο μὲ τὴ χάρη
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὸ προσω-
πικὸ ἀγώνα καὶ ὄχι φονεύοντας ἀπί-
στους, ὅπως διδάσκει τὸ Κοράνιο
(Σούρα 9, 11); Μήπως ἀγνοοῦμε ὅτι ὁ
μόνος ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι ὁ αἰώνιος
Τριαδικὸς Θεὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ
προσωπικὸς Θεὸς ποὺ μᾶς χαρίζει
τὴν «κατὰ χάριν θέωσιν», καὶ ὄχι ὁ
ἀπρόσωπος Ἀλλὰχ τοῦ Ἰσλάμ; Σὲ και-
ροὺς ὄχι ἁπλῶς χαλεπούς, ἀλλὰ παγ-
χελεπούς, ἂς ἀγαπήσουμε περισσό-
τερο τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Θὰ
κριθοῦμε ἀπὸ τὸν Δικαιοκρίτη Κύριό
μας καὶ γιὰ τὴν τυχὸν ἀπάθειά μας
καὶ τὴν ἀμέλειά μας. Ἂς ἀναλογι-
σθοῦμε λοιπὸν ὅλοι τὶς εὐθύνες μας
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Πατέρων
μας».  

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ 
εἶναι Ὁμολογιακή

Τὸ πρόγραμμα Σπουδῶν στὴ Θεο-
λογική μας Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ εἶναι
Ὁμολογιακό, δηλαδὴ διδάσκει μία
Θρησκεία καὶ ἕνα Δόγμα: Τὸ Ὀρθό-
δοξο. Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴ δημιουργία
Ἰδιαιτέρου Τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν θὰ μετατρέψει αὐτὸ τὸ
πρόγραμμα σὲ πολυθρησκευτικὸ καὶ
πολυπολιτισμικὸ καὶ θὰ τὸ ἀποκόψει
ἀπὸ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία. Ὁ
πολιτικὸς ἐπιστήμονας καὶ διακεκρι-
μένος Συγγραφέας κ. Κωνσταντῖνος
Χολέβας σὲ ἐμπεριστατωμένο ἄρ -
θρο γι’ αὐτὸ τὸ θέμα στὴν ΕΥΛΟΓΙΑ
τοῦ Μαΐου Ἰουνίου 2014 ἐπισημαίνει
καὶ τὰ πιὸ κάτω ἀξιόλογα:

Α.- Οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς σὲ ὅλη
τὴν Εὐρώπη εἶναι Ὁμολογιακές, δι-
δάσκουν μόνο μία θρησκεία ἢ ἕνα
δόγμα. Στὴν ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου
τῆς Εὐρώπης, στὸ Στρασβοῦργο,
λειτουργοῦν δύο Θεολογικὲς Σχο-
λές. Μία Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ μία
Προτεσταντική. Εἴδατε πουθενὰ τὶς
Θεολογικὲς Σχολὲς τῶν Ρωμαιοκα-

θολικῶν νὰ ἔχουν Τμήματα ἢ Προ-
γράμματα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν; Ἡ
ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας
θὰ ἀνοίξει τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου γιὰ
τὴ μετατροπὴ ὅλου τοῦ προγράμμα-
τος σπουδῶν σὲ θρησκειολογικὸ καὶ
στὴν σταδιακὴ ἀποχριστιανοποίηση
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
τὸ ὁποῖο θὰ μετατραπεῖ σὲ πολυπολι-
τισμικὸ καὶ ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν
Ἑλληνορθόδοξη παιδεία τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Β.- Ἡ παρουσία Μουσουλμάνων
φοιτητῶν ἐντός τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Θεσσαλονίκης θὰ δημιουρ-
γήσει τριβὲς καὶ προβλήματα.
Ἐκεῖνοι θὰ ἐνοχλοῦνται βλέποντας
τὶς εἰκόνες τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ θὰ ζητήσουν τὴν ἀπόσυρσή
τους. Θὰ αἰσθάνονται ἄβολα μέσα σὲ
ἕνα χῶρο ὅπου κυκλοφοροῦν –καὶ
καλῶς κάνουν-   Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ
καὶ  μοναχοί.

Γ.-Ἡ ἵδρυση Ἰσλαμικοῦ Προγράμ-
ματος ἐντὸς Ὀρθοδόξου Θεολο-
γικῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ κακὸ προ-
ηγούμενο γιὰ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
τῆς Χάλκης καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οἱ
Τοῦρκοι θὰ προτείνουν νὰ λειτουρ-
γήσει ἕνα Τμῆμα ἢ Πρόγραμμα
Ὀρθόδοξων Σπουδῶν μέσα σὲ Ἰσλα-
μικὴ Θεολογικὴ Σχολή, δηλαδὴ μία
ἱστορικὴ Σχολὴ τῆς Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας, θὰ μετατραπεῖ ἀπὸ δικά μας λά-
θη σὲ τμῆμα διοικούμενο ἀπὸ Μου-
σουλμάνους!

Δ.-Εἶναι ὑπερβολικὴ καὶ ἄκαιρη
ὑποχώρηση μπροστὰ στὴν ἐπιθετι-
κότητα τοῦ διεθνοῦς Ἰσλὰμ ἡ ἀπό-
φαση αὐτή. Θὰ ἔπρεπε νὰ δείχνουμε
μὲ κάθε τρόπο τὴ συμπαράστασή
μας στοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, ποὺ διώκονται καὶ σφά-
ζονται ἀπὸ ἀκραίους Ἰσλαμιστές.
Σκεφθεῖτε πῶς θὰ ἀντιδράσουν στὴν
ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας
τοῦ ΑΠΘ οἱ δύο ἀπαχθέντες Ἐπί-
σκοποι τῆς Συρίας, γιὰ τοὺς ὁποίους
προσεύχομαι νὰ βρίσκονται ἐν ζωῇ!

Ἀνοίγομεν τάς πύλας 
τῆς παιδείας μας 
εἰς Ἐξισλαμισμόν

Ἡ Μουσουλμανικὴ Μειονότητα
τῆς Θράκης εἶναι ὁ Δούρειος Ἵππος
τοῦ Τουρκικοῦ Ἐθνικισμοῦ. Ἐξα-
πλώνεται συνεχῶς καὶ δρᾶ ἀνθελλη-
νικὰ μὲ δύο ἰσχυρὰ ὅπλα: Τὸ Τουρ-
κικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ τὰ
μειονοτικὰ σχολεῖα. Ἔτσι ὁ Ἐξισλα-
μισμὸς στὴν Πατρίδα μας ὅλο καὶ θὰ
γιγαντώνεται. Ἂν  ἀνοίξουμε καὶ τὴ
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ στοὺς
Ἰσλαμιστὲς θὰ εἴμαστε ἄκρως ἀπα-
ράδεκτοι. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πατέ-
ρας Δανιὴλ Ἀεράκης σὲ συγκλονι-
στικὸ ἄρθρο στὸν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥ-
ΠΟ τῆς 6ης Ἰουνίου 2014 ΜΕ ΘΕΜΑ
Πρὸς Ἰσλαμικὴ Θεολογία  τονίζει καὶ
τὰ ἑξῆς:

Ἂν τελικὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ
ἐγχείρημα, γιατί νὰ μὴ διεκδικήσουν
Μουσουλμάνοι (θεολόγοι) νὰ διδά-
ξουν θρησκευτικὰ σὲ σχολεῖα Χρι-
στιανῶν Ἑλληνοπαίδων;  Ἀφοῦ θὰ
ἔχουν πτυχίο … Θεολογικῆς Σχολῆς,
τότε γιατί νὰ μὴν ἐπιλέγουν τὰ παιδιά
μας γιὰ τὸν Ἐξισλαμισμό τους; Ἔτος
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ χαρακτη-
ρίζεται τὸ φετινό. Πάλεψε, μόνος
αὐτός, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καὶ ἀνέκοψε τὸν Ἐξισλαμισμὸ
τοῦ τόπου μας. Τώρα ἐμεῖς, θὰ ἀνοί-
ξουμε τὶς πόρτες τῆς Παιδείας στὸν
Ἐξισλαμισμό; Ὀφείλουν ἐξηγήσεις
ὅσοι συνηγοροῦν ὑπὲρ τοῦ τμήμα-
τος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Καὶ ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος ὀφείλει νὰ λάβει θέση. Οἱ
Μουσουλμάνοι τῆς Θράκης, γιὰ δική
τους κατάρτιση, διαθέτουν σχολεῖα
καὶ σχολές. Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς
παραχωρήσουμε καὶ τὴ Θεολογική
μας Σχολή!
Μουσουλμάνος ἀπήτησε 

νὰ κατεβάσουν τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας

ἀπὸ Νοσοκομεῖον!
Ἡ παρουσία Μουσουλμάνων φοι-

τητῶν ἐντός τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ ΑΠΘ θὰ δημιουργήσει ἀνυπέρ-
βλητα προβλήματα: Αὐτοὶ θὰ ἐνο-
χλοῦνται, ὅταν βλέπουν τὸ Ὀρθόδο-
ξο Ράσο τῶν  συμφοιτητῶν τους
Ἱερέων καὶ Μοναχῶν καὶ θὰ αἰσθά-
νονται ἄβολα, ὅταν ἀντικρίζουν τὶς
Ἱερὲς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων μας. Καὶ
ὅταν βρίσκονται κοντὰ στὶς Εἰκόνες
τῆς Παναγίας μας κυριολεκτικὰ θὰ
βρίσκονται σὲ ἀληθινὴ ἀπόγνωση.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ περιστατικό,
ποὺ συνέβη στὸ μαιευτήριο τῆς Πά-
τρας, ὅταν ἕνας μουσουλμάνος λα-
θρομετανάστης πῆγε τὴ γυναίκα
του, γιὰ νὰ γεννήσει. Τὸ προσωπικό
τοῦ μαιευτηρίου τοῦ φέρθηκε εὐγε-
νικά, ἄψογα καὶ μὲ τὴ γνωστὴ ἑλλη-

νικὴ φιλοξενία. Ὅμως ὁ Μουσουλ-
μάνος ὑπῆρξε ἀγενής, θρασύτατος
καὶ μὲ ἰταμὸ τρόπο, ὅταν εἶδε τὴν
Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
στὸν τοῖχο εἶπε στὸν ὑπεύθυνο
ἰατρό: «Αὐτὸ τὸ κάδρο (ἐννοοῦσε τὸ
εἰκόνισμα) κατέβασέ το ἀμέσως ἀπὸ
ἐκεῖ. Δὲν θέλω μόλις γεννηθεῖ τὸ
παιδί μου νὰ δεῖ αὐτὸ τὸ πράμα! Ἔγι-
νε μία σχετικὴ φασαρία, ἡ γυναίκα
ἀγχώθηκε καὶ γιὰ νὰ μὴ χειροτερέ-
ψουν τὰ πράγματα, οἱ ὑπεύθυνοι δέ-
χτηκαν νὰ κατεβάσουν τὴν Εἰκόνα
τῆς Παναγίας (κακῶς) μὲ σκοπὸ νὰ
τὴν ἀνεβάσουν ἀμέσως μετά. Ὁ
Μουσουλμάνος ἔμεινε νὰ περιμένει
στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς πότε θὰ τε-
λειώσει ὁ τοκετός. Μετὰ ἀπὸ ὧρες
βγῆκε ὁ γιατρὸς καὶ τοῦ ἀνακοίνωσε:
Ἡ γυναίκα σου γέννησε φυσιολογι-
κά. Ἐκείνη εἶναι καλά. Τὸ παιδί σου
ὅμως γεννήθηκε τυφλό! Ὄχι μόνο
Εἰκόνα τῆς Παναγίας δὲν θὰ δεῖ,
ἀλλὰ οὔτε καὶ τίποτε ἄλλο στὸν κό-
σμο!».

Μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω εἶναι κα-
τεπείγουσα ἀνάγκη νὰ μὴ δοθεῖ συν -
έχεια στὸ θέμα, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ
σὲ βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας πρόκλη-
ση. Δὲ ξεχνοῦμε ὅτι ἐπὶ 500 χρόνια
τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ
Βορρᾶ, τὴν Ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη
τὴν καταπίεζε τὸ Ἰσλὰμ καὶ ρου-
φοῦσε τὸ αἷμα τῆς Ρωμιοσύνης. Δὲ
ξεχνοῦμε ὅτι  ὁ Ἀττίλας, οἱ Γκρίζοι
Λύκοι καὶ ἡ στρατοκρατία τοῦ Ρετζὲπ
Ταγὶπ Ἐρντογάν ρημάζουν, καίουν
καὶ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα στὴν Κύ-
προ. Καὶ στὰ Κατεχόμενα ἀπαγο-
ρεύουν τὴν τέλεση τῆς Θείας Λει-
τουργίας. Οἱ Τουρκοκυπριακὲς
Ἀρχὲς ἀπαγορεύουν τὴν τέλεση τῆς
Θείας Λειτουργίας στοὺς Ὀρθόδο-
ξους Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίας Μαρίνας
καὶ Προφήτη Ἠλία Τύμπου, Ἁγίας
Παρασκευῆς στὸν Ἅγιο Θεόδωρο
Καρπασίας καὶ Ἁγίας Μαρίνας Κυ-
θρέας. Καὶ ὅλα αὐτὰ κατὰ παράβαση
τοῦ Διεθνοῦς καὶ Εὐρωπαϊκοῦ Δι-
καίου καὶ τῶν Ἀποφάσεων καὶ Ψηφι-
σμάτων τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ παρὰ τὴν πρόσ -
φατη Ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξω-
τερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἀμερικα-
νικῆς Βουλῆς, ποὺ ἐνέκρινε παμψη-
φεὶ καὶ ὁμόφωνα τὸ Νομοσχέδιο
4347/2014, τὸ ὁποῖο καθιστᾶ τὴν
Τουρκία ὑπόλογη ἔναντι τοῦ Κογ-
κρέσου γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ Ἐκκλη-
σιῶν κι ἄλλων Χριστιανικῶν τόπων
λατρείας ποὺ κατέχονται παράνομα,
ἐντός τῆς χώρας καὶ στὶς κατεχόμε-
νες περιοχὲς τῆς Κύπρου. Τὸ σχέδιο
νόμου τῆς παραπάνω ἀπόφασης πα-
ρουσίασαν ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπι-
τροπῆς Ἒντ Ρόϊς κι ὁ ἡγέτης τῆς μει-
οψηφίας Ἔλιοτ Ἔνγκελ καὶ ἐνισχύει
παλαιότερη νομοθεσία (HR 306) ποὺ
εἶχε υἱοθετηθεῖ ὁμόφωνα ἀπὸ τὸ
Κογκρέσο τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2011 καὶ
καλοῦσε τὴν Τουρκία νὰ σεβαστεῖ
τὶς διεθνεῖς της ὑποχρεώσεις καὶ νὰ
ἐπιστρέψει κατασχεμένες περιου-
σίες Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ νὰ
σεβαστεῖ πλήρως τὰ δικαιώματα τῶν
Χριστιανῶν νὰ ἐξασκοῦν τὰ θρη-
σκευτικά τους δικαιώματα. Τὸ νομο-
σχέδιο 4347 ζητᾶ συγκεκριμένα ἀπὸ
τὸν Ἀμερικανὸ Ὑπουργὸ Ἐξωτε-
ρικῶν: Πρῶτον, νὰ καταγράψει ὅλες
τὶς Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, τόπους
λατρείας καὶ ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς
περιουσίες, συμπεριλαμβανομένων
κινητῶν περιουσιακῶν στοιχείων,
ὅπως ἔργα καὶ ἀντικείμενα τέχνης,
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ
τὶς περιοχὲς τῆς Κυπριακῆς Δημο-
κρατίας, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ στρα-
τιωτικὴ κατοχὴ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ
ἔχουν διεκδικηθεῖ ὡς κλοπιμαῖα, κα-
τασχεθέντα ἢ παρανόμως ἀφαιρε-
θέντα ἀπὸ τὶς ἰδιοκτήτριες Χριστια-
νικὲς Ἐκκλησίες. Δεύτερον, νὰ περι-
γράψει τὴν ἐμπλοκὴ στὴ διάρκεια
τοῦ παρελθόντος ἔτους ἀξιωματού-
χων τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ μὲ τοὺς
ἀντιπροσώπους τῆς Τουρκίας. Ἀπαι-
τεῖ ὅπως περίληψη αὐτῆς τῆς ἐνημέ-
ρωσης συμπεριληφθεῖ στὶς ἐτήσιες
ἐκθέσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
καὶ θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ
Στέϊτ Ντιπάρτμεντ. Νὰ σημειώσουμε
ὅτι ἡ ὁρολογία τοῦ νομοσχεδίου
εἶναι ἰδιαίτερα ξεκάθαρη γιὰ τὴν Κύ-
προ, μιλώντας γιὰ Τουρκικὴ Κατοχή,
ἀλλὰ ἀναφέρεται καὶ στοὺς ἐγκλω-
βισμένους, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀναφέ-
ρει ὅτι παρεμποδίζονται ἀπὸ τὴν
ἐλεύθερη ἄσκηση τῶν Θρησκευ-
τικῶν τους Ἐλευθεριῶν.

Οἱ πρόγονοί μας ἔδωσαν τὴν ψυ-
χή τους καὶ τὴ ζωή τους καὶ τὸ αἷμα
τους γιὰ νὰ πετάξουν τὸν κλοιὸ τοῦ
Ἰσλάμ. Καὶ σήμερα ὑπάρχουν κάποι-
οι ποὺ  θέλουν τὸ Ἰσλὰμ στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Αὐτὸ εἶναι
ἀνορθόδοξο, ἀντιορθόδοξο, ἀντιχρι-
στιανικὸ καὶ ἀπαράδεκτο.

Ἕως ἐδῶ. Φτάνει πιὰ ὁ κατήφο-
ρος! 

«Ἀπόλυτον» εὑρίσκει τὴν ἀπόφασιν τῆς ΔΙΣ
διὰ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως

τονίζων: «Σεβαστὴ ἡ ἐπιθυμία κά-
ποιου νὰ ἀποτεφρωθῆ, ἡ Ἐκκλησία
δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀπόλυτη». Προσ -
έθεσε δέ: «Ἂν ὅμως ἕνας χρι-
στιανὸς πεῖ ὅτι ἐγὼ πιστεύω στὴν
Ἐκκλησία, θέλω τὴν διδασκαλία
της, θέλω τὴν τελευταία εὐχὴ γιὰ
τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς μου, τότε
δὲν ξέρω κατὰ πόσο ἡ ἐκκλησία
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθεῖ σὲ ἕνα
ἄνθρωπο ποὺ τὸν βάφτισε, ποὺ τὸν
κοινώνησε καὶ τὸν εἶχε στοὺς κόλ-
πους της».

Ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ προβλέπει
ὅτι ὅποιος ὀρθόδοξος πιστὸς δηλώ-

σει ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποτεφρωθῆ,
τότε δὲν θὰ ψάλλεται Ἐξόδιος Ἀκο-
λουθία καὶ δὲν θὰ τελῆται Ἱερὸν
Μνημόσυνον ὑπὲρ αὐτοῦ. Ἀπομένει
νὰ εἴδωμεν, ἐὰν ὁ Σεβ. Ἀλεξαν-
δρουπόλεως ἐφαρμόση τὴν ἐγκύ-
κλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἢ τὴν «τι-
νάξη εἰς τὸν ἀέρα» ἐφαρμόζων τὰς
ἀπόψεις του. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὀφείλει νὰ ἐπιμείνη
εἰς τὰς θέσεις της καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέ-
ψη τόν χωρισμὸν τῆς Ἱεραρχίας εἰς
παραδοσιακοὺς Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι
σέβονται τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκ -
κλησίας καὶ εἰς νεωτεριστάς Ἱεράρ-
χας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ
ΠΑΠΑ: «ΑΣΘΕΝΗΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος
ἐνημερώθηκε περὶ τῆς δήλωσης,
κούνησε τὸ κεφάλι του θλιμμένα
καὶ εἶπε: «Προφανῶς ὁ Πάπας
Φραγκίσκος ἀπέστειλε τὸ μήνυμά
του καὶ ἐπισκέπτεται στὸ τέλος Νο-
εμβρίου τὴν, κατὰ τὴν ἄποψή του,
ἀσθενοῦσα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προκει-
μένου νὰ συνεχίσει τὸ πρόγραμμα
τῶν προκατόχων του καὶ νὰ φροντί-
σει γιὰ τὴ θεραπεία της…».

Θεραπεία κατὰ τὸν Πάπα εἶναι ἡ
ἀναγνώριση τοῦ Πρωτείου του, μὲ
ἀνταπόδοση τὴν ἀναγνώριση ἀνα-
λόγου Πρωτείου τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως στὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία.

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπέστειλε
τὸ μήνυμά του πρὸς τὸ Φανάρι στὶς
5 Νοεμβρίου, κατὰ τὴν ἀνὰ Τετάρ-
τη γενικὴ ἀκρόαση – κατήχησή του
στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ
ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν του. Εἶπε
μεταξὺ τῶν ἄλλων:

«Δὲν ὑπάρχει ὑγιὴς Ἐκκλησία,
ὅταν οἱ πιστοί, οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ διά-
κονοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι περὶ τὸν
Ἐπίσκοπό τους. Ἡ Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία δὲν εἶναι ἑνωμένη περὶ τὸν
Ἐπίσκοπο εἶναι μία ἄρρωστη
Ἐκκλησία. (Σημ. Ἡ ὑπογράμμιση
τοῦ ὑπογράφοντος). Ὁ Ἰησοῦς θέ-
λησε αὐτὴν τὴν ἕνωση ὅλων τῶν
πιστῶν μὲ τὸν Ἐπίσκοπο. Τὸ ἴδιο καὶ
τῶν ἱερέων καὶ τῶν διακόνων. Ὅλοι
ὀφείλουν νὰ ἔχουν τὴ συνείδηση

ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος καθιστᾶ ὁρατὸ τὸν
δεσμὸ τοῦ καθενὸς μὲ τὴν Ἐκκλη-
σία, καὶ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς
Ἀποστόλους καὶ μὲ τὶς ἄλλες κοινό-
τητες, οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι ἑνω-
μένες μὲ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ μὲ
τὸν Πάπα στὴ Μία, Μοναδικὴ (uni-
que) Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἡ δική μας,
ἡ Ἱεραρχικὴ Ἁγία Μητέρα Ἐκκλη-
σία».

Σημειώνεται ὅτι κατὰ τὸν Πάπα ὁ
ὅρος «ἱεραρχικὴ» ἔχει τὴν ἔννοια
ὅτι οἱ πιστοὶ καὶ οἱ κατώτεροι κληρι-
κοὶ εἶναι ἑνωμένοι μὲ τοὺς Ἐπισκό-
πους καὶ αὐτοὶ μὲ τὸν Πάπα. 

Εὔλογα εἶναι τὰ ἐρωτηματικὰ,
γιατί αὐτὴ ἡ δήλωση ἀπὸ τὸν Πάπα,
λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή
του στὸ Φανάρι. Καὶ ἐπειδὴ στὸ Βα-
τικανὸ τίποτε δὲν γίνεται τυχαῖα,
ἔγκυροι παρατηρητὲς σχολιάζον-
τας τὸ γεγονὸς σημείωσαν ὅτι ὁ
ἰησουίτης Πάπας ἔστειλε πρὸς τοὺς
Ὀρθοδόξους καὶ στὸ Φανάρι ἕνα
σαφὲς μήνυμα. Ὅτι δηλαδὴ παρὰ
τὰ ἐπικοινωνιακά του ἀνοίγματα καὶ
τὸ «προοδευτικὸ» προφὶλ ποὺ προ-
ωθεῖ, ὅσον ἀφορᾶ στὰ κοινωνικὰ
ζητήματα, στὰ διεθνῆ ΜΜΕ, εἶναι
βαθύτατα «παπικὸς» στὰ ἐκκλησιο-
λογικά. Ὁ σημερινὸς «προοδευ-
τικὸς» Πάπας, στὰ συγκεκριμένα
ζητήματα περὶ Ἐκκλησίας καὶ Πρω-
τείου, δὲν ἔχει καμία διαφορὰ μὲ
τὸν ὑπερσυντηρητικὸ προκάτοχό
του Βενέδικτο. Ἡ δήλωσή του, ὅτι
ἡ Ἐκκλησία του εἶναι ἡ «μόνη» καὶ
ἡ «ὑγιής», ὑπονοώντας ὅτι ἡ Ὀρθό-

δοξη εἶναι «ἀσθενής», ἀποτελεῖ συν -
έχεια καὶ ταυτίζεται μὲ τὸ κείμενο –
διακήρυξη «Dominus Jesus» τοῦ
2000, ποὺ ἦταν τῆς ἐμπνεύσεως καὶ
τῆς γραφῆς τοῦ τότε καρδιναλίου
Ἰωσὴφ Ράτζινγκερ, προέδρου τῆς
Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ Διδασκαλία τῆς
Πίστεως καὶ μετέπειτα Πάπα Βενε-
δίκτου. Ταυτίζεται ἐπίσης μὲ τὴν πα-
πικὴ ἐγκύκλιο «Ἵνα ἕν ὦσιν» τοῦ
Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β’, τὸ 1995,
πάλι ἐμπνεύσεως τοῦ τότε καρδινα-
λίου Ράτζινγκερ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
ἀπόφαση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνό-
δου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐνυπάρχει
στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ διοι-
κεῖται ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Πέτρου
καὶ ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους σὲ κοινω-
νία μαζί του». Μία διαφορά. Ὁ ση-
μερινὸς Πάπας ἔρχεται νὰ καταστεῖ
συντηρητικότερος ἀπὸ τὴν ἀπόφα-
ση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου.

Ἐκείνη μιλοῦσε γιὰ «ἐλλείψεις»
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ ση-
μερινὸς Πάπας μίλησε γιὰ «ἀσθέ-
νεια»… Καὶ βέβαια ἡ δήλωση τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου ἀπομακρύνει κά-
θε δυνατότητα προσέγγισης τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν, παρὰ τὶς ἐπιδιώξεις
τῶν νέων «Βησσαριώνων»».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Ἀπάντησις εἰς τὰς φαιδράς θεωρίας
«ἐπιστημόνων» ὅτι ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας

ἦτο νυμφευμένος μὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν Μαγδαληνήν
της καὶ αἰσθανόμενη μεγάλη εὐγνω-
μοσύνη, τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ μὲ μύ-
ρο (Ἰωάννης 12,1-11). Οἱ δύο αὐτὲς
Μαρίες τῆς Καινῆς Διαθήκης θεω-
ρήθηκε ἐσφαλμένα ὅτι εἶναι τὸ ἴδιο
πρόσωπο μὲ τὴ Μαρία τὴ Μαγδαλη-
νή, ἐπειδή: (α) ἀπὸ τὴν τελευταία
ἔβγαλε ὁ Χριστὸς «ἑπτὰ δαιμόνια»
(ποὺ λανθασμένα θεωρήθηκε ὅτι
προέρχονταν ἀπὸ πορνεία, ἐνῶ ἡ
Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ἐννοοῦν ἔτσι τὰ πάθη
τῆς ψυχῆς, ποὺ ἀντιτίθενται στὸ
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ), (β) πέφτει καὶ ἡ
Μαγδαληνὴ ὡς Μυροφόρος στὰ πό-
δια τοῦ Ἰησοῦ, ἀμέσως μετὰ τὴν
ἀνάστασή Του, (γ) ἐπειδὴ μύρωσε μὲ
τὶς ἄλλες μυροφόρες τὸ ἄπνουν
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, ταυτίστηκε μὲ τὴν
ἀνώνυμη πόρνη, ποὺ μύρωσε τὸ κε-
φάλι καὶ τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ, (δ) ὁ
κοινὸς γιὰ πρώτη φορά ἑορτασμὸς
ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία, στὶς 4 Μαΐ-
ου, τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἁγίων λει-
ψάνων τοῦ ἁγίου Λαζάρου ἀπὸ τὴν
Κύπρο καὶ τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μα-
γδαληνῆς ἀπὸ τὴν Ἔφεσο, εἶχε ὡς
ἀποτέλεσμα στὴ Δύση νὰ θεωρηθεῖ
ἡ Μαγδαληνὴ τὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ
τὴν ἀδελφή τοῦ Λαζάρου, τὴ Μαρία
(1,2,5,6)

Β. Πόσο νέα ἦταν στὴν πραγματι-
κότητα ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ τὴν
ἐποχὴ τῆς δράσης τοῦ Χριστοῦ, γιὰ
νὰ ὑποθέσουμε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ
διακατέχεται ἀπὸ ἐρωτικὰ συναι-
σθήματα γιὰ τὸ πρόσωπό Του; Ἂν
καὶ στὰ Εὐαγγέλια δὲν ἀναφέρεται
κάτι γιὰ τὴν ἡλικία της, οἱ εἰδικοὶ
ἐρευνητὲς συμπεραίνουν ὅτι πρέπει
νὰ ἦταν τότε 50-60 ἐτῶν. Αὐτὸ ἐξά-
γεται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ μαθήτριες τοῦ
Χριστοῦ (ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες τὴν
πρώτη θέση κατεῖχε ἡ Μαγδαληνὴ)
εἶχαν ἡλικία ὡς μητέρες ποὺ ἦσαν
γύρω στὰ 50 μὲ 60 χρόνια, ἀφοῦ
ἦσαν μητέρες τῶν μαθητῶν τοῦ Χρι-
στοῦ, ποὺ καὶ ἐκεῖνοι θὰ ἦσαν περί-
που στὰ 30-35 τους χρόνια. Ἑπομέ-
νως, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἦταν ἡ
ὥριμη καὶ συνετὴ μαθήτρια τοῦ Κυ-
ρίου, ποὺ μονάχα ἀπὸ εὐσέβεια καὶ
εὐεργετημένη καθὼς ἦταν ἀπὸ τὸν
Θεῖο Διδάσκαλο, παρέμεινε δίπλα
του καὶ ἀφοσιώθηκε στὴ διακονία
τοῦ ἔργου Του, μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες μα-
θήτριες(7).

Γ. Ὁ Χριστὸς εἶχε συνάψει οἰκο-
γένεια μὲ τὴν Μαρία τὴν Μαγδαλη-
νή; Ἀρχικὰ λέμε ὅτι καμμία πηγὴ τῶν
χρόνων τοῦ Ἰησοῦ, βιβλικὴ ἢ ἐξωβι-
βλική, δὲν προσφέρει ἔστω καὶ μία
ἐμπεριστατωμένη ἀπόδειξη γιὰ τὴ
ὑπόθεση ὅτι ἦταν παντρεμένος. Ἐὰν
κάτι τέτοιο συνέβαινε δὲν ὑπῆρχε
λόγος νὰ τὸ ἀποκρύψουν οἱ εὐαγγε-
λιστὲς καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος, διότι ἁπλού-
στατα δὲν ἀπαγορευόταν νὰ παν-
τρεύονται οἱ ἱερεῖς, οἱ προφῆτες καὶ
οἱ διδάσκαλοι. Ἄλλωστε καὶ ὁ Πέ-
τρος εἶχε οἰκογένεια καὶ ἀρκετοὶ
ἄλλοι ἀπόστολοι. Ἐξάλλου, λίγο πρὶν
νὰ παραδώσει τὸ πνεῦμα του ὁ Θε-
άνθρωπος, ἀνέθεσε τὴν φροντίδα
τῆς μητέρας του στὸν εὐαγγελιστὴ
Ἰωάννη. Δὲν θὰ ἀνέθετε τὴν προ-
στασία της, σύμφωνα μὲ τοὺς νό-
μους τῆς ἐποχῆς, στὴν Μαγδαληνή,
ἂν ἦταν παντρεμένος; Ἀκόμη, ἐνῶ
σὲ διάφορα ἀποσπάσματα τῆς

Καινῆς Διαθήκης ἀναφέρονται τὰ
μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Ἰησοῦ (ἡ
μητέρα του, οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές
του), πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται σύ-
ζυγος, οὔτε φυσικὰ ἀναφέρεται πι-
θανὴ κατάσταση χηρείας Του. Τέ-
λος, τὸ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς κηρύτ-
τει ὡς ἰδεώδη τρόπο χριστιανικῆς
ζωῆς ἕνα ἠθελημένο καὶ καρδιακὸ
ἀσκητισμὸ (χωρὶς φυσικὰ νὰ μειώνει
τὸ γάμο) γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν (Ματθ. 19,10-12),
ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ ἴδιος
ὑπῆρξε ἄγαμος. Κάτι ἐπίσης πολὺ
σημαντικό: Ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε ἐπὶ
γῆς ὁ ἐνσαρκωμένος Θεός. Ἡ σύν-
τομη ἀποστολή Του δὲν ἦταν νὰ
παντρευτεῖ καὶ νὰ κάνει οἰκογένεια,
ἀλλὰ ἀπὸ ἀγάπη καὶ διά τοῦ σταυροῦ
Του νὰ σώσει ὅλο τὸν κόσμο.

Οἱ ἀλήθειες ποὺ περιγράφουν καὶ
διδάσκουν τὰ εὐαγγέλια εἶναι ἐφεύ-
ρεση τοῦ Μ. Κωνσταντίνου; Ὄχι βέ-
βαια! Στὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Κωνσταντί-
νου ἡ Ἐκκλησία γνώριζε τί πίστευε
ἀναφορικὰ μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὸ
πρόσωπο καὶ τὴν θεανθρώπινη φύση
τοῦ Κυρίου κ.λπ. Καὶ ἑκατομμύρια
ἄνθρωποι εἶχαν ἤδη πεθάνει, βασα-
νιζόμενοι στὰ ἀμφιθέατρα καὶ τὶς
ρωμαϊκὲς ἀρένες, γιατί πίστευαν
στὸν Χριστὸ ὡς Θεό.

Καὶ ἐρχόμαστε νὰ ἐξακριβώσουμε
τί εἴδους ‘ἀλήθειες’ διδάσκουν τὰ
χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας
καὶ τὰ Γνωστικὰ Εὐαγγέλια, σύμφω-
να μὲ τὸν Dan Brown. Ἆραγε ἀνα-
τρέπουν τὶς αὐθεντικὲς ἀλήθειες
τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Σαφῶς ὄχι! Τὰ
Χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θάλασσας
δὲν περιέχουν τίποτε τὸ χριστιανικό,
παρὰ μόνο τμήματα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καὶ ἄλλα ἀποσπασματικὰ
κείμενα, χωρὶς ἀναφορὰ στὸν Χρι-
στό, οὔτε φυσικὰ στὸ ὑποτιθέμενο
‘ἅγιο δισκοπότηρο’. Τὰ γνωστικὰ τώ-
ρα «εὐαγγέλια» (τοῦ Θωμᾶ, τοῦ Φι-
λίππου, τῆς Μαρίας, τῶν Αἰγυπτίων
καὶ τῆς Ἀληθείας) χρονολογοῦνται
ἀπὸ τὸν 3ο αἰώνα κ.ἑ., δὲν γράφτη-
καν ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους (ἂν καὶ
δανείζονται τὰ ὀνόματά τους, γιὰ νὰ
προσδώσουν κῦρος στὰ γραφόμενά
τους), εἶναι γεμᾶτα φανταστικὲς ἐπι-
νοήσεις γιὰ τὸν κόσμο τοῦ Θεοῦ καὶ
γιὰ τὸν Χριστό, ἐνῶ παραποιοῦν τὴν
Καινὴ Διαθήκη καὶ διαστρέφουν τὸ
νόημά της (4) .

Ποιὰ ὑπῆρξε ὅμως πραγματικὰ ἡ
Μαρία ἡ Μαγδαληνή;

Ἐνῶ κάθε λουλούδι τρέφεται ἀπὸ
τὴ γῆ καὶ τὸν ἥλιο(8), ἡ Μαρία ἡ Μα-
γδαληνή, τὸ ζωντανὸ λουλούδι τοῦ
πνεύματος, ἀξιώθηκε νὰ χαριτωθεῖ
καὶ νὰ ἁγιάσει ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πηγὴ
τῆς ζωῆς, τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ.
Ἀξιώθηκε ἀκόμη νὰ συναντηθεῖ
πρώτη μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστό,
καὶ στὴ συνέχεια τιμήθηκε ἀπὸ τὸν
Κύριο μὲ τὸ νὰ γίνει ἀπόστολος
στοὺς ἀποστόλους Του, κήρυκας
στοὺς μαθητές Του, εὐαγγελίστρια
στοὺς Εὐαγγελιστές. Γνωστοποίησε
πρώτη δηλαδὴ στὸν κύκλο τῶν μα-
θητῶν Του τὴν ζωηφόρα ἔγερσή
Του ἀπὸ τὸν τάφο (Ἰ. Χρυσοστόμου,
Ἑρμηνεία στὸ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέ-
λιο, Ὁμιλία Πστ'). Αὐτὸ ὅμως παρα-
χωρήθηκε ὕστερα ἀπὸ θεία Οἰκονο-
μία. Διό τι, ἀφοῦ ἀπὸ μία γυναίκα (τὴν
Εὔα) ἦλθε ἡ λύπη στὸν κόσμο, ἀπὸ

μία γυ ναίκα (τὴν Παναγία) κυοφορή-
θηκε ὡς ἄνθρωπος ὁ ἴδιος ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ μία γυναίκα καὶ
πάλι (τὴν Μαρία τὴν Μαγδαληνὴ)
διακηρύχθηκε τὸ μέγιστο καὶ λυ-
τρωτικὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως
(βλ. Κοντάκιον, Κυριακῆς Μυροφό-
ρων, ἦχος β') (6) .

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κληρονό-
μησε μία ἐντελῶς διαφορετικὴ πα-
ράδοση γιὰ τὸ βίο καὶ τὴν πολιτεία
τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς. Ἡ ἴδια
ὑπῆρξε διά βίου παρθένος. Καὶ ἡ κα-
θαρότητα τῆς ψυχῆς της φαινόταν,
ὅπως μέσα ἀπὸ καθαρὸ κρύσταλλο
(Μοδέστου, ἀρχιεπισκ. Ἱεροσολύ-
μων «Εἰς τὰς Μυροφό ρους» ἐκ τῆς
Βιβλιοθήκης Φωτίου, ἀρχιεπισκόπου
Κων/πόλεως καὶ Ρ.G. 104, 244). Οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχῆς γε-
νομένης ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸ Χρυσό-
στομο, τὴν ἐκτιμοῦν βαθύτατα (αὐτὸ
βέβαια ἰσχύει τόσο στὴν Ὀρθόδοξη
ὅσο καὶ στὴν Ρωμαιοκαθολικὴ
Ἐκκλησία) καὶ ἀναφέρουν ὅτι ταξί-
δεψε στὴ Ρώμη, ὁμολόγησε τὴν θε-
ότητα τοῦ Χριστοῦ στὸν ἴδιο τὸν
αὐτοκράτορα Τιβέριο, ἐπέστρεψε
στὴν Παλαιστίνη, συντρόφευσε τὴν
Θεοτόκο μέχρι τὴν Κοίμησή της, συν -
εργάστηκε μὲ τὸν ἀπόστολο Πέτρο,
ἐξορίστηκε καὶ κήρυξε τὸ εὐαγγέλιο
στὴ Μασσαλία, ἔδρασε ὡς ἀπόστο-
λος στὴν Αἴγυπτο, Συρία καὶ Φοινίκη,
καὶ κατέληξε στὴν Ἔφεσο, μαζὶ μὲ
τὸν Θεολόγο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάν-
νη, ὅπου καὶ κοιμήθηκε καὶ ἀπ’ ὅπου
μεταφέρθηκε ἄφθαρτο τὸ λείψανό
της στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 890,
ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Λέοντα τὸν
Σοφὸ(7) .

Στὴ μονὴ τῆς Σιμωνόπετρας στὸ
Ἅγιο Ὄρος φυλάσσεται ἄφθαρτο
τὸ χέρι της, ποὺ διατηρεῖται γιὰ
αἰῶνες σὲ φυσικὴ κατάσταση, ἐλα-
στικό, καὶ σὲ θερμοκρασία ζωντανοῦ
σώματος(8) . Ἡ ἐκκλησία μας τὴν
τιμᾶ ὡς ἰσαπόστολο καὶ Μυροφόρο
καὶ γιορτάζει τὴ μνήμη της στὶς 22
Ἰουλίου καὶ στὶς 4 Μαΐου ἡμέρα ἀνα-
κομιδῆς (δηλ. μεταφορᾶς) τῶν λει-
ψάνων της. Ἐπίσης τὴν συνεορτάζει
μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες Μυροφόρες Ἅγιες
Γυναῖκες, τὴν τρίτη Κυρια κὴ μετὰ τὸ
Πάσχα, τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφό-
ρων.
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Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ εἰς ἡλικίαν 95 ἐτῶν
ὁ προηγούμενος Γαλακτίων Σιμωνοπετρίτης
Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-

κτυακὸν ἱστότοπον «Ἁγιορείτικον
Βῆμα» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 30ήν
Ὀκτωβρίου: 

«Κοιμήθηκε εἰρηνικὰ σὲ ἡλικία
95 ἐτῶν ὁ Προηγούμενος Γαλα-
κτίων Σιμωνοπετρίτης. Ἦταν κατὰ
σάρκα πατέρας τῆς ἡγουμένης
τῆς μονῆς τῆς Ὀρμύλιας,γερόν-
τισσας Νικοδήμης, καὶ τοῦ ἱερομο-
νάχου Ἀθανασίου Σιμωνοπετρίτη
καθὼς ἐπίσης καὶ θεῖος τοῦ Ἱερο-
μονάχου Ἱερωνύμου Σιμωνοπετρί-
τη. Ἐκάρη μοναχὸς στὴ Σιμωνόπε-
τρα πρὸ τεσσαρακονταετίας περί-
που.

Ἦταν ἐξαίρετη Ἁγιορείτικη
μορφὴ, ποὺ ἄφησε τὴν ὑπογραφή
του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σίμωνος Πέ-
τρας γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια, ἦταν
ὁ ἀγαπητὸς Πατέρας Γαλακτίων,
κατὰ κόσμον Δημήτριος Ἀγγελά-
κης, ἀπὸ τὸ Δενδροχώρι Τρικά-
λων.

Ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς ἄφησε
βαριὰ παρακαταθήκη στοὺς νεώ-
τερους μοναχούς. Χαρακτηρι-
στικὴ μορφὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
ἴσως ὁ γηραιότερος μέχρι καὶ σή-
μερα, καθὼς ἄφησε τὴν τελευταία

του πνοὴ σὲ ἡλικία 95 χρονῶν στὶς
7:30 ἡ ὥρα ἀπόψε, βυθίζοντας στὴ
θλίψη τὴν Σιμωνόπετρα. Ὅμως,
μπορεῖ ὁ γέροντας νὰ ἀνῆλθε εἰς
τοὺς οὐρανούς, ἡ μορφή του θὰ
μείνει ἀξέχαστη καὶ ἡ ψυχή του θὰ
καθοδηγεῖ ὅλους τούς μοναχοὺς
νὰ συνεχίσουν τὸ θεάρεστο ἔργο
του καὶ τὴν Ἱερὰ Ἀποστολή του».

Διεθνὲς Συνέδριον διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
καὶ τὴν διαφύλαξιν τῆς Ἐθνικῆς κληρονομίας
Σήμερον καὶ αὔριον (14ην καὶ

15ην Νοεμβρίου), ἡ Εἰδικὴ Συνο-
δικὴ Ἐπιτροπὴ πολιτιστικῆς ταυ-
τότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, θὰ πραγματοποιήση τὸ
τρίτον Διεθνὲς Συνέδριον μὲ θέ-
μα: «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ
διαφύλαξη τῆς Ἐθνικῆς Ταυτότη-
τος - Νεομάρτυρες, Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς - Ἐπαναστα-
τικὰ Κινήματα». Τὴν Παρασκευὴν
τὸ συνέδριον θὰ πραγματοποι-
ηθῆ εἰς τὸ Διορθόδοξον Κέντρον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης), ἐνῶ τὸ
Σάββατον εἰς τὴν Στοὰν τοῦ Βι-
βλίου (Πεσματζόγλου 5 καὶ Σταδί-

ου - Ἀθῆναι). Εἰς τὸ συνέδριον θὰ
ὁμιλήσουν οἱ κ. Χρ. Κρικώνης, Γε-
ώργιος Παναγόπουλος, Μαρία
Μαντούβαλου, Κων. Κωτσιόπου-
λος, Νικ. Ζίας, Ἠλίας Νικολάου, π.
Γεώργιος Μεταλληνός, Πολυξέ-
νη Κούρεντα, Ὄλγα Δάσου, Δημ.
Παπάζης, Χαράλ. Μηνάογλου,
Ἀθαν. Καραθανάσης. Τὴν πρώτην
ἡμέραν τοῦ συνεδρίου θὰ προ-
εδρεύση ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, πρό-
εδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς. Τὴν δευτέραν ἡμέ-
ραν θὰ προεδρεύση ὁ Ἀκαδη-
μαϊκὸς κ. Κωνσταντῖνος Σ. Βολό-
πουλος.

Ἡμερὶς ἐναντίον
τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν

εἰς τὴν Θεολογικὴν
Θεσσαλονίκης

Συμφώνως πρὸς ἀνταπόκρισιν
ἐκ τῆς Θεσσαλονίκης:

«Ἐπίκαιρη, ἀγωνιστική, καὶ πάρα
πολὺ σημαντικὴ ἡμερίδα, διεξάγε-
ται τὴν Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
2014, καί ὥρα 18.00 στὴν αἴθουσα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσα-
λονίκης.

Διοργανώνεται ἀπὸ φοιτητὲς
τοῦ Α.Π.Θ., ποὺ ἀντιτίθενται στὶς
Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ Θεσσαλονίκης.

Ἡ ἡμερίδα τίθεται ὑπὸ τὴν αἰγί-
δα τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης. Ὁ Πα-
ναγιώτατος μητροπολίτης κ. Ἄνθι-
μος θὰ ἀπευθύνει χαιρετισμό.

Ἐκλεκτοὶ ὁμιλητές, ὅπως ὁ Χρ.
Οἰκονόμου, Βεν. Καρακωστάνο-
γλου, Κων. Ζουράρις καὶ Γ.
Παῦλος, θὰ πλαισιώσουν τὴν ἐκδή-
λωση ἀναπτύσσοντας ἀποκαλυ-
πτικὰ θέματα».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ἀλλαγαὶ εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Μεγάρων - Σαλαμῖνος

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου «eni-
merosi-news.gr»: 

«Ἀλλαγὲς ἀνακοίνωσε ὁ Μητρο-
πολίτης Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος
Κωνσταντῖνος στὴ διοίκηση τῆς Ἱ.
Μητρόπολης.

Κατόπιν παραίτησης τοῦ Ἐπισκό-
που Ἐλευσῖνος κ.κ. Δωροθέου, μὲ
ἀπόφασή του ὁ νέος Μητροπολίτης
διόρισε:

Νέο Πρωτοσύγκελλό του τὸν
παν. Ἀρχιμανδρίτη π. Προκόπιο Γε-

ωργίου, νέο κληρικὸ ποὺ ἦλθε στὴν
Μητρόπολή μας ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀθηνῶν. Ἔμπιστο πρόσωπο
τοῦ νέου Μητροπολίτη, ὅπως εἶπε ὁ
ἴδιος.

Νέο Γενικὸ Ἀρχιερατικό του Ἐπί-
τροπο τὸν Αἰδεσιμώτατο Πρωτο-
πρεσβύτερο π. Ἀλέξανδρο Κουργια-
λή, Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας
Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγάρων.

Τὶς ἀλλαγὲς αὐτὲς ἀνακοίνωσε ὁ
ἴδιος ὁ Μητροπολίτης Κων/νος, στὰ
πλαίσια τῆς παρουσίασης τῶν βι-
βλίων τοῦ Χρυσόστομου Σύρκου».

ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΑΡΓΙΑΝ, ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Αἱ θέσεις τοῦ Σεβ. Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου διά κρίσιμα ζητήματα
αΜαρτια η εκκοσΜικευσισ τησ εκκλησιασ. η ριΖαρειοσ σΧολη να ΧρησιΜοποιηται Μο-
νον δια τουσ υποΨηΦιουσ σπουδαστασ, οι οποιοι κατευΘυνονται εισ την ιερωσυνην.
διατι προτρεπει εισ την δυναΜιν τησ προσευΧησ. η εκκλησια εΧει Μαρτυρασ και οΧι Θυτασ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος
κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐφέτος
συμπληρώνει δεκατρία ἔτη εἰς τὸν
θρόνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
εἰς συνέντευξιν, τὴν ὁποίαν παρε-
χώρησεν εἰς τὸν Ἐμμανουὴλ Χατζη-
γιάννην, στενὸν συνεργάτην τοῦ
«Ἁγιορειτικοῦ Βήματος» λαμβάνει
θέσιν διά κρίσιμα πνευματικὰ κι
ἄλλα θέματα, ὡς εἶναι ἡ ἐκκοσμί-
κευσις τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Κυριακὴ
ἀργία, ὁ ἀντιρατσιστικός, ἡ ἀνάγκη
διά πνευματικὴν φιλανθρωπίαν, ἡ
Ριζάρειος Σχολή, ἡ ὁποία πρέπει
νὰ λειτουργῆ μόνον διά ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι πρόκειται νὰ εἰσέλθουν εἰς
τὴν Ἱερωσύνην κλπ. Παραθέτομεν
τὰ κυριώτερα ἐρωτήματα καὶ τὰς
ἀπαντήσεις, τὰς ὁποίας ἔδωσεν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης.

Ἡ κοινωνική φιλανθρωπία
-Ἅπαντες ἀναγνωρίζουν τὸ τε-

ράστιο κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλη-
σίας. Πόσο δύσκολο εἶναι ὅμως σὲ
αὐτοὺς τοὺς χαλεποὺς καιροὺς νὰ
ἀνταποκριθεῖ ἡ Ἐκκλησία στὸ ἔργο
τῆς φιλανθρωπίας μὲ τὴν παροχὴ
συσσιτίων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ στήριξη
εὐπαθῶν ὁμάδων μέσῳ τῶν ἱδρυ-
μάτων της;

Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι σῶμα Χριστοῦ καὶ κοινωνία
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Ὅλοι, ὅσοι
εἴμαστε μέλη Της, πρέπει νὰ εἴμα-
στε φιλόθεοι καὶ φιλάνθρωποι. Κα-
θημερινὰ ἀσκούμεθα στὸ ἄθλημα
τῆς ἀγάπης καὶ μαθαίνουμε νὰ χαί-
ρουμε, μὲ ὅσους χαίρονται καὶ νὰ
κλαῖμε, μαζὶ μὲ ἐκείνους ποὺ ὑπο-
φέρουν. Οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἔχουμε καθοδηγητικὸ ρόλο,
πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Καὶ
φροντίζουμε, ὑπολογίζοντας στὴν
ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ὑποστήριξη τῶν
ἀνθρώπων μας, νὰ παρέχουμε
στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη, ὄχι μόνο
πνευματικὴ τροφή, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ
ἀπαραίτητα ὑλικὰ ἀγαθὰ γιὰ μία
ἀξιοπρεπῆ διαβίωση. Οἱ ἀνάγκες
εἶναι πράγματι πολλές, τὸ κόστος
δυσβάστακτο, ἀλλὰ καὶ ἡ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ παροῦσα, κάθε στιγμὴ
καὶ κάθε ὥρα, ὅπως καί τό φιλότιμο
τῶν ἀνθρώπων, ποὺ συνδράμουν,
ἀμείωτο! Παρ’ ὅλα αὐτά, τὸ "βάρος"
αὐτῆς τῆς θεάρεστης δραστηριό-
τητος, ὅπως καὶ ἡ λειτουργία τῶν
Ἱδρυμάτων, εἶναι μεγάλο.

Ἐπιβαρυνόμεθα
μέ φόρους

Θεωρῶ ὅτι πρέπει τὰ φιλανθρω-
πικὰ καὶ κοινωφελῆ Ἱδρύματα νὰ
ἐνισχύονται ἀπὸ τὸ Κράτος Πρό-
νοιας καὶ ὄχι νὰ ἐπιβαρύνονται μὲ
φόρους ἐνοικίων καὶ ΕΝΦΙΑ, ἀφοῦ,
τὰ ὅποια ἔσοδα προκύπτουν ἀπὸ
τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας
των, διατίθενται γιὰ τὴν βελτίωση
τῶν ὅρων διαβιώσεως τῶν τροφί-
μων τους καὶ μόνον. Ὅταν, μάλι-
στα, καὶ κατὰ τὴν ὁμολογία τοῦ
Κράτους, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀναλά-
βει ὅλο τὸ προνοιακὸ ἔργο.

Ἡ πνευματική
φιλανθρωπία

-Ἀρκεῖ ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας
τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο ἢ μήπως κά-

ποιοι ἔχουν παρεξηγήσει τὸν ρόλο
της καὶ τὴν βλέπουν σὰν ὀργα-
νισμὸ πρόνοιας; Δὲ θὰ πρέπει τὰ
κάθε εἴδους συσσίτια νὰ συμπλη-
ρώνονται καὶ ἀπὸ πνευματικὴ τρο-
φή;

Σωστὰ τὸ ἐπισημαίνετε. Πρέπει
νὰ κατανοήσουμε ὅλοι ὅτι ἡ φιλαν-
θρωπία δὲν ἐκφράζεται μόνον μὲ
ὑλικὲς παροχὲς καὶ τὰ συσσίτια. Ἡ
ἴδια ἡ λέξη φιλανθρωπία σημαίνει
κάτι πολὺ πιὸ εὐρύ, πιὸ βαθὺ καὶ πιὸ
οὐσιαστικό. Κάμουν λάθος, ὅσοι
περιορίζουν στὸν ὑλικὸ τομέα τὴν
φιλανθρωπία, ὅπως καὶ ὅσοι λένε:
ἐγὼ δὲν θέλω φιλανθρωπία! ἐννο-
ώντας, προφανῶς, ὅτι δὲν θέλουν
ἐλεημοσύνη.

Ἡ Ἐκκλησία καλύπτει ὅλες τὶς
ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος
εἶναι ψυχοσωματικὸ ὄν. Καὶ μάλι-
στα μαθαίνει τὸν ἄνθρωπο -πρέπει
νὰ τὸν μαθαίνει- νὰ ἱεραρχεῖ τὰ
πράγματα, νὰ ἐπιμελεῖται τῆς
ψυχῆς του καὶ πάντως νὰ θυμᾶται
ὅτι «οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται
ἄνθρωπος».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, πρέπει νὰ
θυμίζει, σ' ὅσους δὲν βοηθοῦν ὑλι-
κά τούς συνανθρώπους τους,
ἐπειδὴ τάχα νοιάζονται μόνον γιὰ
τὴν πνευματική τους τροφοδοσία,
ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τους αὐτὴ θέλει
ἔρευνα, ὅσον ἀφορᾶ τὰ πραγματι-
κά της κίνητρα, καὶ πάντως μία τέ-
τοια ἄρνηση δὲν βρίσκει καμία δι-
καίωση στὴν Ἁγία Γραφή, τὸ ἦθος
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ τῶν
θεοφόρων Ἁγίων Της. Πρέπει νὰ
μὴ βλέπουμε διλήμματα ἐκεῖ ποὺ
δὲν ὑπάρχουν. Ἡ Ἐκκλησία παρέ-
χει τροφὴ στὸν πεινασμένο καὶ
ροῦχο στὸ γυμνό, γιὰ ἐπιβίωση,
ἀλλά, πρωτίστως, προσφέρει τὸ
ἀντίδοτο τοῦ θανάτου!

Εὐαγγελίζεται στὸν κόσμο τὴν
ἐλευθερία ἀπὸ τὸν φόβο καὶ τὴν
τυραννία τοῦ θανάτου. Εὐαγγελί-
ζεται τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν ζωή
τὴν ἄληκτη! Ἂς μὴ τὴν ἀδικοῦμε,
συνεπῶς, μεταβάλλοντάς την σὲ
ἕνα κοσμικοῦ τύπου φορέα πρό-
νοιας. Στὴν πραγματικότητα ἂς μὴ
ἀδικοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας μὲ μο-
νομερεῖς ἐπιλογὲς καὶ ἀπολυτοποι-
ήσεις τῶν μερῶν εἰς βάρος τοῦ
ὅλου.

Διά τήν Ριζάρειον
-Ἔχετε φοιτήσει στὴ Ριζάρειο

Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν.
Πῶς κρίνετε τὸ ἄνοιγμα τῶν πυλῶν
σὲ γυναῖκες καὶ γενικότερα πῶς
βλέπετε σήμερα τὶς ἐκκλησια-
στικὲς σπουδές, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπο-
βάθμισή τους ἀπὸ τὴν Πολιτεία μὲ
κλείσιμο Ἐκκλησιαστικῶν Σχολεί-
ων κ.λπ.;

Πράγματι ἐφοίτησα πέντε χρό-
νια στὴν ἑξατάξια τότε μέση Ριζά-
ρειο Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ καὶ μνη-
μονεύω μὲ εὐγνωμοσύνη τοὺς
Ἱδρυτὲς της Μάνθο καὶ Γεώργιο,
καθὼς καὶ ὅσους μὲ εὐεργέτησαν
(καθηγητάς κ.λπ) τοὺς χρόνους
τῶν σπουδῶν μου. Νοιώθω εὐνοη-
μένος, ἐπειδὴ εἶχα αὐτὴν τὴν πο-
λύτιμη εὐκαιρία. Ἔζησα τὴν Σχολὴ
σὲ ἡμέρες δόξης καὶ ὠφελήθηκα
πολύ. Ὁμολογῶ καὶ οὐ κρύπτω τὴν
εὐεργεσίαν.

Ἀπαντώντας στὰ ἐπὶ μέρους θέ-
ματα τῆς ἐρωτήσεως, πιστεύω ὅτι
πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται, ἀπὸ τοὺς
ἁρμοδίους ἐκτελεστάς τῆς διαθή-
κης τῶν μεγάλων εὐεργετῶν, ἡ
βούλησή των, ὅπως εἶναι αὐτὴ γε-
γραμμένη, μὲ χρυσὰ γράμματα
ἄνωθεν τῆς εἰσόδου τῶν διδακτη-
ρίων καὶ ἐπὶ λέξει λέγει:«Παρα-
καλῶ ἐν τῇ Σχολῇ ταύτῃ νὰ διδά-
σκωνται ἀποκλειστικῶς ὅσοι σκο-
πεύωσι νὰ ἐνδυθῶσιν Ἱερωσύνης
ἔνδυμα». Ἐξ ὅσων γνωρίζω, ὁ σε-
βασμὸς τῆς βουλήσεως τοῦ δια-
θέτου δὲν εἶναι μόνον ἠθικὴ ἐπι-
ταγή, ἀλλὰ καὶ νομικὴ Ὑποχρέω-
ση!!!Καὶ ἐπίσης θεωρῶ αὐτονόητη
καὶ ἐπιβεβλημένη τὴν συνεργασία
τοῦ Πολυμελοῦς Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ
σκοπὸ τὴν κατὰ τὸν καλύτερο τρό-
πο ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς βουλήσε-
ως τῶν μεγάλων Ριζαρῶν εὐερ-
γετῶν.

Τὸ γενικότερο θέμα τώρα τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
εἶναι μία δύσκολη ὑπόθεση καὶ πο-
νεμένη ἱστορία. Μακάρι ἡ Ἐκκλη-
σία νὰ εἶχε τὴν οἰκονομικὴ δυνατό-
τητα νὰ τὴν ἔχει στὴν δική Της
εὐθύνη. Μακάρι καὶ τὸ Κράτος,
παρὰ τὶς ὅποιες δυσκολίες του, νὰ
ἐκτιμήσει ἀκόμη περισσότερο τὴν
ἀνάγκη νὰ ἔχει ἡ Πατρίδα μας μορ-
φωμένους Κληρικοὺς καὶ μακάρι
Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία νὰ συνερ-
γαζόμαστε πάντοτε, ὅσο πιὸ εἰλι-
κρινὰ μποροῦμε, ἀποβλέποντες
μόνον πρὸς τὸ κοινὸν τῶν ἀνθρώ-
πων τοῦ Τόπου συμφέρον. Καὶ ἡ
ἐκκλησιαστικὴ παιδεία εἶναι σο-
βαρὴ «ἐπένδυση» πρὸς αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση.

Ἡ Ἐκκλησία
ἔχει μάρτυρας

-Τὴν προηγούμενη χρονιὰ πολλὰ
ἦταν ἐκεῖνα τὰ γεγονότα τὰ ὁποῖα
προκάλεσαν ἀντιδράσεις στοὺς πι-
στούς. Τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοθέ-
τημα, ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, τὸ
σύμφωνο συμβίωσης, τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ δημοπράτη-
ση τοῦ τεμένους... Πιστεύετε πώς
ὑπάρχει ἕνας ὑπόγειος πόλεμος
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας στὴ χώρα
μας; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἑλλα-
δικῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀντιμετωπί-
σει, ὅπως θὰ ἔπρεπε, τὶς "δοκιμα-
σίες";

Ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὅλα ὅσα ἀνα-
φέρετε, ὡς συμβάντα τοῦ τελευ-
ταίου καιροῦ, ἔφεραν στὸν τόπο
μας μεγάλες ἀνατροπὲς καὶ οἱ ἀνα-
τροπὲς συνοδεύονται συχνὰ ἀπὸ
ἀνησυχία καὶ ἀντιδράσεις. Ἰδίως,
μάλιστα, ὅταν ἀφοροῦν τόσο ση-
μαντικὰ ζητήματα τῆς ζωῆς. Προ-
σωπικὰ πιστεύω ὅτι πολλὰ ἀπ᾽ αὐτὰ
,ποὺ καταγράψατε,εἶναι καὶ κόντρα
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς βά-
ρος τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους
ὑποτίθεται ὅτι εὐνοοῦν.

Εἶναι, λοιπόν, καθῆκον καὶ δι-
καίωμά μας νὰ λέμε τὴν  τῶν  πρα -
γμάτων ἀλήθεια. Ἡ κατάθεσή μας
αὐτὴ φυσικὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ
σεβασμὸ στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθε-
ρία καὶ μὲ τρόπο εὐπρεπῆ. Καὶ
ἀπρέπεια δὲν ἐννοῶ τὴν ἔνταση
τῆς φωνῆς, ποὺ ἐκφράζει τὴν πικρὴ
ἀλήθεια ἢ ἀκόμη καὶ τὸ λελογισμέ-

νο καὶ σώφρονα θυμό, ὁ ὁποῖος πη-
γάζει ἀπὸ καρδιά, ποὺ ἀγαπᾶ καὶ
νοιάζεται, ἀλλὰ τὴν προσωπικὴ
προσβολὴ ἀνθρώπων, τὴν λεκτικὴ
ἢ σωματικὴ βία.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει μάρτυρες, ὄχι
θύτες! Πρέπει ἀλήθεια νὰ μάθουμε
νὰ σεβόμαστε ὅλοι μας τὸν ἄλλο
καὶ τὴν ἄποψή του καὶ τὴν ἐπιλογή
του, ὅλοι ὅμως! Πρέπει νὰ σεβόμα-
στε καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιλέγει ὁ
καθένας, γιὰ νὰ καταθέσει τὴν
μαρτυρία του καὶ νὰ ἀποφεύγουμε
τὴν ὄχι σπάνια μονοπώληση, ὑπὲρ
τοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ ἀγωνιστικοῦ
φρονήματος.

Καὶ βέβαια ὅσοι ποιμαίνουν, ὅσοι
διοικοῦν καὶ ὅσοι νομοθετοῦν,
ἐπειδὴ ἔχουν τεράστια εὐθύνη καὶ
θὰ δώσουν γι' αὐτὸ λόγο στὸ Θεό,
εἶναι ἀναγκαῖο νὰ τολμοῦν καὶ νὰ
ἐπιχειροῦν μόνον ὅ,τι κάμει τὸν
ἄνθρωπο πιὸ ἀληθινὸ καὶ ὄχι ὅ,τι -
εἰς βάρος τῶν δικαιωμάτων του ἢ
ὑπηρετικὸ τῶν ἀδυναμιῶν του-
λανσάρεται, ὑποδεικνύεται ἢ καὶ
«ἐπιβάλλεται».

Δὲν θὰ μὲ ἐκπλήξει ἡ ἐνδεχόμε-
νη διαπίστωση ὅτι ἡ Ἐκκλησία βάλ-
λεται. Νομίζω ὅτι ἡ ἱστορικὴ πορεία
Της μαρτυρεῖ πὼς εἶναι Ἐσταυρω-
μένη, ἀλλὰ μὴ ξεχνοῦμε ὅτι ταυτό-
χρονα εἶναι λουσμένη στὸ ἀνέσπε-
ρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Προτρέπει εἰς προσευχήν

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἔλαβε
τὶς σεβαστὲς ἀποφάσεις ἐκεῖνες
ποὺ ἐθεώρησε σωστὲς καὶ ἔκαμε
καὶ παρεμβάσεις, γιὰ τὰ παραπάνω
ζητήματα. Αὐτὲς κρίνονται καὶ ὁ
καθεὶς μπορεῖ νὰ ἔχει τὴν δική του
ἄποψη, ὅσον ἀφορᾶ στὸν τρόπο
τῆς ἀντιδράσεως. Γενικὰ ὅμως θὰ
πῶ ὅτι, ὅταν κρίνουμε, ἂς μὴ εἴμα-
στε εὔκολοι στὴν κατάκριση, ὅταν
μάλιστα δὲν γνωρίζουμε καὶ ὅσα
γνωρίζουν οἱ ἔχοντες τὴν εὐθύνη.
Καὶ ἡ ὅποια κριτικὴ μας πρέπει νὰ
εἶναι ἐλεύθερη ἀπὸ προσωπολη-
ψίες ἢ καὶ ἀντιπάθειες! Λυσιτελε-
στέρα θεωρῶ τὴν θερμὴ προσευ-
χή. Νὰ μᾶς φωτίζει ὁ Θεὸς νὰ δια-
κρίνουμε καὶ νὰ ἐπιλέγουμε
σωστὰ κάθε φορά τὸν τρόπο τῆς
δράσεώς μας. Ἄλλοτε (ὄχι πάντο-
τε) βοηθάει ἡ ἐντονότερη ἀντί-
δραση καὶ ἄλλοτε (ὄχι πάντα) ἡ
ἠπιότερη ἀντιμετώπιση τῶν δυσ -
κολιῶν. Αἰσθάνομαι πάντως ὅτι,
στὴν ἐποχή μας, περισσότερο
παρὰ ποτέ, προτιμητέα, ὡς ἡ πλέ-
ον ἀποδοτική, προβάλλει ἡ σο-
βαρὴ καὶ ἀδιάκοπη πνευματικὴ καὶ
ποιμαντικὴ ἐργασία στὶς Ἐνορίες
καὶ τὶς Μητροπόλεις.

Μὲ τὸν φόβο ὅτι μπορῶ καὶ νὰ
χλευασθῶ, ὡς "δῆθεν", θὰ τολμή-
σω νὰ πῶ ὅτι, νοιώθω πώς, ἐὰν
ζοῦσα σὲ μετάνοια καὶ ἄσκηση καὶ
ἔκαμα καθὼς πρέπει τὸ ἔργο μου,
θὰ προσέφερα περισσότερα καὶ κα-
λύτερα. Καὶ βέβαια ἂς μάθουμε
(εὔκολο εἶναι;) νὰ ὑπομένουμε καὶ
τὴν ὁποιαδήποτε ἀπόρριψη, ἡ ὁποία
σὲ καμμία περίπτωση δὲν συν ιστᾶ
ὁπωσδήποτε καὶ ἧττα τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πάντως οἱ ἐποχὲς εἶναι δύσκο-
λες καὶ ἐπιτακτικὸ μοῦ ἀκούγεται
τὸ «στῶμεν καλῶς» καὶ τὸ «ἄνω
σχῶμεν τὰς καρδίας».

ΥΠΕΓΡΑΜΜΙΣΕΝ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ἀσυμβίβαστοι μὲ τὴν Εὐαγγελικὴν μαρτυρίαν καὶ τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα
αἱ ἀποκρυφιστικαί, συγκρητιστικαὶ καὶ νεοεποχίτικαι δοξασίαι

η αποπειρα των να αλλοιωσουν  Ἢ να παραΜορΦωσουν  Ἢ και να ακυρωσουν την Μοναδικοτητα του Θεαν-
δρικου προσωπου του κυριου αποτελει Μιαν ακοΜη αντιΧριστιανικην εκδοΧην του Μυστηριου τησ ανοΜιασ.

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν
Φθιώτιδος ἐπραγματοποιήθησαν
αἱ τριήμεροι ἐργασίαι τῆς 26ης
Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως
Ἐντεταλμένων Ἐκκλησιῶν διὰ θέ-
ματα τῶν αἱρέσεων καὶ παραθρη-
σκείας. Συμφώνως πρὸς τὸ
«Ἁγιορειτικὸν Βῆμα» ὑπὸ ἡμερο-
μηνίαν 4ην Νοεμβρίου.

«ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου
Β’, μὲ τὴν φιλοξενία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος κ. Νικολάου, καὶ μὲ τὴ συμ-
μετοχὴ Ἐντεταλμένων ἐννέα
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ
ἑβδομήντα ἕξι Ἱερῶν Μητροπό-
λεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκα-
νήσου, ἄρχισε χθές, 3η Νοεμβρί-
ου ἐ. ἔ., στὸ Πνευματικὸ καὶ Διοι-
κητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φθιώτιδος, τὶς ἐργασίες
της ἡ “ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξος Συν-
διάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρ θο -
δόξων Ἐκκλησιῶν καὶ Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων
καὶ παραθρησκείας”, μὲ θέμα:
“Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικὲς καὶ
ἀποκρυφιστικὲς θεωρήσεις περὶ
τοῦ Χριστοῦ”, ὑπὸ τὴν Προεδρία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Γλυφάδας κ. Παύλου, Μέ-
λους τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων.

Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτι-
δος κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καὶ
ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ πρὸς τὴν
Συνδιάσκεψη. Μετὰ τὸν Ἁγιασμὸ
ἀνεγνώσθησαν τὰ Μηνύματα τῶν
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκ κλησιῶν καὶ ἐχαιρέτησε τὴ
Συνδιάσκεψη ὁ Δήμαρχος Λαμι-
αίων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Στὸ μήνυμά του ὁ Μακαριώτα-

τος μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὑπογράμ-
μισε καὶ τὰ ἑξῆς:

“Κάθε ἀπόπειρα ποὺ ἀποπει ρᾶ -

ται νὰ ἀλλοιώσει ἢ νὰ παραμορ-
φώσει ἢ καὶ νὰ ἀκυρώσει τὴ μο-
ναδικότητα τοῦ Θεανδρικοῦ Προ-
σώπου τοῦ Κυρίου, τὴν καταγε-
γραμμένη καὶ ζῶσα διαχρονικῶς
ἀποστολικὴ ἐμπειρία τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ Σώματος, ὅτι: “οὐκ
ἐστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία·
οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ
τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι
ἡμᾶς” (Πράξ. 4, 12), πρέπει ἀναμ-
φιβόλως νὰ θεωρηθεῖ ὡς μία ἀκό-
μα ἀντιχριστιανικὴ ἐκδοχὴ τοῦ
μυστηρίου τῆς ἀνομίας...

Καὶ ὁ Μακαριώτατος κατέληξε
ἐπισημαίνοντας ὅτι στὴν ἐποχή
μας “Μία ποικιλία νεογνωστικῶν,
ἀποκρυφιστικῶν, συγκρητι-
στικῶν καὶ νεοεποχίτικων δοξα-
σιῶν προσπαθεῖ νὰ ἀντικαταστή-
σει σὲ διάφορα ἐπίπεδα τὴν
ἐκκλησιαστικὴ Χριστολογία, μὲ
"διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις"
(Ἑβρ. 13, 9), ἀπολύτως ἀσυμβί-
βαστες μὲ τὴν εὐαγγελικὴ μαρ-
τυρία καὶ τὸ Ὀρθόδοξο φρόνη-
μα”.

Στὴ συνέχεια ὁμίλησε καὶ κή-
ρυξε τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν
τῆς Συνδιασκέψεως ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Γλυφάδας
κ. Παῦλος, Μέλος τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς.

Στὴν ἐναρκτήρια τελετὴ παρέ-
στησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητρο-
πολίτες Λαρίσης κ. Ἰγνάτιος, Δη-
μητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Γλυφάδας
κ. Παῦλος, Κυδωνίας καὶ Ἀποκο-
ρώνου κ. Δαμασκηνός, Νευροκο-
πίου (Βουλγαρίας) κ. Σεραφεὶμ
καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Καρπασίας (Κύπρου) κ. Χριστοφό-
ρος.

Ὁ Καρπασίας
Ἀκολούθησε ἡ πρώτη εἰσήγηση

τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Καρπασίας κ. Χριστοφόρου μὲ θέ-
μα: “Ὁ Χριστὸς καὶ ὁ σύγχρονος
θρησκευτικὸς συγκρητισμός”. Ὁ
εἰσηγητὴς μεταξὺ τῶν ἄλλων
ὑπογράμμισε ποία εἶναι ἡ δια-

φορὰ μεταξὺ ἀλήθειας Ὀρθοδο-
ξίας καὶ αἵρεσης. Πῶς οἱ αἱρετικοὶ
διαστρέφουν τὴν χριστιανικὴ δι-
δασκαλία καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ καὶ ἐτόνισε καὶ ἐχάραξε
τὴν εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας νὰ
διαφυλάξει, νὰ διακηρύξει καὶ νὰ
προβάλλει τὴν ἀληθινὴ περὶ τοῦ
Προσώπου Του διδασκαλία. Ἔτσι
θὰ ἀποβῆ ἡ Ἐκκλησία θεραπευ-
τήριο ψυχῶν καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ βα-
σικὸ ἔργο της.

Ὁ εἰσηγητὴς ἐπέμεινε στὴν
ἀνάγκη ποιμαντικῆς ἀντιμετωπί-
σεως τῶν Αἱρέσεων μὲ τὴν προ-
σωπικὴ εὐαισθησία ὅλων τῶν
πιστῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ Συνοδικὴ δια-
γνώμη, ἀπέναντι στὴν κακοδοξία. 

Αὐτὸ εἶναι μέσα στὴν πρακτικὴ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διό-
τι ἡ αἵρεση δὲν σώζει οὔτε ὁλο-
κληρώνει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο
καθότι τὸ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν
ἀλήθεια καὶ τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ. 

Μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
σώ ζει καὶ θεώνει τὸν ἄνθρωπο διά
τῆς Ἐκκλησίας».

Τὰ συμπεράσματα
Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνδιασκέψε-

ως ὁλοκληρώθησαν τὴν 6ην Νο-
εμβρίου καὶ ἐδόθησαν εἰς τὴν δη-
μοσιότητα τὰ πορίσματα. Συμφώ-
νως πρὸς αὐτά:

«Μετά τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν,
συνέταξε καὶ ἐνέκρινε ὁμοφώ-
νως κείμενο Πορισμάτων, στὰ
ὁποῖα, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τονίζει
τὰ ἑξῆς:

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καθο-
δηγούμενη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα,
πιστεύει καὶ ὁμολογεῖ τὸν Κύριο
Ἰησοῦ Χριστό, σύμφωνα μὲ τὸν
ὅρο τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, “τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεό-
τητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν
ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς καὶ
ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν ἐκ
ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμο-
ούσιον τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότη-
τα καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν
κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ

πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρ-
τίας…ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύ-
τως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχω-
ρίστως γνωριζόμενον…”.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πίστη καὶ
τὴν μαρτυρία τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκ -
κλησίας, οἱ ἐξωχριστιανικές, αἱρε-
τικὲς καὶ ἀποκρυφιστικὲς θεωρή-
σεις περὶ τοῦ Χριστοῦ, στηρίζον-
ται στοὺς ἕωλους συλλογισμοὺς
τοῦ σκοτισμένου νοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που τῆς πτώσεως, μὲ τοὺς ὁποί-
ους σχετικοποιεῖται ἢ ἀλλοιώνε-
ται καὶ διαστρέφεται ἡ ἀλήθεια
γιὰ τὸ Θεανδρικὸ Πρόσωπο καὶ τὸ
ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σήμερα
χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀλ -
λοιωμένης θεωρήσεως τοῦ  προ-
σ ώπου τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν οἱ
διδασκαλίες τῆς Θεοσοφίας, τῆς
Ἀνθρωποσοφίας, τῶν λεγομένων
“μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ” καὶ τοῦ
νεοπαγανισμοῦ.

Πίστις, ἐγρήγορσις,
ὁμολογία

Αὐτὸ ἔχει ὡς συνέπεια τὸν
ἀποπροσανατολισμὸ καὶ τὴν ἀπο-
μάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
τὸν κύριο σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς
του, ποὺ εἶναι ἡ κατὰ χάριν ἕνω-
ση καὶ κοινωνία του μὲ τὴν πηγὴ
τῆς ζωῆς, τὸν Ἀληθινὸ Τριαδικὸ
Θεό.

Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν, παλαι-
οτέρων καὶ συγχρόνων παραχα-
ράξεων τῆς ἀλήθειας γιὰ τὸ Πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία
εὐαγγελίζεται τὴν μοναδικότητα
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, ἐπανα-
λαμβάνοντας τοὺς λόγους τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι “οὐκ ἔστι ἐν
ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ
ὄνομά ἐστι ἕτερον ὑπὸ τὸν
οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι
ἡμᾶς” (Πρξ, 4,12). Ἡ Συνδιάσκεψη
προτρέπει τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα
νὰ πιστεύει, νὰ γρηγορεῖ καὶ νὰ
ὁμολογεῖ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία εἶναι προϋπόθεση
τῆς σωτηρίας μας».

Ἔκκλησις τοῦ Πατριάρχου Μόσχας
διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν Χριστιανῆς εἰς τὸ Πακιστάν

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ «Ἁγιορειτικοῦ Βήματος», ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 1ην Νοεμβρίου:

«Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἔκα-
νε ἔκκληση πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς
Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Πακι-
στάν Μαμνοὺν Χουσαΐν νά δώσει
χάρη στὴ φυλακισμένη καὶ καταδι-
κασμένη σὲ θάνατο Χριστιανὴ Asia
Bibi. 

"Μὲ μεγάλη θλίψη πληροφορή-
θηκα τὴν εἴδηση ὅτι τὴν 16η,
Ὀκτωβρίου 2014, τὸ Ἀνώτατο Δι-

καστήριο τῆς Λαχώρης ἐνέκρινε
τὴν προηγουμένως ἐπιβληθεῖσα
ἀπὸ κατώτερο δικαστήριο ποινὴ
τοῦ θανάτου γιὰ μία χριστιανὴ μη-
τέρα  πέντε παιδιῶν, τὴν Asia Bibi,
ἡ ὁποία εἶναι ἀπὸ καιρὸ στὴ φυλα-
κή. Ἡ ποινὴ τῆς Α Bibi θὰ ἀποτελέ-
σει ὄχι μόνο μία ἀναντικατάστατη
ἀπώλεια γιὰ τὴν οἰκογένεια, τοὺς
συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους της,
ἀλλὰ ἐπίσης θὰ προκαλέσει μεγά-
λη ζημιὰ στὸ διάλογο Χριστιανῶν-
Μουσουλμάνων καὶ μπορεῖ νὰ γίνει
ἀφορμὴ γιὰ μία ὤθηση στὴν αὔξη-
ση τῶν ἐντάσεων μεταξὺ χρι-
στιανῶν καὶ μουσουλμάνων στὸ
Πακιστάν καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἡ πολιτικὴ
ἡγεσία κάθε σύγχρονου κράτους
ἔχει εὐθύνη γιὰ τὴν τύχη τῶν θρη-
σκευτικῶν μειονοτήτων" ἀναφέρει
ὁ κ. Κύριλλος μεταξὺ ἄλλων καὶ τέ-
λος τονίζει: "Ἐκ μέρους ὅλων τῶν
πιστῶν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας , κύριε Πρόεδρε, σᾶς
παροτρύνω, νὰ δώσετε χάρη στὴν
Asia Bibi."».

Ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
πρὸς τὸν Ρεθύμνης, διά τὴν ἑορτὴν τῶν τεσσάρων

Νεομαρτύρων τῆς Κρήτης
Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπετειακῶν

ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων
τεσσάρων Ρεθυμνίων νεομαρτύρων,
Ἁγίων Ἀγγελῆ, Γεωργίου, Μανουήλ
καὶ Νικόλαου, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρη-
σαν κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου τοῦ
1824, ὅταν ἠρνήθησαν νὰ ἀλλάξουν
τὴν ὀρθόδοξον πίστιν των, ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος ἀπέστειλε πρὸς τὸν Σεβ. Μη-
τροπολίτην Ρεθύμνης καὶ Αὐλοπο-
τάμου κ. Εὐγένιον, μήνυμα εἰς τὸ
ὁποῖον τονίζονται μεταξὺ ἄλλων τὰ
ἑξῆς: 

«Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχου-
σα κεφαλὴν καὶ ἀρχηγὸν αὐτῆς τὸν
πρῶτον καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν μάρτυρα,
τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
δὲν ἠδύνατο παρὰ νὰ εἶναι καὶ αὕτη
Ἐκκλησία μαρτυρίας καὶ μαρτυρίου.
Εἰς τὴν ὑπερδισχιλιετῆ ἐν τῷ κόσμῳ
αὐτῆς πορείαν ἀναρίθμητον εἶναι τὸ
πλῆθος τῶν ἁγίων μαρτύρων, οἱ
ὁποῖοι ὑπείκοντες τῷ παραδείγματι
τοῦ ἀρχηγοῦ αὐτῶν ἔδωκαν τὴν
καλὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως καὶ
τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης οὐχὶ μόνον
λόγοις καὶ ἔργοις, ἀλλὰ καὶ δἰ αὐτῆς

ταύτης τῆς θυσίας τῆς ζωῆς των,
τοὐτέστι διὰ τοῦ μαρτυρίου.

Διὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἐτί-
μα καί τιμᾷ τοὺς ἁγίους μάρτυρας
αὐτῆς, «ὡς καλῶς ἀθλήσαντας καὶ
στεφανωθέντας» παρὰ τοῦ δικαιο-
κρίτου Θεοῦ καὶ ἀποτελοῦντας μέ-
λη τῆς ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίας τῶν
πρωτοτόκων μετὰ τῶν ὁποίων ἡ ἐπὶ
γῆς στρατευομένη Ἐκκλησία εἶναι
ἀδιαρρήκτως ἡνωμένη εἰς ἕν ἀδιαί-
ρετον σῶμα, τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου
αὐτῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοὺς ἐτίμα
καὶ τοὺς τιμᾷ διότι καὶ οὗτοι τὴν ἐτί-
μησαν, τηρήσαντες τὴν πίστιν
αὐτῶν μέχρις αἵματος, πορφυρώ-
σαντες δὲ δι᾿ αὐτοῦ τὸ ἔνδυμα
αὐτῆς καὶ κοσμήσαντες αὐτὴν διὰ
τῶν ἱερῶν καὶ μαρτυρικῶν αὐτῶν
λειψάνων. Τοὺς ἐτίμα καὶ τοὺς τιμᾷ
διότι τὸ μαρτύριόν των ἀποτελεῖ τὴν
διηνεκῆ μαρτυρίαν περὶ τῆς ἀληθεί-
ας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ «τοῦ χθὲς καὶ
σήμερον» τοῦ αὐτοῦ «καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας» Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὑπο-
σχομένου ὅτι θὰ τιμήσῃ καὶ Αὐτὸς
τοὺς Αὐτὸν ὁμολογήσαντας καὶ
ὑπὲρ Αὐτοῦ μαρτυρήσαντας ἐνώ-
πιον τοῦ Πατρὸς Αὐτοῦ τοῦ ἐν
οὐρανοῖς».

Ἀναζητοῦν οἰκουμενιστὰς μοναχοὺς
διὰ τὴν πρώτην Ἱ. Μονὴν (οἰκουμενιστικὴν) τῆς Αὐστρίας

Συμφώνως πρὸς τὸν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησιαστικὸν διαδικτυακὸν
ἱστότοπον «aktines.blogspot.gr»
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 6ην Νοεμβρίου:

«Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση, “Στό
Burgenland καί συγκεκριμένα στό
St. Andrä am Zicksee im Seewinkel,
θά ἱδρυθεῖ τό πρῶτο ὀρθόδοξο
Μοναστήρι στήν Αὐστρία. Ἡ Ἐπι-
σκοπή Eisenstadt διέθεσε στή Μη-
τρόπολη Αὐστρίας, ὕστερα ἀπό
παράκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου μία
ἔκταση γιά τόν σκοπό αὐτό. Ὁ Σε-
βασμιώτατος καί ὁ Ἐπίσκοπος Ei-
senstadt Ägidius Zsifkovics τόνισαν
ὅτι ἔτσι δημιουργεῖται ἕνα ὁρατό
σημεῖο τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης τῶν
χριστιανῶν. Τό νέο Μοναστήρι θά
πρέπει νά ταιριάζει μέ τόν περι-
βάλλοντα χῶρο. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἀνέφερε ὅτι ἡ νέα Ἱερά Μονή
θά πρέπει νά γίνει τόπος προσ -
ευχῆς, μίας πνευματικῆς ἀκτινο-
βολίας γιά ὅλους τούς ὀρθοδό-
ξους τῆς παννονικῆς γῆς, ἕνας
χῶρος ὅπου θά βιώνεται ἡ ἀγάπη
ἀνάμεσα στούς χριστιανούς. Μέ
τό μοναστήρι αὐτό ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἐλπίζει στήν ἀναζωογόνηση
τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων.

Τόν Νοέμβριο θά ξεκινήσουν οἱ
διαδικασίες ἀδειοδότησης, ἐνῶ
παράλληλα ἀναζητεῖται ἀδελφό-
τητα, πού θά ἐπανδρώσει τή Μο-
νή. Οἱ νέοι ὀρθόδοξοι Μοναχοί
στό Burgenland θά πρέπει νά μι-

λοῦν γερμανικά καί θά πρέπει νά
εἶναι ἕτοιμοι νά δώσουν τήν ὀρθό-
δοξη μαρτυρία, ὅπου τούς ζητη-
θεῖ. Ἄν ὅλα πάνε καλά, θά μπορεῖ
τό Μοναστήρι νά ἀποτελεῖ πρα   γμα -
τικότητα σέ ἕνα χρόνο ἀπό σήμε-
ρα, ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

Ὁ προϊστάμενος τῆς παρακείμε-
νης ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
στήν Zicksee καί μέλη τοῦ ἐνορια-
κοῦ συμβουλίου διαβεβαίωσαν
τήν ὑποστήριξη τῆς προσπάθειας
καί ἐξέφρασαν τήν χαρά τους, νά
ἐγκαταστασθεῖ μία μοναστική
ἀδελφότητα στήν περιφέρειά
τους. Ὁ προστάτης τοῦ Χωριοῦ,
Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι καί
ἱδρυτής τῆς Πρωτόθρονης τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τήν προσπάθεια χαιρετίζει καί ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος καί στό πλαίσιο τῆς
Ἐπισκέψεώς του στίς 11 Νοεμβρί-
ου θά ἐπισκεφθεῖ τήν ἐνορία τοῦ
Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἤδη ἀπό τήν Πό-
λη ἐξέφρασε στόν χαιρετισμό του
τήν εὐαρέσκειά του γιά τή συνάν-
τηση μέ τούς καθολικούς ἀδελ-
φούς καί ἀδελφές τῆς Ἐπισκοπῆς
Eisenstadt καί τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγί-
ου Ἀνδρέου.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
στίς 11 Νοεμβρίου, στήν ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου, προστάτου
τῆς πόλεως Eisenstadt, θά παραλά-
βει συμβολικά τόν τίτλο παραχώ-
ρησης τοῦ οἰκοπέδου”».

Ὁ Μόσχας
εἰς τὴν Σερβίαν

Ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας κ.
Κύριλλος θὰ πραγματοποιήση ἐπί-
σημον ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Σερβίας τὴν 15ην Νοεμ-
βρίου. Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων
εἶχεν ἐπισκεφθῆ τὴν Σερβίαν ὁ
ἡγέτης τῆς Ρωσίας κ. Πούτιν.
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Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότι-
μος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη νῶν
π. Γεώργιος Μεταλληνός, εἰς δηλώ-
σεις του, εἰς τὸν διαδικτυακὸν ἱστό-
τοπον NEWS 247, ἐτόνισεν ὅτι
συμφωνεῖ ἀπολύτως μὲ τὴν πρόσ -
φατον ἐγκύκλιον τῆς ΔΙΣ διά τὴν
ἀποτέφρωσιν τῶν νεκρῶν (θὰ τίθε-
ται ἐκτὸς Ἐκκλησίας καί δὲν θὰ
τελῆται ἐξόδιος Ἀκολουθία καὶ
Ἱερὸν Μνημόσυνον). Ἡ Ἐκκλησία
«φυλάσσει θερμοπύλας» καὶ προσ -
 παθεῖ νὰ κρατήση ἀκεραίαν καὶ
ἀλώβητον τὴν Ἑλληνορθόδοξον Πα-
ράδοσιν:

«Ἡ ἀποτέφρωση δὲν ἔχει καμία
σχέση μὲ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὸν
ἑλληνισμό. Οἱ Ἕλληνες δὲν ἀποτε-
φρώναμε στὴν ἀρχαιότητα. Οἱ
Ἕλληνες ἐκηδεύαμε. Ἐάν πᾶτε
στὸν τύμβο τοῦ Μαραθῶνος, θὰ
βρεῖτε σκελετούς. Κάνουν ἀνα-
σκαφὲς πολλὲς φορὲς ἐδῶ στὴν
Ἀθήνα καὶ βρίσκουν ἀπὸ τὴν ἀρχαι-
ότητα σκελετούς. Πρὶν μερικὰ χρό-
νια, στὴν ὁδὸ Πατησίων, πάνω ἀπὸ
170 σκελετοὺς βρῆκαν ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα" τόνισε ὁ π. Μεταλλη-
νός.

Καὶ πρόσθεσε: "Πότε ἔκαιγαν ἢ
κυρίως ἄφηναν ἄταφο τό σῶμα. Ἢ
ὅταν εἴχαμε προδοσία ἢ μολυσμα-
τικὲς νόσους. Τότε καίγανε. Ἀλλὰ
κυρίως στὴν προδοσία. Ἄρα ὅταν
καῖμε ἕνα ἄνθρωπο εἶναι σὰν νὰ λέ-
με ὅτι εἶναι προδότης καὶ τὸν καῖμε.
Ἡ κηδεία εἶναι τὸ σῶμα. Ἐμεῖς εἴμα-
στε ὀρθόδοξοι Ἕλληνες. Ἀνατολί-
τες καὶ λοιπά, ἄς κάνουν ὅ,τι θέ-
λουν. Εἶναι μιὰ παράδοση καὶ μετὰ
θεολογία.

Θὰ σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα. Ἐγὼ
εἶμαι Κερκυραῖος. Στὴν Κέρκυρα
ὑπάρχει ἀκέραιο καὶ θαυματουργό
το σῶμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Στὴν Κεφαλονιά, ὁ Ἅγιος Γεράσι-
μος. Ἄν κάψουμε, δὲν θὰ ξέρουμε
ποιὸς εἶναι Ἅγιος μετά, γιατί τὸ λεί-
ψανο εὐωδιάζει καὶ μένει ἄφθαρτο.
Εἶναι ἀπόδειξη τῆς ὀρθοδοξίας ὅτι
ὁ Θεὸς κατοικεῖ μέσα στὸ λείψανο.
Ἑπομένως εἶναι πάρα πολλοὶ λόγοι
ποὺ ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση
καὶ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων δὲν καίει".

Καὶ κατέληξε: "Τὸ ἴδιο ἴσχυε καὶ
στὸν δυτικὸ χριστιανισμό. Τώρα
μπῆκαν μέσα ἡ ἀθεΐα καὶ ὅλα αὐτὰ
τὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν σὲ
ἄλλες ἀποφάσεις. Ἔ, δὲν θὰ ἀκο-
λουθήσουμε καὶ ἐμεῖς τὸν ἴδιο δρό-
μο"». 

ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ π. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

Ἡ Ἐκκλησία φυλάσσει ἀκεραίαν
καὶ ἀλώβητον τὴν παράδοσιν, τασσομένη
ἐναντίον τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴ συνε-
δρίαν τῆς 4ης Νοεμβρίου:

«Ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς
Ἐξουσιοδοτήσεως.

Ἀκολούθως συζητήθηκε τὸ
θέμα τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος
τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύμα-
τος Εὐαγγελιστρίας Τήνου, τὸ
ὁποῖο παραμένει Νομικὸ Πρόσω-
πο Δημοσίου Δικαίου ἐποπτευό-
μενο ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ θὰ
ἔχει ὅλα τὰ προνόμια κάθε
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος καὶ
Προσκυνήματος.

Ἡ Δ.Ι.Σ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν
Ἑλληνικὴ Πολιτεία πέτυχε νὰ μὴ
τροποποιηθεῖ ὁ Νόμος 349/1976
καὶ νὰ διασφαλιστεῖ τὸ ἰδιότυπο
καθεστὼς τοῦ Πανελληνίου
Ἱεροῦ Ἱδρύματος Τήνου ἀμετά-
βλητο.

Ἐπίσης ἀποφάσισε λόγῳ ἐλ -
λείψεως ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλ-
λήλων νὰ ἀπευθυνθεῖ στὸν
Ὑπουργὸ Διοικητικῆς Μεταρ-
ρύθμισης ζητώντας τὴν τροπο-
ποίηση τῆς διαδικασίας διορι-
σμοῦ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλ-
λήλων λόγῳ τῆς ἰδιαιτερότητος
τῆς θέσεως αὐτῶν.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐνη-
μερώθηκε ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ
Ἐπιτροπὴ Πρόνοιας καὶ Εὐποιίας
γιὰ τὴν συνάντηση τῶν ἐκπρο-
σώπων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς ποὺ
πραγματοποιήθηκε στὶς 23
Ὀκτωβρίου, ὅπου ἐνημερώθη-

καν γιὰ διάφορα φιλανθρωπικὰ
προγράμματα (συσσίτια, κοινω-
νικὰ ἰατρεῖα, κοινωνικὰ παντοπω-
λεῖα κ.ἄ.) σὲ περίοδο ποὺ ἡ
Ἐκκλησία στηρίζει τὸν δοκιμαζό-
μενο λαό.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε ὅπως πα-
ρόμοιες συναντήσεις ἐνημερώ-
σεως τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου
τῆς Ἐκκλησίας πραγματοποι-
ηθοῦν καὶ στὶς πόλεις Καβάλα,
Θεσσαλονίκη, Ἰωάννινα, Πάτρα,
Ἀθήνα, ὅπου θὰ συμμετέχουν οἱ
ὅμορες Ἱερὲς Μητροπόλεις.

Ἀκολούθως κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς Συνεδρίας, ἀνεγνώσθησαν
εὐχαριστήριες ἐπιστολὲς ὑπο-
τρόφων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ
ὁποῖοι περάτωσαν τὶς μεταπτυ-
χιακὲς σπουδές τους στὸ ἐξωτε-
ρικό.

Διά τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν
ἐκφράζουν τὶς εὐχαριστίες τους
στὸν Μακαριώτατο καὶ στὴν
Ἱερὰ Σύνοδο καὶ δηλώνουν ὅτι
θὰ εἶναι πάντοτε πρόθυμοι νὰ
προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους
στὴν Ἐκκλησία.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν
Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῆς
Ταυτότητας γιὰ τὸ Γ' Διεθνὲς Συν -
έδριο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὰ
200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821, τὸ ὁποῖο θὰ πραγματο-
ποιηθεῖ στὶς 14 Νοεμβρίου στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης καὶ στὶς 15
Νοεμβρίου στὴν Στοὰ Βιβλίου.

Τέλος ἔλαβε ἀποφάσεις σχε-
τικὰ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ
θέματα».

Διορισμὸν Ἐκκλησιαστικῶν
ὑπαλλήλων θὰ ζητήση ἡ ΔΙΣ

Συνεκρότησαν «κοινὸν μέτωπον»
ὑπὲρ τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου

Κοινὸν «μέτωπον» ἐναντίον
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου συνέ-
πτυξαν Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
διά νὰ ὑποστηρίξουν τὸ «συμφέ-
ρον» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαι-
δίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὡς ἀπε-
κάλυψεν ἡ «Κυριακάτικη δημο-
κρατία» τῆς 9ης Νοεμβρίου: 

«Σημαντικὴ ἐξέλιξη στὸ μέτω-
πο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, ἡ
ὁποία πέρασε ἀπαρατήρητη
λόγῳ τῶν ἐξελίξεων: ἡ δικαστικὴ
ἐκκρεμότητα τῆς μονῆς -ἐκδικά-
στηκε στὸ Ἐφετεῖο Θράκης ἡ
προσφυγή της γιὰ τὶς παραλί-
μνιες ἐκτάσεις τῆς Βιστωνίδας,
στὶς 24 Ὀκτωβρίου- ἕνωσε τὸν
Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθο-
λομαῖο, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώ-
νυμο καί τήν Ἱερή Κοινοτητά τοῦ
Ἁγίου Ὄρους!

Ὅπως ἀποκάλυψε ὁ δικηγό-

ρος τῆς μονῆς Στέργιος Γιαλάο-
γλου, κατὰ τὴν ἀκροαματικὴ δια-
δικασία συνασπίστηκαν ἐναντίον
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου Πα-
τριαρχεῖο, Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ
Ἅγιο Ὄρος, σὲ μία σπάνια ἐπί-
δειξη ἑνότητας καὶ ὁμοφωνίας.
Γιὰ διαφορετικοὺς λόγους, βε-
βαίως, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει
τὴν οὐσία.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
στὴν παρέμβασή της ἀποδέχθη-
κε πλήρως ὅλους τούς ἰσχυρι-
σμοὺς τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου
γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς
τῆς συγκεκριμένης ἔκτασης, ἐνῶ
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
ἔδειξε νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ
νομικὴ ἰσχὺ τῶν τίτλων ἰδιοκτη-
σίας ἐπὶ βυζαντινῆς καὶ ὀθωμα-
νικῆς περιόδου (χρυσόβουλοι
λόγοι καὶ πατριαρχικὰ σιγίλια),
δεδομένου ὅτι καὶ τὸ ἴδιο εἶναι
κύριο ἄλλων ἐκτάσεων μὲ βάση
τοὺς ἴδιους τίτλους ἰδιοκτησίας».

«Ο ΣΩΤΗΡ»: Πρὸς τί ἡ ἐπιμονὴ εἰς ἕνα
ἀδιέξοδον διάλογον μετὰ τῶν Παπικῶν;

Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ
Ἀδελφότης «Ο ΣΩΤΗΡ» προέβη
εἰς τὸ ἐπίσημον ὁμώνυμον περιο-
δικὸν της εἰς εὐστόχους παρατηρή-
σεις, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν τὴν εἰσή-
γησιν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυ-
σοστόμου εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
τῆς Ἱεραρχίας, συμφώνως πρὸς
τὴν ὁποίαν αἱ συμπροσευχαὶ μετὰ
τῶν Παπικῶν κι ἄλλων ἑτεροδόξων
πρέπει νὰ διακοποῦν. Τὴν εἰσήγη-
σιν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας καὶ τὴν
υἱοθέτησίν της ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου τῆς Ἱεραρχίας παρουσίασεν ὁ
«Ο.Τ.» μὲ κύριον πρῶτον θέμα.
Σήμερον παρουσιάζομεν τὰς
εὐστόχους παρατηρήσεις τοῦ ἐπι-
σήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου
«τοῦ Σωτῆρος». Αὗται ἔχουν ὡς
ἀκολούθως: 

«Στὶς 8 τοῦ περασμένου Ὀκτω-
βρίου, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐργα-
σιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσό-
στομος ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγησή
του μὲ θέμα: «Ἐνημέρωσις περὶ
τῆς μελλούσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου, ἥτις θὰ συνέλθη κατὰ τὸ
ἔτος 2016».

Τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν γιὰ
τὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου τὴν
ἡμέρα αὐτὴ μᾶς ἐνημερώνει ὅτι:
«Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε
καὶ στὸν θεολογικὸ διάλογο μὲ
τὶς διάφορες ὁμολογίες. Ἐπισή-
μανε ὅτι ἀποδυναμώθηκαν οἱ
προοπτικὲς τοῦ θεολογικοῦ δια-
λόγου μὲ τοὺς Ἀγγλικανούς, ἀνε-
κόπη ἡ ἀξιολόγηση τοῦ θεολογι-
κοῦ ἔργου τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς
Παλαιοκαθολικούς, ὁ διάλογος
μὲ τὶς Ἀντιχαλκηδόνιες Ἀρχαῖες
Ἀ  νατολικὲς Ἐκκλησίες βρίσκεται
σὲ πορεία κριτικῆς ἀξιολόγησης
τῶν ποιμαντικῶν καὶ λειτουρ-

γικῶν θεμάτων, ὁ διάλογος μὲ
τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς σκιάζε-
ται τόσο λόγῳ τῆς προσηλυτι-
στικῆς δράσης τῆς Οὐνίας, ὅσο
καὶ ἀπὸ τὴν δυσκολία κατανόη-
σης λειτουργίας καὶ ἐφαρμογῆς
τοῦ πρωτείου στὸ πλαίσιο τῆς Συν -
όδου καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν
δομῶν, ἐνῶ οἱ προοπτικὲς τῶν
διαλόγων μὲ τοὺς Λουθηρανοὺς
καὶ τοὺς Μεταρρυθμισμένους
ἔχουν ὑποβαθμιστεῖ, λόγῳ τῆς
εἰσαγωγῆς τῆς χειροτονίας τῶν
γυναικῶν».

Δὲν χρειάζεται εἰδικὴ ἀνάλυση,
γιὰ νὰ καταλάβει κανεὶς τί στὴν
πραγματικότητα συμβαίνει. Ὅλοι
οἱ διάλογοι ἔχουν οὐσιαστικὰ
ναυαγήσει. Συντηροῦνται ἀκόμη
σὲ ἐπίπεδο δημοσίων σχέσεων
προκειμένου νὰ δίδεται ἡ ἐντύπω-
ση ὅτι κάτι γίνεται.

Τὸ χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα ἀ   ποτυχίας ἀποτελεῖ ἡ τε-
λευταία, 13η συν έλευση τῆς Ὁλο-
μέλειας τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ διαλό-
γου μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Ρω-
μαιοκαθολικισμοῦ στὸ Ἀμμὰν τῆς
Ἰορδανίας ἀπὸ 13-25 Σεπτεμβρίου
2014 μὲ θέμα «Συνοδικότητα καὶ
Πρωτεῖο». Ἡ συνέλευση ἦταν πα-
ταγώδης ἀποτυχία. Δὲν μπόρεσε
κὰν νὰ ἐκδώσει ἕνα κοινὸ ἐπίσημο
κείμενο, ἀλλὰ παρέπεμψε τὸ ζήτη-
μα σὲ νέα συνέλευση κατὰ τὸ
2015.

Στὸ ζήτημα τοῦ πρωτείου ὁ Πα-
πισμὸς παραμένει ἀνυποχώρητος,
παρὰ τὴν ἀπαράδεκτη ὀρθοδόξως
νέα ἑρμηνεία του, ποὺ εἰσηγήθηκε
τὸ 2007 στὴ Ραβέννα ὁ Συμπρό-
εδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Μητροπολί-
της Περγάμου Ἰωάννης, ἐπαναφέ-
ροντας στὸ προσκήνιο τὴν πλάνη
τῆς λεγόμενης Εὐχαριστιακῆς
Ἐκκλησιολο γίας τοῦ Ἀφανάσιεφ.
Πρὸς τί λοιπὸν ἡ ἐ   πιμονὴ σὲ ἕνα
ἀδιέξοδο διάλογο;».


