
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 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 † ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΤΟΣ ΝΔ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2046

ΟΠΩΣ κάθε τί ψεύτικο, πού δέν προέρχεται
ἀπό τήν Σαρκωθεῖσα Ἀλήθεια, δέν ἀντέχει
σέ σοβαρή ἀντιμετώπιση καί κριτική, παρο-

μοίως συμβαίνει καί μέ τό ψηφισθέν (ἀπό ἰσχνο-
τάτη πλειοψηφία τοῦ ὀλιγομελοῦς ΤμήματοςΔια-
κοπῶν τῆς Βουλῆς), στίς 9 Σεπτεμβρίου 2014, νο-
μοσχέδιο.

Πρόκειταιγιάτήν«τροποποίησητοῦΝ.927/1979
(Α΄139)καίπροσαρμογήτουστήνἀπόφαση–πλαί-
σιο 2008/913/ΔΕΥ τῆς 28ης Νοεμβρίου 2008, γιά
τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδη-
λώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποι-
νικοῦ Δικαίου (L328)».

Ἡ τροποποίηση τοῦ Νόμου 927/1979 ἔγινε
σαφῶς καί ἀποκλειστικῶς, γιά νά δημιουργήση
ἕναεὐρύτεροπεδίοπολεμικῆςκατάτῶνὉδηγιῶν
τῆςἉγίαςΓραφῆςἀλλάκαίφιμώσεωςκαίδιωγμοῦ
τῶν Ποιμένων καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας
μας.Αὐτόπροκύπτεικαίἀπότήνἁπλῆμελέτητῶν

διατάξεωνπούἀντικατεστάθησαν,ἀφοῦμέτίςνέ-
ες, ὄχι μόνο δέν προστατεύονται οἱ ταλαίπωροι
ἄνθρωποι, οἱ ἐπιλέξαντες τήν ὁμοφυλοφιλία σάν
συναισθηματική καί σωματική ἔκφρασή τους,

ἀλλά καί διασύρονται ἀπό τούς γεμάτους ἀντιχρι-
στιανική σκοπιμότητα πολιτικούς “προστάτες”
τους, οἱ ὁποῖοι, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἐπέλεξαν νά
κοροϊδέψουν μιά μερίδα ἀνθρώπων πώς τάχα

τούς προστατεύουν, μέ πανοῦργο, ὅμως, σκοπό,
νά φιμώσουν τούς περιδεεῖς χριστιανούς, πού
“φοβοῦνται καί τόν ἴσκιο τους, γιά νά μιλήσουν.
Πολλοί ἀπό αὐτούς –δυστυχῶς– εἶναι καί Ποιμέ-
νεςτῆςἘκκλησίας,γι’αὐτόκαίἡτρομοκρατίαπού
θά ἀσκήση ὁ Νόμος αὐτός θά δυσχεράνη ἔτι πλέ-

ον τήν πνευματική διαπαιδαγώγηση τοῦ λαοῦ μας
καίαὐτότόγνωρίζουνπολύκαλάοἱκυβερνῶντες!

Ὅμως, ἄς ρίξουμε μιά πιό κοντινή ματιά σ’
αὐτές τίς περιβόητα διαβόητες(!) διατάξεις, ὄχι
σάν νομικοί, ἀλλά σάν λογικοί ἄνθρωποι:

«Ἄρθρο 1
Τό ἄρθρο 1 τοῦ ν.927/1979 ἀντικαθίσταται ὡς

ἑξῆς:
Ἄρθρο 1

Δημόσια ὑποκίνηση βίας ἤ μίσους
§1. Ὅποιος μέ πρόθεση, δημόσια, προφορικά ἤ

Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος, ἡ «ράτσα» τῶν ὁμοφυλοφίλων
καὶ ἡ βλασφημία ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δὲν θὰ ἐπιτρέψη τὴν ἀλλοίωσιν τοῦ Συνοδικοῦ Πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδοξίας

ΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ: ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ «ΠΑΠΑΝ EΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ»

Ἐνῶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης κ. Βαρθολομαῖος, μὲ τὴν ἀμέ-
ριστον συμπαράστασιν τῆς κυβερ-
νήσεως τῆς Ἑλλάδος, ἑτοιμάζεται
νὰ ὑποδεχθῆ εἰς τὸ Φανάριον τὸν
«ἐν Χριστῷ ἀδελφόν», (ὡς τὸν ἀπε-
κάλεσεν) Ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους
τοῦ Βατικανοῦ - Αἱρεσιάρχην Πά-
παν κ. Φραγκίσκον, διά νὰ συνεορ-
τάσουν τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν καὶ
μὲ ἄλλους ἑτεροδόξους Οἰκουμε-
νιστάς, τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας,
διὰ τοῦ «ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν»
του Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ
κ. Ἱλαρίωνος, προειδοποίησεν ἐκ
νέου τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρ-
χεῖον ὅτι: Ἀναγνωρίζει τὸ πρωτεῖον
τιμῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, ἀλλὰ εἰς οὐδεμίαν περίπτω-
σιν ἀναγνωρίζει εἰς αὐτό Πρωτεῖον
ἐξουσίας. Οὐσιαστικῶς τὸ Πα-
τριαρχεῖον Μόσχας διακηρύσσει
ὅτι δὲν θὰ ἀνεχθῆ ἀλλοίωσιν τοῦ

Συνοδικοῦ Πολιτεύματος τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἔμμεσον ἢ
εὐθεῖαν ἀνακήρυξιν τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου εἰς «Πάπαν τῆς
Ἀνατολῆς». Ἡ θέσις αὐτὴ τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας συνοδεύεται

ἀπὸ λεπτομερῆ ἀνάλυσιν τοῦ συμ-
φώνου τῆς Ραβέννης, τὴν ὁποίαν
δὲν ἀποδέχονται τόσον τὸ Πα-
τριαρχεῖον τῆς Ρωσίας ὅσον καὶ τὸ
Πατριαρχεῖον τῆς Γεωργίας (Τὸ
Πατριαρχεῖον τῆς Βουλγαρίας στα-

θερῶς δὲν συμμετέχει εἰς τοὺς
Θεολογικοὺς Διαλόγους, τοὺς
ὁποίους θεωρεῖ ὡς «προδοτικούς»,
διά τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν). Αἱ
προειδοποιήσεις τοῦ Πατριαρχείου
τῆς Μόσχας, τὸ ὁποῖον «παίζει» εἰς
τὴν Αὐλὴν τῆς ἐξωτερικῆς πολι-
τικῆς τῆς κυβερνήσεως τῆς Ρω-
σίας, ἔρχονται εἰς μίαν περίοδον,
κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Τουρκία εὑρί-
σκεται εἰς διεθνῆ ἀπομόνωσιν (ἔχει
προβλήματα μὲ τὴν Ρωσίαν, τὸ
Ἰράν, τὸ Ἰσραήλ, τὴν Αἴγυπτον, τὴν
Συρίαν, τὴν Κύπρον καὶ μερικῶς μὲ
τὴν Ἀμερικὴν) καὶ ἡ Ἑλληνικὴ κυ-
βέρνησις, τὸ Φανάριον καὶ ὁ Πάπας
ἐπιχειροῦν νὰ ἐνισχύσουν τήν
Διεθνῆ εἰκόνα της. Ἡ μὲν ἑλληνικὴ
κυβέρνησις: 1ον) μὲ τὴν κοινὴν συν-
εδρίαν τῶν ὑπουργικῶν συμβου-
λίων Ἑλλάδος - Τουρκίας, μὲ τὴν
ἐνεργὸν συμμετοχὴν τῶν Πρωθυ-
πουργῶν τῶν δύο χωρῶν καὶ 2ον)
μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν κ. Βενιζέλου εἰς τὸ
Φανάριον κατὰ τὴν ὑποδοχὴν καὶ
παραμονὴν τοῦ Πάπα εἰς τὴν Κων-
σταντινούπολιν - Τουρκίαν. Ὁ Ἀντι-
πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καὶ

«Περίεργoι»
δραστηριότητες
εἰς τὴν Θράκην

Τί συμβαίνει εἰς τὴν Δυτικὴν
Θράκην; Ἡ Τουρκία προωθεῖ δυ-
ναμικῶς τὰς θέσεις της εἴτε μέσῳ
τοῦ μουσουλμανικοῦ κόμματος,
τὸ ὁποῖον ἔλαβε πολὺ ὑψηλὰ πο-
σοστὰ εἰς τὰς εὐρωεκλογὰς εἴτε
μὲ ἄλλους τρόπους. Ὡς πληρο-
φορούμεθα τὴν 7ην Νοεμβρίου
ἐπεσκέφθη τὴν ἕδραν τοῦ μου-
σουλμανικοῦ κόμματος εἰς τὴν
Θράκην ὁ διευθυντὴς τοῦ πολιτι-
κοῦ γραφείου τῆς Ἀμερικανικῆς
πρεσβείας τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἐνη-
μερώθη ἀπὸ τὸν πρόεδρον τοῦ
μουσουλμανικοῦ κόμματος κ.
Τσάβους διὰ τὴν δῆθεν καταπίε-
σιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
τῶν μουσουλμάνων ὑπὸ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους. Εἰς τὸ διαδί-
κτυον λειτουργεῖ πλέον ἱστοσε-
λίς, ἡ ὁποία προπαγανδίζει εὐθέ-
ως τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Δυτικῆς
Θράκης, ὡς ἀπεκάλυψαν ἡμερή-
σιαι ἐφημερίδες προσκείμεναι εἰς

ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὴν 21ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ Εἰσό-
δια τῆς Ὑπεραγίας καὶ Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Τὴν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ὑποδέχεται ὁ Ἅγιος καὶ Προφήτης
Ζαχαρίας, πατήρ τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ́
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν
ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ
τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι
προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσω-
μεν· Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

«Παιδεία Κυρίου»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὅταν οἱ Ἐπίσκοποι δέν εἶναι λέοντες
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ἀρχιερεῖς (δηλαδή οἱ φιλόδοξοι ἀρχιμανδρίτες) συνή-
θως δέν ἐκδηλώνονται σχετικά μέ τήν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν
μας πραγμάτων. Δέν διατυπώνουν δημοσίως τήν ἀντίθετη γνώμη

τους πρός τήν τακτική τῶν κρατούντων, δέν ἐλέγχουν συγκεκριμένες πρά-
ξεις ἀναξίων κληρικῶν καί ἐπισκόπων καί προπαντός οἰκουμενιστικές ἐκδη-
λώσεις τῶν μεγαλοσχήμων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Καί συμβαίνει
αὐτό, γιατί περιμένουν τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά ἀνέλθουν στό ὑψηλό
βάθρο τῆς ἀρχιερωσύνης, χωρίς νά ἔχουν τή συναίσθηση τῶν μεγάλων
εὐθυνῶν, πού θά ἀναλάβουν, ἀλλά καί χωρίς τόν πνευματικό ἐξοπλισμό
πού ἀπαιτεῖ τό ἀξίωμα. Ἀπό αὐτή τή ζύμη τῶν πρός ἀρχιερατείαν κληρικῶν
δέν πρέπει νά περιμένουμε σπουδαῖα πράγματα. Θά διαιωνίζεται ἡ κακο-
δαιμονία στήν Ἐκκλησία καί θά ἐκλείψει κάθε ἐλπίδα βελτιώσεως. Ἐκτός
καί ἄν ὁ Θεός βάλει τό χέρι του καί ἀνατρέψει τά ὅσα ἀπαράδεκτα συμβαί-
νουν στήν Ἐκκλησία.

Τήν ἴδια τακτική τηροῦν καί οἱ Μητροπολίτες, παρόλο πού ἡ μεγάλη τους
ἐπιθυμία ἔχει ἐκπληρωθεῖ. Τό ὄνειρό τους νά γίνουν δεσποτάδες πραγμα-
τοποιήθηκε καί τό ἀπολαμβάνουν καθημερινά μέσα στίς πολυτελέστατες
ἀρχιερατικές τους στολές, κάτω ἀπό τίς χρυσίζουσες μίτρες καί τή λάμψη
τῶν ποιμαντορικῶν ράβδων καί τῶν βαρύτιμων σταυρῶν καί ἐγκολπίων.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχιερωσύνη γι᾿ αὐτούς. Τίποτα ἄλλο. Ὅλα ὅσα περιμένει ὁ
λαός ἀπό αὐτούς, δέν τούς ἀφοροῦν. Δέν εὐκαιροῦν γιά δευτερεύοντα καί
ἐπουσιώδη πράγματα. Δικαιολογημένα κιόλας, γιατί τρέχουν ἀπό μητρόπο-
λη σέ μητρόπολη γιά γιορτές καί πανηγύρια, γιά ἐκδηλώσεις κενές πνευ-
ματικοῦ περιεχομένου καί γιά ἀπόλαυση ἀβραμιαίων τραπεζῶν. Αὐτό θά
πεῖ ἀρχιερωσύνη! Αὐτό θά πεῖ ποιμαντική! Αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία! Καί ἄν
τούς ζητήσεις νά ποῦν τή γνώμη τους γιά τόν οἰκουμενισμό καί τήν προδο-
σία τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποία διαπράττουν οἱ μεγαλόσχημοι τοῦ Φαναρί-
ου καί ὄχι μόνο, θά σηκώσουν τή ράβδο! Δέν πρέπει νά εἴμαστε ἀσεβεῖς, θά
μᾶς συμβουλέψουν. Δέν πρέπει νά λέμε τίποτα γιά τό σεπτό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο, δέν πρέπει νά ἐπικρίνουμε τίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετι-
κούς καί ἀλλόθρησκους κ.λ.π. Ὁ φόβος καί ἡ δειλία τῶν Μητροπολιτῶν
δέν ἔχουν ἐξήγηση. Γιατί φοβοῦνται; Ποιός μπορεῖ νά τούς κάνει τό παρα-
μικρό; Τί θά στερηθοῦν, ἄν ἀποκτήσουν φωνή; Γιατί δέν ἔχουν ἀνάλογο
φόβο καί ἀπέναντι στό Θεό, καθώς δέν ὁμολογοῦν τήν πίστη τους καί δέν
ἐλέγχουν ἐκείνους πού τήν περιφρονοῦν; Γιατί εἶναι ψοφοδεεῖς, παρόλο
πού στίς βάσεις τῶν ἀρχιερατικῶν τους θρόνων ὑπάρχουν λέοντες, οἱ
ὁποῖοι συμβολίζουν τό θάρρος καί τή γενναιότητα πού πρέπει νά τούς δια-
κρίνουν;

Ὅμως ὑπάρχουν καί οἱ γενναῖοι Μητροπολίτες, στούς ὁποίους στηρίζε-
ται ὁ λαός. Μπορεῖ νά ἀποτελοῦν ἐξαίρεση, ἀλλά τροφοδοτοῦν τήν ἐλπίδα
ὅτι δέν χάθηκε τό πᾶν. Ἔχουμε ἀκόμα καί τούς Γέροντες, μέ τήν ἁγιότητα
τοῦ βίου καί τό ὁμολογιακό τους φρόνημα. Αὐτή διδάσκουν καί καθοδη-
γοῦν καί διώχνουν τούς λύκους ἀπό τήν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ. Τούς Γέρον-
τες αὐτούς τούς θυμοῦνται συχνά οἱ δειλοί Μητροπολίτες, γιά νά παίρ-
νουν καί οἱ ἴδιοι λίγο ἀπό τή δόξα. Ἀναφέρονται στά ξέψυχα κηρύγματά
τους στήν ἁγιότητά τους, χωρίς ποτέ νά τούς ἔχουν μιμηθεῖ στό παραμι-
κρό. Αὐτό βέβαια εἶναι ὑποκρισία πού εὔκολα ἀποκαλύπτεται.

Δέν ἐλπίζω ὅτι κάτι θά γίνει στά ἑπόμενα χρόνια. Εὔχομαι ὅμως νά πα-
ρέμβει δυναμικά ὁ Θεός, γιά νά μᾶς παρηγορήσει. Μέχρι τότε ἄς στηριζό-
μαστε στούς λίγους καί ἐκλεκτούς.

Τό μεγαλύτερο, τό ἐξοχότε-
ρο καί πολυμαθέστερο σχο-
λεῖο στόν κόσμο, εἶναι τό
«σχολεῖο τοῦ Θεοῦ». Ἐκεῖνος
«πάντα οἶδε καί πάντα γινώ-
σκει» καί ὡς παντογνώστης
καί πάνσοφος, εἶναι ὁ ἴδιος πη-
γή τῆς σοφίας καί κάθε ἀπό-
κρυφης γνώσης. «Ἀρχή σο-
φίας, φόβος Κυρίου», διακη-
ρύσσει ἡ Γραφή. Ἀρχή καί θε-
μέλιο τῆς γνώσης καί τῆς ἐπι-
στήμης, εἶναι ὁ ἀπόλυτος σε-
βασμός τοῦ Θεοῦ. Ὅπου Θε-
ός, ἐκεῖ γιά πάντα, ἡ ἀσφάλεια,
ἡ πρόοδος καί ὁ πολιτι-
σμός.Ὅπου Θεός, ἐκεῖ καί ἡ
ἀληθινή παιδεία καί ἡ ἀληθινή
μόρφωση καί ἐκπαίδευση.

Ἡ λέξη «παιδεία», ἔχει διά-
φορες ἔννοιες. Συνήθως οἱ
περισσότεροι τήν ἐννοοῦν ὡς
τέχνη τῆς μόρφωσης ἤ ἐκπαί-
δευσης. Στήν Ἁγία Γραφὴ
ὅμως ἡ λέξη «παιδεία» ἔχει
τήν ἔννοια «παιδαγωγία» - ἤ
ἐκπαίδευση τῆς ψυχῆς μέσον
πόνου καί ποικίλων δοκιμα-
σιῶν. Ὁ Θεός συχνά, παραχω-
ρεῖ καί ἐπιτρέπει στούς
ἀνθρώπους δυσκολίες, δοκι-
μασίες καί πολλῶν εἰδῶν πει-
ρασμούς ―γιά λόγους πού
Ἐκεῖνος γνωρίζει―, ἀλλά πάν-
τοτε γιά τό καλό τῆς ψυχῆς.
Καί στίς πιό ὀδυνηρές στιγμές
τοῦ πόνου, τῆς ὀδύνης καί
τοῦ σπαραγμοῦ ―κι ἄς μή μᾶς
ἐκπλήξει τό γεγονός― ὁ Θεός
μᾶς ἀγαπᾶ. Ἀκατάληπτο καί
ἀκατανόητο, τοῦτο, ἀλλά τό
βεβαιώνει ἡ Γραφή μέ τίς Πα-
ροιμίες Σολομῶντος καί ἀργό-
τερα μέ τό θεόπνευστο στόμα
τοῦ Παύλου: «Υἱέ μου, μή ὀλι-
γώρει παιδείας Κυρίου, μηδέ
ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμε-
νος. Ὅν γάρ ἀγαπᾶ Κύριος
παιδεύει, μαστιγοῖ δέ πάντα
υἱόν ὅν παραδέχεται» (Ἑβρ.

ΙΒ´ 5 - 6). Ὀξύμωρο τό σχῆμα
καί ἀντιφατικό! Ἐκφράζει,
ὡστόσο, μεγάλες ἀλήθειες. Ὁ
πατέρας ὅταν ἐπιβάλει ποινή
στό παιδί του, δέ σημαίνει πώς
δέν τό ἀγαπᾶ. Ἀλλά συμβαίνει
τό ἀντίθετο. Ἐπειδή πολύ τ᾽
ἀγαπᾶ, γιαυτό καί τό «παι-
δεύει» (παιδαγωγεῖ) μέ τρό-
πους πού δέν τούς πολυκατα-
λαβαίνει.

Ὁ μεγάλος ἀπόστολος συμ-
πληρώνει τή σκέψη του καί λέ-
γει στούς δύο ἑπόμενους στί-
χους: «Εἰ παιδείαν ὑπομένετε,
ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ
Θεός. Τίς γάρ ἐστιν υἱός ὅν οὐ
παιδεύει πατήρ; Εἰ δέ χωρίς
ἐστε παιδείας, ἧς μέτοχοι γε-
γόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστέ
καί οὐχ υἱοί» (Ἑβρ. ΙΒ΄ 7-8).

Πόση σοφία κρύβει ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ! Αὐτοί οἱ στίχοι ἀπο-
καλύπτουν τή μεγάλη ἀλήθεια.
Καί τί λέγει; Ἐάν δέχεστε τήν
παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ στή ζωή
σας, μέ τίς διάφορες δοκιμα-
σίες, μέ ὑπομονή καί πίστη, τό-
τε θά σᾶς θεωρεῖ ἀληθινά καί
γνήσια παιδιά Του. Ἄν ὅμως,
δέ δέχεστε τήν παιδαγωγία
Του, δηλαδή τίς δοκιμασίες
―ὅπως εἶχαν καί ἔχουν ὅλοι οἱ
δίκαιοι ἄνθρωποι― καί δέ δέ-
χεστε τά παιδαγωγικά του μα-
θήματα, τότε θ᾽ ἀποδειχθεῖτε
καί θά θεωρηθεῖτε γιά τό Θεό
«νόθα» καί ὄχι γνήσια παιδιά.

«Νόθοι»! Λέξη ἀποκρουστι-
κή. Ἀπαράδεκτη. Ἀντιπαθητι-
κή! Μιά ματιά στόν ὅπου γῆς
Χριστιανισμό, οἱ «νόθοι» πλε-
ονάζουν καί ἀπορρίπτονται
ἀπ᾽ τό Θεό. Εὐρώπη καί Ἀμε-
ρική, «γῆ Σοδόμων», αἱρέσε-
ων, ἀντιχρίστου, πανθρη-
σκείας, καί οἰκουμενισμοῦ!…
Κύριε, συγχώρεσε τή νοθεία
μας!…

Μὲ νέας δηλώσεις του ὁ «Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βο-
λοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων ἀνέλυσε, διατὶ ἡ συμφωνία τῆς Ραβέννης, τὴν ὁποίαν δὲν ἀναγνωρίζει τὸ
Πατριαρχεῖον του, προωθεῖ τὴν μεταβολὴν τοῦ «Πρωτείου τιμῆς» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
εἰς «Πρωτεῖον ἐξουσίας», μεταβάλλουσα τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην εἰς «Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς».
Αἱ ἀναλυτικαὶ δηλώσεις τοῦ «ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὀλίγας ἡμέρας
πρὸ τῆς ἀφίξεως τοῦ Πάπα εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὰς δηλώσεις: 1ον) τοῦ Πάπα ὅτι μετα-
βαίνει εἰς τὸ Φανάριον, διά νὰ «ξεπερασθοῦν τὰ ἐμπόδια πρὸς τὴν ψευδοένωσιν». 2ον) τοῦ Πάπα ὅτι
ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀσθενὴς Ἐκκλησία 3ον) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὅτι ἀναμένει τὸν «ἐν
Χριστῷ ἀδελφόν», ὡς ἀπεκάλεσε τὸν Αἱρεσιάρχην Πάπαν καὶ 4ον) τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερ-
νήσεως καὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Βενιζέλου ὅτι θὰ μεταβῆ εἰς τὴν Τουρκίαν, ὅταν θὰ τὴν ἐπι-
σκεφθῆ καὶ ἡ «Αὐτοῦ Ἁγιότης», Ἀρχηγὸς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς «Ἐκκλησίας» καὶ Ἀρχηγὸς τοῦ
Κράτους τοῦ Βατικανοῦ Πάπας κ. Φραγκίσμος. Ἂν ἐπιμείνη τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς τὰς
θέσεις του, ἴσως τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας «τινάξη εἰς τὸν ἀέραν» τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον τοῦ 2016.

Τελικὰ σ᾽ αὐτὴ τὴν Πατρίδα, σὲ τοῦτο τὸν τόπο, ποὺ αἰῶνες τώρα ἔχει
ποτιστεῖ καὶ τραφεῖ μὲ κρουνοὺς αἱμάτων μαρτύρων καὶ Ἁγίων τῆς Πί-
στεως καὶ τοῦ Γένους μας, φαίνεται πὼς κάποιοι βάλθηκαν, ἐργολαβικά,
νὰ ἀναλάβουν τὸν ρόλο τοῦ «μαστροχαλαστῆ». Νὰ ἀποϊεροποιήσουν καὶ
ἀποχριστιανίσουν τὸν λαό της.

Ἰδοὺ λοιπὸν τί σκέφτηκαν καὶ τί Νομοθέτησαν, ἀναφορικὰ μὲ τὴν καύ-
ση τῶν νεκρῶν. Σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 48 καὶ 49 τοῦ Νόμου 4277/2014
«Νέο Ρυθμιστικὸ Σχέδιο Ἀθήνας – Ἀττικῆς καὶ ἄλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
156/1-8-2014, τ. Α΄), ὁ νομοθέτης ὄχι μόνον δὲν λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν τὶς
θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ νεκροῦ, ἀλλὰ δίδει τὸ δικαίωμα: «Ἐὰν ὁ
θανὼν δὲν εἶχε ἐκφρασθεῖ ἐν ζωῇ περὶ τῆς μετὰ θάνατον ἐπιθυμίας
ταφῆς ἢ ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματός του, ἡ ἀποτέφρωση δύναται νὰ
λάβει χώρα μὲ μόνη τὴν δήλωση τοῦ/τῆς συζύγου ἤ «συντρόφου», μετὰ
τοῦ/τῆς ὁποίου/ας ἔχει συνάψει «σύμφωνο συμβίωσης», ἢ τὴν δήλωση
τῶν συγγενῶν πρώτου ἢ δευτέρου βαθμοῦ».

Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει πὼς, ἐὰν κάποιος δὲν ἔχει προνοήσει ἐν ζωῇ νὰ
ταφεῖ, ὁ νομοθέτης δίδει τὸ δικαίωμα μετὰ τὸν θάνατό του ὄχι μόνον
στὴν οἰκογένειά του, ἀλλὰ καὶ σὲ συγγενεῖς μέχρι δευτέρου βαθμοῦ νὰ
ἀποφασίσουν, μὲ μιὰ ἁπλῆ δήλωση, τὴν ἀποτέφρωσή του!

Ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς χρηστικῆς ἀντίληψης εἰς βάρος τοῦ σεβασμοῦ
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῶν ἀξιῶν, εἰς βάρος αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς
ζωῆς! Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ ἀρχέτυπο διασώζει τὴν αὐθεντικότητα καὶ τὴν

Ο ΠΑΠΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ἀπάντησις εἰς τὰς προκλητικὰς
δηλώσεις τοῦ Πάπα περὶ «ἀσθενείας»

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Ο ΠΑΠΑΣ ΜΕ ΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΕΙ

ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΥΝΙΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου,

Ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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Ἀμετάκλητος λήθη
ἢ αἰωνία μνήμη;

Ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου

ΗΙΕΡΑ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπεφάσισε προσφάτως τὴν διακοπὴν
τῶν συμπροσευχῶν μετὰ τῶν Παπικῶν καὶ ἄλλων ἑτεροδόξων, διό-
τι διεπίστωσεν ὅτι οἱ θεολογικοὶ διάλογοι εἶναι ἄγονοι ἐξ αἰτίας τῆς

ἀκαμψίας καὶ τῶν προκλητικῶν συμπεριφορῶν των (χειροτονίαι γυ-
ναικῶν, ὁμοφυλοφίλων κλπ.). Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας ἐχαροποίησε τὸν ἔντιμον κλῆρον, τὸν Ὀρθόδοξον πιστὸν λα-
όν καὶ τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
ὡμίλησε διά τὰς «Ἐκκλησίας» τῶν ἑτεροδόξων. Ἀνεγνώρισεν ἐμμέσως
ὅτι δὲν συμμερίζεται τὴν «γραμμήν» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
ὅτι αἱ «Ἐκκλησίαι» τῶν ἑτεροδόξων εἶναι κανονικαί, σώζουσαι καὶ ἔχου-
σαι Ἀποστολικὴν Διαδοχήν. Ἡ ἀπόφασις ὅμως τῆς Ἱεραρχίας, διά νὰ
εἶναι ὁλοκληρωμένη, θὰ πρέπη νὰ συμπληρωθῆ καὶ μὲ μίαν ἄλλην ἀπό-
φασιν, μὲ τὴν ὁποίαν θὰ ἀκυρώνεται ἡ Βαπτισματικὴ Θεολογία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ὁρίζει ὅτι οἱ ἐντασσόμενοι εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν πρώην Παπικοί, Προτεστάνται, Ἀγγλικανοὶ κλπ., θὰ ἐντάσ-
σωνται διά τοῦ Χρίσματος καὶ οὐχὶ διά τοῦ ἀναβαπτισμοῦ καὶ τοῦ Χρί-
σματος, ὡς ὁρίζουν οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ αἱ ἀποφάσεις Οἰκου-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οἱ αἱρετικοὶ νὰ ἐντάσσωνται
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ Βάπτισμα

καὶ ὄχι μόνον μὲ Χρῖσμα

Ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

� «Μοντέλο» Κύπρου εἰς τὰς
σχέσεις Ἐκκλησίας - Κρά-
τους ἄνευ διαταράξεως τῆς
συνειδησιακῆς θέσεως τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τὸν λαόν.
Προκρίνει ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσό-
στομος εἰς συνέντευξίν του
εἰς τὴν ἐφημερίδα «Παρα-
σκήνιον». Σελ. 8

� Ἐγκύκλιος τῆς ΔΙΣ διὰ τὴν
Βάπτισιν τέκνων προερχο-
μένων ἐκτὸς γάμου ἢ γονέ-
ων, οἱ ὁποῖοι τελοῦν ἐν δια-
στάσει. Σελ. 8

� Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος προ-
στάτης τοῦ Ἔθνους μας
(κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου),
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς
ζωῆς τῶν Ἑλλήνων, ὑπο-
γραμμίζει ὁ Σεβ. Μεσογαίας
κ. Νικόλαος. Σελ. 6

�Ὁ Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς καὶ
ἡ Ὀρθόδοξος ἀλήθεια. Ὑπὸ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλ-
λου Κωστοπούλου. Σελ. 6

� Ἡ Μητέρα καί ἡ Γιαγιά ὡς
παιδαγωγοί. Γράφει ἡ κ.
Βαρβάρα Καλογεροπούλου
― Μεταλληνοῦ. Σελ. 5

�Τὰ σενάρια περὶ αὐτονομήσε-
ως τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Νέων Χωρῶν. Τοῦ Χρήστου
Π. Μπαλόγλου. Σελ. 3

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΚΑΤΑ τήν ἀνά Τετάρτη γενική ἀκρόαση - κατήχηση στήν πλατεῖα τοῦ
Ἁγίου Πέτρου ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν του, ὁ αἱρεσιάρχης «πάπας»
Φραγκίσκος εἶπε τά ἑξῆς φρικτά, πού ἀφοροῦσαν καί στήν Ὀρθό-

δοξη Ἐκκλησία : «Δέν ὑπάρχει ὑγιής Ἐκκλησία, ὅταν οἱ πιστοί, οἱ κληρι-
κοί καί οἱ διάκονοι δέν εἶναι ἑνωμένοι περί τόν Ἐπίσκοπό τους. Ἡ Ἐκκλη-
σία, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἑνωμένη περί τόν Ἐπίσκοπο εἶναι μιά ἄρρωστη
Ἐκκλησία. Ὁ Ἰησοῦς θέλησε αὐτήν τήν ἕνωση ὅλων τῶν πιστῶν μέ τόν
Ἐπίσκοπο. Τό ἴδιο καί τῶν ἱερέων καί τῶν διακόνων. Ὅλοι ὀφείλουν νά
ἔχουν τή συνείδηση ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος καθιστᾶ ὁρατό τόν δεσμό τοῦ κα-
θενός μέ τήν Ἐκκλησία, καί τῆς Ἐκκλησίας μέ τούς Ἀποστόλους καί μέ
τίς ἄλλες κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι ἑνωμένες μέ τούς Ἐπισκό-
πους καί μέ τόν Πάπα στή Μία, Μοναδική (unique) Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ
δική μας, ἡ Ἱεραρχική Ἁγία Μητέρα Ἐκκλησία».

Ἐάν ἡ ἀρρώστια σταματοῦσε στήν ἀπόσχιση ἀπό τόν ἐπίσκοπο, ἐκκλη-
σιολογικά δέν θά ὑπῆρχε πρόβλημα, μολονότι καί αὐτό δικαιολογεῖται,
ὅταν ὁ ἐπίσκοπος δέν ὀρθοτομεῖ τόν λόγον τῆς ἀληθείας. Τό γεγονός,
ὅμως, ὅτι ἡ ἀρρώστια ἐπεκτείνεται καί πρός ὅσους δέν εἶναι ἑνωμένοι
μέ τόν «πάπα», ἀποτελεῖ φρικτή ὕβρη καί προσβολή τῆς μόνης Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τουτέστι τῆς Ὀρθοδό-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Βατικάνειος Προσκοπισμός
«εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος,

ἧς χορηγεῖ ὁ Θεὸς» Ἀπόστολος Πέτρος
Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου • Σελὶς 5η

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(3ον.—Τελευταῖον)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕ ΤΩΡΑ ἐδῶ ὅλες

τὶς ἐπιδράσεις ποὺ ἀσκοῦνται ἀκόμη
γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῆς πνευματικῆς,
τῆς ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς ὑποστά-
σεως τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ.

1. Ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὁ
περιορισμὸς τῆς ἐπιδράσεώς της στὸ
λαό μας. Νέος στόχος ἡ ἀλλοίωση
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

2. Ὁ θεωρητικὸς ὑλισμὸς ὡς ὑπό-
βαθρο τῶν πάσης φύσεως ἐνεργου-
μένων ἀποφάσεων, βάσει ὁδηγιῶν
ἔξωθεν.

3. Ἡ καλλιέργεια τῆς φιλοχρημα-
τίας καὶ τοῦ παρανόμου πλουτισμοῦ.

4. Ἡ ἀποδυνάμωση τῆς κλασσικῆς
μορφώσεως, μὲ τὴν ὑποτίμηση ἢ τὸν
παραμερισμὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
συγγραφέων.

5. Ὁ παραμερισμὸς τῶν μεγάλων
ποιητῶν, Κ. Παλαμᾶ, Διον. Σολωμοῦ,
Ἀριστ. Βαλαωρίτη, Ἀνδρέα Κάλβου,
Γ. Δροσίνη κ.ἄ..

6. Ἐμειώθηκε ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν
Πατρίδα;

7. Ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς
Κυριακῆς (ἀκυρώθηκε ἀπὸ τὸ Συμ-
βούλιο τῆς Ἐπικρατείας). Ἡ κατάρ-

γηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μα-
θητῶν.

8. Οἱ καταλήψεις καὶ οἱ κατα-
στροφὲς στὰ Πανεπιστήμια, ἀλλὰ καὶ
στὰ Λύκεια. Πρωτοφανὲς φαινόμενο
γιὰ τὴν Εὐρώπη.

9. Οἱ παρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν ὀρθό-
δοξη παράδοσή μας, τὸ αὐτόματο
διαζύγιο, ὁ πολιτικὸς γάμος, τὸ σύμ-
φωνο γιὰ παράνομη συμβίωση, ἡ
συμβίωση καὶ ὁ «γάμος» τῶν ὁμοφυ-
λοφίλων.

10. Ἡ χρήση, ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ
τὶς μαθήτριες, μεταξύ των, κειμένων
μὲ ἑλληνικὲς λέξεις, ἀλλὰ μὲ γράμ-
ματα ἀγγλικῆς ἢ λατινικῆς γλώσσας.

11. Ἡ καταστροφὴ τῶν πινακίδων
τῆς τροχαίας ἢ τοῦ ὑπουργείου, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ χάνουν τὸν δρόμο οἱ
ὁδηγοὶ καὶ νὰ κινδυνεύουν, καθὼς
καὶ τὰ «γκράφιτι» στοὺς τοίχους τῶν
κτιρίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγαλμάτων.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΣΥΜ-
ΠΤΩΜΑΤΑ τῆς κρίσεως τοῦ Νέου
Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀνάλυση,
εἶναι ὁ βίαιος καὶ ἀπαράδεκτος τρό-

πος ποὺ ἐχρησιμοποίησαν οἱ ὑπεύθυ-
νοι γιὰ τὴν λύση τοῦ γλωσσικοῦ μας
προβλήματος. Ἡ κυβερνητικὴ ἀπό-
φαση τοῦ 1976 γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς
νεοελληνικῆς, δηλαδὴ τῆς δημοτικῆς
γλώσσας, ὡς ἐπίσημης γλώσσας τοῦ
Κράτους, θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς σή-
μερα σὰν μιὰ βιαστικὴ καὶ αὐθαίρετη
πράξη, ἡ ὁποία ἔβλαψε ἀνεπανόρθω-
τα τὴν ἐθνική μας γλῶσσα. Συνεχί-
ζοντας μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἡ Κυβέρνη-
ση τοῦ 1982 ἐπέβαλε τὸ μονοτονικὸ
σύστημα στὴ γραφὴ τῆς νεοελλη-
νικῆς, καταστρέφοντας ἔτσι τὴν συν -
έχεια τοῦ νεοελληνικοῦ λόγου καὶ
διακόπτοντας στὴν πράξη τὴν ὀργα-
νικὴ σχέση μεταξὺ τῶν ἀρχαίων καὶ
τῶν νέων ἑλληνικῶν. Τὸ μονοτονικὸ
ἀπεγύμνωσε κυριολεκτικῶς τὴν
γλῶσσα, ἀπεδυνάμωσε τὴν μορφή
της, προεκάλεσε σύγχυση καὶ ἐξακο-
λουθεῖ νὰ δρᾷ ἀρνητικὰ σὲ κάθε προσ -
πάθεια διαμορφώσεως ἑνὸς γενικὰ
ἀποδεκτοῦ γλωσσικοῦ ἤθους.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΙΑΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
τοῦ 1976 καὶ τοῦ 1982 στὸ περίπλοκο
γλωσσικὸ πρόβλημα, ἐγίναμε θεαταὶ

καὶ ἀκροαταὶ ἀλλεπαλλήλων ἐπι-
δρομῶν ἀπὸ νεήλυδες δημοσιογρά-
φους, νεοφωτίστους προπαγαν-
διστὲς καὶ ἀγραμμάτους διαμορφω-
τές, ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σας. Ἐπρόκειτο περὶ ἀληθινῆς συμ-
φορᾶς. Αὐτοὶ ὅλοι ἦλθαν «ἵνα θύσω-
σι καὶ ἀπολέσωσι» (πρβλ. Ἰω. 10,10).
Πρωταρχικὸ ῥόλο στὴν ἐπιχείρηση
τῆς ἁλώσεως καὶ τῆς καταστροφῆς
εἶχαν οἱ ἀνώνυμοι συντάκτες τῶν κει-
μένων τῶν εἰδήσεων καὶ τῶν ἄλλων
ἐκπομπῶν τῆς ῥαδιοφωνίας καὶ τῆς
τηλεοράσεως. Ἡ κατάσταση διαμορ-
φωνόταν τόσο βάναυσα καὶ προκλη-
τικὰ, ὥστε ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐπέμ-
βουν οἱ ἴδιοι οἱ δημοτικιστές. Ὁ Κα-
κριδῆς, ὁ Κριαρᾶς καὶ ἄλλοι ἄρχισαν
νὰ δημοσιογραφοῦν καὶ νὰ συμβου-
λεύουν ἀπὸ τὴν τηλεόραση, γιὰ νὰ
περιορίσουν τὴν συμφορά. Ὁ Μπαμ-
πινιώτης, ὁ Ῥάμφος καὶ ἄλλοι ἀντέ-
δρασαν στὸ «γλωσσικὸ κατρακύλι-
σμα». Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὅλη αὐτὴ
ἡ συμφορὰ ἐπραγματοποιεῖτο μὲ τὴν
κρατικὴ συγκατάθεση. Γι’ αὐτὸ ἐμεῖς
πιστεύομε πὼς ὁ βιασμὸς τῆς ἑλλη-

νικῆς γλώσσας ἀποτελεῖ πράξη ἐπί-
σημης βίας καὶ ἀναρχίας. Ἡ ἀνάλυση
αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ στὴν Εὐρώπη
φαινομένου ὁδηγεῖ στὴν ἑρμηνεία
πολλῶν μορφῶν ἀναρχίας στὴ ζωὴ
τῆς νεολαίας καὶ τῆς ἑλληνικῆς κοι-
νωνίας εὐρύτερα. Ἡ διατάραξη ἔστω
καὶ μιᾶς ἐκ τῶν θεμελιωδῶν ἰσοῤ -
ῥοπιῶν σὲ ὁποιαδήποτε κοινωνία
ὁδηγεῖ ἀναποτρέπτως σὲ γενικευμέ-
νες ἀναταραχὲς καὶ ἀναστατώσεις. Ἡ
κατάσταση αὐτή, ἔστω καὶ μὲ κάποια
ὕφεση, συνεχίζεται. Ἔτσι ἔχομε πε-
ριπέσει σὲ ἕνα «γλωσσικὸ ἐμφύλιο
πόλεμο» μὲ ὀλέθριες συνέπειες γιὰ
τὴν γενικὴ Παιδεία τοῦ Νέου Ἑλληνι-
σμοῦ. Ὅπως συμβαίνει σὲ ὅλους
τοὺς ἐμφυλίους πολέμους, ἔτσι καὶ
στὸν ἰδιότυπο γλωσσικὸ ἐμφύλιο πό-
λεμο, διαπράττονται ἀνόσια ἔργα
βίας καὶ ἀναρχίας σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα
τῆς λεγομένης πνευματικῆς μας
ζωῆς. Αὐτὴ ἡ νεοφανὴς παρέμβαση
τῶν ἀδαῶν περὶ τὰ γλωσσικὰ Ἑλλή-
νων, μὲ σκοπὸ τὴν νόθευση τοῦ πη-
γαίου νεοελληνικοῦ λόγου, διὰ τῆς
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χρήσεως ἀδοκίμων, προκλητικῶν,
ἀκόμη καὶ ἀστείων γλωσσικῶν τύ-
πων, ἐγελοιοποίησε τὴν ὑπόθεση τοῦ
γλωσσικοῦ προβλήματος. Μέσα σὲ
μιὰ τέτοια ἀτμόσφαιρα οἱ νεώτεροι
εἰδικοὶ τείνουν νὰ χάσουν τὰ ἐνδια-
φέροντά τους γιὰ τὴν γλῶσσα. Εἶναι
καὶ αὐτὸς ἕνας ἐπὶ πλέον κίνδυνος
γιὰ τὴν ἐθνικὴ ὑπόθεση τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας. Οἱ ἀντιπαραθέσεις
παλαιοῦ τύπου τῆς δημοτικῆς καὶ τῆς
καθαρεύουσας γλώσσας εὐτυχῶς
ὅτι δὲν ἰσχύουν σήμερα. Ὀρθὰ εἶπε
στὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν ὁ Γε-
ώργιος Ἀλισανδράτος. «ἡ δημοτικὴ
σήμερα δὲν παλεύει μὲ τὴν καθα-
ρεύουσα, ἀλλὰ μὲ τὸν ἑαυτό της».

ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΣ, τιμὴ καὶ
εὐλογία Θεοῦ εἶναι ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, τὸ Σεπτὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὰ Ἑλλη-
νορθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ ὅπου
γῆς ὀρθόδοξοι ἱεροὶ Ναοὶ καὶ ἱερὲς
Μονὲς διατηροῦν στὴν Θεία Λατρεία,
ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπηρεσιακὴ ἀλληλο-
γραφία τὸ γλωσσικὸ ἰδίωμα τῆς
ἀττικῆς διαλέκτου, ὅπως διεμορφώ-
θη στὰ ἑλληνοχριστιανικὰ δεδομένα
τοῦ Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Ἐλπίζο-
με ὅτι αὐτὴ ἡ ὀρθὴ χρήση τοῦ γλωσ-
σικοῦ μας πλούτου θὰ συνεχισθῇ.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΑΥΤΟ
ΘΕΜΑ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴν
ἑλληνικὴ μαθητιῶσα νεολαία μας,
ἐπιτρέψατέ μου ἁπλῶς νὰ Σᾶς ὑπο-
μνήσω ὅτι τὰ παιδιά μας, τὸ αὔριον
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ὅλου Ἑλληνι-
σμοῦ, δέχονται βομβαρδισμοὺς
ἐπιῤῥοῶν καὶ πειρασμῶν ἀπὸ τὰ ἠλε-
κτρονικὰ μέσα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο
κατὰ ἀνεξέλεγκτο τρόπο. Ἤδη ὁ Νέ-
ος Ἑλληνισμὸς ἀντιμετωπίζει και-

νούργια στοιχεῖα ὑποστάσεως καὶ
δυνατότητες καλῆς ἢ κακῆς συμ-
βολῆς στὴ ζωή μας. Σᾶς θέτω, ὡς τε-
λευταῖο γεγονός, τὸ παγκοσμίου
ἐνδιαφέροντος ἐπίτευγμα τοῦ
CERN. Τὸ CERN ποὺ τὸ ὄνομά του
εἶναι «Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Πυ-
ρηνικῶν Ἐρευνῶν», εἶναι τὸ μεγαλύ-
τερο σὲ ἔκταση πειραματικὸ κέντρο
πυρηνικῶν ἐρευνῶν καὶ εἰδικώτερα
ἐπὶ τῆς σωματιδιακῆς φυσικῆς στὸν
κόσμο. Εὑρίσκεται στὰ δυτικὰ τῆς Γε-
νεύης καὶ συμμετέχουν σ’αὐτὸ εἴκο-
σι (20) κράτη μέλη, μεταξὺ τῶν ὁποί-
ων καὶ ἡ Ἑλλάδα. Ἡ κύρια λειτουργία
του ἀφορᾷ στὴν παροχὴ ἐπιτα-
χυντῶν σωματιδίων καὶ ἄλλων ὑλικο-
τεχνικῶν ὑποδομῶν, ποὺ χρειάζονται
γιὰ τὴν πειραματικὴ ἔρευνα στὸ πε-
δίο τῆς φυσικῆς ὑψηλῶν ἐνεργειῶν.
Τὸ προσωπικὸ εἶναι 3.000 μόνιμοι
ἐργαζόμενοι καὶ περίπου 6.500 ἐπι-
στήμονες καὶ μηχανικοὶ ἀνὰ τὸν κό-
σμο. Ὅπως ὅμως ἀπεδείχθη στὴν
πράξη, οἱ ἐρευνητὲς δὲν περιορίζον-
ται αὐστηρὰ στὸ CERN, ὅπου εἰργά-
ζετο ὡς ἔκτακτος ἐρευνητὴς ὁ Τὶμ
Μπέρνερς, ὁ ἐπινοητὴς τοῦ Παγκο-
σμίου Ἱστοῦ, τῆς δημοφιλέστερης,
σήμερα, ὑπηρεσίας τοῦ Διαδικτύου.
Ἐδῶ ἀκριβῶς ἐγκλωβίζονται τὰ παι-
διά μας μὲ τὶς γνωστὲς δυσάρεστες
συνέπειες. Οἱ μεγαλύτεροι στὸ CERN
καὶ οἱ μικρότεροι στὸ διαδίκτυο νέοι
μας κινδυνεύουν νὰ χάσουν τὴν πί-
στη τους, τὴν ὑγιεία τους καὶ τὸ μέλ-
λον τους. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς χρειάζε-
ται ἕνα μεγάλο Συνέδριο νεότητος
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ὅπου θὰ λά-
βουν μέρος καὶ θὰ ὁμιλήσουν καὶ νέ-
οι τῶν Λυκείων καὶ τῶν Πανεπιστη-
μιακῶν Σχολῶν. Ὁμιλοῦμε γιὰ Συνέ-
δριο πανελληνίου ἐνδιαφέροντος.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ περατοῦται ἡ

εἰσήγησή μου, καὶ ἀφοῦ εὐχαριστή-
σω τὸν Μακαριώτατο Πρόεδρο, πάν-
τας Ὑμᾶς τοὺς Σεβασμιωτάτους ἁγί-
ους Ἀδελφούς, καὶ τὸν Θεοφιλέστα-
το Ἀρχιγραμματέα, μὲ ὅλους τοὺς
πανοσιολογιωτάτους συνεργούς
του, γιὰ τὴν ὑπομονή Σας, κατακλείω
τὸ κείμενό μου μὲ τρεῖς ποιητικὲς
στροφὲς γιὰ νὰ ξεκουρασθῆτε :

1η  ΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Χαρὰ ποὺ τὄχουν τὰ βουνά, τὰ κά-
στρα περηφάνεια, γιατὶ γιορτάζει ἡ
Παναγιὰ γιορτάζει καὶ ἡ Πατρίδα, νὰ
βλέπω διάκους μὲ σπαθιὰ παπάδες μὲ
ντουφέκια, νὰ βλέπω καὶ τὸν Γερ-
μανὸ τῆς Πάτρας τὸν Δεσπότη, νὰ
εὐλογάῃ τ’ ἅρματα, νὰ εὐχιέται τοὺς
λεβέντες.

2α  ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛ-
ΒΟΥ

Νὰ μὴ μοῦ δώσῃ ἡ μοῖρα μου εἰς
ξένην γῆν τὸν τάφο, εἶναι γλυκὺς ὁ
θάνατος μόνον ὅταν ἀποθνήσκωμεν
εἰς τὴν Πατρίδα.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΠΛ. Β´
ΗΧΟΥ

Ἐν τῷ Σταυρῷ σου Χριστὲ καυχώ-
μεθα, καὶ τὴν Ἀνάστασίν σου
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. σὺ γὰρ εἶ
Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ
οἴδαμεν».

Σελὶς 2α 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Εὑρισκόμεθα εἰς τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ!
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
ΑΕΡΑΚΗ «Παῦλος καὶ Ἀγάπη»,
Ἀθήνα 2014. Σχ. 20,50x12 σσ 142.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
ΑΕΡΑΚΗ «Ἡ ἐπιστολὴ Β´ Πέτρου»,
Ἀθήνα 2014 Σχ. 20,50x14 σσ 222.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕ-
ΟΥ (ΤΖΙΑΒΑΡΑ) ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ
«Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Ἰσλάμ».
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 2014 Σχ. 20x14 σσ 96.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», Τριμη-
νιαῖο Ἱεραποστολικὸ περιοδικὸ

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλλο-
γος. Ἀπρίλ. – Μάϊος – Ἰούν. 2014 Λά-
ρισα.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, Μηνιαῖο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ νεανικὸ πε-
ριοδικό. ᾿Ιδιοκτήτης Ἀδελφότης Θε-
ολόγων «Ὁ Σωτήρ». Αὔγ., Σεπτ.,
Ὀκτ., Νοέμ. 2014. Ἀθῆναι.

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ, «ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΑ ** ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ», Ἐκδ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014, σελ. 303.

Οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παρακλήτου προσφέρουν στὸ φι-
λόχριστο ἀναγνωστικὸ κοινὸ πρα -
γματικὰ ἕνα πολὺ ὄμορφο βιβλίο,
ποὺ ἀξίζει ὅλοι νὰ τὸ μελετήσουμε.
Τὸ παρὸν ἔργο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
Μπριαντσανίνωφ περιέχει δύο λό-
γους. Ὁ πρῶτος ἔχει θέμα “Τὴν
αἰσθητὴ καὶ τὴν πνευματικὴ θέαση
τῶν πνευμάτων” καὶ ὁ δεύτερος
“Τὸν θάνατο”. Θέματα μὲ τὰ ὁποῖα
ἔχουν ἀσχοληθεῖ πολλοὶ πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅμως ἡ πα-
ροῦσα ἔκδοση γραμμένη μὲ τὸ
σπάνιο λογοτεχνικὸ χάρισμα τοῦ
Ἁγίου Ἰγνατίου βοηθάει πολὺ τὸν
ἀναγνώστη στὴν πνευματική του
πρόοδος. 

Ἕνας ἀπὸ τοὺς νέους πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καὶ ὁ Ρῶσος
Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
(1807-1867), Ἐπίσκοπος Καυκά-
σου καὶ Μαύρης Θαλάσσης. Λό-
γιος, σοφὸς Ἱεράχης βαθὺς γνώ-
στης τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας
ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἐπι-
στημῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προ-
βλημάτων. Ἡ δὲ γραφή του χαρα-
κτηρίζεται γιὰ τὴν πατερικὴ βαθύ-
τητα, τὴν εὐαγγελικὴ ἁπλότητα
ἀλλὰ καὶ τὸν ποιητικὸ λυρισμό της. 

Ὁ πρῶτος λόγος ἀσχολεῖται, μὲ
τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς δαίμονες,
οἱ ὁποῖοι πλάστηκαν ἀπὸ τὸν Θεό,
ὅπως μᾶς λέγει ὁ συγγραφέας μὲ
τὴν ἴδια φύση, ἄυλη καὶ ἀσώματη,
διαφέρουν ὅμως ὡς πρὸς τὶς ἰδιό-
τητες, καθὼς οἱ ἄγγελοι παραμέ-
νουν ἄκακοι, ὅπως δημιουργήθη-
καν ἀπὸ τὸν Θεό, ἐνῶ οἱ δαίμονες
πέφτοντας οἰκειώθηκαν ἀπόλυτα
τὸ κακὸ μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλησή
τους. Ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου
στὴν παροῦσα ζωή εἶναι νὰ «Ὑπο-

ταχθεῖ ταπεινὰ στὴν ἀπόφαση τοῦ
Θεοῦ, ποὺ σκέπασε τὶς ψυχές μας
μὲ τὰ πυκνὰ πέπλα τῶν σωμάτων,
ξεχωρίζοντάς μας ἔτσι ἀπὸ τὰ
ἄυλα κτιστὰ πνεύματα, προκειμέ-
νου νὰ μᾶς προστατέψει ἀπὸ τὰ
πονηρὰ πνεύματα στὴ διάρκεια τῆς
ἐπίγειας ζωῆς μας».

Στὸν δεύτερο λόγο περὶ Θανά-
του, τὸν ὁποῖο πολὺ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας τὸν ἔχουν χαρα-
κτηρίσει ὡς Μέγα Μυστήριο, μᾶς
λέγει σχετικὰ ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος
«Πρόκειται γιὰ τὴν ἀναγέννηση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν πρόσκαιρη
γήινη ζωή στὴν αἰώνια. Κατὰ τὴ
συντέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ θα-
νάτου ἀποβάλλουμε τὸ παχύ μας
περίβλημα, τὸ σῶμα, καὶ μὲ τὴν ψυ-
χική μας ὕπαρξη, τὴ λεπτὴ καὶ
αἰθέρια, μεταβαίνουμε στὸν ἄλλο
κόσμο, στὸ ἐνδιαίτημα τῶν ὁμοίων
μὲ τὴν ψυχὴ ὑπάρξεων».

Γ.Κ.Τ

ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΙΝΑΙ παρήγορες οἱ ἔστω λίγες, ἀλλὰ δυνα-
μικὲς φωνές, ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς ἐπιστήμης. Μία
τέτοια καθάρια φωνή, πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀγω-
νία γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴ σύγχρονη κοινωνία,
ἡ ὁποία ρέγχει τὸν ἐπιθανάτιο ρόγχο της, ἀπὸ
τὸν κ. Π. Δημακάκο, ὁμότιμο καθηγητὴ τῆς
Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Ἀθηνῶν. Ἀπόσπασμα
ἀπὸ ἄρθρο του: «Ὁμοφυλοφιλία, φαινόμενο γε-
νετήσιας ἀνατροπῆς;». Ἀφοῦ ὁ διαπρεπὴς ἐπι-
στήμων ἀποδεικνύει τὴν διαστροφὴ τῆς ἀνθρώ-
πινης φυσιολογίας καὶ ὀντολογίας διά τῆς ὁμο-
φυλοφιλίας, καταδεικνύει τὴν καταστροφικὴ διά-
βρωση τῆς κοινωνίας ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀφύσικο πά-
θος. Τονίζει τὰ ἑξῆς: «Εὑρισκόμεθα στὸ χεῖλος
τοῦ γκρεμοῦ, ἀφοῦ μαζὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ δοκι-
μασία εὑρίσκεται σ’ ἐξέλιξη βαθύτατη πνευμα-
τικὴ κρίση χειρότερης τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρ-
ρων. Ἐξαίρετο παράδειγμα ἡ ἀκμάζουσα Ρωσία,
ἡ ὁποία ψήφισε μετὰ  ἀπὸ  μακροχρόνιους  διω -

γμοὺς τοῦ ἄθεου Μαρξισμοῦ, τὴν ἀπέλαση ἀτό-
μων προωθούντων τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ὁμοίως
ἀκολούθησαν Γεωργία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερ-
βία καὶ τοῦ Ἰσημερινοῦ μὴ ἐξαιρουμένου. Θετικὸ
παράδειγμα ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-
κρατίας κ. Κ. Παπούλιας ὁ ὁποῖος ἀπέρριψε ἐπί-
σκεψη Πρέσβη μετὰ τοῦ ὁμοφυλοφίλου συντρό-
φου – συζύγου του. Ὁ κ. Καραμανλῆς ἔχασε πι-
θανότατα τὶς ἐκλογὲς ἀπὸ Ἑλληνορθόδοξους πι-
στούς, διότι ἐπὶ δημοσιογραφικῆς ἐρωτήσεως
ἀπάντησε ὅτι θὰ ἀποδέχετο ἱκανὸ ὑπουργὸ καὶ
ἂς ἦτο ὁμοφυλόφιλος. Ἄλλα παραδείγματα ἀπο-
χριστιανοποιήσεως γενικότερα τῆς Εὐρώπης
ἀποτελοῦν ὡς γράφεται ἡ ἀναγνώριση τῆς παι-
δοφιλίας ὑπὸ τῆς Ὁλλανδίας, τοῦ “τρίτου φύλου”
τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τῆς κτηνοβασίας ὑπὸ τῆς
Γερμανίας» (Πηγή: ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ).
Χωρὶς ἄλλα σχόλια, προσυπογράφουμε τὶς ἀνη-
συχητικὲς ἐπισημάνσεις τοῦ κ. καθηγητοῦ.

Ἡ ἰδική μας εὐθύνη
διὰ τὴν σημερινήν
«κατάντια»

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Π. Δημακάκος
ἐπισήμανε στὸ ἄρθρο του καὶ κάτι
ἄλλο, πολὺ σημαντικό: τὴν δική
μας εὐθύνη γιὰ τοὺς ἄρχοντες
ποὺ ἐκλέγουμε, ὅτι δὲν εἴμαστε
ἄμοιροι εὐθυνῶν γιὰ ὅ,τι ὀλέθριο
συμβαίνει σήμερα στὴν πατρίδα
μας: «ὁ ἑλληνικὸς λαός, Ὀρθόδο-
ξα βαπτισμένος, μὲ πλούσια
ἀνθρωπιστικὰ χαρίσματα, ὀφείλει
στὶς ἐπικείμενες ἐκλογὲς ν’ ἀνα-
δείξει προσωπικότητες ἀξιῶν, παι-
δείας καὶ ἠθικῆς, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑψώ-
σουν λάβαρο ἀλήθειας καὶ δικαιο-
σύνης. Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ν’ ἀγα-
ποῦν θυσιαστικὰ τὴν πατρίδα. Ὁ
τόπος μας στὴν ἑλληνορθόδοξη
παράδοσή του δὲν θέλει ἄθεους,
ἀνιστόρητους, ἐπικίνδυνους ὀπα-
δοὺς φατριῶν ἐκ τοῦ σοβαρῶς νο-
σοῦντος πολιτικοῦ συστήματος μὲ
ἀποκλειστικὸ ἐνδιαφέρον μόνο τὸ
ἴδιον καὶ τὸ κομματικὸ συμφέρον.
Φθάνει πιά. […] Ἔχουμε μέγιστη
εὐθύνη καὶ ὕψιστη ὑποχρέωση μὲ
τὴν ψῆφο μας νὰ προστατεύσουμε
τὸ σπίτι μας. Νὰ διατηρήσουμε τὶς
ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, τὰ ἰδεώδη
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἐθνική
μας ἱστορία. Προϋποθέτουν ὅμως
κάθαρση τοῦ Κοινοβουλίου καὶ
ἀποδοχὴ ἐνάρετων Ἑλλήνων, θυ-
σιαστικοῦ δικαίου καὶ ἀσφαλοῦς
ἐλπίδος γιὰ τὸ αὔριο τῆς πατρίδος,
διότι χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται
καὶ ὅλα καταστρέφονται. Ἡ εὐθύ-
νη εἶναι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ
κάθε Ἕλληνα πολίτη χωριστὰ
ἀφοῦ κατὰ τὴν ποιότητα τοῦ λαοῦ
καὶ ἡ ποιότητα τῶν ἀρχόντων, διό-
τι ἡ ψῆφος μας θὰ καλύψει τὰ βου-
λευτικὰ ἕδρανα καὶ θὰ καθορίσει
τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας καὶ τοῦ
Ἔθνους μας» (Πηγή: ΕΝΩΜΕΝΗ
ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ)! Δὲν ἔχουμε παρὰ
νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν λαμπρὸ
ἐπιστήμονα. Μακάρι νὰ ἀκούγαμε
καὶ ἄλλες τέτοιες φωνές, διότι μό-
νο ἔτσι θὰ ἐλπίζαμε…

Προκλητικὸν «ἄνοιγμα»
τοῦ παπισμοῦ
πρὸς τοὺς σοδομιστάς!

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ γκέϊ κλὰμπ τοῦ
Βατικανοῦ ἔκανε πάλι τὸ «θαῦμα»
του. «Ἀνοικτὰ παράθυρα» ἄφησε ἡ
πρόσφατη «σύνοδος» τῆς παπικῆς
«ἐκκλησίας» γιὰ τὴν ὁμοφυλοφι-
λία. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Μὲ τὴν κύ-
ριας σημασίας διαπίστωση ὅτι “κα-
νένας ἄνθρωπος δὲν θὰ πρέπει,
στὸ ἑξῆς, νὰ νιώθει ἀποκλεισμέ-
νος”, ὁλοκληρώθηκε στὸ Βατικανὸ
ἡ Σύνοδος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας ἀφιερωμένη στὴν οἰκογένεια.
Τὸ τελικὸ κείμενο, σὲ ὁρισμένα
του σημεῖα, δὲν ἐγκρίθηκε μὲ ὁμο-
φωνία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πλειοψηφία
τῶν ἀνώτερων καθολικῶν κλη-
ρικῶν. Γιὰ πρώτη φορά, κατὰ τὶς
δύο ἑβδομάδες συζητήσεων καὶ
τοποθετήσεων, πραγματοποιήθη-
καν βασικῆς σημασίας “ἀνοίγματα”
πρὸς τοὺς διαζευγμένους, τὰ ζευ-
γάρια ποὺ συζοῦν καὶ τοὺς ὁμοφυ-
λόφιλους. Ὑπογραμμίσθηκε ἡ ἀπό-
λυτη ἀνάγκη σεβασμοῦ τῆς ὑπό-
στασης καὶ τῆς ἀξιοπρέπειάς τους.
“Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ παρουσιά-
ζεται σὰν ἕνα σπίτι μὲ τὴν πόρτα
τῆς ὑποδοχῆς πάντα ἀνοικτή,
χωρὶς νὰ ἀπομονώνεται καὶ νὰ
ἀποκλείεται κανείς” ἀναφέρεται
στὴν τελικὴ ἔκθεση» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα). Ἡ φράση: «κανένας ἄνθρω-
πος δὲν θὰ πρέπει, στὸ ἑξῆς, νὰ
νιώθει ἀποκλεισμένος» δὲν ἀφή-
νει περιθώρια κλήσης γιὰ μετά-
νοια, ἀλλὰ κλήση γιὰ ἔνταξη στὴν
«ἐκκλησία» τοῦ ἁμαρτωλοῦ, καὶ ἐν
προκειμένῳ τοῦ ὁμοφυλόφιλου,
χωρὶς μετάνοια! Ἡ λέξη μετάνοια
εἶναι ἄγνωστη ἔννοια γιὰ τὸν παπι-
σμό. Τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει
εἶναι ἡ αὔξηση τῶν ὀπαδῶν του,
ἀκόμα καὶ μὲ τὰ «κουσούρια»
τους! Αὐτὸς εἶναι δυστυχῶς ὁ πα-
πισμός!

Ἔρχεται
τὸ δακτυλικὸν
«τσιπάρισμα»!

ΕΝΑ νέο «τσιπάρισμα» βρίσκε-
ται πρὸ τῶν πυλῶν μας. Ἔρχεται
τὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα στὶς πι-
στωτικὲς κάρτες, ἐδῶ καὶ τώρα,
ἀπὸ τὸ 2015! «Μετὰ τὸ Apple Pay ἡ
MasterCard ἀνακοίνωσε τὴν πρώτη
πιστωτικὴ κάρτα στὸν κόσμο γιὰ
ἀνέπαφες συναλλαγές. Τί σημαίνει
αὐτό; Οἱ χρῆστες θὰ χρησιμο-
ποιοῦν τὸ δαχτυλικό τους ἀποτύ-
πωμα, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὰ
στοιχεῖα τους. Ἡ νέα κάρτα θὰ
ἔρθει ἀπὸ τὸ 2015 καὶ θὰ δημιουρ-
γηθεῖ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Zwipe,

ἑταιρεία ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν
βιομετρικὴ τεχνολογία καὶ ἔχει
ἐνσωματωμένο αἰσθητήρα δαχτυ-
λικῶν ἀποτυπωμάτων καὶ NFC.
Σύμφωνα μὲ τὸ techblog.gr, ἡ Zwipe
MasterCard, θὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ
ἀσφαλής, διότι ὅλα τὰ δεδομένα

ἀποθηκεύονται ἀπευθείας στὴν
κάρτα ἀντὶ σὲ κάποιο ἐξωτερικὸ
database τῆς MasterCard. Ἡ Zwipe
ὑποστηρίζει ὅτι ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ
δὲν ζητάει κάποιο PIN, ὅπως οἱ
κλα σικὲς κάρτες, εἶναι πιὸ ἀσφα -
λὴς στὴ χρήση. Ἡ κάρτα βρίσκεται
σὲ δοκιμαστικὴ περίοδο στὴν Νορ-
βηγία, καὶ γιὰ νὰ λειτουργήσει
χρειάζεται ἁπλὰ ὁ ἀντίχειρας νὰ
βρίσκεται τοποθετημένος στὸν
βιομετρικὸ αἰσθητήρα καὶ ἡ κάρτα
νὰ σημαδεύει τὸ μηχάνημα τοῦ κα-
ταστήματος» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ)! Τὰ τσιράκια – πρόδρομοι τοῦ
μεγάλου ἀνόμου σκαρφίζονται
ὄντως δαιμονικοὺς τρόπους ὑπο-
δούλωσής μας. Ἰδοὺ ἕνας ἀπὸ
αὐτούς, σὲ λίγο θὰ φτιάχνουμε μὲ
τὰ χέρια μας τὰ δεσμά μας! Καὶ
ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν δῆθεν ἀσφάλειά
μας! 

Ἀπενεχοποίησις
καὶ τῆς παιδοφιλίας
εἰς τὸ ὄνομα
τῆς νομικῆς ἰσότητος!

Η ΑΠΕΝΕΧΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ὁμο-
φυλοφιλίας ἦταν μόνο ἡ ἀρχή.
Ἔρχονται τώρα, ἡ μία μετὰ τὴν
ἄλλη, ὅλες οἱ διαστροφὲς νὰ ἀπε-
νεχοποιηθοῦν καὶ νὰ νομιμοποι-
ηθοῦν! Τὴν ἀρχὴ ἔκαναν οἱ παιδε-
ραστὲς Ὁλλανδοὶ καὶ τώρα τὴ
«σκυτάλη» πῆραν οἱ Ἀμερικανοί.
«Ἡ αὐστηρὴ νομοθεσία στὶς ΗΠΑ
κατὰ τῆς παιδεραστίας εἶναι ἄδικη
γιὰ τοὺς παιδεραστές, σύμφωνα
μὲ ἕνα δημοσίευμα συντάκτριας
τῆς New York Times. “Κάποιος μπο-
ρεῖ νὰ ζεῖ μὲ τὴν παιδοφιλία καὶ νὰ
μὴ ἐνεργεῖ σύμφωνα μὲ αὐτήν”,
λέει ἡ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Margo
Kaplan, ἐπίκουρος καθηγήτρια νο-
μικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Rutgers,
καὶ πρώην δικηγόρος γιὰ τὴν Ἀμε-
ρικανικὴ Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευ-
θεριῶν. Τὸ ἄρθρο ποὺ ἐμφανίστη-
κε στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2014, εἶχε τί -
τλο “Παιδοφιλία: Διαταραχὴ καὶ ὄχι
ἔγκλημα”. “Εἶναι τραγικό”, γράφει
“ὅτι τὸ περίπου 1 τοῖς ἑκατὸ τῶν
ἀνθρώπων ποὺ ἕλκονται σεξουα-
λικὰ ἀπὸ παιδιὰ κρύβουν τὴ διατα-
ραχή τους ἀπὸ ὅλους τοὺς γνω-

στούς τους - ἢ κινδυνεύουν νὰ χά-
σουν ἐκπαιδευτικὲς καὶ ἐργα-
σιακὲς εὐκαιρίες καὶ ἀντιμετωπί-
ζουν τὴν προοπτικὴ τῆς παρενό-
χλησης καὶ ἀκόμα καὶ τῆς βίας”»
(Ἱστολ. redskywarning.blogspot.gr)!
Κατὰ τὴν γελοία προφέσορα, εἶναι
τραγικὸ ποὺ δὲν προσφέρουμε τὰ
παιδιά μας στὰ κτηνώδη «γοῦστα»
τῶν παιδεραστῶν, γιὰ νὰ μὴ αἰσθά-
νονται ἀδικημένοι! 

Ἡ παπικὴ «Ἐκκλησία»
ἐθεώρει τὴν παιδοφι-
λίαν τῶν «ἱερέων»
της ἁπλῶς «ψυχικὴν
διαταραχήν»!

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ καὶ κάτι ἄλλο στὴν
παραπάνω φρικτὴ εἴδηση: Ἡ λεγά-
μενη καθηγήτρια, προκειμένου νὰ
νομιμοποιήσει τὸ δαιμονικὸ πάθος
τῆς παιδοφιλίας, ἐπικαλέστηκε
ἄγνωστη «πρακτικὴ» τῆς παπικῆς
«ἐκκλησίας» σχετικὰ μὲ τὴν ἀντι-
μετώπιση τῶν χιλιάδων παιδοφί-
λων φραγκοπαπάδων. Διαβάστε
καὶ φρῖξτε: «Στὴ δεκαετία τοῦ
1970, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπο-
δέχθηκε μία γνώμη εἰδικῶν στὸν
νέο κλάδο τῆς ψυχικῆς ὑγείας,
ποὺ κατέληγε στὸ συμπέρασμα ὅτι
οἱ παιδόφιλοι ἱερεῖς θὰ μποροῦσαν
νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἐπιτυχῶς μὲ
ἰδιωτικὴ θεραπεία. Ἡ θεωρία δὲν
ἔχει ἀποδειχθεῖ σωστή, καὶ αὐτὸ
βοήθησε νὰ προστατεύσει πολ-
λοὺς ἱερεῖς, ποὺ κακοποίησαν σε-
ξουαλικὰ χιλιάδες ἀγόρια. Αὐτὸ
ἦταν μία καταστροφὴ γιὰ πολλὰ
παιδιὰ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καθολικὴ
ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀποδείχτηκε χρυ-
σωρυχεῖο γιὰ δικηγόρους, μέσα
ἐνημέρωσης, δημοσιογράφους καὶ
ψυχολόγους μὲ ἑκατοντάδες πα-
ραστάσεις σὲ δικαστήρια, τηλεο-
πτικὲς ἐκπομπὲς καὶ θεραπευτικὲς
συνεδρίες» (Ἱστολόγιο: redskywar-
ning.blogspot.gr)! Ἂν εἶναι ἀληθὲς
αὐτό, τότε ἡ παπικὴ «ἐκκλησία»
ἀντὶ νὰ καθαιρέσει καὶ νὰ στείλει
στὴ δικαιοσύνη τοὺς ἐγκληματίες
παπάδες της, ζητώντας τὴν παρα-
δειγματικὴ τιμωρία τους, ἔτρεχε
στοὺς ψυχολόγους γιὰ νὰ διαγνώ-
σει τὴν ψυχική τους ὑγεία, ἀφή-
νοντάς τους ἐλεύθερους στὸ «θε-
άρεστο» ἔργο τους! 

Καταιγισμὸς
βεβηλώσεων
τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ
ὑπὸ βλασφήμων
εἰκαστικῶν παραστάσεων

ΟΙ ΟΠΟΥ γῆς χριστιανομάχοι
πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ γε-
λοιοποιήσουν τὸ θεῖο πρόσωπο
τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ. Ἕνας
πρόσφορος τρόπος εἶναι οἱ εἰκα-
στικὲς τέχνες. Σύμφωνα μὲ ἀπο-
καλυπτικὸ ἄρθρο τῶν γνωστῶν δη-
μοσιογράφων Δ. Πορφύρη καὶ Π.
Σταφυλᾶ: «Ἡ ἀποχριστιανοποίηση
τῆς δύσης καὶ ἡ ἀποϊεροποίηση
τῶν συμβόλων της ἐπανέρχεται
μέσα ἀπὸ περιοδικὲς ἐκθέσεις
εἰκαστικοῦ περιεχομένου.

Σὲ ἔκθεση στὸ μουσεῖο Fesch
ἕνα ἔργο καλλιτεχνικῆς φωτογρα-
φίας τοῦ ἀμερικανοῦ καλλιτέχνη
Andres Serrano ἐμφανίζει τὸν
Χριστὸ σὲ ἕνα λουτρὸ αἵματος καὶ
οὔρων καὶ προκαλεῖ ἀντιδράσεις
καὶ διαμαρτυρίες στὴν Κορσικὴ καὶ
στὴ Γαλλία. Τὸ μήνυμά του μὲ θε-
ολογικοὺς Ὅρους ἀλλὰ καὶ ἀνά-
γνωση σύγχρονης ἐγκληματολο-
γίας καὶ κοινωνιολογικῶν ἀνα-
φορῶν εἶναι τοὐλάχιστον σατανι-
στικό. Paul Aries (ἐγκληματολόγος,
κοινωνιολόγος): “Αὐτὸς ὁ σατα-
νισμὸς τελετουργεῖται τὸν 17ο αἰ.
Αὐτοὶ οἱ νέοι σατανιστὲς ἀνατρέ-
πουν τὰ τελετουργικὰ καὶ χριστια-
νικὰ σύμβολα. Βεβηλώνουν τὸ
ἱερὸ καὶ ἱεροποιοῦν τὸ βέβηλο, τὴν
ἁγία κοινωνία τὴν ἀναμειγνύουν
μὲ οὔρα καὶ σπέρμα κ.ἄ”. Ὁ ἱστο-
ρικὸς καὶ θεολόγος Francois Boe-
spflug σὲ συνέντευξή του στὴ Le
Figaro καλεῖ τὸ κοινὸ νὰ τὴν ἀπο-
στραφεῖ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς θρη-
σκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ κα-
θενὸς» (Ἱστολ. dimpenews.com). Σὲ
ἄλλη παράσταση παρουσιάζεται
ὡς «ἐσταυρωμένος» μία πόρνη, ἡ
ὁποία περιχαρὴς γκρεμίζει τὸν
Ἐσταυρωμένο ἀπὸ τὸ σταυρό! Σὲ
ἄλλη, μία δεδηλωμένη λεσβία κα-
ταπατᾶ βυζαντινὲς εἰκόνες τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῆς Θεοτόκου! Τέλος
ἔγινε «μόδα» στοὺς σατανιστὲς νὰ
χαράσσουν στὸ πέλμα τῶν ποδιῶν
τους τὸν Ἐσταυρωμένο, γιὰ νὰ
Τὸν πατοῦν συνεχῶς! Μόνο μία λέ-
ξη μποροῦμε νὰ προφέρουμε: Φρί-
κη! Ἄ, καὶ κάτι τελευταῖο: ἂν τοὺς
«βαστάει» ἂς κάνουν τὸ ἴδιο καὶ μὲ
τὸν Μωάμεθ!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Σοκαριστικὴ
δήλωσις: Οἱ πτωχοὶ
ἀσθενεῖς συμφέρει
νὰ θανατώνωνται!
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ τῆς γῆς βρί-

σκεται στὸ στόχαστρο τῆς Νέ-
ας Τάξεως Πραγμάτων, θεω-
ρώντας προφανῶς ἀποκλει-
στικὸ «τσιφλίκι» ὀλίγων τὴ γῆ
μας, καὶ γι’ αὐτὸ καταστρώνουν
δαιμονικὰ σχέδια δραματικῆς
μείωσης τοῦ παγκόσμιου πλη-
θυσμοῦ! Πιθανὸν νὰ μὴ ἀπέ-
χουν ἀπὸ τὴν πραγματικότητα
φῆμες διασπορᾶς τεχνητῶν
ἰῶν. Δεῖτε μία δαιμονικὴ μέθο-
δο ποὺ εἰσηγήθηκε μία
ὑπουργὸς ὑγείας: «Ἡ νέα
ὑπουργὸς Ὑγείας τῆς Λιθουα-
νίας Rimante Salaseviciute,
ποὺ ὁρκίστηκε πρὶν ἕνα μήνα
προέβη σὲ σοκαριστικὴ δήλω-
ση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ
φτωχοὶ καλύτερα νὰ πεθάνουν
παρὰ νὰ νοσηλεύονται καὶ νὰ
χρεώνουν τὸν κρατικὸ προϋπο-
λογισμό. Ἡ ἀκριβὴς δήλωσή
της ἦταν ἡ ἑξῆς: “Ἡ εὐθανασία
θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ μία
χρήσιμη ἐναλλακτικὴ γιὰ
ὅσους δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν
πρόσβαση στὴν ὑγειονομικὴ
περίθαλψη καὶ πάσχουν ἀπὸ
βαριὲς ἀσθένειες”. Τὴν λύση
τῆς εὐθανασίας ἐξάλλου θεω-
ρεῖ κατάλληλη καὶ γιὰ τὰ μικρὰ
παιδιὰ ποὺ ἀντιμετωπίζουν σο-
βαρὲς ἀσθένειες. […] Μὲ
αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Λιθουανὴ
Ὑπουργὸς ἄνοιξε τὸ θέμα τῆς
νομιμοποίησης τῆς εὐθανασίας
στὴ χώρα της» (Ἱστολ.Κατο-
χικὰ Νέα)! Μποροῦμε νὰ φαν-
ταστοῦμε σατανικότερη δήλω-
ση ἀπὸ αὐτή, ἡ ὁποία θεωρεῖ
βάρος στοὺς πλούσιους ὑγιεῖς
τοὺς φτωχοὺς ἀσθενεῖς; Τὸν
θάνατο (νόμιμη δολοφονία)
τῶν φτωχῶν ἀσθενῶν καὶ ἀνα-
πήρων, ἀποκαλεῖ «χρήσιμη
ἐναλλακτικὴ λύση» γιὰ ἐξοικο-
νόμηση χρημάτων! Προγεύσεις
τῆς, ante portas, νέας κοινω-
νίας τοῦ μεγάλου ἄνομου!

ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ἡ Ἐκ -
κλησία μας ἑορτάζει τήν

εἴσοδο εἰς τό ναό τῆς Ὑπερα-
γίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτό-
κου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.
Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες Ἰωακείμ
καί Ἄννα πέρασαν σχεδόν
ὅλη τήν ζωή τους προσευχό-
μενοι πρός τόν Κύριο νά τούς
χαρίση παιδί μέ τήν ὑπόσχεση
ὅτι, ἄν εἰσακούονταν θά τό
ἀφιέρωναν ἀμέσως στόν Θεό.
Πράγματι ὁ Θεός εἰσάκουσε
τίς προσευχές τους καί τούς
προσέφερε σέ μεγάλη ἡλικία
τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία
θά ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἀναπλά-
σεως τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους. Ἔτσι σέ ἡλικία τριῶν
χρόνων οἱ γονεῖς τῆς Πανα-
γίας μας τήν ὁδήγησαν στόν
νομικό ναό, γιά νά τήν παραδώσουν στούς
ἱερεῖς καί μάλιστα στόν ἀρχιερέα Ζαχαρία,
ὥστε νά ἐκπληρωθῆ ἡ ὑπόσχεσή τους ἀπέναν-

τι στόν Θεό. Ὁ ἀρχιερέας Ζα-
χαρίας, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πατέ-
ρας τοῦ Τιμίου Προδρόμου
τήν εἰσήγαγε μετά ἀπό θεία
προσταγή στά  Ἅγια τῶν
Ἁγίων, στό ἐνδότατο τοῦ
ναοῦ, στό ὁποῖο εἰσερχόταν
μόνο ὁ ἀρχιερέας μία φορά
τόν χρόνο. Ἐκεῖ ἡ Παναγία
παρέμεινε δώδεκα χρόνια
τρεφόμενη κατά τρόπο παρά-
δοξο ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γα-
βριήλ μέ τροφή οὐράνια, προ-
σευχόμενη καί κοινωνώντας
μέ τόν Θεό. Ἔτσι μερικούς
μῆνες πρό τοῦ θείου Εὐαγγε-
λισμοῦ ἐξῆλθε ἀπό τά Ἄγια
τῶν Ἁγίων καί παραδόθηκε
στόν μνήστορα Ἰωσήφ, γιά νά
προστατεύση καί νά ἐπιβεβαι-
ώση τήν παρθενία της καί νά

τήν ὑπερετήση κατά την γέννηση τοῦ Κυρίου,
στήν φυγή τους πρός τήν Αἴγυπτο καί κατά τήν
ἐπάνοδό τους στήν γῆ τοῦ Ἰσραήλ.     

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 24 Νοεμβρίου
καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος,
μὲ θέμα:
«Ἡ σχέση μας μὲ τὸν Θεὸ

κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες».
Τὴν Δευτέραν 1 Δεκεμβρί-

ου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλή-
ση ὁ θεολόγος κ. Λέων
Μπράνγκ, μὲ θέμα:
«Τὸ κακὸ στὴν Ὀρθόδοξη Πα-

ράδοση».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

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 ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι δύνανται νά

καταθέτουν τήν συνδρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τρά-
πεζαν εἰς τό ὄνομα «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαρια-
σμοῦ 129/296140-76.

Διά τούς ἀγαπητούς συνδρομητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ εἶναι:
GR 1201101290000012929 614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC)
ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς
του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί μόνον εἰς τὰς συνδρομάς σας.
Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Σεβ. Λέρου: Θὰ προσυπέγραφα Πατριαρχικὴν 
Πρᾶξιν διὰ τὴν Ἁγιοκατάταξιν τοῦ Γέροντος Παϊσίου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λέρου,
Καλύμνου καὶ Ἀστυπαλαίας κ.
Παΐσιος, ὁ ὁποῖος συμμετέχει εἰς
τὴν παροῦσαν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς
συνέντευξίν του εἰς τὸ «Ἁγιορείτι-
κον Βῆμα» καὶ εἰς τὸν δημοσιογρά-
φον κ. Ἐμμανουὴλ Χατζηγιάννην
ἐτόνισεν ὅτι θά: «ἦτο εὐτυχὴς ἐὰν
ὑπέγραφε τὴν πατριαρχικὴ πράξη
ἁγιοκατάταξης» τοῦ Γέροντος
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, μιᾶς
μορφῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχι-
σμοῦ. Ἀκολούθως στρέφεται ἐναν-
τίον τῶν «καινοτόμων» εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν:

«Τὴν προηγούμενη χρονιὰ πολ -
λὰ ἦταν ἐκεῖνα τὰ γεγονότα τὰ
ὁποῖα προκάλεσαν ἀντιδράσεις
στοὺς πιστούς. Τὸ ἀντιρατσιστικὸ
νομοθέτημα, ἡ ἀργία τῆς Κυ-
ριακῆς, τὸ σύμφωνο συμβίωσης, τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ δη-
μοπράτηση τοῦ τεμένους... Πι-
στεύετε πώς ὑπάρχει ἕνας ὑπόγει-
ος πόλεμος ἐναντίον τῆς Ἐκκλη-
σίας στὴ Χώρα μας; Ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
ἔχει ἀντιμετωπίσει ὅπως θὰ ἔπρεπε
τὶς "δοκιμασίες";

Βεβαίως, αὐτὰ τὰ τελευταῖα
χρό νια, ὑπάρχει μία ἐκκοσμίκευσις

τῶν πάντων καὶ δὴ στὴν ἐκκλησία
καὶ ὑπάρχουν κάποιοι νεωτεριστὲς
νὰ περάσουν τὶς δικές τους θεω-
ρίες. Ὅμως, ὁ Θεάνθρωπος
Ἰησοῦς διά τῆς παρουσίας Του
στὸν κόσμο αὐτὸ καὶ τοῦ κηρύγμα-
τός Του, ἦλθε νὰ φέρει τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν ἰσότητα στὸν κόσμο, καὶ διά
τῆς Ἐκκλησίας του νὰ σωθεῖ ὁ πι-
στός. Τὸ μήνυμα αὐτὸ τοῦ Κυρίου,
θωρακίζεται διά τῶν ἀποστόλων,
τῶν Πατέρων τῆς ἐκκλησίας, τῶν
μοναχῶν καὶ τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
πιστοὶ ἔρχονται νὰ ἐφαρμόσουν
τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπο-
μένως λοιπόν, ὑπάρχει σήμερα ἀπὸ
ὁμάδα ἀνθρώπων ἀπαίτηση ὅλων
αὐτῶν τῶν παραπάνω καὶ ἐκκοσμί-
κευση, ἀλλὰ Κύριος οἶδε.

Τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα
ὅλο καὶ συχνότερα κινοῦνται οἱ
σχετικὲς διαδικασίες, ποὺ ἐν τέλει
ὁδηγοῦν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον
τρόπο στὴν ἀπομάκρυνση Ἱεράρ-
χου ἀπὸ τὸ μητροπολιτικό του θρό-
νο λόγῳ ἀδυναμίας ἀσκήσεως τῶν
καθηκόντων του. Πῶς τὸ σχολιάζε-
τε;

Ὁ ἐπίσκοπος, κατὰ τοὺς Κανό-
νες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ νυμ-
φίος τῆς ἐπισκοπῆς καὶ ἐφ’ ὅρου
ζωῆς, δέον ὅπως ποιμαίνει τὸ ποί-
μνιό του. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ
περιπτώσεις καὶ ἐξαιρέσεις, ποὺ

συνιστοῦν διά τὴν εὔρυθμον δια-
ποίμανση μίας ἐπισκοπῆς καὶ ὁρι-
σμένες ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὑπὸ
τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἔπρεπε ἡ Ἐκ -
κλησία πρὸς τοῦτο νὰ εἶχε προδια-
γράψει μία κατάσταση, οὕτως
ὥστε καὶ αὐτοὶ ποὺ ἴσως νὰ ἀποχω-
ροῦσαν ἀπὸ τὴν μητρόπολίν των νὰ
εὑρίσκοντο σὲ μία καλλιτέρα δια-
βίωση.

Ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία ἡ ἐκκοσμίκευση; 

Βέβαια, ἡ Ἐκκλησία ὡς θεόσδο-
τος ὀργανισμὸς μὲ διπλῆ ἀποστο-
λή, τὴν θείαν χάριν ἀφ’ ἑνὸς καὶ
τὴν διοίκησιν ἀφ’ ἑτέρου, παρου-
σιάζει στὶς μέρες μας ὄντως μία
ἐκκοσμίκευση, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ δὴ
οἱ Καππαδόκες, αὐτὴν τὴν ἐκκο-
σμίκευση, χρησιμοποιοῦσαν ὑπὲρ
τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ. Καὶ ἑπομέ-
νως ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, στὴν
ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, πρέπει νὰ κι-
νεῖται καὶ νὰ ἑδράζεται, βάσει βε-
βαίως τῶν Κανόνων της, ἀλλὰ καὶ
νὰ φαίνεται , ὄχι στὴν οὐσία, ἀλλὰ
στὴν πράξη, ὅτι ἀντιλαμβάνεται τὰ
μηνύματα τῶν καιρῶν, τὰ ὁποῖα
πρέπει νὰ ἐπιλύσει πάντοτε μὲ τα-
πείνωση, μὲ ὑπομονή, μὲ καρτερία
καὶ πρὸ πάντων μὲ ἀγάπη Χρι-
στοῦ».

Τμῆμα Ἱ. Λειψάνου
τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ

εἰς τὴν Ἁγ. Τριάδα Γλυφάδας
Ἀπὸ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριά-

δος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυ-
φάδας ἀνεκοινώθη ὅτι τὴν Δευτέ-
ραν 24ην Νοεμβρίου καὶ ὥραν 17.00
θὰ γίνη ὑποδοχὴ τμήματος τοῦ
Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ
Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
τοῦ ἰατροῦ καὶ θαυματουργοῦ. Τὸ
τμῆμα τοῦ Ἱε ροῦ Λειψάνου θὰ πα-
ραμείνη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν ἕως καὶ
τὴν Τετάρτην 26ην Νοεμβρίου. Κα-
θημερινῶς θὰ τελῆται παράκλησις
εἰς τὸν Ἅγιον.

Ἐπισημάνσεις
πρὸς τὸν «Ο.Τ.»

Πολλοὶ ἀναγνῶσται τοῦ «Ο.Τ.»
ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.
Ἀμβρόσιος, ἦτο ἐκ τῶν πρώτων
Ἱεραρχῶν, μετὰ τὸν Σεβ. Μητροπο-
λίτην Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
κ. Ἰερεμίαν, ὁ ὁποῖος ἐτόνισεν ὅτι ἡ
Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
συσσίτια ὤφειλε νὰ ὀργανώση τὴν
ποιμαντικὴν καὶ πνευματικὴν διακο-
νίαν τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ὅλα
αὐτὰ τὰ ἔτη τῆς κρίσεως «ἔμειναν
ἀκαθοδήγητοι», διά τοὺς κινδύ-
νους ἀπὸ τὰς αἱρέσεις. Τὰς ἐπιση-
μάνσεις ἔκαναν, διότι δὲν περιελά-
βομεν τὸν Σεβασμιώτατον μεταξὺ
τῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κά-
μνει «στροφὴν» πρὸς τὴν πνευμα-
τικὴν διακονίαν τοῦ λαοῦ μας.

Ὥπως μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς «Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι
τὸ Εὐαγγέλιον ἐφηρμοσμένον. Εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ ἐπα-
ναλαμβανομένη εἰς κάθε ἅγιον, ὀλίγον ἢ πολύ, κατὰ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον
τὸν τρόπον. Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων φανερώνουν σαφῶς καὶ ἀποδεικνύουν
ὅτι κάθε ἅγιος εἶναι ὁ Χριστὸς ἐπαναλαμβανόμενος». Ὁ Ἅγιος Πορφύ-
ριος ἔλεγε ὅτι ἀκολούθησα τὸν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, ὅταν διάβασα τὸν
βίο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο καὶ ὁ Γέροντάς μας
π. Χαράλαμπος ἄλλαξε τὴν ζωή του, ὅταν διάβασε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου τοῦ νέου.

Διαβάστε τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς πυξίδες πρὸς τὸν
Παράδεισο. Δῶστε στὰ παιδιά σας νὰ διαβάζουν Βίους Ἁγίων.

Γι᾽ αὐτὸ ἡ Π.Ο.Ε. προσφέρει τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων γραμμέ-
νους ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο στὴν τιμὴ τῶν 15€
ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 30€, ποὺ κοστίζουν.

1. Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ ὁ Φαναριοφαρσάλων
2. Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης
3. Ὁ νέος Μεγαλομάρτυς Νικόλαος ὁ Χῖος
4. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Συμεώτης
5. Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος
6. Ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ
7. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεαπολίτης
8. Οἱ Ἅγιοι Συμεών, Θεόδωρος καὶ Εὐφροσύνη
9. Ὁ Ὅσιος Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας
10. Ὁ Ἅγιος Ἀρέθας
11. Ὁ Μέγας Ἱλαρίων
12. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Δεκαπολίτης
13. Ὁ Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος
14. Ὁ Ἅγιος Βονιφάτιος
15. Ὁ Ὁσιομάρτυς Γεδεὼν ὁ νέος
16. Ὁ Ὁσιομάρτυς Μαρκιανός
17. Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς Λεβαδείας
18. Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος
19. Οἱ Μάρτυρες Αὐξέντιος, Εὑστράτιος, Εὐγένιος, Ὀρέστης καὶ Μαρδάριος
20. Ὁ Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ Σέρβος
21. Ὁ Ἅγιος Βίκτωρ
22. Ἡ Ἁγία Εὐπραξία
23. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
24. Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας
25. Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Μυροβλύτης
26. Οἱ Νεομάρτυρες Σταμάτιος, Ἰωάννης, Νικόλαος
27. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις
28. Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἀθανασία
29. Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος καὶ Μαύρα
30. Οἱ Ὅσιοι Συμεὼν καὶ Ἰωάννης

Ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης
διὰ τὴν τελικὴν ὀνομασίαν τῶν Σκοπίων

Συμφώνως πρός ἀποκαλύψεις
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσα-
λονίκης κ. Ἀνθίμου ἡ κυβέρνη-
σις ἔχει συμφωνήσει, ὅπως τὰ
Σκόπια ὀνομασθοῦν «Δημοκρα-
τία τῆς Βόρειας Μακεδονίας».
Ὑποστηρίζει ὅτι διεμαρτυρήθη
πρὸς τὸν ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν
καὶ Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνή-
σεως κ. Εὐάγγελον Βενιζέλον
καὶ ὁ τελευταῖος τοῦ ἀπέστειλεν

ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν τοῦ
ἐπεσήμανεν ὅτι ἔχει ἀλλάξη ἡ
ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου Πολι-
τικῶν Ἀρχηγῶν ὑπὸ τὸν Κων-
σταντῖνον Καραμανλῆν καὶ ἀπὸ
τὸ 2008 ὑφίσταται συμφωνία διά
μεικτὴ ὀνομασία. «Ὁ λαὸς δὲν
τὸ γνωρίζει ὅτι κάνατε κάτι τέ-
τοιο οὔτε ἐνημερώσατε τὸν
λαὸ», τοῦ ἀπήντησεν ὁ Σεβ.
Θεσ σαλονίκης.
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«Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν»
Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ἔχουμε τὴν κλήση τῶν πρώτων μα-

θητῶν τοῦ Κυρίου. Μετὰ τὴν βάπτιση τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν
Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, φανερώνεται πλέον ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι
ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη κάνει ὁ Πρό-
δρομος σὲ δύο ἐκ τῶν μαθητῶν του, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως ἀποφα-
σίζουν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Κύριον. Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς τοὺς
δύο ποὺ δέχονται τὴν κλήση εἶναι καὶ ὁ πρῶτος μαθητὴς καὶ
Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, ὁ πρωτόκλητος Ἀνδρέας, τοῦ ὁποίου
τὴν μνήμην σήμερον ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία.

Οἱ δύο αὐτοὶ μαθητὲς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
ἀκολουθοῦν τὸν Κύριον, Τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς Διδάσκαλον, καὶ
ὅταν ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τοὺς καλεῖ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουν, Τὸν
ἀναγνωρίζουν καὶ ὡς Μεσσία.

Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ οὐσιαστικῶς διακρίνεται σὲ
δύο τμήματα μὲ ἐπαναλαμβανόμενο θέμα. Στὸ πρῶτο, ὁ Ἀνδρέ-
ας ἀκολουθεῖ τὸν Χριστὸ καί, ἀφοῦ ἐπείσθη ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ
Μεσσίας, πλησιάζει τὸν ἀδελφό του Σίμωνα Πέτρο καὶ τοῦ ὁμο-
λογεῖ ὅτι «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν». Στὸ δεύτερο τμῆμα, ὁ Φί-
λιππος ἀνταποκρίνεται στὸ κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ νὰ Τὸν ἀκο-
λουθήσει καὶ πιστεύει σὲ Αὐτὸν ὡς Μεσσία, εὑρίσκει δὲ ἀμέσως
τὸν Ναθαναὴλ καὶ ἐπαναλαμβάνει τὴν ἴδια φράση, ποὺ εἶπε ὁ
Ἀνδρέας στὸν Πέτρο: «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν».

Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ ὁμολογία
πίστεως στὴν μεσσιανικότητα τοῦ Χριστοῦ προϋποθέτει ἰδίαν
προσωπικὴ ἐμπειρία καὶ βιωματικὴ γνωριμία μὲ τὸν Χριστό. Στὸ
ἐρώτημα τοῦ πρωτοκλήτου Ἀνδρέου «ποῦ μένεις;», ὁ Κύριος
ἀπαντᾶ μὲ τὴν πρόσκληση «ἔρχεσθε καὶ ἴδετε». Στὴν φανέρω-
ση τοῦ Φιλίππου στὸν Ναθαναὴλ ὅτι ηὗρε τὸν Μεσσία, καὶ παρὰ
τὶς ἐπιφυλάξεις τοῦ Ναθαναήλ, ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια πρόσ -
κληση: «ἔρχου καὶ ἴδε».

Ἔτσι, ἡ προσωπικὴ ἐπαφὴ καὶ γνωριμία μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ ὁδηγεῖ σὲ ὁμολογία πίστεως. Πρῶτος ὁ Ἀνδρέας Τὸν
ἀναγνωρίζει ὡς Μεσσία, καὶ ἀμέσως μετὰ ἔχουμε τὴν ἐξ ἴσου
μεγαλειώδη ὁμολογία τοῦ Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος κατόπιν προσ -
κλήσεως τοῦ Φιλίππου καὶ παρὰ τὶς ἀρχικές του ἐπιφυλάξεις,
συναντᾶ τὸν Κύριο καὶ ἀναφωνεῖ: «σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ βα-
σιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ». Ὁ Ναθαναὴλ ἦταν ἕνας εὐλαβὴς Ἰσραηλί-
της, ποὺ μελετοῦσε τὶς Γραφὲς καὶ ἐγνώριζε τὶς μεσσιανικὲς
προφητεῖες. Ὁ Χριστὸς δέχεται τὴν ὁμολογία του, καὶ ἐπὶ πλέ-
ον τοῦ ἀποκαλύπτει ὅτι στὸ μέλλον «μείζω τούτων ὄψει». Καὶ
πράγματι ὁ Ναθαναήλ, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μαθητὲς καὶ Ἀπόστολοι
τοῦ Χριστοῦ θὰ ζήσουν τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου, τὴν Ἀνάσταση
καὶ τὴν Ἀνάληψη. Ἡ ἴδια ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου ἔχει ἐφαρμογὴ
καὶ σὲ ἐμᾶς τοὺς χριστιανούς, ποὺ ὄντως μέσα στὴν Ἐκκλησία
βιώνουμε πλούσιες τὶς εὐλογίες καὶ εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ στὴν
ζωή μας.

Ἡ ὁμολογία τόσον τοῦ Ἀνδρέου ὅσον καὶ τοῦ Ναθαναὴλ γιὰ
τὸν Ἰησοῦ εἶναι σημαντική, διότι τὸ θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς πί-
στεως εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι᾽
αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τὴν γνήσια καὶ ἄδολη ὁμολογία τοῦ
Ναθαναήλ. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἔχουμε τὴν ὀρθὴ πίστη γιὰ τὸ θε-
ανδρικὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, καθὼς ὅλες οἱ μεγάλες αἱρέ-
σεις ποὺ ταλάνισαν τὴν Ἐκκλησία ξέσπασαν γιὰ λόγους χρι-
στολογικούς.

Ἕνα σημεῖο ποὺ ἀξίζει νὰ προσέξουμε εἶναι ὅτι ἡ ὁμολογία
τοῦ Ναθαναὴλ ἀκολουθεῖ τὴν πρόσκληση τοῦ Φιλίππου «ἔρχου
καὶ ἴδε». Ὁ Ναθαναὴλ γνωρίζει πρῶτα τὸν Κύριο καὶ μετὰ ὁμο-
λογεῖ τὴν θεότητά Του. Αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ ἐμᾶς
τοὺς ὀρθοδόξους. Ἡ πίστη μας εἶναι βίωμα καὶ ἐμπειρία, γνω-
ριμία καὶ γνώση τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ τὴν λατρευτικὴ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὰ μυστήριά της, στὰ ὁποῖα ὁ Χριστὸς φανερώ-
νεται («σημαίνεται», Ἅγ. Ν. Καβάσιλας). Ὅταν εἴμαστε συνδε-
δεμένοι μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔχουμε βίωμα πνευματικὸ καὶ λα-
τρευτικό, ζοῦμε ὄντως ὀρθόδοξο βίο.

Ἡ πίστη μας στὸν Χριστὸ δὲν ἀπαιτεῖ πληθώρα λόγων καὶ λο-
γικῶν ἀποδείξεων. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ ἔχουμε τὴν ἴδια ἄδολη καρ-
διά, ποὺ εἶχαν οἱ πρῶτοι μαθητὲς καὶ Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ,
τὸν ἴδιο πόθο νὰ μελετοῦμε τὶς Γραφές, τὴν ἴδια ἐπιθυμία νὰ
συναντήσουμε τὸν Μεσσία καὶ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε. Ἴσως
αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀκούγεται ἁπλό, στὴν σημερινὴ ἐποχή μας
νὰ εἶναι καὶ τὸ δυσκολώτερο, καθὼς μᾶς λείπει αὐτὴ ἡ ἐπιθυ-
μία, ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα νὰ γνωρίσουμε τὸν Χριστό, μᾶς λείπει ἡ
ἐμπειρία τῆς πίστεως καὶ τὸ χριστιανικὸ βίωμα, ὥστε πολλῶν ἡ
πίστη νὰ εἶναι γενική, θεωρητική, ἀναιμική. Ὁ Κύριος ἀπὸ ἐμᾶς
ἀπαιτεῖ καρδιὲς ποὺ νὰ φλέγονται ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του. Τότε καὶ
ἐμεῖς θὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο «τί
ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» (Ρωμ. η´ 35). Ὅταν
ὄντως ἔχουμε βρεῖ τὸν Χριστό, τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξα-
ναγκάσει νὰ Τὸν ἀφήσουμε.

Ἂς διαφυλάξουμε τὴν πίστη ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι
Ἀπόστολοι ὡς πολύτιμο πνευματικὸ θησαυρό, τὸν ὁποῖον καὶ
ἐμεῖς σήμερα ὀφείλουμε νὰ διατηρήσουμε καθαρὸ καὶ ἀνό-
θευτο ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ποὺ ὅλα τὰ ἰσο-
πεδώνει καὶ ὅλα τὰ ἀναμειγνύει σὲ ἕνα ἀπίστευτο συγκρητισμό.

Νὰ προσευχόμαστε ὁ Κύριος νὰ μᾶς στηρίζει στὴν πίστη μας
καὶ νὰ ὁμολογοῦμε τὴν θεότητά Του ἔναντι ὅλων.

Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος
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68. Περί ὑπερηφανείας
Ὁ ὑπερήφανος ἄνθρωπος εἶναι

ὁ πιό δύσκολος στή συνύπαρξη
μέ ἄλλους, στή συνεργασία, στίς
διαπροσωπικές σχέσεις καί εὐρύ-
τερα στίς κοινωνικές. Ἐξουθενώ-
νει τούς συνανθρώπους του, ὅταν
δέν μπορεῖ νά τούς κάνει χειρο-
κροτητές του. Δέν δέχεται διαφο-
ρετική κουβέντα καί μοιάζει μέ
ἡφαίστειο, τό ὁποῖο ἀνά πᾶσα
στιγμή μπορεῖ νά ἐκραγεῖ καί μέ

τήν πυρακτωμένη λάβα νά κάψει
τά πάντα γύρω του. Καί ἄν ἕνας
ὑπερήφανος εἶναι τόσο ἐπικίνδυ-
νος, φανταστεῖτε τί μπορεῖ νά
συμβεῖ ἄν συναντηθοῦν δύο, τρεῖς
ἤ καί περισσότεροι καί νά θέλουν
νά συνομιλήσουν καί νά συμφω-
νήσουν γιά ἕνα θέμα! Ἡ ἀτμό-
σφαιρα θά εἶναι πραγματική κό-
λαση, πού δύσκολα περιγράφε-
ται.

Στήν ὑπερηφάνεια ὁ ἄνθρωπος
δέν φτάνει ἀπό τή μία μέρα στήν
ἄλλη. Ξεκινάει ἀπό τήν κενοδο-
ξία, ὅπου θέλει νά τόν ἐπαινοῦν
οἱ ἄλλοι καί νά τοῦ ἀναγνωρίζουν
χαρίσματα καί σπουδαῖες ἱκανό-
τητες. Μετά ἀρχίζει νά περιφρο-
νεῖ καί νά ἐξουθενώνει τόν πλη-

σίον του, προβάλλοντας συγχρό-
νως τούς κόπους καί τά ἔργα του
καί μισώντας τόν ἔλεγχο. Καί
φτάνει στό τελευταῖο στάδιο,
ὅπου ἀρνεῖται τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, γιατί πιστεύει στίς δικές
του μεγάλες ἱκανότητες, καί ἡ
συμπεριφορά του ξεπερνάει τά
φυσιολογικά ὅρια καί γίνεται δαι-
μονική (κβ΄, § 2). 

Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἕνα
αἴσθημα ἔντονης ἱκανοποίησης
καί αὐτοεκτίμησης καί ἀπό αὐτό
ξεκινοῦν ὅλα τά πάθη τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης γιά νά ὁρί-
σει τήν ὑπερηφάνεια ἀναφέρει τά
ἀποτελέσματά της, τά ὁποῖα εἶναι
τραγικά καί ὁδηγοῦν στήν κατα-
στροφή τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ
ὑπερήφανος δέν θά ὁδηγηθεῖ πο-
τέ στή μετάνοια, ἐκτός ἄν κάποιο

συγκλονιστικό γεγονός στή ζωή
του τόν ταπεινώσει καί κατεβεῖ
ἀπό τό ὕψος τῆς αὐτοεκτίμησης
καί τῆς μεγάλης ἰδέας πού ἔχει
γιά τόν ἑαυτόν του. Ἡ ὑπερηφά-
νεια λοιπόν, κατά τόν Ὅσιό μας,
εἶναι «ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ἐφεύρε-
ση τῶν δαιμόνων, ἐξουδένωση τῶν
ἀνθρώπων, μητέρα τῆς κατακρί-
σεως, ἀπόγονος τῶν ἐπαίνων,
ἀπόδειξη ἀκαρπίας, φυγαδευτή-
ριο τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ, πρό-
δρομος τῆς παραφροσύνης, πρό-
ξενος πτώσεων, αἰτία ἐπιληψίας,
πηγή τοῦ θυμοῦ, θύρα τῆς ὑπο-
κρισίας, στήριγμα τῶν δαιμόνων,
φύλακας τῶν ἁμαρτημάτων, δη-
μιουργός τῆς ἀσπλαγχνίας,
ἄγνοια τῆς συμπάθειας, πικρός
κριτής, ἀπάνθρωπος δικαστής,
ἀντίπαλος τοῦ Θεοῦ, ρίζα τῆς

βλασφημίας» (ΚΒ΄, § 1).
*  *  *

69. «Μακάριοι οἱ πραεῖς»
Ἡ πραότητα εἶναι μεγάλη ἀρετή,

τήν ὁποία ὅμως δέν προσέχουν πο-
λύ οἱ σημερινοί χριστιανοί. Σέ μία
ἐποχή ὅπου ὅλοι σχεδόν ἀντιδροῦν
καί ἀπαιτοῦν καί θέλουν «νά βά-
ζουν τά πράγματα στή θέση τους»,
ἀποκαθιστώντας τήν ἀλήθεια
ἀλλά καί τίς ἀδικίες πού τούς γί-
νονται, ἡ πραότητα δέν ἔχει καμία
ἀξία. Ξεχνοῦν ὅμως τό λόγο τοῦ
Χριστοῦ «μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι
αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν»
(Ματθ. ε΄ 5), δηλαδή μακάριοι
εἶναι οἱ πρᾶοι, πού συγκρατοῦν τό
θυμό τους καί δέν παραφέρονται
ποτέ· διότι αὐτοί θά κληρονομή-
σουν ἀπό τό Θεό τή γῆ τῆς ἐπαγ-
γελίας καί θά ἀπολαύσουν τά ἀγα-

θά τῆς οὐράνιας κληρονομίας ἀπ᾿
αὐτή τή ζωή, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ
Π.Ν.Τρεμπέλας.

Ὁ πρᾶος ἄνθρωπος ἐκδηλώνεται
μέ ἀξιοθαύμαστο τρόπο. Διατηρεῖ
πάντα τήν ἐσωτερική του γαλήνη
ἀπέναντι σέ ὅλα τά γεγονότα πού
συμβαίνουν γύρω του καί ὅταν
ἀκόμα ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τόν
ἴδιο. Ἔχει ἀμετακίνητο τό νοῦ του,
πού παραμένει ὁ ἴδιος καί στίς τι-
μές καί στίς περιφρονήσεις, προσ -
εύχεται εἰλικρινῶς γιά τόν πλησίον
του, χωρίς νά ἐνοχλεῖται καθόλου
ἀπό τίς ταραχές πού τοῦ προξενεῖ.
Μοιάζει μέ τό βράχο πού εἶναι πά-
νω ἀπό τήν ἀφρισμένη θάλασσα,
πού ἐντελῶς ἀκλόνητος διαλύει
ὅλα τά κύματα, τά ὁποῖα τόν χτυ-
ποῦν (ΚΔ ,́ § 2).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σέ μικρῆς ἐμβέλειας τηλεοπτικό
κανάλι, πού ἐκπέμπει στό νομό
Ἀττικῆς, φιλοξενεῖται σέ ἑβδομα-
διαία βάση ἐκπομπή ἑνός κυρίου,
ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται μέ τήν
ὀνομασία Prem Rawat.

Οἱ ἐκπομπές του ἔχουν ὡς θέ-
ματα τήν ἀγάπη, τήν κατανόηση,
τήν εἰρήνη, τή χαρά τῆς ζωῆς. Ποι-
ός εἶναι ὅμως ὁ Prem Rawat; Πρό-
κειται γιά ὀνομασία τοῦ γνωστοῦ
γκουρού Maharaj Ji (γεν. 19-12-
1957), ἱδρυτῆ τῆς διεθνοῦς γκου-
ρουϊστικῆς κινήσεως Elan Vital ἤ
Ἀποστολή Θείου Φωτός (Divine
Light Mission), ὅπως ἦταν γνωστή
παλαιότερα.

Ἡ παρουσία του στό μικρό αὐτό
τηλεοπτικό κανάλι, ἀποτελεῖ συνή-
θη πρακτική τῆς κινήσεώς του σέ
διεθνές ἐπίπεδο, ὅπου τά σύγχρο-
να τεχνολογικά μέσα χρησιμοποι -
οῦνται γιά τή διάδοση τῶν ἰδεῶν
του. Ἑλληνικό ἔντυπο τῆς κινήσε-
ώς του, ἀναφέρει ὅτι εἶναι:
«διεθνῶς ἀναγνωρισμένος ὁμιλη-
τής, πού ἀπευθύνεται στήν ἔμφυ-
τη ἀναζήτηση, πού ἔχουμε ὅλοι
μας γιά τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν
κατανόηση καί τή χαρά τῆς ζωῆς».

Ἄς δοῦμε ὅμως ὁρισμένες πλη-
ροφορίες γιά τό πρόσωπο τοῦ
Prem Rawat, γιά νά ἐπισημάνουμε
μία ἄλλη πλευρά τῆς ἰδιότητάς του
ὡς γκουρού, ἡ ὁποία ἀποσιωπᾶται.

Στίς 8.11.1970 στό Νέο Δελχί τῆς
Ἰνδίας, γιά νά τιμήσει τά γενέθλια
τοῦ νεκροῦ πατέρα του, παρουσίᾳ
χιλιάδων ὀπαδῶν του, ὅπως διαβά-
ζουμε σέ ἑλληνικό ἔντυπο τῆς κι-
νήσεως, δήλωνε γιά τόν ἑαυτό
του: «Ὁ Κύριος, ὁ Ἀληθινός
Ἅγιος, ὁ Ἀληθινός Γκουρού Μα-
χαράτζι ἔχει ἐνσαρκωθεῖ σ᾽ αὐτόν
τόν κόσμο. (...) Παράδωσε τά ἡνία
τῆς ζωῆς σου σέ μένα καί θά σοῦ
δώσω τέτοια εἰρήνη, πού ποτέ δέ
θά πεθάνει. Ἔλα σέ μένα καί θά
δώσω λύτρωση». (Πρβλ. Bundes
Ministerium für Umwelt, Jugend und
Fami- lie, Sekten.Wissen schützt,
Wien 1996, σ.31).

Σέ ἔρευνα τοῦ Γερμανικοῦ πε-
ριοδικοῦ Stern τόν Νοέμβριο τοῦ
1979, σέ μιά περίοδο πού ἡ δημοτι-
κότητα τοῦ ἐν λόγῳ γκουροὺ εἶχε
φτάσει στά ὕψη στόν δυτικό κό-
σμο, οἱ ὀπαδοί δήλωναν στό ἐν
λόγῳ περιοδικό ὅτι λατρεύεται:
«ὡς Κύριος τοῦ Παντός, ὡς ὁ μο-
ναδικός τέλειος διδάσκαλος, ὡς ἡ

μεγίστη ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ, πού
ἔχει δεῖ αὐτός ὁ πλανήτης».

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἐν προ-
κειμένῳ νά δοῦμε τίς ἀντιλήψεις
τοῦ γκουρού Prem Rawat γιά τό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐκφράζει
κι αὐτός τήν τυπική θέση καί
ἄλλων γκουρουϊστικῶν κινήσεων
ὅτι ὁ ἱστορικός Ἰησοῦς εἶναι ἁπλῶς
ἕνας διδάσκαλος μιᾶς πολύ παρω-
χημένης ἐποχῆς. Δέν μπορεῖ νά
συγκριθεῖ μέ τόν σύγχρονο ζωντα-
νό διδάσκαλο, τόν γκουρού Maha-
raj Ji ἤ Prem Rawat, σήμερα. Ὁ
ἴδιος ὁ γκουρού ζητοῦσε ἀπό τούς
ὀπαδούς του νά τόν λατρεύουν ὡς
Θεό, ὡς τόν Κύριο τοῦ Παντός
(Βλ. F. W. Haack, Die neuen jugen-
dreligionen, [18 ἔκδ.], 1979, σ. 49.
Πρωτ. Βασ. Γεωργόπουλου, Οἱ
Γκουρού καί ὁ Χριστός, 2006, σσ.
35-36).

Ἔχοντας, λοιπόν, ὑπ᾽ ὄψιν τά
ἀνωτέρω, θά κλείσουμε τήν μικρή
αὐτή ἐνημερωτική παρέμβασή
μας, ὑπενθυμίζοντας τούς ἁγιο-
γραφικούς λόγους, ὅτι «ἀπό τόν
καρπό ἀναγνωρίζεται τό δέντρο»
(Ματθ. 12, 33) καί τό «Κανείς μή
σᾶς ἐξαπατήσει μέ κανέναν τρό-
πο» (Β΄ Θεσ. 2, 3).

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἡ παρουσία ἑνὸς γκουροὺ
εἰς ἑλληνικὸν τηλεοπτικὸν δίαυλον

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»

(2ον)
Γ. ΕΠΙΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Τὸ Δικαστήριο ἐπικαλεῖται τὴν

ἰσχύουσα σχετικὴ νομολογία τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (στὸ
ἑξῆς: ΣτΕ). Μεταξὺ τῶν ἀποφάσεων
αὐτῶν ἀξίζει νὰ ἐπισημανθοῦν:

1. Ἡ ἀπόφαση ΣτΕ 2281/20018,
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἐλευθερία
τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης,
μὲ τὴν ὁποία προστατεύεται προ-
εχόντως τὸ ἐνδιάθετο φρόνημα
τοῦ ἀτόμου ἀναφορικὰ μὲ τὸ
Θεῖο ἀπὸ κάθε κρατικὴ ἐπέμβα-
ση, περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων καὶ
τὸ δικαίωμα τοῦ ἀτόμου νὰ μὴ ἀπο-
καλύπτει τὸ θρήσκευμα ποὺ ἀκο-
λουθεῖ ἢ τὶς θρησκευτικὲς ἐν γένει
πεποιθήσεις του. Κανένας δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐξαναγκαστεῖ μὲ ὁποιονδή-
ποτε τρόπο νὰ ἀποκαλύψει εἴτε
ἀμέσως εἴτε ἐμμέσως τὸ θρήσκευ-
μα ἢ τὶς θρησκευτικὲς ἐν γένει πε-
ποιθήσεις του, ὑποχρεούμενος σὲ
πράξεις ἢ παραλείψεις ἀπὸ τὶς
ὁποῖες θὰ τεκμαίρεται ἡ ὕπαρξη ἢ ἡ
ἀνυπαρξία τους. Καὶ καμία κρατικὴ
ἀρχὴ ἢ κρατικὸ ὄργανο δὲν ἐπιτρέ-
πεται νὰ ἐπεμβαίνει στὸν ἀπαραβία-
στο, κατὰ τὸ Σ, χῶρο αὐτὸ τῆς συν -
είδησης τοῦ ἀτόμου καὶ νὰ ἀναζητᾶ
τὸ θρησκευτικό του φρόνημα, πολὺ
δὲ περισσότερο νὰ ἐπιβάλλει τὴν
ἐξωτερίκευση τῶν ὅποιων πεποιθή-
σεων τοῦ ἀτόμου ἀναφορικὰ μὲ τὸ
Θεῖο.

2. Ἡ ἀπόφαση ΣτΕ 2176/19989,
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία μεταξὺ τῶν

σκοπῶν τῆς σχολικῆς παιδείας εἶναι
καὶ ἡ «ἀνάπτυξη», σὲ τουλάχιστον
ἐπαρκῆ βαθμό, τῆς θρησκευτικῆς
συνείδησης τῶν μαθητῶν, σύμφω-
να μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀρθοδόξου
Χριστιανικοῦ δόγματος. Ἡ διδα-
σκαλία τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανι-
κοῦ δόγματος εἶναι, ὡς ἐκ τούτου,
ὑποχρεωτική. Ἐπίσης ὑποχρεωτικὴ
εἶναι καὶ ἡ παρακολούθηση ἀπὸ
τοὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν
στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλη-

σία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἀντιστοίχου
ΜτΘ. Ἐξυπακούεται, σύμφωνα μὲ
τὴν ἀπόφαση αὐτή, ὅτι ἀπὸ τὴν πα-
ρακολούθηση τοῦ ΜτΘ ἀπαλλάσ-
σονται «καὶ δὴ χωρὶς καμία δυσ -
μενῆ συνέπεια», οἱ μαθητὲς οἱ
ὁποῖοι προβαίνουν σὲ «ἀξιόπιστη
δήλωση» ὅτι εἶναι ἄθεοι, ἑτερόδο-
ξοι ἢ ἀλλόθρησκοι καὶ ἀντιμετωπί-
ζουν, ὡς ἐκ τούτου, πρόβλημα θρη-
σκευτικῆς συνειδήσης.
3. Ἡ ἀπόφαση ΣτΕ 3356/199510, στὴν
ὁποία μεταξὺ ἄλλων κρίνεται ὅτι γιὰ
τοὺς μαθητὲς ποὺ θὰ δηλώσουν ὅτι
ἐπιθυμοῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ
ΜτΘ γιὰ λόγους θρησκευτικῆς συν -
είδησης, «ἤτοι διότι εἶναι ἑτερόδο-
ξοι, ἑτερόθρησκοι ἢ ἄθεοι» ὁ Διευ-
θυντὴς ἔχει ὑπηρεσιακὸ καθῆκον
νὰ προβεῖ ἀμέσως σὲ ὅλες τὶς ἀναγ-
καῖες κατὰ τὸ νόμο ἐνέργειες, ὥστε
νὰ μὴ παρακολουθοῦν τὴ διδασκα-
λία τοῦ ΜτΘ, χωρὶς ἡ ἀποχὴ αὐτὴ
νὰ συνεπάγεται γιὰ τοὺς ἴδιους

ὁποιασδήποτε μορφῆς σχολικὴ κύ-
ρωση. Ἡ ἐν λόγῳ δήλωση δὲν ἀντι-
βαίνει στὸ ἄρθρο 13 Σ, διότι δὲν
ἀποτελεῖ μέσο δίωξης τοῦ μαθητῆ
λόγῳ τῶν διαφορετικῶν, ἐνδεχο-
μένως, θρησκευτικῶν του πεποιθή-
σεων, ἀλλὰ ὅλως ἀντιθέτως ἀπο-
βλέπει στὴ διευκόλυνση τοῦ μα-
θητῆ νὰ ἀπολαύσει ἀνεμπόδιστα
τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς
του συνείδησης.

Δ. ΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΔΑ

Τὸ Δικαστήριο τεκμηριώνει τὶς
ἑρμηνευτικές του παραδοχὲς μὲ
τὴν πρόσθετη ἐπίκληση τῆς σχε-

τικῆς νομολογίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ
Ἀνθρώπου (στὸ ἑξῆς: ΕΔΔΑ)11. Ἀπὸ
τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ στὶς
ὁποῖες παραπέμπει ἡ ἀπόφαση ἰδι-
αίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν
οἱ παρακάτω:

1. Ἡ ἀπόφαση «G(r)zelak κατὰ Πο-
λωνίας» τῆς 15ης Ἰουνίου 201012:
Στὴν ὑπόθεση αὐτὴ τὸ ΕΔΔΑ ἐπιση-
μαίνει ὅτι ἀνάγεται στὸ ἐθνικὸ πε-
ριθώριο ἐκτίμησης, ποὺ ἀναγνωρί-
ζεται στὰ κράτη, κατὰ τὸ ἄρθρο 2
τοῦ Πρώτου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου, νὰ ἀποφασίσουν ἂν θὰ
εἰσάγουν τὸ ΜτΘ στὰ Δημόσια Σχο-
λεῖα καὶ ποιὸ εἰδικότερο σύστημα
θὰ υἱοθετήσουν. Μὲ ἄλλες λέξεις,
κάθε κράτος δικαιοῦται ἐλεύθερα
νὰ ἀποφασίζει τὴν ὕπαρξη, τὴν ὑπο-
χρεωτικότητα, τὸ χαρακτήρα καὶ τὶς
ἐν γένει παραμέτρους τοῦ κα-
θεστῶτος τοῦ ΜτΘ.

2. Ἡ ἀπόφαση «Folgero κατὰ Νορ-
βηγίας» τῆς 29ης Ἰουνίου 200713:
Στὴν ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα
αὐτὴ ὑπόθεση τὸ ΕΔΔΑ, ἀφοῦ ἐξέ-
θεσε τὴ σχετικὴ μὲ τὴν ἑρμηνεία
τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Πρώτου Προσθέ-
του Πρωτοκόλλου νομολογία του,
προέβη μεταξὺ ἄλ λων στὴν ἑξῆς
κρίση: Ἀφενός, ἡ ποσοτικὴ ὑπεροχὴ
τῆς διδασκαλίας τῆς Χριστιανικῆς
θρησκείας στὸ σχολικὸ πρόγραμμα
δὲ συνιστᾶ ἀπὸ μόνη της παραβία-
ση τῆς διάταξης, ἐνόψει καὶ τῆς ση-
μασίας τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν
ἱστορία καὶ τὴν παράδοση τῆς χώ-
ρας. Ἀφετέρου, ἡ μεγάλη ποσοτικὴ
ὑπεροχή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ θέση
στόχων, ὅπως ἡ χριστιανικὴ καὶ
ἠθικὴ ἀνατροφὴ τῶν μαθητῶν καὶ ἡ
ἀπόκτηση βαθιᾶς γνώσης τῆς χρι-
στιανικῆς μόνο θρησκείας, σὲ ἀντί-
θεση μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ φι-
λοσοφικὰ ρεύματα, μπορεῖ νὰ μὴ
συνιστᾶ παραβίαση τῆς διάταξης,
ἐφόσον προβλέπεται ἱκανοποιητικὸ
σύστημα ἐξαίρεσης τῶν μαθητῶν
μὲ διαφορετικὲς θρησκευτικὲς πε-
ποιθήσεις ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο μάθημα.

3. Ἡ ἀπόφαση «Lautsi κατὰ Ἰτα-
λίας» τῆς 18ης Μαρτίου 201114:
Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ση-
μαντικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ σὲ
θέματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.
Στὴν ὑπόθεση αὐτὴ τὸ Δικαστήριο
σὲ μείζονα σύνθεση, ἀνατρέποντας
προγενέστερη ἀντίθετη ἀπόφαση
Τμήματός του, ἔκρινε ἀμετάκλητα
ὅτι ἡ ἔκθεση τοῦ συμβόλου τοῦ
Ἐσταυρωμένου, τὸ ὁποῖο παραπέμ-
πει εὐθέως στὸ Χριστιανισμό, στὶς
δημόσιες σχολικὲς αἴ θουσες δίνει
μὲν στὴν πλειοψηφικὴ Ἐκκλησία
τῆς χώρας μία «ὑπερισχύουσα πα-
ρουσία στὸ σχολικὸ περιβάλλον»,
«αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ ὡστόσο γιὰ νὰ χα-
ρακτηριστεῖ ὡς μία προσπάθεια κα-
τήχησης ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κρά-
τους».
Σημειώσεις:

8. Ἀρμ 2001.1133 = ἙλλΔνη
2001.959. Βλ. καὶ ΣτΕ 582/2011, ΝοΒ
2011.797. 9. ΝοΒ 1999.139. 10. ΝοΒ
1995.925 = Ἀρμ 1995.955 = ἈρχΝ
1995.349 = ΤὸΣ 1996.506. 11. Ἡ ἀπό-
φαση ἐπικαλεῖται τὶς ὑποθέσεις τοῦ
ΕΔΔΑ: «Lautsi κατὰ Ἰταλίας» τῆς 18ης
Μαρτίου 2011, «Grzelak κατὰ Πολω-
νίας» τῆς 15ης Ἰουνίου 2010, «Folgero
and Others κατὰ Νορβηγίας» τῆς 29ης
Ἰουνίου 2007, «Kjeldsen, Busk, Madsen
καὶ Pedersen κατὰ Δανίας» τῆς 7ης Δεκ
1976, «Hassan καὶ Eylem Zengin κατὰ
Τουρκίας» τῆς 9ης Ἰανουαρίου 2008,
«Βαλσάμης καὶ λοιποὶ κατὰ Ἑλλά-
δος», «Bernard and others κατὰ Λουξεμ-
βούργου» τῆς 8ης Ἰουνίου 1993, «Κοκ-
κινάκης κατὰ Ἑλλάδος» τῆς 25ης
Μαΐου 1993. Γιὰ τὸ πλῆρες κείμενο τῶν
σχετικῶν ἀποφάσεων βλ. ἱστοσελίδα
τοῦ ΕΔΔΑ http://www.echr.coe.int στὸ
μηχανισμὸ ἀναζήτησης hudoc (προσπε-
λάστηκε 03.03.2013). 12. Βλ. ἱστοσελίδα
τοῦ ΕΔΔΑ http://www.echr.coe.int στὸ
μηχανισμὸ ἀναζήτησης hudoc (προσπε-
λάστηκε 03.03.2013). 13. Βλ. ἱστοσελίδα
τοῦ ΕΔΔΑ http://www.echr.coe.int στὸ
μηχανισμὸ ἀναζήτησης hudoc (προσπε-
λάστηκε 03.03.2013). 14. Βλ. ἱστοσελίδα
ΕΔΔΑ: http://www.echr.coe.int στὸ μη-
χανισμὸ ἀναζήτησης hudoc (προσπελά-
στηκε 03.03.2013). Βλ. καὶ ἑλληνικὴ με-
τάφραση τῆς ἀπόφασης στὴν ἱστοσελί-
δα τοῦ ΝΣΚ: http://www.nsk.gov.gr
(προσπελάστηκε 03.03.2013).

Πῶς νὰ ἀρέσωμεν εἰς τὸν Θεόν
Ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς συμβουλεύει: «Περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ

Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν, ἐν παντί ἔργῳ ἀγαθῷ, καρποφο-
ροῦντες καί αὐξανόμενοι εἰς τήν ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ» (Κολ. α´ 10).
Δηλαδή μέ λίγα λόγια: Νά ζῆτε ὅπως ἀξίζει στόν Κύριο καί νά ἀρέ-
σετε σέ αὐτόν σέ ὅλα, ὥστε νά προοδεύετε στήν ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ.

Ὁ δέ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέγει: «Ἀδελφοί μου, εἴμαστε
ἔμποροι πνευματικοί. Μοιάζουμε μέ τούς ἐμπόρους αὐτῆς τῆς ζωῆς,
οἱ ὁποῖοι κάθε ἡμέρα βλέπουν ἄν ἔχουν κέρδος ἤ ζημία. Καί ἄν δοῦν
ὅτι ἔχουν ζημία κοιτοῦν πῶς θά τήν διορθώσουν.

Τό ἴδιο πρέπει καί ἐσύ, ἀγαπητέ μου, νά κάνης. Κάθε ἡμέρα, πρωΐ
καί βράδυ, πρέπει νά κοιτᾶς πῶς βαδίζει ἡ ἐμπορική σου δραστη-
ριότητα. Τό βράδυ νά κάνης κατανυκτική αὐτοσυγκέντρωση καί πε-
ρισυλλογή, νά σκέπτεσαι καί νά συνομιλῆς εἰλικρινά μέ τόν ἑαυτόν
σου καί νά λές. Μήπως σέ κάποια στιγμή θύμωσα τόν Θεό; Μήπως
ἔπεσα σέ ἀργολογία; Μήπως εἶπα κανένα κακό σέ κάποιον; Μή-
πως, ὅταν τά χείλη μου ἔψαλλαν ὕμνους στόν Θεό, ὁ νοῦς ἔτρεχε σέ
κοσμικές ματαιότητες; Μήπως μέ ἐνόχλησε σαρκική ἐπιθυμία καί
τήν δέχτηκα μέ εὐχαρίστηση; Μήπως μέ ἀπορρόφησαν οἱ σωματι-
κές φροντίδες καί ἐγκατέλειψα τήν μνήμη Θεοῦ;».

*  *  *
Ἐπίσης ὁ Ὅσιος Μαρτῖνος (12 Νοεμβρίου) μᾶς δίδει ἕνα ὡραῖο

παράδειγμα πῶς νά ἀρέσουμε στόν Θεό.
Κάποια ἡμέρα ὁ Ὅσιος Μαρτῖνος βλέπει μιά γυναίκα στολισμένη

καί ἀρωματισμένη νά στέκεται χωρίς ντροπή στόν δρόμο καί νά προ-
καλῆ τούς ἄνδρες. Τότε δάκρυσε καί εἶπε: «Ἐάν αὐτή ἡ πόρνη στο-
λίζεται τόσο πολύ σάν νύμφη, γιά νά προκαλέση τούς ἄνδρες καί νά
τούς παρασύρη στήν κόλαση, καί νά ἀρέση στόν διάβολο, ἐμεῖς πό-
σο πρέπει νά στολίζουμε τίς ψυχές μας μέ τίς ἀρετές, γιά νά ἀρέ-
σουμε στόν Νυμφίο μας Ἰησοῦ Χριστό, καί νά πᾶμε στούς ἀμαράν-
τινους νυμφῶνες καί νά συμβασιλεύσουμε μαζί του αἰώνια».

Ὅταν ἄκουσε τά λόγια τοῦ Ὁσίου ἡ πόρνη γυναίκα μέ τήν Χάρη
τοῦ Κυρίου ἦλθε σέ κατάνυξη, ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἁγίου καί μέ
καυτά δάκρυα τοῦ εἶπε: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, μή μέ ἀφήσης τήν πανά-
θλια καί ταλαίπωρη, στό βόρβορο τῶν ἁμαρτιῶν μου, ἀλλά ἐγώ ἡ
ἀνάξια καί καταφορτωμένη ἀπό ἕνα πλῆθος ἁμαρτιῶν σέ παρα-
καλῶ, λυπήσου με τήν ἁμαρτωλή καί ἀπελπισμένη καί σῶσε με».

Συγκλονισμένος ὁ Ἅγιος καθώς καί ἡ συνοδεία του ἀπό τήν με-
τάνοια αὐτῆς τῆς γυναίκας, τήν σήκωσε ἀπό τό ἔδαφος καί τῆς εἶπε
μέ πατρικά λόγια: «Ἔχε θάρρος καί μή ἀπελπίζεσαι. Διότι ὁ φιλάν-
θρωπος καί ἐλεήμων Θεός συγχωρεῖ τούς μετανοοῦντες καί ἐμεῖς
θά προσευχηθοῦμε γιά τήν σωτηρία σου. Μόνο ἐσύ μετανόησε μέ
ὅλη τήν ψυχή σου καί τήν καρδιά σου καί ὁ πολυεύσπλαγχνος Θε-
ός θά σέ δεχθῆ ὅπως τόν ἄσωτο υἱό, θά σοῦ γιατρέψη ὅλες τίς πλη-
γές τῆς ψυχῆς σου σάν ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων μας».

Καί πράγματι ἦταν τόση μεγάλη ἡ πρόοδος αὐτῆς τῆς γυναίκας,
πού μοίρασε ὅλη τήν περιουσία της στούς φτωχούς καί κλείστηκε σέ
Μοναστήρι. Ἐκεῖ φόρεσε σάκκο καί γονατιστή μέ καυτά δάκρυα ζη-
τοῦσε τήν συγχώρεση ἀπό τόν Θεό.

Τόση ἦταν ἡ μετάνοια τῆς μακαρίας Ζωῆς, διότι ἔτσι ἦταν τό ὄνο-
μά της, πού ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριος τῆς δώρησε καί τήν χάρη
τῶν ἰαμάτων καί γιάτρεψε πολλούς ἀσθενεῖς.

*  *  *
Ρώτησε κάποιος τόν Μέγα Ἀντώνιο:
«Τί πρέπει νά κάνω γιά νά εἶμαι ἀρεστός στόν Θεό;».
Καί ὁ Μέγας Ἀντώνιος τοῦ εἶπε:
«Ὅπου πηγαίνεις, νά ἔχης πάντα τόν Θεό μπροστά στά μάτια σου.

Καί ὅ,τι κάνεις ἤ λέγεις νά εἶναι σύμφωνο μέ τήν Ἁγία Γραφή».

Τοῦ κ. Σ. Μιχελουδάκη,
Δικηγόρου - Διδάκτορος Α.Π.Θ.

Τὰ σενάρια περὶ αὐτονομήσεως
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Νέων Χωρῶν

ΗΕΓΚΡΙΤΟΣ, γεραρὰ καὶ
ὑπεύθυνος ἐφημερίδα
«Ο.Τ.», ἐμφορούμενη ὑπὸ

χριστιανικοῦ ὀρθοδόξου πνεύμα-
τος καὶ ἤθους, ἀνέδειξε σὲ
ἐκτενῆ ἄρθρα, τὴν 3ην καὶ 10ην
Ὀκτωβρίου τ.ἔ., τὴν προβλημα-
τικὴ τῶν σχέσεων Φαναρίου καὶ
Ἀθηνῶν. 

Τὰ γεγονότα εἶναι γνωστά,
ὅταν πρὸ δεκαετίας ὡδηγήθη-
μεν εἰς τὴν ἀκοινωνησίαν
(30.4.2004) καὶ δὲν ἀπαιτεῖται
ἐπανάληψις αὐτῶν. Ἡ πρόσφατη
ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου στὴν Θρά-
κη, σὲ «ἐπιτροπικῶς» ποιμαίνου-
σες ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου περιοχὲς τῶν «Νέων
Χωρῶν», συνοδεύθηκε ἀπὸ τὶς
δηλώσεις του περὶ μὴ «ἀπεμπο-
λήσεως τῶν δικαιωμάτων» τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὶς
περιοχὲς αὐτὲς καὶ στὸν ἀντί-
στοιχο σχολιασμό, ποὺ ἔλαβε χώ-
ρα στὸν ἡμερήσιο τύπο. Ὑπενθυ-
μίζομεν ὅτι πρὸ πενταετίας
ἀκριβῶς, τὸν Ὀκτώβριο 2009,
ἐπισκεπτόμενος ὁ Παναγιώτατος
τὰς ἱεράς Μητροπόλεις Ἐλασ -
σῶνος (Νέαι Χῶραι) καὶ Μαντι-
νείας & Κυνουρίας, ἐχαρακτήρι-
σεν τὸ Αὐτοκέφαλον θλιβερὸν
σχίσμα (Πβ. τὸ ἄρθρον τῆς ἐφη-
μερίδος Ὀρθόδοξος Τύπος,
2.10.2009, σελ. 6 «Περίεργοι ἀνα-
φοραὶ καὶ συμπεριφοραὶ διά τὸ
αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας
μας. Θλιβερὸν σχίσμα ἐχαρακτή-
ρισεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης τὸ Αὐτοκέφαλον»). 

Πιστὸς στὴν προτροπὴ τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου «μνημο-
νεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν»
(Ἑβρ. ιγ. 7), ἂς μᾶς ἐπιτραπῆ, νὰ
ἀναδείξωμε τὶς ἀπόψεις καὶ το-
ποθετήσεις τριῶν προσωπικοτή-
των, οἱ ὁποῖες σὲ διαφορετικοὺς
χρόνους καὶ γιὰ διαφορετικὴ
αἰτία, συνδέθηκαν μὲ τὴν χειρα-
φέτηση τῶν  «Νέων Χωρῶν» καὶ
τὴν πλήρη ἐνσωμάτωσή τους
στὴν Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος. 

Πρῶτον, ἐπὶ πατριαρχίας τοῦ
Γερμανοῦ Ε´, τοῦ Καβακοπούλου
(Βαλατᾶ Φαναρίου 6.12.1835, πα-
τριαρχ. 27.1.1913-12.10.1918, πρ.
ΚΠολεως 13.10.1918- Δεκέμ-
βριος 1920) ἔλαβε χώρα ἡ πρώτη
προσπάθεια γιὰ τὴν χειραφέτηση
τῶν «Νέων Χωρῶν». Εἰδικώτε-
ρον, ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ἀνέλαβε, τὸ 1914, τὴν
πρωτοβουλία, μὲ τὴν «γραπτὴν
δήλωσιν», τὴν ὁποία «ἔδωκε τοῖς
ἀρχιερεῦσιν τῶν νέων τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ κράτους ἐπαρχιῶν ὅτι πρέ-
πει νὰ θεωρῶσιν ἑαυτοὺς χειρα-
φετηθέντες ἀπὸ τῆς εἰς τὸ Πα-
τριαρχεῖον Κων/πόλεως ὑπο-
ταγῆς», σύμφωνα μὲ τὸν πολὺ
Μέγα Χαρτοφύλακα καὶ ἱστορικό
τοῦ Πατριαρχείου Μανουὴλ Γε-
δεών (Λέρος 1859 - Ἀθήνα 1943)
σὲ ἄρθρο του στὴν Ἐκκλησια-
στικὴ Ἀλήθεια (ἔτ. 41ον, 9.1.-
21.12.1921, 333-334). Περαιτέρω,
συνεστήθη, κατ’ ἐντολὴν τοῦ
πρωθυπουργοῦ Ἐλ. Βενιζέλου,
εὐρεῖα Νομοπαρασκευαστικὴ
μει κτὴ Ἐπιτροπὴ ἐκ πέντε ἀρχιε-
ρέων καὶ ἑνὸς λαϊκοῦ, τοῦ Ἀμίλ-

κα Ἀλιβιζάτου, γιὰ τὴν σύνταξη
σχετικοῦ πορίσματος γιὰ τὴν
ἐνσωμάτωση τῶν ἀπελευθερω-
θεισῶν κατὰ τοὺς δύο Βαλκανι-
κοὺς Πολέμους(1912-13)  περι -
οχῶν στὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία .
Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἔγραψε σχετικὰ
ὁ ἴδιος ὁ Ἀλιβιζάτος στὴν ἐφημε-
ρίδα Πατρίς, ὅπου ἐπιχειρηματο-
λόγησε ὑπὲρ τῆς ἐνσωματώσεως

τῶν περιοχῶν αὐτῶν στὴν ἑλλα-
δικὴ ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τὸ
πνεῦμα τοῦ τόμου τῆς Αὐτοκε-
φαλίας τοῦ 1850. Πβ. Ἀμ. Ἀλιβι-
ζάτου «Τὸ ἔργον τῆς Νομοπαρα-
σκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἡ
σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας», Πάν-
ταινος Η´ (1916) 213-220 (Γιὰ τὴν
συμβολὴ τοῦ Ἀλιβιζάτου πβ. Πρα-
κτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
38(1963)40-65). Εἶναι ἐξαιρετικὰ
ἐνδιαφέρον, ὅτι στὴν πενταμελῆ
ἐπιτροπὴ θὰ μετεῖχε καὶ ὁ Μη-
τροπολίτης Κρήτης Τίτος, ὁ Ζω-
γραφίδης, δεῖγμα ὅτι ὑπῆρχε ἡ
βούληση περὶ ἐνσωματώσεως
καὶ τῆς ἡμιαυτονόμου ἀπὸ τοῦ
1900 Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Πα-
ράλληλα, ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία
ἐκινήθη σὲ δύο ἄξονες. Πρῶτον,
στὴν σύνταξη «Σχεδίου Κατα-
στατικοῦ Χάρτου τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος»(Πβ. Βαρνάβα Τζωρτζάτου,
Ἡ Καταστατικὴ Νομοθεσία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τῆς
συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασι-
λείου, Ἀθῆναι 1969, σσ.375-380)
καὶ δεύτερον, ἡ ὑποβολὴ ἐπισή-
μως ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη
Γερμανὸ Ε´ αἰτήματος σχετικοῦ
γιὰ τὴν ἐκχώρηση τῶν Μητροπό-
λεων τῶν «Νέων Χωρῶν»(Μ. Κο-
νιδάρη, Ἡ Θεσσαλονίκη ὡς προ-
σωρινὴ ἕδρα τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου ΚΠολεως στὶς
«Νέες Χῶρες»(1917-1920)»,Ἐπι-
στημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀ. Π. Θεσσαλονίκης Τμῆ -
μα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς
Θεολογίας 13(2008) 121-122). Ἡ
προσπάθεια αὐτὴ τελικῶς δὲν τε-
λεσφόρησε, λόγῳ τοῦ Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου (1.8.1914) καὶ τοῦ
Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ. 

Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ
καὶ ἡ ἀπότοκη ἀνταλλαγὴ τῶν
πληθυσμῶν εἶχε ὡς συνέπεια τὴν
ἐγκατάσταση ἀρκετῶν μητροπο-
λιτῶν ὡς ἐμπεριστάτων στὴν
Ἑλλάδα,  στὴν τοποθέτηση αὐ -
τῶν σὲ προσωπαγεῖς μητροπό-
λεις καὶ στὴν ἀρωγή, ποὺ προσέ-
φερε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία. Τό-
τε δημιουργεῖται οὐσιαστικὰ καὶ
τὸ πρόβλημα «Νέες Χῶρες».
Πῶς θὰ διοικηθοῦν, ποῦ θὰ
ἐνταχθοῦν; Τό πρόβλημα θὰ
διογκωθῆ ἐξ αἰτίας ἑνὸς γεγονό-
τος, τὸ ὁποῖο ἔχει διαφύγει ἀπὸ
τοὺς συγχρόνους μελετητὲς καὶ
ἐρευνητές: Ἡ ἀπέλασις τὴν 30ήν
Ἰανουαρίου 1925 τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου Κων/νου Στ´,
τοῦ Ἀράμπογλου (πατριαρ. 17.12.
1924-22.5.1925). Εἶναι ἡ περίο-

δος, κατὰ τὴν ὁποία προτείνονται
διάφορες λύσεις. Τὴν ἐποχὴ
αὐτὴ ἐμφανίζονται τάσεις αὐτο-
νομήσεως τῶν «Νέων Χωρῶν»
ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο,
κατὰ τὸ ἀνάλογο τῆς Ἰονίου
Ἐκκλησίας (1863-1866). Ὁ Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεν-
νάδιος, ὁ Ἀλεξιάδης (1912-1951)
προέτεινε τὴν αὐτονομία τῶν

«Νέων Χωρῶν». 
Ἡ δεύτερη, ἀξία λόγου πα-

ρέμβαση, ὀφείλεται στὸν Μη-
τροπολίτη Λεοντοπόλεως Χρι-
στοφόρο, τὸν Δανιηλίδη, τὸν
ἐλεήμονα καὶ φιλάνθρωπο πα-
τριάρχη Ἀλεξανδρείας (1939-
1966). Σὲ ἐμπεριστατωμένο
ἄρθρο του, μὲ τὸν τίτλο «Μετὰ
τὴν ἀπειλὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου», Πάνταινος 1925,
161-165, 209-215 [ἀναδημ. Ἅπαν-
τα Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας Χριστοφόρου, Ἀλεξάν-
δρεια τόμ. Β’, 1961, 442-451) θὰ
ὑποστηρίξη ὅτι δὲν πρέπει νὰ πα-
ραιτηθῆ ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, σύμφωνα μὲ τὸν τόμο
τοῦ 1850, «ὀφείλει νὰ χειραφε-
τήση καὶ τὰς ἐν  ταῖς νέαις Χώ-
ραις τῆς Ἑλλάδος ἐπαρχίας, ἂν
θέλη νὰ εἶναι συνεπὲς πρὸς
ἑαυτὸ»(σελ. 450 τῶν Ἁπάντων). 

Στὴν τοποθέτηση αὐτὴ τοῦ
ἀοιδίμου Χριστοφόρου κινεῖται ἡ
ἄποψη τοῦ κορυφαίου καὶ κατα-
ξιωμένου Κανονολόγου, Καθη-
γητοῦ Πανεπιστημίου καὶ Ἀκαδη-
μαϊκοῦ Ἀμίλκα Ἀλιβιζάτου (Λη-
ξούρι 1887-Ἀθήνα 12.8.1969)
κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν
τοῦ Γ’ Πανιονίου Συνεδρίου
(1964), ἐξ ἀφορμῆς μελέτης του,
σχετικῆς μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ἀφομοίωση τῆς Ἑπτανήσου:
«Τοῦτο (ἐνν. ἡ περαιτέρω ἐξάρ-
τηση ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο) ἦτο οὐ μόνον ἀνώμα-
λον, ἀλλὰ καὶ ἀντικανονικόν, διό-
τι ἐφ’ ὅσον τελικῶς ἀνεγνωρίσθη
τὸ αὐτοκέφαλον διά τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ Τόμου τοῦ 1850, δὲν
ἦτο νοητὴ ἡ ὑπαγωγὴ ὑπὸ τὴν δι-
καιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ἑνὸς τμήματος τῆς
ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, ὡς τοῦτο
κακῶς συμβαίνει σήμερον μὲ τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καὶ τῆς
Δωδεκανήσου» (Ἀμ. Ἀλιβιζάτου
«Περὶ ἱστορικῶν τινῶν ἐπεισο-
δίων σχετικῶν πρὸς τὴν ἀφομοί-
ωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑπτανή-
σου μετὰ τῆς αὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ
τὴν ἕνωσιν τῆς Ἑπτανήσου»,
Πρακτικὰ Γ´ Πανιονίου Συνεδρί-
ου, τόμ. Α´, Ἀθῆναι 1967, σελ. 3). 

Σήμερον, ἐπανέρχονται οἱ ἀπό-
ψεις καὶ ἐξυφαίνονται σενάρια
περὶ αὐτονομήσεως τῶν «Νέων
Χω ρῶν», μακράν τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἑνότητος καὶ σὲ ἀντίθεση
μὲ τὴν φιλοσοφία τοῦ Τόμου τῆς
Αὐτοκεφαλίας.  Οἱ νηφάλιες ἀπό-
ψεις τῶν τριῶν ἀνδρῶν, ποὺ πε-
ριγράψαμε, τοῦ Γερμανοῦ Καβα-
κοπούλου, τοῦ Χριστοφόρου Δα-
νιηλίδου καὶ κυρίως τοῦ δεινοῦ
Κανονολόγου Ἀμίλκα Ἀλιβιζά-
του, ἂς ἀποτελέσουν τὴν
ἀσφαλῆ πυξίδα γιὰ τὴν ἐπίλυση
τοῦ χρονίου αὐτοῦ ζητήματος.

Τοῦ Χρήστου Π. Μπαλόγλου

Γιατί δὲν νηστεύεις;
῾Ο ἀοίδιμος Γέρων π. Χα ρά -

λαμπος Δ. Βασιλόπουλος ἔχει
γράψει καὶ ἕνα μικρὸ βι-
βλιαράκι μὲ τὸν ἀνωτέρω
τίτλον, ποὺ κυκλοφορεῖται ἀπὸ
τὰς ᾿Εκδόσεις τοῦ «᾿Ορ-
θοδόξου Τύπου». Εἰς αὐτὸ
ἐξετάζει συντόμως διατί παρα-
θεωρεῖται ἡ ἐντολὴ τῆς νη-
 στείας καὶ τονίζει τὶς ὠ φέ λειες
τῆς νηστείας, τὴν ἀνάγ κην νὰ
νηστεύουν οἱ χριστιανοὶ καὶ
πῶς πρέπει νὰ γίνεται ἡ νη-
στεία, διὰ νὰ εἶναι θεάρεστος.
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Ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἀκούστηκε τόσο
στοργική, τόσο χαρμόσυνη, τόσο
ἐλπιδοφόρα, τόσο εὐεργετικὴ πρόσ -
κληση, ὅσο αὐτὴ τὴν ὁποία ἀπευθύ-
νει ὁ Χριστὸς πρὸς ὅλους μας:
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες
καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω
ἡμᾶς» (Ματθ. ια´ 28). Δηλαδή, ἐλᾶτε
πρὸς ἐμένα ὅλοι οἱ κουρασμένοι καὶ
οἱ καταπονημένοι, κι ἐγὼ θὰ σᾶς ἀνα-
παύσω.

* * *
«Δεῦτε πρός με…» ἐσεῖς ποὺ τα-

λαιπωρεῖστε στὰ σκοτάδια, γιὰ νὰ
ὁδηγηθεῖτε στὸ φῶς τὸ ἀληθινό!

«Δεῦτε πρός με…» ἐσεῖς ποὺ κα-
τατυραννιέστε στὴ δουλεία τῶν
παθῶν, γιὰ νὰ ὁδηγηθεῖτε στῆς
ἀρετῆς τὴν ἀνάπαυση!

«Δεῦτε πρός με…»ἐσεῖς ποὺ ὑπο-
φέρετε ἀπ’ τὶς ἀδυναμίες, τοὺς πει-
ρασμοὺς καὶ τὶς πτώσεις, γιὰ νὰ
ὑπερβεῖτε ἀκόμη καὶ αὐτὰ τὰ ἀνθρώ-
πινα μέτρα!

«Δεῦτε πρός με…» ἐσεῖς ποὺ βα-
σανίζεστε ἀπ’ τὶς θλίψεις, τὰ ἄγχη, τὴ
μοναξιὰ κι ὅλα τὰ ἀδιέξοδα τῆς
ἁμαρτίας, γιὰ νὰ νοιώσετε κάθε χαρὰ
καὶ εὐφροσύνη!

«Δεῦτε πρός με…» ἐσεῖς ποὺ
πονᾶτε ποικιλοτρόπως, ποὺ ἀδι-
κεῖστε χωρὶς λόγο, ποὺ διώκεστε
χωρὶς οἶκτο, γιὰ νὰ ἀναπαυτεῖτε κον-
τά μου!

Καὶ ποιὸς ἀπὸ μᾶς στ’ ἀλήθεια, δὲν
βρίσκεται λίγο ὡς πολὺ ἔστω καὶ σὲ
κάποια ἀπ’ ὅλα αὐτά;

Ὄχι, ὁ Χριστός, δὲν κωφεύει
στοὺς στεναγμούς μας, δὲν παρα-
βλέπει τὸν πόνο μας, δὲν μένει ἀδιά-
φορος στὶς θλίψεις μας καὶ σὲ ὁ,τι-
δήποτε μᾶς κάνει δυσβάστακτη τού-
τη τὴ ζωή.

Ὢ πόση εἶναι ἡ ἀγαθότητά Του
πρὸς τοὺς ἁμαρτωλούς, ἡ ἀγάπη Του
στοὺς πλανημένους, ἡ συμπόνιά Του
στοὺς πονεμένους, τὸ ἔλεός Του
στοὺς ἀδικημένους καὶ στοὺς κατα-
τρεγμένους, ἀκόμη καὶ σ’ αὐτοὺς
ποὺ τίποτα δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν
γι’ Αὐτόν, Τὸν ἀπορρίπτουν ἢ καὶ Τὸν
ἐχθρεύονται! 

* * *
Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μᾶς ἀπευ-

θύνουν προσκλήσεις σήμερα, ξέρε-
τε…

Ἄλλοι γιὰ νὰ συμμετάσχουμε στὴ
χαρά τους, ἄλλοι γιὰ νὰ τοὺς βοηθή-
σουμε στὸν πόνο τους, ἄλλοι γιὰ νὰ
τοὺς συμπαρασταθοῦμε στὶς θλίψεις
καὶ τὶς ἀνάγκες τους. Πρόκειται γιὰ
τὴν ἀνθρώπινη πλευρὰ τῶν πραγμά-
των, αὐτὴν ἀκριβῶς ποὺ κι ἐμεῖς
ζητᾶμε ἀπ’ τοὺς συνανθρώπους μας.
Κι ἐδῶ ποιὸς μπορεῖ νὰ μείνει ἀδιά-

φορος;
Ἄλλοι γιὰ νὰ μᾶς πουλήσουν κάτι

καὶ γιὰ νὰ κερδίσουν ἀπὸ μᾶς ποικι-
λοτρόπως. Ἐδῶ ἔχουμε τὴν ἐμπο-
ρικὴ συναλλαγή. Ἐκεῖνο τὸ φοβερὸ
«τί μοῦ δίνεις γιὰ νὰ σοῦ δώσω»! Πό-
ση προσοχὴ δὲν θέλει αὐτό!

Κι ἄλλοι ποὺ μᾶς θέλουν ὑποστη-
ρικτές, χειροκροτητές, φανατικοὺς
θιασῶτες, ὀπαδούς! Αὐτὴ κι ἂν εἶναι
ἐκμετάλλευση!

Κι ὅσο τὸ ψάχνει κανεὶς αὐτό,
δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ μᾶς στέλνουν
τὶς προσκλήσεις τους, τί διαπιστώ-
νει; Πὼς ὅλοι τους, λίγο ὡς πολύ,
ἀποβλέπουν κάπου. Στὴν ἀνθρωπιά
μας, στὴ νιότη μας, στὰ χρήματά
μας, ἀκόμη δὲ καὶ στὴν ἴδια τὴν ψυ-
χή μας! Ὁπότε στὴν οὐσία αὐτὸ
ποὺ κάνουν, τουλάχιστον οἱ περισ-
σότεροι ἀπ’ αὐτούς, τί εἶναι τελικά;
Μὰ ἡ φροντίδα γιὰ τὸν δικό τους
ἑαυτό, κι ὄχι γιὰ τὸν δικό μας!
Σαφῶς ὅλα γίνονται γιὰ τὸ συμφέ-
ρον τους, ἀκόμη καὶ οἱ «προσφο-
ρές», ἡ «φιλία», τὸ χαμόγελο ἢ καὶ
τὸ ὑποτιθέμενο οἰκεῖο χτύπημά
τους στὴν πλάτη μας!

Χρησιμοποιοῦν ὡραῖα λόγια, ἔξυ-
πνα συνθήματα, δελεαστικὰ μηνύμα-
τα! Κι ὕστερα ἐπιστρατεύουν πλῆθος
ἀπὸ τεχνικὲς καὶ μεθόδους, ὅπως τὶς
διαφημίσεις, τὰ «like» κι ὅλα τὰ
γνωστὰ «κόλπα» τοῦ μάρκετινγκ!

Ἀλλὰ πόσοι ἀπ’ αὐτοὺς ἐνεργοῦν
ἀπὸ ἀληθινὴ ἀγάπη γιά μᾶς; Πόσοι
ἐνδιαφέρονται πράγματι γιὰ τὸ κα-
λό μας; Πόσοι θυσίασαν κάτι πρὸς
χάριν μας; Καὶ τί … σύμπτωση! Κα-
νένας ἀπολύτως ἀπ’ αὐτοὺς δὲν …
σταυρώθηκε γιά μᾶς! Κατὰ κανόνα
σταυρώνει τὰ χέρια του μπροστὰ
στὸ πρόβλημά μας, κάποτε δὲ καὶ
μᾶς σταυρώνει πρὸς χάριν του!

Νὰ γιατί στὸ τέλος μετανιώνουμε,
ποὺ δεχθήκαμε τὶς προσκλήσεις
τους. Γιὰ τὰ χρήματα ποὺ ξοδέψαμε,
γιὰ τὸν χρόνο ποὺ διαθέσαμε, γιὰ τὴν
ἀφοσίωση καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ
τοὺς δείξαμε, κάποτε δὲ καὶ γιὰ τὴ
χαμένη νιότη μας ἀκολουθώντας
τους! Λοιπόν, πόσο λάθος ἀποδεί -
χθηκε ἡ ἀποδοχὴ τῶν προσκλήσεών
τους!

Ἆραγε ποιὸς μετάνιωσε ἐπειδὴ
ἀκολούθησε τὸν Χριστό; Ποιὸς πλα-
νήθηκε ἐπειδὴ Τὸν ἐμπιστεύτηκε;
Ποιὸς ἔχασε κάτι ἐπειδὴ Αὐτὸς ἦταν
ἡ καταφυγή Του στὸ ὅποιο πρόβλη-
μα ἀντιμετώπισε;

Ναί, γιὰ ὅλα μπορεῖ κάποτε νὰ με-
τανιώσουμε στὴ ζωή μας. Ποτὲ ὅμως
γιατί, ἀποδεχόμενοι τὴν πρόσκλησή
Του, καταφύγαμε σ’ Αὐτόν. Καὶ
τοῦτο τί ἄλλο δείχνει, παρὰ τὸ ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς Σωτή-
ρας καὶ Λυτρωτής μας, ὁ Κύριός μας

καὶ ὁ Θεός μας;
* * *

Ἀλλ’ εἶναι καὶ τοῦτο. Τί κάνουμε
στὰ διάφορα προβλήματά μας, ποῦ
καταφεύγουμε στὶς θλίψεις μας, ἀπὸ
ποῦ περιμένουμε βοήθεια; Κατὰ κα-
νόνα ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ ὅλα, ἐκτὸς
ἀπ’ τὸν Χριστό!

Τρέχουμε στοὺς φίλους καὶ τὰ
οἰκεῖα μας πρόσωπα!

Πηγαίνουμε στοὺς εἰδικούς!
Προσφεύγουμε σὲ διάφορες με-

θόδους καὶ πρακτικές!
Καταλήγουμε ἀκόμη καὶ σὲ θρη-

σκευτικὰ μορφώματα!
Ἐφαρμόζουμε τὶς «συμβουλὲς»

ὅλων τῶν… εἰδημόνων! 
Ἀκολουθοῦμε τοῦτο ἢ τὸ ἄλλο,

ποὺ νομίζουμε ὅτι θὰ μᾶς φέρει μία
κάποια ἀνακούφιση!

Κι ἀφοῦ νοιώσουμε ὅλη τὴν ἀπο-
γοήτευση, καὶ ταλαιπωρηθοῦμε πο-
λύ, τόσο πολὺ ποὺ μπορεῖ ἀκόμη καὶ
νὰ ἐπιδεινώσουμε τὸ πρόβλημά μας,
τότε, ὡς ἔσχατη λύση, καταφεύγου-
με καὶ στὸν Χριστό! Πάλι καλά…

Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ ἡ αἱμορροοῦσα,
ἡ ὁποία κατέφυγε στὸν Χριστὸ ἀφοῦ
«ταλαιπωρήθηκε πολὺ ἀπὸ πολλοὺς
γιατροὺς καὶ δαπάνησε ὅλη τὴν περι-
ουσία της καὶ δὲν ὠφελήθηκε τίποτε,
ἀλλὰ μᾶλλον ἔγινε χειρότερα»
(Μάρκ. ε, 26-27), ὅπως καὶ ὁ ἀρχισυ-
νάγωγος Ἰάειρος, ποὺ ζήτησε τὴν
βοήθειά Του λίγο πρὶν πεθάνει τὸ
12χρονο κορίτσι του! (Μάρκ. ε, 23).

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Χριστὸς εἶναι τό-
σο ἀγαθός, φιλεύσπλαγχνος καὶ φι-
λάνθρωπος, ποὺ καὶ τότε εἶναι ἕτοι-
μος νὰ μᾶς ἀνακουφίσει ἀπὸ τὰ βά-
σανα καὶ τὶς θλίψεις μας.

* * *
Λοιπόν, παιδιά, ἔχοντας τὸν

Χριστὸ στὴ ζωή μας ἕτοιμο νὰ μᾶς
βοηθήσει μοναδικὰ καὶ ἀνυπέρβλη-
τα, Αὐτὸν ποὺ κινεῖται χωρὶς καμμία
ἰδιοτέλεια παρὰ μόνο ἀπὸ ἀγάπη γιὰ
μᾶς, ἀγάπη ποὺ ἔφθασε μέχρι καὶ τὸν
Σταυρό, ὄχι μόνο δὲν καταφεύγουμε
σ’ Αὐτὸν στὰ ὅποια προβλήματα καὶ
τὶς θλίψεις μας, ἀλλὰ ἀπορρίπτουμε
κιόλας τὴν πρόσκλησή Του;

Κι ἐνῶ καταφεύγουμε στοὺς πάν-
τες καὶ τὰ υἱοθετοῦμε ὅλα προκειμέ-
νου νὰ βροῦμε λύσεις, τελικὰ μόνο
στὸ Χριστὸ λέμε ὄχι; Μόνο στοῦ Χρι-
στοῦ τὸ χέρι δὲν δίνουμε τὸ δικό
μας, σ’ ἐκεῖνο τὸ γιὰ χάρη μας ματω-
μένο ἀπ’ τὰ καρφιά; Νὰ γιατί τὰ προ-
βλήματά μας ὄχι μόνο παραμένουν,
ἀλλὰ καὶ μεγαλώνουν. Ὅπως καὶ τὰ
ἀδιέξοδά μας!

Τί λέτε, τουλάχιστον δὲν ἀξίζει νὰ
τὸ σκεφτοῦμε;

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

(2ον.—Τελευταῖον)
Μόνον ἂν ἀποτινάξουμε καὶ ἀπε-

λευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸν παλαι-
οκομματικὸ μνημονιακὸ ζυγὸ θὰ
δώσουμε σαφῆ δείγματα σοβαρό-
τητας. Τοῦτες τὶς ἡμέρες παρακο-
λουθούσαμε τὴν βατροχομυομα-
χία τῶν περισσευμάτων τοῦ ΠΑ-
ΣΟΚ. Πρῶτο θέμα στὰ σα-
πιοκάναλα. Θόλωμα τῶν
νερῶν, ἡ γνωστὴ τακτική.
Θυμήθηκα καὶ ἀναζήτησα
ἕνα μύθο τοῦ Αἰσώπου, ποὺ ἀρι-
στοτεχνικῶς τὶς δόλιες μεθόδους
τῶν μαϊστόρων τῆς παραπολιτικῆς
καὶ τῆς ἐξαπάτησης τῶν μαζῶν.
Τίτλος «ἁλιεὺς» (ψαράς).

«Ἁλιεὺς ψάρευε σ’ ἕνα ποτάμι.
Τέντωσε τὰ δίχτυα του φράζοντας
τὸ ρεῦμα ἀπὸ τὴ μία ὄχθη ὡς τὴν
ἄλλη καὶ ὕστερα, ἀφοῦ ἔδεσε μία
πέτρα σ’ ἕνα γερὸ σκοινί, ἄρχισε νὰ
χτυπάει τὸ νερό, ἔτσι ὥστε, φεύ-
γοντας τὰ ψάρια, χωρὶς νὰ φυλά-
γονται, νὰ πέφτουν καὶ νὰ πιάνον-
ται στὰ δίχτυα. Κάποιος ποὺ καθό-
ταν ἐκεῖ κοντὰ τὸν εἶδε νὰ τὸ κάνει
αὐτὸ καὶ τὸν κατηγόρησε (ἐμέμφε-
το) ὅτι θόλωσε τὸ ποτάμι καὶ δὲν
ἄφηνε τοὺς ἀνθρώπους νὰ πιοῦν
καθαρὸ νερό. Καὶ τότε ὁ ψαρὰς
ἀποκρίθηκε: ἂν δὲν ταραχτεῖ ἔτσι
τὸ ποτάμι, ἐγὼ πρέπει νὰ πεθάνω
τῆς πείνας (λιμώττοντα ἀποθα-
νεῖν)». Καὶ τὸ ἐπιμύθιον: «Οὕτω καὶ
τῶν πόλεων οἱ δημαγωγοὶ τότε μά-
λιστα ἐνεργάζονται, ὅταν τὰς πα-
τρίδας εἰς στάσεις περιάγωσιν».

Ἐν ὀλίγοις οἱ δημαγωγοί, δημο-
πίθηκοι, οἱ δημοβόροι, ἐπιβιώνουν,

ὅταν διχάζουν τὴν πατρίδα τους.
Παρένθεση. Ἂν εἴχαμε ὑπουρ-

γεῖο ἐθνικῆς καὶ ὄχι νεοταξικῆς
Παιδείας, θὰ διδάσκαμε στὸ Δημο-
τικό, στὶς δύο τελευταῖες τάξεις,
ἀρχαῖα ἑλληνικά. Ἡ πατρίδα μας
εἶναι λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ θὰ
μποροῦσε νὰ γίνει ὁ ὀμφαλὸς τῶν
κλασσικῶν καὶ «βυζαντινῶν»

σπουδῶν. Ἀπὸ ἑλληνικὲς πανεπι-
στημιακὲς σχολὲς ἔπρεπε νὰ ἀπο-
φοιτοῦν οἱ ἐλλογιμότεροι ἑλλη-
νιστὲς - κλασσικοὶ φιλόλογοι καὶ
ἱστορικοί. Τὰ πανεπιστήμια (ἢ πανε-
πιζήμια) ὅμως εἶναι αἰχμάλωτα, κυ-
ρίως οἱ ἕδρες τῶν ἀνθρωπιστικῶν
σπουδῶν, ἀπὸ ἐθνοαποδομητὲς καὶ
ἡμιμαθεῖς ψευτοαριστεροὺς τῶν
βορείων προαστίων.

Ἡ αἰτία ποὺ σήμερα χάσκουμε
δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἀνεχόμαστε
τὴν δήωση καὶ τὴν καταστροφὴ
τῆς Πατρίδας εἶναι ἡ ἔλλειψη
ἑδραίας, στερέμνιας καὶ στιβαρῆς
Παιδείας.

Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ
Εἰκοσιένα, στὰ Κρυφὰ καὶ φανερὰ
Σχολειὰ τοῦ Γένους, ἐν μέσῳ δου-
λείας, «ἡ ψυχὴ τοῦ Γένους ἀγρυ-
πνοῦσε. Φτωχοὶ παπάδες καὶ δά-
σκαλοι, ποὺ ἐτρέφοντο μὲ λίγο
ψωμὶ εἶχαν τὸ σθένος εἰς τὸ βάθος
τῆς ψυχῆς των, σθένος ποιητῶν.
Καταλάβαιναν τὴν εὐθύνην, ποὺ
τοὺς ἐβάρυνε νὰ συνεχίσουν τὴν
ἑλληνικὴν παράδοσιν. Διηγοῦντο
εἰς τὰ Ἑλληνόπουλα ποιὰ ἦτο
ἄλλοτε ἡ πατρίδα τους καὶ τοὺς

ἐδίδασκαν δύο ὀνόματα: Ἑλλὰς
καὶ Ἐλευθερία». («Ἡ Παιδεία στὴν
Τουρκοκρατία» ἄρχ. Ἰω. Ἀλεξίου,
ἐκδ. «Ζωῆς», σελ. 180. Κείμενο τοῦ
ἀκαδημαϊκοῦ Σ. Μενάρδου).

Μὲ τέτοια Παιδεία φτάσαμε στὸ
«ὅ,τι κάμομε θὰ τὸ κάμομε μονα-
χοί» τοῦ Κολοκοτρώνη. Ἡ ἄδολη
φιλοπατρία καὶ ἡ ἱστορικὴ γνώση

παιδαγωγοῦν τοὺς λαοὺς
καὶ τοὺς θωρακίζουν μὲ τὴν
τόσο ἀπαραίτητη ἐθνικὴ

ὑπερηφάνεια. Ἰδίως γιὰ μᾶς τοὺς
Ἕλληνες. Λιμοκτονοῦμε πνευμα-
τικὰ ἐνῶ ἔχουμε ἐνώπιόν μας τὸ
κελάρι τοῦ πατρογονικοῦ μας σπι-
τιοῦ γεμάτο καλούδια καὶ μαλάμα-
τα. Ψάχνουμε ἐναγωνίως προστά-
τες καὶ δανειστές, ὅταν δὲν προσ -
τρέχουμε στὸ δωροδάνειο, ποὺ
μᾶς προσφέρει ἡ ἔξοχος παράδοσή
μας.

Μόνον ὅταν κατανοήσουμε ὅτι ἡ
ἔσχατη γραμμὴ ἄμυνας εἶναι ἡ Παι-
δεία, θὰ ὑπάρχουν ἐλπίδες γιὰ
ἐθνικὴ καὶ ἠθικὴ ἀναγέννηση.
Εἰδάλλως ἰσχύουν αὐτά, ποὺ ἔγρα-
φε ὁ Δ. Βερναρδάκης τὸ 1874 στὸ
βιβλίο του «Καποδίστριας καὶ
Ὄθων» (ἐκδ. «Πέλλα», σελ. 115).
«Ἡ ἀνωτέρα παιδεία πρὸς ἄλλον
σκοπὸν εἰσαχθεῖσα εἰς τὴν Ἑλλά-
δα, ἀπέβη προϊόντος τοῦ χρόνου
καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ συνταγματι-
κοῦ πολιτεύματος καθαρὰ κηφη-
νοτροφία, ὅπως ἦτο ἑπόμενον.
Ὅθεν καὶ τὰ ἐν Ἑλλάδι ἐκπαιδευ-
τήρια μετεβλήθησαν βαθμηδὸν εἰς
κηφηνοκομεῖα». Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ
ἡ σύνθεσις τοῦ νῦν ὑπουργικοῦ
συμβουλίου...

Τὴν 24ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Πέτρου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

Οἱ ἁγιορεῖται Πατέρες
ΣΤΟ φύλλο τοῦ Ο. Τ. τῆς 26ης

Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε ἡ ἐπι-
στολή - ὁμολογία τοῦ ἁγιορείτου
μοναχοῦ π. Σάββα πρός τήν Ἱερά
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἔγραφε:
«Ἐκτιμοῦμε μέ πολύ μεγαλύτερη
λύπη, ὅτι ἡ πνευματική ἡγεσία
τοῦ Ἁγίου Ὄρους τά τελευταῖα
ἔτη δέν ἀντιμετωπίζει μέ σθένος
καί γενναιότητα ὁμολογητική τά
φαινόμενα αὐτά τῆς ἀποστασίας,
ὅπως ἔπρατταν παλαιότερα οἱ
Ἁγιορεῖται Πατέρες. Ὁ Πατριάρ-
χης ἔχει μετρήσει τίς ἀντιδράσεις
μας· καί ἐπειδή εἶναι χλιαρές καί
πολλές φορές ἀνύπαρκτες, προ-
χωρεῖ χωρίς ἐμπόδια στήν ἕνωση
μέ τόν ἀμετανόητο καί παραμέ-
νοντα στίς αἱρέσεις του πάπα…
Ἐμεῖς ταπεινοί ἱερομόναχοι καί
μοναχοί, ἐξομολογητικά σᾶς ἀπο-
καλύπτουμε ὅτι ἔχουμε σκανδαλι-
σθεῖ ἀπό τήν σιωπή καί ἀπραξία
τῆς πνευματικῆς μας ἡγεσίας στό
Ἅγιον Ὄρος καί μαζί μέ μᾶς καί
τό ἁπανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος καί
τῆς Οἰκουμένης Ὀρθόδοξο καί
φιλομόναχο πλήρωμα. Περιμέ-
νουν ὅλοι νά ἀκούσουν τήν φωνή
τοῦ Ἁγίου Ὄρους».

Ὁ ἀείμνηστος π. Χαράλαμπος
Βασιλόπουλος σέ ἄρθρο του στόν
Ο. Τ. τό 1977 “Ἡ Ἑβραιομασωνία
πολεμεῖ τόν μοναχισμό” ἔγραφε
«Τό σχέδιο κατά τοῦ Ὀρθοδόξου
Μοναχισμοῦ εἶναι πολύ παλιό.
Ἤτανε ἀνέκαθεν ὁ Μοναχισμός
κεντρικός στόχος στίς ἐπιδιώξεις
τῆς Ἑβραιομασωνίας. Ὁ Σιωνι-
σμός ἔβλεπε πάντα τά Ὀρθόδοξα
Μοναστήρια καί προπαντός τό
Ἅγιο Ὄρος σάν θανάσιμους
ἐχθρούς του, σάν ἐμπόδια στά κο-
σμοκρατορικά σχέδιά του... Πολε-
μάει ἡ Ἑβραιομασωνία τόν Ὀρθό-
δοξο Μοναχισμό, γιατί αὐτός
ἀντιστέκεται σθεναρά στίς σκο-
τεινές ἐπιδιώξεις της. Τόν βλέπει
δυσκαταμάχητο ἀντίπαλο. Ξέρει
ὅτι αὐτό εἶναι τό κέντρο τῆς δυ-
νάμεώς μας, τό ἀπόρθητο κάστρο
μας».

Δέν θέλουμε νά ποῦμε ὅτι ἡ
Ἑβραιομασωνία ἔχει μπεῖ καί
στόν Ὀρθόδοξο Μοναχισμό καί
μάλιστα στόν ἁγιορείτικο, μή γέ-
νοιτο, ἀλλά οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας μᾶς ἔχουν ἀφήσει
σάν παράδειγμα ὅτι γιά νά διαφυ-
λάξουν καθαρή καί ἄσπιλη τήν
Νύμφη τοῦ Χριστοῦ, Ἐκκλησία
ἀπό τίς διάφορες καί ποικίλες
πλάνες καί αἱρέσεις, ἀγωνίσθη-
καν, ὑβρίσθηκαν, ἐξορίσθηκαν,
πολλούς βασάνους καί θλίψεις
ἀκόμα καί τόν θάνατο ὑπέμειναν,
στίς μέρες μας ὅμως τό παρά-
δειγμα αὐτό δέν τό βλέπουμε καί
ἀνησυχοῦμε, διότι ὅλοι περιμέ-
νουμε νά ἀκούσουμε τήν σθενα-
ρή φωνή τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σάν

κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. 

* * *
Ὁ Πάπας καὶ ἡ ἐξελικτικὴ

διεργασία τῆς φύσεως
Ο ΠΑΠΑΣ Φραγκίσκος ὁ Α΄ μι-

λώντας στήν Ποντιφική Ἀκαδημία
τῶν Ἐπιστημῶν γιά τόν τρόπο πού
δημιούργησε ὁ Θεός τόν κόσμο,
εἶπε «Διαβάζοντας στό βιβλίο τῆς
“Γενέσεως” τήν διήγηση τῆς δημι-
ουργίας, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά
φανταστοῦμε τόν Θεό σάν ἕνα τα-
χυδακτυλουργό, πού μέ τό μαγικό
ραβδάκι στό χέρι μπορεῖ νά κάνει
ὁ,τιδήποτε. Ὅμως δέν εἶναι ἔτσι.
Δημιούργησε τά ἔμβρυα ὄντα καί
τά ἄφησε νά ἐξελιχθοῦν σύμφωνα
μέ τούς ἐσωτερικούς νόμους πού
Αὐτός ἔδωσε στό καθένα, ὥστε
ἀπό μόνα τους νά ἀναπτυχθοῦν
καί νά ἐπιτύχουν τήν πληρότητα
τῆς ὑπάρξεώς τους».

Εἶναι πραγματικά πολύ ἐντυπω-
σιακές αὐτές οἱ δηλώσεις τοῦ Πά-
πα Φραγκίσκου. Βέβαια δέν εἶναι
ὁ πρῶτος Πάπας, πού ἀποδέχεται
τήν θεωρία τῆς ἐξελίξεως. Τό
1951 ὁ Πάπας Πίος ΙΒ΄ μέ σχετική
ἐγκύκλιό του εἶχε ἀνακοινώσει
ὅτι ἡ βιολογική ἐξέλιξη εἶναι ἀπό-
λυτα συμβατή μέ τήν χριστιανική
πίστη. Δυστυχῶς ὁ σύγχρονος
δυτικός εὐρωπαῖος ἄνθρωπος
ἔχει ἀπομακρυνθεῖ τελείως ἀπό

τόν Δημιουργό του. Ὁ ἄκρατος
ἐγωϊσμός του καί ἡ φιλαυτία του
τόν ἔκαναν νά ἐπαναστατήση.
Ἀδυνατεῖ νά ἀποδεχτῆ ὅτι μέτρον
πάντων δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος
ἀλλά ὁ Θεός καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος
ἔχει δημιουργηθεῖ κατ᾽ εἰκόνα
τοῦ Δημιουργοῦ του. Ὁποιαδήπο-
τε ἀποδοχή ἐξέλιξης ἤ ἔκρηξης
ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ἀμφι-
σβήτησης τῆς ἀναγκαιότητα τοῦ
Θεανθρώπου ἀλλά καί τῆς Ἐκκλη-
σίας του. Ὁ ἅγιος καί σοφός Γέ-
ροντας Ἰουστῖνος Πόποβιτς σχε-
τικά μέ τήν θεωρία τῆς ἐξελίξεως
εἶχε γράψει «Μονάχα ὁ Θεάνθρω-
πος ἀποτελεῖ τήν λύση στό καθο-
λικό αἴνιγµα πού λέγεται ἄνθρω-
πος. Δίχως Θεάνθρωπο καί ἔξω
ἀπό τόν Θεάνθρωπο, ὁ ἄνθρωπος
πάντα –συνειδητά ἤ ὄχι– μεταλ-
λάσσεται σέ ὑπάνθρωπο, σέ ὁμοί-
ωμα ἀνθρώπου, σέ ὑπεράνθρωπο,
σέ διαβολάνθρωπο. Ἀπόδειξη καί
ἀποδείξεις γιά τοῦτο; Ὅλη ἡ ἱστο-
ρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους!».
Ἀλλά καί οἱ σύγχρονοι ὀρθόδοξοι
θεολόγοι ἀποδέχονται τήν θεω-
ρία τῆς ἐξελίξεως, ἀφοῦ λειτουρ-
γοῦν περισσότερο σάν φιλόσοφοι
παρά σάν θεολόγοι. Ἀδυνατοῦν
νά ἀντιληφθοῦν τήν πληρότητα
καί τήν θεοπνευστία τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καί ἱκανοποιοῦν τήν
πνευματική τους πεῖνα μέ τά ξυ-
λοκέρατα τῆς φιλοσοφίας. Γι᾽
αὐτούς ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι
καθαρά τυπολογική.

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

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

«Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν»
(Ματθ. θ΄ 13 καὶ ιβ΄ 7) μᾶς λέει ὁ
Κύριος μέσα ἀπὸ τὸ κατὰ Ματ-
θαῖον Εὐαγγέλιο ἐπαναλαμβάνον-
τας τὴ ρήση τοῦ προφήτη τῆς ἀγά-
πης, τοῦ Ὠσηέ (Ὠσ. στ΄ 6), ποὺ
ἦταν ψυχὴ εὐαίσθητη, λεπτὴ καὶ
συνάμα ὁρμητική. Μάλιστα ὁ Χρι-
στός μας τὴ ρήση αὐτὴ τὴν  ἐπα-
ναλαμβάνει δύο φορὲς προτρέ-
ποντάς μας νὰ ἐμβαθύνουμε στὰ
λόγια αὐτά, τὰ ὁποῖα περιέχουν τὸ
πλῆρες νόημα τῆς χριστιανικῆς
ζωῆς. Ἂν κατορθώσουμε νὰ κά-
νουμε πράξη αὐτὰ τὰ λόγια, τότε
θὰ κατανοήσουμε, γιατὶ ὁ Χριστός
μας ἀποστρεφόταν τοῦ φαρισαί-
ους καὶ ἀγαποῦσε ὑπέρμετρα τοὺς
ἁμαρτωλούς, ἀφοῦ τὸ τόνιζε, ὅτι
«οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους,
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν»
(Ματθ. θ΄ 13).

Ὁ Χριστός μας ζητάει ἔλεος.
Δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν οἱ θυσίες,
ποὺ δείχνουν εὐσέβεια γιὰ «τὸ θε-
αθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» (Ματθ. κγ΄
5) καὶ ὄχι ἔμπρακτη πίστη «δι’ ἀγά-
πης ἐνεργουμένη» (Γαλ. ε΄ 6). Τὴ
θυσία χαρακτηρίζει τὸ δῶρο, τὸ
ὁποῖο καὶ οἱ σκληρόκραδοι μπο-
ροῦν νὰ προσφέρουν, γιὰ νὰ ἐξευ-
μενίσουν τὸ Θεό μας, πού, ὅμως,
«οὐ μυκτηρίζεται» (Γαλ. στ΄ 7),
ἐνῶ τὸ ἔλεος χαρακτηρίζει τὴν
εὐσυμπάθητη καρδιά, ποὺ ἔχει
πρόθεση καὶ διάθεση προσφορᾶς.
Στὶς θυσίες μας, ὅταν αὐτὲς προ-
έρχονται ἀπὸ νεκρὲς ψυχὲς στὸ
ἄγγιγμα τῆς ἀγάπης, οἱ περισσότε-
ροι τῶν συνανθρώπων μας παρα-
μένουν ἀπαθεῖς, ἄρα δὲν ὠφε-
λοῦμε μὲ αὐτές. Μὲ τὸ ἔλεος,
ὅμως, μὲ τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις
τῆς ἀγάπης μας συνταράσσουμε
τὶς ψυχὲς τῶν ἁμαρτωλῶν.
Ἄνθρωποι πνιγμένοι στὴν ἁμαρτία,
κλέφτες, ληστὲς καὶ φονιάδες,
ὅταν τοὺς λὲς ἕνα καλὸ λόγο καὶ
τοὺς δείχνεις τὴν ἀγάπη σου, τὴ
συγκατάβαση καὶ τὸ σεβασμὸ στὸ
πρόσωπό τους, συγκινοῦνται πάρα
πολύ. Καὶ νὰ θυμόμαστε πάντοτε,
νὰ μὴ κατακρίνουμε τοὺς ἁμαρτω-
λούς, νὰ μὴ τοὺς στιγματίζουμε,
ἀλλὰ νὰ τοὺς φερόμαστε μὲ ἀγά-
πη καὶ σεβασμό, ἄσχετα ἂν οἱ ἴδιοι
μὲ τὶς πράξεις τους δείχνουν νὰ μὴ
σέβονται τὸν ἑαυτό τους.

Ὁ Κύριός μας δὲν περιμένει θυ-
σία, ἀλλὰ ἔλεος. Περιμένει ἀπὸ
ἐμᾶς σπλάγχνα οἰκτιρμῶν σὲ
ὅλους τοὺς  ἁμαρτωλούς καὶ τοὺς
περιφρονημένους. Ἡ συμπεριφο-
ρά μας πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώ-
πους θέλει νὰ εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴ
ποὺ Ἐκεῖνος τοὺς ἔδειξε καὶ τοὺς
δείχνει στοὺς αἰῶνες. Νὰ μὴ περι-
φρονοῦμε κανένα, οὔτε νὰ τὸν θε-
ωροῦμε κατώτερο ἀπὸ ἐμᾶς. Νὰ
βλέπουμε τὶς δικές μας ἀτέλειες
καὶ ἁμαρτίες καὶ ὄχι τῶν ἄλλων. Νὰ
ἀποκτήσουμε ταπείνωση καὶ πραό-
τητα κατὰ μίμηση Ἐκείνου. Νὰ
ἀγαπᾶμε καὶ νὰ εὐεργετοῦμε τοὺς
περιφρονημένους καὶ τοὺς ἐμπε-
ρίστατους ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ
δείχνοντας ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς
ἄμεσες ἀνάγκες τους καὶ τὴν τε-
λικὴ σωτηρία τους.

Ὁ Κύριος μᾶς θέλει ἀνιδιοτε-
λεῖς καὶ ἀληθινούς. Νὰ μὴ κάνου-
με καλὸ περιμένοντας ἀνταπόδο-
ση. Στὸ μεγάλο δεῖπνο ὁ Κύριος
ἔστειλε νὰ καλέσουν  τοὺς πένη-
τες καὶ τοὺς φτωχοὺς κουρελιά-
ρηδες. Οἱ εὐεργεσίες μας θέλει νὰ
στρέφονται στοὺς περιφρονημέ-
νους, τοὺς βρώμικους, τοὺς ἀχρεί-
ους. Αὐτὸ σημαίνει ἔλεος! Περιμέ-
νει ὁ κόσμος λόγους ἀγάπης καὶ
παρηγοριᾶς. Περιμένει τρυφερό-
τητα, ζεστασιὰ ψυχῆς, ἐνδιαφέ-
ρον, κενωτικὴ ἀγάπη. Ἡ περιφρό-
νηση, ἡ ἀποστροφή, ἡ ψυχρότητα
δὲν συνάδει μὲ τὰ χριστοκεντρικὰ
βιώματα τῶν εὐσεβῶν. Ὅσοι ἔτσι
συμπεριφέρονται διαπράττουν με-

γάλη ἁμαρτία καὶ δὲν εὐχαριστοῦν
τὸ Θεό μας, ποὺ εἶναι Θεὸς ἀγά-
πης. Μόνο οἱ ἐγωϊστὲς καὶ οἱ φαρι-
σαῖοι θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους
ἀνώτερους ἀπὸ τοὺς πλησίον,
ὅποιοι καὶ νὰ εἶναι αὐτοί, κλέφτες,
φονιάδες, ληστές, γιατὶ ἐκεῖνοι
στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ μας μπορεῖ νὰ
εἶναι καλύτεροι ἀπὸ ἐμᾶς.

Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος, μᾶς λέει
ὁ μέγας Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
μοιάζει μὲ λιμάνι σὲ ὅσους πα-
λεύουν μὲ τὰ βιοτικὰ κύματα. Δέ-
χεται ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς τα-
λαιπωρημένους, τοὺς ναυαγούς,
τοὺς κλυδωνιζομένους, τοὺς κιν-
δυνεύοντες καὶ τοὺς ἀπαλλάσσει
ἀπὸ τὴ δίνη. Καὶ εἴτε εἶναι κακοί,
εἴτε ἀγαθοί, εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο
ἐκεῖνοι ποὺ κινδυνεύουν, τοὺς δέ-
χεται στὴν ἀγκαλιά του, στὰ γαλή-
νια νερά του. Μακάριοι οἱ συνάν-
θρωποί μας, οἱ ὁποῖοι γίνονται λι-
μάνια σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν πέσει
στὴν τρικυμία τῆς φτώχειας, τῆς
ἀνέχειας, τῆς ἐλλείψεως τῶν
ἀναγκαίων βιοτικῶν ἀγαθῶν. Τοὺς
μακαρίζει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μὲ τὴ
γραφίδα τοῦ προφητάνακτος Δα-
βίδ, ποὺ λέει: «Ὁ ἐλεήμων ἐσκόρ-
πισεν, ἔδωκε τοῖς πένησι, ἡ δικαιο-
σύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα»
(Ψαλμ. 111, 9) καὶ ἀλλοῦ πάλι: «Μα-
κάριος ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πέ-
νητα» (Ψαλμ. 40, 1). Γι᾽ αὐτὸ καὶ
στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία του ὁ
παντελεήμων Θεάνθρωπος διακη-
ρύσσει: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» ( Ματθ. ε΄
7).

Θὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ δύο παρα-
δείγματα ἐλεημόνων Ἁγίων, ἀπὸ
τοὺς πολλοὺς ποὺ κοσμοῦν τὸν
Ὀρδόδοξο Συναξαριστή μας. Τὸν
Ὅσιο Γεώργιο τοῦ Γοματίου καὶ
τὸν Ἅγιο Μαρκιανό, ποὺ ἔδειξαν
ἔμπρακτα τὴν ὑπεροχὴ τοῦ λό-
γου» «ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν». 

Ὅσιος Γεώργιος
Τὸ Γομάτι τῆς Χαλκιδικῆς εἶναι

ἕνας τόπος εὐλογημένος ἀπὸ τὸ
Θεὸ καὶ τὴν Παναγία Μητέρα Του.
Ἀποτελεῖ τὸν πρόναο τοῦ μεγάλου
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ «πε-
ριβολιοῦ τῆς Παναγίας μας». Τὸ
Γομάτι βλάστησε ψυχὲς καθαρές,
ἀφιερωμένες στὴν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ ἰδίως στοὺς ἔσχατους
χρόνους τὸν Ὅσιο Γερβάσιο, τὸν
« διὰ Χριστὸν σαλὸ»  καὶ τὸ θαυ-
ματουργὸ Ὅσιο Γεώργιο, τὸν
ἁπλοϊκὸ καὶ ἐλεήμονα μυλωνά.

Στὴ δύσκολη περίοδο τῆς τουρ-
κοκρατίας, στὰ δυσχείμερα χρόνια
τῆς ὑποδουλώσεως στὸν ἄθεο δυ-
νάστη τῶν χριστιανῶν καὶ μάλιστα
στὶς ἀρχὲς τοῦ δεκάτου ἐνάτου
αἰῶνος, ἔζησε  στὴ μικρὴ αὐτὴ κώ-
μη τῆς ἐπαρχίας Ἱερισσοῦ ὁ
ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ Γεώργιος. Εἶχε
οἰκογένεια καὶ παιδιά, τὰ ὁποῖα
ἀνέτρεφε μὲ τὸ τίμιο ἐπάγγελμα
τοῦ μυλωνᾶ. Ἐπέτρεψε ὅμως ὁ
Θεὸς νὰ χάσει τὴν οἰκογένειά του
καὶ νὰ μεταποιήσει τὴ θλίψη του σὲ
αὐστηρὴ ἄσκηση μὲ προσευχὴ καὶ
τέλεια νηστεία. Ὁ Γεώργιος μὲ πό-
νο πολὺ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο
καὶ ἀνέβηκε σ᾽ ἕνα σπήλαιο βρα -
χῶδες, δυσπρόσιτο ἀκόμη καὶ σή-
μερα καὶ ἄγριο. Ἐκεῖ μόνος μὲ τὸ
Θεὸ ἔζησε ὡς ἐπίγειος ἄγγελος
καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος.

Ἡ ἀπομόνωσή του ὅμως καὶ ἡ
νυχθήμερη ἄσκηση τοῦ ἁγίου τῆς
ἁπλότητος καὶ τῆς μεγάλης ἀγά-
πης δὲν τὸν ἀποξένωσε ἀπὸ τὴ μέ-
ριμνά του γιὰ τοὺς φτωχοὺς καὶ
ταλαίπωρους συντοπίτες του.
Ἐφαρμόζοντας τὸ λόγο τοῦ Κυρί-
ου μας «Προσέχετε τὴν ἐλεημο-
σύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι
αὐτοῖς» (Ματθ. στ΄ 1) κατέβαινε τὴ
νύκτα κρυφὰ ἀπὸ τὸ ἀσκητήριό
του καὶ ἄφηνε ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια
τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν ξύ-
λα, ποὺ ἔκοβε στὸ δάσος, καὶ χόρ-
τα, ποὺ μάζευε γι' αὐτούς. Ἡ κυ-
ριώτερη ὅμως ἐκδήλωση τῆς ἀγά-
πης  του ἦταν ἡ προσωπική του
προσφορὰ ἐργασίας σὲ αὐτοὺς
ποὺ ἡ ἀρρώστια ἢ οἱ θλίψεις τοὺς
καθήλωναν στὸ σπίτι. Περιποιόταν

τοὺς κήπους καὶ τὰ ἀμπέλια τους,
φύλαγε τὰ ποίμνιά τους καὶ ἔκανε
τὸν ἀχθοφόρο γιὰ τὴ μεταφορὰ
ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Ὅταν κάποτε χάθηκαν τὰ ἴχνη
του, οἱ χριστιανοὶ ἀνέβηκαν στὸ
σπήλαιό του καὶ βρῆκαν τὸν ἀγαθὸ
Γεώργιο νεκρό, ἐξαϋλωμένο καὶ
εὐωδιάζοντα. Σήκωσαν τὸ σκήνω-
μά του, γιὰ νὰ τὸ ἐνταφιάσουν στὸ
χωριό. Στὰ μισὰ τῆς διαδρομῆς τὸ
σκήνωμα ἔγινε τόσο βαρύ, ποὺ
ἦταν ἀδύνατο νὰ τὸ μεταφέρουν
πιὸ πέρα. Ἔτσι τὸ ἐνταφίασαν ἐκεῖ
καὶ ἀργότερα πάνω στὸν τάφο του
ἔκτισαν παρεκκλήσιο στὴ μνήμη
του.

Κατὰ διήγηση γέροντος Ἁγιο-
ρείτου, ὁ Ὅσιος παρουσιάσθηκε
σὲ εὐλαβῆ χήρα ἀπὸ τὸ Νεοχώρι
τῆς Χαλκιδικῆς, ποὺ παρακαλοῦσε
τὸ Θεὸ νὰ τῆς δείξει ποῦ καὶ σὲ
ποιὰ κατάσταση βρίσκεται ὁ
ἄντρας της. Παρουσιάσθηκε ὡς
σεβάσμιος καὶ ἁπλὸς γέροντας μέ-
σα σὲ ἄπλετο φῶς καὶ τῆς εἶπε:

―Ἐγὼ ἔχω κοντά μου τὸν
ἄνδρα σου.

Ἡ γυναίκα ἀπόρησε καὶ ρώτησε
σαστισμένη:

―Ποιὸς εἶσαι ἐσύ, ποὺ ἔχεις
κοντά σου τὸν ἄνδρα μου;

Γιὰ νὰ λάβει τὴν ἀπάντηση:
Ἐγὼ εἶμαι ὁ παπποῦς ὁ Ἅη-Γιώρ-

γης, ἀπὸ τὸ Γομάτι, ὁ μυλωνάς.
Οἱ χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς διη-

γοῦνται πάρα πολλὰ θαύματα τοῦ
ὁσίου Γεωργίου καὶ ἰδιαιτέρως
ἰάσεως τῶν πόνων τῶν αὐτιῶν.

Ὁ Ἅγιος Μαρκιανός
Ἕνας πτωχὸς εἶχε μεγάλη ἀνάγ-

κη καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἱερέα
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τὸ Μαρ-
κιανό, ἐλεημοσύνη στὸ ὄνομα τοῦ
Κυρίου. Ὁ Ἅγιος, ποὺ ἦταν πολὺ
ἐλεήμων καὶ εὔσπλαγχνος δὲν
εἶχε ἐκείνη τὴ στιγμὴ χρήματα νὰ
τοῦ δώσει, ὅπως ἤθελε, γι’ αὐτὸ
πῆρε τὸν πτωχὸ σὲ μιὰ γωνιὰ ἀπό-
κρυφα, γιὰ νὰ μὴ τοὺς βλέπει
ἀνθρώπινο μάτι. Ἔβγαλε γρήγορα
τὸ ράσο του καὶ τὸ ἔδωσε στὸ
φτωχό, γιὰ νὰ μὴ λυπήσει τὸν Κύ-
ριό μας, ποὺ τὸν ἔβλεπε στὸ πρό-
σωπο τοῦ φτωχοῦ. Ἔτσι, ἔμεινε μὲ
τὸ ὑποκάμισο μόνον. Δὲν φοροῦσε
ποτέ του δύο ράσα, ἦταν μονοχί-
τωνας. Ἀμέσως ἔτρεξε στὸ Ἱερὸ
καὶ φόρεσε τὰ ἄμφια, ἐπειδὴ ἐπρό-
κειτο νὰ συλλειτουργήσει καὶ
αὐτὸς μὲ ἄλλους Ἱερεῖς καὶ πα-
ρουσίᾳ τοῦ Ἀρχιερέως τους.

Καθώς, λοιπόν, λειτουργοῦσαν,
πολλὲς φορὲς τραβοῦσε τὸ φελό-
νι ὁ Ἅγιος καὶ τὸ συμμάζωνε, γιὰ
νὰ μὴ δοῦν οἱ ἄλλοι Ἱερεῖς τὴν
ἐσωτερική του γύμνια. Ὁ Ἀρχιε-
ρεὺς καὶ οἱ ὑπόλοιποι κοιτάζοντας
τὸ Μαρκιανὸ εἶδαν θαῦμα ἐξαίσιο.
Ἔβλεπαν ὅτι φοροῦσε στολὴ βα-
σιλική, κατάστικτη καὶ χρυσοΰ-
φαντη, ποὺ ἄστραφτε. Ὅταν
ἅπλωσε τὸ χέρι νὰ μεταλάβει τὸ
λαό, φαινόταν περισσότερο
ἐκεῖνο τὸ χρυσοΰφαντο ὕφασμα
καὶ ὅλοι τὸ εἶδαν. Τότε οἱ Ἱερεῖς
τὸν φθόνησαν καὶ τὸν κατήγγει-
λαν στὸν Ἀρχιερέα, ποὺ καὶ αὐτὸς
εἶχε δεῖ τὸ θαυμαστὸ περιστατικό.
Ἐκεῖνος ἀμέσως τὸν μάλωσε
αὐστηρά, ποὺ τόλμησε νὰ φορέ-
σει βασιλικὴ στολὴ τόσο λαμπρὴ
καὶ πολύτιμη. Ὁ Μαρκιανὸς ἔμει-
νε ἄναυδος ἀπὸ τὴ συκοφαντία.
Ἔπεσε στὰ πόδια τοῦ Ἀρχιερέως
καὶ μὲ δάκρυα τοῦ ἔλεγε ὅτι ὅλοι
τους εἶδαν φάντασμα. Γιὰ νὰ τοὺς
δείξει μάλιστα τὴν ἀλήθεια γδύ-
θηκε ἀμέσως τὰ ἱερατικὰ ἄμφια,
καὶ τότε ὅλοι διαπίστωσαν ὅτι
ἦταν γυμνός.

Ἀμέσως κατάλαβαν τὸ θαῦμα!
Ἐννόησαν ὅτι τὴ στολὴ αὐτὴ τοῦ
τὴν χάρισε ὁ Κύριος, ἀντὶ τῆς
δικῆς του ποὺ ἔδωσε στὸν φτωχό.
Καὶ ὅταν ἔμαθαν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὴν
ὑπόθεση, τότε ἔδειξαν περισσότε-
ρη ἀπὸ πρὶν εὐλάβεια καὶ ἐκτίμηση
στὸν ἐλεήμονα Μαρκιανό, τὸν
Ἅγιο Ἱερέα τους, ὅλοι οἱ τῆς κο-
σμικῆς ἐξουσίας μαζὶ μὲ τὸν ἁπλὸ
λαό.

Ὁ Θεὸς μᾶς θέλει εὐσπλάγχνους καὶ ἐλεήμονας
Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

«Δεῦτε πρός με...»

Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου

Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ μέρα σὲ
μέρα θὰ συνέλθει ἡ Σύγκλητος τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, ἡ
ὁποία θὰ ἀποφασίσει τὴν ἵδρυση ἢ μή,
στὴν Θεολογική μας Σχολή, τμήμα-
τος ἰσλαμικῶν σπουδῶν. Ὅπως φαί-
νονται ἀνθρωπίνως (γιατί ὁ Θεὸς ΔΕΝ
ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙ) τὰ πράγματα, οἱ
Συγκλητικοὶ λόγῳ ἐπηρεασμοῦ, ποὺ
δέχτηκαν ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ τμή-
ματος Θεολογίας κ. Χρυσόστομο
Σταμούλη, θὰ ποῦν τελικὰ ναί.

Οἱ συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀποφάσε-
ως θὰ εἶναι φρικτές, ὀδυνηρές, ὀλέ-
θριες. Ἔτσι ὡς φοιτητὲς καὶ τῶν δύο
τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ., θεωροῦμε χρέος μας ἀπέ-
ναντι στὸν ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς μας
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, νὰ ξανα-
δηλώσουμε ἐπίσημα καὶ εὐχόμαστε
νὰ τὸ ἀκούσουν αὐτὸ οἱ σεβαστοὶ
Συγκλητικοί, ὅτι ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ μέ-
σα στὸ ἴδιο μας τὸ σπίτι, νὰ γίνει αὐτὸ
τὸ Ἀντίχριστο τμῆμα, ἂς γίνει ἐπιτέ-
λους κατανοητό, ἂς σεβαστοῦν καὶ
τὴν δικιά μας γνώμη, ἔχουν χρέος νὰ
τὸ κάνουν, διότι εἶναι κάτι ποὺ μᾶς
ἀφορᾶ ἀμεσότατα, καθὼς ἐμεῖς, οἱ
φοιτητές, εἴμαστε αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι κα-
θημερινῶς θὰ συναναστρεφόμαστε
τοὺς μουσουλμάνους. Ἂς συμμερι-
στοῦν λίγο καὶ τὴν δικιά μας πλευρά. 

Ἔτσι, κάνουμε ἔκκληση βοήθειας
πρὸς τοὺς σεπτοὺς Ἱεράρχες, πρὸς
τοὺς πολιτικούς, πρὸς ὅλο τὸν ἑλλη-
νικὸ λαὸ νὰ μᾶς βοηθήσετε, νὰ μᾶς
πονέσετε, νὰ μᾶς στηρίξετε. Καὶ κυ-
ρίως νὰ κάνετε Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ γιὰ νὰ
μὴ γίνει αὐτὸ τὸ τμῆμα. Ἀκοῦστε τὴ
φωνή μας, μὴ μᾶς ἀγνοήσετε, μὴ μᾶς
ἀπορρίψετε, μή ἀπογοητεύσετε τὴν
νέα γενιά, τῆς τὸ χρωστᾶτε! Ἱκε-
τεύουμε τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅλο τὸ χρι-
στεπώνυμο πλήρωμα, νὰ πέσει σὲ βα-
θιὰ προσευχή, νὰ θερμοπαρακαλέσει
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, νὰ μᾶς λυ-
πηθεῖ ἐμᾶς τοὺς νέους θεολόγους

καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέψει νὰ γίνει κάτι τέ-
τοιο, διότι τὸ ξανατονίζουμε ὅτι θὰ
εἶναι ΟΛΕΘΡΙΟ γιὰ ΟΛΗ τὴν Ἑλλάδα.
Ἀκόμα ἀπευθυνόμενοι πρὸς τοὺς
ἀξιόλογους καὶ σεβαστοὺς κ. Συγ-
κλητικούς, τοὺς ἐκλιπαροῦμε νὰ με-
λετήσουν καλύτερα τὸ ὅλο θέμα, νὰ
ἐντρυφήσουν σὲ αὐτὸ καὶ στὴ συνέ-
χεια ἀφοῦ δοῦν (διότι εἶναι ἀναμενό-
μενο) ὅτι πραγματικὰ δὲν ἐπιτρέπεται
νὰ γίνει κάτι τέτοιο, νὰ ποῦν τὸ σωτή-
ριο ΟΧΙ. Τότε οἱ φοιτητές τῶν Σχολῶν
τοῦ Ἀριστοτελείου, οἱ ὁποῖοι εἶναι στὸ
πλευρό μας, τότε ὅλος ὁ λαὸς τῆς
Ἑλλάδας (ὁ ὁποῖος ἔχει ἐνημερωθεῖ
γιὰ τὸ θέμα καὶ ἀγωνιᾶ) καὶ κυρίως
τῆς Θεσσαλονίκης, θὰ τοὺς τιμήσει,
θὰ τοὺς χιλιοευχαριστήσει καὶ τὸ ση-
μαντικότερο, θὰ καταχωρηθοῦν στὴ
συνείδηση τῶν Νέων Παιδιῶν, ὡς
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ καὶ ὄχι ὡς προδότες.

Περαίνοντας, ἀφοῦ παρακαλέσου-
με τὸ κείμενό μας νὰ δημοσιευτεῖ σὲ
ΟΛΑ τὰ site καθὼς καὶ στὸν τύπο, ἐνη-
μερώνουμε ὅτι στὶς 26 Νοεμβρίου,
ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 18:00, θὰ
πραγματοποιήσουμε Ἡμερίδα στὴν
αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως Θεσσα-
λονίκης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πανα-
γιωτάτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου
μὲ κύρια ἀναφορὰ στὸ Τμῆμα Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν. Οἱ εἰσηγητὲς θὰ
εἶναι ἐξαιρετικοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων,
θὰ εἶναι ὁ καθηγητὴς τοῦ Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου τῆς Θράκης κ.
Γεώργιος Παῦλος, ὁ τέως Κοσμήτο-
ρας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσα-
λονίκης κ. Χρῆστος Οἰκονόμου, ὁ
Διεθνολόγος κ. Καρακοστάνογλου, ὁ
καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς κ. Χατζητό-
λιος καὶ ὁ γνωστότατος κ. Ζουράρις.
Ἀφοῦ προτρέψουμε τοὺς ΠΑΝΤΕΣ
νὰ εἶναι παρόντες καὶ εἰδικά τούς Σε-
βαστοὺς κυρίους Συγκλητικούς, ξα-
ναζητοῦμε τὴν ΣΤΗΡΙΞΗ σας! Καλὸν
Ἀγώνα!

Φοιτητές Θεολογικῆς Α.Π.Θ.

Οἱ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς ἐκπέμπουν SOS

Μπορεῖς νὰ βοηθήσης
κι᾿ ἐσὺ τὸν πνευματικὸν
ἀγῶνα τοῦ «᾿Ορθοδό -
ξου Τύπου», ἂν θελή -
σης. Γράψε κι᾿ ἐσὺ ἕνα
ΝΕΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ.

Ἡ Αὐστρία κλείνει 300 τζαμιά
Ἕνα καινούργιο νομοσχέδιο προ-

ωθεῖται στὴν αὐστριακὴ Βουλή.
Σύμφωνα μὲ αὐτὸ ἡ αὐστριακὴ κυ-

βέρνηση θὰ προχωρήσει στὸ ἄμεσο
κλείσιμο περίπου 300 παράτυπων μου-
σουλμανικῶν τζαμιῶν, ποὺ λειτουρ-
γοῦν στὴν αὐστριακὴ ἐπικράτεια.

Αὐτὸ ἔχει ἐξοργίσει τὴν Τουρκία, ἡ
ὁποία ὅμως διαπιστώνει ὅτι σὲ πολλὲς
χῶρες τῆς Εὐρώπης αὐξάνονται μὲ
ἐπικίνδυνο ρυθμὸ οἱ ἀντιδράσεις στὴν
ἀνεξέλεγκτη προώθηση τὰ τελευταῖα
χρόνια τοῦ Ἰσλάμ, μία ἐξέλιξη ποὺ ἔχει
ἤδη δημιουργήσει ποικίλα προβλήμα-
τα στὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες.

Σύμφωνα μὲ δημοσιογραφικὲς
πληροφορίες τῆς ἰσλαμικῆς ἐφημερί-
δας, Yeni Safak, τὸ αὐστριακὸ κόμμα
«Νέα Αὐστρία» προωθεῖ στὴν
αὐστριακὴ βουλὴ ἕνα καινούργιο νο-
μοσχέδιο, ποὺ θὰ προβλέπει τὸ κλεί-
σιμο 300 τζαμιῶν, ποὺ σήμερα λει-
τουργοῦν στὴν Αὐστρία, ἐνῶ θὰ κόψει
κάθε ἐξωτερικὴ οἰκονομικὴ ἐπιχορή-
γηση σὲ ἰσλαμικὰ ἱδρύματα. Ἐκεῖνο
ὅμως ποὺ ἐξόργισε τοὺς Τούρκους,
εἶναι ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ νέο
αὐστριακὸ νόμο τὸ Κοράνι ὅταν ἀνα-
γιγνώσκεται δημόσια στὴν Αὐστρία,
θὰ ἀναγιγνώσκεται ὑποχρεωτικὰ μό-
νο στὴν τοπικὴ γερμανικὴ γλώσσα καὶ
ἀπαγορεύεται αὐστηρὰ ἡ ἀνάγνωση
τοῦ Κορανίου σὲ ἄλλη γλώσσα ὅπως
ἀραβικὰ ἢ τουρκικά.

Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι
τὸν τελευταῖο καιρό, ὅπως σημειώνει
καὶ ὁ τουρκικὸς τύπος, παρατηρεῖται
μία ἔντονη ἀντιισλαμικὴ δραστηριό-
τητα σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης.
Οἱ βίαιες διαδηλώσεις πρὶν ἀπὸ λίγες
μέρες στὴν Κολωνία τῆς Γερμανίας
κατὰ τῶν Σαλαφιστῶν καὶ κατὰ τῆς
προβολῆς τῶν ἰσλαμικῶν πρότυπων
στὴν καθημερινὴ ζωή τῶν Γερμανῶν,
καθὼς καὶ οἱ ἀντιδράσεις κατὰ τῆς
προώθησης τοῦ Ἰσλὰμ σὲ μία σειρὰ
ἄλλων χωρῶν ὅπως τὸ Βέλγιο, Ἀγγλία
ἀκόμα καὶ πέρα τοῦ Ἀτλαντικοῦ στὸν
Καναδά, σκιαγραφοῦν ἕνα ἄκρως
εὔφλεκτο τοπίο, ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ
ἀνησυχεῖ ἔντονα τοὺς «σπόνσορες»
τῆς προώθησης τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Δύ-
ση.

Φαίνεται πὼς οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ γενι-
κότερα οἱ Δυτικοί, μετὰ τὴν ψυχρο-
λουσία καὶ τὸ σόκ, ποὺ ὑπέστησαν ἀπὸ
τὴν ἐμφάνιση τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ τὰ

φρικτὰ ἐγκλήματά τους σὲ στὺλ πα-
ράστασης, ποὺ παρουσιάστηκαν στὶς
εὐρωπαϊκὲς τηλεοπτικὲς ὀθόνες,
ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀντιδροῦν ἔντονα
στὴν ἐπιβολὴ τῶν ἰσλαμικῶν προτύ-
πων στὴν καθημερινότητά τους.

Παράλληλα συνεχίζεται ἡ μεγάλη
κρίση ποὺ ἔχει ξεσπάσει μεταξὺ τῆς
Δανίας καὶ τῆς Τουρκίας ἐξ αἰτίας τῆς
ἀπόφασης τουρκικῶν δικαστηρίων νὰ
ἀφήσουν ἐλεύθερο τὸν Δανὸ ὑπήκοο,
ἰσλαμιστὴ Basil Hassan. Ὁ Basil Hassan
ποὺ ἀσπάστηκε τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἐνῶ εἶναι
καταζητούμενος ἀπὸ τὶς δανικὲς
ἀρχές, γιατί εἶχε ἀποπειραθεῖ νὰ δο-
λοφονήσει τὸν Δανὸ συγγραφέα, Lars
Hedegard, ὁ ὁποῖος στὰ βιβλία του κα-
ταγγέλλει μὲ σκληρὲς φράσεις τὸ
Ἰσλὰμ σὰν μία βάρβαρη θρησκεία, κα-
τέφυγε στὴν Τουρκία ὅπου ζήτησε
προστασία ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχές.
Μάλιστα ὁ ἐν λόγῳ Δανὸς κατηγο-
ρεῖται καὶ γιὰ ἄλλες παράνομες πρά-
ξεις καὶ γιὰ ἄμεση σύνδεσή του μὲ
τοὺς Τζιχαντιστές.

Αὐτὸ τὸ ἔντονα ἀντὶ ἰσλαμικὸ κλῖμα
ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ σὲ πολλὲς
χῶρες τῆς Εὐρώπης ἐνίσχυσαν τε-
λευταῖα καὶ οἱ φῆμες πὼς Τζιχαν-
τιστὲς ἔχοντας σὰν βάση τῶν ἐπιχει-
ρήσεών τους τὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, θὰ ἐπιχει-
ρήσουν νὰ σκορπίσουν δηλητηρια-
σμένα τρόφιμα σὲ εὐρωπαίους κατα-
ναλωτές. Μάλιστα στὴν Γαλλία ὑπάρ-
χουν πληροφορίες σύμφωνα καὶ μὲ
τὸ πρακτορεῖο Reuters ὅτι ὑπάρχουν
ὑπόνοιες πὼς τὰ περίφημα τουρκικὰ
κεμπὰπ εἶναι ὕποπτα γιὰ δηλητηρια-
σμένα κρέατα.

Καὶ ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ στὴν
Εὐρώπη καὶ ἐνῶ οἱ ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι
ἔχουν ἀρχίσει νὰ ξεσηκώνονται κατὰ
τῆς ἐπέκτασης τοῦ Ἰσλάμ, ἐμεῖς ἐδῶ
στὸ «Ἑλλαδιστάν», ποὺ ἔχουμε καὶ τὸ
μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς καθημε-
ρινῆς εἰσβολῆς ἑκατοντάδων μου-
σουλμάνων ἀγνώστου προέλευσης
καὶ ἀγνώστων προθέσεων, ἐκστασια-
ζόμαστε μὲ τὶς συνεχεῖς ἐξαγγελίες
γιὰ ἀνέγερση μουσουλμανικῶν τζα-
μιῶν, κέντρων ἰσλαμικῶν σπουδῶν καὶ
ὅλα τὰ συναφῆ καὶ ἀκατανόητα. Ὡς
ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει!

Νικόλαος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος - Συγγραφέας-

Τουρκολόγος

Ἡλικιωμένος ἐπιχειρηματίας ἄφησε τὴν περιουσίαν του
εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Ρεθύμνου, διὰ νὰ τὸν φροντίση
Συμφώνως πρὸς δημοσίευμα τῆς

ἐφημερίδος «δημοκρατία», ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 6ην Νοεμβρίου:

«ΝΑ ΤΟΝ φροντίσει, ὅταν
ἐκεῖνος δὲν θὰ μποροῦσε πιὰ νὰ
αὐτοεξυπηρετεῖται, καὶ νὰ ἀναλά-
βει τὰ ἔξοδα τῆς κηδείας του ζήτη-
σε ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Ρεθύμνου ὁ
90χρονος ἐπιχειρηματίας Γιῶργος
Τσικόγιας, ποὺ ἄφησε στὴν Ἐκκλη-
σία 6.000.000 εὐρὼ καὶ πέντε ἀκίνη-
τα, ὁρίζοντας τὴ μητρόπολη ὡς μο-
ναδικὸ κληρονόμο τῆς τεράστιας
περιουσίας του.

Σύμφωνα μὲ τὸν μητροπολίτη
Ρεθύμνου καὶ Αὐλοποτάμου Εὐγέ-
νιο, ἡ «χρυσὴ» διαθήκη τοῦ ἡλικιω-
μένου, ποὺ ἀποτελεῖ τὶς τελευταῖες
ἡμέρες ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέματα
συζήτησης στὴν περιοχή, περιλαμ-
βάνει μετρητά, τρία καταστήματα,
ἕνα σπίτι καὶ ἕνα χωράφι, καὶ βρί-
σκεται ἤδη στὸ «μικροσκόπιο» δι-
κηγόρου, ὥστε νὰ «τρέξουν» ἄμε-
σα οἱ διαδικασίες ἀποδοχῆς τῆς
κληρονομιᾶς. Ὁ ἐπιχειρηματίας
Γιῶργος Τσικόγιας, ποὺ ἔφυγε ἀπὸ
τὴ ζωή πρὶν ἀπὸ περίπου δύο
μῆνες, διατηροῦσε γιὰ πολλὰ χρό-

νια ἠλεκτρολογικὸ κατάστημα στὸ
κέντρο τοῦ Ρεθύμνου, δὲν εἶχε δη-
μιουργήσει δική του οἰκογένεια,
ἐνῶ ὁ μοναδικὸς κοντινὸς συγγε-
νής του ἦταν ἕνας πρῶτος ξάδερ-
φός του.

Τὸν τελευταῖο καιρό, ὁ ἡλικιωμέ-
νος ἀντιμετώπιζε σοβαρὰ προβλή-
ματα ὑγείας, ἐνῶ εἶχε ἔλθει πιὸ
κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μά-
λιστα εἶχε ἀναλάβει τὴ φροντίδα
του σὲ καθημερινὴ βάση.

Σύμφωνα μὲ ἀναφορὲς σὲ το-
πικὰ ΜΜΕ, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν θάνα-
τό του, εἶχε ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία
νὰ χρηματοδοτήσει τὴν ἀνακατα-
σκευὴ κτιρίου, ποὺ ἀνήκει στὴν
Ἐκκλησία, στὸν λόφο τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, μὲ σκοπὸ νὰ στεγαστεῖ
στοὺς χώρους του φιλανθρωπικὸ
σωματεῖο ποὺ δραστηριοποιεῖται
στὴν Κρήτη.

Ὁ 90χρονος φέρεται ὅτι εἶχε
ἤδη χρηματοδοτήσει σχετικὴ μελέ-
τη καὶ ἦταν πρόθυμος νὰ προσφέ-
ρει τουλάχιστον 1.800.000 εὐρὼ
γιὰ τὶς ἀπαραίτητες ἐργασίες, ἀλλὰ
καὶ ἐπιπλέον χρήματα γιὰ τὴν κάλυ-
ψη τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν».
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Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Ἑλλὰς
δὲν πεθαίνουν

Μὲ ἀφορμὴ τὴν Ἐθνική μας
Ἑορτή, ὡς φοιτητὲς καὶ τῶν δύο
τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ., σκεφτήκαμε νὰ γρά-
ψουμε δύο λόγια λεβέντικης, ρω-
μαίικης καρδιᾶς γιὰ τὴν Ἀγάπη τῆς
γλυκυτάτης μας ΜΑΝΑΣ, τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς λεβεντογέν-
νας μας Ἑλλάδας.

Ἡ ἁγιοπατερικὴ Πίστη μας,
καθὼς καὶ ἡ ματωμένη μας πατρί-
δα, χτυπιοῦνται ἀπὸ παντοῦ. Οἱ
ἐχθροὶ εἶναι πολλοί, οἱ Ἐφιάλτες
καὶ οἱ Ἰοῦδες ἀκόμα περισσότεροι.
Οἱ μὲν φανεροὶ ἐχθροί, οἱ Μου-
σουλμάνοι, ὡς Πρόδρομοι τοῦ
Ἀντιχρίστου, προσπαθοῦν μὲ
ὕπουλο, πονηρὸ τρόπο νὰ ἐξισλα-
μίσουν τὴν Πατρίδα μας. Σύμφωνα
μὲ ἀξιόπιστες στατιστικὲς τὸ 2024
στὴν Πατρίδα μας, οἱ Ἕλληνες, θὰ
ἀποτελοῦν τὸ 25%, ΟΛΟΙ οἱ ἄλλοι
θὰ εἶναι Μουσουλμάνοι. Οἱ δὲ ἐν
κρυπτῷ ἐχθροί, οἱ Σιωνιστές, οἱ
Μασῶνοι, χτυπᾶνε συνεχῶς τήν
Ἑλλάδα, τὴν ὁποία μισοῦν, τὴν
ὁποία θέλουν νὰ καταξεσκίσουν
καὶ αὐτὸ διότι ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ
τὸ ΚΕΝΤΡΟ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ
Χριστὸς τοὺς ἐνοχλεῖ. Ἐκεῖνον
πολεμοῦν. Ἐκεῖνον μισοῦν. Δὲν
εἶναι τυχαῖο ὅτι θέλουν νὰ βγά-
λουν τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὴν τίμια,
αἱματοβαμμένη σημαία μας. Οἱ
μασῶνοι κρύβονται ἀπὸ πίσω,
αὐτὸ εἶναι ὁλοφάνερο.

Ἀφοῦ λοιπὸν ξαναδηλώσουμε
δημοσίως τὴν ΠΛΗΡΗ ἀντίθεσή
μας, μὲ τὸ τμῆμα ἰσλαμικῶν
σπουδῶν, τοῦ ὁποίου ἡ ἵδρυση
ἀναβλήθηκε γιὰ φέτος καὶ μετατέ-
θηκε διά τοῦ χρόνου, θέλουμε ἐν
συντομίᾳ νὰ τονίσουμε ὅτι οἱ φοι-
τητὲς τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ., δὲν ξεχνοῦν τὴν ἱστορία
τους, δὲν ξεχνοῦν τοὺς ἥρωες
προγόνους τους, Παπαφλέσσα,
Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη καὶ
τοὺς λοιπούς, δὲν ξεχνοῦν, οὔτε
προσπερνοῦν τοὺς ἀξεπέραστους
Θεοφόρους Πατέρες καὶ τοὺς Ἁγί-

ους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ πα-
ραμένουν ΠΙΣΤΟΙ στὸ Ἔθνος καὶ
στὴν Ὀρθοδοξία, τὰ ὁποῖα ΠΟΤΕ
σὺν Θεῷ δὲν θὰ προδώσουν, προ-
τιμώντας νὰ πεθάνουν γι᾽ αὐτά. 

Ἔτσι ὁμολογοῦμε παντοῦ καὶ
ἂς τὸ ἀκούσουν οἱ πάντες αὐτὸ ὅτι
δὲν θὰ ἀφήσουμε ΠΟΤΕ νὰ γίνει
αὐτὸ τὸ Ἀντίχριστο τμῆμα Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογική
μας Σχολή, στὸ σπίτι μας, δὲν θὰ
ἀφήσουμε τὸν Οἰκ. Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαῖο καὶ τοὺς ἄλλους
οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι εὐχόμα-
στε ἐκ βάθους καρδίας νὰ μετα-
νοήσουν, νὰ κάνουν τὴ ΜΙΑΡΗ
ἕνωση μὲ τὸν Ἀντίχριστο, κατὰ
τὸν Πατρο- Κοσμᾶ, Πάπα, δὲν θὰ
ἀφήσουμε τοὺς μασόνους πολιτι-
κοὺς νὰ κατασπαράσσουν τὴ ΜΑ-
ΝΑ μας, τὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι μιμού-
μενοι τοὺς Ἁγίους, μιμούμενοι
τοὺς Εὐαγόρες Παλικαρίδες, τοὺς
Ἥρωες, θὰ προτιμήσουμε νὰ πε-
θάνουμε ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρί-
δος, παρὰ νὰ προδώσουμε τὴν
Ἀγαπημένη μας Ὀρθοδοξία καὶ
τὴν αἱματοβαμμένη, ἡρωϊκή, λε-
βεντογέννα Ἑλλάδα. 

Περαίνοντας, ἀπευθυνόμενοι
σὲ ΟΛΟΥΣ τοὺς Ἕλληνες, τοὺς
καλοῦμε σὲ Νέα ἐπανάσταση, μὲ
πρωτοστάτες τὸν Χριστὸ καὶ τὴν
Παναγία μας. Πρέπει νὰ ΑΝΤΙΔΡΑ-
ΣΟΥΜΕ, δὲν ὑπάρχει ἄλλος χρό-
νος, πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε μεταξύ
μας, νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὸ ρωμαί-
ϊκο αἷμα, ποὺ κυλάει στὶς φλέβες
μας καὶ βεβαίως δὲν πρέπει νὰ
ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ
Ἑλλάδα ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ! Ἂς τὸ
ἀκούσουν ὅλοι αὐτό: ΔΕΝ ΠΕΘΑΙ-
ΝΟΥΝ ΠΟΤΕ! Ἑπομένως ἂς ἀφυ-
πνιστοῦμε! Ἀξίζει νὰ τὸ κάνουμε!
Τὸ χρωστᾶμε στὸν Χριστό μας, τὸ
χρωστᾶμε σὲ αὐτοὺς τοὺς Ἥρωες
ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους, γιὰ
ἐμᾶς. Ἂς μὴ τὸ ἀναβάλλουμε.
Καλὸν Ἀγώνα!

Φοιτητὲς Α.Π.Θ.

Ἀρχιεπίσκοπος: Οἱ κατηχηταὶ
νὰ γίνουν στήριγμα τῶν νέων μας
Συμφώνως πρὸς ρεπορτὰζ τοῦ

Ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας:
«Νὰ εἶναι στήριγμα τῶν νέων

κάλεσε τοὺς κατηχητὲς ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὴν ἔναρ-
ξη τῶν σεμιναρίων ἐπιμόρφωσης
κατηχητῶν καὶ κατηχητριῶν τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
ποὺ διοργανώνει τὸ Ἵδρυμα Νεό-
τητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὸ
Πνευματικὸ Κέντρο "ΚΑΤΑΦΥΓΗ",
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας
Δάφνης. 

Τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ
τέλεσε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀντιπρόεδρος
τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος Ἀρχι-
μανδρίτης Συμεὼν Βολιώτης. Χαι-
ρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Διευθυντὴς
τοῦ Γραφείου Νεότητας Ἀρχιμαν-
δρίτης Συμεὼν Βενετσιάνος, ὁ
ὁποῖος εὐχαρίστησε τοὺς διοργα-
νωτὲς καὶ συμμετέχοντες στὸ σε-
μινάριο καὶ ὑπογράμμισε πὼς "ἂν ἡ
Ἀλήθεια σώζει τὸν κόσμο αὐτὸ
συμβαίνει γιατί ἡ Ἀλήθεια εἶναι
ζωή" καὶ συνέχισε "ἡ δική μας γνω-
ριμία μὲ τὸν Χριστό μᾶς καλεῖ νὰ
παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν προσωπική
μας εὐσέβεια καὶ νὰ ἀνοιχτοῦμε
στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία".

Ἡ πρώτη εἰσήγηση εἶχε τὸ θέμα
"Ἡ πτώση καὶ τὸ ζήτημα τῆς κλη-
ρονομικῆς ἐνοχῆς" καὶ τὴν ἀνέ-
πτυξε ὁ κ. Θανάσης Παπαθανασί-
ου, Διδάκτωρ Θεολογίας, ὁ ὁποῖος
εἶναι καὶ ὁ συντονιστὴς τοῦ σεμι-
ναρίου. Ὁ α΄κύκλος τοῦ σεμιναρί-
ου θὰ διαρκέσει μέχρι τὸν Δεκέμ-
βριο καὶ τὸ γενικὸ θέμα του εἶναι

"Προσεγγίσεις στὸ Δόγμα". Ὁ κ.
Παπαθανασίου τόνισε ὅτι στὴν
Ὀρθόδοξη Θεολογία ὁ κάθε
ἄνθρωπος κληρονομεῖ τὴ φθορὰ
καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης
φύσης ὄχι ὅμως τὸ φταίξιμο ἀπὸ
τὸ παράπτωμα τῶν προπατόρων. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸν χαιρε-
τισμὸ του συνεχάρη καὶ εὐχαρί-
στησε τοὺς διοργανωτὲς τοῦ σε-
μιναρίου καὶ τοὺς κατηχητὲς γιὰ
τὸ σπουδαῖο ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν
καὶ ἐπεσήμανε πὼς ἔχει σημασία ὁ
τρόπος ποὺ θὰ μιλήσουν στὰ παι-
διὰ γιὰ τὸν Χριστό, "γιατί τὰ παιδιὰ
ἔχουν ἀνάγκη ἕνα ἄνθρωπο νὰ μι-
λήσουν, νὰ ποῦν τὸν πόνο τους,
νὰ ἀκουμπήσουν" εἶπε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος καὶ κάλεσε τοὺς κατη-
χητὲς νὰ εἶναι αὐτοὶ τὸ στήριγμα
τῶν παιδιῶν, ἀφοῦ πολλὲς φορὲς
οἱ γονεῖς δὲν ἔχουν τὸ κουράγιο,
λόγῳ τοῦ βεβαρημένου προγράμ-
ματός τους. "Μεγάλο ρόλο στὴ
ζωή μας ἔχει ἡ σχέση μας μὲ τὸν
Ἰησοῦ Χριστό. Τὸν Χριστό, τὸν λυ-
τρωτή, τὸν συναντᾶμε μέσα στὴν
χαρά, στὴν ἀσθένεια, στὸν πόνο,
στὶς ἐπιτυχίες. Δῶρο τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀναγεν-
νιέται κάθε φορά ποὺ ζητᾶ συγχώ-
ρεση καὶ ἡ προσπάθεια εἶναι αὐτὸ
ποὺ χρειάζεται νὰ κάνουμε ὅλοι
μας".

Σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ χαιρετισμοῦ
του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεσήμανε
πὼς "ἡ ἁμαρτία δὲν πρέπει νὰ μᾶς
δημιουργεῖ φόβο, ἀλλὰ ὅταν συν -
ειδητοποιοῦμε ὅτι ἔχουμε ἀποτύ-
χει, νὰ δοῦμε τί μποροῦμε νὰ κά-
νουμε, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσουμε
τὴ σχέση μας μὲ τὸν Χριστό"».

Ἡ ΔΙΣ ἠσχολήθη μὲ θέματα
προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ καὶ ἀναπτύξεως

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν συνεδρίαν
τῆς 5ης Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς
ἐκδοθὲν ὑπ  ̓αὐτῆς ἀνακοινωθέν: 

«Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ.
Χρυσόστομο γιὰ τὰ πεπραγμένα τοῦ
Συνοδικοῦ Γραφείου Ἀνάπτυξης
Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων. Ὁ
Σεβασμιώτατος τόνισε ἰδιαίτερα ὅτι
τὸ 2014 σημειώθηκε αὔξηση περιη-
γητῶν θρησκευτικοῦ ἐνδιαφέρον-
τος, κυρίως ἀπὸ τὴν Ρωσία, γιὰ νὰ
γνωρίσουν τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτι-
σμό της καὶ τὰ θρησκευτικὰ μνημεῖα
της.

Ἀνέφερε ὅτι ἡ «Ἀποστολικὴ Δια-

κονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
σὲ συνεργασία μὲ τὸ Συνοδικὸ Γρα-
φεῖο Ἀνάπτυξης Προσκυνηματικῶν
Περιηγήσεων ἔχει ἐκδώσει θρη-
σκευτικὸ τουριστικὸ ὁδηγό, ὁ
ὁποῖος τιτλοφορεῖται «Πέρα ἀπὸ τὴν
Ἀκρόπολη – Μνημεῖα πίστης καὶ πο-
λιτισμοῦ» καὶ ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς
Ὀργανισμὸς Τουρισμοῦ ἔχει ἐκδώ-
σει ἀντίστοιχο θρησκευτικὸ τουρι-
στικὸ ὁδηγὸ μὲ τὴν συνεργασία τοῦ
Συνοδικοῦ Γραφείου Ἀνάπτυξης
Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων καὶ
τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», ὁ
ὁποῖος τιτλοφορεῖται «Τὰ βήματα
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στὴν Ἑλλά-
δα». Ἐπίσης, ἀνέφερε ὅτι τὸ Συνο-
δικὸ Γραφεῖο Ἀνάπτυξης Προσκυνη-
ματικῶν Περιηγήσεων ἐξέδωσε
DVD μὲ τὰ Μοναστήρια τῆς Ἑλλά-
δος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε
τὴν Σύνοδο ὅτι ἐπίκειται ἡ ἐπίσκεψη
μίας ὁμάδας Ρώσων δημοσιογρά-
φων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπισκεφθοῦν διά-
φορα προσκυνήματα τῆς Ἑλλάδος,
γιὰ νὰ τὰ προβάλουν στὴν χώρα
τους».

Εἰς τὸν Περισσόν
Ὁ νέος Μητροπολίτης Νέας

Ἰωνίας καὶ Νέας Φιλαδελφείας κ.
Γαβριὴλ ἐπεσκέφθη τὴν ἕδραν
τοῦ ΚΚΕ εἰς τὸν Περισσὸν καὶ συν -
ηντήθη μετὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμμα-
τέως τοῦ κόμματος κ. Δημητρίου
Κουτσούμπα.

ΠΟΙΟΣ εἶναι ὁ βασικός σκοπός
τῆς ἀγωγῆς; Γιά μᾶς τούς
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς εἶ -

ναι ἡ γνώση καί μετάδοση στά νεα-
ρά μέλη τῆς οἰκογένειάς μας τοῦ
«τί εἶναι καλό», ὣστε καλλιεργών-
τας το νά «φθάσουν στήν τελειότη-
τα», πού μέτρο της εἶναι ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Περιεχό-
μενο τοῦ «καλοῦ» εἶναι κυρίως ἡ
ἐσωτερική κατάσταση τῆς χαρᾶς,
τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης πρός
ὃλα τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ
καί ἰδιαιτέρως στόν συνάνθρωπο.

Τό ἒργο τῆς ἀγωγῆς εἶναι «τέχνη
τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν»
(Γρηγ. Θεολόγος), καί ἀφορᾶ τήν
σωματική, προπάντων ὃμως τήν ψυ-
χική καί ἁγιοπνευματική ἀνάπτυξη
τοῦ παιδιοῦ. Ἡ τέχνη τῆς ἀγωγῆς γί-
νεται δύσκολη, ἐπειδή δέν εἶναι
ἀρκετό νά ὑποδεικνύεις μόνο κα-
θήκοντα στούς παιδαγωγούμενους,
ἀλλά προπάντων νά τούς προσφέ-
ρεις πρότυπα. Προπάντων ἀπαι-
τεῖται ὁ ἲδιος ὁ παιδαγωγός νά ἀνα-
δεικνύεται «σιωπῶσα παραίνεσις».

Πῶς ὀφείλουν νά λειτουργήσουν
ὡς παιδαγωγοί ἡ μητέρα καί ἡ για-
γιά. «Ἡ γυναίκα θά σωθεῖ διά τῆς
τεκνογονίας», ἀρκεῖ νά μείνει στήν
πίστη καί στήν ἀγάπη καί στήν ἃγια
ζωή καί νά ἒχει κοσμιότητα
(Ἀπ.Παῦλος) Τό «κλειδί» ἑπομένως
τῆς σωτηρίας ἒχει προσφερθεῖ σέ
μᾶς τίς γυναῖκες ἀπό τόν Ἲδιο τόν
Θεάνθρωπο καί Λυτρωτή μας, φυσι-
κά ἐάν ἱερουργοῦμε τό μυστήριο
τῆς ζωῆς, μέ τό λόγο καί τό παρά-
δειγμά μας, καί τήν βιολογική ζωή
τήν μεταποιοῦμε σέ Χριστοζωή. Σ’
αὐτή τήν πορεία ὁ ἱ. Χρυσόστομος
μᾶς συνιστᾶ: «τήν ἀγωγή νά μή τήν
ἀσκοῦμε μόνο μέ λόγια, ἀλλά καί μέ
προσευχές νά ζητᾶμε τή θεία συμ-
μαχία γιά τούς διδασκομένους».
Ἑπομένως ὃλη ἡ ζωή τῆς μητέρας
καί τῆς γιαγιᾶς ὀφείλουν νά ἐκφρά-
ζουν ἀγάπη καί φροντίδα, μεταφέ-
ροντας μηνύματα ἀσφάλειας, ἠρε-
μίας καί θυσιαστικῆς ἀγάπης. Σέ
ἀντίθετη συμπεριφορά τό παιδί με-
γαλώνει μέσα στήν συναισθηματική
στέρηση. Ὁ Φιοντόρ Ντοστογιέφ-
σκυ τονίζει: «’Εκεῖνος πού μπορεῖ νά
ἒχει καλές ἀναμνήσεις ἀπό τήν παι-
δική του ἡλικία εἶναι σωσμένος γιά
ὃλη του τή ζωή» (Ἀδελφοί Καραμα-
ζώφ).

Κατά τήν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύ-
νης ἡ Μητέρα ὀφείλει νά βιώνει τήν
ψυχική ἠρεμία καί γαλήνη, στοιχεῖα
πού ἐπηρεάζουν θετικά τό
ἒμβρυο.Ἑπομένως, ἀποφεύγει κά-
θε τι αἰσχρό, σκληρό καί δυσάρε-
στο. Ἀντίθετα ἐπιδιώκει ἀκούσματα
καί θεάματα, συναναστροφές καί
συζητήσεις, πού προκαλοῦν ἐνδια-
φέρον καί μεταγγίζουν γνώσεις γιά
τό «μυστήριο» τῆς ζωῆς, πού ἢδη
κυοφορεῖ.’Ακόμη ὑγιεῖς καί φιλάν-
θρωπες σκέψεις μέ ἀνάλογα βιώμα-
τα καί προσευχητική διάθεση δημι-
ουργοῦν στήν μητέρα ψυχική
εὐφορία, ἀγάπη δέ μέχρι θυσίας γι’
αὐτό, πού σκιρτᾶ ἢδη μέσα της, μέ
ἀποτέλεσμα νά ἀρνεῖται κάθε τι ,
πού τήν ἐπιβαρύνει σωματικά καί
ψυχικά. Κι’ αὐτό ἒχει ὡς συνέπεια
νά διατηρεῖ τόν ψυχικό της κόσμο
καί τή βιολογική της κατάσταση
«ὑγιῆ», μεταδίδοντας ἒτσι τήν ψυ-
χική καί σωματική της ὑγεία καί στό
παιδί.

Ἡ γιαγιά σ’ αύτή τήν περίοδο θά
εἶναι ὁ φύλακας ἂγγελος, ὁ συμπα-
ραστάτης καί ἐνισχυτής τῆς μητέ-
ρας, τρέφοντας καί ἐκείνη τήν ἲδια
ἀγάπη γιά τό πλασματάκι πού ἒρχε-
ται...Θά παρέχει στή μητέρα, σιωπη-
ρά, μέ τή στάση της, τήν βεβαιότη-
τα ὃτι θά βρίσκεται κοντά της καί θά
συμπαραστέκεται ἠθικά καί, ἐάν
χρειάζεται, καί ὑλικά, στίς πιό ἀπαι-
τητικές πλέον συνθῆκες, πού δημι-
ουργεῖ ὁ ἐρχομός τῆς νέας ζωῆς.
Ἒτσι ἡ μητέρα ξεπερνᾶ τό ἂγχος
καί τήν ἀγωνία καί περιμένει μέ
ἀγαλλίαση τό παιδί της, φέρνοντας
στή σκέψη της τά λόγια τοῦ Κυρίου
μας: «Ἡ γυνή ὃταν τίκτῃ λύπην ἒχει,
ὃτι ἦλθεν ἡ ὣρα αὐτῆς· ὃταν δέ
γεννήσῃ τό παιδίον, οὐκέτι μνημο-
νεύει τῆς θλίψεως διά τήν χαράν,
ὃτι ἐγεννήθη ἂνθρωπος εἰς τόν κό-
σμον» (Ἰω. 16,21).

Βρεφική καί νηπιακή ἡλικία (μέ-
χρι 6 ἐτῶν). Ἡ βασικότερη καί δυ-
ναμικότερη ἡλικία ἀπό πλευρᾶς ψυ-
χολογικῆς. Ὡς βρέφος καί νήπιο τό
παιδί χρειάζεται τήν φροντίδα,
στοργή καί ἀγάπη, ἀλλά καί τήν
εὐχάριστη κατάσταση, πού δημι-
ουργεῖ ἡ ζεστασιά τῆς μητρικῆς
ἀγκαλιᾶς καί τό γλυκό μητρικό χά-
δι. Καί εἶναι ἐξακριβωμένο, ὃτι ἡ κά-
λυψη τῶν σωματικῶν ἀναγκῶν τοῦ
βρέφους, ἀλλά καί ἡ σταθερότητα
τῆς προσφορᾶς τοῦ ἢρεμου καί συν -
 εχοῦς ἐνδιαφέροντος, συντελοῦν
καθοριστικά στήν ὁμαλή ψυχοσω-
ματική ἀνάπτυξή του. Τό μητρικό
γάλα συνοδευόμενο καί μέ τή γλύ-
κα τῆς τρυφερότητας, δημιουρ-
γοῦν εὐεργετικές σωματικές καί
ψυχικές προϋποθέσεις γιά τήν φα-
νέρωση, ἀργότερα, ἑνός ἰσορροπη-
μένου καί ὁλοκληρωμένου ἀνθρώ-
που. Ἀλλά καί τό γλυκό νανούρισμα
καί τά τρυφερά παιγνιδίσματα ἀπό
τή γιαγιά, ἀφήνουν ἀνεξίτηλα ἀπο-
τυπώματα στήν παιδική ψυχή, τά
ὁποῖα θά τό συντροφεύουν δυναμι-
κά καί εὐχάριστα σ’ ὃλη του τή ζωή.

Ἀπό αὐτή ὃμως τήν ἡλικία πρέπει
νά ἀρχίσει καί τό σμίλευμα τοῦ χα-

ρακτήρα του. Μητέρα καί γιαγιά, σέ
μιά ἀγαστή συνεργασία, ὀφείλουν
νά «μπολιάζουν» τό παιδί μέ ὃ,τι
«καλό» προσφέρει ἡ ἑλληνορθόδο-
ξη παράδοσή μας, καί μέ τέχνη, νά
κόβουν τάσεις καί ἐλαττώματα, πού
ἢδη ἀρχίζουν νά ἀναδύονται, ἐνῶ
συγχρόνως νά «καλλιεργοῦν» κλί-
σεις καί προτερήματα, πού διαφαί-
νονται.

Τὸ ἀντίδοτον
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

Τό βρέφος καί τό νήπιο -εἶναι καί
ἐπιστημονικά διαπιστωμένο- συσ-
σωρεύει ἐμπειρίες καί πληροφο-
ρίες, χωρίς φυσικά νά μπορεῖ νά
σκεφθεῖ καί κρίνει πάνω σ’ αὐτές.
Ἒτσι δημιουργεῖται, σ’ αὐτή τήν
ἡλικιακή φάση τό ὑποσυνείδητο
τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τό ὁποῖο γνω-
ρίζουμε πόσον οὐσιαστικό ρόλο παί-
ζει στήν ψυχική ἐξέλιξή του. Ὃσο
λιγότερες δυσάρεστες ἐμπειρίες
ἒχει ὁ ἂνθρωπος σ’ αὐτή τήν ἡλικία,
τόσο τό ὑποσυνείδητό του δέν εἶναι
βεβαρυμένο καί ὁ ψυχικός του κό-
σμος ἀναδύεται ὑγιής. Ἀντίθετα τό
βεβαρυμένο ὑποσυνείδητο ἐκδη-
λώνεται ἀργότερα ἀρνητικά μέ ἐλα-
φρότερες ἢ βαρύτερες ψυχικές
διαταραχές. Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς
στοργική Μητέρα, ἰδιαίτερα σ’ αὐτή
τήν ἡλικία, ἒρχεται νά «μπολιάσει»
καί ἐνδυναμώσει μέ τή Θεία Χάρη
τό παιδί, μέσῳ τῶν ἁγιαστικῶν πρά-
ξεων, ὃπως τοῦ Σαραντισμοῦ, τῆς
Βάπτισης, τῆς Θείας Κοινωνίας, ὡς
ἀντίδοτο στίς ἀρνητικές ἐπιδρά-
σεις, πού καί ἀπό αὐτή τήν ἡλικία
δέχεται.

Στή βρεφική καί νηπιακή ἡλικία,
ἰδιαιτέρως ἡ γιαγιά μπορεῖ νά ἀπο-
βεῖ ὁ τελειότερος παιδαγωγός. Ἡ
γιαγιά μέ τήν ψυχική της ἠρεμία,
τήν πεῖρα τῶν χρόνων καί τό κατα-
στάλαγμα ὡς πρός τό περιεχόμενο
τῆς ζωῆς μέ ποιότητα, εἶναι ἱκανή
νά τροφοδοτήσει τόν ἀναπτυσσό-
μενο ἂνθρωπο μέ ἀρχές καί ἀξίες,
πού θά νοηματοδοτοῦν πλέον τήν
ὑπόλοιπη ζωή του. Μέσα ἀπό τά να-
νουρίσματα, τά τραγούδια, τίς ἱστο-
ρικές διηγήσεις , μέ τίς παραβολές
, ἢ μέ τίς ἀναφορές στή ζωή τοῦ Κυ-
ρίου καί τῶν Ἁγίων, τό παιδί θά γνω-
ρίσει σιγά-σιγά τά πρότυπα ἐκεῖνα,
πού θά τό ἐνισχύουν ἀργότερα
στόν ἀγώνα του γιά συνέπεια ζωῆς.
Ὁ Γέροντας Φιλόθεος ἒλεγε,
«ὃπως τό ἁπαλό κερί, πού τό πλά-
θεις, ὃπως θέλεις, καί δέχεται ὃ,τι
σφραγίδα τοῦ θέσεις, ἒτσι καί τό μι-
κρό παιδί, ὃ,τι μάθει ἀπό μικρό, αὐτό
τοῦ μένει ἀνεξάλειπτο...». Καί αὐτό
πιστοποιεῖται στά μαῦρα χρόνια τῆς
σκλαβιᾶς μας... ὁ παπούς καί ἡ για-
γιά γαλούχησαν τά μικρά παιδιά μέ
τίς ἱστορίες τῶν ἡρώων μας, τά συ-
ναξάρια τῶν ἁγίων μας, μέ τούς
Ψαλμούς καί τό «Χτωήχι», καί σμι-
λεύοντας μ’ αὐτά τίς παιδικές ψυ-
χές, κατόρθωσαν μετά ἀπό 400 καί
500 χρόνια σκληρῆς σκλαβιᾶς, οἱ
Ἓλληνες νά ξεσηκωθοῦν καί νά
ἀγωνιστοῦν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν
πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τὴν
ἐλευθερία».

Ἡ ἁγιοπνευματικὴ
διάστασις

Μέσα σ’ αὐτό τό πνευματικό
κλῖμα, ἡ οἰκογένεια ἀναπτύσσει καί
τό θρησκευτικό συναίσθημα, πού
ἢδη ἒχει ἀρχίσει νά ἀναδύεται. Καί
αὐτό τό χρέος πρός τό ἀναπτυσσό-
μενο παιδί κατ’ ἐξοχή ἀναλαμβάνει
ἡ γιαγιά καί ἡ μητέρα. Ὁ ἲδιος ὁ Κύ-
ριος, ὃταν οἱ Μαθητές ἐμπόδιζαν τίς
μητέρες νά φέρουν τά παιδιά τους
σ΄Ἐκεῖνον, Αὐτός «ἀγανάκτησε» καί
εἶπε, ὃτι σ’ αὐτά ἀνήκει ἡ βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, καί ὃτι, ὃποιος δέν δέχε-
ται τή βασιλεία Του, ὃπως τό μικρό
παιδί, δέν θά γίνει δεκτός σ’ αὐτήν·
(Μαρκ. 10,13-16). Στή συνέχεια
ἀφοῦ τά ἀγκάλιασε, τά εὐλόγησε.
Δέν ἒμεινε δηλ. μόνο στή διδασκα-
λία, ἀλλά τά πλησίασε καί μέσῳ τῶν
αἰσθήσεων. Μητέρα καί γιαγιά ἑπο-
μένως μέσῳ καί αἰσθητῶν κινήσεων
καί πραγμάτων μποροῦν νά μεταγ-
γίζουν καί τή χριστιανική πίστη. Τό
νήπιο π.χ. νά ἀγγίξει καί φιλήσει τήν
εἰκόνα, τό βαφτιστικό του σταυρό,
νά παρακολουθήσει τό ἂναμμα τοῦ
καντηλιοῦ, νά ἀκούσει τίς ψαλμω-
δίες, νά συμμετέχει στήν πανηγυρι-
κή ἀτμόσφαιρα τῶν ἑορτῶν , κ.λπ.
Ἒτσι προσφέρεται καί ἀναπτύσσε-
ται σιγά-σιγά καί ἡ ἂλλη διάσταση
στή ζωή τοῦ παιδιοῦ, ἡ ἁγιοπνευμα-
τική, ἡ ὁποία τοῦ χαράσσει πορεία
ζωῆς καί τοῦ χαρίζει ἂγκυρα ἐλπί-
δας, στοιχεῖα τόσο σημαντικά καί
εὐεργετικά στή ζωή τοῦ κάθε
ἀνθρώπου.

Μέση καί ὂψιμη παιδική ἡλικία (6-
13 ἐτῶν). Χαρακτηριστικό τῆς ἡλι-
κίας αὐτῆς ἡ ἔναρξη τῆς ἀπομά-
κρυνσης τοῦ παιδιοῦ ἀπό τό οἰκογε-
νειακό περιβάλλον. Ἡ μετάβαση
στό σχολεῖο, ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς
συμμαθητές, οἱ φίλοι πού ἐπιθυμεῖ
συχνά νά βρίσκεται κοντά τους, τοῦ
ἀνοίγουν ἓνα νέο ὁρίζοντα καί τοῦ
προσφέρουν νέες ἐμπειρίες καί
προκλήσεις. Ἡ παρουσία τοῦ παι-
διοῦ στό σχολεῖο, ἡ προσαρμογή
του στούς σχολικούς κανόνες, οἱ
σχολικές ὑποχρεώσεις, ὃλα αὐτά
διαφοροποιοῦν κατά πολύ τήν εἰκό-
να καί τήν συμπεριφορά του ἀπό
τήν προηγούμενη ἡλικιακή φάση.
Τά ἀνοίγματα, φυσικά, ἀκόμη εἶναι
μικρά. Γι’ αὐτό καί ἐξακολουθοῦν
νά παιδαγωγοῦνται ἀπό τίς ἐμπει-

ρίες πού προσλαμβάνουν κυρίως
στό σπίτι. Ἡ εὐγένεια, ἡ καλοσύνη,
ἡ εἰλικρίνεια καί συνέπεια τῶν γο-
νέων, ἡ τρυφερότητα καί γλυκύτη-
τα τῆς μητέρας, τό «γέμισμα» τῆς
ἐλεύθερης ὣρας μέ τή χαρούμενη
συντροφιά τῆς γιαγιᾶς, εἲτε μέ τόν
περίπατο, εἲτε μέ τό διάβασμα καί
τίς διηγήσεις ἐκείνης, εἲτε ἀκόμη
καί μέ τήν παρακολούθηση μιᾶς παι-
δικῆς ἐκπομπῆς, πού ἐκείνη θά βρεῖ
τήν εὐκαιρία νά ἀναδείξει ὃ,τι καλό
προσφέρει καί νά ὑποδείξει τό
ἀρνητικό, ὃλα αὐτά ἐπιδροῦν καί
ἀφήνουν μιά εὐχάριστη γεύση, πού
τά συνοδεύει γιά πάντα.

Ἡ βάση τῆς σχέσης μητέρας-παι-
διοῦ, γιαγιᾶς-παιδιοῦ, διαποτίζεται
ἀπό ὑπεύθυνη καί σταθερή προσ -
φορά ἀγάπης, πού περιλαμβάνει τόν
σεβασμό καί τήν κατανόηση στήν
προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ, καί δέν
παρασύρεται σ’ ἓνα ἀθεμελίωτο συν -
αισθηματισμό. Ἡ γνήσια ἀγάπη, ἀπό
τή μητέρα καί γιαγιά ὀφείλει νά συ-
νοδεύεται ἀπό τήν ὑπευθυνότητα,
ἡ ὁποία γνωρίζει νά λέει «ὂχι», καί
νά ἀρνεῖται νά ἀνταποκριθεῖ σέ κά-
θε παιδική ἀπαίτηση. Τά δείγματα
ἀγάπης, πού ἱκανοποιοῦν κάθε παι-
δική ἀπαίτηση, ἡ συν εχής ἱκανοποί-
ηση τοῦ «θέλω» καί πολλά ἂλλα,
ἒχουν ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀναπτύσ-
σεται ὁ ἐγωκεντρισμός τοῦ παιδιοῦ,
καί νά διαμορφώνονται ἒτσι ἂτομα
ἀπαιτητικά καί καταναλωτικά.

Ὄχι εἰς τὴν μετάθεσιν
τῶν ὑποχρεώσεων

Ἐπίσης δέν θά πρέπει νά διευκο-
λύνεται , πέραν τοῦ φυσικοῦ καί κα-
νονικοῦ ἡ ζωή τοῦ παιδιοῦ. Ὃ,τι
ἐκεῖνο μπορεῖ νά κάμει νά τό ἀφή-
νουμε νά τό φέρει σέ πέρας. Στίς
σχολικές ὑποχρεώσεις του π.χ. μη-
τέρα καί γιαγιά συμπαραστέκονται,
δέν τό ἀντικαθιστοῦν. Ἡ διευκό-
λυνση καί ὑπεραπλούστευση τῆς
ζωῆς του, λόγῳ τῆς βοήθειας τῶν
μεγαλυτέρων, ὁδηγεῖ στήν μετάθε-
ση τῶν ὑποχρεώσεών του, στή νω-
χέλεια καί διστακτικότητα στήν πε-
ραιτέρω ζωή του. Ἡ διεκδίκηση μό-
νο δικαιωμάτων καί διευκολύνσεων
ἐκ μέρους τοῦ παιδιοῦ δημιουργεῖ
τόν αὐριανό ἀπαιτητικό καί ἀνεύθυ-
νο πολίτη. Οἱ παιδαγωγοί, καί ἐδῶ ἡ
μητέρα καί γιαγιά, ὀφείλουν ἀνάλο-
γα μέ τήν ψυχοσωματική ὡριμότη-
τα τοῦ παιδιοῦ νά ἀναθέτουν καθή-
κοντα καί ὑποχρεώσεις, πού προκύ-
πτουν μέσα στήν οἰκογένεια, ἀλλά
καί στούς χώρους, πού δραστηριο-
ποιεῖται. Ὁ μεγάλος παιδαγωγός
ἃγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος προ-
τρέπει σέ μιά ρεαλιστική καί ὠφέλι-
μη ἀγωγή: «Οὒτε τά ροῦχα του νά
τοῦ φέρνει ἂλλος, οὒτε στό λουτρό
νά περιμένει νά ὑπηρετηθεῖ ἀπό
ἂλλον, ἀλλά ὃλα νά τά κάνει μόνο
του· αὐτό καί δυνατό θά τό κάνει
καί ταπεινό καί πρόσχαρο». Αὐτά
ὃλα δέν σημαίνουν ὃτι θά χρησιμο-
ποιεῖται ἀπό τούς μεγάλους ὁ
αὐταρχισμός, ἀλλά μέ τίς ὑποδεί-
ξεις, τά καλοπιάσματα, τή συζήτηση
καί τήν ὑπογράμμιση τῆς ὠφελιμό-
τητας καί χαρᾶς, πού θά δοκιμάζει,
ὃταν ὁ ἲδιος θά δημιουργεῖ καί θά
πετυχαίνει. Προπάντων μητέρα καί
γιαγιά ὀφείλουν συχνά νά τοῦ ὑπεν-
θυμίζουν ὃτι ὁ ἂνθρωπος δέν ἒχει
μόνο δικαιώματα στή ζωή, ἀλλά ἒχει
καί καθήκοντα καί ὑποχρεώσεις.
Τότε ἡ καλή συνήθεια θά γίνει καί
καλή δεύτερη φύση.

Στό πλαίσιο τῆς ἂσκησης ἀγωγῆς
ὑπάρχει καί ἡ παιδαγωγική μέθοδος
τῆς τιμωρίας. Ὁ ἱ. Χρυσόστομος
μᾶς ὐποδεικνύει τόν τρόπο: «Ἂν
δεῖς, ὃτι παραβαίνει τήν ἐντολή
σου, τιμώρησέ το, ἂλλοτε μέ ὓφος
αὐστηρό, ἂλλοτε μέ λόγια πού μπο-
ροῦν νά πληγώσουν, ἂλλοτε μέ ἐπι-
τιμήσεις, καί ἂλλοτε πάλι κολάκευ-
σέ το καί δός του ὑποσχέσεις». Φυ-
σικά ἡ τιμωρία δέν ἐπιβάλλεται γιά
ἐκδίκηση, ἀλλά καί αὐτή ὀφείλει νά
εἶναι καρπός ἀγάπης καί ἐνδιαφέ-
ροντος, κάτι πού τό ὑποδεικνύουμε
καί στό παιδί, ἐνῶ συγχρόνως τοῦ
τονίζουμε ὃτι λειτουργοῦμε, ὃπως
ὁ γιατρός, πού καταπολεμᾶ τήν
ἀρρώστια, φροντίζει ὃμως καί
ἀγαπᾶ τόν ἂρρωστο.

Οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας

Ἐφηβεία (13-16 ἐτῶν). Ἡ πιό δύσ -
κολη ἡλικιακή φάση. Πολλές ψυχο-
σωματικές ἀλλαγές συμβαίνουν σέ
σύντομο χρονικό διάστημα. Ὁ ἲδιος
ὁ ἒφηβος ἐντοπίζοντας τίς ρα-
γδαῖες ἀλλαγές στόν ἑαυτό του,
πού εἶναι σωματικές καί ψυχικές, ζεῖ
ἒντονες καταστάσεις ἀμφιθυμίας.
Πότε εἶναι αἰσιόδοξος, χαρούμενος,
δυναμικός, ἀλλά καί πολύ σύντομα
ἀλλάζει, δείχνει ἀδιάφορος, ἀμήχα-
νος, ἀπαισιόδοξος, ἀπορριπτικός,
ἀρνεῖται νά δώσει ἀγάπη, ἀλλά καί
γρήγορα μεταβάλλει διαθέσεις, γί-

νεται ἐκδηλωτικός, τρυφερός,
εὐγενικός, καλωσυνᾶτος. Ἡ εὐχά-
ριστη αἲσθηση νά ζήσει ἀνεξάρτη-
τος τόν ἐνθουσιάζει, ἀλλά καί ἡ
εὐθύνη τῆς ἐλευθερίας, ἡ ἀνάληψη
ὑποχρεώσεων καί εὐθυνῶν ἐκ μέ-
ρους του τόν τρομάζει.

Σ’ αὐτές τίς ἀντιφατικές συμπερι-
φορές καί ἀπειλές τοῦ ἐφήβου
χρειάζεται ἐκ μέρους τῶν παιδα-
γωγῶν, νά ὁπλιστοῦν μέ πολλή ὑπο-
μονή, ταπείνωση, ἀνεξικακία καί
εὐελιξία στό χειρισμό τῶν κρίσεων.
Ὂχι, φυσικά, χρήση βίας. Ὁ ἱ. Χρυ-
σόστομος συνιστᾶ: Θά πρέπει νά
ἀγωνιστοῦμε μέ τήν ἀνοχή καί τήν
ὑπομονή, μέ τήν πειθώ καί τήν ἐπι-
είκεια. Ἀλλά καί ὁ λόγος τοῦ εὐαγ-
γελίου δίνει περιθώρια καί γιά ἂλλη
μορφή γονεϊκῆς συμπεριφορᾶς:
τοῦ σεβασμοῦ δηλ. τῆς ἐλευθερίας
τοῦ προσώπου. Στήν ἐπιμονή τοῦ
Νέου, ἂς τόν ἀφήσουμε «νά πάθει,
γιά νά μάθει», ὃπως ὑποδεικνύεται
στήν παραβολή τοῦ ἀσώτου. Μόνο,
πού θά παρέχουμε πολλά δείγματα,
ὃτι ἡ γονεϊκή ἀγάπη παραμένει
ἀμείωτη, καί ὃτι πάντοτε ἡ «ἐπι-
στροφή» εἶναι καλοδεχούμενη καί
ἰδιαίτερη εὐλογία.

Στήν Ἐφηβεία ἀναδύονται ἒντο-
νες ἀμφιβολίες, ἀλλά καί σύγχυση
ἐσωτερική, πού σχετίζεται μέ τήν
θρησκευτικότητα. Ὃ,τι χριστιανικό
εἶχε παραλάβει ὁ Νέος ἁπλά ὡς παι-
δί, στήν ἐφηβεία τό ἀμφισβητεῖ ἢ
καί τό ἀπορρίπτει. Ἡ συμμετοχή του
στή Λατρεία περιορίζεται. Αὐτό δέν
σημαίνει ἀπιστία, ἀλλά μιά ἀνακατά-
ταξη κι’ ἕνα βασανισμό τοῦ «πι-
στεύω» του –καί εἶναι φυσιολογικό.
Καί ἐδῶ χρειάζεται πολλή τέχνη ἀπό
τή μητέρα καί γιαγιά, ὣστε μέ τήν
ὑπομονή καί ἀνεκτικότητα, μέ τόν
σεβασμό τῆς θρησκευτικῆς ἐλευ-
θερίας καί τήν ἒλλειψη αὐταρχικό-
τητας, προπάντων δέ μέ τόν διάλο-
γο, τό παράδειγμα καί τή θερμή
προσευχή νά ἐπιτύχουμε τό καλύ-
τερο. Στά θέματα τῆς πίστεως δέν
χωρεῖ ἐξαναγκασμός. «Εἲ τις θέλει
ὀπίσω μου ἐλθεῖν» (Ματθ. 16,24), ἡ
δέ θρησκευτική ζωή δέν ἀναπτύσ-
σεται τόσο μέ τή διδασκαλία, ὃσο
μέ τήν ἐπίδραση ζωντανῶν θρη-
σκευτικῶν προσωπικοτήτων. Ὁ Μ.
Βασίλειος μέ πολλή σεβασμό καί
εὐγνωμοσύνη ἀναφέρεται στή για-
γιά του Μακρίνα καί στή μητέρα του
Ἐμμέλεια, εὐγνωμονώντας τες γιά
τή βαθειά πίστη, πού τοῦ ἐνέπνευ-
σαν μέσῳ τῆς δικῆς τους πίστης καί
ζωῆς. Τό ἲδιο καί ὁ ἃγιος Νεκτάριος
θυμᾶται τήν ζωντανή πίστη τῆς για-
γιᾶς του, πού τόν ἐνέπνεε.

Ὁ Πάγκαλος Ἰωσήφ
Στήν πρόκληση τοῦ πανσεξουαλι-

σμοῦ πού ὁπωσδήποτε ταλανίζει καί
τούς ἐφήβους μας, Μητέρα καί Για-
γιά ὀφείλουν νά βρίσκουν εὐκαι-
ρίες, γιά νά ὑποδεικνύουν τήν
ὀμορφιά τῆς ἀγαπητικῆς συνάντη-
σης τῶν δύο φύλων, ἀλλά νά ὑπο-
δεικνύουν ὃτι αὐτή θά πρέπει νά
πραγματωθεῖ μέσα στήν βιολογική,
ψυχική καί πνευματική ὡριμότητα
τῶν Νέων. Διότι ὃπως, ὃταν κόβεται
ἓνας ἂγουρος καρπός, δέν τρώγε-
ται καί πετιέται, πολλές φορές δέ
εἶναι καί ἐπικίνδυνος, κάτι ἀνάλογο
συμβαίνει καί μέ τήν πρόωρη καί
ἀπροϋπόθετη ψυχοσωματική αὐτή
ἓνωση. Παράδειγμα ἐγκράτειας καί
σωφροσύνης ὁ Πάγκαλος Ἰωσήφ.

Ἡ οὐσιαστική χρησιμοποίηση τοῦ
ἐλεύθερου χρόνου τοῦ Ἐφήβου μέ
σημαντικές δραστηριότητες, ἡ ἀνά-
πτυξη τῆς ἐργατικότητας καί ὑπευ-
θυνότητας, θά πρέπει νά ὑποδει-
κνύεται ἀπό τή Μητέρα καί Γιαγιά.
Στό τέλος ὃλα αὐτά θά ἱκανοποιοῦν
τό Νέο καί θά τοῦ προσφέρουν διέ-
ξοδο στά ἀδιέξοδά του.

Συμπερασματικά οἱ γονεῖς καί
παιδαγωγοί ὀφείλουν μέ τή δική
τους παραδειγματική ζωή νά ἐμπνέ-
ουν στούς Νέους ἐνθουσιασμό γιά
τή ζωή, πού ἒχει πληρότητα καί ποι-
ότητα. Ὁ γογγυσμός, ἡ πικρή ἀγα-
νάκτηση καί ἡ ἀπόρριψη τῶν παι-
διῶν, πού παρεκτρέπονται, δεί-
χνουν ἒλλειψη ἐλπίδας καί ἀπομα-
κρύνουν περισσότερο τά παιδιά
ἀπό τούς παιδαγωγούς τους. Καί ἂς
μή ξεχνᾶμε ὃτι οἱ προσευχές καί τά
δάκρυα τῆς ἁγίας Μόνικας, μετέ-
στρεψαν τόν ἂσωτο γιό της
Αὐγουστῖνο σέ ἃγιο... καί ὃτι τά δά-
κρυα τῶν φυσικῶν παιδαγωγῶν ,
τῆς Μητέρας δηλ. καί τῆς Γιαγιᾶς,
γιά τά παιδιά τους, πού ἀπομακρύ-
νονται ἀπό τήν Παναλήθεια-Χριστό,
μετατρέπονται σέ θεραπευτικά
φάρμακα. Γιατί εἶναι δύσκολο στό
Νέο νά λησμονήσει τά δάκρυα τῆς
Μάνας καί Γιαγιᾶς, πού προέρχον-
ται ἀπό τή δική του ἀνάρμοστη συμ-
περιφορά.

* Ὁμιλία εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν.
Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Π.Ο.Ε., εἰς τὴν Ν.
Ἐρυθραίαν, Κυριακὴ 5.10.2014.

Ἡ Μητέρα καί ἡ Γιαγιά ὡς παιδαγωγοί*

Γράφει ἡ κ. Βαρβάρα Καλογεροπούλου ― Μεταλληνοῦ, Δρ.Θεολογίας - πτυχ. Φιλολογίας

Εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ Μητροπολίτης 
Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριος 

Συμφώνως πρὸς τὸ «Ἁγιορείτι-
κον βῆμα» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 6ην
Νοεμβρίου:

«Τὴν παραμονὴ τῆς 70ῆς ἐπε-
τείου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, 4 Νοεμβρίου, ὁ Μακα-
ριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου
καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριος,
συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἐπίσκο-
πο Κοτὶν Εὐσέβιο ἐπισκέφθηκε τὸ
ρωσικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παν-

τελεήμονος τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Στὶς πύλες τοῦ μοναστηριοῦ

τὸν ἀρχιερέα ὑποδέχθηκαν οἱ πα-
τέρες τῆς μονῆς μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχι-
μανδρίτη Ἰερεμία (Ἀλιέχιν)

Μετὰ τὴν λατρεία προεξάρχον-
τος τοῦ Μακαριωτάτου ἀπονεμή-
θηκε στὸν ἡγούμενο Ἰερεμία τὸ
ὑψηλότερο βραβεῖο τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας».

Πιέσεις ὑπὸ τῶν Οὐκρανικῶν ἀρχῶν
εἰς ἱερεῖς νὰ ἀλλάξουν «ὑποταγήν»
Συμφώνως πρὸς πληροφορίας,

ὑπὸ ἡμερομηνίαν 30ὴν Ὀκτωβρί-
ου, τοῦ διαδικτυακοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ἱστοτόπου «Ἁγιορείτικον
Βῆμα»:

«Ὠμὴ παρέμβαση τῶν οὐκρα-
νικῶν ἀρχῶν στὰ ἐκκλησιαστικὰ
πράγματα τῆς Οὐκρανίας. Συγκε-
κριμένα ἐπιχειρεῖται παρέμβαση
ἀπὸ τὶς δημόσιες ἀρχὲς γιὰ βί-
αιες ἀλλαγὲς στὴν περιοχὴ Kiro-
vograd, ποὺ ἀνήκει στὴν τοπικὴ
κοινότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ -
κλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ὅπως καταγγέλλεται στίς 20,
Ὀκτώβρη τοῦ 2014 ὁ ἡγούμενος
τῆς ἐνορίας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
στὴν περιοχὴ Peregonovka Kirovo-
grad, ἀρχιερέας Svyatoslav Le-
wandowski κλήθηκε στὸ συμβού-
λιο τοῦ χωριοῦ, ὅπου ὁ ἀναπλη-
ρωτὴς ἐπικεφαλῆς τῆς διοίκησης
τῆς περιοχῆς Κοζάκος Vladimir
Vladimirovich ἀνάγκασε τὸν ἱερέα
νὰ ἀλλάξει τὴν ὑποταγή του καὶ

ὁδήγησε τὴν ἐνορία τῆς Οὐκρα-
νικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στὸ μὴ ἀναγνωρισμένο "Πατριαρ-
χεῖο τοῦ Κιέβου".

Στὸν ἀρχιερέα Svyatoslav Le-
wandowski ἡ κυβέρνηση ἄσκησε
ψυχολογικὴ πίεση, ἀπειλώντας
ὅτι σὲ περίπτωση ἄρνησης νὰ
ἀλλάξει τὴν ὑποταγή, ὁ ἱερέας θὰ
ἀποβληθεῖ βιαίως ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ
"θὰ παραμείνει ἐκτὸς ἐργασίας
καὶ χωρὶς μισθούς".

Ἀπὸ τὴν πλευρά του τὸ Τμῆμα
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Σχέσεων τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας σὲ δήλωσή του
ἀναφέρει ὅτι τέτοιες ἐνέργειες
ἀποτελοῦν κατάφωρη παραβίαση
τόσο τοῦ διεθνοῦς ὅσο καὶ ἐθνι-
κοῦ δικαίου γιὰ τὴν ἐλευθερία
τῆς συνείδησης. Ἐπιπλέον, αὐτὲς
οἱ ἐνέργειες δημοσίων λει-
τουργῶν εἶναι σαφὴς ὑπέρβαση
τῶν ἐπίσημων ἁρμοδιοτήτων
τους».

ΣΕ ΑΡΘΡΟ τοῦ Artcoli Correla-
ti στὴν Ἰταλικὴ  Avennire,
ἡμερομηνίας 8 Νοεμβρίου

2014 ποὺ τιτλοφορεῖται μὲ τὴν
ὑπόδειξη τοῦ Πάπα, πρὸς τοὺς
Παπικοὺς Προσκόπους «ἰδοὺ ἡ
«ὁδὸς»» (Il Papa angli scout : ecco
la ‘’strada’’), γίνεται ἀναφορὰ στὴν
ἐκδήλωση ποὺ  ἔγινε στὴν αἴθου-
σα Παῦλος Ι´ καὶ παρευρέθηκαν
πάνω ἀπὸ 7.000 ἐνήλικες Παπικοὶ
Πρόσκοποι.  Ἡ Ἰταλικὴ Παπικὴ
αὐτὴ Προσκοπικὴ Κίνηση Ἐνηλί-
κων «ΜΑSCI» (Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani), ἱδρύθηκε τὸ
ἔτος 1954, ἀπὸ τὸν Mario Mazza. 

Ὅπως  ἀναφέρει τὸ σχετικὸ
ἄρθρο «εἶναι μία συνάντηση ποὺ
γίνεται μὲ τὰ τραγούδια, τὶς μαρ-
τυρίες καὶ τὰ λόγια τοῦ πατέρα
Federico Lombardi, ἐκπροσώπου
τοῦ Βατικανοῦ καὶ ὁ ὁποῖος
βοηθᾶ γιὰ 15 ἔτη τὸ Ἐθνικὸ MA-
SCI».  Ὁ Πάπας Φραγκίσκος  χαι-
ρέτισε καὶ ἐπαίνεσε τὸ παπικὸ
αὐτὸ κίνημα MASCI, φορώντας
μάλιστα τὸ μπλὲ προσκοπικὸ μαν-
τήλι. «Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ δέ-
σμευση τούτη τῶν ἑξήντα χρό-
νων», ἀνέφερε ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος,  προσθέτοντας ὅτι δίνουν
«καὶ τὴν ἀποστολικὴ μαρτυρία
στὴν ἐκκλησία καὶ στὴν κοινωνία,
μὲ τὶς ἀξίες τῆς πίστης, τῆς ἀδελ-
φοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης γιὰ τὸν
Θεὸ καὶ τὸν πλησίον».

Πρὸς τί ἡ δημιουργία ἀπὸ τοὺς
Παπικούς, Βατικάνειου Προσκο-
πικοῦ Σώματος.  Τί λείπει ἀπὸ
Χριστιανισμὸ καὶ ἀναγκάστηκαν
νὰ δημιουργήσουν μία βατικά-
νειο κίνηση μὲ βάση τὰ πρότυπα
ἀλλὰ καὶ τὶς ἰδέες τοῦ ἀμφισβη-
τούμενου ἐξωεκκλησιαστικοῦ
Προσκοπισμοῦ;

Δὲν τοὺς ἀρκεῖ ὁ λόγος τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου ποὺ λέγει «εἴ
τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος, ἧς χο-
ρηγεῖ ὁ Θεός• ἵνα ἐν πᾶσι δοξάζη-
ται ὁ Θεὸς διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ
ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων», δη-
λαδὴ ὅτι τὴ δύναμη τούτη τῆς
διακονίας τὴ χορηγεῖ ὁ Θεός.
Ἐξηγεῖ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μὲ
τοῦτα τὰ λόγια, τὸ κάλλος τῆς ἐν
Χριστῷ διακονίας.  Καὶ ὅλα τοῦτα
πρὸς δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Πρὸς τί λοιπὸν τὰ ἐξωκκλησια-
στικὰ προσκοπικὰ παρακελεύ-
σματα;

Κοπιάζουν νὰ ἀποκαλοῦν καθ’
ἡμέραν οἱ Βατικάνειοι τὸν αἱρε-
τικὸ Πάπα «διάδοχο τοῦ Ἀποστό-
λου Πέτρου», ἢ ἀρκοῦνται μὲ
ἀπαράδεκτο τρόπο νὰ τὸν κα-
λοῦν ἁπλὰ «ὁ Πέτρος» καὶ κω-
φεύουν στὶς ρήσεις τοῦ Ἀποστό-
λου Πέτρου;  Ὑπεραρκεῖ ἡ ὑπό-
δειξη τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου
«…ἕκαστος καθὼς ἔλαβε χάρι-
σμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακο-
νοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποι-
κίλης χάριτος Θεοῦ». Τὸ μεγα-
λειῶδες τοῦ λόγου αὐτοῦ τοῦ
Ἀποστόλου ὑποδεικνύει σὲ μᾶς
τὸν «πραγματικὸ δρόμο». 

Εἶναι σχῆμα ὀξύμωρο, ἀπὸ τὴ
μία οἱ Βατικάνειοι νὰ προσφεύ-
γουν σὲ ἐξωχριστιανικὰ σχήματα
γιὰ τὴ διακονία τοῦ πλησίον καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ προσπαθοῦν
ἐναγωνίως νὰ ὁρίσουν τὸν αἱρε-
τικὸ Πάπα ὡς διάδοχο τοῦ Ἀπο-
στόλου Πέτρου.  Παρενθετικὰ θὰ
πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀναφερ-
θεῖ τὸ θράσος μὲ τὸ ὁποῖο  ἡ Vati-
can insider ἀναφέρετο παλαιότε-
ρα γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ διάδοχος
τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, σημει-
ώνοντας  ὅτι πρέπει νὰ ἐξηγηθεῖ
«ποιὸς εἶναι ὁ ἀπόγονος τοῦ Ἀπο-
στόλου Πέτρου, ὁ βιβλικός του
ρόλος καὶ οἱ ὑπηρεσίες του».
Χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ἡ λέξη
«discendente» ποὺ θὰ πεῖ «ἀπόγο-
νος», ἀντὶ τῆς χρησιμοποιούμε-
νης λέξης «successore» ποὺ θὰ
πεῖ «διάδοχος» (il successore dell’
Apostolo Pietro), θεωρώντας μὲ
βάση τὴ βατικάνειο ἐξουσιαστικὴ
ἀγωνία,  ὅτι ἐξυπηρετεῖται καλύ-
τερα τὸ σκοπούμενο.  Φυσικὰ
πρέπει νὰ σημειωθεῖ, Ἀποστολικὴ
Διαδοχὴ  ἐκτός τῆς Μίας  Ἐκκλη-
σίας, τῆς Ὀρθοδόξου δηλαδὴ
Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει.

Ποιὸς ὁ λόγος λοιπόν, νὰ
ἐγκολ πωθοῦν οἱ Παπικοὶ τὸ ἀμφι-
σβητούμενο, μὴ Χριστιανικὸ κα-
τασκεύασμα;  Εἶναι ἐπακόλουθη
ἡ ἀπάντηση, ὅτι μετὰ τὰ τόσα
αἱρετικὰ ὀλισθήματα τοῦ Παπι-
σμοῦ, εἶναι φυσικὸ νὰ  ἕπεται
πλῆθος ποικιλότροπων ὀλισθημά-
των.

Βατικάνειος Προσκοπισμός
«εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος,

ἧς χορηγεῖ ὁ Θεὸς» Ἀπόστολος Πέτρος
Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Σεβ. Γρεβενῶν: Ὅλα ἀνήκουν εἰς τὸν Θεόν.
Ἀπὸ τὸ ὑπερπερίσσευμα τῆς Χάριτός Του

θὰ σκορπίζω τὴν ἀγάπην καὶ τὸ ἔλεός Του πρὸς ὅλους
Συμφώνως πρὸς ρεπορτὰζ τοῦ κ.

Μάκη Ἀδαμοπούλου διὰ τὸ ραδιό-
φωνον τῆς Ἐκκλησίας:

«Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Ἁγίου Ἀχιλλίου Γρεβενῶν τελέσθη-
κε ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη
Γρεβενῶν κ. Δαβὶδ παρουσίᾳ τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου.

Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ πραγματο-
ποιήθηκε στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς
πόλης. Τὸν Μητροπολίτη συνό-
δευαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθι-
μος. Τοὺς ὑποδέχθηκαν ὁ τοποτη-
ρητὴς τῆς Μητρόπολης, Μητροπο-
λίτης Καστορίας κ. Σεραφεὶμ καὶ ὁ
Δήμαρχος τῆς πόλης. Παρέστησαν
οἱ Μητροπολίτες Ἀδριανουπόλεως
κ. Ἀμφιλόχιος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, Σταγῶν
καὶ Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Λήμνου
καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος,
Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος,
Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, Ξάνθης καὶ
Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Δη-
μητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος,
Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Φλωρί-
νης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κ. Θεό-
κλητος, Σιδηροκάστρου κ. Μακά-
ριος, Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.
Παῦλος, Μεσογαίας καὶ Λαυρεω-
τικῆς κ. Νικόλαος, Ἀλεξανδρουπό-
λεως κ. Ἄνθιμος, Νεαπόλεως καὶ
Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Σισα-
νίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος, Λευ-
κάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλος, Φω-
κίδος κ. Θεόκτιστος, Ζακύνθου κ.
Διονύσιος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καὶ Ρεν-
τίνης κ. Ἰωάννης, Νικοπόλεως καὶ
Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Ἱερισ-
σοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου
κ. Θεόκλητος, Μαρωνείας καὶ Κο-
μοτηνῆς κ. Παντελεήμων, Θεσσα-
λιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμόθεος, ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ.
Κλήμης, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ὁ Μητροπολίτης Τριπόλεως
Θεοφύλακτος Ἱεράρχης τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας, οἱ ἐπί-
σκοποι Θεοπόλεως Παντελεήμων
καὶ Ἀμορίου Νικηφόρος, ἐκπρόσω-
ποι τῆς Περιφέρειας, τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων, τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκη-
σης, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,
Τοπικῶν Συλλόγων καὶ Ὀργα-
νισμῶν, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί.

Στὴ συνέχεια μὲ πομπὴ κατευ-
θύνθηκαν στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό,
ὅπου ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης
ἀνέγνωσε τὴν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καὶ τὸ Προεδρικὸ Διάτα -
γμα κι ἀμέσως μετὰ τελέσθηκε ἡ
ἐνθρόνιση.

Ὁ Ἀνδριανουπόλεως
Ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενι-

κοῦ Πατριάρχη μίλησε ὁ Μητροπο-
λίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλό-
χιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ
ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ φρόνημα
τοῦ Μητροπολίτη Γρεβενῶν καὶ
ἐπεσήμανε πὼς "ἀποτελεῖ προνόμιο
μέγα τὸ γεγονὸς ὅτι δικαιωματικῶς
ἀνήκεις στὴν Ἱεραρχία τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ
ἐπαρχία τῶν Γρεβενῶν ἀνήκει στὴν
Μητέρα μαρτυρικὴ Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία ἔδωσε τὸ αἷμα της, γιὰ πολλὲς
ἐπαρχίες, ὥστε νὰ παραμείνουν
ἑλληνικές. Τὶς προστάτευσε κατὰ
τὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα καὶ διαχρο-
νικά. Ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο
τμῆμα τῆς πνευματικῆς καὶ κανο-
νικῆς δικαιοδοσίας της καὶ ἡ σχέση
μας ἐν τέλει μὲ αὐτὴν δὲν εἶναι
ποσῶς ἐθιμοτυπικὴ εἶναι πολλῷ
μᾶλλον εὐχαριστιακή".

Ὁ Καστορίας
Στὴ συνέχεια μίλησε ὁ τοποτηρη-

τής, Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σε-
ραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος
στὸν Μητροπολίτη Γρεβενῶν εἶπε:
"Σᾶς ὑποδεχόμαστε μὲ σεβασμό,
γιατί ὁ Ἐπίσκοπος στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας

διοικητὴς ἢ ὑπάλληλος ποὺ ἐξυπη-
ρετεῖ κάποιες ἀνάγκες θρησκευτι-
κές, οὔτε ἀκόμη ἕνας αἱρετὸς θρη-
σκευτικὸς ἄρχοντας, ἀλλὰ εἶναι ὁ
φορεὺς τοῦ χαρίσματος τῆς ἱερο-
σύνης, τὴν ὁποία χορηγεῖ τὸ πνεῦμα
τὸ Ἅγιο τὴν ὥρα τῆς χειροτονίας".
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴν ἱστορία
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸν
πιστὸ λαὸ τῆς ἐπαρχίας.

Καλωσόρισαν, ἐπίσης, τὸν Μη-
τροπολίτη ὁ Περιφερειάρχης Δυ-
τικῆς Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Κα-
ρυπίδης καὶ ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτρο-
πος τῆς Μητρόπολης Πρωτοπρε-
σβύτερος Εὐστάθιος Στέφος, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸν μακα-
ριστὸ Μητροπολίτη Γρεβενῶν κυρὸ
Σέργιο καὶ στὸ σπουδαῖο ἔργο ποὺ
ἄφησε. Στὴν συνέχεια εὐχαρίστησε
τὸν τοποτηρητὴ καὶ καλωσόρισε τὸ
νέο Μητροπολίτη λέγοντας "καλῶς
ἤλθατε στὸν τόπο μας ποὺ ἀπὸ σή-
μερα εἶναι καὶ δικός σας τόπος".

Ὁ νέος Μητροπολίτης
Ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ.

Δαβὶδ κατὰ τὸν ἐνθρονιστήριο λόγο
του μεταξὺ ἄλλων τόνισε: "Δὲν μοῦ
ἄφησε ἐν ζωῇ ὁ Θεὸς συγγενεῖς,
παρὰ μονάχα τὰ παιδιὰ τῶν
ἀδελφῶν μου καὶ κάποιους καρδια-
κοὺς φίλους. Ἐπιθυμῶ νὰ γίνετε
κατ’ ἀλήθειαν ἡ οἰκογένειά μου, οἱ
συγγενεῖς μου, τὰ παιδιά σας παιδιά
μου. Εἶμαι ἐδῶ καὶ θὰ σᾶς ἀποδείξω
πῶς ἐννοῶ λέξη πρὸς λέξη τὰ παρα-
πάνω. Δὲν ἔχω κανένα μεγαλόπνοο
σχέδιο νὰ σᾶς ἀναγγείλω. Δὲν ἔχω
σχεδιάσει ἢ διορίσει ἐπιτελεῖα,
γραμματεῖς καὶ συμβούλους. Δὲν
ἔχω τίποτε νὰ σᾶς ὑποσχεθῶ καθὼς
δὲν ἔχω τίποτε δικό μου. Ὅλα ἀνή-
κουν στὸ Θεὸ καὶ ἀπὸ τὸ ὑπερπε-
ρίσσευμα τῆς χάριτός Του θὰ σκορ-
πίσω, αὐτὸ τὸ ὑπόσχομαι, ἀφειδώ-
λευτα τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεός Του
πρὸς ὅλους ἀνεξαιρέτως, ἐγὼ ὁ
πρῶτος ἐλεημένος".

Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ
Μητροπολίτης Γρεβενῶν ὑπογράμ-
μισε: "Θέλω νὰ βεβαιώσω τοὺς
ἄρχοντες τοῦ τόπου, πολιτικοὺς καὶ
στρατιωτικούς, ὅτι θὰ βρίσκομαι
κοντά τους σὲ κάθε καλὴ πρωτο-
βουλία γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων
καὶ τοῦ τόπου. Ἡ ἐπαρχία τῶν Γρε-
βενῶν εἶναι ἡ πατρίδα μου καὶ θὰ γί-
νει, ὅταν μὲ καλέσει ὁ Θεός, καὶ ὁ
τάφος μου" καὶ ἀπευθυνόμενος
στὸν κλῆρο τῆς Μητροπόλεως ἐπε-
σήμανε: "Θέλω νὰ διαβεβαιώσω
τοὺς ἱερεῖς γιὰ τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη
μου πρὸς αὐτούς, τοὺς συνεργοὺς
τοῦ Θεοῦ καὶ δικούς μου στὸ ἔργο
τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου. Μαζὶ
ὀφείλουμε νὰ ὀργώσουμε τὶς καρ-
διές μας καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώ-
πων, ὥστε νὰ καρποφορήσει πλού-
σια ἡ σπορὰ τοῦ θείου λόγου. Εἴμα-
στε ταγμένοι συγκυρηναῖοι στοὺς
σταυροὺς τοῦ κόσμου". Κάλεσε
τοὺς νέους νὰ εἶναι κοντὰ στὴν Μη-
τρόπολη λέγοντάς τους: "Παιδιά
μου, σᾶς ἔχω στὴν καρδιά μου. Θέ-
λω νὰ γνωριστοῦμε, νὰ μοιρα-
στοῦμε τὶς χαρὲς καὶ τὶς ἀγωνίες
σας. Θέλω στήριγμα τὸ χαμόγελό
σας καὶ τὴ δύναμή σας νὰ ὀνειρεύε-
σθε ἕνα καλύτερο αὔριο. Τὴν ὁρμὴ
τῆς νεότητας, τὴ φρεσκάδα καὶ τὴν
αἰσιοδοξία σας. Ἔτσι πορεύτηκα καὶ
στὴν ἐνορία μου, στὸν Ἅγιο Ἰωάννη
τὸν Χρυσόστομο τῆς Θεσσαλονί-
κης".

Ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν ἔκα-
νε λόγο, ἐπίσης, γιὰ συνεργασία μὲ
τὶς τοπικὲς ἀρχὲς μὲ σκοπὸ τὸ κοινὸ
καλὸ καὶ εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
καὶ ὅλη τὴν Ἱεραρχία γιὰ τὴν ἐμπι-
στοσύνη στὸ πρόσωπό του».

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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Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὸν ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλεν ἐγκύ-
κλιον πρὸς ὅλας τὰς Ἱερὰς Μη-
τροπόλεις καὶ δι᾽ αὐτῶν εἰς ὅλους
τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, μὲ διευκρινί-
σεις διὰ τὴν συγκέντρωσιν στοι-
χείων ἐκκαθαριστικῶν σημειωμά-
των, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸν
εἰδικὸν φόρον ἀκινήτων (ΕΝ.
Φ.Ι.Α.). Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς
ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἐπὶ τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ.
5571/2559/7.11.2014 Ἐγκυκλίου
Σημειώματος γιὰ τὴν “Συγκέν-
τρωση στοιχείων ἐκκαθαριστικῶν
σημειωμάτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.” διευκρι-
νίζεται ὅτι:

1.Ζητοῦνται τὰ οἰκονομικὰ
στοιχεῖα τοῦ κυρίου καὶ συμπλη-
ρωματικοῦ ΕΝ.Φ.Ι.Α. γιὰ τὴν χρή-
ση 2014 (ὁ κύριος καὶ ὁ συμπλη-
ρωματικὸς φόρος ἀναγράφονται
σὲ στῆλες στὸ ἄνω ἀριστερὸ μέ-
ρος τῆς πρώτης σελίδας τῆς Πρά-
ξεως Διοικητικοῦ Προσδιορισμοῦ
τοῦ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ἔτους 2014).

2. Ζητοῦνται τὰ οἰκονομικὰ
στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ἐκκαθαριστικὰ
σημειώματα – Πράξεις Προσδιο-
ρισμοῦ τοῦ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ὡς ἔχουν
αὐτὴ τὴ στιγμὴ πρὸ τῶν τυχὸν
διορθώσεων τῶν δηλώσεων Ε9,
ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν μετὰ τὴν
15.11.2014, διότι παρίσταται ἀναγ-
καῖο, ὥστε νὰ ὑπάρχει ἄμεση,
ἐνδεικτικὴ εἰκόνα τῆς φορολο-
γικῆς ἐπιβαρύνσεως γιὰ τὸ σύνο-
λο τῶν ἐκκλησιαστικῶν φορέων
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

3. Μετὰ τὴν 15η Νοεμβρίου
2014 θὰ εἶναι διαθέσιμη ἡ δυνα-
τότητα στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΤΑ-
ΧΙS (www.gsis.gr) γιὰ ὑποβολὴ
διορθώσεων στὶς δηλώσεις Ε9
ἀπὸ ὅσους φορεῖς ἔχουν σφάλ-
ματα στὶς δηλώσεις τους. Τὸ
Ἐγκύκλιο Σημείωμα ποὺ ἐστάλη
στὶς 7.11.2014 ἀποβλέπει στὴν
ἄμεση ἐνημέρωση τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου γιὰ τὸν ΕΝ.Φ.Ι.Α. ἔτους 2014
πρὸ τῆς ὑποβολῆς διορθώσεων
στὶς δηλώσεις Ε9 στὸ πλαίσιο δια-
βουλεύσεώς Της μετὰ τοῦ ἁρμο-
δίου Ὑπουργείου, μετὰ δὲ τὶς
διορθώσεις θὰ ζητηθεῖ νεώτερη
ἐνημέρωση μὲ ἑπόμενο Ἐγκύ-
κλιο Σημείωμα.

4. Παρακαλοῦνται τὰ ἐκκλησια-
στικὰ νομικὰ πρόσωπα νὰ μερι-
μνήσουν μέσῳ τῶν λογιστῶν
τους γιὰ τὴν ὑποβολὴ διορθωμέ-
νων δηλώσεων Ε9 μετὰ τὴν
15η.11.2014. Ἰδί ως νὰ προσεχθεῖ:

α) Μήπως ὁ ἐκκλησιαστικὸς
φορέας (Μητρόπολη, Ἐνορία,
Μονὴ κ.λπ.) ἐμφανίζεται στὰ δη-
λωθέντα στοιχεῖα δικαιούχου
Α.Φ.Μ. ὅτι εἶναι κερδοσκοπικὸς
φορέας καὶ ὄχι μὴ κερδοσκο-
πικὸς φορέας (εἰδ᾽ ἄλλως θὰ χρει-
ασθεῖ διόρθωση μὲ ἐπὶ τόπου ἐπί-
σκεψη στὴν ἁρμόδια Δ.Ο.Υ.).

β) Ἐὰν ἔχουν ὑποβληθεῖ δηλώ-
σεις Ε9.

γ)Ἐὰν ἔχουν δηλωθεῖ ὀρθῶς οἱ
ἀπαλλασσόμενοι καὶ ἰδιοχρησιμο-
ποιούμενοι χῶροι τῆς ἰδιοκτησίας
τους, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται
γιὰ τὸ ἀμιγῶς λατρευτικὸ ἔργο
τους (Ναοὶ Ἐνοριῶν, Ναοὶ Ἱερῶν
Μονῶν – Ἡσυχαστηρίων, Ναοὶ Ἱ.
Προσκυνημάτων, Ναοὶ Ἐκκλησια-
στικῶν Ἱδρυμάτων), τὸ γενικότε-
ρο θρησκευτικὸ ἔργο τους (ἕδρα
ὑπηρεσιῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
Ἐπισκοπικὴ κατοικία, χῶροι κατη-
χήσεως – διδασκαλίας, αἴθουσες
– γραφεῖα ἐξυπηρετήσεων τῶν
Ναῶν), καὶ τὸ κοινωφελὲς ἔργο
τους (γηροκομεῖα, ὀρφανοτρο-
φεῖα, ξενῶνες ἀπόρων, χῶροι πα-
ρασκευῆς γευμάτων – συσσιτίων,
χῶροι ἀποθηκῶν, χῶροι ἑτέρων
φιλανθρωπικῶν, πολιτιστικῶν καὶ
μορφωτικῶν δράσεων).

δ) Ἐὰν ἔχουν δηλωθεῖ ὀρθῶς
οἱ ὑπαγόμενοι στὸν ΕΝ.Φ.Ι.Α.
χῶροι (ἐμβαδόν, ἀριθμὸς προσό-
ψεων κ.λπ.).

Ὅθεν παρακαλοῦμε νὰ δοθεῖ
μέγιστη προσοχὴ κατὰ τὴν διαδι-
κασία διορθωτικῶν δηλώσεων,
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐὰν προκύψει μεί-
ωση ἢ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸν
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ἡ φορολογικὴ ἀρχὴ θὰ
ζητήσει καὶ σχετικὰ ἀποδεικτικὰ
στοιχεῖα γιὰ τοὺς λόγους ἀπαλ-
λαγῆς ἢ μειώσεως τοῦ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
(π.χ. πρακτικὰ Ἐκκλησιαστικῶν ἢ
Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων γιὰ
τὴν χρήση τῶν χώρων, Κανονι-
σμοὺς Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμά-
των, τυχὸν οἰκοδομικὲς ἄδειες ἢ
δηλώσεις πολεοδομικῆς τακτο-
ποιήσεως).

Παραμένει ὅμως στὸ ἀκέραιο ἡ
τεθεῖσα διά τοῦ προειρημένου
Ἐγκυκλίου Σημειώματος προθε-
σμία τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, 13
Νοεμβρίου 2014, γιὰ τὴν ἄμεση
ἐνημέρωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
περὶ τῶν ποσῶν ΕΝ.Φ.Ι.Α. ἤτοι πρὸ
τῆς διαδικασίας διορθώσεων στὶς
δηλώσεις Ε9.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης»

L

Ὁ  Ἅ γ ι ο ς  Ἰ ά κ ω β ο ς
ὁ  Π έ ρ σ η ς

Τὴν 27ην Νοεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἰακώ-
βου τοῦ Πέρσου.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγίου
Ὄρους.

L

Ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς
καὶ ἡ Ὀρθόδοξος ἀλήθεια

Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, 
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν - Δρος Θεολογίας

Τὸ σύνολο τῶν ὑλικῶν καὶ
πνευματικῶν φαινομένων, ἀλλὰ
καὶ τῶν ἐπιτευγμάτων, τὰ ὁποῖα
χαρακτηρίζουν ἕνα ἔθνος συνι-
στοῦν τὸν πολιτισμό του. Ὅλοι οἱ
πολιτισμοὶ κέντρο εἶχαν καὶ
ἔχουν τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Πλάτων
στὸν «Θεαίτητο» λέγει: «Πάντων
χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον
εἶναι, τῶν μὲν ὄντων ὥς ἐστι, τῶν
δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἐστιν» (J.
Burnet, Clarendon Press, Oxford
1967, 152a2-3).

Ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς
ἀρχίζει μὲ τὸ «cogito ergo sum»,
σκέπτομαι ἄρα ὑπάρχω, τοῦ
Ντεκὰρτ (17ος αἰ.). Στὸ θεμέλιο
αὐτὸ στηρίχθηκε, δυστυχῶς, ὁ
εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός. Ὁ
ἐμπαθὴς ἄνθρωπος θεωρήθηκε
ὁ δημιουργὸς καὶ δοτήρας ὅλων
τῶν ἀξιῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ
πολιτισμὸς ἀναπτύσσεται πάνω
στὴ βάση τῶν ἀνθρωπίνων
ἐμπαθῶν ἀφηρημένων ἐν νοιῶν
καὶ τῆς ἀσύδοτης ἀπὸ κάθε ἄπο-
ψη τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης.
Ἔτσι καταλήγει ὁ σημερινὸς ἄν -
θρωπος τοῦ πολιτισμοῦ αὐτοῦ
στὸ νιτσεϊκὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ
Θεὸς «ἀπέθανε» καὶ πλέον θὰ
μείνει γιὰ πάντα «νεκρὸς» (Νίτσε,
«Τάδε ἔφη Ζαρατούστρα», Παγ-
κόσμια Λογοτεχνία 1989, σελ.
25).

Ὅσοι δέχονται τὸν Θεό, Τὸν
ἀποδέχονται ὡς μία νοητικὴ σύλ-
ληψη τῆς «αἰτίας», ἀπὸ τὴν ὁποία
δημιουργήθηκε ὁ κόσμος, κατο-
χυρωμένη ἔστω μὲ ἀποδεικτικὴ
ἐπιχειρηματολογία, παραμένει,
ὅμως, τελείως ἄσχετος μὲ τὴν
ἱστορικὴ καὶ ὑπαρκτικὴ πορεία
τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔτσι, ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ
Κίρκεγκαρτ μὲ τὸν ὑπαρξισμὸ καὶ
τὸν περσοναλισμό, ἡ κοινωνιολο-
γία τοῦ Μὰρξ καὶ ἡ ἄθεη ὀντολο-
γία τοῦ Νίτσε ἔγιναν τὰ θεμέλια
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξη, ὅμως, Ἐκκλησία
καὶ θεολογία διαφωνεῖ ριζικὰ καὶ
διαχωρίζεται ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ τύ-
που τὸν πολιτισμό.

Δυστυχῶς, ἡ Ἀναγέννηση, ὁ
Νατουραλισμός, ὁ Ρομαντισμός,
ὁ Θε τικισμός, ὁ Ἀγνωστικισμὸς
καὶ κυρίως ὁ Ὀρθολογισμὸς ἐπέ-
τυχαν νὰ ἐξοβελίσουν τὸν Δημι-
ουργὸ Τριαδικὸ Θεὸ ἀπὸ τὴν ὅλη
ζωή τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ θέ-
σουν ὡς κέντρο τοῦ ἀθέου
αὐτοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ τὸ
ἀνθρώπινο «ἐγώ».

Ὡστόσο, αὐτὸς ὁ οὑμανιστι -
κὸς πολιτισμὸς καταλήγει στὸν
μηδενισμό, ὡς ἱστορικὴ πιστοποί-

ηση τοῦ κενοῦ χώρου, τῆς ἀπου-
σίας δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ.

Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, οἱ ὕψι-
στες ἀξίες καὶ ἀλήθειες ἀπαξιώ-
νονται. Λείπει πλέον ὁ σκοπός.
Ἀπουσιάζει ἡ ἀπάντηση στὸ «για-
τί». Ὁ μηδενισμὸς γίνεται συνέ-
πεια τῆς ἀξιολογικῆς ἑρμηνείας
τοῦ «εἶναι».

Ὁ Χάϊντεγκερ, ἂν καὶ δὲν προ-
τείνει λύσεις στὸ δράμα αὐτὸ
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ,
ἐντούτοις ὁμιλεῖ περὶ τοῦ ἀδιε-
ξόδου τοῦ μηδενισμοῦ.

Καὶ ἐνῶ ἔτσι διαγράφεται καὶ
παρουσιάζεται ὁ εὐρωπαϊκὸς
οὑμανιστικὸς πολιτισμός, ὁ θε-
ανθρώπινος πολιτισμός, τὸν
ὁποῖον ὑποδεικνύει ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καὶ θεολογία, κέντρο
του ἔχει τὸ «ὁ Θεὸς ἐφανερώθη
ἐν σαρκὶ» (Α΄ Τίμ. 3, 16). Ὁ Θεὸς
ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀνυψώση
τὸν πεπτωκότα ἄν θρωπο καὶ νὰ
τὸν ὁδηγήση στὴν κατὰ χάρη θέ-
ωσή του. Αὐτὴ ἡ αἰώνια ἀλήθεια
εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ θε-
ανθρώπινου πολιτισμοῦ.

Στὸν πολιτισμὸ αὐτὸ δὲν ἐπι-
κρατεῖ ὁ ἰδεαλισμὸς (θεοκρατία)
οὔτε ὁ ὑλισμὸς (ἀνθρωποκρα-
τία), ἀλλὰ τὸ «συναμφότερον».
Ἐδῶ ἐπικρατεῖ ἡ ἁρμονικὴ ἕνω-
ση καὶ πορεία τοῦ ἀνθρώπου καὶ
τοῦ Δημιουργοῦ του Θεοῦ
«ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέ-
τως, ἀχωρίστως» (Ὅρος Δ΄ Οἰκ.
Συνόδου).

Ὁ Δημιουργὸς Θεὸς ἔπλασε
τὸν ἄνθρωπο γιὰ μεγάλη καὶ
αἰώνια πορεία καὶ ὁ ἄνθρωπος
φρόντισε νὰ «ξαναπλάσει» τὸν
ἄνθρωπο γιὰ μικρὴ καὶ πρόσκαι-
ρη πορεία. Στὴν θέση τοῦ μεγα-
λείου, ποὺ τοῦ ἐδόθη, ἔβαλε τὴν
ἀθλιότητα καὶ στὴν θέση τοῦ
ἀπολύτου ἔβαλε τὴν σχετικότη-
τα.

Ἀπὸ τὸ ὕψος ποὺ βρισκόταν
ἔπεσε στὴν ἄβυσσο, τὴν ὁποία
γέννησε ἡ τρομαγμένη ἀπὸ τὴν
πτώση ψυχή του.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Εὐρώπη,
ἂν θέλει νὰ ἐπανεύρει τὸν ἑαυ-
τόν της καὶ τὸν ἀληθινὸ πολιτι-
σμό της, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναζη-
τήσει καὶ πάλι τὸ ἄκτιστο φῶς
τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Λόγου
στὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν κτίση,
ὅπως τὸ βίωσαν οἱ Μαθητές Του
στὸ Ὄρος Θαβώρ. Τότε ὁ πολιτι-
σμός της θὰ μεταβληθεῖ ἀπὸ
ἀπάνθρωπος πολιτισμὸς σὲ Θε-
ανθρώπινο πολιτισμό.

ΠΗΓΗ: Ἐφημερίς «Πελοπόννη-
σος» τῶν Πατρῶν (2/11/2014).

Ἀποσυνδέει τὴν ἐπαναλειτουργίαν
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης

ἀπό τὴν ἀνέγερσιν Τεμένους εἰς τάς Ἀθήνας
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

κ. Βαρθολομαῖος, εἰς συνέντευ-
ξίν του εἰς Αὐστριακὴν ἐφημερί-
δα ἀποσυνδέει τὴν ἐπαναλει-
τουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Χάλκης (θεωρεῖ μεγάλην ἀδι-
κίαν τὸ κλείσιμόν της) τὴν ἀνέ-
γερσιν τοῦ Τεμένους εἰς τὰς
Ἀθήνας. Πλέον συγκεκριμένως:

«Ἀπαντώντας σὲ σχετικὴ ἐρώ-
τηση γιὰ τὴ σύνδεση, ἀπὸ μέ-
ρους τῆς Ἀγκύρας, μίας ἐπανα-
λειτουργίας τῆς Σχολῆς μὲ τὴν
ἀνέγερση τεμένους στὴν Ἀθήνα,
ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀπορρίπτει
ὡς μὴ σκόπιμη μία τέτοια «συν -
αλλαγή», τονίζοντας ὅτι ἀνθρώ-
πινα δικαιώματα καὶ θρησκευτικὴ
ἐλευθερία δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτε-
λέσουν ἀντικείμενα συναλλαγῆς.

Συμπληρώνει δέ ὅτι ἡ ἐπανα-
λειτουργία τῆς Σχολῆς δὲν ἔχει
τίποτε νὰ κάνει μὲ τὸ ἑλληνικὸ
κράτος, καθὼς πρόκειται γιὰ
τούρκους πολίτες, ποὺ ζητοῦν τὸ
ἄνοιγμά της καὶ ποὺ δὲν ἔχουν
τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς ἐνέργειες καὶ
ἀποφάσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβέρ-
νησης, τὶς ὁποῖες ἡ ἴδια λαμβάνει
ἀνεξάρτητα ἀπὸ αὐτούς.

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος βρέθηκε
γιὰ ἕξι ἡμέρες στὴν Αὐστρία, μὲ

τὴν εὐκαιρία καὶ τῶν ἐκδηλώσε-
ων γιὰ τὰ 50 χρόνια τοῦ Ἱδρύμα-
τος «Πρὸ Ὀριέντε» γιὰ τὸν
Οἰκουμενικὸ Διάλογο, στὶς
ὁποῖες ἦταν ἐπίτιμος προσκεκλη-
μένος.

Στὴ συνέντευξή του, ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης, ἐκφράζον-
τας, ὅπως λέει, τὸ μεγάλο συναί-
σθημα εὐθύνης ποὺ ἔχει ὡς προ-
καθήμενος τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς
στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀλλὰ καὶ τὸν
μεγάλο πόνο γιὰ τοὺς διωγμούς
τους στὸ Ἰράκ, στὴ Συρία καὶ σὲ
ἄλλες ἑστίες διένεξης ἀνὰ τὸν
κόσμο, τονίζει τὴν ἀνάγκη νὰ γί-
νει κάθε τί δυνατὸ, γιὰ νὰ ὑπο-
στηριχθοῦν καὶ νὰ προστατευ-
τοῦν αὐτοὶ ἀπὸ διώξεις, ἐκτοπι-
σμοὺς καὶ δολοφονίες.

Κατὰ τὴν ἄποψή του, εἶναι
πολὺ σημαντικὸ οἱ ἐκεῖ Χριστια-
νοὶ νὰ παραμείνουν καὶ νὰ συνε-
χίσουν νὰ ζοῦν στὶς πατρίδες
τους καὶ στὶς γενέτειρές τους,
καὶ συγχρόνως θὰ πρέπει νὰ ἀνα-
γνωρίζονται ὡς ἰσότιμοι πολίτες
καὶ νὰ μὴ θεωροῦνται πολίτες
δεύτερης κατηγορίας, ἐνῶ θὰ
πρέπει νὰ ὑπάρξει ἐντονότερη
καὶ σαφέστερη ὑποστήριξή τους
πολιτικά, ἠθικὰ καὶ ὑλικά».

Φέτος ἔκλεισαν εἴκοσι τρία χρό-
νια ἀπό τήν ἐκδημία πρός τόν Κύ-
ριο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος
Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσαλίκη, ἡγουμέ-
νου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ
Εὐβοίας, μιᾶς σύγχρονης ὁσιακῆς
μορφῆς τοῦ Ὀρθοδόξου μοναχι-
σμοῦ. Ὁ μακαριστός Γέροντας π.
Ἰάκωβος ἐκοιμήθη ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου τό 1991. Γεννήθηκε τό 1920
στό Λιβίσι τῆς Μάκρης τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. Σέ ἡλικία δύο
ἐτῶν κατά τήν Μικρασιατική κα-
ταστροφή ἦλθε ὡς πρόσφυγας
στήν Ἑλλάδα καί ἐγκαταστάθηκε
σέ χωριό τῆς Βορείου Εὐβοίας. Τό
1952 πῆγε στήν Ἱ. Μονή τοῦ Ὁσίου
Δαβίδ, ὅπου παρέμεινε ἐπί 39 συ-
ναπτά ἔτη μέχρι τήν κοίμησή του·,
ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς ἔγινε τό
1975. Ὁ π. Ἰάκωβος Τσαλίκης ἦταν
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, μέ βαθειά
ταπείνωση, παιδική ἁπλότητα,
ἀσκητικός, ἄνθρωπος τῆς προ-
σευχῆς, τῆς λειτουργικῆς ζωῆς καί
τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν σπουδαῖος
πνευματικός μέ πολύ ἀγάπη πρός
τόν συνάνθρωπο καί πολύ ἐλεή-
μων.

Θά παρουσιάσουμε ἕνα μικρό
ἀπόσπασμα ἀπό τά νεανικά χρό-
νια τοῦ π. Ἰακώβου, ὅπως αὐτό
ἔχει καταγραφῆ στό βιβλίο «Ἕνας
ἅγιος Γέροντας, ὁ μακαριστός π.
Ἰάκωβος», πού ἐκδόθηκε ἀπό
τούς πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Ὁσίου Δαβίδ:

«...Δυὸ χρονῶν λοιπὸν παιδάκι,
ἀφηγεῖτο ὁ Γέροντας, μὲ σκέπασε
μὲ τὸ φουστάνι της ἡ μητέρα μου
καὶ μαζὶ μὲ τὴ γιαγιά μου καὶ τὶς
θεῖες μου μπήκαμε στὸ πλοῖο γιὰ
τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ὁ πατέρας μου
ἔμεινε αἰχμάλωτος στοὺς Τούρ-
κους. Ὅταν κατεβήκαμε στὸ λι-
μάνι τοῦ Πειραιᾶ, παρόλη τὴ νη-
πιακή μου ἡλικία, θυμᾶμαι ὅτι
ἀκούσαμε γιὰ πρώτη φορά στὴ
ζωή μας κάποιον νὰ βλαστημάει
τὰ θεῖα. Τότε ἡ γιαγιά μου εἶπε:
Ποῦ ἤρθαμε ἐδῶ; Καλύτερα νὰ
γυρίσουμε πίσω νὰ μᾶς σκοτώ-
σουν οἱ Τοῦρκοι παρὰ νὰ ἀκοῦμε
τέτοια λόγια. Στὴ Μικρὰ Ἀσία δὲν
ξέραμε τέτοια ἁμαρτία».

*  *  *
Ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ μετέφεραν

τοὺς πρόσφυγες σὲ διάφορα ση-
μεῖα τῆς ἑλληνικῆς γῆς. Ἡ οἰκογέ-
νεια τοῦ Γέροντα μαζὶ μὲ ἄλλες
προσφυγικὲς οἰκογένειες ἔζησε
γιὰ δυὸ χρόνια σὲ μιὰ ἀποθήκη
στὸ χωριὸ Ἅγιος Γεώργιος
Ἄμφισσας. Γιὰ τὸν πατέρα τους
δὲν εἶχαν καμιὰ εἴδηση αὐτὰ τὰ
δύο χρόνια. Τὸ ἴδιο, βέβαια, κι
ἐκεῖνος. Δὲν ἤξερε ἂν ἡ οἰκογέ-
νειά του ζεῖ καὶ ποῦ βρίσκεται.
Ὅμως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔφερε
τὸν πατέρα του στὸ χωριὸ ποὺ
ζοῦσε ἡ οἰκογένειά του, ὅπου καὶ
ἔπιασε δουλειὰ σὲ κάποια οἰκοδο-
μή σπιτιοῦ, διότι ἦταν κτίστης στὸ
ἐπάγγελμα...

*  *  *
«...Ἀπὸ ἐξομολόγηση δὲν ξέρα-

με», λέει ὁ Γέροντας, «ἀλλὰ ὅταν

ἦταν νὰ κοινωνήσουμε, μετὰ ἀπὸ
αὐστηρὴ νηστεία, φιλούσαμε τὸ
χέρι τῶν γονιῶν μας καὶ τῶν γε-
ρόντων καὶ κοινωνούσαμε. Ἡ
ἐγκράτεια στὸ θέμα τοῦ φαγητοῦ
ἀπὸ τὴ μητέρα μου ἦταν θαυμα-
στή. Μὲ ἑκατὸ δράμια λάδι περ-
νούσαμε ὅλη τὴν ἑβδομάδα. Ὄχι
ὅτι δὲν εἴχαμε τὸν τρόπο, γιατί καὶ
κτήματα εἴχαμε κι ὁ πατέρας μου
τεχνίτης, χτίστης ἦταν, καὶ τὰ
ἔσοδα τῆς οἰκογενείας θὰ μπο-
ροῦσαν ἀρκετὰ πλούσια ζωή νὰ δι-
καιολογήσουν. Ἀλλά ἡ μητέρα
μου εἶχε ἀνεπτυγμένη στὸ ἔπακρο
τὴ θεϊκὴ ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης
καὶ τὸ χέρι της ἦταν πάντα
ἀνοιχτὸ στοὺς πάσχοντες καὶ
τοὺς φτωχούς, ποὺ ἐκεῖνα τὰ χρό-
νια ἀφθονοῦσαν. Τοὺς βοηθοῦσε
καὶ μὲ τρόφιμα καὶ μὲ ροῦχα. Ἡ
ἐλεήμων ψυχὴ της ἔφθανε σὲ ση-
μεῖο νὰ δίνει καὶ τ' ἀπαραίτητα
ἀκόμη ροῦχα μας, ὥστε νὰ γυρί-
ζουμε ἐγώ καὶ ὁ πατέρας μου ἀπὸ
τὴ δουλειὰ — τὸν βοηθοῦσα,
καθὼς μεγάλωσα, στὶς οἰκοδο-
μικὲς ἐργασίες — καὶ νὰ μὴ ὑπάρ-
χει ἐσώρουχο ν' ἀλλάξουμε, διότι
τὰ εἶχε δώσει ὅλα ἡ μητέρα μου
καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ φορέσου-
με μόνο καθαρὸ παντελόνι καὶ τί-
ποτα ἀπὸ μέσα. Ἀλλά ἡ χάρη τοῦ
Θεοῦ ἦταν τόσο πλούσια, μᾶς ζέ-
σταινε καὶ μᾶς χαροποιοῦσε καὶ
ὅλα ἦταν εἰρηνικὰ στὸ σπιτικό
μας».

*  *  *
Μέσα σ' αὐτὸ τὸ ἁγιασμένο πε-

ριβάλλον ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἄρχισε
νὰ φωτίζει καὶ νὰ καθοδηγεῖ τὸ Γέ-
ροντα. «Συνήθιζα», ἔλεγε ὁ Γέ-
ροντας, «νὰ πηγαίνω στὶς κηδεῖες
καὶ τακτικὰ στὸ νεκροταφεῖο τοῦ
χωρίου μας, χωρὶς βέβαια αὐτὸ νὰ
σημαίνει ὅτι εἶχα κάποια μελαγχο-
λία ἤ ἄλλη ψυχικὴ διαταραχή. Πή-
γαινα καὶ φιλοσοφοῦσα τὸ μάταιο
καὶ προσ ωρινό τῆς ζωῆς, καὶ ἡ
μνήμη τοῦ θανάτου ἄρχισε νὰ
βιώνεται στὴν ψυχή μου».

Φωτισμένος ὁ Γέροντας ἀπὸ τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ βρῆκε καθαρὸ
δοχεῖο τὴν ἁγνὴ ψυχή του, ἄρχισε
νὰ σκέπτεται ν' ἀφιερωθεῖ στὸ
Θεὸ καὶ νὰ γίνει ἀσκητής, ὅταν με-
γαλώσει».

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ 
Γέροντος Ἀρχιμ. Ἰακώβου Τσαλίκη

Ο ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ

Ἡ προοδευτικὴ διανόησις μὲ τὸ ψεῦδος καὶ τὴν παραπληροφόρησιν
ἐπιδιώκει τὴν ἀτιμωρησίαν καὶ ἐξάπλωσιν τοῦ προσηλυτισμοῦ

ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΠΠΑΣ, ΔΟΚΤΩΡ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πειραιῶς ἐδόθησαν τὴν 10ην Νοεμ-
βρίου, τὰ πορίσματα τῆς Ἱερατικῆς
Συνάξεως, ἡ ὁποία ἔγινε τὴν 6ην
Νοεμβρίου. Συμφώνως πρὸς τὴν
ἀνακοίνωσιν:

«Τήν Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στίς 5
τό ἀπόγευμα μετά τήν τέλεση τοῦ
Ἑσπερινοῦ πραγματοποιήθηκε
ἱερατική σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ν. Φαλήρου μέ
εἰσηγητές τόν κ. Γ. Κρίππα, Δρ Συν-
ταγματικοῦ Δικαίου καί τόν Σεβ.
Ποιμενάρχη μας κ. Σεραφείμ μέ θέ-
ματα τήν νομική ἔννοια τοῦ Προσ -
ηλυτισμοῦ καί τίς προεκτάσεις τοῦ
λεγομένου Ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου
καθώς καί βιοηθικά θέματα καί τήν
ποιμαντική ἀντιμετώπισή τους. Τέ-
λος ἐπικολούθησε δεῖπνο, στό
ὁποῖο παρεκάθησαν ὅλοι οἱ σύνε-
δροι.

Ὁ κ. Κρίππας στὴν ὁμιλία του ἐπι-
κεντρώθηκε στὴν ἔννοια τοῦ προσ -
ηλυτισμοῦ στὴ δικαιϊκὴ μορφή της
καὶ στὸ σχετικὸ εὐρωπαϊκὸ νομικὸ
πλαίσιο, ἐνῶ πραγματοποίησε καὶ
μία προσέγγιση στὸ νέο ψηφισμέ-
νο «ἀντιρατσιστικὸ» νόμο καὶ τὶς
συνέπειες, ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει στὴν
ποιμαντικὴ διακονία.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας στὴν ὁμιλία του ἀναφέρ-
θηκε στὰ βιοηθικὰ θέματα καὶ προ-
βλήματα στὴν ποιμαντικὴ διακονία
καὶ δράση πραγματοποιώντας
ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὶς νέες τεχνο-
λογίες καὶ ἐπιτεύγματα καὶ στὴ
σχέση τους μὲ τὴν Ὀρθόδοξη ἀν -
θρωπολογία,   τὴν  Ὀρθόδοξη  δο -
 γματικὴ καὶ ποιμαντικὴ δράση. Τὰ
βασικὰ πορίσματα ἀπὸ τὴν Σύν αξη
τῶν Ἱερέων καὶ τὶς εἰσηγήσεις τῶν
ὁμιλητῶν εἶναι τὰ ἑξῆς»:

Δρ Κρίππας Γεώργιος:
«Προσηλυτισμός»

Προσηλυτισμὸς εἶναι ἡ διείσδυ-
ση στὴν θρησκευτικὴ συνείδηση
τρίτου ἀτόμου μὲ σκοπὸ τὴ δια-
βολὴ της μέσῳ διαφόρων μεθόδων
καὶ μεθοδεύσεων, ὅπως ἐνδεικτικὰ
ἀπειλῶν, ὑποσχέσεων καὶ ἄλλων
ἀνάλογων τρόπων. Ἡ πλέον ἴσως
ὕπουλη καὶ ἀνήθικη μέθοδος εἶναι

αὐτὴ τῆς ὁμοιοπαθητικῆς, ὅπου
συνυπάρχει ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ
πόνου τῶν ἀνθρώπων. 

Πρόκειται γιὰ ἀξιόποινη πράξη,
ἀπαγορεύεται Συνταγματικὰ καὶ τι-
μωρεῖται ποινικῶς (Ἄρθρα 13 & 14
Συντάγματος, Νόμος 1363/38). Τι-
μωρεῖται ὡς τετελεσμένο ἔγκλημα
ἤδη ἀπὸ τὸ στάδιο τῆς ἀπόπειρας.
Πρόκειται γιὰ ἔγκλημα σκοποῦ καὶ
ἑπομένως τιμωρεῖται εἴτε ὁ σκοπὸς
ἐπιτευχθεῖ εἴτε ὄχι.

Ἡ λεγομένη προοδευτικὴ δια-
νόηση σήμερα τάσσεται κατὰ τῆς
τιμωρίας τοῦ προσηλυτισμοῦ. Εἴτε
προσπαθεῖ νὰ τὴν καταργήσει εἴτε
προσπαθεῖ νὰ ἄρει τὴν διάταξη περὶ
αὐτεπάγγελτης δίωξης ἐπιδιώκον-
τας τὴν ἀτιμωρησία.

1ο Λέγουν ὅτι σὲ κανένα ἄλλο
κράτος πλὴν τῆς Ἑλλάδος δὲν τι-
μωρεῖται ὁ προσηλυτισμός, τὸ
ὁποῖο εἶναι ψευδὲς καθὼς στὸ δί-
καιο τόσο τῆς Ἀμερικῆς ὅσο καὶ
πολλῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν συν -
αντᾶ κανεὶς ἀνάλογες διατάξεις
περὶ προσηλυτισμοῦ. 

2ο Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ διάταξη
εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὰ Ἀνθρώπινα
Δικαιώματα καὶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει
καταδικασθεῖ γι’ αὐτό. Παρ’ ὅλα
αὐτὰ ἀποκρύπτουν ὅτι σήμερα
ὑπάρχουν δύο ἀποφάσεις – κατα-
πέλτες τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δικαστη-
ρίων, ποὺ συνηγοροῦν στὸ ὅτι ἡ
διάταξη περὶ προσηλυτισμοῦ εἶναι
σύμφωνη μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμ-
βαση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3ο Λέγουν ἐπίσης ὅτι ἡ διάταξη
ἔχει τὶς ρίζες της στὴν μὴ δημο-
κρατικὴ κυβέρνηση τοῦ Ἰωάννου
Μεταξᾶ. Ὅμως πέραν αὐτῆς καὶ
πολλὲς ἄλλες διατάξεις ὅπως λ.χ. ὁ
Ἀστικὸς Κώδικας, ὁ σημαντικότε-
ρος ἴσως νόμος κάθε κράτους, ἔχει
ψηφισθεῖ κατὰ τὴν ἴδια περίοδο καὶ
ἰσχύει σήμερα χωρὶς κανεὶς νὰ
ἰσχυρίζεται ὅτι πρέπει νὰ καταργη-
θεῖ καθὼς ψηφίστηκε  ἀπὸ μὴ δη-
μοκρατικὴ κυβέρνηση.

Συνοψίζοντας, ἡ προοδευτικὴ
διανόηση ἐπιδιώκει τὴν ἀτιμωρησία
καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ προσηλυτι-
σμοῦ χρησιμοποιώντας τὸ ψεῦδος,
τὴν ἀπάτη καὶ τὴν ἀνακρίβεια/πα-
ραπληροφόρηση.

Σεβ. Μητροπολίτης
Πειραιῶς καὶ Φαλήρου

κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1. Ἐγκεφαλικός θάνατος-

Μεταμοσχεύσεις
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν

μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ τόν λεγόμενο
ἐγκεφαλικό θάνατο ὡς ὁριστικό
τέλος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,
διότι ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή δέν ἑδρά-
ζεται μόνο ἐπί τοῦ ἐγκεφάλου ἀλλά
εὑρίσκεται σέ ὅλο τό ἀνθρώπινο
σῶμα καί ὄργανά του «πανταχόθεν
καί οὐδαμοῦ» καί συνεπῶς ἐφ᾽
ὅσον διατηρεῖται ἡ καρδιοανα-
πνευστική λειτουργία δέν δυνάμε-
θα νά ὁμιλοῦμε περί χωρισμοῦ
ψυχῆς ἐκ τοῦ σώματος δηλ. περί
τοῦ λεγομένου «φυσικοῦ θανά-
του». Ἄμεση συνέπεια τοῦ ἀνωτέ-
ρω γεγονότος εἶναι ἡ ἀδυναμία λή-
ψεως ὀργάνων τοῦ σώματος ἀπό
ἕνα ἀνθρώπινο ὄν, στό ὁποῖο ὑφί-
σταται ἡ καρδιοαναπνευστική λει-
τουργία, διότι αὐτό ἰσοδυναμεῖ μέ
τήν διάπραξη φόνου. Οἱ ἀνανήψεις
θεωρουμένων ἐγκεφαλικῶς νε -
κρῶν, πού καταγράφονται στήν
παγκόσμια εἰδησεογραφία καί ἡ
νάρκωση πού ἀπαιτεῖται τοῦ θεω-
ρουμένου ἐγκεφαλικῶς νεκροῦ γιά
τήν βιαία ἀπόσπαση τῶν ζωτικῶν
ὀργάνων του καί τήν μή ἀπεγνω-
σμένη ἀντίδρασή του ἀποδει-
κνύουν τά ἀνωτέρω.

2. Εὐθανασία
Ἀποτελεῖ ὄχι μία πράξη ἐλέους

ἀλλά μία ἀπαράδεκτη πράξη ἀρνή-
σεως τοῦ δώρου τῆς ζωῆς ἔστω καί
ἄν αὐτό συνάπτεται μέ τήν δοκιμα-
σία. Πνευματικά ἔχει αἰώνια σημα-
σία ὡς ἄρνησι τῆς ἄρσεως τοῦ
σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.

3. Ὑποβοηθουμένη
ἀναπαραγωγή-Ἐξωσωματική
γονιμοποίησις-Παρενθέτου

μητρότης
Ἡ διαδικασία πού ἀπαιτεῖ στίς

ἀνωτέρω περιπτώσεις τήν γονι-
μοποίηση περισσοτέρων τοῦ ἑνός
ὠαρίων, τήν ἐμφύτευση ἑνός καί
τήν καταστροφή τῶν ὑπολοίπων

ἀποτελεῖ κατά συρροήν ἄμβλωση,
διότι κατά τήν Ὀρθόδοξο ἀνθρω-
πολογία ὁ ἄνθρωπος ὑφίσταται ἐξ
ἄκρας συλλήψεως δημιουργου-
μένης τῆς ψυχῆς του ὑπό τοῦ Πα-
ναγίου Θεοῦ ἅμα τῇ ἑνώσει τοῦ
θήλεος καί τοῦ ἄρρενος κυττά-
ρου.
4. Θεραπευτική εὐγονική

Στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποί-
ησης καί τῆς κυριαρχίας τῶν
ἀγορῶν ἡ ἀπειλή τῆς εὐγονικῆς
φαίνεται νά ἐπιστρέφει ὡς ἰδιωτι-
κή καί δῆθεν ἐλεύθερη ἐπιλογή
τοῦ κάθε πολίτη νά γνωρίζει ἤ νά
τροποποιεῖ κατά βούληση τήν ἰδιω-
τική του ταυτότητα καί νά προκα-
θορίζει τό μέλλον τῶν παιδιῶν του.
Ἀντιλαμβανόμεθα τήν τραγικότη-
τα καί τά ἠθικά προβλήματα ἀλλά
καί τόν ρατσισμό πού ἐγκυμονεῖ ἡ
ἐφαρμογή τέτοιων ἰδιωτικῶν βιο-
πολιτικῶν. Ὅταν υἱοθετεῖ κανείς
μιά ἀποκλειστικά γονιδιοκεντρική
καί ντετερμινιστική ἐξήγηση τῶν
βιολογικῶν φαινομένων τότε ἔχει
τήν τάση «νά λύνει» τά ὅποια προ-
βλήματα μέσῳ τῆς ἐξάλειψής
τους. Εἶναι πολύ σαφής καί τραγι-
κή συν άμα ἡ εὔστοχη παρατήρηση
τοῦ διεθνοῦς φήμης μοριακοῦ βιο-
λόγου Φ. Καπάτου «Ξαφνικά ἡ ἀπό-
σταση ἀνάμεσα στά ἐργαστήρια,
τά ἐργοστάσια, τίς κλινικές τῶν
νοσοκομείων καί τίς γεωργικές
καλλιέργειες ἄρχισε νά περιορίζε-
ται».

5. Ἀλλαγή φύλου
Εἶναι τραγική καί ἀπαράδεκτη

καί ψευδεπίγραφος μιά τέτοια δια-
δικασία, διότι ἀλλάσουν μόνο τά
δευτερογενῆ χαρακτηριστικά τοῦ
φύλου μέ τήν χειρουργική ἤ τήν
ὁρμονολογική ἐπέμβαση καί ἀσφα -
λῶς ὄχι τά πρωτογενῆ χαρακτηρι-
στικά τοῦ φύλου καί συνεπῶς ὁ
ἄνθρωπος οὐσιαστικά εὐτελίζεται
μέ μία ἐπίπλαστη καί ψευδεπίγρα-
φη «ἀλλαγή». Συνεπῶς εἶναι ἀπα-
ράδεκτη μιά ἱερολόγηση τέτοιας
διαδικασίας. Ἀντιθέτως ἡ χειρουρ-
γική ἀποκατάσταση τοῦ πολύ σπα-
νίου φαινομένου τοῦ ἑρμαφροδιτι-
σμοῦ δέν ἀντίκειται στήν ὀρθόδο-
ξη ἀνθρωπολογία».

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ 28ΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Ο ΣΕΒ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος προστάτης τοῦ Ἔθνους μας 

(κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου), τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων
• ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαί-
ας καὶ Λαυρεωτικῆς εἰς μήνυμά του
διά τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, συνδυάζει
τὴν ἐπέτειον μὲ τὸν ἑορτασμὸν τῆς
Ἁγίας Σκέπης καί τὴν ἐπέτειον τοῦ
ΟΧΙ καὶ τονίζει τὴν «προσφορὰν»
τῆς Παναγίας εἰς τὸ ἀγωνιζόμενον
Ἔθνος, τὴν προστασίαν τὴν ὁποίαν
παρέχει εἰς αὐτό, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῶν Ἑλλήνων. Τὸ
μήνυμά του ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

«Ἡ ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου,
ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς ἑορτὴ τῆς
Ἁγίας Σκέπης, εἶναι στὴν οὐσία μιὰ
μετάθεση τῆς ἑορτῆς, ἡ ὁποία
τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας τὴν
1η Ὀκτωρίου, στὴν 28η Ὀκτωβρίου.
Ὅλες οἱ ἄλλες μὴ ἑλληνόφωνες
Ἐκκλησίες τιμοῦν τὴν ἑορτὴ τῆς
Ἁγίας Σκέπης τὴν 1η Ὀκτωβρίου.

Ἐπειδὴ ὅμως συνδυάζεται τὸ γε-
γονὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940,
ποὺ ἐσχάτως πέρασε μέσα ἀπὸ τὸν
ὀργανισμὸ τῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία μὲ
μαρτυρίες ἁγίων καὶ ἁπλῶν ἀνθρώ-
πων θεώρησε πὼς αὐτὴ ἡ νέα σελί-
δα τῆς ἱστορικῆς δόξης τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ εἶχε σὰν βάση της τὴν πα-
ρέμβαση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ζήτησε ἀπὸ τὸν τότε Με-
γάλο Ὑμνογράφο μοναχὸ Γεράσιμο
Μικραγιαννανίτη, μία σχετικὴ προ-
σαρμογὴ τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἁγίας
Σκέπης καὶ τὸ 1953 μετέθεσε τὸν
ἑορτασμὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀπὸ τὴν 1η
Ὀκτωβρίου στὴν 28η Ὀκτωβρίου,
συνδυάζοντας ἔτσι τὴν ἐθνικὴ μὲ
αὐτὴν τὴν μεγάλη θεομητορική
ἑορτὴ.

Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἀναφέρεται στὰ
χρόνια τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ διὰ
Χριστὸν Σαλοῦ καὶ τοῦ μαθητοῦ του
Ἐπιφανίου. Αὐτοὶ μία μέρα εὑρί-
σκοντο στὴν Κωνσταντινούπολη
προσευχόμενοι στὸν ναὸ τῆς Πανα-
γίας τῶν Βλαχερνῶν καὶ μὲ τὰ πεν-
τακάθαρα μάτια τῆς ἁγίας ψυχῆς
τους εἶδαν ἕνα ὅραμα.

Αὐτὸ τὸ ὅραμα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία,
ὄχι τόσο ὡς γεγονὸς τῆς ζωῆς τῶν
δύο ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὡς ἀλήθεια
ποὺ σφραγίζει τὴν ζωὴ τοῦ κάθε χρι-
στιανοῦ καὶ ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Εἶδαν τὴν Παναγία νὰ ὑπερίπτα-
ται κατὰ κάποιον τρόπο πάνω ἀπὸ
τὴν Κωνσταντινούπολη, νὰ προσ -
εύχεται στὸν Υἱό της καὶ Θεό καὶ
ἀφοῦ ἔσκυψε, ἔβγαλε τὸ ὠμόφορό
της, τὸ σάλι ποὺ ἔφερε στοὺς
ὤμους της, καὶ μὲ αὐτὸ ἐκάλυψε
ὁλόκληρη τὴν πόλη. Αὐτὸ τὸ ὅραμα
ἡ Ἐκκλησία τὸ ἀντιλαμβάνεται ὡς
μιὰ φανέρωση καὶ ἀποκάλυψη τῆς
θεϊκῆς σοφίας, ὅπως αὐτὴ παρου-
σιάζεται μέσα στὴ ζωή της καὶ συν-
δέεται μὲ τὸ πανάγιο πρόσωπο τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ σκέπη μας,
σκέπη δὲ τῆς Θεοτόκου γιὰ τὴν
Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸν καθένα μας
σημαίνει τέσσερα πράγματα. Τὸ
πρῶτο εἶναι αὐτὸ ποὺ δικαιολογεῖ

τὴν μεταφορὰ τῆς ἑορτῆς ἀπὸ τὴν
1η Ὀκτωβρίου στὴν 28η Ὀκτωβρί-
ου.

Εἶναι τὸ σκέπασμα, ἡ προστασία
ἀπὸ τὶς θλίψεις, ἀπὸ τοὺς κινδύ-
νους, ἀπὸ τὶς
ἀσθένειες, ἀπὸ τὶς
ἀνάγκες. Εἶναι
αὐτὴ ἡ προστασία
ποὺ ζητοῦμε, γιὰ
νὰ ἀνταπεξέλθου-
με στὶς δυσκολίες
μας, νὰ ξεφύγου-
με τὴν ἀποπνι-
κτικὴ ἀτμόσφαιρα
τῆς καθημερινῆς
ζωῆς του ὁ καθέ-
νας μας.

Ἔχουμε πολλὰ
νὰ ἀντιπαλέψου-
με: ἐμπόδια ποὺ
μᾶς προκύπτουν
ἐκεῖ ποὺ δὲν τὰ
περιμένουμε, προ-
βλήματα ποὺ ση-
μαδεύουν τὴν βιολογικὴ πορεία μας
σὲ αὐτὸν τὸ κόσμο, θέματα τὰ ὁποῖα
δυσκολεύουν τὸ ἐπάγγελμά μας,
τὴν καθημερινότητά μας, τὶς σχέ-
σεις μας μὲ τοὺς συνανθρώπους
μας, τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωσή μας. Καὶ
τότε προστρέχουμε στὸ πρόσωπο
τῆς Παναγίας.

Ὄχι γιατί ἔτσι μᾶς ἔμαθαν νὰ κά-
νουμε, ἀλλὰ διότι ἔτσι μᾶς δίδαξε ἡ
ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας νὰ κάνου-
με: «Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί,
κατῃσχυμένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύε-
ται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε», ψάλ-
λουμε.

Δὲν ὑπάρχει αἴτημα τὸ ὁποῖο κα-
τατίθεται ἐν ταπεινώσει στὸ πρόσω-
πο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πα-
ραμένει ἀναπάντητο.

Εἶναι συνείδηση τοῦ ἔθνους μας,
ἔτσι οἰκονόμησε ὁ Πανάγαθος Θε-
ός, μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου,
ἐκεῖ ποὺ ἡ λογικὴ καὶ ἡ αἴσθηση μᾶς
ἔλεγε πὼς θὰ συντριβοῦμε καὶ θὰ
καταστραφοῦμε, νὰ ζήσουμε τὸ
θαῦμα τῆς ἐλευθερίας μας.

Ἐμεῖς λοιπὸν τὸ ἀποδίδουμε
αὐτὸ στὴν προστασία, στὴ σκέπη
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὸ
ἔθνος μας, ὄχι ἐθνικιστικὰ ξεχωρί-
ζοντάς το ἀπὸ τὰ ἄλλα μὲ μιὰ νοο-
τροπία ἄδικης εὔνοιας τοῦ Θεοῦ,
ἀλλὰ ὁμολογώντας ὅτι τὸ Ὀρθόδο-
ξο ἔθνος μας, ποτισμένο ἀπὸ τὸ
αἷμα τῶν μαρτύρων, ἐμπνευσμένο
ἀπὸ τὶς προσευχὲς τῶν ἁγίων, βα-
πτισμένο μέσα στὴν παράδοση καὶ
τὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας
ἀνέπεμψε αὐτὴν τὴν προσευχὴ καὶ
τὴν δέηση ἐκείνη τὴ δύσκολη
στιγμὴ καὶ ἡ Παναγία διὰ τοῦ Υἱοῦ
της ἀπήντησε. Αὐτὴ εἶναι ἡ μία
ἔννοια τῆς σκέπης.

Ἡ δεύτερη ἀναφέρεται στὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη· εἶναι ἡ νεφέλη, ποὺ
συνόδευε καὶ σκέπαζε τοὺς Ἑβραί-
ους καθὼς ἐπορεύοντο στὴν ἔρημο
καὶ ποὺ συνδέεται μὲ τὸ πρόσωπο
τῆς Θεοτόκου. Αὐτὸ τὸ ἱερό κάλυμ-
μα προσφέρει θαλπωρή στὴ ζωὴ τοῦ
κάθε χριστιανοῦ.

Μᾶς λένε οἱ ἐπιστήμονες ὅτι κατὰ

τὶς ἀνέφελες νύκτες τοῦ χειμώνα,
τὸ κρύο εἶναι πιὸ τσουχτερό. Ὅταν
ὅμως ὑπάρχει ἕνα σύννεφο, δημι-
ουργεῖται τὸ φαινόμενο τοῦ θερμο-
κηπίου καὶ κατὰ κάποιο τρόπο δια-

τηρεῖται μιὰ ζεστα-
σιά, μιὰ θαλπωρή.

Λειτουργεῖ ὅλος
ὁ κόσμος σὰν ἕνα
θερμοκήπιο, τὸ
ὁποῖο εὐνοεῖ τὴν
ἄνθιση τῶν λου-
λουδιῶν, τὴν καρ-
ποφορία τῶν ὀπω-
ροφόρων δέν-
δρων κ.ο.κ.

Ἔτσι ἡ παρου-
σία τῆς Θεοτόκου
σ᾿ αὐτὸν τὸν κό-
σμο, καθὼς ἀκόμη
βρίσκεται καὶ κυ-
κλοφορεῖ ἀνάμεσά
μας, προσφέρει
αὐτὴ τὴ γλύκα,
αὐτὴ τὴ ζεστασιὰ

ποὺ τὴ χρειαζόμαστε τόσο πολὺ ὁ
καθένας μας, μέσα στὸν χειμώνα
τῆς προσωπικῆς μας ἱστορίας.

Πνευματικὴ ζωὴ χωρὶς χαρὰ οὔτε
ἀντέχεται οὔτε ὑπάρχει. Καὶ ἡ πηγὴ
τῆς χαρᾶς, τῆς θαλπωρῆς, τῆς ἐλπί-
δας, αὐτὴ ποὺ μᾶς δίνει τόνωση
στὸν δύσκολο ἀγώνα μας καὶ θάρ-
ρος στὶς ἀπογοητεύσεις μας εἶναι
τὸ πρόσωπο, ὅπως προανέφερα, τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ σκέπη, τὸ κάλυμμα, δὲν προσ -
φέρει μόνο ζεστασιὰ, ἀλλὰ κάνει καὶ
κάτι παραπάνω· ἀποκρύπτει τὴν γύ-
μνωσή μας. Καὶ ἡ Παναγία, ὡς σκέ-
πη μας, ἀποκρύπτει τὴν πτωτικὴ γυ-
μνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους
καὶ σὰν τὸ φύλλο τῆς συκῆς στὸν
παράδεισο σκεπάζει μὲ ἕνα ὡραι-
ότατο ἔνδυμα τὸ ἁμαρτωλὸ σῶμα
καὶ τὸ παρουσιάζει μὲ ἕνα πρόσωπο
τέτοιο, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ σταθεῖ
ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ὀφείλεται
στὴν ἁγιότητά της.

Γἰ αὐτὸ καὶ τὴν ὀνομάζουμε Παν -
 αγία, Ὑπεραγία Θεοτόκο. Τὸ πρό-
σωπο τῆς Θετόκου ἀποτελεῖ ἕνα
πρότυπο ὑπέρτατης ἁγιότητος καὶ
στὸ ἐπίπεδο τῆς ἠθικῆς καὶ στὸ ἐπί-
πεδο τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν.

Τὸ τρίτο λοιπὸν στοιχεῖο ποὺ ἔχει
ἡ ἔννοια τῆς σκέπης τῆς Θεοτόκου,
εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ἔνδυμα ποὺ κα-
λύπτει τὴ γυμνότητα μετὰ ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία καὶ τὴν πτώση τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσης. Ἕνα ἔνδυμα ποὺ κα-
θιστᾶ τὴν ἀνθρώπινη φύση ἱκανὴ νὰ
σταθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἕνα ἔνδυ-
μα ποὺ τὴν ὀμορφαίνει.

Ὑπάρχει καὶ μία τελευταία σημα-
σία τῆς θεομητορικῆς σκέπης. Ὁ
ρόλος ποὺ παίζει στὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας τὸ πρόσωπο τῆς Θεοτό-
κου εἶναι ἴδιος μὲ τὸν ρόλο ποὺ
ἔπαιξε ὁ γνόφος τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ
Μωϋσῆς πλησίαζε νὰ ἀντικρύσει
τὸν Θεό πάνω στὸ ὄρος Σινᾶ.

Τὸ πρῶτο ποὺ ἔκανε ὁ Μωϋσῆς
ἦταν νὰ καλύψει τὸ πρόσωπό του.
Καὶ τὸ δεύτερο ἦταν ὅτι βρέθηκε
μέσα σὲ ἕνα γνόφο, φωτεινὸ μὲν
ἀλλὰ μέσα σὲ ἕνα νέφος, σὰν ὀμί-

χλη, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ δεῖ, ἀλλὰ
μποροῦσε νὰ ἀκούσει· ποὺ μπο-
ροῦσε νὰ πάρει μηνύματα χωρὶς νὰ
ἔχει ἄμεσες ἐμπειρίες τῶν αἰσθήσε-
ων. Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Θεοτόκος.

Μᾶς κρύβει λίγο τὸ πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ. Ὄχι βέβαια γιὰ νὰ μᾶς ἐμπο-
δίσει νὰ τὸν γνωρίσουμε, ἀλλὰ γιὰ
νὰ μὴ καταστρέψουμε τὴν εἰκόνα
Του μέσα μας μὲ τὴν παρρησία μας.

Ὅπως παρηγοριά μας εἶναι ὅτι ὁ
Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, ἐπίσης παρη-
γοριὰ εἶναι ὅτι ἡ Θεοτόκος, ἄνθρω-
πος οὖσα, ἔφθασε τόσο ψηλά καὶ
τόσο κοντὰ πρὸς τὶς ἰδιότητες τοῦ
Θεοῦ, γιὰ νὰ μπορέσει κι ἐμᾶς νὰ
μᾶς ἀνεβάσει στὸ δικό της ἐπίπεδο,
μὲ τὸ παράδειγμά της, κυρίως ὅμως
μὲ τὴ χάρι καὶ τὶς μεσιτεῖες της.

Ὁ κάθε χριστιανός, ὁ κάθε πι-
στός, γι᾿ αὐτὸ εἶναι μέλος τῆς
Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ζή-
σει κάτι ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς θεο-
πτίας τοῦ Μωϋσέως, κάτι ἀπὸ τὴ χά-
ρι τῆς κεχαριτωμένης Θεοτόκου καὶ
ἔτσι διὰ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ νὰ μετέχει
στὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι αὐτὴ
ποὺ συγκεντρώνει τὶς προσ ευχές
μας, ποὺ μᾶς δίνει τὴν αἴσθηση τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ ὄχι τὴν παρρησία τῆς
γνωριμίας μας μαζί Του.

Τί φωτισμένα ποὺ τὰ ἔχει οἰκονο-
μήσει ὁ Θεὸς τὰ πράγματα, γιὰ νὰ
διατηροῦμε κι ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι
τὴν ταπείνωση καὶ μέσα στὴν ταπει-
νωμένη καρδιά μας, τὴν προσ -
ευχομένη, τὴν σκεπαζομένη ἀπὸ
τὴν χάρι τῆς Θεοτόκου νὰ μπο-
ροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε, νὰ ὑπο-
ψιασθοῦμε τὸ πρόσωπό Του!

Τέσσερις μεγάλες εὐλογίες συν-
δέουν τὴν σκέπη τῆς Θεοτόκου μὲ
τὴν ζωή μας ὡς Ἐκκλησίας. Τὸ
πρῶτο εἶναι ἡ προστασία καὶ ἡ παρ-
ρησία τῶν προσευχῶν της. Τὸ δεύ-
τερο εἶναι ἡ θαλπωρή καὶ ἡ ζεστασιὰ
τῆς παρουσίας της.

Τὸ τρίτο εἶναι ἡ συγκάλυψη τῆς
γυμνότητος, ποὺ ἔφερε ἡ πτώση καὶ
ἁμαρτία, καὶ τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ ἁγιό-
τητά της. Καὶ τὸ τέταρτο ἡ χάρις, ἡ
ὁποία καλύπτει, κατὰ κάποιον τρό-
πο, προστατεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ
τὴν καυστικὴ σχέση του μὲ τὸν Θεό.

Μιὰ σχέση ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν κά-
ψει καὶ νὰ τὸν καταστρέψει, ὅταν
δὲν κυριαρχεῖται ἀπὸ ταπείνωση,
θεῖο φόβο καὶ συστολή, ἀλλὰ διεκ-
δικεῖται μὲ ἐγωισμὸ καὶ ὑπερηφά-
νεια.

Τέτοια μέρα λοιπὸν δοξάζουμε
τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἐλευθερία μας. Θυ-
μούμεθα τὴν ἱστορία, τὸ παρελθόν
μας. Ταυτόχρονα ὅμως Τὸν δοξά-
ζουμε καὶ γιὰ τὴν μεγάλη περιουσία
ποὺ μᾶς ἔχει δώσει· τὸ πρόσωπο τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἂς προσευχηθοῦμε θερμὰ νὰ
μᾶς συνοδεύει ἡ σκέπη της καθ ̓ὅλη
τὴν ἔρημο αὐτῆς τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ
μποροῦμε μέσα ἀπὸ τὸ ἅγιο πρόσω-
πό της κι ἐμεῖς νὰ ἀντικρύζουμε τὸ
πρόσωπο τοῦ Κυρίου σ᾿ αὐτὴν μὲν
τὴν ζωὴ «ὡς δἰ  ἐσόπτρου ἐν αἰνίγ-
ματι», κατὰ δὲ τὴν αἰώνια συνάντη-
ση μαζί Του στὴ βασιλεία Του «πρό-
σωπον πρὸς πρόσωπον». Ἀμήν”».
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μενικῆς Συνόδου. Μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπον θὰ ἀποκατασταθῆ ἡ μυ-
στηριακὴ Βαπτισμάτικη ἑνότης
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς
τὴν ὁποίαν ἄλλοι κληρικοὶ καὶ Μη-
τροπολῖται ἐπανεντάσσουν εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν Προτεστάντας, Παπι-
κοὺς καὶ ἄλλους πρώην αἱρετι-
κοὺς διά τοῦ Χρίσματος καὶ ἄλλοι
τοὺς ἐντάσσουν εἰς τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν, διά τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ
Χρίσματος. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
ὀφείλει ἐπίσης νὰ διακηρύξη ὅτι οἱ
Προτεστάνται, οἱ Παπικοὶ κλπ., οἱ
ὁποῖοι ἐνετάχθησαν διά χρίσμα-
τος εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἔγιναν
κληρικοὶ δὲν ἔχουν Ἱερωσύνην καὶ
τὰ μυστήρια, τὰ ὁποῖα τελοῦν εἶναι
ἄκυρα. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι
καὶ μὲ τὸ Χρῖσμα δύναται κάποιος
αἱρετικὸς νὰ ἐνταχθῆ εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν. Ἐπικαλοῦνται, διά
νὰ τεκμηριώσουν τὰς ἀπόψεις των
Οἰκουμενικάς Συνόδους. Ἡ παρά-
δοσις τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν
δὲν ἀκολουθοῦν οἱ «νεωτερισταὶ»
θεολόγοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, ὁρίζει ὅτι οἱ αἱρετικοὶ
θὰ ἐντάσσωνται εἰς τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν, ὕστερα ἀπὸ κατήχησιν, μὲ τὰ
μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ
τοῦ Χρίσματος. Αἱ περισσότεραι
Ἱεραὶ Μοναὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς
καὶ ὅλαι σχεδὸν αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀκολου-
θοῦν τὴν παράδοσιν. Ὁ ἱδρυτὴς
τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου
Ἑνώσεως (ΠΟΕ) καὶ τοῦ «Ο.Τ.»
μακαριστὸς Γέρων - Ἀρχιμανδρί-
της Χαράλαμπος Βασιλόπουλος
εἰς τὸ ἐκδοτικὸν ἔργον του διά
τὸν Ἅγιον Κυπριανὸν καὶ τὴν
Ἁγίαν Ἰουστίνην περιγράφει (σελὶς
24η) τὴν διένεξιν τοῦ Ἁγίου Κυ-
πριανοῦ μὲ τὸν Πάπαν Στέφανον.
Ὡς γράφει: «Ὁ Πάπας ὑπεστήρι-

ζεν ὅτι τὸ Βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν
καὶ σχισματικῶν εἶναι ἔγκυρο. Οἱ
Ἐπίσκοποι ὅμως τῆς Ἀνατολῆς
ὑπεστήριζαν ὅτι ὅλοι οἱ αἱρετικοὶ
καὶ σχισματικοὶ πρέπει νὰ ξαναβα-
πτίζωνται. Ὁ Κυπριανὸς συμφω-
νοῦσε μὲ τὴν γνώμη, ὄχι τοῦ Πά-
πα, ἀλλὰ τῶν Ἀνατολικῶν. Ὁ Πά-
πας ἤθελε νὰ ἀφορίση τὸν Κυπρια-
νό. (Δὲν εἶχεν ἀνακηρυχθῆ Ἅγιος
- Ἦτο Ἐπίσκοπος). Τότε ὁ Κυ-
πριανὸς συνεκάλεσε τρεῖς τοπικὲς
Συνόδους στὴν Καρχηδόνα. Τὴν
πρώτη τὸ 255, τὴν δευτέρα τὸ 258
καὶ τὴν τρίτη, πάλι τὸ ἴδιο ἔτος, τὸ
258 (Δηλαδὴ ἀρκετοὺς αἰῶνας
πρὸ τοῦ Σχίσματος). Ἡ κάθε μία
τοπικὴ Σύνοδος εἶχε ἀντιστοίχως
30, 70 καὶ 87 ἐπισκόπους. Ἡ τρίτη
ἔβγαλε καὶ κανόνα, ποὺ ὁρίζει ὅτι
ὅλοι οἱ βαπτισμένοι ἀπὸ αἱρετι-
κοὺς πρέπει νὰ ξαναβαπτίζωνται.
Διότι τὸ Βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν
εἶναι ἄκυρο. Αὐτὸ φυσικὰ ἦτο
ἀντίθετο, ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ὑπεστή-
ριζε ὁ Πάπας. Ἀλλὰ ὁ Κυπριανὸς
κύτταξε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὄχι τί
θὰ πῆ ὁ Πάπας. Δὲν τὸν ἀνεγνώρι-
ζε, βλέπετε, ἀπὸ τότε ἀλάθητο τὸν
Πάπα οὔτε ὡς Παγκόσμιο Ἐπίσκο-
πο. Τὸν ἐλέγχει μάλιστα διά «τὸ
σκληρὸ πεῖσμα τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν
Στεφάνου»».

Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνας ἀκόμη
λόγος, διά τὴν βάπτισιν τῶν πλα-
νεμένων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι
εἰσέρχονται εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν:
Ὡς αἱρετικοὶ εἶναι νοσοῦντες
(κατὰ τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας), οἱ ὁποῖοι δυσκόλως θερα-
πεύονται, διότι δὲν ἔχουν φω-
τισμὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ
εἶναι ξένοι πρὸς τοὺς Ἁγίους Πα-
τέρας, οἱ ὁποῖοι, ὡς σημειώνει ὁ
πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνός,
γεννοῦν ἁγίους Πατέρας εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν. 

Γ.Ζ.

Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος, ἡ «ράτσα» τῶν ὁμοφυλοφίλων
καὶ ἡ βλασφημία ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας

διά τοῦ τύπου, μέσῳ τοῦ διαδι-
κτύου ἤ μέ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο
ἤ τρόπο, ὑποκινεῖ, προκαλεῖ, διεγεί-
ρει ἤ προτρέπει σέ πράξεις ἤ ἐνέρ-
γειες πού μποροῦν νά προκαλέ-
σουν διακρίσεις, μῖσος ἤ βία κατά
προσώπου ἤ ὁμάδας προσώπων
πού προσδιορίζονται μέ βάση τή
φυλή, τό χρῶμα, τή θρησκεία, τίς
γενεολογικές καταβολές, τήν ἐθνι-
κή ἤ ἐθνοτική καταγωγή, τό σε-
ξουαλικό προσανατολισμό, τήν
ταυτότητα φύλου ἤ τήν ἀναπηρία
κατά τρόπο πού ἐκθέτει σέ κίνδυνο
τή δημόσια τάξη ἤ ἐνέχει ἀπειλή
γιά τή ζωή, τήν ἐλευθερία ἤ τή σω-
ματική ἀκεραιότητα τῶν ὡς ἄνω
προσώπων, τιμωρεῖται μέ φυλάκιση
τριῶν (3) μηνῶν ἕως τριῶν(3) ἐτῶν
καί μέ χρηματική ποινή πέντε ἕως
εἴκοσι χιλιάδων (5.000-20.000)
εὐρώ»!

Διαβάζοντας αὐτά, παρατηροῦμε
ὅτι ἀκόμη καί ὁ τίτλος τοῦ 1ου
ἄρθρου πάσχει νομικά καί λογικά:
Ἐξισώνει τό μῖσος μέ τή  βία,  πρα -
γματικότητες ἐντελῶς διαφορετι-
κές, ἀφοῦ τό μῖσος εἶναι ἐσωτερική
κατάσταση καί κίνηση τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ἡ βία εἶναι
ἐκδήλωση καί τέλεση ἀξιοποίνου
πράξεως! Τί, ἆραγε, ἐπιδιώκει ὁ νο-
μοθέτης μέ αὐτήν τήν διατύπωση;
Μετατρέπει τούς δικαστές σέ
Πνευματικούς-Ἐξομολόγους, γιά
νά ἐρευνοῦν τίς ἀνθρώπινες ψυχές
ἤ μέ τήν ἐξίσωση αὐτή ἐπιδιώκεται
ἡ ταύτιση ἀξιοποίνου πράξεως μέ
τήν κατασυκοφάντηση κάποιου ὅτι
τάχα μέ τά λόγια του παρακίνησε
κάποιον ἄλλον νά νοιώση μῖσος;

Τί εἴδους ἀκρίβεια νομικῆς δια-
τυπώσεως εἶναι αὐτή, ἄν σκοπός
της εἶναι πράγματι ὁ «ἡσύχιος
βίος» τῶν πολιτῶν καί ὄχι ἡ πρό-
κληση τεχνητῆς ἀναταραχῆς, γιά
νά μεθοδευθῆ ἡ κατάργηση τοῦ
Εὐαγγελίου;

Δέν εἶναι προφανές ὅτι μέ τόν
νόμο αὐτόν ἀνοίγονται οἱ «ἀσκοί
τοῦ Αἰόλου», γιά νά γίνη ἡ Χώρα
μας ἕνας τόπος πού θά κυριαρχῆ ὁ
χαφιεδισμός καί οἱ ἐκβιασμοί, ἐφ’
ὅσον ὁ καθένας πού θά ἔχη ὁποι-
αδήποτε ἀντιδικία μέ κάποιον
ἄλλον ἤ οἰκονομικές διαφορές, δο-
σοληψίες καί ποικίλες ἐκκρεμότη-
τες, θά μπορῆ κάλλιστα –ὅταν δέν
ἔχη δίκιο στίς διεκδικήσεις του– νά
μεταθέτη τή διαμάχη του σέ ἄλλο
πεδίο, ἐπικαλούμενος ὅτι ὁ ἀντίδι-
κός του τοῦ ἔθιξε τόν «προσδιορι-
σμό του»(!), πού προστατεύεται
ἀπό τόν νόμο;

Ἀλλά, πέραν τοῦ τίτλου, καί αὐτό
καθ’ ἑαυτό τό περιεχόμενο τοῦ

ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι ντροπή καί
προσβολή, ὅταν προσδιορίζει τήν
προ σω πικότητα μιᾶς ὁμάδος ἀν -
θρώπων, μόνο καί μόνο ἀπό τόν σε-
ξουαλικό της προσανατολισμό, τόν
ὁποῖον, μάλιστα, ἀποκαλεῖ «ρά-
τσα»!

Μέ τούς ἀνθρώπους αὐτούς,
πού ἐπιλέγουν ἕνα τέτοιον προσα -
να το λισμό καυχώμενοι καί ὄχι προ-
βληματιζόμενοι ἤ ἀγωνιζόμενοι νά
τόν ἀλλάξουν, μᾶς χωρίζει τόση
ἀπόσταση, ὅση χωρίζει τήν Ἀλήθεια
ἀπό τό ψέμα, ἀφοῦ τήν ἐν προκει-
μένῳ Ἀλήθεια τήν ἔχουμε ἀποκε-
καλυμμένη ἀπό τόν Θεό μας καί
δέν εἶναι ἀντικείμενο συζητήσεως
καί, μάλιστα, ἐλαφρᾶς, ὅπως συνή-
θως γίνεται, γιατί πρόκειται γιά θέ-
μα ὑπαρξιακό καί δέν πρέπει νά
ἀντιμετωπίζεται, ὅπως ἀντιμετωπί-
ζουν οἱ “μαθητοπατέρες” δάσκαλοι
τούς “σκράπες” μαθητές τους πού
μαθησιακά καταποντίζονται, γιά νά
τούς γίνουν ἀρεστοί, παριστάνον-
τας τούς προοδευτικούς δασκά-
λους μέ τή βα θειά κατανόηση!
Ὡστόσο, δέν μποροῦμε νά μή ἐπι-
 σημάνουμε τήν προσβολή πού γί-
νεται στούς ἀνθρώπους αὐτούς
ἀπό τήν Πολιτεία, μέ τό νά τούς
συρρικνώνη τήν προσωπικότητα
ἀποκλειστικά στόν «σεξουαλικό
τους προσανατολισμό», ἀφοῦ ἀπό
αὐτόν καί μόνον τούς προσδιορίζει
καί, κατόπιν, ἀφοῦ τούς συρρικνώ-
σει, τούς θέτει τήν ἐπιτάφια πλάκα,
ἀποκαλῶντας τους …ἄλλη ράτσα,
κοροϊδεύοντάς τους ὅτι τούς προ-
στατεύει ἀπό τούς κακούς!

Πάντως, ὅλο αὐτό τό πρᾶγμα
ἔχει καί τήν θετική του πλευρά. Δί-
νει μιά ἀπέραντη δυνατότητα
στούς πιστούς νά καταγγέλλουν
ὅλους ἐκείνους πού εἰρωνεύονται
ἤ καί ἀμφισβητοῦν τήν Ὀρθόδοξη
Πίστη μέσα στίς μαθητικές καί φοι-
τητικές αἴθουσες, στά ραδιοτηλεο-
πτικά Μέσα, στήν Ἔντυπη δημο-
σιογραφία, στά σχολικά ἐγχειρίδια
πού υἱοθετοῦν ὑποθετικές καί ἀνα-
πόδεικτες θεωρίες (Ἐξελίξεως καί
Big Bang), οἱ ὁποῖες ἀντιτίθενται
εὐθέως καί προσβάλλουν τήν Ἁγία
Γραφή, ὅπως, ἐπίσης,  τούς πολυ-
ποίκιλους ὑβριστές τῶν τριόδων,
πού βλασφημοῦν καθημερινά καί
ἀκατάσχετα κατά τοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Παναγίας μας, στή χορεία τῶν
ὁποίων συγκαταλέγονται οὐκ ὀλί-
γοι πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ὁ μα-
καρίτης Κωνσταντῖνος Καρα-
μανλῆς, ξεπερνοῦν σέ καθημερινή
βλαστήμια, ἀκόμη καί τούς «καρα-
γωγεῖς» τῆς παλαιᾶς Ἀθήνας!
Ἐκτός ἄν ἡ βλασφημία κατά τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως δέν θίγει πιά
καμμιά ἀνθρώπινη …ράτσα!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀπάντησις εἰς τὰς προκλητικὰς
δηλώσεις τοῦ Πάπα περὶ «ἀσθενείας»

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

ξου, καί βλασφημία τοῦ μόνον ἐν
αὐτῇ ἐνοικοῦντος Ἁγίου Πνεύμα-
τος, τό ὁποῖο εἶναι ἀδύνατον νά
ἐνοικεῖ στήν αἱρετική παρασυνα-
γωγή τοῦ παπισμοῦ, ὅπου ἰδιαιτέ-
ρως ὑποτιμᾶται καί περιφρονεῖται
μέ τήν αἵρεση τοῦ Filioque.

Μελετώντας τήν παραπάνω δή-
λωση τοῦ «πάπα» Φραγκίσκου δέν
νιώσαμε ἀπολύτως καμμία ἔκπλη-
ξη γιά τήν ἑωσφορική αὐτή διακή-
ρυξη καί τήν ἀμετανοησία τοῦ
αἱρεσιάρχου τῆς Ρώμης! Διακη-
ρύσσει κι αὐτός, ὅπως καί οἱ προ-
κάτοχοί του, τήν ἐκκλησιολογική
συνείδηση τῆς αἱρετικῆς θρησκευ-
τικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Παπι-
σμοῦ. Ἐμμένει κι αὐτός, στερεά
καί ἀταλάντευτα, στίς ἑωσφορικές
καί ἀντορθόδοξες παπικές διδα-
σκαλίες! Εἶναι εἰλικρινής καί συνε-
πής στήν Βατικάνειο Ἐκκλησιολο-
γία. Σύμφωνα μέ τόν ἔγκριτο δη-
μοσιογράφο κ. Γεώργιο Παπαθα-
νασόπουλο, ὁ «πάπας» ἔστειλε
ὑβριστικό μήνυμα πρός τό Φανάρι,
πού ἑτοιμάζεται νά τόν ὑποδεχθεῖ
στίς 29/30 τρέχοντος μηνός.

Σχετικά μέ τά λεγόμενα τοῦ
«πάπα» Φραγκίσκου περί ἑνότητος
μέ τόν Ἐπίσκοπο, θά πρέπει νά το-
νισθεῖ ὅτι ὁ παπισμός ἀπορρίπτει
τήν ἰσότητα τῶν Ἐπισκόπων, ἐπει-
δή προβάλλει τήν αἱρετική διδα-
σκαλία γιά τό πρωτεῖο τοῦ «πάπα»
Ρώμης, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὡς ἡ
ὑπέρτατη διοικητική ἐξουσία
σ’ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Ὁ παπι-
σμός δέχεται ὡς κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας τόν «πάπα». Ἔτσι, ἐξη-
γεῖται καί ἡ φράση «Ἱεραρχική
Ἁγία Μητέρα Ἐκκλησία».

Ἀντιθέτως, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -
κλησία ἔχει ὡς κεφαλή τόν Χριστό
καί διακρίνεται στήν ποιμαίνουσα
ἱεραρχία, τόν κλῆρο, καί τό λογικό
ποίμνιο, τόν λαό. Ἡ ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας ἔχει τήν ἀρχή της
στούς ἁγίους Ἀποστόλους κατά
ἀδιάκοπη διαδοχή καί περιλαμβά-
νει τρεῖς βαθμούς, τοῦ ἐπισκόπου,
τοῦ πρεσβυτέρου καί τοῦ διακό-
νου. Ἔργο της εἶναι ἡ διδακτική,
ἱερατική καί διοικητική διακονία
τῆς Ἐκκλησίας, πού μεταδίδεται
ἀδιάκοπα μέ τό μυστήριο τῆς ἱερω-
σύνης. Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, μητρο-
πολίτες καί πατριάρχες εἶναι ἴσοι
μεταξύ τους. Ἡ ἐνδεχόμενη διά-
κριση εἶναι τιμητική καί ὀφείλεται
στήν ἐπισημότητα τῆς πόλεως,
ὅπου εἶναι ἐπίσκοποι, καί δέν ἀνα-
φέρεται σέ δικαιώματα ἐξουσίας
πάνω σέ ἄλλους ἐπισκόπους. Πί-
πτει ἔτσι στό κενό ἡ πρόσφατη καί
καινοφανής προσπάθεια τοῦ Φα-
ναρίου νά καθιερώσει τήν ἀμάρτυ-
ρη στήν Ὀρθόδοξη παράδοση καί
αἱρετική ἀντίληψη ὅτι ὁ ἑκάστοτε
Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι
πρῶτος ἄνευ ἴσων, δηλ. «πάπας»
τῆς Ἀνατολῆς.

Ὁ «πάπας» Φραγκίσκος μέ τή
φράση ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικές κοι-
νότητες πρέπει νά εἶναι «ἑνωμένες
μέ τούς ἐπισκόπους καί τόν πάπα»
ὑπονοεῖ σαφέστατα τήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία. Ἐπίσης, μέ τήν φρά-
ση «…Μία, Μοναδική (unique)
Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ δική μας, ἡ
Ἱεραρχική Ἁγία Μητέρα Ἐκκλη-
σία», ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ διεκ-
δικεῖ τήν ταυτότητα τῆς «μονα-
δικῆς» καί «ὑγιοῦς Ἐκκλησίας»
τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο!

Ἡ Διακήρυξη αὐτή ἀποτελεῖ, θά
λέγαμε, συνέχεια ἑνός ἄλλου
ἐκκλησιολογικοῦ κειμένου, πού τό
Βατικανό ἔδωσε στή δημοσιότητα
τό 2007, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ
πρώην «πάπας» Βενέδικτος ΙΣΤ΄
διεκήρυξε ὅτι ἡ λεγομένη «Καθο-
λική Ἐκκλησία» εἶναι ἡ «μοναδική
πραγματική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
στόν κόσμο». Ἀναγνώρισε μέν ὅτι
ὑπάρχουν καί ἐκτός τῆς λεγομέ-
νης «Καθολικῆς Ἐκκλησίας πολλά
στοιχεῖα καθαγιασμοῦ καί ἀλήθει-
ας», ἀλλά ἡ λεγομένη «Καθολική
Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ». «Οἱ
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες» (προσέξ-
τε! ὄχι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία)
εἶναι μέν «Ἐκκλησίες», ἀλλά πά-
σχουν ἀπό ἕνα «ἔλλειμμα», εἶναι
ἐλλειμματικές, διότι δέν ἀναγνω-
ρίζουν τόν «πάπα» ὡς διάδοχο τοῦ
Ἀπ. Πέτρου καί ἀρνοῦνται τό παπι-
κό πρωτεῖο ἐξουσίας, πού θεμε-
λιώνεται στήν αἱρετική περί Πέ-
τρου παπική διδασκαλία.

Ὁ «πάπας» Φραγκίσκος, διάδο-
χος τοῦ ἐπιτίμου «πάπα» Βενεδί-
κτου ΙΣΤ΄, ξεπέρασε κατά πολύ τόν
προκάτοχό του καί χρησιμοποίησε
ἀσεβέστερο καί βλασφημότερο
χαρακτηρισμό. Διεκήρυξε ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μό-
νο ἐλλειμματική, ἀλλά καί «ἀσθε-
νής», «ἄρρωστη» Ἐκκλησία, διότι
δέν ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ
Παπισμοῦ ἀποτελεῖ μαζί μέ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τήν Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, τήν ὁποία ὁμολογοῦμε
στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, καί διό-
τι δέν ἀναγνωρίζει τόν «πάπα» ὡς
πρῶτο στήν ἐξουσία Ἐπίσκοπο τῆς
Ἐκκλησίας.

Οὐσιαστικά, ὁ «πάπας» Φραγκί-
σκος ζητᾶ τελείως ἀπροκάλυπτα
τόν τέλειο ἐξουνιτισμό τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Νά κρατήσει,
δηλ. ὅλα τά ἤθη, τά ἔθιμα,  τά  δό -
γματά της κ.ἄ., ἀλλά νά ἀναγνωρί-
σει καί νά μνημονεύει τόν αἱρε-
σιάρχη «πάπα».

ΓΙΑ νά κατανοήσουμε καλύτερα
τήν παπική ἐκκλησιολογία μετά

τήν Β΄ Βατικανή ψευδοσύνοδο, θά
πρέπει νά τονίσουμε ὅτι, σύμφωνα
μέ τήν πεπλανημένη λατινική ἀντί-
ληψη, ἔχουμε μία Ἐκκλησία, δύο
βαθμίδων. Ἡ πρώτη βαθμίδα εἶναι
ὁ παπισμός, στόν ὁποῖο δῆθεν ὑφί-
σταται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί
στόν ὁποῖο ὑπάρχει ἡ πλήρης κοι-
νωνία (πλήρης Ἐκκλησία). Ἡ δεύ-
τερη βαθμίδα εἶναι οἱ «ἐλλιπεῖς

Ἐκκλησίες» ἤ «ἀσθενεῖς καί ἄρρω-
στες Ἐκκλησίες», ὅπως ἡ Ὀρθο-
δοξία, ὁ Μονοφυσιτισμός καί ὁ
Προτεσταντισμός, οἱ ὁποῖες στε-
ροῦνται τῆς κοινωνίας μέ τόν «πά-
πα» Ρώμης, ἀφοῦ δέν ἀναγνωρί-
ζουν τό πρωτεῖο ἐξουσίας καί τό
ἀλάθητο καί γι’αὐτό βρίσκονται σέ
ἀτελῆ κοινωνία (ἀτελής Ἐκκλη-
σία). Ἡ νέα εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς νέας λατινικῆς ἐκκλησιολογίας
μπορεῖ νά κατανοηθεῖ, τηρουμέ-
νων τῶν ἀναλογιῶν, μέ ἕνα σχῆμα
ἑνός συστήματος ὁμόκεντρων κύ-
κλων, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν
Ἐκκλησία ὅλων τῶν βαπτισμένων
καί τῶν ἀβαπτίστων. Στό κέντρο
τῶν κύκλων βρίσκεται ὁ παπισμός,
πού εἶναι ἡ συγκεκριμένη ἔκφρα-
ση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Πιό κοντά στό κέντρο βρίσκεται ἡ
Ὀρθοδοξία. Πιό μακρυά ὁ Μονο-
φυσιτισμός. Πιό μακρυά ὁ Ἀγγλι-
κανισμός. Πιό μακρυά ὁ Προτε-
σταντισμός καί πιό μακρυά οἱ δί-
καιοι, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά ὑπάρχουν
ὄχι μόνο μεταξύ τῶν βαπτισμένων,
ἀλλά καί μεταξύ τῶν ἀβαπτίστων.

Ὅμως, ἡ δημιουργία ἀπό τούς
παπικούς μιᾶς ἄλλης, νέας «ἐκκλη-
σίας», συνεπάγεται καί τήν δημι-
ουργία ἑνός ἄλλου, νέου Χριστοῦ.
Κάθε ἀλλαγή ἤ μετασχηματισμός
τῆς πίστεως ἤ τῆς παραδόσεως
τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἄλλος
Ἰησοῦς, ἄλλη Ἐκκλησία. Σύμφωνα
μέ τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, μία
ἐκκλησία, πού πραγματώνεται σέ
βαθμούς πληρότητας, δέν εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, γιατί ὁ Χριστός εἶναι τά
πάντα καί ἐν πᾶσιν Χριστός. Στόν
παπισμό ἡ Ἀληθινή Πίστη δέν εἶναι
τό κριτήριο γιά τήν ἀναγνώριση
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ «πάπας» κ. Φραγκίσκος, ὁ
«πάπας» δῆθεν τῶν «πτωχῶν», τῆς
«ἀγάπης», τῆς «εἰρήνης» καί τῆς
«ἑνότητος», ἀλλά ὄχι τῆς ἀληθεί-
ας, ἀσέβησε, βλασφήμησε καί
ἐξευτέλισε τήν νύμφη τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἀληθινή καί
μοναδική Μία, Ἁγία, Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία, τήν Ὀρθο-
δοξία, μέ τήν ἀνωτέρω δήλωσή
του!

Οἱ ἀντορθόδοξες διακηρύξεις
τοῦ «πάπα» ἀνατρέπουν καί τινά-
ζουν κυριολεκτικά στόν ἀέρα, τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία, σύμ-
φωνα μέ τήν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθο-
λική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ
εἰκόνα τῆς Τριαδικῆς κοινωνίας,
εἶναι ὁ φορεύς τῆς ἀκτίστου Χάρι-
τος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί
ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας, πού πα-
ρέχεται μέσῳ τῶν θεουργῶν μυ-
στηρίων. Ἔτσι ἐξηγεῖται, γιατί ἡ
φράση τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ Καρ-
χηδόνος «ἐκτός (Ὀρθοδόξου)
Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία»
(extra ecclesiam nulla salus), καθιε-
ρώθηκε ὡς κατεξοχήν ἐκκλησιο-
λογική ἀλήθεια. Ἡ Ἐκκλησία, κατά
τον Ἀπ. Παῦλο, εἶναι τό μυστηρια-
κό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Κεφαλή τοῦ
σώματος αὐτοῦ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός καί μέλη του ὅλοι ὅσοι ἔχουν
βαπτισθεῖ ὀρθόδοξα καί πιστεύουν
ὀρθόδοξα, ζῶντες καί κεκοιμημέ-
νοι. Εἶναι ποτέ δυνατόν ὁ Χριστός,
πού εἶναι ὁ πανυπερτέλειος, ὁ ἀλά-
θητος Θεάνθρωπος, ὁ Υἱός καί Λό-
γος τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι ἀσθενής
καί ἄρρωστος, γιά νά εἶναι ἀσθε-
νής καί ἄρρωστη ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία Του, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ
«πάπας» Φραγκίσκος; Καί ἄν ὑπο-
θέσουμε πώς εἶναι ἀσθενής καί
ἄρρωστη, πῶς εἶναι δυνατόν νά
βγάζει ὑγιεῖς πνευματικά καί θεω-
μένους ἀνθρώπους, ὅπως τά τόσα
ἑκατομμύρια παλαιῶν καί νέων
ἁγίων; Ἡ Ἐκκλησία, ὡς σῶμα Χρι-
στοῦ, ἔχει ἔνοικο τήν χαρισματική
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐκπίπτουν ἐπί-
σημα οἱ αἱρετικοί, αὐτοί δηλ. πού
ἀπορρίπτουν τήν ἀλήθειά της, και
οἱ σχισματικοί, αὐτοί δηλ. πού
ἀπορρίπτουν τόν τρόπο διοικήσε-
ώς της. Ἀνεπίσημα ἀποκόπτεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία κάθε μέλος
(ἀνεξαρτήτως ἐκκλησιαστικοῦ
ἀξιώματος), πού τοποθετεῖ τόν
ἑαυτό του συνειδητά ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία, ἀρνούμενο τήν ἀλή-
θεια, τή ζωή καί τή διδασκαλία της.

ΕΧΕΙ ἰδιαίτερη σημασία τό γεγο-
νός ὅτι ἡ δήλωση αὐτή τοῦ

«πάπα» ἔγινε λίγες ἡμέρες πρίν
τήν ἐπίσκεψή του στό Φανάρι στίς
29/30-11-2014. Τό μήνυμά του εἶναι
σαφέστατο πρός κάθε «κατεύθυν-
ση». Μετά τό πρόσφατο ναυάγιο
τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου στό
Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας, σχετικά μέ
τόν συγκερασμό τοῦ πρωτείου καί
τῆς συνοδικότητος, ἔρχεται ὁ
ἴδιος αὐτοπροσώπως νά δώσει ὁρι-
στική λύση στό θέμα τῆς ψευδοε-
νώσεως. Πορεύεται ὡς ἰατρός σέ
μία ἄρρωστη καί ἀσθενῆ Ἐκκλη-
σία, γιά νά τήν θεραπεύσει, νά τήν
λυτρώσει, δηλ. νά τήν ὑποτάξει
ὑπό τούς πόδας του. Οἱ οἰκουμενι-
στές τοῦ Φαναρίου, φαίνεται νά
ἀποδέχονται τίς περί ἀσθενείας
δηλώσεις τοῦ «πάπα», διότι σέ
ἀντίθετη περίπτωση θά ἔπρεπε
ἐπειγόντως, ὄχι μόνο νά ἀκυρώ-
σουν τήν ἐπίσκεψή του στό Φανά-
ρι, ἀλλά καί νά συγκαλέσουν Παν -
ορθόδοξη Σύνοδο, γιά νά καταδι-
κάσει τίς ἀνωτέρω δηλώσεις τοῦ

«πάπα», νά ὑπερασπισθεῖ τό κῦρος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί νά
διακόψει κάθε ἐπικοινωνία μετά
τοῦ ἑωσφορικῶς ἀμετανοήτου
Παπισμοῦ. Τήν στιγμή, πού ὁ αἱρε-
σιάρχης «πάπας» ἐξευτελίζει τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διά τῶν δη-
λώσεών του, ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, εὑρι-
σκόμενος αὐτές τίς ἡμέρες στή
Βιέννη προκειμένου νά συμμετά-
σχει στούς ἑορτασμούς γιά τά 50
χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ ἐκεῖ
ἑδρεύοντος οἰκουμενιστικοῦ
Ἱδρύματος «Pro Oriente», ὅπως ἐπί-
σης καί γιά νά παραλάβει ἐπισήμως
ἀπό τούς ὑπευθύνους τῆς τοπικῆς
«ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας» τίς δω-
ρεές ἑνός Ναοῦ καί ἑνός οἰκοπέ-
δου πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη
Αὐστρίας μέ σκοπό τήν ἵδρυση
Ἱερᾶς Μονῆς, δήλωσε ὅτι «εἴμα-
στε εὐγνώμονες στήν Καθολική
Ἐκκλησία», ὅτι «στό διάλογο καί
στή συμφιλίωση δέν ὑπάρχει ἐναλ-
λακτική ἐπιλογή», ὅτι «περιμένου-
με μέ πολλές προσδοκίες τήν ἐπί-
σκεψη τοῦ Πάπα», ὅτι «εἴμαστε
ἀδελφοί ἐν Χριστῷ» καί τέλεσε
οἰκουμενιστική συμπροσευχή στήν
παπική ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.
Σέ συνέντευξή του στήν αὐστρια-
κή ἐφημερίδα «Κουρίρ», ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος σημείωσε πώς «ἡ ἀποκατά-
σταση τῆς διάσπασης καί ἡ ἐπανέ-
νωση τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ με-
γάλο καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας».
Παρέπεμψε στά πρῶτα βήματα,
πού ξεκίνησαν σ’ αὐτή τήν κατεύ-
θυνση πρίν ἀπό 50 χρόνια ὁ «πά-
πας» Παῦλος ΣΤ΄ καί ὁ Οἰκουμενι-
κός Πατριάρχης κυρός Ἀθηναγό-
ρας, ἐνῶ, ὅπως παρατήρησε, «ὁ
ἐπίσημος Θεολογικός Διάλογος
ἀνάμεσα στίς Ἐκκλησίες βοήθησε
νά ἐξαλειφθοῦν παρεξηγήσεις καί
διαφορές ἀπόψεων». Ἀναφέρθη-
κε, ἐπίσης, στή συνάντησή του τόν
περασμένο Μάϊο στήν Ἱερουσαλήμ
μέ τόν «πάπα» Φραγκίσκο, ὅπως
ἐπίσης στήν ἀνταλλαγή ἐπισκέψε-
ων κάθε χρόνο ἀνάμεσα σέ ἀντι-
προσωπεῖες τῶν δύο «Ἐκκλησιῶν»
στή Ρώμη μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου
καί Παύλου καί ἀντίστοιχα μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστό-
λου Ἀνδρέα στήν Κωνσταντινού-
πολη, ὅπου φέτος θά βρίσκεται
προσκεκλημένος του (ἀπὸ τὶς 29
Νοεμβρίου) ὁ «πάπας» Φραγκί-
σκος, ἐνῶ ὡς μεγάλη βοήθεια θε-
ωρεῖ ὁ ἴδιος θεσμούς, ὅπως τό
Ἵδρυμα «Πρό Ὀριέντε», πού προ-
ωθοῦν τόσο τίς θεολογικές ὅσο
καί τίς προσωπικές ἐπαφές. Ἀπό
τόν «πάπα» Φραγκίσκο ὁ Οἰκουμε-
νικός Πατριάρχης ἀναμένει, ὅπως
σημείωσε, περαιτέρω θαρραλέα
βήματα καί προσπάθειες γιά τήν
ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως
ἐκεῖνος ἔχει ἤδη κάνει ἀπό τήν
ἐκλογή του σέ «προκαθήμενο τῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας».

ΜΕ τήν ἀνωτέρω ἀντορθόδοξη
διακήρυξή του, ὁ «πάπας»

Φραγκίσκος «ἄδειασε» ὅλους τούς
«Ὀρθόδοξους» Οἰκουμενιστές
Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπι-
σκόπους καί ἀκαδημαϊκούς θεολό-
γους, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἄμεσα εἴτε
ἔμμεσα, ἀναγνωρίζουν τήν αἵρεση
τοῦ Παπισμοῦ ὡς «ἀδελφή Ἐκκλη-
σία» καί τόν «πάπα» ὡς Πρῶτο. Ὁ
«πάπας», μέ τήν ἀνωτέρω διακή-
ρυξη, ἀφήρεσε τελείως ἀπό τούς
«Ὀρθόδοξους» Οἰκουμενιστές,
κάθε ἐπιχείρημα γιά περαιτέρω
διαλόγους, στό ὄνομα τῆς ἀγαπο-
λογίας. Κάθε περαιτέρω συμμετο-
χή σέ θεολογικούς διαλόγους καί
διαλόγους ἀγάπης μέ τούς ἀμετα-
νοήτους ποικιλώνυμους αἱρετι-
κούς θά πρέπει νά διακοπεῖ, διότι
ἔχουν βαλτώσει, ὁδηγοῦν σέ ἀδιέ-
ξοδο καί ζημιώνουν τά μέγιστα τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως πολύ
χαρακτηριστικά συνέβη στήν τε-
λευταία συνεδρίαση τῆς Μικτῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ Διαλό-
γου Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν τόν
περασμένο Σεπτέμβριο στό Ἀμμάν
τῆς Ἰορδανίας. Ἡ ἀποχώρηση, ἐπί-
σης, τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας
ἀπό τό προτεσταντικό-παναιρετικό
λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ἐκκλησιῶν» εἶναι ἀναγκαία ὅσο
ποτέ ἄλλοτε.

Ἡ Ὀρθοδοξία, κατά τόν «πάπα»,
δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά εἶναι
μία «ἀσθενής» Ἐκκλησία! Ἐμεῖς,
ὅμως, διακηρύττουμε παγκοσμίως
στεντορείᾳ τῇ φωνῇ ὅτι μόνο ἡ
Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Κα-
θολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία,
τήν ὁποία ὁμολογοῦμε στό Σύμβο-
λο τῆς Πίστεως, εἶναι ἡ ὑγιεστάτη
Ἐκκλησία διότι ἔχει κεφαλή τόν
ἐνσαρκωθέντα Θεό Λόγο, τόν
Σωτῆρα Κύριον Ἰησοῦ Χριστό καί
σῶμα Της τούς ἀπ’ αἰώνων Ἁγίους
καί κατά τήν ἀψευδῆ τοῦ Δομήτο-
ρός Της διακήρυξη «πύλαι Ἅδου
(καί αἱρέσεων) οὐ κατισχύσουσιν
αὐτῆς» (Ματθ. 16,18) καί ὁ ἐν Αὐτῇ
Παράκλητος ἀγαθός, «τό Πνεῦμα
τῆς ἀληθείας, ὁδηγεῖ Αὐτήν εἰς
πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» (Ἰω. 16,13),
ἐνῶ ὁ Παπισμός εἶναι ὄχι μόνο
ἀσθενής καί ἄρρωστη «Ἐκκλη-
σία», ἀλλά καί μία μεγάλη αἵρεση,
ἀναίρεση καί καθαίρεση τοῦ ἰδίου
τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἰδίας τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῆς διδασκαλίας της, ἡ
ὁποία ὁδηγεῖ τά μέλη της στήν
αἰώνια ἀπώλεια.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Οἱ αἱρετικοὶ νὰ ἐντάσσωνται
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ Βάπτισμα

καὶ ὄχι μόνον μὲ Χρῖσμα

ΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ: ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ «ΠΑΠΑΝ EΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ»
ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν κ. Βενιζέλος
εἰς δηλώσεις του ὡμίλησεν διά τὴν
ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὴν Τουρ-
κίαν (ὅταν θὰ εὑρίσκεται καὶ ὁ ἴδιος
εἰς τὴν γείτονα) ἀποκαλῶν τὸν Πά-
παν «Αὐτοῦ Ἁγιότητι...» καὶ
«Ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους τοῦ Βατι-
κανοῦ». Τὸ δὲ Φανάριον θὰ ἐνι-
σχύση τήν εἰκόνα τῆς Τουρκίας, ὡς
μετριοπαθοῦς Μουσουλμανικῆς
δυνάμεως. Καὶ ὁ Πάπας, ὁ ὁποῖος
θὰ ἀπευθύνη μηνύματα εἰρήνης
καὶ διά τῶν συμπροσευχῶν θὰ προσ -
παθήση νὰ πείση τὴν Παγκόσμιον
Κοινὴν Γνώμην ὅτι ὁ Μουσουλμα-
νικὸς κόσμος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει
μὲ τοὺς ἀκραίους Ἰσλαμιστάς - Τζι-
χαντιστάς. Αἱ θέσεις τοῦ Πατριαρ-
χείου Μόσχας διατυπώνονται εἰς
μίαν περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ
κρίσις εἰς τὴν Οὐκρανίαν λαμβάνει
ἀνεξελέγκτους διαστάσεις μὲ τὸ
Πατριαρχεῖον νὰ καταγγέλη συν -
εχῶς τοὺς Οὐνίτας (ἤτοι τὸ Βατι-
κανὸν) ὡς ὑπευθύνους, μαζὶ μὲ
ἄλλους πλανεμένους (Σαϊεντολό-
γους), διά τὴν πολύμορφον κρίσιν.
Εἶναι πλέον φανερὸν ὅτι: (1ον) τὸ
Πατριαρχεῖον τῆς Ρωσίας δὲν θὰ
κάνη ἀποδεκτάς ἐνδεχομένας
συμφωνίας μεταξύ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Αἱρεσιάρ-
χου Πάπα κ. Φραγκίσκου, διά τὴν
ἀλλοίωσιν τοῦ Συνοδικοῦ Πολιτεύ-
ματος καὶ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς «Πά-
πα τῆς Ἀνατολῆς». 2ον) Τὸ Πα-
τριαρχεῖον τῆς Μόσχας, ἐὰν ἐπι-
μείνη τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρ-
χεῖον εἰς τὰς θέσεις του περὶ «Πά-
πα τῆς Ἀνατολῆς», εἶναι ἀποφασι-
σμένον «νὰ τινάξη εἰς τὸν ἀέραν»
τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον τοῦ
2016. (Ἡ Ἐκκλησία τῆς Μόσχας
ἔχει συμμάχους εἰς τὴν πολιτικὴν
της ὅλας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλη-
σίας τοῦ Σλαβικοῦ τόξου - μὲ ἐξαί-
ρεσιν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
τῆς Ρουμανίας - καὶ τὰ Πατριαρ-
χεῖα Ἀντιοχείας καὶ Ἀλεξανδρείας
καὶ πάσης Ἀφρικῆς).

Ἄλλωστε ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης, ὅταν ὡμίλει εἰς τοὺς
Προκαθημένους τῶν ἄλλων Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὸ Φανάριον,
δὲν εἶχεν ἀποκλείσει τὸ ἐνδεχόμε-
νον νὰ μὴ συγκληθῆ τελικῶς ἡ Παν -
ορθόδοξον Σύνοδος. Τὸ Πατριαρ-
χεῖον Μόσχας, ὅμως ἀπαντᾶ διά
τῶν θέσεών του καὶ εἰς τὸν Πάπαν
κ. Φραγκίσκον, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε
προσφάτως ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ὡς
Ἐκκλησία εἶναι ἀσθενὴς (Ἴδε τὸ
πρωτοσέλιδον  κυρίου θέματος
τοῦ «Ο.Τ.» τοῦ προηγουμένου
φύλλου) καὶ ὅτι μεταβαίνει εἰς τὴν
ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, διά νὰ «ξεπερασθοῦν» τὰ
ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα ὑφίστανται διά
τὴν προώθησιν τῶν θεολογικῶν
Διαλόγων Παπικῶν καὶ Ὀρθοδόξων
μὲ σκοπὸν τὴν ψευδοένωσιν. Οὔτε
ὁ Πάπας, τὸν ὁποῖον προωθοῦν διά
Παγκόσμιον θρησκευτικὸν ἡγέτην
οὔτε τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρ-
χεῖον, τὸ ὁποῖον καταφρονεῖ τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνας, ἀναγνωρίζουν ὅτι
ὅλαι αἱ «Ἐκκλησίαι» τῶν ἑτεροδό-
ξων σώζουν καὶ ἔχουν Ἀποστο-
λικὴν Διαδοχήν, διηυκρίνησαν ποῖα
εἶναι τὰ «ἐμπόδια». Ὀφείλουν
ὅμως νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ συντρι-
πτικὴ πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων
(καὶ   τῶν  Ἑλλήνων)  δὲν  θὰ  ἀνε -
χθοῦν τὴν ψευδοένωσιν, ἂν προ-
ηγουμένως δὲν παραιτηθῆ ἀπὸ
ὅλας τὰς αἱρέσεις καὶ τὰς κακοδο-
ξίας του ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας καὶ
ὁ Παπισμός. Ἂς μελετήσουν τὰ γε-
γονότα, ὅταν ἐπεχείρησαν τὴν
ψευδοένωσιν εἰς τὴν Φερράραν
τῆς Φλωρεντίας, τὴν ὁποίαν ἐμα-
ταίωσεν ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγε-

νικὸς καὶ ὁ πιστὸς Ὀρθόδοξος λα-
ός. Σήμερον ποὺ ἡ Ἑλλὰς διέρχε-
ται παρομοίαν κατάστασιν μὲ ἐκεί-
νην τοῦ διαλυμένου καὶ παρηκμα-
σμένου Βυζαντίου, τὸ ἀνθενω-
τικὸν μέτωπον εἶναι πολλαπλασίως
μεγαλύτερον ἀπὸ ἐκεῖνον, τὸ
ὁποῖον ὑπῆρχε πρὸ τῆς πτώσεως
τοῦ Βυζαντίου καὶ τὰ ἀποτελέσμα-
τα θὰ εἶναι ὀδυνηρά, ἀφοῦ ἡ οἱαδή-
ποτε ἀπόφασίς του περὶ ψευδοε-
νώσεως δὲν θὰ γίνη ἀποδεκτὴ ὑπὸ
τοῦ ἐντίμου κλήρου καὶ τῆς μεγά-
λης πλειοψηφίας τῶν Ἱεραρχῶν ἢ
καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρ-
χίας καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ. 

Αἱ δηλώσεις
Παραθέτομεν κατωτέρω τὰς

ἀποκαλυπτικάς δηλώσεις τοῦ
«ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν» τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας, Μητροπολί-
του Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλαρίωνος, ὡς
τὰς μετέφερεν εἰς τὸ «Ἁγιορείτι-
κον Βῆμα» ὁ στενὸς συνεργάτης
του κ. Ἐμμανουὴλ Χατζηγιάννης.
Αἱ δηλώσεις ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

«Στὸ φλέγον ζήτημα τοῦ “πρω-
τείου” ἐπανέρχεται ἡ Ρωσικὴ Ἐκ -
κλησία. Ὁ Μητροπολίτης Βολο-
κολὰμσκ Ἱλαρίωνας σὲ ὁμιλία του
στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ
τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου στὶς 8 Νο-
εμβρίου, λίγες μόλις ἡμέρες πρὶν
ἀπὸ τὴ νέα συνάντηση στὸ Φανάρι
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη-Πάπα,
ἀνέλυσε τὶς ρωσικὲς θέσεις σχε-
τικὰ μὲ τὸ θέμα. 

Στὸ ἐπίκεντρο τῆς ὁμιλίας του
βρέθηκε ἡ διακήρυξη τῆς Ραβέν-
νας (σ.σ. Δὲν ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν
ρωσικὴ πλευρά), τὴν ὁποία χαρα-
κτήρισε ἀμφιλεγόμενη καὶ σημεί-
ωσε πὼς κάποια μέρη της εἶναι πα-
ραπλανητικά γιὰ τὸν ἀναγνώστη,
ἐπειδὴ δὲν γίνεται καμία ἀναφορὰ
σχετικὰ μὲ τὶς διαφορὲς στὴν
ἐκκλησιολογία μεταξὺ Ὀρθοδόξων
καὶ Καθολικῶν.

Τὸ κείμενον
τῆς Ραβέννης

Σύμφωνα μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ
ΤΕΕΣ στὸ κείμενο τῆς Ραβέννας
ἀναφέρεται ὅτι «ἡ ὑπεροχὴ καὶ ἡ
συλλογικότητα εἶναι ἀλληλένδε-
τες», ἐνῶ γίνεται ἀναφορὰ σὲ “τρία
ἐπίπεδα ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας
- τοπική, περιφερειακὴ καὶ παγκό-
σμια” σχετικὰ καὶ μὲ τὸ πρωτεῖο. Τὸ
κείμενο τῆς Ραβέννας προσπαθεῖ,
σύμφωνα μὲ τὸν Ἱλαρίωνα, νὰ πα-
ρουσιάσει τὶς δομὲς τῆς ἐκκλησίας
τῶν δύο παραδόσεων, ὡς πανομοι-
ότυπες στὰ τρία προαναφερόμενα
ἐπίπεδα.

Ἐάν καὶ σὲ τοπικὸ (συνοδικὸ)
ἐπίπεδο, ὑπάρχουν πράγματι
πολλὲς ὁμοιότητες στὸ πῶς οἱ
δομὲς τῆς ἐκκλησίας διαμορφώ-
νονται, ἐντούτοις σὲ περιφερει-
ακὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο, με-
ταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ὑπάρ-
χει μία τεράστια διαφορά. Στὴν
Ὀρθόδοξη παράδοση σὲ περιφε-
ρειακὸ ἐπίπεδο, ἢ μᾶλλον στὸ ἐπί-
πεδο μίας αὐτοκέφαλης Ἐκκλη-
σίας, ὑπάρχει μία σύνοδος καὶ ὁ
πρωτεύων ποὺ ἔχει σαφῆ προνό-
μια. Στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἡ
ὑπεροχὴ σὲ περιφερειακὸ ἐπίπεδο
δὲν ὑπάρχει. Ποιός, γιὰ παράδει -
γμα, εἶναι ὁ πρῶτος τῆς Καθο-
λικῆς Ἐκκλησίας στὴν Πολωνία; Ὁ
Μητροπολίτης Gniezno, ὁ ὁποῖος
φέρει τὸν τιμητικὸ τίτλο τοῦ
«πρώτου», ἀλλὰ δὲν ἐκτελεῖ λει-
τουργίες; Ἢ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπι-
σκοπικῆς Διάσκεψης, ὁ ὁποῖος
ἀντικαθίσταται κάθε τέσσερα χρό-
νια;” ἐπισήμανε ὁ κ. Ἱλαρίωνας καὶ
συμπληρώνει πὼς “στὴν πραγματι-
κότητα, στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία
ὑπάρχει μόνο ἕνα πρωτεῖο, τὸ

πρωτεῖο τοῦ πάπα.”
Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ρωσίας

Μετὰ τὴ συνάντηση τῆς Ραβέν-
νας, ὁ διάλογος τῆς Μικτῆς Ἐπι-
τροπῆς Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκα-
θολικῶν κλήθηκε νὰ ἐξετάσει πε-
ραιτέρω τὸ θέμα τῆς καθολικότη-
τας καὶ τῆς ὑπεροχῆς στὴ Βιέννη
τὸ 2010 καὶ στὸ Ἀμμὰν τὸ 2014, καὶ
κατὰ τὴ διάρκεια πολλῶν συνε-
δριάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς Συντονι-
σμοῦ κατὰ τὴν περίοδο 2008-
2013.Ἡ Ἐπιτροπὴ προσπάθησε νὰ
προσεγγίσει τὸ ζήτημα τῆς ὑπερ -
οχῆς σὲ συνάρτηση μὲ τὶς ἱστο-
ρικὲς καὶ θεολογικὲς προοπτικὲς
καὶ σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὴν Ἁγία
Τριάδα. Σχετικὰ ὁ Μητροπολίτης
ἀνέφερε πὼς δὲν πρέπει προχωρή-
σουμε στὴν προσπάθεια παραλλη-
λισμοῦ μεταξὺ τῶν ἀνθρωπίνων καὶ
τῶν θεΪκῶν δομῶν στὴν τριαδικὴ
κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας.

“Στὴ Διακήρυξη τῆς Ραβέννας
γίνεται ἀναφορὰ σχετικὰ μὲ τὰ
τρία ἐπίπεδα τῆς διοίκησης ἐκκλη-
σίας καὶ ἀφήνεται νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι
αὐτὸ ποὺ ἰσχύει γιὰ τὸ ἕνα ἐπίπεδο,
μπορεῖ νὰ μεταφερθεῖ αὐτόματα
καὶ στὰ ἄλλα. Ὡστόσο, αὐτὸ εἶναι
συζητήσιμο. Αὐτὴ ἡ μίξη τῶν τριῶν
ἐπιπέδων τῆς διοίκησης τῆς ἐκκλη-
σίας στὸ κείμενο τῆς Ραβέννας καὶ
ἡ προσπάθεια νὰ ἰσχύουν τὰ ἐπι-
χειρήματα ποὺ ἰσχύουν γιὰ τὸ ἕνα
ἐπίπεδο καὶ στὰ ἄλλα, ὁδήγησε τὴν
Συνοδικὴ Βιβλικὴ Θεολογικὴ Ἐπι-
τροπὴ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας
νὰ προβεῖ σὲ ἐνδελεχῆ μελέτη τοῦ
ζητήματος τῆς ὑπεροχῆς στὴν κα-
θολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ ἀποτέλεσμα
αὐτῆς τῆς μελέτης ἦταν τὸ ἔγγρα-
φο ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύν -
οδο τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας στὴ συνεδρίαση τῆς
26η Δεκεμβρίου 2013” τόνισε ὁ
Ρῶσος Ἱεράρχης καὶ συμπλήρωσε
πὼς “οἱ συντάκτες τοῦ ἐγγράφου
τῆς Μόσχας ἐπιμένουν ὅτι ἡ ὑπερ -
οχὴ τῶν λειτουργιῶν σὲ διάφορα
ἐπίπεδα δὲν εἶναι ταυτόσημη καὶ
δὲν μπορεῖ νὰ μεταφερθεῖ ἀπὸ τὸ
ἕνα ἐπίπεδο στὸ ἄλλο”.
ΟΧΙ εἰς πρωτεῖον ἐξουσίας

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ πρόεδρος τοῦ
ΤΕΕΣ ἐπανέλαβε τὴν ρωσικὴ θέση,
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὑφίσταται
“πρεσβεῖα τιμῆς στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία σὲ καθολικὸ ἐπίπεδο καὶ
ἀνήκει στὸν Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως ὡς πρῶτο μεταξὺ ἴσων
τῶν Προκαθημένων τῶν κατὰ τό-
πους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν”

Συνεχίζοντας τὴν ὁμιλία του τὸ
Νο2 τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀνέ-
φερε πὼς “μερικοὶ Ὀρθόδοξοι θε-
ολόγοι ἀμφισβητοῦν τὸν ἰσχυρισμὸ
αὐτό, ἐπικαλούμενοι τὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ 28ος κανόνας τῆς Χαλκηδό-
νας, σχετικὰ μὲ τὸν Πατριάρχη τῆς
Κωνσταντινούπολης, μιλᾶ γιὰ “τὸ
δεύτερο μετὰ τὸν ἐπίσκοπο τῆς
Ρώμης, ἀλλὰ μᾶλλον τὸν ἀναγνω-
ρίζει ὡς "ἴσο" μὲ τὸν τελευταῖο.
Μήπως αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὴν
Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία κατὰ τὴν
πρώτη χιλιετία ὑπῆρχε κάποιας
μορφῆς διπλῆ πρωτοκαθεδρία- μία
γιὰ τὴ Δύση καὶ ἡ ἄλλη γιὰ τὴν Ἀνα-
τολή;”

Ὁ Ἱλαρίων ἀποκαλύπτει μάλιστα
πὼς “κατὰ τὴ συνάντηση ποὺ πρα -
γματοποιήθηκε στὸ Ἀμμάν (Ἰορδα-
νία) τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014, τὰ
μέλη τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπι-
τροπῆς γιὰ τὸ διάλογο Ὀρθοδόξων
καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν παρουσία-
σαν τὰ προνόμια τοῦ ἐπισκόπου
τῆς Ρώμης, ὡς πρώτου μεταξὺ
ἴσων στὴν πρώτη χιλιετία, προκει-
μένου νὰ διαπιστωθεῖ τί θὰ μπο-
ροῦσε νὰ εἶναι τὰ προνόμια αὐτὰ
σὲ μία ὑποθετικὴ ἀποκατάσταση
τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξὺ
Ἀνατολῆς καὶ Δύσης”

Γιὰ μία ἀκόμη φορά διευκρινίζει
τὴν θέση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας
γιὰ τὸ θέμα τοῦ πρωτείου λέγον-
τας: «Τὸ πρωτεῖο στὴν Οἰκουμε-
νικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ
εἶναι μία πρωτοκαθεδρία τῆς τιμῆς,
ὄχι τῆς ἐξουσίας, ἔχει μεγάλη ση-
μασία γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη μαρτυρία
στὸν σύγχρονο κόσμο. Ἡ πατριαρ-
χικὴ καρέκλα τῆς Κωνσταντινού-
πολης ἔχει τὰ πρεσβεῖα τιμῆς μὲ
βάση τὰ ἱερὰ δίπτυχα, ποὺ ἀναγνω-
ρίζονται ἀπὸ ὅλες τὶς τοπικὲς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Οὐσια-
στικὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἀνω-
τερότητας καθορίζεται μὲ συναί-
νεση τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, καὶ εἰδικότερα στὶς
προπαρασκευαστικὲς συναντήσεις
γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μέσα
ἀπὸ τὴν ἡγεσία του, ὁ Προκαθήμε-
νος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως θὰ μποροῦσε νὰ ἀνα-
λάβει πρωτοβουλίες γενικὰ γιὰ θέ-
ματα Ὀρθόδοξης κλίμακας, καθὼς
καὶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσμο
γιὰ λογαριασμὸ ὁλόκληρης τῆς
Ὀρθοδοξίας, μὲ τὴν προϋπόθεση
ὅτι αὐτὸς ἔχει τὴν συναίνεση ἀπὸ
ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες».

Κατόπιν ὁ κ. Ἱλαρίωνας σχολίασε
τὸ γνωστὸ πλέον ἄρθρο τοῦ Μη-
τροπολίτη Προύσης μὲ τίτλο "Pri-
mus sine paribus" κατηγορώντας
τον γιὰ “προσπάθεια νὰ ἐπιβάλει
ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησιολογία
στὴν Ὀρθοδοξία”

Γιὰ τὴν ἐπικείμενη Πανορθόδο-
ξη Σύνοδο ὁ Ρῶσος Ἱεράρχης
ἐκφράζει τὴν πεποίθηση πὼς “εἶναι
ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη οἱ ἀποφάσεις
στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο νὰ
λαμβάνονται μὲ συναίνεση καὶ ὄχι
μὲ ψηφοφορία”, ἐπιπλέον κάνει μία
ἐκτενῆ ἀναφορὰ σὲ θέματα αὐτο-
κεφαλίας τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ στὴν
“ἐπιμονὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη ὅτι ἔχει τὸ ἀποκλειστικὸ
δικαίωμα γιὰ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ
αὐτοκεφάλου”, ἀναφέρεται στὸ ζή-
τημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας
καὶ ἐκφράζει τὴν ἐλπίδα πὼς γιὰ
ὅλα τὰ προβλήματα “ἡ συλλογικό-
τητα θὰ ἐφαρμοστεῖ σωστὰ σὲ
οἰκουμενικὸ ἐπίπεδο”».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀμετάκλητος λήθη 
ἢ αἰωνία μνήμη;

γνησιότητα τῆς ὑπάρξεώς μας.
Κατὰ τοὺς ἐρευνητές, μὲ κορυ-
φαῖο τὸν Γάλλο ἀνθρωπολόγο
HenrydeLumley, ὁ ἄνθρωπος ἀνα-
δεικνύεται πράγματι «ἄνθρωπος»
ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀποκτᾶ θρη-
σκευτικὴ συνείδηση. Καὶ ὡς πρω-
ταρχικὸ σημεῖο στὴν ἀναγνώριση
τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης θε-
ωρεῖται ἡ ταφὴ τῶν νεκρῶν.

Καὶ τοῦτο συμβαίνει διότι, ὅπως
σημειώνει ὁ π. Καρπαθίου, ἡ ταφὴ
διαφοροποιεῖ τὸν ἔλλογο ἄνθρω-
πο ἀπὸ τὴν λοιπὴ ἔμβια ἀλλὰ καὶ
ἄλογη δημιουργία ἀναδεικνύον-
τάς τον παράλληλα ὂν μὲ θρη-
σκευτικὴ συνείδηση. Εἶναι λοιπὸν
σαφὲς ὅτι ἡ ταφὴ ἀποτελεῖ πρωτο-
γενὲς στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης
συνείδησης, χρέος στὰ «ἄγραπτα
καὶ ἀσφαλῆ θεῶν νόμιμα» (Σο-
φοκλῆς) καὶ ὄχι ἁπλῶς ἔθιμο. Δὲν
προηγήθηκε ἄλλη ἀνθρώπινη
ἱστορία, γιὰ νὰ διαμορφώσει ἐθι-
μικὲς προϋποθέσεις.

Γιὰ τοῦτο καὶ ἡ ταφὴ δὲν ἔχει
ἐθνικότητα. Κορυφαία δὲ ἔκφρα-
ση τῆς ταφῆς ὡς ἀρχέτυπου ἀπο-
τελεῖ τὸ γεγονὸς τῆς ταφῆς τοῦ
Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος δὲν ἐκάει ἀλλὰ
ἐνταφιάσθηκε (Μτθ.14,12), παρα-
μένει «ἀλλότριος φθορᾶς» καὶ μὲ
τὴν Ἀνάστασή Του «καινὰ ποιεῖ τὰ
πάντα» (Ἀποκ. 21,5). Ἡ Ἐκκλησία
λοιπὸν τὸ σῶμα, ὅσο ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἐν ζωῇ, τὸ βλέπει ὡς «μέλος
Χριστοῦ» καὶ «ναὸ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος» (1 Κορ. 6,19). Μόλις ὁ
ἄνθρωπος πεθάνει, τὸ σῶμα του
γίνεται λείψανο.

Τότε αὐξάνει καὶ ὁ σεβασμός
μας σὲ αὐτό. Τὸ σῶμα δὲν περιμέ-
νει τὴν καταστροφή του, ἀλλὰ τὴν
«ἑτέρα μορφὴ του» (Μαρκ. 16,12),
τὴν ἀναμόρφωσή του «εἰς τὸ
ἀρχαῖον κάλλος». Οἱ νεκροὶ δὲν
εἶναι «πεθαμένοι» ἀλλὰ κεκοιμη-
μένοι. Τοποθετοῦνται μὲ σεβασμὸ
στὸν τάφο, στραμμένοι πρὸς ἀνα-
τολάς «προσδοκώντας ἀνάσταση
νεκρῶν». Νεκρὸς δὲν σημαίνει τε-

λειωμένος (ποὺ ἔχει τελειώσει),
ἀλλὰ τετελειωμένος (ποὺ ἔχει τε-
λειωθεῖ). Τέλος δὲν σημαίνει λήξη,
ἀλλὰ τελείωση, ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ ἀναφέρει ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Μεσογαίας κ. Νικόλαος.

Ὁ χῶρος τῆς ταφῆς, «τὸ μνῆ -
μα», γίνεται σημεῖο ἀναφορᾶς
μνήμης καὶ ζωῆς. Τὰ ὀστᾶ τῶν
νεκρῶν ἀποτελοῦν ἀνάμνηση τῆς
παρελθούσης ζωῆς τους, ἐνθύμη-
ση τῆς παρούσης καταστάσεώς
τους ἀλλὰ καὶ ὑπόμνηση τῆς μελ-
λούσης προοπτικῆς μας. Ὅταν
ὅμως τὰ ὀστᾶ καοῦν ἡ στάχτη ἐξο-
μοιώνει τὰ πάντα. Μαζὶ μὲ  τὰ  ψή -
γματα τοῦ κοινωνικοῦ σεβασμοῦ,
ὁριστικοποιεῖται καὶ ἡ διαγραφὴ
κάθε ἴχνους παρουσίας ἀνθρώ-
που. Ἔτσι ὁ ὑπαρκτικὸς θάνατος
προσυπογράφει τὸν φυσιολογικό.
Προκρούστειο ἦθος ὑψηλῆς τε-
χνολογίας! Πολιτισμένη ἀνθρωπο-
φαγία. Ἂν ὅμως μᾶς πληγώνει ἡ
βία τῆς φύσης, πῶς ἐμεῖς ἐπιλέ-
γουμε τὴν βία τοῦ αὐτεξουσίου;

Διερωτῶμαι: Μία κοινωνία ποὺ
δὲν ἀντέχει τὸν ἄνθρωπο οὔτε
στὴν ἀσθένειά του, οὔτε στὰ γη-
ρατειά του, οὔτε στὸν θάνατό του,
μία κοινωνία ποὺ καίει τοὺς νε-
κρούς της, ποὺ καταστρέφει τὴν
ἀνάμνηση τῆς ζωῆς, ποὺ κάνει τὸ
τέλος τοῦ ἀνθρώπου ὁριστικὸ καὶ
ἀμετάκλητο, μία κοινωνία, τέλος,
ποὺ ἀρνεῖται τὴν πνοὴ τοῦ αἰώνιου
καὶ ἐγκλωβίζεται στὴν ἀσφυξία
τοῦ ἐφήμερου, τί σχέση μπορεῖ νὰ
ἔχει αὐτὴ ἡ κοινωνία μὲ τὴν ζωή;

Φαίνεται πὼς στὸ ἀπέραντο γη-
ροκομεῖο τοῦ «πολιτισμένου» κό-
σμου μας ἡ ἴδια νοοτροπία ποὺ
ἀποφεύγει τὴν γέννηση, δηλ. τὴν
ζωή, αὐτὴ ποὺ προτείνει τὴν εὐθα-
νασία, αὐτὴ ἡ ἴδια δὲν ἀντέχει
τοὺς κεκοιμημένους καὶ ἐπιλέγει
τὴν καύση. Αὐτὴ ὑπογράφει καὶ τὸ
ὁριστικὸ τέλος τοῦ τέλους, τὸ τέ-
λος τοῦ σκοποῦ, τὸ τέλος τοῦ
ἀνθρώπου. Γιατί ἡ καύση τῶν
νεκρῶν ὁδηγεῖ καὶ στὴν καύση τῆς
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Στὸ τέ-
λος, ἀλήθεια, τί θὰ μείνει;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Περίεργoι»δραστηριότητες εἰς τὴν Θράκην
τὴν Νέαν Δημοκρατίαν. Ἡ Τουρκία
ἔχει ἱδρύσει Τράπεζαν εἰς τὴν Θρά-
κην, ἡ ὁποία παρέχει δάνεια κυρίως,
εἰς τοὺς μουσουλμάνους μὲ ἐπιτό-
κιον 4%, ὅταν αἱ Ἑλληνικαὶ Τράπε-
ζαι παρέχουν δάνεια μὲ τὸ σταγο-
νόμετρον καὶ μὲ ἐπιτόκια πολλα-
πλασίως μεγαλύτερα. Ὁ Πρόεδρος
τῆς Ἑνώσεως Δασκάλων τῆς Δυ-
τικῆς Θράκης (μειονοτικοὶ) ἐξυ-
μνοῦν τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ. Τὸ

αὐτὸ πράττουν καὶ στελέχη πολι-
τικῶν κομμάτων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς
ἀριστερᾶς. Ἕως σήμερον εἶναι
ἄγνωσται αἱ ἀντιδράσεις τῆς Κυ-
βερνήσεως ἢ καὶ αἱ ἀποφάσεις της
διὰ τὴν ὅλην δραστηριότητα τῶν
μηχανισμῶν τῆς Τουρκικῆς προπα-
γάνδας καὶ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ ἐν
Ἀθήναις Ἀμερικανοῦ ἐκπροσώπου
εἰς τὴν Θράκην διὰ ζητήματα τῆς
Μουσουλμανικῆς μειονότητος;

Γ.Ζ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν
ἀπό τήν κοίμησιν τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

Συμπληρώθηκαν εἴκοσι πέντε
χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκδημία πρὸς Κύ-
ριον (10-11-1989) τοῦ ἀειμνήστου
ἐκλεκτοῦ λογίου ἱερομονάχου, ἐν
μέσαις Ἀθήναις, τοῦ π. Ἐπιφανίου
Θεοδωροπούλου.

Ὅταν γράφει ἡ Σοφία Σολο -
μῶντος «Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι
καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐ τῶν»,
ὅταν ὁ Ἀπ. Παῦλος συμβουλέυει
«Τύπος  γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ,
ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύ-
ματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ»  καὶ ὅταν
ὁ Ἰ. Χρυσόστομος διατυπώνει
στοὺς περὶ Ἱερωσύνης λόγους του
τὸ «φωτὸς δίκην τὴν οἰκουμένην
καταυγάζοντος λάμπειν δεῖ τοῦ
ἱερέως τὴν ψυχὴν», ὁ νοῦς μας
στέκεται πάραυτα  ἐνώπιον τῆς
σπουδαίας προσωπικότητος τοῦ π.
Ἐπιφανίου. Ὑπῆρξε, τῷ ὄντι, σο-

φός, πολυτάλαντος, ἀφιλοχρήμα-
τος, κανονολόγος, συγγραφεύς,
ἄφθαστος λειτουργὸς καὶ ἄριστος
πνευματικὸς πατήρ.

Τὸ γεγονὸς ὅτι, μεταξὺ ἄλλων,
ἑκατοντάδες φοιτητὲς τότε καὶ σή-
μερα ἐπιστήμονες διαφόρων εἰδι-
κοτήτων διῆλθον ἀπὸ τὸ ἐξομολο-
γητήριο – γραφεῖο του καὶ ἔλαβον
ὀρθὴ πνευματικὴ  ἀνοδικὴ καθο-
δήγηση ζωῆς, αὐτὸ καὶ μόνον ἀπο-
δεικνύει περιτράνως τὸ ἦθος τοῦ
ἀνδρὸς καὶ τὴν ἁγιότητα τῆς ψυ -
χῆς του.

Τέτοιες ἱερατικὲς μορφὲς εἶναι
ἐξαιρετικὰ ἀναγκαῖες σήμερα στὴν
παρακμὴ τοῦ τόπου.

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος
Παπαθανασίου, Δρ. Ν. & Θ.
Ἱεροκήρυξ Μητροπολιτικοῦ

Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν



Σελὶς 8η

Ἡ κυβέρνησις φαίνεται ὅτι δὲν
σέβεται τὴν ἀπόφασιν τοῦ τμήμα-
τος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρα-
τείας, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν
οἱ ἐμποροϋπάλληλοι, οἱ ἔμποροι
καὶ ἄλλοι ἐργαζόμενοι εἰς κατα-
στήματα ὀρθῶς δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ
ἐργάζωνται κατὰ τὰς Κυριακάς,
διά νὰ ἀφιερώνουν τὸν ἐλεύθερον
χρόνον των εἰς τὸν ἐκκλησιασμόν,
τὴν σύσφιγξιν τῶν οἰκογενειακῶν
σχέσεων κλπ. Ἤδη τὴν Κυριακὴν
2αν Νοεμβρίου τὰ καταστήματα
ἤνοιξαν παρὰ τὰς ἀντιδράσεις
πολλῶν ἐμπόρων καὶ ἐργαζομένων.
Οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Λαρίσης
καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ὁ Σεβ.
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ Σεβ.
Ἠλείας κ. Γερμανὸς ἀντέδρασαν
βάλλοντες ἐναντίον τῆς μεθοδευ-
μένης προσπαθείας τῆς Πολιτείας
νὰ καταργήση τὴν Κυριακὴν
ἀργίαν. Χαρακτηριστικῶς ὁ Σεβ.
Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος
ἐπισημαίνει τά ἑξῆς:

«Ἕνας τέτοιος θησαυρὸς πνευ-
ματικὸς καὶ Ἅγιος εἶναι καὶ ἡ
ἀργία τῆς Κυριακῆς. Αὔριο τὰ κα-

ταστήματα θὰ εἶναι ἀνοικτά. Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι χάνεται ἡ ἕβδομη
ἡμέρα. Ἡ ἡμέρα τοῦ Θεοῦ ποὺ
πρέπει νὰ ἁγιάζεται μὲ ἐκκλησια-
σμό, μὲ καλὰ ἔργα καὶ μὲ ξεκούρα-
ση τῆς Ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.
Ὅτι ἕνας παλιὸς ἅγιος Νόμος ποὺ
ἴσχυσε γιὰ τὸ λαό μας ἐπὶ 17
αἰῶνες καταργεῖται, καὶ μαζὶ μ’
αὐτὸν καταλύονται κανόνες
Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Σημαίνει
ὅτι ἡ ζωή μας γίνεται μία μακρὰ
μονότονη πορεία στὸ χρόνο,
χωρὶς καμμία ἐναλλαγή. Σημαίνει
ἐξουθένωσι τῶν ἐργαζομένων. Ἂς
ἀποτρέψουμε αὐτὸ τὸ κακὸ μὲ τὸν
προσωπικό μας ἀγώνα. Ἂς μὴ
ἐνδώσουμε σ’ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐπι-
βάλλεται.

Ἐὰν ἐμεῖς συνεχίσουμε νὰ ζοῦ -
με τὴν Κυριακὴ ὅπως τὴ ζήσαμε
ἕως τώρα, ἴσως καμφθοῦν καὶ
ἀποσύρουν τὸ νέο νόμο». 

Ὑπογραμμίζεται ὅτι ὁ γνωστὸς
ἐπιχειρηματίας, φίλος καὶ σύμβου-
λος τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Βάρ-
δας, εἰς δηλώσεις του εἰς Ραδιο-
φωνικὸν σταθμόν, ἐτάχθη ἐναν-
τίον τῆς λειτουργίας τῶν καταστη-
μάτων κατὰ τὰς Κυριακάς.

Συνεργασία Εἰσαγγελέων - Ἐκκλησίας
Συμφώνως πρὸς τὴν ἀνακοίνωσιν

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν:
«Τὴ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας γιὰ

τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπί-
ζουν ἰδιαιτέρως τὰ ἐγκαταλελειμ-
μένα παιδιὰ ζήτησαν οἱ ἐκπρόσωποι
τῆς Ἕνωσης Εἰσαγγελέων Πρωτο-
δικῶν κατὰ τὴ σημερινὴ συν -
άντησή τους μὲ τὸν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Ὁ προϊστάμενος τῆς Εἰσαγγε-
λίας Πρωτοδικῶν κ. Ζαγοραῖος καὶ
οἱ Εἰσαγγελεῖς κ.κ. Τζιώνης καὶ Βε-
ριώτου ζήτησαν τὴ στήριξη τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὥστε νὰ
μπορέσουν τὰ ἐγκαταλελειμμένα

παιδιὰ νὰ βροῦν ἕνα πιάτο φαγητό,
φάρμακα καὶ ἕνα χῶρο νὰ φιλοξε-
νηθοῦν.

Ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ ἐκπρό-
σωποι τῆς Ἕνωσης Εἰσαγγελέων
ἀποφάσισαν νὰ πραγματοποιήσουν
μία νέα συνάντηση μὲ τὴ συμμε-
τοχὴ ὅλων τῶν ἐμπλεκόμενων φο-
ρέων καὶ ἐκπροσώπων τῶν ὑπουρ-
γείων Δικαιοσύνης καὶ Ἐργασίας,
ὥστε νὰ διερευνηθοῦν καὶ νὰ ἐξευ-
ρεθοῦν λύσεις ἀντιμετώπισης τοῦ
προβλήματος.

Στὴν συνάντηση παρευρέθηκε
καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς φι-
λανθρωπικῆς ἑταιρείας "Ἀποστο -
λὴ" κ. Κ. Δήμτσας».

Σεβ. Κυθήρων: «Ἤλλαξαν
οἱ στόχοι τῆς Ριζαρείου,

δὲν δύναμαι νὰ παρευρεθῶ
εἰς τὰς ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις»

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων
καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ ἀπέ-
στειλε τὴν 4ην Νοεμβρίου ἐπι-
στολὴν πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Δι-
οικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ριζαρεί-
ου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς κ. Νικό-
λαον Χούλην, μὲ τὴν ὁποίαν ἐδή-
λωσεν ὅτι δὲν θὰ  παρευρεθῆ εἰς
τὰς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς
Σχολῆς, διότι παρεβιάσθη ἡ διαθή-
κη τῶν Κτητόρων καὶ ἤλλαξεν ὁ
χαρακτὴρ τῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος
ἦτο ἀποκλειστικῶς διά σπουδα-
στάς ὑποψηφίων Κληρικῶν. Ἡ ἐπι-
στολὴ ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Ἀξιότιμε κ.Πρόεδρε,

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ διά τήν ὑπ’
ἀριθ. 1068/374/29-9-2014 πρόσκλη-
σιν νά συμμετάσχω εἰς τήν πανη-
γυρικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν
ἐν Χαλανδρίῳ Ἱερόν Ναόν τῆς Ρι-
ζαρείου Ἐκκλ. Σχολῆς, εἰς τήν
ὁποίαν θά προστῇ ὁ Μακ. Πατριάρ-
χης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β’
(9-11-2014).

Πολύ θά τό ἤθελα αὐτό ὑπό ὁμα-
λάς καί εὐλογημένας διά τήν Σχο-
λήν μας συνθήκας, ἀλλά, δυσ -
τυχῶς, ἐμποδίζομαι συνειδησιακῶς
νά προσέλθω εἰς τόν ἑορτασμόν
αὐτόν. Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου
ἐξέρχεται ὁ ἔμπονος στεναγμός
καί ἠχηρά κραυγή πικρᾶς ὀδύνης˙
«Πῶς ᾂσωμεν τήν ᾠδήν Κυρίου ἐπί
γῆς ἀλλοτρίας;» (Ψαλμ. 136,4).

Ἀληθῶς, κ.Πρόεδρε, ἀδυνατῶ
νά ἀτενίσω ἀδεῶς τήν ἁγίαν εἰκό-
να τοῦ ἑορταζομένου κατ’ αὐτήν
τήν ἡμέραν Ἁγιωτάτου Πατρός
ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πεν-
ταπόλεως, ἁγίου Σχολάρχου διατε-
λέσαντος τῆς Σχολῆς μας καί κα-
ταλιπόντος ἀγαθωτάτην μνήμην

καί ἁγίαν ἐποχήν Σχολαρχίας. Τί θά
ἔλεγε σήμερα ὁ «ἐν ἐσχάτοις και-
ροῖς ἐξανατείλας ὡς ἀστήρ οὐρα-
νόφωτος» Ἅγιος Νεκτάριος πρό
τῆς δεινῆς καταπτώσεως καί τῆς
ἀλλοτριώσεως τῆς πεφιλημένης
Σχολῆς μας; 

Ὄντως μοῦ εἶναι δυσχερέστα-
τον νά προσβλέψω εἰς τήν προτο-
μήν τοῦ μακαρίου καί ἀοιδίμου
κτήτορος τῆς Ρ.Ε.Σ. Γεωργίου Ρι-
ζάρη καί τήν ῥῆσιν του, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ καί τήν προμετωπίδα τῆς
Σχολῆς˙ «παρακαλῶ  νά εἰσέρχων-
ται εἰς τήν Σχολήν ταύτην ὅσοι θά
ἐνδυθῶσιν Ἱερωσύνης ἔνδυμα». Ἡ
τιμία καί ἱερά Ριζάρειος Διαθήκη
ἠγνοήθη καί περιεφρονήθη βαναύ-
σως, παρεποιήθη δέ καί μετεβλήθη
παρανόμως καί προκλητικῶς.

Πρός τί νά πανηγυρίσωμεν καί
νά συνεορτάσωμεν οἱ Ριζαρεῖται
Ἀρχιερεῖς μέ προεξάρχοντα τόν
Μακ. Πατριάρχην; Ἡ φιλτάτη Σχο-
λή μας τυγχάνει ἀγνώριστος καί
ἀξιοθρήνητος. Μόνον τόν ψαλμι-
κόν στίχον «ἐπί τῶν ποταμῶν Βα-
βυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καί
ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς
τῆς Σιών» (Ψαλμ. 136,1) θά ἦτο
συγκεχωρημένον νά εἴπωμεν εἰς
τήν περίστασιν αὐτήν.

Γνωρίζω ὅτι σᾶς λυπῶ, ἀλλά νά
ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας ὅτι ἐξερχόμενοι
ἐκ τοῦ παρόντος βίου θά θρηνήση-
τε ἀνόνητα ὑμεῖς καί οἱ συμπρά-
ξαντες εἰς τό ἀνοσιούργημα
τοῦτο, ἐάν μή ἐγκαίρως μετανοή-
σητε καί ἐπανορθώσητε.

Εὐχέτης σας πρός Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ».

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ἀντικανονικὸς ὁ ἀφορισμὸς

τοῦ μακαριστοῦ Νικ. Σωτηροπούλου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλα-

βρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρό-
σιος μὲ δήλωσίν του, ἀφοῦ «πλέ-
κει» τὸ ἐγκώμιον τοῦ μακαριστοῦ
θεολόγου Νικολάου Σωτηροπού-
λου, τονίζει ὅτι ὁ ἀφορισμὸς του
ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου Κωνσταντινουπόλεως ἦτο ἀντι-
κανονικός. Κατηγορεῖ δὲ τὸν
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ὅτι δια-
τηρεῖ τὴν «μῆνιν» ἐναντίον τοῦ
μακαριστοῦ θεολόγου Νικολάου
Σωτηροπούλου, ὁ ὁποῖος ἦτο
σφοδρὸς πολέμιος τῶν αἱρέσεων
καὶ τῶν κακοδοξιῶν. Ἡ δήλωσις
ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

«Τὴν 28η Αὐγούστου τρέχοντος
ἔτους ἐκοιμήθη ὁ μακαριστὸς Νι-
κόλαος Σωτηρόπουλος Θεολόγος
καὶ Φιλόλογος. Ὑπῆρξε μεγάλη
σύγχρονη θεολογικὴ μορφή. Ἀφω-
σιωμένος ὀρθόδοξος διδάσκαλος
καὶ θεμουργὸς κήρυξ τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως. Σφοδρὸς πολέμιος
τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν κακοδοξιῶν,
καθὼς καὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως ἀπὸ Ἐκκλη-
σιαστικὰ πρόσωπα.

Τὸ γνήσιο ἀγωνιστικό του φρό-
νημα τὸ ἐπλήρωσε πολὺ ἀκριβά! Τὸ

τίμημα ἦτο ὁ ἀντικανονικὸς ἀφο-
ρισμὸς του ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε-
ως! Ἂς σημειωθῆ ὅτι ἡ μῆνις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου διατηρήθη-
κε μέχρι τελευτῆς τοῦ μακαρι-
στοῦ, διατηρεῖται δὲ καὶ μετὰ θά-
νατον! Ὁ δικαιοκρίτης Θεὸς γνω-
ρίζει τὸν ὅλως ἀδίκως ἐπιβληθέν-
τα καὶ συνεπῶς ἀντικανονικὸ ἀφο-
ρισμὸ καὶ ἤδη θὰ ἔχη δικαιώσει τὸν
ἀείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο,
ἀνταμείβοντας αὐτὸν γιὰ τὴν
ὁλικὴ ἀφοσίωσή του στὸ Νυμφίο
Χριστό!

Γιὰ τὸν μεταστάντα ἐλέχθησαν
καὶ ἐγράφησαν τόσα πολλά, ποὺ
δείχνουν τὸ μεγαλεῖο τῆς προσω-
πικότητός του! Ὅσο καὶ ἂν προσ -
πάθησαν νὰ ἀμαυρώσουν τὴν
μορφὴ του οἱ τεταγμένοι νὰ φυ-
λάσσουν θερμοπύλες στὴν Ὀρθο-
δοξία μας, ἡ φωταυγὴς μορφή του
θὰ παραμένη ἀνεπανάληπτη στὶς
ψυχές μας, ἡ θεολογική του προσ -
φορὰ θὰ παραμένη γιὰ πολλὲς δε-
καετίες ἀξεπέραστη στὴν πνευμα-
τικὰ πτωχὴ ἐποχή μας.

Αἰωνία Σου ἡ μνήμη, ἀξέχαστε
Φίλε καὶ Ἀγωνιστὴ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας Νικόλαε!».

Τὰ πορίσματα τοῦ ΙΕ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ 
Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Ἐδόθησαν εἰς τὴν δημοσιότητα

τὰ πορίσματα τοῦ ΙΕ´ Πανελληνίου
Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων, τὸ ὁποῖον
ἐπραγματοποιήθη μὲ ἀπόφασιν
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τὴν Ἱερὰν
Μητρόπολιν Καισαριανῆς, Βύρω-
νος καὶ Ὑμηττοῦ καὶ εἶχε διά θέμα-
τά του: «Οἱ  ἀκολουθίες  τοῦ  Νυ -
χθημέρου. Τὰ πορίσματα ἀπεστά-
λησαν εἰς τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπι-
σκοπὴν Ἀθηνῶν καὶ εἰς τὰς Ἱεράς
Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Τὰ πορίσματα ἔχουν ὡς
ἀκολούθως»:

«1. Ἐν ὅσῳ ζοῦμε στόν ἐνδιάμε-
σο χρόνο ἀνάμεσα στήν πρώτη νί-
κη τοῦ Χριστοῦ πάνω στίς ἀντίθε-
ες δυνάμεις (Α΄ Παρουσία - Σταυ-
ρός - Ἀνάσταση) καί στόν τελικό
του θρίαμβο (Β’ Παρουσία - Τελεί-
ωση), ὅλοι «οἱ καιροί προσευχῆς»,
μέ κεντρικότερο «τόν καιρό τῆς
θείας Εὐχαριστίας» καί φυσικά μέ
τό περιεχόμενό τους, εἶναι ἀναγ-
καῖοι τρόποι ἔνταξης καί παρα-
μονῆς στήν ἀγάπη καί τήν κοινωνία
τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως «οἱ
καιροί προσευχῆς» ριζώνουν στήν
Παλαιά Διαθήκη καί κυρίως στήν
Καινή Διαθήκη μέ καινούριο νόημα
καί περιεχόμενο.

2. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τοῦ  Νυ -
χθημέρου καλοῦνται τακτικές,
ἐπειδή προβλέπεται νά τελοῦνται
καθημερινῶς καί σέ ὅλους τούς
Ἱερούς Ναούς Ἐνοριῶν καί Μονῶν
σύμφωνα μέ προκαθορισμένο τυ-
πικό καί τελετουργική τάξη. Ἡ πα-
ράδοση ὡρῶν καί καιρῶν προσ -
ευχῆς (δηλαδή ἡ παράδοση τῆς
Νυχθημέρου Ἀκολουθίας) μπορεῖ
νά θεωρηθεῖ μέ βεβαιότητα κοινή
παράδοση συνόλης τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας, μέ βαθειές ρίζες, ὅπως
τονίσαμε, στήν βιβλική παράδοση.

3. Σύμφωνα μέ τά ἁγιογραφικά
δεδομένα, προηγεῖται ἡ νύκτα καί
ἀκολουθεῖ ἡ ἡμέρα. Γι’ αὐτό καί οἱ
τακτικές Ἱερές Ἀκολουθίες ἔχουν
τοποθετηθεῖ νά τελοῦνται μέ τήν
γνωστή σειρά: Ἑσπερινός, Ἀπόδει-
πνο, Μεσονυκτικό, Ὄρθρος,
Ὧρες, Θεία Λειτουργία.

Ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν τεσσά-
ρων πρώτων αἰώνων τῆς ἱστορίας
τῆς Ἐκκλησίας περί τῶν καιρῶν
τῆς προσευχῆς, δηλαδή περί τῆς
λειτουργικῆς προσευχῆς σέ ὁρι-
σμένες ὧρες, συνάγεται ὅτι ὁ λει-
τουργικός κύκλος διαμορφώθηκε
σταδιακῶς καί ἐξελίχθηκε, ὅπως
τελεῖται στίς ἡμέρες μας.

4. Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες διαμορ-
φώθηκαν σύμφωνα μέ τήν διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία
τούς προσέδωσε ὑψηλό θεολογικό
συμβολισμό (χριστολογικό, σωτη-
ριολογικό, ἐσχατολογικό, ποιμαντι-
κό). Ὅλες οἱ συναφεῖς γνώσεις πε-
ρί τῆς ἐξελίξεως τῆς Νυχθημέρου
Ἀκολουθίας δέν πρέπει νά ἀποτε-
λοῦν ἁπλῶς θέματα λειτουργικῆς
μορφώσεως, ἀλλά πρέπει νά ἐνερ-
γοῦν ὡς μορφωτικός ἐμπλουτι-
σμός γιά τήν ἀρτιότερη ἐπιτέλεση
(στήν ποιμαντική πράξη) τῶν συγ-
κεκριμένων Ἀκολουθιῶν καί νά
ἀξιοποιοῦνται στήν ζωή τῆς Ἐνο-
ρίας.

5. Κάθε Ἱερή Ἀκολουθία πού τε-
λεῖται ἔχει στόν πυρήνα της κάποι-
ον ἰδιαίτερο σκοπό τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς. Προβάλλει μαζί μέ ἄλλα τήν
εὐχαριστία καί τήν μετάνοια τοῦ πι-
στοῦ γιά τήν ἀπελθοῦσα ἡμέρα,
τήν ἐπιθυμία προσευχῆς γιά τήν
ἐπερχόμενη νύκτα (μέ τούς κινδύ-
νους πού κρύβει καί τούς συμβολι-
σμούς πού ἔχει), τήν Ἀνάσταση,
τήν προσευχή γιά τούς κεκοιμημέ-
νους, τήν Δευτέρα Παρουσία καί
τήν ἀνάγκη ἐγρήγορσης τῶν
πιστῶν.

6. Ἡ μικρή συμμετοχή τῶν
πιστῶν στήν τέλεση τῶν Ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν, ἡ καθυστερημένη
προσέλευσή τους ἤ ἡ παντελής
ἀπουσία τους ἐπιβάλλει στούς Ποι-
μένες τῆς Ἐκκλησίας νά ἐξετά-
σουν τά βαθύτερα αἴτια αὐτῶν τῶν
συνηθειῶν καί νά λάβουν ὅλα τά
ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα μέτρα,
γιά νά ἀγαπήσουν οἱ πιστοί τίς
Ἱερές Ἀκολουθίες καί νά τίς θεω-
ροῦν ὥρα συναντήσεώς τους μέ
τόν Θεό, πού θά τούς χαρίσει τίς
οὐράνιες δωρεές Του, φωτισμό,
ἐνίσχυση, ἁγιασμό, παρηγορία,
ἐλπίδα, χαρά, ἄφεση ἁμαρτιῶν,
πνεῦμα κατανύξεως καί εὐφροσύ-
νη στήν ψυχή τους, εἰρήνη λο-
γισμῶν καί ἀγαθή συνείδηση.

7. Ὅλες οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες
ἐπιβάλλεται νά τελοῦνται κατά τήν
καθορισμένη τάξη τῆς Ἐκκλησίας
μας μέ τήν φροντίδα καί τήν ἐπιμέ-
λεια τῶν Ἐφημερίων.

8. Κρίνεται ἀπαραίτητο γιά τήν
πνευματική οἰκοδομή τῶν πιστῶν
νά ἀναληφθοῦν πρωτοβουλίες ἀπό
τούς Ἐφημερίους, γιά νά ἀναδει -
χθεῖ ἡ σχέση μεταξύ κοινῆς καί
κατ’ ἰδίαν προσευχῆς. Ἡ ἀτομική
προσευχή εἶναι προέκταση τῆς
κοινῆς λατρείας καί ἡ κοινή στό
Ναό σύν αξη προϋποθέτει τόν ἀτο-
μικό ἀσκητικό ἀγώνα. Καί οἱ δύο
τρόποι ἀναφορᾶς τοῦ πιστοῦ στόν
Τριαδικό Θεό ἔχουν τίς ἴδιες
ἐκκλησιολογικές προϋποθέσεις, μέ
στόχο τήν μετοχή στήν θεία Εὐχα-
ριστία καί τόν προσανατολισμό τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου πρός
τήν ἐσχατολογική τοῦ Χριστοῦ βα-
σιλεία.

9. Συμβάλλει ἀποτελεσματικά
στήν κατανόηση τοῦ θεολογικοῦ
περιεχομένου τῶν Ἱερῶν Ἀκολου-
θιῶν τοῦ Νυχθημέρου καθ’ ὅλο τό
λειτουργικό ἔτος ἡ διατήρηση τοῦ
ἤθους καί ὕφους τῶν ἤχων καί τῶν
ψαλμωδιῶν. Σ’ αὐτό τό ἔργο εἶναι
ὑπεύθυνοι οἱ ψάλλοντες, οἱ ὁποῖοι
πάντοτε, σέ ὅλες τίς λειτουργικές
περιόδους, ὀφείλουν νά προσαρ-
μόζουν τό μέλος, τόν τρόπο ψαλ-
μωδίας, τό ἦθος καί τό ὕφος τους,
ἀνάλογα μέ τίς ἀπαιτήσεις τοῦ
ἤθους καί τοῦ σκοποῦ τῶν Ἱερῶν
Ἀκολουθιῶν, καί κυρίως τοῦ θεο-
λογικοῦ περιεχομένου τοῦ ψαλλο-
μένου ἤ ἀναγιγνωσκομένου κειμέ-
νου.

10. Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέ-
ρου στίς Ἐνορίες πρέπει νά ἀξιο-
ποιοῦνται ποιμαντικά ἀπό τούς Ποι-
μένες, ὥστε οἱ πιστοί νά ἀποκτή-
σουν λειτουργική ἀγωγή, ἐμπειρία
κοινωνίας μέ τόν Θεό καί συμμε-
τοχή στήν Βασιλεία Του. Ἐξ ἴσου
σημαντικό ρόλο στή λατρεία παίζει
ὁ λειτουργικός τρόπος καί τό λει-
τουργικό ἦθος τοῦ τελετουργοῦ
Ἱερέως ἤ Ἀρχιερέως. Δέν πρέπει ὁ
ποιμαντικός χρόνος νά συμπυκνώ-
νεται καί νά περιορίζεται στό δίω-
ρο ἤ τρίωρο τῆς Κυριακῆς, ἀλλά νά
ἐκτείνεται σέ ὁλόκληρη τήν ἑβδο-
μάδα μέ ἐπίκεντρο τίς ἀκολουθίες
τοῦ νυχθημέρου.

11. Γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο ἡ
συμμετοχή στή νυχθήμερο λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ γε-
γονός πνευματικοῦ ἀναβαπτισμοῦ
μέ τήν ἔννοια μιᾶς συνεχοῦς πο-
ρείας πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
μιᾶς κοινωνίας στήν αἰώνια ζωή, ἡ
ὁποία φέρνει «χαράν μεγάλην»
(Λουκ. 2,10). Ἡ ποιμαντική μέριμνα
τῆς Ἐκκλησίας καλεῖται νά ἀναδεί-
ξει τίς ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέ-
ρου ὡς κεφαλαιώδη παράγοντα γιά
τήν ἐνεργότερη συμμετοχή στή
Θεία Εὐχαριστία, ὡς μία «λειτουρ-
γία μετά τή Λειτουργία». Ἡ διά-
σταση αὐτή θά ἀναδείξει καί μία
ἀκόμη σημαντική ἀλήθεια: ὅτι τό
κοινωνικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι προέκταση τοῦ προσευχητι-
κοῦ ἔργου Της».

Ὁ Δήμαρχος Λέρου ζητεῖ ἀπὸ τόν Οἰκουμενικόν 
Πατριάρχην ἔκτασιν διὰ τὴν κατασκευὴν ἑλικοδρομίου
Ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχαὴλ

Κόλιας μὲ ἐπιστολήν του πρὸς
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
ζητεῖ τὴν παραχώρησιν ἐδαφικῶν
ἐκτάσεων διά τὴν κατασκευὴν
ἑλικοδρομίου. Μεταξύ ἄλλων εἰς
τήν ἐπιστολήν ἀναφέρονται τά
ἑξῆς:
«Παναγιώτατε,

Ἐπανερχόμενοι γιὰ ἄλλη μία
φορά στὸ θέμα τῆς κατασκευῆς
ἑλικοδρομίου στὴν περιοχὴ
«Παρθένι» τῆς Λέρου καὶ στὶς
ἀπαιτούμενες μεταβιβάσεις ἐδα-
φικῶν ἐκτάσεων, παρακαλῶ
ὅπως λάβετε ὑπόψιν Σας ὅτι ἐπὶ
τοῦ θέματος ἔχουμε ἐπανειλημ-
μένως ὀχλήσει τὴν Ἱερὰ Μονὴ

τῆς Πάτμου καὶ ἔχουμε ἀναπτύ-
ξει τὸν προβληματισμό μας σὲ
σχέση μὲ τὴν ἔλλειψη τοῦ ἑλικο-
δρομίου καὶ τὶς συνέπειές της
γιὰ τοὺς κατοίκους τόσο τῆς Λέ-
ρου, ὅσο καὶ τῶν πέριξ νησιῶν.

Ἐπιτρέψατέ μας νὰ ἀναφερ-
θοῦμε λοιπὸν γιὰ ἄλλη μία φορά
στὶς παραμέτρους τοῦ ζητήμα-
τος αὐτοῦ:

Γιὰ πρώτη φορά στὴν ἱστορία
τῆς περιοχῆς, ὑπάρχει ἡ θέληση
καὶ τὰ οἰκονομικὰ μέσα (μέσῳ
τοῦ Ἐθνικοῦ Στρατηγικοῦ Πλαι-
σίου Ἀναφορᾶς – Ε.Σ.Π.Α., διά
τοῦ ὁποίου ἔχει ἐξασφαλιστεῖ
κονδύλι ὕψους ἑνὸς ἑκατομμυ-
ρίου εὐρώ), προκειμένου νὰ κα-
τασκευαστεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ

Πολεμικὴ Ἀεροπορία στὸ νησὶ
τῆς Λέρου ἑλικοδρόμιο, τὸ ὁποῖο
θὰ ὑπηρετήσει τὶς ἀνάγκες
Ἔρευνας & Διάσωσης τῆς πε-
ριοχῆς μας.

Δὲν ὑπάρχουν λόγια, γιὰ νὰ
τονίσουμε τὴ σπουδαιότητα καὶ
σημασία ἑνὸς τέτοιου ἔργου γιὰ
ὁλόκληρο τὸ βόρειο συγκρότη-
μα Δωδεκανήσου, καθὼς μὲ τὸ
ἔργο αὐτὸ θὰ διευκολυνθεῖ τὰ
μάλα ἡ διακομιδὴ ἀσθενῶν σὲ
ἐπείγοντα περιστατικὰ καὶ θὰ
ἐνισχυθεῖ τὸ αἴσθημα ἀσφάλειας
τῶν κατοίκων πέντε (5) νησιῶν
τῆς περιοχῆς, ἐνῶ συγχρόνως
θὰ μποροῦν νὰ σωθοῦν ἀνθρώπι-
νες ζωὲς ποὺ κινδυνεύουν στὶς
περιπτώσεις θαλασσίων κατα-

στροφῶν, ναυτικῶν ἀτυχημάτων
κ.λπ.

Ὅπως εἴχαμε ἐπανειλημμέ-
νως τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξηγήσουμε
στὸν Ἅγιο Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου στὸ παρελθόν, ἡ ἔκταση
ποὺ ἀπαιτεῖται προκειμένου νὰ
ὁλοκληρωθεῖ αὐ τὸ τὸ τεράστιας
σημασίας ἔργο εἶναι αὐτὴ τῶν
5.000 τ.μ. καὶ ἀνήκει κατὰ κυριό-
τητα στὴν Ἱερὰ Μονή.

Τελοῦμε ἐν ἀναμονῇ τῆς
ἀπάντησής Σας καὶ εἴμεθα βέβαι-
οι ὅτι θὰ ἐπιδείξετε γιὰ ἄλλη μία
φορά τὴν κοινωνικὴ εὐαισθησία,
ποὺ σᾶς διακρίνει καθ᾽ ὅλη τὴ
μακραίωνη ἱστορία τοῦ σεπτοῦ
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου».

Διατὶ ἀλλάζουν ὅλα τὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας
Ὑπὸ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

Ἐλπίζω καὶ εὔχομαι, μετὰ τὸ
ἀπαράδεκτο σχολικὸ βιβλίο τοῦ
«συνωστισμοῦ», οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ
τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια νὰ εἶναι πιὸ
προσεκτικοὶ καὶ νὰ τηροῦν τὸ
ἄρθρο 16, παρ. 2 τοῦ Συντάγμα-
τος. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ὡς κύριος
σκοπὸς τῆς Παιδείας ἡ ἀνάπτυξη
ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνει-
δήσεως. Προβληματίζομαι, πάν-
τως, διότι πληροφοροῦμαι ὅτι τὸ
Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολι-
τικῆς (ΙΕΠ), τὸ ὁποῖο ἀντικατέστη-
σε τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο,
προβαίνει σὲ ἀναθεώρηση τῶν
προγραμμάτων σπουδῶν καὶ τῶν
σχολικῶν βιβλίων Ἱστορίας τοῦ
δημοτικοῦ, τοῦ γυμνασίου καὶ
τοῦ λυκείου.

Ἡ ἀθώα ἑρμηνεία εἶναι ὅτι κατὰ
καιροὺς ἀνανεώνονται βιβλία καὶ

προγράμματα καὶ εἶναι εὐκαιρία
νὰ διορθωθοῦν ὁρισμένα ἡμαρτη-
μένα.

Ἡ καχύποπτη ἑρμηνεία λέγει
ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται, γιὰ νὰ ἀπο-
συρθεῖ ἀπὸ τὴ στ΄ δημοτικοῦ τὸ
καλό, ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμέ-
νο καὶ ἐθνικῶς ἀξιοπρεπὲς βιβλίο,
τὸ ὁποῖο ἐγράφη, γιὰ νὰ ἀντικατα-
στήσει τὸ ἔργο τῆς κυρίας Ρεπού-
ση. Δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ εἶμαι καχύ-
ποπτος, ἀλλὰ στὴν προκειμένη
περίπτωση οἱ ὑποστηρικτὲς αὐτῆς
τῆς ἑρμηνείας διαθέτουν ἰσχυρὰ
ἐπιχειρήματα καὶ διερωτῶνται:

Γιατί ἐπὶ τρία χρόνια, ποὺ διδά-
σκεται στὴ στ΄ δημοτικοῦ τὸ σω -
στὸ βιβλίο Ἱστορίας, δὲν ἔχει
ἐκτυπωθεῖ τὸ βιβλίο τοῦ δασκά-
λου;

Γιατί σὲ συγκεντρώσεις φιλο-
λόγων, ποὺ διοργανώνει τὸ ΙΕΠ,
τὸ ἑλληνορθόδοξα γραμμένο νέο
βιβλίο τῆς στ΄ δημοτικοῦ παρου-
σιάζεται ὡς παράδειγμα πρὸς
ἀποφυγήν;

Ἀλλὰ καὶ γενικότερα ἐρωτήμα-
τα ἐγείρονται ἀπὸ τὴ νέα αὐτὴ
προσπάθεια ἐπανασυγγραφῆς
τῆς Ἱστορίας: Γιατί γιὰ τὰ ἄλλα
μαθήματα ἀλλάζει ἡ ὕλη μόνο
στὸ λύκειο, ἐνῶ γιὰ τὴν Ἱστορία
ἀλλάζουν τὴν ὕλη καὶ τὰ ἐγχειρί-
δια καὶ στὸ δημοτικὸ καὶ στὸ γυ-
μνάσιο;

Θὰ τηρηθεῖ ἡ γραμμικὴ διδα-
σκαλία τῆς Ἱστορίας (ἀρχαιότητα,
Βυζάντιο, Νέος Ἑλληνισμός),
ὥστε νὰ καταδεικνύεται ἡ συνέ-
χεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ  ἢ  θὰ  εἰσα -

χθοῦν ἀποτυχημένα πρότυπα ἀπὸ
τὸ ἐξωτερικό, ὅπως π.χ. ἡ θεμα-
τικὴ Ἱστορία μὲ χρονολογικὲς
ἀκροβασίες; Ἐπὶ παραδείγματι,
στὴ γ΄ λυκείου θέλουν νὰ ἀποσύ-
ρουν τὸ βιβλίο Νεότερης καὶ Σύγ-
χρονης Ἱστορίας καὶ νὰ εἰσαγά-
γουν νέο ἐγχειρίδιο μὲ τὸν τίτλο
«Πόλεμος καὶ Εἰρήνη»!

Ἔγινε ἀξιοκρατικὰ ἡ ἐπιλογὴ
συγγραφέων καὶ κριτῶν; Πῶς ἐξη-
γεῖται ὅτι στὴν ὁμάδα συντάξεως
τοῦ Ὁδηγοῦ γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτι-
κούς τοῦ λυκείου μετέχει ἕνας
δάσκαλος τοῦ δημοτικοῦ;Ἡ Ἀκα-
δημία Ἀθηνῶν εἶχε ἐπισημάνει
δεκάδες λάθη στὸ βιβλίο τῆς κυ-
ρία Ρεπούση. Προτείνω νὰ στα-
λοῦν στὴν Ἀκαδημία τὰ ὑπὸ ἔκδο-
ση ἐγχειρίδια, ὥστε νὰ μὴ ἔχουμε
νέα φαινόμενα «συνωστισμοῦ»!

Ἐγκύκλιος τῆς ΔΙΣ διὰ τὴν Βάπτισιν τέκνων προερχομένων
ἐκτὸς γάμου ἢ γονέων, οἱ ὁποῖοι τελοῦν ἐν διαστάσει

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε πρὸς ὅλας
τὰς Ἱερὰς Μητροπόλεις καὶ δι᾽
αὐτῶν εἰς ὅλους τοὺς Ἱεροὺς
Ναοὺς ἐγκύκλιον, μὲ τὴν ὁποίαν
παρέχει διευκρινίσεις, διά τὴν τέ-
λεσιν τοῦ Ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ
Βαπτίσματος, διά τέκνα γεννηθέν-
τα ἐκτὸς γάμου ἢ διά τέκνα γονέ-
ων, οἱ ὁποῖοι τελοῦν ἐν διαστάσει.

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυ-
κλίου, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 1ην Σε-
πτεμβρίου, ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, λη-
φθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 27ης μη-
νός Αὐγούστου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν
ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ
ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, καί ἐξ
ἀφορμῆς τοῦ συχνάκις ἀνακύ-
πτοντος ζητήματος τῶν νομίμων
προϋποθέσεων βαπτίσεως τέκνου
γεννηθέντος ἐκτός γάμου ἤ τέ-
κνου τελούντων τῶν γονέων

αὐτοῦ ἐν διαστάσει, ἀπεφάσισεν
τά ἀκόλουθα :

Α. Προκειμένου περί τέκνου
γεννηθέντος ἐκτός γάμου τῶν γο-
νέων του καί ἀναγνωρισθέντος
ὑπό τοῦ πατρός του ἑκουσίως ἤ
δικαστικῶς, τό ἄρθρον 1515 Ἀστι-
κοῦ Κώδικος (ΑΚ) προβλέπει ὅτι ἡ
γονική μέριμνα τοῦ ἀνηλίκου τέ-
κνου ἀσκεῖται ὑπό τῆς μητρός του
καί α) εἰς περίπτωσιν ἑκουσίας
ἀναγνωρίσεώς του ὁ πατήρ
ἀποκτᾶ γονικήν μέριμναν, ἀλλά
τήν ἀσκεῖ μόνον ἐάν ἔπαυσεν ἡ
γονική μέριμνα τῆς μητρός ἤ ἐάν
αὐτή ἀδυνατεῖ νά τήν ἀσκήσῃ, ἐν
ᾧ β) εἰς περίπτωσιν δικαστικῆς
ἀναγνωρίσεως τῆς πατρότητος,
κατά τήν ὁποίαν ἀντεδίκησε ὁ πα-
τήρ, ἀποκτᾶ καί οὗτος γονικήν μέ-
ριμναν, ἀλλά δέν τήν ἀσκεῖ οὔτε
ἀναπληροῖ τήν μητέρα εἰς τήν
ἄσκησίν της, εἴ μη μόνον κατόπιν
δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἐάν τό
ἐπιβάλλῃ τό συμφέρον τοῦ τέ-
κνου, καί ἐφ' ὅσον ἔπαυσεν ἡ γο-

νική μέριμνα τῆς μητρός ἤ αὐτή
ἀδυνατῇ νά τήν ἀσκήσῃ ἤ ὑπάρχῃ
συμφωνία τῶν γονέων.

Ἐν ὀλίγοις, εἰς περίπτωσιν τέ-
κνου γεννηθέντος ἐκτός γάμου
τῶν γονέων καί ἀναγνωρισθέντος
ἑκουσίως ἤ δικαστικῶς, ἡ γονική
μέριμνα ἀνήκει μέν εἰς ἀμφοτέ-
ρους τούς γονεῖς, ἀσκεῖται ὅμως
μόνον ἐκ μέρους τῆς μητρός.

Tό ἀνωτέρω γεγονός ὅμως, κα-
τά τήν ἄποψιν τῆς νομολογίας τῶν
ἑλληνικῶν δικαστηρίων (Ἄρειος
Πάγος 1321/1992, Ἐφετεῖον Ἀθη -
νῶν 4287/2005, ΜονΠρωτΧίου
432/2013), δέν χορηγεῖ εἰς τήν μη-
τέρα τό δικαίωμα παρακάμψεως
τῆς συμφώνου γνώμης τοῦ ἀνα-
γνωρισθέντος ὡς πατρός προκει-
μένου περί τοῦ βαπτίσματος τοῦ
τέκνου, διότι ἡ ἐπιλογή τοῦ θρη-
σκεύματος τοῦ τέκνου εἶναι ζήτη-
μα, τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς τόν
πυρῆνα τῆς γονικῆς μερίμνης, ὡς
ἀφορῶν βασικόν στοιχεῖον τῆς
προσωπικότητός του. Ἑπομένως,

ἀκόμη καί ἐάν πρόκειται περί τέ-
κνου γεννηθέντος ἐκτός γάμου
τῶν γονέων του καί ἐφ᾽ ὅσον ἡ πα-
τρότης ἔχει ἀναγνωρισθῆ, μολο-
νότι ἡ γονική μέριμνα ἀσκεῖται μό-
νον ὑπό τῆς μητρός, τό δικαίωμα
καθορισμοῦ τοῦ θρησκεύματός
του ἀνήκει ἐξ ἴσου καί εἰς τούς
δύο γονεῖς καί δέον νά μή τελεῖται
τό βάπτισμα, ἐάν δέν ὑφίσταται
συμφωνία τῶν γονέων περί τοῦ
βαπτίσματος ἤ δικαστική ἀπόφα-
σις, ἡ ὁποία νά ἐπιλύῃ τήν διαφω-
νίαν τῶν γονέων.

Τά αὐτά ἰσχύουν καί εἰς περί-
πτωσιν διαζυγίου ἤ διακοπῆς τῆς
ἐγγάμου συμβιώσεως τῶν γονέων
(ΑΚ 1513, 1514). Ἀκόμη καί ἐάν,
δυνάμει δικαστικῆς ἀποφάσεως ἤ
συμφωνίας τῶν γονέων, ἡ ἐπιμέ-
λεια τοῦ προσώπου τοῦ τέκνου
ἔχει ἀνατεθῆ εἰς ἕνα τῶν γονέων,
ἀπαιτεῖται διά τούς ἀνωτέρω λό-
γους ἡ συμφωνία ἀμφοτέρων τῶν
γονέων ἐπί τῆς τελέσεως τοῦ βα-
πτίσματος».

ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΝ»

«Μοντέλο» Κύπρου εἰς τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας - Κράτους ἄνευ
διαταράξεως τῆς συνειδησιακῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸν λαόν

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΔΙΑΤΥΠΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσση-
νίας κ. Χρυσόστομος εἰς συνέν-
τευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα
«Παρασκήνιον» καὶ τὴν δημοσιο-
γράφον κ. Μαρίαν Μπραουδάκη
ὁμιλεῖ διὰ τὰς σχέσεις Κράτους -
Ἐκκλησίας, τὴν Ἐκκλησιαστικὴν
Ἐκπαίδευσιν, τὴν Ἐκκλησιαστικὴν
περιουσίαν καὶ τὸν ρόλον τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ
«Ο.Τ.» παρουσιάζει τὰ προανα-
φερόμενα (κυριώτερα) σημεῖα τῆς
συνεντεύξεως τονίζων ὅτι κατὰ τὸ
παρελθὸν ἔχει ἐλέγξει αὐστηρό-
τατα τὸν Σεβ. Μητροπολίτην διὰ
δηλώσεις του ἢ καὶ ἐνεργείας του.
Προβαίνομεν ὅμως εἰς τὴν παρου-
σίασιν, ὄχι ἁπλῶς διὰ νὰ δείξωμεν
τὴν ἀντικειμενικότητά μας, ἀλλὰ
διὰ νὰ τονίσωμεν ὅτι δὲν ἔχομεν
ἐμπάθειαν πρὸς τὰ πρόσωπα -
Ἱεράρχας, τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦν
τὴν Ἐκκλησίαν. Τὰ συγκεκριμένα
ἀποσπάσματα τῆς συνεντεύξεως
ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

«Ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχες
ποὺ ἔχουν ταχθεῖ ὑπὲρ τῆς ὥριμης
ἐπανεξέτασης τῶν σχέσεων Ἐκ -
κλησίας-Πολιτείας, νομίζετε ὅτι κά-
τι τέτοιο θὰ ἦταν ἐφικτὸ σήμερα
ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες; Σὲ
ποιὰ κατεύθυνση ἐκτιμᾶτε ὅτι πρέ-
πει νὰ κινηθεῖ ὁ σχετικὸς προβλη-
ματισμός;

Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολι-
τείας εἶναι ἕνα θέμα πολυδιάστατο,
πολυσχιδὲς καὶ ἀρκετὰ πολύπλοκο
ἐξαιτίας τῆς πολυνομίας καὶ τῆς
ὑφιστάμενης «διαπλοκῆς», θὰ ἔλε-
γα, τῆς ὄσμωσης, ἁρμοδιοτήτων
καὶ συναρμοδιοτήτων σὲ κάθε ἐπί-
πεδο καὶ δράση. Ὁ λεγόμενος καὶ
διακηρυσσόμενος “ἐξορθολογι -
σμὸς” τῶν σχέσεων ἀπαιτεῖ μία με-
θοδικότητα, μὲ βήματα ἀργὰ καὶ
σταθερά, χωρὶς λεονταρισμοὺς ἢ
ἐνθουσιασμούς. Ὁ «ἐξορθολο-
γισμὸς» αὐτὸς δὲν θὰ πρέπει νὰ
λειτουργεῖ ὑπονομευτικὰ ἔναντι
τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε νὰ στηρίζεται
στὴν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι δυ-
νατὸν νὰ διαταραχθεῖ συνειδη-
σιακὰ ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας στὸν

ἴδιο τὸν λαό. Τὸ ἐφικτὸ μίας τέτοι-
ας κατεύθυνσης καθορίζεται ἀπὸ
τὸ μοντέλο τῶν σχέσεων ποὺ θὰ
ἐπιλεγεῖ καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς μονομερεῖς
δῆθεν ἐπιδιώξεις πρὸς ἐπίλυση τοῦ
ὅλου ζητήματος. Γιὰ παράδειγμα,
θεωρῶ ὅτι τὸ μοντέλο ποὺ ὑπάρχει
στὴν Κύπρο σήμερα εἶναι καὶ
ἐφικτὸ καί, πάνω ἀπ’ ὅλα, ἐφαρμο-
στέο.

Τὴν ἐκπαίδευσιν
Σὲ ποιὲς βάσεις νομίζετε πὼς

πρέπει νὰ τεθεῖ σήμερα ἡ ἐκκλη-
σιαστικὴ ἐκπαίδευση; Ποιὸ εἶναι τὸ
μεῖζον γιὰ τὴν Ἐκκλησία στὸν το-
μέα αὐτόν;

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση
μαζὶ μὲ τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου
καὶ τὸ περιουσιακὸ ἀπετέλεσαν τὰ
σημεῖα τριβῆς διαχρονικὰ στὶς σχέ-
σεις τῆς ἑκάστοτε ἑλληνικῆς Πολι-
τείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὴν
Ἐκκλησία, ἡ διαμόρφωση ἑνὸς
ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, τὸ
ὁποῖο θὰ ἀποσκοπεῖ στὴν καλύτερη
μόρφωση καὶ ἐπιμόρφωση τοῦ κλή-
ρου καί, μάλιστα, μὲ προοπτικὴ
εἶναι πλέον ἀπαίτηση. Τὸ πρόβλημα
δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν ἐξ ἀντι-
γραφῆς ἐκπαιδευτικῶν νομοθε-
τικῶν πλαισίων ἢ μοντέλων τῆς κο-
σμικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὴν ἐφαρ-
μογή της στὴν ἐκκλησιαστικὴ
ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, ἀλλὰ πρέ-
πει νὰ ἀναζητηθεῖ μία δομὴ ἐκκλη-
σιαστικῆς ἐκπαίδευσης, ἡ ὁποία θὰ
κινεῖται σὲ τέσσερις βασικοὺς ἄξο-
νες: παροχὴ γενικῆς παιδείας, δια-
μόρφωση καὶ ἀνάπτυξη ἱερατικῆς
καὶ ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης,
λειτουργικὴ καὶ ποιμαντικὴ ἐπιμόρ-
φωση, θεολογικὴ ἐκπαίδευση. Μία
τέτοια ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση
“ἀπαιτεῖ” ἕνα ἑνιαῖο σύστημα δομῆς
καὶ πορείας ἐκπαιδευτικῆς, τὸ
ὁποῖο θὰ δίνει τὴ δυνατότητα σὲ
κάθε ὑποψήφιο κληρικό, ἀλλὰ καὶ
σὲ κάθε κληρικὸ νὰ βρίσκεται σὲ
μία συνεχῆ καὶ διαρκῆ διαδικασία
μόρφωσης καὶ ἐπιμόρφωσης.

Διὰ τὴν περιουσίαν
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο νά... δώ-

σει λόγο γιὰ τὰ οἰκονομικά της;
Ἡ Ἐκκλησία ἐλέγχεται γιὰ τὰ

οἰκονομικά της καὶ πάντοτε προσ -
παθεῖ μέσα ἀπὸ μία χρηστὴ διαχεί-
ριση νὰ ἐπιλύσει ὅσον τὸ δυνατὸν
ἀποδοτικότερα τὰ διάφορα οἰκονο-
μικὰ προβλήματα καὶ τὶς ὑποχρεώ-
σεις της. Τὸ “μύθευμα” σχετικὰ μὲ
τὸ περιουσιακὸ καὶ τοὺς οἰκονομι-
κοὺς πόρους δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτε-
λεῖ τροχοπέδη σὲ κάθε προσπάθεια
ἀξιοποίησης τῆς ἐναπομείνασας
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Πόσῳ
μᾶλλον, ὅταν αὐτὴ ἡ ἀξιοποίηση
προσβλέπει στὸ ὄφελος τοῦ κοινω-
νικοῦ συνόλου, ὄχι μόνο μέσα ἀπὸ
τὶς παροχές, βοηθημάτων ἢ πρό-
νοιας, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ μία διαδικα-
σία ἐπένδυσης καὶ ἀνάπτυξης, ἡ
ὁποία θὰ δώσει στὴν ἴδια τὴν
Ἐκκλησία, τόσο σὲ τοπικὸ ὅσο καὶ
σὲ κεντρικὸ ἐπίπεδο, τὴ δυνατότη-
τα μίας αὐτόνομης δράσης σὲ σκο-
ποὺς κοινωνικοὺς καὶ φιλανθρω-
πίας».

Διὰ τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον

Τί σημαίνει γιὰ τὸν Μητροπολίτη
Μεσσηνίας τὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο ὡς θεσμὸς καὶ ὡς ζων-
τανὴ παρουσία; 

Ὅπως σωστὰ εἴπατε, τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι ἕνας
θεσμὸς διαχρονικὸς στὸν χῶρο
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ στὸν χῶρο τῆς
ἱστορίας. Ἀποτελεῖ τὸ σημεῖο ἀνα-
φορᾶς ὅλων τῶν ὀρθοδόξων καὶ
τὸν φορέα, ἐκφραστὴ καὶ φύλακα
τῆς πανορθόδοξης ἑνότητας, μὲ
βάση τὴν κοινὴ πίστη καὶ τὴν κανο-
νικὴ παράδοση, ὅπως αὐτὴ διετυ-
πώθη καὶ ἐφαρμόστηκε ἀπὸ τὶς
Οἰκουμενικὲς Συνόδους κυρίως, γι’
αὐτὸ καὶ ἐπιβεβαιώνει καὶ τὴν κα-
νονικότητα τῆς κάθε μορφῆς
ὀρθο δόξου ἐκκλησιαστικότητας.
Ὁ πανορθόδοξος αὐτὸς καὶ ἑνω-
τικὸς ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἴδιας
τῆς οἰκουμενικότητάς του, ὡς τρό-
που ἔκφρασης, κατανόησης καὶ
λειτουργίας τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους
καὶ τοῦ τρόπου πρόσληψης καὶ ἐπί-
λυσης τῶν διάφορων ἐκκλησια-
στικῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων προβλημά-
των. Δὲν ἐκφράζει μία ἰδεολογο-
ποιημένη ἀντίληψη ἐκκλησιαστικῆς

δυνάμεως ἢ ὑπεροχῆς.
Οἱ κατὰ καιροὺς ἀποφάσεις του

γιὰ τὴν ἐπίλυση πανορθόδοξων ζη-
τημάτων ἐπιβεβαιώνουν ὄχι μόνο
τὴν ἀποδοχὴ καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν
λοιπῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν
πρὸς αὐτό, ἀλλὰ καὶ τὸν ρυθμι-
στικὸ καὶ συντονιστικὸ ρόλο ποὺ
τοῦ ἀναγνωρίζουν, ἐπιβεβαιώνον-
τας καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὴν
οἰκουμενικότητα τοῦ ρόλου του
καὶ τῆς παρουσίας του. Ὑπὸ αὐτὴ
τὴν προοπτική, ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἡ Μη-
τέρα Ἐκκλησία γιὰ ὅλες τὶς Ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες καὶ ὄχι μόνο γιὰ
ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες προῆλθαν ἀπὸ τὸ
ἴδιο τὸ ἐκκλησιαστικό του σῶμα,
ἐπειδὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία
ἐκφράζει τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέ-
ρον της γιὰ ὅλες τὶς ἄλλες Ἐκκλη-
σίες. Τὴν οἰκουμενικότητά του τὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως
τὴν ἐπιβεβαιώνει καὶ μέσα ἀπὸ τὴν
ἐξωστρεφῆ διαλεκτική του παρου-
σία καὶ δράση πρὸς ὅλες τὶς ἄλλες
χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, πρὸς τὶς
ὁποῖες προσπαθεῖ νὰ μεταλαμπα-
δεύσει τὸ πνεῦμα τῆς οἰκουμενικό-
τητας τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους καὶ
φρονήματος, ὡς πρότυπο ζωῆς καὶ
παρουσίας μέσα σὲ ἕνα κόσμο συν -
εχῶς μεταβαλλόμενο, ποὺ ἀναζητᾶ
νέους στόχους καὶ νέες προοπτι-
κές. 

Ἐξαιτίας, λοιπόν, αὐτῆς τῆς ἀνα-
φορικότητάς μας, ὡς ὀρθοδόξων,
κατεστάθη τὸ Κέντρο τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ἡ Μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν,
ὁ φορέας τῆς οἰκουμενικότητας
καὶ ὁ ἐκφραστὴς τῆς παραδόσεως
τῶν ὀρθοδόξων. Αὐτὴ ἡ ἀναφορι-
κότητα καὶ ἡ διαλλεκτικότητα εἶναι
ποὺ “ἐπιβάλλει” καὶ τὸν σεβασμὸ
πρὸς τὸν θεσμὸ τοῦ Φαναρίου, τὸ
ὁποῖο, κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ μα-
καριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστό-
δουλου, “δὲν πρέπει νὰ τὸ λιθοβο-
λοῦμε”, ἔστω καὶ ἂν πρὸς καιρὸν
μᾶς λυπεῖ ἢ καὶ μᾶς στεναχωρεῖ μὲ
τὶς ἀποφάσεις του, ἐνῶ ἐπιβεβαι-
ώνει τὸν θεσμικό του ρόλο καὶ τὴ
σημαντική του παρουσία καὶ προσ -
φορά, ἡ ὁποία πολλὲς φορές, ἴσως
τὶς περισσότερες, εἶναι καὶ «σταυ-
ροαναστάσιμη».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου διά τὴν Ἱερὰν
Μονὴν Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς τὰ Κατεχόμενα

Συμφώνως πρὸς τὸν τηλεο-
πτικὸν σταθμὸν «Sigma» τῆς Κύ-
πρου, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 9ην Νοεμ-
βρίου:

«Τὴ διαβεβαίωση ὅτι θὰ συνεχί-
σει νὰ ὑψώνει τὴ φωνή του, ὥστε
νὰ μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ οἰκοδομήσου-
με καὶ νὰ λειτουργήσουμε τὸ κατε-
χόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου
Βαρνάβα, ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου, ἔδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Χρυσόστομος, τονίζοντας ὅτι
δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ μοναχισμὸς
στὴν Κύπρο χωρὶς τὸ συγκεκριμέ-
νο Μοναστήρι.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου τέλεσε τὸ πρωὶ τὰ
ἐγκαίνια τοῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα, στὸν
προαύλιο χῶρο τῆς ἐκκλησίας τοῦ
Ἁγίου Ἀντωνίου στὴν παλιὰ Λευ-
κωσία, σὲ πολὺ κοντινὴ ἀπόσταση
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ σύντομη
ὁμιλία του εἶπε ὅτι τὰ αἰσθήματά
του εἶναι ἀνάμεικτα, γιατί ἀπὸ τὴ
μία ὑλοποιεῖται ἡ ἐπιθυμία γιὰ σύ-
σταση τοῦ Μετοχίου, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ἄλλη δὲν ἔχουμε ἀκόμη καταφέρει
νὰ λειτουργήσουμε τὴ Μονὴ τοῦ
Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἡ ὁποία, εἶπε,
μέσα ἀπὸ τὴν πορεία τῆς Ἐκκλη-
σίας μας δὲν εἶχε καθόλου ὁμαλὴ
πορεία, ἔφτασε σὲ διάλυση, ἐπανα-
λειτούργησε ἀλλὰ καὶ πάλι στέκει
βουβὴ λόγῳ τῆς κατοχῆς.

Τόνισε ὅτι ἡ προσπάθεια εἶναι νὰ
ἐπαναλειτουργήσει ἡ Μονὴ καὶ νὰ
πάρει καὶ πάλι περίοπτη θέση στὴν
ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά μας. “Τονίζω
ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο τὸ ἐγχείρημα,
ἀλλὰ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ
ἐπιμείνουμε, καὶ θὰ προσπαθήσου-
με καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε, δὲν
μπορεῖ νὰ νοηθεῖ μοναχισμός  στὴν
Κύπρο χωρὶς τὸ Μοναστήρι τοῦ
Ἀπόστολου Βαρνάβα”, σημείωσε.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε ὅτι θὰ

ἐργαστεῖ μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις
καὶ θὰ πιέσει παντοῦ, προσθέτον-
τας ὅτι “ὅποιο βῆμα καὶ ἄν μοῦ δο-
θεῖ ἡ φωνὴ θὰ ἀκούγεται στὰ πέ-
ρατα τῆς Οἰκουμένης, γιά νὰ μᾶς
ἐπιτραπεῖ νὰ ἐπαναλειτουργήσου-
με καὶ νὰ οἰκοδομήσουμε τὴ Μονὴ
καὶ φιλοδοξοῦμε νὰ τὴν κάνουμε
τὴν πρώτη Μονὴ στὴν κυπριακὴ
Ἐκκλησία”.

Συνέχισε λέγοντας ὅτι, ὅταν ἡ
σκέψη καὶ ἐνέργειές μας συμπί-
πτουν μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, δὲν
ἔχει παρὰ νὰ πετύχουμε καὶ νὰ κα-
ταφέρουμε, ὥστε ἡ Μονὴ νὰ γίνει
τὸ καύχημα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Σταυ-
ροπηγιακῆς Μονῆς Ἀποστόλου
Βαρνάβα, Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης
Ἰωάννου στὸ δικό του μήνυμα τό-
νισε ὅτι ἡ πραγματικότητα δὲν πρέ-
πει νὰ μᾶς ἀπογοητεύει, ἀλλὰ νὰ
ἀτσαλώνει τὴν πίστη στὸν Κύριο,
ποὺ εἶναι δίκαιος.

“Ἐνώπιόν μας ὑψώνεται τὸ
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ χρέος,
ὅπως τὸ Ἱερὸ αὐτὸ Μετόχιο ἀποβεῖ
μία θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ ἔπαλ-
ξη, ἐπιβάλλεται νὰ καλλιεργήσου-
με τὸ πνεῦμα τῆς πίστης μας καὶ
αὐτὸ τὸ Μετόχιο νὰ μᾶς δίνει τὸ
μήνυμα τῆς τελικῆς δικαίωσής
μας”, τόνισε.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης εἶπε ἀκόμη ὅτι
ἐπιβάλλεται νὰ προσευχόμαστε
πρὸς τὸ Θεὸ, γιὰ νὰ δώσει δικαιο-
σύνη καὶ τὴν ἴδια ὥρα νὰ στέλνου-
με μηνύματα στοὺς ἰσχυρούς τῆς
γῆς, “ποὺ ἀποδέχονται νὰ διαιωνί-
ζεται μία ὕβρις σὲ βάρος τῶν χρι-
στιανικῶν μας Ναῶν,  τῶν Ἱερῶν
καὶ Ὁσίων μας”.

Ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες του
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴ στή-
ριξη καὶ βοήθειά του, ὥστε νὰ
ἐκπληρωθεῖ ὁ στόχος τῆς ἀποκα-
τάστασης τοῦ Μετοχίου τοῦ Ἀπο-
στόλου Βαρνάβα.

Σεβ. Λαρίσης: Μὲ τὴν κατάργησιν
τῆς Κυριακῆς ἀργίας καταργεῖται 
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