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Ἠμνήστευσαν τὰς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ ψάλλοντες τὸ πολυχρόνιον: «τὸν ἁγιώτατον καὶ μακαριώτατον Πάπαν»

ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ - ΠΑΠΑ

Ὡς ἅλωσις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε-
ως θεωρεῖται ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς
παράγοντας τὰ ὅσα συνέβησαν εἰς
τὸ Φανάριον κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν
τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους τοῦ Βα-
τικανοῦ - Αἱρεσιάρχου Πάπα κ.
Φραγκίσκου. Αὐτὸ διότι ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς,
οἱ ὁποῖοι τὸν περιέβαλλον κατὰ τὴν
θείαν Λειτουργίαν πρὸς τιμὴν τοῦ
ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως Ἁγίου Ἀποστόλου
Ἀνδρέου, ἰσοπέδωσαν ὅλους τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγο-
ρεύουν τὰς συμπροσευχὰς μετὰ τῶν
αἱρετικῶν. Εἰς τὸ Πατριαρχικὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φα-
ναρίου ὑπῆρξεν οὐσιαστικῶς Συλ-
λείτουργον μετὰ τοῦ Πάπα καὶ τῆς
«τιμίας συνοδείας του», ὡς τὴν ἐχα-
ρακτήρισεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης. Κατὰ αὐτὸ ἐπανελήφθη
ὅ,τι καὶ κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ προ-
ηγουμένου (παραιτηθέντος) Πάπα
κ. Βενεδίκτου. Μόνον ποὺ ἐκεῖνος
εἶχεν «ἀρχιερατικὴν» ἀμφίεσιν, ἐνῶ
ὁ σημερινὸς ἦτο ἁπλός, φορῶν ἕν
«λειτουργικὸν» διακριτικόν. Ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς τὸ τέ-
λος τῆς θείας Λειτουργίας τὸν ἀπε-
κάλεσεν Ἁγιώτατον Ἐπίσκοπον τῆς
πρεσβυτέρας Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης,
ἐνῶ κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν
ἀπεδέχθησαν ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς του καὶ ὁ

ἱερὸς κλῆρος τοῦ Φαναρίου, τὸν
Πάπαν ὡς κανονικὸν Ἐπίσκοπον τῆς
Ἐκκλησίας, ἀφοῦ:

1ον) Ἔψαλον κανονικῶς τὴν φήμην
του εἰς τὰ εἰρηνικὰ (εὐθὺς μετὰ τὸ

«Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» καὶ τὴν
εἴσοδον εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν),
εὐχόμενοι ὑπὲρ τῆς «Ἁγιότητός»
του.

2ον) Ἐδιάβασαν τὸ Εὐαγγέλιον εἰς

τὰ λατινικὰ (μετὰ τὴν ἀνάγνωσίν
του εἰς τὰ ἑλληνικά).

3ον) Ἀντήλλαξαν ἀδελφικὸν
ἀσπασμόν ὀλίγον πρὸ τῆς ἐκφωνή-
σεως τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως μὲ
σιγὴν τοῦ Πάπα εἰς τὸ συγκεκριμέ-
νον θέμα. Ἄλλωστε ὁ παπισμὸς τὸ
ἠλλοίωσε καὶ τὸ διεστρέβλωσε μὲ τὸ
μεγαλύτερον πραξικόπημα εἰς βά-
ρος τῆς Πίστεως, ἐπιβάλλων τὸ
αἱρετικὸν Φιλιόκβε ὅτι δηλαδὴ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται καὶ ἐκ
τοῦ Υἱοῦ. Διὰ τὸ Φιλιόκβε κι ἄλλας
αἱρέσεις ἢ ἄλλας κακοδοξίας τοῦ
Παπισμοῦ λόγος δὲν γίνεται εἰς τοὺς
θεολογικοὺς διαλόγους μεταξὺ
Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν. Διότι ὑπὸ
τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ -
Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου κυροῦ
Ἀθηναγόρου, εἶχε θεωρηθῆ ἡ ὅλη
Θεολογία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐναντίον τοῦ αἱρετικοῦ, βλα-
σφήμου καὶ θεομάχου δόγματος τοῦ
Παπισμοῦ ὡς «καρπὸς μίσους» καὶ
ὡς ἐκ τούτου δὲν ἀποτελεῖ κώλυμα
διὰ τὴν Ἕνωσιν.

Μὲ τὴν ἀνταλλαγὴν τοῦ ἀδελφι-
κοῦ ἀσπασμοῦ (εἰς τὸ ἀγαπήσωμεν

Ὁ Πάπας
διαπιστώνει ἀντιδράσεις

εἰς τὸν διάλογον
διὰ τὴν ψευδοένωσιν
Αἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀντιοικου-

μενιστῶν - ἀντιπαπικῶν θεολό-
γων - καθηγητῶν Πανεπιστημίου
καὶ μή, καθηγουμένων Ἱερῶν
Μονῶν, μοναχῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καὶ μή, κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν φαίνεται ὅτι ἔχουν προ-
βληματίσει ἐντόνως τὸν αἱρε-
σιάρχην τοῦ Βατικανοῦ Πάπαν,
τὸν ὁποῖον ἡ «κεφαλή» τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
ἀντιμετωπίζει ὡς κανονικὸν Ἐπί-
σκοπον τῆς Ἐκκλησίας. Διαπι-
στώνει ὅμως ὅτι ὑπάρχουν ἀντι-
δράσεις καὶ ἐντὸς τῶν κόλπων
τοῦ παπισμοῦ. Τοῦτο προκύπτει
ἀπὸ δηλώσεις τοῦ ἰδίου τοῦ Πά-
πα, ὁ ὁποῖος τὰς ἔκαμε κατὰ τὴν
ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὴν Τουρ-
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Τὴν 6ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, ἀρχιεπισκόπου
Μύρων τῆς Λυκίας.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´: Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραό-
τητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου,

ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει
τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε·

πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Διὰ τὴν ἀγωγὴν τῶν παιδιῶν
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Οἰκουμενιστικὸν θέατρον
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΠΑΠΑΣ, τὸ διήμερο 29 καὶ 30 Νοεμβρίου, ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο, ἀνταποκρινόμενος σὲ σχετικὴ πρόσκληση καὶ μὲ τὶς δύο
ἰδιότητες, ὡς ἀρχηγὸς κράτους καὶ ὡς μοναδικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ

Θεοῦἐπὶτῆςγῆς!Καὶτὰδύοἀπαράδεκτα.ΞεχνάειὁΠάπαςὅτιὁΧριστὸςκαὶοἱ
Ἀπόστολοι δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ αὐτὸ ἀποδει-
κνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρξαν θύματά της. Ἀντίθετα, ὁ Πάπας ὑπῆρξε
πολλὲς φορὲς θύτης καὶ μάλιστα τῶν Ὀρθοδόξων. Ξεχνάει ἀκόμα ὅτι ὁ
Χριστὸς δὲν ἔκανε ποτὲ πληρεξούσιο σὲ κανένα, οὔτε βέβαια καὶ στὸν ἴδιο, γιὰ
νὰ τὸν ἐκπροσωπεῖ καὶ μάλιστα ὡς πρῶτος καὶ ἀλάθητος! Ὅλα αὐτὰ φανερώ-
νουν ὅτι ὁ κοσμικὸς Πάπας εἶναι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό
του. Δὲν εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες βιώνει τὴν αἵρεσή
του, ἡ ὁποία συνεχῶς ἐμπλουτίζεται καὶ κόβει κάθε ἐλπίδα ἐπιστροφῆς του
στὴν Ἐκκλησία! Αὐτὸς εἶναι ὁ Πάπας καὶ τέτοιος θὰ παραμείνει. Ὁ δικός μας
ὅμως Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, γιατί τὰ ἀγνοεῖ ὅλα αὐτὰ καὶ
τὸν προσκαλεῖ στὸ Φανάρι καὶ συμπροσεύχεται μαζί του, καταπατώντας τοὺς
ἱεροὺς κανόνες καὶ περιφρονώντας ὅλους τοὺς Ἁγίους, παλαιότερους καὶ νε-
ώτερους, οἱ ὁποῖοι τόνιζαν καὶ ξανατόνιζαν ὅτι ὁ Πάπας εἶναι ὁ μεγάλος αἱρετι-
κός, ἀπ᾽ τὸν ὁποῖο οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας.

Καὶ ὅμως ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τῶν
προκατόχωντουκαὶμάλισταμὲπερισσότεροζῆλο,θεωρεῖτὸνΠάπαπεφιλημέ-
νο ἀδελφὸ καὶ τὴν «ἐκκλησία» του τμῆμα τῆς μίας Ἐκκλησίας. Ἕνα τμῆμα κα-
τέχειἐκεῖνος,ἕναὁἴδιοςκαὶμερικὲςἑκατοντάδεςτμήματαοἱπεφιλημένοιἐπί-
σηςἀδελφοίτουΠροτεστάντες.Δηλαδή,πάντακατὰτὴγνώμητοῦΠατριάρχη,
ἡἘκκλησίαεἶναιδιαιρεμένηκαὶπρέπεινὰἑνωθεῖ.Θαυμάστεκορυφαίαθεολο-
γικὴ ἐφεύρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ποὺ δηλητηριάζει τὴν Ἐκκλησία καὶ οὐσια-
στικὰ τὴν καταργεῖ! Ἀλήθεια, μπορεῖ κανεὶς νὰ μᾶς ἐξηγήσει σὲ ποιὸ ἀπὸ τὰ
πολλὰ τμήματα βρίσκεται ἡ ἀλήθεια; Γιατί, ὅπως γνωρίζουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιά,
ἡἀλήθειαδὲντεμαχίζεταιπαρὰμόνοδιαστρεβλώνεται,συσκοτίζεταικαὶἀπορ-
ρίπτεται ἀπὸ ἐκείνους, ποὺ δὲν ἔχουν φόβο Θεοῦ.

Ἐδῶ ἀνοίγω μιὰ μικρὴ παρένθεση. Συχνὰ ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους τῶν
Ἑλλήνων κ. Βαρθολομαῖος μᾶς θυμίζει τὸ θέμα τῶν Νέων Χωρῶν καὶ μᾶς ἀπει-
λεῖὅτιἀνὰπᾶσαστιγμή,θέλουμεδὲθέλουμε,μπορεῖνὰἀποσπάσειτὴνἬπειρο,
τὴΜακεδονίακαὶτὴΘράκηἀπὸτὴναὐτοκέφαληἘκκλησίατῆςἙλλάδοςκαὶνὰ
τὶς ἐντάξει σὲ ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία «ἔχουσα τὴν ἐξάρτησιν ἐκ τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου». Ἡ ἀπειλὴ αὐτὴ δὲν θὰ ὑπῆρχε, ἂν πραγματικὰ σκεφτόταν
τὸ Γένος καὶ ἀνησυχοῦσε γιὰ τὴν τύχη του. Ἡ πατριωτικὴ στάση εἶναι μία καὶ ἂς
φαίνεταιτολμηρὴκαὶἀνιστόρητη:ΣτὴνἙλλάδαπρέπεινὰὑπάρχειμίακαὶμόνη
αὐτοκέφαληἘκκλησία,στὴνὁποίαθὰἀνήκουνκαὶἡΚρήτηκαὶτὰΔωδεκάνησα
καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Καὶ παράλληλα ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους θὰ διατηρήσει
τὴντιμὴκαὶτὸνσεβασμὸποὺτοῦπρέπει.Καὶμὴξεχνᾶμεὅτιὁ ἴδιοςκοιμᾶταικαὶ
ξυπνάει μὲ τὸ ὅραμα τῆς ἕνωσης τῶν «Ἐκκλησιῶν», ἐνῶ δὲν ἔχει τὸ ἴδιο ὅραμα
καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος! Κλείνω ἐδῶ τὴν παρένθεση μὲ πολλὴ ἀνη-
συχία καὶ ἀγανάκτηση καὶ ἐπανέρχομαι στὸ θέμα μου.

ΠαίχτηκελοιπὸνμὲἐπιτυχίαἡθεατρικὴπαράστασητῆςἐπίσκεψηςτοῦΠάπα
στὸΦανάρικατὰτὸπρότυποτοῦ2006.Συμπροσευχές,ἀσπασμοί,ξύλινοιλόγοι,
ὑποκρισία, θεατρινισμός, δῶρα ἐπὶ δώρων καὶ ἀνησυχία γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κό-
σμου.ΓιὰμιὰἀκόμηφοράἀποδείχτηκεὅτιὁΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςκ.Βαρ-
θολομαῖος εἶναι θερμὸς ὑποστηρικτὴς τῆς ἕνωσης τῶν «ἐκκλησιῶν», γιὰ νὰ
ἀποκτήσουμε ἐπιτέλους τὴ μία Ἐκκλησία! Ἐμεῖς ὅμως διαφωνοῦμε μαζί του,
πιστεύουμε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ δὲν μιλοῦμε γιὰ ἕνωση τῶν «ἐκκλη-
σιῶν», ἀλλὰ γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν ἑτεροδόξων στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Στά Γυμνασιακά μας χρόνια μα-
θαίναμε ἐκεῖνο τόν ὡραῖο διάλο-
γο τῶν ἡλικιωμένων ἀνδρῶν μέ τά
νέα παιδιά, πού ἔλεγε: «Ἄμμες
ποτ᾽ ἦμεν ἄλκιμοι νεανίαι». Οἱ
εὔρωστοι μεσήλικες ἀπαντοῦσαν:
«Ἄμμες δέ γ᾽ ἐσμέν». Οἱ δέ νεώ-
τεροι –τά παιδιά– ἀπαντοῦσαν:
«Ἄμμες δέ γ᾽ ἐσόμεθα πολλῷ
κάρρονες»! Δηλαδή: Καύχηση
τῶν γερόντων, σταθερότητα τῶν
μεσήλικων, καί ἡρωϊκοί ὁραματι-
σμοί τῶν ἐφήβων.

Στούς τελευταίους αἰῶνες
ὑπῆρξαν μεγάλοι παιδαγωγοί καί
πλῆθος παιδαγωγικῶν βιβλίων καί
συγγραμμάτων. Σκοπός καί στό-
χος, ἡ ἀγωγή καί ἡ παιδεία τῶν νέ-
ων. (Προσοχή: Ἄλλο παιδεία καί
ἄλλο ἐκπαίδευση).

Ὁ μεγάλος ποιητής τῶν
ψαλμῶν, θέτει τό παιδαγωγικό
ἐρώτημα: «Ἐν τίνι κατορθώσει
νεώτερος τήν ὁδόν αὐτοῦ»; Καί
ἀπαντᾶ: «Ἐν τῷ φυλάξασθαι τούς
λόγους σου» (Ψαλμ. 118,9). Ἡ
αἰώνια, ἡ ἀληθινή, ἡ αὐθεντική
καί ἡ πλέον ἀποτελεσματική ἀγω-
γή - αὐτό ὑποστηρίζουν καί οἱ δια-
σημότεροι παιδαγωγοί - εἶναι ἡ
Χριστιανική ἀγωγή. Ἡ συμβουλή
τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά τή
στάση τῶν γονιῶν ἀπέναντι στά
παιδιά τους, ἀποτελεῖ τό χρυσό
κανόνα Χριστιανικῆς ἀγωγῆς: «Οἱ
πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα
ὑμῶν, ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτά ἐν
παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου»
(Ἐφ. ΣΤ´ 4). Οἱ γονεῖς, μή προκα-
λεῖτε καί ἐρεθίζετε τά παιδιά σας,
ἀλλά νά τά ἐκπαιδεύετε καί νά τά
παιδαγωγεῖτε σύμφωνα μέ τό θέ-
λημα τοῦ Κυρίου. Ὁ δέ Ἰωάννης

ὁ εὐαγγελιστής τελειώνει τήν Α΄
του Καθολική ἐπιστολή μέ τή γεν-
ναία καί σταθερή προτροπή: «Τε-
κνία, φυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν
εἰδώλων» (Ε´ 21).

Σήμερα, δέν εἶναι μόνο εἰδωλο-
λατρική ἡ ἐποχή μας –μέ εἴδωλα
σέ κάθε μας βῆμα –, ἀλλά τήν κα-
τάντησαν οἱ ἄνθρωποι ὑπέρ-ειδω-
λολατρική.

Ἡ Εὐρώπη, προπάντων, καί ἡ
Ἀμερική, κατάντησαν χῶρες τῆς
σκοτεινῆς Μασωνίας, τοῦ πανσε-
ξουαλισμοῦ, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ,
τοῦ σατανισμοῦ, τῶν ναρκωτικῶν,
τῆς σαρκολατρείας, τῆς ἀνωμα-
λίας, τῆς διαστροφῆς, τῆς παν-
θρησκείας, τοῦ οἰκουμενισμοῦ,
τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς «Νέ-
ας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου,
τῶν αἱρέσεων... καί παντός ἐξω-
φρενισμοῦ. Εἶναι ὑπερβολή, ἐάν
ποῦμε πὼς ὁ κόσμος τρελλάθηκε;
Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος ἔλεγε πώς θά
ῤθει ἐποχή πού οἱ τρελλοί θ᾽ ἀπο-
καλοῦν τούς λογικούς «τρελ-
λούς»!... Νέα Βαβέλ καί χάος σ᾽
ὅλα τά ἐπίπεδα. Δέ χρειάζονται
πιά τά ψυχιατρεῖα, γιατί ψυχια-
τρεῖο κατάντησε ἡ ἀνθρωπότητα!

Δίχως Χριστό καί Εὐαγγέλιο, τά
παιδιά μας εἶναι «χαμένα». Ἀλλ᾽
ὄχι Χριστός, μέ... Μωάμεθ καί
Βούδα καί Ζωροάστρη! ΜΟΝΟ
ΧΡΙΣΤΟΣ.

Ἡρωϊκή ἡ στροφή τοῦ ἐφηβι-
κοῦ ἐμβατηρίου:

«Στόν ὅρκο τοῦ Χριστοῦ πιστοί
γιά πάντα, τό λάβαρο θά τό ᾽χου-
με ψηλά. Κι ἄν κάποτε στή μάχη
πληγωθοῦμε, ξανά θά προχωρή-
σουμε μπροστά».

Ἐμνημόνευσαν τὸν «ἁγιώτατον» αἱρεσιάρχην εἰς τὰ εἰρηνικά, τὸν ἀπεκάλουν ἐπίσκοπον τῆς πρεσβυτέ-
ρας Ρώμης ὡς νὰ ἦτο κανονικὸν μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἀντήλλαξαν ἀδελφικὸν ἀσπασμὸν κατὰ τὴν θεί-
αν Λειτουργίαν, ἀπήγγειλαν τὸ Εὐαγγέλιον καὶ εἰς τὰ λατινικά, ὁ Πάπας ἀπήγγειλε τὸ Πάτερ ἡμῶν καὶ
ηὐλόγει κατὰ τὸ πολυχρόνιόν του τοὺς πιστούς, ὅταν πάντα ταῦτα ἀπαγορεύωνται ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων, διότι ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικός. Τί ἀποκαλύπτει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς συνέντευξίν του
διὰ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς «διηρημένης» (ὡς χαρακτηρίζει τὸ σχίσμα) Ἐκκλησίας.
Ἀκόμη καὶ ἡ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος θὰ τεθῆ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Διαλό-
γου. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐλπίζει εἰς Κοινὸν Ποτήριον μετὰ τῶν Παπικῶν, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιτρέ-
ψη τὴν σύγκλησιν Οἰκουμενικῆς Συνόδου, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ συμμετάσχη καὶ ὁ Πάπας. Ὁ Οἰκουμενικὸς
ζητεῖ τὴν διαγραφὴν τοῦ παρελθόντος, καὶ νὰ βαδίσωμεν πρὸς τὴν ἕνωσιν μὲ βάσιν τὰς ἐμπειρίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χιλιετίας. Ἐξηφάνισεν ἀπὸ τὸ λεξιλόγιόν του, τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.

ΛΕΓΟΥΝ πὼς ἡ ἱστορία ὅταν ἐπαναλαμβάνεται τότε ὁμοιάζει μὲ
φάρσαν. Εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν ὅμως ἡ ἐπανάληψις
εἶναι πραγματικότης καὶ αἱ προοπτικαὶ δυσοίωνοι διὰ τὴν Ὀρθοδο-

ξίαν. Ὁμιλοῦμεν διὰ τὰς προσπαθείας ἑνώσεως τῶν παπικῶν μετὰ τῶν
Ὀρθοδόξων μὲ ὅρους καὶ προϋποθέσεις, μὲ τὰς ὁποίας ἀμφισβητοῦν
τὴν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Τὸν στόχον τῆς ἑνώσεως ἐπα-
νέλαβον ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Πάπας τόσον μὲ τὰς ὁμιλίας
των, ἐντὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κατὰ τὴν
συμπροσευχήν, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσαν κατὰ τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅσον καὶ μὲ τὴν ὑπογραφὴν
κοινῆς Διακηρύξεως. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐζήτησε τὴν δια-
γραφὴν τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος καὶ τὴν προσαρμογὴν εἰς τὰ νέα δε-
δομένα τῆς ἐποχῆς, ἐνῶ ἐπεκαλέσθη τὰ μαρτύρια καὶ τοὺς διωγμοὺς
τῶν Χριστιανῶν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Γίνεται οὐσιαστικῶς ἐπίκλησις τοῦ Μουσουλμανικοῦ κινδύνου, ὅταν
Μητροπολῖται τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι ὑπάγονται εἰς τὴν δικαιοδοσίαν του,
ἔδωσαν τὸ «πράσινον φῶς» διὰ τὴν ἵδρυσιν τμήματος Σπουδῶν τοῦ
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Ὅταν ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται
� Ι΄ Κυριακή Λουκᾶ: Ἡ θερα-

πεία τῆς συγκυπτούσης γυ-
ναικὸς. Τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου
Κ. Μανώλη. Σελ. 5

� Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην τοῦ
Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυ-
σοκαλυβίτου. Σελ. 6

� Πατριάρχης Μόσχας: Ἡ
ταυτότης τοῦ Ρώσου πολί-
του, συνδυάζεται μὲ τὴν
Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν Ὀρθό-
δοξον Πολιτισμόν. Σελ. 8

� Ὁ Σεβ. Πατρῶν διὰ τὸ δη-
μογραφικὸν πρόβλημα καὶ
τὰ αἴτια τῆς ὑπογεννητικό-
τητος. Σελ. 8

� Κυβέρνησις - Συμβούλιον
Ἐπικρατείας - Τέμενος.
Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαΐνη,
Ὁμ. Καθ. Ἐ.Μ.Πολυτε-
χνείου. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΑΣ ΤΟ ΕΝΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΑΟΣ

Ὁ δέκατος καὶ ἑνδέκατος Ἀποστολικὸς
Κανὼν ἀπαγορεύει τὰς συμπροσευχάς

μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων - αἱρετικῶν
• ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟΝ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ • ΥΨΗΛΑ ΤΑ ΛΑΒΑΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς τὸ

ἐγκύκλιον μήνυμά του διά τὴν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (κατὰ τὴν
ὁποίαν συνελειτούργησαν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
καὶ ὁ Αἱρεσιάρχης Ἀρχηγὸς τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ Πάπας κ. Φραγκί-
σκος), ἡρμήνευσε τὸν Δέκατον καὶ Ἑνδέκατον Ἀποστολικὸν Κανόνα, ὁ
ὁποῖος ἀπαγορεύει τὰς συμπροσευχάς μὲ τοὺς ἀκοινωνήτους αἱρετικούς.
Γράφει σχετικῶς ὁ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας:

«1. Ὁ δέκατος Κανὼν λέει ὅτι ἂν ἕνας χριστιανὸς προσευχηθεῖ, ἔστω καὶ
σὲ ἕνα σπίτι, μὲ κάποιον «ἀκοινώνητο», αὐτὸς νὰ ἀφορίζεται. «Ἀκοινώνη-
το» λέγουμε ἐκεῖνον ποὺ ἡ Ἐκκλησία, γιὰ παιδαγωγικὸ λόγο, ἀπέκοψε ἀπὸ
τὴν σύναξη τῶν πιστῶν γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία. Εἶναι «ἀκοινώνητος» αὐτός,
γιατί δὲν μπορεῖ νὰ λάβει τὴν Θεία Κοινωνία. Ὁ «ἀκοινώνητος» λέγεται καὶ
«ἀφορισμένος», χωρισμένος δηλαδὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν πιστῶν, ποὺ μετέ-
χουν στὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία. Μὲ αὐτὸν τὸν
«ἀκοινώνητο» δὲν ἐπιτρέπεται κανεὶς χριστιανὸς νὰ προσευχηθεῖ μαζί του.
Ἂν τὸ κάνει αὐτό, ὄχι μόνο σὲ Ἱερὸ Ναό, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα ἰδιωτικὸ σπίτι,
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Ἠνοχλήθησαν πολλοὶ Σεβ. Μητροπολῖται, διότι κληρικοί των ὑπέγρα-
ψαν τὴν νέαν ὁμολογίαν πίστεως, τὴν ὁποίαν παρουσίασεν ὁ «Ο.Τ.» εἰς
τὸ προηγούμενόν του φύλλον καὶ μὲ τὴν ὁποίαν καταγγέλλεται ἡ ἀλλοί-
ωσις τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου κατὰ τὴν συνάντησίν του μὲ τὸν αἱρεσιάρχην Πάπαν κ.
Φραγκίσκον εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα κατὰ τὸν παρελθόντα Μάϊον. Προβαί-
νουν εἰς ἀπειλὰς ἐναντίον των, ζητοῦν δηλώσεις μετανοίας καὶ ἀποκή-
ρυξιν τῶν ὅσων καταγγέλλουν διὰ τῆς ὑπογραφῆς των. Ἄλλοι Μητρο-
πολῖται μεταθέτουν ἀντιοικουμενιστὰς καὶ ἀντιπαπικοὺς κληρικοὺς καὶ
ἄλλοι ἀπειλοῦν μὲ πειθαρχικὰ καὶ ἐπισκοπικὰ Συνοδικὰ δικαστήρια
ἄλλους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι δυναμικῶς ἐκφράζουν τὰς ἀντιοικουμενι-
στικὰς - ἀντιπαπικὰς θέσεις των. Εἶναι φανερὸν ὅτι κάποιοι Μητρο-
πολῖται ἐπιχειροῦν τὴν κατατρομοκράτησιν ἢ καὶ τὴν καρατόμησιν ἀντι-
οικουμενιστῶν - ἀντιπαπικῶν κληρικῶν. Ἀπὸ πότε ὅμως «ποινικο-
ποιεῖται» ἡ διαφορετικὴ θέσις καὶ ἡ ἄποψις τῶν κληρικῶν ἀπὸ αὐτὴν τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν; Καὶ ἀπὸ πότε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ
τὴν τρομοκρατίαν καὶ τὴν ἀνελευθερίαν; Γνωρίζουν πολὺ καλῶς πὼς οἱ
πάντες ὀφείλομεν ὑπακοὴν εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν. Ἀλλὰ ὅταν ἡ
κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνατρέπει ὁλόκληρον τὴν ἐκκλησια-
στικὴν ἱστορίαν καὶ ἐκκλησιολογίαν περὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ, τό-
τε κληρικοὶ καὶ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ ἀντιστέκωνται καὶ νὰ μὴ ὑπακούουν.

Γ.Ζ.

Ἀπειλοῦν καὶ τρομοκρατοῦν
ἀντιοικουμενιστὰς - ἀντιπαπικούς κληρικούς

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(2ον)
Τὰ γεγονότα αὐτὰ συντέλεσαν

στὴ διαφοροποίηση τοῦ παπικοῦ
θρόνου ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Ἐπιπλέ-
ον, ἡ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ Φραγκικὸ
κράτος, κατέστησαν πλέον τὴ ρήξη
Ἀνατολῆς καὶ Δύσης ζήτημα χρό-
νου, ἡ ὁποία ἦλθε ὁριστικὰ μὲ τὸ
γνωστὸ σχίσμα τοῦ 1054. Τὸ χάσμα
μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης ἦταν
ἀποτέλεσμα μίας μακραίωνης
σειρᾶς ἐκκλησιαστικῶν μεταβολῶν
καὶ ἐξελίξεων, οἱ ὁποῖες τόνισαν τὴ
διαφορὰ τοῦ ρωμαϊκοῦ καὶ τοῦ
ἑλληνικοῦ πνεύματος, μία διαφορὰ
μεταξύ τῆς συγκεντρωτικῆς ἐξου-

σίας τοῦ  παπικοῦ θρόνου καὶ τῆς
συνοδικῆς συνειδήσεως τῆς ὀρθο-
δόξου Ἀνατολῆς. Γι’αὐτὸ καὶ τὸ κύ-
ριο αἴτιο τοῦ σχίσματος τῶν Ἐκκλη-
σιῶν Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, θὰ πρέ-
πει νὰ ἀναζητηθεῖ στὸ παπικὸ πρω-
τεῖο καὶ στὴν προσπάθεια τοῦ παπι-
κοῦ θρόνου νὰ τὸ ἐπιβάλει σὲ ὁλό-
κληρη τὴν Ἐκκλησία.

Στὴν προσπάθειά του ὁ πάπας,
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς εἰκονομαχίας
καὶ σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τὸ θρόνο τῆς
αὐτοκρατορίας τὸν κατεῖχε μία γυ-
ναίκα (ἡ Εἰρήνη Ἀθηναία), νὰ δια-
φοροποιηθεῖ ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ
αὐτοκράτορα καὶ τὴν Ἀνατολή, προσ -

εταιρίστηκε τοὺς Φράγκους. Ἔστε-
ψε τὸ 800 τὸν Φράγκο βασιλιὰ Καρ-
λομάγνο (Carolus Magnus-Μέγας
Κάρολος) στὴ Ρώμη ὡς διοικητὴ
τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας (Ro-
manum gubernans imperium). Στὸν
τίτλο του γίνεται ἀναφορὰ καὶ στὴν
ἄμεση στέψη του ἀπὸ τὸν Θεὸ (a
Deo coronatus). Δὲν στέφθηκε αὐτο-
κράτορας τῶν Ρωμαίων, γιὰ νὰ μὴ
ὑπάρξει ἀντίδραση τοῦ Βυζαντίου.
Παρόλο αὐτὰ μὲ τὴ στέψη αὐτὴ
συνδέθηκε καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας
περὶ μεταφορᾶς τῆς αὐτοκρατορίας
(translatio imperii) ἀπὸ τὸ Βυζάντιο
στοὺς Φράγκους. 

Οἱ διάδοχοι τοῦ Καρλομάγνου
(9ος αἰ.) ἐκμεταλλεύθηκαν τὴ προσ -
έγγιση τοῦ παπικοῦ θρόνου μὲ τὸ
βασίλειό τους καὶ προσπάθησαν νὰ
θέσουν ὑπὸ τὴν ἐξουσία τους τὸν
πάπα. Τὰ ἰδιαίτερα προνόμια τοῦ βα-
σιλιᾶ τῶν Φράγκων στὸν παπικὸ
θρόνο ἐκφράστηκαν μὲ τὴ ‘Ρωμαϊκὴ
Διάταξη’ τὸ 824 (Constitutio Romana).
Ἡ Διάταξη αὐτὴ ὅριζε ὅτι ὁ ἑκάστο-
τε πάπας ἔπρεπε νὰ δίνει ὅρκο ἀφο-

σιώσεως στὸν Φράγκο βασιλιά, ἐνώ-
πιον τοῦ βασιλικοῦ ἀπεσταλμένου
καὶ τοῦ λαοῦ ἀμέσως μετὰ τὴν
ἐκλογή του ἀπὸ τὸ λαὸ καὶ τοὺς
εὐγενεῖς τῆς Ρώμης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρὰ ὁ βασιλιὰς εἶχε τὸ δικαίωμα
νὰ ἀσκεῖ τὴν ἀνώτατη δικαστικὴ
ἐξουσία καὶ νὰ ἀποστέλλει ἀντιπρο-
σώπους του στὸν παπικὸ θρόνο. Ὁ
πάπας πρέπει νὰ συνειδητοποίησε
τότε τὸ τραγικὸ λάθος τῆς προσεγ-
γίσεως τοῦ Φράγκικου βασιλείου
καὶ τὴν ἀποστασιοποίησή του ἀπὸ
τὴν Ἀνατολή. Γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ
τὴν ἐποχὴ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου
(1ος αἰ.) ὁ παπικὸς θρόνος ὑποδου-
λωνόταν σὲ κάποιον ξένο ἡγεμόνα.
Δὲν ἐπρόκειτο ὅμως νὰ τὸ δεχτεῖ
γιὰ πολὺ καιρό. Μόνη δυνατότητα
γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση αὐτῶν τῶν
ἐπαχθῶν ρυθμίσεων ἦταν ἡ διεύ-
ρυνση τῆς παπικῆς αὐθεντίας καὶ
στὰ κοσμικὰ πράγματα. Μέχρι
στιγμῆς ὁ παπικὸς θρόνος εἶχε χαλ-
κεύσει ἱστορικὰ ἔγγραφα, γιὰ νὰ δι-
ευρύνει τὴν ἐξουσία του πάνω
στοὺς ἄλλους πατριαρχικοὺς θρό-

νους τῆς Ἀνατολῆς καὶ ἔτσι νὰ ἀπο-
κτήσει διευρυμένη ἱερατικὴ ἐξου-
σία. Τώρα ἦταν ἡ σειρὰ νὰ χαλκεύ-
σει νέα ἱστορικὰ ἔγγραφα, γιὰ νὰ
ἀποκτήσει καὶ κοσμικὴ ἐξουσία. 

Παποκαισαρισμὸς
Οἱ παποκαισαρικὲς ἰδέες ποὺ

δημιουργήθηκαν γιὰ τὸ σκοπὸ
αὐτό, πήγαζαν ἀπὸ τὴ ψευδὸ-Κων-
σταντίνεια Δωρεὰ (Constitutum
Constantini). Σὲ αὐτὴν ὑποστηριζό-
ταν ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Μέγας
Κωνσταντῖνος (324-337), «τὴν τέ-
ταρτη μέρα μετὰ τὸ βάπτισμά
του» (Constantinus imperator quar-
ta die sui baptismi), ὅταν ἀποχω-
ροῦσε ἀπὸ τὴ Ρώμη, γιὰ νὰ ἐγκα-
τασταθεῖ μόνιμα στὴ νέα πρω-
τεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρα-
τορίας, τὴν Κωνσταντινούπολη,
παραχώρησε στὸν ἐπίσκοπο Ρώ-
μης, τὸν ἀνώτερο καὶ πρῶτο ἀπὸ
ὅλους τούς ἱερεῖς ὅλου τοῦ κό-
σμου, τὸ ἀνάκτορο τοῦ Λατερα-
νοῦ, τὴν αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία,
τὰ αὐτοκρατορικὰ διάσημα (στέμ-

μα, σκῆπτρο, πορφυρὴ χλαμύδα
καὶ κόκκινο χιτώνα) καὶ τὴ διοίκη-
ση τοῦ δυτικοῦ ρωμαϊκοῦ  κρά-
τους (…de presenti contradimus pa-
latium imperii nostri Lateranense,
deinde diadema, videlicet coronam
capitis nostri, simulque frigium, nec
non et superhumerale, videlicet lo-
rum, quod imperiale circumdare as-
solet collum; verum etiam et clami-
dem purpuream, atque tunicam coc-
cineam, et omnia imperialia indu-
menta; sed et dignitatem imperialium
presidentium equitum, conferentes
etiam et imperialia sceptra, simulque
cuncta signa, atque banda, et diver-
sa ornamenta imperialia, et omnem
processionem imperialis culminis et
gloriam potestatis nostrae). 

Στὸ ἴδιο πλαστὸ κείμενο προ-
βαλλόταν ἡ ὑπερέχουσα τιμὴ καὶ
ἐξουσία τοῦ παπικοῦ θρόνου
ἔναντι τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐξου-
σίας (et sicut nostram terrenam im-
perialem potentiam, sic eius sacro-

Ἡ Παπικὴ αὐθεντία -
Τὸ παπικὸν πρωτεῖον 

Τοῦ κ. Χρήστου Νικολοπούλου, Θεολόγου-Βυζαντινολόγου
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ΓΙΑ ΜΙΑ ἀκόμα φορά γίναμε μάρτυρες τῶν
ὅσων διεπράχθησαν στὸν Πατριαρχικὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου στὴ Κωνσταντινού-

πολη κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου (29-
30.11.2014). Τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ ἔχουμε ξαναδεῖ
καὶ ἀπ’ ὅτι φαίνεται θὰ τὸ βλέπουμε ὅλο καὶ συ-

χνότερα, γιὰ νὰ τὸ συνηθίζουμε καλύτερα καὶ
ἔτσι ἀγάλια-ἀγάλια νὰ προχωρήσουμε χωρὶς
ἀντιδράσεις καὶ ἀμφισβητήσεις σὲ ἀποκατά-
σταση –ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Παναγιώτατος– τῆς
«πλήρους κοινωνίας» μὲ τὴν «πρωτόθρονη
ἀδελφὴ ἐκκλησία τῆς Ρώμης», τὴν «προκαθη-

μένη τῆς ἀγάπης» -γιὰ νὰ
ἔχουμε καὶ λίγο ἀπὸ Πα-
τέρες.

Τὸ ὅτι διαφέρουμε καὶ θὰ διαφέρουμε σὲ
καίριας σημασίας ζητήματα πίστεως εἶναι
μικρῆς καὶ ἐπουσιώδους, μᾶλλον, σημασίας. Τὸ

ὅτι κάποιοι Ὀρθόδοξοι
ἀδελφοί μας σκανδαλί-

ζονται δὲν μᾶς νοιάζει καὶ πολύ. Εὔκολα τοὺς
βάζουμε τὴν ταμπέλα τοῦ “φανατικοῦ” καὶ “φον-
ταμενταλιστῆ” καὶ “ἐπαρχιώτη”, τοὺς εἰρωνευό-
μαστε καὶ ἡσυχάζουμε. Ἄλλωστε στὸ ἔργο

αὐτὸ ἔχουμε συναντιλήπτορες τὰ ΜΜΕ καὶ
συμπαραστάτες τοὺς κάθε λογῆς πολιτικούς,
ποὺ ἀδιαμφισβήτητα ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴ
φροντίδα, ποὺ καταβάλλουν οἱ Βαρθολομαῖος
καὶ Φραγκίσκος γιὰ τὴν «ἀποκατάσταση τοῦ
Ναοῦ τοῦ Θεοῦ, δηλ. τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως

μᾶς ἀποκάλυψε ὁ «ἀδελφός, ἐπίσκοπος Ρώμης»
Φραγκίσκος!

Δὲν εἶναι στὶς προθέσεις μου νὰ ἀναλύσω τὰ
περὶ «πλήρους κοινωνίας», ποὺ ἀκούσαμε ἀπὸ

Τὰ πλήρη κείμενα, τὰ ὁποῖα ἐξεφώνησαν κατὰ τὸ συλλείτουργον εἰς
τὸν Πατριαρχικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὸ Φανάριον. Ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διαπιστώνει ὅτι ἡ Ἕνωσις μεταξὺ τῶν Χρι-
στιανῶν ἔχει γίνει εἰς τὰς χώρας, εἰς τὰς ὁποίας διώκονται καὶ σφάζον-
ται Χριστιανοί. Ἀκόμη ἐξήγγειλεν ὅτι εἰς τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον
τοῦ 2016 θὰ συζητηθῆ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Διαλόγου καὶ ὅτι
εἰς αὐτὴν θὰ ὑπάρχουν καὶ παρατηρηταὶ τοῦ Πάπα. Εἰς συνέντευξίν του
ὅμως εἰς τὴν ἐφημερίδα τῶν Ἐπισκόπων τοῦ Βατικανοῦ (τὴν δημοσι-
εύομεν παραπλεύρως ὁλόκληρον ἐντός τοῦ βασικοῦ θέματος) ἀναφε-
ρόμενος εἰς τὸ σχέδιον Ἑνώσεως ἀποκαλύπτει ὅτι αἱ κινήσεις τοῦ θεο-
λογικοῦ Διαλόγου πρέπει νὰ γίνωνται μὲ βραδύτητα, διότι δι᾽ αὐτοῦ τοῦ
τρόπου ἐξαγνίζεται ἡ ἱστορικὴ μνήμη, ἡ ὁποία προκαλεῖ τὰς ἀντιδρά-
σεις τῶν πιστῶν διά τὴν Ἕνωσιν. Ὑποστηρίζει δὲ ὅτι πρέπει νὰ γίνουν
καὶ ὡρισμέναι δυναμικαὶ ἐνέργιαι (προφανῶς ἐκ μέρους τοῦ Παπι-
σμοῦ), διά νὰ καμφθοῦν αἱ ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν. 

Τὰ κείμενα τῶν ὁμιλιῶν εἰς τὴν 7ην σελίδα.

Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ

Πῶς περιγράφουν εἰς τὰς ὁμιλίας των 
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ Πάπας 
τὸ σχέδιον πρὸς τὴν ψευδοένωσιν

Ἐκκλησιολογικῶς καὶ κανονικῶς ἀπαράδεκτα ὅσα συνέβησαν εἰς τὸ Φανάριον κατὰ τὸ Συλλείτουργον μὲ τόν… «Ἁγιώτατον»
• ΠΩΣ ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ, ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ. • ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΣ

ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. • ΠΩΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΝ ΛΑΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ «ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ» ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΠΑΠΑ
Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.



sanctam Romanam ecclesiam de-
crevimus veneranter honorari, et am-
plius quam nostrum imperium et ter-
renum thronum sedem sacratissi-
mam B. Petri gloriose exaltari, tri-
buentes ei potestatem, et gloriae di-
gnitatem atque vigorem, et honorifi-
centiam imperialem). Ὅλα τὰ δι-
καιώματα αὐτὰ τοῦ πάπα θὰ παρέ-
μεναν ἀπείρακτα μέχρι τὸ τέλος
τοῦ κόσμου (hec vero omnia que
per hanc nostram imperialem sa-
cram, et per alia divalia decreta sta-
tuimus atque confirmavimus, usque
in finem mundi illibata et inconcussa
permanere decernimus). Κανένας
ἄνθρωπος, μὲ ὁποιαδήποτε μορ -
φὴ ἐξουσίας, μποροῦσε νὰ ἀμφι-
σβητήσει ἢ νὰ λύσει τὰ διακαιώ-
ματα αὐτὰ (unde coram Deo vivo,
qui nos regnare precepit, et coram
terribili eius iudicio obtestamur per
hoc nostrum imperiale constitutum
onmes nostros successores impera-
tores, vel cunctos optimates, satra-
pas etiam, amplissimum senatum, et
universum populum in toto orbe ter-
rarum nunc et in posterum cunctis re-
tro temporibus imperio nostro subia-
centem, nulli eorum quoquo modo li-
cere hec aut infringere, aut in quo-
quam convellere). Ὅποιος κατα-
φρονοῦσε τὰ δικαιώματα αὐτά,
ὑπόκειταν σὲ αἰώνια καταδίκη, θὰ
καιγόταν στὴν κόλαση καὶ θὰ κα-
ταστρεφόταν ἀπὸ τὸ διάβολο (si
quis autem, quod non credimus, in
hoc temerator aut contemptor extite-
rit, eternis condempnationibus subia-
ceat innodatus, et sanctos Dei, prin-
cipes apostolorum Petrum et Paulum
sibi in presenti et in futura vita sentiat
contrarios, atque in inferno inferiori
concrematus cum diabolo et omni-
bus deficiat impiis). 

Μὲ τὴ Δωρεὰ αὐτή, ὁ πάπας
μποροῦσε νὰ κατοχυρώσει τὴ βα-
σιλική του ἐξουσία στὶς κτήσεις
ποὺ εἶχε ἀποκτήσει, λόγω τῆς
βοήθειας τῶν Φράγκων, στὶς πε-
ριοχὲς τῆς Ρώμης καὶ τῆς Κάτω
Ἰταλίας. Ἐπιπλέον διασφάλιζε τὴν
ἐξάρτηση τῶν ἡγεμόνων τῆς Δύ-
σης ἀπὸ τὴν αὐθεντία τοῦ παπικοῦ
θρόνου, τοῦ μόνου ἁρμοδίου νὰ
παρέχει τὸ νόμιμο χρῖσμα τῆς βα-
σιλείας.

Ὁ φιλόδοξος πάπας Νικόλαος
Α΄ (858-867), μὲ κύριο ἔρεισμα τὴν
ψευδὸ-Κωνσταντίνεια δωρεά, δὲν
δίσταζε νὰ παρουσιάζει τὸν ἑαυτό
του, στοὺς Φράγκους βασιλεῖς,
ὡς αὐτοκράτορα ὁλόκληρου τοῦ
κόσμου (Nicolaus totius mundi im-
peratorem se fecit). Θεωροῦσε τὸν
ἑαυτό του ὅτι μποροῦσε νὰ βε-
βαιώνει καὶ νὰ παραχωρεῖ τὴ θεο-
δώρητη βασιλικὴ ἐξουσία σὲ ὅποι-
ον ἤθελε. Ἡ ἀντίθετη, πρὸς τὸ
θεῖο νόμο, ἄσκηση τῆς βασιλικῆς
ἐξουσίας θὰ μποροῦσε νὰ θεμε-
λιώσει δικαίωμα ἐπεμβάσεως τοῦ
πάπα, ἀκόμη καὶ στὴν καθαίρεση
τοῦ ἐκτρεπόμενου ἄρχοντα. Ὁ
πάπας εἶχε πλέον τὸ δικαίωμα νὰ
ἀφαιρεῖ τὴν ἐξουσία ἀπὸ ὅσους,
κατὰ τὴν ἀλάνθαστη κρίση του,
ἀπειθαρχοῦσαν πρὸς τὴν Ἐκκλη-
σία, δηλαδὴ τὸν ἑαυτό του.

Ὁ μεταρρυθμιστὴς πάπας Γρη-
γόριος Ζ΄ (1073-1085), τὴν ὑπε-
ροχὴ τῆς παπικῆς αὐθεντίας ἔναν-
τι τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας, τὴν κα-
τέστησε ἀμετακίνητη βάση τῆς
ὅλης ἐκκλησιαστικῆς του πολι-
τικῆς. Τὴν ὑπεροχὴ αὐτὴ τὴν πα-
ραλλήλιζε πρὸς τὴν ἀντίστοιχη
σχέση ἥλιου καὶ σελήνης. Ὅπως
δηλαδὴ ἡ σελήνη δέχεται τὸ φῶς
ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ γιὰ αὐτὸν τὸ λό-
γο εἶναι κατώτερη κατὰ τὴν ποσό-
τητα καὶ τὴν ποιότητα, ἔτσι καὶ ἡ
βασιλικὴ ἐξουσία λαμβάνει τὴ
λάμψη τοῦ ἀξιώματός της ἀπὸ τὴν

παπικὴ ἐξουσία, γι’αὐτὸ καὶ ὅσο
ἐγγύτερα εἶναι σὲ αὐτήν, τόσο πε-
ρισσότερο λάμπει, ἐνῶ ὅσο μα-
κρύτερα εἶναι ἀπὸ αὐτὴν τόσο χά-
νει τὴ λάμψη της. Καὶ οἱ δύο ἐξου-
σίες, ἱερατικὴ καὶ βασιλική, δόθη-
καν ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν πάπα, ἡ μὲν
πρώτη γιὰ νὰ ἀσκεῖται ἀμέσως
ἀπὸ αὐτὸν στὴν Ἐκκλησία, ἡ δὲ
δεύτερη γιὰ νὰ παραχωρεῖται
στοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες ἀπὸ
τὸν πάπα. Ὁ Γρηγόριος Ζ΄ ἰσχυρι-
ζόταν τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἱερατικῆς
ἔναντι τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας καὶ
τὴν ἐξάρτηση τῆς δεύτερης ἀπὸ
τὴν πρώτη. Οἱ δύο ἐξουσίες δὲν
ἦταν παράλληλες ἢ ἀνεξάρτητες,
ἀλλὰ ὑπάλληλες, μὲ τὴ βασιλικὴ
ἐξουσία νὰ εἶναι κατώτερη τῆς
ἱερατικῆς. Ὁ πάπας Ρώμης, ὡς
ἀντιπρόσωπος τοῦ Κυρίου (vicari-
ous Christi), διεκδικοῦσε τώρα μία
θείου δικαίου παπικὴ μοναρχία,
ὄχι ὅπως στὴν ἀρχὴ μόνο μέσα
στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ
καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸ χριστιανικὸ
κόσμο. Τοποτηρητές του δὲν
ἦταν, ὅπως θεωροῦσε παλαιότε-
ρα, μόνο οἱ ἐπίσκοποι ἀλλὰ καὶ
ὅλοι οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες (vicarii
papae).

Μπορεῖ κανεὶς νὰ κατανοήσει
τὴ δραματικὴ παρεκτροπὴ τοῦ πα-
πικοῦ θρόνου τὸν 11ο αἰ. στὶς 27
σύντομες προτάσεις τοῦ περίφη-
μου κειμένου ‘Dictatus papae’
(1075). Τὸ κείμενο αὐτὸ διατύπω-
νε τὶς βασικὲς ἰδέες τοῦ μεταρ-
ρυθμιστῆ πάπα. 1) Ἡ Ρωμαϊκὴ
Ἐκκλησία ἱδρύθηκε μόνο ἀπὸ τὸν
Θεὸ (Romana ecclesia a solo Domi-
no sit fundata). 2) Μόνο ὁ Ρωμαῖος
ποντίφηκας καλεῖται νομίμως
Οἰκουμενικὸς (solus Romanus pon-
tifex iure dicatur universalis). 3) Μό-
νο αὐτὸς μπορεῖ νὰ καθαιρεῖ καὶ
νὰ ἀποκαθιστᾶ ἐπισκόπους (ille so-
lus possit deponere episcopos vel re-
conciliare). 4) Ὁ ἀντιπρόσωπός του
προκάθειται ὅλων τῶν ἐπισκόπων
στὴ σύνοδο, ἔστω καὶ ἂν εἶναι κα-
τώτερου βαθμοῦ καὶ μπορεῖ νὰ
ἐκφέρει, κατὰ αὐτῶν ἀπόφαση κα-
θαιρέσεως. (legatus eius omnibus
episcopis presit in concilio etiam in-
ferioris gradus et adversus eos sen-
tentiam depositionis possit dare). 5)
Ὁ πάπας μπορεῖ νὰ καθαιρεῖ καὶ
ἀπόντες (absentes papa possit de-
ponere). 6) Ὀφείλουμε, ἐκτὸς τῶν
ἄλλων, νὰ μὴ διαμένουμε στὴν
ἴδια κατοικία μὲ τοὺς ἀφορισμέ-
νους ἀπὸ τὸν πάπα (cum excom-
municatis ab illo inter cetera nec in
eadem domo debemus manere). 7)
Μόνο σὲ αὐτὸν ἐπιτρέπεται, γιὰ
τὴν ἀνάγκη τῶν καιρῶν, νὰ ἐκδί-
δει νέους νόμους, νὰ συγκροτεῖ
νέες κοινότητες, νὰ ἱδρύει ἕνα
κανονικὸ μοναστήρι, ὅπως ἐπίσης
καὶ νὰ διαιρεῖ πλούσιες ἐπισκοπὲς
καὶ νὰ συνενώνει πτωχὲς σὲ μία
(illi soli licet pro temporis necessitate
novas leges condere, novas plebes
congregare, de canonica abbatiam
facere et e contra, divitem episcopa-
tum dividere et inopes unire). 8) Μό-
νο αὐτὸς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ
τὰ αὐτοκρατορικὰ διάσημα (solus
possit uti imperialibus insigniis). 9)
Μόνο τοῦ πάπα τὰ πόδια ἀσπάζον-
ται ὅλοι οἱ ἡγεμόνες (solius papae
pedes omnes principes deosculen-
tur). 10) Μόνο ἐκείνου τὸ ὄνομα
ἀναφέρεται στὶς ἐκκλησίες (illius
solius nomen in ecclesiis recitetur).
11) Ἐκεῖνο (ἐννοεῖ τοῦ πάπα) εἶναι
μοναδικὸ ὄνομα στὸν κόσμο (hoc

unicum est nomen in mundo). 12) Σὲ
αὐτὸν ἐπιτρέπεται νὰ ἐκθρονίζει
αὐτοκράτορες (illi liceat imperato-
res deponere). 13) Σὲ αὐτὸν ἐπι-
τρέπεται, σὲ περίπτωση ἀνάγκης,
νὰ μεταθέτει ἐπισκόπους ἀπὸ τὴ
μία ἐπισκοπὴ σὲ ἄλλη (illi liceat de
sede ad sedem necessitate cogente
episcopos transmutare). 14) Αὐτὸς
μπορεῖ νὰ χειροτονεῖ, ὁποιονδή-
ποτε θέλει κληρικὸ ἀπὸ κάθε
ἐκκλησία (de omni ecclesia quocun-
que voluerit clericum valeat ordina-
re). 15) Ὁ χειροτονημένος ἀπὸ
αὐτὸν (ἐννοεῖ τὸν πάπα) μπορεῖ νὰ
προΐσταται σὲ ἄλλη ἐκκλησία,
ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ ὑπηρετεῖ σὲ
αὐτήν, δὲν πρέπει νὰ λάβει ἀνώ-
τερο βαθμὸ ἀπὸ ἄλλον ἐπίσκοπο
(ab illo ordinatus alii ecclesiae pre-
esse potest, sed non militare; et
quod ab aliquo episcopo non debet
superiorem gradum accipere). 16)
Καμία σύνοδος δὲν μπορεῖ, χωρὶς
τὴν ἐντολὴ ἐκείνου, νὰ ὀνομασθεῖ
γενικὴ (nulla synodus absque pre-
cepto eius debet generalis vocari).
17) Κανένα διάταγμα καὶ κανένα
κανονικὸ βιβλίο δὲν γίνεται δεκτὸ
χωρὶς τὴν αὐθεντία ἐκείνου (nul-
lum capitulum nullusque liber cano-
nicus habeatur absque illius auctori-
tate). 18) Οἱ ἀποφάσεις ἐκείνου
πρέπει νὰ μὴ ἀκυρώνονται ἀπὸ κα-
νένα, ἀλλὰ αὐτὸς μόνο μπορεῖ νὰ
ἀκυρώνει (sententia illius a nullo de-
beat retractari et ipse omnium solus
retractare possit). 19) Αὐτὸς δὲν
πρέπει νὰ κρίνεται ἀπὸ κανέναν (a
nemine ipse iudicari debeat). 20) Κα-
νεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταδικάσει
τὸν προσφεύγοντα στὸν ἀποστο-
λικὸ θρόνο (nullus audeat conde-
mnare apostolicam sedem apellan-
tem). 21) Πρὸς αὐτὸν πρέπει νὰ
παραπέμπονται οἱ μεγάλες ὑποθέ-
σεις ὁποιασδήποτε Ἐκκλησίας
(maiores causae cuiuscunque eccle-
siae ad eam referri debeant). 22) Ἡ
Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία δὲν πλανήθη-
κε ποτὲ καὶ κατὰ τὴ μαρτυρία τῆς
Γραφῆς δὲν θὰ πλανηθεῖ στὸν
αἰώνα (Romana ecclesia nunquam
erravit nec imperpetuum scriptura te-
stante errabit). 23) Ὁ Ρωμαῖος πον-
τίφηκας, ἂν ἔχει χειροτονηθεῖ κα-
νονικά, γίνεται ἀναμφίβολα ἅγιος
διά μέσου τῶν ἀξιομισθιῶν τοῦ
μακαρίου Πέτρου, τὴ μαρτυρία
τοῦ ἁγίου Ἐννοδίου, ἐπισκόπου
Παβίας, καὶ πολλῶν ἁγίων Πατέ-
ρων ποὺ συμφωνοῦν μαζί του,
ὅπως ἐμπεριέχεται καὶ στὰ δια-
τάγματα τοῦ πάπα Συμμάχου (Ro-
manus pontifex, si canonicae fuerit
ordinatus, meritis beati Petri indubi-
tanter efficitur sanctus testante sanc-
to Ennodio Papiensi episcopo ei mul-
tis sanctis patribus faventibus, sicut
in decretis beati Symachi pape con-
tinetur). 24) Μὲ ἐντολὴ καὶ ἔγκριση
ἐκείνου, οἱ ὑποκείμενοι ἐπιτρέπε-
ται νὰ καταγγέλλουν (illius prece-
pto et licentia subiectis liceat accu-
sare). 25) Μπορεῖ (ἐννοεῖ ὁ πάπας)
χωρὶς συνοδικὴ ἀπόφαση νὰ κα-
θαιρεῖ καὶ νὰ ἀποκαθιστᾶ ἐπισκό-
πους (absque synodali conventu
possit episcopos deponere et recon-
ciliare). 26) Δὲν θεωρεῖται καθολι-
κός, ὅποιος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴ
Ρωμαϊκὴ Ἐκκλησία (catholicus non
habeatur, qui non concordat Roma-
nae ecclesiae). 27) Μπορεῖ (ἐννοεῖ
ὁ πάπας) νὰ ἀπαλλάσσει τοὺς ὑπη-
κόους ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση πίστε-
ως πρὸς ἀδίκους (a fidelitate ini-
quorum subiectos potest absolvere).

Σελὶς 2α 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πάπας: «Εἶναι ἄρρωστη ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία»!

Ἡ Παπικὴ αὐθεντία - Τὸ παπικὸν πρωτεῖον

Ἔτος ΛΒ´ , Ἀριθμ. 44/5 Δεκεμβρίου 2014
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΡΧΙΜ. π. ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΝΤΑ-
ΝΑ «Ὁ Χριστὸς νικάει τὰ μάγια» (60
ἀληθινὲς ἱστορίες μαγείας). Ἀγρίνιο
2014 Σχ. 20x14,50 σσ 132 (τηλ.
6947736590).

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΜΗΛΙΤΣΗ ΔΙΔΑ-
ΣΚΑΛΟΥ «Ἡ Πάνσοφος Ἁγία
Αἰκατερίνα» (Ἀφηγηματικὸ Συναξά-
ρι Ἱκετήριος Κανών). 18 ΜΥΡΙ-
ΠΝΟΑ ΑΝΘΗ. Σχ. 20,50x14 σσ 64.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΜΗΛΙΤΣΗ ΔΙΔΑ-
ΣΚΑΛΟΥ «Τὰ ὅπλα τοῦ Χριστια-
νοῦ» 3 φτερὰ τῆς ψυχῆς. Τρίκαλα
2014. Σχ. 20,50x14 σσ 64.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΣΦΕΒΑ 2015.
Ἀφιερωμένο στοὺς Ἁγίους τῆς Βο-
ρείου Ἡπείρου. Σχ. 34x24.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑ-

ΤΑΣ Σχ. 20,50x14.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ, Διμηνιαῖον
Ἐθνικοθρησκευτικὸν φύλλον, ὄργανον τοῦ
ὁμωνύμου Ὀρθοδ. Χριστιανικοῦ Συλλόγου.
Ἰούλ. –Αὔγ. –Σεπτ. 2014. Ἀθῆναι.

ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ, περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδε-
ται ἀπὸ τὸ γραφεῖο Νεότητος Ἱ. Μ.
Λαρίσης. Νοέμ. –Δεκ. 2013. Μάϊος –Ἰούν.
2014. Λάρισα.

Ο  ΟΣ ΙΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ  Ο  ΗΓ ΙΑΣΜΕΝΟΣ

ΕΝΑ ἀκόμη ἰσχυρὸ «χαστούκι» στὴν Ὀρθοδο-
ξία μας ἀπὸ τὸν «ἀλάθητο» τῆς Ρώμης: Οὔτε λί-
γο οὔτε πολὺ χαρακτήρισε τὴν Ἐκκλησία μας
«ἄρρωστη». Καὶ ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ δὲν εἶναι
ἑνωμένη μὲ τὸν «ἀντιπρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὴ
γῆ καὶ διάδοχο τοῦ Ἁγίου Πέτρου»! Μὲ ἄλλα λό-
για ἐπειδὴ δὲν εἴμαστε ὑποταγμένοι στὴν δαιμο-
νικὴ ἐξουσία του, ἐπειδὴ δὲν φιλοῦμε τὴν παν-
τόφλα του! Αὐτὸ ἀποκάλυψε ὁ διακεκριμένος
δημοσιογράφος κ. Γ. Παπαθανασόπουλος σὲ
ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο του. Δεῖτε τί εἶπε ὁ θρασὺς
καταληψίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Δύσεως: «Ἡ
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἑνωμένη περὶ τὸν
Ἐπίσκοπο εἶναι μία ἄρρωστη Ἐκκλησία». Δεῖτε
ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ «Ἐπίσκοπος»: ὁ ἑνωμένος
«μὲ τὸν Πάπα στὴ Μία, Μοναδικὴ (unique) Ἐκκλη-
σία, ποὺ εἶναι ἡ δική μας, ἡ Ἱεραρχικὴ Ἁγία Μη-

τέρα Ἐκκλησία»! Προσέξτε καὶ τὸν ὅρο «Ἱεραρ-
χική», ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὸν
«ἀλάθητο» εἶναι «ἱεραρχική», δηλαδὴ ἔχει κε-
φαλὴ τὴν «ἀφεντιά» του! Δεῖτε πῶς ἐννοεῖ τὴν
ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν»: ξεδιάντροπα ὡς ὑπο-
ταγὴ στὴν ἐξουσία του! Καθόλου τυχαῖο, ὅτι
αὐτὰ τὰ προκλητικά, τὰ εἶπε λίγες ἡμέρες πρὶν
μεταβεῖ στὸ Φανάρι! Τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ
ποῦμε εἶναι τὸ ἑξῆς αὐτονόητο: Ἂν εἶχαν ἔστω
ἐλάχιστο φιλότιμο οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστὲς
ἔπρεπε νὰ «τινάξουν στὸν ἀέρα» τοὺς ἀτελέ-
σφορους διαλόγους μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παπι-
κοὺς καὶ νὰ ματαιώσουν τὴν ὑποδοχή του στὸ
Φανάρι. Ἀλλὰ δυστυχῶς, ἄλλη εἶναι ἡ τραγικὴ
πραγματικότητα, δὲν ἔβγαλε κανένας τους
«ἄχνα»!

«Ἄρρωστον» 
ὅ,τι δὲν ὑποτάσσεται 
εἰς τὴν ἐξουσίαν
τοῦ Πάπα!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ τὸ σχολιασμὸ
τῆς παραπάνω ἐξωφρενικῆς εἴδη-
σης, διότι θεωροῦμε ὕψιστης ση-
μασίας τὴν κυνικὴ ὁμολογία τοῦ
θλιβεροῦ ἡγετίσκου τῆς αἱρε-
τικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Βατι-
κανοῦ, ὁ ὁποῖος τὸ «παίζει» (καὶ)
ὡς «ὁ παγκόσμιος ἐπίσκοπος τῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας»! Ὁ αἱρε-
σιάρχης πάπας, μὲ τὸν ἑωσφορικὸ
ἐγωισμό του, θεωρεῖ κτῆμα του
καὶ ἰδιοκτησία του τὴν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τότε ποὺ κατά-
λαβε, τὸν 11ο αἰώνα, τὸ σεβάσμιο
Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως καὶ τὸ
ἀπέκοψε ἀπὸ τὴν Μία, Ἁγία, Καθο-
λικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
ἀποζητᾶ μανιωδῶς, ἐδῶ καὶ δέκα
αἰῶνες, νὰ καταλάβει καὶ τὴν
Ὀρθοδοξία, τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλη-
σία, καὶ νὰ τὴ μεταβάλλει σὲ παπι-
σμό, δηλαδὴ νὰ πάψει νὰ εἶναι
Ἐκκλησία, ἤτοι: ὅ,τι ἀποζητᾶ ὁ σα-
τανᾶς! Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία μας
δὲν εἶναι παπισμός, τὴ θεωρεῖ
…ἄρρωστη! Ὅ,τι δὲν ὑποτάσσε-
ται στὴν ἐξουσία του εἶναι «ἄρρω-
στο». «Ἄρρωστοι» ἦταν οἱ «αἱρε-
τικοὶ» στὸ μεσαίωνα καὶ γι’ αὐτὸ
τοὺς ἔκαιγε στὴν πυρὰ τῆς
«Ἱερᾶς Ἐξετάσεως». «Ἄρρω-
στοι» ἦταν οἱ ἀνατολικοὶ Ὀρθό-
δοξοι καὶ γι’ αὐτὸ ἔστελνε τοὺς
δολοφόνους σταυροφόρους νὰ
τοὺς «γιατρέψουν» μὲ τὰ φονικὰ
σπαθιά τους. «Ἄρρωστοι» ἦταν οἱ
Ὀρθόδοξοι Σέρβοι καὶ δολοφόνη-
σαν 800.000 ἀπὸ αὐτούς, οἱ οὐνί-
τες Οὐστάσι, κατὰ τὸ Β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο, διότι δὲν ἤθελαν νὰ
«γιατρευτοῦν», νὰ γίνουν παπικοί!
Αὐτὸς εἶναι ὁ παπισμὸς καὶ αὐτὸς
ὁ ἀρχηγός του, ἀμετανόητος καὶ
ἐπικίνδυνος, πραγματικὸ μεσαι-
ωνικὸ ἀπολίθωμα, τὸ μεγάλο
ἄχθος τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς
ἱστορίας! 

Ἡ σημασία 
τῶν «δώρων» 
τοῦ Βατικανοῦ 
πρὸς τὴν «ἄρρωστη»
Ἐκκλησίαν μας

ΚΑΙ ΕΝΩ ὁ «ἀλάθητος» καὶ
«πρῶτος», διακηρύσσει ἀνερυ-
θρίαστα καὶ κυνικὰ τὴν «ἀρρώ-
στια» μας, ὡς Ὀρθόδοξοι, οἱ «δι-
κοί» μας οἰκουμενιστὲς συνεχί-
ζουν ἀκάθεκτοι νὰ ἀνταποδίδουν
μία πρωτοφανῆ δουλικότητα
πρὸς αὐτόν. Ὡς διάκονοι καὶ
ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
ἀντὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐντόνως
καὶ νὰ διακόψουν κάθε ἐπαφή, μέ-
χρι νὰ σταματήσει ὁ θλιβερὸς
ἡγετίσκος τοῦ αἱρετικοῦ παπι-
σμοῦ νὰ μᾶς βρίζει, τοῦ λένε καὶ
«εὐχαριστῶ»! Δεῖτε ἕνα ἠχηρὸ
«εὐχαριστῶ» ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίση-
μα χείλη, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου: «εἴμαστε εὐγνώμονες
στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία γιὰ
αὐτὲς τὶς συγκεκριμένες ἐκδηλώ-
σεις ἀγάπης, σεβασμοῦ καὶ ἐκτί-
μησης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν καρποὺς
τῆς λεγόμενης Οἰκουμενικῆς Κί-
νησης, τῶν ἀγαθῶν σχέσεων με-
ταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν μας» (Ἱστολ.
Ρομφαία)! Καὶ ξέρετε γιατί; Διότι
μετὰ τὴν «ψυχρολουσία» περὶ τῆς
«ἀρρώστιας» τῆς Ὀρθοδοξίας
μας ἀπὸ τοὺς παπικούς, μᾶς χάρι-
σαν ἕνα οἰκόπεδο, γιὰ νὰ ἀνεγερ-
θεῖ οἰκουμενιστικὸ «ὀρθόδοξο»
μοναστήρι στὴν Αὐστρία! Τὰ «δω-
ράκια» ὅμως τῶν παπικῶν εἶναι
μέρος τοῦ καταχθόνιου σχεδίου,
γιὰ νὰ «ἔρθουμε πιὸ κοντὰ» καὶ
νὰ μπορέσουν ἔτσι νὰ μᾶς «θερα-
πεύσουν» ἀπὸ τὴν «ἀρρώστια»
μας ποὺ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, κάμ-
πτοντας γόνυ στὴν δαιμονικὴ
ἔπαρση τοῦ «ἐπὶ γῆς Χριστοῦ»,
τοῦ πάπα! Ἄλλωστε ὅπως θὰ
δοῦμε σὲ προσεχὲς ξεχωριστό
μας σχόλιο, τὸ μοναστήρι ποὺ θὰ
ἀνεγερθεῖ στὸ παπικὸ οἰκόπεδο
θὰ ἔχει οἰκουμενιστικὸ χαρακτή-
ρα, δηλαδὴ θὰ ἐργάζεται πρὸς
τὴν κατεύθυνση τῆς ὑποταγῆς
μας στὸν πάπα! Τὰ «δῶρα» τοῦ
Βατικανοῦ ἔχουν πάντα ὀλέθρια
ἀνταλλάγματα! 

Ἔρχονται 
καὶ οἱ «ἱερὲς κοῦκλες»!

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ξαναγράψει: ἕνας
τρόπος ἀντιχριστιανικοῦ ἀγώνα
εἶναι καὶ ὁ ἐξευτελισμὸς τῶν
ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς πίστεώς
μας. Εὐτελίζοντας τὰ ἱερὰ πρόσω-
πα, ὑποβαθμίζουν τὴν ἀξία τους
καὶ ἔτσι εἶναι εὔκολο νὰ παραμε-
ριστοῦν! Ὡς καὶ σὲ παιδικὲς
κοῦκλες «μεταμόρφωσαν» τὸν

Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας! Οἱ
ἀγαπημένες κοῦκλες τῶν παι-
διῶν, ἡ «Μπάρμπι» «μεταμορφώ-
θηκε» σὲ Παναγία καὶ ὁ «Κὲν» σὲ
Χριστός! Τὴν αἰσχρὴ καὶ ἀνίερη
αὐτὴ ἰδέα εἶχε ἕνας ἐπιχειρημα-
τίας στὴν Ἀργεντινή, ἡ ὁποία ξε-
σήκωσε σάλο ἀπὸ τὶς θρησκευ-
τικὲς ὀργανώσεις τῆς χώρας του.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως οἱ ἐν λόγω
βλάσφημες κοῦκλες κατάκλεισαν
τὰ καταστήματα καὶ ἔγιναν ἀνάρ-
παστες. Ταυτόχρονα διοργάνω-
σαν καὶ ἔκθεση «ἱερῶν κουκλῶν»
στὸ Μπουένος Ἄϊρες, ὅπου ἐκτέ-
θηκαν κοῦκλες μὲ τὶς μορφὲς
ἱερῶν προσώπων καὶ ἄλλων θρη-
σκειῶν, «Ὁ Βούδας, ἡ θεὰ Κάλι
τῶν Ἰνδουιστῶν καὶ ἡ Παρθένος
τῆς Γουαδελούπης, ἡ προστάτιδα
τῶν Μεξικάνων, ἦταν μεταξὺ τῶν
33 ἔργων τῆς Μαριανέλα καὶ τοῦ

Πούλ, τῶν δύο καλλιτεχνῶν ἀπὸ
τὸ Ροσάριο, ποὺ ἐμπνεύστηκαν
ἀπὸ τὴν Μπάρμπι καὶ τὸν σύντρο-
φό της, τὸν Κέν, γιὰ νὰ παρουσιά-
σουν τὶς «κοῦκλες-θεότητες»
(Πηγή: Τὰ Νέα). Εἶναι εὐνόητο ὅτι
εἶναι διπλὸς ὁ στόχος τους.
Πρῶτον νὰ κάνουν τὴν πίστη μας
στὰ μάτια τῶν παιδιῶν παιχνίδι καὶ
δεύτερον νὰ ἐμπεδώσουν στὰ
ἀθῶα παιδιὰ τὸν θρησκευτικὸ
συγκρητισμό, νὰ πιστέψουν πὼς
οἱ «θεοὶ» ὅλων τῶν θρησκειῶν
εἶναι ἴδιοι καὶ ἐξ ἴσου «καλοί»! Μό-
νο τὸ Μωάμεθ δὲν τόλμησαν νὰ
κάμουν κούκλα! 

Ἀμνηστία 
διὰ τοὺς ἐγκληματίας
παιδοφίλους!

ΔΗΛΩΝΕΙΣ «διαφορετικός»;
Ἔχεις δικαιώματα! Αὐτὴ εἶναι δυσ -
 τυχῶς ἡ σκληρὴ καὶ ζοφερὴ σύγ-
χρονη πραγματικότητα. Ἡ «δια-
φορετικότητα» κατέστη ἡ νέα δι-
κτατορία γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
Δεῖτε τὴν ἀπίστευτη σχετικὴ εἴδη-
ση: «Παιδόφιλοι, ἀπαγωγεῖς καὶ
δεκάδες ἄλλοι συλληφθέντες εἰ -
δεχθῶν ἐγκλημάτων, ποὺ συνελή-
φθησαν μὲ σκληρὸ ὑλικὸ παιδικῆς
πορνογραφίας ἀφέθηκαν ἐλεύθε-
ροι ἀπὸ τὶς βρετανικὲς ἀρχὲς για-
τί ζήτησαν… ταπεινὰ συγγνώμη!
Τὴν εἴδηση ἔφερε στὸ φῶς τῆς
δημοσιότητας ἔρευνα τῆς Daily-
Mail, καθὼς πρόκειται γιὰ ἑκατον-

τάδες συλληφθέντες, ποὺ γλύτω-
σαν τὶς δικαστικὲς αἴθουσες καὶ
τὶς ποινές, ποὺ προβλέπονται. Τὸ
ζήτημα ἔχει ἐπιφέρει σημαντικὸ
πλῆγμα σὲ κυβερνητικὸ ἐπίπεδο
γιὰ τὴ χρήση τῆς σχετικῆς νομο-
θετικῆς ρύθμισης, ποὺ προβλέπει
“ἀμνηστία” γιὰ ὅσους μετανοή-
σουν, μὲ στελέχη της νὰ ἀναρω-
τιοῦνται “Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
συνέβη κάτι τέτοιο;”. Ἡ χρήση
τοῦ ἐπίμαχου νομοθετικοῦ “παρα-
θύρου” ἔχει ἀποτελέσει διέξοδο
διαφυγῆς, ποὺ ἔχει ἐπιλεχθεῖ σὲ
περισσότερες ἀπὸ 255.000 ὑποθέ-
σεις τὰ τελευταῖα τριάμισι χρό-
νια» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Κι ὅλα
αὐτὰ νὰ μὴ θιγοῦν τὰ «δικαιώμα-
τα» τῶν ἐχόντων «διαφορετικῶν
σεξουαλικῶν ἐπιλογῶν». Ἔτσι χα-
ρακτηρίζονται πλέον τὰ ἐγκλήμα-
τα τῶν ἀνωμάλων παιδοφίλων, οἱ
ὁποῖοι ἀσελγοῦν στὰ ἀθῶα ἀγγε-
λικὰ παιδικὰ σώματα! Αὐτὴ εἶναι ἡ
κοινωνία, ποὺ δημιουργοῦμε γιὰ
τὰ παιδιά μας!

Ἄλλος ἕνας 
εὐρωπαῖος ἡγέτης
«παντρεύτηκε» 
μὲ ἄνδρα!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ πολιτικοί μας
καὶ μεγάλη μερίδα τοῦ λαοῦ μας
διακατέχονται ἀπὸ τὸ σύνδρομο
τοῦ «εὐρωπαϊκοῦ προσανατολι-
σμοῦ», καὶ προσμένουν τὴ σωτη-
ρία μας ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ἀδιαφο-
ροῦν γιὰ τὴν ἠθικὴ μπόχα, ποὺ
ἀποπνέει τὸ θνησιμαῖο αὐτό. Δεῖτε
ἕνα μικρὸ δεῖγμα αὐτῆς τῆς
ἠθικῆς σήψης: «Ὁ πρωθυπουργὸς
τοῦ Λουξεμβούργου ἀποκάλυψε
πὼς ὁ ἀγαπημένος του, τοῦ ἔκανε
πρόταση γάμου καὶ ἐκεῖνος δέχτη-
κε μὲ μεγάλη χαρὰ νὰ τὸν παν-
τρευτεῖ. Ὁ Σαβιὲ Μπετὲλ εἶναι 41
ἐτῶν καὶ ἔχει σπουδάσει στὴν Νο-
μικὴ Σχολὴ στὴ Γαλλία καὶ ἔχει κά-
νει μεταπτυχιακὸ στὸ Ἀριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
[…] τὸ 2008 ὁ Μπετὲλ ἀποφάσισε
νὰ παραδεχτεῖ δημόσια ὅτι εἶναι
ὁμοφυλόφιλος. Γιὰ τὴν ἱστορία,
εἶναι ὁ πρῶτος ὁμοφυλόφιλος
πρωθυπουργός, ποὺ ἐκλέγεται
στὸ Λουξεμβοῦργο καὶ ὁ τρίτος
ἀρχηγὸς κυβέρνησης στὴν Εὐρώ-
πη μὲ αὐτὸν τὸ σεξουαλικὸ προσα-
νατολισμό, μετὰ τὴν πρωθυ-
πουργὸ τῆς Ἰσλανδίας Γιόχανα
Σιγκουρδαντότιρ καὶ τὸ Βέλγο
πρωθυπουργὸ Ἔλιο Ντὶ Ροῦπο. Ὁ
Σαβιὲ Μπετὲλ ἔχει πεῖ ἀνοιχτὰ πὼς
ἔχει σχέση μὲ τὸν Ντεστενὲ Γκω-
τιὲ καὶ οἱ δύο τους ἐμφανίζονται
συχνὰ σὲ ἐκδηλώσεις μαζί. Μάλι-
στα, πρόσφατα ὁ Γκωτιὲ ἔκανε
πρόταση γάμου στὸν ἀγαπημένο
του καὶ ὁ ἴδιος παραδέχτηκε πὼς
τὴν δέχτηκε» (Ἱστολ. www.kool-
news.gr)! Ἡ τραγωδία μας εἶναι ὅτι
περιμένουμε «σωτηρία» ἀπὸ τὰ
σύγχρονα Σόδομα καὶ Γόμορρα,
ἐνῶ αὐτὰ ἔχουν ἀνάγκη σωτηρίας! 

Πιστεύουν 
εἰς τοὺς ἐξωγηΐνους
καὶ ὄχι εἰς τὸν Θεόν!

ΔΕΝ εἶναι μόνο ἡ ἠθικὴ σήψη
ποὺ ταλανίζει τὴν γηραιὰ ἤπειρο,
ἀλλὰ καὶ ἡ πρωτοφανὴς πνευματι-
κή της κατάπτωση, οἱ ὁποῖες
«πᾶνε πακέτο». Ἀφότου ὁ εὐρω-
παῖος ἄνθρωπος ἀπεμπόλησε τὴν
χριστιανική του πίστη καὶ ὡς ἐκ
τούτου βυθίστηκε στὸ βοῦρκο
τῆς ἀνηθικότητας, εἶναι ἱκανὸς νὰ
υἱοθετήσει τὴ μεγαλύτερη πλάνη,
μέχρι καὶ τὴν χειρότερη βλακεία.
Μία πρόσφατη δημοσκόπηση
στὴν Ἀγγλία ἀπόδειξε πὼς οἱ πε-
ρισσότεροι Βρετανοὶ πιστεύουν
στὰ UFO παρὰ στὸ Θεό! Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Ὅλο καὶ περισσότεροι
ἄνθρωποι πιστεύουν στὴν ὕπαρξη
ἐξωγήινης ζωῆς. Αὐτὸ ἐπιβεβαι-
ώνεται ἐπίσης καὶ σὲ τελευταία
δημοσκόπηση, ἡ ὁποία ἀποκαλύ-
πτει ἐπίσης ὅτι οἱ περισσότεροι
Βρετανοὶ πιστεύουν στοὺς ἐξω-
γήινους ἀπὸ ὅτι στὸ Θεό! […] Στὸ
Λονδίνο ὅπου ἔγινε ἡ δημοσκόπη-
ση, 1.500 ἐνήλικες ποὺ ρωτήθη-
καν, περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μι-
σοὺς πιστεύουν στοὺς ἐξωγήι-
νους, ἐνῶ μόνο τὸ ἕνα τέταρτο
εἶπε ὅτι πιστεύουν στὸ Θεό.
Ἑξήντα-τέσσερα τοῖς ἑκατὸ ἀπὸ
τὰ 500 παιδιὰ ποὺ ρωτήθηκαν δή-
λωσαν ὅτι πιστεύουν στοὺς ἐξω-
γήινους, ἐνῶ τριάντα τρία τοῖς
ἑκατὸ εἶπαν ὅτι πιστεύουν στὸ
Θεὸ» (Ἱστολ. crashonline.gr)! Οἱ
σύγχρονοι εὐρωπαῖοι εἶναι ἱκανοὶ
νὰ πιστέψουν καὶ τὴν πιὸ ἀπίστευ-
τη παραδοξότητα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
Θεό! Ἀλλὰ σὲ ποιὸν Θεὸ νὰ πιστέ-
ψουν, ἀφοῦ ὁ Θεὸς ποὺ τοὺς δί-
δαξε ὁ παπισμὸς καὶ ὁ προτεσταν-
τισμὸς εἶναι ὄντως ἀπίστευτος!
Ἰδοὺ καὶ ἡ αἰτία τῆς πνευματικῆς
κατάπτωσής τους!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ ἐλευθερία μας 
θὰ εἶναι συντόμως

παρελθόν! 
Η ΕΛΛΑΔΑ ἦταν ἡ πρώτη

χώρα, ποὺ ψήφισε τὸν λεγό-
μενον «ἀντιρατσιστικὸ νόμο».
Τώρα ἔρχονται καὶ οἱ ἄλλες
εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις νὰ
φέρουν πρὸς ψήφιση ἀνάλο-
γο νόμο, ὁ ὁποῖος θὰ «στραγ-
γαλίζει», ὅπως καὶ στὴ Χώρα
μας, τὴν ἐλευθερία τῆς σκέ-
ψεως καὶ τοῦ λόγου, ἐν ὀνό-
ματι τῆς δῆθεν κακῶς ἐννο-
ούμενης ἐλευθερίας! Ἤδη
στὴ Μ. Βρετανία «Ἡ ὑ που ρ -
γὸς Ἐσωτερικῶν Theresa
May, παρουσίασε τὸ σχέδιο
τὸν περασμένο μήνα γιὰ τὶς
λεγόμενες Ἐντολὲς Ἐξτρεμι-
στικῆς Ἀναστάτωσης (Extre-
mism Disruption Orders), ποὺ
θὰ ἐπιτρέπει στοὺς δικαστὲς
νὰ ἀπαγορεύσουν ἀνθρώ-
πους, ποὺ θὰ θεωροῦνται
ἐξτρεμιστὲς νὰ μιλοῦν δημό-
σια σὲ ἐκπομπές, νὰ διαμαρ-
τύρονται σὲ ὁρισμένους χώ-
ρους ἢ ἀκόμα καὶ νὰ ἀποστέλ-
λουν μηνύματα στὸ Facebook
ἢ τὸ Twitter, χωρὶς ἄδεια». Καὶ
εἶναι τόσο ἐπικίνδυνος γιὰ
τὴν κατάλυση τῆς ἐλευθερίας
τοῦ λόγου, ὥστε καὶ αὐτοὶ οἱ
ἀθεϊστὲς ξεσηκώθηκαν! «Οἱ
ἀθεϊστὲς τῆς Ἐθνικῆς Κο-
σμικῆς Κοινωνίας (National
Secular Society - NSS) καὶ οἱ
χριστιανοὶ τοῦ Χριστιανικοῦ
Ἰνστιτούτου (Christian Insti-
tute) - δύο ὀργανώσεις μὲ
συχνὰ διαμετρικὰ ἀντίθετα
συμφέροντα – ἔχουν τοὺς ἴδι-
ους φόβους γιὰ ἕνα νέο σχέ-
διο νόμου γιὰ τὴν “καταπολέ-
μηση τῆς τρομοκρατίας”,
σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον, ὅποι-
ος ἐπικρίνει τὸ νόμο τῆς Σα-
ρία ἢ τὸν “γάμο” τῶν ὁμοφυ-
λόφιλων θὰ μποροῦσε νὰ χα-
ρακτηρισθεῖ “ἐξτρεμιστής”,
ἀναφέρει ἡ Telegraph»
(Ἱστολ. redskywarning.blog-
spot.gr)! Μαῦρα σύννεφα στὸ
ὁρίζοντα γιὰ τὴν ἀνθρωπότη-
τα! Ἔρχεται ἡ νέα γενιὰ τῶν
ἀνελεύθερων νεο-δούλων! Ἡ
ἐλευθερία μας σύντομα θὰ
εἶναι παρελθόν, γιὰ νὰ μὴ γι-
νόμαστε ἐμπόδιο στὴν ἀσυ-
δοσία τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ
κακοῦ!

ΣΤΙΣ 5 Δεκεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν

μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός
ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.
Ὁ ὅσιος Σάββας γεννήθηκε
τό 439 στήν περιοχή τῆς Καπ-
παδοκίας, ἀπό γονεῖς εὐσε-
βεῖς καί πλουσίους, τόν Ἰωάν-
νη καί τήν Σοφία. Ἀπό μικρή
ἡλικία ἔγινε μοναχός στήν
Μονή τῶν Φλαβιανῶν, ὅπου
διέπρεψε στήν ἐγκράτεια,
στίς σωματικές κακοπάθειες
καί ἰδιαιτέρως στήν πίστη. Ὁ
ὅσιος ἀφοῦ παρέμεινε δέκα
ἔτη, σέ ἡλικία δέκα ὀκτώ
χρονῶν ἐπῆγε στήν Παλαιστί-
νη, γιά νά ἀσκηθῆ κοντά στόν
ἅγιο Εὐθύμιο. Γιά τό νεαρό
ὅμως τῆς ἡλικίας του ὁ ἅγιος
Εὐθύμιος τόν ἔστειλε στήν
Μονή τοῦ ἁγίου Θεοκτίστου, ὅπου παρέμεινε
ἐκεῖ καί ἐνέτεινε τούς ἀσκητικούς του ἀγῶνες
μέχρι τήν κοίμηση τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου. Κατό-
πιν στό τριακοστό πέμπτο χρόνο τῆς ἡλικίας
του ἀναχώρησε γιά τήν ἀνατολική πλευρά τῆς
ἐρήμου τῆς Ἰουδαίας, ὅπου στήν ἀρχή συνδέ-

θηκε μέ τόν ἅγιο Θεοδόσιο
καί μετά ἀπό τέσσερα χρόνια
ἀποσύρθηκε σέ σπήλαιο.
Ἀφοῦ χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος ἄρχισαν νά μα-
ζεύωνται μοναχοί κάτω ἀπό
τήν ἐπιστασία του καί ἔτσι
ἱδρύθηκε ἡ Λαύρα τοῦ ἁγίου
Σάββα. Ὁ ὅσιος Σάββας τά
ἑπόμενα χρόνια ἐπιδόθηκε
στήν πνευματική καλλιέρ-
γεια τῶν μοναχῶν καί ἵδρυ-
σε νέες Μονές ἐξ αἰτίας τοῦ
μεγάλου πλήθους των. Μάλι-
στα ἐστάλη σάν πρέσβυς
δύο φορές στήν Κωνσταντι-
νούπολη γιά τίς πνευματικές
ἀνάγκες τοῦ Πατριαρχείου
Ἱεροσολύμων. Ὁ ὅσιος Σάβ-
βας στολισμένος μέ ὅλες τίς
κατά Θεόν ἀρετές κοιμήθη-

κε σέ ἡλικία ἐνενήντα τεσσάρων χρονῶν
ἔχοντας λάβει ἀπό τόν Θεό τό χάρισμα τῆς
θαυματουργίας. Τό λείψανό του βρίσκεται σή-
μερα ἀκέραιο στήν Ἱερά Μονή του καί εἶναι
πηγή θαυμάτων καί πνευματικῶν καί σωμα-
τικῶν ἰάσεων.  

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 8 Δεκεμ-
βρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ
ὁμιλήση ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγε-
λακόπουλος μὲ θέμα:
«“Οὐρανοῦ Κρίσις”. Δὲν χρει-

άζονται οἱ διάλογοι. Τὸν Πάπα
ἀπορρίπτει ὁ οὐρανός».

Τὴν Δευτέραν 15 Δεκεμβρί-
ου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμι-
λήση ὁ π. Χρυσόστομος Μυ-
λωνάς μὲ θέμα:
««Ἐπ᾽ ελευθερίᾳ ἐκλήθητε».

Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία».
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.

᾿Εὰν δὲν εὑρίσκετε τὴν ἐφ η-
μερίδα μας εἰς τὸ πε ρίπτερόν
σας, παρακαλοῦ μεν νὰ τηλε-
φωνῆτε εἰς τὸν ἀριθμὸν 210-
38.16.206, διὰ νὰ καλυφθῆ ἡ
ἔλλειψις.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ: «Ἀναμνήσεις», Λεμεσός 2014,
σελίδες 78 (Τηλ. 00357-25372248).

Ἐάν οἱ διηγήσεις γιά πάντα, μέ
τόν τρόπο πού γράφονται καί γιά τό
διδακτικό σκοπό πού γράφονται,
ἔχουν μιά ἰδιαίτερη ὀμορφιά καί
μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο μέ
χρονογραφήματα, τότε τό βιβλίο
τοῦ θεολόγου καί πρ. Λυκειάρχη κ.
Ἀνδρέα Ἱεροδιακόνου ἀποτελεῖ ἐπι-
τυχία. Ναί. Μιά, ἀπό κάθε ἄποψη
λογοτεχνική, καλολογική καί οἰκο-
δομητική ἐπιτυχία. Ὅταν ὁ συγγρα-
φέας τελείωσε τό Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν καί γύρισε στήν Κύπρο,
πρόσφερε τίς ὑπηρεσίες του στήν
ἐκπαίδευση, τό κήρυγμα τοῦ θείου
λόγου, στό ὅλο ἱεραποστολικό ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί στόν πολι-
τικό τομέα τῆς ΕΟΚΑ, μέ τό ψευ-
δώνυμο Ἰωήλ. Μέχρι σήμερα προ-
ΐσταται ἀπό τήν ἵδρυσή του (τό
1971), στό Ὀρθόδοξο Σωματεῖο
«Ἁγία Ταβιθᾶ» μέ πλῆθος ἐκδηλώ-
σεων καί δραστηριοτήτων. Ἀσφα -
λῶς, εἶναι μέλος τῆς ΠΕΕΘ καί
ἄλλων ἱδρυμάτων. Μέ τό ἔργο καί
τή ζωή του δόξασε τόν Θεό καί
οἰκοδόμησε τό πλήρωμα τῆς Ἐκ -
κλησίας, ὅλων τῶν ἡλικιῶν.

Τό βιβλίο τό ἀφιερώνει στόν Βο-
ρειοηπειρώτη συμφοιτητή του, τόν
ἀείμνηστο Σπύρο Παπαδόπουλο, ὁ
ὁποῖος "πολύ συνέβαλε στόν καταρ-
τισμό του".

Ὁ συγγραφέας Ἀνδρέας Ἱερο-
διακόνου στό Εἰσαγωγικό του Ση-
μείωμα, ἀναφέρεται νοσταλγικά - κι
εἶναι φυσικό αὐτό - στά παιδικά, μα-
θητικά καί φοιτητικά του χρόνια,
ἀλλ' ἐνδιατρίβει περισσότερο στά

ὥριμα, τά ἐκπαιδευτικά καί ἱεραπο-
στολικά του χρόνια στήν Κύπρο, καί
στούς διάφορους τομεῖς τοῦ Ὀρθό-
δοξου κηρυκτικοῦ ἔργου τῆς Ἐκ -
κλησίας.

Μετά τό εἰσαγωγικό του σημεί-
ωμα, ἀκολουθοῦν δέκα κεφάλαια -
ἀναμνηστικοί σταθμοί τῆς ζωῆς του
- ἐν εἴδει ἀπομνημονευμάτων.

1. Ἀναμνήσεις ἀπό τά παιδικά
χρόνια

2. Ἀναμνήσεις ἀπό τά μαθητικά
χρόνια

3. Ἀναμνήσεις ἀπό τά φοιτητικά
χρόνια

4. Τό πρῶτο μου κήρυγμα
5 Ἀναμνήσεις ἀπό τόν Ἀγρό
6. Ἀναμνήσεις ἀπό τόν Ἀπελευθε-

ρωτικό Ἀγώνα
7. Ἀναμνήσεις ἀπό τή συμμετοχή

μου στό ἱεραποστολικό ἔργο (Κή-
ρυγμα, Κατηχητικά, Σωματεῖο
«Ἁγία Ταβιθᾶ» κ.λπ.).

8. Ὁμιλίες στό Ρ.Σ. «Ἀπόστολος
Ἀνδρέας».

9. Ἀναμνήσεις ἀπό τό Λανίτειο
(Γυμνάσιο)

10. Ἀναμνήσεις ἀπό τούς πνευμα-
τικούς μου.

Ἔχει λόγους νά χαίρει ἰδιαίτερα
αὐτός πού παρουσιάζει τό βιβλίο
στούς ἀναγνῶστες τοῦ Ο.Τ.

«Χαῖρε ἐν Κυρίῳ πάντοτε», ἀγα-
πητέ Ἀνδρέα.

Μιχ. Μιχαηλίδης

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 32€, ποὺ κοστίζουν.

1. ῾Ο ῞Αγιος Ἀργυρός
2. ῾Ο ῞Αγιος Βησσαρίων
3. ῾Η ῾Αγία Ματρώνα
4. Εὐρυτᾶνες Νεομάρτυρες
5. ῞Αγιοι Μάρτυρες Φώτιος καί Ἀνίκητος
6. ῾Ο Μεγαλομάρτυς ᾽Ιάκωβος ὁ Πέρσης
7. ῾Ο ῞Αγιος Νικόλαος ὁ Κορίνθιος
8. ῾Ο ῞Αγιος Μακάριος ὁ Κορίνθου
9. ῾Ο ῞Αγιος Τρύφων
10. ῾Ο ῞Οσιος Διονύσιος ὁ ἐν ᾽Ολύμπῳ
11. ῾Η ῾Αγία Μάρθα
12. ῾Ο ῞Αγιος Ἀχίλλιος
13. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός
14. Αἰτωλοακαρνᾶνες ῞Αγιοι
15. ῾Ο ῞Αγιος Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης
16. ῾Ο ῞Αγιος Σεβαστιανός
17. ῾Η ῾Αγία Θεοκτίστη
18. ῾Ο Ἅγιος ῾Ιερόθεος
19. ῾Ο Μάρ. Ὀνούφριος καί ὁ ῞Οσ. ᾽Ονούφριος
20. ῾Η ῾Αγία Εὐγενία
21. ῾Ο ῞Αγιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης
22. ῾Η ῾Αγία Εὐφημία
23. ῾Ο ῞Αγ. Ἰωάννης ὁ ἐν Ἀγρινίῳ μαρτυρήσας
24. ῾Ο ῞Αγιος Παΐσιος
25. ῾Ο ῞Αγιος Φιλάρετος
26. ῾Ο ῞Αγιος Ἀκίνδυνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
27. ῾Ο ῞Αγιος Οἰκουμένιος
28. ῾Ο ῞Αγιος Μύρων
29. ῾Ο ῞Αγιος Ἀμβρόσιος ὁ Μεδιολάνων
30. ῾Η ῾Αγία Κικιλία

Αἱ ὁμιλίαι τῆς Π.Ο.Ε.
Θέμα: «Τὸ καλὸν καὶ τὸ κακὸν

εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν»
Μὲ ἕνα δύσκολο ἀλλὰ καὶ συ-

νάμα βαθυστόχαστο θέμα ἀσχο-
λήθηκε ὁ διαπρεπὴς θεολόγος,
ὁμιλητὴς κ. Λέων Μπράγκ στὴ κα-
θιερωμένη σύναξη τῆς Δευτέρας.

Ξεκινώντας τὴν ὁμιλία του μὲ
ἕνα μῦθο τοῦ Φώτη Κόντογλου,
τὸ «τρελλὸ νερό», ὅπου οἱ
ἄνθρωποι μετὰ τὸ πέσιμο τῆς
τρελλῆς βροχῆς ἔκαναν ἀντὶ γιὰ
τὸ καλὸ τὸ κακὸ καὶ ἀντιστρόφως.
Ἔτσι παρομοίασε καὶ τὴ σημερινὴ
ἐποχή μας μὲ ὅλα αὐτά, ποὺ ἐπέ-
βαλαν οἱ ἰθύνοντες εἴτε αὐτὰ λέ-
γονται ἐκτρώσεις, πολιτικὸς γά-
μος, ἐλεύθερη συμβίωση, νομιμο-
ποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καύ-
ση νεκρῶν, μεταμόσχευση ὀργά-
νων, ὅπου στὴν οὐσία ὅλα αὐτὰ
παρουσιάζονται σὰν καλά, ἐνῶ
στὴν πραγματικὸτητα εἶναι μα-
κριὰ ἀπὸ τὸ Θεό, ἄρα κακά.

Μὲ τὴ πλύση ἐγκεφάλου, ποὺ
δεχόμεθα καθημερινὰ ἀπὸ τὰ
Μ.Μ.Ε. ὁ ἄνθρωπος στὴ σημε-
ρινὴ ἐποχὴ ἔχει σχετικοποιήσει

τὰ πάντα καὶ ἔτσι σιγά - σιγά ἀπο-
μακρύνεται ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ.

Ἐνῶ ὅμως τὸ καλὸ εἶναι πρω-
ταρχικὸ καὶ πρωτότυπο, τὸ κακό,
λόγῳ ἔλλειψης τοῦ καλοῦ, ἐμφα-
νίζεται σὰν ἀσθένεια, διαστροφὴ
καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἀποτελῆ ὠφέλεια
γιὰ τὸν ἄνθρωπο.

Ἡ ἀποστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως εἶπε ὁ σε-
βαστὸς καθηγητής, φέρνει τὸν
ἄνθρωπο σὲ μία διανοητικὴ καὶ
ψυχοσωματικὴ διαταραχή, ἀποτέ-
λεσμα τῆς ὁποίας εἶναι ἡ σύγχρο-
νη μάστιγα τῆς ἐποχῆς, ἡ κατά-
θλιψη κ.ἄ.

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση γιὰ νὰ μπο-
ρέση ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχη καλὴ
σχέση μὲ τὸν Θεὸ πρέπει νὰ κάνη
καλὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου
του, ποὺ τοῦ χάρισε ὁ Δημι-
ουργὸς τῶν πάντων Θεός. Οὕτως
ὥστε καὶ ὅσες φορὲς ἀπομακρύ-
νεται μὲ τὶς ἐνέργειές του ἀπὸ
τὸν Θεό, ἡ καλὴ σχέση νὰ ἀποκα-
θίσταται μὲ τὴν μετάνοια τοῦ
ἀνθρώπου.



(4ον)
3. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει, ἐνόψει

τῆς ἀνάπτυξης τῆς θρησκευτικῆς
συνείδησης24 σύμφωνα μὲ τὰ πα-
ραπάνω, νὰ ἐξασφαλίζει τὴ διδα-
σκαλία τοῦ ΜτΘ μὲ τὰ προαναφε-
ρόμενα χαρακτηριστικά, λαμβά-
νοντας τὰ κατάλληλα κατὰ περί-
πτωση νομοθετικὰ καὶ κανονι-
στικὰ μέτρα, ὅπως ἡ κατάρτιση
τῶν προγραμμάτων διδασκαλίας
μὲ ὕλη ποὺ συνάδει μὲ τὸ δόγμα
τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδα-
σκαλίας25.

4. Ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ στὸ
σχολεῖο ἐπιβάλλεται νὰ μὴ εἶναι
ἄσχετη μὲ τὴν κοινωνική, τὴν πολι-
τισμικὴ καὶ τὴ θρησκευτικὴ συνεί-
δηση τοῦ τόπου, στὸν ὁποῖο οἱ μα-
θητὲς ζοῦν καὶ ἀναπτύσσονται.

5. Τὸ ΜτΘ μὲ ὀρθόδοξο χαρα-
κτήρα δὲν ἀντιτίθεται στὶς ἀπαιτή-
σεις τοῦ πλουραλισμοῦ, τῆς πολυ-
φωνίας καὶ τῆς πολυπολιτισμικότη-
τας, ἀλλὰ ἀκριβῶς τὶς θεμελιώνει26.

6. Ὁ ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας
τοῦ ΜτΘ ὄχι μόνο δὲν ἀναιρεῖ,
ἀλλὰ ἐπισφραγίζει τὸ σεβασμὸ τῶν
ὁποιωνδήποτε διαφορετικῶν πε-
ποιθήσεων, ὅπως καὶ ἱστορικὰ ἀνα-
δεικνύει ἡ μακρὰ συνύπαρξη μὲ
ἀλλόφυλους καὶ ἀλλόθρησκους.

7. Οἱ ἄθρησκοι, ἀλλόθρησκοι
καθὼς καὶ οἱ ἑτερόδοξοι27 μαθητὲς
ἔχουν δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ
ΜτΘ, ἐφόσον συντρέχουν στὸ πρό-
σωπό τους λόγοι θρησκευτικῆς συν -
είδησης, τοὺς ὁποίους ὀφείλουν
νὰ ἐπικαλοῦνται οἱ ἴδιοι ἢ οἱ γονεῖς
τους, νὰ ἐπικαλοῦνται δηλαδὴ ὅτι
ἀκριβῶς εἶναι ἄθεοι, ἀλλόθρησκοι
ἢ ἑτερόδοξοι.

8. Οἱ μαθητές, ὅπως προαναφέρ-
θηκε, δικαιοῦνται μὲν νὰ μὴ ἀπο-
καλύπτουν τὸ θρήσκευμά τους ἢ
τὶς ἐν γένει σχετικὲς πεποιθήσεις
τους, στὰ πλαίσια τῆς ἄσκησης τοῦ
ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς θρη-

σκευτικῆς ἐλευθερίας28. Ἐντού-
τοις, διαφορετικὸ εἶναι τὸ ζήτημα
τῆς οἰκειοθελοῦς πρὸς τὶς Ἀρχὲς
γνωστοποίησης τοῦ θρησκεύματος
τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία γίνεται: α) μὲ
πρωτοβουλία του καὶ β) γιὰ τὴν
ἄσκηση συγκεκριμένων δικαιωμά-

των29 ποὺ ἀναγνωρίζει ἡ ἔννομη
τάξη γιὰ τὴν προστασία τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐλευθερίας30.

9. Ἂν μαθητής31 δηλώσει, σύμ-
φωνα μὲ τὶς προϋποθέσεις τοῦ
ἄρθρου 22 παρ. 6 Ν. 1599/198632,
στὸ Διευθυντὴ ΣΜ ὅτι γιὰ λόγους
θρησκευτικῆς συνείδησης, δηλαδὴ
διότι εἶναι ἑτερόδοξος - ἑτερόθρη-
σκος ἢ ἄθεος, δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ πα-
ρακολουθήσει τὴν διδασκαλία τοῦ
ΜτΘ, δικαιοῦται νὰ τύχει σχετικῆς
ἀπαλλαγῆς. Ἀπὸ τὴν ἀποστροφὴ
αὐτὴ συνάγεται ὅτι δὲν νοεῖται
προσβολὴ τῆς θρησκευτικῆς συν -
είδησης ὀρθόδοξου μαθητῆ ἀπὸ
ΜτΘ μὲ ὀρθόδοξο χαρακτήρα. Συν -
ακόλουθα, δὲ νοεῖται ἐπίκληση λό-
γων θρησκευτικῆς συνείδησης ἀπὸ
ὀρθόδοξο μαθητή, προκειμένου νὰ
τύχει ἀπαλλαγῆς.

10. Οἱ Διευθυντὲς ΣΜ σὲ περί-
πτωση ἐπίκλησης λόγων θρησκευ-
τικῆς συνείδησης ἀπὸ μαθητὴ
ὀφείλουν νὰ ἐλέγξουν τὴ συν-
δρομὴ τῶν νομίμων προϋποθέσε-
ων (τῶν λόγων) τῆς ἀπαλλαγῆς, ὅτι
δηλαδὴ πρόκειται ὄντως γιὰ ἄθεο
ἢ ἀλλόδοξο ἢ ἑτερόθρησκο μαθη-
τή, ὁπότε καὶ τίθεται βασίμως ζή-
τημα θρησκευτικῆς συνείδησης.

11. Ὁ ἔλεγχος περὶ τῆς ἀλήθειας
καὶ τῆς ἀκρίβειας τῆς δήλωσης τοῦ
μαθητῆ ἀπὸ τὸ Διευθυντὴ ΣΜ εἶναι
νόμιμη, ἀφοῦ ἡ μὲν δήλωση γίνεται
μὲ πρωτοβουλία τοῦ μαθητῆ καὶ
προκειμένου νὰ ἀσκήσει τὸ δικαίω-

μα ποὺ τοῦ ἀναγνωρίζει ἡ ἔννομη
τάξη γιὰ τὴν προστασία τῆς θρη-
σκευτικῆς του ἐλευθερίας. Ἡ
ἔρευνα, μάλιστα, ἀπὸ μέρους τοῦ
Διευθυντῆ ΣΜ ἐπιβάλλεται:
Πρῶτον, προκειμένου νὰ διασφαλι-
στεῖ ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς

συνείδησης τοῦ ὀρθοδόξου μα-
θητῆ μέσῳ τῆς συμμετοχῆς του
στὸ ΜτΘ, ἀφοῦ ἡ ἀνάπτυξη αὐτὴ
εἶναι συνταγματικὴ ἐπιταγή, δε-
σμευτικὴ τόσο γιὰ τὴν Πολιτεία

ὅσο καὶ γιὰ τὸν ἀποδέκτη αὐτῆς
χριστιανὸ ὀρθόδοξο μαθητή. Καὶ
δεύτερον, προκειμένου νὰ διευκο-
λυνθεῖ ὁ ἄθρησκος, ἀλλόθρησκος
ἢ ἑτερόδοξος μαθητὴς στὴν ἄσκη-
ση τοῦ δικαιώματός του νὰ ἀπο-
λαύσει «ἀνεμπόδιστα» τὴν ἐλευθε-
ρία τῆς θρησκευτικῆς του συνεί-
δησης. Σὲ αὐτοὺς τοὺς μαθητές,
ἄρα, καὶ ὑπὸ τὶς προαναφερόμενες
προϋποθέσεις, ἡ διδασκαλία τοῦ
ΜτΘ καθίσταται προαιρετική.
Σημειώσεις:

24. Στὴν ἀπόφαση γίνεται ἀναφορὰ
στὸ Διαθεματικὸ Ἑνιαῖο Πλαίσιο
Προγράμματος Σπουδῶν, σύμφωνα
μὲ τὸ ὁποῖο «ἡ θρησκευτικὴ ἐκπαί-
δευση τῶν μαθητῶν, ὅπως ἀναγνωρί-
ζεται καὶ διεθνῶς, συνιστᾶ ὅρο τῆς
ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς ἀνάπτυξης
καὶ ἔχει ὕψιστη κοινωνικὴ σημασία»,
ὑπογραμμίζοντας, ὅτι τὸ ΜτΘ «συμ-
βάλλει στὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινω-
νικῶν προβλημάτων» καὶ ὅτι μὲ τὴ δι-
δασκαλία του «οἱ μαθητὲς ἐπιδιώκε-
ται νὰ ἀξιοποιήσουν τὴν προσφορὰ
τοῦ μαθήματος, ὥστε νὰ εὐαισθητο-
ποιηθοῦν ἀπέναντι στὸν σύγχρονο
κοινωνικὸ προβληματισμὸ καὶ νὰ
βοηθηθοῦν νὰ πάρουν ἔμπρακτα θέ-
ση». Βλ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 21072α/Γ2/2003
(ΦΕΚ Β´ 2003.303).

25. Ἡ ἀπόφαση ἐπικαλεῖται σχε-
τικὰ καὶ τὸ Ἑνιαῖο Πλαίσιο Προ-
γράμματος Σπουδῶν στὰ Θρησκευτι-
κά τοῦ 1998, στὸ ὁποῖο ὡς σκοπὸς τῆς
διδασκαλίας τοῦ ΜτΘ ὁρίζεται «ἡ
καλλιέργεια τοῦ ὀρθόδοξου ἐκκλη-
σιαστικοῦ χριστιανικοῦ φρονήματος
καὶ ἡ πορεία τῆς ζωῆς τῶν μαθητῶν
σύμφωνα μὲ αὐτὸ» καθὼς καὶ ἡ κα-
θοδήγησή τους «στὴ σωστὴ κοινωνι-
κοποίηση», βλ. Ἑνιαῖο Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδῶν, ἔκδ. ΟΕΔΒ,
Ἀθήνα 1998, σ. 307. Πρβλ. ἐπίσης ΣτΕ
2176/1998, ΣτΕ 3356/1995, ὅ.π.

26. Πρβλ. ἐπίκληση τῆς ὑπόθεσης
«Folgero κατὰ Νορβηγίας» τῆς 29ης
Ἰουνίου 2007, ὅ.π., ὅπου κρίθηκε ὅτι,
παρόλο ποὺ τὸ περιεχόμενο τοῦ προ-
γράμματος ἑνὸς μαθήματος «χριστια-
νισμοῦ, θρησκείας καὶ φιλοσοφίας»,
καὶ «θρησκευτικὸς πολιτισμὸς καὶ
ἠθική», ἀφιέρωναν μεγαλύτερο μέρος
στὴν ἐκμάθηση τοῦ Χριστιανισμοῦ
καὶ τοῦ Ἰσλὰμ ἀντίστοιχα, ἀπὸ ὅτι
στὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ φιλοσοφίες,
αὐτὸ δὲν συνιστοῦσε καθεαυτὸ μία
παραβίαση τῶν ἀρχῶν τοῦ πλουραλι-
σμοῦ καὶ τῆς ἀντικειμενικότητας οὔτε
ὁδηγοῦσε σὲ κατήχηση, λαμβανομέ-
νης ὑπόψη τῆς θέσης τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ στὴν ἱστορία καὶ στὴν παράδο-
ση τῆς Νορβηγίας καθὼς καὶ τοῦ γε-
γονότος ὅτι ἡ Μουσουλμανικὴ θρη-
σκεία ἀσκεῖται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία
τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Τουρκία, ἀντί-
στοιχα.

27. Ἡ ἀπόφαση παραπέμπει στὸ
ἄρθρο 14 παρ. 17 Ν. 1566/1985, σύμ-
φωνα μὲ τὸ ὁποῖο οἱ ἀλλόδοξοι Ρω-
μαιοκαθολικοὶ καὶ Προτεστάντες μα-
θητὲς ἔχουν τὴ δυνατότητα διδασκα-
λίας ἰδιαίτερου ΜτΘ, προσαρμοσμέ-
νου στὴν ἀντίστοιχη ὁμολογία τους.

28. Πρβλ. ΣτΕ Ὁλ. 2281/2001, ὅ.π.
29. Ὅπως π.χ. ἡ μὴ ἐκπλήρωση τῶν

στρατιωτικῶν ὑποχρεώσεων γιὰ λό-
γους συνειδησιακῆς ἀντίρρησης, ἡ
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ μα-
θήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἡ ἵδρυση
ναοῦ ἢ εὐκτηρίου οἴκου κ.λπ., πρβλ.
ΣτΕ (Ὁλομ.) 2281/2001, ΣτῈ 582/2011,
ὅ.π.

30. Σύμφωνα μὲ τὸ σκεπτικὸ τῆς
ἀπόφασης «ναὶ μὲν ἡ δημόσια συμμε-
τοχὴ τῶν μαθητῶν στὴν παρακολού-
θηση ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ ἔμπρακτη δή-
λωση περὶ τῶν θρησκευτικῶν τους πε-
ποιθήσεων δὲν ἔρχεται ὅμως, ἐκ τού-
του καὶ μόνον, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ
ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, δοθέντος
ὅτι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἐπιβαλλόμενη
ἀπὸ τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 αὐτοῦ “ἀνα-
πτυξη” τῆς θρησκευτικῆς τους συνεί-
δησης, χωρὶς τὴν ὡς ἄνω δήλωση περὶ
τῶν θρησκευτικῶν τους πεποιθήσε-
ων».

31. Σὲ περίπτωση ἀνηλίκου μαθητῆ,
στὴ δήλωση αὐτὴ προβαίνουν οἱ γο-
νεῖς του.

32. Πρβλ. καὶ παραπομπὴ τῆς ἀπό-
φασης σέ: ΚΡΙΠΠΑΣ, ΕΔΔΔΔ
(1)2011.267 ἑπ., σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο
«Ἀποτελεῖ ψευδῆ δήλωση πρὸς δημό-
σιαν ἀρχὴν ἡ αἴτηση ἀπαλλαγῆς ἀπὸ
τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑπὸ
Ὀρθοδόξων μαθητῶν».
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«οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ 
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου;»

Στὴν σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ μία ἀκόμη φορά ὁ Χριστὸς
συναντᾶ τὴν ὑποκριτικὴ ἀντίδραση τοῦ θρησκευτικοῦ κατεστημένου
τῆς ἐποχῆς. Ὅταν ὁ Κύριος εἰσῆλθε στὴν συναγωγὴ τὴν ἡμέρα τοῦ
Σαββάτου καὶ ἐδίδασκε τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, παρατήρησε μία γυναίκα
συγκύπτουσα (κυρτωμένη), ἡ ὁποία ὑπέφερε ἀπὸ τὴν ἀσθένειά της
ἐπὶ δέκα ὀκτὼ ἔτη.

Ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου γιὰ τοὺς Ἑβραίους ἦταν ἡμέρα ἀργίας,
ἀφιερωμένη στὸν Θεό, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ (Ἔξοδ. κ´ 9-
10). Τὸ Σάββατο ἐτηρεῖτο μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια καὶ αὐστηρὰ προσ -
ήλωση ἀπὸ τοὺς πιστοὺς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι τὴν ἡμέρα ἐκείνη κατέ-
παυαν κάθε εἴδους ἐργασία καὶ προσέρχονταν στὴν συναγωγή, γιὰ νὰ
προσευχηθοῦν καὶ νὰ λατρεύσουν τὸν Θεόν. Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου
στὴν συναγωγὴ ἔρχεται νὰ τονίσει τὴν σημασία τῶν λατρευτικῶν συ-
νάξεων τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τοὺς Ἑβραίους ἦταν τὸ Σάβ-
βατο, γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς εἶναι ἀφιερω-
μένη στὸν Κύριο, ἡμέρα ἀργίας καὶ λατρείας.

Μέσα στὴν λατρευτικὴ σύναξη τῶν πιστῶν παρευρίσκεται ὁ Ἴδιος ὁ
Χριστὸς ὡς κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καὶ μέσα ἀπὸ τὰ μυ-
στήρια. Ἑπομένως, ἡ συμμετοχή μας στὴν λατρεία ἀποτελεῖ πνευμα-
τική μας ὑποχρέωση ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη νὰ συνενωθοῦμε μὲ τοὺς
ἄλλους πιστοὺς καὶ μαζὶ νὰ λατρεύσουμε τὸν Κύριο. Δυστυχῶς ὅμως,
ἡ θρησκευτικὴ ἀδιαφορία καὶ οἱ βιοποριστικὲς μέριμνες μᾶς ἀποκό-
πτουν ἀπὸ τὴν σύναξη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὴν ζωντανὴ σχέση μὲ
τὸν Χριστό.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα γιὰ τὴν σημασία τῆς συμμετοχῆς στὴν
λατρευτικὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ ἡ συγκύπτουσα γυναίκα τοῦ
σημερινοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία πήγαινε στὴν συναγωγὴ παρὰ τὴν
ἀσθένειά της χωρὶς νὰ προβάλλει δικαιολογίες ἢ νὰ βρίσκει ἀφορμή,
γιὰ νὰ αἰτιολογήσει τὴν ἀπουσία της.

Ἐκεῖ λοιπὸν τὴν συναντᾶ ὁ Κύριος, τὴν εὐσπλαγχνίζεται καὶ τὴν θε-
ραπεύει μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν Του στὴν συγκύπτουσα γυναίκα, ἡ
ὁποία, μόλις ἐλυτρώθη ἀπὸ τὴν ἀσθένειά της, ἄρχισε νὰ δοξάζει τὸν
Θεό. Πολλὲς φορὲς ὁ πονηρὸς χρησιμοποιεῖ τὶς προσωπικές μας ἀδυ-
ναμίες καὶ τὶς σωματικὲς ἀσθένειες, γιὰ νὰ μᾶς δεσμεύσει, νὰ μᾶς κα-
θηλώσει, νὰ νεκρώσει τὰ πνευματικά μας ἐνδιαφέροντα. Ὅμως ἔρχε-
ται ὁ Κύριος ὡς Λυτρωτὴς καὶ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς
ἀσθενείας καὶ τὴν τυραννία τοῦ διαβόλου. Ἄλλωστε, καθ᾽ ὅλη τὴν ἐπί-
γειο διακονία Του "διῆλθε εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς κατα-
δυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου" (Πράξ. ι´ 38).

Ὡστόσο, ἡ ἔκδηλη καὶ δυναμικὴ φανέρωση τῆς θεϊκῆς δυνάμεως
τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῆς θεραπείας προκαλεῖ τὴν ἀντίδραση τοῦ ἀρχι-
συναγώγου, ὁ ὁποῖος ἀπὸ φθόνο, ἰδιοτέλεια, πνευματικὴ τύφλωση,
σκληροκαρδία, ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν παρέμβαση τοῦ Χριστοῦ (πιθανῶς
νὰ τὴν θεώρησε ὡς ὑπονόμευση τοῦ δικοῦ του κύρους καὶ θρησκευ-
τικῆς ἐξουσίας) καὶ ξεσπᾶ λέγων: "ἕξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζε-
σθαι. Ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ
Σαββάτου".

Γιὰ νὰ κρύψει τὴν ἐνόχλησή του ἐμφανίζεται μὲ τὸ προσωπεῖο τοῦ
αὐστηροῦ τηρητοῦ τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων, ἐν προκειμένῳ
τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου, καὶ ἐκφράζει "ἱερὰν ἀγανάκτηση". Ὁ Κύ-
ριος ἀμέσως ἐπιτιμᾶ τὴν ὑποκρισία τοῦ ἀρχισυναγώγου καὶ φροντίζει
νὰ δώσει τὴν ὀρθὴ ἑρμηνεία τῆς τηρήσεως τοῦ Σαββάτου. Διότι "τὸ
Σάββατον ἐγένετο διά τὸν ἄνθρωπον καὶ οὐχὶ ὁ ἄνθρωπος διά τὸ Σάβ-
βατον" (Μάρκ. β´ 27). Δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι ἀπὸ θρη-
σκευτικὴ εὐλάβεια τηρεῖ τὴν ἀφιερωμένην στὸν Θεὸ ἡμέρα μὲ τρόπο
ἐξωτερικό, στεγνό, τυπολατρικό, τοῦ διαφεύγει ὅμως ἡ πνευματικὴ
οὐσία ὅτι ἡ γνήσια εὐσέβεια καὶ λατρεία πρὸς τὸν Θεὸ συνδέεται μὲ
τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον.

Ἀπέναντι στὴν σκληρότητα τοῦ ἀρχισυναγώγου, ὁ Κύριος ἀντιπα-
ραθέτει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, καὶ θεραπεύει τὴν
γυναίκα. Τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς καθ' ἑαυτὸ ἀποτελεῖ ἐκδήλωση θεϊκῆς
φιλανθρωπίας ἀλλὰ καὶ θεϊκῆς δυνάμεως, ποὺ ἔρχεται νὰ καταλύσει
τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου καὶ νὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο.

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν ἀρχισυνάγωγο, οἱ ἁπλοὶ πστοὶ ποὺ εὑρίσκον-
το στὴν συναγωγὴ ἐχάρησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεό. Διαπιστώνουμε
ὅτι ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ διαθέτει τὸ πνευματικὸ κριτήριο νὰ δια-
κρίνει τὴν ἀλήθεια τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀποδίδει τὴν πρέ-
πουσα τιμὴ καὶ δοξολογία στὸ Ὄνομά Του. Ὑπάρχει ὅμως δυστυχῶς
καὶ ἡ μερίδα ἐκείνων τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύ-
τητα στοὺς ἐξωτερικοὺς τύπους τῆς πίστεως, προσκολλημένοι σὲ μία
λατρεία τῶν τύπων καὶ τῆς ἐπιφανείας, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ
πνευματικὸ βάθος καὶ τὴν σημασία νὰ ἀποδίδουμε στὸν Θεὸ δοξολο-
γία ὄχι μόνον μὲ τὰ χείλη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν καρδιακή μας διάθεση καὶ
τὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης.

Εἶναι μία πνευματικὴ παγίδα, ποὺ εὔκολα μποροῦμε νὰ πέσουμε
χωρὶς μάλιστα νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε. Ἔτσι, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι Ἰσραηλί-
τες, νὰ θεωροῦμε ὅτι ἀποδίδουμε τὴν δέουσα τιμὴ καὶ προσκύνηση
στὸν Θεό, ὅμως ἡ καρδιά μας νὰ ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ θέλημά Του,
ἰδίως ὅταν ἔχουμε λησμονήσει τὸ ἔλεον καὶ τὴν θυσίαν.

Τὸ ξεσκέπασμα τῆς ὑποκριτικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἀρχισυναγώ-
γου ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἀποτελεῖ μία προειδοποίηση καὶ γιὰ ἐμᾶς, ὥστε νὰ
εἴμαστε σὲ πνευματικὴ ἐπαγρύπνηση καὶ νὰ ἐξετάζουμε διαρκῶς τὴν
χριστιανική μας ζωή, ἐὰν εὑρίσκεται σὲ συμφωνία μὲ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ.

Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος
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Πνευματικά ἄνθη
ἀπό τήν Κλίμακα
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τοῦ Σιναΐτου
(25ον)

74. Ἡ ἁλίευσις
ἑνός βατράχου!

Οἱ διαθέσεις τῶν ἀνθρώπων ποι-
κίλλουν. Ἡ στάση τους ἀπέναντι στά
διάφορα γεγονότα τῆς ζωῆς εἶναι δια-
φορετική ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλο.
Ἀλλά καί τά ἔργα τους δέν ὑπηρε-
τοῦν τόν ἴδιο σκοπό κι ἄς εἶναι τά
ἴδια. Αὐτό δείχνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι
δέν ἔχουν ὀρθή πνευματική καλλιέρ-
γεια καί σταθερό προσανατολισμό

στή ζωή τους. Βέβαια, οἱ ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ πού ἔχουν ὡς πυξίδα τους
τίς ἐντολές, πρέπει νά κάνουν συγκε-
κριμένες ἐπιλογές μέ σαφεῖς σκο-
πούς, ἀφοῦ ὅλα ἀποβλέπουν στήν
αἰώνια βασιλεία. Σέ αὐτή τή ζητούμε-
νη σύγκλιση πολύ βοηθοῦν οἱ διακρι-
τικοί πνευματικοί πατέρες, στούς
ὁποίους εἶναι ἀνάγκη νά καταφεύ-
γουν μέ ἐμπιστοσύνη οἱ ἀγωνιζόμενοι
χριστιανοί.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ἀναφέρει πολλές
περιπτώσεις ὅπου φαίνονται καθαρά
οἱ διαθέσεις τῶν ἀνθρώπων καί οἱ
σκοποί τῶν ἔργων τους. «Εἶδα, λέει ὁ
Ἅγιός μας, τρεῖς ἀδελφούς πού ἔπα-
θαν κάποιο ἀτύχημα· ὁ πρῶτος ἀγα-
νάκτησε, ὁ δεύτερος δέν λυπήθηκε
καί ὁ τρίτος αἰσθάνθηκε πολλή χα-

ρά» (ΚΣΤ΄, § 35). Βλέπουμε ὅτι
ἀντιμετώπισαν τό ἀτύχημά τους μέ
διαφορετικό τρόπο. Δέν ἀγανάκτη-
σαν καί οἱ τρεῖς, οὔτε ἔμειναν ἀπα-
θεῖς οὔτε χάρηκαν. Ὁ πρῶτος ἐπειδή
δέν εἶχε ἐμπιστοσύνη στή θεία πρό-
νοια, ἀγανάκτησε. Ὁ δεύτερος, στη-
ριζόμενος στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἔμει-
νε γαλήνιος, ἐνῶ ὁ τρίτος ξεπέρασε
καί τούς δύο καί ἀξιοποίησε πνευμα-
τικά τό ἀτύχημα, γἰ  αὐτό καί χαιρό-
ταν.

Καί συνεχίζει ὁ Ἅγιος: «Εἶδα γε-
ωργούς πού ἔσπερναν τόν ἴδιο σπό-
ρο, ἀλλά μέ διαφορετικό σκοπό ὁ κα-
θένας. Ὁ ἕνας γιά νά ἐξοφλήσει τά
χρέη του. Ὁ ἄλλος γιά νά ἀποκτήσει
πλοῦτο. Ὁ ἄλλος γιά νά προσφέρει
δῶρα στό Δεσπότη Χριστό. Ὁ ἄλλος
γιά νά θηρεύει ἔπαινο ἀπό τούς δια-
βάτες, πού θά ἔβλεπαν τήν καλλιέρ-

γειά του. Ὁ ἄλλος γιά νά προξενήσει
θλίψη στόν ἐχθρό του κάνοντάς τον
νά ζηλεύει. Καί ὁ ἄλλος γιά νά μή
ὀνειδίζεται ἀπό τούς ἀνθρώπους ὡς
ἀργός» (ΚΣΤ ,́ § 36).

Βλέπουμε ὅτι οἱ περισσότεροι γε-
ωργοί κοπίαζαν γιά μάταιους καί
ἀνωφελεῖς σκοπούς. Μόνο ὁ πρῶτος
καί ὁ τρίτος ἔσπειραν τό σπόρο τους
γιά καλό σκοπό. Ὁ πρῶτος γιά νά
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό βάρος τῶν χρεῶν
του καί ὁ τρίτος γιά νά μπορεῖ νά
προσφέρει δῶρα στό Χριστό, δηλαδή
νά κάνει ἐλεημοσύνη καί ἀγαθοερ-
γίες. Ὅλοι οἱ ἄλλοι δούλευαν, γιά νά
ἱκανοποιήσουν τά πάθη τους! Αὐτός
ἦταν σκοπός τῆς ζωῆς τους, θά ἔλεγε
κάποιος. Ὁ ἕνας ἦταν δοῦλος τοῦ πά-
θους τῆς πλεονεξίας, ὁ ἄλλος ἀκο-
λουθοῦσε τό σχέδιο τῆς κενοδοξίας, ὁ
ἄλλος γιά νά ἐκδικηθεῖ τόν ἐχθρό του

μέ τήν πρόκληση τῆς ζήλιας του
κ.λπ.

Κάτι ἀνάλογο ἰσχύει καί στήν
πνευματική ζωή. Πρέπει νά ἔχουμε
καθαρούς σκοπούς καί νά μή καλ-
λιεργοῦμε τίς ἀρετές ὑπηρετώντας
τίς κακίες. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης μᾶς προ-
ειδοποιεῖ γιά τόν κίνδυνο αὐτό: «Με-
ρικές φορές, καθώς ἀντλούσαμε νερό
ἀπό τίς πηγές, ἀντλήσαμε μαζί μέ
αὐτό, χωρίς νά τό καταλάβουμε, καί
ἕνα βάτραχο» (ΚΣΤ ,́ § 37).

*  *  *
75. Ἀνικανοποίητα αἰτήματα

Εἶναι σχεδόν κοινό τό παράπονο
τῶν χριστιανῶν πού προσεύχονται
γιά μακρό χρονικό διάστημα καί
δέν ἱκανοποιοῦνται τά αἰτήματά
τους. Ψάχνουν νά βροῦν τίς αἰτίες

καί νά ἐξηγήσουν τήν ἀναποτελε-
σματικότητα τῶν προσευχῶν τους.
Τό θέμα τό θέτουν καί στόν πνευ-
ματικό τους καί συχνά ὀλιγοπι-
στοῦν.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ἀναφέρει μερι-
κές αἰτίες, τίς ὁποῖες καλό εἶναι νά
ἔχουν ὑπόψη τους οἱ προσευχόμε-
νοι. «Ὅλοι ὅσοι προσεύχονται καί
δέν εἰσακούονται ἀπό τό Θεό τά
αἰτήματά τους, ὁπωσδήποτε γιά
κάποια ἀπό τίς ἑξῆς αἰτίες δέν
εἰσακούονται: Ἤ διότι ζητοῦν πρίν
τῆς ὥρας ἤ διότι ζητοῦν μέ ἀναξιό-
τητα καί κενοδοξία ἤ διότι, ἐάν
εἰσακούονταν ἐπρόκειτο νά ὑπερη-
φανευθοῦν ἤ νά πέσουν μετά τήν
ἀπόκτηση τοῦ αἰτήματός τους σέ
ἀμέλεια» (ΚΣΤ΄, § 38).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Ὁ Νοτιοκορεάτης καί πρώην Βου-
διστής γνωστός ὡς David Yonggi Cho
(γεν.1936) [παλαιότερα ὀνομάζονταν
Paul Yonggi Cho] εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς
μεγαλύτερης Πεντηκοστιανικῆς κοι-
νότητας στό κόσμο, πού περιλαμβά-
νει περίπου 800.000 μέλη καί εἶναι
γνωστή μέ  τήν ὀνομασία «Yoido Full
Gospel Church». Πρίν ἱδρύσει τή δική
του κίνηση εἶχε ἐνταχθεῖ στήν Πεντη-
κοστιανική κίνηση «Σύναξη τοῦ
Θεοῦ» στό Νοτιοκορεατικό τμῆμα
τῆς ὁποίας, τή δεκαετία τοῦ 1960,
εἶχε ὑπάρξει καί γενικός ὑπεύθυνος. 

Ὁ τρόπος ἐργασίας του, ἡ χρήση
ὅλων τῶν σύγχρονων τεχνολογικῶν
μέσων γιά τήν προβολή καί διάδοση
τῶν δοξασιῶν του, ἡ κατασκευή τό
1973 Πεντηκοστιανικοῦ ναοῦ 10.000
θέσεων, πού τή δεκαετία τοῦ 1980
ἐπεκτάθηκε γιά νά χώρεσει 25.000 θέ-
σεις μέ ἐπιπλέον βοηθητικά κτίρια, ἡ
δημιουργία στήν Εὐρώπη καί τίς
Η.Π.Α. ἱεραποστολικῶν πυρήνων τῆς
κίνησής του κ.ἄ., ὁδήγησαν τό παγκό-
σμιο Πεντηκοστιανικό κίνημα νά ἀνα-
φέρεται μέ θαυμασμό στό πρόσωπό
του καί νά ἀποτελεῖ πρότυπο γιά πολ-
λούς Πεντηκοστιανούς πάστορες. 

Ὁ David Yonggi Cho  τό Φεβρουάριο
τοῦ 2014, καταδικάστηκε ἀπό τή δι-
καιοσύνη τῆς πατρίδας του σέ τριετῆ
φυλάκιση καί χρηματικό πρόστιμο γιά
δύο ποινικά ἀδικήματα. Ποιά εἶναι
αὐτά; Γιά  κατάχρηση χρημάτων τῆς
κοινότητάς του καί  φοροδιαφυγή
(Βλ. EZW- Materialdienst 5/2014,
σσ.186-187 ). Ἐπιπλέον γιά τό οἰκονο-
μικό σκάνδαλο τῆς κατάχρησης τῶν
χρημάτων, καταδικάστηκε, ἐπίσης,
σέ τριετῆ φυλάκιση καί ὁ γιός του
Cho Hee-jun ὡς συνεργός στό οἰκο-
νομικό σκάνδαλο καί ἀποδέκτης χρη-
μάτων, πού προορίζονταν γιά τήν κοι-
νότητα.

Θεωροῦμε βασικό ἐν προκειμένῳ

νά ἐπισημάνουμε ὅτι πρίν ἀπό αὐτό τό
ἐξόχως ἀρνητικό γεγονός γιά τό πρό-
σωπο τοῦ David Yonggi Cho  ὑπῆρξε
καί βάσιμη ἐνδοπεντηκοστιανική κρι-
τική ἐναντίον του γιατί μεταξύ τῶν
ἄλλων: 

α) ὀργάνωσε τήν «Ἐκκλησία» του
ὡς ἑταιρεία μέ τμήματα πωλήσεων,
marketing, ἐκδόσεων, κ.ἄ.

β) γιά τό ὅτι ὑπῆρξε ἐκδότης καί
πολιτικῆς ἐφημερίδας, 

γ) γιά τό ὅτι συνδυάζει στίς θεολο-
γικές θέσεις του, πρακτικές θετικῆς
σκέψης (Βλ. P. Zimmerling, Charismati-
sche Bewe- gungen, 2009,σ.181. Πρβλ.
EZW-Texte. 215/2011,σ. 94), τοῦ Εὐαγ-
γελίου τῆς Εὐημερίας, ἀλλά καί Νο-
τιο κορεατικοῦ Σαμανισμοῦ! (Πρβλ.U.
Dehn, Religionen in Ostasien und christli-
che Begegnungen, 2006, σ. 100-111).

Μεταξύ τῶν τρόπων συλλογῆς
χρημάτων ὁ David Yonggi Cho  εἶχε
ἐπινοήσει τό σύστημα τῶν τριῶν
φακέλλων διαφορετικῶν χρωμά-
των. Στό ὑπόγειο τοῦ κτιριακοῦ με-
γαθήριου πού ἔχει κτίσει ὡς ναό
ὑπάρχουν θυρίδες μέ τά ὀνόματα
μελῶν τῆς αἵρεσης. Κάθε θυρίδα
ἔχει τρεῖς φακέλλους. Στόν μπέζ
φάκελλο τοποθετοῦνται οἱ χρημα-
τικές προσφορές γιά τόν Κύριο,
στόν μπλέ φάκελλο οἱ προσφορές
γιά τήν ἱεραποστολή, καί στόν κόκ-
κινο φάκελλο προσφορὲς γιά τή
συντήρηση τῶν κτιρίων.

Γιά τό πρόσωπο τοῦ David Yonggi
Cho θαυμασμός καί ἐπαινετικές ἀνα-
φορές ὑπῆρξαν στό παρελθόν, καί
στόν ἑλληνικό  χῶρο. Ἐνδεικτικά
ἀναφέρουμε : 

i) Τή μετ’ ἐπαίνων συστηματική πα-
ρουσία τοῦ  ἔργου του στήν ἐφημερί-
δα « Ἡ Χριστιανική Ἀλήθεια » (Δεκέμ-
βριος 1998) τό δημοσιογραφικό ὄργα-
νο καί ἰδιοκτησία τῆς Ἀδελφότητας

Ἐκκλησιῶν Πεντηκοστῆς Ἑλλάδας.
ii)  Στήν Πεντηκοστιανική ἐφημερί-

δα «Πνευματικά Νέα»  ( Μάρτιος-
Ἀπρίλιος 1983).  

iii) Στήν ἐφημερίδα «Χριστιανι-
σμός» (Σεπτέμβριος 1991), δημοσιο-
γραφικό ὄργανο τῆς Ἐλευθέρας
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Πεντη-
κοστῆς πού, ἐνῶ ἀναφέρεται ὅτι ὁ
David Yonggi Cho παρερμηνεύει τό
ἁγιογραφικό ἐδάφιο Α .́ Κορ. 7, 15, λό-
γω κακῆς ἀγγλικῆς μετάφρασης πού
χρησιμοποιεῖ, ταυτοχρόνως,  χαρα-
κτηρίζεται ὅτι εἶναι « ἕνας πολύ κα-
λός ἀδελφός καί ποιμένας ».

Στόν ἑλληνικό Διαμαρτυρόμενο
χῶρο ὑπάρχει καί μία τιμητική ἐξαί-
ρεση. Προέρχεται ἀπό τήν Ἑλληνική
Εὐαγγελική Ἐκκλησία. Ἐκεῖ πού οἱ
Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί προβάλ-
λουν τόν David Yonggi Cho, ἀγνοών-
τας (;), ἀποσιωπώντας (;) τά ἐξόχως
μεμπτά, μελανά καί κακόδοξα ση-
μεῖα τῶν δοξασιῶν του καί τήν σχετι-
κή βάσιμη ἐνδοπεντηκοστιανική κρι-
τική, ἡ Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλη-
σία στό ἐπίσημο δημοσιογραφικό
ὄργανό της, τό περιοδικό «Ἀστήρ
τῆς Ἀνατολῆς» (Σεπτέμβριος 2000),
συναριθμεῖ τό πρόσωπο τοῦ David
Yonggi Cho σέ μία ὁμάδα προσώπων
(περιλαμβάνονται καί ἄλλοι Πεντη-
κοστιανοί)  σέ σχετικό ἄρθρο πού
ἐπιγράφεται «Πλάνοι μέ τήν ταυτό-
τητα τοῦ Εὐαγγελικοῦ», ἀσκώντας
του παραλλήλως τήν πρέπουσα κρι-
τική.

Τό δικό μας τελικό σχόλιο. Βεβαί-
ως δέν χαιρόμαστε γιά τήν ποινική πε-
ριπέτεια τοῦ ἀνθρώπου. Λυπούμαστε.
Πρέπει ὅμως νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι
γιά μία ἀκόμη φορά ὁ προβαλλόμε-
νος ὡς θησαυρός στό διεθνῆ Πεντη-
κοστιανικό χῶρο  ἀποδείχθηκε ἄν -
θρακας.

«Ἆρον ἆρον ἕνωσον αὐτούς»
Τοῦ πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἐπανέρχεται στίς ἡμέρες μας καί
ἀπό ἐπίσημα χείλη ἡ παλιά θεωρία πε-
ρί τῆς δῆθεν ἀναγκαίας ἑνότητος
τῶν Χριστιανῶν “ἆρον ἆρον ἕνωσον
αὐτούς”, ἐξαιτίας τάχα τοῦ κινδύνου
τῆς ἀπειλῆς γενικῆς σφαγῆς τῶν
πιστῶν, ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ. Βλέπε Συρία. Βε-
βαίως ὅμως καί πρόκειται γιά ἑνότητα
ἐκτός τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ἀληθεί-
ας. Πῶς νά ἑνωθοῦν Ὀρθόδοξοι μέ
αἱρετικούς, τό Φῶς μέ τό σκοτάδι, ὁ
Χριστός μέ τόν Βελίαλ, ὁ πιστός μέ
τόν κατ ̓ οὐσίαν ἄπιστο, ἀφοῦ δια-
στρέφει τό δόγμα; (Β΄Κορ. στ ,́ 14-15). 

Ἀντίθετα μάλιστα ἀπό τήν μέ προ-
ϋποθέσεις ποθητή ἑνότητα, παραβλέ-
πουν τό χάσμα καί τήν ἄβυσσο πού χω-
ρίζει τή Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστο-
λική, δηλ. Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό
ὅλες τίς ἔξω ἀπό Αὐτήν ἀνθρώπινες
θεωρίες καί αἱρέσεις, καί ὁμιλοῦν γιά
«Ἕνωση» μέ βάση «κάποια πράγματα
πού μᾶς ἑνώνουν», τά κοινά. Εἶναι
αὐτό τό σύνηθες παλαιό ἐξέραμα-τε-
χνική αὐτῶν πού δέν ἔχουν γευθεῖ τήν
Καινή Κτίση, τήν ἀναγέννηση ἐν
Χριστῷ, τόν Πολύτιμο Μαργαρίτη. Ὁ
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης πού κοι-
μήθηκε τό 1994, ἔλεγε: «Στή Νέα Ἐπο-
χή ὅλα κινοῦνται μέσα σέ πλάνη καί
ἀπάτη... Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτός
πού δίνουν μερικοί δικές τους ἑρμη-
νεῖες, φοβοῦνται καί αὐτοί σάν κοσμι-
κοί, ἐνῶ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευ-
ματικά καί νά βοηθοῦν τούς Χριστια-
νούς, βάζοντάς τους τήν καλή ἀνησυ-
χία, καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη,
γιά νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά.
Ἀπορῶ, δέν τούς προβληματίζουν ὅλα
αὐτά τά γεγονότα πού συμβαίνουν;
Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτημα-
τικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ
τους; Καί ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν Ἀντίχρι-
στο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύ-
ρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια;
Ἡ Γραφή, ὅταν λέη «... ἀποπλανᾶν, εἰ
δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς», ἐννοεῖ
ὅτι θά πλανηθοῦν αὐτοί, πού τά ἑρμη-
νεύουν μέ τό μυαλό.».

Ἐν τούτοις, ἄς δεχθοῦμε καλο-
προαίρετα νά τό συζητήσουμε. Γιά
ποιά ἑνότητα ὁμιλοῦν; Μέ ποίους;
Μ’αὐτούς πού ἀρνοῦνται τήν ἕνωση
τῶν δύο φύσεων τοῦ Μεσσίου, ἀτρέ-
πτως, ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως, ἀδιαι-
ρέτως, ἀναλλοιώτως καί ἀθετοῦν τίς
Οἰκουμενικές Συνόδους βλασφη-
μοῦντες τό Πνεῦμα τό Ἅγιον; Μέ
ἐκείνους ποὺ ἀρνοῦνται στόν Χριστό
ἄλλοτε τή Θεία καί ἄλλοτε τήν
ἀνθρωπίνη Του φύση; Πού «χειροτο-
νοῦν» γυναῖκες καί ἄνδρες ὁμοφυλό-
φιλους; Πού ἀρνοῦνται τήν Στρα-
τευομένη ἐπί τῆς γῆς Ἐκκλησία, τά
μυστήριά Της καί τούς Ἁγίους Της;
Πού χλευάζουν τήν Ἀειπάρθενον Θε-
οτόκον Μαριάμ;

Ὑπάρχουν καί ἄλλα πολλά ἀβυσ-
σαλέα, πού χωρίζουν τήν Ὀρθόδοξον

Πίστιν καί Παράδοσιν ἀπό τήν παν-
σπερμία τῶν αἱρέσεων καί τόν τῦφο
τῶν αἱρεσιαρχῶν· θά ἐχρειάζετο ὁλό-
κληρη πραγματεία, γιά νά ἀναφερ-
θοῦμε καί νά ἀναλύσουμε ἔστω καί δἰ
ὀλίγον.Ἔγκυροι Ὀρθόδοξοι Θεολό-
γοι καί Δογματολόγοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας τά ἔχουν ἐπαρκῶς
ἀναλύσει καί ἐπισημάνει. Ἐνδεικτικά
ἀναφερόμαστε στόν Μέγα Νηπτικό
Θεολόγο καί Πατέρα μας Ἅγιο Γρη-
γόριο τόν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἀνακε-
φαλαιώνει ὁλόκληρον τήν πρό αὐτοῦ
Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καί μέ τήν
Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προφυ-
λάσσει, διορατικά,προορατικά καί
προφητικά μέ τά γραφόμενά του, ἀπό
τήν πλάνη καί τό δόλο τῆς Νέας
Ἐποχῆς, πού ὁμολογουμένως εἶναι ἡ
χειρότερη ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος: «Ὅσοι
παραδέχονται πράγματα σύμφωνα μὲ
τὶς γνώσεις τους νομίζουν ὅτι καὶ ἡ
θεωρία τοῦ Θεοῦ εἶναι θέμα γνώσε-
ως καὶ ὄχι θείας ἀποκαλύψεως.
Αὐτή(ἡ γνῶσις) εἶναι ἐκείνη ποὺ προ-
κάλεσε ἀρχικῶς στὸν Ἀδὰμ τόν ἔρω-
τα τῆς ἰσοθεΐας.

Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸ
ἀδιαμφισβήτητο τῆς ἀλήθειας τῶν
πρός τό συμφέρον μας ἀποκαλύψεων
ἀπό τοὺς θεόπνευστους Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας καὶ δὲν ἀντιλαμβάνε-
ται τό ἀκατάληπτο τῆς σοφίας τοῦ
Θεοῦ στά κτίσματα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ
λέχθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Ἰώβ (Ἰὼβ
λη ,́ 41), ἀλλὰ νομίζει ὅτι κατεννόησε
μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὴν κοσμικὴ σοφία
τὴν καθολικὴ ἀλήθεια, οἰκοδόμησε,
χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει, τὸν οἶκο τῆς
γνώσεως πάνω στὴν ἄμμο ἤ καλύτε-
ρα πάνω σὲ ἀλλεπάλληλα κύματα,
ἀφοῦ ἐμπιστεύεται ἕνα τόσο σπου-
δαῖο πρᾶγμα σὲ στροφὲς λόγων, οἱ
ὁποῖοι ἀπὸ τὴν φύσι τους ἀντιμάχον-
ται πάντοτε μὲ τὶς στροφὲς ἄλλων λό-
γων... Ἕνας τέτοιος σοφὸς λοιπὸν θὰ
παρομοιασθῇ μὲ ἀνόητο. Ποιὸ εἶναι τό
ἀποτέλεσμα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὁμολογία;
Τὶ ἄλλο βέβαια ἐκτός ἀπό τό ὅτι τε-
λειότητα σωτήρια στή γνῶσι καὶ στὰ
δόγματα εἶναι αὐτό, τὸ νὰ ἔχουμε τὴν
ἴδια πίστι μὲ τοὺς προφῆτες, τοὺς
ἀποστόλους, τοὺς πατέρες, μὲ ὅλους
γενικὰ ἐκείνους, μὲ τοὺς ὁποίους
μαρτυρεῖται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅτι μί-
λησε γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὰ κτίσματὰ του;

Ἐκεῖνα ὅμως ποὺ ἀποσιωπήθηκαν
ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, καὶ βρέθηκαν ἀπὸ
ἄλλους, καὶ ἀληθινὰ ἀκόμη ἄν εἶναι,
εἶναι ἀνώφελα γιὰ τὴ σωτηρία τῆς
ψυχῆς· γιατὶ τίποτε ἀπὸ τὰ ὠφέλιμα
δὲν παραλείπεται στὴ διδασκαλία τοῦ
Πνεύματος.» (ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙ-
ΟΝ, σελ.231-232: «Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς
ἡσυχαζόντων, 2,1 ΕΠΕ 2,286
Ε.Χ.1,502-504»).

Ἄς συνέλθουν, λοιπόν, ὅλοι ὅσοι
μέ ἰδιοτέλεια καί σκοπιμότητα ζητοῦν

νά ἑνώσουν τό Φῶς μέ τό σκότος, τό
ψεῦδος μέ τήν Ἀλήθεια. Χρειαζόμα-
στε ὅλοι τήν παραδεδομένη ἀλήθεια,
πού μᾶς παρεδόθη ἐν Χριστῷ ἀπό
τούς Ἁγίους Προφήτας, τούς Ἁγίους
Ἀποστόλους, τούς Ἁγίους Ὀρθοδό-
ξους Πατέρες μας. Ὁ Κύριος εἶπε: «ὁ
πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσε-
ται1». Ἄς προσέλθουν, λοιπόν, στό
Ἅγιο Ὀρθόδοξο Βάπτισμα2 καί ἄς λά-
βουν καί τήν Χάριν ἀπό τό Ἅγιον
Χρῖσμα καί ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολο-
γήσει, μετά πολλῶν δακρύων, νά ἐπι-
τευχθεῖ καί ἡ ἐν Χριστῷ Ἁγία Ἑνότη-
τα· ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ. Ἡ Ὀρθο-
δοξία δέν μπορεῖ καί δέν ἐπιτρέπεται
ἔναντι οἱουδήποτε κινδύνου νά κάνει
πίσω στά παραδεδομένα, οὔτε κε-
ραία! Τό πανάμωμο αἷμα μυριάκις μυ-
ρίων Ὀρθοδόξων Μαρτύρων διαχρο-
νικά φωνάζει καί καταγγέλλει: «Οὐκ
ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ
ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέ-
βας· ἐν σοί ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ
ζῶμεν, καὶ ἐν σοί κοιμηθησόμεθα· εἰ
δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ
σοῦ τεθνηξόμεθα»(Ἰωσήφ Βρυέν-
νιος).

Δέν ἤξεραν οἱ ἅγιοι τέτοιες πολιτι-
κές διπλωματίας ἀγορᾶς καί πώλησης
ψυχῆς· εἶχαν τό ἀνάστημα, τό σθένος
καί τό φρόνημα σάν κοῦκοι νά φέρ-
νουν τήν ἄνοιξη!Εἴθε!

Υ.Γ. : Φαίνεται πώς ἡ κατρακύλα τῆς
Νέας Ἐποχῆς καί ἡ ἔσχατη πλάνη της νά
προσκυνήσει τόν Ἀντίχριστο σπρώχνουν
στήν ἄβυσσο τῆς πνευματικῆς καί ἠθικῆς
καί σωματικῆς αὐτοκτονίας τούς ἀνθρώ-
πους, ὅπως ἐπίσης καί στήν καταστροφή
τοῦ περιβάλλοντος χώρου πού δι’ὀλίγον
φιλοξενούμεθα. Ὁ ἔχων νοῦν Χριστοῦ
νοείτω. Στῶμεν καλῶς, ἀδελφοί. Στῶμεν
μετά φόβου. Ἀμήν.
Σημειώσεις:

1. (Μάρκ., ιστ ,́ 16). 2. «Ἀφοῦ βαπτί-
σθηκε ὁ Ἰησοῦς, ἀνέβηκε ἀμέσως ἀπὸ τὸ
ὕδωρ· καὶ ἰδού, τοῦ ἀνοίχθηκαν οἱ οὐρα-
νοί»· ὁ δὲ Λουκᾶς λέγει ὅτι εἶχε ἀνοιχθῇ ὁ
οὐρανός, ὅταν ἀκόμη προσευχόταν ὁ
Χριστός...» (Λουκ. 1, 41). Πραγματικὰ καὶ
βαπτιζόμενος καὶ κατεβαίνοντας καί ἀνε-
βαίνοντας ἀπὸ τὸ ὕδωρ προσευχόταν, δι-
δάσκοντας ἐμπράκτως ὅτι, ὄχι μόνο ὁ
ἱερεὺς καὶ τελεστὴς τῶν μυστηρίων πρέ-
πει νὰ προσεύχεται, ἀλλὰ καὶ ὁ τελούμε-
νος πρέπει νὰ κάνῃ τοῦτο σὲ κάθε τελε-
τή·... «Ἀφοῦ βαπτίσθηκε ὁ Ἰησοῦς, ἀμέ-
σως ἀνέβηκε ἀπὸ τὸ ὕδωρ καὶ ἰδοὺ ἀνοί -
χθηκαν γι’αὐτόν οἱ οὐρανοί»· Βλέπετε ὅτι
τὸ ἅγιο βάπτισμα εἶναι πύλη τῶν
οὐρανῶν, ποὺ εἰσάγει ἐκεῖ τοὺς βαπτιζο-
μένους; Διότι δὲν εἶπε ἁπλῶς «ἀνοίχθη-
καν», ἀλλὰ «ἀνοίχθηκαν γι’αὐτὸν οἱ
οὐρανοί»· ὅλα δὲ ὅσα ἔγιναν σ’αὐτὸν, γιὰ
μᾶς ἔγιναν. Γιὰ μᾶς λοιπὸν ἀνοίχθηκαν δι’
αὐτοῦ οἱ οὐρανοί, ποὺ ἔχοντας ἀνοικτὲς
τὶς πύλες προσμένουν τὴν εἴσοδό μας...»
(Παλαμικὸν Ταμεῖον, Σελ.199- 200, πα-
ράγρ. 11 καί 14).

Ἡ ποινική καταδίκη ἑνός Πεντηκοστιανοῦ ἡγέτου
Ἡ περίπτωσις τοῦ David (Paul) Yonggi Cho 

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

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τήν Παναγίαν μας
Τρία εἶναι τά αἴτια, γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, πού σέ

παρακινοῦν ἤ μᾶλλον σέ ἀναγκάζουν νά ἀγαπᾶς τόν Θεό. 
Τό πρῶτο εἶναι διότι αὐτός μᾶς προστάζει νά τόν ἀγαποῦμε, «ἀγα-

πήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ
σου, καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· αὕτη ἐστι ἡ πρώτη καί μεγάλη ἐντολή»
(Ματθ. κβ  ́38).

Τό δεύτερο εἶναι ὅτι πρέπει νά τόν ἀγαποῦμε περισσότερο ἀπό κάθε
ἄλλο καλό, διότι αὐτός εἶναι ἄξιος κάθε ἀγάπης. Σκέψου μέ τόν λογι-
σμό σου ὅτι αὐτός ὁ Θεός εἶναι ὡσάν ἕνα πλήρωμα ὅλων τῶν προνο-
μίων, ὅλων τῶν τελειοτήτων, ὅλων τῶν προτερημάτων καί ὅλων τῶν
ἀγαθῶν ὅπου μπορεῖς νά συλλογισθῆς, δηλ. ὡραιότητος, σοφίας, δυνά-
μεως, ἁγιότητος, μεγαλειότητος, ἀγαθότητος, ἀπειρίας, ζωῆς, εἰρήνης,
ἀληθείας, βασιλείας, δικαιοσύνης, σωτηρίας. Πλήν καί μέ ὅλα ταῦτα τά
μεγάλα καί ὑψηλά ὅπου ἐννόησες, δέν ἔκαμες τίποτε οὐδέ εὗρες τήν
ἀλήθεια, διότι αὐτά δέν εἶναι Θεός. Οὔτε ὁ Θεός εἶναι αὐτά. Ἀλλά αὐτά
μέν εἶναι περί τόν Θεόν. Ὁ δέ Θεός εἶναι ἕνα ὄν ἀπείρως ἀνώτερον τού-
των πάντων. Ὅθεν καί ὁ θεοφόρος Μάξιμος λέγει: «Πάντων τῶν ὄντων
καί μετεχόντων (ἤτοι τῶν κτισμάτων) καί μεθεκτῶν (ἤτοι τῶν ἀκτίστων
τοῦ Θεοῦ καί φυσικῶν δυνάμεων καί ἐνεργειῶν, ὧν τά κτίσματα μετέ-
χουσιν) ἀπειράκις ἀπείρως ὑπερεξήρηται ὁ Θεός» (κατά τήν οὐσίαν καί
φύσιν δηλαδή). 

Καί τό τρίτο εἶναι ὅτι ὁ Θεός προσκαλεῖ τήν ἀγάπη σου μέ τήν ἀγά-
πην Του καί μέ τίς ἀνεκδιήγητες εὐεργεσίες, πού σοῦ ἔκαμε καί θέλει
σοῦ κάμει. Ὅθεν ἐάν ὑποθέσουμε πώς ὁ Θεός δέν μᾶς ἔδωσε ἐντολή νά
τόν ἀγαπῶμεν, καί πώς δέν εἶναι ἄξιος αὐτός νά ἀγαπᾶται, παρ᾽ ὅλα
αὐτά ἐμεῖς πάλι ἔχουμε χρέος νά τόν ἀγαπῶμεν δ  ̓ἀνταμοιβήν τῆς ἀγά-
πης του. Ἐπειδή καί ἡ ἀγάπη δέν πληρώνεται μέ ἄλλο, παρά μέ ἀγάπη.
Γι᾽ αὐτό καί ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔλεγε «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ
Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ
ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ» (Γαλ. β  ́20). Ὁ δέ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος λέγει: «ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν ὅτι αὐτός
πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α´ Ἰω. δ´ 19). Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ
Θεοφόρος: «Τόν Ἰησοῦν φιλῶ τόν ὑπέρ ἐμοῦ παραδοθέντα. Τί ἀντα-
ποδώσω τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;».

*  *  *
Γι  ̓αὐτό καί οἱ Ἅγιοι ὅλα τά θυσίασαν μπροστά σέ αὐτήν τήν ἀγάπη,

ὅπως γιά παράδειγμα ὁ Ἅγιος Νικόλαος (6 Δεκ.).
Κατά τήν διάρκεια τῆς Α  ́Οἰκουμενικῆς Συνόδου συνέβη τό ἑξῆς πε-

ριστατικό:
Ὅταν ὁ αἱρετικός Ἄρειος προκαλοῦσε τούς Ἁγίους καί Θεοφόρους

Πατέρες καί προσπαθοῦσε νά τούς ἐξαπατήση μέ τίς αἱρετικές δοξα-
σίες του, τότε ὁ Ἅγιος Νικόλαος κινούμενος ἀπό θεῖο ζῆλο, σηκώθηκε
καί τοῦ ἔδωσε ἕνα δυνατό ράπισμα, ὥστε τραντάχθηκε ὁλόκληρος.

Τότε ὁ Ἄρειος διαμαρτυρήθηκεστόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο καί
ζήτησε τήν τιμωρία του. Ὁ Αὐτοκράτωρ, ὅταν ἄκουσε τό γεγονός, λυ-
πήθηκε πολύ καί λέγει στούς Ἀρχιερεῖς: «Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ νόμος δια-
τάζει νά κόβεται τό χέρι ἐκείνου, πού θά τολμήση μπροστά στόν Αὐτο-
κράτορα νά κτυπήση κάποιον. Ἐγώ ὅμως αὐτό τό γεγονός τό ἀφήνω
στήν κρίση σας».

Τότε οἱ Ἀρχιερεῖς ἀπάντησαν στόν Κωνσταντῖνο:
«Αὐτοκράτωρ, τό ὅτι ἔκαμε λάθος ὁ Ἀρχιερεύς τό ὁμολογοῦμε.

Ὅμως ἄς τόν φυλακίσουμε καί ὅταν τελειώση ἡ Σύνοδος ἄς τόν κατα-
δικάσουμε». 

Ἔτσι λοιπόν ὁ Ἅγιος Νικόλαος κατέληξε στήν φυλακή. Στό μέσον
ὅμως τῆς νυκτός παρουσιάστηκαν ὁ Χριστός καί ἡ Θεοτόκος καί τοῦ
λέγουν:

«Νικόλαε, γιατί εἶσαι φυλακισμένος;».
Ὁ Ἅγιος ἀπάντησε:
«Γιά τήν ἰδική σας ἀγάπη».
Τότε τοῦ λέγει ὁ Κύριος:
«Λάβε αὐτό τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο».
Ἡ Κυρία Θεοτόκος τοῦ ἔδωσε τό ἀρχιερατικό ὠμοφόριο.
Τήν ἄλλη μέρα τό πρωΐ, ὅταν οἱ φίλοι του πῆγαν νά τόν ἐπισκεπτοῦν

τί εἶδαν; Ὁ Ἅγιος ἦταν λυμένος ἀπό τά δεσμά, καί στά μέν χέρια του
κρατοῦσε τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο ἀνοικτό καί τό διάβαζε, στόν δέ ὦμο του
ἔφερε τό ὠμοφόριο.

Αὐτοί μέ ἀπορία τόν ρώτησαν, ποῦ τά βρῆκε αὐτά; Καί ἐκεῖνος τούς
ἀπάντησε ὅλη τήν ἀλήθεια.

Αὐτό τό ἐπληροφορήθησαν οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὁ Αὐτοκράτωρ, ὁ
ὁποῖος τόν ἀποφυλάκισε καί τοῦ ζήτησε συγγνώμη. Τό ἴδιο ἔκαναν
καί οἱ Ἀρχιερεῖς.

Τοῦ κ. Σ. Μιχελουδάκη,
Δικηγόρου - Διδάκτορος 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»
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Εἶναι ἀλήθεια, καλοί μου φίλοι,
ὅτι πάρα πολλὲς φορὲς μᾶς παρα-
σύρει ἡ ἰδέα, ἡ γνώμη καὶ ἡ ὅποια
ἀντίληψη ἔχουν οἱ πολλοὶ γιὰ κά-
τι. Μάλιστα ἡ ἄποψή τους δρᾶ κα-
ταλυτικὰ πάνω μας, ὁπότε τὸ ἀκο-
λουθοῦμε κι ἐμεῖς αὐτὸ τὸ πλῆθος
καὶ μάλιστα πιστά. Κάποτε δὲ καὶ
ἀναγκαστικά! Κι ὅσες φορὲς αὐτὸ
δὲν συμβαίνει, τότε νοιώθουμε
τύψεις, ποὺ δὲν τὸ κάνουμε αὐτό!

Καπνίζουν ὅλοι (δηλαδὴ κάποι-
οι!) στὴν τάξη; Νὰ καπνίσουμε κι
ἐμεῖς! Τρέχουν ὅλοι (δηλαδὴ με-
ρικοί!) ἀπ’ τοὺς γνωστούς μας στὰ
μπὰρ καὶ στὰ γήπεδα; Πῶς μπο-
ροῦμε νὰ λείπουμε κι ἐμεῖς;
Ἔχουν ὅλοι (ες) φίλη (ο); Νὰ κά-
νουμε κι ἐμεῖς τὸ ἴδιο αὐτὴ τὴ
στιγμή!

Ἔτσι τὴ γνώμη καὶ τὴν ἄποψη,
τῶν πολλῶν ἰδιαίτερα, γιὰ κάτι, τὴ
βλέπουμε πάντοτε ὡς τὴν πλέον
σωστή. Καὶ σπεύδουμε νὰ τὴν
ἀκολουθήσουμε χωρὶς σκέψη, δί-
χως τὸν παραμικρὸ προβληματι-
σμό!

Καὶ φαντάζει λογικὸ αὐτὸ ξέρε-
τε… Λέμε μέσα μας: «Ἔ, δὲν γί-
νεται ὅλοι νὰ κάνουν λάθος»! Ἢ
«ὅλοι αὐτοὶ κάτι ξέρουν»! Ἢ «τί
θὰ ποῦν ὅλοι αὐτοὶ γιὰ μένα, ἂν
δὲν κάνω τὸ ἴδιο;»!

Ἀλλ᾽ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα
μὲ τὴ σειρά τους…

* * *
Κατ’ ἀρχὴν ἀξίζει νὰ δοῦμε πῶς

διαμορφώνεται ἡ γνώμη τῶν πολ -
λῶν. 

Ἕνα παράδειγμα μπορεῖ νὰ
εἶναι ἡ τάξη μας. Ἀποφασίζεται γιὰ
παράδειγμα ἀπὸ τὴν τάξη μας νὰ
πᾶμε στὸ τάδε νυχτερινὸ κέντρο,
ὅπου θὰ «ξεδώσουμε» μέχρι
πρωΐας! Ὡστόσο, ἂν τὸ ψάξουμε
λίγο θὰ δοῦμε, πὼς ἡ ἰδέα αὐτὴ
ἦταν κάποιου, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ
παιδιοῦ μὲ ἰσχυρὲς ἀπόψεις, ποὺ
τὴν συζήτησε – ἐπέβαλε στὴν πα-
ρέα του, δηλαδὴ σὲ 3 - 4 παιδιὰ
ἀκόμη! Τότε ὅλοι αὐτοὶ μὲ τὸν
τρόπο τους τὸ ἐπέβαλαν σὲ
ἄλλους τόσους! Κι ἐμεῖς μετὰ
εἴπαμε μέσα μας ἢ στοὺς γονεῖς
μας, ποὺ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν
ἰδέα: «Μὰ θὰ ἔρθει καὶ ὁ τάδε καὶ
ὁ τάδε…» Ἢ «Θὰ ἔρθουν ὅλοι…
Ἐγὼ γιατί νὰ ἀποτελῶ ἐξαίρεση;».

Ὁπότε ἡ τάξη στὴν οὐσία ἀκο-
λουθεῖ τὴν ἰδέα τοῦ ἑνός, χωρὶς
τελικὰ κανένας νὰ ἔχει σκεφθεῖ
ἂν αὐτό, ποὺ πρόκειται νὰ γίνει
εἶναι πραγματικὰ σωστὸ ἢ ὄχι! Ἢ
ἂν ἡ ἄποψη τῶν ὀλίγων εἶναι ἐκεί-
νη, ποὺ μὲ διάφορους τρόπους
ἐπιβάλλεται στοὺς πολλούς!

Αὐτὸ ἔχει καὶ εὐρύτερες δια-
στάσεις ξέρετε… Γιὰ παράδειγμα
τὴν μόδα σὲ κάτι, ἂς ποῦμε στὸ
πῶς θὰ ντυθοῦμε, ποιὸς τὴν ἐπι-
βάλλει στὶς λεγόμενες «μάζες»,
τὶς ὁποῖες τόσο πολὺ ὑπολογίζου-
με; Δὲν εἶναι ὁ τάδε οἶκος μόδας,
ἢ ὁ τάδε μόδιστρος, ποὺ ἡγεῖται
τοῦ οἴκου μόδας, ποὺ τὴν προβάλ-
λει, τὴν διαφημίζει καὶ τὴν περνᾶ
στὸ εὐρὺ κοινό; Ἢ ἐκείνων ποὺ
τὸν ἀντιγράφουν ὡς διάσημος
ποὺ εἶναι; Θὰ ἔπρεπε κάποτε μία
βαθιὰ δημοσιογραφικὴ ἔρευνα νὰ
ἔφερνε στὸ φῶς ὅλο αὐτὸ τὸ πα-
ρασκήνιο. Καὶ τότε ὅλοι θὰ μένα-
με κατάπληκτοι γιὰ τὴν ὑποτιθέ-
μενη «σοφία τῶν πολ λῶν»!

Ἀλλὰ τὸν ἴδιο ρόλο δὲν παίζουν
καὶ οἱ «ἀδέκαστες» δημοσκοπή-
σεις καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ μὲ τὰ
γνωστὰ τερτίπια τοῦ μάρκετινγκ
καὶ ὄχι μόνο, διαμορφώνουν, δια-
πλάθουν καὶ κατευθύνουν τὴν
κοινὴ γνώμη; Αὐτὴ ποὺ δὲν διανο-
ούμαστε νὰ μὴ ἀκολουθήσουμε κι
ἐμεῖς;

Μάλιστα ἔχει ἀπασχολήσει πολὺ
τοὺς ἐπιστήμονες, πῶς οἱ ἄνθρω-
ποι καταλήγουν νὰ πιστεύουν
ἀκόμη καὶ τὶς μεγαλύτερες ἀνοη-
σίες. Καὶ ἡ ἀπάντηση, ποὺ ἔχει δο-
θεῖ (ὅπως ἀπὸ τὸ Rensselaer Poly-
technic Institute)1 εἶναι, πὼς ἀρκεῖ
ἕνα ἀποφασιστικὸ 10% τοῦ πλη-
θυσμοῦ νὰ πιστέψει σὲ κάτι, ὥστε
τὶς σχετικὲς ἀντιλήψεις του νὰ τὶς
υἱοθετήσει ἡ πλειοψηφία τῆς κοι-
νωνίας!

Καὶ πόσα δὲν γίνονται σήμερα
γιὰ τὴν διαμόρφωση αὐτοῦ τοῦ
10%!

Λοιπόν, ἀποτελεῖ κανόνα. Τε-
λικὰ οἱ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ κα-
θοδηγοῦν τοὺς πολλούς, ὅπως οἱ

τσοπάνηδες τὰ κοπάδια! Καὶ ποιὸ
πρόβατο εἶπε ποτὲ πὼς δὲν θὰ πά-
ει μὲ αὐτά; 

* * *
Ναί, πάρα πολλὲς φορὲς τὸ

πλῆθος σκέπτεται, δρᾶ καὶ κι-
νεῖται, ὅπως ἡ ἀγέλη. Ἀκολουθοῦν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, χωρὶς νὰ γνωρί-
ζουν τὸ γιατί! Ὅπως οἱ … κάμπιες!
Δίχως νὰ γνωρίζουν ἀκόμη καὶ
ποῦ πᾶνε! Δίχως περίσκεψη! Γιατί
ὑποτίθεται ὅτι ὅλοι αὐτοί, ὅλη
τούτη ἡ ἀγέλη, γνωρίζει τί κάνει.
Κι ὅμως τὶς περισσότερες φορὲς
σαφέστατα τὸ ἀγνοεῖ!

Ὅπως δὲ παρατηρεῖ ὁ ἱ. Χρυσό-
στομος, τούτη ἡ ἀγέλη, αὐτὸς ὁ
ὄχλος, μεταβάλλονται σὲ «ὠμὸ
κύριο καὶ σκληρὸ τύραννο, ποὺ
οὔτε τοῦ χρειάζεται νὰ μᾶς διατά-
ξει, γιὰ νὰ ὑπακούσουμε, ἀλλὰ
ἀρκεῖ μόνο νὰ γνωρίζουμε τί θέ-
λει, κι ἀμέσως ὑποκύπτουμε χωρὶς
διαταγή. Τόσο πολὺ τὸν σεβόμα-
στε. Κι ὁ μὲν Θεὸς καθημερινά
μᾶς ἀπειλεῖ, μᾶς νουθετεῖ, κι ὅμως
δὲν εἰσακούγεται, ὁ πολὺς ὄχλος
ὅμως, ὁ ἄτακτος καὶ τιποτένιος,
δὲν χρειάζεται κἄν νὰ μᾶς διατά-
ξει, ἀλλ’ ἀρκεῖ μόνο νὰ μᾶς δείξει
ποιὰ πράγματα τοῦ ἀρέσουν κι
ἀμέσως ὑπακοῦμε σὲ ὅλα»! Δὲν
εἶναι φοβερό;

* * *
Ἀλλ’ ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε με-

ρικὰ τρανταχτὰ παραδείγματα,
ποὺ ἔμειναν στὴν ἱστορία, γι’ αὐτὸ
ἀκριβῶς ποὺ συζητᾶμε. Δηλαδὴ
τὸ ὅτι, ὅταν οἱ πολλοὶ ἀκολουθοῦν
κάτι, δὲν σημαίνει πὼς αὐτὸ εἶναι
ὁπωσδήποτε καὶ τὸ σωστὸ καὶ πὼς
τὸ δίκιο μπορεῖ νὰ βρίσκεται μὲ
τοὺς λίγους ἢ καὶ μὲ τὸν ἕνα ἀκό-
μη. Ναί!

Δέστε…
Ὁ Νῶε εἶχε πάρει τὴν ἐντολὴ

ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ κατασκευάσει τὴν
κιβωτό. Κι ἐπέμενε νὰ τὴν κατα-
σκευάζει γιὰ πολλὰ χρόνια, ἀκόμη
καὶ σὲ καιροὺς ἀνομβρίας, ἔχον-
τας ἀντιμέτωπο ὅλο ἐκεῖνο τὸ
ἁμαρτωλὸ πλῆθος, ποὺ τὸν περιέ-
παιζε ἐπιδεικτικὰ καὶ ἐπίμονα.
Ἐκεῖνος ὅμως, ὅπως δὲν παρασυ-
ρόταν ἀπ’ τὶς ἁμαρτίες τους ἔτσι
δὲν παρασυρόταν καὶ στὸ νὰ μὴ
ἐφαρμόσει τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ
γὰ τὴν κατασκευή της. Τελικὰ πό-
σο δικαιώθηκε σ’ αὐτό!

Ὁ Ἀδὰμ Τόμπσον κατασκεύασε
γιὰ πρώτη φορά τὴ μπανιέρα στὶς
ΗΠΑ τὸ 1842. Τότε οἱ γιατροὶ προ-
έβλεψαν ρευματισμοὺς καὶ φλό-
γωση στοὺς πνεύμονες γι’ αὐτούς,
ποὺ θὰ τὴν χρησιμοποιοῦσαν!
Στὴν Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) μάλιστα
ἔγινε καὶ νόμος, ποὺ ἀπαγόρευε
τὴ χρήση τῆς μπανιέρας ἀπὸ τὴν
1η Νοεμβρίου μέχρι τὴν 1η Μαρ-
τίου κάθε ἔτους! Καὶ δύο ἄλλες
πολιτεῖες αὔξησαν στὰ ὕψη τὴν
τιμὴ τοῦ νεροῦ γιὰ ὅσους χρησι-
μοποιοῦσαν τὴ νέα ἐφεύρεση! Κι
ὅμως οἱ πολλοί, ἐν προκειμένῳ,
ἔπεσαν τραγικὰ ἔξω!

Ὁ Σαμουὴλ Μὸρς προκάλεσε
τὴν ἔντονη κριτικὴ τῶν ἐφημερί-
δων, ἀκόμη δὲ κι αὐτὴ τὴν ἐπίθε-
ση τοῦ Κογγρέσσου τῶν ΗΠΑ γιὰ
τὴν ἀνακάλυψή του. Σήμερα ὅμως
ὁ τηλέγραφός του ἀκούγεται σ’
ὅλο τὸν κόσμο! Τὸ ἴδιο ἔπαθε καὶ
ὁ Γκράχαμς Μπέλ, ὁ ἐφευρέτης
τοῦ τηλεφώνου. Τὸν εἶχαν ὀνομά-
σει τρελλὸ στὶς ΗΠΑ τότε ποὺ τὸ
ἀνακάλυψε! Πόσο λάθος ἔκαναν
κι ἐδῶ οἱ πολλοί!

Ὅταν ὁ Οὐεστιγκχάουζ πρότει-
νε νὰ σταματήσει ἕνα σιδηρόδρο-
μο μὲ ἀέρα (πρόκειται γιὰ τὰ γνω-
στά μας ἀερόφρενα) προκάλεσε
τὰ γέλια τοῦ κοινοῦ, τὰ εἰρωνικὰ
σχόλια τοῦ τύπου καὶ στὸ τέλος
πῆρε κι αὐτὸς τὸν τίτλο τοῦ τρελ-
λοῦ!

Ὁ Γκουντγύαρ ἔγινε ὁ χλευ -
ασμὸς τῶν πάντων, πλὴν τῆς γυ-
ναίκας του, ὅταν ἐργαζόταν νύχτα
καὶ ἡμέρα ἐπὶ 11 χρόνια, γιὰ νὰ
«βουλκανιζάρει» τὸ ὠμὸ λάστιχο.
Σήμερα δὲν ὑπάρχει ὄχημα ποὺ νὰ
μὴ κινεῖται μ’ αὐτὴ τὴν ἐφεύρεσή
του καὶ μία ὁλόκληρη πολυεθνικὴ
ἐκμεταλλεύεται τὸ ἔργο του. Τί
λάθος κι αὐτὸ τοῦ πλήθους!

Ὁ Γέννερ, ποὺ ἀνακάλυψε τὸν
ἐμβολιασμὸ μὲ δαμαλίδα, χλευά-
στηκε κι αὐτός. Πολλοὶ ἔφτασαν
νὰ λένε πὼς ὅλες οἱ ἀρρώστιες
τῶν ζώων θὰ μεταδίδονταν στοὺς
ἀνθρώπους. Μάλιστα μερικοὶ

εἶχαν διαδώσει πὼς φύτρωσαν
κιόλας κέρατα στὰ μέτωπα τῶν
ἀθώων πολιτῶν! Κι ὅμως ὁ Γέννερ
ἔσωσε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν
ἀρρώστια τῆς εὐλογιᾶς! Πόσο γε-
λάστηκαν κι ἐδῶ οἱ πολλοί!

Ἡ Κιουρί, σκάλισε τόνους καὶ
τόνους ἀπὸ ὕλες ψάχνοντας γιὰ
τὸ ράδιο. Τότε τὸ πλῆθος ρω-
τοῦσε κοροϊδευτικά: Τί εἶναι τέ-
λος πάντων αὐτὸ τὸ ράδιο ποὺ ψά-
χνει αὐτὴ ἡ τρελλή; Σήμερα τὸ ξέ-
ρουμε ὅλοι, τότε ὅμως; Τὸ πλῆθος
ἔκανε κι ἐδῶ τὸ … θαῦμα του!

Τελικὰ τὰ παραδείγματα αὐτὰ
θυμίζουν τοῦτο τὸν ὑπέροχο λόγο
τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου: «Ὁ ἄριστος
καλλιτέχνης πρέπει νὰ εἶναι ὁ
ἴδιος κριτὴς τῶν ἔργων του καὶ τὰ
καλλιτεχνήματα νὰ θεωροῦνται
ἐπιτυχῆ ἢ ἀνεπιτυχῆ κατὰ τὴν κρί-
ση τοῦ νοῦ ποὺ τὰ φιλοτέχνησε.
Δὲν πρέπει δὲ νὰ λαμβάνει καθό-
λου ὑπ’ ὄψιν τὶς ξένες γνῶμες, τὶς
πλανεμένες καὶ ἄτεχνες»!

Φυσικὰ μὲ ὅλα αὐτὰ δὲν θέλου-
με νὰ ποῦμε πὼς οἱ πολλοὶ κάνουν
πάντοτε λάθος, ἀλλὰ τουλάχιστον
δὲν ἔχουν πάντοτε καὶ ὁπωσδήπο-
τε δίκιο, ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ εἶναι
πολλοί.

* * *
Ναί, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέ-

ρει καὶ πολὺ ἡ γνώμη τῶν πολλῶν,
οὔτε καὶ νὰ τὴν υἱοθετοῦμε (δη-
λαδὴ νὰ μᾶς παρασύρει) τόσο
εὔκολα στὴ ζωή μας! Γιατί ἄλλα
εἶναι τὰ κριτήρια τῶν κοσμικῶν
ἀνθρώπων κι ἄλλα τὰ κριτήρια
τῶν πιστῶν. Κατὰ τὸν ἱ. Χρυσό-
στομο «ὁ ὄχλος δὲν ἔχει κρίσεις
ὀρθές, ἀλλὰ θαυμάζει ἐκείνους
ποὺ ὑπηρετοῦν τὶς ἐπιθυμίες
του…». Οἱ πιστοί, ὅμως, σκέπτον-
ται κατὰ Θεὸν κι ἔχουν «νοῦν Χρι-
στοῦ». Εἶναι αὐτοὶ «πρὸς τοὺς
ὁποίους δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
συγκριθεῖ ὁλόκληρος ὁ κόσμος»,
ὅπως τονίζει ὁ Ἀπ. Παῦλος
(Ἑβρ.11, 37-38).

Ὁπότε ἡ γνώμη, ἡ πραγματικὰ
ὀρθὴ γνώμη, αὐτὴν ποὺ ὅλοι
ἔχουμε ἀνάγκη, δὲν βρίσκεται βέ-
βαια οὔτε στὸν ἀριθμὸ τῶν
ἀνθρώπων ποὺ τὴν κατέχουν,
οὔτε στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὴν
ἐκφράζουν, οὔτε ἀσφαλῶς καὶ
στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὴν ἐπι-
βάλλουν, ἀλλὰ στὴν ἀρετὴ μονά-
χα. Εἶναι ὠφέλιμη, ἂν ἀπορρέει ἀπ’
τὸν Θεό, ἂν αὐτοὶ ποὺ τὴν ἐκφρά-
ζουν ἐμπνέονται ἀπ’ τὴ χάρη καὶ
τὴ δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἐπικαλούμε-
νος τὸν λόγο τῆς Ἁγ. Γραφῆς
«εἶναι προτιμότερος ἕνας ποὺ
ἐκτελεῖ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου,
παρὰ ἀμέτρητοι παράνομοι» (Σοφ.
Σειρ.16, 3), τονίζει πὼς «ἡ δύναμη
καὶ ἡ σοφία δὲν βρίσκονται στὸ
πλῆθος τῶν ἀριθμῶν, ἀλλὰ στὴν
ἴδια τὴν ἀρετή». Γι’ αὐτὸ καὶ «μόνο
οἱ πιστοὶ ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ
κρίνουν σωστὰ τὰ πράγματα».

Καὶ καταλήγει ὡς ἑξῆς: «Σᾶς πα-
ρακαλῶ ὅλους καὶ σᾶς ἱκετεύω,
ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς γνῶμες τοῦ
ἑνὸς καὶ τοῦ ἄλλου, νὰ ἀντλεῖτε
γιὰ ὅλα πληροφορίες ἀπ’ τὶς Γρα-
φές». Καὶ τοῦτο γιατί «ὅλα πρέπει
νὰ τὰ κάνουμε, γιὰ ν’ ἀρέσουμε
στὸν Θεὸ κι ὄχι στοὺς ἀνθρώ-
πους» πάντοτε δὲ «ἄλλα εἶναι τὰ
κριτήρια τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων
κι ἄλλα ἐκεῖνα τῶν πιστῶν»!

* * *
Λοιπόν, παιδιά, ὄχι τί κάνουν οἱ

πολλοί, ἀλλὰ τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ
πραγματικὰ ἀξίζει νὰ κάνουμε,
αὐτὸ ἀξίζει νὰ εἶναι ὁ γνώμονας
τῆς ζωῆς μας. Τί ὁρίζει γι’ αὐτὸ ὁ
νόμος τοῦ Θεοῦ, τί λένε οἱ ἅγιοι
ἄνθρωποί Του. Κι ἂς διαφωνήσουν
οἱ πολλοὶ μαζί μας, ἂς μᾶς εἰρω-
νευτοῦν, ἂς μᾶς χλευάσουν. Τοὺς
ἀγνοοῦμε, ὅπως καὶ τὶς προσβο-
λές τους! Ἡ οὐσία εἶναι νὰ βρι-
σκόμαστε στὸ σωστὸ δρόμο, νὰ
ἀρέσουμε στὸν Θεό…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημείωση:

1. Δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ
περιοδικὸ «Physical Review».

Τὸ πρωτεῖον τιμῆς
τοῦ Πατριάρχου

ΣΤΗΝ ἐκκλησιαστική εἰδησεο-
γραφία ἀναφέρθηκε ὅτι τό Πα-
τριαρχεῖο Ρωσίας ἔκανε νέες δη-
λώσεις μέσῳ τοῦ Μητροπολίτου
Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος μέ
θέμα τό πρωτεῖο τιμῆς τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλε-
ως, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνακοινώ-
θηκε ὅτι «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 Κων-
σταντινουπόλεως ὡς πρῶτο με-
ταξὺ ἴσων τῶν Προκαθημένων
τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν… Μέσα ἀπὸ τὴν ἡγε-
σία του, ὁ Προκαθήμενος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως θὰ μποροῦσε νὰ ἀναλάβει
πρωτοβουλίες γενικὰ γιὰ θέματα
Ὀρθόδοξης κλίμακας, καθὼς καὶ
τὴν ἐπαφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσμο γιὰ
λογαριασμὸ ὁλόκληρης τῆς

Ὀρθοδοξίας, μὲ τὴν προϋπόθεση
ὅτι αὐτὸς ἔχει τὴν συναίνεση
ἀπό ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες
Ἐκ κλησίες».

Σύμφωνα μέ τούς Ἀποστολι-
κούς Κανόνες καί τούς Πατέρες
οἱ ἐπίσκοποι κατὰ τὴν μεταξύ
τους σχέση θεωροῦνται ὅλοι
ἴσοι. Γι’ αὐτὸ κανένας ἐπίσκοπος
δὲν  μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποκλει-
στικὰ φορέας τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἐξουσίας καὶ νὰ ἐπιβάλη
τὸν ἑαυτόν του ὡς τὴν ἀνώτερη
ἀρχὴ στὴν Ἐκκλησία, ὅπως ὁ Πα-
τριάρχης Κωνταντινουπόλεως.
Ἀνώτερη ἀρχὴ τῆς καθ’ ὅλου
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδος. Ὁ δέ Χριστὸς εἶναι ἡ
αἰώνια καὶ μοναδική κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας. 

Τό πρεσβεῖο τιμῆς ἔχει καθαρά
διοικητικό χαρακτήρα, ἡ δέ ἔν -
νοια τοῦ “πρώτου” νοεῖται ὡς
“πρώτου ἐν ἴσοις”, χωρὶς κυριαρ-
χικὴ ἐξουσία πάνω στοὺς συνεπι-
σκόπους του καὶ στὴν Ἐκκλησία.
Ἡ πτώση τοῦ πρωτείου τιμῆς σέ
πρωτεῖο ἐξουσίας εἶναι ἐμφανής

στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, ὅπου
τὸ πρωτεῖο τοῦ πρώτου, τοῦ Πά-
πα, εἶναι πρωτεῖο ἐξουσίας πάνω
στοὺς ἄλλους ἐπισκόπους ἀλλὰ
καὶ γενικότερα σὲ ὁλόκληρη τὴ
Δυτικὴ Ἐκκλησία, θεσμοθετημέ-
νο καὶ ἐπικυρωμένο. Ἡ μεταξύ
τῶν ἐπισκόπων σχέση χαρακτηρί-
ζεται γιὰ τὴν ἰσότητα, τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν ἑνότητα, ὅπου ὅλοι ὑπο-
τάσσονται στήν κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας, στόν Χριστό. 

Μέ τήν ἐκκλησιολογία, τήν
ὁποία προωθεῖ στίς μέρες μας τό
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλε-
ως μέσῳ τοῦ πρεσβείου ἐξου-
σίας ἀποσκοπεῖ νά πλήξη τό Συνο-
δικό σύστημα τῆς Ἐκκλησίας, μέ
σκοπό νά ἀνυψωθεῖ ὁ Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως  σέ
Πάπα τῆς Ἀνατολῆς καί νά ὑποβι-
βαστοῦν οἱ ὑπόλοιποι ἐπίσκοποι.
Ἔτσι ὅμως καταλύεται τό συνο-
δικό πολίτευμα καί οἱ ἱεροί κανό-
νες, οἱ ὁποῖοι νομοθετήθηκαν
ἀπό τόν ἴδιο τόν Δομήτορα τῆς
Ἐκκλησίας μέσῳ τῶν Ἀποστόλων
καί τῶν Πατέρων.

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Νὰ κάνουμε… ὅ,τι κάνουν ὅλοι;
τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Ἤδη
τὸ θεολογικότατο κείμενο «Νέα
ἐκκλησιολογία τοῦ Πατριάρχου
Βαρθολομαίου» (http://www.theo-
dromia.gr/A9455A79.el.aspx) ἐπιση-
μαίνει τὶς σοβαρότατες ἐκτροπὲς
στὴν πίστη. Ποιὸς ὅμως ἀμφιβάλλει
ὅτι ἡ προσφώνησή του στὸν Πάπα
τὸ Σάββατο 29.11.14 στὸν Πατριαρ-
χικὸ Ναὸ δὲν ἀποτελεῖ πλήρη ἀπο-
δοχὴ ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου
τῆς «Περὶ Ἐκκλησίας» Δογματικῆς
Διατάξεως καὶ τοῦ «Περὶ Οἰκουμε-
νισμοῦ» Διατάγματος τῆς Β΄ Βατι-
κανῆς Συνόδου (1962-65); Ἄλλω-
στε ὁ «ἀδελφὸς» Φραγκίσκος προ-
χωρώντας ἔτι πλέον διασάφησε τὶς
σκέψεις τοῦ «ἀδελφοῦ» του Βαρ-
θολομαίου καὶ ἦταν ἐξαιρετικὰ
ἀναλυτικὸς στὴν ἀναφορά του στὸ
Διάταγμα «Περὶ Οἰκουμενισμοῦ».
Ὡς γνήσιος Ἰησουίτης παρέλειψε,
βέβαια, νὰ μᾶς μνημονεύσει καὶ τὸ
ἄλλο Διάταγμα τῆς ἴδιας Συνόδου,
τὸ «Περὶ Ἀνατολικῶν (Οὐνιτικῶν)
Ἐκκλησιῶν». Βέβαια, γιὰ ὅποιον
προσέξει τὴν προσλαλιὰ του εἶναι
προφανὲς ὅτι ὁ Ἁγιώτατος τὸ ὑπο-
νοεῖ, καὶ σὲ αὐτὸ τὸ μοντέλο προ-
τείνει τὴν ἑνότητα Παπικῶν-Ὀρθο-
δόξων. Ἄλλωστε στὴ συνοδεία του
ἦταν καὶ ὁ κ. Leonardo Sandri, πρό-
εδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ἀνα-
τολικῶν (Οὐνιτικῶν) Ἐκκλησιῶν…

«Εὐλογημένος 
ὁ ἐρχόμενος»

Νομίζω μετὰ ἀπὸ αὐτά, ὅτι ὀφεί-
λει ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, ἂν καὶ ὅποτε γί-
νει, κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ἁρμο-
δίου ἐν Κωνσταντινουπόλει Γραμ-
ματείας νὰ ἀναγνωρίσει τὴ Β΄ Βατι-
κανὴ ὡς τὴν Η΄ Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δο τῶν Ὀρθοδόξων! Καὶ τοῦτο συν -
ιστᾶ πλέον ἀδήριτο ἀνάγκη, προ-
κειμένου ὁρισμένοι μεγαλοσχήμο-
νες Ὀρθόδοξοι νὰ ἀποκτήσουν μία
στοιχειώδη συνέπεια καὶ ἐκκλησιο-
λογικὴ θεμελίωση, τὴν ὁποία δὲν
μποροῦν νὰ ἔχουν στὶς - ξεπερα-
σμένες ἐκ τῶν πραγμάτων - ἑπτὰ
Οἰκουμενικὲς Συνόδους!

Ἐπειδή, ὅπως εἴπαμε, τὸ «ἐν
τοῖς Πατριαρχείοις» ἔργο “Θρονικὴ
ἑορτὴ μὲ τὸν Ἁγιώτατο” ἔχει ξανα-
παιχτεῖ μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς σκηνο-
θεσία, ἀνατρέχω καὶ ἐγὼ στὸ
ἀρχεῖο μου μὲ ἀφορμὴ τὰ ὅσα συν -
έβησαν στὸν ἴδιο τόπο τὸ 2006.
Ἔγραψα τότε:

«Ἡ ἀνωτέρω πρακτικὴ [ἀναφέ-
ρομαι στὶς συμπροσευχὲς] δὲν
ἀκολουθεῖται μόνο στὰ πλαίσια τοῦ
ΠΣΕ. Γενικότερα «μία περίεργος
περιφρόνησις τῆς Θεολογίας (καὶ
δὴ τῆς Ἐκκλησιολογίας)»1 καὶ ἡ
ἀνάπτυξη μίας οἰκουμενιστικῆς
«ἐκκλησιολογίας»2, μὲ τὴν ὁποία
γίνεται προσπάθεια «θεολογικῆς»
αἰτιολογήσεως τῆς ἀντικανονικῆς
αὐτῆς συμπεριφορᾶς, σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὴν πρόταξη στὴν ἐκ -
κλησιαστικὴ ζωή μεθόδων καὶ πρα-
κτικῶν ἀπὸ τὸ χῶρο τῶν δημοσίων
σχέσεων ἔχει ὁδηγήσει σὲ πρακτι-
κές, οἱ ὁποῖες βαθιὰ πίκρα ἀφήνουν
στὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηριστικὰ
ἐπ’ αὐτοῦ εἶναι τὰ ὅσα ἔγιναν στὴν
τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν
Κωνσταντινούπολη, κατὰ τὴν Θρο-
νικὴ Ἑορτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου τὴν 30.11.2006. Δὲν
ἀναφέρομαι στὶς ἐκτός τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου συ-
ναντήσεις καὶ ἐκδηλώσεις (συνομι-
λίες, κοινὸ ἀνακοινωθέν, χαιρε-
τισμὸς ἀπὸ τὸν ἐξώστη κοκ), ἀλλὰ
στὰ ὅσα πραγματοποιήθηκαν ἐντὸς
τοῦ Ναοῦ, ποὺ ξεπερνοῦν τὰ ὅρια
ἁπλῆς συμπροσευχῆς μὲ ἑτερόδο-
ξο:

Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Ποντίφικα μὲ τὸ
«εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
Ὀνόματι Κυρίου».

Μπορεῖ, ἀλήθεια, ἕνας αἱρετικὸς
ἡγέτης νὰ προσφωνεῖται μὲ προσ-
λαλιά, ποὺ ἔχει συνδεθεῖ ἀποκλει-
στικὰ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου; 

Ἡ προσφώνησις
ὡς κανονικοῦ Πάπα

καὶ Ἐπισκόπου Ρώμης 
καὶ ἡ ὑπὲρ αὐτοῦ δέησις3

Ἀσφαλῶς στὴ συνάντηση ὁ ἡγέ-
της τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας θὰ προσφωνηθεῖ ὡς «Πάπας
καὶ Ἐπίσκοπος Ρώμης», ἰδιότητες
τὶς ὁποῖες, κατὰ θεολογικὴ ἀκρί-
βεια, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει, ἀφοῦ
εἶναι αἱρετικός.4 Ἔτσι, καὶ οἱ δύο
τίτλοι «Πάπας Ρώμης» καὶ «Ἐπί-
σκοπος Ρώμης» χρησιμοποιοῦνται
ὡς termini technici ἢ ἔστω ὡς προσ-
λαλιὰ φιλοφροσύνης-ἁβροφροσύ-
νης πρὸς τὸν φιλοξενούμενο καὶ
κοινωνικὸς τρόπος ἐκφράσεως,
χωρὶς θεολογικὴ καὶ ἐκκλησιολο-
γικὴ σημασία. Μὲ τὴν ἴδια ἔννοια
χαρακτηρίζονται καὶ οἱ ἑτερόδοξες
κοινότητες ὡς «Ἐκκλησίες». Ὄχι
κατὰ ἐκκλησιολογικὴ ἀκρίβεια, διό-
τι μία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ Κα-
θολικὴ Ἐκκλησία.5 Ὑπάρχει στὴν
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας πα-
ράλληλα μὲ τὴν ἀκρίβεια καὶ ἡ
εὐγένεια καὶ ἡ οἰκονομία: ἔτσι ὁ
Ἅγ. Κύριλλος ἐνῶ καταδικάζει μὲ
πολὺ αὐστηρὲς ἐκφράσεις τὸ Νε-
στόριο γιὰ τὶς πλάνες του τὸν ἀπο-
καλεῖ «τίμιον», «τιμιώτατο», «εὐλα-
βέστατον ἐπίσκοπον», καὶ τὸν προσ -
φωνεῖ μὲ τὴ φράση «ἡ σὴ εὐλά-
βεια»6.

Εἶναι ὅμως ἐντελῶς διάφορο ἡ
ἐν ὥρᾳ Ἀκολουθίας ἐντός τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ Ναοῦ ψαλμωδία ὕμνων
καὶ μνημόνευση ἑνὸς αἱρετικοῦ ὡς
κανονικοῦ Πάπα καὶ Ἐπισκόπου
Ρώμης παράλληλα μὲ τὸν Πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως! Τὰ ἀνω-
τέρω μπορεῖ νὰ χαρακτηριστοῦν
ὡς ἁβροφροσύνη ἢ ἔχουμε ἔμμε-
ση ἀναγνώριση τῆς αἱρέσεως ὡς
ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ
ἡγέτου της ὡς κανονικοῦ Ἀρχιερέ-
ως; Ὅμως μία τέτοια ἀντίληψη δὲν
εἶναι ξένη στὴν παράδοση τῶν Πα-
τέρων καὶ δὲν ἀνατρέπει συνολικὰ
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία;
Ἀπὸ τὴν ἁπλῆν συμπροσευχὴν

εἰς τὸ συλλείτουργον
Δυστυχῶς ὅμως ἡ συμπροσευχὴ

στὴν Κωνσταντινούπολη δὲν πε-
ριορίστηκε σὲ μία ἁπλὴ δέηση,
ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε καὶ σὲ ἀτελῆ συλ-
λειτουργία. Κατὰ τὴν ἐπίσημη Πα-
τριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Θ. Λειτουρ-
γία τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου7, πα-
ραχωρήθηκε στὸν Πάπα ἡ ἐκφώνη-
ση τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς,8 τὸν
θυμιάτισαν ὡς κανονικὸ Ἐπίσκο-
πο,9 καὶ κυρίως δέχθηκε ἀπὸ τὸν
Πατριάρχη καὶ ἀνταπέδωσε τὸ λει-
τουργικὸ ἀσπασμὸ10 πρὸ τῆς Ἁγίας
Ἀναφορᾶς, πράξεις ποὺ μόνο σὲ
συλλειτουργοῦντες Ἱερεῖς καὶ
Ἀρχιερεῖς ἐπιτρέπονται! Μόνο στὸ
Ἱ. Βῆμα δὲν εἰσῆλθε – ἀκόμα! Τοῦ
προσφέρθηκε μάλιστα καὶ ὁ ἄμβω-
νας καὶ ἔδραξε τὴν εὐκαιρία νὰ
διακηρύξει τὸ παπικὸ πρωτεῖο μέσα
στὸν Πατριαρχικὸ Ναό! 

Ἂς μᾶς ἐπιτραπῆ ὅμως 
νὰ ἐκφράσωμεν

κάποια ἐρωτήματα:
Ὅταν ἱερουργοῦντος τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἕνας
κληρικὸς (Ἱερέας, Ἐπίσκοπος, ἢ
ἀκόμα καὶ προκαθήμενος Αὐτοκε-
φάλου Ἐκκλησίας) δὲν λειτουργεῖ,
ἀλλὰ συμπροσεύχεται στὸ ἱ. Βῆμα,
ὁ ἱερουργῶν Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης θὰ ἀνταλλάξει τὸ λει-
τουργικὸ ἀσπασμὸ μὲ αὐτόν;
Ἀσφαλῶς ὄχι σύμφωνα μὲ τὶς λει-
τουργικὲς διατάξεις, διότι λειτουρ-
γικὸς ἀσπασμὸς νοεῖται μόνο με-
ταξὺ τῶν συλλειτουργῶν! Πῶς τό-
τε δίδεται ἀσπασμὸς μὲ τὸν Πάπα;
εἶναι συλλειτουργῶν τῷ Πατριάρχῃ
ὁ Πάπας; 

• Ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμο-
ποιοῦμε τὸ λειτουργικὸ ἀσπασμὸ –
τὴν ὕψιστη στιγμὴ τῆς φανερώσε-
ως τῆς ἑνότητος ἐν τῇ ἀληθείᾳ καὶ
τῇ ἀγάπῃ – διαφορετικὰ ἀπὸ ὅτι
ἔχει καθορίσει ἡ λειτουργική μας
παράδοση11 (π.χ. νὰ τὸν ὑποβιβά-
ζουμε σὲ πράξη κοινωνικῆς ἁβρο-
φροσύνης καὶ ἀναστροφῆς, στὴ
σφαῖρα τοῦ συναισθήματος ἢ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς); 

• Ὁ λειτουργικὸς ἀσπασμὸς εἶναι
αὐτόνομη πράξη ἢ τὸ προαπαιτού-
μενο ὥστε «ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογή-
σωμεν» τὸ Τριαδικὸ Δόγμα, τὴ Θε-
ολογία ὅπως διατυπώθηκε στὸ
Σύμβολο τῆς Πίστεως; Ὅταν δὲν
ὑπάρχει ἡ ὁμολογία κοινῆς πίστεως
- ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει κοινὴ Θεολογία
- τί ἐξυπηρετεῖ ὁ λειτουργικὸς
ἀσπασμὸς Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως
καὶ αἱρετικοῦ Ἡγέτου;

• Ἀπὸ πότε ἕνας αἱρετικὸς μπο-
ρεῖ νὰ προσεύχεται ἐν τῇ Λατρείᾳ
ὡς κανονικὸς Ὀρθόδοξος Χριστια-
νός;

• Εἶναι δυνατὸν ἕνας αἱρετικὸς
καὶ μάλιστα ἡγέτης αἱρέσεως νὰ
ἐκπροσωπεῖ τὸν ὀρθόδοξο λαὸ ἐν
τῇ Θ. Λατρείᾳ ἀπαγγέλλοντας ὡς
Προεστὼς τὴν Κυριακὴ Προσευχὴ
ἐξ ὀνόματος τοῦ πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας μας;

• Γιὰ νὰ ἀπαγγείλουμε τὴν Κυ-
ριακὴ προσευχὴ δὲν πρέπει νὰ
ὑπάρχει ἡ «ἑνότητα τῆς πίστεως»;
Ὑπάρχει τέτοια ἑνότητα μὲ τὸν Πά-
πα;

• Τὸ «Πάτερ ἡμῶν» εἶναι ἡ κύρια
προσευχὴ προετοιμασίας τοῦ λαοῦ
γιὰ «τὸν ἐπιούσιον ἄρτον» τῆς Θ.
Εὐχαριστίας12. Μπορεῖ νὰ προσεύ-
χεται μέσα στὴ Θ. Λειτουργία, ποὺ
τελοῦν Ὀρθόδοξοι «δὸς ἡμῖν σή-
μερον» τοῦτον τὸν «Ἄρτον» κά-
ποιος (ὁ Πάπας), στὸν ὁποῖο ἀπαγο-
ρεύεται ρητὰ ἡ μετάδοση τῆς Θ.
Εὐχαριστίας; Τί νόημα ἔχει μία τέ-
τοια προσευχή;

• Ἀφοῦ ὁ Πάπας δὲν παρίστατο
ἁπλῶς, ἀλλὰ συμμετεῖχε ἐνεργῶς
στὴ Θ. Λειτουργία, γιατί τελικὰ δὲν
κοινώνησε; ἴσως κάποιος ἀπαντή-
σει ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὴν τά-
ξη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ εἶναι
ἑτερόδοξος! Γιατί, τὰ ἄλλα ποὺ
ἔκανε ἐπιτρέπονταν; Ποιὰ κανο-
νικὴ διάταξη, ποιὸς Ἅγιος τῆς
Ἐκκλησίας μας ἐπιτρέπει σὲ αἱρε-
τικὸ ἐν ὥρᾳ Θ. Λειτουργίας νὰ λέει
τὸ «Πάτερ ἡμῶν», νὰ θυμιατίζεται
ὡς λειτουργῶν, νὰ ἀνταλλάσσει
λειτουργικὸ ἀσπασμὸ καὶ τοῦ ἀπα-
γορεύει νὰ κοινωνεῖ; 

Ἡ ἀντίφασις 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ

• Πῶς συμβιβάζονται τὰ ἀνωτέρω
μὲ τὴ σαφῆ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου ὅτι «δὲν εἶναι ἀπο-
δεκτὴ ἡ κοινωνία στὰ μυστήρια,
πρὶν τὴν ἐπιτυχία πλήρους ἑνότη-
τος στὴν πίστη… Ὁ βηματισμὸς
πρὸς τὴν ἑνότητα μέσῳ τῆς μυ-
στηριακῆς κοινωνίας εἶναι ἕνα
βῆμα πρὸς τὰ πίσω... Ἡ μυστηριακὴ
κοινωνία χωρὶς τὴν ἑνότητα τῆς πί-
στεως ὁμοιάζει μὲ τραπεζογραμ-
μάτια χωρὶς ἀντίκρυσμα σὲ χρυ-
σό»13; Ἢ μήπως ὡς «κοινωνία στὰ
μυστήρια» νοεῖται μόνο ἡ στιγμὴ
τῆς Θ. Μεταλήψεως καὶ ὄχι ὁλό-
κληρη ἡ Θ. Λειτουργία τῶν πι -
στῶν14; Εἶναι ἐπιτρεπτὴ θεολογικὰ
τέτοια κατάτμηση τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας;

• Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν παραχώρη-
ση τοῦ ἄμβωνος στὸν ἀρχηγὸ τῆς
αἱρέσεως, γιὰ νὰ κηρύξει στὸ ἐκ -
κλησίασμα; Μποροῦμε ὡς Ὀρ θό-
δοξοι νὰ μείνουμε ἀδιάφοροι, νὰ
μὴ ἀνησυχοῦμε ἢ νὰ μὴ ὀργιζόμα-
στε, ὅταν μέσα στὸν Πάνσεπτο Πα-
τριαρχικὸ Ναὸ κηρύσσει ὁ Πάπας
γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τὸ παπικὸ πρω-
τεῖο; Ἀπὸ τὸ βῆμα τῶν Ἁγίων Ἀλε-
ξάνδρου, Γρηγορίου, Χρυσοστό-
μου, Φωτίου, Φιλοθέου νὰ διακη-
ρύσσεται ἡ πλάνη! Δὲν εἶναι βεβή-
λωση αὐτό;

• Τελικά, δὲν ἐπιβάλλεται νὰ
ἐρωτηθεῖ μὲ ὅλο τὸ σεβασμό μας ὁ
Προεστὼς ἐκείνης τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας σὲ ποιὰ ἐκκλησιαστικὴ διάτα-
ξη θεμελιώνεται ἡ πρακτικὴ νὰ πα-
ραχωρεῖται σὲ ἕνα αἱρετικὸ - κατὰ
τὴν ὁμόφωνη γνώμη Ἁγίων καὶ Συν -
όδων - ἡ δυνατότητα τῆς ἐνεργοῦς
συμμετοχῆς στὴν Ὀρθόδοξη Θ.
Λειτουργία, ὅταν ὅλη ἡ Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅλοι οἱ Πατέ-
ρες, ὅλες οἱ τοπικὲς καὶ Οἰκουμε-
νικὲς Σύνοδοι – χωρὶς καμία ἐξαί-

ρεση – εἶναι ἀπολύτως κατηγορη-
ματικοὶ καὶ τὸ ἀπαγορεύουν ρητὰ
ἐπισείοντας μάλιστα αὐ στηρὲς κα-
νονικὲς ποινές;

Κατηγορηματικῶς ὄχι
Μήπως τὰ ἀνωτέρω μποροῦν νὰ

γίνουν ἀνεκτὰ καὶ νὰ δικαιολογη-
θοῦν ὡς «ἐπιδεικνυομένη εὐγενὴς
συμπεριφορὰ ἢ τυπικὲς τινὲς ἐκδη-
λώσεις ἐν ὥρᾳ λατρείας»15;

Μήπως ὅμως μπορεῖ νὰ δικαιολο-
γηθοῦν ὡς κατ’ οἰκονομία γενόμενα;
Μήπως κατ’ οἰκονομία ἐπιτρέπεται
τὸ ἀτελές, ἔστω, συλλείτουργο Πά-
πα – Πατριάρχη; Ἡ ἀπάντηση εἶναι
κατηγορηματικὰ ΟΧΙ! Ποτέ, πουθενὰ
καὶ κανένας Ἅγιος δὲν ἐπιτρέπει σὲ
κατεγνωσμένο αἱρετικὸ καὶ μάλιστα
ἡγέτη τῆς αἱρέσεως16 – ἐμμένοντα
ἐν τῇ αἱρέσει – νὰ συμμετέχει
ἐνεργὰ στὴ Θ. Λειτουργία!

Ἐπιπλέον δέ, ποιὰ ἀδήριτος ἀνάγ-
κη ἐπέβαλε τὸ «συλλείτουργο» μὲ
τὸν Ποντίφικα; Ποίου «μείζονος ἕνε-
κα κατορθώματος»17, τὸ ὁποῖο δὲν
θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ
ἄλλο τρόπο περιφρονήθηκε ἡ τάξη
τῆς Ἐκκλησίας; Ποιὰ ἐπὶ τέλους
ὠφέλεια θὰ μποροῦσε νὰ προέλθει
γιὰ τὴν Ἐκκλησία ποὺ θὰ δικαιολο-
γοῦσε τὴν συμπροσευχὴ μὲ τὸν Πά-
πα; Καμία λοιπὸν προϋπόθεση ἐφαρ-
μογῆς τῆς οἰκονομίας δὲν ὑφίστα-
ται, ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὴν ἐνεργὸ
συμμετοχὴ τοῦ Ποντίφικα στὴν
Ὀρθόδοξη Λατρεία!

Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
εἶναι σαφὴς ἀναφερόμενος στὴν
«εὐχαριστηριακὴ κοινωνία» μὲ ἑτε-
ροδόξους: «Τὸ ὅλον θέμα εἶναι κατ’
οὐσίαν ἐκκλησιολογικόν, θὰ ἦτο δὲ
σκόπιμον καὶ ἐπωφελὲς διά τὸν
οἰκουμενικὸν διάλογον νὰ τονισθεῖ
ἀπεριφράστως… ὅτι ἡ ὑπό τινων ἐπι-
διωκομένη εὐχαριστηριακὴ κοινωνία
μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ μή, ὑφιστα-
μένου εἰσέτι τοῦ σχίσματος, δὲν
εἶναι δυνατὸν οὐδὲ κατ’ οἰκονομίαν
νὰ γίνη δεκτὴ ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας».18 Καὶ ἀσφαλῶς ἡ
«εὐχαριστηριακὴ κοινωνία» δὲν
ἄρχεται ἀπὸ τὸ «μετὰ φόβου Θεοῦ,
πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε» καὶ
περατοῦται στὸ «σῶσον ὁ Θεὸς τὸν
λαόν σου»…

Συνεπῶς δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ
ἐφαρμόσουμε καὶ στὴν περίπτωση
τῆς συμπροσευχῆς Πατριάρχη-Πάπα
τὰ λόγια τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου Στουδί-
του «οὐκέτι, σύγγνωθι, οἰκονομίας
τρόπος, ἀλλὰ παρανομίας καὶ παρα-
βάσεως τῶν θείων κανόνων ὄφλη-
μα»,19 ἢ προσαρμόζοντας στὰ σημε-
ρινὰ δεδομένα νὰ ἐπαναλάβουμε
μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχούς:
«Ἀλλ ̓ὡς οἰκονομίαν τοῦτο ποιήσω-
μεν; Καὶ πῶς δεχθήσεται οἰκονομία
τὰ θεῖα βεβηλοῦσα…; Καὶ τί ἂν εἴη ἐκ
ταύτης τῆς οἰκονομίας ζημειωδέ-
στερον; Αὕτη κοινωνία αὐτῶν ἐστι
πρόδηλος καὶ ἑνὶ τοῦ παντὸς ἀγαθοῦ
ἔκπτωσις καὶ ἀνατροπή. Ὁ γὰρ αἱρε-
τικὸν δεχόμενος, τοῖς αὐτοῦ ὑπόκει-
ται ἐγκλήμασιν. Καὶ ὁ ἀκοινωνήτοις
κοινωνῶν, ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς
συγχέων τὸν κανόνα τῆς Ἐκκλη-
σίας».20

Τὴν ἀνωτέρω ἀνησυχία δὲν προ-
καλοῦν κάποιοι «πείσμονες ψευδα-
δελφοί, συγκροτοῦντες ὁμάδας φα-
νατικῶν ὑποστηρικτῶν τῶν δῆθεν
“θεσμίων”, δέσμιοι ἐν πολλοῖς μιᾶς
θρησκευτικῆς ἀπιστίας, ἑνὸς νεομα-
νιχαϊστικοῦ φονταμενταλισμοῦ, μιᾶς
προβολικῆς μεταφυσικῆς ἐνοχῆς,
ἑνὸς ἔργου εὐκόλου διά νὰ ζοῦν δί-
κην σεκτῶν οἱ μεταπρᾶται τῆς “κα-
θαρᾶς θρησκείας»21. (Τί θλιβερὸ νὰ
ἐκστομίζονται τέτοιοι χαρακτηρι-
σμοὶ ἀπὸ Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη ἐνώ-
πιον τοῦ Πατριάρχου, τῶν ἀντιπρο-
σωπιῶν τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἑτεροδόξων
στὴ Θρονικὴ Ἑορτὴ τοῦ Πατριαρχεί-
ου συλλήβδην ἐναντίον ὅλων ὅσων
πιστῶν διατηροῦν κάποιες – μικρὲς
ἢ μεγάλες – ἐπιφυλάξεις γιὰ τοὺς
διαλόγους!). Ἀντιθέτως, θιασῶτες
τῶν διαχριστιανικῶν διαλόγων καὶ
τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως ἀνησυ-
χοῦν καὶ καταγγέλλουν τὶς πρα-
κτικὲς αὐτὲς ὡς στερούμενες ὁποι-
ασδήποτε θεολογικῆς θεμελιώσεως
ποὺ ἐν τέλει ὑπονομεύουν τὸν ἴδιο
τὸ Θεολογικὸ Διάλογο. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Αὐστραλίας Στυλιανὸς (Χαρ-
κιανάκης), Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου – ἐπὶ εἰκοσαετία
συμπρόεδρος στὸν Ἐπίσημο Θεολο-
γικὸ Διάλογο μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθο-
λικοὺς – ἀναφέρεται σὲ ὁμιλία του
τὴν 10.5.1985 σὲ «λάθη τραγικά»,
ποὺ ἔχουν γίνει σχετικά : «Πρωτί-
στως ἐπεκράτησε μία ὑπερβάλλου-
σα φιλία πρὸς τὴν Ρώμη, ἡ ὁποία ἐξε-
δηλώθη κατὰ τρόπους ἀνευθύνους
καὶ μὴ ἐλεγχομένους ἀπολύτως θε-
ολογικῶς… Πολλοὶ ἀτυχῶς ἱεράρ-
χες… σπεύδουν νὰ ἀσπασθοῦν ἀλ -
λήλους στὴν ἱερώτερη στιγμὴ τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, ὅταν λέμε «ἀγα-
πήσωμεν ἀλλήλους…». Αὐτὴ εἶναι ἡ
στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἐκφράζουμε
τὴν ὑψίστη καὶ βαθυτάτη ἑνότητα
μόνον τῶν συλλειτουργούντων. Οἱ
λειτουργοὶ δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα
νὰ ἀσπασθοῦν μήτε τοὺς ὁμοδό-
ξους ἱεράρχες καὶ λοιποὺς κληρι-
κούς, ποὺ βρίσκονται στὸ ἱερὸ Βῆμα.
Καὶ ὅμως ὑπάρχουν ὀρθόδοξοι
ἱεράρχες –δὲν χρειάζεται νὰ πῶ ὀνό-
ματα– οἱ ὁποῖοι καλοπροαίρετα,
χωρὶς ὅμως νὰ ἔχουν συνείδηση τοῦ
πόσο βαρειὰ θεολογικὴ εὐθύνη φέ-
ρουν τὴν στιγμὴ ἐκείνη, ἀσπάζονται
τοὺς ἑτεροδόξους κληρικούς, ἐνῶ
δὲν ὑπάρχει ἀντίκρυσμα, εἶναι ἀναν-
ταπόδοτο, γιατί δὲν θὰ κοινωνήσουν
ἀπὸ τὸ κοινὸ ποτήριο. Γιατί, λοιπόν,
τοὺς ἀσπάζονται;… Ἕνα ἄλλο λά-
θος ὄχι ὀλιγώτερο τραγικὸ εἶναι ὅτι,
στὴν προσπάθειά μας νὰ εἴμαστε φι-
λόφρονες πρὸς ἀλλήλους, πολλὲς
φορὲς ὀρθόδοξοι ἱεράρχαι ὀνομά-
ζουν ἀτυχῶς τὸν Πάπα «πρῶτον ἐπί-
σκοπον τῆς Χριστιανοσύνης». Ἄλλο
θεολογικὸ ψεῦδος καὶ αὐτό. Ὁ Πά-
πας… σ’ ἕνα διηρημένο Χριστιανι-
σμό, δὲν εἶναι πρῶτος μεταξὺ ἴσων,
οὔτε κἄν ἴσος μεταξὺ ἴσων! Ὁ Πάπας
θὰ πάει μετὰ τὸν τελευταῖο Ὀρθό-
δοξο Ἐπίσκοπο, ἐφ’ ὅσον εἶναι ὁ ση-
μερινὸς ἐν σχίσματι καὶ ἐν αἱρέσει.
Αὐτὰ εἶναι τόσο αὐτονόητα, ποὺ πε-
ριττεύει νὰ τὰ πεῖ κανείς… «Προκα-

θημένη τῆς ἀγάπης» δὲν μπορεῖ
κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν νὰ
ἀποκληθεῖ ἡ Ρωμαϊκὴ Ἕδρα ὡς ἔχει.
Αὐτὰ ὅταν λέγονται, εἶναι ἀνεύθυνα
λόγια. Καὶ δυστυχῶς δημιουργοῦν
πολὺ θόρυβο, πολλὴ ζημία, χωρὶς νὰ
ἔχουμε ἀπολύτως κανένα κέρδος.
Ἔτσι δίνουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι
σπεύδουμε νὰ κάνουμε μία Intercom-
munio, μία μυστηριακὴ κοινωνία μὲ
τοὺς ἑτεροδόξους… Μὲ τὸ νὰ προσ -
φωνοῦμε τὸν Πάπα ἢ τὴν Ρώμη μὲ
πατερικούς, ὅπως εἶπα, τίτλους, με-
στοὺς γνωστοῦ περιεχομένου, κά-
νουμε μόνο ζημιὰ καὶ ἀντιθέτως δὲν
βοηθοῦμε καθόλου τὸν διάλογο.
Ἁπλούστατα, εἶναι ἕνα ψεῦδος νὰ
κάνουμε τέτοιες προσφωνήσεις, ἕνα
ψεῦδος θεολογικό».22

Τί εἶχεν ἐπισημάνει 
ὁ Καθηγούμενος 
τῆς Ξηροποτάμου

Στὴ συνάφεια αὐτὴ μνημονεύου-
με τὴν ἰδιαίτερα σημαντικὴ προσ -
φώνηση τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ.
Μονῆς Ξηροποτάμου Ἀρχιμανδρί-
του κ. Ἰωσὴφ κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ
Πατριάρχου Βαρθολομαίου στὴν
Ἱερὰ Μονή, τὴν 21-8-2008. Εἶπε με-
ταξὺ ἄλλων ὁ Καθηγούμενος μὲ τὸν
προσήκοντα σεβασμὸ ἀλλὰ καὶ μὲ
ἐξαιρετικὴ σαφήνεια: «Ἐνταῦθα,
Παναγιώτατε, ἐπιτρέψατε εἰς ἡμᾶς
τὰ τέκνα σας, ὡς υἱικὴν παρρησίαν
πρὸς Ὑμᾶς κεκτημένους, νὰ ἀνα-
φερθῶμεν καὶ εἰς δύο θέματα τὰ
ὁποῖα συνέχουν τὰς καρδίας μας καὶ
σκανδαλίζουν τὰς μοναχικὰς συνει-
δήσεις μας, ἀλλὰ καὶ τὰς συνειδή-
σεις πάρα πολλῶν εὐσεβῶν Ὀρθο-
δόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς
πλησιάζουν. Τὸ πρῶτον εἶναι ἡ συν -
εχιζομένη παρὰ τῆς Ὑμετέρας Παν -
αγιότητος δι᾽ ἐπι σή μων λόγων καὶ
συμπροσευχῶν ἐπ ̓ἐκκλησίας καὶ τη-
λοψίας ἀναγνώρισις τῶν ἐκ προσώ-
πων τοῦ ἐντελῶς ἐκκοσμικευμένου
πλέον καὶ μὴ διορθουμένου συγ χρό-
 νου Παπισμοῦ... Παναγιώτατε, ὁμοῦ
μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου πα-
ρακαλοῦμεν Ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ταπεινοὶ
καὶ ἀνάξιοι· «Μηδὲν νόθον δόγμα
τῷ τῆς ἀγάπης προσχήματι παραδέ-
χεσθε»23. Ὡς προσφάτως, ἀλλὰ καὶ
παλαιότερον, τὸ Ἅγιον Ὄρος σᾶς
ὡμο λόγησε καὶ διεβεβαίωσε, καὶ
ἡμεῖς οἱ ἐλάχιστοι Ξηροποταμηνοὶ
μοναχοὶ ὁμοῦ μετὰ τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ τοῦ συμμεριζομένου τὰς ἀνη-
συχίας μας «μένομεν πιστοὶ εἰς τὴν
Πίστιν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ
τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἐξ ἀγάπης καὶ
πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι
οὐσιαστικῶς βοηθοῦνται, ὅταν οἱ
Ὀρθόδοξοι διά συνεποῦς Ὀρθοδό-
ξου στάσεως τοὺς ὑποδεικνύουν τὸ
μέγεθος τῆς πνευματικῆς ἀσθενεί-
ας των καὶ τὸν τρόπον τῆς θεραπεί-
ας των»24. Παρακαλοῦμεν δὲ ἐμπό-
νως καὶ εὐλαβῶς ὅπως εἰς τὸ ἑξῆς
«ὁ θεολογικὸς διάλογος οὐδόλως
συνοδεύηται ἀπὸ συμ προσευχάς,
συμμετοχὰς εἰς τὰς λειτουργικὰς
καὶ λατρευτικὰς συνάξεις ἑκα τέρων
καὶ λοιπὰς ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι ἐνδέ-
χεται νὰ δώσουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι
ἡ ἡμετέρα Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
δέχεται τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς ὡς
πλήρη Ἐκκλη σίαν καὶ τὸν Πάπαν ὡς
κανονικὸν Ἐπίσκοπον Ρώμης.
Τοιαῦται ἐνέργειαι παραπλα νοῦν καὶ
τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωμα καὶ τοὺς
Ρωμαιοκαθολικούς, δίδοντες εἰς
αὐτοὺς τὴν ἐσφαλμένην ἐντύπωσιν
περὶ τοῦ τί φρονεῖ περὶ αὐτῶν ἡ
Ὀρθοδοξία...»25. Ἐπειδὴ δὲ δὲν δυ-
νάμεθα παρὰ νὰ πιστεύωμεν ὅτι
ἔχομεν «τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστε-
ως» μετὰ τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης
Παναγιότητος, «κατὰ τὸ γεγραμμέ -
νον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα», οὕτω
«καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λα-
λοῦμεν»… Ἐν τῇ Ὑμετέρᾳ πατρικῇ
ἀγάπῃ συγχωρήσατε εἰς ἡμᾶς τὴν
ὁμολογιακὴν ταύτην παρέκβασιν καὶ
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πρόσωπα τῆς τα-
πεινῆς ἡμῶν ἀδελφό τητος, τὰ ὁποῖα
ἀτενίζουν εἰς Ὑμᾶς μετὰ πολλοῦ σε-
βασμοῦ»26. Στὴν ἀνταπάντησή του ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὄχι μόνο
δὲν θεώρησε ὑπερβολικὲς τὶς ἀνη-
συχίες καὶ προερχόμενες ἀπὸ κακό-
βουλη διάθεση, ἀλλὰ ἐπαίνεσε τὸν
Καθηγούμενο γιὰ τοὺς λόγους του
καὶ τὴν ἀνησυχία του καὶ τὸν «καθη-
σύχασε»: «ἐπαινοῦμεν τὴν εὐαισθη-
σίαν σας, ἐπαινοῦμεν πατρικῶς τὴν
φιλαλήθειαν καὶ τὴν εἰλικρίνειάν
σας καὶ σᾶς καθησυχάζομεν ἐπανα-
λαμβάνοντες ἐπιγραμματικῶς ὅτι
ἔχουσιν γνῶσιν οἱ φύλακες».27

Ἀσφαλῶς θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ
μὴ χρειάζονταν τέτοιου εἴδους «πα-
τριαρχικὲς» διαβεβαιώσεις γιὰ νὰ
μᾶς «καθησυχάζουν». Ποιὸς εὐθύ-
νεται, ποὺ ἕνα τμῆμα τοῦ Ὀρθοδό-
ξου λαοῦ ἀνησυχεῖ γιὰ τοὺς «φύλα-
κες», διατηρεῖ σοβαρότατες ἐπιφυ-
λάξεις γιὰ κάποιες ἐνέργειές τους;
Εἶναι ἄμοιροι εὐθυνῶν οἱ «φύλα-
κες» γιὰ τὴν κατάσταση αὐτή;»

(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἀ. Γκοτσό-
πουλος, Ἡ συμπροσευχὴ μὲ αἱρετι-
κούς, ἐκδ. Θεοδρομία, Θεσσαλονί-
κη 20092, σ. 112-124).
ΥΓ: Ἴσως θεωρήσουν κάποιοι ὅτι ναὶ
μὲν ἔχω δίκιο ἀλλὰ ὁ λόγος μου εἶναι
ἰδιαίτερα “σκληρός” καὶ “ἀσεβής”.
Ὅμως θὰ τοὺς παρακαλοῦσα μαζὶ μὲ
τὴν ἐπισήμανση γιὰ τὴ “σκληρότητα”
καὶ τὸ “ἀσεβές” τοῦ λόγου μου νὰ μοῦ
παρουσιάσουν καὶ τὴ δική τους
εὐπρεπῆ καὶ πλήρη σεβασμοῦ διαμαρ-
τυρία γιὰ ὅσα ἐκκλησιολογικῶς καὶ
κανονικῶς ἀπαράδεκτα συνέβησαν
καὶ πάλι στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ
διήμερο 29-30 Νοεμβρίου 2014. 
Σημειώσεις:

1.Στυλιανοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Αὐστρα-
λίας, «Περὶ τὴν κακοδαιμονίαν τοῦ ἐπισή-
μου Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων
καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν», Ἐπιστημονικὴ
Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Νέα σειρά, 13 (2003), σ. 34. βλ. καὶ Γ. Δ. Με-
ταλληνοῦ, «Αἱρέσεις, Οἰκουμενισμός: Οἱ
διάλογοι χωρὶς προσωπεῖον», στὴ διαδι-
κτυακὴ τοποθεσία: http://www.oodegr.com/
oode/oikoymen/proswp1.htm 2.Λόγου χάριν
ἡ θεωρία τῶν κλάδων (Churchbranch Theo-
ry), τῆς vestigia Ecclesia τοῦ Τετραπλεύρου
τοῦ Lambeth, τῆς ἀρχῆς τῆς περιεκτικότη-
τος (comprehensiveness), περὶ τῶν αὐλῶν
τοῦ Κυρίου, «περὶ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς
χαρᾶς τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου», «τῶν δύο

πνευμόνων» βλ. ἐν Φούγιας, Οἰκονομία,
σ.σ. 27-28, 88-89, 91-92 καὶ Καθηγητῶν,
Ὑπόμνημα, σ. 8, Σημάτη, Πατερικὴ στά-
ση, σ. 253. 3. στὴ διαδικτυακὴ τοποθεσία :
http://papalvisit.ecupatriarchate.org/media/po-
pe_arrival _2006.php?f=windows&p=2 4. Ἡ
θεολογικὴ ἀκρίβεια ἔχει ἐκφραστεῖ μὲ σα-
φήνεια στὴν ὑπὸ τὸν Ἀλέξιο Στουδίτη Σύν -
οδο τοῦ 1030: «Ἀπὸ γὲ τοῦ νῦν καὶ ἐν ἁγίῳ
πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας διατατ-
τόμεθα Πνεύματι, ὥστε τοὺς λαχόντας
Ἐκκλησιῶν προεστάναι θεοφιλεστάτους
Ἀρχιερεῖς ἀγρύπνως τὰς ἐπιβαλούσας
αὐτοῖς ἐνορίας περισκοπεῖν καὶ πάσῃ δυ-
νάμει τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν αἱρέσεων ὡς λύ-
κους θρασεῖς ἀποκρούεσθαι, οὗς τῇ κακο-
δοξίᾳ… τῶν λοιπῶν αἱρεσιαρχῶν ἀνενδό-
τως ἐμμένοντας οὔτε τῷ τοῦ ἐπισκόπου
καλεῖσθαι ὅλως ὀνόματι ἀνεχόμεθα, οὔτε
τινὰ αἱρεσιάρχην πρῶτον τούτοις ἐπιφημί-
ζεσθαι ἢ χειροτονεῖν ἐξεῖναι ἢ ἄλλο τί ἱερα-
τικῶν ἀναξίων διενεργεῖν», στὸ Κοτσώνη,
intercommunio, σ. 201. 5. Σύμφωνα μὲ τὸν
Α  ́Κανόνα τῆς ἐν Καρχηδόνι Συνόδου
«παρὰ δὲ τοῖς αἱρετικοῖς, ὅπου ἐκκλησία
οὐκ ἔστιν… οὐ δύναται ὁ αἱρετικός, ὁ μή-
τε θυσιαστήριον ἔχων, μήτε Ἐκκλησίαν».
Ὁ δομινικανὸς θεολόγος Υ. Congar ἑρμη-
νεύοντας τὴν Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία
ἀναφέρει: «Ἡ χριστιανικὴ ἀρχαιότητα
ἀρνήθηκε πάντοτε νὰ δώσει τὸ ὄνομα τῆς
Ἐκκλησίας στὰ σώματα ποὺ εἶχαν ἀπο-
σπαστεῖ ἀπὸ τὴ μοναδικὴ ὁρατὴ Ἐκκλη-
σία, ἡ ὁποία ἦταν ἡ «καθολικὴ» Ἐκκλη-
σία, δηλαδὴ ἡ ἀληθινὴ καὶ ὀρθόδοξη. Τοὺς
ἦταν ἀδιανόητο ὅτι μποροῦσε νὰ ὑπάρξει
Ἐκκλησία χωρὶς τὶς ἰδιότητες τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὶς ὁποῖες ἀπέδωσε τὸ σύμβολο Νι-
καίας - Κωνσταντινουπόλεως: μία, ἁγία,
καθολικὴ καὶ ἀποστολική. Γι’ αὐτὸ ὀνό-
μαζαν τὶς ἀποκομμένες ἀπὸ τὴν ἑνότητα
κοινότητες μὲ διάφορα ὀνόματα, ἀποκλεί-
οντας τὸ ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτὸς κι
ἂν τὸ χρησιμοποιοῦσαν μὲ τὴν ἐμπειρικὴ
ἔννοια τοῦ τῆς συναθροίσεως...», στὸ Π.
Deseille, Ἡ πορεία μου πρὸς τὴν Ὀρθοδο-
ξία, μτφρ. Σ. Κούτσας, ἐκδ. Ἀκρίτας (Ἀθή-
να 19932), σ. 134. Κατὰ τὸν S.L. Greenslade,
σύμφωνα μὲ τὴν ὁμόφωνη διδασκαλία
τῶν Πατέρων, ποὺ στηρίζεται στὴν Καινὴ
Διαθήκη, ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο «ὄφειλε νὰ
εἶναι μία, ἀλλὰ εἶναι μία καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι παρὰ μία. Ἡ ἑνότητα αὐτὴ ἦταν (γι’
αὐτοὺς) μία ἰδιότητα τῆς ὁρατῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ ἡ ὁρατὴ Ἐκκλησία γινόταν κα-
τανοητὴ ὡς μία καὶ μόνη ὀργανικὴ οἰκο-
δομή, μία κοινωνία. Σύμφωνα μ’ αὐτοὺς
(τοὺς Πατέρες), οἱ διαιρέσεις, οἱ διακοπὲς
κοινωνίας, δὲν καλύπτονταν οὔτε κυριαρ-
χοῦνταν ἀπὸ μία πνευματικὴ καὶ ἀόρατη
ἑνότητα, καὶ διάφορες ὀνομασίες δὲν μπο-
ροῦσαν νὰ σχηματίσουν μία μόνο Ἐκκλη-
σία. Δὲν ὑπῆρχε παρὰ μία ὁρατὴ Ἐκκλη-
σία σὲ μία καὶ μόνο κοινωνία. Τὰ ἀποκομ-
μένα σώματα ἀπὸ αὐτὴ τὴν κοινωνία ἦταν
ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία» στὸ Π. Deseille, Ἡ
πορεία μου πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία, μτφρ. Σ.
Κούτσας, ἔκδ. Ἀκρίτας (Ἀθήνα 19932), σ.σ.
140-141. 6. PG 77, 132D, PG 77, 133C, PG 77,
81B, 96A, 97A, 105C, 104A, 124B, 125D, PG
77, 105C 7. στὴ διαδικτυακὴ τοποθεσία :
http://papalvisit.ecupatriarchate. org/media/divi-
ne_liturgy_2006.php?f=windows&p=2 8.
αὐτόθι, χρονικὴ ἔνδειξη : 1:47:30 9.αὐτόθι,
χρονικὴ ἔνδειξη : 0:36:44 10. αὐτόθι, χρο-
νικὴ ἔνδειξη: 1:24:55 11. Ὁ Ἅγ. Κύριλλος
Ἱεροσολύμων ἀναφέρει σχετικά: «Μὴ
ὑπολάβης τὸ φίλημα ἐκεῖνο σύνηθες εἶναι
τοῖς ἐπ’ ἀγορᾶς γινομένοις ὑπὸ τῶν κοινῶν
φίλων. Οὐκ ἔστιν τοίνυν τοιοῦτον τὸ φίλη-
μα» (PG 33, 1112A). «Ἀνάμεσα στοὺς εὐχα-
ριστιακοὺς συμβολισμούς, τὸ ἰδιαίτερο ση-
μάδι τῆς συμφιλίωσης πρὶν ἀπὸ τὴ μετάλη-
ψη τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ δεῖγμα
σωστῶν ἀδελφικῶν σχέσεων εἶναι ἡ τελε-
τουργία τοῦ ἀσπασμοῦ τῆς εἰρήνης, ἡ
ὁποία ἀνάγεται ὡς τὰ χρόνια τῆς Καινῆς
Διαθήκης. Ὁ ἀσπασμὸς δὲν ἦταν καθόλου
συμβολικὸς ἢ εἰκονικός, ἀλλὰ ἡ ζωντανὴ
ἔκφραση, ἡ ἱερὴ πράξη τῆς ἴδιας τῆς ἀγά-
πης» (Σ. Τσομπανίδου, Λειτουργία μετὰ τὴ
Λειτουργία: Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καὶ Θεολογίας στὴν κοινὴ
Χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ δικαιοσύνη,
εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας
(Θεσσαλονίκη 1996), σ. 180-181). 12. Κυ-
ρίλλου Ἱεροσολύμων, PG 33, 1120B, Γ. Πα-
ρασκευοπούλου, Ἑρμηνευτικὴ ἐπιστασία
ἐπὶ τῆς Θ. Λειτουργίας (Πάτρα 20052), σ.
441, Π. Εὐδοκίμωφ, Ἡ προσευχὴ τῆς
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Ἡ βυζαντινὴ λει-
τουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου, μτφρ. Μ. Παπαζάχου-Δ. Τζέρπος,
ἔκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία, Ἀθήνα 19822,
σ. 187. 13.Bartholomeos, Oikonomia, σ. 48. 14.
«κυρίως ἡ θεία λειτουργία μετὰ τὴν τοῦ
Ἁγ. Εὐαγγελίου ἀνάγνωσιν γίνεται… μετὰ
δὲ τὸ Εὐαγγέλιον ἄρχεται ἡ τελετὴ τῆς λει-
τουργίας τῆς ὑπεραχράντου θυσίας» κατὰ
τὸν Θ. Βαλσαμῶνα (PG 137, 1281D). 15.
Βαρθολομαίου Κωνσταντινουπόλεως,
Ὁμιλία κατὰ τὴν ἐπὶ τῇ ὑποδοχῇ Αὐτοῦ
Δοξολογίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Πρω-
τάτου (21/08/2008), στὴ διαδικτυακὴ τοπο-
θεσία: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php
?lang=gr&id=976&tla=gr καὶ Παρακατα-
θήκη, 61 (2008), σ. 7. 16. «Ἐχθροὶ δὲ τοῦ
Θεοῦ, πρώτως μὲν καὶ κυρίως οἱ ἀκάθαρ-
τοι δαίμονες. Δεύτεροι δὲ μετ’ ἐκείνους, οἱ
τὲ τὴν εἰδωλολατρίαν πρεσβεύοντες καὶ οἱ
τῶν αἱρέσεων ἀρχηγοὶ» (Ἰ. Χρυσοστόμου,
Ἑρμηνεία εἰς τὸν ρλη  ́Ψαλμόν, PG 55, ;
417 ;) 17. Κατὰ τὸν Ἅγ. Κύριλλο Ἀλεξαν-
δρείας, PG 77, 320. 18.Ἐπίσκεψις, 50 (1972),
σ.σ. 7-8 καὶ Bartholomeos, Oikonomia, σ. 48
19.Θεοδώρου Στουδίτου, Θεοκτίστῳ Μα-
γίστρῳ, PG 99, 984, ἀναλυτικότερα βλ. Ἀλι-
βιζάτου, Οἰκονομία, σ. 40. 20. Ἐπιστολὴ
Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν πρὸς Μιχαὴλ Η´
Παλαιολόγον ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἕνωση
τῆς Λυῶνος (1439), στὸ Καθηγητῶν, Ὑπό-
μνημα, σ. 19-20. 21. Θεοκλήτου, Μητρ.
Ἰωαννίνων, Ὁμιλία ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πα-
τριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου ἐπὶ τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ
(30/11/2007), στὴ διαδικτυακὴ τοποθεσία:
www.ec-patr.org/docdisplay.php?
Lang=gr&id=843&tla=gr. 22. Στυλιανοῦ,
Ἀρχιεπ. Αὐστραλίας, «Ὁ μεταξὺ Ὀρθο-
δόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν Θεολογικὸς
Διάλογος, Προβλήματα καὶ προοπτικές»,
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, 29 (1986-1989), σ.σ. 22-24.
23. Ὑπόμνημα εἰς τὴν πρὸς Φιλιππησίους
ἐπιστολήν, Ὁμιλία Β/, ΡG 62,191. 24.Ἱερᾶς
Ἐκτάκτου Διπλῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, «Περὶ
τοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαι-
οκαθολικῶν», 9 (1980), Κοινωνία, 23, 2
(1980), σ.σ. 126-127. 25. Ἱερᾶς Ἐκτάκτου
Διπλῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, «Περὶ τοῦ Διαλό-
γου Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν»,
9 (1980), Κοινωνία, 23, 2 (1980), σ.σ. 126-127.
26.Παρακαταθήκη, 61 (2008), σ. 4. 27.Πα-
ρακαταθήκη, 61 (2008), σ. 7.

Ἐκκλησιολογικῶς καὶ κανονικῶς ἀπαράδεκτα ὅσα συνέβησαν εἰς τὸ Φανάριον...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Τό θέμα μας θά τό πάρουμε ἀπό τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο τῆς προσεχοῦς
Κυριακῆς. Εἶναι ἕνα Εὐαγγέλιο ἁπλό, ἀλλά καί πολύ διδακτικό. Εἶναι ἡ
δεκάτη Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί ἀναφέρεται στήν θερα-
πεία τῆς συγκυπτούσης γυναικός πού ἦταν μέσα στήν συναγωγή, ὅπου
εὑρίσκετο ὁ Κύριός μας καί ἐδίδασκε τούς Ἰουδαίους γιά τό μυστήριο
τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, τῆς Θεότητος. Μέσα στή συναγωγή εὑρέ-
θη, ὅπως συνήθιζε τακτικά καί αὐτή ἡ δυστυχισμένη γυναῖκα, δεκαο-
κτώ χρόνια βασανιζομένη ἀπό πνεῦμα ἀσθενείας, ὅπως ἑρμηνεύει θαυ-
μάσια ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ διδάσκαλος τοῦ Γένους. Δέν ἦτο μιά
συνηθισμένη ἀσθένεια, ἀλλά ἦτο δαίμων στήν προκειμένη περίπτωση,
πνεῦμα ἀσθενείας ἀναφέρει τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, καί ὁ δαίμων εἶχε
δέσει, ὅπως εἶπε καί ὁ Κύριός μας, τήν γυναῖκα αὐτή καί τήν ταλαιπω-
ροῦσε τόσο πολύ, ὥστε νά μή μπορῆ νά σηκώση καθόλου τά μάτια της
πρός τόν Οὐρανό. Ἕνα ἀξιοδάκρυτο θέαμα, τό ὁποῖον ὅμως παρουσιά-
ζουν καί πολλοί ἄνθρωποι δυστυχῶς, οἱ ὁποῖοι εἶναι προσηλωμένοι,
ἔχουν πέσει μέ τά μοῦτρα στίς δουλειές, τίς ἀπασχολήσεις καί ἔρχεται
ἡ ὥρα πού καλεῖται ὁ χριστιανός στήν λατρεία τοῦ Κυρίου μας καί
ἐκεῖνος ἀρχίζει τίς διάφορες προφάσεις, προφάσεις βέβαια ἐν ἁμαρτί-
αις, νά μή διακόψη τήν ἐργασία του, γιά νά μή μεταβῆ στήν ἐκκλησία
καί νά λατρεύση τόν μόνον ἀληθινό Θεό μας καί νά χάση ἔτσι ὅτι πολυ-
τιμότερο ὑπάρχει ἐδῶ σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο.

Ὁ Κύριός μας, ὅπως τό γνωρίζουμε καί θά ἀκούσουμε καί στό Εὐαγ-
γέλιο τῆς Κυριακῆς, τήν ἐλυπήθη καί ἀμέσως χωρίς νά περιμένη ἱκε-
σίες εἶπε «γύναι ἀπολέλυσε τῆς ἀσθενείας σου» καί ἔβαλε καί τό χέρι
του ἐπάνω καί τήν ἔκανε τελείως καλά.

Ὁ ἀρχισυνάγωγος ἄρχισε κινούμενος ἀπό φθόνο βέβαια νά κατη-
γορῆ ἐμμέσως καί μέ δειλία τόν Κύριό μας καί νά λέη «ἕξι ἡμέρες εἶναι
πού θά ἔρχεσθε ἐδῶ καί θά θεραπεύεσθε καί ὄχι τό Σάββατο πού εἶναι
ἡμέρα ἀναπαύσεως». Πλήν ὅμως ἐνῶ ἐφαίνετο σάν τηρητής τοῦ νό-
μου καί ζηλωτής κατά βάθος, ὅπως τόν ἀπεκάλυψε ὁ Κύριος μέ τήν
προσφώνηση, ὑποκριτά, ἦταν αὐτά ὑποκρισία, φθόνος καί δέν εἶχε
ἄλλο σκοπό παρά πῶς νά μειώση αὐτή τήν ἐξαιρετική ἐντύπωση πού
προκάλεσε ὁ Κύριός μας ἀπό τήν θεραπεία τῆς δυστυχισμένης γυναι-
κός.

Ἐμεῖς σήμερα θά μείνουμε ὄχι τόσο στό πάθος, στό φθόνο, στό δη-
λητήριο πού ἔχυσε αὐτός ὁ ἀξιοδάκρυτος ἀρχισυνάγωγος, ἀλλά κυ-
ρίως στό γεγονός ὅτι ὁ Κύριός μας εὑρίσκετο στήν συναγωγή κατά τό
εἰωθός αὐτοῦ, ὅπως ἀναφέρεται καί σέ μιά ἄλλη περικοπή εὐαγγελική,
κατά τήν συνήθειά του αὐτή δηλαδή, καί ἐπίσης ὅτι ἡ δυστυχισμένη
αὐτή γυναῖκα ἔγινε καλά μέσα στήν συναγωγή καί ἐβραβεύθη ἡ ὑπο-
μονή της, ἡ ἐπιμονή της, ἡ πίστη της, ἡ εὐσέβειά της παρά τήν μεγάλη
δοκιμασία της καί τήν ἀσθένειά της, νά μή ἐγκαταλείπη τήν συναγωγή
ἀλλά νά πηγαίνη τακτικά καί ἀνελλιπῶς ἐκεῖ καί νά ἀκούη τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ, διότι ἐκεῖ ἑρμηνεύετο ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ Παλαιά Διαθήκη καί εἶχε
τήν ἀνάλογη ὠφέλεια. 

Σήμερα πού ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς Χάριτος ἡ συναγωγή ἔχει ἀντικα-
τασταθῆ μέ τήν Ἐκκλησία μας μέ τόν ναό τοῦ Κυρίου καί τό Σάββατο
ἔχει ἀντικατασταθῆ μέ τήν Κυριακή ἡμέρα καί εἶναι, ὅπως θαυμάσια λέ-
ει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἑρμηνεύοντας τήν τετάρτη ἐντο-
λή, τήν ὁποίαν βέβαια ἐπικαλέσθη ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀλλά ὅπως εἴπαμε
κατά τρόπο ὑποκριτικό. «μνήσθητι τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου ἁγιάζειν
αὐτήν ἕξι ἡμέρας ἐργάζειν πάντα τά ἔργα σου τήν δέ ἡμέραν τήν ἑβδό-
μην Σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου». Σ᾿ αὐτήν τήν ἐντολή λέει ὁ Ἅγιος Νι-
κόδημος δυστυχῶς σφάλλουν, ἁμαρτάνουν πολλοί χριστιανοί καί σή-
μερα. Ποῖοι εἶναι αὐτοί; Σ᾿ αὐτήν σφάλλουν ὅσοι δέν πηγαίνουν στήν
Ἐκκλησία τήν Κυριακή, στήν ὁποίαν μετέφερε ὁ Κύριος τό παλαιό Σάβ-
βατο καί γιατί αὐτός εἶναι κύριος τοῦ Σαββάτου καί δέν ὑπόκειται σέ
καμμιά ὑποταγή καί γιατί τήν ἡμέρα αὐτή ἔγινε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
μας καί ὅλου τοῦ κόσμου ἡ ἀνακαίνιση. Ἀκόμη σφάλλουν σ᾿ αὐτήν τήν
ἐντολή οἱ χριστιανοί, πού ὄχι μόνο δέν πηγαίνουν τήν Κυριακή στήν
Ἐκκλησία, ἀλλά καί στίς ἄλλες Δεσποτικές, Θεομητορικές καί ἑορτές
τῶν Ἁγίων, γιά νά ἀκροάζωνται τά θεῖα λόγια ἤ πηγαίνουν μέν στήν
Ἐκκλησία ἀλλά ἀπό συνήθεια μόνο, διά νά διατρίψουν, νά περάσουν
τόν καιρό τους, μή προσέχοντες τήν ἀκολουθία· φλυαροῦν καί συνομι-
λοῦν διά τίς κοσμικές ὑποθέσεις ἀκόμα καί μέσα στόν ναό. Σ᾿ αὐτήν
σφάλλουν καί ἁμαρτάνουν ἀκόμη ὅσοι ἀπό ἄμετρη ἐπιθυμία τοῦ πλού-
του δουλεύουν κατά τίς ἑορτές ἤ βάζουν ἄλλους νά δουλεύουν.

Συνήντησα κάποιον ἐνορίτη προχθές καί λέγω πῶς βλέπετε τήν
Ἐκκλησία. Πιστεύω λέγει, βέβαια εἶχα ἀνατροφή καλή, θετική ἀπό τούς
γονεῖς, στήν Ἐκκλησία δέν ἔρχομαι. Γιατί; Ἔ, λέγει εἶναι ἡ δουλειά μου
τέτοια πού τήν Κυριακή κοιτάζω νά ἐκμεταλλευθῶ τόν χρόνο, γιά νά
κάνω τίς ἐργασίες. Νά αὐτή ἡ περίπτωση, ἄς ἐλπίσουμε ὁ Κύριος θά
τόν βοηθήση νά ὑπερνικήση αὐτόν τόν πειρασμό. Σ᾽ αὐτήν σφάλλουν
ὅσοι κάνουν παιχνίδια καί χορούς καί φαγοπότια καί μάχας καί ἄλλα
ὅμοια ἄτοπα σ᾽ αὐτά. Ὅσοι ξέρουν γράμματα καί δέν κάνουν ἀνάγνω-
ση τῶν ἱερῶν βιβλίων κατά τίς ἑορτές, ἀκόμη καί μεῖς οἱ κληρικοί σφάλ-
λουμε, λέει, καί ἁμαρτάνουμε ὅσοι ποιμένες καί προεστῶτες τῶν
Ἐκκλησιῶν δέν διδάσκουν τόν λαό τους αὐτά καί τέλος ὅσοι δέν δί-
δουν ἀπό τά ὑπάρχοντά τους ἐλάχιστο μέρος στήν συναγωμένη ἐν
ταῖς ἑορταῖς ἐλεημοσύνη τῶν πτωχῶν, ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος. 

Ἔτσι λοιπόν θά θέλαμε ἀπόψε στό λίγο βέβαια χρόνο, πού ἔχουμε,
νά ἐξετάσουμε τό σπουδαιότερο ζήτημα τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ, γιά τό
ὁποῖο μεγάλη συζήτηση ἔχει γίνει καί ἀποτελεῖ ἕνα φοβερό, ἕνα μεγά-
λο, ἕνα ἐπώδυνο πρόβλημα γιά τήν Ἐκκλησία μας, διότι εἶναι γνωστό
ὅτι ἐνῶ λέγομε ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ
εἶναι ὀρθόδοξος, ἀπό τήν ἄλλη παρουσιάζεται αὐτό τό τραγικό φαινό-
μενο ἕνα ἐλάχιστο ποσοστό τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ νά ἐκκλησιάζεται.
Πολλοί βέβαια οἱ λόγοι καί αὐτούς θά ἔλεγα ἐμπεριστατωμένα τούς
ἀναπτύσσει ὁ μακαριστός Γέροντας, ὁ ἀείμνηστος π. Χαράλαμπος Βα-
σιλόπουλος καί ἱδρυτής τῆς προσπαθείας μας στό μικρό του βιβλιαρά-
κι «Γιατί δέν ἐκκλησιάζεσαι;» Εἶναι γραμμένο μέ γνώση, μέ πεῖρα, μέ
ἁπλότητα καί συνοψίζει ὅλες αὐτές τίς δυσκολίες ἤ τίς ἐνστάσεις ἤ τά
ἄλλα ἐμπόδια πού φέρνουν πολλοί ἀδελφοί μας, γιά νά μή πηγαίνουν
στήν Ἐκκλησία ἤ ὅταν πηγαίνουν νά μή ἐπωφελοῦνται τοῦ ἐκκλησια-
σμοῦ γιά τούς περισπασμούς, πού σκέπτονται ἀκόμη καί μέσα στήν
Ἐκκλησία τίς βιοτικές μέριμνες ἤ συνομιλοῦν ἤ κάνουν ἄλλες ἀταξίες,
ὥστε νά ἀχρηστεύεται ὁ Ἐκκλησιασμός. 

Ἀπόψε θά θέλαμε μέ ὁδηγό τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων νά
προσεγγίσουμε κάπως τήν ὀρθόδοξο λατρεία μας καί μάλιστα τήν καρ-
διά τῆς ὀρθοδόξου λατρείας, πού εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, ἡ θεία Εὐχα-
ριστία, γιατί πολλοί πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία ἴσως ὅμως νά μή ἔχου-
με συνειδητοποιήσει καί νά μή κατέχωμε καλῶς τί εἶναι ἡ θεία Λει-
τουργία καί εἶναι ἀνάγκη νά γίνη ἕνας ἀναβαπτισμός μέσα στό πνεῦμα
τῶν Ἁγίων Πατέρων μιά νέα κατήχηση ὄχι διαφορετικά ἀπό ὅτι παρε-
λάβομε, ἀλλά συνέχεια τοῦ πνεύματος τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὥστε μέ
μεγαλυτέρα λαχτάρα, μέ μεγαλυτέρα προσοχή νά συμμετέχωμε στήν
θεία Λειτουργία. Ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες μᾶς προετοιμάζουν ἀπό
τόν ἑσπερινό, τό ἀπόδειπνο, τό μεσονυκτικό, τόν ὄρθρο, καί οἱ ὧρες
ἀκόμα, γιά νά συμμετάσχουμε μέ καλυτέρα κατά τό δυνατόν προετοι-
μασία στήν θεία Λειτουργία.

Ἀλλά γεννᾶται τό ἐρώτημα. Τί εἶναι ἡ θεία Λειτουργία; Σ᾿ αὐτό ἔχουν
δώσει ἀπάντηση οἱ θεοφόροι Πατέρες καί μᾶς λένε ὅτι ἡ θεία Λειτουρ-
γία εἶναι συγκεφαλαίωση τῆς ὅλης οἰκονομίας. Μέσα στή θεία Λειτουρ-
γία περιέχεται ὅλη ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅλα τά δόγματα
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅπως τονίζει ὁ Μέγας Βασίλειος πρῶτα «ἡ τοῦ
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν περί τόν ἄνθρωπον οἰκονομία ἀνάκλησίς ἐστι
ἀπό τῆς ἐκπτώσεως καί ἐπάνοδος, εἰς οἰκείωσιν τοῦ Θεοῦ ἀπό τῆς διά
παρακοῆς γενομένης ἀλλοτριώσεως».  Ὥστε ὅταν λέμε οἰκονομία,
θεία οἰκονομία νά μή πηγαίνη τό μυαλό μας ἐνδεχομένως στά χρήμα-
τα, στήν οἰκονομία τοῦ κράτους, πού ἀκοῦμε πολλά στίς ἡμέρες μας,
ἀλλά εἶναι κάτι ἄλλο βαθύτερο, πνευματικώτερο, θεολογικώτερο, εἶναι
ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔκανε ὁ Κύριός μας, ὥστε νά ἐπαναφέρη τόν
ἄνθρωπο ἀπό τῆς ἐκπτώσεως, ἀπό τῆς πτώσεως καί τῆς ἀπομακρύνσε-
ως ἐκ τοῦ παραδείσου, νά τόν ἐπαναφέρη πάλι στήν πρώτη κατάσταση,
ὅπως ἦταν πρό τῆς παρακοῆς. Καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος τονίζει ὅτι
αὐτό τό γεγονός τό ζοῦμε μέσα στήν θεία Λειτουργία καί διά τοῦτο
εὐχαριστοῦμε τόν Κύριό μας «Τά φρικώδη Μυστήρια καί πολλῆς γέ-
μοντα τῆς σωτηρίας τά καθ᾿ ἑκάστην τελούμενα σύναξιν, εὐχαριστία
καλεῖται ὅτι πολλῶν ἐστί εὐεργετημάτων ἀνάμνησις καί τό κεφάλαιον
τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας ἐνδείκνυται». Καί ἐπιγραμματικά ὁ Ἅγιος Θεό-
δωρος ὁ Στουδίτης μᾶς λέγει ὅτι ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ συγκεφα-
λαίωση τῆς ὅλης οἰκονομίας διά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλα
ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔπραξε ὁ Κύριός μας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Γι᾿ αὐτό στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου λέ-
γει ὁ λειτουργός συμπληρώθηκε καί τελείωσε Χριστέ ὁ Θεός μας τό
μυστήριο τῆς οἰκονομίας σου «ἤνυσται καί τετέλεσται» στό πρωτότυ-
πο, τό μυστήριο τῆς οἰκονομίας σου, συμπληρώθηκε καί τελείωσε Χρι-
στέ ὁ Θεός μας τό μυστήριο τῆς οἰκονομίας.

Τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα μέ τήν
παρακοή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ φιλάνθρωπος Δεσπότης, ὅπως τονίζει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «οὐδέν τό τυχόν ἀναβάλλεται, ἀλλ᾿
εὐθέως εἶδε τό γεγονός καί τοῦ ἕλκους τό μέγεθος καί ἐπί τήν ἰατρεί-
αν ἔσπευσε καί οὐδέ πρός βραχύ κατέλιπε ἀπρονόητον τήν οἰκείαν
ἀγαθότητα μιμούμενος». Οὔτε μία στιγμή δέν μᾶς ἄφησε χωρίς τήν
πρόνοιά Του, χωρίς νά μᾶς συμπαρασταθῆ καί νά μᾶς βοηθήση. Εὐθύς
ἀμέσως μέ τήν πτώση μας ἀρχίζει καί τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας καί μέ
ἔργα θαυμαστά καί μέ λόγια προφητικά ὁ Θεός προετοίμασε τόν
ἄνθρωπο, γιά νά κοινωνήση στό πλήρωμα τῆς ζωῆς, στό πλήρωμα τῆς
ἀγάπης. Ἔχουμε πολλές προτυπώσεις στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τήν
θεία αὐτή οἰκονομία. Τήν εἰκόνα τοῦ Μελχισεδέκ, τό ἴδιο συμβαίνει μέ
τήν θυσία τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἐπίσης ἐκεῖνο τό ὅραμα πού εἶδε ὁ
Προφήτης Ἡσαΐας, πού ψάλλουμε «Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβα-
ώθ», ὁ Κύριος κάθεται σέ θρόνο δορυφορούμενος ἀπό τά Σεραφείμ,
τά ὁποῖα ψάλλουν τόν Τρισάγιο Ὕμνο, ἐνῶ προσφέρεται θυσία θυμιά-
ματος. Καί ἄλλες πολλές οἱ προτυπώσεις μάλιστα ἡ ἑορτή τοῦ Ἰουδαϊ-

κοῦ Πάσχα εἶναι τό κατ᾿ ἐξοχήν γεγονός τῆς Παλαιᾶς  Διαθήκης, πού
προεικόνιζε τήν θεία Εὐχαριστία. Ἦτο τό Ἰουδαϊκό Πάσχα, μία ἑορτή,
μία διαρκής ἀνάμνηση σωτηρίας τῶν Ἑβραίων, μία διαρκής εὐχαριστία
πρός τόν Θεόν γιά τίς εὐεργεσίες. Αὐτά πού συνέβησαν ὅταν ἔφυγαν
οἱ Ἑβραῖοι ἀπό τήν Αἴγυπτο ἦταν φρικτά καί φοβερά μυστήρια καί πολύ
τό βάθος ἔχοντα, «εἶδεν ἐν τοῖς τύποις οὕτω φοβερά πολλῷ μᾶλλον ἐν
τῇ ἀληθείᾳ» λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Αὐτά τά ὁποῖα ἔγι-
ναν στήν Παλαιά Διαθήκη ἦταν τύπος βέβαια ἀλλά καί φοβερά γεγονό-
τα. Καί ἄν στούς τύπους ἦσαν φοβερά «πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀληθείᾳ, ἡ
δέ ἀλήθεια αὕτη καί ἡμεῖς ἐσθίομεν
Πάσχα τῷ Χριστῷ». Ἐκεῖ μέν ὁ
ἀμνός στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐδῶ
ἔχομε αὐτόν τόν ἴδιο τόν Κύριό μας, «ἐσθίομεν» τόν Χριστό. Ὅλα αὐτά
τά γεγονότα προετοίμασαν τόν ἐρχομό τοῦ πληρώματος τοῦ χρόνου.
Μέ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου φανερώνεται ἡ ἀλήθεια ὁ Χριστός καί ταυ-
τόχρονα φανερώνονται οἱ πραγματικές διαστάσεις τοῦ μυστηρίου τῆς
θείας οἰκονομίας. 

Ὅλα τά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἱερουργοῦνται, ὅπως εἴπα-
με μέσα στη θεία Λειτουργία. «Τά ἐν τῇ θείᾳ ἱερουργίᾳ τελούμενα τύ-
πον εἶναι τοῦ σωτηρίου Πάθους καί τῆς ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ καί πάσης τῆς Αὐτοῦ πρός ἡμᾶς σωτηριώδους ἐπιδημίας καί
οἰκονομίας σημαίνουσι τά
παρηκολουθηκότα γνωρί-
σματα ἀπό αὐτῆς τῆς ἀρχῆς
τῆς συλλήψεως τούτου, γεν-
νήσεως καί ἀναγωγῆς τῆς
τριακονταετοῦς, πρός δέ καί
τῆς τοῦ Προδρόμου αὐτοῦ
λειτουργίας καί τῆς ἐν τῷ
Βαπτίσματι αὐτοῦ ἀναδείξε-
ως, καί μήν τῆς τῶν Ἀποστό-
λων ἐκλογῆς καί τοῦ τῶν
θαυμασίων τριετοῦς χρό-
νου».

Μέσα στη θεία Λειτουργία,
ἱερουργοῦνται καί τυποῦνται
τό Πάθος, ἡ Ταφή, ἡ Ἀνάστα-
σις τοῦ Χριστοῦ μας καί ὅλα
ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔκαμε ὁ Κύ-
ριός μας γιά τήν σωτηρία μας
ἀπό τῆς συλλήψεώς του, τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ, Γεννήσεως τε καί ἀναγωγῆς μέχρι τριάκοντα ἐτῶν,
ἀκόμη τῆς ὑπηρεσίας, τῆς διακονίας τοῦ Προδρόμου, τῆς ἐν τῷ βαπτί-
σματι Αὐτοῦ, ἀναδείξεως τῆς ἐκλογῆς τῶν Ἀποστόλων καί τῆς δημο-
σίας δράσεώς του. Καί κυρίως αὐτά ὅλα εἰκονίζονται μέ τήν μικρά εἴσο-
δο, αὐτά πού εἴπαμε εἶναι μέ τήν μικρά εἴσοδο. Καί ἡ μεγάλη εἴσοδος
εἶναι ἡ Ταφή, τό Πάθος τοῦ Κυρίου μας καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀνάσταση.
Στή θεία Λειτουργία ὁ λειτουργός «ἐπί τοῦ θείου θυσιαστηρίου κατα-
στάς ὑμνεῖ τάς εἰρημένας ἱεράς ἱερουργίας τοῦ Ἰησοῦ, εἶτα ἱερουργεῖ
τά θειότατα καί ὑπ᾿ ὄψιν ἄγει τά ὑμνουμένα» λέγει ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρε-
οπαγίτης, ὁ παραστάτης τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Μπροστά στά μάτια
μας μέσα στήν θεία Λειτουργία ξετυλίγεται ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως
τονίζει ὁ ἱερός Καβάσιλας «καί ἔστι πᾶσα ἡ μυσταγωγία καθάπερ τίς
εἰκών μία ἑνός σώματος τῆς τοῦ Σωτῆρος πολιτείας». Ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος πάλι γράφει «τά μή βλεπόμενα βλέπουσι οἱ τῆς πίστεως ὀφθαλ-
μοί» καί ἀπόδειξις συνεχίζει «οἱ χριστιανοί τῆς Γαλατίας, οἱ ὁποῖοι ἀπό
τοσούτου διαστήματος καί μετά τοσοῦτον χρόνον τόν Χριστόν εἶδον
σταυρούμενον».

Εἶναι κάτι σημαντικό τό ὁποῖον πρέπει νά τό προσέξουμε, γιατί πολ-
λοί νεωτερισταί νομίζουν ὅτι ἐάν τά πάντα τά βλέπει ὁ λαός θά προ-
αχθῆ ἡ λειτουργική ζωή.

Ἦταν ἀκόμη μιά νεωτεριστική κίνηση πρό τῆς κομμουνιστικῆς ἐπα-
ναστάσεως στή Ρωσία, ἡ λεγομένη ζῶσα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶχε μετα-
ξύ τῶν ἄλλων σκοπό, νά μεταφέρη τό ἅγιο Θυσιαστήριο στό κέντρο
τοῦ ναοῦ, ὥστε νά βλέπουν οἱ πάντες τά τελούμενα τῆς θείας Λειτουρ-
γίας μέ τά μάτια τους. Πόσο λάθος εἶναι. Διότι ὁ ἱερός Χρυσόστομος τό
λέει «τά μή βλεπόμενα βλέπουσι οἱ τῆς πίστεως ὀφθαλμοί». Μέ τά μά-
τια τῆς πίστεως βλέπουμε καί ὄχι μέ τήν αἴσθησή μας αὐτή, καί γι᾿ αὐτό
ἦταν ὀλέθριο λάθος νά θέλουν νά γκρεμίσουν καί τά τέμπλα, ὅπως ἔγι-
νε στη Μονή Πετράκη καί σέ ἄλλες ἐκκλησίες καί συνεχίζουν μερικοί
ἀκόμα καί νά μεταφέρουν τήν Ἐκκλησία, τό ἅγιο Θυσιαστήριο μέσα
στό κέντρο τοῦ ναοῦ, γιά νά βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τά τελούμενα, ἀλλά
ὅπως εἴπαμε πού εἶναι οἱ ὀφθαλμοί τῆς πίστεως.

Μή νομίζετε ὅτι αὐτό ἦταν μόνο στή Ρωσία. Θά σᾶς καταπλήξη καί
θά σᾶς λυπήση ἴσως καί τό ὅτι προχθές τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔγινε μία
τέτοια θεία Λειτουργία ἐδῶ κοντά μας καί μέ ἔκπληξη καί ἐγώ εἶδα ὅτι
ὁ Ἀρχιερεύς ἤθελε νά ἐπαναφέρη τήν θεία Λειτουργία κατά τόν παλαι-
οχριστιανικό τρόπο. Βρήκαμε τήν μέθοδο, κατά τόν παλαιοχριστιανικό
τρόπο. Δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς βοηθοῦν,
ὥστε «ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ νά λατρεύουμε τόν Κύριόν μας» καί
ὅπως μᾶς τά ἔχουν ἀφήσει εἶναι κατά τόν ὡραιότερο καί πνευματικώ-
τερο τρόπο. Εἶπε ἕνας Ἀρχιερεύς: μά δέν σᾶς ἀρέσει ἔτσι τώρα πού
εἶναι χαμένο τό τέμπλο, ἔτσι νά τά βλέπουμε, καί μεγάλος Ἀρχιερεύς
καί ἡ ἀπάντηση ἦταν ἕνας εἰδικός σ᾿ αὐτά τά θέματα ἐπιστήμων ὁ Λεω-
νίδας Οὐσπένσκυ ἔχει γράψει μία μελέτη σαράντα σελίδες γιά τό εἰκο-
νοστάσι μέ ἑβδομῆντα ἐπιστημονικές παραπομπές ὅτι ἔτσι πρέπει νά
μείνη, ὅπως τό ἔχουμε καί ὄχι νά γκρεμισθῆ. Εἶναι ἡ σφραγίδα θἄλεγε
κανείς τοῦ ὀρθοδόξου ναοῦ. Ὅπως μπαίνουμε μέσα στήν Ἐκκλησία
καί βλέπουμε ἀμέσως τόν Χριστό μας, τήν Παναγία μας, τόν Τίμιο Πρό-
δρομο καί τόν ἑορταζόμενο Ἅγιο καί μᾶς μεταφέρει ἀπό τόν κυρίως
ναό στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ἄς ἀκούσωμε λοιπόν καί νά συνεχίσωμε τί
λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιά τήν πραγματικά σωστή ὀρθόδοξο θεία λα-
τρεία.

Ὁ τόπος ὅπου ἱερουργεῖται ἡ Εὐχαριστία εἶναι ἡ Βηθλεέμ. «σπεῦσον
ἐπί τῇ Βηθλεέμ ὅπου ὁ οἶκος τοῦ ἄθλου τοῦ πνευματικοῦ» μαζί μέ τούς
δώδεκα στό ὑπερῶον τῆς Σιών μετέχουμε στό Δεῖπνο, «πιστεύσατε ὅτι
καί νῦν ἐκεῖνο τό Δεῖπνόν ἐστιν ἐνῶ καί αὐτός ὁ Χριστός ἀνέκειτο,
οὐδέν γάρ ἐκεῖνο τούτου διενήνοχεν» σέ τίποτα δηλαδή δέν διαφέρει
τοῦτο τό εὐχαριστιακό δεῖπνο ἀπό ἐκεῖνο. «Τοῦτο ἐκεῖνο τό ἀνώγειον
ἔνθα τότε ἦσαν, ἐντεῦθεν εἰς τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἐξῆλθον». 

Τό Ἅγιον Θυσιαστήριον γίνεται ὕστερα Γολγοθᾶς. «Τοῦτον τό μυ-
στήριον τῆς Εὐχαριστίας ἐκείνης τῆς θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ τύπος ἐστί
καί αὕτη ἐκείνης τό γάρ αὐτόν ἀεί προσφέρομεν, ἐκείνην τήν θυσίαν
προσφέρομεν καί νῦν τήν τότε προσενεχθεῖσαν τήν ἀνάλωτον». Μετά
τόν Γολγοθᾶ φθάνομε στήν Ἀνάσταση «οὐδέν πλέον ἔχει τοῦ ἐν τῷ
Πάσχᾳ μυστήριον τοῦ νῦν τελουμένου, ἕνα ἐστι καί τῷ αὐτῷ ἡ αὐτή
τοῦ πνεύματος χάρις ἀεί Πάσχα ἐστί». Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι ἡ θεία Εὐχα-
ριστία εἶναι τό ἀδιάκοπο Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας. Πάσχα βέβαια ἑορτά-
ζομε κατά τήν Κυριώνυμο ἡμέρα. Πάσχα ὅμως κάνουμε κάθε Κυριακή
καί ὅπως ἀκοῦμε τούς ἀναστασίμους ὕμνους. Πάσχα ἔχομε καί στίς με-
γάλες ἑορτές Δεσποτικές, Θεομητορικές, τῶν Ἁγίων. Πάσχα ἔχομε
ὁσάκις τελεῖται ἡ θεία Εὐχαριστία «ἀεί Πάσχα ἐστί» τονίζει ὁ Ἁγ. Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος.

Καί ἐπίσης συνεχίζουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτι μέσα στή θεία Λειτουρ-
γία συνυπάρχουν τά ἐγγύς καί τά μακράν, ἡ ἀρχή καί τό τέλος, γιατί ἡ
θεία Λειτουργία εἶναι τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ μας καί ὅπως ὁ Χριστός
εἶναι τό Α καί τό Ω, ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ἀρχή καί τέλος, ὅπως ἀνα-
φέρεται στήν Ἀποκάλυψη ἔτσι καί ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ
σύναξη τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου πού χαρίζεται στή σύναξη τῶν
πιστῶν. «Τό Κυρίου Πάσχα προέρχεται καί καιροί συνάγονται καί μετά
κόσμοι ἁρμόζονται καί διδάσκων ἁγίους ὁ λόγος εὐφραίνεται δι᾿ οὗ ὁ
Πατήρ δοξάζεται ὧ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας, ἀμήν», λέγει ἕνας ἀρχαῖος
ἀπολογητής καί ἀνώνυμος στήν ἐπιστολή πρός Διόγνητον.

Εἴπαμε λοιπόν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ σύνοψη ὅλης τῆς θείας
οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἡ θεία Λειτουργία
εἶναι καί Θεοφάνεια Τριαδική, δηλαδή συνεχῶς ἔχομε τήν συνέργεια,
τήν συνεργασία καί τήν φανέρωση τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας
Τριάδος, μέσα στήν θεία Λειτουργία, πού τονίζεται ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου ἔγινε μέ τήν συνεργασία τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας
Τριάδος. «Τάς περί τόν ἄνθρωπον οἰκονομίας τάς ὑπό τοῦ Μεγάλου
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ
γενομένας τίς ἀντερεῖ μή οὐχί διά τῆς τοῦ πνεύματος χάριτος πεπλη-
ροῦσθαι;»  

Τά θαυμαστά πού ἐτελέσθησαν ἀπό τόν Μεγάλο Θεό καί Σωτῆρα
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν κατά τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ Πατρός, κατά τήν
εὐδοκία τοῦ Θεοῦ Πατρός, ποιός μπορεῖ νά ἀντείπη, νά διαφωνήση ὅτι
δέν ἔχουν τελειωθῆ διά τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; «Ἡ θεϊκή
δύναμη πού ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπο πηγάζει ἀπό τόν Πατέρα, διαδίδε-
ται διά τοῦ Υἱοῦ καί τελειοῦται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» λέγει ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Νύσσης.

«Ἐάν αὐτουργός τῆς σωτηρίας μας ἔγινε ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Πα-
τήρ εὐδοκεῖ στό ἔργο τοῦ Υἱοῦ καί τό Πανάγιο Πνεῦμα συνεργεῖ. Ἡ ἐκ
τῆς ἀείπαιδος Μαρίας ἐν σαρκί Θεανδρική Θεοφάνεια πραγματο-
ποιεῖται τοῦ μέν Πατρός βουληθέντος, τοῦ δέ Υἱοῦ σαρκωθέντος, τοῦ
δέ Πνεύματος συνεργήσαντος» λέγει ὁ Καισάριος ὁ Νανζιανζηνός. Ὁ
Χριστός προσέφερε τόν ἑαυτόν του στόν Πατέρα διά τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, «διά Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτόν προσήνεγγεν ἄμωμον τῷ
Θεῷ».

Ἔτσι λοιπόν εὐθύς ἀμέσως στή θεία Λειτουργία, ὅταν θά ἀρχίση ἡ
θεία Λειτουργία τί λέγει ὁ ἱερεύς; «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πα-
τρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» «Ὅτι διά τῆς ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Κυρίου πρώτως ἔμαθον οἱ ἄνθρωποι, ὡς εἴη τρία πρόσωπα
ὁ Θεός. Ταύτης δέ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου, μυσταγωγία ἐστί
τά τελούμενα· ὅθεν καί ἐν τοῖς προοιμίοις αὐτῶν ἔδει προλάμπειν καί
κηρύττεσθαι τὴν Τριάδα» λέγει ὁ Ἅγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων-

σταντινουπόλεως, πού ἐδιώχθη ἀπό τούς εἰκονομάχους. Ὅτι, ἀπό τό
μυστήριο τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως ἔμαθαν οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἶναι
τρία πρόσωπα ὁ Θεός, «ταύτης δέ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου
μυσταγωγία ἐστί τά τελούμενα» καί ἔπρεπε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, μόλις θά
ἀρχίση ἡ θεία Λειτουργία νά κηρύσσεται καί νά προκηρύσσεται αὐτή ἡ
μεγάλη ἀλήθεια περί τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Γι᾿ αὐτό χρειάζεται ἰδιαίτερη προσευχή, ὅταν ἀρχίζη ἡ θεία Λειτουρ-
γία, ὅπως ἔλεγε ἕνας γέροντας πνευματικός ἀπό τά μέρη τῆς Καππαδο-

κίας. Ὁ ὄρθρος εἶναι προσευχή, ἀπό
τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» εἶναι
λατρεία καί θέλει ἰδιαίτερη προσοχή
καί συγκέντρωση καί κάποια μικρή

ἀνάσα καί ἀναπνοή. Μάλιστα στή Μονή Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
γίνεται κάτι τό ἀσυνήθιστο κατ᾿ ἀρχαῖο τυπικό τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Μονῆς·
διακόπτεται ὁ ὄρθρος γιά μιά ὥρα, νά ξεκουρασθοῦν, νά συγκεντρω-
θοῦν οἱ πατέρες καί ἐν συνεχείᾳ νά συνεχίσουν τό μυστήριο τῆς θείας
Εὐχαριστίας. Ἐκεῖνο πού εἶναι λυπηρό βέβαια εἶναι ὅτι πολλές φορές,
ἐνῶ λέγει ὁ ἱερεύς «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ»
δέν ἀκούγεται τό «Ἀμήν» ἀπό τούς ἁγίους ἱεροψάλτες. Καί ἔλεγε ὁ π.
Ἀθανάσιος ὁ Γιέφτις, πόσο λυπηρό εἶναι αὐτό. Ὅπως ἐπίσης καμμιά φο-
ρά καί τά «Κύριε ἐλέησον» πού λέγει ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος ὅτι στήν

ἀρχαία Ἐκκλησία ἦσαν, σάν
οὐράνιες βροντές ἀκούγον-
ταν, καί θέλει καί αὐτό τήν
ἀνάλογο προσοχή ὄχι, διότι
ἐψάλλαμε ἴσως μεγάλη δοξο-
λογία προηγουμένως, νά πα-
ραμελήσουμε τώρα πού μπαί-
νουμε στήν θεία Λειτουργία,
ἀλλά εὐθύς ἐξ ἀρχῆς θέλει
ὅλη τήν προσοχή μας καί ὅλη
τήν εὐλάβειά μας, γιά νά τε-
λεσθῆ ὅπως πρέπει τό μυστή-
ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ἀκολουθοῦν οἱ Τριαδικές
ἐκφωνήσεις, τά τρία ἀντίφω-
να, ὁ Τρισάγιος Ὕμνος πού
ψάλλομε «τῇ Ζωοποιῷ Τριά-
δι» καί ὅταν πλησιάζη ἡ κεν-
τρική στιγμή τοῦ μυστηρίου
καί πρέπει νά ἀνυψωθοῦμε

στό ἐπουράνιο θυσιαστήριο, μᾶς προσφέρετε ἀπό τόν λειτουργό «ἡ χά-
ρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός
καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Τώρα λοιπόν μποροῦμε ν᾿ εὐχαριστήσωμε τόν Τριαδικό Θεό γιά ὅλα
ὅσα ἔκανε γιά μᾶς. «Σύ εἶ Θεός ἀνέκφραστος», προσεύχεται ὁ ἱερεύς,
καί ὁ μονογενής σου Υἱός, καί τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιον. Σύ ἐκ τοῦ μή
ὄντος εἰς τό εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες, καί παραπεσόντας ἀνέστησας πά-
λιν, καί οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγες,
καί τήν βασιλείαν σου ἐχαρίσω τήν μέλλουσαν. Ὑπέρ τούτων ἁπάντων
εὐχαριστοῦμέν σοι, καί τῷ μονογενῇ σου Υἱῷ καί τῷ Πνεύματί σου τῷ
Ἁγίῳ». Διαρκής λοιπόν παρουσία τῆς Ἁγίας Τριάδος καί λατρεία τῆς
Ἁγίας Τριάδος γίνεται μέσα στήν θεία Λειτουργία. Μετά τήν εὐχαριστία
τολμοῦμε νά ἱκετεύσουμε τόν Πατέρα τῶν Φώτων νά ἀποστείλη τόν
Παράκλητο, διά νά καθαγιάση τήν προσφορά τοῦ Υἱοῦ. Καί ὁ Παράκλη-
τος ἔρχεται, ὡς φωνή αὔρας λεπτῆς, ὅπως ἀπεκαλύφθη καί ἐφανερώθη
στόν Προφήτη Ἠλία στό ὄρος Χωρήβ καί ἐνεργεῖ τό θαῦμα τῶν μυστη-
ρίων, τήν μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου εἰς Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.
Μᾶς χαρίζει τόν Χριστό, καί ὅλα γεμίζουν ἀπό τό φῶς τῆς Τρισηλίου Θε-
ότητος. Εἶναι ἡ στιγμή τόσο κατανυκτική καί τόσο σπουδαία, πού οἱ
εὐλαβεῖς ἱεροψάλτες ψάλλουν τόν ὕμνο «Σέ ὑμνοῦμε» καί ἐμεῖς οἱ πρίν
παραπεταμένοι παραπεσόντες, εἴμαστε τώρα φιλοξενούμενοι τῆς Τρια-
δικῆς ἀγάπης, μετέχουμε στήν Τριαδική Ἱερουργία, κοινωνοῦμε τό
Ἅγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί γινόμεθα ναός τῆς Παναγίας Τριάδος, γιατί
«τοῦ ἑνός ὄντος ἐν ἡμῖν, ἡ Τριάς ἐν ἡμῖν λέγεται» τονίζει ὁ Μέγας Ἀθα-
νάσιος. Τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἵδρυμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. «Τόν
Χριστόν καί τόν τούτου Πατέρα καί τόν Παράκλητον ἔχει ἱδρυμένον
Ἑαυτῷ» λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, γιά ἐκεῖνον πού κοινώνησε τόν
Χριστόν μας.

Στο τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἡ χριστοφόρος ψυχή μας ἀναδίδει
τόν Τριαδικό Ὕμνο καί τό Τριαδικό φῶς. «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν,
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριά-
δα προσκυνοῦντες, αὕτη γάρ ἡμᾶς ἔσωσεν».

Εἴπαμε λοιπόν ὅτι ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ σύνοψις τῆς ὅλης οἰκο-
νομίας γιά τόν ἄνθρωπο καί ἐπίσης ὅτι εἶναι Θεοφάνεια Τριαδική.
Διαρκῶς ἀναφερόμεθα, προσευχόμεθα, λατρεύομε τήν Ἁγία Τριάδα
μέσα στήν Θεία Λειτουργία. Καί κάτι ἐπίσης ἕνα τρίτο στοιχεῖο, στό
ἐρώτημα τί εἶναι Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία εἶναι ἀκόμη «σύνο-
δος οὐρανοῦ καί γῆς».

Ἡ παρουσία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ δίνει στήν εὐχαριστιακή σύναξη τίς
πραγματικές της διαστάσεις. Εἶναι μιά σύνοδος, ὅπως εἴπαμε, τοῦ
οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Ὁ χῶρος ὅπου ἱερουργεῖται ἡ ἁγία ἀναφορά γίνε-
ται ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων, ὅπως λέγει ἡ Ἀποκάλυψη.
Καί μαζί μέ τόν ἄνθρωπο συνδοξολογεῖ τόν Θεό ὁλόκληρη ἡ δημιουρ-
γία. «Τά πάντα συνάγονται ἐπί τῷ αὐτῷ, ἐπί τῷ θυσιαστηρίῳ τό ἐνώπιον
ἐπί τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ». «Ὁ Θεός» γράφει ὁ Ἅγιος Διονύσιος «πού
εἶναι τό ὑπερούσιον καλόν, κάλλος λέγεται, ὀνομάζεται ὀμορφιά, ὡς
πάντα πρός ἑαυτῷ καλοῦν καί ὡς ὅλα ἐν ὅλοις εἰς αὐτό συνάγων». Ἡ
σύμπασα κτίσις συνάγεται καί εὐχαριστεῖ τό Θεό, αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἡ
Θεία Λειτουργία. «Ἡ ἐπί τῷ αὐτῷ σύναξις τοῦ σύμπαντος καί ἡ πορεία
του πρός τήν Βασιλεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ».

Γι᾿ αὐτό τόσο ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅπως καί οἱ ἄλλοι
Ἅγιοι Πατέρες ὀνομάζουν τήν Θεία Λειτουργία Σύνοδο, ἐπειδή ὅλοι
μαζί συμπορευόμεθα πρός τόν Θεό. «Μηδείς τῶν τό Πάσχα τοῦτο τῆς
θείας Εὐχαριστίας ἐσθιόντων βλεπέτω πρός Αἴγυπτον, ἀλλά πρός τόν
οὐρανόν πρός τήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ. Διά τοῦτο ἐζωσμένος, διά τοῦτο
ὑποδεμένος ἐσθίεις, ἵνα μάθης ὅτι ἅμα τῷ αὔξασθαί ἐστι τῷ Πάσχα
ἀποδημεῖν ὀφείλεις καί ὁδεύειν». Νά μή γυρίσωμε πρός τήν Αἴγυπτον
τῶν παθῶν. Ἐκεῖνος πού συμμετέχει στήν Θεία Λειτουργία καί στά
Ἅγια καί Ζωοποιά Μυστήρια καλεῖται νά ὁδεύση πρός τήν Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν καί νά μή βλέπη πίσω πρός τήν Αἴγυπτο τῶν παθῶν.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν πρόκειται νά
πλησιάσης στήν Ἱερή Τράπεζα πίστευε ὅτι ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Βασιλεύς
τῶν ὅλων. «Ἡ παρουσία τοῦ Βασιλέως τῶν ὅλων συνάγει τά πάντα καί ὁ
περί τό θυσιαστήριον πληροῦται τόπος εἰς τιμήν τοῦ κειμένου». «Ὁ
Χριστός ὁ πᾶσαν ἐκκλησιάζων τήν κτίσιν» ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Νύσσης, «συνάγει γύρω ἀπό τό Ἅγιον Θυσιαστήριον καί ἀλλή-
λους καί ἑαυτῷ προνοητικῶς ἐνδιασφίγγει τά σύμπαντα» κατά τόν
Ἅγιο Μάξιμο τόν ὁμολογητή.

Κοντά στό Χριστό μας εἶναι ἡ Κυρία Θεοτόκος. Πρίν ἀκόμη ὁ Χριστός
παραθέση τό Δεῖπνο Του, μέσα στήν Παναγία ἱερουργήθηκε τῇ δυνάμει
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. «Γέγονε ἡ κοιλία
σου ἁγία Τράπεζα ἔχουσα τόν οὐράνιο ἄρτο» ψάλλουμε στόν ὄρθρο
τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.

Στή Θεία Λειτουργία ἡ Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν βρίσκεται δεξιά τοῦ
Βασιλέως «ὅπου γάρ ὁ Χριστός ἐκεῖ καί αὕτη ἵσταται, ὅτι καί θρόνος
ἐστιν ὡς ἀληθῶς Αὐτοῦ», ὅπου δέ κάθεται ὁ Βασιλεύς ἐκεῖ ὁ θρόνος
ἵσταται λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.

Μαζί μέ τόν Κύριό μας, μαζί μέ τόν Χριστό μας καί τήν Ὑπεραγία Θε-
οτόκο στή Θεία Λειτουργία εἶναι ἀκόμη ὁ Ἀγγελικός κόσμος. Ὁ Ἀγγελι-
κός κόσμος πού εἶναι ἡ δορυφορία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος προχωρεῖ
πρός τόν Γολγοθᾶ «ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενος τάξε-
σιν».

Καί τήν ὥρα τῆς προσφορᾶς οἱ ἄγγελοι συλλειτουργοῦν μέ μᾶς καί
δοξολογοῦν τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγει ὁ ἱερεύς κατά τήν
εὐχή τῆς μικρᾶς εἰσόδου καί εἶναι τοῦτο μία ἀκόμη ἐκδήλωση τῆς θεί-
ας ἀγάπης. «ὤ τῶν τοῦ Χριστοῦ δωρημάτων» πάλιν ἀναφωνεῖ ὁ κατ᾿
ἐξοχήν πατήρ τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἱερός Χρυσόστομος, εὐχαρι-
στιακός πατήρ. «Ἄνω τά Σεραφείμ τόν Τρισάγιον Ὕμνον ἀναβοᾶ, κάτω
τόν αὐτόν ἡ τῶν ἀνθρώπων ἀναπέμπει πληθύς». Ἄνω στόν οὐρανό τόν
Τρισάγιο Ὕμνο τά Σεραφείμ ἀναπέμπουν καί ἐδῶ κάτω στή γῆ οἱ χοϊκοί
ἄνθρωποι, ἡ σύναξη τῶν ἀνθρώπων, ἡ πληθύς τῶν ἀνθρώπων πάλι τόν
αὐτόν ὕμνο ἀναπέμπει. «Κοινῇ τῶν ἐπουρανίων καί τῶν ἐπιγείων συγ-
κροτεῖται πανήγυρις». Κοινό πανηγύρι γίνεται τῶν ἐπουρανίων, τῶν
ἁγίων ἀγγέλων καί τῶν ἐπιγείων. «Μία εὐχαριστία, ἕν ἀγαλλίαμα, μία
εὐφρόσυνος χοροστασία, ταύτη γάρ ἡ ἄφραστος τοῦ Δεσπότου συγκα-
τάβασις ἐκρότησε, ταύτην τό Πνεῦμα συνέπλεξε τό Ἅγιον, ταύτης ἡ
ἁρμονία τῶν φθόγγων τῇ Πατρικῇ εὐδοκίᾳ συνηρμόσθη, ἄνωθεν ἔχει
τήν τῶν μελῶν εὐρυθμία καί ὑπό τῆς Τριάδος καθάπερ ὑπό πλήκτου τι-
νος κινουμένη τό τερπνόν καί μακάριον ἐνηχεῖ μέλος τό ἀγγελικόν
ἆσμα, τήν ἄληκτον συμφωνία».

Μαζί μέ τούς Ἁγίους Ἀγγέλους εἶναι καί ὁ χορός τῶν Ἁγίων κατά τήν
ὥρα τῆς θείας Εὐχαριστίας. Γύρω ἀπό τό θυσιαστήριο κοντά στό Χρι-
στό παρευρίσκεται ἀχώριστα ἡ συνάθροιση τῶν Ἁγίων, λέγει ὁ προστά-
της τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης. Ἡ εὐχαριστιακή
σύναξη εἶναι ἑορτή τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ καί ὅσοι συμπορεύθησαν μα-
ζί μέ τόν Χριστό, συμπαρίστανται κατά τήν ὥρα αὐτή. «Καθάπερ ὅταν
ἐπινίκια τῶν βασιλέων ἄγηται τότε φημοῦνται καί ὅσοι τῆς νίκης ἐκοι-
νώνησαν οὕτω δή καί ταῦτα τῶν ἐπινικίων οὗτος ὁ καιρός». Συγχαί-
ρουν, συμπανηγυρίζουν λοιπόν μαζί μέ τόν νικητή Χριστό καί ὅλοι οἱ
Ἅγιοι.

Στή θεία Λειτουργία εἶναι ἀκόμη παρόντες οἱ κοιμηθέντες ἀδελφοί
μας. Ζητᾶμε γι᾿ αὐτούς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ μνημόνευσίς τους στήν
Θεία Λειτουργία σημαίνει γιά τίς ψυχές τους πολύ κέρδος καί μεγάλη

ὠφέλεια, ὅπως τό γνωρίζουμε, ὄχι εἰκῇ, ὄχι ἄνευ λόγου ἔχουν νομοθε-
τηθῆ, μᾶς λένε πάλι οἱ Ἅγιοι Πατέρες τά ἱερά μνημόσυνα, ἀλλά πι-
στεύουμε ὅτι μεγίστη «ὄνησις», πάρα πολύ μεγάλη ὠφέλεια προξε-
νεῖται στίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων μας μάλιστα δέ ἐπί τῆς φρικωδε-
στάτης ταύτης θυσίας, λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες, δηλαδή τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας.

Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ λοιπόν, ἄγγελοι καί ἄνθρωποι ζῶντες καί κοιμη-
θέντες συνεορτάζουν καί συνευχαριστοῦν τόν Κύριο γιά τήν ἀγάπη
Του. «Γῆ καί θάλασσα, οἰκουμένη καί «ἀείκητος» διά παντός τοῦ αἰῶνος
ἄσονται χάριν ὁμολογοῦντες ἐπί τοῖς ἀγαθοῖς τοῖς γεγενημένοις» τονί-
ζει πάλι ὁ Ἱερός Χρυσόστομος «καί πᾶν κτίσμα ὅ ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐπί
τῆς γῆς καί ὑπό κάτω τῆς γῆς καί ἐπί τῆς θαλάσσης ἐστι καί τά ἐν αὐτοῖς
πάντα εὐχαριστεῖ τῷ καθημένῳ ἐπί τοῦ θρόνου καί τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία
καί ἡ τιμή καί ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων», ὅπως
ἀναφέρεται στήν Ἀποκάλυψη. Θά ἔπρεπε νά συνεχίσουμε ἀλλά δέν
εἶναι σωστό νά σᾶς καταπονήσουμε, γιατί ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει καί
τούς καρπούς της. Φέρει τούς καρπούς. Γι᾿ αὐτούς τούς καρπούς θά μι-
λήσουμε σύν Θεῷ, ἄν ζήσουμε, στήν προσεχῆ μας ὁμιλία. Ἕνα θά θέλα-
με ἐν κατακλεῖδι νά τονίσουμε ἀπόψε.

Πόσο σπουδαῖο εἶναι νά τελῆται ἡ θεία Λειτουργία, πόσο σπουδαῖο εἶναι
νά συμμετέχουμε σ᾿ αὐτό τό θεῖο καί εὐχαριστιακό τραπέζι καί νά μή πα-
ραμελοῦμε ὄχι μόνον τήν Κυριακή, ἀλλά καί τίς ἄλλες ἅγιες ἡμέρες, ὅπως
ἀκούσαμε καί ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο «καί τάς Δεσποτικάς καί τάς Θεο-
μητορικάς καί τάς ἄλλας ἑορτάς τῶν Ἁγίων» κατά τό δυνατόν νά τιμοῦμε
καί νά προσερχώμεθα στήν Ἐκκλησία.

Αὐτό τό εἶχε συνειδητοποιήσει πάρα πολύ ὁ μεγάλος διδάχος, ὁ ἱερα-
πόστολος τῶν Βαλκανίων, ὅπως εἶχε πῆ ὁ μακαριστός Γέροντας ὁ π. Χα-
ράλαμπος, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Εἶναι καταπληκτικό πόσο ἐτόνιζε
τήν ἀξία καί τήν σημασία τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ. «Ἀπό τόν Χριστό μή χωρίζε-
τε, λέει, καί ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἀκοῦτε τόν ἱερέα πού σημαίνει, εὐθύς νά
σηκώνεσθε νά νίπτεσθε καί νά πηγαίνετε εἰς τήν Ἐκκλησία νά ἀκοῦτε τήν
ἀκολουθία μέ προσοχή, ὁμοίως καί τήν θεία Λειτουργία καί νά ὁρμηνεύε-
τε τά παιδιά σας ὅσο δύνασθε, νά μή ἁμαρτήσουσι, νά πηγαίνουν εἰς τήν
Ἐκκλησία, νά εὐλογοῦνται γιά νά ζήσουν καί νά προκόψουν».

Τί τραγικό πραγματικά; Κτυποῦν οἱ καμπάνες καί ἡ πρώτη καί ἡ δεύτερη
καί ἡ τρίτη καί οἱ Ἐκκλησίες παραμένουν ἄδειες. Λένε ὅτι ἔχουμε ἐκκλη-
σίασμα. Τό ἐκκλησίασμα κατά κανόνα ἔρχεται μετά τήν τρίτη καμπάνα.
Ὅλος ὁ ὑπέροχος ὄρθρος χάνεται. Πόσοι τόν ἀκοῦν; Κάποτε ἕνας φίλος
μου ἦλθε λίγο πρωΐ καί ἄκουσε τό Ἑωθινό Εὐαγγέλιο. Μά, λέει, διαβάζον-
ται δύο Εὐαγγέλια στήν Ἐκκλησία; Πρώτη φορά ἄκουσε καί ἑωθινό Εὐαγ-
γέλιο καί δυστυχῶς ἐρχόμαστε, ἔρχονται πολλοί χριστιανοί περί τό μέσον
τῆς θείας Λειτουργίας, κοντά στό Εὐαγγέλιο, ὑπολογίζουν μάλιστα πότε
θά διαβάση ὁ παπᾶς Ἀπόστολο καί Εὐαγγέλιο, τότε νά φθάσωμε καί μεῖς.
Ὄχι ἔτσι, ὄχι, καί τό τονίζει καί αὐτό ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς.

«καί ὅποιος ἀδελφός, ἀδελφοί μου, ἀκούσει τό σήμαντρο καί ὀκνεύει,
τεμπελιάζει νά πηγαίνη εἰς τήν Ἐκκλησία, θέλει πνιγεῖ ἀπό τίς ἁμαρτίες
καθώς ἐπνίγηκαν ἀπό τόν κατακλυσμό». Εἶναι ἕνας συμβολισμός, ἡ
Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας μας, ὅπως ἦταν ἡ κιβωτός
τοῦ Νῶε. Θά πνιγῆ ἀπό τίς ἁμαρτίες, διότι τότε τά τηλέφωνα, οἱ κουβέν-
τες ἀκόμα καί τήν ὥρα πού πᾶμε γιά τήν Ἐκκλησία καί δέν θά καταφύγη
μέσα στήν κιβωτό. Μακάριος βέβαια ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος σπεύδει ἐνωρίς.
«Ἀκόμα μάθατε ἀδελφοί μου ὁ Νῶε, ἀφοῦ ἔκαμε τήν κιβωτό καί μαζώ-
χθηκαν ὅλα τά ζῶα μέσα, τό ταχύ ἄνοιγε τήν κιβωτό καί ἐπήγαιναν καί
ἔβοσκαν καί τό ἑσπέρας βαροῦσε τό σήμαντρο καί ὅλα μαζωνόντουσαν
στήν κιβωτό καί ἀπό τότε βγῆκε ὁ σήμαντρος καί σημαίνουσι οἱ ἱερεῖς καί
μᾶς καλοῦν», καί ἄν σημαίνουμε καί μεῖς ἱερεῖς δυστυχῶς, ἄν γίνωνται
ἑσπερινοί καί ἄν γίνωνται, ἀλλά ὁσάκις τελοῦνται ἐν πάσῇ περιπτώσει, τί
τραγικό πάλι πᾶς καί βλέπεις ἄδειες τίς Ἐκκλησίες καί πρός τήν κατεύ-
θυνση αὐτή πρέπει ὅσο τό δυνατόν νά ἐργασθοῦμε ὅλοι μας.

«Ὁ σήμαντρος σημαίνει σημαία τῶν ἀνθρώπων, ὁ ἱερεύς κήρυκας τῆς
κιβωτοῦ, ἡ κιβωτός εἶναι ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας καί ὅσοι ἀδελφοί σέβουν
μέσα στήν Ἐκκλησία, θέλουν συγχωρηθῆ τά ἁμαρτήματά τους καί δέν θέ-
λουν πνιγοῦν ἀπό τά σφάλματά τους. Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία εἶναι σάν τήν μά-
να μας, ὅταν σφάλλη ὁ υἱός της, τόν μαλώνει καί πάλι τόν συμπαθᾶ. Ἡ
ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι μία πηγή καί ποτίζει ὅλους τούς διψασμένους καί
πρέπει καί κάθε ἡμέρα νά λειτουργοῦν οἱ ἱερεῖς». Γιά ἀκοῦστε, βλέπετε
πού ἴσως καμμιά φορά παραξενευόμαστε, αὐτό ἤξερε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς,
ὄχι μόνο γιά τ᾿ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά γιά ὅλο τόν κόσμο, γιά ὅλες τίς Ἐκκλη-
σίες. «Ἡ τάξις, λέει, εἶναι νά λειτουργοῦν οἱ ἱερεῖς κάθε ἡμέρα, γιά νά
εὐλογῆ ὁ Χριστός τούς ἀνθρώπους καί νά φυλάη τήν χώρα ἀπό πᾶσαν νό-
σον καί ἀπό πᾶσαν μαλακίαν, γιά νά εὐλογήση ὁ Θεός τήν χώρα σας, τά
χωράφια σας τά ἀμπέλια σας». 

Ἄς εὐχηθοῦμε ἀδελφοί μου, τό Εὐαγγέλιο τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς
καί ἡ θεραπεία τῆς συγκυπτούσης, τῆς δυστυχισμένης αὐτῆς γυναικός,
ἀλλά καί ἀπό τήν ἀλλη πλευρά εὐλογημένης, διότι εὑρίσκετο τακτικά
στήν συναγωγή νά μᾶς βοηθήση, ὥστε καί μεῖς ν᾿ ἀγαπήσωμε τήν Ἐκκλη-
σία καί μέ τήν ἀνάλογο προετοιμασία καί προθυμία καί λαχτάρα νά σπεύ-
δωμε στόν Ναό τοῦ Κυρίου, στήν Ἐκκλησία μας καί μαζί μέ τήν Παναγία
Τριάδα, μαζί μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους, μαζί
μέ τούς Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους νά δοξολογοῦμε τό Πανάγιο Ὄνομα
τοῦ Κυρίου μας νά καθαριζώμεθα καί ἐμεῖς ἀπό τόν ρύπο τῆς ἁμαρτίας
μας, νά τυγχάνουμε ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρα διά τῆς μετανοίας καί τῆς ἱερᾶς ἐξο-
μολογήσεως τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί νά ἀξιωθοῦμε καί τῆς
Οὐρανίου Βασιλείας. Ἀμήν.
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Οἱ δύο μεγαλύτεροι ἐχθροί 
τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἀγωγῆς

Τοῦ κ. Νικολάου Χ. Χαρακάκου,
Καθηγητοῦ Θεολογίας - διδάκτορος Θεολογίας καὶ Φιλοσοφίας
Ὁ ''πολυφυλετικός'', ''πολυθρη-

σκευτικός'', ''πολυπολιτισμικὸς'' καί,
στὴν πραγματικότητα, ἐθνοδιαλυτι-
κός ἀποχριστιανισμὸς καὶ γραικυ-
λισμὸς στὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημά
μας ἔχει τὴν δική του ''ἰδεολογία'':
τὸν νεοδιεθνιστικὸ ''εὐρωπαϊσμό''.
Προσομοιάζει πρὸς τὸν κομμουνι-
στικὸ διεθνισμὸ ὡς πρὸς τὸ ὅτι με-
ριμνᾶ πρωτίστως γιὰ τὸν θρησκευ-
τικὸ καὶ ἐθνικὸ ἀποχρωματισμὸ τῆς
Παραδοσιακῆς Χριστιανικῆς καὶ
Ἑλληνικῆς Παιδείας. Ἡ παρουσία
ἀλλοδαπῶν μαθητριῶν καὶ μαθητῶν
στὰ σχολεῖα δὲν εἶναι τυχαία συνέ-
πεια τῆς μεταναστεύσεως καὶ λα-
θρομεταναστεύσεως τῶν οἰκογε-
νειῶν των, ἀλλὰ μέρος τοῦ σκόπι-
μου σχεδιασμοῦ τῶν εὐρωζωνικῶν
κέντρων, γιὰ νὰ τεθοῦν ἐκποδὼν ἡ
Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Πατριωτικὴ Ἑλλη-
νοπρέπεια ἀπὸ τὴν Ἐκπαίδευσι, ἀντι-
καθιστάμενες ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ
σύγχυσι καὶ τὴν δίχως Ἑλληνικὴ Φι-
λοσοφικὴ Πνευματικότητα μηδενι-
στικὴ ''εὐρωπαιδεία''.

Τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ Ἑλληνορθόδοξος
Ἀγωγή. Ποιούς; Μὰ τοὺς ἀρνητάς
τῆς Ταυτότητός μας. Ἐσωτερικοὺς
καὶ ἐξωτερικούς. Μαρξιστάς καὶ
''εὐρωπαϊστάς''. Οἱ πρῶτοι ἐπιδιώ-
κουν μία ''παιδεία'' ἀνάγωγη, στε-
ρούμενη οὐσιαστικῆς Ἀγωγῆς,
ἀρχικῶς ''πολυθρησκευτικὴ'' καὶ ''πο-
λυπολιτισμικῶς'' ἀντιχριστιανικὴ καὶ
ἀνθελληνική. Τοὺς ἐξυπηρετεῖ νὰ
εἶναι ἡ Πατρίδα μας προτεκτοράτο
τῆς Ε.Ε. καὶ ὄχι Ἑλληνικὸ Ἔθνος -
Κράτος μὲ τὴν Αὐθεντικότητα τῆς
Ἀποκεκαλυμμένης Χριστιανικῆς Πί-
στεως, τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ἀρι-
στερὰ καλλιεργεῖ τὴν προσδοκία ὅτι
ἡ Ἑλλάς, ἀποεθνοποιουμένη βαθ-
μηδὸν μὲ τὴν δουλικὴ προσκόλλησί
της στὰ ἀπατηλὰ εὐρωπρότυπα, θὰ
πέση σὰν ''ὥριμο φροῦτο'' εἰς τὰς
ἀγκάλας τοῦ μαρξισμοῦ, ἀπαρνου-
μένη τὶς ρίζες της καὶ ἀπεμπολώντας
τὴν πολιτισμικὴ ἰδιοσυχνότητά
της.Ἔτσι συμπράττει μὲ τὸν νεοδιε-
θνιστικὸ ''εὐρωπαϊσμό'' ἐφ ̓ὅσον δρο-
μολογεῖ τὸν δικό της μαρξιστικὸ-λε-
νινιστικὸ διεθνιστικὸ ἰσοπεδωτισμό.
Γἰ αὐτὸ ἀπεργάζεται τὴν διάλυσι τοῦ
Ἑλληνορθοδόξου Ἐκπαιδευτικοῦ
Προτύπου μὲ τὴν διαρκῆ ὑπονόμευ-
σί του.

Εἶναι κοιναί αἱ ἀντορθόδοξοι καὶ
ἀντεθνικαί ἐκπαιδευτικαί ἐπιδιώξεις
τοῦ νεοδιεθνιστικοῦ ''εὐρωπαϊσμοῦ''
καὶ τοῦ κομμουνιστικοῦ διεθνι-

σμοῦ.Ἂς τὰς ἴδωμεν:
*''Πολυθρησκευτικοποίησις'' τοῦ

Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ
νὰ φυγαδευθῆ ὁ ἀμιγὴς Ὀρθόδοξος
χαρακτήρας του. Εἶναι τὸ πρῶτο
στάδιο ἀποχριστιανοποιήσεως μὲ τὸ
''πιλοτικὸ'' πρόγραμμα. Θὰ ἀκολου-
θήση ἡ ὑπαγωγὴ τῶν Θρησκευτικῶν
στὰ καθαρῶς μὴ ὑποχρεωτικὰ μα-
θήματα. Πρόκειται γιὰ τὸ δεύτερο
στάδιο. Στὸ τρίτο στάδιο κυριαρχεῖ ἡ
ὁλοκληρωτικὴ κατάργησις τοῦ Μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐξ
ἀλλοῦ, ἐν ὀνόματι τῆς ''πολυθρη-
σκευτικότητος'', ἡ Ὀρθόδοξος
Ἀνθρωπολογία, διότι μὲ αὐτὴν συνά-
πτεται τὸ ἀνωτέρω Μάθημα, πρέπει
νὰ παραμερισθῆ πρὸς χάριν τῶν
μουσουλμάνων μαθητῶν καὶ τῶν
τζιχαντιστων ἀπανθρώπων τρομο-
κρατῶν!

*Συνεχεῖς καταλήψεις στὰ σχο-
λεῖα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίδειξις πυγμῆς
τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ἐκπαίδευ-
σι. Σὰν νὰ μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι κυ-
βερνᾶ, κατ᾽ οὐσίαν, τὸ ἀθεϊστικό
μαρξιστικὸ παρακράτος. Παρακρά-
τος, πού, συγχρόνως, γίνεται καὶ
βραχίων στηρίξεως τοῦ νεοδιεθνι-
στικοῦ ''εὐρωπαϊσμοῦ'' στὸν παιδα-
γωγικό χῶρο.

*Παραχάραξις τῆς Ἱστορίας στὴν
διάστασι τῆς διαστρεβλώσεως τῶν
διδασκομένων ἑνοτήτων της, ποὺ
ἀναφέρονται στὴν τεράστια πατριω-
τικὴ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας.Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία καὶ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, ἀρρήκτως
συνδεδεμένες ὀντολογικὲς καὶ ἱστο-
ρικὲς πραγματικότητες, ''δέν ὑπάρ-
χουν'' γιὰ ''εὐρωπαϊστάς'' καὶ ἀριστε-
ροὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὀλετῆρας καὶ
παιδαγωγικοὺς Προκρούστας.

* Προσποιητὴ ἀδιαφορία γιὰ τὸν
ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν.

Ἀλλὰ καί πολλὰ ἀλλά, ποὺ μᾶς θέ-
τουν πρὸ τῶν εὐθυνῶν μας.

Ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἀγωγὴ βάλ-
λεται. Μὰ ἀπὸ κάθε δοκιμασία ἀπο-
δεικνύεται καὶ διατρανοῦται τὸ
ἄφθαρτο μεγαλεῖο τῆς διαχρονικῆς
δυνάμεως τῆς Ἑλληνορθοδοξίας.
Μιᾶς δυνάμεως, ποὺ δίδεται ἀπὸ τὸν
Πανυπερτέλειο Δομήτορα Θεό, γιὰ
νὰ μᾶς ἀναδεικνύη σὲ Προασπιστάς
τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου Τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἐν
Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστὸν Ἐκπαιδευ-
τικῆς καὶ Παιδαγωγικῆς Ἀποστολῆς
μας.
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ἀλλήλους…) εἰς τὸ μέσον τῆς θείας Λειτουργίας ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀντιμετώπισε τὸν Πάπαν
ὡς κανονικὸν συλλειτουργοῦντα ἀδελφὸν καὶ κανο-
νικὸν Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης διὰ αὐτὸν τὸν ἀσπασμὸν μὲ τὸν αἱρεσιάρχην
ἔφυγεν ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Τράπεζαν, διέσχισεν ἕν τμῆμα
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ὅταν ἔφθασεν εἰς τὸν θρόνον, ἀπὸ
τὸν ὁποῖον ὁ Πάπας παρηκολούθει τὴν θεία Λειτουρ-
γίαν, ὁ τελευταῖος κατῆλθεν ἐκ τοῦ θρόνου καὶ ἀντήλ-
λαξαν τὸν ἀδελφικὸν ἀσπασμόν. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ἐνομιμοποίησε διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ, διὰ
πολλοστὴν φοράν, τὸν ἐχθρὸν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε-
ως, τὸ ἀλάθητόν του (τὸν ὁποῖον τὸν καθιστᾶ ἡμίθεον,
ἀφοῦ ἀλάνθαστος εἶναι μόνον ὁ Θεός) καὶ τὸ πρωτεῖον
του (τὸ ὁποῖον καταργεῖ τὸ Συνοδικὸν Σύστημα τῆς
Ἐκκλησίας). Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι πιστὸς
εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηνα-
γόρου, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ δόγμα τῆς ἀπαξιώσεως - παρα-
θεωρήσεως τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα
ἤθελεν εἰς τὸ «ράφι» τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας.

4ον) Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴν τοῦ «ἀδελφικοῦ ἀσπα-
σμοῦ» ὁ Πάπας ἀπήγγειλε τὸ «Πάτερ ἡμῶν…», ὁλο-
κληρώνων τὴν συμμετοχήν του εἰς τὸ Συλλείτουργον
καὶ εἰς τὸ μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας, τὸ ὁποῖον
διεστρέβλωσε καὶ αὐτὸ ὁ Παπισμός, ἀφοῦ δὲν ἔχει
κοινὸν ποτήριον διὰ τὰ μέλη τῆς «Ἐκκλησίας» του, καὶ
προσφέρουν εἰς τοὺς πιστοὺς τοῦ Βατικανοῦ μόνον τὸ
Σῶμα.

5ον) Ὀλίγον πρὸ τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς θείας Λει-
τουργίας ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Πάπας
ἐστάθησαν εἰς τὸ κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τότε οἱ
ψάλται ἔψαλον διὰ τὸν κάθε ἕνα χωριστά, τὸ πολυχρό-
νιον. Διὰ τὸν μὲν Πάπαν ὁ ὕμνος ἔλεγε: «τὸν ἁγιώτα-
τον καὶ μακαριώτατον Πάπαν…», διὰ δὲ τὸν Οἰκουμε-
νικὸν Πατριάρχην: «τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ
Σεβασμιώτατον…». Τὸ πολυχρόνιον διὰ τὸν Πάπαν
ἐψάλη διὰ πρώτην φοράν ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων ἐπὶ μα-
καριστοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου. Ἀναγράφει
σχετικῶς εἰς τὸ βιβλίον «Φιλιόκβε» ὁ μακαριστὸς
Ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Μπιλάλης: «Ἡ ἀμνηστία τοῦ
παναιρετικοῦ παπισμοῦ ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου

Ἀθηναγόρου ἔφθασε μέχρι τοιούτου βαθμοῦ, ὥστε νὰ
δημοσιευθῆ εἰς Βυζαντινὴν μουσικὴν σύνθεσιν καὶ πο-
λυχρονισμὸς τοῦ Παύλου Στ´, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ αἱρε-
τικὸς Πάπας ὑμνεῖται ὡς «ἁγιώτατος καὶ μακαριώτα-
τος Πάπας». Εἰς ποίαν ἄβυσσον ὁδηγεῖται ὁ Οἰκουμε-
νισμὸς τῆς Ἀνατολῆς, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει μῖσος
τοὺς ἀγῶνας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἐναντίον τοῦ
αἱρετικοῦ Φιλιόκβε καὶ ἐξυμνεῖ ὡς ἁγιώτατον καὶ μακα-
ριώτατον τὸν Πάπαν Παῦλον Στ´, τὸν σύγχρονον ὑπερ -
ασπιστὴν ὅλων τῶν παπικῶν αἱρέσεων! Τὰ ἐρωτήματα
αὐτὰ παραμένουν ἀναλλοίωτα, διότι ὁ παπισμὸς δὲν
ἤλλαξε, δὲν μετενόησε, ἔχει συνέπειαν εἰς τὰς θέσεις
του, ἐνῶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον μὲ ὅλους τοὺς
διαδόχους τοῦ μακαριστοῦ Ἀθηναγόρου, προδίδουν τὰ
δόγματα καὶ ἀντιμετωπίζουν τὸν Παπισμὸν ὡς κανο-
νικὴν καὶ σώζουσαν «Ἐκκλησίαν».

6ον) Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ «πολυχρονισμοῦ» τοῦ
Πάπα καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου οἱ δύο ἡγέται
τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ηὐλόγουν τοὺς πι-
στούς. Ὁ αἱρετικὸς Πάπας ηὐλόγει τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ
τοὺς Λατινόφρονας, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο εἰς τὸν Ἱ. Να-
όν. Ὁ Οἰκουμενισμὸς τῆς Ἀνατολῆς εἶναι ἰσοπεδωτικός,
ἐμφανίζων εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς τὸν Πάπαν ὡς
κανονικὸν ἐπίσκοπον. Ἀμύητοι οἱ πιστοὶ περὶ τὰ δογμα-
τικά, περὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν κακοδοξιῶν τοῦ παπι-
σμοῦ ἀποδέχονται τὴν «εὐλογίαν» ὑπὸ τοῦ αἱρετικοῦ
Πάπα. Κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ Παπισμὸς κάνει «εἰσο-
δισμὸν» εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Φροντίζει περὶ αὐτοῦ ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος (καὶ οἱ περὶ
αὐτὸν Ἀρχιερεῖς), ὁ ὁποῖος μεταβάλλει τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν εἰς παράρτημα τοῦ παπισμοῦ. Ἔχει ἆραγε
ἥσυχον τὴν συνείδησίν του, ὅταν ἐξισώνει τὴν Ἀλήθειαν
τῆς Πίστεως μὲ τὸ σκότος τῆς αἱρέσεεως;

7ον) Μετὰ τὸν «πολυχρονισμὸν» καὶ τὴν εὐλογίαν
τῶν δύο πρὸς τὸν πιστὸν λαὸν ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν
ἐξώστην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (εἶναι
Ἱερὰ Μονὴ) καὶ ηὐλόγησαν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τοὺς
πιστούς, δεχόμενοι τὰ χειροκροτήματά των (ἴσως διὰ
τὴν κοινὴν ἐμφάνισιν).

8ον) Ἀκολούθως ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐξεφώ-
νησε τὸ «Δι᾽ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων», ὅταν πλέον
τοὺς μνημονεύη μὲν ἀλλὰ τοὺς ἐξορίζη ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν καὶ Πίστιν, ἀφοῦ ἐκεῖνοι κατεδίωξαν
τὰς αἱρέσεις ἐνῶ οὗτος τὰς ἀποδέχεται ὡς κανονικὰς
«Ἐκκλησίας».

9ον) Ὀλίγον πρὸ τοῦ «πολυχρονισμοῦ» τοῦ Πάπα
καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης προσεφώνησε τὸν Πάπαν καὶ ὁ τελευταῖος
τὸν «ἀντιφώνησε».

Αἱ ὁμιλίαι
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς τὴν ὁμιλίαν του

ἐτόνισεν ὅτι πρέπει νὰ βαδίσωμεν πρὸς τὴν ἕνωσιν
διαγράφοντες τὸ παρελθὸν προφανῶς τὴν στάσιν τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Πα-
πισμοῦ καὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ Σχίσματος. Ἐτόνισεν ἐπίσης
ὅτι τοῦτο πρέπει νὰ γίνη πρὸ τοῦ κινδύνου (δὲν τὸν
ἀνέφερε, ἐννοεῖ ὅμως τὸν Μουσουλμανικὸν) καὶ ἀνε-
φέρθη εἰς τὰς διώξεις καὶ τὰ μαρτύρια τῶν Χρι-
στιανῶν.

• Ὑπεγράμμισεν ὅτι πρέπει νὰ βαδίσωμεν πρὸς τὴν
ἕνωσιν μὲ βάσιν τὰς ἐμπειρίας τῆς ἑνωμένης ἐκκλη-
σίας τῆς πρώτης χιλιετίας. Ἐντυπωσίασε τὸ γεγονὸς
ὅτι ἔκανε πολὺ ὀλίγας ἀναφορὰς εἰς τοὺς Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας, διότι οὗτοι ὡς λαμπάδες τῆς Πίστεως εἶναι
ἐμπόδιον διὰ τὴν ἕνωσιν. Ἀνεφέρθη εἰς τὴν μελλον-
τικὴν Μεγάλην Σύνοδον τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ἐπισημαίνων ὅτι εἰς τὴν παροῦσαν φάσιν δὲν δύναται
νὰ συμμετάσχη ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης, διότι δὲν ἔχο-
μεν φθάσει εἰς τὸ κοινὸν ποτήριον. Ἐμμέσως ἐξέφρασε
τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ φθάσωμεν καὶ ὅτι τότε ὁ Πα-
πισμὸς θὰ ἐκπροσωπηθῆ εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Σύνο-
δον, ἡ ὁποία θὰ συγκληθῆ. Ἀπὸ τὴν πλευράν του ὁ
Πάπας ἀνέγνωσε τὴν ὁμιλίαν του εἰς τὰ λατινικὰ (δὲν
ὑπῆρχε μεταφραστὴς ἢ δὲν ἠκούετο κατὰ τὴν μετάδο-
σίν της ὑπὸ τῆς τηλεοράσεως) τονίζων ὅτι πρέπει νὰ
συνεχισθῆ ὁ θεολογικὸς διάλογος καὶ ἀνεφέρθη εἰς τὰ
μαρτύρια καὶ τὰς διώξεις τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀφρικανικῆς Ἠπείρου.

Αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος

ὅσα ἀνέφερεν εἰς τὴν ὁμιλίαν του τὰ προεῖπεν εἰς
συνέντευξιν τύπου εἰς τὴν ἐφημερίδα τοῦ Βατικα-
νοῦ «L’ Avvenire», εἰς τὴν ὁποίαν ἐπαναλαμβάνει
τὴν βλάσφημον θεωρίαν περὶ διηρημένης Ἐκκλη-
σίας, ἐξηγεῖ τὴν φράσιν τοῦ Πάπα περὶ πνευμα-
τικῆς ἀσθενείας, διευκρινίζει τὰς διαφορὰς με-
ταξὺ ἑνώσεως καὶ ἑνότητος, ὁμιλεῖ: διὰ τὸν
κοινὸν ἐχθρὸν τῆς Χριστιανοσύνης (γενικῶς)
χωρὶς νὰ τὸν κατονομάζη, τὴν Τουρκίαν, τὰς ἀντι-
στάσεις πρὸς τὴν ἑνότητα, τὴν σημασίαν τῆς Με-
γάλης Πανορθοδόξου Συνόδου διὰ τὸν Οἰκουμε-
νι(στι)κὸν διάλογον, τὴν συμμετοχὴν τοῦ Πάπα
εἰς αὐτήν. Ἡ συνέντευξις ἀνεδημοσιεύθη ὑπὸ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἱστοσελίδος «amen.gr» (28ην Νο-
εμβρίου) καὶ ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Διὰ τὴν συνάντησιν
— Παναγιώτατε, μετὰ τὰ Ἱεροσόλυμα ποιὸ εἶναι τὸ

νόημα αὐτῆς τῆς νέας συνάντησης;
— Ὁ εἰλικρινὴς ἐναγκαλισμὸς ἐν φιλήματι εἰρήνης

μεταξὺ τῶν προκαθημένων τῆς Ρώμης καὶ τῆς Κων-
σταντινούπολης ὑποδεικνύει τὴν ἐπιθυμία νὰ διασχί-
σουμε τὴν ὁδὸ ποὺ ὑπέδειξε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστὸς «ἵνα ὦσι ἕν». Οἱ προκάτοχοί μας εἶχαν ἐγκαι-
νιάσει τὸν θεολογικὸ διάλογο μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν
μας καὶ οἱ ἐπακόλουθες συναντήσεις ἀσχολήθηκαν μὲ
πολλὰ θέματα ποὺ ἔχρηζαν μίας ἱστορικῆς ἐπαναξιο-
λόγησης. Τώρα ὁ ἀγαπητός μας ἀδελφὸς Φραγκίσκος
συνεχίζει αὐτὴ τὴν χειρονομία ποὺ δὲν ἀποτελεῖ μία
ἐκκλησιαστικὴ ἁβροφροσύνη, ἀλλὰ εἶναι κάτι πολὺ πε-
ρισσότερο.

Αἱ προοπτικαί
— Ἀνοίγει μία νέα προοπτικὴ στὸ διάλογο μεταξὺ

καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων;
— Ἡ μύχια οἰκειότητα ποὺ αἰσθανθήκαμε μὲ τὸν Πά-

πα Φραγκίσκο, ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἐκλογῆς του, ἀποτε-
λεῖ χωρὶς ἀμφιβολία ἕνα νέο ἔναυσμα γιὰ τὴν πορεία
πρὸς τὴν ἑνότητα. Οἰκειότητα ποὺ δὲν εἶναι ἕνα
καρπὸς συναισθηματισμοῦ, ἀλλὰ ἡ πλήρης ἔνταξη στὸ
μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἐπιθυμία τῆς συνάντησης μεταξὺ
ἀδελφῶν γιὰ μία ἀπὸ κοινοῦ μαρτυρία. Ἡ νέα προ-
οπτικὴ ποὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος δίνει στὸ ἀξίωμα τοῦ
Ἐπισκόπου τῆς Ρώμης, στὴ συνοδικότητα γιὰ τὴ διοί-
κηση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πολύτιμα στοιχεῖα γιὰ τὴν
Ἀνατολή, ποὺ παρακολουθεῖ μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ
αὐτὲς τὶς ἀλλαγές. Ἔτσι λοιπὸν καὶ αὐτὴ ἡ συνάντηση
διανοίγει μία νέα προοπτικὴ στὸν διάλογο καθολικῶν
καὶ ὀρθοδόξων, χωρὶς τὴν προσκόλληση σὲ σχήματα
τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ἐξαγνισμένη στὸ φῶς τοῦ
Εὐαγγελίου καὶ τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας.

Περὶ «διαιρέσεως»
— Ἔχουν παρέλθει 960 χρόνια ἀπὸ τὸ Σχίσμα Ἀνα-

τολῆς καὶ Δύσης. Ποιὲς εἶναι οὐσιαστικὰ οἱ τελευταῖες
ρίζες ἐξαιτίας τῶν ὁποίων ὑφίσταται ἀκόμη ἡ διαίρεση
μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν;

— Ἡ Ἐκκλησία τῶν πρώτων αἰώνων στήριζε τὴν
ὑπόστασή της στὸ ἄγγελμα τοῦ Λόγου, ποὺ σὰρξ ἐγέ-
νετο γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο, καθὼς καὶ στὴ
συμμετοχὴ στὴν εὐχαριστιακὴ τράπεζα. Οἱ μάρτυρες
μαρτύρησαν μὲ τὸ αἷμα τους αὐτὴ τὴν ἁγνότητα τοῦ
Ἀγγέλματος, τὸ Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση. Τὸ Διάτα -

γμα τῶν Μεδιολάνων ἀπέδωσε ἐλευθερία στὴν
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μπόρεσε νὰ μαρτυρήσει τὸ Ἄγγελ-
μα μὲ περισσότερο σφρῖγος καὶ δύναμη, ἀναλαμβά-
νοντας μία πλέον μείζονα εὐαγγελιοποίηση τοῦ κό-
σμου. Ἀλλὰ ὁ Πλάνος τοῦ κόσμου τούτου ἐπεδίωξε καὶ
ἐπιζητεῖ νὰ καταστήσει μάταιο τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Ἡ ἰδέα τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας, τῆς So-
cietas Christiana ὑπερέβαλε τὴν ἐν ἀρχῇ ἀρετή, γιὰ νὰ
εἰσαγάγει τὸ ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα. Καὶ αὐτὸ τὸ
ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα εἶναι μία διαδικασία ποὺ ἀπο-
μακρύνει ἀπὸ τὴν πηγὴ ποὺ φωτίζει τὴν Ἐκκλησία, τὸν
Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα Χριστό, γιὰ νὰ παράγει
μία ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνείδηση ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσε
νὰ λάμπει ἀπὸ μόνη της. Αὐτὸ τὸ ἐκκοσμικευμένο
πνεῦμα, ἐκεῖνο ποὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος ὀνομάζει
«πνευματικὴ ἀσθένεια», αὐτὴ ἡ ἐκκοσμίκευση, αὐτὸ
τὸ πνευματικὸ ἁμάρτημα, διευκόλυναν χωρὶς ἀμφιβο-
λία τὴ δημιουργία τῶν αἰτίων τῆς ἀντίθεσης, τῆς αὐτο-
επιβεβαίωσης καὶ ἄρα τῆς διαίρεσης.

Περὶ «θεραπείας»
—  Καὶ πῶς μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μία θεραπεία γιὰ αὐτό;
— Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ δὲν εἶναι δυ-

νατὸν νὰ εἶναι διαιρεμένη καὶ σὲ αὐτὴν τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιο ἐνεργεῖ διά μέσου τῶν μεγάλων μυστηρίων τῆς
σωτηρίας, ἀπαιτεῖται μία θεραπεία ἀπὸ κοινοῦ. Καὶ τὸ
φάρμακο δὲν εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς Θεοκρατικοῦ
Κράτους, ὅπως κατὰ καιροὺς ἔχει εἰπωθεῖ ἀπὸ ὁρι-
σμένους, ἀλλὰ μία ἐκ βαθέων μετάνοια κάθε ἀνθρώ-
που, μία ἀλλαγὴ νοοτροπίας ποὺ δημιουργεῖ μία εἰλι-
κρινῆ μεταστροφὴ πρὸς τὸν Θεὸ γενόμενο ἄνθρωπο,
μία νέα θεοφάνεια στὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία
—  Κάνατε ἀναφορὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς πρώτης χι-

λιετίας. Τί μπορεῖ αὐτὴ νὰ ὑποδείξει στὴν παροῦσα πο-
ρεία γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν τέκνων της;

—  Ὅπως εἴπαμε, ἡ Ἀρχαία Ἐκκλησία ζεῖ καὶ εἶναι
ἐμποτισμένη ἀπὸ τὴ ζωτικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ
Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων μᾶς ἐνθυμίζει ὅτι «ἡ Ἐκκλη-
σία λάμπει ὄχι ἀπὸ τὸ φῶς της, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ
Χριστοῦ». Γιὰ τὸν Κύριλλο Ἱεροσολύμων «ἡ Ἐκκλησία
περιβάλλεται ἀπὸ τὸ θεῖο φῶς τοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο
εἶναι τὸ μοναδικὸ φῶς στὸ βασίλειο τῶν ψυχῶν». Στὴν
πίστη αὐτοῦ τοῦ φωτός, ἡ Ἐκκλησία τῶν πρώτων
αἰώνων ἔζησε τὸ μεγαλεῖο τῶν Μεγάλων Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, εἰσέπνευσε τὴ συνέργεια τῶν ἀπο-
στολικῶν πατέρων ὄχι ὡς πραγματικότητα ποὺ ἀνα-
φέρεται στὸν ἑαυτὸ της, ἀλλὰ ὡς μία πραγματικότητα
συνεχῶς οἰκοδομούμενη ἀπὸ τὴ ζωντανὴ παρουσία
τοῦ Χριστοῦ. Οἱ διαφορὲς ποὺ ἐμφανίζονταν στὸ Σῶμα
τοῦ Κυρίου μετατράπηκαν σὲ ἀντιπαραθέσεις ἐξαιτίας
καὶ μόνο τῶν ἀνθρωπίνων στρατηγικῶν, ξένων πρὸς
αὐτό. Ἀκόμη μία φορά ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐπαναα-
ποκαλυφθεῖ πέραν τῶν ἀνθρωπίνων σχημάτων, στὰ
ὁποῖα συχνὰ περιορίζεται καὶ νὰ ἐπανοικειοποιηθεῖ τὴν
ζωή ἐν Χριστῷ. Στὴν ὑπέρβαση αὐτῆς τῆς ἰδίας, ἐπα-
νευρίσκει τὴν κοινὴ πορεία πέραν τῶν νομικῶν, θρη-
σκευτικῶν καὶ ἑρμηνευτικῶν φραγμῶν. Σὲ αὐτὴ τὴν
προοπτικὴ ἡ πρώτη χιλιετία ὑποδεικνύει στὴν Ἐκκλη-
σία ἐκείνη τὴν «ἐν Χριστῷ ζωή» πρὸς τὴν ἑνότητα τῶν
τέκνων της. Ἡ πρώτη χιλιετία τῆς Ἐκκλησίας βίωσε εἰς
βάθος τὴν ἑνότητα, ἐνῶ ἦταν ἀπολύτως ἄγνωστη ἡ
ἰδέα τῆς Ἕνωσης.

Ἑνότης καὶ ἕνωσις
— Μπορεῖτε νὰ ἐξηγήσετε καλύτερα ὑπὸ αὐτὴ τὴν

προοπτικὴ τὴ διαφορὰ μεταξὺ ἕνωσης καὶ ἑνότητας
καὶ πῶς μποροῦν νὰ ὑπερβληθοῦν οἱ σχεσιακὲς δυσ -
κολίες μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν;

—  Ἡ ἰδέα τῆς Ἕνωσης ἐμφανίζεται στὴν Ἐκκλησία
τὸν δεύτερο αἰώνα, ἐξαιτίας μίας ὑπερβολικῆς συγ-
κέντρωσης τῆς ὑπόστασής της ὡς Ἐκκλησία, σὲ ἀντί-
θεση σχεδὸν μὲ τὴν ὑπόστασή της ὡς Ζωοποιὸ Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι τὸ ἀνθρώπινο προνόμιο ἑνὸς ἀδια-
φοροποίητου Σώματος, ἀποστερημένου ἀπὸ τὴ δωρεὰ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἑνότητα, ἀντιθέτως, δὲν
εἶναι μόνο ἡ λύση τῶν θεολογικῶν ἀντιπαραθέσεων,
ἀλλὰ εἶναι τὸ modus vivendi ποὺ μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία τῶν πρώτων αἰώνων. Ἡ ἐκ νέ-
ου ἀνακάλυψη αὐτῆς τῆς πλευρᾶς τῆς ἑνότητας, ὅπως
βιώθηκε κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία τῆς Ἐκκλησίας, μπο-
ρεῖ νὰ βοηθήσει τὶς Ἐκκλησίες μας νὰ ὑπερβοῦν σή-
μερα τὶς δυσκολίες ποὺ ἀκόμη καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀνα-
κύπτουν στὶς μεταξύ τους σχέσεις. Γι’ αὐτὸ ἡ ἑνότητα
δὲν θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνων στρατηγικῶν,
ἀλλὰ τῆς κατανόησης ὅτι εἶναι συνοδοιπόροι, πιστὲς
στὶς σκέψεις καὶ στὰ αἰσθήματα τοῦ Χριστοῦ.

Περὶ κοινοῦ ἐχθροῦ
—  Ἀλλὰ ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν μπορεῖ νὰ γίνει

ἀντιληπτὴ σήμερα καὶ ὡς συμμαχία καὶ κοινὴ πάλη
κατὰ ἑνὸς κοινοῦ ἐχθροῦ…

Ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν εἶναι πρωτίστως ἕνα
δῶρο τοῦ Θεοῦ, ποὺ μποροῦμε νὰ καταστήσουμε ἐπί-
καιρο, ὅπως εἴπαμε, μόνον ἐπανευρισκόμενοι στὴν
ἀλληλοδιαδοχὴ τοῦ Χριστοῦ. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ὅλως
προφανὲς ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ πρόκειται γιὰ μία συμμα-
χία ἢ γιὰ ἕνα κοινὸ ἀγώνα κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ,
σύμφωνα μὲ τὴν ἰδεολογία τοῦ κόσμου. Ἡ ἑνότητα
εἶναι μία πράξη πίστης στὸν εὐαγγελισμὸ τοῦ Λόγου
τοῦ Θεοῦ. Τὴν ἰδέα τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ συχνὰ ἐπικα-
λοῦνται ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δὲν βλέπουν στὶς θρησκεῖες
μία πράξη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δημιούργημά
του καὶ μία πράξη πίστης τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸ Θεό, ἀλλὰ
ἕνα εἶδος ἀνθρώπινης κοινωνίας ποὺ προσπαθεῖ νὰ
χειραγωγήσει τὸν ἄνθρωπο, δημιουργώντας του ἕνα
κοινὸ ἐχθρό. Αὐτὴ ἡ χειραγώγηση δημιούργησε συχνὰ
καὶ δημιουργεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα στοιχεῖα τὰ ὁποῖα
εἶναι ξένα πρὸς τὴν θρησκευτικὴ ζωή, ὅπως οἱ πολλοὶ
φανατισμοὶ ποὺ διατρέχουν τὸν κόσμο. Ὑπὸ τὴν πνευ-
ματικὴ ἄποψη, ἀντιθέτως, ἡ πάλη κατὰ τοῦ κοινοῦ
ἐχθροῦ καθίσταται δίκαιη. Οἱ χριστιανοὶ ἀγωνίζονται
κατὰ τοῦ κατὰ κύριο λόγο ἐχθροῦ. Ἐκείνου ποὺ πο-
νηρὰ διαίρεσε τὶς Ἐκκλησίες καὶ προσπαθεῖ νὰ καθυ-
στερήσει τὴν ἑνότητά τους. Μία κοινὴ μαρτυρία κατὰ
τοῦ πρίγκιπα τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ διαιρεῖ, ποὺ κυ-
βερνᾶ, ποὺ ἄρχει πάρα πολλὲς φορές, εἶναι μία πράξη
προσχώρησης στὴ διδαχὴ τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου. Ἡ
φωνὴ τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν πρέπει νὰ εἶναι
ἁρμονική, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀφυπνίσει τὸν σύγχρονο
ἄνθρωπο ἀπὸ μία πνευματικὴ θαλπωρὴ πού, ὅταν δὲν
ἀρνεῖται τὴν παρουσία καὶ τὴ συνάφεια μὲ τὸ Θεό, τὸν
καθιστᾶ ἕνα στοιχεῖο καθαρὰ πολιτιστικὸ καὶ ἰδιωτικὸ
ἤ, σὲ ἀντίθεση, δημιουργεῖ τὴν εἰδωλολατρία τοῦ ἴδι-
ου τοῦ νοήματος τοῦ Θεοῦ, φθάνοντας στὸν ἀκραῖο
φανατισμὸ ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Οἱ χρι-
στιανοὶ ἑνωμένοι πρέπει νὰ μιλήσουν ἐν ἑνὶ στόματι
κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ τοῦ εἶδος.

Αἱ διώξεις καὶ ὁ Οἰκουμενισμός
—  Οἱ χριστιανοὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὑποφέρουν

σήμερα. Ἡ ἰδιαίτερη κατάστασή τους τί ἐπιπτώσεις
μπορεῖ νὰ ἔχει στὶς Ἐκκλησίες καὶ στὸν Οἰκουμενισμό;

— Κατὰ τὶς διώξεις τῶν χριστιανῶν τῶν διαφόρων
ὁμολογιῶν τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε ἀναμείχθηκε. Σὲ ὁλό-
κληρη τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴ δημιουργία
της μέχρι τὶς ἡμέρες μας, οἱ μάρτυρες εἶναι οἱ ἅγιοι
ποὺ φέρουν τὴ θεία χάρη ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν,
ποὺ ζοῦν πραγματικὰ ἐντὸς τοῦ φωτὸς τῆς μεταμορ-
φώσεως. Ὡστόσο αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τὶς Ἐκκλη-
σίες ἀδιάφορες πρὸς τὶς κακουχίες, ποὺ πολλοὶ ἀδελ-
φοὶ καὶ ἀδελφές μας κάθε μέρα καλοῦνται νὰ βιώσουν.
Καὶ ἡ πρόκληση εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερη κυρίως στὴ
Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὶς χῶρες ὅπου ὁ Κύριός μας καὶ
οἱ Ἀπόστολοι βάδισαν καὶ ὅπου ἡ Ἐκκλησία στοὺς πρώ-
τους αἰῶνες ἐνδυνάμωσε τὴν χριστιανικὴ κοινότητα.
Ὁ πόνος δὲν ἐρωτᾶ σὲ ποιὰ ὁμολογία ἀνήκει ὁ μάρτυ-
ρας. Πράγματι, ὅπως λέει ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ζοῦμε
ἀκόμα τὸν «οἰκουμενισμὸ τοῦ αἵματος». Ὁ οἰκουμε-
νισμὸς τοῦ αἵματος προσφέρεται ἔμπροσθεν τοῦ
οὐρανίου θυσιαστηρίου τοῦ Κυρίου γιὰ ὅλους ἐμᾶς,
ὥστε νὰ ἐπισπεύσουμε ἕνα οἰκουμενισμὸ μαρτυρίας
ἔμπροσθεν τοῦ κόσμου. 

— Συχνὰ ὅμως γίνεται μία ἐργαλειακὴ χρήση τῆς
θρησκείας…

—  Αὐτὴ ἡ χρήση εἶναι ἕνα ἔγκλημα ξένο πρὸς τὴν
ἴδια τὴ θρησκεία ποὺ δυστυχῶς ἔχει ἐπιπτώσεις στὴ
ζωή καὶ στὶς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν μας. Πρέπει νὰ
γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ
σκοτώνει στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι κανεὶς δὲν ἔχει
τὴν ἀποκλειστικότητα τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι εἴμαστε ὅλοι
μαζὶ ὑπὲρ μίας διαρκοῦς καὶ δίκαιης εἰρήνης, ὥστε νὰ
μὴ ἐπικρατοῦν μόνο οἱ λογικές τοῦ κέρδους καὶ τῆς
ἐκμετάλλευσης. Μόνο ἑνωμένοι οἱ χριστιανοὶ εἶναι
ἀξιόπιστοι καὶ μποροῦν νὰ βοηθήσουν ἐκείνους οἱ
ὁποῖοι ὑποφέρουν ἀπὸ τὶς πάρα πολλὲς ἀδικίες ποὺ κα-
θημερινὰ πραγματοποιοῦνται εἰς βάρος τῶν ἀθώων. Ὁ
«οἰκουμενισμὸς τοῦ αἵματος», τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων,
δὲν ἐπιζητᾶ ἐκδίκηση, ἀλλὰ θέτει σὲ ἐξέταση κάθε πι-
στό, καθιστᾶ τὶς Ἐκκλησίες σήμερα, ὅπως στὸ πα-
ρελθὸν καὶ στὸ πρόσφατο παρελθόν, περισσότερο
εὐαίσθητες στὴν ἀπὸ καρδίας ἐκκλήσεις τοῦ πόνου,
στὴν ὑπέρβαση τῶν προκαταλήψεων, στὴν κοινὴ πο-
ρεία.

Περὶ τῆς Τουρκίας
— Πῶς κρίνετε τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ πορεία

τῆς Τουρκίας καὶ πῶς αὐτὴ γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ
τὶς χριστιανικὲς κοινότητες καὶ τὶς ἄλλες μειονότη-
τες;

— Ἡ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ πορεία τῆς χώρας μας
παρουσίασε θετικὰ στοιχεῖα ἀνάπτυξης κατὰ τὴ δια-
κυβέρνηση τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν, ἰδιαιτέρως σὲ
ὅτι ἀφορᾶ τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν.
Δόθηκε ἡ ἄδεια νὰ τελεστεῖ Θεία Λειτουργία σὲ ἱστο-
ρικὲς περιοχὲς τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ ἡ ἄδεια γιὰ ἀνα-
στύλωση σημαντικῶν μνημείων γιὰ τὶς Ἐκκλησίες
στὴν Τουρκία. Παρὰ ταῦτα ὁ δρόμος εἶναι ἀκόμη μα-
κρύς. Ἡ πρόσληψη αὐτῆς τῆς πορείας λίγο ἔχει γίνει
ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς κοινότητες καὶ τὶς
ἄλλες θρησκευτικὲς μειονότητες. 

— Ποιοὶ εἶναι οἱ κίνδυνοι;
— Ὡς γνωστὸν τὸ Σύνταγμα στὴν Τουρκία προβλέ-

πει τὸ κοσμικὸ κράτος, στὸ ὁποῖο ὅλες οἱ θρησκεῖες
ἔχουν ἴση ἀξία. Αὐτὸ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀποδείχτηκε
πολλὲς φορὲς ἀντιπαραγωγικό. Γιὰ νὰ διασωθεῖ τὸ κο-
σμικὸ κράτος, ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ὑπεισῆλθε στὶς ἐπι-
λογὲς καὶ στὶς δραστηριότητες τῶν θρησκευτικῶν
ὁμολογιῶν, ἀποστερώντας τους τὴν ἐλευθερία τοῦ
ἐνεργεῖν καὶ συρρικνώνοντας de facto τοὺς πιστοὺς
τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων σὲ πολίτες δευτέρας
κατηγορίας. Τὰ κράτη πρέπει νὰ εἶναι ἐγγυητὲς τῆς
ἰσότητας τῶν πολιτῶν τους. Οἱ χριστιανοὶ στὴν Τουρ-
κία εἶναι καὶ Τοῦρκοι πολίτες καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου
πρέπει νὰ ἔχουν τὶς ἴδιες δυνατότητες μὲ τοὺς μου-
σουλμάνους Τούρκους πολίτες. Πρέπει νὰ ὑπάρχει γι’
αὐτοὺς μία περισσότερο ξεκάθαρη πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ
φροντίδα. Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ παραμένουν σὲ
ἀντιδικία εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ νομικὴ ἀναγνώριση
τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὀντότητας δημοσίου δικαίου. Ἡ
Τουρκία δὲν ἀναγνωρίζει ἀκόμα πλήρως τὸ νομικὸ κα-
θεστὼς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὴν ἱστορική
του θέση στὸν ὀρθόδοξο κόσμο καὶ συνεχίζει ἄδικα νὰ
ἐμποδίζει τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Αἱ ἀντιστάσεις
— Ἂς ἐπιστρέψουμε στὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν.

Γιατί ὑπάρχουν πολλὲς ἀντιστάσεις στὴν ὁδὸ πρὸς τὴν
πλήρη κοινωνία; Τί πρόκειται νὰ χαθεῖ καὶ τί νὰ κερδη-
θεῖ;

— Ἡ Ἐκκλησία, στὸ ἱστορικὸ πλαίσιό της, πάντοτε
ἀκολουθοῦσε κατὰ τὰ ποιμαντικὰ καθήκοντά της τὸν
λαό της, χωρὶς νὰ σπεύδει ὑπερβολικὰ πρὸς τὰ
ἐμπρός, ἀναμένοντας πάντα τὸν ἀργοποροῦντα. Ὡς
στοργικὴ μητέρα μεριμνᾶ γιὰ την πνευματικὴ καὶ
ἀνθρώπινη κατάρτιση τῶν παιδιῶν της καὶ ταυτόχρονα
τὰ ὁδηγεῖ στὴ συνάντηση μὲ τὸν Σωτήρα. Αὐτὸ συμ-
βαίνει καὶ μὲ τὸν οἰκουμενικὸ διάλογο. Ἡ μεγάλη ἐλπί-
δα πολλῶν χριστιανῶν, καθὼς καὶ τῶν ἱεραρχιῶν τῶν
Ἐκκλησιῶν ἀπὸ τὴ συνάντηση τῶν Ἱεροσολύμων τὸ
1964, συνοδεύτηκε καὶ ἀπὸ τὸν σκεπτικισμὸ καὶ με-
ρικὲς φορὲς ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθεση ἄλλων.
Ὡστόσο, ἡ ὤθηση πρὸς τὸ ἄνοιγμα καὶ τὴν συνάντηση
ποὺ ἦρθε ὡς ἀποτέλεσμα, ἀποδείχθηκε περισσότερο
δυνατὴ ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀντίσταση. Τὸ ἴδιο συμ-
βαίνει καὶ σήμερα. Ὁ ἐξαγνισμὸς τῆς ἱστορικῆς μνή-
μης πραγματοποιεῖται βραδέως μὲ πολὺ ὑπομονή, ἡ
πορεία της ὅμως εἶναι ἀσυγκράτητη. Καὶ ὁ θεολογικὸς
διάλογος συνιστᾶ ἕνα παράδειγμα. Ὑπάρχει ἀνάγκη
ἀπὸ ἀποφασιστικὲς χειρονομίες, ποὺ θὰ μποροῦν νὰ
συμπαρασύρουν καὶ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι παραμένουν
σκεπτικοί ἢ ἐκφράζουν τὶς ἀμφιβολίες τους. Ὁ διάλο-
γος μπορεῖ καὶ πρέπει πάντα νὰ ἐμπλουτίζει, δὲν εἶναι
αὐτοσκοπὸς καὶ σίγουρα δὲν ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια
ὁποιασδήποτε ἰδιαίτερης ταυτότητας. Δὲν ἔχουμε τί-
ποτα νὰ χάσουμε καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦμε.

Περὶ τῆς Μεγάλης Συνόδου
— Τὸ 2016 θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Μεγάλη Πανορ-

θόδοξη Σύνοδος. Μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει καὶ μία ση-
μαντικὴ συνάντηση καὶ γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Διάλο-
γο;

— Μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἔτη προετοιμασίας καὶ κατόπιν
ὁμοφώνου ἀπόφασης τοῦ συνόλου τῶν Προκαθημέ-
νων, ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος θὰ συγκληθεῖ στὴν
Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται γιὰ ἕνα νέο γεγονὸς
ποὺ θὰ δεῖ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες συγκεν-
τρωμένες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό, γιὰ νὰ συζητήσουν
θέματα διοικητικοῦ χαρακτήρα, ἀλλὰ καὶ κοινοῦ ἐνδια-
φέροντος καὶ τέλος, γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὸ μήνυμα τῆς
Ὀρθοδοξίας στὸν κόσμο «ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρ-
δίᾳ». Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ὁδηγεῖ αὐτὴ τὴ μεγάλη
Σύναξη εἶναι ἡ ἐπιθυμία γιὰ συνέχεια στὸν οἰκουμενικὸ
διάλογο, διάλογο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀπασχολεῖ τὴν
Ἐκκλησία σὲ διαφορετικὲς βαθμίδες, ἀλλὰ πρέπει νὰ
ὡριμάσει κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἀπὸ ὅλους καὶ παντοῦ. 

—  Θὰ προσκληθεῖ καὶ ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης;
—  Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελέσει ἀπόφαση ὅλων τῶν

Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων
Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ ἡ χιλιετὴς εὐχαριστιακὴ ρήξη μεταξὺ
τῶν Ἐκκλησιῶν μας δὲν ἐπιτρέπει ἀκόμη τὴ σύγκληση
μίας Μεγάλης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Εἴμαστε σίγου-
ροι ὅτι ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώ-
μης θὰ εἶναι μαζί μας σὲ κοινωνία ἐν τῇ προσευχῇ καὶ
ἀπὸ αὐτὸν ζητοῦμε νὰ προσευχηθεῖ γιὰ αὐτὴ τὴν ἱστο-
ρική μας συνάντηση.

— Ποιὰ εἶναι ἡ προσωπική σας εὐχή;
— Νὰ δώσει ὁ Θεὸς στὸ ἐγγὺς μέλλον νὰ συντελε-

στεῖ ἡ συνάντηση τῶν Ἐκκλησιῶν μας ἐν τῇ Συνοδικῇ
ζωῇ ἀλλήλων, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ μας ἐν τῇ Ἁγίᾳ
Ὁμοουσίῳ, Ζωαρχικῇ καὶ Ἀδιαιρέτῳ Τριάδι». 

Ἡ συμπροσευχὴ τοῦ Πάπα
μὲ τὸν Μουφτὴν Κων/πόλεως

Ὁ Πάπας κ. Φραγκίσκος δὲν ἐπεσκέφθη μόνον τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἐπεσκέφθη καὶ τὸ μπλὲ
τζαμὶ καὶ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, εἰς τὴν ὁποίαν λειτουργεῖ
τζαμί. Εἰς τὸ μπλὲ τζαμὶ συμπροσευχήθη μὲ τὸν Μου-
φτήν. Πολλοὶ ἠπόρησαν. Ὀφείλουν ὅμως νὰ γνωρί-
ζουν ὅτι ὁ Παπισμὸς διακηρύσσει (ὡς καὶ οἱ Οἰκουμε-
νισταὶ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας) ὅτι εἴμεθα τέκνα
ὅλοι τοῦ ἰδίου Θεοῦ. Θέσιν τὴν ὁποίαν ἀπορρίπτουν
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης, διότι ἡμεῖς πιστεύομεν εἰς τὸν Ἅγιον
Τριαδικόν Θεόν, τὸν ὁποῖον δὲν πιστεύει ὁ Βουδιστής,
ὁ Μωαμεθανός, ὁ Ἰνδουϊστής κ.λπ. Ὁ Παπισμὸς ὅμως
διὰ τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου (1968) ἔκανεν ἐντυπω-
σιακὸν  ἄνοι γμα εἰς τὸ Ἰσλὰμ ἀναγνωρίζων τὸν Ἀλλὰχ
ὡς κανονικὸν θεόν. Αὐτὸς ὅμως ὁ «θεός» δὲν ἀνα-
γνωρίζει τὸν Χριστὸν ὡς θεόν. Ὁ Παπισμὸς ὅμως ἀνα-
γνωρίζει τὸν Ἀλλὰχ ὡς Θεὸν εἰς τὴν προσπάθειάν του
νὰ καταστῆ ὁ παγκόσμιος θρησκευτικὸς ἡγέτης (τῆς
Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων). Μὲ
τὴν βοήθειαν τῶν «φιλοπαπικῶν καὶ οἰκουμενιστῶν
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας, τὸ «ἐπιτυγχάνει» μερικῶς.

Γ.Ζ.

ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΙΣΟΠΕΔΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ...

Ἐνῶ εἰς τὴν Τουρκίαν καὶ τὸ Φανάριον ἀφικνεῖτο ὁ
Ἀρχηγὸς τοῦ κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ αἱρεσιάρχης
Πάπας κ. Φραγκίσκος, τὴν 28ην Νοεμβρίου διεξήχθη
θεολογικὸς Διάλογος μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν
Ὀρθοδόξων καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Οὐνίας. Τὸ πα-
ρήγορον εἰς τὴν ὑπόθεσιν εἶναι ὅτι ἐτέθησαν κρίσιμα
θεολογικὰ θέματα ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξων καὶ συμ-
μετεῖχεν εἰς τὸν διάλογον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περι-
στερίου κ. Χρυσόστομος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ὅταν
ὁ «Ο.Τ.» διεπίστωσεν ἀναβάθμισιν τῆς Οὐνίας εἰς τὴν
Ἑλλάδα, διὰ τοῦ διορισμοῦ τοῦ καθηγητοῦ Παπικοῦ
Κανονικοῦ Δικαίου κ. Δημητρίου Σάλαχα ὡς Ἀρχιεπι-
σκόπου τῆς Οὐνίας διὰ τὴν Ἑλλάδα, ἦτο ἕνας ἐκ τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ
ἀντέδρασαν. Μὲ ἐπιστολήν του εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον (ὁ «Ο.Τ.» τὴν ἀνεδημοσίευσεν ἀπὸ τὸ περιοδικόν,
τὸ ὁποῖον ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Περιστερίου)
ἐζήτησε τὴν παρέμβασίν του εἰς τὸν τότε Πάπαν κ.
Βενέδικτον, μὲ σκοπὸν νὰ μὴ γίνη ἡ ἀναβάθμισις, διό-
τι ἡ Οὐνία ἀποτελεῖ τὸ κυριώτερον «ἀγκάθι» εἰς τὸν
θεολογικὸν διάλογον μετὰ τῶν Παπικῶν. Ἡ στάσις του
ἐξέπληξε, διότι ὁ Σεβ. Περιστερίου ἔχει τὴν φήμην τοῦ
«φιλο-Πατριαρχικοῦ» καὶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ Οἰκου-
μενικὸν Πατριαρχεῖον δὲν θέτει τὸ θέμα τῆς Οὐνίας.
Ἔκπληξις ὅμως καὶ ὁ διάλογος μὲ τὴν Οὐνίαν, διότι εἰς
αὐτὸν συμμετέχουν ὁ Σεβ. Γαλλίας (Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου) καὶ ὁ Σεβ. Αἰγύπτου (Πατριαρχεῖον Ἀλε-
ξανδρείας). Ἴσως αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Πατριαρχείου
τῆς Ρωσίας διὰ τὸν ρόλον τῆς δαιμονικῆς Οὐνίας εἰς
τὸ χάος καὶ τὰς αἱματηρὰς ἐξελίξεις εἰς τὴν Οὐκρα-
νίαν ἠνάγκασαν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον νὰ
«ἀνοίξη» διάλογον διὰ τὴν Οὐνίαν. Τὸ «ἀγκάθι» τῆς
Οὐνίας ἦτο ὁ κυριώτερος λόγος, διὰ τὸν ὁποῖον εἶχε
διακοπῆ ὁ θεολογικὸς διάλογος μετὰ τῶν Παπικῶν.
Ἀλλὰ ὅταν ἐπανήρχισε τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
τὸν «ἐλησμόνησε», διότι εἶναι πραγματικὸν ἐμπόδιον
πρὸν τὴν ψευδοένωσιν, ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας καὶ πολλῶν Σλαυϊκῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὰ Βαλκάνια.

Διὰ τὰς συζητήσεις εἰς τὰς Ἀθήνας μεταξὺ Ὀρθο-
δόξων καὶ Οὐνιτῶν τὸ «Ἁγιορείτικον Βῆμα» μετέδω-
σε:

«Στὴν Ἀθήνα πραγματοποιήθηκε ἡ συνεδρίαση τῆς
ὁμάδας ἐργασίας τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ Διά-
λογο μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν
Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν τὸ διήμερο 24-25 Νοεμβρίου.
Τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἐκπροσώπησε ὁ Μητροπολί-
της Περιστερίου Χρυσόστομος. 

Συμπρόεδροι τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ Μητροπολίτης
Γαλλίας Ἐμμανουὴλ καὶ ὁ Μητροπολίτης Bishoy τοῦ
Damiette (Αἴγυπτος). Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχη , Βαρθολομαίου, ἡ ὁμάδα ἐργασίας
συνεδρίασε προκειμένου νὰ ὁρίσει ἕνα ὁδικὸ χάρτη
γιὰ τὶς μελλοντικὲς ἐργασίες τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἡ ὁμάδα ἐργασίας ἐξέτασε τὰ ἐπιτεύγματα τῆς
Μικτῆς Ἐπιτροπῆς μέχρι στιγμῆς, μὲ σκοπὸ νὰ φέρει
σὲ ἐπαφὴ τὶς δύο οἰκογένειες τῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ βά-
ση "κοινὴ κατανόηση τῆς Ἀποστολικῆς πίστης".

Ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουὴλ στὴν ἐναρ-
κτήρια ὁμιλία του τόνισε τὴν πολὺ ὑψηλὴ προτεραι-
ότητα ποὺ δίνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν ἐπίσημο
Θεολογικὸ Διάλογο μετὰ τῶν Ἀνατολικῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν. Ὑπογράμμισε τὴν κοινὴ ἀποδοχὴ
τῆς χριστολογικῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου
Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς κοινῆς πατερικῆς καὶ ἐκκλησια-
στικῆς παράδοσης τῶν πρώτων πέντε αἰώνων. Συνά-
μα ἔκανε ἔκκληση "γιὰ μία θεολογικὴ ἄμυνα ἐνάντια
σὲ ὅλες τὶς προκαταλήψεις" καὶ ὑπογράμμισε πὼς τὸ
ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τὴν ἑνότητα, εἶναι θεμε-
λιώδους δογματικῆς σημασίας. 

Ὁ Συν-Πρόεδρος Μητροπολίτης Bishoy τοῦ Damiet-
te στὴν ὁμιλία του, ὑποστήριξε πὼς καὶ οἱ δύο ἐκκλη-
σίες ἐκφράζουν τὴν ἴδια πραγματικότητα ἀναφορικὰ
μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ σαρκωθέντος Λόγου. 

Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις τῶν δύο συμπροέδρων, ἀκο-
λούθησε συζήτηση. 

Στὰ ἀποτελέσματα τῆς συνάντησης καταγράφηκε
τὸ αἴτημα γιὰ συνέχιση τοῦ διαλόγου, ἐνῶ ἀναγνωρί-
στηκε ἡ "καλὴ δουλειὰ τῶν ὑποεπιτροπῶν σχετικὰ μὲ
θεολογικά, κανονικά, λειτουργικὰ καὶ ποιμαντικὰ ζη-
τήματα", ἂν καὶ ἡ ὁμάδα ἐργασίας ἀναγνώρισε ὅτι με-
ρικὲς ἐκκλησίες ἔθεσαν κάποια σοβαρὰ θέματα, ποὺ
ἀπαιτοῦν περαιτέρω διευκρίνιση, ὅπως ἡ ἄρση τῶν
ἀναθεμάτων, ἡ κοινὴ ἀπαρίθμηση τῶν ἑπτὰ Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, ἡ ἀμοιβαία ἀναγνώριση τῶν Ἁγίων
καὶ μερικὲς ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὴν Χριστολογία. 

Τέλος ἡ ὁμάδα ἐργασίας ἐξέφρασε τὴ βαθιά της
ἀνησυχία γιὰ τὴν κατάσταση τῶν Ἐκκλησιῶν στὴ Μέ-
ση Ἀνατολὴ κάνοντας ἔκκληση στὴ διεθνῆ κοινότητα
καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερόμενους γιὰ τὴν ἀπελευ-
θέρωση τῶν δύο ἀπαχθέντων Ἐπισκόπων. Ἡ ὁμάδα
θεώρησε ὅτι ἡ κατάσταση τοῦ Χριστιανισμοῦ σήμερα
ἀπαιτεῖ ἐπειγόντως Ὀρθόδοξη ἑνότητα καὶ προώθη-
ση ἑνὸς ὑγιοῦς διαθρησκευτικοῦ διαλόγου».

Σημαντικὰ θεολογικὰ θέματα 
ἐτέθησαν ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων 
εἰς τὸν διάλογον μὲ τοὺς Οὐνίτας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Στίς 2 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Πορ-
φυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, τήν
ἁγιοκατάξη τοῦ ὁποίου ἀπεφάσισε
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν
27η Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος
ἔτους. Ὁ ἅγιος Πορφύριος εἶχε κοι-
μηθεῖ στίς 2-12-1991στήν καλύβη
Ἅγιος Γεώργιος τῆς ἁγιορειτικῆς
Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων, στόν
τόπο ὅπου εἶχε καρῆ μοναχός σέ νε-
αρά ἡλικία. Ὁ ἅγιος Γέροντας ἦταν
λεπτή καί εὐαίσθητη ψυχή καί ἦταν
ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς. Κατά τήν
διάρκεια τοῦ βίου του γνώρισε πολ-
λές καί σκληρές δοκιμασίες, ὁ δέ
σταυρός τῶν ἀσθενειῶν του ὑπῆρξε
πολύ βαρύς, ἀλλά σέ ὅλα ἔκανε τε-
ράστια ὑπομονή. Τά δεχόταν ὅλα
καρτερικά καί ἀγόγγυστα. Εἶχε μά-
λιστα ὕψιστες πνευματικές ἐμπει-
ρίες, τίς ὁποῖες μέ πολύ δισταγμό
τίς ἀποκάλυπτε στά πιό ἔμπιστα
πνευματικά του τέκνα. Μέσῳ τοῦ
ἀσθενικοῦ, ἀδυνάμου καί ἀγραμμά-
του ἁγίου Πορφυρίου ὁ Θεός μας
στίς ἡμέρες μας ἐνήργησε μέ θαυ-
μαστό καί ἐξαίσιο τρόπο, γιά νά
ἀποκαλυφθῆ καί νά ἐνισχύση τόν
λαό του.

Στήν συνέχεια θά παραθέσουμε
ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό βι-
βλίο «ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, Βίος καί
Λόγοι», Ἐκδ. Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς (σ.
387 - 390),

«...μηδενὶ μηδὲν ὀφείλομεν, εἰ
μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους»: 

«Ὅταν κάποιος μᾶς ἀδικήσει μ'
ὁποιονδήποτε τρόπο, μὲ συκοφαν-
τίες, μὲ προσβολές, νὰ σκεπτόμα-
στε ὅτι εἶναι ἀδελφός μας ποὺ τὸν
κατέλαβε ὁ ἀντίθετος. Ἔπεσε θύ-
μα τοῦ ἀντιθέτου. Γι' αὐτὸ πρέπει νὰ
τὸν συμπονέσομε καὶ νὰ παρακαλέ-
σομε τὸν Θεὸ νὰ ἐλεήσει κι ἐμᾶς κι
αὐτὸν κι ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσει καὶ
τοὺς δύο. Ἄν, ὅμως, ὀργισθοῦμε
ἐναντίον του, τότε ὁ ἀντίθετος ἀπὸ
κεῖνον θὰ πηδήσει σ' ἐμᾶς καὶ θὰ
μᾶς παίζει καὶ τοὺς δύο. Ὅποιος κα-
τακρίνει τοὺς ἄλλους, δὲν ἀγαπάει
τὸν Χριστό. Ὁ ἐγωισμὸς φταίει. Ἀπό
κεῖ ξεκινάει ἡ κατάκριση. Θὰ σᾶς πῶ
ἕνα μικρὸ παράδειγμα.

Ἂς ὑποθέσομε ὅτι ἕνας ἄνθρω-
πος βρίσκεται μόνος του στὴν ἔρη-
μο. Δὲν ὑπάρχει κανείς. Ξαφνικὰ
ἀκούει κάποιον ἀπὸ μακριὰ νὰ κλαί-
ει καὶ νὰ φωνάζει. Πλησιάζει κι ἀντι-
κρίζει ἕνα φοβερὸ θέαμα: μία τίγρις
ἔχει ἁρπάξει ἕνα ἄνθρωπο καὶ τὸν
καταξεσχίζει μὲ μανία. Ἐκεῖνος
ἀπελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σὲ λί-
γα λεπτὰ θὰ τὸν κατασπαράξει. Τί
νὰ κάνει, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσει; Νὰ
τρέξει κοντά του; Πῶς; Αὐτὸ εἶναι
ἀδύνατον. Νὰ φωνάξει; Ποιόν; Κα-
νεὶς ἄλλος δὲν ὑπάρχει. Μήπως θὰ
πάρει καμιὰ πέτρα νὰ τήν ρίξει στὸν
ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ἀποτελειώσει;
«Ὄχι, βέβαια!», θὰ ποῦμε. Κι ὅμως
αὐτὸ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει, ὅταν
δὲν καταλαβαίνομε ὅτι ὁ ἄλλος πού
μᾶς φέρεται ἄσχημα κατέχεται ἀπὸ
τὸν διάβολο, τὴν τίγρη. Μᾶς δια-
φεύγει ὅτι, ὅταν κι ἐμεῖς τὸν ἀντι-
μετωπίζομε χωρὶς ἀγάπη, εἶναι σὰν
νὰ τοῦ ρίχνομε πέτρες πάνω στὶς
πληγές του, ὁπότε τοῦ κάνομε πολὺ
κακὸ καὶ ἡ «τίγρις» μεταπηδάει σ'
ἐμᾶς καὶ κάνομε κι ἐμεῖς ὅ,τι
ἐκεῖνος καὶ χειρότερα. Τότε, λοι-
πόν, ποιὰ εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ ἔχομε
γιὰ τὸν πλησίον μας καί, πολὺ πε-
ρισσότερο, γιὰ τὸν Θεό;

Νὰ αἰσθανόμαστε τὴν κακία τοῦ

ἄλλου σὰν ἀρρώστια ποὺ τὸν βασα-
νίζει καὶ ὑποφέρει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
ἀπαλλαγεῖ. Γι᾽ αὐτὸ νὰ βλέπομε
τοὺς ἀδελφούς μας μὲ συμπάθεια
καὶ νὰ τοὺς φερόμαστε μὲ εὐγένεια
λέγοντας μέσα μας μὲ ἁπλότητα τὸ
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», γιὰ νὰ δυνα-
μώσει μὲ τὴ θεία χάρι ἡ ψυχή μας
καὶ νὰ μὴ κατακρίνομε κανένα.
Ὅλους γιὰ ἁγίους νὰ τοὺς βλέπο-
με. Ὅλοι μας μέσα φέρομε τὸν ἴδιο
παλαιὸ ἄνθρωπο. Ὁ πλησίον, ὅποι-
ος κι ἂν εἶναι, εἶναι «σὰρξ ἐκ τῆς
σαρκός μας», εἶναι ἀδελφός μας
καὶ «μηδενὶ μηδὲν ὀφείλομεν, εἰ μὴ
τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους», σύμφωνα μὲ
τὸν Ἀπόστολο Παῦλο1. Δὲν μπο-
ροῦμε ποτὲ νὰ κατηγορήσομε τοὺς
ἄλλους, γιατί «οὐδεὶς τὴν ἑαυτοῦ
σάρκα ἐμίσησε»2.

Ὅταν κάποιος ἔχει ἕνα πάθος, νὰ
προσπαθοῦμε νὰ τοῦ ρίχνομε ἀκτί-
νες ἀγάπης κι εὐσπλαγχνίας, γιὰ νὰ
θεραπεύεται καὶ νὰ ἐλευθερώνεται.
Μόνο μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ γίνον-
ται αὐτά. Νὰ σκέπτεσθε ὅτι αὐτὸς
ὑποφέρει περισσότερο ἀπὸ ἐσᾶς.
Στὸ κοινόβιο, ὅταν κάποιος φταίει,
νὰ μὴ τοῦ ποῦμε ὅτι φταίει. Νὰ στε-
κόμαστε μὲ προσοχή, σεβασμὸ καὶ
προσευχή. Ἐμεῖς νὰ προσπαθοῦμε
νὰ μὴ τὸ κάνομε τὸ κακό. Ὅταν
ὑπομένομε τὴν ἀντιλογία τοῦ ἀδελ-
φοῦ, λογίζεται μαρτύριο. Νὰ τὸ κά-
νομε μὲ χαρά.

Ὁ χριστιανὸς εἶναι εὐγενής. Νὰ
προτιμᾶμε ν' ἀδικούμαστε. Ἅμα
ἔλθει μέσα μας τὸ καλό, ἡ ἀγάπη,
ξεχνᾶμε τὸ κακὸ πού μᾶς κάνανε.
Ἐδῶ κρύβεται τὸ μυστικό. Ὅταν τὸ
κακὸ ἔρχεται ἀπὸ μακριά, δὲν μπο-
ρεῖτε νὰ τὸ ἀποφύγετε. Ἡ μεγάλη
τέχνη εἶναι, ὅμως, νὰ τὸ περιφρο-
νήσετε. Μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ
θὰ τὸ βλέπετε, δὲν θὰ σᾶς ἐπηρεά-
ζει, διότι θὰ εἶστε πλήρεις χάριτος.

Στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὅλα εἶναι
ἀλλιώτικα. Ἐκεῖ κανεὶς τὰ δικαιολο-
γεῖ στοὺς ἄλλους ὅλα.Ὅλα! Τί εἴπα-
με; «Ὁ Χριστὸς βρέχει ἐπὶ δικαίους
καὶ ἀδίκους»3. Ἐγὼ ἐσένα βγάζω
φταίχτη, ἔστω κι ἄν μοῦ λέεις ὅτι
φταίει ὁ τάδε ἢ ἡ τάδε. Τελικὰ σὲ κά-
τι φταίεις καὶ τὸ βρίσκεις, ὅταν σοῦ
τὸ πῶ. Αὐτὴ τὴ διάκριση ν' ἀποκτή-
σετε στὴ ζωή σας. Νὰ ἐμβαθύνετε
στὸ καθετὶ καὶ νὰ μὴ τὰ βλέπετε ἐπι-
φανειακά. Ἂν δὲν πᾶμε στὸν Χριστό,
ἂν δὲν ὑπομένομε, ὅταν πάσχομε
ἀδίκως, θὰ βασανιζόμαστε συνέχεια.
Τὸ μυστικὸ εἶναι ν' ἀντιμετωπίζει κα-
νεὶς τὶς καταστάσεις μὲ πνευματικὸ
τρόπο. Κάτι παρόμοιο γράφει ὁ
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος:

«Ὅλους τοὺς πιστοὺς ὀφείλομε
νὰ τοὺς βλέπομε σὰν ἕνα καὶ νὰ
σκεπτόμαστε ὅτι στὸν καθένα ἀπὸ
αὐτοὺς εἶναι ὁ Χριστός. Καὶ νὰ ἔχο-
με γιὰ τὸν καθένα τέτοια ἀγάπη,
ὥστε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιά-
σομε γιὰ χάρη του καὶ τὴ ζωή μας.
Γιατί ὀφείλομε νὰ μὴ λέμε, οὔτε νὰ
θεωροῦμε κανένα ἄνθρωπο κακό,
ἀλλὰ ὅλους νὰ τοὺς βλέπομε ὡς
καλούς. Κι ἂν δεῖς ἕνα ἀδελφὸ νὰ
ἐνοχλεῖται ἀπὸ πάθη, νὰ μὴ τὸν μι-
σήσεις αὐτόν· μίσησε τὰ πάθη ποὺ
τὸν πολεμοῦν. Κι ἂν τὸν δεῖς νὰ τυ-
ραννεῖται ἀπὸ ἐπιθυμίες καὶ συνή-
θειες προηγουμένων ἁμαρτιῶν, πε-
ρισσότερο σπλαγχνίσου τον, μὴ
τυχὸν δοκιμάσεις καὶ σὺ πειρασμό,
ἀφοῦ εἶσαι ἀπὸ ὑλικὸ ποὺ εὔκολα
γυρίζει ἀπὸ τὸ καλὸ στὸ κακό". Ἡ
ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφὸ σὲ προ-
ετοιμάζει ν  ̓ἀγαπήσεις περισσότερο
τὸν Θεό. Τὸ μυστικό, λοιπόν, τῆς
ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι ἡ ἀγάπη
πρὸς τὸν ἀδελφό. Γιατί, ἂν δὲν ἀγα-
πάεις τὸν ἀδελφό σου ποὺ τὸν βλέ-
πεις, πῶς εἶναι δυνατὸν ν' ἀγαπάεις
τὸν Θεὸ ποὺ δὲν Τὸν βλέπεις; "Ὁ
γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
ὅν ἑώρακε, τὸν Θεόν, ὅν οὐχ ἑώρα-
κε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;"»4.
Σημειώσεις:
1.Ρωμ. 13,8., 2.Ἐφ. 5, 29., 3.Ματθ.

5,45. 4.Ὁ Γέροντας, σχετικὰ μὲ τὸ πα-
ραπάνω κείμενο, τὸ ὁποῖο περιέχει
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Συμεὼν καὶ
λόγια δικά του, παρακάλεσε: «Νὰ τὸ
γράψετε μὲ ὡραῖα, εὐανάγνωστα
γράμματα, νὰ τὸ βάλετε σὲ κορνίζα
καὶ νὰ τὸ κρεμάσετε στὸ κελλί μου.
Νὰ βγάλετε πολλὰ φωτοαντίγραφα
καὶ νὰ τὰ δίνετε στὸν κόσμο ὅλο, πρὸς
ὠφέλειαν». Πρβλ. Συμεὼν Νέου Θε-
ολόγου, Κεφάλαια Θεολογικὰ καὶ
Πρακτικὰ ρ', SC 51· Α´ Ἰωαν. 4, 20.

Ἀφιέρωμα εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου 
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Σερβίας
μεθοδεύει τὸν ἀφορισμὸν τοῦ σχισματικοῦ 

Ἀρχιεπισκόπου τῶν Σκοπίων
Συμφώνως πρὸς πληροφορίας

τοῦ διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου «eche-
doros-a.gr»:

«Ἡ ἡγεσία τῆς Σερβικῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας, στὴ συνάντηση
ποὺ εἶχε μὲ τοὺς ὑψηλότατους
ἀξιωματούχους τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐπεδίωξε
τὴν ὑποστήριξη, ὅσον ἀφορᾶ τὸ
ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς ποὺ
ὑπάρχει στὰ Σκόπια.

Στὴ σύσκεψη ποὺ ἔγινε στὸ Βελι-
γράδι καὶ στὴν ὁποία συμμετεῖχε ὁ
Ρῶσος Πατριάρχης Κύριλλος, πα-
ραβρίσκονταν καὶ ὁ μητροπολίτης
Δαβίδ, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὴν Ὀρθό-
δοξη Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἀχρίδας,
τῆς ὁποίας ἀρχιεπίσκοπος εἶναι ὁ
ἔγκλειστος στὶς σκοπιανὲς φυλα-
κές, Ἰωάννης Βρανισκόσκι, ἀναζη-
τήθηκαν τρόποι γιὰ τὴν ὑποστήρι-
ξη τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας γιὰ μέ-
τρα κατὰ τῆς σχισματικῆς ἐκκλη-
σίας τῶν Σκοπίων, ὑπὸ τὸν ἀρχιεπί-
σκοπο Στεφάν.

Πηγὲς προσκείμενες στὸ περι-
βάλλον τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας δὲν κοινοποίησαν τὶς
θέσεις τοῦ Ρώσου Πατριάρχη,
ἀλλὰ θεωρεῖται δεδομένο ὅτι ἡ
σύνθεση τῆς σερβικῆς ἀντιπροσω-
πίας ζήτησε τὴν ἄμεση συμπαρά-

σταση τοῦ Πατριάρχη Κυρίλλου, μὲ
τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος
τῆς νόμιμης Ἐπισκοπῆς τῆς Ἀχρί-
δας, Ἰωάννης ὁ ΣΤ’, εἶναι φυλακι-
σμένος καὶ ἡ ἐκκλησία τῶν Σκο-
πίων, ἐπιδιώκει τὴν παραμονή του
στὶς φυλακές, παρὰ τὶς ἐγκλήσεις
της γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή του.

Ὁποιαδήποτε θέση στὸ θέμα
δὲν ἀνακοινώθηκε οὔτε στὸ ἐπίση-
μο δελτίο τῆς συνάντησης τῶν
ἀντιπροσωπιῶν τῶν δύο ἐκκλη-
σιῶν, ὅπως σημειώνει τὸ σκοπιανὸ
‘Ντνέβνικ’».

Μετατρέπεται
εἰς ἀνδρώαν
κοινοβιακὴν

ἡ Ἱ. Μονὴ Χίου
Μὲ ἀπόφασιν τοῦ Προέδρου

τῆς Δημοκρατίας, ὕστερα ἀπὸ
εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσ σῶν
μετατρέπεται εἰς ἀνδρώαν Ἱε ρὰν
Κοινοβιακὴν Μονὴν ἡ Γυναικεία
Ἱ. Μονή, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς
τὴν τοπικὴν κοινότητα Καρυῶν,
τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ὁμη-
ρουπόλεως τοῦ Δήμου Χίου, τῆς
Περιφερείας Βορείου Αἰγαίου.
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Πῶς περιγράφουν τὴν ἐπιθυμίαν των διὰ τὴν ψευδοένωσιν Παπικῶν καὶ Ὀρθοδόξων
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας

Διὰ λόγους ἱστορικοὺς παραθέτομεν τὰς ὁμιλίας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Πάπα
κ. Φραγκίσκου κατὰ τὸ συλλείτουργον εἰς τὸν Πατριαρχικὸν
Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τὸ Φανάριον. Μὲ τὰς ὁμιλίας
αὐτάς, ἀφοῦ ἐξυμνοῦν τὸ Οἰκουμενιστικὸν ἐγχείρημα τοῦ
μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου νὰ πε-
ριθωριοποιήση τὰ Δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, διὰ νὰ
προχωρήση μετὰ τοῦ τότε Πάπα Παύλου τοῦ Στ´ εἰς τὰς δια-
δικασίας διὰ τὴν ψευδοένωσιν Παπικῶν - Ὀρθοδόξων ἀποκα-
λύπτουν τὰ σχέδιά των πρὸς τὴν ψευδοένωσιν.

Ἡ ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

«Ἁγιώτατε καί ἠγαπημένε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, ἐπίσκοπε τῆς
πρεσβυτέρας Ρώμης Κύριε Φραγκίσκε.

Δόξαν καί αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ ἡμῶν, τῷ κα-
ταξιώσαντι ἡμᾶς τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καί τῆς ἐξιδιασμένης
τιμῆς τῆς προσωπικῆς παρουσίας τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, κα-
τά τόν ἐφετινόν ἑορτασμόν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ θεμελιώσαν-
τος διά τοῦ κηρύγματος αὐτοῦ τἠν Ἐκκλησίαν ἡμῶν Ἀποστό-
λου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου. Εὐχαριστοῦμεν ἀπό καρδίας
τήν Ὑμετέραν Ἁγιότητα διά τό πολύτιμον δῶρον τῆς ἐν τῷ μέσῳ
ἡμῶν εὐλογημένης ταύτης παρουσίας Αὐτῆς μετά τῆς τιμίας
Αὐτῆς συνοδείας. Ἐν ἀγάπῃ βαθείᾳ καί τιμῇ πολλῇ ἐναγκαλιζό-
μεθα Ὑμᾶς ἀπευθύνοντες Ὑμῖν ἐγκάρδιον τόν ἀσπασμόν τῆς
εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης: “Χάρις Ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πα-
τρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ” (Ρωμ. α  ́7). “Ἡ γάρ ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς” (Β  ́Κορ. ε  ́14-15).

Νωπήν εἰσέτι διατηροῦμεν ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τήν ἀνάμνησιν
τῆς συναντήσεως ἡμῶν μετά τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος ἐν τῇ
Ἁγίᾳ Γῇ εἰς εὐλαβῆ ἀπό κοινοῦ προσκύνησιν τοῦ τόπου ἔνθα
ἐγεννήθη, ἔζησεν, ἐδίδαξεν, ἔπαθεν, ἀνέστη καί ἀνελήφθη ὅπου
ἦν τό πρότερον, ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεως ἡμῶν, ἀλλά καί εἰς
εὐγνώμονα ἀνάμνησιν τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς ἐκεῖ συν -
αντήσεως τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν Πάπα Παύλου τοῦ Ϛ΄
καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Διά τῆς πρό πεντή-
κοντα ἐτῶν συναντήσεως ἐκείνων ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει ὁ ροῦς τῆς
ἱστορίας ἤλλαξε κατεύθυνσιν, αἱ παράλληλοι καί ἐνίοτε συγ-
κρουόμεναι πορεῖαι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν συνηντήθησαν εἰς τό
κοινόν ὅραμα τῆς ἐπανευρέσεως τῆς ἀπολεσθείσης ἑνότητος
αὐτῶν, ἡ ψυγεῖσα ἀγάπη ἀνεζωπυρώθη, καί ἐχαλυβδώθη ἡ θέ-
λησις ἡμῶν ὅπως πράξωμεν πᾶν τό καθ ̓ἡμᾶς, ἵνα ἐκ νέου ἀνα-
τείλῃ ἡ ἐν τῇ αὐτῇ πίστει καί τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ κοινωνία ἡμῶν.
Ἔκτοτε ἤνοιξεν ἡ ὁδός πρός Ἐμμαούς, ὁδός πιθανῶς μακρά καί
ἐνίοτε δύσβατος, πλήν ἀνεπίστροφος, ἀοράτως τοῦ Κυρίου
συμπορευομένου μεθ ̓ἡμῶν, ἄχρις οὗ Οὗτος ἀποκαλυφθῇ ἡμῖν
“ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου” (Λουκ. κδ  ́35).

Διαγραφή… τοῦ παρελθόνος
Τήν ὁδόν ταύτην ἠκολούθησαν ἔκτοτε καί ἀκολουθοῦν πάν-

τες οἱ διάδοχοι τῶν ἐμπνευσμένων τούτων ἡγετῶν, καθιερώ-
σαντες, ἐπευλογοῦντες καί στηρίζοντες τόν διάλογον τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν πρός ἄρσιν
τῶν ἐπί χιλιετίαν ὅλην συσσωρευθέντων ἐμποδίων εἰς τάς με-
ταξύ αὐτῶν σχέσεις, διάλογον μεταξύ ἀδελφῶν καί οὐχί, ὡς
ἄλλοτε, ἀντιπάλων, ἐν εἰλικρινείᾳ ὀρθοτομούντων τόν λόγον
τῆς ἀληθείας, ἀλλά καί σεβομένων ἀλλήλους ὡς ἀδελφούς.

Ἐν τῷ κλίματι τούτῳ τῆς χαραχθείσης ὑπό τῶν μνημονευ-
θέντων προκατόχων ἡμῶν κοινῆς πορείας ὑποδεχόμεθα σήμε-
ρον καί Ὑμᾶς, Ἁγιώτατε Ἀδελφέ, ὡς κομιστήν τῆς ἀγάπης τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου πρός τόν αὐτάδελφον αὐτοῦ Πρωτόκλητον
Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, τοῦ ὁποίου τήν ἱεράν μνήμην πανηγυ-
ρικῶς σήμερον ἐπιτελοῦμεν. Κατ ̓ἔθος ἱερόν, καθιερωθέν καί
τηρούμενον ἤδη ἐπί δεκαετίας ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν Παλαιᾶς καί
Νέας Ρώμης, ἐπίσημοι ἀντιπροσωπεῖαι αὐτῶν ἀνταλλάσσουν
ἐπισκέψεις κατά τάς θρονικάς ἑορτάς ἑκατέρας ἐξ αὐτῶν, ἵνα
καί διά τοῦ τρόπου τούτου δηλωθῇ τό αὐτάδελφον τῶν δύο κο-
ρυφαίων Ἀποστόλων, οἵτινες ἀπό κοινοῦ ἐγνώρισαν τόν Ἰησοῦν
καί ἐπίστευσαν εἰς Αὐτόν ὡς Θεόν καί Σωτῆρα. Τήν κοινήν ταύ-
την πίστιν μετέδωσαν οὗτοι εἰς τάς Ἐκκλησίας, τάς ὁποίας ἵδρυ-
σαν διά τοῦ κηρύγματός των καί καθηγίασαν διά τοῦ μαρτυρίου
των. Τήν πίστιν ταύτην ἐβίωσαν καί ἐδογμάτισαν οἱ κοινοί Πα-
τέρες τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, συνελθόντες ἐξ ἀνατολῶν καί
δυσμῶν ἐν οἰκουμενικαῖς συνόδοις, κληροδοτήσαντες αὐτήν
εἰς τάς Ἐκκλησίας ἡμῶν ὡς θεμέλιον ἀκλόνητον τῆς ἑνότητος
ἡμῶν. Τήν πίστιν ταύτην, τήν ὁποίαν διεφυλάξαμεν κοινήν ἐν τῇ
ἀνατολῇ καί ἐν τῇ δύσει ἐπί μίαν χιλιετίαν, καλούμεθα καί πάλιν
νά θέσωμεν ὡς βάσιν τῆς ἑνότητος ἡμῶν, ὥστε “σύμψυχοι, τό
ἕν φρονοῦντες” (Φιλ. β  ́2-3), νά χωρήσωμεν μετά τοῦ Παύλου
ἐπί τά πρόσω “τά μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενοι τοῖς δέ ἔμπροσθεν
ἐπεκτεινόμενοι” (Φιλ. γ  ́14).

Διότι, ὄντως, Ἁγιώτατε Ἀδελφέ,  τό  χρέος  ἡμῶν  δέν  ἐξαν -
τλεῖται εἰς τό παρελθόν, ἀλλ  ́ἐπεκτείνεται κυρίως, μάλιστα δέ
εἰς τάς ἡμέρας μας, εἰς τό μέλλον. Διότι, πρός τί ἡ πιστότης ἡμῶν
εἰς τό παρελθόν, ἐάν τοῦτο οὐδέν σημαίνει διά τό μέλλον; Εἰς τί
ὠφελεῖ ἡ καύχησις ἡμῶν δἰ ὅσα παρελάβομεν, ἐάν ταῦτα δέν
μεταφράζωνται εἰς ζωήν διά τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον τοῦ
σήμερον καί τοῦ αὔριον; “ Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ
αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας” (Ἑβρ. ιγ  ́8-9). Καί ἡ Ἐκκλησία Του κα-
λεῖται νά ἔχῃ τό βλέμμα της ἐστραμμένον ὄχι τόσον εἰς τό χθές
ὅσον εἰς τό σήμερον καί εἰς τό αὔριον. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει διά
τόν κόσμον καί τόν ἄνθρωπον, καί ὄχι διά τόν ἑαυτόν της.

Τό βλέμμα ἡμῶν στρέφοντες πρός τό σήμερον δέν δυνάμε-
θα νά ἀποφύγωμεν τήν ἀγωνίαν ἡμῶν καί διά τό αὔριον. “Ἔξω-
θεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι” (Β  ́Κορ. ζ  ́6) – ἡ διαπίστωσις αὕτη τοῦ
Ἀποστόλου διά τήν ἐποχήν του, ἰσχύει εἰς τό ἀκέραιον σήμερον
καί δἰ ἡμᾶς. Διότι, καθ ̓ὅν χρόνον ἡμεῖς ἀσχολούμεθα περί τάς
ἡμετέρας ἀντιλογίας, ὁ κόσμος βιώνει τόν φόβον τῆς ἐπιβιώσε-
ως, τήν ἀγωνίαν τοῦ αὔριον. Πῶς θά ἐπιβιώσῃ αὔριον μία ἀνθρω-
πότης σπαρασσομένη σήμερον ἀπό ποικίλας διαιρέσεις, συγ-
κρούσεις καί ἐχθρότητας, πολλάκις μάλιστα καί ἐν ὀνόματι τοῦ

Θεοῦ; Πῶς θά κατανεμηθῇ ὁ πλοῦτος τῆς γῆς δικαιότερον, ὥστε
να μή βιώσῃ αὔριον ἡ ἀνθρωπότης τήν πλέον στυγεράν δουλεί-
αν, τήν ὁποίαν ἐγνώρισέ ποτε; Ποῖον πλανήτην θά εὕρουν αἱ
ἑπόμεναι γενεαί, διά νά κατοικήσουν, ὅταν ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος ἐν τῇ ἀπληστίᾳ του τόν καταστρέφῃ ἀνηλεῶς καί ἀνεπα-
νορθώτως;

Πολλοί ἐναποθέτουν σήμερον τάς ἐλπίδας των εἰς τήν ἐπι-
στήμην· ἄλλοι εἰς τήν πολιτικήν· ἕτεροι εἰς τήν τεχνολογίαν. Ἀλλ᾿
οὐδέν ἐξ αὐτῶν δύναται νά ἐγγυηθῇ τό μέλλον, ἐάν ὁ ἄνθρω-
πος δέν ἐνστερνισθῇ τό κήρυγμα τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἀγάπης
καί τῆς δικαιοσύνης, τό κήρυγμα τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου, τοῦ

διαφορετικοῦ, ἀκόμη καί τοῦ ἐχθροῦ. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
τοῦ πρώτου διδάξαντος καί βιώσαντος τό κήρυγμα τοῦτο, ὀφεί-
λει πρῶτον νά τό ἐφαρμόσῃ εἰς ἑαυτήν “ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ”
(Ἰω. ιζ  ́21). Ἰδού διατί ἐπείγει ὅσον ποτέ ἄλλοτε ἡ πορεία πρός
τήν ἑνότητα ὅσων ἐπικαλοῦνται τό ὄνομα τοῦ μεγάλου Εἰρηνο-
ποιοῦ. Ἰδού διατί ἡ εὐθύνη ἡμῶν τῶν χριστιανῶν εἶναι μεγίστη
ἔναντι τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Ἱστορίας.

Ἁγιώτατε,
Ἡ βραχεῖα εἰσέτι διαδρομή σας εἰς τήν ἡγεσίαν τῆς Ὑμετέ-

ρας Ἐκκλησίας Σᾶς ἔχει ἤδη ἀναδείξει εἰς τήν συνείδησιν τῶν
συγχρόνων μας κήρυκα τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καί τῆς κα-
ταλλαγῆς. Κηρύττετε διά τῶν λόγων Σας, ἀλλά πρό πάντων καί
κυρίως διά τῆς ἁπλότητος, τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς ἀγάπης
πρός πάντας, διά τῶν ὁποίων ἀσκεῖτε τό ὑψηλόν Σας λειτούρ-
γημα. Ἐμπνέετε ἐμπιστοσύνην εἰς τούς δυσπίστους, ἐλπίδα εἰς
τούς ἀπεγνωσμένους, προσδοκίας εἰς ὅσους ἀναμένουν μίαν
Ἐκκλησίαν στοργικήν πρός πάντας. Σύν τοῖς ἄλλοις, προσφέρε-
τε εἰς τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς Σας τήν ἐλπίδα ὅτι ἐπί τῶν
ἡμερῶν Σας ἡ προσέγγισις τῶν δύο μεγάλων ἀρχαίων Ἐκκλη-
σιῶν ἡμῶν θά συνεχισθῇ οἰκοδομουμένη ἐπί τῶν στερεῶν θε-
μελίων τῆς κοινῆς ἡμῶν παραδόσεως, ἥτις ἀνέκαθεν ἐτήρει καί
ἀνεγνώριζεν ἐν τῇ δομῇ τῆς Ἐκκλησίας πρωτεῖον ἀγάπης, τιμῆς
καί διακονίας ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς συνοδικότητος, ὥστε “ἐν ἑνί
στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ” νά ὁμολογῆται ὁ ἐν Τριάδι Θεός καί νά
διαχέηται ἡ ἀγάπη Αὐτοῦ πρός τόν κόσμον.

Ἁγιώτατε,
Ἡ ἐν ἀγάπῃ καί τιμῇ πολλῇ, ἀλλά καί εὐγνωμοσύνῃ βαθείᾳ,

ὑποδεχομένη σήμερον Ὑμᾶς τό πρῶτον Ἐκκλησία τῆς τοῦ Κων-
σταντίνου Πόλεως φέρει ἐπί τῶν ὤμων της βαρεῖαν κληρονο-
μίαν, ἀλλά καί εὐθύνην διά τε τό παρόν καί διά τό μέλλον. Εἰς
τήν Ἐκκλησίαν ταύτην ἡ Θεία Πρόνοια διά τῆς ὑπό τῶν ἱερῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπισθείσης τάξεως ἀνέθηκε τήν
εὐθύνην τοῦ συντονισμοῦ καί τῆς ἐκφράσεως τῆς ὁμοφωνίας
τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐν τῇ
εὐθύνῃ ταύτῃ ἐργαζόμεθα ἤδη ἐπισταμένως διά τήν προετοι-
μασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἥτις ἀπεφασίσθη ὃπως συγκληθῇ ἐνταῦθα, Θεοῦ εὐδο-
κοῦντος, ἐντός τοῦ ἔτους 2016. Ἢδη αἱ ἁρμόδιαι ἐπιτροπαί
ἐργάζονται πυρετωδῶς πρός προετοιμασίαν τοῦ μεγάλου τού-
του γεγονότος ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπέρ
τῆς εὐοδώσεως τοῦ ὁποίου ἐκζητοῦμεν καί τάς Ὑμετέρας προσ -
ευχάς. Ἀτυχῶς, ἡ ἀπό χιλίων ἐτῶν διακοπεῖσα εὐχαριστιακή κοι-
νωνία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν δέν ἐπιτρέπει εἰσέτι τήν
συγκρότησιν κοινῆς Μεγάλης καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἄς
εὐχηθῶμεν ὅπως, ἀποκαθισταμένης τῆς πλήρους κοινωνίας με-
ταξύ αὐτῶν, μή βραδύνῃ νά ἀνατείλῃ καί ἡ μεγάλη αὕτη ἡμέρα
καί ἐπιφανής. Ἄχρι τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας ἡ συμμε-
τοχή ἑκατέρας τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν εἰς τήν συνοδικήν ζωήν
τῆς ἄλλης θά ἐκφράζεται διά τῆς ἀποστολῆς παρατηρητῶν, ὡς
ἤδη συμβαίνει, τῇ εὐγενεῖ Ὑμῶν προσκλήσει, κατά τάς Συνό-
δους τῆς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας, καί ὡς, ἐλπίζομεν, θέλει συμβῆ
καί κατά τήν, σύν Θεῷ, πραγμάτωσιν καί τῆς ἡμετέρας Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου.

Ἁγιώτατε,
Τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἡ ἱστορική συγκυρία ὀρθώνει σήμε-

ρον πρό τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ἐπιτάσσουν εἰς ἡμᾶς τήν ὑπέρ-
βασιν τῆς ἐνδοστρεφείας καί τήν ἀντιμετώπισιν αὐτῶν δἰ ὅσον
τό δυνατόν στενωτέρας συνεργασίας. Δέν ἒχομεν πλέον τήν
πολυτέλειαν τῆς μεμονωμένης δράσεως. Οἱ σύγχρονοι διῶκται
τῶν Χριστιανῶν δέν ἐρωτοῦν εἰς ποίαν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνήκουν
τά θύματά των. Ἡ ἑνότης, περί τῆς ὁποίας ἡμεῖς πολυπραγμο-
νοῦμεν, πραγματοποιεῖται ἤδη εἴς τινας περιοχάς, ἀτυχῶς, διά
τοῦ μαρτυρίου. Ἄς τείνωμεν ἀπό κοινοῦ τήν χεῖρα εἰς τόν σύγ-
χρονον ἄνθρωπον, τήν χεῖρα τοῦ μόνου δυναμένου νά τόν
σώσῃ διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Διά τῶν σκέψεων καί αἰσθημάτων τούτων ἐκφράζομεν καί
αὖθις τήν χαράν τῆς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν παρουσίας τῆς Ὑμετέ-
ρας Ἁγιότητος, εὐχαριστοῦντες Αὐτήν καί δεόμενοι τοῦ Κυρίου
ὅπως, πρεσβείαις τοῦ ἑορταζομένου σήμερον Πρωτοκλήτου
Ἀποστόλου καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πρωτοκορυφαίου Πέ-
τρου, σκέπῃ τήν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ καί ὁδηγῇ αὐτήν εἰς τήν
ἐκπλήρωσιν τοῦ ἁγίου θελήματός Του.

Ὡς εὖ παρέστητε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, πεφιλημένε ἀδελφέ!».
Ἡ ὁμιλία τοῦ Πάπα κατὰ τὸ Συλλείτουργον
Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Πάπας κ. Φραγκίσκος εἰπὼν τὰ ἀκό-

λουθα:
«Πολλὲς φορές, ὡς ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Μπουένος Ἄϊρες,

συμμετεῖχα στὴ θεία Λειτούργια τῶν ὀρθοδόξων κοινοτήτων
ἐκείνης τῆς πόλης, ἀλλὰ εὑρισκόμενος σήμερα σὲ αὐτὴν τὴν
Πατριαρχικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ
ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ ἀδελφοῦ τοῦ
ἁγίου Πέτρου, προστάτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἶναι
πράγματι μιὰ ἰδιαίτερη χάρη, ποὺ ὁ Κύριος μὲ ἀξίωσε.

Τὸ νὰ συναντηθοῦμε, καὶ νὰ κοιτάξει ὁ ἕνας τὸ πρόσωπο τοῦ
ἄλλου, τὸ νὰ ἀνταλλάξουμε τὸν ἀσπασμὸ τῆς εἰρήνης, τὸ νὰ
προσευχηθοῦμε ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο, ἀποτελοῦν οὐσιαστικὲς
διαστάσεις τῆς πορείας ἐκείνης πρὸς τὴν ἀποκατάσταση τῆς
πλήρους κοινωνίας, πρὸς τὴν ὁποίαν τείνουμε. Ὅλα αὐτὰ προ-

ηγοῦνται καὶ συνοδεύουν σταθερὰ ἐκείνη τὴν ἄλλη οὐσιαστικὴ
διάσταση αὐτῆς τῆς πορείας, ποὺ εἶναι ὁ θεολογικὸς διάλο-
γος.Ἕνας αὐθεντικὸς διάλογος εἶναι πάντα μεταξὺ προσώπων
μὲ ἕνα ὄνομα, μὲ μία ὄψη, μὲ μιὰ ἱστορία, καὶ ὄχι μόνο ἀνταλ-
λαγὴ ἰδεῶν.

Αὐτὸ ἰσχύει πρὸ πάντων γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανούς, γιατί γιὰ
μᾶς ἡ ἀλήθεια εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ παρά-
δειγμα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ ἕνα ἄλλο μαθητὴ
δέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Θείου διδασκάκλου: “ἔρχεσθε καὶ
ὄψεσθε” καὶ “ ἔμειναν παρ ̓αὐτῷ τὴν ἡμέραν ἐκείνην” (Ἰω, 1, 39),
μᾶς δεικνύει μὲ σαφήνεια ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωή εἶναι μιὰ προ-
σωπικὴ ἐμπειρία, μιὰ μεταβάλλουσα συνάντηση μὲ Ἐκεῖνον, ποὺ
μᾶς ἀγαπᾶ καὶ θέλει νὰ μᾶς σώσει. Ἀκόμα καὶ τὸ χριστιανικὸ κή-
ρυγμα μεταδίδεται χάρη σὲ πρόσωπα ποὺ ἀγαποῦν τὸ Χριστό,
τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν νὰ μὴ μεταδώσουν τὴν χαρὰ τῆς ἀγάπης
καὶ τῆς σωτηρίας. Ἀκόμα μία φορά τὸ παράδειγμα τοῦ ἀποστό-
λου Ἀνδρέα εἶναι διαφωτιστικό. Ἀφοῦ ἀκολούθησε τὸ Χριστὸ
ἐκεῖ ποὺ κατοικοῦσε καὶ συνομίλησε μαζί του “εὑρίσκει οὗτος
πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ: εὑρήκα-
μεν τὸν Μεσσίαν, - ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστὸν - ἤγαγεν
αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν “(Ἰω 1, 40-42). Εἶναι πάντως φανερὸν ὅτι
οὔτε ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν χριστιανῶν μπορεῖ νὰ ξεφύγει ἀπὸ
αὐτὴ τὴ λογικὴ τῆς προσωπικῆς συνάντησης.

Τοὺς ἑνώνει τὸ «1965»
Δὲν εἶναι τυχαῖο λοιπὸν ὅτι ἡ πορεία συμφιλίωσης καὶ εἰρήνης

μεταξὺ καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων ἐγκαινιάσθηκε, κατὰ κάποιο
τρόπο ἀπὸ μία συνάντηση, ἀπὸ ἕνα ἀσπασμὸ μεταξὺ τῶν σεβα-
σμίων προκατόχων μας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηνα-
γόρα καὶ Πάπα Παύλου τοῦ ἕκτου πρὸ πενῆντα ἐτῶν στὰ Ἱερο-
σόλυμα, γεγονὸς ποὺ ἡ Παναγιότητά Σας καὶ ἐγὼ θελήσαμε πρόσ -
φατα νὰ μνημονεύσουμε μὲ τὴ νέα συνάντησή μας στὴν πόλη,
ὅπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη.

Γιὰ μιὰ εὐτυχῆ σύμπτωση, αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψή μου γίνεται
ἀρκετὲς μέρες μετὰ ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῆς 50 ἐπετείου τῆς
ἔκδοσης τοῦ Διατάγματος τῆς δεύτερης συνόδου τοῦ Βατικα-
νοῦ Unitatis redintegratio γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἑνότητος μεταξὺ
ὅλων τῶν χριστιανῶν. Πρόκειται γιὰ ἕνα θεμελιῶδες κείμενο,
μὲ τὸ ὁποῖο ἀνήχθηκε ἕνας νέος δρόμος γιὰ τὴν συνάντηση με-
ταξὺ τῶν καθολικῶν καὶ τῶν ἀδελφῶν τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν
καὶ ἐκκλησιακῶν κοινοτήτων.

Ἰδιαίτερα μὲ αὐτὸ τὸ διάταγμα ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀνα-
γνωρίζει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες “ἔχουν ἀληθινὰ μυστήρια
καὶ κυρίως, δυνάμει τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς, τὴν Ἱερωσύνη
καὶ τὴν Εὐχαριστία, διά μέσου τῶν ὁποίων παραμένουν ἀκόμα
ἑνωμένες μαζί μας μὲ στενώτατους δεσμούς” (n.15). Ἐν συνε-
χείᾳ, ἀναφέρεται ὅτι γιὰ νὰ διαφυλάξουν πιστὰ τὴν πληρότητα
τῆς χριστιανικῆς παράδοσης, καὶ γιὰ νὰ φέρουν εἰς πέρας τὴν
συμφιλίωση τῶν χριστιανῶν ἀνατολῆς καὶ δύσεως εἶναι ὕψιστης
σημασίας νὰ διατηρηθεῖ καὶ νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ πλουσιώτατη πα-
ρακαταθήκη τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς ἀνατολῆς, ὄχι μόνο σὲ ὅτι
ἀφορᾶ τὶς λειτουργικὲς καὶ πνευματικὲς παραδόσεις, ἀλλὰ ἐπί-
σης τὴν κανονικὴ τάξη ποὺ θέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ Σύν -
οδοι, ἡ ὁποία τάξη ρυθμίζει τὸν βίο αὐτῶν τῶν Ἐκκλησιῶν (βλ.
n. 15 -16).

Οὔτε ἀφομοίωσιν οὔτε ὑποταγήν
Φρονῶ σημαντικὸ νὰ ἐπισημάνω τὸν σεβασμὸ αὐτῆς τῆς

ἀρχῆς ὡς οὐσιαστικῆς καὶ ἀμιβαίας προϋπόθεσης γιὰ τὴν ἀπο-
κατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας, ποὺ δὲν σημαίνει ὑποταγὴ
τοῦ ἑνὸς στὸν ἄλλο, οὔτε ἀφομίωση, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποδοχὴ
ὅλων τῶν δωρεῶν ποὺ ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν καθένα, γιὰ νὰ φα-
νερώσει σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο τὸ μέγα μυστήριο τῆς σωτη-
ρίας πραγματοποιηθὲν ἀπὸ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν διά μέ-
σου τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Θέλω νὰ διαβεβαιώσω τὸν κα-
θένα ἀπὸ σᾶς ὅτι, γιὰ νὰ φθάσουμε στὸν ἀναζητούμενο σκοπὸ
τῆς πλήρους κοινωνίας, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία δὲν προτίθεται
νὰ ἐπιβάλλει καμμία ἀπαίτηση, παρὰ μόνον ἐκείνη τῆς ὁμολο-
γίας τῆς κοινῆς πίστεως, καὶ ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἀναζητή-
σουμε ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καὶ τῆς ἐμπειρίας τῆς πρώτης χιλιετίας, τοὺς τρόπους
μὲ τοὺς ὁποίους νὰ ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἀναγκαία ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας στὶς σημερινὲς συνθῆκες: τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ ἡ Κα-
θολικὴ Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ καὶ ἐγὼ ἀναζητῶ ὡς Ἐπίσκοπος Ρώ-
μης "τῆς Ἐκκλησίας τῆς προκαθημένης τῆς ἀγάπης", εἶναι ἡ κοι-
νωνία μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Μία τέτοια κοινωνία θὰ
εἶναι πάντα καρπὸς τῆς ἀγάπης “ποὺ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν διά πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν” (Ρωμ 5,5), ἀγάπης
ἀδελφικῆς ποὺ δείνει ἔκφραση στὸ πνευματικὸ καὶ ὑπερβατικὸ
δεσμό, ποὺ μᾶς ἑνώνει ὡς μαθητὲς τοῦ Κυρίου.

Διὰ τοὺς πτωχούς
Μέσα στὸ σημερινὸ κόσμο ὑψώνονται ἔντονες φωνὲς ποὺ

δὲν μποροῦμε νὰ μὴ ἀκούσομε καὶ ποὺ ζητοῦν ἀπὸ τὶς Ἐκκλη-
σίες μας νὰ βιώσουμε μέχρι τὸ βάθος τὸ ὅτι εἴμαστε μαθητὲς
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ πρώτη ἀπ ̓αὐτὲς τὶς φωνὲς εἶναι ἐκείνη τῶν πτωχῶν. Μέσα
στὸν κόσμο ὑπάρχουν παρὰ πολλὲς γυναῖκες καὶ ἄνδρες ποὺ
ὑποφέρουν λόγω σοβαρῆς κακῆς διατροφῆς, λόγω αὐξημένης
ἀνεργίας, λόγω ὑψηλοῦ ποσοστοῦ νέων χωρὶς ἐργασία, καὶ λό-
γω αὔξησις κοινονικοῦ ἀποκλεισμοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ
ἐγκληματικὲς πράξεις μέχρι τὴν ἐπιστράτευση τρομοκρατῶν.
Δὲν μποροῦμε νὰ παραμείνουμε ἀδιάφοροι μπροστὰ στὶς φωνὲς
αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Αὐτοὶ μᾶς ζητοῦν
ὄχι μόνο νὰ τοὺς δώσουμε ὑλικὴ βοήθεια, ἀναγκαία σὲ τέτοιες
καταστάσεις, ἀλλὰ κυρίως νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ ὑπερασπί-
σουν τὴν ἀξιοπρέπειά τους ὡς ἀνθρώπινα πρόσωπα, εἰς τρόπον
ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ξαναβροῦν τὶς πνευματικὲς ἐνέργειες,
γιὰ νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ καταστοῦν πρωταγωνιστὲς τῆς ἱστο-
ρίας τους. Ἐπὶ πλέον μᾶς ζητοῦν νὰ ἀγωνιστοῦμε ὑπὸ τὸ φῶς
τοῦ Εὐαγγελίου ἐνάντια στὰ θεσμικὰ αἴτια τῆς φτώχειας: τῆς
ἀνισότητας, τῆς ἔλλειψης μίας ἀξιοπρεποῦς ἐργασίας, τῆς ἔλλει-
ψης γῆς καὶ κατοικίας, τῆς ἄρνησης τῶν κοινωνικῶν καὶ ἐργα-
σιακῶν δικαιωμάτων. Ὡς χριστιανοὶ καλούμαστε νὰ κατατρο-
πώσουμε ἀπὸ κοινοῦ τὴν παγκοσμιοποίηση ἐκείνης τῆς ἀδιαφο-
ρίας, ποὺ σήμερα φαίνεται νὰ ἔχει τὴν ὑπεροχὴν καὶ νὰ οἰκοδο-
μήσουμε ἕνα νέο πολιτισμὸ ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης.

Μία δεύτερη δυνατὴ φωνή, ποὺ ἀκούγεται δυνατὰ εἶναι ἐκεί-
νη τῶν θυμάτων τῶν συγκρούσεων σὲ τόσα μέρη τοῦ κόσμου.
Τὴ φωνὴ αὐτὴ ἀκοῦμε νὰ ἀντηχεῖ πολὺ καλὰ ἀπὸ ἐδῶ, γιατί σὲ
πολλὰ κοντινὰ ἔθνη ὑπάρχουν σκληροὶ καὶ ἀπάνθρωποι πόλεμοι.
Τὸ νὰ ταράζεται ἡ εἰρήνη ἑνὸς λαοῦ, τὸ νὰ διαπράττεται ἢ νὰ
ἐπιτρέπεται κάθε εἶδος βίας, ἰδιαίτερα σὲ βάρος ἀσθενῶν καὶ
ἀπροστάτευτων προσώπων, εἶναι ἕνα βαρύτατο ἁμάρτημα κατὰ
τοῦ Θεοῦ, γιατί σημαίνει μὴ σεβασμὸ τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ ποὺ
εἶναι στὸν ἄνθρωπο. Ἡ φωνὴ τῶν θυμάτων τῶν συγκρούσεων
μᾶς ὠθεῖ νὰ προχωρήσουμε τὸ συντομώτερο στὴν πορεία τῆς
συμφιλίωσης καὶ τῆς κοινωνίας μεταξὺ καθολικῶν καὶ ὀρθοδό-
ξων. Ἐξ ἄλλου, πῶς μποροῦμε νὰ κηρύξουμε ἀξιόπιστα τὸ μή-
νυμα εἰρήνης, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Χριστό, ἐὰν μεταξὺ μας συν -
εχίζουν νὰ ὑπάρχουν ἀνταγωνισμοὶ καὶ ἀντιδικίες; (Βλ. Paolo Ἱ,
Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 77).

Μία τρίτη φωνὴ ποὺ μᾶς καλεῖ εἶναι ἐκείνη τῶν νέων. Σήμερα
δυστυχῶς ὑπάρχουν τόσοι νέοι ποὺ ζοῦν χωρὶς ἐλπίδα, νικημέ-
νοι ἀπὸ τὴν ἀπογοήτευση καὶ τὴν καρτερικὴ ἀποδοχή. Πολλοὶ
νέοι ἐπίσης ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ἐπικρατούσης κουλτούρας
ἀναζητοῦν τὴ χαρὰ στὴν κατοχὴ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν
στιγμιαίων συγκινήσεων. Οἱ νέες γενιὲς δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ
νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἀληθινὴ σοφία καὶ νὰ διατηρήσουν ζωντανὴ
τὴν ἐλπίδα, ἐὰν ἐμεῖς δὲν θὰ εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ ἀξιοποιήσουμε
τὸν αὐθεντικὸ οὑμανισμό, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο καὶ ἀπὸ
τὴν χιλιετῆ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀκριβῶς οἱ νέοι - σκέ-
πτομαι γιὰ παράδειγμα τοὺς πάμπολλους νέους, ὀρθοδόξους,
καθολικοὺς καὶ προτεστάντες, ποὺ συναντῶνται στὶς διεθνεῖς
συναντήσεις, ποὺ ὀργανώνει ἡ κοινότητα τοῦ Ταϊζὲ - ποὺ σήμε-
ρα μᾶς πιέζουν νὰ κάνουμε βήματα μπροστὰ πρὸς τὴν πλήρη
κοινωνία. Καὶ αὐτὸ ὄχι ἐπειδὴ ἁγνοοῦν τὴν σημασία τῶν δια-
φορῶν ποὺ ἀκόμα μᾶς χωρίζουν, ἀλλὰ γιατί ξέρουν νὰ βλέ-
πουν μακριά. Εἶναι ἱκανοὶ νὰ διαβλέπουν τὸ οὐσιαστικὸ ποὺ
ἤδη μᾶς ἑνώνει.

Παναγιώτατε, εἴμαστε ἤδη ἐν πορείᾳ πρὸς τὴν πλήρη κοι-
νωνία καὶ ἤδη μποροῦμε νὰ βιώσουμε σημαντικὰ σημεῖα μίας
πραγματικῆς ἑνότητας, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ εἶναι ἀκόμα μερική.
Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι στὸ μακρὸ αὐτὸ δρόμο εἴμαστε ἐνισχυ-
μένοι ἀπὸ τὴν μεσιτεία τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ τοῦ
ἀδελφοῦ του Πέτρου, θεωρούμενοι ἀπὸ τὴν παράδοση ὡς
ἱδρυτὲς τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ρώμης.
Ἐπικαλούμενοι ἀπὸ τὸν Θεὸν τὸ μεγάλο δῶρο τῆς πλήρους
ἑνότητος καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ τὸ δεχθοῦμε στὶς ζωές μας.
Καὶ μὴ ξεχάσουμε ποτὲ νὰ προσευχόμεθα οἱ μὲν γιὰ τοὺς
δέ».

Ἰσλὰμ (τὸ ὁποῖον δὲν δέχεται τὸν
Χριστὸν ὡς Θεόν). Τὴν ἐπίκλησιν
τοῦ Μουσουλμανικοῦ κινδύνου
ἐπεκαλοῦντο αἱ ἑλληνικαὶ ἐφημε-
ρίδες (ὡς διὰ παράδειγμα ὁ Διευ-
θυντὴς τῆς ἱστορικῆς ἐφημερίδος
«Ἀκρόπολις» μακαριστὸς Χρῖστος
Φιλιππίδης) καὶ προέτρεπον τὸν
μακαριστὸν Πατριάρχην Δημή-
τριον νὰ προχωρήση πρὸς τὴν
ἕνωσιν διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ
κινδύνου. Τὰ αὐτὰ ἐπιχειρήματα,
τὰ ὁποῖα προέβαλλον οἱ Οἰκουμε-
νισταὶ τοῦ Φαναρίου καὶ οἱ Παπι-
κοί, προβάλλουν καὶ σήμερον. Τὰ
ἐπιχειρήματα ὅμως αὐτὰ ἀκυρώ-
νουν τὴν (ἐντόνως φιλικήν) πολι-
τικὴν τοῦ Βατικανοῦ ἔναντι τοῦ
Ἰσλάμ, ἡ ὁποία καθιερώθη ἀπὸ τὴν
Β´ Βατικανὴν Σύνοδον (1965) καὶ
συνεχίζεται ὥς σήμερον. Ἀκυρώ-
νει ὅμως καὶ τὴν πολιτικὴν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ
ὁποῖος προσφάτως ἐδήλωσεν ὅτι
δὲν ὑφίσταται κίνδυνος ἀπὸ τὸ
Ἰσλὰμ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ παλαιοτέρας
δηλώσεις του, μὲ τὰς ὁποίας ἐξέ-
φραζε τὰς εὐχαριστίας του πρὸς
τὸν στενὸν πολιτικὸν συνεργάτην
τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ κ.
Ἐρντογάν, τὸν δισεκατομμυ-
ριοῦχον Ἰμάμην Φατουλὰχ Γκιου-
λέν, διότι ἐχρηματοδότει τὰς δια-
θρησκειακὰς διασκέψεις.

Αἱ δηλώσεις τοῦ Πάπα καὶ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διὰ τὴν
κοινὴν πορείαν πρὸς τὴν ἕνωσιν
μᾶς ἔφερον εἰς τὴν μνήμην τὰς
σελίδας τῆς ἱστορίας, εἰς τὰς ὁποί-
ας ἐξιστοροῦνται τὰ ἐγκλήματα
τῶν Φράγκων, κατὰ τὰς σταυρο-
φορίας ἐναντίον τοῦ Βυζαντίου
καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Λεηλασίαι,
καταστροφαί, ἐκμεταλλεύσεις
ἐμπορικῶν λιμένων, γεωργικῶν
ἐκτάσεων, δασῶν, καταστροφὴ
τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς παραγωγῆς.
Ἐκτὸς αὐτῶν οἱ Σταυροφόροι ἐξη-
σθένησαν στρατιωτικῶς καὶ βιομη-
χανικῶς - οἰκονομικῶς τὸ Βυζάν-
τιον, τὸ ὁποῖον ἔγινεν εὔκολος
«λεία τῶν Τούρκων». Τότε ὁ Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
καὶ ὁ Αὐτοκράτωρ ἐξελιπάρουν
τὴν Δύσιν διὰ βοήθειαν (δὲν ἐδό-
θη ποτέ) καὶ ἔφθασαν ἕως τοῦ ση-
μείου νὰ προσκυνήσουν τὸν Πά-
παν καὶ νὰ ἀνακηρύξουν τὴν ψευ-
δοένωσιν μετὰ τῶν Παπικῶν. Τότε
τὴν ἕνωσιν ἐματαίωσεν ὁ Ἐπίσκο-
πος Ἐφέσου καὶ ἀργότερον Ἅγιος
τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὴν δυνα-
μικὴν κινητοποίησιν ἐντίμου κλή-
ρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Σήμερον
ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος
μὲ τοὺς συγχρόνους Φράγκους
τῆς Δύσεως. Ἡ Χώρα μας εἶναι
ἐξησθενημένη - χρεωκοπημένη. Ἡ
πολιτικὴ ἡγεσία προστρέχει διὰ
βοήθειαν εἰς τὴν Παπικὴν καὶ (κυ-
ρίως) Προτεσταντικὴν Δύσιν. Δί-
δει συνεχῶς ἐξετάσεις ἄνευ ἐλπί-
δος διὰ τὴν Χώραν καὶ τὸν λαόν.
Εἰς τὰς δυσκολωτέρας ὥρας τοῦ
Γένους καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἡ κε-
φαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ περὶ
αὐτὸν Ἱεράρχαι, καθηγηταὶ Θεο-
λογίας καὶ ἄλλοι σιτιζόμενοι ἀπὸ
τὰ κονδύλια τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρά-

τους, σπεύδουν νὰ ἐναγκαλισθοῦν
μὲ τὸν Πάπαν, διακηρύσσοντες ὅτι
πρέπει νὰ διαγράψωμεν τὸ ἱστο-
ρικὸν παρελθὸν τῆς διχονοίας
(Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς τὸ
Φανάριον παρουσίᾳ τοῦ Πάπα) καὶ
νὰ προχωρήσωμεν. Τί ἀναμένει τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀπὸ
τὸν Πάπαν; Μήπως νὰ γίνη τὸ Βα-
τικανὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς αὐτὸ
ἐπεδίωκεν ὁ μακαρίτης Εὐάγγε-
λος Ἀβέρωφ, ὅταν ἦτο ὑπουργὸς
Ἐξωτερικῶν τῆς πρώτης Κυβερ-
νήσεως τοῦ Κων. Καραμανλῆ;
(Προδιδακτορικῶς): Μήπως νὰ γί-
νη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὁ
Πάπας τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλοιώνων
τὸ συνοδικὸν σύστημα διοικήσεως
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Μή-
πως βοήθειαν πρὸς τὴν Ἑλλάδα,
ὅταν τοῦτο δὲν ἔχει συμβῆ ὅλα
αὐτὰ τὰ ἔτη τῆς μεγάλης οἰκονο-
μικῆς κρίσεως. Μετὰ τὴν Φραγ-
κροκρατίαν ἦλθεν ἡ Ἅλωσις τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ ὑπο-
δούλωσις τῆς Ρωμιοσύνης εἰς
τοὺς Τούρκους ἐπὶ τετρακόσια
ἔτη. Στόχος τῶν Δυτικῶν (ἐπὶ
Φραγκοκρατίας) ἦτο νὰ ἐξαφα-
νισθῆ τὸ Βυζάντιον ὡς κέντρον
Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ,
κέντρον οἰκονομίας, στρατιωτικῆς
μηχανῆς καὶ διπλωματίας μὲ ἀπώ-
τερον σκοπὸν ὁλόκληρος ἡ
ἀχανὴς αὐτοκρατορία νὰ καταστῆ
ἀποικία τῆς Δύσεως. Μὲ τὴν
πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου (1453) ἡ
Εὐρώπη «ἐπῆρε τὰ ἡνία» τοῦ Βυ-
ζαντίου εἰς ὅλους τοὺς οἰκονομι-
κοὺς τομεῖς καὶ εἰς τὸν πολιτι-
σμόν, ἀφοῦ εἰς αὐτὴν «ἤνθισεν» ἡ
«Ἀναγέννησις» τῶν γραμμάτων
καὶ τῶν τεχνῶν. Σήμερον οἱ Δυτι-
κοὶ ἔχουν γονατίσει κυριολε-
κτικῶς τὴν Ἑλλάδα καὶ «ἀπορρο-
φοῦν» τὰ καλύτερα ἐπιστημονικὰ
μυαλὰ ὡς καὶ εἰδικευμένας ἐργα-
τικὰς χεῖρας. Σήμερον τὸ Οἰκου-
μενικὸν Πατριαρχεῖον προστρέχει
εἰς τὸν Πάπαν, ἐναγκαλίζεται μὲ
τὸν ἴδιον καὶ τοὺς «αὐλικούς του».
Πρὸ τῆς ἁλώσεως ὁ αὐτοκράτωρ
καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας προσ -
έτρεχον διὰ βοήθειαν καὶ προέδι-
δον ὡς ἄλλοι Ἰουδαῖοι τὴν Ὀρθο-
δοξίαν. Σήμερον τί προσδοκᾶ ἡ
Ἑλλὰς ἀπὸ τὸν Πάπαν καὶ τὴν
αὐλήν του, εἰς τὸν ὁποῖον προσέ-
τρεξεν εἰς τὴν Τουρκίαν καὶ ὁ
Ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως
καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Εὐάγ-
γελος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος συμμε-
τεῖχε καὶ εἰς τὸ μεγαλύτερον μέ-
ρος τῆς θείας Λειτουργίας, εἰς τὴν
ὁποίαν ὁ Πάπας ἀπήγγειλε τὸ «Πά-
τερ ἡμῶν».

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φα-
νάριον ἐβοήθησεν ἐπικοινω-
νιακῶς τὴν Τουρκίαν καὶ τὸν Πρω-
θυπουργόν της. Διότι διὰ τῆς ἐπι-
σκέψεως (μὲ βάσιν τὰς δηλώσεις
τοῦ Τούρκου Πρωθυπουργοῦ) ἐνι-
σχύθη ἡ Τουρία, ὡς χώρα ἡ ὁποία
1ον) σέβεται τὰς θρησκευτικὰς
κοινότητας - μειονότητας 2ον)
εἶναι ἐναντίον τῆς τρομοκρατίας
3ον) εἶναι δύναμις ἀσφαλείας καὶ
οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ 4ον)
εἶναι ἡ Χώρα ἡ ὁποία ἀγωνίζεται
ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων τῶν ἰσλα-
μιστῶν, διακηρύσσουσα ὅτι δὲν
πρέπει νὰ ὑπάρχη ἢ νὰ «καλ-

λιεργῆται» ἡ ἰσλαμοφοβία.
Εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Φερράρας

- Φλωρεντίας ὀλίγον πρὸ τῆς Ἁλώ-
σεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως
καὶ τὴν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου ἀνε-
δείχθη ὁ Ἐπίσκοπος Ἐφέσου
Ἅγιος Μᾶρκος· τὸ φόβητρον τῶν
Παπικῶν καὶ ὁ στῦλος τῆς Ὀρθο-
δόξου Πίστεως. Σήμερον ὑπάρ-
χουν πολλοὶ Μητροπολῖται, καθη-
γούμενοι καὶ καθηγούμεναι Ἱερῶν
Μονῶν, Μοναχοί, Κληρικοί, θεο-
λόγοι καὶ λαϊκοὶ διαφόρων ἐπαγ-
γελμάτων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἕτοιμοι
νὰ μεταιώσουν μίαν ἕνωσιν, ἡ
ὁποία δὲν θὰ στηρίζεται εἰς τὴν
παραίτησιν τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὰς
κακοδοξίας, τὰς διαστρεβλώσεις
τῶν μυστηρίων καὶ τὰς αἱρέσεις
του. Τὸ δόγμα ἕνας ὁ Χριστός,
πολλαὶ αἱ Ἐκκλησίαι του καὶ τὰ μυ-
στήρια των θὰ καταρρεύση εἰς τὴν
πρᾶξιν. Βεβαίως οἱ ἀπομονώσαν-
τες τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρ-
χεῖον (ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν)
δὲν δύνανται νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν.
Ἐὰν ὑπῆρχε τοπικὸν ποίμνιον εἰς
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον θὰ
τὸ ἀντελαμβάνοντο. Τώρα ὅμως
ἀποφασίζουν διὰ «λογαριασμόν»
τοῦ ποιμνίου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς
ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα,
χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὰς ἀντιδρά-
σεις του.

Ὀφείλουν ὅμως νὰ ἐνθυ-
μοῦνται, πὼς ἄλλαι αἱ βουλαὶ τῶν
ἀνθρώπων καὶ ἄλλαι τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως ὀφείλουν νὰ ἐνθυμοῦνται
ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ
ἐντίμου κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ
λαοῦ θεωρεῖ τὸν Πάπαν αἱρεσιάρ-
χην, τὸ Βατικανὸν ὅτι ἔχει «ἐκτε-
λέσει» τὸ μεγαλύτερον πραξικό-
πημα ἐναντίον τῆς πίστεως διὰ τῆς
αἱρέσεως τοῦ Φιλιόκβε (διὰ τὴν
ὁποίαν δὲν ὁμιλοῦν εἰς τοὺς θεο-
λογικοὺς Διαλόγους οἱ Ὀρθόδο-
ξοι) καὶ τοὺς ἐπιδιώκοντας, Ὀρθο-
δόξους Ἀρχιερεῖς καὶ θεολόγους,
τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν Παπικῶν (μὲ
τὴν νόθευσιν τῆς πίστεώς μας) ὡς
αἱρετικούς. Δύνανται νὰ διαπιστώ-
σουν τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ἐντίμου
κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπὸ
τὰς ὑπογραφὰς τῆς «Ὁμολογίας
Πίστεως» καὶ τῆς προσφάτου ἱστο-
ρικῆς διακηρύξεως - Νέας Ὁμολο-
γίας Πίστεως διὰ τὴν συμφωνίαν
Πάπα - Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.

Ἠμπορεῖ τὰ πράγματα νὰ εἶναι
δύσκολα καὶ δυσοίωνα διὰ τὴν
Ὀρθοδοξίαν, διότι οἱ οἰκουμενι-
σταὶ Ἀρχιερεῖς τοῦ Φαναρίου
ἔχουν εἰς τὰς ἐνεργείας των τὴν
ἐνθάρρυνσιν τοῦ κράτους, τῶν
ὑπογείων ρευμάτων τῆς Ἀμε-
ρικῆς, τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνη-
μερώσεως, τὰ ὁποῖα ἐλέγχονται
ἀπὸ κέντρα μεγάλων συμφερόν-
των καὶ τὴν ἀπάθειαν ἑνὸς μεγά-
λου τμήματος τοῦ λαοῦ (ἐξ αἰτίας
τῆς κρίσεως, τῆς μεθοδικῆς
ἀμβλύνσεως τοῦ Ὀρθοδόξου, πα-
τριωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ φρονή-
ματος), ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ
μικρὸν ποίμνιον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ
συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας καὶ
ἐπαγρυπνεῖ. 

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Ὅταν ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται

αὐτὸς πρέπει νὰ ἀφοριστεῖ, λέγει ὁ
Κανόνας μας ἐδῶ.

2. Ἂς προσέχουμε, ἀδελφοί μου
χριστιανοί, μήπως ἀπὸ καλὴ διάθεση
γίνουμε παραβάτες τοῦ ἐδῶ Κανόνα
μας. Γιατί μπορεῖ κάποιος νὰ πεῖ: Ἡ
προσευχὴ εἶναι καλὸ πρᾶγμα. Ἂς κά-
νω λοιπὸν μία προσευχὴ μὲ αὐτὸν
τὸν ἀφορισμένο, ποὺ βρέθηκε στὸ
σπίτι μου. Μπορεῖ ἔτσι νὰ τὸν προ-
σελκύσω καὶ νὰ μετανοήσει. Ὅποιος
τὸ κάνει αὐτὸ εἶναι παραβάτης τοῦ
Κανόνα μας ἐδῶ καὶ πρέπει νὰ ἀφο-
ριστεῖ καὶ αὐτός, γιατί, ὅποιος προ-
σευχηθεῖ μὲ ἀφορισμένο – γνωρί-
ζοντας ὅτι εἶναι ἀφορισμένος – κα-
ταφρονεῖ τὴν Ἐκκλησία ποὺ τὸν
ἀφόρισε, ὅτι δῆθεν ἄδικα ἔπραξε (ἡ
Ἐκκλησία). Τὸ νόημα τοῦ Κανόνα
μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, εἶναι ὅτι
πρέπει νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὴν
Ἐκκλησία καὶ κοινωνία μὲ αὐτήν.
Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία διακόπτει τὴν κοι-
νωνία της μὲ κάποιον, πρέπει καὶ ὁ
πιστὸς χριστιανὸς νὰ διακόπτει τὴν
κοινωνία του μέ αὐτόν, γιατί ἔτσι
ἔπραξε ἡ Μητέρα του Ἐκκλησία.
Ὅταν ὅμως λέμε νὰ διακόπτουμε
τὴν κοινωνία μὲ ἕνα «ἀκοινώτητο»,
μὲ ἕνα δηλαδὴ ἀφορισμένο,
ἐννοοῦμε νὰ διακόπτουμε τὴν κοι-
νωνία προσευχῆς μόνο μαζί του καὶ
δὲν ἐννοοῦμε ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ
συνομιλοῦμε ἢ νὰ ἐπικοινωνοῦμε
ἐπαγγελματικὰ μαζί του.

3. Κατὰ τὸν Κανόνα μας ἐδῶ κα-
ταδικάζεται καὶ ἡ συμπροσευχὴ μὲ
τοὺς αἱρετικούς, γιατί οἱ αἱρετικοί,
ἀφοῦ προσεχώρησαν σὲ αἵρεση,
ἔπαυσαν νὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τὴν
πραγματικὴ Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Οἱ αἱρετικοὶ
εἶναι «ἀκοινώνητοι», γιατί δὲν μπορεῖ
νὰ λάβουν τὴν Θεία Κοινωνία. Καὶ ὁ
δέκατος λοιπὸν Ἀποστολικὸς Κανό-
νας, ποὺ μελετᾶμε, μᾶς ἀπαγορεύει
νὰ συμπροσευχόμαστε μὲ ἀκοινωνή-
τους, ἔστω καὶ σὲ ἰδιωτικὸ σπίτι ἀκό-
μη, πολὺ περισσότερο μᾶς τὸ ἀπαγο-
ρεύει αὐτὸ σὲ Ἱερὸ Ναό.

Πονοῦμε πραγματικὰ ὅταν ἀκοῦ -
με, ὄχι μόνο, ἀλλὰ καὶ βλέπουμε,
συμπροσευχὲς μεγαλοσχήμων ρα-
σοφόρων μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Παπι-
κούς, ἀκόμη καὶ μὲ αὐτὸν τὸν ἴδιο
αἱρετικὸ Πάπα. Ὁ ἁγιασμένος Γέ-
ροντας Πατὴρ Παΐσιος μᾶς λέγει ὅτι
γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε μὲ κάποιον
πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν ἴδια πίστη μὲ
αὐτόν. Ἀλλὰ ὁ Πάπας καὶ οἱ Παπικοί,
ὅπως μᾶς τὸ λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς καὶ τόσοι ἄλλοι ἅγιοι Πα-
τέρες καὶ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι,
εἶναι αἱρετικοί. Ὅσοι κληρικοὶ καὶ
λαϊκοὶ συμμετέχουν στὶς συμπρο-
σευχὲς μὲ τοὺς ἀκοινωνήτους Παπι-
κοὺς ἢ ἄλλους αἱρετικούς, πρέπει νὰ
ἀφορίζονται κατὰ τὸν δέκατο Ἀπο-
στολικὸ Κανόνα. – Πῶς ἐγίναμε ἔτσι,
ἀδελφοὶ χριστιανοί; Ἂς μᾶς ἐλεήσει
ὁ Θεὸς γι᾽ αὐτὲς τὶς ὠμὲς παραβά-

σεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ βλέ-
πουμε νὰ γίνονται στὶς μέρες μας.

4. Στὸ ἴδιο πνεῦμα τοῦ δεκάτου
Ἀποστολικοῦ Κανόνος εἶναι καὶ ὁ
ἑπόμενος ἑνδέκατος Ἀποστολικὸς
Κανόνας, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι ὅποιος
κληρικός, ἕνας ἱερέας, «συνεύξηται»,
προσευχηθεῖ δηλαδὴ μὲ ἕνα ἄλλο κα-
θηρημένο ἱερέα, νὰ καθαιρεθεῖ καὶ
αὐτός. Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα:
Γιατί εἶναι ἁμαρτία νὰ συμπροσευχη-
θεῖ ἕνας κληρικὸς μὲ ἕνα ἄλλο καθη-
ρημένο κληρικό; Ὁ καθηρημένος
κληρικὸς ἀνήκει πλέον στὴν τάξη τῶν
λαϊκῶν καὶ σὰν λαϊκὸς – βιώνοντας
τὴν μετάνοια βέβαια γιὰ τὴν ἁμαρτία
ποὺ διέπραξε καὶ καθαιρέθηκε – μπο-
ρεῖ, σὰν λαϊκός, λέγω,νὰ συμμετέχει
καὶ στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὴν
Θεία Κοινωνία. Ἐπιτρέπεται λοιπὸν
ἕνας Ἱερεὺς νὰ συμπροσευχηθεῖ μὲ
ἕνα καθηρημένο κληρικὸ στὴν τάξη
τῶν λαϊκῶν εὑρισκόμενο. Γἰ αὐτό,
ἐκεῖνο τὸ «συνεύξηται» ποὺ λέγει ὁ
Κανόνας, δὲν πρέπει νὰ τὸ ἑρμηνεύ-
σουμε ὡς νὰ «συμπροσεύχεται»,
ἀλλὰ ὡς νὰ «συλλειτουργήσει».
Ἕνας λοιπὸν κληρικὸς ἀπαγορεύεται
ὄχι νὰ προσευχηθεῖ μὲ ἕνα καθηρη-
μένο κληρικό, ἀλλὰ νὰ συλλειτουρ-
γήσει μαζί του. Ἂν ὅμως ἐπιμένουμε
καὶ θέλουμε νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸν
Κανόνα μας ὅτι ἀπαγορεύει στὸ κλη-
ρικὸ νὰ συμπροσευχηθεῖ μὲ ἕνα κα-
θηρημένο κληρικό, τότε πρέπει νὰ
ὑποθέσουμε ὅτι ὁ κληρικὸς αὐτὸς
εἶναι ὄχι μόνο καθηρημένος ἀλλὰ καὶ
ἀφορισμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ἔτσι ἐρχόμαστε στὴν περίπτωση
τοῦ προηγουμένου δεκάτου Κανόνα.
Ἐὰν λοιπὸν κατὰ τὸν προηγούμενο
δέκατο Ἀποστολικὸ Κανόνα ὁ λαϊκὸς
ἀφορίζεται, ἂν συμπροσευχηθεῖ μὲ
ἀφορισμένο, τότε ὁ κληρικὸς ὄχι μό-
νο ἀφορίζεται, ἀλλὰ καὶ καθαιρεῖται,
ἂν συμπροσευχηθεῖ μὲ ἕνα καθηρη-
μένο καὶ συνάμα ἀφορισμένο κληρι-
κό.

Οἱ παπικοὶ καὶ οἱ ἄλλοι αἱρετικοὶ
εἶναι, ξαναλέγουμε, «ἀκοινώνητοι»,
ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ τελέσουμε
μαζί τους τὴν Θεία Λειτουργία καὶ νὰ
κοινωνήσουμε μαζί τους ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Ποτήριο. Γἰ αὐτὸ λέγονται «ἀκοινώ-
νητοι»•ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ μετέ-
χουν στὴν Τράπεζα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ
κοινωνήσουν μαζί μας. Πῶς λοιπὸν
συμπροσεύχονται μὲ τοὺς ἀκοινωνή-
τους παπικοὺς δικοί μας μεγαλοσχή-
μονες κληρικοί; Εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀκουστεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ μας αὐτή τους
ἡ προσευχή; Συγχωρήσατέ μας Ἅγι-
οι Πατέρες, γιατί εἴμαστε ἀδιάφοροι
σὲ τέτοιες ὠμὲς παραβάσεις τῶν

Ἱερῶν σας Κανόνων καὶ ἱκετεύσατε
τὸν Κύριο νὰ μὴ μᾶς τιμωρήσει καὶ
μᾶς πάρει τὴν Χάρη Του γιὰ τὴν ἀδια-
φορία μας αὐτή. Σεῖς ὅμως, ἀδελφοὶ
χριστιανοί, μὴ βλέπετε τὸ δικό μας
κακὸ παράδειγμα, ἀλλὰ νὰ εἶστε ἀγω-
νιστὲς καὶ θερμοὶ ὑπερασπιστὲς τῶν
ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Πατέρων
τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας. Βλέπον-
τας ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ σας τὸν δικό
σας θερμὸ ζῆλο γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν
διαμαρτυρία σας καὶ τὸν ἀγώνα σας
γιὰ τὶς συμπροσευχὲς δικῶν μας με-
γαλοσχήμων κληρικῶν μὲ τοὺς ἀκοι-
νωνήτους Παπικοὺς καὶ ἄλλους αἱρε-
τικούς, ξυπνᾶμε ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία
μας καὶ ξεχυνόμαστε καὶ ἐμεῖς μαζί
σας σὲ ἱερὸ ἀγώνα γιὰ τὶς παρατη-
ρούμενες καταπατήσεις τῶν ἱερῶν
Κανόνων.

Κάτω ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμε-
νισμὸς καὶ ψηλὰ τὰ λάβαρα, τῆς
ἀμωμήτου πίστης μας τὰ λάβαρα!».

Ὁ δέκατος καὶ ἑνδέκατος Ἀποστολικὸς Κανὼν...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΟΥ
Ἐκ παραδρομῆς εἰς τό φύλλον

τοῦ «Ο.Τ.» τῆς 28ης Νοεμβρίου
2014, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ ἀριθμοῦ
φύλλου 2047 ἐγράφη ὁ ἀριθμός
2046.

κίαν εἰς τὴν Ρώμην. Συμφώνως
πρὸς τὰς δηλώσεις αὐτάς, τὰς
ὁποίας μετέδωσε τὴν 1ην Δεκεμ-
βρίου, τὸ «Ἁγιορείτικον Βῆμα»:

«Ἀρκετὰ ἀποκαλυπτικὸς γιὰ
τό... ζουμὶ τῶν ἐπαφῶν στὴν
Τουρκία ἦταν ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος κατὰ τὴν πτήση ἐπιστροφῆς
στὴ Ρώμη μιλώντας σὲ δημοσιο-
γράφους. 

Μεταξὺ ἄλλων σημείωσε ὅτι
δὲν εἶναι ὅλοι οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ
Ὀρθόδοξοι εὐχαριστημένοι μὲ
τὴν πρόοδο, ποὺ ἔχει σημειωθεῖ,
ἀλλὰ εἶπε ὅτι ἡ δουλειά του νὰ
πείσει τὶς πιὸ συντηρητικὲς παρα-
τάξεις πὼς πρέπει ἡ προσέγγιση
νὰ συνεχιστεῖ μὲ ὑπομονὴ καὶ τα-
πεινότητα.

Ἂν καὶ διακατέχεται ἀπὸ σκε-
πτικισμὸ σχετικὰ μὲ τὸ ἂν οἱ θεο-
λόγοι ἀνακοινώσουν μία σημαν-
τικὴ τομὴ στὸν διάλογο κάποια
στιγμή, σύντομα, ὁ Πάπας ἐπανέ-
λαβε τὴν ἀκλόνητη πεποίθησή
του ὅτι οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ
συνεχίσουν τὴν καθημερινὴ πρα-
κτικὴ τῆς προσευχῆς.

"Κανεὶς δὲν βάζει χρονοδιά-
γραμμα γιὰ τὴ συμφιλίωση τοῦ
ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ δυτικοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, ἀλλὰ ὑπάρχει ἐλπίδα
ὅτι ἡ σύνοδος τῶν ἡγετῶν ἀπὸ
ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο, ποὺ
ἔχει προγραμματιστεῖ γιὰ τὸ 2016
(μὲ ἐνδεχόμενη συμμετοχὴ ἀπὸ
καθολικοὺς παρατηρητὲς) θὰ
βοηθήσει νὰ ἐπιταχυνθεῖ αὐτὸ τὸ
ἐπεῖγον οἰκουμενικὸ ταξίδι».

Ὁ Πάπας διαπιστώνει
ἀντιδράσεις ...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ αἱρεσιάρχης Πάπας
κ. Φραγκίσκος ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Εὐρωκοινο-
βούλιον. Ὁμιλῶν πρὸς τὴν Ὁλομέλειαν τοῦ Σώματος συμπεριε-
φέρθη ὡς «φιλόσοφος» – ὀπαδὸς τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀρι-
στοτέλους, ὡς πολιτικὸς ἡγέτης δίδων «ὁδηγίας» διὰ τὴν διατή-
ρησιν τῆς δημοκρατίας εἰς τὴν Εὐρώπην (ὑπὲρ ὅμως τῶν πο-
λιτῶν) ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν σεβασμὸν τῶν βασικῶν θεμελίων τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (εἰρήνη, ὁμόνοια, ἀλληλεγγύη), ὡς οἰκονο-
μολόγος ζητῶν πολιτικὰς διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς ἀνεργίας
καὶ ἐπενδύσεις εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν. Ἐζήτησεν ἐπίσης νὰ λη-
φθοῦν πολιτικαὶ διὰ τὸ μεταναστευτικόν, διὰ νὰ μὴ μετατραπῆ ἡ
Μεσόγειος εἰς ἕν ἀπέραντον νεκροταφεῖον. Εἰς τὴν ὁμιλίαν του
δὲν διεπιστώθησαν ἀναφοραὶ εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὰς Χρι-
στιανικὰς ρίζας τῆς Εὐρώπης, παρὰ μόνον εἰς τὴν ἀνάγκην δια-
τηρήσεως τῆς Δημοκρατίας εἰς τό ὄνομα τῶν Εὐρωπαίων πο-
λιτῶν καί τοῦ σεβασμοῦ τῶν βασικῶν θεμελίων τῆς Ε.Ε.: τῆς
εἰρήνης, τῆς ὁμονοίας καί τῆς ἀλληλεγγύης:

«Πρέπει νὰ ξαναχτίσουμε μαζὶ τὴν Εὐρώπη, ποὺ δὲν θὰ στρέ-
φεται γύρω ἀπὸ τὴν οἰκονομία, ἀλλὰ γύρω ἀπὸ τὴν ἁγιότητα
τοῦ ἀνθρώπου. Πρέπει νὰ ἀφήσουμε τὴν ἰδέα μίας κουρασμέ-
νης Εὐρώπης καὶ νὰ ξαναχτίσουμε μία Εὐρώπη, ποὺ θὰ πρωτα-
γωνιστεῖ στὸν πολιτισμό, τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὴν τέχνη. Μία
Εὐρώπη ποὺ θὰ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ ὁλόκληρη τὴν
ἀνθρωπότητα».

Ἀναφερόμενος εἰς τὸν Πλάτωνα καὶ εἰς τὸν Ἀριστοτέλην εἶπε τὰ ἑξῆς:
«Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους πίνακες τοῦ Ραφαήλ, ὁ ὁποῖος

βρίσκεται στὸ Βατικανό, εἶναι ἡ Σχολὴ τῆς Ἀθήνας» σημείωσε
ὁ προκαθήμενος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ πρόσθε-
σε: “Ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι στὸ ἐπίκεντρο. Ὁ Πλά-
των δείχνει πρὸς τὸν οὐρανό, στὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν. Ὁ Ἀρι-
στοτέλης δείχνει πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς αὐτὸν ποὺ παρακολουθεῖ
τὴ σκηνή, πρὸς τὸν κόσμο, τὴν πραγματικότητα. Γιὰ μένα αὐτὴ
εἶναι ἡ εἰκόνα καὶ ἡ ἱστορία τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία συνδέει τὸν
οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀνέκαθεν ξεχώριζαν. Ὁ
οὐρανὸς εἶναι τὸ ἄνοιγμα στὸν Θεὸ καὶ ἡ γῆ ἀναπαριστᾶ τὴν
πρακτικὴ καὶ συγκεκριμένη ἱκανότητα τῆς Εὐρώπης νὰ ἀντιμε-
τωπίζει καταστάσεις καὶ προβλήματα”».

ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ὁ Πάπας ὡμίλησεν ὡς «φιλόσοφος»,
πολιτικὸς ἡγέτης καὶ οἰκονομολόγος

Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας κατὰ τὴν ἐπιστροφήν του ἀπὸ τὴν
Τουρκίαν εἰς τὴν Ρώμην, ἀπεκάλεσε τὸ Κοράνιον «ἕνα βι-
βλίον εἰρήνης». Τὸ Κοράνιον ἀμφισβητεῖ τὸν Χριστὸν ὡς
Θεὸν καὶ διδάσκει τὸν ἱερὸν πόλεμον ἐναντίον τῶν ἀπί-
στων. Μὲ ὁδηγὸν τὰς ἐντολὰς τοῦ Κορανίου οἱ τζιχαντισταὶ
ἐκδιώκουν, ἀτιμάζουν γυναῖκας, πωλοῦν ὡς σκλάβας ἀνη-
λίκους κορασίδας ἢ τὰς ἔχουν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν γε-
νετησίων ἐπιθυμιῶν των, ἐκριζώνουν ἀπὸ τὰς πατρογο-
νικὰς ἑστίας των τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Μεσοποταμίας,
σφάζουν τοὺς Χριστιανικοὺς πληθυσμούς. Ἀλλὰ καὶ εἰς πο-
λιτισμένα ἰσλαμικὰ κράτη παραβιάζονται τὰ ἀνθρώπινα δι-
καιώματα τῶν γυναικῶν εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἰσλαμικῆς θρη-
σκείας, ἐπιτρέπεται ἡ πολυγαμία καὶ τὸ οἰκογενειακὸν δί-
καιον ὑπάγεται (ὄχι εἰς τὰ πολιτικὰ - ποινικὰ δικαστήρια) εἰς
τὸν τοπικὸν Μουφτήν. (Αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὴν Θρά-
κην). Μικρὰν ὅμως σημασίαν ἔχουν αὐτὰ τὰ ζητήματα διὰ
θρησκευτικοὺς ἡγέτας ὡς εἶναι ὁ Πάπας, ὅταν αἱ δυνάμεις
τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς τὸν προετοι-
μάζουν διὰ παγκόσμιον θρησκευτικὸν ἡγέτην. Ἄλλωστε ὁ
Παπισμὸς (ὅπως καὶ οἱ οἰκουμενισταί - φιλοπαπικοὶ Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας) διακηρύσσει ὅτι εἴμεθα ὅλοι τέ-
κνα τοῦ ἰδίου Θεοῦ. Δόγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἀποδέχονται οἱ
Ὀρθόδοξοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐὰν τὸ ἀπεδέ-
χοντο τότε θὰ εἴχομεν τὴν ἐξίσωσιν τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν
Ἀλλάχ, μὲ τὸν Βούδαν, τὸν Κομφούκιον κ.λπ. 

Τὸ κοράνιον «βιβλίον εἰρήνης»
κατὰ τὸν Πάπαν κ. Φραγκίσκον



Σελὶς 8η

Ἡ νεοεκδοθεῖσα πολιτικὴ καὶ
οἰκονομικὴ ἐφημερὶς «ΑΓΟΡΑ» τῆς
22ας Νοεμβρίου ὑπεστήριξεν ὅτι τὸ
Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλή-
ματος (ΣΔΟΕ) διενεργεῖ ἐλέγχους
εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Δημη-
τριάδος μὲ τὸ «ἐπιχείρημα» ὅτι κα-
τεχράσθη κληρονομία συνολικοῦ
ὕψους τριῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ
Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος διέ-
ψευσε τὸ δημοσίευμα. Εἰς ἀνακοί-
νωσιν, τὴν ὁποίαν ἐξέδωσε τὴν Τρί-
την 25ην Νοεμβρίου, ἀναφέρει τὰ
ἀκόλουθα:

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριά-
δος ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ δια-
ψεύδει δημοσίευμα τῆς ἐφημερί-
δας “ΑΓΟΡΑ”, τῆς 22/11/2014, ὑπὸ
τὸν τίτλο «ΤΟ ΣΔΟΕ ἀνοίγει τά …
Παγκάρια», στὸ ὁποῖο, μεταξὺ τῶν
ἄλλων, ἀναφέρεται «ὅτι βρίσκεται
σὲ ἐξέλιξη διαχειριστικὸς ἔλεγχος
ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Εἰδικῶν Ἐλέγ-
χων τοῦ ΣΔΟΕ στὴ Μητρόπολη Δη-
μητριάδος γιὰ ὑπεξαίρεση κληρο-
νομιᾶς ὕψους 3 ἑκατομμυρίων
εὐρώ». 

Τὸ περιεχόμενο τοῦ συγκεκριμέ-
νου δημοσιεύματος δὲν ἀνταποκρί-
νεται στὴν πραγματικότητα, καθὼς

οὐδέποτε περιῆλθε στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Δημητριάδος κληρονομιὰ
ὕψους τριῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ,
ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γιὰ
ὑπεξαίρεσή της καὶ οὐδέποτε, μέ-
χρι σήμερα, διενεργήθηκε ἔλεγχος
ἀπὸ τὸ ΣΔΟΕ σὲ βάρος τῆς Μητρο-
πόλεως ἢ ζητήθηκαν ἀπὸ τὴ Μη-
τρόπολη στοιχεῖα στὰ πλαίσια ἐλέγ-
χου. 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριά-
δος κ. Ἰγνάτιος ἀπέστειλε σχετικὴ
ἐπιστολὴ στὸν Ἐκδότη τῆς ὡς ἄνω
ἐφημερίδας κ. Νίκο Χατζηνικολά-
ου, ζητώντας τὴν ἄμεση δημοσίευ-
σή της, ἐνῶ ἀπέστειλε καὶ ἔγγραφο
πρὸς τὸν Προϊστάμενο τῆς Ὑπηρε-
σίας Εἰδικῶν Ἐλέγχων Μαγνησίας,
στὴν ὁποία παρακαλεῖ «νὰ μᾶς ἐνη-
μερώσετε ἂν διενεργεῖται ἔλεγχος
σὲ βάρος τῆς Μητροπόλεως γιὰ
ὑπόθεση ὑπεξαίρεσης κληρονο-
μιᾶς ὕψους τριῶν ἑκατομμυρίων
εὐρώ, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἀσφαλῶς
ψευδές, διότι οὐδέποτε στὴ Μη-
τρόπολη περιῆλθε κληρονομιὰ τέ-
τοιου ὕψους. Ἡ ἄμεση ἀπάντησή
Σας ἐπιβάλλεται, γιὰ νὰ σταματήσει
νὰ διασύρεται ἡ Μητρόπολις μὲ μὴ
ἀνταποκρινόμενα στὴν ἀλήθεια δη-
μοσιεύματα σὲ ἐφημερίδες καὶ δια-
δίκτυο».

ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΠΟΙΪΑΣ

Ὁ Σεβ. Πατρῶν διὰ τὸ δημογραφικὸν
πρόβλημα καὶ τὰ αἴτια τῆς ὑπογεννητικότητος
Η ΑΜΒΛΩΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΝΟΣ - ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν
κ. Χρυσόστομος ὁμιλῶν διὰ τοὺς
Πολυτέκνους, μετὰ τὸν Ἀρχιερα-
τικὸν ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν εἰς τὰ
πλαίσια τῶν Πρωτοκλητείων 2014,
ἀνεφέρθη εἰς τὸ δημογραφικὸν
πρόβλημα. Συμφώνως πρὸς ἀνα-
κοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 25ην Νοεμβρίου:

«Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἀνεφέρθηκε στὴν εὐλογία τῆς
τεκνογονίας, στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ
ὁποία πλουσίως δίδεται στοὺς γο-
νεῖς, στὴν ὡραιότητα τοῦ ἀγῶνος
νὰ μεγαλώνη κάποιος παιδιὰ καὶ
στὴ χαρὰ νὰ τὰ ἀπολαμβάνη ἀπο-
κατεστημένα καὶ εὐλογημένα ἀπὸ
τὸν Θεὸ στὴν κοινωνία.

Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὶς δυ-
σκολίες καὶ εἰδικὰ στὴν σημερινὴ
ἐποχή, ὅμως ἐτόνισε ἰδιαιτέρως
τὴν θαυμαστὴ προστασία καὶ τὴν
εὐλογία ποὺ δίδει ὁ Θεὸς σ’
αὐτούς, ποὺ σηκώνουν τὸ δικό
τους σταυρὸ καὶ ἀνεβαίνουν τὸν
δικό τους ἀνηφορικὸ δρόμο.

Ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος
ἔκανε ἀναφορὰ στὸ δημογραφικὸ
πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας σήμερα
καὶ μίλησε γιὰ τὰ αἴτια τῆς ὑπογεν-
νητικότητος, ὅπως εἶναι: ἡ εὐμά-
ρεια, οἱ ξένες ἐπιδράσεις, ἡ μεί-
ωση τῶν γάμων, ἡ ἀστικοποίηση
τῆς ζωῆς, τὸ κόστος τῆς ζωῆς σή-
μερα, οἱ ἐκτρώσεις, ἡ αὔξηση τῶν
διαζυγίων, ἡ ἀδιαφορία τῆς πολι-
τείας, ἡ ἀστυφιλία, ἡ ἄρνηση τῆς
ἀσκητικῆς πορείας τῆς ζωῆς κ.λπ.

“Εἴμαστε μαζί σας στοὺς ἀγῶνες
σας”, εἶπε ἀπευθυνόμενος στὸν
Πρόεδρο τῶν Πολυτέκνων καὶ σὲ
ὅλους τοὺς Πολυτέκνους, ὁ Σεβα-
σμιώτατος καὶ συνέχισε:

“Ὑψώνομε τὴν φωνή μας καὶ
τὴν ἑνώνομε μαζὶ μὲ τὴν δική σας
γιὰ στήριξη ἀπὸ τὴν Πολιτεία τοῦ
θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογέ-
νειας, γιὰ στήριξη τῆς μητρότητας
καὶ ὑποστήριξη τῆς ἐργαζόμενης
μητέρας, γιὰ αὔξηση τῶν βρεφο-

νηπιακῶν σταθμῶν, γιὰ αὔξηση
ἐπιδομάτων, γιὰ φορολογικὲς ἐλα-
φρύνσεις, γιὰ οὐσιαστικὴ βοήθεια
στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες”.

Ἐπίσης ἐπισημαίνομε ὅτι, ἡ
ἄμβλωση εἶναι φόνος καὶ καταδι-
κάζομε τὴν κατάσταση αὐτή, ἡ
ὁποία εἶναι φοβερὴ μάστιγα γιὰ
τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ οἱ ἐκτρώσεις
πλησιάζουν περίπου τὶς 400.000 χι-
λιάδες, κατ’ ἔτος.

Ἀκόμη ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφε-
ρε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ἐπιδοτεῖ τὸ τρίτο παιδὶ τῶν χρι-
στιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς Θρά-
κης, κάτι ποὺ ξεκίνησε μὲ εἰσηγή-
ση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου καὶ συνεχίζεται ἀπὸ
τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερώνυμο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.

“Νὰ ἕνα μέτρο, ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἀξιοποιήση ἡ Πολιτεία
καὶ μέσα ἀπὸ δικές της ἀνάλογες
πρακτικὲς νὰ βοηθήση στὸ τόσο
λεπτὸ αὐτὸ θέμα, ποὺ εἶναι ζω-
τικῆς σημασίας γιὰ τὴν Ἑλλάδα”,
εἶπε χαρακτηριστικά.

Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του ἐπέ-
δωσε τιμητικὴ πλακέτα στὸν Πρό-
εδρο τῶν Πολυτέκνων κ. Γεώργιο
Παναγιωτόπουλο μὲ τὴν ὁλόθυμη
εὐχὴ γιὰ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ στὴ
ζωή τους καὶ θερμὲς εὐχαριστίες
γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν κοι-
νωνία καὶ στὴν Πατρίδα μας.

“Οἱ Πολύτεκνοι εἶστε εὐεργέτες
τοῦ Ἔθνους”, εἶπε ὁ Σεβασμιώτα-
τος στὸν κ. Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος
ἀντιφώνησε εὐχαριστώντας μὲ
λόγια θερμά.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμη-
σε συμβολικὰ τὸν πολύτεκνο
Ἱερέα π. Γρηγόριο Κόρδα, Ἐφημέ-
ριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβά-
ρας Ἀκταίου, ὁ ὁποῖος ἔχει τὰ πε-
ρισσότερα ἀνήλικα τέκνα (ὀκτώ).

Σὲ ὅλους τοὺς πολυτέκνους
ἔδωσε ὡς εὐλογία ἀπὸ μία εἰκόνα
τῶν Ἁγίων Τερεντίου καὶ Νεονίλ-
λης, προστατῶν τῶν Πολυτέ-
κνων».

Πρότασις διὰ νὰ ὁμιλήση ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης εἰς τὸ Εὐρωκοινοβούλιον
Συμφώνως πρὸς ἀνταπόκρισιν

τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου:
«Τὴ διοργάνωση εἰδικῆς συνε-

δρίασης στὴν Ὁλομέλεια τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, μὲ ἐπί-
σημο ὁμιλητὴ τὸν Οἰκουμενικὸ
Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ζητᾶ ὁ
ἐπικεφαλῆς τῶν εὐρωβουλευτῶν
τῆς Νέας Δημοκρατίας, καὶ πρώην
ὑπουργὸς Ναυτιλίας Μανώλης Κε-
φαλογιάννης: “Σὲ μία περίοδο

ἔντονου θρησκευτικοῦ φανατι-
σμοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ φαινόμενα
ὠμῆς βίας, εἶναι πάντα χρήσιμος ὁ
ἤπιος καὶ συνετὸς λόγος τοῦ Προ-
καθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ
παράλληλα ἡγεῖται μεγάλης προσ -
πάθειας ἀνὰ τὸν κόσμο γιὰ τὴν
προστασία τοῦ περιβάλλοντος”,
τονίζει στὴν πρόταση ποὺ κατέθε-
σε στὸ προεδρεῖο τοῦ Εὐρωκοινο-
βουλίου, ὁ κ. Κεφαλογιάννης». 

Ὁ ρόλος Μόσχας - Φαναρίου εἰς τὰς ἐξελίξεις εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Τσεχίας
Συμφώνως πρὸς πληροφορίας

τοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων GTK
τῆς Τσεχίας, τὰς ὁποίας μετέφρασε
καὶ ἀναμετέδωσε τὸ «Ἁγιορείτικον
Βῆμα» τὴν 25ην Νοεμβρίου:

«Νέα δεδομένα ἔχουμε στὴν πο-
λύκροτη ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Τσεχίας, ποὺ ταλανίζει τὴν
Ὀρθοδοξία καὶ δυναμιτίζει τὸ κλῖμα
ἀνάμεσα σὲ Φανάρι καὶ Μόσχα. Τὰ
νέα δεδομένα προκύπτουν ἀπὸ τὴν
ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Μιχαὴλ
Dandar στὴ θέση τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Τσεχίας, ὅπως ἀναφέρει τοὐλά-
χιστον ἀνακοινωθὲν τῆς ἐπισκοπῆς
τῆς Πράγας, τὸ ὁποῖο ἐπικαλεῖται τὸ
Τσεχικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων CTK.

“Ὁ Μιχαὴλ Dandar ἐξελέγη νέος
ἀρχιεπίσκοπος Πράγας τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας καὶ ἡ
ἐκλογή του ἔβαλε τέλος στὶς ἐσω-

τερικὲς διαφορὲς στὴν ἐκκλησία”,
ἀναφέρει τὸ γραφεῖο τῆς ἐπισκοπῆς
Πράγας σύμφωνα μὲ τὸ Τσεχικὸ
Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (CTK) σήμε-
ρα.

Ὑπενθυμίζεται πὼς ἡ κρίση ξεκί-
νησε μετὰ τὴν παραίτηση Χριστο-
φόρου ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Πράγας καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς
ἐκκλησίας τῆς Δημοκρατίας τῆς
Τσεχίας καὶ τῆς Σλοβακία, τὸν Ἀπρί-
λιο τοῦ 2013.

Ἡ ἡγεσία τῆς ἐκκλησίας στὴ συν -
έχεια τοποθέτησε τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἰωακεὶμ στὴν κορυφαία αὐτὴ θέ-
ση, ἀλλὰ ἕνα μεγάλο μέρος τῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας δὲν τὸν ἀνα-
γνώριζε ὡς νόμιμη κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας τους ὑποστηρίζοντας
ὅτι δὲν ἐξελέγη σύμφωνα μὲ τοὺς
κανόνες.

Ἡ ἄποψη αὐτὴ υἱοθετήθηκε καὶ
ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη
Βαρθολομαῖο. Οἱ ἐπικριτὲς τοῦ Ἰωα-
κεὶμ ὑποστήριζαν πὼς ἀποχώρηση
τοῦ Χριστοφόρου ἦταν ἀποτέλεσμα
τῶν ἐνεργειῶν ἀπὸ μία ὁμάδα ἱερέ-
ων τῆς Τσεχίας, ποὺ ὑποστηρίζον-
ται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μό-
σχας.

Ἡ ἐκλογὴ ποὺ πραγματοποιήθη-
κε στὶς 22 Νοέμβρη ἀποτελοῦσε μία
προσπάθεια, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ὁ
Ἰωακεὶμ στὸ ἀξίωμα τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου τῆς Πράγας. Σύμφωνα μὲ
πηγὲς τοῦ CTK, ὅμως ὁ Ἰωακεὶμ δὲν
κατάφερε νὰ προκριθεῖ στὸ δεύτε-
ρο γύρο τῶν ἐκλογῶν, στὸν ὁποῖο
τελικὰ οἱ ἐπίσκοπο Marek Krupica καὶ
Dandar ἀνταγωνίστηκαν γιὰ τὴ θέ-
ση.

Οὔτε ὁ Krupica οὔτε ὁ Dandar

κέρδισαν τὴν ἀπαιτούμενη πλει-
οψηφία τῶν δύο τρίτων στὴ μυ-
στικὴ ψηφοφορία. Ἔτσι ἀκολούθη-
σε μία νέα ψηφοφορία, ποὺ αὐτὴ τὴ
φορά δὲν ἦταν μυστικὴ καὶ ὁ Dandar
κέρδισε τὸ 78%τῶν ψήφων.

Μία πηγὴ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς
ἐκκλησίας, δήλωσε στὸ πρακτορεῖο
πὼς ὁ φόβος τῆς προσάρτησης στὴ
Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει
αὐξηθεῖ μὲ τὴν ἐκλογὴ Dandar. Ση-
μειωτέον πὼς ὁ Dandar λέγεται ὅτι
προέρχεται ἀπὸ τὴ γερμανικὴ ἐπι-
σκοπὴ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας.

Τέλος ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς
πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, τὸ Τσεχικὸ
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀνέστειλε
τὴν χρηματοδότηση γιὰ τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, ἕως τὴν ἀποκατά-
σταση τῶν ἐσωτερικῶν διαφορῶν».

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

Διάλογος Φαναρίου - ἐκπροσώπων τοῦ Λουθήρου διὰ τὴν χειροτονίαν γυναικῶν
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

συνεχίζει τὸν σκανδαλισμὸν τοῦ ἐντί-
μου κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ, μὲ
τὸν Θεολογικὸν Διάλογον ἐκπροσώ-
πων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ
ἐκπροσώπους τῆς Παγκοσμίου Λου-
θηρανικῆς Ὁμοσπονδίας. Συμφώνως
πρὸς δημοσίευμα τῆς ἠλεκτρονικῆς
ἐφημερίδος dimokratiki.gr ὑπὸ ἡμε-
ρομηνίαν 26ην Νοεμβρίου:

«Ἐνδιαφέροντα ζητήματα θὰ πε-
ριλαμβάνει ἡ “ἀτζέντα” τῶν συζητή-
σεων τῆς 16ης Ὁλομέλειας τοῦ ἐπί-
σημου Θεολογικοῦ Διαλόγου με-
ταξὺ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
καὶ τῆς Παγκόσμιας Λουθηρανικῆς
Ὁμοσπονδίας, ποὺ θὰ πραγματοποι-
ηθεῖ στὴν Ρόδο τὸ 2015. Θυμίζουμε
ὅτι ἐν ὄψει τῆς σύγκλησης τὸ 2015
τῆς 16ης Ὁλομέλειας τοῦ ἐπίσημου
Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξὺ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῆς
Παγκόσμιας Λουθηρανικῆς Ὁμο-

σπονδίας, ἡ Μικτὴ Προπαρασκευα-
στικὴ Ἐπιτροπὴ συνῆλθε μεταξὺ 8
καὶ 13 Μαΐου στὸ Ταλλὶν τῆς Ἐσθο-
νίας μὲ θέμα τὰ λειτουργικὰ κείμε-
να τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Λουθη-
ρανῶν περὶ τοῦ μυστηρίου τῆς χει-
ροτονίας καὶ τὸ ζήτημα τῆς χειροτο-
νίας τῶν γυναικῶν.

Τὴν συνάντηση φιλοξένησε ἡ
Λουθηρανικὴ πλευρὰ μὲ τὴν ὀργα-
νωτικὴ συνδρομὴ τῆς Εὐαγγελικῆς
Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἐσθονίας καὶ ἔλαβε χώρα στὶς
ἐγκαταστάσεις τῆς Ρωμαιοκαθο-
λικῆς Μονῆς Brigettine τῆς Pirita.

Ποῖοι συμμετεῖχον
Στὴν συνάντηση προήδρευσαν ὁ

Μητροπολίτης Σασίμων Δρ. Γεννά-
διος, Ὀρθόδοξος Συμπρόεδρος
(Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο), καὶ ὁ
Ἐπίσκοπος Δρ. Christoph Klein, Λου-
θηρανὸς Συμπρόεδρος. Ἀπὸ Ὀρθο-
δόξου πλευρᾶς παρευρέθησαν οἱ:

Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Γεώργιος
Δράγας, Καθηγητὴς τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ Βοστώνης (Πατριαρχεῖο
Ἱεροσολύμων), ὁ Αἰδεσιμολ. Δρ. Va-
lentin Vasechko, Καθηγητὴς στὸ Πα-
νεπιστήμιο τοῦ Ἁγίου Τύχωνος στὴν
Μόσχα (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ
Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Viorel Ionita,
Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Βουκουρεστίου (Πατριαρχεῖο Ρου-
μανίας), ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ
καὶ Ὀρεινῆς Δρ. Ἡσαΐας (Ἐκκλησία
Κύπρου), ὁ Ὁμότ. Καθηγητής τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν Δρ. Χρῆστος Βούλγα-
ρης (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος), ὁ
Πρωτοπρεσβ. Δρ. Χρυσόστομος
Νάσσης, Καθηγητὴς τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σύμ-
βουλος τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου) καὶ
ὁ Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Δια-
κόνων Δρ. Θεόδωρος Μεϊμάρης,
Ὀρθόδοξος Γραμματέας τοῦ Δια-

λόγου (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο).
Τί θὰ συζητηθῆ

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ 2015, ποὺ θὰ φι-
λοξενηθεῖ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
πλευρὰ καὶ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν
Ρόδο τὸν προσεχῆ Ἀπρίλιο, θὰ ἀσχο-
ληθεῖ μὲ τὰ κείμενα ποὺ παρήχθησαν
κατὰ τὶς συναντήσεις τῆς Προπαρα-
σκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Λονδί-
νου (2012), τοῦ Σιμπίου Ρουμανίας
(2013) καὶ τοῦ Ταλλὶν (2014) σχετικὰ
μὲ τὸ θέμα τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερω-
σύνης καὶ πιὸ συγκεκριμένα:

α) τὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ τὸ τυ-
πικὸ τῆς χειροτονίας στὴν Ὀρθόδοξη
καὶ τὴ Λουθηρανικὴ Παράδοση καὶ

β) ἡ Λουθηρανικὴ ἀντίληψη γιὰ
τὴν χειροτονία τῶν γυναικῶν καὶ ἡ
Ὀρθόδοξη κατανόηση γιὰ τὸν ρόλο
καὶ τὴ θέση τῆς γυναίκας στὴν
Ἐκκλησία καὶ τὸ ζήτημα τῆς χειροτο-
νίας τῶν γυναικῶν στὸν Ὀρθόδοξο
κόσμο».

Κυβέρνησις - Συμβούλιον Ἐπικρατείας - Τέμενος
Διάβασα στὴν ἐφημερίδα «Καθη-

μερινή», σχετικὰ μὲ τὸ Μουσουλ-
μανικὸ Τέμενος στὸ Βοτανικό, ὅτι
«Οἱ ἁρμόδιοι Κυβερνητικοὶ παρά-
γοντες δὲν ἀπαντοῦν γιὰ τοὺς λό-
γους καθυστέρησης τῆς ὑπο-
γραφῆς τῆς σύμβασης μὲ τὶς ἑται-
ρεῖες, ποὺ θὰ φτιάξουν τὸ Τέμε-
νος».

Ἐπειδὴ εἶμαι γνώστης τοῦ θέμα-
τος, ἤθελα νὰ ἐπισημάνω στὴν Κυ-
βέρνηση καὶ τὸ ΣτΕ ὁρισμένα θέμα-
τα, τὰ ὁποῖα δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ πα-
ραβλέψουν.

1ον Δὲ συμφέρει στὴν Κυβέρνη-
ση ἡ ἀνέγερση Τεμένους στὸ Βοτα-
νικό, πρὸ τῶν ἐκλογῶν, ὅποτε γί-
νουν αὐτές. Θὰ ἔχει πολιτικὸ κό-
στος. Θὰ γίνονται διεργασίες εἰς
βάρος τῆς Κυβέρνησης, ἂν γίνει
αὐτό ―ἡ ἀνέγερση τοῦ Τεμέ-
νους― σὲ μεγάλο βαθμό!

2ον Ἂν, ἄρχιζε ἡ ἀνέγερση,
ποιὸς μᾶς διασφαλίζει, γιὰ νὰ πλή-

ξουν τὴν Κυβέρνηση, δὲν ἐδημι-
ουργοῦσαν δυσάρεστα ποικιλόμορ-
φα γεγονότα ὄχι τόσο, γιὰ νὰ μαται-
ώσουν τὴν ἀνέ-
γερση, ἀλλὰ γιὰ
νὰ πλήξουν τὴν
Κ υ β έ ρ ν η σ η ;
Ποιὸς ἀποκλείει μιὰ «προβοκά-
τσια», γιὰ νὰ πλήξουν τὴν Κυβέρνη-
ση;

3ον Ἔχει προβληματισθεῖ ἡ Κυ-
βέρνηση, γιὰ ἕνα ἔργο ὄχι τόσης
μεγάλης οἰκονομικῆς ἀξίας, λιγότε-
ρο ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ, πα-
ρουσιάσθηκαν νὰ τὸ φτιάξουν ἀπὸ
κοινοῦ τρεῖς Κατασκευαστικὲς
Ἑταιρεῖες; Χάρις καὶ γίνεται τὸ
ἔργο τοῦ αἰώνα στὴν Ἑλλάδα! Ἡ
Κυβέρνηση ἂς διερευνήσει τὸ θέ-
μα, γιατὶ τόση σπουδὴ ἀπὸ τὶς Ἑται-
ρεῖες καὶ χωρὶς ἀξιόλογο οἰκονο-
μικὸ ὄφελος γι᾽ αὐτές, δὲ δικαιολο-
γεῖται. Ἄσχετο ἂν αὐτὸ θὰ στοιχίζει
στὸ Κράτος 300.000 εὐρώ, τὸ ὀλιγό-

τερο ἐτησίως, σὲ περίοδο δεινῆς
οἰκονομικῆς κρίσης.

4ον Τὸ ΣτΕ τὴν
προσφυγὴ τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Πει-
ραιῶς Κυρίου Σε-

ραφεὶμ ἐξήτασε, δυστυχῶς, σὲ πε-
ριορισμένο Νομικὸ καὶ Συνταγμα-
τικὸ φάσμα, ἐκδίδοντας μιὰ ἀπόφα-
ση θετικὴ γιὰ τὴν ἀνέγερσή του! Τὸ
ΣτΕ δὲν προβληματίστηκε γιὰ πι-
θανὰ δυσμενῆ ἐνδεχόμενα, ἀπὸ τὴν
ἀνέγερσή του, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ
προκαλέσουν μὴ ἀναστρέψιμες
ἀρνητικὲς καταστάσεις, σύμφωνα
μὲ τὴ θεωρία τοῦ Χάους. Ἀποφάσισε
τὸ ΣτΕ πρὸς χάριν τοῦ Δημοσίου
Συμφέροντος; Πῶς τὸ ἐννοεῖ ὁ Κα-
θηγητὴς Δαγτόγλου στὸ βιβλίο του
τὸ Δημόσιο συμφέρον;

5ον Εἶχε προβληματιστεῖ τὸ ΣτΕ,
πρὶν ἐκδώσει τὴν ἀπόφαση ὅτι με-
ταξὺ τῶν Μουσουλμάνων ὑπάρ-

χουν θρησκευτικὲς ἀντιθέσεις μέ-
χρι θανάτου; Εἶχε προβληματισθεῖ
τὸ ΣτΕ ὅτι κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ρα-
μαζανίου θὰ κατεβαίνουν στὸ Βο-
τανικὸ δεκάδες χιλιάδες Μουσουλ-
μάνοι καὶ ἂν παρεισφρήσουν καὶ τζι-
χαντιστὲς καὶ δημιουργήσουν ἀνε-
πιθύμητες τραγικὲς καταστάσεις;
Καὶ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ πλήξουν τὴν
Ἑλλάδα!

6ον Ἂν, ὅ μὴ γένοιτο, συμβοῦν
ἀνεπιθύμητα γεγονότα ποιὸς θὰ
φέρει τὴν εὐθύνη ἡ Κυβέρνηση τοῦ
Κυρίου Ἀντ. Σαμαρᾶ ἢ τὸ ΣτΕ; Τὸ
Μεγάλο ἐρώτημα.

7ον Τέλος, ὅταν ἐπὶ Κυβερνήσε-
ως Ν.Δ. ἔφτιαξαν τὸ Ν. 3512, ΦΕΚ.
Α´, 264/5-12-2006 γιὰ τὸ Τέμενος, οἱ
καταστάσεις, σὲ Παγκόσμια κλίμα-
κα, ἦταν ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπὸ
ὅτι εἶναι σήμερα. Ὑπὸ τὶς παροῦσες
Διεθνεῖς συνθῆκες, τέτοια τολμή-
ματα εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνα.

Η ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΜΕ «ΠΡΟΣΧΗΜΑ» ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
Δικαστικὸς ἐπιμελητὴς ἠξίωσε τὴν ἐκδίωξιν τῶν μοναχῶν τῆς παλαιᾶς 
Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου ἀπὸ τὸ κονάκι τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὀλίγα εἰκοσιτετράωρα πρὸ τῆς

ἀφίξεως τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον
ἐσημειώθη μία πολὺ ἀρνητικὴ ἐξέλι-
ξις περὶ τὴν ὑπόθεσιν τῆς παλαιᾶς
καὶ νομίμου Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Δικαστικὸς ἐπιμελητὴς ἐκτελῶν ἀπό-
φασιν δικαστηρίου τῆς Θεσσαλονίκης
ἐπέδωσεν ἔγγραφον εἰς τὸν Καθηγού-
μενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρί-
την κ. Μεθόδιον, διὰ τοῦ ὁποίου ἐζη-
τεῖτο ἡ ἔξωσις τῶν μοναχῶν ἀπὸ τὸ
κονάκι εἰς τὰς Καρυὰς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει
νὰ γίνουν ἔργα (ἀπὸ τὴν «στημένην»
νέαν ἀδελφότητα) μὲ χρήματα ἀπὸ
τὸ ΕΣΠΑ συνολικοῦ ὕψους 1.450.000
εὐρώ, τὰ ὁποῖα, ἐὰν δὲν χρησιμοποι-
ηθοῦν ἐγκαίρως θὰ ἀπολεσθοῦν. Ἡ
ἐξέλιξις εἶναι πολὺ ἀρνητική, διότι μία
καθαρῶς ἰδεολογική διαφορὰ τῆς πα-
λαιᾶς καὶ νομίμου Ἀδελφότητος εἰς
τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπι-
λυθῆ εἴτε μὲ πολιτικὰ μέσα εἴτε μὲ δι-
καστικὰς ἀποφάσεις. Εἶναι γνωστὸν
ὅτι ἡ παλαιὰ Ἀδελφότης, συνεχίζου-
σα τὴν παράδοσιν, ἔχει διακόψει τὸ
μνημόσυνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου ἐξ αἰτίας τῆς Οἰκουμενι-
στικῆς καὶ «ἐκτὸς ὁρίων» φιλανθρω-

πικῆς του γραμμῆς, ἐνῶ ἀρνεῖται νὰ
λάβη τὰς ἐπιχορηγήσεις τῆς Προτε-
σταντικῆς Δύσεως διὰ τὴν συντήρησιν
κτιρίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Τὰ χρήμα-
τα ἐζήτησε μὲ αἴτησίν της ἡ «στημέ-
νη» ὑπὸ τοῦ Φαναρίου νέα ἀδελφό-
της. Ἡ ὑπόθεσις ἔλαβε μεγάλην δημο-
σιότητα εἰς τὸ διαδίκτυον καὶ εἰς ἡμε-
ρησίας ἐφημερίδας. Ἐνῶ διαθέτομεν
ὅλας τὰς ἀνακοινώσεις καὶ τὰς δηλώ-
σεις, ἀναδημοσιεύομεν τὸ περιε-
κτικὸν ρεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδος «δη-
μοκρατία» τῆς Παρασκευῆς 28ης
Νοεμβρίου. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Πολεμικὸ εἶναι τὸ κλῖμα στὸ
Ἅγιον Ὄρος μετὰ τὶς νέες διώξεις
κατὰ τῶν ζηλωτῶν μοναχῶν τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἐσφιγμένου. 

Δὲν πέρασε ἕνας μήνας ἀπὸ τὴν
ἐκκένωση τοῦ ἀντιπροσωπίου τοῦ
μοναστηριοῦ στὸ κέντρο τῆς Θεσσα-
λονίκης, καὶ τὴν Τρίτη δικαστικὸς ἐπι-
μελητὴς ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱ. Μονὴ
συνοδεία δύο ἀστυνομικῶν. Αὐτὴν
τὴ φορά ἐπέδωσε στὸν ἡγούμενο,
ἀρχιμανδρίτη Μεθόδιο, ἀπόφαση
τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Χαλ-
κιδικῆς, μὲ βάση τὴν ὁποία διατάσ-
σονται οἱ ζηλωτὲς μοναχοὶ νὰ ἐκκε-
νώσουν τὸ κονάκι στὶς Καρυές.

Στὸ ἔγγραφο ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ

παράδοση τοῦ κτιρίου πρέπει νὰ γί-
νει ἄμεσα, καθὼς ὑπάρχει κίνδυνος
νὰ μὴ ἐκταμιευτεῖ κονδύλι ὕψους
1.450.000 εὐρὼ τοῦ ΕΣΠΑ, ποὺ αἰτή-
θηκε ἡ νέα ἀδελφότητα.

“Μολὼν λαβὲ” εἶναι τὸ μήνυμα
ποὺ στέλνει μέσῳ τῆς “δημοκρα-
τίας” ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς
Ἐσφιγμένου. “Θὰ ὑπερασπιστοῦμε
μέχρι θανάτου τὸ κονάκι μας στὶς
Καρυές. Θὰ πατήσουν ἐπὶ πτωμά-
των γιὰ νὰ τὸ πάρουν, εἴμαστε ἀπο-
φασισμένοι γιὰ ὅλα καὶ θὰ ἀντιστα-
θοῦμε”, λέει μὲ νόημα ὁ Ἀρχιμαν-
δρίτης Μεθόδιος.

Ὁ γέροντας σημειώνει ὅτι μέχρι
καὶ σήμερα οἱ 120 μοναχοὶ τῆς
Ἐσφιγμένου ἔκαναν πολλὲς ὑποχω-
ρήσεις καὶ ἀνέχτηκαν δεκάδες διώ-
ξεις, ξεκαθαρίζοντας ὅτι δὲν τοὺς
ἐνδιαφέρουν τὰ χρήματα ἀλλὰ μό-
νο τὰ πνευματικὰ καθήκοντά τους.
“Διαρκῶς δεχόμαστε ἐπιθέσεις,
ἐπειδὴ καταγγέλλουμε τὸν Οἰκου-
μενικὸ Πατριάρχη. Θέλουν μὲ ὁδη-
γίες του νὰ μᾶς ἐξοντώσουν. Ἐνο-
χλεῖται ἐπειδὴ διαμαρτυρόμαστε
γιὰ τὸν ἀπαράδεκτο διάλογο ποὺ
ἄνοιξε μὲ τὸν Πάπα. Γιὰ ἐμᾶς, γιὰ
ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους, ὁ Βαρθο-
λομαῖος εἶναι προδότης”, τονίζει.

“Ἀντιστεκόμαστε”: “Δὲν πρόκειται
νὰ δώσουμε στοὺς “μοναχούς τοῦ

εὐρώ”, στοὺς ψευτοεσφιγμενίτες, τὸ
κονάκι καὶ κανένα ἄλλο περιουσιακὸ
στοιχεῖο τοῦ μοναστηριοῦ. Ἂς τὸ πά-
ρουν ἀπόφαση. Ἀντιστεκόμαστε καὶ
εὐχαριστοῦμε τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ
μᾶς στηρίζουν”, προσθέτει ὁ κ. Μεθό-
διος.

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ χρήματα τοῦ
ΕΣΠΑ, ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ χα-
θοῦν, λέει: “Μὲ 1.450.000 εὐρὼ θὰ
κάναμε χίλια δύο ἔργα. Καὶ αὐτοὶ
θέλουν νὰ τὰ δαπανήσουν μόνο γιὰ
ἕνα κτίριο περίπου 300 τ.μ., τὸ
ὁποῖο, μάλιστα, συντηροῦμε ὅσο κα-
λύτερα μποροῦμε! Καὶ δὲν λησμο-
νοῦμε ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ἅρπα-
ξαν κουφώματα, πόρτες καὶ παρά-
θυρα, ποὺ θέλαμε νὰ ἀλλάξουμε”.

Μὲ τὴ δικαστικὴ ἀπόφαση διατάσ-
σεται ἡ ἄμεση διάλυση τῆς ἀδελφό-
τητας τῶν ζηλωτῶν μοναχῶν καὶ ἡ
ἀπέλασή τους ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Τονίζεται ὅτι ὁ ἡγούμενος καὶ οἱ μο-
ναχοὶ κρατοῦν ὑπὸ κατάληψη καὶ
κατέχουν παράνομα δύο κτίσματα
τοῦ ἀντιπροσωπίου στὶς Καρυὲς καὶ
ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ νέα ἀδελφότητα
σχεδιάζει νὰ ἐπισκευάσει τὸ κονάκι
μὲ κονδύλι ὕψους 1.450.000 εὐρὼ
τοῦ ΕΣΠΑ, ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ
μὴ ἐκταμιευτεῖ ἂν δὲν ἐκκενωθεῖ τὸ
κτίριο».

Πατριάρχης Μόσχας: Ἡ ταυτότης τοῦ Ρώσου πολίτου,
συνδυάζεται μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν Ὀρθόδοξον Πολιτισμόν

Κατὰ τὰς παλαιοτέρας ἐποχὰς
(δεκαετίας) ἡ Ἑλλὰς καὶ οἱ Ἕλληνες
ἔδιδον σημασίαν εἰς τὴν ἐθνικὴν των
ταυτότητα, τὴν ὁποίαν ἐταύτιζον μὲ
τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν Ὀρθόδοξον
Πολιτισμόν. Πολιτικαί, αἱρετικαί,
ἀποκρυφιστικαὶ δυνάμεις καὶ Μὴ Κυ-
βερνητικαὶ Ὀργανώσεις κατέβαλον
μεγάλην προσπάθειαν, διά νὰ ἀπο-
συνδεθῆ ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν
Ὀρθοδοξίαν καὶ ἐν πολλοῖς τὸ ἐπέτυ-
χον. Τοὺς δεσμοὺς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν ἐξασθενήσει εἰς τὴν Ἑλλάδα,
προσπαθεῖ νὰ ἀναδείξη ἡ Ρωσικὴ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διά τοὺς Ρώ-
σους πολίτας καὶ τὸ Ρωσικὸν Ἔθνος.
Συμφώνως πρὸς ὅσα μετέδωσε, τὴν
19ην Νοεμβρίου, ὁ διαδικτυακὸς ἱστό-
τοπος «echedoros-α.gr»:

«Ρῶσος εἶναι αὐτὸς ποὺ θεωρεῖ
τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι Ρῶσος, ποὺ
δὲν ἔχει ἄλλες ἐθνικὲς προτιμήσεις,

ποὺ σκέφτεται καὶ μιλάει ρωσικὰ καὶ
ἀναγνωρίζει τὴν Ὀρθοδοξία ὡς βά-
ση τοῦ ἐθνικοῦ καὶ πνευματικοῦ μας
πολιτισμοῦ, ποὺ εἶναι κοινὸς μὲ τὴ
μοῖρα τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ», ἔτσι κα-
θόρισε τὸν Ρῶσο, ὁ Πατριάρχης
Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν,
Κύριλλος σὲ φεστιβὰλ τῆς ρωσικῆς
Ἐκκλησίας στὴ Μόσχα, ποὺ πραγμα-
τοποιήθηκε στὶς 11 Νοεμβρίου. Στὴ
γιορτὴ συμμετεῖχαν πάνω ἀπὸ 400
ἐκπρόσωποι τοῦ κοινοβουλίου καὶ
πολιτικῶν ὀργανώσεων τῆς κοινω-
νίας ἀπὸ 40 ρωσικὲς περιφέρειες.
Ὁμόφωνα ἐγκρίθηκε κατὰ τὴ συνέ-
λευση ἡ «Δήλωση τῆς ρωσικῆς ταυ-
τότητας», ὅπου τονίσθηκε ὅτι:

«Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὅλοι οἱ Ρῶσοι
πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν Ὀρθό-
δοξη Χριστιανοσύνη, βάσει τοῦ
ἐθνικοῦ τους πολιτισμοῦ, εἶναι δι-
καιολογημένη καὶ δίκαιη. Ἡ ἄρνηση
αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, καὶ ἀκόμη πε-
ρισσότερο, ἡ ἀναζήτηση σὲ ἄλλες

θρησκευτικὲς βάσεις τοῦ ἐθνικοῦ
πολιτισμοῦ, δείχνουν τὴν ἀποδυνά-
μωση τῆς ρωσικῆς ταυτότητας, ἡ
ὁποία μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ πλήρη
ἀπώλειά της», εἶπε ὁ Πατριάρχης.

«Ἡ μοναδικότητα τῆς ἐθνογένε-
σης τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, εἶναι ὅτι ἐπὶ
πολλοὺς αἰῶνες ἡ ρωσικὴ ταυτότη-
τα υἱοθετήθηκε ἀπὸ διαφορετικὲς
ἐθνικότητες, χωρὶς ἀναγκασμὸ σὲ
ἀφομοίωση τῆς μίας ἢ τῆς ἄλλης
ἐθνικῆς ὁμάδας (στὸν ἐκρωσισμό,
δηλαδή), ἀλλὰ ἦταν ἀποτέλεσμα
τῆς ἐλεύθερης προσωπικῆς ἐπι-
λογῆς τῶν συγκεκριμένων ἀτόμων,
ποὺ συνέδεσαν τὴ ζωή τους μὲ τὸ
πεπρωμένο τῆς Ρωσίας. Ἔτσι, στὴ
σύνθεση τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, ἐντά-
χθηκαν οἱ Τάταροι, οἱ Λιθουανοί, οἱ
Ἑβραῖοι, οἱ Πολωνοί, οἱ Γερμανοί, οἱ
Γάλλοι καὶ ἐκπρόσωποι ἄλλων ἐθνι-
κοτήτων», πρόσθεσε.

Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν ὁμιλία

του τόνισε ὅτι «ἡ διατήρηση τῆς
πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς ἑνότητας
τῆς Ρωσίας θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρι-
σθεῖ ὅτι βασίζεται στὴ μοῖρα τοῦ ρω-
σικοῦ λαοῦ, στὴν εὐημερία του, τὴν
ἀκεραιότητά του, τὴν ὡριμότητά του
καὶ τὴν διατήρηση τῆς ταυτότητάς
του, γιατί ἂν ἀγνοηθοῦν αὐτὰ θὰ ση-
μάνει τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας»,
εἶπε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Ἐπέμεινε στὴ διατήρηση τῆς
ἐθνικῆς ταυτότητας καὶ ἀποκάλεσε
ὡς νοσηρὸ φαινόμενο αὐτὸ ποὺ
συμβαίνει στὴ Δύση μὲ τὴν ἐγκατά-
λειψη τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ
τὴν ἐπικράτηση τοῦ «χωνευτηρί-
ου», ὅπου ὅλοι γίνονται ἕνα, ἀπὸ
ὅλα μαζί, ὡς πρότυπο ἀνάπτυξης.

«Ἐμεῖς πιστεύουμε στὸ δικαίωμα
τῶν λαῶν καὶ τῶν θρησκευτικῶν
κοινοτήτων στὴν ταυτότητά τους
καὶ μέσῳ τῶν στοιχείων αὐτῶν στὴν
ἀνάπτυξη», δήλωσε ὁ Πατριάρχης
τῆς Ρωσίας».

Μετατάξεις θεολόγων εἰς θέσεις
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας ἐξέδωσεν ἐγκύκλιον μὲ
διευκρινίσεις, διά τὰς Μετατάξεις
δημοσίων ὑπαλλήλων, εἰς θέσεις
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων. Ἡ
ἐγκύκλιος ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Μὲ τὴ νέα διάταξη τοῦ ἄρθρου
24 τοῦ Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223/
7.10.2014) ἐπιτρέπεται δημόσιοι
ὑπάλληλοι, θεολόγοι - ἐκπαιδευτι-
κοὶ κλάδου ΠΕ01 νὰ μεταταγοῦν
εἴτε σὲ ὑφιστάμενες κενὲς ὀργα-
νικὲς θέσεις ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλ-
λήλων στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος, στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ
στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἴτε, ἐὰν
δὲν ὑφίστανται κενὲς ὀργανικὲς
θέσεις ὑπαλλήλων στὰ ἀνωτέρω
ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα, μὲ
μεταφορὰ τῆς ὀργανικῆς θέσεως
(ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴν ἴδια ὑπουρ-
γικὴ ἀπόφαση ἡ ὁποία διενεργεῖ καὶ
τὴν μετάταξη τοῦ θεολόγου –
ὑπαλλήλου). Κατὰ τὴν οἰκεία διάτα-
ξη προβλέπεται ὅτι :

«Ἐκπαιδευτικοί τοῦ κλάδου τῶν
Θεολόγων (ΠΕ01) δύνανται νὰ με-
ταταγοῦν σὲ ὑφιστάμενες κενὲς

ὀργανικὲς θέσεις ἐκκλησιαστικῶν
ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλε-
ων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τοῦ Διορθόδοξου Κέντρου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κρήτης καὶ τῶν Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων τῆς Δωδεκανήσου, μὲ
ταυτόχρονη κατάργηση τῶν ὀργα-
νικῶν θέσεων ποὺ κατέχουν. Ἡ με-
τάταξη πραγματοποιεῖται μὲ κοινὴ
ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας
καὶ Θρησκευμάτων, Διοικητικῆς
Μεταρρύθμισης καὶ Ἠλεκτρονικῆς
Διακυβέρνησης καὶ Οἰκονομικῶν,
κατόπιν αἴτησης τοῦ ἐκπαιδευτι-
κοῦ, γνώμης τοῦ ΚΥΣΔΕ (ἐὰν ἀνή-
κει στὴ Γενικὴ Ἐκπαίδευση) ἤ τοῦ
ΥΣΔΕΕ (ἐὰν ἀνήκει στὴν Ἐκκλησια-
στικὴ Ἐκπαίδευση) καὶ τῆς σύμφω-
νης γνώμης τῆς ἐνδιαφερομένης
ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, μὲ ταυτό-
χρονη μεταφορὰ τῆς ἀντίστοιχης
πίστωσης. Στὴν περίπτωση κατὰ
τὴν ὁποία δὲν ὑφίστανται κενὲς
ὀργανικὲς θέσεις, οἱ ὡς ἄνω μετα-
τάξεις διενεργοῦνται μὲ μεταφορὰ
τῆς θέσης, ποὺ κατέχουν οἱ μετα-
τασσόμενοι».

ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ, ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο ΣΕΒ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Καύχημα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πολύτιμος
θησαυρὸς τῆς Πατρίδος τὸ Ἅγιον Ὄρος
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος

κ. Χρυσόστομος εἰς ὁμιλίαν του,
ἀφοῦ ἐτόνισεν ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος
εἶναι «θεϊκὸν μυστήριον», ἀλλὰ δὲν
πρέπει νὰ τὸ ταυτίζωμεν μὲ τὴν
ἀπολυτοποίησίν του. Πλέον συγκε-
κριμένως καὶ ὡς ἀνεκοινώθη τὴν
25ην Νοεμβρίου, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως:

«Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 22
Νοεμβρίου 2014 στὸ Πνευματικὸ
Κέντρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (Κτί-
ριο Οἰκογενείας Πνευματικοῦ), ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος τέλεσε
τὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν
φετινῶν δραστηριοτήτων τοῦ Συλ-
λόγου Εὐβοέων Φίλων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους “Παναγία ἡ Πορταΐτισσα”
καὶ στὴ συνέχεια πραγματοποίησε
τὴν πρώτη Ὁμιλία γιὰ φέτος, μὲ θέ-
μα: “Ἅγιον Ὄρος: Τὸ περιβόλι τῆς
Παναγίας”.

Πρὶν τὸν Σεβασμιώτατο ἀνέβηκε
στὸ βῆμα ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλό-
γου κ. Ἰωάννης Μαυρομάτης, ὁ
ὁποῖος εὐχαρίστησε τὸν Μητροπο-
λίτη μας γιὰ τὴν ἐκ τῶν ὧν οὐκ
ἄνευ εὐλογία του πρὸς τὸν Σύλλο-
γο καὶ εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς
προσελθόντας, οἱ ὁποῖοι γέμισαν
τὴν Αἴθουσα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἐξέφρασε, εἰσαγωγικά, τὴ συγ-
κίνησή του γιὰ τὴν καλλιέργεια φι-
λοαγιορειτικοῦ πνεύματος, ἐνῶ
ἔκαμε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὴν
εὐχαριστία τοῦ κ. Προέδρου πρὸς
ἐκεῖνον γιὰ τὴν παροχὴ τῆς εὐλο-
γίας του, τονίζοντας ὅτι δὲν νοεῖται
Σύλλογος ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ χρι-
στιανούς, νὰ μὴ ἔχει σχέση μὲ τὸν
Ἐπίσκοπό του. Τέλος, ἐξέφρασε
τὴν πίστη του ὅτι ὁ Σύλλογος θὰ
εὐδοκιμήσει, γιατί οἱ ἄνθρωποι ποὺ
τὸν ἀποτελοῦν ἔχουν ἀγαθὴ πρό-
θεση καί, ὡς ἐνεργὰ μέλη τῆς
Ἐκκλησίας, θέτουν ὑπὸ τὴν εὐλο-

γία τοῦ Ἐπισκόπου τὶς δραστηριό-
τητές του.

Στὸ κύριο μέρος τῆς Ὁμιλίας του
ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι τὸ
Ἅγιον Ὄρος εἶναι καύχημα τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ θησαυρὸς τῆς Πα-
τρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ἕνα “θεϊκὸ μυ-
στήριο”, ἀφοῦ εἶναι ὁ τόπος, τὸν
ὁποῖον ἐπέλεξε ἡ Παναγία, γιὰ νὰ
ἀναπαύει τὰ παιδιά της ποὺ ἀγωνί-
ζονται τὸν θεῖο ἔρωτα.

Στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε στὴν
καλλιέργεια τῶν τριῶν μοναχικῶν
ἀρετῶν ἀπὸ ὅλους τοὺς μοναχούς,
τὴν ἀκτημοσύνη, τὴν παρθενία καὶ
τὴν ὑπακοή, τονίζοντας ὅτι μπο-
ροῦν νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ ἀπὸ
τοὺς κοσμικοὺς μέσα σὲ συγκεκρι-
μένα πλαίσια καὶ διαστάσεις, ἐνῶ
ἔκαμε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ καὶ στὴ
λατρεία καὶ τὴν προσευχή, ἡ ὁποία,
ὅπως τόνισε, ἀποτελεῖ προτεραι-
ότητα γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες.

Ἀκόμη, ὁ Σεβασμιώτατος μέσα
ἀπὸ συγκεκριμένες ἱερὲς διηγήσεις
ἀναφέρθηκε στὴν διηνεκῆ παρου-
σία τῆς Παναγίας στὸ Ἅγιον Ὄρος,
ἐνῶ τόνισε ὅτι καὶ ἡ Ἴδια, ὅπως λέει
ἡ ἱερὰ Ὑμνολογία, εἶναι ἕνα Ἅγιον
Ὄρος: “χαῖρε ἅγιον Ὄρος καὶ θεο-
βάδιστον”.

Κλείνοντας δὲ τὴν ὁμιλία του
ἐπεσήμανε ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
φεύγουμε τὴν ἀπολυτοποίηση τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, διότι οἱ ὑπερβολὲς
πάντοτε εἶναι βλαπτικές, ἀναφέ-
ροντας μάλιστα καὶ ἕνα λόγο τοῦ
μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ.
Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, ἀνθρώ-
που θαυμαστοῦ ἤθους, ὅπως τόνι-
σε, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι “δὲν ἁγιάζει ὁ
τόπος, ἀλλὰ ὁ τρόπος”.

Στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ὄμορ-
φη διαλογικὴ συζήτηση, κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγινε ἰδιαίτερη
ἀναφορὰ στὸν κίνδυνο ἐκκοσμί-
κευσης τοῦ μοναχισμοῦ, στὸ “ἄβα-
το” τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ.λπ.».

Ἡ Ἱ. Μ. Δημητριάδος διαψεύδει
ὅτι ἐλέγχεται ὑπὸ τοῦ ΣΔΟΕ
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Ἐξαφανίζονται τὰ χωριὰ τῆς Κορίνθου
ἀπὸ τὴν ἔλλειψιν ἱερέων, ἀστυνομικῶν, ἰατρῶν

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κο-
ρίνθου, ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνα-
κοίνωσις:

«Σήμερα, Παρασκευὴ 14 Νοεμ-
βρίου ἐ.ἔ., ἐπεσκέφθη τὴν Κόρινθο
καὶ τὴν Ἱ. Μητρόπολη Κορίνθου ὁ
ἐξοχώτατος Ὑπουργὸς Δημόσιας
Τάξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη κ.
Βασίλειος Κικίλιας, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν ἐντιμότατο Βουλευτὴ Κο-
ρινθίας κ. Χρῆστο Δήμα καὶ ὁμάδα
συνεργατῶν του. Ὁ Ὑπουργὸς ἔγι-
νε εὐχαρίστως δεκτὸς ἀπὸ τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.
Διονύσιο, στὰ πλαίσια τῆς προγραμ-
ματισμένης γιὰ ὑπηρεσιακοὺς λό-
γους ἐπίσκεψής του.

Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σὲ ἰδιαίτερα θερμὸ κλῖμα. Κατ᾽
αὐτὴν ἀντάλλαξαν ἀπόψεις γιὰ τὴν
ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν καθὼς καὶ
γιὰ τὴν ἐν γένει καλλίτερη καὶ
ἀσφαλέστερη ἐξυπηρέτησή τους
στὴν καθημερινότητά τους. Στὸν
διάλογο, ποὺ διαμείφθηκε, συζητή-
θηκαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ θέματα προ-
σ τασίας τοῦ πολίτη, τὸ πῶς καὶ ἡ Το-
πική μας Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ συν -

εισφέρει στοὺς εὐαίσθητους τομεῖς
τῶν μεταναστῶν, τῶν φυλακισμέ-
νων, τῶν ἐνδεῶν καὶ ἐμπερίστατων
καθὼς καὶ στὴν διαμόρφωση κλίμα-
τος καὶ αἰσθήματος ἀσφάλειας τῶν
πολιτῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔθεσε ὑπ᾽ ὄψιν
τοῦ κ. Ὑπουργοῦ τὸ θέμα τῶν
κενῶν Ἐφημεριακῶν θέσεων
καθὼς στὴν Κορινθία αὐτὲς ὑπερ-
βαίνουν τὶς 40 καὶ τὸν παρεκάλεσε
νὰ ἐπιδείξει ἡ Πολιτεία τὸ ἀνάλογο
ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ χωριά μας, τὰ
ὁποῖα, χωρὶς ἀστυνομικούς, για-
τρούς, δασκάλους καὶ Ἱερεῖς αἰσθά-
νονται τὴν ἀστοργία τῆς Πολιτείας,
ἐξαφανίζονται, ἐνῶ οἱ κάτοικοί τους
ἐξαναγκάζονται νὰ μεταναστεύ-
σουν.

Ὁ κ. Ὑπουργὸς ἐξῆρε τὸ φιλαν-
θρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας καὶ συνεχάρη προσωπικὰ τὸν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιὰ
τὶς ἄοκνες προσπάθειές του ὡς
πρὸς τὴν ἀνακούφιση τοῦ ποιμνίου
του, οἱ ὁποῖες, ὅπως χαρακτηριστικὰ
δήλωσε, εἶναι πανελλήνια γνωστὲς
καὶ περιάκουστες».

Ἡ πνευματικὴ πτῶσις τῆς Εὐρώ-
πης δὲν ἔχει προηγούμενον. Αἱ ἀξί-
αι, αἱ ὁποῖαι διέκρινον τὴν Εὐρω-
παϊκὴν Ἤπειρον δὲν ἔχουν οὐδε-
μίαν ἀξίαν. Δὲν εἶναι μόνον αἱ
ἐκτρώσεις, ἤτοι αἱ δολοφονίαι ἀγεν-
νήτων τέκνων. Εἶναι ἡ μεθοδικὴ
προώθησις τοῦ πανσεξουαλισμοῦ
καὶ τοῦ πανηδονισμοῦ, διὰ τῶν ὁποί-
ων προωθεῖται ἡ κοινωνία τῶν Σο-
δόμων. Προσφάτως εἰς τὸν Εὐρω-
παϊκὸν διαγωνισμὸν τραγουδιοῦ
ἀνεδείχθη νικητὴς ἡ «Conchita» ἤτοι
ἕνας ἄνδρας, ὁ ὁποῖος συμπεριφέ-
ρεται - ἐνδύεται ὡς γυναῖκα. Ἡ νίκη
τῆς «Conchita» ἐχαιρετίσθη ἀπὸ τὰ
περισσοτέρας πολιτικὰς ἡγεσίας
τῆς Εὐρώπης, διότι διὰ τοῦ προσώ-
που αὐτοῦ πλήττεται ἡ παράδοσις
καὶ προβάλλετται τὸ νέο πρότυπο
τοῦ ἄρρενος. Εἰς τὴν Ἀμερικὴν ἀνα-
γνωρίζεται ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς φυ-
σιολογικὸς τρόπος ζωῆς καὶ θὰ ἀπα-
γορεύεται ἡ προσφώνησις «μπαμ-
πά», διότι προφανῶς ὅλοι θὰ εἶναι
«μαμάδες» μὲ υἱοθετημένα τέκνα.
Εἰς τὴν Γερμανίαν εὑρίσκονται ἐν
λειτουργίᾳ περισσότεροι ἀπὸ
ἑκατὸν πεντήκοντα οἶκοι ἀνοχῆς,
εἰς τοὺς ὁποίους συνευρίσκονται
ἄνθρωποι (ἀρσενικοὶ) μετὰ κυνῶν
(κτηνοβασίαι ἢ «γουρονοποίησις»

τοῦ πολιτισμοῦ). Εἰς τὴν Δανίαν ὁ
παραλογισμός, ἡ κτηνοβασία ἔλαβε
καὶ νομικὴν ὑπόστασιν, ἀφοῦ τὸ
Ἀνώτατον Δικαστήριον τῆς Κοπεγ-
χάγης ἀνεγνώρισε τὸ δικαίωμα μίας
ἀκτιβίστριας 28 ἐτῶν νὰ νυμφευθῆ
τὸ ἄλογό της. Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ
ἀνοίγει τὴν ὁδὸν διὰ τὴν ἐπισημο-
ποίησιν τῆς κτηνοβασίας εἰς τὴν Δα-
νίαν διὰ λόγους «κοινωνικοὺς» καὶ
τουριστικούς. Εἶναι πλέον φανερὸν
ἡ Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐγαλουχήθη μὲ
τὰς χριστιανικὰς ἀξίας εὑρίσκεται
εἰς προχωρημένην πνευματικήν -
πολιτιστικὴν πτῶσιν. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος λέγει ὅτι τὸ σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ἡ κατοικία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Μὲ τὸν πολιτισμὸν
τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Κτηνοβατῶν
συνεχίζει νὰ κατοικῆ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα εἰς τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου;
Μᾶλλον ὄχι ὡς καταδεικνύουν αἱ
οἰκονομικαί, πολιτικαὶ καὶ κοινωνικαὶ
ἐξελίξεις εἰς τὴν Εὐρώπην. Μὲ μα-
θηματικὴν ἀκρίβειαν αἱ κοινωνίαι
ὁδηγοῦνται πρὸς τὴν καταστροφήν,
ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης πνευματικῆς
πτώσεως. Παρόμοιος πτῶσις περι-
γράφεται εἰς τὴν Παλαιὰν Διαθήκην
μὲ ὀδυνηρὰς ἐπιπτώσεις διὰ τὴν
ἀνθρωπότητα.

Γ.Ζ.

Ἡ μεγάλη πτῶσις τῆς Εὐρώπης

Τοῦ κ. Ἰωάννου Θ. Χαΐνη, 
Ὁμ. Καθ. Ἐ.Μ.Πολυτεχνείου

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τῆς ἠλεκτρονικῆς οἰκονομικῆς ἐφη-
μερίδος «Ναυτεμπορική»:

«Νέο τρόπο ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου στὴν Ἐκκλησία τῆς Κρή-
της περιλαμβάνει ἡ τροπολογία
ποὺ κατέθεσε ἡ κυβέρνηση στὸ
νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἔρευνα, τὴν
τεχνολογικὴ ἀνάπτυξη καὶ τὴν και-
νοτομία.

Μὲ τὴν τροπολογία:
- ἐπανακαθορίζεται ἡ διαδικασία

ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της. Εἰδικότερα, καταργεῖται ἡ
πρόβλεψη γιὰ πρόταση ἀπὸ τὸν
ὑπουργὸ Παιδείας τριῶν ἐν ἐνερ-
γείᾳ μητροπολιτῶν τῆς Κρήτης
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐκλέγεται ὁ

Ἀρχιεπίσκοπος. Πλέον ἡ Ἱερὰ
Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος θὰ καταρτίζει
τὸ τριπρόσωπο γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου.

- προσδιορίζεται ἡ νομικὴ προ-
σωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης, ἡ ὁποία ὡς ἡμιαυτόνομος
καὶ ὑπαγόμενη στὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο ἀποτελεῖ νομικὸ πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου.

- διευκρινίζεται ὅτι ἰσχύουν καὶ
γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης οἱ
διατάξεις ποὺ ἀφοροῦν τοὺς ἐνο-
ριακοὺς ναοὺς καὶ τοὺς ἐφημέρι-
ους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

- ρυθμίζονται θέματα σχετικὰ μὲ
τὸ ἐπίσημο Δελτίο τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος»».

Ἀλλαγαὶ εἰς τὴν διαδικασίαν
ἐκλογῆς Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης


