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Ἀποκαλύψεις ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γ. Παύλου εἰς τὴν ἡμερίδα ἐναντίον τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν

ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ

«Βροντερὸν» ὄχι εἰς τὴν δημι-
ουργίαν Τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν
Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης προέταξαν Σεβ. Μητρο-
πολῖται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, φοιτηταὶ τῆς Θεολογικῆς, κα-
θηγηταὶ Πανεπιστημίων τῆς Ἑλλά-
δος καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς,
ἐκπρόσωποι θεολογικῶν φορέων
καὶ Καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἰς τὴν
ἡμερίδα, τὴν ὁποίαν διωργάνωσεν
ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης.
Εἰς τὴν ἡμερίδα, ἡ ὁποία μετεδίδε-
το ἀπ᾽ εὐθείας ἀπὸ τὴν «Πει-
ραϊκὴν Ἐκκλησίαν» καὶ εἶχε πολὺ
μεγάλην ἀπήχησιν εἰς τὸν πιστὸν
Ἑλληνικὸν λαὸν κατηγγέλθη ὅτι:
1ον) Ἡ ἵδρυσις τοῦ τμήματος ἔρχε-
ται εἰς εὐθεῖαν ἀντίθεσιν μὲ τὴν δι-
δασκαλίαν τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος
καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας (Τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἀποδέχε-
ται τὸν Χριστὸν ὡς Θεόν) καὶ 2ον)
Ἡ ἵδρυσίς του εἶναι σαφῶς μέρος
εὐρυτέρου νεοεποχίτικου καὶ νεο-
ταξικοῦ σχεδίου Μουσουλμανοποι-
ήσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπορθοδο-

ξοποιήσεως τῆς Θεολογίας, τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀκόμη
περισσότερον δὲ εἶναι μέρος τοῦ
σχεδίου διωγμοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ
τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν

Ἑλλάδα, ἐπεσήμανεν εἰς τὴν ἡμερί-
δα (26ην Νοεμβρίου) ὁ καθηγητὴς
τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης κ. Γεώργιος Δ. Παύλου καὶ
προσέθεσε:

«Ναὶ σήμερα στὴν Ἑλλάδα ἡ Νέα
τάξη Πραγμάτων, ἀφοῦ ἔκλεψε τὸν
πλοῦτο καὶ τὴν γῆ τῶν Ἑλλήνων
καὶ ἀφοῦ ἐδίωξε καὶ διώκει τοὺς
Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τώρα
μέσῳ τῶν δικῶν της θέλει νὰ διώ-
ξει καὶ τὸν Χριστὸ τὸν Ἴδιο ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες. Ἡ Νέα
Τάξη Πραγμάτων μαζὶ μὲ τὴν ἑλλη-
νικὴ Γλώσσα καὶ ἱστορία θέλει νὰ
καταργήσει καὶ νὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ
τοὺς Ἕλληνες τὴν Ὀρθόδοξη Θε-
ολογία, τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, τὴν
Ὀρθόδοξη ζωή, τὴν Ὀρθόδοξη Λα-
τρεία. Θέλει νὰ ἐκδιώξει ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα τὸν Χριστό.

Ἡ νέα τάξη πραγμάτων μισεῖ τὸν
ἄνθρωπο, μισεῖ τὸν κόσμο, μισεῖ τὰ
παιδιά, μισεῖ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυ-
ναίκα, μισεῖ τίς φυλὲς τῶν ἀνθρώ-
πων καὶ τὶς χῶρες των, μισεῖ τὴν
δημοκρατία καὶ τὴν ἐλευθερία, μι-
σεῖ τοὺς λαούς, τὶς γλῶσσες, τὶς
θρησκεῖες καὶ τοὺς πολιτισμούς
των. Καὶ ἐν τέλει μισεῖ τὸν Θεό, τὸν
Ζῶντα.

Ἡ Νέα τάξη πραγμάτων εἶναι
ἀνθρωποκτόνος, εἶναι κοσμοκτό-
νος, εἶναι Θεοκτόνος. Ἐν τέλει
εἶναι ζωοκτόνος καὶ αὐτοκτόνος.
Θέλει νὰ ἁπλώσει τὸ σκοτάδι πάνω

Ὁ πρῶτος Ἱ. Ναὸς
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου

Πορφυρίου
Ὁ πρῶτος Ἱερὸς Ναὸς πρὸς

τιμὴν τοῦ προσφάτως ἁγιοκατα-
ταχθέντος Γέροντος Πορφυρί-
ου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἐνεκαι-
νιάσθη τὴν 2αν Δεκεμβρίου, ὑπὸ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Παρονα-
ξίας κ. Καλλινίκου, εἰς τὸ χωρίον
Ἁγίου Ἀρσενίου τῆς Νάξου. Τὴν
παραμονὴν τῶν ἐγκαινίων ἐπρα-
γματοποιήθη συνέδριον μὲ θέμα
τὴν προσωπικότητα τοῦ Γέρον-
τος Πορφυρίου, εἰς τὸ ὁποῖον
ὡμίλησαν ὁ πατὴρ Σαράντος Σα-
ράντης, ὁ Ὁμότιμος καθηγητὴς
τῆς Παιδαγωγικῆς εἰς τὸ Πανεπι-
στήμιον Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος
Κρουσταλάκης καὶ ὁ κ. Γεώρ-
γιος Γανωτὴς φιλόλογος - συγ-
γραφεύς. Ἄλλοι Ἱεροὶ Ναοὶ
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου ὑπάρχουν
(ἀπὸ ἕνας) εἰς τὴν Κένυαν καὶ
τὴν Ὁλλανδίαν.

Ο AΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Τὴν 12ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τρι-
μυθοῦντος.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τοῦ Ἱ.Ν. τοῦ Πρωτάτου Ἁγίου Ὄρους.

Ἡ νόσος τῆς ὑπερηφανείας
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Νοσηλευτές καί νοσηλευόμε-
νοι, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μέ-
νουν κατάπληκτοι μπροστά στίς
πιό ἀπίθανες ἀσθένειες, καί στά
πιό ἀπίθανα προβλήματα ὑγείας.
Ἀσθένειες καί ἐπιδημίες ἐξαφανί-
ζονται, καί ἄλλες –ἴσως περισσό-
τερες– ἐμφανίζονται... σάν τ᾽
ἀστέρια, πού ἄλλα ἐξαφανίζονται
ἀπ᾽ τό στερέωμα, καί «νέοι ἀστέ-
ρες» γεννιοῦνται.

Ἡ πιό πάνω ἀναφορά ἔγινε γιά
τίς ἀσθένειες τοῦ σώματος. Μά
ἐδῶ, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ψυχή, τῆς
ὁποίας οἱ ἀσθένειες εἶναι πολύ πε-
ρισσότερες, σοβαρότερες, καί συ-
χνά, πιό δυσδιάκριτες. Πόσοι ἅγιοι
Πατέρες τίς ἔχουν ἐντοπίσει καί
μελετήσει, δίνοντάς μας καί τά
σχετικά πνευματικά φάρμακα μέ
τά συγγραφικά τους ἔργα!

Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι θανάσιμο
ἁμάρτημα, κι ἀπ᾽ τά θανάσιμα τό
πιό θανάσιμο. Αὐτή γεννᾶ τήν
ἀλαζονεία, τήν κενοδοξία, τόν
ἐγωϊσμό, τή ματαιοδοξία, τή φι-
λαυτία, κι ἄλλες πολλές παραφυά-
δες. Ἐάν ἐρευνήσει κανείς τήν
ἱστορία, θά διαπιστώσει πώς τά πιό
ἀπίθανα ἐγκλήματα εἶχαν δια-
πραχθεῖ ἀπό ὑπερηφάνεια καί
ἐγωϊσμό. Ἰδιαίτερα ἀπό ἀνθρώ-
πους τῆς ἐξουσιομανίας. Γιά νά
κατακτήσουν τήν ἐξουσία, κατάν-
τησαν νέοι Κάϊν, ἀδελφοκτόνοι,
πατροκτόνοι, μητροκτόνοι, καί...
παιδοκτόνοι! Μήπως καί οἱ σύγ-
χρονοί μας πολιτικοί, εἶναι ἀθῶοι;
Πόσα τά τεχνάσματα καί τά παρα-
σκήνια καί οἱ ὑποκρισίες τους! Καί
μέ τό διάβολο συμμαχοῦν, ἀρκεῖ
νά ἐκλεγοῦν! Σατανική, πράγματι,
ἡ ὑποκρισία τους. Ἐπισκέπτονται

τό Ἅγιο Ὄρος καί προσωπικά τόν
Ἀρχιεπίσκοπο, τούς ἐπισκόπους...
καί αὐτοί οἱ ἴδιοι, τήν ἑπόμενη μέ-
ρα –ἤ καί τήν προηγούμενη–
εἶχαν καταργήσει τήν Κυριακή
ἀργία, καί εἶχαν λάβει ἄλλα βέβη-
λα μέτρα κατά τῆς Πίστης καί τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ σατανική
ὑπερηφάνεια!

Τί διδάσκει ἡ Ἁγ. Γραφή; «Μή
ἐξύψου σεαυτόν ἵνα μή πέσῃς καί
ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν»
(Σοφ. Σειρ. Α´ 30). Ὁ ὑπερήφανος
εἶναι ἄθλιος ἐπαναστάτης τοῦ
Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό «ὁ Θεός ὑπερηφά-
νοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ
δίδωσι χάριν» (Α´ Πέτρ. Ε´ 5).

Ἐνῶ ἡ ὑπερηφάνεια καί ὁ ἐγωϊ-
σμός εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν,
ἡ ταπείνωση εἶναι, ἀντίθετα, ἡ ρί-
ζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν καί ὅλων τῶν
ἀρετῶν. Ὁ Κύριος ἔχει διακηρύ-
ξει τήν αἰώνια ἀλήθεια, ὅτι: «Πᾶς
ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ
δέ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται»
(Λουκ. Α΄ 52). Συχνά οἱ ταπεινοί,
ὅσο προσπαθοῦν ν᾽ ἀποφύγουν τή
δόξα καί τούς ἐπαίνους, τόσο
τούς τιμοῦν οἱ ἄνθρωποι.

Ὅταν κάποτε οἱ δυό ἀδελφοί,
Ἰάκωβος καί Ἰωάννης ζήτησαν
ἀπό τόν Κύριο πρωτοκαθεδρία, ἡ
ἀπάντησή Του ἦταν τό πιό ὡραῖο
μάθημα. Τί τούς ἀπάντησε; «Ὅς
ἐάν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν,
ἔσται ὑμῶν διάκονος»... (Μάρκ. Ι´
43). Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τό φαρ-
μάκι τῆς ψυχῆς, ὁ ἐχθρός τῆς
ἀρετῆς καί ἡ γοητεία τοῦ διαβό-
λου.

Μονάχα οἱ ταπεινοί κρατοῦν τό
κλειδί τοῦ παραδείσου.

Ἀφοῦ ἐκτύπησε τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ τὴν ἱστορίαν τώρα θέλει νὰ καταργήση καὶ νὰ ἀφαιρέση
ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας τὴν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν, τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, Ζωὴν καὶ Λα-
τρείαν. Τί εἶπον εἰς τὴν ἡμερίδα ἐναντίον τῆς ἱδρύσεως τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θε-
ολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς, Αἰτωλοακαρνα-
νίας, Γόρτυνος, οἱ καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν Κουτλουμουσίου καὶ Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
Ἁγιορεῖται Μοναχοί, ὁ τέως Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς κ. Κ. Οἰκονόμου καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ.
• Ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων ἀναβιώνει στὸν 21ον αἰῶνα τὸν συλλογικόν καὶ παγκόσμιον Χιτλερισμόν. • Τὸ
Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν θὰ καταστῆ μόνιμος πυριτιδαποθήκη τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Ἑλλάδα. • Ἐπικρί-
σεις ἐναντίον τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν Θράκης, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὸ «πράσινον φῶς» διὰ τὴν ἵδρυ-
σίν του «κόντρα» εἰς τὴν γενικωτέραν στάσιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Οἱ ὁμι-
ληταὶ κατέρριψαν ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τῆς συγκυβερνήσεως περὶ δῆθεν ἐθνικῶν λόγων, οἱ ὁποῖοι ἐπι-
βάλλουν τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος. • Μεθοδεύεται ἡ ἀλλοίωσις τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν. • Τὰ θεολο-
γικὰ ἐπιχειρήματα ἐναντίον τῆς ἱδρύσεως τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Θεσσαλονίκης.

Τὸ ἐξουσιαστικὸν παπικὸν πρωτεῖον,
προκαθορίζει τὴν ἀποτυχίαν τῶν διαλόγων
καὶ τῶν συζητήσεων μὲ τοὺς παπικούς

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

� Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς
τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερι-
κῆς κ. Δημήτριον Σελ. 8

� Σεβ. Πειραιῶς: Τὸ Ἰσλὰμ
ἀποτελεῖ αἵρεσιν, συμφώ-
νως πρὸς τὴν διδασκαλίαν
τῶν Ἁγίων Πατέρων. Σελ. 7

� Ἡ κοινὴ διακήρυξις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
καὶ τοῦ Πάπα διὰ τὴν συνέ-
χισιν τῶν θεολογικῶν δια-
λόγων μὲ σκοπὸν τὴν ψευ-
δοένωσιν. Σελ. 6

� «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη
ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς». (Κολ.
γ´ 5). Τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου
Κ. Μανώλη. Σελ. 5

� Ἐκκλησιαστικὸν ἦθος - Ζη-
τούμενον εἶδος. Τοῦ Σεβ.
Φθιώτιδοςκ.Νικολάου.Σελ.4

� Ἀνοικτή ἐπιστολή: «Οὐκ ἔξε-
στί σοι», κύριε βουλευτά, ὁ
ὁποῖος ἐψήφισες τόν ἀντιρα-
τσιστικόν νόμον. Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»
Στὴν Ἱστοσελίδα τοῦ Βατικανοῦ Vatican.va, εἶναι ἀναρτημένη ἡ καλού-

μενη ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς «Κατήχηση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας» (Catechi-
smo della Chiesa Cattolica). Ἐνῶ θὰ ἀνέμενε κανεὶς ὅτι τὸ μακροσκελέστα-
το αὐτὸ κείμενο θὰ ἀσχολεῖτο μὲ τὰ Παπικὰ δόγματα, ἡ κατ´ ἐξοχὴ ἔγνοια
τοῦ κειμένου, εἶναι νὰ “ἀποδείξει” διά μέσου τῆς διαδοχῆς, ποὺ ἀπώλεσαν
ὅτι εἶναι ἡ “μόνη Ἐκκλησία”. Πουθενὰ δὲν γίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὸ filioque
καὶ τὶς ἄλλες παπικὲς κακοδοξίες. Ἀναφέρεται μόνο ἡ προεξάρχουσα Πα-
πικὴ ἐμμονή, τὸ ἐξουσιαστικὸ δηλαδὴ πρωτεῖο.

Τὸ ἐδάφιο 816 ἀναφέρεται στὴ «μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» “L´ unica
Chiesa di Cristo” (ἐννοώντας) τὴν Παπικὴ “ἐκκλησία”. Σημειώνει ἐμφαντικὰ

ΜΕ ΒΑΣΙΝ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πότε ἐπιτρέπεται ἡ διακοπὴ
τοῦ μνημοσύνου (ἀποτείχισις)

ἑνὸς Ἐπισκόπου
ΕΧΟΜΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΥΣΤΗΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ,
ΩΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΕΣΧΑΤΩΣ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΕΣ ΟΣΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πολὺ διαφωτιστικὴ διὰ τὸν ἔντιμον κλῆρον καὶ τὸν Ὀρθόδοξον πιστὸν
λαὸν καὶ ἦτο ἡ ἡμερίς, τὴν ὁποίαν ὠργάνωσε τὸ γραφεῖον αἱρέσεων καὶ
παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς διὰ τὸ ζήτημα τῆς
ἀποτειχίσεως καὶ τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, ὅταν οὗτοι
(οἱ πιστοί) διαπιστώνουν ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός των διδάσκει αἵρεσιν, ὡς τὴν
χαρακτηρισθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ ἄλλους ὁσίους
γέροντας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς παναίρεσιν τὴν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ
ἡμερὶς εἶχε διὰ θέμα της: «Ὁ 15ος κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου
καὶ ἡ διακοπὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας». Εἰς ἀνακοινωθὲν μὲ τὰ
πορίσματα τῆς ἡμερίδος ἐπισημαίνονται τὰ ἀκόλουθα:

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Σεραφείμ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(3ον- Τελευταῖον)
Κατὰ τὸν 10ο αἰ. οἱ Γερμανοὶ αὐτο-

κράτορες παραχωροῦσαν στοὺς ἐπι-
σκόπους τῆς Ἐκκλησίας βασιλικὰ
κτήματα καὶ χαρακτήριζαν ὡς βασι-
λικὴ περιουσία καὶ τὶς ἐκκλησια-
στικὲς ἐκτάσεις. Οἱ ἐπίσκοποι ἐντάσ-
σονταν στὴν τάξη τῶν βασιλικῶν
ἀξιωματούχων καὶ εἶχαν εὐρύτατες
πολιτικὲς ἁρμοδιότητες. Οἱ ἐπίσκο-
ποι ἀναδείχθηκαν σταδιακὰ σὲ τοπι-
κοὺς ἡγεμόνες ἢ φεουδάρχες, οἱ
ὁποῖοι προσέφεραν στὸν ἑκάστοτε
αὐτοκράτορα τὴν πλήρη ἀφοσίωσή
τους, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν παραχώ-
ρηση πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν προ-

νομίων. Οἱ κληρικοὶ ἦταν προτιμότε-
ροι ἀπὸ τοὺς λαϊκοὺς ἡγεμόνες,
ἐπειδὴ λόγω τῆς ἱερωσύνης τους
κωλύονταν ἀπὸ τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα.
Ἐπίσης, λόγω τῆς ὑποχρεωτικῆς
ἀγαμίας τοῦ κλήρου στὴ Δύση, δὲν
μποροῦσαν νὰ συγκροτήσουν, φιλό-
δοξες ἡγεμονικὲς οἰκογένειες. Ὁ
αὐτοκράτορας καθιστοῦσε ἀναγκαία
τὴν παρέμβασή του στὴν ἐκλογὴ καὶ
τὴν ἐγκαθίδρυση τῶν ἐπισκόπων
(καισαροπαπισμός), οἱ ὁποῖοι γονυ-
κλινεῖς, ἔδιναν ὅρκο, ὄχι μόνο προ-
σωπικῆς ἀφοσιώσεως πρὸς τὸ πρό-
σωπο τοῦ αὐτοκράτορα, ἀλλὰ καὶ
ὑποτελοῦς ἡγεμόνα. Ὁ ὅρκος δινό-
ταν πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ

ἐπισκόπου στὸ θρόνο του, ἡ ὁποία γι-
νόταν ἐπίσης ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα
μὲ τὴν ἐπίδοση τῆς ποιμαντορικῆς
του ράβδου, ἀργότερα μὲ τὴν ἐπίδο-
ση καὶ τοῦ ἐπισκοπικοῦ δακτυλίου.
Ἔτσι ἡ ἀπόλυτη ἀφοσίωση τῶν ἐπι-
σκόπων στοὺς αὐτοκράτορες περιό-
ριζε τὴν ἀφοσίωσή τους, ὄχι μόνο
πρὸς τὴν ἐκκλησιαστική τους ἀπο-
στολή, ἀλλὰ κυρίως πρὸς τὸν παπικὸ
θρόνο.

Οἱ 27 αὐτὲς σύντομες προτάσεις
μποροῦν νὰ ἀξιολογηθοῦν λοιπὸν μὲ
κριτήριο τὴν ἀγωνία τοῦ πάπα, ὁ
ὁποῖος δὲν μποροῦσε αὐτὴν τὴν ἐπο-
χή, νὰ ἀσκεῖ τὰ κανονικά του δικαιώ-
ματα στὸ δίκαιο τῶν χειροτονιῶν καὶ
κρίσεως τῶν ἐπισκόπων, στὶς ἐπι-
σκοπὲς τῆς τακτικῆς του δικαιοδο-
σίας, χωρὶς τὴν προηγούμενη συναί-
νεση τῶν τοπικῶν ἡγεμόνων. Ἡ
σκληρὴ καὶ ἄκαμπτη διατύπωση τῶν
προτάσεων ἀναδύεται ἀπὸ τὴν τρα-
γικὴ διαπίστωση, ὅτι δὲν μποροῦσε
νὰ παρέμβει σὲ καμία σχεδὸν ἐκλογὴ
ἐπισκόπου τῆς κανονικῆς του δικαιο-
δοσίας, χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ τοπι-

κοῦ ἄρχοντα.
Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι τὸν 11ο αἰ.

οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες ἔλεγχαν
τὴ μισὴ περίπου κρατικὴ περιουσία
τῆς Γερμανίας. Ὁ πάπας Γρηγόριος
Ζ΄ (1073-1085) ὑποστήριζε ὅτι ἡ
ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, σύμφωνα
μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, ἦταν ἀνα-
παλλοτρίωτη καὶ συνεπῶς δὲν ἦταν
δυνατὸν νὰ ἐπιστραφεῖ στὸ κράτος,
ὅταν θὰ ἔπαυαν νὰ εἶναι κοσμικοὶ
ἄρχοντες. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς τῆς ‘πε-
ριβολῆς’, ὅπως ὀνομάστηκε, μεταξὺ
τῶν δύο ἐξουσιῶν (βασιλείας καὶ
ἱερωσύνης) προσέλαβε εὐρύτατες
διαστάσεις. Ἡ σύγκρουση αὐτὴ τοῦ
παπικοῦ θρόνου ἐναντίον τοῦ Γερ-
μανοῦ αὐτοκράτορα, πέρασε ἀπὸ
πολλὲς φάσεις. Ὑπῆρξαν ἀφορισμοὶ
Γερμανῶν αὐτοκρατόρων, βιαιότη-
τες, λεηλασίες παπικῶν ἐδαφῶν,
ἐμφύλιες συγκρούσεις καὶ ἀρκετοὶ
ὑποκριτικοὶ ἀσπασμοὶ εἰρήνης μετα-
ξύ τοῦ πάπα καὶ τοῦ αὐτοκράτορα.
Ἄλλοτε ἡ πλάστιγγα τῆς ἐπιτυχίας
ἔκλινε πρὸς τὴ μεριὰ τοῦ παπικοῦ
θρόνου καὶ ἄλλοτε πρὸς τὴ μεριὰ

τοῦ Γερμανοῦ αὐτοκράτορα. Τὸ
ἰσχυρὸ χαρτὶ τοῦ πάπα ἦταν ἡ ἀπειλὴ
ἀφορισμοῦ τοῦ ἑκάστοτε ἀνυπά-
κοου αὐτοκράτορα, ἐνῶ ὁ Γερμανὸς
ἡγέτης μὲ τὴ δύναμη τῶν ὅπλων
μποροῦσε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ εἰσβά-
λει καὶ νὰ λεηλατήσει τὰ παπικὰ ἐδά-
φη καὶ νὰ ὁδηγήσει στὴν αἰχμαλωσία
τὸν πάπα. 

Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔληξε τὸν 14ο αἰ.
μὲ τὴ σταδιακὴ παρακμὴ καὶ κατά-
πτωση τοῦ παπισμοῦ στὸ χριστιανικὸ
κόσμο τῆς Δύσης, κυρίως ἀπὸ τὴν
κατάχρηση τῶν πνευματικῶν μέσων
γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτικῶν
στόχων ἢ καὶ τῶν χιμαιρικῶν ὁραμά-
των τῶν παπῶν. Ἀναδύθηκε στὸ προ-
σκήνιο τῆς Δύσης ἡ ἰσχυροποιημένη
συνείδηση τῶν ἐθνικῶν κρατῶν, τὰ
ὁποῖα δὲν ἔδειχναν πιὰ τὴν ἴδια εὐαι-
σθησία οὔτε πρὸς τοὺς Γερμανοὺς
αὐτοκράτορες, οὔτε πρὸς τὸ περιε-
χόμενο τῆς πνευματικῆς ἀποστολῆς
τοῦ παπικοῦ θρόνου στὸ χριστιανικὸ
κόσμο. Οἱ ἀπειλούμενες πνευματικὲς
ἀπειλὲς ἀπὸ τὸν πάπα ἐναντίον τῶν
χριστιανῶν βασιλέων τῆς Δύσης

ἦταν πλέον τόσο συνηθισμένες,
ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀδιά-
φορες. Ἄλλωστε καὶ οἱ ἴδιοι οἱ πάπες
ἐνεργοῦσαν περισσότερο ὡς κοσμι-
κοί, παρὰ ὡς πνευματικοὶ ἡγέτες τῶν
χριστιανικῶν λαῶν. Τὸ τέλος μίας
ἐποχῆς εἶχε ἔλθει, ἐνῶ ἄνοιξε ἡ ὁδὸς
γιὰ τὴ χειραφέτηση τῶν κρατῶν τῆς
Δύσης ἀπὸ τὴν παπικὴ αὐθεντία. Ση-
μαντικὸ ρόλο στὴν ἐξέλιξη αὐτὴ δια-
δραμάτισε στὴ Δύση ἡ διάδοση ἀλλὰ
καὶ ἡ ἀξιοποίηση συστηματικὰ στὴ
θεολογία τῶν ‘Πολιτικῶν’ τοῦ Ἀρι-
στοτέλη. Ἡ ἀριστοτελικὴ θεωρία, γιὰ
τὴν ἑρμηνεία τῆς κοινωνίας σὲ συν-
δυασμὸ πρὸς τὴν κατανόηση τοῦ
ἀνθρώπου ὡς ‘κοινωνικοῦ ζώου’, τὸ
ὁποῖο ἔχει συγκεκριμένα δικαιώματα
καὶ ὑποχρεώσεις ἔναντι τοῦ κοινωνι-
κοῦ συνόλου, ἐπηρέασε καὶ τὴ σχο-
λαστικὴ θεολογία. Οἱ μαθητὲς τοῦ
Θωμᾶ Ἀκινάτη χρησιμοποίησαν τὴν
ἀριστοτελικὴ ἀναγωγὴ τῶν πάντων
σὲ μία ὑπέρτατη αἰτία, γιὰ νὰ θεμε-
λιωθεῖ ἡ ἀναγωγὴ ὅλων τῶν ἐξου-
σιῶν σὲ μία ὑπέρτατη πηγή.

Ἡ Παπικὴ αὐθεντία -
Τὸ παπικὸν πρωτεῖον 

Τοῦ κ. Χρήστου Νικολοπούλου, Θεολόγου-Βυζαντινολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ἐμεῖς οἱ ἁγιορεῖτες ζήσαμε μιὰ
μεγάλη καὶ τραγικὴ εἰρωνεία. Συγκεκρι-
μένα τὴν ὤρα, ποὺ ἑορτάζαμε στὸν ἱστο-

ρικὸ ναὸ τοῦ Πρωτάτου Ἁγίου Ὄρους, τὴν μνή-
μη τοῦ ὁσιομάρτυρος καὶ ὁμολογητοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ μαρ-
τύρησε ἐπὶ λατινόφρονος (οἰκουμενιστοῦ)
Ἰωάννου τοῦ Βέκκου, σχεδὸν ταυτόχρονα, ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δε-
χόταν μὲ δοξολογικὲς τιμές, μὲ λειτουργικοὺς
ἀσπασμοὺς κ.λπ. τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα Φραγκί-
σκο. Ἐμεῖς στὸ Πρωτᾶτο ψάλαμε ὕμνους στη-
λιτεύοντας τὴν παπικὴ κακοδοξία καὶ αἵρεση καὶ

ὁ Πατριάρχης μας ἀπὸ τὴν βασιλεύουσα πόλη
ἔπλεκε τὰ ἐγκώμια στὸν αἱρεσιάρχη Πάπα. Σὲ
αὐτὸ φυσικὰ φταῖμε καὶ ἐμεῖς, γιὰ τὴν χρόνια
σιωπή μας καὶ τὴν λευκὴ ἐπιταγή μας. Ἀξίζει
λοιπὸν πολὺ αὐτὸ νὰ δημοσιευθῆ στὴ στήλη τοῦ

Ὀρθοδόξου Τύπου «Γε-
γονότα καὶ σχόλια».

Καὶ τώρα ἐπὶ τὸ προκείμενο. Τὰ ὅσα ἔλαβαν χώ-
ρα στὸ Φανάρι κατὰ τὴν θρονικὴ ἑορτή, μεταξὺ
ὀρθοδοξίας καὶ παπισμοῦ, κατὰ τὴν ἐπίσημο ἐπί-

σκεψη τοῦ αἱρεσιάρχου
Πάπα σὲ αὐτό, ἐφ᾽ ὅσον

δὲν ἦταν καὶ δὲν εἶναι καρποὶ τῶν θεολογικῶν
διαλόγων, ἀλλὰ τῆς φαναριώτικης διπλωματίας,
εἶναι παράνομα, αὐθαίρετα καὶ προκλητικά, καὶ τὸ

ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ γίνη μεγάλη διαφήμιση καὶ
νὰ ἐξισωθῆ ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν παπικὴ κακοδο-
ξία. Τὸ φῶς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως μὲ τὸ σκότος
τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων, ἡ ὀρθόδοξος ἀλήθεια
μὲ τὸ ψεῦδος τῆς παπικῆς αἱρέσεως.

Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀποστασίας, οἱ
συχνὲς προκλητικὲς παράνομες καὶ αὐθαίρετες
συμπροσευχὲς τῶν οἰκουμενιστῶν μὲ τοὺς
αἱρετικοὺς παπικούς, ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ
ἀμβλύνουν τὸ φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων
πιστῶν, καὶ τοὺς προτρέπουν μὲ τὸ παράδειγμά
τους νὰ δεχθοῦν δηλαδὴ τὸ σκότος τῆς αἱρέ-
σεως τοῦ παπισμοῦ καὶ νὰ ἀποβάλουν τὸ φῶς
τῆς ἀληθείας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Ἐφ᾽
ὅσον εἶδαν τὰ ἀδιέξοδα τῶν θεολογικῶν διαλό-
γων, ἐπέλεξαν τὴν ὁδὸ τῶν συμπροσευχῶν, γιὰ
νὰ ἐπιταχύνουν τὴν ψευδοένωση τῶν ἐκκλη-

«Ἐν κρυπτῷ»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ χριστιανός ἐργάζεται πάντα «ἐν κρυπτῷ» καί
ἀποφεύγει τήν προβολή καί τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων.
Ἐνοχλεῖται ἀπό τά εὐμενῆ σχόλια καί ἀποστρέφει τό πρό-

σωπό του ἀπό τούς ἰδιοτελεῖς ἐγκωμιαστές του. Τήν τακτική αὐτή
δέν ἐπιλέγουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θά ἔλεγα ὅτι οἱ περισσότεροι
ζοῦν καί δραστηριοποιοῦνται, γιά νά προβάλλονται.

Δυστυχῶς καί στούς κληρικούς ὑπάρχει αὐτή ἡ τάση. Στήν ἐπο-
χή μας μάλιστα ἔχει κορυφωθεῖ, γιατί τήν ἐνισχύουν καί τά μέσα
τῆς ἐπικοινωνίας, ὅπως ἡ τηλεόραση, τό διαδίκτυο, ὁ τύπος, τό
ραδιόφωνο κ.λπ. Ὅμως ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῶν φιλόδοξων
ἀνθρώπων ἔρχονται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τά ὅσα τονίζει ὁ Χρι-
στός στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία του: «Νά προσέχετε τήν ἐλεημο-
σύνη σας, νά μή γίνεται μπροστά στούς ἀνθρώπους, γιά νά σᾶς
ἐπιδοκιμάσουν. Ἀλλιῶς, μή περιμένετε ἀνταμοιβή ἀπό τόν οὐρά-
νιο Πατέρα σας. Ἔτσι, ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη μή τό διατυμπα-
νίσεις, ὅπως κάνουν οἱ ὑποκριτές στίς συναγωγές καί στούς δρό-
μους, γιά νά τούς τιμήσουν οἱ ἄνθρωποι· σᾶς βεβαιώνω πώς αὐτή
ἡ τιμή εἶναι ὅλη καί ὅλη ἡ ἀνταμοιβή τους. Ἐσύ, ἀντίθετα, ὅταν
δίνεις ἐλεημοσύνη, ἄς μή ξέρει οὔτε τό ἀριστερό σου χέρι τί κά-
νει τό δεξί σου, γιά νά᾿ ναι ἀληθινά κρυφή ἡ ἐλεημοσύνη σου. Κι
ὁ Πατέρας σου, πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις, θά σέ ἀνταμείψει
φανερά. Καί ὅταν προσεύχεστε, νά μή εἶστε σάν τούς ὑποκριτές,
πού τούς ἀρέσει νά στέκονται καί νά προσεύχονται στίς συναγω-
γές καί στά σταυροδρόμια, γιά νά κάνουν καλή ἐντύπωση στούς
ἀνθρώπους· σᾶς βεβαιώνω πώς αὐτή εἶναι ὅλη κι ὅλη ἡ ἀνταμοιβή
τους. Ἐσύ, ἀντίθετα, ὅταν προσεύχεσαι, πήγαινε στό πιό ἀπόμε-
ρο δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ σου, κλεῖσε τήν πόρτα σου καί προσευχή-
σου ἐκεῖ κρυφά στόν Πατέρα σου· κι ὁ Πατέρας σου, πού βλέπει
τίς κρυφές πράξεις, θά σέ ἀνταμείψει φανερά» (Ματθ. στ΄ 1-6).

Ἐκεῖνος πού ἀγωνίζεται πνευματικά καί ἐργάζεται κατά Θεόν,
γνωρίζει ὅτι ἐάν θελήσει νά προβάλει τόν ἀγώνα του καί τά ἔργα
του, μοιάζει μέ τόν ἀνόητο οἰνοποιό, ὁ ὁποῖος ἐνῶ κοπιάζει γιά τό
ἀμπέλι του καί τήν καλή ποιότητα τοῦ παραγόμενου οἴνου, ἀφή-
νει ἀνοιχτή τήν κάνουλα τοῦ βαρελιοῦ καί χάνεται ὅλος του ὁ κό-
πος. Ἡ ἐν κρυπτῷ πνευματική καί φιλανθρωπική ἐργασία εἶναι ἡ
μόνη ἐργασία πού ἀναγνωρίζει ὁ Θεός καί δίνει τήν ἀνταμοιβή
φανερά.

Πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι πρέπει νά γνωστοποιοῦνται οἱ καλές
πράξεις, γιά νά παρακινοῦνται καί ἄλλοι σέ παρόμοιες. Ἀγνοοῦν
ὅμως τό μεγάλο κίνδυνο νά ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί στήν
ὑπερηφάνεια καί νά χάσουν τήν ἀνταμοιβή ἀπό τό Θεό, νά συμβεῖ
δηλαδή ἐκεῖνο πού πάθαιναν καί οἱ γραμματεῖς καί φαρισαῖοι, οἱ
ὁποῖοι μέ τήν ὑποκρισία καί προβολή γίνονταν ἀντιπαθητικοί ἀπό
τούς ἀνθρώπους καί τό Θεό.

Μακάρι κάποτε νά πετύχουμε τήν ἐν κρυπτῷ ἐργασία, ἀδιαφο-
ρώντας γιά τίς κρίσεις καί τούς ἐπαίνους τῶν κοσμικῶν καί ἀδιά-
φορων ἀνθρώπων. Ἔγνοιά μας πρέπει νά εἶναι ἡ ἀναγνώριση τοῦ
ὅποιου ἔργου μας ἀπό τό Θεό καί ὄχι ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Προωθοῦν τὴν νομιμοποίησιν
τοῦ Σοδομισμοῦ μὲ τὰ σύμφωνα

ἐλευθέρας συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων
Προσφάτως ὁ ὑπουργὸς κ. Λοβέρδος καταθέτων τὸ νομοσχέδιον (νό-

μος πλέον τοῦ Κράτους) διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν Θρησκευτικῶν Κοινο-
τήτων (ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοδόξων) ὡς κανονικῶν «ἐκκλησιῶν» ὑπεστή-
ριξεν ὅτι εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς παρούσης κρίσεως, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ
πολῖται δὲν ἀσχολοῦνται μὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἢ καὶ ἄλλα σο-
βαρώτερα θέματα προωθοῦνται ζητήματα ὑπὸ τῆς Πολιτείας, τὰ ὁποῖα
εὑρίσκονται εἰς ἐκκρεμότητα ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ὡς καὶ δεκαετιῶν. Τὸ νομο-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἡ σιωπὴ τῶν Καθηγουμένων τῶν Ἱερῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ τῶν ἐκκλησιολογικῶν

παρεκτροπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

ΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ…

Ἐνῶ ἐμεῖς ἑωρτάζαμε τήν μνήμην τοῦ μαρτυρήσαντος ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων, Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐδέχετο μὲ δοξολογικὰς τιμὰς τὸν Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς τὸ Φανάριον…

τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἀναγκαία ὑπενθύμισις
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Ὅλοι γνωρίζουμε τὶς δύσκολες καταστάσεις, ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίδα
μας. Αὐτὲς ζῆ καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ξεχωριστά, ἄλλος λίγο, ἄλλος
περισσότερο. Καὶ ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀντιμετωπίζει τὶς ἴδιες δυ-
σκολίες. Στηρίζεται ὅμως στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἀγάπη σας. Γι᾽
αὐτὸ σᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι, γιὰ νὰ στηριχθῆ αὐτὸ τὸ ἔργο, παρακαλοῦμε
νὰ στείλετε τὴν συνδρομή σας.

Ὁ ἀγώνας εἶναι κοινός· ἐπικαλούμεθα τὴν κατανόησή σας.
Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» εἶναι ἡ μοναδικὴ ἑβδομαδιαία Ὀρθόδοξη

ἐφημερίδα ποὺ –χάριτι Θεοῦ– λέγει τὴν ἀλήθεια, ἀγωνίζεται μαζί σας
ὑπὲρ τῆς πίστεως, ὑπὲρ τῆς Πατρίδος, κατὰ τῶν αἱρέσεων, κατὰ τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Μπορεῖτε νὰ ἐνισχύσετε ἀκόμη γράφοντας ἕνα νέο
συνδρομητὴ ἢ ἀγοράζοντας βιβλία ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ», γραμμένα κυρίως ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο. 

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

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

Ἐκ τῆς διευθύνσεως



Ἡ στροφὴ τῆς σχολαστικῆς θεο-
λογίας καὶ τῆς φιλοσοφίας πρὸς τὸν
νομιναλισμὸ καὶ ἡ νέα ἐκκοσμικευ-
μένη ἑρμηνεία τῆς πολιτικῆς ζωῆς
κατὰ τὸν 14ο αἰ. ἐπιβεβαίωσαν τὴν
εἴσοδο σὲ μία νέα ἐποχὴ γιὰ τὶς σχέ-
σεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, στὰ
κράτη τῆς Δύσης. Βέβαια οἱ πάπες
δὲν παραιτήθηκαν ποτὲ ἀπὸ τὴ συγ-
κροτημένη θεωρητικὴ βάση τῆς πα-
πικῆς αὐθεντίας, ἀλλὰ ἦταν πλέον
ἀδύνατον νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν
στὴν πολιτικὴ θεωρία. Τὰ κράτη τῆς
Δύσης ἀποσυνδέθηκαν ἀπὸ τὸ πα-
λαιὸ αὐτοκρατορικὸ σύνδρομο τῆς
παπικῆς στέψεως. Δὲν ζητοῦσαν
πλέον συναίνεση ἀπὸ τοὺς πάπες γιὰ
τὴν ἀνακήρυξή τους σὲ αὐτοκράτο-
ρες, ἐνῶ σὲ κάθε χώρα ὁ κλῆρος
ἄρχισε νὰ ἀσκεῖ αὐτοτελῶς τὴ διοί-
κηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀποκλεί-
ει τὶς ὁποιεσδήποτε παπικὲς ἐπεμβά-
σεις.

Οἱ βασιλεῖς τῶν χριστιανικῶν
κρατῶν τῆς Δύσης εἶχαν σαφῶς
ἐθνικὴ συνείδηση καὶ δὲν διεκδι-
κοῦσαν πλέον τὴν ἐκπροσώπηση
ὁλόκληρης τῆς χριστιανικῆς οἰκου-
μένης, γι’αὐτὸ καὶ ἄρχισαν νὰ ἑρμη-
νεύουν τὴ σχέση τους πρὸς τὸν πα-
πικὸ θρόνο μὲ αὐστηρὰ ἐθνικὰ ἢ πο-
λιτικὰ κριτήρια.

Μέχρι ποὺ ἦρθε ὁ 16ος αἰ. μὲ τὸν
Λούθηρο καὶ τὴν Προτεσταντικὴ Με-
ταρρύθμιση, ὄχι μόνο νὰ ἀμφισβη-
τήσει τὴν ἐξουσία τοῦ πάπα, ἀλλὰ καὶ
νὰ τὴν ἐξαλείψει παντελῶς ἀπὸ τὶς
συνειδήσεις ἑκατομμυρίων πιστῶν.
Τὸν 18ο αἰ., μὲ τὴ Γαλλικὴ ἐπανάστα-
ση καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἐλεύθε-
ρης σκέψης, ἐπῆλθε θρησκευτικὴ
ἀδιαφορία καὶ ἄρχισαν νὰ ἀναδύον-
ται τάσεις περιορισμοῦ τῆς δικαιο-
δοσίας τοῦ πάπα, κυρίως ἔξω ἀπὸ τὶς
Ἄλπεις (τὸ Βατικανὸ ἀνέκαθεν ὑπο-
στήριζε μία ὑπεράλπεια πολιτική). Ὁ
πάπας Πίος Θ΄ (1846-1878), μόλις
ἀνέβηκε στὸν παπικὸ θρόνο ἀποφά-
σισε νὰ ἀπαντήσει δυναμικὰ στὶς
δραματικὲς αὐτὲς ἐξελίξεις, συγκα-
λώντας τὴν περιώνυμη Α΄ Σύνοδο
τοῦ Βατικανοῦ ἢ Εἰκοστὴ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδο γιὰ τοὺς Ρωμαιοκαθο-
λικούς. Οἱ Δυτικοὶ ὅταν συγκαλοῦν
μία σύνοδο στὴν ὁποία ἀποφασίζουν
σοβαρὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα,
αὐθαίρετα τὴν ἀποκαλοῦν Οἰκουμε-
νική, ἐπειδὴ θέλουν νὰ τῆς προσδώ-
σουν παγκόσμιο χαρακτήρα, παρόλο
ποὺ οἱ ἀποφάσεις της ἀφοροῦν μό-
νο τὴ μερίδα τῶν πιστῶν Ρωμαιοκα-
θολικῶν καὶ ὄχι ὅλων τῶν χρι-
στιανῶν.
Ἡ θέσπιση τοῦ Ἀλαθήτου

Στὶς 18 Ἰουλίου 1870, ἡ Α΄ Σύνο-
δος τοῦ Βατικανοῦ καθόρισε, «μὲ
θεία ἀποκάλυψη, ὡς δόγμα πίστεως:
ὅτι ὁ Ρωμαῖος ποντίφηκας ὅταν μι-
λάει ἀπὸ τὴν καθέδρα, δηλαδὴ ὅταν
ἀσκεῖ τὸ ἀξίωμα τοῦ ποιμένα καὶ δι-
δασκάλου ὅλων τῶν χριστιανῶν, μὲ
τὴ δύναμη τῆς ὑπερτάτης ἀποστο-
λικῆς του ἐξουσίας ὁρίζει ὅτι διδα-
σκαλία ποὺ ἀφορᾶ τὴν πίστη ἢ τὰ
ἤθη πρέπει νὰ τηρεῖται ἀπὸ τὴν
οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία (Αὐτό, ἀνα-
φέρει ἡ Σύνοδος, συμβαίνει), ἐπειδὴ
χάρη στὴ θεία βοήθεια, ποὺ ὑπο-
σχέθηκε (ὁ Θεὸς) στὸ πρόσωπο τοῦ
μακαρίου Πέτρου, κατέχει τὸ ἀλά-
θητο (Τοῦ Θεοῦ). Ὁ θεῖος Λυτρωτὴς
θέλησε (νὰ τὸ κάνει αὐτὸ) γιὰ νὰ
εἶναι δασκαλεμένη ἡ Ἐκκλησία του,
ὅταν (ὁ πάπας) ὁρίζει διδασκαλία
ποὺ ἀναφέρεται στὴν πίστη ἢ στὰ
ἤθη. Αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ρω-
μαίου ποντίφικα δὲν ὑπόκεινται σὲ
μεταρρύθμιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Ἀλλὰ ἂν κάποιος, Θεὸς φυλάξει,
ἀμφισβητήσει αὐτὸν τὸν λόγο μας,
ἀναθεματίζεται» (docemus et divini-
tus revelatum dogma esse definimus:
Romanum Pontificem, cum ex Cathe-
dra loquitur, id est, cum omnium Chri-
stianorum pastoris et doctoris munere
fungens pro suprema sua Apostolica
auctoritate doctrinam de fide vel mori-
bus ab universa Ecclesia tenendam de-
finit, per assistentiam divinam, ipsi in be-

ato Petro promissam, ea infallibilitate
pollere, qua divinus Redemptor Eccle-
siam suam in definienda doctrina de fi-
de vel moribus instructam esse voluit;
ideoque ejusmodi Romani Pontificis de-
finitiones ex sese, non autem ex con-
sensu Ecclesi?, irreformabiles esse. Si
quis autem huic Nostri definitioni con-
tradicere, quod Deus avertat, pro-
esumpserit: anathema sit).

Ἑπομένως, ὅταν ὁ πάπας ἀσκεῖ τὸ
ἀξίωμά του ὡς ποιμένας καὶ διδά-
σκαλος ὅλων τῶν χριστιανῶν καὶ
ἐκδίδει ὁριστικὴ δογματικὴ ἀπόφα-
ση ποὺ ἀναφέρεται σὲ ἀποκεκκαλυ-
μένη ἀλήθεια τῆς πίστεως ἢ τῆς
ἠθικῆς, τότε ἀποφαίνεται ex cathe-
dra (ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἀποστολικοῦ
θρόνου τοῦ Πέτρου) καὶ ἔχει τὸ
ἀλάθητο. Αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις δὲν
ὑπόκεινται σὲ μεταρρύθμιση ἢ ἀκύ-
ρωση ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἐκκλησια-
στικὸ ὄργανο ἢ σύνοδο ἐπισκόπων.
Ὁ πάπας δὲν ἔχει τὸ ἀλάθητο, ὡς δι-
δάσκαλος γιὰ τὰ καθημερινὰ ζητή-
ματα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς συγγραφέ-
ας λόγων ἢ ἄλλων ἐγγράφων καὶ
ὅταν ἐκφράζει τὴ γνώμη του γιὰ
ἄλλες ἀνθρώπινες ἐπιστῆμες.

Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς προκάλεσαν
ἐξέγερση τῶν φιλελεύθερων καθο-
λικῶν ὅπως τοῦ Ignatius Dollinger,
Friedrich καὶ Huber τοῦ Πανεπιστημί-
ου τοῦ Μονάχου καθὼς καὶ τοῦ ἐπι-
σκόπου Ketteler τῆς Mayence, καὶ τοῦ
Maret κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῶν Παρισίων ἀλλὰ καὶ
πλῆθος ἄλλων. Μάλιστα ὅταν ὑπο-
στήριξαν πὼς γιὰ τὸ παπικὸ ἀλάθη-
το δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὴς παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πάπας ἀπάντησε
στὰ Ἰταλικὰ «ἡ παράδοση εἶμαι ἐγὼ»
(La traditio sono io). Ὁ Γερμανὸς κα-
θηγητὴς Ignatius Dollinger ὑποστήρι-
ξε πὼς ὁποιοδήποτε ἄρθρο τῆς πί-
στης δὲν πρέπει μόνο νὰ ἐπιδοκιμά-
ζεται ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, ποὺ
εἶναι συνενωμένοι μὲ τὸν πάπα,
ἀλλὰ ἡ οἰκουμενικότητα αὐτοῦ νὰ
ἐπικυρώνεται ἀπὸ ὅλη τὴν ἐκκλησία.
Μαζὶ μὲ τὸν Friedrich διαμαρτυρήθη-
καν καὶ ἄλλοι σαράντα δύο καθη-
γητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μο-
νάχου, ἐναντίον τοῦ ψηφίσματος
γιὰ τὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα. Ἔτσι ξεκί-
νησε τὸ κίνημα τῶν Παλαιοκαθο-
λικῶν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν Dollinger, τὸ ὁποῖο
διαδόθηκε ἀμέσως στὴν Ἑλβετία
καὶ σὲ ἄλλες χῶρες. Οἱ Παλαιοκα-
θολικοί, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο,
ἀφορίσθηκαν ἀπὸ τὸν  πάπα.

Ἔκτοτε τὸ δόγμα αὐτὸ ἔγινε τὸ
κεντρικὸ δόγμα τοῦ παπισμοῦ.
Γι’αὐτὸ στὶς μέρες μας, στὴ Β΄ Σύν -
οδο τοῦ Βατικανοῦ (1962-1965), τό-
σο ἐπίμονα καὶ ἐπιδέξια συζητήθηκε
καὶ ὑποστηρίχθηκε τὸ ἀπαραβίαστο
καὶ τὸ  ἀναλλοίωτο  αὐτοῦ  τοῦ  δό -
γματος. Ἕνα σπουδαῖο γεγονὸς
ἀποτέλεσε ἡ συνάντηση τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ
τοῦ πάπα Παύλου Στ  ́στὰ Ἱεροσόλυ-
μα, ἐν μέσῳ τῶν ἐργασιῶν τῆς Β΄
Βατικανῆς Συνόδου, τὸν Ἰανουάριο
τοῦ 1964. Τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν
ἔλεγε ὅτι ἡ συνάντησή τους «δὲν
εἶναι δυνατόν, νὰ θεωρηθεῖ διαφο-
ρετικά, ἀλλὰ μόνο ὡς ἐκδήλωση
ἀμοιβαίας ἀδελφοσύνης, ἐμπνευ-
σθεῖσα ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ,
ποὺ ἄφησε στοὺς μαθητὲς του τὴν
ὕψιστη ἐντολή του νὰ ἀγαπιοῦνται
καὶ νὰ εἶναι ἑνωμένοι μεταξύ τους».
Προσ ευχήθηκαν, «ὥστε ἡ συνάντη-
ση ἐκείνη νὰ ἦταν τὸ σημεῖο καὶ τὸ
προανάκρουσμα τῶν μελλοντικῶν
πραγμάτων γιὰ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ
φωτισμὸ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας».
Τὸ δόγμα τοῦ ἀλάθητου ἔχει κο-
σμοϊστορικὴ σημασία γιὰ ὅλη τὴν
τύχη τῆς Εὐρώπης, κυρίως γιὰ τοὺς
ἀποκαλυπτικοὺς καιρούς της, στοὺς
ὁποίους ἔχει ἤδη εἰσέλθει. Μὲ τὸ
δόγμα αὐτὸ ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ
ἀνθρωπισμοὶ ἀπέκτησαν τὸ ἰδεῶδες
καὶ τὸ εἴδωλό τους: ὁ ἄνθρωπος
ἀνακηρύχθηκε ὑπέρτατη θεότητα,
πανθεότητα. Τὸ εὐρωπαϊκὸ οὑμανι-
στικὸ πάνθεο ἀπέκτησε τὸν Δία του.
Ἡ παράθεση τῆς Κ. Διαθήκης 

Παρακάτω παραθέτονται ἀποσπά-
σματα ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη ποὺ
δείχνουν τὴν ἀντίθεσή της πρὸς κά-
θε τάση γιὰ φιλοπρωτεῖα.

«ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
αὐτοὺς εἶπεν· οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχον-
τες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν
αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιά-
ζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως ἔσται ἐν
ὑμῖν, ἀλλ’ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας
γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ
ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος,
ἔσται ὑμῶν δοῦλος. ὥσπερ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακο-
νηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ
πολλῶν». (Ματθ. 20,25-28). 

«καὶ καθίσας ἐφώνησε τοὺς δώ-
δεκα καὶ λέγει αὐτοῖς. εἴ τις θέλει
πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος
καὶ πάντων διάκονος». (Μάρκ. 9,35). 

«ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ

δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατα-
κυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι
αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·
οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὃς
ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν,
ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν
θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται
πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι,
ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν».
(Μάρκ. 10,42-45). 

«Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν
αὐτοῖς, τὸ τὶς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν.
ὁ δὲ  Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν
τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος
παιδίου ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃς ἐὰν δέξηται
τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί
μου, ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέ-
ξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.
ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν
ὑπάρχων, οὗτός ἐστι μέγας». (Λουκ.
9,46-48). 

«Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν
αὐτοῖς, τὸ τὶς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μεί-
ζων.Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οἱ βασιλεῖς
τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ
οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται
καλοῦνται· ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽
ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώ-
τερος, καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ δια-
κονῶν. τὶς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμε-
νος ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμε-
νος; ἐγὼ δὲ εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ
διακονῶν». (Λουκ. 22,24-27). 

Ἐπίλογος
Ἡ διαφορετικὴ ἑρμηνεία τῶν λό-

γων τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοὺς παπικοὺς
ὀφείλεται στὴν προσπάθειά τους νὰ
δικαιολογήσουν, ἐσκεμμένα, τὴν
πτώση τῶν παπῶν στὸ λάκκο τῆς κε-
νοδοξίας, τῆς ἀλαζονίας, τῆς δαιμο-
νικῆς ὑπερηφάνειας καὶ τοῦ ἑωσφο-
ρικοῦ ἐγωισμοῦ. Αὐτὴ εἶναι τόσο με-
γάλη, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν
ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς ὡς τέταρτη
μέσα στὴν ἱστορία, ὕστερα ἀπὸ τὶς
πτώσεις τοῦ Σατανᾶ, τοῦ Ἀδὰμ καὶ
τοῦ Ἰούδα. «Στὴν ἱστορίαν τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς
κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰού-
δα, τοῦ πάπα. Ἡ οὐσία τῆς πτώσεως
στὴν ἁμαρτία εἶναι πάντοτε ἡ ἴδια:
Τὸ νὰ θέλη κανείς νὰ γίνει καλὸς διά
μέσου τοῦ ἑαυτοῦ του. Τὸ νὰ θέλη
κανείς νὰ γίνει τέλειος διά μέσου
τοῦ ἑαυτοῦ του. Τὸ νὰ θέλη κανεὶς
νὰ γίνη Θεὸς διά μέσου τοῦ ἑαυτοῦ
του. Ἀλλὰ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ
ἄνθρωπος ἀσυναίσθητα ἐξισοῦται
μὲ τὸ διάβολο. Ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς
ἤθελε νὰ γίνει Θεὸς διά μέσου τοῦ
ἑαυτοῦ του, νὰ ἀντικαταστήσει τὸ
Θεὸ μὲ τὸν ἑαυτό του». 

Παρ’ ὅλη τὴν ξεκάθαρη καὶ κρυ-
στάλλινη διδασκαλία τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας περὶ τοῦ θέματος
τοῦ πρωτείου, ὁ πάπας σήμερα πα-
ραμένει ἀμετανόητος, διεκδικών-
τας παγκόσμια ἐξουσία, προτείνει
καὶ ἐπιβάλλει τὴν «ἕνωση τῶν
Ἐκκλησιῶν» ὑπὸ τὸ μοντέλο καὶ τὸν
τύπο τῆς Οὐνίας. Νὰ γίνει δηλ. μία
«οὐνιτικὴ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν»,
ὅπου ἡ κάθε «Ἐκκλησία» θὰ διατη-
ρήσει μὲν καὶ δὲν θὰ ἀλλάξει τὶς πα-
ραδόσεις, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά της,
ἀλλὰ θὰ ἀναγνωρίζει τὸ πρωτεῖο
ἐξουσίας τοῦ πάπα ἐφ’ ὅλης τῆς
οἰκουμένης, θὰ τὸν μνημονεύει στὶς
ἀκολουθίες καὶ τὰ δίπτυχα καὶ θὰ
ἐξαρτᾶται ἀπ’αὐτόν.

Ὑποσημείωση: Οἱ ἀριθμοὶ σὲ παρεν-
θέσεις ὅταν ἀφοροῦν σὲ ἔτη, δηλώνουν
τὴν περίοδο τῆς βασιλικῆς ἢ ἱερατικῆς
ἐξουσίας τοῦ συγκεκριμένου προσώπου.
Βιβλιογραφία:

1. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εἰρηναίου
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Ἡ Τουρκία κτίζει πελώρια τζαμιὰ εἰς τὰ Βαλκάνια!

Ἡ Παπικὴ αὐθεντία - Τὸ παπικὸν πρωτεῖον

Ἔτος ΛΒ´ , Ἀριθμ. 45/12 Δεκεμβρίου 2014
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ «Ἡ περὶ θεώσεως διδα-
σκαλία τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγε-
νικοῦ». Ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ» Ἀθή-
να 2014. Σχ. 20x14 σσ 38.

ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΕΦΑΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ «Συμβουλὲς γιὰ τὴν Πνευ-
ματικὴ Ζωὴ ἀπὸ τὸν Ἅγιον Μᾶρκον
τὸν Εὐγενικόν». Ἐκδόσεις «ΥΠΑ-
ΚΟΗ» Ἀθήνα 2014. Σχ. 20x14 σσ 51.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ.
Ἀπρίλ., Μάϊος, Ἰούλ. – Αὔγ. 2014.
Ἀθῆναι.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ, Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως
Φθιώτιδος. Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος –
Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ. 2014.
Λαμία.

H ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ,
Τριμηνιαῖο περιοδικὸ ὄργανο τῆς Πα-
νελλήνιας Ἕνωσης Προασπιστῶν τῆς
Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Ὑπέρμαχοι».
Ἰαν. 2013 – Ἰούν. 2014.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ, «Ἡ Ἐπιστολή Β΄ Πέ-
τρου», Ἀθήνα 2014, σελ. 222 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ, «Παῦλος καὶ Ἀγάπη»,
Ἀθήνα 2014, σελ.142

Δύο νέα βιβλία κυκλοφόρησαν
ἀπό τόν ἱεροκήρυκα Ἀρχιμ. Δανιήλ
Ἀεράκη. Ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης εἶναι
πολυγραφότατος, τά ἔργα του χωρί-
ζονται σέ ὁμιλίες, κηρύγματα, κατη-
χητικά βοηθήματα, βιβλία πού ἀπευ-
θύνονται στούς νέους, ἑρμηνευτικά
ἀλλά καί βιβλία μέ πνευματικά, λει-
τουργικά, ἑορταστικά καί πατερικά
θέματα. Οἱ παροῦσες ἐκδόσεις ἔχουν
ἑρμηνευτικό χαρακτήρα, εἶναι γραμ-
μένα μέ ἁπλό, κατανοητό τρόπο, κα-
τάλληλα, ὅπως μᾶς λέει ὁ συγγραφέ-
ας γιά ἁγιογραφικούς κύκλους, γιά
κηρύγματα καί γιά μελέτη τῶν ἀγα-
πώντων τόν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

«Ἡ Ἐπιστολή Β΄ Πέτρου» δια-
πραγματεύεται τήν Β΄ Ἐπιστολή τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου, ἡ ὁποία ἔχει γρα-
φθεῖ στήν Ρώμη λίγο πρίν τόν μαρτυ-
ρικό θάνατό του. Ἀπευθύνεται στούς
ἰουδαίους καί στούς ἐθνικούς χριστια-
νούς τῆς Μ.Ἀσίας καί ἀποσκοπεῖ νά
τούς διαφωτίση καί νά τούς στηρίξη
στήν πίστη στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
καί νά τούς διαφυλάξη ἀπό τούς αἱρε-
τικούς, οἱ ὁποῖοι δίδασκαν ὅτι ἡ πίστη
ἀρκεῖ μόνον γιά τήν σωτηρία καί ὅτι ἡ
ἐργασία τῶν ἀρετῶν δέν εἶναι ἀναγ-
καία. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος  τονίζει
στήν ἐπιστολή αὐτή τήν ἀναγκαιότη-
τα τόσο τῆς πίστης ὅσο καί τῶν
ἀρετῶν στήν ζωή τῶν χριστιανῶν καί
τούς ὑπενθυμίζει τήν Δευτέρα Πα-
ρουσία. Ὁ π. Δανιήλ Ἀεράκης σημει-
ώνει ὅτι σκοπός τοῦ βιβλίου «Εἶναι ἡ
ἐξήγησις πρός οἰκοδομή καί ὠφέλεια.
Καί οἰκοδομή δέν εἶναι μόνο οἱ λόγοι
περί τῆς ἀρετῆς ἤ τῶν ἀρετῶν, πού
ἀναφέρονται ὡς κατάλογος στήν ἐπι-
στολή. Οἰκοδομή εἶναι καί τό … γκρέ-
μισμα! Ἄν δέν γκρεμιστῆ κάθε αὐθαί-
ρετη ἰδεολογία, θρησκειομανία, ψεύ-
τικη διδασκαλία, δέν μπορεῖ νά οἰκο-
δομηθῆ ὁ πύργος τῆς πίστεως». Καί
συνεχίζει «Ἄν ἀργῆ ὁ Κύριος, δέν θά

ἐπαναπαυτοῦμε. Ἀλλά στήν πραγμα-
τικότητα δέν ἀργεῖ. Ἔρχεται! Ἄς ἑτοι-
μαζόμαστε». 

«Παῦλος καί Ἀγάπη» Τό παρόν
βιβλίο ὁ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκης τό
χωρίζει σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο κά-
νει ἑρμηνευτική ἀνάπτυξη τοῦ ιγ΄ κε-
φαλαίου τῆς Α΄ πρός Κορινθίους
Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
ἡ ὁποία εἶναι γνωστή ὡς ὁ Ὕμνος τῆς
ἀγάπης. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ
τήν παροῦσα Ἐπιστολή ὑποδεικνύει
στούς Κορινθίους καί γενικά σέ
ὅλους τούς χριστιανούς ὅτι τό μεγα-
λύτερο κακό στήν Ἐκκλησία εἶναι τό
νά ὑπάρχουν σχίσματα καί διχόνοι-
ες, διότι αἰτία αὐτῶν εἶναι ἡ ὑψηλο-
φροσύνη καί ἡ ὑπερηφάνεια. Αὐτή
τήν ὑπερηφάνεια προσπαθεῖ ὁ Ἀπό-
στολος νά ἀποδομήση θέτοντας τήν
ἀγάπη ὡς τήν κατεξοχήν ἀρετή, πού
θά πρέπει νά χαρακτηρίζη τόν χρι-
στιανό. Καί σημειώνει ὁ συγγραφέας
ὅτι εἶναι ἀνώφελα καί ἄχρηστα ὅλα
χωρίς τήν ἀγάπη γι᾽ αὐτόν πού τά
ἔχει ἀλλά καί ἐπιζήμια, ἀκόμα καί τό
χάρισμα τῆς προφητείας καὶ ἡ θρη-
σκευτική γνώση. Στήν συνέχεια γίνε-
ται ἀναφορά τῶν γνωρισμάτων καί
τῶν ἰδιοτήτων τῆς ἀγάπης.

Στό δεύτερο μέρος ὁ συγγραφέας
ἑρμηνεύει τό η΄ καί τό θ΄ κεφάλαιο
τῆς Β΄ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολῆς,
στήν ὁποία γίνεται ἐγκώμιο ἀπό τόν
Ἀπόστολο στήν ἀρετή τῆς ἐλεημοσύ-
νης. Μέ τήν ὁποία ὁ Ἀπόστολος προ-
τρέπει τούς χριστιανούς νά ἐλεοῦν
πλουσιοπάροχα ἀλλά καί μέ προθυ-
μία, ὥστε καί τά πνευματικά χαρί-
σματα πού θά τούς ἀντιδωρίση ὁ Θε-
ός νά εἶναι καί αὐτά πλούσια.  

(Συγγραφεύς: Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ.
Ἀεράκης, τηλέφωνα: 2103212713 καί
2109765440)

Γ.Κ.Τ

Ο AGIOS SΠΥΡΙ∆ΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ σάπια πολιτικὴ ἔπαψε νὰ ὑπη-
ρετεῖ ἀξίες. Μπροστὰ στὴν ὅποια μικροπολιτικὴ
σκοπιμότητα εἶναι ἱκανὴ νὰ ξεπουλήσει ἀκόμα
καὶ τὴν ταυτότητα μίας χώρας. Ὁ λόγος γιὰ
τοὺς πολιτικοὺς τῶν Βαλκανίων, οἱ ὁποῖοι ἀνε-
γείρουν τζαμιὰ στὶς ὀρθόδοξες χῶρες τους,
προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν τὴν εὔνοια τῶν νε-
οθωμανῶν τῆς Τουρκίας, μὲ χρήματα τῆς Τουρ-
κίας! «Τὴ δημιουργία τοῦ μεγαλύτερου μου-
σουλμανικοῦ τεμένους στὰ Βαλκάνια ἔχει χρη-
ματοδοτήσει ἡ Τουρκία. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια
στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, Πρίστι-
να, μπῆκαν τὰ θεμέλια τοῦ μεγαλύτερου τζα-
μιοῦ στὰ Βαλκάνια μὲ χρηματοδότηση τουρ-
κικῶν φορέων. Ἕνα ἄλλο τεράστιο τζαμὶ χτί-
σθηκε στὴν Σερβία, στὸ Νόβι Παζάρ. Ἐνῷ αὐτὴν
τὴν ἐποχὴ χτίζεται καὶ τὸ μεγάλο τζαμί, 4.500 τ.

μ. στὸ Σεράγεβο καὶ αὐτὸ μὲ τὴν συνδρομὴ
τουρκικῶν φορέων. Τὴν περασμένη ἑβδομάδα,
σημειώνει ἡ σλαβικὴ ἐφημερίδα Dnevnik, τέθη-
καν τὰ θεμέλια τοῦ μεγαλύτερου μουσουλμα-
νικοῦ τεμένους τῶν Βαλκανίων στὰ Σκόπια, τὸ
ὁποῖο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ναὸ θὰ περιέχει καὶ ἕνα με-
γάλο μουσουλμανικὸ ἐκπαιδευτικὸ κέντρο»
(Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Οἱ νεοθωμανοὶ ἡγέτες
τῆς Τουρκίας, ἀφήνοντας νηστικούς τοὺς ἐξα-
θλιωμένους πολίτες τους, σκορποῦν ἀφειδῶς
ἑκατομμύρια γιὰ τὴν ἀνέγερση τζαμιῶν στὰ
Βαλκάνια, βάζοντας πόδι στὶς πρώην ὀθωμα-
νικὲς κτήσεις, τὶς ὁποῖες ὀνειρεύονται νὰ ξανα-
ποκτήσουν, μὲ τὴν ἀρωγὴ τῶν σάπιων πολι-
τικῶν! Ἂν κάποια μέρα φτάσουν ξανὰ οἱ μεμέ-
τηδες ὡς στὴ Βιέννη ἂς μὴ ἐκπλαγοῦμε! 

Ἀθλία βεβήλωσις
Ὀρθοδόξου Ἱ. Ναοῦ
εἰς τὴν Τουρκίαν!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ ἐδῶ πολιτι-
κάντηδες συναγωνίζονται μεταξύ
τους, ποιὸς θὰ φανεῖ πιὸ ἀρεστὸς
στοὺς μουσουλμάνους μεμέτη-
δες τῆς ἀεὶ ἐχθρικῆς μας γείτο-
νος Τουρκίας, προωθώντας τὴν
ἀνέγερση τοῦ τζαμιοῦ στὴν Ἀθή-
να καὶ ἀλλαχοῦ, ἐκεῖνοι συνεχί-
ζουν ἀκάθεκτοι νὰ μετατρέπουν
ἱστορικοὺς ναούς μας σὲ τζαμιά.
Ὅσα δὲν μποροῦν νὰ τὰ κάνουν
τζαμιά, τὰ βεβηλώνουν! Ἰδοὺ ἡ
ἐπιβεβαίωση: «Σὲ εὐτελῆ ἐκθε-
σιακὸ κέντρο ἔχει μετατραπεῖ ὁ
καθεδρικὸς ὀρθόδοξος ναὸς τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους στὴν Κρήνη
(Τσεσμέ), δημιουργώντας μας
προβληματισμὸ καὶ ἀπογοήτευση
γιὰ τὴν προκλητικὴ αὐτὴ συμπερι-
φορὰ τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπ. Πολιτι-
σμοῦ, βεβήλωσης τῶν Ἑλληνικῶν
χριστιανικῶν καὶ πολιτιστικῶν
μνημείων στὴν Τουρκία. Μετὰ
τοὺς βανδαλισμοὺς ἐκκλησιῶν
στὴν Καππαδοκία κατὰ τὴν διάρ-
κεια γυρισμάτων τῶν τουρκικῶν
σήριαλ, τὸν διαγωνισμὸ γιὰ τὴν
δημιουργία ξενοδοχειακῆς μονά-
δας μέσα στὸν χαρακτηρισμένο
ἀρχαιολογικὸ χῶρο τοῦ ἑλληνι-
κοῦ χωριοῦ Λιβίσι, ποὺ παραμένει
χωριὸ φάντασμα μετὰ τὴν μικρα-
σιατικὴ καταστροφή, τὴν μετα-
τροπὴ τῶν ἐκκλησιῶν σὲ τζαμιά,
τώρα ἔχουμε καὶ τὴν μετατροπή
τους σὲ παζάρια, μὲ ἐσώρουχα
καὶ πανέρια!» (Ἱστολ. Ρομφαία).
Καὶ ἐνῷ θὰ ἔπρεπε, ὡς ἄμεση καὶ
δυναμικὴ ἀντίδραση, νὰ ἀναστεί-
λουν οἱ κυβερνῶντες μας, ἐπ’
ἀόριστον τὴν ἀνέγερση τοῦ τεμέ-
νους τῶν Ἀθηνῶν, μέχρι οἱ βάρ-
βαροι μεμέτηδες νὰ μάθουν τί
ἐστὶ πολιτισμός, τηροῦν «σιγὴ
ἰχθύος». Ὅθεν, καλὰ μᾶς κάνουν
οἱ ἀπολίτιστοι γείτονές μας, ἀφοῦ
ψηφίζουμε τέτοιους ψοφοδεεῖς
πολιτικούς!

Τζιχαντιστὲς πωλοῦν
νήπια ὡς σκλάβες
τοῦ σεξ!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ἀπὸ τὸ μέτωπο
τῶν τζιχαντιστῶν τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς εἶναι κυριολεκτικὰ
φρικτές. Οἱ κακουργίες καὶ οἱ θη-
ριωδίες τους εἶναι πρωτοφανεῖς
καὶ ἀνείπωτες. Δεῖτε ἕνα δεῖγμα:
«Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Δύση πολεμᾷ
δῆθεν τοὺς τζιχαντιστές, ἡ ISIS,
ξεπερνώντας κάθε ὅριο νοσηρῆς
φαντασίας, πουλάει βρέφη ἑνὸς
ἔτους ὡς σκλάβες τοῦ σέξ. Ἡ τι-
μή τους; 172 δολλάρια! Οἱ τζιχαν-
τιστὲς διαπίστωσαν ὅτι τὸ ἐνδια-
φέρον τοῦ “ἀγοραστικοῦ κοινοῦ”
ἦταν μεγάλο καὶ ἔτσι διαμόρφω-
σαν νέο “τιμοκατάλογο” μὲ αὐξη-
μένες τιμὲς γιὰ τὸ ἀπάνθρωπο
ἐμπόριο γυναικῶν, κοριτσιῶν καὶ
βρεφῶν. Μάλιστα, ὅπως ἀναφέ-
ρουν τὰ βρωμερὰ κτήνη, ἡ αὔξη-
ση στὶς τιμὲς γίνεται γιὰ τὴν ἐνί-
σχυση τοῦ ἔργου τους καὶ ὅποιος
δὲν συμμορφώνεται μὲ τὸν νέο
τιμοκατάλογο θὰ ἐκτελεῖται.
Ἐξυπακούεται ὅτι ὅλα τὰ θύματα
εἶναι εἴτε Γεζίντι, εἴτε Χριστια-
νές, καθὼς ἡ ἱκανοποίηση τῶν
ἀρρωστημένων ἐνστίκτων τους
σὲ “ἄπιστες” δὲν θεωρεῖται
ἔγκλημα» (Ἱστολ. Κατοχικὰ Νέα)!
Μέσα στὴ φρίκη μας, θὰ θέλαμε
νὰ ρωτήσουμε τὴν ὑποψήφια
εὐρωβουλευτὴ τοῦ κόμματος
Πρασίνων, κ. Ἄννα Στάμου, ἡ
ὁποία ἀσπάσθηκε τὸ Ἰσλάμ, καὶ
ποὺ ὑπερηφανεύεται γι’ αὐτό, καὶ
μαζὶ τὸ κόμμα της, τί γνώμη
ἔχουν γιὰ τὴν παραπάνω φρικια-
στικὴ εἴδηση! Ἂν διαθέτουν ἐλά-
χιστο φιλότιμο, ἂς μᾶς ἀπαντή-
σουν! 

Πάπας: 
Ὁ ἐνσαρκωτὴς 
τῶν πιὸ μεγάλων 
διαχωριστικῶν!

Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» συνεχίζει ἀκά-
θεκτος τὶς ἀνοησίες του. Δὲν
ἀφήνει εὐκαιρία νὰ πάει χαμένη
καὶ νὰ μὴ ἀνοίξει τὸ στόμα του,
ἀδιαφορώντας ἂν ἀερολογεῖ.
Δεῖτε ἕνα πρόσφατο δεῖγμα:
«Μήνυμα στὴ διεθνῆ κοινότητα
νὰ οἰκοδομεῖ “γέφυρες καὶ ὄχι
τείχη” ἔστειλε ὁ πάπας Φραγκί-
σκος μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῆς
πτώσης τοῦ τείχους τοῦ Βερολί-
νου […] “Ἡ πτώση αὐτὴ (εἶπε) συν -
έβη ἀπροειδοποίητα, ὅμως κατέ-
στη δυνατὴ χάρη στὴ μακρὰ καὶ
ὑπὸ δύσκολες συνθῆκες δέσμευ-
ση τόσων ἀνθρώπων ποὺ πολέ-
μησαν, προσευχήθηκαν καὶ ὑπέ-
φεραν, γιὰ ὁρισμένους θυσίασαν
τὴν ζωή τους. Μεταξὺ αὐτῶν ὁ
πάπας Ἰωάννης Παῦλος ὁ Β΄ δια-

δραμάτισε πρωταγωνιστικὸ ρό-
λο”, προσέθεσε. Ὁ ποντίφικας
ἀπηύθυνε ἔκκληση προκειμένου
ὁ κόσμος, ὅπως εἶπε, νὰ ἀναπτύ-
ξει μία κουλτούρα τῆς προσέγγι-
σης, ἱκανὴ νὰ γκρεμίσει ὅλα τὰ
τείχη, ποὺ διαιροῦν ἀκόμα τὸν
κόσμο μὲ στόχο “ποτὲ πιὰ οἱ
ἀθῷοι νὰ ἐκδιώκονται καὶ πολλὲς
φορὲς νὰ σκοτώνονται, γιὰ τὰ πι-
στεύω τους ἢ τὴ θρησκεία

τους”» (Ἱστολ. Ναυτεμπορική).
Δεῖτε ποιὸς μιλάει γιὰ διαχωρι-
σμούς: ὁ ἐνσαρκωτὴς τῶν ποιὸ
μεγάλων διαχωριστικῶν τῆς
ἱστορίας! Αὐτὸς ποὺ ἀνύψωσε τὰ
πιὸ ψηλὰ καὶ ἀνυπέρβλητα δια-
χωριστικὰ ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλη-
σία καὶ τὴν αἵρεσή του ἐδῶ καὶ χί-
λια χρόνια. Αὐτὸς ποὺ παραμένει
πεισματικὰ γαντζωμένος στὴν
δαιμονικὴ ἐγκόσμια ἐξουσία του
καὶ κρατᾷ δέσμιους ἑκατομμύρια
πιστούς του, μακριὰ ἀπὸ τὴν σω-
τηρία! 

Βιάζονται 
διὰ τὴν θεσμοθέτησιν
τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ
«γάμου»!

ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ, πιέζοντας, νὰ κα-
θιερώσουν καὶ στὴ χώρα μας τὸν
«γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων!
«Τὴν ἄμεση ἐπέκταση τοῦ συμ-
φώνου συμβίωσης στὰ ὁμόφυλα
ζευγάρια ζητᾷ ὁ Συνήγορος τοῦ
Πολίτη, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρέλευ-
ση ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν ἔκδοση
σχετικῆς ἀπόφασης τοῦ Εὐρω-
παϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμά-
των τοῦ Ἀνθρώπου. Ὁ Συνήγο-
ρος ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ μὴ συμ-
μόρφωση μὲ τὶς ἀποφάσεις τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Δι-
καιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἐκθέ-
τει τὴ χώρα διεθνῶς καὶ δὲν συν -
άδει μὲ ἕνα σύγχρονο κράτος δι-
καίου. […] ἡ ἐξασφάλιση ἰσονο-
μίας γιὰ ὅλους τοὺς πολῖτες,
ἀνεξαρτήτως σεξουαλικοῦ προσ -
ανατολισμοῦ, θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
τελεῖ πρωταρχικὴ ὑποχρέωση
τῆς Πολιτείας καὶ τονίζει ὅτι ἡ
καθυστέρηση ἐκσυγχρονισμοῦ
τοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου πρὸς

αὐτὴ τὴν κατεύθυνση δὲν δημι-
ουργεῖ μόνο προβλήματα στοὺς
ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους, ἀλλὰ
ἐπιτείνει τὴ σύγχυση στὴν ἑλλη-
νικὴ κοινωνία, συντηρώντας στε-
ρεότυπα καὶ προκαταλήψεις
καθὼς καὶ συμπεριφορὲς ἀπαξίω-
σης καὶ περιθωριοποίησης»
(Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Ἀπὸ ὅλες τὶς ἐπι-
σημάνσεις τῆς Ἀνεξάρτητης
Ἀρχῆς ξεχωρίζουμε τὸν ἰσχυρι-
σμό, ὅτι ἡ μὴ καθιέρωση τοῦ
ἀνίερου ὁμοφυλοφιλικοῦ «γά-
μου», «ἐπιτείνει τὴ σύγχυση
στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία». Δη-
λαδὴ κατὰ τὸν Συνήγορο τοῦ Πο-
λίτη: ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει τε-
ράστιο πρόβλημα ἀπὸ τὴν μὴ θε-
σμοθέτηση τοῦ «γάμου» τῶν
ὁμοφυλοφίλων! Τὴ δική τους
βιασύνη τὴν «βαπτίζουν» ἀνάγκη
τῆς κοινωνίας!

Ἵδρυσις ὑπουργείου
Γιόγκα εἰς τὴν Ἰνδίαν!

ΣΧΟΛΙΑΣΑΜΕ πολλὲς φορὲς
τὴν ραγδαία διείσδυση τοῦ ἀπο-
κρυφισμοῦ τῶν ἀνατολικῶν θρη-
σκευμάτων στὴ δυτικὴ κοινωνία
καὶ τὴν ἀπίστευτη πνευματικὴ
διάβρωση ποὺ συντελοῦν, ἰδιαί-
τερα στὶς τάξεις τῶν νέων. Εἶναι
δὲ τέτοια ἡ ζήτηση, ὥστε χιλιά-
δες «προσκυνητὲς» Ἰνδουισμοῦ
συρρέουν στὴν Ἰνδία, προκειμέ-
νου νὰ μυηθοῦν ἀπὸ «τὶς πηγὲς»
στὴν «ἀνατολικὴ πνευματικότη-
τα» καὶ ἰδιαίτερα στὴ γιόγκα. Τὸ
γεγονὸς αὐτὸ ὁδήγησε τὴν
ἰνδικὴ κυβέρνηση νὰ συστήσει
ὑπουργεῖο γιόγκα! «Ὑπουργό...
Γιόγκα ὅρισε ὁ ἰνδὸς πρωθυ-
πουργὸς Ναρέντρα Μόντι, στὸ
πλαίσιο εὐρέως ἀνασχηματισμοῦ
τῆς κυβέρνησής του, τὴν ἡγεσία
τῆς ὁποίας ἀνέλαβε τὸν Μάϊο […]
Ὁ ὑπουργὸς Γιόγκα καὶ Ὁμοι-
οπαθητικῆς εἶναι ἐπιφορτισμέ-
νος, μεταξὺ ἄλλων, μὲ τὴν προ-
ώθηση τῆς ἀγιουρβέδα- τοῦ
ἀρχαίου ἰνδικοῦ, παραδοσιακοῦ
συστήματος Ἰατρικῆς- τῆς γιόγ-
κα, τῆς ὁμοιοπαθητικῆς καὶ
ἄλλων ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν.
Ὁ ἐθνικιστὴς καὶ ἰνδουιστὴς
Μόντι εἶναι χορτοφάγος, ἀσκεῖ -
ται καθημερινὰ στὴ γιόγκα καὶ
τὸν Σεπτέμβριο ζήτησε ἀπὸ τὰ
Ἡνωμένα Ἔθνη νὰ ἐξετάσουν
τὴν καθιέρωση Παγκόσμιας Ἡμέ-
ρας τῆς Γιόγκα» (Ἱστολ. Τὰ Νέα)!
Ἡ δαιμονικὴ γιόγκα ἀπέκτησε
πλέον καὶ χαρτοφυλάκιο, ὥστε,
ὡς κρατικὴ ὀντότητα, νὰ παρα-
σύρει στὸν ἀποκρυφιστικὸ ὄλε-
θρο μὲ μεγαλύτερη ἀποτελεσμα-
τικότητα! Ἐν ἀναμονῇ λοιπὸν τῆς
καθιερώσεως ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. καὶ
παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα!
Ὁσονούπω θὰ «σκάσει μύτη»,
ἐκεῖ φτάσαμε! 

«Θεολόγοι»
πρωτοστατοῦν 
εἰς βλάσφημα
δημοσιεύματα!

ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΗ παρατηροῦμε
ὅτι σὲ βλάσφημα δημοσιεύματα
γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου, πρω-
τοστατοῦν τελευταῖα … θεολό-
γοι! Ἕνας τέτοιος, ὁ καθηγητὴς
Θεολογίας Μπάρι Γουίλσον δη-
μοσίευσε νέα ἀνιστόρητη μελέτη
περὶ τοῦ «γάμου τοῦ Χριστοῦ μὲ
τὴν Μαγδαληνή»! Δεῖτε τὸ νέο
ἐξωφρενικὸ δημοσίευμα: «Γιὰ
ἀποδείξεις περὶ γάμου τοῦ Ἰησοῦ
μὲ τὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνή, μὲ
τὴν ὁποία μάλιστα εἶχαν ἀποκτή-
σει καὶ δύο παιδιὰ κάνει λόγο ἕνα
νέο βιβλίο μὲ τίτλο “Τὸ Χαμένο
Εὐαγγέλιο”. Σύμφωνα μὲ τὸ βι-
βλίο, ὑπῆρχε μία ἄγνωστη πτυχὴ
τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ 13 χρόνια
πρὶν ἀπὸ τὴ σταύρωσή του,
καθὼς καὶ μία ἀπόπειρα δολοφο-
νίας τῆς Μαρίας τῆς Μαγδα-
ληνῆς καὶ τῶν παιδιῶν τους. Ὁ
καθηγητὴς Θεολογίας Μπάρι
Γουίλσον, καὶ ἡ συγγραφέας Sim-
cha Jacobovici βασίζουν αὐτοὺς
τοὺς ἰσχυρισμοὺς σὲ ἕνα χειρό-
γραφο ποὺ χρονολογεῖται 1450
χρόνια πρὶν καὶ τὸ ὁποῖο ἀνακά-
λυψαν στὴ Βρετανικὴ Βιβλιοθή-
κη […] Τὸ “Χαμένο Εὐαγγέλιο”
δὲν εἶναι τὸ μόνο βιβλίο, ποὺ κά-
νει λόγο γιὰ γάμο τοῦ Ἰησοῦ μὲ
τὴ Μαγδαληνή. Καὶ ὁ Νίκος Κα-
ζαντζάκης στὸν “Τελευταῖο Πει-
ρασμὸ” ἔκανε ἕνα ἀνάλογο ὑπαι-
νιγμό, ἀλλὰ καὶ ὁ Ντὰν Μπράουν
στὸν “Κώδικα ντὰ Βίντσι”, ἕνα
παγκόσμιο μπὲστ σέλερ, ἀναφέ-
ρεται καὶ αὐτὸ στὴν ἐν λόγῳ θε-
ωρία» (Πηγή: www.xorisoria.gr)!
Δὲν μᾶς ἐκπλήσσει κυρίως τὸ βι-
βλίο καὶ τὸ περιεχόμενό του,
ἄλλωστε μᾶς ἔχουν συνηθίσει
πιὰ μὲ τέτοιες ἀνοησίες, ἀλλὰ ὁ
«θεολόγος» συγγραφέας του! 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πατριάρχης Μόσχας:
Ἡ Εὐρώπη νομιμοποιεῖ

τὴν ἁμαρτίαν!
ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ δήλωση

ἔκαμε ὁ Πατριάρχης Μό-
σχας, κατὰ τὴν πρόσφατη
ἐπίσκεψή του στὴ Σερβία.
Μίλησε γιὰ ὅλα. Ξεχωρίζου-
με τὴν ἀναφορά του στὴν
ἀποχριστιανοποίηση τῆς
Εὐρώπης, ὁ ὁποία σύντομα
θὰ εἶναι προάγγελος τρα-
γικῶν ἐξελίξεων στὴ γηραιὰ
ἤπειρο: «Σήμερα, ἡ διαδικα-
σία τῆς ἐκκοσμίκευσης, ἡ
ἄρνηση τῆς ἀπόλυτης ἀλή-
θειας, ἡ κατάργηση τῆς
ἔννοιας τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ
τὴ δημόσια ζωή καὶ τὴ συνεί-
δηση, ἔχουν αὐξηθεῖ σὲ
πρωτοφανῆ ποσοστά. Μὲ
βαθιὰ λύπη βλέπουμε ὅτι
πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες
νὰ ἔχουν ἐγκαταλείψει τὴν
χριστιανική τους ταυτότητα.
Αὐτὸ τὸ σφάλμα παρουσιά-
σθηκε μὲ τὴν ἐνίσχυση σὲ
νομοθετικὸ ἐπίπεδο ἑνὸς
προτύπου γιὰ τὸ δημόσιο
βίο, ὅπως εἶναι ἡ ἀναγνώρι-
ση τοῦ γάμου ἀτόμων τοῦ
ἰδίου φύλου, ἰσοδύναμα μὲ
τὸν γάμο μεταξὺ ἄνδρα καὶ
γυναίκας καθὼς καὶ ἡ υἱοθε-
σία παιδιῶν ἀπὸ ζευγάρια
τοῦ ἰδίου φύλου, καθὼς καὶ
ἡ νομιμοποίηση τῆς εὐθανα-
σίας καὶ τὸ δικαίωμα τῶν γυ-
ναικῶν νὰ παραχωροῦν τὸ
σῶμα τους, τὴ μήτρα τους,
γιὰ σύλληψη καὶ πολλὰ πα-
ρόμοια δικαιώματα» (Ἱστολ.
Ξυπνῆστε Ρέ). Ὁ Μακαριώ-
τατος μετέφερε στὴν Σερ-
βία τὴν θέληση τοῦ εὐσε-
βοῦς ρωσικοῦ λαοῦ νὰ πάει
κόντρα στὴν ὀλέθρια ἀπο-
χριστιανοποίηση τῆς ἀπο-
στατημένης Δύσεως. Νὰ δη-
λώσει ὅτι ἡ ὀρθόδοξη «ρω-
σικὴ ἄνοιξη» εἶναι ἡ ἰσχυρὴ
τροχοπέδη κατὰ τοῦ συγ-
χρόνου καταστροφικοῦ
πνεύ  ματος τῆς «Νέας Ἐπο -
χῆς» καὶ τῆς «Νέας Τάξεως
Πραγμάτων». Τὴ στιγμὴ ποὺ
ἡ Δύση κατρακυλᾷ στὴν
ἄβυσσο τῆς χειρότερης
ἠθικῆς καταπτώσεως ὅλων
τῶν ἐποχῶν, ἡ Ὀρθόδοξη
Ρωσία ἀντιστέκεται! Δόξα
στὸ Θεό!

Στίς 12 Δεκεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνή-

μη τοῦ ὁσίου  καί θεοφόρου
πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ
θαυματουργοῦ. Ὁ ἅγιος Σπυ-
ρίδωνας γεννήθηκε στά τέλη
τοῦ 3ου αἰώνα στήν Κύπρο
καί ἦταν ταπεινός καί ἁπλός
ἄνθρωπος. Ἀπό νεαρά ἡλικία
ἔγινε βοσκός προβάτων καί
ἤξερε λίγα γράμματα, μέ τά
ὁποῖα δίδασκε ἁπλούς ἀνθρώ-
πους τά λόγια τοῦ Εὐαγγελί-
ου. Ὅταν ἦλθε σέ ἡλικία νυμ-
φεύθηκε καί ἀπέκτησε παιδιά.
Κατόπιν ἡ γυναίκα του κοιμή-
θηκε καί ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας
ἔγινε ἱερέας λογικῶν προβάτων καί ἀργότερα
ἐπίσκοπος στόν θρόνο τῆς Τριμυθούντας τῆς
Κύπρου. Ὁ Θεός τόν στόλισε μέ ὅλες τίς ἀρε-
τές καί ἰδιαίτερα μέ τήν πραότητα, τήν ταπει-
νοφροσύνη, τήν εὐσπλαγχνία, τήν ἀφιλοχρη-

ματία καί τήν ἐλεημοσύνη, γι΄
αὐτό τοῦ δώρισε καί τήν ἀρε-
τή τῆς θαυματουργίας. Ἔτσι
μέ τήν προσευχή του πρόσ -
φερε στό ποίμνιό του ἄφθονη
βροχή σέ περίοδο ἀνομβρίας,
μετέβαλε ἕνα φίδι σέ χρυσό
χάριν ἐλεημοσύνης, ἁμαρτω-
λούς ἀνθρώπους ὁδήγησε
στήν μετάνοια μέ θαυματουρ-
γικό τρόπο, νεκρό παιδί ἀνέ-
στησε καί ἀρρώστους ἰάτρευ-
σε. Ἦταν τόση ἡ χάρη του, πού
ὅταν λειτουργοῦσε παρίσταν-
το ἅγγελοι καί συλλειτουρ-
γοῦσαν. Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας
τό 325 πῆρε μέρος στήν πρώτη

Οἰκουμενική Σύνοδο ἐπί Μ. Κωνσταντίνου, ὅπου
κατήσχυνε τόν Ἄρειο μέ τό θαῦμα, πού ἐπιτέ-
λεσε.  Σέ μεγάλη ἡλικία παρέδωσε τήν ἁγνή ψυ-
χή του στόν Θεό καί τό λείψανό του ἀπό τότε
εἶναι πηγή θαυμάτων καί 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 15 Δεκεμβρίου καὶ
ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ π.
Χρυσόστομος Μυλωνάς μὲ θέ-
μα: «“Ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθη-
τε”. Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία».

Τὴν Δευτέραν 22 Δεκεμβρί-
ου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλή-
ση ὁ π. Γεώργιος Χάας, θεο-
λόγος μὲ θέμα:
«“Ἐσαρκώθη ὁ Θεός Λόγος,

διά νά μή μείνη στήν ἀντίληψή
μας λόγος”. 
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Πληροφοροῦμε τούς 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.»

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

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

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

1. ῾Ο ῞Οσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης
2. Οἱ ῞Αγιοι Σάββας καὶ Συμεὼν
3. ῾Ο ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος
4. Ὁ Ἅγιος Μαρτινιανός
5. ῾Ο ῞Αγιος Βονιφάτιος
6. Οἱ μάρ. Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος
7. ῾Η ῾Αγία Μακρίνα
8. ῾Ο ῾Οσιομάρτυς Νεκτάριος
9. ῾Ο ῞Αγιος Εὐθύμιος ὁ νέος
10. ῾Ο ῾Οσιομάρτυς ᾽Ιγνάτιος
11. Ἡ ῾Αγία Μελάνη
12. ῾Ο ῞Αγιος Μάρτυς Νικηφόρος
13. ῾Ο ῞Οσ. Ἀθανάσιος Κων/πόλεως ἐν ῎Αθῳ ἀσκήσας
14. ῾Ο ῞Αγιος Ταράσιος Πατρ. Κων/λεως
15. ῾Η ῾Οσία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία
16. ῾Ο ῞Αγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης
17. ῾Ο ῞Αγιος Λαυρέντιος Σαλαμῖνος
18. ῾Ο ῞Αγιος Μόδεστος
19. ῾Η ῾Αγία Φωτεινὴ
20. ῾Ο ῞Αγιος Ἀναστάσιος
21. ῾Ο ῞Αγ. Ἰωάννης ὁ ῾Ησυχαστής
22. Οἱ ῞Αγιοι Ἰωακεὶμ καὶ ῎Αννα
23. ῾Ο ῞Αγιος Βαβύλας
24. ῾Η ῾Αγία Εὐδοκία
25. Οἱ ῞Αγ. Θεόδωρος καὶ Θεοφάνης
26. ῾Ο ῞Αγ. Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
27. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ιωάννης ὁ ἐν τῷ ῎Ορει Ρήλα
28. ῾Ο ῞Αγιος Πέτρος Ἀλεξανδρείας
29. Οἱ Μάρτ. Κάρπος, Πάπυρος, Ἀγαθόδωρος
30. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Αρσένιος ὁ Μέγας



(5ον - Τελευταῖον)
12. Οἱ Διευθυντὲς Δευτεροβάθ-

μιας Ἐκπαίδευσης ὀφείλουν, μὲ
τὴν ἰδιότητα τοῦ διοικητικοῦ καὶ
πειθαρχικοῦ Προϊσταμένου, νὰ
ἐλέγχουν ὅτι οἱ Διευθυντὲς ΣΜ
κατὰ τὴν ἐνάσκηση τῶν προανα-
φερόμενων ὑπηρεσιακῶν καθη-
κόντων τους ἐνέργησαν σύμφωνα
μὲ τὴ συνταγματικὴ ἐπιταγὴ τοῦ
ἄρθρου 16 παρ. 2, περὶ ὑποχρεω-
τικῆς παρακολούθησης τοῦ ΜτΘ
ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους μαθητὲς
καὶ πρὸς ἀποκλεισμὸ ἀπαλλαγῆς
μαθητῶν γιὰ ἄλλους λόγους
πλὴν αὐτῶν τῆς θρησκευτικῆς
συνείδησης.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτει μὲ
σαφήνεια ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ
ΜτΘ ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῆς Πο-
λιτείας, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνείδησης τῶν μα-
θητῶν. Τὸ ΜτΘ ποὺ ὀφείλει νὰ πα-
ρέχει ἡ Πολιτεία πρέπει νὰ ἔχει
ὀρθόδοξο χαρακτήρα καὶ νὰ διδά-
σκεται σὲ ἐπαρκῆ ἀριθμὸ ὡρῶν
ὑποχρεωτικὰ στοὺς ὀρθόδοξους
μαθητές. Γιὰ τοὺς μὴ ὀρθόδοξους
μαθητὲς παρέχεται ἡ δυνατότητα
ἀπαλλαγῆς γιὰ λόγους θρησκευ-
τικῆς συνείδησης. Εἶναι αὐτονόη-
το ὅτι δὲ χωρᾶ ἐπίκληση λόγων
θρησκευτικῆς συνείδησης ἀπὸ
ὀρθόδοξο μαθητὴ μὲ σκοπὸ τὴν
ἀπαλλαγή του ἀπὸ Ὀρθόδοξο
ΜτΘ. Τὸ αἴτημα γιὰ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
τὸ ΜτΘ γιὰ λόγους θρησκευτικῆς
συνείδησης ἀποτυπώνεται σὲ δή-
λωση τοῦ μαθητῆ, ἡ ἀλήθεια τῆς
ὁποίας ἐλέγχεται νόμιμα ἀπὸ τὸν
Διευθυντὴ ΣΜ, ἐνῶ οἱ Διευθυντὲς
Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης
ἐλέγχουν γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν
παραπάνω, τόσο ἀπὸ οὐσιαστικὴ

ὅσο καὶ ἀπὸ διαδικαστικὴ ἔποψη.
Ζ. ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ: 

Η ΓΝΩΜΗ 
ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗ
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίκληση τῆς

ἀπόφασης «Lautsi κατὰ Ἰταλίας»33
(βλ. παραπάνω, ὑπὸ Δ.3.), ἡ ὁποία
ὁμολογουμένως προκάλεσε τὸ
παγκόσμιο νομικὸ ἐνδιαφέρον καὶ
ἀποτέλεσε νομολογιακὸ σταθμὸ ὡς

πρὸς τὰ θεμελιώδη χαρακτηριστικὰ
τῆς ἔννοιας τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας, ἀξίζει νὰ ἐπισημαν-
θοῦν οἱ σκέψεις τοῦ δικαστῆ τοῦ
ΕΔΔΑ Giovanni Bonello, ὅπως
ἐκφράζονται στὴ σύμφωνη «χω-
ριστὴ γνώμη» του στὸ κείμενο
αὐτῆς τῆς ἀπόφασης. Ὁ δικαστὴς
Bonello προβάλλει ὁρισμένες
εὔστοχες ἀπόψεις ὡς πρὸς τὴ φύ-
ση καὶ τὰ ὅρια τῆς πολιτιστικῆς θε-
ώρησης, στὴν ὁποία προβαίνει ἢ
ὀφείλει νὰ προβαίνει, ὁπότε ἀπαι-
τεῖται, τὸ ΕΔΔΑ, παρατηρώντας
εὔστοχα ὅτι «Ἕνα δικαστήριο
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του νὰ
ὑποφέρει ἀπὸ ἱστορικὸ Ἀλτσχάϊμερ.
Δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀγνοεῖ τὴν πο-
λιτιστικὴ συνέχεια τῆς ροῆς ἑνὸς
ἔθνους μέσα στὸ χρόνο, οὔτε νὰ
ἀγνοεῖ αὐτὸ ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια
τῶν αἰώνων ἔχει ὑπηρετήσει, προ-
κειμένου νὰ διαμορφώσει καὶ νὰ
καθορίσει τὸ προφὶλ ἑνὸς λαοῦ. Κα-
νένα ὑπερεθνικὸ δικαστήριο δὲν
ἔχει ὁποιαδήποτε δουλειὰ νὰ ὑπο-

καθιστᾶ μὲ τὶς δικές του ἠθικὲς μα-
κέτες τὶς ποιότητες αὐτές, ποὺ ἡ
ἱστορία ἔχει ἀποτυπώσει στὴν
ἐθνικὴ ταυτότητα». Στὴ συνέχεια
ἐπισημαίνει, ὡς πρὸς τὴν -ἠθελημέ-
νη ἢ ἀθέλητη- σύγχυση θεμε-
λιακῶν ἐννοιῶν καὶ ἀξιῶν: «Παράλ-
ληλα μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία,
ἐξελίχθηκε στὶς πολιτισμένες κοι-
νωνίες ἕνας κατάλογος ἀξιοσημεί-
ωτων (συχνὰ ἀξιέπαινων) ἀξιῶν,
ἀνάλογων μέ, ἀλλὰ διαφορετικῶν
ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία,

ὅπως ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ πολυφω-
νία, ὁ διαχωρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ
Κράτους, ἡ θρησκευτικὴ οὐδετε-
ρότητα, ἡ θρησκευτικὴ ἀνοχή.
(...) Ἀλλὰ αὐτὲς δὲν εἶναι ἀξίες

ποὺ προστατεύονται ἀπὸ τὴ Συνθή-
κη, καὶ εἶναι οὐσιῶδες ἐλάττωμα νὰ
ἀναμειγνύει κανεὶς αὐτὲς τὶς ἀνό-
μοιες ἔννοιες σὰν νὰ ἦταν ἐναλλά-
ξιμες μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθε-
ρία». Σὲ σχέση μὲ τὸ περιθώριο
δράσης καὶ παρέμβασης τοῦ ΕΔΔΑ,
ὁ Giovanni Bonello παρατηρεῖ: «Ἡ
Συνθήκη ἔδωσε στὸ Δικαστήριο
τὴν ἁρμοδιότητα νὰ ἐπιβάλει τὴν
ἐλευθερία τῆς θρησκείας καὶ τῆς
συνείδησης, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐξουσιο-
δότησε νὰ καταπιέζει τὰ Κράτη
πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ κοσμι-
κοῦ χαρακτήρα ἢ νὰ ἐξαναγκάζει
τὶς χῶρες σὲ σχήματα θρησκευ-
τικῆς οὐδετερότητας. Ἐναπόκειται
σὲ κάθε Κράτος νὰ ἐπιλέξει, ἐὰν θὰ
εἶναι κοσμικὸ ἢ ὄχι, καὶ ἐὰν καὶ σὲ
ποιὸ βαθμό, θὰ διαχωρίσει τὴν
Ἐκκλησία ἀπὸ τὴ διακυβέρνηση».
Ἐπιπλέον, ἀναφερόμενος στὰ παι-
διὰ τῆς προσφεύγουσας Lautsi, συ-
σχετίζει τὰ δικαιώματά τους μὲ τὰ
δικαιώματα τῆς πλειοψηφίας τῶν
μαθητῶν μίας σχολικῆς τάξης:
«Ὅλοι οἱ γονεῖς, καὶ τῶν τριάντα
μαθητῶν, σὲ μία ἰταλικὴ αἴθουσα δι-
δασκαλίας ἀπολαμβάνουν ἐξίσου
τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα τῆς Συν-
θήκης, νὰ δέχονται τὰ παιδιά τους
διδασκαλία σύμφωνα μὲ τὶς θρη-
σκευτικὲς καὶ φιλοσοφικές τους πε-
ποιθήσεις, τουλάχιστον ἀνάλογη μὲ
ἐκείνη τῶν παιδιῶν τῶν Lautsi. Οἱ
γονεῖς ἑνὸς μαθητῆ ἐπιθυμοῦν
αὐτὴ νὰ εἶναι ἐκπαίδευση “χωρὶς
Ἐσταυρωμένο” καὶ οἱ γονεῖς τῶν
ὑπόλοιπων εἴκοσι ἐννέα, ἀσκώντας
τὴν ἐξίσου θεμελιώδη ἐλευθερία
τους νὰ ἀποφασίζουν, ἐπιθυμοῦν ἡ
ἐκπαίδευση αὐτὴ νὰ εἶναι ἐκπαίδευ-
ση “μὲ Ἐσταυρωμένο”. Κανεὶς δὲν
ἔχει μέχρι στιγμῆς προτείνει κανέ-
να λόγο γιατί ἡ θέληση τῶν γονέων
τοῦ ἑνὸς μαθητῆ θὰ πρέπει νὰ ἐπι-
κρατήσει, καὶ αὐτὴ τῶν γονέων τῶν
ὑπόλοιπων εἴκοσι ἐννιὰ μαθητῶν θὰ
πρέπει νὰ καταποντιστεῖ. Οἱ γονεῖς
τῶν εἴκοσι ἐννέα ἔχουν τὸ θεμε-
λιῶδες δικαίωμα, ἰσοδύναμο σὲ
ἰσχὺ καὶ ἀνάλογο σὲ ἔνταση, νὰ δέ-
χονται τὰ παιδιά τους διδασκαλία
σύμφωνα μὲ τὶς θρησκευτικὲς καὶ
φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, εἴτε
πρόκειται γιὰ φιλικὴ πρὸς τὸν
Ἐσταυρωμένο εἴτε ἁπλῶς ἀδιάφο-
ρη γιὰ τὸν Ἐσταυρωμένο, διδασκα-
λία». 

Καταλήγοντας ὁ Ἰταλὸς δι-
καστὴς τοῦ ΕΔΔΑ σημειώνει μὲ
νόημα: «Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία
δὲν εἶναι ἐκκοσμίκευση. Ἡ θρη-
σκευτικὴ ἐλευθερία δὲν εἶναι ὁ δια-
χω ρισμὸς Ἐκκλησίας καὶ Κράτους.
Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία δὲν εἶναι
θρησκευτικὲς ἴσες ἀποστάσεις.
Ὅλες αὐτὲς εἶναι σαγηνευτικὲς
ἔννοιες, καμία ὅμως δὲν ὁρίστηκε
“θεματοφύλακας” τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας».

* Σ. ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ – Ε. ΠΕΠΕΣ
(ἐπιμ.), Πρακτικὰ Πανελληνίου Ἐπι-
στημονικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα: Τὸ
Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Προ-
βληματισμοὶ – Ἐπισημάνσεις – Προ-
τάσεις» (11-13 Μαρτίου 2012), (χ.ε.),
Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 141-155.
Σημειώσεις:

33. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ ἐπισημανθοῦν τὰ
«ἕξι διδάγματα τῆς ὑπόθεσης Lautsi»,
ὅπως τὰ διατύπωσε ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ὁ
καθηγητὴς Νομικῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου τῆς Ἀτλάντα Jonh Witte. Σύμφωνα
μὲ τὸν καθηγητὴ Witte «ὑπάρχει πλέον
ἔνθεν κακείθεν τοῦ Ἀτλαντικοῦ μία νο-
μικὴ σύγκλιση, γύρω ἀπὸ ἕξι νομικὲς
ἀρχές: α) Πρῶτο: ἡ παράδοση μετράει.
β) Δεύτερο: τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα
διαθέτουν συχνὰ ἐγγενῆ πολιτιστικὴ
ἀξία. γ) Τρίτο: οἱ τοπικὲς νοοτροπίες
ἀξίζουν σεβασμό. δ) Τέταρτο: ἡ θρη-
σκευτικὴ ἐλευθερία δὲν προαπαιτεῖ τὴν
ἐκκοσμίκευση τῆς κοινωνίας. ε) Πέμ-
πτο: ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία δὲν ἀπο-
δίδει στὶς μειοψηφίες τὸ δικαίωμα “πα-
ρενοχλητικοῦ” τύπου ἀρνησικυρίας
στὶς πλειοψηφικὲς πρακτικές. στ)
Ἕκτο: οἱ ὑποθέσεις θρησκευτικῶν συμ-
βολισμῶν εἶναι σοβαρές». Βλ. WITTE,
«Ἀνάρτηση τοῦ Ἐσταυρωμένου στὶς
σχολικὲς αἴθουσες: τὰ ἕξι διδάγματα
τῆς “ὑπόθεσης Λάουτσι”», http://www.
ppol.gr/cm/index.php? Datain=6792&LID
=1 (προσπελάστηκε 03.03.2013).
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«καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν·
αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ

ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν»
Καθὼς πλησιάζουμε στὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, ἡ διάθε-

ση τῶν ἀνθρώπων καὶ οἱ στολισμοὶ φανερώνουν ἕνα γενικότερο ἑορτα-
στικὸ κλῖμα χαρᾶς καὶ προσμονῆς γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.
Μπορεῖ τὰ κριτήρια αὐτοῦ τοῦ ἑορταστικοῦ κλίματος νὰ εἶναι ὑλικά, κο-
σμικά, μὲ ἀνταλλαγὲς δώρων καὶ ἐπισκέψεις, ὅμως ἡ πραγματικότητα πα-
ραμένει ὅτι οἱ ἄνθρωποι λαμβάνουν ἀφορμὴ νὰ ἑορτάσουν ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.

Καὶ ἡ Ἐκκλησία μας στέκεται ἐμπρὸς στὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς τοῦ
Χριστοῦ Γεννήσεως καὶ μᾶς καλεῖ μὲ τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο νὰ προσεγ-
γίσουμε τὸ μέγα μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ποὺ
γεννᾶται ὡς "παιδίον νέον", καὶ νὰ κατανοήσουμε τὶς σωτηριολογικὲς δια-
στάσεις τοῦ γεγονότος πέραν τῶν συνηθισμένων ἐπιφανειακῶν ἑορ-
τασμῶν.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἐκ Παρθένου Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται στὸν κόσμο
ὁ Θεάνθρωπος, τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος. Ὁ Θεὸς ἀπὸ ἄπειρη
συγκατάβαση καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, συγκαταβαίνει καὶ σαρκοῦται,
ὥστε νὰ σώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἢ ὅπως ψάλλομε
στὴν Ἐκκλησία, "ἄνθρωπος γενόμενος διά φιλανθρωπίαν ὤφθη ἐπὶ τῆς
γῆς καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη".

Γενεὲς ἐπὶ γενεῶν ἀνέμεναν μὲ προσμονὴ νὰ ἔλθει τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου, ὥστε νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀποστολὴ
ἑνὸς Σωτῆρος ποὺ θὰ λυτρώσει τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα καὶ τὶς
ἁμαρτίες της. Ὁ Χριστός, ἐκτὸς ἀπὸ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, εἶναι καὶ Υἱὸς τοῦ
Ἀνθρώπου. Ἡ ἀνθρώπινη καταγωγὴ τοῦ Χριστοῦ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν
γενεαλογία τῶν ὀνομάτων ποὺ παραθέτει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται καὶ δίκαιοι τοῦ Θεοῦ καὶ Πατριάρχες,
ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι ταπεινοὶ καὶ ἁμαρτωλοί, ὡς φανέρωση ὅτι ὁ Θεάνθρω-
πος ἔρχεται, γιὰ νὰ λυτρώσει πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. Κανεὶς δὲν ἀποκλεί-
εται ἀπὸ τὴν σωτηρία ποὺ φέρνει ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

Μέσα ἀπὸ τὴν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ περιλαμβάνει καὶ ἀνθρώ-
πους δολοφόνους, μοιχούς, ἁμαρτωλούς, φανερώνεται ἡ συγκατάβαση
τοῦ Θεοῦ Λόγου ποὺ προσλαμβάνει τὴν ἀνθρώπινη φύση στὴν κατάστα-
ση ποὺ αὐτὴ εὑρίσκεται, μέσα στὴν πτώση καὶ τὴν ἁμαρτία, γιὰ νὰ τὴν κα-
θαγιάσει καὶ νὰ τὴν θεώσει. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος συμπυκνώνει τὸ μυστή-
ριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως μὲ τὴν φράση: "Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα
ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν".

Ἐπειδὴ ἀκριβῶς πρόκειται γιὰ μέγα μυστήριο, ἐκδήλωση θεϊκῆς ταπει-
νώσεως καὶ ἄκρας συγκαταβάσεως, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δυσκολεύεται νὰ
τὸ κατανοήσει καὶ στὴν πρώτη προσέγγιση μὲ τὴν λογικὴ γεννῶνται ἀπο-
ρίες καὶ ἀμφιβολίες.

Μία τέτοια πρώτη ἀντίδραση στὸ πρωτοφανὲς τῆς θείας Ἐνανθρωπή-
σεως ἔχουμε ἀπὸ τὸν μνήστορα Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἀρχικῶς σκανδαλίζεται
καὶ σκέπτεται νὰ ἀπομακρύνει τὴν Παρθένο Μαρία ὑπὸ τὴν σκιὰν λο-
γισμῶν καὶ ὑποψιῶν. Ἄγγελος Κυρίου ὅμως φανερώνεται στὸν Ἰωσήφ,
τοῦ ἐξηγεῖ ὅτι τὸ παιδίον, ποὺ θὰ γεννηθεῖ, θὰ εἶναι ἐκ Πνεύματος Ἁγίου
καὶ θὰ καταστεῖ σωτῆρας γιὰ πολλούς. Στὴν καρδιὰ τοῦ Ἰωσὴφ διαλύον-
ται ἀμέσως οἱ λογισμοί, καὶ καλοπροαίρετος ὤν, συμμορφώνεται μὲ τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἐμᾶς πολλὲς φορές, ὅταν ἀδυνατοῦμε μὲ τὴν
ἀνθρώπινη λογικὴ νὰ κατανοήσουμε τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ καὶ τότε
ἔρχονται λογισμοὶ ἀμφιβολίας, ἀπορίες καὶ δεύτερες σκέψεις. Στὸ σημεῖο
αὐτὸ ἀκριβῶς ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τὸ φτωχό μας μυαλὸ νὰ γίνει αἰτία
σκανδαλισμοῦ, νὰ σκοντάψουμε στὰ πνευματικὰ καὶ νὰ χαθοῦμε. Τότε
ἀκριβῶς στοὺς ἀνθρώπους καλῆς προαιρέσεως ἔρχεται ὁ Θεὸς καὶ φωτί-
ζει τὸν νοῦ, συμπληρώνει τὰ κενά, ἀπομακρύνει τὶς ἀμφιβολίες καὶ ὁδηγεῖ
τὸν ἄνθρωπο στὴν κατανόηση καὶ τὴν ἀποδοχὴ τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ζοῦμε μέσα στὰ σκοτάδια τῆς ἀμφιβολίας.
Σὲ στιγμὲς ποὺ πρέπει νὰ λάβουμε κρίσιμες πνευματικὲς ἀποφάσεις γιὰ
τὴν ζωή μας, παρεμβαίνει καὶ μᾶς δείχνει "ὁδὸν ἐν ᾗ πορευσόμεθα", ὅπως
συνέβη μὲ τὸν Ἰωσήφ. Τότε πλέον καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καμία δικαιολο-
γία. Ἀμέσως, δίχως δισταγμό, νὰ ἀφήσουμε τὶς προσωπικές μας θέσεις
καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε μὲ πίστη τὴν ὁδό, ποὺ μᾶς φανερώνει ὁ Θεός.

Καὶ σήμερα, ἡ Ἔλευση τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ γῆς ἀποτελεῖ γιὰ πολλοὺς ση-
μεῖον ἀντιλεγόμενον, ποὺ πολλοὺς προβληματίζει καὶ σκανδαλίζει. Εἶναι
δύσκολο νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν λογικὴ πίσω ἀπὸ τὴν ὁποίαν ὀχυρωνό-
μαστε, καὶ νὰ ἀφεθοῦμε μὲ ἐμπιστοσύνη στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ.

Νὰ εἴμαστε πάντοτε ἕτοιμοι νὰ συνεργαζόμασθε μὲ τὸν Θεὸ σὲ ὅ,τι μᾶς
ζητήσει, ὅπως τὸ ἔπραξαν ὁ Μνήστωρ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Παρθένος Μαρία, καὶ
νὰ αἰσθανόμασθε τὴν ἀσφάλειαν τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου στὴν ζωή
μας, νὰ ἔχουμε τὴν βεβαιότητα ὅτι ὁ Ἐμμανουὴλ εἶναι ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν.

Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος
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76. Τό πρωταρχικό κακό
Ὁ πνευματικός ἀγώνας στοχεύει

στή μή ἱκανοποίηση τῶν ἁμαρτωλῶν
παθῶν σέ πρῶτο στάδιο καί στήν
καταπολέμησή τους καί ἐκρίζωσή
τους ἀπό τόν ἀγρό τῆς ψυχῆς σέ
δεύτερο στάδιο. Τό πάθος τῆς ὑπερ -
ηφάνειας, ὡστόσο, εἶναι τό πιό δύσ -
κολο καί συνήθως παραμένει καί
ἀποτελεῖ διαρκῆ ἀπειλή, «γιατί μπο-
ρεῖ νά ἀναπληρώσει ὅλα τά ἄλλα,

ἐφ᾿ ὅσον εἶναι τό πρωταρχικό κακό
καί ἔχει τόση μεγάλη βλαπτικότητα,
ὥστε καί ἀπό τούς οὐρανούς νά ρί-
χνει κάτω ἀγγέλους» (ΚΣΤ΄, § 39),
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ὅσιος Ἰωάννης.

*  *  *

77. Ἡ προσφορά 
πρός τόν πλησίον

Οἱ χριστιανοί πρέπει νά εἶναι
ἄνθρωποι τῆς προσφορᾶς, τόσο
τοῦ θείου λόγου ὅσο καί ὑλικῶν
ἀγαθῶν. Τό πρῶτο εἶναι εὔκολο καί
γίνεται χωρίς καμία ἐπιβάρυνση.
Τό δεύτερο ὅμως εἶναι δύσκολο,
γιατί δίνοντας στόν ἄλλο λιγο-
στεύουν αὐτά πού ἔχεις.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι εἶναι

φειδωλοί, παρά τήν ἐντολή τοῦ
Χριστοῦ νά προσφέρουν εἴτε ἀπό
τό περίσσευμά τους εἴτε ἀπό τό
ὑστέρημά τους. Κανείς δέν ἀπαλ-
λάσσεται, ἀφοῦ ἀξία δέν ἔχει τό
ποσό τῆς προσφορᾶς ἀλλά ἡ προ-
αίρεση τοῦ προσφέροντος, ὅπως
μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μέ ἀφορμή
τό δίλεπτο τῆς χήρας.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης προχωράει καί
ἕνα βῆμα πιό πέρα: στή μή διεκδί-
κηση αὐτῶν πού μᾶς ἀφαίρεσαν οἱ
ἄλλοι παρά τή θέλησή μας. Τά λό-
για του εἶναι ἀξιοπρόσεκτα: «Ἴδιον
τῶν εὐσεβῶν εἶναι νά δίνουν στόν
καθένα πού ζητεῖ. Ἴδιον τῶν εὐσε-
βεστέρων νά δίνουν καί σέ ἐκεῖνον
πού δέν ζητεῖ. Ἀλλά τό νά μή διεκ-
δικεῖ κανείς αὐτό πού τοῦ ἀφαίρε-
σαν, καί μάλιστα ὅταν ἔχει τή δύνα-
μη, αὐτό εἶναι μᾶλλον ἴδιον μόνο

τῶν ἀπαθῶν»(ΚΣΤ΄, § 47).

*  *  *

78. «Καιρός παντί πράγματι»
Στόν πνευματικό ἀγώνα δέν πρέπει

νά ἔχουμε ἀνυπομονησία. Νά μή θέ-
λουμε καί πολύ περισσότερο νά μή θε-
ωροῦμε τά πρῶτα βήματά μας στήν
ἀφετηρία ὡς βήματα θριάμβου στό
τέρμα, ἀγνοώντας τή μεγάλη καί κοπια-
στική ἐνδιάμεση πορεία. Ὅποιος θεωρεῖ
ὅτι ὁ πρῶτος ἐνθουσιασμός εἶναι πνευ-
ματικό κατόρθωμα, κάνει λάθος. Ὁ
ἐνθουσιασμός καί ὁ ἱερός ζῆλος χρει-
άζονται, ἀλλά ἡ ἀπόσταση γιά τόν πα-
ράδεισο εἶναι μεγάλη καί δέν πρέπει νά
τή μικραίνουμε μέ τά δικά μας ἐμπαθῆ
κριτήρια. Πρέπει νά περιμένουμε ἀγω-
νιζόμενοι καί ὄχι νά ἀνυπομονοῦμε μέ
ραθυμία! Στήν ὄντως πνευματική ζωή

φτάνουμε μετά ἀπό πολύχρονη σταθε-
ρή πορεία.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης δίνει μία χρήσιμη συμ-
βουλή στούς ἀγωνιζόμενους χριστιανούς:
«Ἄς μή ἐπιζητοῦμε ἀπατημένοι ἀπό ἐγωι-
στικό ζῆλο τά τοῦ καιροῦ πρό τοῦ καιροῦ
οὔτε τά τοῦ θέρους στό χειμώνα οὔτε τά
τοῦ θερισμοῦ στή σπορά. Ἄλλος εἶναι ὁ
καιρός πού θά σπείρουμε τούς πνευματι-
κούς μας κόπους καί ἄλλος ὁ καιρός πού
θά θερίσουμε τίς ἀνεκδιήγητες χάριτες.
Ἄν δέν κάνουμε ἔτσι, δέν θά ἀποκομίσου-
με οὔτε τά ἁρμόδια στόν καιρό τους»
(ΚΣΤ́ ,  § 59).

*  *  *

79. Τό πλοῖο τῆς ἀκακίας
Μερικοί χριστιανοί ἀσχολοῦνται μέ

πνευματικά θέματα, τά ὁποῖα ὑπερβαί-
νουν τίς δυνάμεις τους. Δείχνοντας

ὑπερβολικό ζῆλο, ἐπιμένουν στίς ἀπό-
ψεις τους, παρόλο πού συχνά συνομι-
λοῦν μέ ἄλλους. Ἀπορρίπτουν τίς δια-
φορετικές ἀπόψεις καί ὅταν καταφανῶς
εἶναι ὀρθές. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ἡσυ-
χάζουν, ἀλλά οὔτε καί τούς ἄλλους ἀφή-
νουν νά ἡσυχάσουν. Ἡ καρδιά τους δέν
εἶναι ἁπλῆ, γἰ αὐτό καί ἐσωτερικά ἔχουν
τρικυμία. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δυστυχῶς,
δέν τούς ἐπηρεάζει καί ἄς τόν μελετοῦν.
Ἐπίσης διατηροῦν μία ἀνεκδήλωτη
ἐμπάθεια γιά ὅσους δέν μπόρεσαν νά
πείσουν καί αὐτό εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο.
Ὁ ὅσιος Ἰωάννης λέει ὅτι δέν πρέπει νά
λεπτολογοῦμε πολύ καί νά ἐρευνοῦμε
δύσκολα θέματα, γιά νά εἶναι ἡ καρδιά
μας εὐθεῖα «ἀπαλλαγμένη ἀπό τά πο-
λύπλοκα καί πολυειδῆ πράγματα καί νά
ταξιδεύει ἀκίνδυνα μέ τό πλοῖο τῆς ἀκα-
κίας» (ΚΣΤ  ́(β́ ), § 7).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Οἱ Παραθρησκευτικές κινήσεις
εἶναι ἕνα ξεχωριστό καί διακριτό
σύνολο ὁμάδων καί κινήσεων ἀπό
τίς αἱρέσεις, πού δραστηριο-
ποιοῦνται διεθνῶς ὑπό ποικίλες
μορφές καί πίσω ἀπό ποικίλες πα-
ραλλαγές ὀνομάτων.

Ἡ πνευματική σύγχυση, τό
ἔλλειμμα ἐπαρκοῦς γνώσης τῆς
χριστιανικῆς πίστης πού ὑπάρχει
στούς χριστιανούς μας, τά ὑπαρ-
ξιακά κενά καί οἱ ἀναζητήσεις, ἡ
ἐκκοσμίκευση κ.ἄ, εἶναι κάποιοι
ἀπό τούς παράγοντες οἱ ὁποῖοι
συνδράμουν στήν ἐμπλοκή  τῶν
ἀνθρώπων μέ τέτοιους ἐπικίνδυ-
νους χώρους.

Οἱ Παραθρησκευτικές κινήσεις
ἀναπτύχθηκαν κατ’ ἐξοχήν τόν
εἰκοστό αἰώνα καί δραστηριοποι-
ήθηκαν μέ μία ποικιλία τρόπων,
πρακτικῶν , ἐνῶ  συγκροτοῦν ἀπό
πλευρᾶς μορφολογικῆς, πολλές ἐξ᾽

αὐτῶν,  διακριτά ὑποσύνολα.
Ἡ εἴσοδος ἑνός ἀνθρώπου σέ μία

Παραθρησκευτική κίνηση ἔχει
ἄσχημες συνέπειες γιά τήν προσω-
πικότητά του ἀφ’ ἑνός, καί γιά τήν
οἰκογένειά του ἀφ’ἑτέρου, ὅπως
ἀποδεικνύει καί ἡ διεθνής ἐμπει-
ρία.

Πολλές ἀπό τίς κινήσεις αὐτές
χρησιμοποιοῦν, συνήθως προσω-
πεῖο. Χρησιμοποιοῦν  ἀνακρίβειες
καί ἀναληθεῖς ἰσχυρισμούς γιά  τό
τί πραγματικά εἶναι. Καλύπτονται
πίσω ἀπό φιλοσοφικά, ψυχολογικά,
οἰκολογικά , πολιτιστικά προσω-
πεῖα.

Ἀπό ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν δέν
ἀπουσιάζει καί ἡ χρήση ἐπιστημο-
νικῆς  ὁρολογίας (ἰατρικῆς, ψυχο-
λογίας, φυσικῆς κ.ἄ).Ἡ χρήση
αὐτῆς τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολο-
γίας χρησιμοποιεῖται, γιά νά τούς

προσδώσει ἕνα εἶδος ἀξιοπιστίας.
Ἡ δραστηριότητα αὐτῶν τῶν

ὁμάδων συνιστᾶ μιά πραγματική
κοινωνική ἀπειλή, πού ἐκδηλώνε-
ται κατά τῆς ζωῆς,τῆς ἀξιοπρέπει-
ας, τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας
καί τῆς καταπάτησης τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Αὐτό ἐπιβε-
βαιώνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι
γι’αὐτές τίς κινήσεις στό παρελθόν
ἔχουν ὑπάρξει ψηφίσματα τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

Τό πλῆθος καί τό εὖρος τῶν
προβλημάτων πού προέρχονται
ἀπό τή δραστηριότητα τῶν Παρα-
θρησκευτικῶν κινήσεων  ὁδήγησε
στή δημιουργία ἰδιωτικῶν καί κρα-
τικῶν ὑπηρεσιῶν στό ἐξωτερικό γιά
τήν ἐνημέρωση  καί τήν παροχή
βοήθειας  στούς ἀνθρώπους πού
θέλουν νά ξεφύγουν ἀπ’αὐτές.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Περὶ τῆς πλάνης τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Εὐθυμίου Μουζακίτη

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι
μία θρησκεία, ἀλλὰ καὶ μία πολυε-
θνικὴ ἐμπορικὴ μετοχικὴ ἑταιρεία, μὲ
τὸν τίτλο: «ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΟΠΙΑ», ἡ ὁποία ἑδρεύει
καὶ δραστηριοποιεῖται στὸ Μπρού-
κλιν τῶν Η.Π.Α., μὲ παραρτήματα σὲ
ὅλο τὸν κόσμο. Ξεκίνησε τὶς ἐργα-
σίες της τὸ 1884. Ἀπὸ τότε καὶ ὡς τὰ
σήμερα ἐκδίδει τὰ περιοδικὰ «ΣΚΟ-
ΠΙΑ» καὶ «ΞΥΠΝΑ», μὲ τὰ ὁποῖα δια-
δίδει σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὶς χονδρο-
κομμένες πλάνες της, συνοψίζοντας
ὅλες τὶς ἀντιχριστιανικὲς αἱρετικὲς
διδασκαλίες τοῦ παρελθόντος.

Ἀλλάζουν κατὰ καιροὺς τὶς δοξα-
σίες τους, καὶ τὰ πιστεύω τους καὶ
θέλουν νὰ ὀνομάζονται «Χριστια-
νοί», παρ ̓ὅλο ποὺ στὸ παρελθὸν θε-
ωροῦσαν «τὸ ὄνομα Χριστιανὸς
δυσῶδες» (Σκοπιά, 1962,σ.143).

Τί διδάσκουν οἱ «Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ»

1. –Βασικὴ ἀλήθεια τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ εἶναι ἡ πίστη στὴν Ἁγία Τριάδα.
Ὁ Θεὸς εἶναι Ἕνας κατὰ τὴν οὐσία,
ἀλλὰ ταυτόχρονα Τριαδικός, δηλαδὴ
τρία Πρόσωπα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα.

– Οἱ Χιλιαστὲς ὄχι μόνο ἀπορρί-
πτουν τὴν πίστη στὸν Τριαδικὸ Θεό,
ἀλλὰ φτάνουν νὰ γράφουν πώς ἡ
Τριαδικὴ διδασκαλία προέρχεται ἀπὸ
τὴ "διάνοια τοῦ Σατανᾶ".

2. –Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς
εἶναι "Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀλη-
θινοῦ". Γεννημένος προαιώνια ἀπὸ
τὸ Θεὸ Πατέρα, εἶναι τῆς ἴδιας
οὐσίας καὶ τῆς φύσεως μ' Ἐκεῖνον.
Ὄντας λοιπὸν τέλειος Θεός, ἔγινε
καὶ τέλειος ἄνθρωπος "διά τὴν ἡμε-
τέραν σωτηρίαν".

–Οἱ Χιλιαστές, ὅπως ὁ παλιὸς αἱρε-
σιάρχης Ἄρειος, ποὺ καταδικάστηκε
ἀπὸ τὴν Α ´οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
ἀρνοῦνται τὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ
μας καὶ διδάσκουν πὼς εἶναι κτίσμα,
δηλαδὴ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.

3. – Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τὸ
τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ὅπως ὁ Υἱός, ποὺ γεννιέται ἀπὸ
τὸ Θεὸ Πατέρα, εἶναι τῆς ἴδιας φύ-
σεως μ' Ἐκεῖνον, ἔτσι καὶ τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, ποὺ ἐκπορεύεται ἐπίσης
ἀπὸ τὸν Πατέρα (Ἰω. 15,26), εἶναι
πάλι τῆς ἴδιας φύσεως καὶ τῆς

ἴδιας οὐσίας, δηλαδὴ Θεός.
– Γιὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα οἱ Χιλιαστὲς

προχωροῦν ἀκόμη πιὸ πέρα καὶ ἀπὸ
τοὺς παλιοὺς Πνευματομάχους, ποὺ
καταδίκασε ἡ Β  ́οἰκουμενικὴ Σύνο-
δος. Δὲν παραδέχονται ὄχι μόνο τὴ
θεότητά Του, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν προ-
σωπική Του ὑπόσταση. Τὸ θεωροῦν
ἁπλῶς ἐνεργὸ δύναμη τοῦ Θεοῦ.

4. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποτελεῖται
μόνο ἀπὸ σῶμα. Ἔλαβε ἀπὸ τὸ δημι-
ουργὸ Θεὸ καὶ ψυχή, ποὺ εἶναι ἀθά-
νατη. Ἀκόμη δεχόμαστε πώς ἡ ζωή
συνεχίζεται καὶ μετὰ τὸ θάνατό μας.

–Οἱ Χιλιαστὲς δὲν πιστεύουν στὴν
ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ὅπως παλιὰ οἱ
Θνητοψυχίτες. Γι' αὐτοὺς ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι μόνο σῶμα. Ὅ,τι ὀνομά-
ζουμε ψυχή, εἶναι ἁπλῶς ἡ ζωή, ὅπως
ἀκριβῶς ἡ ζωή τῶν ζῴων. Πεθαίνον-
τας ὁ ἄνθρωπος περιέρχεται στὴν
ἀνυπαρξία. Ἐκμηδενίζεται.

5. – Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ
Παναγία εἶναι "ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου"
μας.

– Οἱ Χιλιαστὲς δὲν ἀναγνωρίζουν
τὴν Παναγία ὡς Θεοτόκο καὶ παρερ-
μηνεύοντας, ὅπως τὸ συνηθίζουν,
διάφορα χωρία τῆς Γραφῆς, ἀπορρί-
πτουν ὅτι ὑπῆρξε Ἀειπάρθενος.

6. – Ἐμεῖς τιμοῦμε τοὺς Ἁγίους
τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ἐκείνους ποὺ
ἀφιέρωσαν ὁλόκληρη τὴ ζωή τους
στὸ Θεὸ καὶ ἔζησαν ἀκολουθώντας
πιστὰ τὸ θέλημά Του. Δεχόμαστε
ἀκόμη πὼς αὐτὴ ἡ μετοχή τους στὴ
θεία ζωή, τοὺς δίνει τὴ δυνατότητα
νὰ μεσιτεύσουν στὸ Θεὸ γιά μᾶς.

– Οἱ Χιλιαστὲς ἀρνοῦνται τὴν
ὕπαρξη τῶν Ἁγίων καὶ ἑπομένως τὶς
μεσιτεῖες τους καὶ τὴν τιμητικὴ προ-
σκύνησή τοὺς ἐκ μέρους τῶν
πιστῶν. Καὶ εἶναι φυσικό, ἀφοῦ δέ-
χονται πὼς οἱ ἄνθρωποι- ἄρα καὶ οἱ
Ἅγιοι - μετὰ τὸ θάνατό τους ἐκμη-
δενίζονται.

7. – Ὡς χριστιανοὶ ἀνήκουμε στὴν
Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ
Χριστοῦ μας. Σῳζόμαστε μόνο ὅταν
εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ
ὅταν γινόμαστε μέτοχοι τῆς θείας
χάριτος μέσῳ τῶν μυστηρίων, ποὺ
συνέστησε καὶ παράδωσε ὁ ἴδιος ὁ
Λυτρωτὴς μας Ἰησοῦς.

–Οἱ Χιλιαστὲς δὲν πιστεύουν στὴν
Ἐκκλησία. Ἀρνοῦνται τὴ σωστικὴ χά-

ρη τῶν μυστηρίων. Πολεμοῦν καὶ
διαβάλλουν τοὺς κληρικούς.

8. – Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας
εἶναι τὸ καύχημα ὅλων τῶν πιστῶν,
ἀφοῦ ἐπάνω του θυσιάστηκε ὁ Λυ-
τρωτής μας. Τὸν τιμοῦσαν καὶ τὸν
προσκυνοῦσαν οἱ χριστιανοὶ ἤδη ἀπὸ
τὰ ἀποστολικὰ χρόνια. Ἔτσι κι ἐμεῖς
ἐξακολουθοῦμε νὰ τὸν σεβόμαστε
καὶ νὰ τὸν προσκυνοῦμε.

– Οἱ Χιλιαστὲς δὲν χρησιμοποιοῦν
καὶ δὲν τιμοῦν τὸ Σταυρό. Εἶναι χα-
ρακτηριστικό: Δὲν κάνουν ποτὲ τὸ
σημεῖο τοῦ σταυροῦ! Φτάνουν μάλι-
στα ν' ἀποκαλοῦν ἐμᾶς τοὺς χριστια-
νοὺς, ποὺ τὸν κάνουμε, εἰδωλολά-
τρες!

–Οἱ Ὀρθόδοξοι τιμοῦμε καὶ ἀσπα-
ζόμαστε τὶς ἱερὲς εἰκόνες. Ὄχι βέ-
βαια, τὰ ξύλα, ἀλλὰ τὰ εἰκονιζόμενα
ἱερὰ πρόσωπα. 

– Οἱ Χιλιαστὲς εἶναι εἰκονομάχοι.
Ὄχι μόνο δὲν τιμοῦν καὶ δὲν προ-
σκυνοῦν τὶς εἰκόνες ἀλλὰ τὶς χλευά-
ζουν καὶ τὶς καταπατοῦν.

Ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ ζοῦμε σὲ
μία ἐποχὴ θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.
Ταυτόχρονα ἔχουμε χρέος νὰ ξε-
σκεπάζουμε ὅσους θέλουν νὰ χρησι-
μοποιοῦν τὴν Ἁγία Γραφὴ, γιὰ νὰ
στηρίξουν τὶς πλάνες τους. Οἱ Χι-
λιαστὲς ἀσπάσθηκαν τὶς πλάνες
ὅλων τῶν αἱρετικῶν στὸ πέρασμα
τῶν αἰώνων. Θέλουν νὰ λέγονται
χριστιανοὶ πολεμώντας ταυτόχρονα
ὅλες τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστιανισμοῦ,
διαστρέφοντας ὅλη τὴ δογματικὴ δι-
δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ γνω-
ρίζουμε ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ἀλλὰ καὶ
ἄλλα πολλὰ περισσότερα, γιὰ νὰ μπο-
ροῦμε εὔκολα νὰ τοὺς ἀντιμετωπί-
ζουμε μὲ πολλὰ ἐπιχειρήματα σὲ διά-
λογο, ὅποτε χρειαστεῖ, πάντοτε βέ-
βαια μὲ παρρησία, νηφαλιότητα, μὲ
ἀγάπη καὶ ὄχι μὲ ἐμπάθεια. Ἀντιθέ-
τως ὅσοι δὲν γνωρίζουν καλὰ τὴν
Ἁγία Γραφή, πρέπει νὰ ἀποφεύγουν
κάθε συζήτηση γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ θέ-
ματα πίστεως, προκειμένου νὰ μὴ
ἐπηρεαστοῦν. Καὶ βέβαια ποτὲ νὰ μὴ
βάζουν στὰ σπίτια τους τὰ φυλλάδιά
τους.

(Περίληψη ἀπὸ τὴν ὁμιλία ποὺ ἔγι-
νε στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου Διονύσου, 20.11.2014)

Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον ἢ συμβούλιον τῶν παρανόμων;
Ὑπὸ τῶν διαχειριστῶν τοῦ Ἱστολο-

γίου Κατάνυξις συνετάχθη καὶ ἀνηρ-
τήθη τὸ ἀκόλουθον ρεπορτάζ:

Ἔχουμε καυτὸ ρεπορτὰζ ἐπὶ τοῦ
πιεστηρίου, ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν ἐξε-
λίξεων ἐμβληματικῆς Μητροπόλεως
τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Τὸ μητροπο-
λιτικὸ συμβούλιό της, πρόσφατα συ-
νεδρίασε μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀρχι-οι-
κουμενιστῆ καθηγητῆ τῆς Θεολο-
γίας.

Τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατά-
ξεως ἦταν… μόνον ἕνα:

Ἡ ἐκδίωξη γνωστοῦ ἀντιοικουμε-
νιστῆ κληρικοῦ ἀπὸ τοὺς κόλπους
τῆς ἱερᾶς Μητρόπολης.

Συσκέπτεται λοιπὸν τὸ συμβούλιο
καὶ ἀποφασίζει νὰ δώσει ἀπολυτήριο
στὸν πιὸ δραστήριο, τὸν πιὸ μαχη-
τικὸ ἱερέα της. Αὐτὸς ὁ παραδο-
σιακὸς ἱερέας, ἔχει κατορθώσει μὲ
τὸν ἀδιαπραγμάτευτο ἀγώνα καὶ μὲ
τὴν ἀντιοικουμενιστικὴ καὶ κατηχη-
τική του δράση, νὰ εὐαισθητοποι-
ήσει καὶ νὰ ἀφυπνίσει τὶς συνειδή-
σεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ, κατὰ τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, σὲ ὁλόκληρο τὸν
ὀρθόδοξο κόσμο.

Προβλέπουμε πὼς θὰ γίνει μεγά-

λη ταραχή. Γνωρίζουμε τὸν ἱερέα,
τὸν θαυμάζουμε, βλέπουμε τοὺς
ἀγῶνες του καὶ τὸν πονοῦμε. Αὐτὸς
μᾶς καθησυχάζει· ἐμεῖς ἀπὸ σε-
βασμὸ θὰ τὸν ἀφήσουμε στὴν ἡσυ-
χία του· ἀλλὰ θὰ ἀναλάβουμε τὸν
ἀγώνα. Ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι γιὰ τὸν
συγκεκριμένο πατέρα μόνο· εἶναι γιὰ
τὴν Ὀρθοδοξία!

Στὸ πρόσωπό του συγκεντρώνε-
ται ὁ καημός μας γιὰ τὴν Πίστη. Τὴν
Πίστη ποὺ ξεπουλοῦν οἱ Οἰκουμε-
νιστὲς καὶ οἱ μασόνοι ἱεράρχες μὲ τὶς
αἰσχρές τους πράξεις. Κηρύττουν
τὸν πόλεμο καὶ θὰ μᾶς βροῦν ἐκεῖ.
Δὲν θὰ τοὺς περάσει… Δὲν πολε-
μοῦν ἕνα παπά, πολεμοῦν τὴν Πίστη,
ἕνα ἰδανικό, ἕνα σύμβολο, τὴν
Ὀρθοδοξία μας!

Ἂν ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ αὐτὴν τὴν
φορά τὸ ρεπορτάζ μας, τότε θὰ ἀνα-
λάβουμε δράση πλήρους διαφωτί-
σεως τοῦ λαοῦ. Ἔχουμε στὴ διάθε-
σή μας ὅσα στοιχεῖα χρειάζονται, γιὰ
νὰ καταδείξουμε τὴν ἄθλια πολιτική,
ποὺ ἀκολούθησε ὁ μητροπολίτης
του καὶ οἱ πέριξ αὐτοῦ συμβουλάτο-
ρές του ἐπὶ μία ὁλόκληρη δεκαετία.

Ὁ φθόνος τους γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ

κόσμου πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἱερέ-
ως, τοὺς θολώνει τὸ μυαλό. Μετα-
χειρίζονται ἄθλια μέσα. Τώρα χρησι-
μοποιοῦν ἕνα πολὺ ὕπουλο τέχνα-
σμα. Μὲ τὸ τελευταῖο τους κατα-
σκεύασμα τῆς κατηγορίας τοῦ ὁμα-
δάρχη, τοῦ δημιουργοῦ ὀπαδῶν, δη-
λαδὴ ἄβουλων ὄντων, τὸν ἀποκη-
ρύσσουν ὡς ἀποσυνάγωγο. Δῆθεν
ὅτι ἔχει κατασκευάσει ὀπαδοὺς ὄχι
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δικούς του, τὸν
κατηγοροῦν γιὰ δημιουργία παρα-
κράτους. Γνωστὸ τὸ νεοεποχίτικο
κόλπο τους. Τὸ μεταχειρίζονται ὅλες
οἱ σέκτες ἀλλὰ καὶ οἱ μασονικὲς στο-
ές...

Αὐτό, τέλος, τὸ ξαναγράψαμε.
Ἀποτελεῖ σωκρατικὴ εἰρωνεία νὰ
ἀπεργάζονται σχέδια ἐξόντωσης, τὴ
στιγμὴ ποὺ στὴν ἐν λόγῳ Μητρόπο-
λη, πυκνώνουν πολὺ τὰ μαῦρα σύν-
νεφα ἐπερχόμενης Τροϊκανῆς κα-
ταιγίδας, ποὺ ἀναμένεται νὰ τὴν κά-
νει φύλλο καὶ φτερό... καὶ τὰ ἀνήθικα
σχέδιά τους φτερὸ στὸν ἄνεμο.
Εἶναι τραγικὸ στὶς ἡμέρες τῆς οἰκο-
νομικῆς κρίσης, νὰ ἀποδειχτοῦν, οἱ
φιλόπτωχοι καὶ φιλόπατρεις, φορο-
φυγάδες.

Αἱ Παραθρησκευτικαί κινήσεις
Βασικαί  Ἐπισημάνσεις

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

Τρόποι σωτηρίας καί ἁγιότητος
«Ὁ δέ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν

ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ
σου». Δηλαδή τί εἶπε ὁ Κύριος: Ν᾽ ἀγαπᾶς Κύριον τόν Θεόν σου
μέ ὅλη τήν καρδιά σου καί μέ ὅλη τήν ψυχή σου καί μέ τό νοῦ
σου, ὁλόκληρο.

Αὐτή λοιπόν τήν ἀγάπη ζοῦσαν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας,
καί αὐτή ἡ ἀγάπη ὡδήγησε ὁρισμένους ἐξ αὐτῶν νά βροῦν δια-
φορετικούς τρόπους, γιά νά εὐαρεστήσουν τόν Θεό. Βέβαια
ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἀπό ἀγάπη κινούμενοι, ἔκαναν τόν προσωπικό
τους ἀγῶνα, τήν προσωπική τους ἄσκηση. Ὅλοι ἀγωνίσθηκαν μέ
ὅλη τους τήν ψυχή, μέ ὅλη τους τήν καρδιά, γιά νά τηρήσουν τίς
ἐντολές τοῦ Κυρίου καί νά τόν εὐχαριστήσουν. Μερικοί ὅμως
ἀπό αὐτούς μεταχειρίσθηκαν κάτι τό ἰδιαίτερο, κάτι τό ξεχωρι-
στό, γιά νά δείξουν τήν ἀγάπη τους.

*  *  * 
Κάτι τέτοιο ἔκανε καί ἡ Ἁγία Σωσάννα (15/12), ἡ ὁποία ὅταν πέ-

θαναν οἱ γονεῖς της, σκέφθηκε ἕνα διαφορετικό τρόπο, γιά νά εὐχα-
ριστήση τόν Κύριο.

Ἀφοῦ μοίρασε τήν περιουσία της στούς πτωχούς, ντύθηκε μέ
ἀνδρικά ροῦχα, κούρεψε τά μαλλιά της καί πῆγε σέ ἀνδρικό μονα-
στήρι στά Ἱεροσόλυμα καί πῆρε τό ὄνομα Ἰωάννης. Μάλιστα ἀγωνί-
σθηκε πάρα πολύ, ὅπου καί ἀπέκτησε πολλές ἀρετές.

Μετά ἀπό εἴκοσι χρόνια ἀγώνων καί ἄσκησης πέρασε μία μεγάλη
δοκιμασία. Κάποια ἀσκήτρια, πού πῆγε στό Μοναστήρι, ἐπειδή τήν
νόμισε ἄνδρα, παρασύρθηκε ἀπό τόν δαίμονα καί τήν παρακινοῦσε
σέ ἁμαρτία. Ἐπειδή ἡ ὁσία δέν συμφωνοῦσε μαζί της, αὐτή τήν συ-
κοφάντησε ὅτι δῆθεν πῆγε νά τήν βιάση.

Ἡ Ἁγία δέχθηκε τήν συκοφαντία μέ εὐχαρίστηση καί ζητοῦσε με-
τάνοια, γιά τό ἔγκλημα, πού τήν κατηγοροῦσαν. 

Ὅταν τό ἔμαθε ὁ Ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως πῆγε στό Μονα-
στήρι καί μάλωσε τόν Ἡγούμενο, γιατί ἐπέτρεψε νά γίνωνται στό
Μοναστήρι τέτοια αἴσχη. Ὁ Ἡγούμενος σκέφθηκε νά καθαιρέση τόν
κατηγορηθέντα Ἰωάννη. Τότε ὑποχρεώθηκε ἀπό ἀνάγκη ἡ μακαρία
Σωσάννα νά ζητήση δύο ἀδελφές καί δύο διακόνους γυναῖκες, καί
ἀφοῦ πήγανε σέ κάποιο ἀπόμερο μέρος τούς φανέρωσε ὅτι ἦταν γυ-
ναῖκα.

Ὅταν ἔμαθε αὐτό ὁ Ἐπίσκοπος ἐξεπλάγη καί τήν χειροτόνησε διά-
κονο. Ἀπό τότε ἡ Ἁγία ἔκανε πολλά θαύματα στό ὄνομα τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀργότερα ὅταν ὁ Ἡγεμόνας Ἀλέξανδρος πῆγε στήν Ἐλευθερούπο-
λη καί προσέφερε θυσία στά ἀναίσθητα εἴδωλα, ἡ Ἁγία παρουσιά-
σθηκε μόνη της μπροστά του καί μέ τήν προσευχή της γκρέμισε ὅλα
τά εἴδωλα καί ὡμολόγησε τόν Χριστό.

Ἔτσι τήν ὑπέβαλαν σέ φρικτά μαρτύρια, ἔκοψαν τούς μαστούς
της, ἀλλά καί πάλι ἡ Ἁγία μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ ἔγινε καλά.

Ὅταν οἱ δήμιοι εἶδαν τό θαῦμα αὐτό πίστεψαν στόν Χριστό. Γι᾽
αὐτό τούς ἀποκεφάλισαν καί ἔλαβαν οἱ μακάριοι τά μαρτυρικά στε-
φάνια.

Κατόπιν ἔχυσαν στῆς μακαρίας Σωσάννης τό στόμα λειωμένο μο-
λύβι, πού ἔφθασε μέχρι τά σπλάγχνα της. Ὅμως καί πάλι ἡ Ἁγία μέ
τή θεία Χάρη φυλάχθηκε ὑγιής.

Ἔτσι τήν ἔδειραν καί ἀφοῦ τήν ἔρριξαν στήν φωτιά παρέδωσε ἡ
μακαρία τήν Ἁγία της ψυχή στόν Νυμφίο Χριστό, πού τόσο ἀγάπη-
σε.

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»

Μόλις ἐκυκλοφορήθη
Ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδο-

ξος Ἕνωσις» καὶ ὁ «Ὀρθόδο-
ξος Τύπος» ἑτοίμασαν γιὰ
τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους καὶ
ἀδελφοὺς τετράδιον σημει-
ώσεων, πανόδετο, ἔγχρω μο,
εὔχρηστο μὲ ἑκατὸ λευκὰ
γραμμωτὰ φύλλα, κατάλληλο
γιὰ προσωπικὲς σημειώσεις,
ἐπαγγελματίες κ.λπ. Περιέχει
καὶ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους
2015. Τιμὴ 5 εὐρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἡ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩ-
ΣΙΣ» καὶ οἱ ἐκδόσεις
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ» γιὰ τὶς ἑορτὲς
τῶν Χριστουγέννων προ-
σφέρουν ὡς δῶρο στὸ
ἥμισυ τῆς τιμῆς (5€
ἕκαστος) τοὺς δύο τό-
μους «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ»
γραμμένα ἀπὸ τὸν μα-
καριστὸ π. Χαράλαμπο
Βασιλόπουλο.

Ὁ α´ τόμος περιέχει κηρύγματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β´ τόμος περιέχει
κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτικές,
σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκολα
ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς καὶ
οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγάλη
πνευματικὴ ὠφέλεια.
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Τὸ ἀκοῦμε συχνὰ αὐτό, καλοί
μου φίλοι, λὲς καὶ εἶναι μία μόνιμη
κατάσταση γιὰ κάποιους, ἕνα πρό-
βλημα ποὺ θέλει νὰ εἶναι κυρίως
νεανικό! Ἐξ ἄλλου αὐτὸ λέγεται
καὶ διαφορετικά, ὅπως: «Δὲν τὴ
βρίσκουμε πουθενά…» ἢ «Ὅπου κι
ἂν πᾷς πνίγεσαι» ἢ «Εἶμαι μόνος,
αἰσθάνομαι πλήξη» ἢ «Δὲν μ᾽ ἐνδια-
φέρει τίποτα πιά»! Ἔρευνα τοῦ Παν -
επιστημίου τῆς Κονστὰνζ στὴ Γερ-
μανία σὲ φοιτητὲς ἐπισημαίνει ὅτι
«ἡ πλήξη εἶναι τὸ πιὸ συχνὸ καὶ τὸ
πιὸ ἔντονο συναίσθημα ποὺ βιώ-
νουν οἱ φοιτητές, πολὺ πιὸ ἔντονο
ἀπ' ὅτι τὸ ἄγχος ἢ ὁ θυμός»!

*  *  *
Ἀξίζει νὰ τονιστεῖ πὼς ὑπάρχουν

κάποιοι, ποὺ θέλουν ἰδιαίτερα τὴ
νέα γενιά, νὰ βρίσκεται μόνιμα στὴν
πλήξη! Καὶ κάνουν πολλὰ πρὸς τὴν
κατεύθυνση αὐτή. Γιατί μία νεολαία
μὲ πλήξη, πλήττει τελικὰ τὸν ἴδιο της
τὸν ἑαυτό, τὸ μέλλον της, τὴν οἰκο-
γένειά της, τὴν κοινωνία, τὴν πατρί-
δα της. Καὶ τὸ μέλλον αὐτῆς τῆς πα-
τρίδας! 

Γι᾽ αὐτὸ καὶ πασχίζουν γιὰ μία νε-
ολαία χωρὶς ὁράματα, χωρὶς σκο-
πούς, χωρὶς πρότυπα, χωρὶς ἀξίες,
χωρὶς ἰδανικά. Μία ἄνευρη νέα γε-
νιά. Μία γενιὰ τῆς ἀπέραντης ἀνε-
μελιᾶς καὶ τῆς εὐζωίας. Τῶν ἄρτων
καὶ τῶν θεαμάτων!

Ἔτσι λόγω ἔλλειψης αὐτῶν κατα-
λήγει νὰ χάνεται στὶς «οὐσίες» καὶ
στὶς ἐξαρτήσεις, στὶς διασκεδάσεις
καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐλαφρότητες, στὸ
ἀδηφάγο διαδίκτυο καὶ στὴ διαφθο-
ρά. Καταντᾷ ὅλο καὶ πιὸ προβλημα-
τική. Ὅλο καὶ μὴ σκεπτόμενη. Ὅλο
καὶ μὴ ἀγωνιζόμενη γιὰ κάτι μεγάλο
καὶ οὐσιαστικό. 

*  *  *
Δὲν τὸ συζητᾶμε! Ἡ πλήξη εἶναι

σαράκι, ποὺ κατατρώγει ἀργὰ μὰ
σταθερά, σῶμα καὶ ψυχή. Γι’ αὐτὸ
καὶ τὴν χαρακτήρισαν ὡς τὴν πλέον
πολυέξοδη ἀρρώστια γιὰ τὸ ἄτομο
ποὺ πλήττει καὶ τὴν κοινωνία ποὺ
πλήττεται ἀπὸ τὴν πλήξη του! Τὰ
διαφθείρει ὅλα καὶ τὰ καταστρέφει!
Πρόκειται γιὰ ἀρρώστια θανατηφό-
ρα. Ναί!

Εἰδικοὶ ἐπιστήμονες τοῦ Universi-
ty College τοῦ Λονδίνου σὲ ἔρευνα
ποὺ πραγματοποίησαν σὲ 7.524 ἄτο-
μα διαπίστωσαν πὼς ἐκεῖνοι ποὺ δή-
λωσαν πὼς ἔπλητταν στὴ ζωή τους,
ἐμφάνισαν καὶ τὰ μεγαλύτερα πο-
σοστὰ θανάτου!1 Ἐξάλλου συνώνυ-
μο τοῦ θανάτου εἶναι ἡ πλήξη, ἀφοῦ
μᾶς στερεῖ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ δρά-
ση καὶ ζωή.

*  *  *
Ἆραγε γιατί νοιώθουμε ἔτσι; Ἀπὸ

ποῦ προέρχεται τὸ συναίσθημα
αὐτό;

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τὸ συ -

ν αίσθημα αὐτὸ εἶναι θέμα ἐπιλογῶν
καὶ τρόπου ζωῆς. Πλήττει κανεὶς σὲ
μία αἴθουσα κινηματογράφου, σ’ ἕνα
κέντρο διασκέδασης, σ’ ἕνα θέατρο,
ἀκόμη καὶ σ’ ἕνα πάρτυ φίλων, βλέ-
ποντας τηλεόραση ἢ διαβάζοντας
«ἐλαφρὰ» ἀναγνώσματα. Δηλαδὴ
σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουν τίποτα
τὸ οὐσιαστικὸ νὰ προσφέρουν, ποὺ
δὲν κοσμοῦνται ἀπὸ κάτι πνευματι-
κό, ποὺ τοὺς λείπει ἡ χάρη τοῦ
Θεοῦ. Σὲ περίπτωση δὲ ποὺ ζεῖ κα-
νεὶς μονάχα μὲ αὐτά, τότε εἶναι ἑπό-
μενο ἡ πλήξη νὰ γίνεται πλέον μία
μόνιμη κατάσταση. Εἶναι φυσικὸ
ἐπακόλουθο!

Ἔπειτα εἶναι ἡ ἔλλειψη δραστη-
ριοτήτων, ἡ ἀπουσία ἐνδιαφερόν-
των. Ἔλεγε ὁ Πιττακός: «Ἡ ἔλλειψη
ἀπασχόλησης δημιουργεῖ τὴν πλή-
ξη». Τὸ ἴδιο ἀναφέρει καὶ ὁ Ὅμη-
ρος: «Καὶ ἡ ὑπερβολικὴ ἀνάπαυση
καταντᾷ ἀνία». Ὅπως καὶ ὁ Ἰσοκρά-
της: «Εἶναι πρᾶγμα ἀνιαρὸ ἡ ἀργία».
Δὲν εἶναι τυχαῖο, λοιπόν, ποὺ πολλοὶ
θεωροῦν τὴν πλήξη ὡς ἀρρώστια
τῶν πλουσίων καὶ τῶν ἀνέργων!

Φαίνεται πὼς ἡ πλήξη ἀκολουθεῖ
τὴ μοναξιά. Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ μοναξιά,
παρὰ ἡ ἔλλειψη τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ ἀπ’ τὴν ζωή μας; Γράφει ὁ
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος:
«Ἀκόμη καὶ μόνος, δὲν θὰ ἔνοιωθες
μοναξιά, ἂν βίωνες τὴν παρουσία
τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶναι κοντά σου,
ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ φύλακας ἄγγε-
λός σου εἶναι κοντά σου ὄχι νοερά,
ἀλλὰ πραγματικά. Ἡ ἐπίγνωση, λοι-
πόν, τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ δὲν
θὰ ἄφηνε τὸ αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς,
οὔτε τὴν πλήξη ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ,
νὰ κυριαρχοῦν στὴν καρδιά σου».

Ἡ πλήξη σαφῶς τροφοδοτεῖται
ἀπ’ τὰ πάθη μας, τὶς ἀδυναμίες μας,
τὸ βόλεμά μας σὲ κάτι, ὡραῖο τάχα!
Γι’ αὐτὸ καί, ὅπως εἶπαν, «ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ ἀφήνει τὸν ἑαυτό του νὰ
πλήξει εἶναι ἄξιος περιφρόνησης,
ὅσο καὶ ἡ ἴδια ἡ πλήξη»! Γράφει ὁ
Οὐαλὸς ποιητὴς Thomas Dylan: «Κά-
ποιος μὲ κάνει νὰ βαριέμαι. Νομίζω
πὼς εἶμαι ἐγώ»! Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀπο-
φυγὴ τῆς πλήξης θὰ πρέπει νὰ εἶναι
ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικοὺς
σκοπούς μας. Ὅλα θὰ πρέπει νὰ τὰ
κάνουμε ἔτσι, ὥστε νὰ τὴν ἀποτρέ-
πουμε ἀπ’ τὴν ζωή μας.

Ὡστόσο, σὲ περίπτωση ποὺ κά-
ποιος ζεῖ πνευματικὰ καὶ νοιώθει
ἔτσι, τότε αὐτὸ εἶναι πειρασμικό.

*  *  *
Ἀλλὰ πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐκδιώ-

ξει τὴν πλήξη ἀπ’ τὴ ζωή του;
Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ εἴμαστε

πλήρως ἀπασχολημένοι. Δηλαδὴ νὰ
ἔχουμε ἕνα γεμάτο καθημερινὸ
πρόγραμμα. Ὄχι γεμάτο μὲ ἄγχος,
ἀλλὰ μὲ οὐσιαστικὰ πράγματα καὶ
δραστηριότητες, χωρὶς αὐτό. Εἶναι
ἀλήθεια πὼς ἡ ἀδράνεια εἶναι ὅ,τι
χειρότερο, αὐτὸ ποὺ τὴν τροφοδο-

τεῖ γιὰ τὰ καλά! Γράφει ὁ Βολτέρος:
«Ἡ ἐργασία ἀπαλλάσσει τὸν ἄνθρω-
πο ἀπὸ τὰ τρία βασικότερα κακά.
Τὴν πλήξη, τὰ ἐλαττώματα καὶ τὴν
ἀνάγκη». Καὶ ἄλλοι εἶπαν: «Ἡ πλήξη
εἶναι μία ἀρρώστια, ἡ μοναδικὴ θε-
ραπεία τῆς ὁποίας εἶναι ἡ δουλειά.
Ἡ διασκέδαση δὲν εἶναι θεραπεία
γιὰ τὴν πλήξη, εἶναι μόνο περίθαλ-
ψη».

Ὑπόψη ὅτι ὑπάρχει πλήξη καὶ
στὴν ἐργασία! Πῶς αὐτό; Ὅταν δὲν
ἐργαζόμαστε ὅπως πρέπει, λένε οἱ
εἰδικοί. Καὶ τοῦτο γιατί μειώνεται ἡ
ἐσωτερικὴ ἱκανοποίηση, ποὺ νοι-
ώθουμε ἀπ’ τὴν ἴδια τὴν ἐργασία
μας, ὅπως καὶ ἡ αὐτοεκτίμησή μας.

Ἀλλ’ ἀξίζει νὰ σταθοῦμε σὲ τοῦτο
τὸν ὡραῖο λόγο: «Ἂν μάθεις νὰ ζεῖς
τὶς στιγμές, δὲν πλήττεις ποτέ»!
Αὐτὸ κι ἂν δίνει τὴ λύση, ξέρετε. Καὶ
πῶς αὐτό; Γιατί μᾶς ὁδηγεῖ ἀμέσως
σὲ τοῦτο τὸ ἐρώτημα: Ἆραγε πῶς
ζεῖ κανεὶς ὑπέροχα τὶς στιγμὲς τῆς
ζωῆς του;

Ὁ καθένας, βέβαια, ὅπως θέλει
μπορεῖ νὰ τὸ ἐννοήσει αὐτό. Ἄλλος
θὰ πεῖ διασκεδάζοντας. Ἄλλος θὰ
πεῖ διαβάζοντας. Ἄλλος θὰ πεῖ σερ-
φάροντας στὸ διαδίκτυο κ.λπ.
Ὅμως ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικὰ
σωστὴ ἀπάντηση;

Ἡ καλύτερη ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ
δώσει εἶναι, ζώντας αὐτὲς δημιουρ-
γικά. Καὶ ἡ ἀκόμη καλύτερη ἀπ’
αὐτή, ἁγιάζοντας αὐτὲς πραγματι-
κά! Τὸ «ζῆσε τὴ στιγμή», ὅπως καὶ νὰ
τὸ δοῦμε, ὅπως καὶ νὰ τὸ ἐξετάσου-
με, σ’ αὐτὸ θὰ καταλήξουμε. Πῶς
τοῦτο γίνεται μόνο ὅταν ἁγιάζουμε
τὶς στιγμές μας. Καὶ τὶς ἁγιάζουμε
μὲ τὰ καλά μας ἔργα, μὲ τὶς ἀνώτε-
ρες σκέψεις μας, μὲ τὶς κορυφαῖες
δράσεις μας, μὲ τὴν προσφορά μας
πρὸς τὸν ἄλλο, μὲ τὴν προσευχή
μας.

*  *  *
Ἂς προσέξουμε, παιδιά, τοῦτα τὰ

ὑπέροχα λόγια ἑνὸς Ἁγίου: «Γιατί νὰ
νοιώθουμε πλήξη καὶ ἀνία; Στοὺς
Χριστιανοὺς δὲν ἔχει θέση ἕνα τέ-
τοιο αἴσθημα. Ὁ Κύριος εἶναι κοντά
μας. Ἡ παρουσία Του δίνει στὴν
καρδιά μας εἰρήνη καὶ στὴ ζωή μας
νόημα. Ἡ ἀγάπη Του θερμαίνει τὴν
ψυχή μας. Ἡ εὐσπλαγχνία Του μᾶς
ὑπόσχεται αἰώνια χαρὰ καὶ ἀνάπαυ-
ση. Γιατί, λοιπόν, νὰ πλήττουμε, ἂν
ἀγωνιζόμαστε ἀκατάπαυστα γιὰ τὴ
σωτηρία μας καὶ γεμίζουμε τὸν χρό-
νο μας μὲ καλὰ ἔργα;». Λοιπόν, ἂν
εἴμαστε πραγματικοὶ Χριστιανοί, ἂν
ἁγιάζουμε τὶς στιγμές μας, δὲν
ὑπάρχει πλήξη στὴ ζωή μας! Ναί, δὲν
ὑπάρχει…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημείωση:

1. Δημοσιεύτηκε στὸ ἐπιστημονικὸ
περιοδικὸ «International Journal of
Epidemiology».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΕΙΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
ΑΠΟ τήν διεθνῆ εἰδησεογραφία

ἀνακοινώθηκε ὅτι «Στά ἐνενήντα
του, ὁ Ἄρνολντ Ἄμποτ δέν φαντα-
ζόταν ὅτι θά γινόταν παγκόσμια
εἴδηση μόνο καί μόνο ἐπειδή προσ -
έφερε φαγητό σέ ἀστέγους τῆς πό-
λης του, τό Φόρτ Λόντερντεϊλ τῆς
Φλόριντα. Μέσα σέ μία ἑβδομάδα,
ὁ γέροντας πού οἱ ἄποροι συμπολί-
τες του τόν ἀποκαλοῦν “ἡ ἁγία Τε-
ρέζα τῆς σίτισης”, συνελήφθηκε
δύο φορές ἀπό τήν ἀστυνομία, για-
τί παραβίασε νόμο πού υἱοθετήθη-
κε στά τέλη Ὀκτωβρίου στήν Πολι-
τεία καί ἀπαγορεύει τήν προσφορά
φαγητοῦ στούς ἀστέγους σέ δημό-
σιο χῶρο, ὁ δέ νόμος ὁρίζει φυλάκι-
ση 60 ἡμερῶν καί πρόστιμο 500
δολλαρίων γιά κάθε “παράβασή”
του».

Σήμερα στίς Ἡνωμένες Πολι-
τεῖες τῆς Ἀμερικῆς σέ περισσότε-
ρες ἀπό 70 πόλεις προωθοῦν νό-
μους, οἱ ὁποῖοι ποινικοποιοῦν τήν
δημόσια παροχή φαγητοῦ σέ πτω-
χούς καί εὐάλωτους ἀνθρώπους.
Καί ὁ λόγος εἶναι ἡ προσπάθεια τῶν
ἀρχῶν νά ἀποκρύψουν τήν ἄθλια
κατάσταση πού βρίσκεται ἡ κοινω-
νία σήμερα. 

Δυστυχῶς, οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι ἔχουν φέρει τόν ὄλεθρο καί
τήν καταστροφή σέ διάφορα μέρη
τοῦ πλανήτη, ὡς ἄλλοι ἄφρονες
πλούσιοι ἔχουν ὁδηγήσει καί τίς
κοινωνίες σέ αὐτή τήν ἴδια δραματι-
κή κατάσταση.  Αὐτοί πού ἐξουσιά-
ζουν τόν κόσμο τοῦτο εἶναι ἀσεβεῖς
καί ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
εἰκόνας του, τόν ἄνθρωπο. Νομο-
θετοῦν χωρίς τόν Νόμο καί τόν φό-
βο τοῦ Θεοῦ καί χωρίς ἀνθρώπινες
ἀξίες, ἐργάζονται ἀποκλειστικά
πρός ἴδιον συμφέρον. Ἀγωνίζονται
συστηματικά νά διώξουν καί νά
ὑποκαταστήσουν τόν Χριστό κατ΄
ἀρχάς μέ τούς θεούς τῶν εἰδώλων,
τό χρῆμα, τήν ἐξουσία καί τήν ἡδο-
νή καί στό τέλος νά παραδώσουν
τόν θρόνο τοῦ Χριστοῦ στόν
ἄρχοντα τοῦ σκότους καί κοσμο-
κράτορα τοῦ αἰῶνος τούτου. Βέ-
βαια ὅλα τά σχέδια τῶν ἀνθρώπων
τοῦ σκότους καί ὅλες οἱ προσπάθει-
ές τους στό τέλος ὁ Θεός θά τίς
συντρίψη, ὡς σκεύη κεραμέως. Οἱ
χριστιανοί ὅμως, ἐπειδή εἶναι τό
ἅλας μέσα στήν κοινωνία θά πρέπει
νά ἐπαγρυπνοῦμε καί νά ἀγωνιζό-
μαστε καθημερινά γιά τό καλό τῶν
συνανθρώπων μας μέ ὅποιες δυνά-
μεις ἔχει ὁ καθένας μας.   
ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΣΕ ἄρθρο τό ὁποῖο δημοσιεύ-
θηκε σέ καθημερινή πολιτική
ἐφημερίδα μέ τίτλο “Κράτος -

Ἐκκλησία: μία ἀνάρμοστη σχέση”,
ὁ συντάκτης τοῦ ὁποίου προτεί-
νει τόν χωρισμό Ἐκκλησίας - Κρά-
τους, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέ-
ρει ὅτι «Σέ 53 σελίδες ἁπλώνεται
ἡ πρόταση τῆς Νέας Δημοκρα-
τίας γιά τήν συνταγματική ἀναθε-
ώρηση… Ὡστόσο ἡ πρόταση γιά
τήν συνταγματική ἀναθεώρηση
δέν ἀκουμπᾶ ἕνα κρίσιμο ζήτημα
πού ἀπασχολεῖ τή δημόσια ζωή
πολλά χρόνια τώρα, ὅπως εἶναι τό
θέμα τῶν σχέσεων Κράτους -
Ἐκκλησίας».

Ἡ Χώρα στό ἄμεσο μέλλον
ὑπάρχει ἡ πιθανότητα νά ὁδη-
γηθῆ σέ ἐκλογές, ἀπό τίς ὁποῖες
νά προκύψη ἄθεη κυβέρνηση, ἡ
ὁποία θά διάκειται ἐχθρικά πρός
τήν Ἐκκλησία καί ἡ ὁποία θά προ-
χωρήση στόν χωρισμό τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ Κράτους. Ἐδῶ
καί τριάντα χρόνια τά δύο κόμμα-
τα, πού ἔχουν διαχειριστεῖ τήν
ἐξουσία, ὁδήγησαν τήν Ἑλλάδα,
μέ τούς νόμους, πού ἔχουν ψηφί-
σει στήν πλήρη ἀποχριστιανοποί-
ηση τῆς Χώρας καί οἱ θεσμοί τῆς
οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας
ἔχουν ὑποστεῖ καίρια πλήγματα.
Ἡ Ἑλλάδα πρίν τριάντα χρόνια
ἦταν τελείως διαφορετική σέ
σχέση  μέ τό σήμερα. Ψηφίσθηκε
ὁ πολιτικός γάμος, ἀποποινικοποι-
ήθηκε ἡ μοιχεία, νομιμοποιήθη-
καν οἱ ἀμβλώσεις, ὁ θεσμός τῆς
χριστιανικῆς οἰκογένειας εἶναι

σχεδόν ἀνύπαρκτος, ἔχουν ἐξα-
πλωθεῖ τά ναρκωτικά καί ἡ πορ-
νεία σέ μεγάλο μέρος τῆς κοινω-
νίας, ὁμοφυλόφιλοι καί ἄρρωστοι
ἄνθρωποι ὄχι μόνο ἀπέκτησαν δι-
καιώματα ἀλλά καί κατέχουν
ὑψηλές δημόσιες θέσεις, ἡ παι-
δεία ἔχει διαλυθεῖ καί τό μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν ὑπάρχει μεγά-
λη πιθανότητα νά μετατραπῆ σέ
θρησκειολογία. Μποροῦμε νά
ποῦμε ὅτι οἱ στόχοι πού εἶχαν θέ-
σει πρίν τριάντα χρόνια κάποιοι
ἄνθρωποι ἔχουν πλήρως ἐπιτευ-
χθεῖ. Μόνο τό ζήτημα τοῦ χωρι-
σμοῦ τῆς Πολιτείας ἀπό τήν
Ἐκκλησία δέν ἔχει ἀκόμα πρα-
γματοποιηθεῖ καί αὐτό φοβούμε-
νοι τό πολιτικό κόστος. Τώρα
ἴσως, μέ μία ἄθεη κυβέρνηση
εἶναι ἡ καλλίτερη στιγμή, γιά νά
δοθεῖ τό τελειωτικό κτύπημα
στήν κατάργηση τῶν θρησκευ-
τικῶν καί οἰκογενειακῶν παραδό-
σεων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

Ἆραγε ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία
εἶναι ἕτοιμη νά ἀντιμετωπίση ἕνα
τέτοιο μεγάλο πρόβλημα γιά τήν
Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος; Θά
ὑπάρξουν ἆραγε ἱεράρχες συνε-
τοί ἀλλά καί δυναμικοί, γιά νά το-
νίσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ
τροφός τοῦ Ἔθνους καί ὅτι ὁποι-
αδήποτε ἀπόπειρα χωρισμοῦ θά
ἀποβῆ ὀλέθριο γεγονός καί μεγά-
λη συμφορά γιά τό Ἔθνος;           

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Ἔπληξα!

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οἱ ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» στὴ σειρὰ «Βίοι Ἁγίων» ἐξέδω-
σαν γιὰ πρώτη φορὰ τοὺς βίους: α) Τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ
ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Ἁγίων τῆς Ρωσίας καὶ β) Τοῦ Ἁγίου Πέτρου
Ἐπισκόπου Ἄργους.  

Καὶ οἱ δύο βίοι εἶναι γραμμένοι σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, ἔγχρωμοι, μὲ
πολλὲς εἰκόνες τῶν Ἁγίων καὶ πολὺ ὠφέλιμοι πνευματικοὶ ὁδηγοὶ γιὰ
κάθε πιστό.

Ἐπίσης ἐπανεκδόθησαν ἔγχρωμοι ὁ βίος τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος καὶ ὁ
βίος τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

L

Ὁ  Π ρ ο φ ή τ η ς
Δ α ν ι ή λ

Τὴν 17ην Δεκεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ Προφήτου
Δανιήλ.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

L

Εἰς τὸ ἐπίσημον δημοσιογραφικὸν
ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, «Φθιωτικὴ Ἐκκλησιαστικὴ
Φωνὴ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Νι-
κόλαος κατεχώρησεν ἄρθρον του, εἰς
τὸ ὁποῖον ἐπισημαίνει ὅτι δυστυχῶς οἱ
ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐνστερ-
νίζονται εἰς τὴν ζωὴν των τὸ ἦθος τῆς
Ἐκκλησίας ἀλλὰ τὸ χρησιμοποιοῦν
διά λόγους ἐντυπωσιασμοῦ. Τὸ
πλῆρες κείμενον τοῦ ἄρθρου (ἀρ. φ.
95) ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Εἶναι ζητούμενο εἶδος, μάλιστα
στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Παρ’ ὅτι
εἶναι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ διακρίνει
τοὺς πιστοὺς καὶ μάλιστα τοὺς
ἀφιερωμένους στὴ διακονία τῆς
Ἐκκλησίας κληρικούς, ἐν τούτοις
εἶναι τόσο παραμορφωμένο καὶ κα-
κοποιημένο, ὥστε νὰ χρησιμο-
ποιεῖται ὡς διαφημιστικὸ εἶδος γιὰ
τὴν δημιουργία ἐντυπώσεων καὶ
ἐπίτευξη σκοπῶν.

Τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ
ἦθος καὶ ὁ χαρακτήρας τοῦ Χρι-
στοῦ. Εἶναι τὸ ἦθος τῶν ἁγίων.

Ὅταν λέμε ὅτι αὐτὸς ἔχει ἐκκλη-
σιαστικὸ ἦθος, πρέπει νὰ ἐννοοῦμε
ὅτι ἔχει πίστη στὸ Θεὸ ἀκλόνητη,
ὅτι βιάζει τὸν ἑαυτό του πρὸς εὐσέ-
βειαν, ὅτι ἔχει συμπεριφορὰ ἀνυπό-
κριτη, ὅτι διακρίνεται γιὰ τὴν ἁπλό-
τητα καὶ ταπείνωσή του, ὅτι διά τὴν
ἐπίτευξη τῶν στόχων του δὲν χρη-
σιμοποιεῖ ἄθεσμα, ὕπουλα, ὑπόγεια

καὶ διεφθαρμένα μέσα, ὅτι δέχεται
τὶς θλίψεις μὲ ὑπομονή, ὅτι καθί-
σταται καθημερινὰ μιμητὴς τῶν
ἁγίων, ὅτι ἀγαπᾶ οὐσιαστικά τούς
πάντες.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὡς ἑξῆς
περιγράφει τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος:
«Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ,
ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύ-
ματι, ἐν πίστει, ἐν ἀγνοίᾳ».(Α΄ Τιμόθ.
4,12)

Σπάνιο εἶδος στὶς μέρες μας τὸ
Ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. Τὸ ἔχει προσ -
περάσει ἡ ἐπιτηδειότητα, ἡ διπλω-
ματία, ὁ καιροσκοπισμός, ἡ χρησι-
μοθηρία, ἡ ἔπαρση, ἡ ἀνηθικότης
καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ μηχανεύματα,
ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ κόσμος καὶ οἱ
τοῦ κόσμου.

Τὸ τραγικὸ δὲν εἶναι, ὅτι πολε-
μεῖται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ
σκότους τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἦθος.

Τὸ δραματικὸ καὶ τραγικὸ μαζὶ
εἶναι, ὅτι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τῆς
Ἐκκλησίας δὲν ἐνστερνιζόμαστε
στὴ ζωή μας τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε «ὡς
χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλά-
ζον» (Α΄ Κορινθ. 13,1) προκειμένου
νὰ ἐντυπωσιάσουμε καὶ νὰ ἐπιτύ-
χουμε τοὺς στόχους μας.

Στὴν προκειμένη περίπτωση μᾶς
συμβουλεύει ὁ θεῖος Παῦλος:

«Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι
καὶ στοιχῶμεν». (Γαλ. 5, 25)».

Ἐκκλησιαστικὸν ἦθος - Ζητούμενον εἶδος
Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου

Εἰς τὸ ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν
«Ἡ Δράση μας» (Νοέμβριος 2014)
ἐδημοσιεύθη ἡ ἀκόλουθος ἀνοικτὴ
ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς βουλευτάς, οἱ
ὁποῖοι ἐψήφισαν τὸν ἀντιρατσι-
στικὸν νόμον:

«Ξέρω ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνο − σεῖς
τό ὀνομάζετε ἀντιδεοντολογικό ἤ
ἀντισυνταγματικό − τό νά σᾶς κατα-
λογίσω ἔλλειψη ὑπευθυνότητος.
Ὡστόσο τολμῶ νά ἀπευθύνω στόν
καθένα ἀπό σᾶς πού ψηφίσατε τήν
περί ὁμοφυλοφιλίας διάταξη πού
περιέχεται στό ἀντιρατσιστικό,
ὅπως το ὀνομάσατε, νομοσχέδιο, τό
λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, Προδρό-
μου καί Βαπτιστοῦ τοῦ Κυρίου. Σᾶς
ἐκθέτω τό περιστατικό:

Ὅταν ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, τε-
τράρχης τῆς Γαλιλαίας καί Περαίας,
πῆρε σέ ἀθέμιτο γάμο τήν Ἡρωδιά-
δα, τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φι-
λίππου, ἐνῶ ὁ Φίλιππος ζοῦσε ἀκό-
μη, ὅπως ἐπίσης καί ἡ σύζυγος τοῦ
Ἡρώδου τοῦ Ἀντίπα, ἡ δέ Ἡρωδιάς
ἦταν ἀνεψιά καί τοῦ Φιλίππου καί
τοῦ Ἡρώδου, ὁ Πρόδρομος Ἰωάν-
νης, πιστός στό καθῆκον του, ἤλεγ-
ξε τόν Ἡρώδη μέ τή φράση: «Οὐκ
ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα τοῦ
ἀδελφοῦ σου» (Μάρκ. στ ́ 18): Δέν
σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπό τό νόμο τοῦ
Θεοῦ νά ἔχεις σύζυγο τήν Ἡρωδιά-
δα, τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ
ὁποῖος ζεῖ ἀκόμη. Ἦταν μεγάλο
τόλμημα ἡ φράση αὐτή τοῦ Ἰωάν-
νου, διότι ἦταν πολύ ἐπικίνδυνο νά
ἐλέγχει κάποιος τόν Ἡρώδη καί
ἀκόμη πολύ πιό ἐπικίνδυνο νά ἐλέγ-
χει τήν Ἡρωδιάδα. Ὡστόσο ὁ Βα-
πτιστής τοῦ Κυρίου ἀδιαφόρησε
πρός τόν κίνδυνο, προκειμένου νά
μή παραλείψει τό καθῆκον του πρός
τόν Θεό. Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή.
Ὁ Ἡρώδης φυλάκισε τόν Ἰωάννη
καί σέ λίγο τόν ἀποκεφάλισε, διότι
τοῦ τό ζήτησε ἡ Ἡρωδιάδα!...

Τολμῶ λοιπόν κι ἐγώ νά ἀπευθύ-
νω στόν καθένα ἀπό σᾶς πού ψηφί-
σατε τήν περί ὁμοφυλοφιλίας διά-
ταξη τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχε-
δίου τό λόγο τοῦ Βαπτιστοῦ:

«Οὐκ ἔξεστί σοι» . Δέν σοῦ ἐπι-
τρέπεται, κ. βουλευτά, ἡ ἐνέργεια
αὐτή, διότι:

α) Ὁ ἑλληνικός λαός πού σέ ψή-
φισε, δέν σοῦ ἔδωσε τό δικαίωμα νά
ψηφίζεις νόμους πού ἀντιβαίνουν
στό ἦθος, στίς παραδόσεις, στήν
ἱστορία καί στήν πίστη του. Καί ἡ πε-
ρί ὁμοφυλοφιλίας διάταξη ἀντιβαί-
νει πρός ὅλα αὐτά μέ τρόπο κραυ-
γαλέο. Ὥστε ἡ ἐνέργειά σου προσ -
βάλλει καίρια τό λαό τῆς χώρας
αὐτῆς.

β) Ἡ περί ὁμοφυλοφιλίας διάταξη
πού ψήφισες, κ. βουλευτά, εἶναι κυ-
ρίως ὕβρις κατά τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, ἐν ὀνόματι τοῦ Ὁποίου πρέ-
πει νά λειτουργεῖ τό Σύνταγμα καί
νά συντάσσονται οἱ νόμοι. Εἶναι

ὕβρις κατά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
διότι αὐτός ἔχει νομοθετήσει τόσο
στήν Παλαιά, ὅσο καί στήν Καινή
Διαθήκη τά καθήκοντα, τίς ὑποχρε-
ώσεις καί τή συμπεριφορά ἀνδρῶν
καί γυναικῶν, πρό τοῦ γάμου καί κα-
τά τόν γάμο. Αὐτός ἔχει νομοθετή-
σει τούς νόμους τῆς ἠθικῆς καθα-
ρότητος. Πῶς τώρα ἔρχεσαι σύ, ὁ
ὅποιος βουλευτής, νά ἀναγορεύ-
σεις τόν ἑαυτό σου κριτή τῶν νό-
μων τοῦ Θεοῦ καί νά νομοθετήσεις
νόμους πού ἀνατρέπουν τούς νό-
μους τοῦ Θεοῦ; Τόσο πολύ ἀλαζο-
νεύεσαι, ὥστε νά νομίζεις ὅτι μπο-
ρεῖς νά τά βάλεις μέ τον Θεό; Καί τά
μέν ἤθη καί ἔθιμα, τήν ἱστορία, τό πι-
στεύω καί τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ
πού σέ ψήφισε τά περιφρονεῖς, τόν
Θεόν ὅμως πῶς τολμᾶς νά τόν περι-
φρονεῖς; Ἔστω· δέν ντρέπεσαι τούς
ἀν θρώπους· τόν Θεόν δέν τόν φο -
βᾶσαι;

γ) Ρίχνοντας τήν ψῆφο σου ὑπέρ
μιᾶς τέτοιας διατάξεως δέν σοῦ πέ-
ρασε ἡ ἰδέα ὅτι ψηφίζεις ἕνα κραυ-
γαλέα ἀντιδημοκρατικό νομοσχέ-
διο; Σύ ὁ βουλευτής, πού παρουσιά-
ζεσαι ὡς προοδευτικός, δημοκρά-
της καί προασπιστής τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωμάτων, δέν σκέφθηκες
ὅτι μέ τό νομοσχέδιο αὐτό φιμώνεις
τήν ἔκφραση ὑγιοῦς γνώμης στόν
πολίτη τούτου τοῦ τόπου; Κάτι πού
μόνο στά δικτατορικά καθεστῶτα
τό συναντάει κανείς; Ποινικοποιεῖς
λοιπόν τή γνώμη καί ὄχι τήν πράξη;
Ἀλλά μέ ποιό κριτήριο; Μήπως ὁ δι-
καστής εἶναι γνώστης τῶν βαθέων
τῆς ψυχῆς καί τῶν αἰσθημάτων τοῦ
πολίτη;

δ) Λυποῦμαι πραγματικά, κ. βου-
λευτά, διότι τόσο ἐπιπόλαια ἔβαλες
τήν ὑπογραφή σου κάτω ἀπό νομο-
σχέδιο μέ μιά τέτοια διάταξη. Ἴσως
νά σέ ἐπηρέασαν τά παπαγαλάκια
τοῦ τύπου καί οἱ τηλεπαρουσιαστές
τῶν καναλιῶν, πού ἐξαπέλυσαν ἐπί-
θεση κατά τῶν Ἱεραρχῶν τῆς
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν
νά μή περιληφθεῖ στό νομοσχέδιο
τέτοια διάταξη, ἀποκαλώντας τους
κρυπτορατσιστές, γραφικούς κ.ἄ.
παρόμοια. Καί μή μοῦ ἀντιτάξεις, κ.
βουλευτά, ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος συγκα-
τένευσε. Διότι, ὅπως κατήγγειλε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ἡ Ἱ. Σύν -
οδος ἐξαπατήθηκε ̇  τῆς ἐδόθη τό
νομοσχέδιο κολοβωμένο !... Δηλα-
δή προκειμένου ἡ Βουλή τῶν Ἑλλή-
νων νά ψηφίσει ἕνα ἐντελῶς ἀπα-
ράδεκτο νόμο, δέν παρουσίασε ὅλη
τήν ἀλήθεια! Πράγμα, βέβαια, πού
δέν τήν τιμᾶ.

Ἔχω λοιπόν ἄδικο νά ἐπαναλάβω
γιά τήν ἐνέργειά σου, Ἕλληνα βου-
λευτή, τό τοῦ Προδρόμου «οὐκ ἔξε-
στί σοι»; δέν σοῦ ἐπιτρέπεται;...

Νικόλαος Π. Βασιλειάδης,
Θεολόγος»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Οὐκ ἔξεστί σοι», κύριε βουλευτά, 
ὁ ὁποῖος ἐψήφισες τόν ἀντιρατσιστικόν νόμον

Τὸ ραδιόφωνον τῆς Ἐκκλησίας
τῆςἙλλάδος ὡς γνωστόν, τὰ πρω -
ϊνὰ ἔχει εἰς τὸ πρόγραμμά του καὶ
τὴν μετάδοσιν ποικίλων ἐκκλησια-
στικῶν εἰδήσεων καὶ ὄχι μόνον. Με-
ταξὺ ἄλλων καὶ τὸ καθιερωθὲν εἰς
τὰ ΜΜΕ «σὰν σήμερα» τὸ τί συνέ-
βησαν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὸν
κόσμον. Συνέπεσε τὸ πρωινό τῆς
22ας Ὀκτωβρίου νὰ ἀνοίξω τὸ ρα-
διόφωνο καὶ νὰ ἀκούσω τὸ τί συνέ-
βη ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Μεταξὺ
ἄλλων εἶχαν προσθέσει στὸ τέ-
λος καὶ ἡ ἐκφωνήτρια ἀνέφερε
ὅτι ἦταν τὴν ἡμέρα αὐτὴ καὶ ἡ
ἐκλογὴ τοῦ κ. Βαρθολομαίου εἰς
τὸν πατριαρχικὸν θρόνον τὸ 1991.
Ἀλλὰ δὲν ἀνέφερε μόνον  αὐτὸ καὶ
νὰ δώσει τέλος, ἀλλὰ μὲ τὴν εὐκαι-
ρία αὐτὴ - προφανῶς διά μίαν ἀκό-
μη φοράν κατ᾽ ἔτος τὴν ἡμέραν
αὐτὴν - ὡμίλησε γενικὰ διά τὴν
ζωὴν του ἐξ ὑπαρχῆς, διά τὰς σπου-
δάς του εἰς τὴν Χάλκην καὶ κατόπιν
εἰς τὸ Βατικανὸν διά μεγάλο σχε-
τικὰ χρονικὸν διάστημα ὡς καὶ
ἀλλαχοῦ. Συνέχισε διά τὴν ἱερατι-
κήν του ἄνοδον καὶ διακονίαν ὡς
καὶ ποῦ ὑπηρέτησε ἢ ἔλαβε μέρος,
μεταξὺ αὐτῶν καὶ εἰς τὸ Παγκό-
σμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν
καὶ ὡς τὴν ἐκλογήν του ὡς Πα-
τριάρχου. Ἀλλὰ δὲν σταμάτησε εἰς
αὐτὸ ὅπου ἦταν τὸ θέμα τῆς ἡμέ-
ρας, τέλος πάντων καὶ δι᾽ αὐτό.
Μετὰ ὁ λόγος ἀπὸ πόσα Πανεπιστή-
μια, ἄλλας Σχολάς, ποικίλους Ὀργα-
νισμοὺς καὶ πέραν τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ χώρου ἀνὰ τὸν κόσμον ὡς τα-
ξιδιάρης ὅπου δηλαδὴ τιμήθηκε,
βραβεύθηκε, ἔλαβε τοὺς ἀναλό-
γους τίτλους, ὡς καὶ ὡς «πράσινος»
Πατριάρχης, μὲ τελευταίαν βρά-
βευσιν εἰς τὴν Καβάλαν. Τὰ εἶπε
ὅλα· περὶ τὶς τριάκοντα περίπου πε-
ριπτώσεις. Καὶ τί τὸ ἀπᾶδον ἴσως το-
νίσει κάποιος βιαστικός. 

Ὁ κάθε ἀκροατὴς ὡσὰν νὰ
ἐκλάμβανε ὅτι τὰ πρὸς τὸν Πα-
τριάρχην τοῦ Γένους ὑποτίθεται ὅτι
εἶναι καὶ ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀφοῦ λόγῳ θέσεως αὐτὴν ἐκπρο-
σωπεῖ.

Ὅλα ὑπὲρ του, ὅλα «ρόδινα»
οὔτε ὑπαινιγμὸν κατά του. Ἀστει-
εύεσθε νὰ εἰπωθῆ τί εἰς βάρος τοῦ
Πρώτου τῇ τάξει καὶ ἀφοῦ παράλ-
ληλα τὸ ραδιόφωνο αὐτὸ καλύπτει
πλήρως τὰ τοῦ προγράμματός του;
Ἐδῶ φαίνεται ἀρχίζει τὸ πρόβλημα
διά τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
Ἐνῶ ἐκ τῶν πραγμάτων σφάλλει
καίρια ἐμεῖς ἐδῶ τοῦ προσφέρομεν
λιβανωτόν. Ἀρκεῖ νὰ ὑπενθυμίσω-
μεν τὸ γνωστὸν ἐκστομιθὲν ἐκ μέ-
ρους του ὅτι: «...Οἱ κληροδοτήσαν-
τες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπά-
τορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα
τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως... ἀλλ᾽ ὀφεί-
λομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ, ὅπως ἐπα-
νορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκεί-
νων». Δι᾽ αὐτὴν του τὴν ἀχαρακτή-
ριστον ἔκφρασιν - δήλωσιν ἴχνος ἐκ
μέρους του συναισθήσεως ἔστω ἐκ
τῶν ὑστέρων, ἀφοῦ χωρὶς ἄλλο καί-
ρια ἔθιξε τόσους καὶ τόσους, οἱ
ὁποῖοι πολέμησαν τὸν αἱρετικὸν πα-
πισμόν, μεταξὺ αὐτῶν καὶ Ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας!

Καὶ μόνον δι᾽ αὐτὴν τὴν ἐπίσημον
δήλωσίν του δὲν δύναται κατ᾽
οὐσίαν νὰ εἶναι ὄχι Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης, ἀλλ᾽ οὔτε ἁπλὸς κληρι-
κός, ἐὰν ἐφαρμοσθοῦν οἱ Ἱεροὶ Κα-
νόνες, οἱ ὁποῖοι δὲν χαρίζουν. Ἀλλὰ
ἀπὸ ποιοὺς τοῦτο; Δυστυχῶς μὲ
ἐκεῖνες τὶς δηλώσεις του καίρια ἔθι-
ξε τὴν θέσιν του καὶ τὸν ἱστορικὸν
θρόνον. Ὅμως ἰδοὺ ἐξεχάσθησαν. 

Παράλληλα ἔνοχος διότι ἔχει τὴν
«τόλμην» νὰ τιμᾶ, νὰ προβάλλη ὡς
«ἐκκλησιαστικὸν ἄνδρα» τὸν ἄσχε-
τον διά τὴν θέσιν ὅπου κατεῖχε μα-
καρίτην Ἀθηναγόραν, διότι βλέπετε
τοῦ «ἄνοιξε τὸν δρόμον» διά τὴν
ψευδοένωσιν καὶ τὸν φιλοπαπισμὸν
ἂν καὶ ὁ ἴδιος εἰς τὴν μετάβασίν του
διά σπουδάς πρωτίστως εἰς τὸ Βατι-
κανὸν ὑπέστη θεληματικὴν ἀσ -
φαλῶς πνευματικὴν φθορὰν ἀπὸ τὸ
νὰ ὀρθοδοξῆ πέρα ὥς πέρα. Καὶ ἐνῶ
λοιπὸν ὀρθοδόξως παραπαίει, τί δὲν
ἔχουν πολλοὶ ἀκούσει ὅλα αὐτὰ τὰ
χρόνια μὲ τὶς ποικίλες σχέσεις - ἐπα-
φές του καὶ πέραν αὐτῶν ἀσφαλῶς
μὲ τὶς συμπροσευχές. Καὶ παρ᾽ ὅλα
αὐτὰ καὶ ἄλλα ἐφθάσαμεν εἰς τὸ τε-
λείως ἀντίθετον σημεῖον νὰ τὸν τι-
μοῦμε ὑπερβολικὰ καὶ δἰ  αὐτῶν τῶν
ἀνακοινώσεων ὡς ὑπεύθυνον τα-
γόν.

Οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι τοῦ ραδιο-
φώνου, καὶ ὄχι μόνον, ἀφοῦ δι᾽
αὐτοῦ ὡς ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας
ἐκπροσωπεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, δέον νὰ σκέπτωνται ποῦ
ἀπευθύνεται τὸ ραδιόφωνο. Ἀσ -
φαλῶς εἰς τοὺς πιστούς· αὐτοὶ τὸ
ἀκούουν. Γίνεται γνωστὸν ὅτι μέ-
ρος ἔστω τοῦ ποιμνίου γνωρίζει τὸ
πῶς πορεύεται ὁ Πατριάρχης. Συν -
επῶς ἐρωτᾶται, τέτοιου εἴδους «λι-
βανωτὸν» δὲν εἶναι ὠμὴ πρόκλησις
καὶ σκανδαλισμὸς τοῦ ποιμνίου; Δὲν
νομίζετε ὅτι τὸ πρόσωπον ποὺ
ἄκρως συνεχῶς τιμᾶτε ὅτι ἐξώκει-
λε ἀπὸ τὸ ὅλο παρελθὸν καὶ ἑπομέ-
νως ἡ ἐνέργειά σας εἶναι ἀστήρι-
κτος; Ἀποτέλεσμα, εἰσπράττετε ἀπὸ
ἐπαΐοντας ἀντίδρασιν καὶ ἀποδοκι-
μασία, ἀφοῦ «ἄλλα ντάλλα» ἐνερ-
γεῖτε, χωρὶς προφανῶς νὰ σᾶς ὑπο-
χρεώνη κανεὶς διά τοιαύτας προ-
κλητικάς παρουσιάσεις, ἀφοῦ μὲ
αὐτὸ τὸ «κατεβατὸ» ἀναστατώνον-
ται συνειδήσεις πιστῶν.

Ὡς πρὸς τὰ βραβεῖα καὶ τὶς τιμη-
τικὲς διακρίσεις - ἐπαίνους ποὺ τοῦ
ἔγιναν διά ποικίλους λόγους καὶ
ἐλατήρια, τὸν τίμησαν προφανῶς
ὡς Πατριάρχην τοῦ Ὀρθοδόξου
χώρου, ἐπειδὴ εὑρέθη ἤ προσε-
κλήθη εἰς τὸν χῶρον τους. Ρουτί-
να θὰ λέγαμε σήμερα οἱ πολλὲς
τοιαῦτες βραβεύσεις. Συμβαίνει
τιμῶντας τον νὰ μὴ εἶναι γνῶστες
τοῦ ὀρθοδόξου ἢ ὄχι φρονήματός
του ἤ νὰ μὴ τοὺς ἐνδιαφέρει.
Ἐξάλλου προσωπικὰ του αὐτὰ καὶ
δὲν πρέπει νὰ ταυτίζωνται μὲ τὴν
ἐν γένει πορεία του, καθότι μὲ τὴν
ἰδικὴν σας παρουσίασιν φέρετε
ἀποπροσανατολισμὸν, κοινῶς
«στάχτη στὰ μάτια» τοῦ πιστοῦ

λαοῦ. Οὕτω πῶς παίζεται ἕνα θέα-
τρο ἀνεπίτρεπτο καὶ δὲν ἀντέχει
εἰς τὴν πραγματικότητα.

Γεγονὸς πάντως εἶναι καὶ συνάμα
ἄκρως λυπηρὸν ὅτι ἐπίσημα ἐκ μέ-
ρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
δὲν ἔχει γίνει καὶ εἰς τὶς τόσες συν -
εδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας οὔτε
ἁπλός ὑπαινιγμὸς εἰς βάρος του, ὅτι
δηλαδὴ τὸ Φανάριον «παραπαίει»
Ὀρθοδόξως. Ἄκρως ἐλάχιστοι Ἐπί-
σκοποι ἔχουν γράψει διά τὴν ὀλι-

σθηράν πορείαν του. Ἀπουσιάζει τὸ
μετωπικὰ ποὺ τοῦ ἀνήκει, ἀφοῦ ἔχει
προδώσει τὴν θέσιν ὁπού κατέχει.
Κρατοῦνται οἱ τύποι θὰ εἴπουν κά-
ποιοι. Ὅταν καίρια θίγεται ἡ πίστις,
«περίπατο» οἱ τύποι καὶ πατερικὰ
πλέον. Ἀντ᾽ αὐτοῦ «πλούσια» συν -
εχῶς ἐγκωμιάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος, τὸν προσκαλοῦν
συνεχῶς Ἐπίσκοποι εἰς τὰς ἐπισκο-
πάς των, τὸν «θεοποιοῦν» διά γνώ-
σεις ὡσὰν ὅλα του ἄριστα καὶ
Ὀρθόδοξα! Ὅλους αὐτοὺς τοὺς
ἔχει «στὸ χέρι» ὡς «ἰχθύας ἀφώ-
νους». Ἐδῶ εὑρισκόμεθα καὶ δι-
καίως ὑπάρχουν δίκαιες ἀντιδρά-
σεις.

Ἐρωτᾶται, διατί συνεχῶς ὑποχώ-
ρησις - ἀνοχή; Δὲν εἶναι Πάπας ἐφ᾽
ὅσον παραμένει εἰς τὴν θέσιν
αὐτήν. Εἶναι ἁπλῶς ἐκκλησιαστικὰ
«πρῶτος τῇ τάξει», ἕως ἐκεῖ. Μή-
πως  τὸν φοβοῦνται ἢ τὸν ὑπερσέ-
βονται; ἩἘκκλησία τῆς Ἑλλάδος
εἶναι αὐτόνομος καὶ ὄχι ἄμεσα
ἑξαρτήσιμος ἀπὸ τὸ Φανάριον, τὸ
ὁποῖον πέραν προσώπων ὀρθῶς σέ-
βεται. Ὅμως πλέον εὑρίσκεται σὲ
σημεῖον ταπεινώσεως μὲ τὴν σιγὴν
ἰχθύος εἰς τὰς ἐκτροπάς του. Χωρὶς
ἄλλο μὲ τὸ οὕτω πῶς φέρσιμόν της
ἡ ἐδῶ Ἐκκλησία ὡσὰν νὰ καταρρα-
κώνη τὸ κῦρος της ἐμπρὸς εἰς τὸν
«ἀέρα» τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ
καθίσταται ἔνοχη ἀπέναντι τοῦ
πληρώματος τῶν πιστῶν τὸ ποῦ
ὁδηγεῖται τὸ ἱερὸν σκάφος τῆς
Ἐκκλησίας μὲ τὰ τόσα εἰς βάρος
του. 

Β´
Καλὰ καὶ εὐχάριστα, Μακαριώτα-

τε, τὸ ταπεινόν Σας φρόνημα, ἡ
ἁπλότητά Σας, τὸ ὅλον ἐνδιαφέρον
διά τὰ ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας, τὰ
συσσίτια τῶν ἐνοριῶν, ὁ ἐποικοδο-
μητικός Σας λόγος. Ἀκόμη ὅπου
«ἀγαλλομένῳ ποδὶ» ἐκλέγετε ἐπι-
σκόπους καὶ ἐνθρονίζετε αὐτούς. 

Ἀλλ᾽ ἐδῶ μὲ τὸν ἀφέντην τοῦ Φα-
ναρίου χωρὶς ἄλλο ἔχομεν τρόπον
τινα παραχάραξιν τῆς πίστεως μὲ
τὶς ὅλες σχέσεις του μὲ τὸν «Ἁγιώ-
τατόν του» Πάπαν Φραγκίσκον πλέ-
ον. Καὶ παρὰ τὰ τόσα ὅπου ἔχουν
γραφῆ εἰς βάρος του παραμένει
ἀκάθεκτος καὶ ἐγὼ τονίζω συνεχῶς
ἐπικίνδυνος καὶ ἀδίστακτος εἰς τὴν
χαραγμένην ὑπ᾽ αὐτοῦ ὀλισθηράν
πορείαν. Ποῦ βαίνομεν λοιπόν; Ἡ
εὐθύνη σας Ἰμαλάϊα. Ἕνας λοιπὸν
αὐτὸς κάνει ὅ,τι θέλει; Ἤδη οὐδείς
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ κλίματος τοῦ
Πατριαρχείου καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν
πάμπολλοι Ἐπίσκοποι παραμένουν
«ἄφωνοι» καὶ πειθαρχοῦν. Ἀκολου-
θοῦν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ
τὴν Ὑμετέραν Ἡγεσίαν ἐπίσης σιγή
ἰχθύος. 

Πάλιν ἐρωτᾶται, πρὸς τί τὰ τε-
λευταῖα χρόνια ἐν πρώτοις οἱ τόσες
ἐπαφὲς μὲ τὸν Πάπαν - Παπισμόν;
Ποιὸς τέλος πάντων ὁ ἀποχρῶν λό-
γος, ἡ τόση σπουδή. Πρὸς τί ἡ συν -
έχισις τῶν «διαλόγων» μὲ τόσα
ἀδιέξοδα, ἀφοῦ μύρια μᾶς χωρί-
ζουν μὲ τὸν ἀγνώριστον ἐκκλησια-
στικὰ Παπισμόν; 

Κυρίως καὶ προπαντός, ἡ λεγόμε-
νη «Παπικὴ Ἐκκλησία» στερεῖται
Ἱερωσύνης, ἁγιαστικῆς χάριτος
Θεοῦ. Τὰ ὀνόματα τῆς Ἁγίας Τριά-
δος ὅπου χρησιμοποιεῖ εἶναι ἀνε-
νεργὰ ὅπως εὔστοχα καὶ τεκμηριω-
μένα τονίζει εἰς τὸ ἱερὸν Πηδάλιον
ὁ ἅγιος Νικόδημος. Ἑπομένως πρὸς
τί ἡ περαιτέρω κίνησις εἰς βάρος
τῆς Ἐκκλησίας; Ταυτόχρονα μὲ ὅλα
αὐτὰ ὁ Παπισμὸς ἀπώλεσε καὶ τὴν
Ἀποστολικὴν Διαδοχήν. Μὰ τόσα
ἑκατομμύρια ὄπισθεν τοῦ Παπισμοῦ
τί θὰ γίνουν; Θεοῦ θέμα, καὶ ἀφοῦ ἡ
Ἀλήθεια δὲν μετριέται μὲ τὰ νούμε-
ρα. Κοινῶς δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν
«τοὺς παίρνει στὸ λαιμὸν του» τὸ
παπικὸ κοσμικὸ σύστημα κλπ. Χιλιε-
τία πλέον καὶ μέ τὴν ἐγωιστικὴν
πλάνην ἔπαψε νὰ εἶναι ὄντως
Ἐκκλησία Χριστοῦ. Ἄκρως λυ-
πηρὸν ἀλλὰ δὲν πταίει ἡ Ἁγία
Ὀρθοδοξία. Εἶναι κατ᾽ οὐσίαν ἡ Μη-
τέρα Ἐκκλησία, αὐτὴ ἡ μία, διά τὴν
ὁποίαν τόσα εἶπεν ὁΧριστὸς περὶ
ΜΙΑΣ καὶ ὄχι πολλῶν.

Εἰς τὴν χιλιετίαν ὅπου διέρρευσε
ὡς ἀποκομμένη μὲ τὸ ἐκεῖ σύστημα,
ἐρωτᾶται· ὑπάρχει ἐκεῖ ὄντως
Ἅγιος; Γιὰ παράδειγμα ἔμεινε ἐκεῖ
κανενὸς τὸ σκήνωμά του ἀδιάφθο-
ρο καὶ εὐωδιάζον ὅπως εἰς τὸν
χῶρον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀσκή-
σεως ἀρκετοί, κυρίως εἰς Οὐκρα-
νίαν - Ρωσίαν, ἀλλὰ καὶ στὸν Ἑλλη-
νικὸν χῶρον. Ὑπάρχουν ἐκεῖ Πα-
τροκοσμάδες, Ἅγιοι Σεραφεὶμ τοῦ
Σάρωφ, Ἅγιοι Πορφύριοι καὶ Παΐσι-
οι; Φρονῶ οὔτε ἕνας.

Πέραν αὐτῶν, μετενόησε τὸ πα-
πικὸν ἁμαρτωλὸν κατεστημένον,
διότι ἀπὸ τὰ τόσα ἁμαρτωλὰ τερτί-
πια του προῆλθεν ὁ πλέον ἐκτὸς
Ἐκκλησίας, πολύμορφος Προτε-
σταντισμός; Διατὶ αὐτὸ ξεχνιέται;
Φαντάζεσθε τί θὰ ἐσήμαινε, ἐὰν
ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος δὲν εἶχε ἀπο-
κοπῆ ἀπὸ τὴν ὄντως Ἐκκλησίαν;
Ἔγραψα προσφάτως τὸ τί ἀναφέ-
ρει εἰς βάρος τοῦ Παπισμοῦ ὁ Ἱερο-
σολύμων Δοσίθεος, ὁ Παπομάστιξ
κατὰ τὸν Ἅγιον Νικόδημον. Ὅτι
ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ Μ. Φωτίου ἕως
τὸ 1707 (κοίμησις Δοσιθέου), πάνω
ἀπὸ 150 Ἕλληνες εἶχαν γράψει
κατὰ τοῦ αἱρετικοῦ Παπισμοῦ ἐκτὸς
πάμπολλων Ἁγιορειτῶν. Ἕως σήμε-
ρον πόσοι μεταξὺ αὐτῶν καὶ προκά-
τοχοι τοῦ κ. Βαρθολομαίου; Ὅπου
γῆς Ἑλληνισμὸς πάντως εἰς τὸ
ἄκουσμα. Πάπας - Παπισμὸς «κουμ-

πώνεται». Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι πλέ-
ον τὸ χάσμα μεταξὺ ἡμῶν καὶ
αὐτῶν ἔχει γίνει χάος.

Οὐδεμία λοιπὸν προϋπόθεσις
ὑπάρχει ὡς πρὸς τὴν ἐκεῖ ἀγνώρι-
στη ἐκκλησιαστικῶς παρασυνα-
γωγὴ γιὰ τὴν ποθητὴν ἕνωσιν. Λά-
θος μέγα πλέον ἡ πορεία συνέχισις
τῶν «Διαλόγων» ὅπως τόσοι ἔχουν
ἀποφανθῆ. Τονίζομεν μόνο δύο ἐξ
αὐτῶν ὅπου ἐξ ἀρχῆς ἔλαβον τὴν
πρέπουσαν θέσιν. Τοῦ μακαριστοῦ

Φωτίου Κόντογλου: «...Τί δὲ
«διάλογοι» εἶναι αὐτοὶ μὲ
τοὺς δικολάβους τῆς Ρώ-

μης... Ὥστε ἐχάσαμεν τὴν ἀλήθει-
αν καὶ θὰ τὴν εὕρωμεν μὲ τὴν δια-
λεκτικήν; Ὢ τῆς μωρίας!...». Καὶ τοῦ
ἐπίσης μακαριστοῦ καὶ ἐπιφανοῦς
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου: «...Ὁ
δὲν νῦν διεξαγόμενος «Διάλογος»
ἔχει ἆραγε ὀρθάς βάσεις καὶ ὑγιεῖς
προϋποθέσεις; Ἀπαντῶμεν ἀπερι-
φράστως: Οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐλάχιστον! Οὔτε
καλῶς ἐξεκίνησεν, οὔτε καλῶς ἐξε-
λίχθη. Παρ᾽ ἡμῖν ἡ ἀλήθεια δὲν «ζη-
τεῖται», δὲν γίνεται ἀντικείμενον
ἐρεύνης• Ἁπλῶς προσφέρεται. Καὶ
προσφέρεται διότι ὑπάρχει. Καὶ
ὑπάρχει, διότι παρεδόθη καὶ φυλάσ-
σεται... Ἂν δὲ οἱ Ἀντιπρόσωποι τῆς
ἡμετέρας πλευρᾶς δὲν ἐπιθυμῶσι
νὰ ρίψωσι τὴν Ἐκκλησίαν εἰς χα-
λεπὸν κλύδωνα, ἂς προσέξωσι πο-
λύ. Ὁ κίνδυνος μέγας...». Καὶ
ἐντούτοις ἐπίσημα εἰς τὴν Ἱεραρ-
χίαν πρὸ ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι ὁ
«Διάλογος» ἀνάγκη νὰ συνεχισθῆ.
Ἐρωτᾶται ἐναγωνίως, δὲν ὑπάρχει
σοβαρότης καὶ ὑπευθυνότης; Ἕως
πότε θὰ συρώμεθα ἀσκόπως καὶ ἐπι-
κινδύνως;

Λοιπὸν ποῦ ὁδεύει τὸ «Σκάφος»
τῆς Ἐκκλησίας; Μήπως παίζομεν μὲ
τὴν «φωτιά»; Ἕως πότε λοιπὸν καὶ
ἐπίσημα θὰ ὑπάρξη στηλίτευσις τοῦ
ἐνόχου Παπικοῦ κατεστημένου καὶ
STOP συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος εἰς
τοὺς «Διαλόγους» καὶ μάλιστα «ἐπὶ
ἴσοις ὅροις»; Ὁκ. Βαρθολομαῖος
βλέπετε πρὸς ὑπεκφυγὴν καὶ «θό-
λωσιν» ἀνακινεῖ πλέον καὶ θέμα Νέ-
ων Χωρῶν καὶ ἐκεῖ τὸ «παίζει»
αὐστηρά.

*  *  *
Ὡς μία ἀνάγκη νὰ γίνη λόγος διά

πρώτην φορὰν θὰ κλείσωμεν ὡς
ἑξῆς:

Διά νὰ ἔλθη ὁ Χριστὸς εἰς τὸν κό-
σμον, ὡς ἕνα πλήρωμα χρόνου
ἔπρεπε νὰ ὑπάρξουν ἄνθρωποι
ἄκρως ἀντίθετοι μεταξὺ των ἠθικά.
Καὶ ταῦτα εὑρέθησαν ἀφ᾽ ἑνὸς εἰς
τὸ Πρόσωπον τῆς Παρθένου Μα-
ρίας καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς τοὺς ἀσπόν-
δους ἐχθροὺς Αὐτοῦ, Γραμματεῖς,
Φαρισαίους, Ἀρχιερεῖς καὶ ἄλλους
καὶ οἱ ὁποῖοι τελικὰ καὶ τὸν ἐσταύ-
ρωσαν. 

Ζῶμεν χωρὶς ἄλλο εἰς ἀποκαλυ-
πτικοὺς καιρούς. Ὄντως «αἱ ἡμέραι
πονηραὶ εἰσι» ἡ «ὀσμὴ» τοῦ Ἀντι-
χρίστου «ἐπὶ θύραις» διά τὴν πα-
ρουσίαν τοῦ «Μεσσίου» τῶν Ἑβραί-
ων. Ὡς δείχνουν τὰ σημεῖα, προκει-
μένου νὰ ἔλθη «ὁ ἄνομος» κατὰ
τὸν Ἀποστ. Παῦλον (Β Θεσ. β 8),
ἀνάγκη νὰ γίνουν προεργασίες, διά
νὰ εὕρη τὸ «ἔδαφος» πρὸς κυριαρ-
χίαν εἰς τὸν κόσμον. Ἐν προκειμένῳ
ὡς πρὸς τὸν Οἰκουμενισμόν, ἕνωσιν
τῶν Χριστιανῶν εἰς τὸν πλανήτην
καὶ ἄκρως παράλληλα ὡς πρὸς τὴν
Πανθρησκείαν ἕνωσιν ὅλων τῶν
θρησκειῶν, ἐννοεῖται ἐντὸς καὶ ὁ
Χριστιανισμὸς διά τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ. Τὰ Κράτη, οἱ πολιτικοὶ δι᾽
αὐτῶν προφανῶς χωρὶς νὰ τὸ γνω-
ρίζουν τουλάχιστον ὅλοι, μὲ τὶς κα-
λόηχες ἐκ πρώτης ὄψεως λέξεις -
φράσεις «Παγκοσμιοποίησις», «Νέα
τάξις πραγμάτων», «Νέα Ἐποχή»,
ἀθορύβως πῶς ἑτοιμάζουν νὰ τοῦ
προσφέρουν τὴν πολιτικὴν ἐξου-
σίαν. Οἱ δὲν πνευματικοὶ ταγοὶ τὴν
Πανθρησκείαν, τὴν οἰκονομικὴν ἐν
πολλοῖς τὴν ἔχουν, ἀφοῦ κατὰ τὰ
γραφόμενα θὰ ἄρχη τῶν τριῶν τού-
των. 

Ὡς πρὸς τὸν Οἰκουμενισμόν,
ὅπου φαίνεται μᾶς ἀφορᾶ, «ἀνάγ-
κη» νὰ γίνη ὑποχώρησις. Καὶ σ᾽ αὐτὸ
ὅπως τὰ πράγματα δείχνουν προ-
έχει «ὁ πρῶτος τῇ τάξει». Κύριε
ἐλέησον! Πρὸς τοῦτο θέλετε παρά-
δειγμα; Συνέχεια μετὰ τὶς ἀπαράδε-
κτες ὀρθοδόξους συναντήσεις εἰς
τὴν Ἁγίαν Πόλιν μεταξὺ Πάπα καὶ
Πατριάρχου διά τὰ 50 γνωστὰ χρό-
νια ἐκείνων τῶν δύο καὶ πάλι, Κύριε
ἐλέησον, ὅπου καὶ τόσα ἐγράφη-
σαν, ὁ Πάπας ἐκάλεσεν εἰς τὴν Ρώ-
μην τὸν Σίμων Πέρες (Ἑβραῖο), τὸν
Ἀχμὲτ Ἀμπὰς (Μουσουλμάνο), τὸν
κ. Βαρθολομαῖον καὶ τὸν κ. Θεόφι-
λον διά συμπροσευχὴ ὑπὲρ εἰρή-
νης! Ἰδοὺ εἰς τὸ πρωτάκουστον
αὐτὸ ἀνόμοιον μῖγμα καὶ ὁ Οἰκου-
μενισμὸς καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς Πανθρη-
σκείας. Ἐρωτᾶται: Οἱ δύο ἡμέτεροι
πῶς δέχθηκαν τοιαύτην συμμετο-
χήν; Νὰ εἴπωμεν ντροπὴ τὸ ὀλιγώ-
τερον;

Συνεπῶς πάντως ὁ κ. Βαρθολο-
μαῖος εἰς τὴν χαραγμένην γραμμὴν
προχωρᾶ συνεχῶς ἐν πρώτοις ταίρι
ταίρι μὲ τὸν «Ἁγιώτατόν» του Πά-
παν καὶ ταυτόχρονα διά παρασυρ-
μοῦ τῶν Ἐπισκόπων καὶ μάλιστα ἐκ
μέρους των ἀδιαμαρτύρητα! «Σιω-
πηλὰ» δὲ καὶ Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλά-
δος, ἄγνωστον πόσοι. Ἐφόσον πάν-
τως ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία παραμέ-
νει εἰς τὸ ὅλον θέμα «ἄφωνη», κα-
θίσταται συνένοχη ὡς πρὸς τὸ τί τε-
κταίνεται. 

Ἀπ᾽ αὐτὴν ἐδῶ τὴν «σκοπιὰ» πάν-
τως ὡς μικροὶ καὶ ἀσήμαντοι ἐντό-
νως διαμαρτυρόμενοι, κρούοντες
τὸν κώδωνα πρὸς ψυχικὴν ἀφύπνι-
σιν. Ἀγνοοῦμεν δὲ τὸ τί θὰ φέρη καὶ
ἡ διατυμπανιζομένη πλέον Σύνοδος
τὸ 2016. Ταῦτα μὲ ἀφορμὴν καὶ ἐξ
αἰτίας τὸ πόσους ἐπαίνους ἔχει λά-
βει ὁ «πρῶτος τῇ τάξει».

Πόσο μακριὰ ὄντως ἔβλεπον ὡς
πρὸς τὸν Οἰκουμενισμὸν ὁ ἐν πρώ-
τοις Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς καὶ
ὁ μακαριστός π. Χαράλαμπος Βασι-
λόπουλος, πού ἔγραψαν τὰ γνωστὰ
ἔργα καὶ ἀρχικὰ  οἱ πολλοὶ ἐμείναμε
περίεργοι ἢ καὶ ἀδιάφοροι ὡς πρὸς
τὸ ὅλον αὐτὸ θέμα.

Ἔπαινοι καὶ μόνον συνεχῶς τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον;

Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα
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Πρόλογος
Σὲ ὅλα, εὐσεβεῖς χριστιανοί,

πρέπει νὰ ἀντιγράφουμε τὸν Κύ-
ριό μας. Ἔτσι ἀνάμεσα στὰ ἄλλα,
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σήμερα
μᾶς καλεῖ νὰ μιμηθοῦμε τὸν
Χριστὸ καὶ στὴ νέκρωσί Του πά-
νω στὸ Σταυρό, μετέχοντας στὸ
πάθος Του καὶ καρφώνοντας
ὅλες τὶς γήϊνες ἐπιθυμίες, σταυ-
ρωμένοι μαζί Του.

Α´
Ὁ θρόνος 

τοῦ Βασιλέως μας
Δὲν ἔμεινε γιὰ πάντα, ἡ ἐπι-

γραφὴ ποὺ ἔβαλε νὰ φτιάξουν
καὶ τοποθέτησε πάνω
στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυ-
ρίου ὁ Πιλᾶτος. Διότι
δὲν ἔλεγε τὸν ἀληθινὸ τίτλο τοῦ
Κυρίου. Ἔγραφε Ἑλληνικά, ρω-
μαϊκὰ κι ἑβραϊκὰ ὅτι αὐτὸς ποὺ
κρεμόταν σ᾽ ἐκεῖνο τὸ ξύλο ἦταν
ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.

Ἀντὶ λοιπὸν γιὰ ἐκείνη τὴν
ἄστοχη καὶ πρόσκαιρη ἐπιγραφὴ
τοῦ ἡγεμόνος, ἡ πίστις ἔχει καρ-
φώσει στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου
μιὰ ἄλλη, ποὺ καὶ τὸν πραγματικό
του τίτλο ἀναφέρει καὶ μένει
πάντα: Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν
Χριστιανῶν.

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου δὲν
εἶναι ὄργανο θανάτου καὶ ξύλο
ἀτιμίας, ἀλλὰ σύμβολο καὶ πηγὴ
ζωῆς, τρόπος δόξης καὶ θρόνος
ἐπίγειος τοῦ Παμβασιλέως. Ὁ
Σταυρὸς εἶναι ἡ Ἕδρα τοῦ Δε-
σπότου Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν
δεσπόζει στὸν κόσμο, κυβερνᾶ
τὶς ψυχές, προσκυνεῖται καὶ λα-
τρεύεται. Ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ
βῆμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ Ἰησοῦς δι-
δάσκει ἄφωνος πιὸ πολλὰ ἀπ᾽ ὅσα
δίδαξε, ὅταν ἐκινεῖτο στὴ γῆ καὶ
κήρυττε στὰ πλήθη. Ὁ Σταυρὸς
μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι τὸ σημεῖο
τῆς δυνάμεως καὶ τῆς σοφίας
τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ κηρύσσει καὶ
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «Ἡμεῖς κη-
ρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμέ-
νον, Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σο-
φίαν».

Ἂς δοῦμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
τὸν βασιλέα μας στὸν παράδοξο
αὐτὸ θρόνο Του. Ὁ Ἰησοῦς δὲν
φορᾶ στέμμα ἀπὸ πολύτιμα πε-
τράδια, ἀλλὰ ἀγκαθένιο στεφάνι.
Καὶ δὲν φορᾶ ἄλλη πορφύρα
παρὰ τὸ αἷμα του, ποὺ τρέχει ἀπὸ
τὰ πανάγια ἄκρα του καὶ τὸ ζωήρ-
ρυτο πλευρό του. Εἶναι, ὅπως
τὸν περιέγραψε ἀπὸ πρὶν ὁ προ-
φήτης Ἡσαΐας, ὁ ἄνθρωπος, ποὺ
βρίσκεται σὲ πληγὴ καὶ δὲν ἔχει
ἄλλο σκοπὸ κι ἄλλη ἱκανότητα
παρὰ νὰ κρατᾶ πάνω του τὶς νό-
σους μας, τὴν ἐνοχή μας, τὰ ὅσα

ἐμεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦμε.
Β´

Ὁ Βασιλεὺς 
καὶ οἱ ὑπήκοοι

Αὐτὸς εἶναι ὁ βασιλεύς μας. Κι
ὅμως ἡ δόξα του εἶναι ἀσυγκρί-
τως ἀνώτερη ἀπὸ τὴ δόξα τῶν
ἰσχυρῶν τῆς γῆς κι ἡ ἰσχύς του
ἀπεριόριστη. Αὐτὸς κι ὄχι ἐκεῖνοι
βασιλεύει αἰώνια. Αὐτὸς κι ὄχι
ἐκεῖνοι λατρεύεται καὶ προσκυ-
νεῖται καὶ ὑπακούεται ἀπὸ τὰ
οὐράνια, τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ ὑποχ-
θόνια.

Καὶ πῶς ἰσχύει καὶ βασιλεύει;
Ἀντίθετα ἀπ᾽ ὅτι ἐκεῖνοι. Μὲ τὴν

ἀγάπη ἀντὶ γιὰ τὸ μῖσος. Μὲ τὴ
συγχώρησι ἀντὶ γιὰ τὴν ἐκδίκησι.
Μὲ τὸν λόγο ἀντὶ γιὰ τὴν βία. Μὲ
τὴν πτωχεία, ἀντὶ γιὰ τὸν ἐπίγειο

πλοῦτο. Μὲ τοὺς διωγμοὺς ἀντὶ
γιὰ τὶς ἀνέσεις. Μὲ τὶς θλίψεις
ἀντὶ γιὰ τὶς ἀπολαύσεις. Μὲ τὸν
Σταυρό, ἀντὶ γιὰ τὸν χρυσὸ καὶ
ἀδαμαντοκόλλητο θρόνο.

Ὅπως δὲ ὁ ἴδιος πολιτεύεται,
ἔτσι θέλει νὰ ζοῦν κι οἱ ὑπήκοοί
του. Ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς εἶναι
ἐκεῖνος, ποὺ μπορεῖ νὰ πῆ μαζὶ μὲ
τὸν Ἀπ. Παῦλο: «Χριστῷ συνε-
σταύρωμαι». Εἶμαι σταυρωμένος
μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. Ὁ ἀληθινὸς
χριστιανὸς εἶναι ἐκεῖνος, ποὺ
ὑποφέρει καὶ στερεῖται σ᾽ αὐτὸν
τὸν κόσμο, ὅπως κι ὁ Ἰησοῦς.
Δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ καλο-
περνᾶ, θησαυρίζει χρήματα, κτί-
ζει μέγαρα καὶ πολυκατοικίες,
κυκλοφορεῖ μὲ πολυτελῆ ἁμάξια,
κάθεται σὲ πλούσιο τραπέζι, ξα-
πλώνει σὲ μαλακὰ κρεββάτια,
ντύνεται ἀκριβὰ κι ἐπιδεικτικὰ

ροῦχα. Ἀλλὰ ποιὸς εἶναι ὁ γνή-
σιος ὑπήκοος τοῦ Χριστοῦ;
Ἐκεῖνος ποὺ περιορίζεται στὰ
ἀπαραίτητα, ἔχει δὲ τὴν προθυ-
μία κι αὐτὸ τὸ ἀπαραίτητο νὰ
στερηθῆ, ἂν τὸν καλέση ὁ Θεὸς
(παράδειγμα πτωχοῦ ἀνθρώπου,
ποὺ ἔδωσε τὴν Ἁγ. Γραφή). Εἶναι
ὁ ἄνθρωπος, ποὺ γυμνώνεται,
γιὰ νὰ ντυθοῦν ἄλλοι, ποὺ θυσιά-
ζεται γιὰ τοὺς ἄλλους, ὅπως
ἀκριβῶς ἔπραξε κι ὁ Χριστός.

*  *  *
Πολλοὶ ἀπὸ μᾶς, ἀγαπητοὶ

ἀδελφοί, δὲν κατορθώνουμε νὰ
μιμούμεθα τὸν βασιλέα μας Χρι-
στό, καὶ νὰ βαδίζουμε σύμφωνα

μὲ τὰ προστάγματά του.
Γιατί δὲν ἀγαποῦμε
οὔτε ἀνεχόμαστε τὶς
εὐλογημένες κι ἔνδο-

ξες ἐκεῖνες θλίψεις, ποὺ εἶναι
ἀπαραίτητο νὰ περάσουμε, γιὰ
νὰ τοῦ μοιάζουμε. Φέρνουμε ἕνα
σωρὸ δικαιολογίες. Δὲν ἀκούσα-
τε καὶ τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο
(Λουκ. ιδ´ 16-24); Ὁ πρῶτος καλε-
σμένος λέγει: «Ἀγρὸν ἠγόρασα
καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ
ἰδεῖν αὐτόν». Ἀγόρασα ἕνα χω-
ράφι καὶ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ
βγῶ ἀπὸ τὴν πόλι, γιὰ νὰ τὸ ἰδῶ.
Ὁ δεύτερος εἶπε: «ζεύγη βοῶν
ἠγόρασα πέντε, καί πορεύομαι
δοκιμάσαι αὐτά». Ἐκπροσωποῦν
τοὺς πλουσίους, ποὺ προσκολλη-
μένοι στὰ φθαρτὰ ἀγαθά, στὶς
γήϊνες ἀπολαύσεις κι ἀπολαβές,
δὲν ἔχουν οὔτε διάθεσι οὔτε
καιρὸ νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὰ
ἄφθαρτα καὶ τὰ οὐράνια. Δὲν θέ-
λουν νὰ μιμηθοῦν τὸ παράδειγμα
τοῦ Χριστοῦ. 

Καὶ ὁ τρίτος καλεσμένος λέγει:
«γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ
δύναμαι ἐλθεῖν». Γυναῖκα παν-
τρεύτηκα καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν
μπορῶ νὰ ἔλθω. Ἡ σάρκα τὸν
κρατεῖ, τὸν ἔχει δέσμιο. Γι᾽ αὐτὸ
ὅποιος δὲν κατορθώνει νὰ κατα-
πατήση τὴν σάρκα, χάνει κάθε
ἐλπίδα νὰ ἔχη μέρος μὲ τὸν Υἱὸ
τοῦ Θεοῦ. Ὅσο βρίσκεται
δοῦλος στὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες
δὲν μπορεῖ νὰ πάη στὸ δεῖπνο.
Μένει ἔξω ἀπὸ τὴν θεία πανδαι-
σία, ἀνίκανος νὰ πῆ τὸ ἀποφασι-
στικὸ ναὶ στὸ κάλεσμα, ποὺ τοῦ
γίνεται.

Μὴ “μείνουμε”, ἔξω τοῦ νυμ -
φῶνος Χριστοῦ, ἀδελφοὶ. Ἂς μὴ
ἀρνηθοῦμε τὴν πρόσκλησι, ποὺ
μᾶς γίνεται γιὰ τὸ οὐράνιο
δεῖπνο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐ -
ρανῶν. Νὰ μὴ ἐφαρμόζεται σὲ
μᾶς ἐκεῖνο τοῦ Προφήτου, «ἐγγί-
ζει μοι ὁ λαὸς οὗτος».

* Ὁμιλία εἰς τὸν Ἀπόστολον τῆς
ΚΘ´ Κυριακῆς (ΙΑ´Λουκᾶ).

«Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς». (Κολ. γ´ 5)*

Στήν ἀσματική ἀκολουθία καί τόν
βίο τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Κερκύ-
ρας, πού ἐκδόθηκε ἀπό τόν Μητρο-
πολίτη Κερκύρας κυρό Μεθόδιο,
περιγράφεται τό μέγα θαῦμα τοῦ
Ἁγίου, πού ἔγινε τή νύκτα τῆς 12ης
Νοεμβρίου 1716, κατά τό ὁποῖο,
«ἀφοῦ ἐμφανίσθηκε δύο φορές ὁ
ἅγιος προηγουμένως κατ' ὄναρ
στόν τότε ἡγεμόνα τῆς νήσου Κερ-
κύρας, Ἀνδρέα Πιζάνη, καί ἀφοῦ
τοῦ σύστησε νά μή κατασκευάσει
παπικό θυσιαστήριο (ἀλτάριο) στό
ἱερό τοῦ ναοῦ Του στήν πόλη τῆς
Κέρκυρας, ὅπου φυλάσσεται τό
ἅγιο λείψανό του ἄφθαρτο, χωρίς
νά εἰσακουσθεῖ, κατά τίς 12 ἡ ὥρα
τή νύκτα ἐμφανίσθηκε στόν σκοπό,
πού φρουροῦσε τήν Ἀκρόπολη τῆς
νήσου, ὡς μοναχός, κρατώντας
ἀναμμένο δαυλό. Θέλοντας ὁ σκο-
πός νά πυροβολήσει ἐναντίον του,
διότι δέν ἀπάντησε στίς ἐρωτήσεις
του «ποιός ἦταν...», τόν μέν σκοπό
τόν ἅρπαξε ὁ ἅγιος ἀπό τό χέρι καί
τόν ἐκσφενδόνισε ἔξω ἀπό τήν
ἀκρόπολη, γιά νά βρεθεῖ ὄρθιος
κοντά στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἐσταυρωμέ-
νου, κρατῶντας τό ὅπλο του· τήν
δέ πυριτιδαποθήκη τοῦ φρουρίου
ἀνατίναξε, μέ τόν ἀναμμένο δαυλό.
Συνέπεια τῆς ἐκρήξεως ἦταν νά
σκοτωθοῦν ὁ ἡγεμόνας Andrea Pi-
sani, ὁ σύμβουλός του δομηνικα-
νός θεολόγος Φραγκίσκος Frangi-
pum καί 900 περίπου Λατῖνοι, οἱ
ὁποῖοι κατοικοῦσαν ἐντός τῆς
ἀκροπόλεως. Ταυτόχρονα, κεραυ-
νός κατέστρεψε μόνο τήν εἰκόνα
τοῦ ἡγεμόνος στήν οἰκία του στή
Βενετία, καί ἡ μεγάλη ἀργυρῆ καν-
τήλα, πού ἀφιερώθηκε ἀπό τόν ἡγε-
μόνα καί ἦταν κρεμασμένη μέ
ἀργυρῆ ἁλυσίδα μπροστά στό ἅγιο
λείψανό του, ἔπεσε κάτω καί συνε-
τρίβη», καθώς περιγράφει ὁ διδά-
χος τοῦ Γένους, ἱερός καί λόγιος,
Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος στό βι-
βλίο του «Οὐρανοῦ κρίσις» (Λειψία
Σαξωνίας, 1805). Γιά διηνεκῆ ὑπό-
μνηση αὐτοῦ τοῦ θαύματος, συν-
τάχθηκε ἀκολουθία καί γίνεται κατ'
ἔτος μέ βάση αὐτή Θεία Λειτουρ-
γία, στήν ὁποία ψάλλεται καί τό με-
λοποιημένο ἐκφραστικώτατο ἀπο-
λυτίκιο, πού λέει : «Οὐκ ἔδει σε,
Φράτορ, βαλεῖν τήν βέβηλον λατι-
νομίαν σου ἐν τῷ ναῷ Σπυρίδωνος
τοῦ ἁγίου· οὐ βούλεται Σπυρίδων
τά ἄζυμα, ὡς οὐδέ τό Σύμβολον ἐν
προσθήκῃ ψαλλόμενον, διό ἐν βορ-
βόρῳ ρίπτει σε, βόρβορον ὄντα».
Φρικτές ἀποδείξεις τοῦ θαύματος
παραμένουν γιά πάντα ὁ κενός
χῶρος στόν Ἱερό Ναό τοῦ Παναγί-
ου Σπυρίδωνος, ὅπου θά τοποθε-
τοῦνταν τό παπικό ἀλτάριο, καί ἡ
μεγάλη ἀργυρά καντήλα, πού συνε-
τρίβη, ἡ ὁποία, γιά μόνιμη καί διη-
νεκῆ παράσταση τοῦ θαύματος,
ἀναρτήθηκε στόν ἱερό Ναό Του.

Αὐτὸ πλέον, ποὺ ἀβίαστα ἐξάγε-
ται εἶναι ὅτι ὁ παπισμὸς δὲν εἶναι
Ἐκκλησία Χριστοῦ, ἀλλὰ παναίρε-
ση, ὅτι αἰῶνες (χιλιετία) ἔχει ἀπό-
λυτα παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν Εὐαγγε-
λικὴ ἀλήθεια.Ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ
Πάριος μεταξὺ ἄλλων χαρακτηρί-
ζει τὸν παπισμὸ ὡς δυτικὴ ὀχλαγω-
γία. Οἱ Λατῖνοι καί οἱ «Ὀρθόδοξοι»
οἰκουμενιστές δὲν πῆραν τὸ ἐξ
Οὐρανοῦ μήνυμα. Πάγια ἡ ἐμμονὴ
τους στὸν «πάπα». Πλὲον ἅπαξ δια-
παντὸς ὁ Οὐρανὸς τόνισε ὅτι ἀπο-
στρέφεται τὸν αἱρετικὸ παπισμό.
Τελεσίδικα, ἀπευθείας ἀπὸ τὸν
Θεό, κατ᾽ ἀνάγκη, μέσῳ ἐκείνης
τῆς τιμωρίας, δόθηκε ἡ «καυτὴ»
ἀπάντηση γιὰ τὴν ἐκεῖ παρέκκλιση
ἀπό τήν Ἀλήθεια. Δὲν πρέπει νὰ ζη-
τεῖται πλὲον ἀνθρώπινη ἄποψη γιά
τὸ τί εἶναι τὸ Βατικανό.

Τηρουμένων τώρα τῶν ἀναλο-
γιῶν, πόσο σήμερα ἀποστρέφεται
καί βδελύσσεται ὁ Ἅγιος Τριαδικός
Θεὸς τὰ ὅσα εἶδαν τὸ φῶς ὡς πρὸς
τὶς τολμηρὲς σχέσεις, ἐπαφές καί
ἀναφορὲς τοῦ πασίγνωστου γιά τά
παναιρετικά, πανθρησκειακά καί
οἰκουμενιστικά λε-χθέντα καί  πρα -
χθέντα, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίου μέ τόν Ἰησουΐτη
αἱρεσιάρχη «πάπα» Φραγκίσκο στὸ
Φανάρι καὶ τὰ ὅσα ἀπαράδεκτα,
ἐπαίσχυντα, ἀντικανονικά καί προ-
δοτικά τῆς πίστεως συνέβησαν ἐκεῖ
μόλις πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα; Πλέ-

ον οἱ ἔνοχες σχέσεις συμβαίνουν
μεταξύ Πατριάρχη καὶ «πάπα». Στό
Φανάρι γι’ἀκόμη μία φορά, ὅπως καί
τό 2006 μέ τήν τότε ἐπίσκεψη τοῦ
ἐπιτίμου «πάπα» Βενεδίκτου ΙΣΤ΄, ἡ
Ὀρθοδοξία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία βιάστηκε. Οἱ θύτες, οἱ βιαστές
ἦταν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
καί ὁ «πάπας» Φραγκίσκος μέ τίς
συνοδεῖες τους. Παρακολουθήσα-
με ὅλοι μας τίς προηγούμενες ἡμέ-
ρες τά ὅσα ἄθεσμα συνέβησαν στό
οἰκουμενιστικό καί ἐσβεσμένο Φα-
νάρι. Ὁ «πάπας», ὁ ὁποῖος λίγο πρίν
τήν ἐπίσκεψή του στό Φανάρι προσ -
έβαλε καί βλασφήμησε μέ τόν χει-
ρότερο τρόπο τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, ἀποκαλώντας την
«ἀσθενῆ» καί «ἄρρωστη», ἐπειδή
δέν ἀναγνωρίζει τό παγκόσμιο πρω-
τεῖο ἐξουσίας του, ἔγινε δεκτός
ἀπό τούς ἐκεῖ οἰκουμενιστές μετά
χορῶν, τυμπάνων, κωδωνοκρου-
σιῶν, ἐπισήμου δοξολογίας καί τρο-
παρίου εἰδικά συντεθημένου γιά
τήν περίσταση. Στό Φανάρι εἴχαμε
πλήρη ἐξουνιτισμό τοῦ Οἰκ. Πα-
τριαρχείου, ἀφοῦ μνημονεύθηκε ὁ
αἱρεσιάρχης «πάπας» μαζί μέ τόν
Πατριάρχη Βαρθολομαῖο σέ εἰδική
αἴτηση κατά τήν ἐπίσημη δοξολο-
γία. Ἔγινε ἐπίσης μερικό συλλεί-
τουργο ἤ ἡμισυλλείτουργο, δηλ.
λειτουργικός ἀσπασμός «πάπα»-
Πατριάρχη στό «ἀγαπήσωμεν ἀλλή-
λους», ἀπαγγελία τῆς Κυριακῆς
προσευχῆς ἀπό τόν Ποντίφικα, κή-
ρυγμα ἀπό ἄμβωνος τοῦ
κ. Φραγκίσκου, κοινή εὐλογία καί
συμπροσευχή. Ὅλ’αὐτά σέ Ὀρθό-
δοξη Θεία Λειτουργία μέ τόν «πά-
πα» νά φορᾶ τό ὠμοφόριό του! Τέ-
λος, ὑπογράφτηκε κοινό κείμενο,
σύμφωνα μέ τό ὁποῖο «πάπας» καί
Πατριάρχης προωθοῦν ἀπροκάλυ-
πτα, ἔργῳ καί λόγῳ, τήν παναίρεση
τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ, τούς διαχριστιανικούς καί
διαθρησκειακούς διαλόγους, τήν
ἀντίχριστη πανθρησκεία καί ὑπό-
σχονται νά ἐντείνουν τίς προσπά-
θειές τους γιά ἐπίσπευση τῆς πλή-
ρους ἑνώσεως Ὀρθοδόξων καί πα-
πικῶν, μέσῳ τῆς διαμυστηριακῆς
κοινωνίας, δηλ. τοῦ κοινοῦ συλλει-
τούργου καί τοῦ κοινοῦ ποτηρίου.    

Γιά ὅλες τίς παραπάνω κανονι-
κές παραβάσεις τοῦ κ. Βαρθολο-
μαίου, ἰσχύουν τά ἐπιτίμια τῶν πα-
ρακάτω Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ
ἔχουν πλέον κουρελιασθεῖ ἀπὸ
τοὺς παραβαίνοντες : «Ἐπίσκοπος
ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος αἱρετι-
κοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφο-
ριζέσθω, εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς
ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαι τι, καθαι-
ρείσθω». «Ἐπίσκοπον ἢ πρεσβύτε-
ρον αἱρετικῶν δεξαμένους Βάπτι-
σμα ἢ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι
προστάσσομεν· τίς γὰρ συμφώνη-
σις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; Ἢ τίς
μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου». «Περὶ
τοῦ μὴ συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς
εἰσιέναι εἰς οἶκον Θεοῦ, ἐπιμένον-
τας τῇ αἱρέσει». «Ὅτι οὐ δεῖ αἱρε-
τικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες
εἰσιν, ἀλογίαι μᾶλλον, ἢ εὐλογίαι».
«Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἢ σχισματι-
κοῖς συνεύχεσθαι».

Ὡς ἀντίδραση στά προαναφερ-
θέντα οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα
τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἡ γνωστή
Σύναξη Κληρικῶν καί Μοναχῶν
πρόσφατα κυκλοφόρησε ἐξαίρετο
κείμενο μέ τίτλο «Ἡ νέα ἐκκλησιο-
λογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ. Βαρθολομαίου», στό ὁποῖο
ἀποδεικνύεται, μέ θεολογικά καί
ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα, ὅτι ὁ
κ. Βαρθολομαῖος δέν πιστεύει «εἰς
Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀπο-
στολικήν Ἐκκλησίαν», ὅπως ὁμο-
λογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστε-
ως, καί ἡ ὁποία ἀποκλειστικῶς καί
μόνον εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία, ἀλλά σέ μία «διευρυμένη καί
διηρημένη» Ἐκκλησία. Τό κείμενο
ἔχει ἤδη ὑπογραφεῖ ἀπό ἕξι Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ ἀριθμός τῶν συμφωνούντων καί
ὑπογραψάντων τό κείμενο κλη-
ρικῶν καί μοναχῶν ἀνέρχεται σέ
πολλές χιλιάδες καί ἡ συλλογή
ὑπογραφῶν συνεχίζεται.

* Ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε. Κάνιγγος 10, (8-12-14)
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Θρησκεία καί βία*

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Θά ἀρχίσω μέ τήν σκέψη τοῦ

π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, ὅτι ὁ ἀγώ-
νας τῶν προφητῶν καί τῶν Ἀπο-
στόλων στρεφόταν ἐναντίον τῆς
θρησκείας, πού εἶναι μιά ἀσθέ-
νεια τῆς ἀνθρώπινης προσωπικό-
τητας. Ὁ Χριστός θεράπευσε
τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἀσθένεια
τῆς θρησκείας καί δημιούργησε
τήν Ἐκκλησία. Ὑπάρχει διαφορά
μεταξύ θρησκείας καί Ἐκκλη-
σίας, ἀφοῦ ἡ θρησκεία λειτουρ-
γεῖ ὡς ἰδεολογία, ἐνῶ ἡ Ἐκκλη-
σία βιώνεται ὡς κοινωνία ἀγάπης
μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Οἱ θρησκεῖες συνδέονται στε-
νά μέ τήν μαγεία, ὡς ἐξευμένιση
τοῦ Θεοῦ, τήν δεισιδαιμονία ὡς
ταύτιση τοῦ Θεοῦ μέ τήν κτίση,
ὅπως τό βλέπουμε στόν πανθεϊ-
σμό, καί τόν μυστικισμό ὡς ἐπα-
ναφορά τῆς φύσει ἀθανάτου
ψυχῆς στόν ἀγέννητο κόσμο
τῶν ἰδεῶν, ἀπό τόν ὁποῖον ἐξέ-
πεσε, ὅπως τό βλέπουμε στόν
πλατωνισμό καί τόν νεοπλατωνι-
σμό. Ἀντίθετα, ὁ Χριστιανισμός
παρουσιάσθηκε, καί σήμερα πα-
ρουσιάζεται ὅταν λειτουργῆ σω-
στά, ὡς Ἐκκλησία, ὡς ἑνότητα
Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὡς ἐλευθέ-
ρωση ἀπό τήν μαγεία, τήν δεισι-
δαιμονία καί τόν μυστικισμό, ὡς
φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία.

Πάντως, ἡ λέξη θρησκεία, πού
κατά πᾶσα πιθανότητα προέρχε-
ται ἀπό τό ρῆμα θρώσκω, πού
σημαίνει ἀνεβαίνω, δηλώνει τήν
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό
καί οἱ θρησκευόμενοι ἑνώνονται
μεταξύ τους, προκειμένου νά
ἐκφράζουν τήν ἴδια πίστη στόν
ἕνα Θεό, ὅπως τόν ἐκλαμβάνει
κάθε θρησκεία. Συνεπάγεται ὅτι
μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν κλει-
στές ὁμάδες μέ ἴδια πίστη καί λα-
τρεία, μέ ἴδια ἰδεολογία καί πολ-
λές φορές κοινή ἰδεοληψία, πού
ἐπηρεάζουν καί τίς κοινωνικές
καταστάσεις.

Ἡ βία διακρίνεται σέ διάφορα
εἴδη –θρησκευτική, κοινωνική,
ψυχολογική– καί πάντοτε χρησι-
μοποιεῖ φυσική ἤ τεχνική δύνα-
μη, προκειμένου νά κυριαρχήση
πάνω στούς ἀνθρώπους καί τελι-
κά στίς κοινωνίες.

Καί οἱ δύο αὐτές καταστάσεις
–θρησκεία καί βία– μποροῦν νά
ἐνεργοῦν ἀνεξάρτητα μεταξύ
τους, ἀλλά καί νά συνδέωνται
στενά. Ἡ θρησκεία μπορεῖ νά θε-
ωρηθῆ ὡς «ὄπιο τοῦ λαοῦ», μέ
ἀποτέλεσμα νά ἀποχαυνώνη
τούς ἀνθρώπους, ὅπως συμβαί-
νει στίς κατώτερες θρησκεῖες,
ἀλλά μπορεῖ καί νά τούς ἐξευγε-
νίζη ἤ νά τούς ἐκπολιτίζη, ὅπως
γίνεται μέ τίς ἀνώτερες θρη-
σκεῖες. Ἀλλά καί ἡ βία μπορεῖ νά
λειτουργῆ θετικά, ἀπό τήν ἄπο-
ψη ὅτι ἀσκεῖται ἐναντίον τῶν
προσωπικῶν παθῶν, ἐνδέχεται
ὅμως νά ἐξελίσσεται σέ κατα-
στροφή τῆς κοινωνίας, νά γίνη
μιά ἐπικίνδυνη κατάσταση γιά
τούς ἀνθρώπους.

Ἔτσι, δέν μπορεῖ κανείς νά
βλέπη αὐτά τά γεγονότα –θρη-
σκεία καί βία– πάντοτε ἀρνητικά,
ἀφοῦ ὑπάρχουν καί θετικά στοι-
χεῖα, ἀπό τήν ἄποψη ὅτι ὁ θρη-
σκευόμενος πού θέλει νά ἑνωθῆ
μέ τόν Θεό, βιάζει τόν ἑαυτό του
γιά νά ὑπερβῆ τίς φυσικές ὁρμές
του καί νά ἀνυψωθῆ σέ ἄλλο ἐπί-
πεδο.

Τελικά, ἡ θρησκεία καί ἡ βία
εἶναι δύο ἐκρηκτικές δυνάμεις
πού, ὅταν ἑνωθοῦν μεταξύ τους
καί ἐκδηλωθοῦν ἀρνητικά, δημι-
ουργοῦν τρομακτικές καταστά-
σεις. Τό χειρότερο εἶναι, ὅταν
αὐτές οἱ δύο δυνάμεις κατευθύ-
νωνται ἀπό ἄλλες ἐξωγενεῖς δυ-
νάμεις, ὅπως εἶναι ἡ πολιτική, ὁ
ἐθνοφυλετισμός ἤ ἄλλες ἐνδο-
γενεῖς δυνάμεις, ὅπως εἶναι ἡ
σχιζοφρένεια, ἡ παράνοια καί οἱ
διπολικές συμπεριφορές. Μέσα

στά πλαίσια αὐτά ἐντάσσονται οἱ
θρησκευτικοί πόλεμοι πού ἐξά-
πτουν τά πάθη καί δημιουργοῦν
ἀναστατώσεις.

Ἔχει ὑποστηριχθῆ (Augustine
Comte) ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι ἡ
παιδική ἡλικία τῆς ἀνθρωπότη-
τος, ἡ φιλοσοφία ἡ ἐφηβική ἡλι-
κία της καί ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη
εἶναι ἡ ὥριμη ἡλικία τῆς ἀνθρω-
πότητος. Ὅπως φαίνεται στήν
ἐποχή μας ἡ φιλοσοφία μέ τήν
ἰδεολογία της, χρησιμοποιώντας
καί τήν ἐπιστημονική γνώση,
ἐξάπτει τήν θρησκεία, γιά νά ἐπι-
βάλη τήν ἐξουσία της πάνω
στούς ἀνθρώπους.

Ἔτσι, τίς περισσότερες φορές
ἡ θρησκεία χρησιμοποιεῖται ἀπό
τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς γιά δι-
κούς τους σκοπούς σέ βάρος
τῶν θρησκευομένων. Ἔχω μέσα
μου ἕνα προβληματισμό γιά τό
ποιός πυροδοτεῖ τίς συγκρού-
σεις καί τήν βία: ἡ θρησκεία καί
οἱ θρησκευόμενοι πού ἐπηρεά-
ζουν τούς ἡγέτες ἤ οἱ πολιτικοί
ἡγέτες πού χρησιμοποιοῦν τίς
θρησκεῖες; Καί μέ ἄλλον τρόπο:
ἡ θρησκεία προκαλεῖ τούς πολέ-
μους ἤ οἱ σχιζοφρενεῖς θρη-
σκευόμενοι χρησιμοποιοῦν τίς
θρησκεῖες; Μᾶλλον καταλήγω
στό δεύτερο.

Γιά παράδειγμα, ἀπό μελέτες
ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι τό Ἰσλάμ,
ὅταν ἐμφανίσθηκε στήν ἱστορία,
ἔγινε γνωστό ὡς αἵρεση τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, οἱ Ἰσλαμιστές θαύ-
μαζαν τήν Χριστιανική Ρωμαϊκή
Αὐτοκρατορία (Βυζάντιο) καί
ἀντέγραψαν τόν πολιτισμό της.
Ὅμως, ὅταν τό Ἰσλάμ ἐπεκτάθη-
κε πρός ἀνατολάς καί ἐξισλαμί-
σθηκαν οἱ Πέρσες, τότε τό
αἰώνιο ἐθνικό μῖσος τῶν Περσῶν
ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων ἔγινε
θρησκευτικό μῖσος τῶν Ἰσλα-
μιστῶν ἐναντίον τῶν Ρωμιῶν-
Χριστιανῶν.

Τελικά, σήμερα μέλη διαφό-
ρων θρησκειῶν χρησιμοποιοῦν
τήν θρησκεία ὡς πυριτιδαποθή-
κη πολέμων καί σφαγῶν, ἀλλά
καί ὁ δυτικός Χριστιανισμός ἔχει
ἀπομακρυνθῆ ἀπό τό εἰρηνικό
μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἔγινε ἰδεο-
λογία, γι' αὐτό οἱ σταυροφορίες
ἐπικρατοῦν παντοῦ. Καί ἄν προ-
σέξη κανείς ἐπισταμένως, θά
διαπιστώση ὅτι ὁ δυτικός Χρι-
στιανισμός μέ τήν ἐκκοσμίκευσή
του ὁμοιάζει περισσότερο μέ τόν
Ἰσλαμισμό ἀπό πλευρᾶς ἰδεολο-
γίας καί μεθόδων, παρά μέ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀλλά αὐτό
χρειάζεται χρόνο νά ἀναπτυχθῆ.

Οἱ θρησκεῖες χρησιμοποιοῦν
στήν λατρεία τά πιό ἁγνά ὑλικά,
ὅπως τό λάδι, τό κερί, τό κρασί,
τό ψωμί, τό λιβάνι, καί ὅμως με-
ρικές ἀπό αὐτές μετατρέπουν τά
ὑλικά αὐτά σέ πυρίτιδα, σέ βόμ-
βες, σέ πυραύλους πού σκορπί-
ζουν τόν ὄλεθρο καί τήν κατα-
στροφή. Αὐτό εἶναι φρικτό.

* Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση,
τ. 219.

Ὕστερα ἀπ᾽ ὅσα ἀντιεκκλησια-
στικὰ καὶ ἀντικανονικὰ ἐσημειώθη-
σαν κατὰ τὸ Συλλείτουργον τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὸν
παναιρετικὸν Πάπαν, ὁ ὁποῖος ἀντι-
μετωπίσθη ὡς κανονικὸς ἐπίσκοπος
καὶ Ἀρχιερεὺς – συλλειτουργὸς
ἀναμένομεν τὴν θέσιν τῶν Καθη-
γουμένων (ὄχι τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστα-
σίας) τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Εἰς τὸ Φανάριον ἰσοπεδώ-
θησαν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὰ
δόγματα τῆς Πίστεως καὶ ἀνεκη-
ρύχθη ὡς κανονικὸς Ἀρχιερεὺς τῆς
Ἐκκλησίας ὁ Πάπας μὲ ἀνταλλαγὴν
ἀσπασμοῦ πρὸ τῆς Ἁγίας Ἀνα-
φορᾶς. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία
τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ποὺ παρηκολού-
θει ἀπὸ τηλεοράσεως τὸ Συλλεί-
τουργον διερωτήθη «τί συμβαίνει»
καὶ εἰς τὰς συζητήσεις ἔλεγον:
«Μετὰ τοὺς πολιτικοὺς καὶ αἱ κεφα-
λαὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ξεπωλοῦν τὰ
ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια “τῆς Πίστεως”».
Μόνον ἕν ἐλάχιστον τμῆμα τοῦ
λαοῦ καὶ οἱ πολῖται, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἄθεοι ἢ εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
κατ᾽ ὄνομα καὶ ἔχουν τυπικὰς σχέ-
σεις μὲ τὴν Ἐκκλησίαν συνεφώνη-
σαν μὲ τὴν ἰσοπέδωσιν τῶν πάντων
εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου μὲ σκοπὸν τὴν
ψευδοένωσιν. Ὁ δὲ προβλημα-
τισμὸς τῶν ἐντίμων κληρικῶν ἦτο
μεγάλος. Τὸ ἴδιο καὶ πολλῶν Σεβ.
Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι, ὅταν ἐπληρο-
φορήθησαν τὰ ὅσα συνέβησαν εἰς
τὸ Φανάριον μὲ τὸν «Ἁγιώτατον» –
αἱρεσιάρχην Πάπαν, εἶπον: «Ὁ Βαρ-
θολομαῖος τὸ παρατραβάει, σκαν-
δαλίζει κλῆρο καὶ λαὸ καὶ κλονίζει
τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως».

Προσφάτως ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ἀπεφάσισε νὰ διακόψη
τὰς συμπροσευχάς, εἰς τὸ πλαίσιον
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων καὶ νὰ κα-
ταγγείλη τὰ ἀδιέξοδα μὲ τοὺς διε-
ξαγομένους θεολογικοὺς διαλό-
γους, μὲ ὅλους τοὺς ἑτεροδόξους.
Μόνον ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ
τὸ Ἅγιον Ὄρος συμπλέουν μὲ τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ὡς
ἐκ τούτου δὲν βλέπουν τὴν κατα-
φρόνησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς
Ἐκκλησίας καὶ σιωποῦν ἐπὶ τῶν
ἐκκλησιολογικῶν παρεκτροπῶν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ὁ
πιστὸς λαός, ὁ ὁποῖος δὲν ἀντιμε-
τωπίζει τὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς τουρι-
στικὸν θέρετρον, εἶχε τὴν ἐλπίδα
ὅτι οὗτο, ὡς ἡ Ἀκρόπολις τῆς
Ὀρθοδοξίας, θὰ ὡμίλει. Δυστυχῶς
οἱ Καθηγούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους

εἴτε ἀπειλοῦνται εἴτε τρομοκρα-
τοῦνται ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον, δὲν ἀποφασίζουν νὰ
ἐκδώσουν ἕν προσεκτικὸν κείμε-
νον (διακήρυξιν), μὲ τὴν ὁποίαν νὰ
καλοῦν τὸν πνευματικὸν πατέρα,
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, νὰ
παύση τὰς Ἐκκλησιολογικὰς παρε-
κτροπάς, τὰς συμπροσευχὰς καὶ τὰ
συλλείτουργα μὲ τὸν Πάπαν. Ἀπο-
δέχονται οἱ Καθηγούμενοι τῶν
Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
ὅτι ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας εἶναι: 1ον)
Ἁγιώτατος; 2ον) Κανονικὸς Ἐπίσκο-
πος καὶ Συλλειτουργός; Ἀποδέχον-
ται ἐπίσης ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι
διηρημένη (ἁπλῶς) μὲ τὸν Παπι-
σμόν, ὅταν ἀκόμη καὶ εἰς τὰ σχο-
λικὰ βιβλία ἐδιδάσκετο ὅτι ὑπῆρξε
Σχίσμα καὶ Αἵρεσις; Ἀποδέχονται
ὅτι οἱ Παπικοὶ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἑτε-
ρόδοξοι ἔχουν κανονικὸν τό μυστή-
ριον τοῦ Βαπτίσματος καὶ ἄρα ὅσοι
ἐξ αὐτῶν ἐπανέρχονται εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν νὰ ἐπανέρχωνται ἄνευ
Βαπτίσματος καὶ διὰ ἁπλοῦ Χρίσμα-
τος. Ἀποδέχονται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία κατέχει ἕν τμῆμα τῆς
Ἀληθείας τῆς Πίστεως, ὡς διεκήρυ-
ξαν Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ
Πάπας εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα; Γνωρί-
ζουν ὅτι διὰ τῆς προαναφερομένης
θεωρίας ὅτι λεηλατεῖται τὸ Σύμβο-
λον τῆς Πίστεως καὶ ἐνισχύεται ἡ
παναιρετικὴ θεωρία τῶν κλάδων;
Εἰς τὸ ὄνομα τῶν λατινοφρόνων
ἔγιναν σφαγαὶ Ἁγιορειτῶν ἐπὶ Πα-
τριάρχου Βέκκου. Τὸ αἷμα των, τὸ
μαρτύριόν των, ἡ θυσία των, διότι
ἠρνήθησαν νὰ ὑποταχθοῦν, εἶναι
γνωστὴ εἰς τὸν ἔντιμον κλῆρον καὶ
εἰς τὸν πιστὸν λαὸν. Πῶς τιμᾶ τὸ
Ἅγιον Ὄρος τοὺς σφαγιασθέντας
μοναχούς, οἱ περισσότεροι τῶν
ὁποίων ἀνῆκον εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν Ζωγράφου;

Ἡ σιωπὴ τῶν Καθηγουμένων τοῦ
Ἁγίου Ὄρους δὲν ὁμοιάζει μὲ τὴν
σιωπὴν τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ Σταυροῦ.
Τότε τὸ ποίμνιον ἐλάχιστον καὶ οἱ
ἐχθροὶ πολλοί. Σήμερον τὰ πράγμα-
τα εἶναι διαφορετικά. Ὑπάρχει
σταύρωσις τῆς Ἑλληνορθοδοξίας:
Τὰ δόγματα νοθεύονται, τὸ Ἰσλὰμ
«καλπάζει» εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὁ
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ὁμιλεῖ καὶ
διὰ πολιτιστικὴν κληρονομίαν τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς
τὴν Ἑλλάδα, ἱδρύεται τμῆμα Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν
Σχολὴν Θεσσαλονίκης, ὁ Αἱρεσιάρ-
χης Πάπας ἀποκαλεῖται «Ἁγιώτατος
Ἐπίσκοπος», ἡ «Ἐκκλησία» του
«ἔγινε» κανονική, σώζουσα καὶ
Ἀποστολική. «Ἁγιώτατος» ὁ Πάπας,

ὁ ὁποῖος διακηρύσσει τὸ «ἀλάθη-
τον», τὸ ὁποῖον εἶναι «προνόμιον»
τοῦ πραγματικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐλπὶς τῆς
Ἀναστάσεως διὰ τὴν Πατρίδα μας
καὶ τὴν Ἑλληνορθοδοξίαν δὲν φαί-
νεται εἰς τὸ «βάθος τοῦ τοῦνελ».

Εἰς αὐτὰς τὰς δυσκόλους
στιγμὰς ἔχουν δικαίωμα οἱ Καθη-
γούμενοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ σιω-
ποῦν; Εὑρίσκονται τόσον μακρυὰ
ἀπὸ τὴν ἀγωνίαν τῶν Ἑλληνορθο-
δόξων; Ἔχομεν πολλὰς ἐνδείξεις
ὅτι ἀρκετοὶ Καθηγούμενοι τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους θέλουν νὰ ἀντιδράσουν
δυναμικῶς καὶ νὰ ἐκφράσουν τὰς
διαμαρτυρίας των γραπτῶς, ἀλλὰ
τρέμουν τὴν «ὀργὴν» τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου. Ὀφείλομεν νὰ
τοὺς ὑπενθυμίσωμεν ὅτι διοικη-
τικῶς ὑπάγονται αἱ Ἱ. Μοναί των εἰς
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον.
Αὐτὸ συνέβαινε πάντοτε. Ἀλλὰ τὸ
Ἅγιον Ὄρος ἦτο ταυτισμένον μὲ
τὴν ἄσκησιν, τὴν ὁμολογίαν, τὴν
ὑπεράσπισιν τῆς Πίστεως καὶ τῆς
Ἑλληνορθοδοξίας. Σήμερον ἐμφα-
νίζεται ὡς «αἰχμάλωτον» εἰς τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ κά-
ποιους ἐκπροσώπους του εἰς τὸ
Ἅγιον Ὄρος. Οἱ Καθηγούμενοι
ὅμως καὶ οἱ μοναχοὶ δὲν εὑρίσκον-
ται εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, διὰ νὰ κά-
νουν ὑπακοὴν εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον. Εὑρίσκονται ἐκεῖ διὰ
νὰ κάνουν ἄσκησιν, νὰ κάνουν
Ὁμολογίαν Πίστεως, νὰ σώσουν
τὴν ψυχήν των καὶ τὰς ψυχὰς τῶν
εὑρισκομένων ἐκτὸς Ἁγίου
Ὄρους, νὰ ὑπερασπίζωνται τὴν Πί-
στιν καὶ νὰ κάνουν ἀντιαιρετικὸν
ἀγῶνα, ὡς διὰ παράδειγμα εἶναι ἡ
παναίρεσις τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ
ἡ αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ, ἀπὸ τὴν
ὁποίαν πηγάζουν ὅλαι αἱ αἱρέσεις
καὶ τὰ κινήματα ἀθεΐας. Οἱ καθη-
γούμενοι, οἱ ὁποῖοι διαφωνοῦν μὲ
τὰς ἐκκλησιολογικὰς παρεκτροπὰς
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
ὀφείλουν εἴτε μεμονωμένως εἴτε
«μαζικῶς» νὰ καταθέσουν τὰς δια-
φορετικὰς θέσεις των. Ὁ «θρόνος»
εἰς τὸ ἡγουμενοσυμβούλιον δὲν
ἔχει οὐδεμίαν ἀξίαν, ὅταν διὰ τῆς
σιωπῆς συγκαλύπτονται ἐγκλήματα
κατὰ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς
Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας. Προ-
έχει ἡ ὑπεράσπισις τῆς Πίστεως,
τῶν δογμάτων, τῶν Ἱερῶν Κανό-
νων καὶ τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήμα-
τος. Ἔχουν ἀντιληφθῆ ὅτι συμπλέ-
ουν σιωπηρῶς μὲ τὴν φιλοπαπικὴν
καὶ φιλοοικουμενιστικὴν «γραμ-
μὴν» τοῦ Φαναρίου, διὰ τῆς ἀφω-
νίας των;

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Ἡ σιωπὴ τῶν Καθηγουμένων τῶν Ἱερῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ τῶν ἐκκλησιολογικῶν

παρεκτροπῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΝ ΠΑΠΑΝ ΩΣ ΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ, ΟΤΙ Η  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΗΡΗΜΕ-
ΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΩΣ ΔΙΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ;

Ἡ ἀθέατος γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τήν ἐποχήν 
τῶν μνημονίων καί ἡ Μαύρη Βίβλος τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν

Τοῦ Βασιλείου Θεοτοκάτου, Προέδρου τῆς ΑΣΠΕ

ΗΠΡΩΤΗ Κυριακή τοῦ Νοεμ-
βρίου, ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ
ἀπὸ τὴν Πολιτεία (Ν.

3454(2006) ὡς Ἡμέρα τῆς Πολύτε-
κνης Οἰκογένειας, ἤχησε παραδό-
ξως στὴν ἐποχὴ τῶν μνημονίων,
ἀφοῦ συντελεῖται μία ἀθέατη γενο-
κτονία τῶν Ἑλλήνων καὶ οὐδείς
συγκινεῖται. Ἡ ὁλοκληρωτικὴ κατα-
στροφὴ μιᾶς πόλεως τῶν 45.000 κα-
τοίκων, ποὺ θὰ εἶχε ταφεῖ κάτω ἀπὸ
τὰ ἐρείπια εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ προ-
καλοῦσε μέγα ἐνδιαφέρον. Ἀντιθέ-
τως ἡ ἀθέατη γενοκτονία μιᾶς πό-
λεως 45.000 νηπίων οὐδένα ἐνδια-
φέρει, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἀθέατη. Τὴν
τριετία τῶν μνημονίων 2011-2012-
2013 οἱ γεννήσεις (300.993) στὴν
Ἑλλάδα ἦσαν κατὰ 44.628 λιγότερες
ἀπὸ τοὺς θανάτους(345.561)! Γεγο-
νός, ποὺ δὲν ἔχει προηγούμενο
στὴν Ἑλλάδα. Τὸ 1932 ἡ Ἑλλὰς ἐκη-
ρύχθη σὲ πτώχευση καὶ συνεπῶς
δὲν ἦταν σὲ καλύτερη κατάσταση
ἀπὸ τὴν σημερινὴ τῶν μνημονίων.
Δεῖτε, ὅμως, τὴν διαφορά. Τὴν τριε-
τία (1933-1934-1935), ποὺ ἀκολού-
θησε τὴν πτώχευση, ἡ Ἑλλὰς ἐνῶ
εἶχε πληθυσμό, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπερέ-
βαινε τὰ 7.000.000 κατοίκους (δηλ.
κατὰ 4.000.000 λιγώτερος πλη-
θυσμὸς ἀπὸ τὸν σημερινὸ τῶν
11.000.000), οἱ γεννήσεις (591.023)
ἦσαν περισσότερες κατὰ 278.509
ἀπὸ τοὺς θανάτους (312.514)! Αὐτὴ
καὶ μόνον ἡ σύγκριση ἀρκεῖ γιὰ νὰ
καταδείξει τὸ μέγεθος τῆς συντε-
λουμένης σήμερα ἀθέατης γενο-
κτονίας τῶν Ἑλλήνων. Μάλιστα τὸ
1934 ἦταν τὸ ἔτος μὲ τὶς περισσότε-
ρες γεννήσεις (208.929) ἀπὸ τὸ 1921
μέχρι σήμερα, οἱ δὲ θάνατοι ἦσαν
μόλις 100.651.

Τότε, ὅμως, οἱ Ἕλληνες δὲν εἶ -
χαν ἀπωλέσει τὴν πίστη του στὸν
Θεὸ καὶ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας, οὔτε τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν
πατρίδα καὶ τὴν οἰκογένεια. Μία
ὁλόκληρη στρατιὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς,
τὰ παιδιά τους, τοὺς θείους, τὶς
θεῖες, τὰ ἀδέλφια, τὰ ἐξαδέλφια, τὰ
ἀνήψια, ἦσαν ἕτοιμοι ὅλοι μαζὶ ν΄
ἀντιμετωπίσουν τὴν ὁποιαδήποτε
δυσκολία ποὺ συνέβαινε σὲ κάποιο
μέλος τῆς μεγαλύτερης αὐτῆς οἰκο-
γένειας. Σήμερα οἱ Ἕλληνες ὄχι μό-
νον ἔχουν χάσει τὴν πίστη τους
στὸν Θεό, τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν
πατρίδα καὶ τὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ
ἔχουν χάσει καὶ τὴν πίστη τους πρὸς
τὸν ἑαυτό τους καὶ ἔχουν πάρει δια-
ζύγιο ἀπὸ τὶς ρίζες τους. Ἔτσι ἔχουν
μείνει μὲ τὰ μοναχοπαίδια νὰ προσ -
παθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν.

Τό ἔγκλημα
Ὁλόκληρο τὸ φάσμα τοῦ πολιτι-

κοῦ κόσμου (Κυβερνήσεως καὶ Ἀντι-
πολιτεύσεως) ἀδιαφορεῖ πλήρως γιὰ
τὸ φαινόμενο! Ἡ Κυβέρνηση ὄχι μό-
νον παραμένει ἀδιάφορη, ἀλλὰ
πράττει κάτι χειρότερο. Ἔθεσε στὸ
στόχαστρο τοὺς πολυτέκνους καὶ
εὐνοεῖ σκανδαλωδῶς τοὺς ἀγά-

μους! Ἰδοὺ ἡ μαύρη βίβλος τῶν κυ-
βερνώντων καὶ τὰ ὅσα ἔπραξε κατὰ
τῶν πολυτέκνων: 

1) Κατήργησε μὲ τὴν παρ. ΙΑ.2
ἄρθρου νόμου τοῦ Ν. 4093(2014 τὴν
χορήγηση τῆς σύνταξης τῆς πολύ-
τεκνης μητέρας, ποὺ ἐλάμβαναν
175.000 μητέρες καὶ μετὰ ψάχνουν
νὰ βροῦν, γιατί τοὺς μαύρισαν στὶς
εὐρωεκλογὲς οἱ πολύτεκνοι.

2)Μὲ τὴν ἴδια διάταξη κατάργησε
καὶ τὸ ἐπίδομα τῆς πολύτεκνης μη-
τέρας. Χορηγοῦν δὲ τὸ λεγόμενο
ἐπίδομα τριτέκνων καὶ πολυτέκνων
σὲ ὅσους ἔχουν τουλάχιστον τρία
προστευόμενα τέκνα καὶ ἄνω καὶ
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Διοικητὴς τοῦ
ΟΓΑ στὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 172(7-4-
2014 «Ἡ σχετικὴ νομοθεσία δὲν συ-
σχετίζει τὴν καταβολὴ τῶν χορη-
γουμένων ἐπιδομάτων μὲ τὴν πολυ-
τεκνικὴ ἰδιότητα»! Οὐδείς πολύτε-
κνος ποὺ ἔχει 1 ἢ 2 προστατευόμενα
τέκνα λαμβάνει αὐτὸ τὸ ἐπίδομα.

3) Μὲ τὴν ἴδια διάταξη τοῦ ἴδιου
νόμου κατήργησε καὶ τὴν ἐφ᾽ ἅπαξ
παροχὴ τῶν 2.000 εὐρώ, ποὺ ἐχορη-
γεῖτο σὲ κάθε μητέρα ποὺ ἀπο-
κτοῦσε τὸ 3ο καὶ κάθε ἐπὶ πλέον τέ-
κνο της.

4) Μὲ τὶς διατάξεις τῶν ν. 4172
(2013 περὶ τῆς φορολογίας εἰσοδή-
ματος, ὁ ὁποῖος οὐσιαστικῶς ἐπανέ-
λαβε τὶς διατάξεις τοῦ νόμου 4110
(2013, σφαγιάζει κυριολεκτικῶς
τοὺς πολυτέκνους, ἀφοῦ κατήργη-
σε τὰ ἀφορολόγητα ὅρια τῶν παι-
διῶν!! Φορολογεῖ τοὺς πολυτέ-
κνους, μὲ ὅσα προστατευόμενα τέ-
κνα καὶ ἐὰν ἔχουν (4,5,7,10,13 κ.λπ.),
ὅπως ἀκριβῶς τοὺς ἀγάμους!
Εὐνοεῖ σκανδαλωδῶς τοὺς ἀγά-
μους (ἀφοῦ ἀπὸ 5.000 ἀφορολόγη-
το, ποὺ εἶχε ὁ ἄγαμος τὸ διπλασίασε
σὲ 9.550!) καὶ ἔχει στὸ στόχαστρο
τοὺς οἰκογενειάρχες καὶ ἰδίως τοὺς
πολυτέκνους, μὲ σκοπὸ ν᾽ ἀποτρέ-
ψει τοὺς νέους ν᾽ ἀποκτήσουν παι-
διὰ καὶ μάλιστα νὰ γίνουν πολύτε-
κνοι!

Περισσότερο φόρο
Ἔτσι: α) πολύτεκνος μὲ 8 ἀνήλικα

τέκνα γιὰ εἰσόδημα 27.000 εὐρὼ δὲν
πλήρωσε φόρο τὸ 2013, ἐνῶ τὸ ἔτος
2014 γιὰ τὸ ἴδιο εἰσόδημα πλήρωσε
4.640 εὐρώ, σὺν 540 εὐρὼ γιὰ
εἰσφορὰ ἀλληλεγύης (1%) ἴσον 5.180!

β) Πολύτεκνος μὲ 9 ἀνήλικα τέκνα
γιὰ εἰσόδημα 30.000 εὐρὼ δὲν πλή-
ρωσε φόρο τὸ 2013, ἐνῶ τὸ ἔτος 2014
γιὰ τὸ ἴδιο εἰσόδημα πλήρωσε 6.200
εὐρώ, σὺν 600 εὐρὼ γιὰ εἰσφορὰ
ἀλληλεγύης (2%) ἴσον 6.820! Χωρὶς
νὰ ὑπολογίζονται καὶ οἱ φόροι ἐπὶ τῶν
ἀκινήτων.

Αὐτὸ εἶναι τὸ «δίκαιο φορολογικὸ
σύστημα», ποὺ διαφημίζουν οἱ ἀνα-
λαβόντες τὸν ρόλο τοῦ Ἡρώδη νέοι
σφαγεῖς τῶν πολυτέκνων!

5) Μὲ τὶς ἴδιες παραπάνω διατάξεις
φορολογεῖ τοὺς μὴ μισθωτοὺς πολυ-
τέκνους (ἐλεύθερους ἐπαγγελμα-

τίες) ἀπὸ τὸ πρῶτο εὐρὼ μὲ συντε-
λεστὴ 26%, ὅσα προστατευόμενα τέ-
κνα καὶ ἐὰν ἔχουν καὶ μὲ τὸν ἴδιο τρό-
πο φορολογεῖ καὶ τοὺς ἀγάμους!

6) Μὲ τὸ ἄρθρο 29 τοῦ Ν. 3986
(2011 ἐπεβλήθη ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση
τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν» εἰσφορὰ
ἀλληλεγγύης, τὴν ὁποία διατήρησε ἡ
Κυβέρνηση, γιὰ ὅσους ἔχουν εἰσό-
δημα ἄνω τῶν 12.000 εὐρώ! Ἔτσι ὁ
ἄγαμος ἀπαλλάσσεται ἐὰν ἔχει μέχρι
12.000 εὐρὼ εἰσόδημα, δηλ. τὸ διπλά-
σιο ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας τοῦ
ἀγάμου, ποὺ εἶναι 6.591 εὐρώ, ἐνῶ ὁ
πολύτεκνος μὲ 4 προστατευόμενα
τέκνα, γιὰ ν ̓ἀπαλλαγεῖ, πρέπει νὰ ἔχει
εἰσόδημα τὸ μισό τοῦ ὁρίου τῆς φτώ-
χειας, δηλ. νὰ βρίσκεται ὄχι ἁπλῶς σὲ
πλήρη ἐξαθλίωση, ἀλλὰ νὰ κατοικεῖ
στὰ θυμαράκια! Ἀκόμη ἐπιβάλλει τέ-
λος 1% γιὰ εἰσοδήματα ἀπὸ 12.001
ἕως 20.000 εὐρώ, 2% γιὰ εἰσοδήματα
ἀπὸ 20.001 ἕως 50.000 εὐρὼ κλπ. ἀνε-
ξαρτήτως ἐὰν εἶσαι ἄγαμος ἢ ἐὰν
ἔχεις 10 προστατευόμενα τέκνα!

7)Μὲ τὸ ἄρθρο 31 τοῦ ἴδιου παρα-
πάνω νόμου ἐπιβάλλει τὸ ἴδιο τέλος
ἐπιτηδεύματος στοὺς ἐλεύθερους
ἐπαγγελματίες εἴτε εἶναι ἄγαμοι εἴτε
εἶναι πολύτεκνοι μὲ ὅσα προστα-
τευόμενα τέκνα καὶ ἐὰν ἔχουν (4,7,10
κλπ)!

8) Φορολογεῖ μὲ τὸν Ν. 4223 (2013
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καὶ τὴν πρώτη κατοικία τῶν
πολυτέκνων, ἀφοῦ γιὰ νὰ τύχει ἀπαλ-
λαγῆς ὁ πολύτεκνος μὲ 4 προστα-
τευόμενα τέκνα πρέπει νὰ ἔχει μέχρι
17.000 εὐρὼ εἰσόδημα (δηλ. κάτω
ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας κατὰ 20%!)
καὶ ἐπὶ πλέον τὸ σύν ολο τῶν κτισμά-
των του νὰ μὴ ὑπερβαίνει τὰ 150 τ.μ.,
δηλ. καὶ ἐὰν ἀκόμη ζεῖ κάτω ἀπὸ τὰ
ὅρια τῆς φτώχειας πρέπει τὸ σύνολο
τῶν κτισμάτων νὰ εἶναι κάτω τῶν
150τ.μ. Ἔτσι ἐὰν μένει σ  ́ἕνα διαμέ-
ρισμα ἀκόμη καὶ τῶν 80 τ.μ. καὶ ἔχει
κάποιο σπίτι στὸ χωριὸ τῶν 75 τ.μ. δὲν
ἔχει ἀπαλλαγή. Ἀκόμη καὶ ἐὰν ἔχει τὰ
παραπάνω ἡ ἀπαλλαγὴ χορηγεῖται
μόνο: «ἂν διαπιστώνεται οἰκονομικὴ
ἀδυναμία πληρωμῆς τῆς συνολικῆς
ὀφειλῆς». Ἔτσι ἐὰν ἔχει κάποια κα-
τάθεση π.χ. τῶν 2.000 ἢ 3.000 εὐρὼ
δὲν πρόκειται νὰ τύχει ἀπαλλαγῆς!

9) Κατάργησε τὸν νόμο γιὰ τὸν διο-
ρισμὸ τῶν πολυτέκνων ἐκπαιδευ-
τικῶν. 

10) Θέσπισε ἀκόμη καὶ φόρο πολυ-
τελείας ἐὰν κάποιος πολύτεκνος, γιὰ
νὰ μεταφέρει τὰ 8-9 κλπ. τέκνα εἶχε
ἀγοράσει αὐτοκίνητο μεγάλου κυβι-
σμοῦ ἐξ ἀνάγκης!

Ἔθεσε ἡ Κυβέρνηση στὸ στόχα-
στρο καὶ ἀπέναντί της τοὺς πολύτε-
κνους!

Τί ἄλλο χειρότερο θὰ μποροῦσε νὰ
πράξει σὲ βάρος τῶν πολυτέκνων μιὰ
ὁποιαδήποτε ἄλλη Κυβέρνηση;

Γιὰ ποιὸ λόγο οἱ πολύτεκνοι νὰ
πᾶνε μαζί της;

Τοὺς ἔθεσε ἀπέναντί της. Θὰ μεί-
νουν ἀπέναντι.

Τὸ περιοδικὸν «Economist» προ-
έβη προσφάτως εἰς ἓν δημοσίευμα,
μὲ τὸ ὁποῖον θέτει προβληματι-
σμοὺς διά τὸ μέλλον τῶν σχέσεων
Κράτους - Ἐκκλησίας, εἰς τὴν περί-
πτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνέλθη ὁ
ΣΥΡΙΖΑ εἰς τὴν ἐξουσίαν. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Πρῶτο
θέμα», ἡ ὁποία ἀνεδημοσίευσε τὸ
θέμα τοῦ περιοδικοῦ:  

«ΣΥΡΙΖΑ καὶ Ἐκκλησία. Σύμπλευ-
ση ἢ σχάση; Τί θὰ ἀλλάξει ἆραγε σὲ
περίπτωση ποὺ τὸ ἀριστερὸ κόμμα
ἔρθει στὴν ἐξουσία, στὸ ἐνδεχόμε-
νο πρόωρων ἐκλογῶν; 

Σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα προσπα-
θεῖ νὰ ἀπαντήσει δημοσίευμα τοῦ
Economist, τὸ ὁποῖο καταπιάνεται
μὲ τὶς μελλοντικὲς πολιτικὲς σχέ-
σεις κράτους καὶ ἐκκλησίας, σὲ πε-
ρίπτωση ποὺ τὸ ''τιμόνι'' τῆς διακυ-
βέρνησης τὸ πάρει ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

Στὸ ἐνδεχόμενο ἡ Ἑλλάδα νὰ
ἀποκτήσει ἀριστερὴ κυβέρνηση ὁ
ἀρθρογράφος ἀποκρυπτογραφεῖ
τὶς σχέσεις κράτους καὶ ἐκκλησίας,
ἀναλύοντας ὡστόσο τί θὰ συμβεῖ
ἂν ἀκολουθηθεῖ ἡ ἀκραία λύση τοῦ
διαχωρισμοῦ.

Πρῶτον ἡ ὀρθόδοξη θρησκεία
θὰ πάψει νὰ ἔχει τὸ κατοχυρωμένο
δικαίωμα νὰ θεωρεῖται ἡ «ἐπικρα-
τοῦσα θρησκεία» καὶ στὴ συνέχεια
ὁ τερματισμὸς τῆς διάταξης ποὺ
θέλει τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἐργαζό-
μενους στὶς ἐκκλησίες νὰ ἔχουν
ἔμμισθη σχέση μὲ τὸ δημόσιο.

Δεύτερον, θὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος
διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν
στὰ σχολεῖα, καθὼς καὶ ἡ προσευχὴ
πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημά-
των, καθὼς καὶ ὅτι θὰ πάψει ἡ ὀρθό-
δοξη θρησκεία νὰ εἶναι ἡ μοναδική.

Καὶ τρίτον, θὰ τερματιστοῦν οἱ
φορολογικὲς ἀπαλλαγὲς τῶν θρη-
σκευτικῶν ἱδρυμάτων.

Ὅπως ἀναφέρει τὸ ρεπορτὰζ
ὑπάρχει μία γενικευμένη αἴσθηση
στὴν ἀριστερὴ ''κοινότητα'' ὅτι ἡ
ἐπίσημη ἐκκλησία ἔχει ἀποκτήσει
κομματικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ βλέ-
πει μὲ συμπάθεια τὴν ἄκρα δεξιά.

Τὸ δημοσίευμα ἐπισημαίνει,
ὡστόσο ὅτι μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
δὲν θὰ ἤθελε νὰ προκαλέσει ὁλικὴ
ρήξη μὲ τὴν ἡγεσία τῆς ἐκκλησίας
γιὰ πολλοὺς λόγους.

Πρῶτον εἶναι δεδομένο πὼς ἡ
ἐκκλησία προσφέρει κοινωνικὸ
ἔργο σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πλη-
θυσμοῦ, ἐνῶ καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῶν σχέ-
σεων προϋποθέτει ἀλλαγὴ τοῦ
ὑπάρχοντος Συντάγματος, κάτι ποὺ
δὲν εἶναι τόσο εὔκολο. Τέλος,
ὑπάρχει μία μεγάλη μερίδα ψηφο-
φόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ μπορεῖ νὰ
δηλώνουν ἀριστεροί, ταυτόχρονα
ὅμως δὲν κρύβουν πὼς νιώθουν -
καὶ εἶναι- χριστιανοί.

Κάποιοι πάλι μιλοῦν γιὰ ἀνανεω-
μένο κίνητρο γιὰ εὐρύτερη κοινω-
νικὴ κινητοποίηση καὶ ὑπευθυνο-
ποίηση τῆς Ἐκκλησίας. Ὀψόμε-
θα...».

Τό «Economist» διά τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας
μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἰς τὴν Κυβέρνησιν

Ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ)
ἐξεδόθη ἀνακοίνωσις διὰ τὴν νέαν
σύνθεσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου-
λίου. Συμφώνως πρὸς τὴν ἀνακοί-
νωσιν:

«Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Ἰωάννης Κατωπόδης (Ἱερὰ
Μητρόπολις Πατρῶν). Ἀντιπρό-
εδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγ-
γελος Φεγγούλης (Ἱερὰ Μητρόπο-
λις Καρπενησίου). Γενικὸς Γραμ-
ματέας: Πρωτοπρεσβύτερος Βασί-
λειος Χρηστίδης (Ἱερὰ Μητρόπολις
Κηφισίας). Ταμίας: Πρεσβύτερος
Μιχαὴλ Μετζάκης (Ἱερὰ Μητρόπο-
λις Ἀργολίδος).

Μέλη: Πρωτοπρεσβύτερος Γε-
ώργιος Κωνσταντίνου (Ἱερὰ Μη-
τρόπολις Χίου). Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Κωνσταντῖνος Τσομπάνης
(Ἱερὰ Μητρόπολις Ζιχνῶν). Πρωτο-
πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Μι-

χαηλίδης (Ἱερὰ Μητρόπολις Κηφι-
σίας). Πρεσβύτερος Ἐμμανουὴλ
Ντάκαρης (Ἱερὰ Μητρόπολις
Ἀργολίδος). Οἰκονόμος Χριστοφό-
ρος Μουτάφης (Ἱερὰ Μητρόπολις
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας). Ἐκπρό-
σωπος Τύπου ὁρίστηκε ὁ Πρωτο-
πρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταν-
τίνου. 

Βάσει τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ
Ι.Σ.Κ.Ε. ὁρίζεται ὡς τακτικὸς
ἐκπρόσωπος στὸ ΤΑΠΕΔΥ ὁ Πρω-
τοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Φεγ-
γούλης μὲ ἀναπληρωματικὸ τὸν
Πρεσβύτερο Μιχαὴλ Μετζάκη.

Ὁ ἀπερχόμενος Πρόεδρος τοῦ
Ι.Σ.Κ.Ε. Πρωτοπρεσβύτερος Γεώρ-
γιος Σελλῆς μετὰ τὴ λήξη τῆς συ-
νεδρίασης εὐχήθηκε στὰ μέλη τοῦ
νέου Δ.Σ. καλὴ δύναμη στὸ ἔργο
τους καὶ δήλωσε ὅτι θὰ εἶναι πάν-
τοτε ἀρωγὸς σὲ ὅ,τι τοῦ ζητηθεῖ».

Τὸ νέον Δ.Σ. τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν
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Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν,
διοργάνωσε καὶ πραγματοποίησε
τὴν Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 καὶ
ὥρα 4 μ.μ. στὴν αἴθουσα τοῦ “Πει-
ραϊκοῦ Συνδέσμου” Πειραιῶς, Θε-
ολογικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα: “15ος
Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνό-
δου καὶ διακοπή τῆς ἐκκλησια-
στικῆς κοινωνίας”, στὴν ὁποία με-
τεῖχαν πλῆθος κληρικῶν καὶ ὁ
πιστὸς λαὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλη-
σίας. Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν
τῆς ἡμερίδος ἐκήρυξε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Σεραφείμ. Στὴ συνέχεια τὸ θέμα
ἀναπτύχθηκε διεξοδικὰ ἀπὸ τρεῖς
ἐκλεκτοὺς ὁμιλητές: α) τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς
κ.κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε
τὸ θέμα: “Ἡ ἀποτείχιση ὑπὸ τὸ φῶς
τῆς ζωῆς καὶ τῶν ἀγώνων τοῦ Ὁσί-
ου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου”, β)
τὸν Ἀρχ. π. Βασίλειο Παπαδάκη,
Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας
Ρεθύμνου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ
θέμα: “Ἡ διακοπὴ τῆς ἐκκλησια-
στικῆς κοινωνίας σύμφωνα μὲ τὴν
Ὀρθόδοξη Θεολογία καὶ Παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας” καὶ γ) τὸν πρωτ.
π. Ἰωάννη Φωτόπουλο, Νομικὸ καὶ
Θεολόγο, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέ-
μα: “Ἀκοινωνησία καὶ ἀποτείχιση
σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία καὶ
τὸν βίο τῶν ἁγίων Πατέρων”.

Ἡ Ἡμερίδα, μετὰ τὸ πέρας τῶν
εἰσηγήσεων καὶ μετὰ ἀπὸ ἐκτενῆ
συζήτηση ἐπ´ αὐτῶν, κατέληξε στὰ
ἀκόλουθα πορίσματα: 

Πορίσματα
1. Στὴν Ὀρθοδοξία εἶναι σημαν-

τικὴ ἡ μνημόνευση τοῦ ἐπισκόπου
ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς
ἐγγυητοῦ καὶ φύλακος τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐκφρα-
στοῦ τῆς ἑνότητος τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ σώματος, ἡ ὁποία (ἑνότης) πρα-
γματώνεται καὶ διαφυλάσσεται ἐν τῇ
Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ. Ὅταν ἀθετεῖται ἡ
πίστις διὰ τῶν αἱρέσεων, τότε ἡ
Ἐκκλησία, διὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφό-
ρων Πατέρων της ἐπισημαίνει τὶς
ἀποκλίνουσες αἱρετικὲς διδασκαλίες
καὶ στὴν συνέχεια, ἀκολουθοῦσα
τὴν μακραίωνα Κανονικὴ καὶ Συνο-
δικὴ Παράδοση, προχωρεῖ στὴν κα-
ταδίκη τῆς αἱρέσεως ὡς καὶ τῶν
ἀμετανοήτως ἐπιμενόντων στὶς
αἱρετικὲς διδασκαλίες αἱρετικῶν μὲ
τὴν συγκρότηση Ὀρθοδόξων Συνό-
δων σὲ τοπικὸ ἢ καὶ σὲ οἰκουμενικὸ
ἐπίπεδο. 

2. Ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τῆς παν -
αιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καθ´
ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνος
μέχρι τῶν ἡμερῶν μας γέννησε τὴν
ἀνάγκη σὲ ὁμάδες κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν ἀναζητήσεως ἐρεισμάτων
στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ στοὺς
ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
προκειμένου νὰ στηρίξουν σ´
αὐτοὺς τὴν ἀποφυγή των ἀπὸ κάθε
ἐπικοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, διακό-
πτοντες κάθε ἐκκλησιαστικὴ κοινω-
νία μὲ αἱρετίζοντες ἐπισκόπους.
Ἔτσι ἦλθε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἐδῶ
καὶ μερικὰ χρόνια, στὸ προσκήνιο
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος ὁ
15ος Κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας
Συνόδου τῆς συγκληθείσης ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν τοῦ μεγάλου Φωτίου τὸ 861.

3. Ὁ ἐν λόγῳ Ἱερὸς Κανών, (καὶ
ἀκριβέστερα τό δεύτερο μέρος, ἢ
παράγραφος τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνος),
ἐπιτρέπει τὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύ-
νου, (ἀποτείχιση), τοῦ ὑφισταμένου
κληρικοῦ ἀπὸ τὸν προϊστάμενό του
ἀκόμη καὶ πρὸ συνοδικῆς κρίσεως
αὐτοῦ, μόνον ὑπὸ τὴν προϋπόθεση,
ὅτι κηρύσσει δημοσίως αἵρεση
“παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέ-
ρων κατεγνωσμένην”. Ἡ προϋπόθε-
ση αὐτὴ εἶναι πολὺ σημαντική, διότι
μᾶς ὑποχρεώνει νὰ βαδίσουμε “ἑπό-

μενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι” καὶ νὰ
στηριχθοῦμε στὴν διάγνωση, πού
ἐκεῖνοι ἔκαμαν, μὲ τὴν δύναμη καὶ
τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ὡς πρὸς τὴν ἐν λόγῳ αἵρεση, ἀκο-
λουθοῦντες καὶ ὄχι προπορευόμενοι
τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ προαρπά-
ζοντες τὴν κρίση αὐτῶν σχετικὰ μὲ
τὴν αἵρεση. Καὶ τοῦτο διότι δὲν εἶναι
ἁρμόδιο τὸ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλη-
σίας νὰ ἐπισημάνει καὶ νὰ διαγνώσει
μὲ ἀσφάλεια τὴν αἵρεση, διότι δὲν
ἔχει τὶς ἀνάλογες πνευματικὲς προ-
ϋποθέσεις. Μὲ τὴν παρὰ πάνω φρά-
ση: “παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πα-
τέρων κατεγνωσμένην”, οἱ συντά-
κτες τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Κανόνος,
ἐπιδιώκουν νὰ τονίσουν ἐπίσης τὸν
σεβασμὸ πρὸς τὸν συνοδικὸ θεσμὸ
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὴν αὐθεν-
τία τῶν ἁγίων Πατέρων. 

4. Ὁ ἐν λόγῳ Ἱερὸς Κανὼν ὀφεί-
λει νὰ ἑρμηνευθεῖ στὸ πνεῦμα καὶ
στὴ συνάφεια τῶν δύο προηγουμέ-
νων, τοῦ 13ου καὶ 14ου, μετὰ τῶν
ὁποίων ἀποτελεῖ μία θεματικὴ ἑνό-
τητα. Ὅπως δηλαδὴ οἱ δύο παραπά-
νω κανόνες (13ος καὶ 14ος) ὡς καὶ τὸ
πρῶτο μέρος τοῦ 15ου, κρίνουν ἀπα-
ραίτητη τὴν συνοδικὴ κρίση καὶ ἐξέ-
ταση τῶν ἠθικῶν παραπτωμάτων ἢ
ἄλλων ἀδικημάτων τοῦ Ἐπισκόπου,
πρὶν ἀπὸ τὴν διακοπὴ τῆς μνημονεύ-
σεώς του, ἔτσι καὶ πολὺ περισσότε-
ρο τώρα, ὅταν δηλαδὴ πρόκειται γιὰ
τὸ σοβαρότατο παράπτωμα τῆς
ἐκπτώσεως σὲ κάποια αἱρετικὴ διδα-
σκαλία, θεωρεῖται ἀναγκαία ἡ συνο-
δικὴ κρίσις καὶ ἐξέτασις τοῦ αἱρετι-
κοῦ ἐπισκόπου, διότι τὸ ἀπαιτεῖ ἡ συν -
άφεια μὲ τοὺς δύο προηγουμένους
Ἱεροὺς Κανόνες, ἀλλὰ καὶ ἡ ὅλη Συν -
οδικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἡ μόνη διαφοροποίηση σὲ σχέ-
ση μὲ τοὺς δύο προηγουμένους
Ἱεροὺς Κανόνες ἔγκειται στὸ ὅτι,
ὅταν ἡ αἰτία τῆς ἀποτειχίσεως εἶναι
ἡ ἔκπτωση σὲ “κατεγνωσμένη” αἵρε-
ση, τότε ἐπιτρέπεται ἡ ἀποτείχιση
ἀκόμη καὶ πρὸ συνοδικῆς κρίσεως
τοῦ ἐκπεσόντος αἱρετικοῦ ἐπισκό-
που. Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας δὲν γίνεται κατὰ τρόπο
ἀόρατο καὶ αὐτόματο, ἀπὸ μόνη της,
μόλις δηλαδὴ ἐκπέσει ὁ αἱρετικὸς
στὴν αἵρεση, ἀλλὰ μὲ τὴν συγκεκρι-
μένη καταδικαστικὴ συνοδικὴ ἀπό-
φαση. Ἂν ἡ ἀποκοπὴ τοῦ αἱρετικοῦ
γινόταν αὐτόματα, ἀπὸ μόνη της, θὰ
ἦταν περιττὴ ἡ συνοδικὴ καταδίκη
του.

5. Οἱ συντάκτες Πατέρες τοῦ
15ου Ἱεροῦ Κανόνος δὲν κατέστη-
σαν ὑποχρεωτικὴ τὴν ἀποτείχιση
ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἐπισκόπους. Ὁ
Κανόνας αὐτὸς δὲν νομοθετεῖ ὑπο-
χρέωση, ἀλλὰ ἁπλῶς παρέχει δι-
καίωμα. Ἐνῶ ἐπαινεῖ ἐκείνους, πού
ἀποτειχίζονται ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ ἐπί-
σκοπο “πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως”
αὐτοῦ, δὲν ἐπιβάλλει ὅμως κάποια
ποινὴ σ  ́ἐκείνους, πού χωρὶς νὰ ἀπο-
δέχονται τὶς διδασκαλίες του, ἐξα-
κολουθοῦν νὰ τὸν μνημονεύουν,
ἐνῶ παράλληλα ἐλέγχουν τὶς κακο-
δοξίες του καὶ ἐπιζητοῦν τὴν ἐπέμ-
βαση καὶ ἀσφαλῆ συνοδικὴ διάγνω-
ση καὶ καταδίκη του ὑπὸ τοῦ οἰκείου
συνοδικοῦ ὀργάνου. Ἐὰν ὁ Ἱερὸς
Κανὼν εἶχε ὑποχρεωτικὸ χαρακτή-
ρα, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ὁπωσδή-
ποτε μία ἀνάλογη διατύπωση γιὰ
ὅλους ἐκείνους, πού ἐξακολουθοῦν
νὰ ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ
τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο πρὶν ἀπὸ τὴν
συνοδικὴ καταδίκη του, καὶ στὴ δια-
τύπωση αὐτὴ θὰ ὑπῆρχε ἡ προβλε-
πόμενη ποινή, ἀφοῦ μάλιστα πρόκει-
ται γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ὅπως
εἶναι ἡ αἵρεση. Πέραν τούτου ἐὰν ἡ
Ἐκκλησία θεωροῦσε ὑποχρέωση
τοῦ κληρικοῦ τὴν ἄμεση ἀπόσχισή
του ἀπὸ τοῦ ἐπισκόπου, τοῦ πεσόν-
τος εἰς αἵρεσιν, θὰ εἶχε θεσπίσει εἰδι-
κοὺς κανόνες πάνω στὸ θεμελιῶδες
αὐτὸ ζήτημα καὶ μάλιστα αὐστηρο-

τάτους. Δὲν θὰ ἠρκεῖτο νὰ ὁμιλήσει
σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ ὡς ἐν πα-
ρενθέσει, δηλαδὴ δὲν θὰ ἠρκεῖτο νὰ
παρεμβάλη ἁπλῶς μία ἐξαίρεση σὲ
Ἱεροὺς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι θεσπί-
σθηκαν πρὸς ἀποθάρρυνση καὶ τι-
μωρία τῶν σχισμάτων. 

6. Στὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσε-
ων εἶναι καθοριστικὴ καὶ κομβικὴ ἡ
συμβολὴ τῶν ἁγίων Πατέρων, ὅπως
φαίνεται ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῶν Συνό-
δων, τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων, τὴν
ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία καὶ τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνες. Οἱ ἅγιοι Πατέρες
δὲν αὐτοσχεδιάζουν, ἀλλ´ ὡς θεο-
φώτιστοι καὶ θεοκίνητοι, ἀναιροῦν
μὲ τὸ θεολογικό τους λόγο τὴν αἵρε-
ση καὶ καθοδηγοῦν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ
στὴν στάση του ἔναντι αὐτῆς καὶ
τῶν αἱρετικῶν, ὅπως αὐτὸ φαίνεται
ἀπὸ τὸν βίο καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ ὁσί-
ου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου.

7. Ἀσφαλεῖς χειραγωγοὶ τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος στὴ στάση
του ἀπέναντι στὴν σύγχρονη παναί-
ρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀποτελοῦν
οἱ ἐσχάτως διαλάμψαντες ὅσιοι Πα-
τέρες, ὅπως ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος ὁ Πό-
ποβιτς, ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ
ἁγιορείτης, ὁ ἅγιος Γέρων Φιλόθεος
Ζερβάκος, ὁ ὅσιος Γέρων καὶ μεγά-
λος Ρῶσος ἁγιορείτης ἀσκητής,
ἱδρυτὴς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου
Προδρόμου τοῦ Ἔσσεξ Ἀγγλίας,
Σωφρόνιος Σαχάρωφ, κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι
ἐπεσήμαναν μὲν τὸν Οἰκουμενισμό,
ἀλλὰ δὲν ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ τοὺς
κατὰ τόπους ἐπισκόπους των, ἐπιση-
μαίνοντες ταυτόχρονα τὴν ἀνάγκη
τῆς συνοδικῆς καταδίκης τῆς αἱρέ-
σεως αὐτῆς, ὡς καὶ τῶν προωθούν-
των αὐτήν. Ἡ προτίμηση τῶν αὐτο-
σχεδιασμῶν μας ἔναντι τῆς κακοδο-
ξίας σὲ σχέση μὲ τὴ θεοφώτιστη
στάση τῶν συγχρόνων ἁγίων Πατέ-
ρων, ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι περιττεύει ὁ
θεῖος φωτισμὸς καὶ ἡ συνοδικὴ κα-
ταδίκη τῆς αἱρέσεως στὸ ζήτημα τῆς
ἀποτειχίσεως, μᾶς ἀπομακρύνουν
ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν ἁγίων Πατέρων,
ἐνῶ οἱ πολυποίκιλες ὕβρεις κατὰ
τῶν σημερινῶν Ἁγίων ἐκ μέρους
ἀποτειχισθέντων ἀδελφῶν ὄχι μόνο
τούς ἀποτειχίζουν ἀπὸ τοὺς αἱρετί-
ζοντες ἐπισκόπους, ἀλλὰ καὶ τοὺς
ἀποσχίζουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. 

8. Τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ σύγχρονη
παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐνυ-
πάρχουν στοιχεῖα παλαιοτέρων αἱρέ-
σεων, συνοδικῶς καταδικασθέντων
ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἀναιρεῖ τὴν
ἀναγκαιότητα τῆς σύγχρονης συνο-
δικῆς καταδίκης της, σύμφωνα μὲ τὸ
πνεῦμα καὶ τὴν πρόταση τοῦ ὁσίου
Ἰουστίνου τοῦ Πόποβιτς. Πρὸς τὸν
σκοπὸ αὐτὸ ὀφείλει ὁ κλῆρος καὶ ὁ
πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ στρέψει τὶς
ἀγωνιστικές του προσπάθειες και νὰ
ἐνεργοποιηθεῖ σ  ́ἕνα δυναμικότερο
ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα, μέχρις ὅτου ἡ
Ἱεραρχία μας, πιεζόμενη ἀπὸ κλῆρο
καὶ λαό, ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν παναίρε-
ση αὐτή, καταδικάσει αὐτὴν συνο-
δικῶς, κατονομάσει τοὺς ὀπαδούς
της καὶ καλέσει αὐτοὺς σὲ μετάνοια.
Σὲ περίπτωση δὲ ποὺ ἐπιμένουν στὶς
πλάνες τους, ἀποκόψει αὐτοὺς ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία. 

9. Ἡ θεολογία τῶν ἁγίων καὶ θεο-
φόρων Πατέρων καὶ ἡ θεοφώτιστη
ποιμαντικὴ διακονία τους ἔχει ὀντο-
λογικὸ θεμέλιο τὴν Ἐκκλησία ὡς τὸ
σῶμα τοῦ ζῶντος Κυρίου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ἀποσκοπεῖ δὲ στὴν περιφρού-
ρηση τῆς ἑνότητος τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ σώματος, τῆς ἀκεραιότητος
τῆς πίστεως, τῆς ἐμπειρίας τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ στὴν οὐσιώδη
παράθεση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν
ἀληθῶν προβλέψεων τοῦ θείου Νό-
μου καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, διὰ τῶν
ὁποίων θεσμοθετεῖται καὶ πραγμα-
τοποιεῖται ἡ ἐγχρίστωσις τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου καὶ ἡ κατὰ χάριν θέ-
ωσή του».

Πότε ἐπιτρέπεται ἡ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου
(ἀποτείχισις) ἑνὸς Ἐπισκόπου

ὅτι αὐτὴ ἡ “ἐκκλησία” ἐνυπάρχει
στὴν Καθολικὴ «Ἐκκλησία», ποὺ
διέπεται ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Πέ-
τρου καὶ τοὺς ἐπισκόπους, ποὺ εἶναι
σὲ κοινωνία μαζί του. Σημειώνοντας
τὸ “ἐνυπάρχει” (sussiste) καὶ χρησι-
μοποιώντας τὸ συνώνυμο “ἐνυπάρ-
χει σὲ” (subsistit in), γιὰ νὰ τονιστεῖ
ὅτι ἡ Παπικὴ “ἐκκλησία” εἶναι «Ἡ μό-
νη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ». Ἡ θέση
τούτη «Ἡ μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ», δὲν ἕλκει τὴν καταγωγή της
ἀπὸ τὸ ὅτι πιστεύουν οἱ Παπικοὶ ὅτι
κατέχουν τὴν ἀλήθεια (γιατί εἶναι
ἀρκετοὶ οἱ Παπικοὶ θεολόγοι, ποὺ
ἀμφισβητοῦν τὸ Παπικὸ “ἀλάθητο”
καθὼς καὶ ἄλλα Παπικὰ δογματικὰ
ἀτοπήματα), ἀλλὰ ἀπὸ τὴν αἰτία
ὅλων τούτων, τὴν Παπικὴ ἐξουσια-
στικὴ μάνητα.

Στὸ ἐδάφιο 819 ἀναφέρεται ὅτι
ἔξω ἀπὸ τὰ ὁρατὰ ὅρια τῆς “Καθο-
λικῆς” (Παπικῆς) “ἐκκλησίας”, ὑπάρ-
χουν πολλὰ στοιχεῖα ἁγιασμοῦ καὶ
ἀληθείας. Καὶ φυσικὰ σὲ αὐτοὺς
«τοὺς ἐκτός», σαφῶς συμπεριλαμ-
βάνει καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Στὸ ἐδάφιο 834 τοῦ κειμένου
αὐτοῦ, ἡ ἐξουσιαστικὴ ὑπόδειξη
«νὰ στραφοῦν πρὸς τὴ Ρωμαϊκὴ
“ἐκκλησία”», τὴν ὁποία χαρακτηρίζει
ὡς τὸ μόνο θεμέλιο, ἀποτελεῖ τὴν
ἀνακεφαλαίωση τῆς Παπικῆς
ἐμμονῆς.

Στὸ ἐδάφιο 835 γίνεται ἔμμεσος
ἀλλὰ σαφὴς ὑπαινιγμός, στὶς οὐνι-
τικὲς “ἐκκλησίες”, μὲ τὴ ἀναφορὰ
στὴν ποικιλία τῶν λατρευτικῶν τε-
λετῶν καὶ ἱεροπραξιῶν ἀπὸ τὶς “το-
πικὲς ἐκκλησίες”.

Στὸ ἐδάφιο 837 ἡ ἀναφορὰ στὴ
“ἐκκλησία”, ποὺ τὴν “κυβερνᾶ” ὁ
Ἀνώτατος Ποντίφηκας καὶ οἱ “ἐπί-
σκοποι”, καταμαρτυρεῖ τὸ πλάνο
“ἄρχειν”.

«Ὁ Πάπας εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία
τὸ δυσκολότερο ἐμπόδιο στὴν πο-
ρεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ὁμολό-
γησε ὁ Πάπας Παῦλος Ι κατὰ τὴν
προσφώνηση τῆς Παπικῆς Γραμμα-
τείας γιὰ τὴν Ἑνότητα στὶς
28/4/1967. Τὸ ἐξουσιαστικὸ παπικὸ
πρωτεῖο καὶ κατ´ ἐπέκταση τὸ ἀλά-
θητο, καθίσταται ὁ σοβαρότερος
λόγος γιὰ τὴν ἐμμονή, σὲ ὅτι πλάνο
παρεισέφρησε στὸν Παπισμό, καθό-
τι δὲν εἶναι εὔκολο «ἀλάθητος
πρῶτος», νὰ παραδεχθεῖ ὅτι λα-
θεύει.

Παρενθετικὰ νὰ ἀναφέρω ὅτι στὸ
περιοδικὸ «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς»
(Θεσσαλονίκη Τεῦχος ἔτους 1917)
ὁ Ἀμίλκας Σ. Ἀλιβιζάτος, σὲ κείμε-
νό του, ποὺ ἐτιτλοφορεῖτο «Πόθεν
ἡ ἑνότης», ἀνέφερε ὡς αἰτία ἀπο-
τυχίας τῶν Διαλόγων, τὸ γεγονὸς
ὅτι στὶς ἑκάστοτε συζητήσεις ἄρχι-
ζαν ἀπὸ τὶς διαφορὲς καὶ ὄχι αὐτὰ
ποὺ ἑνώνουν. Μετὰ ἀπὸ χρόνια κα-
θιερώθηκε στοὺς Διαλόγους ἡ
ἔναρξη τῶν συζητήσεων ἀπὸ αὐτὰ
ποὺ ἑνώνουν. Δυστυχῶς ἔμειναν
σὲ αὐτὰ τὰ «ἐλάσσονα» καὶ ἡ ἐπα-
κόλουθη στασιμότητα ἦταν ἡ φυ-
σικὴ συνέπεια. Τὰ μείζονα προβλή-

ματα σὲ τέτοιους διαλόγους θὰ πα-
ραμένουν ἄλυτα καὶ τὰ ἐλάσσονα
θὰ κολακεύουν τὴν ἀνθρωπάρεσκη
ἀγάπη των.

Φυσικὰ πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε
ὅτι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι θέμα δια-
δικασιῶν, ἀλλὰ οὐσίας. Ἡ ἀναφορὰ
στὴ Παπικὴ Σύνοδο γιὰ τὸ Δόγμα
τῆς Πίστης ὅτι «…τὸ ζήτημα τῆς
ὑπεροχῆς τοῦ Πέτρου καὶ τῶν δια-
δόχων του, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία
ἀκόμα καὶ οἰκουμενικὴ» (presenta
una sigolare rilevanta, anche ecu-
menica), σαφέστατα καταδεικνύει
τὸ ἀτέρμονο τῶν διαλόγων μὲ τοὺς
Παπικοὺς καθὼς καὶ τὴν αἰτία τοῦ
ἀκάρπου τῶν συζητήσεων αὐτῶν.

Φράσεις ὅπως «Ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπερ -
οχῆς τοῦ Διαδόχου τοῦ Πέτρου στὸ
Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας…» (Londi
derazioni «Il primate del successore di
Pietro nel mistero della Chiesa…» -
“vatican.va” ) καταμαρτυροῦν ἐπα-
κριβῶς ποιὸς θὰ εἶναι ὁ καρπὸς τῶν
ἑκάστοτε συζητήσεων μὲ τοῦ Παπι-
κούς. Στὴν ἴδια ἐμμονὴ παραπέμπει
καὶ ἡ φράση Καρδινάλιου Koch
(Προέδρου τοῦ Ποντιφικοῦ Συμ-
βουλίου γιὰ τὴν προώθηση τῆς Χρι-
στιανικῆς ἑνότητας), ὅπου μὲ θρά-
σος λέγει «Il primato del Papa puo ai-
utare la comunione» δηλ. «Τὸ πρω-
τεῖον τοῦ Πάπα μπορεῖ νὰ βοηθήσει
τὴν κοινότητα». Ἀναφορὲς ὅπως
«πρέπει νὰ ἐξηγηθεῖ ποιὸς εἶναι ὁ
ἀπόγονος τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου,
ὁ βιβλικός του ρόλος καὶ οἱ ὑπηρε-
σίες του» (Vaticaninsider.lastampa.it)
χρησιμοποιώντας μάλιστα τὴ λέξη
«discendente», ποὺ θὰ πεῖ «ἀπόγο-
νος», ἀντὶ τῆς χρησιμοποιούμενης
λέξης «successore», ποὺ θὰ πεῖ
«διάδοχος» (il successore dell´ Apo-
stolo Pietro). Φυσικὰ πρέπει νὰ ση-
μειωθεῖ ὅτι Ἐκκλησιαστικῶς καὶ
Ἐκκλησιολογικῶς, Ἀποστολικὴ Δια-
δοχὴ ἐκτός τῆς Μίας Ἐκκλησίας,
τῆς Ὀρθοδόξου δηλαδὴ Ἐκκλη-
σίας, δὲν ὑπάρχει.

Δὲν λείπει φυσικὰ καὶ τὸ ἀλλό-
τροπο τῆς παραδοχῆς τοῦ Παπικοῦ
ἐξουσιαστικοῦ Πρωτείου. Αὐτὸ ποὺ
ἔγραφε στὴν ἰταλικὴ ἐφημερίδα
“Corriere della Sera” ὁ Αlberto Meloni,
ὁ ὁποῖος θεωρεῖται εἰδικὸς σὲ
ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα (φυσικὰ
ἀπὸ τὴν «βατικάνειο» ὄψη), τονί-
ζοντας ὅτι «ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ συμ-
φωνοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης
κατέχει τὸ πρωτεῖο στὴν ἀγάπη»,
ὑποβαθμίζοντας λεκτικὰ τὸ ἐξου-
σιαστικὸ πρωτεῖο. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ
πρωτεῖο παρουσιάζεται διαφορο-
τρόπως, φανερώνει τί ἐπιδιώκουν.

Τοῦτο τὸ «ὑπερέχειν» λοιπόν,
τοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου, εἶναι
ἡ αἰτία γιὰ τὴ μὴ ἐπιστροφὴ τῶν Πα-
πικῶν στὴ Μία Ἁγία Ἐκκλησία. Δυ-
στυχῶς θὰ ἀπομένει ἀπὸ τὶς συναν-
τήσεις αὐτές, μὲ τοὺς αἱρετικοὺς
Παπικούς, μόνο ἡ λύπη γιὰ τὰ οἰκου-
μενιστικὰ ἀτοπήματα τῶν συμπρο-
σευχῶν. Στὸ τέλος θὰ γίνεται αὐτό,
ποὺ ἀναφέρει ὁ Προφήτης Ἰερε-
μίας, «ὤρυξαν λάκκον συντετριμ-
μένον, μὴ δυνάμενον ὕδωρ συνέ-
χειν» Ἰερ. 2,13. 

Τὸ ἐξουσιαστικὸν παπικὸν πρωτεῖον...

Προωθοῦν τὴν νομιμοποίησιν...
σχέδιον διὰ τὰς θρησκευτικὰς κοι-
νότητας ἔπρεπε νὰ εἶχε προωθηθῆ
πρὶν ἀπὸ 80 ἔτη. Προωθήθη τώρα
καὶ ἀποδίδεται Δικαιοσύνη, ὡς
εἶπε. Εἰς τὸ νομοσχέδιον αὐτὸ εἶχε
τὴν συμπαράστασιν τῆς Διοικού-
σης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, ὡς εἶπε κατ᾽
ἐπανάληψιν. Μετὰ τὸ νομοσχέδιον
αὐτὸ ἡ συγκυβέρνησις (ΠΑΣΟΚ -
ΝΔ) μὲ τὰς εὐλογίας τῶν κομμά-
των τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἑτοιμάζει
νομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιτρέ-
πη τὰ σύμφωνα ἐλευθέρας συμ-
βιώσεως μεταξὺ τῶν ὁμοφυλοφί-
λων. Τὰ βασικὰ σημεῖα τοῦ νομο-
σχεδίου, τὸ ὁποῖον θὰ νομιμοποιῆ
τὸν Σοδομισμὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα,
ἀπεκαλύφθησαν ὑπὸ ἐφημερίδων
αἱ ὁποῖαι ἐπικρίνουν τὴν κυβέρνη-
σιν, ἐπειδὴ δὲν καθιερώνει γάμους
μεταξὺ τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ νο-
μοσχέδιον ὅμως θὰ εἶναι τὸ πρῶτον
βῆμα πρὸ τὴν «ὡρίμανσιν τῶν συν-
θηκῶν», ὥστε ἡ κοινωνία νὰ ἀπο-
δεχθῆ τοὺς γάμους ὁμοφυλοφίλων.
Οὐδεὶς πολίτης, μέλος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς «ὑγειῶς
σκεπτομένης Ἑλλάδος» ἀνέμενε
τοιαῦτα νομοσχέδια ὑπὸ τῆς συγ-
κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται
μὲ φιλο-εκκλησιαστικὸν προσω-
πεῖον. Τὸ νομοσχέδιον θὰ κατα-
τεθῆ ἐν ὀνόματι τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως, ἡ ὁποία εἶναι διαλυτικὸς
παράγων διὰ τὰς ἀξίας τῶν κοινω-
νιῶν τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι
καὶ ἡ Ἑλλάς. Ὁ ἔντιμος κλῆρος καὶ
ὁ πιστὸς λαὸς ἀναμένει τὴν ἀντί-
δρασιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ ρεπορτάζ
Τὸ σχετικὸν ρεπορτὰζ διὰ τὴν

νομιμοποίησιν τῆς ἐλευθέρας συμ-
βιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων ἔχει

ὡς ἀκολούθως:
«Τὴν ἐπέκταση τοῦ Συμφώνου

Συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευ-
γάρια προβλέπει, μεταξὺ ἄλλων, τὸ
νέο ὑπὸ διαμόρφωση οἰκογενειακὸ
δίκαιο, ποὺ ἀλλάζει ριζικὰ μετὰ ἀπὸ
31 χρόνια καὶ ἀναμένεται νὰ προ-
καλέσει θύελλα ἀντιδράσεων…

Σύμφωνα μὲ τὴν εἰσηγητικὴ
ἔκθεση τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύ-
νης πρὸς τὴν νομοπαρασκευα-
στικὴ ἐπιτροπή, καθιερώνεται γιὰ
πρώτη φορά τὸ Σύμφωνο Συμβίω-
σης ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ζήτημα
γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ χώρα μας ἔχει ἤδη
καταδικαστεῖ μία φορά ἀπὸ τὸ
Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων καὶ κάθεται ἐκ
νέου στὸ ἑδώλιο. 

Μεταξὺ τῶν ἄλλων μεταρρυθμί-
σεων, ποὺ θὰ προβλέπει τὸ νέο
οἰκογενειακὸ δίκαιο, θὰ εἶναι ἡ δη-
μιουργία οἰκογενειακῶν δικαστη-
ρίων, ἐνῶ θὰ ὑπάρξουν ἀλλαγὲς
γιὰ τὶς υἱοθεσίες καὶ τὴν ἐπιμέλεια
παιδιῶν σὲ περίπτωση διαζυγίου.

Τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης,
ὡστόσο, δὲν προτίθεται νὰ καθιε-
ρώσει καὶ τὸν γάμο ὁμόφυλων ζευ-
γαριῶν, ὅπως ἀναφέρει τὸ Βῆμα
τῆς Κυριακῆς. Αὐτὸ ὅμως ἔρχεται
σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτά, ποὺ εἰση-
γεῖται. Τελικὰ ποιὸς κοροϊδεύει
ποιόν;».
Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης

Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Χα-
ράλαμπος Ἀθανασίου, εἰς δηλώ-
σεις του εἰς τὸν τηλεοπτικὸν
σταθμὸν Mega, ἀπέκλεισε τὸ ἐνδε-
χόμενον νὰ εἰσηγηθῆ εἰς τὴν κυ-
βέρνησιν τὴν νομοθέτησιν, ἡ
ὁποία θὰ ἐπιτρέπη τοὺς γάμους
μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων. Τοὺς γά-
μους, ὡς εἶπεν, ἀπαγορεύει ἡ Σύμ-
βασις τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμά-
των τῆς Εὐρώπης. Τὸ θέμα ὅμως
τῆς ἐλευθέρας συμβιώσεως τῶν
ὁμοφυλοφίλων εἶναι ἀνοικτόν,
ἀφοῦ ἤδη ἐκκρεμεῖ σχετικὴ συζή-
τησις εἰς εἰδικὴν Ἐπιτροπήν, εἰς
τὴν ὁποίαν θὰ ἐξετασθοῦν αἱ συν -
έπειαι εἰς βάθος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Ἡ κοινὴ διακήρυξις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Πάπα
διὰ τὴν συνέχισιν τῶν θεολογικῶν διαλόγων μὲ σκοπὸν τὴν ψευδοένωσιν

Μετὰ τὸ Συλλείτουργον εἰς τὸν
Πατριαρχικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου εἰς τὸ Φανάριον, τὸ ὁποῖον
ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ
τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κρατιδίου τοῦ Βα-
τικανοῦ –Αἱρεσιάρχου Πάπα κ.
Φραγκίσκου ὑπεγράφη κοινὴ δήλω-
σις, εἰς τὴν ὁποίαν διακηρύσσουν
τὴν ἀποφασιστικότητά των νὰ πο-
ρευθῶμεν Ὀρθόδοξοι καὶ Παπικοὶ
εἰς τὴν Ἕνωσιν, ἐνῶ λαμβάνουν θέ-
σιν διὰ τὰς διώξεις τῶν Χριστιανῶν
εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν, τονίζοντες
τὴν ἀνάγκην στηρίξεώς των. Τὸ
πλῆρες κείμενον τῆς κοινῆς δηλώσε-
ως, ὡς ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Φαναρί-
ου, ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡμεῖς, ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος καί ὁ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος,
ἐκφράζομεν τήν βαθεῖαν πρός
τόν Θεόν εὐγνωμοσύνην μας
διά τήν δωρεάν τῆς νέας ταύ-
της συναντήσεώς μας, ἡ ὁποία
μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα,
παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας
καί Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ κλή-
ρου καί τῶν πιστῶν τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου, νά ἑορ-
τάσωμεν ἀπό κοινοῦ τήν ἑορ-
τήν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου καί αὐταδέλφου
τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ἡ μνήμη
τῶν Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἐκήρυ-
ξαν τήν καλήν ἀγγελίαν τοῦ Εὐαγ-
γελίου εἰς τόν κόσμον διά τοῦ κη-
ρύγματος καί τῆς μαρτυρίας τοῦ
μαρτυρίου των, ἐνισχύει ἐντός
ἡμῶν τήν ἐπιθυμίαν νά συνεχίσω-
μεν τήν κοινήν ἡμῶν πορείαν πρός
τήν ὑπέρβασιν, ἐν ἀγάπῃ καί ἀλη-
θείᾳ, τῶν ἐμποδίων, τά ὁποῖα μᾶς
διαιροῦν.

Κατά τήν εὐκαιρίαν τῆς συναν-
τήσεώς μας εἰς Ἱεροσόλυμα τόν
παρελθόντα Μάϊον, κατά τήν ὁποί-
αν ἐμνήσθημεν τοῦ ἱστορικοῦ
ἐναγκαλισμοῦ τῶν ἀοιδίμων προ-
κατόχων ἡμῶν Πάπα Παύλου ς´ καί
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηνα-
γόρου, ὑπεγράψαμεν κοινήν δή-
λωσιν. Σήμερον, κατά τήν εὐτυχῆ
νέαν ταύτην ἀδελφικήν ἡμῶν συν -
άντησιν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐπαναβε-
βαιώσωμεν τάς κοινάς ἡμῶν προ-
θέσεις καί ἀνησυχίας.

Πρὸς τὴν ψευδοένωσιν
Ἐκφράζομεν τήν εἰλικρινῆ καί

σταθεράν ἀποφασιστικότητά μας,
ὑπακούοντες εἰς τό θέλημα τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά
ἐντείνωμεν τάς προσπαθείας μας
διά τήν προώθησιν τῆς πλήρους
ἑνότητος ὅλων τῶν Χριστιανῶν
καί, ὑπεράνω ὅλων, μεταξύ τῶν
Καθολικῶν καί τῶν Ὀρθοδόξων.
Ὡσαύτως, προτιθέμεθα νά στηρί-
ξωμεν τόν θεολογικόν διάλογον, ὁ
ὁποῖος ἤρχισεν ἀκριβῶς πρό τριά-
κοντα πέντε ἐτῶν ὑπό τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου
καί τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β’
ἐδῶ εἰς τό Φανάριον, καί ὁ ὁποῖος
ἀσχολεῖται κατ’ αὐτάς μέ τά πλέον

δύσκολα ζητήματα, τά ὁποῖα ἐση-
μάδευσαν τήν ἱστορίαν τῶν διαι-
ρέσεών μας καί ἀπαιτοῦν προσε-
κτικήν καί λεπτομερῆ μελέτην.
Πρός τόν σκοπόν αὐτόν παρέχο-
μεν τήν διαβεβαίωσιν τῆς διαπύ-
ρου προσευχῆς μας ὡς Ποιμένων
τῆς Ἐκκλησίας, ζητοῦντες ἀπό
τούς πιστούς μας νά ἑνώσουν τάς
προσευχάς των μέ τάς ἰδικάς μας
«ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος
πιστεύσῃ» (Ἰω. ιζ΄, 21).

Διὰ τὴν Μ. Ἀνατολήν
Ἐκφράζομεν τήν κοινήν ἡμῶν

ἀνησυχίαν διά τήν τρέχουσαν κατά-
στασιν εἰς τό Ἰράκ, τήν Συρίαν καί
ὅλην τήν Μέσην Ἀνατολήν. Εἴμεθα
ἡνωμένοι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ μας διά
εἰρήνην καί σταθερότητα καί εἰς τήν

θέλησιν νά προωθήσωμεν τήν ὑπέρ-
βασιν τῶν συγκρούσεων διά τοῦ
διαλόγου καί τῆς καταλλαγῆς.
Ἐνῷ ἀναγνωρίζομεν τάς προσπα-
θείας, αἱ ὁποῖαι ἤδη καταβάλλον-
ται πρός προσφοράν βοηθείας εἰς
τήν περιοχήν, συγχρόνως κα-
λοῦμεν ὅλους ὅσοι ἔχουν εὐθύ-
νην διά τάς τύχας τῶν λαῶν νά
ἐπιτείνουν τήν δέσμευσίν των
ἔναντι τῶν κοινοτήτων αἱ ὁποῖαι
ὑποφέρουν, περιλαμβανομένων
καί τῶν χριστιανικῶν, καί νά τάς
ἐνισχύσουν νά παραμείνουν εἰς
τήν χώραν τῆς καταγωγῆς των.
Δέν δυνάμεθα νά ἀποδεχθῶμεν
μίαν Μέσην Ἀνατολήν χωρίς Χρι-
στιανούς, οἱ ὁποῖοι ὁμολογοῦν τό
Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ ἐπί δύο χι-
λιάδες χρόνια. Πολλοί ἀπό τούς
ἀδελφούς καί τάς ἀδελφάς μας
διώκονται καί ὑπεχρεώθησαν βι-
αίως νά ἐγκαταλείψουν τάς ἑστίας
των. Φαίνεται ὅτι ἀκόμη καί ἡ ἀξία
τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἔχει χαθῆ·
τό ἀνθρώπινον πρόσωπον δέν
ὑπολογίζεται πλέον καί δύναται νά
θυσιασθῇ δι᾿ ἄλλους σκοπούς. Καί,
τό τραγικώτερον, πάντα ταῦτα συν -
αντοῦν τήν ἀδιαφορίαν τῶν
πολλῶν. Ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ
Ἅγιος Παῦλος, «εἴτε πάσχει ἕν μέ-
λος, συμπάσχει πάντα τά μέλη,
εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει
πάντα τά μέλη» (Α´ Κορ. ιβ΄, 26).
Τοῦτο ἀποτελεῖ τόν νόμον τῆς
Χριστιανικῆς ζωῆς, καί μέ τήν
ἔννοιαν αὐτήν δυνάμεθα νά εἴπω-
μεν ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης καί ἕνας
οἰκουμενισμός τῆς ὀδύνης. Ὅπως
ἀκριβῶς τό αἷμα τῶν μαρτύρων
ὑπῆρξε τό σπέρμα τῆς δυνάμεως

καί ἀναπτύξεως τῆς Ἐκκλησίας,
κατά τόν ἴδιον τρόπον ἡ συμμετο-
χή εἰς τάς καθημερινάς θλίψεις
ἠμπορεῖ νά ἀποβῇ ἀποτελεσματι-
κόν ὄργανον ἑνότητος. Ἡ τρομε-
ρά κατάστασις τῶν χριστιανῶν καί
ὅλων ὅσοι ὑποφέρουν εἰς τήν Μέ-
σην Ἀνατολήν καλεῖ ὄχι μόνον εἰς
συνεχῆ προσευχήν, ἀλλά καί εἰς
τήν κατάλληλον ἀνταπόκρισιν ἐκ
μέρους τῆς διεθνοῦς κοινότητος.

Προσευχὴ 
διὰ τὴν Οὐκρανίαν

Αἱ σοβαραί προκλήσεις, τάς ὁποί-
ας ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος εἰς τήν
παροῦσαν κατάστασιν, ἀπαιτοῦν
τήν ἀλληλεγγύην ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων καλῆς θελήσεως, καί διά τοῦτο
ἀναγνωρίζομεν ὡσαύτως τήν σπου-

δαιότητα τῆς προωθήσεως
ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου
μετά τοῦ Ἰσλάμ ἐπί τῇ βάσει
ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί φι-
λίας. Ἐμπνεόμενοι ἀπό κοι-
νάς ἀξίας καί ἐνισχυόμενοι
ἀπό γνήσια ἀδελφικά αἰσθή-
ματα, Μουσουλμάνοι καί Χρι-
στιανοί καλοῦνται νά ἐργα-
σθοῦν ἀπό κοινοῦ χάριν τῆς
δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καί
τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξιοπρε-
πείας καί τῶν δικαιωμάτων
κάθε προσώπου, ἰδιαιτέρως
εἰς τάς περιοχάς ἐκείνας,

ὅπου ἄλλοτε ζοῦσαν ἐπί αἰῶνας μέ
εἰρηνικήν συνύπαρξιν, καί ἤδη ὑφί-
στανται ἀπό κοινοῦ τήν τραγικότη-
τα τῆς φρίκης τοῦ πολέμου. Ἐπί
πλέον, ὡς Χριστιανοί Ἡγέται, κα-
λοῦμεν ὅλους τούς θρησκευτικούς
ἡγέτας νά ἐπιδιώξουν καί ἐνισχύ-
σουν τόν διαθρησκειακόν διάλογον
καί νά καταβάλλουν κάθε προσπά-
θειαν διά τήν οἰκοδόμησιν ἑνός πο-
λιτισμοῦ εἰρήνης καί ἀλληλεγγύης
μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν. Ἐνθυ-
μούμεθα, ἐπίσης, ὅλους τούς λα-
ούς, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀπό τά
δεινά τοῦ πολέμου. Ἰδιαιτέρως προσ -
ευχόμεθα διά τήν εἰρήνην εἰς τήν
Οὐκρανίαν, χώραν μέ ἀρχαίαν Χρι-
στιανικήν παράδοσιν, καί ἀπευθύ-
νομεν ἔκκλησιν πρός ὅλα τά ἐμπλε-
κόμενα μέρη νά ἀκολουθήσουν τήν
ὁδόν τοῦ διαλόγου καί τοῦ σεβα-
σμοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου πρός
τόν σκοπόν τοῦ τερματισμοῦ τῶν
συγκρούσεων, ὁ ὁποῖος θά ἐπι-
τρέψῃ εἰς ὅλους τούς Οὐκρανούς
νά ζήσουν μέ ἁρμονίαν.

Ἡ σκέψις μας στρέφεται πρός
ὅλους τούς πιστούς τῶν Ἐκκλη-
σιῶν μας ἀνά τόν κόσμον, τούς
ὁποίους χαιρετοῦμεν παραθέτον-
τες αὐτούς εἰς τόν Σωτῆρα μας Χρι-
στόν, ὥστε νά εἶναι ἀκάματοι μάρ-
τυρες τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὑψώ-
νομεν τήν διάπυρον προσευχήν
μας πρός τόν Κύριον, ὅπως χαρίσῃ
τήν δωρεάν τῆς εἰρήνης ἐν ἀγάπῃ
καί ἑνότητι εἰς ὅλην τήν ἀνθρωπί-
νην οἰκογένειαν.

“Αὐτός δέ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης
δῴη ὑμῖν τήν εἰρήνην διά παντός ἐν
παντί τρόπῳ. Ὁ Κύριος μετά πάν-
των ὑμῶν” (Β´ Θεσσ. γ΄, 16)».

Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ πνευματικοί μας
ὁδοδεῖκτες. Τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ,
αὐτοί μᾶς τὸν δείχνουν. Καὶ μᾶς τὸν
δείχνουν ὄχι βεβαίως ἀκαδημαϊκά,
ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν πνευματική τους
ἐμπειρία. Μὲ τὶς διδαχές τους καὶ
προπάντων μὲ τὴν ἴδια τους τὴν
ζωή.

Οἱ Ἅγιοι, δηλαδὴ οἱ Ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ, εἶναι οἱ δάσκαλοί μας καὶ
οἱ βοηθοί μας στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν
κάθαρση, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν θέω-
ση. Οἱ ἀγῶνες τους οἱ πνευματικοὶ
καὶ οἱ διδασκαλίες τους ἔχουν ἰσχὺ
διαχρονικὴ καὶ ὁ λόγος τους εἶναι
πάντοτε σύγχρονος, ἀκέραιος καὶ
ἀσφαλής. 

Εἶναι θαυμαστό, τὸ πόσο ἐπίκαι-
ροι ἀναδεικνύονται κάθε φορά, ποὺ
καλοῦνται νὰ δώσουν ἀπαντήσεις
σὲ προβλήματα εἴτε προσωπικὰ εἴτε
γενικὰ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.  

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα
αὐτῆς τῆς ἐπικαιρότητας τοῦ λόγου
καὶ τῶν ἔργων τῶν Ἁγίων μας ἀπο-
τελεῖ ἕνας Ἅγιος καταγόμενος ἀπὸ
τὴν καρδιὰ τῆς Μακεδονίας μας,
ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη. Τὸν γιορτά-
ζουμε στὶς 27 Νοεμβρίου καὶ ὀνομά-
ζεται Δαμασκηνός. Εἶναι ὁ Ἅγιος
Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης, Ἐπίσκο-
πος Λητῆς καὶ Ρεντίνης.  

Γεννήθηκε τὸ 1520 στὴν Πόλη
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Σπούδασε
στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ
ἐκάρη μοναχὸς στὴν Ἀδελφότητα
τῶν Στουδιτῶν καὶ στὰ 1560 χειρο-
τονήθηκε Ἐπίσκοπος Λητῆς καὶ
Ρεντίνης. Τὸ σύγγραμμά του μὲ τὸν
τίτλο ''Θησαυρὸς'' στήριξε ἀποφασι-
στικὰ τὸ δοῦλο Γένος καὶ ἀπέτρεψε
τὸν ἐκτουρκισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων
Βουλγάρων. 

Ὁ Γερμανὸς θεολόγος Στέφαν
Γκέρλαχ, μολονότι ἐχθρικὸς πρὸς
τὴν Ὀρθοδοξία, μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ
Ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης
ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς πιὸ μορ-
φωμένους Ὀρθοδόξους Κληρικοὺς

τῆς ἐποχῆς του καὶ μάλιστα ὁ πιὸ
ἐπαινετὸς ''λόγω τῆς ἰδιαιτέρας με-
τριοφροσύνης, ὀλιγάρκειας καὶ τῶν
ἄλλων ἀρετῶν του''.1

Καὶ πῶς, αὐτὸς ὁ ''λαμπρᾶς παι-
δείας καὶ ἄμετρης ταπεινοφροσύ-
νης Ἐπίσκοπος'', ἀπὸ τὰ μέρη τοῦ
Λαγκαδᾶ βρέθηκε στὰ μέρη τῆς

Μικρᾶς Ρωσσίας, στὴν σημερινὴ
Οὐκρανία, δηλαδή;

Βρέθηκε ἐκεῖ ὡς εἰδικὸς ἀπε-
σταλμένος καὶ ἔμπιστος τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς πολὺ με-
γάλου καὶ σοβαροῦ προβλήματος. 

Καὶ ποιὸ ἦταν τὸ ἐξαιρετικὸ αὐτὸ
πρόβλημα, γιὰ τὸ ὁποῖο στάλθηκε
στὴν Οὐκρανία, ὡς ἔξαρχος, ὁ
Ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης; 

Ἀπὸ ποιὸν κίνδυνο, ἔσπευσε ὁ
Ἅγιος Ἐπίσκοπος Λητῆς καὶ Ρεντί-
νης, νὰ σώσει τοὺς Ὀρθοδόξους
τῆς Οὐκρανίας; 

Ὁ κίνδυνος προερχόταν ἀπὸ
τοὺς παπικοὺς καὶ ἀπὸ τὴν διάδοση
τῆς παναίρεσης τοῦ παπισμοῦ. Μισ-
σιονάριοι τοῦ πάπα διασκορπίστη-

καν τότε σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα καὶ
βάλθηκαν νὰ παρασύρουν τοὺς
Οὐκρανοὺς Ὀρθοδόξους διαδίδον-
τας τὶς ὀλέθριες κακοδοξίες τους. 

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἁγίου Δαμασκη-
νοῦ τοῦ Στουδίτη ἦταν νὰ ἀντιμε-
τωπίσει τὴν δράση τῶν αἱρετικῶν
Λατίνων καὶ νὰ προστατέψει τοὺς
Ὀρθοδόξους Οὐκρανοὺς ἀπὸ τὶς
πλάνες τοῦ Βατικανοῦ.

Ὁ ἀγώνας δὲν ἦταν εὔκολος. Ὁ
Ἅγιος εἶχε νὰ παλέψει μὲ τοὺς ἱκα-
νότερους καὶ πλέον ἐπιτήδειους συν -
εργάτες τοῦ πάπα. Τὸ Πατριαρχεῖο
τὸ ἐγνώριζε αὐτὸ πολὺ καλά, γι᾽
αὐτὸ καὶ δὲν ἀπέστειλε τὸν ὁποι-
οδήποτε, ἀλλὰ διάλεξε πρὸς τοῦτο
τὴν ''σοφία τῶν Ἑλλήνων''.

Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς αἱρετικῆς προπαγάνδας τῶν πα-
πικῶν κράτησε γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο
Δαμασκηνὸ ἑπτὰ ὁλόκληρα χρόνια.
Ἀπὸ τὸ 1565 ἕως τὸ 1572. Ἡ κατάρ-
τισή του, οἱ ἀρετές του καὶ προπάν-
των ἡ ἁγιότητά του ἔσωσαν τοὺς
Ὀρθοδόξους Οὐκρανοὺς ἀπὸ τὴν
αἵρεση τοῦ ρωμαιοκαθολικισμοῦ καὶ
ἔδωσαν ἕνα καλὸ μάθημα στοὺς μέ-
χρι σήμερα ἀμετανόητους παπι-
κούς. 

Ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ βίου καὶ τῶν
διδαχῶν τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ
τοῦ Στουδίτου, Ἐπισκόπου Λητῆς
καὶ Ρεντίνης, εἶναι τόσο φανερὴ καὶ
κατανοητή, ποὺ καθιστοῦν τὶς ἐξη-
γήσεις ἐντελῶς περιττές. 

Τὸ συμπέρασμα εἶναι, ὅτι οἱ
ἀγῶνες του καὶ ἡ διδασκαλία του,
ἀναφορικὰ μὲ τὰ τεκταινόμενα
αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν Πόλη τῶν
Ὀνείρων μας, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ
ὁρίσουν, ὡς Ὀρθοδόξων, καὶ τὴν δι-
κή μας στάση.

Ἡ Ἐκκλησία μας, ἄλλωστε, τὸ το-
νίζει καθαρά: ''Ἑορτὴ Ἁγίου, μίμησις
Ἁγίου''. Καὶ ὁ νοῶν, νοήτω.
Σημείωσις:

1. http://www.saint.gr/4349/saint

Ἡ ἐπικαιρότης τοῦ Βίου καὶ τῶν Διδαχῶν
τοῦ Ἁγίου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου

Τοῦ κ. Φωτίου Μιχαήλ

σιῶν. Δικαίως λοιπὸν ὀνόμασαν
τὸν οἰκουμενισμὸ ὡς τὴν μεγαλύ-
τερη πλάνη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς χρι-
στιανοσύνης. Καὶ ἂν δὲν ὑπάρξη
ἐγρήγορση καὶ ἀγώνας, θὰ ὁδηγη-
θοῦμε σύντομα στὴν αἵρεση τοῦ
παπισμοῦ.

Οἱ τόσο προχωρημένες συμ-
προσ ευχές, μαρτυροῦν ὅτι εἴμα-
στε ἕνα βῆμα πρὶν τὴν παράνομη
ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν.

Μήπως πίσω ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἔνδυ-
μα προβάτου, κρύβεται ὁ λύκος
τῆς Ν. Ἐποχῆς; Βλέποντας τὰ ὅσα
παράνομα ἔλαβαν χώρα στὸ Φα-
νάρι, ἡ σκέψη μας γύρισε πολὺ πί-
σω, στὴν ἀρχὴ τῆς Πατριαρχείας
τοῦ Βαρθολομαίου, ὅταν τὴν
πρώτη ἔξοδό του ἀπὸ τὸ Φανάρι
τὴν πραγματοποίησε στὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ τὴν
ὀνόμασε προσκυνηματική.

Γενομένης παρακλήσεως πρὸς
τὴν Παναγία, στὸν ἱστορικὸ ναὸ
τοῦ Πρωτάτου, στὸ τέλος αὐτῆς,
ἔλαβε τὸν λόγο. Καὶ μεταξὺ τῶν
ἄλλων, ἀπαίτησε ἀπὸ τοὺς παρι-
σταμένους Ἁγίους Καθηγουμέ-
νους ὅτι, ὅποιους δὲν μὲ ἀναγνω-
ρίζουν ὡς πνευματικὸ πατέρα
(δηλαδὴ ἐννοεῖ τοὺς ζηλωτὰς) νὰ
τοὺς ἀπελάσετε ἀπὸ τὸ Ἅγιον
Ὄρος. Αὐτὸς ἆραγε ἦταν ὁ
σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεώς του; Μὲ
τὴν δήλωσή του αὐτὴ ἀναίρεσε
τὸ σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεώς του.

Φυσικὰ οἱ Ἅγιοι Καθηγούμενοι
δὲν ἔκαναν δεκτὸ τὸ παράνομο
αὐτὸ αἴτημα. Ἐδῶ τίθεται τὸ ἐρώ-
τημα πρὸς τὸν Πατριάρχη. Ζητᾶτε
ὑπακοὴ ἀπὸ τοὺς ὑφισταμένους
σας Ἁγίους Καθηγουμένους
ἐσεῖς, ποὺ ἡ ψῆφος τῆς Ἐκκλη-
σίας, σᾶς ἀνέδειξε στὸν ὑψηλὸ
θρόνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, καὶ ἔχετε ὁρκισθῆ νὰ ὑπα-
κούετε στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες
τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὶς ρήσεις
τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἀμωμή-
του ἡμῶν πίστεως, πρᾶγμα τὸ
ὁποῖο δὲν τὸ κάνετε, μὲ ἀποτέλε-
σμα πολλοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί,
βλέποντες τὰ ὅσα παράνομα γί-
νονται στὸ χῶρο τῆς ὀρθοδοξίας
νὰ ἀποτειχίζωνται ἀπὸ τὴν μητέ-
ρα Ἐκκλησία. Ποῖος φέρει τὴν
εὐθύνη γιὰ τὴν ἀποτείχιση τῶν
ἁπλῶν πιστῶν τῆς ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας; Οἱ ὑπεύθυνοι μεγα-
λόσχημοι οἰκουμενιστὲς θὰ δώ-
σουν λόγο γιὰ αὐτὲς τὶς ψυχὲς
στὸν δικαιοκρίτη Κύριο. Δὲν δι-
καιώνονται ἆραγε μὲ τὰ ὅσα πα-
ράνομα γίνονται στὸ χῶρο τῆς
Ὀρθοδοξίας οἱ ζηλωτὲς μοναχοὶ

καὶ λαϊκοί, ποὺ δὲν σᾶς ἀναγνω-
ρίζουν ὡς πνευματικὸ πατέρα;

Τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο εἶναι τὸ μο-
ναδικὸ βιβλίο στὸ κόσμο, ποὺ
ὀνομάζεται Ἅγιο, καὶ ὄχι τὸ κο-
ράνι, ὅπως τὸ ὀνομάζουν πολλοὶ
οἰκουμενιστὲς σήμερα. Διότι τὸ
Ἅγιο Εὐαγγέλιο ἐξαγνίζει καὶ
ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν πολί-
τη τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.
Ἐὰν τὸ ἀνοίξουμε, διαβάζουμε
ὅτι ὁ ἀληθινὸς καὶ καλὸς ποιμέ-
νας συγκεντρώνει τὰ πρόβατα καὶ
δὲν τὰ διασκορπίζει, ὅπως κάνουν
οἱ σημερινοὶ οἰκουμενιστὲς μὲ τὶς
παράνομες καὶ ἀδιάκριτες ἐνέρ-
γειές τους. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ
ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ κάθε
αἵρεση καὶ ὁ κάθε αἱρετικὸς θὰ
προσκόψη ἐπάνω στὸν ἀκρογω-
νιαῖο λίθο τῆς ἀληθείας, ποὺ εἶναι
ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καὶ θὰ καταρ-
γηθῆ καὶ θὰ ταφῆ στὸ αἰώνιο
σκοτὰδι τοῦ ἅδου. Τὸ κάθε δέν-
δρο γνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό
του. Καὶ «πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν
καρπὸν κόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλ-
λεται».

Στὶς παράνομες προκλήσεις
τῶν οἰκουμενιστῶν, οἱ ἀντιδρά-
σεις τῶν πιστῶν τέκνων τῆς
ὀρθοδόξου ἐκκλησίας, πιστο-
ποιοῦν ὅτι οἱ καρποὶ τῶν οἰκουμε-
νιστῶν εἶναι σαπροί. Ὄχι μόνο οἱ
καρποὶ ἀλλὰ καὶ οἱ ρίζες τῶν
οἰκουμενιστῶν εἶναι σάπιες, διότι
παρήκουσαν τὴν Οἰκουμενικὴ Σύ-
νοδο, ποὺ καθόρισε τὸ ἑορτολο-
γικὸ ἡμερολόγιο καὶ τὸ 1923 ἔκα-
ναν τὴν παράνομη ἀλλαγὴ τοῦ
ἡμερολογίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
πληγῆ σοβαρὰ ἡ ἑορτολογικὴ
ἑνότητα τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Ἐφέτος τὸ 2014 ἡ Κοίμηση
τῆς Θεοτόκου ἦταν ἡμέρα Παρα-
σκευή, ἐσεῖς πανηγυρίζατε καὶ
ἐμεῖς εἴχαμε αὐστηρὴ νηστεία.
Ἂν ἦταν στὸν θρόνο ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, θὰ ἀνε-
χόταν αὐτὴ τὴν τραγικὴ παραφω-
νία; Στὶς οἰκουμενιστικὲς φιέστες
μὲ τὸν αἱρετικὸ Πάπα εἶστε πάντα
πρῶτος καὶ πρόθυμος, ἀναμένου-
με καὶ τὴν φροντίδα σας διὰ τὴν
ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Μία
σοφὴ λαϊκὴ παροιμία λέει ὅτι τὸ
δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σο-
φοῦ. Πολλοὶ μεγαλόσχημοι κλη-
ρικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ συμ-
προσευχὲς ἐπιτρέπονται μέχρι
ἕνα ὁρισμένο σημεῖο, ποιὸ εἶναι
αὐτὸ τὸ σημεῖο; Ὡς πρὸς τὸ θέμα
αὐτὸ δύο τινὰ συμβαίνουν ἢ
εἶστε ἐργάτες τῆς ὑποκρισίας ἢ
φοβᾶστε νὰ ἐλέγξετε τὴν παρα-
νομία. Ἡ πανορθόδοξος σύναξη
ἔδωσε εὐλογία γιὰ θεολογικὸ διά-

λογο ἐν ἀληθείᾳ μὲ τοὺς αἱρετι-
κοὺς παπικοὺς καὶ ὄχι γιὰ αὐθέ-
ρετες καὶ ἐπαναλαμβανόμενες
συμπροσευχές, ποὺ προκαλοῦν
τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς καὶ
ἀμβλύνουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνη-
μά τους. Οὐκ ἔξεστί σοι σκανδα-
λίζειν τὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Ἐὰν πιστεύετε
ὅτι ἡ παπικὴ Ἐκκλησία πιστεύει
ὅτι καὶ ἡ Ὀρθόδοξος, νὰ τὸ ἀνα-
κοινώσετε δημοσίως, καὶ νὰ γίνη
τὸ πρῶτο θέμα στὴ μέλλουσα νὰ
συνέλθη μεγάλη Σύνοδος. Ἐμεῖς
πιστεύουμε στὰ γραφόμενα καὶ
παραδοθέντα τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας τῶν παλαιῶν καὶ τῶν
προσφάτως κοιμηθέντων ὅτι ἡ
παπικὴ ἐκκλησία εἶναι αἱρετική.

Πολλοὶ ἱερομόναχοι καὶ μονα-
χοί, βλέποντας τὰ ὅσα παράνομα
γίνονται στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, προβληματίζονται ἐὰν πρέ-
πη στὸ ἑξῆς νὰ μνημονεύουν τὸν
ὄνομά σας στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες.
Στὶς σημερινὲς προκλήσεις τῶν
οἰκουμενιστῶν, κάνω ἔκκληση
ἐγὼ ὁ ἀγράμματος μοναχὸς γιὰ
ἐγρήγορση καὶ ἀγώνα, καὶ ὅποιες
δυνάμεις ἔχουν ἐξουσία καὶ δύ-
ναμη, ποὺ στὸ παρελθὸν ἔδιναν
μεγάλο ἀγώνα ἐναντίον τῶν
οἰκουμενιστῶν καὶ σήμερα ἔχουν
δώσει λευκὴ ἐπιταγή, ἂς τὴν πά-
ρουν πίσω, καὶ ἂς λύσουν τὴν
σιωπή τους, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά.

Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς ἀπο-
στασίας, ποὺ τὸ ὁρμητικὸ ποτάμι
τοῦ ἠθικοῦ ἐκπεσμοῦ, ρέει μὲ ἀπί-
στευτη δύναμη γύρω μας, καὶ πα-
ρασέρνει τὰ πάντα στὸ πέρασμά
του, ἂς μὴ τὸ ἀφίσουμε νὰ εἰσέλ-
θη καὶ στὴν Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, καὶ διαταράξη τὰ δόγμα-
τα τῶν Ἁγίων Πατέρων, βάζοντας
ὡς ἐμπόδιο τὸ μοναχικό μας
σχῆμα.

Μήπως πίσω ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἔνδυ-
μα προβάτου, ποὺ ἐπαγγέλλονται
οἱ οἰκουμενιστὲς κρύβεται ὁ λύ-
κος τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντι-
χρίστου, ποὺ θὰ φέρη μεγάλο σά-
λο καὶ σύγχυση στὴν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, ἐὰν ἐπικρατήση;

«Στῶμεν καλῶς 
στῶμεν μετὰ φόβου»

Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης
Ὁ «Ο.Τ.» ὑπογραμμίζει ὅτι εἰς

τὴν Ἱερὰν Ἀγρυπνίαν πρὸς τιμὴν
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους
αἱ περισσότεραι Ἱεραὶ Μοναὶ δὲν
ἀπέστειλαν ἀντιπρόσωπον. Τοῦτο
ἐξελήφθη ὑπὸ μοναχῶν ὡς κάτι πε-
ρισσότερον ἀπὸ ἀδιαφορία.

Ἐνῶ ἐμεῖς ἑωρτάζαμε τήν μνήμην τοῦ μαρτυρήσαντος ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων, Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους,  ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐδέχετο 

μὲ δοξολογικὰς τιμὰς τὸν Αἱρεσιάρχην Πάπαν εἰς τὸ Φανάριον…
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐκδήλωσιν τιμῆς καὶ μνήμης,
ἐπὶ τῇ συμπληρώσει εἴκοσι ἐτῶν
ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ, ὁ
ὁποῖος ἔδωσε μάχας διὰ τὸ Βορει-
οηπειωτικόν, ὀργανώνει ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καὶ Κονίτσης τὴν Κυ-
ριακὴν 14ην Δεκεμβρίου εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ Κονίτσης. Τὸ πρόγραμμα
προβλέπει Ἀρχιερατικὴν θείαν
Λειτουργίαν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ

προεξάρχη ὁ Σεβ. Κονίτσης κ.
Ἀνδρέας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θεί-
ας Λειτουργίας θὰ πραγματοποι-
ηθῆ ἐκδήλωσις μὲ ὁμιλίας, προ-
βολὴν ἀπὸ τὴν ζωήν, τὴν δρᾶσιν
καὶ τὸ ἔργον τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου, ἐνῶ θὰ ἀποδοθοῦν
ἐκκλησιαστικὰ τροπάρια καὶ ἄσμα-
τα διὰ τὴν Βόρειον Ἤπειρον. Εἰς
τὴν ἐκδήλωσιν θὰ ὁμιλήση καὶ ὁ
Σεβ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς
κ. Νικόλαος.

Ἐκδήλωσις μνήμης καὶ τιμῆς
διὰ τὸν μακαριστὸν Μητροπολίτην

Κονίτσης κυρὸν Σεβαστιανόν
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ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ
στὴν γῆ, θέλει νὰ ἀφανίσει τὸν ἥλιο, θέλει νὰ
ἀφανίσει τὴν ζωή, τοὺς ἀνθρώπους, τὰ παιδιά,
τοὺς γέρους, τοὺς ἄνδρες, τὶς γυναῖκες, τοὺς
Ἀφρικανούς, τοὺς Σλαύους, τοὺς Ἀμερικανούς,
τοὺς Τούρκους, τοὺς μαύρους, τοὺς λευκούς,
τοὺς Ἑβραίους, τοὺς Ἄραβες, τοὺς Ἀσιάτες,
τοὺς χριστιανούς, τοὺς Μουσουλμάνους καὶ
ὁπωσδήποτε τοὺς Ἕλληνες. Ἡ Νέα Τάξη  Πρα -
γμάτων κλέβει τὸ χρυσὸ ἀπὸ τοὺς Ἀφρικανούς,
τὸ πετρέλαιο ἀπὸ τοὺς Ἄραβες, τὸ φαγητὸ ἀπὸ
τοὺς φτωχοὺς καὶ τὰ παιδιά, τὴν ἐλευθερία ἀπὸ
τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς Ἀμερικανούς. Ἡ Νέα
Τάξη Πραγμάτων κρύβει μὲ τὸ χέρι της τὸ φῶς
τοῦ ἥλιου ἀπὸ τὴν γῆ. Αὐτοκτονεῖ ἡ ἴδια καὶ θέ-
λει νὰ αὐτοκτονήσει ὅλη τὴν γῆ καὶ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους. Ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων
εἶναι ἡ ἀναβίωση στὸν 21ο αἰώνα ὁ συλλογικὸς
καὶ παγκόσμιος Χιτλερισμὸς καὶ φασισμός, στὸν
ὁποῖο ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοι-
νωνία, ἀλλὰ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα πρέπει νὰ
πεῖ ὄχι.

Ἒ λοιπὸν μέσα σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν παράνοια
εἶναι αὐτονόητο τὸ Ὄχι. Ἡ ὀρθόδοξη Θεολογία
δὲν εἶναι πολυτέλεια οὔτε ἰδιοκτησία τῶν θεο-
λόγων ἢ ὅποιου ἄλλου. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία
εἶναι ἀνάγκη, γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος. Ναὶ ἡ
ὀρθόδοξη Θεολογία εἶναι ἀνάγκη, γιὰ νὰ ζήσει
ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος, γιὰ νὰ ζή-
σουν ὅλα, ὁρατὰ καὶ ἀόρατα».

Θὰ καταστῆ
μόνιμος πυριτιδαποθήκη

«Οἱ ἄλλοι ὁμιληταὶ ἐπέκριναν καὶ τοὺς τέσ-
σαρας Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Θράκης καὶ ἰδι-
αιτέρως τὸν Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως, διότι διὰ
κοινῆς γραπτῆς δηλώσεως συνέπλευσαν μὲ τὴν
«γραμμὴν» τοῦ Εἰδικοῦ Γραμματέως τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας καὶ ἔδωσαν τὸ «πράσινον
φῶς», διὰ νὰ ἱδρυθῆ καὶ νὰ λειτουργήση τὸ
Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν
Θεσσαλονίκης. Ἐνῶ ἐπεκρίθησαν καὶ οἱ
Μουφτῆδες τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι ἐχαιρέτησαν
τὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος,
παραδίδοντες οὐσιαστικῶς (οἱ Μουφτῆδες) καὶ
μαθήματα Πατριωτισμοῦ. Ὁ τέως κοσμήτωρ τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ τέως πρόεδρος τοῦ Τμή-
ματος Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου,
ἀφοῦ κατήγγειλεν ὅτι στόχος τοῦ Τμήματος
εἶναι ἡ ἀλλοίωσις τῶν Θεολογικῶν Σπουδῶν,
ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως
τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἐκάλεσε τοὺς
Μουφτῆδες, ἐὰν διαθέτουν «τέτοιο πατριω-
τισμὸν» νὰ συνυπογράψουν ἕνα ἔγγραφον «κα-
ταδίκης τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο καὶ
τῆς καταστροφῆς τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας
στὴν κατεχόμενη Κύπρο». Προειδοποίησεν ὅτι
ἡ δημιουργία τοῦ Τμήματος θὰ εἶναι μία μόνι-
μος πυριτιδαποθήκη εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐζήτησεν
ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τοῦ Τμήματος τῆς Θεολο-
γικῆς νὰ μὴ ἐπιμείνη εἰς τὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν
ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος τονίζων ἡ ἀπόφασις ἐλή-
φθη ἀπὸ μίαν ἐλαχίστην μειοψηφίαν, ὅταν ἡ
πλειοψηφία τῶν Καθηγητῶν ἀπορρίπτει τὴν
ἵδρυσίν του. Ἐκάλεσε δὲ τοὺς Μητροπολίτας
τῆς Θράκης, ἐὰν δὲν φοβοῦνται τὸ «πολιτικόν –
ἐκκλησιαστικὸν κόστος» νὰ φιλοξενήσουν τὸ
Τμῆμα τῆς Σχολῆς Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς μίαν
ἐκ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεών των. Εἰς τὸ σημεῖον
αὐτὸ ὁ κ. Οἰκονόμου ἐτόνισε:

Μεθοδεύουν τὴν ἀπόσπασιν
τῆς Θεολογίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν
«Θεωρῶ τὴν ἐμμονὴ τῶν Μητροπολιτῶν ποὺ

προανέφερα ὡς εὔσχημο τρόπο νὰ ἀπαλλαγοῦν
ἀπὸ δικό τους πρόβλημα καὶ μὲ εὐκολία νὰ
ἐμπλέξουν ἄλλους. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἀγνοεῖται καὶ προκαλεῖται ὁ οἰκεῖος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καθὼς
ἐπίσης ἀποσιωπεῖται ἡ ἄποψη τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀσφαλῶς εἶναι σαφῆ
τὰ διοικητικὰ ὅρια καὶ οἱ ἁρμοδιότητες τῆς διοι-
κούσας Ἐκκλησίας καὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
ὡς Πανεπιστημιακῶν μονάδων. Ὅμως θεωρῶ
τὸ παιχνίδι συμπόρευσης μόνο τεσσάρων Μη-
τροπολιτῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν
Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας ὡς ἀνεξαρ-
τητοποίηση τῆς Θεολογίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Στὴ δική μου θεολογικὴ σκέψη Θεολογία ἐκτὸς
τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει καὶ Ἐκκλησία χωρὶς
Θεολογία δὲ νοεῖται. Διά ταῦτα, ἡ ἄποψή μου
εἶναι νὰ χαραχθοῦν δύο κόκκινες γραμμές. Στὴν
πρώτη, σὲ καμία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ ἐντα -
χθοῦν οἱ ἰσλαμικὲς σπουδές, συνολικά, στὴ Θε-
ολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης. Στὴ δεύτερη, σὲ
καμία περίπτωση δὲν πρέπει στὸ χῶρο ποὺ στε-
γάζεται ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης νὰ
λειτουργήσουν καὶ οἱ ἰσλαμικὲς σπουδές. Τὸ ἐπι-
χείρημα τοῦ κ. Σταμούλη ὅτι ἂν δὲν πετύχει τὸ
πρόγραμμα, τὸ διαλύουμε, ἀποτελεῖ τουλάχι-
στον ἄστοχη τοποθέτηση. Τὸ Ἰσλὰμ ὅ,τι κατα-
λαμβάνει δὲν τὸ ἐπαναφέρει ποτὲ στὴν ἀρχική
του κατάσταση. Κάθε εἴδους σκοπιμότητες δὲν
πρέπει νὰ ὑπερκερνοῦν τὰ θέματα τῆς Ἐπιστή-
μης, πολὺ δὲ περισσότερο τῆς Θεολογίας».

Οἱ Καθηγούμενοι
Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Εἰς γραπτὸν χαιρετισμόν, τὸν ὁποῖον ἀπέστει-
λεν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλου-
μουσίου Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Χριστό-
δουλος θεωρεῖ ἀσύμβατον τὴν διδασκαλίαν τοῦ
Κορανίου εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολήν, διότι τὸ
Κοράνιον διδάσκει τὸν Ἱερὸν Πόλεμον, τὴν πά-
ταξιν τῶν ἀπίστων, καὶ τὴν ἐπιβολὴν τοῦ θεο-
κρατικοῦ νόμου. Ἕν τοιοῦτον Τμῆμα θὰ ἐξελιχθῆ
συντόμως εἰς ἀνεξέλεγκτον φυτώριον Ἰσλαμικοῦ
φανατισμοῦ. Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ χαιρετι-
σμοῦ του ἔχει ὡς ἀκολούθως:

« Παναγιώτατε (Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης),
ἀγαπητοί φίλοι καί ἀδελφοί,

Δέχθηκα εὐχαρίστως νά ἀπευθύνω χαιρετι-
σμό στή σύναξη αὐτή, γιατί εἶναι καρπός βα-
θειᾶς ἀγωνίας γιά τήν κοινωνία καί τόν πολιτι-
σμό. Ἐσεῖς πού ἔχετε ἀσχοληθεῖ εἰδικά μέ τό
θέμα καί τίς παραμέτρους του γνωρίζετε περισ-
σότερα. Ἐγώ μιά μόνο σκέψη θά καταθέσω στήν
κρίση σας.

Δέν ὑπάρχει, καί δέν χωρᾶ ρατσισμός καί φα-
νατισμός στήν Ὀρθοδοξία. Εἴμεθα ὅλοι παιδιά
τοῦ Θεοῦ, καί ἡ φιλόξενη Ὀρθόδοξη καρδιά
χωρᾶ μέσα της ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅπως,
ὅμως, χωρᾶ, ἔτσι καί προστατεύει καί ὑπερασπί-
ζεται τούς ἀνθρώπους, κοινωνίες καί ἱερά. Γι᾽
αὐτό τόν λόγο ὁ πιστός πρέπει νά εἶναι ξύπνιος,
δηλαδή σέ ἐγρήγορση καί γνώση. Στό προκεί-
μενο λοιπόν, ποῦ τό κακό στήν δημιουργία ἑνός
τμήματος ἤ ἀκόμη καί ἑνός κέντρου Ἰσλαμικῶν
σπουδῶν; Διερωτᾶται ὅμως κάποιος: Ὁ τόπος
αὐτός, ὅσο ἐπιστημονικός κι ἄν φαίνεται, δέν θά
εἶναι στρατευμένος στήν ὑπόθεση τοῦ κορανί-
ου; Καί μάλιστα θά εἶναι πιό ἰσχυρός, ὡς ἐπιστη-
μονικός. Καί ὁ Ἱερός Πόλεμος δέν βρίσκεται
στό κοράνι; Δέν εἶναι ἱερός σκοπός του ἡ πάτα-
ξη τῶν ἀπίστων καί ἡ ἐπιβολή τοῦ θεοκρατικοῦ
νόμου; Δέν εἶναι προδότης ὅποιος δέν στρα-
τεύεται στόν ἱερό αὐτό πόλεμο; Ἕνα τέτοιο

Τμῆμα λοιπόν δέν θά παράγει θρησκεία; Δέν θά
γίνει ἀργά ἢ γρήγορα ἕνα ἀνεξέλεγκτο φυτώριο
ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ; Ἔχει πλέον διαπιστωθεῖ
ὅτι γιά τούς πιστούς τῆς συγκεκριμένης θρη-
σκείας ὁ μή μουσουλμανικός κόσμος εἶναι ἐμπό-
λεμη ζώνη. Γιατί νά μή κάνουμε καί ἕνα κέντρο
ναζιστικῶν σπουδῶν, ἐάν κάποιος ἔχει τήν
εὐφυῆ ἰδέα νά τό ζητήσει στό πλαίσιο τῶν κοι-
νωνικῶν καί πολιτικῶν ἐπιστημῶν; Γινόμεθα δέ-
κτες μεγάλης ἀνησυχίας ἀπό πολῖτες Εὐρω-
παϊκῶν χωρῶν, πού βλέπουν πλέον ὅτι τό τζι-
χάντ δέν ἀφορᾶ σέ μιά περιθωριακή μειονότη-
τα μέσα στίς κοινότητες τῶν μουσουλμάνων.
Αὐτό βέβαια δέν θά πρέπει νά μᾶς δημουργεῖ μι-
σαλλαδοξία. Ἁπλῶς ὑπαγορεύει τήν ἀνάγκη νά
εἴμεθα λιγότερο ἀφελεῖς στά ἀνοίγματα καί στίς
σχέσεις μας μέ τήν πνευματική ἡγεσία ἄλλων
θρησκειῶν καί ἰδεολογιῶν. Μέ τό δεδομένο μά-
λιστα ὅτι ζοῦμε σέ καιρούς πού τό κράτος δέν
ἐγγυᾶται τίποτα ὡς πρός τήν προστασία τῆς
πνευματικῆς ταυτότητας τῆς πατρίδας μας.

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Καθηγούμενος

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου
Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος»

Ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου
Ἁγίου Ὄρους εἰς χαιρετιστήριον μήνυμά του
πρὸς τὴν ἡμερίδα, διὰ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καὶ τοῦ Συλλόγου
Φοιτητῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, θεωρεῖ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήμα-
τος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἀπαράδεκτον, ἄδικον
καὶ προδοτικὴν διὰ τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν. Τὸ μήνυμά του ἔχει ὡς ἀκολούθως:
« Ἀξιότιμοι Κύριοι,

Σᾶς συγχαίρομεν ἐγκαρδίως διά τήν χριστια-
νική αὐτοθυσιαστικήν καί ὁμολογιακήν προσ -
φοράν σας, ὑπερασπιζόμενοι τῶν ἱερῶν καί
ὁσίων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καί τοῦ
Ἔθνους.

Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερά Μονή τοῦ Φιλοθέου, συμ-
μερίζεται ἀπολύτως καί ὑποστηρίζει τόν ἀγῶνα
σας διά τήν, ὡς μή ὤφειλε, ἀπαράδεκτον, ἄδι-
κον προδοτικήν διά τήν Ὀρθοδοξίαν καί τό
Ἔθνος, καί ἐγκληματικήν κατά τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ μας ἀπόφασιν τῶν "ἁρμοδίων", περί ἱδρύ-
σεως τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν εἰς τήν θε-
ολογικήν Σχολήν τοῦ Α.Π.Θ. -Αἰδὼς Ἀργεῖοι-

Εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός, πρεσβεί-
αις καί ἱκεσίαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομ. Δημητρίου, νά μεταβάλῃ τούς
λογισμούς των καί ἀκυρώσῃ μίαν τοιαύτην ἐπι-
εικῶς ἀπαράδεκτον ἀπόφασιν».

Αἰτωλίας: Λησμονοῦν
τοὺς Νεομάρτυρας καὶ

τὰ ἐγκλήματα τοῦ Ἰσλάμ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνα-

νίας κ. Κοσμᾶς εἰς τὸ χαιρετιστήριον μήνυμα, τὸ
ὁποῖον ἀπέστειλε πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην
Θεσσαλονίκης, ἀφοῦ ζητεῖ νὰ παραμείνη ἐλευ-
θέρα ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ ἀπὸ τὴν παρουσίαν
τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ ἀνακληθῆ
ἡ σχετικὴ ἀπόφασις διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήμα-
τος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ὑπογραμμίζει: Τόσο
εὔκολα λησμονοῦνται αἱ σφαγαὶ τῶν νεομαρτύ-
ρων, τοῦ Ἀττίλα εἰς τὴν Κύπρον καὶ προδίδουν
τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν; Τὸ μήνυμά
του πρὸς τοὺς φοιτητὰς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ζητῶν τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγιωτάτου Μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ταπεινά
ἔρχομαι καί ἐγώ νά ἑνώσω τήν φωνήν μου, φω-
νήν διαμαρτυρίας, μαζί σας, γιά τήν ἀπαράδεκτο
ἀπόφασι τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης νά δημιουργηθῆ ἰδιαίτερο
τμῆμα Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στήν Σχολή. Ζοῦμε
καί ἀναπνέουμε στήν ὀρθόδοξο Ἑλλάδα μας,
στήν Ἑλλάδα τῶν ἡρώων, τῶν ἁγίων, τῶν μαρ-
τύρων.

Ζοῦμε στήν Ἑλλάδα μέ τό Ἅγιο Ὄρος, ζοῦμε
στήν Ἑλλάδα μέ τούς ἀναριθμήτους νεομάρτυ-
ρας. Κάθε γωνιά τῆς πατρίδος μας εἶναι ποτι-
σμένη μέ τά ἁγιαμένα αἵματα τῶν νεομαρτύρων.
Τόσο εὔκολα προδίδουμε τήν Ὀρθοδοξία μας
καί τήν πατρίδα μας; Λησμονοῦμε ποιοί σφαγία-
σαν τούς νεομάρτυρας; Λησμονοῦμε τά πρόσ -
φατα φοβερά κατορθώματα τῶν Ἰσλαμιστῶν
τοῦ Ἀττίλα στήν πολύπαθη Κύπρο;

Δέν μισοῦμε κανένα, τούς ἀγαποῦμε ὡς συν -
ανθρώπους. Ποτέ ὅμως δέν ἀνεχόμαστε νά φέ-
ρουμε στά ἕδρανα πού κάθονται ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί φοιτηταί καί γνωρίζουν τήν ὀρθόδοξο
ἀλήθεια, ἰσλαμιστάς φοιτητάς, οἱ ὁποῖοι
ἀρνοῦνται καί μισοῦν τήν Ὀρθοδοξία καί τό
ἱερό Εὐαγγέλιο.

Πονοῦμε ἀλήθεια! Ἀντί οἱ ὑπεύθυνοι νά ἀνα-
καινίσουν πνευματικά τίς Θεολογικές Σχολές,
ἀντί νά ἀπομακρύνουν τήν ἐκκοσμίκευσι, τόν
ὀρθολογισμό, ἀντί νά φυτέψουν καί νά ἑδραι-
ώσουν πατερικό, ὁμολογιακό ὀρθόδοξο φρόνη-
μα, ἀντί νά φέρουν μέσα στίς Θεολογικές
Σχολὲς μηνύματα καί παιδεία Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, ἀγωνίζονται νά φυτέψουν ὅ,τι θά κα-
ταλύσῃ τελείως τήν ὀρθόδοξο θεολογική σκέψι
καί σπουδή.

Ὡς ἐλάχιστος Ἐπίσκοπος, πού ἀγωνιᾶ καί
ἀνησυχεῖ γιά τήν διαφύλαξι τῆς ὀρθοδόξου ἀλη-
θείας καί τήν ἀνάδειξι γνησίων ἁγιασμένων Θε-
ολόγων, παρακαλῶ νά ἀνακληθῇ ἡ ἀπόφασι, νά
μείνῃ ἐλευθέρα ἡ Θεολογική Σχολή ἀπό τήν πα-
ρουσία Ἰσλαμιστῶν καί τά δύο Τμήματα τῆς Θε-
ολογικῆς μας Σχολῆς ἀπρόσκοπτα νά συνεχί-
σουν τήν ἱστορική θεάρεστη διδαχή τους. Διότι
θεολογικές σπουδές σημαίνει λόγος περί τοῦ
ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ».

Γόρτυνος: Θυμηθεῖτε
τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν

Ὁ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερε-
μίας ἐξήγησε, διατὶ «λέμε ὄχι» εἰς τὴν ἵδρυσιν
τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. «Δὲν θέ-
λουμε στὸν χῶρο τῆς παρθένου μας Θεολογίας,
νὰ ἀκούγεται διδασκαλία γιὰ ἄλλη πίστη καὶ
ἄλλο θρήσκευμα πέρα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη». Ἀκολούθως ὑπενθύμισε τοὺς ἀγῶνας τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν
καὶ τὴν Ἑλλάδα. Εἰς τὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς
φοιτητὰς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, τονίζει τὰ ἀκόλουθα:

«Λυπᾶμαι, γιατί οἱ ποιμαντικές μου ἀνάγκες
δέν μοῦ τό ἐπέτρεψαν, ἀφοῦ πρῶτα ἔπαιρνα τήν
ἄδεια τοῦ πολυσεβάστου μου Παναγιωτάτου
Ποιμενάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, νά
εὑρεθῶ κοντά σας, γιά νά χαρῶ τήν πάλλουσα
ἀπό ὀρθόδοξο ἐνθουσιασμό θεολογική σας καρ-
διά, καί νά ἑνώσω καί ἐγώ τήν διαμαρτυρία μου
μαζί σας, γιά νά φωνάξω καί νά πῶ: Ὄχι στήν
ἔνδοξη καί φημισμένη ἀπό παλαιά ἱερά Θεολο-
γική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης, πού μοσχοβο-
λοῦσε ἀπό τό ἄρωμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὄχι, πο-
τέ τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν σ᾽ αὐτήν. Ὁ
χῶρος τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν εἶναι ἅγιος
ναός, εἶναι ἱερό βῆμα καί λειτουργοῦνται σ'
αὐτές τό μυστήριο τῆς παναρέτου Θεολογίας.

Τό ἀκούσαμε ὡς περίεργο καί ὡς ἀλλόκοτο
ἄκουσμα αὐτό. Τό θεωρήσαμε ὡς ἀπίστευτο
στήν ἀρχή, ὡς μία κωμική σκέψη καί δέν περι-
μέναμε ποτέ ὅτι σοφοί καί σεβαστοί μας Καθη-
γηταί θά δώσουν τήν ψῆφο τους, γιά νά γίνει
αὐτό πραγματικότητα, τό νά διδάσκεται δηλαδή
ἡ Ἰσλαμική ἰδεολογία στόν ἱερό χῶρο τῶν θεο-
λογικῶν ἀκουσμάτων. Δέν εἶναι ἡ ὥρα αὐτή γιά
μένα νά πῶ ἐπιχειρήματα ὅτι δέν πρέπει αὐτό νά
γίνει. Ἀπό ἰσχυρούς θεολόγους καί ἀγωνιστές
τῆς πίστης μας, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀκούσα-

με τοιαῦτα δυναμικά ἐπιχειρήματα καί δοξάσα-
με τόν Θεό γι᾽ αὐτούς, γιατί δέν ἐξέλιπαν οἱ ἀγω-
νιστές τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλά ἴσως, εἰδικά γιά
τό θέμα αὐτό δέν χρειάζονται ἐπιχειρήματα, για-
τί καί μόνο ἡ σκέψη καί μόνο τό ἄκουσμα διδα-
σκαλίας τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στήν ἁγιασμένη Θεο-
λογική Σχολή τῆς πρωτεύουσας τοῦ βορρᾶ, ἀπό
τήν ὁποία ἐξῆλθαν παλαιότεροι καί σύγχρονοι
Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, κληρι-
κοί καί λαϊκοί, καί μόνο τό ἄκουσμα, λέγω, τῆς
φοιτήσεως σ᾽ αὐτήν Ἰσλαμιστῶν, γιά νά διδά-
σκονται σ' αὐτούς μαθήματα τῆς δικῆς τους πί-
στης, εἶναι τῷ ὄντι περίεργο καί ἀποτροπιαστι-
κό. Ἡ μόνη ἀληθινή πίστη εἶναι ἡ Πίστη τῶν
Ὀρθοδόξων, ὅλες οἱ ἄλλες πίστεις καί τά θρη-
σκεύματα εἶναι ψεύτικα. Ἔτσι μᾶς ἔλεγε, ὅταν
ἀκόμη εἴμαστε σκλάβοι στήν Τουρκιά, ὁ ἅγιος

Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού ὄργωσε τήν Ἑλληνική
μας Μακεδονία. Δέν θέλουμε λοιπόν καί φωνά-
ζουμε δυνατά ὅτι, ὄχι! δέν θέλουμε, στόν χῶρο
τῆς παρθένου μας Θεολογίας, νά ἀκούγεται δι-
δασκαλία γιά ἄλλη πίστη καί γιά ἄλλο θρήσκευ-
μα, πέρα ἀπό τήν ὀρθόδοξο πίστη.

Ἀπό τήν ἡρωϊκή Δημητσάνα, τήν πατρίδα τοῦ
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, πού ἀπαγχονίστηκε
γιά τήν πίστη καί τήν Πατρίδα, σᾶς ἀπευθύνω, ὦ
ἀγαπητοί φερέλπιδες φοιτητές τῆ Θεολογίας,
ἀπό ὅλο τόν κλῆρο, τούς μοναχούς καί τόν
εὐσεβῆ λαό, θερμό καί ἐγκάρδιο ἀγωνιστικό χαι-
ρετισμό. Θεωρήσατέ με Ὑμέτερον. 

Τά βαθύτερα προσκυνήματά μου στόν Πανα-
γιώτατο ἀγωνιστή Ποιμενάρχη σας κ. κ. Ἄνθι-
μον.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος 

καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας»
Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ.: Διατὶ

δὲν ὑπάρχουν Ἐθνικοὶ
λόγοι, ὡς ὑποστηρίζουν

Ὁ Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεο-
λόγων (Π.Ε.Θ.) κ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας,
ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τοὺς σοβαροὺς θεολογικοὺς
λόγους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιτρέπουν τὴν ἵδρυσιν
τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολο-
γικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, καταρρίπτει ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῶν τεσσάρων Μητρο-
πολιτῶν Θράκης ὅτι τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν θὲ ἐξυπηρετήση ἐθνικοὺς λόγους.
Ταυτογχρόνως καταγγέλλει τὰς ἀποκλίσεις Κα-
θηγητῶν Θεολογίας τῶν Ἑλληνικῶν Πανεπιστη-
μίων. Ἐν συνεχείᾳ ταυτίζεται μὲ τὰς θέσεις τοῦ
Σεβ. Θεσσαλονίκης συμφώνως πρὸς τὰς ὁποίας:

«Δὲν θέλουμε νὰ πολεμήσουμε κανένα, ἀλλὰ
δὲν μποροῦμε καὶ νὰ ὑποταγοῦμε σὲ κανένα».
Προειδοποίησε τέλος ὅτι ἡ Π.Ε.Θ. θὰ κινηθῆ
πρὸς πᾶσαν ἁρμοδίαν ἀρχήν, διὰ νὰ μὴ ἱδρυθῆ
τὸ Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν καὶ νὰ μὴ ἀλλάξη
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τὰ κυριώτερα
σημεῖα τῆς ὁμιλίας ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

«Γνωρίζετε βεβαίως τούς σοβαρότατους θε-
ολογικούς λόγους πού δέν ἐπιτρέπουν τήν συν -
ύπαρξη τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας μέ τή σπου-

δή στή Μουσουλμανική Θρησκεία ἐντός μιᾶς
Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς. Δέν σᾶς δια-
φεύγει οὔτε ὁ ἀντιτριαδισμός οὔτε ἡ ἄρνηση
τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου μας ἀπό τή θρησκεία
τοῦ Ἰσλάμ, ἐπιπλέον δέ καί ὁ φρικτός ἐν τῇ πρά-
ξει ἀντιχριστιανισμός τῶνἸσλαμιστῶν, πού προ-
κάλεσε κατά τό παρελθόν ἀλλά καί σήμερα νέ-
φη Νεομαρτύρων.

Διὰ ποίους Ἐθνικούς 
λόγους ὁμιλοῦν;

Οἱ προβαλλόμενοι ἐξάλλου ἐθνικοί λόγοι πού
θά ἐξυπηρετήσει δῆθεν ἡ ἵδρυση τῆς κατεύ-
θυνσης μουσουλμανικῶν σπουδῶν δέν πείθουν
κανένα σκεπτόμενο πολίτη αὐτῆς τῆς χώρας. Ἡ
τουρκική ἐπεκτατική πολιτική, πού ἐκδηλώνεται
μέ διάφορους τρόπους στήν Κύπρο, στήν ἀκρι-
τική μας Θράκη καί στά παραμεθόρια νησιά τῆς
Ἑλληνικῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Αἰγαίου Πελά-
γους, δέν ἀναχαιτίζεται μέ τέτοιες ἀποφάσεις,
ἀλλά μέ τή χάραξη σαφοῦς ἐξωτερικῆς καί
ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς. Ἐπιπλέον δέ ἐλλο-
χεύει ὁ κίνδυνος μακροπρόθεσμα οἱ μουσουλ-
μανικές σπουδές νά μή ἐλέγχονται ἀπό ὑγιεῖς
ἐθνικά καί θεολογικά δυνάμεις, ἀλλά νά περιέλ-
θουν σταδιακά στά χέρια ἐγχώριων ὑπηρετῶν
τῆς φιλοτουρκικῆς καί πανθρησκειακῆς προπα-
γάνδας.

Δέν μᾶς διαφεύγει ἐπίσης, ὅτι τό σχέδιο ἵδρυ-
σης κατεύθυνσης μουσουλμανικῶν σπουδῶν
περιέχει τή σύσταση θέσεων μελῶν ΔΕΠ, γιά τίς
ὁποῖες δέν θέλουμε νά υἱοθετήσουμε φῆμες,
ὅτι εἶναι ἤδη ἕτοιμα νά ὑποβάλουν αἰτήσεις πρό-
σωπα πού κατέχουν τίτλους σπουδῶν σχετικούς
μέ τό Ἰσλάμ καί τά ὁποῖα μάλιστα, κατέχουν
ὑψηλές κυβερνητικές θέσεις. Δέν θέλουμε νά
υἱοθετήσουμε ἐπίσης, κατηγορίες πού αἰωροῦ -
νται, ὅτι ὅλα αὐτά ἐντάσσονται στά πλαίσια
"ἀνταλλαγμάτων", πού προσφέρονται ἀπό πανε-
πιστημιακούς καθηγητές καί μάλιστα Θεολο-
γικῶν Σχολῶν πρός χάριν τῆς πολιτικῆς τῶν
"ἐξυπηρετήσεων".

Ἀπόκλισις καθηγητῶν
ἀπὸ τὴν Πατερικὴν Θεολογίαν

Μέ λύπη μας ὅμως διαπιστώνουμε πώς οἱ ἀπο-
κλίνουσες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολο-
γία θέσεις καί διδασκαλίες πανεπιστημιακῶν κα-
θηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλο-
νίκης, διαρκῶς αὐξάνονται καί ἕνα πνεῦμα νεω-
τερισμοῦ διαδέχεται τήν μέχρι χθές πατερική
πορεία, πού χάραξαν μεγάλοι πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι τῆς προειρημένης Σχολῆς. Τή στιγμή,
μάλιστα, πού δέν θά ἀφίστατο τῆς πραγματικό-
τητας, ὅταν κανείς ὑποστήριζε ὅτι πολλοί ἐκ τῶν
καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.,
μέ μένος στρέφονται ἐναντίον τοῦ "ὀρθοδόξου"
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Πρωτο-
βάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, καί
ταυτόχρονα ἐργάζονται ἀόκνως γιά τήν λει-
τουργία κατεύθυνσης πού θά "κατηχεῖ" φοιτη-
τές στό Κοράνι!

Πρωτοφανῆ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Δηλώνουμε ὅτι ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-

λόγων δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀντίθετη στή δυνα-
τότητα νά σπουδάζουν τίς Ἰσλαμικές Σπουδές
στήν Ἑλλάδα καί νά μή καταφεύγουν σέ ἄλλες
χῶρες, οἱ μουσουλμάνοι ἐκπαιδευτικοί πού πρό-
κειται νά διδάξουν τό Κοράνιο στά σχολεῖα τῆς
Θράκης. Ὡστόσο ἡ Ἕνωσή μας τοποθετεῖται
ἀρνητικά στήν πρόταση νά ὀργανωθοῦν οἱ
Σπουδές αὐτές καί μάλιστα ἀπό καί στή Θεολο-
γική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Τό πρωτοφανές ἐγχείρημα ἀνα-
μείξεως τῶν θρησκειῶν στό ἴδιο Πρόγραμμα καί
στό ἴδιο Τμῆμα, δηλαδή στό Τμῆμα τῆς Θεολο-
γίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., θεω-
ροῦμε ὅτι εἶναι ἀβάσιμο καί ἀπό ἐπιστημονικῆς
καί ἀπό ἠθικῆς καί ἀπό θεολογικῆς πλευρᾶς.
Προειδοποίησις πρὸς τὴν Πολιτείαν

Γι᾽ αὐτούς τούς λόγους, ἡ Πανελλήνιος Ἕνω-
σις Θεολόγων ἔχει ἀποφασίσει νά κινηθεῖ πρός

κάθε κατεύθυνση μέ θεολογικά,ἐκκλησιολογι-
κά, νομικά καί πολιτικά ἐπιχειρήματα, ὥστε νά
ματαιώσει τήν ἵδρυση κατεύθυνσης μουσουλ-
μανικῶν σπουδῶν στήν ἱστορική Θεολογική
Σχολή Θεσσαλονίκης. Θά ἀφιερώσουμε μάλι-
στα, τό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ "ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ" τῆς Ἑνώσεώς μας, στό ὑπό συζήτηση
θέμα. Ἐάν ὅμως, παρά τίς προσπάθειές μας δέν
ἐπιτύχουμε τόν κοινό μας στόχο, τῆς ἀπο-
τροπῆς τῆς δημιουργίας κατεύθυνσης μου-
σουλμανικῶν σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης, θά ἐργαστοῦμε παντοιοτρόπως
καί μέσῳ τῶν καθηγητῶν Θεολόγων τῆς Δευτε-
ροβάθμιας Ἐκπαίδευσης γιά τήν ἐνημέρωση
τῶν μαθητῶν τῶν Λυκείων, ὥστε νά ἀποφεύ-
γουν τήν ἐπιλογή τῶν μαθητῶν τῶν Λυκείων
τοῦ ὑπό σύστασιν Τμήματος καί νά ἐπιλέγουν τά
ὑπόλοιπα Τμήματα τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
προκειμένου νά σπουδάσουν τήν Ὀρθόδοξη
Θεολογία.

Δηλώνουμε τέλος ὅτι συντασσόμεθα ἀσμέ-
νως μέ τόν ἀγῶνα τοῦ Παναγιωτάτου Μητρο-
πολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου ἐνάντια
στήν προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς φυσιογνωμίας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί δη-
λώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι μᾶς ἐκφράζει ἀπόλυ-
τα ἡ θέση του ὅτι: “Δέ θέλουμε νά πολεμήσου-
με μέ κανένα, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ὑποτα-
γοῦμε καί σέ κανένα”».

Γέρων Ἐφραίμ: 
ποῖός ἐστιν ὁ Ἀλλάχ;

Εἰς ἐπιστολήν του ὁ Γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἱερᾶς
Σκήτης Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ Μεγάλου
Ἀντωνίου Ἁγίου Ὄρους πρὸς τοὺς φοιτητὰς τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης ἐπισημαίνει:
«Πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξους
Χριστιανούς καί δή πρός τούς εὐλαβεστάτους
Θεσσαλονικεῖς Ὀρθοδόξους Φοιτητάς!
Εὐλαβέστατοι καί Τιμιώτατοι Ἀδελφοί μου ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ, χαίρετε.

Ὁ γλυκύς Ἰησοῦς μας, νά βασιλεύῃ ἀεί εἰς
τάς ἀγαθάς σας καρδίας. Ἀμήν.

Ἐπειδήπερ μοῦ ἐζητήθη, νά εἰπῶ τήν γνώμην
μου, διά τό θέμα: “Ἰσλαμικαί σπουδαί, εἰς Θεσ/νί-
κην - Θεολογικήν Σχολήν αὐτῆς”, ἰδού ὁ ἁμαρτω-
λός καί ἔσχατος τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, σᾶς
ἐξομολογοῦμαι γραπτῶς καί λίαν συνοπτικῶς. 

Ὡς Ὀρθόδοξος, ἐξ Ὀρθοδόξων γονέων καί
ἐν συνεχείᾳ ὡς Καλόγερος εἰς τό μυροβόλον
Περιβόλιον τῆς Παναγίας μας, ἐδιδάχθην, καί
ἐπίστευσα ἀκραδάντως καί ἐβίωσα οὐσιωδῶς
ὅτι, ΜΟΝΟΝ ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Πίστις εἶναι
ἡ ἐξ Οὐρανοῦ ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, διά τοῦ
Θεανθρώπου Χριστοῦ μας. Ὁ Ἕνας Ἀληθινός
Θεός καί Δημιουργός μας, εἶναι Τριαδικός, εἶναι
Τρισυπόστατος, Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιον Πνεῦμα.
Θεός μονοπρόσωπος ΔΕΝ ὑπάρχει! Κάθε ἕνας
θεός μονοπρόσωπος εἶναι Διάβολος! Καί κυριο-
λεκτῶ. Σᾶς ἱκετεύω, κάνετε τόν κόπον πάλιν νά
ἐρωτήσετε ὅποιον Μουσουλμᾶνον θέλετε: Μή-
πως ὁ Ἀλλάχ τους εἶναι ὁ Πατήρ; θά ἀπαντήσουν
ΟΧΙ. Διότι ὁ Ἀλλάχ, δέν ἔχει υἱό.

Μήπως εἶναι ὁ Υἱός καὶ Λόγος τοῦ Πατρός; Θά
εἰποῦν ΟΧΙ. Μήπως, εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον;
Θά μᾶς εἰποῦν ὅτι ἐμεῖς οἱ μουσουλμᾶνοι ΔΕΝ
πιστεύουμε σέ... ὄρνεα!

Λοιπόν, ὦ ἐλλογιμώτατοι Καθηγηταί τῶν Παν -
επιστημίων μας, ποῖός ἐστιν ὁ Ἀλλάχ; Ποῖος;
Μήπως ἐντρέπεται κανείς νά ὁμολογήση τήν
Ἀλήθεια; Δυσκολεύομαι ὁ ἐλεεινός νά τό πι-
στέψω.

Μακρυά, παρακαλῶ, Ἀδελφοί μου ἀτίμητοι
ἀπό τοιαύτην ἀντίχριστον καί πεπλανημένην
"θρησκείαν" τοῦ τσαρλατάνου Μωάμεθ. Μα-
κρυά.

Καλόν εἶναι νά ξαναδιαβάσουμε τό νέον Μαρ-
τυρολόγιον τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορεί-
του.

Ὦ, ἀγαπητοί μου, ἀγαπητοί μου Πατέρες καί
Ἀδελφοί, ποῦ καταντήσαμε. Διά ποῖον θέμα νά
συζητοῦμεν...Ἵλεως Χριστέ μου, γλυκύτατε Κύ-
ριε, ἵλεως. 

Ὅλως εἰλικρινῶς
† π. Ἐφραίμ ἁμαρτωλός».

Ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς
Ἰωσὴφ τῆς Βίγλας

Ὁ μοναχὸς Ἰωσὴφ τῆς Βίγλας Ἁγίου Ὄρους
εἰς ἐπιστολήν του ἀναλύει ὅσα προβλέπει ἐναν-
τίον τῶν ἀπίστων ὁ Μωαμεθανισμὸς καὶ τονίζει
πὼς ὅσοι συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ἱδρύσεως τμήμα-
τος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν
Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εἴτε
ἔχουν πλήρη ἄγνοιαν διὰ τὸ Ἰσλὰμ εἴτε ἔχουν
συμφέροντα εἴτε συμφωνοῦν μὲ τὴν βίαν, τὴν
ὁποίαν διδάσκει. Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπι-
στολῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«"Καί καταντᾶ τό αὔριο
σάν αὔριο νά μή μοιάζει"1

(Κ.Π. Καβάφης)
Ἔκπληξη προξενεῖ ἡ ἀπόφαση γιά ἵδρυση

τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στή Θεολογική
σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς
Θεσ/νίκης. Καθηγητές (ἄν καί μειοψηφία τοῦ
συνόλου τῶν καθηγητῶν) καί ἐκπρόσωποι
ὅλων τῶν κομμάτων διαφημίζουν μέ πάθος
καί κάνουν τό λάθος νά στηρίζουν τή θέση καί
τήν ἄποψη αὐτή. Μάλιστα κάποιοι δέν διστά-
ζουν νά χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί ψεύδη ἤ τή
χλεύη, γιά νά στηρίξουν τήν ἄποψή τους.

Ὅσοι συνηγοροῦν, ἤ ἔχουν πλήρη ἄγνοια
γιά τό Ἰσλάμ, ἤ ἔχουν συμφέροντα, ἤ συμφω-
νοῦν μέ ἔργα καί πράξεις στή βία, τόν πόλεμο
καί τούς σκοτωμούς τῶν ἀπίστων ἤ ἀλλοπί-
στων, τήν οἰκτρή ὑποτίμηση τῶν γυναικῶν
(ἰδιαιτέρως τῶν αἰχμαλώτων γυναικῶν), τήν
ἀκύρωση τοῦ ὅρκου, τήν ἀποκοπή χεριῶν τῶν
κλεπτῶν, τή νομοθέτηση τῆς ἀντεκδίκησης
καί ὅλα τά ἄλλα πού διδάσκουν: 

1ον) Τό ἱερό τους βιβλίο (τό Κοράνιο). 2ον)
Οἱ Χαντίθ (οἱ παραδόσεις τους), πού ἐκφρά-
ζονται στήν ἰσλαμική νομοθεσία, τή Σαρία. 

Στό τμῆμα αὐτό τί θά μάθουν; Ποιοί θά δι-
δάξουν; Πῶς θά ἐπιλεγοῦν οἱ καθηγητές;
Στεντορίως ὑποστηρίζουν πώς "δέν ὑπάρχουν
χρήματα", Πῶς, λοιπόν, ἀνοίγουν νέα Πανεπι-
στημιακά τμήματα καί μάλιστα σέ ἐποχή πού,
λόγῳ σφοδρῶν περικοπῶν κάποια ἄλλα ὑπο-
λειτουργοῦν; Ἄλλως τε στή Θεολογική σχολή
διδάσκεται θρησκειολογία ἄρα ΚΑΙ τό Ἰσλάμ.
"Ἄν θέλεις νά μάθεις τό Ἰσλάμ, διάβασε στό
Κοράνιο" λένε οἱ εἰδικοί. Σᾶς παρακαλῶ πολύ
νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφέρω μόνο τέσσε-
ρα ἀπό τά πάρα πολλά πού ἀναφέρονται σ'
αὐτό: 

Στήν Σούρα 9 ἐδάφιο 111 διαβάζομε: "Αὐτοί
(οἱ πιστοί Ἰσλαμιστές) ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ γιά
τή θρησκεία Του (: τοῦ Ἀλλάχ, δηλ. τοῦ θεοῦ
τους) ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ καί θά σκοτωθοῦν".
Κάποιος σχολίασε ὅτι τό "θά σκοτωθοῦν"2

εἶναι χειρότερο ἀπό τό θά σκοτώσουν, γιατί
δείχνει τόν ἀδίστακτο πολεμιστή. Καί γιά νά
μή νομίσετε ὅτι μόνο στήν Ἑλληνική μετά-
φραση ἀναφέρεται ὅπως τό ἀκούσατε, τό πα-
ραθέτουμε καί στήν ἀγγλική του ἔκδοση:
"Τhey fight in Allah' s Cause so THEY KILL
(others) and are killed".3

Στή Σούρα 5 ἐδ. 33 ἔχουμε ἕνα κλιμακωτό

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Σεβ. Πειραιῶς: Τὸ Ἰσλὰμ ἀποτελεῖ αἵρεσιν,
συμφώνως πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ
εἰς τὸν χαιρετισμόν του εἰς τὴν ἡμερίδα ἐναν-
τίον τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τμήματος
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐτόνισε τὰ ἀκόλουθα:

«Ἡ ἀντίχριστη λεγομένη “Νέα Ἐποχή” καί ἡ
“Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων”, μέ συνδια-
μορφωτή τήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ
διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐφαρμόζοντας
τό σκοτεινό σχέδιό τους γιά τήν ἰσλαμοποίηση
τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος, ἐργάζονται,
ἐκτός τῶν ἄλλων, καί γιά τήν ἵδρυση Κατευ-
θύνσεως Ἰσλαμικῶν ἀντιτριαδικῶν Σπουδῶν, οἱ
ὁποῖες βεβαίως ἀγνοοῦν καί στρεβλώνουν
ἐγκληματικῶς τήν ἀληθινή φύση τοῦ Θεοῦ.

Αἵρεσις τὸ Ἰσλάμ
Οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι Νεο-

μάρτυρες, ἀπό τούς ὁσίους καί θεοφόρους πα-
τέρες ἡμῶν Μάξιμο τόν Ὁμολογητή (6ος αἰώ.)
καί Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό (7ος αἰώ.), μέχρι τόν
ἅγιο ἔνδοξο ὁσιομάρτυρα Νικόδημο τόν Ἁγιαν-
νανίτη (18ος αἰώ.) καί τήν ἁγία ἔνδοξο νεομάρ-
τυρα Ἀκυλίνα (18ος αἰώ.)1, κατατάσσουν τό
Ἰσλάμ στίς αἱρέσεις καί ὡς τέτοια τό ἀντιμετω-
πίζουν.

Αὐτό, βεβαίως, εἶναι εὔλογο διότι οἱ διδαχές
του ἀποτελοῦν ἕνα συμπίλημα διαφόρων
ἀνθρωποπαθῶν θρησκευτικῶν παραδοχῶν,
ὅπως τῆς Εἰδωλολατρίας, τοῦ Ζωροαστρισμοῦ,
τοῦ Μανιχαϊσμοῦ, τοῦ Γνωστικισμοῦ, τοῦ Ἀρει-
ανισμοῦ, τοῦ Νεστοριανισμοῦ, τοῦ Μονοφυσι-
τισμοῦ, τοῦ Ἀφθαρτοδοκητισμοῦ καί τῆς Εἰκο-
νομαχίας2.

Ἀλλαγαὶ συζύγων
Πλέον συγκεκριμένα, ὁ ὅσιος καί θεοφόρος

πατήρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, στό ἔργο
του «Περί αἱρέσεων»3, θεωρεῖ ὅτι τό Ἰσλάμ εἶναι
λαοπλάνος θρησκεία καί πρόδρομος τοῦ Ἀντι-
χρίστου.

«Ἔστι δέ καί ἡ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαο-
πλάνος θρησκεία τῶν Ἰσμαηλιτῶν, πρόδρομος
οὖσα τοῦ Ἀντιχρίστου»4 γράφει.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Ὅσιος Ἰωάννης
ἀποκαλεῖ εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τόν Μαμέδ (Μωάμεθ)
ψευδοπροφήτη δικαιολογημένως ὅταν κατά
τήν ἰσλαμική παράδοση (σούνα) συνεζεύχθη ὡς
7η σύζυγό του τήν σύζυγο τοῦ υἱοθετηθέντος
υἱοῦ του Ζαΐντ καί ὡς 9η τήν ἑπταετῆ κορασίδα
Ἀϊσά διαπράττων ἐκτός τῶν ἄλλων κακουργιῶν
καί τά ἐγκλήματα τῆς αἱμομιξίας καί τῆς παιδε-
ραστίας καί ἀποδεικνύει ὁ θεοφόρος πατήρ ὅτι
συνέστησε τήν αἵρεσή του ὕστερα ἀπό μιά ἐπι-
φανειακή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν ἐπι-
κοινωνία του μ’ ἕνα Ἀρειανό μοναχό κατόπιν
δῆθεν ὁραμάτων σέ ἡλικία σαράντα ἐτῶν μέ
τήν παρότρυνση τῆς πρώτης συζύγου του Χαν-
τίντζα καί τοῦ Ἰουδαίου ἐξαδέλφου της Οὐάρα-
κα καί μ’αὐτόν τόν τρόπο διέδωσε τήν ψεύτικη
φήμη ὅτι ὅλ’ αὐτά, πού θέσπισε, εἶναι δῆθεν θε-
όσταλτα.

Καυστικώτατο εἶναι τό σχόλιο τοῦ Ὁσίου, ὅτι
ὅλα τά θεσπίσματα τοῦ Κορανίου, εἶναι «γέλω-

τος ἄξια» καί καθιερώθησαν στό Ἀραβικό
Ἔθνος μέ τόν ἱερό πόλεμο καί τήν βιαία ἐπιβο-
λή καί τό ψευδές ἰδεολόγημα τῆς δῆθεν θεϊκῆς
ἀποστολῆς τοῦ Μωάμεθ, 7 αἰῶνες μετά τήν
ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ ἀληθινοῦ
Μεσσία, τοῦ ὁποίου τό σωτηριῶδες ἔργο ἐπι-
διώκει νά ἀνατρέψη μέ τίς ψευδολογίες του.

Κατά τόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό καί
τήν Κορανική διδαχή, ὁ Μουσουλμανισμός, ἐπη-
ρεασμένος ἀπό τήν ἀντιχριστιανική ἰουδαϊκή καί
τήν αἱρετική χριστιανική γραμματεία, δέν δέχε-
ται τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τόν σταυρικό Του
θάνατο καί τήν Ἀνάστασή Του.

Ἀρνεῖται τό Θεανθρώπινο πρόσωπό Του καί
τόν θεωρεῖ ὡς ἕνα προφήτη κατώτερο τοῦ
Μωάμεθ τῆς δῆθεν σφραγῖδος τῶν προφητῶν,
κτίσμα τοῦ Θεοῦ καί ἁπλό, ψιλό ἄνθρωπο.

Διδάσκει ἱερὸν
πόλεμον (Τζιχάντ)

Ὁ πόλεμος κατά τῶν ἀπίστων (τζιχάντ), ἀπο-
τελεῖ βασική διδασκαλία τοῦ κορανίου, ἐφαρ-
μόζεται στίς ἡμέρες μας μέ τίς συνεχιζόμενες
ἐκκαθαρίσεις χριστιανικῶν καί ἄλλων πλη-
θυσμῶν ἀπό τό Ἰσλάμ, πού εἶναι λάθος νά δια-
κρίνεται σέ ριζοσπαστικό καί δῆθεν μετριοπα-
θές καί πού ἀποτελεῖ ἐπιβίωση τῆς δεινῆς αἱρέ-
σεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί ἀποδεικνύει ὅτι δέν
εἶναι θρησκεία ἀνεκτή, κατά τό Εὐρωπαϊκό κε-
κτημένο καί τίς ἀρχές τῶν Κρατῶν Δικαίου, διό-
τι στοχοποιεῖ θανάσιμα τήν ἄρνησή της καί ἑπο-
μένως οἱ ἔννοιες Δημοκρατία, Ἀνεξιθρησκία καί
Ἀνεκτικότητα πρός τήν ἑτερότητα εἶναι ἀσύμ-
βατες μέ τό Ἰσλάμ.

Ἀλήθεια, ποιά ἡ χρησιμότητα πλέον τῶν δια-
θρησκειακῶν διαλόγων μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί
Ἰσλάμ καί οἱ διακηρύξεις περί εἰρηνικῆς συνυ-
πάρξεως, ὅταν οἱ διάλογοι αὐτοί ἀδυνατοῦν νά
ἀποτρέψουν τούς Ἰσλαμιστές-Τζιχαντιστές ἀπό
τά φρικώδη ἐγκλήματά τους καί τούς διαλεγο-
μένους δῆθεν μετριοπαθεῖς Μουσουλμάνους
ἀπό τήν πλήρη στήριξη στούς πρώτους, ὅπως
ἀποδεικνύεται μέ πλῆθος στοιχείων στήν παγ-
κόσμια εἰδησεογραφία.

Ὁ πρόσφατος τραγικός θάνατος τῆς Ἀμερι-
κανίδος δημοσιογράφου Serena Shim στήν
Τουρκία, ὅπου μέ στοιχεῖα ἀπέδειξε τή στήριξη
τῆς γείτονος καί τοῦ σουνιτικοῦ μπλόκ στό χα-
λιφάτο τοῦ ISIS ἀποδεικνύουν τά ἀνωτέρω!

Ἀντιβαίνει 
εἰς τὸν «ἀντιρατσιστικόν»

Ἐφ᾽ ὅσον εἶναι δεδομένο ὅτι δέν ἀγνοεῖται ὁ
ἀντιτριαδισμός τοῦ Ἰσλάμ, οὔτε ἀσφαλῶς οἱ
βλασφημίες του κατά τοῦ Θεανθρωπίνου προ-
σώπου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ὁποίου ἀρνεῖται τήν
θεία φύση, μέ τίς ὁποῖες σαφῶς ἐπαναλαμβά-
νεται ἡ κατεγνωσμένη ἀντιτριαδική αἱρετική δι-
δασκαλία τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου, ἀπό τόν κοι-
νό ὑποβολέα Ἀρείου καί Μωάμεθ, τόν Ἀρχέκα-
κο καί βύθιο δράκοντα, ρωτᾶμε τούς ὑπερμά-
χους αὐτοῦ τοῦ τολμήματος καί ἀνοσιουργή-
ματος, μέ τί συνείδηση ψήφισαν κάτι τόσο φρι-
κτό καί ἀποτρόπαιο στήν χώρα, τῆς ὁποίας τό

προοίμιο τοῦ Συντάγματος ἄρχεται μέ τήν ἐπί-
κληση τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Παναχράν-
του Τριαδικοῦ Θεοῦ;

Πῶς εἶναι δυνατόν ὀρθόδοξοι καθηγητές τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, μέ τόν ὁμολογια-
κό χαρακτῆρα σπουδῶν, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν
στούς φοιτητές Ὀρθόδοξη Θεολογία, πού ἔχει
ὡς ὀντολογικό θεμέλιο τήν Τριαδολογία καί τήν
Χριστολογία, νά καταφάσκουν στήν διδασκαλία
αἱρετικῶν φληναφημάτων μέσα μάλιστα σέ
Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή, μέ ἀπρόβλεπτες
συνέπειες;

Ἀγνοοῦν ὅτι αὐτή ἡ συνύπαρξη εἶναι ἐπικίν-
δυνη μέ βάση τήν ἀρνητική σχετική διεθνῆ
ἐμπειρία; ὅτι ἀντίκειται στά πιό στοιχειώδη κρι-
τήρια ἐπιστημολογίας καί δεοντολογίας; ὅτι συν -
ιστᾶ εὐθεῖα προσβολή τῆς ἐπικρατούσης σύμ-
φωνα μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος θρη-
σκείας, ὅτι θά ἀλλοιώσει σέ σημαντικό βαθμό
τόν σημερινό ὁμολογιακό χαρακτῆρα τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς καί ὅτι ἐνδεχομένως θά ἀποτε-
λέση πηγή ἐντάσεων καί ἐξάρσεως τοῦ ἰσλαμι-
κοῦ φονταμενταλισμοῦ στή χώρα μας;

Μέ βάση τόν πρόσφατα ψηφισθέντα λεγόμε-
νο «ἀντιρατσιστικό» νόμο, ἡ Κατεύθυνση Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή Θεσσα-
λονίκης δέν πρέπει νά λειτουργήση, διότι ἀντι-
βαίνει στήν ἀντιρατσιστική νομοθεσία, ἐπειδή
τό ἀνίερο συμπίλημα τοῦ κορανίου, περιέχει ρα-
τσιστικές ἀναφορές καί προτροπές σέ πράξεις
βίας κατά τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμάδων.

Εἶναι δέ ξεκάθαρες οἱ ρατσιστικές ἀντιλήψεις
του ἀπέναντι στό γυναικεῖο φῦλο.

Στὴν πατρίδα μας, τήν ἡρωοτόκο καί ἁγιοτό-
κο Ἑλλάδα, στὴν ὁποία, κατά τά 500 χρόνια
σκλαβιᾶς ἀπό τούς ὁμοπίστους τῶν σημερινῶν
ἰσλαμιστῶν, χύθηκαν ποταμοὶ αἵματος ἁγίων
ἐνδόξων Νεομαρτύρων καὶ Ἡρώων, δὲν πρέπει
ἀλλοιωθῆ ἡ ἰδιοπροσωπία μας μέ τήν μετατρο-
πή τῆς Πολιτείας μας σέ οὐδετερόθρησκη,
ὅπως ἐπιδιώκει ἡ διεθνιστική Νέα παγκόσμια Τά-
ξη, μέ ἐργαλεῖο τήν de facto καί de jure πολυπο-
λιτισμικότητα πού προωθεῖ μέ ἀνεξέλεγκτες με-
ταναστευτικές ροές μουσουλμανικῶν κυρίως
πληθυσμῶν.

Ἐρωτήματα
πρὸς τοὺς Καθηγητάς

Τίθενται στούς καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. πού ἐψήφισαν σχετικῶς ἀνα-
ποδράστως δύο πολυδύναμα ἐρωτήματα.

Θα ἦτο ποτέ δυνατόν ὁ ὑπόπτερος ἀετός τῆς
Θεολογίας καί συνώνυμος αὐτῆς ἅγιος Γρηγό-
ριος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί
ὁ ἡρωϊκότερος τῶν Ἁγίων καί Ἁγιώτερος τῶν
ἡρώων Μ. Ἀθανάσιος νά συνευδοκοῦσαν ποτέ
στήν διδασκαλία τοῦ Ἀρειανισμοῦ μέ τήν συν-
δρομή τῆς Θεολογικῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς των
κοινότητος καί ποία ἡ διαφορά τοῦ Ἀρειανισμοῦ
ἀπό τόν Ἰσλαμισμό πού ἀναμασᾶ τίς αὐτές ἀντι-
τριαδικές βλασφημίες καί κακοδοξίες μέ τόν
πρῶτο;

Προεκτείνοντας δέ τό ἐρώτημα σέ Ἐκκλη-
σιαστικά πρόσωπα διερωτῶμαι θά ἐδώριζαν πο-

τέ οἱ θεοφόροι αὐτοί Πατέρες τήν τότε κυκλο-
φορηθεῖσα Θάλεια τοῦ Ἀρείου σέ ἰσχυρούς τῆς
ἡμέρας των μέ τό προσωνύμιο μάλιστα «ἱερά
Θάλεια»;

Ποιά εἶναι ἡ διαφορά τῆς Θάλειας τοῦ Ἀρεί-
ου μέ τό Κοράνιο, παρά μόνον ἡ παραφιλοσοφι-
κή λεκτική λεπτότητα τοῦ Ἀρείου καί οἱ χον-
δροειδεῖς ἀναφορές τοῦ Ἄραβα ἐμπόρου Μωά-
μεθ.

Καί τό δεύτερο ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι,
γιατί νά μή συνιδρυθεῖ λοιπόν στήν «προοδευ-
τική Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ» καί κατεύθυν-
ση «Γραφικῶν Μελετῶν» τῆς Ἀνώνυμης Φυλ-
λαδικῆς ἑταιρείας Σκοπιᾶς τοῦ Πύργου, πού
ἑδρεύει στήν Πενσυλβάνια τῆς Ἀμερικῆς μέ πα-
ράρτημά της στή χώρα μας τήν αὐτοτιτλοφο-
ρούμενη «χριστιανική ἐκκλησία μαρτύρων τοῦ
ἰεχωβᾶ» ἐφ’ ὅσον ὁ ἱδρυτής της Κάρολος Ράσ-
σελ ἐπαναλαμβάνει τόν ἀντιτριαδισμό τοῦ Ἀρεί-
ου καί τοῦ Μωάμεθ καί δέν θά ἀρνηθεῖ
ἀσφαλῶς ἡ incorporation τοῦ Μπρούκλιν τήν
σχετική χρηματοδότηση πού φέρεται ὅτι θά
ἐξασφαλισθῆ, ἀπό τό Ἐμιράτο τοῦ Ὀμάν γιά τήν
κατεύθυνση Ἰσλαμικῶν σπουδῶν.

Ἡ ἀποψινή ἡμερίδα εἶναι ὄντως μία ὁμολο-
γιακή μαρτυρία καί μία ἀποφασιστική ἀπάντηση
σέ ὅσους τάσσονται ὑπέρ τῆς δημιουργίας τῆς
Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν καί εἶναι
ὑψίστη τιμή καί εὐλογία ἡ συμμετοχή σέ αὐτήν.

Ἡ ἀποψινή ἡμερίδα, πού ἐμπεριστατωμένα,
μέ ἐπιστημονικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα, θά
καταδείξει τό ἐπιζήμιον αὐτοῦ τοῦ ὀλισθηροῦ
ἐγχειρήματος, μέσῳ τῶν ἐξαιρέτων εἰσηγήσε-
ων τῶν ἐκλεκτῶν εἰσηγητῶν, εὔχομαι νά γίνει ἡ
αἰτία γιά τήν ἀντίστοιχη Συνοδική παρέμβαση.

Κλείνοντας, θά ἤθελα νά ἐκφράσω τά θερμά,
ἐγκάρδια καί εἰλικρινῆ συγχαρητήριά μου καί τίς
ὁλόψυχες εὐχαριστίες μου πρός τόν Παναγιώ-
τατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο,
τόν ἀκατάβλητο καί φρυκτωρό Ἱεράρχη τῆς
Ἐκκλησίας μας γιά τήν τιμητική πρόσκληση
πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, καθώς καί πρός
τούς φοιτητές, πού ἀντιτίθενται στή δημιουργία
τῆς Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, γιά τήν
ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία νά διοργανώσουν
τήν πολύ σημαντική αὐτή ἡμερίδα μέ τή συμμε-
τοχή τόσων ἐκλεκτῶν, σεβαστῶν καί λίαν ἀγα-
πητῶν εἰσηγητῶν».
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Σελὶς 8η

ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ...
σχῆμα ἐπί τά χείρω (στίς τρεῖς
πρῶτες ἐπιλογές). Λέει, λοιπόν,
τό ἐδάφιο: "Ἡ τιμωρία ἐκείνων οἱ
ὁποῖοι πολεμοῦν τόν Ἀλλάχ καί
τόν Ἀπόστολό Του (: τόν Μωά-
μεθ) καί διαβιοῦν στή γῆ ἄσχημα
εἶναι ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ἤ ΝΑ
ΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ἤ ΝΑ ΚΟΒΟΝ-
ΤΑΙ τά χέρια καί τά πόδια ἀντί-
πλευρα..."4. Στό ἀγγλικό κείμενο:
"The recοmpence of those who
wage war against Allah and His
Messenger and do mischief in the
land is only that they shall be KIL-
LED or CRUCIFIED or their hands
and their feet BE CUT OFF from
opposite sides..."5.

Πῶς πολεμεῖται ἕνας Ἀλλάχ,
ἕνας θεός; Μέ ὅπλα; Ὄχι. Μέ τά
λόγια κάποιου πού διαφορο-
ποιεῖται. Φανταστεῖτε, λοιπόν, ἕνα
Ἰσλαμιστή, κάποιον ἄλλον πού
δέν συμφωνεῖ μαζί του, νά τόν
καρφώνει, νά τόν ὑψώνει (δηλ. νά
τόν σταυρώνει) καί νά χαιρεκακῆ
γιά κάποιες ὧρες μέχρι νά πεθά-
νη ὁ σταυρωμένος. Ἐπίσης, ὁ
ἄλλος ἀπάνθρωπος τρόπος, ἡ κο-
πή χεριῶν καί ποδιῶν ἀντίπλευρα
(δηλ. δεξί χέρι καί ἀριστερό πόδι
ἤ ἀριστερό χέρι καί δεξί πόδι) δέν
τοῦ ἀφήνει τήν παραμικρή ἄνεση.
Ἐδῶ ὁ ἀκρωτηριασθείς δέν μπο-
ρεῖ νά φέρει βακτηρία (πατερίτσα
δηλ.).

Στή Σούρα 47 ἐδ. 35 τονίζεται
μέ ἔμφαση: "Μή εἶσθε μικρόψυ-
χοι φωνάζοντας γιά εἰρήνη ἐφό-
σον εἶσθε ἀνώτεροί τους"6. "So
be not weak (: μήν εἶσθε ἄτολμοι)
and ASK NOT FOR PEACE (: καί
μή ζητᾶτε εἰρήνη) while you are
having the upper hand7 (: ἐφ᾽
ὅσον ἔχετε τό πάνω χέρι). Μικρό-
ψυχος, λοιπόν, ὅποιος φωνάζει
γιά εἰρήνη.

Στή Σούρα 4 ἐδ. 89 τιμωρεῖ ΜΕ
ΘΑΝΑΤΟ ὅσους ἐγκαταλείψουν
τήν πίστι τους: "ἄν ὅμως ἐπιστρέ-
ψουν στήν ἀπιστία, τότε συλλά-
βετέ τους καί ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ,
ὅπου κι ἄν βρίσκονται"8. "But if
they turn back (from Islam), take
(hold of) them and KILL THEM,
wherever you find them"9.

Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προ-
καλῶ νά διαβάσετε τό Κοράνιο,
τό ὁποῖο εἶναι κατάσπαρτο μέ τέ-
τοια ἐδάφια καί νά διαπιστώσετε
ὅτι ὅλο αὐτό τό βιβλίο ἔχει τέτοι-
ες ἀναφορές. Ἔτσι τά γεγονότα
τά ὁποῖα βλέπουμε νά συμβαί-
νουν στόν κόσμο μέ πράξεις
ἀκραίας βίας καί πολέμου δέν
διαπράττονται ἀπό κάποιους
ἀκραίους φανατικούς, ἐπειδή
ἔτσι ἑρμήνευσαν κάποια τμήματα
τοῦ κορανίου, ἀλλά ἐφαρμόζουν
πιστά αὐτό πού ρητά ἀναφέρει τό
κοράνιο.

Πρέπει νά τονισθεῖ ἐπίσης ἀκό-
μη ἄλλη μία παράμετρος. Τό κο-
ράνιο περιέχει ἐντολές καί καθο-
ρίζει συμπεριφορές τῶν πιστῶν
του. Οἱ ἀναφορές π.χ. στό νά μή
κάνουν φίλους τούς ἀπίστους δη-
μιουργοῦν κάποιο πρόβλημα. Μή-
πως αὐτές ἐμφανίσουν, ἀναδεί-
ξουν ἀπρόσμενες ἐντάσεις ἀπό

κάποιους Ἰσλαμιστές; Παραθέ-
τουμε κάποια τέτοια ἐδάφια: "Οἱ
Πιστοί δέν παίρνουν προστάτες
καί ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ἀλλά τοὐναντίον
τούς πιστούς" (328)10. "Προάγγει-
λε στούς ὑποκριτές ὅτι θά τιμω-
ρηθοῦν μέ ἀνυπόφορα βασανι-
στήρια καί πού παίρνουν ὡς φί-
λους τους τούς ἀπίστους κι ὄχι
τούς πιστούς" (4138, 139)11. "Ὦ!
Σεῖς πού πιστέψατε! ΜΗ ΠΑΙΡΝΕ-
ΤΕ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ
κι ὄχι τούς πιστούς" (4144)12. "Ὦ!
Σεῖς πού πιστέψατε ΜΗ ΚΑΝΕΤΕ
τούς Ἑβραίους καί τούς Χριστια-
νούς ΦΙΛΟΥΣ καί προστάτες σας"
(552)13.

Ἡ ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ τμήματος
δέν εἶναι ἡ λύση τοῦ προβλήμα-
τος. Τά ἐπιχειρήματα πού χρησι-
μοποῦνται, δέν εἶναι ἱκανά νά μᾶς
πείσουν γιά δῆθεν ἀναγκαιότητα
τῶν σπουδῶν αὐτῶν σέ ἰδιαίτερο
προπτυχιακό τμῆμα. Αὐτοί πού
περιπλέκουν κατά καιρούς τό
πρόβλημα τῆς ὕπαρξης καί τῆς
αὔξησης τῶν μουσουλμάνων,
ἐδῶ καί ἀλλοῦ, εἶναι δυναντόν νά
εἶναι ἀξιόπιστοι; Γιατί τόση σπου-
δή γιά τίς Ἰσλαμικές σπουδές καί
καμμία γιά τά κενά σέ θέσεις
ἐκπαιδευτικῶν ἀκόμα καί σέ πό-
λεις, ἐνῶ φθάνουμε σέ λίγες ἡμέ-
ρες στά Χριστούγεννα; Αὐτοί πού
δημιούργησαν τό πρόβλημα ἄς
βροῦν ἄλλο τρόπο γιά τήν ἐπίλυ-
σή του καί ὄχι νά τό ἐπιβαρύνουν
μέ κατάληξη ἀπρόοπτων συνε-
πειῶν. Ὁ χρόνος εἶναι πολύτιμος.
Δέν ἐπιτρέπει λάθη οὔτε σπα-
σμωδικές ἐπιπόλαιες ἀποφάσεις.
Κάποιες ὅμως εἶναι ὀλέθριες γιά
τήν Χώρα καί τόν κόσμο.

Εὐχόμεθα σέ πιό ψύχραιμη
ἐπαναθεώρηση ἀπό μέρους τους,
τοῦ σοβαρότατου αὐτοῦ θέμα-
τος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(1) Ἀπό τό ποίημα "Μονοτονία" τῆς
ποιητικῆς συλλογῆς "ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙ-
ΗΜΑΤΑ 1987-1933". (2) "Τό Ἱερό
Κοράνιο". Μετάφρασις ἀπό Ἄραβες
ἑλληνιστές καθηγητές τοῦ Πανεπιστη-
μίου τοῦ Καΐρου, Ἔλ-Ἔζχερ ἐπιμέ-
λεια Τζιχάντι Μπιλάλα Χαλήλ (χρη-
ματοδοτήθηκε ἀπό τή Μαριάννα Λά-
τση). Ἔκδοση συγκροτήματος Βασι-
λιᾶ Φάχντ. Ἐκτύπωση Μεδίνα-Σαου-
δικῆς Ἀραβίας 1998 μ.Χ. σελ 278. (3)
"THE NOBLE QUR' AN" Μετάφραση
στήν ἀγγλική γλῶσσα ἀπό Dr. Muham-
mad Tagi-ud-Din al-Hilali  καί  Dr.  Mu -
hammad Ἔκδοση 1430 Α.Η. Μuhsin
Khan. Ἔκδοση ΚING FAHD COM-
PLEX Madinah K.S.A. σελ. 264 (Σθραη
9 Αt-Taubah 111). (4) ἔ.ἀ. σελ. 149 (Σού-
ρα ἐλ-Μάϊντε). (5) ἔ.ἀ. σελ. 148 (Surah
5 Al-Ma᾽ idah 33). (6) ἔ.ἀ. σελ. 788 (Σού-
ρα Μουχάμμεντ). (7) ἔ.ἀ. σελ. 695 (Su-
rah 47 Muhammad 35). (8) ἔ.ἀ. σελ. 122
(Σούρα ἐλ-Νισά). (9) ἔ.ἀ. σελ. 123 (Su-
rah 4 An-Nisa 89). (10) ἔ.ἀ. σελ. 69 (Σού-
ρα Ἀλ Ιμράν). (11) ἔ.ἀ. σελ. 133 (Σούρα
ἐλ-Νισά). (12) ἔ.ἀ. σελ. 134 (Σούρα ἐλ-
Νισά). (13) ἔ.ἀ. σελ. 153 (Σούρα ἐλ-
Μάϊντε)».

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΑ
Οἱ Μουσουλμάνοι φεύγουν, τὰ παράνομα τζαμιὰ κλείνουν,

ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία θὰ ἀνεγείρη τὸ Τέμενος
Συμφώνως πρὸς ἔρευναν τῆς

ἐφημερίδος «Καθημερινὴ» οἱ ἀλλο-
δαποὶ Μουσουλμάνοι ἀποχωροῦν ἐκ
τῆς Ἑλλάδος, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονο-
μικῆς κρίσεως,  κλείνουν τὰ πρόχει-
ρα τζαμιὰ (ἀπὸ τὰ ἑκατὸν ἔκλεισαν
τὰ τεσσαράκοντα), συμμετέχουν
πολὺ ὀλιγώτεροι εἰς τὰς ἐκδηλώσεις
διά τὸ Ραμαζάνι, ἀλλὰ οἱ ἐπιτελεῖς
τῶν ἁρμοδίων ὑπουργείων καὶ τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας θὰ προωθή-
σουν τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Μουσουλ-
μανικοῦ Τεμένους εἰς τὸν Βοτανι-
κόν, προκαλοῦντες εὔλογα ἐρωτη-
ματικὰ διά τὴν ἐπιμονὴν των. Ὑπό
τόν τίτλον «Ὁ φάκελος τζαμὶ στὴν
Ἀθήνα», τὴν 18ην Νοεμβρίου, ἡ
«kathimerini.gr» ἔγραψε τὰ ἀκό-
λουθα: 

«Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς «πρόχειρους»
χώρους προσευχῆς μουσουλμάνων
ποὺ βρίσκονται στὴν Ἀθήνα, σὲ ἰσό-
γεια καὶ ὑπόγεια, ἔχουν κλείσει,
σύμφωνα μὲ πηγὲς τῆς ΕΛ.ΑΣ. καὶ
τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρη-

σκευμάτων. Ὁ λόγος; Εἶναι οἰκονο-
μικός, ὑπογραμμίζεται, καθὼς
ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους
μετανάστες, ποὺ ζοῦσαν στὴν Ἀθή-
να νόμιμα ἢ παράνομα καὶ τη-
ροῦσαν τὰ θρησκευτικά τους καθή-
κοντα ἔχουν φύγει ἀπὸ τὴν Ἑλλά-
δα, ἀναζητώντας...δυτικότερα κα-
λύτερη τύχη.

Τὴν ἴδια ὥρα, στελέχη ἁρμόδιων
γιὰ τὸ θέμα ὑπουργείων ποὺ μίλη-
σαν στὴν «Κ», καὶ μὲ ἄξονα τὴν χρο-
νίζουσα ἐκκρεμότητα κατασκευῆς
τεμένους στὴν Ἀθήνα, στὴν πε-
ριοχὴ τοῦ Βοτανικοῦ, κάνουν λόγο
γιὰ «θεμελιῶδες ἐθνικὸ συμφέρον
τῆς χώρας γιὰ κατασκευὴ τζαμιοῦ
καὶ τὴ χρηματοδότησή του ἀπὸ τὸ
ἑλληνικὸ κράτος». Ὅπως λένε,
οὔτε ἡ «μεγάλη ἀποχώρηση μου-
σουλμάνων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα οὔτε
ἄλλος λόγος θὰ ἀλλάξει τὴν ἀπόφα-
ση». Ἐπισημαίνουν ὅτι καθυστέρη-
ση εἶχε προκύψει ἀπὸ τὴν προσ -
φυγὴ Ἑλλήνων πολιτῶν στὸ Συμ-
βούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατὰ τῆς
συνταγματικότητας τοῦ νόμου γιὰ
τὴν κατασκευὴ τοῦ τεμένους. «Τὸ

θέμα λύθηκε κρίνοντας τὴ σχετικὴ
ἀπόφαση συνταγματική, ὁπότε δὲν
ὑπάρχει κανένα ἄλλο σοβαρὸ ἐμπό-
διο γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν ἀποφά-
σεων, ποὺ ἔχουν ληφθεῖ στὸ συγκε-
κριμένο θέμα», ὑποστηρίζουν οἱ
ἴδιες πηγές, ἀφήνοντας νὰ ἐννοη-
θεῖ ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἀνέγερ-
ση τεμένους. Σημειώνεται ὅτι ὁ φά-
κελος «Τζαμὶ στὴν Ἀθήνα» βρίσκε-
ται, αὐτὴ τὴ στιγμή, στὸ ὑπουργεῖο
Περιβάλλοντος, γιὰ τὸ «διά ταῦτα».
Δηλαδή, τὴν κατασκευή του.

Σύμφωνα, μὲ πηγὲς τῆς «Κ», ἀπὸ
τὰ περίπου ἑκατὸ «πρόχειρα» τζα-
μιὰ ποὺ λειτουργοῦσαν στὴν Ἀθήνα
ἔχουν κλείσει περὶ τὰ σαράντα. «Ἡ
οἰκονομικὴ κρίση ἔχει ἀναγκάσει
πολλοὺς μετανάστες νὰ φύγουν,
αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα κάποια
ἀπὸ τὰ παράτυπα τζαμιὰ νὰ βάλουν
λουκέτο. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφο-
ρίες ποὺ ἔχουμε, αὐτὰ συντη-
ροῦνταν μέσῳ συνεισφορῶν τῶν
μελῶν τους, ὁπότε, ἀκόμη καὶ κά-
ποια ποὺ εἶχαν πολλὲς ἐπισκέψεις
ἀπὸ μουσουλμάνους ποὺ ζοῦν στὴν
Ἀθήνα δὲν μποροῦσαν νὰ συντηρη-

θοῦν, γιατί οἱ ἐπισκέπτες τους δὲν
εἶχαν χρήματα νὰ κάνουν συνεισ -
φορὲς γιὰ τὴ λειτουργία τοῦ χώ-
ρου. Γιὰ τὸ ἐνοίκιο, τοὺς λογαρια-
σμοὺς κοινῆς ὠφελείας κ.λπ.», ἐπι-
σημαίνει ἀξιωματικός τῆς ΕΛ.ΑΣ.,
ὑπηρετῶν στὴν καρδιὰ τῆς πρω-
τεύουσας. Ἐνδεικτικὸ ὅτι ὁ φετινὸς
ἑορτασμὸς τοῦ Ραμαζανίου, σύμ-
φωνα μὲ στελέχη τοῦ ὑπουργείου
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, εἶχε
πολὺ λιγότερη προσέλευση σὲ σχέ-
ση μὲ τὰ προηγούμενα χρόνια. Μὲ
πρωτοβουλία τοῦ ὑπουργείου, πα-
ραχωροῦνται χῶροι γιὰ τὴ δημόσια
προσευχὴ τῶν μουσουλμάνων ποὺ
ζοῦν στὴν Ἀθήνα (ΣΕΦ καὶ ΟΑΚΑ).
«Φέτος ἦρθαν περίπου 250 ἄτομα,
ἀριθμὸς ἰδιαίτερα μικρὸς, ἐὰν ἀνα-
λογιστεῖ κανεὶς ὅτι τὰ προηγούμενα
χρόνια ἡ προσέλευση ξεπερνοῦσε
τὰ 2.000 ἄτομα», λέει χαρακτηριστι-
κά, στέλεχος τοῦ Ὑπ. Παιδείας.

Ὡστόσο, κατὰ τι διαφορετικὴ
εἶναι ἡ εἰκόνα ποὺ καταθέτουν
ἐκπρόσωποι μουσουλμανικῶν κοι-
νοτήτων, οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι οἱ χῶροι
λατρείας ποὺ ἔκλεισαν ἔχουν
σφραγισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία λό-
γω τῆς ἐγκυκλίου ποὺ ἐκδόθηκε,
πέρυσι, ἀπὸ τὸ ὑπ. Παιδείας. Ἡ
ἐγκύκλιος αὐστηροποίησε τὶς προ-
ϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων χώ-
ρων σὲ σχέση μὲ κανόνες πολεοδο-
μίας, πυρασφάλειας, δημόσιας
ὑγείας, μέγιστου ἀριθμοῦ φιλοξε-
νουμένων κ.ἄ. Ἀπὸ τὴν πλευρά
τους, οἱ μουσουλμάνοι ποὺ ζοῦν
στὴν Ἑλλάδα ἐπαναφέρουν μετ’
ἐπιτάσεως τὸ ζήτημα τῆς ἀνέγερ-
σης τοῦ τεμένους στὸν Βοτανικό.
«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 τέμενος.
Ξέρουμε ὅτι οἱ ἑταιρεῖες δὲν ἔχουν
κληθεῖ ἀκόμη καὶ μποροῦν νὰ τελει-
ώσουν ὅλη τὴν κατασκευὴ μέσα σὲ
ἕξι μῆνες», λέει στὴν «Κ» ὁ Ναΐμ
Ἐλγανούρ, πρόεδρος τῆς Μου-
σουλμανικῆς Ἕνωσης Ἑλλάδας. Ὁ
ἴδιος ἐκτιμᾶ ὅτι ὑπάρχει χρονοτρι-
βή, καθὼς προσμετρεῖται καὶ τὸ πο-
λιτικὸ κόστος».

ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΝΗΚΟΝ
Σεβ. Κυθήρων: Οἱ Παπικοὶ κατὰ τοὺς Μεγάλους Πατέρας

εἶναι ἀκοινώνητοι καὶ αἱρετικοὶ καὶ ἀπαγορεύονται τὰ «Συλλείτουργα»
• ΟΙ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ, ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΑΠΑ-
ΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΝ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΠΥΛΗΣ • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΟΝ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων
καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ
ὁποῖος ὑπέγραψε τὴν νέαν Ὁμολο-
γίαν Πίστεως ἐναντίον τῶν ἐκκλησια-
στικῶν παρεκτροπῶν τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου,
ὡς αὐτὴ ἀνεδείχθη, κατὰ τὴν πρόσ -
φατον συνάντησιν τοῦ προκαθημέ-
νου τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ τοῦ Αἱρε-
σιάρχου Πάπα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα,
παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τὸ
«pentapostagma.gr» (καὶ εἰς τὴν δη-
μοσιογράφον κ. Στέλλαν Μεϊμάρη),
εἰς τὴν ὁποίαν τονίζει ὅτι οἱ Παπικοὶ
κατὰ τοὺς Μεγάλους Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἀκοινώνητοι καὶ
αἱρετικοί, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μας (προ-
φανῶς σήμερον) τοὺς ἀντιμετωπίζει
ὡς σχισματικοὺς (ἀκοινωνήτους) καὶ
εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν ὡς αἱρετι-
κούς. Ὑπογραμμίζει ἐπίσης στηριζό-
μενος εἰς συγκεκριμένους Ἀποστολι-
κοὺς Κανόνας ὅτι αἱ συμπροσευχαὶ
καὶ τὰ συλλείτουργα ἀπαγορεύονται.
Τονίζει ἐπίσης ὅτι δὲν πρέπει νὰ λαμ-
βάνωμεν εὐλογίαν ἀπὸ αἱρετικόν (τὸ
ἔπραξεν ὁ Πάπας παρουσίᾳ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐντὸς τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φα-
ναρίου) καὶ πὼς ὅσοι ἐπιστρέφουν
ἀπὸ τὰς αἱρέσεις εἰς τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν, θὰ πρέπη προηγουμένως νὰ
ἀναθεματίσουν τὰς αἱρέσεις καὶ ἰδι-
αιτέρως τὴν αἵρεσιν, εἰς τὴν ὁποίαν
ἀνῆκον.

Ἡ συνέντευξις
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς συνεν-

τεύξεως ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Γιὰ τὸ πολὺ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα

τῶν συμπροσευχῶν μὲ τοὺς ἑτερο-
δόξους καὶ τοὺς ἑτεροθρήσκους
προστρέχουμε καὶ ἀναζητοῦμε τὴν
θέσι τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία διατυπώνεται καὶ ἐκφράζεται
ἀπὸ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανό-
νας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδό-

ξου Ἐκκλησίας.
Οἱ Ἅγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες

μας ἀπεφάνθησαν διά τῶν Ἁγίων
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὡς καὶ διά
τῶν ὑπ’ αὐτῶν ἀναγνωρισθεισῶν Το-
πικῶν (Συνόδων) καὶ Κανόνων Ἁγίων
Πατέρων, διά τὰ σπουδαῖα αὐτὰ κα-
νονικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ θέματα
καὶ ἡ συμμόρφωσις πρὸς τὶς ἐπι-
ταγὲς τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Κανόνων
εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ἀνυπέρθετη.

Κατὰ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κα-
νόνας οἱ ἀκοινώνητοι, οἱ αἱρετικοὶ
καὶ οἱ ἐθνικοὶ θεωροῦνται ὅτι εἶναι
ἐκτὸς τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μὲ
αὐτοὺς δηλ. δὲν ἐπιτρέπεται ἡ
ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία.

Αὐτό, βέβαια, δὲν γίνεται ἀπὸ
μῖσος, βδελυρία ἢ ἀπέχθεια, ἀλλὰ
γιὰ λόγους παιδευτικοὺς καὶ παιδα-
γωγικούς. Τὸ μέν, διότι ἡ αἵρεσις, τὸ
σχίσμα καὶ ἡ ξένη θρησκεία στεροῦν
ἢ ἀφαιροῦν τὶς προϋποθέσεις καὶ
τὴν δυνατότητα συμπροσευχῆς ἢ
συλλειτουργίας, καθιστῶσαι ἀνίκα-
νο καὶ ἀδύναμο γι’ αὐτὲς τὸν αἱρετι-
κό, σχισματικὸ καὶ ἀλλόθρησκο. Καὶ
τὸ δέ, διότι ἐὰν ἐκκλησιάζωνται μὲ
τοὺς πιστοὺς οἱ τοιοῦτοι καὶ ὑπάρχη
ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ αὐτούς,
χωρὶς προηγουμένως νὰ ἀνανή-
ψουν καὶ νὰ ἀποπτύσουν τὴν αἵρεσι,
τὴν πλάνη καὶ τὴν κακοδοξίαν των,
τότε, κατεχόμενοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα
τῆς πλάνης, τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς
κακοδοξίας, δὲν θὰ ἀφυπνισθοῦν
ποτὲ πνευματικὰ καὶ ἡμεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι πιστοί, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί,
ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη γι’ αὐτὸ καὶ
κοινωνοῦμε ἐν προκειμένῳ «ἁμαρ-
τίαις ἀλλοτρίαις».
Ἀκοινώνητοι καὶ αἱρετικοί

Οἱ παπικοί, γιὰ νὰ ἀπαντήσω στὴν
ἐρώτησί σας, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κα-
νόνας, τὶς ἀποφάσεις Πατριαρχικῶν
συνόδων τῆς β´ χριστιανικῆς χιλιε-
τίας καὶ τὴν διδασκαλία Ἁγίων Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας (ὅπως
τοῦ Μ.Φωτίου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορί-

ου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Ἁγίου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ κ.λπ.), θεωροῦνται
ἀκοινώνητοι καὶ αἱρετικοὶ (παρ’ ὅτι
ἐπισήμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας τοὺς θεωρεῖ ὡς σχισματικούς,
καὶ ἑπομένως ἀκοινωνήτους, καὶ ὄχι
ὡς αἱρετικούς).

Γιὰ τοὺς ἀκοινωνήτους καὶ αἱρε-
τικοὺς οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἐνδει-
κτικῶς, ὁρίζουν τὰ ἑξῆς: Ὅποιος
συμπροσεύχεται μὲ ἀκοινώνητο,
ἀκόμη καὶ μέσα σὲ ἕνα σπίτι, ἂς ἀφο-
ρίζεται (10ος Ἀποστολικός). Ἐπίσκο-
πος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος ἐὰν
συμπροσευχήθηκε μόνο μὲ αἱρετι-
κούς, ἂς ἀφορίζεται. Ἂν ὅμως ἐπέ-
τρεψε σ’ αὐτοὺς νὰ κάνουν κάτι (νὰ
ἱερουργήσουν) ὡς κληρικοί, ἂς κα-
θαιρεῖται (45ος Ἀποστολικός). Νὰ μὴ
ἐπιτρέπεται στοὺς αἱρετικοὺς νὰ
εἰσέρχωνται στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ,
ἐφ’ ὅσον ἐπιμένουν στὴν αἵρεσι (6ος
Κανὼν τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου).

Ἐκείνους ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ
τὶς αἱρέσεις, εἴτε ἦσαν κατηχούμε-
νοι, εἴτε πιστοὶ κατ’ αὐτούς, νὰ μὴ
τοὺς προσδέχεσθε, πρὶν ἀναθεματί-
σουν κάθε αἵρεσι, καὶ κατ’ ἐξοχὴν
αὐτὴν (τὴν αἵρεσιν), στὴν ὁποία
ἦσαν αἰχμάλωτοι (7ος Κανὼν τῆς ἐν
Λαοδικείᾳ Συνόδου). Δὲν πρέπει νὰ
παίρνουμε εὐλογίες ἀπὸ τοὺς αἱρε-
τικούς, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀλογίες
μᾶλλον, παρὰ εὐλογίες (32ος Κανὼν
τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου). Καὶ ὅτι
δὲν πρέπει μὲ αἱρετικοὺς ἢ σχισμα-
τικοὺς νὰ συμπροσευχώμαστε (33ος
Κανὼν τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου).

Τί διατάσσουν 
οἱ Ἱ. Κανόνες

Ὅσο γιὰ τὶς συμπροσευχὲς μὲ
τοὺς ἀλλοθρήσκους οἱ Ἱεροὶ Κανό-
νες διατάσσουν τὰ ἑξῆς: Ὅποιος
Ἐπίσκοπος, ἢ Πρεσβύτερος, ἢ Διά-
κονος, ἢ γενικὰ ἀπὸ τὸν κατάλογο
τῶν Κληρικῶν, νηστεύει μὲ τοὺς
Ἰουδαίους, ἢ ἑορτάζει μαζί τους, ἢ
δέχεται ἀπὸ αὐτοὺς τὰ τῆς ἑορτῆς
των (δηλ. ἄζυμα) ἢ κάτι παρόμοιο ἂς
καθαιρεῖται. Ἂν δὲ εἶναι λαϊκός, ἂς

ἀφορίζεται (7ος καὶ 70ος Ἀποστολι-
κός, 37ος καὶ 38ος Κανὼν τῆς ἐν Λα-
οδικείᾳ Συνόδου). Δὲν πρέπει μὲ
τοὺς ἐθνικοὺς (εἰδωλολάτρες) νὰ
συνεορτάζουμε καὶ νὰ κοινωνοῦμε
μὲ τὴν ἀθεότητά τους (39ος Κανὼν
τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου). Καί, ἂν
κάποιος Χριστιανὸς μεταφέρῃ λάδι
σὲ ἱερὸ ἐθνῶν (μὴ χριστιανικὸ ναό),
ἢ σὲ συναγωγὴ Ἰουδαίων, στὶς γιορ-
τές τους, ἢ ἀνάβη λυχνάρια, ἂς
ἀφορίζεται (71ος Ἀποστολικός).

Ἀνεπίτρεπτος
Μετὰ τὴν δειγματοληπτικὴ πα-

ράθεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Κανό-
νων εἶναι προφανὲς τὸ τί πρέπει καὶ
τί δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται μέσα
στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Οἱ συμ-
προσευχὲς καὶ ἡ εἴσοδος ἀκοινω-
νήτων καὶ αἱρετικῶν ἀπὸ τὴν
Ὡραία Πύλη τοῦ Ὀρθοδόξου
Ναοῦ δὲν συγχωροῦνται, οὔτε φυ-
σικὰ κάτι τὸ περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ
π.χ. ἡ εὐλογία τοῦ ὀρθοδόξου ποι-
μνίου ἀπὸ αὐτούς, ἡ ἀνάγνωσις
τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἐν ὥρᾳ Θ.
Λατρείας ἀπὸ διάκονο τῶν παπικῶν
κ.λπ.). Οὔτε πρέπει νὰ γίνωνται
συμπροσευχὲς μὲ ἑτεροδόξους καὶ
ἑτεροθρήσκους, σὰν κι αὐτὲς ποὺ
ἔγιναν στοὺς κήπους τοῦ Βατικα-
νοῦ ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς τοῦ
λήγοντος ἔτους 2014 καὶ ποὺ ἐκ
τῶν πραγμάτων ἐκρίθησαν ὅτι
ἦσαν πάντη ἀτελέσφορες. Καὶ βε-
βαίως ἡ παρουσία Ἐπισκόπων στὶς
στιγμὲς τῆς «χειροτονίας» ἑτερο-
δόξων, καὶ ἡ προσφορὰ τιάρας ἢ
Ἀρχιερατικῆς Μίτρας καὶ Ποιμαν-
τορικῆς Ράβδου (ὅπως ἔγινε στὴν
Ἀφρικὴ) θεωρεῖται ὡς ἀνεπίτρε-
πτος.

Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ ἀνα-
κοινωθέν της (Ὀκτώβριος 2014)
σημειώνει ἐπὶ λέξει: “Ἀναφορικὰ μὲ
τὸν θεολογικὸ διάλογο στὸ Παγκό-
σμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν
τονίστηκε ἡ ἀνάγκη ἀποφυγῆς κά-
θε μορφῆς συμπροσευχῆς”». ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΕΝΩΘΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Οἱ Ἀγγλικανοὶ χειροτονοῦν
ὡς ἐπισκόπους καὶ γυναῖκας
Εὐτυχῶς προσφάτως ἡ Ὀρθό-

δοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δια-
φοροποιήθη ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου εἰς τὰ ζητήματα
τῶν συμπροσευχῶν μετὰ τῶν ἑτε-
ροδόξων ἀλλὰ καὶ εἰς ζητήματα
ἔχοντα σχέσιν μὲ τὸν θεολογικὸν
διάλογον μετὰ τῶν Ἀγγλικανῶν, οἱ
ὁποῖοι χειροτονοῦν ὡς Ἐπισκόπους
γυναῖκας καὶ ὁμοφυλοφίλους. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαγορεύει
τὰς χειροτονίας γυναικῶν. Οἱ
Ἀγγλικανοὶ ἐκτὸς τῶν ἄλλων κακο-
δοξιῶν, τὰς ὁποίας ὑπηρετοῦν, χει-
ροτονοῦν καὶ γυναῖκας. Συμφώνως
πρὸς ἀνταποκρίσεις ἐκ τοῦ Λονδί-
νου, τὰς ὁποίας μετέφερεν ἡ ἠλε-
κτρονικὴ ἐφημερὶς «iefimerida.
gr»:

«Ἡ Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία ἐνέ-
κρινε τελικὰ τὴ χειροτόνηση γυ-
ναικῶν ἐπισκόπων, μεταρρύθμιση
ἡ ὁποία θεωρεῖται ἱστορικῆς ση-
μασίας γιὰ ὅσα ἴσχυαν μέχρι καὶ
σήμερα.

Ἡ τροποποίηση τῶν ἐκκλησια-
στικῶν κανόνων ἐγκρίθηκε μὲ
ἀνάταση χειρῶν κατὰ τὴ Γενικὴ
Σύνοδο τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλη-
σίας. Οἱ πρῶτες γυναῖκες ἐπίσκο-
ποι ἀναμένεται νὰ χειροτονηθοῦν
μέσα στὸ 2015. Οἱ πρῶτες γυ-
ναῖκες ἱερεῖς εἶχαν χειροτονηθεῖ
τὸ 1994, ἀλλὰ μέχρι σήμερα δὲν
ἦταν σὲ θέση νὰ ἀναλάβουν ἀνώ-
τερους ρόλους. Παρόλα αὐτά,
ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν διχό-
νοιες στοὺς κόλπους τῶν Ἀγγλι-
κανῶν, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ὁποί-
ους αἰσθάνονται ὅτι ἡ χειροτόνη-
ση γυναικῶν ἐπισκόπων δὲν εἶναι
συνεπὴς μὲ τὴν πίστη τους.

Γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς πρότασης
ἀπαιτεῖτο πλειοψηφία τῶν δύο
τρίτων καὶ στὰ τρία σώματα - Ἐπι-
σκόπους, Κληρικοὺς καὶ Λαϊκούς -
τῆς Γενικῆς Συνόδου, ποὺ ἀριθμεῖ
συν ολικὰ 467 μέλη. Τὸν Νοέμβριο
τοῦ 2012 ἡ ἴδια πρόταση εἶχε
ἀπορριφθεῖ μόλις γιὰ ἕξι ψήφους
ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν Λαϊκῶν. Τὸν Ἰού-
λιο, ὅμως, 152 μέλη τοῦ σώματος
αὐτοῦ ψήφισαν ὑπέρ, 45 τὴν κα-
ταψήφισαν καὶ πέντε ἀπεῖχαν.
Στὴν Ἰρλανδία, τὴν Οὐαλία καὶ τὴ
Σκωτία ἐπιτρέπεται ἤδη νὰ χειρο-
τονοῦνται γυναῖκες ἐπίσκοποι».

Ἐρωτῶμεν τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον: Θὰ συνεχίσῃ νὰ
ἐπιδιώκη τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν
Ἀγγλικανῶν καὶ τὴν «Ἐκκλη-
σίαν» των νὰ τὴν θεωρῆ σώζου-
σαν καὶ κανονικήν;

Σεβ. Θεσσαλονίκης: Ὄχι ἄλλους
Μουσουλμάνους, κίνδυνοι διά τὴν Θράκην
Τὸ ἐρώτημα, διατὶ ὁ λαὸς δὲν

ἀντιδρᾶ εἰς τὴν Μουσουλμανο-
ποίησιν τῆς ταυτότητος τῆς Χώ-
ρας ἔθεσε κατὰ τὴν διάρκειαν
τοῦ κηρύγματός του (23ην Νοεμ-
βρίου) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ὁ
ὁποῖος ἀνεφέρθη καὶ εἰς πρό-
σφατον συνέδριον εἰς τὴν Τουρ-
κίαν, διά τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς
Δυτικῆς Θράκης, εἰς τὸ ὁποῖον
συμμετεῖχον καὶ δύο Ἑλληνίδες
καθηγήτριαι τοῦ Πανεπιστημίου,
γνωσταὶ εἰς τὸ Πανελλήνιον, διά
τὰς θέσεις των ἐναντίον τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τὴν ἀλλαγὴν τῆς
ἐκπαιδεύσεως τῶν Μουσουλμα-
νοπαίδων εἰς τὴν Δυτικὴν Θρά-
κην. Συμφώνως πρὸς τὸ «ἁγιορεί-
τικον βῆμα», τὸ ὁποῖον μετέφε-
ρεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα του ἀπο-
σπάσματα ἐκ τοῦ κηρύγματός
του: 

«"Παρὰ τὴ δράση τῶν τζιχαν-
τιστῶν ἀκόμη καὶ σὲ γειτονικὲς
χῶρες καὶ παρὰ τὴ δική μας ἀντί-
δραση οἱ  κυβερνῶντες θέλουν
Ἰσλαμικὸ τμῆμα στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ" ἀνέφερε μεταξὺ
ἄλλων στὸ κήρυγμά του στὸν πα-
νηγ. Ἱ. Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου (40 Ἐκκλησιῶν) ὁ Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος.
"Ἂν ἔρθουν μουσουλμάνοι φοι-
τητὲς ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Θράκη σὲ
αὐτὴν τὴν σχολή, ποῦ μποροῦν
νὰ πᾶνε μὲ τοὺς φοιτητὲς τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας; Εἶναι πι-
θανὸν νὰ σκοτωθοῦν" τόνισε...

Σημείωσε ἀκόμη πὼς μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο θὰ ἐπαληθευθεῖ αὐτὸ
ποὺ εἶπε ὁ Ἐρντογάν καὶ σύμφω-
να μὲ τὸ ὁποῖο "ἡ τουρκικὴ δι-
καιοδοσία ξεκινάει ἀπὸ τὴν Πόλη
περνάει ἀπὸ τὴ Δ. Θράκη καὶ φθά-
νει μέχρι τὴ Θεσσαλονίκη"...

"Μερικοὶ θέλουν νὰ κάνουν
τζαμιά. Δὲ βλέπω τὸ λαὸ νὰ
ἀντιδρᾶ" πρόσθεσε καὶ ἀναρωτή-
θηκε "θὰ φέρομε μέσα στὸ σπίτι
μας τὴν παρουσία τοῦ Ἰσλὰμ

ἐκτὸς ἀπὸ ὅσους ἔχουν ἔρθει λα-
θραῖα;"

Μίλησε καὶ γιὰ συνέδριο ποὺ
ἔγινε στὴν Τουρκία καὶ θέμα εἶχε
πὼς ἡ Δυτικὴ Θράκη ἀνήκει στὴν
Τουρκία καὶ πῆγαν καὶ Ἑλληνίδες
καθηγήτριες. Γιὰ τὴ Χάλκη δὲ
εἶπε "κοροϊδεύουν 40 χρόνια".
Κατέληξε δὲ λέγοντας πὼς θὰ
προσφύγει στὸ ΣτΕ γιὰ τὸ τμῆμα
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν καὶ τόνισε
"Μὴ φέρνετε μουσουλμάνους. Ἡ
Θεσσαλονίκη εἶναι καθαρόαιμη".

Συμπλήρωσε ἀναφορικὰ μὲ τὶς
κινήσεις τῆς Τουρκίας: «Βλέπου-
με τὴ στάση τοῦ Ἐρντογάν. Δὲ γί-
νεται δεκτὸ τὸ αἴτημά μας νὰ
ἀνοίξει ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς
Χάλκης καὶ ζητοῦν νὰ δημιουρ-
γήσουν τζαμιὰ στὴ Ἀθήνα καὶ τὴ
Θεσσαλονίκη. Μᾶς κοροϊδεύουν
40 χρόνια.

Προχθὲς ἔγινε συνέδριο στὴν
Κωνσταντινούπολη καὶ δυστυχῶς
ἔδωσαν τὸ παρὸν δύο κυρίες ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα. Τὸ θέμα τοῦ συνεδρί-
ου ἦταν ὅτι ἡ Δυτικὴ Θράκη ἀνή-
κει στὴν Τουρκία. Ἔχω ὅλα τὰ
στοιχεῖα».

Ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὴν ἀνισό-
τητα φτωχῶν καὶ πλουσίων στὴν
Ἑλλάδα καὶ ἐπισήμανε πὼς ἂν
ἔρχονταν καὶ τὰ χρήματα τῆς λί-
στας Λαγκὰρντ θὰ λυνόταν τὸ
πρόβλημά μας. Ὁ Σεβασμιώτατος
σχολιάζοντας τὴν κατάσταση στὴ
Χώρα μας στάθηκε σὲ πρόσφατη
ἔρευνα ποὺ δείχνει πὼς ὑπάρχει
αὔξηση τῶν ἑκατομμυριούχων
Ἑλλήνων (ἀπὸ 505 σὲ 565 μέσα
στὸ 2014) καὶ εἶπε: «Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν ὁ κόσμος νὰ πεινᾶ καὶ νὰ
ἔρχεται στὴν Ἐκκλησία ζητώντας
βοήθεια καὶ παράλληλα ἡ λίστα
μὲ τοὺς πλουσίους νὰ μεγαλώνει;
Καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἔρευνα δὲν ὑπο-
λογίζονται τὰ χρήματα ποὺ ὑπάρ-
χουν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ εἴδαμε
στὴ λίστα Λαγκάρντ».

Τὸ παρὸν ἔδωσε πλῆθος κό-
σμου, ὅπως ἐπίσης ὁ βουλευτὴς
τῆς ΝΔ, Γιάννης Ἰωαννίδης καὶ ὁ
πρώην δήμαρχος τῆς πόλης, Σω-
τήρης Κούβελας».

Ἐξτρεμιστικὴ 
ὀργάνωσις οἱ Ἰεχωβάδες

εἰς τὴν Ρωσίαν
Συμφώνως πρὸς ὅσα μετέδωσε

τὴν 6ην Δεκεμβρίου, τὸ Ρωσικὸν
Πρακτορεῖον Εἰδήσεων Interfax -
Religion:

«Tὸ ρωσικὸ Ἀνώτατο Δικαστή-
ριο ἔκρινε ὅτι ἡ ἱστοσελίδα τῆς
θρησκευτικῆς ὀργάνωσης "Μάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ" εἶναι ἐξτρεμι-
στική.

Εἰσαγγελεῖς τῆς Περιφέρειας
Τβὲρ ὑπέβαλαν τὴν προσφυγὴ
τους τὸ 2013. Πιστεύουν ὅτι οἱ
ἰδέες ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ τοὺς
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβ τροφοδο-
τοῦν τὸ μῖσος καὶ τὴ βεντέτα».

Προετοιμάζει
τὴν διαδοχήν του
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

Προσφάτως ἡ ἑβδομαδιαία πολι-
τική, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐφη-
μερίς «Προσκήνιο» παρουσίασε
ὁλοσέλιδον ρεπορτάζ, συμφώνως
πρὸς τὸ ὁποῖον, ἐμφανίζεται ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
μος, νὰ δηλώνη εἰς μαθητάς, κατὰ
τὴν διάρκειαν συναντήσεως μετ᾽
αὐτῶν, ὅτι περίπου μετενόησε, ποὺ
ἔγινεν Ἀρχιεπίσκοπος. Τὸ δημοσίευ-
μα δὲν διεψεύσθη, ἴσως, διότι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος εὑρίσκετο εἰς τὴν
Γερμανίαν διὰ ἰατρικοὺς λόγους.
Ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι προέβησαν
εἰς τὸν ἑξῆς προβληματισμόν: «Ἐὰν
εἶναι ἀληθὲς τὸ δημοσίευμα, τότε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἀποστέλει προειδο-
ποιητικὸν μήνυμα πρὸς τὴν Ἱεραρ-
χίαν ὅτι μεθοδεύει τὴν ἀποχώρησίν
του καὶ προετοιμάζει τὴν διαδοχήν
του;».

Σὰν μονιὸς ἄγριος καὶ σὰν χείμαρρος μανιασμένος ἔχει εἰσβάλει ὁ
δαιμονοκίνητος οἰκουμενισμὸς στὸν ἐκκλησιαστικὸ βίο μεταίρων τὰ
τεθέντα ὑπὸ τοῦ Κυρίου, τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν πατέρων ὅρια, μετα-
θέτων τὰ ἀμετάθετα,καταλύων τὰ ἀκατάλυτα, μειγνύων τὰ ἄμεικτα
καὶ συγχέων τὰ ἀσύγχυτα.

Δυστυχέστατα γιὰ τὴν ἱερώτατη ὑπόθεση τῆς προασπίσεως τοῦ
Ὀρθοδόξου Δόγματος, πρὸς μεγίστη χαρὰ τοῦ σατανᾶ καὶ τῶν ἐν τῷ
κόσμῳ ὀργάνων του, ἐπὶ τεραστίᾳ βλάβῃ τῆς πανορθοδόξου ἑνότη-
τος καὶ πρὸς δεινὸ σκανδαλισμὸ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἔνιοι ἐκκλησιαστικοὶ
ταγοί, μὲ "πρώτους καὶ καλύτερους" τοὺς ἀρχιερεῖς τοῦ πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο
ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση καὶ μελέτη τῶν κατὰ καιροὺς δη-
λώσεών τους καὶ τὴν ἀναδίφηση τῆς ἐν γένει πολιτικῆς ποὺ ἀκολου-
θοῦν στὸν κατ᾽ ἐξοχὴν εὐαίσθητο τομέα τῶν διαχριστιανικῶν καὶ δια-
θρησκειακῶν σχέσεων, ὑπηρετοῦν δυστυχῶς τὸ δαιμονικῆς ἐμπνεύ-
σεως οἰκουμενιστικὸ-πανθρησκειακὸ ὅραμα, δέσμιοι, προφανῶς, ὀλέ-
θριων συγκρητιστικῶν ἰδεοληψιῶν καὶ ἀγκυλώσεων, ἀπότοκων, ἴσως,
τῆς "μαθητείας τους" "παρὰ τοὺς πόδας" ἐγνωσμένων τοῖς πᾶσι,οἰκου-
μενιστικοῦ προσανατολισμοῦ, ἡγετικῶν παραγόντων τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ βίου, κεκοιμημένων ὄντων (ἀναφέρομαι, κυρίως,στοὺς μακα-
ριστοὺς Ἀθηναγόρα Σπύρου καὶ Μελίτωνα Χατζῆ).

Τὸ πεπαρρησιασμένο, ὁμολογιακὸ καὶ γέμον ἐμπόνου ἀγωνίας κεί-
μενο τῆς συνάξεως ἐκτὸς ἀπὸ ἔκφραση διαμαρτυρίας γιὰ τὴν εἰσήλα-
ση τῆς οἰκουμενιστικῆς λαίλαπας στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ἔχω τὴ
γνώμη ὅτι θέτει καὶ ὅλους μας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, πρὸ τῶν
εὐθυνῶν μας, ἀναφορικὰ μὲ τὴ στάση μας ἔναντι τῶν ἐκφυλιστικῶν
αὐτῶν φαινομένων καὶ τῶν ἐμπνευστῶν καὶ πρωτουργῶν τους. Εἰδικὰ
οἱ κληρικοὶ καὶ δὴ οἱ ἔχοντες τὸν τρίτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης σταθμί-
ζοντας τὶς εὐθύνες τους θὰ πρέπει νὰ σκεφθοῦν σοβαρὰ καὶ τὴν προ-
οπτικὴ καὶ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ πα-
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως μιμούμενοι τὸ παράδειγμα τῶν μακα-
ριστῶν συνεπισκόπων τους Αὐγουστίνου τοῦ νεοχρυσοστόμου,
Ἀμβροσίου τοῦ λεοντόκαρδου καὶ Παύλου τοῦ ἁπλοῦ καὶ κεχαριτω-
μένου.

Ἡ εἰσήλασις τῆς οἰκουμενιστικῆς 
λαίλαπος εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν

Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη, ἰατροῦ 

Τὸ Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. στὸν Ἱ. Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς (ὁδὸς
Ἀκαδημίας) καὶ ὥρα 7.30 - 9.30π.μ. θὰ τελεσθῆ Ὄρθρος καὶ θεία Λει-
τουργία καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ 6μηνο ἱερὸ μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ
Ἁγιορείτου μοναχοῦ π. Νικοδήμου (Μπιλάλη), ἱδρυτοῦ καὶ Α´ Ἀντιπρο-
έδρου τῆς ΠΕ.ΦΙ.Π. καὶ ἱδρυτοῦ καὶ προέδρου τοῦ Συλλόγου «ὁ Ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης». 

Παρακαλοῦνται θερμὰ τὰ Μέλη τῶν Συλλόγων, οἱ Πολύτεκνοι
καθὼς καὶ οἱ φίλοι τῶν Πολυτέκνων νὰ παρευρεθοῦν καὶ νὰ συμπροσ -
ευχηθοῦν ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος.

Ἱερὸν Μνημόσυνον

ΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος
εἶναι μία σπουδαία προσωπικότης τῆς Θε-
ολογικῆς Ἐπιστήμης. Ἔχαιρε καὶ χαίρει

μεγάλης ἐκτιμήσεως εἰς τοὺς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας. Πρίν ἀναλάβη Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμε-
ρικῆς ἦτο παραδοσιακὸς Ἐπίσκοπος. Μετὰ τὴν
ἀναρριχησίν του εἰς τὸν θρόνον τῆς Ἀμερικῆς
ἤρχισε τὰς ἐκπτώσεις ἀπὸ τὴν παράδοσιν. Προσ -
εχώρησεν εἰς τὸ ἄλλον στρατόπεδον. Αὐτὸ τῆς
Οἰκουμενικῆς ἢ Οἰκουμενιστικῆς (εἰς τὴν
γλῶσσαν τοῦ «Ο.Τ.» καὶ τῶν ἐκλεκτῶν συνερ-
γατῶν του) κινήσεως. Δικαιολογεῖ πλέον τὰ ἀδι-
καιολόγητα. Χαρακτηριστικὸν παράδειγμα ἡ
στάσις, τὴν ὁποίαν ἐτήρησε διὰ τὴν πρόσφατον
συνάντησιν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ Πάπα
εἰς τὸ Φανάριον. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀμερικῆς
δὲν εἶδε συλλείτουργον, τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύε-
ται ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἐχαρακτήρισεν
«ἀκραίους ἀνθρώπους» ὅσους ἀντεδράσαμεν
εἰς τὰς συμπροσευχάς, τὸ Συλλείτουργον, τὸν
ἀδελφικὸν ἀσπασμὸν ἐν μέσῳ θείας Λειτουρ-
γίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὸν Πά-
παν.

«Ἀκραῖοι ἄνθρωποι» ὅσοι ἐπιζητοῦμεν τὴν τή-
ρησιν τῶν θεοπνεύστων Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν
ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Τώρα
ἀντιλαμβανόμεθα, διατὶ ὅταν κάποιαι πολιτικαὶ

δυνάμεις καταγγέλλονται ἀπὸ ἄλλας ὅτι παρα-
βιάζουν τὸ Σύνταγμα, οἱ καταγγελλόμενοι ἀρχί-
ζουν καὶ ὁμιλοῦν «περὶ γραφικῶν», περιθω-
ριακῶν κ.λπ. Ὅπως εἰς τὴν πολιτικὴν δὲν ἔχουν
οὐδεμίαν ἀξίαν τὰ Συντάγματα, οἱ θεσμοὶ καὶ οἱ
Κανόνες τῆς Δικαιοσύνης, τοιουτοτρόπως δὲν
ἔχουν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες
καὶ ἡ ὅλη Ἐκκλησιολογία.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς δὲν βλέπει πλέον
ὅσα ἔβλεπε κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὰ διαπιστώ-
νουν οἱ ἔντιμοι περὶ τὴν θεολογίαν τῶν Πατέ-
ρων καὶ τὴν ἐκκλησιολογίαν κληρικοὶ (καὶ Μη-
τροπολῖται), θεολόγοι (ρασοφόροι καὶ μὴ) καὶ ὁ
ἁπλὸς λαός. Ἐνῶ ἡ ὅρασίς του εἶναι ἀρκετὰ
καλὴ παριστάνει τὸν προσβληθέντα ὑπὸ μίας
ἀσθενείας τῶν ὀφθαλμῶν, ἡ ὁποία ὀνομάζεται
«ὠχρὰ κηλίς». Τί εἶδεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμε-
ρικῆς; 1ον) Ὅτι ἀπὸ τὸν διάλογον δὲν κινδυ-
νεύει μὲ συνθηκολόγησιν ἢ ὑποταγὴν ἡ Ὀρθο-
δοξία. 2ον) Ὅτι μὲ τὸν διάλογον ἐνισχύεται ἡ
συνεργασία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου - Πάπα
εἰς θέματα πενίας, καταπιέσεως, βίας - τρομο-
κρατίας καὶ νεολαίας, ἡ ὁποία δὲν ἔχει μέλλον
ἐπὶ τοῦ παρόντος.

Τί μᾶς λέγει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς; Ὅτι
προέχει ἡ συνεργασία Παπισμοῦ - Ὀρθοδοξίας

εἰς θέματα «Λαϊκοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ὡς αὐτὰ
καθωρίσθησαν πρὸ ἀρκετῶν μηνῶν εἰς συνέ-
δριον τῶν Παπικῶν, ὅταν διεπίστωσαν ὅτι ὁ θε-
ολογικὸς διάλογος μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων (ἐξ
αἰτίας τῶν πολλῶν καὶ διαφορετικῶν ἀπόψεων
τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν)
ἔχει ναυαγήσει. Τοῦτο εἶχε διαπιστώσει καὶ ὁ
ὑπεύθυνος τοῦ Βατικανοῦ διὰ τὴν ἑνότητα τῶν
«Ἐκκλησιῶν» - «Ἀρχιεπίσκοπος» κ. Κούρτ Κόχ, ὁ
ὁποῖος εἶχε δηλώσει ὅτι ὁ διάλογος συνεχίζεται
χάρις εἰς τὰς προσπαθείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου. Ἐρωτῶμεν ὅμως τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον Δημήτριον, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ καὶ αὐτὸς τὸν
Πάπαν συνετὸν καὶ ταπεινόν: Ποίαν βοήθειαν
ἔχει προσφέρει τὸ Βατικανὸν (Τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον δὲν ἔχει τὸ σύστημα οἰκονομίας
καὶ διοικητικῆς ὀργανώσεώς του) εἰς τὴν ἀντι-
μετώπισιν τῆς πενίας; Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι εἶναι
κρατίδιον μὲ τραπέζας, παρατραπέζας, μὲ τὰς
ὁποίας «ξεπλένει» μαῦρον χρῆμα καὶ κάνει ὡς
ἔχει καταγγελθῆ, ἕως καὶ ἐμπόριον ὅπλων (κατὰ
τὸ παρελθόν); Ποῖαι αἱ πρωτοβουλίαι τοῦ Βατι-
κανοῦ διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς τρομοκρατίας
- βίας, ὅταν εἶναι κρατίδιον μὲ ἀρχηγὸν τὸν Πά-
παν, Καρδιναλίους - ὑπουργούς, μικρὰν ἐθνο-
φρουρὰν (ἐκ 1500 Ἑλβετῶν στρατιωτῶν), Πρέ-
σβυν εἰς τὸν Ο.Η.Ε. (ὡς παρατηρητὴν εἰς τὴν Γε-

νικὴν Συνέλευσιν τοῦ Ὀργανισμοῦ), πρέσβεις
εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς χώρας, μὲ τὰς ὁποίας ἔχει
διπλωματικὰς σχέσεις καὶ «Ἐπισκόπους»; Ἀλλὰ
ἐπὶ τοῦ θέματος ποία ἡ συμβολὴ Πάπα καὶ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅταν καὶ οἱ δύο
ἔχουν ἀρίστας σχέσεις μὲ τοὺς ἡγέτας τοῦ
Μουσουλμανικοῦ Κόσμου καὶ τοὺς Ἑβραίους;

Ἀπάντησιν δὲν θὰ δώση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀμερικῆς, διότι Φανάριον καὶ Βατικανὸν ὑπηρε-
τοῦν τὰς «ἐντολὰς» τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς
Νέας Τάξεως Πραγμάτων. Τὸ ἀποδεικνύουν αἱ
ἀλλεπάλληλοι διαθρησκειακαὶ διασκέψεις, εἰς
τὰς ὁποίας οἱ Ὀρθόδοξοι (τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου) συμμετέχουν εἰς συμπροσευχὴν εἰς
τὸν κοινὸν θεὸν ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἤτοι εἰς
τὸν Μέγαν Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος (τὸν
γνωστὸν Μ.Α.Τ.Σ. τῶν Μασώνων) μὲ ἑτεροδό-
ξους, ἀλλοθρήσκους κ.λπ. Αἱ διαθρησκειακαὶ
διασκέψεις ἀσχολοῦνται μὲ θέματα, τὰ ὁποῖα
ἔθιξεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς. Ὑπάρχουν
ἀποτελέσματα; Ὄχι. Διότι αἱ ἡγεσίαι τῶν θρη-
σκειῶν (καὶ ὄχι τῶν Ἐκκλησιῶν) δὲν ἔχουν δύ-
ναμιν. Ἁπλῶς ἐκτελοῦν τὰς «ἐντολὰς» ὅλων
τῶν «ὑπογείων ρευμάτων» τῆς Ἀμερικῆς. Αὐτὰ
τὰ ρεύματα ἐπέβαλον τὸν ἰσοπεδωτικὸν ἐξευ-
τελισμὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀφοῦ κατηύθυναν
διὰ σκοπιμότητας τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τὸν

Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ τὸν Πατριάρχην
Σερβίας εἰς τὰς Συναγωγὰς τῶν Ἰουδαίων, εἰς
τὰς ὁποίας ἤναψαν τὴν σημαντικωτέραν λυ-
χνίαν τῆς Συναγωγῆς;

Ποῖα πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ὀφέλη ἐκέρ-
δισεν ἡ Σερβία ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν τοῦ Πα-
τριάρχου της; Ὁ Πατριάρχης ἐκλόνισε τὸν
πιστὸν λαὸν τῆς Σερβίας καὶ τώρα σπεύδει εἰς
τὴν Ρωσίαν καὶ εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον
της διὰ «στήριξιν». Τί ἐκέρδισεν ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης; Δὲν δύναται νὰ διεκδικήση ἀπὸ τὴν
Τουρκίαν τὸν ὅρον ὅτι εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς καὶ
τὴν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Χάλκης. Ἐπὶ πλέον ἐξ αἰτίας τῆς πολιτικῆς
του τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀπεμονώθη
ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ ὡς ἐτόνισεν ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀμερικῆς εἰς τὴν πρόσφατον
42αν κληρικολαϊκὴν συνέλευσιν χρειάζονται
πρωτοβουλίαι καὶ ἐπίμονος προσπάθεια, διὰ νὰ
ἐξέλθη ἐξ αὐτῆς.

Κατανοοῦμεν, βεβαίως, τὴν στάσιν τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου. Ἀνήκει
εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου. Ἐκτὸς αὐτοῦ: Ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν
ἐξεκίνησεν ὁ μακαριστὸς Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης κυρὸς Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὰ

δόγματα τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὰ «χρονοντούλα-
πα» τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, προχώρησεν
εἰς τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων, «προσεκύνησε»
τὴν «θεολογίαν» τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου,
ἔθεσε τοὺς ἄξονας τῶν θεολογικῶν διαλόγων
καὶ σήμερον προωθοῦνται αἱ βασικαὶ πολιτικαί
του, μὲ «βῆμα ταχύ» ὑπὸ τοῦ σημερινοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

Ὁ «Ο.Τ.» θὰ προβάλλη ὅσα θετικὰ κάνει καὶ
ὅσα λέγει ὑπὲρ τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως καὶ
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Θὰ τὸν ἐλέγ-
χωμεν ὅμως αὐστηρότερα δι᾽ ὅσα ὑπὲρ τοῦ
οἰκουμενισμοῦ ἢ τοῦ παπισμοῦ λέγει. Ὀφείλο-
μεν νὰ τοῦ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι οἱ πάντες εἴμεθα
ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως μετὰ τῶν Παπικῶν, ὑπὸ τὴν
προϋπόθεσιν ὅτι οὗτοι θὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ
ὅλας τὰς αἱρέσεις των καὶ τὰς κακοδοξίας των,
θὰ ἀναθεματίσουν τὴν αἵρεσίν των καὶ θὰ ἀκο-
λουθήσουν καὶ θὰ ἐφαρμόσουν ὅλα τὰ Ἱερὰ Μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ δόγμα τῶν Οἰκουμε-
νιστῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων: Ἕνας ὁ Χρι-
στός, πολλαὶ αἱ πίστεις, πολλὰ τὰ μυστήρια, πολ-
λαὶ αἱ «Ἐκκλησίαι» δὲν ἔχει θέσιν εἰς τὴν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων, τῶν Ἁγίων, τῶν μαρτύρων καὶ τῶν
Ἁγίων θεοφόρων Πατέρων.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Ὀφειλομένη ἀπάντησις εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 7ης ΣΕΛ.

«Ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται
τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγ-
κης·  ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ
Θεός»  (Β΄ Κορ. 9, 7).

Ὁ μεγάλος ἀνθρωπιστής Ραούλ
Φολερώ εἶχε κάποτε γράψει:

«Εἶδα αὐτό τό ὄνειρο· ἕνας
ἄνθρωπος παρουσιαζόταν στό κρι-
τήριο τοῦ Κυρίου:

—“Κοίταξε Θεέ μου”, τοῦ ἔλεγε,
“τήρησα τό νόμο Σου, δέν ἔκανα
τίποτα τό αἰσχρό, κακό ἤ ἀντίθρη-
σκο. Κύριε, τά χέρια μου εἶναι κα-
θαρά”. 

—“Ἀσφαλῶς, ἀσφαλῶς”, τοῦ
ἀπαντᾶ ὁ καλός Θεός..., “ἀλλά
εἶναι ἄδεια...”»! 

Ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων
τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), ἐν
ὄψει τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς
Χριστιανοσύνης, ἀπευθύνει ἔκ -
κληση, σέ ὅσους μποροῦν, νά βοη-
θήσουν τίς Ὑπερπολύτεκνες καί

Πολύτεκνες ἄπορες Οἰκογένειες
τῆς Πατρίδος μας. Ἑκατοντάδες
ἀξιοπρεπεῖς Οἰκογένειες, μέ 5, 6,
7,... 9,... 12,... 13,... παιδιά, λόγῳ τῆς
κρίσης, αὐτές τίς Ἑορτές δέν θά
μπορέσουν νά τούς προσφέρουν
τά ἀναγκαῖα.

Ἐλᾶτε, ὅλοι μαζί, νά γεμίσουμε
τουλάχιστον τό χριστουγεννιάτι-
κο τραπέζι τῶν ἀξιοθαύμαστων
αὐτῶν Οἰκογενειῶν καί νά δώσου-
με τή δυνατότητα ν’ ἀνθήσει τό
χαμόγελο στά πρόσωπα τῶν ἀξια-
γάπητων παιδιῶν τους. 

Ἄς γεμίσουμε μέ ὑλικά ἀγαθά
τό δικό τους τραπέζι καί τή δική
μας καρδιά μέ ἀγάπη...!

Π.Ε.ΦΙ.Π. 
Ἀκαδημίας 78Δ -- 106 78 Ἀθήνα.
Τηλ.: 210.38.38.496, Fax:

210.38.39.509.
E-mail: pefip@otenet.gr
Ἱστοσελίδα: www.pefip.gr
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