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Διακηρύσσει ὁ «θιασώτης» τῆς οἰκουμενιστικῆς κινήσεως Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΗ»

ΣΟΒΑΡΑΙ διαφωνίαι μεταξὺ
τῶν ἐκπροσώπων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διὰ

ζητήματα Πίστεως ἐκδηλώνονται
εἰς τοὺς θεολογικοὺς Διαλόγους
μετὰ τῶν Παπικῶν μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ ὁδηγοῦνται οὗτοι εἰς
«ναυάγιον». Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ
ὁμιλίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ζιμπάμπουε κ. Σεραφεὶμ Κυκκώ-
τη, ὁ ὁποῖος ἔχει τὸ «βάρος τῆς
εὐθύνης» εἰς τοὺς θεολογικοὺς
διαλόγους, διὰ «λογαριασμὸν»
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
καὶ Πάσης Ἀφρικῆς. Ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης, ὁ ὁποῖος εἶναι «ὀπα-
δός» τῆς Οἰκουμενιστικῆς κινή-
σεως καὶ τοῦ Παγκοσμίου Συμ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων,
ἀλλὰ κατὰ περιόδους, ἔχει «κρί-
σιν συνειδήσεως» καὶ λέγει τὰ
«στραβὰ καὶ τὰ ἀνάποδα», τὰ
ὁποῖα διαπιστώνει, ἀφοῦ προτεί-
νει τὴν ἀντικατάστασίν τῶν
ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι διαφωνοῦν
μὲ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι εἶναι «χα-
μηλῶν τόνων», διὰ νὰ μὴ δημι-

ουργοῦν προβλήματα εἰς τοὺς
διαλόγους, ζητεῖ:

Νὰ ἀνακληθῆ καὶ νὰ ἀποσυρθῆ
τὸ κείμενον τῆς Ραβέννης (2007),
διότι αὐτὸ διασπᾶ τὴν ὁρατὴν ἑνότη-
τα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπει-
δή χρησιμοποιεῖ τοὺς κοσμικοὺς
ὅρους «αὐθεντία» καὶ «ἐξουσία».
Ὅροι, οἱ ὁποῖοι, ὡς τονίζει ὡς Σεβα-
σμιώτατος, ἀποξενώνονται ἀπὸ τὸ
«βιβλικὸν καὶ πατερικὸν περιεχόμε-
νον τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς διακο-
νίας».

Ἀκολούθως ἐξηγεῖ διατί: «Τὸ δο-
γματικόν, θεολογικὸν θεμέλιον τοῦ
Πρωτείου μὲ ἀναφορὰν στοὺς κο-
σμικοὺς ὅρους «αὐθεντία» καὶ
«ἐξουσία» εἶναι προβληματικόν»,
προτείνει τὴν σωστὴν καὶ ὑπεύθυνον
ἐνημέρωσιν τῶν ἐκπροσώπων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπὸ τῶν
Μελῶν τῶν Ἱερῶν Τοπικῶν Συνόδων,
μὲ σκοπὸν οἱ ἐκπρόσωποι νὰ μὴ πα-
γιδεύωνται, ὡς ἄτομα, εἰς τοὺς δια-
λόγους καὶ «νὰ στηρίζουν τὴ γραμμὴ
τῆς δῆθεν θεολογικῆς αὐθεντίας
ἑνὸς Προσώπου». Ἐπὶ τοῦ σημείου

αὐτοῦ ὁ «Ο.Τ.» ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρω-
σίας μὲ μακροσκελεστάτην ἀνακοί-
νωσιν πρὸ ἔτους, ἠμφισβήτησε τὴν
συμφωνίαν τῆς Ραβέννης (ἀπουσία-
ζε ἀπὸ τὴν συνεδρίασιν, κατὰ τὴν
ὁποίαν ἐπεκυρώθη), διότι αὕτη προ-
ωθεῖ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν τὴν καθιέ-
ρωσιν «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς», ἤτοι
τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου. Ἤδη ἔχουν ἐκσπάσει μεγά-
λαι ἀντιπαραθέσεις, ἐπὶ τοῦ ζητήμα-
τος, μεταξὺ τοῦ Πατριαρχείου τῆς
Μόσχας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου.

Εἰς τὴν ἰδίαν ὁμιλίαν του ὁ Σεβ.
Ζιμπάμπουε κ. Σεραφεὶμ ἐπετέθη
ἀορίστως ἐναντίον ὅλων τῶν θεολό-
γων, ρασοφόρων καὶ μή, οἱ ὁποῖοι
ὁμιλοῦν περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας,
τονίζων ὅτι τοιοῦτοι ὅροι εἶναι ἀπα-
ράδεκτοι, διότι θίγουν ἀκόμη καὶ τὴν
αὐτονόητον πίστιν μας.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἔθιξεν εἰς
τὴν ὁμιλίαν του καὶ τὴν λησμονημέ-
νην ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου ὑπόθεσιν τῆς Οὐνίας
καὶ τοῦ προσηλυτισμοῦ ὑποστηρί-
ζων ὅτι ὁ θεολογικὸς διάλογος μετὰ

Ἀμείωτος ἡ κρίσις
εἰς τὰς σχέσεις

Φαναρίου-
Ἀρχιεπισκοπῆς

Ἀθηνῶν
Ἡ κρίσις εἰς τὰς σχέσεις Οἰκου-

μενικοῦ Πατριάρχου καὶ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν παραμένει ἀμεί-
ωτος. Τοῦτο προκύπτει ἀπὸ τὴν
ἀπουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ
τὴν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου εἰς τὴν Κέρκυραν,
ὕστεραἀπὸπρόσκλησιντῆςἹ.Μη-
τροπόλεως Κερκύρας. Τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπον ἐξεπροσώπησεν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Ἰωάν-
νης, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη Μητροπολί-
της παρὰ τὴν καθολικὴν ἀντίδρα-
σιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου. Λέγεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
κ. Ἱερώνυμος ἑτοιμάζεται νὰ
«ἀπαιτήση» ἀπὸ τὸ Φανάριον,
ὅπως τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρ-
χην ἐκπροσωπῆ εἰς τὰς Ἀθήνας

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τὴν 25ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν κατά
σάρκαν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ´
Ἡ Γέννησίς Σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ
κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς
ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, Σὲ
προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ Σὲ γινώ-
σκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, ΘεολόγουΤὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΧΝΑ μᾶς ἀπογοητεύουν οἱ μεγαλόσχημοι κληρικοί μέ τίς
πρωτοβουλίες καί δραστηριότητές τους προκειμένου νά ἐνι-
σχυθεῖ τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού ἐπιτελοῦν καί εἰδικότερα

τά συσσίτια πρός τούς φτωχούς καί ἀναξιοπαθοῦντες λόγῳ τῆς
οἰκονομικῆς κρίσης. Ἀναφέρομαι στήν ἀπερίσκεπτη ἀποδοχή τῆς
τακτικῆς «ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα», ἡ ὁποία εἶναι ἀπαράδεκτη
ἀπό ἠθικῆς πλευρᾶς. Καί ὅμως βλέπουμε τόν ἀρχιεπίσκοπο κ.
Ἱερώνυμο νά ἀποδέχεται χρηματικά ποσά, πού προέρχονται ἀπό
μουσικές κυρίως ἐκδηλώσεις μέ πρωταγωνιστές καλλιτέχνες, οἱ
ὁποῖοι ἀρνοῦνται τήν πίστη στό Θεό καί τήν ἠθική, εἶναι διαβόη-
τοι καί ἔχουν προκλητικό καί σκανδαλώδη τρόπο ζωῆς. Αὐτοί λοι-
πόν οἱ ἄνθρωποι, ξαφνικά καί ἀπροσδόκητα, θυμοῦνται τούς φτω-
χούς καί θέλουν νά βοηθήσουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας γιά δική τους προβολή καί μόνο.

Οἱ προσφορές αὐτές δέν πρέπει νά γίνονται δεκτές, γιατί ὁ
σκοπός δέν ἁγιάζει τά μέσα. Χρειάζεται προσοχή στίς προσφορές
τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων. Πρέπει νά ἐξετάζονται οἱ προθέσεις
τους, ἀλλά καί ὁ τρόπος ἀπόκτησης τῶν προσφερομένων
ἀγαθῶν. Εἶναι προτιμότερο νά δίνονται λιγότερα πιάτα φαγητοῦ,
μέ καθαρές προσφορές, παρά νά γίνεται δεκτή κάθε προσφορά
προκειμένου νά αὐξηθοῦν τά πιάτα.

Τήν ἴδια τακτική τηροῦν καί οἱ ἱερεῖς ,οἱ ὁποῖοι στό ὄνομα τῶν
συσσιτίων ἔχουν αὐξήσει τό τιμολόγιο τῶν ἱερῶν τελετῶν. Ὑπάρ-
χει πιά μιά ἄτυπη ἐμπορική συναλλαγή. Πρέπει νά αὐξηθοῦν τά
ἔσοδα τῶν ναῶν – φυσικά καί τῶν ἐφημερίων – γιά νά μποροῦν νά
ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες τῶν φτωχῶν. Παράλληλα ἐπιδιώ-
κεται καί ἡ προβολή τοῦ ἔργου, γιά νά παρακινηθοῦν καί ἄλλοι,
γιά νά προσφέρουν ὑπηρεσίες καί χρήματα.

Μερικές φορές οἱ κληρικοί γίνονται καί ἐνοχλητικοί μέ τό νά
ζητοῦν συνεχῶς χρήματα καί τρόφιμα ἀπό τούς ἐκκλησιαζόμε-
νους. Ἡ περιφορά τῶν δίσκων μέσα στούς ναούς εἶναι συνεχής,
παρόλο πού ἔχει καταργηθεῖ μέ συνοδική ἀπόφαση ἐδῶ καί πολ-
λές δεκαετίες. Τό κοινωνικό ἔργο, δυστυχῶς, ἔχει φέρει σέ δεύ-
τερη μοῖρα τό πνευματικό. Οἱ κληρικοί μιλοῦν συνεχῶς γιά προσ-
φορές καί διανομές τροφίμων! Τό δευτερεῦον ἔργο ἔγινε κύριο.

Μακάρι σύντομα οἱ μητροπολίτες καί οἱ κληρικοί νά ἐπιδείξουν
ἀνάλογο ζῆλο καί γιά τό ποιμαντικό ἔργο, τό ὁποῖο προϋποθέτει
ἐνάρετο βίο, πειστικό κήρυγμα καί ἀφιλοχρηματία. Μόνο ἔτσι θά
πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι νά ἀκολουθήσουν τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Τά
συσσίτια καλύπτουν βασικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, δέν τούς
πείθουν ὅμως νά τηρήσουν τίς ἐντολές καί νά ἀλλάξουν τρόπο
ζωῆς.

Σήμερα στίς «Παρεμβάσεις
Πίστεως καί ζωῆς», θά μιλήσουν
γιά τή Δεσποτική Γιορτή τῶν
Χριστουγέννων, ἀποσπασματι-
κά, τέσσερεις ἅγιοι μεγάλοι Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας μας: Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος, Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, Ἀμφιλόχιος Ἰκο-
νίου, καί Πρόκλος Κωνσταντι-
νουπόλεως. (Τά κείμενα λαμβά-
νονται ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἀθανα-
σίου Ἀ. Φραγκοπούλου «Πατερι-
κές ὁμιλίες στή Γέννηση τοῦ
Χριστοῦ» ἀπόδοση στή Νεοελ-
ληνική).

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Χρι-
στός γεννᾶται, δοξάσατε. Χρι-
στός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε.
Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε... Ὁ
Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος.
Σκιρτᾶτε ἀπό τρόμο καί χαρά.
Τρόμο γιά τήν ἁμαρτία, χαρά γιά
τήν ἐλπίδα... Ὁ ἄσαρκος σαρκώ-
νεται, ὁ Λόγος λαμβάνει σῶμα
ὑλικό. Ὁ ἀόρατος γίνεται ὁρα-
τός. Ὁ ἄχρονος, ἀποκτᾶ χρονι-
κή ἀρχή... Ἄς σκανδαλίζονται οἱ
Ἰουδαῖοι, ἄς χλευάζουν οἱ εἰδω-
λολάτρες. Ἄς φλυαροῦν οἱ
αἱρετικοί... Ἡ θεία φύση θέωσε
τήν ἀνθρώπινη. Τί παράδοξη
ἕνωση! Ὁ ὤν γίνεται, καί ὁ ἄκτι-
στος δημιουργεῖται, καί ὁ ἀπε-
ριόριστος περιορίζεται.

...Ἄς γιορτάσουμε λοιπόν, ὄχι
κοσμικά, ἀλλά ὑπερκόσμια...».

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:
Βλέπω μυστήριο καινοφανές καί
παράδοξο... Σήμερα ἡ Βηθλεέμ
ἔμοιασε στόν οὐρανό: Ἀντί γιά
ἀστέρια δέχθηκε ἀγγέλους
ὑμνωδούς. Ἀντί γιά ἥλιο χώρεσε
τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, μέ
τρόπο πού δέ μπορεῖ νά περι-
γραφεῖ. Σήμερα ὁ ὤν γεννιέται.
Ἦταν Θεός καί γίνεται ἄνθρω-

πος, χωρίς νά παύσει νά εἶναι
Θεός. Διότι δέν ἔχει γίνει
ἄνθρωπος, χάνοντας τή θεία
φύση Του. Ἡ θεία φύση δέν
ὑπέστη μεταβολή...Ἦλθαν οἱ βα-
σιλεῖς (οἱ Μάγοι), γιά νά προσκυ-
νήσουν τόν ἐπουράνιο βασιλέα
τῆς δόξης. Οἱ στρατιῶτες γιά νά
ὑπηρετήσουν τόν Ἀρχιστράτη-
γο τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων.
Οἱ γυναῖκες Αὐτόν πού γεννή-
θηκε ἀπό γυναίκα, γιά νά μετα-
τρέψει τίς λύπες τῆς γυναίκας
σέ χαρά...

Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου: «Χάρη
στή Γέννηση, ὁ παράδεισος μᾶς
ἔχει ξαναδοθεῖ...Ὤ ἀμύθητος
πλοῦτος τῶν θεϊκῶν ὑποσχέσε-
ων! Ὤ ἀνείπωτη γνώση πάνσο-
φων μυστηρίων! Ὤ ἀνεξάλει-
πτος θησαυρός θεϊκῶν καί ἀνέκ-
φραστων δωρεῶν! Ὤ ἀπέραντη
χάρη προνοητικῆς φιλανθρω-
πίας! ..Ὤ Βηθλεέμ, πόλη ἁγια-
σμένη, πού ἔχεις γίνει κοινή πα-
τρίδα τῶν ἀνθρώπων! Ὤ Μαρία,
ὤ Μαρία, πού ἀπέκτησες πρωτό-
τοκο καί μοναδικό σου γιό τόν
Δημιουργό τοῦ κόσμου!…

Πρόκλος Κωνσταντινουπόλε-
ως: «Οἱ εἰδωλολάτρες γιορτά-
ζουν, ἀλλά μέσα στήν ἀνηθικό-
τητά τους θεοποίησαν τά πάθη,
ὁπότε στίς γιορτές τους κυλίον-
ται στό βοῦρκο τῆς ἀτιμίας...
Ἀντίθετα, οἱ γιορτές τῶν χρι-
στιανῶν εἶναι θεϊκές καί θαυμα-
στές καί ὄντως θησαυροί...Ὤ
γέννα, λύτρο τῆς ἁμαρτίας τοῦ
κόσμου! Ὤ κοιλία τῆς Παρθέ-
νου, πλατύτερη ἀπό τόν οὐρα-
νό! Ὤ κοιλία, νυφικός θάλα-
μος!... Στόν Κύριο ἀνήκει ἡ δόξα
καί ἡ ἐξουσία στοὺς ἀτελεύτη-
τους αἰῶνες. Ἀμήν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἀποκαλύπτει διαφωνίας μεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν εἰς τοὺς διαλόγους μετὰ τῶν Παπικῶν. Διατὶ θεωρεῖ τὸ κείμενον τῆς Ραβέννης προβλημα-
τικὸν καὶ ξένον ἀπὸ τὸ βιβλικὸν καὶ πατερικὸν περιεχόμενον τῆς ταπεινώσεως καὶ τῆς διακονίας.
Διατὶ εἶναι θεολογικῶς - δογματικῶς προβληματικοὶ οἱ κοσμικοὶ ὅροι «αὐθεντία» καὶ «ἐξουσία»
(πρωτεῖον). Θέτει τὸ ζήτημα τῆς λησμονημένης Οὐνίας καὶ τοῦ προσηλυτισμοῦ ὑπὸ τῶν Παπικῶν.
• Διατὶ ὁμιλεῖ διὰ δογματικὰ χάσματα, ὅταν γίνωνται «ἀνοίγματα» εἰς τοὺς Παπικούς. Προτείνει ἐνη-
μέρωσιν τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὑπὸ τῶν Τοπικῶν Ἱερῶν Συνόδων πρὸ τῆς συμ-
μετοχῆς των εἰς τοὺς Διαλόγους. Ἐπιτίθεται ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν θεολόγων (Πανεπιστημιακῶν,
ρασοφόρων καὶ μή), ποὺ ὁμιλοῦν περὶ «διηρημένης» Ἐκκλησίας. Ἐπιτίθεται ὅμως μὲ σκληροὺς χαρα-
κτηρισμοὺς ἐναντίον καί τῶν διαφονούντων. Τί λέγει διὰ τὸν διάλογον μὲ τοὺς ὑπολοίπους ἑτεροδόξους.

Ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἀποδίδει ὑψίστη σημασία στὴν προσευχή.
Ἡ τεσσαρακονθήμερος προσευχή Του στὴν ἔρημο ἦταν ἡ εἰσαγωγὴ στὸν
δημόσιο βίο Του (Ματθ. 4, 1κ.ἑξ.). Οἱ Ἱεροὶ Εὐαγγελιστὲς μᾶς πληροφοροῦν
ὅτι πρὸ παντὸς σημαντικοῦ γεγονότος τῆς ζωῆς Του προηγεῖτο ἡ προσευχή
(Ματθ. 14, 23. 26, 36. Μάρκ. 6, 36. 14, 32. Λουκ. 5, 16. 6, 12. 9, 28).

Οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐντοπίζουν τὴν σημασία ποὺ
προσδίδειὁἼδιοςὁἘνανθρωπήσαςΛόγοςτοῦΘεοῦΠατρὸςστὴνπροσευχὴ,
στὴν προσπάθεια τοῦ πλάσματος νὰ ὑποστασιάση μέσῳ αὐτῆς τὸν διάλογο
μετὰ τοῦ Δημιουργοῦ του Θεοῦ, ἐπειδὴ ὁ ἀνθρώπινος λόγος εἶναι ὁ τρόπος
τῆς ἐκστατικῆς ἀναφορᾶς τοῦ προσώπου. Καὶ τοῦτο γιατὶ ἡ ὑπέρβαση τῆς
ἀτομικότητος καὶ ἡ κατ᾽ ἐξοχὴν φανέρωση τοῦ προσώπου συντελοῦνται
μέσῳ τῆς προσευχῆς. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ἐκφράζοντας τὴν πεποίθηση
τῆς Ἐκκλησίας, λέγει: «Οὐ γὰρ ἐστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν εὐχῆς δυνατώτερον,
οὐδὲ ἴσον» (PG 48, 766).

Ἀλλὰ καὶ τὴν κοινὴ – ὁμαδικὴ προσευχὴ ὁ Ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος
τὴν θεσπίζει, ὅταν μᾶς διαβεβαιοῖ: «Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς
τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18, 20). Οἱ συμπροσευχόμε-
νοιδιαλέγονταιμετὰτοῦΤριαδικοῦΘεοῦὡςυἱοὶΑὐτοῦκατὰχάριν.Ὁπροσευ-
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἐπιτρέπεται ἡ συμπροσευχὴ
μετὰ αἱρετικῶν;

Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου,
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Κανονικοῦ Δικαίου

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ καιρὸ μὲ λύπη παρατηροῦμε νὰ παρερμηνεύεται εὐρέως
ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, ἡ Ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάν-
τεςἕνὦσι».Ἐπεξηγεῖταιὡςὑπονοοῦσαἡφράση«ἵναπάντεςἕνὦσι»,τὴν

ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» διαφόρων δογμάτων. Αὐτὸ εἶναι ἐννοιολογικὴ στρέ-
βλωση τῆς Ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἀρχιερατικὴ προσευχὴ
τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσι», τιτλοφορεῖ δυστυχῶς παρερμηνευόμενη καὶ
θεολογικὰ κείμενα ἀκόμα.

Ὁ Χριστὸς λέγει «οὗς δέδωκάς μοι» Ἰω.17,16 καὶ σὲ αὐτοὺς ἀναφέρεται
ὅταν λέγει «ἵνα πάντες ἕν ὦσι». Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι «τὸν λόγον αὐτοῦ τετη-
ρήκασι». «Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν
δέδωκάς μοι» Ἰω. 17,9. Τὸ «περὶ ὧν δέδωκάς μοι» καταδεινκνύει ἐπακριβῶς
ποιοὺς ἐννοεῖ.

Ὁ λόγος τοῦτος ἀφορᾷ την ἑνότητα “ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ”. Ποῦ εἶδαν οἱ οἰκου-
μενιστὲς τὴν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” στὴ φράση «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» καὶ μάλι-
στα μὲ τὰ βαβέλεια οἰκουμενιστικὰ πρότυπα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ἐκκλησιῶν;

Ἐπακόλουθο λοιπὸν τῆς ἐννοιολογικῆς στρέβλωσης τῆς Ἀρχιερατικῆς προσ-
ευχῆςτοῦΧριστοῦ,«ἵναπάντεςἕνὦσι»,εἶναιτὸγεγονὸςὅτιἀποδίδουντὸνλό-
γο τοῦτο στὴν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» κάθε δόγματος σὲ μία ἐκκλησία. Οἱ
οἰκουμενιστὲςπαρερμηνεύουντὴνἈρχιερατικὴπροσευχὴτοῦΧριστοῦ.Μὲτὸ
«ἵνα πάντες ἕν ὦσι» ἐννοοῦν, τὴν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» διαφόρων δογμά-
των, παρερμηνεία ἡ ὁποία ἀφορμᾶται ἀπὸ τὴν ἀνθρωπάρεσκη ἀγάπη.

Εἶναιτὸ«ἐμπαθὲςνόημα»,κατὰτὸνλόγοτοῦἉγίουΝείλουτοῦἀσκητῆ,για-
τί ὄντως πρόκειται περὶ ἐμπαθοῦς ἐννοίας τῆς «ἀγάπης», ἡ ὁποία διαστρέφει
τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Τὸ κάλλος τῆς ἐν
Χριστῷ ἀγάπης, «ἐν ἀληθείᾳ» νοεῖται καὶ συνεπῶς εἶναι θεάρεστο νὰ ἐπιζη-
τεῖται Ὀρθοδόξως ἡ ἐπιστροφὴ πάντων τῶν ἀνθρώπων στὴν Μία Ἁγία Ἐκκλη-
σία. Ὁ Χριστός στὴν Ἀρχιερατικὴ προσευχὴ λέγει «Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ
μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διά τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμὲ» Ἰω. 17,20.
Τὴν ἀναφορὰ τοῦ Χριστοῦ «ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διά τοῦ λόγου
αὐτῶν εἰς ἐμέ», οἱ οἰκουμενιστὲς πῶς τὴν ἑρμηνεύουν;
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Ἡ παρερμηνεία τοῦ «ἵνα πάντες
ἕν ὦσι» ὑπὸ τῶν οἰκουμενιστῶν

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τά Χριστούγεννα δέν ἑορτάζουμε τήν γέννηση ἑνός ἀνθρώπου, ἀλλά
τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Δέν ἑορτάζουμε τήν γέννηση ἑνός
ἀνθρώπου πού συνελήφθη στήν κοιλία τῆς μητέρας του ἀπό τήν ἕνωση
ἑνός πατρικοῦ σπερματοζωαρίου καί ἑνός μητρικοῦ ὠαρίου, καί ἀνα-
πτύχθηκε σταδιακά ἀπό ἄμορφο ἔμβρυο σέ τέλεια σχηματισμένον
ἄνθρωπον. Ἑορτάζουμε τήν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, πού συνελήφθη
στήν κοιλία τῆς Θεοτόκου «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», ὄχι ὡς ἄμορφο
ἔμβρυο, «οὐ ταῖς κατά μικρόν προσθήκαις ἀπαρτιζομένου τοῦ σχήματος,
ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἕν τελειωθέντος αὐτός ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος χρηματίσας τῇ σαρκί
ὑπόστασις»1.

Τά Χριστούγεννα ἑορτάζουμε Αὐτόν πού ἐγεννήθη ἀχρόνως «Υἱός Μο-
νογενής παρά Πατρός» καί «ἐδόθη ἡμῖν» ἐν χρόνῳ Παιδίον ἐσχηματι-
σμένον ἐντός τῆς παναχράντου κοιλίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Δέν
μᾶς ἐδόθη ὡς καρπός σπέρματος καί αἵματος ἀλλά μᾶς ἐδόθη ὡς καρ-
πός Ἁγίου Πνεύματος καί τῶν παρθενικῶν αἱμάτων τῆς Παναγίας μας, τῆς
Μητέρας «τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

Ὡς Θεός αὐτεξούσιος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός,
«Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται» στήν Παρθενική Μήτρα της καί ἐνῶ λαμ-

«Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός,
καὶ ἐδόθη ἡμῖν» ἡ καταγωγή μας!

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη

� Τριακόσια ἔτη ἀπὸ τὴν
γέννησιν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ. Τοῦ κ. Δημη-
τρίου Νατσιοῦ, Δασκά-
λου. Σελ. 4.

� Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ
Κυριακὴ ἀργία, ἡ Κοινωνία
τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ μέγα
λάθος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
μας ταγῶν. Τοῦ Ἀρχιμ.
Ἰωὴλ Κωνσταντάρου,
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Δρ.
Πωγ. &Κονίτσης. Σελ. 5.

� Μία σημαντικὴ ἔκδοσις.
Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλ-
ληνοῦ. Σελ. 5.

� Τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ διὰ
τὴν ὁμοφυλοφιλίαν. Τοῦ κ.
Χρήστου Σαλταούρα. Σελ. 7.

� Ἡ ΔΙΣ ἀφήνει ὑπονοούμε-
να ὅτι ὄπισθεν τῶν ἐπεισο-
δίων ἐναντίον τοῦ Σεβ. Σύ-
ρου εὑρίσκεται ὀργανωμέ-
νον σχέδιον Παπικῶν. Σελ. 8

� Ἡ Τουρκὶα θὰ ὠφεληθῆ
ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴν στάσεως
ἔναντι τῶν δικαιωμάτων
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ τῶν μειονο-
τήτων. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ὀσμὴ θανάτου ἀναδίδεται ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκην
ἀντὶ τοῦ μύρου τοῦ Μυροβλύτου πολιούχου της

Tοῦ κ. Xρήστου Kων. Λιβανοῦ
Βλέπε εἰς τὴν 7ην σελ.
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(1ον)

ΕΠΕΙΔΗ ὁρισμένοι αἱρετικοί,
διὰ νὰ δικαιολογήσουν τάς κα-
κοδοξίας των, ἰσχυρίζονται ὅτι

ἡ Ἐκκλησία δῆθεν εἰς τὴν Α΄ Οἰκου-
μενικὴν Σύνοδον υἱοθέτησε τὸ Τρια-
δικὸν δόγμα, παραθέτομεν ἐδῶ σχε-
τικὸν κεφάλαιον ἀπὸ τὸν ἀείμνη-
στον Π. Τρεμπέλαν, εἰς τὸ ὁποῖον
ἀποδεικνύει τὴν ταυτότητα τῆς ση-
μερινῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας
πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, μὲ
τὴν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώ-
των αἰώνων, μὲ πλῆθος χωρίων τῆς

ἐποχῆς.
1) Τὸ περὶ τοῦ Κυρίου ὡς Υἱοῦ

τοῦ Θεοῦ καὶ Θεοῦ Λόγου Ἀποστο-
λικὸν κήρυγμα, τὸ καὶ ἐν τοῖς βι-
βλίοις τῆς Κ.Δ. ἀποθησαυρισθέν,
ἐξηγεῖται πιστῶς καὶ ἐν τοῖς συγ-
γράμμασι τῶν διαδεξαμένων τοὺς
μαθητάς τοῦ Κυρίου Ἀποστολικῶν
Πατέρων. Ὁποῖος ἐπιστεύθη καὶ
ἐκηρύχθη ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, τοιοῦτος καὶ ἐλα-
τρεύθη καὶ ἐδιδάχθη καὶ ὑπὸ τῶν
μαθητῶν τῶν Ἀποστόλων. Εἶναι δυσ -
εξαρίθμητα τὰ χωρία τῶν πρώτων
μετὰ τὰς ἀποστολικὰς συγγραφῶν,

εἰς τὰ ὁποῖα ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὀνο-
μάζεται Κύριος, Θεὸς καὶ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν καθί-
σταται δυνατὸν νὰ παρατεθῶσιν
ἐνταῦθα πάντα. Θὰ ἀρκεσθῶμεν
διά τοῦτο εἰς τὰ σπουδαιότερα καὶ
κατηγορηματικώτερα ἐξ αὐτῶν.

2) Οὕτω Κλήμης ὁ Ρώμης βε-
βαιῶν, ὅτι «διά τοῦ αἵματος τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ» «τοῦ δοθέντος ὑπὲρ
ἡμῶν» «λύτρωσις ἔσται», διακη-
ρύττει ὅτι εἰς τὸν «Ἰησοῦν Χριστὸν
τὸν Κύριον ἡμῶν» ἀνήκει «ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων», ἀπο-
καλῶν αὐτὸν «τὸ σκῆπτρον τῆς με-
γαλωσύνης τοῦ Θεοῦ», ἤτοι τὸ
πρόσωπον, διά τοῦ ὁποίου ὁ Θεὸς
ἀσκεῖ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ συμβα-
σιλεύων μετ᾽ αὐτοῦ ἰσοτίμως, ὡς
ἐμφαίνεται καὶ ἐκ τοῦ ὅτι καὶ ἀλλα-
χοῦ, ἰδίᾳ ὅμως ἐν τῷ αὐτῷ κεφα-
λαίῳ, χρησιμοποιεῖται τὸ ὄνομα Κύ-
ριος ἀδιαφόρως περί τε τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός. Διὸ καὶ
ἀλλαχοῦ ὁ Κλήμης καλεῖ τὸν
Χριστὸν «υἱὸν» καὶ «ἀπαύγασμα
τῆς μεγαλωσύνης» τοῦ Θεοῦ, τοῦ

ὁποίου «ἐνοπτριζόμεθα τὴν ἄμω-
μον καὶ ὑπερτάτην ὄψιν» διά τοῦ
«ἀρχιερέως τῶν προσφορῶν ἡμῶν,
τοῦ προστάτου καὶ βοηθοῦ τῆς
ἀσθενείας ἡμῶν» καὶ καθημένου
«ἐκ δεξιῶν» τοῦ Πατρὸς Ἰησοῦ
Χριστοῦ [22].

3) Ὁ δὲ Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος
πλέον ἢ 15άκις ὀνομάζει τὸν
Ἰησοῦν Χριστὸν Θεόν, πλειστάκις
δὲ Κύριον. Κατ᾽ αὐτὸν «ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ὁ Κύριος ἡμῶν» εἶναι ὁ
«ἐν σαρκὶ γενόμενος Θεός», «ὃς
πρὸ αἰώνων παρὰ Πατρὶ ἦν καὶ ἐν
τέλει ἐφάνη», «Θεὸς ἀνθρωπίνως
φανερούμενος», ἀλλὰ καὶ «Θεὸς
ἡμῶν ἐν Πατρί ὢν», «ὁ ἄχρονος, ὁ
ἀόρατος, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ὁρατός, ὁ ἀψη-
λάφητος, ὁ ἀπαθής, ὁ δι᾽ ἡμᾶς πα-
θητός», «ὁ μόνος Υἱὸς» τοῦ Θεοῦ,
«ὃς ἐστιν αὐτὸς Λόγος», ὁ «ἡνω-
μένος ὢν» τῷ Πατρί, «ὁ Κύριος ὁ
ἄνευ τοῦ Πατρὸς οὐδὲν ποιήσας».
Ἀποθανὼν δὲ ὑπὲρ ἡμῶν ἔχυσε τὸ
αἷμα του ὑπὲρ τῆς σωτηρίας μας.
Διά τοῦτο εἶναι «αἷμα Θεοῦ», ἐν τῷ
ὁποίῳ «ἀνεζωπυρήθημεν», καὶ ἡ

σάρξ του εἶναι «σὰρξ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», «μία» οὖσα
καὶ «ἓν ποτήριον εἰς ἕνωσιν τοῦ
αἵματος αὐτοῦ», μεταλαμβανόμε-
να ὑφ᾽ ἡμῶν ἐν τῇ θείᾳ εὐχαριστίᾳ.
Οὕτω καὶ τὸ πάθημά του εἶναι «τὸ
πάθος τοῦ Θεοῦ» ἡμῶν. Καὶ ἀπέθα-
νε μέν, δὲν κατεπόθη ὅμως ὑπὸ
τοῦ θανάτου, ἀλλ᾽ «ἀνέστησεν
ἑαυτὸν» [23].

4) Ὁ δὲ Πολύκαρπος εἰς τὴν μό-
νην περισωθεῖσαν ἐπιστολήν του
πρὸς Φιλιππησίους ἐπανειλημμέ-
νως ὀνομάζει τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν
Κύριον ἡμῶν, «ὃς ὑπέμεινεν ὑπὲρ
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἕως θανάτου κα-
ταντῆσαι», διὸ καὶ ὁ Πατὴρ ἤγειρεν
αὐτὸν «ἐκ νεκρῶν δοὺς αὐτῷ δό-
ξαν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ», καὶ ὑπέτα-
ξεν αὐτῷ «τὰ πάντα ἐπουράνιά τε
καὶ ἐπίγεια». «Καὶ αὐτὸς» εἶναι «ὁ
αἰώνιος ἀρχιερεύς, ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστός», «ᾧ πᾶσα
πνοὴ λατρεύει, ὃς ἔρχεται κριτὴς
ζώντων καὶ νεκρῶν» [24]

5) Ἐν δὲ τῇ ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ

Βαρνάβα φερομένῃ ἐπιστολῇ ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς διακηρύττεται ὡς
«ὢν παντὸς τοῦ κόσμου Κύριος, ᾧ
εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸ καταβολῆς κό-
σμου· Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽
εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν ἡμετέ-
ραν». Εἶπε δὲ τοῦτο «τῷ Υἱῷ» ὡς
δημιουργῷ, «ἔργον τῶν χειρῶν»
τοῦ ὁποίου «ὑπάρχει καὶ ὁ ἥλιος».
Αὐτὸς ὡς δημιουργὸς «καὶ ἀλλάξει
τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην», ὡς
«Υἱὸς δὲ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἠδύνατο
παθεῖν», «ἀλλ᾽ ἔπαθεν, ἵνα ἡ πληγὴ
αὐτοῦ ζωοποιήσῃ ἡμᾶς». Εἶναι «ὁ
ἠγαπημένος» τοῦ Θεοῦ καὶ «ὅτε
τοὺς ἰδίους Ἀποστόλους ἐξελέξα-
το, τότε ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν εἶναι
υἱὸν τοῦ Θεοῦ». Καὶ ἐφανερώθη,
ἵνα «λυτρωσάμενος ἐκ τοῦ σκό-
τους» ἡμᾶς «διάθηται ἐν ἡμῖν δια-
θήκην λόγῳ». Οὕτω δὲ τῶν Ἰουδαί-
ων «συνετρίβη ἡ διαθήκη, ἵνα ἡ τοῦ
ἠγαπημένου Ἰησοῦ ἐγκατασφρα-
γισθῇ εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν».
Αὐτός ἐστι καὶ ὁ «μέλλων κρίνειν
ζῶντας καὶ νεκροὺς» εἶναι «ὁ Κύ-

Ἡ περὶ τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
διδασκαλία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων 
Τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΔΕΚΑΔΕΣ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πολῖται
ἀπὸ τούς νομούς Ἠμαθίας καὶ Κοζά-
νης ἀπέστειλαν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν

Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον
καὶ τὸν καλοῦν νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν Ὀρθό-
δοξον Παράδοσιν ἐγκαταλείπων τὴν
«γραμμὴν» τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ καὶ τοῦ φιλοπαπισμοῦ. Οἱ πολῖται
τοῦ ὑπενθυμίζουν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις
δὲν εἶναι ἰδιωτικὴ ὑπόθεσις Πατριαρχῶν ἢ
Ἐπισκόπων καὶ ὅτι ἔδωσε καὶ αὐτὸν τὸν φο-
βερὸν ὅρκον ὅτι θὰ διατηρήση τὰς θείας πα-

ραδόσεις τῆς Μιᾶς Καθολικῆς καὶ Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι θὰ κηρύττη:
«…Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα». Ὁλόκλη-
ρος ἡ ἐπιστολὴ μὲ τὰ ὀνόματα κατὰ περιφέ-

ρειαν, ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Παναγιώτατε, σὰν ἁπλὰ καὶ ταπεινὰ μέλη τῆς
Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας σᾶς γράφουμε μὲ πολλὴ πίκρα καὶ

ἱερὴ ἀγανάκτηση. Μὴ τὴν ἐκλάβετε τὴν ἐπι-
στολή μας οὔτε ἀπαξιωτικά, ἀλλὰ οὔτε καὶ πε-
ριφρονητικά, διότι εἶναι βγαλμένη αὐθόρμητα
καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μας. Προβληματιστή-

καμε ἐντονώτατα γιὰ τὸ ποῦ μᾶς ὁδηγεῖτε τὰ
τελευταῖα χρόνια καὶ διαπιστώσαμε πὼς μᾶς
ὁδηγεῖτε σὲ ξένα μονοπάτια, δηλαδὴ σὲ και-
νούργιες-καινοφανεῖς θεωρίες, ὅσον ἀφορᾷ

τὴν ἅπαξ παραδοθεῖσα πίστη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας.

Παναγιώτατε, ἡ Ὀρθόδοξη πίστη δὲν εἶναι
ἰδιωτικὴ ὑπόθεση κανενὸς Πατριάρχου καὶ γε-
νικῶς κανενὸς ἐπισκόπου, γιὰ νὰ προσθέτει ἢ
νὰ ἀφαιρεῖ τὸ παραμικρό, γι’αὐτὸ δώσατε καὶ
φοβεροὺς ὅρκους κατὰ τὴν χειροτονία σας εἰς
ἐπίσκοπον. Ἐκεῖ λοιπόν, μεταξὺ ἄλλων ὁρκι-
στήκατε καὶ τὰ ἑξῆς: “Πιστεύω καὶ τὰς περὶ
Θεοῦ καὶ τῶν Θείων Παραδόσεις τε καὶ ἐξηγή-
σεις τῆς μιᾶς Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς

Ὀρθόδοξοι, μὲ ἐνυπόγραφον ἐπιστολήν των, καλοῦν τὸν Οἰκουμενικὸν
Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν
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ριος», ὅστις «ἀπροσωπολήπτως
κρινεῖ τὸν κόσμον» καὶ παρὰ τοῦ
ὁποίου «ἕκαστος, καθὼς ἐποίησε,
κομιεῖται»[25].

6) Ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ βιβλίῳ τῷ ὑπὸ
τὴν ἐπιγραφὴν Διδαχὴ τῶν 12 Ἀπο-
στόλων ἐπανειλημμένως ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ὀνομάζεται «ὁ Κύριος» καὶ
βεβαιοῦται, ὅτι «ἥξει ὁ Κύριος καὶ
πάντες οἱ Ἅγιοι μετ᾽ αὐτοῦ», καὶ
«τότε ὄψεται ὁ κόσμος τὸν Κύριον
ἐρχόμενον ἐπάνω τῶν νεφελῶν
τοῦ οὐρανοῦ». Προκειμένου δὲ
περὶ τῆς τελέσεως τοῦ βαπτίσμα-
τος ἐντέλλεται ἡ Διδαχὴ «ἔκχεον
εἰς τὴν κεφαλὴν τρὶς ὕδωρ εἰς ὄνο-
μα Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου
Πνεύματος»[26].

7) Τέλος ἐκ τῆς πρὸς Διόγνητον
ἐπιστολῆς δύναται νὰ συναχθῇ ἐν
ὀλίγοις στίχοις πλήρης ἡ Χριστο-
λογία. Πράγματι· κατ᾽ αὐτὴν ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι «ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ ὁ μονογενής», «ὁ Λόγος ὁ
ἅγιος καὶ ἀπερινόητος ἀνθρώ-
ποις», «αὐτὸς ὁ τεχνίτης καὶ δημι-
ουργὸς τῶν ὅλων», «ᾧ πάντα δια-
τέτακται καὶ διώρισται καὶ ὑποτέ-
τακται», πρὸς τὸν ὁποῖον «ὁ δε-
σπότης καὶ δημιουργὸς τῶν ὅλων
Θεὸς» «ἐννοήσας μεγάλην καὶ
ἄφραστον ἔννοιαν», τὴν περὶ τῆς
σωτηρίας ἡμῶν βουλήν, «ἀνεκοι-
νώσατο μόνῳ τῷ παιδὶ» καὶ κατὰ τὸ
πλήρωμα τοῦ χρόνου «ἀπεκάλυψε
καὶ ἐφανέρωσε τὰ ἐξ ἀρχῆς ἡτοι-
μασμένα». Ἐφανέρωσε δὲ ταῦτα,
ὅτε «ὡς βασιλεὺς πέμπων υἱὸν βα-
σιλέα ἔπεμψεν, ὡς Θεὸν ἔπεμψεν,
ὡς ἄνθρωπον πρὸς ἀνθρώπους
ἔπεμψεν, ὡς σώζων ἔπεμψε». Καὶ
«τὸν ἴδιον Υἱὸν ἀπέδοτο λύτρον
ὑπὲρ ἡμῶν, τὸν ἅγιον ὑπὲρ ἀνό-
μων, τὸν ἄκακον ὑπὲρ τῶν κακῶν,
τὸν δίκαιον ὑπὲρ τῶν ἀδίκων, τὸν
ἄφθαρτον ὑπὲρ τῶν φθαρτῶν, τὸν
ἀθάνατον ὑπὲρ τῶν θνητῶν. Τί γὰρ
ἄλλο τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἠδυνήθη
καλύψαι ἢ ἐκείνου δικαιοσύνη;»
Ἀλλ᾽ ἐὰν νῦν «ἔπεμψεν αὐτὸν ὡς
ἀγαπῶν», «πέμψει αὐτὸν καὶ κρί-
νοντα, καὶ τὶς αὐτοῦ τὴν παρουσίαν
ὑποστήσεται;»[27].

Ἡ περὶ τῆς θεότητος τοῦ Χρι-
στοῦ μαρτυρία τῶν μέχρι καὶ τοῦ
Ὠριγένους ἐκκλησιαστικῶν συγ-
γραφέων

1) Εἰς τὰ ἐπακολουθήσαντα συγ-
γράμματα τῶν Ἀπολογητῶν, εἰ καὶ
ταῦτα, ὡς ἀπευθυνόμενα πρὸς
εἰδωλολάτρας, ὅπως ἀναιρέσωσι
κρατούσας παρ᾽ αὐτοῖς κατὰ τοῦ
Χριστιανισμοῦ προκαταλήψεις, δὲν
εἶναι ἐκθέσεις πλήρεις τῆς Χρι-
στιανικῆς διδασκαλίας, διαπι-
στοῦται ὅμως, ὅτι ἡ πίστις εἰς τὴν
θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξα-
κολουθεῖ καὶ κατὰ τὸν δεύτερον
αἰῶνα ἄνευ διακοπῆς τινος νὰ ὁμο-
λογῆται καὶ νὰ διακηρύττεται, ὡς
καὶ κατὰ τὴν ἀποστολικὴν καὶ τὴν
ἀμέσως μεταποστολικὴν ἐποχήν.

Οὕτως ἐν τῇ κατὰ τὰ μέσα τοῦ
δευτέρου αἰῶνος συγγραφείσῃ
ἀπολογίᾳ τοῦ Ἀριστείδου βε-
βαιοῦται, ὅτι «οἱ Χριστιανοὶ γενεα-
λογοῦνται ἀπὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ,
οὗτος δὲ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψί-
στου ὁμολογεῖται ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ ἀπ᾽ οὐρανοῦ καταβὰς διά τὴν
σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐκ
παρθένου ἁγίας γεννηθεὶς ἀσπό-
ρως τε καὶ ἀφράστως σάρκα ἀνέ-
λαβε». Διακηρύττεται δηλαδὴ ἡ
υἱότης καὶ προΰπαρξις καὶ ἡ ἐν
χρόνῳ ἄσπορος σάρκωσις ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
Παρθένου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὡς πρὸς δὲ τοὺς λοιποὺς ἀπο-
λογητὰς ὑπενθυμίζομεν, ὅτι ἐν
τοῖς πρόσθεν παρεθέσαμεν μαρτυ-
ρίας αὐτῶν ἀναφερόμενος εἰς τὸν
Τριαδικὸν Θεόν, ἐν αἷς διακηρύτ-

τεται καὶ ἡ θεότης τοῦ ἐνανθρω-
πήσαντος Λόγου. Ὡς ἐκ περισσοῦ
λοιπὸν καὶ ἐνταῦθα ἐπαναλαμβά-
νομεν, ὅτι κατὰ τὸν Ἰουστῖνον
«ὁμολογοῦμεν Θεὸν ἐκεῖνόν τε
(τὸν Πατέρα δικαιοσύνης καὶ σω-
φροσύνης) καὶ τὸν παρ᾽ αὐτοῦ Υἱὸν
ἐλθόντα καὶ διδάξαντα ἡμᾶς», «τὸν
σταυρωθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου
Υἱὸν αὐτοῦ τοῦ ὄντος Θεοῦ».
Οὗτος, ὁ «Υἱὸς Θεοῦ καὶ Ἀπόστο-
λος Ἰησοῦς Χριστός, πρότερος Λό-
γος ὢν καὶ ἐν ἰδέᾳ πυρὸς ποτὲ φα-
νείς», «ποτὲ δὲ καὶ ἐν εἰκόνι ἀσω-
μάτῳ» «τῷ Μωυσεῖ καὶ τοῖς ἑτέ-
ροις προφήταις, «νῦν διά Παρθέ-
νου ἄνθρωπος γενόμενος κατὰ
τὴν τοῦ Πατρὸς βουλὴν ὑπὲρ σω-
τηρίας τῶν πιστευόντων αὐτῷ πα-
θεῖν ὑπέμεινεν». Ἐντεῦθεν οἱ πι-
στεύοντες εἰς αὐτὸν καὶ βαπτιζό-
μενοι «ἀναγεννῶνται ἐπ᾽ ὀνόματος
τοῦ Πατρός… καὶ τοῦ σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Πνεύμα-
τος Ἁγίου»[28].

Ὁ δὲ Ἀθηναγόρας βεβαιοῖ, ὅτι
«ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Λόγος τοῦ
Πατρὸς ἐν ἰδέᾳ καὶ ἐνεργείᾳ· πρὸς
αὐτοῦ γὰρ καὶ δι᾽ αὐτοῦ πάντα ἐγέ-
νετο». «Ὁ Λόγος» οὗτος, «προ-
ελθὼν ἐκ τῆς τοῦ Πατρὸς δυνάμε-
ως» κατὰ τὸν Τατιανὸν καὶ «ἐν
ἀρχῇ γεννηθείς, ἀντεγέννησε τὴν
καθ᾽ ἡμᾶς ποίησιν» καὶ ἐγένετο «ὁ
πεπονθὼς Θεός», «Θεὸς ἐν
ἀνθρώπου μορφῇ». «Τοῦτον τὸν
Λόγον ἔσχεν ὑπουργὸν» ὁ Θεὸς
Πατὴρ «τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγενημέ-
νων καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὰ πάντα πεποί-
ηκε» κατὰ τὸν Θεόφιλον Ἀντιοχεί-
ας. Διὸ «οὗτος λέγεται, ὅτι ἄρχει
πάντων τῶν δι᾽ αὐτοῦ δεδημιουρ-
γημένων»[29].

Καὶ ἐν ὀλίγοις οἱ ἀπολογηταί,
ὁσονδήποτε καὶ ἂν τινες ἐξ αὐτῶν
ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς συγχρόνου
των φιλοσοφίας διατελοῦντες πα-
ρεκκλίνουσι τῆς ἀκριβείας ἐν τῷ
καθορισμῷ τῶν σχέσεων τοῦ Υἱοῦ
πρὸς τὸν Πατέρα, ἔχονται πάντες
στερρῶς τῆς τε προϋπάρξεως καὶ
θεότητος τοῦ Χριστοῦ, χαρακτηρί-
ζοντες αὐτὸν ὡς Λόγον τοῦ Θεοῦ,
διατελοῦντα ἐν ἐσωτερικῇ, οὐσιώ-
δει καὶ ἀχωρίστῳ σχέσει μετὰ τοῦ
Θεοῦ, Υἱὸν δὲ τοῦ Θεοῦ οὐχὶ ὑπὸ
ἠθικήν, ἀλλ᾽ ὑπὸ μεταφυσικὴν καὶ
οὐσιώδη ἔννοιαν. Παρὰ δὲ τὸν
μνημονευθέντα ἐκ τῆς φιλοσοφίας
ἐπηρεασμὸν τινων ἐξ αὐτῶν, πάν-
τες ἀνεξαιρέτως ἐθεώρησαν τὸν
Λόγον ὡς θεῖον πρόσωπον καὶ οὐχὶ
ὡς τὸν Λόγον τοῦ κόσμου, ὅπως
κατὰ πανθεϊζούσας ἐκδοχὰς ἐξε-
λάμβανον αὐτὸν οἱ σύγχρονοί των
Στωϊκοί. Ἐπὶ πλέον δὲν ἐφρόνουν
περὶ τοῦ Λόγου, ὅτι ἦτο ἀποκλει-
στικῶς καὶ μόνον ἀρχὴ κοσμική,
ὑπὸ τῆς ὁποίας ἐδημιουργήθη καὶ
ἐκυβερνᾶτο ὁ κόσμος, ἀλλὰ διεκή-
ρυττον ἀκόμη, ὅτι ἦτο καὶ τὸ πρό-
σωπον, δι᾽ οὗ ἐγένετο εἰς τοὺς
ἀνθρώπους ἡ τελεία θεία ἀποκάλυ-
ψις καὶ συνήφθησαν νέαι σχέσεις
τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸν δι᾽ αὐτοῦ
καταλλαγέντα πρὸς τούτους οὐρά-
νιον Πατέρα. Ὁ Λόγος «σὰρξ ἐγέ-
νετο», ἵνα σώσῃ τὸν κόσμον. Ἡ σω-
τηρία δὲ καὶ ἡ ἀπολύτρωσις αὐτὴ
συνετελέσθη οὐ μόνον διά τῆς θεί-
ας ἐπιγνώσεως, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ
ἐνανθρωπήσας Λόγος ὡδήγησε
τὴν ἀνθρωπότητα διά τῆς θείας δι-
δασκαλίας του καὶ τοῦ νέου ἠθικοῦ
νόμου, τὸν ὁποῖον ἐδωροφόρησεν
εἰς αὐτήν, ἀλλὰ καὶ διά τῆς ἐκχύ-
σεως τῶν χαρίτων τοῦ Πνεύματος,

αἵτινες ἀπέρρευσαν ἀπὸ τὸν ἐξιλα-
στήριον θάνατόν του.

2) Οἱ πρῶτοι μετὰ τοὺς Ἀπολο-
γητὰς συγγραφεῖς, καὶ πρὸ παντὸς
ὁ Εἰρηναῖος, ἐκαλοῦντο νὰ ὑπερα-
σπίσωσι τὴν περὶ τῆς θεότητος τοῦ
ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καὶ Λόγου
τοῦ Θεοῦ διδασκαλίαν κατὰ τῶν
καταπολεμούντων αὐτὴν αἱρε-
τικῶν τοῦ β´ καὶ γ´ αἰῶνος. Ἦσαν
δὲ μία μερὶς τούτων ὁ Κήρινθος,
σύγχρονος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου, οἱ Ἐβιωνίται καὶ διάφοροι
Γνωστικοί, περὶ τῶν ὁποίων ὁμι-
λοῦσιν, ἰδίᾳ μὲν ὁ Εἰρηναῖος, εἶτα
δὲ καὶ ὁ Εὐσέβιος ἐν τῇ ἐκκλησια-
στικῇ ἱστορίᾳ αὐτοῦ, καθὼς καὶ ὁ
Ἐπιφάνιος. Καὶ οἱ μὲν Ἐβιωνίται
ἀπέκλειον ἀπὸ τὴν Χριστολογίαν
αὐτῶν τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἰωάν-
νου καὶ τοῦ Παύλου περὶ προϋπάρ-
ξεως καὶ θεότητος τοῦ Χριστοῦ,
κατηγόρουν δὲ καὶ τὸν Παῦλον ὡς
ἀποστάτην καὶ περιετέμνοντο,
ἄγοντες βίον καθαρῶς Ἰουδαϊκὸν
καὶ ἐν Ἱεροσολύμοις λατρεύοντες
τὸν Θεόν.

Ὁ δὲ Κήρινθος διετείνετο, ὅτι ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς ἐγεννήθη ὡς καὶ οἱ
λοιποὶ ἄνθρωποι ἐκ τοῦ Ἰωσὴφ καὶ
τῆς Μαρίας καὶ ὅτι μετὰ τὸ βάπτι-
σμα κατῆλθεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα καὶ ἐγένετο ὁ Χριστός, ὁ
ὁποῖος ὅμως παρέμεινεν ἀπαθὴς
καὶ πνευματικός, διότι ἐν τῷ παθή-
ματι παρέμεινε μόνος ὁ Ἰησοῦς,
τοῦ Χριστοῦ ἀνακληθέντος. Ἐκ δὲ
τῶν ἄλλων Γνωστικῶν ὁ μὲν Καρ-
ποκράτης ἐδίδασκεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς
ἐγεννήθη ἐκ τοῦ Ἰωσὴφ καὶ
ὑπῆρξεν ὅμοιος πρὸς τοὺς λοιποὺς
ἀνθρώπους, κατὰ τοῦτο διαφέρων
αὐτῶν ὅτι εἶχε ψυχὴν καθαρὰν καὶ
ἐμνημόνευσε τὰ ὁραθέντα ὑπ᾽
αὐτῆς ὅτε ἦτο ἐν τῇ περιφορᾷ τοῦ
ἀγεννήτου Θεοῦ, δι᾽ αὐτὸ δὲ ἀπε-
στάλη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ δύναμις, ἵνα δυνηθῇ νὰ
φύγῃ τοὺς κοσμοποιοὺς ἀγγέλους.
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ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΖΙΟΜΠΟΛΑ, «Αὐτοκράτειρες ποὺ ἁγίασαν». Πρότυ-
πα πίστεως, ἤθους καὶ ἐξουσίας. Μεθ  ̓ἱστορικῶν γεγονότων καὶ ἐκκλησια-
στικῶν θεολογικῶν πτυχῶν. Ἀθήνα 2014, σελ. 192. 

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ποὺ πρόσφατα κυκλο-
φόρησε, πνευματικὸς καρπὸς τοῦ σεβα-
στοῦ π. Νεκταρίου Ζιόμπολα, ἀναφέρεται
στὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση ὀκτὼ ἁγίων γυ-
ναικῶν, ποὺ ὑπῆρξαν πρότυπα πίστεως,
ἤθους καὶ ἐξουσίας. Πρόκειται γιὰ αὐτο-
κράτειρες τῆς βυζαντινῆς περιόδου, ποὺ
ἄν καὶ ἐπιφανεῖς κατὰ κόσμον, «ἐν ὑπερ -
οχῇ οὖσαι», δὲν ἀπολυτοποίησαν τὸν σύν-

τομο βίο τους, δὲν γοητεύθηκαν ἀπὸ τὰ
τῆς ζωῆς θέλγητρα καὶ τὴ λάμψη τῆς ἐξου-
σίας, ἀλλὰ ἔζησαν τὴ θεάρεστη χριστια-
νικὴ ζωὴ τῆς πίστεως, τῆς ἀρετῆς, τῆς εὐσέ-
βειας, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλεημοσύνης.
Κύριο γνώρισμα τῆς ἐπίγειας παρουσίας
τους δὲν ὑπῆρξε τὸ ἐγωιστικὸ φρόνημα
τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ ἡ «ὑψοποιὸς ταπείνω-
ση». Ἄν καὶ ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα μέ-
σα στὸν ἑλληνορθόδοξο βυζαντινὸ χῶρο-
κόσμο, ἔφθασαν στὸ ζενίθ τῆς ἐν Χριστῷ
ἁγιότητος ἀπὸ ἐσωτερικὴ θέληση καὶ ἱερὸ
ζῆλο. Οἱ ἅγιες αὐτὲς αὐτοκράτειρες ἦταν
οἱ ἑξῆς: 1) Ἡ Ἰσαπόστολος Ἁγία Ἑλένη,
ἡ μητέρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. 2)
Ἡ Ἁγία Πλακίλλη, ἡ σύζυγος τοῦ Μεγά-
λου Θεοδοσίου. 3) Ἡ Ἁγία Πουλχερία ἡ
Αὐγούστα, ἡ ὄντως λογία, κόρη τοῦ αὐτο-
κράτορος Ἀρκαδίου καὶ ἀδελφὴ τοῦ Θε-
οδοσίου τοῦ μικροῦ. 4) Ἡ Ἁγία Θεοδώρα
ἡ Αὐγούστα, σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορος
Θεοφίλου. 5) Ἡ Ἁγία Θεοφανώ, σύζυγος
τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ σοφοῦ. 6)
Ἡ Ἁγία Ὄλγα, Ἰσαπόστολος, Βασίλισσα

τῆς Ρωσίας. 7) Ἡ Ἁγία Θεοδώρα, Βασί-
λισσα τῆς Ἄρτης (Δεσποτάτου Ἠπείρου),
σύζυγος τοῦ Δούκα Μιχαήλ. 8) Ἡ Ἁγία
Ὑπομονή, ἡ τελευταία αὐτοκράτειρα, ἡ
Παλαιολογίνα, σύζυγος τοῦ Βασιλέως
Μανουήλ Β  ́καὶ μητέρα τοῦ Κωνσταντί-
νου Παλαιολόγου.

Γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς μεγάλες γυναικεῖες
μορφές, τὶς ὁποῖες τιμᾶ ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας ὡς Ἁγίες, γίνεται ἐκτενὴς
λόγος ἀπὸ τὸν συγγραφέα. Τὶς βάζει στὸ
χρονικὸ πλαίσιο ποὺ ἔζησαν καὶ φωτίζει τὴ
ζωὴ τους μὲ ὅλα τὰ εὐχάριστα ἤ δυσάρε-
στα γεγονότα, ποὺ τοὺς συνέβησαν. Μὲ
κριτικὸ καὶ λίαν ἀντικειμενικὸ πνεῦμα, ἐπι-
καλούμενος ἀδιάψευστες ἱστορικὲς μαρ-
τυρίες, παρουσιάζει τὴν προσωπικότητα
κάθε μιᾶς ἀπὸ τὶς ἅγιες αὐτὲς βασίλισσες.
Ἀπὸ ὅσα λεπτομερῶς παρουσιάζονται
βγαίνουν πολλὰ ἠθικὰ καὶ χριστιανικὰ δι-
δάγματα. Πρωτίστως βγαίνει τὸ συμπέρα-
σμα ὅτι ἡ ἐξουσία, ποὺ συνήθως «φυσιοῖ»,
δὲν ἐπηρέασε τὶς ἅγιες αὐτὲς γυναῖκες, οἱ
ὁποῖες ἔζησαν βίο ἐνάρετο καὶ σύμφωνα
μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χρι-
στοῦ. Τὸ ὅλο κείμενο καθιστᾶ πλουσιότε-
ρο καὶ διδακτικότερο τὸ ἔγχρωμο φωτο-
γραφικὸ ὑλικό, ποὺ προστίθεται στὸ τέλος
τοῦ βιβλίου. Τὸ κέρδος ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ
βιβλίου αὐτοῦ εἶναι μεγάλο. Πρόκειται γιὰ
ἕνα καλογραμμένο κείμενο, τὸ ὁποῖο δὲν
κουράζει τὸν ἀναγνώστη, ἀλλὰ κρατᾶ
ἀδιάπτωτο τὸ ἐνδιαφέρον μέχρις ὅτου
ὁλοκληρώσει τὴ μελέτη του. Προπάντων,
τὸ βιβλίο φρονηματίζει καὶ διδάσκει. Στὴ
σελίδα 140 διαβάζομε ὅτι ἡ Ἁγία Ὑπομο-
νή, «θωρακισμένη καὶ ´ὁπλισμένη  ́μὲ τὴν
ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς, πάλευε νὰ περνοῦν οἱ
ἀνηφοριές, νὰ μὴ πτοεῖται, νὰ μὴ κυριεύει
τὸ σπιτικό της πρωτίστως τὸ μικρόβιο τῆς
ἀπογοητεύσεως, νὰ ἀντέχει δεομένη καὶ
προσευχομένη, καὶ νὰ δίδει στοὺς πέριξ τὸ
αἴσθημα τῆς ἀντοχῆς καὶ αἰσιοδοξίας μὲ
πρῶτον τὸν σύζυγον Μανουήλ». Δίδαγμα
ἐπίκαιρο καὶ ἀναγκαῖο πνευματικὸ ἐφόδιο
γιὰ ὅλους μας. 

Γεώργιος Ε. Κρασανάκης
Ὁμ. Καθ. Ψυχολ. Πανεπ. Κρήτης

Πληροφορίες: Βιβλιοπωλεῖο Ἱ.Μ.
Πειραιῶς. Τηλ: 210-4124726

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ

ΤΕΛΙΚΑ τὰ (τραγικὰ) γεγονότα, τὸ ἕνα μετὰ τὸ
ἄλλο, μᾶς ἐπιβεβαιώνουν (δυστυχῶς) πανηγυρι-
κά. Σὲ σχόλιό μας πρὶν καιρὸ εἴχαμε γράψει ὅτι ἡ
«ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν», ποὺ θέλει ὁ αἱρεσιάρ-
χης τοῦ Βατικανοῦ καὶ συμφωνοῦν οἱ «δικοί»
μας οἰκουμενιστές, εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἀπο-
φάσεων τῆς λῃστρικῆς συνόδου τῆς Φερράρας
– Φλωρεντίας (1438-1439). Τὸ ἐπιβεβαίωσε ὁ
ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης: «Σὲ ἐπι-
στροφὴ στὴ Συμφωνία τῆς Φερράρας – Φλωρεν-
τίας καὶ στὴν Ἕνωση τῶν δύο μεγάλων Ἐκκλη-
σιῶν τῆς Χριστιανοσύνης, τῆς Ὀρθόδοξης καὶ
τῆς Καθολικῆς, θέλει νὰ προχωρήσουμε ὁ Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅπως δήλω-
σε σὲ συνέντευξή του στὴν αὐστριακὴ ἐφημερί-
δα “Κουρίρ”. Στὴν ἴδια συνέντευξη, ὅταν
ἐρωτᾶται γιὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054 (ποὺ διαίρεσε
τὸν Χριστιανισμὸ σὲ Παπισμὸ καὶ Ὀρθοδοξία), ὁ

κ. Βαρθολομαῖος σημειώνει πὼς ἡ ἀποκατάστα-
ση τῆς διάσπασής της καὶ ἡ ἐπανένωση τῆς
Ἐκκλησίας συνιστᾷ μεγάλο καθῆκον τῆς ἐποχῆς
μας» (Ἱστολ. www.xorisoria.gr). Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς
συνέντευξής του τόνισε ὅτι: «ὁ ἐπίσημος Θεο-
λογικὸς Διάλογος ἀνάμεσα στὶς Ἐκκλησίες βοή-
θησε νὰ ἐξαλειφθοῦν παρεξηγήσεις καὶ δια-
φορὲς ἀπόψεων»! Προφανῶς ὁ Παναγιώτατος,
«παρεξηγήσεις καὶ διαφορὲς ἀπόψεων», ἀποκα-
λεῖ τὶς τεράστιες δογματικὲς καὶ ἐκκλησιολο-
γικὲς διαφορὲς Ὀρθοδοξίας καὶ παπισμοῦ!
Ρωτᾶμε ὅμως, ποῦ εἶδε τὴν ἐξάλειψη τῶν «πα-
ρεξηγήσεων καὶ τῶν ἀπόψεων»; Γιατί ἐμεῖς δὲν
εἴδαμε καμιὰ ἐξάλειψη, καμιᾶς κακοδοξίας ὡς
τώρα ἀπὸ μέρους τῶν παπικῶν. Μᾶλλον βλέπου-
με «ἐξαλείψεις» - ὑποχωρήσεις ἀπὸ ὀρθοδόξου
πλευρᾶς καὶ μᾶλλον αὐτὲς «βλέπει» ὁ Παναγιώ-
τατος!

Ἰδοὺ ποίαν 
κατάληξιν θὰ ἔχη 
μία ψευδοένωσις
«τῶν ἐκκλησιῶν»

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγούμε-
νου σχολίου μας, θέλουμε νὰ γνω-
ρίσουμε στοὺς ἀναγνῶστες μας ὅτι
οἱ ἀποφάσεις τῆς λῃστρικῆς συνό-
δου Φερράρας – Φλωρεντίας δὲν
εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν οὐνιτικοῦ
τύπου ἕνωση ποὺ ἀποζητᾷ τὸ Βατι-
κανό. Στὴν τραγικὴ ἐκείνη ψευδο-
σύνοδο, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσω-
ποι ἀναγκάστηκαν, ἀπὸ τὶς τραγικὲς
συνθῆκες διαβίωσής τους καὶ ἀπὸ
τὸν ἀπίστευτο ψυχολογικὸ πόλεμο
τῶν παπικῶν καὶ τὶς πιέσεις τοῦ
αὐτοκράτορα, νὰ ὑπογράψουν τὴν
«ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», μὲ τὴν πα-
ραχώρηση τῶν παπικῶν, νὰ διατη-
ρήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι ὅλα τὰ δό-
γματά τους καὶ τὰ ἔθιμά τους καὶ
ἁπλὰ νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ πρωτεῖο
τοῦ πάπα. Ὁ μόνος ποὺ δὲν ὑπέγρα-
ψε ἦταν ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενι-
κός, ὁ ὁποῖος ἡγήθηκε τοῦ ἀνθενω-
τικοῦ ἀγώνα. Φυσικὰ τὸ ὀρθόδοξο
πλήρωμα δὲν δέχτηκε τὴν φρικτὴ
αὐτὴ ἕνωση, ἡ ὁποία θὰ ἦταν πλήρη
ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν
αἱρεσιάρχη πάπα. Ἡ ψευδοσύνοδος
αὐτὴ ἀποτελεῖ γιὰ τοὺς παπικοὺς
«οἰκουμενικὴ σύνοδο» καὶ οἱ ἀπο-
φάσεις τους εἶναι «δόγματα πίστε-
ως» γι’ αὐτοὺς καὶ ἄρα εἶναι ἐκτελε-
στέες. Αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ εἴδους
τὴν ἕνωση ἐπιθυμεῖ ὁ πάπας καὶ
ἀποδέχονται οἱ «δικοί» μας οἰκου-
μενιστές. Αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις
«ἐξέσκαψε» καὶ ὁ κ. Βαρθολομαῖος,
καὶ τὶς παρουσίασε στὴ συνέντευξή
του ὡς «μοντέλο ἑνώσεως τῶν
ἐκκλησιῶν»! Μόνο ποὺ «λογαριάζει
χωρὶς τὸν ξενοδόχο». Προφανῶς
δὲν μελετᾷ ὅσο πρέπει τὴν ἱστορία,
νὰ δεῖ πῶς ἀντιδρᾷ ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι καθοδηγούμενη ὀρθόδοξη
αὐτοσυνειδησία. Νὰ εἶναι σίγουρος
πὼς θὰ ἀντιδράσει ἀκριβῶς ὅπως
καὶ τότε!

Ὁ κίνδυνος 
σχίσματος εἶναι
ὁρατὸς λόγῳ 
τῶν ἀφρόνων 
οἰκουμενιστικῶν
ἀνοιγμάτων

ΒΡΗΚΑΜΕ τυχαῖα ἕνα πραγμα-
τικὰ ὁμολογιακὸ ἄρθρο τοῦ μακαρι-
στοῦ καθηγητοῦ Ἀνδρέα Θεοδώ-
ρου, κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὸ
ὁποῖο εἶχε δημοσιευθεῖ στὴν ἐφη-
μερίδα μας πρὶν ἀπὸ 27 χρόνια (25-
12-1987). Θεωρήσαμε ὠφέλιμο νὰ
παραθέσουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπα-
σμα μὲ μεγάλη σημασία: «Καὶ στὸ
σημεῖο αὐτὸ πρέπει ἰδιαιτέρως νὰ
προσέξουμε. Μάλιστα οἱ ταγοὶ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἄν,
ἐλαυνόμενοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ
κακῶς νοουμένου Οἰκουμενισμοῦ,
θελήσουν νὰ ἀποβάλουν τὸν
ἐκκλησιολογικὸν “ἐπαρχιωτισμόν”
(μὲ τὸν ὁποῖον κατηγοροῦν τοὺς
ὀρθοδόξους συντηρητικοὺς χρι-
στιανούς!) καὶ νὰ κάνουν ἀνοίγματα
θεαματικὰ στὸ διαχριστιανικὸ θέα-
τρο τῆς Οἰκουμένης· ἄν, ἀντὶ τοῦ
συνετοῦ καὶ περιεσκεμμένου θεο-
λογικοῦ διαλόγου τῆς ἀλήθειας,
τὸν ὁποῖον ὀφείλουν νὰ κάνουν μὲ
βαρὺ αἴσθημα εὐθύνης, μὲ ταπεί-
νωση καρδίας καὶ φόβο Θεοῦ, ἐπι-
δοθοῦν σὲ ἀλχημεῖες καὶ ἅλματα
οἰκουμενιστικά· ἄν, ἀντὶ μιᾶς πρα-
γματικῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν
ἐπὶ τοῦ θεμελίου τῆς μιᾶς πίστεως
καὶ τοῦ ἑνὸς βαπτίσματος, ἐπιδιώ-
ξουν μίαν ἐξωτερικὴ συγκόλληση
τῶν Ἐκκλησιῶν, ἕνα ἐκκλησιολο-
γικὸ τερατούργημα καὶ ἕνα νόθο
συμβιβασμό, ἂς εἶναι βέβαιοι ὅτι
ἐκεῖνο ποὺ τελικὰ θὰ κατορθώσουν
εἶναι ἡ διάσχιση τοῦ χιτῶνος τῆς
Ὀρθοδοξίας. Σὲ μιὰ τέτοια προοπτι-
κή, σημαντικὸ μέρος τοῦ ὀρθοδό-
ξου πληρώματος δὲν θὰ τοὺς ἀκο-
λουθήσουν. Καὶ τὸ σχίσμα στοὺς
κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας μας θὰ
εἶναι βέβαιο· σχίσμα πρωτοφανὲς
καὶ ἀδυσώπητο!». Ἕνα ὄντως ὁμο-
λογιακὸ καὶ συνάμα προφητικὸ κεί-
μενο! Αἰωνία του ἡ μνήμη!

Δικαιολογημέναι 
ἀνησυχίαι 
τοῦ καθηγητοῦ
κ. Δ. Τσελεγγίδη

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ, ὁμολογιακοῦ
χαρακτήρα, ἐπιστολὴ ἔστειλε πρόσ -
φατα (1-10-2014) ὁ καθηγητὴς τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Δ. Τσε-
λεγγίδης πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκφράζον-

τας τὴν ἀνησυχία του τὴν ἀνεξήγη-
τη, ἴσως καὶ ὕποπτη, μυστικοπάθεια
γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ σώματος
τῶν ἐπισκόπων, σχετικὰ μὲ τοὺς θε-
ολογικοὺς διαλόγους μὲ τοὺς παπι-
κούς. Διερωτᾶται ἂν τελικὰ λειτουρ-
γεῖ ἡ Συνοδικότητα στὴν Ἐκκλησία

μας. Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπό-
σπασμα μὲ τὶς ἀνησυχίες τοῦ κ. Κα-
θηγητοῦ: «…νομίζω, ὅτι εὔλογα διε-
ρωτᾶται κάθε ἐκκλησιαστικὰ εὐαι-
σθητοποιημένος πιστός, μήπως μὲ
τὴν ἀκολουθούμενη τὰ τελευταῖα
χρόνια μεθοδολογία -ἡ ὁποία συρρι-
κνώνει συστηματικὰ τὴν ἁγιοπνευ-
ματικὴ λειτουργία τῆς Συνοδικότη-
τας- κάποιος ἐπιδιώκει νὰ τεθεῖ ἐπά-
νω ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους καὶ
τελικὰ ἐπάνω ἀπ’ ὅλη τὴν Ἐκκλησία.
Μήπως, ὅμως, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
“κυοφορεῖται» καὶ μιὰ κάποια μορφὴ
Παπισμοῦ στὸ χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας ἢ μήπως διολισθαίνουμε
κι’ ὅλας -πρακτικῶς- πάνω στὶς
ρᾶγες τοῦ Παπισμοῦ; Καὶ τὸ λέγω
αὐτό, γιατί ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἁγιο-
πνευματικῆς λειτουργίας τῆς Συνο-
δικότητας τὸ λιγότερο ποὺ κάνει
εἶναι νὰ “κυοφορεῖ” τὶς προϋποθέ-
σεις τῆς “γεννήσεως” τῆς ἀρρώ-
στιας τοῦ Παπισμοῦ στὴν Ἐκκλησία
μας» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες). Ἀναμφίβολα,
οἱ ἀνησυχίες τοῦ κ. Καθηγητοῦ εἶναι
καὶ δικές μας ἀνησυχίες, ὅπως καὶ
ὁλοκλήρου τοῦ συνειδητοποιημέ-
νου Ὀρθοδόξου λαοῦ. Ἐλπίζουμε
νὰ μὴ κωφεύσει αὐτὴ τὴ φορά ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος καὶ «νὰ ἀνοίξει τὰ
χαρτιά» της νὰ δοῦμε τί πραγματικὰ
συμβαίνει! Ζητᾶμε πολλὰ καὶ παρά-
λογα; 

Ὁ Παπισμὸς εἶναι
πρωτίστως 
Πνευματολογικὴ
αἵρεσις!

ΑΛΛΑ τόνισε καὶ κάτι ἄλλο ὁ ὁμο-
λογητὴς Καθηγητὴς κ. Δ. Τσελεγγί-
δης στὴν βαρυσήμαντη ἐπιστολή
του πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Χωρὶς νὰ
«μασάει τὰ λόγια» του, ὅπως κάνουν
οἱ οἰκουμενιστές, χαρακτηρίζει
εὐθέως καὶ εὐθαρσῶς τὸν παπισμὸ
ὡς Πνευματολογικὴ αἵρεση, καὶ τέ-
τοια θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται
ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες ὀρθοδό-

ξους στοὺς διαλόγους: « Ὁ Πα-
πισμὸς -πρωτογενῶς- προέκυψε, ὡς
συνέπεια τῆς κακοδοξίας του γιὰ
τὸν τρόπο τῆς ὑποστατικῆς ὑπάρξε-
ως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατὰ συ-
νέπεια, εἶναι μία νεώτερη Πνευματο-
λογικὴ αἵρεση. Συγκεκριμένα, οἱ Δυ-
τικοὶ ἔκαναν σύγχυση τῆς Θεολο-
γίας (ἀΐδιες σχέσεις) καὶ Οἰκονομίας
(φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο
καὶ τὴν Ἱστορία). Ἡ σύγχυση, ὅμως,
αὐτὴ προέκυψε, ὅταν οἱ Δυτικοὶ
ὑποβάθμισαν στὴν ἐκκλησιαστικὴ
ζωή τους τὴν χαρισματικὴ παρουσία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ἱστολ.
Ἀκτῖνες). Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ συντρι-
πτικὴ πλειοψηφία τῆς ἀκαδημαϊκῆς
θεολογίας ἔχει ἀλλοτριωθεῖ σὲ με-
γάλο βαθμὸ ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστικὸ
οἶστρο, λίγοι, ἀλλὰ δυναμικοί, Καθη-
γητές, τοῦ διαμετρήματος τοῦ κ.
Τσελεγγίδη, ἀνθίστανται ἐναντίον
τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἄνευ ὅρων στὴν παπικὴ δυνα-
στεία. Σᾶς εὐχαριστοῦμε κ. Καθηγη-
τά!

Τὸ Βατικανὸν 
ἔστειλε μήνυμα 
εἰς ἰνδουϊστικὴν 
ἑορτήν!

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ δὲν ἐνδιαφέρεται
πιὰ γιὰ τὴν χριστιανικὴ πίστη. Ὁ θλι-
βερὸς ἡγετίσκος του γιὰ τὸ μόνο
ποὺ ἐνδιαφέρεται (καὶ τὸ δείχνει)
εἶναι πῶς νὰ θέσει ὑποπόδιο τῶν
ποδῶν του ὁλόκληρη τὴν οἰκουμέ-
νη, ἀνεξάρτητα ἀπὸ θρησκευτικὴ
πίστη! Αὐτὸ ἀποδεικνύει ξεκάθαρα
καὶ ἡ ἀκόλουθη εἴδηση: «Μήνυμα
γιὰ τὸ Ἰνδουιστικὸ Deepavali 2014
ἔστειλε ὁ πρόεδρος τοῦ Ποντιφι-
κοῦ Συμβουλίου γιὰ τὸ διαθρη-
σκευτικὸ διάλογο, Καρδινάλιος Je-
an-Louis Tauran. Παρὰ τὶς πολλὲς
εὐλογίες τῆς παγκοσμιοποίησης,
τονίζει στὸ μήνυμά του ὁ Καρδινά-
λιος Tauran, οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ περιθω-
ριοποιημένοι ἔχουν ἀποκλειστεῖ
ἀπὸ τὰ ὀφέλη τῆς παγκοσμιοποί-
ησης καὶ αὐτὸ δημιουργεῖ δυσαρέ-
σκεια,ἀβεβαιότητα καὶ ἀνασφάλεια.
Οἱ Ἰνδουιστὲς γιορτάζουν τὸ Diwali
ἢ Deepavali "Ἑορτὴ τῶν Φώτων",
ποὺ εἶναι πενθήμερη, σηματοδοτεῖ
τὴ νέα χρονιὰ καὶ συμβολίζει τὴ νί-
κη τοῦ φωτὸς ἐπὶ τοῦ σκότους, τοῦ
καλοῦ ἐναντίον τοῦ κακοῦ προσφέ-
ροντας τὶς προσευχὲς στοὺς Sita
καὶ Ράμα, Ράντα καὶ Κρίσνα, Laksh-
mi, τὴ θεὰ τοῦ πλούτου, Ganesh,
τὸν θεὸ τῆς σοφίας» (Ἱστολ.
Ἀκτῖνες)! Θαυμάστε «ἐκκλησία».
Θαυμάστε «ἐπισκόπους», οἱ ὁποῖοι
χαίρονται καὶ συγχαίρουν γιὰ μία
δαιμονικὴ ἑορτή, σὲ δαιμονικοὺς
«θεούς», μίας ἀπὸ τὶς πλέον δαιμο-
νικὲς θρησκεῖες τῆς ἱστορίας! Μό-
νο μία δαιμονικὴ αἵρεση θὰ μπο-
ροῦσε νὰ τὸ κάμει αὐτό!

Προωθοῦν 
διὰ τῶν παιχνιδιῶν
πρόωρον ἐρωτισμὸν
εἰς τὰ παιδιά!

ΕΙΝΑΙ γεγονὸς ὅτι ἀκόμα καὶ τὰ
παιχνίδια ἔχουν τεθεῖ στὴν ὑπηρεσία
τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἡ ὁποία ἐπαγ-
γέλλεται νὰ φέρει τὸ «νέο φῶς»
στὸν πληγέντα κόσμο ἀπὸ τὸ «χρι-
στιανικὸ σκοτάδι». Μία βασικὴ πτυχὴ
τοῦ «νέου πνεύματος» τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» εἶναι καὶ ἡ σεξουαλικὴ ἀπε-
λευθέρωση (βλέπε ἀσυδοσία), τὴν
ὁποία προωθοῦν μὲ κάθε μέσον. Δια-
βάσαμε ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἄρθρο
τῆς κ. Δήμητρας Κογκίδου, καθηγή-
τριας στὸ Παιδαγωγικὸ Τμῆμα Δημο-
τικῆς Ἐκπαίδευσης στὸ ΑΠΘ, μὲ θέ-
μα: «Ἐπικίνδυνες κοῦκλες: Ὁ κίνδυ-
νος τῆς πρόωρης σεξουαλικοποί-
ησης τῶν κοριτσιῶν». Δεῖτε ἕνα χα-
ρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα: «Πάρα
πολλὰ παιδικὰ προϊόντα, ὅπως
κοῦκλες, ροῦχα καὶ καλλυντικὰ ποὺ
διατίθενται στὰ μικρὰ κορίτσια εἶναι
μικρογραφίες τῶν μεγάλων καὶ ἀνα-
παριστοῦν εἰκόνες σέξι καὶ σεξουαλι-
κοποιημένων προσώπων χωρὶς τε-
λικὰ νὰ λαμβάνεται ὑπόψη ἡ ἡλικιακὴ
καταλληλότητα κάποιων ἀντικειμέ-
νων, συνηθειῶν καὶ ἐξαρτημάτων. Τὰ
προϊόντα αὐτὰ δὲν προβάλλουν ὑγιῆ
μηνύματα καὶ πρότυπα γιὰ τὴν ἐξωτε-
ρικὴ ἐμφάνιση καὶ τὴ σεξουαλικότη-
τα, δὲν προσφέρουν ἕνα ὑγιὲς πρό-
τυπο αὐτοεκτίμησης, σεβασμοῦ,
ἀποδοχῆς καὶ ἀγάπης τοῦ σώματος,
οὔτε προστατεύουν τὴν παιδικὴ ἡλι-
κία καθὼς δὲν δίνουν τὴν εὐκαιρία
στὰ κορίτσια νὰ ζήσουν ὡς κορίτσια
ἔξω ἀπὸ καταναλωτικὰ πρότυπα»
(Ἱστολ. Κατοχικὰ Νέα)! Συμμεριζόμα-
στε πλήρως τὶς ἀνησυχίες τῆς ἐπι-
στήμονος καὶ συστήνουμε στοὺς γο-
νεῖς νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ ἀκόμα
καὶ σὲ τί εἶδος παιχνίδια ἀγοράζουν
στὰ παιδιά τους!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Στίς 19 Δεκεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

τήν μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυ-
ρος Βονιφατίου. Ὁ ἅγιος Βο-
νιφάτιος ἔζησε κατά τούς
χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα
Διοκλητιανοῦ καί ἦταν
δοῦλος τῆς κόρης τοῦ Ἀνθυ-
πάτου τῆς Ρώμης, Ἀγλαΐδος.
Στόν χαρακτήρα ἦταν πολύ
ἐλεήμων καί φιλόξενος,
ὅμως τόν κατέτρωγε τό πά-
θος τῆς μέθης καί τοῦ ἔρωτα
πρός τήν κυρία του. Ἐνῶ ἡ
Ἀγλαΐδα ἦταν ἐλεήμων καί
ἀγαποῦσε πολύ νά φροντίζη
τούς χριστιανούς μάρτυρες.
Κάποτε πρόσταξε τόν Βονι-
φάτιο νά πάη στήν Ἀνατολή,
γιά νά φέρη λείψανα ἁγίων
μαρτύρων πρός σωτηρία τῶν
ψυχῶν των. Ὁ ἅγιος ἐρχόμε-
νος στήν Κιλικία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μέ δού-
λους καί χρυσάφι βρῆκε ἁγίους χριστιανούς
πού μαρτυροῦσαν καί μέ πολύ παρρησία πε-
ριποιόταν τίς πληγές τους. Γιά τόν λόγο αὐτό
ὁδηγήθηκε στόν ἡγεμόνα, ὅπου ὁμολόγησε

μέ θάρρος ὅτι εἶναι χριστια-
νός. Κατόπιν ἄρχισαν τά βα-
σανιστήρια. Στήν ἀρχή τόν
κρέμασαν κατακέφαλα καί
καταξέσκισαν τό σῶμα του
μέχρι τά κόκκαλα, μετά
ἔμπηξαν μυτερά καλάμια στά
νύχια του καί τόν ἔριξαν σέ
λέβητα μέ μόλυβδο βρασμέ-
νο καί τέλος τόν ἀποκεφάλι-
σαν, ὅπου ἀπό τήν τιμία κε-
φαλή του ἔτρεξε γάλα μέ
αἷμα καί ἔτσι πίστευσαν
πενῆντα εἰδωλολάτρες στόν
Χριστό. Οἱ σύνδουλοί του,
ὅταν ἔμαθαν τό γεγονός,
ἀφοῦ ἀγόρασαν τό λείψανό
του ἀναχώρισαν γιά τήν Ρώ-
μη, ὅπου ἐκεῖ ἡ Ἀγλαΐδα τό
ἐνταφίασε μέ μεγάλες τιμές.
Ἀργότερα ἔκτισε στήν Ρώμη
Ναό ἀφιερωμένο στόν ἅγιο

Βονιφάτιο, ὁ ὁποῖος ἔγινε πηγή ἰάσεων, ἡ δέ
Ἀγλαΐδα ἔζησε θεάρεστα μέ ἄσκηση καί προ-
σευχή καί μάλιστα ὁ Θεός τήν ἀξίωσε νά θαυ-
ματουργῆ καί ἔτσι παρέδωσε τό πνεῦμα της
στόν Κύριο ἐν εἰρήνῃ.

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 22 Δεκεμβρίου
καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
π. Γεώργιος Χάας, θεολόγος
μὲ θέμα:
«“Ἐσαρκώθη ὁ Θεός Λόγος,

διά νά μή μείνη στήν αντίληψή
μας λόγος”. 

Λόγῳ τῶν ἑορτῶν, αἱ ὁμιλίαι
θά ἐπαναληφθούν τήν Δευτέ-
ραν 12 Ἰανουαρίου 2015.
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. Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες Πλάτων καὶ Ρωμανός
2. ῾Ο ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Ἀρμενίας
3. Οἱ ἐν Ρεθύμνῳ 4 ῞Αγιοι
4. ῾Ο ῞Αγιος Σώζων
5. ῾Ο ῞Αγιος Χαρίτων
6. ῾Ο ῞Αγιος Νικήτας ὁ Νισύριος
7. ῾Ο ῞Αγιος Οὔαρος καὶ ἡ ῾Αγ. Κλεοπάτρα
8. Οἱ ῞Αγιοι Γαλακτίων καὶ ᾽Επιστήμη
9. ῾Ο ῞Αγιος Τιμόθεος
10. ῾Η ῾Αγία Θεοδώρα Ἀλεξανδρείας
11. ῾Ο Ταξιάρχης τῶν Νενήτων
12. ῾Ο ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης
13. Οἱ ῞Αγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία
14. ῾Ο ῞Αγιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός
15. ῾Ο ῞Αγιος Σίμων ὁ Μυροβλύτης
16. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ονήσιμος
17. ῾Ο Προφήτης Μωϋσῆς
18. ῾Η ῾Αγία Κυράννα
19. ῾Ο ῞Αγιος Βενδιμιανός
20. Οἱ ῞Αγιοι Ἑπτὰ Παῖδες
21. ῾Ο ῞Αγιος Βασιλίσκος
22. ῾Ο ῞Αγιος Παῦλος ὁ ῾Απλοῦς
23. ῾Ο ῞Αγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος
24. ῾Ο ῞Αγιος Γοβδελαᾶς
25. ῾Η ῾Αγία Ἐλέσα
26. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ιωσήφ ὁ ῾Υμνογράφος
27. ῾Η ῾Αγία Θεοδώρα Θεσσαλονίκης
28. ῾Ο ῞Αγιος Μαρτῖνος ᾽Επίσκοπος Φραγκίας
29. ῾Ο ῞Αγιος Μῆλος
30. ῾Ο Νεομάρτυς Ἀγγελῆς

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.

Ἱδρύθη 
καὶ τὸ Ὀρθόδοξον

«Μποζέ»!
ΜΕΤΑ τὸ διαβόητο παπικὸ

οἰκουμενιστικὸ «μοναστήρι»
τοῦ Μποζέ, ἱδρύεται καὶ «ὀρθό-
δοξο Μποζέ»! Γιὰ ὅσους δὲν
γνωρίζουν τί εἶναι τὸ παπικὸ «μο-
ναστήρι» τοῦ Μποζέ, τοὺς πλη-
ροφοροῦμε ὅτι πρόκειται γιὰ
«μοναστικὴ ἀδελφότητα», ποὺ
ἑδρεύει στὸ Μιλάνο τῆς Ἰτα-
λίας, καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ
ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὅλων τῶν
χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Ἡγού-
μενος εἶναι παπικὸς καὶ σκοπὸ
ἔχει τὴν προώθηση τοῦ οἰκουμε-
νισμοῦ! Τὸ ὀρθόδοξο «Μποζὲ»
ἱδρύθηκε στὴν Αὐστρία, ἀπὸ τὴν
οἰκεία Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ ἀνα-
ζητεῖ μοναχοὺς «νὰ γνωρίζουν
καλὰ τὴν γερμανικὴ γλώσσα καὶ
νὰ εἶναι "ἀνοιχτοὶ" στὸν οἰκου-
μενισμό. Το νέο μοναστήρι πρέ-
πει νὰ εἶναι «ἕνας χῶρος προσ -
ευχῆς καὶ συνάντησης μὲ τὸν
Θεὸ καὶ τοὺς συνανθρώπους»,
ὅπως τόνισε ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος. «Θὰ
εἶναι ἀνοιχτὸ γιὰ ὅλους τοὺς
ὀρθόδοξους πιστοὺς στὴν
Αὐστρία, ἀλλὰ παραπέρα καὶ γιὰ
ὅλους τοὺς ἄλλους "χριστια-
νοὺς" καὶ ἐνδιαφερόμενους!»
(Ἱστολ. Κατάνυξις). Ἀλλὰ ὑπάρ-
χει καὶ μία ἄλλη σημαντικὴ παρά-
μετρος: τὸ οἰκόπεδο τῆς Μονῆς
τὸ δώρισε ἡ παπικὴ «ἀρχιεπι-
σκοπὴ» Αὐστρίας! Τόσο ἀπὸ τὶς
δηλώσεις τοῦ ἁγίου Αὐστρίας,
ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἶναι
ξεκάθαρη ἡ ἀποστολὴ τῆς
Μονῆς, νὰ προάγει τὸν οἰκουμε-
νισμό, νὰ γίνει τὸ ὀρθόδοξο
«Μποζέ»! Σὲ προηγούμενο σχό-
λιό μας ἀναφέραμε ἤδη τὴν δο-
λιότητα τῶν παπικῶν δώρων, τὰ
ὁποῖα ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν προϊὸν
ἀγάπης, ἀλλὰ σκοτεινῆς σκοπι-
μότητας. Ἐν προκειμένῳ, ἡ
Ἱερὰ Μονὴ θὰ γίνει ἕνα ἀκόμη
οἰκουμενιστικὸ ὁρμητήριο γιὰ
τὴν παραπέρα ἅλωση τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ τὴν παράδοσή της
στὸν αἱρεσιάρχη τοῦ Βατικανοῦ,
δίκην οὐνιτικῆς ἑνώσεως. Αὐτὴ
εἶναι δυσ τυχῶς ἡ σκληρὴ πρα-
γματικότητα, ἄκρως ἀνησυχητι-
κή! 



Στὶς 22 Νοεμβρίου 2014, ἡμέ-
ρα Σάββατο, στὴν Αἴθουσα τῆς
Παν ελληνίου Ἑνώσεως Θεολό-
γων (Χαλκοκονδύλη 37, 3ος
ὄροφος) πραγματοποιήθηκε ἡ
Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θε-
ολόγων, γιὰ τὸν ἐτήσιο τακτικὸ
Ἀπολογισμὸ τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου της.

Μετὰ τὴν προσευχή, ὁ Πρό-
εδρος τῆς ΠΕΘ καὶ Πρόεδρος
τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κ.
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας ἐξέ-
φρασε τὴ συγκίνησή του, διότι
μὲ τὴν ψῆφο τῶν Συναδέλφων
κλήθηκαν, ἐκεῖνος καὶ τὰ ὑπό-
λοιπα μέλη τοῦ ΔΣ, νὰ συνεχί-
σουν τὸ ἔργο τῶν παλαιότερων
καταξιωμένων στελεχῶν τοῦ
ΔΣ τῆς ΠΕΘ, στὴ διοίκηση τῆς
Ἑνώσεως. Τόνισε τὴν ἀμφίδρο-
μη σχέση τῆς ΠΕΘ μὲ τὰ μέλη
της καὶ τὴν ἀνάγκη στενότερης
συνεργασίας μεταξύ τους γιὰ
τὴν ἀποτελεσματικότερη ἀντι-
μετώπιση τῶν πολλῶν ζητημά-
των ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἕνωση.

Στὸ δύσκολο αὐτὸ ἔργο, ὁ
Παν άγαθος Θεὸς ἔστειλε πρό-
θυμους συγκυρηναίους, ἐκτὸς
τῶν ἄλλων ἄξιων Συναδέλφων
καὶ συνεργατῶν καὶ τὸν Δρ Συν-
ταγματικοῦ Δικαίου κ. Γεώργιο
Κρίππα, τὸν Πρόεδρο Ἐφετῶν
ἐ.τ. κ. Ἀπόστολο Βλάχο καὶ τὸν
Ἀντιπρόεδρο τοῦ Συμβουλίου
Ἐπικρατείας ἐ.τ. κ. Ἀναστάσιο
Μαρίνο, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς πολύτι-
μες νομικὲς συμβουλές τους,
συνέβαλαν τὰ μέγιστα ἐπὶ
πολλὰ χρόνια, στὴν ἀντιμετώπι-
ση ὅλων τῶν φλεγόντων θεμά-
των ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ κλάδος
τῶν Θεολόγων καθηγητῶν. Γι᾽
αὐτὸ τὸ λόγο καὶ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
διά τοῦ Προέδρου του, τίμησε,

γιὰ τὴν πολυετῆ καὶ πολύτιμη
προσφορά τους στὴν Ἕνωσή
μας, τοὺς προαναφερόμενους
διακεκριμένους νομικούς, ἀπο-
νέμοντάς τους τιμητικὴ ἀνα-
μνηστικὴ πλακέτα. Τὴν τιμητικὴ
διάκριση τοῦ κ. Ἀναστάσιου
Μαρίνου, ὁ ὁποῖος λόγω ἀσθε-
νείας δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ
παρευρεθεῖ, παρέλαβε ὁ κ. Ἀπό-
στολος Βλάχος.

Στὴ συνέχεια ὁ Ταμίας τῆς
Ἑνώσεως, κ. Σταῦρος Ἀβαγιάν-
νης, παρουσίασε τὸν ἀπολο-
γισμὸ (οἰκονομικὸ) τῆς περιό-

δου 2013 - 2014 καθὼς καὶ τὸν
προϋπολογισμὸ οἰκονομικῆς
χρήσεως 2014-2015.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση ἀφοῦ
ἔλαβε ὑπόψη τὰ στοιχεῖα ποὺ
παρέθεσε ὁ Ταμίας καὶ ὕστερα
ἀπὸ συζήτηση ἐνέκρινε τὸν
οἰκονομικὸ ἀπολογισμὸ καὶ προ-
ϋπολογισμό.

Στὴ συνέχεια ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας κ. Παναγιώτης Τσαγκά-
ρης, παρουσίασε μὲ τὴ χρήση
PowerPoint, τὰ πεπραγμένα τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατὰ
τὴ χρονικὴ περίοδο 2013 - 2014.

Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὸ
Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ ἀνέπτυξε, σύμφω-
να καὶ μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὸ σκοπὸ
τοῦ Καταστατικοῦ της, δραστη-
ριότητες σχετικὲς μὲ τὸ Μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν
Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθ-
μια Ἐκπαίδευση καὶ τὴν Ὀρθό-
δοξη Χριστιανικὴ διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐπίσης συν -
 εχίστηκαν οἱ δραστηριότητες
τῆς ΠΕΘ γιὰ τὴν ἀπόσυρση τοῦ
Πιλοτικοῦ Προγράμματος Σπου -
δῶν, γιὰ τὴν ἔκδοση νέας ἐγκυ-

κλίου περὶ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ
ΜτΘ καὶ ὁριστικὴ λύση τοῦ θέ-
ματος αὐτοῦ, ποὺ θὰ ὁρίζει ὁλο-
κάθαρα ποιοὶ ἀπαλλάσσονται
καὶ μὲ ποιὰ διαδικασία, ἔτσι
ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχει παρερμη-
νεία, σύγχυση καὶ κατάχρηση
τοῦ δικαιώματος ἀπαλλαγῆς.
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ τονίστηκε ἡ
προσπάθεια ποὺ πρέπει νὰ γίνει
πιὸ ἔντονη γιὰ πλήρη ἐφαρμογὴ
τῆς Ἀποφάσεως τοῦ Διοικητι-
κοῦ Ἐφετείου Χανίων ἀπὸ τὸ
ΥΠΑΙΘ, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ κ.
Κρίππα καὶ ἄλλων Ἀνώτατων Δι-
καστικῶν ἐ.τ., τοὺς ὁποίους κι
ἐκεῖνος μὲ τὴ σειρά του, εὐχα-
ρίστησε θερμὰ γιὰ τὴν πολύτιμη
συμβολή τους στὴν πορεία τῆς
Ἑνώσεως.

Κατόπιν ὁ τέως Πρόεδρος
τῆς Ἑνώσεως καὶ Πρόεδρος
τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου κ.
Ἠλίας Φραγκόπουλος, ἀναφέρ-
θηκε στὰ σχετικὰ μὲ τὸν Διαχει-
ριστικὸ καὶ Διοικητικὸ ἔλεγχο
τῶν πεπραγμένων τοῦ ΔΣ τῆς
Ἑνώσεως καὶ κατόπιν συζητή-
σεως πρότεινε στὴ Γενικὴ Συν -
έλευση τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀπερ-
χόμενου ΔΣ ἀπὸ κάθε οἰκονο-
μικὴ ἢ ἄλλη εὐθύνη γιὰ τὸ ἀνα-
φερθὲν χρονικὸ διάστημα ἀπὸ
1-11-2013 μέχρι 30-10-2014. Τὴν
πρότασή του ἀποδέχθηκε ἡ Γε-
νικὴ Συνέλευση, ἡ ὁποία ὕστε-
ρα ἀπὸ γόνιμο διάλογο ἐνέκρι-
νε τὰ πεπραγμένα, τὸν Ἀπολο-
γισμὸ καὶ Προϋπολογισμό.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συν -
ελεύσεως κ. Κωνσταντῖνος Σπα-
λιώρας εὐχαρίστησε τὸν κ.
Φραγκόπουλο γιὰ τὶς ὑπηρεσίες
του στὴν Ἕνωση καὶ κάλεσε σὲ
διάλογο ὅλα τὰ παρόντα μέλη
τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Τὸν λόγο ἔλαβε ὁ τέως Πρό-
εδρος τῆς Ἑνώσεως κ. Ἠλίας
Μπάκος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ μακρὸν
ἐξέφρασε τὶς ἀπόψεις του καὶ
τοὺς προβληματισμούς του ἐπὶ
διαφόρων θεμάτων.

Κατὰ τὴ διαδικασία τοῦ δια-
λόγου, σημαντικότατες τοποθε-
τήσεις ἔκαναν ἐπὶ τοῦ θέματος
τῶν ἀπαλλαγῶν τῶν μαθητῶν
ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, οἱ κ.κ. Γεώργιος Κρίππας,
Ἀπόστολος Βλάχος, Σταῦρος
Κάνιας, Χαράλαμπος Κα-
ροῦσος, Εὐάγγελος Πονηρὸς
καὶ ἡ Ἑλένη Βασάλου. Στὴ συ-
ζήτηση παρενέβησαν γιὰ τὸ θέ-
μα τῶν ἀπαλλαγῶν μεταξὺ
ἄλλων καὶ ὁ καθηγητὴς τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονί-
κης κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης καθὼς
καὶ οἱ κ.κ. Σταῦρος Μποζοβίτης,
Σωτήριος Μιχελουδάκης, Ἰωάν-
νης Ἀγγελόπουλος, Δημήτριος
Βογιατζής, Ἀντώνιος Τοκατλί-
δης καὶ ἡ κ. Ἀναστασία Φραγκο-
πούλου.

Τέλος, ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴ Γε-
νικὴ Συνέλευση τὰ παρακάτω:

1) Ἡ ἔναρξη τῆς διαδικασίας
γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Κατα-
στατικοῦ τῆς Ἑνώσεως, 

2) Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴ διοργά-
νωση τοῦ Ι΄ Πανελλήνιου Θεο-
λογικοῦ Συνεδρίου,

3) Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἵδρυση
νέων Παραρτημάτων, 

4) Ἡ ἐξουσιοδότηση τοῦ ΔΣ
γιὰ τὴν ἀνάληψη τῶν κατάλλη-
λων πρωτοβουλιῶν μὲ σκοπό:

α) τὴν ἀποτροπὴ τῆς γενικευ-
μένης ἐφαρμογῆς τοῦ Πιλοτι-
κοῦ Προγράμματος Σπουδῶν
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν,

β) τὴν ἔκδοση ἀπὸ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των νέας ἐγκυκλίου γιὰ τὶς
ἀπαλλαγὲς τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ
τὶς ἀναθέσεις μαθημάτων
στοὺς θεολόγους καθηγητές,
καὶ

γ) τὴν ἀποτροπὴ τῆς δημιουρ-
γίας Εἰσαγωγικῆς Κατεύθυνσης
Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στὴ
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ.

Τὴν Γενικὴ Συνέλευση ἔκλει-
σε ὁ Πρόεδρος κ. Κων-
σταντῖνος Σπαλιώρας εὐχόμε-
νος συνέχιση καὶ ἐντατικοποί-
ηση τοῦ πολύπλευρου ἔργου
τῆς Ἑνώσεως».
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"ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον".

Ἀπὸ τὶς πρῶτες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
Αὐτὸς εὑρέθη διωκόμενος καὶ κυνηγημένος, ἐξ ἀρχῆς ἀπορριφθεὶς ἀπὸ
τοὺς πολλοὺς ἀνθρώπους. Ἤδη κατὰ τὴν Γέννησή Του "οὐκ ἦν τόπος
ἐν τῷ καταλύματι" (Λουκ. β´ 7), τὸ βρέφος Ἰησοῦς ἐγεννήθη στὴν φάτνη
τοῦ σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ, καθὼς ἡ ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων δὲν πα-
ρεχώρησε κάποιο μέρος στὴν Ἁγία Οἰκογένεια, γιὰ νὰ διαμείνει ἀξιο-
πρεπῶς.

Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεώς Του προκάλεσε τὴν ἀντί-
δραση καὶ τὸν φθόνο τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς, καὶ ἐν προκειμένῳ τοῦ
Ἡρῴδου, ὁ ὁποῖος ζητεῖ ''τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτὸ'' (Μάτθ. β´ 13).
Ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ δημόσια παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἐχαρακτηρίζετο
ἀπὸ διωγμούς, ἐμπαιγμούς, δολοπλοκίες ἐναντίον Του ἀπὸ πονηροὺς
διῶκτες ποὺ τελικῶς Τὸν ὁδήγησαν μέχρι τὸν σταυρικὸν θάνατον.

Ὁ Ἡρῴδης, μόλις ἀντελήφθη ὅτι οἱ Μάγοι ἀνεχώρησαν δι᾽ ἄλλης
ὁδοῦ χωρὶς νὰ τὸν ἐνημερώσουν περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐξοργίσθηκε καὶ ἀμέ-
σως σχεδίασε τρόπο νὰ θανατώσει τὸν γεννηθέντα Μεσσία. Ἡ πρόνοια
ὅμως τοῦ Θεοῦ λαμβάνει μέριμνα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Ἁγίας Οἰκογε-
νείας. Ἄγγελος Κυρίου ἐμφανίζεται στὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸν προστάζει νὰ
διαφύγουν στὴν Αἴγυπτο, γιὰ νὰ σωθοῦν. Ἡ Αἴγυπτος, ὡς γειτονικὴ χώ-
ρα, συχνὰ ἀποτελοῦσε καταφύγιο γιὰ τοὺς διωκομένους Ἑβραίους,
ὅπως εἶχε συμβεῖ στὸ παρελθὸν μὲ τὸν Ἰακὼβ καὶ τὰ δώδεκα παιδιά του.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Ἄγγελος ὁμιλεῖ γιὰ τὴν μητέρα τοῦ παιδί-
ου καὶ ὄχι γιὰ τὴν γυναίκα τοῦ Ἰωσήφ, γεγονὸς ποὺ φανερώνει τὴν ἐκ
Παρθένου Γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ. Εἶναι ἐπίσης ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Ἰωσήφ,
ὅταν ἄκουσε τοὺς λόγους τοῦ Ἀγγέλου, δὲν σκανδαλίσθηκε οὔτε σκέ-
φθηκε ὅτι τὸ ἅγιο βρέφος, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει Σωτήρας γιὰ τὸν
Ἰσραὴλ εὑρίσκετο τώρα ἀπροστάτευτο. Ὁ Ἰωσὴφ παραμένει πιστὸς στὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ περιεργάζεται τὰ τῆς ἀποδημίας εἰς Αἴγυ-
πτον οὔτε τὸν χρόνο τῆς ἐπανόδου, ἀλλ᾽ ὑπακούει καὶ πείθεται, ὑπομέ-
νων μετὰ χαρᾶς ὅλους τοὺς πειρασμοὺς (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος).

Ὁ Ἰωσὴφ σηκώθηκε ἀμέσως, γιὰ νὰ ἐκτελέσει τὴν ὁδηγία τοῦ Ἀγγέ-
λου, καὶ μέσα στὴν νύκτα ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Αἴγυπτο. Ἡ Ἁγία Οἰκογέ-
νεια παρέμεινε ἐκεῖ ἕως ὅτου ὁ Ἰωσὴφ πληροφορήθηκε τὸν θάνατον
τοῦ Ἡρῴδου, καὶ αἰσθάνθηκε ἀσφαλής, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει. Ὁ Εὐαγγε-
λιστὴς Ματθαῖος, ποὺ ἐμμένει στὸ νὰ τονίζει τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλη ἡ ζωή
καὶ οἱ πράξεις τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν ἐκπλήρωση προφητικῶν ρήσεων,
ἑρμηνεύει ἐδῶ τὴν ἐπάνοδο τοῦ Χριστοῦ στὴν Παλαιστίνη ὡς ἐκπλήρω-
ση τῆς προφητείας τοῦ Ὠσηὲ (ια´ 10) "ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν
μου".

Ὑπάρχει βεβαίως καὶ τὸ ἱστορικὸ προηγούμενο τοῦ Πατριάρχου
Ἰακώβ, ποὺ κατέφυγε στὴν Αἴγυπτο μὲ τὰ παιδιά του, καὶ ἡ μετέπειτα
ἐπάνοδος τοῦ λαοῦ Ἰσραὴλ στὴν Παλαιστίνη, γεγονὸς ποὺ ἐθεωρήθη
ὡς προτύπωση καὶ προεικόνιση τῆς φυγῆς τοῦ Χριστοῦ στὴν Αἴγυπτο,
ὅπως ἑρμηνεύουν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ὁ ἅγιος Ἱερώνυ-
μος.

Ὁ Ἡρῴδης, ὅταν ἀντελήφθη ὅτι οἱ Μάγοι κατάλαβαν τὶς ὕπουλες δια-
θέσεις του, "ἐθυμώθη λίαν", ἐξοργίσθηκε καὶ διέταξε νὰ φονευθοῦν ὅλα
τὰ νήπια τῆς περιοχῆς τῆς Βηθλεὲμ μέχρι τῆς ἡλικίας τῶν δύο ἐτῶν,
οὕτως ὥστε νὰ διασφαλίσει ὅτι μεταξὺ τῶν φονευθέντων νηπίων θὰ
εὑρίσκετο καὶ ὁ ἐνανθρωπήσας Μεσσίας.

Ἡ σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἀπόφαση τοῦ Ἡρῴδου συμφωνεῖ ἀπολύ-
τως μὲ τὸν χαρακτήρα του, ποὺ δὲν δίστασε νὰ δολοφονήσει πολλούς,
ἀκόμη καὶ μέλη τῆς οἰκογενείας του μὲ τὴν ὑποψία τῆς ἀπώλειας τῆς
βασιλικῆς ἐξουσίας, ὅπως μᾶς περιγράφει ὁ ἱστορικὸς Ἰώσηπος.

Τὸ γεγονὸς τῆς ἄδικης σφαγῆς τῶν νηπίων, ὡστόσο, προσκρούει
στὴν ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ σκανδαλίζει πολλούς. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος ἑρμηνεύει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ρίχνουμε τὴν εὐθύνη στὸν
Θεὸ ἢ τὸν Χριστὸ γιὰ τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων, ἀλλὰ στὴν ὠμότητα τοῦ
Ἡρῴδου, ἐνῷ καὶ ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνὸς προσθέτει ὅτι τὰ ἅγια νήπια τῆς
Βηθλεὲμ δὲν ἐσφαγιάσθησαν ἐξ αἰτίας κάποιου ἁμαρτήματος, ἀλλὰ ὅτι
ἡ σφαγὴ αὐτὴ ἔγινε ἀφορμή, γιὰ νὰ λάβουν αἰωνίους στεφάνους.

Ἀκόμη καὶ ἡ σφαγὴ τῶν νηπίων εἶχε προφητευθεῖ, καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ματθαῖος ἐφαρμόζει ἐδῶ τὴν προφητεία τοῦ Ἰερεμίου (λη´ 15), γιὰ νὰ
δηλώσει ὅτι οἱ μητέρες τῶν σφαγιασθέντων νηπίων ἔνοιωσαν τὴν ἴδια
θλίψη καὶ θρῆνο ὅπως ἡ Ραχήλ, καὶ ἔμειναν ἀπαρηγόρητες.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἡρῴδου, Ἄγγελος Κυρίου φροντίζει νὰ ἐνημε-
ρώσει τὸν Ἰωσὴφ ὅτι ὁ μέγας διώκτης ἀπέθανε, καὶ πλέον μποροῦν νὰ
ἐπιστρέψουν. Ἐπειδὴ ὅμως στὴν θέση τοῦ Ἡρῴδου ἐβασίλευε τώρα ὁ
γιός του Ἀρχέλαος, ὁ ὁποῖος ἀπεδείχθη ἐξ ἴσου σκληρὸς καὶ θηριώδης
μὲ τὸν πατέρα του, ὁ Ἰωσὴφ ἐπιστρέφει στὴν Βηθλεέμ, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ
τὴν καθ᾽ ὕπνον ὁδηγία Ἀγγέλου Κυρίου, καταφεύγει στὴν Ναζαρέτ,
ὅπου καὶ πάλιν ἐκπληρώνεται κατὰ τὴν θεία πρόνοια μία ἄλλη προφη-
τεία, ὅτι ὁ Μεσσίας θὰ ἀποκληθεῖ Ναζωραῖος. Καὶ πράγματι, ὁ Κύριος λό-
γω τῆς διαμονῆς τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας στὴν Ναζαρέτ, σὲ πολλὰ σημεῖα
τῶν Εὐαγγελίων ἀποκαλεῖται ἀπὸ τὸν λαὸ ὡς Ναζωραῖος.

Διαπιστώνουμε λοιπὸν ὅτι ὁ Ἐνανθρωπήσας Χριστός, ἐξ ἀρχῆς ἀναγ-
κάζεται νὰ ξεριζωθεῖ ἀπὸ τὴν πατρίδα του, τὴν Βηθλεέμ, καὶ νὰ καταφύ-
γει ὡς πρόσφυγας σὲ μία ἀλλὴ ξένη χώρα, τὴν Αἴγυπτο καὶ νὰ βρεῖ ἀσφά-
λεια. Ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια ἡ ἴδια ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Οἱ ἰσχυ-
ροὶ τοῦ κόσμου τούτου διάκεινται ἐχθρικῶς πρὸς τὸ Πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τοὺς πιστούς Του. Οἱ χριστιανοὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ παρελ-
θόντος ἔπεσαν θύματα σκληρῶν διωγμῶν καὶ ἐμαρτύρησαν κατὰ ἑκα-
τομμύρια. Στὴν μακρὰ αὐτὴ ἁλυσίδα τῶν χριστιανῶν μαρτύρων εὑρί-
σκονται οἱ πρῶτοι μάρτυρες ἕνεκεν τοῦ Χριστοῦ, τὰ ἅγια νήπια τῆς Βη-
θλεέμ.

Ἀλλὰ καὶ σήμερα, οἱ διῶκτες τῶν χριστιανῶν δὲν ἐξέλιπαν. Ἀντιθέ-
τως, μὲ πρωτοφανῆ ἀγριότητα οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ διώκονται, ἐκτο-
πίζονται, σφαγιάζονται σὲ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
ἀπὸ φανατικοὺς πολεμίους τοῦ Χριστοῦ. Τὸν δρόμο τῆς ἐξορίας καὶ τῆς
προσφυγιᾶς ἀκολουθοῦν χιλιάδες χριστιανοί, στὰ ἴχνη τοῦ βρέφους
Ἰησοῦ, οἱ ὁποῖοι διαφεύγουν σὲ ἄλλες χῶρες, γιὰ νὰ διασωθοῦν. Ἀλλὰ
καὶ σὲ χῶρες κατ' ὄνομα χριστιανικές, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, οἱ
χριστιανοί, ὅταν ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους, διώκονται, περιθωριο-
ποιοῦνται, χάνουν τὶς ἐργασίες τους, ὁδηγοῦνται σὲ δίκες ἕνεκεν τῆς
χριστιανικῆς τους πίστεως.

Ματαιοπονοῦν ὅμως οἱ σύγχρονοι διῶκτες τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι,
ὅπως καὶ οἱ προγενέστεροι, τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνουν, εἶναι νὰ προσ -
θέτουν νέους μάρτυρες στὴν πίστη καὶ νὰ προσδίδουν δόξα καὶ στεφά-
νους στὴν Ἐκκλησία. Ὅπως ἡ θεία πρόνοια διεφύλαξε τὸν μικρὸ Ἰησοῦ
καὶ τὴν Ἁγία Οἰκογένεια, ἔτσι καὶ σήμερα ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ διαφυλάττει
καὶ διασῴζει τοὺς πιστεύοντας εἰς Χριστόν.

Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος
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(27- Τελευταῖον)

80. Ἀδιάκριτος ὑπερβολή
Εἶναι συχνό τό φαινόμενο ἄνθρωποι μέ

ἀσθενική κράση καί ἀδύνατη ψυχή «νά
ἀποδύονται γιά τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν
τους σέ ἀγῶνες ἀνώτερους τῶν δυνάμεών
τους» καί τελικά νά κουράζονται ὑπερβο-
λικά. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί χρειάζονται πνευ-
ματική καθοδήγηση, γιά νά ἀναθεωρή-
σουν τήν ἐπιλογή τους. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης
διαβεβαίνει ὅτι στίς περιπτώσεις αὐτές «ὁ
Θεός κρίνει τήν μετάνοια ἀνάλογα μέ τό
μέτρο τῆς ταπείνωσης καί ὄχι τῶν καμά-
των» (ΚΣΤ  ́(β́ ), § 9).

*  *  *

81.  Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων
Μερικοί καλοπροαίρετοι χριστιανοί

καθώς διαβάζουν τούς βίους τῶν Ἁγίων
καί βλέπουν τά ὑπερφυσικά τους κατορ-
θώματα, ἀπογοητεύονται γιατί οἱ ἴδιοι
δέν μποροῦν νά πετύχουν κάτι ἀνάλογο.
Προφανῶς αὐτό εἶναι παράλογο. Ὁ
ὅσιος Ἰωάννης τονίζει ὅτι τά κατορθώμα-

τα τῶν Ἁγίων ἐκπαιδεύουν ἄριστα τούς
ἀγωνιζόμενους χριστιανούς. Παρακινοῦν
πρός μίμηση, ἀλλά καί σέ αὐτοκατάκρι-
ση καί ἀναγνώριση τῶν ἀδυναμιῶν πού
ὁδηγεῖ στήν ταπείνωση (ΚΣΤ  ́(β́ ), § 12).

*  *  *

82. Μία σοφή ἀπάντησις
Tό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία

τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι δυνατό νά κα-
τανοηθεῖ ἀπό τούς πολλούς. Ὅσοι θέ-
λουν ἀπάντηση στά διάφορα «γιατί»
εἶναι αἰχμάλωτοι τῆς κοσμικῆς λογικῆς
καί νοοτροπίας καί συχνά παραλογίζον-
ται. Ἀδυνατοῦν νά δοῦν πίσω ἀπό μερι-
κά γεγονότα τί κρύβεται καί ποιοί πνευ-
ματικοί σκοποί ἐξυπηρετοῦνται.

Ἕνας διακριτικός καί διορατικός γέ-
ροντας στήν ἐρώτηση «γιατί ὁ Θεός στό-
λισε μερικούς μέ χαρίσματα καί θαυμα-
τουργικές ἱκανότητες, ἀφοῦ προγνώριζε
τίς μελλοντικές πτώσεις τους; », ἔδωσε
τήν ἑξῆς ἐνδιαφέρουσα ἀπάντηση: «Γιά
νά προφυλάξει τούς ὁμοίους τους πνευ-
ματικούς ἄντρες, γιά νά φανεῖ ὅτι ἔχουμε
αὐτεξούσιο καί γιά νά καταστήσει τούς
πεσόντας ἀναπολόγητους κατά τήν ἡμέ-
ρα τῆς κρίσεως» (ΚΣΤ  ́(β), § 15). Ἴσως
καί γιά πολλούς ἄλλους λόγους, πού
ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί ἀγνοοῦμε ἤ δέν μπο-

ροῦμε νά κατανοήσουμε.

*  *  *

83. Ἡ πνευματική 
ἀξία τῶν διδαχῶν

Οἱ εὐσεβεῖς συνήθως ἀκοῦν εὐχαρί-
στως τά κατορθώματα τῶν πνευματικῶν
πατέρων καί ἐνθουσιάζονται καί μετά ἀπό
λίγο ἐπανέρχονται στήν προηγούμενη κα-
τάστασή τους. Αὐτό ὀφείλεται στό γεγο-
νός ὅτι προσέχουν περισσότερο τίς διηγή-
σεις τῶν θαυμαστῶν γεγονότων καί ὄχι τίς
διδαχές καί διδασκαλίες τῶν ἐνάρετων πα-
τέρων, οἱ ὁποῖες ὠφελοῦν περισσότερο. Ὁ
ὅσιος Ἰωάννης λέει σχετικά: «Ἡ ἀκρόαση
τῶν κατορθωμάτων τῶν πνευματικῶν μας
πατέρων δημιουργεῖ στό νοῦ καί τήν ψυχή
φλογερό ζῆλο. Ἡ ἀκρόαση ὅμως τῶν διδα-
σκάλων εἶναι αὐτή πού καθοδηγεῖ τούς ζη-
λωτές στήν ἐπιτυχῆ μίμηση τῶν πατέρων»
(ΚΣΤ́  (β), § 21).

*  *  *

84. Ἀποτελέσματα 
τῆς διακρίσεως

Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς διακρίσεως λείπει
ἀπό τούς περισσότερους ἀνθρώπους, γἰ
αὐτό καί ταλαιπωροῦνται στή ζωή τους,
ἀφοῦ δέν μποροῦν νά ξεπεράσουν τά διά-
φορα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν ἤ
προσπαθοῦν νά τά λύσουν μόνοι τους.

Μέ τή διάκριση ὁ ἄνθρωπος διαλύει τό

σκοτάδι τοῦ ἀδιεξόδου πού βιώνει, ἐλευ-
θερώνεται ἀπό ἐσφαλμένες ἐξηγήσεις καί
πλάνες καί βλέπει καθαρά μέ τούς πνευ-
ματικούς ὀφθαλμούς του. Μέ τή διάκριση
ἐξασφαλίζει τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς του.
(ΚΣΤ́ (β), § 22).

*  *  *

85. Τά πρακτικά 
ἀναγνώσματα

Ἡ μελέτη τῆς Γραφῆς καί ἄλλων πνευ-
ματικῶν βιβλίων εἶναι ἀναγκαία στόν
ἀγωνιζόμενο χριστιανό. Μέ τή μελέτη
ἐπιτυγχάνεται ὁ φωτισμός καί ἡ συγκέν-
τρωση τοῦ νοῦ. Ὡστόσο, ὁ Ὅσιος δίνει μιά
εἰδικότερη συμβουλή: «Σάν ἐργάτης καί
ἀγωνιστής πού εἶσαι, νά προτιμᾶς πρα-
κτικά ἀναγνώσματα, διότι ἡ ἐφαρμογή
αὐτῶν καθιστᾶ περιττές τίς ἄλλες ἀνα-
γνώσεις» (ΚΖ  ́(β), §47).

Τά πολύ θεωρητικά καί στοχαστικά
κείμενα συνήθως τέρπουν, ἀλλά δέν
ὠφελοῦν, ἐνῶ τά πρακτικά ὁδηγοῦν στήν
τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν καί στή διατή-
ρηση τοῦ ἱεροῦ ζήλου, δηλαδή δημιουρ-
γοῦν τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἀπόκτηση
τῆς κατά Θεόν σοφίας.

*  *  *

86. Τί εἶναι ἡ προσευχή
Γιά τήν προσευχή δέν τελειώνει ποτέ ὁ

λόγος. Δέν ὁλοκληρώνονται οἱ ἀναλύσεις,

ὅπως καί δέν διατυπώθηκε ἀκόμα ὁ πλή-
ρης ὁρισμός της. Οὔτε καί θά διατυπωθεῖ
ποτέ. Κάθε προσευχόμενος μπορεῖ νά πεῖ
κάτι διαφορετικό, ἁπλό ἤ σύνθετο, πάντα
ὅμως συμπληρωματικό. Οἱ παλαιότερες
ἐμπειρίες ἀναχωνεύονται μέ τίς νεώτερες
καί ὅλοι οἱ προσ ευχόμενοι ἀγωνίζονται στό
ἴδιο στάδιο ἤ καλύτερα στό ἴδιο περιβόλι,
ὅπου γεύονται τούς γλυκούς καρπούς του.

Ἐκεῖνο πού ἔχει ἰδιαίτερη σημασία δέν
εἶναι νά περιγράψουμε πλήρως τί εἶναι ἡ
προσευχή, ἀλλά νά πείσουμε τούς ἀδελ-
φούς νά προσεύχονται συνεχῶς κι ὅταν
ἀκόμα ἀντιμετωπίζουν ποικίλα προβλή-
ματα. Ὁ ὅσιος Ἰωάννης γιά νά περιγράψει
τήν προσευχή ἀναφέρεται στά ἀποτελέ-
σματά της, διατυπώνοντας πολλούς χαρα-
κτηρισμούς. Ἡ προσ ευχή, λοιπόν, εἶναι θε-
οκοινωνία, δηλαδή ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου
μέ τό Θεό. Καί αὐτό ὡς πρός τήν ποιότη-
τά της. Ἐνῶ ὡς πρός τήν ἐνέργειά της εἶναι
σύσταση καί διατήρηση τοῦ κόσμου, εἶναι
συμφιλίωση μέ τό Θεό. Προκαλεῖ τά δά-
κρυα, ἀλλά καί προκαλεῖται ἀπό αὐτά,
εἶναι καί μητέρα τῶν δακρύων καί θυγατέ-
ρα, πού σημαίνει ὅτι ὁδηγεῖ στή μετάνοια
καί διατηρεῖται ἀπό αὐτή. Ὁ προσευχόμε-
νος μετανοεῖ καί ὁ μετανοῶν προσεύχεται.
Ὑπάρχει ἀδιάσπαστος δεσμός μεταξύ
προσευχῆς καί μετάνοιας, προσευχῆς καί
συγχώρησης. Ἡ μετάνοια εἶναι γέφυρα
πού σώζει ἀπό τούς πειρασμούς, εἶναι
τοῖχος πού πού μᾶς προστατεύει ἀπό τίς

θλίψεις, εἶναι συντριβή τῶν πολέμων καί
ἀποτελεῖ ἔργο τῶν ἀγγέλων. Εἶναι ἡ μελ-
λοντική εὐφροσύνη, εἶναι ἐργασία πού δέν
τελειώνει, εἶναι πηγή τῶν ἀρετῶν, πρόξε-
νος χαρισμάτων, ἀφανής πρόοδος, τροφή
ψυχῆς, φωτισμός τοῦ νοῦ, πέλεκυς πού
χτυπᾶ τήν ἀπόγνωση, ἀπόδειξη τῆς ἐλπί-
δας, διάλυση τῆς λύπης, θησαυρός τῶν
ἡσυχαστῶν, μείωση τοῦ θυμοῦ, καθρέ-
πτης τῆς πνευματικῆς προόδου, δήλωση
τῆς πνευματικῆς κατάστασης, ἀποκάλυ-
ψη τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων, καί ση-
μάδι τῆς πνευματικῆς δόξης πού ἔχει κά-
ποιος. Ἡ προσευχή εἶναι γἰ αὐτόν πού
προσεύχεται πραγματικά, δικαστήριο καί
κριτήριο καί βῆμα τοῦ Κυρίου, πρίν ἀπό
τό μελλοντικό βῆμα»(ΚΗ ,́ § 1).

87. Πρακτικαί συμβουλαί
διά τήν προσευχήν

Ἡ προσευχή εἶναι ἕνα πρακτικό ἔργο μέ
πνευματικό περιεχόμενο. Δέν εἶναι μία ἄπι-
στη θεωρία, γἰ αὐτό καί ὁ ὅσιος Ἰωάννης
δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές: «Μή
ζητᾶς νά λές πολλά στήν προσευχή σου, γιά
νά μή διασκορπιστεῖ ὁ νοῦς σου, ἀναζητών-
τας λόγια. Ἕνας λόγος τελωνικός ἐξιλέωσε
τό Θεό καί ἕνας λόγος πίστεως ἔσωσε τό λη-
στή. Ἡ πολυλογία στήν προσευχή πολλές
φορές δημιούργησε στό νοῦ φαντασίες καί
διάχυση, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ μονολογία συγ-
κεντρώνει τό νοῦ» (ΚΗ ,́ § 9).

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ εἶναι ὄχι μόνο ἀρνη-
τές τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἀλλά εἶναι γνωστοί καί
γιά τήν ἀπορριπτική στάση τους
γιά τίς χριστιανικές ἑορτές, μετα-
ξύ τῶν ὁποίων ἀνήκουν καί τά Χρι-
στούγεννα (βλ. Ξύπνα, Δεκέμ-
βριος 2010. Σκοπιά, 1.12.2014, σελ.
11). Γιά τούς Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ δέν σαρκώθηκε ὁ Υἱός καί
Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεός Ἀληθινός
ἐκ Θεοῦ Ἀληθινοῦ. 

Ἀντιθέτως, σύμφωνα μέ τούς
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ: «Ὡς πρω-
τότοκος Γιός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς
ἦταν πνευματικό πλάσμα στόν
οὐρανό προτοῦ γεννηθεῖ ὡς
ἄνθρωπος στή γῆ. (…) Μέσω τοῦ
ἁγίου πνεύματος, ὁ Ἰεχωβᾶ Θεός
μετέφερε θαυματουργικά τή ζωή
τοῦ οὐράνιου Γιοῦ του στή μήτρα
τῆς Ἰουδαίας παρθένας Μαρίας,
ὥστε νά γεννηθεῖ ὡς τέλειος
ἄνθρωπος» (βλ. Σκοπιά, 1.4.2011,
σ. 5). Καί ἀλλοῦ ἀναφέρουν: «Ὁ
Ἰησοῦς γνώριζε τήν προέλευσή
του. Στήν πραγματικότητα, ἡ ζωή
του ἄρχισε πολύ πρίν γεννηθεῖ στή
γῆ. (…) Ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε τό
πρῶτο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί
συνέβαλε στή δημιουργία ὅλων
τῶν ἄλλων πραγμάτων. Ἐφόσον
ἦταν ὁ μόνος πού δημιουργήθηκε
ἄμεσα ἀπό  τόν Θεό, δικαίως μπο-
ροῦσε νά ἀποκαλεῖται  ‘‘ ὁ μονογε-
νής Γιός τοῦ Θεοῦ ’’ Ἰωάν. 1, 3, 14
καί Κολ. 1, 15,16.

Μεταξύ τῶν ἁγιογραφικῶν μαρ-
τυριῶν πού ἐπικαλοῦνται οἱ Μάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν προσπά-
θειά τους νά πείσουν ὅτι ὁ Υἱός
εἶναι τό πρῶτο καί ἐξαίρετο κτίσμα
τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἐπικαλοῦνται καί τό
Κολ. 1, 15. Ὁ Υἱός ἰσχυρίζονται
σύμφωνα καί μέ αὐτό τό χωρίο,
δέν εἶναι Θεός, ἀλλά Πρωτότοκος
= τό πρῶτο δημιούργημα τοῦ

Ἰεχωβᾶ.
Ἄς ἀξιολογήσουμε τό ἐπιχείρη-

μα. Ὁ συγκεκριμένος ἰσχυρισμός
εἶναι τραγικός καί μόνο ὁ μυθικός
Προκρούστης θά μποροῦσε νά συν -
αγωνιστεῖ τήν ἑταιρεία Σκοπιά
στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κακοποιεῖ
ἑρμηνευτικά τά ἁγιογραφικά χω-
ρία στήν προσπάθειά της νά ἀπο-
δείξει τούς ἰσχυρισμούς της ὡς
ἀληθινούς.

Τό Πρωτότοκος προέρχεται ἀπό
τό ρῆμα τίκτω, δηλαδή γεννῶ καί
ὄχι δημιουργῶ. Ἡ ἑταιρεία Σκοπιά
χρησιμοποεῖ ἐν προκειμένῳ ὡς
ἐπιχείρημα τή γραμματική δια-
στρέβλωση μεταξύ τῶν ρημάτων
κτίζω καί τίκτω, ἀπό τό ὁποῖο προ-
έρχεται ἡ λέξη πρωτότοκος.

Ὁ Θεός Λόγος δέν εἶναι πρωτό-
κτιστος, ἀλλά πρωτότοκος, προ-
ηγεῖται δηλαδή τῆς δημιουργίας.
Εἶναι Κτίστης καί ὄχι κτίσμα. Εἶναι
τῆς ἰδίας φύσεως μέ τόν Γεννήτο-
ρα Θεό Πατέρα καί αὐτό γίνεται
ἀντιληπτό καί ἀπό τό Ἀποκ. 1, 17,
18 ὅπου δηλώνεται ὅτι ὁ Υἱός εἶναι
Ἄναρχος καί ὡς Ἄναρχος ὑπέρ-
κειται τῆς δημιουργίας ὡς  Δημι-
ουργός καί δέν συναριθμεῖται στά
δημιουργήματα.

Ἐπιπλέον, τό Πρωτότοκος τοῦ
ἐδαφίου Κολ. 1, 15, κατανοεῖται
ὀρθῶς  στά πλαίσια τῆς εὐρύτερης
νοηματικῆς συνάφειας τοῦ Βιβλι-
κοῦ κειμένου. Στό Κολ. 1, 16 διευ-
κρινίζεται  ὅτι δι’ Αὐτοῦ, ὡς Δημι-
ουργοῦ δηλαδή καί ὄχι ὡς δημι-
ουργήματος, κτίστηκαν ὅλα ὅσα
ὑπάρχουν στόν οὐρανό καί στή γῆ,
ἐνῶ στό Κολ. 1, 17 τονίζεται ἡ
ἀσύγκριτη ὑπεροχή τοῦ Ἄκτιστου
Θεοῦ Λόγου καί ἡ διαφορά του
ἀπό τήν κτιστή δημιουργία μέ τό
«καί αὐτός ἐστι πρό πάντων».

Ἡ ἑταιρεία Σκοπιά ὅμως δέν
σταματάει ἐδῶ. Στή Μετάφραση
Νέου Κόσμου, πού ἔχει ἡ ἴδια κα-

τασκευάσει καί ἄνετα μπορεῖ νά
χαρακτηριστεῖ ὡς ἡ μεγαλύτερη
κακοποίηση τοῦ Ἱεροῦ Κειμένου
παγκοσμίως, διατυπώνει ἕνα ἀπί-
θανο δικῆς της ἐμπνεύσεως ἰσχυ-
ρισμό, γιά νά καταστήσει ἀληθο-
φανές τό ἐπιχείρημά της. Τί ἰσχυ-
ρίζεται; Ὅτι «μέσῳ αὐτοῦ δημι-
ουργήθηκαν ὅλα τά ἄλλα πράγμα-
τα» (Κολ. 1, 16, 17). Τί παρατη-
ροῦμε μέσα ἀπό αὐτή τήν ἀπόδο-
ση τοῦ χωρίου. Ὅτι ὁ Υἱός εἶναι τό
πρῶτο δημιούργημα, πρίν ἀπό ὅλα
τά  ἄλλα πράγματα, ὅπως ἀναφέ-
ρουν, μέ ἀποτέλεσμα ὁ Κτίστης
πάντων νά ὑποβιβάζεται στό
πρῶτο καί ἐξέχον κτίσμα, βοηθός
τοῦ Ἰεχωβᾶ γιά τή δημιουργία τῆς
ὑπόλοιπης κτίσης.

Ὁλοκληρώνουμε τήν ἀναφορά
στόν ὅρο Πρωτότοκος καί γιά νά
φανεῖ ἡ ἑρμηνευτική κακοποίηση
τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, πρέ-
πει νά ἐπισημάνουμε καί τά ἑξῆς:
Ὁ ὅρος Πρωτότοκος στήν Ἁγία
Γραφή δέν δηλώνει μόνο ἤ πάντο-
τε αὐτόν πού διανοίγει πρῶτος
τήν μήτρα τῆς μητέρας του
(Ἀριθμ. 3, 12), ἀλλά δηλώνει καί
αὐτόν πού βρίσκεται σέ σχέση
ὑπεροχῆς μέ κάποιον ἤ κάτι ἄλλο.
Τό βλέπουμε στόν Ψαλμ. 88, 28,
ὅπου ὁμιλεῖ ὁ Θεός γιά τόν Δαβίδ
καί τόν χαρακτηρίζει ὡς Πρωτότο-
κό του, πού θά Τόν καταστήσει
Ὕψιστον ἐπί τούς βασιλεῖς τῆς
γῆς. Ἔτσι καί στό Κολ. 1, 15 Πρω-
τότοκος εἶναι ὁ Θεός Λόγος πού
ἔγινε σάρκα (Ἰωάν. 1, 1) καί πού ὡς
Πρωτότοκος καί ὄχι πρωτόκτιστος
«πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο» (Ἰωάν.
1, 3).

Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι
ἡ νοηματοδότηση τοῦ ὅρου Πρω-
τότοκος τῶν Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ ταυτίζεται ἀπόλυτα μέ τή
νοηματοδότηση τοῦ ὅρου ἀπό
τούς ἀρχαίους Ἀρειανούς.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

«Πρωτότοκος πάσης κτίσεως» (Κολ. 1, 15)
Ἡ ἑρμηνευτική κακοποίησις τοῦ βιβλικοῦ χωρίου

ἀπό τούς Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ
Ὁ ὅσιος Ἡσαΐας μᾶς συμβουλεύει: «Νά μή ἔχης ἔχθρα γιά κανένα

ἄνθρωπο, ἐπειδή δέν θά εἶναι δεκτή ἡ προσευχή σου ἀπό τόν Θεό. Νά
ἔχης εἰρήνη μέ ὅλους, γιά νά ἀποκτήσης παρρησία στόν Θεό, ὅταν θά
προσεύχεσαι. Μή λησμονῆς ὅτι ὁ Κύριος λέγει στό Εὐαγγέλιο: “ Ἐὰν
γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ
πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ πα-
ραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα
ὑμῶν” (Ματθ. στ´ 14-15).

Δηλαδή πρέπει, ὅταν ζητῆτε τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν σας, νά συγ-
χωρῆτε καί σεῖς τούς ἄλλους, διότι, ἐάν συγχωρήσετε στούς ἀνθρώ-
πους τά ἁμαρτήματα, πού ἔκαμαν σέ σᾶς, καί ὁ Πατέρας σας ὁ οὐρά-
νιος θά συγχωρήση καί σέ σᾶς τά ἰδικά σας ἁμαρτήματα.

Ἐάν ὅμως δέν συγχωρήσετε τούς ἀνθρώπους γιά τά πρός ἐσᾶς
ἁμαρτήματά τους, οὔτε ὁ Πατέρας σας θά συγχωρήση τίς πρός αὐτόν
ἁμαρτίες σας.

*  *  *
Κάποτε, ἀναφέρεται στόν Εὐεργετινό, ὅταν οἱ Πατέρες ἐτελοῦσαν

στήν Σκήτη τήν θεία Λειτουργία, κατέβαινε, τήν στιγμή τῆς θυσίας,
ἕνας ἀετός στήν Ἁγία Τράπεζα. Τόν ἀετό αὐτόν κανείς δέν τόν ἔβλεπε
παρά μόνον οἱ Πατέρες, πού λειτουργοῦσαν.

Μία ἡμέρα ἕνας ἀδελφός ἀπό τήν Σκήτη, ζήτησε ἕνα πρᾶγμα ἀπό
τόν Διάκονο. Αὐτός ὅμως δέν τόν ἐξυπηρέτησε.

– Δέν εὐκαιρῶ τώρα, τοῦ εἶπε.
Μετά ἀπό αὐτό τό γεγονός, ἦλθε ὁ Διάκονος μαζί μέ τόν Πρεσβύτε-

ρο, νά λειτουργήσουν. Ὅμως ὁ ἀετός, δηλαδή ἡ προσωποποίηση τῆς
Χάριτος, δέν κατέβαινε, ὅπως πρῶτα.

– Γιατί δέν κατέβηκε ὁ ἀετός; ρώτησε ὁ Πρεσβύτερος τόν Διάκονο.
Ἀσφαλῶς, συνέχισε ὁ Πρεσβύτερος, κάποια ἁμαρτία δική μου ἤ δι-

κή σου θά ἐμπόδισε τήν Χάρη νά κατέβη. Φῦγε λοιπόν γιά λίγο ἀπό
κοντά μου, καί ἐάν τότε κατέβη, ἀσφαλῶς ἡ αἰτία θά εὑρίσκεται σέ
ἐσένα.

Πράγματι, μετά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Διακόνου, κατέβηκε ὁ ἀετός.
Ὅταν τελείωσε ἡ θεία Λειτουργία καί ἔμειναν μόνοι ὁ Πρεσβύτερος καί
ὁ Διάκονος, ρώτησε ὁ πρῶτος τόν δεύτερο.

– Πές μου τί ἔκανες;
– Δέν μέ πληροφορεῖ ἡ συνείδησή μου ἀπάντησε ὁ Διάκονος ὅτι

ἔκανα κάτι κακό. Μόνο ὅταν ἦλθε ἕνας ἀδελφός, νά μοῦ ζητήση κά-
ποια ἐξυπηρέτηση, τοῦ εἶπα ὅτι δέν εὐκαιρῶ.

Τότε ὁ Πρεσβύτερος τοῦ λέγει:
– Αὐτό λοιπόν εἶναι ἡ αἰτία καί δέν κατέβηκε ὁ ἀετός, διότι λυπήθη-

κε ὁ ἀδελφός ἐναντίον σου.
Ἀμέσως ὁ Διάκονος πῆγε καί ζήτησε συγχώρεση ἀπό τόν ἀδελφό.

*  *  *
Στόν βίο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου (17 Δεκεμβρίου) γραμμένο ἀπό τόν

μακαριστό π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ἐκδόσεων «Ὀρθοδόξου Τύ-
που» διαβάζουμε τήν ἑξῆς διδακτική ἱστορία:

«῞Οπως φαίνεται ἀπὸ τὸ ἀρχειοφυλάκιο τῆς Βενετίας, ὑπῆρχε
θανάσιμη ἔχθρα μεταξὺ τῶν οἰκογενειῶν Μονδίνων καὶ Σιγούρων. ῾Ο
Ἅγιος προσπάθησε νὰ τοὺς συμφιλιώση, ἀλλὰ ματαίως. Ἀντιθέτως δη-
μιουργήθηκαν φόνοι, διότι διηρέθησαν σὲ δύο παρατάξεις οἱ κάτοικοι.
Σὲ μιὰ ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς συμπλοκὲς ἐφόνευσαν καὶ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Ἁγίου,
Κωνσταντῖνο.

῾Ο φονιάς τρέχει, διωκόμενος ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς καὶ τὴν ἀστυνομία.
Ζητεῖ καταφύγιο σὲ ἐρήμους τόπους. Καταλήγει στὸ Μοναστήρι τῆς
᾿Αναφωνητρίας, ζητῶντας ἄσυλο. Βέβαια δὲν ἤξερε ὅτι ὁ ῾Ηγούμενος
ἦταν ἀδελφὸς τοῦ θύματος. ᾿Εδῶ ζήτησε καταφύγιο.

῾Ο ῞Αγιος εἶδε τόσο φοβισμένο τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ἐρώτησε τὶ ἔχει.
᾿Εκεῖνος ὡμολόγησε ὅτι καταδιώκεται ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τοῦ Σι-
γούρου, τὸν ὁποῖον ἐφόνευσε. ῾Ο Διονύσιος, σὰν ἄνθρωπος καὶ
ἀδελφὸς λυπήθηκε πολύ. Πειράχθηκε ἀφάνταστα, διότι ἦταν ὁ μόνος
ἀδελφὸς, ποὺ εἶχε. ̓ Ελᾶτε στὴ θέση του. ̓Αλλὰ χωρὶς νὰ φανερώση τὴν
ταυτότητά του τὸν ἐρώτησε μὲ παράπονο:

«Ἄνθρωπε, σὲ τὶ σοῦ ἔφταιξε ἐκεῖνος ὁ καλὸς ἄρχοντας καὶ τὸν
θανάτωσες ἄδικα;».

Παρ᾿ ὅτι πληγώθηκε ἡ καρδιά του, τοῦ πρόσφερε φαγητό, νερὸ καὶ
τὸν συμβούλεψε. Προσπάθησε νὰ τὸν κάμη νὰ μετανοήση, γιὰ νὰ
γλυτώση τὴν αἰώνια Κόλαση. 

Ἀκολούθως τὸν ἔβγαλε στὸ γιαλό, κάτω ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, τοῦ ἔδω-
σε τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια, χρήματα καὶ τροφές, γιὰ τὸ ταξίδι, τὸν ἔβα-
λε μέσα σ᾿ ἕνα πλοῖο καὶ τὸν ἐφυγάδευσε πρὸς τὴν Πελοπόννησο.

Πόση μεγάλη ἀνεξικακία εἶχε, γιὰ νὰ φερθῆ ἔτσι στὸ φονιὰ τοῦ ἀγα-
πημένου καὶ μόνου ἀδελφοῦ του!

Σ᾿ ὅλη του τὴ μετέπειτα ζωὴ προσπάθησε ὁ φονιάς διὰ τῆς μετα-
νοίας νὰ ἐξιλεωθῆ.

Τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ

Ἡ Τακτική Γενική Συνέλευσις τῆς Π.Ε.Θ.

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Κοτσώνης
Μία ἀνεπανάληπτος μορφή

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ὑπάρχουν μερικά πρόσωπα μέ-

σα στήν ἱστορία, πού ὅσο περνᾶ ὁ
καιρός, ὁ πανδαμάτωρ χρόνος τά
ξεθωριάζει καί ἡ λήθη τά σύρει
στήν ἀφάνεια. Ὑπάρχουν ὅμως
καί ἄλλα, πού ὅσο περνᾶ ὁ χρό-
νος ἀναδεικνύονται περισσότερο
καί ἡ διαχρονική ἀξία τους ἀπο-
καλύπτεται. Ἕνα τέτοιο διαχρο-
νικό πρόσωπο ἀξίας εἶναι ὁ ἀεί-
μνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
Ἱερώνυμος ὁ Α΄. Ὅσο ζοῦσε, ἡ
πολεμική τῶν ἐμπαθῶν, ὡσάν κα-
πνός, θόλωνε τήν προσωπικότητά
του καί οἱ ψευδολογίες τῶν ραδι-
ούργων ἐπηρέαζαν τή γνώμη τοῦ
λαοῦ. Σήμερα, 26 χρόνια ἀπό τήν
κοίμησή του († 15 Νοεμβρίου
1988), ἔχει κατασταλάξει ὁ κουρ-
νιαχτός καί ἡ λάσπη ἔχει γίνει
σκόνη. Οἱ ἀντικειμενικοί ἐρευνη-
τές τῆς ζωῆς καί τοῦ ἔργου του
ἀναγνωρίζουν ὅτι ὁ Ἀθηνῶν
Ἱερώνυμος Κοτσώνης ἦταν ἕνας
ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελί-
ου καί ἀφοσιωμένος ὑπηρέτης
τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας.

Δοκιμασμένος στή ζωή μέ τήν
ὀρφάνια καί τή στέρηση ἀπό τήν
νηπιακή του ἡλικία, αὐτοδημι-
ούργητος καί πάμπτωχος σέ ὅλα
τά στάδια τῆς ζωῆς του καί ὡς
Πρωθιερεύς τῶν Βασιλικῶν Ἀνα-
κτόρων καί ὡς Καθηγητής τοῦ
Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης καί ὡς
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, δέν
ἐγνώρισε τήν χλιδή, οὔτε ἀγάπη-
σε τήν πολυτέλεια, ἀλλά ἦταν
προσηλωμένος στίς ἀρχές τῆς
Μοναχικῆς ζωῆς διαμένων σ᾽ ἕνα
μικρό κελλί τῆς Μονῆς Πετράκη
μέ τήν Μητέρα του Ἀγγελική,
ἀπ΄ὅπου ἐκλήθηκε στόν Ἀρχιεπι-
σκοπικό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν.

Δέν εἶναι ὑπερβολή νά λεχθεῖ
ὅτι ἦταν ὁ πτωχότερος τῶν
Ἀρχιεπισκόπων μή δεχόμενος τά
ἐκ τῶν Μυστηρίων τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς τυχηρά, τά ὁποῖα εἶχε

ἀπ΄ἀρχῆς διαθέσει γιά τήν ἐνί-
σχυση τοῦ Νοσοκομείου Κλη-
ρικῶν Ἑλλάδος, ἀλλά καί μετά,
ὡς πρώην Ἀθηνῶν, διαθέτων τόν
μισθό του κατά τό μεγαλύτερο
μέρος ὑπέρ Ἱερῶν Μονῶν, Ἱδρυ-
μάτων, ἀπόρων οἰκογενειῶν καί
ἐχόντων ἀνάγκην συνανθρώπων.
Οἱ τότε ὑπάλληλοι τοῦ Ταχυδρο-
μείου τῆς Τήνου ἔχουν πολλά νά
διηγηθοῦν περί τῆς φιλανθρω-
πίας του. Τήν πτωχεία του διετή-
ρησε μέχρι τοῦ θανάτου του,
ὅπως δηλώνει ἡ Διαθήκη του,
πού εἶναι ἕνα μνημεῖο ἐκκλησια-
στικοῦ ἤθους.

Σέ ὅλη του τή ζωή προτιμοῦσε
τήν λιτότητα. Στήν τροφή του,
στήν ἐνδυμασία του, στίς διακο-
πές του, στήν ἐπικοινωνία του
πάντοτε ἦταν ἁπλός καί μετρημέ-
νος. Ἔτσι λιτός ἦταν καί στήν
ἔξοδό του. Ἐζήτησε νά τόν ἐνδύ-
σουν μέ τό καλογερικό ράσο, τόν
σκοῦφο καί τήν καλογερική ζώνη,
δηλωτικά, ὅπως ἔγραψε στήν
Διαθήκη του, «ἀναξίου Μονα-
χοῦ». Αὐτό ἦταν τό μόνο πρω-
τεῖο, πού διεκδίκησε στή ζωή του.

Τά ἐπιτεύγματα τῆς περιόδου
τῆς Ἀρχιερατείας του ἦταν πολλά
καί οὐσιαστικά γιά τό παρόν καί
γιά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀγωνίσθηκε νά δημιουργήσει
ὑποδομές γιά τήν ἀξιοπρεπῆ
ἐμφάνιση τῆς Ἐκκλησίας καί νά
θέσει τίς βάσεις γιά τήν οἰκονομι-
κή αὐτονομία καί αὐτοδυναμία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δέν
πρόλαβε. Θά ἦταν δυνατόν σήμε-
ρα ἡ Ἐκκλησία νά μή ἐκλιπαρεῖ τό
κράτος γιά μία θέση Ἐφημερίου
καί νά μή παρουσιάζεται ὡς πτω-
χή θεραπαινίδα τῆς πολιτείας.
Πῆρε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας
καί Θρησκευμάτων τήν ἐκκλησια-
στική ἐκπαίδευση, γιατί ἔβλεπε
μακρυά, αὐτά πού θά ἀκολου-
θοῦσαν μέ τήν οὐσιαστική διάλυ-
ση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύ-

σεως. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς
Ἐκκλησίας καί ἐπεδίωκε ὅ,τι
ὠφελοῦσε τήν Ἐκκλησία. Δέν
ἦταν διπλωμάτης καί δέν χρησι-
μοποιοῦσε πολιτική.

Εἶχε εὐθύτητα λόγων καί εἰλι-
κρίνεια προθέσεων. Αὐτός ἦταν ὁ
λόγος, πού τρεῖς φορές ὑπέβαλε
στήν Ἱερά Σύνοδο τήν παραίτησή
του καί στό τέλος ἀποσύρθηκε
στό πατρικό του σπίτι στά Ὑστέρ-
νια τῆς Τήνου, γιά νά σώσει αὐτό,
πού κινδύνευε νά χάσει, μέσα
στή διαφθορά τῶν συμφερόντων
καί στήν ὑποκρισία τῶν ἰσχυρῶν
τῆς ἡμέρας.

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α΄ ἐτά-
ραξε τά λιμνάζοντα νερά μιᾶς πε-
ριόδου παρακμῆς. Γι΄αὐτό οἱ πά-
τρωνες τῆς διαφθορᾶς τοῦ ἐκή-
ρυξαν ἀμείλικτο πόλεμο καί ὅταν
ἦταν στή ζωή καί μετά θάνατον.
Ἠθέλησαν νά σβήσουν τό ὄνομά
του, νά παραμορφώσουν τό πρό-
σωπό του καί νά παρερμηνεύ-
σουν τήν ἱστορία του. Ὁ ἀείμνη-
στος Γέροντας ὅμως δέν ἐνδια-
φερόταν γιά παράσημα καί τιμητι-
κούς τόμους. Ἤθελε πρωτίστως
τό ὄνομά του νά γραφεῖ εἰς τό βι-
βλίο τοῦ Οὐρανοῦ.

Πρέπει νά γνωρίζουν οἱ νεώτε-
ροι ὅτι ὅταν ἀκοῦνε τό ὄνομα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύ-
μου τοῦ Α΄, πρέπει νά ταυτίζουν
τήν πορεία του μέ τήν γνήσια πί-
στη, τήν ἀνυπόκριτη ἀγάπη, τήν
ἀκάματη ἐργατικότητα, τήν Μο-
ναχική ἀκτημοσύνη, τήν βιωματι-
κή θεία Λατρεία, τήν πατερική
σοφία, τήν διαυγῆ συμπεριφορά,
τή νησιώτικη εὐλάβεια, τήν συμ-
παθέστατη ἀγαθωσύνη, τήν ποι-
μαντική διορατικότητα καί ὅλα
ἐκεῖνα, πού συνθέτουν τόν
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.

Ὅσο ὁ καιρός περνάει, τόσο
καί περισσότερο θά εὐλαβοῦνται
τή μνήμη του.



Σελὶς 4η 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Πρόκειται γιὰ μία πανέμορφη
ἐκδήλωση ἄρρηκτα συνδεδεμένη
μὲ τὶς ἑορτὲς τοῦ δωδεκαημέρου,
τὶς ὁποῖες καὶ προμηνύουν. Ἰδιαί-
τερα τότε ποὺ δὲν ὑπῆρχαν ἡμερο-
λόγια, ἐφημερίδες καὶ ἠλεκτρονικὰ
μέσα ἐνημέρωσης οἱ χαρούμενες
φωνὲς τῶν παιδιῶν, λὲς κι ἦταν οἱ
φωνὲς τῶν ἀγγέλων, ἔφερναν τὴν
μεγάλη ἀναγγελία τῆς ἑορτῆς,
ὁπότε καὶ δὲν ἔπαυσαν νὰ ἀποτε-
λοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα ἔθιμα
στὴν ἱστορία τῆς Χριστιανοσύνης!

Τὸ μήνυμα τῶν καλάντων εἶναι
σαφέστατο:

«Χριστὸς γεννᾶται σήμερον…», 
«Ἅγιος Βασίλης ἔρχεται…», 
«Σήμερον τὰ Φῶτα καὶ ὁ Φωτι-

σμός…»!
Ἡ καλὴ αὐτὴ ἀναγγελία εἶναι

ἀπὸ μόνη της μία εὐλογία, ὅπως καὶ
γιὰ τὸ σπίτι εὐλογία εἶναι καὶ ἡ ἴδια
ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν - ἀγγέλων!
Γι’ αὐτὸ κι ὅταν φθάνουν στὴν πόρ-
τα μας, γιὰ «νὰ τὰ ποῦν», ἀφήνον-
τας τὴ ζεστασιὰ τοῦ σπιτιοῦ τους
καὶ τὴ βολή τους, ἂς εἶναι καλοδε-
χούμενα καί… καλοπληρωμένα!

Γράφει ὁ Καθηγητὴς τῆς Λαο-
γραφίας Δημ. Λουκάτος: 

«… Θὰ πρέπει νὰ πεισθοῦμε ὅτι
τοῦτο τὸ πατροπαράδοτο ἔθιμο
τῶν καλάντων χρειάζεται στὴν
ἐθνική μας ζωή. Νὰ μὴ τὸ βλέπου-
με σὰν ἐνόχληση ἢ ἐπαιτεία. Εἶναι
ἐλάχιστες οἱ ὧρες ἢ οἱ … δραχμὲς
ποὺ μᾶς ζητοῦν μέσα σ’ ὁλόκληρο
τὸν χρόνο. Θὰ πρέπει νὰ τὸ βλέ-
πουμε σὰν φωνὴ τῶν Ἑλληνικῶν
αἰώνων ποὺ θὰ μείνει, γιὰ νὰ δίνει
μία ἐθνικὴ νότα στὰ ὁλοένα διε-
θνοποιούμενα Χριστούγεννά μας.
Τὸ μάντεψε ἐδῶ καὶ χρόνια ὁ ζω-
γράφος Νικηφόρος Λύτρας, ποὺ
ἔκανε τὰ παιδικὰ κάλαντα συμβο-
λικὸ πίνακα τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς».

*  *  *
Τὰ κάλαντα, εἶναι εὐρέως δια-

δεδομένα, καὶ μέσα ἀπὸ τὴν εὑρη-
ματικὴ φαντασία τοῦ λαοῦ μας,
ποικίλλουν ἀπὸ τόπο σὲ τόπο,

χωρὶς ὅμως νὰ ξεφεύγουν ἀπ’ τὸ
πιὸ πάνω σαφέστατο μήνυμα.

Ὁ ὅρος προέρχεται ἀπὸ τὴ λατι-
νικὴ λέξη «Calendae» (Καλένδες),
ποὺ σημαίνει «πρωτομηνιὰ» στὸ
Ρωμαϊκὸ ἡμερολόγιο. Οἱ ρίζες τους
ξεκινᾶνε πολὺ παλιά, ἀπὸ τὴν
Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα. Στὴν ἀρχαία
Ἀθήνα, ἀλλὰ καὶ προηγουμένως
στὴ Σάμο τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου,
κατὰ τὶς νουμηνίες, ὁμάδες παι-
διῶν γύριζαν ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι μ’
ἕνα κλαδὶ ἐλιᾶς ἢ δάφνης, τραγου-
δοῦσαν γιὰ τὴν καλὴ σοδειὰ κ.λπ.

Στὴ νεώτερη Ἑλλάδα τὸ ἔθιμο
προῆλθε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, μὲ τὰ
ὁποῖα συνδυάζονταν οἱ Χριστια-
νικὲς ἑορτές. Εἶναι δὲ μακρινοὶ
ἀπόγονοι τῶν ὕμνων τοῦ Δαβίδ,
τῶν Βυζαντινῶν κόρων, ἀλλὰ καὶ
ἀπόγονοι τῶν ὀρατορίων τοῦ
Μπάχ, τοῦ Μέντελσον καὶ τοῦ
Χάϋδν…

Ὡστόσο, τὰ πρῶτα κάλαντα
οὐσιαστικὰ ἦταν αὐτῶν τῶν ἴδιων
τῶν Ἀγγέλων, ποὺ ἐκεῖνο τὸ βράδυ
στὴ Βηθλεὲμ ἀνήγγειλαν τὸ χαρ-
μόσυνο γεγονὸς τῆς Γέννησης τοῦ
Χριστοῦ.

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, κά-
λαντα εἶναι ἡ ἀναγγελία μίας εἴδη-
σης. Ὅτι ἡ ἐλπίδα ἔρχεται ἀπὸ τὸ
αὔριο καὶ μάλιστα ἀπὸ μία συνάν-
τηση. Αὔριο, 25 Δεκεμβρίου, ὁ
ἄνθρωπος συναντᾶται μὲ τὸν ἴδιο
τὸν Θεό…

Ὁπότε ἔρχονται γιὰ νὰ ποῦν
στὸν καθένα μας: «Ἀδελφέ, ἔχου-
με νὰ σοῦ ποῦμε κάτι μοναδικὰ
σπουδαῖο, ποὺ θὰ δώσει νόημα στὴ
ζωή σου καὶ τὴ ζωή μας. Ἐμεῖς θὰ
στὸ ποῦμε κι ἐσὺ κάνε ὅ,τι θεωρεῖς
σωστό…».

Ἔπειτα δὲν κάνουν κανένα δια-
χωρισμό, σὲ ἄρχοντες καὶ μή, σὲ
πλούσιους καὶ φτωχούς. Ὅλοι
ἄρχοντες ἀποκαλοῦνται καὶ τὸ σπί-
τι τους ἀρχοντικό, τονίζοντας λὲς
καὶ τὸ μήνυμα τῆς ἴδιας τῆς Θείας
Γέννησης, ὅπως τὸ ἔδωσαν οἱ
Ἄγγελοι: «Γεννήθηκε γιὰ σᾶς (δη-
λαδὴ γιὰ ὅλους σας ἀδιακρίτως)
σήμερα Σωτήρας…» Καὶ παράλλη-

λα αὐτό, εἶναι κι ἕνα ὅραμα. Μίας
κοινωνίας ἀρχοντάδων, χωρὶς ὑπο-
τελεῖς, δούλους κι ἐξαθλιωμένους,
ἰδιαίτερα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἡ ἁμαρ-
τία τοὺς κάνει ἔτσι! Εἶναι τὸ ἴδιο τὸ
ὅραμα τῆς Ἐκκλησίας, χάρις στὸ
ὅτι ὁ Θεὸς πῆρε τὴ μορφὴ τοῦ δού-
λου γιά μᾶς!

Ἀλλὰ κι ὅταν τραγουδοῦν
«Χριστὸς γεννᾶται σήμερον…» κυ-
ριολεκτοῦν! Γιατί τὰ Χριστούγεννα
δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ ἀναπόληση ἑνὸς
μακρινοῦ παρελθόντος. Εἶναι ἡ δυ-
νατότητα ποὺ δίνεται στὸν σημε-
ρινὸ ἄνθρωπο νὰ γίνει μέτοχος τῆς
Βηθλεέμ, σήμερα! Νὰ βιώσει τὰ
Χριστούγεννα τώρα! Εἶναι, λοιπόν,
μ’ αὐτὸ «νὰ μὴ χαίρει ἡ κτίσις
ὅλη…» κι ἐμεῖς βεβαίως;

*  *  *
Σήμερα ἀπὸ τὰ κάλαντα τῶν

τριῶν ἑορτῶν (Χριστουγέννων,
Πρωτοχρονιᾶς καὶ Θεοφανίων) λέ-
γονται μόνο τῶν δύο πρώτων
ἑορτῶν καὶ σπανιότατα τῆς τρίτης
ἑορτῆς. Ὁ ἐμπορικὸς καὶ παγκο-
σμιοποιημένος τρόπος ἑορτασμοῦ,
θέλει νὰ τὰ ἐξοστρακίσει ὅλα τους
καὶ νὰ τὰ καταργήσει πλήρως!

Στὴ θέση τους δέ, μᾶς ἔρχονται
ἄλλες μελῳδίες, μὲ ἄλλο νόημα καὶ
περιεχόμενο, τὶς ὁποῖες «παίζουν»
ἀτελείωτα ὅλα τὰ ΜΜΕ καὶ πω-
λοῦνται παντοῦ, καὶ «φτιάχνουν»
τὴν «μαγεία τῶν Χριστουγέννων»,
ὅπως τὸ «Ἂχ ἔλατο, ἂχ ἔλατο…»
καὶ ἄλλες οἱ ὁποῖες ἢ λένε κάτι τὸ
ἐλάχιστο γιὰ τὴν ἑορτὴ ἢ καὶ τίπο-
τα!

Μὴ τὸ ἐπιτρέψουμε! Ὅτι δὲν
ἀναφέρεται στὸ Χριστὸ καὶ τὴ Θεία
Γέννησή Του καὶ μάλιστα μὲ σαφέ-
στατα προσδιορισμένο τὸ μήνυμά
της, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει θέση στὰ
χείλη καὶ τὴν καρδιά μας. Τῆς «Ν.
Ἐποχῆς» εἶναι…

[Περισσότερα βλέπετε στὸ βιβλίο
μας «ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ Ν. ΕΠΟΧΗΣ»].

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 23ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν 10 Μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ. 
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

OI AGIOI 10 MARTYRES OI EΝ KRHTῌ

Τά παιδιά 
τῆς ἀβεβαιότητας

ΤΑ Ἐκπαιδευτήρια «Ἀπόστολος
Παῦλος» ἐκδίδουν ἐνημερωτικό
περιοδικό, τίς “Κοινωνικές Τομές”,
ὅπου στό τελευταῖο τεῦχος δημο-
σιεύθηκε ἄρθρο μέ τίτλο “Τά παι-
διά τῆς ἀβεβαιότητας”. Στό ἄρθρο
αὐτό μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρε-
ται «Ἡ πνευματική ζωή δέν εἶναι
πιά τό φρούριο ἐκεῖνο ὅπου πολλοί
κατάφευγαν γιά νά σώσουν, ὄχι
μονάχα τόν ἑαυτό τους, ἀλλά καί
τούς ἄλλους. Εἶναι ἕνα ἀμπέλι ξέ-
φραγο, χωρίς νόμους πνευματι-
κούς ἤ καλύτερα, μέ νόμους, δα-
νεισμένους ἀπό τήν τρέχουσα
ζωή, νόμους συναλλαγῆς, κακότη-
τας, φθόνου καί συστηματικοῦ
ψεύδους… Γιατί ὅπου ὑπάρχει νό-
μος, ὑπάρχουν καί κριτήρια, ἡ ζωή
γίνεται καθαρή, διαυγής… Αὐτά
ὅλα καταλύθηκαν στήν ἐποχή μας
καί δέσμιοι πιά τῆς ἀναρχίας, δέν
ξέρουμε, ποῦ βρισκόμαστε καί ποῦ
πᾶμε… Αὐτῆς τῆς καταλυτικῆς
ἀγωνίας παιδιά, εἶναι τά σημερινά
παιδιά. Πρόβατα χωρίς ποιμένα,
ἀδέσποτα οὐσιαστικά, ξένα πρός
τόν κόσμο τοῦ πνεύματος… Ἡ
ἀβεβαιότητα τοῦ σύγχρονου κό-
σμου, ἡ ρευστότητα κι ὁ ἀνηθικό-
τητά του εἰσχωροῦν μέσα στήν
ψυχή τῶν παιδιῶν, γίνονται κατά-
σταση διαλυτική». 

Οἱ παρατηρήσεις αὐτές ἀφο-
ροῦν ἄμεσα τήν πραγματικότητα
τῆς σημερινῆς κοινωνίας πόσο
μᾶλλον τά παιδιά καί εἰδικότερα
τούς ἐφήβους. Τά πάντα στήν
ἐποχή μας εἶναι ὑπό ἀμφισβήτη-
ση οἱ νόμοι, οἱ ἀρχές, οἱ ἠθικοί
κανόνες, ὁδηγηθήκαμε στό ση-
μεῖο νά ἐπικροτοῦμε τήν ἀμφι-
σβήτηση τῶν πάντων. Ἀμφισβη-
τοῦμε κάθε τι πού μᾶς προσφέρει
πνευματική  ὑγεία, ἐσωτερική
ἀσφάλεια καί εἰρήνη. Ὁ ἄνθρω-
πος ἔφτασε στό ἔσχατο σημεῖο
τῆς τρέλας του καί ἀμφισβήτησε
ἀκόμα καί τήν ὕπαρξη τοῦ ἰδίου
τοῦ Θεοῦ του. Ἀμφισβητοῦμε τήν
πηγή τῆς ζωῆς, τόν Χριστό καί
τούς νόμους του, οἱ ὁποῖοι εἶναι
ἅγιοι καί τώρα θερίζουμε τούς
καρπούς αὐτῆς τῆς ἀμφισβήτη-
σης, δηλαδή τήν ἀναρχία καί τήν
ἀνηθικότητα. Ὅμως πιά εἶναι ἡ
αἰτία αὐτῆς τῆς πτώσης. Ὁ πιστός
στίς μέρες μας ἔχει ἐπηρεαστεῖ
πολύ ἀπό τόν προτεσταντισμό, ὁ
ὁποῖος βασίζεται στόν ὀρθολογι-
σμό, τήν δέ  θεολογία του τήν χα-
ρακτηριζει ἡ συζήτηση, ἡ γνωσιο-
λογία καί λειτουργεῖ σάν φιλοσο-
φικό σύστημα, δέν ἀσχολεῖται μέ
τό τί λέγει καί τί παραγγέλλει ὁ
Θεός μέ τούς νόμους του γιά τήν
λύτρωση καί τήν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου, ἀλλά γιά τό τί σκέπτε-
ται ὁ ἄνθρωπος γιά τόν Θεό, ἡ δέ
ἀμφισβήτηση εἶναι μέρος αὐτῆς
τῆς θεώρησης. Ὅμως ἔχουμε
ὑποχρέρωση νά διαφυλάξουμε
τήν πίστη μας, ὅπως μᾶς τήν πα-
ρέδωσαν οἱ πατέρες μας πνευμα-
τική, ἄφθαρτη καί ἀπαραχάρακτη
καί νά ὑπακοῦμε στούς νόμους
τοῦ Θεοῦ, διότι σάν δημιουργός
μας γνωρίζει πῶς πρέπει νά λει-
τουργεῖ τό δημιούργημά του.

*  *  *

Ἡ γενοκτονία 
τῶν Χριστιανῶν

Ο Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.
Ἰωάννης σέ συνέντευξη, πού πα-

ραχώρησε στόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος στήν ἐρώτηση τοῦ δη-
μοσιογράφου: «Μακαριώτατε,
λέγεται ὅτι οἱ ἀπαγωγεῖς τῶν
δύο Μητροπολιτῶν καί γενικότε-
ρα ἡ ἐπιθετικότητα ἐναντίον τῶν
Χριστιανῶν στήν Μέση Ἀνατολή
ἀποτελεῖ μέσο πίεσης, γιά νά σᾶς
ἐξαναγκάσουν νά ἐγκαταλείψε-
τε τίς πατρίδες σας, τί
πιστεύετε». Καί ὁ Μακαριώτατος
ἀπάντησε: «Μπορεῖ νά εἶναι ἔτσι.
Ἐμεῖς, ὅμως λέμε, ὅτι θά παρα-
μείνουμε σέ ἐκεῖνα τά μέρη καί
δέν θά φύγουμε. Οἱ πρόγονοί
μας ἔζησαν ἐκεῖ ἐπί 2000 χρόνια
καί οἱ ἀπόγονοί τους παραμέ-
νουν καί θά παραμείνουν ἐκεῖ».

Στίς μέρες μας στήν περιοχή
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς παρατη-
ρεῖται μία βίαιη ἀποχριστιανοποί-
ησή της εἴτε μέ μορφή γενοκτο-
νίας εἴτε μέ τήν προσφυγοποί-
ηση τῶν ἐπιζώντων. Ἕνα αἰώνα
πρίν εἴχαμε τό ἴδιο γεγονός στήν
Μικρά Ἀσία. Ἕνα αἰώνα μετά ὁ
μουσουλμανισμός ἐκδιώκει καί
πάλι τούς χριστιανούς ἀπό τά μέ-
ρη ἀπό τά ὁποῖα γεννήθηκε. Γιά
πρώτη φορά στήν ἱστορία τῶν
2000 χρόνων χριστιανικοῦ πολι-
τισμοῦ σέ ὁλόκληρη τήν Ἀσιατι-
κή ἤπειρο ὁ χριστιανισμός μπο-
ροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἔχει ἐκδιω-
χθεῖ πλήρως ἐκτός ἀπό μερικές
κοιτίδες, ἀφήνοντας πίσω του
ἕνα μεγάλο ἀριθμό μαρτύρων.
Νά εὐχηθοῦμε οἱ χριστιανοί τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς ὄχι μόνο νά πα-
ραμείνουν στίς ἑστίες τους ἀλλά
καί πάλι νά ξανανθίση ἡ Ὀρθό-
δοξη πίστη καί νά θριαμβεύση,
ὅπως συνέβη στήν μαρτυρική
Ὀρθόδοξη Ρωσία, ὅπου μετά
ἀπό 70 χρόνια σκληρῶν διωγμῶν
ἡ Ὀρθόδοξη πίστη βρίσκεται καί

πάλι σέ μεγάλη ἄνθιση.   
*  *  *

Ὁ π. Ἐπιφάνιος 
Θεοδωρόπουλος

ΣΤΟ ἐνοριακό περιοδικό τοῦ
ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου
Πευκακίων Ἀθηνῶν δημοσιεύθηκε
ἄρθρο, τό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο
στήν συμπλήρωση 25 χρόνων ἀπό
τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ μακαρι-
στοῦ πατρός Ἐπιφανίου Θεοδωρο-
πούλου. Στό ἄρθρο ἔχει δημοσιευ-
θεῖ καί ἡ προσλαλιά τοῦ κατά σάρκα
ἀδελφοῦ τοῦ πατρός Ἐπιφανίου, κ.
Πολυνείκη Θεοδωροπούλου, ὅπου
μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει «Ἀνα-
γνωρίσθηκε ὡς ἕνας ἐκ τῶν κορυ-
φαίων κληρικῶν τῆς μετανοίας κι
ὡς ἕνας στοργικός κατά σάρκα,
συγγενής. Πρόσεξε ἰδιαίτερα τή
ζωή του, ὥστε νά μή σκανδαλίσει μέ
πράξεις, μέ λόγους, ἀλλά καί μέ τήν
ἐν γένει συμπεριφορά του, κάποια
ψυχή. Ἀκόμα ἠχοῦν στά αὐτιά μου
τά λόγια του: “Ἀδελφέ μου, εἶμαι
ἱκανός νά πεζοπορήσω μέχρι τήν
πατρίδα μας τήν Καλαμάτα, παρά
τό σαθρό τῆς ὑγείας μου, ἀρκεῖ νά
μή σκανδαλίσω κάποιον”.

Εἶναι πολύ συγκινητικά τά λόγια
τοῦ κατά σάρκα ἀδελφοῦ του κ. Πο-
λυνείκη Θεοδωροπούλου ἀλλά καί
καθρέπτης γιά τήν δική μας ζωή, γιά
τίς πράξεις μας καί τήν συμπεριφο-
ρά μας. Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι
εἶναι ἀβυσσαλέα ἡ διαφορά. Στίς μέ-
ρες μας εἶναι αἰσθητή ἡ ἔλλειψη
πνευματικῶν ἀνθρώπων σάν τόν π.
Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Ἡ ἔλλει-
ψη πνευματικῶν ἀνθρώπων μέ πνευ-
ματική ἐξουσία, μέ κῦρος καί παρρη-
σία ἀπέναντι στόν Θεό εἶναι περισ-
σότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά αἰσθη-
τή ἀλλά καί ἀναγκαία στόν λαό τοῦ
Θεοῦ. 

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Τριακόσια ἔτη ἀπὸ τὴν γέννησιν 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ

Ἔχουν περάσει σχεδὸν πέντε
χρόνια ἀπὸ τότε, ποὺ ἡ λεγόμενη
«οἰκονομικὴ κρίση» ἔκανε τὴν
ἐμφάνισή της αἰσθητὴ στὴν Πα-
τρίδα μας, προκαλώντας ἀναστά-
τωση ὄχι μόνο στὰ πολιτικὰ καὶ
κοινωνικὰ δρώμενα, ἀλλὰ κυρίως
στὴ βαθύτερη ὑπόσταση καὶ ψυ-
χολογία τῶν Ἑλλήνων.

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ νεοπλουτι-
σμοῦ καὶ τῆς ἀλόγιστης σπατά-
λης τοῦ δημόσιου καὶ ἰδιωτικοῦ
χρήματος, τὸ ὁποῖο στὸ μεγαλύ-
τερο μέρος του ἦταν προϊὸν δα-
νεισμοῦ, περάσαμε στὴν ἐποχὴ
τῆς ἀνέχειας, τῆς ἀνεργίας, τῆς
στέρησης καὶ τῆς ἀβεβαιότητας.
Τὰ ἐπίπεδα φτώχειας τὴν τελευ-
ταία πενταετία εἶναι συνεχῶς
αὐξανόμενα καὶ μαζί τους αὐξά-
νονται καὶ τὰ ἐπίπεδα κατάθλι-
ψης, κυρίως στὶς νεαρότερες
ἡλικίες, καθὼς ἡ ὅλη πραγματι-
κότητα ἀναπόφευκτα ἐπιδρᾷ
στὴν ψυχολογία τῶν ἀνθρώπων.
Ἔτσι, τὸ ἄγχος διαδέχεται ἡ ἀβε-
βαιότητα καὶ τὴν ἀβεβαιότητα ἡ
ἀπελπισία, καὶ τότε στὴ σκέψη
πολλῶν ἔρχεται τὸ σαιξπηρικὸ

ὀντολογικὸ ἐρώτημα σὲ αὐτὴ τὴ
δεινὴ κατάσταση: «Νὰ ζεῖ κανεὶς
ἢ νὰ μὴ ζεῖ; Ἰδοὺ ἡ ἀπορία».

Δυστυχῶς, στὸ πιὸ πάνω ἐρώ-
τημα πολλοὶ συνάνθρωποί μας
ἀπαντοῦν ἀρνητικά, κάτι ποὺ τὸ
βεβαιώνουν καὶ οἱ ἐπίσημες στα-
τιστικές, οἱ ὁποῖες μᾶς πληροφο-
ροῦν ὅτι στὴν Πατρίδα μας τὰ πο-
σοστὰ τῶν αὐτοκτονιῶν ἀπὸ τὴν
ἔναρξη τῆς κρίσης ἕως καὶ σήμε-
ρα εἶναι δραματικά. Ἐνδεικτικὰ
ἀναφέρουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ τὰ
ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
τὸ ποσοστὸ αὐτοκτονιῶν ἀπὸ τὸ
2011 στὸ 2012 αὐξήθηκε κατὰ
7%, ποσοστὸ τεράστιο, ὅταν
μιλᾶμε γιὰ ἀνθρώπινες ζωές.

Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας ὅμως τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι
τόσο ἁπλὸ οὔτε τόσο ἐπιφανει-
ακό, ἀλλὰ βαθύτερο καὶ οὐσια-
στικότερο, καθὼς τὰ αἴτια ἐντο-
πίζονται σὲ μία ἄλλη κρίση, ἡ
ὁποία εἶχε προηγηθεῖ ἐδῶ καὶ
πολλὰ χρόνια καὶ εἶναι καθαρὰ
κρίση πνευματική. Οἱ σύγχρονοι
ἄνθρωποι, πολὺ πρὶν χάσουν τὰ

χρήματά τους, εἶχαν χάσει τὸν
πραγματικὸ θησαυρὸ τῆς ζωῆς
τους, τὴ σχέση τους μὲ τὸν Θεό.

Τὸ αὐξανόμενο φαινόμενο τῶν
αὐτοκτονιῶν εἶναι τὸ ἀποτέλε-
σμα μίας ζωῆς χωρὶς Χριστό. Καὶ
ζωή χωρὶς Χριστὸ εἶναι ζωή
χωρὶς προοπτική, χωρὶς ἀξία,
χωρὶς προσδοκία, χωρὶς ἐλπίδα.
Εἶναι ζωή ἀπελπισίας, ποὺ
ἀσφαλῶς ὁδηγεῖ στὴν αὐτοκτο-
νία.

Αὐτὴ τὴν ἀναμφισβήτητη ἀλή-
θεια πολλοὶ ἐκ τῶν εἰδικῶν, ποὺ
ἀσχολοῦνται μὲ τὰ θέματα τοῦ
ἀνθρώπινου ψυχισμοῦ, τὴ γνωρί-
ζουν πολὺ καλὰ καὶ γι᾽ αὐτὸ ἐδῶ
καὶ ἀρκετὸ καιρὸ ἔχουν ἐπισή-
μως ζητήσει τὴ βοήθεια τῆς
Ἐκκλησίας στὴν ἀντιμετώπιση
τοῦ φαινομένου τῆς αὐξανόμε-
νης κατάθλιψης καὶ τῶν αὐτο-
κτονιῶν, δεδομένου ὅτι ἔπειτα
ἀπὸ ἔρευνες, ποὺ ἔγιναν προέκυ-
ψε ἡ διαπίστωση ὅτι οἱ ἄνθρωποι,
ποὺ ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὴν πίστη,
καὶ εἰδικὰ μὲ τὸ Μυστήριο τῆς
Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, παίρ-
νουν μεγάλη δύναμη καὶ ἀντιμε-
τωπίζουν μὲ περισσότερη αἰσιο-
δοξία τὴ δύσκολη κατάσταση,
ποὺ διερχόμαστε. Πολλοὶ δὲ
εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἐξομολογήθη-
καν σὲ κάποιο πνευματικὸ τὴ
σκέψη ἤ, πολλὲς φορές, τὴν ἤδη
εἰλημμένη ἀπόφασή τους νὰ
αὐτοκτονήσουν, κάτι ποὺ ἐν τέ-
λει ἀπεφεύχθη μὲ τὴ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πνευματικοῦ
ἱερέα. Εἶναι καιρός, λοιπόν, νὰ
καταλάβουμε ὅτι ὁ Χριστὸς –σὲ
ἀντίθεση μὲ τοὺς δανειστές
μας– δὲν ζητάει νὰ τοῦ ἐπιστρέ-
ψουμε τίποτε ἀπὸ ὅσα ἁπλόχερα
μᾶς προσέφερε καὶ μᾶς προσφέ-
ρει.

Ἕνα μόνο ζητάει, νὰ Τοῦ ἐμπι-
στευτοῦμε τὴ ζωή μας καὶ νὰ
ἀκούσουμε τὸν λόγο Του. Καὶ
αὐτὸ ὄχι γιὰ τὴ δική Του ἱκανοι-
ποίηση, ἀλλὰ γιὰ τὴ δική μας σω-
τηρία.

ΠΗΓΗ: Ἐφημερὶς «δημοκρα-
τία» 6ης Δεκεμβρίου

Ἡ συνεχιζομένη οἰκονομικὴ κρίσις, 
αἱ αὐτοκτονίαι καὶ ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου

Νὰ λέμε καὶ ν’ ἀκοῦμε τὰ κάλαντα ποὺ πρέπει!

ΗΕΛΛΑΣ δὲν διέρχεται μόνον
οἰκονομικὴν καὶ ἐθνικὴν κρί-
σιν. Διέρχεται πρωτίστως κρί-

σιν πνευματικήν. Αὕτη ἐκδηλώνε-
ται ποικιλοτρόπως καὶ εἰς ὅλα τὰ
ἐπίπεδα τῆς ζωῆς. Ἡ οἰκονομικὴ
κρίσις ἐλάχιστα συμβάλλει εἰς τὴν
ἀλλαγὴν τοῦ τρόπου ζωῆς, σκέψε-
ως καὶ νοοτροπίας. Ἡ τάσις διὰ τὴν
διατήρησιν τῆς «καταναλωτικῆς
κοινωνίας», τὴν ὁποίαν ὠκοδόμη-
σεν ἡ περίοδος τῆς εὐημερίας συν-
τηρεῖται παντοιοτρόπως καὶ ἐκδη-
λώνεται εἰς πᾶσαν εὐκαιρίαν. Μαζί
της συντηρεῖται ἡ διαφθορά, ἄλλο-
τε εἰς μικρὰν ἔκτασιν κι ἄλλοτε εἰς
μεγαλυτέραν. Συντηρεῖται ὅμως
καὶ ἡ διαστροφή. Ἡ ροπὴ τῆς κοινω-
νίας πρὸς τὸν σοδομισμόν, τὴν πορ-
νοσεξουαλικὴν διαστροφήν, τὰς
αἱμομιξίας, τὴν πορνείαν, τὴν ἐκμε-
τάλλευσιν ἀνηλίκων κορασίδων καὶ
ἀρρένων κ.λπ. Αἱ ἐφημερίδες καθη-
μερινῶς εἶναι «γεμᾶται» ἀπὸ τοιαύ-
τας εἰδήσεις. Αἱ ἐφημερίδες ὅμως
διαφημίζουν ἐπ᾽ ἀμοιβῇ τὴν πορνεί-
αν, ἀρσενικὴν καὶ θηλυκήν. Ἡ Χώ-
ρα γνωρίζει μίαν πρωτοφανῆ εἰς
τὴν ἱστορίαν της πτῶσιν. Τὸ κίνημα
τοῦ Σοδομισμοῦ ἔχει κατακτήσει
ὅλας σχεδὸν τὰς κοινωνικὰς τά-
ξεις. Ὅποιος τολμήσει καὶ προβάλ-
λει ἀντιστάσεις καταγγέλλεται ὡς
ὀπισθοδρομικός, ρατσιστής,
«ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου». Τὸ
ἀνορθόδοξον ἐμφανίζεται ὡς …
Ὀρθόδοξον καὶ τὸ μὴ φυσιολο-
γικὸν ὡς φυσιολογικόν. Ἐφημερί-
δες, τηλεοράσεις, διαδίκτυον προ-
ωθοῦν τὸν σοδομισμὸν ὡς κανο-
νικὸν τρόπον ζωῆς. Ἡ σῆψις ἔχει
προχωρήσει εἰς ἀφάνταστον βαθ-
μόν. Καθηγηταὶ συλλαμβάνονται
ὡς συμμετέχοντες εἰς κυκλώματα
παιδικῆς πορνογραφίας ἢ ἄλλων
σεξουαλικῶν διαστροφῶν. Δασκά-
λα συλλαμβάνεται διὰ ἐρωτικὴν
ἀλληλογραφίαν μέσῳ διαδικτύου
(ἴντερνετ) μὲ τὴν μαθήτριάν της.
Λαϊκὸς τραγουδιστὴς δηλώνει ὅτι
συνευρέθη μετὰ ἄλλου ἀνδρός,
ἀλλὰ δὲν τοῦ ἤρεσε καὶ ἐσταμάτη-
σε τὰς σοδομιστικὰς του περιπετεί-
ας. Ἄλλος τὰς ἀναζητεῖ, ὡς ἐδήλω-
σε κι αὐτὸς εἰς κοσμικὸν περιοδι-
κόν. Αἱ εἰδικαὶ ἱστοσελίδες μὲ τοὺς
«εἰδικοὺς λογαριασμούς» εἰς τὸ
διαδίκτυον ἀποτελοῦν τὰ ἐργαλεῖα
διὰ τὴν ἐκπόρνευσιν μικρῶν καὶ με-
γάλων (ἰδίως τῶν μικρῶν).

Ἡ πτῶσις συνεχίζεται μὲ τὴν
ἀναζήτησιν, «σκληρῶν καὶ μα-
λακῶν ναρκωτικῶν», ὑπὸ τῆς νεο-
λαίας. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κράτους
διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν προανα-
φερομένων φαινομένων εἶναι ἀνύ-
παρκτον. Αἱ ἁρμόδιαι ἀρχαὶ ἀσχο-
λοῦνται περιστασιακῶς μὲ τὰ θέμα-
τα αὐτὰ καὶ μετὰ ἀπὸ καταγγελίας.
Ἡ τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις εἶναι τὸ
ἴδιο ἀδιάφορος. Ἐνῶ κατὰ προ-
ηγουμένας δεκαετίας ἔδιδεν
ἀγῶνα ἐναντίον τῶν κακοφήμων
μπάρ, ἐναντίον τῶν ναρκωτικῶν καὶ
ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν δυνά-
μεων, αἱ ὁποῖαι εἶχον ὡς στόχον τὴν
νεολαίαν. Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν
δίδει σήμερον τὸ βάρος, ποὺ θὰ
ἔπρεπε.

Ἀσχολεῖται μὲ τὴν ὀργάνωσιν καὶ
παροχὴν συσσιτίων πρὸς ἀναξιοπα-
θοῦντας ἀλλὰ καὶ πρὸς πολίτας, οἱ
ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται τὴν οἰκο-
νομικὴν κατάστασιν «ἐμφανίζον-
ται» ὡς πένητες καὶ ἐπιζητοῦν τὸ
«συσσίτιον», διὰ νὰ «ἐπιβιώσουν».
Ποιμαντικὴ ἐκ μέρους τῆς Διοικού-
σης Ἐκκλησίας δὲν ὑφίσταται διὰ
τοιαῦτα ζητήματα. Αὐτὴ ἡ περίοδος
τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως,
τῆς μεγάλης παρακμῆς καὶ τῆς με-
γαλυτέρας πτώσεως ὅλων τῶν
ἀξιῶν καὶ τῆς παραδόσεως εἶναι ἡ
ὥρα τῆς Ἐκκλησίας. Δυστυχῶς
ὅμως δὲν ὑπάρχει πρόγραμμα καὶ
ἑνιαῖος λόγος. Ἐλάχιστα τὰ φω-
τεινὰ παραδείγματα Μητροπολιτῶν
καὶ Ἐνοριῶν. Ἡ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας

καὶ κατὰ συνέπειαν καὶ ἑνὸς σημαν-
τικοῦ τμήματος τοῦ ἱεροῦ κλήρου
εὑρίσκονται μακρὰν τῶν προβλη-
μάτων τῆς νεολαίας. Τοῦτο φαίνε-
ται καὶ ἀπὸ τὴν ἀπουσίαν τῆς νεο-
λαίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ὅταν
ὅμως ἡ νεολαία ἀνευρίσκει τὸν
«καλὸν ποιμένα» ἢ τὸν «γέροντα»
τρέχει πρὸς ἀναζήτησίν του καὶ τί-
θεται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ νεολαία μας εἶναι ἀκαθοδή-
γητος πνευματικῶς. Ἀναζητεῖ
διαρκῶς  πνευματικὰ στηρίγματα,
ἀλλὰ οὔτε οἱ σύγχρονοι γονεῖς τὰ
προσφέρουν οὔτε τὸ σχολεῖον
οὔτε ἡ Ἐκκλησία. Πιστεύομεν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ δώση προτε-
ραιότητα εἰς τὴν πνευματικὴν
τροφὴν καὶ ὀλιγώτερον εἰς τὴν ὑλι-
κήν, τὴν ὁποίαν παρέχει παντοι-
οτρόπως.

Ἡ Ἑλλὰς ἀλλάζει ταυτότητα (γί-
νεται πολυφυλετικὴ καὶ πολυπολιτι-
σμικὴ) καὶ μὲ εὐθύνην τῆς Διοικού-
σης Ἐκκλησίας. Εἰς τὴν σύγχρονον
Ἑλλάδα, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἔχη
πρωταγωνιστικὸν ρόλον. Ὀφείλει
νὰ προασπίση τήν ταυτότητα τῶν
Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἑλληνοπαίδων,
μὲ τὸν ἴδιον ζῆλον μὲ τὸν ὁποῖον
ἀλλογενεῖς καὶ ἀλλόθρησκοι ὑπε-
ρασπίζονται τὰ δικαιώματά των.
Ὀφείλει νὰ ἐργασθῆ διὰ τὴν πνευ-
ματικὴν ἀνόρθωσιν τῶν ἀξιῶν, τὴν
διατήρησιν τῆς παραδόσεως καὶ
τὴν «ἀναζωογόνησιν» τοῦ Ἑλλη-
νορθοδόξου πολιτισμοῦ. Ὀφείλει
νὰ γίνη «πιεστικὴ» πρὸς τὰ πολιτικὰ
ἐξουσιαστικὰ κέντρα ἀποφάσεων
διὰ τὴν διαπαιδαγώγησιν τῆς νεο-
λαίας καὶ τῆς κοινωνίας κατὰ τρό-
πον, ποὺ αἱ σελίδες τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης (περὶ σοδομισμοῦ, πτώ-
σεως κ.λπ.) θὰ ἀποτελοῦν διδακτι-
καὶ ἱστορίαι πρὸς ἀποφυγήν. Ὀφεί-
λει ὅμως νὰ ὑψώση καὶ «λάβαρον»
ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων καὶ ὑπὲρ
τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ Ἐθνικοῦ,
ὑπ᾽ ἀριθμὸν «ἕνα» προβλήματος, τὸ
ὁποῖον εἶναι τὸ δημογραφικόν.
Ἀποτελεῖ ἐθ νικὸν ἔγκλημα ἡ διατή-
ρησις ἐν ἰσχύει τοῦ νόμου, ὁ ὁποῖος
ἐπιτρέπει τὰς δολοφονίας ἀγεννή-
των παιδιῶν. Ὁ πληθυσμὸς τῆς
Ἑλλάδος γηράσκει καὶ θνήσκει,
ἀλλὰ δὲν ἀναγεννᾶται μὲ ἐπαρκῆ
ἀριθμὸν γεννήσεων. Εἰς τὴν νέαν
πολυφυλετικὴν καὶ πολυπολιτι-
σμικὴν Ἑλλάδα γεννοβολοῦν ὅλαι
αἱ οἰκογένειαι τῶν ἀλλοδαπῶν καὶ
ἀλλοθρήσκων, ἀλλὰ ὄχι αἱ ἑλληνι-
καὶ οἰκογένειαι. Εἰς τὰς ἰδίας οἰκο-
νομικὰς συνθήκας ἀκραίας πτωχεί-
ας, αἱ οἰκογένειαι τῶν ἀλλοδαπῶν
αὐξάνονται καὶ πληθύνονται, ἐνῶ
συρρικνώνονται αἱ Ἑλληνικαί. Τὸ
γεγονὸς αὐτὸ εἰς συνδυασμὸν μὲ
τοὺς μεικτοὺς γάμους, τὴν μετανά-
στευσιν τῶν Ἑλλήνων Ἐπιστημό-
νων εἰς τὸ Ἐξωτερικόν, τὴν ἀνερ-
γίαν τῶν Ἑλληνοπαίδων καὶ τὸν
ἐποικισμὸν τῆς Ἑλλάδος μὲ νέους
λαθρομετανάστας καθημερινῶς,
καθιστοῦν τὰς ἐξελίξεις δυσοι-
ώνους διὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἐκκλη-
σία θὰ ἠδύνατο νὰ πρωταγωνιστή-
ση ἐναντίον τοῦ νόμου τῶν ἐκτρώ-
σεων, εἰς τὸν ὁποῖον  (νόμον) προ-
σχωροῦν καὶ Ἑλληνικὰ ζεύγη νυμ-
φευμένων, ἐπειδὴ ἀδυνατοῦν νὰ
ἀνταπεξέλθουν εἰς τὰς ὑποχρεώ-
σεις των. Ἡ Ἐκκλησία θὰ ἠδύνατο
μέσῳ τῶν Μεγάλων Ἱερῶν Προσκυ-
νημάτων νὰ ἀναλάβη τὴν ἀντιμετώ-
πισιν τοῦ δημογραφικοῦ εἰς διαφό-
ρους περιοχὰς τῆς Ἑλλάδος. Ἐὰν
δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθῆ οἱ Ἱεράρ-
χαι μας ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀντικα-
θίσταται ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμός,
ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες δὲν γεννοῦν, οἱ
ἀλλοδαποὶ - ἀλλόθρησκοι πολλα-
πλασιάζονται καὶ αἱ ἐκτρώσεις, ἐξ
αἰτίας τῶν προγαμιαίων σχέσεων,
συνεχίζονται εἰς τοιοῦτον βαθμόν
ὥστε ἡ Ἐλλάς νά εἶναι «Ὀλυμπιονί-
κης» εἰς ὁλόκληρον τὴν Εὐρώπην,
τὰ Βαλκάνια καὶ τὰ Σκανδιναυϊκὰ
κράτη.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Ὧραι μεγάλης εὐθύνης 
διὰ τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν
απαΙτεΙταΙ αναλΗΨΙς πρωτΟΒΟΥλΙων, ΔΙα να εΧΗ ΙςΧΥραν
θεςΙν εΙς τΗν νεαν πΟλΥφΥλετΙΚΗν ελλαΔα, εΙς τΗν ΟπΟΙ-
αν μεθΟΔΙΚως αντΙΚαθΙςταταΙ Ο ελλΗνΙΚΟς πλΗθΥςμΟς

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.

«Στὸ Μέγα Δέντρο ξεκινᾶ, στὸ Κα-
λοντάει ἁγιάζει, χτίζει σκολειά, χτίζει
ἐκκλησιὲς, χτίζει τὴν Ρωμιοσύνη.

Πάτερ Κοσμᾶ, σὰν νὰ ̓ ταν χθὲς, τὸ
κήρυγμά σου ἀχάζει, στὴ Ρούμελη,
στὴν Ἤπειρο, στὴν ἀπεραντοσύνη».

Τὸ ποίημα εἶναι τοῦ Γεωργίου
Ἀθάνα καὶ ἀποδίδει νομίζω
ἐναργῶς αὐτὸ ποὺ στάθηκε ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς: ὁ χτίστης τῆς Ρω-
μιοσύνης. Χτίζει, γράφει ὁ ποι-
ητής, πρῶτα σχολειὰ καὶ
κατόπιν χτίζει καὶ ἐκκλη-
σιές, διότι «τὸ σχολεῖον
ἀνοίγει τὰς ἐκκλησίας, τὸ
σχολεῖον ἀνοίγει τὰ μοναστήρια»
κατὰ τὸν ἀείχλωρο λόγο, τοῦ ἁγί-
ου. Τὰ σχολεῖα ὅμως ποὺ «ἀνοί-
γουν» ἐκκλησιὲς καὶ τὴν κατ’
οἶκον ἐκκλησία, τὴν οἰκογένεια,
εἶναι τὰ σχολεῖα τοῦ Πατροκοσμᾶ,
τὰ σχολεῖα ποὺ φωτίζουν τοὺς νέ-
ους καὶ ὄχι σὰν τὰ σημερινὰ ποὺ
κλείνουν ἐκκλησιὲς καὶ γκρεμί-
ζουν μοναστήρια.

Λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὴν γενέτει-
ρά μου, στὴν Ἄνω Μηλιὰ Πιερίας,
ὑπάρχει ναὸς τοῦ ἁγίου. Σὲ μία δι-
χάλα ἑνὸς δέντρου εἶναι καρφω-
μένος ἕνας σιδερένιος σταυρὸς
ἀπὸ τὸν Πατροκοσμᾶ: Ἐκεῖ δίπλα
χτίστηκε ἡ ἐκκλησιά. Καμάρωναν
οἱ παποῦδες: πέρασε κι ἀπ’ τὰ μέρη
μας ὁ Ἅγιο-Κοσμᾶς. Κι ἀπ’ ὅπου δί-
δασκε ὁ Πατροκοσμᾶς, ὅπου
ἔστηνε τὸ ταπεινὸ σκαμνί του, ποὺ
ἦταν ὁ τάφος του, ὅπως ἔλεγε, τὸ
ἀντίχριστο Ἰσλὰμ ἐκεῖ δὲν στέριω-
νε.

Σὲ ἐποχὴ ποὺ οἱ κατακτητὲς μᾶς
ἀφανίζουν, ποὺ οἱ ἀλώπεκες τοῦ
σκότους, οἱ παπικοί, ὀργιάζουν, οἱ
Ἑβραῖοι βυσσοδομοῦν καὶ οἱ ρα-
γιάδες ὑποκύπτουν καὶ κατὰ ἐπαρ-
χίες ἀλλαξοπιστοῦν, ὁ ἅγιος παίρ-
νει στοὺς ἰσχνοὺς ὤμους του τὸν
σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ χτίζει σχο-
λειὰ,γιὰ νὰ μαθαίνουν τὰ σκλαβό-
πουλα «τί εἶναι Θεός, τί εἶναι Ἁγία
Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι, ἀρχάγγε-
λοι, τί εἶναι οἱ καταραμένοι οἱ δαί-
μονες, τί εἶναι Παράδεισος, τί
εἶναι κόλασις, τί εἶναι ἁμαρτία καὶ
ἀρετή».

Στὰ σημερινὰ σχολειὰ τῶν ἄθε-
ων γραμμάτων, δὲν μαθαίνουν οἱ
μαθητὲς μας τί εἶναι οἱ καταραμέ-
νοι οἱ δαίμονες καὶ ἡ ἁμαρτία,
ἀλλὰ καλοῦνται νὰ μιμηθοῦν τοὺς
δαίμονες. (Θυμίζω στὸ βιβλίο Θεα-
τρικῆς Ἀγωγῆς Ε-Στ Δημοτικοῦ,
τὴν παρότρυνση τοῦ βιβλίου, σελ.
81, «εἶσαι δαιμόνιο», νὰ ὑποδυ-
θοῦν, δηλαδή, οἱ μαθητὲς τὸ δαι-
μόνιο). «Τὸ κακό», ἔλεγε ὁ ἅγιος
σὲ μία προφητεία του, «θὰ σᾶς
ἔρθει ἀπὸ τοὺς διαβασμένους».
Δὲν εἶπε μορφωμένους. Ὁ λαός
μας τοὺς μορφωμένους τοὺς ὀνο-
μάζει γνωστικούς, ἐνῶ τοὺς δια-
βασμένους πολύξερους. Πολύξε-
ροι εἶναι οἱ ἡμιμαθεῖς ποὺ μεταρ-
ρυθμίζουν, ἀναγεννοῦν, ἀναπτε-
ρώνουν τὴν Παιδεία, γιὰ νὰ κατα-
λήξουμε σήμερα, ἀντὶ νὰ ἔχουμε
σχολεῖα ρωμαίικα, μὲ «ψυχὴ καὶ
Χριστό», νὰ καταντήσουν μάν-
δρες ἐκκλησιομαχίας, ἀφιλοπα-
τρίας καὶ γλωσσικῆς ἀφασίας.

Δίδασκα προχτὲς στοὺς μαθη-
τές μου, παιδιὰ Στ’ Δημοτικοῦ τὸ
Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Δὲν προ-
βλέπεται ἀπὸ τὸ ἀναλυτικὸ πρό-
γραμμα, ὅμως-καὶ τὸ λέω χωρὶς
ἴχνος ἔπαρσις, ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν
εἰμὶ-δὲν σκύβω τὸ κεφάλι στὸ
ψευτορωμαίικο, γιατί «ὅταν μοῦ

πειράζουν πατρίδα καὶ θρησκεία
μου, θὰ μιλήσω, θὰ ‘νεργήσω καὶ
ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάμουν», ὅπως
μᾶς ἐντέλλεται ὁ πατριδοφύλακας
στρατηγὸς Μακρυγιάννης. Μοῦ
λέει ἕνας μαθητής μου. Γιατί, Κύ-
ριε, τὴν ὥρα ποὺ μᾶς διαβάζετε τὸ
Εὐαγγέλιο ἐπικρατεῖ ἀπόλυτη
ἡσυχία; Στ’ ἄλλα μαθήματα ἀγρι-
εύουμε, εἴμαστε ἀνήσυχοι; Τί νὰ
τοῦ πῶ τοῦ παιδιοῦ; Θυμήθηκα τὰ
λόγια τοῦ ἁγίου: «Δὲν βλέπετε ὅτι

ἀγρίευσε τὸ γένος μας ἀπὸ τὴν
ἀμάθεια καὶ ἐγίναμεν ὡς τὰ θη-
ρία»;

Καὶ πῶς νὰ μὴ ἀγριέψουν τὰ παι-

διά, νὰ μὴ γίνουν ὡσὰν τὰ γουρου-
νόπουλα, ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος
στοὺς γονεῖς τους, ποὺ τ’ ἄφηναν
χωρὶς «τὰ γράμματα ποὺ διαβά-
ζουνε / οἱ ἀγράμματοι καὶ ἁγιάζου-
νε» (Ἐλύτης). Τὰ γράμματα αὐτὰ
εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός, καὶ ὁ λόγος, ὁ σπόρος
αὐτὸς δὲν φτάνει εἰς τὴν γῆν τὴν
ἀγαθήν, τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν
μας γιατί τὸν πνίγουν τὰ ἀγκάθια.
Καὶ τὰ δηλητηριώδη ἀγκάθια τῆς
ἀφιλοπατρίας καὶ τῆς ἐκκλησιομα-
χίας, φωλιάζουν στὰ σχολικὰ βι-
βλία Γλώσσας, τὰ παλιὰ Ἀναγνω-
στικά. Καὶ τὰ λέγαμε Ἀναγνωστι-
κά, γιατί μέσῳ τῶν βιβλίων διάβα-
ζε ὁ μαθητὴς τὸν πολιτισμό μας,
περιεῖχαν γνώσεις ἱστορίας, λαο-
γραφίας, θεολογίας, γεωγραφίας,
μ’ ἕνα λόγο, βιβλία, νὰ πῶ μία λέξη
ποὺ ποινικοποιήθηκε, Πατριδο-
γνωσίας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ νέα-
περιοδικὰ ποικίλης ὕλης, ὅπως
ἀπροκάλυπτα τὰ ὀνομάζω-ποὺ γε-
λοιοποιοῦν τὸν δάσκαλο καὶ ὑπο-
νομεύουν τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση
τοῦ σχολείου. 

Βεβαίως, νὰ γράψω καὶ τὸν
σκληρὸ λόγο, ὑπεύθυνοι εἴμαστε
καὶ ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι. «Ὅταν τὰ
μῆλα εἶναι ξινά, δὲν φταῖνε τὰ
μῆλα, φταῖνε οἱ μηλιές», ἔλεγε ὁ
ἅγιος. Ὁ δάσκαλος εἶναι ἡ ψυχὴ
τοῦ σχολείου. «Σχολεῖον ἴσον δά-
σκαλος» βροντοφωνάζει ὁ Πα-
λαμᾶς. «Καλῶν τῶν διδασκάλων
καὶ οἱ μαθηταὶ καλοὶ γίνονται» ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ
ὄχι «ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ» ὅπως
διακηρύττει τὸ ὑπουργεῖο πρώην
ἐθνικῆς Παιδείας. Στὴν παράδοσή
μας πάντοτε ἡ διδασκαλία ἦταν
δασκαλοκεντρικὴ καὶ ἔτσι πρέπει
νὰ παραμένει ἀρκεῖ ὁ δάσκαλος
νὰ εἶναι πρωτίστως πρόσωπο καὶ
ὄχι ρόλος. Διότι ὁ δάσκαλος διδά-

σκει μὲ τὴν ἴδια του τὴ ζωή-
«τοῦτο διδασκάλου ἀρίστου, τὸ δι’
ἑαυτοῦ παιδεύειν ἅ λέγει». (Ἅγ.
Χρυσόστομος). Μόνο ἕνα πρόσω-
πο μπορεῖ νὰ ἐνσταλάξει στὶς
ψυχὲς τῶν παιδιῶν τὸ μορφωτικὸ
ἀγαθό.

Τὰ τελευταῖα ὅμως χρόνια πα-
ρεισέφρησαν στὰ παιδαγωγικὰ
τμήματα καὶ στὸ ἁμαρτωλὸ Παιδα-
γωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, Γραικύλοι τῆς
σήμερον μὲ ἀποτέλεσμα «νὰ βγαί-

νουν πράγματα ἀπὸ τὰ σχο-
λεῖα ποὺ ὁ νοῦς σας δὲν
φαντάζεται», ὅπως προφή-

τεψε ὁ Πατροκοσμᾶς.
Ἐνῶ εἶναι γεμάτο τὸ κελάρι τοῦ

πατρογονικοῦ μας σπιτιοῦ μὲ κα-
λούδια καὶ μὲ τὰ τιμαλφῆ τοῦ Γέ-
νους καὶ τῆς ἡλιόλουστης Ὀρθο-
δοξίας μας, ἀντὶ νὰ εὐφραίνονται
τὰ παιδιὰ, ποὺ εἶναι χριστιανοὶ
Ὀρθόδοξοι, ἐμεῖς τὰ καταδικάσα-
με σὲ λιμοκτονία, τὰ ταΐζουμε μὲ
τὰ ξυλοκέρατα, τὶς γουρουνο-
τροφὲς τῶν Φράγκων.

Φέτος κλείνουν 300 χρόνια ἀπὸ
τὴν γέννηση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, τοῦ ἐθναποστόλου ποὺ
ἔσωσε κυριολεκτικὰ τὸ Γένος ἀπὸ
τὸν ἀφανισμό. Καὶ ἡ διάσωσή του
ὀφείλεται στὰ ἑκατοντάδες σχο-
λεῖα, ποὺ κτίστηκαν μὲ τὴν παραί-
νεσή του. Τιμᾶμε στὰ σχολεῖα, μᾶς
ἀποστέλλει καὶ σχετικὲς ἐγκυκλί-
ους τὸ ὑπουργεῖο, τὶς γνωστὲς χα-
ζοχαρούμενες παγκόσμιες ἡμέ-
ρες, τοῦ ὕπνου, τῶν ζώων, τῆς ξε-
νοφοβίας, τοῦ γέλιου, τοῦ χαχα-
νητοῦ, τῆς βλακείας-ὅταν καταρ-
γεῖς τὸ ἑορτολόγιο, τὴν μνήμη
τῶν ἁγίων, ψάχνεις ὑποκατάστα-
τα-ἐνῶ θὰ ἔπρεπε, ἂν τοῦτο τὸ
κράτος ἦταν ἑλληνικὸ καὶ ὄχι μνη-
μονιακὸ ἀπολειφάδι, νὰ κηρυχτεῖ
ἔτος Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ νὰ προβλε-
φθοῦν σχετικὲς ἐκδηλώσεις. Τό-
σες καὶ τόσες «δράσεις» ἀναλαμ-
βάνουμε, μία γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμί-
ζει σὲ ποιοὺς χρωστᾶμε ἐλεύθερη
πατρίδα τί πείραζε; Συμβουλεύω
τοὺς συναδέλφους, ποὺ ἔχουν πί-
στη στὸ Χριστὸ καὶ φιλοπατρία-
ἐμεῖς οἱ «σκοταδιστὲς» γιὰ τοὺς
προσκυνημένους στὸ σύστημα- νὰ
παρατήσουν γιὰ μία μέρα τὰ σχο-
λικὰ περιοδικὰ- βιβλία καὶ νὰ δια-
βάσουν, νὰ μιλήσουν στοὺς μαθη-
τές τους γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν καὶ τί
πρόσφερε ὁ ἅγιος στὸ Γένος.
Εἶναι πράξη ἀντίστασης στὴν πε-
ριρρέουσα σκυβαλοκρατία. Νὰ
πιάσουν τὸν Πατροκοσμᾶ ἀπὸ τὸ
χέρι καὶ νὰ τὸν φέρουν μὲς στὴν
τάξη κι αὐτὸς ξέρει τί θὰ διδάξει
στὰ παιδιά.

Νὰ καθαρογράψουν καὶ νὰ δώ-
σουν στοὺς μαθητές, γιὰ ἀντι-
γραφὴ καὶ ὀρθογραφία, ποὺ λέγα-
με παλιὰ τοῦτα τὰ «ἑλληνοσώτει-
ρα» λόγια: «Τοῦτο σᾶς λέγω καὶ
σᾶς παραγγέλλω, κἄν ὁ οὐρανὸς
νὰ κατεβεῖ κάτω, κἄν ἡ γῆ ἀνεβεῖ
ἐπάνω, κἄν ὅλος ὁ κόσμος χαλά-
σει, καθὼς μέλλει νὰ χαλάσει, σή-
μερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλλει τί
ἔχει νὰ κάμει ὁ Θεός. Τὸ κορμὶ
σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ τηγανί-
σουν,τὰ πράγματά σας ἂς τὰ πά-
ρουν, μὴ σᾶς μέλλει, δώσετέ τα,
δὲν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ
Χρστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ
δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσει, δὲν
ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει, ἐκτὸς καὶ
τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας.
Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ φυλάγετε, νὰ
μὴ τὰ χάσετε».

Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρώτην συν -
εδρίαν αὐτής, διὰ τὸν μῆνα Δεκέμ-
βριον, ἔλαβε τὰς ἀκολούθους ἀπο-
φάσεις, συμφώνως πρὸς ἀνακοίνω-
σιν τοῦ Γραφείου Τύπου της:

«Πρὸ τῆς Συνεδρίας ἔδωσε τὴν
νενομισμένη Διαβεβαίωση ἐνώ-
πιον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερωνύμου καὶ τῶν Μελῶν
τῆς Δ.Ι.Σ. ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης.

Κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρία:
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικύ-

ρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐξουσιοδο-
τήσεως.

Ἀκολούθως ὅρισε ὡς ὁμιλητὴ
στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυ-
ριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν 1η
Μαρτίου 2015, τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Γουμενίσσης, Ἀξιου-
πόλεως καὶ Πολυκάστρου κ. Δημή-
τριο καὶ ἐπὶ τῆς ὑποδοχῆς τὸν
Ἀντιπρόεδρο τῆς Δ.Ι.Σ. Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Σταγῶν καὶ Με-
τεώρων κ. Σεραφείμ. Ἐπίσης γιὰ
τὴν ἑορτὴ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς
ἡμῶν Φωτίου, Πατριάρχου Κων-

σταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου,
Προστάτου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅρι-
σε ὡς κύριο ὁμιλητὴ στὴν ἑόρτια
κοινὴ Συνεδρία τῶν Καθηγητῶν
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν
καὶ Θεσσαλονίκης μετὰ τῶν
Μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ. τὸν Κοσμήτορα
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Ἐλλογιμώτατο κ. Μιλ-
τιάδη Κωνσταντίνου. 

(Σημείωσις «Ο.Τ.»: Ὑπέγραψε
διὰ τὴν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης).

Ἀκολούθως ἐνέκρινε τὸν Κανο-
νισμὸ περὶ τῶν Μητροπολιτικῶν
Συμβουλίων βάσει τοῦ ἄρθρου 35
τοῦ Νόμου 590/1977. Σύμφωνα μὲ
τὸν Κανονισμό, τὸ Μητροπολιτικὸ
Συμβούλιο εἶναι ἑπταμελὲς ἀποτε-
λούμενο ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη,
ἕνα Δικηγόρο μέλος τοῦ τοπικοῦ
Δικηγορικοῦ Συλλόγου, ἕνα Οἰκο-
νομολόγο πτυχιοῦχο ΑΕΙ ἢ ΤΕΙ,
δύο ἱερεῖς καὶ δύο μέλη Ἐκκλησια-
στικῶν Συμβουλίων.

Τέλος ἀσχολήθηκε μὲ τρέχοντα
ὑπηρεσιακὰ θέματα».

Καθωρίσθησαν ὑπὸ τῆς ΔΙΣ οἱ ὁμιληταὶ
διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας

καὶ τὴν ἑορτὴν τοῦ Μεγάλου Φωτίου
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ΤΟ ΟΤΙ ἀρκετοὶ ἰθύνοντες καὶ ση-
μαίνοντα στελέχη ὅλων τῶν πο-
λιτικῶν παρατάξεων ἔχουν βά-

λει ὡς στόχο τους τὴν ἀπορθοδοξο-
ποίηση τῆς πατρίδας μας καὶ ἐπιζη-
τοῦν νὰ ἐπιβάλλουν ἕνα ξένο τρόπο
ζωῆς γιὰ τὰ ἕως τώρα ἑλληνικὰ δεδο-
μένα, αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο βέβαιο καὶ
οὐδείς φέρει ἀντίρρηση. Ἀλλὰ τὸ ὅτι
στοχεύεται καὶ αὐτὸς ὁ ἀνθρωπισμὸς
καὶ μαζὶ μ' αὐτὸν τὸ σύνολο τῶν στοι-
χειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώ-
που μέσῳ μίας “κοινωνικῆς ἀναπρο-
σαρμογῆς”, τοῦτο δὲν φαίνεται νὰ τὸ
πολυπρόσεξαν ὅσοι ἐμφανίζονται ὡς
“γνῶστες” τῆς καταστάσεως.

Πρὸς ἐπιβεβαίωση αὐτῶν, δὲν
ἔχουμε παρὰ νὰ ρίξουμε τὸ βλέμμα
μας σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῶν ὅσων συμ-
βαίνουν. Καὶ εἶναι τόσα πολλὰ αὐτὰ
ποὺ προσφέρονται πρὸς μελέτη τῶν
κοινωνικῶν πτυχῶν, ποὺ πολλὲς ἀπ'
αὐτὲς καταντοῦν καὶ κοινωνικὲς πλη-
γές.

Ἐμεῖς θὰ σταθοῦμε σὲ ἕνα ἀπ' ὅλα
αὐτά, ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται
ὅτι θὰ ἐφαρμοστεῖ ὡς δῆθεν ἐξυπη-
ρέτηση τῶν πολιτῶν, ταυτοχρόνως
δὲ ἀποτελεῖ χτύπημα ἐναντίον τῆς
ἐκκλησίας καὶ τῆς μακραίωνης παρά-
δοσης.

Πρόκειται περὶ τῆς καταργήσεως
τῆς “Κυριακῆς ἀργίας”.

Καὶ ναὶ μέν, ἦλθε κατ' αὐτάς ἡ ἀπό-
φαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρα-
τείας ὅπου ἀκυρώνει ἔστω καὶ προ-
σωρινῶς τὴν ὑπάρχουσα “πιλοτικὴ”
ἀπόφαση ποὺ προέβλεπε τὸ ἄνοιγμα
τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς σὲ
δώδεκα πόλεις σὲ ὅλη τὴν ἐπικρά-
τεια.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἐν προκειμένῳ
ἔχει σημασία καὶ σχολιάστηκε ἀπὸ
πολὺ μεγάλο ποσοστὸ ἐργαζομένων
εἶναι ὅτι ἡ ἐκκλησία σὲ αὐτὸν τὸν κα-
θαυτὸ τὸν κοινωνικὸ τομέα, δὲν ἔδω-
σε τὸ στίγμα ποὺ θὰ περίμενε κανείς.
Στὸν κοινωνικὸ τομέα ὁ ὁποῖος βε-
βαίως εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδε-
μένος καὶ μὲ αὐτὸ τὸν πνευματικό.

Πολλὰ ἐγράφησαν περὶ τοῦ θέμα-
τος, τόσο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μετὰ τό-
σους αἰῶνες κατήργησαν τὸν θεσμὸ
τῆς ἀργίας αὐτῆς, ὅσο καὶ ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ (πολὺ σωστὰ) τὸν ὑπο-
στήριξαν.

Ὅσοι ὑποστήριξαν καὶ ἐφάρμοσαν
στὴν πράξη τὴν κατάργηση τῆς Κυ-
ριακῆς ἀργίας, ὡς ἐπιχείρημα ἔφε-
ραν ὅτι τοῦτο βοηθᾶ τοὺς ξένους, τὸ
ἐμπόριο καὶ γενικῶς ὅτι εἶναι κάτι ποὺ
συμβαίνει καὶ στὰ ἄλλα κράτη.

Ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πλευρὰ τῶν
ἐργαζομένων, ἐπάνω στὸ ἴδιο
ἀκριβῶς θέμα ἀκούστηκαν τὰ ἀντί-
θετα ἐπιχειρήματα. Ὅτι δηλ. ἡ κα-
τάργησηἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἐξυπηρε-
τεῖ, ἀλλὰ δημιουργεῖ μεγαλύτερο
ἀρνητικὸ μοντέλο ἀνταγωνισμοῦ καὶ
κυρίως ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν
ἐργαζομένων.

Ἀπὸ καθαρῶς τώρα ἐκκλησια-
στικῆς πλευρᾶς, ὡς συνήθως ἀκού-
στηκαν κάποιες θέσεις, περισσότερο
ὡς σχόλια θὰ λέγαμε, καὶ ἐγράφησαν
ὁρισμένα χλιαρὰ ἕως καὶ “κατεψυγ-
μένα” κείμενα, ἔτσι “γιὰ τὴν τιμὴ τῶν
ὅπλων”. Ὑπῆρξαν βεβαίως καὶ μεμο-
νωμένες περιπτώσεις ἐπισκόπων,
κληρικῶν, καὶ γενικῶς πιστῶν ἀνθρώ-
πων ποὺ μὲ σθένος καὶ ἀκαταμάχητα
ἐπιχειρήματα θεολογικοῦ κυρίως πε-
ριεχομένου, ὑποστήριξαν τὸν θεσμὸ
τῆς ἀργίας. Ὅμως ὅλα αὐτὰ εἰς ὦτα
μὴ ἀκουόντων καὶ κατὰ τὴν βιβλικὴ
φράση, γιὰ ὅσους φαίνεται ὅτι κρα-
τοῦν στὰ χέρια τους τὶς τύχες τοῦ
ἔθνους, οἱ διαμαρτυρίες αὐτὲς δὲν
ἦταν παρὰ “φωνή βοῶντος ἐν τῇ
ἐρήμῳ”.

Βεβαίως τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο
ἁπλὸ ὅσο φαίνεται. Πρωτίστως καὶ
κυρίως εἶναι πνευματικό, ἀφοῦ πρό-
κειται περὶ ρητῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ.
Στὴν βάση λοιπὸν αὐτή, ὁπωσδήποτε
συμπεριλαμβάνει καὶ προεκτάσεις
ἀνθρωπιστικές, κοινωνιολογικὲς καὶ
φυσικὰ αὐτὸ ποὺ οἱ περισσότεροι
ὑπολογίζουν, οἰκονομικές.

Αἱ κοινωνιολογικαί 
διαστάσεις 

ἀπό πνευματικήν ἄποψιν
Καὶ γιὰ μὲν τὴν καθαυτὸ πνευμα-

τικὴ ἄποψη τοῦ θέματος ἐγράφησαν
πολλά. Ἂς περάσουμε ὅμως νὰ
δοῦμε τὶς κοινωνιολογικές του δια-
στάσεις μέσα ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ πρῶτος ποὺ κάνει λόγο γιὰ
τὸ θέμα σὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις
καὶ τονίζει τὶς κοινωνιολογικές, εἶναι
αὐτὸς ὁ Μωϋσῆς. Ἡ μεγάλη αὐτὴ βι-
βλικὴ προσωπικότητα. Ὁ θεόπτης
ποὺ παραλαμβάνει τὸν Νόμο τοῦ
Θεοῦ καὶ τὸν μεταφέρει στὸν λαό
Του, ἐξαντλώντας καὶ τὶς μικρότε-
ρες τῶν λεπτομερειῶν τῆς προσω-
πικῆς - ἀνθρωπιστικῆς ζωῆς καὶ τοῦ
κοινωνικοῦ βίου.

Ὁ δεκάλογος, ὅπως καταγράφε-
ται στὰ βιβλία τῆς Ἐξόδου καὶ τοῦ
Δευτερονομίου (Ἐξόδου Κ' καὶ Δευ-
τερονομίου Ε'), περιέχει τόσο ὑψηλὴ
διδασκαλία ἀνθρωπιστικῆς σημα-
σίας, ποὺ ὅταν συγκριθεῖ μὲ τὴν σύγ-
χρονη νομοθεσία ποὺ τείνει νὰ κα-
ταργήσει τὶς ἀργίες καὶ δὴ αὐτὴ τῆς
Κυριακῆς ἀργίας φαίνεται νὰ εἶναι
ἕνα νομικὸ κείμενο συγχρόνων προ-
διαγραφῶν μπροστὰ σὲ βάρβαρα
ἔθιμα ὑπανάπτυκτων κοινωνιῶν.

Ἂς περάσουμε λοιπὸν νὰ δοῦμε
τὴν τετάρτη ἐντολὴ στὶς κοινωνικές
της διαστάσεις καὶ μάλιστα στὸ πρό-
βλημα τοῦ ἐργαζομένου καὶ ἐπὶ τῆς
οὐσίας ἀνελεύθερου ἀνθρώπου.
Βασικά, ὅπως ἤδη τονίσαμε, ἡ ἡμέ-
ρα τοῦ Σαββάτου (γιὰ τοὺς Χριστια-
νοὺς ἡ Κυριακή), εἶναι χαρισμένη
στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ὅμως ποὺ τὰ πάντα θὰ πρέπει
νὰ σταματοῦν, ἡ διάταξη αὐτὴ
περνᾶ ὄχι μόνο στὸν ἐλεύθερο,
στὸν ἐργοδότη καὶ σ' αὐτὸν ποὺ
ρουφᾶ τὸ αἷμα τοῦ ἐργαζομένου,
ἀλλὰ διαπερνᾶ καὶ στὸν ἐργαζόμενο
καὶ στὸν δοῦλο.

Ἡ ἐντολὴ ὁπωσδήποτε καλύπτει,
ἐπιβάλλεται νὰ καλύπτει ὅλους τούς

χώρους τῆς ἐργασίας. Ἀπὸ τὴν πιὸ
ἁπλὴ ἕως καὶ αὐτὴ ποὺ χαρακτηρίζε-
ται ὡς σκληρὴ καὶ βάρβαρη. Ὁ
δοῦλος, ἡ δούλη, τὰ τέκνα τους,
ἀκόμα καὶ ὁ κάθε ξένος ποὺ βρίσκε-
ται μέσα στὸ σπίτι καὶ φιλοξενεῖται,
ὅλοι μηδενὸς ἐξαιρουμένου πρέπει
νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς κοινωνικὲς
προεκτάσεις τῆς ἐντολῆς.

Τὴν ἐντολὴ αὐτὴ ὑποχρεοῦται ὁ
ἐργοδότης θέλοντας καὶ μὴ νὰ τὴν
ἐφαρμόζει καὶ ἔτσι οἱ ἐργαζόμενοι
νὰ βρίσκουν λίγο χρόνο πρὸς ἀνά-
παυσιν. Νὰ πάρουν μία ἀνάσα ὥστε
νὰ συνεχίσουν τὴν κοπιαστικὴ ἐργα-
σία μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς ἑβδομάδας.
Αὐτὸ θὰ βοηθήσει τὸν ἐργαζόμενο
(τὸν σημερινὸ δηλ. στὴν κυριολεξία
δοῦλο καὶ σκλάβο τῶν ντόπιων καὶ
ξένων ἐπιχειρήσεων), τὴν ἡμέρα τῆς
ἀναπαύσεως πλὴν τῶν ἄλλων νὰ
ἔχει τὴ δυνατότητα τῆς αὐτοσυγ-
κεντρώσεως τόσο γιὰ τὴν ἐφαρ-
μογὴ “καλῶν πράξεων” ὅσο καὶ προ-
γραμματισμοῦ γιὰ τὴν ἴδια του τὴν
οἰκογένεια.

Ἔτσι λοιπόν, ἡ ἐντολὴ τῆς ἀργίας
μὲ ὅλες τὶς “σαββατικές” της διατά-
ξεις συνέβαλε καὶ συμβάλλει στὴν
ἐπικράτηση ἰσότητας μεταξὺ ἐργο-
δοτῶν καὶ ἐργαζομένων, κυρίων καὶ
δούλων, σκλάβων καὶ ἐλεύθερων.
Οἱ ὑπηρέτες μποροῦν νὰ ἀναπαυ-
θοῦν, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρχει ἡ δυνα-
τότητα νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ λα-
τρεύσουν τὸν Θεό. Φυσικὰ στὸ
πνεῦμα αὐτὸ ἐντάσσεται καὶ τὸ
καθῆκον τῆς φιλανθρωπίας καὶ πρω-
τίστως αὐτὸ τῆς δικαιοσύνης. Ἀλλὰ
γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ καὶ κυρίως γιὰ
τὶς διατάξεις τῆς Π. Διαθήκης, βαθυ-
τάτου κοινωνικοῦ περιεχομένου γιὰ
τὸ τραγικὸ σήμερα ποὺ ζοῦμε θὰ γί-
νει λόγος σὲ ἄλλη εὐκαιρία. Ἂς ση-
μειώσουμε ὅμως λίγα ἀκόμα σχε-
τικὰ μὲ τὴν Κυριακὴ ἀργία, ὅσον
ἀφορᾶ τὴν στάση τῆς ἐκκλησίας καὶ
τῶν “πνευματικῶν ἀνθρώπων” ἔναν-
τι τῶν ἁπλῶν ἐργαζομένων.

Θὰ ἤμασταν ἐκτὸς πραγματικότη-
τος ἐὰν θέλαμε νὰ ὑποστηρίξουμε
ὅτι ὁ ἐργαζόμενος στὸν τομέα αὐτὸ,
ποὺ ἐν πολλοῖς θεωρεῖται ὅτι καλύ-
πτεται ἀπὸ τοὺς συνδικαλιστικοὺς
φορεῖς, βρίσκει χεῖρα βοηθείας ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία, ἰδίως στὰ θέματα τὰ
ἐργασιακά.

Δέν εἶναι θέματα 
μόνον τῆς πολιτείας

Δυστυχῶς, ἔχει περάσει ἀκόμα
καὶ στὶς πλατιὲς μάζες τῶν πιστῶν, ἢ
ὅσων τέλος πάντων λένε ὅτι πι-
στεύουν, ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀποκλει-
στικῶς θέματα τῆς πολιτικῆς καὶ
ἄρα ἡ ἐκκλησία δὲν ἔχει λόγο καὶ
δὲν μπορεῖ νὰ παρεμβαίνει. Ἀλλὰ τὰ
λόγια αὐτὰ εἶναι λόγια ποὺ ἀποδει-
κνύουν μόνο ἀφέλεια ἢ φανερώ-
νουν καὶ σκοπιμότητα;

Ὑποστηρίζουν κάποιοι ποιμένες
ὅτι τὴν ἐκκλησία τὴν ἐνδιαφέρει τὸ
ἄτομο, τὸ πρόσωπο καὶ κυρίως ἡ ψυ-
χή.

Ἐρωτοῦμε ὅμως: ὥστε λοιπὸν
δὲν ἐνδιαφέρει τὴν ἐκκλησία, τὴν
ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἡ κοινωνία τῶν
ἀνθρώπων; Καὶ ἐπιτέλους τὴν κοι-
νωνία δὲν τὴν ἀποτελοῦν μεμονω-
μένες ψυχὲς καὶ προσωπικότητες;
Δὲν τὴν ἐνδιαφέρει τὸ ὅτι ἕνας ποὺ
δὲν ἐργάζεται λόγῳ ἀνεργίας, ἢ
ἕνας ποὺ ἐργάζεται μέσα σὲ μία

ἀτμόσφαιρα ἄγχους καὶ ζοφεροῦ
φόβου ἀπολύσεως, δὲν μπορεῖ μὲ
διάθεση νὰ προσέλθει στὸν ναὸ, γιὰ
νὰ προσευχηθεῖ καὶ νὰ ἐπιτελέσει
μὲ χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμὸ τὰ πνευ-
ματικά του καθήκοντα; Καὶ πῶς θὰ
πεῖ ὄχι ἕνας πτωχὸς οἰκογενειάρ-
χης, ἢ ἕνας νέος ἄνθρωπος ἢ μία
ἐργαζόμενη γυναίκα, σύζυγος καὶ
μητέρα, ἢ ἁπλῶς ἄγαμη γυναίκα,
ὅταν ὅλη τὴν ἑβδομάδα δὲν ἔχει
ἐργασία καὶ ἔρχεται ἡ ὥρα νὰ ἐργα-
στεῖ Κυριακὴ πρωί;

Μεγάλο τὸ λάθος τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ταγῶν, ποὺ νόμισαν καὶ δυσ -
τυχῶς δὲν λαμβάνουν τὰ μαθήματα
ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ἐξελίξεις, καὶ συ-
νεχίζουν νὰ πιστεύουν ὅτι τὰ κοινω-
νικὰ θέματα εἶναι ἀποκλειστικὴ
ἁρμοδιότητα τῶν συνδικαλιστικῶν
φορέων (εὐτυχῶς ποὺ ὑφίστανται
καὶ αὐτά, ὅταν βεβαίως δὲν λει-
τουργοῦν μὲ σκοπιμότητες), μὲ
ἀποτέλεσμα τὰ “ἐν Χριστῷ τέκνα”
νὰ βρίσκουν δῆθεν καταφύγιο σὲ
ποικίλες πολιτικὲς ἀποχρώσεις. Τὶς
περισσότερες δὲ φορὲς νὰ πέφτουν
θύματα διαφόρων κομματικῶν
ἐκμεταλλευτῶν καὶ τελικὰ νὰ ἀφή-
νονται ἀνυπεράσπιστα στὴν θέληση
τῆς φαύλης πλουτοκρατίας καὶ τοῦ
ἀδίσταχτου, στυγνοῦ καὶ αἰσχροῦ
κεφαλαίου.

Φαίνεται λοιπὸν ξεκάθαρα καὶ
ἀπὸ τὴν περίπτωση αὐτὴ τῆς ἐκμε-
ταλλεύσεως τῶν ἐργαζομένων, ποὺ
τώρα θὰ παρακαλοῦν, γιὰ νὰ μὴ χά-
σουν τὸ γλίσχρο μεροκάματό τους,
νὰ ἐργάζονται ἀκαταπαύστως ὄχι
ἁπλῶς ὀκτάωρο ἀλλὰ ὅλη τὴν ἑβδο-
μάδα χωρὶς σταματημό, τὸ πόσο
ἀπουσιάζει ἡ προφητικὴ πνοὴ καὶ ὁ
ἐλεγκτικὸς λόγος ἀπὸ τοὺς ποιμέ-
νες καὶ ἀπὸ ὅσους ἐξασκοῦν τὴν
ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση. Ὅταν
ὅμως στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας ὑφί-
σταται ὁ συμβιβασμὸς μὲ τὴν ἄτεγ-
κτη ἐξουσία, ἂν ὄχι ὅλες τὶς φορές,
στὶς περισσότερες ἀποφάσεις ποὺ ἡ
ἐξουσία καὶ τὰ περίεργα κέντρα ποὺ
ρυθμίζουν τὰ τεκταινόμενα συνθλί-
βουν τοὺς ἁπλοὺς ἐργαζομένους,
τότε τὸ ὀλιγότερον οἱ ποιμένες θὰ
πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦν καὶ νὰ ψά-
ξουν νὰ βροῦν τί φταίει. Καὶ τὸ τί
φταίει κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον εἶναι
τοῖς πᾶσι γνωστόν. Τὸ θέμα ὅμως
εἶναι ἂν θὰ ἀρχίσει ἐπιτέλους ἡ
διόρθωση καὶ ἡ ἀναβάθμισις τῶν
κοινωνικῶν ἐπιπέδων (τώρα μάλι-
στα ποὺ μὲ νέο τρόπο ἐπανέρχεται
ὁ θεσμὸς τῆς δουλείας).

Ὁπωσδήποτε ἐπιβάλλεται καὶ
ἐντὸς αὐτῆς τῆς πραγματικότητας
νὰ ἐξεταστεῖ τὸ ὅλον θέμα τῆς Κυ-
ριακῆς ἀργίας, τῆς ἀπόψεως τῆς
ποιμαντικῆς, ἐὰν θέλουμε νὰ
ἔχουμε ἀποτελέσματα σὲ ὅλους
τούς τομεῖς..

Τὸ νὰ μένουμε ἁπλῶς σὲ ἀνακοι-
νώσεις λατρευτικοῦ περιεχομένου,
αὐτὸ εἶναι καὶ πνευματικῶς ἀνέξο-
δο. Ἀποτελεῖ δὲ στρουθοκαμηλισμὸ
καὶ προσπαθεῖ νὰ “βολέψει” τὶς “βο-
λεμένες καὶ συμβιβασμένες συνει-
δήσεις”.

Ἀλλὰ περὶ τῶν θεμάτων αὐτῶν
πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε ἀφοῦ τῇ
ἀνοχῇ ἡμῶν ταλαιπωρεῖται ὁλοένα
καὶ περισσότερο ἡ κοινωνικὴ δι-
καιοσύνη, ὁ ἀνθρωπισμός, καὶ στὸν
21ο αἰώνα αὐτὰ τὰ στοιχειώδη
ἀνθρώπινα δικαιώματα μέσα σὲ
“πολιτισμένα” ἔθνη.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ Κυριακὴ ἀργία, ἡ Κοινωνία τῶν ἀνθρώπων
καὶ τὸ μέγα λάθος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας ταγῶν
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λίγες μέρες ἔζησα μιὰν ὑπέροχη
ἔκπληξη. Ὁ ἀγαπητὸς συνάδελ-
φος π. Δημήτριος Ἀθανασίου, χη-
μικὸς καὶ ἡ πρεσβυτέρα του Χα-
ρούλα Τσουλιάη, φιλόλογος, μοῦ
ἔστειλαν τὸ βιβλίο τους: Ἁγίου
Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, ΚΑΝΩΝ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ εἰς τὸ Θεῖον καὶ
Προσκυνούμενον Πανάγιον καὶ
Παράκλητον Πνεῦμα, Ἄρτα 2014,
σελ. 141. Πρόκειται γιὰ μιὰ καλαί-
σθητη ἔκδοση, ἀλλὰ τὸ περιεχόμε-
νο τοῦ βιβλίου εἶναι ἀκόμη σημαν-
τικότερο, ἔχει δὲ καὶ μεγάλη ἱστο-
ρικὴ σημασία.

Εἶναι ὁ μοναδικὸς Παρακλη-
τικὸς Κανόνας πρὸς τὸ Πανάγιον

Πνεῦμα, ποὺ ὑπάρχει στὴν ὀρθό-
δοξη ἐκκλησιαστικὴ Ὑμνογραφία.
Συνετέθη ἀπὸ τὸν ἅγιο Μάξιμο
τὸν ἐπικαλούμενο Γραικὸ (± 1470 -
1556). (Μαζὶ μὲ τὸν ἀείμνηστο π.
Ἰωάννη Ρωμανίδη θὰ προτιμοῦσα
τὸ ἐπίθετο: Ἁγιορείτης). Ὁ ἅγιος
Μάξιμος, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες
προσωπικότητες τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ἀλλὰ καὶ τῆς Ρωσίας κατὰ τὸν
16ον αἰώνα, ἦταν γόνου τῆς Βυ-
ζαντινῆς ἀρχοντικῆς οἰκογένειας
Τριβώλη, γεννήθηκε στὴν Ἄρτα,
σπούδασε ἀρχικὰ στὴν Κέρκυρα,
ὅπου μεγάλωσε, καὶ κατόπιν στὴν
Ἰταλία. Ἔγινε ἀρχικὰ μοναχὸς
στὴν «Καρτουσιανὴ» Μονὴ τοῦ
Ἁγίου Μάρκου. Σὲ ἡλικία 35 ἐτῶν
ἦλθε στὸ Ἅγιον Ὄρος (1505) καὶ
ἐντάχθηκε στὴν Ἱ. Μονὴ Βατοπαι-
δίου. Τὸ 1518 μετέβη στὴ Ρωσία
(Μόσχα) ὡς μέλος μιᾶς ἀντιπρο-
σωπείας, ποὺ εἶχε κληθεῖ γιὰ τὴν
διόρθωση τῶν μεταφράσεων τῶν
ρωσικῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων.
Ἦλθε ὅμως σὲ σύγκρουση μὲ ἡγε-
τικὰ πρόσωπα τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-
σίας, διότι ἤλεγξε τὶς καταχρήσεις
τους, συκοφαντήθηκε καὶ διώχθη-
κε, καὶ τὸ 1525 καταδικάσθηκε συν -
οδικὰ σὲ ἰσόβια κάθειρξη στὴν Ἱ.
Μονὴ Βολοκολάμσκ καὶ ἰσόβια
στέρηση τῆς θείας Κοινωνίας. Τὸ
1531 ὅμως μετεφέρθη στὴν Ἱ.
Μονὴ Ὄτροτσυ, ὅπου ἔμεινε 20
χρόνια (1531 - 1551). Τὰ τελευταῖα
ἔτη τῆς ζωῆς του ἔζησε στὴ Λαύ-
ρα τῆς Ἁγίας Τριάδος - Ἁγίου Σερ-
γίου (Μόσχα), τιμώμενος ἀπὸ
ὅλους γιὰ τὴν πνευματικότητα καὶ
μεγάλη πνευματικὴ προσφορά
του, καὶ ἐκοιμήθη στὶς 21 Ἰανουα-
ρίου 1556. Ὁ τάφος του βρίσκεται
στὴ ΒΔ ἐξωτερικὴ γωνία τοῦ Ἱ.
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (στὴ
Μόσχα). Ἤδη ἀπὸ τὴν κοίμησή
του τιμήθηκε ὡς Ἅγιος ἀπὸ τὸν
ρωσικὸ λαό, ἡ ἐπίσημη ὅμως συνο-
δικὴ διακήρυξη τῆς ἁγιότητάς του
ἔγινε τὸ 1988 ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο
Μόσχας.

Ὁ ἅγιος Μάξιμος συνέθεσε
ἀρχικὰ τὸν Παρακλητικὸ Κανόνα

στὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς ἔγκλειστος
στὴν Ἱ. Μονὴ Βολοκολάμσκ, εἶναι
δὲ ὁ μόνος Παρακλητικὸς Κανό-
νας πρὸς στὸ Ἅγιο Πνεῦμα στὴν
ἐκκλησιαστική μας Ὑμνογραφία.
Στὴν Ἱ. Μονὴ Βατοπαιδίου ὁ Ἅγιος
εἶχε συνθέσει Παρακλητικὸ Κανό-
να καὶ στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Μετὰ
ἀπὸ 462 χρόνια ἀπὸ τὴ σύνθεσή
του στὴν ρωσοσλαβικὴ τὸ σπου-
δαῖο αὐτο κείμενο προσφέρεται
καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Ὁ
ἅγιος Μάξιμος ἔγραψε ἀρχικὰ τὸν
Κανόνα μὲ κάρβουνο στὸν τοῖχο
τοῦ κελλιοῦ του στὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωσή του μεταγλωττίσθηκε στὴ
Ρωσική. Κατὰ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σερα-
φεὶμ «εἶναι πρωτότυπος καὶ περι-
σπούδαστος διὰ τὰ ὑψηλὰ θεολο-
γικά του νοήματα», κάτι ποὺ διαπι-
στώνεται καὶ ἀπὸ τὴν παρούσα
ἔκδοση.

Ὁλόκληρος ὁ Κανόνας δημοσι-
εύθηκε ἀπὸ τὴν Λαύρα Ἁγίας Τριά-
δος – Ἁγ. Σεργίου τὸ 1908. Ὁ Κ.
Τσιλιγιάννης τὸν συμπεριέλαβε
στὸ βιβλίο του «Ἁγίου Μαξίμου
τοῦ Γραικοῦ – Παρακλητικὸς Κα-
νόνας εἰς τὸν Τίμιον Πρόδρομον»
(Ἅγιον Ὄρος 2001), ἀλλ᾽ ἀπὸ τὸ
1994 ὁ ἴδιος εἶχε γνωστοποιήσει
τὴν ὕπαρξή του.

Ἡ παρούσα ἔκδοση εἶναι ἔργο
συλλογικό, ποὺ πραγματοποιήθη-
κε μὲ τὴν συνδρομὴ καὶ ἐπιμέλεια
τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημη-
τρίου Ἀθανασίου, καθηγητοῦ Χη-
μικοῦ, καὶ τῆς Πρεσβυτέρας Χα-
ρούλας Τσουλιάη, καθηγήτριας
Φιλολόγου. Ἡ Μετάφραση ἀπὸ
τὴν ρωσοσλαβονικὴ στὴν Ἑλλη-
νικὴ ἔγινε ἀπὸ εἰδικὸ μεταφρα-
στικὸ κέντρο στὴν Ἀθήνα μὲ ἀνά-
θεση τῶν ἐκδοτῶν. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κυρήνης κ.
Ἀθανάσιος εἶχε τὴν μέριμνα τοῦ
ἐλέγχου τῆς μετάφρασης. Ἡ με-
τατροπὴ τοῦ κειμένου στὴν ὀρθό-
δοξη ὑμνογραφικὴ γλώσσα ἔγινε
ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ἁγιολογίας καὶ
Ὑμνογράφο κ. Ἀντώνιο Μάρκου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ –γνωστὸς
Ὑμνογράφος– ἀνέλαβε τὸν ἔλεγ-
χο τοῦ ὑμνογραφικοῦ κειμένου
καὶ σημειώνει στὸν Πρόλογό του:
«Τόσον ἡ ἐπανασύνθεσις τοῦ
ἀρχικοῦ Κανόνος, ὅσον καὶ ἡ σύν-
θεσις τοῦ προσφάτου ἀποτελοῦν
πνευματικὰ ἐπιτεύγματα εἰς δόξαν
τοῦ Θεοῦ» καὶ «ἡ ἀποκατάστασις
τοῦ Κανόνος μετρικῶς καὶ το-
νικῶς παρὰ τὰς δυσχερείας τοῦ
πράγματος θεωρεῖται λίαν φιλότι-
μος καὶ ἐπιτυχής».

Ἡ ἔκδοση περιέχει: Χαιρετισμὸ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυρήνης
κ. Ἀθανασίου, Πρόλογο τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σερα-
φείμ, Εὐχαριστήριο τῶν ἐκδοτῶν,
Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα τοῦ ὁμοτί-
μου Καθηγητοῦ κ. Βλασίου Σαββί-
δη, Ἀπόσπασμα τοῦ Κανόνος στὴ
Ρωσοσλαβονικὴ Γλώσσα, ἐκτενῆ
ἀναφορὰ στὸν Κανόνα τοῦ κ. Δη-
μητρίου Ἀθανασίου, Εἰσαγωγὴ
(στὸ ἐκδιδόμενο κείμενο) τοῦ Κα-
θηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου, Τὸ κείμενο
τοῦ Κανόνος καὶ Μουσικὸ Παράρ-
τημα τοῦ ἰδίου. Σὲ δεύτερο Πα-
ράρτημα προσφέρονται «24 Χαι-
ρετιστήριοι Οἶκοι» εἰς τὸν Ἅγιον
Μάξιμον, ποίημα τοῦ καθηγ. Ἀντ.
Μάρκου.

Τὸ βιβλίο εἶναι ἐκδοτικὰ χάρμα
ὀφθαλμῶν, τὸ συνιστοῦμε δὲ
ἐκθύμως διὰ τὴν μεγάλη καὶ
οὐσιαστικὴ προσφορά του ἀπὸ
πλευρᾶς ὄχι μόνον ὑμνογραφικῆς,
ἀλλὰ καὶ θεολογικοϊστορικῆς.

Μία σημαντικὴ ἔκδοσις
Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

ΜΙΛΑΜΕ γιὰ παράδοσι. Καὶ
ζοῦμε τὸ παράδοξο!
Μιλᾶμε γιὰ Ἐκκλησία. Καὶ

ζοῦμε πανηγύρια φρικτῆς φιγού-
ρας, τεράστιας σπατάλης, προκλη-
τικοῦ θρησκευτικοῦ «χαβαλέ»!
Μιλᾶμε γιὰ τιμὴ μαρτύρων, καὶ
ζοῦμε τὴ λάμψι τῆς πολυτέλειας
ἀκόμα καὶ στὶς λάρνακες τῶν πά-
σης φύσεως καὶ προελεύσεως λει-
ψάνων.

Δὲν χρειάζεται νὰ δυσκο-
λευθῆτε ψάχνοντας. Οἱ ἱστοσελί-
δες ἐκεῖνες, ποὺ ἔχουν ἀποκλει-
στικὰ καὶ ἐργολαβικὰ ἀναλάβει νὰ
καλύπτουν τὰ λεγόμενα «πολυαρ-
χιερατικὰ συλλείτουργα», ἐνημε-
ρώνουν ἀνὰ μία περίπου ὥρα γιὰ
τὸν πλοῦτο τῆς κενοδοξίας καὶ φι-
γουρομανίας μέσα στὸν ἅγιο χῶρο
τοῦ θυσιαστηρίου.

• Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὸν
Ἐσταυρωμένο τοῦ Γολγοθᾶ, τὸν
Ἰησοῦ, τὸν Κύριο τῆς δόξης, νὰ δο-
ρυφορῆται τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ
ἀπὸ τριάντα (30) δεσποτάδες, φαν-
ταχτερὰ καὶ χρυσοστόλιστα ντυμέ-
νους καὶ στεφανωμένους μὲ περί-
λαμπρες μίτρες;

• Ἡ ἁγία Τράπεζα εἶναι ὁ Γολ-
γοθᾶς. Τί δουλειὰ ἔχει ὅλος ὁ ἐπι-
σκοπικὸς συνωστισμὸς γύρω-γύ-
ρω, ποὺ τολμοῦν μάλιστα ὡρισμέ-
νοι ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἀποθέτουν τὶς
μίτρες τους πάνω στὴν ἁγία Τρά-
πεζα; «Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περι-
τίθεται ὁ τῶν ἀγγέλων Βασιλεύς».

Δὲν θὰ πρότεινε κανεὶς σὲ ἐπί-
σκοπο σήμερα νὰ λειτουργῆ μὲ
ἀκάνθινο στεφάνι. Τουλάχιστον
ὅμως ἂς λειτουργῆ καὶ ἂς παρίστα-
ται στὸ Ναὸ τῆς λατρευτικῆς προσ -
ευχῆς καὶ συνάξεως, ὅπως ζητεῖ τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διά τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου, δηλαδή, ἀσκεπὴς (Α´
Κορ. ια/ 5).

Ἀρέσκονται πολλοὶ σημερινοὶ
ἐπίσκοποι νὰ λένε, ὅτι βρίσκονται
«εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ»,
ἐπικαλούμενοι τὸν θεοφόρο Ἰγνά-
τιο, χωρὶς βέβαια νὰ μᾶς πληροφο-
ροῦν ποῦ καὶ γιατί λέει τὸ λόγο
αὐτὸ ὁ ἀποστολικὸς Πατήρ.

Ἀλλ´ ὡς πρὸς τὸν «τόπον», ὡρι-
σμένοι λησμονοῦν δύο τόπους. Ὁ
ἕνας εἶναι τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέ-
ως μας ὁ τόπος. Εἶναι ὁ Σταυρός.

Ὁ «κρανίου τόπος» (Ματθ. κζ 33).
Οὔτε σὲ σταυρὸ ζοῦμε οἱ σημερι-
νοὶ διάκονοί Του, οὔτε σὲ σταυρὸ
μᾶς ἔχουν ἀνεβάσει.

• Λησμονοῦν, λοιπόν, πολλοὶ ση-
μερινοὶ διάκονοί Του (κυρίως ἐπί-
σκοποι) τὸν «κρανίου τόπον».
Ἀλλὰ λησμονοῦν καὶ τὸν ἄλλον,
τὸν δικό τους τόπο.

Πότε μερικοὶ (εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι)
Μητροπολίτες παραμένουν στὸν
τόπο τους;

Ὅταν διαρκῶς περιφέρωνται
ἀπὸ πανηγύρι σὲ πανηγύρι, ἀπὸ
ὀνομαστήρια σὲ ὀνομαστήρια, ἀπὸ
χειροτονίες σὲ χειροτονίες, ἀπὸ
ὑποδοχὲς σὲ ὑποδοχές, ἀπὸ λιτα-
νεύσεις σὲ λιτανεύσεις, ἀπὸ ταξί-
δια σὲ ταξίδια, πότε θὰ τοὺς μείνη
καιρὸς γιὰ τὸν τόπο τους;

• Πότε θὰ ποιμάνουν τὸ λαό, ποὺ
τοὺς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος;

• Πότε θὰ ἐργαστοῦν πνευματι-
κά, πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ λαοῦ,
πρὸς φύλαξι τῶν προβάτων, ἰδίως
τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων;

• Πότε θὰ κλειστοῦν στὸ κελλί
τους πρὸς περισυλλογὴ καὶ μελέ-
τη;

Ὁ Χριστὸς γιὰ τὸν κακὸ ποιμένα
λέει, ὅτι «ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ
φεύγει» (Ἰωάν. ι´ 12). Πιστεύουμε
ὅτι δὲν θέλουν οἱ ἐπίσκοποί μας νὰ
εἶναι κακοὶ ποιμένες. Ὁ ἕνας ἀπὸ
τὸν ἄλλον παρασύρεται.

• Ἂς ἐπαναφέρη, λοιπόν, ἡ ἱερὰ
Σύνοδος παλαιότερες ἐγκυκλίους
γιὰ περιορισμὸ τῶν πολυαρχιερα-
τικῶν ἐμφανίσεων.

Ἑορτάζει ἕνας ἐπίσκοπος; Ἂς
παραμείνη μὲ τοὺς πιστοὺς τῆς
ἐπαρχίας του, νὰ συμπροσευχη-
θοῦν. Καιρὸς ἄλλωστε λιτότητας.

Χειροτονεῖται ἕνας διάκονος ἢ
πρεσβύτερος; Ἀρκεῖ ὁ ἐπίσκοπός
του. Τί χρειάζονται οἱ ἄλλοι;

Χειροτονεῖται ἕνας ἐπίσκοπος;
Ἀρκοῦν τρεῖς ἢ τέσσερις ἐπίσκο-
ποι. Γιατί πρέπει νὰ μαζευθοῦν
τριάντα δεσποτάδες;

Ἑορτάζει ὁ πολιοῦχος μιᾶς πό-
λεως; Εὐκαιρία ὁ ἐπίσκοπος νὰ δῆ
τὸ λαό του, καὶ ἀντὶ νὰ κάνη προσ -
φωνήσεις σὲ ἀρχιερεῖς, νὰ ἀπευ-
θύνη νουθεσίες πρὸς μετάνοια καὶ
προκοπὴ πνευματική.

Πανηγύρεις καὶ «φιγουρομανία»!...
Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Τὸ ἱερὸν πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ὡς
ἱστορικὸν ἀπησχόλησε τὴν Ἱερατικὴν
Σύναξιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δη-
μητριάδος. Οἱ ὁμιληταί, διά νὰ ἀποδεί-
ξουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἱστορικὸν
πρόσωπον, ἐχρησιμοποίησαν τὰς μαρ-
τυρίας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὴν
εἰκονογραφίαν, τὸ Σύμβολον τῆς Πί-
στεως, τὴν τετάρτην Οἰκουμενικὴν Σύ-
νοδον καὶ τὰ συγγράμματα τῶν Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας. Πλέον συγκεκρι-
μένως καὶ συμφώνως πρός ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριά-
δος, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 18ην Νοεμβρί-
ου: 

«Ἡ 2η Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος
γιὰ τὸ νέο Ἱεραποστολικὸ ἔτος πραγ-
ματοποιήθηκε σήμερα στὸ Συνε-
δριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας. Στὸ πλαί-
σιο τοῦ γενικοῦ θέματος τῆς φετινῆς
χρονιᾶς, ποὺ εἶναι «Ἰησοῦς Χριστός,
χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας», ἡ ἐν λόγω Σύναξη εἶχε τὸ
ἐπιμέρους θέμα «Τίνα με λέγουσιν οἱ
ἄνθρωποι εἶναι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώ-
που;».

Πρῶτος ὁμιλητής ἦταν ὁ κ. Χαρά-
λαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπίκουρος Κα-
θηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα «Θύ-
ραθεν ἀντιλήψεις περὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αἱρετικές, μυθικές, ἱστοριοκρατικὲς
καὶ φαντασιακὲς προσεγγίσεις».

Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στὴν
ἱστορία τῆς ἔρευνας γιὰ τὸν ἱστορικὸ
Ἰησοῦ, στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν Ἑλλά-
δα, στὶς ἐπιστημονικὲς ἀρχὲς ποὺ
ἐφαρμόζονται στὴν σύγχρονη ἔρευ-
να γιὰ τὸν ἱστορικὸ Ἰησοῦ καὶ στὶς θέ-
σεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ
τὸν ἱστορικὸ Ἰησοῦ. Ἀνέφερε ὅτι ἡ
Ἐκκλησία μας ἐπιδεικνύει ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἱστορικὸ Χριστό,
ὅπως αὐτὸ ἀποτυπώνεται στὴν εἰκο-
νογραφία, στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως
καὶ σὲ συγγράμματα τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων. Συμπερασματικά, ὁ κ. Ἀτματζί-
δης τόνισε: «Ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς
Χριστὸς ἦλθε καὶ ἔδρασε στὸν κόσμο
γιὰ νὰ μᾶς ξαναφέρει κοντὰ στὸν Θεὸ
Πατέρα του».

Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τοῦ
Ἰησοῦ καὶ ὅσοι ἄλλοι τὸν εἶδαν καὶ τὸν
ἄκουσαν διέσωσαν, στὴν ἀρχὴ προ-
φορικὰ καὶ στὴν συνέχεια γραπτά, τὴν
συνταρακτικὴ αὐτὴ ἐμπειρία τους. 

Οἱ χριστιανοὶ εἶναι κάτοχοι τῆς πα-
ράδοσης αὐτῆς καὶ ὀφείλουν νὰ τὴν

ἐρευνοῦν ἐπισταμένα μὲ τὴν βοήθεια
τοῦ νοῦ, ποὺ τοὺς χάρισε ὁ Θεός.
Ἔτσι καὶ περισσότερα μποροῦν νὰ μά-
θουν γιὰ τὸν ἄνθρωπο Ἰησοῦ καὶ νὰ
τὸν γνωρίσουν καλύτερα καὶ νὰ
ἀντλήσουν παραδείγματα γιὰ τὴν ζωή
τους.

Ἂν δὲν τὸ πράξουν, τότε αὐτοὶ θὰ
εἶναι οἱ χαμένοι. Γιατί, θὰ ἔχουν χάσει
τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν, ἔστω καὶ
μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα, τὸν Ἰησοῦ ποὺ
ἦλθε στὸν κόσμο καὶ θυσιάστηκε γιὰ
χάρη τους».

Δεύτερος ὁμιλητής ἦταν ὁ κ. Ἰωάν-
νης Καραβιδόπουλος, Ὁμότιμος Κα-
θηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ., ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Τί
πραγματικὰ γνωρίζουμε γιὰ τὴν ἐπὶ
γῆς παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ
ἱστορικῆς πλευρᾶς;».

Ὁ κ. Καθηγητὴς ἀναφέρθηκε στὸ
1ο μέρος τῆς ὁμιλίας του σὲ μαρτυ-
ρίες ἱστορικῶν τῆς ἐποχῆς τοῦ Χρι-
στοῦ, στὸ 2ο μέρος ἐκτίμησε θεολο-
γικὰ τὸ θέμα τῆς σχέσεως τοῦ ἱστορι-
κοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ τῆς πίστε-
ως τῆς Ἐκκλησίας, διά μέσου τῶν
αἰώνων καὶ στὸ 3ο μέρος μίλησε γιὰ
τὴν ἔρευνα τοῦ ἱστορικοῦ προσώπου
τοῦ Ἰησοῦ στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία.
Κατέληξε τονίζοντας ὅτι «μπορεῖ νὰ
ὑποστηρίξει κανείς, τελικά, ὅτι κατὰ
τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία ἱστορικὰ
γνωρίζουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
ἀφενὸς μὲν μέσα ἀπὸ τὴν μαρτυρία
τῶν πρώτων μαθητῶν του, ποὺ συνέ-
γραψαν τὰ ἱστορικῶς ἀξιόπιστα ἔργα
τους (τὰ Εὐαγγέλια) καὶ ἀφετέρου,
μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία βίωσε διαχρονικὰ
καὶ ζωντανὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ τὸ μήνυμά του στὴν
ἀνθρωπότητα. Στὸ ἐρώτημα, τέλος,
ἐὰν ἡ ἔρευνα γιὰ τὸν ἱστορικὸ Ἰησοῦ,
παρὰς τὶς ὅποιες ἀποτυχίες της, προ-
σφέρει κάτι στὴ Χριστολογία (δηλ.
στὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν Χρι-
στό), ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὴν ἐπα-
ναφορὰ τῆς ἰσορροπίας ποὺ ἀπαντᾶ
στὴ φράση τοῦ ὅρου τῆς 4ης Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνας:
“Ἑπόμενοι, τοίνυν, τοῖς ἁγίοις πατρά-
σιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν
τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν,…
Θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς
τὸν αὐτόν”».

Ἀκολούθησε διεξοδικὴ συζήτηση
καὶ ἡ σύνοψη τῶν συμπερασμάτων
ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριά-
δος κ. Ἰγνάτιο».

Ἡ ἱστορικότης τοῦ Χριστοῦ
ἀπησχόλησεν Ἱερατικὴν Σύναξιν

ΔΕΝ ξέρω ἄν μᾶς πέφτῃ λόγος
νά ὑψώνουμε φωνή, ὅταν
ἕνα Στρατόπεδο κλείνῃ. Συν -

ήθως μᾶς περιγελοῦν οἱ ἐπαΐοντες
καί μᾶς σαρκάζουν οἱ κουλτουριά-
ρηδες. «Ἔχουμε γνῶσι ἐμεῖς», λέ-
νε οἱ πρῶτοι. «Ἔγιναν μελέτες».
«Ἐλήφθησαν ἀποφάσεις». «Ἄς μή
ἀσχολοῦνται οἱ Ἱερεῖς μέ θέματα
πού δέν εἶναι τῆς ἁρμοδιότητάς
τους». «Τί τούς νοιάζει τούς παπά-
δες;» διερωτῶνται οἱ δεύτεροι.
«Μήπως ἤθελαν νά τούς ρωτήσουν
κιόλας;». Ἀντιμιλιταριστές βλέπεις
«οἱ δικοί σου», ὅπως θἄλεγαν στήν
«ἰδία» τους διάλεκτο ἄν καί τούς
βολεύει ἡ εἰρήνη, τήν ὁποία ἀπο-
λαμβάνουν, ἀλλά πού ὅμως ἄλλοι
τρέχουν γι’ αὐτήν.

Ἐμεῖς ὅμως, ἄν καί δέν πα-
ραιτούμεθα κι ἀπ’ τό δικαίωμα
νά ὑψώνουμε φωνή ὅταν βλέ-
πουμε συρρύκνωσι τῶν ἀμυν-
τικῶν δυνάμεων τῆς χώρας,
προβάλλουμε πρό πάντων τό δι-
καίωμά μας νά κλαῖμε καί νά θρη-
νοῦμε. Ναί, κλαῖμε καί θρηνοῦμε,
ὅταν περνᾶμε ἀπό ἕνα μεγάλο καί
μέ ἔνδοξο παρελθόν Στρατόπεδο
καί τό βλέπουμε κλειστό. Κι ὅταν
μάλιστα πληροφορούμαστε ὅτι
ἔχουν πέσει τά κοράκια νά τό
φᾶνε. Ὅταν τό διεκδικοῦν διάφο-
ροι, γιά νά τό μεταβάλλουν ποιός
ξέρει σέ τί.

Μέσα λοιπόν σ’ ὅλη τή δυστυχία
πού μᾶς βρῆκε κι ἔχουμε πικρό τό
στόμα μας ἀπ’  τίς καθημερινές
ἀπογοητεύσεις, βλέπουμε νά πέ-
φτουν καί κάστρα πού φάνταζαν
παντοδύναμα καί ἀπόρθητα στό
φτωχό μας νοῦ. 

Ἕνα Στρατόπεδο στό ὁποῖο μπή-
καμε μέ ὅλη τήν ὁρμή τῆς νεότη-
τος καί ἀσκηθήκαμε,
γιά νά γίνουμε καλοί
Στρατιῶτες, τό ὁποῖο
ὑποδεχόταν τότε σέ
κάθε ΕΣΣΟ χιλιάδες
νεοσυλλέκτους, γιατί
βλέπετε ἦταν τότε
ἀνθηρή ἡ ἑλληνική
οἰκογένεια κι ἔδινε
πρόθυμα τά παιδιά
της, τά ὁποῖα ἦταν
πολλά νά ὑπηρετή-
σουν τήν πατρίδα, τώ-
ρα πέρασα καί τό εἶδα
κλειστό. Τό 6ον Σ.Π. ὅπως γράφα-
με στόν φάκελλο τῆς ἀλληλογρα-
φίας. Τό 6ον Σύνταγμα Πεζικοῦ.
Θυμᾶμαι πόσο δυσανασχετούσαμε
μέ τούς ἐκπαιδευτές ὑπαξιωματι-
κούς τότε, ὅπως γίνεται πάντα μέ
τούς νέους, ὅταν τούς ζορίζῃς,
ἀλλά πόσο ὄμορφα αἰσθανόμαστε
τίς μεγάλες ὧρες, κατά τίς ὁποῖες
τό Σύνταγμα βρισκόταν στό χῶρο
τῆς ἀναφορᾶς καί προσευχόταν, κι
ἔκανε ἔπαρσι τῆς Σημαίας, κι ἄκου-
γε ὅλο αὐτό τό πλῆθος τῶν νεο-
συλλέκτων, τή φωνή τοῦ Διοικη-
τοῦ τοῦ Στρατοπέδου, πού συνέ-
παιρνε τίς καρδιές μας. Τώρα τό
εἶδα κλειστό. Ἀνατρίχιασα. Δέν
μᾶς χρειάζεται λοιπόν. Κλείνει. Τό
εἶπε ἡ Τρόϊκα. Τὄφαγαν οἱ δανει-
στές μας. Καί μπῆκαν ὑπογραφές
γι’ αὐτό τό ἀνοσιούργημα. Ὤ τί
θλίψις μέ κατέλαβε! Δέν θέλω νά
σκέπτομαι πῶς θἆναι τώρα ὅλοι
αὐτοί οἱ χῶροι, στούς ὁποίους ζή-
σαμε καί ἀσκηθήκαμε. Θ’ ἀρχίζουν
νά χορταριάζουν τά ὄμορφα γήπε-
δα καί οἱ μεγάλοι χῶροι τῶν ἀσκή-
σεων, πού ποτίστηκαν μέ τούς
ἱδρῶτες τόσων νέων ἀνδρῶν πού
σφυρηλατήθηκαν ἐκεῖ κι ἔγιναν
στρατιῶτες ἐξασκημένοι, ἡλιοψη-
μένοι, γενναῖοι, θαρραλέοι μέ ὑψη-
λό φρόνημα καί γενναία παρουσία.
Θά ἀράχνιασαν ἤδη τά μεγάλα κτή-
ρια καί θά ἀρχίζουν νά μουχλιά-
ζουν καί νά φθείρωνται. Ἐκεῖ πού
ἐκινοῦντο τότε τόσοι νέοι ἄνθρω-
ποι, θά σκηνώσουν νυχτερίδες καί
τρωκτικά. Εἶδα σκοτεινούς τούς
θαλάμους καί μελαγχόλησα. Ἐκεῖ
συνάφθηκαν οἱ πιό ὡραῖες φιλίες.
Ἐκεῖ ἄνθιζαν τά ὑψηλά συναισθή-
ματα τῆς ἀγάπης στή μάννα, στό
γονιό, στ’ ἀδέλφια, στήν οἰκογέ-
νεια, στή γιαγιά καί στόν παπποῦ.
Ἐκεῖ γράφτηκαν τά πιό γλυκά
γράμματα στούς φίλους καί σέ
πρόσωπα ἀγαπημένα. Μόνοι θά συν -
ομιλοῦν τώρα οἱ ἥρωες, πού ἦταν
κρεμασμένοι στούς τοίχους, καί
κανείς δέν θά διαβάζῃ τά συνθή-
ματα γιά τήν ἀνδρεία, τήν φιλοπα-
τρία, τήν ἀρετή, τήν εἰρήνη, τήν
πειθαρχία στούς νόμους καί τήν
ἀγάπη στό Θεό. Κρεμασμένοι οἱ
ὅρκοι καί οἱ προσευχές δέν θἄχουν
τώρα τούς ἀναγνῶστες τους. Τί
κρῖμα! Τί πόνος!
Ἡ διπλωματία θά ἀναλάβη 

τήν ἄμυναν
καί τήν ἀσφάλειάν μας;
Τώρα εἶναι λοιπόν ἀλλιῶς τά

πράγματα. Φιλειρηνιστές τάχα τώ-
ρα. Δέν χρειάζονται ὅπλα. Τώρα ἡ
διπλωματία θά ἀναλάβῃ τήν ἄμυνα
καί τήν ἀσφάλειά μας. Γιατί ὅμως
δέν κάνουν τό ἴδιο οἱ ἑταῖροι μας;
Γιατί αὐξάνουν τό Στρατό τους οἱ
μουσουλμάνοι γείτονές μας, οἱ
αἰώνιοι ἐχθροί τῆς Πατρίδος μας;
Γιατί ἔχουν τέτοιες ὑποδομές τά
Ἀμερικανικά Στρατόπεδα; Μοῦ τά

περιέγραφε ἕνα παιδί καί τἄχασα.
Τί πολυτέλεια ἐκεῖ! Τί χῶροι καταυ-
λισμοῦ καί ἑστιάσεως καί ψυχαγω-
γίας. Τί αἴθουσες ἐκπαιδεύσεων καί
βιβλιοθῆκες καί τί ἀποθῆκες ὅπλων
καί ὄρχοι ὀχημάτων!

Κι ἐμᾶς, πού ἡ πτωχή πατρίδα
μας εἶχε τότε στά δικά μας δύστυ-
χα χρόνια καί ροῦχα νά μᾶς ντύσῃ
τό ἔνδοξο «χακί» ὅπως λέγαμε καί
φαΐ νά μᾶς ταΐσῃ, τώρα τἄκλεισε;
Μακάρι νἆναι ὅπως τά λένε, ἀλλά
πονάει ἡ ψυχή μας, ὅταν σκεπτό-
μαστε πώς αὐτά ὅλα γίνανε μέ τόν
ἱδρῶτα ἑνός φτωχοῦ καί πονεμέ-
νου λαοῦ, πού τόν εἶχε πολύ ψηλά
τό Στρατό! Πῶς τἄχτισε ὅλα αὐτά
σ’ αὐτές τίς δύστυχες ἐποχές; Μά
κι οἱ μεγάλοι μας εὐεργέτες, πόσα

δέν πρόσφεραν κατά καιρούς γιά
τήν Ἐθνική μας ἄμυνα. Χρήματα ν’
ἀγορασθοῦν καράβια, οἰκόπεδα νά
χτιστοῦν Στρατόπεδα. Τά παιδιά
τους τά ἴδια πρόσφεραν. Τό αἷμα
τῆς καρδιᾶς τους. Κι ἐξαγόραζαν μ’
αὐτές τίς θυσίες τήν περηφάνεια
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Ὤ τί συμφορά
μᾶς βρῆκε! Δέν μέ νοιάζει γιά τίς
ἐκτάσεις καί τά κτήρια. Θρηνῶ
ὅμως γιά τήν ἐθνική συνοχή πού
χάνεται. Τότε ξέραμε ὅλοι μας ὅτι
θά πᾶμε ὅλοι στρατιῶτες. Θά
ἐκπαιδευτοῦμε. Θά ὑπηρετήσουμε
τήν πατρίδα. Ξέραμε πώς θά ντρο-
πιάζαμε καί τόν ἑαυτό μας καί τή
φαμελιά μας, ἄν κηρυσσόμεθα
ἀνυπότακτοι ἤ λιποτάκτες. 

Μάλιστα στόχευαν στόν ἀνδρι-
σμό μας οἱ περιφρονητικοί λόγοι
τῶν μεγάλων ἀπό τούς οἰκείους

μας, ὅταν μᾶς περιγελοῦσαν γιά
κάθε δειλία μας σχετικά μέ τή θη-
τεία μας στό Στρατό. «Περνάει ὁ
Στρατός τῆς Ἑλλάδος φρουρός,
τοῦ κάθε μας ἐχθροῦ ὁ σκληρός τι-
μωρός», μᾶς μάθαινε ἡ δασκάλα
ἀπ’ τά μαθητικά θρανία. Καί ἐνῶ
εἴχαμε ὅλοι μας μιά συστολή ὅταν
φεύγαμε γιά φαντάροι, δέν μᾶς
ἔπαιρνε νά τήν φανερώνουμε καί
τήν κρύβαμε γιά νά καταξιώσουμε
τήν ὑπόστασί μας ὁ καθένας μας
σάν ἄνδρας, σάν Ἕλληνας, σάν πα-
τριώτης.

Μέ δάκρυα στά μάτια διάβασα σ’
ἕνα Χριστιανικό περιοδικό* αὐτά
πού εἶπε ὁ Στρατηγός Γεώργιος
Ντζιμάνης, (ὄνομα καί πρᾶγμα,
ὅπως ἀποδεικνύεται), διοικητής
τοῦ Α΄ Σώματος Στρατοῦ μέ ἕδρα
τήν Κοζάνη, κατά τήν τελετή κλει-
σίματος τοῦ Α΄ Σώματος, πού ἐπέ-
βαλε ἡ τρόϊκα (καί δέχθηκαν οἱ δι-
κοί μας)  «γιά νά ἐξοικονομηθοῦν
πόροι», εἶπε μεταξύ ἄλλων καί τά
ἑξῆς «τσεκουράτα»: «Εὔχομαι
αὐτοί πού σχεδίασαν τό κλείσιμο
τοῦ Σώματος νά μή τό μετανοι-
ώσουν, γιατί τίς ὑποδομές πού κτί-
σαμε μέσα σέ 100 χρόνια, μπο-
ροῦμε νά τίς κλείσουμε σέ μία ὥρα.
Δέν μποροῦμε ὅμως νά ξανακτί-
σουμε ὑποδομές, ὅποτε καί ὅταν
τίς χρειαστοῦμε. Εὔχομαι νά μή
μᾶς ξαναχρειαστῇ ποτέ ἡ Ἑλλάδα,
γιατί δέν θά μποροῦμε νά ὑπάρ-
χουμε». (* Περιοδικό «Παρακατα-
θήκη» τεῦχος 91). 

Ἀποδομεῖται ὁ Στρατός,
βεβηλώνονται 

παρελάσεις - σύμβολα
Μά δέν εἶναι μόνο οἱ ὑποδομές.

Ἐδῶ συλλήθηκαν κάστρα πνευμα-
τικά. Ξηλώνεται σιγά – σιγά ὅλο
αὐτό τό οἰκοδόμημα πού λέγεται
Στρατός. Μειώθηκε ἡ θητεία, κλεί-
νουν Στρατόπεδα, βάζουμε ἔμμι-
σθους στρατιῶτες, χάνουμε δυνα-
μικό. Ἀπαξιώνουμε τήν γενναιότη-
τα, ρίχνουμε τό φρόνημα τῶν νέ-
ων μας. Σαρκάζουμε τήν πειθαρ-
χία. Βεβηλώνουμε μέ διαμαρτυ-
ρίες τίς παρελάσεις, περιφρο-
νοῦμε τά πρόσωπα, ἐμπαίζουμε τά
σύμβολα.

Ἦταν ἰδανικό τῆς φυλῆς. Νἄχῃ
νέους στρατευμένους. Ἐφέδρους
πού ἀφιερώνουν χρόνια ἀπ’  τή νε-
ότητά τους γιά τήν πατρίδα. Νέ-
ους πού στρατεύονταν κι ἔπαιρ-
ναν μιά ἱκανή πεῖρα τῆς στρατιω-
τικῆς ζωῆς. Τά ὅπλα προϋποθέ-
τουν ἀγῶνες. Οἱ ἀγῶνες προϋπο-
θέτουν νίκες καί Δάφνες. Τώρα,
δέν ἔχουμε ἐχθρούς. Ὁπότε τί τά
θέλουμε τά ὅπλα; Μακάρι νἆναι
ἔτσι. Ποιός θέλει τόν πόλεμο; Ποι-
ός θέλει νά σκοτώνῃ καί νά σκο-
τωθῇ; Κανείς βέβαια, καί πρῶτοι
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες. Δέν
εἶναι ὅμως καλύτερα νά μᾶς ξέ-
ρουν πάνοπλους καί γενναίους καί
νά μᾶς φοβοῦνται; Οἱ σοφοί ἔλε-
γαν χάριν τῆς εἰρήνης, προετοιμά-
σου γιά πόλεμο. Si vis pacem bellum
para.  Ἐάν θέλεις εἰρήνη παρα-
σκεύαζε πόλεμο. Τώρα;

Ὅλο τό σφρῖγος καί ἡ ἐνέργεια
ἐξαντλεῖται ἄδικα ἐδῶ ἤ ἐκεῖ. Καί
προετοιμάζουμε νωθρά στελέχη,
πού θά ξέρουν νά ὑποχωροῦν, νά
ὑποχωροῦν, μέχρι τήν ἀποδυνάμω-
σι. Τά τύμπανα τοῦ πολέμου ὅμως
ἠχοῦν, δυστυχῶς. Καί θά κληθοῦμε
σέ λίγο νά συμμαζεύουμε τήν συσ-

σωρευμένη ἀδυναμία μας. Θά νο-
σταλγήσουμε τίς ἐποχές, πού ὅλοι
περνούσαμε ἀπ’  τό Στρατό καί πέρ-
ναμε μιά γεῦσι καλή τῆς ἀσκήσεως
τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί
πού καμαρώναμε γιά τήν Πατρίδα
μας καί τόν Στρατό της.

Πονηρά οἱ ἑταῖροι μᾶς γκρεμί-
ζουν τά τείχη. Μᾶς ρίχνουν τά σύν -
ορα. Σέ λίγο θ’  ἁρπάζουν κομμάτια
ἀπ’ τή γῆ τῶν πατέρων μας. 

Καί  ’μεῖς «ἐν ὀνόματι τῆς εἰρή-
νης» θά ξεπουλᾶμε. Ὄχι, ἀδελφοί
μου, ὄχι.

«Ἐγερθῆναι... 
ἐκ τοῦ ὕπνου»

Νά ξαναχτιστοῦν τά Στρατόπεδά
μας καί νά ἐξωραϊσθοῦν. Νά ξα-
νακουσθοῦν οἱ ἰαχές τῶν στρα-
τιωτῶν κι οἱ σάλπιγγες τῆς πει-
θαρχημένης στρατιωτικῆς ζωῆς,
νά πάρουν ζωή οἱ θάλαμοι καί οἱ

σκοπιές καί νά ξαναφανῇ καταστό-
λιστος ἀπ’  τήν σημαία μας ὁ ἱστός
της ψηλά, νά δεσπόζῃ στούς λό-
φους, στά κάστρα, στά ψηλώματα,
στούς Ναυστάθμους καί στά Ἀερο-
δρόμιά μας. Κι ὅποιος θέλει ἄς πῇ
ὅτι δέν μᾶς πέφτει λόγος νά
μιλᾶμε.

Σάν ξεπεσμό καί σάν ἔκπτωσι
πάντως τίς ζοῦμε ἐμεῖς οἱ Νεοέλ-
ληνες αὐτές τίς ἀλλαγές κι ἄς λέ-
νε ὅ,τι θέλουνε. Καί δέν κάνουμε
πολιτική γράφοντας αὐτά, οὔτε κα-
τηγοροῦμε ἤ ἀδειάζουμε τούς
ἄρχοντές μας. Ὑπογραμμίζουμε
μόνο μέ πόνο τί εἴχαμε καί τί χάσα-
με. Καί μακάρι νά μή ἔχουμε δίκιο.
Κι ἄς εἶναι μόνο ἡ νοσταλγία ὅλων
αὐτῶν πού μᾶς ὑποκινεῖ, κι ἄς τή
ζοῦμε μόνο ἐμεῖς οἱ μεγάλοι σάν
δρᾶμα δικό μας, αὐτή τή νοσταλ-

γία. Γιατί ὅμως δέν
κάνουν τό ἴδιο κι
ἄλλοι πλούσιοι λαοί
γύρω μας; Ἀλλά ἀντί-
θετα, αὐτοί πού
πῆραν ἀπό μᾶς τίς
ἀρχές τοῦ ἡρωϊσμοῦ
καί τῆς ἀρετῆς, αὐτοί
πού φωτίζονται ἀπ’ τά
φῶτα μας, αὐξάνουν
τίς δυνάμεις τους. Κι
ὅπως εἶναι ὑπερπολύ-
τεκνοι κι ἔχουν πολλά
παιδιά καί καλπάζουν

πρός τήν πρόοδο καί τήν ἀνάπτυξι,
μᾶς ὑποδουλώνουν κάθε μέρα.

Γι’ αὐτό «ὥρα ἡμᾶς τοῦ ὕπνου
ἐγερθῆναι». Ἡ ἐθνική μας ὑπερη-
φάνεια δέν πρέπει νά μπῇ σέ χει-
μέρια νάρκη. Τήν ἱστορία μας μόνο
ἄν διαβάζουμε τίς ἔνδοξες σελίδες
της, θά ὁπλιζόμαστε μέ δυνάμεις,
μέ θάρρος. Γι’ αὐτό ἄς μή ἀποκά-
μουμε. Ἄς ἀναλάβουμε δυνάμεις.
Δέν μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός πνεῦμα δει-
λίας ἀλλά πνεῦμα δυνάμεως καί σω-
φρονισμοῦ. (Β΄Τιμ. Α.7). Καί βέβαια
ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι ὅταν ἡ μεγάλη
Μητέρα μας ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία περνάει δυσκολίες, ἀντι-
μετωπίζει αἱρέσεις, διωγμούς καί
σχίσματα, δίνει Ἁγίους. Κι ὅταν ἡ
γλυκυτάτη Πατρίδα μας περνάει
ἀπό δυσκολίες πολέμων, δυσπρα-
γιῶν καί συμφορῶν, δίνει ἥρωες.

Λένε πώς ἕνα ῥυάκι ὅταν τρέχει
καί διαγράφει τή διαδρομή του, κά-
νει τό κελάηδημά του. Κάνει κελα-
ρίσματα πού ἀκούγονται σάν μιά
ὄμορφη μουσική πού προστιθέμενη
στίς ἄλλες φωνές τοῦ δάσους, συμ-
μετέχει σ’ αὐτή τή μοναδική παναρ-
μόνια συμφωνία. Καί λένε μάλιστα
ὅτι ὅσα περισσότερα ἐμπόδια συν -
αντάει στή διαδρομή του, τόσα πιό
πολλά καί πιό γλυκά κελαρίσματα
κάνει, ὥστε ξετρελαίνει τόν διαβά-
τη. Ἐδῶ συναντάει πέτρες, ἐκεῖ
κλαδιά, πιό κάτω μερικές στροφές
τοῦ δρόμου του. Κι ὅλα αὐτά τό
ῥυάκι τά προσπερνᾶ χαρούμενο καί
κάνει ὑπερκόσμιο ἦχο πού ἡ Χάρις
τοῦ Θεοῦ τόν στολίζει καί τόν ἀνα-
δεικνύει σέ γλυκό ἄκουσμα πού
σπάει τή μονοτονία τοῦ χώρου μέ
λυγηρές μολπές, πού βγαίνουν ἀπό
στόμα ἄλλου κόσμου, πού ἐξυμνεῖ
τόν Πατέρα καί Δημιουργό του. Κά-
τι τέτοιο συνέβη μέ τό Ἔθνος μας
τό ἔνδοξο καί μέ τήν Πίστι μας τήν
Ἁγία καί Ὀρθόδοξη. Ἔτσι ὅπως
περνοῦσαν μέσα ἀπ’ τίς μέρες καί
τούς μῆνες καί τούς χρόνους, ὅπου
εὕρισκαν δυσκολίες, ἔδιναν στήν
Ἐκκλησία Ἁγίους καί στό Ἔθνος
ἥρωες. 

Ἔτσι ὅπως στό αἷμα τοῦ Κυρίου
θεμελιώθηκε ἡ σωτηρία μας,
ἀκριβῶς καί ἀπό τόν πόνο καί τό δά-
κρυ τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλη-
σίας, ξεπήδησαν πρόσωπα ἱερά,
ἅγια, μοναδικά, τῶν ὁποίων τά ὀνό-
ματα στολίζουν τίς χρυσές σελίδες
τοῦ μεγαλωνύμου Ἔθνους μας καί
τά Συναξάρια τῆς Ὀρθοδοξίας.

Μέσα ἀπό τίς δυσκολίες ἀναδύ-
θηκαν ἥρωες καί Ἅγιοι. Μάρτυρες
τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας. Πέ-
ρασε ἡ Ἑλλάδα μας ἡ πολυαγαπη-
μένη μέσα ἀπό δύστυχες ἐποχές κι
ὅμως θαρραλέοι Ἕλληνες ἄνδρες
καί γυναῖκες τραγούδησαν τή δόξα
τῆς Πατρίδος καί ἔψαλλαν τροπάρια
δοξολογίας γιά τή δύναμι καί τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἄνθρωποι στο-
λισμένοι μέ τήν θυσία τήν ὁποία τήν
καθαγίασαν μέ τά αἵματα καί τούς
ἱδρῶτες τους. Δέν μᾶς ἔδωσε λοι-
πόν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας, ἀλλά
πνεῦμα δυνάμεως καί ἀγάπης καί
σωφρονισμοῦ.

Αὐτό τό πνεῦμα πού ἔτρεφε τήν
φιλοπατρία τῶν πατέρων μας ἄς
πλημμυρίζῃ τίς καρδιές μας, τό νοῦ
μας, τή ζωή μας ὅλη κι ἄς ἀναφω-
νοῦμε κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας
ὅπως τότε στήν πρώτη νεότητά μας,
μέ θάρρος νεανικό μέ ὁρμή καί μέ
παλλόμενο ἀπό ἐθνική ὑπερηφάνεια
στῆθος: Ζήτω ὁ Ἑλληνικός Στρα-
τός. Ζήτω ἡ αἰωνία Πατρίς μας.

«Ἐκεῖ ἐκαθήσαμεν καί ἐκλαύσαμεν...» (Ψ.136,1)

Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου

Ἀνακοίνωσις ὑπὸ τῆς ΠΕΘ
«Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων» ὀργανώνει μορφωτικὸ Σεμινά-

ριο Παιδαγωγικῆς καὶ Διδακτικῆς Καταρτίσεως στὰ Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ
(Χαλκοκονδύλη 37, 3ος ὄροφος) τήν 20-12-2014 ἡμέρα Σάββατο καὶ
ὥρα 11.30 - 14.30. Εἰσηγήτρια θὰ εἶναι: ἡ κ. Ἰωάννα Στουφῆ - Πουλημέ-
νου, Ἐπίκουρος Καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ἡ διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς τέχνης στὸ Γυ-
μνάσιο καὶ Λύκειο»

Ὁ Σεβ. Βεροίας
εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν

τῆς Ἀριζόνας
Προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς

τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Ἀντωνίου
Ἀριζόνας πραγματοποίησεν ἀπὸ
τὴν 20ην ἕως τὴν 23ην Νοεμβρίου
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Να-
ούσης καὶ Καμπανίας. Εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν συνηντήθη καὶ συνε-
ζήτησε διὰ πνευματικὰ θέματα (τὰ
ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν μοναχικὴν
ζωὴν) μὲ τὸν γέροντα πατέρα
Ἐφραίμ, μὲ τὸν ὁποῖον συνελει-
τούργησεν εἰς Ἱερὰν Ἀγρυπνίαν, ἡ
ὁποία ἐτελέσθη πρὸς τιμὴν τῆς
ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐξενα-
γήθη ἀπὸ τοὺς πατέρας τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις της
καὶ εἰς τὰ παρεκκλήσια αὐτῆς. Κατὰ
τὴν διάρκειαν τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας
ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον.
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Ἐκκλησίας» καὶ στὴ συνέχεια: «Νε-
στόριον καὶ τοὺς λοιποὺς Αἱρε-
σιάρχας καὶ τούτων ὁμόφρονας
ἀποβάλλομαι καὶ τρανῶς ἀνακη-
ρύττω μεγίστῃ φωνῇ…Πᾶσι τοῖς
Αἱρετικοῖς ἀνάθεμα. Ὅλοις τοῖς
Αἱρετικοῖς ἀνάθεμα…”.

Ἀφοῦ τὰ ὁρκιστήκατε ὅλα αὐτά,
τότε πῶς ἀποδέχεσθε τὴν ἄρση
τῶν ἀναθεμάτων τοῦ προκατόχου
σας Ἀθηναγόρα, κατὰ τῶν αἱρε-
τικῶν;

Τότε πῶς διαδίδετε ὅτι ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ μοναδικὴ
ἐκκλησία, ἀλλὰ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς
καὶ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν
κατέχει ὅλη τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ μό-
νο ἕνα μέρος της;

Δὲν παραβαίνετε ἔτσι τοὺς φο-
βεροὺς ὅρκους, ποὺ δώσατε γιὰ
τὶς ἐξηγήσεις περὶ τῆς μιᾶς Καθο-
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
δηλαδὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας; Ἄρα δὲν εἶστε ἐπίορκος ὄχι
στὰ μάτια ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπέναντι
στὸν ἴδιο τὸ Θεό;

Ἐμεῖς, ὡς λαὸς τοῦ Θεοῦ, σᾶς
ἐπισημαίνουμε τὸν λάθος δρόμο
ποὺ πήρατε. Αὐτὸ ἐξάλλου στηρί-
ζεται καὶ στὴν Πανορθόδοξη ἀπό-
φαση τῶν 4 Πατριαρχῶν τῆς Ἀνα-
τολῆς (1848), σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία: “Οὔτε Πατριάρχες, οὔτε σύν -
οδοι μπόρεσαν ποτὲ νὰ εἰσαγά-
γουν ὁ,τιδήποτε νεωτερίστικο,
διότι ὑπερασπιστὴς καὶ φύλακας
τῆς πίστεώς μας εἶναι τελικὰ – τε-
λικὰ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, δη-
λαδὴ ὁ ἴδιος ὁ λαός”!

Ἐπίσης Παναγιώτατε, ἀντι-
δροῦμε καὶ διαμαρτυρόμαστε μὲ
στεντόρεια τὴ φωνὴ ἀπέναντί σας,
διότι ἀκολουθεῖτε τὴν παναίρεση
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως μᾶς δι-
δάσκει ὁ ὁμολογητὴς Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς.

Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός; Διά-
δοση αἱρετικῶν διδασκαλιῶν καὶ
κακοδοξιῶν. Καὶ ὄχι μόνον. Ὁ
Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς μᾶς
ἀφυπνίζει καὶ μᾶς ἐνημερώνει λέ-
γοντας ὅτι εἶναι τὸ κοινὸ ὄνομα
γιὰ τοὺς ψευτοχριστιανοὺς καὶ τὶς
ψευτοεκκλησίες τῆς Δύσης. Καὶ
ἔρχεσθε ἐσεῖς ὡς κεφαλὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀνα-
γνωρίζετε αὐτὲς τὶς ψευτοεκκλη-
σίες ὡς ἐπίσημες ἐκκλησίες! “ΦΡΙ-
ΞΟΝ ΗΛΙΕ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΞΟΝ ΓΗ”! Μὰ
δὲν καταλαβαίνετε ὅτι εἶστε σὲ
ἀνοικτὸ πόλεμο μὲ τοὺς ἁγίους
μας καὶ κατ’ἐπέκταση μὲ τὸν ἴδιο
τὸ Θεό;

Τὰ ἴδια μᾶς διδάσκει καὶ ὁ ἅγιος
νηπτικὸς γέροντας Σωφρόνιος
τοῦ Ἔσσεξ, πὼς ὁ Οἰκουμενισμὸς
εἶναι μία πολλὴ ἐπικίνδυνη αἵρεση
καὶ πὼς τὰ δόγματα τῆς πίστεως, ἡ
πνευματικὴ ζωή καὶ ἡ ἄσκηση πᾶνε
χέρι-χέρι καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ
κρατᾶμε ἀνόθευτα καὶ ἀναλλοί-
ωτα.

Ἐπίσης, ὁ ἄλλος μεγάλος γέ-
ροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, μᾶς
πληροφορεῖ καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει
τὰ ἑξῆς: “Ὁ διάβολος ἔχει τρία
πλοκάμια. Γιὰ τοὺς φτωχοὺς τὸν
Κουμμουνισμό, γιὰ τοὺς πλουσί-
ους τὴν Μασονία καὶ γιὰ τοὺς πι-
στοὺς τὸν Οἰκουμενισμό”. Ἐπίσης,
ἀλλοῦ μᾶς ἐπισημαίνει καὶ τὰ ἑξῆς
ἀποκαλυπτικά: «Οἰκουμενισμός,
Κοινὴ Ἀγορά, ἕνα κράτος μεγάλο,
μία Θρησκεία κομμένη καὶ ραμμέ-
νη στὰ μέτρα τους. Αὐτὰ εἶναι
σχέδια διαβολικά».

Δὲν εἶναι ἀσέβεια ὅλοι αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ νὰ μᾶς διδά-
σκουν τὰ περὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
ὁ ὁποῖος λυμαίνεται τὴν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια καὶ ἐμεῖς ὡς λογικὸ
ποίμνιο νὰ «κοιμώμαστε μὲ τὰ
τσαρούχια » καὶ νὰ σιωποῦμε;

Οἱ ὁμολογηταὶ 
τῆς Πίστεως

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος ἀλλὰ καὶ ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ
Στουδίτης μᾶς ὑπενθυμίζουν καὶ
μᾶς προτρέπουν, πὼς σὲ περιό-
δους αἱρέσεων, χρέος νὰ ἀγωνίζε-
ται καὶ νὰ ἀντιδρᾷ ἔχει ὄχι μόνο
αὐτὸς ποὺ ὑπερέχει σὲ βαθμὸ καὶ
θέση ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ καὶ ὁ
ἔχων θέση μαθητοῦ – ὅπως εἴμα-
στε ἐμεῖς τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ
Χριστοῦ – ὀφείλει νὰ διακηρύττει
καὶ νὰ διδάσκει τὴν ἀλήθεια τοῦ
Χριστοῦ.

Μάλιστα ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ
Στουδίτης, ὁ ἀτρόμητος ὁμολο-
γητὴς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως,
δὲν δικαιολογεῖ καμιὰ σιωπὴ σὲ
καιρὸ ποὺ κινδυνεύει ἡ ἀλήθεια
τῆς πίστεως, ἔστω καὶ ἂν εἶναι κα-
νεὶς ὁ πιὸ ἄσημος λαϊκὸς π.χ. γε-
ωργὸς ἢ καὶ φτωχαδάκι πρέπει νὰ
ἀντιδράσει καὶ νὰ ὀρθώσει τὸ ἀνά-
στημά του, διαφορετικὰ καὶ οἱ πέ-
τρες θὰ τὸ φωνάξουν. Στὸ ἴδιο
μῆκος κύματος καὶ ὁ μεγάλος μας
ἥρωας τῆς ἐπανάστασης , ὁ στρα-
τηγὸς Μακρυγιάννης ἔλεγε:
«Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν πατρί-
δα ἢ τὴν πίστη μου, τότε θὰ μιλή-
σω, θὰ ἐνεργήσω καὶ ὅ,τι θέλουν
ἄς μοῦ κάνουν».

Ἔχοντας αὐτὲς τὶς παραγγε-
λίες τῶν ἁγίων μας, σᾶς τὸ λέμε
ξεκάθαρα πὼς «πειράζετε» τὴν πί-
στη τῶν πατέρων μας, πὼς θέλετε
νὰ μᾶς «σερβίρετε» μία μεταλλα-
γμένη Ὀρθοδοξία!

Παναγιώτατε, μπορεῖ νὰ εἴμα-
στε ἁμαρτωλότεροι ὅλων, ὅμως
ἔχουμε τὴ νοημοσύνη καὶ τὴν κρί-
ση ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ ὡς
λογικὸ ποίμνιο ἀντιλαμβανόμαστε
τί παιχνίδι παίζεται γύρω μας. Δὲν
εἴμαστε τόσο ἀγράμματοι καὶ
ἀνεγκέφαλοι, ὥστε νὰ σιωποῦμε
ἐνῷ συντελεῖται μὲ ταχύτατους
ρυθμοὺς ἡ προδοσία τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως.

Οὐδὲν ψευδέστερον
Αὐτὸ ποὺ δηλώσατε στὸ Σουφλί,

μᾶς σόκαρε ὅλους. Εἴπατε πὼς
οὐδεμία προδοσία τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἔγινε καὶ οὔτε πρόκειται νὰ

γίνει στὸ μέλλον. Οὐδὲν ψευδέ-
στερον τούτου. Τόσοι καὶ τόσοι
καθηγητές, θεολόγοι καὶ ὄχι μό-
νον ποὺ σᾶς γράφουν κατὰ δια-
στήματα καὶ σᾶς ἐφιστοῦν τὴν
προσοχὴ πὼς παρεκκλίνετε ἀπὸ
τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία,
τοὺς ἱεροὺς κανόνες, τὶς ἀποφά-
σεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
καὶ τὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων θεο-
φόρων πατέρων, αὐτὸ δὲ συνιστᾷ
αὐτομάτως προδοσία τῆς Ὀρθο-
δοξίας;

Ἐσεῖς δὲν υἱοθετεῖτε ἀντορθό-
δοξες καὶ ἀντίχριστες θεωρίες,
λέγοντας πὼς ὅλες οἱ Θρησκεῖες
εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας; Χρειάζεται
νὰ εἶναι κανεὶς διακεκριμένος θε-
ολόγος, γιὰ νὰ τὰ ἀπορρίψει
αὐτά;

Ἐμεῖς γνωρίζουμε ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Εὐαγγέλιο ὅτι μόνη ὁδὸς σωτη-
ρίας εἶναι ὁ Χριστός: «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ
ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.
Οὐδείς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα
εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ».

Ἐσεῖς δὲν εἴπατε γιὰ τοὺς ἁγί-
ους Πατέρες ποὺ μᾶς κληροδό-
τησαν τὸ σχίσμα, πώς ἦταν ἀτυχῆ
θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως,
ποὺ ἤδη τιμωροῦνται ἀπὸ τὸ Θεό;
Γιατί τότε δὲν τολμᾶτε νὰ τοὺς
διαγράψετε ἀπὸ τὸ ἑορτολόγιο
τῆς Ἐκκλησίας;

Ἐσεῖς δὲν εἴπατε πὼς πρέπει νὰ
φέρουμε στὸ προσκήνιο τὶς
ἀρχὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δη-
λαδὴ ἀντὶ νὰ καταδικάσετε τὴν
παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
ἐσεῖς τὴν διαφημίζετε καὶ μᾶς τὴν
“σερβίρετε”;

Ἐσεῖς δὲν χαρίσατε κοράνιο,
ἀντὶ Ἁγίας Γραφῆς στὸν Διευ-
θυντὴ τῆς Coca-Cola στὴν Ἀτλάν-
τα;

Ἐσεῖς δὲν ἐπισκεφτήκατε τὴν
Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς Ν.Ὑόρ-
κης; Ὅμως γνωρίζουμε πὼς ἡ
Ἰουδαϊκὴ Συναγωγὴ μετὰ τὴν
ἔλευση τοῦ Κυρίου μας, ἀποτελεῖ
συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ, ὅπως
αὐτὸ ἀποκαλύφθηκε στὸν Ἅγιο
Πολύκαρπο. Ἐντούτοις πήγατε!

Αὐτὰ ὅλα εἶναι μόνο μερικὰ
ἀπὸ τὰ τόσα ποὺ εἴπατε καὶ κάνα-
τε, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καμμία
σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων
Πατέρων μας. Συνεπῶς ἀποτε-
λοῦν προδοσία τῆς πίστεως ἐκ
μέρους σας καὶ ὀφείλετε νὰ τὸ
ὁμολογήσετε, ὥστε νὰ εἰρηνεύ-
σουμε ἅπαντες.

Οὔτε ὁ Ἀθηναγόρας
Τελευταῖο σχολιασμὸ ἀφήσαμε

τὸ σεισμὸ ποὺ προκαλέσατε στὶς
καρδιές μας, κατὰ τὴ συνάντησή
σας μὲ τὸν παναιρετικὸ Πάπα στὰ
Ἱεροσόλυμα.

Παναγιώτατε, καταλαβαίνετε τί
κάνατε; Λεηλασία τῆς Ὀρθοδο-
ξίας! Αὐτὸ θὰ καταγραφεῖ μὲ τὰ
μελανότερα γράμματα ἐπὶ πα-
τριαρχία σας! Δὲν βρίσκουμε λό-
για, γιὰ νὰ περιγράψουμε τὸν
ἀφόρητο πόνο ποὺ προκαλέσατε
στὴν καρδιά μας. Ὁ Κύριός μας
διδάσκει, «ὀργίζεσθε καὶ μὴ
ἁμαρτάνετε» καὶ ἐμεῖς τώρα
εἴμαστε πολὺ ὀργισμένοι μαζί
σας. Βάλατε τὸν Πάπα ὄχι ἁπλῶς
στὸν πανίερο ναὸ τῆς Ἀναστάσε-
ως, ἀλλὰ καὶ μπροστὰ στὸν Πανά-
γιο Τάφο καὶ ὄχι μόνον αὐτό,
ἀλλὰ καὶ συμπροσευχηθήκατε.
“ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑΞΟΝ
ΓΗ”! Αὐτὸ οὔτε ὁ προκάτοχός σας
Ἀθηναγόρας δὲν τὸ ἀποτόλμησε.

Παναγιώτατε, δὲν σᾶς ἀρκεῖ τὸ
θαῦμα θαυμάτων ποὺ συντελεῖται
κάθε Μ.Σάββατο στὸν Πανάγιο
Τάφο; Σὲ ποιὸν βγαίνει τὸ Ἅγιο
Φῶς; Μήπως στοὺς Παπικούς, μή-
πως στοὺς Μονοφυσίτες, μήπως
στοὺς Μουσουλμάνους, μήπως
στοὺς Ἀρμενίους; Μόνον στὸν
Ὀρθόδοξο Πατριάρχη! Ποτὲ ἀνὰ
τοὺς αἰῶνες δὲν κατάφερε ἑτε-
ρόδοξος καὶ πολὺ περισσότερο
ἀλλόθρησκος νὰ βγάλει τὸ Ἅγιο
Φῶς.

Αὐτὸ καὶ μόνο δὲν ἀποτελεῖ
τρανταχτὴ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἀλή-
θεια εἶναι μαζί σας, μαζί μας, δη-
λαδὴ ταυτισμένη μὲ τὴν Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία, δηλαδὴ μὲ τὴν Ὀρθο-
δοξία; Τί ψάχνετε λοιπὸν νὰ
βρεῖτε;

Γιὰ ἐμᾶς Παναγιώτατε, ὁδο-
δεῖκτες εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ καὶ οἱ Ἅγιοι Θεοφόροι
Πατέρες.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης - ὁ
πατὴρ πατέρων ὅπως λέγεται –
μᾶς προειδοποιεῖ : “Νὰ πάψετε νὰ
εἴσαστε διδάσκαλοι τῶν διδασκά-
λων…νὰ πιστεύετε ὅπως μᾶς πα-
ρέδωσαν οἱ Πατέρες μας. Δὲν
εἴμαστε τῶν Πατέρων σοφώτε-
ροι. Δὲν εἴμαστε τῶν Διδασκάλων
ἀκριβέστεροι”.

Ἐν κατακλεῖδι σᾶς ἀπευθύνου-
με θερμὴ παράκληση, νὰ εἰσα-
κούσετε ἀληθινὰ αὐτὴν τὴν τα-
πεινὴ φωνή μας, ὡς τέκνα πρὸς
τὸν πατέρα καὶ σᾶς παρακαλοῦμε
νὰ ἐπιστρέψετε στὴν Ὀρθόδοξη
Παράδοσή μας, ὥστε νὰ εἰρηνεύ-
σουμε ὅλοι. Προσευχόμαστε νὰ
μὴ δημιουργηθοῦν νέα σχίσματα
ἐξαιτίας τῆς γραμμῆς ποὺ ἀκο-
λουθεῖτε καὶ σᾶς διαβεβαιώνου-
με πὼς θὰ μείνουμε ἀμετακίνητοι
στὴν πίστη τῶν πατέρων μας.
Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ, 

Ὀρθόδοξοι πολίτες 
Ἠμαθίας -  Κοζάνης»

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΔΑΝΑΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΝΘΙ-
ΤΣΗ ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙ-
ΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΠΟΠΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΒΑ-
ΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΒΑ-
ΚΑΛΦΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΒΕΛΕΝ-
ΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΙΑΣΩΝ ΒΕΡΟΙΑ, ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΒΕΡΟΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΒΛΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ,
ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΑΒΡΙΗΛΙ-
ΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΓΑΒΡΙΗ-
ΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΓΑΖΓΑ-
ΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΑΖΓΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΙΑΝΑΚΟΒΙΤΟΥ ΕΙΡΗ-
ΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΓΚΑΖΓ-
ΚΑΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΚΑΖΓΚΑΖΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΚΑΖΓΚΑΖΗ ΜΑ-
ΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΚΑΖΓΚΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ, ΓΚΑΖΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΛΟΥΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑ,
ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΚΑ-
ΛΑΪΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΚΑΛΑΪ-
ΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΓΚΙΛΙΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΔΕΛΗΓΙΩΡ-
ΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΟΙΑ, ΔΗΓΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑ-
ΡΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΕΡΟΙΑ,
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑ,
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΙΩΑΝΝΙ-
ΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟ-
ΦΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΟΙΑ,
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΕΡΟΙΑ,
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΡΑΒΕΛΛΑ
ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑ-
ΒΕΤ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡ-
ΘΕΝΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΑ-
ΒΕΛΛΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ , ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑ-
ΓΔΑΛΙΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΓΑΣΛΗ ΔΙΑ-
ΜΑΝΤΩ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΠΟΥΛΗΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΣΑΡΛΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΟΤΣΕΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΠΟΤΣΕΡΗΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΣΙΓΕΩΡΓΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΚΑΤΑ-
ΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΛΕΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΛΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΚΟΤΣΙΦΑ ΕΥΔΟΞΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΟ-
ΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΑΝ-
ΤΩΝΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΟΥΠΑΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝ-
ΤΑΦΥΛΛΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΘΕΟ-
ΛΟΓΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩ-
ΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΛΑΦΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΛΙΑΣΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΕΡΟΙΑ, ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΜΙΧΑ-
ΛΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΜΠΑΖΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΜΠΑΝΤΗ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ , ΜΠΑΤΣΙΑΚΑ
ΒΑΪΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ, ΜΠΟΛΟΚΜΠΑΝΣΗΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΝΕΔΕΛΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΕΡΟΙΑ, ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕ-
ΡΟΙΑ , ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΒΕΡΟΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΒΕΡΟΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΠΛΙΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ, ΠΛΙΑΧΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΕΡΟΙΑ,
ΠΡΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΟΥΣΑ, ΠΡΑΠΑΒΕΣΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ , ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΕΡΟΙΑ,
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΣΙ-
ΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΣΙΜΑ-
ΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΣΙΦΑΛΕ-
ΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΣΚΑΜΠΑΡΔΩ-
ΝΗ ΟΡΣΑΛΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΣΟΦΟΛΟΧΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ,
ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΡΟΙΑ,
ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑ,
ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΤΣΙΛΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΤΣΙΑΡΤΣΗ ΕΛΙΣΑ-
ΒΕΤ ΒΕΡΟΙΑ, ΤΣΙΟΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΕ-
ΡΟΙΑ, ΤΣΟΥΚΑ ΧΡΥΣΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΤΣΟΛΑ-
ΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΥΓΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥ-
ΘΥΜΙΑ ΒΕΡΟΙΑ , ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΧΑΤΖΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ
ΚΩΝ/ΝΑ ΒΕΡΟΙΑ, ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΛΟ-
ΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ, ΧΩΛΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΑΖΕΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΧΡΙ-
ΣΤΙΝΑ, ΔΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒ-
ΒΑΣ, ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΚΟΚΚΙ-
ΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑ-
ΒΕΤ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΛ-
ΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑ-
ΧΗ, ΚΟΛΤΣΑΚΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ, ΚΟΥΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ, ΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥ-
ΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΡΙΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΙΖΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΤΖΑΜΠΑΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».

Ὀρθόδοξοι, μὲ ἐνυπόγραφον ἐπιστολήν των...

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἰωάννης Β. Κογκού-
λης, μὲ ἐπιστολήν του, ὑπὸ ἡμερο-
μηνίαν 26ην Νοεμβρίου, πρὸς τὸν
«Ο.Τ.» μᾶς ἐπικρίνει, διότι ἐσχο-
λιάσαμεν ἀρνητικῶς τὴν ἀπόφα-
σιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Αὐστρίας νὰ ἱδρύση τὴν πρώτην
οἰκουμενιστικὴν Ἱερὰν Μονήν, εἰς
τὴν Χώραν, τὴν ὁποίαν διαποιμαί-
νει. Ὁ καθηγητὴς ἐκφράζει προ-
βληματισμοὺς καὶ ἐρωτήματα
πρὸς τὸν «Ο.Τ.» –ὑπερασπιζόμε-
νος τὸν Σεβ. Αὐστρίας κ. Ἀρσέ-
νιον, τὰ ὁποῖα ἀδικοῦν τὴν ἐφημε-
ρίδα μας, διότι διὰ τὴν ἀπόφασιν
τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὑπῆρξαν
ἀρνητικὰ σχόλια ἀπὸ ἐκκλησια-
στικὰς ἐνημερωτικὰς ἱστοσελίδας
τοῦ διαδικτύου, ὡς εἶναι τὸ «Ἁγιο-
ρείτικον Βῆμα», «ἀκτῖνες», «κα-
τάνυξις» κ.λπ. Τὰ σχόλια καὶ τὸ
σχετικὸν ρεπορτὰζ ἔγιναν ἀρκετὰς
ἡμέρας πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ
σχετικοῦ ρεπορτὰζ εἰς τὸν
«Ο.Τ.». Διατὶ ἆραγε ὁ Καθηγητὴς
κ. Κογκούλης δὲν ἀπέστειλε τὴν
διαμαρτυρίαν του πρὸς τὰς προ-
αναφερομένας ἱστοσελίδας; Ὁ
Καθηγητὴς κ. Κογκούλης ζητεῖ
ἀπὸ τὸν «Ο.Τ.» νὰ φιλοξενήση
τὴν διαμαρτυρίαν του «εἰς τὸ
ἀμέσως ἑπόμενο φύλλο τοῦ
“Ο.Τ.”», ὅπως καὶ τὸ πράττομεν.
Διατὶ ὅμως δὲν διαψεύδει ὁ ἴδιος ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας,
τὰς ἐθνικὰς ἀπόψεις, τοῦ ὁποίου
ἐφιλοξενήσαμεν προσφάτως;

Ἡ ἐπιστολὴ
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπι-

στολῆς τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολο-

γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης πρὸς τὸν «Ο.Τ.»
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Θέμα: “Ἡ πρώτη Ὀρθόδοξη Ἱ.
Μονὴ τῆς Αὐστρίας”

Μὲ ὀδύνη ἀνέγνωσα στὴν ἐφη-
μερίδα σας ἄρθρο, χωρὶς τὴν ὑπο-
γραφὴ τοῦ συντάκτη του, μὲ τὸν
τίτλο: «Ἀναζητοῦν οἰκουμενιστὰς
μοναχοὺς διὰ τὴν πρώτην Ἱ. Μονὴν
(οἰκουμενιστικὴν) τῆς Αὐστρίας».

Ἐπειδὴ γνωρίζω καλὰ τὸ ἐν
λόγῳ θέμα, ἀφοῦ μὲ τὴ χάρη τοῦ
Θεοῦ, διαδραμάτισα στὴν προσπά-
θεια ἵδρυσης τοῦ πρώτου Ὀρθό-
δοξου Μοναστηριοῦ στὴν Αὐστρία
κάποιο ράλο, ἐρωτῶ τὸν συντάκτη
τοῦ ἄρθρου:

Γνωρίζει, ἐὰν ὁ Μητροπολίτης
Αὐστρίας Κύριος Ἀρσένιος, μικρὸς
γιὰ μένα ἀδελφὸς ὡς ἀπόφοιτος,
ὅπως καὶ ἐγώ, τῆς Ριζαρείου, εἶναι
πρῶτα μοναχὸς καὶ μετὰ ἐπίσκοπος
καὶ ἐάν, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, συνδέε-
ται μὲ τὰ Μοναστήρια τῆς Κρήτης,
τόπος καταγωγῆς του, σὲ κάποιο
ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐγκαταβιοῖ ὁ Γέρον-
τάς του;

Εἶναι τόσο σίγουρος ὁ ἀρθρο-
γράφος ὅτι “ἀναζητοῦνται οἰκου-
μενιστὲς μοναχοί”, ἀποκλείοντας
τὴ δυνατότητα ὕπαρξης μοναχικῆς
συνοδείας, ἡ ὁποία νὰ θέλει μὲ τὴν
ἵδρυση Ὀρθόδοξου Μοναστηριοῦ
στὴν Αὐστρία νὰ ἐργαστεῖ ἱεραπο-
στολικὰ στὸ χῶρο τῆς Εὐρώπης;

Καὶ ἐπειδὴ θὰ εἶναι “ἡ ἐσχάτη
πλάνη χείρων τῆς πρώτης” (Μθ, 27,
64), ἐὰν σὲ κάποιο ἑπόμενο φύλλο
οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερίδας ἐπι-
χειρήσουν νὰ κλείσουν τὸ θέμα μὲ
τὸ νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐχή: “μακά-
ρι νὰ εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα, ὅπως
τὰ ἐκθέτει ὁ Καθηγητής», οἱ ἐν
λόγῳ ὑπεύθυνοι φέρουν τὴν ὑπο-

χρέωση, ἐξαιτίας τῆς συκοφαν-
τικῆς παραπληροφόρησης, νὰ ἀπο-
καταστήσουν τὴν ἀδικία.

Προσωπικὰ ζητῶ ἀπὸ τὴν ἐφημε-
ρίδα σὲ πρώτη φάση, στὸ ἀμέσως
ἑπόμενο φύλλο της νὰ φιλοξενήσει
τὴν ἐν λόγῳ διαμαρτυρία μου».

Ἐπισημάνσεις
Πρὸς πληρεστέραν γνῶσιν τοῦ

Καθηγητοῦ κ. Κογκούλη παραθέ-
τομεν τοὺς ἀκολούθους τίτλους
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἱστοτόπων:
«Εἴδηση γιὰ ἀνυπόφορη, ντροπια-
στικὴ καὶ προδοτικὴ ἀπόφαση:
«Ὀρθόδοξη» οἰκουμενιστικὴ Μονὴ
στὴν Ἱ. Μ. Αὐστρίας. Ζητοῦνται
Ὀρθόδοξοι Οἰκουμενιστὲς μοναχοὶ,
μὲ καλὴ γνώση Γερμανικῶν γιὰ τὸ
πρῶτο Ὀρθόδοξο (;) οἰκουμενιστι-
κό, ἀνοικτὸ μοναστήρι στὴν
Αὐστρία», ἔγραφε ἡ ἱστοσελὶς
«Κατάνυξις». Ἐνῶ τὸ ἱστολόγιο
«ἀκτῖνες» ἔγραφε: «Ἀναζητοῦν
Οἰκουμενιστὲς μοναχοὺς γιὰ τὸ
πρῶτο ὀρθόδοξο (οἰκουμενιστικὸ)
μοναστήρι στὴν Αὐστρία». Παρό-
μοιον τίτλον καὶ πανομοιότυπον
κείμενον εἶχε καὶ τὸ «Ἁγιορείτικον
Βῆμα» τῆς 6ης Νοεμβρίου. Ὁ
«Ο.Τ.» ἐπισημαίνει πρὸς τὸν Κα-
θηγητὴν κ. Κογκούλην ὅτι πᾶσαν
εἴδησιν ἤ σχόλιον ἐκ μέρους τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ.
Ἀρσενίου, διά τὴν Οἰκουμενιστικήν
κίνησιν θὰ τὴν ἐλεγχομεν, ἤτοι θὰ
ὑπόκειται εἰς κριτικήν. Θὰ προ-
βάλλωμεν ὅμως καὶ πᾶσαν δήλωσιν
ἢ ἐνέργειάν του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως ἢ τοῦ Ἑλληνορθοδό-
ξου πολιτισμοῦ ἢ τοῦ γένους τῶν
Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Ἑλλήνων ἢ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Μία ἐπιστολὴ τοῦ Καθηγητοῦ Θεολογίας κ. Κογκούλη,
ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται τὸν Σεβ. Αὐστρίας

• ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΙ ΤΟΝ «Ο.Τ.» ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ

Ὑπὸ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἐξεδόθη ἀνακοίνωσις, ἡ ὁποία πα-
ρέχει διευκρινήσεις διὰ τὰς σχέσεις
Ἐκκλησίας - Πολιτείας εἰς τὸ ζήτη-
μα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιου-
σίας. Ἡ ἐγκύκλιος ἀπεστάλη πρὸς
τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν
καὶ τὰς Ἱερὰς Μητροπόλεις τῆς
Ἐκκλησίας (ὑπὸ ἡμερομηνίαν 1ην
Δεκεμβρίου) καὶ ἔχει ὡς ἀκολού-
θως:

«Ἡ συμβολαιογραφικὴ Σύμβαση
μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου
καὶ τῶν 149 Ἱερῶν Μονῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ
ὁποῖες ἐξουσιοδότησαν τὴν
Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν ὑπο-
γραφή της, συνήφθη τὴν
11.5.1988, ἐκυρώθη μὲ τὸ πρῶτο
ἄρθρο τοῦ Ν. 1811/1988 (ΦΕΚ Α΄
231) καὶ ἀπέκτησε ἰσχὺ νόμου τὴν
13.10.1988.

Κατὰ τὸ ἄρθρο 1 τῆς Συμβάσε-
ως ἀναφέρεται ὅτι οἱ δύο πλευρὲς
συνῆψαν τὴν ἀπὸ 11.5.1988 Σύμβα-
ση «πρὸς τὸ σκοπὸ νὰ ἐπιλυθοῦν
ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ὅλες οἱ
ἀμφισβητήσεις σχετικὰ μὲ τὴν
ἑρμηνεία, ἔκταση καὶ ἐφαρμογὴ

τοῦ Ν. 1700/1987 "Ρύθμιση θεμά-
των ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας"
καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν διενέξεις με-
ταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας…». 

Ὁ Νόμος 1700/1987 (ΦΕΚ Α΄ 61)
ἐθέσπισε μὲ τὸ ἄρθρο 3 παρ. Α΄
περ. α΄ ἀμάχητο τεκμήριο ἰδιοκτη-
σίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου σὲ
ὅσα μοναστηριακὰ ἀκίνητα δὲν
εἶχαν «νόμιμο τίτλο κυριότητας»
καὶ οὐσιαστικὰ καθίστατο παράνο-
μη τὴν διατήρηση τῆς νομῆς καὶ
κατοχῆς τῶν ἀκινήτων αὐτῶν ἀπὸ
τὶς Ἱ. Μονές. Ἡ Σύμβαση τῆς
13.10.1988, κινούμενη στὴν ἴδια
λογική, προέβλεψε ὅτι οἱ Ἱερὲς
Μονὲς ἑκουσίως (καὶ ὄχι ἐξ αἰτίας
τοῦ Ν. 1700/1987) παραχωροῦν τὰ
δασικὰ καὶ ἀγροτολιβαδικά τους
ἀκίνητα, γιὰ τὰ ὁποῖα στεροῦνται
τίτλων ἰδιοκτησίας, καὶ ἀντιστοί-
χως προέβλεψε ὅτι ἐξαιροῦνται
καὶ παραμένουν στὴν ἰδιοκτησία
τῶν Ἱερῶν Μονῶν “πέραν ἀπὸ τὶς
ὁριζόμενες στὸ ἄρθρο 2β ἀγροτο-
λιβαδικὲς καὶ δασικὲς ἐκτάσεις,
καὶ ὅσες κατέχουν καὶ νέμονται μὲ
νόμιμους τίτλους, καθὼς καὶ μὲ
νόμιμους τίτλους δωρεᾶς, διαθή-
κης, κληροδοσίας ἢ κληρονομίας”
(ἄρθρο 2 περ. στ΄ Συμβάσεως). Συν -

 επῶς, ὅσα δασικὰ καὶ ἀγροτολιβα-
δικὰ ἀκίνητα τῶν Ἱερῶν Μονῶν
ὑπέγραψαν τὴν ἀπὸ 13.10.1988,
ἀλλὰ διαθέτουν νόμιμο τίτλο ἰδιο-
κτησίας, ἐξαιροῦνται ἀπὸ τὸ πεδίο
ἐφαρμογῆς τῆς Συμβάσεως.

Ἡ ἀναγνώριση μὲ τὸ ἄρθρο 51
παρ. 7 τοῦ Νόμου 4301/2014 (ΦΕΚ
Α΄ 223) ὡς νόμιμων τίτλων ἰδιοκτη-
σίας ἀφ ἑνὸς τῶν Διαταγμάτων
διαχωρισμοῦ τῆς μοναστηριακῆς
περιουσίας σὲ «διατηρουμένη»
«ρευστοποιητέα» καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου
τῶν Πινάκων Α΄ - Ε΄ τῆς ἀπὸ
18.9.1952 Συμβάσεως, ἔχει ὡς συν -
έπεια, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ἡ ὡς ἄνω
Σύμβαση παραχωρήσεως μονα-
στηριακῶν ἀκινήτων τῆς
13.10.1988 δὲν διέπει καὶ δὲν
ἀφορᾷ πλέον στὰ μοναστηριακὰ
ἀκίνητα τὰ ὁποῖα μνημονεύονται
στὰ ἀνωτέρω Διατάγματα καὶ τοὺς
Πίνακες τῆς ἀπὸ 18.9.1952 Συμβά-
σεως. Συνεπῶς, ἡ Σύμβαση τῆς
13.10.1988 καθίσταται ἀνενεργὸς
ὡς πρὸς αὐτά, λόγῳ τῆς ἐξαιρέσε-
ώς τους κατὰ τὸ ἄρθρο 2 περ. στ΄
τῆς Συμβάσεως.

Ἐντολὴ τῆς Ἱ. Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης 

Ἱερὰ Σύνοδος: Πότε εἶναι παράνομος
ἡ κατοχὴ ἀκινήτων ὑπὸ Ἱερῶν Μονῶν

Ὁ σεβαστὸς ὁμιλητὴς Ἀρχιμ. π.
Χρυσόστομος Μυλωνᾶς, ἀφοῦ ἔκα-
νε εἰδικὴ μνεία στοὺς ἄξιους μακα-
ριστοὺς Γέροντές του π. Χαράλαμ-
πο Βασιλόπουλο καὶ Μητροπολίτη
Φλωρίνης Αὐγουστῖνο καθὼς καὶ
στοὺς π. Μᾶρκο Μανώλη καὶ π. Ἐπι-
φάνιο Θεοδωρόπουλο, ἀναφέρθη-
κε στοὺς ἀγῶνες τοῦ «Ο.Τ.», ποὺ
ὡς λαϊκὸς τότε Δημήτριος διέδιδε
τὴν ἐφημερίδα γιὰ ἐγγραφὴ νέων
συνδρομητῶν.

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγ.
Ἐλευθερίου, μίλησε γιὰ τὴν ἐν
Χριστῷ ἐλευθερία, ποὺ χωρὶς αὐτὴ
θὰ εἴμασταν παίγνια τοῦ διαβόλου.

Ἡ ἐλευθερία ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖο
ὁ Θεὸς τὸν ἔφτιαξε ὡς ψυχοσωμα-
τικὴ ὀντότητα. Ὁ ἄνθρωπος κατα-
χρώμενος τὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸν

Θεὸ δημιούργησε τὸ θάνατο, ὁ
ὁποῖος δὲν ἦταν στὸ σχέδιο τοῦ
Θεοῦ. Ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία
δηλ. ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία δὲν
σχετίζεται μὲ σχήματα κοινωνικά ἢ
φιλοσοφικά, διότι ὅλα αὐτά, ὅπως
εἶπε, ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως.

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
λέει πάρα πολὺ χαρακτηριστικά:
«Μόνος ἐστὶ ἐλεύθερος καὶ μόνος
ἐστὶ ἄρχων καὶ τῶν βασιλέων βασι-
λικώτερος, ὁ τῶν παθῶν ἀπηλλα-
γμένος».

Ὁ ἄνθρωπος ἀποκτώντας τὴν
πραγματική, ὀντολογικὴ ἐλευθερία
ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό. Τὸ πρόσωπο,
ποὺ σάρκωσε τὴν πραγματικὴ ἐλευ-
θερία ἦταν ἡ Παναγία μας, ποὺ
ὅπως λέει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς στήν ὁμιλία του στὰ Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου, ὀνομάζεται ὁ καθα-
ρώτατος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος ὅπου

κατά τήν παραμονή της στά Ἅγια
τῶν Ἁγίων πέρασε ἀπό τά στάδια
τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καί
τῆς θεώσεως. Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ
εἶναι  αἰχμάλωτος τῶν παθῶν δὲν
εἶναι πραγματικὰ ἐλεύθερος. Ἡ
ἐλευθερία εἶναι ἄκτιστη ἐνέργεια
τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης τήν ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου πραγματώνεται ἡ πραγμα-
τικὴ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία.

Τελειώνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ
ἐμβριθὴς ὁμιλητὴς μίλησε γιὰ κα-
πήλευση τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας
στὶς μέρες μας ἀπὸ σύγχρονες
αἱρέσεις, ὅπως καί αὐτὴ τοῦ κακοῦ
γεροντισμοῦ μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ
ἀδελφοί μας νὰ ἔχουν πλανηθῆ.

* Περίληψις ὁμιλίας εἰς τὴν
αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε. Κάνιγγος 10,
Δευτέρα 15.12.14.

«Ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε». Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία*

βάνει ἀνθρώπινη φύση «ἐν αὐτῷ
κατοικεῖ πᾶν τό πλήρωμα τῆς Θεό-
τητος σωματικῶς». «Ἅμα σάρξ,
ἅμα Θεοῦ Λόγου σάρξ, ἅμα σάρξ
ἔμψυχος λογική τε καί νοερά, ἅμα
Θεοῦ Λόγου σάρξ ἔμψυχος λογική
τε καί νοερά»2.

Δηλαδή, ἡ ἀνθρώπινη φύση ἑνώ-
θηκε μέ τό Δεύτερο Πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τό Πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ Λόγου, καί γι’ αὐτό δέν ἐγεν-
νήθη ὁ Χριστός ὅπως ὁ κάθε μετα-
πτωτικός ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀπό
ἔμβρυο ἀρχικά ἀσχημάτιστο λαμβά-
νει σταδιακά ἀνθρώπινη μορ φή,
ἀλλά ὁ Χριστός μας «ἐξ ἄκρας συλ-
λήψεώς του» μέ τόν Εὐαγ γελισμόν
τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου
Γαβριήλ, εὐθύς ἐσχη ματίσθη ἐντός
της ὁ Θεάνθρωπος, Τέλειος Θεός
καί Ὁλοκληρωμένος Τέλειος Ἄν -
θρωπος.

Τό ὅτι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος
δέν συνελήφθη μέ σπέρμα ἀνδρικό,
ὄχι μόνο δέν μειώνει τήν ἀνθρώπι-
νη φύση Του, ἀλλά καί τήν ἀναδει-
κνύει Τελεία, ὅπως τέλεια ἦταν ἡ
ἀνθρώπινη φύση τοῦ πρωτοπλά-
στου Ἀδάμ, ἡ ὁποία ἦλθε στήν ὕπαρ-
ξη «δημιουργικῶς» καί ὄχι «σπερ-
ματικῶς». Ὅπως ὁ Ἀδάμ δημιουρ-
γήθηκε χωρίς νά μεσολαβήση
ἀνδρικό σπέρμα, παρομοίως καί ὁ
Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος χωρίς
ἀνθρώπινο σπέρμα καί χωρίς νά
κληρονομήση καί ὁ Ἴδιος ἀνθρώπι-
νο σπέρμα, ἀφοῦ τό σπέρμα ἐδόθη
λόγῳ τῆς ἀδαμιαίας παρακοῆς μέ
τούς «δερματίνους χιτῶνας» καί διά
τοῦ σπέρματος μεταγγίζεται στούς
ἀπογόνους τό Προπατορικό ἁμάρ-
τημα, τό ὁποῖο ὁ Χριστός δέν προσ -
έλαβε.

Ὁ μεγάλος Πατέρας μας, ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, σημειώνει
χαρακτηριστικά ὅτι ὁ Χριστός «ἦτο
ὄχι μόνον ἀνώτερος ἀπό κάθε προσ -
βολήν ἐμπαθοῦς καί ἡδονικοῦ λογι-
σμοῦ καί κλίσεως ἁμαρτητικῆς,
ἀλλά οὔτε ἐκ σπέρματος ἐγεννήθη,
οὔτε σπέρμα εἶχε ὁλότελα»3.

Μετά τήν παρακοή τῶν Πρωτο-
πλάστων, ἔπαψε ἡ ἀνθρώπινη φύ ση
νά εἶναι τέλεια, ἀφοῦ πλέον ὑπόκει-
ται στήν ἀναγκαιότητα καί στήν
θνητότητα. Γι’ αὐτό, ὅταν ὀνομά-
ζουμε τόν Χριστόν «Τέλει ον
Ἄνθρωπον», δέν ἐννοοῦμε ὅτι ἔγι-
νε ὅμοιος μέ ἐμᾶς τούς μεταπτωτι-
κούς ἀνθρώπους, πού εἴμαστε ἀτε-
λεῖς, ἀφοῦ βρισκόμαστε ἀναγκαστι-
κά περιορισμένοι στά «ἀδιάβλητα
πάθη μας» (τῆς πείνας, τῆς δίψας,
τῆς κοπώσεως, τῆς φθαρτότητος,
τοῦ θανάτου), ἀλλά ἐννοοῦμε ὅτι ὁ
Χριστός ἔγινε «δεύτερος Ἀδάμ», μέ
μοναδικό, ὅμως, τρόπο ὑπερέχων
καί τοῦ προπτωτικοῦ Ἀδάμ, ἐφ’ ὅσον
ἔδωσε στήν ἀνθρώπινη φύση Του
ὡς Πρόσωπό της, τό Θεῖο Του Πρό-
σωπο, τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Ἔγινε «δεύτερος Ἀδάμ» αὐτε-
ξουσίως ὡς Υἱός, καί πραγματοποί-
ησε τήν Εὐδοκία τοῦ Πατρός νά
σαρκωθῆ ὁ Υἱός Του μέ τήν Χάρη
τοῦ Παναγίου Πνεύματος: «Ὁ Πα-
τήρ ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος Σάρξ ἐγέ-
νετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Αὐτε-
ξουσίως, ὡς Θεός, ἐγεννήθη, καί
αὐτεξουσίως ἐξῆλθε ἀπό τήν Παρ-
θενική κοιλία τῆς Θεοτόκου «τάς
κλεῖς τῆς Παρθενίας αὐτῆς μή λυ-
μηνάμενος ἐν τῷ τόκῳ»4, παραμέ-
νων ἀναλλοίωτος καθ’ ὅλη τήν ἐπί-
γεια ζωή Του, ἀλλά καί μετά τήν
Ἀνάστασή Του, γι’ αὐτό καί μετά τόν
θάνατο καί τήν Ταφήν Του ψάλλου-
με: «Προῆλθες ἐκ τοῦ μνήματος κα-
θώς ἐτέχθης ἐκ τῆς Θεοτόκου»5.

Ὁ Χριστός, ἀπηλλαγμένος ἀπό τό
προπατορικό ἁμάρτημα εἶναι ἐλεύ-
θερος ἀπό τόν καταναγκασμό τῶν
«ἀδιαβλήτων παθῶν», δέν εἶναι
ἀναγκασμένος νά ἐνεργῆ αὐτά χω-
ρίς τήν Θέλησή Του ἀλλά τά ἐνερ-
γεῖ ὅποτε καί ὅπως Αὐτός θέλει.
Ἔτσι, μέ τήν ἀνθρώπινη Φύση πού
ἔλαβε ἐπαναφέρει –μόνο καί ἀπο-
κλειστικά διά τοῦ Ἑαυτοῦ Του τό
ἀνθρώπινο Γένος στήν προπτωτική
του κατάσταση. Ἀποκαθιστᾶ τό
ἀμαυρωθέν «κατ’ εἰκόνα» στήν
ἀρχική του λαμπρότητα ἀλλά καί
πραγματοποιεῖ τό «καθ’ ὁμοίωσιν»,

ἀφοῦ μέ τήν ἕνωση τῆς Θείας καί
τῆς ἀνθρωπίνης Φύσεως στό Θεῖο
Του Πρόσωπο, ἡ ἀνθρώπινη Φύση
ἐθεώθη. Γι’ αὐτό, χωρίς τήν ἀχώρι-
στη ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό, δέν
ὑπάρχει γιά μᾶς σωτηρία.

Αὐτή ἡ φυσιολογία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι καί ἡ ἐπιστημονική ἀπόδειξη, –
εἶναι ἡ ἀποδεδειγμένη Ἀλήθεια– πε-
ρί τῆς προελεύσεως καί δημιουρ-
γίας τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι οἱ φαν-
ταστικές διηγήσεις καί θεωρίες
ἀνθρώπων μέ πανεπιστημιακά πτυ-
χία, πού ὑπηρετοῦν τήν ματαιοδοξία
τους ἤ πολυποίκιλες ἀθεϊστικές
σκοπιμότητες, καί τῶν ὁποίων τά
ἀναπόδεικτα στοιχεῖα καί συμπερά-
σματά τους τά ὀνομάζουν “ἐπιστη-
μονική ἔρευνα” καί “ἐπιστημονική
ἀλήθεια”!

Ἡ Δογματική Ἀλήθεια περί τῆς
ἀνθρωπίνης Φύσεως τοῦ Χρι στοῦ,
στήν ὁποία κρύπτεται καί ἡ δημι-
ουργία τοῦ προπτωτικοῦ Ἀδάμ, δέν
ἀφήνει περιθώρια σέ κανένα πιστό –
πολύ δέ περισσότερο σέ Ὀρθόδοξο
Θεολόγο ἤ Κληρικό– νά ἀναμιγνύη
τήν «θεωρία τῆς ἐξελίξεως» –δηλα-
δή, «μωράς ζητήσεις καί γενεολο-
γίας»– μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ
περί τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώ-
που.

Ποῦ, ἆραγε μπορεῖ νά στηριχθῆ ἡ
περί ἐξελίξεως θεωρία, χωρίς νά
ἀθετηθῆ ἡ Ἀλήθεια τῆς Ἀνθρωπίνης
Φύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὁποία εἶναι
ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν Θεία
Του Φύση; Γι’ αὐτό ἀποροῦμε πῶς
κάποιοι θεολόγοι “ἐλαφρᾷ τῇ καρ-
δίᾳ” συγκατανεύουν στήν ὅλως
ἀθεολόγητη ἀλλά καί ἀντιεπιστημο-
νική ἐξελικτική θεωρία, χωρίς, μάλι-
στα, τόν παραμικρό δισταγμό;

Ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους, ὅπως ἱστορεῖται στό Ἀποκα-
λυπτικό βιβλίο τῆς Γενέσεως ἀλλά
καί ὅπως ἐπιβεβαιώνεται μέ τήν κα-
θημερινή πραγματικότητα φανερώ-
νει ὅτι ὑπάρχει ὄντως ἐξέλιξη τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους ἀλλά ἀπό τό κα-
λό στό χειρότερο καί στό κάκιστο!
Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο
«καλόν λίαν» καί οἱ ἄνθρωποι «ἐν
τιμῇ ὄντες» δέν ἐκτιμήσαμε τήν θε-
οειδῆ μας κατάσταση, ἀλλά θελή-
σαμε νά πορευθοῦμε «ἐν τοῖς θελή-
μασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν».

Τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐπιλογῶν μας
ἦταν νά γίνουμε θνητοί καί νά περι-
πέσουμε σέ ποικίλες περιπέτειες καί
ὀδύνες, ἀπό τίς ὁποῖες πλειστάκις
μᾶς ἐλύτρωσε ὁ Θεός μέ τό ἔλεός
Του, γιά νά φθάσουμε στό σημερινό
κατάντημα, ἀφοῦ προηγουμένως
«παρεσυνεβλήθημεν τοῖς κτήνεσι
τοῖς ἀνοήτοις» καί γίναμε ὅμοιοι
στίς ἐπιθυμίες μέ τά κτήνη, ἐπιλέξα-
με νά ὁμοιωθοῦμε μέ τούς πιθή-
κους καί νά τούς ἀναγορεύσουμε
προγόνους μας μέ πανηγυρικό τρό-
πο, γιατί ταυτισθήκαμε ἀπόλυτα μέ
τήν ἠθική τῶν πιθήκων! Ἤδη στά βι-
βλία τῆς Γ  ́Λυκείου διαλαλεῖται ὅτι ἡ
θεωρία τῆς Ἐξελίξεως εἶναι ἡ ἐπι-
κρατέστερη ἐπιστημονική ἄποψη!

Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ μας νά μᾶς ἀναβαπτίση μέ τό
ὕδωρ τῆς Ἀληθινῆς Γνώσεως καί
διά τῆς Θεογνωσίας νά ἐπανεύρου-
με τόν χαμένο ἑαυτό μας καί τήν
Θεία Καταγωγή μας!

Καλά καί Εὐλογημένα Χριστού-
γεννα!
Σημειώσεις:

1. Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,
«Περί τοῦ τρόπου τῆς συλλήψεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου καί τῆς θείας αὐτοῦ σαρ-
κώσεως», Ε.Π.Ε., Θεσσαλονίκη 1976,
τ.1, σελ. 286.

2. Ὅπου ἀνωτέρῳ, σελ. 286.
3. Γυμνάσματα Πνευματικά, Μελέ-

τη ΚΑ ,́ σελ. 158, Ἐκδ. Ρηγοπούλου,
1971.

4. Ἐκ τῆς στ ́ ὠδῆς τοῦ Κανόνος
τοῦ Πάσχα.

5. Στιχηρά Ἀναστάσιμα τῶν Αἴνων,
ἦχος πλ. Α .́

6. Νά σημειώσουμε ὅτι τήν θεωρία
αὐτή, ἀμφισβήτησε καί ὁ ἴδιος ὁ δημι-
ουργός της Δαρβῖνος, στό βιβλίο του
«Περί τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν», παρα-
τηρῶντας τήν πολυπλοκότητα τῆς λει-
τουργίας τοῦ ἀνθρώπινου ὀφθαλμοῦ.

«Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, 
καὶ ἐδόθη ἡμῖν» ἡ καταγωγή μας!

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἀκούω
ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες ποὺ ἔρχονται
προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἱ. Μονὴ Μο-
λυβδοσκεπάστου στὸ σπίτι τοῦ
πατρὸς Παϊσίου, νὰ λένε καὶ νὰ ρω-
τοῦν τὸ ἑξῆς.

«Ὡραῖο τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ Γέ-
ροντα, ἀλλὰ ποῦ εἶναι τὸ ἄλλο σπί-
τι ποὺ ἔμενε, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ πα-
πάς»; Αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται συν -
εχῶς τὸ τελευταῖο διάστημα. Ἐπι-
σκέπτες ἀπὸ διάφορα μέρη ρω-
τοῦν «ποῦ εἶναι τὸ ἄλλο σπίτι»;
Ἔχει δημιουργηθεῖ λοιπὸν θέμα
καὶ θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὁ πατὴρ
Ἀρσένιος Μάϊπας, Ἱερομόναχος
στὴν Ἱ. Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου
ἀλλὰ καὶ ὅλοι, ὅτι ὁ Γέροντας Παΐ-
σιος φιλοξενήθηκε στὸ σπίτι τῆς
Καίτης Πατέρα γιὰ λίγες ἡμέρες.
Αἰτία ἦταν ἡ θεραπεία ποὺ χρειαζό-
τανε νὰ κάνει λόγω τῆς ἀσθένειάς
του καὶ κυρίως λόγω τῆς ἐπιμονῆς
τοῦ Μητροπολίτη Χριστοφόρου
γιὰ περισσότερη ἡσυχία. Ὅμως
ἄλλο φιλοξενία γιὰ λίγες ἡμέρες
καὶ ἄλλο «ἔμενε ἐκεῖ», ὅπως
ψευδῶς διαδίδεται. Μάλιστα ἔφυ-
γε ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σπίτι γιὰ τὸ Στό-
μιο, πρὶν ὁλοκληρωθεῖ ἡ θεραπεία.
Ἐκεῖ ἔμεινε αὐτὲς τὶς λίγες ἡμέ-
ρες μόνο γιὰ νὰ κάνει ὑπακοὴ στὸν
Μητροπολίτη.Στὸ σπίτι τὸ πατρικὸ
ἔμεινε ἀπὸ 2 ἐτῶν περίπου ἕως νὰ
γίνει μοναχὸς ὁ πατὴρ Παίσιος.
Ἐγὼ ἔμεινα σ΄αὐτὸ ἀπὸ τὸ 1949.

Στὸ πατρικὸ σπίτι ἔμεινε ὅταν
πῆγε στὸ σχολεῖο, ἐργαζόταν, πῆγε
στρατιώτης καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἔφυγε
γιὰ μοναχός. Σὲ αὐτὸ τὸ σπίτι ἔμει-

νε καὶ ὅταν μᾶς ἐπισκεπτόταν σὰν
μοναχός. Σὲ ὅλο τὸ διάστημα ποὺ
ἐργαζόταν σὰν μαραγκός, πρὶν γί-
νει μοναχός, πήγαινε καὶ σὲ πολλὰ
χωριὰ καὶ φιλοξενήθηκε σὲ πολλὰ
σπίτια, ὄχι μόνο γιὰ μία ἢ δύο ἡμέ-
ρες , ἴσως καὶ περισσότερες. Σὲ κά-
θε σπίτι λοιπὸν ποὺ φιλοξενήθηκε
ὁ Γέροντας, ὄχι μόνο στὴν περιοχὴ
τῆς Κόνιτσας ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες
πόλεις σὰν μοναχός, θὰ διεκδι-
κοῦν καὶ θὰ προβάλλουν στοὺς
ἐπισκέπτες τὴν φιλοξενία τοῦ Γέ-
ροντα ὡς αἰτία προσκύνησης στὸ
χῶρο αὐτό;

Ἐπίσης ὁ Γέροντας οὐδέποτε
ἔμεινε στὸ «κελὶ» ποὺ τοῦ ἑτοίμα-
ζε ἡ οἰκογένειά του, ἐπειδὴ ἔφυγε
γιὰ τὸ Ὄρος Σινᾶ πρὶν ὁλοκληρω-
θεῖ ἡ κατασκευὴ τοῦ κελιοῦ, ποὺ
βρίσκεται στὸν δρόμο ποὺ πηγαί-
νει πρὸς τὴν Ἁγία Βαρβάρα. Τὸ
«κελὶ» αὐτὸ τώρα ἀνήκει στὸ
Ἱ.Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἀρσενί-
ου τοῦ Καππαδόκη Χαλκιδικῆς.

Αὐτὲς οἱ διαδόσεις δὲν εἶναι σο-
βαρές, προσβάλλουν τὸν Γέροντα
καὶ παρακαλῶ νὰ σταματήσουν
καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἀπαράδεκτα σχό-
λια καὶ οἱ περίεργες καὶ καθόλου
πνευματικὲς διεκδικήσεις, διότι ἡ
μοναδικὴ καὶ μόνιμη κατοικία τοῦ
Γέροντα Παϊσίου μέχρι νὰ γίνει μο-
ναχὸς στὸ Ἅγιον ΄Ὄρος , ἀλλὰ καὶ
μετὰ ποὺ ἦταν μοναχὸς στὴν Ἱ.
Μονὴ Στομίου ἦταν τὸ πατρικό του
σπίτι.

Τὴν εὐχή του νὰ ἔχουμε ὅλοι. 
ΝΑΘΑΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛ ΕΖΝΕΠΙΔΗ

Διευκρινίσεις διὰ τὴν πατρικὴν
οἰκίαν τοῦ Γέροντος Παϊσίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις
Ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις ἐπὶ τῇ

ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων θά
πραγματοποιηθῆ, ἀπὸ τὴν «Μαθη-
τικὴ συνάντηση» τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Χρυσο-
σπηλαιωτίσσης, τὴν 21ην Δεκεμ-
βρίου καὶ ὥραν 10:30 π.μ. εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναόν.

Ἀμείωτος ἡ κρίσις εἰς τὰς σχέσεις 
Φαναρίου - Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

Ἀρχιμανδρίτης καὶ ὄχι ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Ἀνδριανουπόλεως κ. Ἀμφι-
λόχιος, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη εἰς τὸν
θρόνον αὐτόν, μετὰ τὴν ἀποτυχίαν
του νὰ ἀναδειχθῆ Μητροπολίτης
Ἰωαννίνων.

Ἕνα ἄλλο γεγονός, τὸ ὁποῖον κα-
ταδεικνύει τὴν ὑφισταμένην κρίσιν
εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ συ-
ζητήση, μετὰ ἀπὸ σχετικὸν αἴτημα

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰγιαλείας
καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, τὴν
ἀνάκλησιν τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Μαζίου Μεγάρων ὡς
«Σταυροπηγιακῆς» ὑπαγομένης εἰς
τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον. Ὁ χαρακτη-
ρισμὸς εἶχε «συντελεσθῆ» μὲ πρά-
ξεις τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Μεγάρων κυροῦ Βαρθολομαίου. Αἱ
πράξεις εἶχον ἐγκριθῆ μὲ τὴν δημο-
σίευσίν των εἰς τὴν ἐφημερίδα τῆς
Κυβερνήσεως. Λέγεται ὅτι ἐὰν ὁ Οἰκ.
Πατριάρχης τὸ «τραβήξη τὸ σχοινί»

διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχεδίων του,
τὰ ὁποῖα προβλέπουν τὴν αὐτονόμη-
σιν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν
«Νέων Χωρῶν» (κατὰ τὰ πρότυπα
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης), τότε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος θὰ διεξάγη «πραγμα-
τικὸν πόλεμον», διὰ νὰ ἀποτρέψη τὰ
σχέδια αὐτά. Πάντως ἡ στάσις τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ἔχει ἐκπλήξει τὸν
Οἰκ. Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος διατείνε-
ται «πὼς ἄλλα μᾶς λέγουν δημοσίως
οἱ φίλοι καὶ ἄλλα πράττουν παρασκη-
νιακῶς». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἤλλαξε
στάσιν ἔναντι τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου,
ὅταν ἀπεκαλύφθη ὅτι ὁ τελευταῖος
«θέλει τὰ σύνορα» τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἕως τοῦ Ὀλύμπου. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος θυμίζει τὸν μακα-
ριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν
κυρὸν Σεραφείμ, ὁ  ὁποῖος, ὅταν διε-
πίστωσεν ὅτι ὁ μακαριστὸς Οἰκ. Πα-
τριάρχης κ. Δημήτριος εἶχεν «ἐπιθε-
τικὰ σχέδια» εἰς βάρος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ἐφρόντισε νὰ
ἀνακόψη τὰς «ὀρέξεις» του  μὲ πολ-
λαπλὰ μηνύματα: Τὸν Οἰκ. Πατριάρ-
χην εἰς  τὴν Κέρκυραν ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Κερκύρας τὸν προσεφώνη-
σεν ὡς τὸν πρῶτον τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ ὡς «αὐθεντίαν» εἰς τὸν  χῶρον
τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γ.Ζ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ἐ9ραφῆτε συνδρομηταί εἰς τόν Ὀρθόδοξον Τύπον.
Ἐνημερώνει, διαφωτίζει, οἰκοδομεῖ, μάχεται ὑπέρ τῆς Πίστεως, ὑπέρ

τῆς Πατρίδος, κατά τῶν Αἱρέσεων, κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἐάν ἐπιθυμῆτε νά γίνετε νέοι συνδρομηταί καί νά συμβά:ετε εἰς τό

δύσκολον αὐτό πνευματικόν ἔργον συμπληρώσατε τά στοιχεῖα σας καί
ἀπεστείλατέ τα εἰς τήν διεύθυνσιν: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 10677 ΑΘΗΝΑΙ
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χόμενος κοινωνεῖ ἐσωτερικῶς μετὰ
τῆς κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ
Θεανθρώπου Κυρίου, ὅπως καὶ ὁ
συμπροσευχόμενος, σὲ ἕνα κοινὸ
διάλογο ἀληθείας καὶ γνώσεως «ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι». Ἄλλωστε, αὐτὸ τὸ
νόημα ἐμπεριέχει ἡ φράση τοῦ Ἰδί-
ου τοῦ Κυρίου «εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα».
«Ἡ συμφωνία πολλὴν ἔχει τὴν
ἰσχύν» (PG 62, 461), ὑπογραμμίζει ὁ
Ἱερὸς Χρυσόστομος. 

Τὸ περιεχόμενο ἑπομένως τῆς
συμπροσευχῆς εἶναι ἡ καθολικὴ
ἀλήθεια τῆς ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙ-
ΚΗΣ καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία. Ὅταν ἕνα ἢ περισσότερα
μέλη ἀμφισβητοῦν ἢ ἀλλοιώνουν ἢ
ἀπορρίπτουν τὴν ἀποκαλυφθεῖσα
Ἀλήθεια, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται μέ-
σα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἀπο-
στολικὴ καὶ Πατερικὴ παράδοση,
διασπᾶται ἡ κοινωνία τῶν συμπρο-
σευχομένων, γιὰ τὸν λόγο ὅτι ἡ ἀλή-
θεια εἶναι ὁ τρόπος ὑπάρξεως τῆς
Ἐκκλησίας, πέρα ἀπὸ κάθε συμβα-
τικὴ ἔννοια καὶ σκέψη. Γιὰ τὸν λόγο
αὐτὸ προηγεῖται τῆς συμπροσευχῆς
ἡ ὁμολογία πίστεως. Δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ὑπάρξη συμπροσευχή, ἐὰν
δὲν προϋπάρχη ὁμοφωνία στὴν
Ὀρθόδοξη Ἁγιοπατερικὴ πίστη.

Ἡ Ἐκκλησία ἀντέδρασε στὸ
ἀλλόκοτο εἶδος συμπροσευχῆς, τοῦ
ὀρθοδόξου μετὰ αἱρετικοῦ, ἐπιση-
μαίνουσα τὰ ὅρια τῆς ἀληθείας ἀφ᾽
ἑνὸς καὶ ἀφ ̓ἑτέρου τὸ ἀνεπίτρεπτο
τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας καὶ
συμπροσευχῆς τοῦ ὀρθοδόξου μέ-
λους της μετὰ τοῦ αἱρετικοῦ.

Αὐτὴ ἡ ἀντίδρασή της ἐξεφράσθη
μέσα ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες τῆς
Ἀποστολικῆς Συνόδου, τῶν Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ καὶ τῶν Το-
πικῶν, οἱ ὁποῖες ἔλαβον οἰκουμενικὸ
κῦρος.

Συγκεκριμένα ὁ ΜΕ  ́κανόνας τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων διαλαμβάνει τὰ
ἑξῆς: «Ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος,
ἢ διάκονος, αἱρετικοῖς συνευξάμε-
νος μόνον, ἀφοριζέσθω· εἰ δὲ ἐπέ-
τρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς
ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω» (Ράλλη
– Ποτλῆ, Σύνταγμα, τ. 2, σ. 60). 

Ἡ συμπροσευχὴ τοῦ κληρικοῦ
μετὰ αἱρετικοῦ ἐπιφέρει τὸν ἀφορι-
σμό, ἀκόμη κι ἂν συμβῇ ἐκτὸς ἱεροῦ
ναοῦ καὶ ἱερᾶς Ἀκολουθίας, βάσει
τοῦ Ί  Ἀποστολικοῦ κανόνος: «Εἴ τις
ἀκοινωνήτῳ, κἂν ἐν οἴκῳ συνεύξη-
ται, οὗτος ἀφοριζέσθω» (Ράλλη –
Ποτλῆ, Σύνταγμα, τ. 2, σ. 14). Ἐὰν,
ὅμως, διενεργηθῆ συμπροσευχὴ ἐν
τῷ Ναῷ καὶ ἐπιτραπῆ στὸν αἱρετικὸ
νὰ διενεργήση κάτι ὡς κληρικὸς, τό-
τε ἐπιβάλλεται ποινὴ καθαιρέσεως,
κατὰ τὸν προαναφερθέντα ΜΕ´κα-
νόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. 

Κατηγορηματικὸς ὡς πρὸς τὴν
συμπροσευχὴ σὲ αἱρετικὸ ναὸ εἶναι
καὶ ὁ ΞΔ´ Ἀποστολικὸς κανόνας, ὁ
ὁποῖος διαλαμβάνει τὰ ἑξῆς: «Εἴ τις
κληρικός, ἢ λαϊκός, εἰσέλθῃ εἰς συν -
αγωγὴν Ἰουδαίων, ἢ αἱρετικῶν, προ-
σεύξασθαι, καὶ καθαιρείσθω, καὶ
ἀφοριζέσθω» (Ράλλη – Ποτλῆ, Σύν-
ταγμα, τ. 2, σσ. 81-82). Ἐδῶ σαφῶς
ἀπαγορεύεται ἡ συμπροσευχὴ κλη-
ρικῶν καὶ λαϊκῶν μετὰ Ἰουδαίων –
σήμερα θὰ λέγαμε μετὰ ἀλλοθρή-
σκων– καὶ αἱρετικῶν. Ἡ ἐπιβαλλομέ-
νη δὲ ποινὴ στοὺς συμπροσευχη-
θέντες εἶναι γιὰ μὲν τοὺς κληρικοὺς
ἡ καθαίρεση, γιὰ δὲ τοὺς λαϊκοὺς ὁ
ἀφορισμός.

Ἀκόμη καὶ ὁ συνεορτασμὸς καὶ ἡ
ἀνταλλαγὴ δώρων μετὰ ἀλλοθρή-

σκων καὶ αἱρετικῶν ἀπαγορεύεται
ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες: «Ὅτι οὐ
δεῖ παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἢ αἱρετικῶν,
τὰ πεμπόμενα ἑορταστικὰ λαμβά-
νειν, μηδὲ συνεορτάζειν αὐτοῖς»
(ΛΖ´ καν. Λαοδικείας, Ράλλη –
Ποτλῆ, Σύνταγμα, τ. 3, σ. 206. Βλ.
ἐπίσης ΛΒ´, ΛΔ´, ΛΗ´, ΛΘ´τῆς ἰδίας
Συνόδου). Ὁ δὲ ΛΓ´τῆς ἐν Λαοδικείᾳ
Συνόδου διακελεύει: «Ὅτι οὐ δεῖ
αἱρετικοῖς, ἢ σχισματικοῖς συνεύχε-
σθαι» (ὅπ. π., σ. 198. Βλ. καὶ Θ´κανό-
να Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας, Ράλλη –
Ποτλῆ, Σύνταγμα, τ. 4, σ. 336).

Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως διαπιστώνου-
με, μᾶς διδάσκει ὅτι δὲν εἶναι δυ-
νατὸν ὁ ἀποδεχόμενος τὴν ἀποκα-
λυφθεῖσα Ἀλήθεια περὶ τοῦ Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ νὰ συνυπάρξη μὲ τὸν μὴ
ἀποδεχόμενο τὴν προαναφερθεῖσα
ἀλήθεια σὲ κοινὴ στάση προσευχῆς
–ὁμολογίας τῆς ἀποδοχῆς αὐτῆς,
πολλῷ δὲ μᾶλλον σὲ εὐχαριστιακὴ
κοινωνία ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ.

Δυστυχῶς, αὐτὲς τὶς ἡμέρες βιώ-
σαμε συνταρακτικὲς καταστάσεις
στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος, ὁ ἄμεσος συνεργά-
της του Μητροπολίτης Περγάμου κ.
Ἰωάννης Ζηζιούλας καὶ ἄλλοι Πα-
τριαρχικοί, ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι,
κληρικοὶ προέβησαν σὲ καθημε-
ρινὲς συμπροσευχὲς μὲ τὸν αἱρε-
σιάρχη Πάπα Φραγκίσκο (τὸν ἀποδε-
χόμενο καὶ κηρύσσοντα δεκαπέντε
καὶ πλέον αἱρέσεις), κινούμενοι στὸν
χῶρο τῆς διανοητικῆς Θεολογίας
καὶ ὄχι στὸν Ἁγιοπατερικὸ χῶρο τοῦ
«λάλει Ἐκκλησία μου καὶ ὁ δοῦλος
σου (κληρικὸς ἢ λαϊκὸς) ἀκούει».

Εἶναι ἀδιανόητο καὶ ἐν ταὐτῷ
ἀντικανονικὸ ὁ Ὀρθόδοξος Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης νὰ ἀποκαλῆ
ἀπερίφραστα τὸν Παπισμὸ «Ἐκκλη-
σία», τὴν αἱρετικὴ αὐτὴ ὀργάνωση, ἡ
ὁποία ἀπεκόπη γιὰ τὶς πολλές αἱρέ-
σεις της ἀπὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
τὴν ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ καὶ νὰ δηλώνη
ὅτι ἀποσκοπεῖ νὰ «ἐπανεύρωμεν τὴν
πλήρη μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν
κοινωνία».

Δυστυχῶς, οἱ προαναφερθέντες
δὲν ἔλαβαν ὑπ᾽ ὄψιν τὴν ὁδό, τὴν
ὁποία ὑποδεικνύει ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, ἡ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ποὺ
εἶναι ἡ ὑπακοὴ στοὺς ἱεροὺς Κανό-
νες, ἡ Θεανθρώπινη ὁδός. Δὲν ἐνή-
χησε στὰ ὦτα τους τὸ «ἔδοξε τῷ
Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν», τὸ ὁποῖο
δεσπόζει σὲ ὅλες τὶς Συνόδους,
Οἰκουμενικὲς καὶ Τοπικές, μὲ τὸ
ὁποῖο ἐκφράζεται «ἐν λόγῳ καὶ
χρόνῳ» ἡ Θεανθρώπινη βούληση
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἡ φωνὴ τοῦ Μ. Βασιλείου ἀκού-
γεται καὶ πάλι τὶς θλιβερὲς γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία αὐτὲς ἡμέρες: «Πάνυ με
λυπεῖ ὅτι ἐπιλελοίπασι λοιπὸν οἱ τῶν
Πατέρων κανόνες καὶ πᾶσα ἀκρίβεια
τῶν Ἐκκλησιῶν ἀπελήλαται, καὶ φο-
βοῦμαι μή, κατὰ μικρὸν τῆς ἀδιαφο-
ρίας ταύτης ὁδῷ προϊούσης, εἰς
παντελῆ σύγχυσιν ἔλθῃ τὰ τῆς
Ἐκκλησίας πράγματα» (Ράλλη –
Ποτλῆ, Σύνταγμα, τ. 4, σ. 275).

Πότε, λοιπόν, θὰ κατανοήση ὁ Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος, οἱ περὶ
αὐτὸν καὶ ὅλοι μας ὅτι ἡ πιστὴ τήρη-
ση τῶν ὅσων διακελεύουν οἱ ἱεροὶ
Κανόνες εἶναι μαρτυρία ὑπακοῆς
στὴν ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ καὶ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τὴν ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ἀλλὰ καὶ σημεῖο ὑπο-
ταγῆς τῆς ἀτομικότητος στὴν κοινὴ
μετοχὴ ὅλων τῶν πιστῶν, κληρικῶν
καὶ λαϊκῶν, στὴν ἀποκαλυφθεῖσα
Ἀλήθεια;

Ἡ παρερμηνεία τοῦ «ἵνα... 
Δὲν θὰ ἦταν καθόλου ὑπερβολὴ

νὰ ποῦμε ὅτι τοῦτο τὸ κείμενο, στὸ
κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο ποὺ διασῴζει
τὴν Ἀρχιερατικὴ προσευχή, διασῴζει
καὶ τὸ κάλλος τῆς «ἐν Χριστῷ» ἑνότη-
τας. Τὴν ἑνότητα τούτη ἐκκλησιολο-
γικῶς τὴ διεφύλαξε ἡ Συνοδικότητα.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
λέγει «Μέγα ἀγαθὸ Σύνοδος· αὕτη
γὰρ αὐτὴν (τὴν ἀγάπην δηλαδὴ) θερ-
μοτέραν ἐργάζεται καὶ ἐξ αὐτῆς πάν-
τα τίκτεται τὰ ἀγαθὰ» (Ὁμιλία Πρὸς
Ἑβραίους 19,1-2). Ἡ Συνοδικότητα
τῆς Ἐκκλησίας τὴν Ἐκκλησιαστικὴ
ἑνότητα διεφύλαξε, καθὼς καὶ τὸ
κάλλος τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης. «Με-
γάλη ἡ δύναμις τῆς Συνόδου, ἤγουν
τῶν Ἐκκλησιῶν» λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Χρυσόστομος (Ὁμιλία Εἰς Β΄Κο-
ρινθίους 18,3 ). Ἡ Συνοδικότητα διε-
φύλαξε καὶ τὴν οἰκουμενικότητα τῆς
Ἐκκλησίας, γιατί στὸ τέλος μὲ τὴν πα-

ρερμηνεία τῆς φράσης «ἵνα πάντες
ἕν ὦσι», ἐξυπονοοῦν οἱ οἰκουμε-
νιστὲς σαφέστατα τὸ ἐλλιπὲς στὴν
οἰκουμενικότητά της.

Οἱ οἰκουμενιστὲς ἀλλιῶς ἐννοοῦν
τὴν ἑνότητα, μὲ τὴν παραγνώριση
τῆς «ἐν ἀληθείᾳ» ἑνότητας. Δίνουν
λανθασμένη ἑρμηνεία στὸ «πάτερ
ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί
σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσι ἕν καθὼς
ἡμεῖς» Ἰω. 17,11. Λησμονοῦν τὴν ἑνό-
τητα “ἐν τῇ ἀληθείᾳ”. Ὁ Χριστός στὴν
Ἀρχιερατικὴ προσευχὴ λέγει «ἁγία-
σον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λό-
γος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι» Ἰω. 17,17.
Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια οἱ ἀληθινοὶ μα-
θητὲς τοῦ Χριστοῦ τὴ μεταλαμπα-
δεύουν καὶ στοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας.
Καταληκτικὰ θὰ ἐπαναλάβω τὴν ἐρώ-
τηση: Τὴν ἀναφορὰ τοῦ Χριστοῦ
«ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διά
τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ», οἱ οἰκου-
μενιστὲς πῶς τὴν ἑρμηνεύουν;

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΝΗΣ ΔΙΑΣΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ... 
τῶν Παπικῶν εἶχε διακοπῆ
ἀκριβῶς διὰ τὸ ζήτημα αὐτό, ἀλλὰ
ὅταν ἐπανήρχισεν ἐτέθη εἰς τὰ
«χρονοντούλαπα τῆς ἱστορίας».

Τέλος ἐπιτίθεται καὶ ἐναντίον
ὅσων ἐκφράζομεν τὴν διαφωνίαν
μὲ τοὺς διαλόγους, χαρακτηρίζων
τοὺς διαφωνοῦντας συντηρητι-
κούς, ὑποκριτὰς καὶ φαρισαίους,
ἐνῶ ἀνέπτυξε καὶ τὰς ἀπόψεις του
διὰ τὸν διάλογον μετὰ τῶν ὑπολοί-
πων ἑτεροδόξων (ἐκτὸς τῶν Πα-
πικῶν).

Ἀπόσπασμα
τῆς ὁμιλίας του

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τὰ κυ-
ριώτερα ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας
του, διὰ τὴν ὁποίαν εἶπεν ὅτι
«ἐκφράζει προσωπικάς του ἀπό-
ψεις» καὶ ὅτι ἐπὶ ὅλων αὐτῶν τῶν
θεμάτων, θὰ ἀποφασίση ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλε-
ξανδρείας καὶ Πάσης Ἀφρικῆς. Τὰ
ἀποσπάσματα ἔχουν ὡς ἀκολού-
θως:

«Μὲ προχαλκηδονίους
Κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 συνε-

κλήθησαν εἰς τὴν Ρόδον Πανορθό-
δοξες Συναντήσεις, ὅπου ἀπὸ κοι-
νοῦ οἱ Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες ἀποφάσισαν νὰ ξεκινήσει ὁ Δια-
χριστιανικὸς Θεολογικὸς Διάλογος
μετὰ τῶν Προχαλκηδονίων, τῶν Ρω-
μαιοκαθολικῶν, τῶν Ἀγγλικανῶν,
τῶν Λουθηρανῶν καὶ τῶν Παλαι-
οκαθολικῶν.

Ταυτόχρονα τονίσθηκε ἀπὸ κοι-
νοῦ ἀπὸ τὶς Τοπικὲς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες ἡ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθο-
δόξων σὲ κοινὲς πρωτοβουλίες τῶν
Χριστιανῶν διά τὴν ὑπόθεση τῆς
προστασίας τῶν Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς
εἰρηνικῆς συνύπαρξης τῶν Λαῶν.

Τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο
Ἀλεξανδρείας, ἀκολουθώντας τὶς
Διορθόδοξες Ἀποφάσεις, συμμετέ-
χει σήμερα γόνιμα καὶ δημιουργικὰ
στὸ Π.Σ.Ε., στὸ Παναφρικανικὸ Συμ-
βούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, στὸ Συμ-
βούλιο Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς καὶ στὰ Ἐθνικὰ Συμβούλια
Ἐκκλησιῶν στὰ Κράτη- Χῶρες τῶν
ὑφιστάμενων Μητροπόλεων καὶ
Ἐπισκοπῶν τοῦ Πατριαρχείου μας
εἰς τὴν Ἀφρικανικὴν Ἤπειρον.

Ὁ Θεολογικὸς Διάλογος μεταξὺ
τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Προχαλ-
κηδονίων ὁλοκληρώθηκε ἀναμέ-
νοντες πλέον, πρῶτον, ἐκ μέρους
τῆς κάθε Τοπικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τὴν Συνοδικὴ ἔγκριση
τῶν κοινῶν θεολογικῶν κειμένων.
Δεύτερον, τὴν Πανορθόδοξον ἀπό-
φαση μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Τοπικῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Αἱ διαφωνίαι
Ὁ Θεολογικὸς Διάλογος τῶν

Ὀρθοδόξων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθο-
λικῶν ἔχει σοβαρὲς δυσχέρειες ὄχι
μόνο μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρω-
μαιοκαθολικῶν, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ
τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν καὶ μάλιστα μεταξὺ τῶν ἐκπρο-
σώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς
Ρωσσίας, ποὺ ἀπειλοῦν καὶ τὴν
ὁρατὴ Διορθόδοξη ἑνότητα τῶν Το-
πικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὅταν ἡ ἀντιπροσωπία τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς Ρωσσίας ἀποχώρη-
σε ἀπὸ τὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπὴ
τοῦ Διαλόγου μετὰ τῶν Ρωμαιοκα-
θολικῶν, λόγω τῆς διαφωνίας τους
μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ
τὴν κανονικὴ δικαιοδοσία εἰς τὴν
Ἐσθονίαν, υἱοθετήθηκε τὸ γνωστὸν
κείμενον τῆς Ραβέννης, τὸ ὁποῖο
Συνοδικῶς δὲν ἀποδέχονται τὰ Πα-
τριαρχεῖα τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Γε-
ωργίας καὶ φυσικὰ καὶ τὸ Πατριαρ-
χεῖο τῆς Βουλγαρίας, ποὺ δὲν μετέ-
χει τοῦ Διαλόγου. Ἡ διένεξη τῶν
Ἀντιπροσωπιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου καὶ τοῦ Πατριαρχείου
τῆς Ρωσσίας συνεχίστηκε καὶ στὴ
συνάντηση τῆς Βιέννης τὸ 2010 καὶ
πρόσφατα στὸ Ἀμμὰν τῆς Ἰορδα-
νίας τὸν περασμένον Σεπτέμβριον
διά τὸ θεματολόγιο γιὰ τὴ θέση τοῦ
Ἐπισκόπου τῆς Ρώμης στὴν Ἐκκλη-
σία κατὰ τὴν πρώτη χιλιετίαν.
Νὰ ἀνακληθῆ ἡ Ραβέννα
Κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη σχε-

τικὰ μὲ τὸν ὑφιστάμενον Θεολο-
γικὸν Διάλογον Ὀρθοδόξων καὶ
Ρωμαιοκαθολικῶν πρέπει νὰ ἀκο-
λουθήσωμε τὰ ἀκόλουθα βήματα:

1. Οἱ ἐπικεφαλεῖς τῶν Ἀντιπρο-
σωπιῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν ποὺ δημιουργοῦν συνεχῆ προ-
βλήματα στὴν κοινὴ προσέγγιση
τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν νὰ ἀποχωροῦν καὶ νὰ διορί-
ζονται μὴ ἐριστικοὶ ἄνθρωποι.

2. Πρέπει νὰ προηγεῖται Διορθό-
δοξη Συνάντηση, διά νὰ ὑπάρχει
κοινὴ συμφωνία μεταξὺ τῶν Το-
πικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διά
τὰ παρουσιαζόμενα κείμενα καὶ
οὐχὶ εἰς τὴν συνάντηση μετὰ τῶν
Ρωμαιοκαθολικῶν νὰ ἀρχίζουν οἱ
διαφωνίες μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων.

3. Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννης εἶναι
προβληματικὸ καὶ προκειμένου νὰ
προστατευθεῖ ἡ ὁρατὴ Ὀρθόδοξη
ἑνότητα, πρέπει νὰ ἀνακληθεῖ καὶ
νὰ ἀποσυρθεῖ.

Τὸ κείμενο τῆς Ραβέννης εἶναι
προβληματικὸ καὶ θεολογικῶς ἀπὸ
Ὀρθοδόξου πλευρᾶς, διότι χρησι-
μοποιεῖ τοὺς κοσμικοὺς ὅρους
«αὐθεντία» καὶ «ἐξουσία», ὅροι οἱ
ὁποῖοι ἀποξενώνονται ἀπὸ τὸ βι-
βλικὸ καὶ πατερικὸ περιεχόμενο τῆς
ταπείνωσης καὶ τῆς διακονίας
«ὅστις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται
πάντων διάκονος». Τὸ δογματικὸν
θεολογικὸν θεμέλιον τοῦ πρωτείου
μὲ ἀναφορὰ στοὺς κοσμικοὺς
ὅρους «αὐθεντία» καὶ «ἐξουσία»
εἶναι προβληματικόν. Μὲ ἀναφορὲς
στὴν ἐνδοτριαδικὴ κατάσταση τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ γίνεται ἀνα-
φορὰ στὸ πρωτεῖον τοῦ Πατρὸς
στὴν Ἁγία Τριάδα, γιὰ νὰ δικαιολο-
γηθεῖ καὶ τὸ Πρωτεῖον στὸν χῶρον
τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ὅρους

«αὐθεντία» καὶ «ἐξουσία». Ἡ θεο-
λογία αὐτή, ἔστω κι ἂν μερικοὶ προ-
σπαθοῦν νὰ τὴν παρουσιάσουν ὡς
Ὀρθόδοξη, εἶναι προβληματική. Ἡ
κανονικὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας
πρέπει νὰ στηρίζεται στὴν πρακτικὴ
ποιμαντικὴ προσέγγιση τῶν ἱερῶν
Βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ
μάλιστα στὸ βιβλίον τῶν Πράξεων
τῶν Ἀποστόλων καὶ στὶς ποιμαν-
τικὲς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου καὶ στὶς ἀποφάσεις τῶν Το-
πικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων
καὶ τῶν Διορθοδόξων Συνάξεων.

Χωρὶς σωστὴ καὶ ὑπεύθυνη ἐνη-
μέρωση τῶν Μελῶν τῶν ἱερῶν Συν -
όδων τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, ἐκπρόσωποι Τοπικῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς ἄτομα
παγιδεύονται καὶ στηρίζουν τὴ
γραμμὴ τῆς δῆθεν θεολογικῆς
αὐθεντίας ἑνὸς προσώπου μὲ ἀπο-
τέλεσμα, ὄχι μόνο νὰ ὑπάρχουν συν -
εχεῖς διαφωνίες μεταξὺ Ὀρθοδό-
ξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ἀλλὰ καὶ
μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων.

Οὐνία - προσηλυτισμός
Ἐπιπλέον, διά νὰ συνεχισθεῖ ὁ

Θεολογικὸς Διάλογος μεταξὺ
Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν
πρέπει νὰ ἐξετασθεῖ καὶ νὰ ξεκαθα-
ρισθεῖ τὸ θέμα τῆς οὐνίας. Ἐνῷ
αὐτὴ ἦταν βασικὴ προϋπόθεση γιὰ
τὴν ἔναρξη τοῦ Διαλόγου μεταξὺ
Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν,
ὅταν ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων
τὴν Προεδρίαν ἀνέλαβε ἄλλον πρό-
σωπον, ἡ διορθόδοξη αὐτὴ ὁμόφω-
νος ἀπόφαση ξεχάστηκε καὶ παρα-
πέμφθηκε διά τὸ μέλλον. (“Εἰδικώ-
τερον, προκειμένου νὰ προαχθῇ
ἀπροσκόπτως ὁ Διάλογος οὗτος,
τυγχάνει ἀπαραίτητον νὰ γίνῃ συν-
τόμως συζήτησις ἐπὶ τῶν δυσμενῶν
ἐπιπτώσεων, τὰς ὁποίας ἔχουν εἰς
αὐτὸν ὡρισμένα ἀκανθώδη θέματα,
ὡς εἶναι ἡ Οὐνία καὶ ὁ Προσηλυτι-
σμός.

Ἡ ὕπαρξις καὶ ἡ συνέχισις τοῦ
ἀρνητικοῦ ἐν τῇ ζωῇ τῶν Ἐκκλη-
σιῶν ἡμῶν γεγονότος τῆς Οὐνίας,
τόσον ὑπὸ τὰς ἱστορικὰς αὐτῆς
μορφάς, ὅσον καὶ ὑπὸ τὰς συγχρό-
νους αὐτῆς ἐνεργείας, καθὼς καὶ ὁ
ὑπὸ οἱανδήποτε μορφὴν ἀσκούμε-
νος Προσηλυτισμός, εἶναι πραγμα-
τικότητες ἀπαράδεκτοι διά τὴν
Ὀρθοδοξίαν καὶ καθίστανται παρά-
γοντες ἀρνητικοὶ διά τὸν ἡμέτερον
διμερῆ Διάλογον.

Ἐν τῇ προοπτικῇ ταύτῃ προτείνο-
μεν, ὅπως τὸ γεγονὸς τοῦτο τῆς
Οὐνίας καὶ ὁ δι᾽ αὐτῆς ἢ καὶ ἄλλως
διενεργούμενος Προσηλυτισμὸς
ἐξετασθοῦν ὡς μία ἐκκλησιολογικὴ
προτεραιότης τοῦ Διαλόγου ἡμῶν
κατὰ τινα ἐκ τῶν ἀμέσως προσεχῶν
φάσεων αὐτοῦ.

Ὡσαύτως, ἐν ὄψει τῶν ἀρνη-
τικῶν διά τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ διά
τὸν Διάλογον αὐτῆς μετὰ τῆς Ρω-
μαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ποιμαν-
τικῶν καὶ ἄλλων συνεπειῶν τῆς
Οὐνίας καὶ τοῦ Προσηλυτισμοῦ,
προτείνομεν, ὅπως ἀναζητηθοῦν τὸ
ταχύτερον δυνατὸν οἱ κατάλληλοι
τρόποι ἐξευρέσεως τῶν ἀπαραιτή-
των πρακτικῶν λύσεων τοῦ προ-
βλήματος τῆς Οὐνίας, ὡς καὶ τοῦ
παραλλήλου προβλήματος τοῦ
Προσηλυτισμοῦ”. (ὁμόφωνη ἀπόφα-
ση Διορθόδοξης Προπαρασκευα-
στικῆς Ἐπιτροπῆς διά τὴν προετοι-
μασία τῆς Μέλλουσας Μεγάλης καὶ
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, Γενεύη, 1986).

Δογματικὰ χάσματα
Ἡ καλύτερη λύση διά τὸ χα-

ρακτῆρα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου
μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν
Ρωμαιοκαθολικῶν εἶναι εἰς τὸ
παρὸν στάδιον οἱ συναντήσεις μας
νὰ περιορισθοῦν στὴ συνεργασία
μας διά τὴν προστασίαν τῶν
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ τῆς
καλλιέργειας τῆς θρησκευτικῆς
ἀνεκτικότητας, τὴν ἀντιμετώπιση
κοινωνικῶν προβλημάτων, τῆς φτώ-
χειας, τῆς προστασίας τῶν προσ -
φύγων καὶ ἐκτοπισμένων καὶ μεγά-
λων ἀσθενειῶν ὅπως ὁ ἰὸς τοῦ
Ἐμπόλα. Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ κάνουν
οἱ Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι, ὅταν
συναντοῦν τὸν Πάπα τῆς Ρώμης.

Τὰ δογματικὰ ἀνοίγματα μετὰ
τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν δημιουρ-
γοῦν, ὄχι μόνο χάσματα μεταξὺ
ἡμῶν καὶ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ μεταξὺ
καὶ ἡμῶν ἀνάμεσα στοὺς Ὀρθοδό-
ξους μὲ ἀπαράδεκτες ἐκφράσεις,
ποὺ θίγουν ἀκόμη καὶ τὴν αὐτονόη-
τη πίστιν μας ὅτι δὲν ὑπάρχει χρό-
νος στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ
ἑνότητά της, διότι διαφορετικὰ
εἶναι ὡς νὰ ἀμφισβητεῖται καὶ ἡ πλη-
ρότητα τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ
Θεοῦ στὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας
καὶ κατὰ συνέπεια τὴν Σωτηριολο-
γικὴ Ἀποστολή της. Κατὰ συνέπεια
ὅροι ὅπως «διηρημένη ἐκκλησία»
εἶναι ἀπαράδεκτοι, ἔστω κι ἂν λέ-

γονται ἀπὸ Πανεπιστημιακοὺς Κα-
θηγητὲς Θεολογίας καὶ μάλιστα
κληρικούς.

Μὲ Ἀγγλικανοὺς
Στὸ Θεολογικὸ Διάλογο μεταξὺ

Ὀρθοδόξων καὶ Ἀγγλικανῶν, ἔστω
κι ἂν δημιουργοῦνται πολλὰ ἐμπό-
δια στὴν πορεία τοῦ Διαλόγου
αὐτοῦ λόγω τῆς αὐθαιρεσίας τῶν
Ἀγγλικανῶν νὰ χειροτονοῦν πρό-
σωπα τὰ ὁποῖα ἔχουν κανονικὰ κω-
λύματα, ἐπειδὴ ἐπικεφαλῆς τῶν
Ὀρθοδόξων στὴν Προεδρία εἶναι
πρόσωπο σωστὸ (ὁ ἅγιος Διοκλείας
Κάλλιστος Γουέαρ), ὁ διάλογος
αὐτὸς προχωρᾷ ἐξετάζοντας τὶς
ποιμαντικὲς εὐθύνες τῶν χρι-
στιανῶν γιὰ τὴν προστασία τῶν
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ τῆς
Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.

Μὲ Λουθηρανοὺς
Ὁ Θεολογικὸς Διάλογος μεταξὺ

Ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν ἐξε-
τάζει τὸν τρόπο ποὺ κατανοοῦν
αὐτοὶ καὶ ἐμεῖς τὸ θέμα τῆς χειρο-
τονίας, ὡς ἐπίσης καὶ τὸ θέμα τῆς
χειροτονίας τῶν γυναικῶν.

Μερικὲς παρατηρήσεις:
Ὅταν ἀναφερόμαστε πλέον στὸν

Διαχριστιανικὸ Διάλογον πρέπει νὰ
συγκεντρωθοῦμε στὴ συνεργασία
τῶν Χριστιανῶν γιὰ τὴν ἐπικράτηση
τῆς Παγκόσμιας ἀσφάλειας καὶ τῆς
εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν Λαῶν,
ὡς ἐπίσης καὶ στὴν καταστολὴ τῆς
βίας, στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προ-
βλήματος τῆς φτώχειας, ἴσων
εὐκαιριῶν μόρφωσης καὶ ὑγείας καὶ
τῆς προστασίας τοῦ Περιβάλλον-
τος.

Ἐναντίον 
τῶν διαφωνούντων

Δυστυχῶς συντηρητικοὶ κύκλοι,
ὡς οἱ σύγχρονοι Φαρισαῖοι καὶ
Γραμματεῖς, προπαγανδίζουν ἐπι-
κίνδυνα σὲ βάρος τῶν Ὀρθοδό-
ξων, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν μὲ
ὑπακοὴ ἀποφάσεις Διορθοδόξων
ἀποφάσεων καὶ συναντήσεων μὲ
ἀποτέλεσμα, λόγω ἐλλείψεως
σωστῆς διαφώτισης, νὰ κατηγο-
ροῦνται οἱ Ὀρθόδοξοι αὐτοὶ
ἐκπρόσωποι ὡς οἰκουμενιστὲς κι
ὡς προδότες τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεως. Στὴ περίπτωση μάλιστα
τοῦ δικοῦ μας Πατριαρχείου, με-
ρικὲς φορές, ὑπάρχουν ἀρνητικὲς
ἐπιπτώσεις καὶ εἰς τὴν στήριξη τοῦ
Ἱεραποστολικοῦ μας ἔργου εἰς
τὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρον. Ἡ κάθε
τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὀφεί-
λει νὰ δίνει λύσεις διά τῆς Τοπικῆς
της Συνόδου καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπουν
νὰ βρίζονται δημόσια μὲ ἀσέβεια
ἀκόμη καὶ οἱ Προκαθήμενοί μας.

Σχετικὰ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν
Ὀρθοδόξων στὸ Π.Σ.Ε., στὸ Παν -
αφρικανικὸ Συμβούλιο τῶν
Ἐκκλησιῶν, στὸ Συμβούλιο τῶν
Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς,
στὰ Ἐθνικὰ Συμβούλια τῶν
Ἐκκλησιῶν, πρέπει νὰ κινηθοῦμε
πάλι μέσα στὰ πλαίσια τῆς συνερ-
γασίας τῶν Θρησκευτικῶν μας
Ἀρχηγῶν καὶ τῶν χριστιανῶν γιὰ
τὴ συμβολή μας στὴν ἐνίσχυση
τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς παγκόσμιας
ἀσφάλειας καὶ τῆς συνεργασίας
μας μετὰ τῶν Διεθνῶν ὀργα-
νισμῶν καὶ τοπικῶν Κυβερνήσεων.

Τελειώνοντας, θὰ ἤθελα ὅλως
ἰδιαιτέρως νὰ εὐχαριστήσω
εὐγνωμόνως τὸν Μακαριώτατον
Ἀλεξανδρινὸν Προκαθήμενον κ.
Θεόδωρον Β’ διά τὴν ἐμπιστοσύνη
του στὸ ταπεινόν μου πρόσωπο νὰ
ἐκπροσωπῶ τὸν ἴδιον καὶ τὸ
σεπτὸν Πατριαρχεῖο μας μετὰ
ἐκλεκτῶν Ἀδελφῶν εἰς τὰς ση-
μαντικὰς αὐτὰς ἐκπροσωπήσεις.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ τονι-
σθεῖ ὅτι ὅσοι ἐκπροσωποῦμε τὸν
Ἀλεξανδρινὸν Προκαθήμενον καὶ
τὸ Πατριαρχεῖο μας νὰ ὑποβάλ-
λουμε ἀναλυτικὴ ἔκθεση στὸν
Προκαθήμενόν μας, διὰ νὰ ἐνημε-
ρώνεται ὁ ἴδιος ὑπεύθυνα, γιὰ νὰ
μπορεῖ κι ὁ ἴδιος ὑπεύθυνα νὰ ἐνη-
μερώνει σωστὰ διὰ τὰ τεκταινώ-
μενα τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας καὶ
τὸ εὐσεβὲς πλήρωμά μας.

Εἶναι ἐπίσης πολὺ σημαντικὸ ὁ
ἑκάστοτε ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου νὰ συνερ-
γάζεται μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων
Ἀντιπροσωπιῶν διά τὸν ὁρισμὸν
τοῦ χρόνου καὶ τῆς θεματολογίας
τῶν Διορθόδοξων Ἐπιτροπῶν.

Παρατήρηση: Τὸ περιεχόμενο
τῆς ὁμιλίας μου ἐκφράζει τὶς προ-
σωπικές μου ἀπόψεις. Ἡ Ἱερὰ Σύν -
 οδος τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ πά-
σης Ἀφρικῆς, μὲ πρόταση τοῦ
Ἀλεξανδρινοῦ Προκαθημένου κ.
Θεοδώρου Β’ ἀποφάσισε ὁμόφω-
να τὴν συνέχεια καὶ τὴν στήριξη
τῶν Διαχριστιανικῶν Διαλόγων
σύμφωνα μὲ τὶς Διορθόδοξες
ὁμόφωνες ἀποφάσεις».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπιτρέπεται ἡ συμπροσευχή...

Ὀσμὴ θανάτου ἀναδίδεται ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκην
ἀντὶ τοῦ μύρου τοῦ Μυροβλύτου πολιούχου της 

Ἀπὸ ἀπαράμιλλον κέντρον παλαιοχριστιανικοῦ καὶ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ καὶ Ἡσυχασμοῦ εἰς κέντρον ςο-
δομισμοῦ ὀνειρεύεται νὰ μετατρέψῃ τὴν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὁ δήμαρχός της γιάννης Mπουτάρης.

«Eὐφραίνου ἐν Kυρίῳ, πόλις Θεσ-
σαλονίκη·ἀγάλλουκαὶχόρευε, πίστει
λαμπροφοροῦσα», ψάλλει μὲ
συγκίνησι καὶ κατάνυξι ἡ ἁγιωτάτη
Ἐκκλησία μας, κατὰ τὴν Λιτὴ τῆς
μνήμηςτοῦἉγίουΔημητρίου, καὶκα-
ταλήγει: «…καὶ εὐχαρίστως τῷ
Σωτῆριἀνάκραξον·Kύριε, δόξασοι».
Mὲ αὐτὰ τὰ λόγια θέλησε ὁ ἱερὸς
Ὑμνογράφος νὰ τιμήσῃ καὶ νὰ
ὑμνήσῃτὸνMεγαλομάρτυρακαὶMυ-
ροβλύτη ἅγιο καὶ μαζὶ μ‘ αὐτὸν τὴν
ἄλλοτε ἔνδοξη πόλι, ποὺ τὸν γέννη-
σε, δέχθηκε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου
τουκαὶφιλοξενεῖἐπὶαἰῶνεςτώρατὸ
ἱερὸ καὶ μυροβόλο λείψανό του, τὴν
ἁγιοτόκο καὶ ἡρωοτόκο Θεσσα-
λονίκη.

Eἴμεθα ὅμως βέβαιοι, ὅτι οἱ
φρικτὲς εἰδήσεις, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ
τὴν συμπρωτεύουσα, στὸ ἄκουσμα
τῶν ὁποίων φρίττει ἡ ἥλιος καὶ
στενάζει ἡ γῆ, θὰ ἔκαναν τὸν ἱερὸ
Ὑμνογράφο καὶ Ψαλμῳδό, ἐὰν
ζοῦσεσήμερα, νὰγίνῃθρηνογράφος
καὶθρηνῳδός, καὶνὰμετατρέψῃτὸν
ὕμνο του σὲ θρηνῳδία, μὲ στίχους
σὰναὐτούς: «Kλαῦσονκαὶθρήνησον
πικρῶς, πόλις Θεσσαλονίκη, φρῖξον
καὶ στέναξον, ἀκολασίᾳ βυθι-
ζομένη…». Ὁ δὲ θρῆνος θὰ κατέλη-
γε ὡς ἑξῆς: «…καὶ ἐν συντριβῇ καὶ
μετανοίᾳ ἀνάκραξον· Kύριε, σῶσόν
με».

Nαί, ἀδελφοὶ ἀναγνῶστες,
«θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς
πολύς» ἁρμόζει νὰ ἀκουσθῇ στὴν
Nύμφη τοῦ Θερμαϊκοῦ, τὴν ὁποία ὁ
Διάβολος, τὶςἔσχατεςαὐτὲςἡμέρες,
ἀπὸNύμφητοῦNυμφίουXριστοῦκαὶ
πόλι τῶν ἁγίων, τὴν ἐξωθεῖ νὰ γίνῃ
διάσημη πόρνη καὶ μοιχαλίδα,
ὑποσχόμενος σ᾽ αὐτὴ τουρισμό,
χρήματα, εὐημερία καὶ ἀνάπτυξι!
Tρεῖς φορὲς ἁλώθηκε στὸ διάβα τῆς
Ἱστορίας, κατὰ παραχώρησι Θεοῦ, ἡ
πόλι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ ἄντε-
ξε. Tὴν νέα ὅμως αὐτὴ ἅλωσι δὲν θὰ
τὴν ἀντέξῃ. Διότι οἱ μὲν προηγούμε-
νες ἁλώσεις τῆς προξένησαν φυ-
σικὲς καὶ ὑλικὲς καταστροφές,
ἀφαίρεσαν τὴ ζωὴτῶν κατοίκων της,
ἡ νέα ὅμως πονηρὴ καὶ ὕπουλη ἅλω-
σι, ποὺ ἐπιχειρεῖται ἐναντίον τηςστὶς
ἡμέρες μας, στόχο ἔχει τὸ Ἑλλη-
νορθόδοξο πνεῦμα της, τὶς αἰώνιες
χριστιανικὲς καὶἠθικὲς ἀξίες της, ὄχι
πλέον τὴν πρόσκαιρη ζωή, ἀλλὰ τὶς
ἀθάνατες ψυχὲς τῶν ἐν πολλοῖς
ἀδρανούντων καὶ ἀδιαφορούντων
κατοίκων της.

Ἀφορμὴ γιὰ τὰ γραφόμενά μας
αὐτὰ ἔγινε ὄχι τόσο ἡ νέα πρόκλησι
τοῦ δημάρχου τῆςΘεσσαλονίκης νὰ
φωτογραφηθῇ ἡμίγυμνος σὲ περιο-
δικό, ὅσο οἱ δηλώσεις του, ποὺ φα-
νερώνουν τὰ σχέδια, ποὺ ἔχει γιὰ τὴν
πόλι, σχέδια, ποὺ ἀποτελοῦν τὶς
σύγχρονες πολιορκητικὲς μηχανές,
μέσῳ τῶν ὁποίων θὰ προκληθοῦν
ρήγματα στὰ τείχη, θὰ ὑποχωρήσουν
οἱ πύλες, θὰ εἰσέλθουν νέα ἤθη,
κάθε ἄλλο παρὰ χρηστά, καὶ θὰ
ἐκμαυλισθῇ καὶ ἁλωθῇ πνευματικῶς
καὶ ἠθικῶς ἡ σύγχρονη αὐτὴ Kαπερ-
ναοὺμ τῆς μαρτυρικῆς Πατρίδος
μας, ἡ κατὰ μὲν τὸ παρελθὸν «ἕως
τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα», στὶς δὲ χα-
λεπὲς ἡμέρες μας «ἕως ᾅδου κατα-
βιβαζομένη» ἀπὸ ἀπίστους καὶ σαρ-
κολάτρες ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι,
«κρίμασιν οἷς οἶδε Kύριος», μὲ τὴν
ψῆφο τῶν πλειόνων κατοίκων της
τὴν διοικοῦν!

Oἱ δηλώσεις τοῦ δημάρχου, ποὺ
ἔτυχανεὐρείαςδημοσιότητος, ἀφω-
ροῦσαν στὶς καθιερωμένες καὶ
θερμῶς ὑποστηριζόμενες ἀπ᾽ αὐτὸν
ἐκδηλώσεις ὑπερηφανείας τῶν ὁμο-
φυλοφίλων, γνωστὲς ὡς Gay Pride.
Ἐρωτώμενος γιὰ τὸ «ἐὰν τὸ Gay Pri-
de, πέρα ἀπὸ σύμβολο μίας κοι-
νωνίαςἀνοιχτῆςστὴδιαφορετικότη-
τα, μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ ὡς
οἰκονομικὸ “ἐργαλεῖο” γιὰ τὴ Θεσσα-
λονίκη», ὁ δήμαρχος ἐπικαλέσθηκε
τὸ παράδειγμα τῆς Bιέννης, στὴν
ὁποία, κατὰ τὴν ἑβδομάδα παρο-
μοίων ἐκδηλώσεων, συγκεντρώνον-
ται 600.000 ἐπισκέπτες, καὶ δήλωσε:
«Ἐγὼ δὲν λέω νὰ ἔρθουν 600.000
ἄτομα στὴ δική μας πόλη… Ἂς
ἔρθουν 50.000 -γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ
ἀναλογία. Ἂν μπορέσουμε νὰ
φέρουμε 50.000 γκέϊ στὴ Θεσσα-
λονίκη ἀπ‘ ὅλα τὰ Bαλκάνια, ἀπὸ τὴ
Mέση Ἀνατολή, ἀπ‘ ὁπουδήποτε, γιὰ
νὰ ἐκδηλώσουν τὶς θέσεις τους, θὰ
εἶναικάτιμεγάλογιὰτὴνπόλη. Tώρα
δὲν ἔχουμε παραπάνω ἀπὸ 2.000-
3.000 ἄτομα, ποὺ ἔρχονται στὴ Θεσ-
σαλονίκη… Ἂν αὐτοὶ γίνουν 50.000,
θὰ μιλᾶμε γιὰ τεράστια ἐπιτυχία».

Ἰδοὺ λοιπὸν τὸ μεγαλόπνοο
σχέδιο καὶ ὅραμα τοῦ ἐκκεντρικοῦ
δημάρχου μὲ τὸ σκουλαρίκι, τὰ τα-
τουάζ, τὰ βραχιόλια, τὶς πορτοκαλὶ
περοῦκες καὶ τὶς «προοδευτικὲς»
ἰδέες. Ἰδοὺ ἡ ἰδανικὴ λύσι, ποὺ θὰ
βγάλῃ τὴν πόλι του ἀπὸ τὴν κρίσι, τὴν
ἀνεργία καὶ τὰ συσσίτια καὶ θὰ τὴν
ὁδηγήσῃ στὴν ἀνάπτυξι καὶ τὴν
πρόοδο! Γιατί δηλαδή, σκέφθηκε, τί
περισσότερο ἔχει τὸ Σὰν
Φραντσίσκο, ἡ Bιέννη, τὸ Tορόντο,
ποὺ συγκεντρώνουν κάθε χρόνο
ἑκατοντάδες χιλιάδες ὁμοφυ-
λοφίλους πρὸς ὄφελος τῆς οἰκο-

νομίας τους; Γιατί νὰ μὴ τὶς μιμη-
θοῦμε καὶ ἐμεῖς; Γιατί νὰ μὴ
προσφέρουμε καὶ ἐμεῖς gay friendly
τουρισμό; Θὰ μείνουμε, ὅπως πάντα,
πίσω καὶ θὰ χάσουμε πάλι τὸ τρένο
τῆς εὐημερίας καὶ τῆς προόδου;
Ὁμοφυλόφιλοι τῶν Bαλκανίων, τῆς
Mέσης Ἀνατολῆς καὶ ὅλου τοῦ
κόσμου ἑνωθεῖτε καὶ ἐλᾶτε στὴ Θεσ-
σαλονίκη, τὴν πόλι τὴν ἀνοικτὴ καὶ
ἀπελευθερωμένη, τὴν πόλι τὴν φι-
λικὴ πρὸς τὴν ἀνεκτικότητα καὶ δια-
φορετικότητα! Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε
σὰν τὴν μεσαιωνικὴ καὶ ὁμοφοβικὴ
Pωσία. Aὐτὴ ζῇ πίσω ἀπὸ τὸν ἥλιο.
Ἐμεῖς εἴμαστε Eὐρωπαῖοι. Ἐδῶ δὲν
ὑπάρχουν «ταμποὺ» καὶ ἀντιδράσεις.

Ἀλλὰ καὶ ἂν ὑπάρξουν, ἂς εἶναι καλὰ
ἡ νέα μας ἀντιρατσιστικὴ νομοθεσία
καὶ οἱ φιλόξενες φυλακές μας, ποὺ
φροντίζουν γιὰ τὴν προστασία σας
καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη παραμονή σας.
Σᾶς βεβαιώνουμε ὅτι κάθε ἀντίθετη
καὶ ἐνοχλητικὴ φωνὴ θὰ παταχθῇ, ἀπ’
ὅπου καὶ ἂν προέρχεται, ἀκόμη καὶ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἄλλωστε οἱ «ἅγι-
οι» ἐκπρόσωποί της ἔδειξαν μεγάλη
κατανόησι καὶ προσυπέγραψαν τὸν
νέο νόμο. Ἐλᾶτε λοιπὸν καὶ πλημ-
μυρίστε τοὺς δρόμους μας.
Ἐμπλουτίστε τὸν πολιτισμό μας μὲ
τὴν διαφορετικότητά σας. Ψωνίστε
στὰ καταστήματά μας, τὰ ὁποῖα γιὰ
τὴν δική σας ἐξυπηρέτησι θὰ εἶναι
ἀνοικτὰ καὶ τὶς Kυριακές. Mετὰ τὰ
ψώνια σας, ἐπισκεφθεῖτε καὶ τοὺς
μοναδικοὺς βυζαντινοὺς ναούς μας
ἢ μᾶλλον τὰ μουσεῖα μας, διότι μου-
σεῖα θὰ καταντήσουν οἱ ἐκκλησίες
δίχως ἐκκλησίασμα τὶς Kυριακές.
Γευθεῖτε τὰ φαγητά μας, ἀπολαῦστε
τὸν ἥλιό μας, ὑψῶστε τὶς πολύχρω-
μες σημαῖες σας δίπλα στὴν Pοτόντα
καὶ στὸ ἄγαλμα τοῦ M. Ἀλεξάνδρου,
ὑπερηφανευθεῖτε…!

Ἀποπνικτικὴ πραγματικὰ ἀτ -
μόσφαιρα. Tὰ συμπτώματα προχω-
ρημένηςἠθικῆςσήψεωςἐμφανῆ. Tὸ
σῶμα τῆς κοινωνίας σὲ ἀποσύνθεσι.
Ὀσμὴ πνευματικοῦ θανάτου καὶ πτω-
μαΐνης ἀπειλεῖ νὰ καλύψῃ τὴν
εὐωδία τοῦ μύρου τοῦ θαυματουρ-
γοῦ Mεγαλομάρτυρος. Ὁ πνευμα-
τικὸς λεγόμενος κόσμος ἀπών. Ἡ Δι-
οικοῦσα Ἐκκλησία σιωπῶσα. Δάσκα-
λοι καὶ παιδαγωγοί, ἐκτὸς ἐλαχίστων
ἐπαινετῶν ἐξαιρέσεων, ἰχθύων
ἀφωνότεροι. Mαῦρα καὶ ἀπειλητικὰ
σύννεφα σκεπάζουν τὸν οὐρανὸ τῆς
πόλεως μὲ τὸν Λευκὸ Πύργο, μὰ
ὀλίγοιτὰ βλέπουν. Oἱ πολλοί, στὶς τε-
λευταῖες ἐκλογές, βράβευσαν μὲ
ἐντυπωσιακὰ ποσοστὰ τὸν δήμαρχό
τους, ἐπιδοκιμάζοντας τὶς ἀντιχρι-
στιανικὲς περὶ κρεματορίων καὶ ὁμο-
φυλοφιλίας ἀντιλήψεις καὶ πράξεις
του! Θύελλα προμηνύεται, ποὺ θὰ
πλήξῃ ὄχι μόνο τὴν Θεσσαλονίκη,
ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καὶ
ὅλο τὸν κόσμο, διότι τὸ φαινόμενο
τοῦ πανσεξουαλισμοῦ καὶ σοδομι-
σμοῦ εἶναι παγκόσμιο. Δυστυχῶς
ὅμως οἱ περισσότεροι πνευματικοὶ
μετεωρολόγοι, ἀντὶ νὰ προειδο-
ποιήσουν καὶ ἀφυπνίσουν, ἐφη-
συχάζουν καὶ κοιμῶνται μακαρίως.
Tὰ ποτάμια γύρω μας φουσκώνουν.
Tεράστιες ἐκτάσεις πλημμυρίζουν.
Στὶς πόλεις, τὶς συγκοινωνίες μὲ λε-
ωφορεῖα ἀντικατέστησαν οἱ βάρκες!
Oἱ σεισμοὶ πυκνώνουν καὶ ἐντείνον-
ται. Oἱ γείτονές μας ἀποθρασύνον-
ται. Tὸ φανατικὸ Ἰσλὰμ καὶ ὁἜμπολα
ἀπειλοῦν καὶ αὐτά, τὸ καθένα μὲ τὸν
τρόπο του, τὴν ἁμαρτωλὴ ἀν -
θρωπότητα. Ἡ κατάστασι παγ-
κοσμίως εἶναι ἀνησυχητική. Ἔρχον-
ται δεινά. Πόλεμος παγκόσμιος;
Πεῖνα πρωτοφανής; Σεισμός, ποὺ θὰ
κάνῃ τὴν Ἑλλάδα νὰ μαυροντυθῇ; Oἱ
Ἅγιοι τῆςἘκκλησίας τὰ προέβλεψαν
καὶ τὰ προεφήτευσαν, οἱ περισσότε-
ροι ὅμως χριστιανοὶ δὲν τὰ πι-
στεύουν, ἀδιαφοροῦν, εἶναι ψυχικῶς
καὶ πνευματικῶς ἀπροετοίμαστοι νὰ
τὰ δεχθοῦν καὶ νὰ τὰ ἀντιμε-
τωπίσουν. Θαυμάζομε τὸν ἀρχαῖο
τάφο τῆς Ἀμφίπολης, ἐνῷ ἡ ἀπο-
στασία μας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ οἱ
ἁμαρτίες μας κάνουν ἐμᾶς τοὺς
νεοέλληνες νὰ ὁμοιάζωμε μὲ
τάφους κεκονιαμένους, ἀσβε-
στωμένους, «οἵτινες ἔξωθεν μὲν
φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμου-
σιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκα-
θαρσίας» (Mατθ. 23:27).

Δὲν εἴμεθα ρατσισταί. Δὲν εἴμεθα
«ὁμοφοβικοί». Δὲν κηρύττομε μῖσος.
Aὐτοὺς τοὺς ὅρους, ποὺ ἐφηῦραν ἡ
Nέα Ἐποχὴ καὶ ἡ Nέα Tάξη, νὰ τοὺς
κρατήσουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους, διότι
αὐτὲς μισοῦν καὶ πολεμοῦν δολίως
τὸν Xριστὸ καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀπο-
χριστιανοποιήσουν παντοιοτρόπως
τὶς παραδοσιακὰ χριστιανικὲς κοι-
νωνίες καὶ νὰ τὶς παραδώσουν σὰν
ζαλισμένο κοπάδι στὸν ἐρχόμενο
Ἀντίχριστο. Ἐμεῖς δὲν μισοῦμε
κανένα.Eἴμεθα Xριστιανοὶ καὶ ἡ καρ-
διὰ τοῦ ἀληθινοῦ Xριστιανοῦ, ὅπως
ἔλεγε ὁ μακαριστὸς ἀγωνιστὴς καὶ
ὁμολογητὴς θεολόγος Nικόλαος Σω-
τηρόπουλος, δὲν ἔχει τὴν δύναμι νὰ
μισήσῃ κανένα ἄνθρωπο. Ἀγαπῶμε
καὶ σεβόμεθα ὅλους τοὺς ἀν -

θρώπους, διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὅμως
κάποιοι ἄνθρωποι δὲν σέβονται τὸν
ἑαυτότους οὔτε τὸν Nόμο τοῦ Θεοῦ
καὶ ἐπιδιώκουν τὴν ἀσέβειά τους
αὐτὴ νὰ ἐπιβάλλουν σὲ ἐμᾶς, τὰ παι-
διά μας καὶ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία,
ὡς ἐναλλακτικὸ καὶ φυσιολογικὸ
τρόπο ζωῆς, τότε θὰ ἀντισταθῶμε
καὶ θὰ ἀντιδράσωμε.

Ἤδη, ὅπως ἔγινε γνωστό, στὸ νέο
ὑπὸ διαμόρφωσι ἑλληνικὸ οἰκογενει-
ακὸ δίκαιο, ποὺ ἀλλάζει ριζικὰ μετὰ
ἀπὸ 31 ἔτη, τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης
θὰ ἐπεκταθῇ γιὰ πρώτη φορὰ καὶστὰ
ὁμόφυλα ζευγάρια, ὥστε νὰ κα-
λυφθῇ ἕνα κενό, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Xώρα
μας ἔχει ἐπικριθῇ ἐπανειλημμένως
ἀπὸ τὸ Eὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Tὸ ἑπό -
μενο βῆμα θὰ εἶναι ἡ καθιέρωσι τοῦ
γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὥστε ἡ
νομοθεσία τῆς Πατρίδος μας νὰ
ἐναρμονισθῇ πλήρως πρὸς τὶς ἀν -
τίστοιχες νομοθεσίες τῆς Eὐ ρώπης.
Ἡ «πρόοδος» ὅμως δὲν σταματᾷ
ἐδῶ. Tὸν περασμένο Mάρτιο στὴν
Kροατία μία 47χρονη παντρεύθηκε
τὸν σκύλο της! Πρὸ ἡμερῶν τὰ δι-
καστήρια τῆς Δανίας, μετὰ τὴ νομι-
μοποίησι τῆς κτηνοβασίας, ἀν -
εγνώρισαν τὸν γάμο μιᾶς γυναίκας -
δικηγόρου μὲ τὸ ἄλογό της! Στὴν
Ὁλλανδία νομιμοποιήθηκε τὸ Kόμμα
τῶν παιδοφίλων! Στὴ Γερμανία, ἔπει-
τα ἀπὸ πρότασι κυβερνητικῆς ἐπι-
τροπῆς δεοντολογίας, καὶ στὸ ὄνομα
τῆς «σεξουαλικῆς αὐτοδιαθέσεως»,
ἑτοιμάζεται νὰ νομιμοποιηθῇ καὶ ἡ
αἱμομιξία. Ἐὰν αὐτὲς οἱ «φυσιολο-
γικὲς»καὶ «ἐναλλακτικὲς» γιὰ κάποι-
ους σεξουαλικὲς πρακτικὲς γενικευ-
θοῦν καὶ ἐπεκταθοῦν στὴν «πολι-
τισμένη» Eὐρώπη, ἐμεῖς ὡς μέλη της
θὰ τὶς ἀποδεχθοῦμε; Ἐὰν δὲν
ἀντιδράσουν ὅλες οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις
σήμερα, κάποιος ἄλλος δήμαρχος
αὔριο θὰ διοργανώνῃ φεστιβὰλ ὑπε-
ρηφανείας κτηνοβατῶν, παιδοφίλων
καὶ αἱμομικτῶν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συν -
επάγεται γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὸ
μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἦλθαν πλέον τὰ δύσκολα χρόνια,
γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς προειδοποίησε ὁ
Γέροντας Παΐσιος, καὶ ἔρχονται δυσ -
κολώτερα. «Eἶναι πολλοὶ τώρα
ἐκεῖνοι», ἔλεγε ὁ Γέροντας, «ποὺ ἐπι-
διώκουν νὰ τὰ διαλύσουν ὅλα,
οἰκογένεια, νεολαία, Ἐκκλησία. Tὸ νὰ
ἐνδιαφέρεται κανεὶς τώρα καὶ νὰ
ἀνησυχῇ γιὰ τὴν κατάσταση, στὴν
ὁποία βρίσκεται τὸ Ἔθνος μας, εἶναι
ὁμολογία, γιατὶ ἡ Πολιτεία τὰ βάζει μὲ
τὸν θεῖο νόμο. Ψηφίζει νόμους
ἐνάντιους στὸν νόμο τοῦ Θεοῦ…
Ἔχουμε λοιπὸν εὐθύνη νὰ τὰ δια-
τηρήσουμε ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ μὴ
ἀφήσουμε τοὺς ἐχθροὺς τῆς
Ἐκκλησίας νὰ τὰ διαλύσουν. Ἡ ἀδια-
φορία δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε στοὺς
κοσμικούς, πόσο μᾶλλον στοὺς πνευ-
ματικοὺς ἀνθρώπους…Σ’ αὐτὰ τὰ
δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας
πρέπει νὰ κάνῃ ὅ,τι γίνεται
ἀνθρωπίνως, καὶ ὅ,τι δὲν γίνεται
ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνῃ στὸν Θεό.
Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἥσυχη τὴν συνείδησί
μας, ὅτι κάναμε ἐκεῖνο, ποὺ μπο-
ρούσαμε. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ
σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ τοὺς
τάφους. Ἐκεῖνοι ὑπέφεραν τόσα γιὰ
τὴν Πατρίδα καὶ ἐμεῖς τί κάνουμε γι’
αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ
τὴν παράδοσή της, τοὺς Ἁγίους καὶ
τοὺς ἥρωές της, νὰ πολεμῆται ἀπὸ
τοὺς ἴδιους τοὺς Ἕλληνες, καὶ ἐμεῖς
νὰ μὴ μιλᾶμε! Eἶναι φοβερό! Ἂν οἱ
Xριστιανοὶ δὲν ὁμολογήσουν, δὲν
ἀντιδράσουν, ἐκεῖνοι θὰ κάνουν
χειρότερα. Ἐνῷ, ἂν ἀντιδράσουν, θὰ
τὸ σκεφθοῦν… Ἡ παρουσία τῶν Xρι-
στιανῶν εἶναι πλέον ὁμολογία πίστε-
ως… Ἂν δὲν ἀρχίσουν μερικοὶ νὰ
χτυποῦν τὸ κακό, νὰ ἐλέγχουν δη-
λαδὴ αὐτούς, ποὺ σκανδαλίζουν τοὺς
πιστούς, θὰ γίνῃ μεγαλύτερο κακό».

Ὡς γνωστόν, ἡ ἀκροτελεύτια
διάταξι τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος
ἀναφέρει, ὅτι «ἡ τήρηση τοῦ
Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πα-
τριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δι-
καιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ
ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο
ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ
τὸ καταλύσει μὲ τὴ βία». Ἐὰν λοιπὸν
πρέπῃ νὰ ἀντιστεκώμεθα μὲ κάθε
μέσον, ὅταν καταλύεται ἕνα Σύντα-
γμα, ποὺ ἐκπονοῦν καὶ θεσπίζουν οἱ
ἄνθρωποι γιὰ τὴν εὔρυθμη λει-
τουργία ἑνὸς Kράτους, πόσο μᾶλλον
εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀντιστα-
θοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι
πιστοί, ὅταν καταλύεται ὁ αἰώνιος
ἠθικὸς καὶ Eὐαγγελικὸς νόμος καὶ οἱ
ἐντολὲς τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ, ἡ τήρη-
σι τῶν ὁποίων ἐξασφαλίζει ὄχι
πρόσκαιρα καὶ βιοτικά, ἀλλ’ αὐτὴ τὴν
σωτηρία τῶν ψυχῶν καὶ τὴν αἰώνια
Bασιλεία τῶν Oὐρανῶν! Ἂς ὑπερ -
ασπίσωμε λοιπὸν ὁ καθένας, μὲ τὰ
μέσα ποὺ διαθέτει, τὸ Σύνταγμα τοῦ
Θεοῦ, τὸ ἀπείρως ἀνώτερο κάθε
ἀνθρωπίνου Συντάγματος, τὸ ὁποῖο
σήμερα προσβάλλεται βάναυσα καὶ
πολεμεῖται μὲ ὕπουλες Nεοεποχίτι-
κες μεθόδους ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Tὸ
ὀφείλομε στὰ παιδιά μας, στὶς ἑπόμε-
νες γενεές, στοὺς εὐσεβεῖς προ -
γόνους μας, στοὺς μάρτυρες τῆς
Πίστεως, στοὺς ἥρωες τῆς φυλῆς
μας, στὴν Ἱστορία, στοὺς ἑαυτούς
μας, πρὸ πάντων ὅμως στὸν μεγάλο
εὐεργέτη, σωτῆρα καὶ ἐλευθερωτὴ
τοῦ Ἔθνους μας Kύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
Xριστό. Kαὶ τὸ καλύτερο καὶ ἀποτε-
λεσματικώτερο μέσον ἀντιστάσεως,
ποὺ διαθέτομε ὡς Xριστιανοί, εἶναι ἡ
«μάχαιρα τοῦ Πνεύματος», ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ, προφορικὸς καὶ γραπτός.
Aὐτὸς ὁ λόγος «οὐ δέδεται» καὶ θὰ
ἀκούεται καὶ θὰ γράφεται πάντοτε,
ὅσοι «ἀντιρατσιστικοὶ» νόμοι καὶ ἂν
ψηφισθοῦν καὶ ὅσο καὶ ἂν στὶς
ἡμέρες, ποὺ ἔρχονται, περιορισθῇ
καὶ διωχθῇ τὸ συνταγματικῶς κατω-
χυρομένο καὶ διεθνῶς ἀναγνω-
ρισμένο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας
τῆς γνώμης, τοῦ λόγου καὶ τῆς
ἐκφράσεως. Διότι πάντοτε θὰ
ὑπάρχουν ἀληθινοὶ Xριστιανοί, ποὺ
θὰ πειθαρχοῦν «Θεῷ μᾶλλον ἢ
ἀνθρώποις» (Πράξ. 5:29).

Συμφώνως πρὸς τὸν εἰδησεογρα-
φικὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον
«Zou gla.gr» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 2αν
Δεκεμβρίου:

«Μία κοινὴ Χάρτα τῶν θρησκευ-
τικῶν ἡγετῶν γιὰ τὴν ἀπάλειψη τῆς
σύγχρονης σκλαβιᾶς καὶ τῆς ἐμπο-
ρίας ἀνθρώπων ὡς τὸ 2020, ὑπε-
γράφη σήμερα σὲ εἰδικὴ τελετὴ
στὸ Βατικανό, μὲ τὴν συμμετοχὴ
τοῦ πάπα Φραγκίσκου.

Ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τὴν
χάρτα κατὰ τῆς δουλεμπορίας ὑπέ-
γραψε ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας
Ἐμμανουήλ. 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
ἀπέστειλε ἐξάλλου ἕνα μήνυμα, μα-
γνητοσκοπημένο σὲ βίντεο, γιὰ τὴ
στήριξη τῆς πρωτοβουλίας.

Τὴν κοινὴ αὐτὴ διακήρυξη ὑπέ-
γραψαν ἐπίσης ὁ ἀρχιεπίσκοπος
τοῦ Καντέρμπουρι Τζάστιν Γουέλμ-
πι, ἐκ μέρους τῶν ἀγγλικανῶν,

ἐκπρόσωποι τῶν ἰνδουιστῶν καὶ
τῶν βουδιστῶν, ὁ ἀρχιραβίνος Ντά-
βιντ Ρόζεν καὶ οἱ ἀγιατολὰχ Μοχά-
μαντ Τάκι ἂλ Μονταρέσι καὶ Σέϊχ
Μπασὶρ Χουσάϊν Ἒλ Τάγιεμπ.

Στόχος τῆς πρωτοβουλίας εἶναι
νὰ καταβληθεῖ κάθε δυνατὴ προσ -
πάθεια, γιὰ νὰ ἀπαλειφθεῖ ἡ ἐμπο-
ρία ἀνθρώπων, ἡ ἐκμετάλλευση
τῆς πορνείας, τὸ ἐμπόριο ὀργάνων,
ἡ καταναγκαστικὴ ἐργασία καὶ κάθε
ἄλλη σύγχρονη μορφὴ σκλαβιᾶς, ἡ
ὁποία παραβιάζει τὴν ἀρχὴ βάσει
τῆς ὁποίας ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει
νὰ χαίρουν τῆς ἴδιας ἐλευθερίας
καὶ νὰ ἔχουν τὴν ἴδια ἀξιοπρέπεια.

Οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες στὴν κοι-
νή τους αὐτὴ διακήρυξη, τονίζουν
ὅτι θὰ πράξουν ὅ,τι εἶναι δυνατόν,
γιὰ νὰ ἐμπνεύσουν τὴν πνευματικὴ
καὶ πρακτικὴ δράση τῶν θρησκειῶν
καὶ τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσε-
ως, σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὥστε νὰ μπο-
ρέσει νὰ ξεριζωθεῖ ἡ σύγχρονη
σκλαβιά».

Διαθρησκειακὴ διακήρυξις
ἐναντίον τῆς συγχρόνου σκλαβιᾶς

Ἡ Ἁγία Γραφὴ καταδικάζει τὴν ὁμο-
φυλοφιλία, δηλαδὴ τὴν σεξουαλικὴ
σχέση ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.

«μετὰ ἄρσενος οὐ κοιμηθήση κοί-
την γυναικείαν, βδέλυγμα γὰρ ἐστι»
Λευϊτικὸ 18:22

«καὶ ὃς ἂν κοιμηθῆ μετὰ ἄρσενος
κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν
ἀμφότεροι· θανάτῳ θανατούσθωσαν,
ἔνοχοί εἰσιν» Λευϊτικό 20:13.

“Διά τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ
Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. αἵ τε γὰρ θήλει-
αι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν
χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ
καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν
χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν
τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσε-
νες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κα-
τεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἥν
ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς
ἀπολαμβάνοντες. Καί καθὼς οὐκ ἐδο-
κίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει,
παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκι-
μον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα»
(Πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ.
Παύλου 1:26-28).

«ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν
Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ
πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλο-
λάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε
ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε
κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι,

οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κλη-
ρονομήσουσι. καὶ ταῦτά τινες ἦτε·
ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε,
ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν» (Α  ́Κορινθίους 6:9-11).

«Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος, ἐάν
τις αὐτῷ νομίμως χρῆται, εἰδὼς τοῦτο,
ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ
καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρ-
τωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πα-
τρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφό-
νοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδρα-
ποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ
τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
ἀντίκειται, κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δό-
ξης τοῦ μακαρίου Θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην
ἐγὼ» (Α Τιμόθεον 1: 8-11).

Καὶ ἐνῶ ἡ θέση τῆς Γραφῆς εἶναι
τόσο ξεκάθαρη, στὴν ἐποχή μας γίνε-
ται προσπάθεια νὰ ἀνατραπεῖ ἡ ἠθικὴ
τῆς Βίβλου καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ δια-
βολικὴ ἀντι-ηθικὴ τῶν ψευτοπροοδευ-
τικῶν ἀκόμη καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία!
Ζοῦμε σὲ ἔσχατους καιροὺς μεγάλης
ἀποστασίας ἀπὸ τὴν πίστη. Πρέπει νὰ
ἐπαναλαμβάνουμε καὶ νὰ τονίζουμε
ἀκόμη καὶ τὰ αὐτονόητα καὶ σαφῆ δι-
δάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τολμοῦν
οἱ ἄθεοι νὰ μᾶς κατηγοροῦν γιὰ σκο-
ταδισμὸ καὶ ρατσισμό, ἐπειδὴ δὲν ἀπο-
δεχόμεθα ὡς φυσιολογικὴ συμπερι-
φορὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία!

Τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ διὰ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν
Τοῦ κ. Χρήστου Σαλταούρα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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.

Tοῦ κ. Xρήστου Kων. Λιβανοῦ



Σελὶς 8η

Ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Παΐσιος
μᾶς ἀπέστειλεν ἀπόσπασμα ἐκ
τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ
Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, ἐπὶ τῇ
ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ πρώ-
του, τοῦ μαρτυρήσαντος ὑπὸ τῶν
Λατινοφρόνων, ἡ ὁποία ἐτελέσθη
εἰς τὸ πρωτᾶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τὸ ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἀκολού-
θως:

«Ἡ ὑμνογραφία μίλησε σήμερα
πολὺ καλὰ καὶ ὅλοι μας ὁμολογή-
σαμε τὴν ἀλήθεια. Ὁ Ἅγιος ὑμνο-
γράφος μίλησε γιὰ δυτικὴ ἀθεό-
τητα, μίλησε γιὰ πλάνη, μίλησε
καὶ γιὰ αἵρεση. Αὐτὴ ἡ αἵρεση τοῦ
παπισμοῦ, αὐτὴ ἔφερε στὸ μαρτύ-
ριο τὸν ἅγιο Κοσμᾶ καὶ παρακαλῶ
πατέρες νὰ εὔχεστε κι ἐμεῖς, ποὺ
εἴμαστε στὸν κόσμο, νὰ θελήσου-
με νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὀ
παπισμὸς εἶναι αἵρεση, νὰ δε-
χθοῦμε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ προ-
φυλαχθοῦμε, γιὰ νὰ κρατηθεῖ
αὐτὴ ἡ πίστη, ἀκαινοτόμητη, ἁγια-
σμένη, σταθερή, γιὰ νὰ προλά-
βουμε δεινά, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ
ἔλθουν, ἀλλὰ καὶ νὰ μὴ χάσουμε

τὸν Χριστό μας, τὴν παράδοσή
μας, τὴν χριστιανικὴ ταυτότητα
τοῦ Ἔθνους μας, τὴν κοινωνία
μας μὲ τοὺς ἁγίους μας, τὴν προ-
σωπική μας αὐτὴν πορεία.

Αὐτὸ θὰ σᾶς παρακαλέσω, γιατὶ
ἐμεῖς στὸν κόσμο, ἔχουμε δυσ -
τυχῶς τὶς προκλήσεις καὶ τὶς ἐπι-
θέσεις, ἐνῶ ἐσεῖς κρατᾶτε ἐδῶ
καὶ ἀγωνίζεστε καὶ ἔχετε τ᾽ ὀρθό-
δοξο φρόνημα ὑψηλὰ καὶ ἡ ζωή
σας εἶναι γεμάτη ἀπὸ μαρτυρίες
καὶ ἔχετε πραγματικὰ ἐπιτύχει
αὐτὴ τὴν προσωπικὴ ἀπελευθέ-
ρωση ἀπὸ τὸ ἐγὼ καὶ τὸν παλαιὸ
ἄνθρωπο.

Εὔχεστε κι ἐμεῖς νὰ τὸ κατορ-
θώσουμε αὐτὸ καὶ νὰ κρατήσου-
με τὴν ὀρθοδοξία μας ἀνόθευτη,
ἀκηλίδωτη καὶ νὰ τὴν προσφέ-
ρουμε στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων,
γιατὶ ἔτσι θὰ προχωρήσει ἡ
Ἐκκλησία μας, ἔτσι θὰ ζήσει κι
ἔτσι θ᾽ ἁγιαστοῦμε ὅλοι.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
Ἀπὸ Μοναχὸ Παΐσιο

Ἱ. Κ. Ἁγ. Ἀρχαγγέλων
Σαββαίων»

ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΓΑΜΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Χιλιάδες παραιτήσεις μελῶν
τῆς «Ἐκκλησίας» τοῦ Λουθήρου

εἰς τὴν Φινλανδίαν
Εἰς τὴν Φινλανδίαν χιλιάδες

πολῖται, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς τὴν
προτεσταντικὴν «Ἐκκλησίαν»
τοῦ Λουθήρου ἤρχισαν νὰ τὴν
ἐγκαταλείπουν, ὅταν ὁ «Ἀρχιεπί-
σκοπός» της συνετάχθη μὲ τὴν
ἀπόφασιν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς
Χώρας νὰ ἐγκρίνη γάμους μεταξὺ
ὁμοφυλοφίλων. Εἰς χρονικὸν διά-
στημα ἐλαχίστων ὡρῶν παρητή-
θησαν περὶ τὰ ὀκτὼ χιλιάδες ἄτο-
μα. Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-
κτυακὸν ἱστότοπον ppv.org.cy:

«Ἡ παραίτηση ἐλευθερώνει τὰ
ἄτομα ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ φο-
ρολογία τῶν μελῶν τῆς ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πλει-
οψηφία τῶν ἐσόδων τῆς Λουθη-
ρανικῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι τὸ τέ-
λος τοῦ 2013, περίπου τὸ 75 τοῖς
ἑκατὸ τῶν Φινλανδῶν – 4,1 ἑκα-
τομμύρια ἄνθρωποι – ἀναφέρον-
ταν ὡς μέλη τῆς ἐκκλησίας.

Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης
ἀνέφεραν ὅτι ὁ κύριος καταλύ-
της ἦταν ἕνα σχόλιο ποὺ ἔκανε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Turku καὶ τῆς
Φινλανδίας, Kari Makinen, γιὰ τὴ
στήριξη τοῦ νόμου γιὰ γάμους
ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου. Σὲ ἕνα
πόστ στὸ Facebook, ὁ ἡγέτης τῆς

ἐκκλησίας δήλωσε ὅτι “χάρηκε”,
ποὺ πέρασε ἡ ψηφοφορία.

“Ξέρω πόσα αὐτὴ ἡ ἡμέρα ση-
μαίνει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ
οὐράνιου τόξου, τοὺς ἀγαπημέ-
νους τους καὶ πολλοὺς ἄλλους.
Χαίρομαι μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου
γι᾽ “αὐτοὺς καὶ μὲ αὐτούς”, δήλω-
σε ὁ Makinen. “Εἴμαστε στὴν ἴδια
κατάσταση μὲ τὶς γειτονικὲς
σκανδιναβικὲς Ἐκκλησίες μας: ἡ
ἔννοια τοῦ γάμου χρειάζεται ρι-
ζικὴ ἐξέταση. Μιλώντας γιὰ τὸν
ἑαυτό μου, νομίζω ὅτι εἶναι
καιρὸς γιὰ τὴν ἐπανεξέταση”.

Τὰ μέσα ἐνημέρωσης ἀνέφε-
ραν ὅτι τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
σχόλια κάτω ἀπὸ τὶς παραιτήσεις
ἐκφράζουν τὴν ἀποδοκιμασία
τῶν δηλώσεων τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που.

Ὁ νόμος δίνει στοὺς γάμους
μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων στὴ Φιν-
λανδία τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ
τοὺς ἑτερόφυλους – τὰ ζευγάρια
θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ μοι-
ραστοῦν ἕνα ἐπώνυμο καὶ τὴν
υἱοθέτηση παιδιῶν.

Ἡ Φινλανδία ἔγινε τὸ 12ο
εὐρωπαϊκὸ ἔθνος ποὺ ἐπιτρέπει
τὸ γάμο μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδί-
ου φύλου».

Ἐξελέγη νέος Μητροπολίτης
εἰς τὴν πόλιν Ὄουλου Φινλανδίας

Συμφώνως πρὸς τὸν ἐκκλησια-
στικὸν εἰδησεογραφικὸν διαδι-
κτυακὸν ἱστότοπον «Ρομφαία»:

«Ὁ π. Μάττι Wallgren ἐξελέγη
σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Φινλανδίας Ἐπίσκοπος Ὄουλου.

Οἱ ἐκλογὲς διεξήχθησαν στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Βαλαὰμ τῆς Μεταμορ-
φώσεως τοῦ Κυρίου τὴν Τετάρτη
26 Νοεμβρίου.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ψηφοφο-
ρίας ὁ π. Μάττι ἔλαβε 17 ψήφους

καὶ 16 ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρσένιος, ἐνῷ
ὑπῆρχε καὶ μία λευκὴ ψῆφος.

Ὁ νέος Μητροπολίτης Ὄουλου
ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Στοκχόλμη τὸ
1986, ἐνῷ κατέχει πτυχίο Ὀρθόδο-
ξης Θεολογίας καὶ πτυχίο Master
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου
Βλαδιμήρου τῶν Ἡνωμένων Πολι-
τειῶν.

Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητρο-
πολίτη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 11
Ἰανουαρίου 2015 στὸν Καθεδρικὸ
Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος Ὄουλου».

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΟΥΡΙΕΤ» Ο ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Ἡ Τουρκὶα θὰ ὠφεληθῆ ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴν στάσεως ἔναντι

τῶν δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν μειονοτήτων
Ὡς μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἱστοσελὶς

«Φανάριον» διὰ ὑπογραφῆς τοῦ κ.
Παναγιώτου Ἀντ. Ἀνδιοπούλου, ὁ
ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου π. Ἰωάννης Χρυ-
σαυγῆς παρεχώρησε συνέντευξιν
εἰς τὴν γνωστὴν Ἐθνικολαϊκὴν ἡμε-
ρησίαν ἐφημερίδα τῆς Τουρκίας
«Χουριέτ», εἰς τὴν ὁποίαν ἐξηγεῖ
τὰ ὀφέλη τῆς Τουρκίας διεθνῶς,
ἐὰν 1ον) ἀναγνωρίση τὴν οἰκουμενι-
κότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, 2ον) ἐπαναλειτουργή-
ση τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς
Χάλκης καὶ 3ον) ἀλλάξη πολιτικὴν
ἔναντι τῶν θρησκευτικῶν μειονοτή-
των καὶ κάνη σεβαστὰ πολλαπλα-
σίως περισσότερον τὰ δικαιώματά
των. Συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα
τῆς ἱστοσελίδος:

«Ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Χρυ-
σαυγῆς παραχώρησε συνέντευξη
στὴν μεγάλης κυκλοφορίας τουρ-
κικὴ ἐφημερίδα Hurriyet, ἀναφερό-
μενος σὲ σημαντικὰ θέματα, ποὺ
ἀφοροῦν στὸ Οἰκουμενικὸ Πα-
τριαρχεῖο. 

Ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Τουρκία ἂν
ἀναγνωρίσει τὸ Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως ὡς “Οἰκουμε-
νικὸ” καὶ ἐπιτρέψει τὴν ἐπαναλει-
τουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Χάλκης, μόνο ὀφέλη μπορεῖ

νὰ ἀποκομίσει, ἀφοῦ θὰ ἐξαπλωθεῖ
ἡ φήμη τῆς Τουρκίας ὡς μίας χώ-
ρας δημοκρατικῆς, ποὺ σέβεται
τὶς θρησκευτικὲς μειονότητες. 

“Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
ἔχει ἄμεση δικαιοδοσία ἐπὶ τῶν
ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στὴν
Αὐστραλία, τὴν Ἀσία καὶ τὴ Δυτικὴ
Εὐρώπη, καθὼς καὶ στὴ Βόρεια καὶ
τὴ Νότια Ἀμερική. Ἐπιπλέον, ὁ
ἴδιος ἔχει τὴν εὐθύνη τοῦ συντονι-
σμοῦ τῶν 14 αὐτοκέφαλων Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν στὸν κόσμο,
συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Μόσχας καὶ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας (περι-
λαμβάνει τὴν σημερινὴ Συρία καὶ
τὸν Λίβανο), καὶ οὕτω καθεξῆς”,
δήλωσε ὁ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς,
ὁ ὁποῖος εἶναι, ἐπίσης, σύμβουλος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρ-
θολομαίου. 

“Ὁ οἰκουμενικὸς χαρακτήρας
τοῦ Πατριαρχείου εἶναι μία ἱστο-
ρικὴ πραγματικότητα”, εἶπε ὁ π.
Ἰωάννης, τονίζοντας παράλληλα
ὅτι ἡ ἐνίσχυση τοῦ διαλόγου μετα-
ξύ τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ Πα-
τριαρχείου θὰ βοηθήσει στὴν ἐπί-
λυση ζητημάτων, προσθέτοντας
τὴν ἄποψή του ὅτι ἡ στάση ἀπέ-
ναντι στὸ Πατριαρχεῖο ἔχει βελ-
τιωθεῖ σημαντικὰ τὰ τελευταῖα
χρόνια. 

“Ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει παί-

ξει ἀναμφίβολα σημαντικὸ ρόλο
σὲ αὐτὴ τὴν ἀλλαγὴ μέσα ἀπὸ τὴν
χαρισματικὴ καὶ ἐγκάρδια προσω-
πικότητά του. Ὑπῆρξε ἐπίσης ση-
μαντικὴ πρόοδος χάρη σὲ φορεῖς,
ὅπως ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Μειονο-
τικῶν Ἱδρυμάτων καὶ ὁ Σύνδεσμος
Ὑποστήριξης Ρωμαίϊκων Κοινο-
τικῶν Ἱδρυμάτων”, εἶπε ὁ κληρικὸς
τοῦ Πατριαρχείου καὶ πανεπιστη-
μιακὸς δάσκαλος. 

Εἰδικότερα, ὁ π. Ἰωάννης Χρυ-
σαυγῆς ἐπαίνεσε τὴν κυβέρνηση
γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ πολλῶν ἀκινή-
των στὶς μειονοτικὲς κοινότητες
καὶ γιὰ τὴ χορήγηση τουρκικῆς
ὑπηκοότητας σὲ ἐπισκόπους τοῦ
κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρό-
νου καὶ ἐκτὸς Τουρκίας. 

“Τὰ δικαιώματα καὶ τὰ προνόμια
ποὺ ζητήθηκαν καὶ ἀναμένουν οἱ
μειονότητες στὴν Τουρκία – ρω-
μαίϊκη, ἀρμενική, ἑβραϊκὴ καὶ
ἄλλες – εἶναι τὰ νόμιμα δικαιώμα-
τά τους, ἀφοῦ τὰ μέλη τους εἶναι
πολίτες αὐτῆς τῆς γῆς. Ἔτσι, ἐνῷ
οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς εἶναι εὐπρόσδε-
κτες καὶ πολλὰ ὑποσχόμενες, ἡ ἴση
μεταχείριση εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ
πρέπει νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ὅλους
τοὺς πολίτες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ
θρησκευτικὴ ἢ ἐθνικὴ καταγωγή”,
εἶπε.

Ὁ Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου περιέγραψε τὴν τρέ-
χουσα εἰκόνα στὴν Τουρκία ὅσον

ἀφορᾷ τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία
ὡς “κάπως ἀσυνεπῆ”. 

“Ἀπό τὴ μία πλευρά, βλέπουμε
σαφῆ σημάδια μίας προθυμίας νὰ
ἀντιμετωπίσει τὰ ζητήματα τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἰδιαίτε-
ρα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς ἔνταξης τῆς
Τουρκίας στὴν ΕΕ. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρά, τὰ σημάδια δὲν εἶναι
τόσο σαφῆ, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴ
μετατροπὴ τῶν διακηρύξεων
καλῆς θέλησης σὲ συγκεκριμένη
νομοθεσία καὶ πρακτικὴ ἐφαρμο-
γή”, εἶπε». 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΕ ΟΤΙ ΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ἡ ΔΙΣ ἀφήνει ὑπονοούμενα ὅτι ὄπισθεν τῶν ἐπεισοδίων 
ἐναντίον τοῦ Σεβ. Σύρου εὑρίσκεται ὀργανωμένον σχέδιον Παπικῶν

• τα επεΙΔΟΔΙα εγΙναν επεΙΔΗ Ο ςεΒ. απεΚτΗςε ΔΙΚαΙωμα ΨΗφΟΥ, τΟ ΟπΟΙΟν εως πρΟτΙνΟς Δεν εΙΧε.
Μὲ πρωτοφανεῖς ἀποδοκιμασίας

καὶ συνθήματα μὲ βαρυτάτους χαρα-
κτηρισμοὺς ὅπως «ἀνάξιος», «ἀνεπι-
θύμητος», «φασίστα, προδότη, Πολυ-
κανδριώτη», «ἐδῶ εἶναι Ἅγια χώματα
κι ὄχι φροὺ - φροὺ καὶ ἀρώματα» ὑπε-
δέχθησαν πολλοὶ πολῖται τῆς Τήνου
τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Σύρου κ. Δω-
ρόθεον, ὅταν οὗτος, κατὰ τὴν 7ην Δε-
κεμβρίου, μετέβη εἰς τό Πανελλήνιον
Ἱερὸν Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τή-
νου, διά νὰ ψηφίση διά τὴν ἐκλογὴν
νέας Διοικούσης Ἐπιτροπῆς. Οἱ
πολῖται ἀντέδρων διότι ἐθεώρησαν
ὅτι μὲ παρασκηνιακάς διαβουλεύσεις
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ τὴν σύμ-
πραξιν τοπικῶν πολιτικῶν παραγόν-
των ἐτροποποιήθη ὁ κανονισμὸς τοῦ
Ἱδρύματος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέ-
κτησε δικαίωμα ψήφου, διά τὴν
ἐκλογὴν Ἀντιπροέδρου καὶ Γενικοῦ
Γραμματέως. Δικαίωμα, τὸ ὁποῖον
ἕως σήμερον δὲν εἶχε. Τὰ ἐπεισόδια
καὶ τὰ ὑβριστικὰ συνθήματα ἐναντίον
του ἔλαβον πολὺ μεγάλην ἔκτασιν
ἀπὸ τηλεοράσεως, γεγονός, τὸ
ὁποῖον δὲν ἀνέμενεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου, διότι
ἐπίστευαν ὅτι τὰ ΜΜΕ δὲν θὰ «ἅρπα-
ζαν» τὴν εὐκαιρίαν, διά νὰ κτυπήσουν
τὴν Ἐκκλησίαν, ἐξ αἰτίας τοῦ μεγά-
λου φιλανθρωπικοῦ ἔργου της. Ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος, εἰς ἀνακοίνωσίν της,
«καλύπτει» πλήρως τὸν Σεβ. Μητρο-
πολίτην, ἀφήνει σαφέστατα νὰ
ἐννοηθῆ ὅτι θὰ ὑπερασπισθῆ τὰ Ἱδρύ-
ματα τῆς Ἐκκλησίας (καὶ ἄρα τὴν πε-
ριουσίαν) καὶ ὑποστηρίζει πὼς ὄπι-
σθεν τῶν ἐπεισοδίων εὑρίσκονται
Ρωμαιοκαθολικοὶ (Παπικοὶ) ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τοῦ Δημάρχου Τήνου.

Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς ΔΙΣ
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἀνακοι-

νώσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνό-
δου, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 10ην Δεκεμ-
βρίου, ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔλαβε γνώση
μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε. γιὰ τὶς ὀργανωμέ-
νες πράξεις κατατρομοκρατήσεως
καὶ προπηλακισμῶν σὲ βάρος τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη Σύρου καὶ Τήνου
κ. Δωροθέου Β΄ καὶ τῶν ἄλλων
ἐκλεκτόρων κατὰ τὴν προσέλευσή
τους τὴν Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου
2014, στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύ-
ματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου
(Π.Ι.Ι.Ε.Τ.), προκειμένου νὰ ψηφί-
σουν γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς νέας Δι-
οικούσας Ἐπιτροπῆς τοῦ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
βάσει τοῦ Νόμου 349/1976.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύρου καὶ
Τήνου δέχθηκε σωματικὴ βία, ἐξυ-
βρίσεις καὶ ἀπειλὲς ἀπὸ τὸ συγκεν-
τρωμένο πλῆθος, ποὺ εἶχε προ-
σκληθεῖ ἐκεῖ ἀπὸ τὸν Δήμαρχο Τή-
νου. Οἱ σκηνές, ποὺ διαδόθηκαν πα-
νελλαδικῶς, οὐδόλως παρέπεμπαν
σὲ προαύλιο ὀρθοδόξου Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ὁρισμένοι στὴν νῆσο Τῆνο
δὲν φαίνεται νὰ ἀντιλαμβάνονται
ὅτι μὲ τὶς εἰκόνες αὐτὲς προσβάλ-
λεται ἡ εὐλάβεια ὅλων τῶν ὀρθοδό-
ξων χριστιανῶν Ἑλλήνων, ἐκτίθε-
ται καὶ πλήττεται τὸ ἴδιο τὸ κῦρος
τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος τοῦ νησιοῦ
τους.

Ὁ ρόλος τῶν Παπικῶν
Ἐπιπλέον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διαπι-

στώνει μὲ ἀπορία ὅτι τὸ τελευταῖο
διάστημα Ρωμαιοκαθολικοί τῆς
Τήνου, Δημοτικοὶ Σύμβουλοι καὶ
δημότες, συμμετέχουν, ὡς μὴ
ὄφειλαν, σὲ ἀποφάσεις τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου, καθὼς καὶ σὲ
ὀργανωμένες δράσεις ὑπὸ τὴν
ἡγεσία τοῦ Δημάρχου σχετικὰ μὲ
θέματα τοῦ Ἱδρύματος τῆς Πανα-
γίας Τήνου, παραβλέποντες ὅτι
πρόκειται γιὰ θρησκευτικό, ὀρθό-
δοξο Ἱερὸ Ἵδρυμα καὶ ὄχι γιὰ δη-
μοτικὸ Ἵδρυμα.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει τὴν
συμπαράστασή της στὸν Σεβ. Μη-
τροπολίτη κ. Δωρόθεο, ὁ ὁποῖος
ἔχει ἀγωνισθεῖ γιὰ τὸ Ἵδρυμα ὡς
Πρόεδρός του καὶ ἐπέδειξε ψύ-
χραιμη, φρόνιμη καὶ ἀνεξίκακη
στάση ἀπέναντι στοὺς ὑβριστές
του. Ἐπίσης δηλώνει, πρὸς ἀναίρε-
ση τῶν διαδοθέντων ψευδῶν
μέσῳ ὁρισμένων Μ.Μ.Ε., ὅτι καὶ

μετὰ τὸν νέο Νόμο 4301/2014 τὸ
Ἵδρυμα παραμένει αὐτοδιοικού-
μενο νομικὸ πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ
του ἔχει ἀποκλειστικὰ τὴ διοίκηση
καὶ οἰκονομική του διαχείριση καὶ
μόνον ἡ Πολιτεία ἀσκεῖ ἐποπτεία
μέσῳ τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας,
ὅπως ὁρίζεται στὸν ἀπὸ ἐτῶν
ἰσχύοντα Νόμο 349/1976, ἐνῷ μὲ
τὸν νέο Νόμο παραχωρήθηκαν
στὸ Ἵδρυμα πρόσθετες δυνατότη-

τες τῶν Ἱδρυμάτων καὶ Προσκυνη-
μάτων τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς ὅμως
νὰ ὑπάγεται στὸν ἔλεγχο τῆς
Ἐκκλησίας.

Δικαίωμα ψήφου
Ἡ μόνη μεταβολὴ τοῦ Νόμου

4301/2014, ποὺ ἐνοχλεῖ συγκεκρι-
μένες ὁμάδες τοπικῶν συμφερόν-
των, εἶναι ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Σύρου καὶ Τήνου καὶ Πρό-
εδρος τοῦ Ἱδρύματος, ἀπέκτησε
δικαίωμα νὰ ψηφίζει καὶ αὐτὸς
μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς Δι-
οικούσας Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐπι-

λογὴ τοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ τοῦ
Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Π.Ι.Ι.Ε.Τ.,
πρᾶγμα ποὺ μέχρι τώρα δὲν προ-
βλεπόταν.

Ὅσοι ἐπιμένουν νὰ παραπλη-
ροφοροῦν τὴν κοινὴ γνώμη, ἐνερ-
γοῦν ἐν πλήρῃ γνώσει τῆς ψευδο-
λογίας τους, καθὼς εἶναι γνῶστες
τῆς ἀλήθειας, ὅπως αὐτὴ διατυ-
πώνεται σαφέστατα στὸ ἴδιο τὸ
κείμενο τοῦ Νόμου 4301/2014,
στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερω-
νύμου Β’ (α.π. 2090/2247/ 10.10.
2014), στὴν ἐπιστολὴ τοῦ ἐπο-
πτεύοντος Ὑπουργοῦ Παιδείας
καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἀ. Λοβέρ-
δου (ἀ.π. Γ.Υ. 217/27.11.2014),
ἀλλὰ καὶ στὴν ἑρμηνευτικὴ Ἐγκύ-
κλιο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρη-
σκευμάτων κ. Γ. Καλαντζῆ (ἀ.π.
1999665/ Θ1/9.12.2014, ΑΔΑ:
Ψ7ΩΑ9-ΟΑΟ).
Σεβάσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δηλώνει ὅτι

δὲν θὰ ἐπιτρέψει νὰ καταργηθεῖ
τὸ μοναδικὸ δικαίωμα παρουσίας
τῆς Ἐκκλησίας στὴ διοίκηση τοῦ
Ἱεροῦ Ἱδρύματος τῆς Τήνου, δηλ.
ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἐπιχωρίου Μη-
τροπολίτη ὡς Προέδρου, σὲ
πεῖσμα ὅσων ἐπιμένουν νὰ λησμο-
νοῦν ὅτι τὸ Ἵδρυμα ἔχει πανελλή-
νιο καὶ θρησκευτικὸ χαρακτῆρα,
καθὼς ἔχει ὑπὸ τὴν εὐθύνη του
τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὸν ὁμώ-
νυμο ὀρθόδοξο Ἱερὸ Ναό. Οἱ Ἱεροὶ
Ναοὶ καὶ οἱ ἱερὲς εἰκόνες εἶναι σε-
βάσματα τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως
καὶ ὄχι δημοτικὲς ἐπιχειρήσεις».

Ὁ «Φάρος τῆς Τήνου»
Ἡ τοπικὴ ἐφημερὶς «Φάρος τῆς Τή-

νου» (Δεκέμβριος 2014), σχολιάζου-
σα τὰ γεγονότα καὶ προσωπικῶς τὸν
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, προ-
έβη εἰς ἀρνητικὸν σχόλιον, εἰς τὸ
ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων τονίζονται τὰ
ἀκόλουθα: 

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ ἐπάτησε
τὸ πόδι του στὴν Τῆνο ὡς ἐπίσκοπος
ὁ κ. Δωρόθεος καὶ δέχθηκε τὴν «φρε-
νίτιδα» τῆς προπαγανδιστικῆς ὑπο-
δοχῆς του γιὰ τὴν ἐνθρόνιση (διάβα-
σε τὸ τεράστιο πανὸ ποὺ τὸν καλωσό-
ριζε ὡς Μεσσία «Εὐλογημένος ὁ
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»), νό-
μισε πὼς ὅλες οἱ μύχιες ὀρέξεις του
θὰ πραγματοποιοῦνταν. Γἰ αὐτὸ καὶ
ἔκτοτε μὲ μεθόδους «ἐπικυρίαρχου»
καὶ τακτικισμοὺς εὐφυοῦς «μάνα-
τζερ», κατόρθωσε νὰ συγκεντρώσει
στὸ πρόσωπό του «μοναρχικὲς»
ἐξουσίες (μαζὶ μὲ τοὺς πρόθυμους
καὶ γονυκλινεῖς ὑποτακτικούς), ἐξου-
δετερώνοντας κάθε ἄλλη φωνὴ ἀντι-
δράσεως. Ἔτσι φθάσαμε στὸ σημε-
ρινὸ θλιβερὸ ἀποτέλεσμα, μὲ δική
του ὑπαιτιότητα, ἀπὸ «εὐλογημένος
ἐρχόμενος» νὰ ἀναβαθμισθεῖ σὲ
«ἀνεπιθύμητος ἀπερχόμενος» τοῦ Ἱ.
Ἱδρύματος.

ΑΥΤΗ Η ΛΑΪΚΗ ἀπαξίωση, ὅπως
ἐκφράστηκε στὴ μεγαλειώδη Παντη-
νιακὴ λαοσύνακτη διαμαρτυρία τῆς
2ας Νοεμβρίου 2014, ποὺ διοργάνω-
σε ἡ Δημοτικὴ Ἀρχή, ἀποτελεῖ τὸ
ἀρνητικὸ πρόσημο ἐπισκόπου, ἄλλων
«ὁραματισμῶν». Ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος
Σύρου κ. Δωρόθεος Β' «ἐζυγίσθη,
ἐμετρήθη καὶ εὑρέθη ἐλλιπής».

ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ἐξ ἄλλου ὅτι ἡ
«ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία» ἑνὸς ἐπι-
σκόπου- ποιμένος, εἶναι ἡ ἀπαραίτητη
ἐγγύηση πνευματικῆς ἀξιοπιστίας γιὰ
τὸ ποίμνιό του. Ἂν αὐτὴ ἀπολεσθεῖ,
τότε ὁ ἐπίσκοπος, κάθε ἐπίσκοπος,
εἶναι δύσκολο νὰ ἀπολαύει τῆς ἐμπι-
στοσύνης τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπο-
δοκιμάζουν καὶ ἀπορρίπτουν τὶς «ζα-
βολιές». Κατάφερε νὰ δημιουργήσει
συνθῆκες ἀποξενώσεως ἀπὸ τὸ ποί-
μνιό του καὶ ἔτσι πλέον «τὰ πρόβατα
αὐτοῦ οὐκ ἀκούει». Αὐτὸ εἶναι ἕνα
πνευματικὸ πλῆγμα γιὰ τὴν τοπικὴ
Ἐκκλησία.

Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ὅσο καὶ προσβλη-
τικὴ γιὰ τοὺς Τηνιακοὺς κρυφὴ πα-
ρέμβαση τοῦ ἐπισκόπου Σύρου κ. Δω-
ροθέου» σὲ ἐπίπεδο θεσμικῶν πολι-
τικῶν ὀργάνων γιὰ ἀνατροπὴ τῆς
προνομιακῆς νομοθετικῆς καὶ κατα-
στατικῆς θέσεως τοῦ Ἱ. Ἱδρύματος
ἀναγκάζει τὸν λαὸ τῆς Τήνου νὰ τοῦ
ζητήσει εὐγενικὰ μέν, ἀποφασιστικὰ
δέ, τὸ ἐλάχιστο: ΠΡΩΤΟΝ νὰ ἐλευθε-
ρώσει τὴν προεδρία τοῦ Ἱ. Ἱδρύματος
καὶ νὰ παραιτηθεῖ, καὶ ΔΕΥΤΕΡΟΝ νὰ
ἀνακουφίσει τὴν Τῆνο (νὰ μεταθέσει
αὐτὴν ἔξω τῆς Τήνου) ἀπὸ τὴν βαρειὰ
καὶ θλιβερὴ σκιὰ τῆς αὐτοαποκαλού-
μενης «Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀρ χῆς». Ὅσο αὐτὴ παραμένει καὶ
ἐξοργίζει τοὺς Τηνιακοὺς μὲ τὰ
αὐταρχικὰ καμώματά της καὶ τὰ ὀρνι-
θώδη ἐπικοινωνιακὰ τεχνάσματά της,
τόσο ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας θὰ
ἀπαξιώνεται στὶς συνειδήσεις καὶ ἡ
σχέση τῶν πιστῶν μὲ τὸν Ἐπίσκοπό
τους θὰ ἐπιδεινώνεται.

ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ - ΤΗΝΙΟΣ»
* Εἰς ψήφισμά των οἱ Κληρικοί τῆς

Ἱεράς Μητροπόλεως Σύρου συμπαρί-
στανται εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μη-
τροπολίτην κ. Δωρόθεον.

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας
διὰ τὸν θρησκευτικὸν φονταμενταλισμόν

Ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν-
δρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς ἐξε-
δόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις:

«Κατὰ τὴν τελευταία συνε-
δρίαση συζητήθηκε καὶ τὸ θέμα
τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμεντα-
λισμοῦ στὴ Μέση Ἀνατολή, ποὺ
ἀπασχολεῖ ἔντονα τοὺς ἁπαντα-
χοῦ Χριστιανούς.

Τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρ-
χείου ἀναφέρει: “Οἱ ἐργασίες
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου συν -
εχίσθηκαν καὶ ὁλοκληρώθηκαν
τὴν 27η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. Κατὰ τὴ
δεύτερη καὶ τελευταία ἡμέρα
τῶν ἐργασιῶν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
συζήτησε περὶ τῶν προοπτικῶν
καὶ τῶν προκλήσεων τοῦ Διαχρι-
στιανικοῦ Διαλόγου, περὶ τῆς
ἐκρήξεως τοῦ θρησκευτικοῦ

φονταμενταλισμοῦ στὴ Μέση
Ἀανατολὴ καὶ στὴν Ἀφρική,
καθὼς καὶ περὶ τῆς προαγωγῆς
τῆς οἰκονομικῆς αὐταρκείας τῆς
Ἱεραποστολῆς.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι, με-
ταξὺ τῆς πρωινῆς καὶ τῆς ἀπο-
γευματινῆς συνεδρίας, ὁ ἄρτι
ἀφιχθεὶς ἐξ Ἀθηνῶν, νεοεκλε-
γεὶς Θεοφ. Ἐψηφισμένος Ἐπί-
σκοπος τῆς Μποτσουάνας κ. Βα-
σίλειος ἔδωσε ἐνώπιον τῆς
Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχη
Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀ-
φ ρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β´ καὶ τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τὸ Μέγα Μήνυ-
μα στὸ Ἱερὸ Πατριαρχικὸ Παρεκ-
κλήσιο τῶν Ἁγίων Θεοδώρων,
δεχθεὶς ἀκολούθως τὶς εὐχὲς
τῆς Ἱεραρχίας”».

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΕΙΣ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ Ο ΣΕΒ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Φροντίζουν διὰ τὴν ὑγειονομικὴν ταφὴν
τῶν ἀπορριμάτων ἀλλά καί διὰ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν
Εἰς τὴν ἐφημερίδα «δημοκρα-

τία» (23ης Νοεμβρίου) ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης τῆς Χαλκίδος ἔγραψε
ἄρθρον διὰ τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν,
μὲ τὸ ὁποῖον ἐπικρίνει τοὺς ἐκπρο-
σώπους τοῦ πολιτικοῦ συστήμα-
τος, οἱ ὁποῖοι φροντίζουν διὰ τὴν
ὑγειονομικὴν ταφὴν τῶν ἀπορριμ-
μάτων καὶ τὴν ἰδίαν ὥραν ἐπιθυ-
μοῦν τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν. Τὸ
ἄρθρον αὐτὸ ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Μὲ ἀφορμὴ τὴν ψήφιση τοῦ
νέου νομοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει
τὴν καύση - ἀποτέφρωση τῶν
νεκρῶν σωμάτων, κατ᾽ ἐπιθυμίαν
τοῦ ἰδίου τοῦ θανόντος ἢ τῶν
στενῶν συγγενῶν του, α´ ἢ β´ βαθ-
μοῦ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε
ἐγκύκλιον, στὴν ὁποία, μεταξὺ
ἄλλων, ἀναφέρει τὶς κανονικὲς
ἐπιπτώσεις μίας τέτοιας ἐπιλογῆς,
τῆς καύσεως δηλαδὴ τοῦ νεκροῦ
σώματος.

Μερικοὶ ὁμίλησαν καὶ ἔγραψαν
περὶ “σάλου”, τὸν ὁποῖον δημιούρ-
γησε ἡ ἐγκύκλιος, καὶ βέβαια δὲν
εἶναι ἀκριβὴς ἡ “διαπίστωση”. Πρό-
βλημα ἢ σάλος ἴσως νὰ δημιουρ-
γηθεῖ, ὅταν ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζε-
ται στὴν πατρίδα μας ὁ νέος τρό-
πος διαχειρίσεως τοῦ νεκροῦ, διά
τῆς παραδόσεώς του στὴν κατα-
στροφικὴ βιαιότητα τῆς πυρᾶς,
ὁπότε καὶ θὰ ἐφαρμοσθεῖ καὶ ἡ Συν -
οδικὴ Ἐγκύκλιος. Τότε, ἐνδεχομέ-
νως, θὰ σπεύσουν κάποιοι νὰ δημι-
ουργήσουν πρόβλημα καὶ νὰ προ-
βάλουν δι᾽ ὅλων τῶν μέσων τὸ πε-
ριστατικό, ὥστε νὰ παρουσιασθεῖ
γιὰ ἄλλη μία φορά ἡ Ἐκκλησία ὡς
ἀπηρχαιωμένη, ἀντιδραστικὴ καὶ
ἄπονη ἔναντι τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ
ὑπερασπισθοῦν, μετὰ τῆς συνή-
θους μανίας, τὸ «ἀτομικὸ δικαίω-
μα», ἀλλ᾽ οὐδόλως ἢ πολὺ λίγο, γιὰ
νὰ μὴ φανοῦν καὶ ἄδικοι ἢ ἀντιδη-
μοκρατικοί, θὰ παραδεχθοῦν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ἔχει δικαίωμα ἢ ὑποχρέ-
ωση νὰ ὑπερασπίζεται τὴν πίστη
καὶ τὸ ἦθος.

Τὸν ἄνθρωπο ὑπερασπίζεται ἡ
Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα τὸ σῶμα
τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν διαφωνεῖ μὲ
τὴν ἀποτέφρωση. Τὸ θεόπλαστο
σῶμα θεωρεῖ ὡς ἱερὸ ναὸ τοῦ κα-
τοικοῦντος ἐν αὐτῷ Ἁγίου Πνεύ-
ματος (Α1 Κορ. στ´ 19). Καὶ ἡ ἴδια ἡ

φύση τὴ δικαιώνει, ὅταν καὶ αὐτὴ
ἀκόμη ἀρνεῖται τὴν ὁλοσχερῆ διά-
λυση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος,
σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κρεματόριο,
ποὺ ἀποτεφρώνει, καὶ τὸ τριβεῖο,
τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια βιαίως κο-
νιορτοποιεῖ τὰ ὀστᾶ.

Τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἐλευθερία
του ὑπερασπίζεται ἡ Ἐκκλησία,
ὅταν διαφωνεῖ μὲ τὸ δικαίωμα ποὺ
δίδει ὁ νόμος σὲ συγγενεῖς νὰ
ἀποφασίζουν τὴν καύση ὄχι γιὰ
τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ γιὰ ἄλλον!

Τὸν ἄνθρωπο ὑπερασπίζεται ἡ
Ἐκκλησία, ὅταν καταγγέλλει τὴ
σύγχρονη ἀπάνθρωπη συμπερι-
φορὰ πού, ἐνῷ ψάχνει νὰ βρεῖ τό-
πους γιὰ τὴν ὑγειονομικὴ ταφὴ
τῶν σκουπιδιῶν, ταυτόχρονα καίει
τὸν ἄνθρωπο, ὅπως καῖμε τὰ σκου-
πίδια.

Τὸν ἄνθρωπο ὑπερασπίζεται ἡ
Ἐκκλησία καὶ τὸν σέβεται καὶ τὸν
τιμᾷ, ὅταν προσευχομένη τὸν πα-
ραλαμβάνει νεκρὸ ἐκ τοῦ οἴκου
του καὶ τὸν μεταφέρει λιτανευτικὰ
στὴν ἐκκλησία, ὅπως ἀκριβῶς λι-
τανεύει τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ
λείψανα τῶν ἁγίων.

Τὸν ἄνθρωπο ὑπερασπίζεται καὶ
τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν στὸν τάφο
του τοποθετεῖ σταυρὸ (τὴν πηγὴ
τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀναστάσεως
τῶν νεκρῶν) καὶ τοῦ ἀνάβει καν-
τήλι, ὅπως ἐνώπιον τῶν ἱερῶν
εἰκόνων.

Τέλος, τὸν ἄνθρωπο ὑπερασπί-
ζεται, ὅταν σέβεται τὴν ἐπιλογή
του νὰ παραδοθεῖ, ἁρμοδίως, ὁ νε-
κρός του εἰς τὴν πυρὰν καὶ δὲν
τὸν σύρει διά τῆς βίας στὴν
Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ τοῦ
προσφέρει προσευχὲς γιὰ αἰώνια
ἀνάπαυση, τὴν ὁποία πιθανότατα
δὲν ἐπίστευε, διότι ἄλλως δὲν θὰ
ἐπέλεγε κάτι ποὺ δὲν υἱοθετεῖ γιὰ
τὰ παιδιά Της ἡ Ἐκκλησία. Μακάρι
καὶ ὅσοι κόπτονται γιὰ τὰ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα νὰ σέβονται ἔτσι
τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἐπιλογή του.
Πάντως, τὸ θέμα δὲν εἶναι ἁπλό,
ἀλλὰ ἅπτεται τοῦ δόγματος τῆς
Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, κανεὶς καὶ τί-
ποτε δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἐμποδί-
σει τὸν Θεό, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ,
νὰ ἀναστήσει τοὺς ἀνθρώπους
ἀπὸ τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ (Ἰεζεκιὴλ λζ´,
1-14) ἢ καὶ ἐκ τῆς τέφρας των».

Πεντηκοστιανὸς κατεδικάσθη
ὑπὸ τοῦ Ἀρείου Πάγου διὰ προσηλυτισμόν

Εἰς τὸ διαδικτυακὸν ἐκκλησια-
στικὸν Ὀρθόδοξον ἱστότοπον
«Ἀντιαιρετικὸν Ἐγκόλπιον» ἀνε-
δημοσιεύθη ἀπὸ τὸ περιοδικὸν
«ποινικὴ Δικαιοσύνη» (σελ. 570 -
Ἰούλιος 2014) καὶ τὸ περιοδικὸν
«Διάλογος» (τεῦχος 77) ἀπόφασις
τοῦ Ἀρείου Πάγου μὲ τὴν ὁποίαν
κατεδικάσθη πεντηκοστιανὸς διὰ
προσηλυτισμόν. Συμφώνως πρὸς
τὴν ἱστοσελίδα:

«Ὁ Ἄρειος Πάγος μὲ τὴν ὑπ'
ἀριθμ. ΑΠ 1088/2013 Ε´ Τμ. ἀπόφα-
σή του ἀπεφάνθη μεταξὺ ἄλλων,
τὰ ἑξῆς οὐσιαστικά:

Συγκεκριμένα τὸ δικαστήριο κή-
ρυξε ἔνοχο κατηγορούμενο
ὀπαδὸ τῶν Πεντηκοστιανῶν γιὰ
“προσηλυτισμὸ κατ᾽ ἐξακολούθη-
ση, καὶ συμμετοχὴ σὲ αὐτοκτονία»
καὶ τὸν καταδίκασε σὲ ποινὴ φυλα-
κίσεως 4 μηνῶν καὶ χρηματικὴ
ποινὴ τριακοσίων (300) εὐρὼ ἀνα-
σταλεῖσα. 

Τὸ σκεπτικὸ τῆς ἀποφάσεως
ἔχει ὡς ἑξῆς: “Κατὰ τὸ χρονικὸ
διάστημα ἀπὸ τὸ ἔτος 2004 ἕως τὶς
15/12/2006, στὸ χωριό… Πρώην
Δήμου… Νομοῦ Ρεθύμνης, μὲ πε-
ρισσότερες πράξεις ποὺ συνι-
στοῦν ἐξακολούθηση τοῦ αὐτοῦ
ἐγκλήματος, ἐνεργοῦσε προσηλυ-
τισμὸ σὲ ἑτερόδοξο πρὸς αὐτὸ
πρόσωπο καί, εἰδικότερα, μὲ κατά-
χρηση τῆς ἀπειρίας τοῦ θύματός
του καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης, ποὺ
ἐπεδείκνυε πρὸς αὐτόν, καθὼς καὶ
διά τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν ψυχο-
λογικῶν προβλημάτων τῆς ὑγείας
του, προσπαθοῦσε ἄμεσα νὰ διεισ-
δύσει στὴ θρησκευτικὴ συνείδησή

του, μὲ σκοπὸ μεταβολῆς τοῦ πε-
ριεχομένου αὐτῆς, τὸ ὁποῖο ἐπέ-
τυχε.

Συγκεκριμένα, ὡς μέλος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστῆς, προ-
σ έγγισε τὸν συγχωριανὸ του καὶ
νεώτερό του κατὰ δεκαέξι χρό-
νια… καί, ἐκμεταλλευόμενος τὴ
φιλικὴ σχέση ποὺ ἀνέπτυξε μαζί
του, τὴν ἀπειρία του ὡς χωρικοῦ
καὶ τὴν ὀφειλόμενη σὲ ψυχολο-
γικὰ αἴτια εὐαισθησία τοῦ χαρα-
κτήρα του, μὲ συνεχεῖς συναντή-
σεις, μὲ φορτικότητα καὶ συνεχεῖς
συζητήσεις θρησκευτικοῦ περιε-
χομένου τὸν μύησε στὴ δική του
θρησκεία, καθοδηγώντας τον νὰ
βαπτισθεῖ ἐκ νέου ἐντός τῆς θα-
λάσσης ἀπὸ τὸν «ποιμένα» τῶν
Πεντηκοστιανῶν…, παρουσίᾳ καὶ
τοῦ ἰδίου (τοῦ κατηγορουμένου),
σὲ περιοχὴ τοῦ Ἡρακλείου, παρο-
τρύνοντάς τον νὰ κάψει τὰ εἰκονί-
σματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας, ποὺ εἶχε στὴν οἰκία του καὶ
ἐξωθώντας τον ἐν τέλει, ἀφοῦ
πρῶτα τὸν περιήγαγε σὲ κατάστα-
ση ψυχικῆς διαταραχῆς (“ψυχω-
τικῆς διαταραχῆς”, “ψυχοσωμα-
τικῆς συνδρομῆς”) σὲ ἀπόπειρα
αὐτοκτονίας, μὲ χρήση δίκαννου
κυνηγετικοῦ ὅπλου, ἡ ὁποία ἔλαβε
χώρα στὶς 16/12/2006, στὸν ἀνωτέ-
ρω τόπο. 

Περιαχθείς, πιὸ συγκεκριμένα,
στὴν ἀνωτέρω κατάσταση, ὁ πα-
θών αὐτοπυροβοληθείς δύο
φορὲς ἐξ ἐπαφῆς στοχεύοντας
στὸ στῆθος του, πλὴν ὅμως, διε-
σώθη διά τῆς σωτηρίας ἐπεμβάσε-
ως τοῦ ἀδελφοῦ του…, ὑποστείς
ἀπὸ τὴν πράξη του μόνο ἐπικίνδυ-
νες σωματικὲς βλάβες».

Οἱ Πατριάρχαι Ἀντιοχείας καὶ Ρουμανίας
ὑπὲρ τῶν Διαλόγων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους

Εἰς τὰς ἀρχὰς Δεκεμβρίου συν -
ηντήθησαν καὶ συνελειτούργησαν
εἰς τὴν Ρουμανίαν οἱ Ὀρθόδοξοι
Πατριάρχαι Ἀντιοχείας καὶ Ρουμα-
νίας κ.κ. Ἰωάννης καὶ Δανιήλ. Εἰς
κοινὴν διακήρυξίν των τάσσονται
ὑπὲρ τῶν στενῶν σχέσεων μεταξὺ
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ
τῆς συνεχίσεως τῶν θεολογικῶν
διαλόγων μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ
ἄλλων ὁμολογιῶν. Συμφώνως πρὸς
τὴν «Ρομφαίαν» τῆς 3ης Δεκεμ-
βρίου, ἔλαβον θέσιν καὶ διὰ τὴν κα-
τάστασιν εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολήν,
ὑπογραμμίζοντες:

«“Οἱ Χριστιανοὶ στὴ Μέση Ἀνα-
τολὴ ὑποφέρουν ἀπὸ τὶς ἀπαράδε-
κτες πιέσεις καὶ διώξεις τῶν
ἐξτρεμιστῶν, γι᾽ αὐτὸ καλοῦμε τὶς
ἁρμόδιες ἀρχὲς νὰ ἐργαστοῦν
ἐπειγόντως γιὰ νὰ σταματήσουν
αὐτὲς οἱ ἀπάνθρωπες ἐνέργειες”,
ὑπογραμμίζεται στὴν δήλωση.

Ἐπίσης οἱ Πατριάρχες τονίζουν:
“Δηλώνουμε κατηγορηματικὰ ὅτι
οἱ Χριστιανοὶ τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς εἶναι τὰ παιδιὰ τῆς περιοχῆς
αὐτῆς καὶ μοιράζονται μὲ τοὺς
συμπατριῶτες τους ὅλα τὰ δεινὰ
τῶν ἀντίστοιχων χωρῶν τους”.

Στὴν κοινὴ δήλωση δὲν παρέ-
λειψαν νὰ ἀναφερθοῦν στὴν ἀπα-

γωγὴ τοῦ Μητροπολίτη Χαλεπίου
Παύλου καὶ κατὰ σάρκα ἀδελφὸ
τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας.

“Λυπούμαστε γιὰ τὴν στάση τῆς
Διεθνοῦς Κοινότητας σχετικὰ μὲ
τὴν ἀπαγωγὴ τῶν Μητροπολιτῶν
Χαλεπίου Παύλου καὶ Ἰωάννη
Ἰμπραχήμ, θεωροῦμε ὅτι πρέπει
νὰ ἐργαστοῦν ἐπειγόντως καὶ ἀπο-
τελεσματικὰ γιὰ τὴν ἀπελευθέρω-
σή τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅσους ἔχουν
ἀπαχθεῖ μέχρι σήμερα”, τονίζουν
χαρακτηριστικά.

Μιλώντας γιὰ τὶς σχέσεις τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν Ἀντιοχείας καὶ
Ρουμανίας οἱ δύο Προκαθήμενοι
στὴ κοινὴ δήλωση, μεταξὺ ἄλλων
ἀναφέρουν: “Ὅσον ἀφορᾷ τὶς
σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν εἶναι
γεμάτες ἀγάπη καὶ σεβασμό, καὶ
διατηρήθηκαν αἰῶνες τώρα. Ἡ ἐπί-
σκεψη αὐτὴ ἦταν μία εὐκαιρία γιὰ
τὶς δύο ἀδελφὲς ἐκκλησίες νὰ
ἐκφράσουν τὴ βούλησή τους, γιὰ
τὴν ἐνίσχυση αὐτῶν τῶν σχέσε-
ων”.

Τέλος ἀναφέρθηκαν σὲ θέματα
συνεργασίας τοῦ θρησκευτικοῦ
τουρισμοῦ, στὴν ἀνταλλαγὴ φοι-
τητῶν τῆς Θεολογίας, καθὼς καὶ
στὴ συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστή-
μιο τοῦ Μπαλαμὰντ ἀλλὰ καὶ στὴν
ἔρευνα ἱστορικῶν ἀρχείων γιὰ τὶς
σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν».

Μήπως ἡ ΔΙΣ ὑποδεικνύει ἀλλαγὴν 
«πλεύσεως», Σεβασμιώτατε Σύρου;

Τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Σύρου
κ. Δωρόθεον τὸν ἔχομεν ἐπικρίνει
πολλάκις, διά τὴν κοινὴν ποιματι-
κήν, τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ μετὰ τῶν
ἐκλαμπροτάτων κεφαλῶν τοῦ Πα-
πισμοῦ εἰς τὰς νήσους τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς του. Τὸν ἔχομεν
ἐπικρίνει ἐπίσης, διά ἀθελήτους ἢ
ἠθελημένας συμπροσευχάς εἰς
διαφόρους ἐκδηλώσεις μετὰ τῶν
Παπικῶν. Ἔχομεν ἀναγνωρίσει ὅτι
«πολιτεύεται» εἰς μίαν περιοχήν,
εἰς τὴν ὁποίαν συνυπάρχουν
Ὀρθόδοξοι (ἡ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία) καὶ πιστοί τοῦ Παπισμοῦ,
ἀπὸ τὸν ὁποῖον πηγάζουν ὅλαι αἱ
αἱρέσεις καὶ ὅλα τὰ κινήματα ἀθεΐ-
ας. Ἔχομεν προβάλλει τὴν δήλω-
σίν του (ὅταν συνετάχθη καὶ ἐκυ-
κλοφόρησεν ἡ ὁμολογία πίστεως)
ὅτι δὲν θὰ «προδώσωμεν τὰ δό-
γματα» κατά τοὺς θεολογικοὺς
Διαλόγους. Ὁ «ΟΤ» κατὰ περιό-
δους δέχεται τηλεφωνικάς κι
ἄλλας διαμαρτυρίας διά τὴν Ἱερὰν
Μητρόπολιν Σύρου καὶ Τήνου, διό-
τι ἡ Ὀρθόδοξος «κατήχησις» δὲν
εἶναι ἐπαρκής. Ὀρθόδοξοι οἰκογέ-
νειαι ζητοῦν ἀπὸ τὸν «Ο.Τ.» τὴν
ἀποστολὴν κληρικῶν ἢ Ὀρθοδό-
ξων θεολόγων, διά νὰ διδάξουν
πατερικὴν θεολογίαν. Τοὺς κάνο-
μεν γνωστὸν ὅτι ἐμεῖς δὲν ἔχομεν
τοιαύτην ἁρμοδιότητα. Διατὶ τὰ

ἐπισημαίνομεν ὅλα αὐτά; Διά νὰ
ὑποδείξωμεν, εἰς τὸν Σεβ. Μητρο-
πολίτην, ὅτι ὀφείλει νὰ σκληρύνη
τὴν στάσιν του ἔναντι τῶν Πα-
πικῶν. Τὰ πρόσφατα ἐπεισόδια μὲ
τοὺς ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρι-
σμοὺς διά τὸ πρόσωπόν του, ἦσαν
ὑποκινούμενα καὶ ὑπὸ τοπικῶν πα-
ραγόντων τοῦ Παπισμοῦ, ὡς
ἀφῆκε νὰ ἐννοηθῆ μὲ σαφήνειαν
ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος.

Τί ἐξυπηρετεῖ ἡ κοινὴ ποιμαντι-
κή, ὅταν οἱ τοπικοὶ παράγοντες
τοῦ παπισμοῦ ἐπιχειροῦν τὸν
ἔλεγχον τοῦ μεγάλου προσκυνή-
ματος τῆς Παναγίας τῆς Τήνου,
ὅταν τοῦτο ἀνήκει εἰς τὴν δικαιο-
δοσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας; Τὰ ἐπεισόδια καὶ οἱ ἀπαξιωτι-
κοὶ χαρακτηρισμοὶ καὶ ἀπὸ Ὀρθο-
δόξους τῆς Τήνου μήπως ὑποκρύ-
πτουν μίαν δυσαρέσκειαν (θεολο-
γικήν, ποιμαντικήν, ἐκκλησιολογι-
κήν), ἡ ὁποία ἕως σήμερον ἦτο
«κρυφὴ» καὶ ὑποβόσκουσα καὶ ὡς
ἐκ τούτου πρέπει νὰ ἀλλάξετε
στρατηγικήν; Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύν -
οδος μὲ τὴν ἀνακοίνωσίν της περὶ
«Ρωμαιοκαθολικοῦ Δακτύλου»
ὑποδεικνύει τὴν «ἀλλαγὴν πλεύ-
σεως» ἔναντι τῶν Παπικῶν, ἄνευ
ἐντάσεως καὶ μὲ «διπλωματικήν
πολιτικήν».

Γ.Ζ.

Ἀποκαλυπτικὸς ὁ ἐκλαμπρότατος 
τῶν Παπικῶν εἰς τὴν Κέρκυραν
Προσφάτως, ὡς ἀνέγραψεν ἡ

ἐφημερὶς «Ταχυδρόμος τοῦ Βό-
λου» (25ην Νοεμβρίου) ὠργανώ-
θη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Δημητριάδος «διαχριστιανικὴ συ-
νάντησις» Ὀρθοδόξων, Παπικῶν,
Εὐαγγελικῶν καὶ ἐκπροσώπων
εὐρωπαϊκῶν καὶ ἑλληνικῶν φορέ-
ων. Τὸ θέμα, τὸ ὁποῖον ἀπησχόλη-
σε τὴν συνάντησιν, εἰς τὴν ὁποίαν
ὡμίλησεν καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της Δημητριάδος ἦτο ἡ θέσις τῆς
οἰκογενείας εἰς τὴν Εὐρώπην. Τὸ
θέμα πολὺ καλόν, ἀλλὰ φαίνεται
ὅτι ἐτέθη εἰς τὴν συνάντησιν, εἰς
τὸ πλαίσιον τῶν διαλόγων, διά τὴν

ψευδοένωσιν τῶν Ὀρθοδόξων
μετὰ τῶν ἑτεροδόξων. Τοῦτο προ-
κύπτει ἀπὸ δηλώσεις τοῦ ἐκλαμ-
προτάτου ἐκπροσώπου τοῦ Παπι-
σμοῦ εἰς τὴν Κέρκυραν. Συμφώ-
νως πρὸς τὸν «Ταχυδρόμον Βό-
λου»:

«Τὴ συνάντηση χαιρέτισε ὁ Κα-
θολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Κερκύρας
κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι
τέτοιου εἴδους συναντήσεις
«μποροῦν νά γίνουν ὑπόδειγμα
γιὰ τὴν πορεία τοῦ διαλόγου με-
ταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν μας... ποὺ
σήμερα βρίσκονται σὲ μία φάση
κόπωσης καὶ μερικὲς φορὲς μοι-
άζουν νὰ ὁδηγοῦνται σὲ τέλμα»».

Ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης

εἰς τὸ πείραμα 
τοῦ CERN

Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἐπεσκέφθη τὰς ἐγκα-
ταστάσεις τοῦ CERN, εἰς τὸ
ὁποῖον διεξάγονται ἐπιστημονικὰ
πειράματα διὰ τὴν ἀνακάλυψιν
τοῦ «σωματιδίου τοῦ Θεοῦ» καὶ
ἐνημερώθη ἐπὶ τῆς πορείας τοῦ
προγράμματος, ἀφοῦ προηγουμέ-
νως περιηγήθη τὸ κτήριον. Τὸ πεί-
ραμα διεξάγεται εἰς τὴν Ἑλβετίαν
καὶ ἀπὸ αὐτὸ –ὡς πληροφορούμε-
θα– ἀποκλείονται Ρῶσοι καὶ
Τοῦρκοι Ἐπιστήμονες.
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