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Διὰ νὰ λάβουν θέσιν ἔναντι τῆς φιλοπαπικῆς - φιλοοικουμενιστικῆς «γραμμῆς» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ
ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Μίαν πραγματικὴν ὁμολογιακὴν
ἔκδοσιν μὲ τὰς ἐκκλησιολογικὰς
καὶ δογματικάς ἀποκλίσεις τῶν
Οἰκουμενιστῶν Οἰκουμενικῶν Πα-
τριαρχῶν μακαριστῶν Ἀθηναγό-
ρου, Δημητρίου καὶ τοῦ εὑρισκομέ-
νου ἐν τῇ ζωῇ σημερινοῦ κ. Βαρθο-
λομαίου καὶ τὰς διαχρονικὰς θέ-
σεις, τὰς ὁποίας διετύπωσαν, κυ-
ρίως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῶν δύο κοι-
μηθέντων, οἱ καθηγούμενοι τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ἐκυκλοφόρησαν ἐνυ-
πογράφως μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ἡ ἔκδοσις, ἡ ὁποία φέρει
τὸν τίτλον «Ἅγιον Ὄρος», «Δια-
χρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες
ὑπὲρ τῆς Πίστεως», εἶναι πολυσέ-
λιδος (132 σελίδες μαζί μὲ ἐγχρώ-
μους φωτογραφίας ἀπὸ τὰς συναν-
τήσεις τῶν Ὀρθοδόξων Πα-
τριαρχῶν μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ
ἄλλους ἑτεροδόξους.

Διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐχρησιμοποι-
ήθη, ὡς διαφαίνεται ἀπὸ τὰς πα-
ραπομπάς, τὸ ἀρχεῖον τοῦ «Ὀρθο-

δόξου Τύπου», τὸ ὁποῖον εἶχε κυ-
κλοφορήσει πρὸ δύο ἐτῶν εἰς ψη-
φιακὴν μορφήν. Οἱ Ἁγιορεῖται Μο-

ναχοί, ἄνευ ἐμπαθείας - κακίας,
ἀπευθύνουν πρόσκλησιν - ἔκκλη-
σιν πρὸς τοὺς σημερινοὺς Καθη-

γουμένους τοῦ Ἁγίου Ὄρους νὰ λά-
βουν θέσιν ἐπὶ τῶν ἐκκλησιολο-
γικῶν καὶ δογματικῶν ἀποκλίσεων
τοῦ σημερινοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὁ
ὁποῖος καταφρονεῖ τοὺς Ἱεροὺς
Κανόνας, ἀποφάσεις Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, συμπροσεύχεται
μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἀλλοθρή-
σκους. Ὡς ἀφήνουν μὲ σαφήνειαν
νὰ ἐννοηθῆ ὁ σημερινὸς Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος σπεύδει ταχέως πρὸς τὴν
ψευδοένωσιν μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ
τοὺς ἄλλους ἑτεροδόξους θέτων
ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως εἰς τὸ
περιθώριον τὰ δόγματα τῆς Ὀρθο-
δόξου Πίστεως. Τονίζουν ὅτι τοὺς
«ἄξονας» τῆς πολιτικῆς τοῦ κ.
Βαρθολομαίου ἔθεσεν ὁ μακα-
ριστὸς Οἰκουμενιστὴς Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης κ. Ἀθηναγόρας,

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Τὴν 27ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τό μαρτύριον
τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος, τήν 28ην Δε-
κεμβρίου τό μαρτύριον τῶν ἐν Νικομηδείᾳ Δισμυρίων
Μαρτύρων καί τήν 29ην Δεκεμβρίου τήν ὑπό Ἡρώδου
Βρεφοκτονίαν.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον Πρωτομάρτυρος Στεφάνου:
Ἦχος δ́ . Ταχὺ προκατάλαβε

Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν
ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόα-
θλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδές σου
τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει
ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«Τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, ΘεολόγουἩ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ στοχεύουν στήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν»
χωρίς νά πολυσκέφτονται ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι σχεδόν ἀδύνατο,
ὅσο οἱ ἑτερόδοξοι ἐμμένουν στίς αἱρετικές τους διδασκαλίες.

Αὐτοί ὅμως ἐπιμένουν καί προσπαθοῦν μέ τή διατύπωση πολλῶν θεω-
ριῶν νά ξεπεράσουν τά ἐμπόδια καί νά ἀμβλύνουν τίς δογματικές δια-
φορές. Τελικά ὅλες οἱ προσπάθειες καταλήγουν σέ ναυάγιο, γιατί δέν
ὑπάρχει ἁγνή πρόθεση καί πραγματική μετάνοια.

Οἱ ἑτερόδοξοι ἀρνοῦνται ὅτι εἶναι αἱρετικοί, πού πρέπει νά ἐπιστρέ-
ψουν στή μία Ἐκκλησία. Παρόλη τήν κατά κόσμον σοφία τους, ἐπιμέ-
νουν στήν πλάνη καί τή διαστροφή τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἐκεῖνα πού δέχονται καί κατανοοῦν οἱ ἁπλοί πιστοί, οἱ θεολόγοι τά
ἀναλύουν μέ τό δικό τους περήφανο μυαλό καί βγάζουν αἱρετικά συμ-
περάσματα. Σκέφτονται καί ξανασκέφτονται καί ἐμφανίζουν τό ἄσπρο
μαῦρο, γιατί εἶναι παιδιά τοῦ σκότους. Ἔφτασαν στό σημεῖο νά δέχον-
ται τόν πάπα ὡς ἡμίθεο καί νά ὑποκλίνονται μπροστά του. Ἐργάζονται
γιά νά ὑποστηρίξουν τό ψέμα καί νά συσκοτίσουν τήν ἀλήθεια. Ἔχουν
γίνει πειθαρχικά ὄργανα τοῦ διαβόλου, χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦν.
Καί ἀπό τήν ἄλλη ἐπιδιώκουν θεολογικούς διαλόγους, γιά νά παραπλα-
νήσουν τούς Ὀρθοδόξους. Δυστυχῶς, βρίσκουν ἀνταπόκριση ἀπό μιά
μικρή ὁμάδα «ὀρθοδόξων» θεολόγων καί γίνεται ὁ ὀλέθριος θόρυβος
πώς τάχα πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς ἕνωσης τῶν «ἐκκλησιῶν».

Ὁ οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση γιά πολλούς λόγους, ἀλλά κυρίως
γιατί φρονεῖ «ὅτι ἡ ἀλήθεια ἔχει κατατμηθῆ καί ἀνά ἕνα τεμάχιον
αὐτῆς κατέχει ἑκάστη τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί ἑκάστη τῶν ἀνά
τόν κόσμο θρησκειῶν, ἑπομένως δέ διά τῆς προσεγγίσεως καί συναρ-
μογῆς τῶν τεμαχίων θά εὑρεθῆ ἡ ἀλήθεια ὁλόκληρος. Μέ αὐτάς τάς
δογματικάς πεποιθήσεις καί μέ αὐτήν τήν σκοπιμότητα προωθεῖ ὁ
οἰκουμενισμός τήν λεγομένην «ἕνωσιν τῶν ἐκκλησιῶν». Ἡ Ὀρθοδοξία
ἀντιθέτως ἔχει τήν συνείδησιν - ἐπί τῇ βάσει τῆς θεοπνεύστου ἀποκα-
λύψεως τῶν Γραφῶν - ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μία καί μόνη ἁγία καθολική καί
ἀποστολική Ἐκκλησία, «ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καί ἑδραίωμα
τῆς ἀληθείας (Α΄ Τιμ. γ΄ 15)», ὅπως τονίζεται στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου
τοῦ ἀείμνηστου μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου «Ἡ
Ὀρθοδοξία ἔναντι τοῦ οἰκουμενισμοῦ», 1990, σελ. 10-11.

Οἱ Ὀρθόδοξοι συνεπῶς δέν ψάχνουμε νά βροῦμε τήν ἀλήθεια, «διό-
τι ὑπάρχει πλήρης ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ καί φυλάσσεται ἀκεραία
καί προσφέρεται ἀνόθευτος». Οἱ κληρικοί, οἱ μοναχοί καί ὁ πιστός λαός
εἶναι σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τούς οἰκουμενιστές καί «οὐδόλως ἐγκρί-
νουν τάς οἰκουμενιστικάς ἐπισκέψεις, συναντήσεις, συζητήσεις, συμ-
προσευχάς, ἀνταλλαγάς δώρων, ἀσπασμούς καί λοιπάς φιλοφρονή-
σεις, εἰς τάς ὁποίας προβαίνουν καί πλειοδοτοῦν ἐν ἀγνοίᾳ των οἱ
οἰκουμενισταί πατριάρχαι καί λοιποί ἐκκλησιαστικοί ταγοί οὐδέ προσυ-
πογράφουν τά κείμενα καί τάς ὁμολογίας πού αὐτοί ὑπογράφουν» (ὅπ.
παρ, σελ. 12).

Εἶναι καιρός νά καταπολεμηθεῖ ὁ οἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος γίνεται
αἰτία μεγάλης ἀναταραχῆς στήν Ἐκκλησία καί μέ βεβαιότητα ὁδηγεῖ
στήν ἀπώλεια τούς ὑποστηρικτές του.

Ἡ Κοινωνία τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων, τοῦ Σώματος καί
τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, ἀπο-
τελεῖ τήν κορύφωση τῆς ἐσω-
τερικῆς, μυστικῆς καί μυστη-
ριακῆς χαρᾶς τῆς ψυχῆς. Γι᾽
αὐτό, μετά τήν Κοινωνία τῶν
ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων,
ζωοποιῶν καί φρικτῶν Μυστη-
ρίων, ἡ εὐχαριστήρια εὐχή
(ἀνωνύμου), λέγει πρός τόν
Κύριο: «Σύ γάρ εἶ τό ὄντως
ἐφετόν καί ἡ ἀνέκφραστος
εὐφροσύνη τῶν ἀγαπώντων
σε, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν».
Ἐσύ, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, γιά
ὅσους σέ ἀγαποῦν καί σέ ἀπο-
λαμβάνουν μέ τοῦτο τό μέγα
καί ζωηφόρο Μυστήριο, εἶσαι
καί παραμένεις, ἡ πιό μεγάλη
χαρά καί εὐφροσύνη καί ἀγαλ-
λίαση, καί «τό ὄντως ἐφετόν».
Εἶσαι, δηλαδή, ἡ πιό σφοδρή
καί γλυκειά τῆς ψυχῆς ἐπιθυ-
μία καί ἀναζήτηση. Αὐτό
ἀκριβῶς ἐπαναλαμβάνεται καί
στήν ἱερή ὑμνολογία. Σ᾽ ἕνα
ἀπ᾽ τά τροπάρια, ὁ Κύριος χα-
ρακτηρίζεται, ὡς «τῶν ἐφετῶν
ἡ ἀκρότης».

Ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, εἶναι ὁ «ὡραῖος κάλλει».
Ἀγνοοῦμε, βέβαια, τήν ἀνθρώ-
πινη μορφή Του - θά ἦταν
ἀσφαλῶς γοητευτική ὅλη ἡ πα-
ρουσία Του - ὡστόσο, τό «κάλ-
λος» του, καθώς τό προφη-
τεύει ὁ Ἡσαΐας, ἦταν σύνθεση
θείας καί ἀνθρώπινης γοητεί-
ας. Ὅσοι Τόν πλησίαζαν, μετα-
βάλλονταν καί γίνονταν «και-
νή κτίσις». Αὐτὸς ὁ ἀνακαινι-
σμός καί ἡ ἐσωτερική μετα-
μόρφωση τῶν ἀνθρώπων, πού
γνώρισαν ἀληθινά τόν Χριστό,
συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται
στούς αἰῶνες. Ἑκατομμύρια
ἔχυσαν καί τό αἷμα τους γιά
τήν ἀγάπη καί τήν πίστη τοῦ

Χριστοῦ.
Ὁ μέγας ἀπόστολος τῶν

ἐθνῶν Παῦλος -πρώην διώ-
κτης- ἔδωκε τά πάντα καί τή
ζωή του γιά τήν ἀγάπη Του.
Ἔφτασε στό σημεῖο καί μέ κά-
ποιο θάρρος νά γράφει στούς
χριστιανούς: «Παρακαλῶ οὖν
ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε» (Α´
Κορ. Δ΄ 16). Στή δέ πρός Ρω-
μαίους, γράφει: «Τίς ἡμᾶς χω-
ρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-
στοῦ; Θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ
διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ
κίνδυνος ἤ μάχαιρα;» (Ρωμ. Η´
35).

Ἡ δική μας ἀγάπη πρός τόν
Ἰησοῦ, τόν Σωτῆρα καί Νυμφίο
τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐξο-
φλεῖται, παρά ἐλάχιστα καί
φτωχά καί ἀνάξια. Μπροστά σ᾽
αὐτά πού μᾶς ἔδωκε καί θά
μᾶς χαρίσει στήν αἰωνιότητα,
τά δικά μας φαίνονται ψεύτικα
καί ἀηδιασμένα! Ὁ συγγραφέ-
ας τῆς «Μίμησης τοῦ Χριστοῦ»
σημειώνει τήν ὡραία παρατή-
ρηση: «Ἀγάπα ὅλα καί ὅλους
γιά χάρι τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά τόν
Ἰησοῦ, μόνο γι᾽ αὐτόν τόν ἴδιο
ν᾽ ἀγαπᾶς». Καί προσθέτει:
«Καλύτερα νά προτιμοῦσες νά
ἔχεις ὅλο τόν κόσμο ἐναντίον
σου, παρά νά ᾽χεις τή δυσμέ-
νεια τοῦ Ἰησοῦ».

Ἄς πολεμοῦν οἱ ἀνά τόν κό-
σμο σατανιστές καί σατανοκί-
νητοι τόν Κύριο καί Θεό μας
Ἰησοῦ Χριστό. Μάταιος ὁ πό-
λεμός τους. «Εἰς ἀέρα δέ-
ρουν». Οἱ χριστιανοί χαίρουν
«χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ», καί θά
χαίρουν αἰώνια «ὅπου τῶν ἑορ-
ταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυ-
στος καί ἡ ἀπέραντος ἡδονή
τῶν καθορώντων τοῦ σοῦ προ-
σώπου τό κάλλος τό ἄρρητον».

Ὁ ἀγαθός Κύριος νά μᾶς
ἀξιώσει. Ἀμήν.

«Δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα εἰς τὴν σιωπήν, ὅταν οἱ προκάτοχοι σας κατήγγελον δυναμικῶς τὴν
περιθωριοποίησιν τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως εἰς τὸ ὄνομα τῆς διπλωματίας, τῆς ἀγαπολο-
γίας μετὰ τῶν παπικῶν, εἰς τὴν ὁποίαν προέβαινον οἱ μακαριστοὶ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι
Ἀθηναγόρας καὶ Δημήτριος», τονίζουν ἐνυπογράφως εἰς εἰδικὴν πολυσέλιδον - ἔγχρωμον
ἔκδοσιν ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἅγιον Ὄρος, Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως».
Ὅλα τὰ ὀνόματα τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς διαφορετικὰς Ἱερὰς Μονάς. Εἰς τὴν εἰδικὴν ἔκδοσιν ἀποδεικνύουν
ὅλας τὰς ἐκκλησιολογικὰς ἐκτροπὰς τοῦ σημερινοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀλλὰ καὶ τῶν δύο προκατόχων του. Παραθέτουν τὰ
ὀνόματα Ἁγίων, Ὁσιομαρτύρων, Καθηγουμένων, Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, θεολόγων καὶ συγχρόνων «γεροντάδων», οἱ ὁποῖοι ἀποδεικνύουν
ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι Ἐκκλησία ἀλλὰ αἵρεσις. Ἀποδεικνύουν, διατὶ αἱ συμπροσευχαὶ μὲ ὅλους τοὺς ἑτεροδόξους, ἀλλὰ καὶ τοὺς
ἀλλοθρήσκους νοθεύουν τὴν Πίστιν. Παραθέτουν παλαιὰ ὑπομνήματα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, μὲ τὰ ὁποῖα ὑπερησπίζοντο τὴν Ὀρθό-
δοξον Πίστιν ἀπὸ τὰς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ κ.λπ. Παραθέτουν ὅμως καὶ ὁλόκληρον τὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ
πρώην Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη, ὁ ὁποῖος ἐδικαιολόγει τὴν διακοπὴν τοῦ μνη-
μοσύνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξ αἰτίας τῶν φιλοπαπικῶν διακηρύξεων καὶ ἐνεργειῶν του (Ἀναδημοσιεύεται εἰς τὸ παρὸν
φύλλον τοῦ «Ο.Τ.») καὶ ὁ ὁποῖος σήμερον ὡς Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων δικαιολογεῖ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην. Οἱ
Ἁγιορεῖται Πατέρες ἐχρησιμοποίησαν διὰ τὴν ἔκδοσίν των ὅλα τὰ ἀρχεῖα τοῦ «Ο.Τ.» τὰ ὁποῖα ἔχομεν κυκλοφορήσει εἰς ψηφιακὴν μορφήν.

ΗΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν οἰκοδομὴ τοῦ πληρώματος
αὐτῆς ἐκδίδει τὸ μικρὸ καὶ ταπεινὸ φυλλάδιο «Ἡ Φωνὴ τοῦ Κυρί-
ου». Ἀπὸ τὸ φύλλο αὐτὸ θὰ πάρουμε καὶ τὸ τελευταῖο μήνυμα τοῦ

ἔτους, ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ διαβάσαμε σήμερα καὶ ἰδιαι-
τέρως μὲ ἐκείνη τὴν περικοπὴ «μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον
τοῦ ἀπολέσαι αὐτό».

Εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ θέμα, ὅπως ἀναπτύσσει «Ἡ Φωνὴ τοῦ Κυρί-
ου» διὰ τὸν διωκόμενο Χριστό. Ἡ φυγὴ τοῦ Ἰησοῦ στὴν Αἴγυπτο καὶ οἱ
διωγμοί, ποὺ ἐπακολούθησαν στὴν ζωή Του μὲ ἀποκορύφωμα τὸν Σταυ-
ρικὸ θάνατο εἶναι μιὰ μορφὴ τοῦ αἰωνίου πολέμου, ποὺ καὶ ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῆς πτώσεως διεξάγεται μεταξὺ τοῦ σατανᾶ καὶ τοῦ Θεοῦ, τῶν
δυνάμεων τοῦ σκότους καὶ τοῦ φωτός, τοῦ δράκοντος καὶ τοῦ Ἀρνίου.
Ἀπὸ τὸν σκληρὸ αὐτὸ πόλεμο νικητὴς θὰ βγῆ ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος θὰ συν-
τρίψη τὸν ἀντίχριστο καὶ τοὺς ὑπηρέτες του. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους
θὰ τὸν ἀνεβάσουν στὸ Σταυρό, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν λόφο τοῦ Γολγοθᾶ θὰ λάμ-
ψη ὡς ὁ ἥλιος, ποὺ θὰ φωτίση τὰ πέρατα τῆς γῆς. Τὴν ἴδια νίκη θὰ ἔχη
καὶ ἡ Ἐκκλησία, θὰ βαφῆ μὲ τὰ αἵματα τῶν μαρτύρων της, θὰ ἁλυσοδεθῆ
μὲ τὰ δεσμὰ τῶν δημίων της, θὰ διωχθῆ, θὰ κατέβη στὶς κατακόμβες, θὰ
κρυφτῆ στὶς ὀπὲς τῆς γῆς καὶ στὰ σπήλαια τῶν ὀρέων, ἀλλὰ δὲν θὰ συν-
τριβῆ, θὰ μεγαλουργήση μέσα ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὴν ἐξουθένωση, θὰ
θριαμβεύση μέσα ἀπὸ τὸ μαρτύριο καὶ τὸν ἐξευτελισμό. Ἂν γιὰ τὸν κό-
σμο ἡ καταφρόνηση καὶ ὁ διωγμὸς εἶναι αἰτία πόνου καὶ θλίψεως, γιὰ τὸν
χριστιανὸ γίνεται αἰτία χαρᾶς καὶ ἐλπίδος, γιατὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὸν βλέπει τὸ
σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κό-
σμου. «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσι ὑμᾶς καὶ διώξωσι» εἶπε ὁ Κύριος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ αἰώνιος πόλεμος
κατὰ τοῦ Ἀρνίου*

Τοῦ µακαριστοῦ ἈἈρρχχιιµµααννδδρρίίττοουυ  ππ..  ΜΜάάρρκκοουυ  ΚΚ..  ΜΜααννώώλληη

ΗΑΠΟΦΑΣΙ τῶν ᾿Ορθοδόξων προκαθημένων κατὰ τὴν Σύναξί τους
στὸ Φανάρι ἀπὸ 6 ἕως 9 Μαρτίου νὰ συγκληθῇ ἡ ἐδῶ καὶ δεκαετίες
προπαρασκευαζομένη «῾Αγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς ̓Ορθοδόξου

᾿Εκκλησίας» τὸ 2016 στὴν Κωνσταντινούπολι ἔγινε ποικιλοτρόπως δεκτὴ
ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς ̓Εκκλησίας. Κάποιοι ἔσπευσαν νὰ τὴν προβάλουν ὡς
ἕνα σπουδαῖο γεγονός. Οἱ περισσότεροι τὴν ἐδέχθησαν μὲ παγερὴ ἀδια-
φορία, γνωρίζοντας, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ τοὺς λύσῃ κανένα ἀπὸ τὰ
ἀκανθώδη προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουν στὴ ζωή τους. Κάποιοι ἄλλοι
ἔδειξαν ἐπιφυλακτικότητα καὶ προβληματισμό. Στοὺς τελευταίους ἀνήκο-
με καὶ ἐμεῖς. Σπεύδομε δὲ νὰ δημοσιοποιήσωμε αὐτὲς τὶς ἐπιφυλάξεις καὶ
τὸν προβληματισμό μας, μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι οἱ ποιμένες μας θὰ τὶς λάβουν
σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν τους, θὰ ἀναθεωρήσουν κάποιες ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις
τους καὶ δὲν θὰ θελήσουν νὰ ὁδηγήσουν τὸ σκάφος τῆς ᾿Εκκλησίας μας
σ᾿ ἕνα νέο ναυάγιο, ὅπως ἔγινε μὲ πολλὲς ψευδεῖς καὶ λῃστρικὲς
Συνόδους τοῦ παρελθόντος. Διότι αὐτὸ προμηνύεται.

Κατ᾿ ἀρχὴν προκαλεῖ ἐντύπωσι τὸ γεγονός, ὅτι, ἐνῷ κατὰ τὴν πρώτη χι-
λιετία, μὲ τὰ πενιχρὰ μέσα, ποὺ διέθετε τότε ἡ ἀνθρωπότητα, πραγματο-
ποιήθηκαν σὲ διάστημα 462 ἐτῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, στὴν ἐποχή
μας, ἐποχὴ τῶν ὑπερσυγχρόνων μέσων συγκοινωνίας καὶ ἐπικοινωνίας,
ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τοῦ διαδικτύου, ἡ «῾Αγία καὶ Μεγάλη»
αὐτὴ Σύνοδος προετοιμάζεται καὶ προπαρασκευάζεται ἐδῶ καὶ μισὸ αἰῶνα
καὶ ἀκόμη νὰ συγκληθῇ! Γιατί ἆραγε; Κάποτε, σοβαρὸ ἐμπόδιο ἦταν ἡ
στέρησι τῆς ἐλευθερίας ὅσων ̓Ορθοδόξων ̓Εκκλησιῶν εὑρίσκοντο κάτω
ἀπὸ τὸ Κομμουνιστικὸ καθεστώς. Αὐτὸ ὅμως κατέρρευσε πρὸ 25ετίας.
Γιατί ἑπομένως ἐμεῖς οἱ ᾿Ορθόδοξοι δὲν ἔχομε καταφέρει νὰ συγ-

Διατὶ εἶναι ἀμφιβόλου
ἀνθεκτικότητος αἱ βάσεις τῆς μελλούσης

Πανορθοδόξου Συνόδου (2016)
Ὑπὸ τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ

ΟΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς Σεραφεὶμ πιεζόμε-
νος εἰς Θεολογικὸν συνέδριον νὰ ἀπαντήση, διατὶ δὲν διεξάγει θε-
ολογικὸν διάλογον μετὰ τοῦ Βατικανοῦ, ἠρώτησε τοὺς παριστα-

μένους θεολόγους: «Τὸ Βατικανὸν εἶναι Κράτος ἢ Ἐκκλησία;». Ἡ ἀπάν-
τησις ἦτο ὅτι τὸ Βατικανὸν εἶναι κράτος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν δύναται νὰ διεξάγη θεολογικὸν διάλογον μὲ
ἕνα Κράτος.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἀπέρριψεν ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος κυρὸς Σερα-
φείμ, τὸ ἔπραξεν ὁ μακαριστὸς Ἀθηνῶν κυρὸς Χριστόδουλος. Οὗτος ὡς
Μητροπολίτης Δημητριάδος εἶχεν ἀντιπαπικὸν φρόνημα. Ἀλλὰ ὅταν ἔγι-
νεν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἔφερε τὸν Πάπαν εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τὸ Παγ-
κόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων. Ἦτο ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκο-
πος, ὁ ὁποῖος τὸ ἔπραξε. Ἦτο ἐπίσης ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν,
ὁ ὁποῖος μετέβη εἰς τὸ Βατικανόν, παρὰ τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἱεραρχίας.

Ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος συμμετέχει διὰ ἐκπροσώ-
πων τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους, ἀλλὰ
παρὰ τὴν στενὴν φιλίαν του μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τηρεῖ
«καλὴν στάσιν» ἔναντι τῶν ἀνατροπῶν, τὰς ὁποίας μεθοδεύει οὗτος εἰς
τὴν ἐκκλησιολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει θέσει ὡς σκοπὸν τῆς ἐπιγείου ζωῆς
του τὴν ψευδοένωσιν τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν Παπικῶν. Πρὸς ἐπίτευ-
ξιν τῶν στόχων του ὑπερασπίζεται τὴν «θεωρίαν τῶν Κλάδων» ἀναγνω-
ρίζων ὅλας τὰς «Ἐκκλησίας» ὡς κανονικάς, σωζούσας, ἐχούσας Ἀπο-
στολικὴν Διαδοχὴν καὶ ἔγκυρα μυστήρια. Ἐπὶ παντοδυναμίας τοῦ σημε-

Ἄς ἀπαντήσουν οἱ κατηγοροῦντες τὸν «Ο.Τ.» 
καὶ τοὺς διαφωνοῦντας μὲ τὴν φιλοπαπικὴν -

φιλοοικουμενιστικὴν γραμμὴν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θε-

� Μέγιστον παπικὸν  ἀτόπη-
μα. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμ-
πους, θεολόγου. Σελ. 3

� Ὁ θρησκευτικός συγκρητι-
σμός τῆς Νέας Ἐποχῆς. Τοῦ
Πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γε-
ωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ.
Θεολ. Σχολῆς Α.Π.Θ. Σελ. 3

� Οἱ αἱρετικοὶ νὰ μελετή-
σουν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν διὰ
τὰς προσευχὰς ὑπὲρ τῶν
κοιμηθέντων καὶ τῶν κοι-
μηθέντων ὑπὲρ τῶν ζών-
των. Τοῦ Χρήστου Σαλτα-
ούρα. Σελ. 5

� Εἰς εἰλικρινῆ μετάνοιαν καὶ
εἰς ἐξομολόγησιν καλεῖ ὁ
Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος
Ραπτόπουλος τοὺς κρα-
τουμένους. Σελ. 5

� Τὸ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τοῖς Χρι-
στουγέννοις. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(2ον - Τελευταῖον)
Ὁ δὲ Μαρκίων διακρίνων τὸν

Θεὸν Πατέρα ἀπὸ τοῦ Δημιουρ-
γοῦ, ἐξ οὗ προήρχετο ἡ Π. Δ.,
ἐδίδασκεν, ὅτι ἐφανερώθη ὁ
Θεὸς ἐν τῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐξαγο-
ράσῃ τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τοῦ
σκληροῦ δημιουργοῦ, οὕτω δὲ
ἐφαίνετο ταυτίζων τὸν Πατέρα
καὶ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. Τέλος οἱ
Ἄλογοι, ἀπέρριπτον τὸ τέταρτον
εὐαγγέλιον καὶ τὴν ἀποκάλυψιν
καὶ δὲν ἐδέχοντο, ὅτι οἱ Ἀπόστο-
λοι ἐκήρυξαν περὶ Λόγου, κατὰ
τὸν Ἐπιφάνιον ὅμως δὲν φαίνε-

ται οὗτοι νὰ ἠρνήθησαν τὴν περὶ
Ἰησοῦ ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ διδα-
σκαλίαν, ἀλλὰ μᾶλλον γενικῶς
ὡς πρὸς αὐτὴν ἦσαν σύμφωνοι
πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν[30].

3) Τὰς αἱρέσεις ταύτας κατα-
πολεμεῖ καὶ ὁ Εἰρηναῖος διακη-
ρύττων ἐξ ἑνὸς τὴν πίστιν «εἰς
ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτο-
ρα» «καὶ εἰς ἕνα Χριστὸν Ἰησοῦν,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν σαρκω-
θέντα ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας σωτη-
ρίας», «καὶ εἰς Πνεῦμα Ἅγιον»
ὡς «παρὰ τῶν Ἀποστόλων καὶ
τῶν ἐκείνων μαθητῶν» παραλη-

φθεῖσαν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἐξ
ἑτέρου δὲ βεβαιοῖ, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἀληθῶς Θεός, ἀνακε-
φαλαιούμενος τὰ πάντα ἐν
ἑαυτῷ, «ἵνα Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
Κυρίῳ ἡμῶν καὶ Θεῷ καὶ Σωτῆρι
καὶ βασιλεῖ πᾶν γόνυ κάμψῃ»· καὶ
ὅτι αὐτόν, δι᾽ οὗ τὰ πάντα ἐγένε-
το, ἐποίησε Σωτῆρα «ὁ Πατὴρ
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ», «ὅστις ἐστὶν Υἱὸς αὐτοῦ
πάντοτε συνυπάρχων τῷ Πατρὶ
καὶ ἀποκαλύπτων αὐτὸν πάντοτε
καὶ εἰς τοὺς ἀγγέλους» [31].
Ἀναιρῶν δὲ ρητῶς καὶ τοὺς Γνω-
στικούς, καὶ δὴ τὴν διδασκαλίαν
τοῦ Κηρίνθου, ἀποκαθιστᾷ τὴν
ὀρθὴν πίστιν ἐπικαλούμενος τὰς
μαρτυρίας τῶν δύο συνοπτικῶν,
καθὼς καὶ τοῦ Ἰωάννου καὶ τοῦ
Παύλου, ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς
τὰς ἐκ τοῦ Ψαλμ. οζ´ 5-7, ρλα´ 2,
Ἡσαΐου θ´ 6, Ἰερεμ. λγ´ 15 κλπ.
προφητείας, καὶ βεβαιῶν, ὅτι
πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου
ἦτο ἀνάγκη νὰ ἐνανθρωπήσῃ
αὐτὸς ὁ Θεός. «Εἰ μὴ συνηνώθη

γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῷ Θεῷ, οὐκ ἂν
ἠδυνήθη μετασχεῖν τῆς ἀφθαρ-
σίας».

Ἀναιρῶν δὲ ἀλλαχοῦ τὴν πλά-
νην τοῦ γνωστικοῦ Βασιλείδου,
καθ᾽ ἣν τὸν κόσμον ἐποίησαν οἱ
ἄγγελοι, διακηρύττει ὅτι ὁ Θεὸς
διά τοῦ Λόγου ἐποίησε τὰ πάντα,
(«Verbo condidit omnia et fecit»), ὁ
Θεός ἐστιν ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ («Hic Deus est Pater
Domini nostri Jesu Christι»). Οὐδὲ
ὑπάρχει ἄλλος ὁ Πατὴρ ὑπὲρ τὸν
Δημιουργόν, ὡς διετείνοντο οἱ
Γνωστικοί, οὔτε ἄλλος ὁ Μονο-
γενὴς καὶ ἄλλος ὁ Λόγος, οὔτε
ἄλλος ὁ Χριστὸς καὶ ἄλλος ὁ Σω-
τήρ. «Οὐκ ἄλλον δὲ Θεὸν οἱ Ἀπό-
στολοι κατήγγελλον· οὐδὲ ἄλλον
μὲν παθόντα καὶ ἐγερθέντα Χρι-
στόν, ἄλλον δὲ τὸν ἀναστήσαντα
καὶ ἀπαθῆ διαμεμενηκότα, ἀλλ᾽
ἵνα καὶ τὸν αὐτὸν Θεὸν καὶ
Σωτῆρα καὶ Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν
ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα». Ἀλλὰ καὶ
ὁ Ἰωάννης ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν

ἐγνώρισε Λόγον Θεοῦ, καὶ
τοῦτον Μονογενῆ καὶ σαρκω-
θέντα διά τὴν ἡμετέραν σωτη-
ρίαν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον
ἡμῶν. Καὶ ὁ Ματθαῖος ὡσαύτως
καὶ ὁ Παῦλος καὶ ὁ Μᾶρκος [32].

4) Ἐκτὸς ὅμως τῶν ἀνωτέρω
μνημονευθέντων αἱρετικῶν
ὑπῆρξαν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ εἴπο-
μεν, καὶ οἱ λεγόμενοι Μοναρχια-
νοὶ ἢ Μοναρχικοί, οἵτινες ἀρνού-
μενοι τὴν Τριάδα ἐδίδασκον,
εἴτε ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ ἐνηνθρώ-
πησε καὶ ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ
ἀπεκλήθησαν διά τοῦτο οὗτοι
Πατροπασχίται (ὁ Νοητὸς καὶ ὁ
Πραξέας)· εἴτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος
Ἰησοῦς ἔπαθε καὶ υἱοθετήθη κατ᾽
ἀκολουθίαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἐξ οὗ
καὶ υἱοθετισταὶ ὠνομάσθησαν
(Θεόδοτος ὁ Σκυτεὺς καὶ οἱ κατ᾽
αὐτόν). Κατὰ τῶν Μοναρχιανῶν
τούτων ἀντεπεξῆλθον ὁ Ἱππόλυ-
τος, συγγράψας τὸ ὑπὸ τοῦ
Εὐσεβίου ἀναφερόμενον σύγ-
γραμμα Κατὰ Ἀρτέμωνος ἢ

Ἀρτεμᾶ, καθὼς καὶ τὸ «Εἰς αἵρε-
σιν Νοητοῦ», καὶ τὰ δύο τελευ-
ταῖα βιβλία (IΧ καὶ Χ) «Κατὰ
πασῶν αἱρέσεων ἐλέγχου»· ὁ
Τερτυλλιανὸς διά τοῦ ἔργου
αὐτοῦ Adversus Praxeam καὶ ὁ
Νοβατιανὸς ἐν τοῖς κεφ. XVIΙΙΧ-
ΧΙΧ τοῦ ἔργου τοῦ De Trinitate.

α) Καὶ ὁ μὲν Ἱππόλυτος διακη-
ρύττει, ὅτι ὁ Θεὸς «μόνος ὤν
πολὺς ἦν. Οὔτε γὰρ ἄλογος,
οὔτε ἄσοφος, οὔτε ἀδύνατος,
οὔτε ἀβούλευτος ἦν», ἀλλὰ
«τῶν γινομένων ἀρχηγὸν καὶ
σύμβουλον καὶ ἐργάτην ἐγέννα
Λόγον, ὅτι εἶχεν ἐν ἑαυτῷ».
«Πάντα τοίνυν δι᾽ αὐτοῦ, αὐτὸς
δὲ μόνος ἐκ Πατρός», «πρωτότο-
κος τούτου γενόμενος», «διὸ καὶ
Θεὸς οὐσία ὑπάρχων Θεοῦ».
«Τοῦτον τὸν Λόγον ἐν ὑστέροις
ἀπέστειλεν ὁ Πατὴρ» «αὐτοψεὶ
φανερωθῆναι», «ἐκ παρθένου
σῶμα ἀνειληφότα». «Οὐκοῦν
ἔνσαρκον Λόγον θεωροῦμεν».

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΟΠΟΙΟΣ πλησιάζει τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό
μέ ὑπακοή καί ταπείνωση, δέ θά θελήσει

ποτέ νά τόν ἀποχωριστεῖ. 
Ἡ πρώτη δοκιμασία γιά νά συμπεριληφθεῖ

κάποιος στό στρατό τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ ἄσκη-
ση στήν ὑπακοή καί τήν ταπείνωση. 

Ὁ νέος κόσμος, ἡ νέα κτίση, ὁ νέος ἄνθρω-
πος, ὅλα ξεκίνησαν μέ ὑπακοή καί ταπείνωση.
Ὁ παλαιός κόσμος ἀψήφισε τήν ὑπακοή στό
Θεό, τήν καταπάτησε, μαζί μέ τήν ταπείνωσή
του. Ἔτσι γκρέμισε τή γέφυρα πού ἕνωνε τή
γῆ μέ τόν οὐρανό. Τά πνευματικά ὑλικά γιά τήν
ἀνακατασκευή τῆς γέφυρας αὐτῆς εἶναι κυ-

ρίως ἡ ὑπακοή καί ἡ ταπείνωση.
Ὅσο ὁ Ἀδάμ ἀναπαυόταν στήν ὑπακοή καί

τήν ταπείνωση ἦταν ἐξαιρετικά δύσκολο νά
διαφοροποιηθεῖ τό πνεῦμα του ἀπό τό Πνεῦμα
τοῦ Θεοῦ, τό θέλημά του ἀπό τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ κι ὁ τρόπος σκέψης του ἀπό ἐκεῖνον τοῦ
Θεοῦ. Οἱ σκέψεις, οἱ ἐπιθυμίες καί τά αἰσθή-
ματά του ἦταν πάντα ἐπικεντρωμένα στό Θεό.
Ὅπως ἔστεκαν οἱ ἄγγελοι ἔμφοβοι καί πρόθυ-

μοι μπροστά στό Θεό,
ἔτσι ἔκανε κι ὁ Ἀδάμ.
Ἦταν κοντά στό Θεό καί κοίταζε ἀπευθείας
τήν πηγή τοῦ φωτός, τῆς σοφίας καί τῆς ἀγά-
πης.

Δέν εἶχε ἀνάγκη ν᾿ ἀνάβει κάποιο φῶς ἀπό
μόνος του, γιατί ζοῦσε κοντά στόν ἥλιο. Ἡ
λαμπάδα πού θά ᾿ναβε μόνος του, κοντά στόν
ἥλιο δέ θά ᾿δινε οὔτε φλόγα οὔτε φῶς. 

Ὅταν ὁ Ἀδάμ παραβία-
σε τήν ὑπακοή του κι

ἔχασε τήν ταπείνωση -αὐτά τά δυό ἀπο-
κτοῦνται ἤ χάνονται πάντα μαζί- τότε διακόπη-
κε ἡ ἄμεση ἐπικοινωνία του μέ τό Θεό, ἡ γέ-
φυρα ἐπικοινωνίας γκρεμίστηκε. Ὁ Ἀδάμ βρέ-
θηκε ξαφνικά σ᾿ ἕνα φοβερό καί πηχτό σκοτά-
δι, ὅπου γιά νά ̓χει φῶς ἔπρεπε ν᾿ ἀνάψει τή δι-
κή του λαμπάδα, τή λαμπάδα τοῦ ἐλέους τοῦ

Θεοῦ, πού τοῦ δόθηκε, ὅταν μέ τήν παράβασή
του ὁδηγήθηκε ἔξω ἀπό τόν παράδεισο. Κι ἀπό
τότε ἄρχισε νά ζεῖ διαφορετικά καί νά βλέπει
τή διαφορά αὐτή, ἀλλά σπάνια ἀναγνώριζε
στόν ἑαυτό του τήν «ὁμοίωσή» του μέ τό Θεό.
Κι αὐτό γινόταν πολύ σπάνια, μόνο σέ στιγμές
φωτισμοῦ. 

ΑΛΙΜΟΝΟ! Σέ τί ἄβυσσο, σέ τί ἐλεεινή κατά-
σταση βρέθηκε ἐκεῖνος πού δημιουργήθη-

κε «κατ᾿ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» τοῦ ἴδιου τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ! Κι ὅλ᾿ αὐτά ἀπό τήν παρακοή
καί τήν ὑπερηφάνειά του. Ἀλίμονο! Εἴμαστε
ὅλοι ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ, χαμόκλαδα τοῦ πε-
σμένου κυπαρισσιοῦ, πού κάποτε στεκόταν με-
γαλόπρεπα, πιό ψηλά ἀπ᾿ ὅλα τ᾿ ἄλλα πλάσματα
τοῦ Θεοῦ στόν παράδεισο. Χαμόκλαδα πού πνί-
γηκαν ἀπό τά γερά ζιζάνια πού πρόβαλαν στήν
ἄγρια φύση, πού εἶχε γίνει πιά σάν ἕνα παρα-
πέτασμα, πού χώριζε τόν πρῶτο ἄνθρωπο ἀπό
τήν πηγή τῆς ἀθάνατης ἀγάπης. 

Ὁ ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας λέει στήν ὁμιλία

Ἡ κυκλοφορία
τοῦ «Ο.Τ.»

Λόγῳ τῶν ἑορταστικῶν
ἀρ  γιῶν ὁ «Ὀρθόδοξος Τύ-
πος» δέν θά κυκλοφορήση
τήν 2αν Ἰανουαρίου 2014,
ἀλλά τήν Παρασκευήν 9ην
Ἰανουαρίου 2015.

Τό βιβλιοπωλεῖον τοῦ
«Ὀρ  θ οδόξου Τύπου» ὅμως
θά παραμείνη ἀνοικτόν
καθ᾽ ὅλας τάς ἐργασίμους
ἡμέρας καί ὥρας.

Ἡ Π.Ο.Ε καί ὁ «Ὀρθόδο-
ξος Τύπος» εὔχονται διά τό
νέον ἕτος 2015 ὁ σαρκω-
θείς Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ νά μᾶς χαρίζη τήν
κατ᾽ ἄμφω ὑγείαν καί τόν
ἄνωθεν φωτισμόν, διά νά
ἀκολουθοῦμε τόν σωτή-
ριον θεῖον Νόμον Του κατά
τάς κρισίμους αὐτάς ἡμέ-
ρας.

Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Τοῦ Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.



«Γινώσκων δὲ ὁ πατρῷος Λόγος
τὴν οἰκονομίαν τοῦ Πατρὸς»
«ἀναστὰς παρέδωκε τοῖς μαθη-
ταῖς λέγων: Πορευθέντες μαθη-
τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτί-
ζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, δεικνύων ὅτι πᾷς
ὃς ἂν ἕν τι τούτων ἐκλίπῃ, τελεί-
ως Θεὸν οὐκ ἐδόξασε. Διά γὰρ
τῆς Τριάδος ταύτης Πατὴρ δοξά-
ζεται, Πατὴρ γὰρ ἠθέλησεν, Υἱὸς
ἐποίησε, Πνεῦμα ἐφανέρω-
σεν»[33].

β) Ὁ δὲ Τερτυλλιανὸς καθορί-
ζων τὴν πίστιν τῶν Χριστιανῶν
παρατηρεῖ, ὅτι ἡμεῖς πιστεύομεν
εἰς ἕνα Θεόν, ὑπὸ ταύτην ὅμως
τὴν οἰκονομίαν ἵνα ᾖ τῷ ἑνὶ Θεῷ
καὶ Υἱὸς Λόγος τούτου, ὅστις ἐξ
αὐτοῦ προέρχεται, δι᾽ οὗ τὰ πάν-
τα ἐγένετο καὶ ἄνευ αὐτοῦ οὐδὲ
ἓν γέγονε. Τοῦτον ἀποσταλέντα
παρὰ τοῦ Πατρὸς εἰς τὴν Παρθέ-
νον καὶ ἐξ αὐτῆς γεννηθέντα,
ἄνθρωπον καὶ Θεόν, Υἱὸν ἀνθρώ-
που καὶ Υἱὸν Θεοῦ καὶ ὀνομα-
σθέντα Ἰησοῦν Χριστὸν κηρύτ-
τομεν. Πρὶν γένωνται δὲ τὰ πάν-
τα ὁ Θεὸς ἦτο μόνος. Ἀλλὰ καὶ
τότε δὲν ἦτο μόνος. Διότι εἶχε
μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον
εἶχεν ἐν ἑαυτῷ, δηλαδὴ τὸν Λό-
γον αὐτοῦ. Διότι λογικὸς ὁ Θεὸς
καὶ ὁ Λόγος ἐν αὐτῷ πρότερον
καὶ οὕτως ἐγένετο τὰ πάντα.
Τοῦτον οἱ Ἕλληνες Λόγον λέ-
γουσιν. Ἐγέννησε δὲ ὁ Θεὸς τὸν
Λόγον ὡς ἡ ρίζα τὸν θάμνον καὶ
ἡ πηγὴ τὸν ποταμὸν καὶ ὁ ἥλιος
τὸ ἀπαύγασμα, διότι καὶ αἱ προ-
βολαὶ αὗται εἰσὶ τῶν αὐτῶν
οὐσιῶν, ἐξ ὧν προέρχονται [34].
Ἀλλαχοῦ δὲ πάλιν διακηρύττει,
ὅτι ὁ Θεὸς ἔζησε μεταξὺ τῶν
ἀνθρώπων, ἵνα ὁ ἄνθρωπος μάθῃ
νὰ πράττῃ ὅ,τι εἶναι θεῖον. Ὁ
Θεὸς ἦλθεν εἰς σχέσιν μετὰ τοῦ
ἀνθρώπου ὡς ἴσος, ἵνα ὁ ἄνθρω-
πος δυνηθῇ νὰ ἔλθῃ εἰς σχέσιν
μετὰ τοῦ Θεοῦ ὡς ἴσος. Ὁ Θεὸς
εὑρέθη ὥς τις σμικρότατος, ἵνα
ὁ ἄνθρωπος ἀποβῇ μέγιστός τις.
Ἐὰν ἀπαξιοῖς ἵνα τοιοῦτον Θεόν,
διερωτῶμαι, ἐὰν ὄντως πιστεύῃς
εἰς Θεὸν ἐσταυρωμένον[35].

5) Ἐκ τῶν μετέπειτα συγγρα-
φέων, τῶν μέχρι τῆς Α´ Οἰκουμε-
νικῆς συνόδου ἀκμασάντων,
εἶναι ἀρκετὸν νὰ ἀναφέρωμεν

αὐτὸν τοῦτον, τὸν μὴ ἐν πᾶσιν
Ὀρθόδοξον κριθέντα Ὠριγένην,
ὅστις πιστεύει εἰς τὴν Χριστια-
νικὴν Τριάδα, ἥτις ἀποκαλεῖται
ὑπ᾽ αὐτοῦ «Τριὰς ἁγία», «Τριὰς
αἰώνιος», «Τριὰς ἀρχική»,
«Τριὰς προσκυνητή». Παραδέχε-
ται δὲ τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ Θεὸν
καὶ ὀνομάζεται ὑπ᾽ αὐτοῦ «δεύ-
τερος Θεός», ὁ Λόγος Θεός, ὁ
Θεὸς Λόγος [36]. Ἐπὶ πλέον ὁ
Ὠριγένης ἐχρησιμοποίησε πιθα-
νώτατα πρῶτος τὸν ὅρον ὁμοού-
σιος, καθὼς καὶ τὸν ὅρον θεάν-
θρωπος [37].

6) Ἀπὸ τοῦ δευτέρου ἐξ ἄλλου
αἰῶνος, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν
ἐπιγραφῶν τοῦ Ἀβερκίου καὶ τοῦ
Πεκτορίου, ἐκράτησεν ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ τὸ σύμβολον τοῦ
Ἰχθύος, τὸ ὁποῖον διά τῶν στοι-
χείων τῆς λέξεως Ἰχθὺς ὡς
ἀρχικῶν γραμμάτων τῶν λέξεων
Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς
Σωτὴρ ὑπέκρυπτε πλήρη ὁμολο-
γίαν περὶ τῆς Θεότητος καὶ τῆς
ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Κυρίου.

Οὕτως ἐκ τῆς ὡς ἄνω συντό-
μου ἀνασκοπήσεως ἀποδεικνύε-
ται ἐξ ὁλοκλήρου ἀκριβὴς ὁ Μ.
Ἀθανάσιος, ὅταν ἀπευθυνόμε-
νος πρὸς τοὺς διαμφισβη-
τοῦντας τὴν θεότητα τοῦ σαρ-
κωθέντος Λόγου παρατηρεῖ εἰς
αὐτούς: «Ἰδοὺ ἡμεῖς μὲν ἐκ Πα-
τέρων εἰς πατέρας διαβεβηκέναι
τὴν τοιαύτην διάνοιαν ἀποδει-
κνύομεν· ὑμεῖς δέ, ὦ νέοι Ἰου-
δαῖοι καὶ τοῦ Καϊάφα μαθηταί, τί-
νας ἄρα τῶν ρημάτων ὑμῶν ἔχε-
τε δεῖξαι πατέρας; Ἀλλ᾽ οὐδένα
τῶν φρονίμων καὶ σοφῶν ἂν
εἴποιτε. Πάντες γὰρ ὑμᾶς ἀπο-
στρέφονται»[38].
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«Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α´ Τιμ. 3,16)

Ἡ περὶ τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
διδασκαλία τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων

Ἔτος ΛΒ´ , Ἀριθμ. 47/26 Δεκεμβρίου 2014
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, Τριμη-
νιαῖον περιοδικὸν ἱστορικοῦ, πολιτι-
στικοῦ, οἰκολογικοῦ καὶ κοινωνικοῦ
περιεχομένου. Ἀπρίλ. – Μάϊος – Ἰούν.,
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. 2014. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, Δεκαπενθήμερη
Ἐφημερίδα τοῦ κινήματος Χριστια-
νικῆς Δημοκρατίας. Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμ. 2014. Ἀθήνα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ κ. ΙΕ-
ΡΟΘΕΟΥ ΒΛΑΧΟΥ «Σύνοδος οὐρανοῦ καὶ γῆς». Ἔκδ. Ἱ. Μ. Γε-
νεθλίου τῆς Θεοτόκου, Πελαγία, 2014, σ. 380.

«Πρέπει νὰ μελετᾶμε τὰ ἐπουράνια,
νὰ ζοῦμε ὡς ἐπουράνιοι ἄνθρωποι καὶ
νὰ πορευόμαστε στὰ ἐπουράνια, μαζὶ μὲ
τὸν ἐπουράνιο Χριστὸ καὶ τοὺς ἐπου-
ράνιους ἁγίους». Αὐτὴ τὴν προτροπὴ
μᾶς κάνει στὴν καινούρια ἀξιόλογη καὶ
μεστὴ μελέτη του ὁ πολυγραφότατος
Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου
Βλασίου κ. Ἱερόθεος Βλάχος.

«Πρέπει νὰ εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι τοῦ
Ἀρνίου τῆς Ἀποκάλυψης, ἄνθρωποι τῆς
Σοφίας τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἄνθρωποι
ἀνόητων ψευδοπροφητῶν», προτρέπει
ὁ ἅγιος Ναυπάκτου. Ἡ φράση σύνοδος
οὐρανοῦ καὶ γῆς προέρχεται ἀπὸ τὴ δι-
δασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυ-
σοστόμου μὲ ἀναφορὰ κυρίως στὴ Θεία
Λειτουργία, τὴ λατρεία, τὶς ἐκκλησια-
στικὲς τέχνες, ποιμαντική, τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ πολίτευμα καὶ τὶς Συνόδους.
Ὑποδιαιρεῖται στὰ ἑξῆς κεφάλαια:

1. Ἡ Θεία Λειτουργία ὡς «Σύνοδος
οὐρανοῦ καὶ γῆς». 2. Τὸ Συνοδικὸ καὶ
Ἱεραρχικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας. 3.
Ἡ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ πολιτεύ-
ματος στὴν Ἐκκλησία. 4. Ἡ λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας ὡς χῶρος ἀναγεννήσε-
ως τοῦ ἀνθρώπου. 5. Ἐκκλησιαστικὴ
μουσική, ἡ μουσικὴ τῶν ἀγγέλων. 6. Ἡ
εἰκόνα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 7.
Ἐπισκοπικὴ διακονία τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ. . Ὁ κληρικὸς ὡς
χριστιανὸς καὶ ὡς Πνευματικὸς Πατέ-
ρας. 9. Ὁ Μέγας Φώτιος, ἡ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδος καὶ οἱ Οἰκουμενικοὶ Σύνοδοι
τοῦ 879-880 καὶ τοῦ 1351. 

Ἐκτεταμένα καὶ ἀξιολογότατα ὅλα
τὰ κεφάλαια τῆς μελέτης. Ἐπειδὴ ὅμως
ἡ οἰκονομία τῆς Ἐφημερίδας δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ἐπιτρέψει πλήρη ἀνάλυση
ὅλου τοῦ βιβλίου, θὰ περιοριστοῦμε σὲ
σύντομα σχόλια μερικῶν κεφαλαίων
ποὺ ἅπτονται καὶ τῶν ἐνδιαφερόντων
καὶ ἐνδιαφέρουν ἴσως καὶ τὴν μεγαλύ-
τερη μερίδα τῶν εὐσεβῶν ἀναγνωστῶν,
γιατί θίγει σύγχρονα κοινωνικά, ἠθικά,
πνευματικὰ ἢ μεταφυσικὰ δεδομένα.
Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουν –κατὰ τὴ γνώ-
μη μου- τὸ κεφάλαιο «ἡ λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας ὡς χῶρος ἀναγεννήσεως
τοῦ ἀνθρώπου». 

Μελετώντας τὸ κεφάλαιο τῆς «Θεί-
ας Λειτουργίας ὡς συνόδου οὐρανοῦ
καὶ γῆς» καὶ τὰ σχόλια τοῦ Σεβασμιω-
τάτου γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας, ποὺ συνέταξαν τὶς εὐχὲς τῆς Θείας
Λειτουργίας, ἀναλογιζόμουν τὴν εἰκο-
νογραφία τῆς Οὐράνιας Λειτουργίας
στὶς περιγραφὲς τοῦ «Κώδικα 109 τῆς
Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Ἱερο-
σολύμων», μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀγγέλων,
ποὺ ἀπευθύνονται πρὸς τὸν Χριστὸ
ὅπως οἱ χοροὶ τῶν Χερουβεὶμ καὶ Σε-
ραφείμ.Ἐκεῖ οἱ ἄγγελοι, φορώντας λει-
τουργικὰ ἄμφια καὶ κρατώντας σκεύη
ἑνὸς οὐράνιου θυσιαστηρίου, διακο-
νοῦν τὸν Παντοκράτορα Κύριο. Κα-
τευθύνονται πρὸς μία εἰκονιζόμενη
Ἁγία Τράπεζα πρὸς τὴν ἀνατολὴ κρα-
τώντας στὰ χέρια τους λαμπάδες, ριπί-
δια καὶ σκεύη τῆς Ἁγίας Τράπεζας. Ἡ
λιτανεία τῶν ἀγγέλων ἀπευθύνεται
πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ ὅπως καὶ οἱ
χοροὶ τῶν Χερουβεὶμ καὶ τῶν Σεραφείμ.
«Καὶ στοὺς βίους τῶν Ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας», τονίζει ὁ Σεβασμιώ-
τατος, «συναντᾶμε πολλὲς ἐμπειρίες τῆς
ἀκτίστου Χάριτος καὶ δόξης τοῦ Θεοῦ,
ποὺ εἶχαν κατὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας
Λειτουργίας. Εἶναι μεμαρτυρημένες καὶ
ἔχουν γίνει ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία μας». Στὸ τροπάριο τοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος, ποὺ ψάλλουμε στὴν Ἐκκλη-
σία, γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἐμφάνιση
τῶν Ἀγγέλων κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία.
«Τούτῳ συνυπακούοντες ὤφθησαν
Ἄγγελοι».

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ση-
μειώνει: «Εἰς τοῦτον τὸν ἅγιον, ὅτε ἐλει-
τούργει παρίσταντο ἅγιοι Ἄγγελοι…
συλλειτουργοῦντες μετ’ αὐτοῦ…».

Ὁ ἅγιος Εὐφραὶμ ὁ Σύρος, ὁ ἅγιος
Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ ἅγιος Νι-
κόλαος Πλανᾶς, ὁ Γέροντας Σωφρόνιος
τοῦ Ἔσσεξ καὶ πλῆθος ἄλλων ἁγίων
Πατέρων οὐδέποτε ἐλειτούργησαν μὴ
ἰδόντες τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. «Φαίνεται
ὅτι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ δὲν ἐξέλειπε ποτὲ
ἀπὸ τὸν λαό Του καὶ τὴν Ἐκκλησία
του». Ὅσοι ἔχουν τὶς προϋποθέσεις, βλέ-
πουν αὐτὴ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ, τοὺς
ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους μέσα στὸ
Φῶς.

Ἡ Θεία Λειτουργία, τονίζει ὁ Σεβα-
σμιώτατος, δὲν εἶναι μία τυπικὴ ὁμαδικὴ
προσευχή, ἀλλὰ μέθεξη τῶν ἐπουρα-
νίων, συνδοξολογία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ
ἀνθρώπους καὶ ἀγγέλους, πρόγευση γιὰ
τὴν εἴσοδο στὴν οὐράνια Θεία Λει-
τουργία.

Ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρά-
γματι χῶρος ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώ-
που. Στὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν Ἐκκλησια-
στικὴ Μουσική, ὁ Σεβασμιώτατος τονί-
ζει ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς εἶναι νὰ μεταδώσει στοὺς πι-
στοὺς τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς οὐράνιας
Ἐκκλησίας, νὰ τὴν νοσταλγήσουν, νὰ
τὴν ἀγαπήσουν καὶ ἐπιποθήσουν. 

Ἡ ψαλτικὴ τῆς Ἐκκλησίας μας συν-
δέεται ἀπόλυτα μὲ τοὺς ὕμνους, τὶς
πνευματικὲς ᾠδὲς καὶ τὴ νοερὰ λατρεία
ποὺ πρέπει νὰ γίνεται μέσα στὴν καρδιὰ
τῶν πιστῶν «λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλ-
μοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς
ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ

ἡμῶν τῷ Κυρίῳ», ὅπως γράφει ὁ Ἀπ.
Παῦλος στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή
Του (κεφ. Ε,15-19). Καὶ κάνει μία προ-
τροπὴ ὁ Σεβασμιώτατος, «ὅσοι ψάλ-
λουν καὶ διαβάζουν τοὺς Κανόνες νὰ
βιώνουν τὸ ὑψηλὸ θεολογικὸ περιεχό-
μενό του ποὺ ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς
πνευματικῆς ζωῆς. Δὲν νοεῖται
ψαλμῳδία χωρὶς βίωση τοῦ περιεχομέ-
νου τῶν τροπαρίων». Ὁ οὐσιαστικὸς
σκοπὸς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς
εἶναι νὰ προκαλέσει τὴν κατάνυξη
στοὺς πιστούς. 

Γιὰ τὴν Εἰκόνα στὴν ὀρθόδοξη καὶ
δυτικὴ παράδοση κάνει ἐκτενῆ λόγο ὁ
Σεβασμιώτατος, ὑπενθυμίζοντας ὅσα
εἶχε κηρύξει μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς
Ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ἐνώπιον τοῦ
Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἱ.
Συνόδου. Ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα, ἀναφέ-
ρει, συνιστᾷ ἕνα καθοριστικὸ σταθμὸ
στὴν ἱστορία τῆς Σωτηρίας, γιατί κα-
θιστᾶ ὁρατὸ τὸ Μυστήριο τοῦ Χριστοῦ
ἀπὸ τὴν Πεντηκοστὴ ἕως τὴ Δευτέρα
Παρουσία». Ὁ ὅρος τῆς Ζ’ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου, συνοψίζει ὁλόκληρη τὴν
ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ θεολογία γιὰ
τὶς «σεπτὲς καὶ ἅγιες εἰκόνες».

Βλέποντας οἱ πιστοὶ τὶς εἰκόνες τοῦ Ἱ.
Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου, τῶν τιμίων
ἀγγέλων καὶ πάντων τῶν ἁγίων καὶ
ὁσίων ἀνδρῶν, «θὰ διανίστανται πρὸς
τὴν τῶν πρωτοτύπων μνήμην τε καὶ ἐπι-
πόθησιν». Ἐκτενὴς κριτικὸς λόγος γίνε-
ται καὶ γιὰ τὴν τέχνη τῆς ἰταλικῆς Ἀνα-
γεννήσεως, γιὰ τὸ παπικὸ παρεκκλήσι
Capella Sistina, γιὰ τὰ τέσσερα βιβλία Li-
bri Carolini, ποὺ συντάχθηκαν στὴν
αὐλὴ τοῦ Καρλομάγνου, ἐναντίον τῶν
ἀποφάσεων τῆς Ζ  ́Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου γιὰ τὶς ἱερὲς εἰκόνες. Γιὰ τὸ κοσμικὸ
κάλλος τῆς Capella Sistina, ποὺ τόσο
πολὺ ἔχει τονιστεῖ ἀπὸ δυτικοὺς τεχνο-
κρίτες, ὁ Σεβασμιώτατος παραθέτει ἕνα
ὡραῖο κείμενο τοῦ Γέροντος Σωφρονί-
ου Ζαχάρωφ: «Στὴν Καπέλα Σιξτίνα, ἡ
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου δὲν διατίθεται κα-
θόλου γιὰ προσευχή, ἀλλὰ μόνο γιὰ διά-
φορους καλλιτεχνικοὺς στοχασμούς. Ὁ
Χριστὸς λὲς καὶ εἶναι πρωταθλητής, ποὺ
ἐκσφενδονίζει στὴν ἄβυσσο ἐκείνους
ποὺ τόλμησαν νὰ τοῦ ἀντισταθοῦν…».
Καὶ συνεχίζει ὁ Γέροντας, «στὴν ὀρθό-
δοξη εἰκονογραφία, ὁ Παράδεισος καὶ
ἡ Κόλαση δὲν ὑπάρχουν ἐξ ἀπόψεως
τοῦ Θεοῦ… δὲν ἔκανε τὴν Κόλαση γιὰ
νὰ τιμωρήσει τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ὑπάρ-
χουν ἐξ ἀπόψεως τοῦ ἀνθρώπου… Ἀπὸ
τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται φῶς, ποὺ
φωτίζει τοὺς Δικαίους καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν Θρόνο ἐξέρχεται ὁ πύρινος ποτα-
μός, ποὺ καίει τοὺς ἁμαρτωλούς». Συμ-
πληρώνοντας ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος «ἡ μέλλουσα ζωή εἶναι Φῶς τοῖς
κεκαθαρμένοις τὴν διάνοιαν καὶ σκότος
τοῖς τυφλώττουσι τὸ ἡγεμονικόν». Ὁ
Θεὸς Πατὴρ «τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλ-
λει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέ-
χει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους (Ματ. Ε,45).
Ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
καὶ ὁ Παράδεισος καὶ ἡ Κόλαση δὲν
ὑφίστανται ἐξ ἀπόψεως τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ
ἐξ ἀπόψεως τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως δίδα-
σκε καὶ ἔγραψε καὶ ὁ πατὴρ Ἰωάννης
Ρωμανίδης (Ἐμπειρικὴ Δογματική),
τόμ. Β’, σ. 372). 

Γιὰ τὶς Συνόδους καὶ τὸ Πρωτεῖο τοῦ
Πάπα, γράφει ὁ Σεβασμιώτατος, δὲν
εἶναι Πρωτεῖο ἐξουσίας, ἀλλὰ Πρωτεῖο
τιμῆς, δηλαδὴ ὁ Πάπας δὲν εἶναι κε-
φαλὴ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας, δὲν εἶναι
πηγὴ τῆς Ἱεροσύνης… Αὐτὸ σημαίνει
ὅτι ὁ Πάπας δὲν ἔχει ἁρμοδιότητες σὲ
ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς περιφέρειες…
ὅταν θέτει τὸν ἑαυτό του ὑπεράνω τῆς
Ἐκκλησίας, τότε μπορεῖ νὰ καθαιρεθεῖ. 

Γιὰ τὴ Σύνοδο τοῦ 1351, οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες γράφει ὅτι «ἀνύψωσαν τὴν διδα-
σκαλία τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶκαὶ τοῦ
Ἡσυχασμοῦ καθόλου εἰς δόγμα…»,
καταδίκασαν τὶς ἀποφάσεις τῆς σχολα-
στικῆς θεολογίας καὶ θεωροῦν ὅτι ἡ
ἡσυχαστικὴ Σύνοδος τοῦ 1351 ἔχει ὅλες
τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται, γιὰ
νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς Οἰκουμενικὴ Σύ-
νοδος. Ἔχει κάνει λόγο, ὁ Σεβασμιώτα-
τος καὶ σὲ ἄλλη συνάφεια γιὰ τὶς Συνό-
δους αὐτὲς (ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση
τ.ἔ). 

Εἶναι ἕνα θαυμάσιο βιβλίο ποὺ ἀπευ-
θύνεται ὄχι μόνο σὲ ἀπαιτητικοὺς ἐρευ-
νητές, ἀλλὰ καὶ σὲ ἁπλοὺς πιστούς, ποὺ
ἀναζητοῦν τὸ ἀληθινὸ Φῶς, γιατί ὅσοι
ζοῦν μέσα στὸ Φῶς ἔχουν κοινωνία με-
ταξύ τους καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μᾶς
καθαρίζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία. 

Μόνο ὑπὸ τὸ Φῶς τοῦ Θεοῦ εἶναι
ποὺ ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ δεῖ τὴν ἐσωτερικὴ
ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, τὴν ἐσωτερικὴ
ἀγάπη καὶ ὀμορφιά τους. Μόνο μέσα
ἀπὸ τὸ φωτισμὸ αὐτοῦ τοῦ Φωτὸς φα-
νερώνονται οἱ θεῖες ἰδιότητες τῶν
ὁρατῶν πραγμάτων, τὸ καθετὶ ἐνδύεται
τὴν φωτεινὴ λειτουργίατοῦ θείου ἀρχε-
τύπου του, ἀποκαλύπτοντας ἔτσι τὴν
ἀγγελικὴ φύση καὶ παρουσία του. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι πράγματι
Σύνοδος. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
εἶναι πράγματι σύνοδος οὐρανοῦ καὶ
γῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν φίλων Του,
τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων, τῶν
κεκοιμημένων καὶ τῶν ζώντων.

Παρουσίαση – Σχόλια
Κ. Δεληγιάννη

Ὁμοτίμου Καθηγητῆ Βυζ. Τέχνης
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ΑΞΙΩΘΗΚΑΜΕ καὶ ἐφέτος, ἀγαπητοί μας
ἀναγνῶστες, μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας, νὰ
ἑορτάσουμε τὰ Ἅγια Χριστούγεννα. Νὰ νοι-
ώσουμε, γιὰ μία ἀκόμα φορά τὸν ἀστείρευτο
πλοῦτο τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, «Ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων…
ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν
ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος καὶ σχήματι
εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γε-
νόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ
σταυροῦ» (Φιλπ. 2, 6-8). Σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο
Γρηγόριο τὸ Θεολόγο, «πτώχευσε Ἐκεῖνος, γιὰ
νὰ πλουτήσουμε ἐμεῖς ἀπὸ τὴ δική Του πτωχεία».
Ὁ Μ. Ἀθανάσιος τονίζει πὼς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ «εἶναι πλέον (μετὰ τὴν ἐνανθρώπησή
Του) Θεὸς σαρκοφόρος καὶ ἐμεῖς ἄνθρωποι
πνευματοφόροι. Αὐτὸς ὁ ἀληθινὸς καὶ φυσικὸς
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ φορεῖ στὴν Ἁγία Του Σάρκα τοὺς
πάντες, ὥστε οἱ πάντες νὰ ἔχουμε τὴ δυνατότη-
τα νὰ φορέσουμε τὸ Θεό». Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπο-
τέλεσμα τῆς ἄμετρης ἀγάπης τοῦ οὐράνιου Πα-

τέρα μας, ὁ Ὁποῖος, κατὰ τὸν ἅγιο Κύριλλο Ἱερο-
σολύμων, «δὲ μποροῦσε νὰ βλέπει τὸ γένος μας
νὰ χάνεται καὶ γι’ αὐτὸ ἐξαπέστειλε τὸν Υἱό Του
καὶ Κύριό μας, ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ μᾶς γιατρέψει
ἀπὸ τὴ θανατηφόρο ἀσθένειά μας». Εἶναι ἀνάγ-
κη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, αὐτὲς τὶς ἅγιες
ἡμέρες νὰ ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὸν κατανα-
λωτικὸ οἶστρο καὶ τὸν κοσμικὸ «ἑορτασμό». Νὰ
ἀναλογιστοῦμε τὴν ὑπέρτατη θεία δωρεά, ὅτι
«ἐπεσκέψατο ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν» γιὰ χάρη
τῆς σωτηρίας μας. Νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι
ἔχουμε τὴν αἰώνια εὐλογία καὶ χάρη νὰ ἔχουμε
μαζί μας γιὰ πάντα τὸν «Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι με-
θερμηνευόμενον, μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεὸς» (Ματθ.
1,23). Νὰ κάμψουμε γόνυ στὸν δι᾽ ἡμᾶς νηπιά-
σαντα Θεό μας, ἐναποθέτοντας στὴν ἀγαθότητά
Του καὶ τὴν φιλανθρωπία Του «πᾶσαν τὴν ζωὴν
ἡμῶν», ὑποσχόμενοι ὅτι θὰ ἀλλάξουμε πορεία
ζωῆς! Μόνο ἔτσι θὰ ἑορτάζουμε τὰ Ἅγια Χρι-
στούγεννα ἀληθινὰ καὶ ὄντως ἐπωφελῆ γιά μᾶς,
ὅπως τὸ θέλει Ἐκεῖνος!

Ὕποπτος 
ἡ οἰκουμενιστικὴ
ἔννοια 
τοῦ «φιλορθοδόξου»!

ΜΙΑ πρόσφορη «καραμέλα» τῶν
«δικῶν» μας οἰκουμενιστῶν εἶναι
ὁ χαρακτηρισμὸς πολλῶν ἐπι-
φανῶν αἱρετικῶν ὡς «φιλορθοδό-
ξων». «Φιλορθόδοξος» ὁ πρώην
πάπας Βενέδικτος ΣΤ΄, «φιλορθό-
δοξος» ὁ πρώην πριμάτος τῆς
Ἀγγλικανικῆς «ἐκκλησίας» (καὶ πα-
γανιστὴς – βουδιστὴς) Ρ.
Οὐίλιαμς, «φιλορθόδοξος» ὁ δια-
βόητος παπικὸς «ἡγούμενος» τῆς
μικτῆς (ἀνδρο-γυναικείας) οἰκου-
μενιστικῆς «μονῆς» Μπόζε, Ἔνζο
Μπιάντσι, «φιλορθόδοξος» ὁ «πα-
τριάρχης» τῶν Ἀρμενίων Ἀρὰμ Α΄
κ.ο.κ. Δὲν κάνουν τὸν κόπο ὅμως
νὰ μᾶς ἐξηγήσουν τί σημαίνει ὁ
Ὅρος «φιλορθόδοξος» καὶ ἂν
ἔχει καμιὰ πρακτικὴ σημασία γιὰ
τοὺς ἴδιους καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἂν
οἱ ἐν λόγῳ αἱρετικοὶ ἦταν ὄντως
φίλοι τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ γίνον-
ταν Ὀρθόδοξοι! Ὅμως κανένα
ἀπὸ αὐτοὺς δὲν εἴδαμε νὰ γίνεται
Ὀρθόδοξος, ποὺ σημαίνει πὼς
οὔτε φιλορθόδοξοι εἶναι! Τὸ ἀντί-
θετο μάλιστα, παίζουν θέατρο καὶ
παραπλανοῦν. Ἔστω γιὰ παρά-
δειγμα ὁ πρώην πάπας Βενέδικτος
ΣΤ΄, τὸν ὁποῖο μᾶς τὸν ἀνήγαγαν
ὡς «γίγαντα τῆς θεολογίας» καὶ
ἄρα ἄριστο γνώστη τῆς Ὀρθοδό-
ξου Θεολογίας, ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ
τοὺς πλέον φανατικοὺς ὑποστη-
ρικτὲς τοῦ αἱρετικοῦ παπισμοῦ.
Αὐτὸς ὁ ψευτοφιλορθόδοξος χα-
ρακτήρισε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία μας «ἐλλειμματικὴ» ἐπειδὴ
ἀρνεῖται νὰ ὑποταχτεῖ στὴν παπικὴ
ἐξουσία! Ἡ «φιλορθοδοξία» εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ «κόλπα» τῶν
οἰκουμενιστῶν, γιὰ νὰ συμπαθή-
σουμε τὴν αἵρεση στὰ πρόσωπα
τῶν δῆθεν «φιλορθοδόξων» αἱρε-
τικῶν! 

Φρικτόν: 
παρεχώρησαν 
τὸν καθεδρικὸν ναὸν
τῆς Οὐάσιγκτον 
διὰ μουσουλμανικὴν
λατρείαν!

ΕΡΧΕΤΑΙ ἡ ἐφιαλτικὴ πανθρη-
σκεία, πολὺ γρηγορότερα ἀπ’ ὅσο
φανταζόμασταν! Διαβάστε τὴν
φρικτὴ εἴδηση, ὅπως τὴ σχολίασε
ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος κ. Ν.
Χειλαδάκης: «Ἡ παγκοσμιοποίηση
καὶ ἡ πανθρησκεία σὲ ὅλο της τὸ
μεγαλεῖο!

Μέσα στὸν καθεδρικό, ὑποτίθε-
ται χριστιανικὸ ναὸ τῆς ἀμερικα-
νικῆς πρωτεύουσας, στὴν Οὐάσιγ-
κτον, πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες μου-
σουλμάνοι τέλεσαν τὴν μουσουλ-
μανικὴ προσευχὴ τῆς Παρασκευῆς
(Cuma), γνωστὴ ὡς namaz, γιὰ
πρώτη φορά στὴν ἱστορία τοῦ
ναοῦ καὶ γιὰ πρώτη φορά σὲ ναὸ
ποὺ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν
θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ, καθὼς ἔχει
κτιστεῖ γιὰ τὴν χριστιανικὴ λα-
τρεία. […] μέσα στὸν καθεδρικὸ
ναὸ τῆς ἀμερικανικῆς πρωτεύου-
σας ἐκεῖ ποὺ γίνονται οἱ ἐπίσημες
ὁρκωμοσίες πάνω στὴν Βίβλο
ὑπουργῶν τῆς ἀμερικανικῆς κυ-
βέρνησης καὶ γερουσιαστῶν τῆς
ἀμερικανικῆς γερουσίας, τελέστη-
κε στὶς 14 Νοεμβρίου 2014 γιὰ
πρώτη φορά μουσουλμανικὴ τε-
λετὴ καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες
μουσουλμάνοι τῶν Ἡνωμένων Πο-
λιτειῶν συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ γιὰ
νὰ προσευχηθοῦν στὸν Ἀλλὰχ καὶ
στὸν προφήτη τους τὸν Μωάμεθ»
(Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ὅταν κά-
ποια χριστιανὴ διαμαρτυρήθηκε,
τὴν πέταξαν ἔξω μὲ τὶς κλωτσιές!
Προσέξτε, ἀγαπητοί μας ἀνα -
γνῶστες, δὲν τοὺς παραχώρησαν
ἕνα κάποιο ἀσήμαντο καὶ ἀπομο-
νωμένο ναό, ἀλλὰ τὸν καθεδρικὸ
ναὸ τῆς ἀμερικανικῆς πρωτεύου-
σας! Σαφέστατη δήλωση ὅτι ἡ παν-
θρησκεία τοῦ μεγάλου ἄνομου
εἶναι ἐδῶ. Μόνο ἐκεῖνος λείπει
(ἀκόμα)! 

Ἡ πανθρησκεία 
ἑτοιμάζεται
πυρετωδῶς!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμέ-
νου σχολίου, ὁ κ. Ν. Χειλαδάκης
ἀναφέρει καὶ τὸ ἑξῆς ἀξιοπρόσε-
κτο: «Γιὰ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γε-
γονὸς ἐξέφρασε τὴν ἀπόλυτη ἱκα-
νοποίηση του ὁ πρόεδρος τοῦ
Ἱδρύματος, “Σύνδεσμοι Ἀμερικανι-
κοῦ Ἰσλάμ”, (CAIR), Rulla Allouch, ὁ

ὁποῖος σὲ δηλώσεις του τόνισε
πὼς σήμερα ἐπιτεύχτηκε ἄλλο ἕνα
βῆμα προσέγγισης μουσουλμάνων
καὶ χριστιανῶν καὶ πρόσθεσε ὅτι οἱ
προσπάθειες αὐτὲς θὰ συνεχι-
στοῦν γιὰ τὴν προσέγγιση καὶ μὲ
ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως ὁ βου-
δισμὸς καὶ ὁ ἰνδουισμός, ποὺ στὶς
ΗΠΑ ἔχουν ἀρκετοὺς ὀπαδοὺς, μὲ
τοὺς ὁποίους ὑπάρχει συνεχὴς
διάλογος μὲ τοὺς μουσουλμάνους
τῶν ΗΠΑ»! Τὸ εἶπε ξεκάθαρα, προσ -
έγγιση τῶν θρησκειῶν θὰ συνεχι-
στεῖ. Μέχρι πότε; Μέχρι νὰ ἑνω-
θοῦν! Γιατί νὰ ἑνωθοῦν; Φαινομε-
νικὰ νὰ μὴ μαλώνουν μεταξύ τους
οἱ ὀπαδοί τους! Κρυφά, νὰ ἐξαφα-
νίσουν τὸν Χριστιανισμό, μέσα σὲ

αὐτὸν τὸν δαιμονικὸ «ἀχταρμά»,
ἀντικαθιστώντας τὸ Θεὸ μὲ τὸν
ἔξω ἀπ’ ἐδῶ, τὸ «θεὸ» τῆς «Νέας
Ἐποχῆς»! Τὸ λέει σαφέστατα ὁ κ.
Ν. Χειλαδάκης: «Τὸ πρωτοφανὲς
αὐτὸ γεγονός, θεωρήθηκε σὰν
ἄλλο ἕνα σημαντικὸ βῆμα προσέγ-
γισης τῶν θρησκειῶν πρὸς τὴν τε-
λικὴ εὐθεῖα γιὰ τὴν καθιέρωση καὶ
ἐπικράτηση τῆς παγκόσμιας θρη-
σκείας ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχουν,
ὅπως τονίζουν οἱ παγκοσμιοποι-
ητές, διαφορὲς μεταξὺ τῶν διαφό-
ρων θρησκειῶν καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ
ὑμνοῦν τὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ Θεό,
(Ἀλλάχ, Βράχμα, Βισνοὺ καί… δὲν
συμμαζεύεται!)». Ἀδελφοί μας: Νὰ
προσεύχεσθε καὶ νὰ προσέχετε,
φτάνει τὸ τέλος! Ἐστὲ ἕτοιμοι! 

Ἐργοδότης ἐξεβίαζεν
ἔγκυον ὑπάλληλον 
νὰ κάνη ἔκτρωσιν, 
διὰ νὰ μὴ ἀπολυθῆ!

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ἐφιάλτης τῆς
ἀνθρωπότητας ὀνομάζεται νεοφι-
λελευθερισμός! Πρόκειται γιὰ τὴν
ἐπικράτηση τοῦ πλέον ἀκραίου
ἀτομοκεντρισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκ -
φράζει τὴν γνήσια μορφὴ τῆς δαι-
μονοκρατίας στὸ σύγχρονο σατα-
νοκρατούμενο κόσμο! Κυριότερη
ἔκφανσή του: ἡ παγκόσμια οἰκονο-
μικὴ ἀσυδοσία, μέσῳ τῆς ὁποίας οἱ
ἀφανεῖς διεθνεῖς «λεφτάδες»
ρουφοῦν τὸ αἷμα τῆς ἀνθρωπότη-
τας. Ὡς Ἕλληνες βιώνουμε ἐδῶ
καὶ ὀκτὼ χρόνια αὐτὴ τὴ φρίκη,
τὴν ὁποία ἑτοίμασαν ἐδῶ καὶ χρό-
νια οἱ προδότες πολιτικοί μας. Δη-
μιούργησαν μία ὄντως ἐφιαλτικὴ
κατάσταση στοὺς ἀδυνάμους,
τοὺς ἔκαμαν ἕρμαια στὰ ἁρπα-
κτικὰ χέρια ὅσων «ἔχουν τὸ πάνω

χέρι». Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ τὸ σχόλιο
μᾶς ἔδωσε μία τρομακτικὴ εἴδηση.
Ἐργοδότης στὴν Κρήτη ἐκβίαζε
ἐργαζόμενη ἔγκυο νὰ κάνει
ἔκτρωση, ἂν ἤθελε νὰ μὴ ἀπολυ-
θεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιχείρησή του! Ἐκεί-
νη ἀπευθύνθηκε στὸ σωματεῖο
ἐργαζομένων καὶ στὸ Ὑπουργεῖο
Ἐργασίας. Εἶχε τὴν τόλμη νὰ δη-
μοσιοποιήσει τὸν στυγνὸ καὶ ἀπάν-
θρωπο ἐκβιασμό της. Δὲ γνωρί-
ζουμε τί ἀπόγινε. Γνωρίζουμε
ὅμως τὴ νοοτροπία δυστυχῶς
πολλῶν ἐργοδοτῶν, οἱ ὁποῖοι
ἐκμεταλλεύονται τὴ νεοφιλελεύ-
θερη νομοθεσία τῆς χώρας μας,
ποὺ μᾶς ὑπέβαλαν οἱ τοκογλύφοι
«τροϊκανοί», γιὰ νὰ προβαίνουν σὲ
τέτοιους φρικτοὺς ἐκβιασμούς.
Νὰ ζητοῦν τὸ φόνο ἀνθρωπίνων
προσώπων, τῶν ἀνυπεράσπιστων
ἐμβρύων, γιὰ νὰ μὴ θιγοῦν τὰ κέρ-
δη τους! Ποῦ φτάσαμε ἀλήθεια! 

Προωθοῦν ἄμεσον
δραματικὴν μείωσιν
τοῦ παγκοσμίου 
πληθυσμοῦ!

ΕΝΑΣ ἀπὸ τοὺς κυριότερους
στόχους τῆς Νέας Τάξεως Πρα-
γμάτων εἶναι ἡ δραστικὴ μείωση
τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, μὲ τὴ
δικαιολογία ὅτι δῆθεν δὲν μᾶς
χωρᾷ ἡ γῆ! Τὴ στρατηγικὴ μείωσης
τὴν ὀνομάζουν παραπλανητικὰ
«οἰκογενειακὸ προγραμματισμό».
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ποιὰ εἶναι ἡ κυ-
ριότερη στρατηγικὴ τῶν κέντρων
τῆς νέας τάξης γιὰ τὴν μείωση τοῦ
παγκόσμιου πληθυσμοῦ; Ὁ “οἰκο-
γενειακὸς προγραμματισμός” εἶ -
ναι τὸ στρατηγικὸ σημεῖο ἐκκίνη-
σης τῶν προγραμμάτων ἀπομεί-
ωσης τοῦ πληθυσμοῦ μὲ κυριότε-
ρους χρηματοδότες καὶ προ-
ωθητὲς τῶν δράσεων καὶ προ-
γραμμάτων τοὺς Bill καὶ Melinda
Gates. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2012, τὸ
Ἵδρυμα Gates διοργάνωσε καὶ φι-
λοξένησε τὸ Συνέδριο Οἰκογενει-
ακοῦ Προγραμματισμοῦ τοῦ Λον-
δίνου (London Summit on Family
Planning (LSFP) τὸ ὁποῖο ἑστίασε
στὰ μέσα “ἐλέγχου τοῦ παγκόσμι-
ου πληθυσμοῦ” διὰ μέσου τῶν
“Παγκόσμιων Ἀναπτυξιακῶν Προ-
γραμμάτων γιὰ τὴν Ὑγεία”. Τί ση-
μαίνουν πρακτικὰ αὐτὰ τὰ προ-
γράμματα; Οἱ πολίτες τῶν ὑποανε-
πτυγμένων χωρῶν, ὅπως τῆς
Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἰνδίας, χρησιμο-
ποιοῦνται κυριολεκτικὰ ὡς πειρα-
ματόζωα γιὰ τὴν ἔρευνα καὶ ἀνά-
πτυξη νέων παρεμβάσεων ὅπως
“ἐμβολίων, φαρμάκων καὶ διαγνω-
στικῶν ἐλέγχων”, ὥστε νὰ διασφα-
λιστεῖ ὅτι οἱ “παρεμβάσεις” μεί-
ωσης τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ
θὰ εἶναι ἐπιτυχημένες σὲ ὅλες τὶς
χῶρες» (Ἱστολ. pentapostagma.gr)!
«Σκαρφίζονται» ὄντως ὁποιουσδή-
ποτε δαιμονικοὺς τρόπους, γιὰ νὰ
ξεκάμουν τὴν ἀνθρωπότητα. Νὰ
τὴ φτάσουν στὰ 500.000.000, ὅπως
ἔχει δημοσιοποιηθεῖ! 

Ἐδημιούργησαν 
καὶ τὴν «βίβλον 
τοῦ σοδομισμοῦ»!

Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ τῆς Ἁγίας
Γραφῆς εἶναι τὸ ἀγαπημένο
«σπὸρ» τῶν αἱρετικῶν, διότι μέσῳ
τῶν παραποιήσεων καὶ τῶν παρερ-
μηνειῶν στηρίζουν τὶς κακοδοξίες
τους. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα
παραποίησης, (καλλίτερα) κακοποί-
ησης τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι αὐτὴ
τοῦ λεγομένου «Νέου Κόσμου»,
τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀλλὰ τελευταῖα μᾶς προέκυψε καὶ
νέα παραποίηση – κακοποίηση, χυ-
δαιοδέστερη ἀπὸ ὅλες ὅσες γνωρί-
ζαμε ὡς τώρα, ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλό-
φιλους! Προκειμένου νὰ στηρίξουν
τὸ δαιμονικὸ πάθος τοῦ σοδομι-
σμοῦ, τοῦ ἔδωσαν «ἁγιογραφικὴ
θεμελίωση»! Διεστραμμένοι νόες
ἀπάλειψαν ἐκεῖνα τὰ χωρία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς ποὺ χαρακτηρίζουν
τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς θανάσιμο
ἁμάρτημα! Παραποίησαν ἐπίσης
ὅσα χωρία μποροῦσαν, γιὰ νὰ πα-
ρουσιάσουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ὅτι
δῆθεν συμφωνεῖ μὲ τὴν ὁμοφυλο-
φιλία! Γιὰ τὴν ὥρα αὐτὴ ἡ φρικτὰ
κακοποιημένη Ἁγία Γραφὴ κυκλο-
φορεῖ στὸ ἐξωτερικό. Ὅμως δὲν
θὰ ἀργήσει νὰ μεταφραστεῖ στὰ
ἑλληνικὰ καὶ νὰ κυκλοφορήσει καὶ
στὴ χώρα μας, νὰ καλύψει τὶς «με-
ταφυσικὲς ἀνάγκες» τῶν «δικῶν»
μας ὁμοφυλοφίλων! Τέτοια διε-
στραμμένα «καμώματα» μόνο
στοὺς ἐσχατολογικοὺς τραγικοὺς
χρόνους, ποὺ μᾶς ἔλαχε νὰ ζοῦμε
μποροῦν νὰ συμβοῦν. Μετὰ τὴ «Βί-
βλο τοῦ Σατανισμοῦ» ἦρθε καὶ ἡ
«Βίβλος τοῦ Σοδομισμοῦ»! Τί ἄλλο
θὰ ἀκολουθήσει;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐν ἀναμονῇ νέων
θεοσημιῶν;

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ οἰκουμε-
νιστὲς δρομολογοῦν τὴν «ἕνω-
ση τῶν ἐκκλησιῶν» μὲ βάση τὶς
ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου
Φερράρας – Φλωρεντίας,
ἀγνοοῦν τὶς ζωντανὲς θεοση-
μίες ποὺ συνέβησαν τότε. Ὁ
Θεὸς εἶχε δείξει μὲ σαφῆ φαινό-
μενα τὴν δυσαρέσκειά Του γιὰ
τὴ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων
σὲ αὐτή. Σύμφωνα μὲ τὶς μαρτυ-
ρίες τοῦ ἱστορικοῦ Σ. Συρόπου-
λου, «πολλὰ κωλύματα ἐπήγα-
γεν ὁ Θεὸς πρὸς τὸ μὴ γενέσθαι
τὴν Σύνοδον». Ἔτσι πρὶν ξεκινή-
σει τὸ πλοῖο ἀπὸ τὴν Κωνσταντι-
νούπολη ἰσχυρὸς σεισμὸς συν-
τάραξε τὴ Βασιλεύουσα, ὁ
ὁποῖος θεωρήθηκε ἀπὸ ὅλους
ἀπαίσιος οἰωνός. Ἐπίσης στὶς 27
Νοεμβρίου τοῦ 1437, τὴν ὥρα
ποὺ ἐπιβιβάζονταν ὁ αὐτοκράτο-
ρας στὴν βασιλικὴ τριήρη, δεύ-
τερος μέγας σεισμὸς ταρακού-
νησε ὅλη τὴν Ἀνατολή. Ὅταν
ἔφτασαν τὰ πλοῖα στὴ Μάδυτο
ἔγινε τρίτος ἰσχυρὸς σεισμός, ὁ
ὁποῖος ταρακούνησε ὡς καὶ τὰ
πλοῖα. Κατὰ τὶς συζητήσεις στὴν
ψευδοσύνοδο, κάποιος ἀναιδὴς
παπικὸς θεολόγος ποὺ ἔβριζε
καὶ συκοφαντοῦσε μὲ σφοδρό-
τητα τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγε-
νικό, πέθανε ξαφνικά. Τὴν ὥρα
ποὺ ἔλαβε τὸ λόγο ὁ φιλενω-
τικὸς αὐτοκράτορας Ἰωάννης Η΄
ὁ Παλαιολόγος καὶ πίεζε τοὺς
Ὀρθοδόξους νὰ ὑπογράψουν
ἄνευ ὅρων τὴν ἕνωση, ὁ σκύλος
του ἄρχισε νὰ οὐρλιάζει ἀνεξή-
γητα καὶ σταμάτησε, ὅταν τελεί-
ωσε τὸ λόγο του ὁ ἀσεβὴς αὐτο-
κράτορας! Ὁ πατριάρχης Ἰω -
σήφ, ὅταν εἶχε ἀποφασίσει νὰ
ὑπογράψει τὴν ἕνωση, πέθανε
ξαφνικά, ἐν μέσῳ φοβεροῦ τρέ-
μουλου! Οἱ φοβερὲς θεοσημίες
ἐπαληθεύτηκαν μὲ τὸ ναυάγιο
τῆς ψευδοσυνόδου! Ρωτᾶμε: οἱ
σύγχρονοι «ἑνωτικοὶ» δὲ διδά-
σκονται ἀπὸ τὴν ἱστορία; Μήπως
νέες θεοσημίες εἶναι πρὸ τῶν
πυλῶν; 

Στίς 26 Δεκεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

τήν Σύναξη καί τήν φυγή
στήν Αἴγυπτο τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου. Μετά τήν γέννη-
ση τοῦ Κυρίου ὁ Ἡρώδης
διέταξε νά θανατωθοῦν ὅλα
τά νήπια στήν περιοχή τῆς
Βηθλεέμ. Ἄγγελος Κυρίου
ὅμως φάνηκε σέ ὄνειρο
στόν Ἰωσήφ καί τόν πρόστα-
ξε νά πάρη τό βρέφος καί
τήν μητέρα του καί νά πο-
ρευθοῦν γιά τήν Αἴγυπτο.
Φεύγει λοιπόν ἡ Κυρία Θεο-
τόκος μέ τό βρέφος γιά τήν
Αἴγυπτο ἀφ΄ ἑνός γιά νά πλη-
ρωθῆ ἡ προφητεία τοῦ προ-
φήτου Ὠσηέ, πού ἔλεγε «Ἐξ
Αἰγύπτου ἐκάλεσα τόν υἱόν
μου» καί ἀφ΄ ἑτέρου, γιά νά
μή ἐμποδιστῆ ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Διότι ἐάν παρέμενε ὁ
Κύριος στήν Βηθλεέμ ἤ θά συλλαμβανόταν

καί θά θανατωνόταν ἀπό τόν
Ἠρώδη καί ἔτσι θά ἀκυρωνό-
ταν ἡ θεία οἰκονομία, ἐάν δέ
δέν φονευόταν οἱ αἱρετικοί
θά εὕρισκαν αἰτία καί θά
ἔλεγαν ὅτι ὁ Κύριος κατά
τήν γέννησή του δέν προσέ-
λαβε πραγματική ἀν θρώπινη
φύση ἀλλά κατά δόκηση καί
κατά φαντασία, διότι ἄν λάμ-
βανε πραγματική ἀνθρώπινη
φύση θά θανατωνόταν ἀπό
τούς στρατιῶτες τοῦ Ἡρώ-
δη. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ Κύ-
ριος ἀναχωρεῖ γιά τήν Αἴγυ-
πτο, ὅπου συνέτριψε καί τά
εἴδωλα πού εὑρίσκονταν
ἐκεῖ. Ἔτσι ὁ ὑμνωδός μᾶς
λέγει «Λάμψας ἐν τῇ
Αἰγύπτῳ φωτισμόν ἀληθείας
ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τό
σκότος∙ τά γάρ εἴδωλα ταύ-

της Σωτήρ, μή ἐνέγκαντά σου τήν ἰσχύν, πέ-
πτωκεν».  

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

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

Λόγῳ τῶν ἑορτῶν, αἱ ὁμιλίαι
θά ἐπαναληφθοῦν τήν 12ην
Ἰανουαρίου 2015, ὁπότε θά
γίνη καί ὁ καθιερωμένος
Ἁγιασμός καί ἡ κοπή τῆς βασι-
λόπιττας. 

Θά ὁμιλήση ὁ π. Χρ. Φεργα-
διώτης μέ θέμα: «Ἐλπίδα, τό
βλέμμα τοῦ μέλλοντος».

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

Νέος Πρωτοσύγκελλος
εἰς τὴν Ἱερὰν

Μητρόπολιν Ν. Ἰωνίας -
Φιλαδελφείας 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας
Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γα-
βριήλ, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς
πρώτης Ἱερατικῆς Συνάξεως, εἰς
τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν
Ἁγίων Ἀναργύρων, ἀνεκοίνωσε
καὶ ἐπισήμως τὴν τοποθέτησιν
τοῦ Πατρὸς Ἐπιφανίου Ἀρβανί-
του, ὁ ὁποῖος ἦτο ἕως προσφάτως
ὁ Ἀρχιδιάκος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, εἰς τὴν θέ-
σιν τοῦ νέου Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀναγκαία ὑπενθύμισις
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Ὅλοι γνωρίζουμε τὶς δύσκολες καταστάσεις, ποὺ διέρχεται ἡ Πατρί-
δα μας. Αὐτὲς ζεῖ καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ξεχωριστά, ἄλλος λίγο,
ἄλλος περισσότερο. Καὶ ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀντιμετωπίζει τὶς
ἴδιες δυσκολίες. Στηρίζεται ὅμως στὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἀγά-
πη σας. Γι᾽ αὐτὸ σᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι, γιὰ νὰ στηριχθῆ αὐτὸ τὸ ἔργο, πα-
ρακαλοῦμε νὰ στείλετε τὴν συνδρομή σας.

Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», εἶναι ἡ μοναδικὴ ἑβδομαδιαία Ὀρθόδοξη
ἐφημερίδα ποὺ –χάριτι Θεοῦ– λέγει τὴν ἀλήθεια, ἀγωνίζεται μαζί σας
ὑπὲρ τῆς πίστεως, ὑπὲρ τῆς Πατρίδος, κατὰ τῶν αἱρέσεων, κατὰ τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Μπορεῖτε νὰ ἐνισχύσετε ἀκόμη γράφοντας ἕνα νέο
συνδρομητὴ ἢ ἀγοράζοντας βιβλία ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ», γραμμένα κυρίως ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π. Χαράλαμπο Βασιλό-
πουλο. 

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

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

Ἐκ τῆς διευθύνσεως

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ἡ  « Π Α Ν Ε Λ Λ Η -

ΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ» καὶ οἱ ἐκδό-
σεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ» γιὰ τὶς ἑορτὲς
τῶν Χριστουγέννων
προσφέρουν 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 περιέ-
χει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτι-
κές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς
καὶ οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγά-
λη πνευματικὴ ὠφέλεια.



(1ον)
Ἀγαπητοί κες καί κοι συνάδελ-

φοι,
θά ἤθελα κατ΄ ἀρχήν νά εὐχηθῶ

καλή σχολική χρονιά σέ ὅσους
εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ, καί σέ ὅσους
ἔχουν ἤδη πάρει σύνταξη νά τούς
εὐχηθῶ σύν Θεῷ νά ἐξακολου-
θοῦν νά προσφέρουν ὑπηρεσίες,
χριστιανικές ὑπηρεσίες, στήν
οἰκογένεια, στήν κοινωνία καί
στήν Ἕνωση Θεολόγων, ὅπως
τό συνηθίζουν. 

Ὡς θέμα διάλεξα τόν πόλεμο
εἰς βάρος τῆς ὀρθόδοξης  χρι-
στιανικῆς παιδείας, ἡ ὁποία ἄλλως
λέγεται καί κατήχηση, τόν ἀπρό-
κλητο πόλεμο καί τήν ἀντιμετώπι-
σή του. Ὅπως ξέρετε, αὐτός ὁ πό-
λεμος εἶναι περιοδικό φαινόμενο
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, εἶναι
φαινόμενο, τό ὁποῖο δέν συν -
αντᾶται εὔκολα παγκοσμίως. Καί
ἐκεῖ ὅπου παλιότερα ἦταν μόδα,

ἔχουν ἐκλογικευθεῖ, ἔχουν ἔλθει
στά συγκαλά τους, στόν ἑαυτό
τους σάν τόν ἄσωτο υἱό. Μόνο
ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ἔχει μείνει σάν
ἕνα εἶδος ἀρχαίας σκουριᾶς αὐτό
τό φαινόμενο εἰς βάρος τῆς ὀρθό-
δοξης χριστιανικῆς παιδείας. Ἐκεῖ
πού λέμε ὅτι ἔχει ξεχασθεῖ, νά
σου καί πετάγεται κάποιος στά μέ-
σα ἐνημέρωσης καί κάνει δηλώ-

σεις, καί δυστυχῶς καί μία μει-
οψηφία βουλευτῶν. Μπορεῖ νά
εἶναι ἕνας – δύο ἀπό τούς τριακό-
σιους, ἀσήμαντη μειοψηφία, πλήν
ὅμως τό ἐπιχειροῦν, τό ἐπιχειροῦν
καί δέ βγῆκε κανένας νά τούς πεῖ,
ὅτι κατ΄ αὐτόν τόν τρόπο παραβιά-
ζουν τό Σύνταγμα! Βουλευτής καί
νά παραβιάζει τό Σύνταγμα, τό

ὁποῖο ἔχει ταχθεῖ καί ὁρκισθεῖ νά
τό φυλάττει καί νά τό ἐφαρμόζει!!! 

Γιά νά δοῦμε, ὑπάρχουν κάποια
αἴτια; Ποιά νά εἶναι τά αἴτια αὐτοῦ
τοῦ πολέμου, αὐτοῦ τοῦ περιοδι-
κοῦ φαινομένου, τοῦ ἀρρωστημέ-
νου φαινομένου τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας, τό ὁποῖο ἐπιχειροῦν
μερικοί, μία μειοψηφία πού φωνά-
ζει καί ἀπαιτεῖ. Γιά νά δοῦμε ποιά

νά εἶναι τά αἴτια, μήπως φταίει
ἡ ἴδια ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική
παιδεία; Σέ τί νά φταίει; Βλάπτει
κανέναν τό «ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους», πού μποροῦμε νά ποῦμε
ὅτι εἶναι ἡ καρδιά τῆς ὀρθόδο-

ξης χριστιανικῆς παιδείας; Βλά-
πτει κανένα; Ὄχι βέβαια, κανένα
δέ βλάπτει. Βλάπτει κανένα τό
«ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν»,
πού κι αὐτό πάει μαζί μέ τό προ-
ηγούμενο; Ὄχι βέβαια. Τό ἔχει πεῖ
κανένας ἄλλος τό «ἀγαπᾶτε τούς
ἐχθρούς ὑμῶν» πάνω στή γῆ
ἐκτός ἀπό τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό; Ὄχι. Κάποιος Ἕλληνας
φιλόσοφος εἶχε πεῖ, «νά κάνεις
τόν ἐχθρό σου φίλο», δέν εἶπε
ὅμως, δέν προχώρησε παρακάτω
νά πεῖ «νά τόν ἀγαπᾶς ἀκόμη κι ἄν
παραμένει ἐχθρός σου». 

Λοιπόν δέν φταίει ἡ ὀρθόδοξη
παιδεία. Μήπως φταῖνε οἱ θεολό-
γοι καθηγητές; Ὡς σχολικός σύμ-
βουλος ἔχω διαπιστώσει, ὅτι
ἔχουμε πολύ καλό ἀνθρώπινο  δυ-
ναμικό. Ἐπισκέπτομαι κάθε ἑβδο-
μάδα τά σχολεῖα, καί ξέρετε ποιός
εἶναι ὁ πρῶτος πού μοῦ ἐκφράζει
ἐπαίνους γιά τόν θεολόγο ἤ τούς
θεολόγους καθηγητές; Ὁ διευ-
θυντής τοῦ σχολείου. Αὐτό συμ-
βαίνει πάντα, ἐκτός ἀπό ἀπειροε-
λάχιστες περιπτώσεις. Ὅταν λοι-
πόν ἀκούω αὐτό, καταλαβαίνω ὅτι
πᾶμε καλά, καί ὅταν μπαίνω καί
μέσα στό μάθημα καί κάνουμε
συνδιδασκαλία, καταλαβαίνω ἀκό-
μη καλύτερα, ὅτι ὁ θεολόγος
«ἔχει νοῦν Χριστοῦ». Δέ φταίει
λοιπόν οὔτε ἡ ὀρθόδοξη χριστια-
νική παιδεία, οὔτε ὅσοι τή διδά-
σκουν. Μήπως ἆραγε ὑπάρχει
πρόβλημα μέσα ἀπ΄ τά σχολεῖα;
Μήπως ἡ ἄρνηση καί ὁ πόλεμος
ξεκινᾶ μέσα ἀπ΄ τά σχολεῖα;
Εὐτυχῶς αὐτό ποτέ δέ συμβαίνει.
Ποτέ δέ συμβαίνει νά ξεκινᾶ μέσα
ἀπό σχολεῖο ὁ πόλεμος. Πάντοτε
μερικοί ἐξωσχολικοί τό τολμοῦν.
Σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις καί κα-
νένας ἀπό τούς συναδέλφους κα-
θηγητές, ὅμως ἀποτελοῦν καί
αὐτοί ἀπειροελάχιστη μειοψηφία.
Καί ποιά νά εἶναι ἡ αἰτία; Ἡ αἰτία
εἶναι αὐτή πού βάζει πάντοτε ὁ
ἀντίχριστος. Πάντοτε κινεῖ μερι-
κούς σέ πόλεμο εἰς βάρος τοῦ
Χριστοῦ. 

Πρέπει ὅμως νά συνειδητοποι-
ήσουμε, ὅτι ὁ πόλεμος εἰς βάρος
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παι-
δείας εἶναι πόλεμος εἰς βάρος τῶν
παιδιῶν μας. Ὅποιος πολεμᾶ τήν
παιδεία τοῦ παιδιοῦ μου, πολεμᾶ τό
παιδί μου τό ἴδιο. Αὐτό πρέπει νά
συνειδητοποιήσουμε καί νά τό
ἀποσαφηνίσουμε στόν κόσμο καί
στήν κοινωνία. Εἶναι βέβαια καί πα-
ραβίαση τοῦ Συντάγματος. Ἐδῶ
ὑπῆρξαν δημόσιοι ὑπάλληλοι, οἱ
ὁποῖοι πρίν ἀπό ἕξι χρόνια προ-
έτρεπαν ὀρθοδόξους χριστιανούς,
καί μέ δημόσια ἔγγραφα μάλιστα,
νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό ὀρθόδοξο
χριστιανικό μάθημα θρησκευ-
τικῶν. Εὐθεία παραβίαση τοῦ Συν-
τάγματος ἀγαπητοί μου! Καί δέ
βρέθηκε κανένας νά τούς τιμωρή-
σει! Ἀλλά δέ θά τό ἀνεχθοῦμε
ἄλλο αὐτό. Ὅποιος τό ξαναεπιχει-
ρήσει, θά καταγγελθεῖ ἁρμοδίως. 

Καί μέ ποιούς τρόπους γίνεται;
Ποιούς τρόπους χρησιμοποιεῖ ὁ
πόλεμος εἰς βάρος τῆς ὀρθοδό-
ξου παιδείας; Ὁ,τιδήποτε μέσον.
Κατ΄ ἀρχήν τή συκοφαντία. Ἔπει-
τα τήν προπαγάνδα. Ἐδῶ βρέθηκε
πρίν ἀπό χρόνια βουλευτής, τώρα
πιά ἔχει πεθάνει, καί βγῆκε στίς
ἐφημερίδες καί εἶπε ὅτι «τά θρη-
σκευτικά», πάντοτε χρησιμο-
ποιοῦν τόν ὅρο «θρησκευτικά»,
αὐτός ὁ ὅρος ὁ τόσο ἀνεπιτυχής
χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ἐχ -
θρούς τῆς ὀρθόδοξης παιδείας
γιά νά τή βλάψει, «τά θρησκευτι-
κά» εἶπε «ἔχουν βλάψει τά παιδιά
καί πρέπει νά καταργηθοῦν». Βου-
λευτής τόλμησε νά τό πεῖ αὐτό!!!
Δέν εἶπε βέβαια κατά ποῖο τρόπο
τάχα τά ἔχουν βλάψει! Καί εἴπαμε
προηγουμένως, πῶς εἶναι δυνα-
τόν νά βλάπτει τό «ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους»; Πῶς εἶναι δυνατόν νά βλά-
πτει ἡ αὐταπάρνηση; Πῶς εἶναι δυ-
νατόν νά βλάπτει ἡ φιλαλληλία;
Βρέθηκε λοιπόν βουλευτής καί
ἰσχυρίσθηκε αὐτά τά πράγματα,
καί τώρα βρίσκονται ἕνας-δύο.

*Ὁμιλία στά γραφεῖα τῆς Παν -
ελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
στίς 11-10-2014 μετά τήν τέλεση
τῆς θείας Λειτουργίας. 
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Οἱ αὐθεντικοὶ Ποιμένες διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων 
Ὁ Μεγάλος Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ Παῦλος, ἀφοῦ ἀναπτύσσει στὴν Β'

ποιμαντική του ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Τιμόθεο ἔντονη προτροπὴ γιὰ κήρυγμα καὶ
κακοπάθεια, αὐτὰ δηλ. ποὺ ἀπαιτοῦνται νὰ ἔχει ἕνας αὐθεντικὸς ποιμένας,
στὴ συνέχεια γράφει ὅτι τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀπ. Παύλου πλησιάζει. 

Μέσα σὲ λίγες φράσεις ἡ Ἀποστολικὴ γραφίδα συμπυκνώνει τὸν ἀγῶνα
μίας ζωῆς. Μίας ζωῆς στὴν ὁποία ἀκαταπαύστως ἐργάστηκε ὅσο οὐδείς ἄλλος
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δόξα τῆς Ἐκκλησίας Του.

Εἶναι τέτοιο καὶ τόσο τὸ μέγεθος τοῦ ἀποστολικοῦ ἀγῶνος καὶ τόσα αὐτὰ
ποὺ ὑπέστη γιὰ νὰ “πληροφορήσει τὴν διακονίαν του” ποὺ τὰ περισσότερα ἐξ᾽
αὐτῶν εἶναι γνωστὰ μόνο στὸν ἴδιο τὸν Θεό. 

“Τήν πίστιν τετήρηκα”! Ἀλλὰ περὶ ποίας πίστεως κάνει λόγο ὁ θεόπνευστος
Ἀπόστολος; Περὶ μίας γενικῆς καὶ ἀκαθορίστου πίστεως; Περὶ μίας πίστεως
ποὺ θωπεύει συνειδήσεις καὶ “κνήθει τὴν ἀκοήν”; Ποιὰ εἶναι ἡ πίστις ἕνεκα τῆς
ὁποίας ξεχειλίζει τὴν ἐν Κυρίῳ καύχηση μέσα ἀπὸ τὰ γεροντικὰ στήθη ἡ νεα-
νικὴ ἀποστολικὴ καρδία; Μήπως πρόκειται περὶ μίας πίστεως μέσα στὴν χοά-
νη τῆς ὁποίας συνυπάρχουν ὅλες οἱ “θρησκευτικὲς δοξασίες” καὶ ὅλα τὰ ἤθη
τῶν ἀνθρώπων, ἁπλῶς καὶ μόνο διότι αὐτοὶ παραδέχονται Θεόν; 

Ὄχι δά. Ὁ Ἀπόστολος εἶχε παραλάβει τὴν Πίστη ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.
Εἶχε βιώσει τὴν προσωπική του Πεντηκοστὴ στὴν ὁδὸ πρὸς τὴν Δαμασκὸ καὶ
αὐτὴ ἡ ἀποστολικὴ χάρις τὸν συνόδευε ἕως καὶ τὴν τελευταία πνοὴ τῆς ζωῆς
του. Ἡ δὲ προσωπικότης του διέθετε κάτι τὸ μοναδικὸ ποὺ οὐδείς ἄλλος τὸ
ἔζησε. Πρῶτον, τὸ αἰφνίδιον τῆς μεταβολῆς. Ἀπὸ διώκτη ἡ χάρις τὸν κατέ-
στησε τὸν πρῶτο τῶν Ἀποστόλων. Δεύτερον, τὸ ριζικόν. Σὲ ὅλα δηλ. τὰ ὑπο-
στρώματα τῆς ψυχοσωματικῆς του ὑπάρξεως ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε ἡ πληρότης
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ τρίτον, τὸ ἰσόβιον. 

Γἰ αὐτὴν λοιπὸν τὴν πίστη, τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τὴν “ἅπαξ παραδοθεῖσαν” (Ἰούδ. 3) κάνει λόγο ὁ Ἀπόστολος. Καὶ φυσικά, αὐτὴ
ἡ πίστη ἔχει παραδοθεῖ καὶ στὴν δική μας χαλεπὴ καὶ ἀλλοπρόσαλλη γενεὰ
ποὺ φαίνεται ὅτι τὰ πάντα τείνουν νὰ ἰσοπεδωθοῦν μέσῳ ἑνὸς ἐπαράτου
οἰκουμενιστικοῦ πνεύματος καὶ μίας θρησκευτικῆς συγκρητιστικῆς παραζά-
λης, ποὺ παραπέμπει σὲ ἀτμόσφαιρα μεσονύκτια, στὴν ὁποία δίδεται τὸ φίλη-
μα τοῦ Ἰούδα στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆς. 

Μὲ αὐτὲς λοιπὸν τὶς προϋποθέσεις ποὺ εἴδαμε, τῆς ἀποστολικῆς συνέπει-
ας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καταλήγει στὴν βεβαιότητα ὅτι “ἀπόκειταὶ μοι ὁ τῆς
δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δί-
καιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν
αὐτοῦ” (Β  ́Τιμ. Δ  ́8).

Ἀλλὰ ἡ βεβαιότητα αὐτή, ποὺ ἔγινε πραγματικότητα, ἄνευ ἀντιρρήσεως,
ἀποτελεῖ ἕνα ἔλεγχο πρὸς ὅλους ἐμᾶς καὶ κυρίως πρὸς τοὺς ποιμένες. Τοὺς
ὀρθοδόξους ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν διά τοῦ μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης
τὴν “παρακαταθήκην”! 

Φυλάσσεται αὐτὴ ἡ παρακαταθήκη; “Λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην, καὶ
φύλαξον αὐτήν, ἕως τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτε
παρ ̓αὐτοῦ μέλλεις ἀπαιτῆσθαι αὐτήν”. Καὶ ναὶ μὲν ὅταν φυλάσσεται αὐτὴ ἡ
παρακαταθήκη τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος καὶ τοῦ ἁγιαστικοῦ βιώματος ποὺ
ἐκφράζει ἡ οὐσία τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς, ἡ παράδοση δηλ. τῶν ἁγίων μας, τό-
τε ἀναλάμπει ἡ ἐλπίδα ἢ ἀναλόγως τοῦ προσώπου ἐπέρχεται σὺν τῷ χρόνῳ ἡ
βεβαιότητα τῆς ἐλπίδος τοῦ στεφάνου τῆς δικαιοσύνης. Ἐν ἐναντίᾳ δὲ περι-
πτώσει, ὅταν δηλ. ἀλλοιοῦται ἡ ἀποστολικὴ διδαχή, καὶ ἀρκεῖται ὁ “ποιμένας”
μόνο στὴν “ἀποστολικὴ διαδοχή”, τότε παγιώνεται ἡ “ἀστοχία περὶ τὴν πίστιν”. 

Εἴθε νὰ συναισθανόμεθα αὐτὲς τὶς θεόπνευστες προτροπὲς τοῦ Ἀποστό-
λου καὶ νὰ ἀγωνιζόμεθα τὸν “καλὸν ἀγῶνα”, δεδομένου ὅτι “εἰς τὰ τῆς πίστε-
ως οὐ χωρεῖ συγκατάβασις”. Ἀμήν.

Αἱ δυσκολίαι ποὺ φέρουν τὴν νίκην
Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ, γιὰ νὰ ζεῖ μέσα στὸ

φῶς. Φῶς κατὰ τὴν ὑλικὴ δημιουργία τὸν περιβάλλει, ἀλλὰ “φῶς ἄκτιστον”
καὶ “ἀπαύγασμα τῆς δόξης” στὸν παράδεισο καὶ κατόπιν κατὰ τὴν ἀναδημι-
ουργίαν τῆς χάριτος. Εἶναι τὸ φῶς τοῦ παναγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο ἐκδιώ-
κει ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καρδία τοῦ ἀνθρώπου τὸν ζόφο τῆς πλάνης καὶ τὸ
ἔρεβος τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι ἡ δωρεὰ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀνακαινίζει αὐτὸν ποὺ
ὁ ἴδιος βεβαίως ἐπιθυμεῖ τὴν σωτηρία καὶ τὴν ζωή τὴν αὐθεντικὴ, γιὰ τὴν
ὁποία δημιουργήθηκε καὶ τοποθετήθηκε στὴν κορυφὴ καὶ στὸ μεθόριον με-
ταξὺ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου κόσμου.

Χρειάζεται λοιπὸν ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς νὰ ἀγωνίζεται, γιὰ νὰ κατα-
νοήσει ὅσο τὸ δυνατὸν τὸ Ἀποστολικὸ κείμενο, δοθέντος ὅτι ἐνώπιόν μας
προβάλλεται αὐτὴ ἡ δωρεὰ τῆς Πίστεως. Τῆς Ὀρθοδόξου καὶ ὄχι ἁπλῶς μίας
ἀορίστου πίστεως. Τῆς Ἀποστολικῆς, ὅπως αὐτὴ μᾶς παρέδωκαν οἱ θεμέλιοί
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅπως τὴν κατέχουν, τὴν διδάσκουν καὶ ἀναλλοίωτη τὴν
παραδίδουν σὲ κάθε γενεὰ τῶν πιστῶν οἱ φωτισμένοι καὶ οἱ θεούμενοι ἅγιοί
της ἐκκλησίας μας. Ἡ πίστη λοιπὸν αὐτή, ὅταν ὑφίσταται, χαρίζει ὄχι ἁπλῶς
μία ἐσωτερικὴ ἠρεμία, ἀλλὰ τὴν “εἰρήνην τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν”.
Ταυτοχρόνως δέ, ἡ πίστη ἐποικοδομεῖ ὁλονὲν καὶ περισσότερον στὴν ψυχὴ
τὸ θάρρος τῆς ὁμολογίας. Καὶ ὅπως ὁ ἀγώνας προετοιμάζει τὴν ὕπαρξη γιὰ
τὴν ἐπίσκεψη τῆς χάριτος, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ αὐθεντική, ἡ γνησία δηλ. καὶ ὄχι
ἡ ψευδοσυναισθηματικὴ εἰρήνη ποὺ ριζώνει στὰ πάθη, καλλιεργεῖ τὴν ὁμο-
λογία, ἡ ὁποία ἀνθεῖ ἐπάνω στὸ ἔδαφος τοῦ θάρρους, τῆς καθάρσεως καὶ
τοῦ φωτισμοῦ. Ἐὰν ἀπουσιάζει αὐτὴ ἡ διάταξη καὶ ἡ “νόμιμη ἄθλησις”, τότε
εἶναι φύσει ἀδύνατον νὰ σταθεῖ ἡ κλῖμαξ τῶν ἀρετῶν καὶ ἡ βίωση τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς, ποὺ βεβαίως ἐκτρέφεται καὶ αὐξάνεται ἐντός τοῦ χώρου τῶν
ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας μυστηρίων καὶ δὴ αὐτοῦ τοῦμοναδικοῦ μυστηρίου τῆς
Θείας Κοινωνίας.

Πρὸς ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω, τῆς πίστεως δηλ. καὶ τῆς ὁμολογίας,
ἀκοῦμε τὸν λόγο τοῦ θεοπνεύστου Προφητάνακτος ποὺ τὸν ἐπαναλαμβά-
νει τώρα ὁ κήρυκας τῆς οἰκουμένης πρὸς τοὺς Κορινθίους: “Ἐπίστευσα, διὸ
ἐλάλησα” (Ψαλμ. ΡΙΕ´ 1) καὶ προσθέτει “καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λα-
λοῦμεν” (Β´ Κορ. Δ´ 13).

Εἶναι δὲ τόσο τετραγωνικὸς καὶ φωτισμένος ὁ λόγος αὐτὸς τῆς Γραφῆς,
ποὺ μόνο ὅσοι εὑρίσκονται στὸ σκότος τῆς πλάνης θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν
ἀρνηθοῦν. 

Ἀλλὰ πῶς μπορεῖ νὰ συμβαίνει διαφορετικά, φίλοι μου, ἀφοῦ ἡ ζωντανὴ
πίστη, νομοτελειακῶς ὁδηγεῖ στὴν ὁμολογία; Ποιὸς λογικὸς καὶ πιστὸς δὲν
προσαρμόζει τὴν ζωή του ἀκριβῶς σ᾽ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα; Μάλιστα.
“Ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα”. Καὶ ἐμεῖς, κλῆρος, μοναχισμὸς καὶ λαὸς πιστεύου-
με στὴν μοναδικὴ καὶ ἀποκαλυπτικὴ ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας καὶ ἐξ αἰτίας
αὐτῆς τῆς πραγματικότητος θαρραλέως καὶ μὲ ζῆλο ἅγιο ὁμολογοῦμε, κη-
ρύσσουμε ἀλλὰ καὶ ὑπογράφουμε τὴν ὁμολογία τῆς πίστεώς μας. Αὐτὴ εἶναι
ἡ πυξίδα ποὺ ὁδηγεῖ τὸ σκάφος στὸν ἀκύμαντο λιμένα τῆς Βασιλείας τῶν
οὐρανῶν. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀμετάθετοι νόμοι τῆς χάριτος καὶ τῆς ἁγιασμένης
ἐκκλησιολογίας καὶ μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις ὁ “ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν
καὶ ἡμᾶς διά Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν”. Καὶ φυσικὰ “τὰ πάντα
δἰ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διά τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισ-
σεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ” (Β´ Κορ. Δ´ 14-15).

Ἐὰν τώρα κάποιος ἔχει διαφορετικὲς ἀπόψεις καὶ βαδίζει στὴν πορεία του
μὲ ἄλλες συντεταγμένες, δὲν ἔχει παρὰ νὰ ρυθμίσει διά τῶν ἁγίων τὴν πυξί-
δα τοῦ νοὸς πρὸς τὰ ἀκριβῆ σημεῖα τῆς χάριτος. Καὶ ἐὰν ὁρισμένοι πιστεύουν,
ἔχοντας ἀπροσάρμοστο στὴν Ὀρθοδοξία τὸ νοῦ τους, ὅτι δῆθεν θὰ κατο-
χυρώσουν τὶς πλάνες τους μέσῳ “συνόδων”, ἂς μὴ λησμονοῦν ὅτι στὴν μα-
κραίωνα Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία δὲν ὑφίστανται μόνο οἱ αὐθεντικὲς καὶ Ἅγιες
Σύνοδοι, ἀλλὰ πρὸς ἀποφυγὴν καὶ αὐτὲς οἱ λῃστρικές. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Ἀσκητικαί
Ἐμπειρίαι

(1ον)
1. Τά πνευματικά βιβλία
Εἶναι εὐλογία Θεοῦ ὅτι τίς τε-

λευταῖες δεκαετίες κυκλοφόρη-
σαν ἑκατοντάδες νέα βιβλία
θρησκευτικοῦ περιεχομένου
ἀπό ἐπίσημους φορεῖς καί ἀπό
ἰδιῶτες. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δια-
δίδεται παντοῦ καί οἱ καλοπρο-
αίρετοι μποροῦν εὔκολα νά
βροῦν αὐτό πού ἀναζητοῦν. Βέ-
βαια, ὑπάρχει καί μιά ἀνυπέρ-
βλητη δυσκολία σέ πολλούς,
πού ἐπηρεάζονται ἀπό τή σύγ-
χρονη εἰκόνα τῶν συγχρόνων τε-

χνολογιῶν. Προτιμοῦν τήν εὔκο-
λη εἰκόνα καί ἀποφεύγουν τή
μελέτη κάποιου βιβλίου. Αὐτό
ἐπηρεάζει καί τούς νέους
ἀνθρώπους -ἴσως αὐτούς περισ-
σότερο- οἱ ὁποῖοι τρέφονται μέ
τήν εἰκονική πραγματικότητα
καί ἀποφεύγουν τή σκέψη καί
τό στοχασμό. Βιώνουν μιά τε-
χνολογική αἰχμαλωσία καί ἀχρη-
στεύονται παντελῶς, ἀφοῦ δέν
μποροῦν νά δοῦν ὅτι ἡ πραγμα-
τικότητα τῆς ζωῆς εἶναι διαφο-
ρετική καί προφανῶς ὡραιότε-
ρη, παρόλες τίς θλίψεις καί τίς
ἀγωνίες της.

Ἰδιαίτερα πνευματική ἀξία
ἔχουν τά βιβλία πού ἀναφέρον-
ται στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί εἶναι

γραμμένα ἀπό ἐνάρετους
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀπό-
κοσμοι καί φιλέρημοι, πλούσιοι
σέ ἱερά βιώματα καί ἤθελαν νά
βοηθήσουν τούς ἀδελφούς τους
καί νά τούς παρακινήσουν στήν
ἔμπονη ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν.
Οἱ πιό πολλοί δέν κάθισαν νά
γράψουν, ἀλλά ἄλλοι ἔγραψαν
γι᾿ αὐτούς ἤ καλύτερα ἀποθη-
σαύρισαν τίς ἱερές τους ἐμπει-
ρίες, πού εἶχαν ἀποκτήσει στά
σπήλαια, τίς τρύπες τῆς γῆς καί
στά βουνά καί περιέγραψαν,
ὅσο αὐτό εἶναι δυνατό, «τήν κα-
ταφλέγουσαν κατάνυξιν, τήν
πολύλαλον σιωπήν καί τήν πο-
λυστένακτον καί δακρύβρεκτον
συντριβήν τῆς ψυχῆς». Οἱ λόγοι
πού διεσώθησαν εἶναι ἁπλοί στή
διατύπωση, ἀληθινοί καί ἀνεπι-

τήδευτοι. «Μοιάζουν μέ τό
θρόϊσμα τῶν φύλλων, τό
φλοῖσβο τοῦ ρυακιοῦ, τήν πνοή
τῆς αὔρας καί δέν ἔχουν καμία
σχέση μέ τίς εὐσεβεῖς μέν ἀλλ᾿
ἐπιτετηδευμένες διδασκαλίες
τῶν ἱεροδιδασκάλων τοῦ κό-
σμου, γι᾿ αὐτό καί πλησιάζουν
τήν ψυχή μονιμότερα καί ἀποτε-
λεσματικότερα ὅπως οἱ ἀκτῖνες
τοῦ ἡλίου πού θωπεύουν εὐερ-
γετικά τά δημιουργήματα τοῦ
Θεοῦ», ὅπως σημειώνει ἕνας
κληρικός.

Ἡ στροφή πρός τά ἀσκητικά
κείμενα, πού παρατηρεῖται στήν
ἐποχή μας, θά ἔχει εὐεργετικά
ἀποτελέσματα ὑπό τήν προϋπό-
θεση πάντα ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά
εἶναι σταθεροί στήν τήρηση τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί δέν θά

περιορίζονται μόνο στίς ἀσκητι-
κές διηγήσεις, ὄντας οἱ ἴδιοι
αἰχμάλωτοι τοῦ κοσμικοῦ φρο-
νήματος, τό ὁποῖο σέ τελευταία
ἀνάλυση καταδικάζει τούς κατά
τά ἄλλα καλοπροαίρετους χρι-
στιανούς σέ ραθυμία καί πνευ-
ματική νάρκωση.

Κάτι παρόμοιο παρατηροῦμε
καί μέ τούς κληρικούς καί θεο-
λόγους, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν τό
λαό ἀναφερόμενοι στούς λό-
γους τῶν ἀσκητῶν, ἐνῶ οἱ ἴδιοι
δέν ἔχουν ἀσκητικό φρόνημα.
Τά ἀποτελέσματα εἶναι σχεδόν
μηδενικά, γιατί οἱ ἄνθρωποι
γρήγορα διακρίνουν τήν ὑποκρι-
σία τους καί ἀπομακρύνονται
ἀπό αὐτούς. Ὑπάρχουν καί μο-
ναχοί πού βγαίνουν ἀπό τά μο-
ναστήρια, γιά νά ὠφελήσουν τόν

κόσμο, χωρίς νά ἔχουν οἱ ἴδιοι
ἀνάλογες ἐμπειρίες. Διδάσκουν
χωρίς νά ἔχουν διδαχθεῖ. Προ-
τρέπουν τούς ἀνθρώπους νά γί-
νουν ἐγκόσμιοι ἀσκητές, ἐνῶ οἱ
ἴδιοι εἶναι κοσμικοί μοναχοί καί
ἄς ζοῦν σέ ἐρημικές καί ἀπρόσι-
τες στούς πολλούς περιοχές.

Πέρα ὅμως ἀπ᾿ ὅλα αὐτά,
εἶναι βέβαιο ὅτι ὑπάρχουν καί
στήν ἐποχή μας «οἱ ὄντως ἐνά-
ρετοι ἄνθρωποι, πού ταπεινά
βιώνουν τήν κατά Χριστόν ζωή
καί στηρίζουν τούς ἀνθρώπους
πού τούς ἐμπιστεύονται, χωρίς
καμιά προβολή καί κανένα θό-
ρυβο. Ἀκολουθοῦν τό παράδει-
γμα τῶν γνωστῶν γερόντων, συν -
εχίζοντας τήν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας μας.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σέ πολλούς καί ποικίλους χώ-
ρους γίνεται λόγος γιά τήν ἀνεκτι-
κότητα, τήν συμφιλίωση, τήν συν -
εργασία καί τήν προσφορά στήν
πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν
ποικιλόμορφη συνεργασία τῶν
διαφόρων θρησκειῶν.

Ἡ προβληματική αὐτή υἱοθετή-
θηκε ἀπό τούς θιασῶτες τῆς λεγό-
μενης "Νέας Ἐποχῆς" ἤ Ἐποχῆς
τοῦ Ὑδροχόου. Πρόκειται περί
ἑνός παγκόσμιου  φαινομένου ,
ἄκρως ἀντιχριστιανικοῦ ὡς πρός
τό χαρακτήρα, ἀποκρυφιστικοῦ ὡς
πρός τήν προέλευση καί πολυσύν-
θετου ὡς πρός τή διάρθρωση . Ἡ
"Νέα Ἐποχή" διαφημίζει τήν ἐποχή
τή δική της ἀκριβῶς ὡς ἐποχή
ἁρμονικῆς συμβίωσης τῶν θρη-
σκειῶν ἀφ'ἑνός καί ὑπέρβασης
τῶν προβλημάτων ἀφ' ἑτέρου καί
στό θρησκευτικό πεδίο, πού  δημι-
ούργησε ἡ ἐποχή τοῦ Ἰχθύος κα-
θώς κυριαρχοῦσε ὁ Χριστιανι-
σμός. 

Ὅλες οἱ θρησκεῖες ἀλλά καί
αὐτά τά παραθρησκευτικά μορφώ-
ματα, σύμφωνα μέ τή νεοεποχίτι-
κη ἀντίληψη, εἶναι ἰσότιμοι τρόποι
προσέγγισης καί δρόμοι ἐναλλα-
κτικῆς πρόσβασης πρός τό Θεό,
πού βεβαίως δέν εἶναι ὁ Τριαδικός
Θεός τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θείας
Ἀποκαλύψεως. 

Γιά τή "Νέα Ἐποχή" κάθε ἀντίλη-
ψη περί μοναδικότητας τοῦ Ἱεροῦ
Εὐαγγελίου, κάθε θέση πού δέν
ἀποδέχεται ὡς ἰσόκυρες ὅλες τίς

θρησκευτικές δοξασίες, θεωρεῖται
φανατισμός, μισαλλοδοξία, παρω-
χημένη καί διχαστική προσέγγιση. 

Ἀναφέρουν, χαρακτηριστικά,
Ἕλληνες ἐκπρόσωποι τῆς “Νέας
Ἐποχῆς”  «κατά τήν ἐποχή αὐτή
τῆς σύγκλισης τῶν πάντων ἐπί
Γῆς,  τό ζητούμενο ἀπό τούς
ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος εἶναι ἡ
ἀπόρριψη κάθε ἐτικέτας καί κάθε
θεώρησης μιᾶς θρησκείας ἤ πνευ-
ματικῆς ἀγωγῆς ὡς μοναδικῆς ἤ
ἔστω ἀνώτερης».( Περ. ΖΕΝΟΦΙ,
τεῦχ. 2 ,(1991), σ. 52).

Ἄς δοῦμε δύο ἐπιπλέον σχετι-
κές ἀντιπροσωπευτικές   μαρτυ-
ρίες.

Ἡ πρώτη, προέρχεται ἀπό  τό
ἀποκρυφιστικό σύστημα τῆς Θεο-
σοφίας.  Ἡ Θεοσοφία : «Εὑρίσκει
ὅτι εἰς τήν βάσιν των , τήν οὐσία
των, ὅλαι αἱ θρησκεῖαι κρύπτουσι
τήν αὐτήν ἀλήθειαν , παρουσιαζο-
μένην ὑπό διαφόρους μορφάς ,
ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς καί τοῦ
λαοῦ πρός ὅν ἀποτείνονται» (Π.
Π.Χατζηπέτρος, Θεοσοφία ,
Μ.Ε.Ε, τόμ 12 (1930 ), σ.  530 ). Στά
ἴδια πλαίσια κινεῖται καί ὁ Γάλλος
Θεοσοφιστής  Th.Pascal ὅταν ὁμι-
λεῖ γιά τήν «ἀπόδειξιν τῆς πνευμα-
τικῆς ἑνότητος πασῶν τῶν θρη-
σκειῶν» . (Βλ .Th. Pascal, Α.Β.Γ.
τῆς Θεοσοφίας ,  1925 , σ. 19 .) 

Τήν ἴδια θέση ἐκπροσωπεῖ καί
ἕνα ἑλληνικό νεοεποχίτικο ἔντυπο
«Ἡ Ἀλήθεια, ἄν καί ἴδια πάντα, δό-

θηκε μέ διαφορετικό μανδύα, κά-
θε φορά ἀπό ἄλλη ὄψη, ἀνάλογα
μέ τό χρόνο καί τόν τόπο» (Βλ.
Περ. ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ, τ.13,
2004).

Ἡ νεοεποχίτικη αὐτή ἐκδοχή
τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ
καλλιεργεῖται σήμερα τεχνηέντως
καί ἀπό πολλά Μ.Μ.Ε., διαδικτυα-
κούς τόπους, κοσμικά περιοδικά,
περιοδικά νεοεποχίτικων κινήσε-
ων ἀλλά καί πολλές φορές  καί ἀπό
τούς λεγόμενους διαμορφωτές
γνώμης.

Ὕστερα ἀπό τέτοιες τοποθετή-
σεις, ἀντιλαμβανόμαστε, γιατί κά-
θε λόγος πού  ἀναφέρεται στή μο-
ναδικότητα τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
θείας Ἀποκαλύψεως, κάθε τοπο-
θέτηση πού  ἀρνεῖται νά σμικρύνει
ἤ νά ἐξισώσει  τό μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας ὡς Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ, μέ τήν ὁποιαδήποτε θρη-
σκευτική μεταπτωτική δοξασία,
χαρακτηρίζεται ἀπό τούς θια -
σῶτες τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρη-
τισμοῦ ὡς  φανατισμός, ὡς μισαλ-
λοδοξία καί ὡς παρωχημένη καί δι-
χαστική προσέγγιση.

Μπροστά σ’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους
τίς μεθοδεύσεις, ὑπάρχει γιά τόν
Ὀρθόδοξο χριστιανό μία μόνο
ἀπάντηση. Ἡ ἀπόλυτη πιστότητα
σέ ὅσα "Οἱ Προφῆται εἶδον, οἱ Ἀπό-
στολοι ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία πα-
ρέλαβεν  καί οἱ  διδάσκαλοι ἐδο-
γμάτισαν".

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ὁ θρησκευτικός συγκρητισμός τῆς Νέας Ἐποχῆς
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ «ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
Πόση εἶναι ἡ δύναμη τῶν Ἁγίων;
Μᾶς λέγει ὁ Κύριος: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τά

ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κακεῖνος ποιήσει, καί μείζονα τούτων ποιήσει» (Ἰωάν.
14, 14). Δηλαδή, ὅσοι πιστεύουν στόν Κύριο θά κάνουν ὄχι μόνο τά
ἔργα Του, ἀλλά ἀκόμη καί μεγαλύτερα.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ Ἅγιοί μας ἔκαναν θαυμαστά πράγματα, τέρατα καί
σημεῖα, πού εἶναι ἀδύνατον νά πραγματοποιηθοῦν μέ τά ἀνθρώπινα
δεδομένα.

Νά δοῦμε πῶς ὁ Μέγας Βασίλειος ἐξουσίασε ἀκόμη καί τόν θάνατο.
Στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας κάποιος μεγάλος γιατρός,

Ἑβραῖος στήν καταγωγή καί πολύ φίλος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, βλέπον-
τας τόν σφυγμό τοῦ Ἁγίου, προέβλεψε τόν θάνατό του. Ὁ Ἅγιος τόν
ἀγαποῦσε πολύ, προφανῶς διότι γνώριζε τήν μετάνοιά του καί συνωμι-
λοῦσε μαζί, ἄν καί οἱ χριστιανοί ἐσκανδαλίζοντο γι᾽ αὐτό. 

Ὅταν ὁ Ἅγιος προεῖδε τόν θάνατό του, τόν ἐκάλεσε μέ πρόφαση νά
τόν γιατρέψη καί τοῦ εἶπε: «Τί λέγεις, Ἰωσήφ; (ἔτσι ἦταν τό ὄνομά
του). Πότε πεθαίνω;». 

Ἐκεῖνος ἀφοῦ ἔπιασε τόν σφυγμό τοῦ Ἁγίου κατάλαβε ὅτι ἔφθασε
τό τέλος καί τοῦ εἶπε: «Σήμερα, Δέσποτα, ἀποθνήσκεις, κατά τήν δύ-
ση τοῦ ἡλίου».

Ὁ Ἅγιος τοῦ ἀπάντησε: «Δέν γνωρίζεις». Εἶπε τότε ὁ Ἰωσήφ: «Πί-
στεψε, Δέσποτα, σήμερα πρόκειται νά δύσουν δύο ἥλιοι. Σύ ὁ λαμπρός
φωστήρας τῆς Καισάρειας καί ὁ αἰσθητός ἥλιος».

Ρώτησε πάλι ὁ ἅγιος:
«Καί ἐάν δέν ἀποθάνω μέχρι τό μεσονύκτιο, τί θά κάνης;».
«Ἀδύνατον νά συμβῆ αὐτό Δέσποτα», ἀπάντησε ὁ ἰατρός. Μόνον

ὅσο ἔχεις φωνή δῶσε ἐντολή ὅ,τι ἐπιθυμεῖς, γιά τήν Ἐκκλησία σου καί
τίς ὑποθέσεις σου, διότι δέν θά σέ προλάβη τό βράδυ».

Ὁ Ἅγιος συνέχισε: «Ἀλλά ἐάν ζήσω μέχρι τό πρωΐ, τί θά κάνης;».
«Ἐάν ζήση ἡ ἁγιωσύνη σου ἕως αὔριο, ἐγώ νά ἀποθάνω», ἀπάντησε

ὁ ἰατρός.
Εἶπε τότε ὁ Ἅγιος: «Καλά εἶπες. Νά ἀποθάνης γιά τήν ἁμαρτία καί

νά ζήσης ἐν Χριστῷ».
Ἀποκρίθηκε ὁ Ἑβραῖος: «Γνωρίζω ὅτι ἐπιθυμεῖς Δέσποτα νά βα-

πτισθῶ. Ἀλλά εἶναι ἀδύνατον νά ζήση ἡ ἱερωσύνη σου καί ὁμολογῶ μέ
ὅρκο καί βαρύ στοίχημα, ὅτι ἐάν ζήσης μέχρι αὔριο, θά βαπτισθῶ μέ
ὅλη τήν οἰκογένειά μου».

Ὅταν ἔφυγε ὁ Ἑβραῖος, παρεκάλεσε ὁ Ἅγιος τόν Θεό νά ζήση μέχρι
τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ἀφ᾽ ἑνός γιά νά προλάβη τό λείψανο κάποια γυ-
ναίκα, πού ἤθελε νά ἐξομολογηθῆ, ἀφ᾽ ἑτέρου γιά νά βαπτίση τόν
Ἑβραῖο.

Πράγματι ὁ Πανάγαθος Θεός ἄκουσε τήν προσευχή του. Ἔτσι ὁ
Ἅγιος ἔστειλε ἐνωρίς τό πρωΐ νά καλέσουν τόν γιατρό.

Αὐτός ὅμως δέν πίστευε καί πήγαινε νομίζοντας ὅτι θά βρῆ τόν Ἅγιο
πεθαμένο. Ὅταν ὅμως τόν εἶδε ζωντανό, ἔκθαμπος, ἔπεσε στά πόδια
τοῦ Ἁγίου καί ἀνεφώνησε: «Μέγας ὁ Θεός τῶν Χριστιανῶν. Δέν ὑπάρ-
χει ἄλλος πλήν αὐτοῦ. Σέ αὐτόν πιστεύω καί ἐγώ βαπτίζομαι σήμερα». 

«Μέ μεγάλη χαρά» τοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος.
«Ἐγώ θά σέ βαπτίσω καί ὅλη τήν οἰκογένειά σου».
Κατόπιν ὁ Ἑβραῖος ἔπιασε τόν σφυγμό τοῦ Ἁγίου καί εἶδε ὅτι νε-

κρώθηκαν τελείως οἱ φλέβες του καί εἶπε: «Ἀτόνησαν οἱ δυνάμεις σου,
Δέσποτα, καί ἡ φύση ἀσθένησε».

Ὁ Ἅγιος τόν διαβεβαίωσε ὅτι ἔχουμε τόν Δημιουργό τῆς φύσεως, ὁ
ὁποῖος μᾶς ἐνδυναμώνει. Ἔπειτα σηκώθηκε καί περπατώντας πῆγε
στήν Ἐκκλησία, ὅπου βάπτισε τόν ἰατρό μέ ὅλη τήν οἰκογένειά του καί
τόν ὠνόμασε Ἰωάννη. Ἀφοῦ τόν βάπτισε, καί τόν κοινώνησε τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐζήτησε ὁ Ἅγιος τροφή. Κατόπιν κάθησε στό
κρεββάτι του καί δίδασκε ὅσους χριστιανούς εὑρίσκοντο ἐκεῖ. 

Στίς δέκα τό πρωΐ ρώτησε πάλι ὁ Ἅγιος τόν ἰατρό.
«Πότε ἀποθνήσκω, κύριε Ἰωάννη;».
Ἀπάντησε ἐκεῖνος: «Ὅποτε θέλεις, Δέσποτα ἅγιε».
Ἀφοῦ εἶπε αὐτό ὁ ἰατρός, παρέδωσε ὁ Ἅγιος τήν ὁλόφωτη ψυχή του

στά χέρια τοῦ Θεοῦ.
Τότε ὁ Ἰωάννης κλαίγοντας καί λυπημένος ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἁγί-

ου καί εἶπε: «Πιστεύω δοῦλε τοῦ Θεοῦ ὅτι ἐάν δέν ἤθελες οὔτε τώρα
θά πέθαινες».

Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ 
Δρ Θ., Μ.Φ., Σχολικοῦ συμβούλου θεο-
λόγων Πειραιῶς, Δ. Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

Ὁ πόλεμος εἰς βάρος τῆς ὀρθoδόξου παιδείας 
εἶναι πόλεμος εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας*

Μέγιστον παπικὸν ἀτόπημα
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ἀτόπημα τοῦ Πά-
πα Βενέδικτου XVI πρὶν ὀκτὼ
χρόνια στὸ Μπλὲ Τζαμί, τὸ

ἐπανέλαβε πανομοιότυπα καὶ ὁ
Πάπας Φραγκίσκος. Σὲ ἄρθρο τοῦ
Andrea Tornielli στὴ Vatican insider,
ποὺ τιτλοφορεῖται «Ὁ Πάπας σὲ
περισυλλογὴ στὸ Μπλὲ Τζαμὶ» “Il
Papa in raccoglimento nella Mosch-
ea Blu” ἀναφέρεται
στὴ ἐπίσκεψη τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου
στὸ Μπλὲ Τζαμί. Ὁ
τίτλος ἀβίαστα παρα-
πέμπει στὴν εὐχὴ νὰ
ἔλθει ὁ Πάπας Φραγ-
κίσκος ὄντως σὲ πε-
ρισυλλογὴ καὶ “νὰ
ἀποδώσει στὴ Μία,
Ἁγία Ἐκκλησία ὅτι
παρ᾽ αὐτῆς ἀφήρεσε
ὡς μὴ ὤφειλε”.

Ὁ Πάπας, χωρὶς
παπούτσια, μὲ τὸ κε-
φάλι σκυμμένο καὶ τὰ
χεριὰ ἑνωμένα, δίπλα
ἀπὸ τὸ “μεγάλο”
μουφτὴ Rahmi Yaran,
ἄνοιξε τὶς παλάμες καὶ ἀπάγγειλε
μία προσευχή. Πῶς μπορεῖ νὰ γί-
νει τέτοια ἀνίερη συγκατάβαση,
ἀπὸ κάποιο ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι πι-
στεύει στὸν Χριστό; Ὁ Πάπας,
ἀναφέρει ὁ ἀρθρογράφος, σὲ πε-
ρισυλλογὴ στὸ Μπλὲ Τζαμί, μαζὶ
μὲ τὸν “Μεγάλο” Μουφτή, ἐπανά-
λαβε τὴ χειρονομία τοῦ Πάπα Βε-
νέδικτου XVI: ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ
μπροστὰ ἀπὸ τὴν κόχη ποὺ δεί-
χνει τὴ Μέκκα. Νὰ σημειώσουμε
ὅτι ἡ κόγχη αὐτὴ λέγεται Μι-
χράμπ. Μιχρὰμπ νὰ ἀναφέρομε
ὅτι εἶναι ἡ ἡμικυκλικὴ ἐσοχὴ στὸ
τεῖχος τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους,
τὸ ὁποῖο εἶναι στραμμένο πρὸς
τὴν κίμπλα (ἡ κίμπλα εἶναι ἡ κα-
τεύθυνση πρὸς τὴν Μέκκα). Πῶς
μπορεῖ ἕνας ποὺ πιστεύει στὸν
Χριστὸ νὰ εἶναι στραμμένος στὴ
Μέκκα, ποὺ εἶναι ἡ “ἱερότερη”
(ἀνίερη) πόλη τῶν μουσουλμά-
νων; Πρὸς τὴν κίπλα, ἐκεῖ ὅπου
εἶναι τὸ μιχρὰμπ θὰ στραφεῖ ὁ
μουσουλμάνος, γιὰ νὰ προσευχη-
θεῖ. Ἐκεῖ στὸ μιχρὰμπ ὁ Πάπας
Φραγκίσκος, στὸ μπλὲ τζαμὶ προσ -
ευχήθηκε, στραμένος πρὸς τὴν
Μέκκα, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν
“μεγάλο” μουφτή.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ “μεγάλος”
μουφτὴς ἐξήγησε στὸν Πάπα γιὰ
τὴ σκάλα καὶ τὴν κατεύθυνση
πρὸς τὴ Μέκκα καὶ τὸν κάλεσε σὲ
μία στιγμὴ σιωπῆς. Ὁ “πατέρας”
Φεντερίκο Λομπάρντι, σημει-
ώνοντας ὅτι ἦταν “μία σιωπηλὴ
λατρεία” μιὰ “μεγάλη στιγμὴ τοῦ
διαθρησκειακοῦ διαλόγου” κατέ-
δειξε τὸ μέγεθος τοῦ Παπικοῦ
ἀτοπήματος.

Ἡ δήλωση τοῦ Πάπα Φραγκί-
σκου, κάτω ἀπὸ τὸ θόλο στὸ Μπλὲ
Τζαμί, “Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μόνο γιὰ
νὰ δοξάζεται, ἀλλὰ καὶ νὰ λα-
τρεύεται. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρᾶγμα”,
ὑπονοώντας πίστη σὲ κοινὸ Θεό,
ἦλθε νὰ τονίσει τὰ κατὰ συρροὴ
Παπικὰ ἀτοπήματα.

Τὸ εἶναι στραμμένοι οἱ μου-

σουλμάνοι πρὸς τὴ Μέκκα, εἶναι
ὑπαγόρευση τῆς δαιμονιώδους
πίστης τους. Εἶναι στραμμένοι
πρὸς τὴν Μέκκα, γιατί ἐκεῖ γεννή-
θηκε ὁ Χριστομάχος Μωάμεθ.
Ποιὰ ἔννοια ὑπάρχει, ἕνας ποὺ
ἰσχυρίζεται ὅτι πιστεύει στὸν Χρι-
στό, νὰ εἶναι στραμμένος συμβο-
λικὰ εἰς Μιχράμπ; Γιατί στραμμέ-

νη ἡ κεφαλὴ τοῦ Πάπα, πρὸς τὴ
γενέτειρα τοῦ χριστομάχου Μωά-
μεθ;

Ὁ Μωάμεθ ὄντως εἶναι Θεομά-
χος, Χριστομάχος καὶ Πνευματο-
μάχος. Ἡ μὴ παραδοχὴ τῆς Θεό-
τητας τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἀποτελεῖ
συνέχεια τῆς Ἀρειανικῆς αἰσχύ-
νης; «Ἡ αἵρεσις ἐλογίσθη ἡ Ἀρεί-
ου πλάνη ἔχουσα τί πλέον τῶν
ἄλλων αἱρέσεων, ὅτι καὶ χριστο-
μάχος ἐκλήθη καὶ πρόδρομος

ἐλογίσθη τοῦ Ἀντχρίστου» λέγει
ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας
(Κατὰ Ἀρειανῶν Α΄). Δὲν εἶναι
πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου ὁ
Μωάμεθ, ποὺ διέδωσε τὴν δαιμο-
νιώδη αὐτὴ πλάνη σὲ ἑκατομμύ-
ρια συνανθρώπους μας; «Ἐλέγχε-
ται δὲ πανταχόθεν ὁ Ἄρειος ἄθε-
ος, ἀρνούμενος τὸν Υἱόν, καὶ τοῖς

ποιήμασιν αὐτὸν συ-
ναριθμῶν» λέγει ὁ
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ
Μέγας (Κατὰ Ἀρει-
ανῶν Α΄). Ἐλέγχεται
καὶ ὁ Χριστομάχος
Μωάμεθ γιὰ τὴν ἀρει-
ανικὴ συνέχεια.

Γιατί ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος προσευχήθηκε
στὸ μουσουλμανικὸ τέ-
μενος καὶ γιὰ δύο λεπτὰ
στράφηκε πρὸς τὸ Μι-
χράμπ; Δικαίως ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς λέ-
γει στὸ σύγγραμμά του
«Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καὶ Οἰκουμενισμὸς»
“Εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ

ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς
κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰού-
δα, τοῦ Πάπα”.

Αὐτὸ ποὺ ἀνέφερε γιὰ τὸν Πάπα
Βενέδικτο XVI ἡ Τουρκικὴ ἐφημε-
ρίδα Milliyet στὸν τίτλο «Ὡς μου-
σουλμάνος» “Come un musulma-
no”, τὸ ἀναφέρει ὁ Andrea Tornielli
στὸ ἐν λόγω ἄρθρο του, ἀναφέ-
ροντας καὶ τοὺς δύο Πάπες. Ὁ ἐπι-
πρόσθετος σχολιασμός, θεωρῶ
ὅτι εἶναι περιττός.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

ἘBραφῆτε 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 συμβάCετε εἰς τό

δύσκολον αὐτό πνευματικόν ἔργον συμπληρώσατε τά στοιχεῖα σας καί
ἀπεστείλατέ τα εἰς τήν διεύθυνσιν: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 10, 10677 ΑΘΗΝΑΙ
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Ἀρχιεπίσκοπος: Ἀνάγκη νὰ ἀποκτήσουν
οἱ μαθηταὶ καὶ ἐκκλησιαστικὴν ζωήν
Συμφώνως πρὸς ρεπορτὰζ τοῦ

διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου «eccle-
sia.gr» τῆς 15ης Δεκεμβρίου: 

«Τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποκτήσουν τὰ
παιδιὰ ἐκκλησιαστικὴ ζωή ἐπεσή-
μανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
κατὰ τὴν σύναξη ἱερέων ὑπευθύ-
νων νεότητας τῶν ἐνοριῶν τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, στὴν ὁποία παρέ-
στησαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχιμανδρίτης Συ-
μεὼν Βολιώτης καὶ ὁ Γενικὸς
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Πρωτοπρεσβύτε-
ρος Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης. Ἡ
σύναξη ἦταν ἡ πρώτη ἐκδήλωση
ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ πλή-
ρως ἀνακαινισμένο πνευματικὸ
κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σο-
φίας Ν. Ψυχικοῦ.

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὑποδέχθηκε
ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Νεό-
τητας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχι-
μανδρίτης Συμεὼν Βενετσιάνος
καὶ ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ Ἀρχι-
μανδρίτης Ἰωαννίκιος Κουλιανό-
πουλος.

Ὁ π. Συμεὼν Βενετσιάνος ἀνα-
φέρθηκε στὶς δυσκολίες καὶ στὴν

ἀνάγκη ἐξεύρεσης τρόπων νὰ
ἔρθουν οἱ νέοι στὴν Ἐκκλησία καὶ
ὑπογράμμισε πὼς ὑπάρχουν τρεῖς
ὁμάδες ἀνθρώπων, «αὐτοὶ ποὺ
εἶναι ἀδιάφοροι πνευματικὰ καὶ
θρησκευτικά, αὐτοὶ ποὺ ἀναζη-
τοῦν καὶ ἔρχονται στὴν Ἐκκλησία
μὲ ἀναζητήσεις καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι
κοντὰ στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ ἐπιλογή
τους».

Στὴ συνέχεια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἀνέφερε πὼς τὸν τελευταῖο καιρὸ
εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθεῖ
ἀρκετὰ σχολεῖα καὶ διαπίστωσε
πὼς τὰ παιδιὰ εἶχαν ἦθος καὶ σεβα-
σμό, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἐκκλησια-
στικὴ ζωή. Ἐνῷ σέβονταν τοὺς
ἱερεῖς δὲν ἤξεραν στὸν ἱερὸ ναὸ,
ποῦ νὰ προσκυνήσουν.

«Οἱ γονεῖς ἔχουν ἐγκαταλείψει
τὰ παιδιὰ καὶ ἐνδιαφέρονται μόνο
γιὰ τὴν ἀπόδοσή τους στὰ μαθή-
ματα» ἐπεσήμανε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος. Στὴ συνέχεια οἱ ἱερεῖς ἀντάλ-
λαξαν ἀπόψεις, ἰδέες καὶ προτά-
σεις, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀντεπε-
ξέλθουν στὶς ἀπαιτήσεις καὶ στὶς
ἀνάγκες τῆς νεολαίας».

Ἀργότερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπι-
σκέφθηκε καὶ ἐνημερώθηκε γιὰ
τὶς ἐργασίες τοῦ ὑπὸ ἀνέγερση
γηροκομείου τῆς ἐνορίας».
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Ἀνέκαθεν, καλοί μου φίλοι, ὑπῆρχε
ὁ ἑξῆς προβληματισμός. Γιατί οἱ νέοι
δὲν ἐκκλησιάζονται κι ἀκόμη περισ-
σότερο γιατί δὲν βιώνουν τὴν ἐν
Χριστῷ ζωή; Πιστεύουν στὸν Θεό, πα-
ραδέχονται ὡς μοναδικὸ καὶ ἀνυπέρ-
βλητο τὸν Χριστό, σέβονται τὴν
Ὀρθοδοξία. Ὡς ἐκεῖ ὅμως!

Φαίνεται καὶ στὶς δημοσκοπήσεις
αὐτὸ ξέρετε… Μάλιστα μία ἀπ’ αὐτὲς
εἶναι πολὺ ἀποκαλυπτική. Ἀναφέρει
πὼς τὸ 90% πιστεύει στὴν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ, πὼς σχεδὸν τὸ 70% ἐμπιστεύε-
ται τὴν Ἐκκλησία ὡς ἕνα σημαντικὸ
θεσμὸ καὶ πὼς τὸ 5% δέχεται ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξη ζωή ἐμπνέει τὴ ζωή του!

Ἄλλους αὐτὴ ἡ εἰκόνα τοὺς ἐνθου-
σιάζει. Πολλοὶ μιλᾶνε γιὰ ἐπιστροφὴ
τῆς νεολαίας στὸν Θεό! Οἱ κοσμικοὶ
κύκλοι ἔφθασαν νὰ λένε πὼς ἡ νεο-
λαία ἔγινε συντηρητικὴ πλέον κ.λπ.

Ὡστόσο ἡ εἰκόνα αὐτή, ὅσο καλὴ
καὶ νὰ φαίνεται, περισσότερο μᾶς
προβληματίζει καὶ λιγότερο μᾶς
ἐνθουσιάζει. Καὶ νὰ γιατί… 

*  *  *
Τὸ ὅτι οἱ νέοι πιστεύουν στὸν Θεὸ

(ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι ἕνας ἀπρό-
σωπος Θεὸς καὶ ὄχι ὁ Τριαδικὸς Θε-
ός), αὐτὸ καθ’ ἑαυτὸ δὲν εἶναι ἐντυ-
πωσιακό, καθ’ ὅσον τὸ θρησκευτικὸ
συναίσθημα εἶναι ἔμφυτο στὸν
ἄνθρωπο, στὸν κάθε ἄνθρωπο ἀνε-
ξαιρέτως. Γι’ αὐτὸ καὶ ἄθεοι δὲν
ὑπάρχουν! Ἁπλῶς αὐτοὶ ποὺ λένε
πὼς εἶναι ἄθεοι, δὲν θέλουν νὰ πι-
στεύουν στὸν ἀληθινὸ Θεὸ ὁπότε κι
ἔχουν βάλει κάτι ἄλλο στὴ θέση
Του. Στὴν οὐσία πρόκειται γιὰ εἰδω-
λολάτρες! Ἄθεοι θὰ ἦταν ἂν εἶχαν
γεννηθεῖ χωρὶς αὐτὸ τὸ θρησκευτικὸ
συναίσθημα, πρᾶγμα ἀδύνατο. Ἑπο-
μένως μὲ τὸ νὰ λέει ὁ καθένας μας
πὼς πιστεύει στὸν Θεό, δὲν κάνει τί-
ποτε ἄλλο τελικά, ἀπὸ τὸ νὰ ὁμολο-
γεῖ αὐτὸ ποὺ νοιώθει ἐκ φύσεως.

Τὸ νὰ μιλάει στὴ συνέχεια μὲ
«καλὰ λόγια» γιὰ τὸν Χριστό, κι αὐτὸ
δὲν εἶναι ἐντυπωσιακό, καθ’ ὅσον
στὴν ἀνυπέρβλητη ὄντως μορφή
Του, ὑποκλίθηκαν ὡς καὶ οἱ χειρότε-
ροι ἐχθροί Του ἀκόμη, ὅπως καὶ οἱ
σταυρωτές Του! Τὸ ἴδιο συνέβη ἀκό-
μη καὶ μὲ τοὺς δαίμονες ξέρετε…
Αὐτοὺς ποὺ ἔκθαμβοι μπροστά Του,
καὶ γεμάτοι φόβο καὶ τρόμο, ἄλλοτε
ὁμολογοῦσαν πὼς Αὐτὸς εἶναι ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλοτε Τὸν παρακα-
λοῦσαν νὰ μὴ τοὺς στείλει στὴν κό-
λαση ἀλλὰ … στοὺς χοίρους! Ἂν δὲν
ἔβλεπαν πὼς ἦταν ἀνώτερός τους,
δὲν θὰ Τὸν παρακαλοῦσαν! Ἑπομέ-
νως ἐπειδὴ εἶναι τέτοια ἡ μορφὴ τοῦ
Χριστοῦ, ὅποιοι κι ἂν εἶναι αὐτοί, ὅ,τι
κι ἂν πιστεύουν, στὸ τέλος κάτι με-
γάλο θὰ ποῦν γι’ Αὐτόν, ἀκόμη καὶ
τότε ποὺ δὲν θέλουν νὰ Τὸν παρα-
δεχθοῦν ὅπως εἶναι, ὡς Θεάνθρωπο
δηλαδή.

Τὸ ὅτι ἐμπιστεύονται τὴν Ἐκκλη-
σία ἀσφαλῶς δὲν μποροῦμε νὰ
ποῦμε ὅτι εἶναι εὐκαταφρόνητο, ἂν
σκεφτοῦμε τὸν ὅλο πόλεμο ποὺ δέ-
χεται σήμερα αὐτὴ ἀπὸ παντοῦ καὶ
τὴν ἀμείωτη προπαγάνδα ποὺ γίνεται
σὲ βάρος της. Ὡστόσο κι αὐτὸ πόσο
ἐντυπωσιακὸ εἶναι ἆραγε, ἂν σκε-
φτοῦμε πὼς ἡ κοινωνία μας δὲν
παύει νὰ εἶναι Χριστιανικὴ καὶ μάλι-
στα Ὀρθόδοξη, οἱ σημερινοὶ νέοι
δέχθηκαν (στὸ βαθμὸ ποὺ ἔγινε
αὐτὸ) μία ἀνάλογη παιδεία, πηγαί-
νουν στοὺς ἱ. ναοὺς ἔστω τὶς μεγά-
λες ἑορτὲς κ.λπ. Κι ἔπειτα εἶναι καὶ ἡ
διαφθορὰ ποὺ ἔχει ἐπέλθει σὲ ὅλους
τοὺς θεσμούς, ποὺ ἀσφαλῶς ἔχει
κλονίσει τὴν ἐμπιστοσύνη μικρῶν καὶ
μεγάλων.

Ἀλλὰ ποιὸ εἶναι τὸ σημεῖο ποὺ προ-
βληματίζει; Μὰ τὸ βίωμα βέβαια, δη-
λαδὴ ἡ ἴδια ἡ ἐν Χριστῷ ζωή. Ἕνα
βίωμα πού, σύμφωνα μὲ τὴν δημο-
σκόπηση, εἶναι πολὺ περιορισμένο.
Θὰ λέγαμε πὼς πρόκειται γι’ αὐτὸ τὸ
5% ποὺ ἀναφέρει στὸ τέλος ἡ δημο-
σκόπηση! 

*  *  *
Τὸ ὅτι τὸ βίωμα εἶναι ἐκεῖνο ποὺ

ἀνέκαθεν λείπει ἀπ’ τὴ νεολαία,

μποροῦμε νὰ τὸ δοῦμε καὶ διαφο-
ρετικά. 

Ἆραγε τί γινόταν στὴν ἐποχὴ
τῶν γονιῶν τῶν σημερινῶν παι-
διῶν; Ἦταν τότε τὰ πράγματα δια-
φορετικά; Σαφῶς ὄχι! Λίγο ὡς πολὺ
κάπως ἔτσι ἦταν ἡ κατάσταση καὶ
τότε. Κάλλιστα τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ
πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ τὴν ἐποχὴ τῶν
παππούδων τους! Ἐπιπλέον τὸ ἴδιο
γινόταν καὶ σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες!
Ὅλοι πίστευαν στὸν Θεὸ (ἔστω γε-
νικὰ καὶ ἀόριστα), ὅλοι παραδέχον-
ταν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία
Του, ὅμως λίγοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ
ζοῦσαν ἐν Χριστῷ. Θὰ ἦταν ἐντυ-
πωσιακὸ ἂν εἴχαμε δημοσκοπήσεις
γιὰ τὸ θέμα μας στὸ βάθος τοῦ
χρόνου. Φρονοῦμε πὼς θὰ ἐπιβε-
βαιωνόταν πλήρως αὐτὴ ἡ ἀλή-
θεια. 

Κι ἂς φέρουμε ὡς παράδειγμα
τὸν ἐκκλησιασμό, ποὺ θὰ λέγαμε
πὼς ἀποτελεῖ καὶ τὸ πρῶτο βῆμα
κάποιου γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή του.
Λοιπόν, ἀνέκαθεν ἦταν λίγοι οἱ τα-
κτικὰ ἐκκλησιαζόμενοι, ἐνῶ οἱ πολ-
λοὶ ἐκκλησιάζονταν μόνο στὶς με-
γάλες ἑορτές, ὅπως καὶ σήμερα.
Μάλιστα βλέπουμε στὶς ὁμιλίες
τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου τὸν ἀγώνα ποὺ
ἔκανε γιὰ νὰ πείσει τοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς ἐποχῆς του νὰ ἐκκλησιά-
ζονται.1 Καὶ μιλᾶμε γιὰ τὸν 4ο
αἰώνα μ.Χ.!

Ναί, σήμερα στὴν Ἐκκλησία πη-
γαίνουν ἐλάχιστοι νέοι. Οἱ περισ-
σότεροι εἶναι ἐνήλικες καὶ κυρίως
ἡλικιωμένοι. Ὅμως κι ὅταν αὐτοὶ
οἱ ἐνήλικες καὶ οἱ ἡλικιωμένοι ἦταν
νέοι, πάλι τὸ ἴδιο ὑπῆρχε! Ἄρα καὶ
τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν δὲν
ἐκκλησιάζονταν τότε, παρὰ ἕνας
μικρὸς ἀριθμός τους.

*  *  *
Ἀλλὰ τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς

ἐμποδίζει ὅλους, καὶ περισσότερο
βέβαια τοὺς νέους, νὰ κάνουμε τὸ
ἑπόμενο καὶ καθοριστικὸ βῆμα ποὺ
εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή; Νὰ ἕνα καί-
ριο ἐρώτημα. 

Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι ἁπλή, για-
τί τὸ θέμα ἔχει πολλὲς πτυχές. Ὁ
κυριότερος λόγος, ὅμως, ἕνας
εἶναι. Ἡ ἀγάπη μας στὴν ἁμαρτωλὴ
ζωή! Βλέπετε καὶ τὰ δύο αὐτὰ δὲν
συμβιβάζονται. Ἢ εἶσαι μὲ τὸν
Χριστὸ ἢ δὲν εἶσαι. Ἢ ζεῖς ὅπως
Ἐκεῖνος θέλει ἢ δὲν ζεῖς!

Μάλιστα ὅλος ὁ ἀγώνας μας
εἶναι γιὰ νὰ ὑπερβοῦμε τὶς μόδες,
τὶς τάσεις, τοὺς ἄλλους, ἀκόμη δὲ
κι αὐτὸ τὸν ἑαυτό μας, προκειμέ-
νου νὰ ζήσουμε ὅπως Ἐκεῖνος θέ-
λει. Καὶ γιὰ νὰ τὸ κατορθώσουμε
αὐτὸ πρέπει νὰ ζοῦμε πάντοτε ἐν
μετανοίᾳ. Μὲ «μετάνοια ἀδιάκοπη»,
ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος (ἔζησε τὸν 2ο
αἰώνα μ.Χ.), ἀναφέρει στὰ συγγράμ-
ματά του πώς, ὅταν ἦταν νέος κι
ἔψαχνε νὰ βρεῖ τὴν ἀλήθεια, εἶχε
διαπιστώσει ὅτι οἱ πολλοὶ ἀπέφευ-
γαν τὸν Χριστιανισμὸ λόγω τῆς
ἠθικῆς του αὐστηρότητας, σὲ σχέ-
ση μὲ τὴν ἀσύδοτη εἰδωλολατρία!
Ὡστόσο ἐκεῖνο ποὺ τὸν συγκλόνιζε
ἦταν ἡ ἀνώτερη ζωή τῶν Χρι-
στιανῶν καὶ ἡ ἀφοβία τους στὸν θά-
νατο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὄχι μόνο ἔγινε Χρι-
στιανός, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρωσε τὴν
ἐν Χριστῷ ζωή του μὲ τὸ μαρτύριο.

Ἀπ’ αὐτὸ παρατηροῦμε πὼς
ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ «αὐστηρότητα»
εἶναι ἐκείνη ποὺ ξεχωρίζει τὰ πρά-
γματα ἀπ’ τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή, ἀλλὰ
κι ἐκείνη ποὺ κάνει καὶ τὴ διαφορὰ
καὶ συγκλονίζει κάθε καλοπροαίρε-
το.

Ν’ ἀναφέρουμε κι ἕνα ἀκόμη πα-
ράδειγμα. Στοὺς πρώτους χριστιανι-
κοὺς αἰῶνες, πλῆθος ἦταν ἐκεῖνοι
ποὺ ἐγκατέλειπαν τὴν εἰδωλολατρία
καὶ ἀσπάζονταν τὴν Χριστιανικὴ Πί-
στη. Τότε παρατηρήθηκε πὼς οἱ κα-
τηχούμενοι συνεχῶς ἀνέβαλαν τὴν
βάπτισή τους, γιατί προηγουμένως
ἤθελαν νὰ … χαροῦν τὴ ζωή τους,

ἐξακολουθώντας ἔτσι νὰ μένουν
στὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη τους! Μά-
λιστα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ αὐτῆς τῆς
φοβερῆς ἀντίληψης ἀσχολήθηκαν
ἰδιαίτερα ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἅγ.
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἅγ.
Γρηγόριος Νύσσης, τῶν ὁποίων
σῴζονται οἱ σχετικὲς ὁμιλίες.2

Ναί, αὐτὸ τὸ πρόβλημα ἦταν σὲ
κάθε ἐποχή. Καὶ σήμερα τὸ ἴδιο λέ-
με, ὅτι δηλαδὴ πρέπει νὰ χαρῶ τὰ
νιάτα μου τώρα ποὺ εἶμαι νέος κι
ὅταν πιὰ γεράσω τότε … μπορῶ νὰ
ἀκολουθήσω τὴ Χριστιανικὴ ζωή!

*  *  *
Μὴ ξεχνοῦμε πὼς τὰ πάθη καὶ ἡ

ἁμαρτία εἶναι ἐκεῖνα ποὺ μᾶς χωρί-
ζουν ἀπ’ ὅλα καὶ φυσικὰ ἀπ’ τὸν Χρι-
στό, στὸν ὁποῖο λέμε ὅτι πιστεύου-
με. Νὰ γιατί γράφει ὁ Πασκάλ:
«Προσπάθησε νὰ πιστέψεις ὄχι μὲ
τὴν αὔξηση τῶν ἐπιχειρημάτων
σου, ἀλλὰ μὲ τὴν μείωση τῶν
παθῶν σου». Καὶ κάποιος ἄλλος
ἔχει τονίσει πολὺ ὡραῖα: «Ἂν ἀκό-
μη καὶ ἡ Γεωμετρία ἦταν ἀντίθετη
στὰ πάθη μας, τότε δὲν θὰ ἔλλει-
παν ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἀμφισβητοῦσαν
τὴν θετικότητα τῶν ἀποδείξεών
της». Ἔτσι εἶναι! 

Ὑπόψη ὅτι πολλοὶ νέοι (καὶ με-
γάλοι!) ἀπορρίπτουν τὴν ἐν Χριστῷ
ζωή χωρὶς νὰ τὴν γνωρίζουν καὶ
χωρὶς νὰ τὴν ἔχουν γευθεῖ! Εἶναι
δὲ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ κατηγοροῦν
τοὺς πιστοὺς νέους ὡς προκατει-
λημμένους, συντηρητικούς, κολ-
λημένους κ.λπ.!

Ὅμως ἀξίζει, ἀξίζει πολὺ ἡ ἐν
Χριστῷ ζωή. Αὐτὴ εἶναι ἡ χαρά μας,
ἡ εὐδαιμονία μας, τὸ μέλλον μας, ἡ
προκοπή μας, ἡ προοπτική μας.
Αὐτὴ εἶναι ποὺ σῴζει καὶ ὄχι ἁπλὰ
μιὰ πίστη ποὺ δὲν κάνει ἐμπειρία
ζωῆς τὸν Χριστό. Ἐξάλλου αὐτὴ
εἶναι ἡ Χριστιανικὴ Πίστη, αὐτὴ ποὺ
γίνεται ζωή. Δὲν μποροῦμε νὰ
ἀγαπᾶμε τὴν ἁμαρτία πιὸ πολὺ ἀπὸ
τὸν Χριστὸ καὶ τὴ σωτηρία μας. Καὶ
δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέπουμε στὴν
ἁμαρτία νὰ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν
Θεό. 

Τελικὰ τί ἀποδεικνύεται; Πὼς
ὅλα αὐτὰ τὰ πιστεύω στὸν Θεὸ ποὺ
λέμε, χωρὶς νὰ συνοδεύονται καὶ
ἀπὸ τὸ ἀνάλογο βίωμα, εἶναι μία
ἰδιότυπη θρησκεία ποὺ ἀπ’ τὴν μία
ἀνταποκρίνεται στὴ φυσική μας
κλήση γιὰ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἀπ’ τὴν
ἄλλη δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ καθόλου!
Γιατί εἶναι μία πίστη χωρὶς ἀπαιτή-
σεις, δὲν ζητᾷ ἀγῶνες, βολεύει, καὶ
βέβαια μᾶς ἐπιτρέπει νὰ «ἀπολαμ-
βάνουμε» τὴν ἁμαρτωλή μας ζωή! 

Θυμίζει τὸν Ἄϊχμαν, τὸν ἀμετα-
νόητο ἐγκληματία πολέμου τῶν
Ναζί, ποὺ κι αὐτὸς ἔλεγε ὅτι πί-
στευε στὸν Θεό. Ποιὸ Θεὸ ὅμως;
«Ἐκεῖνον ποὺ δὲν κατακρίνει τὴν
ἁμαρτία καὶ δὲν καταδικάζει κανέ-
να», ὅπως ἔλεγε!

*  *  *
Παιδιὰ τὸ ἐπαναστατικὸ δὲν εἶναι

νὰ συμβιβαστοῦμε μὲ τὴν ἁμαρ-
τωλὴ ζωή, ἀλλὰ νὰ πορευτοῦμε στα-
θερὰ καὶ ἀποφασιστικὰ στὴν ἐν
Χριστῷ ζωή. Ὄχι μόνο νὰ μποῦμε σ’
αὐτὸ τὸ 5% ποὺ ἀναφέρει ἡ δημο-
σκόπηση, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ διευρύνου-
με ποιοτικά! Ἐν τέλει σημαντικὸ δὲν
εἶναι ἁπλῶς νὰ πιστεύουμε στὸν
Χριστὸ (ἐνδεχομένως γιατί δὲν μπο-
ροῦμε νὰ κάνουμε κι ἀλλιῶς!) ἀλλὰ
νὰ Τὸν ἀγαποῦμε πολύ, πάρα πολύ.
Τόσο πολὺ ποὺ νὰ ἀρνούμαστε τὰ
πάντα πρὸς χάριν Του καὶ πάνω ἀπ’
ὅλα τὴν ἁμαρτία. Αὐτὴν ποὺ τόσο
ἐπιδέξια μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστό.
Μὴ ξεχνοῦμε πὼς κάποιοι ποὺ Τὸν
ἀγάπησαν πολύ, ὄχι μόνο τὰ ἐγκα-
τέλειψαν ὅλα, ἀλλ’ ἔφθασαν καὶ σ’
αὐτὸ ἀκόμη τὸ μαρτύριο… 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
1. Βλέπετε τὸ βιβλίο μας «Ἁγ. Ἰω.

Χρυσοστόμου: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ».2. Βλέπετε
τὸ βιβλίο μας «ΖΗΣΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΧΡΙΣΤΟ, ΟΧΙ ΟΤΑΝ… ΓΕΡΑΣΕΙΣ»!

Ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ σὲ κάθε
ἐποχὴ εἶναι δύσκολη καὶ γεμάτη
θλίψεις. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος: «Ἐν τῷ
κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρ-
σεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»
(Ἰωάν. ιστ΄ 33). Καὶ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος συνιστᾶ στοὺς Ρωμαίους
καὶ σὲ ὅλους τους Χριστιανοὺς νὰ
ὑπομένουν τὶς θλίψεις (Ρωμ. ιβ΄
12). Θλίψεις λοιπόν, διωγμοὺς καὶ
δοκιμασίες γνώρισαν οἱ Χριστια-
νοὶ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, ὅμως ἡ
ἐποχή μας, ἐποχὴ τῆς παγκοσμιο-
ποίησης, ἔχει τὶς ἰδιαιτερότητές
της, σὲ σχέση μὲ τὶς προηγούμε-
νες.

Τὴ σύγχρονη κοινωνία ὁ Ὀρθό-
δοξος Ἀμερικανὸς καθηγητὴς Φι-
λοσοφίας τῆς Ἰατρικῆς Τρίστραμ
Ἔνγκελχαρντ τὴν χαρακτηρίζει
«μεταχριστιανικὴ καὶ νεοπαγανι-
στικὴ» ( Η. Tristram Engelhardt, Jr
«Τὰ θεμέλια τῆς Βιοηθικῆς – Μία
Χριστιανικὴ θεώρηση», Ἐκδ.
Ἁρμός, Ἀθήνα, 2007, σελ. 470).

Καὶ προσθέτει:
«Οἱ Χριστιανοὶ θὰ χρειαστεῖ νὰ

μάθουν νὰ ζοῦν χριστιανικὰ σ΄ ἕνα
κόσμο ποὺ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ
ἐχθρικὸς πρὸς τὸν δικό τους τρό-
πο ζωῆς. Δὲν εἶναι μόνον ὅτι ὁ
Χριστιανισμὸς ἀποκαθηλώνεται
καὶ ἀμφισβητοῦνται οἱ παραδο-
σιακὲς κοινωνικὲς δομές… Ἡ
Ὀρθοδοξία βρίσκεται περικυκλω-
μένη ἀπὸ μία κουλτούρα, ἡ ὁποία,
ἀκόμη κι ὅταν εἶναι κατ’ ἐπίφασιν
χριστιανική, εἶναι παγανιστική…
Ἡ σύγχρονη νεο-εἰδωλολατρία
εἶναι κατὰ τρόπο συγκεκριμένο
καὶ συνειδητὸ μεταχριστιανική.
Θέλει νὰ παραμερίσει τὴν Ὀρθο-
δοξία. Ἔτσι οἱ Χριστιανοὶ βρί-
σκονται σὲ μία κοινωνία ποὺ τεί-
νει νὰ ἐντάξει τοὺς ἴδιους καὶ τὰ
παιδιά τους σὲ ἕνα κοσμοπολίτικο
ἦθος, ποὺ ἐπηρεάζει ὅλους τούς
τομεῖς τῆς ζωῆς. Ὅταν ἀντιστέ-
κονται, θεωροῦνται <δυσανεκτι-
κοί>, ἀκραῖοι καὶ ἀντίθετοι μὲ τὸν
πυρήνα ἀξιῶν, ποὺ διαμορφώνουν
τὴν κυρίαρχη κουλτούρα».

Στὴν Ἑλλάδα φορέας τοῦ πνεύ-
ματος τῆς παγκοσμιοποίησης
εἶναι ὁ «σημιτισμός», ἡ ἰδεολογία
ποὺ εἰσήγαγε ὁ πρ. πρωθυ-
πουργὸς Κώστας Σημίτης. Τὴν
ὀνομάζει «ἐκσυγχρονισμὸ» καὶ
τὴν καταγράφει στὸ βιβλίο του
«Πολιτικὴ γιὰ μία δημιουργικὴ
Ἑλλάδα» (Ἐκδ. Πόλις, Ἀθή-
να,2005). Ἐπιδίωξε νὰ τὸν περάσει
καὶ σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὸ πέτυ-
χε σὲ πολλοὺς τομεῖς, καὶ ἰδιαίτε-
ρα στοὺς πιὸ εὐαίσθητους, ὅπως
εἶναι ἡ Παιδεία, ἡ σχέση τῆς
Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν κοινωνία, τὰ
ζητήματα τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς βι-
οηθικῆς. 

Γράφει στὸ ἀναφερθὲν βιβλίο
του:

«Τὸ ζήτημα γιὰ νὰ ἡττηθοῦν οἱ
συντηρητικὲς νοοτροπίες εἶναι ἡ
δυνατότητα τῶν προοδευτικῶν
δυνάμεων νὰ διατυπώσουν τὰ
προβλήματα τῆς παγκοσμιοποί-
ησης μὲ οἰκουμενικοὺς Ὅρους
καὶ ὄχι στενὰ ἑλληνικούς. Νὰ πε-
ριγράψουν δηλαδὴ τὶς ἀγωνίες
τῆς νέας ἐποχῆς μὲ κώδικες, ποὺ
ἀναφέρονται σὲ οἰκουμενικὲς
ἀξίες. Νὰ δείξουν τὸ δρόμο τῆς
ἀντιμετώπισης τῶν προβλημάτων
στὴν πολυεπίπεδη σημερινὴ πρα-
γματικότητα» (σελ. 551). Μὲ ἄλλα
λόγια κατάργηση κάθε ἑλληνικῆς
ἀξίας καὶ προώθηση τῶν ἐπιβαλ-
λομένων ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς τῆς
Γῆς ὡς « οἰκουμενικῶν ἀξιῶν»,
ὅπως εἶναι λ.χ. ὁ κοσμοπολιτι-
σμός, ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων, ἡ
κατάργηση τῆς παραδοσιακῆς
οἰκογένειας, ἡ θανάτωση
ἐμβρύων καὶ ἀνήμπορων γερόν-
των…Καὶ βεβαίως τίθεται τὸ ἐρώ-
τημα ἂν ὁ κ. Σημίτης θεωρεῖ ὅτι ἡ
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας
δὲν εἶναι οἰκουμενική, ὅπως ἐπί-
σης ὅτι εἶναι περιττὴ γιὰ τὴν
ἀνθρωπότητα ἡ διαχρονικὴ ἑλλη-
νικὴ γραμματεία. 

Ἐπὶ τῆς ἀπορρόφησης τῆς
ἐθνικῆς ταυτότητας στὴν παγκο-
σμιοποίηση, τὴν ὁποία δὲν τὴν θε-
ωρεῖ μόνο ὡς μία πραγματικότη-
τα, ἀλλὰ τὴν ἐξιδανικεύει, ὁ κ. Ση-
μίτης σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἰδίου βι-
βλίου του γράφει:

«Ἡ σημερινὴ ἐποχὴ τῆς παγκο-
σμιοποίησης ἐπιβάλλει νὰ σκε-
φτόμαστε τὸν πολιτισμὸ μὲ κριτή-
ρια τὶς πανανθρώπινες ἀνάγκες,
δηλαδὴ οἰκουμενικά. Καὶ αὐτὴ ἡ
διάσταση τῆς παγκοσμιοποίησης,
ἡ διάσταση τῆς οἰκουμενικότη-
τας, μία διάσταση ποὺ πάντοτε
ἔκανε σημαία του ὁ οὑμανισμὸς
καὶ ἡ δημοκρατικὴ Ἀριστερά, εἶναι
θετική, ἀπελευθερωτική, προ-
οδευτικὴ» (Σελ. 623). Ἡ νοοτρο-
πία αὐτὴ τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ
ἔχει ἐπίδραση σὲ ὅλους τούς το-
μεῖς τῆς πνευματικῆς καὶ κοινω-
νικῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων. Ἀποτέ-
λεσμα, ὅταν μιλάει κάποιος γιὰ
Πατρίδα, Ὀρθοδοξία, Οἰκογένεια,
γιὰ διαχρονικὲς δηλαδὴ Ἀξίες νὰ
θεωρεῖται ὀπισθοδρομικός.  

Στὴν ἀρχὴ ἡ παγκοσμιοποίηση
παρουσιάστηκε ὅτι διευκολύνει
τὴν ἐλεύθερη ἀνταλλαγὴ ἀγαθῶν
καὶ ὑπηρεσιῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Ἀποδεικνύεται ὅμως στὴν πράξη
ὅτι εἶναι μία ἰδεολογία, ποὺ
ἐκφράζει τὸν ἰδεολογικὸ ἰμπερια-
λισμό τῶν Δυτικῶν ἰσχυρῶν
κρατῶν τῆς Γῆς.

Μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ
ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἐπικρατεῖ
ἀπολύτως ἡ οἰκονομία τῆς
ἀγορᾶς. Στὸ οἰκονομικὸ πεδίο οἱ
λεγόμενες «σοσιαλιστικές»,
«προοδευτικές», «ἀριστερὲς» ἢ
«ἐκσυγχρονιστικὲς» κυβερνήσεις
δὲν διαφέρουν σὲ τίποτε πλέον
ἀπὸ τὶς χαρακτηριζόμενες «συν-
τηρητικές», «φιλελεύθερες», ἢ
«κεντροδεξιὲς κυβερνήσεις».
Εἶναι οἱ παγκόσμιοι οἰκονομικοὶ
παράγοντες καὶ οἱ ἄτεγκτες καὶ μὲ

νοοτροπία γερακιοῦ ἀγορὲς ποὺ
ἐπιβάλλουν τὴ διαχείριση τῶν
οἰκονομικῶν στὴν κάθε κυβέρνη-
ση. Ἡ διαφορὰ τῶν «προοδευ-
τικῶν» κυβερνήσεων ἀπὸ τὶς
«συντηρητικὲς» εἶναι μόνο στὸ
ὅτι βλέπουν τὴ ζωή, τὸν ἄνθρωπο
καὶ τὴν κοινωνία μὲ ἡδονιστικὸ
καὶ ὠφελιμιστικὸ τρόπο καὶ στὸ
ὅτι ἀκολουθοῦν πολιτικὴ ποὺ πε-
ριθωριοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία καὶ
ἐπιβάλλει τὴν ἀθεΐα. Ὅμως καὶ
αὐτὴ ἡ διαφορὰ τείνει νὰ ἐκλεί-
ψει, ἀφοῦ καὶ οἱ «συντηρητικοὶ»
πολιτικοὶ προσχωροῦν πλέον στὶς
περὶ Ἐκκλησίας, Ἠθικῆς καὶ Βιοη-
θικῆς ἀντιλήψεις τῶν «προοδευ-
τικῶν». Στὴν Ἑλλάδα λ.χ. προ-
ωθεῖται ἀπὸ τὴ «συντηρητικὴ» κυ-
βέρνηση ἡ ἐπέκταση τοῦ συμφώ-
νου συμβίωσης στοὺς ὁμοφυλό-
φιλους καὶ ὁ νόμος γιὰ τὴν γενε-
τικὴ τεχνολογία ἐξυπηρετεῖ ἀνε-
ξέλεγκτα τὴν ἐμπορευματοποί-
ηση τῆς ἀρχῆς τῆς ζωῆς ….

Τὸ κίνημα τοῦ «ἐκσυγχρονι-
σμοῦ» στὰ ἐθνικά, ἠθικά, κοινω-
νικὰ καὶ βιοηθικὰ ζητήματα, ὡς
χειραγωγὸς πρὸς τὴν ἰδεολογία
τῆς παγκοσμιοποίησης, φυσικὰ
δὲν εἶναι ἑλληνικὸ φαινόμενο. Ἡ
πίεση ἀσκεῖται σὲ ὅλες τὶς λεγό-
μενες χριστιανικὲς χῶρες τῆς Δύ-
σης νὰ ἀλλάξουν τοὺς Νόμους
τους, ποὺ ἀφοροῦν στὴν οἰκογέ-
νεια, στὴ σχέση τῶν δύο φύλων,
στὴ γέννηση καὶ στὸν θάνατο τοῦ
ἀνθρώπου καὶ νὰ καταργηθοῦν τὰ
φυσικὰ καὶ ἠθικὰ δεδομένα, ἀνε-
ξάρτητα ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ
ἔχει αὐτὴ ἡ κατάργηση. Ὁ
«ἐκσυγχρονισμὸς» μόνο γκρεμί-
ζει, δὲν ἔχει καμία θετικὴ πρότα-
ση. Στὴν παραζάλη τοῦ ἑωσφορι-
κοῦ ἐγωισμοῦ οἱ ἐπιπτώσεις πα-
ραγνωρίζονται καὶ οἱ προτάσεις
ξεχνιοῦνται... Οἱ ἀντιδράσεις βε-
βαίως στὴν δημιουργούμενη κα-
τάσταση δὲν λείπουν. Λ.χ. ἀντί-
δραση στὰ μεγάλα ἀπρόσωπα πο-
λιτικὰ σύνολα εἶναι τὰ ἐθνικιστικὰ
κινήματα καὶ οἱ ἀποσχιστικὲς τά-
σεις ἐθνοτήτων καὶ ἀντίδραση
στὴν βίαιη περιθωριοποίηση τοῦ
Χριστιανισμοῦ στὶς Δυτικὲς κοι-
νωνίες, ἡ αὔξηση τῆς δυναμικῆς
παρουσίας τοῦ Ἰσλὰμ σ’ αὐτὲς καὶ
ἡ διείσδυση ἀπάνθρωπων σεκτῶν.
Ἐπίσης σὲ κράτη, ὅπως ἡ Γαλλία,
ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Ἰταλία, ἔχουν δη-
μιουργηθεῖ ἰσχυροὶ κοινωνικοὶ
πυρῆνες, ποὺ ἀντιδροῦν στὴν ἐπι-
χείρηση κατάργησης τῆς παραδο-
σιακῆς οἰκογένειας καὶ στὶς δολο-
φονίες τῶν ἐμβρύων. Δυστυχῶς
στὴν Ἑλλάδα οἱ πυρῆνες ἀντίδρα-
σης εἶναι λίγοι καὶ χωρὶς στεντό-
ρεια φωνὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία
ἀντιδρᾶ μόνο μέ ἀποστολὴ Ἐγκυ-
κλίων... 

Ἡ δικιά μας ἡ ζωή σ’ αὐτὴ τὴν
ἀπάνθρωπη ἰδεολογικὴ καταιγίδα
ποὺ ζοῦμε πῶς μπορεῖ νὰ διαμορ-
φωθεῖ; 

Πρῶτον νὰ ἔχουμε ἀκλόνητη
καὶ ζέουσα Πίστη. Χωρὶς Πίστη
στὸν νικητὴ τοῦ θανάτου Θεάν-
θρωπο Ἰησοῦ εἴμαστε ἕνα φτερὸ
στὸν θυελλώδη ἄνεμο. 

Δεύτερον νὰ ἔχουμε ἀγάπη
στὸν Θεὸ καὶ στὸν συνάνθρωπο.
Ἀγάπη ποὺ « πάντα στέγει, πάντα
ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει». (Κορ. Α΄
ιγ΄ 7).

Τρίτον νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ
τὴν μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριό μας
ἐνώπιον «ἡγεμόνων καὶ βασιλέ-
ων» (Μάρκ. ιγ΄ 9). Εἶναι συγκλονι-
στικὸ τὸ παράδειγμα τῶν νέων
Χριστιανῶν μαρτύρων στὴ Συρία
καὶ στὸ Ἰράκ. Ὅταν βρέθηκαν ἀπὸ
τοὺς ἰσλαμιστὲς μπρὸς στὸ δίλημ-
μα νὰ ἀλλαξοπιστήσουν ἢ νὰ πε-
θάνουν προτίμησαν τὸν θάνατο
ἀπὸ τὸ νὰ ἀσπαστοῦν τὸ Ἰσλάμ.
Μαρτυρία εἶναι κάθε πράξη ποὺ
κηρύσσει Χριστό, Ἐσταυρωμένο
καὶ Ἀναστημένο.

Τέταρτο εἶναι ἡ ἄμυνα καὶ ἡ
προάσπιση τῆς Πίστης μας, τῶν
Ἀρχῶν μας, τῆς Παράδοσής μας,
τῆς Πατρίδας μας. Σαφὲς παρά-
δειγμα αὐτῆς τῆς ἄμυνας ἔναντι
τῆς ἐπίθεσης τοῦ «ἐκσυγχρονι-
σμοῦ» ἦταν τὰ δύο συλλαλητήρια
τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὶς ταυτότη-
τες, ποὺ ἂν καὶ πολεμήθηκαν ἀπὸ
τὴν ἐκσυγχρονιστικὴ ἐξουσία καὶ
ὑπονομεύθηκαν ἐκ τῶν ἔσω – για-
τί καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει διαβρωθεῖ
ἀπὸ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ – ἦταν
μία πράξη ἀντίστασης στὴν ἀλλο-
τρίωση τῆς συνείδησής μας, ποὺ
θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν.

Ἄμυνα εἶναι ἡ προσευχή, ἄμυ-
να εἶναι νὰ μὴ βλέπουμε στὴν τη-
λεόραση ἐκπομπὲς καὶ σίριαλ ποὺ
δὲν ταιριάζουν στὸ ἦθος μας,
στὴν Παράδοσή μας. Ἄμυνα εἶναι
νὰ μὴν ὑποκύπτουμε στὸν κατα-
ναλωτισμό, στὰ ὅσα μᾶς ἐπιβάλλει
ἡ προπαγάνδα. Ἄμυνα εἶναι, παρὰ
τὶς δυσκολίες, νὰ συνεχίζουμε νὰ
ζοῦμε ὡς ἄνθρωποι, καὶ ὄχι ὡς
ρομπότ.

Πέμπτο καὶ τελευταῖο εἶναι νὰ
μὴ ὑπάρχει ἡμέρα ποὺ νὰ μὴ διδά-
σκουμε τὸν συνάνθρωπό μας, νὰ
μὴ μεταλαμπαδεύουμε στοὺς νε-
ότερους τὰ ὅσα παραλάβαμε ἀπὸ
τοὺς γονεῖς καὶ παπποῦδες καὶ
γιαγιάδες μας. Καὶ δὲν χρειάζεται
νὰ εἶναι κανεὶς δάσκαλος, γιὰ νὰ
πεῖ δύο λόγια, ποὺ θὰ μείνουν στὰ
παιδιὰ καὶ στὰ ἐγγόνια του. Κυ-
ρίως τὸ παράδειγμά του μετράει
καὶ μιλάει στὶς ψυχές τους. 

Γιὰ νὰ περάσει ἡ παγκοσμιοποί-
ηση καλλιεργοῦνται διάφοροι μύ-
θοι. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι πὼς
αὐτὴ ὁδηγεῖ τὰ κράτη στὴν ἀνά-
πτυξη, στὴν εὐημερία. Ἡ χώρα
μας ζεῖ αὐτὴ τὴν «εὐημερία».
Ὅμως καὶ γιὰ τὶς ἄλλες χῶρες,
κυρίως τὶς ὑπὸ ἀνάπτυξη, ὁ
Ὀσβάλντο Ντὲ Ριβέρο, πρέσβυς
τοῦ Περοῦ στὸν Παγκόσμιο
Ὀργανισμὸ Ἐμπορίου, ἀποκαλύ-
πτει πὼς «μετὰ ἀπὸ πενήντα χρό-
νια θεωριῶν καί πολιτικῶν ἀνά-

πτυξης τὸ πραγματικὸ ἐθνικὸ
εἰσόδημα σὲ περισσότερες ἀπὸ 70
χῶρες εἶναι μικρότερο ἀπὸ αὐτὸ
ποὺ ἦταν πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια».
(Oswaldo de Rivero “Le mythe du
development”, Ed. Enjeux Planete,
Paris, 2003, p.223). Ἐπίσης κατὰ
τὸν Λάρυ Ρέϊ, καθηγητὴ κοινωνιο-
λογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Κέντ, τὸ 20% τῶν πλουσιοτέρων
χωρῶν στὸν κόσμο διαθέτει τὸ
80% τοῦ παγκόσμιου πλούτου,
ἐνῶ τὸ 20% τῶν πτωχότερων
χωρῶν κατέχει μόνο τὸ 1%! ( Lar-
ry Ray “Globalization and everyday
life”, Routledge, London, 2007, p.
143). 

Ὁ δεύτερος μύθος εἶναι αὐτὸς
τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλον-
τος. Οἱ ΗΠΑ, χώρα ποὺ κυρίως
προωθεῖ τὴν παγκοσμιοποίηση,
δὲν δέχεται νὰ περιορίσει σημαν-
τικά τούς ρύπους ποὺ ἐκπέμπει
στὴν ἀτμόσφαιρα. 

Ὁ τρίτος μύθος εἶναι πὼς ἡ κα-
τάργηση τῶν Χριστιανικῶν Ἀρχῶν
καὶ Ἀξιῶν ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο
στὴν Ἐλευθερία, στὴν Αὐτονομία
καὶ στὴν Εὐτυχία. Ἀντίθετα, πρό-
κειται γιὰ ὑποδούλωση στὰ πάθη
καὶ στὰ ἔνστικτα καὶ γιὰ ἀπόλυτη
ἐξάρτηση ἀπὸ αὐτά, μὲ ὀδυνηρὲς
συνέπειες γιά τίς ψυχὲς καὶ τὰ
σώματα τῶν ἀνθρώπων.Θεμελιώ-
δης Ἀρχὴ τῆς Ἀνθρώπινης Ζωῆς
εἶναι πὼς ἡ παραβίαση τῶν φυ-
σικῶν νόμων καὶ τῶν ἠθικῶν κα-
νόνων προκαλεῖ φθορὰ καὶ κινδύ-
νους γιὰ τὴ ζωή τους.    

Οἱ ἄνθρωποι καὶ εἰδικότερα οἱ
Χριστιανοὶ ἔχουν περάσει πολλὲς
μπόρες στὰ 2000 χρόνια τῆς πα-
ρουσίας τους στὴ Γῆ. Τώρα περ-
νοῦν ἄλλη μία. Εἶναι πιὸ ὕπουλη,
πιὸ δόλια ἀπὸ τὶς προηγούμενες
καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς λογικο-
κρατίας, τῆς αὐτονόμησης ἀπὸ
τὸν Θεὸ καὶ τοῦ ἡδονισμοῦ στὴ
Δύση, κατὰ τοὺς τελευταίους
τρεῖς αἰῶνες. Ὁ δυτικὸς ἄνθρω-
πος εἶναι αἰχμάλωτος τῶν παθῶν
του, ἀλλὰ πιστεύει πὼς ἔτσι ζεῖ
ἐλεύθερα… Ἰσχύει αὐτὸ ποὺ
ἔγραψε ὁ Ντοστογιέφσκι στὸ
Ἡμερολόγιό του: Ὁ Ὀρθόδοξος
Χριστιανὸς εἶναι ἁμαρτωλός, γε-
μάτος πάθη καὶ ἀδυναμίες, ἀλλὰ
τὰ ξέρει καὶ τὰ ὁμολογεῖ. Ὁ Δυ-
τικὸς ἄνθρωπος εἶναι γεμάτος πά-
θη καὶ ἀδυναμίες, ἀλλὰ τὰ βαφτί-
ζει ἀρετές, τὰ ἀνάγει σὲ κανόνες
ζωῆς καὶ τὰ ἐπιβάλλει στοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους ὡς «ἐκσυγ-
χρονισμό»… 

Λόγῳ τοῦ πάθους τοῦ ἐγωι-
σμοῦ του ὁ Δυτικὸς ἄνθρωπος
δὲν ἀνέχεται διαφοροποιήσεις
ἀπὸ τὴ δική του ἀντίληψη γιὰ τὴ
ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιδιώκει νὰ παύ-
σει νὰ ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη ἀντί-
ληψη, ὡς «παρωχημένη» καὶ «με-
σαιωνική». Αὐτὴ εἶναι μία δυσκο-
λία γιὰ τοὺς σημερινοὺς Ὀρθοδό-
ξους στὴν πνευματικὴ ἄμυνά
τους – ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει μάθει νὰ
ἀμύνεται στὸ πέρασμα τῶν
αἰώνων ἔναντι Ἀνατολῆς καὶ Δύ-
σης… Ἐπὶ πλέον δυσκολία ὑπάρ-
χει γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ὀρθοδό-
ξους, ποὺ εἴμαστε λίγοι καί, κατὰ
τήν κοσμικὴ ἀντίληψη, ἀδύνατοι.
Ὅμως πρέπει, ὀφείλουμε νὰ
ἀμυνθοῦμε, καὶ νὰ ἔχουμε θάρ-
ρος καὶ Πίστη στὸν Χριστό, ποὺ
μᾶς τονίζει «θαρσεῖτε, ἐγὼ νενί-
κηκα τὸν κόσμον» καὶ ὁ Εὐαγγε-
λιστὴς Ἰωάννης μᾶς διαβεβαιώνει
«ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ
Θεοῦ νικᾶ τὸν κόσμον» (Α΄ Ἰωάν.
ε΄ 4).- 
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Τὴν 27ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ

Ἡ ὑπογεννητικότης
εἰς τήν Χώραν μας

ΣΤΗΝ ἐφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ κ. Μανό-
λη Γ. Δρεττάκη μέ τίτλο “Αὔξηση
τῶν ἀγάμων καί συρρίκνωση τῶν
νοικοκυριῶν μέ περισσότερα ἀπό
δύο παιδιά”, στό ὁποῖο γίνεται μία
κριτική προσέγγιση τῶν πινάκων
πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ
Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) γιά τόν πληθυσμό τῆς Χώρας
μας μέ βάση τήν ἀπογραφή τοῦ
2011. Ὁ συντάκτης μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρει: «Τό 2011 σέ σχέση
μέ τό 2001 σημειώθηκε: * Μία πολύ
μεγάλη αὔξηση τῶν μονοπρόσωπων
νοικοκυριῶν, ἡ ὁποία ὀφείλεται
στήν αὔξηση τῶν ἀγάμων, τῶν χή-
ρων καί τῶν διαζευγμένων. * Σημαν-
τική αὔξηση τῶν διπρόσωπων νοικο-
κυριῶν, πού ὀφείλεται στούς ἐγγά-
μους (νέους ἤ ἡλικιωμένους) πού
δέν ἔχουν παιδιά καί ἐκεῖνα πού τά
μέλη τους συμβιώνουν. * Μικρή
αὔξηση τῶν νοικοκυριῶν μέ 3 μέλη,
ἀνάμεσα στά ὁποῖα ὑπάρχουν ζευ-
γάρια, τά ὁποῖα ἔχουν ἕνα παιδί εἴτε
ἐπειδή δέν μποροῦν να ἀποκτήσουν
ἄλλα εἴτε ἐπειδή ἡ οἰκονομική κατά-
στασή τους δέν τό ἐπιτρέπει. * Μεί-
ωση ὅλων τῶν νοικοκυριῶν μέ 5 καί
ἄνω μέλη. Ἡ μικρότερη μείωση ση-
μειώθηκε στά νοικοκυριά μέ 5 μέλη,
τά περισσότερα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι
τρίτεκνες οἰκογένειες. * Οἱ μεγαλύ-
τερες μειώσεις σημειώθηκαν στίς
πολυμελεῖς οἰκογένειες ( μέ 9 καί
ἄνω μέλη)».

Ἀπό ὅσα προαναφέρθηκαν εἶναι

ἔκδηλο ὅτι ἡ Πατρίδα μας ὁδηγεῖται
σταθερά καί γρήγορα πρός τήν
αὐτοκαταστροφή της. Σέ μία ἄλλη
καταγραφή πού ἔγινε τόν τελευταῖο
καιρό σημειώνεται ὅτι στήν Χώρα
μας τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πλη-
θυσμοῦ διακατέχεται ἀπό τό αἴσθη-
μα τῆς ἀπογοήτευσης. Ὅμως εἶναι
σωστό νά θεωροῦμε ὡς βασική αἰτία
ἐλλείψεως τῆς χαρᾶς ἑνός νοικοκυ-
ριοῦ τήν οἰκονομική δυσπραγία καί
ὄχι τήν ἀπομάκρυνση τῶν Ἑλλήνων
ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς
χαρᾶς, πού εἶναι ὁ Χριστός μας. Ἄν
δέν ἐναποθέσουμε ὅλη μας τήν
ἐλπίδα στήν βοήθεια τοῦ Κυρίου
μας εἴτε ὑπάρχουν χρήματα εἴτε ὄχι
ἡ χαρά στήν Πατρίδα μας δέν θά ξα-
ναγυρίση. Ἡ καθημερινότητά μας, ὁ
τρόπος πού ζοῦμε, κάθε ἄλλο δέν
δείχνει ὅτι πιστεύουμε. Τά παιδιά
εἶναι χαρά καί δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ὁ
Θεός δέν δίνει δῶρα στήν Πατρίδα
μας, διότι ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό
τό θέλημά του, ἀφοῦ προτιμᾶμε νά
καθορίζουμε τήν χαρά μέσα στό σπί-
τι μας ἀνάλογα μέ τά χρήματα πού
ἔχουμε στήν τσέπη μας. 

*  *  *
«Ἑπόμενοι 

τοῖς Ἁγίοις Πατράσι»
ΣΤΟ περιοδικό ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ ἀνα-

φέρεται εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζι-
ούλα, πού ἔκανε σέ Προσυνοδική
Πανορθόδοξη Διάσκεψη. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος μιλώντας γιά τήν ἑνότη-
τα τῆς μιᾶς Ἐκκλησίας γράφει «Κα-
τά τήν παροῦσαν σύναξιν καλούμε-

θα νά γίνωμεν ὄργανα τοῦ Παρα-
κλήτου, καί ἑπόμενοι Αὐτῷ, Ὅστις
“ὅλον συγκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς
Ἐκκλησίας”, νά συμβάλωμεν καί
ἡμεῖς εἰς τήν ἑδραίωσιν καί περαιτέ-
ρω ἐμβάθυνσιν τῆς ἑνότητος τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας».

Πολύ σωστά μᾶς καλεῖ ὁ Σεβα-
σμιώτατος νά γίνουμε ὄργανα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἀφοῦ τό ἅγιο
Πνεῦμα μέ τήν θεία δύναμή του
ἑνώνει ὅλους τούς πιστούς καί ἔτσι
οἰκοδομεῖ τήν Ἐκκλησία σέ μία ἑνό-
τητα. Ὅμως τήν ἑνότητα αὐτή τῆς
πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ
Θεοῦ καλεῖται νά τήν ἀποκτήση ὁ πι-
στός σέ κοινωνία πάντα “σύν πᾶσι
τοῖς ἁγίοις”. Ὁ πιστός καλεῖται νά
ἔλθη σέ ἐπίγνωση τοῦ Ἁγίου Θεοῦ
μέσα ἀπό τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ταπεινώνοντας τόν ἑαυτό
του· καί ἡ ταπείνωση αὐτή ἀποκτιέ-
ται γενόμενος “ἑπόμενος τοῖς ἁγί-
οις Πατράσι”. Μόνο μέ τήν καθοδή-
γηση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν
Προφητῶν, τῶν Εὐαγγελιστῶν, τῶν
Ποιμένων, τῶν Πατέρων, τῶν Διδα-
σκάλων καλεῖται ὁ χριστιανός νά
ὁδηγηθῆ μέ τόν πλέον ἀλάθητο
τρόπο “εἰς ἄνδρα τέλειον”. Οἱ Πατέ-
ρες μας εἶναι οἱ χειραγωγοί μας, οἱ
ὁποῖοι γνωρίζουν τόν δρόμο καί
ἔχουν ὅλα τά μέσα, γιά νά κατανοή-
σουμε καί στήν συνέχεια νά συμ-
βάλουμε καί ἐμεῖς στήν ἑδραίωση
καί στήν ἐμβάθυνση τῆς ἑνότητας
τῆς Ἐκκλησίας. Διαφορετικά θά
φιλοσοφοῦμε κατ΄  ἄνθρωπον καί
ὄχι κατά Θεόν.    

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ 
εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς παγκοσμιοποιήσεως

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασoπούλου
Πιστεύω στὸ Χριστό! Πόσο;

«Σὰν φάτνη εἶν᾽ ἡ καρδιά μου
ταπεινὴ στῆς Βηθλεέμ τὸ σταῦλο
χάμου.

Ὦ ἀγάπη, ποὺ σὲ ψάλλουν
οὐρανοί, Ἔλα νὰ γεννηθεῖς μέσ᾽
τὴν καρδιά μου».

Στέλιος Σπεράντζας
Ἡ Βηθλεὲμ εἶναι ἡ πρώτη ὥρα τῆς

Οἰκουμένης. Τὸ μεγαλύτερο προσ -
κύνημα τῶν Ἁγίων Τόπων, ὕστερ ̓ἀπ᾽
τὸ Γολγοθὰ καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο.
Ἡ ταπεινὴ Φάτνη ὁμιλεῖ, τόσο ποι-
ητικὰ γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ, φα-
νερώνει, τόσο ἐντυπωσιακὰ κι
εὔγλωττα, τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ,
εἶναι «ἡ πρὸς τὸ ταπεινὸν καὶ
ἀσθενὲς τῆς ἀνθρωπότητος συγκα-
τάβασις» καὶ φωτίζει ὁλόκληρο τὸν
κόσμο, μὲ τὸ αἰώνιο Φῶς τῆς Γεννή-
σεως, ποὺ ἔγινε ὁ ἀκτινοβόλος φά-
ρος τῶν ἀνθρώπινων ψυχῶν στὴ δύ-
σκολη καὶ κουραστικὴ πορεία τους.

Ἡ ἱερὴ καὶ Ἅγια Γῆ της ἔχει ἐπα-
ληθέψει τοὺς μεγαλοφυέστερους
τῶν Προφητῶν καὶ τὶς γλυκύτερες
προσδοκίες πρὸς τὸ λίκνο τοῦ Θεοῦ,
ὅπως τοὺς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς
καὶ τοὺς φτωχοὺς ποιμένες τῆς Ἰου-
δαίας.

Ὅλα καταυγάζονται ἀπὸ τὸ Θεῖο
Φῶς. Ἐδῶ, γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς,
Θεὸς καὶ ἄνθρωπος. Ἀπ᾽ τὴν πρώτη
στιγμή, ποὺ γεννήθηκε ὡς τὴν τε-
λευταία στιγμή, ποὺ πέθανε, ἐπάνω
στὸ Σταυρό, ἦταν Θεὸς καὶ ἄνθρω-
πος. Ὁμολογία, φῶς καὶ ἀποκάλυψη
τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Μέσα μας
ἀχολογοῦν χαρούμενες καμπάνες,
ποὺ ἀκούστηκαν σὲ χειμωνιάτικες
νύχτες. Ἐδῶ, γεννήθηκε ὁ Ἥλιος
τῆς δικαιοσύνης, ποὺ ὑποδέχτηκαν
οἱ Ἄγγελοι, μὲ τὸ ὑπερκόσμιο ἆσμα
τους καὶ οἱ ποιμένες, μὲ τὶς γλυκύ-
τατες μελωδίες τῶν αὐλῶν τους. 

Ὁ καλὸς ποιμένας τῶν ψυχῶν, ὁ
ὕψιστος δημιουργὸς τῆς νέας ζωῆς
τῶν ἀνθρώπων, γεννήθηκε στὴν
καρδιὰ τοῦ χειμώνα, γιὰ νὰ χαρίσει
σὲ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα τὸ
θεῖο φῶς τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης
καὶ τῆς ἀλήθειας. Κατέβηκε ἀπ ̓τὸν
ὕψιστο θρόνο τῆς παντοδυναμίας
Του, γιὰ νὰ ἑνώσει, μὲ τὴν πάμφωτη
κλίμακα, τὸ ταπεινὸ Σπήλαιο τῆς Βη-
θλεέμ μὲ τὰ οὐράνια. 

Οἱ φτωχοὶ ποιμένες καὶ οἱ εὐλαβι-
κοὶ Μάγοι, ἔκθαμβοι ἀπ ̓τὸ μυστήριο
τῆς θείας εὐδοκίας, ἔγιναν οἱ μεγα-
λόφωνοι κήρυκες τῆς νέας κοσμο-
γονίας καὶ θὰ ξαναφέρουν πάντα
στὶς ψυχές μας, στὴ διαδρομή, τῶν
αἰώνων,  ὁλόκληρο τὸ πανάχραντο
μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ. 

«Ἀναρίθμητοι λόφοι - γράφει ὁ
Θεμ. Ἀθανασιάδης - Νόβας-, ὁ ἕνας
πίσω ἀπ ̓τὸν ἄλλο, καμπυλώνουν τὴ
ράχη τους ἕως τὴν ὄαση τῆς Ἱερι-
χοῦς. Νομίζεις ὅτι εἶναι μία πομπὴ
μυθική - τὸ καραβάνι τῶν Μάγων,
ποὺ ἀπ᾽ τὰ πέρατα τῆς Χαλδαίας,
ἔρχονται μὲ χρυσὸ καὶ  σμύρνα καὶ
λίβανο, νὰ προσκυνήσουν τὸν προ-
φητευμένο Θεό. Μιὰ τέτοια ὥρα
σιγῆς καὶ μόνωσης θὰ εἶχε ἐμπνευ-
στεῖ τὶς ἑσπερινὲς του θυσίες ὁ ποι-
ητής τῶν ποιητῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Βη-
θλεεμίτης Δαβίδ. Ὥρα τῆς τελευ-
ταίας προσευχῆς. Ἡ δείλη ἔχει σκο-
τώσει τοὺς θορύβους. Τὰ πνεύματα
τῶν κοιλάδων ταπεινώνουν τὰ φτε-
ρά. Γῆ εὐλογίας ἡ Χαναάν, ντύνεται
τὴ μακαριότητα τῶν βιβλικῶν θανά-
των.

*  *  *
Βρισκόμαστε στὰ πρῶτα χρόνια

τῆς τρίτης χιλιετίας. Δύσκολοι, κα-
ταλυτικοὶ καὶ ταραγμένοι εἶναι οἱ και-
ροί μας, μὲ τὰ πολύμορφα προβλή-
ματα καὶ τὰ συγκλονιστικὰ γεγονό-
τα. Συρρικνώνονται ἠθικὰ καὶ χανό-
μαστε, μέσα στὴ μηδαμινότητα καὶ
στὴ μικρότητα τῆς ζωῆς μας. Ὁ ὑλι-
στικὸς ἄνεμος πνέει παντοῦ, παρα-
σύροντας κάθε πνευματικὴ ἀξία. Τὸ
πνεῦμα ἀργοπεθαίνει, ὑπὸ τὶς λοιδο-
ρίες τῶν ἀμαθῶν καὶ τῶν ἀναξίων,
τῶν ἐπιτηδείων καὶ τῶν καιροσκό-
πων καὶ μέσα στὸ πανδαιμόνιο τῶν
κορυβαντιώντων στοιχείων τῆς
ἀρνήσεως καὶ τῆς πλάνης, τῆς ἀθεΐ-
ας καὶ τῆς καταπτώσεως. Ἕνας
ἐπαίσχυντος Μιθριδατισμὸς ἀποικο-

νίζει τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας.  
Μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴ γενικὴ νοσηρὴ

καὶ δυσάρεστη κατάσταση, πορευό-
μαστε πρὸς  τὸ μέλλον. Ἡ Ἑλλάδα,
ὡς αἰώνια καὶ πανανθρώπινη Ἰδέα,
ἐπιταγὴ τῆς μοίρας, προχωρεῖ, μὲ πί-
στη καὶ αἰσιοδοξία. Ὁ Χριστιανισμός,
κήρυγμα τῆς ἀγάπης πρὸς τὸ συν -
άνθρωπο καὶ ἄγγελμα τῆς Θείας πα-
ρουσίας, ἀποτελεῖ τὸ συνδετικὸ κρί-
κο μὲ τὴν Οἰκουμένη, μὲ ὅλες τὶς
ὑφιστάμενες δογματικὲς διαφορές.
Εἶναι τὸ ὑπέργειο καὶ ὑπερβατικὸ
στήριγμα, οἱ φτεροῦγες τῆς θείας
στοργῆς καὶ παρουσίας. Ἐκράτησε
ἀλώβητη τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀμό-
λυντο τὸν Ἑλληνισμό. Ἐδημιούργη-
σε ὑπερχρονικὲς καὶ ὑπεριστορικὲς
πολιτικὲς ἀξίες, ἐπάνω στὶς ὁποῖες
θεμελιώθηκε ὁ σύγχρονος πολιτι-
σμός, ἔγραψε μὲ τὸ πνεῦμα του καὶ
ὑπέγραψε μὲ τὸ αἷμά του τὰ ὑψηλὰ
πανανθρώπινα ἰδανικά. Ἐν τούτῳ
ἐνίκησε!

Ἡ Πατρίδα μας ἔζησε μὲ μιὰ Παι-
δεία Ἑλληνοχριστιανική, γνήσια,
ἀνθρωποπλαστικὴ λειτουργία. Ἦταν
ἡ γραμμὴ πλεύσεως τοῦ Ἔθνους,
ὅπως τὴν ἐχάραξε ὁ Μακρυγιάννης:
Πατρίδα καὶ Θρησκεία, ὁριζόντιος
καὶ κάθετος βίος.

Ἡ πορεία μας πρὸς τὸ μέλλον
εἶναι πορεία πρὸς τὸν ἑαυτό μας, πο-
ρεία πίστεως καὶ αὐτογνωσίας, θαρ-
ραλέας ἐνδοσκοπήσεως καὶ ὀρθοῦ
προσανατολισμοῦ. Οἱ  Λαοί, πορευό-
μενοι σ᾽ αὐτή, πορεύονται καὶ πρὸς
τὴν Ἑλλάδα. Ὁ πανανθρώπινος πο-
λιτισμὸς ἀναπτύχθηκε ἐπάνω στὶς
βάσεις, ποὺ ἔθεσαν οἱ Ἕλληνες λό-
γιοι, καὶ διέδωσαν τὴν Ὀρθόδοξη
παράδοση καὶ τὰ Ἑλληνικὰ γράμμα-
τα, συμβάλλοντας στὴν πολιτιστικὴ
ἀνάπτυξη τοῦ κόσμου. Ὑπάρχει ἕνα
πλῆθος συγγενῶν στοιχείων, παρὰ
τὶς ὑφιστάμενες διαφορὲς στοὺς
διαφόρους Λαούς, ποὺ συνθέτουν
ἕνα κοινὸ  ὑπόστρωμα, ἱκανὸ νὰ δια-
γράψει νέες προοπτικὲς στὶς πνευ-
ματικὲς ἀναζητήσεις. 

Ὁ Χριστιανισμός, στὴ διαδρομὴ
τῶν αἰώνων, συνεχίζει ἀκμαῖος τὴν
αἰώνια ζωή του, παρὰ τὶς σφοδρὲς
ἐπιθέσεις καὶ τὶς ἀρνητικὲς δυνάμεις
τῶν πολεμίων του. Ὅλων τὰ βλέμ-
ματα στρέφονται καὶ συγκεντρώ-
νονται σήμερα στὴ μόνη ἄφθαρτη
δύναμη τοῦ Γένους: τὴν Ὀρθοδο-
ξία, γιὰ μιά, ἐκ βαθέων, ἀνάκαμψη
καὶ μελλοντικὴ πορεία τῆς Φυλῆς
μας. Εἶναι ἡ Κιβωτός μας, μὲ τὴν
ὁποία στὴν ἀγκάλη εἶναι προορισμέ-
νο νὰ ζήσει καὶ νὰ νικήσει ὁ Λαός
μας, μέσα στὴν ἀνεμοζάλη τῶν
καιρῶν. 

«Τὰ πηγάδια, ποὺ ὁ ὑδροφόρος
ὁρίζοντάς τους σχηματίζεται ἀπ᾽ τὸ
νερὸ τῆς βροχῆς -ἐπισημαίνει ὁ
Χρῆστος Μαλεβίτης- κάποτε ξηραί-
νονται, σὲ λίγες δεκαετίες, σὲ λί-
γους αἰῶνες. Τὰ πηγάδια, ποὺ
ἀντλοῦν τὰ ὕδατά τους ἀπ ̓τὶς ρίζες
τοῦ, ὄντως Ὄντος, τοῦ Θεοῦ, ποτὲ
δὲν ξηραίνονται. Ἀπὸ τέτοιο πηγάδι
ἀντλεῖ ὁ Χριστιανός. Εἶναι ἡ ριζικὴ
ἐμπειρία ἑνὸς προσώπου, τοῦ
Ἰησοῦ...».

Φῶς, ἐλπίδα καὶ λύτρωση ἡ Βη-
θλεέμ! Ἀναπολώντας νοερὰ τὴ νύ-
χτα ἐκείνη, «γεμάτη θαύματα» καὶ
«σπαρμένη μάγια», καλούμαστε νὰ
προσαρμόσουμε τὶς πράξεις καὶ τὶς
ἐνέργειές μας στὶς ἐπιταγὲς τοῦ
Εὐαγγελίου. Ἡ αἰώνια ἑλληνικὴ
ψυχὴ διέτρεξε, στὴ διαδρομὴ τοῦ
χρόνου,  τὰ πελάγη καὶ τοὺς ὠκεα-
νούς, τὰ σκοτάδια καὶ τὶς ἐρημίες,
γιὰ νὰ παρουσιάσει τὴ δύναμη τῆς
ζωῆς, ποὺ περικλείει ὁ νόμος τῆς
ἀγάπης. Φέροντας τὶς ψυχές μας σὲ
προσευχὴ μπροστὰ στὸ Θεῖο Βρέ-
φος καὶ παίρνοντας, μὲ ἀγαλλίαση,
τὸ οὐράνιο μήνυμα, πανηγυρίζουμε
τὴ Θεία Γέννηση, ψέλνοντας μὲ τὸν
ποιητή μας:

«Κι ἀπὸ τὴν ἄχραντη Μαριάμ,
ποὺ λάμπει στὴν πορφύρα, κι ἀπὸ
τὸν Ἄγγελο κι ἀπὸ τὸ θνητὸ κι ἀπ᾽
τὸ Σωτήρα, θαρρεῖς, πὼς βγαίνει
μιὰ φωνὴ καὶ χύνεται στὸν ἀέρα:

- Δόξα ἐν Ὑψίστοις! Ἕνας Θεὸς
γεννήθηκε ἐδῶ πέρα!».

Βηθλεέμ: Ἡ πρώτη ὥρα τῆς Οἰκουμένης  
Τοῦ κ. Δημ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτ. Ἐπόπ. Δημ/κῆς Ἐκπ/σεως

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητάς ὅτι δύνανται νά

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»



26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σελὶς 5η

Μνημόσυνο ὀνομάζεται ἡ προσ -
ευχὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς κοι-
μηθέντες Χριστιανούς. Ἡ Ἐκκλη-
σία προσεύχεται γιὰ ὅλους, τοὺς
ζωντανοὺς καὶ τοὺς κοιμηθέντες.
Ἄλλωστε οἱ κοιμηθέντες εἶναι καὶ
αὐτοὶ ζωντανοὶ γιὰ τὸν Θεὸ – «ἐγὼ
εἰμι ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς
Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν
ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζών-
των» Ματθαῖος 22:32. Οἱ ἀποθα-
νόντες Πατριάρχες εἶναι ζωντανοὶ-
ὑπαρκτοὶ γιὰ τὸν Θεό. Ὅπως ἡ
προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς
ζωντανοὺς δὲν προεξοφλεῖ τὴν
σωτηρία τους ἂν οἱ ἴδιοι δὲν τὴν
ἐπιθυμοῦν, ἔτσι καὶ τὰ μνημόσυνα
δὲν σώζουν ἀναγκαστικά.

Τὰ μνημόσυνα 
καὶ οἱ αἱρετικοὶ

Ἡ αἱρετικὴ Διαμαρτύρηση (Προ-
τεσταντισμός), δὲν παραδέχεται
τὶς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας γιὰ
τοὺς κοιμηθέντας. Πιστεύουν οἱ
αἱρετικοὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ προσ -
ευχόμαστε γιὰ τοὺς κοιμηθέντες!
Οἱ λόγοι ποὺ οἱ διάφοροι αἱρετικοὶ
δὲν δέχονται τὶς προσευχὲς τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς κοιμηθέντας
εἶναι οἱ ἑξῆς :

- Δὲν παραδέχονται ἀρκετοὶ (ὄχι
ὅλοι) αἱρετικοὶ τὴν ἀθανασία τῆς
ψυχῆς !

- Δὲν παραδέχονται οἱ αἱρετικοὶ
ὅτι οἱ κοιμηθέντες Ἅγιοι μποροῦν
νὰ μεσιτεύουν στὸν Θεὸ γιὰ τοὺς
ζωντανούς, οὔτε ὅτι πρέπει νὰ
τοὺς τιμοῦμε.

- Δὲν παραδέχονται οἱ αἱρετικοὶ
ὅτι οἱ ζωντανοὶ μποροῦν νὰ μεσι-
τεύουν στὸν Θεὸ γιὰ τοὺς κοιμη-
θέντας.

- Παρερμηνεύουν τὸν λόγο τῆς
Γραφῆς « εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ με-
σίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρω-
πος Χριστὸς Ἰησοῦς» Α´ Τιμόθεον
2:5

Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς
« καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀπο-

κτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ
ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι»
Ματθαῖος 10:28

Ἐνῶ τὸ σῶμα δύναται νὰ θανα-
τωθεῖ ἡ ψυχὴ δὲν δύναται νὰ θα-
νατωθεῖ, εἶναι ἀθάνατη. Καὶ ἐνῶ τὸ
ἀψευδὲς στόμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
μᾶς λέγει καθαρὰ καὶ ξάστερα ὅτι
σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ σῶμα ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ θανατωθεῖ ἡ ψυχὴ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ θανατωθεῖ,………. οἱ αἱρετι-
κοὶ λέγουν ὅτι ἡ ψυχὴ πεθαίνει !!!

Ἂν ἡ ψυχὴ πεθαίνει ὅταν πεθαί-
νει τὸ σῶμα, ἡ Γραφὴ δὲν θὰ ἔλεγε
ποτὲ ὅτι μὲ τὸν θάνατο τοῦ σώμα-
τος δὲν πεθαίνει καὶ ἡ ψυχὴ !

«Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου•
μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόν-
των τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ
ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι.
ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε•
φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι
ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν
γέενναν• ναί, λέγω ὑμῖν, τοῦτον
φοβήθητε» Λουκ. 12: 4-5

Ὁ ἄνθρωπος «μετὰ τὸ ἀπο-

κτεῖναι» (μετὰ τὸν θάνατο ὄχι μετὰ
τὴν ἀνάσταση), δύναται νὰ πάθει
κάτι «περισσότερον», δύναται νὰ
ριφθεῖ στὴν Γέεννα, τὴν Κόλαση
δηλαδή. Ἂν ὁ θάνατος ἐκμηδένιζε
τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, τί πε-
ρισσότερο θὰ μποροῦσε αὐτὸς νὰ
πάθει ;;;

Ἡ Κόλαση ἔχει βαθμίδες• δὲν
σημαίνει ἐκμηδένιση, διότι ἡ ἐκμη-
δένιση δὲν ἔχει βαθμίδες !

«ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς
τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ
μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς
τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολ-
λάς• ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ
ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας»
Λουκ. 12: 47-48

Ἡ ἀντίφασις 
τῶν αἱρετικῶν

Οἱ αἱρετικοὶ ποὺ δὲν δέχονται τὶς
προσευχὲς τῶν ζώντων γιὰ τοὺς
κοιμηθέντας οὔτε τὶς προσευχὲς
τῶν κοιμηθέντων γιὰ τοὺς ζῶντες
ἀναφέρουν ὡς δικαιολογία τὸ ἑξῆς
ἐδάφιο :« εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ με-
σίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρω-
πος Χριστὸς Ἰησοῦς» Α Τιμόθεον
2:5. Ὁρίστε ! Λέγουν. Ἡ Γραφὴ λέ-
γει ὅτι ὑπάρχει ΕΝΑΣ μόνο Μεσί-
της ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους καὶ
τὸν Θεό. Γιατί λοιπὸν ἐσεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι βάζετε ἄλλους μεσίτες
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους καὶ
στὸν Θεὸ ; Γιατί ζητᾶτε ἀπὸ τοὺς
Ἁγίους καὶ τὴν Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ
νὰ προσευχηθοῦν γιὰ ἐσᾶς ;

Ἀπαντοῦμε :
Εἶστε ἀντιφατικοὶ καὶ ὑποκριτὲς!

Διότι τὴν ὥρα ποὺ ἐπικαλεῖστε τὸ
ἐδάφιο Α Τιμόθεον 2:5 τὴν ἴδια ὥρα
ἐσεῖς προσεύχεστε στὸν Θεὸ γιὰ
τοὺς φίλους σας, τοὺς συγγενεῖς
σας, τοὺς ἀσθενεῖς σας καὶ τοὺς
ὁμόφρονές σας!!! Αὐτὸ δὲν εἶναι
Μεσιτεία ; Γιὰ ἐσᾶς δὲν ἰσχύει ἡ
ἑρμηνεία ποὺ δίνετε στὸ ἐδάφιο Α
Τιμόθεον 2:5 ;;;

Μεσιτεία εἶναι νὰ παρακαλᾶ κα-
νεὶς τὸν Θεὸ γιὰ χάρη ἑνὸς ἄλλου
προσώπου.

Β Θεσ. 3:1 " Τὸ λοιπόν, προσεύ-
χεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν"
ΔΙΑΤΙ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 

ζητεῖ τὴν προσευχὴν - 
ΜΕΣΙΤΕΙΑΝ 

τῶν Χριστιανῶν;
Ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὴν «λογικὴ»

τῶν κακοδόξων, ἡ Γραφὴ λέγει ὅτι
«εἷς γὰρ Θεός, εἷς καὶ μεσίτης
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος
Χριστὸς Ἰησοῦς» Α´ Τιμόθεον 2:5 ὁ
Παῦλος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποταν-
θεῖ σὲ ἄλλους μεσίτες !

Α Κορινθίους 7:16 « τί γὰρ οἶδας,
γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί
οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώ-
σεις;».

Α Κορινθίους 9:22 «τοῖς πᾶσι γέ-
γονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς
σώσω».

ΓΙΑΤΙ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει
ὅτι μπορεῖ ὁ Ἄνδρας νὰ ΣΩΣΕΙ τὴν

Γυναίκα του καὶ τὸ ἀντίστροφο;
ΓΙΑΤΙ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει
ὅτι προσπαθεῖ νὰ ΣΩΣΕΙ ὅσους
μπορεῖ;

Σύμφωνα μὲ τὴν «λογικὴ» τῶν
κακοδόξων, ἀφοῦ ἡ Γραφὴ λέγει
ὅτι « οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ
σωτηρία• οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν
ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδο-
μένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ
σωθῆναι ἡμᾶς» Πράξεις 4:12, θὰ
πρέπει νὰ μὴ στρεφόμεθα σὲ
ἄλλους σωτῆρες πλὴν τοῦ ΕΝΟΣ
(Ἰησοῦς Χριστός)!

Ὁ Ἀπ. Παῦλος εἶναι ΣΧΕΤΙΚΟΣ
Σωτήρας καὶ ὄχι ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΩ-
ΤΗΡΑΣ. Ὁ Ἄνδρας σώζει τὴν Γυ-
ναίκα του ὡς σχετικὸς σωτήρας καὶ
τὸ ἀντίστροφο ἡ Γυναίκα μὲ σχε-
τικὴ ἔννοια σώζει τὸν Ἄνδρα.

Ὁ Ἀπ. Παῦλος ζητᾶ τὴν σχετικὴ
Μεσιτεία τῶν Χριστιανῶν. ΑΠΟΛΥ-
ΤΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

Ἑβραίους 12:22-23 «ἀλλὰ προσ -
εληλύθατε Σιών ὄρει καὶ πόλει
Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπου-

ρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πα-
νηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων
ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, καὶ
κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δι-
καίων τετελειωμένων».

Ἡ Γραφὴ ὀνομάζει τὰ πνεύματα
τῶν Ἁγίων στὸν οὐρανὸ (Ἱερου-
σαλὴμ ἐπουρανίῳ) ΔΙΚΑΙΑ ΤΕΤΕ-
ΛΕΙΩΜΕΝΑ. Ἡ Δέησή τους λοιπὸν
πολὺ ἰσχύει διότι : «πολὺ ἰσχύει δέ-
ησις δικαίου ἐνεργουμένη» Ἰακώ-
βου 5:16.

Ματθαῖος 23:9 « καὶ πατέρα μὴ
καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, εἷς γὰρ
ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς.»

Α Ἰωάννου 2:13,14 « γράφω ὑμῖν,
πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’
ἀρχῆς» , «ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες,
ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς».

Ὁ Ἰωάννης κάνει καλὰ ποὺ ὀνο-
μάζει ἐπὶ γῆς ΠΑΤΕΡΕΣ;

Ἀσφαλῶς καὶ κάνει καλὰ, γιατί
τοὺς ὀνομάζει μὲ σχετικὴ καὶ ὄχι
ἀπόλυτη ἔννοια !

Ἡ Θεοτόκος καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι μὲ
σχετικὴ ἔννοια μεσιτεύουν καὶ σώ-
ζουν.

«πάντας τιμήσατε» Α Πέτρου
2:17 λέγει ἡ Γραφή. Γιατί λοιπὸν νὰ
μὴ τιμοῦμε ἰδίως τὴν Θεοτόκο καὶ
τοῦ Ἁγίους ἀφοῦ ΠΑΝΤΑΣ πρέπει
νὰ τιμοῦμε;

Οἱ κεκοιμημένοι Ἅγιοι εἶναι ζων-
τανοὶ (ὡς ἀθάνατες ψυχὲς) καὶ ἄρα
ὑπαρκτὰ Πρόσωπα ὄχι ἀνύπαρκτα :
«οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋ-
σέως, ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν
αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων, ἐγὼ ὁ Θεὸς
Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ
Θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς
νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων•» Μᾶρκος
12:26-27. Δὲν θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ
τιμοῦμε τοὺς Ἁγίους στοὺς ὁποί-
ους περιλαμβάνεται καὶ ἡ Θεοτό-
κος;

Λουκᾶς 1:48 « ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ
νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενε-
αί»!

Ἡ αἱρετικὴ Διαμαρτύρηση ἀρ -
νεῖται τὴν Μεσιτεία τῆς Παναγίας
καὶ τῶν Ἁγίων γενικῶς. Ἀφοῦ ἡ Μη-
τέρα τοῦ Ἰησοῦ (λέγουν), δὲν εἶναι
πανταχοῦ παροῦσα, πῶς πληροφο-
ρεῖται τὰ αἰτήματα τῶν ἐπικαλου-
μένων αὐτή;

Λουκᾶς 15:7,10 « λέγω ὑμῖν ὅτι
οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ
ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι»,
«οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ
ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.»

Οἱ Ἄγγελοι στὸν Οὐρανὸ ποὺ
δὲν εἶναι πανταχοῦ παρόντες, ΠΩΣ
γνωρίζουν ὅτι μετανοοῦν ἁμαρτω-
λοὶ στὴ γῆ; 

Ἔτσι γνωρίζει 
καὶ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι!

Δ Βασιλειῶν/ Β Βασιλέων 5:20-26
«καὶ εἶπε Γιεζὶ τὸ παιδάριον Ἑλι-
σαιὲ• ἰδοὺ ἐφείσατο ὁ κύριός μου
τοῦ Ναιμάν τοῦ Σύρου τούτου τοῦ
μὴ λαβεῖν ἐκ χειρὸς αὐτοῦ ἅ ἐνή-
νοχε• ζῇ Κύριος ὅτι εἰ μὴ δρα-
μοῦμαι ὀπίσω αὐτοῦ καὶ λήψομαι
ἀπ᾽ αὐτοῦ τι. καὶ ἐδίωξε Γιεζὶ ὀπίσω
τοῦ Ναιμάν, καὶ εἶδεν αὐτὸν Ναι-
μάν τρέχοντα ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπέ-
στρεψεν ἀπὸ τοῦ ἅρματος εἰς
ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν• εἰρήνη• ὁ
κύριός μου ἀπέστειλέ με λέγων•
ἰδοὺ νῦν ἦλθον πρὸς με δύο παιδά-
ρια ἐξ ὄρους Ἐφραὶμ ἀπὸ τῶν υἱῶν
τῶν προφητῶν• δὸς δὴ αὐτοῖς τά-
λαντον ἀργυρίου καὶ δύο ἀλλασσο-
μένας στολάς. καὶ εἶπε• λαβὲ διτά-
λαντον ἀργυρίου• καὶ ἔλαβε δύο
τάλαντα ἀργυρίου ἐν δυσὶ θυλά-
κοις καὶ δύο ἀλλασσομένας στολάς
καὶ ἔδωκεν ἐπὶ δύο παιδάρια αὐτοῦ.
καὶ ᾖραν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. καὶ
ἦλθον εἰς τὸ σκοτεινόν, καὶ ἔλαβεν
ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ παρέθετο

ἐν οἴκῳ καὶ ἐξαπέστειλε τοὺς
ἄνδρας. καὶ αὐτὸς εἰσῆλθε καὶ πα-
ρεστήκει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ•
καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ἑλισαιὲ• πό-
θεν, Γιεζί; καὶ εἶπε Γιεζὶ• οὐ πεπό-
ρευται ὁ δοῦλός σου ἔνθα καὶ
ἔνθα. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ἑλισαιέ•
οὐχί ἡ καρδία μου ἐπορεύθη μετά
σοῦ, ὅτε ἐπέστρεψεν ὁ ἀνὴρ ἀπὸ
τοῦ ἅρματος εἰς συναντὴν σοι; καὶ
νῦν ἔλαβες τὸ ἀργύριον, καὶ νῦν
ἔλαβες τὰ ἱμάτια καὶ ἐλαιῶνας καὶ
ἀμπελῶνας καὶ πρόβατα καὶ βόας
καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας•»- Ὁ Προ-
φήτης Ἑλισαῖος ποὺ δὲν εἶναι παν-
ταχοῦ παρὼν ΠΩΣ γνώριζε τὶς πρά-
ξεις τοῦ Γιεζὶ; Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο
ποὺ οἱ μὴ πανταχοῦ παρόντες
Ἄγγελοι γνωρίζουν τί γίνεται στὴ
γῆ, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ὁ Προ-
φήτης Ἑλισαῖος ποὺ δὲν εἶναι παν-
ταχοῦ παρὼν γνώριζε τὶς πράξεις
τοῦ Γιεζί, ΕΤΣΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΝΩΡΙ-
ΖΟΥΝ τὰ αἰτήματα τῶν πιστῶν !

Τὰ Μνημόσυνα 
καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ

«δᾡη ἔλεος ὁ Κύριος τῷ Ὀνησι-
φόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέ-
ψυξε καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαι-
σχύνθη, ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ρώμῃ
σπουδαιότερον ἐζήτησέ με καὶ
εὗρε• δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος εὑρεῖν
ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ
ἡμέρᾳ• καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνη-
σε, βέλτιον σὺ γινώσκεις» Β Τιμό-
θεον 1:16-18

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προσεύ-
χεται γιὰ τὸν Ὀνησιφόρο στὸν Θεὸ
(δηλαδὴ μεσιτεύει) καὶ τί λέγει ; Λέ-
γει ὁ Παῦλος: «δῴη αὐτῷ ὁ Κύριος
εὑρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ». Ὁ Ἀπόστολος
εὔχεται ὁ Ὀνησιφόρος ΕΚΕΙΝΗ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ νὰ βρεῖ ἔλεος ἀπὸ τὸν
Κύριο . Ποία εἶναι ΕΚΕΙΝΗ Η ΗΜΕ-
ΡΑ ;

«ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ
καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέ-
στηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώ-
νισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν
πίστιν τετήρηκα• λοιπὸν ἀπόκειταὶ
μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος,
ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής,
οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι
τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν
αὐτοῦ» Β Τιμόθεον 4:6-8

ΕΚΕΙΝΗ Η ΗΜΕΡΑ εἶναι ἡ ΗΜΕ-
ΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, κατὰ τὴν ὁποία
ἡμέρα οἱ δίκαιοι λαμβάνουν τὸν
στέφανο τῆς δικαιοσύνης ἀπὸ τὸν
Δίκαιο Κριτή.

Ἐδῶ ὅμως προκύπτει τὸ ἑξῆς
ἐρώτημα:

Γιατί ὁ Παῦλος εὔχεται ὁ Ὀνησι-
φόρος νὰ τύχει ἐλέους τὴν Ἡμέρα
τῆς Κρίσης ; Γιατί τὸ ἔλεος ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΖΕΤΑΙ σὲ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ;
Δὲν ἔχει ὁ Ὀνησιφόρος ὅπως καὶ
ὅλοι μας ἀνάγκη τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ κάθε ἡμέρα τῆς πρόσκαιρης
τούτης ζωῆς ; Μόνο τὴν ἡμέρα τῆς
Κρίσης θὰ χρειαστεῖ τὸ θεῖον ἔλε-
ος ὁ Ὀνησιφόρος ; Καὶ ἂν ἔχουμε
ὅλοι μας καθημερινὰ τὴν ἀνάγκη
τοῦ θείου ἐλέους ,πολὺ περισσότε-
ρο δὲν τὴν εἶχε ἀνάγκη ὁ συνεργά-
της τοῦ διωκόμενου Ἀποστόλου ;
Γιατί ὁ Ἀπόστολος δὲν λέγει γιὰ πα-
ράδειγμα «δώη αὐτῷ ὁ Κύριος
εὐρεῖν ἔλεος παρὰ Κυρίου» ἁπλῶς
καὶ γενικῶς, ἀλλὰ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ σὲ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ; Γιατί τὸ  κάνει αὐτὸ ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος;

Ἔχουμε καὶ ἄλλα 
ἐρωτήματα ὅμως

Γιατί ἐνῶ ὁ Παῦλος λέγει γιὰ τὸν
ἑαυτό του σὲ χρόνο Ἐνεστῶτα ὅτι
«δι᾽ ἥν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ'
οὐκ ἐπαισχύνομαι» Β Τιμόθεον
1:12 καὶ «κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν
ὡς κακοῦργος» Β Τιμόθεον 2: 9 γιὰ
τὸν Ὀνησιφόρο λέγει ὅτι «πολλά-
κις μὲ ἀνέψυξε καὶ τὴν ἅλυσίν μου
οὐκ ἐπαισχύνθη» Β Τιμόθεον 1:16 ;
Γιατί δηλαδὴ ὁ Παῦλος ἀναφερό-
μενος στὸν Ὀνησιφόρο χρησιμο-
ποιεῖ χρόνο ΑΟΡΙΣΤΟ; Γιατί δὲν λέ-
ει ὁ Ἀπόστολος «πολλάκις μὲ ἀνέ-
ψυξε καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαι-
σχύνεται» ἀλλὰ λέγει «οὐκ ἐπαι-
σχύνθη» ; Γιατί γενικῶς ὁ Παῦλος
ἀναφέρεται στὸν Ὀνησιφόρο σὲ
χρόνο Ἀόριστο καὶ μόνον ;

Γιατί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὸ
κλείσιμο τῆς ἐπιστολῆς του, ὅταν
στέλνει τοὺς χαιρετισμούς του δὲν
ἀναφέρεται καθόλου στὸν Ὀνησι-
φόρο παρὰ μόνο στὴν οἰκογένειά
του ; Τὴν οἰκογένεια τοῦ Ὀνησιφό-
ρου τὴν ἐμνημόνευσε καὶ προ-
ηγουμένως ὁ Ἀπόστολος καὶ μάλι-
στα εὐχήθηκε νὰ ἔχει καὶ αὐτὴ ἔλε-
ος ἀπὸ τὸν Θεὸ (ὄχι ὅμως περιορι-
στικὰ σὲ «ἐκείνη τὴν ἡμέρα» ὅπως
μὲ τὸν Ὀνησιφόρο, ἀλλὰ γενικῶς
κάθε ἡμέρα…). Τώρα στὸ τέλος
τῆς ἐπιστολῆς του ὁ Παῦλος χαι-
ρετᾶ τὴν οἰκογένεια τοῦ Ὀνησιφό-
ρου ἀλλὰ ὄχι τὸν ἴδιο ! – «Ἄσπασαι
Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνη-
σιφόρου οἶκον» Β Τιμόθεον 4: 19.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἤξερε ὅτι
σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν οἰκογένειά του
καὶ ἄλλα πρόσωπα, ὁ Ὀνησιφόρος
δὲν εἶχε τὴν καθημερινὴ ἀνάγκη
τοῦ θείου ἐλέους ἀλλὰ μόνο τὴν
Ἡμέρα τῆς Κρίσης μετὰ τὴν Ἀνά-
σταση τῶν νεκρῶν. Δὲν ἔχουν
ἀνάγκη τοῦ θείου ἐλέους πρὶν τὴν
Κρίση οἱ κοιμηθέντες ἐν Κυρίῳ! Οἱ
ζῶντες ἔχουμε ἀνάγκη καθημερινὰ
τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἀνταπε-
ξέλθουμε στὶς δυσκολίες τῆς πα-
ρούσας δοκιμαστικῆς ζωῆς. Τὸ γε-
γονὸς δηλαδὴ ὅτι ὁ Παῦλος ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΖΕΙ τὸ ἔλεος ποὺ εὔχεται
στὸν Ὀνησιφόρο σὲ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ, δηλώνει σαφῶς ὅτι αὐτὸς
εἶχε κοιμηθεῖ ! Αὐτὸς ἐπίσης εἶναι
ὁ λόγος ποὺ ὁ Παῦλος ἀναφέρεται
σὲ χρόνο Ἀόριστο στὸν Ὀνησιφό-
ρο καὶ δὲν τοῦ στέλνει χαιρετισμὸ
μέσῳ τοῦ Τιμοθέου, ἐνῶ ἀντιθέ-
τως στέλνει χαιρετισμὸ στὴν Οἰκο-
γένεια τοῦ Ὀνησιφόρου.

Ὁ Ἀπόστολος δηλαδὴ προσευ-

χήθηκε γιὰ ἕνα κοιμηθέντα Χρι-
στιανό, τὸν Ὀνησιφόρο, ἔκανε
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ! Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ ἀκολου-
θεῖ πιστὰ τὶς Ἀποστολικὲς Παραδό-
σεις καὶ ὄχι τὶς αἱρετικὲς ἀπόψεις
τῶν Προτεσταντῶν!

Εἰς τὸ βιβλίον 
Β´ Μακκαβαίων

«Καὶ ἐν ἡμέρᾳ εἰκοστῇ καὶ τε-
τάρτῃ τοῦ μηνὸς τούτου συνήχθη-
σαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν νηστείᾳ καὶ
ἐν σάκκοις καὶ σποδῷ ἐπὶ κεφαλῆς
αὐτῶν. καὶ ἐχωρίσθησαν οἱ υἱοὶ
Ἰσραὴλ ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου
καὶ ἔστησαν καὶ ἐξηγόρευσαν τὰς
ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰς ἀνομίας
τῶν πατέρων αὐτῶν» Νεεμίας 9:1-2

Οἱ Ἰσραηλίτες δὲν ἐξηγόρευσαν
μόνο τὶς δικές τους παραβάσεις
ἀλλὰ καὶ τῶν προγόνων τους ! Για-
τί ἐξηγόρευσαν τὶς ἁμαρτίες τῶν
προγόνων τους; Χωρὶς λόγο;Ἔκα-
ναν κακῶς ποὺ ἐξηγόρευσαν τὶς
ἁμαρτίες τῶν προγόνων τους;

«ποιησάμενός τε κατ᾽ ἀνδραλο-
γίαν κατασκευάσματα εἰς ἀργυρίου
δραχμάς δισχιλίας, ἀπέστειλεν εἰς
Ἱεροσόλυμα προσαγαγεῖν περὶ
ἁμαρτίας θυσίαν, πάνυ καλῶς καὶ
ἀστείως πράττων ὑπὲρ ἀναστάσε-
ως διαλογιζόμενος• εἰ γὰρ μὴ τοὺς
προπεπτωκότας ἀναστῆναι προσε-
δόκα, περισσὸν ἂν ἦν καὶ ληρῶδες
ὑπὲρ νεκρῶν προσεύχεσθαι. εἶτ᾽
ἐμβλέπων τοῖς μετ᾽ εὐσεβείας κοι-
μωμένοις κάλλιστον ἀποκείμενον
χαριστήριον, ὁσία καὶ εὐσεβὴς ἡ
ἐπίνοια• ὅθεν περὶ τῶν τεθνηκότων
τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσαντο τῆς
ἁμαρτίας ἀπολυθῆναι» Β Μακκα-
βαίων 12:43-45

Στὸ βιβλίο Β Μακκαβαίων τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναφέρονται
ρητῶς τὰ Μνημόσυνα ὑπὲρ τῶν
Νεκρῶν. Τὸ κανονικὸ ὅμως αὐτὸ
βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τὸ
ἀρνοῦνται οἱ Προτεστάντες,
ἐπειδὴ λέει τὸ ἀρνοῦνται οἱ
Ἑβραῖοι ! Ὡραία δικαιολογία ! Ψευ-
τοδικαιολογία μᾶλλον….διότι καὶ
τὴν Καινὴ Διαθήκη ἀρνοῦνται οἱ
Ἑβραῖοι !!!

Οἱ θεομάχοι Ἑβραῖοι, ποὺ δὲν πί-
στεψαν στὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἔκαναν
μία Ραββινικὴ Σύνοδο στὴν Ἰάμνεια
τὸ 90 μ.Χ. καὶ καθόρισαν τὰ βιβλία
τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Κανόνα. Πρόκειται
γιὰ τὰ 39 βιβλία τὰ ὁποῖα δέχονται
σήμερα οἱ Προτεστάντες γιὰ τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη ! Δηλαδὴ βρισκό-
μαστε ἐνώπιον τοῦ ἑξῆς παραδό-
ξου Προτεσταντικοῦ φαινομένου :
Οἱ αἱρετικοὶ Προτεστάντες γιὰ τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη δέχονται τὸν
ἀριθμὸ βιβλίων, ποὺ καθόρισε τὸ
ἀντιχριστιανικὸ Ραββινικὸ συνέ-
δριο τῆς Ἰάμνειας (39 βιβλία) καὶ
ἀρνοῦνται τὶς Συνόδους τῆς
Ἀρχαίας Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖες ἀνα-
γνωρίζουν 49 βιβλία γιὰ τὴν Παλαιὰ
Διαθήκη !!! Θεωροῦν οἱ Διαμαρτυ-
ρόμενοι τὴν Ραββινικὴ Σύνοδο τῆς
Ἰάμνειας ἀνώτερη ἀπὸ τὶς Χριστια-
νικὲς Συνόδους !!! Καὶ μετὰ ἔρχον-
ται μὲ περισσὴ ὑποκρισία καὶ μᾶς
λέγουν ὅτι ἀκολουθοῦν « ΜΟΝΟ
τὴν Γραφὴ» καὶ ὄχι τὶς «ἀνθρώπι-
νες παραδόσεις» !!!

Βέβαια ἐπειδὴ ἡ ἀντιχριστιανική
Ραββινικὴ Σύνοδος δὲν ἀσχολήθη-
κε μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη ( διότι οἱ
Ραββῖνοι ἀρνοῦνται τὸν Ἰησοῦ καὶ
τὴν Ἀνάστασή του καὶ τὴν Καινὴ
Διαθήκη), ἀναγκάζονται οἱ θλιβεροὶ
συκοφάντες τῆς Ὀρθοδοξίας =
Προτεστάντες, νὰ ἀποτανθοῦν
στὶς Ἐκκλησιαστικὲς Συνόδους καὶ
στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ
νὰ πληροφορηθοῦν καὶ νὰ αἰτιολο-
γήσουν τὸν Κανόνα τῶν 27 βιβλίων
τῆς Καινῆς Διαθήκης !!! Αὐτὸ καὶ ἂν
εἶναι παράνοια ! Νὰ θεωρεῖ κανεὶς
ἀξιόπιστη πηγὴ πληροφόρησης γιὰ
τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὴν ἴδια πηγὴ
ποὺ θεωρεῖ ἀναξιόπιστη γιὰ τὴν
Παλαιὰ Διαθήκη !!!

Λοιπὸν Αἱρετικοὶ Προτεστάν-
τες…ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΤΕ ΤΑ 27 ΒΙΒΛΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ; Ποῖος σᾶς
εἶπε ὅτι ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔχει 27 βι-
βλία καὶ μάλιστα τὰ συγκεκριμένα
καὶ ὄχι ἄλλα ; Ἀντιφάσκετε θλιβε-
ρά…

Οἱ κοιμηθέντες Ἅγιοι προσεύ-
χονται γιὰ τοὺς ζωντανοὺς ἀνθρώ-
πους.

Ὅπως ἡ Γραφὴ διαψεύδει τοὺς
αἱρετικοὺς γιὰ τὶς προσευχὲς τῶν
ζώντων γιὰ τοὺς κοιμηθέντες ἔτσι
τοὺς διαψεύδει καὶ γιὰ τὶς μεσι-
τεῖες τῶν κοιμηθέντων Ἁγίων γιὰ
τοὺς ζωντανοὺς :

«εἶθ᾽ οὕτως ἐπιφανῆναι ἄνδρα
πολιᾷ καὶ δόξῃ διαφέροντα, θαυ-
μαστὴν δὲ τινα καὶ μεγαλοπρεπε-
στάτην εἶναι τὴν περὶ αὐτὸν ὑπερ -
οχήν. ἀποκριθέντα δὲ τὸν Ὀνίαν
εἰπεῖν• ὁ φιλάδελφος οὗτός ἐστιν ὁ
πολλὰ προσευχόμενος περὶ τοῦ
λαοῦ καὶ τῆς ἁγίας πόλεως Ἰερε-
μίας ὁ τοῦ Θεοῦ προφήτης. προτεί-
ναντα δὲ τὸν Ἰερεμίαν τὴν δεξιὰν
παραδοῦναι τῷ Ἰούδᾳ ρομφαίαν
χρυσῆν, διδόντα δὲ προσφωνῆσαι
τάδε• λάβε τὴν ἁγίαν ρομφαίαν
δῶρον παρὰ τοῦ Θεοῦ, δι᾽ ἧς θραύ-
σεις τοὺς ὑπεναντίους» Β Μακκα-
βαίων 15: 13- 16

Ὁ Προφήτης Ἰερεμίας προσεύ-
χεται ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Ἰούδα τοῦ Μακκαβαίου. Δηλαδὴ
πολλὰ χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του
ὁ Προφήτης ὡς ἀθάνατη ψυχὴ
προσεύχεται. Ἀκουέτωσαν ταῦτα
οἱ ἀρνητὲς τῆς μεσιτείας τῶν
Ἁγίων τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἀρνητὲς τῆς
ἀθανασίας τῆς ψυχῆς !

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ Γραφὴ
ἀναφέρει :

Προσευχὲς ζωντανῶν γιὰ ζωντα-
νοὺς – Προσευχὲς ζωντανῶν γιὰ
κοιμηθέντες – Προσευχὲς κοιμη-
θέντων γιὰ ζωντανούς. Ὅλες τὶς
περιπτώσεις ἀναφέρει ἡ Γραφή. Νά
τήν μελετήσουν καλύτερα οἱ αἱρε-
τικοὶ καὶ νὰ γίνουν Ὀρθόδοξοι!

Οἱ αἱρετικοὶ νὰ μελετήσουν τὴν Ἁγίαν Γραφὴν διὰ τὰς προσευχάς
ὑπὲρ τῶν κοιμηθέντων καὶ τῶν κοιμηθέντων ὑπὲρ τῶν ζώντων

ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ. ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΑΣ. ΔΙΑΤΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ

του στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: 
«Στόν ἀναμάρτητο ἄνθρωπο ἡ

εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἶναι πηγή εὐλο-
γίας. 

Στόν πεσμένο ἄνθρωπο ἡ ἴδια
εἰκόνα εἶναι μόνο ἐλπίδα εὐλο-
γίας».

Ἡ παρακοή κι ἡ ὑπερηφάνεια
τοῦ προπάτορά μας ἄλλαξαν πά-
ραυτα, σάν μέ μαγικό ραβδί, ὅλη
τήν κτίση γύρω του. Κι ἀμέσως ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος κυκλώθηκε ἀπό
ἕνα στρατό, πού ἀποτελοῦνταν
ἀπό ἀνυπάκοους καί ὑπερήφα-
νους. 

Ὅσο ὁ Ἀδάμ ἦταν ὑπάκουος καί
ταπεινός ἐνώπιον τοῦ Δημιουργοῦ
του, ὅλα γύρω του ἀνέπνεαν ὑπα-
κοή καί ταπείνωση. Καί ὅμως, τί
ἀλλαγή ἔγινε «ἐν ριπῇ ὀφθαλ-
μοῦ»! Τήν ἴδια στιγμή τῆς πτώσης
τοῦ Ἀδάμ, ὅλα γύρω του ἔγιναν
ἀνυπάκουα. Δίπλα του ἦταν ἡ πα-
ράκουη Εὔα. Παρών ἦταν κι ὁ
ἀρχηγός καί διασπορέας τῆς πα-
ρακοῆς καί τῆς ὑπερηφάνειας, τό
πνεῦμα τῆς παρακοῆς, ὁ σατανάς.
Ἀλλά κι ἡ φύση μπροστά του ἦταν
πιά ἀνυπάκουη, ἐπαναστατική,
ἐχθρική. Καρποί πού ὥς τότε ἔλιω-
ναν στό στόμα του μέ τή γλυκύτη-
τά τους, τώρα ἄρχισαν νά τόν πι-
κραίνουν. Ἡ χλόη πού κάλυπτε τά
πόδια του μαλακά σάν μετάξι,
ξαφνικά τόν πλήγωνε μέ ἀγκάθια.
Τά λουλούδια πού χαίρονταν νά
δίνουν τό ἄρωμά τους στόν κύριό
τους, ἄρχισαν νά βγάζουν ζιζάνια,
γιά νά τόν κρατήσουν μακριά
τους. Τά ἄγρια θηρία πού χαϊ-
δεύονταν κοντά του σάν ἀθῶα
ἀρνιά, ξαφνικά τοῦ ἔδειχναν τά
δόντια τους μέ φλεγόμενα μάτια,
ἐπιθετικά. Τά πάντα ἔπαιρναν κά-
ποια ἐπιθετική κι ἐχθρική διάθεση
πρός τόν Ἀδάμ. Ἔτσι τό πλουσιό-
τερο ἀπό τά πλάσματα, τό πιό χα-
ρισματοῦχο, τώρα ἔδειχνε τό πιό
φτωχό. Πρίν ἦταν στολισμένος μέ
ἀγγελική δόξα, τώρα ἔγινε ταπει-
νός, καταφρονεμένος, γυμνός. Κι
ἔνιωθε τόσο γυμνός, ὥστε ἔνιωσε
τήν ἀνάγκη νά δανειστεῖ ὑλικά
ἀπό τή φύση γιά νά κρύψει τή γύ-
μνια του, τόσο τή φυσική ὅσο καί
τήν πνευματική. Γιά τό σῶμα του
ἀναζήτησε δέρματα ἀπό τά ζῶα
καί φύλλα ἀπό τά δέντρα. Γιά τό
πνεῦμα του ἄρχισε νά δανείζεται
ἀπό ὅλα τά πλάσματα -ἀπό τά πλά-
σματα! - γνώση καί ἱκανότητες.
Ἐκεῖνος πού πρίν ἔπινε ἀπό τήν
ἀστείρευτη πηγή τῆς ζωῆς, τώρα
ἦταν ἀναγκασμένος νά συντρο-
φεύει τά ζῶα, νά σκύβει μαζί τους
στή λάσπη καί νά πίνει νερό σέ
γοῦρνες, γιά νά σβήσει τή φυσική

μά καί τήν πνευματική του δίψα. 

ΑΣ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ τώρα στόν Κύ-
ριο Ἰησοῦ Χριστό. Ὅλα ἐδῶ

εἶναι ὑπακοή καί ταπείνωση. Ὁ
Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ἐκπρόσω-
πος τῆς ἀγγελικῆς ὑπακοῆς καί
ταπείνωσης. Ἡ Παρθένος Μαρία -
ὑπακοή καί ταπείνωση. Ὁ Ἰωσήφ –
ὑπακοή καί ταπείνωση. Οἱ ποιμέ-
νες – ὑπακοή καί ταπείνωση. Οἱ
μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή – ὑπακοή
καί ταπείνωση. Οἱ ἄνεμοι ὑπα-
κούουν, οἱ καταιγίδες ἐπίσης. Ὁ
ἥλιος καί τό φεγγάρι κάνουν ὑπα-
κοή, ὅπως κι οἱ ἄνθρωποι καί τά
θηρία. Τά πάντα ὑπακούουν στό
Νέο Ἀδάμ, ὅλα εἶναι ταπεινά μπρο-
στά Του, γιατί κι ὁ ἴδιος κάνει
ἀπροϋπόθετη ὑπακοή στόν Πατέ-
ρα Του, ταπεινώνεται μπροστά
Του. 

Εἶναι γνωστό πώς ὅσο καλλιερ-
γεῖ κανείς τή γῆ, μαζί μέ τούς καρ-
πούς πού σπέρνει, φυτρώνουν κι
ἄλλα χόρτα καί φυτά πού οὔτε τά
ἔσπειρε κανείς οὔτε τά καλλιέρ-
γησε. Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τίς
ἀρετές. Πρέπει νά φροντίζεις νά
σπέρνεις καί νά καλλιεργεῖς στήν
ψυχή σου τήν ὑπακοή καί τήν τα-
πείνωση καί θά δεῖς ὅτι μαζί τους
θά ξεφυτρώσει ὁλόκληρη ἀνθοδέ-
σμη ἀπό ἄλλες ἀρετες. Μιά ἀπ᾿
αὐτές θά εἶναι ἡ ἁπλότητα, ἐσω-
τερική κι ἐξωτερική. Ἡ ὑπάκουη
καί ταπεινή Παρθένος Μαρία ἦταν
ταυτόχρονα στολισμένη καί μέ
παιδική ἁπλότητα. Τό ἴδιο γινόταν
καί μέ τό δίκαιο Ἰωσήφ, καθώς καί
μέ τούς Ἀποστόλους κι Εὐαγγελι-
στές. Πρόσεξε μέ τί ἀπαράμιλλη
ἁπλότητα περιγράφουν οἱ Εὐαγ-
γελιστές τά ὕψιστα ἱστορικά γεγο-
νότα, πού ἀναφέρονται στή σωτη-
ρία τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσης
ὁλόκληρης. Μπορεῖς νά φαντα-
στεῖς μέ πόσες λεπτομέρειες καί
παραστατικότητα θά περιέγραφε
ἕνας κοσμικός συγγραφέας τήν
ἔγερση τοῦ Λαζάρου, γιά παρά-
δειγμα, ἄν εἶχε παραστεῖ μάρτυ-
ρας σ᾿ ἕνα τέτοιο περιστατικό; Ἤ
τί εἴδους πρόζα ἤ δράμα θά ᾿χε
γράψει γιά ὅλα ὅσα δοκίμασε Ἡ
ψυχή τοῦ ὑπάκουου, ταπεινοῦ καί
ἁπλοῦ Ἰωσήφ τή στιγμή πού ἀνα-
κάλυψε πώς ἡ κόρη πού εἶχε ἀνα-
λάβει νά προστατέψει μέ τή μνη-
στεία ἦταν ἔγκυος; Κι αὐτά τά πε-
ριγράφει ὁ Εὐαγγελιστής στό
Εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς ἡμέρας
μέ λίγες ἁπλές προτάσεις: 

«Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέν-
νησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης
γάρ τῆς μητρός αὐτοῦ Μαρίας τῷ
Ἰωσήφ, πρίν ἤ συνελθεῖν αὐτούς
εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου» (Ματθ. α´ 18).

Εἰς τὴν Γέννησιν τοῦ Κυρίου...

Τοῦ Χρήστου Σαλταούρα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἄς ἀπαντήσουν οἱ κατηγοροῦντες τὸν «Ο.Τ.» καὶ τοὺς διαφωνοῦντας...
ρινοῦ Πατριάρχου οἱ Ἱεροὶ Κανό-
νες καταφρονοῦνται, τὸ Σύμβο-
λον τῆς Πίστεως ἔχει λεηλατηθῆ,
οἱ ἀντιπαπικοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας περιθωριοποιοῦνται καὶ «συ-
κοφαντοῦνται» ὡς μὴ ἔχοντες
ἀγάπην, ὁ Παπισμὸς θεωρεῖται κα-
νονικὴ «Ἐκκλησία» καὶ ὁ Πάπας
κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Τὸ αὐτὸ
συμβαίνει καὶ μὲ τὸ Ἱερὸν μυστή-
ριον τοῦ Βαπτίσματος, τὸ ὁποῖον
ἐξισώθη μὲ αὐτὸ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Εἰς τὰς «κινήσεις» καὶ
εἰς τὰς ἀποφάσεις του ἔχει ἐπιβά-
λει τὴν ἀφωνίαν εἰς τὸ μοναδικὸν
ἐλεύθερον πνευματικὸν κέντρον
τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἑλλάδος:
Τὸ Ἅγιον Ὄρος. Πορεύεται μὲ
συμμάχους Μητροπολίτας, οἱ
ὁποῖοι εἰς τὰς περιφερείας των
δὲν ἔχουν ποίμνιον ἢ Ἀρχιεπισκό-
πους καὶ Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι
ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν παράδοσιν
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ πι-
στεύουν ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ
συμπροσεύχωνται μετὰ τῶν ἑτε-
ροδόξων, διακηρύσσοντες, εὐθέ-
ως πλὴν σαφῶς ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ
ἑτερόδοξοι δὲν ἔχομεν οὐσια-
στικῶς διαφοράς. Εἶναι βέβαιον
πώς οὗτοι, ἐὰν συμμετάσχουν εἰς
μίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον θὰ
εἰσηγηθοῦν τὴν κατάργησιν ὅλων
τῶν ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων ὡς ἀναχρονι-
στικῶν, «ξεπερασμένων», μὴ
ἀνταποκρινομένων εἰς τὴν «νέαν
ἐποχὴν» καὶ εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς
κοινωνίας, μὴ ἐχουσῶν ἀγάπην
πρὸς τὰς αἱρέσεις καὶ ἀποβαλ-
λουσῶν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν
ζωὴν τοὺς Ἀντιπαπικοὺς Ἁγίους
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη διὰ τοὺς
τελευταίους λέγουν ὅτι αἱ ἀποφά-
σεις των ἦσαν ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν
τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ δὲν διε-
κρίνοντο διὰ τὴν ἀγάπην των πρὸς
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι «διήρεσαν»
τὴν Ἐκκλησίαν. Ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης ὁμιλεῖ περὶ διαιρέσε-
ως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μετὰ τῶν Παπικῶν καὶ ὄχι περὶ
αἱρέσεως καὶ σχίσματος.

Ἐὰν ἕνας Μητροπολίτης ὁμιλή-
ση περὶ «διηρημένης» Ἐκκλησίας οἱ
καθηγηταὶ δογματικῆς καὶ οἱ συνά-
δελφοί του Μητροπολῖται θὰ
εἴπουν ὅτι ἀνατρέπει τὴν ἐκκλησιο-
λογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καὶ ὅτι μὲ βάσιν ἀποφάσεως Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου πρέπει νὰ τεθῆ
ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Τὸν Οἰκουμε-
νικὸν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος προβαί-
νει εἰς αὐτὴν τὴν ἀνατροπήν, σχίζει
ὅλας τὰς σελίδας τῆς ἐκκλησια-
στικῆς καὶ ἐθνικῆς ἱστορίας περὶ τὸ
σχίσμα καὶ τὴν αἵρεσιν (φιλιόκβε
κ.λπ.) τοῦ Παπισμοῦ ποῖος θὰ τὸν
ἐλέγξη καὶ θὰ τὸν ἐπαναφέρη εἰς
τὴν προτέραν ἐκκλησιαστικὴν τά-
ξιν; Πολλοὶ καθηγηταὶ τοῦ Πανεπι-
στημίου, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν θεο-
λογίαν συμπαρίστανται εἰς ὅλας
τὰς ἐκκλησιολογικὰς ἀποκλίσεις

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ
δίδουν θεολογικὰς ἑρμηνείας, αἱ
ὁποῖαι σκανδαλίζουν τὸν ἔντιμον
κλῆρον καί τὸν πιστὸν λαὸν. Οὗτοι
δίδουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι, ἐὰν ἔζων
εἰς τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν
ἐνεφανίσθη εἰς τὸ προσκήνιον ἡ
αἵρεσις τοῦ Ἀρείου καὶ ἐλάμβανον
σχετικὴν γραμμήν, ὑπὸ τῶν πολι-
τικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν κέντρων
τῆς ἐποχῆς θὰ ἠδύναντο νὰ νομιμο-
ποιήσουν τὴν αἵρεσίν του ἀναπτύσ-
σοντες διαφόρους θεωρίας.

Εὐτυχῶς ὅμως τότε αἱ κεφαλαὶ
τῆς Ὀρθοδοξίας εἶχον θεοπνευ-
στίαν, μαχητικότητα καὶ «ζῆλον»
διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς Ἀληθείας
τῆς Πίστεως. Σήμερον πολλοὶ καθη-
γηταὶ πρωταγωνισθοῦν εἰς τὴν
ἀλλοίωσιν τῶν θεολογικῶν σπου -
δῶν τῆς Ὀρθοδοξίας θεωροῦντες,
διὰ παράδειγμα, ὡς κάτι φυσιολογι-
κόν, τὴν ἵδρυσιν τμήματος Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν θεολογικὴν
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σήμερον ἀρκετοὶ Μητροπολῖται καὶ
πολλαπλασίως περισσότεροι καθη-
γηταὶ θεολογίας ἀναγνωρίζουν τὸν
Παπισμὸν ὡς κανονικὴν Ἐκκλησίαν,
τοὺς «κληρικούς» του ὡς ἔχοντας
κανονικὴν Ἱερωσύνην, τὰ «μυστή-
ρια» των ὡς κανονικὰ καὶ τὰς κακο-
δοξίας των ὡς ὑπερβολὰς τῶν
Ὀρθοδόξων. Σήμερον ὑπάρχει μία
συστηματικὴ προσπάθεια ὑπὸ τῶν
ρασοφόρων καὶ τῶν προσκειμένων
θεολόγων εἰς τὴν φιλοπαπικὴν καὶ
φιλοοικουμενιστικὴν γραμμὴν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διὰ νὰ
πεισθοῦν οἱ ἀμύητοι περὶ τὰ δόγμα-
τα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι ἡ
νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἡ ὀρθή, ἐνῶ
ἐκείνη ἡ διαμορφωθεῖσα ὑπὸ τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει
θέσιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας. Ὅσοι
ἀντιδροῦν εἰς τὴν νέαν ἐκκλησιο-
λογίαν χλευάζονται, χαρακτηρίζον-
ται ὡς ἀκραῖοι, φανατικοὶ κ.λπ. ἀπὸ
μεγαλοσχήμους ρασοφόρους καὶ
θεολόγους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν «βγά-
λει» ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ὀρθό-
δοξον συνείδησίν των ὅλους τοὺς
ἀντιαιρετικοὺς καὶ ἀντιπαπικοὺς
Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τοὺς
μνημονεύουν μέν, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ κη-
ρύγματά των ἀπουσιάζουν οἱ
ἀγῶνες των ἐναντίον τῶν αἱρέσε-
ων καὶ ἐναντίον τοῦ Παπισμοῦ. Ὁ
«Συνταγματικὸς χάρτης» τῆς
Ἐκκλησίας, τὸ Πηδάλιον, δὲν ἔχει
οὐδεμίαν σημασίαν εἰς τὴν ζωήν
των, διότι εἶναι αὐστηρὸν καὶ δὲν
ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν σύγχρονον
ἐκκλησιολογικὴν ζωήν. Δι᾽ αὐτὸ καὶ
οἱ περισσότεροι «Δεσποτάδες»
τοὺς ἐπικαλοῦνται τυπικῶς, ἀλλὰ
ἀρνοῦνται νὰ ἀναλύσουν τὸ ἔργον
των, τὴν δρᾶσιν των ὑπὲρ τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἔχουν
ἄγνοιαν; ΟΧΙ. Ἡ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία κατέχει τὸ ἔργον των πολὺ
καλῶς. Δὲν τὸ ἐπιτρέπει ὅμως τὸ
εὐρύτερον σχέδιον τῆς Νέας
Ἐποχῆς, ἡ ὁποία δὲν θέλει Ἁγίους

Πατέρας εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀποβάλλει παντοιοτρόπως τὴν
Παναγίαν μας ἢ διαστρεβλώνει τὸν
«ρόλον» της καὶ ἐξοβελίζει τὴν πα-
ράδοσιν.

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι καινο-
τόμος καὶ διακρίνεται ἀπὸ ἀγάπην
πρὸς τὴν κακοδοξίαν καὶ τὴν αἵρε-
σιν ὅλων τῶν ἑτεροδόξων, προκα-
λοῦσα μεγάλας ἀντιδράσεις. Αἱ δια-
βεβαιώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου ὅτι δὲν θὰ προδώση τὴν
πίστιν, καταρρίπτονται εἰς τὰς συμ-
προσευχὰς μετὰ τῶν αἱρετικῶν ἑτε-
ροδόξων καὶ μετὰ τῶν ἀλλοθρή-
σκων, εἰς τὸν διάλογον διὰ τὸν
κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα μετὰ
τῶν Παπικῶν, εἰς τὰς συμπροσ -
ευχὰς καὶ τοὺς θεολογικοὺς διαλό-
γους μετὰ τῶν Παπικῶν, εἰς τὴν
ἀναζήτησιν κοινῆς μυστηριακῆς
ζωῆς, εἰς τὰς συνάξεις Ὀρθοδό-
ξων, Προτεσταντῶν, Παπικῶν, εἰς
οἰκουμενιστικὰ μοναστήρια ἀλλὰ
καὶ μὲ τὴν βαπτισματικὴν θεολο-
γίαν.

Ὁ «Ο.Τ.» εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ
παρακολουθῆ ὅλους τοὺς φιλοπα-
πικοὺς καὶ φιλοοικουμενιστικοὺς
βηματισμοὺς τῶν περὶ τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιερέων,
Ἀρχιδιακόνων, Πρωτοπρεσβυτέ-
ρων καὶ θεολόγων καὶ ἑκάστη φορὰ
νὰ λαμβάνη θέσιν καὶ νὰ μάχεται
ἀγωνιστικῶς ὑπὲρ τῆς διατηρήσε-
ως τῆς ἀμωμήτου Πίστεως. Παρὰ
τοὺς χλευασμοὺς ὁ «Ο.Τ.» θὰ
σταθῆ ἐμπόδιον εἰς τὴν βατικανο-
ποίησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, τὴν ὁποίαν μεθοδεύει ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ θὰ
ἀγωνίζεται ἐναντίον τῆς ψευδοε-
νώσεως ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποπληροφο-
ρήσεως τοῦ ἔντιμου κλήρου καὶ
τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Κλείνοντες τὸ παρὸν σημείωμα
θὰ ἐπιθυμούσαμεν νὰ ἐρωτήσωμεν
τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην: Ἐὰν
φθάση εἰς τὴν ψευδοένωσιν, ἄνευ
παραιτήσεως τοῦ παπισμοῦ ἀπὸ τὰς
αἱρέσεις καὶ τὰς κακοδοξίας του,
ὑπὸ ποίαν νομικὴν παρουσίαν τοῦ
Παπισμοῦ θὰ τὴν ὑπογράψη: Τὴν
παρουσίαν τοῦ Κράτους τοῦ Βατι-
κανοῦ μὲ τὸ ὑπουργικὸν Συμβού-
λιον, τὰς τραπέζας καὶ παρατραπέ-
ζας, τὰς σκοτεινὰς καὶ μὴ συναλλα-
γάς, τὸ διπλωματικὸν Σῶμα κ.λπ. ἢ
μὲ τὴν παρουσίαν τοῦ Βατικανοῦ
ὡς «Ἐκκλησίας»; Ἐπίσης, πῶς συμ-
βιβάζεται νὰ προσφωνῆ τὸν Πάπαν
ὡς ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
πρεσβυτέρας Ρώμης καὶ ὡς ἐκ τού-
του κανονικὸν Ἐπίσκοπον τῆς
Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτὸς εἶναι καὶ
Ἀρχηγὸς Κράτους (τοῦ Βατικανοῦ
μὲ στρατιωτικὴν φρουράν); Αἱ ξεπε-
ρασμέναι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι
(κατὰ τοὺς οἰκουμενιστὰς) ἐπιτρέ-
πουν τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἀρχηγοῦ
Κράτους μὲ τὴν ἰδιότητα ἑνὸς Ἐπι-
σκόπου;

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Εἰς εἰλικρινῆ μετάνοιαν καὶ εἰς ἐξομολόγησιν καλεῖ
ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος τοὺς κρατουμένους
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ρα-

πτόπουλους, ὁ ὁποῖος συμπαρί-
σταται εἰς τούς κρατουμένους εἰς
μήνυμά του διὰ τὰ Χριστούγεννα
πρὸς τοὺς Διευθυντάς τῶν σωφρο-
νιστικῶν καταστημάτων τονίζει τὰ
ἀκόλουθα:
«Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
κρατούμενοι,
Καλά Χριστούγεννα. 

Μέσα στήν ταραγμένη ἐποχή
μας, ὅπου μαίνονται οἱ πόλεμοι πά-
νω στή γῆ καί τό ἀνθρώπινο αἷμα ρέ-
ει ἄφθονο, ἀκούγεται καί πάλι τό
οὐράνιο μήνυμα μέ τή φωνή τοῦ
Ἀγγέλου: “Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ
λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σω-
τήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος ἐν πό-
λει Δαυίδ. Αὐτός γάρ σώσει τόν λα-
όν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν”
(Λουκ. 2, 10-11, Ματθ. 1, 21). Σαφές,
καταληπτό, κατανοητό τό οὐράνιο
ἀγγελικό μήνυμα. Ἄγγελος Θεοῦ
ὁμιλεῖ καί λέει: Σᾶς μεταδίδω χαρ-
μόσυνο ἄγγελμα, πού θά φέρει χα-
ρά μεγάλη σέ ὅλο τόν κόσμο. Γεν-
νήθηκε σήμερα στήν πόλη τοῦ Δα-
βίδ, στή Βηθλεέμ, γιά σᾶς Σωτήρας
κι αὐτός εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτός θά
σώσει τό λαό ἀπό τίς ἁμαρτίες του.
Καί πραγματικά. Μέ τή γέννησή του
ἔφερε στή γῆ δῶρα πολύτιμα. Αὐτά
τά ὁποῖα εἶχε βασικά ἀνάγκη ὁ
ἄνθρωπος. Γεννήθηκε ὁ Χριστός
πάνω στή γῆ. Καί μαζί του:

Γεννήθηκε ἡ εἰρήνη
Ἡ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων

καί ἡ εἰρήνη μέ τή συνείδησή του
γιά τόν κάθε ἄνθρωπο. Κι αὐτό
ἀκριβῶς τό ἀνήγγειλε “πλῆθος
στρατιᾶς ἀγγέλων... λεγόντων· δό-
ξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρή-
νη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία” (Λουκ. 2,
14). Στή γῆ, στούς ἀνθρώπους τῆς
γῆς, ἔφερε τήν εἰρήνη καί τήν
εὔνοια καί τήν εὐλογία του. Στήν
τριετῆ ἱεραποστολική του δράση
ἐπανειλημμένα ἔκανε λόγο γιά τήν
εἰρήνη. Στήν αἱμορροοῦσα γυναίκα
εἶπε, μετά τή θεραπεία της: “Ὕπαγε
εἰς εἰρήνην” (Μάρκ. 5, 34). Ὁ δέ ἀπ.
Παῦλος ἀποκαλεῖ τό Χριστό Θεό τῆς
εἰρήνης. Γράφει στούς πιστούς: “Ὁ
δέ Θεός τῆς εἰρήνης μετά πάντων
ὑμῶν. Ἀμήν” (Ρωμ. 15, 33). Ἄν
ρωτᾶτε, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἔφερε τήν
εἰρήνη, τότε γιατί οἱ ἄνθρωποι ζοῦν
μέσα σέ μιά διαρκῆ πολεμική ταρα-
χή, προσωπική, οἰκογενειακή, πα-
τριωτική καί ἐθνική; Γιατί δέν ὑπάρ-
χει εἰρήνη στή γῆ; Ἐπειδή οἱ ἄνθρω-
ποι δέν δέχθηκαν, δέν δέχονται τήν
εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. Καί θεληματικά
ἐπιμένουν στίς φιλονικεῖες καί
στούς πολέμους.

Γεννήθηκε ἡ ἐλπίδα
Πολλές ἑκατοντάδες χρόνια πρίν

γεννηθεῖ ὁ Χριστός, ὁ μεγάλος Προ-
φήτης Ἡσαΐας ἀναφερόμενος στό
Σωτήρα τοῦ κόσμου, τόν Ἰησοῦ,
ἔγραψε: “Καί τῷ ὀνόματι αὐτοῦ

ἔθνη ἐλπιοῦσι” (Ματθ. 12, 21). Καί
στό ὄνομά του ὡς Μεσσία καί Σωτή-
ρα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά στηρίξουν
τίς ἐλπίδες τους. Κι αὐτό ἔγινε. Στίς
δύσκολες στιγμές τῆς δοκιμασίας
ὅλοι στηρίζουν τήν ἐλπίδα τους σ’
Αὐτόν. Στόν Ἴδιο στηρίζουν τήν
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους καί ὅλοι
οἱ ἁμαρτωλοί τῆς γῆς. Ὁ βασιλιάς
τῶν Ἰουδαίων Δαβίδ, παρά τή δόξα,
τή δύναμη καί τή μεγάλη ἐξουσία
πού εἶχε, ἀπογοητευμένος ἀπό πολ-
λούς ἀνθρώπους, στήριζε τήν ἐλπί-
δα του ἀποκλειστικά καί μόνο στό
Θεό. Ἔλεγε συχνά: “Ὁ Θεός μου
βοηθός μου, ἐλπιῶ ἀπ’ αὐτόν”
(Ψαλμ. 17, 3). “Ἐγώ δέ ἐλπιῶ ἐπί σέ
τόν Θεόν μου” (Ψαλμ. 55, 4). Στήν
ἐλπίδα του αὐτή ἀπέδιδε καί τό γε-
γονός ὅτι δέν φοβόταν κανένα κα-
κό ἄνθρωπο. Αὐτή τήν ἀσφάλεια τήν
ἔκανε ὕμνο καί ἔψαλλε: “Ἐπί τῷ
Θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι τί ποι-
ήσει μοι ἄνθρωπος” (Ψαλμ. 55, 12).
Καί ὁ προφήτης Ὠσηέ προέτρεπε τό
λαό: “Ἔλπιζε πάντοτε εἰς τόν Θεόν
σου” (Ὠσ. 12, 7).

Γεννήθηκε ἡ ἀγάπη
Κανείς, ἀπολύτως κανείς, δέν

ἀγάπησε ποτέ τόν ἄνθρωπο, ὅσο
τόν ἀγάπησε ὁ γεννηθείς Χριστός.
Ἄλλωστε κι αὐτή ἡ γέννησή του
μαρτυρεῖ ἀκριβῶς τήν ἀγάπη του. Ἡ
μαρτυρία τοῦ ἀπ. Ἰωάννη εἶναι κα-
θοριστική. Καί τί λέγει; “Οὕτως ἠγά-
πησεν ὁ Θεός τόν κόσμον ὥστε τόν
υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν,
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή
ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον”
(Ἰωάν. 3, 16). Παρακολουθῆστε τήν
τριετῆ δράση του. Σέ τυφλούς χάρι-
ζε τό φῶς τους μέ ἕνα καί μόνο λό-
γο του. Σέ κωφούς ἄνοιγε τήν ἀκοή
τους μέ τόν ἴδιο τρόπο. Παράλυτους
τούς ἀνέσταινε στά πόδια τους, γιά
νά βαδίζουν ὅπως ὅλοι. Ἀρρώστους
τούς θεράπευε ἀπό μακριά καί πάλι
μέ ἕνα του λόγο μόνο. Θυμηθεῖτε
τούς 10 λεπρούς. Τούς εἶπε· “πορευ-
θέντες ἐπιδείξατε ἑαυτούς τοῖς
ἱερεῦσι” (Λουκ. 17, 14). Καί στό δρό-
μο θεραπεύτηκαν ὅλοι. Ἀλλά τί λέ-
γω; Ἀκόμα καί νεκρούς ἀνέσταινε
καί πάλι μέ ἕνα του λόγο. Θυμηθεῖτε
τό νεκρό Λάζαρο, πού ἦταν ἤδη πε-
θαμένος τέσσερις ἡμέρες! “Λάζαρε,
δεῦρο ἔξω” (Ἰωάν. 11, 43), εἶπε, καί ὁ
Λάζαρος ἀναστήθηκε. Καί ἀγάπησε
ὁ Ἰησοῦς τόν ἄνθρωπο “εἰς τέλος”.
Μέχρι τό θάνατο. Αὐτήν τή μεγάλη,
καθολική καί πλούσια ἀγάπη τήν ἐπι-
κύρωσε μέ τόν ἑκούσιο σταυρικό
του θάνατο. Γιατί ὅποιος ἀγαπᾶ εἰλι-
κρινά καί πολύ, αὐτός πεθαίνει.
Αὐτός γεννήθηκε στή Βηθλεέμ. Ὁ
Ἰησοῦς τῆς ἀπέραντης ἀγάπης. Ἡ
σαρκωμένη ἀγάπη. 

Γεννήθηκε ὁ Σωτήρας
Ἔτσι ἀνήγγειλαν οἱ ἄγγελοι μέ τό

οὐράνιο μήνυμά τους: “Ἐτέχθη Σω-
τήρ”. Γεννήθηκε ὁ Σωτήρας. Ἦλθε
στή γῆ αὐτός πού ἔφερε στόν
ἄνθρωπο τή σωτηρία. Τή σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἄγνοια, τήν

πλάνη καί τήν ἁμαρτία. Τήν κάθε
ἁμαρτία. Ἀπό ἕνα κακό καί ὑβριστι-
κό λόγο στό συνάνθρωπό του μέχρι
καί τή δολοφονία, τό θάνατό του. Ἡ
ὅποια ἁμαρτία ἀφήνει ἕνα ἀσήκωτο
βάρος μέσα στήν ψυχή τοῦ ἁμαρ-
τωλοῦ. Μέσα στή συνείδησή του. Κι
αὐτό τό βάρος κάνει τή ζωή του
τραγική, δραματική. Δέν βρίσκει
ἡσυχία, ἠρεμία, σέ ὅλα τά πλάτη καί
τά μήκη τῆς γῆς, ὅπου κι ἄν βρεθεῖ.
Καί αὐτό τό βάρος δέν μπορεῖ νά τό
σηκώσει κανένας γιατρός τοῦ κό-
σμου. Μόνον ἕνας μπορεῖ. Ἀποκλει-
στικά μόνον αὐτός. Ὁ Σωτήρας Χρι-
στός. Ἄλλος κανείς. Ὅσο ἦταν στή
γῆ ὁ Σωτήρας Χριστός, πολλοί
ἁμαρτωλοί, ἄνδρες καί γυναῖκες,
κλέφτες, ἄδικοι, ληστές, φονιάδες,
πόρνες καί μοιχαλίδες σώθηκαν,
ἠρέμησαν καί ἐπανῆλθαν στήν πρώ-
τη τους χαρά καί εὐτυχία. Πρῶτα
ὅμως μετανοοῦσαν γιά τίς ἁμαρτίες
πού διέπραξαν καί πού τούς βάρυ-
ναν τήν ψυχή καί ἔκαναν τή ζωή
τους τραγική (Ζακχαῖος, Σαμαρεί-
τισσα, μοιχαλίδα, Ληστής πάνω στό
Σταυρό κ.λ.π.).

Κι ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔφυγε ἀπό τή
γῆ, μετά τήν ἀνάστασή του καί τήν
ἀνάληψή του στόν οὐρανό, ἀπ’ ὅπου
κατέβηκε στή γῆ, ἔδωσε στούς μα-
θητές του, καί ἐκεῖνοι στούς δικούς
τους μαθητές κ.λ.π., τό χάρισμα νά
σώζουν τούς ἁμαρτωλούς ἀπό κάθε
βάρος τῆς ψυχῆς τους μέ τό Μυ-
στήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.
Καί ὄχι μόνον. Ἀλλά ἐπιπλέον νά
μποροῦν οἱ ἁμαρτωλοί, ὕστερα ἀπό
τή μετάνοια καί τήν Ἱ. Ἐξομολόγη-
σή τους, νά κληρονομοῦν τήν οὐρά-
νια βασιλεία μετά τήν κοίμησή τους,
ὅταν τό μέν σῶμα ἐπιστρέφει στή
γῆ, ἡ δέ ψυχή κοντά στό Σωτήρα
της Χριστό.
Ἀδελφοί μου κρατούμενοι, 

Μέσα στή δοκιμασία σας, τή στέ-
ρηση τῆς ἐλευθερίας κυρίως, ἀλλά
καί ὅποια ἄλλη δοκιμασία ἀντιμετω-
πίζετε στή ζωή σας, χαρεῖτε. Γιατί
γεννήθηκε ἡ εἰρήνη. Γιατί γεννήθη-
κε ἡ ἐλπίδα. Γιατί γεννήθηκε ἡ ἀγά-
πη. Καί τό πιό μεγάλο, γιατί γεννή-
θηκε ὁ Σωτήρας Χριστός, ὁ μόνος ὁ
ὁποῖος μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό κάθε
ταραχή, ἀπό κάθε ἀπογοήτευση.
Ἀπό κάθε μῖσος καί κακία καί μᾶς
ἐξασφαλίζει τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
καί τήν οὐράνια πολιτεία καί βασι-
λεία του, ὕστερα ἀπό τήν εἰλικρινῆ
μετάνοια καί τήν προσέλευσή μας
στό Μυστήριο τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσε-
ως.

Καλά Χριστούγεννα καί γρήγορη
ἀποφυλάκιση.

Μὲ ἐγκάρδιες εὐχές, 
τιμὴ καὶ ἀγάπη

Ἀρχιμ. Γερβάσιος 
Ἰωάν. Ραπτόπουλος
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γι᾽ αὐτούς, ποὺ γιὰ τὸ ὄνομά του
διώκονται.

Ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα τῆς ἐπι-
γείου ζωῆς του ὁ Ἰησοῦς γεύεται
τὸ πικρὸ ποτήρι τῶν διωγμῶν,
ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τὴν κραταιὰ
προστασία τοῦ Θεοῦ. Ὁ θηριώδης
Ἡρώδης ἀναζητεῖ τὸ παιδίον, γιὰ
νὰ τὸ φονεύση καὶ ὁ ἄγγελος τοῦ
Θεοῦ παρουσιάζεται στὸν ὕπνο
τοῦ προστάτου Του Ἰωσὴφ καὶ τὸν
συμβουλεύει: «ἐγερθεὶς παράλα-
βε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα
αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ
ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει
γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ
ἀπολέσαι αὐτό». Καὶ ἐνῶ ὁ Ἡρώ-
δης μὲ τὴν ἀπάνθρωπο σφαγὴ τῶν
νηπίων τῆς Βηθλεὲμ νομίζει ὅτι
ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὸν ἐπίζηλο βα-
σιλέα τοῦ Ἰσραήλ, Ἐκεῖνος ἀθόρυ-
βα στὴν ξένη χώρα ἡλικιώνεται,
γιὰ νὰ ἐπιστρέψη ἰσχυρὸς μετὰ
τὸν θάνατο τοῦ Ἡρώδη καὶ νὰ κη-
ρύξη τὴν νέα βασιλεία τῶν ψυχῶν.
Ὅταν ἀρχίζη τὸ ἔργο τῆς σωτη-
ρίας, συκοφαντεῖται ὡς μάγος,
οἰνοπότης, φίλος τῶν πορνῶν καὶ
τῶν τελωνῶν, διώκεται ἀπὸ τὴν
ἰδιαίτερη πατρίδα του μέχρις
ὀφρύος τοῦ ὄρους, τέλος παραδί-
δεται στὸ μαρτύριο, μαστιγώνεται,
ἐμπτύεται, φραγγελώνεται, φυλα-
κίζεται καὶ σταυρώνεται ἀπὸ ἐκεί-
νους, ποὺ εὐεργέτησε καὶ οἱ διω-
γμοὶ δὲν σταματοῦν μὲ τὴν Ἀνά-
στασή Του, συνεχίζονται στὴν
Ἐκκλησία Του, στοὺς Μαθητὲς καὶ
Ἀποστόλους Του καὶ σὲ ὅσους
ζοῦν μὲ συνέπεια τὸ Εὐαγγέλιό
Του.

Ἐκκλησία τῶν μαρτύρων ὀνομά-
ζεται ἡ Ἐκκλησία τῶν τριῶν πρώ-
των αἰώνων. Ἑκατομμύρια εἶναι οἱ
γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι μάρτυρες,
ποὺ δὲν κάμφθηκαν μὲ τὰ βασανι-
στήρια, ποὺ δὲν ὑπεχώρησαν μὲ
τὶς ὑποσχέσεις, ποὺ προτίμησαν
τὸν ἔνδοξο θάνατο γιὰ τὴν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχυσαν τὸ αἷμα
τους διὰ τὸν θρίαμβο τῆς πίστεως.
Σκληροὶ τύραννοι καὶ διῶκτες,
ὅπως ὁ Νέρων, ὁ Δέκιος, ὁ Διοκλη-
τιανὸς καὶ τόσοι ἄλλοι, μὲ λύσσα
ἐκήρυξαν ἀπηνῆ διωγμὸ κατὰ τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐνόμισαν μὲ τὴν βία
καὶ τὴν δύναμη, ποὺ διέθεταν, θὰ
ἔκαμπταν τὸ φρόνημα τῶν ἡρώων
τῆς πίστεως.

Ἐγέμισαν τὶς φυλακές, ἐχόρτα-
σαν τὰ ἄγρια θηρία ἀπὸ τὶς σάρκες
τῶν Ἁγίων, ἔβαψαν τὴν οἰκουμένη
μὲ τὸ ἄχραντο αἷμα τους, ἀλλὰ
συγχρόνως, χωρὶς νὰ τὸ ὑποπτευ-
θοῦν ἔθεσαν τὰ θεμέλια μιᾶς
ἀπόρθητης Ἐκκλησίας, ποὺ μόλις
ἀνέπνευσε τὸν ἀέρα τῆς ἐλευθε-
ρίας, ἐμεγαλούργησε καὶ ἅπλωσε
ποιμαντικὰ τὶς πτέρυγές της σ᾽
ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Μετὰ τοὺς διωγμοὺς ἦλθαν
ἄλλου εἴδους διωγμοὶ μέσα ἀπὸ τὰ
σπλάγχνα τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλη-
σίας. Σχίσματα καὶ αἱρέσεις τραυ-
ματίζουν τὴν ἑνότητά της. Οἱ μι-
σαλλοδοξίες τὴν σέρνουν σὲ μιὰ
τραγικὴ περιπέτεια, ἀπὸ τὴν ὁποία
ὕστερα ἀπὸ αἰώνων ταλαιπωρία
ἐξέρχεται τραυματισμένη.

Ἀδελφοί, διώκουν ἀδελφούς,
χριστιανοὶ φονεύουν χριστιανούς,
φιλόδοξα μέλη της γίνονται ὄργα-
να τοῦ διαβόλου καὶ ἐγωϊστικὰ κη-
ρύττουν νέα δόγματα. Ἀναστατώ-
νουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν βυθί-
ζουν σὲ μιὰ περιπετειώδη θλίψη,
ποὺ δυστυχῶς συνεχίζεται καὶ στὶς
μέρες μας, δηλαδὴ ὁ πόλεμος
ἐναντίον τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας

δὲν ἦταν μόνο ἐξωτερικὸς ἀπὸ
τοὺς σκληροὺς καὶ ἀδυσωπήτους
ρωμαίους αὐτοκράτορες, ἀλλὰ
εἶχε πόλεμο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία
καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε ἀκόμα πιὸ
φοβερὸ ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικοὺς
ἐχθρούς της, ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς,
οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ ἀποσπάσουν
μαθητὲς ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐν τέλει
δὲν κατώρθωσαν παρὰ μόνο νὰ
ἀποκόψουν τὸν ἑαυτόν τους ἀπὸ
τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Στοὺς νεώτερους χρόνους μέσα
ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας
ἀναπηδοῦν οἱ ἀρνητές, οἱ ὀρθολο-
γιστές, οἱ ὑλιστές, οἱ τεχνικιστές,
ποὺ μὲ ὅπλο τὴν ἐπιστήμη προσπα-
θοῦν νὰ ξεριζώσουν τὴν πίστη καὶ
νὰ ὑποκαταστήσουν τὸν Θεὸ μὲ δι-
κούς τους θεούς. Βρίζουν καὶ συ-
κοφαντοῦν τὴν Ἐκκλησία, διακω-

μωδοῦν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ καὶ
προσ παθοῦν στὴν θέση τῆς
Ἐκκλησίας νὰ βάλλουν μιὰ φυσικὴ
θρησκεία. Ἄνθρωποι τῆς ὕλης,
ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν ὑπερ -
οχὴ τοῦ πνεύματος, δημιουργοῦν
μιὰ κοινωνία ἀτόμων προορισμέ-
νων νὰ ζήσουν σὰν νούμερα μιᾶς
μηχανῆς καὶ ὄχι σὰν πρόσωπα ἑνὸς
κόσμου, ποὺ ἔχει μὲν τὴν ἀρχή του
ἐδῶ, ἀλλὰ συνεχίζεται καὶ μετὰ τὸν
θάνατο. Μιὰ δηλαδὴ καθαρῶς ὑλι-
στικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς, ἐξ ᾗς
πολλὲς φορὲς νομίζουν, ἂς ἐπι-
τραπῆ καὶ αὐτὸ νὰ λεχθῆ παρεπι-
πτόντως, καὶ τὸ θέμα τῆς εὐθανα-
σίας, γιατὶ καλὸν θὰ εἶναι νὰ μὴ τε-
λειώνη μιὰ ὥρα ἀρχύτερα ὁ
ἄνθρωπος, ἀλλὰ τὸν βλέπουν μόνο
σὰν σάρκα, μόνο σὰν ὕλη καὶ ὄχι
σὰν ψυχή. Ἀδιαφορία, ὁ μεγαλύτε-
ρος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως.

Ἔτσι φθάσαμε στὴ σύγχρονη
ἐποχή μας, ὅπου ὁ διωγμὸς κατὰ
τοῦ Χριστοῦ μας ἔχει λάβει μιὰ
ἰδιότυπη μορφή. Ἡ καταναλωτικὴ
κοινωνία μὲ τὴν ὑπερεπάρκεια τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν καλλιεργεῖ μιὰ
ἀδιαφορία γιὰ νεοταξικὲς ἐνατενί-
σεις. Οἱ ἄνθρωποι τῆς σημερινῆς
ἐποχῆς περισσότερο ἐνδιαφέρον-
ται διὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ σαρκίου
τους καὶ ἐλάχιστα γιὰ τὴν ἀνάπαυ-
ση τῆς ψυχῆς τους, ποὺ κατατυ-
ραννεῖται ἀπὸ τὰ τόσα ψυχολογικὰ
προβλήματα. Ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα, ποὺ
διαθέτει ἡ κοινωνία γίνεται μιὰ φο-
βερὴ […] προπαγάνδα, ἡ ὁποία ἔχει
ὀλέθριες ἐπιπτώσεις σὲ ὅλους. Θε-
οποιεῖται ἡ σάρκα, ἀμβλύνεται ἡ
συνείδηση, ἰσοπεδώνονται οἱ
ἀξίες, γκρεμνίζονται τὰ ἰδανικὰ καὶ
κηρύττεται μιὰ καινούργια θρη-
σκεία, ποὺ κέντρο ἔχει ὄχι τὸν
Θεό, ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπο.

Σήμερα οἱ διῶκτες τοῦ χριστια-

νισμοῦ φοροῦν τὸ προσωπεῖο τοῦ
πολιτισμένου, τοῦ μοντέρνου, τοῦ
ἀπελευθερωμένου, τοῦ προοδευ-
τικοῦ. Δὲν ἐξαπολύουν διατάγμα-
τα, ἀλλὰ ὕπουλα μεθοδεύουν τὴν
διαίρεση καὶ τὸ σχίσμα, μέσα ἀπο-
τελεσματικὰ διὰ τὴν ἀναστάτωση
τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπάρχουν βέβαια
σὲ πολλὲς ἀθεϊστικὲς χῶρες οἱ
ἴδιες μέθοδοι τοῦ Νέρωνα καὶ τοῦ
Διοκλητιανοῦ, στὶς περισσότερες
ὅμως χῶρες ἡ πολεμικὴ καὶ οἱ διω-
γμοὶ γίνονται συγκαλυμμένα.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καὶ σήμερα
διώκεται ὁ Χριστὸς καὶ μαζὶ μὲ τὸν
Χριστὸ διώκονται ὅσοι τὸν πι-
στεύουν ἀληθινά. «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν
καὶ ὑμᾶς διώξουσι», εἶπε ὁ Κύριος
στοὺς μαθητές του καὶ ἐξακολου-
θεῖ νὰ λέγη σ᾽ ὅλους τοὺς πιστούς.
Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶναι ἄρρηκτα
ἑνωμένη μὲ τὸν διωγμὸ «πάντες οἱ
θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ, διωχθήσονται». Πάντοτε
ὑπάρχουν ὄργανα τοῦ σατανᾶ, ποὺ
θὰ προσπαθοῦν νὰ χωρίσουν τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό. Πάντοτε
ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ θὰ μᾶς
ταλαιπωροῦν καὶ θὰ μᾶς κακομετα-
χειρίζωνται, ἐπειδὴ πιστεύουμε
στὸν Θεὸ καὶ μένουμε ἀμετακίνη-
τοι στὶς ἐντολές Του. Ἐνοχλοῦνται
ἐπειδὴ μὲ τὴν διαγωγή μας κρίνον-
ται τὰ σκοτεινά τους ἔργα. Ἐμεῖς
δὲν πρέπει νὰ δειλιοῦμε, ἀλλὰ νὰ
δοξάζουμε τὸν Θεό, ποὺ μὲ τὶς θλί-
ψεις αὐτὲς μᾶς κάνει κοινωνοὺς
τῶν δικῶν του παθημάτων καὶ κυ-
ρίως νὰ μὴ ἀπελπιζώμαστε, διότι
μετὰ τὴν θλίψη ἔρχεται ἡ χαρά,
μετὰ τὸν Γολγοθᾶ ἡ Ἀνάσταση,
μετὰ τὰ δεσμὰ ἡ ἐλευθερία, μετὰ
τὸ μαρτύριο ἡ δόξα.

Ἀδελφοί, ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς
ὑποσχέθηκε στὸν κόσμο αὐτὸ δό-
ξες καὶ τιμὲς «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν
ἕξεται» μᾶς εἶπε καὶ συνέχισε
«ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν
κόσμον». Ἂς Τὸν καταδιώκουν οἱ
ἐχθροί Του, ἂς ὑβρίζουν τὴν
Ἐκκλησία Του, «μαινέσθω ἡ θά-
λασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύνα-
ται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ
Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ
ἰσχύει», ὅπως τονίζει ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Αὐτὸ τὸ μήνυμα, εὐσεβεῖς χρι-
στιανοί, μᾶς μεταφέρει σήμερα ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Ἅγιο
Εὐαγγέλιο.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ πολὺ θὰ
σᾶς παρακαλέσουμε «τὴν Φωνὴ
τοῦ Κυρίου» ὅσο τὸ δυνατὸν καὶ
νὰ τὴν μελετοῦμε καὶ νὰ τὴν διαδί-
δουμε εὐρύτερα, νὰ μὴ παρουσιά-
ζεται τὸ φαινόμενο, ἐνῶ μὲ τὴν χά-
ρη τοῦ Κυρίου ὑπάρχουν ἀρκετὰ
ἀντίτυπα νὰ παραμένουν κατὰ κά-
ποιο τρόπο ἀδιάθετα. Μπορεῖ νὰ πῆ
κανεὶς ὅτι ἴσως εἴμαστε λίγοι καὶ
δὲν χρειαζόμαστε περισσότερα,
ἀλλὰ εἶναι πολλοὶ περισσότεροι
ἀδελφοί μας, ποὺ γιὰ τὸν ἄλφα ἢ
βῆτα λόγο εἴτε εἶναι ἀσθενεῖς εἴτε
εἶναι γέροντες εἴτε δὲν μπόρεσαν
νὰ ἔλθουν στὴν Ἐκκλησία, μπορεῖ
κανεὶς νὰ τοὺς κάνη ἕνα πνευμα-
τικὸ δῶρο, ἕνα μήνυμα τοῦ οὐρα-
νοῦ, ἕνα μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας δί-
νοντας αὐτὸ τὸ μικρὸ καὶ ταπεινὸ
φυλλάδιο, ποὺ περιέχει ὅμως τόσο
σπουδαῖες αἰώνιες ἀλήθειες.

*Ἀπὸ ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου, Διονύσου
κατὰ τὴν τελευταίαν Κυριακὴν τοῦ
ἔτους.

Ὁ αἰώνιος πόλεμος κατὰ τοῦ Ἀρνίου*

καλέσωμε μία νέα Σύνοδο; Μήπως,
προγνωρίζοντας τὸ ἀποτέλεσμα,
τὴν ἐμποδίζει ὁ Θεός;

Καινοφανῆ 
Συνοδικὰ μορφώματα

᾿Απὸ τὸν τρόπο, ποὺ προπαρα-
σκευάζεται καὶ διαφημίζεται, οἱ πι-
στοὶ ἔχουν σχηματίσει τὴν ἐντύπω-
σι, ὅτι πρόκειται γιὰ Σύνοδο Οἰκου-
μενική. ῾Η δήλωσι ὅμως τοῦ Πα-
τριάρχου Μόσχας, σὲ συνέντευξί
του στὸν Ρωσικὸ τηλεοπτικὸ
σταθμὸ VGΤRΚ, ὅτι «δὲν πρόκειται
γιὰ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅπως πι-
στεύουν ὡρισμένοι, ἀλλὰ γιὰ Σύνο-
δο τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν»,
μᾶς προβλημάτισε. ̓͂ Αραγε συμφω-
νεῖ μ᾿ αὐτὴ ὁ κ. Βαρθολομαῖος;
Μήπως πρόκειται γιὰ προσπάθεια
ὑποβαθμίσεως τῆς Συνόδου ἐκ
μέρους τοῦ Ρώσου Πατριάρχου;
῞Ο,τι καὶ ἂν συμβαίνῃ, ἡ δήλωσι
αὐτὴ μᾶς κάνει νὰ ἀναρωτηθῶμε·
᾿Εὰν ἡ Σύνοδος αὐτὴ δὲν εἶναι
Οἰκουμενική, τότε πρὸς τί τόσος
θόρυβος γύρω ἀπὸ τὴν προπαρα-
σκευὴ καὶ σύγκλησί της; ῾Η φράσι
ἐπίσης τοῦ ἰδίου ἱεράρχου, «Καὶ
ὅμως αὐτὴ (ἡ Σύνοδος) εἶναι γε-
γονὸς μεγάλης ἱστορικῆς ση-
μασίας, διότι στὴν ἱστορία δὲν
ὑπῆρχαν σχεδὸν τέτοιες Σύνοδοι»,
γεννᾷ ἕνα ἀκόμη ἐρώτημα· Ποιά
ἀνάγκη ὑπαγορεύει στὶς ἡμέρες
μας, ἀντὶ τῆς συγκλήσεως Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, θεσμοῦ ἀναγνω-
ρισμένου καὶ δοκιμασμένου στὴν
ζωὴ καὶ Παράδοσι τῆς ᾿Εκκλησίας,
νὰ συγκληθῇ «Σύνοδος ᾿Ορ-
θοδόξων ᾿Εκκλησιῶν», ἑνὸς θε-
σμοῦ ἀγνώστου στὴν ῾Ιστορία καὶ
μὴ προβλεπομένου ἀπὸ τοὺς ῾Ιε-
ροὺς Κανόνες; Τὸ Γραφεῖο Αἱρέσε-
ων & Παραθρησκειῶν τῆς ῾Ι. Μη-
τροπόλεως Πειραιῶς, σὲ ἐμπερι-
στατωμένη ἀνακοίνωσή του,
ἀμφιβάλλει -καὶ ὀρθῶς- γιὰ τὴν
ἁρμοδιότητα καὶ κανονικότητα τῶν
Συνάξεων τῶν προκαθημένων νὰ
ἀποφασίζουν γιὰ τὴν προπαρα-
σκευὴ καὶ σύγκλησι τέτοιων
Συνόδων, ἐρήμην τῶν ῾Ιερῶν
Συνόδων τῶν ῾Ιεραρχιῶν τῶν κατὰ
τόπους ̓Εκκλησιῶν, προσθέτοντας,
ὅτι «οἱ ἐν λόγῳ “Συνάξεις” κα-
θιερώθηκαν ἀπὸ τὸ 1992 καὶ
ἐντεῦθεν, ἀποτελοῦν δὲ ἐπινόηση
καὶ ἐφεύρεση τοῦ νῦν Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου,
καὶ ἑπομένως δὲν ὑπάρχει καμμία
μαρτυρία γι᾿ αὐτὲς στὴν κανονικὴ
Παράδοση τῆς ᾿Εκκλησίας μας».
Δυστυχῶς ὅμως, ἀντὶ νὰ καταρ-
γηθῇ αὐτὸ τὸ ἄγνωστο στὴν ᾿Εκ-
κλησία «Συνοδικὸ μόρφωμα» τῶν
«Συνάξεων» καὶ τῶν «Μειζόνων καὶ
῾Υπερτελῶν Συνόδων», ὅπως
ἐκείνης, ποὺ ἀφώρισε ἀναπολόγη-
το τὸν μακαριστὸ ἀγωνιστὴ καὶ
ὁμολογητὴ θεολόγο Νικόλαο Σω-
τηρόπουλο, ἐπιχειρεῖται νὰ
εἰσαχθῇ καὶ ἕνα νέο μόρφωμα
ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως, αὐτὸ
τῆς «Συνόδου τῶν ᾿Ορθοδόξων
᾿Εκκλησιῶν»! Γιατί ὅλα αὐτὰ τὰ πο-
νηρὰ καὶ ἀντικανονικά; Πολὺ φο-
βούμεθα, ὅτι μετὰ τὴν «Μεταπατε-
ρικὴ» ἐποχὴ ἐγκαινιάζεται τώρα
ἀπὸ τοὺς ἰδίους κύκλους καὶ μία
νέα, «Μετασυνοδικὴ» ἐποχή, κατὰ
τὴν ὁποία τὶς ἀποφάσεις τῆς ᾿Ορ-
θοδοξίας δὲν θὰ λαμβάνουν ὅλοι
ἀπὸ κοινοῦ οἱ ᾿Ορθόδοξοι ἐπίσκο-
ποι συνοδικῶς, ἀλλὰ δεκατέσσα-
ρες προκαθήμενοι καὶ μία ὁμάδα
προσεκτικὰ ἐπιλεγμένων ὁμο -
φρόνων τους ἐπισκόπων ἀπὸ τὴν
κάθε τοπικὴ ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία!
Κρίμα, ποὺ βιάσθηκε ὁ Πάπας νὰ
δηλώσῃ, ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ
ἔχουν πολλὰ νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ τὸν
τρόπο, ποὺ λειτουργεῖ τὸ Συνοδικὸ
σύστημα στὶς ᾿Ορθόδοξες ᾿Εκ-
κλησίες! 

Δὲν ἐπιθυμοῦν 
Οἰκουμενικὴν Σύνοδον
Οἱ λόγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ

προκαθήμενοι ἀποφάσισαν ἡ Σύνο-
δος τοῦ 2016 νὰ μὴ εἶναι Οἰκουμε-
νικὴ εἶναι προφανεῖς. ῍Ας ἀπα-
ριθμίσωμε μερικούς·

1. Στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο θὰ
ἦταν ἀναγκασμένοι νὰ προσ -
καλέσουν ὅλους τοὺς ἐπισκόπους
τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καθὼς καὶ ἄλ -
λους λογίους κληρικούς, ἡ -
γουμένους μοναστηρίων, καὶ δια-
κεκριμένους θεολόγους, καὶ αὐτὴ
ἡ πολυφωνία κάθε ἄλλο παρὰ θὰ
ἐξυπηρετήσῃ τοὺς σκοπούς, γιὰ
τοὺς ὁποίους θὰ συγκληθῇ ἡ Σύνο-
δος.

2. Στὴν Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὰ

μέλη της εἶναι ἐπίσης ἀναγ-
κασμένα νὰ ἀναγνωρίσουν καὶ τὴν
οἰκουμενικότητα τῶν Η´ καὶ Θ´
Συνόδων, τοῦ 880 καὶ 1351 ἀντι-
στοίχως, καὶ αὐτὸ πρέπει πάσῃ
θυσίᾳ νὰ ἀποφευχθῇ, γιὰ νὰ μὴ δυσ -
αρεστηθοῦν οἱ Παπικοὶ καὶ νὰ μὴ
ναυαγήσῃ ὁλοκληρωτικὰ ὁ θεολο-
γικὸς διάλογος μαζί τους.

3. Σὲ μία νέα Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δο ἐπιβάλλεται, ὅπως συνέβη καὶ
στὶς προηγούμενες, νὰ καταδικα-
σθοῦν ὅλες οἱ σύγχρονες αἱρέσεις,
ποὺ πολεμοῦν τὴν ᾿Εκκλησία. Αὐτὸ
ὅμως σήμερα εἶναι ἀδιανόητο. Πῶς
νὰ καταδικάσουν οἱ ᾿Ορθόδοξοι
προκαθήμενοι τὶς αἱρέσεις,
ἐφόσον, μὲ ἐξαίρεσι τοὺς πα-
τριάρχες Γεωργίας καὶ Βουλ-
γαρίας, τὶς ἔχουν ὀνομάσει ᾿Εκ-
κλησίες, συνεργάζονται μαζί τους
στὸ Π.Σ.Ε., καὶ διαστρεβλώνοντας
τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ «ἵνα ὦσιν
ἕν» (᾿Ιωάν. 17·22), ἐπιδιώκουν νὰ
γίνουν ἕνα μ᾿ αὐτές; ῞Ενας ἀπὸ
τοὺς κυριωτέρους λόγους
συγκλήσεως τῆς Συνόδου εἶναι δυσ -
τυχῶς ἡ διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
ἐνίσχυσι καὶ ἐνθάρρυνσι τῶν
σχέσεων μεταξὺ ᾿Ορθοδόξων καὶ
ἑτεροδόξων καὶ ὄχι ἡ καταδίκη τῶν
αἱρέσεων, ὁ ἀναθεματισμὸς τῶν
αἱρεσιαρχῶν καὶ ἡ προστασία τῶν
᾿Ορθοδόξων ποιμνίων ἀπὸ τὶς πο-
λυάριθμες αἱρέσεις καὶ πλάνες τῶν
ἐσχάτων τούτων καιρῶν.

4. Μία νέα Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δος, σεβομένη τὴν παράδοσι καὶ
τάξι τῶν προηγουμένων, ἐπιβάλλε-
ται, ἅμα τῇ ἐνάρξει της, νὰ δια-
κηρύξῃ τὴν πίστι της στὰ ᾿Ορθόδο-
ξα δόγματα καὶ νὰ ἐπικυρώσῃ καὶ
ἐπαναβεβαιώσῃ περιληπτικῶς τοὺς
ὅρους καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν προ-
ηγουμένων Οἰκουμενικῶν Συν -
όδων. Οἱ Πατέρες τῆς ΣΤ´ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου ἀπέβαλαν καὶ
ἀναθεμάτισαν «πάντας οὓς ἀπέβα-
λον καὶ ἀνεθεμάτισαν, ὡς τῆς ἀλη-
θείας ἐχθροὺς (δηλαδὴ τοὺς αἱρε-
τικούς)» οἱ Πατέρες τῶν προ-
ηγουμένων Συνόδων. Οἱ Πατέρες
τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
συνέταξαν τὸ περίφημο Συνοδικὸ
τῆς ᾿Ορθοδοξίας, διὰ τοῦ ὁποίου
ἀναθεματίζουν καὶ αὐτοὶ ὄχι μόνο
τοὺς εἰκονομάχους τῆς ἐποχῆς
τους, ἀλλὰ καὶ ὅσους αἱρετικοὺς
εἶχαν καταδικάσει καὶ ἀναθε-
ματίσει παλαιότερα οἱ προηγούμε-
νες Σύνοδοι. Εἶναι ποτὲ δυνατὸν οἱ
σημερινοὶ ἀρχιερεῖς μας, νὰ
πράξουν κάτι τέτοιο, τὴν στιγμή,
ποὺ εἶναι στὴν πλειονότητά τους
οἰκουμενισταί, ἔχουν καταργήσει
τὴν ᾿Απολογητική, θεωροῦν τοὺς
αἱρετικοὺς «ἐν Χριστῷ» ἀδελφούς
τους, συμπροσεύχονται μαζί τους,
ἀναγνωρίζουν ὡς ἔγκυρα τὰ
«Μυστήριά» τους καὶ τόσα ἄλλα
ἀντορθόδοξα, ὧν οὐκ ἔστιν
ἀριθμός; Πῶς νὰ καταδικάσουν
τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἀμετανοήτους
μέχρι σήμερα Μονοφυσῖτες, τὴ
στιγμή, ποὺ τοὺς θεωροῦν ᾿Ορ-
θοδόξους; Πῶς νὰ ἐπαναβε-
βαιώσουν τὶς ἀποφάσεις τῆς Δ´
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅταν
ἔχουν ἀποφανθῆ, ὅτι ᾿Ορθόδοξοι
καὶ Μονοφυσῖτες εἶχαν πάντοτε
τὴν αὐτὴ πίστι, ἀλλὰ τὴν ἐξέφρα-
ζαν μὲ διαφορετικὸ τρόπο; Πῶς νὰ
ἐπαναλάβουν τὰ ἀναθέματα τῶν
Πατέρων, ὅταν πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτούς,
ὡς «Μεταπατερικοί», ἔχουν
ἀρνηθῆ τὴ θεολογία τους καὶ ὅταν
τοὺς μὲν θεοφόρους Πατέρες θε-
ωροῦν ὑπευθύνους γιὰ τὰ λάθη καὶ
τὰ σχίσματα τοῦ παρελθόντος,
θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ
ὑποδίκους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τοὺς
δὲ αἱρεσιάρχες τοῦ παρελθόντος,
σὰν τὸν Διόσκορο καὶ τὸν Σεβῆρο,
ἔχουν ἀμνηστεύσει μὲ σοφιστικὲς
μελέτες καὶ διάτρητες θεολογικῶς
διδακτορικὲς διατριβές; Πῶς τέλος
νὰ ἀναθεματίσουν αἱρετικοὺς στὴν
Σύνοδο τοῦ 2016, τὴν πρόοδο τῶν
ἐργασιῶν τῆς ὁποίας θὰ παρακο-
λουθοῦν μὲ ἐνδιαφέρον καὶ πολλοὶ
ἑτερόδοξοι, ὅταν τὰ οἰκουμενι-
στικά τους φρονήματα δὲν τοὺς
ἐπιτρέπουν νὰ ἀναγνώσουν οὔτε
τὰ ἀναθέματα τὴν Κυριακὴ τῆς
᾿Ορθοδοξίας μέσα στοὺς ᾿Ορ-
θοδόξους ναούς;

5. Μία νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
θὰ ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ σεβασθῇ
τὶς ἀποφάσεις καὶ τοὺς ῾Ιεροὺς
Κανόνες τῶν προηγουμένων
Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Σύμφωνα
ὅμως μὲ δημοσιεύματα, στὴν θε-
ματολογία τῆς Συνόδου τοῦ 2016
περιλαμβάνονται καὶ καταργήσεις
ἢ τροποποιήσεις ῾Ι. Κανόνων τῶν
῾Αγίων ᾿Αποστόλων καὶ τῶν Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων! ̓Αντὶ δηλαδὴ σε-

βασμοῦ καὶ προτροπῆς τηρήσεως
τῶν Κανόνων, κατάργησι αὐτῶν!

6. Μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
ἀπαιτεῖ κάθε ἐπίσκοπος, ποὺ συμ-
μετέχει, νὰ δικαιοῦται μιᾶς ψήφου.
Μὲ τὸ καινοφανὲς Συνοδικὸ
μόρφωμα, ποὺ προωθεῖται γιὰ τὸ
2016, οἱ ψῆφοι ἀφαιροῦνται ἀπὸ
τοὺς ἐπισκόπους καὶ δίνονται στὶς
᾿Εκκλησίες! Οἱ ψῆφοι 9 Πατριαρ-
χείων καὶ 5 Αὐτοκέφαλων ᾿Εκκλη-
σιῶν ἐλέγχονται, βλέπετε, ἀποτε-
λεσματικώτερα ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ ψῆφοι
πολλῶν ἑκατοντάδων ἀρχιερέων
ἀπ᾿ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς!

᾿Απὸ τὰ προαναφερθέντα εἶναι
πασιφανές, ὅτι οἱ προκαθήμενοι
δὲν ἐπιθυμοῦν Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δο, ἀλλὰ μία μικρή, εὐέλικτη καὶ
ἐλεγχόμενη Σύνοδο ἐπισκόπων,
τοὺς ὁποίους θὰ ἐπιλέξουν οἱ το-
πικὲς ἱεραρχίες καὶ θὰ ἀποστείλουν
ὡς ἀντιπροσώπους τους στὴν Κων-
σταντινούπολι.

Μία ψῆφος ἐκφραστὴς
ὁλοκλήρου ᾿Εκκλησίας;
Σύμφωνα μὲ τὸν Ρῶσο πα-

τριάρχη, ἡ κάθε τοπικὴ ᾿Εκκλησία
θὰ ἔχει μία μόνο ψῆφο καὶ αὐτὴ θὰ
ἐκφράζῃ «τὴν κοινὴ γνώμη
συμπάσης τῆς ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ
κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ της».
Γεννᾶται ὅμως ἕνα ἀκόμη ἐρώτη-
μα· Ποιές διαδικασίες καὶ ποιοί θε-
σμοὶ θὰ ἐγγυηθοῦν, ὅτι ἡ ψῆφος
τῆς ἐξ 24 ἀρχιερέων ἀποτε-
λουμένης ἀντιπροσωπίας τῆς κάθε
τοπικῆς ᾿Εκκλησίας θὰ ἐκφράζῃ
πραγματικῶς «τὴν κοινὴ γνώμη
συμπάσης τῆς ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ
κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ της»; Γιὰ νὰ
συμβῇ αὐτό, θὰ πρέπῃ ἡ θεματο-
λογία τῆς Συνόδου νὰ ἀποσταλῇ
ἐγκαίρως σὲ ὅλες τὶς ᾿Ορθόδοξες
᾿Εκκλησίες, νὰ μελετηθῇ, νὰ συζη-
τηθῇ, νὰ τεθῇ ὑπ᾿ ὄψιν τοῦ εὐσε-
βοῦς πληρώματος τῆς ᾿Εκκλησίας
καί, κατόπιν ἐκκλησιαστικοῦ δημο-
ψηφίσματος, νὰ ἀποφασισθῇ ἡ
στάσι, ποὺ θὰ τηρήσῃ ἡ ᾿Εκκλησία
στὸ κάθε θέμα. Κάτι τέτοιο εἶναι
ὅμως πρακτικῶς ἀδύνατο νὰ γίνῃ.
Οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες θέτουν
τὰ νομοσχέδιά τους, ποὺ ἀφοροῦν
στά βιοτικά μας πράγματα, σὲ
δημόσια διαβούλευσι, ἀσχέτως
ἐὰν κατόπιν στὴν Βουλὴ νομοθε-
τοῦν ἀντίθετα πρὸς τὴν θέλησι τοῦ
λαοῦ. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντές
μας, γιὰ ζητήματα ὑψίστης ση-
μασίας, ποὺ ἀφοροῦν στὴ σωτηρία
τῶν ψυχῶν καὶ τὴν αἰώνια ζωή, θὰ
κάνουν ἆραγε τὸ ἴδιο; ᾿Αμφιβάλλο-
με σφόδρα. Καὶ ποιοί θὰ ψηφίσουν;
Οἱ πιστοὶ χριστιανοί, τὰ ζωντανὰ
μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώμα-
τος, ἢ καὶ οἱ κοσμικοὶ καὶ ἀχρίστια-
νοι καὶ νεκροὶ πνευματικῶς, μόνο
καὶ μόνο, διότι εἶναι καὶ αὐτοὶ βα-
πτισμένοι; ᾿Αλλὰ καὶ ἂν γίνῃ αὐτό,
οἱ ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν κατὰ
πλειοψηφία, καὶ ἑπομένως ἡ
ψῆφος τῆς ᾿Εκκλησίας στὴν Σύνο-
δο δὲν πρόκειται νὰ ἐκφράζῃ τὴν
κοινὴ γνώμη «συμπάσης τῆς
ἱεραρχίας, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ
τοῦ λαοῦ της», διότι θὰ ὑπάρχῃ
πάντοτε καὶ ἡ μερίδα τῶν διαφω-
νούντων, ποὺ μειοψήφησε, ἡ ὁποία
σὲ κάποια θέματα πιθανὸν νὰ εἶναι
αὐτή, ποὺ θὰ ἐκφράζῃ τὴν ἀλήθεια
καὶ τὴν ᾿Ορθοδοξία. Μὲ τὸν τρόπο,
ποὺ λειτουργεῖ τὸ Συνοδικὸ σύστη-
μα σήμερα, καὶ μὲ τὴν πολυ-
πλοκότητα τῶν προβλημάτων, ἀδυ-
νατοῦμε νὰ φαντασθῶμε πῶς
«σύμπασα» ἡ ἱεραρχία θὰ σχη-
ματίσῃ καὶ θὰ ἐκφράσῃ «κοινὴ
γνώμη» σὲ τόσα θέματα, γνώμη, μὲ
τὴν ὁποία θὰ συμφωνήσῃ σύμπας
κλῆρος καὶ λαός! Αὐτὸ εἶναι οὐτο-
πικό. ῾Η ἐκ τῶν προτέρων «κοινὴ
γνώμη» κλήρου καὶ λαοῦ, πρὶν νὰ
συγκληθῇ μία Σύνοδος, δὲν συν -
αντᾶται πουθενὰ στὴν Παράδοσι
τῆς ᾿Εκκλησίας. Πρῶτα ἀποφασίζει
μία Σύνοδος, καὶ κατόπιν ἡ συν -
είδησι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
πληρώματος (κλήρου, μοναχῶν καὶ
λαοῦ) κρίνει τὶς ἀποφάσεις καί, ἐὰν
τὶς εὕρῃ σύμφωνες μὲ τὴν ῾Αγ.
Γραφή, τὴν ̔Ιερὰ Παράδοσι τῆς ̓Εκ-
κλησίας καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
τὶς ἐπικυρώνει καὶ τὶς ἐγκρίνει.

Φοβούμεθα ὅτι οἱ καινοφανεῖς
καὶ κάθε ἄλλο παρὰ ῾Αγιοπνευμα-
τικὲς καὶ Πατερικὲς βάσεις, ἐπάνω
στὶς ὁποῖες ἐπιχειροῦν νὰ
στηρίξουν οἱ προκαθήμενοι τὴν
Σύνοδο τοῦ 2016, εἶναι ἀμφιβόλου
ἀνθεκτικότητος καὶ δὲν θὰ
ἀνθέξουν τὸ βάρος καὶ τὴν κρι-
σιμότητα τῶν καιρῶν μας, ἀντὶ δὲ
μὲ τὴν Σύνοδο αὐτὴ νὰ λύσωμε τὰ
προβλήματα τῆς ᾿Ορθοδοξίας θὰ
τῆς προσθέσωμε περισσότερα.

Διατὶ εἶναι ἀμφιβόλου ἀνθεκτικότητος αἱ βάσεις...
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Νὰ θλιβώμεθα κυρίως 
διὰ τὴν ἐκτροπὴν 
τῶν Ὀρθοδόξων 

Κύριοι, 
Εἶμαι συνδρομητὴς σας πολλὲς

δεκαετίες καὶ χαίρομαι, ὅταν φθάνει
ἡ ἐφημερίδα, τῆς ὁποίας μελετῶ
ὅλα τὰ κείμενα πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα
μὲ θλίβουν γιὰ τὴν πορεία ὁρισμέ-
νων προσώπων, ποὺ τάχτηκαν ταγοὶ
τῆς ἐκκλησίας μας καὶ δυστυχῶς
μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἀντίθετη πορεία
ἀπὸ αὐτὴ, ποὺ μᾶς δίδαξαν καὶ πα-
ρέδωσαν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες
καὶ οἱ Πνευματικοί μας.  

Στὸ ὑπ’ ἀριθ. 2042 φύλλο τοῦ
«Ο.Τ.» τῆς 24η Ὀκτωβρίου τ. ἔ. καὶ
στὴ στήλη «Γεγονότα καὶ Σχόλια»
διάβασα τὸ σχόλιό σας μὲ τίτλο «Ὁ
Ἀγγλικανὸς ‘Ἀρχιεπίσκοπος’ ἀμφι-
βάλλει διά τὴν ὕπαρξιν Θεοῦ» τὸ
ὁποῖο ἀναφέρεται  στὶς δηλώσεις
τοῦ ἐν λόγῳ ‘Ἀρχιεπισκόπου’ ὅσον
ἀφορᾶ τὴν ὕπαρξη Θεοῦ. Δηλαδὴ τί
περιμένατε  ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄνθρω-
πο, ὅταν ἡ Καθολικὴ καὶ Ἀγγλικανικὴ
«Ἐκκλησία» σείονται ἀπὸ τὶς ἀποκα-
λύψεις γιὰ μαῦρο χρῆμα, γιὰ παιδε-
ραστία, γιὰ ὁμοφυλοφιλία, γιὰ χειρο-
τονία γυναικῶν καὶ τόσες ἄλλες πα-
ρεκτροπές; 

Ἂν ὅμως τὰ λέει αὐτὰ ὁ ἐν λόγω
Ἀγγλικανὸς «Ἀρχιεπίσκοπος», λίγο
θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐνοχλοῦν. Τί νὰ
κάνουμε ὅμως, ὅταν οἱ ΑΜΦΙΣΒΗ-
ΤΗΣΕΙΣ προέρχονται ἐκ τῶν ἔσωθεν
καὶ μάλιστα ἀπὸ «Ὀρθόδοξους»!!!
Πανεπιστημιακοὺς δασκάλους.
Ἀσφαλῶς θὰ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας τὴν
ἔγγραφη καταγγελία τοῦ Πρωτο-
πρεσβυτέρου π. Χρήστου Τσάκαλου
μὲ τίτλο «Καθηγητὴς τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ ὁ ὁποῖος δη-
λώνει ὅτι "Ὁ Χριστιανισμὸς ἦταν μία
πίστη,  ἡ ὁποία διαδόθηκε ἀπὸ ἕνα
Ραββῖνο ἀσήμαντο, τὸν Ἰησοῦ",!-Καὶ
σχολιασμὸς σὲ "παρατήρηση" πὼς οἱ
"Ἁγιορεῖτες μυρίζουν"!!!!! 

Μήπως λοιπὸν πρέπει νὰ μᾶς ἐνο-
χλοῦν καὶ νὰ θλιβόμαστε γιὰ τὸ δικό
μας κατάντημα (τῶν Ὀρθοδόξων)
καὶ ὄχι γιὰ τὶς ὅποιες παρεκτροπὲς
καὶ αἱρέσεις τῶν ἄλλων; 

Μήπως πρέπει νὰ κληθεῖ ὁ ἐν
λόγῳ καθηγητὴς νὰ δώσει κάποιες
ἐξηγήσεις, διευκρινίσεις γιὰ τὰ φε-
ρόμενα ὡς λεχθέντα του; Γιατί ἂν
ὄντως εἶναι αὐτὲς οἱ δηλώσεις του,
τότε μὴ μᾶς ἐνοχλεῖ τὸ κατάντημα
τῆς νεολαίας μας καὶ ἡ ἄρνηση τῆς
πλειάδας τῶν πολιτικῶν μας νὰ δώ-
σουν Θρησκευτικὸ ὅρκο. 

Μήπως λοιπὸν ὁδηγούμαστε πρὸς
πλῆρες ἄθεο Κράτος καὶ ἄθεους πο-
λίτες; 

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία,
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΔΑΚΑΛΑΚΗΣ

Μεσολόγγι

Ἐξ ἀφορμῆς 
τῆς ἱδρύσεως

τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν

Βαθύτατη θλίψις καὶ ὀδύνη μὲ
κατέλαβε,ὅταν ἐπληροφορήθην,
ὅτι τινὲς ἐξ Ὑμῶν ὑπέγραψαν διά
τὴν εἰσαγωγὴν ἰσλαμικῶν
σπουδῶν εἰς τὴν ὑφ’ Ὑμᾶς σχολήν,
ἀγνοοῦντες ἑκόντες ἤ ἄκοντες
τὸν 95ον ψαλμὸν ὁ ὁποῖος λέγει
«Πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμό-
νια» στιχ. 5. Μὲ αὐτὴν τὴν ὑπογρα-
φήν, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἠρνή-
θητε τὸν Τριαδικὸν Θεὸν ὁπότε,
ἐὰν δὲν μετανοήσετε εἰλικρινῶς,
δὲν δύνασθε νὰ θεωρῆσθε καθη-
γηταί τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας,
διότι Ὀρθόδοξος Θεολογία, σημαί-
νει «Φῶς» καὶ ἐπ᾽ οὐδενί δύναται
νά συνυπάρχει μὲ τὸ σκότος. Ἡ
ὑπογραφὴ αὐτή, ἀποτελεῖ τὸ μέγι-
στον δῶρον, διά τοὺς σκοτεινοὺς
σιωνιστικοὺς καὶ μασονικούς κύ-
κλους, οἱ ὁποῖοι ἀρνούμενοι ἀνέ-
καθεν τὴν Θεανθρωπίνην φύσιν
τοῦ Κύριου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἤθελον τὴν ἀμαύρωσιν τῆς ἐν
λόγῳ Σχολῆς, ἡ ὁποία ἀπετέλει θε-
ματοφύλακα τῶν Ἑλληνορθόδο-
ξων Παραδόσεων. Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν κύριοι, νὰ διδάσκεται εἰς
τὴν ἴδιαν Σχολήν, ὁ Τριαδικὸς
Θεὸς καὶ συγχρόνως ὁ θεὸς τοῦ
Ἰσλὰμ προφήτης τοῦ ὁποίου, δίκην
Κορανίου θεωρεῖται  ὁ Χριστὸς καὶ
μάλιστα κατώτατος, ὀνομαζόμε-
νος ὡς υἱὸς τῆς Μαρίας; Δὲν τοὺς
ἀρκεῖ ἡ ἀνέγερσις τεμενῶν καὶ τό-
πων λατρείας τοῦ θεοῦ των, θέ-
λουν νὰ τοὺς διδάξετε καὶ τὸ Κο-
ράνιον, εἰς τὴν πόλιν τοῦ Ἁγ.Δημη-
τρίου, τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ καὶ τόσων ἄλλων Μαρτύ-
ρων,ὅταν οἱ πιστοί τοῦ ἰσλάμ, δὲν
ἐσεβάσθησαν τίποτε ἀπὸ τὰ ἰδικά
μας ἱερὰ καὶ ὅσια,κινούμενοι ἀπὸ
ὑπερβάλλοντα ζῆλον.Μετατρέπε-
τε ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὴν
Σχολὴν εἰς σχολὴν γενιτσάρων.
Ἐρρίψατε λοιπὸν τὰ ἅγια τοῖς κυ-
σίν; Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι καὶ ὁ
μισόκαλος διάβολος, ὡμολόγησε
τὸν Χριστὸν ὡς Υἱὸν Τοῦ Θεοῦ
(Ματθ. η´,29) Μετανοήσατε λοιπὸν
καὶ ἀνακαλέσατε τὴν ὑπογραφὴν
αὐτὴν ἥτις ἀντίκειται καὶ πρὸς τὸ
Σύνταγμα, τὸ ὁποῖον ὁρίζει ὡς
κρατοῦσαν θρησκείαν, αὐτὴν τῆς
Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλη-
σίας. Εἰδάλλως θὰ ἰσχύση καί δι᾽
ὑμᾶς ὅ,τι ἀκριβῶς ἀναγράφεται εἰς
τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον,
περὶ ὁμολογίας καὶ ἀρνήσεως Τοῦ
Κύριου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
(Ματθ. Ι´ 32,33). Ἑτέρα γραφή λέ-
γει «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς
χεῖρας Θεοῦ Ζῶντος(Ἑβρ.Ι.31)».
Ἐνθυμηθῆτε δὲ καὶ τὸν 76ον
ψαλμὸν(στιχ14,15) «Τὶς Θεὸς μέ-
γας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν...».

Y.Γ. Σημειωτέον ὅτι ἡ Αὐστρία
κλείνει 300 τζαμιά, ἡ δὲ Ἰαπωνία
δὲν ἐπέτρεψε πότε ἐπίσκεψιν ἡγέ-
του ἰσλαμικοῦ κράτους. Δύο δὲ
μουσουλμάνοι ποὺ λόγῳ συγκεκρι-
μένης ἰδιότητος εἰσῆλθον, εἶναι
ὑποχρεωμένοι νὰ ὁμιλοῦν ἀπταί-
στως τὴν Ἰαπωνικὴν γλῶσσαν, τὰ
δὲ λατρευτικὰ των καθήκοντα, νὰ

τὰ ἐκπληροῦν κατ᾽ οἶκον.
Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ  
Βασ.Σκαλτσᾶς, υἱὸς Ἱερέως -

Ἱεροψάλτης

Τότε καὶ σήμερον
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

Κυριακὴ πρωϊ· ὁ πιστὸς λαὸς συγ-
κεντρώθηκε στὸν ναὸ καὶ τότε ὁ Ἐπί-
σκοπός τους, βγάζοντας τὸ ὠμοφό-
ριό του, τοὺς ἐξομολογήθηκε:

«Ὑπέπεσα σὲ σαρκικὸ ἁμάρτημα,
δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι πλέον ὁ πνευμα-
τικός σας πατέρας». Ἄναυδοι ἀρχικὰ
οἱ πιστοί, τοῦ δήλωσαν ἀμέσως:
«ἐμεῖς σὲ ἀγαπᾶμε, εἶσαι ὁ πατέρας
μας, φόρεσε τὰ ἄμφιά σου καὶ συνέ-
χισε τὴ Θ. Λειτουργία». Κλαίγοντας
αὐτὸς καὶ μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι
εἶπε: «οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τὸ ἀπαγο-
ρεύουν, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εἶμαι Ἐπί-
σκοπός σας». Κλαίγοντας αὐτοὶ
ἀντεῖπαν: «ἐμεῖς δὲν ξέρουμε τοὺς
Κανόνες, ὅμως σὲ συγχωροῦμε, εἶσαι
πάντοτε ὁ πατέρας μας». Συνεχίστη-
κε αὐτὸ ἕως τὸ βράδυ, ὁπότε πρὸ τοῦ
ἀδιεξόδου, ἀναγκάστηκε ὁ Ἐπίσκο-
πος νὰ ὑποχωρήσει, εὐχαριστώντας
τους γιὰ τὴν ἀγάπη τους. Ξάπλωσε
ὅμως στὴν πόρτα τοῦ ναοῦ καὶ ἀπαί-
τησε ἀπὸ ὅλο τὸν λαὸ βγαίνοντας νὰ
τὸν κλωτσοῦν «γιατί δὲν εἶναι ἄξιος
γιὰ ποιμένας τους». Μὲ πόνο ψυχῆς,
κλαίγοντας, ὑπάκουσαν• τότε ἀκού-
στηκε φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό: «λόγω
τῆς ταπείνωσής του συγχωροῦνται οἱ
ἁμαρτίες του». 

Οἱ κληρικοὶ ἔσπευσαν νὰ τοῦ ξανα-
φορέσουν τὰ ἄμφιά του καὶ ἡ Λει-
τουργία συνεχίστηκε...

Αὐτὰ ὅμως συνέβαιναν παλιά, πολὺ
παλιά.

Σήμερα; πρώην Μητροπολίτης
ὑποβιβασμένος σὲ μοναχό, χωρὶς
ἴχνος μετανοίας ποτέ νὰ ἐκφράσει,
ἔβαλε «λυτοὺς καὶ δεμένους» μέχρι
τὸν αἰφνίδιο θάνατό του (Ἱεράρχες,
δικηγόρους, «παράγοντες») προκει-
μένου νὰ ἀκυρωθεῖ ἀπὸ τὸ ΣΤΕ ἡ δι-
καία τιμωρία του. Προχθὲς μόλις,
μῆνες μετὰ τὸν θάνατό του, ἡ Δικαιο-
σύνη ἐπικύρωσε ὁριστικὰ τὴν τιμωρία
του. Καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Μέ-
χρι ἐλαχίστους μῆνες πρίν, προσπα-
θοῦσε νὰ βρεῖ «φόρμουλα» νὰ τὸν
ἐπαναφέρει• πρὶν ἐλάχιστα μάλιστα
ἔτη, μὲ «ἀνακοίνωση- ντροπὴ» ἐγνω-
μάτευσε - ἄκουσον, ἄκουσον! - ὅτι ἡ
ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ ἐπιλογὴ καὶ
δικαίωμα καὶ γιὰ Ἱεράρχες, ἐρχόμενη
σὲ σύγκρουση ἀκόμη καὶ μὲ «κοσμικὴ
ἀρχὴ» ποὺ ἐπέμενε περὶ τοῦ ἀντιθέ-
του... Προκλητικὴ περιφρόνηση τῶν
Ἱερῶν κανόνων μέχρι παραλογισμοῦ,
μὲ πρόσχημα ὑπερβολὴ τοῦ «φιλα-
δέλφου», παρὰ τά βαρύτατα παρα-
πτώματά του. Τί κρῖμα ὅμως! Ἴχνος
«φιλαδέλφου» ἂν εἶχε ἡ Διοικοῦσα
Ἐκκλησία πρὸ ἐτῶν, δὲν θὰ ἐφεύρι-
σκε ἀνυπόστατα καὶ ἄρα παράνομα
ἐπιτίμια γιὰ ἁγίους ὄντως Ἀρχιερεῖς,
ὅπως οἱ «Ἱερωνυμικοί», οὔτε παράνο-
μα θὰ τιμωροῦσε βαρύτατα τίμιους
ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ὁ μα-
καριστὸς Νικ. Σωτηρόπουλος (μόνο
καὶ μόνο γιὰ τὸ χατήρι τῶν Στυλιανοῦ,
Σεραφείμ, Χρυσοστόμου κλπ.). Μέχρι
καὶ τὴν κοίμηση αὐτῶν τῶν ἀδικη-
θέντων καὶ στὴν κηδεία τους ἀκόμη,
ἀρνήθηκε νὰ ἄρει τὶς ποινές τους,
πρᾶγμα ποὺ ἔκανε ὑποκριτικὰ κατόπιν
«γιὰ τὰ μάτια». Εὐτυχῶς ὅμως αὐτοὶ
κέρδισαν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀναγνώ-
ριση τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ κυρίως, τώ-
ρα εὐφραίνονται στὶς ἀγκάλες τοῦ δι-
καιοκρίτου Κυρίου, Τὸν ὁποῖον τόσο
ἀγάπησαν.

Μὲ τέτοια στάση πάντως τῆς Διοι-
κούσης Ἐκκλησίας δὲν εἶναι διόλου
περίεργο ποὺ ψυχραίνονται καὶ φεύ-
γουν καὶ οἱ ἐλάχιστοι πλέον πιστοὶ,
ποὺ ἀγαποῦσαν τὸν Χριστὸ καὶ τὴν
Ἐκκλησία του πρὸς πανηγυρισμὸ τῶν
αἱρετικῶν καὶ τῶν ἀθέων.

Διατελῶ μὲ τιμή,
Χρῆστος Χρόνης, Πετρούπολη

Ἐτίμησαν τὸν Ἅγ. Νικόλαον
εἰς τὴν Βραζιλίαν

Κύριε Διευθυντά,
Ἡ Φλωριανούπολη τῆς Βραζιλίας,

χτισμένη πάνω σὲ ἕνα νησὶ κοντὰ
στὴν στεριά, ἑόρτασε τὴ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Νικολάου στὸν φερώνυμό του
Ναὸ τῆς πρώτης Ἑλληνορθόδοξης
κοινότητας τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.  

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου
Μπουένος Ἄϊρες Ταρασίου, ὁ νέος
ἐφημέριος τοῦΝαοῦ τῆς κοινότητας,
ὁ ὁποῖος ἀποσπάστηκε πρόσφατα ἀπὸ
τὴν Μητρόπολη Διδυμοτείχου, ὁ
Ἀργεῖος Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθάγγελος
Καρκαγκέλης τέλεσε τὶς Ἱερὲς Ἀκο-
λουθίες καὶ τὴν Θεία Λειτουργία, πα-
ρουσίᾳ πολλῶν ἐκ τῶν ὁμογενῶν κα-
τοίκων τῆς περιοχῆς. Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου χτίστηκε ἀπὸ τοὺς πρώ-
τους νησιῶτες ποὺ ἔφτασαν ἐδῶ καὶ
ἀφιερώθηκε στὸν Ἅγιο γιὰ νὰ τοὺς
θυμίζει τὸν τόπο τους, ἀφοῦ ὅλοι ἦταν
θαλασσινοὶ καὶ τὸν εἶχαν προστάτη.
Ἀπὸ τότε εἶναι τὸ κέντρο τῆς ζωῆς
τῶν Ἑλλήνων τῆς Φλωριανούπολης.

Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῆς πε-
ριοχῆς ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1880. Τὰ πε-
ρισσότερα μέλη της εἶχαν ἔρθει ἀπὸ
τὸ Καστελόριζο. Σήμερα θὰ βρεῖς
Ἕλληνες ἀκόμη καὶ ἕβδομης γενιᾶς,
οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται γιὰ νὰ κρατή-
σουν τὶς παραδόσεις τῆς πατρίδας
τους ἀλλὰ καὶ νὰ τὶς μεταδώσουν στὶς
νέες γενιές. Ὁ ἐπισκέπτης τῆς πόλης,
διαβάζει ἑλληνικὰὀνόματα σὲ πολλὲς
ἀπὸ τὶς προσόψεις μεγάλων πολυκα-
τοικιῶν, ἐνῷ δεκαοχτὼ δρόμοι καὶ
πλατεῖες ἔχουν ὀνόματα Ἑλλήνων
μεταναστῶν. Στὸ κέντρο τῆς πόλης,
στὴ σκιὰ τῶν πολυκατοικιῶν, ἀνάμε-
σα σὲ 30όροφες κατασκευές, εἶναι
φωλιασμένος ὁ Ἑλληνικὸς Ὀρθόδο-
ξος Ναός. Κατάλευκη Ἐκκλησιά, ποὺ
θυμίζει τὶς νησιωτικὲς κατοικίες τοῦ
Θεοῦ, εἶναι ἕνα μεσογειακο στολίδι
στὰ ἀντίπερα τοῦἈτλαντικοῦ, ποὺ μὲ
τὸν ἦχο τῆς καμπάνας της, γεμίζει τὰ
στενὰ πλακόστρωτα δρομάκια τοῦ
ἱστορικοῦ καὶ ἐμπορικοῦ κέντρου.

Ἑλληνικὴ Κοινότητα 
Φλωριανουπόλεως

Χριστούγεννα μέ τήν κρίσιν
Σήμερα εἶναι εἰς ὅλους πλέον

γνωστόν, ὅτι οἱ Ἕλληνες, καθὼς
καὶ πολλοὶ ἄλλοι λαοὶ τοῦ πλανήτη,
διερχόμεθα μία χαλεπώτατη, ὀδυ-
νηρότατη οἰκονομικὴ καὶ γενικώτε-
ρη κρίσιν. 

Ὅμως πέραν τῆς βιωματικῆς
αὐτῆς καταστάσεως ὅπου γίνεται
αἰσθητὴ καὶ ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸν κα-
θένα, ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη κρίσις,
ἀνώτατη διανοητικὴ λειτουργία, ἡ
ὁποία δύναται νὰ ὁδηγήση εἴτε εἰς
τὴν δημιουργίαν πολιτισμοῦ,
οὐσιαστικῆς προόδου καὶ μακαριό-
τητος, εἴτε εἰς κατολίσθησιν μηδε-
νισμὸν καὶ χάος, ἀναλόγως τοῦ πό-
θεν ἀντλεῖ τὴν οὐσιαστικήν της
ὑπόστασιν καὶ τροφοδοτεῖται διὰ
τὴν ἰδανικὴ λειτουργίαν της.

Ἐὰν ἡ κρίσις αὐτὴ ἀντλεῖ ἀπὸ τὸ
ὄντως ὄν, ὅπου εἶναι τὸ φῶς, ἡ
ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή, τὰ παράγωγα
τῆς κρίσεως αὐτῆς εἶναι ἀληθινά,
φωτεινὰ καὶ βιώσιμα· ἐὰν ὅμως ἡ
ἄντλησις γίνεται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος,
ὅπου ἔχει ἀποκοπῆ καὶ κατὰ συνέ-
πειαν ἔχει καταργηθῆ κάθε σχέσις
καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὴν οὐσίαν, τότε
τὰ παράγωγα τῆς κρίσεως αὐτῆς
θὰ εἶναι ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωσις, ἡ σκιὰ
τοῦ θανάτου καὶ ἡ παρακμή. Καὶ ὄχι
μόνον αὐτό, διότι ἡ κρίσις αὐτὴ
καθ᾽ ἑαυτὴν μεταλλάσσεται ἀπὸ
ἀνώτερον διανοητικὸν ἐνέργημα
εἰς τραγικὸν πραγματολογικὸν κα-
τάντημα, γίνεται δηλαδὴ μεταλ-

λαγὴ καὶ μετάπτωση ἀπὸ τὴν κρίση,
πνευματικὴ ἐργασία, σὲ κρίση βιω-
ματική, πραγματολογικὴ δυστυχία. 

Αὐτονόητον ὅθεν τυγχάνει ὅτι ἡ
κρίση, λειτουργία τοῦ νοῦ, διὰ νὰ
δημιουργῆ θετικὰ καὶ τρισόλβια,
πρέπει νὰ τροφοδοτεῖται ἀντλοῦσα
ἀπὸ τὴν πηγὴν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ
φωτὸς καὶ τῆς ἀληθείας, ποὺ εἶναι
ὁ Χριστός. Καὶ εἶναι τὸ φῶς ὁ Χρι-
στός, διότι ἡ ἀποδοχή Του  φωτίζει
τὴ συνείδηση πρὸς τὸ ἀγαθόν, κα-
θαίρει λυτρωτικὰ τὴν ψυχὴ καὶ κα-
θαγιάζει τὸ πνεῦμα.  Εἶναι ἡ ἀλή-
θεια, διότι ἡ φωτεινὴ παρουσία Του
ἐξακοντίζει τὴν λήθην ὡς διαρκὴς
παρουσία τοῦ ἀγαθοῦ, χωρὶς ποτὲ
νὰ χρειάζεται νὰ ἀνασύρη  κανεὶς
κάτι ἀπὸ τὸ μνημονικὸ παρελθόν,
ἀφοῦ ὡς ὁ Ὤν ὁ Χριστός, εἶναι ἡ
διαρκῶς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο θεωμέ-
νη -  ὁρωμένη οὐσία. Εἶναι δὲ καὶ ἡ
ζωή, ἐφ᾽ὅσον νικήσας διὰ τῆς Ἀνα-
στάσεώς Του τὸν θάνατον, «ἐδω-
ρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον».

Σήμερα δὲ ἀπὸ πολὺ νωρὶς καὶ
πρὶν κἄν ἔλθει ὁ Δεκέμβριος, παρα-
τηρεῖται ὅτι οἱ δρόμοι καὶ οἱ ἄκρες
τῶν μπαλκονιῶν ἔχουν στολισθῆ
μὲ χριστουγεννιάτικα φῶτα. Ὅμως
τὶ κρῖμα! Ἡ φωτεινὴ αὐτὴ ἔκφραση
τῆς προσεγγίσεως τῶν Χριστου-
γέννων φαντάζει σάπιο μῆλο, ὅπου
γυαλίζει ἐξωτερικά, ἐνῷ μέσα του
εἶναι ἀηδιαστικὸ καὶ ἄχρηστο, σὰν
φανταχτερὸ ξεροκάρυδο, ὅπου

εἶναι μόνο φλοιὸς καὶ δὲν ἔχει κα-
θόλου πυρῆνα.

Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ἀρέσκε-
ται περισσότερο στὸ χαβαλὲ τῆς
ἑορταστικῆς διαδικασίας, ἀδιαφο-
ρώντας διὰ τὴν ἐσωτερικότητα, διὰ
τὸ κέντρον τῆς ἑορτῆς, ὅπου εἶναι
ὁ Χριστός. 

Ἀλήθεια πόσοι εἶναι αὐτοί, ὅπου
μὲ συντριβὴ ἐξῆλθαν ἀπὸ τὸ ἐξο-
μολογητήριον ἕτοιμοι νὰ κοινωνή-
σουν σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, νὰ
νοιώσουν πραγματικὰ Χριστούγεν-
να μέσα τους;

Ἀνάγκη λοιπὸν ἀδήριτη ἐμεῖς σή-
μερα, μὲ συντριβὴ καὶ κατάνυξιν,
τὴν γέννησιν τοῦ φωτὸς τῆς ζωῆς
καὶ τῆς ἀληθείας, τὴν γέννησιν τῆς
ἀγάπης νὰ ἑορτάσωμε αὐτὰ τὰ Χρι-
στούγεννα, νὰ σταματήσωμε τὶς
πελαγοδρομίες στὰ ἁμαρτωλὰ στε-
νοσόκακα τῆς δαιμονικῆς πλάνης,
καὶ τότε μετανοιωμένοι καὶ ἀδιά-
φοροι πλέον διὰ τὰ ὀδυνηρὰ  ἔκγο-
να τῆς ἀποστασίας, μὲ ξάστερο τὸ
νοῦ καὶ εὔθυμη γνώμη, ὅλοι μαζί,
«εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» θὰ
διασαλπίζωμε, Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν
Σωτῆρα καὶ Θεὸ ἡμῶν. 
Χρόνια πολλά, συνειδητοποιημένα

Χριστούγεννα.
Γ. ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ

τ. Ἐπιθ/τὴς Ἐκπ/σεως 

Εὐαγγέλιον μὲ πολλαπλῆ ἱστορικὴν ἀξίαν
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Φθιώτιδος, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 15ην
Δεκεμβρίου, ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος
ἀνακοίνωσις:

«Ἕνα πρωτόγνωρο γεγονὸς με-
γάλης ἱστορικῆς καὶ πνευματικῆς
σημασίας ἔλαβε χώρα τὴν Κυριακὴ
14 Δεκεμβρίου στὸν Ἱερὸ Μητροπο-
λιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας μετὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία, ποὺ τελέσθηκε
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.

Ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου
Νικολάου Πάππας τῆς Ἀρχιερατικῆς
Περιφερείας Μακρακώμης καὶ Τυμ-
φρηστοῦ, Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύ-
τερος π. Παναγιώτης Ζαχαρόπου-
λος, μὲ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβού-
λιο, τὸν Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοι-
νότητος κ. Γεώργιο Μελισσά, τὸν
Πρόεδρο τοῦ Λαογραφικοῦ Συλλό-
γου Πάππας Σταῦρο Μπλούκα, τοὺς
νέους καὶ νέες τοῦ χωριοῦ μὲ τὶς
παραδοσιακὲς φορεσιὲς καὶ ἀντι-
προσωπία τῶν κατοίκων, παρέδω-

σαν στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο ἐν ἐπισήμῳ τε-
λετῇ ἕνα πολύτιμο Κειμήλιο, δη-
λαδὴ ἕνα ἱστορικὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο,
τὸ ὁποῖο ἀγόρασαν ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους τὸ 1822, οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι
τοῦ χωριοῦ.

Ψαλλομένων τῶν ὕμνων ὁ Σεβα-
σμιώτατος παρέλαβε ἀπὸ τὸν ἐφη-
μέριο τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, εὐλόγησε
μὲ Αὐτὸ τὸ λαὸ καὶ τὸ ἐναπέθεσε
ἐπὶ προσκυνηταρίου στὸ μέσον τοῦ
Σολέως. Ἀκολούθως τελέσθηκε
Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀφήξει τοῦ ἱεροῦ
Κειμηλίου καὶ ἀναπέμφθηκε εὐχὴ
γιὰ τὴν συγκεκριμένη περίσταση,
τὴν ὁποία συνέγραψε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλα-
ος.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Καθη-
γητὴς Μαθηματικῶν κ. Γεώργιος
Χάψας, υἱὸς τοῦ ἐπὶ 50 ἔτη διατελέ-
σαντος Ἐφημερίου Πάππας ἀειμνή-
στου π. Δημητρίου Χάψα, ὁμίλησε
ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου καὶ τῶν κατοίκων τοῦ

χωριοῦ, ἀναφερθεὶς στὸ ἱστορικὸ
τῆς ἀποκτήσεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγ-
γελίου ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ τὴν
πορεία του μέχρι σήμερα.

Συγκινητικὴ εἶναι ἡ ἐνθύμηση
ποὺ ὑπάρχει στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο,
στὴν ὁποία διαφαίνεται ἡ εὐσέβεια
τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ Πάππα, οἱ
ὁποῖοι ἔδωσαν ὅλο τὸ βιός τους, γιὰ
νὰ τὸ ἐξαγοράσουν:

«Εἰς τοὺς 1822 Μαΐου 20 ἐξαγο-
ράσθη τὸ Ἅγιον Εὐγγέλιον τοῦτο,
ἀπὸ τὰς χεῖρας Ἀγαρηνῶν τὸν
καιρὸν ὅπου ἔγινε ἡ ἀκαταστασία
καὶ ἔκαψαν τὸ χωρίο τῶν Ἀγράφων
οἱ Τοῦρκοι καὶ μοναστήρια καὶ
ἐκκλησίες καὶ τὸ Πατρατζίκι (Ὑπά-
τη) ὅλο καὶ σκλάβωσαν κόσμο καὶ
τὸ βιὸ τοῦ κόσμου τὸ πῆραν ὅλο,
ἄλλο οἱ Τοῦρκοι καὶ ἄλλο οἱ Ζουρμ-
πάδες καὶ ἕως τὴν ὥρα ποὺ γράφω
ἡ ἀκαταστασία δὲν ἔπαψε – καὶ
ἀφιερώθη τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον
τοῦτο εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον τοῦ
χωρίου Πάππα καὶ ἤμαστε ὅλοι οἱ
χωριανοὶ εἰς τὴν Ρεντίνα καὶ κεῖ
τούφεραν οἱ Τοῦρκοι καὶ τὸ ξαγο-
ράσαμεν καὶ τὸ βιὸ τοῦ χωριοῦ μας
τὸ πῆραν ὅλον, ἄλλο οἱ Τοῦρκοι καὶ
ἄλλο οἱ Ζορμπάδες καὶ δὲ μᾶς ἀνέ-
μεινε τελείως τίποτα καὶ τί μέλλομε
νὰ ἀπογίνωμε οὐδείς τὸ ἐπιγινώ-
σκει. Γεώργιος Ἱερεὺς υἱὸς παπᾶ
Ἰωάννη, γράφω τὴν ἐνθύμησιν».     

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἀντιφώ-
νησή του ἐπαίνεσε τὴν πρωτοβου-
λία τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, τὸ νὰ
παραδώσουν δηλαδὴ τὸ ἱερὸ αὐτὸ
Κειμήλιο πρὸς φύλαξη στὸ Κειμη-
λιαρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἔκανε ἔκκληση στὸν λαὸ νὰ δια-
φυλάττει τὰ κειμήλια, τὰ ὁποῖα κιν-
δυνεύουν νὰ ἀφανισθοῦν, εἴτε ἀπὸ
τὸν πανδαμάτορα χρόνο, εἴτε ἀπὸ
τοὺς ἱεροσύλους καὶ ἀρχαιοκαπή-
λους, εἴτε ἀπὸ τοὺς ἀγνοοῦντας
τὴν ἀξία τους.

Τέλος εἰς ἔνδειξη τιμῆς πρὸς τοῦ
Παππιῶτες ἀπένειμε στὸν Ἐφημέ-
ριο τῆς Ἐνορίας π. Παναγιώτη Ζα-
χαρόπουλο τὸ μετάλλιο τῶν
Φθιωτῶν Ἁγίων.

Τὸ ἱερὸ αὐτὸ Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖο
συνήγειρε τὶς ψυχὲς τῶν κατοίκων
τῆς Πάππας τόσο πολὺ ὥστε νὰ δώ-
σουν τὰ πάντα, γιὰ νὰ τὸ ἐξαγορά-
σουν  καὶ τὸ ὁποῖο ἁγίασε πολλὲς
γενεὲς τοῦ χωριοῦ, τοποθετήθηκε
σήμερα καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ φυλάσ-
σεται στὸ Κειμηλιαρχεῖο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος».

Παιδικά φτερουγίσματα
• Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ἕνα σύγχρονο παιδικὸ περιοδικό…
• Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ἕνα περιοδικὸ

ποὺ θὰ δώσει πνευματικὴ
τροφὴ στὰ παιδιὰ ποὺ ὅλοι

ἀγαπᾶμε…
• Ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ τὰ «ΠΑΙΔΙΚΑ

ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ»…
> Ἀπευθύνεται στὰ παιδιὰ τοῦ

Δημοτικοῦ Σχολείου. > Εἶναι διμη-
νιαῖο. > Εἶναι ἔγχρωμο κι ἐντελῶς
σύγχρονο. > Ἔχει μεγάλο σχῆμα
(21 Χ 28). > Εἶναι πολὺ εὐχάριστο,
μὲ ποικίλο περιεχόμενο, μὲ πολλὲς
χρήσιμες καὶ ὠφέλιμες ἱστορίες,
μὲ χιοῦμορ καὶ δημιουργικὲς σελί-
δες. > Εἶναι γεμάτο μηνύματα γιὰ
τὰ παιδιά. > Ἡ συνδρομὴ εἶναι μό-
λις 10 εὐρώ τὸν χρόνο (γιὰ 6 τεύ-
χη), ἢ 1 εὐρώ τὸ τεῦχος σὲ περί-
πτωση ὁμαδικῆς διανομῆς στὰ παι-
διὰ (ἀπὸ ἱ. ναούς, κατηχητὲς κ.λπ.).

Κι εἶναι ἀλήθεια πώς ἔγινε κάθε προσπάθεια, γιὰ νὰ ἀρέσει καὶ νὰ ὠφε-
λήσει πολὺ ὅλα τὰ παιδιά. Δόξα Σοι ὁ Θεός…

Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι, ἡ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ 37χρονη κυκλο-
φορία «ΤΩΝ ΚΡΙΝΩΝ» (ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς ἐφήβους καὶ τοὺς νέους),
εἶναι ἕνα καλὸ δεῖγμα γραφῆς καὶ γιὰ τὰ «ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑΤΑ».
Μποροῦμε νά τό στείλουμε καί στό e-mail σας, γιά νά τό γνωρίσετε…

Λοιπόν, ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ νὰ τὰ προσφέρετε σ’ ἕνα παιδὶ … 
Ἀπὸ τὶς «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Τηλ. 210 6658 551 καὶ 6944 41 8335

e-mail: fotodotes@yahoo.gr
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ὁ ὁποῖος διεκήρυξεν ὅτι τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλη-
σίας πρέπει νὰ περιθωριοποιηθοῦν ἐν ὀνόματι
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγαπολογίας.

Τότε εἰς τὴν πολιτικὴν τοῦ μακαριστοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου ἀντέδρασαν δυναμικῶς
οἱ Καθηγούμενοι πολλῶν Ἱερῶν Μονῶν, ἡ Ἱερὰ
Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σπουδαῖαι προσω-
πικότητες τοῦ Ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ, Ἱεράρχαι,
κληρικοί, θεολόγοι - (ρασοφόροι καὶ μή). Τότε
πολλαὶ Ἱεραὶ Μοναὶ διέκοψαν καὶ τὸ μνημόσυ-
νον (τὴν φήμην) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθοῦν μεγάλαι ἀντι-
δράσεις ὑπὸ τοῦ Φαναρίου (ἕδρα τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου) καὶ ὁ τότε διοικητὴς τοῦ
Ἁγίου Ὄρους κατέβαλε μεγάλας προσπαθείας,
διὰ νὰ ἐπαναληφθῆ.

Τὸ ἐντυπωσιακὸν εἶναι, ὡς ἐπισημαίνεται καὶ
εἰς τὴν ἔκδοσιν, ὅτι τότε εἶχεν ἀντιδράσει πολὺ
δυναμικῶς (ἐδημοσίευσαν καὶ σχετικὸν ἄρθρον
του) ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυ-
ρονικήτα Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης
ὁ ὁποῖος σήμερον, ὡς ὁ Προηγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων «ἐγκρίνει» ὅλας τὰς φι-
λοπαπικὰς «κινήσεις», ἐνεργείας καὶ τὰς
ἐκκλησιολογικὰς ἀποκλίσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ἆραγε τότε διε-
πίστωνε κινδύνους διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν,
ἐκ τῆς «ἀγαπολογίας» τοῦ Φαναρίου μετὰ τῶν
Παπικῶν καὶ τῆς διακηρύξεως περὶ περιθωριο-
ποιήσεως τῶν δογμάτων, καὶ σήμερον, ποὺ ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
προχωρεῖ μὲ «βῆμα ταχύ» εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν
τῶν «ἀξόνων» τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου, δὲν διαπιστώ-
νει; (Κατωτέρω δημοσιεύομεν τὸ σχετικὸν
ἄρθρον του).

Εἰς τὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
ἀναδεικνύονται ὅλαι αἱ κακοδοξίαι καὶ αἱρέσεις
τῶν Παπικῶν, αἱ «προσχωρήσεις» τῶν Πα-
τριαρχῶν εἰς τὴν φιλοπαπικὴν «γραμμὴν», ἡ
μυστικότης, ἡ ὁποία τηρεῖται ἐπὶ τῶν ἀποτελε-
σμάτων τῶν θεολογικῶν διαλόγων ὑπὸ τῆς ἐπι-
σήμου Ἐκκλησίας καὶ τῶν συμμετασχόντων
Ἐπισκόπων (κι ἄλλων προσωπικοτήτων) εἰς
τοὺς διαλόγους μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, ἡ στάσις
Καθηγουμένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους τόσον διὰ τὸ
θέμα τοῦ «φιλοπαπισμοῦ» τοῦ Φαναρίου ὅσον
καὶ διὰ τὸ θέμα τῆς Οὐνίας, (ἡ ὁποία ἔχει ἐξα-
φανισθῆ ἀπὸ τὸ λεξιλόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου), ὁ ρόλος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζούλια εἰς τὴν πο-
ρείαν πρὸς τὴν ψευδοένωσιν ὡς καὶ εἰς τὴν ἐξα-
φάνισιν τοῦ θέματος τῆς Οὐνίας ἀπὸ τοὺς δια-
λόγους, ἡ συμμετοχὴ Οὐνιτῶν εἰς τοὺς διαλό-
γους ἄνευ ἀντιστάσεως τῶν Ὀρθοδόξων, αἱ ἀντι-
δράσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος πρὸς τὸν μακα-
ριστὸν Πατριάρχην Δημήτριον, ἀλλὰ καὶ πρὸς
τὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον. Ἐπίσης εἰς
τὴν εἰδικὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων
παρουσιάζονται ὅλαι αἱ ἀντορθόδοξοι θεωρίαι,
αἱ ὁποῖαι καθιερώθησαν εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ δια-
λόγου μετὰ τῶν Παπικῶν ὡς καὶ θέσεις τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος, Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, Σεβ.
Μητροπολιτῶν (ὡς τοῦ Ναυπάκτου), μὲ τὰς
ὁποίας ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι
Ἐκκλησία ἀλλὰ αἵρεσις. Παρουσιάζουν ἀκόμη
τὰς διαφορὰς Ὀρθοδοξίας - Παπισμοῦ ὡς αὗται
κατεγράφησαν εἰς ἐπιστολήν τοῦ Σεβ. Πειραιῶς
πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην. Εἰς τὴν
εἰδικὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων κατα-
γράφονται καὶ ὅλαι αἱ ἐκκλησιολογικαὶ παρεκ-
κλίσεις, αἱ ὁποῖαι παρατηροῦνται, ἐκ μέρους
τοῦ Φαναρίου καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέ-
ων εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους μὲ ἄλλους
ἑτεροδόξους. Διαλόγους, οἱ ὁποῖοι διεξάγονται
εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου
«Ἐκκλησιῶν» ἢ Αἱρέσεων. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ
ἐντάσσουν καὶ τὴν μεταπατερικὴν συνέλευσιν.

Ξεχωριστὰ κεφάλαια ἀποτελοῦν ἡ «προσχώ-
ρησις» τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὴν φιλοσοφίαν τῆς
Β´ Βατικανῆς Συνόδου διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς
Μουσουλμανικῆς θρησκείας ὡς θρησκείας ὑπη-
ρετούσης «τὸν Θεόν» καὶ τὴν «εἰρήνην» ὡς καὶ
ἡ παρουσία καὶ αἱ ὁμιλίαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου καὶ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας εἰς τὰς
Συναγωγὰς τῶν Ἰουδαίων. Παρουσιάζονται τέ-
λος αἱ θέσεις Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐναντίον
τοῦ Παπισμοῦ, ὅπως τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων,
Πατριαρχῶν, συγχρόνων Γερόντων, Ἱεραρχῶν,
κληρικῶν, καθηγητῶν Πανεπιστημίου - Ἀκαδη-
μαϊκῶν κ.ἄ.

Ὅλα τὰ θέματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται οἱ
Ἁγιορεῖται Πατέρες ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» τὰ
ἔχει παρουσιάσει (καὶ τὰ παρουσιάζει) ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεώς του ἀναλυτικὰ καὶ μαχητικὰ ἄνευ πα-
ρεκκλίσεων ἐκ τῆς ἱδρυτικῆς του «γραμμῆς»
καὶ δι᾽ αὐτὸ οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες τὸν ἐπικα-
λοῦνται. Εἶναι βέβαιον ὅτι μὲ τὴν εἰδικὴν αὐτὴν
ἔκδοσιν οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες φέρουν ἐνώπιον
τῶν ἱστορικῶν εὐθυνῶν των, τοὺς Καθηγουμέ-
νους τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοὺς
Σεβ. Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, κληρικούς, λαϊκοὺς καὶ θεολόγους καὶ τοὺς
καλοῦν νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν Ὀρθόδοξον Πί-
στιν. Προσευχόμεθα οὕτως ὥστε ὁ Ἅγιος Τρια-
δικὸς Θεὸς νὰ φωτίση ὅλους τοὺς προαναφερο-
μένους καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς Καθηγουμένους τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ νὰ λάβουν θέσιν διὰ ὅσα συν-
τελοῦνται εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς
μας ὑπὸ τῶν φιλοπαπικῶν -οἰκουμενιστῶν τοῦ
Φαναρίου καὶ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, οἱ
ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς τὴν δικαιοδοσίαν του καὶ οἱ
ὁποῖοι καταγγέλλουν ὅσους ὑπερασπίζονται τὸ
ἀναλλοίωτον τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν ἀποφά-
σεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν θέσε-
ων τῶν Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας.

Τὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας
Εἰδικὴν ἀναφορὰν εἰς τὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁγιο-

ρειτῶν Πατέρων κατέχει τὸ κεφάλαιον μὲ τὰ βα-
σανιστήρια καὶ τὰς σφαγὰς τῶν Ἁγίων Ὁσιο-
μαρτύρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπὸ τῶν λατινο-
φρόνων. Εἰς τὸ κεφάλαιον αὐτὸ οἱ Ἁγιορεῖται
Πατέρες τονίζουν:

«Οἱ Ἅγιοι Ὁσιομάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν
ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων ἀποτελοῦν μιὰ συνέ-
χεια στὴν ἁλυσίδα τοῦ μαρτυρικοῦ καὶ ἀσκητι-
κοῦ φρονήματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὁμολογία
καὶ μαρτυρία ὑπὲρ τῆς Πίστεως εἶναι ἀδιάρρη-
κτα συνδεδεμένα μὲ τὸ μοναδικὸ ἀγγελικὸ πο-
λίτευμα καὶ ἀποδεικνύουν τὴν εἰλικρίνεια τῶν
ἀσκητικῶν ἀγώνων καὶ τὴν πιστότητα στὴν
Ὀρθοδοξία καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἡ θυσία τῶν Ὁσιομαρτύρων ἀποτελεῖ
ὁδοδείκτη γιὰ τὴν πορεία τῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες
μοναχῶν καὶ κυρίως τῶν Ἁγιορειτῶν, ποὺ ὀφεί-
λουν νὰ μὴ συμβιβαστοῦν ποτὲ μὲ ὁποιαδήπο-
τε ἔκπτωση ἀπὸ τὶς ἀλήθειες τῆς Πίστεως, ἐὰν
θέλουν νὰ εἶναι πραγματικὰ συνεχιστὲς τῆς πα-

ραδόσεώς τους».

Τὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς ἀκρόπολις
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πίστεως
Οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες, ἀφοῦ ἀναδεικνύουν

τὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς ἀκρόπολιν τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ θεματοφύλακα τῆς Πίστεως, ἐπικαλοῦνται
τὸν μακαριστὸν Ἁγιορείτην Μοναχὸν Θεόκλη-
τον Διονυσιάτην (στενὸν συνεργάτην τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου»), ὁ ὁποῖος ἐτόνιζε, διὰ
ἄρθρον του εἰς τὸν «Ο.Τ.»: «Εἶναι φοβερὰ ἡ
εὐθύνη τῶν ποιμέ-
νων καὶ θεολόγων
μας σήμερα ἔναντι
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν
αἱρετικῶν». Πα-
ρουσιάζομεν ὁλό-
κληρον τὸ κεφά-
λαιον αὐτό:

«Τὸ Ἅγιον
Ὄρος διετήρησε
ἀνέκαθεν τὴν
αὐτοσυνειδησία
του ὅτι «παραμένει
Χάριτι Χριστοῦ
πιστὸς θεματοφύ-
λαξ τῆς ἁγίας
Ὀρθοδόξου πίστε-
ως, τὴν ὁποία οἱ
θεοκήρυκες Ἀπό-
στολοι παρέδωσαν
στὴν Ἐκκλησία καὶ
οἱ θεοφόροι Πατέ-
ρες μας μὲ ἅγιες
Οἰκουμενικὲς Συν -
όδους διετήρησαν
διά τῶν αἰώνων
ἀπαραχάρακτη »
(Ὑπόμνημα Ἁγίου
Ὄρους, Ο.Τ., ἀρ.
φ. 1801, 9-10-2009).
Ἡ στάση του στὰ
ζητήματα τῆς πίστεως ὑπῆρξε πάντοτε σύμφω-
νη πρὸς τὴν «μακρὰν παράδοσίν του ὡς Ἀκρο-
πόλεως τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς
εὐθύνας ἡμῶν τῶν Ἁγιορειτῶν ὡς ἀγρύπνων
φρουρῶν, τῆς αἱματοβαφοῦς καὶ ἁγίας πίστεως
τῶν Πατέρων... καὶ ἐν ἐπιγνώσει τῆς εὐθύνης
ὅτι εἴμεθα συνεχισταὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐπὶ Βέκ-
κου μαρτυρησάντων ἁγίων Πατέρων» (Ἀπαντη-
τικὴ Ἐπιστολὴ Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος, Ο.Τ., ἀρ. φ.
128, 1-11-1970).

Τὸ Ἅγιον Ὄρος διετήρησε, ἐπίσης, ἀνέκαθεν
τὴν ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης του ἔναντι
τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος, ποὺ προσβλέπει
πάντοτε σ’ αὐτὸ ὡς θεματοφύλακα τῆς ἀκριβεί-
ας καὶ τῆς ἀληθείας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς
μας. «Αἰσθανόμεθα βαρεῖα τὴν εὐθύνη μας
ἔναντι τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος
προσβλέπει στὸν ἀθωνικὸ Μοναχισμό, ὡσὰν σὲ
ἀδιαπραγμάτευτο φύλακα τῶν ἱερῶν Παραδό-
σεων», ἀνέφερε ἡ Ἱερὰ Κοινότης σὲ ἀνακοίνω-
σή της τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2007 (Ο.Τ., ἀρ. φ.
1672, 12-1-2007).

Ἡ διακήρυξη αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπιβεβλημένη στοί-
χιση μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ ὁμολογητὲς ἁγιο-
ρεῖτες πατέρες, ποὺ ὄρθωσαν τὸ ἀνάστημά
τους καὶ ἀντιστάθηκαν σθεναρὰ στὸν πρωτερ-
γάτη τῶν ἀντορθοδόξων οἰκουμενιστικῶν πα-
ρεκτροπῶν τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, τοῦ
ὁποίου οἱ ἁγιορεῖτες διέκοψαν τότε τὸ μνημό-
συνο. «Ἡμεῖς σεβόμεθα –διεκήρυσσαν οἱ πατέ-
ρες μας– καὶ ἐμμένομεν πιστοὶ εἰς ὅσα δόγματα
ἐθέσπισαν οἱ Θεοφόροι ἡμῶν Πατέρες τῶν
Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων μὲ τὴν χάριν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, καὶ παρελάβομεν ὡς παρα-
καταθήκην ἡμεῖς οἱ μεταγενέστεροι... τὸ Ἅγιον
Ὄρος δὲν θὰ παρεκκλίνῃ ποσῶς οὔτε κατὰ κε-
ραίαν τῆς Ὀρθοδόξου γραμμῆς τῶν Ἑπτὰ
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, οὔτε δὲ καὶ θὰ μετάρῃ
ὅρια ἃ ἔθεσαν οἱ Θεοφόροι ἡμῶν Πατέρες. Ἔχει
πικρὰν ἱστορικὴν πεῖραν τὸ Ἅγιον Ὄρος, τοιού-
των ἐνεργειῶν κατὰ τὸ παρελθόν, καὶ δι’ αὐτὸν
τὸν λόγον πρέπει νὰ εἶναι ἐπιφυλακτικὸν εἰς τὰς
φιλοφρονήσεις ταύτας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας... Σᾶς διαβεβαιοῦμεν δὲ ὅτι εἴμεθα
πρόθυμοι πάντοτε, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη νὰ θυ-
σιάσωμεν καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ζωήν μας, ὡς
τοῦτο ἔπραξαν καὶ οἱ προκάτοχοι ἡμῶν Ἁγιο-
ρεῖται Πατέρες ἐπὶ Λατινόφρονος Πατριάρχου
Βέκκου » (Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Παύλου, Ο.Τ., ἀρ. φ. 71,
Ἰανουάριος 1967).

Ἔκτοτε τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν σταμάτησε νὰ
ἀγρυπνεῖ καὶ νὰ παρακολουθεῖ μὲ ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ καὶ ἀνησυχία τὰ τεκταινόμε-
να στὰ πλαίσια τῶν ἐπαφῶν καὶ τῶν διαλόγων μὲ
τοὺς ἑτεροδόξους. Δὲν δίστασε δὲ νὰ καταδει-
κνύει καὶ νὰ ἐλέγχει τὶς «παρεκκλίνουσες»
ἐνέργειες, ἀκόμη κι ἂν αὐτὲς προέρχονταν ἀπὸ
τὶς κεφαλὲς τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1988 ἡ Ἱερὰ Κοινότης δια-
μαρτυρόμενη γιὰ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρ-
χου Δημητρίου στὴν παπικὴ λειτουργία τοῦ Βα-
τικανοῦ ἀναφέρει: «Εἶναι εὔλογον, Παναγιώτα-
τε Δέσποτα, τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ παρακολουθῇ
τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὅσα πράττει Αὕτη
ὡς Μήτηρ διὰ τὰ τέκνα της... Διὰ ταῦτα μετ’
ἀδιαπτώτου ἐνδιαφέροντος παρακολουθεῖ τὰς
μετὰ τῶν ἑτεροδόξων σχέσεις καὶ εἶναι ἑπόμε-
νον νὰ ἀνησυχῆ ὁσάκις αὗται παρεκκλίνουσιν
τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καὶ Παραδόσε-
ως » («Ο.Τ.», ἀρ. φ. 772, 15-1-1988).

Αὐτὴ ἡ καλὴ ἀνησυχία, ποὺ πάντοτε ἐξέφρα-
ζε τὸ Ἅγιον Ὄρος, δυστυχῶς, στὶς μέρες μας
ἔχει ἀτονήσει καὶ δὲν ἐκφράζεται μὲ τὸν ἴδιο
σθεναρὸ καὶ ἀποφασιστικὸ τρόπο ὅπως στὸ πα-
ρελθόν. Μία ἁπλὴ ἀντιπαραβολή τῶν κειμένων
καὶ μία σύγκριση τῶν θέσεων ἀποκαλύπτει τὴν
μεταβολὴ στὴν ἀντιμετώπιση, τὴν μετρίαση τῶν
ἀντιδράσεων, τὴν χλιαρότητα στὶς τοποθετή-
σεις, τὴν ἐφεκτικότητα στὴν στάση, τὸν ἐφησυ-
χασμὸ τῶν συνειδήσεων.

Βιώνουμε στὶς μέρες μας μὲ ἀκόμη πιὸ τρα-
γικὸ τρόπο, δυστυχῶς, τὴν θλιβερὴ διαπίστωση
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυ-
σιάτου:

«Πρέπει νὰ ὁμολογήσωμεν ὅτι ἔχομεν καὶ
ἡμεῖς τὴν Àκρίσιν” μας. Κρίσιν ποιμένων καὶ θεο-
λόγων. Δὲν ἔχει, βεβαίως σημασίαν, ἂν τελικῶς
δὲν θὰ δυνηθοῦν νὰ βλάψουν τὴν Ἐκκλησίαν
τοῦ Χριστοῦ. Βέβαιον ὅμως εἶναι, ὅτι φθείρουν
τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα τοῦ λαοῦ μας καὶ στε-
ρεώνουν τοὺς αἱρετικοὺς εἰς τὰς πλάνας των.
Ἀλλὰ ἐλησμονήσαμεν. Τὸ νὰ εἶναι τις Ὀρθόδο-
ξος ποιμὴν καὶ θεολόγος εἶναι μέγα πρᾶγμα.
ÀΓενναίας δεῖται ψυχῆς” κατὰ Χρυσόστομον.
Ποῦ νὰ εὕρωμεν τοὺς γενναίους; Ποῦ εἶναι οἱ
Πατερικοί; Ποῦ οἱ Μάρτυρες τῆς πίστεως; Φο-
βούμεθα μήπως εὑρισκόμεθα εἰς τὰς ἐσχάτας
ἡμέρας.

»Ἀπαισιοδοξοῦμεν; Ἀλλά πῶς νὰ ἑρμηνεύσω-
μεν τὸ φαινόμενον τῆς τόσον ἐκτεταμένης
ἀφασίας, τῆς μειοδοσίας ἐν τῇ πίστει, τῆς ἀπου-
σίας ζήλου ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας, τῆς βαθείας
σιωπῆς, ἥτις διαδέχεται τὰ αἱρετικὰ κηρύγματα
«Ὀρθοδόξων » ποιμένων; ποῦ εἶναι αἱ ἀστραπαὶ
τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας;» (Ο.Τ., ἀρ. φ. 112,
10-2-1969). 

«Ἐμεῖς οἱ ὑπογράφοντες, ὡς ἁπλοὶ ἁγιο-
ρεῖτες, ἐπαναλαμβάνουμε αὐτὰ ποὺ διεκήρυξε
ἡ Ἱερὰ Κοινότης τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2007 μετὰ
τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸ Φανάρι καὶ τὴν συμ-

μετοχή του στὴν πατριαρχικὴ λειτουργία καὶ τὴν
ἐπίσκεψη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρι-
στοδούλου στὸ Βατικανό: ÀἘπιθυμοῦμε οἱ Ἁγιο-
ρεῖται καὶ ἀγωνιζόμεθα διὰ βίου νὰ φυλάξωμε
τὴν παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Πε-
ριφρουροῦμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν δογματι-
κή μας συνείδηση. Φοβούμεθα νὰ σιωπήσωμε,
ὁσάκις τίθενται ζητήματα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν
παρακαταθήκη τῶν Πατέρων”» (Ἀνακοίνωση
Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους, O.T., ἀρ. φ.
1671, 5-1-2007).

«Φοβούμεθα νὰ σιωπήσωμε» καὶ σήμερα,
ὅταν βλέπουμε ὅλα
ὅσα οἱ προγενέστε-
ροί μας ἁγιορεῖτες
μοναχοί μὲ ὁμολο-
γιακὸ φρόνημα καὶ
παρρησία ἀπεστρέ-
φοντο καὶ κατεδίκα-
ζαν, ὄχι μόνον νὰ
ἐπαναλαμβάνονται,
ἀλλὰ νὰ ἔχουν πλέον
παγιωθεῖ ὡς ἐκκλη-
σιαστικὸ ἔθος καὶ
κρατοῦσα ἀντίληψη.

«Φοβούμεθα νὰ
σιωπήσωμε» καὶ
ἐμεῖς σήμερα συμμε-
ριζόμενοι τὴν διαπί-
στωση τοῦ ἀρχιμ. Βα-
σιλείου Γοντικάκη,
ὅταν ὡς ἡγούμενος,
τότε, τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Σταυρονικήτα
διέκοψε, μαζὶ καὶ μὲ
τὴν συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τῶν ἁγιο-
ρειτῶν, τὸ μνημόσυ-
νο τοῦ Πατριάρχη
Ἀθηναγόρα:

«ἐπαύσαμεν τὸ
μνημόσυνον, αἰσθαν-
θέντες ὅτι ἐξέλιπε
πᾶν περιθώριον

ἀνοχῆς ἢ προθεσμία ἀναμονῆς» (O.T., ἀρ. φ. 142,
15-6-1971).

«Φοβούμεθα νὰ σιωπήσωμε», ὅταν βλέπουμε
νὰ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος ἀκραίων ἀντιδράσεων
καὶ διχοστασιῶν, ποὺ γεννᾶ ἡ ἔλλειψη νηφά-
λιων, θεολογικῶν καὶ ἐμπεριστατωμένων τοπο-
θετήσεων, ὅπως αὐτὲς ποὺ πάντοτε ἔκανε τὸ
Ἅγιον Ὄρος.

«Φοβούμεθα νὰ σιωπήσωμε», ὅσο βλέπουμε
νὰ διογκώνεται τὸ καρκίνωμα ποὺ μὲ τόση ἐνάρ-
γεια περιέγραφε ὁ ἀρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης,
«ὁ διπλοῦς κακοήθης ὄγκος: ἑνὸς ἐπιπολαίου
οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκμεταλλευόμενος
τὴν γενικὴν ἀνεδαφικότητα καὶ τὸν περι-
σπασμὸν τῆς ἐποχῆς ὁμιλεῖ διὰ ἑνώσεις καὶ συν -
ομοσπονδιακὴν συνύπαρξιν ἀγνοῶν καὶ περιπαί-
ζων τὴν ὀντολογικὴν βάσιν τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ
δόγματος καὶ ἑνὸς τυφλοῦ ἀνθενωτισμοῦ ἐγωϊ-
στικῆς συσκοτίσεως καὶ δημιουργοῦ ἀπεριορί-
στων ἀλληλοαφοριζομένων παρατάξεων.

»Ἐνῷ δὲ ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζεται διὰ τῆς πο-
λώσεως τῶν ἀκραίων τούτων τάσεων καὶ χειμά-
ζεται διὰ τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ τῆς γνησίας μαρ-
τυρίας της, καὶ ἐνῷ αἱ οἰκουμενικαὶ μεγαλοστο-
μίαι αὐξάνουν, ἐντὸς τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καὶ
τοῦ θεολογικοῦ «λείμματος” κυοφορεῖται ἡ μυ-
στικὴ καὶ ἀκατάβλητος ἀντίδρασις. Εἰς τὴν πε-
ρίπτωσιν αὐτὴν εἷς διώξεται χιλιάδας, διότι δὲν
πρόκειται περὶ τῆς ἀτομικῆς του δυνάμεως, ἡ
ὁποία δρᾷ, ἀλλὰ περὶ τῆς φανερώσεως τῆς δυ-
νάμεως ἡ ὁποία συνθλᾷ καὶ λικμίζει τὴν ἀνυπό-
στατον θρασύτητα τῶν αἱρέσεων. Δὲν πρόκειται
περὶ ἀνθρωπίνου πάθους, ἀλλὰ περὶ συμπλοκῆς
τοῦ ἐφημέρου, παροδικοῦ καὶ αὐτοκαταδικα-
στέου, πρὸς τὸ αἰώνιον καὶ ἀκατάβλητον τῆς
ἀσαλεύτου βασιλείας τῆς Ἐκκλησίας. Ἐφ’ ὅσον
ἀδρανοῦν οἱ κατὰ πρώτιστον λόγον ὑπεύθυνοι,
διεγείρεται αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ καί καθολικὴ συν -
είδησις τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν εὐθύνη ἐπωμίζεται
ὁ φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ πιστὸς λαός, τοῦ
ὁποίου πάντοτε ἀνὰ τὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης
καὶ διὰ τῶν αἰώνων «ἡ ψυχὴ καὶ ἡ καρδία εἶναι
μία » (Ο.Τ., ἀρ. φ. 98, 1-3-1969).

«Φοβούμεθα νὰ σιωπήσωμε » ἀναμένοντας
μὲ ἀγωνία νὰ ὁμιλήσουν «οἱ κατὰ πρώτιστον λό-
γον ὑπεύθυνοι», ἡ Ἱερὰ Κοινότης μας, οἱ ἡγού-
μενοί μας, οἱ Γέροντές μας, οἱ ἐπιφανεῖς καὶ
προβεβλημένοι ἁγιορεῖτες θεολόγοι. Γι’ αὐτὸ
καὶ ἀναδημοσιεύουμε ἐδῶ ὅλες τὶς ἀπόψεις καὶ
τὶς τοποθετήσεις τους, τῶν παρελθόντων ἐτῶν,
καθὼς καὶ τὰ σύγχρονα οἰκουμενιστικὰ ἀτοπή-
ματα μὲ τὸ ἀνάλογο φωτογραφικὸ ὑλικό. Τὰ
ἀναδημοσιεύουμε ὡς ἔναυσμα καὶ παρότρυνση
καὶ θερμὴ παράκληση νὰ ἀναλάβουν καὶ πάλι
τὸν ρόλο, ποὺ ἡ ὑπερχιλιόχρονη ἱστορία τοῦ
ἁγιωνύμου ὄρους τοὺς ἔχει ἀναθέσει, αὐτὸν
τοῦ «ἀδιαπραγμάτευτου φύλακα τῶν ἱερῶν Πα-
ραδόσεων».

Ἂς ἀκολουθήσουμε τὴν προτροπή τοῦ μακα-
ριστοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου:

«Ἂς ἀφυπνισθῶμεν. Ἂς στραφῶμεν πρὸς
τοὺς Ἁγίους Πατέρας... Εἶναι φοβερά ἡ εὐθύνη
τῶν ποιμένων καὶ θεολόγων μας σήμερον ἔναν-
τι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν αἱρε-
τικῶν.

»Ἂς βοηθήσωμεν τὸν λαόν μας, διὰ νὰ κρα-
τήσῃ καὶ αὐξήσῃ τὴν πίστιν του. Καὶ ἂς βοηθή-
σωμεν τοὺς ἀδελφούς μας, οἵτινες κατέστησαν
ἀπὸ αἰῶνας αἱρετικοί. Καὶ ὁ μόνος τρόπος βοη-
θείας εἶναι ἡ ἐπίδειξις ὀρθοδόξου βίου καὶ
ὀρθοδόξου πίστεως. Οὕτω μόνον θὰ ἀποδείξω-
μεν, ὅτι ἀγαπῶμεν τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἄνθρωπον.
Καὶ οὕτω θὰ πείσωμεν, ὅτι ἔξω τῆς ἁγίας μας
Ὀρθοδοξίας δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Οὕτω, λοι-
πόν, «λαμψάτω τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων... » (Ο.Τ., ἀρ. φ. 112, 10-12-1969).

Ποῖοι Ἁγιορεῖται Πατέρες
ὑπογράφουν τὴν εἰδικὴν ἔκδοσιν
Οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὑπογρά-

φουν τὴν εἰδικὴν ἔκδοσιν «Ἅγιον Ὄρος Διαχρο-
νικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστε-
ως» εἶναι οἱ ἀκόλουθοι (κατὰ Ἱερὰν Μονήν):

«Ὑπεύθυνοι κατὰ νόμον γιὰ τὴν σύνταξη καὶ
τὴν ἔκδοση τοῦ παρόντος οἱ ὑπογράφοντες:

Ἀρχιμανδρίτης Ἀμβρόσιος, Ἡγούμενος Ἱερᾶς
Μονῆς Ζωγράφου. Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος,
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου καί οἱ σύν
ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. Γέρων Γαβριὴλ Μονα-
χός, Ἱ.Κ. Ἁγ. Χριστοδούλου, Ἱ.Μ. Κουτλουμουσί-
ου. Γέρων Ἱλαρίων Μοναχός, Ἅγιον Ὄρος. Γέ-
ρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας.
Γέρων Σάββας Μοναχός, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων
Ταξιάρχης, Προϊστάμενος Ἱ.Μ. Φιλοθέου. Παΐσιος
Μοναχός, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Δωρόθεος Μοναχὸς,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἰεζεκιὴλ Μοναχὸς, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας. Γέρων Δημήτριος Ἱερομόναχος, Ἱ.Μ. Ζωγρά-
φου. Κοσμᾶς Ἱερομόναχος, Ἱ.Μ. Ζωγράφου.
Εὐλόγιος Ἱερομόναχος, Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Βενιαμὶν
Ἱερομόναχος, Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Ἀθανάσιος Ἱερο-
διάκονος, Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Ἰουστίνος Ἱεροδιάκο-
νος, Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Νεκτάριος Ἱεροδιάκονος,
Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Γεώργιος Μοναχός,  Ἱ.Μ. Ζωγρά-
φου. Πέτρος Μοναχός,  Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Συμεὼν
Μοναχός, Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Γαβριήλ Μοναχός,
Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Βαρσανούφιος Μοναχός,  Ἱ.Μ.
Ζωγράφου. Κλήμης Μοναχός,  Ἱ.Μ. Ζωγράφου.
Νικόδημος Μοναχός,  Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Μακάριος
Μοναχός,  Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Μεθόδιος Μοναχός,
Ἱ.Μ. Ζωγράφου. Ἰωάννης Δόκιμος μοναχός,  Ἱ.Μ.

Ζωγράφου. Δικαῖος Ἀθανάσιος Ἱερομ., Ἱ.Σκήτη
Τιμίου Προδρόμου,  Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων  Ἰου-
λιανός, Ἱερομ., Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἰωήλ Ἱερομόναχος, Ἱ.Σκήτη Τιμί-
ου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Δαμασκηνός
Ἱερομόναχος Πόπα, Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Δαμασκηνὸς Ἱερομ. Ράους,
Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας.
Παΐσιος Ἱερομ., Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ματθαῖος Ἱεροδ., Ἱ.Σκήτη Τιμίου
Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἐφραὶμ Μοναχός,
Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Σερα-
φεὶμ  Μοναχός, Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Δανιὴλ Μοναχός, Ἱ.Σκήτη Τιμίου
Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Βαλεριανὸς Μονα-
χός, Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας.
Βαρσανούφιος Μοναχός, Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προ-
δρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἰσαὰκ Μοναχός, Ἱ.Σκήτη
Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γεράσιμος
Μοναχός, Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας. Μᾶρκος Μοναχός, Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προ-
δρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Δομέτιος Μοναχός,
Ἱ.Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Συ-
μεὼν Μοναχός, Ἱ. Σκήτη Τιμίου Προδρόμου,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Χερουβείμ Μοναχός, Ἱ.Κ.Ἀρχαγ-
γέλων,  Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἀκάκιος Μοναχός, Ἱ.Κ.
Ἁγίας Τριάδος, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων Ἠσαΐας,
Ἱ.Κ. Γεννήσεως Θεοτόκου, Μορφονοῦ, Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας. Γεώργιος Μοναχός, Ἱ. Ἡ. Βαρλαάμ καὶ
Ἰωάσαφ, Βίγλα, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Σάββας Ἱερομό-
ναχος, Ἱ.Κ. Ἁγ. Φανουρίου, Βίγλα, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας .
Ἠλίας Μοναχός, Ἱ.Ἡ. Γεννήσεως Χριστοῦ, Βίγλα,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Βλάσιος Μοναχός, ξεροκάλυβο -
Βίγλα, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας. Ἠλίας Μοναχός, Ἱ.Ἡ. Γεν-
νήσεως Χριστοῦ, Βίγλα, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων
Παντελεήμων, Ἅγ. Ἀντώνιος Κρύα νερά,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας. Μάξιμος Ἱερομόναχος, Ἅγ. Ἀντώ-
νιος Κρύα νερά,  Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ρωμανὸς Ἱερο-
μόναχος, Ἅγ. Ἀντώνιος Κρύα νερά, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας. Παρθένιος Μοναχός,  Ἱ.Κ. Ἁγίου Ἀντωνίου,
Ἁγ. Ἄννα,  Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἰωακεὶμ Μοναχός, Ἱ.Κ.
Ὑπαπαντῆς, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης,  Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας.
Θεόφιλος Ἱερομόναχος, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων Κοσμᾶς Μοναχός, Ἱ.Κ.Ἁγ.
Δημητρίου, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας.
Γρηγόριος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγ. Πάντων, Ἱ.Σκήτη Ἁγ.
Ἄννης,  Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Σάββας Ἱερομόναχος,
Ἱ.Κ.Ἁγ. Πάντων, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας. Κύριλλος Μοναχός, Ἱ.Κ.Ἁγ. Πάντων, Ἱ.Σκήτη
Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Μιχαὴλ Μοναχός,

Ἱ.Κ.Ἁγ. Πάντων, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας. Σεραφεὶμ Μοναχός, Ἱ.Κ.Ἁγ. Σεραφείμ, Ἱ.Σκή-
τη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Παῦλος Μοναχός,
Ἱ.Κ.Ἁγ. Σεραφείμ, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας. Γέρων Θεόληπτος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἀποτομῆς
Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Σ. Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας. Ὀνούφριος Ἱερομ. Ἱ.Κ. Ἀποτομῆς Τιμίου
Προδρόμου, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας.
Χρύσανθος Ἱερομ. Ἱ.Κ. Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρό-
μου, Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἀζαρίας
Ἱερομόναχος, Ἱ.Κ. Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου,
Ἱ.Σκήτη Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Χαρίτων Μο-
ναχός, Ἱ.Κ. Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Σκήτη
Ἁγ. Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Νικόδημος Μοναχός,
Ἱ.Κ.Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Σκήτη Ἁγ.
Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Πρόδρομος Μοναχός,
Ἱ.Κ.Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Σκήτη Ἁγ.
Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἱλαρίων Μοναχός,
Ἱ.Κ.Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Σκήτη Ἁγ.
Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἀνδρέας Μοναχός,
Ἱ.Κ.Ἀποτομῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Σκήτη Ἁγ.
Ἄννης, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γρηγόριος Ἱερομόναχος,
Ἱ.Ἡ. Ἁγιορεῖται Πατέρες, (Δανιηλαῖοι) Κατουνά-
κια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας  . Δανιὴλ Μοναχός, Ἱ.Ἡ. Ἁγιο-
ρεῖται Πατέρες, (Δανιηλαῖοι) Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας  . Ἀκάκιος Μοναχός, Ἱ.Ἡ. Ἁγιορεῖται Πα-
τέρες, (Δανιηλαῖοι) Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας  .
Στέφανος Μοναχός, Ἱ.Ἡ. Ἁγιορεῖται Πατέρες,
(Δανιηλαῖοι) Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας  . Νικό-
δημος Ἱερομ., Ἱ.Ἡ. Ἁγιορεῖται Πατέρες, (Δανιη-
λαῖοι) Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας  . Μάξιμος Μο-
ναχός, Ἱ.Ἡ. Ἁγιορεῖται Πατέρες, (Δανιηλαῖοι) Κα-
τουνάκια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας  . Γέρων Θωμᾶς Ἱερομό-
ναχος, Ἱ.Ἡ. Ἁγ. Θωμᾶ, Μικρά Ἁγία Ἄννα, Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας. Θεολόγος Μοναχός, Ἱ.Ἡ. Ἁγ. Θωμᾶ, Μι-
κρά Ἁγία Ἄννα, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.. Γέρων Φίλιππος
Ἱερομ. Ἱ.Ἡ. Μεγ. Ἀθανασίου, Μικρά Ἁγία Ἄννα,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας.. Γέρων Χαρίτων,Καρούλια,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Ἰωαννίκιος Μοναχός, Καρούλια,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Συμεὼν Μοναχός, Καρούλια
(Σέρβος), Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Δαυῒδ Μοναχός, Κα-
ρούλια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων Ἀθανάσιος Μονα-
χός μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ (Μοναχὸς ἕνας),
Ἱ.Ἡ. Ἁγ. Σάββα, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων
Παῦλος, Ἱ.Κ. Ἁγ. Ἄννης, Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ.
Λαύρας. Γέρων Νεκτάριος, Ἱ.Κ. Ἁγ. Δημητρίου,
Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας. Γέρων Ἀνανίας,
Ἱ.Κ. Ἁγ. Εὐσταθίου, Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύ-
ρας. Εὐστάθιος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγ. Εὐσταθίου,
Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων Ἀκάκιος,

Ἱ.Κ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Καυσοκαλύβια,
Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας. Πορφύριος Ἱερομ., Ἱ.Κ. Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου, Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γε-
ράσιμος Μοναχός, Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας. Νικάνωρ Μοναχός, Ἱ.Κ.Νεομαρτύρων, Καυ-
σοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων Μιχαήλ, Ἱ.Κ.
Εὐαγγελισμοῦ τῆς  Θεοτόκου, Καυσοκαλύβια,
Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας. Γέρων Πορφύριος, Ἱ.Κ.Γεννέσε-
ως τῆς Θεοτόκου, Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ. Λαύ-
ρας.. Γέρων Κοσμᾶς Ἱερομ., Ἱ.Κ.Ἁγίων Κων/νου
καὶ Ἑλένης, Ἱ.Μ. Φιλοθέου. Μακάριος Μοναχός,
Ἱ.Κ. Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης, Ἱ.Μ. Φιλοθέου.
Ἱλαρίων Μοναχός,  Ἱ.Κ. Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλέ-
νης, Ἱ.Μ. Φιλοθέου. Δοσίθεος Μοναχός, Ἅγιον
Ὄρος . Ἰσαὰκ Μοναχός, Ἱ.Κ. Γεννήσεως Θεοτό-
κου, Καρυές. Παΐσιος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἀρχαγγέλων
Σαββαίων, Καρυές. Γέρων Νεκτάριος Μοναχός,
Ἱ.Κ. Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἱ.Σκήτη Κουτλουμουσίου.
Γέρων Νικόδημος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγίου Νεκταρί-
ου Καψάλα. Γέρων Συμεὼν Μοναχός, Ἱ.Κ. Πανα-
γίας Καζάν. Γέρων Νικόδημος Μοναχός, Καρυές
(Συνταξιοῦχος Καθηγητής). Γέρων Νικόλαος Μο-
ναχός, Ἱ. Κ. Ἁγίου Δημητρίου. Γέρων  Ἱερομόνα-
χος Χαρίτων, Ἱ.Κ. Ἀναλήψεως Καρυές, Ἱ.Μ. Βατο-
παιδίου. Εὐφρόσυνος Μοναχός μετά τῆς συνο-
δείας αὐτοῦ, (3 μοναχοί) Ἱ.Κ. Τιμίου Προδρόμου,
Ἱ.Μ. Καρακάλλου. Δαμασκηνὸς Μοναχός, Ἱ. Κα-
λύβη Τιμίου Προδρόμου, Ἱ.Μ. Καρακάλλου. Σπυ-
ρίδων Μοναχός, Ἱ.Καλύβη Ἁγίου Νικολάου, Ἱ.Μ.
Κουτλουμουσίου. Γέρων Ὀνούφριος, Ἱ.Κ. Γεννε-
σίου τῆς Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος. Γέρων
Ἀντώνιος, Ἱ.Κ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Παντο-
κράτορος. Παχώμιος Ἱερομόναχος, Ἱ.Κ. Ἁγίων
Πάντων, Καψάλα. Παΐσιος Μοναχός, Ἱ.Κ.Ἁγίου
Χαραλάμπους, (Κρητικός). Παΐσιος Μοναχός
(Ἁγιογράφος), Ἱ.Κ. Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου,
Ἱ.Μ.Καρακάλλου, Καρυές. Ἀβραὰμ Ἱερομ., Ἱ.Κ.
Ὁσίου Γερασίμου, Ἱ.Σκήτη Κουτλουμουσίου. Γε-
ράσιμος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ὁσίου Γερασίμου, Ἱ.Σκήτη
Κουτλουμουσίου. Ἀρσένιος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ὁσιο-
μάρτυρος Γερασίμου, Ἱ.Σκήτη Κουτλουμουσίου.
Ἀρσένιος Ἱερομ., Ἱ.Κ.Γενεσίου τῆς Θεοτόκου,
Ἱ.Μ. Κουτλουμουσίου, (Παναγούδα). Ἠσαΐας Μο-
ναχός, Ἱ.Κ.Γενεσίου τῆς Θεοτόκου,  Ἱ.Μ. Κουτ-
λουμουσίου, (Παναγούδα). Χρυσόστομος Ἱερο-
μόναχος, Ἱ.Κ. Ἁγ. Σπυρίδωνος, (Κερκυραῖοι).
Κυπριανός Ἱερομόναχος, Ἱ.Κ. Ἁγ. Γεωργίου,
Ἱ.Μ. Φιλοθέου. Ζηνόβιος Μοναχός, Ἱ.Κ. Ἁγ.
Ἀναργύρων, Ἱ.Μ. Παντοκράτορος. Παΐσιος
Μοναχός, Κουτλουμουσιανό Κάθισμα.».

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΠΑΡΑ Τῼ ΠΛΕΥΡῼ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ὅταν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος
Γοντικάκης ἐδικαιολόγει τὴν διακοπὴν τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου
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Παραθέτομεν κατωτέρω τὴν ὁμολογιακὴν
ἀπάντησιν, τὴν ὁποίαν εἶχε δώσει πρὸς τὴν
Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους ὁ Κα-
θηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα
Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης διὰ τὴν
διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου
Ἀθηναγόρου μετὰ τὰς φιλοπαπικὰς διακηρύ-
ξεις καὶ πράξεις τοῦ τελευταίου. Ἐτόνιζε τότε ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς: «Ἐπαύσαμεν
τὸ μνημόσυνον αἰσθανθέντες ὅτι ἐξέλιπε πᾶν
περιθώριον ἀνοχῆς ἢ προθεσμία ἀναμονῆς».
Εἰς τὸ κείμενον ὁ τότε Καθηγούμενος τῆς Σταυ-
ρονικήτα ἤσκει σοβαρωτάτην κριτικὴν διὰ τὰς
θέσεις, τὰς ὁποίας ἐξέφραζεν ὁ μακαριστὸς Πα-
τριάρχης διὰ τὴν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ
τῶν Παπικῶν. Σήμερον, ποὺ ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπαναλαμβάνει
ὅσα καὶ ὁ μακαριστὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας
ὁ τότε Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρο-
νικήτα καὶ νῦν Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἰβήρων ἔχει πολὺ διαφορετικὴν θέσιν. Τὴν
ἀπάντησιν τοῦ πατρὸς Βασιλείου Γοντικάκη
εἶχε δημοσιεύσει ὁ «Ο.Τ.» καὶ τὴν ἐπικαλοῦνται
οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες εἰς τὴν εἰδικὴν ἔκδοσιν,
τὴν ὁποίαν ἐξέδωσαν.

Ὁλόκληρος ἡ ἀπάντησις
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ τότε

Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα
Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη ἔχει ὡς
ἀκολούθως:

«Ἀπάντηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα
(ἡγούμενος ἀρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης), πρὸς
τὴν Ἱερὰ Κοινότητα, γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ Μνη-
μοσύνου τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα.
Πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους | Εἰς
Καρυὰς | 7 Ὀκτωβρίου 1970
Τήν Ὑμετέραν Πανοσιολογιότητα | ἀδελφικῶς
ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμεθα.

Ἀπαντῶντες εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 139/Κ/ 5.9.70
Ὑμέτερον ἐγκυκλιῶδες γράμμα ὁμολογοῦμεν
ὅτι ἐχάρημεν ἰδιαιτέρως, διότι θίγετε ἕνα πρό-
βλημα τόσον βασικόν καί θέτετε ἐρωτήματα σο-
βαρά ζητοῦντες λύσεις. Ἐρωτᾶτε: «Ποία ἐκδή-
λωσις καί ποία ἐνέργεια ἐκ τοῦ Παναγιωτάτου
κ. Ἀθηναγόρου θά ἦτο ἐνδεδειγμένη τόσον διά
τήν καθησύχασιν τῶν συνειδήσεων ὅσον καί διά
τήν ἀποκατάστασιν τῆς διαταραχθείσης ἐκκλη-
σιαστικῆς ἑνότητος;».

1. Δυστυχῶς, ὡς ἀποδεικνύουν αἱ ἀλλεπάλ-
ληλοι καί ἐπί σειράν ἐτῶν πατριαρχικαί δηλώσεις
δέν πρόκειται περί φραστικῶν λαθῶν ἤ δημο-
σιογραφικῶν ἀνακριβειῶν ἀλλά περί σταθερῶν
πεποιθήσεων ἐκφραζομένων εὐκαίρως ἀκαίρως
μετά πάσης ἐμφάσεως. Ἄρα δέν εἶναι δυνατόν
μία ἐκδήλωσις τοῦ Πατριάρχου νά καθησυχάσῃ
τήν ὀρθόδοξον συνείδησιν ἐφ’ ὅσον αἱ πεποιθή-
σεις τοῦ Φαναρίου καί ἡ διαγραφομένη πορεία
του παραμένει ἡ αὐτή. Συγκεκριμένως εἰς τήν
ἡμετέραν Μονήν, παρ’ ὅλην τήν ἁγιορειτικήν
ἀντίδρασιν, ἐμνημονεύαμεν μέχρι τινός τοῦ Πα-
τριαρχικοῦ ὀνόματος φειδόμενοι τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἑνότητος. Μετά δέ τήν περί Φιλιόκβε καί
Πρωτείου, ὡς ἁπλῶν ἐθίμων, δήλωσιν τοῦ Πα-
τριάρχου, ἐπαύσαμεν τό μνημόσυνον, αἰσθαν-
θέντες ὅτι ἐξέλιπε πᾶν περιθώριον ἀνοχῆς ἤ
προθεσμία ἀναμονῆς.

Αἱ παρόμοιαι δηλώσεις δέν ἀποτελοῦν μόνον
ἀναίρεσιν τῆς Θεοδιδάκτου καί ζωηφόρου πα-
ραδόσεως τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἀλλά συγ-
χρόνως ἐμπαιγμόν πρός τόν ταλαίπωρον Δυτι-
κόν κόσμον, ὁ ὁποῖος κεκοπιακώς ἐκ τοῦ καύ-
σωνος καί τῆς στείρας ὁδοιπορίας εἰς χώρους
ἀβάτου καί ἀνύδρου ὀρθολογισμοῦ ζητεῖ, ἐνσυν -
ειδήτως ἤ μή, τό ὕδωρ ἐκ τῶν πηγῶν τῆς σωτη-
ρίας.

Ἡ ἐκφραζομένη πεποίθησις τοῦ Πατριάρχου
(περί τοῦ ἀλαθήτου ὡς ἐθίμου) καί ἡ ὁραματι-
ζομένη προοπτική του (διά τόν τρόπον τῆς ἑνώ-
σεως) δέν τόν ἀποξενώνει ἁπλῶς ἀπό τήν
Ὀρθόδοξον συνείδησιν καί τό ἐκκλησιαστικόν
πλήρωμα, ἀλλά τόν ἐμφανίζει ἥκιστα σοβαρόν
καί εἰς τό πρόσωπον τοῦ ἰδίου, τοῦ Πάπα, ὁ
ὁποῖος μετ’ ἐμφάσεως ἐτόνισε –μετά τάς πα-
τριαρχικάς ταύτας δηλώσεις– τό, Θείῳ δικαίῳ,

ἀλάθητόν του καί τήν ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν
ἄνευ τοῦ «παραμερισμοῦ τῶν ἀληθῶν δογμά-
των» του. Τό νά ἀκολουθεῖ ὅθεν τάς πατριαρχι-
κάς καί οἰκουμενικάς ἀκροβασίας κανείς, δέν
ἀπάδει ἁπλῶς πρός τήν Ὀρθόδοξον ἱεροπρέ-
πειαν ἀλλά καί ἀντίκειται πρός τήν στοιχειώδη
σοβαρότητα. Σαφῶς ἄλλωστε ἡ ἀποφυγή ἀπαν-
τήσεως τοῦ Πατριάρχου διά τήν μετά τοῦ κ.
Ἀλεξίου συνέντευξίν του, (παρά τήν ἐρώτησιν
τῆς Ὑμετέρας Πανοσιολογιότητος), ὑποδηλοῖ
τό ἔγκυρον τοῦ ἐν λόγῳ δημοσιεύματος καί τήν
πατριαρχικήν προέλευσιν τῶν ἀπόψεων.

2. EINAI ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι ἡ οἰκουμενική κρίσις
εὗρε τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, καί μάλιστα
τήν Ἑλληνικήν, εἰς μίαν κάμψιν θεολογικῆς
ζωῆς. Αὐτή ἡ θεολογική ἀναιμία, ἡ ἀπουσία τοῦ
πατερικοῦ καί καθολικῶς σωτηρίου πνεύματος,
παρουσιάζεται ἀπ’αἰῶνος καί πλέον εἰς τάς θεο-
λογικάς μας Σχολάς καί τόν κηρυκτικόν λόγον.
Παρατηρεῖται μιά πτῶσις τῆς Ὀρθοδόξου συν -
ειδήσεως καί τῆς ὀργανικῆς συναφείας ἀληθεί-
ας καί ζωῆς εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἔγιναν σπάνιοι
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μεταγγίζουν τό δόγμα ὡς χά-
ριν ζωῆς καί τήν Λειτουργίαν ὡς ἁγιασμόν
ψυχῶν καί σωμάτων. Θά ἦτο βεβαίως ἄδικον καί
ἀσυνεπές ἱστορικῶς ἄν ἀπεσιωπᾶτο ἡ παρου-
σιαζομένη ἀπό εἰκοσαετίας περίπου ἀναγέννη-
σις τῶν πατερικῶν μελετῶν. Καί μιά ματιά μόνον
εἰς τάς διδακτορικάς διατριβάς καί τάς θεολο-
γικάς ἐργασίας τῶν τελευταίων ἐτῶν πείθει διά
τήν πρός τούς Πατέρας στροφήν καί στοργήν.
Ἐπίσης ἀναμφιβόλως ἔχομεν πάρα πολλούς κα-
λούς (ἤ ὅπως ἀρεσκόμεθα νά τούς ἐπικαλοῦμεν
συντηρητικούς) Ἀρχιερεῖς. Ἀλλ’ οὔτε ἡ ἀρχομέ-
νη πατερική ἀναγέννησις εἰς τὴν Θεολογίαν
οὔτε ἡ ἀναφερθεῖσα συντηρητικότης, δύνανται
πρὸς τὸ παρόν νά λύσουν τὴν ὑπάρχουσαν βρα-
δυγλωσσίαν καί τὸν ἐνδοιασμόν πρὸς σαφῆ καί
ἀπερίφραστον ὁμολογίαν πίστεως. Θά πρέπει πι-
θανῶς νά ἀναμένωμεν ὀλίγας ἐπί πλέον γενεάς,
διά νά τραφοῦν καί νά ἀνδρωθοῦν μορφαί ἱκα-
ναί νά μαρτυρήσουν εὐθαρσῶς τήν Ὀρθόδοξον
πίστιν εἰς Εὐαγγέλιον ζωῆς. Σήμερον ὡς συνέ-
πεια καί κληρονομιά τῆς ἀσπονδύλου δογμα-
τικῶς ἀγωγῆς μας καί τῆς ἀπωλείας ὀργανικοῦ
δεσμοῦ μετά τῆς ζώσης βυζαντινῆς μας παρα-
δόσεως καί τῆς λειτουργικῆς θεολογίας εἶναι ἡ
ἔλλειψις ἑτοιμότητος καί ἡ παρουσιαζομένη νω-
θρότης καί ἀνικανότης (μερική ἕως γενική)
ὀρθοδόξου ὁμολογίας. Ἀντ’ αὐτῆς δέ παρου-
σιάζεται, ὡς ἀντίδρασις, ὁ διπλοῦς κακοήθης
ὄγκος: ἑνός ἐπιπολαίου οἰκουμενισμοῦ, ὁ
ὁποῖος ἐκμεταλλευόμενος τήν γενικήν ἀνεδα-
φικότητα καί τόν περισπασμόν τῆς ἐποχῆς ὁμι-
λεῖ διά ἑνώσεις καί συνομοσπονδιακήν συνύ-
παρξιν ἀγνοῶν καί περιπαίζων τήν ὀντολογικήν
βάσιν τῆς ἀληθείας καί τοῦ δόγματος καί ἑνός
τυφλοῦ ἀνθενωτισμοῦ ἐγωϊστικῆς συσκοτίσεως
καί δημιουργοῦ ἀπεριορίστων ἀλληλοαφοριζο-
μένων παρατάξεων.

Ἐνῷ δέ ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζεται διά τῆς πο-
λώσεως τῶν ἀκραίων τούτων τάσεων καί χειμά-
ζεται διά τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ τῆς γνησίας μαρ-
τυρίας της, καί ἐνῷ αἱ οἰκουμενικαί μεγαλοστο-
μίαι αὐξάνουν, ἐντός τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καί
τοῦ θεολογικοῦ «λείμματος » κυοφορεῖται ἡ μυ-
στική καί ἀκατάβλητος ἀντίδρασις. Εἰς τήν πε-
ρίπτωσιν αὐτήν εἷς διώξεται χιλιάδας, διότι δέν
πρόκειται περί τῆς ἀτομικῆς του δυνάμεως, ἡ
ὁποία δρᾷ, ἀλλά περί τῆς φανερώσεως τῆς δυ-
νάμεως ἡ ὁποία συνθλᾷ καί λικμίζει τήν ἀνυπό-
στατον θρασύτητα τῶν αἱρέσεων. Δέν πρόκει-
ται περί ἀνθρωπίνου πάθους, ἀλλά περί συμ-
πλοκῆς τοῦ ἐφημέρου, παροδικοῦ καί αὐτοκα-
ταδικαστέου, πρός τό αἰώνιον καί ἀκατάβλητον
τῆς ἀσαλεύτου βασιλείας τῆς Ἐκκλησίας. Ἐφ’
ὅσον ἀδρανοῦν οἱ κατά πρώτιστον λόγον ὑπεύ-
θυνοι, διεγείρεται αὐτή ἡ ἐσωτερική καί καθο-
λική συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας. Τήν εὐθύνην
ἐπωμίζεται ὁ φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ πιστός
λαός, τοῦ ὁποίου πάντοτε ἀνά τά πέρατα τῆς
Οἰκουμένης καί διά τῶν αἰώνων «ἡ ψυχή καί ἡ
καρδία εἶναι μία».

Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τόν οἰκουμενισμόν της.
Διά τῆς τριαδικῆς συγκροτήσεως τῆς ὑπάρξεώς
της πραγματοποιεῖται ἐν αὐτῇ ἡ τῶν πάντων
ἕνωσις, διά τὴν ἐπέκτασιν τῆς ὁποίας εὔχεται.
Ἡ ἕνωσις αὐτή δὲν λαμβάνει χώραν εἰς τήν
ἱστορικήν ἐπιφάνειαν ὡς ψιλόν ἐξωτερικόν συμ-
βάν, ἀλλ’ ἱερουργεῖται ἐντός τοῦ θεανθρωπίνου

μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, ὡς λειτουργικόν γε-
γονός καί τριαδική μυσταγωγία. Εἶναι σταυρός
καί ἀνάστασις. Διά νά ἔλθῃ ἡ ζύμη τῆς ξένης
αὐτῆς ἑνότητος εἰς τήν γῆν ἐθυσιάσθη ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ. Διά νά διατηρηθῇ ἡ δυνατότης αὐτή
«ἀεί σφαγιάζεται » ὁ Αὐτός.

Ἡ φύσις τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι καθολική
ἐκκλησιολογικῶς. Ἡ φύση τοῦ κάθε Ὀρθοδό-
ξου εἶναι οἰκουμενική πνευματικῶς: Ζῇ διά τὸν
ἄλλον. Πονᾶ καί χαίρεται τόν πόνον καί τὴν χα-
ράν τοῦ ἄλλου ὡς ἰδικήν του. Εἶναι ἰδικός του ὁ
πόνος καί ἡ χαρά τοῦ ἀδελφοῦ (Ἅγιος Συμεών).
Καί αὐτό δέν συμβαίνει ἐπειδή ὁ ἴδιος τό ἀπε-
φάσισε ἤ ἡ κράσις του εἶναι τοιαύτη, ἀλλά διότι
ἀνεγεννήθη καί ἀνεκαινίσθη ἡ θεοειδής ὀργά-
νωσις τοῦ εἶναι του, διά τοῦ βαπτίσματός του
εἰς τὴν ζωήν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Οὕτως ἡ προσφορά τῆς ἀγά-
πης του δέν εἶναι ἐφήμερος καί φθαρτός συν -
αισθηματισμός, ἀλλά ἀφορμή θεοφανείας καί
ἀφθαρσίας διά τόν πλησίον. Τό καλόν τῆς κρί-
σεως τήν ὁποία διερχόμεθα εἶναι ὅτι ἐγείρει ἐκ
τοῦ ὕπνου καί θέτει τά δογματικά προβλήματα
ὡς προβλήματα ζωῆς. Αὐτό εἶναι μιά μοναδική
δυνατότης διά τήν ἀναγέννησιν τῆς ἀληθοῦς
θεολογίας.

3. ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ τοιούτων
ἐκκλησιολογικῶν ὠδίνων, πολύ ὀρθῶς μᾶς με-
ταφέρετε τόν προβληματισμόν: Μήπως ἡ πα-
ροῦσα στάσις τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου
εἶναι ἁπλῶς ἀρνητική; Μήπως ἐμποδίζομεν ἀντί
νά ὠφελοῦμεν; Διότι εἶναι ἀνεπίτρεπτον νά ἐπι-
βαρύνωμεν τήν Ἐκκλησίαν εἰς τόσον δυσκό-
λους περιστάσεις διά προσθετικῶν ἀρνητικῶν
καί σχισματογεννῶν ἀντιδράσεων.

Νομίζομεν ὅτι ἄν διακόπτεται τό μνημόσυνον
ἀνωδύνως καί ἀπό συνήθειαν, ἐάν παρατείνεται
ἡ διακοπή χωρίς καμμίαν πνευματικήν μέριμναν
δι’ αὐτό, πρόκειται περί ἀρνητικοῦ ἔργου. Περί
μιᾶς ὄχι ἐν πολέμῳ ἐκτάκτου στάσεως, ἀλλά πε-
ρί τῆς εἰσαγωγῆς μιᾶς πεπλανημένης παραδό-
σεως: Τό νά μή μνημονεύεται (ἐπ’ ἀόριστον καί
ἀνευθύνως) ὁ οἰκεῖος ἐπίσκοπος. Ἀπό μίαν
οὕτως γενομένην διακοπήν μόνον οἱ ἐχθροί τῆς
Ἐκκλησίας θά ὠφεληθοῦν. Ἐάν ὅμως ἡ διακοπή
τοῦ μνημοσύνου εἶναι ὁ συντομογραφικός κα-
θορισμός τῆς θέσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετα-
ξύ τῶν δύο ἄκρων (οἰκουμενικῶν οὐνιτισμῶν διά
τῆς ἀπεμπολήσεως τῆς δογματικῆς βάσεως καί
ἀποκοπήν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας δι’ ἀτομικιστικοῦ
ζήλου) τότε δικαιολογεῖται. Ἐάν εἶναι μία
ἔκφρασις τῆς μυστικῆς καί ἀγρύπνου μοναχικῆς
συμμετοχῆς εἰς τήν ζωήν καί τόν πόνον τῆς
Ἐκκλησίας τότε ἐπιτελεῖ ἔργον θετικόν.

Ἡ μοναχική εὐαισθησία εἰς τά θέματα τῆς πί-
στεως ἀποτελεῖ τόν δείκτην κατευθύνσεως καί
ζωῆς διά τόν ἀγωνιζόμενον πιστόν λαόν. Ἐπει-
δή δέ ἐν προκειμένῳ τό βάρος καί ἡ εὐθύνη
μιᾶς ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἐναπόκειται εἰς τόν
Ὀρθόδοξον λαόν, γίνεται ἀντιληπτόν τό ἐπίκαι-
ρον καί ἐπεῖγον δι’ ἡμᾶς τῆς μοναχικῆς νήψεως
καί ἐγρηγόρσεως. Χωρίς καμμίαν ἐξωτερικήν
ἀλλαγήν, ἐάν τό Ἅγιον Ὄρος βιοῖ τήν πνευμα-
τικήν του παράδοσιν, θά ἐξακολουθεῖ νά ἀπο-
τελῇ σημεῖον σταθερότητος καί ἐλπίδος ἐν
μέσῳ τῶν πολλῶν καταποντισμῶν. Θά εὐαγγε-
λίζεται διά τῆς ὑπάρξεώς του (τοῦ λόγου ἤ τῆς
σιωπῆς του) πόσον τὸ παλαιόν καί παραδοσιακὸν
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εἶναι ὁλοζώντανον καὶ ἑκά-
στοτε σύγχρονον, διότι παρεδόθη καί παραδί-
δεται ἀκαταπαύστως ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εἰς Αὐτήν.

Πάντως πρός τό παρόν ἡ ἐμβάθυνσις εἰς τό
διατί τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου (καί ὄχι ἡ
ἐπανάληψίς του), καί ἡ ἐπαγρύπνησις εἰς τό μο-
ναχικόν μας χρέος, συμβάλλουν εἰς τήν ἀποκα-
τάστασιν τῆς ἑνότητος καί τήν καθησύχασιν
τῶν τεταραγμένων συνειδήσεων.

Ἐπί πᾶσι τούτοις εὐχόμενοι ἀδελφικῶς,
πᾶσαν παρά Κυρίου ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν συγ-
κεκριμένην Ὑμῶν προσπάθειαν διατελοῦμεν
μετά πολλῆς ἀγάπης καί τῆς ἐν Κυρίῳ φιλαδελ-
φίας.
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα

† Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί».

(Πηγή: Ὀρθόδοξος Τύπος, 15 Ἰουνίου 1971, ἀ.φ.
142, σελ. 4).
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Σελὶς 8η

Εἰς ἐγκύκλιον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου διὰ τὰ Χρι-
στούγεννα ὑπογραμμίζεται ὅτι διὰ
τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπεκα-
λύφθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν
ἄνθρωπον. Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς
ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ ἁγία καί ὑπέροχη Ἑορτή τῶν
Χριστουγέννων εἶναι μία χαρμόσυ-
νη ἡμέρα, ἡ ὁποία μᾶς ἑνώνει στή
λατρεία καί τήν δοξολογία τοῦ Δη-
μιουργοῦ καί Λυτρωτοῦ μας. Σήμε-
ρα ὁ αἰώνιος Θεός εἰσέρχεται στήν
ἀνθρώπινη κατάστασή μας, γιά νά
μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν ἁμαρτία,
τό κακό καί τόν θάνατο. Σήμερα, ἡ
ἄπειρη σοφία τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύ-
πτεται στή γέννηση τοῦ Σωτῆρος,
καί ἡ ἀλήθεια τῆς θεϊκῆς δυνάμεώς
Του γίνεται γνωστή. Σήμερα, ἑδραι-
ώνεται μία διαρκής ὑπόσχεση εἰρή-
νης ἀπό ἕνα βρέφος, τό ὁποῖο εἶναι
ὁ Πρίγκηψ τῆς Εἰρήνης, τό ὄνομα
τοῦ ὁποίου εἶναι Ἐμμανουήλ, τό
ὁποῖο σημαίνει Ὁ Θεός εἶναι μαζί
μας. Τήν ἡμέρα αὐτή, ἡ μεγάλη ἀγά-
πη Του γιὰ μᾶς γίνεται φανερή κα-
θώς ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί
ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (Ἰωάν. 1:14).

Ἡ Σάρκωση τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀποκάλυψη
τῆς ἀληθείας. Σήμερα, ἡ λαμπρότη-
τα τῆς θεϊκῆς σοφίας, ἡ δόξα τοῦ
Κυρίου, καί ἡ ἐλπίδα σωτηρίας τοῦ
Εὐαγγελίου ἀποκαλύπτονται. Ἡ
ἀρχαία ὑπόσχεση πού δόθηκε στόν
Ἀδάμ καί τήν Εὔα, στόν Ἀβραάμ,
τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ καί σέ τό-
σο πολλούς ἄλλους ἐκπληρώνεται.
Ὅλα αὐτά πού προφήτευσαν οἱ
Προφῆτες ἔγιναν πραγματικότητα.
Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά λυ-
τρωθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι καί γιά
νά μᾶς ἀποκαταστήσῃ σέ εὐλογη-
μένη κοινωνία καί περίσσεια ζωῆς
μαζί Του.

Ἡ Σάρκωση ἀποτελεῖ ἐπίσης ἀπο-
κάλυψη τῆς ἀληθινῆς καί αἰώνιας
εἰρήνης. Διά τῆς γεννήσεως τοῦ
Χριστοῦ, ὁ δρόμος γιά τήν συμφι-
λίωσή μας μέ τόν Θεό εἶναι ὁρατός.
Ἡ ἀναταραχή πού προκλήθηκε ἀπό
τήν ἁμαρτία καί τήν ἀπελπισία
ἀπαντᾶται μέ τήν γαλήνη τοῦ ἐρχο-
μοῦ τοῦ Πρίγκηπος τῆς Εἰρήνης. Ἡ
Θεοτόκος καί ὁ Ἰωσήφ βρίσκουν
ἀνάπαυση στά μάτια τοῦ νηπιάσαν-
τος Κυρίου. Οἱ βοσκοί ἀκοῦν τούς
ἁγίους ἀγγέλους νά διακηρύσσουν,
Καί ἐπί γῆς εἰρήνη! Οἱ Μάγοι βρί-

σκουν βεβαιότητα στό θαυματουρ-
γό σημεῖο, τό ὁποῖο τούς ὁδηγεῖ στή
Βηθλεέμ καί σέ Ἐκεῖνον πού ἐκπλη-
ρώνει τά πάντα.

Ἡ Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ εἶναι μιά
ἀποκάλυψη ἀγάπης. Προσφέρον-
τας τόν Ἑαυτόν Του πρός χάριν
μας, καθίσταται μέγιστο δῶρο. Τό
φῶς τῆς χάριτος ἀποκαλύπτει τήν
εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιά τή δημι-
ουργία Του, καί ἡ δύναμη τῆς χάρι-
τος ἡ ὁποία εἶναι ὁρατή στό βρέφος
ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἔχει ἐπέλθει ἴαση.
Στήν ἀνακαίνιση τῆς ζωῆς πού
Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε, ἦλθε ὁ Χρι-
στός, γιά νά μᾶς ὁδηγήσῃ ἀπό τόν
θάνατο στή ζωή. Στήν ὡραιότητα
ἑνός παιδιοῦ, καί ὄχι μέ κατακλυσμι-
αία ἤ πρόσκαιρη ἰσχύ, ἡ δύναμη τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μᾶς φέρνει ἀνεί-
πωτη χαρά καί ἄσβεστη ἐλπίδα!

Ὁ ἑορτασμός μας τῆς ἐνδόξου
Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἐπιβε-
βαιώνει αὐτή τήν ἀποκάλυψη καί
προσφέρει μαρτυρία τῆς δυνάμεώς
της στή ζωή μας. Ἡ λατρεία καί δο-
ξολογία τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου
προσφέρει ζωηρή μαρτυρία ἀληθεί-
ας σέ ἕνα κόσμο γεμᾶτο ἀπό σύγχυ-
ση καί ἐξαπάτηση. Μέσα στό ζόφος
καί τήν ἀπελπισία πού βρῆκε πολ-
λούς, ἐμεῖς διακηρύσσουμε τήν θεϊ-
κή σοφία, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στό
νόημα τῆς ὑπάρξεώς μας καί στήν
ἀληθινή ζωή γιά τήν ὁποίαν ἔχουμε
πλασθεῖ. Οἱ καρδιές μας γεμίζουν
μέ εἰρήνη, τήν ὁποία μοιραζόμεθα
μέ ἄλλους, διότι ἡ ἐλπίδα μας ἔχει
ἀνανεωθεῖ ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη
μας στόν Θεό. Βιώνουμε τήν βεβαι-
ότητα τῶν αἰωνίων εὐλογιῶν, καί
προσκαλοῦμε ἄλλους νά ἔλθουν
καί νά δοῦν ὅλα ὅσα Ἐκεῖνος ἔχει
κάνει γιά μᾶς. Τέλος, οἱ συνάξεις
μας στίς ἐνορίες καί στά σπίτια μας,
κάθε ἡμέρα καί κάθε στιγμή τῆς
ζωῆς μας εἶναι πλήρεις τῆς ἀγάπης
Του. Ὅπως Ἐκεῖνος ἀπεκάλυψε
τήν μεγάλη ἀγάπη Του γιά μᾶς στή
γέννησή Του, ἔτσι κι’ ἐμεῖς ἀποκα-
λύπτουμε τήν θεϊκή χάρη μέσα ἀπὸ
τὴν πίστήν μας, τίς πράξεις καλωσύ-
νης καί διακονίας, καί τή γενναι-
οδωρία μας στούς ἄλλους ἰδιαιτέ-
ρως στούς ἔχοντες ἀνάγκη βοηθεί-
ας. Ἡ εὐσπλαγχνία μας, ἡ ὁποία μᾶς
ὁδηγεῖ νά προσφέρουμε δοξολογία
στόν ὕψιστο Θεό, θά ὁδηγήσει
ἄλλους στόν Βασιλέα τῶν βασιλέ-
ων, στόν Σωτήρα μας πού εἶναι ὁ
Χριστός καί Κύριός μας!».

ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ο ΣΕΒ. ΣΑΜΟΥ

Χρέος μας νὰ ἀντιδράσωμεν εἰς τὸν ἀθεϊσμόν,
τὰς αἱρέσεις, εἰς τὴν ἄμβλυσιν 
τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου
καὶ Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος εἰς μήνυμά
του διὰ τὰ Χριστούγεννα, ἀφοῦ το-
νίζει ὅτι ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερο
γεγονὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας
ἐπισημαίνει:

«Χριστούγεννα σημαίνει ζωή
μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, ποὺ μὲ τὴ σάρ-
κωσή Του δὲν παραβιάζει τὴν
ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ
ἀνακαινίζει τὴν ἀνθρώπινη φύση
του, γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ
τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ
ἀποκτήσει τὴν ἀρχική του ἀκεραι-
ότητα. Ἂν ὁ Χριστὸς ἔχει εἰσέλθει
στὴν προσωπική μας ζωή, τότε θὰ
ζοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, θὰ φα-
νερώνουμε τὴ ζωή τοῦ Χριστοῦ
καὶ θὰ δίνουμε τὴ μαρτυρία τῆς
παρουσίας του στὴ ζωή μας.

Ὅμως τὸ ἐρώτημα ποὺ γεννιέ-
ται γιὰ τὸν καθένα μας εἶναι: τί
νόημα ἀλήθεια ἔχει ἡ Ἐνανθρώπη-
ση τοῦ Χριστοῦ μας στὴ σημερινὴ
κοινωνία καὶ ποιὰ ἡ σημασία, γιὰ
τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο; Ἀλήθεια,
σὲ ποιὰ ἐποχὴ ζοῦμε; ζοῦμε πρὸ
Χριστοῦ ἢ μετὰ Χριστόν; τὴν ἀπάν-
τηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ θὰ μᾶς τὴ
δώσει ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο
ζοῦμε. Δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνε-
ται ὁ μελαγχολικὸς λόγος τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «εἰς τὰ
ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ πα-
ρέλαβον» (Ἰωάν. α΄ 11).

Δυστυχῶς μιμητὲς τοῦ Ἡρῴδη
ὑπάρχουν καὶ στὴν σημερινὴ παν -
ανθρώπινη κοινωνία. Εἶναι σκορπι-
σμένοι παντοῦ καὶ οἱ ἐνέργειές
τους πρὸς ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπὸ
τείνουν: νὰ ἐξαλείψουν τὸ ὄνομα
τοῦ Ἰησοῦ καὶ νὰ καταλύσουν τὸ
ἔργο Του, εἴτε μὲ τὴ δύναμη τῶν
ὅπλων, εἴτε μὲ τὴν πέννα ἢ τὸν
χρωστῆρα τους ἢ μὲ τὴν ψήφιση
ἀντιχριστιανικῶν νόμων, ἢ μὲ τὴν
κραυγὴ τῶν ἀφρόνων τοῦ ψαλτη-

ρίου «Δεῦτε καὶ καταπαύσωμεν
πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ
τῆς γῆς.» (Ψαλμ. ΟΓ, 8). Ἡ τύφλω-
σή τους δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ ἀντι-
ληφθοῦν ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός, τὸν Ὁποῖο διώκουν, εἶναι ἡ
αἰώνια πέτρα τῶν προφητῶν, πάνω
στὴν ὁποία συντρίβονται ὅλοι οἱ
πολέμιοι τοῦ ὀνόματός Του.

Ἂν ὅμως δὲν μποροῦν νὰ βλά-
ψουν Αὐτὸν καὶ τὴν Ἐκκλησία
Του, ἐν τούτοις ἡ βλάβη ποὺ προ-
ξενοῦν σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους
εἶναι συχνὰ μεγάλη.

Ποιὸ εἶναι λοιπὸν τὸ χρέος μας
ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν; Νὰ
ἀντιδράσουμε ἀποφασιστικὰ πρὸς
κάθε παράνομη καὶ ἀντίθετη ἐνέρ-
γεια. Νὰ φράξουμε τοὺς δρόμους
πρὸς τὸν ἀθεϊσμό, τὶς αἱρέσεις, τὴ
διαφθορὰ τῶν συνειδήσεων καὶ
τὴν ἄμβλυνση τοῦ ὀρθοδόξου
φρονήματός μας. Νὰ ἀπογυμνώ-
σουμε τέλος κάθε σύγχρονο
Ἡρῴδη ἀπὸ κάθε του δύναμη».

ΕΞΕΦΡΑΖΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ
Φόβους ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «διολισθαίνει» εἰς κάποιαν
μορφὴν Παπισμοῦ ἢ διολισθαίνει ἐπάνω εἰς τὰς ράγας τοῦ Παπισμοῦ

• ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΕΙΧΕΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ Ο κ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΕΞ
ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
κατὰ τὴν πρόσφατον σύγκλησιν
τῶν ἐργασιῶν της ἀπεφάσισε τὴν
διακοπὴν τῶν συμπροσευχῶν
μετὰ τῶν Παπικῶν καὶ ἄλλων
ἑτεροδόξων. Ὀλίγας ἑβδομάδας
μετὰ τὴν ἀπόφασιν, ἡ ὁποία δια-
φοροποιεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον, ἦλθεν εἰς τὸ φῶς
τῆς δημοσιότητος ἐπιστολὴ τοῦ
καθηγητοῦ Δογματικῆς τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης κ. Δημητρίου
Τσελεγγίδη πρὸς τὴν Διαρκῆ
Ἱερὰν Σύνοδον καὶ δι᾽ αὐτῆς πρὸς
ἅπαντας τοὺς Ἱεράρχας. Εἰς τὴν
ἐπιστολὴν αὐτὴν ὁ κ. Δημ. Τσε-
λεγγίδης ἐκφράζει ἀπορίας καὶ
προβληματισμούς, διότι ἠρώτησε
Συνοδικοὺς Σεβ. Μητροπολίτας
διὰ τὸ περιεχόμενον τῶν ἀποφά-
σεων εἰς τὸν Θεολογικὸν Διάλο-
γον Ὀρθοδόξων - Παπικῶν εἰς τὸ
Ἀμμὰν τῆς Ἰορδανίας ἢ διὰ τὰς
ἀποφάσεις τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὸ Σαμπεζὺ
τῆς Ἑλβετίας καὶ δὲν ἐγνώριζον.
Ὁ κ. Τσελεγγίδης διατυπώνει τὴν
ἄποψιν ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
ὑπάρχουν «ἀπόρρητα», διότι τὸ
πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
Συνοδικὸν καὶ ὅτι αἱ ἐκκλησιολο-
γικαὶ αὐταὶ πρακτικαὶ δὲν ἐκφρά-
ζουν τὴν ταυτότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἀπεναντίας δι᾽ αὐτῶν ση-
μειώνεται διολίσθησις πρὸς τὸν
Παπισμόν. Διερωτᾶται δὲ ἐὰν
«κυοφορῆται» μία κάποια μορφὴ
Παπισμοῦ εἰς τὸν χῶρον τῆς
Ἐκκλησίας ἢ ἔχομεν διολισθήσει
εἰς τὰς ράγας τοῦ Παπισμοῦ.

Ἡ ἐπιστολή
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπι-

στολῆς, ἡ ὁποία ἀπεστάλη τὴν 1ην
Ὀκτωβρίου (πρὸ τῆς συγκλήσεως
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας)
ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Γιά ἄλλη μιά φορά, ὡς Πανεπι-
στημιακός Καθηγητής τῆς Δογμα-
τικῆς Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας,
θά ἤθελα νά ἀπευθυνθῶ εὐλαβῶς
πρός Ἐσᾶς, ὡς τήν Ἀνωτάτη Διοί-
κηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας,
γιά ἕνα σοβαρότατο ἐκκλησιολογι-
κό θέμα.

Συγκεκριμένα, πρίν λίγες ἡμέ-
ρες, ζήτησα νά ἐνημερωθῶ ἀπό κά-
ποιους γνωστούς μου Ἐπισκόπους
γιά τόν Διμερῆ Θεολογικό Διάλογο
Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν,
στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας (15-19
Σεπτεμβρίου 2014). Εἰδικότερα,
ἐρώτησα νά μάθω, ἄν ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος συζήτησε ἐν Συνόδῳ
καί ἔλαβε κάποια ἀπόφαση γιά τόν
ἐν λόγῳ Θεολογικό Διάλογο. Καί,
παρά τό γεγονός ὅτι οἱ τρεῖς ἀπό
τούς Ἐπισκόπους αὐτούς ἦταν Συν -
οδικοί, μοῦ ἀπάντησαν πώς δέν
ἐγνώριζαν τίποτε γιά τό περιεχόμε-
νο αὐτοῦ τοῦ Θεολογικοῦ Διαλό-
γου.

Τό ἴδιο, ἀκριβῶς, συνέβη καί μέ
τήν ἐρώτησή μου σχετικά μέ τήν
Διάσκεψη τῶν Ἀντιπροσώπων
ὅλων τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβε-
τίας. Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας -καί μάλιστα Συνοδικοί-
ἀγνοοῦσαν οὐσιαστικά τό περιεχό-
μενο αὐτοῦ τοῦ Θεολογικοῦ Δια-
λόγου.

Καί, ἐνῶ ἡ Γ΄ Προσυνοδική Παν -
 ορθόδοξη Διάσκεψη (21-28 Νο-
εμβρίου 1976) ἀπεφάσισε, ὅτι “ἡ
κατά τήν διεξαγωγήν τῶν Θεολο-
γικῶν Διαλόγων ἀκολουθούμενη
μεθοδολογία… προϋποθέτει τήν
σχετικήν πληροφόρησιν τοῦ πλη-
ρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῶν
διαφόρων ἐξελίξεων τῶν Διαλό-
γων”, δέν ὑπάρχει στήν πράξη, ἡ
“σχετική πληροφόρησις” οὔτε
κἄν στά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀπαράδεκτον

τὸ “ἀπόρρητον”
Ὡς γνωστόν, στούς Θεολογι-

κούς Διαλόγους συζητῶνται σο-
βαρότατα θέματα πίστεως καί
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς, λοιπόν,
εἶναι ἐπιτρεπτό τά θέματα αὐτά νά
θεωροῦνται “ἀπόρρητα” καί γι’
αὐτό ἀπροσπέλαστα στά πλέον
ἁρμόδια πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας,
πού εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι στό σύνολό
τους; Γι΄ αὐτό, κάθε πιστός μέ
αἴσθηση εὐθύνης γιά τήν ἐκκλη-
σιαστική ζωή, εὔλογα διερωτᾶται,
γιατί κάποιοι, προφανῶς ἠθελημέ-
να, κρατοῦν τούς Ἀρχιερεῖς μας
σέ ἄγνοια καί γιατί δέν ἐνδιαφέ-
ρονται γιά τήν Συνοδική ἐνημέρω-
ση καί ἀπόφασή τους, γιά τόσο σο-
βαρά θέματα, πού ἀφοροῦν τήν
σύνολη Ἐκκλησία; Ὡστόσο, βέ-
βαια, ἡ ἀκριβής γνώση τοῦ περιε-
χομένου τῶν Θεολογικῶν Διαλό-
γων, ὅπως καί ἡ μετάδοση τῆς
γνώσεως αὐτῆς στό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι δικαίωμα ἀλλά
καί ὑποχρέωση ὅλων τῶν Ἐπισκό-
πων.

Καί σέ προγενέστερη ἐπιστολή
μου (5-10-2009) -μέ ἀνάλογη
ἀφορμή- ὑπενθύμισα, ὅτι ἡ Κανο-
νική τάξη τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβάλ-
λει: α) Νά γνωστοποιεῖται τό θέμα
τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου στούς
σεπτούς Ἱεράρχες μας. β) Νά τί-
θεται τό θέμα -ἐξαιτίας τῆς μεγά-
λης θεολογικῆς σημασίας του-
στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά συ-
ζητηθεῖ μέ βάση τόν ὑπάρχοντα
σχεδιασμό (Προσχέδιο Κοινοῦ Κει-
μένου) τῆς ἁρμόδιας Ἐπιτροπῆς,
νά τοποθετηθεῖ ἐπ' αὐτοῦ ἡ Ἱεραρ-
χία καί νά ἐκδώσει τή Συνοδική
Πρότασή της. γ) Ὁ Ἀντιπρόσωπος
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νά με-
ταφέρει τή Συνοδική Πρόταση
στόν Θεολογικό Διάλογο, καί νά
κινηθεῖ καί ὁ ἴδιος ἐντός τῶν
ὁρίων τῆς Προτάσεως.

Ἐπιπροσθέτως, θά ἦταν ἐκκλη-
σιολογικῶς ἐνδεδειγμένο, τό Κοι-
νό Κείμενο, πού ἐνδεχομένως θά
προκύψει ἀπό τή Μικτή Διεθνῆ
Ἐπιτροπή, νά τεθεῖ στήν κρίση τῆς
ὅλης Ἱεραρχίας μας. Καί στή συν -
έχεια, ἡ ἐπ’ αὐτοῦ Συνοδική ἀπό-
φανσή της νά ἀποσταλεῖ στό Συν-
τονιστικό Κέντρο τῆς ὅλης Ἐκκλη-
σίας, στό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο.

Ταπεινῶς, φρονῶ ὅτι αὐτή εἶναι
ἡ ὀρθή ἐκκλησιολογική ἀντιμετώ-
πιση τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ
θέματος, στήν πράξη. Μόνον ἔτσι,
φανερώνεται μέ πλήρη διαφάνεια
ἡ λειτουργία τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ
Συνοδικοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ὅμως, δυστυχῶς, ποτέ τά θέ-
ματα τῶν δέκα ἕως τώρα Συνε-
λεύσεων τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς
Ἐπιτροπῆς γιά τόν Θεολογικό Διά-
λογο δέν τέθηκαν ὑπόψη τοῦ σώ-
ματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου οἱ
Ἱεράρχες μας νά πάρουν θέση στά
θέματα αὐτά, Συνοδικῶς. Κατά
συνέπεια, ποτέ ὁ Ἀντιπρόσωπος
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, πού
μετεῖχε στίς Συνελεύσεις τῆς
Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς, δέν
εἶχε στά χέρια του τήν Συνοδική
ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας του, τήν
ὁποία ὑποτίθεται ὅτι ὑποστήριζε
καί κατέθετε. Ἀλλά, ἄν ἔτσι ἔχουν
τά πράγματα καί οἱ Ἀρχιερεῖς μας
βρίσκονται σέ ἄγνοια γιά ὅσα ἔγι-
ναν, πῶς διακηρύσσεται ὅτι ὁ Θε-
ολογικός Διάλογος διενεργεῖται
ὄχι μέ τίς ἐνέργειες ὁρισμένων
προσώπων ἤ Ἐκκλησιῶν, ἀλλά μέ
ἀποφάσεις ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν
κατά τόπους αὐτοκεφάλων καί
αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν;

Καί, ἀφοῦ πρίν πέντε χρόνια ἡ
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας πῆρε
ἀπόφαση, ὁ Ἀντιπρόσωπός της νά
ἐνημερώνει τήν Ἱερά Σύνοδο καί
νά παίρνει τή σχετική Συνοδική
Ἀπόφαση κατά τή μετάβασή του
στή Συνέλευση τῆς Μικτῆς Διε-

θνοῦς Ἐπιτροπῆς, γιατί οἱ Συνοδι-
κοί Ἀρχιερεῖς -παρά ταῦτα-
κρατῶνται σέ ἄγνοια;
Τὰ αὐτὰ καὶ διὰ τὸ Σαμπεζύ

Μήπως, ὅμως, τό ἴδιο ἀκριβῶς
δέν συμβαίνει καί μέ τίς Προσυνο-
δικές Πανορθόδοξες Διασκέψεις,
καί στήν προκειμένη περίπτωση μέ
τήν πραγματοποιουμένη αὐτές τίς
ἡμέρες Διάσκεψη στό Σαμπεζύ,
ὅπου προετοιμάζονται θεολογικά
καί ἐκκλησιολογικά θέματα, πού θά
ἀπασχολήσουν τή μέλλουσα νά συν -
έλθει τό 2016 Ἁγία καί Μεγάλη Σύ-
νοδο τῆς Ὀρθοδοξίας;

Ἀλλά, καί μετά τήν Προσυνοδική
Διάσκεψη τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό Σαμ-
πεζύ, σίγουρα θά ἀκολουθήσουν
καί ἄλλες παρόμοιες, μέχρι τήν τε-
λική σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Με-
γάλης Συνόδου, τό 2016. Ἐξαιτίας,
ὅμως, τῆς κορυφαίας σημασίας
τῶν ἀποφάνσεών της, εἶναι ἐπιβε-
βλημένο οἱ Ἀρχιερεῖς μας νά γνω-
ρίζουν τήν ὅλη ἐξέλιξη τῆς θεμα-
τολογίας, πού θά ἀπασχολήσει τήν
Μεγάλη αὐτή Σύνοδο, προκειμέ-
νου νά διαμορφώσουν τήν ἁρμό-
ζουσα, ὑπεύθυνη, θέση τους.
Ἄλλωστε, μόνο μέ αὐτές τίς προ-
ϋποθέσεις μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ ἡ
δέουσα Συνοδική Διαγνώμη καί νά
ἐπιδοθεῖ στήν Ἀντιπροσωπία τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τά πε-
ραιτέρω.
Μακαριώτατε καί Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Μετά ἀ πό ὅσα εἶπα ἕως ἐδῶ,
ἔρχομαι στόν κύριο λόγο, πού μέ
ὤθησε νά γράψω αὐτήν την ἐπι-
στολή. Καταρχήν, ἡ πρόθεσή μου
δέν εἶναι νά μεμφθῶ κανέναν,
ἀλλά νά ἐκφράσω τήν ἀνησυχία καί
τόν προβληματισμό μου, ὡς ἁπλοῦ
πιστοῦ καί ὡς καθηγητοῦ τῆς Θεο-
λογίας τῆς Ἐκκλησίας, γιά τόν κίν-
δυνο πού βλέπω νά διαγράφεται,
σαφῶς, μέ τήν ἀπόκλιση ἀπό τήν
ἁγιοπνευματική λειτουργία τῆς Συν -
οδικότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Διολίσθησις
πρὸς τὸν παπισμόν

Ἔχω τήν γνώμη, ὅτι οἱ ἐνερ-
γοῦντες μέ τίς παραπάνω ἐσφαλμέ-
νες ἐκκλησιολογικῶς πρακτικές,
δέν ἐκφράζουν τήν ταυτότητα τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἀντίθετα, μάλιστα,
διολισθαίνουν -ἀνεπιγνώστως, ἴσως-
πρός τόν Παπισμό. Καί, γιά νά γίνω
σαφέστερος, ἐπιτρέψτε μου, νά σᾶς
ἐκθέσω τίς ἐπ’ αὐτοῦ θεολογικές
ἀπόψεις μου, μέ κάθε συντομία.

Ὁ Παπισμός -πρωτογενῶς- προ-
έκυψε, ὡς συνέπεια τῆς κακοδοξίας
του γιά τόν τρόπο τῆς ὑποστατικῆς
ὑπάρξεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κα-
τά συνέπεια, εἶναι μία νεώτερη Πνευ-
ματολογική αἵρεση. Συγκεκριμένα, οἱ
Δυτικοί ἔκαναν σύγχυση τῆς Θεολο-
γίας (ἀΐδιες σχέσεις) καί Οἰκονομίας
(φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί
τήν Ἱστορία). Ἡ σύγχυ ση, ὅμως, αὐτή
προέκυψε, ὅταν οἱ Δυτικοί ὑποβάθ-
μισαν στήν ἐκκλησιαστική ζωή τους
τήν χαρισματική παρουσία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Βέβαια, στήν ὑποβάθμι-
ση αὐτή προσδιοριστική σημασία
εἶχε ἡ ἐκκοσμίκευση καί ἡ ἁμαρτωλή
ζωή, μέ τήν προωθητική δύναμη τοῦ
ἐγωκεντρισμοῦ. Ἔτσι, ὁδηγήθηκαν
ἀναπόφευκτα καί στήν υἱοθέτηση
τοῦ κοσμικοῦ θεσμικοῦ προτύπου
τοῦ ἱστορικοῦ περιβάλλοντός τους
καί δόμησαν πυραμιδοειδῶς τή Δυτι-
κή Ἐκκλησία, συρρικνώνοντας καί
περιθωριοποιώντας τόν ἁγιοπνευμα-
τικό θεσμό τῆς Συνοδικότητας, ἡ
ὁποία προσκρούει εὐθέως στόν ἐγω-
κεντρισμό τοῦ ἑκάστοτε Πρώτου.
Καί ἱστορικά, ὅμως, πιστοποιεῖται, ὅτι
πρῶτα ὑποβαθμίζεται στήν ἐκκλη-
σιαστική ζωή ἡ χαρισματική παρου-
σία καί λειτουργία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καί κατόπιν δομεῖται, θεσμικά
ἐσφαλμένως, ἡ Ἐκκλησία. Μέ ἄλλα
λόγια, ἡ συρρίκνωση τῆς ἁγιοπνευ-
ματικῆς λειτουργίας τῆς Συνοδικό-
τητας τῆς Ἐκκλησίας παραπέμπει
ἱστορικά στόν θεσμό τοῦ Παπισμοῦ,
μέ τή κορύφωσή του στό κακῶς νο-
ούμενο Πρωτεῖο καί τό ἐπηρμένο
Ἀλάθητο τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος ἔθεσε

ἑαυτόν ὑπεράνω καί τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, πρᾶγμα πού συνιστᾶ
ἀλλοτριωμένη θεσμική ἔκφραση
“ἐκκλησιαστικοῦ” τύφου, ὁ ὁποῖος,
κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Πα-
λαμᾶ, εἶναι “τό μόνον πάθος ἀνίατον”
(Λόγος ἀποδεικτικός, Περί ἐκπορεύ-
σεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Λόγος
δεύτερος, 2).

Μετά ἀπό τά παραπάνω, νομίζω,
ὅτι εὔλογα διερωτᾶται κάθε ἐκκλη-
σιαστικά εὐαισθητοποιημένος πι-
στός, μήπως μέ τήν ἀκολουθούμε-
νη τά τελευταῖα χρόνια μεθοδολο-
γία -ἡ ὁποία συρρικνώνει συστημα-
τικά τήν ἁγιοπνευματική λειτουργία
τῆς Συνοδικότητας- κάποιος ἐπιδιώ-
κει νά τεθεῖ ἐπάνω ἀπό ὅλους τούς
Ἐπισκόπους καί τελικά ἐπάνω ἀπ’
ὅλη τήν Ἐκκλησία. Μήπως, ὅμως, μέ
τόν τρόπο αὐτό “κυοφορεῖται” καί
μιά κάποια μορφή Παπισμοῦ στό
χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἤ
μήπως διολισθαίνουμε κι’ ὅλας -πρα-
κτικῶς- πάνω στίς ράγες τοῦ Παπι-
σμοῦ; Καί τό λέγω αὐτό, γιατί ἡ ὑπο-
βάθμιση τῆς ἁγιοπνευματικῆς λει-
τουργίας τῆς Συνοδικότητας τό λι-
γότερο πού κάνει εἶναι νά “κυοφο-
ρεῖ” τίς προϋποθέσεις τῆς “γεννήσε-
ως” τῆς ἀρρώστιας τοῦ Παπισμοῦ
στήν Ἐκκλησία μας.

Ποῦ ἡ Συνοδικότης
Βέβαια, ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι

γνωστή στούς “παροικοῦντας”
στήν Ἱερουσαλήμ. Ἤδη ἀπό πολύ
καιρό, Ἀρχιερεῖς μας δηλώνουν
ἐμπόνως τήν δυσφορία τους, τήν
ἁγία ὀργή καί τήν ἱερή ἀγανάκτησή
τους -σέ στενό κύκλο τους- ὅτι δέν
λειτουργεῖ ὀρθά, δυστυχῶς, τό Συν -
οδικό Σύστημα τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὅταν πρόκειται γιά τά οὐσιώδη θέ-
ματά Της.
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἐδῶ, δέν πρόκειται γιά κάποιο
θέμα νομικῆς ἤ Καταστατικῆς
ἁπλῶς τάξεως, ἀλλά γιά πρόσκρου-
ση σέ ἁγιοπνευματική λειτουργία,
ἀφοῦ ὁ Τριαδικός Θεός ἔτσι εὐδό-
κησε, συνοδικῶς, νά ἐκφράζεται
θεσμικά ἡ Ἐκκλησία Του.

Ἀπ’ ὅσα, λέχθηκαν παραπάνω,
ἕνα εἶναι ἀπολύτως σαφές, ὅτι
ὑπάρχει “ἔλλειμμα” Συνοδικότητας.
Αὐτό, πρακτικῶς, σημαίνει ἔλλειψη
βιώσεως τῆς χαρισματικῆς παρου-
σίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό κά-
ποιους ἐκφραστές τῶν θεσμῶν τῆς
Ἐκκλησίας, καί στήν συγκεκριμένη
περίπτωση τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ
θεσμοῦ τῆς Συνοδικότητας.

Ἡ Συνοδικότητα, ὡς ἁγιοπνευ-
ματική λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας,
ἐγγυᾶται τήν χαρισματική παρου-
σία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐξίσου
σέ ὅλους τούς Ἐπισκόπους, ἐφό-
σον αὐτοί εἶναι “ἑπόμενοι τοῖς ἁγί-
οις Πατράσιν”. Ἄλλωστε, ἡ Συνοδι-
κότητα -καί ὡς θεσμική ἔκφραση
τῆς ταπεινώσεως τῶν Ἐπισκόπων-
ἑλκύει τήν θεία Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τό ὁποῖο, ὡς Πνεῦμα
τῆς Ἀληθείας, φωτίζει καί κατευ-
θύνει διά τῶν Ἐπισκόπων τήν
Ἐκκλησία “εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν”
(Ἰω. 16,13).

Πῶς, ὅμως, θά παρασχεθοῦν οἱ
ἐγγυήσεις γιά τήν ἁγιοπνευματική
ἔκφραση τῆς Ἐκκλησίας, ἄν συρρι-
κνώνεται ἤ ἀδρανεῖ -σέ κορυφαῖα
θεολογικά θέματα- ἡ ἁγιοπνευμα-
τική λειτουργία τῆς Συνοδικότητας
τῆς Ἐκκλησίας;

Μέ ὅσα, ἐν συντομίᾳ ἔγραψα,
ἀπευθύνομαι πρός Ἐσᾶς Ἅγιοι
Ἀρχιερεῖς μας, γιά νά Σᾶς ἐκφρά-
σω τίς ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτήρα
ἀνησυχίες μου καί παράλληλα νά
θέσω ὑπόψη Σας μιά συνοπτική θε-
ολογική ἀποτίμησή μου γιά τή με-
θοδολογία τῶν Θεολογικῶν Διαλό-
γων καί τήν ἐκκλησιολογική σημα-
σία, πού ἔχει ἡ πρωτογενής Συνο-
δική κάλυψή τους.

Μέ βαθύτατο σεβασμό
υἱκῶς ἀσπάζομαι τήν δεξιά Σας

Δημήτριος Τσελεγγίδης
Καθηγητής τῆς Θεολογ. Σχολῆς

τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης»

Τὸ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις

Διὰ τῆς ἀγάπης νικᾶται ἡ βία
καὶ ἡ κακία, τονίζει εἰς μήνυμά
του διὰ τὰ Χριστούγεννα ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος, ἐπισημαίνων ὅτι
ὁ ἄνθρωπος σήμερον ἀτιμάζεται
καὶ διασύρεται, ἐνῶ διὰ τῆς γεν-
νήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐφανερώθη
ἐπὶ γῆς ὁ Θεὸς καὶ ὁ τέλειος
ἄνθρωπος. Τὸ πλῆρες κείμενον
τοῦ μηνύματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου ἔχει ὡς ἀκολούθως:
“Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά,
“Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσα-
τε!”

Ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ
ἐφανερώθη συγχρόνως ὁ τέλειος
ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ
σύγχρονοι ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως
ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν κατά-
στασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημε-
ρινῶς διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ
Ψαλμῳδοῦ ὅτι “πάντες ἐξέκλιναν,
ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός”
(Ψαλμ. ΙΓ΄3 – Ρωμ. γ΄12-13).

Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ
Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρω-
πος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλλη-
πτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν
ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον
οἱ πολὺ φωτισμένοι ἄνθρωποι
διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ Χριστοῦ
τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου καὶ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ
Ψαλμῳδοῦ “τί ἐστιν ἄνθρωπος,
ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;” (Ψαλμ. Η΄ 5),
διεκήρυξαν: “ἠλάττωσας αὐτὸν
βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ
τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν” (ἐ.ἄ. 6).

Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφα-
νέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος
καί, ἔκτοτε, ἐπαναλαμβάνουν
κατ᾿ἔτος διακηρύξεις κρατῶν,κυ-
βερνήσεων καὶ κοινωνικῶν ὁμά-
δων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις ἀνα-
φερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δι-
καιώματα αὐτοῦ.

Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν
μας βλέπομεν καθημερινῶς τὸν
χείριστον ἐξευτελισμὸν τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν ἀτί-
μωσιν καὶ τὸν διασυρμὸν
αὐτοῦ.Ὀφείλομεν, λοιπόν, ἐὰν
θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς δό-
ξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς ὁποίας πε-
ριέβαλε τὸ ἀνθρώπινον πρόσω-
πον ὁ “δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿ ἡμᾶς γενόμε-
νος” Δημιουργός μας, νὰ πράξω-
μεν πᾶν τὸ δυνατὸν, διὰ νὰ παύσῃ
ἡ ἐσχάτως διογκουμένη ἐξευτε-
λιστικὴ διὰ τὸ ἀνθρώπινον πρό-
σωπον συμπεριφορά.

Παρακολουθοῦμεν ἔκπληκτοι
τὸ ἐπαναλαμβανόμενον συνεχῶς
“δρᾶμα τῆς Βηθλεέμ”. Διότι περὶ
δράματος πρόκειται καὶ ὄχι περὶ
χαρμοσύνου γεγονότος, ἐφ᾿ ὅσον
ἀγνοεῖται ὁ σπαργανούμενος ἐν
φάτνῃ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ,
καὶ τὸ δημιούργημά Του, ὁ
ἄνθρωπος, δὲν ἀντιμετωπίζεται
ὡς “εἰκὼν Θεοῦ”.

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
μας καὶ ἡ θεολογία της διδά-
σκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ
ἀνθρώπινον σῶμα ἀξιοῦνται πλή-
ρους σεβασμοῦ, διότι ἡνώθησαν
μὲ τὸν Θεὸν εἰς τὸν σαρκωθέντα
Κύριον. Ὅθεν, ὀφείλομεν ὅλοι νὰ
ἐντείνωμεν τὰς προσ παθείας
μας, διὰ νὰ γίνῃ ὑπὸ πάντων σε-
βαστὴ ἡ ὑπερτάτη ἀξία τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου.

Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας

καὶ βαθείας θλίψεως τὸ Οἰκουμε-
νικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ἡμετέ-
ρα Μετριότης παρακολουθοῦμεν
τὰ ὁσημέραι ὀγκούμενα κύματα
ταῦτα βίας καὶ βαρβαρότητος, τὰ
ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νὰ μαστί-
ζουν διαφόρους περιοχὰς τοῦ
πλανήτου μας, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν
Μέσην Ἀνατολήν, καὶ μάλιστα
τοὺς γηγενεῖς ἐκεῖ χριστιανούς,
εἰς τὸ ὄνομα συχνάκις τῆς θρη-
σκείας. Δὲν θὰ παύσωμεν δὲ νὰ
διακηρύττωμεν ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ
τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας
πρὸς πάντας, τοὺς ἀδελφοὺς
Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδό-
ξων καὶ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐκπροσώπους
τῶν Θρησκειῶν, τοὺς Ἀρχηγοὺς
Κρατῶν, πρὸς πάντα ἄνθρωπον
καλῆς θελήσεως, μάλιστα δὲ
πρὸς τούς,κατόπιν ὑποκινήσεων
ἤ μὴ θέτοντας τὴν ἰδίαν ζωὴν
αὐτῶν εἰς κίνδυνον, διὰ νὰ ἀφαι-
ρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, συ-
νανθρώπους –δημιουργήματα καὶ
αὐτὰ τοῦ Θεοῦ -, καὶ πρὸς πᾶσαν
κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμία εἶναι
δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ μορφὴ ἀλη-
θοῦς καὶ γνησίας θρησκευτικότη-
τος ἢ πνευματικότητος ἄνευ ἀγά-
πης πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσω-
πον. Οἱονδήποτε ἰδεολογικόν,
κοινωνικὸν ἢ θρησκευτικὸν μόρ-
φωμα περιφρονεῖ τὸν κατ᾿εἰκόνα
Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον καὶ
διδάσκει ἢ ἐπιτρέπει τὸν θάνατον
συνανθρώπων μας, μάλιστα δὲ μὲ
βάναυσον καὶ πρωτόγονον τρό-
πον, οὐδεμίαν ἀσφαλῶς ἔχει σχέ-
σιν μὲ τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης.

Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέ-
κνα, τοὺς ὀφθαλμούς μας εἰς τὴν
κρατοῦσαν σήμερον ἐν τῷ κόσμῳ
κατάστασιν ἀποστρέφομεν τὸ
πρόσωπόν μας ἐκ τῶν θλιβερῶν
γεγονότων μισαλλοδοξίας καὶ
ἐχθρότητος, τὰ ὁποῖα μαστίζουν
τὴν ἀνθρωπότητα καὶ φθάνουν
πλέον, διὰ τῶν συγχρόνων μέσων
γενικῆς ἐπικοινωνίας, εὐχερέ-
στερον εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ τὴν
ὅρασίν μας προκαλοῦντα τρόμον
διὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, καὶ προ-
βάλλομεν ὡς ἰσχυρὸν ἀντίδοτον
εἰς τὴν σύγχρονον βίαν τὴν κατα-
πλήξασαν τοὺς μάγους καὶ τὸν
κόσμον “ἐσχάτην πτωχείαν” τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ πάντοτε
ὡς ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μυστικὴ
δύναμις τοῦ Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύ-
ναμις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ γέ-
νους τῶν χριστιανῶν. Ἡ δύναμις
ἡ ὁποία νικᾷ καὶ ὑπερβαίνει διὰ
τῆς ἀγάπης τὴν κάθε εἴδους βίαν
καὶ κακίαν.

Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ
ἐφετινὰ Χριστούγεννα τὴν κατά-
στασιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμά-
των, εὐχόμεθα ὅπως βιώσωμεν οἱ
πάντες τὴν χαρὰν τοῦ ἀπολύτου
σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ προσώ-
που, τοῦ συνανθρώπου, καὶ τὴν
παῦσιν τῆς βίας κάθε μορφῆς,
τὴν νίκην ἐπὶ τῆς ὁποίας διὰ τῆς
ἀγάπης προβάλλει καὶ προσφέρει
ὁ σάρκα λαβὼν “μεγάλης Βουλῆς
Ἄγγελος”, ὁ “Ἄρχων εἰρήνης” καὶ
Σωτὴρ ἡμῶν Χριστός.

Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐναν-
θρωπήσαντος Κυρίου τῆς δόξης,
τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ἡ Χά-
ρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος καὶ ἡ
εὐδοκία εἴησαν μετὰ πάντων.

Χριστούγεννα, βιδ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

Βαρθολομαῖος
διάπυρος πρὸς Θεὸν 

εὐχέτης πάντων ὑμῶν».

Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας
διὰ τὴν θέσιν τῆς
Ἑλληνορθοδοξίας 

εἰς τὸν κόσμον
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσση-

νίας κ. Χρυσόστομος εἰς ὁμιλίαν
του εἰς τὴν Στρατιωτικὴν Σχολὴν
Εὐελπίδων εἰς τὴν Βάρην Ἀττικῆς
ἀνέλυσε τὴν γεωπολιτικὴν διά-
στασιν τῆς Ἑλληνορθοδοξίας
κατὰ τὸν 21ον αἰῶνα, ἐπισημαίνων
τὴν ἀνάγκην τῶν διαθρησκειακῶν
καὶ διαπολιτισμικῶν διαλόγων. «Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἀνάγ-
κη πλέον νὰ θέση τὰ πιστεύω της
μπροστὰ στὰ ὑπαρξιακὰ προβλή-
ματα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου
καὶ νὰ ἀξιώση ἀπαντήσεις» ἐτόνι-
σε χαρακτηριστικῶς.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ Ο ΣΕΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ἡ Σάρκωσις τοῦ Χριστοῦ ἀπεκάλυψε
τὴν ἀλήθειαν, τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εἰρήνην
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O ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΝΙΖΕΙ
Οἱ Εὐρωπαῖοι μᾶς θεωροῦν μπαταξῆδες, ἐνῶ ὁ Ρῶσος Πρόεδρος μᾶς ἀγαπᾶ
ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΗΓΕΤΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΤΙΚΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.
Θεόδωρος εἰς συνέντευξίν του εἰς
τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία»,
ἀφοῦ ἀναφέρεται εἰς τὸ ἱεραπο-
στολικὸν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου
εἰς τεσσαράκοντα ἐννέα χώρας τῆς
Ἀφρικῆς, εἰς τὰς δυσκολίας, τὰς
ὁποίας ἀντιμετωπίζουν οἱ Κληρικοὶ
ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀφρικανικὴ Ἤπειρος,
ἀπαντᾶ εἰς ἐρωτήσεις διά τὴν
Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ τὸν ἡγέτην
τῆς Ρωσίας Βλαντιμήρ Πούτιν.
Πλέον συγκεκριμένως:

«Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πῶς νο-
μίζετε ὅτι μᾶς ἀντιμετωπίζει;

Ἔχω πάει ἀρκετὲς φορὲς στὴν
Εὐρώπη καὶ ἔχω συναντηθεῖ μὲ
τοὺς ἡγέτες της. Καὶ μὲ τὸν Ρομπάϊ
καὶ μὲ τὸν Μπαρόζο. Ἤθελα νὰ με-
ταφέρω τὴν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια
τῆς Εὐρώπης πρὸς τὴν Ἀφρική.
Διέκρινα μία μικρὴ περιφρόνηση•
ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμαστε μπα-
ταξῆδες, μικροαπατεῶνες. Κατά-
λαβα ὅτι δὲν μᾶς ἔχουν τὴν ἐκτί-
μηση ποὺ θὰ ἔπρεπε. Ἐγὼ πῆγα ὡς
Πατριάρχης τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
καὶ τῆς Ἀφρικῆς, ἀλλὰ παρὰ
ταῦτα... Στενοχωριέμαι ποὺ ἀκόμα
καὶ Ἀφρικανοὶ ἡγέτες μιλοῦν περι-
φρονητικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα! Ἐνῶ
θαυμάζουν τὴν Ἱστορία μας, μερι-
κοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἐπὶ ὧρες ὁλόκλη-

ρες συνομιλοῦν μαζί μου στὰ ἑλλη-
νικά, μερικοὶ ἔχουν σπουδάσει
στὴν Κύπρο, ἔχουν διαβάσει τὴν
Ἱστορία μας, παρὰ ταῦτα ἐκφρά-
ζονται ἔτσι γιὰ τὴν τωρινὴ κατά-
σταση.

Ἐσεῖς πῶς ἀντιδρᾶτε σὲ αὐτὲς
τὶς προκλήσεις;

Μὲ τὸν τρόπο μου προσπαθῶ νὰ
περάσω τὴν ἀληθινὴ εἰκόνα τῆς
χώρας, ποὺ εἶναι ἡ καλή, ἐκείνη
ποὺ μᾶς ἀξίζει. Πιστεύω στοὺς
Ἕλληνες, στὴν Ἑλλάδα. Μὴ
ξεχνᾶτε ὅτι ἔχω ζήσει δέκα χρόνια
στὴ Ρωσία, μιλῶ τὴ ρωσικὴ σὰν μη-
τρική μου γλώσσα καὶ ἔχω ἱδρύσει
καὶ τὸ Μουσεῖο τῆς Φιλικῆς Ἑται-
ρείας. Μὲ τὸν πρόεδρο Πούτιν
μπορῶ νὰ συνομιλῶ κατευθεῖαν καὶ
πέρυσι τὸν Ἰούλιο, ὅταν βρέθηκα
στὸ Κρεμλίνο, ἀλλὰ καὶ πάντοτε, ἡ
συμπεριφορὰ του ἦταν καὶ εἶναι
πάντα ἐγκάρδια.

Ὁ πρόεδρος Πούτιν δὲν σᾶς ἔχει
συμπεριφερθεῖ ποτὲ μὲ τὸ στὶλ τῶν
Εὐρωπαίων;

Ποτὲ μὰ ποτέ! Ὁ πρόεδρος Πού-
τιν ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ λαό
μας. Μόνο ποὺ δὲν ἔχει ξεχάσει τὸ
θέμα μὲ τὸν ἀγωγό, ποὺ δὲν ἔγινε.
Αὐτὸ πάντα τοῦ προκαλεῖ ἀγανά-
κτηση. Τὸν ἔχει πειράξει πάρα πολὺ
καὶ εἶπε συγκεκριμένα: «Καὶ ἡ ὑπο-
μονὴ ἔχει ὅρια». Εἶναι πανέξυπνος

ἡγέτης. Καὶ μόνο ἀπὸ τὸ βλέμμα
του καταλαβαίνεις τὴν εὐφυΐα του.

Τί σχεδιάζετε γιὰ τὸ μέλλον;
Οἱ δρόμοι μου εἶναι τρεῖς. Ὁ

ἕνας εἶναι ἡ Ἱστορία, τὸ παρελθόν.
Εἶναι τὰ σχολεῖα μας ποὺ προσπα-
θοῦμε νὰ κρατήσουμε. Εἶναι οἱ
ἐκκλησίες μας. Θὰ δεῖτε τὰ μου-
σεῖα μας μὲ τὴ βιβλιοθήκη ποὺ ἔχει
50.000 χειρόγραφα, οἱ ρωμαϊκὲς
στέρνες κάτω, πάμπολλα κειμήλια
τῆς παρουσίας μας ἐδῶ. Ἕνας
εὐεργέτης ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὁ Θα-
νάσης Μαρτίνος, μᾶς ἀνακαινίζει
τὸν Ἅγιο Γεώργιο, ποὺ εἶναι ἡ μο-
ναδικὴ ροτόντα τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ
ἄλλος δρόμος εἶναι ἡ Ἀφρική. Ἡ
ἤπειρος τοῦ μέλλοντος.

Ὁ τρίτος δρόμος εἶναι ἡ Μέση
Ἀνατολή. Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων, ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας καὶ
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου συναν-
τιόμαστε τρεῖς φορὲς τὸν χρόνο
στὴ Λευκωσία μὲ ἀντικείμενο τὴ
Μέση Ἀνατολή. Συζητᾶμε, γιὰ νὰ
βροῦμε τρόπους νὰ βοηθήσουμε.

Τὸ μήνυμά σας στοὺς Ἕλληνες;
Πρῶτα ἀπ' ὅλα, μὲ τὴν κρίση νὰ

μὴ φτάσουμε νὰ χάσουμε τὸ θάρ-
ρος μας. Νὰ εἴμαστε ἀγαπημένοι
καὶ νὰ καθίσουμε ὅλοι μαζὶ νὰ
δοῦμε τί πῆγε τόσο στραβά.

Ἀσφαλῶς, γιὰ τὸ μεγαλύτερο κομ-
μάτι τοῦ κακοῦ δὲν εὐθυνόμαστε
ἐμεῖς. Δὲν φταίει ὁ λαὸς γιὰ τὴ δια-
σπορὰ τῆς πλάνης τῆς εὔκολης
ζωῆς. Ἀγαπῶ πολὺ τὴν πατρίδα
μου, τὸ αἷμα μου τὸ ἑλληνικό.
Ὅπου κι ἂν βρεθῶ, σὲ ὅλα τὰ πλά-
τη καὶ τὰ μήκη τοῦ κόσμου, στοὺς
ἀρχηγούς, στοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώ-
πους μιλῶ γι' αὐτὴ τὴν ὄμορφη πα-
τρίδα, τὸ δῶρο ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ
Θεός, ποὺ λέγεται Ἑλλάδα. Ὅπως
εἶπα καὶ προηγουμένως, θέλω νὰ
πῶ σὲ ὅλους κουράγιο, δύναμη καὶ
νὰ βάλουμε ἐπιτέλους ἕνα σύστη-
μα στὴ ζωή μας, ποὺ δὲν εἶναι τόσο
εὔκολη ὅσο μᾶς τὴν παρουσίασαν.
Καὶ μία ἔκκληση ἀπὸ τὴν ἐφημερί-
δα σας. Ἂν καμιὰ φορά ἀποφασί-
σουν Ἕλληνες νὰ ἔρθουν, νὰ ξέ-
ρουν ὅτι ἔχουμε πάρα πολλὲς δυ-
νατότητες. Ὄχι μόνο στὴν Αἴγυ-
πτο, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες
τῆς Ἀφρικῆς. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ξανα-
γυρίζουν ἑκατοντάδες στὸ Κονγ-
κό, στὴν Κένυα, στὸ Καμερούν, σὲ
πολλὰ σημεῖα. Μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ
ἐγγόνια τους! Ἀπὸ Ρόδο, Δωδεκά-
νησα, ἀπὸ πάμπολλα μέρη τῆς
Ἑλλάδας. Στὸν Πούτιν, ὅταν μὲ
εἶχε ρωτήσει ποιὰ χώρα θεωρῶ ὅτι
ἀναπτύσσεται, ἀπάντησα ἡ Τανζα-
νία. Καὶ ἡ Ζάμπια, ἡ Ζιμπάμπουε
ἔχουν εὐκαιρίες».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης
κ. Ἀνδρέας εἰς ἐγκύκλιόν του ἐπὶ
τοῖς Χριστουγέννοις τονίζει:
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει

καὶ πανηγυρίζει τὴν Γέννηση τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ διὰ τοῦ ἱεροῦ
ὑμνογράφου μᾶς καλεῖ νὰ πᾶμε καὶ
νὰ δοῦμε ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός.
Μὲ ὅλα δὲ τὰ τροπάρια καὶ τὰ ἀνα-
γνώσματα τῆς θαυμάσιας Χριστου-
γεννιάτικης Ἀκολουθίας γίνεται φα-
νερό, ὅτι «ὡς γέγραπται, Χριστὸς
ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου ἐν Βη-
θλεὲμ τῆς Ἰουδαίας». Οἱ ἱεροὶ Εὐαγ-
γελιστὲς Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς μᾶς
παρουσιάζουν μὲ πολλὴ ἁπλότητα
ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ περιστατικὰ τῆς Γεν-
νήσεως. 

Ἔτσι, ὁ ἱερὸς Ματθαῖος μᾶς πλη-
ροφορεῖ γιὰ τοὺς δισταγμοὺς τοῦ
μνήστορος Ἰωσήφ, ὅταν ἀντελήφθη
ὅτι ἡ Παρθένος Μαριὰμ ἦταν
ἔγκυος. Ὅμως ὁ Θεός, ποὺ ἐγνώρι-
ζε τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγαθὴ προ-
αίρεση τοῦ ἀνδρός, τοῦ ἔδωσε
ἐντολὴ ὄχι μόνο νὰ μὴ τὴν διώξη
κρυφά, ὅπως σχεδίαζε, γιὰ νὰ μὴ τὴν
διαπομπεύσῃ, ἀλλὰ τοῦ εἶπε, διὰ τοῦ
ἀγγέλου, «κατ’ ὄναρ», «μὴ φοβηθῇς
παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά
σου · τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ
Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου · τέξεται δὲ
υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἰησοῦν · αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν»
(Ματθ. α΄ 19-21). Τὸ παιδί, δηλαδή,
ποὺ κυοφορεῖ ἡ Μαριὰμ συνελήφθη
μὲ τὴν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Κι’ ὅταν γεννηθῇ θὰ τὸ ὀνο-
μάσῃς Ἰησοῦν - λέξη ἑβραϊκὴ ποὺ
ὅταν μεταφρασθῇ στὰ Ἑλληνικὰ ση-
μαίνει αὐτὸν ποὺ σώζει ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία τοὺς ἀνθρώπους.

-Β-
Ὁ ἱερὸς Λουκᾶς μᾶς ἱστορεῖ τὰ

περιστατικὰ τῆς Γεννήσεως : Ὁ
αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης Ὀκτα-
βιανὸς Αὔγουστος ἐξέδωσε διάτα-
γμα, ποὺ ὑποχρέωνε ὅλους τοὺς κα-
τοίκους τῆς ἀπέραντης Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας νὰ ἀπογραφοῦν,
ἀλλὰ ὁ καθένας στὴν ἰδιαίτερη πα-
τρίδα του. Ἔτσι καὶ ὁ Ἰωσὴφ ξεκίνη-
σε ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ, ὅπου διέμενε,
γιὰ τὴν Βηθλεὲμ, «διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν
ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ» (Λουκᾶ
β  ́1-4). Μαζί του ἐπῆρε καὶ τὴν Μα-
ριάμ, ποὺ ἦταν ἑτοιμόγεννη. Ἀλλά,
ὅταν μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ κοπιαστικὸ
ταξίδι φθάσανε στὴν Βηθλεέμ, «οὐκ
ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι»,
δὲν βρέθηκε οὔτε μιὰ μικρὴ γωνιὰ
στὸ πανδοχεῖο, ὥστε ἀναγκάστηκαν
νὰ καταφύγουν στὸ σπήλαιο, ὅπου
σταβλίζονταν τὰ ζῶα, μέσα στὴν
βρωμιὰ καὶ τὶς ἄσχημες ἀναθυμιά-
σεις. Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἡ Μαριὰμ «ἔτεκε
τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον...,
καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ»
(Λουκᾶ β  ́5-7). Τὸ παχνὶ τῶν ἀλόγων
ζώων, αὐτὸ ἦταν τὸ κρεββατάκι τοῦ
μικροῦ Ἰησοῦ ! 

-Γ-
Στὴν συνέχει ὁ Λουκᾶς μᾶς περι-

γράφει τὴν ἐμφάνιση τῆς οὐράνιας
στρατιᾶς τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, ποὺ
ἔψαλλαν «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ

ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδο-
κία», ἐνῷ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔφερε
στοὺς τσοπάνηδες ποὺ φύλαγαν τὴν
νύχτα τὰ πρόβατά τους, τὸ μήνυμα
«ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς
ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει
Δαυΐδ». Τοὺς εἶπε ἀκόμη ὅτι δὲν θὰ
τὸν ἀναζητήσουν στὰ βασιλικὰ ἀνά-
κτορα οὔτε στὰ πολυτελῆ σπίτια τῶν
πλουσίων, ἀλλὰ μέσα στὸν στάβλο
«εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμέ-
νον, κείμενον ἐν φάτνῃ». Κι’ ἐκεῖνοι,
ποὺ ἦσαν ἄνθρωποι ἁπλοῖ μέν, ἀλλὰ
μὲ βαθειὰ πίστη, ἄφησαν τὰ πρόβατά
τους «καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ
ἀνεῦρον τὴν τε Μαριὰμ καὶ τὸν
Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ
φάτνῃ». Προσκύνησαν οἱ ποιμένες
«καὶ ὑπέστρεψαν δοξάζοντες καὶ
αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς
ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη
πρὸς αὐτούς» (Λουκᾶ β  ́8-20).

-Δ-
Ἐξ ἄλλου, ὁ εὐαγγελιστὴς Ματ-

θαῖος ἐξιστορεῖ τὸν ἐρχομὸ ἀπὸ τὰ
βάθη τῆς Ἀνατολῆς στὰ Ἱεροσόλυ-
μα τῶν σοφῶν «Μάγων», δηλαδὴ
Ἀστρονόμων ἐκείνου τοῦ καιροῦ, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν ὁδηγηθῆ ἐκεῖ ἀπὸ ἕνα
πολὺ φωτεινὸ ἀστέρι, ποὺ τὸ θεώ-
ρησαν σὰν θεϊκὸ σημάδι ὅτι γεννή-
θηκε ὁ Λυτρωτής, ποὺ χρόνια καὶ
χρόνια τὸν περίμεναν. Ὁ βασιληᾶς
Ἡρώδης, ὁ πονηρὸς καὶ αἱμοβόρος
ἐκεῖνος ἡγεμόνας, ζήτησε ἀπὸ τοὺς
Μάγους, ὅταν θὰ ἐπιστρέφουν γιὰ
τὴν πατρίδα τους νὰ περάσουν πάλι
ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ τὸν πλη-
ροφορήσουν ποῦ ἀκριβῶς βρισκό-
ταν τὸ «παιδίον», ὥστε νὰ πάῃ νὰ τὸ
προσκυνήσῃ κι’ αὐτός, μὲ ἀπώτερο
σκοπὸ νὰ τὸ φονεύσῃ. Ἀλλὰ οἱ Μά-
γοι ἀφοῦ πῆγαν στὴν Βηθλεέμ, ὁδη-
γούμενοι πάντοτε ἀπὸ τὸ ἀστέρι,
προσκύνησαν τὸν Ἰησοῦν προσφέ-
ροντάς Του τὰ δῶρα τους «χρυσὸν
καὶ λίβανον καὶ σμύρναν» (Ματθ. β΄
1-11). Κατ’ ἐντολήν, ὅμως, τοῦ Θεοῦ
ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα τους «δι’
ἄλλης ὁδοῦ». Ὁ δὲ Ἰωσήφ κατ’
ἐντολὴν τοῦ ἀγγέλου ἐπῆρε τὴν Μα-
ριὰμ καὶ τὸ παιδίον καὶ ἔφυγαν βια-
στικὰ γιὰ τὴν Αἴγυπτο. Γιατὶ ὁ Ἡρώ-
δης «ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν
Μάγων ἐθυμώθη λίαν» καὶ διέταξε
τὴν σφαγὴ τῶν νηπίων τῆς Βηθλεὲμ
καὶ τῆς γύρω περιοχῆς ἀπὸ δύο ἐτῶν
καὶ κάτω, «κατὰ τὸν χρόνον ὅν ἠκρί-
βωσε παρὰ τῶν μάγων», προ-
καλῶντας τὸν ἀβάσταχτο θρῆνο
τῶν μητέρων, ποὺ ἔχαναν τόσο ξαφ-
νικὰ καὶ βίαια τὰ παιδιά τους.

-Ε-
Αὐτὰ τὰ γεγονότα γιορτάζουμε,

ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Ἄς τὰ γιορτά-
σουμε μὲ καθαρὲς καρδιές, μὲ
θερμὴ πίστη καὶ μὲ ἀπέραντη ἀγάπη
πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό. Σὲ και-
ρούς, ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ βία καὶ ἡ κα-
κία, ἄς κάνουμε βίωμά μας τὸν ὕμνο
τῶν ἀγγέλων «ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία». Ἄς ἀγαπήσου-
με ὁ ἕνας τὸν ἄλλο μὲ ἄδολη χρι-
στιανικὴ ἀγάπη, γιατὶ μόνο ἔτσι θ’
ἀλλάξῃ ὁ κόσμος. Αὐτὴ εἶναι ἡ εὐχὴ
καὶ ἡ θερμὴ προσευχή μου.

Διάπυρος  πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Σεβ. Κονίτσης: Ἂς κάνωμεν βίωμά μας τὸν ὕμνον 
τῶν ἀγγέλων διὰ τὴν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ

«Δεῦτε ἴδωµεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...»


