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Εἰς ποίαν περίπτωσιν τὸ Ἐμιράτον τοῦ Ὀμὰν θὰ χρηματοδοτῆ τὰ ἔξοδα τῆς Σχολῆς

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΣ θεο-
λογικὰς καὶ πολιτικὰς ἀπο-
καλύψεις διὰ τὴν δημιουρ-

γίαν τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν
Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης προβαίνει ὁ κ. Χρῆστος
Οἰκονόμου τέως, Κοσμήτωρ καὶ
πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποιμαν-
τικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης. Καταθέτει εἰς
ἐπιστημονικὴν μελέτην του θέ-
σεις, αἱ ὁποῖαι ἀνατρέπουν ὁλό-
κληρον τὴν ἐπιχειρηματολογίαν
ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσι-
σαν τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος,
ἀποκαλύπτουν μεταξὺ ἄλλων ὅτι:
ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολο-
γίας, διὰ νὰ πείση τοὺς συγκλητι-
κοὺς εἶπε: «Ἂν τὸ Κράτος δὲν
μπορεῖ νὰ καλύψει τὰ οἰκονομικὰ
ἔξοδα τοῦ προγράμματος αὐτὰ
ἐξησφαλίσθηκαν μὲ πετροδολλά-
ρια ἀπὸ τὸ Ἐμιράτο τοῦ Ὀμάν».
Ταυτοχρόνως θέτει τὸ ἐρώτημα:
«Οἱ καθηγητὲς θεολογίας θὰ δεχ-
θοῦν νὰ πληρώνονται ἀπὸ Τούρ-
κους γιὰ τὶς Ἰσλαμικὲς Σπουδές;».
Εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον κατα-
βάλλεται προσπάθεια, διὰ νὰ πε-

ριορισθῆ τὸ Ἰσλάμ. Μόνον εἰς τὴν
Ἑλλάδα «οἱ «προοδευτικοὶ» ἐπι-
χειροῦν νὰ ἀνοίξουν τίς πύλες τοῦ
Α.Π.Θ. τῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ Δι-

δυμοτείχου, τῆς Ἀλεξανδρουπόλε-
ως, τῆς Ξάνθης, τῆς Κομοτηνῆς,
τῆς Ἑλλάδας στὸ Ἰσλάμ; Πρόκει-
ται γιὰ ἀνιστόρητη, ἀνεύθυνη καὶ

ἀντιεπιστημονικὴ ἀντιμετώπιση».
Ἀκολούθως θέτει τὸν ἀκόλουθον
προβληματισμόν: «Μήπως ὁ
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολο-
γίας, ὡς Δογματολόγος, ταυτίζει
τὴν Τριαδολογία τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ μὲ τὸν Ἀλλὰχ τοῦ Ἰσλαμι-
σμοῦ; Ἡ Χριστολογία θὰ ταυτι-
σθεῖ μὲ τὸν Μωάμεθ τοῦ Ἰσλάμ; Ἡ
Ὀρθόδοξη Πνευματολογία ἔχει
καμία σχέση μὲ τὸ Ἰσλάμ; Οἱ Ἅγι-
οι τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ Νεομάρ-
τυρες θὰ ἀπεικονίζονται μὲ τοὺς
Μουσουλμάνους ἐκτελεστές τους
κ.λπ.».

Ὁ κ. Οἰκονόμου εἰς τὴν μελέτην
του δίδει καὶ ἐθνικὰς διαστάσεις,
διατυπώνων μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον
τὴν ἔντονον ἀντίθεσίν του πρὸς τὴν
ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν τοῦ Τμή-
ματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν
Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Εἰς τὴν με-
λέτην του, τὴν ὁποίαν ἀποκαλύ-
πτει τὸ ἀντιαιρετικὸν ἱστολόγιον

Ἐματαιώθη παραχώρησις
Ἱ. Ναοῦ εἰς Παπικούς
• ΔΥΝΑΜΙΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
Συμφώνως πρὸς πληροφο-

ρίας, αἱ ὁποῖαι εἶδον τὸ φῶς τῆς
δημοσιότητος ἀπὸ τὸν διαδι-
κτυακὸν ἱστότοπον «patmosti-
mes.gr (29ης Δεκεμβρίου) ἡ
προσπάθεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου,
ὅπως παραχωρηθῆ ὁ Ἱερὸς
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ Πάτμου
εἰς τοὺς Παπικούς, ἀπέτυχε
μετὰ τὴν δυναμικὴν ἀντίδρασιν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πάτμου. Τὸ
αἴτημα εἶχε διατυπωθῆ προφο-
ρικῶς καὶ πιεστικῶς. Συμφώνως
πρὸς τὰς ἰδίας πληροφορίας ἡ
Ἱερὰ Μονὴ ἀπήντησεν ὅτι ἡ Πά-
τμος δὲν ἔχει Παπικοὺς καὶ ὅτι ὁ
Νόμος 1155/1981 (περὶ ἱερότη-
τος) ἀπαγορεύει τὴν παραχώρη-
σιν, ὅταν σημειώνωνται ἀντιδρά-
σεις ὑπὸ τοῦ Χριστεπωνύμου
πληρώματος. Ὡς σημειώνεται αἱ
ἀντιδράσεις εἶναι μεγάλαι εἰς
τὴν νῆσον.

Ο ΑΓ ΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡ ΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ

Τὴν 10ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Νύσσης.
Τοιχογραφία ἀπὸ τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς Ντέτσανι,
Σερβία, 14ος αἰών.

Ψηλὰ ἡ σημαία
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ παραδοσιακὴ ἐμφάνισις τῶν κληρικῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΠΟΛΛΟΙ νεώτεροι κληρικοί ἔχουν τήν τάση νά ἐμφανίζονται
στήν κοινωνία περιποιημένοι καί σύγχρονοι, περιφρονών-
τας τήν παραδοσιακή ἐμφάνιση πού εἶναι τά ράσα, τό κα-

λυμμαύχι, τά μαλλιά καί τά γένια. Νομίζουν ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό
εἶναι πιό κοντά στόν κόσμο καί τό ὅποιο ποιμαντικό τους ἔργο δι-
ευκολύνεται καί γίνεται ἀποτελεσματικότερο. Πρόκειται περί
πλάνης. Οἱ ἰσχυρισμοί τῶν προοδευτικῶν κληρικῶν δέν εὐστα-
θοῦν. Τό κοσμικό φρόνημα τούς ἐμποδίζει νά προχωρήσουν στήν
πνευματική ζωή καί νά ἀποκτήσουν τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ποιμνί-
ου τους. Μπορεῖ νά κάνουν θόρυβο καί νά ἀκοῦν ἐπαίνους ἀπό
μερικούς κοσμικούς καί ἄσχετους, ὅμως δέν βοηθοῦν καθόλου
τό ποίμνιό τους πνευματικά. Θά ἔλεγα, χωρίς ὑπερβολή, ὅτι
μᾶλλον τό ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἀλήθεια, πῶς νά
ἐμπιστευθεῖς τέτοιους κληρικούς, πού ποτέ δέν γεύτηκαν τήν
πνευματική ζωή καί ποτέ δέν ἀπαρνήθηκαν τή νοοτροπία καί τίς
ἀδυναμίες τῶν κοσμικῶν;

Ὁ πολύπειρος καί θερμός ὑποστηρικτής τῆς ἐκκλησιαστικῆς
παράδοσης μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης πε-
ριέγραφε μέ ἐπιτυχία τήν ἐμφάνιση τῶν νεωτέρων κληρικῶν,
ἀποκαλύπτοντας συγχρόνως τήν πνευματική τους κενότητα καί
τό κοσμικό φρόνημα, πού τούς διαβρώνει καί τούς ἐξαφανίζει κά-
θε ἴχνος ἱερατικοῦ ζήλου. Ἔγραφε λοιπόν ὁ π. Αὐγουστῖνος σέ
ἀναφορά του πρός τήν Ἱερά Σύνοδο: «Ἐσχάτως μεταξύ τῶν κλη-
ρικῶν καί δή τῶν νεωτέρων παρατηρεῖται τάσις, ὅπως οὗτοι
ἐμφανίζωνται ἐπί τό κοσμικώτερον. Οὕτω κληρικοί θεῶνται εἰς
κουρεῖα. Κόπτουν τήν κόμην καί περικόπτουν τήν γενειάδα, περι-
λούονται μέ ἀρώματα, καί φρεσκοξυρισμένοι εἰς τόν τράχηλον
ἐξέρχονται ἐκ τῶν κουρείων εὐωδιάζοντες ἐκ τῶν ἀρωμάτων.
Ἀποβάλλουν ἐπίσης τό ἐξώρασον καί μέ τό ἀντερί, ἐκ πολυτε-
λοῦς ὑφάσματος, ζωηροῦ καί ἀνοικτοῦ ἔστιν ὅτε χρώματος, μέ
κολλάρον, μέ ὡρολόγιον χρυσοῦν εἰς τήν χεῖρα, μέ χρυσῆν ἅλυ-
σιν ἐκ τοῦ λαιμοῦ κρεμασμένην, μέ ὑποδήματα τοῦ τελευταίου
συρμοῦ, καί μέ τσιγάρον εἰς τό στόμα καί ἀναπτῆρα εἰς τό χέρι,
κάμνουν τήν ἐμφάνισίν των δημοσίᾳ. Παντοῦ. Καί εἰς θέατρα καί
εἰς κινηματογράφους καί εἰς γήπεδα ποδοσφαιρικῶν συναντήσε-
ων, διατί ὄχι καί εἰς ταβέρνας καί ἐξοχικά κέντρα, εἰς τά ὁποῖα
συχνάζει τό κοσμικώτερον μέρος τῆς κοινωνίας. Ὡς δέ ἔχομεν
διαπιστώσει, οἱ μέ τοιαύτην ἐξωτερικήν ἐμφάνισιν κληρικοί εἶναι,
κατά κανόνα, φορεῖς καί… νέων ἰδεῶν, ἐκμονδερνισμοῦ καί
ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ἐκκλησίας» («Ἐκκλησιαστικός στρουθοκα-
μηλισμός», 1973, σελ.159-160).

Οἱ νεωτεριστές κληρικοί εἶναι ὑπερήφανοι, ἀλλά καί ἀμαθεῖς
παπαγάλοι. Ἔχουν μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό τους καί ἐπανα-
λαμβάνουν φράσεις καί λέξεις τοῦ συρμοῦ. Μέ παιδαριώδη ἐπι-
χειρήματα προσπαθοῦν νά ὑποτιμήσουν τούς παραδοσιακούς συν-
αδέλφους τους καί νά τούς ἐμφανίσουν ὡς καθυστερημένους
καί ὀπισθοδρομικούς. Χωρίς καμιά ἀναστολή περιφρονοῦν τή νη-
στεία, τίς ἱερές ἀκολουθίες, τίς ἐκκλησιαστικές παραδόσεις.
Εἶναι, θά ἔλεγα, νέοι Λούθηροι. Ἔχουν ἐπίσης καί πολλές κρυφές

ΣΤΙΣ "Παροιμίες" τοῦ Σο-
λομῶντος μέ μία μόνο λέξη,
ἀνακαλύπτουμε καί ἀναγνωρί-

ζουμε καί θαυμάζουμε τό μεγαλεῖο
τοῦ ἀνθρώπου. Καί ποιά εἶναι αὐτή
ἡ λέξη; "ΜΕΓΑ"! "Μέγα Ἄνθρω-
πος" (Κ΄ 6). Ἕνας χαρακτηρισμός
τοῦ ἀνθρώπου ὑπέροχος καί μονα-
δικός.Ὄχι μονάχα ὡς δημιούργημα
τοῦ Θεοῦ "κατ᾽ εἰκόνα καί καθ'
ὁμοίωσιν" αὐτοῦ - ἄγνωστη στήν
παγκόσμια ἱστορία καί τή φιλοσο-
φία - ἀλλά καί ψυχοσωματική ὕπαρ-
ξη, μέ ἀνατάσεις καί ἐφέσεις καί
ἀναβάσεις ὑπερβατικές καί μετα-
φυσικές.

"Μέγα ἄνθρωπος"! Ὦ, Κύριε
Παντοκράτωρ, δημιουργέ τῶν
ἁπάντων! "Ὡς θαυμαστόν τό ὄνο-
μά Σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ! Ὅτι ἐπήρθη
ἡ μεγαλοπρέπειά Σου ὑπεράνω τῶν
οὐρανῶν" (Ψαλμ. Η´ 8). Ὁ ἄνθρω-
πος, ὁ μετά τόν Κυβερνήτη, κυβερ-
νήτης. Μετά τόν Δημιουργό, δημι-
ουργός. Μετά τόν Καλλιτέχνη, καλ-
λιτέχνης. Μετά τόν Παντογνώστη,
γνώστης. (Διότι, κατά τή γνωστή
ρήση: "Γηράσκω ἀεί διδασκόμε-
νος").

"Μέγα ἄνθρωπος". Μέ ἀρχές καί
ἰδανικά καί ἅγια ψηλοφτερουγίσμα-
τα. Κατά τόν Πασκάλ, ὁ ἄνθρωπος
εἶναι σάν τό καλάμι, φυτεμένο στή
γῆ, ἀλλά ἡ κορυφή του φτάνει ὡς
τόν οὐρανό. Οἱ ἐφέσεις τῆς ψυχῆς
του διαπερνοῦν τά οὐράνια καί
γεύονται θεῖα μυστήρια. Κατά τόν
ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο, "ὁ Θε-
ός διψᾶ νά διψᾶται". Κι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἐκεῖνος μονάχα πού διψᾶ τόν
Θεό. Κι ὅσο διψᾶ τόν Θεό, τόσο πε-
ρισσότερο Τόν ἀναζητᾶ. Κι ὅσο Τόν
ἀναζητᾶ, τόσο καί δέ χορταίνει νά

Τόν ἀπολαμβάνει. "Ἐγώ δέ τερ-
φθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι με τήν δό-
ξαν σου", κραυγάζει ὁ ποιητής τῶν
Ψαλμῶν, πλήρης ἀπό θεῖο ἔρωτα.

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἄνθρωπος τῶν ὡραίων καί ὑψηλῶν
ἰδανικῶν.Κι ὅσο κι ἄν στήν ἐποχή
μας τά πάντα κατεδαφίζονται καί
πολεμοῦνται, ὁ Θεός καί τά ἰδανικά
παραμένουν ὄρθια καί ἀγέραστα
καί ἀσυναγώνιστα. Θεός, Πατρίδα,
Οἰκογένεια, εἶναι καί παραμένουν
φάροι ἀείφωτοι. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ
"ἄρχοντα τοῦ σκότους", δηλαδή,
τοῦ σατανᾶ, καί τῆς παγκοσμιοποί-
ησης τῆς "Νέας Ἐπο-χῆς", ἄς λυσ-
σομανοῦν μέσα στή διαφθορά καί
τήν ἀκολασία καί τή διαστροφή τῆς
ἠθικῆς ἀνωμαλίας τους.

"Ἄρατε σημεῖον... Μή φο-
βεῖσθε", σαλπίζει ὁ προφήτης Ἡσαΐ-
ας (ΙΓ´ 2). Ὑψῶστε τή σημαία! (αὐτό
σημαίνει τό: ἄρατε σημεῖον").
Ἔπαρση τῆς σημαίας τῶν ἰδανικῶν
τῆς Ἑλληνορθοδοξίας μας, θά λέ-
γαμε μεῖς.

Ἡ σημαία ἦταν, εἶναι καί παραμέ-
νει σύμβολο ἀγώνων γιά πατρίδα,
γιά λευτεριά, γιά Ὀρθοδοξία.
"Ἀγωνίζεσθε", εἶναι καί τοῦ Κυρίου
τό σύνθημα (Λουκ. ΙΓ´ 24).

Ὁ σοφός Σειράχ λέγει: "Ἕως
θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθεί-
ας, καί Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει
ὑπέρ σοῦ (Δ΄ 28). Ὁ δέ Κύριος στήν
Ἀποκάλυψη, ἀπευθύνει τήν πρό-
σκληση γιά ἀγώνα καί θρίαμβο,
ὅταν λέγει στόν ἄγγελο τῆς Σμύρ-
νης: "Γίνου πιστός ἄχρι θανάτου
καί δώσω σοι τόν στέφανον τῆς
ζωῆς" (Β´ 10).

"Μέγα ἄνθρωπος". Πλασμένος
γιά ἀγώνα καί νίκη. Αἰώνια νίκη.

Εἰς ἐπιστημονικὴν μελέτην τοῦ τέως κοσμήτορος καὶ προέδρου τοῦ τμήματος Ποι-
μαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας κ. Χρήστου Οἰκονόμου. • Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ
Ἁγίου Ὄρους μὲ ἔγγραφόν της τάσσεται ἐναντίον τῆς ἱδρύσεως τοῦ τμήματος ἰσλα-
μικῶν σπουδῶν, ἐνῶ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἵδρυσίς του ὁδηγεῖ εἰς ἐπικινδύνους ἀτραπούς.
• Ὁλόκληρον τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. • Ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία δὲν
ἔχει σχέσιν μὲ τὸ Ἰσλάμ, τονίζει ὁ κ. Χρ. Οἰκονόμου καὶ συνεχίζει: Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ
Νεομάρτυρες θὰ ἀπεικονίζωνται μὲ τοὺς Μουσουλμάνους ἐκτελεστάς των; • Ἀπὸ μίαν ἐλαχίστην
μειοψηφίαν ἡ ἀπόφασις διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ τμήματος. Δὲν ὑφίσταται ἀντίστοιχος περίπτωσις
διεθνῶς. • Ἀνοίγουν τὰς πύλας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τοῦ Διδυμοτείχου, τῆς Ἀλε-
ξανδρουπόλεως, τῆς Ξάνθης, τῆς Κομοτηνῆς καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Ἰσλάμ; Ὁ ὁμο-
λογιακὸς χαρακτὴρ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὸ Ἰσλάμ. • Ὁ Ἰσλαμισμὸς ὁδη-
γεῖ εἰς τρεῖς κατευθύνσεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ὡς στόχον τὴν παραγωγὴν Μουσουλμάνων διὰ τὴν κα-
ταστροφὴν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ. • Ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία καὶ τὸ Κοράνιον κ.λπ.

ΜΕΣΤΗ περιεχομένου ἦτο ἡ ἀντιαιρετική, ἀντιοικουμενιστικὴ καὶ
ἀντιπαπικὴ ὁμιλία, τὴν ὁποίαν ἐπραγματοποίησε, τὴν 28ην Δε-
κεμβρίου, εἰς τὸ κτίριον τοῦ «Ο.Τ.» (αἴθουσαν Ἀρχ/της Μᾶρκος

Μανώλης) εἰς τὴν Νέαν Ἐρυθραίαν ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Γέρων Σάββας
Λαυρεώτης. Ἡ ὁμιλία ἔγινεν ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐκκλησιολογικῶν ἀποκλίσε-
ων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν συνάντησίν
του μὲ τὸν Πάπαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ πρόσφατον συλ-
λείτουργον εἰς τὸ Φανάριον. Ὁ Γέρων Σάββας Λαυρεώτης μοναχὸς
ἀπαντῶν μετὰ τὴν ὁμιλίαν του εἰς ἐρωτήσεις πιστῶν, ἀνέδειξε τὴν αἵρεσιν
τοῦ Παπισμοῦ καὶ τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐξήγησε ὅτι δὲν
πρέπει νὰ διακοπῆ (ἀκόμη) τὸ μνημόσυνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἀρχιερέων διὰ λόγους… τακτικῆς. Ὑπεστήρι-
ξεν ἀκόμη ὅτι ὀφείλομεν ὑπακοὴν εἰς τοὺς «Δεσποτάδες» μας, ἀλλὰ ὅταν
οὗτοι κηρύσσουν αἵρεσιν καὶ γενικώτερον θεωρίας, αἱ ὁποῖαι ἀντιστρα-
τεύονται τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Μεγάλων καὶ Θεοφόρων
Πατέρων ὀφείλομεν ἀνυπακοήν.

Κατωτέρω παραθέτομεν τὴν τεκμηριωμένην ὁμιλίαν. Αὕτη ἔχει ὡς ἀκο-
λούθως:
«Πανοσιολογιώτατε, σεβαστοί μου πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φοί.
Χριστός ἐτέχθη, ἀληθῶς ἐτέχθη!

Μέ μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, ἀνταποκρινόμενος
στήν πρόσκληση τῶν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν καί συναγωνιστῶν καί συνεχι-
στῶν τοῦ θεάρεστου ἔργου τῶν φλογερῶν ἀγωνιστῶν τῆς πίστεως, μα-
καριστῶν ἀρχιμανδριτῶν Χαραλάμπους Βασιλοπούλου καί Μάρκου Μα-
νώλη, καί φυσικά μέ τήν εὐλογία τοῦ Γέροντός μου καί πνευματικοῦ μου
πατρός Εὐστρατίου Ἱερομονάχου Λαυριώτου.

Ἐμεῖς οἱ μοναχοί δέν συνηθίζουμε νά δίνουμε εὔκολα διαλέξεις καί νά
ὁμιλοῦμε σέ συγκεντρώσεις, καί ἄν πρέπει νά ὠφελήσουμε κάποιον προσ-
παθοῦμε νά τό κάνουμε μέσα ἀπό τό παράδειγμα τῆς μοναχικῆς ζωῆς μας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ «Ο.Τ.»

Γέρων Σάββας Λαυρεώτης: Ἀπειλεῖται
εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους ἡ ἀμώμητος
Πίστις μας καὶ τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας
• Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙ-
ΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ. • ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ

� Ἀρχιεπίσκοπος: Ἑορτάζο-
μεν Χριστούγεννα, ἀλλὰ
δὲν ἔχομεν κατὰ Χριστὸν
ζωήν. Σελ. 5

� Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐναν-
τίον ὅσων ὑποστηρίζουν
ὅτι ὑπάρχουν πολλαὶ Ἐκ-
κλησίαι καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία
διεσπάσθη. Σελ. 5

� Ὀφείλομεν νὰ τηρήσωμεν
ἀμόλυντον τὴν Ὀρθόδο-
ξον Πίστιν ἀπὸ τὰς αἱρέ-
σεις, τὰς κακοδοξίας καὶ
τὴν πανθρησκείαν. Σελ. 5

� Σεβ. Γόρτυνος: Τὰ ἁμαρτή-
ματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν
καὶ πολιτικῶν ἀρχόντων ἡ
αἰτία διὰ τὰ δεινὰ τῆς
Ἑλλάδος. Σελ. 8

� Αἱ ἐναλλακτικαὶ θεραπεῖαι
ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐπικίνδυνοι
διὰ τὴν σωματικὴν ἀλλὰ καὶ
τὴν πνευματικὴν ὑγείαν Σελ.8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΥΡΙΑΝ

Ἀπὸ βαρυτάτην ἀσθένειαν
πάσχει τὸ Βατικανόν

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

ΑΠΟ βαριὰ ἀρρώστια πάσχει τὸ Βατικανό. Αὐτὸ δὲν τὸ εἶπε κάποιος «ζη-
λωτὴς» Ὀρθόδοξος μοναχός, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ σημερινός Πάπας Φραγκί-
σκος, ποὺ πρόσφατα εἶχε χαρακτηρίσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

«ἀσθενῆ», ἀφοῦ δὲν εἶναι ὑποταγμένη σ’ αὐτόν. Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι Ὀρθό-
δοξοι Προκαθήμενοι ζηλοῦν τὶς ὑπερεξουσίες τοῦ Πάπα καὶ τὴν ἀπαράδεκτη
κατάσταση τῆς αὐλῆς του καὶ ἐπιδιώκουν νὰ εἰσαγάγουν τὰ παπικὰ πρότυπα
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία…

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων τὴ
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014, μίλησε στὰ μέλη τῆς Ρωμαϊκῆς Κούριας καὶ
ἐξαπέλυσε σὲ βάρος τους σφοδρότατη ἐπίθεση. Οἱ μύδροι καὶ οἱ προσβλητι-
κοὶ χαρακτηρισμοί του δείχνουν τὸν ἠθικὸ ξεπεσμὸ τῆς γραφειοκρατίας τοῦ
Βατικανοῦ, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἔχει ἀναπτυχθεῖ σὲ ἕνα ἀνίκητο Λεβιάθαν, λόγω
τῆς κοσμικῆς, ἡγεμονικῆς, αὐταρχικῆς καὶ ἰμπεριαλιστικῆς θέσης ποὺ ἔχει
ἀποκτήσει ὁ Πάπας. Σημειώνεται ὅτι ὁ Πάπας Φραγκίσκος θέλησε νὰ δημο-
σιοποιηθεῖ ἡ στὰ ἰταλικὰ ὁμιλία του, ἀφοῦ ὁλόκληρη δημοσιεύθηκε στὴν ἐπί-
σημη ἱστοσελίδα τοῦ Βατικανοῦ.

Ὁ Πάπας ἀνέφερε ἕνα μεγάλο κατάλογο ἀσθενειῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες πάσχει
ἡ Κούρια, καὶ οἱ ὁποῖες, ὅπως τόνισε, «ἐξασθενοῦν τὴ διακονία της πρὸς τὸν
Θεό».

Ἡ πρώτη ἀρρώστια ποὺ ἀνέφερε εἶναι πὼς τὰ μέλη τῆς Κούριας αἰσθά-
νονται «ἀθάνατα», «ἀπαραίτητα» καὶ «διαθέτοντα πλήρη ἀσυλία»*. Ἀλλά,
ὅπως σημείωσε, τὰ νεκροταφεῖα εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ θεω-
ροῦσαν τοὺς ἑαυτούς τους αἰώνιους, ἀναγκαίους καὶ ἀσύδοτους... Ἄλλη
ἀσθένειατῆςΚούριαςεἶναι,πάντακατὰτὸνΠάπα,ἡσκληροκαρδίατης,ἡδια-
νοητικὴ καὶ ἡ πνευματική. Παρομοίασε τὰ μέλη της μὲ τοὺς Γραμματεῖς καὶ
τοὺς Φαρισαίους τοὺς ὁποίους χαρακτήρισε ὁ Πρωτομάρτυρας Στέφανος
σκληροτράχηλους καὶ ἀπερίτμητους «τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν» ( Πρ. ζ΄ 52).

Πνευματικὸν Ἀλτζχάϊμερ
Ὁ βαρύτερος ἴσως ἀπὸ τοὺς βαρεῖς χαρακτηρισμοὺς ποὺ εἶπε ὁ Πάπας

εἶναιὅτιτὰμέλητῆςΚούριαςπάσχουν«ἀπὸπνευματικὸἀλτζχάϊμερ»,δηλαδὴ
ἔχουν λησμονήσει τὴν «ἱστορία τῆς σωτηρίας», καὶ ὅτι τοὺς συμβαίνει αὐτὸ

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(1ον)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ἐκδόθηκε μιά ση-
μαντική διατριβή μέ τίτλο «Ἡ
ἐκκλησιολογική ἀναθεώρηση

τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, μία
ὀρθόδοξη διερεύνηση τοῦ Βαπτίσμα-
τος καί τῆς Ἐκκλησίας κατά τό Διά-
ταγμα περί Οἰκουμενισμοῦ». Ἡ δια-
τριβή αὐτή ἐκπονήθηκε ἀπό τόν
Πρωτοπρεσβύτερο π. Πέτρο Χίος,
κατατέθηκε στήν Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκης καί ὑποστηρίχθηκε
ἀπό τόν καθηγητή Δημήτριο Τσελεγ-
γίδη. Πρόκειται γιά μιά ἄκρως ἐπι-
στημονική διατριβή, ἀκραιφνῶς
ὀρθόδοξη καί ὁμολογιακή, γραμμένη
μέ γνώση τῶν πηγῶν καί τῶν βοηθη-
μάτων, μέ ἐπιστημονική μέθοδο ἐρεύ-
νης τοῦ θέματος. Ἡ διατριβή ἐκδόθη-
κε ἀπό τίς ἐκδόσεις Uncut Mountain
Press.

Στήν συνέχεια θά ὑπογραμμισθοῦν

μερικά ἀπαραίτητα σημεῖα προκειμέ-
νου νά ἀναγνωσθῆ αὐτή ἡ διατριβή
ἀπό τούς ὀρθοδόξους Χριστιανούς, οἱ
ὁποῖοι ἐν πολλοῖς δέν ἀσχολοῦνται μέ
τέτοια σοβαρά θεολογικά καί ἐκκλη-
σιολογικά ζητήματα, πού σημαίνει ὅτι
δέν ἐνεργοποιοῦν τήν ὀρθόδοξη αὐτο-
συνειδησία τους. Αὐτό συνιστᾶ πνευ-
ματική ὕπνωση, μέ ἄμεσες συν έπειες
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τελικά
στήν σωτηρία τῶν μελῶν της.
1. Τό περιεχόμενο τῆς διατριβῆς
Ἡ ἐπιστημονική αὐτή μελέτη ἀρχί-

ζει μέ τόν πρόλογο, στόν ὁποῖο ἐντο-
πίζεται ἡ προσοχή τῶν θεολόγων –οἱ
ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ τήν οἰκουμενι-
κή κίνηση– στό Βάπτισμα, τό ὁποῖο
τέθηκε ὡς βάση γιά τήν χριστιανική
ἑνότητα. Ἐπισημαίνεται δέ ὅτι μέ τήν
Β  ́Βατικανή Σύνοδο ἀναγνωρίσθηκαν
ἡ ἐγκυρότητα καί ἡ ἀποτελεσματικό-
τητα «τοῦ μή Ρωμαιοκαθολικοῦ Βα-
πτίσματος» καί ἡ ἤδη ὑπάρχουσα
ἐκκλησιαστική ἑνότητα ὅλων τῶν Χρι-

στιανῶν, ἄν καί εἶναι ἀτελής, ἐπειδή
δέν ἀναγνωρίζουν ὡς ὑπερτάτη ἀρχή
τόν Πάπα.

Ἡ μελέτη αὐτή ἐντοπίζει τίς ἱστορι-
κές καί θεολογικές ἀντιφάσεις πού
ὑπάρχουν στό διάταγμα τῆς Συνόδου
περί τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ βάση καί
τήν πατερική καί θεολογική θεώρηση
τοῦ θέματος, καί δερευνᾶται ἄν ἡ Β´
Βατικανή Σύνοδος ἀντιπροσωπεύη
μιά ἐπιστροφή στίς πηγές. Τελικά, ὁ
συγγραφεύς ὑποστηρίζει ὅτι ὄχι μόνον
δέν ἐπέστρεψε ἡ Σύνοδος αὐτή στίς
πηγές ἀλλά καί παρήγαγε μιά νέα θε-
ολογία καί ἐκκλησιολογία.

Ὑπάρχει σαφέστατη ἑνότητα
μεταξύ τοῦ Βαπτίσματος καί τῆς
ἑνότητας τῆς πίστεως, καί δέν
μπορεῖ νά ὑπάρξη διάσπαση με-
ταξύ «τοῦ Χριστοῦ τῶν Μυστη-
ρίων καί τοῦ Χριστοῦ τῆς δογ-
ματικῆς Ἀλήθειας». Ἡ ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας, κατά τούς Πατέ-
ρες, συνίσταται ἀπό τά «κοινά

Μυστήρια», «τήν κοινή πίστη»
καί τόν Ἐπίσκοπο.
Στήν εἰσαγωγή ἀναλύεται τό ἱστο-

ρικό καί θεολογικό πλαίσιο τῆς Β  ́Βα-
τικανῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος αὐτή χα-
ρακτηρίσθηκε ὡς ἡ 21η Οἰκουμενική
Σύνοδος γιά τούς Ρωμαιοκαθολικούς,
ἡ ὁποία ἐξαγγέλθηκε ἀπό τόν Πάπα
Ἰωάννη XXIII τήν 25η Ἰανουαρίου
1959. Ἡ πρώτη συνεδρίασή της ἔγινε
τήν 11η Ὀκτωβρίου 1962 καί ἡ τελευ-
ταία τήν 8η Δεκεμβρίου 1965 καί με-
ταξύ αὐτῶν τῶν ἡμερομηνιῶν πραγ-
ματοποίησε 178 συνεδριάσεις.

Καρπός τῆς Συνόδου αὐτῆς ἦταν
τέσσερα δογματικά συντάγματα,
ἐννέα διατάγματα καί τρεῖς διακηρύ-
ξεις. Στήν διατριβή ἀναλύεται καί κρί-
νεται τό πέμπτο κατά σειρά ἀπό τά
δεκαέξι Συνοδικά θεσπίσματα, πού
εἶναι τό διάταγμα περί τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ, τό ὁποῖο ἐπικυρώθηκε τήν 21η
Νοεμβρίου 1964 καί ἐξαγγέλθηκε τήν
ἴδια ἡμέρα ἀπό τόν Πάπα Παῦλο τόν

VI. Ἐπίσης, αὐτό τό διάταγμα ἐξετά-
ζεται παράλληλα μέ τό διάταγμα πε-
ρί Ἐκκλησίας.

Γίνεται μιά ἱστορική διαδρομή τοῦ
θέματος καί παρουσιάζονται οἱ δύο
βασικές ἀντιλήψεις πού κυριαρχοῦσαν
ἕως τότε μεταξύ τῶν Ρωμαιοκαθο-
λικῶν. Ἡ πρώτη ἦταν ἡ ἀσυμβίβαστη
πολεμική στάση ἔναντι τῆς Οἰκουμε-
νικῆς κίνησης καί ἡ δεύτερη ἦταν ἡ
ἀναζήτηση μιᾶς νέας προσέγγισης τοῦ
θέματος αὐτοῦ, μέ μιά «νέα ἐκκλη-
σιολογία», μέ «ἐπιστροφή στίς πη-
γές» «μέ σαφῆ οἰκουμενική προοπτι-
κή».
Τό κύριο μέρος τῆς διατριβῆς χω-

ρίζεται σέ δύο μεγάλα μέρη.
Τό πρῶτο ἔχει τίτλο «Σημεῖα-κλει-

διά στήν ἱστορική ἀνάπτυξη τῆς Ρω-
μαιοκαθολικῆς διδασκαλίας περί Βα-
πτίσματος καί Ἐκκλησίας» μέ ἐπί μέ-
ρους κεφάλαια, ὅπως τό Βάπτισμα ὡς

Ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν
καὶ τὴν Θεολογίαν τῶν Πατέρων

ἡ «ἀποδοχὴ» τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου
ἐκ μέρους Ὀρθοδόξων θεολόγων

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ ἀπήχησιν εἶχεν ἡ εἰδικὴ ἔκδοσις
ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρ-
τυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως», τὴν

ὁποίαν συνέταξαν καὶ ἐκυκλοφόρησαν Ἁγιορεῖται
Μοναχοὶ (τὴν διένειμαν δωρεὰν) καὶ τὴν παρου-
σίασεν ὁ «Ο.Τ.» εἰς πρωτοσέλιδον κύριον θέμα του.
Ἡ εἰδικὴ ἔκδοσις ἀπευθύνεται ἰδιαιτέρως πρὸς
ἅπαντας τοὺς Καθηγουμένους τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ζητοῦν νὰ λάβουν θέσιν ἔναντι
τῶν ἐκκλησιολογικῶν ἀποκλίσεων, ἐκ τῆς Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως, ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου, αἱ ὁποῖαι γίνονται εἰς τὸ ὄνομα τῆς
ψευδοενώσεως μετὰ τῶν Παπικῶν. Οἱ Ἁγιορεῖται

μοναχοὶ ὑπενθυμίζουν εἰς τοὺς Καθηγουμένους τοῦ
Ἁγίου Ὄρους τὰς ἀντιδράσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότη-
τος καὶ Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν, Καθηγουμένων τοῦ
Ἁγιωνύμου Ὄρους, Ἱεραρχῶν, Ἀκαδημαϊκῶν καὶ

Θεολόγων εἰς ἀναλόγους συμπεριφορὰς τῶν μα-
καριστῶν (Οἰκουμενιστῶν) Οἰκουμενικῶν Πα-
τριαρχῶν Ἀθηναγόρου καὶ Δημητρίου, οἱ ὁποῖοι
ἔθετον τὰ δόγματα τῆς Πίστεως εἰς τὰ «χρονον-

τούλαπα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας» εἰς τὸ ὄνο-
μα τῆς διπλωματίας τῆς ἀγαπολογίας τοῦ Βατικα-
νοῦ, μὲ σκοπὸν τὴν ψευδοένωσιν Παπικῶν - Ὀρθο-
δόξων. Τὴν εἰδικὴν ἔκδοσιν προσυπογράφουν κα-

θημερινῶς νέοι Ἁγιορεῖται Μοναχοί, ἐνῶ τὴν προσ -
υπέγραψαν καὶ οἱ Καθηγούμενοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν
Καρακάλλου καὶ Ζωγράφου. Οἱ Ἁγιορεῖται Μονα-
χοὶ πιστεύουν ὅτι καὶ ἄλλοι Καθηγούμενοι θὰ προσ -

υπογράψουν τὴν ἔκδοσιν.

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ἀναδημοσιεύομεν, ἐκ τῆς εἰδικῆς
ἐκδόσεως τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν τὰς θέσεις

συγχρόνων ἁγιασμένων μορφῶν Γερόντων, μὲ τὰς
ὁποίας καταδικάζονται αἱ κακοδοξίαι τοῦ παπι-
σμοῦ:

Σύγχρονοι Γέροντες
Ἀλλά καί σύγχρονες ἁγιασμένες μορφές Γε-

ρόντων ἔχουν καταδικάσει τίς κακοδοξίες τοῦ
παπισμοῦ:

• Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης: «Ἐκτός δέ

Σύγχρονοι ἡγιασμέναι μορφαὶ Γερόντων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
καταδικάσει τὰς κακοδοξίας καὶ τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ

• ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΕΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.



ἡ βάση νέας Οἰκουμενικῆς ἀδελφότη-
τας· ἡ πρό τῆς Συνόδου διδασκαλία:
μία ἔκφραση «μυστηριακοῦ μινιμαλι-
σμοῦ»· μυστηριακός μινιμαλισμός καί
πληρότητα· συνέχεια καί ἀσυνέχεια:
οἱ βαθύτερες ρίζες τῆς μυστηριακῆς
θεολογίας στόν ἱερό Αὐγουστῖνο· ἡ
ἀκινάτεια ρήξη μέ τόν Αὐγουστῖνο πε-
ρί τοῦ βαπτίσματος ἐκτός Ἐκκλησίας·
τί σημαίνει «μέλος τῆς Ἐκκλησίας»·
Congar, ἱερός Αὐγουστῖνος καί ἡ δια-
μόρφωση τῆς νέας Ἐκκλησιολογίας·
παράκαμψη τῆς Mystici Corporis: τό
ἄνοιγμα τοῦ καρδιναλίου Bea τίς πα-
ραμονές τῆς Συνόδου.

Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο «ἵνα
λύση τά ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α’ Ἰω.
γ ,́ 8), ὁπότε ἡ ἀπουσία ὁποιασδή-
ποτε δαιμονολογίας ἔχει συνέπει-
ες στήν Χριστολογία καί τήν
Ἐκκλησιολογία. Εἶναι γνωστόν ὅτι
στίς Κατηχήσεις πού προηγοῦνται
τοῦ Βαπτίσματος γίνονται οἱ
«ἐξορκισμοί» καί ἡ ἀποταγή τοῦ
διαβόλου καί τῶν ἐνεργειῶν του.

Τό δεύτερο μέρος φέρει τόν τίτλο
«Τό Βάπτισμα καί ἡ Ἐκκλησία κατά
τό Διάταγμα περί Οἰκουμενισμοῦ,
Unitatis Redintegratio» (UR), στό
ὁποῖο ἀναλύεται ἡ συγκεκριμένη ἀπό-
φαση τῆς Β  ́Βατικανῆς Συνόδου πε-
ρί Οἰκουμενισμοῦ καί Ἐκκλησίας. Στό
μέρος αὐτό παρατίθενται ἕξι κεφά-
λαια, μέσα στά ὁποῖα διαρθρώνονται
διάφορα ἐπί μέρους θέματα. Τά κε-
φάλαια μετά τήν Εἰσαγωγή εἶναι: τό
Βάπτισμα καί ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας στό UR· ἡ διάκριση τοῦ Πνεύ-
ματος στό UR· Communio: ἡ νέα
οἰκουμενική ἀντίληψη καί κατευθυν-
τήρια ἔννοια· Πληρότητα, ἑνότητα καί
ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας· Βάπτισμα
καί ἑνότητα τῆς πίστεως· Ressource-
ment (ἐπιστροφή στίς πηγές) ἤ Ἀνα-
θεώρηση;

Στό τέλος τῆς διατριβῆς παρατί-
θενται περίληψη, ἐπίλογος, παράρ-
τημα, ὅπου ὑπάρχει τό Διάταγμα πε-
ρί Οἰκουμενισμοῦ, Unitatis Redinte-
gratio καί βιβλιογραφία.

Ἡ διατριβή αὐτή, ὅπως φαίνεται
ἀπό τήν παράθεση μόνον τῶν τίτλων
τῶν κεφαλαίων καί τῶν ὑποδιαιρέσε-
ών τους, ἀλλά, κυρίως, ἀπό τήν ἀνά-
γνωση τοῦ περιεχομένου, εἶναι σημαν-
τική, προσφέρει μιά νέα γνώση στό
εὐρύτερο ἀναγνωστικό κοινό, ἀκόμη
καί σέ Κληρικούς καί θεολόγους, πού
πολλοί ἀπό αὐτούς κυριαρχοῦνται
ἀπό τήν ποιμαντική δράση τῆς Ἐκκλη-
σίας καί δέν παρακολουθοῦν τά τε-
κταινόμενα στόν ἑτερόδοξο καί δια-
χριστιανικό κόσμο. Γι’ αὐτό καί πρέ-
πει νά διαβασθῆ ἀπό ὅλους ὅσοι ἔχουν
εὐθύνη γιά τά ὀρθόδοξα ἐκκλησιαστι-
κά πράγματα, ἀλλά καί ὅλους τούς
ὀρθοδόξους Χριστιανούς πού ἀγω-
νιοῦν γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ὁμο-
λογία, ἐπιθυμοῦν νά ἐνεργοποιῆται ἡ
ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τους καί
θέλουν νά παραμείνουν σταθεροί
στήν ὀρθόδοξη πατερική παράδοση.
2. Βασικές θέσεις τῆς διατριβῆς
Δέν εἶναι εὔκολο σέ μιά γενική πα-

ρουσίαση αὐτῆς τῆς σημαντικῆς δια-
τριβῆς νά παρουσιασθοῦν τά κεντρι-
κά σημεῖα της πού μᾶς ἐνδιαφέρουν
ἀπό πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί θεολογίας. Ἁπλῶς θά τονισθοῦν
τά πλέον ἀπαραίτητα σημεῖα, τά
ὁποῖα θά ἐρεθίσουν τόν ἀναγνώστη
στήν πληρέστερη ἀνάγνωσή της.

α) Εἶναι βασική διδασκαλία τῆς
ἀρχαίας ἑνωμένης Ἐκκλησίας,

πράγμα πού ἀποδέχεται ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, ὅτι δέν ὑπάρχουν Μυστή-
ρια ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί κοινω-
νία θεώσεως, μέσα στήν Ἐκκλησία ὁ
ἄνθρωπος γεύεται τοῦ μυστηρίου τῆς
ἐν Χριστῷ οἰκονομίας, καί ὅποιος ἀπο-
μακρύνεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, εἴτε μέ
τήν αἵρεση εἴτε μέ τό σχίσμα, δέν δέ-
χεται τήν δωρεά τῆς θείας οἰκονομίας.
Γενικά, συμπίπτουν τά κανονικά μέ τά
χαρισματικά ὅρια στήν Ἐκκλησία.

Γιά τό θέμα αὐτό στήν συγκεκρι-
μένη διατριβή μνημονεύεται ἡ σχε-

τική ὁμόφωνη διδασκαλία τῶν
Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου, τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ Καρχη-
δόνος, τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφό-
ρου, τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου Ἐπισκόπου
Λουγδούνου, τοῦ Μεγάλου Ἀθανασί-
ου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Κλή-
μεντος Ἀλεξανδρείας, τοῦ ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ἁγίου Κυ-
ρίλλου Ἱεροσολύμων, τοῦ ἁγίου Μα-
ξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ ἱεροῦ
Νικολάου Καβάσιλα κλπ., ὅπως καί οἱ
ἑρμηνευτικές ἀναλύσεις διαφόρων
συγχρόνων θεολόγων.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας δέ-
χονταν μιά οἰκονομία καί ἀσκοῦσαν
μιά ἐπιείκεια γιά τούς σχισματικούς
καί αἱρετικούς πού μετανοοῦσαν, ἀλλ᾿
οὐδέποτε χώρισαν τήν μυστηριακή θε-
ολογία ἀπό τήν ἐκκλησιολογία . Δέν
ἀναγνώριζαν τό Μυστήριο τοῦ Βαπτί-
σματος πού γινόταν ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία, ἀλλά ρύθμιζαν μέ οἰκονο-
μία τόν τρόπο εἰσδοχῆς τῶν αἱρετικῶν
καί σχισματικῶν στήν Ἐκκλησία.

Στά κείμενα τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου διασώζεται ἡ πρακτική τῆς
ἀρχαίας Ἐκκλησίας νά δέχωνται ὁρι-
σμένες ὁμάδες αἱρετικῶν στήν Ἐκκλη-
σία μέ τόν σκοπό τήν συνένωσή τους,
τήν ἑνότητα καί τήν κοινωνία τους μέ
τήν Ἐκκλησία, καί ὄχι μέ τήν προοπτι-
κή τῆς ἀναγνωρίσεως κάποιων «ἀντι-
κειμενικῶν» Μυστηρίων στούς αἱρε-
τικούς.

β) Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος, ἀντιμε-
τωπίζοντας τούς Δονατιστές, ἀπο-
στασιοποιήθηκε ἀπό τήν κοινή ἕως τό-
τε παράδοση τῶν Πατέρων καί ὑπο-
στήριξε τήν ἄποψη ὅτι ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία, δηλαδή στούς αἱρετικούς
καί τούς σχισματικούς, ὑπάρχουν
ἔγκυρα Μυστήρια, ἀλλά αὐτά στε-
ροῦνται τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Κατά τόν Αὐγουστῖνο, ἀπό τήν
στιγμή πού χρησιμοποιεῖται νερό καί
προφέρονται τά «λόγια τοῦ Εὐαγγε-
λίου», ἡ δύναμη τοῦ μυστηρίου πα-
ραμένει σέ λανθάνουσα μορφή στό

σημεῖο (sacrament) καί ἑπομένως
εἶναι ἔγκυρο, ἀλλά ἀναποτελεσματι-
κό. Ἔτσι, ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος ἔκανε
τήν διάκριση μεταξύ τῆς «ἐγκυρότη-
τας» καί τῆς «ἀποτελεσματικότητας»
τοῦ Βαπτίσματος ἤ τήν διαφορά με-
ταξύ τοῦ sacramentum (τοῦ ἰδίου τοῦ
μυστηρίου) καί τοῦ res sacramentri
(τῆς ἀποτελεσματικότητάς του ἤ τῆς
χρησιμότητάς του).

Τό νά ὁμολογῆ κανείς τήν πί-
στη σήμερα σημαίνει νά ὁμο-
λογῆ καί νά διακηρύττη τήν
ἑνότητα τῆς θείας καί ἀνθρώπι-
νης φύσης του στό Σῶμα Του,
τήν Μία καί Μόνη Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία "ἀσυγχύτως, ἀτρέ-
πτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως".
γ) Ὁ σχολαστικός θεολόγος

Θωμᾶς Ἀκινάτης τόν 13ο αἰώνα
διαμόρφωσε διαφορετικά τίς ἀπό-
ψεις τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου γιά
τόν λεγόμενο «Βαπτισματικό χαρα-
κτήρα» τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτί-
σματος τῶν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας σχι-
σματικῶν καί αἱρετικῶν. Γιά τόν
Θωμᾶ τόν Ἀκινάτη, τό Βάπτισμα τῶν
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας σχισματικῶν καί
αἱρετικῶν ὄχι μόνον εἶναι ἔγκυρο,
ἀλλά καί «ὁ Βαπτισματικός χαρα-
κτήρας παράγει πνευματικά ἀποτε-
λέσματα καί "σφραγίζεται" πάνω
στήν ψυχή ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι
εἶναι ἔγκυρα βαπτισμένοι». Αὐτό ση-
μαίνει ὅτι ἀρχίζει νά δημιουργῆται ἡ
θεωρία ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι πα-
ρόν καί ἐπενεργεῖ καί ἐκτός τῆς
Ἐκκλησίας, στά Μυστήρια τῶν σχι-
σματικῶν καί αἱρετικῶν.

Ἡ θεωρία αὐτή τοῦ Θωμᾶ τοῦ
Ἀκινάτη ἐπέδρασε στίς ἀποφά-
σεις τῆς Συνόδου τῆς Φλωρεν-
τίας τόν 15ο αἰώνα, ἡ ὁποία δι-
δάσκει ὅτι μέ τό Βάπτισμα «ὅλοι
γινόμαστε μέλη τοῦ Χριστοῦ καί
τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας»
καί τό ἀληθινό Βάπτισμα μετα-
δίδεται ὄχι μόνον ἀπό ἱερέα,
ἀλλά καί ἀπό λαϊκό μέλος –
ἄνδρα καί γυναίκα– ἀκόμη καί
ἀπό εἰδωλολάτρη καί αἱρετικό,
ἀρκεῖ νά τηρῆται ὁ τύπος τοῦ
Βαπτίσματος καί αὐτός πού κά-
νει αὐτήν τήν πράξη «νά ἔχει
τήν πρόθεση νά κάνει ὅ,τι κάνει
ἡ Ἐκκλησία».
δ) Ἡ μεταγενέστερη θεολογία τῶν

Παπικῶν πάνω στό θέμα αὐτό διατυ-
πώθηκε στήν διδασκαλία τοῦ Πάπα
Πίου XII καί συγκεκριμένα στήν
ἐγκύκλιο τοῦ Mystici Corporis Chri-
sti τό 1943, τῆς ὁποίας τό περιεχόμε-
νο ἦταν ὅτι, καίτοι ἀναγνωρίζεται ἡ
ὕπαρξη Χριστιανῶν ἔξω ἀπό τήν
«Καθολική Ἐκκλησία», ἐν τούτοις δέν
χαρακτηρίζονται «πραγματικά καί
ἀληθινά» μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί βε-
βαίως «οὔτε μποροῦν νά ζοῦν τήν ζωή
τοῦ δικοῦ της Ἁγίου Πνεύματος».
Αὐτές οἱ ἀπόψεις «συνάδουν μέ τήν
Αὐγουστίνεια ἐκκλησιολογία, ὅπως
ἐκφράσθηκε στόν ὕστερο Μεσαί-
ωνα».

Ἡ διδασκαλία αὐτή ἀναδιατυ-
πώθηκε τό ἔτος 1949 μέσα στήν
προοπτική ὅτι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία
(ἐννοεῖ τόν Παπισμό) δέν ὑπάρχει σω-
τηρία, τό γνωστό ἀξίωμα extra eccle-
siam nullus salus, ἀλλά δίνεται ἡ δυ-
νατότητα στόν μή Ρωμαιοκαθολικό νά
ἑνωθῆ μέ τήν Ἐκκλησία χωρίς νά εἶναι
μέλος της.

Σελὶς 2α 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σκέψεις μὲ τὴν ἀνατολὴν τοῦ νέου ἔτους

Ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν... 

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 48/09 Ἰανουαρίου 2015
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, Τριμ.
περιοδικὸ τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος
Ἁγίας Τριάδος. Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ.,
Ὀκτ. – Δεκ. 2014.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, Μη-
νιαία ἔκδοσις τῆς χριστιανικῆς θρη-
σκευτικῆς Κοινότητος Γ.Ο.Χ. Θεσσα-
λονίκης. Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.
2014. Θεσσαλονίκη.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Μηνιαῖον
περιοδικὸν ἀδελφότητος «Σταυρός».
Σεπτ. – Ὀκτ. 2014. Πάρος.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, Τρι-

μηνιαῖο ὀρθόδοξο χριστιανικὸ περιο-
δικό. Ὄργανο τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερα-
ποστολῆς φιλοπτώχου Ἀδελφότητος
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». Ἰούλ., Αὔγ., Σεπτ.
2014. Θεσσαλονίκη.

ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ,
Σύλλογος συμπαραστάσεως Κρα-
τουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος». Φθινόπω-
ρον – Χειμώνας 2014.

† ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ (1939–2006):
«Εὐώδη πνευματικά ἄνθη ἀπό τῆς Παναγιᾶς τό Περιβόλι καί
ἀρωματισμένοι στοχασμοὶ ἀπό τήν αὔρα τῆς θείας Χάριτος»,
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σελίδες
125.

Τί σύμπτωση! Τό Ἁγιορείτικο
«εὐωδιαστό πνευματικό λουλούδι»,
ἦταν ὁ ἴδιος ὁ μακαριστός θεόφιλος
καί θεοφίλητος μοναχός Μάρκελλος ὁ
Καρακαλληνός, πού μᾶς ἄφησε, ὅσο
ζοῦσε, αὐτά τά «εὐώδη πνευματικά
ἄνθη καί τούς ἀρωματισμένους στο-

χασμούς τῆς θείας Χάριτος».
Ὁ εὐσεβής ἐκδότης, κάτω ἀπ᾽ τή

φωτογραφία τῆς ἐσωτερικῆς σελίδας,
σημειώνει: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν, ἀεί-
μνηστε πάτερ Μάρκελλε, πνευμα-
τικῶν πονημάτων ἐκδίδουμε, μέ τήν
συμπλήρωση 8 ἐτῶν ἀπό τήν εἰς Κύ-
ριον ὁσιακή σου κοίμηση, πρός δόξαν
Θεοῦ καί ψυχική εὐφροσύνη ἐν
Χριστῷ, σεβαστῶν καί ἀγαπητῶν πα-
τέρων, μοναχῶν καί ἀδελφῶν Χρι-
στιανῶν, καί εἰς αἰωνίαν ἀνάμνησή
σου».

Μετά τό πολύ ὄμορφο ἐξώφυλλο μέ
τόν π. Μάρκελλο ἀνάμεσα στά πολύ-
χρωμα λουλούδια καί στό ἐσώφυλλο
μέ τήν «Παναγία τοῦ Πάθους» τῆς Ἱ.
Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους
–ἔργο Μητροφάνους τοῦ Χίου (1769)–

τόν πρῶτο λόγο τόν ἔχει ὁ ἐκδότης, ὁ
ὁποῖος εἶχε πνευματικό σύνδεσμο μέ
τόν μακαριστό μοναχό. Ἀνάμεσα στ᾽
ἄλλα, γράφει καί αὐτά: «Σέ ὅλα τά
στάδια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, τόν διέ-
κρινε καθαρότης βίου, ἁπλότης, σε-
μνότης, εὐγένεια ψυχῆς, φρόνησις καί
εἰλικρινής ἀγάπη πρός τόν Σωτῆρα
Χριστό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τούς
Ἁγίους, καί πρός πάντα ἄνθρωπο...
Διεκρίνετο γιά τήν ὑπακοή, τήν ἄσκη-
σι, τήν ταπείνωσι, τήν προσευχή... Ἀπό
τό μεγάλο πλῆθος ἐκλεκτῶν διδα-
κτικῶν πνευματικῶν πονημάτων του,
σταχυολογήσαμε μερικά γιά ψυχική
ὠφέλεια... Εἴθε τό ἅγιό του παράδει-
γμα νά μᾶς ἐμπνέει ὅλους, ἡ δέ ἀνά-
μνησίς του νά εἶναι αἰωνία. Ἀμήν».

Πρίν ἀναφερθῶ στά περιεχόμενα,
νά ὑπενθυμίσω τά ὡραῖα του κείμενα
καί τίς προσευχές του, στό περιοδικό
τῶν φοιτητῶν καί ἐπιστημόνων «Ἡ
Δρᾶσις μας», μέ τό ὁποῖο συνεργά-
στηκε γιά μερικά χρόνια. Νά πῶ ἐπί-
σης, πώς, μέ τό σύντομο δισέλιδο «βιο-
γραφικό του σημείωμα», ἀντιλαμβά-
νεται κανείς τήν ὑπέροχη καί κατά
πάντα εὐγενική καί βαθιά πνευματική
μορφή τοῦ π. Μαρκέλλου Καρακαλ-
ληνοῦ.

Ἀσφαλῶς, δέν εἶναι εὔκολο καί μέ
λεπτομέρειες νά καταχωρήσω τά πε-
ριεχόμενα τοῦ βιβλίου. Εἶναι τόσα
πολλά. Ἕνας πνευματικός θησαυρός. 

Σημειώνω συνοπτικά: Ἐπιστολές,
θερμές ἱκεσίες, εὐσεβεῖς σκέψεις, ὅταν
ἔγινε Μεγαλόσχημος Μοναχός, νίκη
τοῦ Χριστοῦ κατά τοῦ Ἀντιχρίστου,
περί μνήμης τοῦ Θεοῦ, Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλέησόν με, τό προσκλητήριο
τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ οὐρα-
νός στή γῆ... κ.λπ. Πόσους παλαιούς
καί νέους ἁγίους ἔχουμε νά μιμη-
θοῦμε!

Εὐχαριστοῦμε τίς τόσο ἐκλεκτές
Ἐκδόσεις τῆς «Ὀρθοδόξου Κυψέ-
λης».

Μιχ. Μιχαηλίδης

ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ «Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ,
ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΔΑΙΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ».
Ἐπιμέλεια ΑΝΤΩΝΗ ΙΑΚ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ, εἰκονογράφηση π.
Σταμάτιος Σκλήρης, Ἐκδόσεις «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΝΝΑ».  

Ὁ Φ. Ντοστογιέφσκι βάζει στὸ στό-
μα τοῦ ἀθεϊστῆ Ἀλιόσα τὸν μεσαι-
ωνικὸ μῦθο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξε-
ταστῆ μὲ τὴ μορφὴ μίας συμβολικῆς
παραστάσεως τοῦ προβλήματος τῆς
ὑπαρξιακῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώ-
που ὅπως τὴν βλέπει καὶ πιστεύει ὁ πα-
πισμός, ὁ ὁποῖος καταγγέλλει ἀμείλι-
κτα τὸν Ἰησοῦ, γιατί ἀρνήθηκε νὰ
ὑποκύψει στὸν πειρασμὸ τοῦ Σατανᾶ
στὴν ἔρημο νὰ μετατρέψει τὶς πέτρες
σὲ ψωμιά, νὰ τὸν προσκυνήσει, προ-
κειμένου νὰ κερδίσει βασίλεια καὶ
ἐξουσίες, παγκόσμια ἀναγνώριση καὶ
ἀξιοπιστία. Ὁ νοηματικὸς ἄξονας τοῦ
μυθιστορήματος αὐτοῦ εἶναι ἡ φράση
τοῦ Δευτερονομίου «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μό-
νον ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐν παντὶ
ρήματι θεοῦ», τὴν ὁποία χρησιμοποί-
ησε ὁ Κύριος προκειμένου νὰ ἀπορρί-
ψει τὴν ὑλοκρατία τοῦ Δαίμονα

Στὸ βιβλίο αὐτό, ἐπιπροσθέτως
ἐμπεριέχονται, πλὴν τῆς Εἰσαγωγῆς
καὶ τῆς πολὺ καλῆς μετάφρασης ἀπὸ
τὴ γαλλικὴ καὶ τὰ πλούσια θεολογικὰ
καὶ φιλολογικὰ σχόλια, γραμμένα ἀπὸ
τὸν Καθηγητὴ Ἀντώνη τοῦ Ἰακώβου
Ἐλευθεριάδη, Δρ. Φιλολογίας καὶ
Θεολόγο, ἐπίσης ἐμπεριστατωμένα
ἄρθρα πάνω στὸ ντοστογιέφσκιο
Μῦθο τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ
γραμμένα ἀπὸ τοὺς διαπρεπεῖς μελε-
τητὲς τοῦ Ντοστογιέφσκι: τὸν ἁγιο-
γράφο καὶ λογοτέχνη ἀείμνηστο Φώ-
τη Κόντογλου, τὸν φιλόσοφο Νικόλαο
Μπερντιάγεφ, τὸν Καθηγητὴ τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Δημήτριο
Τσελεγγίδη, τὸν Μητροπολίτη Ναυ-
πάκτου Ἱερόθεο Βλάχο, τὸν Ὁμότιμο
Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ καὶ

τὸν Διδάκτορα Φιλολογίας καὶ Θεο-
λόγο Ἀντώνη Ἐλευθεριάδη.

Κλείνοντας τὴν σύντομη αὐτὴ πα-
ρουσίαση, νὰ προσθέσουμε τρεῖς ἀκό-
μα πληροφορίες πολὺ σημαντικὲς γιὰ
τὸν μελετητὴ τοῦ βιβλίου:

1ον Στὴ σελίδα 5 τῆς εἰσαγωγῆς θὰ
δῆτε ἕνα αὐτόγραφο κείμενο μὲ πα-
τρικὲς συμβουλὲς πρὸς τὸν νεαρὸ τότε
πτυχιοῦχο τῆς θεολογίας Ἀντώνη
Ἐλευθεριάδη ἐν ὄψει τῆς μεταβάσεώς
του στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ περαιτέρω
σπουδὲς τοῦ ἀειμνήστου καὶ ἁγίου ἐπι-
σκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου ΚΑΝ-
ΤΙΩΤΗ, μὲ ἕνα σπάνιο σκαρίφημα ἑνὸς
φιδιοῦ σχεδιασμένο ἀπὸ τὸν ἴδιο!

2ον Θὰ χαροῦμε καὶ θὰ νιώσουμε
ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι λυτρωτικὴ αὐτάρ-
κεια γιὰ τὴν ἁγία μας Πίστι, ὅταν δια-
βάσουμε τὰ λόγια τοῦ μεγάλου φιλέλ-
ληνα καὶ φιλορθόδοξου Πρύτανη τοῦ
κολλεγίου τῶν Καρδιναλίων Καρδι-
ναλίου Εὐγένιου Τισσεράν, σχετικὰ μὲ
τὴ στάση ποὺ πρέπει ὅλοι οἱ ὀρθόδο-
ξοι νὰ κρατᾶμε ἀπέναντι στὸν πα-
πισμὸ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἑτερο-
δόξους. «Ἀγαπητέ μοι Ἀντώνιε, μείνε-
τε σεῖς οἱ ὀρθόδοξοι ἐκεῖ ποὺ εἶστε.
Μία μέρα ἐμεῖς, ἡ ἁμαρτωλὴ ἐκκλη-
σία, θὰ ἔρθουμε γονατιστοὶ καὶ θὰ ζη-
τήσουμε μετάνοια γιὰ ὅσα πράξαμε
στὴν ἱστορία»{σ.σ. 8-9)

Καὶ 3ον Ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως
τῆς Μεγάλης Ἱερᾶς Συνόδου τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶναι ἀπα-
ραίτητο νὰ εἴμαστε ἐνημερωμένοι γύ-
ρω ἀπὸ τὰ βαθύτερα αἴτια τῶν δια-
φορῶν μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων καὶ
τῶν παπικῶν.

Ἐ. Ἀντωνιάδης

ΟΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ

ΜΕ ΤΗ χάρη καὶ τὴν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ
εἰσήλθαμε στὸν νέο χρόνο. Βεβαίως ἡ
ἔννοια τοῦ χρόνου εἶναι ἕνα σχετικὸ καὶ συμ-
βατικὸ μέγεθος, μὲ βάση τοῦ ὁποίου με -
τρᾶμε καὶ καθορίζουμε τὶς μεταβολὲς ποὺ
συμβαίνουν στὴ ζωή καὶ τὸ περιβάλλον μας.
Ὁ χρόνος, ὅπως καὶ ὁ χῶρος, εἶναι δημιούρ-
γημα τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπάρχουν στὸ προαιώνιο
σχέδιό Του. Ὅλα τὰ ὄντα εἶναι ὑποταγμένα
στή φθορά καὶ μαζί τους ὁ ἄνθρωπος, ὁ
ὁποῖος καλεῖται νὰ ἀξιοποιήσει τόν χρόνο,
γιὰ τὴν δική του πνευματικὴ προαγωγὴ καὶ νὰ
φτάσει στὸ «καθ᾽ ὁμοίωση», δηλαδὴ νὰ γίνει
κατὰ χάριν θεός. Ἡ ἀνθρώπινη ἀνταρσία με-
τέβαλε τὸν χρόνο σὲ βασανιστικὴ πορεία

πρὸς τὸ θάνατο. Ἡ ἐνσάρκωση ὅμως τοῦ
Θεοῦ Λόγου καθαγίασε τὸν χρόνο καὶ μετέ-
βαλε τὴν κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας «καιρὸν
εὐπρόσδεκτον καὶ ἡμέραν σωτηρίας» (Β΄
Κορ. 6, 2). Καλούμαστε λοιπὸν νὰ ἀπαρνη-
θοῦμε τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ νὰ ἐνδυ-
θοῦμε τὰ ὅπλα τοῦ φωτός, «συνιστῶντες
ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι» (Β΄ Κορ. 6, 4),
προορισμένοι νὰ γίνουμε σύσσωμοι καὶ σύμ-
μορφοι τοῦ Σωτήρα καὶ Λυτρωτῆ μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ κληρονόμοι τῆς οὐρανίου βασι-
λείας Του. Νὰ ἀξιοποιήσουμε τὸ δῶρο τοῦ
πρόσκαιρου χρόνου, ὁ ὁποῖος θὰ καθορίσει
τὴν θέση μας στὴν αἰωνιότητα. Ἂς κάνουμε
τὴν ἀρχὴ μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ νέου χρόνου!

Σπουδαῖον 
ὁμολογιακὸν 
κείμενον

Η ΑΤΥΠΗ «Σύναξη Κληρικῶν
καὶ Μοναχῶν» συνέταξε ἕνα με-
γάλης ὁμολογιακῆς σημασίας
κείμενο, λίγο πρὶν τὴν ἐπίσκεψη
τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὸ Φανά-
ρι. Τίτλος τοῦ κειμένου: «Ἡ νέα
ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαί-
ου». Οἱ συντάκτες τοῦ κειμένου,
ἀκολουθώντας τὴν διδασκαλία
τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν καὶ Το-
πικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων
Πατέρων, διεῖδαν στὰ λεγόμενα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
σοβαρὴ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν γνήσια
ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία. Ἐνῷ ὁ
Κύριός μας διαβεβαίωσε ὅτι ἡ
Ἐκκλησία θὰ εἶναι ἄτρωτη
στοὺς αἰῶνες καὶ «πύλαι ᾅδου
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»
(Ματθ.16,18) καὶ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ἔκαμε λόγο γιὰ ἄμωμη
καὶ ἀκηλίδωτη Ἐκκλησία. Ἐνῷ
ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως πίστη σὲ Μία Ἐκκλησία,
ἐκεῖνος διδάσκει πίστη σὲ πολ -
λὲς «ἐκκλησίες» διηρημένες.
Ἀποκαλεῖ τὸν αἱρετικὸ παπισμὸ
«ἀδελφὴ ἐκκλησία», «ἕτερο
πνεύμονα τῆς ἐκ κλησίας» καὶ
τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα «ἐπίσκοπο
τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης». Ἀπο-
καλεῖ ἐπίσης «ἐκ κλησίες» τὶς
αἱρετικὲς παρασυναγωγὲς τῶν
Ἀγγλικανῶν, τῶν Μονοφυσιτῶν
καὶ τῶν Προτεσταν τῶν. Μὲ ἕνα
λόγο: δὲν ἀποδέχεται ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία μας εἶναι ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
ἀδιαίρετη Ἐκκλησία, ἀλλὰ «κλά-
δος» τῆς «ἀόρατης ἐκκλησίας»!
Ἕξι ὁμολογητὲς Ἐπίσκοποι συ-
νυπέγραψαν τὸ σπουδαῖο αὐτὸ
ὁμολογιακὸ κείμενο, καθὼς μαζί
τους χιλιάδες κληρικοί, μοναχοὶ
καὶ λαϊκοί. Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ κά-
ποιοι ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴν περι-
φρούρηση τῆς σῴζουσας πίστε-
ώς μας!

Πάπας Φραγκίσκος:
«Ὁ Πλάτων 
καὶ ὁ Ἀριστοτέλης 
ἡ εἰκόνα 
τῆς Εὐρώπης» 
καὶ ὄχι ὁ Χριστός!

ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ εὐκαιρία ὁ «ἀλά-
θητος» καταληψίας τοῦ ἐπισκο-
πικοῦ θρόνου τῆς Ρώμης Πάπας
νὰ μειώνει καὶ νὰ ἀπαξιώνει τὸ
θεῖο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ, Τοῦ Ὁποίου
σφετερίζεται τὴν ἐξουσία, ἐξορί-
ζοντάς Τον στὸν οὐρανό. Αὐτὴ
τὴ φορά ἐπισήμως ἀπὸ τὸ βῆμα
τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου διακή-
ρυξε πὼς ὁ «Πλάτων καὶ ὁ Ἀρι-
στοτέλης εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς
Εὐρώπης» καὶ ὄχι ὁ Χριστός!
Πὼς ἡ Εὐρώπη ἕλκει τὶς καταβο-
λές της στὸ εἰδωλολατρικὸ πα-
ρελθὸν καὶ ὄχι στὸν Χριστιανι-
σμό! Δεῖτε τί ξεστόμισε ὁ ἀθεό-
φοβος: «Ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἀριστο-
τέλης εἶναι στὸ ἐπίκεντρο. Ὁ
Πλάτων δείχνει πρὸς τὸν οὐρα-
νό, στὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν. Ὁ
Ἀριστοτέλης δείχνει πρὸς τὰ
ἔξω, πρὸς αὐτὸν ποὺ παρακο-
λουθεῖ τὴ σκηνή, πρὸς τὸν κό-
σμο, τὴν πραγματικότητα. Γιὰ
μένα αὐτὴ εἶναι ἡ εἰκόνα καὶ ἡ
ἱστορία τῆς Εὐρώπης, ποὺ συν-
δέει τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ. Οἱ
λαοὶ τῆς Εὐρώπης ἀνέκαθεν ξε-
χώριζαν. Ὁ οὐρανὸς εἶναι τὸ
ἄνοιγμα στὸν Θεό, ἕνα ἄνοιγμα
τὸ ὁποῖο ἀνέκαθεν ἦταν τὸ κυ-
ρίαρχο γνώρισμα τῶν λαῶν τῆς
Εὐρώπης, καὶ ἡ γῆ ἀναπαριστᾷ
τὴν πρακτικὴ καὶ συγκεκριμένη
ἱκανότητα τῆς Εὐρώπης νὰ ἀντι-
μετωπίζει καταστάσεις καὶ προ-
βλήματα» (Πηγή: Τὰ Νέα)! Ποιὸς
ἀμφιβάλλει πὼς ἡ σύγχρονη
εὐρωπαϊκὴ ἀλαζονεία δὲν ἐκ -
φράζεται ἀπὸ τὸν κύριο ἐκφρα-
στή της, τὸν μοιραῖο παπισμό;
Ποιὸς τρέφει αὐταπάτες ὅτι τὸ
ἀποστατημένο καὶ ἀποχριστιανι-
σμένο Βατικανὸ θὰ «φρενάρει»
τὸν ταχύτατο ἀποχριστιανισμὸ
τῆς Εὐρώπης; Προφανῶς μόνον
οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστές, οἱ
θλιβεροὶ κράχτες τοῦ παπισμοῦ,
τρέφουν τέτοιου εἴδους αὐτα-
πάτες! 

Τί σημαίνει 
διὰ τοὺς παπικούς:
«Ἐπιστροφὴ 
εἰς τὴν προοπτικὴν
τῆς πρώτης
χιλιετίας»;

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ἀπὸ τὴν συνάν-
τηση Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

καὶ Πάπα, τὶς ἀνίερες συμπρο-
σευχὲς καὶ τὶς κοινὲς δηλώσεις
τους γιὰ τὴν «ἑνότητα τῶν
ἐκκλησιῶν» (πάει ἡ ἕνωση), δὲν
λέει νὰ καταλαγιάσει. Κι αὐτὸ
διότι ὁ σκανδαλισμὸς τῶν πι -
στῶν ὑπῆρξε μεγάλος. Εἶναι
ἀλή θεια πὼς ἡ σφοδρὴ ἀντίδρα-
ση μεγάλου μέρους τοῦ ὀρθο-
δόξου πληρώματος ἐπισκίασε
τὶς οἰκουμενιστικὲς φιέστες τοῦ

Φαναρίου καὶ ἔτσι μετρίασε σὲ
μεγάλο βαθμὸ τὰ «τολμηρὰ
ἀνοίγματα» (βλέπε ἀπαράδεκτες
ὑποχωρήσεις) τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη πρὸς τὸν αἱρεσιάρχη
Πάπα. Ἀρκέστηκαν οἱ δύο τους
νὰ δηλώσουν ὅτι ἡ «ἑνότητα
τῶν ἐκκλησιῶν» εἶναι ἀνάγκη νὰ
ἐπιτευχθεῖ καὶ μὲ τὴν «προ-
οπτικὴ τῆς πρώτης χιλιετίας».
Ἔλα ὅμως ποὺ τὴν πρώτη χιλιε-
τία οἱ αἱρετικοὶ τοῦ Βατικανοῦ
τὴν «βλέπουν» ἀπὸ τὴ δική του
σκοπιά, μὲ βάση τὶς φρικτὲς με-
σαιωνικὲς πλαστογραφίες «Ψευ-
δοκλημέντια», «Ψευδοκωνσταν-
τίνειος Δωρεά», «Ψευδοϊσιδώ-
ριες Διατάξεις» κλπ, οἱ ὁποῖες
ἀποτελοῦν «ἀρχέγονη παράδο-
ση» γι’ αὐτοὺς καὶ μάλιστα τῆς
πρώτης χιλιετίας, ἀφοῦ ὁλόκλη-
ρο τὸ παπικὸ οἰκοδόμημα εἶναι
δομημένο πάνω σὲ αὐτὲς τὶς δό-
λιες πλαστογραφίες! Κάνουν
πὼς δὲν καταλαβαίνουν οἱ «δι-
κοί» μας οἰκουμενιστὲς ὅταν οἱ
παμπόνηροι παπικοὶ ἀναφέρον-
ται ἀνενδοίαστα σὲ αὐτὰ τὰ
πλαστὰ καὶ κατάπτυστα κείμενα,
τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι διατεθειμένοι
νὰ τὰ ἀποκηρύξουν, διότι, στὴν
ἀντίθετη περίπτωση, θὰ κατέρ-
ρεε ὡς χάρτινος πύργος, τὸ δαι-
μονικό τους οἰκοδόμημα. Ρω -
τᾶμε: ἀφοῦ οἱ παπικοὶ δὲν θέ-
λουν νὰ ἀπαρνηθοῦν τὶς πλαστο-
γραφίες τους (ἤτοι: τὴν παράδο-
ση τῆς πρώτης χιλιετίας γι’
αὐτοὺς) οἱ «δικοί» μας θὰ τὶς
ἀποδεχτοῦν γιὰ νὰ γίνει ἡ «ἕνω-
ση»; 

Ὁμολογιακὸν 
κήρυγμα 
ἐπισκόπου μας

ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΟ γιὰ τὸν δο-
κιμαζόμενο ὀρθόδοξο λαό μας
νὰ ἀκούγονται φωνὲς ὁμολογια-
κοῦ χαρακτήρα ἀπὸ τοὺς ἐπισκό-
πους μας. Ὁ λόγος γιὰ πρόσφα-
το πύρινο κήρυγμα τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ-
τιδος κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος, με-
ταξὺ ἄλλων τόνισε ὅτι «σήμερα,
ποὺ ὁ ἀνθρώπινος ἐγωισμός, ἡ
συντονισμένη ἐπιθετικότητα
τῶν ἀποκρυφιστικῶν παραθρη-
σκειῶν καὶ ἡ ἀθυμία καὶ χλιαρό-
τητα τῶν συγχρόνων χριστιανῶν
ἔχει παραμορφώσει τὸ ἀληθινὸ
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἡ μόνη

ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸν πραγμα-
τικὸ Χριστὸ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μέσα στὴν ζωή τῆς
ὁποίας μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ
συναντήσει τὸν Χριστό, ὅπως
τὸν συνήντησε ὁ Ἀπόστολος
Ἀνδρέας. Χρέος ἡμῶν τῶν Ὀρ -
θο δόξων καὶ ὅλων τῶν Χρι-
στιανῶν εἶναι νὰ διατηρήσουμε
ἀκέραιο καὶ ἀνόθευτο τὸ πρόσω-
πο τοῦ Μεσσίου μας, γιὰ νὰ μπο-
ρεῖ ὁ κόσμος νὰ ἐλπίζει σὲ μία
συνάντηση μὲ τὴν πραγματικὴ
σωτηρία, ποὺ εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς» (Ἱστολ. Ρομφαία). Ἐπι-
σημαίνουμε τὴν φράση του ὅτι
«ἡ μόνη ὁδὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸν
πραγματικὸ Χριστὸ εἶναι ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Ὄντως ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ
μοναδικὴ ὁδός, ἐνῷ ὅ,τι αὐτοκα-
θορίζεται ὡς «ἐκκλησία» ἔξω
ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία εἶναι σχίσμα
καὶ αἵρεση καὶ ὁποιαδήποτε ὑπό-
σχεση «σωτηρίας» ἐκτὸς αὐτῆς
εἶναι ψεύτικη! Συγχαίρουμε τὸν
Σεβασμιώτατο καὶ ἁπλὰ προσθέ-
τουμε στὸν ὁμολογιακὸ λόγο
του, πὼς ἡ σύγχρονη παραχάρα-
ξη τῆς πίστεώς μας ἔχει ὄνομα
καὶ λέγεται οἰκουμενισμός!

Παραλογισμός: 
Οἱ ἀθεϊσταὶ
ζητοῦν 
Χριστούγεννα χωρὶς
Χριστόν!

ΕΙΝΑΙ πλέον γνωστὴ ἡ δράση
τῶν ἀθεϊστῶν στὴν Ἀμερική, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν καταληφτεῖ ἀπὸ ἕνα
πρωτοφανῆ οἶστρο μίσους κατὰ
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πρὶν τὶς
ἑορτὲς ἐξαπέλυσαν μία γιγάντια
καμπάνια νὰ …ἀποχριστιανοποι-
ήσουν τὰ Χριστούγεννα! «Νέα σο-
βαρότατη πρόκληση ἀπὸ τοὺς
ἄθεους στὶς ΗΠΑ. Μετά τὴν προ-
πέρσινη ἐμετικὴ ἀφίσα ποὺ ἀπο-
καλοῦσε μῦθο τὰ Χριστούγεννα,
ἀλλὰ καὶ τὴν περσινὴ καμπάνια μὲ
πινακίδες ποὺ ἔλεγαν “Ποιὸς χρει-
άζεται τὸν Χριστὸ κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῶν Χριστουγέννων;”. Φέτος
ἐπανέρχονται μὲ νέα καμπάνια
[…] Οἱ νέες πινακίδες διαθέτουν
μία εἰκόνα ἑνὸς νεαροῦ κοριτσιοῦ
ποὺ γράφει ἕνα γράμμα στὸν
Ἅγιο Βασίλη, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς
ἑξῆς: “Ἀγαπητὲ Σάντα, τὸ μόνο
ποὺ θέλω γιὰ τὰ Χριστούγεννα
εἶναι νὰ παρακάμψετε τὴν ἐκκλη-
σία. Εἶμαι πολὺ μεγάλη γιὰ παρα-
μύθια!” (Πηγή: exapsalmos.gr)! Κά-
νουμε τὶς εὔλογες σκέψεις: ποιὸς
τοὺς ὑποχρέωσε νὰ ἑορτάσουν
μαζί μας τὴ Γέννηση τοῦ Θεαν-
θρώπου μας; Γιατί δὲν καθιερώ-
νουν κάποια ἄλλη ἐποχὴ τοῦ
ἔτους τὰ δικά τους, χωρὶς Χριστό,
«Χριστούγεννα»; Ἡ ἀπάντηση εἶ -
ναι ἁπλή: θὰ τὰ γιόρταζαν «αὐτοὶ
καὶ ὁ κοῦκος», ἀφοῦ οἱ ἰδεολόγοι
ἀθεϊστὲς εἶναι ἐλάχιστοι! Συμπέ-
ρασμα: ὁ πραγματικὸς στόχος
τους εἶναι ὁ ἀφανισμὸς τοῦ Χρι-
στοῦ! 

Σατανισταί
«ἑορτάζουν» 
τὰ Χριστούγεννα!

ΑΛΛΑ δὲν εἶναι μόνον οἱ ἀθεϊ-
στές, ποὺ θέλουν νὰ «καπελώ-
σουν» τὰ Χριστούγεννα. Εἶναι
καὶ οἱ σατανιστές! Ὅπως ἀποκά-
λυψαν οἱ δημοσιογράφοι Δ.
Πορφύρης – Π. Σταφυλᾶς,
«Ἀσκών τας τὸ δικαίωμά τους
στὴν ...ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης
- κατὰ τὴν ἀμερικανικὴ ἐκδοχή
της - οἱ Σατανιστὲς θὰ διαθέ-
τουν τὴ δική τους ὀθόνη μὲ τὸ
μήνυμα τῶν χειμερινῶν δια-
κοπῶν στὴν αἴθουσα ὑποδοχῆς
τοῦ Καπιτωλίου τοῦ Tallahassee
στη Φλώριδα τῶν ΗΠΑ. Οἱ Σατα-
νιστὲς θὰ προβάλλουν σὲ τηλε-
οπτικὴ ὀθόνη, δίπλα στὸ χρι-
στουγεννιάτικο διάκοσμο τῆς
φάτνης, ἕνα ἔκπτωτο ἄγγελο
ποὺ πηγαίνει στὴν κόλαση μὲ τὸ
μήνυμα “Ὁ σατανικὸς ναὸς σᾶς
εὔχεται καλὲς διακοπές”. Οἱ ἴδι-
οι σατανιστικοὶ κύκλοι εἶχαν ζη-
τήσει καὶ τὸ προηγούμενο ἔτος
τὴ ρύθμιση μίας ὀθόνης μὲ τὸ
μήνυμά τους γιὰ τὶς διακοπὲς
τῶν Χριστουγέννων, ἀλλὰ οἱ
ἁρμόδιες ὑπηρεσίες εἶχαν κρί-
νει τὸ αἴτημα ἀπόλυτα προσβλη-
τικό. Φέτος, ἕνας ἐκπρόσωπος
τῆς ὁμάδας δήλωσε ὅτι τοὺς
ὑπερασπίστηκαν πολλοὶ δικηγό-
ροι καὶ ἔτσι ἡ ὀθόνη τους θὰ λει-
τουργεῖ λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ
τὰ Χριστούγεννα μαζὶ μὲ τὶς
ἑορταστικὲς φάτνες» (Ἱστολ.
dimpenews.com)! Εἶναι γεγονὸς
ὅτι ὁ σύγχρονος θρησκευτικὸς
συγκρητισμὸς καὶ ὁ ἀποκρυφι -
σμὸς ἐξοικείωσε τὸν σημερινὸ
ἄν θρωπο μὲ τὸ σατανᾶ, τὸν
ὁποῖο λατρεύει πιὰ μαζὶ μὲ τὸ
Χριστό! Ἔσχατες ἡμέρες ἐν
ὄψει!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὑπουργὸς 
δικαιοσύνης: Ὄχι
εἰς τὸν «γάμον» 

τῶν ὁμοφυλοφίλων!
ΜΙΑ ἀπρόσμενη δήλωση

τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης
κ. Χ. Ἀθανασίου «ἔβαλε φω-
τιὰ» στοὺς κύκλους τῶν ὁμο-
φυλοφιλικῶν ὀργανώσεων.
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ
ὑπουργὸς ἐμφανίστηκε κατη-
γορηματικὰ ἀντίθετος στὸ
ἐνδεχόμενο νὰ νομοθετηθεῖ
ἀπὸ αὐτὴν τὴν κυβέρνηση ὁ
γάμος ὁμόφυλων ζευγαριῶν.
“Δὲν τὸ συζητῶ, δὲν τὸ δια-
νοοῦμαι. Ἐξάλλου καὶ ἡ σύμ-
βαση τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων τὸ ἀπαγορεύει.
Ὅταν μιλάει γιὰ γάμο, μιλάει
γιὰ ἄνδρα καὶ γυναίκα. Εἴμα-
στε μία χώρα ἡ ὁποία σέβεται
τὶς παραδόσεις, σέβεται τὴ
φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτραπεῖ,
τουλάχιστον μὲ αὐτὴ τὴν κυ-
βέρνηση καὶ μὲ αὐτὴ τὴν
ὑπουργία, ὁ γάμος” εἶπε χα-
ρακτηριστικὰ» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα). Φυσικὸ ἦταν νὰ τοῦ
ἐπιτεθοῦν μὲ σκληρὲς δηλώ-
σεις ὁμοφυλόφιλοι καὶ μή,
φίλα προσκείμενοι σ’ αὐτούς,
ζητώντας του νὰ ἀναιρέσει.
Ἀλλὰ ἐκεῖνος δήλωσε ἐκ νέ-
ου: «Ἤμουν ξεκάθαρος.
Αὐτὴ εἶναι ἡ φιλοσοφία μου,
αὐτὸ πιστεύω. Αὐτὴ τὴ φιλο-
σοφία θὰ εἰσηγηθῶ στὴν κυ-
βέρνηση καὶ ἡ Βουλὴ θὰ ἀπο-
φασίσει»! Δὲν πιστεύουμε
στὰ μάτια μας βλέποντας τέ-
τοιου εἴδους δηλώσεις ἀπὸ
μέλος μίας κυβέρνησης, ἡ
ὁποία λέει «ναὶ σὲ ὅλα»,
ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πραγματικὰ
συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ! Θερμὰ συγχαρητήρια
στὸν κ. ὑπουργό, εὐχόμενοι:
πάντα τέτοια!

Στίς 9 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος

Πολυεύκτου. Ὁ ἅγιος Πολύευκτος ἔζη-
σε κατά τούς χρόνους τῶν βασιλέων
Δεκίου καί Βαλλεριανοῦ, στήν Μελιτι-
νή τῆς Ἀρμενίας καί ἐξασκοῦσε τό
στρατιωτικό ἐπάγγελμα. Τήν ἐποχή
ἐκείνη ἐκδόθηκε στήν Μελιτινή διά-
ταγμα, τό ὁποῖο πρόσταζε τούς χρι-
στιανούς νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό δια-
φορετικά θά θανατώνονταν. Ὁ ἅγιος

παρά τίς συμβουλές τοῦ πεθεροῦ του
νά ἀρνηθῆ τόν Κύριο καί τούς θρήνους
τῆς γυναίκας του μέ μεγάλη παρρησία
ὁμολόγησε τήν πίστη του καί μάλιστα
συνέτριψε τά εἴδωλα τῶν ἐθνικῶν.
Ἔτσι ὁ ἀοίδιμος Πολύευκτος, ἀφοῦ
ἔμεινε στέρεος καί ἀσάλευτος στήν
ὁμολογία ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός ὁ
ἀληθινός, ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρ-
τυρίου διά ξίφους καί ἐκδήμησε στά
οὐράνια σκηνώματα. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). 

Τὴν προσ εχῆ Δευτέραν 12ην
Ἰανουαρίου 2015 θά γίνη ὁ κα-
θιερωμένος Ἁγιασμός καί ἡ κο-
πή τῆς βασιλόπιττας. Κατόπιν
θα ὁμιλήση ὁ π. Χριστόδουλος
Φεργαδιώτης μέ θέμα: 

«Ἐλπίδα, τό βλέμμα τοῦ
μέλλοντος».

Τήν Δευτέραν 19ην Ἱανουα-
ρίου (Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενι-
κοῦ) θά ὁμιλήση ὁ πρωτ. π. Γε-
ώργιος Μεταλληνός μέ θέμα:

«Ἡ Πατερική Θεολογία».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη

τῆς Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ
«᾿Ορ θοδόξου Τύπου», ὅπως
παρακολουθήσουν αὐτάς.

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

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

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
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

Ἐπώνυμον ......................................     Ὄνομα ....................................
Ὁδός ....................................          Ἀρ ............        Τηλ.........................       
Πόλις ............................   Τ.Κ. ............      Νομός ..................................

Ἐτήσιος συνδρομή 50 εὐρώ
Τρόποι πληρωμῆς

1. Μέσῳ λογαριασμοῦ τραπέζης: Ἐθνική Τράπεζα, «ΠανεCήνιος
Ὀρθόδοξος Ἕνωσις» Ἀρ. Λογαριασμοῦ: 129/296140/76

2. Μέσῳ ταχυδρομικῆς ἐπιταγῆς
3. Εἰς τά Γραφεῖα τοῦ «Ο.Τ.»: Τηλ. 210.3816206, Φαξ. 210.3828518

ὉὉ «Ο.Τ.» δέν πρέπει νά λείπη ἀπό κανένα σπίτι«Ο.Τ.» δέν πρέπει νά λείπη ἀπό κανένα σπίτι

ἀδυναμίες, στίς ὁποῖες δέν θέ-
λω νά ἀναφερθῶ.

Ἐκεῖνο ὅμως πού πρέπει νά μά-
θουν καί νά ἀποδεχτοῦν αὐτοί οἱ
κληρικοί εἶναι ὅτι «ἡ ἐμφάνισις
τοῦ Ὀρθοδόξου κληρικοῦ ἔχει βα-
θείας ρίζας εἰς τόν ψυχικόν κό-
σμον τοῦ λαοῦ, πᾶσα μεταβολή
προσκρούει εἰς τά αἰσθήματα τοῦ
εὐσεβοῦς λαοῦ καί προκαλεῖ
σκανδαλισμόν συνειδήσεων» (ὅπ.
παρ., σελ. 163).

Ὁ λαός μας ἐκτιμᾶ ἰδιαίτερα
τούς παραδοσιακούς καί εὐσεβεῖς
κληρικούς, ἐνῶ ἀπέναντι στούς
νεωτεριστές καί κοσμικούς διατη-
ρεῖ τίς ἐπιφυλάξεις του. Πρέπει οἱ
μητροπολίτες νά προσέξουν τό
θέμα τῆς ἐμφάνισης τῶν κληρικῶν
τους καί νά τούς ἐμπνεύσουν τό
σεβασμό στήν ἐκκλησιαστική πα-
ράδοση, γιατί δέν πρόκειται γιά
παρωνυχίδα, ἀλλά γιά ἀναγκαία
προϋπόθεση προκειμένου νά ἔχει
ἐπιτυχία τό ποιμαντικό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ λαϊκή παροιμία ὅτι
«τά ράσα δέν κάνουν τόν παπά»
εἶναι ὀρθή, γιατί ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ
παπάς πρέπει νά εἶναι πνευματικός
ἀγωνιστής καί πρῶτος αὐτός νά
τηρεῖ τίς ἐντολές. Αὐτό εἶναι τό
βαθύτερο νόημά της καί δέν πρέ-
πει νά χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς
μή ἀγωνιζόμενους νεωτεριστές
κληρικούς, γιά νά δικαιολογήσουν
τήν κοσμική τους νοοτροπία. Καί
νά μή ξεχνοῦν ὅτι τά ράσα, πού
δέν κάνουν τόν παπά, ἀσκοῦν
εὐεργετική ἐπίδραση στόν παπά
τόν ἀνυψώνουν στά μάτια τοῦ
λαοῦ καί τόν προφυλάσσουν ἀπό
παγίδες καί πειρασμούς.

Ἡ παραδοσιακὴ 
ἐμφάνισις τῶν κληρικῶν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



(2ον - Τελευταῖον)
Πῶς λειτουργεῖ ἡ προπαγάνδα:

προσπαθοῦν νά μᾶς ἀπομονώ-
σουν, προσπαθοῦν νά μᾶς θέσουν
ἀπέναντι στά παιδιά. Ἐνῷ ἐμεῖς
εἴμαστε πάντα μαζί μέ τά παιδιά,
αὐτό μᾶς ἔχει διδάξει ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τό «ἄφετε
τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με». Καί
φυσικά χρησιμοποιοῦνται ἀπό
τούς προπαγανδιστές ὅλα τά μέσα
ἐνημερώσεως, καί ἐφημερίδες,
καί περιοδικά, καί τηλεόραση,
καί τό διαδίκτυο. Τό σημαντικό-
τερο εἶδος ψεύδους, τό ὁποῖο
χρησιμοποιεῖται, εἶναι ἡ ἀπόπει-
ρα νά παρουσιασθεῖ ἡ ὀρθόδο-
ξη χριστιανική παιδεία καί ὅλα ὅσα
συνδέονται μέ αὐτήν ὡς καταναγ-
κασμός. Χρησιμοποιοῦν συστημα-
τικά τό ἐπίθετο «ὑποχρεωτικός»
προκειμένου νά προσδιορίσουν τό
κυρίως μάθημα τῆς ὀρθόδοξης
παιδείας, τήν πρωινή προσευχή,
τόν ἐκκλησιασμό, τόν ἁγιασμό γιά
τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους.
Ὅλα αὐτά εἶναι στ᾽ ἀλήθεια ὑπο-
χρεωτικά γιά τόν κάθε χριστιανό,
ὄχι ὅμως καί ἔξωθεν ἐπιβαλλόμε-
να. Κανένας δέν χρειάζεται νά κα-
ταναγκάσει τόν χριστιανό νά
ἐκκλησιασθεῖ, νά προσευχηθεῖ, νά
διδαχθεῖ τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς
του. Ἡ πίστη του, ἡ συνείδησή του
τοῦ τό ἐπιβάλλει. 

Πιστεύω, ὅτι δέν πρέπει νά κα-
θόμαστε μέ σταυρωμένα τά χέρια.
Κατ᾽ ἀρχήν ἡ προσευχή εἶναι με-
γάλο ὅπλο. Ἔπειτα πρέπει νά εἴμα-
στε σέ ἄμεση σχέση πνευματικοῦ
τέκνου πρός πνευματικό πατέρα
μέ τόν πνευματικό μας, μέ τόν
ἐφημέριό μας, νά συνεργαζόμα-
στε καί νά τοῦ θέτουμε καί αὐτό
τό πρόβλημα, τό πρόβλημα τοῦ
ἄδικου πολέμου. Θά πεῖτε, «και-
νούργιος εἶναι»; Δύο χιλιάδες
χρόνια τώρα διαρκεῖ. Ἀπό τό μαρ-
τύριο τοῦ ἁγίου Στεφάνου μέχρι
σήμερα. Νά τοῦ θέτουμε λοιπόν
καί αὐτό τό πρόβλημα. Καί μπο-
ροῦμε καί νά τοῦ λέμε «παπούλη
σέ παρακαλῶ πές κι αὐτό ἀπό τόν
ἄμβωνα, γιά τό ὀρθόδοξο χριστια-
νικό μάθημα, πού κάποιοι τό κτυ-
ποῦν, τό κτυποῦν ἄδικα». Καί δέν
καταλαβαίνουν ὁρισμένοι, τί θά
συμβεῖ, ποιό θά εἶναι τό ἐπακό-
λουθο, άν ἀπαγορευθεῖ. Πρέπει
δέ νά τονίσω, ὅτι ἐνῷ αὐτοί χρησι-
μοποιοῦν τόν ὅρο «κατάργηση»,
πάντα χρησιμοποιῶ τόν ὅρο «ἀπα-
γόρευση». Χρησιμοποιοῦν ἕνα πιό
ἀνώδυνο ὅρο, δέν τόν χρησιμο-
ποιῶ αὐτόν, καί πάντα καλό εἶναι
νά χρησιμοποιοῦμε τόν ὅρο «ἀπα-
γόρευση». Ἄν ἀπαγορευθεῖ λοι-
πόν τό ὀρθόδοξο χριστιανικό μά-
θημα ἀπό τά σχολεῖα, αὐτοί πού
θά μείνουν ὡς διδάσκοντες, θά
φοβοῦνται νά γυρίσουν τήν πλάτη
στόν πίνακα. Συμβαίνει αὐτό στήν
πατρίδα τοῦ λαϊκισμοῦ Γαλλία.
Μέσα στό Παρίσι, μοῦ εἶπε ἕνας
συνάδελφος, φοβοῦνται νά γυρί-
σουν στόν πίνακα μήπως τούς
ἔλθει κανένα ἱπτάμενο φονικό
ὄργανο στήν πλάτη. Ἔτσι θά συμ-
βεῖ κι ἐδῶ, ἄν ἀπαγορευθεῖ ὁ λό-
γος τοῦ Χριστοῦ ἀπό τά σχολεῖα. 

Ὁ ὁποῖος λόγος τοῦ Χριστοῦ
συντέλεσε ἑκατό τοῖς ἑκατό ἤ
ὅσα θέλετε τοῖς ἑκατό, στό νά
διατηρηθεῖ, στό νά ὑπάρξει ζωντα-
νός αὐτός ὁ λαός καί αὐτή ἡ
γλῶσσα. Τὄχω πεῖ πολλές φορές,
τό λέω καί μιά ἀκόμη, μέχρι νά γί-
νει καθολική συνείδηση, ὅτι: μι-
λοῦμε ἑλληνικά σήμερα, διότι οἱ
παποῦδες μας, οἱ πρόγονοί μας ἐπί
τουρκοκρατίας ἀρνήθηκαν νά
ἐξισλαμισθοῦν. Ἄν εἶχαν δεχθεῖ

νά ἐξισλαμισθοῦν, θά μιλούσαμε
ὅλοι αὐτή τή στιγμή τουρκικά καί
θά λεγόμασταν Τοῦρκοι. Ἡ
γλῶσσα λοιπόν καί ἡ ἐθνική συνεί-
δηση καί ἡ ἐθνική παράδοση δια-
τηρήθηκαν ἀπό τούς ὀρθοδόξους
χριστιανούς, ὄχι ἀπό τούς ἄλλους!
Καί ὑπῆρξαν πολλοί «ἄλλοι» πρέ-
πει νά ξέρετε. Κάτι ἑκατομμύρια
ὁλόκληρα προτίμησαν τό σαρκικό
τους συμφέρον καί ἐξισλαμίσθη-
καν. Γι᾽ αὐτό καί σήμερα οἱ
Τοῦρκοι τῶν δυτικῶν παραλίων
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δέ μοιάζουν μέ
τούς Τουρκμένους καί ὅλους
τούς ἄλλους τουρκογενεῖς. Ἐπει-
δή προέρχονται ἀπό ἐξισλαμισμέ-
νους Ἕλληνες κατά πλειοψηφία,
ἀνάμεσα στούς ὁποίους ὑπάρ-
χουν βέβαια καί κρυπτοχριστια-
νοί, οἱ ὁποῖοι κινδυνεύουν ἀνά
πᾶσα στιγμή. Σ᾽ αὐτή λοιπόν τή
γλῶσσα, ἡ ὁποία διατηρήθηκε
ζωντανή ἀπό τούς χριστιανούς,
τολμοῦν μερικοί νά ὑβρίζουν τόν
Χριστό. Ἐνῷ θἄπρεπε νά ξέρουν,
ὅτι αὐτή ἡ γλῶσσα ἀνήκει ἐξ ὁλο-
κλήρου στόν Χριστό. Διότι σώθη-
κε καί βρίσκεται στόν κατάλογο
τῶν ὁμιλουμένων γλωσσῶν, ἐπει-
δή οἱ πιστοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί
δέν ἐξισλαμίσθηκαν. Γι᾽ αὐτό καί
μόνον τόν λόγο.

Καί κάποιοι ἄλλοι προσπαθοῦν
νά χρησιμοποιήσουν τούς θησαυ-
ρούς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σο-
φίας καί φιλοσοφίας, εἰς βάρος
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παι-
δείας, εἰς βάρος τῆς ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ. Κι αὐτό δείχνει τήν
ἀγραμματοσύνη αὐτῶν τῶν
ἀνθρώπων. Διότι ὅλα αὐτά, εἶναι
γνωστό ὅτι, ἐσώθησαν ἀπό τούς
μοναχούς τοῦ Βυζαντίου, οἱ
ὁποῖοι τά ἀντέγραφαν ὑπό τό φῶς
τοῦ καντηλιοῦ, καί μάλιστα πολ-
λές φορές σέ περίτεχνα χειρό-
γραφα, γιά νά μή σαπίσουν. Γι᾽
αὐτό τά ἔχουμε σήμερα. Καί μάλι-
στα τό Ἅγιον Ὄρος ἔχει τή μεγα-
λύτερη συλλογή ἀρχαίων ἑλλη-
νικῶν χειρογράφων, πολυτίμων
χειρογράφων. Αὐτό τό ξέρει κι
ἕνας πρωτοετής φοιτητής θεολο-
γίας, φιλολογίας ἤ ἱστορίας. Κι
ὅμως κάποιοι, πού αὐτοπροσδιορί-
ζονται «καθηγητές πανεπιστημί-
ου» ἤ καμμιά φορά καί «βουλευ-
τές», θέλουν νά τό ἀγνοοῦν!!!

Αὐτούς τούς τρόπους χρησιμο-
ποιοῦν μερικοί ἐκτός θεολογίας
γιά νά κτυπήσουν τήν παιδεία μας,

τήν παιδεία πού κράτησε τό γένος
ζωντανό ἐπί τόσους αἰῶνες. Δυσ -
τυχῶς ὅμως τώρα τελευταῖα, τό
λέω καί θλίβομαι, καί ἔχουμε θλι-
βεῖ πολλοί ἀπό τούς θεολόγους, ἡ
πλειοψηφία τῶν θεολόγων, χρησι-
μοποιήθηκε καί ἕνα ἄλλο μέσον:
Κάποια ἀμφιλεγόμενα προγράμ-
ματα σπουδῶν. Ἐπιχειρήθηκε νά
ἀντικατασταθεῖ ἡ ὀρθόδοξη χρι-
στιανική παιδεία ἀπό ἕνα μάθημα,
τό ὁποῖο θά ἀποτελοῦσε συνονθύ-

λευμα, ἕνα μεῖγμα, ἕνα ἀξεδιά-
λυτο πολυθρησκειακό μεῖγμα.
Δυστυχῶς ἐπιχειρήθηκε αὐτό.
Πρός τό παρόν δέν ἔχει ἐπιβλη-
θεῖ πανελλαδικῶς, καί μᾶλλον
δέν πρόκειται νά ἐπιβληθεῖ, διό-

τι ὑπῆρξε σύντονη ἀντίδραση τοῦ
κλάδου τῶν θεολόγων, ἀλλά μή
νομίζετε, ὅτι δέν θά ὑπάρξουν καί
ἄλλες τέτοιες προσπάθειες. Αὐτό
λοιπόν ἦταν ἡ τελευταία προσπά-
θεια πού συνέβη, καί συνέβη δυσ -
τυχῶς ἐκ τῶν ἔνδον. Ἀπό θεολό-
γους, οἱ ὁποῖοι τό θεωροῦν αὐτό
ὡς ἕνα εἶδος προόδου, ὅμως ἀπό
πότε ἡ προδοσία εἶναι δυνατόν νά
θεωρεῖται πρόοδος; Ἐπειδή ἀρχί-
ζουν καί οἱ δύο μέ τήν πρόθεση
«πρό»; 

Πρέπει λοιπόν ξεκινώντας μέ
τήν πίστη μας, μέ τήν προσευχή
μας, μέ τόν πνευματικό μας, νά μή
τό ἀφήνουμε νά περνάει ἔτσι τό
πράγμα. Καί ὅσοι εἴμαστε ἐν ἐνερ-
γείᾳ, νά ἀγωνιζόμαστε μέσα ἀπό
τό μάθημά μας. Μέσα ἀπό τό μά-
θημά μας νά δίνουμε στά παιδιά
νά καταλάβουν, ὅτι ἡ ὀρθόδοξη
παιδεία, ἡ ἄλλως ὀνομαζομένη καί
κατήχηση, εἶναι κάτι πολύτιμο. Κι
ὅποιος πάει νά τούς τήν ἀφαιρέ-
σει, ἐπιχειρεῖ νά τούς ἀφαιρέσει
κάτι πολύτιμο. Θά ἦταν ποτέ δυ-
νατόν, νά δεχθεῖ κάποιος, νά πάει
οἰκειοθελῶς νά τοῦ κόψουν τά χέ-
ρια ἤ νά τοῦ βγάλουν τά μάτια;
Ὄχι βέβαια, τά χέρια καί τά μάτια
εἶναι πολύτιμα γιά τόν κάθε
ἄνθρωπο. Λοιπόν πρέπει νά συνει-
δητοποιήσουν τά παιδιά καί οἱ γο-
νεῖς, ὅτι ἀκόμη πιό πολύτιμη κι
ἀπό τά χέρια καί ἀπό τά μάτια εἶναι
ἡ ἐν Χριστῷ παιδεία. Καί αὐτό τό
περνοῦμε μέσα ἀπό τό μάθημά
μας. Καί ξέρω, τό ἔχω δεῖ δηλαδή
ἀπό τούς θεολόγους καθηγητές
τούς ὁποίους ἐπισκέπτομαι, ὅτι τό
περνοῦν αὐτό καί μάλιστα ἐμπνέ-
ουν τήν ἀγάπη γιά τό πρόσωπό
τους. Θεωροῦν δηλαδή οἱ μαθη-
τές ἀναντικατάστατο τόν θεολό-
γο πού ἀγαπᾶ τόν Χριστό καί
ἀγαπᾶ καί τούς ἴδιους, τά ἴδια τά
παιδιά - περνᾶ αὐτό τό μήνυμα μέ-
σα ἀπό ὅλη τή συμπεριφορά του.
Καί ἄν τύχει καί πάρει μετάθεση
κλαῖνε κιὅλας - ἔχει συμβεῖ κι
αὐτό. 

Ἐπίσης, ἀγαπητοί μου, μή ἀφή-
νουμε νά περνοῦνε ἀναπάντητες
οἱ ἀπόπειρές τους στά μέσα ἐνη-
μέρωσης. Γράψανε αὐτοί μιά ἐπι-
στολή σέ μιά ἐφημερίδα, ἄς γρά-
ψουμε κι ἐμεῖς. Γράψανε αὐτοί
μιά στήλη σέ ἱστοσελίδα στό δια-
δίκτυο, νά γράψουμε κι ἐμεῖς. Οἱ
ἀγῶνες ὠφελοῦν ἐν τέλει καί ὄχι
ἡ ἀδράνεια. Παλιά, ὅταν πηγαίνα-
με κατηχητικό μᾶς διδάσκανε καί
ἕνα μῦθο τοῦ Αἰσώπου μέ δυό βα-
τράχους πού εἶχαν πέσει μέσα σέ
ἕνα βαρέλι μέ γάλα καί ὁ πρῶτος
ἀπελπίσθηκε καί ἀφέθηκε καί πνί-
γηκε. Ὁ ἄλλος ἄρχισε νά κολυμ-
πάει, νά κτυπάει τά πόδια του καί
κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο δημιούργη-
σε ἕνα κομμάτι βούτυρο, πάτησε
πάνω, πήδησε καί ἔφυγε. Δέν ἔχα-
σε τήν πίστη του. Ἐμεῖς λοιπόν,
πού εἴμαστε λογικά πλάσματα καί
πολύ καλύτεροι ἀπό βατράχους,
καί φυσικά, κατ᾽ ἀναλογία μέ τά
σπουργίτια, ἀπό πολλούς βατρά-
χους διαφέρουμε, δέν πρέπει νά
χάνουμε τήν πίστη μας καί τήν
ἀγωνιστικότητά μας σέ κάθε στιγ-
μή τῆς ζωῆς μας, καί φυσικά ὅσον
ἀφορᾶ τήν ὑπεράσπιση τῆς ὀρθό-
δοξης χριστιανικῆς παιδείας,
αὐτῆς τῆς πολύτιμης παιδείας,
τήν ὁποία πρέπει νά τή διδάξουμε
ὄχι μόνον στά παιδιά μας, ἀλλά
καί σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα,
ὥστε νά σταματήσει τούς φρι-
κτούς καί ἀπάνθρωπους πολέ-
μους. Βλέπετε κάποιοι πηγαίνουν
καί κομματιάζουν ἀνθρώπους, κι
αὐτό λέγουν πώς τό κάνουν ἐπει-
δή ὁ Θεός εἶναι μεγάλος, ἄν εἶναι
δυνατόν! Ποῦ καταντᾶ ὁ ἄνθρω-
πος! Πρέπει λοιπόν νά διδάξουμε
καί τήν ἀνθρωπότητα καί μή μοῦ
πεῖτε «εἴμαστε λίγοι». Οἱ ἀπόστο-
λοι ἦταν μόνο δώδεκα ἄνθρωποι,
κι ὅμως θεμελίωσαν τήν Ἐκκλη-
σία πάνω στήν πέτρα τοῦ Χρι-
στοῦ.

Εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε.
*Ὁμιλία εἰς τά γραφεῖα τῆς Πα-

ν ελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
στίς 11-10-2014 μετά τήν τέλεσιν
τῆς θείας Λειτουργίας. 
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«Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις
εἰς τὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως»!

Τὸ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ διδασκόμεθα ἀπὸ τὴν ζωή τῶν Ἁγίων μας,
ἀπὸ τὴν ζωή δηλαδὴ τῶν προσώπων, ποὺ μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας μας κατέκτησαν τὸν φωτισμὸ καὶ ἔφθασαν στὴ θέωση, αὐτὸ
διακηρύσσετε ξεκάθαρα στὴν ἀρχὴ τοῦ Ἀποστολικοῦ μας ἀναγνώ-
σματος. “Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλά-
λησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν
τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν”.

Οἱ ἅγιοι Ἀθανάσιος καὶ Κύριλλος ἀνήκουν στὴ χορεία τῶν “ἡγου-
μένων”, τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεώς μας, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τοὺς τιμᾶ καὶ τοὺς προβάλ-
λει ὡς παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀπ᾽ ὅλους τοὺς πιστούς, κυρίως
ὅμως ἀπὸ τοὺς ποιμένες, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν σωστὴ καθο-
δήγηση τοῦ ποιμνίου.

Ὑπῆρξαν μεγάλοι Ἱεράρχες, ἀκατάβλητοι ἀγωνιστὲς τῆς Ἀποστο-
λικῆς παραδόσεως καὶ σοφοὶ διδάσκαλοι τῆς πίστεως. Ὀρθοτόμη-
σαν μέσα στὶς ἅγιες Οἰκουμενικὲς συνόδους, ὁ μὲν Ἅγιος Ἀθανά-
σιος στὴν Α´, ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος στὴν Γ´ καὶ ὁ δυναμικός τους χα-
ρακτῆρας ἀποδεικνύει τί ἦθος ἀλλὰ καὶ τί ἀγωνιστικότητα χρειάζε-
ται σὲ κάθε ἐποχὴ νὰ φέρουν οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα, ὁ Μ.
Ἀθανάσιος, χαρακτηρίζεται ὡς ὁ “ἁγιώτερος τῶν ἡρῴων καὶ ὁ ἡρωϊ-
κώτερος τῶν ἁγίων”. 

Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου, τὸ νὰ μνημονεύουμε δηλ.
τοὺς ἁγίους καὶ νὰ παραδειγματιζόμεθα ἀπὸ τὴν ὅλη ἀναστροφὴ καὶ
τὸ μακάριο τέλος τους, εἶναι πολὺ σπουδαία καὶ πρῶτα ἀπ' ὅλα τὴν
ὑπαγορεύει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Αὐτὸ συμβαίνει διότι ὁ πιστὸς
χριστιανὸς ἔχει ἀνάγκη προτύπων καὶ παραδειγμάτων. Καὶ ἄνευ ἀντι-
λογίας μετὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τὰ πρότυπά μας εἶναι οἱ ἐπίση-
μοι καὶ αὐθεντικοὶ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Δὲν εἶναι κάποιοι
ἄνθρωποι τοῦ κόσμου, οὔτε κάποιοι διανοούμενοι, οὔτε ὅσοι φιλο-
σοφοῦν τὴν πίστη. Δὲν εἶναι ἀκόμα ὅσοι βρίσκονται σὲ θώκους ὑψη-
λοὺς μέσα στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποσποῦν λόγω θέσεως τὸν
σεβασμὸ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος. Εἶναι οἱ θεοφόροι ἅγιοι
τῶν ὁποίων τὰ ἱερὰ λείψανα τιμοῦμε καὶ ἀσπαζόμεθα. Εἶναι αὐτοί,
ποὺ κράτησαν τὴν μοναδικότητα τῆς πίστεως “ἕως θανάτου”! Εἶναι
αὐτοί, ποὺ δὲν ἐρωτοτροποῦν μὲ τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση ἀλλὰ
στεντορείᾳ τῇ φωνῇ διασαλπίζουν πρὸς κάθε κατεύθυνση: “οὐ χω-
ρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως”, ἔστω κι ἂν αὐτὸ
συνεπάγεται ὑπογραφὴ διά τοῦ ἰδίου αἵματος. 

Οἱ ἅγιοι καθοδηγητές μας εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ βιώνουν διὰ τῶν θεί-
ων μυστηρίων καὶ τῆς ἱερᾶς καρδιακῆς προσευχῆς τὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ ταυτοχρόνως “κρατοῦν τῆς ὁμολογίας”! 

Διά τῆς ὅλης τους ζωῆς καὶ τῶν ἀκαταπαύστων ἀγώνων τους ὑπὲρ
τῆς ἀμωμήτου πίστεως ἀποδεικνύουν στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας
ὅπου γῆς ὅτι ἡ “ἅπαξ παραδοθεῖσα πίστις τοῖς ἁγίοις” (Ἰούδα 3), δὲν
διαφοροποιεῖται καὶ δὲν ἀλλοιοῦται ἀναλόγως μὲ τοὺς καιροὺς καὶ
τὰ σχέδια τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου, ἀφοῦ “ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς εἶναι ὁ Αὐτός, χθὲς καὶ σήμερον, ὁ Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας”.

Ἐὰν ἡ θέση αὐτὴ ἰσχύει γιὰ κάθε ἐποχή, πολὺ περισσότερο ὅμως
ἰσχύει σήμερα. Σήμερα ποὺ ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι τόσο ἔξωθεν, ὅσο
“ἐντὸς τῶν πυλῶν” τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Θεωρίες πρωτό-
γνωρες καὶ ἀπαράδεκτες κατὰ τοὺς πατέρας καὶ διδασκάλους, κά-
νουν ὄχι πλέον δειλὰ τὴν ἐμφάνισή τους, ἀλλὰ μὲ θράσος καὶ ἀδιαν-
τροπιὰ μεταδίδονται ἀπὸ “ἄμβωνας ὑψηλοὺς καὶ ἐπηρμένους”. Θε-
ωρίες ποὺ στοχεύουν στὴν ἀλλοίωση τοῦ θεμελίου τῆς πίστεως,
τουτέστιν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας μας· θεωρίες ποὺ διευ-
ρύνουν κατὰ τρόπο ἀπαράδεκτο τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας ἢ προσφέ-
ρουν τὸν τίτλο τῆς Ἐκκλησίας σὲ κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις, ὅπως ὁ
παπισμός, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ “βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως” αὐτὸ
δηλ. τὸ λεγόμενο “παγκόσμιο συμβούλιο τῶν ἐκκλησιῶν”, θεω-
ροῦνται πλέον ὡς δεδομένα καὶ παγιωμένα σὲ εὐρεῖς ἐκκλησιαστι-
κοὺς κύκλους. 

Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν πανσπερμία τῆς πλάνης καὶ τῶν αἱρέσεων, ἡ θε-
όπνευστη Ἀποστολικὴ προτροπὴ “διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ
παραφέρεσθε” (Ἑβρ. ιγ΄9) θεωρεῖται ὡς ξεπερασμένη καὶ ὅσοι πιστοὶ
καὶ ποιμένες τὴν ἐφαρμόζουν, τοὺς προσάπτεται ὁ τίτλος τοῦ “φα-
νατικοῦ” καὶ τοῦ “μισαλλόδοξου”. Καὶ ναὶ μέν, κάποτε ἐκήρυσσαν οἱ
ὑπεύθυνοι ἐπὶ τῶν αἱρέσεων βάσει αὐτῆς τῆς Ἀποστολικῆς προ-
τροπῆς ὅτι εἶναι ἀνάγκη ἅπαντες οἱ πιστοί, κυρίως ὅμως οἱ νέοι
ἄνθρωποι, νὰ προστατεύονται ἀπὸ τὶς ποικίλες αἱρέσεις καὶ τὶς λε-
γόμενες καταστροφικὲς λατρεῖες. Τώρα ὅμως, ὁ Ἀποστολικὸς αὐτὸς
λόγος, ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, ἰσχύει πρωτίστως γιὰ ὅσους
ἐκ τῶν ποιμένων ἐλησμόνησαν ὅτι εἶναι διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων καὶ συνεχιστὲς τῶν ἁγίων καὶ αἰσθάνονται ὅτι (ξεπεσμένοι
ὄντες) ἀποτελοῦν ἕνα γρανάζι σὲ ἕναν παγκόσμιο ὀργανισμό. Σὲ ἕνα
ὀργανισμό, ποὺ πρώτιστο σκοπό του ἔχει νὰ ἐπιφέρει μία δῆθεν παν -
ανθρώπινη εἰρήνη, μὲ μία πίστη καὶ λατρεία καὶ κυρίως μὲ μία παγ-
κόσμια διοίκηση. Δὲν εἶναι δὲ καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονός, πὼς ὅσοι
διαφωνοῦν στὰ συστήματα αὐτὰ τοῦ θρησκευτικοῦ οἰκουμενισμοῦ
καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τίθενται στὸ στόχαστρο καὶ ἀναγρά-
φονται στὸν μαῦρο πίνακα τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου. 

Ποσῶς μᾶς ἐνδιαφέρει. Μᾶλλον χαιρόμεθα διότι μᾶς ἐμπνέουν.
Ὄχι, δὲν μᾶς καθοδηγοῦν οἱ “Δημάδες” τοῦ κόσμου τούτου (Β΄ Τιμ
δ΄10), ἀλλὰ οἱ ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Μᾶς καθοδηγεῖ ἡ χάρις τοῦ
ἀρχηγοῦ μας καὶ τελειωτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. “Τοίνυν ἐξερχώμεθα
πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες”
(Ἑβρ. ιγ΄13). 

Ἀδελφοί μου, τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ μό-
νο, ποὺ θὰ παραμείνει ἑδραῖο καὶ ἀμετακίνητο, εἶναι ἡ πίστη μας. Ἡ
Ὀρθοδοξία μας. Ἡ παράδοση τῶν ἁγίων Πατέρων ἔτι ἅπαξ θὰ θριαμ-
βεύσει, ἀφοῦ ταυτοχρόνως θὰ ἐξευτελιστοῦν ὅσοι περιφέρουν τὶς
ποικίλες κακόδοξες διδαχὲς χρησιμοποιώντας πότε μὲν τὰ γλυκό-
λογα καὶ τὶς ὑποχωρήσεις, πότε δὲ τὰ φόβητρά τους, ποὺ δὲν ἀπο-
τελοῦν γιὰ τοὺς πιστούς, παρὰ “βέλος νηπίων” (Ψαλμ. ξγ΄ 8).

Δὲν ἔχουμε λοιπὸν νὰ κλονιστοῦμε. Θὰ παραμένουμε σταθεροὶ
στὰ πάτρια, ποὺ διδαχθήκαμε καὶ παραλάβαμε. Ὅσοι δὲ εἶναι ποιμέ-
νες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἂς ἀγωνιστοῦν μὲ θάρρος καὶ μὲ
ὅσα χαρίσματα τοὺς ἔχει προικίσει ὁ Θεός, ὥστε νὰ κρατήσουν τὴν
“παρακαταθήκην”. 

Ἄλλωστε, ἐπιζητοῦμε τὴν “μέλλουσαν πόλιν” πρὸς τὴν ὁποίαν καὶ
βαδίζουμε. Γι᾽ αὐτὸ ἂς “ἀναφέρομεν” θυσίαν αἰνέσεως διά παντὸς
τῷ Θεῷ” (Ἑβρ. ιγ΄15) μέσῳ τῆς ὁμολογίας μας καὶ ἕως θανάτου ἂς
ἐμμείνουμε στὴν πίστη τῶν Πατέρων. 

Εἴθε οἱ Ἅγιοι Ἀθανάσιος καὶ Κύριλλος νὰ πρεσβεύουν, ὥστε ὁ
θεῖος Δομήτωρ νὰ ἀναδεικνύει ἁγίους καὶ ἀτρομήτους ποιμένας.
Ἀμήν.

Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Ἀσκητικαί Ἐμπειρίαι 
(2ον)

2. Μετάνοια καί ἀπόγνωσις
Στόν ἱερό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας

ὑπάρχουν πολλοί ἄνθρωποι πού
θέλουν εἰδική πνευματική ἀντιμε-
τώπιση, γιά νά προοδεύσουν στήν
κατά Θεόν ζωή καί νά μή γίνουν θύ-
ματα τοῦ διαβόλου. Πρόκειται γιά
ἕνα δύσκολο ἔργο, τό ὁποῖο ὅμως
ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Γι᾿ αὐτό καί
δέν πρέπει οἱ κληρικοί καί εἰδικότε-
ρα οἱ πνευματικοί νά τό ἀντιμετω-
πίζουν μέ ἐλαφρότητα καί ἀπροθυ-
μία.

Οἱ ἀμελεῖς καί ράθυμοι ἀποτε-
λοῦν ἴσως τή μεγαλύτερη κατηγο-

ρία, οἱ ὁποῖοι ἀποφεύγουν τή μετά-
νοια καί ρέπουν πρός τήν ἀπελπι-
σία. Δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει
ὅτι ἡ χριστιανική ζωή προϋποθέτει
ἀποφασιστικότητα καί οὐσιαστική
μετάνοια. Ἡ μακαρία Συγκλητική
ἔλεγε ὅτι «πρέπει νά ἐπαινοῦμε τίς
ἀμελεῖς καί ὀκνηρές ψυχές, τίς ψυ-
χές πού εὔκολα ἐξαντλοῦνται στόν
ἀγώνα τοῦ καλοῦ, ἀλλά καί τίς ψυ-
χές πού εὔκολα ἀπογοητεύονται
καί πέφτουν στήν ἀπόγνωση».
Αὐτές χρειάζονται εἰδική μεταχείρι-
ση. Πρέπει νά μεγαλοποιοῦμε καί
τό παραμικρό καλό πού κάνουν
«καί νά τό θαυμάζουμε δίνοντάς
τους θάρρος στόν καλό τους ἀγώ-
να. Ἀλλά καί «τά σοβαρά καί μεγά-
λα σφάλματά τους νά τά χαρακτη-

ρίζουμε, ἐνώπιόν τους, ὡς ἐλάχιστα
καί ἀνάξια λόγου». Μέ τόν τρόπο
αὐτό θά ματαιώνουμε τό ἔργο τοῦ
διαβόλου, ὁ ὁποῖος διαστρέφει τά
πάντα, προκειμένου νά αἰχμαλωτί-
σει πνευματικά τούς ἀνθρώπους. Ἡ
ὁσία Συγκλητική περιγράφει μία
ἀπό τίς πολλές πανουργίες τοῦ δια-
βόλου: «Στούς σπουδαίους καί
ἀσκητικούς ἄντρες προσπαθεῖ νά
ἀποκρύψει τά ἁμαρτήματά τους
καί νά τούς κάνει νά τά ξεχάσουν,
γιά νά τούς ἐμπνεύσει τήν ὑπερη-
φάνεια. Ἐνῶ στούς νέους καί ἀρχά-
ριους στήν πνευματική ζωή, τῶν
ὁποίων ἡ ψυχή δέν ἔχει στερεωθεῖ
καλά στήν ἀσκητική ζωή, ἐμφανίζει
συνέχεια τά ἁμαρτήματά τους,
ἐξογκώνοντάς τα μάλιστα, γιά νά
τούς ὁδηγήσει στήν ἀπόγνωση».

Οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἔχουν

ἐμπιστοσύνη στήν εὐσπλαγχνία
καί μακροθυμία τοῦ Θεοῦ καί νά
μετανοοῦν. Δυστυχῶς πολλοί δέν
ἔχουν ἐκτιμήσει τήν πνευματική
ἀξία τῆς μετάνοιας, ἡ ὁποία τελι-
κά εἶναι πηγή σωτηρίας. Ἡ μετά-
νοια θέτει στό περιθώριο τούς
πειρασμούς καί τά σχέδια τοῦ
διαβόλου. Καί εἶναι πολύ ὠφέλιμο
νά φέρνουν συχνά στό νοῦ τους
φωτεινά παραδείγματα ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή, γιά νά τονώνονται
στόν πνευματικό τους ἀγώνα καί
νά ἀποφεύγουν τήν ἀπόγνωση.
Πρόχειρα σημειώνω μερικά ἐντυ-
πωσιακά: Ὁ Παῦλος ἦταν σκλη-
ρός διώκτης τῆς Ἐκκλησίας καί μέ
τή μετάνοιά του ἀναδείχθηκε
σκεῦος ἐκλογῆς. Ὁ ληστής πού
συσταυρώθηκε μέ τό Χριστό πά-
νω στόν Γολγοθὰ καί μέ τό λόγο

του «μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» ἄνοιξε
τήν πόρτα τοῦ παραδείσου. Ὁ
Ματθαῖος κλήθηκε στό ἀποστολι-
κό ἀξίωμα ἀπό τό Χριστό, ἄν καί
ἦταν προηγουμένως τελώνης.
Ἀλλά καί ὁ τελώνης τῆς παρα-
βολῆς καί ὁ ἄσωτος υἱός μᾶς δεί-
χνουν τά ἀποτελέσματα τῆς μετά-
νοιας καί προβάλλουν τήν
εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ πρός τούς
μετανοοῦντες.

Ἡ διακριτική καί ἐξατομικευμέ-
νη ἀντιμετώπιση τῶν ἀνθρώπων,
προκειμένου νά ὁδηγηθοῦν μέ
ἀσφάλεια στήν ὁδό τῆς σωτηρίας,
εἶναι κυρίως ἔργο τῶν πνευμα-
τικῶν. Ἡ ὁσία Συγκλητική χρησι-
μοποιεῖ τό παράδειγμα τῶν κη-
πουρῶν, γιά νά δείξει ὅτι ἡ ποι-
μαντική μέριμνα ποικίλει, ἀνάλο-

γα μέ τόν ἄνθρωπο καί τά πάθη,
πού τόν ταλαιπωροῦν. Ἀναφέρει
σχετικά: «Οἱ ἄριστοι κηπουροί,
ὅταν δοῦν ὅτι ἕνα φυτό εἶναι μι-
κρό καί ἀσθενικό τό ποτίζουν μέ
πολύ νερό καί τό φροντίζουν ἰδι-
αίτερα, γιά νά μεγαλώσει καί νά
στερεωθεῖ. Ἀντίθετα, ὅταν δοῦν σ᾿
ἕνα φυτό πρόωρη ἀνάπτυξη τῶν
κλάδων, ἀμέσως κόβουν τά ἄχρη-
στα κλαδιά, γιά νά μή ξεραθεῖ
γρήγορα». Καί συνεχίζει καί μέ
ἕνα ἄλλο παράδειγμα: «Οἱ για-
τροί ἄλλους ἀσθενεῖς τούς δια-
τρέφουν πλούσια καί τούς προ-
τρέπουν νά κάνουν περίπατο καί
σέ ἄλλους ἐπιβάλλουν αὐστηρή
δίαιτα καί τούς ὑποχρεώνουν νά
παραμένουν ἀκίνητοι».

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Ἕνα φαινόμενο τό ὁποῖο παρα-
τηροῦμε μεταξύ τῶν διαφόρων
Προτεσταντικῶν Ὁμολογιῶν εἶναι
οἱ ἀντιδράσεις πού ἀναπτύσσονται
ἀπό διάφορα μέλη τῶν παραδο-
σιακῶν Προτεσταντικῶν κλάδων
καί σχηματοποιήσεων σέ θεολογι-
κές θεωρίες πού ἐμφανίζονται
στόν εὐρύτερο ἀκαδημαϊκό προ-
τεσταντικό χῶρο μέ τήν ἀμφισβή-
τηση τῆς παραδοσιακῆς θεολο-
γικῆς θεώρησης τῆς Ἁγίας Γρα -
φῆς. 

Πρόκειται γιά τή διατύπωση ὁρι-
σμένων θεολογικῶν θέσεων τῆς
φιλελεύθερης προτεσταντικῆς
ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, σχετικά
μέ τήν θεοπνευστία, τήν κριτική
τοῦ κειμένου, τίς ἑρμηνευτικές
ἀρχές κ.ἄ. τῆς Ἁγ. Γραφῆς, πού ὁ
Η. G. Pöhlmann τίς περιγράφει μέ
τόν ὅρο “ἀποϊεροποίηση (Entsakra-
lisierung)” τῆς Βίβλου.

Οἱ θεολογικές αὐτές θέσεις τῆς
προτεσταντικῆς φιλελεύθερης
ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας, παλαι-
ότερης καί νεώτερης, ὡς σύστημα
συγκεκριμένης προσέγγισης καί
κατανόησης τῆς Ἁγ. Γραφῆς, μή
συμβατό μέ θεμελιώδεις παραδο-
σιακές Προτεσταντικές θεολογι-
κές παραδοχές καί ἀρχές ἐπανα-
ξιολογοῦν κατά τρόπο ριζικῶς δια-
φορετικό τό περιεχόμενο καί τίς
θέσεις ὄχι μόνο τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ ἀλλά καί αὐτῆς τῆς Ἁγ. Γρα -
φῆς1.

Τό γεγονός αὐτό ἔχει γίνει ὄχι
μόνο ἀφορμή ἀντιδράσεων ἀλλά
καί διασπάσεων μέσα στό χῶρο
τῶν Διαμαρτυρομένων.

Οἱ ἀκαδημαϊκές αὐτές θεολογι-
κές θέσεις καί ἡ μερική ἤ ἡ πλήρης
ἀποδοχή τους ἀπό τά ἡγετικά σχή-
ματα διαφόρων Προτεσταντικῶν
κλάδων προκαλεῖ ἀντίστροφες
δράσεις καί κινήσεις διαμαρτυρίας
ἄλλων Προτεσταντῶν, πού ἀποχω-
ροῦν ἀπό ἕνα χῶρο καί δημιουρ-
γοῦν μιά δική τους κίνηση, στήν
ὁποία οἱ καινοφανεῖς θεωρίες δέν
ἔχουν θέση. 

Οἱ νέες αὐτές κινήσεις ἔχοντας
ταυτοχρόνως τήν πεποίθηση ὅτι
ἀποτελοῦν κινήσεις αὐθεντικῆς πι-
στότητας στά δεδομένα τῆς Βί-
βλου, ἐπιδίδονται σέ ἔντονη ἱερα-
ποστολική δραστηριότητα. Τό κί-
νητρό τους εἶναι νά προφυλάξουν
καί ἄλλους ἀπ’ ὅλη τήν, κατά τήν
ἀντίληψή τους, διαβολική - συνω-
μοτική ἐκστρατεία, ἐναντίον τῆς
Βίβλου.

Ἡ ἀντίδραση ἐπεκτείνεται ὅταν
συγκεκριμένες ἐπιλογές, ἀντβιβι-
βλικές ὡς πρός τόν χαρακτήρα καί
τό περιεχόμενό τους, θεωροῦνται
ἀπό τά μέλη τῶν προτεσταντικῶν
κοινοτήτων ἔμπρακτη περιφρόνη-
ση καί ἀμφισβήτηση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ὡς τοῦ μοναδικοῦ καί
ἀποκλειστικοῦ ὁδηγοῦ τους.

Τέτοια γεγονότα πού σχετίζον-
ται μέ διασπάσεις στά διάφορα
προτεσταντικά σχήματα εἶναι π.χ.
ἡ «χειροτονία γυναικῶν» ἤ ἡ «χει-
ροτονία» ὁμοφυλοφίλων παστό-
ρων, «γάμοι ὁμοφυλοφίλων» κ.ἄ.
Ἡ ἀποδοχή πού βρίσκουν αὐτές οἱ
πρακτικές ἀπό διαφόρους ἐπικε-
φαλῆς τῶν διοικητικῶν δομῶν τῶν
μεγάλων προτεσταντικῶν κλά δων

πού ἔχουν ἀποδεχθεῖ ἤ ἐπηρεα-
στεῖ ἀπό φιλελεύθερες δοξασίες
τῆς προτεσταντικῆς ἀκαδημαϊκῆς
θεολογίας (π.χ. Ἀγγλικανοί, Λου-
θηρανοί, Μεθοδιστική Ἐκκλησία
Καναδᾶ )2, συνιστοῦν γιά τό χῶρο
μία ἀκόμη ἔμπρακτη ἀπόδειξη
ἀποϊεροποίησης τῆς Βίβλου.
Σημειώσεις

1.Ἐπισημαίνει σχετικά ὁ Η. G.
Pöhlmann γιά ὁρισμένες νεώτερες
προτεσταντικές θέσεις σχετικά μέ τήν
Ἁγ. Γραφή ὅτι: « Die Bibel wurde nicht
mehr als historisches Reservat behandelt,
sondern als geschichtliches Buch, das ge-
schichtlich ausgelegt wollte(Semler). Im
Unterschied zum Schriftdoketismus der
Orthodoxie wurde die Bibel als” men-
schliches Buch” wiederrekannt,” das ni-
cht anders gelesen und verstanden” “
werden” « »kann « »”als andere men-
schliche Bücher auch“. Im Zuge dieser
Entsakralisierung der Bibel wurde ihre
auctoritas normativa freilich mehr und
mehr entwertet oder durch die Vernunft
und das religiöse Selbstbewuβtsein er-
setzt.(...)Im neuprotestan- tischen Bibel-
kritik unterscheid man gern zwischen der
zeitbendingten Schale und dem echten
Kern der biblische Botschaft, wobei man
nicht selten zur Beute einer Ideologie ma-
chte ».Βλ. H. G. Pöhlmann, Abriβ der
Dogmatik, 19752, σσ. 47 - 48. Πρβλ. καί
Wilfried Joest, Dogmatik, Band 1, 19893,
σσ. 54 - 57. 

2. Στήν προβληματική σχετικά μέ
τό θέμα τῆς Ὁμοφυλοφιλίας πού
ὑπάρχει στόν προτεσταντικό κόσμο
καί τίς διάφορες παραμέτρους του
εἶναι ἀφιερωμένο τό The Ecumenical
Review (50)1998, σσ. 1-85.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἀποϊεροποίησις τῆς Βίβλου
Ἐνδοπροτεσταντικαὶ ἀντιδράσεις εἰς ἀκαδημαϊκὰς θεολογικὰς θέσεις

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

H ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ
«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μο-

νογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον» (Ἰωάν. γ´16). Δηλαδή τόσο λοιπόν πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κό-
σμο τῶν ἀνθρώπων, πού ζοῦσε στήν ἁμαρτία, ὥστε παρέδωσε εἰς θάνα-
τον τόν μονάκριβο Υἱό Του, γιά νά μή χαθῆ σέ αἰώνιο θάνατο κανένας,
πού πιστεύει σ᾽ Αὐτόν, ἀλλά νά ἔχη ζωή αἰώνια.

Γι᾽ αὐτό συνεχίζει ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης: «Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν
ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ
γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν Θεόν» (Α´ Ἰωάν. δ´ 7). Δηλαδή, ἀγαπητοί, ἄς
ἀγαποῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, διότι ἡ ἀγάπη, πηγάζει καί ἔχει τήν ἀρχή της
ἀπό τόν Θεό. Καί καθένας, πού ἀγαπᾶ, ἔχει γεννηθεῖ ἀπό τόν Θεό καί
γνωρίζει τόν Θεό τελειότερα.

*  *  *
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε γιά τήν τέλεια ἀγάπη:
«Κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἦταν ἕνας ἄνθρωπος καὶ ἐλέγετο Μωϋσῆς.

Αὐτὸς ἀπὸ μικρὸν παιδίον ὁποὺ ἦτον, ἔλαβε δύο χαρίσματα εἰς τὴν
καρδίαν του· ἀγάπην εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς του. ῞Ωστε
πρέπει καὶ ἡμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ νὰ ἔχωμεν αὐτὰς τὰς δύο ἀγάπας,
καὶ αὕτη εἶνε ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου· «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς». ᾿Ακούετε, ἀδελφοί μου, τὶ
λέγει ὁ Χριστός; ̔́ Οτι καθὼς ἐγὼ ὑβρίσθηκα, ἐδάρηκα, ἐπείνασα, ἐδείψα-
σα, καὶ ἐσταυρώθηκα, καὶ ἔχυσα τὸ αἷμα μου διὰ τὴν ἀγάπην σας, διὰ νὰ
σᾶς ἐλευθερώσω ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ διαβόλου, ἔτσι πρέπει καὶ σεῖς ν᾿
ἀγαπᾶτε τὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἀδελφούς σας, καί, ἄν τύχη καὶ ἀνάγκη, νὰ
χύνετε καὶ τὸ αἷμα σας. ῾Η τελεία ἀγάπη εἶνε νὰ πωλήσης ὅλα σου τὰ
πράγματα καὶ νὰ δώσης ἐλεημοσύνην, καὶ σὺ νὰ πωληθῆς σκλάβος, καὶ
ὅσα παίρνεις νὰ τὰ δίδης ἐλεημοσύνην. Εἰς τὴν ἀνατολὴν ἦταν ἕνας
Δεσπότης, τοῦ ἐπῆραν ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν του ἑκατὸν σκλάβους, ἐπώλη-
σεν ὅλα του τὰ πράγματα καὶ τοὺς ἐξεσκλάβωσεν. ̔́ Ενα παιδὶ μιᾶς χήρας
ἀπέμεινε σκλαβωμένο. Τὶ κάμνει ὁ Δεσπότης; Ξυρίζεται καὶ πηγαίνει καὶ
παρακαλεῖ τὸν ἀφέντη, ὁποὺ εἶχε τὸ παιδί, νὰ τὸ ἐλευθερώση, καὶ νὰ
κρατήση ἐκεῖνον σκλάβον, ὅπως καὶ ἐγένετο. Καὶ ἐπερνοῦσε μεγάλην
σκληραγωγίαν, ἕως ὁποὺ διὰ τὴν ὑπομονή του τὸν ἠξίωσεν ὁ Θεὸς καὶ
ἔκαμε θαύματα. ῞Υστερα τὸν ἠλευθέρωσεν ὁ ἀφέντης του καὶ πάλιν ἔγι-
νεν ἀρχιερεύς. Αὐτὴν τὴν ἀγάπην θέλει ὁ Θεὸς νὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς.
Εὑρίσκεται κανένας νὰ ἔχη αὐτὴν τὴν ἀγάπην; ῎Οχι! Μὴ πωλεῖσαι σύ,
πώλησον μόνον τὰ πράγματά σου καὶ δός τα ἐλεημοσύνην. Δὲν δύνασαι
νὰ τὸ κάμης; Δόσε τὸ ἥμισυ, τὸ τρίτον, ἤ τὸ τέταρτον. Δὲν δύνασαι καὶ
τοῦτο; Μὴ παίρνης τὸ ψωμὶ τοῦ ἀδελφοῦ σου, μὴ τὸν κατατρέχης, μὴ τὸν
συκοφαντῆς. Πῶς θέλομεν νὰ σωθῶμεν, ἀδελφοί μου; Τὸ ἕνα μᾶς φαίνε-
ται βαρύ, τὸ ἄλλο πικρόν. ῾Ο Θεὸς εἶνε εὔσπλαγχνος, ναί! ἀλλ᾿ εἶνε καὶ
δίκαιος· ἔχει καὶ ράβδον σιδηρᾶν. Λοιπὸν ἄν θέλωμεν νὰ σωθῶμεν,
πρέπει νὰ ἔχωμεν τὴν ἀγάπην εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς μας».

*  *  *
Λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος: «Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποδώση τὴν ἀγάπη

στὸν Θεὸ μὲ τὸ νὰ ἀγαπᾶ τὸν πλησίον, γιατί ὁ Θεὸς δέχεται τὴν εὐεργεσία
σὰν ν  ̓ἀποδίδεται σ  ̓Αὐτόν».

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

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

Ἀπὸ τὸ Τάμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους
Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Γόρτυνος κ. Ἰερεμίου

1. Τὴν Τρίτη, ἀδελφοί μου χρι-
στιανοί, 16 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου,
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν
μνήμη τοῦ προφήτου Ἀγγαίου. Θὰ
ἔχετε παρατηρήσει, ἀγαπητοί μου,
ὅτι τὸ μήνα Δεκέμβριο ἑορτάζουμε
τὴν μνήμη πολλῶν ἁγίων Προ-
φητῶν. Ἤδη τὴν 1η Δεκεμβρίου
ἑορτάσαμε τὴν μνήμη τοῦ προφή-
τη Ναούμ. 

Τὴν 2α Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε
τὸν προφήτη Ἀββακοὺμ καὶ στὶς 3
Δεκεμβρίου ἑορτάσαμε τὸν προ-
φήτη Σοφονία. Τὴν 17η Δεκεμβρί-
ου ἑορτάσαμε τὸν προφήτη Δανιὴλ
καὶ στὶς 16 τοῦ μηνός, ἑορτάσαμε
τὸν προφήτη Ἀγγαῖο. Γιατί αὐτὸ τὸ
φαινόμενο τὸν μήνα Δεκέμβριο;
Αὐτό, ἀγαπητοί μου, συμβαίνει για-
τί τὸ μήνα αὐτὸ ἑορτάζουμε τὴν
μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.
Καὶ ἐπειδὴ οἱ προφῆτες τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης προφήτευσαν γιὰ
τὴν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
γι᾽ αὐτὸ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῆς
Γέννησης τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε
τοὺς Προφῆτες.

Θὰ ἔπρεπε, ἀδελφοὶ χριστιανοί,
νὰ εἶχα χρόνο πολὺ νὰ σᾶς μιλήσω
γιὰ ὅλη τὴν διδασκαλία τοῦ προφή-
τη Ἀγγαίο. Λίγα λόγια ὅμως θὰ σᾶς
πῶ σὲ ἕνα σύντομο λειτουργικὸ κή-
ρυγμα: Γνωρίζουμε, ἀγαπητοί μου,
ὅτι ὁ ἰουδαϊκὸς λαὸς γιὰ τὰ ἁμαρ-
τήματά του, ποὺ τοῦ τὰ κατήγγει-
λαν οἱ προφῆτες, ἀλλὰ δὲν ἄκουγε,
τὸ 586 π.Χ. ὁδηγήθηκε αἰχμάλωτος
στὴν Βαβυλῶνα στὰ χρόνια τοῦ βα-
σιλιᾶ Ναβουχοδονόσορα. Ἀφοῦ
ὅμως στὴν ἐξορία τους οἱ Ἰουδαῖοι
μετενόησαν γιὰ τὰ ἁμαρτήματά
τους, ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ τὸ 538 π.Χ.,
μὲ τὸ διάταγμα τοῦ βασιλιᾶ τῆς
Περσίας Κύρου, ἕνα τμῆμα τῶν
αἰχμαλώτων Ἰουδαίων ἔφυγαν ἀπὸ
τὴν Βαβυλῶνα καὶ ἐπέστρεψαν
στὴν πάτρια γῆ, τὴν Ἰουδαία. Με-
ταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ὁ προφήτης
Ἀγγαῖος.

2. Ἀπὸ εὐγνωμοσύνη τους στὸν
Θεὸ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους οἱ
Ἰουδαῖοι, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ συσπειρω-
θοῦν γύρω ἀπὸ τὴν πίστη τους,
ἀπεφάσισαν, στὴν πατρίδα τους
ποὺ ἦλθαν, ὡς πρῶτο τους ἔργο νὰ
κτίσουν Ναό, ἕνα μεγάλο Ναὸ στὰ
Ἱεροσόλυμα, ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνον,
ποὺ πυρπολήθηκε καὶ καταστράφη-
κε ἀπὸ τὸν Ναβουχοδονόσορα. 

Ἀλλὰ περνοῦσαν τὰ χρόνια καὶ
Ναὸς δὲν κτιζόταν, οὔτε τὰ θεμέ-
λιά του κἄν κατατέθηκαν. Οἱ οἰκο-
νομικὲς δυσκολίες στὴν νεοσύστα-
τη Ἰουδαϊκὴ κοινότητα, σὰν μία
ψυχρὴ πλάκα, πάγωναν τὶς καρδιές
τους, γιὰ νὰ προχωρήσουν στὴν
ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ. Ἀλλὰ ὁ προ-
φήτης Ἀγγαῖος, ἀγαπητοί μου, πε-
ριερχόταν ὅλη τὴν χώρα καὶ μὲ ὅλη
τὴν προφητική του δύναμη ἐνθάρ-
ρυνε τὸν ἀπελπισμένο λαὸ καὶ τὸν
προέτρεπε νὰ ἀποφασίσει ἐπιτέ-
λους τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ναοῦ.
Τὴν μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση ποὺ

ἀντιμετώπιζε ὁ λαός, τὴν ἑρμήνευε
ὁ προφήτης ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ἀδια-
φορία του νὰ ἀνεγείρει τὸν Ναό,
ἐνῷ ἔκτιζαν δικά τους μεγαλόσπι-
τα. Τοὺς ἔλεγε συγκεκριμένα:

«...Ὥστε ἐσεῖς κατοικεῖτε σὲ σπί-
τια μὲ ξύλινη ἐπένδυση καὶ ὁ Ναὸς
τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνοικοδόμητος;
Καὶ τώρα τὰ ἑξῆς λέγει ὁ Γιαχβὲ
Σαβαώθ: “Προσέξτε τί σᾶς συμβαί-
νει: Σπέρνετε πολλά, ἀλλὰ θερίζετε
λίγα, τρῶτε ἀλλὰ δὲν χορταίνε-
τε...Ἐπιδιώκετε πολλά, ἀλλὰ λίγα
γίνονται. Τὰ φέρνετε αὐτὰ στὸ σπί-
τι σας καὶ ἐγὼ μὲ ἕνα φύσημα τὰ
διασκορπίζω. Καὶ αὐτὰ γιατί; Λόγω
τοῦ Ναοῦ Μου – λέγει ὁ Θεὸς – για-
τί εἶναι ἀκόμη ἀνοικοδόμητος, ἐνῷ
ἐσεῖς φροντίζετε ὁ καθένας γιὰ τὸ
σπίτι του. Γι᾽ αὐτὸ ὁ οὐρανὸς κρά-
τησε τὴν βροχὴ καὶ ἡ γῆ κράτησε
τὰ προϊόντα της. Ἀνεβεῖτε λοιπὸν
στὰ βουνά, κόψτε ξύλα καὶ φτιάξτε
τὸ Ναό Μου, γιὰ νὰ δοξασθῶ σ᾽
αὐτόν, λέγει ὁ Γιαχβὲ» (Ἀγγ. 1,2-8).

Ἀπὸ τὴν περικοπὴ αὐτὴ τοῦ
Ἀγγαίου αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσέ-
ξουμε καὶ νὰ μᾶς φοβίσει εἶναι ὅτι ὁ
προφήτης συνδέει τὴν οἰκονομικὴ
κρίση τῆς ἐποχῆς του μὲ τὸ ἁμάρ-
τημα τῶν πατριωτῶν του ὅτι δὲν
ἔκτισαν ἀκόμη τὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ,
ὡς εὐχαριστήριό τους σ᾽ Αὐτὸν γιὰ
τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὴν
δυναστεία τῶν Βαβυλωνίων καὶ
τῶν Περσῶν.

2. Ἔχω εἰδικὸ λόγο ποὺ λέγω τὰ
παραπάνω, ἀδελφοὶ χριστιανοί. Τὰ
λέω γιατί καὶ τὸ ἑλληνικό μας
ἔθνος τὸ βαρύνει τὸ ἁμάρτημα
αὐτό, γιατί δὲν ἔκτισε ἀκόμη τὸν
Ναό. Ποιὸν Ναό; Ὅταν πιὰ ἐλευθε-
ρωθήκαμε ἀπὸ τὸν τούρκικο ζυγό,
στὴν Δ´ Ἐθνοσυνέλευση στὸ Ναύ-
πλιο τὸ 1829, δώσαμε Τάμα στὸν
Χριστὸ ὅτι: Ἡ Ἑλλάδα εὐγνωμο-
νοῦσα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της,
θὰ Τοῦ κτίσει στὴν νέα πρωτεύου-
σά της, τὴν Ἀθήνα, ἕνα μεγάλο
Ναό. Πέρασαν χρόνια, πολλὰ χρό-
νια. Κτίσαμε πολυκατοικίες καὶ με-
γαλόσπιτα. Κτίσαμε ξενοδοχεῖα
«λούξ», ἑτοιμάζουμε νὰ κτίσουμε
καὶ ξένα τεμένη, ἀλλὰ τὸ Τάμα μας
γιὰ τὸν Ναὸ στὸν Εὐεργέτη
Σωτῆρα Χριστὸ δὲν τὸ κάναμε ἀκό-
μη. Καὶ ἔπειτα ἀποροῦμε γιὰ τὴν
οἰκονομικὴ κρίση τῆς πατρίδας
μας!... Ὁ προφήτης Ἀγγαῖος στὴν
παραπάνω περικοπή του μᾶς εἶπε
ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση τῆς πατρί-
δας του Ἰουδαίας προερχόταν ἀπὸ
τὸ ἁμάρτημα τῶν Ἰουδαίων, γιατί
παραμελοῦσαν τὴν ἀνέγερση τοῦ
Ναοῦ. Ὁ λόγος του εἶναι θεόπνευ-
στος. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, μὲ βάση τὰ
λόγια αὐτὰ τοῦ προφήτου, τὴν
οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ταλαιπωρεῖ
τὴν χώρα μας πρέπει νὰ τὴν ἑρμη-
νεύουμε ἁγιογραφικά. Νὰ τὴν
ἑρμηνεύσουμε ἀπὸ τὸ ἁμάρτημά
μας ὅτι ἀκόμη δὲν ἐκπληρώσαμε τὸ
Τάμα μας, τὴν ἀνέγερση δηλαδὴ
τοῦ Ναοῦ ὡς εὐγνωμοσύνη μας γιὰ

τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὴν
τούρκικη σκλαβιά.

3. Γιὰ τὸ ἁμάρτημά μας αὐτό,
ἀδελφοί, δὲν δικαιολογούμαστε. Οἱ
ἔνδοξοι ἀγωνιστὲς τῆς πατρίδας
μας μᾶς ἔδωσαν ὡραῖα διδάγματα
καὶ μᾶς ἄφησαν ζωντανὰ παραδεί-
γματα ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε εὐγνώ-
μονες στὸν Θεὸ καὶ νὰ ἐκπληρώ-
νουμε τὶς ὑποσχέσεις μας σ᾽ Αὐτόν.
Γιὰ νὰ παραλείψω ἄλλα παραδεί-
γματα τῶν εὐσεβῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ ᾽21, ἀναφέρω μόνο τὸ συγκινη-
τικὸ παράδειγμα τοῦ φημισμένου
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Ἀ κοῦ -
στε: Στὴν Μεγαλόπολη εἶναι τὸ χω-
ριὸ «Ἐκκλησούλα». Μικρὸ χωριό,
ἀλλὰ αὐτὸ τὸ μικρὸ χωριὸ γέννησε
ἕνα ἅγιο πραγματικὰ Ἱεράρχη, σύγ-
χρονό μας, τὸν μακαριστὸ ποιμε-
νάρχη τῆς Ὕδρας, Κυρὸ Ἰερόθεο
Τσαντίλη, τοῦ Ὁποίου ἀξιώθηκα νὰ
ἀσπαστῶ τὴν χεῖρα καὶ νὰ λάβω τὴν
εὐχή Του. Στὸ χωριὸ αὐτὸ λοιπὸν
βρέθηκε ὁ Κολοκοτρώνης, μόνος,
κυνηγημένος ἀπὸ τοὺς Τούρκους. 

Ἄλλη βοήθεια δὲν εἶχε παρὰ μό-
νο τὴν προσευχὴ στὴν Παναγία.
Κρύφτηκε σὲ μία κουφάλα δέντρου
καὶ ἐκεῖ μέσα κρυμμένος προσ -
ευχόταν στὴν Θεοτόκο παρακα-
λώντας Την νὰ μὴ πέσει στὰ χέρια
τῶν Τούρκων. Τῆς ὑποσχέθηκε μά-
λιστα ὅτι, ἂν τὸν σώσει, θὰ Τῆς κά-
νει στὸν τόπο ἐκεῖνο μία Ἐκκλησιά.
Οἱ Τοῦρκοι κυνηγώντας τον γύρι-
ζαν γύρω-γύρω ἀπὸ τὸ δέντρο,
ἀλλὰ – στραβωμάρα τους! – δὲν
εἶδαν τὸν Κολοκοτρώνη, ποὺ ἦταν
στὴν κουφάλα. Ἡ καρδιὰ τοῦ Κολο-
κοτρώνη χτυποῦσε δυνατὰ ἀπὸ τὸν
φόβο καὶ προσευχόταν λέγοντας
«Παναγία μου, σῶσε μέ»! Δὲν τὸν
βρῆκαν οἱ Τοῦρκοι καὶ ἔφυγαν. Ὁ
Κολοκοτρώνης γλύτωσε ἀπὸ βέ-
βαιο κίνδυνο. Εὐχαρίστησε τὴν Πα-
ναγία καὶ ἀμέσως ξεκίνησε τὴν
ἐκπλήρωση τοῦ τάματός του.
Φτωχὸς ἦταν, ἀλλὰ γρήγορα ἔκανε
τὸ τάμα του καὶ ἔχτισε ἕνα μικρὸ
Ναό, ἀφιερωμένο στὴν Παναγιά,
ὅπως ὑποσχέθηκε. Τὸν Ναὸ τὸν
εἶπε «Ἐκκλησούλα», ποὺ σῴζεται
μέχρι σήμερα καὶ τὴν προσκυνᾶμε
εὐλαβικά.

Ἀδελφοί! Μικρὸς καὶ ταπεινὸς
ἐγώ, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνω σήμερα
τὸ κήρυγμα τοῦ προφήτου Ἀγγαίου
καὶ λέγω: Ἡ πατρίδα μας Ἑλλάδα
πρέπει γρήγορα νὰ ἐκπληρώσει τὸν
Τάμα της στὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ
νὰ Τοῦ κτίσει Ναό, ὡς εὐγνωμοσύ-
νη γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή της.
Ἀλλοίμονό της δέ, ἂν δὲν ἐκπλη-
ρώσει τὸ Τάμα της καὶ δὲν ἐκπλη-
ρώσει τὸν Ναό. Μᾶς περιμένουν
τότε νέα δεινὰ καὶ δὲν ἀντέχουμε.
Ἂς τὸ ἐννοήσουν αὐτὸ ἰδιαίτερα οἱ
κυβερνῶντες ἄρχοντές μας.

Μὲ πολλὲς εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος
καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας 
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Γραμμένο σὲ τοῖχο εἶναι, καλοί
μου φίλοι, καὶ λέει πολὺ σοφά:
«Δὲν ἔχει νόημα νὰ τρέχεις, ὅταν
ξεκινᾷς ἀπὸ λάθος ἀφετηρία»!

Στὰ σίγουρα ἀπὸ κάποιο νεανικὸ
χέρι γράφτηκε, μπορεῖ καὶ στὸ σκο-
τάδι. Ποὺ ὅμως εἶχε τὴν τόλμη, τὴν
εὐαισθησία (ἢ καὶ τὴν ἀνάγκη;) νὰ
παραδεχθεῖ κάτι πολὺ σημαντικὸ
γιὰ τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, ποὺ νὰ
διαβάζεται καὶ τὴν ἡμέρα καὶ στὸ
φῶς. Νὰ ὁμολογήσει, δηλαδή, καὶ
μάλιστα δημοσίως, τὸ προσωπικό
του βίωμα ἢ καλύτερα δρᾶμα; Ὅτι,
δηλαδή, ἔτρεξε, ἀγωνίστηκε, μό-
χθησε καὶ πάλεψε νὰ βρεῖ τὴν ἀλή-
θεια, τὴ χαρά, τὴν ἐλευθερία κι ὅ,τι
μεγάλο ποθεῖ μία νεανικὴ ψυχή,
ἀπὸ λάθος ὅμως ἀφετηρία!

Τί σᾶς θυμίζει; Ἀσφαλῶς τὴν πα-
ραβολὴ τοῦ ἀσώτου! Κι ἐκεῖνος ὁ
νέος τὴν ἐλευθερία ἤθελε. Τὴ
χαρὰ ποθοῦσε. Κι ἀφοῦ ἔφθασε σὲ
τραγικὰ ἀδιέξοδα, κατάλαβε πὼς
ξεκίνησε ἀπὸ λάθος ἀφετηρία!

«Ἂν ἀρχίσεις στραβά, θὰ ἔχεις
προβλήματα, μεγάλα προβλήματα
ὡς τὸ τέλος», λένε. Ἢ μήπως ἕνα
προβληματικὸ τέλος; Γι’ αὐτὸ καὶ
μία παροιμία πολὺ σωστὰ τονίζει:
«Κακὴ ἀρχή, κακὸ τέλος. Καλὴ
ἀρχή, καλὸ τέλος». Τὸ ἴδιο ἔλεγε
καὶ ὁ Εὐριπίδης: «Ἡ κακὴ ἀρχὴ
φέρνει καὶ κακὸ τέλος». Κι ὁ Πλά-
των τόνιζε τοῦτο: «Ἀρχὴ παντὸς

ἔργου μέγιστον», δηλαδὴ σὲ κάθε
ἔργο τὸ πιὸ βασικὸ εἶναι ἡ ἀρχή, τὸ
ξεκίνημα.

*  *  *
Βλέπουμε σήμερα πολλοὺς νέ-

ους νὰ ἔχουν ξεκινήσει κάτι ἢ γιὰ
κάπου, καὶ νὰ τοὺς ζηλεύουμε γι’
αὐτὸ ποὺ κάνουν καὶ νὰ θέλουμε
πολὺ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Ὅμως,
μήπως πρῶτα πρέπει νὰ προβλημα-
τιστοῦμε, γιὰ τὸ ἂν πράγματι ἔχουν
ξεκινήσει ἀπ’ τὴν ὀρθὴ κι ὄχι τὴ λά-
θος ἀφετηρία;

Βλέπουμε πάλι ἄλλους νὰ βρί-
σκονται στὴ σωστὴ ἀφετηρία.
Ὅμως νὰ μὴ ἔχουν τὴ σωστὴ ἐκκί-
νηση. Ὁπότε, χωρὶς αὐτὴν πάλι,
πῶς θὰ ἔχουν τὸ καλύτερο δυνατὸ
ἀποτέλεσμα; Ἡ ἐκκίνηση δὲν εἶναι
κι αὐτὴ προϋπόθεση τῆς νίκης;

Ἔγραψαν γιὰ τὸν γνωστὸ Ὀλυμ-
πιονίκη Σπύρο Λούη: «Ἡ ἐκκίνηση
ἦταν ἐκείνη ποὺ τὸν ἐκτόξευσε
στὸ πάνθεο τῶν ἡρῴων»!

Ἔγραψαν καὶ γιὰ τὸν Ὀλυμπιο-
νίκη τῶν 200 μ. Μάϊκλ Τζόνσον:
«Ἔφυγε σὰν βέλος κι ἔκοψε
πρῶτος τὸ νῆμα μὲ χρόνο 19,32 ση-
μειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ»!

Ἕνας ἄλλος Ὀλυμπιονίκης ὁμο-
λόγησε: «Ἔφυγα γρήγορα κι αὐτὸ
μ’ ἔκανε νὰ κόψω πρῶτος τὸ
νῆμα… Αὐτὴ ἦταν ἡ καλύτερη

ἐκκίνηση τῆς ζωῆς μου»!
Πόσο σημαντικὸ εἶναι πράγματι

αὐτό! Νὰ βρίσκεται δηλαδὴ κανεὶς
στὴ σωστὴ ἀφετηρία καὶ ἀπ’ αὐτὴν
πάλι νὰ πραγματοποιεῖ τὴν καλύτε-
ρη ἐκκίνηση, τὴν ἐκκίνηση τῆς
ζωῆς του! Στὰ σίγουρα τότε ἔχει
ὅλες τὶς προϋποθέσεις τῆς ἐπιτυ-
χίας σ’ αὐτή…

*  *  *
Συχνὰ τὸ λέμε: «Καλὴ ἀρχή»!

Μία εὐχὴ ποὺ θέλει, πιστεύω, νὰ
πεῖ καὶ τὰ δύο. Δηλαδή, καὶ τὸ
«Καλὴ ἀφετηρία» καὶ τὸ «Καλὴ
ἐκκίνηση»!

Ὅμως «κάθε ἀρχὴ καὶ δύσκο-
λη», δὲν λέμε πάλι; Γιατί δὲν εἶναι
κάτι ἁπλὸ τὸ νὰ βρίσκεται κανεὶς
στὴ σωστὴ ἀφετηρία κι εἶναι πρά-
γματι μεγαλειῶδες τὸ νὰ κατορθώ-
σει τὴ σωστὴ ἐκκίνηση.

Λοιπόν, πόσο σημαντικὰ εἶναι ὅλ᾽
αὐτά, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν ἴδια
τὴ ζωή μας! Νὰ βρισκόμαστε, δη-
λαδή, στὴ σωστὴ ἀφετηρία, ἀλλὰ
νὰ κατορθώσουμε καὶ τὴν ἰδανικὴ
ἐκκίνηση γιὰ τὴν κατάκτησή της!

Σᾶς τὸ εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς
αὐτό, παιδιά, μὲ ἀφορμὴ τούτη τὴν
ἀφετηρία στὴν ὁποία ἤδη βρισκό-
μαστε. Δηλαδὴ αὐτὸ τοῦτο τὸ κα-
τώφλι τῆς νέας χρονιᾶς…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 15ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΘΗΒΑΙΟΣ

Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΕ σχόλιό του τό ἐπίσημο ὄργα-

νο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.
ΣΥ.Β.Α.) τό “Βορειοηπειρωτικόν
Βῆμα” μέ τίτλο «Χάνεται ἡ ἐθνικό-
τητα τῆς Β. Ἠπείρου», μεταξύ τῶν
ἄλλων σημειώνει «Μέ τήν πρόταση
τῆς ἁρμόδιας Κοινοβουλευτικῆς
Ἐπιτροπῆς, πού ἐλέγχεται ἀπόλυτα
ἀπό τήν Κυβερνητική πλειοψηφία,
πρόκειται νά ἀποσπασθοῦν περιο-
χές μέ συμπαγῆ Βορειοηπειρωτικό
πληθυσμό καί νά ἐνταχθοῦν σέ Δή-
μους μέ καθαρά ἀλβανικό πληθυ-
σμό… Κι΄ ἐνῶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος
βρίσκεται σέ ἐξαιρετικά κρίσιμο
σταυροδρόμι, εἶναι ἐξοργιστική –
τοὐλάχιστον μέχρι τήν στιγμή πού
γράφονται οἱ γραμμές αὐτές - ἡ
ἀπάθεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργεί-
ου Ἐξωτερικῶν. Ἐνῶ ὁ κ. Βενιζέ-
λος ἔχει κάνει δωρεά 2,5 ἑκατομμύ-
ρια ΕΥΡΩ γιά τήν κατασκευή Ἐθνι-
κοῦ Θεάτρου στά Τίρανα, κι΄ ἐνῶ
ἀγωνίζεται σθεναρά, γιά νά δοθῇ
στήν γείτονα τό καθεστώς τῆς ὑπο-
ψήφιας πρός ἔνταξη στήν Εὐρωπαϊ-
κή Ἕνωση χώρας, ἐδῶ τίποτε. Καμ-
μία διαμαρτυρία, καμμία ἐνέρ-
γεια…».

Ἡ Ἀλβανία ἐργάζεται μεθοδικά
καί συστηματικά μέ σκοπό νά πλήξη
τήν ἀναγνωρισμένη διεθνῶς Ἑλλη-
νική κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Ὅπως δημοσιεύεται στόν πο-
λιτικό τύπο ἡ Ἀλβανική κυβέρνηση
στά πλαίσια τῆς νέας διοικητικῆς
μεταρρύθμισης, ἔφερε στό κοινο-
βούλιο νόμο πρός ψήφιση μέ στόχο
τόν πολιτικό ἐκμηδενισμό τοῦ Βο-
ρειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔ -
τσι δῆμοι ὅπως αὐτοί τῆς Χιμάρας,
τῶν Ἁγίων Σαράντα ἀλλά καί χωριά
μέ σημαντικό Ἑλληνικό πληθυσμό
ἑνώνονται μέ ἐπαρχίες καί χωριά
μέ καθαρά μουσουλμανικό πληθυ-
σμό. Σκοπός τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν
εἶναι οἱ περιοχές μέ Ἑλληνικό πλη-
θυσμό νά μή μποροῦν νά ἐκλέξουν
Ἕλληνες δημάρχους. Ἡ Ἀλβανική
πλευρά ἔδειξε γιά ἄλλη μία φορά
τήν ἀχαριστία της πρός τήν Ἑλλά-
δα, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά τήν βοη-
θήση νά ἐνταχθῆ στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση. Παρ΄ ὅλο πού ἡ Ἑλληνική
μειονότητα στήν Ἀλβανία εἶναι
διεθνῶς ἀναγνωρισμένη καί ἡ
Ἑλλάδα ἔχει κάθε δικαίωμα καί
ὑποχρέωση νά ἐνδιαφέρεται γιά τό
μέλλον τοῦ ἑλληνισμοῦ  στήν χώρα
αὐτή, οἱ πράξεις τῆς ἀλβανικῆς κυ-
βέρνησης ἀποδεικνύουν ὅτι μονα-
δικός σκοπός της εἶναι ἡ σταδιακή
ἐξάλειψη τοῦ ἑλληνισμοῦ στήν
Ἀλβανία, δυστυχῶς ὅμως μέ τήν
σιωπή καί τήν ἀδιαφορία καί τῶν
ἑλλήνων ἰθυνόντων.  
ΔΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΕΝΩΣΙΝ 

ΤΟ Χριστιανικό περιοδικό «ΣΠΙ-
ΘΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» στό τελευταῖο
τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου, στό ἄρθρο
μέ τίτλο “Ἔγινε τό 1965! Τήν περι-
μένουμε ἀπό τήν πόρτα,ἀλλ΄ αὐτή
ἔχει ἤδη εἰσέλθει ἀπό τό παράθυ-
ρο”, τό ὁποῖο ἔχει ὡς θέμα τήν ἕνω-
ση τῶν “ἐκκλησιῶν”, μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρει «Ὅπως δείχνουν
ὅλα τά στοιχεῖα πού ἔρχονται στό
φῶς, δέν θά πρέπη νά περιμένουμε
μία ἐπίσημη διακήρυξι τῆς ἑνώσεως
τῶν “ἐκκλησιῶν”, διότι ἡ ἕνωσις
ἔχει γίνει πρό πολλοῦ καί τοῦτο φαί-
νεται ἀρκούντως πλέον. Ἐκεῖνο
πού διενεργεῖται τώρα τεχνηέντως
εἶναι μία σταδιακή ἀποκάλυψις τῶν
ἐν κρυπτῷ συμφωνηθέντων, ὥστε
τό ὑγιές σῶμα νά συνηθίζη, νά μή
ἀντιδράση καί ἐπαναστατήση, ἀλλά
νά δεχθῆ τό δηλητήριο κλιμακωτά,
κατά δόσεις, μέχρι πλήρους ἀπο-
δοχῆς καί “καταπόσεως”. Ἡ ἐπικοι-
νωνιακή ἐπιστήμη μέ ὄργανα τά
Μ.Μ. Ε. εἶναι ἐπιστρατευμένη καί
πρσφέρει στό σημεῖο αὐτό ἄριστα
τίς ὑπηρεσίες της». 

Εἶναι πραγματικά θλιβερή ἡ κα-
τάσταση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει
ὁ Πατριάρχης καί οἱ περί αὐτόν φι-
λοοικουμενιστές ἀρχιερεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν ὡς μοναδική διακο-
νίας τους πρός τήν Ἐκκλησία τήν
συστηματική ἐκποίηση τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἐπ΄ ὠφελείᾳ τοῦ Παπισμοῦ
μέ σκοπό τήν πλήρη ἕνωσή τους.
Βέβαια δέν θά πρέπη νά μᾶς δια-

φεύγη ὅτι οἱ διεργασίες αὐτές, πού
σκοπό ἔχουν τήν ἕνωση δέν εἶναι
ἄμοιρες καί τοῦ πολιτικοῦ οἰκουμε-
νιστικοῦ παράγοντα καί μάλιστα
τοῦ ἀμερικανικοῦ, ἑνός παράγοντα
ὁ ὁποῖος διαδραμάτισε βασικό ρόλο
στήν ἔλευση τοῦ τότε Πατριάρχη
Ἀθηναγόρα. Ὁ Ο.Τ. σέ ἄρθρο του
τό 1966 μέ τίτλο “Ἡ Ὀρθοδοξια δια-
τρέχει τόν ἔσχατο κίνδυνο”, ἀναφέ-
ρει «Μεταξύ τῶν διαφερόντων τῆς
Ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
εὑρίσκεται καί ἡ ἑνοποίησις διά πο-
λιτικοκοινωνικούς λόγους τῶν Χρι-
στιανικῶν ὁμολογιῶν , ἡ ὁποία περι-
λαμβάνει εἰς πρῶτον στάδιον τήν
ἄμεσον ὑποταγήν τῆς Ὀρθοδοξίας
εἰς τόν Παπισμόν. Ὡς ἐκ τούτου
ἐνετάθη ἐπ΄ ἐσχάτων καί θά
ἐνταθῆ, κατά πᾶσαν πιθανότητα,
ἀκόμη περισσότερον ἡ ἐπί τοῦ ἀμε-
ρικανοπροβλήτου Πατριάρχου κ.
Ἀθηναγόρου ἀσκουμένη πίεσις
πρός τήν ἄνευ περαιτέρω καθυστε-
ρήσεως ὑποταγήν ἄνευ ὅρων τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τό Βατικανόν».
Μάλιστα ὁ τότε Πατριάρχης εἶχε
δηλώσει σέ συνέντευξη στήν ἐφη-
μερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, σέ ἐπιβεβαί-
ωση τοῦ ἄρθρου τῆς Σπίθας «Ἡ
ἑνότης , ἡ θεωρητική , ὑπάρχει.
Ἀλλά καί ἡ ἑνότης ἡ πραγματική
δέν θά βραδύνη. ΗΔΗ ΕΧΩ ΕΤΟΙ-
ΜΟ ἕνα σχέδιο, τό ὁποῖο ἐπεξεργά-
ζομαι χρόνια καί ἡ ἐφαρμογή τοῦ
ὁποίου βασίζεται εἰς τήν ἀμοιβαίαν
κατανόησιν καί ἀγάπην . ΤΟ ΣΧΕ-
ΔΙΟ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΩΛΟΚΛΗΡΩΜΕ-
ΝΟ ΩΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕ-
ΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΛΘΕ
ΑΚΟΜΗ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΩ». 

Οἱ λόγοι πού δέν ἔχει ἀκόμη ὁλο-
κληρωθῆ αὐτό τό σχέδιο εἶναι οἱ
ἀντιδράσεις τῶν συνειδητῶν ὀρθο-
δόξων χριστιανῶν. Γιά τόν λόγο
αὐτό οἱ ἀντιδράσεις ὅπως αὐτή τῶν
ἀγωνιζομένων μοναχῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, πού ἐξέδωσαν τήν ἔκδοση
“Διαχρονική μαρτυρία στούς
ἀγῶνες ὑπέρ τῆς πίστεως”, ἀλλά καί
οἱ ὑπόλοιπες ἀγωνιστικές διαμαρ-
τυρίες δείχνουν ὅτι ὁ πιστός λαός,
τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας διατηρεῖ
ἀκόμη γρηγοροῦσα τήν ἐκκλησια-
στική του συνείδηση καί ἐπαγρυ-
πνεῖ ἀπέναντι σέ κάθε νεωτεριστική
ἐνέργεια, πού δέν εἶναι σύμφωνη
μέ τήν παραδοθεῖσα εὐσέβεια τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ὅμως ἔχουμε ὑπο-
χρέωση νά ἐντείνουμε τήν ἐπαγρύ-
πνησή μας, διότι οἱ καιροί δέν ἐπι-
τρέπουν καμμία ὑποχώρηση καί κα-
νένα ἐφησυχασμό.   

Ο ΚΟΡΑΗΣ
ΤΟ ἐνημερωτικό περιοδικό

«ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΕΥΛΟΓΙΑ» τοῦ ἐνορια-
κοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου Πευ-
κακίων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
στό τεῦχος τοῦ Νοεμβρίου δημοσί-
ευσε ἄρθρο τοῦ π. Βασιλείου Βο-
λουδάκη μέ τίτλο “Τόν Κοραησμό

νά καταρᾶσθε”, ὅπου μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρει « Ὁ Κοραής, κυ-
ρίως, εἶναι ἐκεῖνος πού γιά πρώτη
φορά στήν μακραίωνα ἱστορία τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, ἔκαμε τόν Ἕλληνα νά
ντρέπεται καί νά νοιώθει κομπλεξι-
κός γιά τήν καταγωγή του καί νά
ἀλληθωρίζει πρός τούς Εὐρωπαί-
ους σάν φτωχός συγγενής,
ἀγροῖκος καί ἀμαθής! Αὐτή τήν
ντροπή δέν κατορθώσαμε σάν
Ἔθνος νά τήν ἀποβάλλουμε μέχρι
σήμερα… Τόν Παπισμό ἔμαθε ὁ Λα-
ός μας νά τόν ἀντιμετωπίζει μέ τά
σωματικά ἀντισώματα τῶν ἁγίων
πού μᾶς θωράκισαν, ἀπό τοῦ Σχί-
σματος μέχρι τά τέλη τῆς Τουρκο-
κρατίας… Τήν Προτεσταντική,
ὅμως, νοοτροπία, πού ἐπέβαλε
στήν ζωή τοῦ τόπου μας ὁ Κοραής
καί μᾶς ὁδήγησε σταδιακά στόν
ἀποχριστιανισμό καί στόν ἀθεϊσμό,
δέν βρέθηκαν στό πέρασμα τοῦ
χρόνου - ἀπό τῆς δολοφονίας τοῦ
Καποδίστρια καί ἑξῆς – πνευματικά
ἀναστήματα νά τήν καυτηριάσουν,
ὅσο ἀπαιτοῦσε ἡ ἐπικινδυνότητά
της καί νά τήν ἀναχαιτίσουν…».

Εἶναι ἄξια παρατηρήσεως καί πε-
ραιτέρω ἑρμηνείας τά λόγια αὐτά.
Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες
συζητήσεων γιά τό μέλλον τῆς Χώ-
ρας μας, γιά τό μέλλον τῶν νέων
ἀνθρώπων γιά τό ἐκκλησιαστικό καί
κοινωνικό ἦθος πού τό μέν ἔχει
ἐκκοσμικευθεῖ πλήρως , ὅπου ὁ και-
ροσκοπισμός, ἡ διπλωματία, ἡ φιλο-
χρηματία, ἡ ἔπαρση ἔχουν γίνει μία
πραγματικότητα, ἡ δέ κοινωνία ἔχει
κάνει σημαία της κάθε τί τό ἀνήθι-
κο, βρώμικο καί πρόστυχο. Ἐάν δέν
ἀφυπνιστοῦμε καί ἐάν δέν συνειδη-
τοποιήσουμε τό μέγεθος τῆς πνευ-
ματικῆς καταστροφῆς πού ἔχει
ὑποστῆ ἡ Πατρίδα μας καί ποιά εἶναι
τά αἴτια αὐτῆς τῆς καταστροφῆς,
δυστυχῶς δέν θά ἔχουμε μέλλον
σάν Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες . Τό ρω-
μαίικο κρατᾶ τά χαρακτηριστικά
του μέχρι τήν βαυαροκρατία. Ἀπό
τότε ὅλα σταδιακά καταστρέφον-
ται. Καί κύριος ἔνοχος αὐτῆς τῆς
μεταλλάξεως τοῦ ὀρθόδοξου ἑλλη-
νισμοῦ εἶναι ὁ πρύτανης τοῦ ἑλλη-
νικοῦ διαφωτισμοῦ Κοραής καί οἱ
δυτικοτραφεῖς ὁμογενεῖς, τοῦ ὁποί-
ου οἱ ἰδέες ἀποτέλεσαν τούς ἰδεο-
λογικούς ἄξονες πάνω στούς ὁποί-
ους στηρίχθηκε καί στηρίζεται τό
νεοελληνικό κράτος. Ὁ Κοραής
ὁραματιζόταν τήν ἄνευ ὅρων ὁλο-
κληρωτική ὑποταγή τῆς Ἐκκλησίας
στήν πολιτική ἐξουσία καί τήν πνευ-
ματική ἀναγέννηση τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας ἔχοντας σάν βάση τίς
ἀρχές τοῦ Διαφωτισμοῦ. Αὐτούς
τούς καρπούς θερίζουμε σήμερα
καί τό τραγικό εἶναι ὅτι, ὅπως λέει
καί ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης, ὁ
Κοραής καί οἱ ὅμοιοί του «θεωρή-
θηκαν - ἀκόμη καί ἀπό ἀγωνιστές
Ποιμένες -  ὡς Διδάσκαλοι καί φωτι-
σταί τοῦ Γένους μας!».

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Ἡ ἐκκίνηση τῆς ζωῆς μας

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως
τεσσαράκοντα ἐτῶν ποιμαντικῆς δια-
κονίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φι-
λίππων καὶ Νεαπόλεως, ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολις ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν, εἰς
τὴν ὁποίαν ἐπισημαίνεται τό ἔργο
του. Εἰς αὐτὴν μεταξὺ ἄλλων τονίζον-
ται τὰ ἀκόλουθα:

«Νεανίας ὡς ὁ ὁμώνυμός του
Ἅγιος Προκόπιος, ἦλθε στὴν Πόλη
τῆς Καβάλας τὸ 1974, γιὰ νὰ διαποι-
μάνει τὶς ψυχὲς τῶν εὐσεβῶν ἀπογό-
νων τῶν Φιλιππησίων, ποὺ τόσο ἀγα-
ποῦσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. 

Ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου: “Βόσκε τὰ
ἀρνία μου” γίνεται συνεχὴς λειτουργικὴ
προσευχὴ τοῦ ποιμενάρχου. Μεριμνᾷ
καθημερινὰ γιὰ τὸ ποίμνιό του. Ἀγωνιᾷ
γιὰ τὴν πνευματική του προκοπή. 

Ὀργανώνει ὁμιλίες, πνευματικὲς
συναντήσεις, συνέδρια καὶ Συμπόσια,
γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ θρησκευτικοῦ
φρονήματος τοῦ ποιμνίου. Συνομιλεῖ
μὲ τὸ λαό. Τὸ γραφεῖο του, ἀνοιχτὸ
γιὰ ὅλους, περιμένει ὅλους, ἀπὸ
πρωΐας μέχρι νυχτός.

Καὶ ἐκεῖ ἐναποθέτουμε ὁ καθένας
μας τοὺς προβληματισμούς μας, τὶς
ἀγωνίες μας, τὶς ἀδυναμίες μας. Ἐκεῖ
ἐνδυναμωνόμαστε, πληροφορούμα-
στε, καθοδηγούμαστε.

Ἰδιαίτερα γιὰ μᾶς τοὺς κληρικούς,
ὑπῆρξε καὶ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει ὁ φι-
λόστοργος πατέρας, ὁ πρεσβύτερος
ἀδελφός, ὁ ἀδιακόπως νουθετῶν,
συμβουλεύων, διδάσκων διά λόγου
ζωῆς καὶ παραδείγματος, ὥστε νὰ
εἴμαστε τύπος τῶν πιστῶν ἐν πᾶσι,
φῶς τοῦ κόσμου καὶ ἅλας τῆς γῆς.

Παράλληλα μὲ τὶς ἄοκνες προσπά-
θειές του ἔχει κατορθώσει σὲ και-
ροὺς χαλεπούς, νὰ ἱδρύσει νέες ἐνο-
ρίες καὶ νὰ ἐπανδρώσει ὅλες τὶς
κενὲς ἐνοριακὲς θέσεις μὲ ἄξιους καὶ
μορφωμένους κληρικούς.

Στὴν προτροπὴ τοῦ Παύλου “τὴν
νεότητα παιδαγώγησον”, ἀνταποκρί-
θηκε ἀπαρχῆς μ’ ὅλες τὶς δυνάμεις
του. Ἀγκαλιάζει τὰ νιάτα μὲ εἰλικρί-
νεια καὶ κατανόηση. Ποτίζει τὸ εἶναι
τους μὲ τοὺς ζείδωρους χυμοὺς τῶν
ἀθανάτων ἰδανικῶν τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως καὶ τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος
καὶ καμινεύει τὸ ψυχικό τους μέταλ-
λο μὲ τὸ πῦρ τῆς θείας ἀληθείας. 

Φροντίζει γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῆς Νέας
Καρβάλης καὶ γιὰ τριάντα πέντε ἔτη
μεριμνᾷ καθημερινὰ γιὰ τὴν εὔρυθ-
μη λειτουργία της ἀναγνωρίζοντας
ὅτι ἡ ἐποχή μας, περισσότερο ἀπὸ κά-
θε ἄλλη ἐποχὴ ἀπαιτεῖ μορφωμένους
καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ παιδευμένους

κληρικούς.
Ἀκόμη ἱδρύει τὸ Κιτσικοπούλειο

Βρεφονηπιακὸ Σταθμὸ στὴν Ἐνορία
τῆς Μεταμόρφωσης Καβάλας πρὸς
ἀνακούφιση τῶν ἐργαζομένων μητέ-
ρων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Κα-
βάλας. Οἱ Ἐκκλησιαστικὲς Κατασκη-
νώσεις στὴν Καλλιράχη Θάσου,
ἔρχονται νὰ συμπληρώσουν τὴν
διαρκῆ μέριμνα τοῦ ἐπισκόπου γιὰ τὴν
ὀρθὴ πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῶν νέων
βλαστῶν τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας.

Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γῆρας. Μὲ τὴ δική
του ἀνύστακτο μέριμνα καὶ πρωτο-
βουλία ἱδρύεται στὴν Χρυσούπολη τὸ
Πολίτειο Γηροκομεῖο “Η ΑΓΙΑ ΑΝ-
ΘΟΥΣΑ” καὶ τὸ Τμῆμα Χρονίως Πα-
σχόντων, ὅπου περιθάλπονται 48 γέ-
ροντες καὶ 34 χρόνια πάσχοντες,
ὥστε νὰ βρίσκουν στὸ μελιχρὸ δει-
λινὸ τῆς ζωῆς τους ἀγάπη, στοργὴ
καὶ φροντίδα, ἐνῷ στὸν Ἅγιο Σίλα
ἀνακατασκευάζει τὸ παλαιὸ κτίριο,
γιὰ νὰ λειτουργήσει ἀκόμη μιὰ σύγ-
χρονη μονάδα φροντίδος ἡλικιωμέ-
νων καὶ χρονίως πασχόντων.

Ἄριστος χειριστὴς τῆς γραφίδος
ἀλλὰ καὶ τοῦ λόγου, σπείρει συνεχῶς
τὸν Θεῖο Λόγο, ὁ ὁποῖος ὡς οὐρανό-
πεμπτο μάννα ψωμίζει τὶς ψυχὲς τῶν
ἀνθρώπων. Ἄρθρα του σὲ ἐφημερί-
δες καὶ περιοδικὰ οἰκοδομοῦν ψυχές.
Γιὰ τρεῖς δεκαετίες ἐκδίδει τὸ περιο-
δικὸ Παρουσία.

Στὸν Ἱεραποστολικὸ τομέα, τόσο
μὲ τὴν Ἵδρυση τοῦ Γραφείου Ἐξω-
τερικῆς Ἱεραποστολῆς,ὅσο καὶ μὲ τὸ
Γραφεῖο Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας
προσπαθεῖ ἀπὸ τὴ μιὰ νὰ προλαμβά-
νει, νὰ διαφυλάσσει ὡς καλὸς ποιμέ-
νας, ἀπὸ τοὺς ἅρπαγες λύκους τοὺς
προβατόσχημους αἱρετικοὺς τὸ ποί-
μνιό του καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἱδρύει καὶ
ὀργανώνει ἱεραποστολικὰ κλιμάκια
στὴν Οὐγκάντα μὲ τὴν οἰκοδόμηση
ναῶν, σχολείων, ἰατρείων.

Φωτεινὸ παράδειγμα ἡγέτου μὲ
εὐγένεια ψυχῆς, ἀνωτερότητα
ἤθους, ἁπλότητα, ἀλλὰ καὶ ἡγεμονικὸ
χάρισμα, μὲ εὐρύτητα πνεύματος καὶ
ρεαλισμό, μὲ ἐπιείκεια καὶ ἀνεξικακία,
μὲ τόλμη καὶ φρόνηση ἀνδρός, μὲ
ἀληθινὰ αἰσθήματα φιλεύσπλαγχνος
καὶ φιλόστοργος

Ἂς εὐχηθοῦμε ἅπαντες ὅπως ὁ
Κύριος ὁ Θεὸς διά τῆς χάριτος τοῦ
ὁποίου ἀνεδείχθη ὡς σήμερα "πιστὸς
οἰκονόμος καὶ δόκιμος τῷ Θεῷ ἐργά-
της ἀνεπαίσχυντος, ἂς ἐπιδαψιλεύῃ
ἔτι περαιτέρω τὴν Χάριν Του καὶ νὰ
τὸν διατηρεῖ ἐν μέσῳ τοῦ ποιμνίου,
σῶον, ἔντιμον, ὑγιῆ, μακροημε-
ρεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγο
τῆς ἀληθείας Του».

Συνεπλήρωσε τεσσαράκοντα ἔτη
ποιμαντικῆς διακονίας ὁ Σεβ. 

Μητροπολίτης Φιλίππων κ. Προκόπιος

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

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

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

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

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

Ἐσαρκώθη ὁ Θεός Λόγος, διά νά μή μείνη εἰς τήν ἀντίληψίν μας λόγος*
Τό θέμα τῆς ἀποψινῆς ὁμιλίας εἶναι

λίγο τολμηρό καί θέλει διευκρίνιση γιά
νά μή παρεξηγηθῆ, ἐπειδή ἀκούεται ἐκ
πρώτης ἀκοῆς λάθος. Ὁ Θεός Λόγος
εἶναι τό πᾶν, «Θεός ἦν ὁ Λόγος». Γἰ
αὐτό γράψαμε τό «διά νά μή μείνη λό-
γος» μέ μικρό λ καί προσθέσαμε καί τό
«στήν ἀντίληψή μας». 

Δυστυχῶς ἔχουμε ξεφύγει ἀπό τήν
ἀκρίβεια, ἔχουμε πλανεμένη ἀντίλη-
ψη, καί μάλιστα ὄχι ἐμεῖς μόνο,
ἀλλά ἡ ἀνθρωπότης ἐξ ἀρχῆς. Μό-
λις ὁ Θεός δημιούργησε τό σύμπαν
καί τόν ἄνθρωπο, ἀμέσως ἄρχισε ἡ
αὐτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου, καί ἀμέ-
σως ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε τίς φλυαρίες
καί ἄρχισε νά μή θεωρῆ τόν Θεόν Λό-
γο ὡς Λόγο, ἀλλά ὡς ἕνα λόγο, ἀνάμε-
σα σέ ἄλλους λόγους, δηλ. ἄλλα λόγια,
καί ἔτσι ὁδηγήθηκε ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ
πού φθάσαμε. «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος»
ξεκινάει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τό Εὐαγγέ-
λιό του, «καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θε-
όν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος». Ἄρα τί θέ-
λουμε παραπάνω; Μᾶς χρειάζεται κάτι
παραπάνω ἀπό τόν Λόγο; «Οὗτος ἦν
ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν. Πάντα δἰ
αὐτοῦ ἐγένετο καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένε-
το οὐδέν, ὅ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωή ἦν
καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων,
καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καί ἡ
σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν». Καί λίγο
παρακάτω, στόν 11ο στίχο λέγει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής «εἰς
τά ἴδια ἦλθεν, καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ πα-
ρέλαβον». Νά ἐδῶ βλέπουμε ξεκάθα-
ρα:  Ἦρθε στά ἴδια, ἦρθε σέ μᾶς, ἔγινε
ἄνθρωπος, ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύ-
ση, ἀλλά ἐμεῖς δέν τόν παρελάβαμε,
δέν τόν θέλαμε. «Καί ὁ Λόγος σάρξ
ἐγένετο» στόν 14ο στίχο. 

Αὐτό βέβαια ἦταν ἡ εὐδοκία τοῦ
Θεοῦ, δέν ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς πτώ-
σεως τῶν Πρωτοπλάστων, ἀλλά τό
ἀρχικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ:«Ὁ Πατήρ
ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο».
Ὡς ἔχοντας ἄλλη φύση ὁ ἄνθρωπος
μόνο μέ ἐνανθρώπηση τοῦ δευτέρου
προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος μπο-
ροῦσε νά θεωθῆ, νά γίνη κατά χάριν
θεός. Ὁ τρόπος ἐν τούτοις, τό πῶς ἔγι-
νε ἡ ἐνσάρκωση, αὐτός ἐπηρεάσθηκε
ἀπό τήν παρακοή καί γἰ αὐτό ὁ Χρι-
στός προσέλαβε καί τά ἀδιάβλητα πά-
θη. Ὁ Λόγος θά γινόταν ὁπωσδήποτε
ἄνθρωπος. Αὐτό ἦταν ἡ εὐδοκία τοῦ
Θεοῦ, τό πρῶτο θέλημα. Ἤθελε νά γί-
νη ἄνθρωπος. Ἀλλά δέν θά γινόταν
ἄνθρωπος πού θά προσελάμβανε,
δηλ. θά ἐλάμβανε ἐπί πλέον τά ἀδιά-
βλητα πάθη, τά ὁποῖα ἦταν ἀποτέλε-
σμα τῆς παρακοῆς. Ὁ Χριστός ὡς θε-
άνθρωπος ἐνήργησε τά ἀδιάβλητα πά-
θη, ὅποτε ἤθελε, καί ἤθελε νά πεινά-
ση, νά διψάση, νά πονέση καί νά ἀπο-
θάνη. Μόνο μέ αὐτόν τόν τρόπο ὁ με-
ταπτωτικός ἄνθρωπος μποροῦσε νά
γίνη κατά χάριν θεός. Ἦρθε λοιπόν σέ
μᾶς! 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
σχολιάζει αὐτήν τήν ἀρχή τοῦ κατά
Ἰωάννην Εὐαγγελίου καί διατυπώνει
τό ἐρώτημα «Τί ἐστιν τό αἴτιον τούτων
ἤδη πρός ἡμᾶς ἐρωτῶ». Ποιά εἶναι ἡ
αἰτία τοῦ ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεο-
λόγος ξεκινάει μέ ἄλλον τρόπον τό
Εὐαγγέλιό του ἀπό τούς ὑπολοίπους
Εὐαγγελιστάς; Π.χ. ὁ Εὐαγγελιστής
Ματθαῖος, ὅπως ἀκούσαμε τήν Κυρια-
κή πρό τῶν Χριστουγέννων, μᾶς πα-
ρουσιάζει ὅλο τό γενεαλογικό δέντρο
τῆς Παναγίας, γιά νά μᾶς δείξη ποιοί
ἦσαν οἱ κατ ̓ἄνθρωπον πρόγονοι τοῦ
Χριστοῦ. Ἀπαντάει λοιπόν ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος ὅτι ὁ Εὐαγγελιστής
Ἰωάννης ἀρχίζει ἀλλοιῶς, γιά νά μή
ἀφήση τό παραμικρό περιθώριο στίς
αἱρετικές σκέψεις, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι
ψιλός ἄνθρωπος, ἄρα κτίσμα.

Γιατί δέν μᾶς φθάνει ἡ ἄκρα κένω-
ση τοῦ Θεοῦ Λόγου; Γιατί δέν μπο-
ροῦσε νά περιορισθῆ ὁ Χριστός στό νά
εἶναι Λόγος ἀλλά ἀναγκάσθηκε νά
βιώση ἐπιδεικτικά ὡς ἄνθρωπος; Ἁπλά
γιά  νά μᾶς στερήση κάθε δικαιολογία,
νά μή μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν εἴχα-
με ἄλλο παράδειγμα γιά τό πῶς ἔπρε-
πε νά ζοῦμε ἐμεῖς. Ρωτάει σ’αὐτό τό
σημεῖο ὁ ἀείμνηστος καθηγητής τῆς
Θεολογίας, ὁ κ.Ἰωάννης Παναγόπου-
λος σέ μιά σχετική μελέτη: «Πῶς νά μι-
λήσουμε σήμερα γιά τήν κένωση τῆς
θείας ἀγάπης, ὅταν ὁ ἄνθρωπος, μέσα
στή δίνη τῆς σύγχρονης καταναλω-
τικῆς κοινωνίας, ἔχασε ἀκόμα καί τήν
αἴσθησή της;

Πῶς νά προσκαλέσουμε τό σύγχρο-
νο ἄνθρωπο νά προσκυνήσει ταπεινά
τό θεῖο βρέφος, ὅταν καθημερινά, εἴτε
ἀπό ἀνάγκη, εἴτε ἀπό ἀναισθησία, εἴτε
ἀπό σκοπιμότητα, προσκυνάει τά φαν-
ταχτερά εἴδωλα τοῦ συγχρόνου κό-
σμου; Πῶς νά κηρύξουμε τήν ταπείνω-
ση τοῦ Θεοῦ στό σημερινό προμηθεϊ-
κό ἄνθρωπο, πού κυνηγάει ἀκόρεστα
τήν ἄνεση καί τήν αὐτάρκεια; Πῶς νά
εὐαγγελισθοῦμε σήμερα τή θέωση
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως μέσα στή
θεία φύση τοῦ Σαρκωμένου, ὅταν γύ-
ρω μας βασιλεύει ἡ ἀπανθρωπιά καί ἡ
ἀναισθησία; 

Καλά ἐρωτήματα, ἀλλά εἶναι ἐρωτή-
ματα πού δέν ἁρμόζουν μόνο στήν
ἐποχή μας, ἀλλά ἅρμοζαν πάντα καί θά
ἁρμόζουν πάντα, ὅσο ὑπάρχει ὁ
ἄνθρωπος.

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος» εἴπαμε. Ὁ
Δημιουργός εἶπε στούς πρωτοπλά-
στους ἕνα πρᾶγμα, ἕνας Λόγος ἦταν ἡ
ἀπαγόρευση νά δοκιμάσουν ἀπό τόν
καρπό τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ
κακοῦ. Αὐτόν τόν Λόγον τόν θεω-
ροῦσαν λόγο, ἤδη οἱ Πρωτόπλαστοι,
καί ἄκουσαν τούς ψιθυρισμούς τοῦ
ἄλλου, τοῦ ἀντίθεου, καί ἄκουσαν
αὐτόν τόν λόγο καί ὑπάκουσαν
σ’αὐτόν τόν λόγο, ἀντί νά ἀκούσουν
τόν Λόγο. Αὐτό συνεχίζει καθ ̓ὅλην
τήν διάρκειαν τῆς ἀνθρωπίνης ἱστο-
ρίας καί ἔχουμε πάμπολλα παραδεί -
γματα σ ̓ὅλην τήν Παλαιά Διαθήκη. Ἄν
σκεφθοῦμε μόνο πῶς ἀντιμετώπισαν
οἱ πολλοί τούς Προφῆτες. 

Ἄλλους σκότωσαν ἐπί τόπου,
ἄλλους ἀπομόνωσαν, ἄλλους προσπά-
θησαν νά τούς μεταπείσουν, χωρίς
ἀποτέλεσμα.

Πάντως ποτέ ὁ Λόγος, τόν ὁποῖον οἱ
Προφῆτες προεφήτευσαν καί ἐδίδα-
ξαν, δέν ἔγινε κτῆμα τῶν πολλῶν.
Ὑπῆρχαν διάφορες ἀντιδράσεις,
ἄλλοι φοβήθηκαν καί ἄλλοι ἀδιαφόρη-
σαν καί ἄλλοι ἀντέδρασαν. Ὁ φόβος
ἦταν μιά ἀντίδραση κυρίως αὐτῶν πού
εἶχαν τήν ἐξουσία. Οἱ Ἐξουσιαστές,
εἴτε πολιτικοί, εἴτε θρησκευτικοί, ἦσαν
αὐτοί πού φοβήθηκαν. Καί ὅπως παρα-
τηροῦμε σ ̓ἕνα σκύλο πού φοβᾶται νά

γίνεται ἐπιθετικός, γιά νά καλύψη μέ
αὐτό τόν τρόπο τήν ἀδυναμία του,
ἔτσι καί αὐτοί ἔγιναν ἐπιθετικοί, γιατί
δέν ἐφοβήθησαν τόν φόβο τόν καλό,
ὁ ὁποῖος εἶναι σεβασμός τοῦ Κυρίου
καί ἡ ἀρχή τῆς σοφίας, ἀλλά εἶχαν φο-
βία, τρόμο, εἶχαν μιά πάθηση τήν ὁποί-
αν ἐκδήλωσαν μέ ἐπιθετικό τρόπο,
στρεφόμενοι ἐναντίον τῶν ἁγίων
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ πολύς λα-

ός ἀδιαφοροῦσε. Θεωροῦσε πάλι τόν
Λόγον ὡς λόγια ἀπ’ ὅλα πού ἀκούγον-
ται. 

Θά περιμέναμε ἡ Καινή Διαθήκη νά
ἔφερνε μιά ἀλλαγή, γιατί τώρα δέν
εἶναι πλέον ἕνας Λόγος πού μεταδίδε-
ται ἀπό γενιά σέ γενιά ἀπό τούς Ἁγί-
ους καί Δικαίους τῆς κάθε ἐποχῆς,
ἀλλά τώρα ἔγινε ἡ ἐνσάρκωση, τό
δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγ. Τριάδος
πράγματι ἔγινε ἄνθρωπος, κενώθηκε,
ἄδειασε τήν Θεότητα μέ τήν θέλησή
του, γιά νά γεμίση ἀπό τήν ἀνθρωπό-
τητα, γιά μᾶς! Δέν ὑπάρχει μεγαλύτε-
ρη συγκατάβαση, μεγαλύτερη φιλαν-
θρωπία καί μεγαλύτερη ἀγάπη πρός
τόν ἄνθρωπο ἀπό αὐτή τήν ἐνσάρκω-
ση. Ἐμεῖς μόνο ἄν παίρναμε ὡς μέτρο
τόν ἑαυτό μας καί βλέπαμε τήν κατά-
σταση τῆς ἀνθρωπότητος! Πόσες φο-
ρές δέν σιχαινόμαστε ὅτι εἴμαστε
ἄνθρωποι; Θά δεχόμασταν –θεοί
ὄντες –νά λάβουμε αὐτή τή φύση; Νά
τήν κάνουμε τί; Αὐτή ἡ ὑπόθεση μᾶς
βοηθάει νά συνειδητοποιήσουμε, τί
συγκατάβαση ἀπαιτεῖται, καί τί ἄπειρη
ἀγάπη ἔχει ὁ Θεός γιά τά πλάσματά
του, γιά νά θέλει ὁ Θεός καί σήμερα μέ
τήν κατάντια μας νά ἔρθη στόν καθέ-
να καί νά κατοικήση ἐντός ἡμῶν.

Δυστυχῶς ὅμως ἡ Καινή Διαθήκη
δέν ἔφερε τήν ἀλλαγή, δέν ἔφερε τή
λύση, ἀλλά μιά συνέχεια τῶν ἰδίων,
αὐτῶν πού εἴδαμε καί κατά τή διάρ-
κεια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ὑπῆρχαν λίγοι πού τόν ἐγνώρισαν,
ἐπειδή ἦσαν καθαροί, ἦσαν οἱ ποιμέ-
νες τῆς Βηθλεέμ καί οἱ Μάγοι πού
ἦρθαν ἀπό τά βάθη τῆς Ἀνατολῆς νά
προσκυνήσουν τό θεῖο Βρέφος, ἀλλά
ὑπῆρχαν καί οἱ πάμπολλοι ἀδιάφοροι:
κατάλυμα δέν βρέθηκε στήν Βηθλεέμ
γιά τήν Παναγία, καί ὑπῆρχαν τέλος
καί αὐτοί πού φοβήθηκαν. Μόνο μέ
τήν ἀκοή τῆς εἰδήσεως ὅτι γεννήθηκε
ἕνας βασιλεύς, ἔτρεμαν. Καί τί κά-
νουν; Μεσ’ στόν τρόμο καί τήν φοβία
ξεσπᾶνε μέ βία: Ὁ Ἡρώδης λύσσαξε.
Πάλι ἀκριβῶς οἱ ἴδιες ἀντιδράσεις σάν
τούς προφητοκτόνους.

Μετά –τά ἴδια συνεχίζουν. Καί εἶναι
πολύ χαρακτηριστικό ὅτι τριάντα χρό-
νια δέν ἔγινε τίποτα. Μετά τήν ἐνσάρ-
κωση τοῦ Θεοῦ Λόγου τριάντα χρόνια
σιωπή, μέ τρεῖς ἐξαιρέσεις: τήν Ὑπα-
παντή, τήν περιτομή καί τόν δωδεκά-
χρονο Χριστό στόν Ναό. Ἀφοῦ ἀπαντᾶ
στούς γονεῖς, πού τόν ἀναζητοῦσαν
ὅτι ἦταν ἐκεῖ ὅπου ἔπρεπε νά εἶναι,
στόν οἶκο τοῦ Πατρός, εἶναι δυνατό νά
ἐμφανίσθηκε στούς τόπους λατρείας
τοῦ Θεοῦ μόνο μιά φορά αὐτά τά
τριάντα χρόνια; Τά ὑπόλοιπα ἀπουσία-
σε; Ἄρα οἱ ἄνθρωποι βολεύτηκαν.
Ὅσο δέν μιλοῦσε, ὅσο δέν ἐδίδασκε
δημόσια, οἱ περισσότεροι βολεύτηκαν.
Ναί μέν ὑπῆρχε καί εἶχε κυκλοφορήσει
ἡ εἴδηση ὅτι γεννήθηκε ὁ Χριστός,
ἀλλά ὅσο δέν μιλοῦσε δημόσια, δέν
ἐνοχλήθηκαν καί δέν ἀσχολήθηκαν.

Τώρα γιά ποιό λόγο αὐτό τό διάστη-
μα σιωπῆς; Εἶναι ἄλλη μιά ἔκφραση
τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε
νά στερηθοῦν οἱ ἄνθρωποι κάθε δι-
καιολογίας. Γἰ αὐτό κήρυττε ὁ Ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Αὐτός ἦταν
πού ἐδίδαξε πρίν ἀπό τόν Χριστό, ἐβά-
πτισε τά πλήθη στόν Ἰορδάνη καί
ἀνήγγειλε Αὐτόν πού θά ἐρχόταν μετά
ἀπό ἐκεῖνον, λέγοντας τό γνωστό
«Μετανοεῖτε», ἀλλάξτε νοοτροπία,
ἀλλάξτε μυαλά, γιά νά εἶστε ἕτοιμοι νά
δεχθῆτε αὐτόν πού θά ἔρθη μετά ἀπό
μένα. 

Τό ἀποτέλεσμα πάλιν τό ἴδιο. Ἐλάχι-
στοι ἦταν. Μιά χούφτα ἦταν. Δώδεκα
ἀγράμματοι ψαράδες τόν ἀκολούθη-
σαν, οἱ περισσότεροι μαθηταί τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου.

Ὁ ἄνθρωπος, ὅπως φαίνεται, δέν
θέλει νά ἀλλάξη. Δέν ἔχει χῶρο γιά
Χριστό. Ὄχι μόνο στή Βηθλεέμ δέν
εὑρέθη κατάλυμα ἀλλά οὔτε καί
ἐντός ἡμῶν τῶν ἀνά τούς αἰῶνας Χρι-
στιανῶν δέν ὑπάρχει κατάλυμα καί
χῶρος. Ὁ Χριστός θέλει πάλι νά μᾶς
στερήση κάθε δικαιολογία.

Μετά ἀπό τά τριάντα χρόνια σιωπῆς
ἄρχισε ἡ δημόσια δράση, ἄρχισε ὁ Χρι-
στός νά ἐνεργῆ σ  ́ὅλους τοὺς τομεῖς
τῆς ζωῆς. Τό βλέπουμε π.χ. στίς παρα-
βολές, ὅτι ὁ Χριστός σ’ ὅλους τούς το-
μεῖς τῆς ζωῆς εἶναι παρών: στήν κτη-
νοτροφία, γεωργία, λατρεία, καθημε-
ρινότητα, στό ἐμπόριο, στήν πολιτική.
Μᾶς φανερώνει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή
ζωή καί ποιά ἡ κατά Χριστόν ἀντιμετώ-
πιση τῶν προβλημάτων. Τό πρῶτο
θαῦμα ἔγινε στόν Γάμο τῆς Κανᾶ, σ᾽
ἕνα μυστήριο, τό ὁποῖο συστηματικά
καταπατοῦμε. Ἔγινε παράδειγμα τῶν
ἰατρῶν, ἔγινε πραγματικός ἰατρός,
ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων,
πραγματικός φιλάνθρωπος. Ἔλυσε τό
ζήτημα τοῦ Σαββάτου, διευκρίνισε ὅτι
τό Σάββατο ἔγινε γιά τόν ἄνθρωπο, ὄχι
ὁ ἄνθρωπος γιά τό Σάββατο. Νά στα-
ματήσουμε νά ψιλοκοσκινίζουμε τό
γράμμα τοῦ Νόμου, ἀλλά καλούμαστε
νά μποῦμε στό πνεῦμα. Ὁ Χριστός κα-
τήργησε τόν θάνατο ἤδη ζῶν ἐπί τῆς
γῆς. Πόσα θαύματα δέν ἔγιναν; Νε-
κραναστάσεις δέν ἔγιναν, τόν τετραή-
μερο Λάζαρο δέν ἀνέστησε; Ὑπῆρχε
δηλαδή ἔστω καί τό παραμικρό περι-
θώριο ἀμφιβολίας; Ὄχι! Καί τήν ἑπό-
μενη τά πλήθη φώναξαν: «Ἆρον,
Ἆρον, σταύρωσον Αὐτόν»

Ἔδωσε τήν ἑρμηνεία τῶν Γραφῶν
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Μετά τήν Ἀνάσταση
στήν πορεία πρός Ἐμμαούς ἀνέπτυξε
στούς μαθητές ὅλους τούς Προ -
φῆτες, τά πάντα, ἀλλά δέν κατάλαβαν.
Μόλις τήν τελευταία στιγμή, πού κάθι-
σαν γιά δεῖπνο καί εὐλόγησε ὁ Κύριος,
μόλις τότε κατάλαβαν, ποιός εἶναι, τό-
τε τούς ἀνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί. Ὅλα
αὐτά πρέπει νά μᾶς προβληματίζουν
βαθειά. Λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος ὅτι ἡ πρώτη δημιουργία
ἔδωσε τό εἶναι στόν ἄνθρωπο, ἔπλασε
τόν Ἀδάμ ἀπό τήν ἀνυπαρξία στή
ὕπαρξη καί στό εἶναι. Ἡ δεύτερη δημι-
ουργία, ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λό-
γου, ὁ Νέος Ἀδάμ δέν ἔδωσε μόνο τό

εἶναι, ἀλλά τό εὖ εἶναι. Ὁ Νέος Ἀδάμ
βιώνει τώρα ὅλες τίς ἐντολές, τίς
ὁποῖες εἶχε λάβει ὁ παλαιός Ἀδάμ καί ἡ
ἀνθρωπότητα καθ’ ὅλην τήν διάρκειά
της. Τήν ἐντολή νά ὑποτάξη ὁ ἄνθρω-
πος ὅλη τήν κτίση καί νά δώση ὀνόμα-
τα σ’ ὅλα τά ὄντα καί τήν ἐντολή νά
ἐργάζεται στόν Παράδεισο, πρᾶγμα τό
ὁποῖο δέν ἔκανε ἐπειδή ἤθελε νά ρεμ-
βάσει. Ἤθελαν, μόνο τήν ἀπόλαυση.

Δέν κατάλαβαν ὅτι πρέπει νά ἐργα-
σθοῦν, ὄχι νά κοπιάσουν, διότι ὁ κό-
πος εἶναι μεταπτωτικός, ἀλλά νά

προσηλωθοῦν στόν Δημιουργό τους,
στόν Λόγο καί νά ἀκοῦν αὐτόν μόνο,
καί ὄχι νά ρεμβάζουν κοιτώντας καί
ἀκούοντας δεξιά καί ἀριστερά, δηλ. νά
περιεργάζονται. Ὁ νέος Ἀδάμ δίνει τό
παράδειγμα, ὁ Χριστός ἐργάζεται χω-
ρίς νά κοπιάζη, ἐκτός ἄν τό θέλει.

Ἕνα ὡραῖο βιβλίο, ποὺ πρόσφατα
ἔχει κυκλοφορηθῆ, τοῦ Μητροπολί-
του Βερατίου καί Αὐλῶνος κ. Ἰγνατίου
περιγράφει τήν ζωή τοῦ μοναχοῦ π.
Ἰωάννου Σμυρναίου στήν Μονή τοῦ
Ὁσίου Σεραφείμ στόν Ἑλικώνα. Λέγει
ἐκεῖ ὅτι ὁ π. Ἰωάννης κατά καιρούς μί-
λησε σέ ἄνδρες προσκυνητές τῆς
Μονῆς, ἐπειδή εἶναι ἄβατη γιά γυ-
ναῖκες. Αὐτό συνέβη σπάνια, ἐπειδή
ἀγαποῦσε πρό πάντων τήν σιωπή. Θε-
ωροῦσε ὅτι εἶναι πτωχεία τά πολλά λό-
για καί ὅτι ἀπαιτεῖται σιωπή ἐκ μέρους
τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά καταλάβη τά ἐν
σιωπῇ τελούμενα μυστήρια τοῦ Θεοῦ.
Μεταξύ τῶν ὀλίγων εἶπε καί τά ἑξῆς:
«Ἡ ἀργία καί ἡ ἀδράνεια εἶναι τό
πρῶτο σωματικό ἁμάρτημα. Ὡς ἐκ
τούτου, χωρίς συγκεκριμένην διακο-
νίαν νά μή ἐξέρχεται ὁ μοναχός ἀπό τό
κελλίον του. Πάντοτε μέ κάτι νά
ἀσκεῖται. Ποτέ νά μή μένη ἀργός. Διό-
τι, καθώς λέγουν οἱ Πατέρες, "εἷς δαί-
μων πολεμεῖ παντί τῷ ἐργαζομένῳ· ὁ
δέ ἀργός, ὑπό πολλῶν χλευάζεται
πνευμάτων". Ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου
ἐργαζόταν τήν τέχνην τοῦ τέκτονος, ὁ
δέ ἀπόστολος Παῦλος τοῦ σκηνο-
ποιοῦ».

Σημαντικά εἶναι αὐτά, ἐπειδή μᾶς
ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ Πρωτόπλαστοι μή
ἐργαζόμενοι ἔπεσαν στόν ρεμβασμό
καί ἄκουσαν τά ξένα λόγια.

Αὐτά συνεχίζουν μέχρι σήμερα.
Ἔτσι δικαιολογοῦνται καί τά ἐρωτή-
ματα πού ἀκούσαμε στήν ἀρχή διά
πέννας τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ.
Πῶς μποροῦμε τώρα ἐμεῖς πού ζοῦμε
ὅλη αὐτή τήν κατάσταση, σέ ἐχθρικό
περιβάλλον, ἐμεῖς πού ἔχουμε ἀπομα-
κρυνθῆ, πού συναντᾶμε τόσα καί τόσα
δελεαστικά πού μᾶς παραπλανοῦν,
πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νά καταλάβουμε
τήν κένωση τοῦ Θεοῦ; 

Ὁ σύγχρονος Ἅγιος Ἰουστῖνος Πό-
ποβιτς δίνει τήν ἀπάντηση, ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι κατακερματισμένος
καί πρέπει νά ἑνωθῆ πάλι. Τό δυτικό
πνεῦμα ἔχει εἰσχωρήσει βαθειὰ στήν
κοινωνία μας, καί στήν Ὀρθοδοξία
μας. Μπορεῖ νά πολεμοῦμε κάποια
ἐσφαλμένα δόγματα, μᾶλλον δέν πο-
λεμοῦμε τά ἴδια τά δόγματα, ἀλλά τίς
διατυπώσεις, φράσεις ἀπό συγκεκρι-
μένους ἀνθρώπους καί τούς ἀναθεμα-
τίζουμε. Δέν εἶναι ὅμως μόνο αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι ἡ Δύσις. Ἀντιθέτως μιά τέ-
τοια ἀντιμετώπιση εἶναι καί ἐπικίνδυ-
νη, ἐπειδή μᾶς προκαλεῖ τήν ἐντύπω-
ση ὅτι εἴμαστε ὑπέρμαχοι τῆς ἀληθεί-
ας, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἔχουμε
καταπιεῖ τό ψέμμα. Ἔργο μας πρέπει
νά γίνη νά ξεριζώσουμε αὐτό τό δυτι-
κό πνεῦμα, τό ὁποῖο ἔχει εἰσχωρήσει
πολύ βαθειά. Ἔχουμε ἀποκόψει τό πι-
στεύω μας ἀπό τήν καθημερινότητά
μας! Στήν Δύση θεωροῦν τόν Χριστόν
ὡς δυό πρόσωπα: τό ἕνα λένε πώς
εἶναι ὁ ἱστορικός Ἰησοῦς, καί τό ἄλλο ὁ
Χριστός τῆς πίστεως τοῦ καθενός. Μέ
αὐτήν τήν θεώρηση ἔχουν τήν ἐντύ-
πωση πώς ἔχουν λύσει τό πρόβλημα.
Πιστεύουν ἀόριστα, ἀλλά αὐτή ἡ πίστη
στήν καθημερινή ζωή δέν ἔχει τήν πα-
ραμικρή ἐπίπτωση. 

Ἔτσι καταργοῦνται καί ὁ Νόμος καί
οἱ ἐντολές καί τά πάντα, καί φθάνουμε
στήν πλήρη ἀναρχία. Αὐτοῦ τοῦ
εἴδους βίο βιώνουμε καί ἐμεῖς, ἤ του-
λάχιστον οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς, γιά
νά μή ἀδικήσουμε κανένα.

Ὑπάρχει ὅμως λύση; Λέγει ὁ Ἅγ.
Ἰουστῖνος Πόποβιτς ὅτι πρέπει νά ἑνώ-
σουμε πάλι τά διεστῶτα. Ὁ νοῦς μας
νά γίνη νοῦς Χριστοῦ, ἡ ζωή μας νά γί-
νη Χριστοζωή, ὅπως λέγει καί ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ
δέ ἐν ἐμοί Χριστός». 

Αὐτά μᾶς χρειάζονται. Ἔχουμε τόν
ἴδιο τόν Χριστό, ἔχουμε τήν Ἁγία Γρα-
φή, καί δέν πρέπει νά κάνουμε τίποτε
ἄλλο ἀπό τόν νά μελετᾶμε τήν Ἁγία
Γραφή καί νά μιμηθοῦμε τούς Ἁγίους
τοῦ Θεοῦ, καί θά βροῦμε ἀπαντήσεις
σέ ὅλες τίς ἀπορίες μας. Καί κυρίως νά
ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό στά τρία
χρόνια τῆς δημόσιας ζωῆς του, μετά
τά τριάντα χρόνια σιωπῆς, γιά νά ἔχου-
με τόν ἀσφαλέστερο ὁδηγό σ’ ὅλες τίς
πτυχές τῆς ζωῆς μας. 

Τέλος ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο, πού
ἔχει ἰδιαιτέρα σημασία γιά μᾶς, οἱ
ὁποῖοι ἔχουμε χαθεῖ τόσο πολύ στίς
μέριμνες τῆς καθημερινότητας: Ὁ
ἑορτασμός.

Νά γιορτάζουμε ἐπί τέλους Χρι-
στούγεννα μέ σωστό τρόπο. Μέσα
στήν Ἐκκλησία ἀλλάζουν τά πράγμα-
τα. Ἐκεῖ ἑνώνονται αὐτά πού εἶχαν χω-
ρισθῆ. Ἐκεῖ στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί κυρίως σέ κάθε Θ. Λειτουργία
γεννιέται ὁ Χριστός. Στήν ἀρχή, στήν
προσκομιδή ἔχουμε τό πρόσφορο, τήν
Παναγία, τήν κοιλία τῆς Παναγίας, ἀπό
τήν ὁποία βγαίνει ὁ Ἀμνός, ὁ ὁποῖος
ἀργότερα, κατά τήν Μεγάλη Εἴσοδο
εἰσοδεύεται στά Ἱεροσόλυμα, στόν
Γολγοθᾶ, καί ἐκεῖ πάνω στήν Ἁγία Τρά-
πεζα τελεῖται ἡ θυσία καί μᾶς δίδεται
τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή
εἶναι ἡ πραγματική ἕνωση, στήν ὁποία
μετέχει ὅλη ἡ κτίση, ὁ Οὐρανός καί ἡ
γῆ, τά Σεραφείμ καί τά Χερουβείμ, ὅλα
τα ἀγγελικά τάγματα, ἐκεῖ ἐάν εἴμαστε
εὐσυνείδητοι, γινόμαστε αὐτό πού χά-
σαμε: ἄνθρωποι.

Ἀπό ἐκεῖ ξεκινάει ἡ πορεία πρός τήν
θέωση. Ὅσο περισσότερο μποροῦμε
νά κρατήσουμε αὐτήν τήν ἑορταστική
ἀτμόσφαιρα τοῦ οὐσιαστικοῦ ἑορτα-
σμοῦ τῶν Χριστουγέννων, τόσο πλη-
σιάζουμε τόν Χριστόν, ἤ μᾶλλον τόσο
τοῦ ἐπιτρέπουμε νά μᾶς πλησιάση. 

* Ὁμιλία εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10, Ἀθῆναι),
Δευτέρα 22/12/2014

Τοῦ πρεσβυτ. π. Γεωργίου Χάα
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

Ὀφείλομεν νὰ τηρήσωμεν ἀμόλυντον τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν
ἀπὸ τὰς αἱρέσεις, τὰς κακοδοξίας καὶ τὴν πανθρησκείαν

• ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ
ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΝ, ΤΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΜΟΝ

Ὁ «Ο.Τ.» παρουσιάζει μικρὰν
περίληψιν τῶν μηνυμάτων διὰ τὰ
Χριστούγεννα Πατριαρχῶν, Ἀρχιε-
πισκόπων, Μητροπολιτῶν. Ἡ πα-
ρουσίασις γίνεται εἰς τὸ παρὸν
φύλλον, διότι δὲν εἶχον «κυκλοφο-
ρήσει» ἐγκαίρως τὰ μηνύματά των,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ καταστῆ δυ-
νατὴ ἡ δημοσίευσίς των εἰς τό φύλ-
λον τοῦ «Ο.Τ.» πρὸ τῶν Χριστου-
γέννων οὔτε καί εἰς τό ἐπόμενον.

Ὁ Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας

Ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
καὶ Πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος
ἐπισημαίνει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ
ἑξῆς:

«Ὁ Χριστός, ποὺ μὲ τὴ θέλησή
Του ἀνέλαβε τὰ ἀλγεινὰ τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, γιὰ νὰ τὰ θε-
ραπεύσει, ἦρθε ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα
βήματα τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς Του σὲ
ὀδυνηρὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἡγεμονικὸ
τῶν ἀνθρώπων πάθος. Κυνηγήθη-
κε ἀπὸ τὸν τόπο Του Ἐκεῖνος, πού,
κατὰ τὴν προσταγὴ τοῦ ἀγγέλου
πρὸς τὸν Ἰωσήφ, θὰ ἔσῳζε τὸν
λαό Του. Διώχθηκε Ἐκεῖνος, ποὺ
ἦρθε κοντὰ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ
νὰ τοὺς εὐεργετήσει. Ἐξορίστηκε
ἀπὸ τὴν πατρίδα Του ὁ φιλάνθρω-
πος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἔγινε πρόσ -
φυγας στὴ μακρινὴ τότε Αἴγυπτο
καὶ ταλαιπωρήθηκε γιὰ χρόνια
ὁλόκληρα. Κι αὐτὸ ἐξ αἰτίας τῆς
ἀχόρταγης φιλαρχίας τοῦ Ἡρῴδη.

Δύο χιλιάδες χρόνια μετὰ ἡ
ἀκόρεστη δίψα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ
δύναμη ἀπειλεῖ τὸν συνάνθρωπο
καὶ τὴν κτίση τοῦ Θεοῦ. Ἡ δύναμη
ὡς αὐτοσκοπὸς τρέφει τὴν ἄνιση
κατανομὴ τοῦ πλούτου μεταξὺ
τῶν ἀτόμων καὶ τῶν λαῶν. Στηρί-
ζεται στὴν καταστολὴ καὶ στὴ βί-
αια ἐπιβολὴ τῆς θελήσεως τοῦ
ἰσχυροῦ. Ἀποστρέφεται τὸ διαφο-
ρετικὸ καὶ ἐχθρεύεται τὸν ἀντίλο-
γο. Ἀλλοτριώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ
τὶς ἀξίες του καὶ ἐξαντλεῖ ἀλόγι-
στα τὴ φύση. Ἀποθεώνει τὸ ἐγὼ
καὶ ἀπαξιώνει τὸ ἐμεῖς.

Ἡ δίψα γιὰ τὴν ὑπερίσχυση
ἔναντι τοῦ ἀντιπάλου ἀδιαφορεῖ
γιὰ τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο καὶ ἔχει
ἐκτοξεύσει τὸν ἀριθμὸ τῶν προσ -
φύγων στὰ ὑψηλότερα ἀπὸ τὸν Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο ἐπίπεδα. Ἡ
ἀδιαφορία γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ
ἀδυνάμου ἔχει μετατρέψει τὴ Με-
σόγειο σὲ θάλασσα τῶν ἀπελπι-
σμένων. Ἡ ἐξυπηρέτηση μόνο τοῦ
ἐθνικοῦ συμφέροντος ἔχει ἀφήσει
τὶς χῶρες τῆς δυτικῆς Ἀφρικῆς νὰ
παλεύουν ἀνοχύρωτες μὲ τὸν ἰὸ
τοῦ Ἔμπολα. Ἡ ἐπιθυμία ἐπιβολῆς
παράλογων ἰδεολογικῶν ἐπιταγῶν
πυροδοτεῖ τὴν τρομοκρατία καὶ ὁ
τζιχαντισμὸς ἀπειλεῖ τὴ διεθνῆ νο-
μιμότητα».

Ὁ Πατριάρχης
Ἀντιοχείας

Ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.
Ἰωάννης ὑπογραμμίζει:

«Τὴν εὐχὴ καὶ τὴν ἐλπίδα σύντο-
μα νὰ ἐπέλθει εἰρήνη στὴ Μέση
Ἀνατολὴ περιλαμβάνει μεταξὺ
ἄλλων τὸ Χριστουγεννιάτικο μήνυ-
μα τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχείας
κ.κ.Ἰωάννη.

Μὲ ἕνα λιτό, ἀλλὰ μεστὸ νοημά-
των μήνυμα ἀπευθύνεται στὸν δο-
κιμαζόμενο ἀπὸ τὸν μακροχρόνιο
πόλεμο λαὸ τῆς Συρίας.

Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
«Σοὶ Χριστὲ προσφέρομεν ὡς

σμύρνα τὰ δάκρυα τῶν θλιβομέ-
νων, ὡς λίβανον τὶς προσευχὲς καὶ
τοὺς αἴνους καὶ ὡς χρυσὸν τὴν
ὑπομονὴ μας μέσα στὶς δοκιμασίες,
γινόμενοι μάρτυρες τῆς ἀγάπης
Σου γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ
γιὰ τὴν πατρίδα μας.

Πράγματι σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ διά-
στημα τοῦ πολέμου πολλοὶ ἦταν οἱ
χριστιανοὶ τῆς Συρίας ποὺ ἔγιναν
μάρτυρες γιὰ τὴν ἀγάπη τους γιὰ
τὸν Χριστό.

Πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ βρῆκαν
μαρτυρικὸ θάνατο, ἐπειδὴ δὲν δέ-
χθηκαν νὰ προδώσουν αὐτὴν τὴν
ἀγάπη.

Πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ βρῆκαν
μαρτυρικὸ θάνατο, ἐπειδὴ προσπά-
θησαν νὰ βοηθήσουν συνανθρώ-
πους τους.

Πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ αἰχμαλω-
τίστηκαν μόνο καὶ μόνο, ἐπειδὴ
ἦταν χριστιανοί.

Πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔχασαν
τοὺς δικούς τους ἀνθρώπους.

Πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔχασαν
τὰ σπίτια καὶ τὴν περιουσία τους.

Πολλοὶ ἦταν αὐτοὶ ποὺ πῆραν
τὸν πικρὸ δρόμο τῆς ξενιτειᾶς καὶ
τῆς προσφυγιᾶς.

Ὅμως ταυτόχρονα ὅλα αὐτὰ
εἶναι καὶ ἡ ἀπόδειξη ὅτι βρίσκονται
στὸν σωστὸ δρόμο, γιατί τὸν ἴδιο

δρόμο βάδισε καὶ ὁ Χριστός, ἀπὸ
τὴν πρώτη μέρα ποὺ ἦλθε σὲ αὐτὸν
τὸν κόσμο».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀλβανίας

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.
Ἀναστάσιος τονίζει:

«Παράλληλα, τὰ ἱστορικὰ γεγο-
νότα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ
καθορίζουν τὸ πρότυπο ζωῆς γιὰ
ὅσους Τὸν ἀκολουθοῦν. Ὁ Ἰησοῦς
ταπεινώθηκε, τονίζοντας τὴν ἀξία
τῶν ταπεινῶν. Γεννήθηκε σὲ τόπο
φτωχικό, γιὰ νὰ μὴ περιφρο-
νοῦνται οἱ φτωχοί. Διώχθηκε, προ-
βάλλοντας τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν
ἀδίκως διωκομένων. Ὑπέφερε,
ἐμπνέοντας τὴ συμπάθεια στοὺς
πάσχοντες. Ταλαιπωρήθηκε ὡς
παιδί, γιὰ νὰ μὴ λησμονοῦμε τὰ δι-
καιώματα καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν παι-
διῶν ὅλου του κόσμου. 

*  *  *
Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἄλλη διά-

σταση τῶν Χριστουγέννων, ἡ θεο-
λογικὴ καὶ κοσμολογική. Αὐτὴν
ἀποκαλύπτει ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης ἐπισημαίνοντας ὅτι τὸ
μεγάλο Μυστήριο τῆς Γεννήσεως
συνδέεται μὲ ὅλη τὴ δημιουργία.
“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος
ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ
Λόγος ... Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένε-
το καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν”(Ἰω. 1:
1,14). Ὁ Εὐαγγελιστὴς ρίχνει φῶς
στὸ μυστήριο τῆς Σαρκώσεως ποὺ
συνιστᾷ τὴν ὑπέρβαση τοῦ ἀδυνά-
του καὶ μᾶς καλεῖ νὰ δοῦμε τὸ βα-
θύτερο νόημα καὶ τὴν προοπτική
του.

Παρὰ τὶς ἐξωτερικὲς συνάφειες
μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία
καὶ τὴν ἑβραϊκὴ ἐπεξεργασία της,
ἡ ἔννοια τοῦ λόγου λαμβάνει στὸ
κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο μία νέα
θεολογικὴ σημασία. Ὁ Λόγος εἶναι
ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ δημιουργὸς
τοῦ σύμπαντος, τὸ φῶς καὶ ἡ ζωή
τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Ὁποῖος ἔγι-
νε ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ
κόσμου. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος συνοψίζει περιεκτικά: “Καὶ
μὴ ἀναζητᾷς τὸ πῶς. Ἐπειδὴ ὅπου
θέλει ὁ Θεός, ὑπερβαίνεται τῆς
φύσεως ἡ τάξη. Τὸ θέλησε, τὸ κα-
τέστησε δυνατό. Κατέβηκε (στὴ
γῆ) ἔσωσε… Ἀλλὰ δὲν ἔγινε
ἄνθρωπος μὲ ἀλλοίωση τῆς θεό-
τητος οὔτε πάλι ἔγινε Θεὸς μὲ
προοδευτικὴ ἐξέλιξη. Ἀλλὰ ὡς Λό-
γος ἀπαθὴς χωρὶς καμία ἀλλοί-
ωση, ἔλαβε σάρκα, χωρὶς ἡ θεία
Του φύση νὰ μεταβληθεῖ”. (Στὸ
πρωτότυπο: “Καὶ μὴ ζήτει πῶς·
ὅπου γὰρ βούλεται Θεός, νικᾶται
φύσεως τάξις. Ἠβουλήθη γάρ,
ἠδυνήθη· κατῆλθεν, ἔσωσε…
Οὐδὲ γὰρ κατ᾽ ἔκστασιν θεότητος
γέγονεν ἄνθρωπος, οὐδὲ πάλιν
κατὰ προκοπὴν ἐξ ἀνθρώπου γέ-
γονε Θεός· ἀλλὰ Λόγος ὤν, διά τὸ
ἀπαθὲς σὰρξ ἐγένετο, ἀμεταβλή-
του μὲν οὔσης τῆς φύσεως” (Mi-
gne P.G.56:385-386). Στὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ ἔσμιξαν ἡ θεία καὶ ἡ
ἀνθρώπινη φύση».

Ὁ Σεβ. Αἰτωλίας
καὶ Ἀκαρνανίας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας
καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς εἰς τὸ
Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του
τονίζει χαρακτηριστικῶς ὅτι ὀφεί-
λομεν νὰ κρατήσωμεν ἀμόλυντον
τὴν ἀμώμητον πίστιν μας ἀπὸ τὴν
ἀπειλὴν τοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς
Πανθρησκείας:

«Εὑρισκόμενοι ἐμπρὸς στὴν
φάτνη τῆς Βηθλεὲμ καὶ προσεγγί-
ζοντας τὸ “ξένον μυστήριον”, τὸ
μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Λυ-
τρωτοῦ μας, ἄς φέρουμε τὰ ἅγια
λόγια τοῦ ἁγίου μας Κοσμᾶ στὸ
νοῦ καὶ στὴν καρδιά μας. 

Συνειδητοποιῶντας τὴν ἄπειρη
ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, ἄς φυτέ-
ψουμε μέσα μας, ἄς στερεώσουμε
καὶ ἂς ὁμολογήσουμε τὴν θεότητα
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
“Θεὸς ἀληθινός, ὁ γλυκύτατός μας
Ἰησοῦς Χριστός, ἔγινε τέλειος
ἄνθρωπος χωρὶς ἁμαρτίαν”, φωνά-
ζει ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς.

Μέσα στὴν ἐποχὴ τῆς συγχύσε-
ως, τῆς ἀμβλύνσεως καὶ τῆς ἀλλοι-
ώσεως δόγματος καὶ ἤθους ποὺ
ζοῦμε, τὴν ἐποχή τοῦ συγκρητι-
σμοῦ καὶ τῆς πανθρησκείας, ἐμεῖς
ἄς μείνουμε πιστοί, ἑδραῖοι, ἀμετα-
κίνητοι στὴν ὀρθόδοξο πίστι, στὴ
θεότητα τοῦ Κυρίου μας καὶ ἂς
ὁμολογοῦμε ἡμέρα καὶ νύκτα ὅτι:
“οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτη-
ρία” (Πράξ. δ΄, 12). 

Πλησιάζοντας δὲ τὴν παναγία
φάτνη μὲ πίστι, καθαρότητα, πόθο
καὶ εὐλάβεια, ἄς ἑνωθοῦμε μὲ τὸν
σαρκωθέντα Θεό μας ἀξίως. “Φάτ-
νη” λέει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος,
“εἶναι ἡ ἁγία Τράπεζα. Ἐδῶ εἰς τὴν
ἁγία Τράπεζα ἐναποτίθεται πάλι τὸ
Σῶμα τὸ Δεσποτικόν”. 

Ἑνωμένοι μὲ τὸν Σαρκωθέντα
Χριστό μας ἀξίως, ἄς κάνουμε ἀλη-
θινὰ Χριστούγεννα καὶ μὲ τὸ
Χριστὸ στὴν καθαρὴ καρδιά μας,
ἄς ἔχουμε πάντοτε Χριστούγεννα
χαρᾶς, εὐτυχίας καὶ σωτηρίας».

Ὁ Σεβ. Μεσογαίας
καὶ Λαυρεωτικῆς

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαί-
ας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος
ἐπισημαίνει:

«Καὶ τί φοβερό! Ὅλο αὐτό, ἡ
προοπτικὴ τῆς θεώσεως, παραμέ-
νει ἄγνωστο στὸν κόσμο δυὸ χιλιά-
δες χρόνια μετὰ τὴ Γέννηση τοῦ
Κυρίου. Ἴσως καὶ μεταξὺ τῶν χρι-
στιανῶν. Δὲν ἀποτελεῖ καύχημα
οὔτε ἐπιθυμία οὔτε στόχο καὶ ἐπι-
δίωξη. Ἀντίθετα, αὐτὴ ἡ ὑπέροχη
ἀλήθεια ἐπιμελῶς ἀγνοεῖται καὶ συ-
στηματικὰ περιφρονεῖται καὶ πολε-
μεῖται. Ἡ ἐποχή μας ἔφτιαξε ἕνα
ἄνθρωπο μὲ εὐδαιμονία δίχως
εὐτυχία, μὲ χαρὲς δίχως ὅμως χα-
ρά, μὲ ἀνάγκες δίχως πίστη, μὲ
καρδιὰ χωρὶς αἷμα, μὲ σῶμα δίχως
ψυχή, μὲ ὕπαρξη χωρὶς ζωή. Τσα-
λάκωσε τὸν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ
ἄνθρωπο, ξέσχισε τὸ καθ’ ὁμοίωσιν
καὶ στὴ θέση του ἔβαλε αὐτὸν ποὺ
μοιάζει μὲ τὰ ζῶα καὶ συγγενεύει
μὲ τὸ τίποτα. Τί κρῖμα! Γι᾽ αὐτὸ καὶ
τὸ ἐρώτημα τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ -ποῦ εἶναι;- ἀντικαταστάθηκε
μὲ αὐτὸ τῆς ὕπαρξής Του -ἆραγε
ὑπάρχει; Ἡ ἐποχή μας, ἀντὶ νὰ μᾶς
προτρέψει στὴ συνάντησή Του, δυσ -
τυχῶς μᾶς ἀμφισβητεῖ καὶ τὴν
ὕπαρξή Του.

Μέσα στὴ θύελλα αὐτοῦ τοῦ κό-
σμου, μέσα στὸν παραλογισμὸ τῆς
κοσμικότητος, μέσα στὴν τρικυμία
τῆς ἀπιστίας, κάπου βρισκόμαστε
κι ἐμεῖς πάνω στὸ εὐλογημένο καὶ
ἀσφαλὲς σκάφος τῆς πίστεως καὶ
τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἐνῷ ὁ κόσμος
ξεγελιέται μὲ δεντράκια καὶ λαμ-
πιόνια, μὲ γλυκίσματα καὶ ψεύτικες
συνήθειες, μὲ Χριστούγεννα χωρὶς
Χριστό, ἡ Ἐκκλησία καὶ μαζί της κι
ἐμεῖς ἀγρυπνοῦμε ψάλλοντας “μεθ᾽
ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ
ἡττᾶσθε”, διότι ὁ Θεός εἶναι μαζί
μας. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀλή-
θεια, δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη χα-
ρά. “Δεῦτε, λοιπόν, ἀγαλλιασώμεθα
τῷ Κυρίῳ τὸ παρὸν μυστήριον
ἐκδιηγούμενοι”».

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς

κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ μήνυμά του το-
νίζει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἡ θεανδρικὴ μορφὴ τοῦ Χρι-
στοῦ ὑψώθηκε “ἐφ' ἅπαξ” στὴν
Ἱστορία ὡς “ζυγὸς δικαιοσύνης”.
Καὶ ὑψώθηκε, ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ
“ἀποκαταστήσει” τὴν κλονισθεῖσα
ἰσορροπία ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη “πα-
ρακοή”, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ “ἀναπλά-
σει” σὲ νέα βάση (στὸ αἷμα τῆς
Καινῆς Διαθήκης) τὴν “σπιλωμέ-
νη” εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρω-
πο.

Τὸ θεανδρικὸ λοιπὸν μυστήριο
ποὺ συντηρεῖ καὶ διαιωνίζει, ὡς
σῶμα Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία στὴν
Ἱστορία τοῦ κόσμου, εἶναι τὸ φω-
τεινότερο ὅραμα καὶ τὸ ἱερώτερο
ἄθλημα γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἀρνήθη-
καν. Τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα
στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας
δὲν τὰ διέπραξαν, ἀτυχῶς, ὅσοι
δὲν ἐγνώρισαν ἢ δὲν ἀναγνώρι-
σαν τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό. Τὰ
διέπραξαν, ἀλλοίμονο, οἱ ἴδιοι οἱ
δικοί Του ποὺ Τὸν ἀρνήθηκαν.
Αἰώνιο καὶ πικρὸ “κατηγορῶ” γιὰ
τοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν
αἰώνων ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ Ἰωάννου:

“Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι
αὐτὸν οὐ παρέλαβον, ὅσοι δὲ ἔλα-
βον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξου-
σίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι” (Ἰω. α΄
11-12).

Ὀφείλουμε ὅλοι νὰ ὁμολογή-
σουμε ἐν συντριβῇ τὴν σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἀποτυχία μας. Πρόκειται
δὲ γιὰ ἀποτυχία ποὺ δὲν προέκυ-
ψε ἀπρόβλεπτα, ἢ ἀπὸ παράγον-
τες ἐξωτερικούς, ἀλλὰ ὑπῆρξε
προγραμματικὴ καὶ κατευθυνόμε-
νη, γι' αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ἦταν συν -
ειδητὴ προδοσία. Καὶ προδόθηκε
ὄχι μόνο τὸ αἷμα “τοῦ ἀπὸ κατα-
βολῆς κόσμου ἐσφαγμένου Ἀρνί-
ου” (Ἀποκ. 13,8), ἀλλὰ καὶ τὰ αἵμα-
τα ὅλων τῶν Μαρτύρων, τῶν
Ὁμολογητῶν, τῶν ἐγκρατευτῶν,
καὶ “παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν
πίστει τετελειωμένου”.

Μήτε τὸ κήρυγμα μετανοίας,
οὔτε οἱ Ἱεραποστολές, οἱ Μοναχι-
σμοὶ καὶ τὰ παντοῖα μαρτύρια 20
αἰώνων μπόρεσαν νὰ ἀναχαιτί-
σουν τὴν βαρβαρότητα τοῦ γενι-
κοῦ ξεπεσμοῦ τῶν Χριστιανῶν,
ἀπὸ τότε ποὺ ἔπαψαν νὰ εἶναι διω-
κόμενοι καὶ μεταβλήθηκαν σὲ
διῶκτες, ὄχι μόνο τῶν ἄλλων
ἀλλὰ καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ
των.

Κατὰ τὴν δεύτερη κυρίως χρι-
στιανικὴ χιλιετία οἱ Χριστιανοὶ
Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως - ἰδίως τῆς
Δύσεως - ἐπέδειξαν μία σκανδα-
λώδη περιφρόνηση στὰ δύο κορυ-
φαῖα Δόγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ,
ποὺ εἶναι καὶ ἡ πεμπτουσία του. Τὸ
Δόγμα περὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
καὶ τὸ Δόγμα περὶ τῆς Ὑποστα-
τικῆς Ἑνώσεως τοῦ ἐνανθρωπή-
σαντος Κυρίου.

Καὶ εἶναι μὲν ἀλήθεια ὅτι στὴν
Ὀρθόδοξη λατρεία τὰ δύο αὐτὰ
Δόγματα δεσπόζουν, ὡς ἀκρογω-
νιαῖοι λίθοι, μὲ τὸ Τρικέρι ἀφ’
ἑνός, καὶ τὸ Δικέρι ἀφ’ ἑτέρου,
στὰ χέρια τοῦ ἱερουργοῦντος
Ἀρχιερέως. Ποιὸ εἶναι ὅμως τὸ
πρακτικό, δηλαδὴ τὸ ἠθικό τους
ἀντίκρυσμα στὴν καθημερινή μας

δράση καὶ ζωή; Τόσο τὸ μυστήριο
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅσο καὶ τὸ
μυστήριο τῶν δύο ἐν Χριστῷ
φύσεων, κηρύττουν δύο πύρινες
ἀλήθειες γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή
καὶ κοινωνία :

Πρῶτον, ὅτι ἡ θεία ζωή, ὡς
ἀδιάσπαστη συνέχεια καὶ αἰωνιό-
τητα, σημαίνει ἀδιαίρετη ἑνότητα,
εἰρήνη, κοινωνία καὶ μακαριότητα
τῶν προσώπων, κι ὅλα αὐτὰ τρέ-
φονται καὶ συντηροῦνται μόνο
ἀπὸ ἀμοιβαία, ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.
Καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ ἀμοιβαία ἀγά-
πη προϋποθέτει ἀμοιβαῖο σεβασμὸ
ἀνάμεσα στὰ πρόσωπα.

Ἡ ταυτότητα λοιπὸν τῆς οὐσίας,
καὶ ἡ ἑτερότητα τοῦ προσώπου,
ἰδοὺ τὰ δύο ἀπὸ Θεοῦ κηρυττόμε-
να ἀγαθά.

Πῶς πραγματώσαμε ὅμως οἱ
Χριστιανοὶ τὴν “κοινωνία προσώ-
πων”; Πῶς σεβαστήκαμε καὶ τιμή-
σαμε τὴν ἀνεπανάληπτη ἑτερότη-
τα κάθε προσώπου;

Μία σύγκριση μὲ τοὺς ἀρχαίους
αἱρετικούς, πάνω σ’ αὐτὰ τὰ θέμα-
τα ζωῆς ἢ θανάτου, θὰ μᾶς δείξει
χειρότερους ἀπὸ κείνους. Οἱ Ἀντι-
τριαδικοί, οἱ Χριστομάχοι, οἱ Πνευ-
ματομάχοι, οἱ Πελαγιανοί, οἱ Μο-
νοφυσῖτες, οἱ Εἰκονοκλάστες, καὶ
ὅποιοι ἄλλοι, πολέμησαν τὴν ἀλή-
θεια, σὲ θεωρητικὸ κυρίως ἐπίπε-
δο. Ἐμεῖς ἀντιθέτως οἱ Χριστιανοὶ
τῆς β΄ κυρίως χιλιετίας, σπεύσαμε
νὰ ἐξορίσουμε καὶ νὰ ἐκθρονίσου-
με τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Δημι-
ουργία Του, καὶ νὰ ἀποϊεροποι-
ήσουμε τὴν Φύση καὶ τὴν Ἱστορία.

Ἔτσι καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸ
ἀνεπανάληπτο ἀνθρώπινο πρόσω-
πο, ὑποβιβάσθηκε καὶ εὐτελίσθη-
κε σὲ ἄτομο, σὲ ἄψυχο νούμερο.
Πρόοδος καὶ ἀνάπτυξη θεωρήθη-
κε μόνο ἡ οἰκονομικὴ εὐμάρεια
καὶ ὑλικὴ δύναμη, λὲς κι ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι μόνο στομάχι καὶ σάρ-
κες. Τὸ δικαίωμα ὅλων γιὰ “με-
τοχὴ” καὶ “κοινωνία” σ᾽ ὅλα τὰ
ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, ἀντικαταστάθη-
κε μὲ τὸ “ποιὸς μπορεῖ ν' ἁρπάξει
καὶ νὰ καταναλώσει τὰ περισσότε-
ρα”.

Δὲν ἦσαν οἱ Ἀσιάτες, μήτε οἱ
Ἀφρικανοὶ ποὺ ἐπέβαλαν τὸν καπι-
ταλισμό, τὸν φασισμό, τὸν κομ-
μουνισμὸ καὶ τὴν οἰκολογικὴ κα-
ταστροφὴ τοῦ πλανήτη. Εὐρω-
παῖοι ἦταν καὶ Ἀμερικανοί, μέλῃ
τῶν παρασυναγωγῶν, τῶν αἱρέσε-
ων, τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτε-
σταντισμοῦ, τῶν σχισμάτων ποὺ
ἀπομείωσαν τὸν Χριστιανισμό».

Ὁ Σεβ. Κηφισίας
Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ
Ὁ Σεβ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου

καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, ἐπιση-
μαίνει μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

«Κάποτε ὁ κόσμος γιόρταζε δια-
φορετικὰ τὰ Χριστούγεννα. Τότε
ποὺ ἡ ὀργάνωση καὶ οἱ δομὲς τῆς
παραδοσιακῆς κοινωνίας ἦταν δια-
φορετικές. Τότε ποὺ ἡ ζωὴ εἶχε
ἄλλο σκοπὸ καὶ ὁ ἀγώνας της δια-
φορετικὸ νόημα. Τότε ποὺ οἱ χρι-
στιανοὶ στὸ σύνολό τους ἑτοιμά-
ζονταν, προσεύχονταν, νήστευαν,
ἐξομολογοῦνταν, γι’ αὐτὸ καὶ πρα -
γματικὰ λαχταροῦσαν καὶ πρόσ -
μεναν. Ὅμως, ἡ ἐποχή μας ἔκανε
στάχτη τὴν γιορτή. Δῶρα, ψώνια
καὶ ταξίδια σὰν ἀπόδραση φυλακι-
σμένων σὲ ἄλλους λαούς, πολιτι-
σμοὺς καὶ τόπους μακρινούς. Ὁ
σύγχρονος ἀποχριστιανοποιημέ-
νος κόσμος μας, γιὰ νὰ μὴ ἐνοχλεῖ
τοὺς ἀλλόθρησκους στὸ ὄνομα
τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας
ἀφαιρεῖ σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὸν ἑορτα-
στικό του διάκοσμο κάθε τί ποὺ
θυμίζει τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Φῶτα μόνο, χωρὶς τὸ ἀστέρι τῶν
μάγων, χωρὶς φάτνη, ἀγγέλους καὶ
βοσκούς. Καθιερώνει συνεχῶς
παγκόσμιες ἡμέρες ἀκόμη καὶ γιὰ
τὰ πιὸ ἀσήμαντα καὶ  γελοῖα  πρά -
γματα, ἐνῶ ἀδίστακτα σβήνει καὶ
τὸ ἐλάχιστο χριστουγεννιάτικο
χρῶ μα ποὺ ἔχει ἀπομείνει.

Καὶ ἐμεῖς, ἀνατριχιάζουμε μὲ
τρόμο, καθὼς νομίζουμε ὅτι
ἀκοῦμε ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων
τὸν ἀντίλαλο τῆς κραυγῆς τῶν
ἀφρόνων, ὅπως ἀποτυπώνεται
στὴν Ἁγία Γραφή: “δεῦτε καὶ κατα-
παύσωμεν πάσας τὰς ἑορτάς τοῦ
Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς” (Ψαλ. 73,8).
Αὐτὴ ἡ μανία τῶν ἀχαλίνωτων
στοιχείων τοῦ κόσμου, ἔστω κι ἂν
μᾶς θλίβει, ἔστω καὶ ἂν μᾶς πλη-
γώνει δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀποθαρ-
ρύνει καὶ νὰ μᾶς ἀπογοητεύει, για-
τί ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι πρέπει νὰ πο-
ρευθοῦμε στὴν ζωὴ “ἐν παντί θλι-
βόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμε-
νοι…. καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ
ἀπολλύμενοι” (Κορ. Β΄ 4΄,8) γι’ αὐτὸ
καὶ τελικὰ “ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ
χαίροντες” (Κορ. Β΄ 6,10)».

Εὐχαὶ ὑπὸ τοῦ Σεβ.
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης κ. Ἄνθιμος εἰς μήνυμά του
διὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ νέον
ἔτος, ὑπογραμμίζει:

«Ἀπευθύνομαι, ἐν ἀγάπῃ πρὸς
ὑμᾶς, ἀπὸ καρδίας, μεθ᾽ ἑορτίων
Ὀρθοδόξων χριστιανικῶν χαιρε-
τισμῶν, εὐχόμενος ὑγιείαν καὶ ἐπι-
τυχίαν εὐγενῶν σκοπῶν, ὡς θεῖα
παρὰ Θεοῦ δωρήματα, πλούσιον
θεοδώρητον ὁπλισμὸν διά τὴν
ἀντιμετώπισιν τῶν δυσμενῶν συγ-
κυριῶν καὶ μὲ βεβαίαν τὴν ἐλπίδα
ὅτι ὁ Σωτὴρ Χριστὸς λυτρώσεται
πάντας ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης
καὶ δυσμενῶν περιστάσεων.

Μέγιστα κεφάλαια τῆς ζωῆς
ἡμῶν, ἡ Ὀρθόδοξος πίστις καὶ ἡ
πονεμένη Πατρίδα, ἡ Ἑλλάδα. Ὁ
Κύριος ἔστω ἡμῖν βοηθός».

ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἑορτάζομεν Χριστούγεννα,
ἀλλὰ δὲν ἔχομεν κατὰ Χριστὸν ζωήν

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.
Ἱερώνυμος εἰς τὸ μήνυμά του διὰ
τὰ Χριστούγεννα, ἀφοῦ ἐζήτησεν
ἑνότητα, καταλλαγήν, συνεννόη-
σιν, ἐτόνισεν ὅτι ὀφείλομεν νὰ
ἀναζητήσωμεν τὸ πρόσωπον τοῦ
Χριστοῦ τόσον εἰς τὸ ἐσωτερικὸν
τῆς καρδίας μας ὅσον καὶ εἰς τὸ
πρόσωπον τῶν ἀδελφῶν μας. Τὸ
πλῆρες κείμενον τοῦ μηνύματος
ἔχει ὡς ἀκολούθως:
Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου ἐν
Κυρίῳ ἀγαπητά,

«“Τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ πανήγυ-
ρις, τοῦτο ἑορτάζομεν σήμερον,
ἐπιδημίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους,
ἵνα πρὸς Θεὸν ἐνδημήσωμεν, ἢ
ἐπανέλθωμεν (οὕτω γὰρ εἰπεῖν
οἰκειότερον), ἵνα τὸν παλαιὸν
ἄνθρωπον ἀποθέμενοι, τὸν νέον
ἐνδυσώμεθα”, μᾶς διδάσκει ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος1

γιὰ τὴν μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ
τῶν Χριστουγέννων.

Αὐτὸ εἶναι γιὰ μᾶς ἡ ἑορτή,
αὐτὸ ἑορτάζουμε σήμερα: τὴν
ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώ-
πους, γιὰ νὰ πλησιάσουμε τὸν
Θεό, ἢ νὰ ἐπιστρέψουμε κοντὰ
Του - διότι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ
σωστὸ νὰ ποῦμε - ὥστε νὰ ἀποθέ-
σουμε τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο καὶ νὰ
ἐνδυθοῦμε τὸν νέο.

Καὶ πάλι «ὁ Χριστὸς γεννᾶται»,
παιδιά μου, καὶ ἡ γέννησή Του
ἔρχεται νὰ μᾶς προκαλέσει καὶ νὰ
μᾶς προσκαλέσει: νὰ μᾶς θέσει
ἰσχυρὰ ἐρωτήματα καὶ νὰ μᾶς
ἐμπνεύσει δυνατὲς ἀπαντήσεις.

Διότι ἡ γέννησή Του μᾶς βρί-
σκει καὶ πάλι σὲ ἀπερίγραπτη δυσ -
κολία, σὲ πρωτοφανῆ δοκιμασία,
σὲ θλίψη, σὲ πτώχεια, σὲ πεῖνα, σὲ
δίψα, σὲ ἀγωνία, σὲ ἀβεβαιότητα,
σὲ ἀνασφάλεια, σὲ πόνο, σὲ ἀσθέ-
νεια, σὲ κρίση...

Ἡ γέννησή Του μᾶς βρίσκει κε-

νούς, ἄδειους, ἐστερημένους
ἀπὸ νόημα, σὲ μία ὑπαρξιακὴ μο-
ναξιὰ καὶ ὀδύνη.

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ μᾶς
προκαλεῖ νὰ πάψουμε νὰ ὑποκρι-
νόμαστε τοὺς χαρούμενους καὶ
τοὺς αἰσιόδοξους καὶ μᾶς προσ -
καλεῖ νὰ ἀποθέσουμε τὰ παλαιὰ
προσωπεῖα καὶ νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν
Χριστό, ἀναζητώντας τὴν δυνα-
τότητα τῆς προσωπικῆς μας γέν-
νησης, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ μᾶς χα-
ρίσει τὴν ὄντως χαρὰ καὶ τὴν
ὄντως αἰσιοδοξία.

Τὴν ὀδύνη, ποὺ βιώνουμε προ-
σωπικὰ καὶ συλλογικά, θὰ τὴν ξε-
περάσουμε ὄχι ἀποσιωπώντας την
καὶ παραμερίζοντάς την προσ ωρινὰ
γιὰ τὶς κοσμικὲς ἢ θρησκευτικὲς
ἀνάγκες τῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ ἂν τὴν
ὑπερβοῦμε «Χριστῷ συγγενώμε-
νοι»2.

Τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶναι ἕνα
ἀπὸ τὰ πολλὰ παυσίπονα, ποὺ θὰ
μαλακώσουν τὸν πόνο μας, οὔτε
ἕνας φανταχτερὸς καὶ ἐκκωφαν-
τικὸς πανηγυρικὸς θόρυβος, γιὰ
νὰ ἀποσιωπηθεῖ καὶ νὰ λησμονη-
θεῖ ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα γιὰ «ἄνω-
θεν γέννηση» οὔτε πολὺ περισ-
σότερο μία εὐκαιρία ἁπλῶς γιὰ
ἐξωτερικὲς θρησκευτικὲς φιλαν-
θρωπικὲς δράσεις καὶ τυπικὲς
ἐκδηλώσεις, ποὺ θὰ μᾶς προσφέ-
ρουν ἐφήμερη συναισθηματικὴ
ἱκανοποίηση καὶ στιγμιαία ψυχο-
λογικὴ εὐφορία.

«Τοιγαροῦν ἑορτάζωμεν, μὴ
πανηγυρικῶς, ἀλλὰ θεϊκῶς· μὴ
κοσμικῶς, ἀλλ᾽ ὑπερκοσμίως· μὴ
τὰ ἡμέτερα, ἀλλὰ τὰ τοῦ ἡμετέ-
ρου, μᾶλλον δὲ τὰ τοῦ Δεσπότου·
μὴ τὰ τῆς ἀσθενείας, ἀλλὰ τὰ τῆς
ἰατρείας· μὴ τὰ τῆς πλάσεως,
ἀλλὰ τὰ τῆς ἀναπλάσεως», μᾶς
παροτρύνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος3.

Λοιπὸν ἂς ἑορτάζουμε, ὄχι μὲ

πανηγύρια ἀλλὰ θεϊκά· ὄχι κοσμι-
κά, ἀλλὰ ὑπερκόσμια· ὄχι τὰ δικά
μας, ἀλλὰ τὰ τοῦ δικοῦ μας, ἢ
μᾶλλον τὰ τοῦ Κυρίου· ὄχι τὰ τῆς
ἀσθενείας, ἀλλὰ τὰ τῆς θεραπεί-
ας· ὄχι τὰ τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ
τὰ τῆς ἀναδημιουργίας.

Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ προκα-
λεῖ καὶ προσκαλεῖ τὴν ἱστορία τοῦ
σύμπαντος κόσμου καὶ τὴν προ-
σωπικὴ ἱστορία τοῦ καθενός μας
ὄχι σὲ ἐξωτερικὴ ἀλλαγή, σὲ ἀτο-
μικὴ ἢ κοινωνικὴ βελτίωση, σὲ κα-
λύτερη ἐξέλιξη, σὲ εὐτυχία
ἀριθμῶν καὶ ἐπιδόσεων, διότι μία
τέτοια γέννηση τοῦ Χριστοῦ θὰ
εἶναι μία ψεύτικη γέννηση δική
Του καὶ μία ψεύτικη γέννηση δική
μας.

Ὁ “Χριστὸς γεννᾶται”, ἀδελφοί
μου καὶ παιδιά μου, καὶ μᾶς προ-
καλεῖ καὶ μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐσω-
τερικὴ ἀλλαγή, σὲ ἀληθινὴ γέν-
νηση καὶ ἀναγέννηση.

Μᾶς προκαλεῖ καὶ μᾶς προσκα-
λεῖ ὁ Χριστός μας σὲ συνάντηση
μυστική, προσωπικὴ μαζί Του. Τὸ
γεγονὸς τῆς ἀληθινῆς μας γέννη-
σης εἶναι γεγονὸς μυστικὸ καὶ
ἁγιοπνευματικό.

Ἡ ἀληθινή μας γέννηση δὲν θὰ
συντελεστεῖ στὸν κρότο καὶ στὴ
λάμψη τῶν ἐξωτερικῶν μας ἐκδη-
λώσεων, ἀλλὰ στὴν σιωπηλὴ φάτ-
νη τῆς καρδιᾶς μας, διότι τὰ ἀλη-
θινὰ Χριστούγεννα εἶναι γεγονὸς
ἡσυχίας, νήψεως, προσευχῆς, με-
τανοίας, ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ
καὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς μας.

Καὶ τοῦτες τὶς ἡμέρες θὰ ἀκού-
σουμε καὶ θὰ διαβάσουμε πολλὰ
γιὰ τὸν Χριστό. Ἂς ἀναρωτη-
θοῦμε ὅμως μὲ εἰλικρίνεια: Θὰ
δοῦμε κανένα νὰ ζεῖ τὸν Χριστό;
Θὰ δεῖ κανεὶς σὲ μᾶς τὸν γεννη-
θέντα Χριστό;

Ἀδελφοί μου καὶ παιδιά μου, ὡς
πνευματικός σας πατέρας ἀπευ-

θύνομαι μὲ ἀγάπη πολλὴ καὶ
εὐθύνη στὶς καρδιές σας.

Βιώνω τὸν πόνο τοῦ καθενός
Σας ὡς δικό μου καὶ τὴν θλίψη
Σας ὡς δική μου θλίψη. Μὴ ἀπελ-
πίζεσθε, παιδιά μου. Ἡ Χάρη τοῦ
Θεοῦ δὲν ἔρχεται στοὺς βολεμέ-
νους, ἀλλὰ στοὺς θλιμμένους,
στοὺς περιφρονημένους, στοὺς
πτωχούς. «Καρδίαν συντετριμμέ-
νην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς
οὐκ ἐξουδενώσει»4. Ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ ἀναλαμβάνει τὴν κατάντιά
μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀνεβάσει ψηλά.

Νὰ ἀναζητήσουμε τὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ ἀφενὸς μὲν μέσα
στὸν ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς καρ-
διᾶς μας, ἀφετέρου δὲ μέσα στὰ
πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας.

Μὲ πνεῦμα ταπεινώσεως, μὲ
εἰλικρινῆ διάθεση ἀνοίγματος
πρὸς τὸν κάθε ἄλλο, μὲ πραότη-
τα, μὲ ἀγάπη, μὲ καταλλαγή, μὲ
συνεννόηση, καὶ κυρίως μὲ τὴν
μεταξύ μας ἑνότητα ἂς ἀνοίξου-
με χῶρο στὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ
γεννηθεῖ ἀληθινὰ ὁ Χριστὸς μέσα
μας καὶ ἐμεῖς μαζί Του, γιὰ νὰ
ἀναγεννηθεῖ ἡ ζωή μας, γιὰ νὰ
γεννηθεῖ μέσα μας ἡ ὄντως Ἀγά-
πη.
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β´
Σημειώσεις:

1. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
Λόγος ΛΗ´, Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν
Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, PG 36, 312Α -
334Α & ΕΠΕ 5, 36 - 71. 

2. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
Λόγος ΛΗ´, ὅ.π. 

3. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
Λόγος ΛΗ´, ὅ.π.

4. Ν´ Ψαλμός

ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΓΙΝΟΜΕΘΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐναντίον ὅσων ὑποστηρίζουν

ὅτι ὑπάρχουν πολλαὶ Ἐκκλησίαι καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία διεσπάσθη
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ἢ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπά-
κτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθε-
ος εἰς τὸ μήνυμά του διὰ τὰ Χρι-
στούγεννα στρέφεται ἐναντίον
ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρί-
ζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία «διασπάσθη-
κε» καὶ ὅτι ὑπάρχουν πολλαὶ
Ἐκκλησίαι καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι μία, αὐτὴ ἡ Ὀρθό-
δοξος. Ὑπογραμμίζει δὲ ὅτι ἕνας
«Χριστός», ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖ
τὸ συναίσθημα, ἐνισχύει τὴν κο-
σμικὴ ἐξουσία καὶ προωθεῖ τὸ
ἐμπόριον εἶναι ἄγνωστος εἰς τὴν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ ἴσως
ἀνώφελος διὰ τὴν κοινωνίαν. Τὸ
πλῆρες κείμενον τοῦ μηνύματος
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

εἶναι θεολογική ἑορτή, ὅπως καί
ὅλες οἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας
μας, καί ὄχι κοσμική ἑορτή, ὁπό-
τε πρέπει νά τήν πανηγυρίζουμε
θεολογικά. Ὅταν κάνουμε λόγο
γιά θεολογία, δέν ἐννοοῦμε μιά
ξηρή διανοητική γνώση, ἀλλά
τήν ἐμπειρία τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ. Θεολογία εἶναι ἡ γνώση
τοῦ Θεοῦ, πού γίνεται μέ τήν με-
τάνοια, τήν προσευχή, τά Μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας, τήν κοινωνία
τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ, τήν θέα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων εἶναι ὅτι ὁ ἄσαρ-
κος Λόγος σαρκοῦται, ὁ ἀναφής
ψηλαφᾶται, ὁ Μεγάλης Βουλῆς
Ἄγγελος γίνεται ἄνθρωπος, ἡ
Παλαιά Διαθήκη ἑνώνεται μέ τήν
Καινή Διαθήκη. Βέβαια, ὁ ἄσαρ-
κος Λόγος, τό Δεύτερο Πρόσωπο
τῆς Ἁγίας Τριάδος σαρκώθηκε
τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,
ἀλλά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέν-
νων γεννήθηκε καί ἔγινε γνωστή
ἡ ἐνανθρώπησή Του στούς ἀγγέ-
λους καί τούς καθαρούς κατά
τήν καρδία, ἤτοι τούς Ποιμένες
καί τούς Μάγους.

Οἱ Προφῆτες καί οἱ δίκαιοι
στήν Παλαιά Διαθήκη ἔβλεπαν
τόν ἄσαρκο Λόγο, δηλαδή τό
Δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος χωρίς σάρκα, μέσα στό
θεῖο Φῶς καί γι’ αὐτό ἔκαναν τήν
διάκριση μεταξύ τοῦ ἀκτίστου
Ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ καί τῶν
κτιστῶν ἀγγέλων. Ὅλες οἱ ἐμφα-

νίσεις τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά
Διαθήκη ἦταν ἐμφανίσεις τοῦ
ἀσάρκου Λόγου, καί διά τοῦ Λό-
γου οἱ Προφῆτες ἀποκτοῦσαν
γνώση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, γι’
αὐτό καί ὁμιλοῦσαν γιά Θεό, Κύ-
ριο τῆς δόξης, Πνεῦμα Θεοῦ.

Ὅμως, τήν ἡμέρα τῆς Γεννή-
σεως τοῦ Χριστοῦ φάνηκε σέ
ὅσους εἶχαν προετοιμασθῆ πνευ-
ματικά, ὅτι Αὐτός ὁ ἄσαρκος Λό-
γος προσέλαβε σάρκα, ἔγινε
ἄνθρωπος, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Καί ὁ
Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνω-
σεν ἐν ἡμῖν. καί ἐθεασάμεθα τήν
δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογε-
νοῦς παρά πατρός, πλήρης χάρι-
τος καί ἀληθείας» (Ἰω. α΄, 14). Γι’
αὐτό τήν ἡμέρα τῆς Γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ δοξολόγησαν τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πανηγύρισαν τό
μεγάλο αὐτό μυστήριο τῆς ἑνώ-
σεως Θεοῦ καί ἀνθρώπου, θείας
καί ἀνθρωπίνης φύσεως. Ἡ Γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι «τό μό-
νον καινόν ὑπό τόν ἥλιον» ἀπό
τότε πού δημιουργήθηκε ὁ κό-
σμος.

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ προσέλαβε
ἀνθρώπινο σῶμα, χωρίς νά παύ-
ση νά εἶναι Θεός καί ὁμίλησε, δί-
δαξε, θαυματούργησε, σταυρώ-
θηκε, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε
στόν οὐρανό καί ἔστειλε τό
Ἅγιον Πνεῦμα διά τοῦ ὁποίου
ἔκανε τήν Ἐκκλησία Σῶμα Του.
Ἔτσι, τώρα ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι
μόνο πνευματική, ἀλλά τό Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, καί ὁ Χριστός εἶναι
ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό
ἔχει βαθειές ἐκκλησιολογικές
συνέπειες, τίς ὁποῖες πρέπει νά
γνωρίζουμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί.

Ἡ πρώτη ἐκκλησιολογική συν -
έπεια εἶναι ὅτι ἡ σχέση καί κοινω-
νία μας μέ τόν Θεό δέν εἶναι
ἀφηρημένη, ἰδεολογική, συναι-
σθηματική, ἀλλά ψυχοσωματική,
ἀφοῦ ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μας,
πού ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή καί
σῶμα, ἑνώνεται μέ τόν Χριστό.
Μέ τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα γι-
νόμαστε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ
Χριστοῦ καί μέ τήν θεία Κοινωνία
τρῶμε τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί
πίνουμε τό Αἷμα Του. Ὁ  Ἴδιος
εἶπε: «Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστι
τό σῶμά μου», «πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τό αἷμά
μου» (Ματθ. κστ΄ 27-28). Αὐτό
δέν θά μποροῦσε νά γίνη, ἐάν ὁ

Χριστός δέν γινόταν ἄνθρωπος.
Ἔτσι, τώρα δέν προσευχόμαστε
μόνον στόν Θεό, ἀλλά μετέχου-
με τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματός
Του.

Ἡ δεύτερη ἐκκλησιολογική συν -
έπεια εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
εἶναι ἁπλῶς μιά θρησκευτική
ὀργάνωση ἤ ἕνα ἐκκλησιαστικό
καί φιλανθρωπικό σωματεῖο,
ἀλλά τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ
ὁποίου κεφαλή εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ
Χριστός. Ὅπως τό σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου ἔχει μία κεφαλή, γιατί
ἄν εἶχε πολλές κεφαλές θά ἦταν
τέρας, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία ἔχει
μία κεφαλή πού εἶναι ὁ Χριστός.
Αὐτόν δεχόμαστε, σέ Αὐτόν πι-
στεύουμε, Αὐτός εἶναι ὁ ἀπόλυ-
τος Κύριος τῆς ζωῆς μας. Καί
ὅπως ἡ κεφαλή ἔχει ἕνα σῶμα,
γιατί διαφορετικά θά ἦταν τερα-
τώδης ὕπαρξη, ἔτσι καί ὁ Χρι-
στός, ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας
ἔχει ἕνα σῶμα, τήν μία, ἁγία, κα-
θολική καί ἀποστολική Ἐκκλη-
σία.

Ἡ ἄποψη πού διατυπώνεται
ἀπό μερικούς, ὅτι διασπάσθηκε ἡ
Ἐκκλησία καί ὑπάρχουν πολλές
Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν δια-
φορετικές ἀλήθειες, εἶναι κακό-
δοξη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί
αὐτή εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη καί ὅσοι
ἀπομακρύνθηκαν ἀπό αὐτήν
πρέπει νά ἐπιστρέψουν γιά νά
ἔχουν κοινωνία μέ τήν Κεφαλή
καί μέ τά ἄλλα μέλη τοῦ σώμα-
τος, γι’ αὐτό στήν θεία Λειτουρ-
γία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου προσ -
ευχόμαστε: «τούς πεπλανημέ-
νους ἐπανάγαγε καί σύναψον τῇ
ἁγίᾳ σου καθολικῇ καί ἀποστο-

λικῇ Ἐκκλησίᾳ».
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ζῶντας σέ μιά ἐποχή συγχύσε-

ως ἐννοιῶν καί πραγμάτων, κυ-
ρίως στά θεολογικά θέματα, πρέ-
πει νά ὀρθοτομοῦμε τήν ἀλήθεια
καί νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη
μας. Ἕνας «χριστός», πού καλ-
λιεργεῖ ἁπλῶς τό συναίσθημα,
ἐνισχύει τήν κοσμική ἐξουσία καί
προωθεῖ τό ἐμπόριο εἶναι ἄγνω-
στος γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία καί ἴσως ἀνώφελος γιά τήν
κοινωνία. Αὐτή ἡ πραγματικότη-
τα φαίνεται στό γεγονός ὅτι
ὑπάρχουν Κράτη, πού χαρακτηρί-
ζονται ὡς χριστιανικά, τά ὁποῖα
ὅμως ζοῦν ἀντιχριστιανικά καί
ἀντιευαγγελικά, καί αὐτό ἐκδη-
λώνεται, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀπό
τό ὅτι τροφοδοτοῦν μέ ὅπλα
τούς ὀπαδούς ἄλλων θρησκειῶν
στήν Μέση Ἀνατολή μέ ἀποτέλε-
σμα νά ἐξαφανίζωνται Χριστιανοί
ἀπό τήν περιοχή αὐτή. 

Τό γεγονός εἶναι ὅτι ὅσο παρα-
μένει κανείς στήν ἀνόθευτη θεο-
λογία καί ζῆ εὐαγγελικά, τόσο
ὑμνεῖ καί δοξάζει τόν ζῶντα Θεό.

Εὔχομαι σέ ὅλους ἔτη πολλά,
νά παραμένετε στήν Ὀρθόδοξη
πίστη καί νά προσεύχεσθε γιά
τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς πού ὑποφέρουν, βασα-
νίζονται καί θανατώνονται, ἐπει-
δή πιστεύουν στόν Χριστό, ὡς
ἀληθινό Θεό.

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ
ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ»

Ἡ καθιέρωσις τοῦ μυστηρίου
τοῦ Βαπτίσματος διὰ τῶν Θεοφανείων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων
καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ εἰς
ἐγκύκλιόν του διὰ τὴν μεγάλην
ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων μεταξὺ
ἄλλων ἐπισημαίνει:

«Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεο-
φανείων ἔχει ἰδιαίτερη λαμπρότη-
τα καί χάρι διότι: «ἐν Ἰορδάνῃ βα-
πτιζομένου τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ τῆς Ἁγίας Τριά-
δος ἐφανερώθη προσκύνησις»,
ἀλλά καί διότι: «ἐν μέν τῇ προλα-
βούσῃ ἑορτῇ (τῶν Χριστουγέννων)
νήπιον εἴδομεν τόν Ἰησοῦν, ἐν δέ
τῇ παρούσῃ (τῶν Θεοφανείων) τέ-
λειον (Αὐτόν) ὁρῶμεν, τόν ἐκ τε-
λείου τέλειον ἐπιφανέντα Θεόν
ἡμῶν» (Εὐχή Μεγάλου Ἁγιασμοῦ).
Ἀκόμη, ἡ Βάπτισις τοῦ Δεσπότου
Χριστοῦ μᾶς παρέδωκε καί ἐγκαι-
νίασε τό διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

ἐπιτελούμενον εἰς τό Ὄνομα τῆς
Ἁγίας Τριάδος Ὀρθόδοξο Χριστια-
νικό Βάπτισμα, τό μόνο ἀληθινό
Ἁγιοπνευματικό καί Χριστιανικό
Βάπτισμα.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Συνοπτικῶς ἀναφερθήκαμε εἰς
τήν Μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν
Θεοφανείων ἤ τῶν Φώτων καί τό
ὑπό τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ παραδοθέν εἰς τήν Ἁγίαν μας
Ἐκκλησίαν Ἅγιο καί Σωτήριο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα,
διά τό ὁποῖο ὁμιλεῖ ἡ Καινή Διαθή-
κη καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερά Παράδο-
σις τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν κα-
θοριστική δήλωσί της εἰς τό Ἱερόν
Σύμβολον τῆς Πίστεώς μας: “ὁμο-
λογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν”».

Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
Ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-

λίου τοῦ Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ
(Κάτω Πατησίων - Θυμαράκια,
Ἀθῆναι) ἀνεκοινώθη τὸ πρόγραμ-
μα τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων πρὸς
τιμὴν τοῦ Ἁγίου. Συμφώνως πρὸς
τὸ πρόγραμμα:

«1) 18 Ἰανουαρίου, ἡμέραν Κυ-
ριακήν, παραμονὴν τῆς ἑορτῆς καὶ
ὥραν 6.30 μ.μ. Ἀρχιερατικὸς Πα-
νηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτο-

κλασίας καὶ θείου κηρύγματος.
2) 19 Ἰανουαρίου, ἡμέραν Δευ-

τέραν καὶ ἀπὸ 7-10.30 π.μ.
Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία

Λειτουργία.
3) 19 Ἰανουαρίου, ἡμέραν Δευ-

τέραν καὶ ὥραν 5 μ.μ.
Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος,

καὶ ἐν συνεχείᾳ μεθέορτος Ἑσπε-
ρινὸς καὶ Παράκλησις τοῦ Ἁγίου».

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Ἡ ἄρνησις τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ
αἰτία ὅλων τῶν βιαίων ἐγκλημάτων
Ἡ ἄρνησις τοῦ προσώπου καὶ

τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
αἰτία τῶν βιαίων ἐγκλημάτων εἰς
διαφόρους περιοχὰς τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, ὑπογραμμίζει εἰς μή-
νυμά του διὰ τὰ Χριστούγεννα ὁ
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θε-
όφιλος. Πλέον συγκεκριμένως το-
νίζει:

«Σήμερον, ὡς καὶ τότε, ἡ στά-
σις τῶν ἀνθρώπων ἔναντι τοῦ
Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ δια-
φέρει. Ὑπ’ ἄλλων ὡς ὑπὸ τῶν
ἀγγέλων, τῶν ποιμένων καὶ τῶν
μάγων, ὁ Χριστὸς πιστεύεται,
προσκυνεῖται καὶ δοξολογεῖται,
καὶ ὑπ᾽ ἄλλων, ὡς ὑπὸ τοῦ
Ἡρῴδου, ἀπορρίπτεται καὶ διώ-

κεται. Καταδιώκεται ὁ Χριστὸς
καὶ ἀποδοκιμάζεται τὸ μήνυμα
Αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν. Τὸ μήνυμα
τῆς συμφιλιώσεως, τῆς εἰρήνης
καὶ τῆς συνδιαλλαγῆς. Διώκονται
δὲ καὶ οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν,
οἱ φέροντες τὸ ὄνομα Αὐτοῦ, οἱ
χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἀθῷοι
ἄνθρωποι, ὅλοι ἐκεῖνοι, ἀνεξαρ-
τήτως θρησκεύματος, τοὺς ὁποί-
ους ἐκάλεσε ὁ Χριστὸς “ἐλαχί-
στους ἀδελφοὺς” Αὐτοῦ. Ἡ
ἄρνησις αὐτὴ τοῦ προσώπου καὶ
τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ εἶναι
αἰτία ἐγκλημάτων καὶ δὴ βιαίων
καὶ ἀποτροπαίων εἰς διαφόρους
περιοχὰς τῆς γῆς, Συρίαν, Ἰράκ,
Γάζαν καὶ ἄλλας τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς».

Ἱερεὺς ὁμιλεῖ διὰ θαῦμα τῆς Παναγίας
Συμφώνως πρὸς πληροφορίας

ἱστοσελίδος καὶ τοῦ «korinthostv»,
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 27ην Δεκεμβρί-
ου:

«Συμβαίνουν καὶ αὐτά! Τρεῖς
λῃστὲς μπῆκαν τὴν παραμονὴ τῶν
Χριστουγέννων στὸν Ἱερὸ Ναὸ
τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας στὸ
Λουτράκι, μὲ σκοπὸ νὰ κλέψουν
καὶ τελικὰ βρέθηκαν νὰ φιλᾶνε
τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ νὰ
φεύγουν ἄπραγοι.

Ὅπως ἀναφέρει τὸ KorinthosTv,
τὶς κινήσεις τους κατέγραφε κά-

μερα ποὺ βρισκόταν μέσα στὴν
ἐκκλησία. Οἱ τρεῖς νεαροὶ προσπά-
θησαν νὰ παραβιάσουν τὴν κύρια
καὶ τὴν πλαϊνὴ εἴσοδο χωρὶς ἀπο-
τέλεσμα. Μπῆκαν ἀπὸ τὴν πόρτα
τοῦ Ἱεροῦ καὶ στὴ συνέχεια προ-
χώρησαν στὰ ἐνδότερα.

Ὁ παπα-Νίκος Βασιλόπουλος,
ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, βαθιὰ
συγκινημένος, μιλάει γιὰ θαῦμα
ἀπὸ τὴν Παναγία, παραμονὴ τῶν
Χριστουγέννων, ποὺ προστάτεψε
τὴν ἐκκλησία καὶ δὲν ἐπέτρεψε
στοὺς κλέφτες νὰ κλέψουν τὴν
εἰκόνα Της».
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Γέρων Σάββας Λαυρεώτης: Ἀπειλεῖται εἰς τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους ἡ ἀμώμητος Πίστις μας καὶ τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς προ σευ χῆς. Ὅ μως καμ-
πτό με νοι ἀ   πό τήν ἐν Χρι στῷ ἀ γά -
πη σας, σπεύ δου με νά ἱ κα νο ποι ή -
σου με τήν πα ρά κλη ση αὐ τή συμ-
βάλ λον τας στό θε ά ρε στο ἔρ γο
σας καί κα τα θέ τον τας τό χη ρεια -
κόν μας δί λε πτο.

Προ σφι λέ στα τοι ἐν Χρι στῷ ἀ -
δελ φοί μας

Ἡ Γέν νη ση τοῦ Χρι στοῦ μας ἀ -
πο τε λεῖ κο ρυ φαῖ ο μυ στή ριο τῆς
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας μας, πού
ὑ περ βαί νει ὅ λα τά γε γο νό τα καί
τά μυ στή ρια τοῦ κό σμου. Καί ὁ Ἀ -
πό στο λος Παῦ λος στήν πρός Τι-
μό θε ον ἐ πι στο λή του μᾶς το νί ζει:
«καί ὁ μο λο γου μέ νως μέ γα ἐ στί
τό τῆς εὐ σε βεί ας μυ στή ριον, Θε-
ός ἐ φα νε ρώ θη ἐν σαρ κί» (Τιμ. Α΄,
γ΄ 16). Μέ σα σ’ αὐ τό τό μυ στή ριο,
ὅ πως γρά φει ὁ θε ο λο γι κώ τα τος
Ἅ γιος Ἰ ου στῖ νος ὁ Πό πο βιτς «πε-
ρι έ χε ται ὁ λό κλη ρο τό Εὐ αγ γέ λιό
Του καί ὅ λη ἡ Ἐκ κλη σί α Του καί
κά θε τί πού βρί σκε ται μέ σα σ’ Αὐ -
τήν. Ὅ λα τά ἅ για Μυ στή ρια καί
ὅ λες οἱ ἅ γι ες ἀ ρε τές καί μέ σα σ’
αὐ τές ὅ λες οἱ ἅ γι ες θε ϊ κές δυ νά -
μεις. Ἀ πό τή Γέν νη ση τοῦ Σω τή -
ρα Χρι στοῦ στή γῆ, ὅ λο τό πλή-
ρω μα τῆς Θε ό τη τας, ὅ λος ὁ Θε-
ός βρί σκε ται σω μα τι κά πα ρών
στόν δι κό μας ἀν θρώ πι νο κό σμο,
γιά νά γε μί σου με ἐ μεῖς μέ αὐ τό
τό πλή ρω μα τῆς Θε ό τη τας». 

Καί ὁ Ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Θε ο -
λό γος, Πα τριά ρχης Κων σταν τι -
νου πό λε ως ἀ να φω νεῖ: «Χρι στὸς
γεν νᾶ ται, δο ξά σα τε· Χρι στὸς ἐξ
οὐ ρα νῶν, ἀ παν τή σα τε· Χρι στὸς
ἐ πὶ γῆς, ὑ ψώ θη τε. Ἄ σα τε τῷ Κυ -
ρί ῳ πᾶ σα ἡ γῆ καί, ἵ ν’ ἀμ φό τε ρα
συν  ε λὼν εἴ πω, εὐ φραι νέ σθω σαν
οἱ οὐ ρα νοί, καὶ ἀ γαλ λι ά σθω ἡ γῆ,
διὰ τὸν ἐ που ρά νιον, εἶ τα ἐ πί γει -
ον. Κἀ γὼ βο ή σο μαι τῆς ἡ μέ ρας
τὴν δύ να μιν: Ὁ ἄ σαρ κος σαρ κοῦ -
ται. Ὁ Λόγος πα χύ νε ται. Ὁ ἀ ό ρα -
τος ὁ ρᾶ ται. Ὁ ἀ να φὴς ψη λα φᾶ -
ται. Ὁ ἄ χρο νος ἄρ χε ται. Ὁ Υἱ ὸς
τοῦ Θε οῦ Υἱ ὸς ἀν θρώ που γί νε ται,
“ Ἰ η σοῦς Χρι στὸς χθὲς καὶ σή με -
ρον ὁ αὐ τὸς καὶ εἰς τοὺς αἰ ῶ νας”
(Ἑ βρ. 13, 8)».

Ἡ ἀμφισβήτησις
τῆς πίστεώς μας

Δυ στυ χῶς στίς μέ ρες μας ἀμ -
φι σβη τεῖ ται ἔν το να αὐ τή ἡ ἀ πο -
κα λυ φθεῖ σα ἀ λή θεια, πού ἀ πο τε -
λεῖ καί τόν θε μέ λιο λί θο τῆς ὀρ -
θο δό ξου πί στε ώς μας. Ἀμ φι σβη -
τεῖ ται ἡ δι α χρο νι κή ἑ νό τη τα τῆς
ὀρ θο δό ξου ἐκ κλη σι ο λο γι κῆς καί
δογ μα τι κῆς συ νει δή σε ως. Ἀμ φι -
σβη τεῖ ται ἡ ὁ μο λο γί α τοῦ Συμ βό -
λου τῆς Πί στε ώς μας ὅ τι ἡ Ὀρ θό-
δο ξη Ἐκ κλη σί α ἀ πο τε λεῖ τήν «Μί -
α, Ἁ γί α, Κα θο λι κή καί Ἀ πο στο λι κή
Ἐκ κλη σί α». Ἀ να γνω ρί ζε ται ἀ πό
τόν Οἰ κου με νι κό Πα τριά ρχη καί
τούς ἄλ λους οἰ κου με νι στές ὁ πα-
πι σμός ὡς ἐκ κλη σί α καί ὁ Πά πας
ὡς κα νο νι κός ἐ πί σκο πος Ρώ μης.
Καί αὐ τό πα ρό τι καί Οἰ κου με νι κές
Σύ νο δοι καί πάμ πολ λες Το πι κές,
καί τό σύ νο λο τῶν Ἁ γί ων Πα τέ -
ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας μας ἔ χουν
κα τα δι κά σει τίς κα κο δο ξί ες καί
τίς αἱ ρε τι κές πλά νες τῶν πα πι -
κῶν. Εἶ ναι δέ χα ρα κτη ρι στι κό ὅ τι
δέν ὑ πάρ χει ΚΑΝΕΙΣ Ἅ γιος τῆς
Ἐκ κλη σί ας μας πού νά μή κα τα -
δι κά ζει τόν πα πι σμό. Δέν ὑ πάρ χει
ΚΑΝΕΙΣ πα τέ ρας καί σύγ χρο νος
ἁ γι α σμέ νος Γέ ρον τας πού νά μή
κα τα δι κά ζει τίς πα πι κές πλά νες.

Γί νον ται, ἐ πί σης, δε κτές στά
πλαί σια τοῦ οἰ κου με νι κοῦ δι α λό -
γου μί α σει ρά αἱ ρε τι κῶν θε ω ρι -
ῶν, ὅ πως ἡ θε ω ρί α τῶν κλά δων,
ἡ βα πτι σμα τι κή θε ο λο γί α, ἡ θε ω -
ρί α τῶν δύ ο πνευ μό νων, τῶν ἀ -
δελ φῶν ἐκ κλη σι ῶν, τῆς δι η ρη μέ -
νης ἐκ κλη σί ας, τῆς με τα πα τε ρι -
κῆς θε ο λο γί ας καί τό σες ἄλ λες.

Ἡ ἀ πει λή αὐ τή κα τά τῆς ἀ μω -
μή του πί στε ώς μας καί ἡ ἀλ λοί ω -
ση τῶν δογ μά των μᾶς ἀ νάγ κα σε
νά με τα τρέ ψου με τό θέ μα τῆς ἀ -
πο ψι νῆς μας ὁ μι λί ας, πού ἀρ χι κά
ἀ φο ροῦ σε τήν με γά λη δε σπο τι κή
ἑ ορ τή τῶν Χρι στου γέν νων, τήν
Μη τρό πο λη τῶν ἑ ορ τῶν, καί νά
ἀ σχο λη θοῦ με μέ τό φλέ γον ζή τη-
μα  τῆς  δι α σα λεύ σε ως  τῶν  δο -
γ μά των τῆς πί στε ώς μας.

Αὐ τή ἡ με γά λη καί σο βα ρή ἀ -
πει λή, ἄλ λω στε, ἦ ταν πού μᾶς ὁ -
δή γη σε, μα ζί καί μέ ἄλ λους ἁ γι ο -
ρεῖ τες πα τέ ρες καί ἀ δελ φούς,
στήν ἔκ δο ση τοῦ ὁ μο λο για κοῦ
μας πε ρι ο δι κοῦ «Ἅ γιον Ὄ ρος 
δι α χρο νι κή μαρ τυ ρί α στούς ἀ γῶ -
νες ὑ πέρ τῆς πί στε ως», τό ὁ ποῖ ο
ἀ πο τε λεῖ σύ νο ψη ὁ μο λο για κῶν
κει μέ νων καί το πο θε τή σε ων τοῦ
Ἁ γί ου Ὄ ρους ἔ ναν τι τῶν οἰ κου -
με νι στι κῶν ἀ νοιγ μά των καί ἀ το -
πη μά των τοῦ Οἰ κου με νι κοῦ Πα-
τρι αρ χεί ου ἀ πό τά μέ σα ἤ δη τῆς
δε κα ε τί ας τοῦ 1960.

Καί θά θέ λα με στό ση μεῖ ο αὐ -
τό νά εὐ χα ρι στή σου με ἐκ βά θους
καρ δί ας τούς ὑ πευ θύ νους τῆς ἐ -
φη με ρί δος «Ὀρ θό δο ξος Τύ πος»
γιά τήν ἔκ δο ση σέ ἠ λε κτρο νι κή
μορ φή τοῦ πο λύ τι μου καί δυ σεύ -

ρε του ἀρ χεια κοῦ ὑ λι κοῦ τῆς ἐ -
φη με ρί δος μί ας ὁ λό κλη ρης πεν-
τη κον τα ε τί ας. Ἀ πό τό ὑ λι κό αὐ τό
ἀν τλή σα με τό με γα λύ τε ρο μέ ρος
τῶν ἁ γι ο ρεί τι κων ὁ μο λο για κῶν
κει μέ νων τοῦ πα ρελ θόν τος, τά ὁ -
ποῖ α καί ὀ φεί λουν νά ἀ πο τε λοῦν
τόν ὁ δο δεί κτη καί γιά τούς συγ-
χρό νους ἁ γι ο ρεῖ τες μο να χούς
καί ὄ χι μό νον.

Τὸ κίνημα
τῆς Νέας Ἐποχῆς

Τό σο βα ρό, λοι πόν, ζή τη μα πού
ἀ πα σχο λεῖ ὅ λους μας εἶ ναι ἡ δι α -
φύ λα ξη καί ἡ ὁ μο λο γί α τῆς πί στε-
ώς μας ἀ πέ ναν τι στήν πα ναί ρε ση
τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ, τήν προ δο -
σί α πού συν τε λεῖ ται στίς μέ ρες
μας, ἀλ λά καί τό πῶς πρέ πει νά
ἀν τι με τω πί σου με αὐ τήν τήν κα-
τά στα ση, τό σο σέ προ σω πι κό, ὅ -
σο καί σέ συλ λο γι κό ἐ πί πε δο.

Ἡ σύγ χρο νη μά στι γα τοῦ συγ-
κρη τι στι κοῦ, δι α χρι στι α νι κοῦ καί
δι α θρη σκεια κοῦ οἰ κου με νι σμοῦ
ἐν τάσ σε ται στό συ νο λι κό κί νη μα
τῆς Νέ ας Ἐ πο χῆς καί ἀν τι μά χε ται
εὐ θέ ως τήν ὀρ θό δο ξη δογ μα τι κή
ἀ λή θεια καί δι δα σκα λί α τῆς Ἐκ -
κλη σί ας μας. Σχε τι κο ποι εῖ τήν ἔν -
νοι α τῆς θε ό τη τος καί ἀλ λοι ώ νει
τό ἀ λη θι νό Πρό σω πο τοῦ μο να δι -
κοῦ Θε οῦ καί Σω τῆ ρος μας Ἰ η -
σοῦ Χρι στοῦ. Ἀ κοῦ με ἔ τσι συ χνά
γιά τόν «κοι νό Θε ό ὅ λων τῶν χρι-
στια νῶν» (ὀρ θο δό ξων καί ἑ τε ρο -
δό ξων) ἤ γιά τόν «κοι νό Θε ό τῶν
μο νο θε ϊ στι κῶν θρη σκει ῶν» (χρι-
στι α νι σμοῦ, ἰ ου δα ϊ σμοῦ, μου-
σουλ μα νι σμοῦ) ἤ ἀ κό μη συ χνό -
τε ρα γιά τόν «Μεσ σί α», τόν «δά-
σκα λο», τόν «προ φή τη», πού ἐ -
παγ γέλ λον ται οἱ ποι κί λες αἱ ρέ -
σεις καί πα ρα θρη σκεῖ ες τῶν ἡ με -
ρῶν μας.

Μέ σα ἀ πό ἀ πα ρά δε κτους συγ-
κε ρα σμούς καί σχε τι κο ποι ή σεις
τῆς ἀ λη θεί ας καί τῶν δογ μά των
ἐ πι βάλ λε ται μί α οὐ νι τί ζου σα δι ά -
στα ση τοῦ οἰ κου με νι σμοῦ, ἡ ὁ -
ποί α πα γι ώ θη κε στίς μέ ρες μας
καί στη ρί ζε ται σέ κα θα ρά νε ο ε -
πο χί τι κη λο γι κή. Μέ βά ση αὐ τή
τήν νε ο ε πο χί τι κη καί οὐ νι τί ζου σα
τα κτι κή ἡ ἀ λή θεια καί ἡ ἀ κρί βεια
τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ώς μας ἀ πο -
γυ μνώ νε ται ἀ πό τόν ἀ πο κα λυ πτι -
κό καί σω τη ρι ο λο γι κό της χα ρα -
κτή ρα, ἀ φοῦ ἐ ξο μοι ώ νε ται μέ
τήν αἵ ρε ση, τήν ὁ ποί α ἀ να γνω ρί -
ζει ὡς μί α ἄλ λη ἐκ δο χή τῆς ἀ λη -
θεί ας.

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος
Καί ὅ λα αὐ τά για τί πλη σι ά ζου -

με τόν Γε ννη θέν τα Θε άν θρω πο
ἀν θρώ πι να, μέ σα ἀ πό τά στε ρε ό -
τυ πα τῆς ἐκ κο σμι κευ μέ νης λο γι -
κῆς μας. Ὅ πως το νί ζει ὁ Ἀ πό στο -
λος Παῦ λος «εἰ δέ καί ἐ γνώ κα μεν
Χρι στόν κα τά σάρ κα, ἀλ λά νῦν
οὐ κέ τι γι νώ σκο μεν» (Β΄ Κορ. ε΄,
16).

Εἶ ναι ὁ «πα ρα μορ φω μέ νος Χρι-
στός» τοῦ ὀρ θο λο γι σμοῦ καί τῆς
νο η σι αρ χί ας τῆς Δύ σε ως· ὁ «πα-
ρα μορ φω μέ νος Χρι στός» τοῦ οἰ -
κου με νι σμοῦ, τοῦ ψευ δο χρι στι α -
νι σμοῦ καί τῶν ψευ δο εκ κλη σι ῶν,
πού μέ τό ση ἐ νάρ γεια πε ρι έ γρα -
φε ὁ σύγ χρο νος Ἅ γιος καί με γά -
λος δογ μα το λό γος τῆς Ἐκ κλη σί -
ας μας Ἰ ου στῖ νος Πό πο βιτς: 

«Ὁ Οἰ κου με νι σμός εἶ ναι κοι-
νόν ὄ νο μα διά τούς ψευ δο χρι στι -
α νι σμούς, διά τάς ψευ δο εκ κλη σί -
ας τῆς Δυ τι κῆς Εὐ ρώ πης. Μέ σα
του εὑ ρί σκε ται ἡ καρ διά ὅ λων
τῶν εὐ ρω πα ϊ κῶν οὑμα νι σμῶν, μέ
ἐ πι κε φα λῆς τόν Πα πι σμόν. Ὅ λοι
δέ αὐ τοί οἱ ψευ δο χρι στι α νι σμοί,
ὅ λαι αἱ ψευ δο εκ κλη σί αι, δέν εἶ ναι
τί πο τε ἄλ λο πα ρά μί α αἵ ρε σις πα-
ρα πλεύ ρως εἰς τήν ἄλ λην αἵ ρε -
σιν. Τό κοι νόν εὐ αγ γε λι κόν ὄ νο -
μά των εἶ ναι ἡ πα ναί ρε σις» (Ἀρ -
χιμ. Ἰ ου στί νου Πό πο βιτς, Ἡ Ὀρ -
θό δο ξος Ἐκ κλη σί α καί ὁ Οἰ κου -
με νι σμός, ἔκδ. Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ἀρ -
χαγ γέ λων Τσέ λι ε, σελ. 224).

Ὁ μακαριστὸς
π. Γ. Καψάνης

Τε λι κά ὁ οἰ κου με νι σμός τῶν ἡ -
με ρῶν μας δέν στη ρί ζε ται στήν
δογ μα τι κή ἀ λή θεια, ἀλ λά εἶ ναι ἀ -
πό λυ τα ἀν θρω πο μορ φι κός, ἀν -
θρω πο κεν τρι κός, ἀ πνευ μά τι στος
καί ἀ θε ο λό γη τος. Ὅ πως πο λύ
εὔ στο χα τόν πε ρι γρά φει ὁ μα κα -
ρι στός γέ ρον τας Γε ώρ γιος Κα-
ψά νης:

«Ὁ Οἰ κου με νι σμός ὅ πως δι ε -
ξά γε ται σή με ρον φαί νε ται ὅ τι ἔ -
χει οὑμα νι στι κόν-ἀν θρω πο κεν -
τρι κόν χα ρα κτῆ ρα καί ὄ χι θε ο λο -
γι κόν καί πνευ μα τι κόν. Πα ρα με -
ρί ζει τήν Πί στιν (δόγ μα) καί τήν
Πα ρά δο σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας καί ἀ -
πο βλέ πει πε ρισ σό τε ρον εἰς πρα-
κτι κούς σκο πούς. Βλέ πει τήν Ἐκ -
κλη σί αν κυ ρί ως ὡς ἀν θρώ πι νον ἵ -
δρυ μα, τό ὁ ποῖ ον ἡ νω μέ νον θά
δυ νη θῇ νά ἀν τι με τω πί σῃ καλ λί τε -
ρον τούς ἐ χθρούς του... Μό νον ὁ
ὅ λος Θε άν θρω πος ἠμ πο ρεῖ νά
σώ σῃ καί τόν ὅ λον ἄν θρω πον. Ἐν
ὀ νό μα τι αὐ τοῦ τοῦ ὅ λου Θε αν -
θρώ που Χρι στοῦ καί τοῦ ὅ λου
Σώ μα τός Του, τῆς Ὀρ θο δο ξί ας,
δέν δυ νά με θα νά δι α πραγ μα τευ -
θῶ μεν «ἐ πί ἴ σοις ὅ ροις» μέ τούς
«πα ρα μορ φω μέ νους Χρι στούς»
τῶν δυ τι κῶν, Ρω μαι ο κα θο λι κῶν
καί Προ τε σταν τῶν» (Ἀρ χιμ. Γε-
ωρ γί ου Κα ψά νη, Ὀρ θο δο ξί α καί
Οὑ μα νι σμός-Ὀρ θο δο ξί α καί Πα-
πι σμός, ἔκ δ. Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ὁ σί ου
Γρη γο ρί ου, Ἅ γιον Ὄ ρος 1996,
σελ. 83-84).

Καί ὁ με γά λος ὀρ θό δο ξος Ρῶ -
σος συγ γρα φέ ας Φι ον τόρ Ντο-
στο γι έφ σκυ ἔ γρα φε γιά τόν πα πι -
σμό: «... Ὁ κα θο λι κι σμός εἶ ναι πί-
στη μή χρι στι α νι κή... Ὁ κα θο λι κι -
σμός τῆς Ρώ μης εἶ ναι χει ρό τε -
ρος ἀ πό τόν ἀ θε ϊ σμό... Ὁ ἀ θε ϊ -
σμός κη ρύτ τει μο νά χα τό μη δέν,
ὁ κα θο λι κι σμός, ὅ μως, προ χω ρεῖ
πιό πέ ρα ἀ κό μα, κη ρύτ τει ἕ να δι -
α στρε βλω μέ νο Χρι στό, ἕ να Χρι-
στό ἀν τί θε το τοῦ Χρι στοῦ. Κη-
ρύτ τει τόν Ἀν τί χρι στο».

Ζοῦ με, λοι πόν, ἀ γα πη τοί μου,

σέ ἡ μέ ρες πο νη ρές, ἡ μέ ρες, θά
τολ μοῦ σα νά πῶ, ἀν τί χρι στες, ὅ -
που συν τε λεῖ ται μιά προ δο σί α
τῆς Ὀρ θο δό ξου πί στε ως μέ σα
στούς κόλ πους τῆς ἰ δί ας τῆς Ἐκ -
κλη σί ας μας ἐκ μέ ρους Πα τρια -
ρχῶν, Ἐ πι σκό πων, Ἱ ε ρέ ων καί θε-
ο λό γων. Βρι σκό μα στε, ἐ πί σης,
καί ἐ δῶ εἶ ναι τό λυ πη ρό, ἐ νώ πιον
μί ας ἔ νο χης σι ω πῆς ἐκ μέ ρους
τῶν μο να στη ρί ων καί εἰ δι κά τοῦ
Ἁ γί ου Ὄ ρους. Μιά ἔ νο χη σι ω πή
δη λα δή ἐ κεί νων πού ἔ πρε πε νά
εἶ ναι οἱ πρῶ τοι φύ λα κες τῆς ἱ ε -
ρᾶς πα ρα κα τα θή κης.

Ἐλάχιστον καθῆκον
Τό ὁ μο λο για κό ἁ γι ο ρεί τι κο ἔν -

τυ πο, πού μέ τήν χά ρη τῆς Πα να -
γί ας μας ἐκ δό θη κε, ὑ πο γρά φε ται
ἀ πό δι α κό σιους καί πλέ ον ἁ πλούς
μο να χούς καί ἱ ε ρο μο νά χους,
σκη τι ῶ τες, κελ λι ῶ τες, ἐ ρη μί τες
καί δύ ο Κα θη γου μέ νους, τῆς Ἱ ε -
ρᾶς Μο νῆς Ζω γρά φου καί τῆς Ἱ ε -
ρᾶς Μο νῆς Κα ρα κάλ λου. Τό ἔν -
τυ πο αὐ τό ἀ πο τε λεῖ τό ἐ λά χι στο
κα θῆ κον καί τήν ὑ πο χρέ ω ση ἡ -
μῶν τῶν μι κρῶν καί τα πει νῶν μο-
να χῶν στόν ἀ γώ να γιά τήν δι α -
φύ λα ξη τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ώς
μας. Ἀ πο τε λεῖ, ἐ πί σης, θερ μή πα-
ρά κλη ση καί ἔ ναυ σμα πρός ὅ -
λους τούς ὑ πευ θύ νους, πρός
τούς Ἡ γου μέ νους καί πρός τήν Ἱ -
ε ρά Κοι νό τη τα, ἀλ λά καί πρός ὅ -
λους τούς πι στούς τῆς Ἐκ κλη σί -
ας μας, γιά τήν ἀ ναγ καί α καί ἐ πι -
βε βλη μέ νη ἐ πί ση μη το πο θέ τη σή
τους ἀ πέ ναν τι σέ ὅ σα ἀ νε πί τρε -
πτα καί ἀν τορ θό δο ξα δι α δρα μα -
τί ζον ται στίς μέ ρες μας.

Σή με ρα, πού τά οἰ κου με νι στι κά
ἀ νοίγ μα τα καί ἀ το πή μα τα τοῦ Οἰ -
κου με νι κοῦ Πα τριά ρχη κ. Βαρ θο -
λο μαί ου ὁ λο έ να καί πλη θαί νουν,
ἀ πο τε λεῖ ἱ ε ρό κα θῆ κον τοῦ Ἁ γί ου
Ὄ ρους καί ὅ λων τῶν πι στῶν νά
ἐ πι δεί ξου με ὁ μο λο για κό φρό νη -
μα καί μαρ τυ ρί α κα τά τῆς πλά νης
τῶν αἱ ρέ σε ων καί ὑ πέρ τῆς ἁ γί ας
μας ὀρ θο δο ξί ας.

Ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος, στήν
πρός Τι μό θε ον ἐ πι στο λή του, στό
τρί το κε φά λαι ο μᾶς λέ γει σκι α -
γρα φών τας ταυ τό χρο να καί τήν
ση με ρι νή ἐ πο χή: «Τοῦ το δὲ γί νω -
σκε, ὅ τι ἐν ἐ σχά ταις ἡ μέ ραις ἐν -
στή σον ται και ροὶ χα λε ποί· ἔ σον -
ται γὰρ οἱ ἄν θρω ποι φί λαυ τοι, φι-
λάρ γυ ροι, ἀ λα ζό νες, ὑ πε ρή φα -
νοι, βλά σφη μοι, γο νεῦ σιν ἀ πει -
θεῖς, ἀ χά ρι στοι, ἀ νό σιοι, ἄ στορ -
γοι, ἄ σπον δοι, δι ά βο λοι, ἀ κρα -
τεῖς, ἀ νή με ροι, ἀ φι λά γα θοι, προ-
δό ται, προ πε τεῖς, τε τυ φω μέ νοι,
φι λή δο νοι μᾶλ λον ἢ φι λό θε οι, ἔ -
χον τες μόρ φω σιν εὐ σε βεί ας, τὴν
δὲ δύ να μιν αὐ τῆς ἠρ νη μέ νοι. καὶ
τού τους ἀ πο τρέ που». Καί λί γο
πα ρα κά τω μᾶς λέ γει: «καὶ πάν τες
δὲ οἱ θέ λον τες εὐ σε βῶς ζῆν ἐν
Χρι στῷ Ἰ η σοῦ δι ω χθή σον ται· πο-
νη ροὶ δέ ἄν θρω ποι καὶ γό η τες
προ κό ψου σιν ἐ πὶ τὸ χεῖ ρον, πλα -
νῶν τες καὶ πλα νώ με νοι. σὺ δὲ μέ-
νε ἐν οἷς ἔ μα θες καὶ ἐ πι στώ θης,
εἰ δὼς πα ρὰ τί νος ἔ μα θες, καὶ ὅ τι
ἀ πὸ βρέ φους τὰ ἱ ε ρὰ γράμ μα τα
οἶ δας, τὰ δυ νά με νά σε σο φί σαι
εἰς σω τη ρί αν διὰ πί στε ως τῆς ἐν
Χρι στῷ Ἰ η σοῦ».

Ἀ νά λο γος εἶ ναι καί ὁ λό γος
τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου στίς
Πρά ξεις, ὅ που μι λᾶ γιὰ «λύ κους
βα ρεῖς», ποὺ θὰ δι εισ δύ σουν στὸ
ἐκ κλη σι α στι κὸ σῶ μα, «μὴ φει δό -
με νοι τοῦ ποι μνί ου»:

«Προ σέ χε τε οὖν ἑ αυ τοῖς καί
παν τί τῷ ποι μνί ῳ ἐν ᾧ ὑ μᾶς τό
Πνεῦ μα τό Ἅ γιον ἔ θε το ἐ πι σκό -
πους, ποι μαί νειν τήν ἐκ κλη σί αν
τοῦ Κυ ρί ου καί Θε οῦ, ἥν πε ρι ε -
ποι ή σα το δι ά τοῦ ἰ δί ου αἵ μα τος.
Ἐ γώ γάρ οἶ δα τοῦ το, ὅ τι εἰ σε λεύ -
σον ται με τά τήν ἄ φι ξίν μου λύ κοι
βα ρεῖς εἰς ὑ μᾶς μή φει δό με νοι
τοῦ ποι μνί ου· καί ἐξ ὑ μῶν αὐ τῶν
ἀ να στή σον ται ἄν δρες λα λοῦν τες
δι ε στραμ μέ να τοῦ ἀ πο σπᾶν τούς
μα θη τάς ὀ πί σω αὐ τῶν» (Πράξ. κ,
28-30).

Οἱ αἱρετικοὶ 
ὡς λύκοι

Ὅ λοι οἱ ἑρ μη νευ τές, πα λαι ό -
τε ροι καὶ νε ώ τε ροι, ταυ τί ζουν
τοὺς «λύ κους» αὐ τοὺς μὲ τοὺς
αἱ ρε τι κούς. Δὲν εἶ ναι πα ρὰ ψευ-
δο ποι μέ νες, ποὺ θὰ ἐμ φα νί ζον ται
μὲ τὸ ἔν δυ μα τοῦ ποι μέ νος, ἐ νῶ
στὴν οὐ σί α θὰ εἶ ναι λύ κοι καὶ μά-
λι στα «βα ρεῖς», δηλ. τυ ραν νι κοὶ
καὶ σκλη ροί. Με γά λη βα ρύ τη τα,
ὅ μως, ἑρ μη νευ τι κή ἔ χει καί ἡ
φρά ση «καὶ ἐξ ὑ μῶν αὐ τῶν»! Δη-
λα δή οἱ «λύ κοι» αὐ τοί θά προ έλ -
θουν μέ σα ἀ πό τήν ἴ δια τήν Ἐκ -
κλη σί α. Αὐ τό ἀ κρι βῶς το νί ζει
στήν ἑρ μη νεί α τοῦ συγ κε κρι μέ -
νου χω ρί ου καί ὁ ἱ ε ρὸς Χρυ σό -
στο μος: 

«Καὶ τὸ χα λε πώ τε ρον, ὅ τι αὐ -
τοὺς τού τους ἐξ αὐ τῶν ἀ να στή -
σε σθαι λέ γει ὅ καὶ σφό δρα ἐ στί
βα ρύ, ὅ ταν καί ἐμ φύ λιος ὁ πό λε -
μος ᾖ». Δη λα δή «τό πιό φο βε ρό
εἶ ναι, ὅ τι λέ γει πώς ἀ πό αὐ τούς
τούς ἴ διους [δη λα δή τούς ἐκ κλη -
σι α στι κούς] θά ξε πη δή σουν αὐ -
τοί, πρᾶγ μα πού εἶ ναι καί πά ρα
πο λύ φο βε ρό, ὅ ταν ὁ πό λε μος εἶ -
ναι καί ἐμ φύ λιος».

Ἡ ἱ στο ρι κὴ πραγ μα τι κό τη τα
δεί χνει ὅ τι ὁ Ἀ πό στο λος δὲν μι-
λοῦ σε μό νο γιὰ τή ν ἐ πο χή του.
Τά λε γό με νά του ἔ χουν δι α χρο -
νι κή ἰ σχύ καί ἀ πό λυ τη ἐ φαρ μο γή
καί στίς μέ ρες μας.

Οἱ «Δεσποτάδες μας»
Ὅ πως μᾶς με τα φέ ρει ὁ π. Γε-

ώρ γιος Με ταλ λη νός, ἕ νας ἀ πό
τούς με γα λύ τε ρους θε ο λό γους
τῶν και ρῶν μας, ὁ μα κα ρι στό ς π.
Ἰ ω άν νης Ρω μα νί δη ς ἔ λε γε στὰ
τε λευ ταῖ α χρό νια τῆς ζω ῆς
του: «Ἀ πὸ τώ ρα καὶ στὸ ἑ ξῆς τὸ
πρό βλη μα θὰ εἶ ναι οἱ Δε σπο τά -
δες μας. Ποι ὰ πί στη ἔ χουν» ! Αὐ -
τὸ τὸ ζοῦ με ὅ λοι μας. Δυ στυ χῶς
καί οἱ κύ ριοι φύ λα κες τῆς πί στε -
ως, οἱ Ἐ πί σκο ποί μας, δέν πρω το -
στα τοῦν στόν ἀ γώ να γιά τήν δι α -
φύ λα ξή της. Ἀν τι θέ τως, μέ τήν
σι ω πή καί τήν ἀ νε κτι κό τη τά τους

ἐ πι τρέ πουν στούς οἰ κου με νι στές
νά προ χω ροῦν καί νά λαμ βά νουν
ἀ νε πί τρε πτες ἀ πο φά σεις, πού ἐ -
πι φέ ρουν σύγ χυ ση καί σκαν δα λί -
ζουν τό ὀρ θό δο ξο ποί μνιο.

Ἐ νώ πιον αὐ τοῦ τοῦ κιν δύ νου
βρι σκό μα στε σή με ρα. Αὐ τή εἶ ναι
ἡ ἀ λή θεια. Αὐ τή εἶ ναι ἡ πραγ μα -
τι κό τη τα. Χρέ ος μας εἶ ναι νά σᾶς
τήν πα ρου σι ά σου με χω ρίς ὑ πεκ -
φυ γές, χω ρίς πε ρι στο λές, χω ρίς
φό βο καί χω ρίς ἀ να στο λές. Ταυ-
τό χρο να, ὅ μως, καί χω ρίς καμ μί α
δι ά θε ση ὑ περ βο λῆς, κα τα κρί σε -
ως προ σώ πων καί μά λι στα ἐκ κλη -
σι α στι κῶν. Σε βό μα στε τούς θε-
σμούς καί τά πρό σω πα. Δέν ἐ κτι -
μοῦ με, ὅ μως, κα θό λου καί κα τα -
δι κά ζου με ἀ πε ρί φρα στα τίς πα ρε -
κ τρο πές τους καί τά ἀ το πή μα τά
τους σέ θέ μα τα πί στε ως. Ἀρ νού -
μα στε νά ἀ πο δε χθοῦ με ἐκ βι α στι -
κές ἀ πο φά σεις καί τε τε λε σμέ να.
Ἀρ νού μα στε νά τά ἀ πο δε χθοῦ με
ἀ πό ὅ που καί ἄν προ έρ χον ται, ὅ -
ποι ος καί ἄν ἐ πι χει ρεῖ νά τίς ἐ πι -
βά λει, ὅ σο ψη λά κι ἄν βρί σκε ται
αὐ τός. 

Ἡ ἀν τι με τώ πι ση τῶν θε μά των
τῆς πί στε ως ἀ πο τε λεῖ καί προ σω -
πι κή ἐ πι λο γή καί εὐ θύ νη τοῦ κα-
θε νός μας. Ἡ ὁ μο λο γί α τῆς πί-
στε ώς μας, μέ τήν χά ρη τοῦ Θε -
οῦ, δέν πρέ πει νά ἀ πο τε λεῖ καρ πό
ἑ νός ἐ πι πό λαι ου ἐν θου σια σμοῦ,
ἑ νός ἔν θερ μου ζη λω τι σμοῦ ἤ μί -
ας γε νι κώ τε ρης κα τα κρι τι κῆς δι -
α θέ σε ως. Δέν γι νό μα στε ὁ μο λο -
γη τές αὐ το α να γο ρευ ό με νοι σέ
κρι τές καί τι μη τές ἀ πο πέμ πον τας
ἀ φο ρι σμούς καί κα τα δί κες. 

Γνω ρί ζου με κα λά ὅ τι ὁ μο λο γί α
χω ρίς ὀρ θο πρα ξί α δέν μπο ρεῖ νά
ὑ πάρ ξει. Ἡ ὁ μο λο γί α τῆς πί στε ως
εἶ ναι τό χά ρι σμα τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ-
μα τος, πού θά δο θεῖ σ’ αὐ τούς,
πού στήν διά ρκεια τῆς ζω ῆς τους
ἀ γω νί ζον ται μέ νή ψη, προ σευ χή,
με τά νοι α καί τα πει νό φρό νη μα νά
γί νουν δε κτι κοί αὐ τοῦ τοῦ χα ρί -
σμα τος. 

Ταυ τό χρο να, ὅ μως, εἶ ναι δε δο -
μέ νο ὅ τι ὁ μο λο γί α καί χω ρίς ἀν -
δρεῖ ο φρό νη μα, χω ρίς ἐ γρή γορ -
ση, χω ρίς ἐ πα γρύ πνη ση, χω ρίς
ρή ξη, χω ρίς δι α φο ρο ποί η ση καί
πρό παν τός χω ρίς ἀ πο στα σι ο ποί -
η σή μας ἀ πό τίς συ νή θει ες, τά πε-
ρι βάλ λον τα, τούς μη χα νι σμούς,
ἀ κό μη καί τά πρό σω πα πού βλά-
πτουν τήν ὀρ θό δο ξη πί στη μας
δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξει.

Ἕ ως πό τε θά γι νό μα στε συ νέ -
νο χοι μέ τήν σι ω πή μας; Ἕ ως πό-
τε θά πα ρα μέ νου με θε α τές τοῦ
ἐ ξ αν δρα πο δι σμοῦ τῆς ἴ διας τῆς
ὀρ θο δό ξου αὐ το συ νει δη σί ας
μας; Ἕ ως πό τε θά πα ρα μέ νου με
χει ρο κρο τη τές ὅ σων ἐκ χω ροῦν
τά ἅ για καί ἱ ε ρά τῆς πί στε ώς μας
στούς αἱ ρε τι κούς μέ τό πρό σχη -
μα τῆς δῆ θεν ὑ πα κο ῆς στήν Ἐκ -
κλη σί α καί τούς Ἐ πι σκό πους;

Περὶ ὑπακοῆς
Στό ἐ ρώ τη μα ἄν ἐ πι βάλ λε ται ὑ -

πα κο ή στούς Ἐ πι σκό πους σέ θέ-
μα τα ἀν τί θε τα πρός τήν πί στη
μας μᾶς ἀ παν τᾶ μέ σα φή νεια ὁ
Ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο -
μος:

«Πῶς οὖν ὁ Παῦ λός φη σι· ‘πεί-
θε σθε τοῖς ἡ γου μέ νοις ὑ μῶν καί
ὑ πεί κε τε’; Ἀ νω τέ ρω εἰ πών, ‘ὧν ἀ -
να θε ω ροῦν τες τήν ἔκ βα σιν τῆς
ἀ να στρο φῆς μι μεῖ σθε τήν πί στι ν’,
τό τε εἶ πε, ‘πεί θε σθε τοῖς ἡ γου μέ -
νοις ὑ μῶν καί ὑ πεί κε τε’. Τί οὖν,
φη σίν, ὅ ταν πο νη ρός ᾖ, καί μή
πει θώ με θα; Πο νη ρός, πῶς λέ γεις;
εἰ μέν πί στε ως ἕ νε κεν, φεῦ γε αὐ -
τόν καί πα ραί τη σαι, μή μό νον ἄν
ἄν θρω πος ᾖ, ἀλ λά κἄν ἄγ γε λος
ἐξ οὐ ρα νοῦ κα τι ών· εἰ δέ βί ου ἕ -
νε κεν, μή πε ρι ερ γά ζου. . . .. ἐ πεί καί
τό, ‘μή κρί νε τε, ἵ να μή κρι θῆ τε’,
πε ρί βί ου ἐ στίν, οὐ πε ρί πί στε ως·
τό γοῦν ἐ πα γό με νον τοῦ το δη-
λοῖ. ‘Τί γάρ βλέ πει ς’, φη σί, ‘τό
κάρ φος τό ἐν τῷ ὀ φθαλ μῷ τοῦ ἀ -
δελ φοῦ σου, τήν δέ δο κόν τήν ἐν
τῷ σῷ ὀ φθαλ μῷ οὐ κα τα νο εῖς; ’.
‘Πάν τα οὖν ὅ σα ἄν λέ γω σιν ὑ μῖ ν’,
φη σί, ‘ποι εῖν, ποι εῖ τε’ (τό δέ ποι εῖν
ἔρ γων ἐ στίν, οὐ πί στε ως), ‘κα τά
δέ τά ἔρ γα αὐ τῶν μή ποι εῖ τε’. Ὁ -
ρᾷς ὅ τι οὐ πε ρί δογ μά των ἐ στίν ὁ
λό γος, ἀλ λά πε ρί βί ου καί ἔρ -
γων;» (Ὑ πό μνη μα εἰς τήν πρός Ἑ -
βραί ους Ἐ πι στο λήν, Ὁ μι λί α ΙΔ΄,1,
Ε ΠΕ 25, σ. 372).

Ἑρ μη νεί α: «Πῶς λοι πόν ὁ Παῦ -
λος λέ γει, ‘νά ὑ πα κοῦ τε καί νά ὑ -
πο τάσ σε σθε στούς προ ϊ στα μέ -
νους σα ς’; Ἀ φοῦ εἶ πε προ η γου -
μέ νως, ‘νά ἀ να λο γί ζε σθε τήν ὅ λη
πο ρεί α τῆς ζω ῆς τους καί νά μι -
μῆ σθε τήν πί στη του ς’, κα τό πιν
πρό σθε σε, ‘νά ὑ πα κοῦ τε καί νά ὑ -
πο τάσ σε σθε στούς προ ϊ στα μέ -
νους σα ς’. Τί λοι πόν θά συμ βῆ,
λέ γει, ὅ ταν εἶ ναι κα κός καί δέν
τόν ὑ πα κοῦ με; Κα κός, πῶς τό ἐν -
νο εῖς; ἐ άν εἶ ναι τέ τοι ος ἐξ αἰ τί ας
τῆς πί στε ως, ἀ πό φευ γέ τον καί ἀ -
πο μα κρύν σου ἀ π’ αὐ τόν, ὄ χι μό νο
ἄν εἶ ναι ἄν θρω πος, ἀλ λά κι’ ἄν ἀ -
κό μη εἶ ναι ἄγ γε λος πού κα τέ βη -
κε ἀ πό τόν οὐ ρα νό· ἐ άν ὅ μως εἶ -
ναι κα κός ὡς πρός τήν ἰ δι ω τι κή
του ζω ή, μή ἀ σχο λῆ σαι μ’ αὐ τήν.
... ἀ φοῦ καί τό, ‘μή κρί νε τε, γι ά νά
μή κρι θῆ τε’, ἀ να φέ ρε ται στόν
τρό πο ζω ῆς, κι’ ὄ χι στήν πί στη· ...
Βλέ πεις ὅ τι ὁ λό γος δέν γί νε ται
γι ά δόγ μα τα, ἀλ λά γι ά τρό πο ζω -
ῆς καί πρά ξε ως;».

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου
Ὁ Σε βα σμι ώ τα τος Μη τρο πο λί -

της Ναυ πά κτου καί Ἁ γί ου Βλα σί -
ου κ. Ἱ ε ρό θε ος ἀ να φέ ρει χα ρα -
κτη ρι στι κά γιά τήν συμ με το χή καί
τῶν λα ϊ κῶν στήν ζω ή τῆς Ἐκ κλη -
σί ας καί ἰ δι αι τέ ρως στήν ὁ μο λο -
γί α τῆς πί στε ως:

«Πρέ πει νά πα ρα τη ρη θῆ ὅ τι τό
χά ρι σμα τῆς θε ο λο γί ας δέν ἀ νή -
κει ἀ πο κλει στι κά στούς ἱ ε ρω μέ -
νους ἤ στούς ἔ χον τας ἕ να πτυ χί -
ο θε ο λο γί ας, ἀλ λά ἀ νή κει σέ ὅ -
λους τούς ‘χα ρι τω μέ νου ς’, τούς
ἀλ λοι ω μέ νους ἀ πό τήν ἄ κτι στη ἐ -
νέρ γεια τῆς θεί ας Χά ρι τος Κλη ρι-
κούς καί λα ϊ κούς, πού ἀ πο τε λοῦν

τόν λα ό τοῦ Κυ ρί ου. Οἱ λα ϊ κοί μέ-
σα στήν Ἐκ κλη σί α δέν εἶ ναι τά
‘πα θη τι κά ἄ το μα’ πού δέ χον ται ἁ -
πλῶς τήν κα θο δή γη ση, ἀλ λά τά
‘χα ρι σμα τοῦ χα’. Ἄν οἱ ποι μέ νες
ἔ χουν τό χά ρι σμα τοῦ ποι μαί νειν,
οἱ λα ϊ κοί δι α θέ τουν τό χά ρι σμα
τοῦ ποι μαί νε σθαι ‘εἰς νο μάς σω-
τη ρί ου ς’. Ἄν ὁ κή ρυξ τοῦ θεί ου
Λό γου δι α θέ τη τό χά ρι σμα τοῦ ἐ -
ξαγ γέ λειν τόν λό γο τοῦ Θε οῦ, οἱ
λα ϊ κοί με τέ χουν τοῦ προ φη τι κοῦ
ἀ ξι ώ μα τος μέ τό νά ἀ κού ουν τόν
θεῖ ο λό γο καί νά τόν ἐ φαρ μό -
ζουν, σέ ὁ ρι σμέ νες δέ πε ρι πτώ -
σεις νά δί νουν καί αὐ τοί τήν μαρ-
τυ ρί α. Ἔ τσι οἱ Κλη ρι κοί μα ζί μέ
τούς λα ϊ κούς πού ζοῦν μυ στη ρια -
κά στήν ἁ γί α Ἐκ κλη σί α, ἔ χουν τό
χά ρι σμα τῆς μαρ τυ ρί ας (ὁ μο λο γί -
ας) τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ως. Δέ-
χον ται τήν ἀ λή θεια, τήν ζοῦν, τήν
δι α φυ λάσ σουν, τήν δι α κρί νουν ἀ -
πό τήν πλά νη καί τήν ὁ μο λο γοῦν
μέ παρ ρη σί α, ὅ πως ἔ κα ναν οἱ ἅ γι-
οι Μάρ τυ ρες. . .» (Ἀρ χιμ. Ἱ ε ρο θέ ου
Βλά χου, Ἀ να το λι κά, τό μος Α΄,
σελ. 381-382).

Καί ὁ π. Γε ώρ γιος Κα ψά νης ση-
μει ώ νει σχε τι κά: «Ὅ σον ἀ φο ρᾷ
δέ εἰς τήν δι οί κη σιν καί τήν δι δα -
σκα λί αν ἡ συμ με το χή τοῦ λα οῦ
εἶ ναι θε με λι ώ δης ἐ φ’ ὅ σον οὗ -
τος, χα ρι σμα τοῦ χος ὤν καί δι δα -
κτός Θε οῦ, ἀ πο τε λεῖ με τά τοῦ
κλή ρου τήν ἀ γρυ πνοῦ σαν συ νεί -
δη σιν τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἥ τις μαρ-
τυ ρεῖ (κρί νει, δι α κρί νει, ἐγ κρί νει
καί ἀ πο δέ χε ται, ἤ κα τα κρί νει καί
ἀ πορ ρί πτει) τήν δι δα σκα λί αν καί
τάς πρά ξεις τῆς ἱ ε ραρ χί ας, ὡς ἀ -
πε φάν θη σαν καί οἱ Πα τριά ρχαι
τῆς Ἀ να το λῆς ἐν τῇ Ἐγ κυ κλί ῳ
αὐ τῶν τῆς 6ης Μα ΐ ου 1948» (Ἀρ -
χιμ. Γε ωρ γί ου Κα ψά νη, Ἡ ποι μαν -
τι κή δι α κο νί α κα τά τούς ἱ ε ρούς
Κα νό νας, Πει ραι εύς 1976, σ. 110-
112).

Ἡ ἐγκύκλιος
τῶν Πατριαρχῶν

Καί ἡ Ἐγ κύ κλιος τεσ σά ρων Πα-
τρια ρχῶν τῆς Ἀ να το λῆς πρός τόν
Πά πα Πί ο τό Θ΄(1848) θέ τει τόν πι-
στό λα ό τοῦ Θε οῦ θε μα το φύ λα -
κα καί ὑ πε ρα σπι στή τῆς ἀ λη θεί ας
τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως, πού
στά θη κε τό ἀ νά χω μα ἐ νάν τια σέ
κά θε ἀ πό πει ρα και νο το μί ας:

«Παρ᾿ ἡ μῖν οὔ τε Πα τριά ρχαι
οὔ τε Σύ νο δοι ἐ δυ νή θη σάν πο τε
εἰ σ α γα γεῖν νέ α, δι ό τι ὁ ὑ πε ρα σπι -
στὴς τῆς θρη σκεί ας ἐ στὶν αὐ τὸ
τὸ σῶ μα τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἤ τοι αὐ -
τὸς ὁ λα ός, ὅ στις ἐ θέ λει τὸ θρή-
σκευ μα αὐ τοῦ αἰ ω νί ως ἀ με τά -
βλη τον καὶ ὁ μο ει δὲς τῷ τῶν Πα-
τέ ρων αὐ τοῦ» (Ἰ ω. Καρ μί ρη, Τὰ
Δογ μα τι κὰ καὶ Συμ βο λι κὰ Μνη-
μεῖ α τῆς Ὀρ θο δό ξου Κα θο λι κῆς
Ἐκ κλη σί ας, τ. ΙΙ, Graz-Austria
1968, σελ. 920[1000]). 

Ἀλ λά κυ ρί ως τό ἀ δι ά ψευ στο
στό μα τοῦ Κυ ρί ου μας μᾶς πλη-
ρο φο ρεῖ ὅ τι «πᾶς οὖν ὅ στις ὁ μο -
λο γή σει ἐν ἐ μοί ἔμ προ σθεν τῶν
ἀν θρώ πων, ὁ μο λο γή σω κἀ γώ ἐν
αὐ τῷ ἔμ προ σθεν τοῦ πα τρός μου
τοῦ ἐν οὐ ρα νοῖς» (Ματθ. ι,32) θέ-
τον τας τήν ὁ μο λο γί α ὄ χι μό νον
ὡς ὑ πο χρέ ω ση τῶν χρι στια νῶν,
ἀλ λά καί ὡς προ ϋ πό θε ση τῆς σω-
τη ρί ας τους.

Ὁ μακαριστὸς
π. Ἐπιφάνιος

Προ σφι λέ στα τοι ἀ δελ φοί μας,
Ἡ ἀ και νο τό μη τος ἀ λή θεια τῆς

ἁ γί ας πί στε ώς μας, ἡ ἐλ πί δα πά-
σης τῆς οἰ κου μέ νης καί κι βω τός
τῆς σω τη ρί ας μας, ἡ ἁ γί α Ὀρ θό -
δο ξη Ἐκ κλη σί α μας ζεῖ καί θά ζεῖ
εἰς τούς αἰ ῶ νες για τί ἔ χει Κε φα -
λή καί Κύ ριό Της τόν Ἀ να στάν τα
Κύ ριο Ἰ η σοῦ Χρι στό. Γι’ αὐ τό καί
δέν ἀλ λοι ώ θη κε πο τέ καί οὔ τε
τήν ἔ βλα ψαν στό ἐ λά χι στο τό σες
καί τό σες αἱ ρέ σεις καί δι ωγ μοί
στό διά βα τῆς ἱ στο ρί ας. Γι’ αὐ τό
καί δέν θά Τήν βλά ψουν οὔ τε οἱ
σύγ χρο νες ἐ πι βου λές καί δο ξα σί -
ες. Αὐ τοί πού βρί σκον ται σέ κίν-
δυ νο εἴ μα στε ἐ μεῖς οἱ χρι στια νοί,
πού ὑ στε ρών τας στήν πνευ μα τι -

κή ζω ή, τήν νή ψη, τήν με τά νοι α,
τήν προ σευ χή, τήν τα πεί νω ση,
τήν ἀ νε ξι κα κί α, τήν συγ χω ρη τι -
κό τη τα καί τήν ἀ γά πη, γι νό μα στε
εὔ κο λο θή ρα μα τῶν «ψευ δο ποι -
μέ νων», πού λυ μαί νον ται τήν Ἐκ -
κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ. 

Πι στεύ ου με ὅ τι, ἄν βρι σκό ταν
ἀ νά με σά μας ὁ μα κα ρι στός π. Ἐ -
πι φά νιος Θε ο δω ρό που λος θά ἀ -
πηύ θυ νε, μα ζί καί μέ τό ὀρ θό δο -
ξο πλή ρω μα, πρός τούς ὀρ θο δό -
ξους πού ἡ γοῦν ται τῶν συγ χρό -
νων οἰ κου με νι στι κῶν ἀ νοιγ μά -
των τά ἴ δια ἐ κεῖ να συγ κλο νι στι κά
λό για πού ἀ πηύ θυ νε πρός τόν
Πα τριά ρχη Ἀ θη να γό ρα:

«Προὐ χω ρή σα τε ἤ δη πο λύ. Οἱ
πό δες Ὑ μῶν ψαύ ου σι πλέ ον τά
ρεῖ θρα τοῦ Ρου βί κω νος. Ἡ ὑ πο -
μο νή χι λιά δων εὐ σε βῶν ψυ χῶν,
κλη ρι κῶν καί λα ϊ κῶν, συ νε χῶς ἐ -
ξαν τλεῖ ται. Δι ά τήν ἀ γά πην τοῦ
Κυ ρί ου, ὀ πι σθο χω ρή σα τε! Μή θέ-
λε τε νά δη μι ουρ γή σε τε ἐν τῇ Ἐκ -
κλη σί ᾳ σχί σμα τα καί δι αι ρέ σεις.
Πει ρᾶ σθε νά ἑ νώ ση τε τά δι ε στῶ -
τα καί τό μό νον ὅ περ θά κα τορ -
θώ ση τε, θά εἶ νε νά δι α σπά ση τε
τά ἡ νω μέ να καί νά δη μι ουρ γή ση -
τε ρήγ μα τα εἰς ἐ δά φη ἕ ως σή με -
ρον στε ρε ά καί συμ πα γῆ. Σύ νε τε
καί συ νέλ θε τε! Ἀλ λά φεῦ! Δι η νύ -
σα τε πολ λήν ὁ δόν. Ἤ δη ‘πρός ἑ -
σπέ ραν ἐ στί καί κέ κλι κεν ἡ ἡ μέ -
ρα. ..’. Πῶς θά ἴ δη τε τάς χαι νού -
σας ἀ βύσ σους, ἀ φ’ ὧν θά δι έλ θῃ
με τ’ ὀ λί γων ἡ ἀ τρα πός ἥν ὁ δεύ ε -
τε; Εἴ θε, εἴ θε ὁ πά λαι πο τέ ‘στή-
σας τόν ἥ λιον κα τά Γα βα ών καί
τήν σε λή νην κα τά φά ραγ γα Αἰ λώ -
ν’, νά δευ τε ρώ σῃ τό θαῦ μα καί νά
πα ρα τεί νῃ ἅ παξ ἔ τι τό μῆ κος τῆς
ἡ μέ ρας, νά ἐ νι σχύ σῃ ἔ τι πλέ ον τό
φῶς αὐ τῆς καί νά δι α νοί ξῃ τούς
ὀ φθαλ μούς Ὑ μῶν ἵ να ἴ δη τε, κα-
τα νο ή ση τε, ἐ πι στρέ ψη τε. Ἀ μήν»
(Ἀρ χιμ. Ἐ πι φα νί ου Θε ο δω ρό που -
λου, Τά δύ ο Ἄ κρα, Οἰ κου με νι -
σμός καί Ζη λω τι σμός, Ἔκδ. Ἱ ε -
ροῦ Ἡ συ χα στη ρί ου Κε χα ρι τω μέ -
νης Θε ο τό κου Τροι ζῆ νος, Ἀ θή να
1997, σελ. 16-17).

Δυ στυ χῶς καί ὁ ση με ρι νός Οἰ -
κου με νι κός Πα τριά ρχης κ. Βαρ-
θο λο μαῖ ος ἀ κο λου θεῖ πι στά καί
ἐν συ νεί δη τα τόν ὀ λι σθη ρό δρό-
μο πού ἄ νοι ξε ὁ Πα τριά ρχης Ἀ θη-
να γό ρας. Τό ὁ μο λο γεῖ, ἄλ λω στε,
καί τό δι α κη ρύσ σει ὁ ἴ διος καυ-
χώ με νος γι’ αὐ τή τήν ἐ πι λο γή
του.

Αὐ τό ἐ πι βε βαι ώ θη κε καί μέ τήν
πρό σφα τη ἐ πί σκε ψη τοῦ Πά πα
Φραγ κί σκου στό Φα νά ρι καί τήν
τι μη τι κή ὑ πο δο χή του ἀ πό τόν Οἰ -
κου με νι κό Πα τριά ρχη κ. Βαρ θο -
λο μαῖ ο. Γιά μί α ἀ κό μη φο ρά ἐ πα -
να λή φθη καν τά ἴ δια θλι βε ρά γε-
γο νό τα ἐν ταγ μέ να στό ἴ διο καί
πά λι σκη νι κό τῆς ἐ πι κοι νω νια κῆς
τα κτι κῆς, τοῦ ἐν τυ πω σια σμοῦ,
τῆς ἐ πι βο λῆς τῆς εἰ κό νος καί
πρω τί στως τῆς ἐ πι βο λῆς τε τε λε -
σμέ νων. Ἐ πι χει ρή θη κε δη λα δή
νά ἐ πι βλη θεῖ μέ τε χνη τό τρό πο ἡ
ἐν τύ πω ση ὅ τι δέν μᾶς χω ρί ζει τί-
πο τε μέ τούς πα πι κούς καί ὅ τι
δέν ὑ πάρ χει κα νέ να ἐμ πό διο γιά
τήν πλή ρη κοι νω νί α καί ἑ νό τη τα
μα ζί τους.

«Οὐνιτικὴ» ἕνωσις
Ὅ πως ἀ να πτύσ σου με δι ε ξο δι -

κά στό ἔν τυ πο πού κυ κλο φο ρή -
σα με, τήν οὐ νι τι κοῦ τύ που αὐ τή
ψευ δο έ νω ση μέ τούς πα πι κούς
καί τήν πλή ρη κοι νω νί α μα ζί τους
ἐ πι ζη τεῖ καί ὁ Οἰ κου με νι κός Πα-
τριά ρχης κ. Βαρ θο λο μαῖ ος, ὁ ὁ -
ποῖ ος ἀ νέ φε ρε στήν προ σφώ νη -
σή του πρός τόν Πά πα ὅ τι «ὁ
ροῦς τῆς ἱ στο ρί ας ἤλ λα ξε κα τεύ -
θυν σιν, αἱ πα ράλ λη λοι καί ἐ νί ο τε
συγ κρου ό με ναι πο ρεῖ αι τῶν Ἐκ -
κλη σι ῶν ἡ μῶν συ νην τή θη σαν εἰς
τό κοι νόν ὅ ρα μα τῆς ἐ πα νευ ρέ -
σε ως τῆς ἀ πο λε σθεί σης ἑ νό τη -
τος αὐ τῶν, ἡ ψυ γεῖ σα ἀ γά πη ἀ νε -
ζω πυ ρώ θη, καί ἐ χα λυ βδώ θη ἡ θέ-
λη σις ἡ μῶν ὅ πως πρά ξω μεν πᾶν
τό καθ᾿ ἡ μᾶς, ἵ να ἐκ νέ ου ἀ να τεί -
λῃ ἡ ἐν τῇ αὐ τῇ πί στει καί τῷ κοι -
νῷ Πο τη ρί ῳ κοι νω νί α ἡ μῶν. Ἔ -
κτο τε ἤ νοι ξεν ἡ ὁ δός πρός Ἐμ -

μα ούς, ὁ δός πι θα νῶς μα κρά καί
ἐ νί ο τε δύ σβα τος, πλήν ἀ νε πί -
στρο φος, ἀ ο ρά τως τοῦ Κυ ρί ου
συμ πο ρευ ο μέ νου μεθ᾿ ἡ μῶν, ἄ -
χρις οὗ Οὗ τος ἀ πο κα λυ φθῇ ἡ μῖν
“ἐν τῇ κλά σει τοῦ ἄρ του“ (Λουκ.
κδ΄ 35)».

«Ἄν εἶ ναι ὅ μως “ἀ νε πί στρο -
φος” ἡ πο ρεί α τοῦ κ. Βαρ θο λο -
μαί ου πρός τήν ἀ πό κλι ση ἀ πό τήν
ὀρ θό δο ξο ἐκ κλη σι ο λο γί α καί τήν
ψευ δο έ νω σή του μέ τούς πα πι -
κούς τό ἴ διο “ἀ νε πί στρο φος” ὀ -
φεί λει νά εἶ ναι καί ἡ δι κή μας πι-
στό τη τα καί προ σή λω ση στίς πα-
ρα κα τα θῆ κες τῶν Ἁ γί ων Πα τέ -
ρων μας. Μέ αὐ τούς θά στοι χη -
θοῦ με, αὐ τούς θά ἀ κο λου θή σου -
με καί σέ αὐ τούς θά ὑ πα κού σου -
με μέ ἀ σφα λές κρι τή ριο τήν ὀρ -
θό δο ξη δογ μα τι κή καί ἐκ κλη σι ο -
λο γι κή μας συ νεί δη ση». 

Αὐ τό φρο νοῦ με, ὁ μο λο γοῦ με
καί δι α κη ρύσ σου με πρός κά θε
κα τεύ θυν ση ὅ λοι ὅ σοι συ νυ πο -
γρά φου με τό ἁ γι ο ρεί τι κο ὁ μο λο -
για κό ἔν τυ πο. Καί σέ αὐ τή τήν θέ-
ση μας, μέ τήν χά ρη τοῦ Θε οῦ,
πα ρα μέ νου με πι στοί καί ἀ με τα κί -
νη τοι. Πα ρα μέ νου με πι στοί καί ἀ -
με τα κί νη τοι στήν πί στη τῶν Ἁ γί -
ων καί τῶν Πα τέ ρων μας. 

«Οἱ Προ φῆ ται ὡς εἶ δον, οἱ Ἀ πό -
στο λοι ὡς ἐ δί δα ξαν, ἡ Ἐκ κλη σί α
ὡς πα ρέ λα βεν, οἱ Δι δά σκα λοι ὡς
ἐ δογ μά τι σαν, ἡ Οἰ κου μέ νη ὡς
συμ πε φώ νη κεν, ἡ χά ρις ὡς ἔ λαμ -
ψεν, ἡ ἀ λή θεια ὡς ἀ πο δέ δει κται,
τὸ ψεῦ δος ὡς ἀ πε λή λα ται, ἡ σο -
φί α ὡς ἐ παρ ρη σι ά σα το, ὁ Χρι -
στὸς ὡς ἐ βρά βευ σεν, οὕ τω φρο-
νοῦ μεν, οὕ τω λα λοῦ μεν, οὕ τω
κη ρύσ σο μεν Χρι στόν τὸν ἀ λη θι -
νὸν Θε ὸν ἡ μῶν, καὶ τοὺς Αὐ τοῦ
Ἁ γί ους ἐν λό γοις τι μῶν τες, ἐν
συγ γρα φαῖς, ἐν νο ή μα σιν, ἐν θυ -
σί αις, ἐν Να οῖς, ἐν Εἰ κο νί σμα σι,
τὸν μὲν ὡς Θε ὸν καὶ Δε σπό την
προ σκυ νοῦν τες καὶ σέ βον τες,
τοὺς δὲ διά τὸν κοι νὸν Δε σπό την
ὡς Αὐ τοῦ γνη σί ους θε ρά πον τας
τι μῶν τες καὶ τὴν κα τὰ σχέ σιν
προ σκύ νη σιν ἀ πο νέ μον τες. Αὕ τη
ἡ πί στις τῶν Ἀ πο στό λων, αὕ τη ἡ
πί στις τῶν Πα τέ ρων, αὕ τη ἡ πί -
στις τῶν Ὀρ θο δό ξων, αὕ τη ἡ πί -
στις τὴν Οἰ κου μέ νην ἐ στή ρι -
ξεν».

Ὁ ρόλος 
τοῦ πνευματικοῦ

Αὐ τή τήν πί στη πρέ πει νά δι α -
φυ λά ξου με καί αὐ τή τήν ὁ μο λο -
γί α πρέ πει νά δώ σου με ὅ λοι μας
κλη ρι κοί, μο να χοί καί λα ϊ κοί. Ὡς
συ νει δη τοί ὀρ θό δο ξοι χρι στια νοί
ὀ φεί λου με νά ἀν τι δροῦ με στήν
Πα ναί ρε ση τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ.

Ἐν πρώ τοις, προ σπα θών τας σέ
προ σω πι κό ἐ πί πε δο. Ἔ χον τας μί -
α σω στή κα θο δή γη ση ἀ πό ἕ να
πνευ μα τι κό πα τέ ρα, μέ τήν προ σ -
ευ χή, καί μέ τό πα τε ρι κόν πρό σε -
χε σε αυ τόν, μέ πνευ μα τι κή ζω ή,
νη στεί α καί τή ρη ση τῶν ἐν το λῶν
τοῦ Θε οῦ. Ἔ χον τας στραμ μέ να
τά ὄμ μα τα τῆς ψυ χῆς δι α παν τός
πρός τόν Κύ ριον, ζών τας ὡς πά-
ροι κοι καί πα ρε πί δη μοι σέ αὐ τόν
τόν κό σμο, καί μη δέν ἀ πο βλέ -
πον τας εἰ μί εἰς τόν Κύ ριον Ἰ η -
σοῦν.

Οἱ Μεγάλοι Πατέρες 
Καί κα τά δεύ τε ρον λό γον μέ

τήν δη μό σια ὁ μο λο γί α μας.
Κά ποι οι –κλη ρι κοί, μο να χοί καί

λα ϊ κοί– ὀ χυ ρού με νοι πί σω ἀ πό
τήν ὑ πο κρι τι κή τή ρη ση τῆς ἀ ρε -
τῆς τῆς ἀ γά πης, σι ω ποῦν καί μά-
λι στα ἐκ κω φαν τι κά. Ἡ τή ρη ση, ὅ -
μως, τῆς ἀ ρε τῆς τῆς ἀ γά πης δέν
πρέ πει νά εἶ ναι ἀ πο κε κομ μέ νη ἀ -
πό τήν ἀ λή θεια, δι ό τι τό τε εἶ ναι
ὑ πο κρι τι κή. Κα τά τόν Ἱ ε ρόν Χρυ-
σό στο μον, «ἀ γά πην δέ δεί κνυ σι
γνη σί αν τό δι ορ θῶ σαι καί σκο πῆ -
σαι τό συμ φέ ρον τοῦ πλη σί ον καί
τό τόν πε πτω κό τα δι α να στῆ -
σαι...». Ὁ Ἅ γιος Εὐ αγ γε λι στής Ἰ -
ω άν νης ὁ Θε ο λό γος μᾶς προ τρέ -
πει νά ἀ γα πῶ μεν ἐν ἀ λη θεί ᾳ καί
νά ἀ λη θεύ ω μεν ἐν ἀ γά πῃ. 

Ὁ θε σμο θέ της τοῦ Ὀρ θο δό -

ξου Μο να χι σμοῦ Μέ γας Βα σί λει -
ος, εἰς τάς κα τά τ’ ἄλ λα αὐ στη ρο -
τά τας «κα τ’ ἐ πι το μήν» πα ραι νέ -
σεις του πρός τούς μο να χούς,
συγ χω ρεῖ αὐ τοῖς τήν παρ ρη σί αν,
ὅ ταν τί θε ται θέ μα ὁ μο λο γί ας τῆς
πί στε ώς των καί ἑρ μη νεύ ει σχε τι -
κῶς τό, ἐ ναν τί ον τῶν ψευ δο δι δα -
σκά λων, γνω στό τα τον χω ρί ον
τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου: «ἀλ λά
καί ἐ άν ἡ μεῖς ἤ ἄγ γε λος ἐξ οὐ ρα -
νοῦ εὐ αγ γε λί ζη ται ὑ μῖν πα ρ’ ὅ εὐ -
ηγ γε λι σά με θα ὑ μῖν, ἀ νά θε μα ἔ -
στω».

Ὁ Χρυ σορ ρή μων Ἅ γιος Ἰ ω άν -
νης συμ πλη ρώ νων καί ἐ παυ ξά νων
λέ γει ὅ τι «μέ γα ἀ γα θόν ἡ παρ ρη -
σί α καί τό ἐ λευ θε ρο στο μεῖν καί
πάν τα δεύ τε ρα τί θε σθαι τῆς ὁ μο -
λο γί ας τῆς εἰς τόν Χρι στόν».

Ὁ Πα νε πι στή μων Ὅ σιος Πα τήρ
ἡ μῶν Ἀ θα νά σιος ὁ Ἀ θω νί της, ἀ -
πο δί δον τας με γί στην ἀ ξί αν εἰς
τήν με τά δο σιν ἀ λω βή των τῶν ἀ -
λη θει ῶν τῆς πί στε ώς μας εἰς τούς
ἐ πι γε νο μέ νους, ἵ δρυ σεν εἰ δι κά
Κελ λί α, τά ὁ ποῖ α ὠ νό μα σε «παι-
δευ τή ρια» καί ἐ πε φόρ τι σε τούς
«ἡ γου μέ νους τοῦ λό γου», δη λα -
δη τούς πε ρί τά θε ο λο γι κά ἐγ κρα-
τε στέ ρους τῶν Μο να χῶν, νά κα-
τη χοῦν τούς ἁ πλου στέ ρους καί ἀ -
μα θε στέ ρους τῶν ἀ δελ φῶν των.

Ὁ Ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα -
μᾶς, ὁ καί Λαυ ρι ώ της, μέ τήν ἀ νυ-
πο λό γι στη προ σφο ρά του στήν
Ὀρ θό δο ξη θε ο λο γί α, δι’ Οὗ καί ἀ -
πε φεύ χθη ὁ ἐκ δυ τι κι σμός, ὁ ἐ -
κλα τι νι σμός καί ἡ φραγ κο ποί η σις
τῆς Ὀρ θο δο ξί ας κα τέ τασ σεν ὅ -
σους, κι νού με νοι ὑ πό «ἀ νευ λα -
βοῦς εὐ λα βεί ας», σι ω ποῦν καί
δέν ὁ μι λοῦν διά τήν δι α στρο φήν
τῶν θεί ων δογ μά των εἰς τό τρί-
τον εἶ δος τῶν ἀ θέ ων (με τά τούς
κα τ’ ἐ ξο χήν ἀ θέ ους καί τούς αἱ ρε-
τι κούς): «Τρί τον δέ ἔ στιν εἶ δος,
οὐ πόρ ρῳ τῆς ἀ νω τέ ρω πο νη ρᾶς
ξυ νω ρί δος, τό πα ραι τεῖ σθαί τι λέ-
γειν τῶν δε δογ μέ νων πε ρί Θε οῦ».

Τά θε ό πνευ στα κεί με να τοῦ Ἁ -
γί ου Νι κο δή μου τοῦ Ἁ γι ο ρεί του,
τοῦ ἐ ξαρ τη μα τι κοῦ τῆς Ἱ ε ρᾶς ἡ -
μῶν Μο νῆς μο να χοῦ, βρί θου σιν
ἀν τι αι ρε τι κῶν ἀ να φο ρῶν. Τό ἴ διο
καί τά κεί με να πολ λῶν ἄλ λων Ἁ -
γί ων Πα τέ ρων καί ἁ γι α σμέ νων ἁ -
γι ο ρει τῶν Γε ρον τά δων, κλη ρι -
κῶν, μο να χῶν καί με γά λων θε ο -
λό γων καί Πα νε πι στη μια κῶν δι-
δα σκά λων.

Ἰ δι αί τε ρα ὁ σύγ χρο νος ἁ γι α -
σμέ νος Γέ ρων Πα ῒ σιος ὁ Ἁ γι ο ρεί -
της, ὁ φι λέ ρη μος, ἐ ρα στής τῆς ἡ -
συ χί ας καί νή ψε ως, ὅ ταν ἐ πρό κει -
το πε ρί ζη τη μά των πί στε ως, με τε -
μορ φοῦ το εἰς ἄ τεγ κτον ἐ λεγ κτήν
τῶν αἱ ρε τι ζόν των καί μέ τόν ἀ πα -
ρά μιλ λον γλα φυ ρόν του τρό πον,
συ νή θι ζε νά το νί ζῃ ὅ τι «Ὁ Δι ά βο -
λος ἅ πλω σε τρί α πλο κά μια νά πιά -
σῃ ὅ λον τόν κό σμον. Τούς πλου σί -
ους νά τούς πιά σῃ μέ τή Μα σω νί αν,
τούς πτω χούς μέ τόν Κομ μου νι -
σμόν καί τούς θρη σκευ ο μέ νους μέ
τόν Οἰ κου με νι σμόν».

Ἀ δελ φοί, ἐ σή μα νε ἡ ὥ ρα. Ὄ χι
πι ά ἄλ λη ὀ λι γω ρί α. Ὄ χι πι ά ἄλ λη ἀ -
δρά νεια. Ὄ χι πι ά ἄλ λη ἔ νο χη σι ω -
πή. Ἀ παι τεῖ ται ἐ γρή γορ ση καί ἐ νερ -
γο ποί η ση. Ἀ παι τεῖ ται ἀν τί στα ση καί
ἀν τί δρα ση. Ἄς με λε τή σου με, ἄς ἐ -
νη με ρω θοῦ με, ἄς ἐ νη με ρώ σου με
καί τούς ἀ δελ φούς μας, ἄς ἐκ φρά -
σου με τίς ἀ νη συ χί ες καί τίς ἐν στά -
σεις μας στούς ὑ πευ θύ νους. 

Σέ αὐ τά τά ἀ πο κα λυ πτι κά χρό νια
πού ζοῦ με πρέ πει ὁ κα θέ νας μας νά
πά ρει τήν εὐ θύ νη τῆς ὁ μο λο γί ας
του καί νά συν τα χθεῖ μέ τόν Χρι στό
καί τήν Ἁ γί α Πί στη μας, χω ρίς δι-
και ο λο γί ες, ὑ πεκ φυ γές καί δι πλω -
μα τί ες. Ἄς εἴ μα στε ἕ τοι μοι γι ά ὁ -
ποι α δή πο τε θυ σί α χρεια σθεῖ γι ά
τοῦ Χρι στοῦ τήν πί στη τήν ἁ γί α. Ἄς
προ σευ χη θοῦ με νά φω τί σει ὁ Θε-
ός ὅ σους λαμ βά νουν τίς ἀ πο φά -
σεις, ὅ λο τόν ὀρ θό δο ξο λα ό καί ἐ -
μᾶς, ὥ στε νά πρά ξου με τά θε ά ρε -
στα καί τά πρέ πον τα καί νά ἀ να -
δεί ξει ἀ τρό μη τους καί φλο γε -
ρούς ὁ μο λο γη τές τῆς πί στε ως, ἀ -
κό μη καί μάρ τυ ρες ἄν χρεια σθεῖ.
Ἀ μήν».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σεβ. Σπάρτης: Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐζήτησε
χῶμα καὶ μᾶς προσέφερε χρυσόν

• ΜΑΣ ΕΔΙΔΑΞΕΝ ΑΓΑΠΗΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΗΛΘΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΗ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΥΣ ΕΙΣ ΑΓΙΟΥΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σπάρ-
της κ. Εὐστάθιος εἰς τὸ μήνυμα
του διὰ τὰ Χριστούγεννα καλεῖ
τοὺς πιστοὺς νὰ ἀκολουθοῦν καὶ
νὰ ἐφαρμόζουν τὰς μεγάλας ἀρε-
τάς, τὰ ὁποίας ἐδίδαξεν ὁ
Χριστὸς καὶ ἐφήρμοσαν οἱ Ἅγιοι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ
πλῆρες κείμενον τοῦ μηνύματος
ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Χριστιανοί μου ἀγαπητοί, Ἀδελ-
φοί μου καί Παιδιά μου,

Μέ πολλή χαρά καί ἐλπίδα ἡ
Ἐκκλησία μας γιορτάζει καί ἐφέ-
τος τό ἐκπληκτικό καί ἀνεπανά-
ληπτο γεγονός τῆς Γεννήσεως
τοῦ Κυρίου καί καλεῖ τά παιδιά
της νά τό ἐγγίσουν μέ ἁγνή διά-
θεση, νά τό ἰδοῦν μέ τά μάτια τῆς
ψυχῆς τους καί νά τό θαυμάσουν
μέ τήν πίστη τους, λέγοντας στό
καθένα: “Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ
ἐγεννήθη ὁ Χριστός..”.

Ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας
εἶναι “Μυστήριον μέγα καί παρά-
δοξον” καί “τό Μυστήριον οὐ φέ-
ρει ἔρευναν”, γι’ αὐτό μέ μόνη τήν
πίστη μας τό ἑρμηνεύουμε, ἀφοῦ
ἀδυνατοῦμε ἀκόμη καί νά τό προσ -
εγγίσουμε μέ ἄλλους τρόπους καί
μάλιστα μέ τήν ἀδύνατη ἀνθρώ-
πινη λογική.

Ἕνας Θεός τέλειος “ἐταπείνω-
σεν ἑαυτόν” καί ἔγινε ἀληθινός
ἄνθρωπος. Μεταμορφώνεται γιά
πρώτη φορά ὄχι στό Θαβώρ, ἀλλά
στή Βηθλεέμ. Στό Θαβώρ, ἐνῶ

εἶναι τέλειος ἄνθρωπος, ἐκείνη
τή στιγμή δείχνει καί τήν ἄλλη
φύση Του τή θεϊκή. Στή Βηθλεέμ,
ἐνῶ εἶναι τέλειος Θεός, παίρνει
καί τήν ἄλλη φύση Του καί γίνεται
τέλειος ἄνθρωπος.

Παίρνει τά δικά μας γνωρίσμα-
τα, ἀλλά ὄχι ὅλα. Γεννιέται στή γῆ
ὁ “ὑπάρχων πρό τῶν αἰώνων”,
ἀλλά ὄχι ὅπως γεννιοῦνται ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ἀνεξαιρέτως. Ἐκεῖνος
γεννιέται “ἐκ Πνεύματος Ἁγίου”
καί “ἐκ Παρθένου Μαρίας”.
“Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ
σὲ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιά-
σει σοι” εἶπε ὁ Ἀρχάγγελος Γα-
βριήλ πρός τή γεμάτη ἀπορία Θε-
οτόκο τή στιγμή τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ. Εἶναι τέλειος Ἄνθρωπος,
ἀλλά “ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν
οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόμα-
τι αὐτοῦ”, ἐνῶ ἐμεῖς δέν εἴμαστε
καθαροί ἀπό ρύπο, ἔστω καί ἄν
εἶναι ἡ ζωή μας μία ἡμέρα πάνω
στή γῆ. Εἶναι τέλειος Ἄνθρωπος,
ἀλλά ταυτόχρονα καί τέλειος Θε-
ός, ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε μόνο ψυχή
καί σῶμα. Εἶναι τέλειος Ἄνθρω-
πος καί ἔχει ὅλες τίς ἀρετές καί
τά ἰδιώματα στόν ἀπόλυτο βαθμό,
ἐνῶ ἐμεῖς ἐξαχρειώσαμε ὅλα τά
χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Δη-
μιουργός μας καί ἤμαστε τότε
πού ἦλθε στή γῆ γυμνοί καί τρισ -
άθλιοι.

Ἀλλά γιατί ὅλα αὐτά; Ποιός ὁ
σκοπός τους; Ποιά ἡ ὠφέλειά
μας; Πῶς μποροῦμε ν’ ἀξιοποι-
ήσουμε αὐτή τήν παρουσία Του,

τήν ἄκρα ταπείνωσή Του καί τή
θυσιαστική ἀγάπη Του; Τήν ἀπάν-
τηση μᾶς τή δίδουν οἱ θεοκήρυ-
κες Ἀπόστολοι, οἱ θεοφόροι Πα-
τέρες καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, μέ τόν κρυστάλλινο
ὀρθόδοξο λόγο τους, μέ τά
ἐμπνευσμένα συγγράμματά τους
καί μέ τήν ἐνάρετη βιοτή καί πο-
λιτεία τους, πού εἶναι ἡ ἔμπρακτη
ἐφαρμογή τῆς διδασκαλίας τοῦ
Κυρίου.

Ἦλθε, λοιπόν, ὁ Θεάνθρωπος
κοντά στόν ξεπεσμένο, ἀποτυχη-
μένο, κατάστικτο ἀπό ἁμαρτίες
καί κυρτωμένο ἀπό τό βάρος τῶν
ἀνομιῶν του ἄνθρωπο, γιά νά τόν
θεραπεύσει καί νά τόν λυτρώσει.
Ἦλθε καί ζήτησε ἀπό ἐμᾶς χῶμα
καί μᾶς ἐπέστρεψε χρυσάφι, γιατί
“ἐθέωσε τό πρόσλημμα”. Ἦλθε
στή γῆ, γιά νά ἀνεβοῦμε ἐμεῖς
στόν οὐρανό. Ἦλθε κοντά μας,
γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στόν Θεό καί
Πατέρα Του, γιατί “δι’Αὐτοῦ ἔχο-
μεν τήν προσαγωγήν πρός τόν
Πατέρα”. Ἦλθε, γιά νά μᾶς μετα-
βάλει ἀπό ἀγρίους σέ ἁγίους.
Ἦλθε, γιά νά γίνει ὁ δοῦλος βα-
σιλιάς, γιά νά γίνει ὁ σκλάβος
ἐλεύθερος καί κληρονόμος
αἰωνίων ἀγαθῶν. Γίνεται ἄνθρω-
πος ὁ Θεός, γιά νά γίνει ὁ ἄνθρω-
πος Θεός. Ἦλθε, γιά νά ἐπικα-
λούμαστε τό ὄνομά Του, πού δέν
εἶναι μόνον “τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα
ἐπί τῆς γῆς”, ἀλλά τό γλυκύτερο
καί τό δυνατότερο, ἀφοῦ “τό ὄνο-
μα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι μάστιγξ τῶν
πολεμίων”.

Ἦλθε, ἀκόμη, γιά νά μᾶς διδά-
ξει ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος
νά ἀνεβοῦμε στόν οὐρανό, ἄν δέ
χρησιμοποιήσουμε τή σκάλα πού
λέγεται ταπείνωση. Ἦλθε, γιά νά
μᾶς διδάξει, ὄχι μέ λόγια μόνο
ἀλλά καί μέ τή ζωή Του, ὅτι ἡ ἀγά-
πη μας πρέπει νά εἶναι χωρίς
ὅρους καί ὅρια, ὅπως ἦταν ἡ δική
Του, πού τόν ὁδήγησε στή Βη-
θλεέμ καί στόν Γολγοθᾶ. Ἦλθε,
γιά νά μᾶς εἰπεῖ καί νά μᾶς δείξει
ὅτι, ἀφοῦ Ἐκεῖνος, ὁ τέλειος καί
ἀνενδεής, ταπεινώθηκε καί ὑπη-
ρέτησε τούς ἀνθρώπους, ὅσο
ἄθλιοι καί ἄν ἦταν, πρέπει καί
ἐμεῖς χωρίς δισταγμό νά εἴμαστε
ταπεινοί καί ἐξυπηρετικοί καί
ἕτοιμοι ὁ ἕνας νά ὑπηρετοῦμε
τόν ἄλλο χωρίς δυσφορία, γιατί
εἶναι ἀδελφός μας καί στό πρό-
σωπό του πρέπει νά βλέπουμε τόν
ἴδιο τόν Χριστό.

Εὔχομαι ὁ “Μεγάλης βουλῆς
Ἄγγελος”, ὁ “Μεγαλοπτέρυγος
Ἀετός”, ὁ “οὐράνιος Ἄρτος”,
ὅπως Τόν χαρακτηρίζουν οἱ Πα-
τέρες, νά βοηθήσει ὅλους μας,
ὥστε νά οἰκειοποιηθοῦμε τήν
ἀγάπη Του καί ὅλα τά δῶρα πού
ἔφερε στή γῆ μέ τή Γέννησή Του.

Θερμός Εὐχέτης ὅλων σας
πρός τόν Σαρκωθέντα Κύριό μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ»

Ὁ Σεβ. Μεσογαίας
ἐβάπτισε ἡθοποιόν
Συμφώνως πρὸς τὸ «Ἁγιορείτι-

κον Βῆμα» τῆς 25ης Δεκεμβρίου:
«Ἦρθα γιὰ νὰ μπεῖ ἐπάνω μου ἡ

σφραγίδα τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν τὴν
εἶχα"... Αὐτὸ εἶπε στὸν Μητροπολί-
τη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙ-
κόλαο ἕνας 31χρονος ἀβάπτιστος
ἠθοποιός, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Μητρο-
πολίτης ἀποκάλυψε σὲ πρόσφατη
συνέντευξή του μὲ ἀφορμὴ τὴν
μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέν-
νων. 

Σὲ ἄλλο σημεῖο ἀναφέρει πὼς
"Ἐκκλησία δὲν εἶναι παπάδες, Δε-
σποτάδες, παγκάρια"... Συμβούλε-
ψε μάλιστα νὰ μὴ καθόμαστε στὴν
τηλεόραση νὰ περιμένουμε τὰ
ἀποτελέσματα γιὰ τὴν προεδρικὴ
ἐκλογή. "Ναὶ μᾶς ἐνδιαφέρουν,
ἀλλὰ αὐτὰ δὲν μᾶς δίνουν ἐλπίδα",
σχολίασε».
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Σύγχρονοι ἡγιασμέναι μορφαὶ Γερόντων, οἱ ὁποῖοι...
τῶν... καινοτομιῶν, αἵτινες ἀπεδεί -
χθησαν ὅτι ἦσαν ἀποκυήματα τοῦ
παλαιοῦ πτερνιστοῦ, ἤδη προδίδε-
σθε ἄκοντες καί μή, καί κατά τοῦτο
ἐπιτρέψατέ μοι νά Σᾶς εἴπω, οἱ προ-
στυχώτεροι τῶν ψευδοδιδασκάλων,
ἀποπειρώμενοι δελεάζειν τούς
ἁπλοϊκωτέρους διά ποικίλων ὑπού-
λων ὑποσχέσεων, τά πάντα θεμιτά
ἡγούμενοι καί ἐπιτρέποντες πρός
ἕνωσιν, ἐάν καί μόνον ἀναγνωρισθῇ
ὁ τῆς Ῥώμης Πάπας ὡς ὑπέρτατος
καί ἀλάθητος Ἄρχων καί κυρίαρχος
τῆς Καθόλου Ἐκκλησίας καί μόνος
ἐπί τῆς γῆς ἀντιπρόσωπος τοῦ Χρι-
στοῦ καί πηγή πάσης χάριτος!» (Γέ-
ροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἐξ
ἐρήμου διατυπώσεις, Τόμος Ε ,́ ἐκδ.
Μοναστικῆς ἀδελφότητος Δανιηλαί-
ων 1985, σελ. 85-86).

• Γέρων Γαβριήλ Διονυσιάτης:«Καί
πρέπει ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νά παραι-
τηθῶμεν παντός διαλόγου πρός αἱρε-
τικούς, κατά τήν ὀρθήν συμβουλήν
τοῦ Θεορρήμονος Ἀποστόλου Παύ-
λου, «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά πρώ-
την καί δευτέραν νουθεσίαν παραι-
τοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξήστραπτεν ὁ
τοιοῦτος ἁμαρτάνων ὤν αὐτοκατά-
κριτος...». Πρός τί λοιπόν ἡ τόση προ-
θυμία πρός μετάβασιν εἰς Ρώμην,
πρός τί ἡ ἐπίμονος ἐκζήτησις ὑφ’
ἡμῶν διαλόγων; πρός τί τόσον ἡ κα-
κοπαθοῦσα καί παραποιουμένη κατά
Θεόν ἀγάπη; Δέν μᾶς σωφρονίζουν
τά παθήματα τῆς Φερράρας καί τῆς
Φλωρεντίας; Δέν ἐλάβομεν εἰσέτι
πεῖραν τῆς Λατινικῆς στρεψοδικίας
καί τῆς ὑπερηφανείας; Δέν διεκρίνα-
μεν τά ὅρια μεταξύ ἀληθείας καί ὑπο-
κρισίας ἐν τῇ πίστει; (Ὀρθόδοξος Τύ-
πος, ἀριθμ. φύλλου 76, Ἰούνιος 1967).

• Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: «Ἐὰν
ὁ Πάπας θέλη ἕνωσιν, νὰ ἀναγνωρίση
καὶ ὁμολογήση ὅλας τὰς πλάνας,
αἱρέσεις καὶ καινοτομίας τὰς ὁποίας
ἔκαμον, ἀπ’ ἀρχῆς οἱ κατὰ καιροὺς
Πάπαι, ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν, νὰ μετανοήση, νὰ
κλαύση πικρῶς, νὰ ταπεινωθῆ καὶ τό-
τε εἶναι δεκτός». (http://www. impanto-
kratoros. gr/C140A962. el. aspx).

• Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Οἱ
Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπα-
γόρευσαν τὶς σχέσεις μὲ αἱρετικό. Σή-
μερα λένε: «Ὄχι μόνο μὲ αἱρετικὸ
ἀλλὰ καὶ μὲ Βουδιστὴ καὶ μὲ πυρολά-
τρη καὶ μὲ δαιμονολάτρη νὰ συμπροσ -
ευχηθοῦμε. Πρέπει νὰ βρίσκωνται
στὶς συμπροσευχές τους καὶ στὰ συν -
έδρια καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μία πα-
ρουσία». Τί παρουσία; Τὰ λύνουν ὅλα

μὲ τὴν λογικὴ καὶ δικαιολογοῦν τὰ
ἀδικαιολόγητα. Τὸ εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα
νομίζει ὅτι καὶ τὰ πνευματικὰ θέματα
μποροῦν νὰ μποῦν στὴν Κοινὴ Ἀγορά.
Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ
ἔχουν ἐλαφρότητα καὶ θέλουν νὰ κά-
νουν προβολή, «Ἱεραποστολή», συγ-
καλοῦν συνέδρια μὲ ἑτεροδόξους,
γιὰ νὰ γίνεται ντόρος καὶ νομίζουν ὅτι
θὰ προβάλουν ἔτσι τὴν Ὀρθοδοξία,
μὲ τὸ νὰ γίνουν δηλαδὴ ταραμοσαλά-
τα μὲ τοὺς κακοδόξους. (Ἀπόσπασμα
ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ
τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», Λόγοι Α ,́
σελ. 347-349, Ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυ-
χαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ
Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονί-
κης).

• Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης:
«Ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
αἱ λεγόμεναι Ἀνατολικαί ἤ Δυτικαί
ἀποτελοῦν αἱρετικά ἀθροίσματα μι-
κρά ἤ μεγάλα, σώματα νοσοῦντα ποι-
κίλως καί ἄλλα ἐντελῶς νεκρά... Κα-
τόπιν ὅλων αὐτῶν εἶναι πολύ περίερ-
γον, πῶς ἐλπίζεται μία προσέγγισις
τῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ παπισμοῦ,
ὅταν ἡ πτῶσις του θεωρεῖται ἡ Τρίτη
εἰς τήν ἱστορίαν, μετά τήν πτῶσιν τῶν
πρωτοπλάστων καί κατόπιν τοῦ Ἰού-

δα, ὡς λέγει ὁ Πόποβιτς; Ἤ πῶς δύ-
ναται νά γίνῃ διάλογος μέ τόν προτε-
σταντισμόν, ὅταν ἡ πτῶσις του εἶναι
τόσον μεγάλη, ὥστε πολλοί ἐκ τῶν
ἀντιπροσώπων του νά ἔχουν ἐν πολ-
λοῖς ὑπερβάλλει εἰς ἀρειανισμόν καί
αὐτόν τόν Ἄρειον;» (Ὀρθόδοξος Τύ-
πος, ἀριθμ. φύλλου 97, 10 Φεβρουα-
ρίου 1969). 

• Γέρων Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπου-
λος: Σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν πα-
τριάρχη Ἀθηναγόρα: «Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν ὁ αἱρετικὸς Πάπας νὰ εἶναι ὁ
Πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Χριστιανοσύ-
νης καὶ Ὑμεῖς ὁ δεύτερος; Πότε ἡ
Ἐκκλησία ἡμῶν συνηρίθμησεν ὁμοῦ
μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων
τούς Ἐπισκόπους τῶν αἱρετικῶν;
Δογματικῆς καὶ κανονικῆς ἀκριβείας

γλῶσσαν ὁμιλεῖτε ἢ εὐελίκτου διπλω-
ματικῆς ὑποκρισίας; Ἐπίσκοπος εἶσθε
ἢ διπλωμάτης; Πῶς δ’ ἀκόμη εἶναι δυ-
νατὸν νὰ αἴρωνται αἱ κανονικαὶ τῆς
Ἐκκλησίας ποιναί, ὅταν τὸ ἀντικείμε-
νον αὐτῶν (ἡ αἵρεσις) οὐ μόνον ἐξα-
κολουθῆ νὰ ὑπάρχη, ἀλλὰ καὶ αἰσίως
αὔξεται καὶ μεγενθύνεται καὶ γαυ-
ριᾶ;» (http://www.impantokratoros.
gr/0E59A0BF.el. aspx). 

• Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης: «Τήν
στάσιν αὐτήν ἐτήρησεν ἡ Ἐκκλησία
ἀνέκαθεν καί ἔναντι τοῦ παπισμοῦ.
Ἠσθάνετο ἡ Ἐκκλησία ὅτι ἡ παρέκ-
κλισις τοῦ παπισμοῦ δέν συνίσταται
μόνον εἰς τήν χρῆσιν διαφόρου διοι-
κητικοῦ συστήματος ἤ διαφόρων
ἐκκλησιαστικῶν ἐθίμων, ἀλλ’ ὅτι
ἐπρόκειτο περί μιᾶς βαθυτέρας
ἀλλοιώσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ πνεύ-
ματος. Οἱ βυζαντινοί θεολόγοι δέν
ἦσαν ἀφελεῖς οὔτε φανατικοί καί
ἐξτρεμισταί, ὅταν ἔγραφον ἀξιολό-
γους πραγματείας, διά νά ἀποδείξουν
τήν αἵρεσιν τοῦ Filioque. Ἡ καί «ἐκ τοῦ
Υἱοῦ» ἐκπόρευσις τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος εἰσάγει τήν διαρχίαν ἤ τόν ἡμισα-
βελλιανισμόν εἰς τήν ἁγίαν Τριάδα,
ὑποτιμᾶ τό Ἅγιον Πνεῦμα καί παρα-
ποιεῖ ὅλην τήν Τριαδολογίαν, ὡς
ὀρθῶς παρατηρεῖ ὁ Βλαδίμηρος Λό-
σκι... (Ὀρθοδοξία καί Οὑμανισμός,
Ὀρθοδοξία καί Παπισμός, ἀρχιμ. Γε-
ωργίου Καψάνη, Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγο-
ρίου, Ἅγιον Ὄρος 1998, σελ. 87-89). 

• Γέρων Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης: «Πα-
πικοί, Προτεστάνται, Χιλιασταί,
Μασῶνοι, Ἑνωτικοί, Οἰκουμενισταί,
καὶ κάθε ἄλλη «ρίζα πικρίας», ὅλοι
αὐτοὶ «μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν
δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ
Θηρίῳ διδόασιν. Οὗτοι μετὰ τοῦ Ἀρνί-
ου πολεμήσουσι, καὶ τὸ Ἀρνίον νική-
σει αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστι καὶ
Βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ
κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί» (Ἀποκ.
17, 13).

»Φρονοῦμεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν
ἔχει καμμία θέση ἀνάμεσα σ’ αὐτὸ τὸ
συνονθύλευμα τῶν πλανῶν καὶ τῶν
αἱρέσεων. Αὐτὸ τὸ δόλιο «οἰκουμε-
νικὸ» κατασκεύασμα δὲν ἀποσκοπεῖ
στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ
κατὰ τὸν π. Χαράλαμπον Βασιλόπου-
λον «εἶναι ἕνα ἀνακάτεμα ἀφανισμοῦ
τῆς Ἀλήθειας. Εἶναι μία προσπάθεια
ὄχι νὰ βροῦν τὴν ἀλήθεια οἱ πλανεμέ-
νοι, ἀλλὰ νὰ τὴν χάσουν καὶ ἐκεῖνοι
ποὺ τὴν ἔχουν, ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ πι-
στεύουν στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία». (http://www.
i m p a n t o k r a t o r o s . g r /
C9FEDA67.el.aspx)».

Ἀπὸ βαρυτάτην ἀσθένειαν πάσχει τὸ Βατικανόν
ποὺ γράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης
στὴν «Ἀποκάλυψη», ὅτι ἔδωσε
ἐντολὴ ὁ Κύριος στὸν ἄγγελο νὰ πεῖ
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου, ὅ,τι ἔχει
ἐναντίον της, πὼς «τὴν πρώτη της
ἀγάπη ἀφῆκε» (Ἀποκ. β  ́4).

Μπαίνοντας σὲ πιὸ πρακτικὰ ζητή-
ματα ὁ Πάπας κατηγόρησε τὰ μέλη
τῆς Κούριας ὅτι πάσχουν ἀκόμη «ἀπὸ
τὴν ἀρρώστια τῆς ἀντιζηλίας καὶ τῆς
ματαιοδοξίας». Καὶ ἐπεξήγησε ὅτι
αὐτὸ εἶναι προφανὲς «ὅταν τὰ χρώ-
ματα τῆς ἐνδυμασίας καὶ τὰ διακρι-
τικὰ τῶν ὀφικίων καθίστανται ἡ πρώ-
τη μέριμνά τους. Καὶ πρόσθεσε ὅτι ἡ
ἀρρώστια αὐτὴ ὁδηγεῖ ἄνδρες καὶ
γυναῖκες σὲ ἕνα ψεύτικο «μυστι-
κισμὸ» καὶ σὲ ἕνα ψεύτικο «ἡσυχα-
σμό». Μία ἀκόμη σοβαρότατη ἀσθέ-
νεια τῆς Κούριας εἶναι κατὰ τὸν Πά-
πα ἡ «ὑπαρξιακὴ σχιζοφρένεια».
Εἶναι ἡ ἀσθένεια ἐκείνων ποὺ ζοῦν
διπλὴ ζωή, καὶ εἶναι καρπὸς τῆς ὑπο-
κρισίας τους, τῆς μετριότητάς τους
καὶ τοῦ προοδευτικὰ αὐξανόμενου
πνευματικοῦ κενοῦ τους, ποὺ δὲν
μποροῦν νὰ τὸ γεμίσουν μὲ διδακτο-
ρικὰ διπλώματα καὶ ἄλλους ἀκαδη-
μαϊκοὺς τίτλους. Αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ
ζοῦν, κατὰ τὸν Πάπα, δύο παράλλη-
λες πορεῖες, «στὴ μία διδάσκουν μὲ
αὐστηρότητα τοὺς ἄλλους καὶ στὴν
ἄλλη ἀκολουθοῦν μία κρυφὴ καὶ
συχνὰ ἔκλυτη ζωή».

Μία ἄλλη ἀρρώστια τῶν μελῶν
τῆς Κούριας εἶναι αὐτὴ τοῦ κου-
τσομπολιοῦ, τῶν ψιθύρων καὶ τῆς
φλυαρίας. Ὁ Πάπας τὴν χαρακτηρί-
ζει καὶ αὐτὴν «βαριὰ ἀσθένεια», ποὺ
καταντᾷ τὸν ἄνθρωπο «σπαρτικὴ μη-
χανὴ ζιζανίων, ὅπως εἶναι ὁ σατανᾶς»
καὶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις «ἀνθρω-
ποκτόνο μὲ κρύο αἷμα» τῆς ὑπόλη-
ψης τῶν ἀδελφῶν καὶ συναδέλφων
του. Καὶ προσθέτει ὁ Πάπας: «Εἶναι ἡ
ἀσθένεια τῶν ἄνανδρων ἀνθρώπων,
ποὺ δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ μιλή-
σουν κατ᾽ εὐθεῖαν καὶ μιλοῦν πίσω
ἀπὸ τὸν πλάτη», γιὰ νὰ προσθέσει:
«Ἀδελφοί, ἂς προφυλαχθοῦμε ἀπὸ
τὴν τρομοκρατία τῶν διαβολῶν».

Ἑπόμενη ἀρρώστια τῆς Κούριας
εἶναι ἡ θεοποίηση καὶ οἱ κολακεῖες
τῶν κατωτέρων πρὸς τοὺς ἀνωτέ-
ρους στὴν ἱεραρχία τῆς Κούριας, μὲ
σκοπὸ νὰ ἀποκτήσουν τὴν εὔνοιά
τους. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ πάσχουν ἀπὸ
αὐτὴ τὴν ἀσθένεια «εἶναι θύματα
τοῦ καριερισμοῦ καὶ τῆς καιροσκο-
πίας, τιμᾶνε τὰ πρόσωπα καὶ ὄχι τὸν
Θεό. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐκτελοῦν
τὴν ὑπηρεσία τους σκεπτόμενοι ἀπο-
κλειστικὰ τί θὰ ἀποκομίσουν ἀπὸ
αὐτὴ καὶ ὄχι τί ὀφείλουν νὰ προσφέ-
ρουν». Μία ἄλλη ἀσθένεια εἶναι ἡ
ἀδιαφορία τῶν μελῶν τῆς Κούριας
πρὸς τοὺς ἄλλους. Αὐτὸ εἶναι ἀποτέ-
λεσμα ὅτι σκέπτονται μόνο τοὺς ἑαυ-
τούς τους καὶ χάνουν τὴ γνησιότητα
καὶ τὴ ζεστασιὰ τῶν ἀνθρωπίνων
σχέσεων.
Σκληρότης καὶ ἀλαζονεία

Τὸ πένθιμο πρόσωπο ἀνθρώπων
τῆς Κούριας εἶναι μία ἀκόμη ἀσθέ-
νεια ποὺ κατονόμασε ὁ Πάπας. Πρό-
κειται γιὰ ἀνθρώπους, ὅπως εἶπε,
«βλοσυροὺς καὶ στυφούς, ποὺ χρη-
σιμοποιοῦν τὸ ὕφος τους, κυρίως
πρὸς τοὺς κατώτερούς τους σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὴν πρὸς αὐτοὺς αὐστη-
ρότητα, σκληρότητα καὶ ἀλαζονεία».
Καὶ πρόσθεσε: « Στὴν πραγματικότη-
τα ἡ θεατρικὴ σοβαρότητα καὶ ὁ ἄγο-
νος πεσιμισμὸς εἶναι συνήθως συμ-
πτώματα τῆς δικῆς τους φτώχειας
καὶ ἀνασφάλειας».

Τὸ σφυροκόπημα καὶ τὸ μαστίγω-

μα, ποὺ εἶναι καὶ αὐτομαστίγωμα, συν -
εχίζεται. Ὁ Πάπας ἀναγνωρίζει μία
ἀκόμη ἀσθένεια στὴν αὐλή του, αὐτὴ
τῆς συγκεντρώσεως περιουσιῶν καὶ
τοῦ πλουτισμοῦ. Εἶναι ἡ περίπτωση
αὐτῶν ποὺ «ἀναζητοῦν νὰ γεμίσουν
τὸ ὑπαρξιακὸ κενὸ στὴν καρδιά τους
μὲ τὴ συγκέντρωση ὑλικῶν ἀγαθῶν,
ὄχι ἀπὸ ἀνάγκη, ἀλλὰ μόνο γιὰ νὰ
αἰσθανθοῦν σιγουριά», γιὰ τὰ γερά-
ματά τους θάλεγε κάποιος μακαρί-
της ἄγαμος κληρικός… Μία ἀκόμη
ἀσθένεια, ποὺ διέγνωσε στὴν Κούρια
ὁ Πάπας εἶναι αὐτὴ τῶν «κλειστῶν
κύκλων». Πρόκειται γιὰ ὁμάδες στὸ
ἐσωτερικὸ τοῦ Βατικανοῦ, στὶς
ὁποῖες οἱ δεσμοὶ ποὺ ἀναπτύσσονται
εἶναι, κατὰ τὸν Πάπα, ἰσχυρότεροι
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πρέπει νὰ ἀναπτύσ-
σονται στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας,
ἀκόμη ἰσχυρότεροι καὶ ἀπὸ αὐτὸν
τὸν δεσμὸ ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχει μὲ
τὸν Χριστό.

Τελευταία ἀσθένεια τῆς Κούριας,
ποὺ ἀνέφερε ὁ Πάπας εἶναι ἡ ἐπιδίω-
ξη τῶν ἐγκόσμιων ὀφελῶν, τῆς ἐπι-
δειξιομανίας, καὶ ὅταν τὸ μέλος τῆς
Κούριας μετατρέπει τὴ διακονία του
σὲ ἰσχὺ καὶ τὴν ἰσχὺ σὲ ἐμπόρευμα,
γιὰ νὰ ἀποκτήσει ἐγκόσμια ὀφέλη ἢ
περισσότερη ἰσχύ. Εἶναι, κατὰ τὸν
Πάπα, «ἡ ἀσθένεια τῶν ἀνθρώπων
ἐκείνων ποὺ ἀποζητοῦν ἄπληστα νὰ
πολλαπλασιάσουν τὴν ἰσχύ τους καὶ
πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἶναι ἱκανοὶ νὰ
συκοφαντήσουν, νὰ δυσφημήσουν
νὰ ἐκθέσουν τοὺς ἄλλους σὲ ἐφημε-
ρίδες καὶ σὲ περιοδικά…».

Πάσχουν ὅμως καὶ
αἱ ἀποφάσεις τοῦ Πάπα
Αὐτὴ εἶναι ἡ αὐτοκριτικὴ τοῦ Πά-

πα γιὰ τὴν Κούρια. Τί μπορεῖ νὰ προσ -
θέσει κανεὶς σὲ τόσες βαρύτατες
ἀσθένειες ποὺ διέγνωσε δημόσια
στὰ μέλη της; Νὰ σχολιάσουμε μόνο
μποροῦμε. Πρῶτον ὅτι οἱ ἀσθένειες
τῆς Κούριας εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ πα-
γόβουνου καὶ πὼς «τὸ ψάρι ἀπὸ τὸ
κεφάλι βρωμάει». Ἐνδεικτικὸ εἶναι
πὼς ὁ Πάπας ποὺ κατηγορεῖ μὲ τὰ
μελανότερα χρώματα τὴν Κούρια,
ἐπιχειρεῖ νὰ περάσει ἀπόφαση, μὲ
τὴν ὁποία, μεταξὺ τῶν ἄλλων, θὰ ἐπι-
τρέπεται ἡ Θεία Κοινωνία στοὺς Ρω-
μαιοκαθολικοὺς ποὺ τέλεσαν δεύτε-
ρο γάμο. Αὐτὸ λέγεται ὅτι εἶναι γιὰ
ποιμαντικοὺς λόγους, ἀλλὰ εὐρύτα-
τα κυκλοφορεῖ ἡ πληροφορία ὅτι
ὀφείλεται στὴ σημαντικὴ μείωση τῶν
ἐσόδων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας στὴ Γερμανία, ὅπου οἱ
πολλὲς δεκάδες χιλιάδες Ρωμαιοκα-
θολικῶν ποὺ ἔκαμαν δεύτερο γάμο
καὶ δὲν μποροῦν νὰ προσέλθουν
στὴν Θεία Κοινωνία ἐγκαταλείπουν
τὴν Ἐκκλησία τους καὶ δὲν πληρώ-
νουν πλέον τὸν ἀναλογοῦντα φόρο
τους γι’ αὐτήν… Δεύτερον ὅτι ἀνα-
γνωρίστηκε ἀπὸ τὰ πιὸ ἐπίσημα χείλη
πὼς ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία
εἶναι σὲ βαθὺ τέλμα καὶ παρακμάζει.
Τρίτον ἡ ἁγιοποίηση τοῦ Πάπα Ἰωάν-
νου Παύλου τοῦ Β  ́καὶ τοῦ Παύλου
τοῦ Στ  ́εἶναι σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς σο-
βαρότατες ἐπισημάνσεις γιὰ τὴν κα-
τάσταση τῆς Κούριας, ἀφοῦ ἐν πολ-
λοῖς ἡ ἰδιαίτερα ἀρρωστημένη κατά-
στασή της τοὺς βαρύνει ἄμεσα.

Σημειώνεται ὅτι ἡ Ρωμαϊκὴ Κούρια
λειτουργεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα μὲ βά-
ση τὴ Διαταξη Pastor Bonus, τῆς 28ης
Ἰουνίου 1988, τοῦ Ἰωάννη Παύλου Β΄
καὶ τὸ Γενικὸ Κανονισμὸ τοῦ 1992,
ἐπὶ τοῦ ἰδίου Πάπα. Καὶ τελευταῖο, θὰ
ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ ἐξέλιξη στὶς ἤδη
πολὺ τεταμένες σχέσεις Πάπα – Κού-
ριας. Μὲ τὴν ὁμιλία του ὁ Πάπας κή-
ρυξε τὸν πόλεμο στὴν Κούρια. Ἕνας

πόλεμος ἔχει νικητὴ καὶ ἡττημένο
καὶ κάθε πλευρὰ ἔχει τὰ ὅπλα της.
Πάντως ὅποιος κι ἂν εἶναι ὁ νικητὴς
δὲν θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς
Ὀρθοδόξους. Ἀπὸ τὶς βασικὲς δια-
φορὲς ποὺ ὑπάρχουν τίποτε δὲν πρό-
κειται νὰ ἀλλάξει. Ὁ πόλεμος ποὺ
ἄρχισε εἶναι ἐσωτερικὸ ζήτημα τοῦ
Βατικανοῦ. Πρόκειται περὶ ἕως τε-
λικῆς πτώσεως διαμάχης γραφει-
οκρατῶν καὶ ταγμάτων, μὲ πρῶτο
αὐτὸ τῶν Ἰησουιτῶν, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ
ἔχει τὸ πάνω χέρι…
Ὁλόκληρος ἡ Παποσύνη
Τὸ τελευταῖο σχόλιο εἶναι πὼς δὲν

πάσχει μόνο ἡ Κούρια, πάσχει ὁλό-
κληρη ἡ παποσύνη. Δὲν πρόκειται πά-
λι γιὰ προσωπικὸ σχόλιο. Εἶναι διαπί-
στωση τοῦ γνωστοῦ ρωμαιοκαθολι-
κοῦ κληρικοῦ καὶ θεολόγου, καθη-
γητοῦ τοῦ πανεπιστημίου τῆς Τυβίγ-
γης, Χὰνς Κοὺνγκ (Hans Kung). Στὸ
βιβλίο του «Μποροῦμε νὰ σώσουμε
τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία; Μποροῦμε
νὰ σώσουμε τὴν Καθολικὴ Ἐκκλη-
σία!», ποὺ τὸ 2013 κυκλοφορήθηκε
στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις William
Collins, γράφει, μεταξὺ τῶν ἄλλων,
στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου του, ὡς
διάγνωση:

«Ἔχω ἀφιερώσει πάνω ἀπὸ 1000
σελίδες στὴν περιγραφὴ καὶ ἀνάλυ-
ση τῆς ἱστορίας τῆς Χριστιανοσύνης
ὁλόκληρης. Ἀλλὰ οὐδείς μπορεῖ νὰ
ἀρνηθεῖ ὅτι ἡ παποσύνη εἶναι τὸ κεν-
τρικὸ στοιχεῖο τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ
προτύπου καὶ εἶναι ἡ παποσύνη καὶ ἡ
ἰσχύς της ποὺ πρέπει πρώτιστα καὶ
ἐπειγόντως νὰ μεταρρυθμιστεῖ… Πε-
νήντα χρόνια πρίν, ὁ Ἰωσὴφ Ράτζινγ-
κερ καὶ ἐγὼ εἴμαστε οἱ δύο νεότεροι
ἐπίσημοι σύμβουλοι τῆς Δευτέρας
Βατικανῆς συνόδου (1962-5). Ἡ Σύν -
οδος αὐτὴ ἐπιχείρησε νὰ μεταρρυθ-
μίσει σημαντικὰ σημεῖα στὸ Ρωμαϊκὸ
σύστημα, ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ πείσμων
ἀντίσταση τῆς Ρωμαϊκῆς Κούριας
ἐμπόδισε τὴν πραγματοποίησή τους.
Στὶς δεκαετίες ποὺ ἀκολούθησαν τὴ
Σύνοδο ἡ Ρώμη βαθμιαῖα γύρισε πί-
σω τὸ ρολόϊ στὶς προτάσεις γιὰ με-
ταρρυθμίσεις καὶ ἀνανέωση καὶ αὐτὸ
προκάλεσε μία νέα ταραχὴ καὶ ἤδη
σὲ ἐξέλιξη βαριὰ καὶ τρομακτικὴ
ἀσθένεια στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία.
Τὰ σεξουαλικὰ σκάνδαλα, ποὺ προ-
κάλεσαν Καθολικοὶ κληρικοὶ εἶναι μό-
νο τὸ πιὸ πρόσφατο σύμπτωμα….».
Χειρότερο τῶν σεξουαλικῶν σκαν-
δάλων εἶναι, κατὰ τὸν Κούνγκ, ἡ ἀπό-
κρυψη καὶ ἡ ἀποσιώπησή τους ποὺ
ἀπὸ χρόνια ἐπιχειρεῖται ἀπὸ τὴν Κού-
ρια, ἀντὶ τῆς πλήρους διαλεύκανσης,
μετὰ ἀπὸ βαθιὰ καὶ λεπτομερῆ ἔρευ-
να.

Οἱ ἀσθένειες ποὺ περιέγραψε ὁ
Πάπας γιὰ τὴν Κούρια δὲν πρέπει νὰ
κάνουν τοὺς Ὀρθοδόξους κληρι-
κοὺς νὰ νιώσουν ἱκανοποίηση.
Μᾶλλον πρέπει νὰ τοὺς προβληματί-
σουν καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν σὲ δική
τους αὐτοκριτική. Οἱ ἴδιοι γνωρίζουν
ὅτι φαινόμενα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαί-
νουν στὸ Βατικανὸ δὲν λείπουν ἀπὸ
τὸ Φανάρι, ἀπὸ τὶς αὐλὲς τῶν ἄλλων
Πατριαρχείων, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ Συν -
οδικὸ Μέγαρο τῆς Μονῆς Πετράκη,
ὅπου ἡ ἡγεμονικὴ ἀντίληψη, ἡ κολα-
κεία, τὸ κουτσομπολιὸ καὶ οἱ συζητή-
σεις γιὰ ἱερατικὰ ἄμφια καὶ μελλον-
τικὲς ἐπιδιώξεις δίνουν καὶ παίρνουν.
Τὸ καλὸ εἶναι πώς, παρόλα αὐτά, τὸ
σύστημα διοίκησης τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας ἐπιτρέπει, πλὴν κάποιων
λυπηρῶν ἐξαιρέσεων, στοὺς κληρι-
κούς της ποὺ θέλουν καὶ διαθέτουν
ἱκανότητες, νὰ ἐργασθοῦν καὶ νὰ
ἔχουν πνευματικοὺς καρπούς.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἔνθετον
Εἰς τὴν προσεχῆ ἔκδοσιν τοῦ

«Ο.Τ.» θὰ ἀναδημοσιεύσωμεν ἐκ
τῆς εἰδικῆς ἐκδόσεως τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν Μοναχῶν, τὰς θέσεις
Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, ἀκαδη-
μαϊκῶν καὶ θεολόγων, μὲ τὰς
ὁποίας κατεδίκαζον καὶ καταδι-
κάζουν τὰς κακοδοξίας τοῦ Πα-
πισμοῦ, τὸν ὁποῖον θεωροῦν
αἵρεσιν.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Καιομένη Βάτος» ἀποδεικνύει μὲ
στοιχεῖα ὅτι ἡ ἀπόφασις διὰ τὸ
τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐλήφθη
ἀπὸ μίαν ἐλαχίστην ὁμάδα Καθη-
γητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Παραλλήλως τὸ προανα-
φερθὲν ἀντιαιρετικὸν ἱστολόγιον
ἔφερεν εἰς τὴν δημοσιότητα ἐπι-
στολὴν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, μὲ τὴν ὁποίαν
ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσίν της πρὸς
τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν.

Αἱ ἀποκαλύψεις
τοῦ κ. Χρ. Οἰκονόμου

Παραθέτομεν κατωτέρω ὁλό-
κληρον τὴν ἐπιστημονικὴν μελέτην
τοῦ κ. Χρήστου Οἰκονόμου, ὡς
αὕτη τὴν ἀνήρτησε τὸ ἱστολόγιον
«Καιομένη Βάτος», τὴν Παρα-
σκευὴν 26ην Δεκεμβρίου. Αὕτη
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Οἱ συνάδελφοί μου τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης μὲ τί-
μησαν μὲ τὴν ἐκλογή μου στὴ θέ-
ση τοῦ Κοσμήτορα καὶ δύο φορὲς
στὴν θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Τμή-
ματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς
Θεολογίας. Γι’ αὐτὸ ἔχω τὴν ὑπο-
χρέωση νὰ ἐκφράσω τὶς ἀπόψεις
μου γιὰ ἕνα παιχνίδι ποὺ ὁδηγεῖ
στὸ ξεπούλημα τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν καὶ στὴν ἀλλοίωση τῶν Θε-
ολογικῶν Σπουδῶν στὴ Θεσσαλο-
νίκη.

Ἀπὸ ἐλαχίστην 
μειοψηφίαν

Ἡ βούληση τῶν καθηγητῶν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς ἐκφράστηκε
σὲ χωριστὲς ψηφοφορίες, ἐνῷ
ἔπρεπε νὰ προηγηθεῖ γενικὴ συνέ-
λευση τῆς Σχολῆς. Πάντως, στὸ
Τμῆμα Θεολογίας ἡ πρόταση τῶν
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν πῆρε εἴκοσι
τρεῖς (23) θετικὲς ψήφους καὶ δε-
καπέντε (15) ἀρνητικές, ἀποχὲς ἢ
ἀπουσίες, ἐνῷ στὸ Τμῆμα Ποιμαν-
τικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας
πῆρε τριάντα μία (31) ἀρνητικὲς καὶ
δύο (2) θετικές. Συνεπῶς ἐπὶ συνό-
λου ἑβδομήντα ἑνὸς (71) Καθη-
γητῶν ἔλαβε εἴκοσι πέντε (25) θε-
τικὲς καὶ σαράντα ἕξι (46) ἀρνητι-
κές. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ πρόταση τῶν
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν  ἐν  τοῖς  πρά -
γμασι, στὸ σύνολό τους ἀπερρίφθη
ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ
ἴδιο σκηνικὸ παρουσιάστηκε καὶ
στὴ Σύγκλητο, ὅπου καταχρη-
στικῶς καὶ ἀντικανονικὰ παραπέμ-
φθηκε τὸ θέμα, χωρὶς νὰ προηγη-
θεῖ γενικὴ συνέλευση τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς. Ἀπὸ τοὺς πενήντα
τέσσερις (54) Συγκλητικοὺς ἦταν
παρόντες μόνο εἴκοσι πέντε (25),
οὔτε οἱ μισοί, ἀπὸ αὐτοὺς ψήφισαν
δέκα ἐννέα (19) θετικὰ μὲ ἐπιφυλά-
ξεις καὶ ἕξι (6) ἀρνητικά. Στὸ σύνο-
λο δηλαδὴ τῶν πενήντα τεσσάρων
(54) συγκλητικῶν, ἡ πρόταση τῶν
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν πῆρε δέκα
ἐννέα (19) θετικὲς ψήφους καὶ
τριάντα πέντε (35) ἀρνητικές,
ἀποχὲς ἢ ἀπουσίες. Ἡ ἔκφραση τῆς
συνείδησης τῶν καθηγητῶν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Συγ-
κλήτου ἦταν ἀρνητική.

Ἔρχομαι τώρα στὸ καθαρὰ ἐπι-
στημονικὸ μέρος τοῦ θέματος καὶ
θέλω νὰ ἀπαντήσω στὰ ἐρωτήματα
ποὺ τίθενται ὡς πρόφαση γιὰ τὴν
Ἵδρυση τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονί-
κης.

1. Δὲν ὑπάρχει Τμῆμα
ἢ Πρόγραμμα 

Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
Ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ Τμῆμα ἢ

Πρόγραμμα ἢ Κατεύθυνση Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θεολο-
γίας; Σαφῶς καὶ δὲν ὑπάρχει.
Ὑπάρχει μία καθηγήτρια ποὺ ἀσχο-
λεῖται μὲ τὸν διάλογο μὲ τὸ Ἰσλὰμ
καὶ ἡ γνώμη τοῦ Ἰσλὰμ γιὰ τὴ γυ-
ναῖκα εἶναι ἐξευτελιστική. Θὰ προ-
κηρύξουν πέντε (5) θέσεις γιὰ
πρόσληψη προσωπικοῦ. Μὰ στὰ
Πανεπιστήμια λόγω τῆς οἰκονο-
μικῆς κρίσης ἐδῶ καὶ τρία χρόνια,
δὲν προσλαμβάνονται καθηγητές,
θὰ δοθεῖ προτεραιότητα στὶς Ἰσλα-
μικὲς Σπουδές; Εἶναι ποτὲ δυνατὸ
ἕνα Τμῆμα Ὀρθόδοξης Θεολογίας
νὰ πάρει τοὺς Μουσουλμάνους τῆς
Θρᾴκης καὶ νὰ τοὺς πεῖ ἐλᾶτε νὰ
σᾶς διδάξω τὴ θρησκεία σας, τὴν
πίστη σας, μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Θεολογία; Ὑπάρχει ἄνθρωπος μὲ
στοιχειώδη λογικὴ στὸν κόσμο καὶ
ἐπιστημονικὴ συνείδηση, ποὺ θὰ
δεχτεῖ ἕνας ὀρθόδοξος χριστιανὸς
νὰ μάθει τὴν πίστη τοῦ Ἰσλὰμ
στοὺς Μουφτῆδες; Αὐτὸ θεωρεῖται
«προοδευτικότητα», ἢ μεσαιωνικὴ
προπαγάνδα καὶ σκοταδισμός; Μὰ
ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει Καθηγητὴς τοῦ
Τμήματος μὲ στοιχειώδη γνώση
τοῦ Κορανίου καὶ γενικότερα τῆς
θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, πῶς θὰ διδά-
ξει καὶ μάλιστα μὲ ἐπιστημονικὲς
προϋποθέσεις Ἰσλαμικὲς Σπουδές;
Αὐτὸ δὲν εἶναι γελοιότητα; Πῶς θὰ
γίνει πρόγραμμα Ἰσλαμικῶν

Σπουδῶν ἀπὸ ἄσχετους καθηγητὲς
μὲ τὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο ποὺ θὰ
διδάξουν. Ἁπλῶς γιὰ νὰ λένε ὅτι δι-
δάσκουν Ἰσλαμικὲς Σπουδές;

2. Δὲν ὑπάρχει 
ἀντίστοιχος 

περίπτωσις διεθνῶς
Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι στὴν Εὐρώπη

καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑπάρχουν ἀντί-
στοιχα παραδείγματα εἶναι μία ἀπά-
τη καὶ παραποίηση τῶν γεγονότων.
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἔρευνα τῶν
σελίδων τους, τὰ ὑφιστάμενα στὴν
Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ κέντρα ἢ
Ἰνστιτοῦτα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
λειτουργοῦν αὐτόνομα καὶ ἕνα μό-
νο στὴν Ἀγγλία εἶναι ἐνταγμένο σὲ
πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπου -
δῶν μὲ ἀπόλυτα ἐξειδικευμένους
καθηγητές. Οὔτε λοιπὸν στὴ Γερ-
μανία, οὔτε στὴν Ἀγγλία, οὔτε στὴν
Ἰταλία στὸ Ποντιφικὸ Ἰνστιτοῦτο
τίθεται ζήτημα ἔνταξης ἑνὸς προ-
γράμματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν σὲ
Θεολογικὴ Σχολή, οὔτε καὶ προσμί-
ξεις χριστιανικῶν καὶ ἰσλαμικῶν θε-
ολογικῶν παραδόσεων γίνεται. Τὸ
ἴδιο ἰσχύει καὶ στὶς Η.Π.Α., ὅπου δὲν
ὑφίσταται ζήτημα μίξης μὴ ὁμο-
ειδῶν γνωστικῶν περιοχῶν, ὅπως
εἶναι ἡ χριστιανικὴ καὶ ἡ ἰσλαμικὴ
θεολογία, κάτι ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ
γίνει στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσ σαλονίκης καὶ θὰ εἶναι unicum
παγκοσμίως. Ὑπάρχει σύγκριση
τῶν διεθνῶν δεδομένων μὲ τὸ
προτεινόμενο πρόγραμμα σπου -
δῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ
Α.Π.Θ., ὅπου ἐκτὸς μίας ἐπίκουρης
καθηγήτριας, ἡ ὁποία, κατὰ τὸ πρό-
γραμμα, θὰ διδάξει ὀκτώ (!) μαθή-
ματα, τὰ ὑπόλοιπα εἰδικὰ μαθήμα-
τα τοῦ προγράμματος θὰ διδα -
χθοῦν ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντες διδά-
σκοντες, ἢ ὀρθόδοξους θεολό-
γους;

3. Χρηματοδότησις 
ἀπὸ τὸ Ἐμιράτον 

τοῦ Ὀμάν
Ἰσχυρίστηκε ὁ Πρόεδρος τοῦ

τμήματος θεολογίας, γιὰ νὰ πείσει
τοὺς συγκλητικοὺς ὅτι ἂν τὸ κράτος
δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει οἰκονομικὰ
τὰ ἔξοδα τοῦ προγράμματος, ἐξα-
σφάλισε Πετροδόλλαρα ἀπὸ τὸ Ἐμι-
ράτο τοῦ Ὀμάν. Ὅταν ἡ θεολογία
γίνεται πολιτικὴ καὶ μέσο ἐκμετάλ-
λευσης, παύει νὰ εἶναι ἐπιστήμη,
ἔρευνα καὶ πολιτισμός. Γίνεται μέσο
πολιτικό, μὲ ἄλλα λόγια «χανουμάκι
τοῦ Πασᾶ». Τέτοια θεολογία θέλου-
με στὶς ἱστορικὲς Θεολογικὲς
Σχολὲς Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν;
Αὐτὸ εἶναι τὸ ὅραμά μας γιὰ τὴν Παι-
δεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ; Οἱ Θεο-
λογικὲς Σχολὲς νὰ ἔχουν οἰκονο-
μικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ Μουσουλμανικὰ
κράτη καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Ἐμιράτο τοῦ
Ὀμάν, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς
Ἰσλαμικῆς Διάσκεψης ποὺ μαζὶ μὲ
τὴν Τουρκία στηρίζουν τὴν εἰσβολὴ
στὴν αἱματοβαμμένη Κερύνεια,
Μόρφου καὶ Ἀμμόχωστο καὶ ἀνα-
γνωρίζουν τὸ ψευδοκράτος τῆς Βο-
ρείου Κύπρου; Οἱ καθηγητὲς τῆς
Θεολογίας θὰ δεχθοῦν νὰ πληρώ-
νονται ἀπὸ Τούρκους γιὰ τὶς Ἰσλα-
μικὲς Σπουδές; Ποιὸς καθηγητὴς
τῆς Θεολογίας θὰ μποροῦσε συνει-
δησιακὰ νὰ τὸ ἀνεχτεῖ καὶ νὰ τὸ δε-
χτεῖ; Θὰ ἔλεγα χαριτολογώντας· σὲ
ποιὸν Ἀλλὰχ πιστεύουν ἐπιτέλους;
Μὲ αὐθαιρεσίες, ἐτσιθελισμὸ καὶ
δημοκρατικοφανῆ ψευδοεπιχειρή-
ματα προσπαθοῦν νὰ πείσουν
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν Ἰσλαμικὴ ἐμπει-
ρία; Ἀνοίγεται μὲ αὐτὲς τὶς ἐπιδιώ-
ξεις καὶ τὰ ψευδοεπιχειρήματα ποὺ
τὶς στηρίζουν, ἡ κερκόπορτα στὸ
Ἰσλὰμ ὅταν σήμερα οἱ εὐρωπαϊκὲς
χῶρες ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη προσπα-
θοῦν νὰ συμμαζέψουν τὰ ἀσυμμά-
ζευτα. Ἡ Αὐστρία κλείνει τριακόσια
(300) λαθραῖα Τζαμιά, ἡ Ἀγγλία, ἡ
Ἰταλία, ἡ Γαλλία, ἀκόμα καὶ οἱ Η.Π.Α.
καὶ ἡ Αὐστραλία, προσπαθοῦν νὰ πε-
ριορίσουν τὴν ἀναρχία τῶν Μου-
σουλμάνων καὶ ἡ Γερμανία σκέφτε-
ται τρόπους ἀντιμετώπισης τῆς με-
ταναστευτικῆς Μουσουλμανικῆς
λαίλαπας. Καὶ οἱ «προοδευτικοὶ» συ-
νάδελφοι, οἱ ἐπιστημονικοφανεῖς, οἱ
ἀφελεῖς θέλουν νὰ ἀνοίξουν τὶς πύ-
λες τοῦ Α.Π.Θ. τῆς Θεσσαλονίκης,
τοῦ Διδυμοτείχου, τῆς Ἀλεξαν-
δρουπόλεως, τῆς Ξάνθης, τῆς Κο-
μοτηνῆς, τῆς Ἑλλάδας στὸ Ἰσλάμ;
Πρόκειται γιὰ ἀνιστόρητη, ἀνεύθυ-
νη καὶ ἀντιεπιστημονικὴ ἀντιμετώπι-
ση. 

Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι μὲ τὴν
ἀφέλειά τους δίνουν χρυσὴ εὐκαι-
ρία γιὰ προπαγανδιστικὴ δράση τῆς
Τουρκίας μέσα στὸ Α.Π.Θ.; Οἱ Θεο-
λογικὲς Σχολές, μὲ τὸν τρόπο αὐτό,
μεταβάλλονται σὲ Θρησκειολογικὲς
Σχολές, συνεπῶς συγχωνεύονται,
καταργοῦνται καὶ γίνονται Τμῆμα
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς. Συγχα-
ρητήρια στοὺς σοφοὺς πρωτοπό-
ρους καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς συμβού-
λους τους ποὺ κατόρθωσαν μέσα
σὲ ἕνα χρόνο νὰ διαλύσουν τὶς Θε-
ολογικὲς Σχολές.

4. Τί σημαίνει 
«ὁμολογιακὸς χαρακτὴρ»
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
Ἔρχομαι τώρα νὰ ἀπαντήσω στὸ

ψευτοδίλημμα τοῦ ὁμολογιακοῦ ἢ
μὴ ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα τῶν
Θεολογικῶν Σχολῶν. Ἀσφαλῶς οἱ
Θεολογικὲς Σχόλες δὲν εἶναι Κα-
τηχητικὰ Σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι χῶρος ἔρευνας καὶ κέντρα
ἐπιστημονικά. Ὑπάρχει ὅμως ἀπρο-
ϋπόθετη Θεολογία; Δηλαδὴ κάποι-
ος ποὺ εἶναι ἐπιστήμονας θεολό-
γος ξεκινᾷ τὴν ἔρευνά του ἀπὸ τὸ
πουθενά, χωρὶς ὑποδομὴ καὶ προ-
ϋποθέσεις; Εἶναι σαφὲς ὅτι ἔχει
κριτήριο τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία
καὶ Παράδοση ἢ τὴν Ρωμαιοκαθο-
λικὴ ἢ τὴν Προτεσταντικὴ ἢ τὴν
Μουσουλμανική. Ἀσφαλῶς ἡ Θεο-
λογία εἶναι ἀνοιχτὴ πρὸς ὅλους
«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»,
ὅμως οἱ προϋποθέσεις μας ἔχουν
θεολογικὴ ἀφετηρία, Ὀρθόδοξη,
Προτεσταντικὴ ἢ Ρωμαιοκαθολική.
Συνεπῶς εἶναι ἀνύπαρκτο τέτοιο

ψευτοδίλημμα γιὰ τὶς Θεολογικές
μας Σχολές. 

Τώρα τί συμβαίνει μὲ τὶς Ἰσλα-
μικὲς Σπουδές; Ἔχουν ἢ δὲν ἔχουν
Ὁμολογιακὸ χαρακτήρα; Προορί-
ζονται ἢ ὄχι πρωτίστως καὶ κυρίως
γιὰ τοὺς Μουφτῆδες καὶ Μουσουλ-
μάνους καὶ τὸ περιεχόμενό τους
δὲν ἐπιδέχεται διερεύνηση καὶ δια-
φωνία. Ὑπάρχει πιὸ φανατική, ἀπο-
λυταρχική, φασιστικὴ διδασκαλία
ἀπὸ τὸν Ἰσλαμισμό; Ποῦ ὁδηγεῖ ὁ
Ἰσλαμισμός; Σὲ τρεῖς βασικὲς κα-
τευθύνσεις: α) Παραγωγὴ Τζιχαν-
τιστῶν, β) δημιουργία φανατικῶν
ἐχθρῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ γενικότερα
καὶ γ) παραγωγὴ Μουσουλμάνων γιὰ
τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ
καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Ἄλλο περιεχό-
μενο ἔχει τὸ Κοράνιο τῶν Ἰσλα-
μιστῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας;
Συνεπῶς δὲν ὑπάρχει δίλημμα περὶ
ὁμολογιακοῦ ἢ μὴ χαρακτήρα τῶν
Θεολογικῶν Σχολῶν. Τώρα ὅμως
ποὺ ἀπὸ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ
Α.Π.Θ. γινόμαστε Θεολογικὴ Σχολὴ
τοῦ Ἰσλὰμ ὑπάρχει ὄντως θέμα ὁμο-
λογιακοῦ χαρακτήρα· φασιστικοῦ
καὶ προπαγανδιστικοῦ γιὰ τὴν Τουρ-
κία.

Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι μία ἀπολυταρχικὴ
πολιτικὴ θρησκεία ποὺ δὲν διαλέγε-
ται, δὲν ἐρευνᾷ καὶ δὲν ἐπιδέχεται
ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ διάλογο.
Ἑπομένως πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ δι-
δάσκεται ἀπὸ Ὀρθόδοξους Θεολό-
γους τοῦ Τμήματος Θεολογίας; Μή-
πως κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, χάρη δια-
λόγου, προσχώρησαν στὸν Ἰσλα-
μισμὸ γιὰ νὰ γίνουν δεχτοὶ ἀπὸ τοὺς
μαθητές τους Μουφτῆδες καὶ Μου-
σουλμάνους; Πῶς θὰ διδάξουν
Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι καθηγητὲς
Μουσουλμανισμὸ γαλουχημένοι σὲ
ἄλλο δόγμα, ἄλλο ἦθος, ἄλλη κουλ-
τούρα καὶ πολιτισμό. Αὐτὸ δὲν ἔχει
οὔτε ἐπιστημονική, οὔτε λογικὴ βά-
ση, ἁπλὰ πρόκειται γιὰ ἕνα ἀχταρμά,
ἐπιστημονικῆς γελοιότητας.

Συνεπῶς, ἐπιστημολογικὰ οἱ Ἰσλα-
μικὲς Σπουδὲς δὲν ἔχουν δυνατό-
τητα σύγκρισης μὲ τὶς Ὀρθόδοξες
Θεολογικὲς Σπουδὲς τῆς Θεολο-
γίας. Ὅταν ὅμως οἱ καθηγητὲς τῆς
Ὀρθόδοξης Θεολογίας γίνονται
καθηγητὲς τῆς Θεολογίας τοῦ
Ἰσλὰμ αὐτὸ σημαίνει προπαγάνδα
καὶ προσηλυτισμὸς καὶ ἀπόρριψη
τῆς ἐπιστημονικότητας. 
5. Ὀρθόδοξος Θεολογία

καὶ Κοράνιον
Μήπως ὁ Πρόεδρος τοῦ Τμήμα-

τος Θεολογίας, ὡς Δογματολόγος,
ταυτίζει τὴν Τριαδολογία τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ μὲ τὸν Ἀλλὰχ τοῦ Ἰσλα-
μισμοῦ; Ἡ Χριστολογία θὰ ταυτι-
στεῖ μὲ τὸν Μωάμεθ τοῦ Ἰσλάμ; Ἡ
Ὀρθόδοξη Πνευματολογία ἔχει κα-
μία σχέση μὲ τὸ Ἰσλάμ; Οἱ Ἅγιοι
τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ Νεομάρτυρες
θὰ ἀπεικονίζονται μὲ τοὺς Μου-
σουλμάνους ἐκτελεστές τους! Ἡ
Παναγία θὰ πάψει νὰ εἶναι ἡ Θεο-
τόκος καὶ ὁ Χριστὸς ὁ σωτήρας τοῦ
κόσμου. Ἡ Ἁγία Γραφὴ θὰ ἀντικα-
τασταθεῖ ἀπὸ τὸ Κοράνιο ἢ θὰ δι-
δάσκονται οἱ Ἕλληνες πολίτες
Μουσουλμάνοι καὶ μή, πῶς πρέπει
νὰ ρέει τὸ αἷμα τῶν ἄπιστων Χρι-
στιανῶν; Μὰ τρελαθήκαμε σὲ
αὐτὸν τὸν τόπο!

6. Τὰ δικαιώματα 
τῶν Μουφτήδων 

καὶ Μουσουλμάνων
τῆς Θρᾴκης καὶ ἡ Σχολὴ

τῆς Χάλκης
Θέλω νὰ ἀπαντήσω καὶ στὸ πα-

ραμύθι τῆς δακρύβρεχτης συγκί-
νησης ὁρισμένων, ποὺ ἰσχυρίζονται
ὅτι κάνουν τὶς Ἰσλαμικὲς Σπουδὲς
στὶς Θεολογικές μας Σχολὲς γιὰ νὰ
μὴ φεύγουν πέντε Μουφτῆδες καὶ
πέντε Μουσουλμάνοι τῆς Θρᾴκης
στὸ ἐξωτερικό, Τουρκία, Σαουδικὴ
Ἀραβία κ.λπ., γιὰ λόγους δηλαδὴ
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ προπα-
γάνδας. Ἀσφαλῶς ὅλοι οἱ Ἕλληνες
πολίτες ἔχουν δικαιώματα σὲ ὅλες
τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης.
Ὅμως ὑπάρχουν ἀντίστοιχες
σπουδὲς σὲ διάφορα Πανεπιστήμια
τῆς χώρας: Ἀραβικὲς Σπουδές,
Παιδαγωγικές, Παρευξείνιες κλπ.
Ἱδρῦστε κύριοι τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας δικές τους Σχολές. Γιατί
κλείνετε τὶς μειονοτικὲς καὶ παρε-
νοχλεῖτε τὶς Θεολογικὲς Σχολές;
Πρέπει νὰ διαλύσουμε τὶς Θεολο-
γικὲς Σχολές, γιὰ νὰ στεγαστοῦν οἱ
Ἰσλαμικές; Ἂν αὔριο ὁ Πρόεδρος
τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογάν προ-
τείνει στὸν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο-
λαμαῖο νὰ ἀκολουθηθεῖ καὶ στὴ
σχολὴ τῆς Χάλκης τὸ ἴδιο μοντέλο,
νὰ διορίζουν οἱ Τοῦρκοι τοὺς Κα-
θηγητές, νὰ κάνουν τὰ Ἰσλαμικὰ
Πανεπιστήμια τὸ πρόγραμμα ποὺ
πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ἡ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ νὰ δι-
δάσκουν οἱ Τοῦρκοι Μουφτῆδες
τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, τῆς Χάλ-
κης, αὐτὸ δὲν εἶναι ἐθνικὴ προδο-
σία ὅλων αὐτῶν ποὺ εἶχαν τὴν φα-
εινὴ ἰδέα τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.; 
7. Σχέσις Πανεπιστημίου
καὶ κοινωνικῶν φορέων
Ἕνα ἄλλο ἐπιχείρημα τῶν

ὀπαδῶν τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
εἶναι ὅτι ὑπάρχει τὸ αὐτοδιοίκητο
τῶν Πανεπιστημίων καὶ δὲν ἔχουν
γνώμη οἱ ἄλλοι κοινωνικοὶ φορεῖς.
Μὰ ὁ πρῶτος στόχος τοῦ Πανεπι-
στημίου εἶναι νὰ ἔρθει κοντὰ στὸ
λαὸ καὶ νὰ συνεργάζεται μὲ τοὺς
κοινωνικοὺς φορεῖς. Ὡς Θεολόγος
γνωρίζω ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς ἀκα-
δημαϊκῆς τάξης, τῆς δημοκρατίας
καὶ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ συνείδη-
ση τοῦ λαοῦ μὲ τὴν εὐρύτερη καὶ
στενότερη ἔννοια. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ
πλειοψηφία τῶν Καθηγητῶν τῆς Θε-
ολογικῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἡ πλει-
οψηφία τῆς Συγκλήτου τοῦ Α.Π.Θ.
τήρησαν ἀρνητικὴ ἢ οὐδέτερη στά-
ση γιὰ τὶς Ἰσλαμικὲς Σπουδές. Αὐτὴ
τὴ στιγμὴ τὸ σύνολο τῶν φοιτητῶν
τῶν δύο Τμημάτων τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Θεσσαλονίκης διοργάνω-

σαν Ἡμερίδα, γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν
ἀντίθεσή τους. Ἡ συνείδηση τῆς
πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσα-
λονίκης καὶ τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐναν-
τίον τῆς ἵδρυσης καὶ λειτουργίας
τοῦ Τμήματος ἢ Προγράμματος
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τοῦ Τμήματος
Θεολογίας καὶ σύσσωμος ὁ Κυ-
πριακὸς λαὸς καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς
Διασπορᾶς. Θὰ τὸ ἀγνοήσουμε φα-
σιστικά!

Ὁ Ἰσλαμισμὸς εἶναι ταυτόσημος
μὲ τὸν φανατισμὸ καὶ τὴν ἔλλειψη
πολιτισμοῦ. Καλλιεργεῖ μῖσος,
ἔχθρα, καταστροφικὲς ἀρχὲς καὶ
ἐγκληματικὲς ἀξίες σὲ ἠθικό, κοι-
νωνικὸ καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδο. Σὲ
ἀνθρωπιστικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἐπί-
πεδο δίνει τὴ δυνατότητα σ’ ὅποιον
δὲν τὸν ἀκολουθήσει στὴν καλύτε-
ρη περίπτωση νὰ διαλέξει τὸν τρό-
πο ποὺ θέλει νὰ πεθάνει!

8. Ἰσλαμισμὸς 
καὶ καταστροφὴ 
τῆς πολιτιστικῆς 

κληρονομίας τῆς Κύπρου
Κατάγομαι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἐπίκτη-

το τῆς Κερύνειας τῆς Κύπρου.
Ἔζησα τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων
καὶ τὴν κατοχὴ τοῦ 40% τῆς Κυ-
πριακῆς Δημοκρατίας ἀπὸ τὶς
ὀρδὲς τοῦ Ἀττίλα. Ἔζησα τὸν πό-
λεμο, τὴν προσφυγιά, τοὺς ἀγνο-
ούμενους, τοὺς ἐγκλωβισμένους,
τοὺς αἰχμαλώτους ποὺ μεταφέρ-
θηκαν στὴν Μερσίνα. Ἔχω ἄμεση
ἐμπειρία τί θὰ πεῖ Ἰσλάμ. Εἶδα τὴν
πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τῆς Βόρει-
ας Κύπρου νὰ λεηλατεῖται, νὰ
λῃστεύεται ἀπὸ τοὺς ἀρχαιοκάπη-
λους Ἰσλαμιστές. Εἶδα βιασμούς, ἐν
ψυχρῷ ἐκτελέσεις καὶ ὁμαδικοὺς τά-
φους. Αὐτὴ εἶναι ἡ δικαιοσύνη, ἡ
εἰρήνη καὶ γενικότερα ἡ κοινωνικὴ
προσφορὰ τοῦ Ἰσλάμ.

Στὸ χωριό μου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Ἁγίου Ἐπικτήτου, ὅπου ἀπὸ δύο
χρονῶν στὸ ἀναλόγιο μὲ τὸν ψάλτη
πατέρα μου πρῶτα εἶπα «Κύριε ἐλέ-
ησον» καὶ μετὰ μίλησα, μετατράπη-
κε σὲ τζαμὶ καὶ κτίστηκε ἕνας τερά-
στιος μιναρές. Μετὰ ἀπὸ σαράντα
χρόνια κατοχή, ἀποφασίσαμε μὲ ἕνα
φίλο μου νὰ πᾶμε τὸ Πάσχα νὰ ψάλ-
λουμε τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀναστά-
σεως. Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ποιὸ
θὰ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα ἂν μᾶς συλ-
λάμβαναν. Ὁ ἀποκεφαλισμός, ὅπως
ἔκαναν οἱ Τζιχαντιστὲς στὸν Γάλλο
δημοσιογράφο καὶ πλῆθος ἄλλων
ἀθῴων θυμάτων. 

Τέλος, προτείνω στοὺς φοιτητές,
ὅταν ποτὲ λειτουργήσουν οἱ Ἰσλα-
μικὲς Σπουδὲς νὰ κάνουν δῶρο
στοὺς συμφοιτητές τους Μουσουλ-
μάνους τὶς εἰκόνες τῶν Νεομαρτύ-
ρων καὶ τῆς Μικρασιατικῆς Κατα-
στροφῆς. Εἶναι καλὸ ὁ Παναγιώτατος
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης νὰ κά-
νει δῶρο τὴν εἰκόνα τοῦ Μαρτυρίου
τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε  ́καὶ
ἐγὼ θὰ τοὺς προσφέρω ἕνα DVD μὲ
τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύ-
προ, ποὺ θὰ δείχνει τοὺς προσφυγι-
κοὺς καταυλισμούς, τοὺς ἀγνοούμε-
νους, τοὺς ἐγκλωβισμένους καὶ τὴν
καταστροφὴ τῆς πολιτιστικῆς κληρο-
νομιᾶς τοῦ νησιοῦ μου.

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀποτελεῖ κατάθε-
ση τῆς ἐπιστημονικῆς, θεολογικῆς,
κοινωνικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀντίθε-
σής μου μὲ τὴν Ἵδρυση τῶν Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν. Εὔχομαι οἱ προσδο-
κίες τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ οἱ
Ἰσλαμικὲς σπουδὲς νὰ ἀποκτήσουν
τὸν χαρακτήρα τῆς ἀγάπης, τῆς δι-
καιοσύνης, τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρ-
ξης τῶν λαῶν καὶ νὰ εἶναι μία νέα
ἀποκάλυψη. Μία τέτοια προσδοκία
εἶναι δυστυχῶς ἄστοχη, μάταιη καὶ
ἀδύνατη. Συνεπῶς ἔχουν ἀκεραία
τὴν εὐθύνη ὅσοι πρωτοστάτησαν σὲ
αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα.

Αὐτὸ τὸ ἄρθρο μου εἶναι ἕνα προ-
φητικὸ ἄρθρο ἑνὸς Κοσμήτορα καὶ
Προέδρου τοῦ Τμήματος Ποιμαν-
τικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
γιὰ καθαρὰ λόγους εὐθύνης, ἐπι-
στημονικούς, θεολογικούς, ἐκκλη-
σιαστικούς, κοινωνικοὺς καὶ ἐθνι-
κούς. Καταθέτω τὶς προσωπικές μου
ἀπόψεις δυναμικὰ μήπως οἱ ὑπεύθυ-
νοι ἀκούσουν τὸν προφητικὸ λόγο
καὶ ξυπνήσουν ἀπὸ τὸν λήθαργο
τῆς ἐπιπολαιότητας, τῆς ἀνευθυ-
νότητας, τοῦ ξεπουλήματος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
καὶ τῆς ἀλλοίωσης τῶν Θεολο-
γικῶν της Σπουδῶν».

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης
τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Τὴν 22αν Δεκεμβρίου ἡ Ἱερὰ
Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπέ-
στειλε τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολὴν

πρὸς τὸν κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου,
Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ
τὴν ὁποίαν διαμαρτύρεται διὰ τὴν
ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν
τοῦ Πανεπιστημίου. Τονίζει δὲ πὼς ἡ
ἀπόφασις διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήμα-
τος εἰς τὴν Θεολογικὴν παρεκκλίνει ἐκ
τῆς Πατερικῆς διδασκαλίας, ἀποτελεῖ
σοβαρώτατον ὀλίσθημα καὶ ἐνδεχομέ-
νως νὰ ὁδηγήση εἰς ἐπικινδύνους
ἀτραπούς. Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς
ἐπιστολῆς ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἐλλογιμώτατε κύριε Κοσμῆτορ,

Ἐκφράζομεν ἐν πρώτοις τάς ἑορ-
τίους εὐχάς καί προρρήσεις πρός
τήν Ὑμετέραν Ἐλλογιμότητα διά
τάς ἐπί θύραις ἁγίας ἑορτάς τοῦ Δω-
δεκαημέρου ὡς καί τῆς πρώτης τοῦ
νέου ἐνιαυτοῦ, ὑπέρ τῆς ἄνωθεν
ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ παρά τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τό πο-
λυεύθυνον καί σημαντικόν ἔργον τό
ὁποῖον ἐπιτελεῖτε.

Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερά Κοινότης τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ἐνωτιζομένη τήν ἀγω-
νίαν πολλῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας
ἡμῶν διά τήν πορείαν τῶν θεολο-
γικῶν σπουδῶν, ἐνόψει καί τῆς ἀπο-
φάσεως διά τήν ἵδρυσιν κατευθύν-
σεως ἰσλαμικῶν σπουδῶν εἰς τό
Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., διά τοῦ παρόντος
ἱεροκοινοσφραγίστου ἡμῶν γράμμα-
τος μεταφέρει ὀφειλετικῶς πρός τήν
Ὑμετέρα Ἐλλογιμότητα τήν ἔκπλη-
ξιν καί ἐν ταὐτῷ τήν λύπην Αὐτῆς,
θεωροῦσα τήν ὡς ἄνω ἀπόφασιν ὡς
παρέκκλισιν ἐκ τοῦ σκοποῦ τόν
ὁποῖον ἐτάχθη νά ὑπηρετῇ ἡ Ὀρθό-
δοξος Θεολογία. Διά τήν Ὀρθόδο-
ξον διδασκαλίαν, ὡς γνωστόν, ἡ Θε-
ολογία εἶναι πρωτίστως βιωματικόν
γεγονός, εἶναι προσευχή καί κοινω-
νία μετά τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Ἀλλά καί
ἡ ἵδρυσις καί λειτουργία τῶν Θεολο-
γικῶν Σχολῶν εἰς τό πλαίσιον τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως προσφέρει
τήν ἀπαραίτητον ἐπιστημονικήν
γνῶσιν διά τήν διαπαιδαγώγησιν
πρός τήν ὁδόν τῆς Ἀληθείας.

Εἰς τό ὡς ἄνω πλαίσιον λειτουρ-
γοῦσα ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Θεσ-
σαλονίκης, κατά τά 70 χρόνια ἱστο-
ρίας αὐτῆς, ἀνέδειξε τήν Πατερικήν
καί Χριστοκεντρικήν διάστασιν τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καθόσον
ἐδίδαξαν εἰς αὐτήν σπουδαῖοι καθη-
γηταί, προσήλκυσε δέ ἱκανόν ἀριθ-
μόν νέων φοιτητῶν ἐκ τῆς ἡμε-
δαπῆς καί τῆς ἀλλοδαπῆς. Πλῆθος
θεολόγων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, πα-
τριαρχῶν, ἱεραρχῶν, μοναχῶν καί
μοναζουσῶν, ὡς καί πολλῶν μο-
ναχῶν τοῦ Ἁγιωνύμου ἡμῶν Τόπου
τυγχάνουν τρόφιμοι αὐτῆς, κατά
κοινήν δέ ὁμολογίαν ἡ Θεολογική
Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης προσέφε-
ρε κατά τό διάστημα λειτουργίας
αὐτῆς πολυτίμους ὑπηρεσίας εἰς
τήν Ἐκκλησίαν, ἐκτεινομένας πολύ
πέραν τῶν ὁρίων τοῦ ἑλλαδικοῦ χώ-
ρου.

Διά τοῦτο καί ὀφειλετικῶς κρούο-
μεν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἐν
πνεύματι ἀγάπης καί εὐθύνης ἔναν-
τι τῆς ἱστορίας ἡμῶν καί τῶν ἐπερ-
χομένων γενεῶν, καθόσον ἡ ἐπιχει-
ρουμένη προσπάθεια, σαφῶς πα-
ρεκκλίνουσα ἐκ τῆς πατερικῆς διδα-
σκαλίας, ἀποτελεῖ σοβαρόν ὀλίσθη-
μα, τό ὁποῖον, δυστυχῶς, φοβούμε-
θα ὅτι θά ὁδηγήσῃ εἰς ἐπικινδύνους
ἀτραπούς, στρέφεται δέ ἐν τέλει κα-
τά τῆς ἐπιστήμης τῆς Θεολογίας καί
κατ᾽ αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Ταῦτα ὀφειλετικῶς γνωρίζοντες
Ὑμῖν, εὐελπιστοῦμεν εἰς τήν συμβο-
λήν Σας πρός ἐξομάλυνσιν τῆς δη-
μιουργηθείσης, ὡς μή ὤφειλε κατα-
στάσεως, διά τήν συνέχισιν καί
εὐόδωσιν τῆς σημαντικῆς ἀπο-
στολῆς, τήν ὁποίαν ἔχει νά ἐπιτε-
λέσῃ ἡ Θεολογική Σχολή, εἰς τό
πλαίσιον τῆς Ὀρθοδόξου Παραδό-
σεως καί τῆς καλλιεργείας τῆς Πα-
τερικῆς Θεολογίας.

Ἐπί δέ τούτοις, πεποιθότες ὅτι ἡ
γειτνίασις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Θεσσαλονίκης μετά τοῦ Ἁγιωνύμου
Ὄρους εἶναι ὄχι μόνον γεωγραφική
ἀλλά κυρίως οὐσιαστική, ὡς ἄλλω-
στε τοῦτο καταφαίνεται καί ἐκ τῆς
πολυχρονίου συνεργασίας καί συμ-
μετοχῆς Ὑμῶν εἰς τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τοῦ Κέντρου Διαχειρί-
σεως Ἁγιορειτικῆς Κληρονομίας,
εὐχόμεθα τήν σκέπην καί προστα-
σίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς
τήν πολυεύθυνον ἀποστολή σας,
καί διατελοῦμεν μετ᾽ ἐξόχου τιμῆς.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει
Ἀντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι 
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ

Ἁγίου Ὄρους Ἄθω».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-
λόγων, εὑρίσκεται στήν εὐχάρι-
στη θέση νά ἀνακοινώσει στούς
συναδέλφους καί νέους θεολό-
γους ὅτι, στό Ἐπιμορφωτικό Σε-
μινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδα-
κτικῆς Κατάρτισης, στά Γραφεῖα
τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37,
ὄροφος 3ος) εἰσηγήτρια τήν 10-
1-2015 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα
11.30 - 14.30 θά εἶναι: ἡ κ. Εὐαγ-
γελία Τσαγκαρλῆ-Διαμάντη, Δρ
Θεολογίας-Mr Φιλολογίας (Εἰδί-
κευση: «Θεωρία καί Πράξη τῆς
Διδασκαλίας καί τῆς Ἀξιολόγη-
σης»), μέ θέμα: «Ἀξιοποίηση τῆς
βιωματικῆς προσέγγισης στό
ΜτΘ».

Ἀνακοίνωσις
τῆς Π.Ε.Θ.

Διὰ τὴν εἰδικὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν ἐναντίον τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν παρεκκλίσεων τῶν μακαριστῶν Οἰκουμενικῶν
Πατριαρχῶν Ἀθηναγόρου καὶ Δημητρίου ἀλλὰ καὶ τοῦ σημερινοῦ
κ. Βαρθολομαίου ἐχρησιμοποιήθη τὸ ψηφιακὸν ἀρχεῖον τοῦ
«Ο.Τ.». Εἰς αὐτὸ περιλαμβάνονται οἱ ἀγῶνες τοῦ «Ο.Τ.» ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεώς του ἕως σήμερον ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ, τῆς καταφρονήσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς περι-
θωριοποιήσεως τῶν δο  γμάτων τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἡ
ἐμπνευσμένη «γραμμή» τοῦ «Ο.Τ.» ὀφείλεται εἰς τὸν μακαριστὸν
Ἀρχιμανδρίτην Χαράλαμπον Βασιλόπουλον καὶ εἰς τὸν διάδοχόν
του εἰς τὴν «Πανελλήνιον Ὀρθόδοξον Ἕνωσιν» (Π.Ο.Ε.) καὶ τὸν
«Ο.Τ.» μακαριστὸν Ἀρχιμανδρίτην Μᾶρκον Μανώλην. Ἡ ἀντιαιρε-
τική, ἀντιπαπική, ἀντιοικουμενιστική των «γραμμή» ἤρχισε τὸ
1961 καὶ συνεχίζεται ἕως σήμερον ἀναλλοίωτος. Εἰς τὰς στήλας
τοῦ «Ο.Τ.» ἐφιλοξενήθησαν ἄρθρα μάχης συγχρόνων γερόντων
(Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Φιλοθέου Ζερβάκου, Θεοκλήτου
Διονυσιάτου καὶ ἄλλων) καὶ αἱ ἀντιπαπικαὶ θέσεις Ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας, Μητροπολιτῶν, Θεολόγων, Ἀκαδημαϊκῶν κ.λπ.
Ὑπενθυμίζομεν μεταξὺ τῶν ἐκλεκτῶν ἀντιπαπικῶν - ἀντιοικουμε-
νιστῶν συνεργατῶν τοῦ «Ο.Τ.» ἦτο ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Κων/νος Μουρατίδης, ὁ Φώτιος Κόντογλου καὶ ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Ἡ χρησιμοποίησις τοῦ ψηφιακοῦ ἀρχείου
τοῦ «Ο.Τ.» διὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν μὲ τὴν δια-
χρονικὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς
Πίστεως καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι εὐλογία καὶ μᾶς ἐνισχύει εἰς τὴν συνέχισιν τῶν ἀγώνων μας.

Ὁ «Ο.Τ.» ἡ Ἁγιορειτικὴ ἔκδοσις
καὶ οἱ ἀντιπαπικοὶ - ἀντιοικουμενιστικοὶ ἀγῶνες



Σελὶς 8η

ΚΑΛΕΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ, ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ 

Σεβ. Γόρτυνος: Τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν
καὶ πολιτικῶν ἀρχόντων ἡ αἰτία διὰ τὰ δεινὰ τῆς Ἑλλάδος
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος

καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς
ἐγκύκλιόν του διὰ τὸ νέον ἔτος
πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν
πιστὸν λαὸν ἐπισημαίνει ὅτι διὰ
ὅσα δεινὰ διέρχεται ἡ Χώρα εὐθύ-
νονται τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν καὶ πολιτικῶν ἀρχόντων,
ὡς ἡ ἀπουσία τῆς προσευχῆς καὶ
τῆς δυνατῆς Πίστεως.

Τὰ κυριώτερα ἀποσπάσματα ἐκ
τοῦ μηνύματος ἔχουν ὡς ἀκολού-
θως:

«Τό νέο ἔτος, ἀδελφοί χριστια-
νοί, εἶναι συνέχεια τοῦ προηγού-
μενου ἔτους. Τό προηγούμενο
ἔτος, ὅπως καί τά δύο προ-προ-
ηγούμενα ἔτη, τά ζήσαμε μέ ἀγω-
νία, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσε-
ως. Τό κακό δέ εἶναι ὅτι ἡ ἀγωνία
αὐτή ἐπηρεάζει ὄχι μόνο ἐμᾶς
τούς μεγάλους, ἀλλά καί τά νέα τά
παιδιά, πού ὀνειρεύονται μιά
ὄμορφη ζωή. Σέ παλαιότερα κη-
ρύγματα εἶχα θίξει τό θέμα ποιός
φταίει γιά τήν κατάσταση αὐτή
στήν πατρίδα μας καί τί πρέπει νά
γίνει γιά τήν διόρθωσή της. Καί
εἶπα, ἄν τό θυμᾶστε – γιατί ἐγώ τό
θυμᾶμαι –, εἶπα καί ἔγραψα ὅτι
αἰτία γιά τήν κρίση τῆς πατρίδος
μας εἶναι τά ἁμαρτήματά μας. Τά
ἁμαρτήματα ὅλων, μά ἰδιαίτερα τά
ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων, τῶν
ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν πολιτικῶν
ἀρχόντων. Καί γιά τήν θεραπεία
τοῦ κακοῦ πού μᾶς συνέβηκε ἔλε-
γα καί πάλι ἔλεγα στά κηρύγματά
μου ὅτι πρέπει νά μετανοήσουμε.
Ὅτι πρέπει νά ἀναζητήσουμε τόν
καλό Θεό μας, τόν Κύριο ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν καί νά πάρουμε
ἀπόφαση νά ἐφαρμόζουμε τό ἅγιο
θέλημά Του. Ἀλλά οἱ πολλοί μᾶς
κοροϊδεύουν καί μᾶς ἐμπαίζουν
γιά τό κήρυγμά μας αὐτό, τό περί
μετανοίας κήρυγμα. Ἀλλά, καί στό
ἐπίσημο αὐτό πρωτοχρονιάτικο
κήρυγμά μου, ἀδελφοί, θέλω νά
πῶ πάλι τό ἴδιο: Ὅτι, δηλαδή, ἡ με-
τάνοια ὅλων μας καί μάλιστα τῶν
ἀρχόντων μας, αὐτό εἶναι τό μόνο
σωστικό φάρμακο, πού θά σώσει
τήν ἀγαπημένη μας πατρίδα τήν
Ἑλλάδα. 

Ποῦ τό βρῆκα αὐτό τό φάρμακο;
Τό βρῆκα στήν φαρμακαποθήκη

πού λέγεται «Ἁγία Γραφή». Σ᾽ αὐτό
τό ἀθάνατο βιβλίο, πού δέν μπορεῖ
κανείς νά τό κλονίσει, ὅσο καί ἄν
τό πολέμησαν καί τό πολεμοῦν μέ
λύσσα οἱ ἄπιστοι καί οἱ ἄθεοι, στήν
Ἁγία Γραφή λοιπόν οἱ κοινωνικές
καί οἰκονομικές ταραχές σέ ἕνα
ἔθνος ἑρμηνεύονται ἀπό τίς ἁμαρ-
τίες τοῦ ἔθνους αὐτοῦ. Γι᾽ αὐτό
καί οἱ προφῆτες τοῦ Θεοῦ, στήν
Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη, γιά τήν
διόρθωση ἑνός κακοῦ πού συνέ-
βαινε στό ἔθνος κήρυτταν τήν με-
τάνοια. Καί μάλιστα, ἄν δέν ἔβλε-
παν τήν μετάνοια, προφήτευαν
χειρότερα κακά στόν τόπο. 

Ἀγαπητοί μου, θέλω νά εἶμαι
ἀληθινός προφήτης τοῦ Θεοῦ σέ
σᾶς καί ὄχι ψευδοπροφήτης. Γιατί
τό κήρυγμα τῶν ψευδοπροφητῶν
δέν ἔλεγε γιά μετάνοια, ἀλλά γιά
τήν θεραπεία ἑνός κακοῦ πρότεινε
ἀνθρώπινες λύσεις, λύσεις ὅμως
χωρίς τόν Θεό. Μιλώντας ὡς Ἐπί-
σκοπός σας σέ σᾶς εὔχομαι τό νέο
ἔτος νά σκεφθοῦμε ὅλοι μας σο-
βαρά καί νά πάρουμε ὅλοι μας, καί
ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί σεῖς, νά πάρου-
με ἀπόφαση νά ξαναγυρίσουμε
στήν γραμμή τῶν πατέρων μας καί
τῶν ἁγιασμένων παπούδων μας,
πού ἀγωνίστηκαν καί μᾶς παρέδω-
σαν ἐλεύθερη πατρίδα. Πῶς ἔζη-
σαν αὐτοί; Ἔζησαν μέ τήν πίστη
στόν Χριστό καί στήν Παναγία.
Ἔκτιζαν Ἐκκλησιές, ἄναβαν καν-
τήλια, πήγαιναν κάθε Κυριακή
στήν Ἐκκλησία, ζητοῦσαν πνευμα-
τικό νά ἐξομολογηθοῦν καί παπᾶ
νά μεταλάβουν. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα
εἶχαν τήν πίστη στόν Θεό. Στούς
νέους τῆς Πνύκας ὁ Κολοκοτρώ-
νης τό εἶπε καθαρά: «Ὅταν πιάσα-
με τά ἅρματα εἴπαμε· “Πρῶτα ὑπέρ
πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρί-
δος”». Στήν Πατρίδα μας, μά ἰδιαί-
τερα ἐδῶ στήν Πελοπόννησο, ἔζη-
σαν καί ἀνατράφηκαν οἱ ἄνθρωποι
ἀκολουθώντας τοῦ Θεοῦ τήν
στράτα. Βλαστήμια δέν ἀκουγό-
ταν. Καί ἄν κάπου ἀκουγόταν ὁ
βλάσφημος ἀντιμετώπιζε τήν
ὀργή τῶν ἄλλων πιστῶν χρι-
στιανῶν. Κάποτε στό καράβι τοῦ
Κανάρη ἕνας ναύτης βλασφήμη-
σε· καί ὁ Κανάρης τοῦ εἶπε: «Θά σέ
κρεμάσω στό κατάρτι. Τό καράβι
μου εἶναι καράβι τῆς Παναγιᾶς»! 

Στά χρόνια ὅμως πού ζοῦμε,

ἀδελφοί χριστιανοί, ἔχει ἀτονήσει
τό θρησκευτικό αἴσθημα. Δέν μι-
λάει μέσα μας δυνατά ἡ πίστη. Τό
ὅτι κάνουμε πανηγύρια καί λιτα-
νεῖες αὐτό δέν λέει τίποτε. Ἀφοῦ
νά καταλάβετε – ἄς τό πῶ καί αὐτό
– ὅτι «λιτανεία» εἶναι ἀπό τό ρῆμα
«λίττομαι» (βλέπε καί τήν λέξη «λι-
τή»), πού σημαίνει «παρακαλῶ»,
«προσεύχομαι». «Λιτανεία» σημαί-
νει προσευχή. Ὥστε, λοιπόν, ὅταν
κάνουμε τίς λιτανεῖες, στήν ὅλη
μας πορεία ἀπό τόν Ναό πρέπει
ἀπό μέσα μας νά λέμε τήν προσευ-
χή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ

με». Καί σέ μερικά σημεῖα τῆς πο-
ρείας στεκόμαστε καί κάνουμε
«δέηση» λέγοντας ὅλοι μαζί, σύν-
τομα καί δυνατά τήν προσευχή
στόν Ἰησοῦ, πού πρῶτα λέγαμε μυ-
στικά. Εἶναι τό λεγόμενο λιτανευ-
τικό «Κύριε ἐλέησον». Ποιός ὅμως
προσεύχεται στήν πορεία τῆς λιτα-
νείας; Λιτανεύοντας τόν ἅγιο ὅλο
καί κουβεντιάζουμε καί λέμε
ἄσχετα πράγματα. Τυπική θρη-
σκευτικότητα ἔχουμε καί ὄχι καρ-
διακή. Ἄς μή κρίνουμε λοιπόν τήν
θρησκευτικότητά μας ἀπό τίς πα-
νηγύρεις καί τίς λιτανεῖες».

ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Αἱ ἐναλλακτικαὶ θεραπεῖαι ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐπικίνδυνοι
διὰ τὴν σωματικὴν ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴν ὑγείαν

ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΜΟΙΠΑΘΗΤΙΚΟΙ, ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟΝ
Ἡ σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν

καὶ Μοναχῶν συνελθοῦσα, κατὰ
τὴν 16ην Δεκεμβρίου, ἠσχολήθη μὲ
τὰς λεγομένας ἐναλλακτικὰς θερα-
πείας καὶ ἀπεφάσισε νὰ καλέση
τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς εἰς
τὴν μὴ χρησιμοποίησίν των, διότι
εἶναι ἀμφιβόλου ποιότητος καὶ
ὑποκρύπτουν πνευματικοὺς κινδύ-
νους. Πλέον συγκεκριμένως καὶ εἰς
ἀνακοίνωσιν τῆς συνάξεως ὑπο-
γραμμίζονται τὰ ἀκόλουθα:

«Ἡ “Σύναξις Κληρικῶν καί Μο-
ναχῶν” ἀσχολήθηκε κατά τήν συν -
άντησή της στίς 16 Δεκεμβρίου
2014 καί μέ τό θέμα τῶν λεγομέ-
νων ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν καί
ἐνέκρινε ὁμοφώνως τό παρακάτω
κείμενο: Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτι-
κές θεραπεῖες προβάλλονται τά τε-
λευταῖα χρόνια καί στήν Ἑλλάδα ὡς
μία δυνατότητα στόν χῶρο τῆς
ὑγείας, παράλληλα μέ τήν κλασσική
ἰατρική.

Ἐκτός ἀπό τήν ἰατρική πλευρά
του, τό θέμα ἔχει καί τήν πνευματι-
κή του διάσταση, ὅπως καί ἠθικές
καί κοινωνικές προεκτάσεις. Ὅσον
ἀφορᾶ στήν ἰατρική πλευρά, Εἰδική
Ἐπιτροπή, πού συνέστησε ὁ Ἰατρι-
κός Σύλλογος Ἀθηνῶν, ἀσχολήθη-
κε κατά τό ἔτος 1997 μέ τό θέμα
αὐτό καί χαρακτήρισε τίς “ἐναλλα-
κτικές θεραπεῖες” ὡς “Ἀνορθόδο-
ξες Θεραπευτικές Μεθόδους”
(ΑΝ.ΘΕ.Μ.), τονίζοντας μέ αὐτόν
τόν τρόπο τόν ἀντιεπιστημονικό
τους χαρακτῆρα καί τήν ἐν δυνάμει
ἐπικινδυνότητα γιά τήν ὑγεία ὅσων
τίς χρησιμοποιοῦν.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν ἐν δυνάμει
ἐπικινδυνότητα γιά τό σῶμα, ὑπάρ-
χει καί ἡ σημαντικότερη πνευματι-
κή ἐπικινδυνότητα τῶν ἐν λόγῳ
“ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν”.

Αὐτή συνίσταται κυρίως στό γε-
γονός ὅτι εἶναι πιθανόν αὐτές νά
ἀποτελέσουν ἕνα εἶδος ἐφαλτηρί-
ου, πού θά ὁδηγήσει ἀνύποπτους
ὀρθοδόξους χριστιανούς στίς θρη-
σκεῖες τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς καί στόν
ἀποκρυφισμό. Αὐτός ὁ κίνδυνος
ἐπισημαίνεται ἤδη στά Πορίσματα

τῆς ΚΕ´ Πανορθοδόξου Συνδιασκέ-
ψεως, πού συνεκάλεσε ἀπό 4 ἕως 6
Νοεμβρίου 2013 στόν Βόλο ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Συνδιά-
σκεψη αὐτή ἀσχολήθηκε μέ τίς
αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσ -
εγγίσεις στό πρόβλημα τῆς ἀσθε-
νείας. Κατονόμασε μάλιστα στά
“Πορίσματά” της κάποιες “θερα-
πεῖες” μέ τά ἑξῆς λόγια: “Ἡ Συνδιά-
σκεψη διεπίστωσε ὅτι οἱ “θεραπεῖες“
αὐτές (Ἀγγελοθεραπεία, Ἀγιουρβέ-
δα, Ἀνθοϊάματα Μπάχ, Aura Soma,
Ἀρωματοθεραπεία, Βελονισμός, Βι-
οενεργειακές Θεραπεῖες, Ἐσωτέρα
Θεραπευτική, Κρανιοϊερή Θερα-
πεία, Κρυσταλλοθεραπεία, Ὁμοι-
οπαθητική, Ρέϊκι, Ρεφλεξολογία,
Σιάτσου, ψευδοεπιστημονικές ψυ-
χοθεραπεῖες κ.ἄ.) θεμελιώνονται σέ
κοσμοθεωριακό ὑπόβαθρο, τό
ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο καί ἀσυμβίβα-
στο μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη”.

Ἡ Σύναξή μας ἐπισημαίνει ἐπι-
πλέον τά ἑξῆς:

Ὅπως τονίσθηκε καί στήν ἐν
λόγῳ Συνδιάσκεψη, προσφορότε-
ρος θά ἦταν ὁ ὅρος “"Ἰατρική" τῆς
"Νέας Ἐποχῆς"”, ἐπειδή ἡ πνευματι-
κή θεμελίωση, πού οἱ ἴδιοι οἱ ἱδρυ-
τές ἤ εἰσηγητές τους δίνουν στίς
“θεραπεῖες” αὐτές, προϋποθέτει τήν
περί Θεοῦ, ἀνθρώπου καί κόσμου
ἀντίληψη τῶν ἄπω-ἀνατολικῶν θρη-
σκειῶν, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς
“Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου”.

Τά στοιχεῖα ἀποκρυφισμοῦ προ-
βάλλονται λιγότερο ἤ περισσότερο
ἔντονα στίς διάφορες μορφές “θε-
ραπειῶν”. Παραδείγματος χάριν τό
Ρέϊκι εἶναι ξεκάθαρα ἀποκρυφιστικό
καί ἄρα ἀσυμβίβαστο μέ τήν Ὀρθό-
δοξη πίστη μας. Ἀρκεῖ νά ποῦμε ὅτι
ἐκεῖ ὑπάρχουν τρεῖς βαθμοί μύη-
σης.

Στό Ρέϊκι, ὅπως καί σέ ὅλες τίς
“ἐναλλακτικές θεραπεῖες”, ἡ ἀσθέ-
νεια θεωρεῖται ὅτι ὀφείλεται σέ
μπλοκάρισμα μιᾶς μή προσδιορίσι-
μης ἐπιστημονικά παγκόσμιας ἐνέρ-
γειας, τῆς “πράνα” τῶν ἰνδουιστῶν.
Ἡ “πράνα” θεωρεῖται ἀπό αὐτούς ὡς
ἕνας ἐνεργειακός ὠκεανός, στόν
ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι “κολυμποῦν”
ὅλα τά ὄντα. Ἡ θεραπεία, ἐξ ἴσου

αὐθαίρετα, θεωρεῖται ἀπό αὐτούς
ὅτι εἶναι οὐσιαστικά ἕνα ξεμπλοκά-
ρισμα τῆς “πράνα”.

Ὅλα αὐτά τά ἀνατολίτικα καί
ἀποκρυφιστικά ἐπενδύονται καί πα-
ρουσιάζονται μέ μιά ἐπιστημονικο-
φανῆ ὁρολογία κατάλληλη νά ἐπη-
ρεάσει τόν δυτικό ἄνθρωπο τοῦ σή-
μερα. Καί σέ ἄλλες ὅμως “θερα-
πεῖες” —ὅπως αὐτές πού χρησιμο-
ποιεῖ ἡ Ὁμοιοπαθητική— ἡ ἀσθέ-
νεια θεωρεῖται ὅτι ὀφείλεται σέ
ἀποσυντονισμό τῆς “ζωτικῆς δύνα-
μης” ἤ “συμπαντικῆς ἐνέργειας”, ἡ
ὁποία ἔχει κατά τούς ὁμοιοπαθητι-
κούς “μορφοποιητικό νοῦ” καί “συν-
δέει τό ἄτομο μέ τήν ὑπέρτατη
Ἁρμονία τοῦ Σύμπαντος”. Ἀξιοση-
μείωτο εἶναι καί τό γεγονός ὅτι ἀπο-
δίδουν στή “ζωτική δύναμη” χαρα-
κτηριστικά ἠλεκτρομαγνητικοῦ πε-
δίου. Σέ κείμενα ὁμοιοπαθητικῶν
ὑπάρχουν συχνές καί ἐκτεταμένες
ἀναφορές σέ ἔννοιες καί τεχνικές
ἀλχημείας καί ἀποκρυφισμοῦ. Ἀρκεῖ
νά λεχθεῖ ὅτι μέ τήν “δυναμοποί-
ηση”, ὅπως λένε, τοῦ ὁμοιοπαθητι-
κοῦ φαρμάκου ἐκδηλώνεται ἡ
πνευματοειδής φύση τῆς δρα-
στικῆς πρώτης ὕλης του. Ἡ ἰαματι-
κή δύναμη τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ
φαρμάκου χαρακτηρίζεται ἀπό τόν
ἱδρυτή τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Samuel
Hahnemann ὡς “μαγική”.

Ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνη πνευμα-
τικῶς εἶναι ἡ ἄποψη τῶν ὁμοιοπα-
θητικῶν ὅτι μέ τά “φάρμακά” τους
θεραπεύουν ἀκόμη καί τά πάθη τῆς
ψυχῆς, ὅπως τόν ἐγωισμό, τή ζή-
λεια, παθολογικές ἐκδηλώσεις καί
διαστροφές τοῦ γενετησίου ἐνστί-
κτου κ.ο.κ. Ἔτσι δέν χρειάζεται ἡ
Ἐκκλησία, ἀφοῦ τό ἔργο της τό
ἀναλαμβάνει ἡ Ὁμοιοπαθητική, ἡ
ὁποία καί μέ ἄλλα κείμενα ἐκπρο-
σώπων της παρουσιάζεται ὄχι μό-
νον ὡς μία μέθοδος θεραπείας,
ὅπως θέλει νά εἶναι, ἀλλά καί ὡς
ἕνα σωτηριολογικό σύστημα καί ὡς
πρόταση γιά νά ξεπεράσει ἡ ἀνθρω-
πότητα τά σημερινά της ἀδιέξοδα!

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά
καταδικασθεῖ καί ἡ ἀπαράδεκτη
προσπάθεια παραπληροφορήσεως
κάποιων ὁμοιοπαθητικῶν νά παρου-

σιάσουν κορυφαίους συγχρόνους
Ἁγίους Γεροντάδες ὡς ὀπαδούς τῆς
Ὁμοιοπαθητικῆς, ὅπως π.χ. τόν
Ἅγιο Πορφύριο καί τόν Ἅγιο Γέ-
ροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Εἶναι
ὅμως τοῖς πᾶσι γνωστόν ὅτι καί οἱ
δύο αὐτοί Ἅγιοι τῶν ἡμερῶν μας
ἦταν ξεκάθαρα ἀντίθετοι μέ τήν
Ὁμοιοπαθητική. Ὁ μέν Ἅγιος Πορ-
φύριος ἔλεγε ὅτι τά “φάρμακά” τους
εἶναι “νεράκι κοπανιστό”, ἀλλά —
συμπλήρωνε— νά προσέχετε, γιατί
“κάποια, πού ἔρχονται ἀπ᾽ ἔξω, εἶναι
διαβασμένα”. Καί ὁ Ἅγιος Γέροντας
Παΐσιος χαρακτήριζε ἐπίσης τό
ὁμοιο–παθητικό φάρμακο “κοπανι-
στό νεράκι” καί “δαιμονικό ὑποκατά-
στατο τοῦ ἁγιασμοῦ”!

Ἡ Σύναξή μας, ὅπως καί ἡ προ-
αναφερθεῖσα ΚΕ´ Πανορθόδοξη
Συνδιάσκεψη, ἐπιθυμεῖ νά συστήσει
φιλαδέλφως στούς Ὀρθοδόξους
Χριστιανούς νά ἀποφεύγουν “θερα-
πευτικές” μεθόδους πού δέν εἶναι
ξεκάθαρες ἀπό πλευ ρᾶς ἰατρικῆς
οὔτε, πολύ περισσότερο, ἀπό
πλευρᾶς πνευματικῆς.

Ὁ χριστιανός, ἐξ ἄλλου, δέν ἐπι-
ζητεῖ τήν θεραπεία τοῦ σώματος
ἔναντι παντός τιμήματος. Ἡ ἀσθέ-
νεια, ὡς γνωστόν, ἔχει πολλές φο-
ρές καί τόν χαρακτῆρα παιδαγωγίας
πνευματικῆς, εἴτε συνηθέστερα γιά
τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, εἴτε —σέ
ἐξαιρετικές περιπτώσεις— γιά τήν
ἐπιδαψίλευση πνευματικῶν στεφά-
νων ὑπομονῆς.

Ἐκ μέρους τῆς “Συνάξεως 
Κληρικῶν καί Μοναχῶν”

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου,
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώ-
ρου. Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος,
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτό-
κου, Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς. Ἀρχιμ.
Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Καθη-
γούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω
Γατζέας Βόλου. Γέρων Εὐστράτιος
Ἱερομόναχος, Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύ-
ρας Ἁγ. Ὄρους. Πρωτοπρ. Γεώρ-
γιος Μεταλληνός, Ὁμότιμος Καθη-
γητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν. Πρωτοπρ. Θεόδω-
ρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς
Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης».

Η ΒΛΑΣΦΗΜΗ ἀναφορὰ τοῦ ἀνίερου κορανί-
ου γιὰ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, λυπεῖ κάθε Χρι-
στιανό. Ἐπειδὴ «Οὐ μὲν τὸ γὲ τῆς ἀληθείας
φρόνημα δεῖ σιωπᾶν, ἀλλὰ μάλιστα τοῦτο καὶ
μεγαληγορεῖν πρέπει», ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος, ἂς ποῦμε ἔστω καὶ αὐτὰ τὰ λίγα λό-
για ὡς ἀντίδωρο πρὸς τὴν Παναγία μας.

Στὶς μέρες μας δυστυχῶς ἡ δαιμονιώδης
πλάνη τοῦ ἀνίερου κορανίου κουβαλᾶ τὴν
ἀρειανικὴ μάνητα καὶ μάλιστα στὴν χειρίστη
της μορφή. Ἰδοὺ τί λέει γιὰ τὸν Χριστὸ  καὶ τὴν
Παναγία μας τὸ ἀνίερο κοράνι, κεφ. Ε, στίχ. 75
«Βλασφημοῦν ὅποιοι λένε ὅτι “Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ
Χριστὸς ὁ γιὸς τῆς Μαριάμ”». «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας
βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος.

Ὡς Νέα Ἱερουσαλήμ, Κεχαριτωμένη, Ἁγνὴ
Παρθένος, ἀναφέρεται ἡ Θεοτόκος στὴν Πα-
σχάλιο Ἀκολουθία. Εἰς δὲ τὴν Ἀκολουθία τῆς

Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, τὸ ποίημα τοῦ Ἰωσὴφ Μο-
ναχοῦ ἐξαίρει τὴν Θεοτόκον ὡς ἑξῆς: «Σὲ τὴν
φαεινήν λαμπάδα καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ». Εἰς
τὴν Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συν -
άξεως τῆς Θεοτόκου ψάλλομε «Ὁ τεχθεὶς ἐκ
Παρθένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς».

Τὸ βλάσφημο κοράνι, κεφ. Δ, στίχ. 171 γρά-
φει «Ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς, ὁ γυιὸς τῆς Μαριάμ,
δὲν εἶναι περισσότερο ἀπὸ Ἀπόστολος τοῦ
Θεοῦ». «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξί-
σταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

Εἰς τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, σὲ ποίημα
τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης, ψάλλομε «Τὴν ὑπερ-
φυῶς σαρκί, συλλαβοῦσαν ἐν γαστρί, τὸν ἐκ
Πατρὸς ἀχρόνως προεκλάμψαντα Λόγον, ἐν
ὕμνοις ἀσιγήτοις μεγαλύνομεν πιστοί». Εἰς τὴν
Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξε-
ως τῆς Θεοτόκου ψάλλομε «Ὁ σαρκωθεὶς ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μα-

ρίας ἐνανθρωπήσας».
Τὸ ἀνίερο κοράνι, κεφ.

Ε, στίχ. 75 γράφει «Βλασφημοῦν ὅποιοι λένε
ὅτι “Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ γιὸς τῆς Μα-
ριάμ”». «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξί-
σταται;» ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

Τὴν Κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ σὲ ποίημα τοῦ
Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης ψάλλομε «ὡς τεκοῦσαν
ἀσπόρως τὸν ἑαυτῆς ποιητήν· διὸ σέ, Θεοτόκε
μεγαλύνομεν». Εἰς τὸν Πασχάλιον κανόνα
ψάλλομε «Θεὸν ὃν ἐκύησας σαρκί». Εἰς τὴν
Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξε-
ως τῆς Θεοτόκου ψάλλομε «Ὁ τεχθεὶς ἐκ Παρ-
θένου Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς».

Ἄλλη πάλι πλάνη στὸ κοράνι (κεφ. ΙΘ, στίχ.
88-92) ἀναφέρει «Καὶ εἶπαν “Ὁ Φιλάνθρωπος
(Θεὸς) ἐπῆρε (γέννησε) ἕνα γιό! Πραγματικὰ
προσφέρατε κάτι τὸ τερατῶδες! Λίγο ἔλειψε κι
οἱ οὐρανοὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἐκραγοῦν, ἡ γῆ νὰ

χωριστεῖ στὰ δύο καὶ τὰ
βουνὰ νὰ πέσουν κάτω σὲ
ἐρείπια. Κι αὐτὸ γιατί εἶχαν

ἐπικαλεστεῖ ἕνα γιὸ γιὰ τὸν Φιλάνθρωπο (Θεό).
Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διευκρινιστεῖ πῶς ἡ (μεγα-
λειότητα) τοῦ Φιλάνθρωπου (Θεοῦ) ἦταν δυ-
νατὸ νὰ πάρει (νὰ γεννήσει) ἕνα γιό! » «Τὶς ἐπὶ
τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾷ ὁ
Ἅγιος Ἀθανάσιος.

Εἰς τὴν Ἑορτὴν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὰ
Προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ ψάλλομε «Ξένα καὶ
παράδοξα τῶν οὐρανῶν ὁ Δεσπότης ἐπὶ σοὶ τε-
τέλεκεν κατ’ ἀρχάς, Πανάμωμε». Εἰς τὴν Ἑσπε-
ρινὴ Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῆς
Θεοτόκου, εἰς τὰ Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τὸ ποίημα
Ἰωάννου Μοναχοῦ ἀναφέρει «Παράδοξον Μυ-
στήριον, οἰκονομεῖται σήμερον. Καινοτο-
μοῦνται φύσεις, καὶ Θεὸς ἄνθρωπος γίνεται».

Λύπη μεγάλη αἰσθάνεται ὁ Ὀρθόδοξος Χρι-

στιανὸς γι’ αὐτὸ ποὺ γράφει τὸ κοράνι (κεφ. Ε,
στίχ. 119) «Καὶ πρόσεξε, ὅταν ὁ Θεὸς εἶπε: Ὤ!
Ἰησοῦ, γιὲ τῆς Μαριάμ! Μήπως εἶπες στοὺς
ἀνθρώπους: “Λατρεύετε ἐμένα καὶ τὴν μητέρα
μου σὰν Θεούς”, μειώνοντας ἔτσι τὸ Θεό;».
«Τὶς ἐπὶ τοιαύτας βλασφημίας οὐκ ἐξίσταται;»
ἐρωτᾷ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος.

«Εἰ δὲ ἀγνοοῦντες οὕτω χειμάζονται καὶ
τοιαῦτα βαττολογοῦσι, μαθέτωσαν ἀπὸ τῶν
Γραφῶν, ὅτι καὶ ὁ τὰς αἱρέσεις ἐπινοήσας διά-
βολος διά τὴν ἰδίαν τῆς κακίας δυσωδίαν
κιχρᾶται τὰς λέξεις τῶν Γραφῶν, ἵνα αὐτὰς
ἔχων ἐπικάλυμμα, τὸν ἴδιον ἰὸν ἐπισπείρας,
ἀπατήση τοὺς ἀκεραίους», λέγει χαρακτηρι-
στικὰ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας (Κατὰ Ἀρει-
ανῶν Α΄).

Σὲ λίγες μέρες θὰ ἑορτάσομε τὴν Σύναξιν
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀντίδωρο στὴν Παν -
αγία μας ἂς εἶναι ἡ ἀπόσυρση τῆς συνέντευξης

ποὺ μᾶς λύπησε, ποὺ εἶναι ἀναρτημένη σὲ ἱστο-
σελίδα Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Κύπρο, στὴν
ὁποία ὑποδεικνύεται ἡ μελέτη καὶ ἀπὸ τοὺς
Ἕλληνες τῆς Κύπρου τοῦ ἀνίερου κορανίου,
μὲ τὴν καταληκτικὴ παρατήρηση-ὑπόδειξη
«Πολὺ σπουδαῖα πράγματα αὐτὰ ἀλλὰ δὲν τὰ
ξέρουν…».

Κάποιοι Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας δώρι-
σαν καὶ δωρίζουν ἀνίερα κοράνια. Ἂς πάψουν
τὸ ἀτόπημα τοῦτο, ὡς ἀντίδωρο στὴν Παναγία
μας.

Οἱ Ἱεράρχες ποὺ τὸ ἀνίερο καὶ βλάσφημο κο-
ράνι, ἱερὸ τὸ καλοῦν, ἂς πάψουν νὰ τὸ καλοῦν
τοιουτοτρόπως, καὶ τούτη ἡ ἐνέργειά τους ἂς
λογισθεῖ ὡς ἀντίδωρο στὴν Παναγία μας.

* Τὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν κορανικὰ ἐδάφια
ἔχουν ληφθῆ ἀπὸ τὸ κοράνι τῶν ἐκδόσεων Λά-
τση.

Αἱ βλάσφημοι καὶ αἱρετικαὶ ἀναφοραὶ τοῦ ἀνιέρου κορανίου διὰ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
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Ἀρχιεπίσκοπος: Ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας
καταθέτομεν τὰς ἀρετὰς μας

Συμφώνως πρὸς τὸν διαδικτυακὸν
ἱστότοπον «Ἐκκλησία» (11ης Δεκεμ-
βρίου):

«Γιὰ τὴν ἁπλότητα τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνα καὶ τὴν ἀξία τῆς συλλο-
γικῆς προσφορᾶς ἔκανε λόγο ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κατὰ τὸ
κήρυγμά του στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα Σταδίου.

Ἐπιχειρώντας νὰ μεταφέρει ἱστο-
ρικὰ τοὺς πιστοὺς στὸ βίο καὶ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Ἁγίου, ὁ Μακαριώτατος
ἐξῇρε τὴν ἀρετὴ τῆς ἁπλότητας
ποὺ διέκρινε τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα
καὶ χάρη στὴν ὁποία κάποιος δύνα-
ται ν' αὐξήσει τὶς χάρες του. "Ὅποι-
ος, ἀντίθετα, κρατάει τὰ τάλαντά
του γιὰ τὸν ἑαυτό του, εἶναι
ἐγωιστὴς" τόνισε ἐμφατικὰ ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος, σημειώνοντας ὅτι "μέσα
στὴν Ἐκκλησία ἐναποθέτουμε τὶς
ἀρετές μας σὲ κοινὸ κτῆμα, κοινὴ
περιουσία. Μέσα στὴν ἐκκλησια-

στικὴ ζωή, λοιπόν, δὲ βρίσκουμε μό-
νο ζεστασιά, ἀνάπαυση καὶ χρόνο
ψυχικῆς ἠρεμίας, ἀλλὰ τὸ κοινὸ
αἴσθημα ὅτι ἑνωμένοι μποροῦμε νὰ
ξεπεράσουμε τὶς δυσκολίες καὶ νὰ
προχωρήσουμε μπροστά, ἀκόμη καὶ
στὶς πιὸ δύσκολες ὧρες. Μέσα στὴν
Ἐκκλησία ἀποκτοῦμε πρόσωπο, δὲν
εἴμαστε μεμονωμένα ἄτομα".

Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Βο-
λιώτης προεξῆρχε τοῦ χοροῦ τῶν
Πρεσβυτέρων καὶ Διακόνων, ποὺ
ἔλαβαν μέρος στὸν Ἑσπερινό. Ὁ
Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τοῦ ναοῦ, Πρωτοπρε-
σβύτερος Κυριακὸς Τσουρὸς εὐχα-
ρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν
εὐλογία τῆς παρουσίας του καὶ ἔκα-
νε ἀναφορὰ στὸ Ἵδρυμα νεότητας
καὶ στὶς μαθητικὲς κατασκηνώσεις
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὸν Αὐλώνα».

Ἡ νέα ἀνθρωπογραφία τῶν συσσιτίων
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-

κτυακὸν εἰδησεογραφικὸν ἱστότο-
πον «newsbomb.gr»:

«Οἱ “νεόπτωχοι”, οἱ πολίτες δη-
λαδὴ ποὺ μπορεῖ νὰ διαθέτουν
κατοικία καὶ ἕνα μικρὸ εἰσόδημα,
ἀλλὰ τὸ δαπανοῦν γιὰ τὰ λεγόμε-
να ἀνελαστικὰ ἔξοδα, ὅπως εἶναι
οἱ λογαριασμοὶ ΔΕΚΟ, ἔχουν πολ-
λαπλασιαστεῖ, ὅπως ἀποτυπώνε-
ται ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν μερί-
δων στὰ συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅπως δήλωσε στὸ new-
sbomb.gr ὁ π. Βασίλειος Χαβάν-
τζας , διευθυντὴς τοῦ Φιλόπτω-
χου Ταμείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, ἡ αὔξηση ἦταν πολὺ με-
γάλη ὅταν ἡ κρίση ἄρχισε νὰ βα-
θαίνει, ὁπότε ὁ ἀριθμὸς τῶν μερί-
δων αὐξήθηκε ἀπὸ 3.000 σὲ
10.000.

Ἡ ἀνθρωπογεωγραφία τῶν
ἀνθρώπων ποὺ δέχονται τὴν
ἀρωγὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὴν
καθημερινότητά τους, ἔχει δια-
φορετικὰ χαρακτηριστικὰ σὲ σχέ-
ση μὲ τὸ παρελθόν: συγκεκριμέ-

να, οἱ πολίτες ποὺ ἔχουν ἀνάγκη
ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη δὲν εἶναι μό-
νο ἡλικιωμένοι ἢ ἀνήκοντες στὰ
λεγόμενα εὐπαθῆ κοινωνικὰ
στρώματα, ἀλλὰ πολλοὶ ποὺ εἶδαν
νὰ χάνουν τὴν ἐργασία τους, μα-
κροχρόνια ἄνεργοι ἢ ἄνθρωποι
ποὺ ὑπέστησαν μεγάλη ἀπώλεια
εἰσοδήματος.

Ὅπως σημείωσε ὁ π. Βασίλει-
ος, τὸ ἔργο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
στὰ συσσίτια ποὺ προσφέρονται
στὶς 72 ἐνορίες, οἱ ὁποῖες ὑπάγον-
ται σὲ αὐτή, συνδράμουν περίπου
900 ἐθελόντριες.

Οἱ δαπάνες καλύπτονται ἀπὸ
κάθε ἐνορία μέσῳ τῶν φιλοπτώ-
χων ταμείων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προσ -
φορὲς ἰδιωτῶν.

Πέραν τῶν μερίδων, σὲ πολλὲς
περιπτώσεις γίνεται καὶ παροχὴ τρο-
φίμων ἀπευθείας σὲ δικαιούχους.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ ἀριθ-
μοὶ αὐτοὶ ἀφοροῦν μόνο στὶς ἐνο-
ρίες ποὺ ὑπάγονται στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπή, οἱ ὁποῖες βρίσκονται κυ-
ρίως στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας».

Σεβ. Θεσσαλονίκης: Ὄχι ἔξοδος ἀπὸ
τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν - «Κάτω τὰ χέρια»

ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν
Ἔμμεσον παρέμβασιν εἰς τὰ πολι-

τικὰ πράγματα τῆς Χώρας ἔκανεν ὁ
Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, κατὰ
τὴν διάρκειαν κηρύγματός του (4ην
Ἰανουαρίου) καλῶν τὸν πιστὸν λαὸν
νὰ ψηφίση πολιτικὰς δυνάμεις, αἱ
ὁποῖαι δὲν θὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἑλλά-
δα ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ
μάλιστα κατὰ τὴν παροῦσαν φάσιν,
κατὰ τὴν ὁποίαν εἰσῆλθεν εἰς αὐτὴν
ἡ Λιθουανία καὶ ἑτοιμάζονται νὰ
εἰσέλθουν πολλαὶ Βαλκανικαὶ
Χῶραι. Ἀκολούθως ἀνεφέρθη εἰς
τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν, τὴν
ὁποίαν μεθοδεύουν νὰ ἁρπάξουν κά-
ποια κόμματα, ὑποστηρίζων τὰ ἀκό-
λουθα:

«Εἶναι κρῖμα, ποὺ σὲ περίοδο
ἐκλογῶν, δὲν ἀκούγεται τίποτα γιὰ
τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ μό-
νο ποὺ ἔχει ἀκουστεῖ, καὶ δὲ θὰ κα-
τονομάσω, εἶναι ἀπὸ κάποια πλευρὰ

ποὺ εἰπώθηκε πὼς μόλις ἐκλεγοῦμε
θὰ πάρουμε τὴν περιουσία τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ ἐπιδίωξή
τους; Εἶναι σκέψη δημιουργικὴ γιὰ
τὸ λαό μας; Καὶ πῶς θὰ τὴν πάρεις;
Δική σου εἶναι ἢ τοῦ πατέρα σου; Καὶ
πῶς θὰ τὴν πάρεις, ἀφοῦ ἤδη τὴν
ἔχουν πάρει ὅλη καὶ δὲν ἔχει ἄλλη;
Θέλετε νὰ πάρετε τὶς ἐκκλησίες
μας; Δὲ θὰ τὸ καταφέρετε ποτέ.

Τὸ Βυζάντιο ἔζησε 1.000 χρόνια.
Ποιὰ ἦταν τὰ κεφαλαιώδη, ποὺ κρά-
τησαν ἕνα τέτοιο πολιτισμό; Ο ἑλλη-
νισμὸς μὲ τὴν ἔννοια τῆς Πατρίδας
καὶ ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὴν ἔννοια τῆς
Χριστιανικῆς Πίστεως. Ὅ,τι καὶ νὰ
σᾶς ποῦν αὐτὸ δὲ θὰ ἀκυρωθεῖ πο-
τέ. Ἡ ἐπανάσταση μετὰ ἀπὸ 400
χρόνια τῆς τουρκοκρατίας πῶς ἔγι-
νε; Ὅπως εἶπε καὶ ὁ Κολοκοτρώνης,
μὲ τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν πίστη
στὴν Πατρίδα. Δὲν ἅρπαξαν τὴν πε-
ριουσία τῆς Ἐκκλησίας τότε, γιὰ νὰ
ἐλευθερωθεῖ ἡ Πατρίδα».

Οἱ πολιτικοὶ ἐκμεταλλεύθησαν τὰ Θεοφάνεια
Μὲ λαμπρότητα ἑωρτάσθησαν

τὰ Θεοφάνεια εἰς ὁλόκληρον τὴν
Χώραν. Ἐπίκεντρον τοῦ ἑορτα-
σμοῦ ἦτο ὁ Πειραιεύς. Εἰς τὴν θεί-
αν Λειτουργίαν καὶ εἰς τὸν
ἁγιασμὸν τῶν ὑδάτων εἰς τὸν
Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν
Ἁγίας Τριάδος προεξῆρχεν ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
μος μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ.
Μητροπολίτας Πειραιῶς καὶ Κορω-
νείας. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ πιστοῦ
λαοῦ ἦτο πολὺ μεγάλη. Τὸ ἴδιο
ὅμως καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν πολι-
τικῶν, (πάσης ἀποχρεώσεως) ἐξ

αἰτίας τῆς προεκλογικῆς περιό-
δου. Ἡ συμμετοχὴ τῶν πολιτικῶν
ἦτο μεγαλυτέρα εἰς τὰς Ἐκκλη-
σίας, εἰς τοὺς λιμένας, τοὺς ποτα-
μοὺς καὶ τὰς δεξαμενάς, ὅπου ὁ
τηλεοπτικὸς φακὸς ἦτο παρών.
Εἰς τὸν Πειραιᾶ συμμετεῖχε καὶ ὁ
Ἀρχηγὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, (ὁ ὁποῖος
ἔχει τὴν ἰσχυρὰν φήμην τοῦ ἀθέ-
ου) κ. Ἀλέξιος Τσίπρας, ὁ ὁποῖος
ἀφῆκεν ἐλεύθερον νὰ πετάξη ἕν
λευκὸν περιστέρι, κατὰ τὴν διάρ-
κειαν τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ…». Ἐκ τῆς
Ἐκκλησίας πάντως ἀπουσίαζε.

ΕΝΩ Ο «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ» ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΗΝΟΥ ΤΗΡΕΙ ΣΙΓΗΝ ΙΧΘΥΟΣ

Τέως ὑφυπουργὸς (ΔΗΜΑΡ) ζητεῖ συμμετοχὴν
τῶν Παπικῶν εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ Πανελληνίου

Ἱεροῦ ἱδρύματος τῆς Παναγίας τῆς Τήνου
Αἱ κινητοποιήσεις εἰς τὴν Τῆνον

ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου Σύ-
ρου κ. Δωροθέου τελικῶς εἶχον καὶ
«δάκτυλον» παπικόν, ὡς κατήγ-
γειλεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀποκαλύ-
πτεται ἀπὸ ἐνεργείας τοῦ πρώην
ὑφυπουργοῦ Παιδείας κ. Θεοδώ-
ρου Παπαθεοδώρου (ΔΗΜΑΡ), ὁ
ὁποῖος ἐζήτησε τὴν συμμετοχὴν
ἐκπροσώπων τοῦ Παπισμοῦ εἰς
τὴν διοίκησιν τοῦ Ἱδρύματος τῆς
Παναγίας τῆς Τήνου. Ὡς παρατη-
ρεῖ ὁ διαδικτυακὸς ἱστότοπος
«δόγμα» (12ης Δεκεμβρίου): «Τὸ
πλέον παράδοξο στὴ δήλωση τοῦ
τέως ὑπουργοῦ εἶναι τὸ ὅτι τὴν
ἴδια στιγμὴ ποὺ θεωρεῖ λογικὸ νὰ
συμμετέχουν στὶς λήψεις τῶν ἀπο-
φάσεων οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ θεω-
ρεῖ «συρρίκνωση τοῦ αὐτοδιοική-
του τοῦ ἱδρύματος» τὸ δικαίωμα
τοῦ ἑκάστοτε ὀρθοδόξου Μητρο-
πολίτου Σύρου νὰ ἔχει ψῆφο».

«Σὲ δήλωσή του ποὺ δημοσιεύ-
θηκε στὴν ἐφημερίδα “Τηνιακὴ” ὁ
κ. Παπαθεοδώρου προαναγγέλλει
παρέμβαση πρὸς τὸν ὑπουργὸ
Παιδείας μὲ στόχο νὰ ἀλλάξει ὁ
νόμος, καταγγέλλοντας ταυτό-
χρονα τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ
ὁποία κατὰ τὴν γνώμη του μὲ τὴν
χθεσινή της ἀνακοίνωση “μᾶς
γυρνάει ξαφνικὰ ἕνα αἰώνα πί-
σω”».

Ἀκολούθως τὸ «Δόγμα» παρα-
τηρεῖ τὰ ἀκόλουθα:

«Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τῆς διοίκησης
τοῦ Πανελλήνιου Ἱεροῦ Ἱδρύμα-
τος Εὐαγγελιστρίας Τήνου, ὁ κ.

Παπαθεοδώρου, βάλλει καὶ κατὰ
τῆς ἀπόφασης νὰ συμμετέχει ὡς
μέλος στὴν ἐπιλογὴ καθηγητῶν
τῆς Σχολῆς Μαρμαροτεχνίας Τή-
νου, ὁ ἑκάστοτε πρόεδρος τοῦ
Ἱδρύματος.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν καθηγητῶν γί-
νεται ἀπὸ ἐπιτροπή, τὴν ὁποία
ἀπαρτίζουν δύο καθηγητὲς τοῦ
Μετσόβιου Πολυτεχνείου καὶ δύο
τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν. Σὲ
αὐτὴν τὴν ἐπιτροπὴ προστέθηκε
ὡς πέμπτο μέλος ὁ πρόεδρος τοῦ
“Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος
Παναγίας Τήνου”, τὸ ὁποῖο καλύ-
πτει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν
ἐξόδων τῆς συγκεκριμένης
σχολῆς.

“Δὲν θὰ μᾶς τὸ συγχωρήσει ὁ
Γιαννούλης ὁ Χαλεπᾶς ἂν τὸ
ἀνεχθοῦμε!” σημειώνει μὲ ἔμφα-
ση ὁ τ. ὑφυπουργός, ποὺ ξεχνᾷ
πὼς πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια πρό-
εδρος τοῦ ἀνώτατου πνευματι-
κοῦ ἱδρύματος τῆς χώρας, ἦταν
ἕνας μητροπολίτης, ὁ Περγάμου
κ. Ἰωάννης.

Ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι σχολία-
σαν στὸ dogma.gr τὴν δήλωση τοῦ
κ. Παπαθεοδώρου ὁ ὁποῖος προ-
αναγγέλλει πὼς θὰ παρέμβει στὸν
ὑπουργὸ Παιδείας, τὴν ὁποία χα-
ρακτήρισαν ἐπικίνδυνη καὶ ἀκατα-
νόητη.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ἔκπλη-
ξη ἔχει προκαλέσει ἡ σιωπὴ τοῦ
Ρωμαιοκαθολικοῦ ἐπισκόπου Τή-
νου ὁ ὁποῖος μέχρι στιγμῆς δὲν
ἔχει προβεῖ στὴν παραμικρὴ δή-
λωση στήριξης τοῦ Ὀρθόδοξου
μητροπολίτη».

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου διὰ τὴν αἵρεσιν τῶν Παπικῶν,
τὴν ἀπουσίαν μυστηρίων καὶ ἱερωσύνης

Ὡρισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν καὶ εἰς τὴν
ἐκκλησιαστικὴν μυστηριακὴν ζωὴν
τῆς Ἐκκλησίας, ἀμφισβητοῦν τὴν
αἵρεσιν τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἰσχυρίζον-
ται ὅτι «δὲν μᾶς χωρίζει» τίποτε, διότι
καὶ αὐτοὶ εἶναι χριστιανοί. Τὸ αὐτὸ λέ-
γουν καὶ ὡρισμένοι κληρικοὶ τῆς
Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐνοχλοῦνται,
ὅταν ἀκοῦν πιστοὺς νὰ ἀποκαλοῦν
τοὺς Παπικοὺς αἱρετικούς. Πολλάκις
ἔχομεν ἀναφερθῆ εἰς Πατέρας καὶ
Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ συγ-
χρόνους Γέροντας, οἱ ὁποῖοι ἐξηγοῦν
διατὶ ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεσις. Σήμε-
ρον παραθέτομεν ἀπὸ τὸ Βιβλίον
«Παλαιὰ καὶ Νέα Ρώμη» τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου
Βλασίου κ. Ἱεροθέου τὸ ἀκόλουθον
ἀπόσπασμα, ἐκ τοῦ ὁποίου καταδει-
κνύεται ἡ αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ:

«Ἡ βασικὴ αἱρετικὴ ἄποψη, ποὺ
παρατηρεῖται στὴν θεολογία τῶν
Παπικῶν καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπορρέ-
ουν ὅλες οἱ ἄλλες αἱρέσεις, εἶναι ἡ
ταύτιση μεταξὺ τῆς οὐσίας καὶ τῆς
ἐνεργείας στὸν Θεό, τὸ γνωστὸ ac-
tus purus.

Γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὴ αὐτὴ ἡ
αἱρετικὴ διδασκαλία, θὰ πρέπει νὰ
τονισθῆ ὅτι, κατὰ τὴν διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πρὸ τοῦ Σχί-
σματος, ἄλλα καὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Θεὸς
ἔχει οὐσία καὶ ἐνέργεια. Ὁ ἐνεργῶν

εἶναι τὸ πρόσωπο, ἡ οὐσία-φύση
εἶναι τὸ ἐνεργητικὸ καὶ ἡ ἐνέργεια
εἶναι ἡ οὐσιώδης κίνηση τῆς φύσε-
ως. Ὁ Θεὸς ὡς οὐσία εἶναι ἀμέθε-
κτος, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειά
Του εἶναι μεθεκτός. Δηλαδή, ὁ
Θεὸς ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὰ
κτίσματα μὲ τὶς ἐνέργειές Του. Ἐπί-
σης, τόσο ἡ οὐσία ὅσο καὶ ἡ ἐνέρ-
γεια τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄκτιστες.

Ὅμως, στὴν ἀντίληψη τῶν Πα-
πικῶν, ὅπως τελικὰ διαμορφώθηκε
ἀπὸ τὸν Θωμᾶ τὸν Ἀκινάτη, τοῦ
ὁποίου ἡ θεολογία μὲ ἀπόφαση τῆς
Α´  Βατικανείου Συνόδου (1870)
εἶναι θεολογία τῆς Ἐκκλησίας
τους, στὸν Θεὸ ταυτίζεται ἡ ἄκτι-
στη οὐσία μὲ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια
καὶ ὁ Θεὸς ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία
μὲ τὰ κτίσματα μὲ κτιστὲς ἐνέργει-
ες. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ θεία Χάρη, ἡ
ὁποία ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο, θεω-
ρεῖται κτιστὴ ἐνέργεια. Αὐτὸ ὅμως
εἶναι αἵρεση, ποὺ καταδικάσθηκε
καὶ ἀπὸ τὴν Σύνοδο ἐπὶ τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ…

Ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἐπικοινωνεῖ μὲ τὰ
κτίσματα καὶ τὸν ἄνθρωπο μὲ
κτιστὲς ἐνέργειες, συνεπάγεται ὅτι
δὲν ὑπάρχουν πραγματικὰ Μυστή-
ρια στὸν Παπισμὸ καὶ ἡ θεία Εὐχαρι-
στία δὲν εἶναι ἀληθινή. Τὸ ἴδιο συμ-
βαίνει καὶ μὲ τὴν Ἱερωσύνη.

Βεβαίως, αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ αἰτία
τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, ποὺ ὑπῆρξε στὴν Δύση καὶ
τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἀθεΐας».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας κ.
Γεννάδιος (ἀνήκει εἰς τὴν διακαιο-
δοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου), ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπέρμαχος
τῶν θεολογικῶν διαλόγων διαπιστώ-
νει ὅτι οὗτοι δὲν «προχωροῦν», διό-
τι ἀπὸ αὐτοὺς ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη,
ἡ ταπείνωσις καὶ ὁ σεβασμός. Πλέ-
ον συγκεκριμένως εἰς ἐκδήλωσιν διὰ
τὴν κοπὴν τῆς Πρωτοχρονιάτικης
πίττας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, εἶπε
μεταξὺ ἄλλων, διὰ τὸ συγκεκριμέ-
νον θέμα:

«Οἱ Θεολογικοὶ Διάλογοι προχω-

ροῦν ὅταν ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωσις
καὶ ὁ σεβασμὸς κυριαρχοῦν εἰς τὴν
καρδίαν τοῦ λαοῦ. Σήμερον, οἱ Διά-
λογοι δὲν προχωροῦν ὡς θὰ ἔπρε-
πε, διότι δὲν γίνεται ἡ κατάλληλη
ἐργασία: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀκατή-
χητος καὶ δὲν ξεύρει νὰ προσεύχε-
ται. Ἡ εὐθύνη τῶν ὑπευθύνων ἀπέ-
ναντι τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγίστη. Ἡ
Ἐκκλησία δὲν κρίνει, οὔτε καὶ κα-
ταδικάζει, ἀλλὰ ἀγαπᾷ καὶ σῴζει. 

Τὸ αὐτὸ ἔπραξεν ὁ Ἀρχηγὸς τῆς
Πίστεώς μας, ὁ ὁποῖος ἔγινε
ἄνθρωπος, διά νὰ ἀνέλθη εἰς τὸν
οὐρανὸν ὁ ἄνθρωπος. Ἦλθε διά
τὸν ἁμαρτωλόν, ἀλλὰ θέλει “πάν-
τας σωθῆναι”. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθο-
δοξία μας, εἶναι ἡ μοναδικὴ εἰς σω-
τηρίαν, ἀλλὰ σῴζει τοὺς πάντας!
Ἂς σταματήση ὁ πόλεμος καὶ ἡ κα-
ταδίκη, ἂς μὴ ὁμιλοῦμεν διά λάθη
καὶ τὰ παρόμοια. Ὁ Θεὸς εἶναι με-
γάλος καὶ Αὐτὸς θὰ φωτίση, θὰ δι-
δάξῃ καὶ θὰ καθοδηγήση εἰς τὴν
θεϊκὴν καὶ εὐπρόσδεκτον συμπό-
ρευσιν: “ἵνα πάντες ἓν ὦσιν”».

Ὁ «Ο.Τ.» ὑπογραμμίζει ὅτι διὰ
νὰ φθάσωμεν εἰς τὸ «ἵνα πάντες ἕν
ὦσιν» θὰ πρέπη ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι,
μὲ πρώτους τοὺς παπικούς, νὰ ἀπο-
κηρύξουν τὰς κακοδοξίας καὶ τὰς
αἱρέσεις των καὶ νὰ ἐπιστρέψουν
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, εἰς τὴν ὁποίαν
οἱ Ἱεροὶ Κανόνες καταφρονοῦνται
ἐν ὀνόματι τῆς ψευδοενώσεως τῶν
Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν αἱρετικῶν.

Ὁ Σεβ. Ἰταλίας παραδέχεται
τὴν ἀποτυχίαν τῶν θεολογικῶν
διαλόγων μετὰ τῶν ἑτεροδόξων

Ἐρώτησις πρὸς 
τοὺς Οἰκουμενιστάς
Οἱ Ἀγγλικανοί «ἐχειροτόνησαν»

τὴν πρώτην γυναῖκα «Ἐπίσκο-
πον». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀπαγορεύει τὰς χειροτονίας γυ-
ναικῶν, ἂν καὶ ὡρισμένοι Σεβ. Μη-
τροπολῖται θὰ ἐπεθύμουν νὰ
ἀλλάξη ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐρωτῶμεν ὅμως τοὺς ὑπερμά-
χους τῶν θεολογικῶν διαλόγων
μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ τῆς
ψευδοενώσεως μαζί των: Θὰ συν -
εχίσουν τοὺς διαλόγους μετὰ τῶν
Ἀγγλικανῶν καὶ θὰ θεωροῦν τὴν
«Ἐκκλησίαν» των ὡς κανονικὴν
καὶ σώζουσαν; Ἀκόμη θὰ ὑποδεχ-
θοῦν μὲ κανονικὰς τιμὰς «Ἐπίσκο-
πον» γυναῖκα εἰς τὴν Ἱερὰν Μη-
τρόπολίν των;

Συμφώνως πρὸς τὰ ρωσικὰ
πρακτορεῖα εἰδήσεων:

«Ὁ Μητροπολίτης Βολοκο -
λὰμσκ Ἱλαρίωνας, ἐπικεφαλῆς
τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκ -
κλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας τὴν Πέμπτη
ἐξέφρασε τὴ βαθιὰ ἀνησυχία
του γιὰ τὴν ἀντιχριστιανικὴ "γε-
νοκτονία" στὴ Μέση Ἀνατολή.

"Ἡ λεγόμενη Ἀραβικὴ Ἄνοι-
ξη, ἡ ὁποία διήρκεσε ἀρκετὰ
χρόνια, ἔχει ὁδηγήσει στὴν πα-
ραβίαση τῶν κυριότερων δια-
θρησκειακῶν καὶ ἐθνοτικῶν
ἰσορροπιῶν, ποὺ ὑπῆρχαν στὴ
Μέση Ἀνατολὴ γιὰ πολλοὺς
αἰῶνες. Σήμερα ἔχουν ριζοσπα-
στικὲς καὶ ἐξτρεμιστικὲς δυνά-
μεις ποὺ μὲ θρησκευτικὰ συν-
θήματα, διαπράττουν εἰδεχθῆ
ἐγκλήματα - σκοτώνουν ἀνθρώ-
πους, κόβουν τὰ κεφάλια τους,
μολύνουν ἱεροὺς τόπους, κατα-
στρέφουν τὶς ἐκκλησίες", εἶπε
στοὺς δημοσιογράφους.

"Οἱ Χριστιανοὶ εἶναι ἡ πιὸ διω-
κόμενη θρησκευτικὴ ὁμάδα στὴ
Μέση  Ἀνατολή.   Μιλᾶμε  στὴν
πρα γματικότητα γιὰ γενοκτο-
νία", εἶπε.

“Ὁ Χριστιανικὸς πληθυσμὸς
τοῦ Ἰρὰκ ἔχει μειωθεῖ κατὰ 90%
ἀπὸ τὸ 2003, ἡ ἀπόλυτη πλει-
οψηφία τῶν χριστιανῶν εἴτε
ἔχουν ἐξολοθρευτεῖ ἢ ἀναγκά-

ζονται νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν
πατρίδα τους. Αὐτὲς τὶς μέρες
οἱ λίγοι ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ
παραμένουν ὑπόκεινται σὲ ἐξαι-
ρετικὰ βίαιη γενοκτονία. Δὲν
ὑπάρχει σχεδὸν κανένας Χρι-
στιανὸς στὴ Λιβύη πιά. Οἱ Χρι-
στιανοὶ στὴν Αἴγυπτο ἔχουν πε-
ράσει ἀπὸ δύσκολες δοκιμα-
σίες, ἂν καὶ αὐτὴ τὴ στιγμή, μὲ
τοὺς νέους ἡγέτες ἡ κατάστα-
ση ἐκεῖ παρουσιάζει βελτίωση
σταδιακά”, εἶπε ὁ Μητροπολίτης
Ἱλαρίωνας.

Ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Συρία δια-
νύει μία ἀνθρωπιστικὴ τρα -
γῳδία, ποὺ ἔχει στοιχίσει ἑκα-
τοντάδες χιλιάδες ζωὲς καὶ κά-
νει τὴν ὕπαρξη θρησκευτικῶν
μειονοτήτων ἐξαιρετικὰ δύσκο-
λη.

"Σήμερα, μόνο ἡ Ρωσία καὶ ἡ
Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μιλᾶνε γιὰ αὐτὴν τὴν τραγῳδία
δυνατά. Στὴ Δύση, δυστυχῶς,
συγκαλύπτεται, ἀγνοεῖται. Πολὺ
λίγοι ἄνθρωποι ἔχουν ἐπίγνωση
τῆς κλίμακας αὐτῆς τῆς τρα γῳ -
δίας", τόνισε.

«Πρέπει νὰ κάνουμε ὅ,τι εἶναι
δυνατὸν νὰ βοηθήσουμε τοὺς
Χριστιανοὺς τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς, ἔτσι ὥστε ὁ Χριστια-
νισμὸς νὰ ἐπιβιώσει σὲ αὐτὴ τὴν
περιοχή, ὅπου γεννήθηκε καὶ
ὑπάρχει ἐδῶ καὶ δύο χιλιετίες",
πρόσθεσε».

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ Ο «ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ

Γενοκτονία ὅλων τῶν Χριστιανῶν
εἰς τὴν Μ. Ἀνατολὴν καὶ τὴν Β. Ἀφρικήν


