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Πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς «Π.Ο.Ε.» καὶ τοῦ «Ο.Τ.» μακαριστὸν Ἀρχιμανδρίτην Χαράλαμπον Βασιλόπουλον

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

Τόσον ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὅσον καὶ
ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς εἶχον
καταθέσει τὸ ἀντιπαπικὸν καὶ ἀντι-
οικουμενιστικὸν πατερικὸν φρόνη-
μά των ἀπὸ τὰς σελίδας τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου».

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου προέβη προ-
σφάτως εἰς τὴν Ἁγιοκατάταξιν τοῦ
Γέροντος Παϊσίου - Ἁγιορείτου
Μοναχοῦ. Ἡ μνήμη του θὰ ἑορτά-
ζεται τὴν 12ην Ἰουλίου. Διὰ τὸν
σύγχρονον Ἅγιον τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας –εἶχε πολὺ μεγάλην
φήμην ὡς Γέρων– ἔχουν γραφῆ
πολλά, ἰδιαιτέρως διὰ τὰς προφη-
τείας του διὰ διάφορα ζητήματα.
Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον παραλείπεται
συστηματικῶς, εἶναι τὸ γενναῖον,
ἀντιπαπικὸν καὶ ἀντιοικουμενι-
στικὸν φρόνημα τοῦ Ἁγίου. Σήμε-
ρον δημοσιεύομεν τὴν ἐπιστολήν,
τὴν ὁποίαν εἶχεν ἀποστείλει τὴν
23ην Ἰανουαρίου 1969 πρὸς τὸν
ἱδρυτὴν καὶ πνευματικὸν προϊστά-
μενον τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδό-
ξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.) καὶ τοῦ

«Ο.Τ.» μακαριστὸν Ἀρχιμανδρί-
την Χαράλαμπον Βασιλόπουλον.
Εἰς τὴν ἐπιστολὴν κατεφέρετο
ἐναντίον τῆς διπλωματίας τῆς
«ἀγαπολογίας» τοῦ Βατικανοῦ,
τὴν ὁποίαν ἠσπάσθη τὸ Οἰκουμε-
νικὸν Πατριαρχεῖον, ἐναντίον τῶν
συναντήσεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου μὲ τὸν Πάπαν εἰς τήν
προσπάθειαν ψευδοενώσεως Πα-

πικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. «Μετὰ λύ-
πης μου, (ἐσημείωνεν ὁ Ἅγιος μὲ
τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἁγιορείτου Μονα-
χοῦ) ἀπὸ ὅσους φιλενωτικοὺς ἔχω
γνωρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν οὔτε
ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό. Ξέ-
ρουν ὅμως νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη
καὶ ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι
ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν, διότι δὲν τὸν
ἔχουν ἀγαπήσει…». Ὁ «Ο.Τ.» χαί-

ρει ἰδιαιτέρως, διότι ὁ Ἅγιος Παΐ-
σιος εἶχεν ἀναδείξει τοὺς προβλη-
ματισμούς του, ὡς Ἁγιορείτης μο-
ναχός, διὰ τοὺς θεολογικοὺς Διαλό-
γους μετὰ τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν,
εἰς τὸν «Ο.Τ.». Εἶναι ὁ δεύτερος
Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας, ὁ ὁποῖος ἔχει καταθέσει τὴν
ὁμολογιακὴν πατερικήν του ταυτό-
τητα διὰ τῶν στηλῶν τοῦ «Ο.Τ.»
καὶ τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου
Ἑνώσεως. Ὁ πρῶτος Ἅγιος (ἀνακη-
ρυχθεὶς κατὰ σειράν), ὁ ὁποῖος εἶχε
καταθέσει τὸ ἀντιπαπικὸν καὶ ἀντι-
οικουμενιστικόν του φρόνημα ἦτο
ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερ-
βίας.

Ἡ ἐπιστολή
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπι-

στολῆς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου (τὸ 1969
Ἁγιορείτης Μοναχός) πρὸς τὸν
ἱδρυτὴν τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.»
μακαριστὸν Γέροντα Χαράλαμπον
Βασιλόπουλον ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23ῃ Ἰανουαρί-
ου 1969
Σεβαστὲ πάτερ Χαράλαμπες

Ἐπειδὴ βλέπω τὸν μεγάλον σά-
λον, ποὺ γίνεται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

Θὰ ὁρκισθῆ ὁ κ. Τσίπρας
εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα
καὶ τὸ Εὐαγγέλιον;

Τὴν Κυριακὴν 25ην Ἰα-
νουαρίου διεξάγονται Ἐθνι-
καὶ Ἐκλογαί. Αἱ δημοσκοπή-
σεις φέρουν ὡς πρῶτον κόμ-
μα, τὸ ὁποῖον θα σχηματίση
κυβέρνησιν, τόν ΣΥΡΙΖΑ καὶ
τόν Ἀρχηγὸν του κ. Ἀλεξ.
Τσίπραν. Οἱ Ὀρθόδοξοι πολῖ-
ται αὐτῆς τῆς Χώρας ἀναμέ-
νουν μὲ ἔκδηλον ἐνδιαφέ-
ρον, ἐὰν ὁ νεαρός Πρωθυ-
πουργὸς -ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ὁ κ.
Τσίπρας - θὰ ὁρκισθῆ εἰς τὸ
ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοου-
σίου Τριάδος καὶ εἰς τὸ Εὐαγ-
γέλιον ἢ θὰ δώση κάποιον πο-
λιτικὸν ὅρκον. Ἀπὸ τὴν στά-
σιν του θὰ ἐξαχθοῦν κρίσιμα
συμπεράσματα, διὰ τὸ μέλ-
λον τῆς Ἐκκλησίας.

Ο AGIOS GRHGORIOS O UEOLOGOS

Τὴν 25ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ Πάτμου.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´
Ὁ ποιμενικός αὐλός τῆς θεολογίας σου, τάς τῶν ῥητόρων
ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γάρ τά βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζη-
τήσαντι καί τά κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι.
Ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι
τάς ψυχάς ἡμῶν.

«Ἀλλήλους συνδιασώσατε»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὥρα ἀφυπνίσεως
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΤΗΝ ΩΡΑ πού ὅλοι στήν Ἑλλάδα ἔχουν κάτι νά ποῦν γι᾿ αὐτά
πού τούς ἀπασχολοῦν καί θέλουν ἡ ἄποψή τους νά γίνει εὐρέ-
ως γνωστή, στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἐπικρατεῖ σιωπή, τόσο

ἀπό τούς ὑπεύθυνους μητροπολίτες καί κληρικούς ὅσο καί ἀπό
τούς λεγόμενους συνειδητούς χριστιανούς. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι
ἔχουν ἀπορροφηθεῖ ἀπό τήν πνευματική ζωή, γι᾿ αὐτό καί μένουν
ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς γιά τό τί συμβαίνει στόν κόσμο. Κάθε ἄλλο.
Ὅλα τά παρακολουθοῦν, ἀλλά ἁπλῶς δέν ἐπιθυμοῦν νά διαφορο-
ποιηθοῦν, γιά νά μή δημιουργηθοῦν ἐντυπώσεις εἰς βάρος τους ἀπό
τούς κοσμικούς, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν καί τό ἀλφάβητο τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς. Σιωποῦν ἀκόμα καί γιά τά ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικά θέματα,
πού ἔχουν ἀντίκτυπο καί στήν πνευματική τους ζωή. Δέχονται ὅλα
τά κακῶς κείμενα, γιατί δέν ἔχουν τήν καλή ἀνησυχία, σκανδαλίζον-
ται ἀλλά δέν ἀγωνίζονται γιά τόν περιορισμό τῶν σκανδάλων καί τήν
τιμωρία τῶν σκανδαλοποιῶν. Ἡ ἀντίδρασή τους εἶναι ἀνύπαρκτη.
Ὅταν μάλιστα εἶναι ἐνταγμένοι σέ κάποιο κύκλο γνωστῶν τους, πού
ἔχουν θρησκευτικά ἐνδιαφέροντα, βρίσκουν ἀνάπαυση.

Καί διερωτᾶται κανείς. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθή στάση; Μποροῦμε νά
ἀδιαφοροῦμε γιά ὅσα ἁμαρτωλά καί ἀπαράδεκτα συμβαίνουν γύρω
μας, ἐπειδή ἐμεῖς ἔχουμε ἐξασφαλισμένη τήν ἠθική μας καθαρότη-
τα καί τήν εὐχάριστη ἡσυχία μας στό στενό πνευματικό μας κύκλο;
Προφανῶς ὄχι. Πρέπει νά ἀνησυχοῦμε, νά ἀρνούμαστε τό κακό, νά
ἐλέγχουμε τούς πρωτεργάτες του, νά ἀντιστεκόμαστε στούς ἀντί-
χριστους καί νά ἐμποδίζουμε τή δράση τους.

Ἀλλά τί λέω; Μήπως ἀνησυχεῖ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Μήπως ἔχα-
σε τόν ὕπνο του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὡς πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καί τά συνοδικά μέλη γιά τά ὅσα ἀντιχριστιανικά συμβαί-
νουν στή χώρα; Ὄχι. Ράθυμοι ἐκ φύσεως οἱ περισσότεροι μητροπο-
λίτες καί καταπονημένοι ἀπό τό γῆρας, δέν ἀντιδροῦν σέ τίποτα.
Δέν θέλουν νά σχολιαστοῦν ἀπό τούς κοσμικούς δημοσιογράφους
καί τούς πολιτικούς. Προτιμοῦν νά τά ἔχουν μέ ὅλους καλά. Καί
αὐτό εἶναι μία πνευματική πτώση.

Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης
ἔλεγε ὅτι οἱ λόγοι του στή Σύνοδο ἦταν δυσπαράδεκτοι καί συχνά
γίνονταν ἀφορμή δυσάρεστων ἐρίδων καί διαπληκτισμῶν, γιατί ἀνα-
φέρονταν στά κακῶς κείμενα τῆς Ἐκκλησίας καί στήν ἁμαρτωλή
κοινωνία καί οἱ συνοδικοί μητροπολίτες δέν ἤθελαν νά τά ἀγγίξουν
οὔτε κἄν νά τά ἀκούσουν. Τόνιζε ἐπίσης ὅτι οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ κλη-
ρικοί πρέπει «νά μιλοῦν καί νά γράφουν μετά σθένους ἐπί θεμάτων
πίστεως καί ἠθικῆς, ἡ δέ φωνή των νά εἶνε ὡς φωνή λέοντος, σείον-
τος τήν ἔρημον κατά τό γραφικόν· «Λέων ἐρεύξεται, καί τίς οὐ φο-
βηθήσεται;» (Ἀμώς γ´ 8), (δηλαδή ὅταν τό λιοντάρι βρυχᾶται, ποιός

«Ρίξετε σωσίβια!... Ρίξετε σω-
σίβια!..» ὅχι μόνο σεῖς, ἀλλά νά
σωθοῦν κι ὅσοι κινδυνεύουν.
Τούτη, ἡ τόσο ἀνθρώπινη καί
γενναία φωνή, ἀνήκει στόν ἀξε-
πέραστο καί ἀνεπανάληπτο
Ἅγιο καί Πατέρα καί διδάσκαλο
τῆς οἰκουμένης, τόν ἱερό Χρυ-
σόστομο: «Ἀλλήλους συνδιασώ-
σατε». Βοηθῆστε τούς ἀνθρώ-
πους νά σώσουν τήν ψυχή τους.
Νά βροῦν τό δρόμο τῆς σωτη-
ρίας. Ἀλλά γιά νά βροῦν τή σω-
τηρία, ἕνας εἶναι ὁ δρόμος, καί
μοναδικός: Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ. Τό εἶπε
καί τό διακήρυξε ὁ ἴδιος: «Ἐγώ
εἰμι ἡ ΟΔΟΣ καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ
Ζωή». Τέτοιες «διακηρύξεις»
δέν κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ὅσο σο-
φοί κι ἄν εἶναι. Καί δέ μποροῦν,
γιατί εἶναι «ἄνθρωποι». Ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστός ὅμως εἶναι Θεάν-
θρωπος. Τό μέγα καί ἄρρητο μυ-
στήριο τῆς ὑπέρχρονης καί
αἰώνιας ἕνωσης τῶν δύο φύσε-
ων τοῦ Κυρίου.

Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους
θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. Β´ 4).
Ἡ γνώση τῆς Ἀλήθειας ὁδηγεῖ
στήν πνευματική ἐλευθερία, καί
ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία γίνεται ὁ
δρόμος τῆς αἰώνιας σωτηρίας.
Ἀπό δῶ καί πέρα σώζονται ὅσοι
σώζουν. Καί σώζουν ὅσοι ἀληθι-
νά ἀγαποῦν τόν Θεό καί ὁδη-
γοῦν τούς ἀνθρώπους στό Σωτή-
ρα Χριστό. Θά πάρουνε μεγάλο
καί οὐράνιο μισθό: Πόσο ὡραῖα

τό διατυπώνει ὁ Ἀδελφόθεος
Ἰάκωβος! «Ἀδελφοί, ἐάν τις ἐν
ὑμῖν πλανηθῆ ἀπό τῆς ἀληθείας,
καί ἐπιστρέψη τις αὐτόν, γινω-
σκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτω-
λόν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ, σώ-
σει ψυχήν ἐκ θανάτου καί καλύ-
ψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (Ε´ 19-20).

Στά παλιά χρόνια οἱ χριστιανοί
λέγανε μεταξύ τους ἕνα συνθη-
ματικό λόγο: «Εἷς πρός ἕνα».
Δηλαδή, «καθένας κι ἀπό ἕνα
ἄνθρωπο στό Χριστό. Ἀπ᾽ τή
στιγμή πού ὁ ἄνθρωπος γνωρίσει
τήν Ἀλήθεια καί τό Φῶς, δέν
ἀφήνει τούς ἄλλους στό σκοτά-
δι. Μετά τήν κλήση τοῦ Ἀνδρέα
καί τοῦ Ἰωάννη ἀπό τόν Κύριο, ὁ
μέν Ἀνδρέας πρῶτος - γι᾽ αὐτό
καί Πρωτόκλητος - φώναξε καί
τόν ἀδελφό του Πέτρο νά ᾽ρθεῖ
στό Χριστό, ὁ δέ Ἰωάννης, δίχως
ἄλλο, ἔφερε τόν ἀδελφό του
Ἰάκωβο.Ἐπίσης ὁ Φίλιππος δέν
καθυστέρησε νά φωνάξει τό φί-
λο του Ναθαναήλ, καί παρόλο τό
δισταγμό του, θαύμασε τόν
Ἰησοῦ, λέγοντας: «Σύ εἶ ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ, σύ εἶ ὁ βασιλεύς τοῦ
ἰσραήλ».

Ἐκτός ἀπ᾽ τήν ἐσωτερική καί
ἐξωτερική ἱεραποστολή, ὡς χρι-
στιανοί ὀρθόδοξοι ἔχουμε τήν
εὐθύνη τῆς ἀλληλοοικοδομῆς.
«Οἰκοδομεῖτε εἷς τόν ἕνα» (Α´
Θεσ. Ε´ 11). Ὁ καθένας νά στηρί-
ζει τόν ἄλλο στήν πίστη καί τήν
ἀρετή. Μή τό λησμονοῦμε: «ΑΛ-
ΛΗΛΟΥΣ ΣΥΝΔΙΑΣΩΣΑΤΕ».

Τὸν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν, ὁ ὁποῖος ἠγάπησε μίαν μοντέρναν γυναῖκα τὴν παπικὴν Ἐκκλησίαν, διότι
ἡ Ὀρθόδοξος μητέρα μας εἶναι σεμνή, κατηγορεῖ διὰ ἀστοργίαν πρὸς τὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ φιλε-
νωτικοὶ δὲν ἔχουν «οὔτε ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό». Ὁμιλοῦν διὰ ἑνότητα, ἐνῶ δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν
Θεόν, διότι δὲν τὸν ἔχουν ἀγαπήσει. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει σοβαρὰν ἔλλειψιν Ἱεραρχῶν καὶ ποιμέ-
νων μὲ πατερικὰς ἀρχάς· τί ἔλεγε διὰ τὴν λοξοδρόμησιν τῶν Πατριαρχῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.
Τὴν ἐπιστολὴν εἶχεν ἀποστείλει πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.» μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἁγιο-
ρείτου Μοναχοῦ τὸ 1969. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ἐξέφραζε καὶ κρίσεις διὰ τὸν πιστὸν λαόν. Παραθέτομεν ὁλό-
κληρον τὴν ἐπιστολήν του, διότι ὅλα τὰ ΜΜΕ ἀναδεικνύουν τὰς προφητείας του, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὸ ἀντι-
παπικὸν καὶ ἀντιοικουμενιστικὸν φρόνημα τοῦ Ἁγίου. Αἱ σελίδες τοῦ «Ο.Τ.» ἔχουν φιλοξενήσει καὶ τὰς
ἀντιπαπικὰς καὶ ἀντιοικουμενιστικὰς θέσεις τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ὅταν εὑρίσκετο ἐν ζωῇ.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Καρακάλλου, τῇ 18-12-2014
Πρὸς τὴν Διεύθυνσιν τοῦ περιοδικοῦ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»

Ἀγαπητὲ κ. Διευθυντά, χαίρετε.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας, σᾶς ἀπευθύνουμε ἐν πρώ-

τοις τὶς δέουσες ἑόρτιες εὐχὲς γιὰ τὶς ἐπερχόμενες Ἅγιες Ἡμέρες καὶ
τὴν ἔλευσι τοῦ Νέου Ἔτους.

Ἡ Ἱερὰ Μονή μας τυγχάνει ἀπὸ ἐτῶν παραλήπτης τοῦ περιοδικοῦ σας
καὶ μὲ χαρὰ παρακολουθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν ἀρθρογραφία σας τὴν πνευμα-
τική σας δραστηριότητα καὶ τὸν ἀγῶνα, ποὺ κάνετε ἀντιστεκόμενοι στὸ
πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου.

Στὸ τεῦχος 493, Νοέμβριος 2014, διαβάσαμε κάποιες σκέψεις σας,
ποὺ διατυπώθηκαν μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωμα-
τικῆς Ἀντιπολίτευσης στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ εἰδικὰ στὴν Ἱ. Μονή μας.

Ἐμεῖς ὡς ταπεινοὶ διακονηταὶ τοῦ Περιβολίου τῆς Παναγίας δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ἀξιολογήσουμε, πολὺ περισσότερο νὰ χαρακτηρίσουμε τὰ
πραγματικὰ κίνητρα καὶ τοὺς ἐπιδιωκόμενους στόχους αὐτῆς τῆς ἐπί-
σκεψης, ὅπως ἄλλωστε δὲν τὸ ἐπιχειροῦμε γιὰ κανένα ἀπὸ τὶς χιλιάδες
τῶν προσκυνητῶν, ποὺ διέρχονται τὴν πύλη τῆς Ἱ. Μονῆς μας, καθότι
θεωροῦμε πὼς αὐτὸ εἶναι ἔργο τοῦ καρδιογνώστου Θεοῦ.

Ἐπειδὴ οἱ σκέψεις καὶ τὰ συμπεράσματά σας, κατὰ τὴν γνώμη μας,
στηρίχθηκαν σὲ ἀνυπόγραφα καὶ ἀνακριβῆ δημοσιεύματα, ἐπιθυμοῦμε
ἀναδρομικὰ νὰ ἐξιστορήσουμε τὰ γεγονότα πρὸς ἀποφυγὴν περαιτέρω
σκανδαλισμοῦ τῶν καλοπροαίρετων ἀναγνωστῶν σας.

1. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας συνοδευόμενος ἀπὸ μονα-
χοὺς τῆς ἀδελφότητός μας βρέθηκε στὴν Κρήτη ἀπὸ τὴν Κυριακή, 3
Αὐγούστου ἕως καὶ τὴν Πέμπτη 7 Αὐγούστου, προκειμένου νὰ συμμετά-
σχουν, κατόπιν εὐλογίας τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, στὴν πανήγυρι τοῦ
Ἱεροῦ Μετοχίου μας, ποὺ τιμᾶται στὴν Θεία Μεταμόρφωση. Τὰ εἰσιτήρια
μετάβασης καὶ ἐπιστροφῆς εἶχαν ἐκδοθῆ ἕνα μήνα πρὶν ἀπὸ ταξειδιω-
τικὸ γραφεῖο τοῦ Ἡρακλείου διὰ τὴν 3ην καὶ 7ην Αὐγούστου ἀντιστοί-
χως. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ κυρίου Προέδρου νὰ ἐπισκεφθῆ καὶ νὰ διανυκτε-
ρεύση μὲ τοὺς συνοδούς του στὴν Ἱερὰ Μονή μας γνωστοποιήθηκε σὲ
μᾶς τὸ πρωῒ τῆς 7ης Αὐγούστου, καθ᾽ ἥν στιγμὴν ἡ ἀντιπροσωπία τῆς Ἱ.
Μονῆς εἶχε λάβει ἤδη τὸν δρόμο τῆς προγραμματισμένης ἐπιστροφῆς
καὶ ἀφοῦ εἶχε ὁλοκληρωθῆ ὁ σκοπὸς τοῦ ταξειδίου.

2. Φθάνοντας ὁ κύριος Πρόεδρος στὸ Μοναστήρι ἡ κοινὴ Τράπεζα μο-
ναχῶν καὶ προσκυνητῶν εἶχε ὁλοκληρωθῆ· συνεπῶς ἐδείπνησαν τὸ
ἑσπέρας μόνοι τους, ἀφοῦ πρῶτα Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εὐλό-
γησε τὰ προσφερόμενα ἐδέσματα, καθὼς καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ γεύματος
εὐλογήθηκαν τὰ περισσεύματα τῆς Τραπέζης. Μάλιστα, κατὰ τὴν διάρ-

Τὰ ἀτοπήματα τοῦ «ἀλαθήτου»
Πάπα μὲ τοὺς Μουσουλμάνους
(Ὅλη ἡ ἰσλαμικὴ βία, ποὺ εἴδομεν εἰς τὸ Παρίσι, ἀπὸ
τὸ Χριστομάχον κοράνι ἕλκει τὴν καταγωγήν της)

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ

Ἔγινε κανονικῶς προσευχὴ
εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος (εἰς τό γεῦμα)
κατά τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ κ. Τσίπρα

• ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΝ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝ ΤΟ ΧΡΩΜΑ,
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ «ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ» ΤΟΥ ΕΠΙ-
ΣΚΕΠΤΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΙΛΑΟΝ ΦΛΩΡΑΚΗΝ, ΤΟΝ
ΟΠΟΙΟΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΝ Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙ-
ΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ. •ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΝ

� Ἰσλαμικαί Σπουδαί ἢ πρόκλη-
σις; Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Οἰκο-
νόμου. Σελ. 5

� Ἑρμηνεία εἰς τάς ὠδάς τοῦ
Κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς
Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας.
Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου. π. Μάρκου Κ. Μα-
νώλη. Σελ. 5

� Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος διὰ
τὴν ναυτικὴν τραγωδίαν καὶ
τὴν τρομοκρατίαν τῶν Ἰσλα-
μιστῶν. Σελ. 6

�Ἡ ἁγιοκατάταξις τοῦ Ἁγιορεί-
του Γέροντος Παϊσίου ἀνα-
πτερώνει τὰς ἐλπίδας τοῦ
λαοῦ μας. Σελ. 7

� Βράχος ἀκλόνητος τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ἐτόνι-
σεν εἰς ὁμιλίαν του ὁ Σεβ. Κη-
φισίας κ. Κύριλλος. Σελ. 8

�Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁ
ἀνύστακτος φύλαξ τῆς
Ἐθνικῆς Ἑλληνορθοδόξου
Παραδόσεως καὶ πολέμιος
τῶν αἱρέσεων. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΟΠΩΣ ἀναφέρει ἡ Γαλλικὴ Lavie.fr ὁ Πάπας Φραγκίσκος συναντή-
θηκε στὴ Ρώμη στὶς 7 Ἰανουαρίου, μὲ τέσσερις ἰμάμηδες. Προσ-
ευχήθηκαν γιὰ τὴν εἰρήνη, εἶπαν μαζὶ μὲ τὸν Πάπα. Καταδίκασαν

τὴ βομβιστικὴ ἐπίθεση στὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῆς Charlie Hebdo στὸ Πα-
ρίσι, κατὰ τὴν ὁποία σκοτώθηκαν 12 ἄνθρωποι.

Ἀκολούθως ὁ Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα μὲ τὴ Zenit.org ζήτησε ἀπὸ
τοὺς μουσουλμάνους στὰ γαλλικὰ νὰ προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν. «Προσ-
ευχηθεῖτε γιὰ μένα» (Priez pour moi), εἶπε χαρακτηριστικά. Ἀπὸ τὴν μία νὰ
λέει ὅτι εἶναι Χριστιανὸς καὶ δὴ “ἀλάθητος” καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη συμπροσ-
ευχὲς μὲ τοὺς Χριστομάχους μουσουλμάνους καὶ ἐπιπρόσθετα νὰ ζητᾷ
ἀπὸ αὐτοὺς νὰ προσευχηθοῦν γι’ αὐτόν.

Θυμίζει αὐτὸ ποὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀνέφερε στὸν μωαμεθανὸ ἡγέ-
τη Μehmet Gormez: «Ἐμεῖς οἱ Μουσουλμάνοι (ὁ “ἀλάθητος” ἀνέφερε
πρῶτα τὸ μουσουλμάνοι) καὶ οἱ Χριστιανοί, εἴμαστε θεματοφύλακες τῶν
ἀνεκτίμητης ἀξίας πνευματικῶν θησαυρῶν….». Ὁμογενοποίηση πλάνης
καὶ ἀλήθειας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. Ἂν εἶναι δυνατὸ οἱ Χριστομάχοι
Μουσουλμάνοι, νὰ εἶναι θεματοφύλακες τῶν ἀνεκτίμητης ἀξίας πνευμα-
τικῶν θησαυρῶν. Θὰ πρέπει νὰ συμπληρώσουμε ὅτι μετὰ ἀπὸ αὐτὰ εὐχα-
ρίστησε τὸν μωαμεθανὸ ἡγέτη Μehmet Gormez γιὰ τὶς «προσευχές» του.
“Εἶμαι εὐγνώμων γιὰ τὶς προσευχές σας, ποὺ θὰ ἔχετε τὴν καλωσύνη νὰ
προσφέρετε γιὰ τὴν ὑπηρεσία μου», ἦταν τὰ λόγια τοῦ “ἀλάθητου” Προ-
έδρου τοῦ Βατικανοῦ πρὸς τὸν Μehmet Gormez.

Ποιὸς ἀμφιβάλλει ὅτι ἡ ἰσλαμικὴ βία, μὲ ὅλες τὶς ἀπάνθρωπες ἐκφάν-
σεις της, ἕλκει τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὸ ἀνίερο καὶ βλάσφημο κοράνι;
Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ φράση τοῦ ἰμάμη Tareq Oubrou στὴ συνάντηση
μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο «Ἀρχικὰ σκέφτηκα ὅτι οἱ μουσουλμάνοι δὲν πρέ-
πει νὰ ἀποφασίζουν ὡς μουσουλμάνοι, ἐπειδὴ εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα πολί-
τες». Ἡ ἔμμεση ἀλλὰ σαφέστατη παραδοχὴ τοῦ ἰμάμη αὐτοῦ, «οἱ μου-
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(3ον - Τελευταῖον)
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 δογμα-
τικῆς Ἀλήθειας». Ἡ ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας, κατά τούς Πατέρες,
συνίσταται ἀπό τά «κοινά Μυ-
στήρια», «τήν κοινή πίστη» καί

τόν Ἐπίσκοπο.
Τό τρίτο σημεῖο, συνέχεια τοῦ

προηγουμένου, εἶναι ὅτι γίνεται
διάσπαση μεταξύ τῶν Μυστηρίων
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνῶ ἡ βασική δι-
δασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἑνότητα με-
ταξύ τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Χρίσμα-
τος καί τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὁπό-
τε τό Βάπτισμα ὁλοκληρώνεται μέ
τό (καί στό) Μυστήριο τῆς θείας

Εὐχαριστίας, ἐν τούτοις ἡ Σύνο-
δος αὐτή ἔκανε τήν διάσπαση με-
ταξύ τῶν Μυστηρίων. Ἤδη αὐτό
προϋπῆρχε στούς Ρωμαιοκαθολι-
κούς, γιατί στήν ἐκκλησιαστική
τους πρακτική ἀποσυνδέουν τό
Βάπτισμα ἀπό τό Χρίσμα καί τήν
θεία Κοινωνία, ἀφοῦ βαπτίζονται
στήν μικρή ἡλικία, ἀλλά ἀργότερα
κατά τήν ἐφηβεία τους χρίονται
καί κοινωνοῦν γιά πρώτη φορά
στήν θεία Εὐχαριστία. Ὅμως, ἡ Β’
Βατικανή Σύνοδος προχώρησε
στό νά ἀναγνωρίση τό Βάπτισμα
στούς περισσότερους Προτε-
στάντες, ὄχι ὅμως καί τήν θεία
Εὐχαριστία, ἐνῶ στούς ὀρθοδό-
ξους ἀναγνωρίζει τήν ἐγκυρότη-
τα τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἀλλά
θεωρεῖ ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι στε-
ροῦνται ὄχι τό πλήρωμα τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλλά τό πλήρωμα τῆς κοι-
νωνίας μέ τόν ἐκπρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ, τόν Πάπα.

Ἡ διαφορά μεταξύ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας καί τῆς «Ρω-
μαιοκαθολικῆς» εἶναι σαφεστάτη.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν
διασπᾶ τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν
Μυστηρίων, ἀφοῦ τό Βάπτισμα
ὁδηγεῖται πρός τήν θεία Κοινω-
νία, ὁπότε ἡ μυστηριακή βάση τῆς
κοινωνίας συνίσταται σέ ὅλα τά
Μυστήρια «ἑνωμένα σέ μιά κοινή
ζωή καί σέ ἕνα κοινό Ποτήριο».
Ἀντίθετα, στήν «Ρωμαιοκαθολική
Ἐκκλησία», σύμφωνα μέ τήν
ἐκκλησιολογία τῆς Β’ Βατικανῆς
Συνόδου, ἡ μυστηριακή βάση τῆς
κοινωνίας εἶναι τό ἕνα Βάπτισμα,
καί μέ τήν μετοχή στήν θεία
Εὐχαριστία, ἡ ὁποία ὅμως ἐπιφυ-
λάσσεται σέ αὐτούς πού εἶναι σέ
πλήρη κοινωνία μαζί της.

Τό τέταρτο σημεῖο εἶναι ὅτι γί-
νεται διάσπαση μεταξύ τοῦ Σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλη-
σίας, δηλαδή μπορεῖ κανείς νά
ἐνσωματωθῆ στόν Χριστό μέ τό
Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, χω-
ρίς, ὅμως, νά εἶναι μέλος τῆς «Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας». Ἔτσι, τό
ἴδιο τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσμα-
τος, κατά τήν Β΄ Βατικανή Σύνο-

δο, μπορεῖ νά παράγη διαφορετι-
κά ἀποτελέσματα ἐκτός καί ἐντός
τῆς «Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας». Κατά τήν Σύνοδο αὐτή οἱ
αἱρετικοί καί οἱ σχισματικοί (Προ-
τεστάντες καί Ὀρθόδοξοι) μπο-
ροῦν νά ἑνωθοῦν μέ τόν Χριστό,
χωρίς, ὅμως, νά εἶναι μέλη τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας».
Ἔτσι, εἰσάγεται ἡ ἀντιπατερική
καί ἀντιεκκλησιαστική ἀρχή τῆς
«μερικῆς ἤ ἀτελοῦς κοινωνίας».
Αὐτό σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν δύο
μέτρα, «ἕνα μέτρο γιά τήν Ἐκκλη-
σία πού ἵδρυσε ὁ Χριστός καί ἕνα
ἄλλο γιά μία Ἐκκλησία πού ἀνα-
δύθηκε λόγῳ τῶν ἱστορικῶν συγ-
κυριῶν»· ὑπάρχουν «δύο διαφο-
ρετικές τάξεις βαπτιζομένων, δύο
εἴδη ἑνότητας, Βαπτισμάτων, κοι-
νωνίας καί ἐκκλησίας», πρᾶγμα
πού εἶναι ἀσυμβίβαστο μέ τήν πα-
τερική παράδοση.

Αὐτό ἔγινε γιά νά ὑποστη-
ριχθῆ ἡ συμμετοχή τοῦ «Ρω-
μαιοκαθολικισμοῦ» στήν Οἰ -
κουμενική κίνηση καί νά γίνη

τό ἄνοιγμα πρός τούς ἑτεροδό-
ξους, ὅτι δηλαδή οἱ μή Ρωμαι-
οκαθολικοί Χριστιανοί δυνάμει
τοῦ Βαπτίσματός τους συμμε-
τέχουν σέ διαφορετικά ἐπίπεδα
στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Τό πέμπτο σημεῖο, συνέχεια

τοῦ προηγούμενου, εἶναι ὅτι «ἡ
πλήρης πραγματοποίηση τῆς
Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ κοινωνία μέ
τόν Πάπα». Γιά νά ὑπάρξη πληρό-
τητα στήν θεία Εὐχαριστία, πέρα
ἀπό τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ,
πρέπει νά ἀναγνωρισθῆ τό πρω-
τεῖο τοῦ Πάπα καί νά ὑπάρξη κοι-
νωνία μαζί του. Ἔξω ἀπό τόν Πά-
πα ὁ κάθε Ἐπίσκοπος δέν μπορεῖ
νά ἀσκήση τήν ἐξουσία του καί «ἡ
τοπική Ἐκκλησία "τραυματίζεται"
καί δέν μπορεῖ νά «πραγματοποι-
ηθεῖ "πλήρως", ὡς μιά συγκεκρι-
μένη (τοπική) Ἐκκλησία». Ἠ ἀνα-
γνώριση τοῦ Πάπα ἀποτελεῖ
«οὐσιῶδες» στοιχεῖο πού ὑπερέ-
χει πάνω ἀπό ὅλα, ἀκόμη «καί τοῦ

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
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(1ον)
ΜΕΓΑΣ θόρυβος ἔχει προκληθῆ τοὺς τελευταί-

ους μῆνας διὰ τὴν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. Τὸ τμῆμα αὐτὸ ἱδρύεται
εἰς μίαν σχολήν, ἡ ὁποία ἔχει ἀποκλειστικὸν
σκοπὸν τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πατε-
ρικῆς Θεολογίας. Διὰ τὴν ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος
«ἔπαιξαν» ρόλον οἱ τέσσερις Μητροπολῖται τῆς
Θράκης. Αἱ ἀντιδράσεις πολλαί, ἀλλὰ αὗται δὲν
πτοοῦν πολιτικούς, Μητροπολίτας, καθηγητὰς
Πανεπιστημίου. Ἡ στάσις ὅμως τῶν τεσσάρων

Μητροπολιτῶν εἶναι ἀνεξήγητος διὰ μεγάλα τμή-
ματα τοῦ λαοῦ. Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ «ἀνεξηγήτου»
τῆς στάσεώς των παραθέτομεν σήμερον μίαν ση-

μαντικὴν ἀνάλυσιν συνταχθεῖσαν ὑπὸ τῶν ὑπευθύ-
νων τοῦ «ἱστολογίου Κατάνυξις», εἰς τὴν ὁποίαν
ἀναλύεται τὸ «ὑπόβαθρο τῆς “συναίνεσης τῶν

προθύμων” Μητροπολιτῶν» τῆς Θράκης εἰς τὴν
ἵδρυσιν τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν
Θεολογικὴν Θεσσαλονίκης. Εἰς τὴν ἀνάλυσιν

αὐτὴν γίνονται σπουδαῖαι πατερικαὶ ἀναλύσεις διὰ
τὰς Ἰσλαμικὰς σπουδάς, τὴν Ἑλληνικὴν διπλωμα-
τίαν, τὰ Ἐθνικὰ θέματα καὶ τὰς Ἑλληνοτουρκικὰς

σχέσεις. Ἡ ἀνάλυσις ἔχει ὡς ἀκολούθως:
*  *  *

«“Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ
καλὸν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ
φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ
γλυκὺ πικρόν. Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνώ-
πιον αὐτῶν ἐπιστήμονες”[1]. (Ἡσαΐας ε  ́20-21).

Εἰσαγωγικὰ
Ἀποτελεῖ γεγονὸς ἀδιαμφισβήτητο στὶς μέρες

μας, πὼς ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας ἐπικρα-

Αἱ Ἰσλαμικαὶ Σπουδαὶ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολήν Θεσσαλονίκης
μὲ τὴν προκλητικὴν συναίνεσιν τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν Θράκης

· ΔΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ. · Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙ-
ΧΡΙΣΤΟΣ. · ΤΟ ΑΝΙΕΡΟΝ ΚΟΡΑΝΙΟΝ. · ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ. · Η ΙΣΛΑΜΟΛΑΓΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.



"στοιχείου" τοῦ Κυρίου στήν θεία
Εὐχαριστία», καί αὐτό τό
«οὐσιῶδες» στοιχεῖο «εἶναι ὁ
Ἀνώτατος Ποντίφικας». Οἱ ἐκτός
τῆς «Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας» ἐκκλησιαστικές κοινότητες
μποροῦν «νά ἔχουν τόν Χριστό
στήν Εὐχαριστία», ἀλλά «εἶναι
"τραυματισμένες", διότι στε-
ροῦνται τοῦ ἐκπροσώπου του
στήν γῆ, δηλαδή τοῦ Ἀνώτατου
Ποντίφικος».

Τό ἕκτο σημεῖο εἶναι ὅτι στήν
ἀπόφαση τῆς Β’ Βατικανῆς Συνόδου
ἀπουσιάζει παντελῶς ἡ διάκριση
τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος καί μάλιστα ὑποστηρίζεται ὅτι
καί ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀκόμη
καί σέ αἱρετικούς καί σχισματικούς
ἐνεργεῖ ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά
γίνεται διασάφηση τί Χάρη ἐνεργεῖ.
Κατά τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ ἡ ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἁπλή, ἐν τούτοις ὑπάρ-
χουν διάφοροι βαθμοί μεθέξεώς
της, ἀνάλογα μέ τά ἀποτελέσματά
της. Ἔτσι, ὅλη ἡ κτίση μετέχει στήν
δημιουργική, συνεκτική καί προνοη-
τική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ὅμως «τό
Ἅγιον Πνεῦμα ἐνεργεῖ καθαίρον-
τας, φωτίζοντας καί ἁγιάζοντας μό-
νον μέσα στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλη-
σίας». Ἄν ὑπῆρχε ταυτότητα ἐνερ-
γειῶν, τότε δέν θά ὑπῆρχε διάκριση,
ὁπότε ὅλα τά κτίσματα θά μετεῖχαν
στήν θεοποιό ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ,
πράγμα πού εἶναι ἀπαράδεκτο ἀπό
πατερικῆς πλευρᾶς.

Τό ἕβδομο σημεῖο εἶναι ὅτι στό
διάταγμα περί Ἐκκλησίας καί περί
Οἰκουμενισμοῦ τῆς Β΄ Βατικανῆς
Συνόδου ἀπουσιάζει παντελῶς ὁποι-
αδήποτε ἀναφορά στίς μεθοδεῖες
τοῦ διαβόλου πρίν καί μετά τό Βά-

πτισμα, δηλαδή τά διατάγματα αὐτά
«στεροῦνται μιᾶς στοιχειώδους δαι-
μονολογίας». Ὁ Χριστός ἦλθε στόν
κόσμο «ἵνα λύσῃ τά ἔργα τοῦ διαβό-
λου» (Α’ Ἰω. γ΄, 8), ὁπότε ἡ ἀπουσία
ὁποιασδήποτε δαιμονολογίας ἔχει
συνέπειες στήν Χριστολογία καί τήν
Ἐκκλησιολογία. Εἶναι γνωστόν ὅτι
στίς Κατηχήσεις πού προηγοῦνται
τοῦ Βαπτίσματος γίνονται οἱ «ἐξορ-
κισμοί» καί ἡ ἀποταγή τοῦ διαβόλου
καί τῶν ἐνεργειῶν του.

Τό συμπέρασμα τῆς διατριβῆς
αὐτῆς εἶναι ὅτι ἡ Β΄ Βατικανή Σύν -
οδος «ἀντιπροσώπευε μιά ρήξη μέ
τό ἄμεσο παρελθόν της καί τήν
ἐκκλησιολογία τοῦ Πίου XII, ἀλλά
δέν σήμαινε καί ἐπιστροφή στίς
ἀρχέγονες ρίζες καί συγκεκριμένα
στήν πατερική παράδοση περί
Ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ
Θεοφόρου. Καί οἱ ἀποφάσεις τῆς
Συνόδου τίθενται μέσα στήν προ-
οπτική τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τήν
προοπτική ὅτι ὑπάρχει μεταξύ
ὅλων τῶν Χριστιανῶν ἑνότητα,
ἔστω καί μέ μιά ἁπλή μορφή καί κα-
λοῦνται νά ἀποκτήσουν τήν πλήρη
ἑνότητά τους, ὅταν ἀποδεχθοῦν
τήν ἐξουσία τοῦ Πάπα. Ὁπότε, κα-
τά τήν Σύνοδο αὐτή ἡ ἐκκλησιαστι-
κή διαίρεση δέν εἶναι δογματική,
δέν ἀφορᾶ τήν πίστη, δέν εἶναι
ἐκκλησιαστική, ἀλλά ἁπλῶς κανονι-
κή, συνδέεται μέ τήν ἀναγνώριση
τοῦ Πάπα ὡς ἀρχηγοῦ ὅλου τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί
ὁ τρόπος πού πολλοί οἰκουμενιστές
ὁμιλοῦν γιά τόν διάλογο μεταξύ
τῶν «Ὀρθοδόξων καί τῶν Ρωμαι-
οκαθολικῶν».

Ὁ συγγραφεύς τῆς διατριβῆς
αὐτῆς καταλήγει στήν ἑξῆς ἐπισή-
μανση:

«Τό συμπέρασμά μας εἶναι πώς ἡ

νέα ἐκκλησιολογία τοῦ UR (διάταγ-
μα περί Οἰκουμενισμοῦ τῆς Β΄ Βα-
τικανῆς Συνόδου) συνιστᾶ τήν
πνευματική καί θεολογική πρόκλη-
ση τῶν ἡμερῶν μας, ἔναντι τῆς
ὁποίας κάθε Ὀρθόδοξος Χριστια-
νός παραμένει ἀδιάφορος, μέ δια-
κινδύνευση τοῦ ἑαυτοῦ του, διότι
ἐγκυμονεῖ σωτηριολογικές συνέ-
πειες. Ἐν ὄψει μίας τρομακτικά δι-
χαστικῆς καί παραπλανητικῆς αἵρε-
σης, καλούμεθα νά συνομολογή-
σουμε σήμερα τόν Χριστό, ὅπως
ἔπραξαν οἱ πρόγονοί μας τήν ἐπο-
χή τοῦ Ἀρειανισμοῦ. Ἡ ὁμολογία
τῆς πίστεώς μας, ὡστόσο, δέν εἶναι
ἁπλῶς στό πρόσωπό του στήν
Ἐνσάρκωση, ἀλλά στό πρόσωπό
του στήν συνέχεια τῆς Ἐνσαρκώ-
σεως, στήν Ἐκκλησία. Τό νά ὁμο-
λογεῖ κανείς τήν πίστη σήμερα ση-
μαίνει νά ὁμολογεῖ καί νά διακη-
ρύττει τήν ἑνότητα τῆς θείας καί
ἀνθρώπινης φύσης του στό Σῶμα
Του, τήν Μία καί Μόνη Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία "ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως,
ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως"».

Ἡ διατριβή εἶναι σημαντική, για-
τί, ἀφ’ ἑνός μέν σχολιάζεται ὀρθο-
δόξως ἡ ἀπόφαση τῆς Β’ Βατι-
κανῆς Συνόδου στό θέμα τῆς
ἐκκλησιολογίας καί τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ, πού δείχνει τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο οἱ σύγχρονοι «Ρωμαιοκαθο-
λικοί» ἀντιμετωπίζουν τά θέματα
αὐτά, παρά καί τίς ἀντιδράσεις με-
ρικῶν ἄλλων, ἀφ’ ἑτέρου δέ γιατί
ἀναγνωρίζουμε καί μερικούς
Ὀρθοδόξους οἰκουμενιστές, Ἱε -
ράρχες καί θεολόγους, οἱ ὁποῖοι
διαπνέονται ἀπό τίς ἴδιες ἀντιλή-
ψεις περί ἐκκλησιολογίας καί βα-
πτισματικῆς θεολογίας, δηλαδή
ἐκφράζονται «μέ σχεδόν ταυτόση-
μους ὅρους μέ ἐκείνους στά κεί-
μενα τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου
καί τῆς σύγχρονης ρωμαιοκαθο-
λικῆς θεολογίας».

Πράγματι, ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι
Κληρικοί καί θεολόγοι οἱ ὁποῖοι
ἀναλύοντας σχετικούς Κανόνες
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων γιά
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο δέχονται
τούς αἱρετικούς πού ἐπιστρέφουν
στήν Ἐκκλησία, μέσα ἀπό τήν προ-
οπτική ὅτι οἱ Πατέρες ἀναγνώριζαν
ὅτι ὑπάρχουν στοιχεῖα ἐκκλησια-
στικότητας καί ἔξω ἀπό τά ὅρια τῆς
Ἐκκλησίας, χωρίς νά θέλουν νά
καταλάβουν ὅτι ἡ οἰκονομία πού
μετέρχονται οἱ Πατέρες γιά τήν
ἐπιστροφή τῶν αἱρετικῶν καί τῶν
σχισματικῶν στήν Ἐκκλησία, δέν
σημαίνει ὅτι ἀποδέχονται ὅτι ἐκτός
τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν μυστή-
ρια. Ἄλλωστε, καί ἡ οἰκονομία εἶναι
μιά σαφέστατη θεολογία.

Τελικά, «ἡ θεωρία τῆς Βαπτισμα-
τικῆς ἑνότητας, πού παρουσιάστη-
κε στό UR (διάταγμα περί Οἰκου-
μενισμοῦ τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνό-
δου), εἶναι ἀσύμβατη μέ τήν
ἐκκλησιολογία τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων». Ἡ διδακτορική αὐτή διατρι-
βή πρέπει νά διαβασθῆ προσεκτι-
κά.

Σελὶς 2α 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ἡ πάντοτε ἐπίκαιρος φωνὴ τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη

Ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ τὴν Θεολογίαν 
τῶν Πατέρων ἡ «ἀποδοχὴ» τῆς Β´ Βατικανῆς 

Συνόδου ἐκ μέρους Ὀρθοδόξων θεολόγων

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 50/23 Ἰανουαρίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΤΣΗ «Ἅγιος Τύ-
χων ὁ Μαρτυρικὸς Πατριάρχης»
Ἀθήνα 2014 Σχ 21x14 σσ 88.

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Γ. ΜΥΡΟΥ
«Ἡ Ἀντίστασι τῆς Ἀγάπης» Γ´ ἔκδοσι
ἐπηυξημένη. Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Νεκταρί-
ου Παλαιογρατσάνου Κοζάνης 2014
Σχ. 24x17 σσ 446.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΙΕΡΟΝ
ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗ-
ΜΟΥ Πεντάλοφος Παιονίας. Ἀφιε-
ρωμένο «Στὴν Μητέρα τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ μητέρας
ὁλοκλήρου τοῦ Κόσμου, στὴν Πανα-
γία τὴν Παραμυθία». Σχ. 14x9.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ORTHODOX LIFE, ἐκδίδεται διμη-
νιαίως, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς
Ἁγίας Τριάδος, εἰς Τζόρνταβιλ, Ν.
Ὑόρκη. Σεπτ. – Ὀκτ. 2014.

PRAVOSLAVNAYA RUS. Δεκα-
πενθήμερον περιοδικὸν (εἰς γλῶσσαν
ρωσικήν), ἔκδοσις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος. Jordanville Ν.Υ. Σεπτ. 2014.

ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-
ξον Χριστιανικὸν περιοδικὸν τῆς
Ἀδελφότητος «Λυδία». Ὀκτ., Νοέμβ.,
Δεκ. 2014. Ἰαν. 2015. Θεσσαλονίκη.

Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ, Τριμηνιαῖο πε-
ριοδικὸ τῆς ὁμωνύμου «Ὀρφανικῆς
Στέγης». Αὔγ. – Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ.
2014. Λεβάδεια.

ΑΓΙΟΙ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ, Ἄνοιξη
2013.

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ Ἐσφιγ-
μενίτης, Διμηνιαία Ὀρθόδοξος Ἔκδο-
σις Ἁγίου Ὄρους. Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ.
– Ὀκτ. 2014. Ἅγιον Ὄρος.

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Περιοδικὴ
ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς
Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ

Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. ΑΝΟΙΞΙΣ
- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Μηνιαῖον
Δελτίον τοῦ Ἱδρύματος Ἁγ.
Νεκτάριος. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. –
Δεκ. 2014. Λευκωσία.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟ-
ΡΕΙΤΗΣ. Διμηνιαία ἔκδοσις τοῦ
συλλόγου «Φίλοι Ἱ. Κοινοβίου Ἁγ. Νι-
κοδήμου». Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ.
2014. Γουμένισσα.

ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Τριμην.
ἔκδοσις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσα-
λιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων.
Ἀπρίλ., Σεπτ. 2014.

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τετραμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Συλλόγου
Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ – Ἡ
ἀγκαλιά. Μάϊος – Αὔγ. 2014.

ΑΓΚΥΡΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, Διμηνιαία
ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας Ἱεράπετρα.
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ.. 2014.

ΑΓΩΝΑΣ, Μηνιαία ἔκδοσις τῶν
ἀγωνιζομένων Λαρισαίων Χρι-
στιανῶν. Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ. 2014.
Λάρισα.

ΑΚΤΙΝΕΣ, Ὄργανον «Χριστια-
νικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων». Σεπτ.
– Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Ἀθῆναι.

ΑΛΙΕΥΣ, Περιοδικὸν Ἱερ. Μη-
τροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυ-
νουρίας. Ἰούλ. – Αὔγ. – Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Τρίπολις.

ΑΜΒΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Διμηνιαῖον
περιοδικὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐλευθερουπόλεως. Ἰούλ. – Σεπτ.
2014.

ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ: «Ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ
ἐφαρμογή της» - Γνῶμες Ἁγίων, Γέροντος Παϊσίου καί ἄλλων συγ-
χρόνων Γερόντων - «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» - Ἐκδό-
σεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σελίδες 149.

Ἔχει καί ἡ προσευχή τή δική της τέ-
χνη. Αὐτό, ἄλλωστε, δείχνει καί ἡ ἐρώ-
τηση τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου πρός
τόν Διδάσκαλό τους: "Κύριε, δίδαξον
ἡμᾶς προσεύχεσθαι". Καί ὁ Κύριος
τούς δίδαξε, ὄχι μονάχα τόν τρόπο,
ἀλλά καί τό περιεχόμενο τῆς προσ -
ευχῆς. Ἡ προσευχή, εἶναι ἡ ψυχή τῆς
ψυχῆς μας. Ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τῆς
εὐσέβειας καί τῆς κατά Χριστόν πολι-
τείας. Ἡ δέ Κυριακή προσευχή, χα-
ρακτηρίστηκε ἀπό ξένο ποιητή, σάν ἡ
"ναυαρχίδα τῶν προσευχῶν".

Τόν π. Ἀρσένιο τόν εὐχαριστοῦμε
καί τόν συγχαίρουμε ἰδιαίτερα,διότι μέ
τίς κηρυκτικές του ὁμιλίες στή Λαμία
- καί μάλιστα μέ τήν εἰδική τοῦ Γέρον-
τα Παϊσίου διδασκαλία γιά τήν προ-
σευχή, μᾶς παρέχει τή δυνατότητα πε-
ρισσότερης ἐμβάθυνσης στήν τεχνική
τῆς "εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ".

Στόν τετρασέλιδο Πρόλογό του, ὁ
π. Ἀρσένιος, ἀφοῦ μᾶς κατατοπίσει
ποῦ, πῶς καί πότε ἐλέχθησαν οἱ ἑπτά
ὁμιλίες, συμπληρώνει: «Παρά ταῦτα
ἀπευθύνονται σέ ὅλο τό πλήρωμα, δη-
λαδή, καί σέ κληρικούς καί σέ μονα-
χούς, πού κύριο ἔργο τους ἔχουν τήν
προσευχή. "Ὁ Γέρων Παΐσιος καί ἡ δι-
δασκαλία του περί προσευχῆς",
ἐπραγματοποιήθη σέ κατανυκτικό

ἑσπερινό, ἀργότερα… Ἐκτός τῶν ὁμι-
λιῶν, συμπεριελήφθησαν καί λύσεις
ἀποριῶν. Αὐτή δέ ἡ "εὐχή", ὅπως ὀνο-
μάζεται, εἶναι πλήν τῶν ἄλλων καί τό
ὅπλον ἐναντίον τῶν τριῶν ἀδυσωπή-
των ἐχθρῶν μας, τοῦ Διαβόλου, τοῦ
μακράν τοῦ Θεοῦ κόσμου καί πρωτί-
στως τοῦ ἰδίου κακοῦ ἑαυτοῦ μας».

Τά περιεχόμενα ἔχουν ὡς ἑξῆς: (μό-
νο μέ τήν πρώτη ἀλλαγή):

1. Ὁ Γέρων Παΐσιος καί ἡ διδασκα-
λία του γιά τήν προσευχή.

2. Εἰσαγωγική ὁμιλία περί εὐχῆς.
3. Προϋποθέσεις καί ὠφέλεια ἐκ τῆς

εὐχῆς.
4. Τό πρῶτο στάδιο τῆς εὐχῆς.

Ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήσεις.
5. Ὁ τρόπος καί τά ἑπόμενα στάδια

τῆς εὐχῆς.
6. Τά πλεονεκτήματα τῆς εὐχῆς.
7. Εὐχή γιά ζῶντες καί κεκοιμημέ-

νους.
8. Ἡ μέθοδος τῆς εὐχῆς εἰς τήν

Ὑπεραγία Θεοτόκο, εἰς τούς Ἁγίους
καί εἰς τούς κεκοιμημένους.

Εὔχεσθε καί ὑπέρ ἡμῶν.
Μιχ. Μιχαηλίδης

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΝΤΑΝΑ "Ὁ Χριστός νικάει τά μάγια" (60
ἀληθινές ἱστορίες μαγείας), Α´ τεῦχος, Ἀγρίνιο 2014, σελίδες 134.

Εἶναι κι αὐτές οἱ διηγήσεις γιά τά
μάγια, μιά πρωτοτυπία. Ἡ μαγεία, βέ-
βαια, ὀργιάζει συνήθως σέ χῶρες ὑπα-
νάπτυκτες, ὅπως εἶναι οἱ χῶρες τῆς
Ἀφρικῆς. Ἄλλωστε, πολλά τέτοια γε-
γονότα μαγείας, διηγοῦνται οἱ ἱερα-
πόστολοι Ἀφρικανικῶν ἤ καί Ἀσια-
τικῶν χωρῶν. Κι εἶναι συχνά, οἱ ἱστο-
ρίες αὐτές πολύ συγκλονιστικές, ἄν
ὄχι, καί τρομακτικές! Ὅταν ὁ Ἀπ.
Παῦλος μιλᾶ γιά "μεθοδείας τοῦ δια-
βόλου", ἐννοεῖ, ἀσφαλῶς, ὅλα τά
ἀπαίσια ἀντιθεϊκά καί ἀντίχριστα τε-
χνάσματά του καί ὅλες τίς πονηρές καί
σατανικές τέχνες του, γιά νά παρασύ-
ρει τούς ἀνθρώπους στό κακό καί τήν
ἁμαρτία. Νά μισήσουν τόν Κύριο καί
ν᾽ ἀγαπήσουν τόν Σατανᾶ. Στίς μέρες
μας γίνεται πολύς λόγος γιά "ἐκκλησία
τοῦ Σατανᾶ" καί ὕμνους στό Σατανᾶ!
Πραγματικά, σατανική ἡ ἐποχή μας!

Τό βιβλίο τό ἀφιερώνει ὁ π. Παῦλος
στόν "πολυσέβαστο καί πνευματέμφο-
ρο π. Ἀθανάσιο Πίττα, Γέροντα τοῦ
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Τσουκαλάδων Πα-
ραβόλας Ἀγρινίου, μετά ὑϊκῆς εὐλα-
βείας καί ἀγάπης».

Στόν ἐκτενῆ Πρόλογό του ὁ συγ-
γραφέας τονίζει τέσσερα πράγματα: 1.
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός...
ὑπέμεινε "σταυρόν αἰσχύνης", γιά νά
μᾶς ἀνακαινίσει καί ἐλευθερώσει ἀπό

τήν τυραννία τοῦ διαβόλου... 2. Οἱ
Ἅγιοί μας μέ τήν ὀρθή πίστη... νίκησαν
"τήν μεθοδείαν τῆς πλάνης" (Ἐφ. 4,
14), δηλαδή τή δολιότητα τῶν ἀνθρώ-
πων καί τή δαιμονική παρουσίαση τῆς
πλάνης. Μέσα ἀπό τίς ἀληθινές ἱστο-
ρίες φαίνεται καθαρά ποιός εἶναι ὁ
διάβολος καί οἱ δαίμονες. 3. Ναί,
ζοῦμε σέ ἐποχή Ἀντιχρίστου. Οἱ
ἄνθρωποι καταφεύγουν σέ μάγους,
μάγισσες, χαρτορίχτρες, μέντιουμ...
Καί 4. Μόνο ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ
μόνη κιβωτός τῆς σωτηρίας. Μόνο
αὐτή διαφυλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό
κάθε ὁρατό καί ἀόρατο ἐχθρό...

Στόν Πρόλογό του ἐπίσης μᾶς ἐξη-
γεῖ γιατί στό ἐξώφυλλο ἔχει τήν προ-
δοσία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἰούδα:
"Γιά νά δηλώσουμε ὅτι ἡ μαγεία συν -
ιστᾶ προδοσία τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ
μας, ἄρνηση τῆς πίστεως, ἀποστροφή
πρός τό Βάπτισμα, ὑποδούλωση στό
διάβολο, καί ἀπώλεια τῆς αἰώνιας
ζωῆς". Μᾶς πληροφορεῖ ἐπίσης, πώς
στό ἑπόμενο τεῦχος, θά ἀπαντήσει στά
διάφορα ἐρωτηματικά γύρω ἀπό τή
μαγεία.

Συγχαίρουμε τόν π. Παῦλο γιά τήν
συγκέντρωση 60 περιστατικῶν μαγεί-
ας καί τήν ἐπεξεργασία τοῦ θέματος.
Εὔχεσθε ὑπέρ ἡμῶν.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο OSIOS EYSEBIOS

ΕΝΑ ἰσχυρὸ καὶ ἠχηρὸ «χαστούκι» στοὺς
σύγχρονους ἀμοραλιστὲς πολιτικούς μας, οἱ
ὁποῖοι κατασυκοφαντοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια
τοῦ Γένους μας, ἀπὸ τὸν «ἅγιο τοῦ Ἱεροῦ
Ἐθνικοῦ μας Ἀγώνα», Στρατηγὸ Μακρυγιάννη.
Λόγια σταράτα, γιὰ τοὺς συγχρόνους του προ-
δότες πολιτικούς, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐφαρμογὴ
καὶ γιὰ τοὺς σημερινούς: «“Καὶ εἶπαν οἱ ἄθρη-
σκοι ποὺ ἐβάλαμεν εἰς τὸν σβέρκο μας νὰ μὴ
μανθάνουν τὰ παιδιὰ μας Χριστὸν καὶ Πανα-
γίαν, διότι θὰ μᾶς παρεξηγήσουν οἱ ἰσχυροί.
Καὶ βγῆκαν ἀκόμη νὰ ᾽ποτάξουν τὴν Ἐκκλη-
σίαν, διότι ἔχει πολλὴν δύναμι καὶ τὴν φο-
βοῦνται. Καὶ εἶπαν λόγια ἄπρεπα διά τοὺς πα-
πάδες. Ἐμεῖς, μὲ σκιάν μας τὸν Τίμιον Σταυ-
ρόν, ἐπολεμήσαμεν ὁλοῦθε, σὲ κάστρα, σὲ
ντερβένια, σὲ μπογάζια καὶ σὲ ταμπούργια. Καὶ

αὐτὸς ὁ Σταυρὸς μᾶς ἔσωσε. Μᾶς ἔδωσε τὴν
νίκη καὶ ἔχασε (ὁδήγησε σὲ ἧττα) τὸν ἄπιστον
Τοῦρκον. Τόση μικρότητα στὸν Σταυρό, τὸν
σωτῆρα μας! Καὶ βρίζουν οἱ πουλημένοι εἰς
τοὺς ξένους καὶ τοὺς παπάδες μας, τοὺς ζυγί-
ζουν ἄναντρους καὶ ἀπόλεμους. Ἐμεῖς τοὺς
παπάδες τοὺς εἴχαμε μαζὶ εἰς κάθε μετερίζι, εἰς
κάθε πόνον καὶ δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νὰ
βλογᾶνε τὰ ὅπλα τὰ ἱερά, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ μὲ
ντουφέκι καὶ γιαταγάνι, πολεμώντας σὰν λεον-
τάρια. Ντροπὴ Ἕλληνες”!» (Ἱστολ .Ξυπνῆστε
Ρέ)! Ἀδελφοὶ ἀναγνῶστες μας, διαβάστε τὰ
ἱερὰ κείμενα τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς
ἐλευθέρωσαν καὶ χρησιμοποιῆστε τα, ὡς ἀπο-
τελεσματικὰ ὅπλα κατὰ τῶν σύγχρονων «Νε-
νέκων» καὶ ἀμοραλιστῶν!

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος
ὑπὲρ τῆς θεωρίας
τῆς ἐξελίξεως!

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ σταματημὸ οἱ
ἀερολογίες τοῦ θλιβεροῦ ἡγετί-
σκου τοῦ Βατικανοῦ. Ὡς «ἀλάθη-
τος» (γὰρ) θέλει νὰ ἔχει λόγο περὶ
παντὸς ἐπιστητοῦ. Ὡς καὶ γιὰ τὸ
Δαρβίνο μίλησε καὶ δέχτηκε τὴ
θεωρία του, γιὰ νὰ φανεῖ «προ-
οδευτικός», καθὼς καὶ γιὰ τὸ Big
Bang, γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἡ «ἐκκλη-
σία» του συμβαδίζει μὲ τὴν ἐπι-
στήμη! Δεῖτε τὴν σπαρταριστὴ
εἴδηση: « “Οἱ θεωρίες τῆς ἐξέλι-
ξης τῶν εἰδῶν καὶ τοῦ Big Bang
εἶναι ἀληθεῖς”, ὑποστήριξε ὁ Πά-
πας Φραγκίσκος κατὰ τὴ διάρκεια
συζήτησης στὴν Παπικὴ Ἀκαδη-
μία Ἐπιστημῶν. “Ὅταν διαβάζου-
με γιὰ τὴ Δημιουργία τοῦ κόσμου
στὴ Γένεση, φανταζόμαστε τὸ
Θεὸ ὡς μάγο, ποὺ μὲ τὸ μαγικὸ
ραβδάκι του μπορεῖ νὰ κάνει ὁ,τι-
δήποτε, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι”, συν -
έχισε ὁ Ποντίφικας. Μὲ αὐτὲς τὶς
δηλώσεις του ὁ Πάπας ἔρχεται σὲ
εὐθεῖα ἀντίθεση μὲ τὸν προκάτο-
χό του, Βενέδικτο XVI, ποὺ ὑπο-
στήριζε ὅτι “τέτοιες θεωρίες δὲν
ἀρκοῦν, γιὰ νὰ ἐξηγήσουν τὴν πο-
λυπλοκότητα τοῦ κόσμου”. “Ἡ
Μεγάλη Ἔκρηξη, ποὺ θεωρεῖται
σήμερα ἡ προέλευση τοῦ κόσμου
δὲν εἶναι ἀνακόλουθη μὲ τὴν πα-
ρουσία ἑνὸς Θεϊκοῦ Δημιουργοῦ.
Ἡ ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν προϋποθέτει
τὴν ἀρχικὴ δημιουργία πλασμά-
των, ποὺ νὰ ἐξελίσσονται”, ἐκτί-
μησε ὁ προκαθήμενος τῆς Ρωμαι-
οκαθολικῆς Ἐκκλησίας» (Πηγή:
Τὸ Βῆμα)! Ἐπὶ αὐτοῦ θὰ θέλαμε
νὰ ρωτήσουμε τὸν «ἅγιο πατέ-
ρα»: Τελικὰ ποιὸς εἶναι «ἀλάθη-
τος» ἡ ἀφεντιά του, ποὺ δέχεται
τὴ θεωρία τῆς ἐξελίξεως ἢ ὁ προ-
ηγούμενος «ἅγιος πατέρας», ποὺ
τὴν ἀπέρριπτε; Ἐπίσης, θὰ θέλα-
με νὰ κάνει τὸ αὐτονόητο: πρὶν
μιλήσει γιὰ ἐπιστήμη, νὰ ζητήσει
συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀδικοχαμέ-
νους ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι
«πῆγαν σὰν τὸ σκυλὶ στ’ ἀμπέλι»
ἀπὸ τὶς διώξεις τῶν «ἀλάθητων»
παπῶν, τὴν τελευταία χιλιετία! Ὁ
μόνος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ πιάνει
στὸ στόμα του τὴν ἐπιστήμη εἶναι
ὁ πάπας!

Ἔγκλημα 
τζιχαντιστῶν 
καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα;

ΟΛΑ τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι
τὰ καλόπαιδα τοῦ Ἰσλάμ, οἱ δολο-
φόνοι τοῦ Ἀλλὰχ τζιχαντιστές,
χτύπησαν καὶ στὴν Ἑλλάδα! Τὸν
περασμένο μήνα ἔγινε στὸν Πει-
ραιὰ εἰδεχθὲς ἔγκλημα τὸ ὁποῖο,
κατὰ τοὺς εἰδικούς, παραπέμπει
σὲ ἔγκλημα τζιχαντιστῶν! Δεῖτε
τὴν ἄκρως ἀνησυχητικὴ εἴδηση:
«Ἀποτρόπαιο ἰσλαμιστικὸ ἔγκλη-
μα ἦταν ἡ δολοφονία τοῦ Ἕλλη-
να τοξικομανοῦς ποὺ βρέθηκε
ἀποκεφαλισμένος στὸ λιμάνι τοῦ
Πειραιᾶ. Ὁ ἄτυχος νέος δολοφο-
νήθηκε τελετουργικά, ὅπως δεί-
χνουν τὰ στοιχεῖα ἀπὸ ἰσλαμι-
στές, γιατί τὸν θεώρησαν ἁμαρ-
τωλὸ καὶ ξέσπασαν τὸ μῖσος τους
πάνω του. Εἶναι ἡ πρώτη φορά
ποὺ ἔχουμε στὴν Ἑλλάδα τέτοιο
ἔγκλημα, θρησκευτικοῦ μίσους
καὶ μάλιστα ἀπὸ ἀλλοδαποὺς λα-
θρομετανάστες ἐναντίον Ἕλλη-
να πολίτη, τὸν ὁποῖο ὄχι μόνο
ἀποκεφάλισαν ἀλλὰ καὶ τὸν δια-
μέλισαν, πετώντας στὸ λιμάνι τοῦ
Πειραιᾶ τὰ κομμάτια του. […] Τὸ
πόρισμα τοῦ ἰατροδικαστῆ προκα-
λεῖ φρίκη καὶ παραπέμπει στὶς με-
θόδους ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ
ἐγκληματικὴ ὀργάνωση ISIS. Οἱ
δρᾶστες τοῦ εἶχαν ἀκρωτηριάσει
τὰ πόδια καὶ τὰ γεννητικὰ ὄργανα
ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ τὸν ἀποκεφάλι-
σαν. Δηλαδὴ τὸ θῦμα βασανίστη-
κε ἀνηλεῶς, καὶ ἦταν ζωντανὸ
ὅσο τοῦ ἔκαναν φριχτὰ πράγματα
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ διανοηθεῖ
ἕνας πολιτισμένος νοῦς» (Ἱστολ.
defencenet.gr)! Ἰδοὺ ποῦ μᾶς
ἔφτασαν οἱ ἀνεύθυνοι πολιτικοί
μας μὲ τὴν ἐγκληματικὴ πολιτική
τους τὰ τελευταῖα χρόνια, νὰ φέ-
ρουν χιλιάδες «χατζάρες» στὸ
λαιμὸ τοῦ λαοῦ μας! Ἰδοὺ τὰ
«εὐχαριστήρια» τῶν φιλοξενου-
μένων μας ἰσλαμιστῶν γιὰ τὸ
τζαμὶ ποὺ τοὺς χτίζουμε, μὲ δα-
νεικὰ χρήματα!

Νέα στήριξις 
τῆς Οὐνίας 
εἰς τὴν φλεγομένην
Οὐκρανίαν 
ἀπὸ τὸν Πάπαν!

ΤΙ ΚΙ ΑΝ προβάλλουν (ἔστω καὶ
χλιαρὲς) ἀντιδράσεις οἱ «δικοί»
μας οἰκουμενιστὲς στοὺς διαλό-

γους μὲ τοὺς παπικοὺς γιὰ τὸ
πρόβλημα τῆς Οὐνίας; Δὲν «ἱδρώ-
νει τὸ αὐτὶ» τοῦ «ἀλάθητου» καὶ
συνεχίζει νὰ στηρίζει μὲ ὅλες του
τὶς δυνάμεις τὸ δαιμονικὸ αὐτὸ
τρόπο ἅλωσης τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ στηρίξει
καὶ αὐτὴ ἀκόμα τὴν οὐνιτικὴ
«ἐκκλησία» τῆς Οὐκρανίας, ἀδια-
φορώντας ἂν «ρίχνει λάδι στὴ
φωτιά», καθ’ ὅτι οἱ οὐνίτες τῆς
μαρτυρικῆς αὐτῆς χώρας πρωτο-
στατοῦν στὶς φονικὲς ἐπιθέσεις
ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅπως
ἀποκάλυψε ὁ θεολόγος κ. Β. Χα-
ραλάμπους: «Ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος ἔστειλε ὡς εἰδικὸ πρε-
σβευτὴ στὴν Οὐκρανία, τὸν Καρ-
δινάλιο Christoph Shoenborn τῆς
Βιέννης, γιὰ νὰ γιορτάσει μαζὶ μὲ

τὴν “ἑλληνοκαθολικὴ ἐκκλησία”
τῆς Οὐκρανίας τὴν 25η ἐπέτειο
ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν νομιμό-
τητα. Αὐτὸ ἀναφέρεται σὲ ἄρθρο
τοῦ Marco Tosatti στὴ Vatican insi-
der, ἡμερομηνίας 10 Δεκεμβρίου
2014 ποὺ τιτλοφορεῖται: “Οὐκρα-
νία ὁ Πάπας γιορτάζει τὴν 25η
ἐπέτειο τῆς ἀναγέννησης τῶν
“ἑλληνοκαθολικῶν”» (Ucraina, il
Papa celebra i 25 anni della rinasci-
ta Greco-cattolica). Τὸ ἀγωνιῶδες
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Οὐνία, τοῦ
«Ἁγιωτάτου» κατὰ τὸ πρόσφατο
ὑμνολογικὸ ἀτόπημα» (Ἱστολ.
Ἀκτῖνες)! Ἰδοὺ ὁ λυκόφιλος
«ἀδελφὸς» τοῦ κ. Βαρθολομαίου
καὶ τὸ «θεάρεστο» ἔργο του!
Ἰδοὺ οἱ «καλὲς προθέσεις» τῆς
«ἀδελφῆς ἐκκλησίας» γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία μας! Οἰκουμενιστές:
δοξάστε τὸν, ψάλτε του κι’
ἄλλους ὕμνους, σὰν καὶ ἐκεῖνον
τὸν ἐμετικό, ποὺ τοῦ ψάλλατε
στὸ Φανάρι τὸν περασμένο Νοέμ-
βριο! Τοιοῦτος «ἀρχιερεὺς» σᾶς
ταιριάζει!

Ἡ πολεμοκαπηλεία
τοῦ κ. Φραγκίσκου

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμέ-
νου σχολίου μας. Πρὶν στηρίξει
τὴν οὐνίτικη «ἐκκλησία» στὴν
μαρτυρικὴ Οὐκρανία ὁ «ἀλάθη-
τος» τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἀναζωπυ-
ρώσει ἔτσι τὴ φωτιὰ τοῦ ἐμφυλί-
ου, δεῖτε τί δηλώσεις ἔκαμε γιὰ
τὸν πόλεμο, σὲ «λειτουργία» ποὺ
τέλεσε στὴ Βενετία γιὰ τὴν 100ὴ
ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου: « “Ὁ πόλε-
μος καταστρέφει. Ὁ πόλεμος πα-
ραμορφώνει τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ
τοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῶν
ἀδελφῶν. Ὁ πόλεμος εἶναι τρέλ-

λα, τὸ σχέδιο ἀνάπτυξής του εἶναι
ἡ καταστροφὴ” συνέχισε ὁ ποντί-
φικας καταδικάζοντας τὶς ἔνο-
πλες συρράξεις καὶ τὸ ἐμπόριο
ὅπλων. “Η ἀπληστία, ἡ μισαλλοδο-
ξία, ἡ φιλοδοξία γιὰ τὴν ἐξουσία
εἶναι κίνητρα ποὺ ὠθοῦν (τὸν
ἄνθρωπο) στὸ νὰ ἀποφασίσει νὰ
κηρύξει τὸν πόλεμο καὶ τὰ κίνη-
τρα αὐτὰ συχνὰ δικαιολογοῦνται
ἀπὸ μία ἰδεολογία” ἐπισήμανε.
“Σήμερα, ἐπιπλέον, ἔπειτα ἀπὸ τὴ
δεύτερη ἀποτυχία ἑνὸς ἄλλου
παγκόσμιου πολέμου, μποροῦμε,
ἴσως, νὰ μιλᾶμε γιὰ ἕνα τρίτο παγ-
κόσμιο πόλεμο, ποὺ ἐκτυλίσσεται
ἀποσπασματικά, μὲ ἐγκλήματα,
σφαγές, καταστροφές” προσέθε-
σε ὁ Φραγκίσκος» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα)! Ἡ ἰησουίτικη ὑποκρισία στὸ
ἔπακρο! Ἄλλα λέει καὶ ἄλλα κά-
νει! Τὴ στιγμὴ ποὺ θεωρεῖ τὸν πό-
λεμο «τρέλλα», τὸν ὑποδαυλίζει
στὴν Οὐκρανία! Βλέπει νὰ ἔρχε-
ται ὁ Γ΄ παγκόσμιος πόλεμος
(προφανῶς ἀπὸ τὴν Οὐκρανία)
καὶ ὄχι μόνο δὲν κάνει κάτι νὰ τὸν
σταματήσει, ἐνῷ μπορεῖ, ἀλλὰ
τὸν προκαλεῖ! Κύριε καὶ Θεέ, ἵλε-
ως γενοῦ!

Ὁ (ἡ) «Κοντσίτα»
εἰς τὸν Ο.Η.Ε.!

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ σὲ θέση νὰ κα-
τανοήσουμε καὶ νὰ παρακολου-
θήσουμε τὰ σύγχρονα τεκταινό-
μενα. Διότι, εἴτε ἔχουμε παρα-
φρονήσει παγκοσμίως, εἴτε βρι-
σκόμαστε σὲ μία πρωτοφανῆ πο-
λύπλευρη κατάπτωση. Ὁλόκλη-
ρος Γενικὸς Γραμματέας τοῦ
Ο.Η.Ε. καταδέχτηκε νὰ ἔχει συ-
νάντηση μὲ τὸν (τὴν) «Κοντσίτα»,
ἤτοι τὸν γνωστὸ αὐστριακὸ κίναι-
δο, νικητὴ τοῦ διαγωνισμοῦ «Γι-
ουροβίζιον»! «Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ
ἡ Τουρκία ἀπειλεῖ μὲ νέα εἰσβολὴ
τὴν Κύπρο, στὸν Ο.Η.Ε. ἔχουν
ἄλλου εἴδους ἀσχολίες. Ἡ
αὐστριακὴ τρανσέξουαλ Κοντσί-
τα συναντήθηκε μὲ τὸν Γενικὸ
Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ
Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Μπὰν Κι
Μούν, στὴν Αὐστρία καὶ συνομί-
λησε μαζί του γιὰ τὰ ζητήματα
τῆς διαφορετικότητας καὶ τὰ προ-
βλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ γκέϊ
κοινότητα. Ὁ Γ.Γ. τοῦ ΟΗΕ δήλω-
σε στοὺς δημοσιογράφους πὼς
θὰ συνεχίσει τὸν ἀγώνα του κατὰ
τῆς ὁμοφοβίας καὶ τῆς τρασνφο-
βίας» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)!
Δεῖτε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες,
μὲ τί εὐκολία «βλέπουν» τοὺς
ὑψηλὰ ἱστάμενους ἡγέτες τῆς
ἀνθρωπότητας οἱ σοδομιστές, τὴ
στιγμή, ποὺ γιὰ νὰ «δεῖ» τὸν Γ.Γ.
τοῦ O.Η.Ε. ἀρχηγὸς κράτους, θὰ
πρέπει νὰ γίνει διπλωματικὴ προ-
ετοιμασία μηνῶν! Δεῖτε ἀκόμη τὴ
θεματολογία ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν
διεθνῆ Ὀργανισμό, ὄχι ἡ πεῖνα, οἱ
ἀρρώστιες, οἱ πόλεμοι, ἡ τρομο-
κρατία κ.ἄ., ἀλλὰ «ἡ προάσπιση
τῶν δικαιωμάτων» τῶν σοδο-
μιστῶν! Ἀλίμονο στὴν ἀνθρωπό-
τητα! 

Δαιμονικὸν «ὂν»
ἐπῆρε τὴν θέσιν 
τοῦ «Ἅη - Βασίλη»
εἰς τὴν Εὐρώπην!

Ο ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ τῆς
Εὐρώπης προχωρεῖ ἀκάθεκτος
καὶ γοργός. Οἱ εὐρωπαῖοι πασχί-
ζουν νὰ ἀποβάλλουν ὁ,τιδήποτε
τοὺς θυμίζει χριστιανικὴ παράδο-
ση. Ὡς καὶ τὸν «Σάντα Κλάουζ»,
ἤτοι τὸν εὐρωπαϊκὸ «Ἅη – Βασί-
λη» ἀντικατέστησαν μὲ τὸν Kram-
pus. Ἀλλὰ ἂς δοῦμε ποιὸς εἶναι
αὐτὸς ὁ «ἀντὶ-Ἅη-Βασίλης»: Ἕνα
τερατῶδες πλάσμα, «Μὲ τερά-
στια κέρατα, σκοῦρα μαλλιὰ καὶ
μυτεροὺς κυνόδοντες, βρίσκεται
στὸν ἀντίποδα τοῦ Ἁγίου Βασίλη,
φοράει μία ἁλυσίδα μὲ κουδούνια
καὶ κρατάει μπαστούνι ἀπὸ σημύ-
δα, γιὰ νὰ χτυπάει τὰ ἄτακτα παι-
διὰ καὶ νὰ τὰ παίρνει μαζί του στὰ
ἔγκατα τῆς Γῆς. […] σύμφωνα μὲ
τὴν Σκανδιναβικὴ μυθολογία
εἶναι ὁ γιὸς τῆς Χὲλ (τῆς κόρης
τοῦ Λόκι καὶ βασίλισσας τοῦ Χελ-
χάϊμ, τοῦ κάτω κόσμου, τοῦ ἀντί-
στοιχου Ἅδη γιὰ τοὺς Νορβη-
γούς). Τὸ θρυλικὸ θηρίο μοιράζε-
ται ἐπίσης κοινὰ χαρακτηριστικὰ
μὲ ἄλλα τρομακτικὰ δαιμονικὰ
ὄντα τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας
ὅπως σάτυρους καὶ φαύνους. […]
Πλέον ὁ Χριστουγεννιάτικος δαί-
μονας εἶναι ἀρκετὰ δημοφιλὴς
τὴν περίοδο τῶν Χριστουγέννων
στὴ Βόρεια Εὐρώπη…» (Ἱστολ.
Ἀνεξήγητο)! Μὲ ἄλλα λόγια ὁ
«ἔξω ἀπ’ ἐδῶ» πῆρε τὴ θέση (καὶ)
τοῦ «Ἃη–Βασίλη» στὶς ἀθῷες
ψυχὲς τῶν παιδιῶν τῆς Εὐρώπης!
Τί ἄλλο μποροῦν νὰ περιμένουν
οἱ εὐρωπαῖοι μετὰ (καὶ) ἀπὸ αὐτό;
Ἀσφαλῶς τὸν ἀναμενόμενο ἄνο-
μο! 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸ 2015 αἱ πρῶται
«ἐπισκοπίναι» τῶν

Ἀγγλικανῶν!
Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ γυναικῶν

ἐπισκόπων εἶναι πλέον γε-
γονὸς στὴν λεγόμενη Ἀγγλι-
κανικὴ «ἐκκλησία». «Ἡ Ἀγ -
γλικανικὴ Ἐκκλησία ἐνέκρινε
καὶ τυπικὰ τὴ χειροτόνηση
γυναικῶν ἐπισκόπων, μεταρ-
ρύθμιση ἡ ὁποία θεωρεῖται
ἱστορικῆς σημασίας. Ἡ τρο-
ποποίηση τῶν ἐκκλησια-
στικῶν κανόνων ἐγκρίθηκε
μὲ ἀνάταση χειρῶν κατὰ τὴ
Γενικὴ Σύνοδο τῆς Ἀγγλικα-
νικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ πρῶτες
γυναῖκες ἐπίσκοποι ἀναμένε-
ται νὰ χειροτονηθοῦν μέσα
στὸ 2015. Οἱ πρῶτες γυ-
ναῖκες ἱερεῖς εἶχαν χειροτο-
νηθεῖ τὸ 1994, ἀλλὰ μέχρι σή-
μερα δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ
ἀναλάβουν ἀνώτερους ρό-
λους. [...] Τὸν περασμένο
Ἰούλιο ἡ Γενικὴ Σύνοδος τῆς
Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας
εἶχε ἐγκρίνει τὸ σχέδιο ποὺ
ἄναβε τὸ πράσινο φῶς στὶς
γυναῖκες ἐπισκόπους. Γιὰ τὴν
ἔγκριση τῆς πρότασης ἀπαι-
τεῖτο πλειοψηφία τῶν δύο
τρίτων καὶ στὰ τρία σώματα -
Ἐπισκόπους, Κληρικοὺς καὶ
Λαϊκούς - τῆς Γενικῆς Συνό-
δου, ποὺ ἀριθμεῖ συνολικὰ
467 μέλη. […] Στὴν Ἰρλανδία,
τὴν Οὐαλία καὶ τὴ Σκωτία ἐπι-
τρέπεται ἤδη νὰ χειροτο-
νοῦνται γυναῖκες ἐπίσκοποι»
(Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Αὐτὴ εἶναι ἡ
ἕτερη «ἀδελφὴ ἐκκλησία»
τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τοὺς
οἰκουμενιστές, ἀπόλυτα πα-
ρηκμασμένη, καὶ δυστυχῶς
ἀποχριστιανισμένη! Μετὰ
τὴν δημόσια ἐκδήλωση ἀμφι-
βολίας, γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ, τοῦ «πριμάτου» τῆς
Ἀγγλικανικῆς «ἐκκλησίας»,
ἦρθε καὶ ἡ θεσμοθέτηση τῆς
«ἐπισκοποίησης» τῶν γυ-
ναικῶν! Ἁπτὰ δείγματα ὅτι ὁ
Ἀγγλικανισμὸς ἔχει πάρει
«ὁριστικὸ διαζύγιο» ἀπὸ τὸν
Χριστιανισμό! 

Στίς 23 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐσε-

βίου. Ὁ ὅσιος Εὐσέβιος ζοῦσε μέ μεγάλη
σκληραγωγία καί ἄσκηση, κλεισμένος σέ ἕνα
μικρό καί σκοτεινό κελλί, τό ὁποῖο δέν εἶχε
κανένα παράθυρο. Μετά ἀπό πολλά χρόνια
κάποιος ὅσιος Ἀμμιανός ἔκτισε ἕνα μονα-
στήρι στό ὁποῖο σύναξε πολλούς ἀδελφούς.
Μή θέλοντας ὅμως νά γίνη ἡγούμενος, ἄν
καί ἦταν ἄξιος παρακίνησε τόν Εὐσέβιο νά
ἀναλάβη αὐτός.Ὁ Εὐσέβιος ὑπάκουσε καί

πολιτευόταν μέ πολύ πραότητα, ταπεινο-
φροσύνη ἀλλά καί πολύ κακοπάθεια, διότι
ἔτρωγε ἀνά τρεῖς ἤ τέσσερις ἡμέρες περι-
ζωσμένος μέ σιδερένια ζώνη καί βαρειά ἁλυ-
σίδα στόν λαιμό του, μέ σκοπό νά καταισχύ-
νη τίς μηχανορραφίες τοῦ διαβόλου. Ὁ ἀοί-
διμος Εὐσέβιος ἀφοῦ ἔζησε στήν παροῦσα
ζωή μέ μεγάλη ἄσκηση καί κακοπάθεια
ἀπῆλθε πρός τά οὐράνια σκηνώματα παραδί-
δοντας στόν Κύριο ἐν εἰρήνῃ τό πνεῦμα του. 

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 Δευτέραν 26ην Ἰα -
νουαρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ
ὁμιλήση ὁ πρεσβύτερος π.
Πασχάλης Γρίβας μὲ θέμα:
«Ἡ ἐπαναστατική παιδαγωγία
τῆς Ἐκκλησίας».

Τὴν Δευτέραν 2αν Φε-
βρουαρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ.
θὰ ὁμιλήση ὁ κ. Χαράλαμπος
Μπούσιας, μὲ θέμα: «Ὁ π.
Ἰάκωβος Μπαλοδῆμος, ἕνας
σύγχρονος ἅγιος».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

Σεβ. Κορίνθου: Δυνάμεις ὁλοκληρωτισμοῦ
ἐπεχείρησαν νὰ πλήξουν τὴν οἰκογένειαν

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κο-
ρίνθου ἐξεδόθη τὴν 12ην Ἰανουαρίου
ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις:

«Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε
τὸ Σάββατο 10 Ἰανουαρίου, στὴν
“Κροκίδειο Αἴθουσα”, ἡ 6η Συνάντη-
ση τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κορίνθου, ποὺ ἦταν
καὶ ἡ πρώτη μετὰ τὶς ἑορτὲς τοῦ
Ἁγίου Δωδεκαημέρου καὶ τὴν ἀρχὴ
τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους. Προσκε-
κλημένη γιὰ νὰ ὁμιλήσει ἡ συν/χος
Καθηγήτρια τῆς Γαλλικῆς Φιλολο-
γίας καὶ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν Κατηχήτρια
στὶς Ἐνορίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου
καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Ποσειδω-
νίας Κορίνθου κ. Αἰκατερίνη Γκιώ-
νη, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τὸ θέμα: “Ἡ
συμπαράσταση τοῦ Κατηχητῆ στὸ
παιδὶ τοῦ ὁποίου οἱ γονεῖς χωρί-
ζουν”. Μὲ ἐξαιρετικὴ σαφήνεια, μὲ
λόγο γλυκὺ καὶ παραμυθητικὸ ἡ
ἔμπειρη Κατηχήτρια σκιαγράφησε
τὸν εὐαίσθητο ψυχικὸ κόσμο τῶν
παιδιῶν, ὅταν αὐτὰ βιώνουν τὸν
χωρισμὸ τῶν γονιῶν τους.

Ἡ Ἐκκλησία μας, εἶπε ἡ ὁμιλή-

τρια, εἶναι οὐσιαστικὰ παροῦσα πάν-
τοτε, σὰν φιλόστοργη μητέρα, σὲ
κάθε χαρὰ ἢ θλίψη τῶν παιδιῶν της.
Ὅλα τὰ στάδια ἑνὸς διαζυγίου
εἶναι ἐπώδυνα γιὰ τὰ παιδιὰ ὅλων
τῶν ἡλικιῶν καὶ αὐτὴ ἡ ἐμπειρία τὰ
συνοδεύει γιὰ ὅλη τους τὴν
ζωή.Παράλληλα ἡ κ. Γκιώνη κατέ-
δειξε τὴν μεγάλη σημασία, τὴν
ἀνάγκη ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνυπολόγιστη
ἀξία τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου τῆς
Ἐκκλησίας μας, ποὺ γεμάτη στοργὴ
Αὐτὴ ἀγκαλιάζει κυριολεκτικὰ τὸ
κάθε παιδί, ἄρα καὶ αὐτὸ τῶν χωρι-
σμένων γονιῶν, ἀναπληρώνοντας,
πολλὲς φορές, ὡς κάποιο βαθμὸ ἢ
συμπληρώνοντας τὸ ἔργο τῆς οἰκο-
γένειας στὴν προσπάθειά της νὰ
συνειδητοποιήσει αὐτὸ ὅτι ἀνήκει
στὴν μεγάλη Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ,
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Κοινότητα,
στὴν Ἐνορία, ἐπουλώνοντας ἔτσι
τὶς ὅποιες πληγὲς ἄφησε ὁ χω-
ρισμὸς τῶν γονιῶν του.

Τὴν ἐκλεκτὴ ἐκπαιδευτικὸ καὶ
Κατηχήτρια συνεχάρη μὲ θερμοὺς
λόγους ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-

νάρχης κ. Διονύσιος, μεταφέρον-
τας στὸ πυκνὸ ἀκροατήριο καὶ τὶς
ἑόρτιες εὐχές του. Κλείνοντας τὴν
συνάντηση, ἀφοῦ ἀπάντησε στὶς
ἐρωτήσεις ποὺ ἐτέθησαν, μεταξὺ
ἄλλων εἶπε: “Ἀπὸ τὸν Β´ Παγκόσμιο
Πόλεμο δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἐμπε-
ριέχουν ὁλοκληρωτισμό, πειραματί-
στηκαν στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχὴ
τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν
τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ δομὴ τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος, στοχεύον-
τας μακροπρόθεσμα νὰ πλήξουν
τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας.
Καλούμαστε, λοιπόν, ὅλοι, κατέλη-
ξε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ καθένας
ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὅσοι πονᾶμε
τὰ παιδιά μας, νὰ συνεισφέρουμε
γιὰ αὐτὴν τὴν ἀποκατάσταση, στη-
ρίζοντας καὶ προβάλλοντας τὸ Κα-
τηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας,
ποὺ παρὰ τὶς ἀνθρώπινες ἀτέλειες
καὶ ἐλλείψεις, ἦταν, εἶναι καὶ θὰ
εἶναι τὸ πιὸ ἐγγυημένο καὶ ἀσφαλέ-
στερο κοινωνικὸ πλαίσιο γιὰ τὴν
ὀρθὴ διαπαιδαγώγηση τῶν νέων
μας “ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρί-
ου...”».

Ὥρα ἀφυπνίσεως
δέν φοβᾶται;). Ἄλλωστε μέ λέ-
οντας δέν παριστάνονται οἱ ἐπί-
σκοποι διά τῆς φιλοτεχνήσεως
ἀναγλύφων λεόντων εἰς τά βά-
θρα τῶν δεσποτικῶν των θρό-
νων, συμβόλων δηλαδή τῆς
ἡρωικῆς στάσεως, τήν ὁποίαν
πρέπει νά δεικνύουν εἰς τήν
ζωήν των; Λεόντειον φρόνημα
πρέπει νά καλλιεργήσωμεν εἰς
τόν λαόν μας, προμαχοῦντες εἰς
τούς ἀγῶνας ὑπέρ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ὡς κανόνος πίστεως καί
ζωῆς». Αὐτά ἔλεγε ὁ π. Αὐ -
γουστῖνος ἀπηχώντας τά ὅσα
ὑποστήριζε ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ
Στουδίτης (Συνοδικά, 1989, σελ.
39).

Ἀλλά δέν φτάνουν μόνο αὐτά.
Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης μι-

λώντας γιά τόν ἀγώνα κατά τῶν
ἀθέων καί ὑλιστῶν τόνιζε ὅτι ἡ
ζωή τῶν χριστιανῶν καί μάλιστα
τῶν κληρικῶν πρέπει νά εἶναι
συνεπής στή χριστιανική πίστη.
Καί συμπλήρωνε: «Ἐνθυμούμε-
νος σχετικήν ὁμιλίαν τοῦ ἀθα-
νάτου κήρυκος τοῦ Εὐαγγελίου
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, λέγω ὅτι, τά μεγαλύτερα
ἐπιχειρήματα τοῦ ἀθεϊσμοῦ
ἀλλά καί τῶν αἱρετικῶν κατά τῆς
πίστεώς μας, ἀντλοῦνται ἀπό
τήν ἀντιχριστιανικήν ζωήν τῶν
λεγομένων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν
λόγοις μέν ρητορεύουν ὑπέρ
τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, ἀλλά
ἐν ἔργοις ἀποδεικνύουν ὅτι δέν
πιστεύουν εἰς ὅσα κηρύττουν.
Ἐάν ὅλοι οἱ χριστιανοί, μικροί
καί μεγάλοι, ἐζῶμεν ὄντως χρι-
στιανικήν ζωήν, ὡς ἔζων οἱ
πρῶτοι χριστιανοί, διά τῶν
λαμπρῶν χριστιανικῶν μας
ἔργων οἱ ἄθεοι καί οἱ ὑλισταί θά
ἀπεστομώνοντο καί θά περιορί-
ζοντο εἰς τό ἐλάχιστον» (ὅπ.
παρ., σελ. 128-129).

Εἶναι καιρός νά μιμηθοῦμε
τούς ἁγίους Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας καί νά ἀποκτή-
σουμε παρρησία, γιά νά ἐλέγ-
χουμε τούς ἀντίχριστους, οἱ
ὁποῖοι στίς μέρες μας κον-
τεύουν νά μᾶς πνίξουν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Κοπὴ πίττας
Τὴν 24ην Ἰανουαρίου καὶ ὥραν

ἕκτην ἀπογευματινὴν θὰ πραγμα-
τοποιηθῆ εἰς τὸ Μέγαρον τῆς
Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ»
(Εὐρυπίδου 12 Ἀθῆναι) ἡ κοπὴ τῆς
πρωτοχρονιάτικης πίττας τῆς
«Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Μύρων τῆς Λυκίας». Τὴν
ἐκδήλωσιν θὰ εὐλογήση ὁ Σεβ.
Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος
θὰ ἀφιχθῆ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινού-
πολιν. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς
ἐκδηλώσεως συγκροτήματα ἐκ
τῆς Θράκης θὰ χορέψουν θρακιώ-
τικους χορούς, ὑπὸ τὴν διεύθυν-
σιν τῆς χοροδιδασκάλου κ. Ἑλέ-
νης Φιλιππίδου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεο-

τόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης
(Αἰόλου 60, τηλ. 2103216357) θὰ
πραγματοποιηθεῖ ἑορταστικὴ
ἐκδήλωση ἀπὸ τὴν «συνάντηση
φοιτητριῶν καὶ ἐπιστημόνων» τὴν
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ὥρα
6.00-8.00 μ.μ. μὲ θέμα:

«ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ».

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»



Τὸ θέμα τῶν ἰσλαμικῶν
σπουδῶν παίρνει τελείως διαφο-
ρετικὴ διάσταση μὲ τὴν ἐκστρα-
τεία στὰ ΜΜΕ τοῦ Προέδρου
τοῦ Τμήματος Θεολογίας κ. Χρυ-
σόστομου Σταμούλη καὶ τὴν ἐπι-
τιμητικὴ ἐπιστολὴ ποὺ οἱ
Μουφτῆδες τῆς Θράκης ἀπευθύ-
νουν στὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ
Κοινωνικῆς Θεολογίας. Ὡστόσο
ἡ ἀπάντηση τοῦ Προέδρου τοῦ
Τμήματος κ. Θεόδωρου Γιάγκου
ἀποκαθιστᾶ τὴν πραγματικὴ ἐπι-
στημολογικὴ καὶ θεολογικὴ διά-
σταση τοῦ προβλήματος καὶ ἀπο-
δεικνύει ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικα-
σία εἶναι μία πρόκληση. Θεωρῶ
τὸ θέμα τῆς ἵδρυσης τῶν ἰσλα-
μικῶν σπουδῶν ἀπὸ τὸ Τμῆμα
Θεολογίας ὡς τὸ σοβαρότερο
πρόβλημα ποὺ ἔχει νὰ ἀντιμετω-
πίσει ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσα-
λονίκης στὸ παρὸν καὶ στὸ προσ -
εχὲς μέλλον ἐὰν ὑλοποιηθεῖ ἡ
ἵδρυσή του. Εἶναι γνωστὸ ποιὸ
ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας συντονίζει
τὸ ὅλο πρόγραμμα τῶν ἰσλα-
μικῶν σπουδῶν καὶ ἔχει ἐπηρεά-
σει τὸν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος
Θεολογίας. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ φαί-
νεται ὅτι ἐνορχηστρώνεται ἕνας
ἀγώνας ἀλλοίωσης τῶν θεολο-
γικῶν σπουδῶν τῆς Θεσσαλονί-
κης καὶ τὴ μεταβολή τους σὲ
θρησκειολογικές. Ἐὰν οἱ
Μουφτῆδες διαθέτουν τέτοιο

πατριωτισμό, ποὺ ἐκφράζουν
στὴν ἐπιστολὴ τους πρὸς τὸ
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινω-
νικῆς Θεολογίας, θὰ ἤθελα νὰ
τοὺς προτείνω νὰ συνυπογρά-
ψουμε ὡς συμπατριῶτες ἕνα
ἔγγραφο καταδίκης τῆς τουρ-
κικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο καὶ
τῆς καταστροφῆς τῆς πολιτι-
στικῆς κληρονομιᾶς στὴν κατε-
χόμενη Βόρεια Κύπρο, ποὺ κλεί-
νει ἤδη φέτος σαράντα ὁλόκλη-
ρα χρόνια διχοτόμησης. Γίνεται,
λοιπόν, ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ εὐαισθη-
σία τάχα περὶ δικαιωμάτων τῶν
Μουφτήδων ἀποτελεῖ ἕνα πρό-
σχημα προκειμένου νὰ εἰσβάλει
τὸ Ἰσλὰμ στὶς Θεολογικὲς Σχο-
λές. Ἡ πεισματικὴ ὑποστήριξη
τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος
Θεολογίας γιὰ τὴν ἵδρυση τῶν
ἰσλαμικῶν σπουδῶν ἀποτελεῖ τὴ
μεγαλύτερη ἀλλοίωση τῶν θεο-
λογικῶν σπουδῶν στὴ Θεσσαλο-
νίκη στὸ σήμερα καὶ τὸ αὔριο.
Ἐπιστημολογικά, ἔχω ἐπισημάνει
πολλὲς φορὲς ὅτι τὸ ὅλο πρό-
γραμμα ἀποτελεῖ μία πρόκληση,
διότι ὁ  Πρόεδρος τοῦ Τμήματος
Θεολογίας «πουλᾶ» πράγματα τὰ
ὁποῖα δὲν ἔχει. Προσπαθεῖ νὰ
«πουλήσει» πρόγραμμα ἰσλα-
μικῶν σπουδῶν, ἐνῶ δὲν τὸ ἔχει,
νὰ τὸ ἐπανδρώσει μὲ καθηγητὲς
μέλη τοῦ Τμήματός του, οἱ
ὁποῖοι οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ
τὶς ἰσλαμικὲς σπουδές. Ἡ δὲ μία

καὶ μόνη καθηγήτρια ποὺ διαθέ-
τει γιὰ τὸ διάλογο Ἰσλὰμ καὶ Θεο-
λογίας, τὸ Κοράνιο ἐκφράζει μία
σαφῶς ὑποτιμητική ἄποψη γι’
αὐτὴν ὡς γυναίκα. Ἐξάλλου καὶ
ἡ ἵδρυση στὸ χῶρο τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τμήματος εἰσα-
γωγῆς ἰσλαμικῶν σπουδῶν θὰ
ἀποτελεῖ μόνιμα μιὰ πυριτιδαπο-
θήκη, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσει σὲ
συγκρουσιακὲς καταστάσεις κατ’
ἀποκλειστικότητα ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῶν ἰσλαμιστῶν. Αὐτὸ
εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὰ καθημερινὰ
γεγονότα ποὺ λαμβάνουν χώρα
σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης,
τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς, ὅπου
θέλει νὰ πραγματοποιήσει τὸν
ἐπεκτατισμὸ του τὸ Ἰσλάμ. Οἱ
πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Προ-
έδρου τῆς Τουρκίας κ. Ταγὶπ
Ἐρντογάν ἐπιβεβαιώνουν τοῦ
λόγου τὸ ἀληθές. Δὲν ἔχω καμία
ἀντίρρηση τὸ Κράτος νὰ μελετή-
σει τρόπους λύσεως τοῦ προβλή-
ματος τῶν σπουδῶν τῶν ἑλλή-
νων μουσουλμάνων στὴν τριτο-
βάθμια ἐκπαίδευση. Ὑπάρχουν
συναφεῖς σπουδὲς ὅπως ἀρα-
βικὲς σπουδές, παιδαγωγικὲς
σπουδές, σπουδὲς πολιτισμοῦ
κ.τ.λ. καὶ μποροῦσε γιὰ τὴ λύση
τοῦ θέματος νὰ γίνει σοβαρὸς
ἐπιστημονικὸς καὶ ὑπεύθυνος
διάλογος μὲ τὰ δυὸ Τμήματα τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ μὲ ὅλους
τούς ἁρμόδιους φορεῖς. Ἀσφα -
λῶς  ὄχι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ποὺ
προωθεῖ τὸ ζήτημα ὁ Πρόεδρος
τοῦ Τμήματος Θεολογίας, ὁ
ὁποῖος ἀγνοεῖ προκλητικότατα
τὶς ἀντίθετες πρὸς αὐτὸν ἀπό-
ψεις τοῦ Τμήματός του καὶ φέρε-
ται μὲ ἐπιδεικτικὰ ὑποτιμητικὸ
τρόπο στὸ ἰσότιμο Τμῆμα τῆς
Σχολῆς του, ποὺ εἶναι τὸ Τμῆμα
Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θε-
ολογίας καὶ ποὺ ἀποφάσισε νὰ
ἀπορρίψει τὴν ἵδρυση τμήματος
ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης. Συν -
επῶς, ἐὰν ὁ κ. Πρόεδρος τοῦ
Τμήματος Θεολογίας σέβεται τὶς
δημοκρατικὲς διαδικασίες, ἡ
πλειοψηφία τῶν μελῶν τῶν δυὸ
τμημάτων ἔχει ἀπορρίψει τὴν
πρότασή του. Ὡστόσο, ἐὰν ἡ τε-
λικὴ ἀπόφαση παρθεῖ μόνο ἀπὸ
τὰ τρία μέλη τῆς Κοσμητείας,
αὐτὸ θὰ ἀποτελεῖ παραβίαση τῶν
δημοκρατικῶν διαδικασιῶν καὶ
παραποίηση τῆς βούλησης τῆς
πλειοψηφίας τῶν δυὸ τμημάτων.
Ἐὰν τὸ Κράτος θέλει νὰ ἐφαρμό-
σει πολιτικὴ διάλυσης τῶν Θεο-
λογικῶν Σχολῶν στὴν Ἑλλάδα, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολο-
γίας τοῦ ΑΠΘ τοῦ προσφέρει μία
χρυσὴ εὐκαιρία. Ὁ ζῆλος τῶν
Μητροπολιτῶν Ξάνθης, Κομο-
τηνῆς, Ἀλεξανδρούπολης καὶ Δι-
δυμοτείχου θὰ μποροῦσε νὰ
ἐξαντληθεῖ μὲ δημοκρατικὲς
διαδικασίες καὶ σὲ συνεννόηση
τῶν δυὸ τμημάτων. Ἐφόσον οἱ
παραπάνω Μητροπολίτες ἐνδια-
φέρονται τόσο πολὺ γιὰ τὴν
ἵδρυση τέτοιων σπουδῶν μπο-
ροῦν νὰ τὶς φιλοξενήσουν μὲ
ὁποιονδήποτε τίτλο οἱ ἴδιοι ἐπι-
θυμοῦν στὶς Μητροπόλεις τους.
Θεωρῶ τὴν ἐμμονὴ τῶν Μητρο-
πολιτῶν ποὺ προανέφερα ὡς
εὔσχημο τρόπο νὰ ἀπαλλαγοῦν
ἀπὸ δικό τους πρόβλημα καὶ μὲ
εὐκολία νὰ ἐμπλέξουν ἄλλους.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἀγνοεῖται καὶ προκα-
λεῖται ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος κα -
θὼς ἐπίσης ἀποσιωπεῖται ἡ ἄπο-
ψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ.κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Ἀσφαλῶς εἶναι
σαφῆ τὰ διοικητικὰ ὅρια καὶ οἱ
ἁρμοδιότητες τῆς διοικούσας
Ἐκκλησίας καὶ τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν ὡς Πανεπιστημιακῶν μο-
νάδων. Ὅμως θεωρῶ τὸ παιχνίδι
συμπόρευσης μόνο τεσσάρων
Μητροπολιτῶν τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ
Τμήματος Θεολογίας ὡς ἀνεξαρ-
τητοποίηση τῆς Θεολογίας ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία. Στὴ δική μου θεο-
λογικὴ σκέψη Θεολογία ἐκτὸς
τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει καὶ
Ἐκκλησία χωρὶς Θεολογία δὲ
νοεῖται. Διά ταῦτα, ἡ ἄποψή μου
εἶναι νὰ χαραχθοῦν δυὸ κόκκι-
νες γραμμές. Στὴν πρώτη, σὲ κα-
μία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ
ἐνταχθοῦν οἱ ἰσλαμικὲς σπου-
δές, συνολικά, στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ Θεσσαλονίκης. Στὴ  δεύ-
τερη, σὲ καμία περίπτωση δὲν
πρέπει στὸ χῶρο ποὺ στεγάζεται
ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονί-
κης νὰ λειτουργήσουν καὶ οἱ
ἰσλαμικὲς σπουδές. Τὸ ἐπιχείρη-
μα τοῦ κ. Σταμούλη  ὅτι ἂν δὲν
πετύχει τὸ πρόγραμμα τὸ δια-
λύουμε, ἀποτελεῖ τουλάχιστον
ἄστοχη τοποθέτηση. Τὸ Ἰσλὰμ
ὅ,τι καταλαμβάνει δὲν τὸ ἐπανα-
φέρει ποτὲ στὴν ἀρχική του κα-
τάσταση. Κάθε εἴδους σκοπιμό-
τητες δὲν πρέπει νὰ ὑπερκερ-
νοῦν τὰ θέματα τῆς Ἐπιστήμης,
πολὺ δὲ περισσότερο τῆς Θεολο-
γίας.
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
(4ον- Τελευταῖον)

5. Διαβολική 
διπλωματία

Ὁ ἀγωνιζόμενος κατά τῆς
ἁμαρτίας χριστιανός πρέπει νά
γνωρίζει ὅτι θά ἔχει μόνιμο ἀντί-
παλο τό διάβολο, ὁ ὁποῖος μέ
πολλούς τρόπους θά τόν ἐμποδί-

ζει. Ἀδιάκοποι θά εἶναι οἱ πειρα-
σμοί καί διαρκεῖς οἱ ἐπιθέσεις. Θά
εἶναι ὁ ἀκούραστος, καί ὄχι πάντα
φανερός, ὁ ἁμαρτωλός του σύμ-
βουλος. Γι᾿ αὐτό εἶναι χρήσιμο νά
γνωρίζει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
ἐνεργεῖ. Πολύ βοηθάει σ᾿ αὐτό ἡ
ἐμπειρία τῶν Ἁγίων, ἡ ὁποία εἶναι
καταγεγραμμένη στά βιβλία τους.

Ὁ διάβολος πάντα ἔχει διπλό
σκοπό. Ἀπό τή μιά νά ὁδηγήσει

τόν ἄνθρωπο στήν διάπραξη τῆς
ἁμαρτίας καί ἀπό τήν ἄλλη νά
ἀνακόψει τό δρόμο τῆς μετανοίας
καί ἐπιστροφῆς. Γιά τόν πρῶτο
στόχο εἶναι εὐγενικός, μετριοπα-
θής καί συγκαταβατικός. Γιά τό
δεύτερο εἶναι σκληρός, προκαλεῖ
φόβο καί κάνει πολιορκία μέ πολ-
λούς μαύρους λογισμούς.

Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος περι-
γράφει ἕνα ἀπό τούς τρόπους, μέ
τούς ὁποίους πολεμᾶ ὁ διάβολος
τούς ἀγωνιζόμενους χριστιανούς.
Ὁ διάβολος «ἐνεργεῖ ἐναντίον τοῦ

ἀνθρώπου μέ ἀφάνταστη ὑποκρι-
τική διπλωματία. Ἐμφανίζει τήν
ἁμαρτία πρίν τή διάπραξή της μι-
κρή καί ἀσήμαντη, ἰδίως τήν ἐπι-
θυμία τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς. Πρίν
τήν ἱκανοποίησή της τήν ἐμφανί-
ζει ἀσήμαντη, ὅσο ἀσήμαντο εἶναι
τό νά χύσει στό ἔδαφος ἕνα ποτή-
ρι μέ κρύο νερό. Ὅταν ὅμως ὁλο-
κληρωθεῖ ἡ σαρκική ἐπιθυμία, ὁ
διάβολος τή διογκώνει στή συνεί-
δηση τοῦ ἁμαρτήσαντος, διεγεί-
ροντας στήν ψυχή του ἀναρίθμη-
τες σκέψεις ἀπελπισίας, πού μοι-

άζουν μέ μαῦρα κύματα κολάσε-
ως, ὥστε νά καταβυθίσει σέ αὐτά
τόν καλό λογισμό τῆς μετάνοιάς
του καί νά τόν κατακρημνίσει στό
βυθό τῆς ἀπελπισίας».

Ζυγίζοντας τήν ἁμαρτία ἀπό τό
ἕνα μέρος καί τήν ἀπελπισία πού
ἐμποδίζει τή μετάνοια ἀπό τό
ἄλλο, προφανῶς σοβαρότερη
εἶναι ἡ ἀπελπισία, γιατί ὁ ἄνθρω-
πος χάνει τήν προοπτική σωτη-
ρίας, ὄχι σπάνια χάνει καί τή ζωή
του καί αὐτό εἶναι φοβερό. Δέν
πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ μετάνοια

σώζει τόν ἄνθρωπο, ἐνῶ ἡ ἀπό-
γνωση τόν καταστρέφει. Ὅπως
πάλι ἡ μετάνοια ἐξαλείφει τήν
ἁμαρτία, ἐνῶ ἡ ἀπόγνωση μετα-
τρέπει τόν ἄνθρωπο σέ ράκος
πού δύσκολα ἐπανέρχεται στή
φυσιολογική του κατάσταση.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή
στό θέμα τῆς ἀπόγνωσης, τόσο
ἀπό τή μεριά τῶν ἀσθενῶν ὅσο
καί ἀπό τή μεριά τῶν πνευμα-
τικῶν πατέρων.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Αἱρετικές διδασκαλίες σχετικά
μέ τή Δευτέρα Παρουσία καί τά
γεγονότα πού σχετίζονται μέ
αὐτήν, μαρτυροῦνται ἤδη ἀπό τά
ἀποστολικά χρόνια. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος στή Β΄ πρός Τιμόθεον Ἐπι-
στολή του ἀναφέρει τούς Ὑμέναιο
καί Φιλητό, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονταν
ὅτι, «ἔγινεν ἤδη ἡ ἀνάστασις» τόν
ἰσχυρισμό τῶν ὁποίων ὁ ἴδιος Ἀπό-
στολος τόν χαρακτηρίζει, ὅτι «περί
τήν ἀλήθειαν ἠστόχησαν» καί ὅτι
«ἀνατρέπουσι τήν τινων πίστιν»
(Β΄ Τιμ. 2, 17-18).

Κακόδοξες θέσεις σχετικά μέ τή
Δευτέρα Παρουσία, μέ τά γεγονό-
τα πού προηγοῦνται ἤ σχετίζονται
ἄμεσα μ’ αὐτήν, ἔχουν διατυπώσει
στήν ἐποχή μας καί ὑποστηρίζουν
μέ πάθος καί πολλές ἀπό τίς νεο-
φανεῖς αἱρετικές καί παραχριστια-
νικές ὁμάδες.

Στή σειρά τῶν ἄρθρων πού θά
ἀκολουθήσουν, θά παρουσιάσου-
με ἀντιπροσωπευτικά κάποιες ἀπό
τίς κακόδοξες θέσεις πού σχετί-
ζονται μέ τίς ἐσχατολογικές διδα-
σκαλίες διαφόρων αἱρετικῶν ὁμά-
δων. Ἡ ἐσχατολογία εἶναι ἕνας
χῶρος ὅπου ποικίλες αἱρετικές
ὁμάδες συναγωνίζονται ὄχι μόνο
στήν πρωτοφανῆ ἑρμηνευτική κα-
κοποίηση ἁγιογραφικῶν χωρίων,
ἀλλά καί στή διατύπωση ψευδο-
προφητειῶν.

Οἱ Πεντηκοστιανοί θεωροῦνται

σήμερα ἡ πλέον ταχύτατα ἀνα-
πτυσσόμενη αἵρεση. Δυστυχῶς,
κακόδοξες ἀπόψεις σχετικά μέ τά
ἔσχατα δέν ἀπουσιάζουν ἀπό τό
χῶρο τους, ὁ ὁποῖος διακρίνεται
γιά τή χαοτική του ὑποδιαίρεση.
Τό ἐσχατολογικό οἰκοδόμημα τῶν
Πεντηκοστιανῶν περιλαμβάνει τά
παρακάτω:

I. Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἁγία Γρα-
φή πού κάνει λόγο γιά μία καθολι-
κή ἀνάσταση νεκρῶν(Ματθ
25,32.Ἰωαν.5,28. Β΄Κορ. 5,10) οἱ
Πεντηκοστιανοί κάνουν λόγο γιά
τρεῖς τμηματικές ἀναστάσεις
νεκρῶν. Ἡ μία θά λάβει χώρα πρίν
ἐμφανιστεῖ ὁ Ἀντίχριστος κατά τή
λεγόμενη Ἁρπαγή, στήν ὁποία ὁ
Χριστός θά ἀναστήσει ὅσους θεω-
ρεῖ ὡς δικούς του ἤ τούς ἀποθα-
νόντες ἁγίους Του. Ἡ δεύτερη,
μετά τήν ἑπταετία τοῦ Ἀντιχρί-
στου πού θά ἀναστηθοῦν ὅσοι θα-
νατώθηκαν ἀπό τόν Ἀντίχριστο καί
οἱ δίκαιοι ὅλων τῶν ἐποχῶν, γιά νά
ζήσουν κατά τή χιλιετῆ βασιλεία.
Καί ἡ τρίτη θά λάβει χώρα μετά τή
χιλιετῆ βασιλεία, πού θά ἀναστη-
θοῦν οἱ ἀσεβεῖς ὅλων τῶν ἐποχῶν
ἀπό κτίσεως κόσμου, γιά νά τιμω-
ρηθοῦν στήν κόλαση.

II. Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἁγία Γρα-
φή, πού κάνει λόγο γιά μία καθολι-
κή κρίση τῶν ἀνθρώπων, οἱ Πεντη-
κοστιανοί κάνουν λόγο γιά κρί-
 σεις. Σύμφωνα λοιπόν μέ τούς

ἰσχυρισμούς τους, μία πού προ-
ηγεῖται γιά τό ποιοί θά ἁρπαγοῦν
πρίν ἀπό τόν Ἀντίχριστο, αὐτή πού
ἕπεται γιά τό ποιοί θά ἀναστηθοῦν
μετά τήν ἑπταετία τοῦ Ἀντίχρι-
στου καί μία ἄλλη στά τέλη τῆς χι-
λιετοῦς βασιλείας.

III. Σέ ἀντίθεση μέ τήν Ἁγία Γρα-
φή, ἀναφέρονται σέ τέσσερις πα-
ρουσίες τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πρώτη κα-
τά τήν ἐπίγειο δράση Του, ἡ δεύ-
τερη πρό τοῦ Ἀντιχρίστου γιά τήν
Ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας, ἡ τρίτη
μετά τήν ἑπταετία τοῦ Ἀντιχρί-
στου γιά τή χιλιετῆ βασιλεία καί ἡ
τέταρτη στό τέλος τῆς χιλιετοῦς
βασιλείας.

IV. Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί
ἀσχολήθηκαν μέ τήν καταγωγή
τοῦ Ἀντιχρίστου. Διατύπωσαν τόν
ἀπίθανο καί ἀντιαγιογραφικό ἰσχυ-
ρισμό, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά εἶναι
Ἕλληνας! (βλ. ἐφημ. Χριστιανι-
σμός, Σεπτ. 1992, σελ. 3).

V. Ὅπως καί ἄλλες Πεντηκο-
στιανικές κινήσεις διεθνῶς καί
Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί διατύ-
πωσαν ψευδοπροφητεῖες σχετικά
μέ τά ἔσχατα. Ὑποστήριξαν ὅτι μέ-
σα στή δεκαετία τοῦ 1990 ἐπρόκει-
το νά συμβοῦν τρία μεγάλα γεγο-
νότα: α) Ἡ Ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας,
β) ὁ ἐρχομός τοῦ Ἀντιχρίστου καί
γ) ὁ Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος
(βλ. ἐφημ. Χριστιανισμός, 1.1.
1991, σελ. 1, 4).

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
«ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»

Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολῖται καὶ κληρικοὶ
ἐξηγοῦν, διατὶ ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεσις

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Εἰς προηγούμενον φύλλον τοῦ
«Ο.Τ.» παρουσιάσαμε συγχρό-
νους μορφὰς ἡγιασμένων Γερόν-
των, οἱ ὁποῖοι ἔχουν καταδικάσει
τὰς κακοδοξίας τοῦ Παπισμοῦ,
ὡς κατεχωρήθησαν εἰς τὴν εἰδικὴν
ἔκδοσιν «Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ
μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς
Πίστεως», τὴν ὁποίαν ἐκυκλοφό-
ρησαν Ἁγιορεῖται Μοναχοί,
ἀντλοῦντες στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ψη-
φιακὸν ἀρχεῖον τοῦ «Ο.Τ.» (ἀπὸ
τὸ 1961 ἕως τὸ 2011). Σήμερον ἐκ
τῆς ἰδίας ἐκδόσεως, παρουσιάζο-
μεν τὰς θέσεις, διὰ τὸ ἴδιον θέμα,
Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν
καὶ κληρικῶν. Διὰ τῶν θέσεων
αὐτῶν καταδεικνύεται ὅτι ὁ Πα-
πισμὸς εἶναι αἵρεσις καὶ δὲν εἶναι
Ἐκκλησία. Πλέον συγκεκριμένως:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
Χρυσόστομος Β´ (Χατζησταύρου)
παρατηρεῖ: «Ὁ ἀφορισμός τῆς
Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας ὡς αἱρε-
τικῆς τυγχάνει πρᾶξις πανορθό-
δοξος, ὡς ἐπικυρωθεῖσα κατά
τούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας παρά πασῶν τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἑπο-
μένως μόνον διά Συνόδου Πανορ-
θοδόξου δύναται νά ἀρθῇ» (Χρυ-
σοστόμου Β΄, Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν, Τά
Πεπραγμένα ἀπό 1.10.1965-
20.4.1967, σελ. 334,337).

Ὁ Μητρ. Ἐλευθερουπόλεως
Ἀμβρόσιος γράφει, ἀπαντώντας
σέ κάποιον δικηγόρο: «Πλανᾶται
πλάνην δεινήν ὁ γνωμοδοτήσας,
ἄν νομίζῃ ὅτι αἱρετικός εἶναι μό-
νον ὁ πρεσβεύων αἵρεσιν “ἐπί τοῦ
Τριαδικοῦ καί Χριστολογικοῦ δό -
γματος”. Οὐδεμία π.χ. Οἰκουμενι-
κή Σύνοδος ἤ οἰκουμενικῶς ἐπι-
κυρωθεῖσα Τοπική εἶπέ τι περί τοῦ
κεφαλαιωδεστάτου Δόγματος τῆς
Ἐκκλησίας, οἷον εἶναι τό περί Μυ-
στηρίων. Ἄν, λοιπόν, κηρύξῃ κά-
ποιος ὅτι δέχεται μόνον δύο ἤ
τρία Μυστήρια καί τά ἄλλα τά θε-
ωρεῖ ἀνοησίας... αὐτός δέν εἶναι
αἱρετικός; Τί ἀπαντᾶ ἐπ’ αὐτοῦ ὁ
γνωμοδοτήσας; Ἐάν ἀπαντήσῃ
ὅτι βεβαίως εἶναι αἱρετικός... τότε
συμφώνως πρός τήν θεωρίαν του
“ὑποχρεοῦται νά μᾶς πληροφο-
ρήσῃ... ἐν ποίᾳ Οἰκουμενικῇ ἤ
οἰκουμενικῶς ἐπικυρωθείσῃ Το-
πικῇ Συνόδῳ κατεκρίθησαν ταῦτα
(τά φρονήματα). Ἀναμένομεν!»
(Ἀμβροσίου Μητρ. Ἐλευθερουπό-
λεως, 3ο τεῦχος «Θεοδρομίας»,
2006, σελ. 364).

Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος
Σεραφείμ Τίκας: Σέ συνάντηση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Θεο-
λογικῶν Σχολῶν στήν Μονή Πεν-
τέλης κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου
Φωτίου τοῦ Μεγάλου, ἐρώτησε
τούς Καθηγητές τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν: «Ἐσεῖς πού γνωρίζετε
καλά θεολογία, κ. Καθηγηταί, πέ-
στε μου τό Βατικανό εἶναι Ἐκκλη-
σία;» Καί εὐθύς ἀπάντησε ὁ ἴδιος
χωρίς νά περιμένει ἀπάντηση ἀπό
αὐτούς: «Ἐγώ σᾶς λέω ὅτι τό Βα-
τικανό δέν εἶναι Ἐκκλησία, εἶναι
Κράτος».

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐ -
γου στῖνος Καντιώτης: «…ἐκτός
τῆς Μιᾶς αὐτῆς Ἐκκλησίας (τῆς
Ὀρθοδόξου), ὅλαι αἱ ἄλλαι –αἱ

ὁποῖαι καταχρηστικῶς ὀνομάζον-
ται ἐκκλησίαι– δέν εἶνε παρά αἱρέ-
σεις καί σχίσματα. Εἰδικῶς δέ διά
τόν παπισμόν ὁμιλοῦντες… δέν
εἶνε ἁπλῶς σχίσμα, ὅπερ ἀντικα-
νονικῶς ἤρθη ὑπό τοῦ πατριάρ-
χου Ἀθηναγόρου, ὡς ἄλλοτε εἴπο-
μεν, ἀλλά καί αἵρεσις, ἄθροισμα
κακοδοξιῶν, τῶν ὁποίων αἱ κυριώ-
τεραι εἶνε τό πρωτεῖον καί τό ἀλά-
θητον τοῦ πάπα, διά τῶν ὁποίων ὁ
ποντίφηξ, ὡς ἄλλος ἑωσφόρος,

ἐπήρθη ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καί
ἐξουσίας, ὑπεράνω Οἰκουμενικῶν
καί Τοπικῶν Συνόδων, καί προ-
σκυνεῖται ἐνσυνειδήτως ἤ ἀσυ-
νειδήτως ὡς θεός» (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 15 Αὐγούστου 1986, Α.Φ.
706).

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί
Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος: «Ἡ
Παπική «Ἐκκλησία» εἶναι αἵρεση,
αἱρετικό «διδασκαλεῖον», δηλαδή
παρασυναγωγή (ἀντορθόδοξη,
ἀντιευχαριστιακή, ἀντιεκκλησια-
στική) καί ποτέ Ἐκκλησία τοῦ
Θεοῦ... Ἡ Παπική «Ἐκκλησία»,
οὖσα στήν πλάνη, ὄχι μόνον προσ -
παθεῖ νά πλανήση τούς Ὀρθοδό-
ξους, ἀλλά ἀγωνίζεται νά πλανή-
ση καί τούς δικούς της ὀπαδούς
κρατώντας αὐτούς στήν πλάνη...»
(Σεβ. Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασί-
ου κ. Ἱεροθέου, Ἀνατολικά Α´,
ἐκδ. Ἱ. Μ. Γενεθλίου τῆς Θεοτό-
κου, 1993, σελ. 426, 433).

Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σε-
ραφείμ: «Σχετικά μέ τίς κακόδο-
ξες οἰκουμενικές θεωρίες περί
“ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν” καί “δύο
πνευμόνων” καί τῆς Οὐνίας, εἶναι
γνωστό ὅτι αὐτές υἱοθετήθηκαν
ἀπό τό ἀπαράδεκτο, ἐπαίσχυντο
καί ἄστοχο ἐκκλησιολογικῶς κεί-
μενο τοῦ Βalamand τοῦ Λιβάνου
τό 1993. Ἐκεῖ ἀναγνωρίζεται ἡ
αἱρετική παρασυναγωγή τοῦ Πα-
πισμοῦ, ὄχι μόνο ὡς “Ἐκκλησία”,
ἀλλά καί ὡς “ἀδελφή Ἐκκλησία”
μέ τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Δη-
λαδή ἐξισώνεται ἐκκλησιολο-
γικῶς ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί
Ἀποστολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία μέ τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ...
Ἀναγνωρίζετε, Παναγιώτατε Δέ-
σποτα, τόν Παπισμό ὡς “Ἐκκλη-
σία”; Εἶναι, ὅμως, “ἐκκλησία” ἤ
αἵρεση; Πλῆθος Ὀρθοδόξων Συν -
όδων ἔχουν καταδικάσει τόν Πα-
πισμό ὡς αἵρεση» (Ἐπιστολή Σεβ.
Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σερα-
φείμ πρός τόν Οἰκουμενικό Πα-

τριάρχη κ. Βαρθολομαῖο τῇ 27ῃ
Ἰουνίου 2013).

π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, Καθη-
γητής Δογματικῆς (2001): «τό filio-
que εἶναι αἵρεσις ἀσχέτως οἱασ-
δήποτε μεμονωμένης γνώμης ἤ
ἐκφράσεως καί Ἕλληνος συγγρα-
φέως, ἄν καί δέν ὑπάρχει οὔτε εἷς
Ἕλλην»…»   (Ἰω.  Ρωμανίδη, Δο -
γματική καί Συμβολική Θεολογία
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας, Τόμ. Α΄, ἐκδ. Πουρ-
ναρᾶ Θεσ/κη 1983, σελ. 343).

Ἀρχιμ. Σπυρίδων Μπιλάλης:
«Εἶναι γεγονός, ὅτι  πᾶσαι  αἱ  δο -
γματικαί διαφοραί Ὀρθοδόξων
καί Λατίνων εἶναι σοβαραί, μή δυ-
νάμεναι νά “οἰκονομηθῶσι”, χάριν
τῆς ἑνώσεως διά τῆς μεθόδου
τῆς ὑποτιμήσεως ἤ διά τῆς ἀναζη-
τήσεως μιᾶς νέας ἀπαραδέκτου
“νεοπατερικῆς” ἑρμηνείας... Ἰδιαι-
τέραν ὅμως σοβαρότητα προσ-
λαμβάνει τό ἱστορικόν “νεόπλα-
σμα” τῆς αἱρέσεως τοῦ Filioque, τό
ὁποῖον ἐνεσφηνώθη εἰς τό Λατινι-
κόν credo, μολονότι εἶναι ξένον
πρός τήν Ἁγίαν Γραφήν, τήν συμ-
φωνίαν τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων καί τήν συμφωνίαν τῶν Πατέ-
ρων» (Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλά-
λη, Ἡ αἵρεσις τοῦ filioque, Τόμ. Α΄,
ἐκδ. Ὀρθοδόξου Τύπου, Ἀθήνα
1972, σελ 15).

π. Γεώργιος Μεταλληνός:
«...Προχωρήσαμε βεβιασμένα
στόν Θεολογικό Διάλογο, χωρίς
ὅμως νά ἐκπληρωθῆ ὁ βασικός
ὅρος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἄρση δη-
λαδή τοῦ παπικοῦ πρωτείου καί
ἀλαθήτου, δεδομένου ὅτι ὁ παπι-
κός θεσμός συνιστᾶ τήν τραγικό-
τερη ἀλλοίωση τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ καί τό σημαντικότε-
ρο ἐμπόδιο στήν «ἐν ἀληθείᾳ» συν -
άντηση Ρωμαιοκαθολικισμοῦ καί
Ὀρθοδοξίας» (π. Γ. Μεταλληνοῦ,
Διάλογοι χωρίς Προσωπεῖο, Ἐν
συνειδήσει, Δεκ. 2006).

π. Θεόδωρος Ζήσης: «Ὁ παπι-
σμός εἶναι βλάσφημη αἵρεση».
«Ἔχουμε στήν ἐποχή μας τίς
αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ
Προτεσταντισμοῦ, γιά τίς ὁποῖες
οἱ ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες σιω-
ποῦν. Πολύ μεγάλη αἵρεση ὁ Πα-
πισμός, εἰκοσιμία καινοτομίας
ἔχει: filioque, ἀλάθητο, πρωτεῖο
τοῦ Πάπα, ἄζυμα, καθαρτήριο
πῦρ, τοῦ κόσμου τίς αἱρέσεις καί
πολύ χειρότερη αἵρεση ὁ Προτε-
σταντισμός». (http://www.egol-
p i o n . n e t / f _ z i s i s _
aireseis.el.aspx#ixzz3Ho9gllSF)
«Πάντως, ἀκόμη καί ἄν δέν
ὑπῆρχαν συνοδικές ἀποφάσεις,
ἀκόμη καί ἄν γιά διαφόρους λό-
γους δέν καθίστατο δυνατόν νά
συγκληθοῦν σύνοδοι, αὐτό δέν
ἀπαλλάσσει τόν Παπισμό καί τό
γέννημά του τόν Προτεσταντισμό
ἀπό τόν χαρακτήρα τῆς αἱρέσε-
ως... Ἡ πίστη καί ἡ συνείδηση τῆς
Ἐκκλησίας περί τοῦ ὅτι ὁ Παπι-
σμός καί κατόπιν ὁ Προτεσταντι-
σμός εἶναι αἱρέσεις εἶναι ὁλοφά-
νερη καί ἀστασίαστη» (π. Θεοδώ-
ρου Ζήση, Τά ὅρια τῆς Ἐκκλη-
σίας- Οἰκουμενισμός καί Παπι-
σμός, ἐκδ. Βρυέννιος, Θεσ/κη
2004).

Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία
Α. Οἱ Πεντηκοστιανοί

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

Ο ΟΡΚΟΣ
Τά τελευταῖα χρόνια ὁ ὅρκος ἔχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, πού

καθημερινά χιλιάδες ἄνθρωποι τόσο ἀνώδυνα ὁρκίζονται κυρίως γιά
λόγους συμφέροντος.

Τί λέγει ὁ Ἀπ. Ἰάκωβος: «Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ
ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον»
(Ἰακ. ε´ 12). Δηλαδή προπάντων, ἀδελφοί μου, μή ὁρκίζεσθε μήτε
στόν οὐρανό μήτε στήν γῆ μήτε κάποιον ἄλλο ὅρκο.

«Οὐ λήψεται τό ὄνομα Κυρίου ἐπί ματαίῳ».
Ἄς εἶναι τό ναί πραγματικό ναί καί τό ὄχι πραγματικό ὄχι.
Ὅταν ὁρκιζώμαστε πρέπει νά ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψη μας ὅτι βάζουμε

ἐγγυητή τόν ἴδιο τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Τό χειρότερο
ἀκόμη εἶναι, ὅταν ψευδορκιζώμαστε. Ἀλλοίμονό μας. Βαρειά ἡ πρά-
ξη. Βαρειά καί ἡ τιμωρία.

Κάποτε ἐσυκοφάντησαν τόν Ἅγ. Νάρκισσο, τόν Πατριάρχη Ἱερο-
σολύμων (7 Αὐγούστου). Στό δικαστήριο παρουσιάσθηκαν τρεῖς καί
ὑπεστήριξαν μέ ὅρκο τήν συκοφαντική κατηγορία.

– Φωτιά νά μέ κάψη, ἄν ὁρκίζωμαι ψέμματα, εἶπε ὁ πρῶτος.
– Κακή ἀρρώστια νά μέ βρῆ, εἶπε ὁ δεύτερος, ἄν δέν λέγω ἀλή-

θεια.
– Καί ἐγώ νά στραβωθῶ, πρόσθεσε ὁ τρίτος.
Ἔπειτα ἀπό αὐτούς τούς ὅρκους, οἱ ἄνθρωποι μέν τούς πίστεψαν,

ὁ Θεός ὅμως τούς ἔστειλε παραδειγματική τιμωρία.
Τοῦ πρώτου ἔπιασε φωτιά τό σπίτι, χωρίς νά βρεθῆ ἡ αἰτία, καί

ἐκάηκε μέσα καί αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του ὁλόκληρη. Ὁ δεύτερος,
ἀρρώστησε ἀπό ἀσθένεια ὀδυνηρή καί ἀφοῦ ἐπί μακρόν βασανί-
σθηκε, στό τέλος ἀπέθανε μέσα σέ φρικτούς πόνους. Ὁ τρίτος, ὅταν
εἶδε τήν σκληρή τιμωρία τῶν συνενόχων του, μετενόησε καί ἔχυσε
τόσα δάκρυα, ὥστε τυφλώθηκε καί ὑπέφερε σέ ὅλη του τή ζωή.

Καί αὐτή εἶναι ἡ ἐδῶ, σέ αὐτή τήν ζωή τιμωρία. Μετά θάνατο
ποιά θά εἶναι ἡ τιμωρία, ἀφοῦ δέν θά ὑπάρχη μετάνοια καί ἐξομο-
λόγηση;

*   *   *
Καί ἄλλο ἕνα παράδειγμα ἐπιορκίας διαβάζουμε στό βίο τοῦ Ἁγί-

ου Εὐθυμίου (20 Ἰανουαρίου):
«Κοντὰ ἐκεῖ στὸ Μοναστήρι ἦταν τὸ χωριὸ Φαράν, ὅπου

βρισκόταν ἕνας τσοπᾶνος, Κυριακὸς ὀνομαζόμενος. Σ᾿ αὐτὸν ἔδωκε
ἕνας φτωχός δέκα πρόβατα νὰ τὰ βόσκη. ῏Ηλθε καιρός, ποὺ ὁ
ἄνθρωπος τὰ χρειάσθηκε νὰ τὰ πουλήση. Τὰ ζήτησε ἀπὸ τὸν
τσοπᾶνο, ἀλλὰ ἐκεῖνος τοῦ ἐπέστρεψε μόνο ὀκτώ. ῾Ο πτωχός
ἐπέμενε ὅτι ἦταν δέκα. Τότε τοῦ λέγει·

— “Παίρνεις ὅρκο στὸν ῞Αγιο Εὐθύμιο κι ἐγὼ ἄς τὰ χάσω”.
Ὁ θρασύς προχώρησε γιὰ τὸν τάφο. Βλέποντας ὅμως ὁ φτωχός,

ὅτι δὲν εἶχε καμμιὰ εὐαισθησία, τοῦ εἶπε·
— Πᾶμε ἀδελφέ, κι᾿ εἶναι σὰν νὰ ὁρκίστηκες. 
᾿Εκεῖνος προχώρησε, ἔφθασε στὸν τάφο κι᾿ ὁρκίστηκε.
Τὸ βράδυ βλέπει νὰ ἀστράφτη τὸ δωμάτιό του καὶ φαίνεται ἕνας

καλόγερος ποὺ εἶχε κοντά του πέντε νέους. ῾Ο καλόγηρος τὸν
κοίταξε  μὲ ἄγριο βλέμμα καὶ τοῦ εἶπε·

— Πῶς ἐτόλμησες νὰ ὁρκιστῆς στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου, ἄθλιε;
Διέταξε τοὺς νέους νὰ τὸν τεντώσουν κάτω καὶ ὁ πέμπτος χτυ-

ποῦσε μὲ ἕνα ραβδί. ᾿Επόνεσε τόσο πολὺ ὁ ψεύδορκος ποὺ ἐφώνα-
ζε δυνατά. Τότε ἦλθαν οἱ γείτονες, ὡμολόγησε τὴν ἐπιορκία του καὶ
τοὺς παρεκάλεσε νὰ τὸν πᾶνε στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου. Στὸ Μο-
ναστήρι ἔμεινε δύο μέρες. ῾Η κοιλιὰ του ἔσπασε κι᾿ ἀπὸ τὸ στόμα
ἔβγαζε αἷμα. Τὸν πῆραν πάλι στὸ σπίτι, ὅπου καὶ πέθανε ὁ δυσ -
τυχής ἐν μέσῳ πόνων».

*   *   *
Λέγει ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Πώ, πὼ ὑπερβολικὴ ἀναι-

σθησία, πώ, πὼ ἀναίδεια. Ἐνῶ εἶσαι σκουλήκι καὶ χῶμα καὶ σκόνη
καὶ καπνός, θέλεις τὸν Κύριό σου ἐγγυητή, καὶ τὸν ὅρκο ἐξαναγκά-
ζεις τοὺς ἄλλους νὰ σοῦ δώσουν. Πές μου, ἂν συνέβαινε οἱ
δοῦλοι σας νὰ φιλονικοῦν μεταξύ τους καὶ νὰ μὴ πιστεύουν
τοὺς ἑαυτούς τους, κι ἔλεγε ὁ ὁμόδουλος, ὅτι δὲν θὰ παραι-
τηθῆ μέχρις ὅτου λάβη ἐγγυητὴ τὸν κοινὸ κύριο, ἆραγε δὲν θὰ
τιμωριόταν μὲ πολλὰ χτυπήματα καὶ δὲν θὰ μάθαινε ὅτι πρέ-
πει σ᾽ ἄλλα νὰ χρησιμοποιῆ τὸν κύριο καὶ ὄχι σὲ τέτοια; Τί λέ-
γω ὁμόδουλο; Γιατί ἂν προτιμοῦσε σεβασμιότερο ἄνδρα, δὲν
θὰ θεωροῦνταν τὸ πρᾶγμα προσβολή;

[Ἀπ᾽ τὴν Θ´ Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ»] 
Στόμα ποὺ δὲν γνωρίζει νὰ ὁρκίζεται, γρήγορα καὶ τὸν Θεὸ στὶς

προσευχὲς θὰ προσελκύση, καὶ στὸ διάβολο θὰ δώση θανάσιμο κτύ-
πημα. Στόμα ποὺ δὲν γνωρίζει νὰ ὁρκίζεται, οὔτε νὰ ὑβρίζη θὰ μά-
θη.

Ὅπως ἀκριβῶς ἀπὸ κάποιο σπίτι ποὺ καίγεται, ἔτσι βγάλε
ἀπ᾽ τὴ γλώσσα σου τὴ φωτιὰ αὐτὴ καὶ πέταξέ την ἔξω. Κάνε
αὐτὴ νὰ ἀναπνεύση γιὰ λίγο. Κάνε τὴν πληγὴ ἀσθενέστερη.

[Ἀπ᾽ τὴν ΙΑ´ Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ»]

Ἰσλαμικαὶ Σπουδαὶ ἢ πρόκλησις;
Τοῦ Χρήστου Κ. Οἰκονόμου, τ. Κοσμήτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης,    

τ. Προέδρου τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας ΑΠΘ

“Τὶς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;”
Ἔρχονται κάποιες στιγμὲς στὴ ζωή τοῦ πιστοῦ ποὺ φαίνεται νὰ

θλίβεται ὑπερβολικά, νὰ στενοχωρεῖται καὶ νὰ δοκιμάζεται ἡ πίστις
του. Οἱ αἰτίες τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τόσο ἐσωτερικές, ὅσο
καὶ ἐξωτερικές. Ὁ δὲ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου ὁ “ἀντίδι-
κος ἡμῶν διάβολος” προσπαθεῖ νὰ ἐκμεταλλευθεῖ αὐτὲς τὶς περιστά-
σεις ὥστε νὰ χτυπήσει καὶ νὰ κλονίσει τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ στὶς
καρδιὲς τῶν πιστῶν. 

Γι' αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς περιστάσεις, ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν θὰ γρά-
ψει ὅτι δὲν πρέπει νὰ τὰ χάνουμε καὶ νὰ ὑποχωροῦμε στὸν ἀγῶνα
μας, ἀφοῦ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι βοηθὸς στὶς ἀδυναμίες τῶν τέ-
κνων τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε, διά τῆς ἀποδοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου χρι-
στιανικῆς πίστεως, γίναμε κλητοί. Καὶ θὰ μᾶς τονίσει : “οἴδαμεν δὲ ὅτι
τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθε-
σιν κλητοῖς οὖσιν” (Ρωμ. Η´ 28). Δηλ. σ᾽ κείνους ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεό,
τὰ πάντα συνεργοῦν γιὰ τὸ καλό τους. Ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβαίνει αὐτό,
προαπαιτεῖται ἡ ἁγνὴ προαίρεσις καὶ τὸ ναὶ τοῦ ἀνθρώπου στὴν κλή-
ση τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Θεὸς προγνωρίζει τὴν ἀποδοχὴ ἢ τὴν ἀπόρριψη τῆς κλήσεως ἐκ
μέρους τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ ἀποδοχὴ στὴν συνέχεια
ἡ χάρις καταρτίζει τὸν πιστὸ ὥστε νὰ γίνει “σύμμορφος τῆς εἰκόνος
τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ”. Ἑπομένως δὲν εἶναι ὁ Θεὸς ὁ αἴτιος τοῦ ἀρνητικοῦ,
ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος διά τῆς ἐλευθέρας του ἐπιλογῆς, ἐὰν τελικῶς ἐπι-
λέξει τὸ ἀντίθετο τοῦ θείου θελήματος. 

Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ ἀπέδειξαν ἑαυτοὺς “κλητούς”, ὁ Θεὸς τοὺς κατέ-
στησε δικαίους καὶ κληρονόμους τῆς αἰωνίου δόξης. Καὶ κατόπιν
αὐτῆς τῆς καταπληκτικῆς θεολογίας ποὺ ἀναπτύσσει θεοπνεύστως
στὸ Ἱερὸ κείμενο, ὁ μεγάλος Ἀπόστολος ἐρωτᾷ: “εἰ ὁ Θεὸς ὑπὲρ
ἡμῶν, τὶς καθ᾽ ἡμῶν;”. Ἐὰν δηλ. ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ποιὸς θὰ εἶναι
ἐναντίον μας; Καὶ μέσα σὲ λίγες λέξεις, συμπυκνώνει τὸ κεφάλαιο
τῆς Σωτηριολογίας, θέτοντας μία σειρὰ καιρίων ἐρωτημάτων. “Αὐτός
ποὺ δὲν λυπήθηκε τὸν Μονογενῆ Υἱό Του, ἀλλὰ γιὰ χάρη μας τὸν πα-
ρέδωσε στὸν θάνατο, πῶς δὲν θὰ μᾶς χαρίσει μαζὶ μ' Αὐτὸν ὅλες τὶς
χάριτες ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ σωτηρία μας;”. Καὶ συνεχίζει: “Ἀφοῦ μᾶς χάρισε
Αὐτόν, δὲν θὰ μᾶς χαρίσει καὶ τὰ ἄλλα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ σω-
θοῦμε;”. “Τὶς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν Θεοῦ; Θεὸς ὁ δικαιῶν· τὶς ὁ
κατακρίνων; Χριστὸς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ καὶ ἐγερθείς...”. Ποιὸς
θὰ βρεθεῖ κατήγορος ἐναντίον ὅσων ὁ Θεὸς ἐξέλεξε; Οὐδείς! Διότι ὁ
ἴδιος ὁ Θεὸς συγχωρεῖ τὶς ἁμαρτίες μας. Ποιὸς θὰ μᾶς κατακρίνει;
Κανείς. Διότι ὁ Χριστὸς ἀπέθανε γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἀνεστήθη καὶ τώρα
κάθεται στὸν θρόνο δεξιὰ τοῦ Οὐρανίου Πατρὸς καὶ τώρα ὡς
αἰώνιος ἀρχιερεὺς μεσιτεύει γιὰ ἐμᾶς. Ἀλλὰ εἴπαμε, ὅλα αὐτὰ μένουν
ἀνενέργητα, μᾶλλον καταδικάζουν τὸν ἄνθρωπο, ὅταν αὐτὸς
ἀρνεῖται τὴν κλήση ποὺ τοῦ παρέχει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Σὲ οὐδεμία
δὲ τῶν περιπτώσεων αὐτὴ ἡ δικαίωση τοῦ Θεοῦ δὲν χαρακτηρίζεται
ἀπὸ νομικιστικὲς διατάξεις καὶ ἀπὸ ἕνα δικαστικὸ πνεῦμα ὅπως ἀπα-
ραδέκτως κηρύσσει ἡ πλανεμένη δυτικὴ “θεολογία” ποὺ τελικῶς ἀκυ-
ρώνει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Στὸ χέρι τοῦ ἀνθρώ-
που εἶναι νὰ δείξει τὴν προθυμία ποὺ ἐκ μέρους του ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ
βιώσει αὐτὴ τὴν ἀγάπη διά πίστεως μέσῳ τῶν θείων μυστηρίων, τῆς
ἱερᾶς προσευχῆς καὶ γενικῶς τῆς ὀρθοδόξου καὶ μόνο πνευματικό-
τητος. 

Ἡ ζωή καὶ τὸ βίωμα ὅλων τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας, αὐτὴν
ἀκριβῶς τὴν πραγματικότητα διακηρύσσουν. Τὴν πραγματικότητα
τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, καὶ ἐπάνω στὸ θέμα αὐτὸ ὁ ἅγιος Ἀπόστολος θέ-
τει ἕνα νέο συγκλονιστικὸ ἐρώτημα ποὺ στὴ συνέχεια ἀναπτύσσει μὲ
ἀκατάβλητο ἐνθουσιασμὸ καὶ πάλλουσα συγκίνηση. “Τις ἡμᾶς χωρί-
σει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;” Ποιὸς λοιπὸν μπορεῖ νὰ μᾶς χωρί-
σει ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀγάπη ποὺ ἔδειξε σὲ μᾶς ὁ Χριστός; “Θλίψις
ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;”. 

Καὶ τοῦτο τὸ τονίζει διότι οἱ χριστιανοί, ὅπως βλέπουμε καὶ σήμερα
σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ κόσμου, δέχονται τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου, ἐπα-
ληθεύοντας τὸν ψαλμῳδό: “ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέ-
ραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς”. Ναί, ἀποτελεῖ τοῦτο ἀλήθεια
ἀναντίρρητη, ἀφοῦ οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως, (ἐξωτερικοὶ καὶ ἐσωτερι-
κοί) μᾶς θεωροῦν ὡς πρόβατα γιὰ σφαγή. Ὅσοι μάλιστα προσπαθοῦν
νὰ ἀλλοιώνουν ὑπούλως καὶ σατανικῶς τὸ δόγμα καὶ τὸ ἦθος τῆς
Ἐκκλησίας, λυσσοῦν στὴν κυριολεξία ἐναντίον ὅσων διά τοῦ λόγου,
τῆς γραφίδος καὶ τῆς ζωῆς τους στέκονται ἐμπόδιο  καὶ ἀνάχωμα πί-
στεως στὰ ἄνομα σχέδια τῶν “καϊαφικῶν συνεδρίων”. 

Ὅμως οἱ γνήσιοι πιστοὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπερνικοῦν μὲ τὴν βοήθεια
καὶ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγαπᾷ καὶ οὐδέποτε ἀφήνει
τοὺς ἐκλεκτούς του ἀπροστάτευτους. 

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ στὴ συνέχεια γεμάτος πεποίθηση ὁ θε-
οκίνητος Ἀπόστολος κλείνει τὰ ὅσα γράφει γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ἀγά-
πης τοῦ Χριστοῦ: “Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι οὔτε ἡ ἀπειλὴ τοῦ θανάτου,
οὔτε τὰ θέλγητρα τῆς ζωῆς, οὔτε τὰ τάγματα τῶν ἀγγέλων, οὔτε οἱ
περιστάσεις τῆς παρούσης ζωῆς, οὔτε τὰ μέλλοντα γεγονότα, οὔτε
οἱ ἐπιτυχίες ποὺ ὑψώνουν τὸν ἄνθρωπο, οὔτε οἱ ταπεινώσεις ποὺ τὸν
βυθίζουν στὴν ἀποτυχία, οὔτε ὁποιαδήποτε ἄλλη κτήση, διαφορετικὴ
ἀπὸ αὐτὴ ποὺ βλέπουμε, εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς χωρίσει ἀπὸ τὴν ἀγάπη
ποὺ μᾶς ἔδειξε ὁ Θεὸς μὲ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Ἀλήθεια, ὅταν ὁ πιστὸς μελετᾷ τὰ ἱερὰ αὐτὰ κείμενα καὶ ὅταν
ἀκούει ἀπὸ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας μας τούτη τὴν πραγματικότη-
τα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας, εἶναι δυνατὸν νὰ παρα-
δίδεται στὴ θλίψη καὶ τὴν ἀπογοήτευση, ὅταν ξεσποῦν τὰ κύματα
τῶν πειρασμῶν; Οὐδέποτε. Ἀρκεῖ ἡ καρδιά μας νὰ φλέγεται ἀπὸ αὐτὴ
τὴν μοναδικὴ ἀγάπη. Τὴν ἀγάπη ποὺ καίει ὁ,τιδήποτε κακὸ καὶ πυρπο-
λεῖται γιὰ τὴν κατάκτηση τῶν ἐν Χριστῷ ἀρετῶν, τουτέστιν αὐτῆς
τῆς ἁγιότητος. 

Δὲν ἔχουμε λοιπὸν παρὰ νὰ κάνουμε αἴτημα θερμοτάτης προσ -
ευχῆς, τὸ νὰ ἀποκτήσουμε καὶ νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν ἀγάπη αὐτὴ
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

“Κύριε πρόσθες ἡμῖν πίστιν καὶ κατάρτιζέ μας ἕως τὴν τελευταία
πνοὴ πρὸς τὴν ἰδικήν σου ἀγάπην”. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Ρωμ. η΄ 28-39
Εὐαγγέλιον: Λουκᾶ ιη´ 10 – 14

Ἦχος α´.– Ἑωθινόν: Α΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣIΣ
Η ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

τιμώντας τή μνήμη τοῦ προστάτη της Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου σᾶς προσκαλεῖ σέ ἑορταστική ἐκδήλωση τήν

Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου 2015
στίς 6.30 μ.μ. στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου,

μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:
• Παρουσίαση τοῦ προγράμματος ἀπό τόν πρωτοπρ. π. Ἰωάννη Φωτό-

πουλο, Νομικό καί Θεολόγο.
• Ἡ Χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ» τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» θά ψάλει τρο-

πάρια ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
• Ὁμιλία ἀπό τόν αἰδεσιμολογιώτατο π. Βασίλειο Κοκολάκη μέ θέμα: 
«Ἡ θεολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου μέσα ἀπό τήν ἀσμα-

τική του ἀκολουθία»
• Ἀπαγγελία ποιήματος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, ἀπό τήν κ. Βασιλική Κί-

κιλη, πτυχιοῦχο τοῦ Μουσικολογικοῦ τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν.

• Κλείσιμο τῆς ἐκδηλώσεως ἀπό τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμ. π. Σα-
ράντη Σαράντο, ἐφημέριο τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

• Ἐθνικός Ὕμνος.
Θά ἀκολουθήσει ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Ἀμαρουσίου (8.30 μ.μ. - 1.30 π.μ.).



Σελὶς 4η 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Οἱ ἰδέες, καλοί μου φίλοι, εἶναι
τῆς σκέψης καὶ τοῦ πνεύματος δη-
μιουργήματα. Εἶναι τὸ νόημα καὶ ἡ
πηγὴ ὅλων τῶν πραγμάτων. Κατὰ
τὸν Βολτέρο «εἰκόνες εἶναι ποὺ
ζωγραφίζονται μέσα στὸ μυαλό
μας».

Ὁπότε οἱ ἰδέες σαφῶς προ-
ηγοῦνται τῶν πραγμάτων, ὅπως καὶ
ὁ Πλάτων ἔλεγε, τὰ ὑπερβαίνουν
καὶ ἀποτελοῦν τὰ αἰώνια πρότυπά
τους. Εἶναι χαρακτηριστικὴ αὐτὴ ἡ
φράση του: «Ὅ,τι ὄμορφο καὶ ἀξιό-
λογο ὑπάρχει στὸν κόσμο εἶναι
ἀντανάκλαση κάποιας ἰδέας». Τὸ
ἴδιο ὑποστήριζε καὶ ὁ Χέγκελ ὅταν
ἔλεγε: «Οἱ ἰδέες εἶναι τὸ νόημα καὶ
ἡ πηγὴ ὅλων τῶν πραγμάτων».

Κατὰ τὸν Ἅγιο Αὐγουστῖνο δέ, οἱ
αἰώνιες, ἀμετάβλητες καὶ καθολικὰ
ἰσχύουσες ἰδέες, ἔχουν τὴν ἀρχή
τους στὸν Θεό. Γιατί ὁ Θεὸς εἶναι
ἡ ἀπόλυτη Ἰδέα καὶ ἡ Ἰδέα τῶν
Ἰδεῶν. Τὸ ἴδιο ἔλεγε καὶ ὁ
Πλωτῖνος. Θεωροῦσε, μάλιστα, τὶς
ἰδέες ὡς ξεχειλίσματα τοῦ Ἑνός
(=τοῦ Θεοῦ) καὶ πὼς αὐτὲς ἀπορ-
ρέουν ἀπ’ Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἡ πρω-
ταρχικὴ ὑπερβατικὴ οὐσία. 

*  *  *
Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, οἱ ἰδέ-

ες, ὡς δημιουργήματα τοῦ πνεύ-
ματος ποὺ εἶναι, περιέχουν δύνα-
μη. Μεγάλη κι ἀκαταμάχητη.
Ὠθοῦν τὰ πράγματα πρὸς τὰ
μπρός, ὁδηγοῦν στὸ ἀνώτερο, τὸ
μεγάλο καὶ τὸ μεγαλεῖο, τὸ ἰδανικὸ
καὶ τὸ ἰδεῶδες, πλουτίζουν τὴ ζωή
καὶ τὴ δράση μας. Λύνουν προβλή-
ματα, ξεπερνοῦν ἐμπόδια, βρί-
σκουν διεξόδους στὶς δυσκολίες
μας. Νὰ γιατί ὁ Φίχτε ὑποστήριζε:
«Μόνον ἀπ’ τὶς ἰδέες πηγάζει ἡ δύ-
ναμη»! Τὶς ὀρθὲς βέβαια, ἐκεῖνες
ποὺ εἶναι συνδεδεμένες μὲ ἀξίες.

Ἐξάλλου αὐτὸς ποὺ «ἰδέες κα-
τεβάζει» δὲν εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σκέ-
πτεται, ποὺ εἶναι ἔξυπνος καὶ ἐπι-
νοητικός, δημιουργικὸς καὶ δρα-
στήριος;

*  *  *
Συνέδριο τῆς Ἕνωσης Ἑται-

ρειῶν Διαφήμισης καὶ Ἐπικοινω-
νίας εἶχε αὐτὸ ἀκριβῶς ὡς θέμα.
Κι ὡς μήνυμα τοῦτο τὸ πολὺ χα-
ρακτηριστικό: «Η ΔΥΝΑΜΗ τῆς
ἰδέας ἔχει τὸν κυρίαρχο ρόλο καὶ
ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
νέες ἰδέες». Στόχος δὲ τοῦ συνε-
δρίου αὐτοῦ ἦταν «νὰ πιστέψουν
οἱ σύνεδροι στὴν ἀναζήτηση
ἰδεῶν καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἰδέες
κινοῦν τὸν κόσμο». Καὶ τοῦτο για-
τί ὁ κλάδος τους «ἔχει ὡς μονα-
δικὸ ἀντικείμενο νὰ παράγει καὶ νὰ

δημιουργεῖ ἰδέες», ὅπως εἶπαν!
Οἱ διαφημιστές, βέβαια, βλέ-

πουν τὰ πράγματα ἀπὸ ἐπαγγελ-
ματικῆς, ἂν θέλετε δέ, κι ἀπὸ
ἐμπορικῆς πλευρᾶς. Ἐμεῖς, πόσα
δὲν θὰ εἴχαμε νὰ ὠφεληθοῦμε, ἂν
τὰ βλέπαμε κι ὡς στάση ζωῆς;

Γιατί ἰδέες ἔχει, ὅ,τι σκέπτεται,
δρᾷ καὶ κινεῖται, διακρίνεται γιὰ τὸ
σφρῖγος του καὶ τὴν ζωντάνια, καὶ
συνεπῶς οἱ νέοι κατ’ οὐσίαν, καὶ
ὅσοι -τέλος πάντων- βρίσκονται σὲ
ἐγρήγορση νεανική. Εἶπαν πὼς «οἱ
νέες ἰδέες δὲν ἀρέσουν σὲ πρό-
σωπα ἡλικιωμένα». Ἐκεῖνα ἀγα-
ποῦν νὰ πείθονται ὅτι ὁ κόσμος
δὲν κάνει τίποτ’ ἄλλο, παρὰ νὰ χά-
νει ἀντὶ νὰ κερδίζει, μία κι αὐτοὶ
ἔπαυσαν νὰ εἶναι νέοι»!

Νέοι ἄνθρωποι, λοιπόν, μὲ ζων-
τάνια, μὲ νέες ἰδέες. Οἱ ὁποῖες
πρέπει νὰ εἶναι ὀρθές, ἄξιες, με-
γάλες, κι ἂς εἶναι καὶ τολμηρές,
μόνο παράτολμες νὰ μὴ εἶναι!

Στὸ μάρκετινγκ, μάλιστα, ἡ ἀνα-
ζήτηση αὐτῶν τῶν ἰδεῶν εἶναι τὸ
πᾶν, γιατί ὄχι καὶ σ’ ἐμᾶς; Λένε οἱ
ἄνθρωποί του χαρακτηριστικὰ (κι
ἐμπορικά): «Δῶσε μου μία καλὴ
ἰδέα καὶ θὰ βρῶ 12 καλοὺς τρό-
πους νὰ τὴν πουλήσω»!

Αὐτὸ πιὰ μᾶς ὁδηγεῖ καὶ στὴν
πρακτικὴ πλευρὰ τοῦ θέματος.
Γιατί, πῶς μπορεῖ ν’ ἀξίζει ἀκόμη
καὶ ἡ πιὸ καλὴ ἰδέα, ἂν δὲν γίνει
πράξη καὶ μάλιστα μὲ τὸν πιὸ καλὸ
τρόπο;

Πολὺ σωστὰ εἶπαν ἐπ’ αὐτοῦ:
«Μία ἰδέα δὲν ἔχει μεγάλη ἀξία
ὥσπου νὰ βρεθεῖ κάποιος ποὺ ἔχει
τὴν ἱκανότητα καὶ τὰ μέσα, νὰ τὴν
κάνει πράξη».

*  *  *
Ὡστόσο καὶ οἱ πιὸ τρελλὲς ἰδέες

μποροῦν νὰ γίνουν πράξη. Γίνονται
δυστυχῶς! Ὁπότε πρέπει νὰ κά-
νουμε τὰ πάντα ὥστε νὰ γίνουν
πράξεις οἱ ὡραῖες ἰδέες, ἐκεῖνες
ποὺ προέρχονται ἀπ’ τὸ καλὸ καὶ τὸ
ἀληθινό, γιὰ νὰ ἐργασθοῦν γι’ αὐτὸ
καὶ νὰ τὸ προάγουν. Εἶπαν πολὺ
ὡραῖα: «Μία ἰδέα, ποὺ δὲν ὁδηγεῖ
σὲ μία καλὴ πράξη, δὲν ἀξίζει καὶ
πολλά, ἀλλὰ μία πράξη ποὺ δὲν πη-
γάζει ἀπὸ μία καλὴ ἰδέα δὲν ἀξίζει
τίποτα». Συνεπῶς ὅλες οἱ πράξεις
μας πρέπει νὰ προέρχονται ἀπ’ τὶς
ὡραῖες ἰδέες μας.

Ἔλεγε ὁ Ἔντισον: «Ἡ ἀξία μίας
ἰδέας ἔγκειται στὴν ποιητική της
ἐφαρμογή». Δὲν μιλοῦσε ἁπλῶς
γιὰ τὴν ἐφαρμογή, ἀλλὰ γιὰ τὴν
ποιητικὴ ἐφαρμογή της. Νὰ γίνεται
δηλαδὴ μὲ μεράκι, μὲ ἀφοσίωση,
μὲ περίσκεψη, μὲ χάρη, μὲ τελει-

ότητα. Ὅπως τὰ ποιήματα, δηλαδὴ
ὅλα τὰ μεγαλουργήματα τοῦ Δημι-
ουργοῦ. Καὶ κάθε ποιητῆ καὶ δημι-
ουργικοῦ ἀνθρώπου ποὺ Τὸν μι-
μεῖται ὅσο μπορεῖ ἐπ’ αὐτοῦ!

Κι ὕστερα ἡ ἀξία μίας ἰδέας, κρί-
νεται ἀπ’ τὰ ἴδια της τὰ ἀποτελέ-
σματα, τότε ποὺ ἔρχεται ἡ στιγμὴ
τῆς ὑλοποίησής της. Ὁ Δουμᾶς
ἔγραψε: «Δὲν ὑπάρχει ἰδέα μεγα-
λοπρεπής, παρὰ ἐκείνη ποὺ φέρνει
τοὺς καρπούς της. Κάθε ἰδέα ποὺ
δὲν καρποφορεῖ, εἶναι τρελλὴ καὶ
ἄγονη». 

*  *  *
Λέει πολὺ σοφὰ ἡ παροιμία: «Ἀπ’

τὴν καρδιὰ ξεκινοῦν οἱ μεγάλες
ἰδέες». Ναί, οἱ ἰδέες, οἱ πραγματικὰ
μεγάλες, δὲν εἶναι τόσο θέμα τοῦ
νοῦ, ὅσο τῆς καρδιᾶς μας. Ἐκείνης
ποὺ ἀγαπᾷ, ἐκείνης ποὺ χαίρεται,
ἐκείνης ποὺ πονᾷ. 

Οἱ ἰδέες ποὺ προέρχονται ἀπ’ τὴν
καρδιά μας, τελικὰ καὶ στὸν Θεὸ
ἀποβλέπουν καὶ στὸν συνάνθρωπό
μας. Δὲν εἶναι κοσμικὲς ἀλλὰ
θεϊκὲς καὶ σαφῶς ἀνθρώπινες. Δὲν
εἶναι γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν
ἄλλων, ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς ὑπηρετή-
σουν! Δὲν ἀποβλέπουν στὸ (οἰκο-
νομικὸ) κέρδος, ἀλλὰ στό (ψυχικὸ)
κέρδος ἀπ’ τὴ διακονία καὶ τὴν προσ -
φορὰ στὸν ἄλλον!

*  *  *
Κάνει ἐντύπωση καὶ τοῦτος ὁ λό-

γος: «Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει
διαρκῶς ἀντιρρήσεις, δὲν εἶναι δυ-
νατὸ νὰ ἔχει ποτὲ σαφεῖς ἰδέες».
Φαίνεται δηλαδὴ πὼς εἶναι μπερδε-
μένος μὲ πολλὲς ἀπ’ αὐτές. Δὲν ἔχει
ξεχωρίσει ποιὲς εἶναι οἱ πραγματικὰ
σωστὲς καὶ ποιὲς ὄχι. Ποιὲς ἀπ’
αὐτὲς ὁδηγοῦν στὰ μεγάλα καὶ στὸ
μεγαλεῖο καὶ ποιὲς στὴν κατάπτω-
ση. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ σύγχυση
ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν ἐποχή μας γιὰ
τὰ πάντα. Αὐτῆς ποὺ τόσο πολὺ καὶ
ἐπιτηδευμένα μπερδεύει τὸ κάλπι-
κο μὲ τὸ γνήσιο. Τὸ φυσικὸ μὲ τὸ
ἀφύσικο. Τὸ αὐθόρμητο μὲ τὸ προ-
σποιητό. Γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐπικρατεῖ
στὸ τέλος τὸ κάλπικο, τὸ ἀφύσικο,
τὸ προσποιητό! Δηλαδὴ ὅλο τὸ ποι-
κιλόμορφο κακό…

*  *  *
Μὲ ἰδέες, παιδιά, μὲ ἰδέες

ὡραῖες, ὀρθές, ἄξιες καὶ μεγάλες,
ἐμπνευσμένες καὶ προερχόμενες
ἀπὸ τὸν φωτισμὸ Ἐκείνου, μὲ τὴν
βοήθεια τοῦ Ὁποίου θὰ τὶς κάνου-
με καὶ πράξη. Αὐτῶν τῶν ἰδεῶν ποὺ
θὰ μᾶς ξεχωρίζουν στὴ ζωή, ἀκόμη
δὲ καὶ μεταξὺ τῶν νέων…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 23ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου, Λι-
τόχωρον Πιερίας

Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΝ ΟΛΥΜΠῼ

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τά στοιχεῖα τοῦ
Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν
συνολικά οἱ πολίτες πού κα-

λοῦνται νά ψηφίσουν στίς βου-
λευτικές ἐκλογές τῆς 25ης
Ἰανουαρίου ἀνέρχονται σέ 9.808.
760. Σέ ἄρθρο της καθημερινή
ἐφημερίδα ἀναφέρει σχετικά μέ
τήν ἡλικιακή κατανομή τῶν ψη-
φοφόρων « Οἱ ἐκλογεῖς ἄνω τῶν
71 ἐτῶν ξεπερνοῦν τά 2.000.000,
ἐνῶ οἱ ἐκλογεῖς 42 – 47 ἐτῶν εἶναι
μόλις 1.000.000. Ἀπό 900.000 ψη-
φοφόρους καταγράφονται στίς
ἡλικιακές ὁμάδες 36 – 41 ἐτῶν, 48
– 53 ἐτῶν, 54 – 59 ἐτῶν καί 30 – 35
ἐτῶν, ἐνῶ ὁ ἀριθμός μειώνεται
στίς 825.000 γιά τήν ἡλικιακή ὁμά-
δα 60 – 65, στίς 725.000 γιά τήν
ἡλικιακή ὁμάδα 24 – 29 καί στίς
672.000 γιά τήν ἡλικιακή ὁμάδα
18 – 23 ἐτῶν».

Γιά ἄλλη μία φορά ἔρχονται τά
στατιστικά στοιχεῖα νά ἐπιβεβαι-
ώσουν τό μεγάλο πρόβλημα πού
ἀντιμετωπίζει τό Ἑλληνικό κρά-
τος, τήν ὑπογεννητικότητα. Ἡ
Ἑλλάδα ἀπό τά μέσα τοῦ 20οῦ
αἰώνα καί μετά φθίνει.

Μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο πόλε-
μο, τό βιοτικό ἐπίπεδο τοῦ μέσου
Ἕλληνα κατά γενική ὁμολογία
παρουσιάζει ἁλματώδη ἄνοδο
ἀλλά ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τῆς
οἰκογένειας παρουσιάζει σταδια-
κή μείωση. Δηλαδή ὁ Ἕλληνας
ἔχει συνδέσει τήν εὐτυχία στήν
ζωή του ἀπό τό 1950 καί μετά μέ
τό νά περνάη καλύτερα καί τό νά
καταναλώνη περισσότερα ἀπό τό
νά προσφέρη ζωή, δηλαδή τό νά
ἀνατρέφη παιδιά. Ὅμως αὐτό
δείχνει τόν λάθος δρόμο πού
ἔχουμε πάρει σάν λαός. Ὅσο ἡ
πνευματική ζωή καί ἡ θρησκευτι-
κότητα ἦταν ἄρρηκτα συνδεδε-
μένα μέ τήν καθημερινότητα τοῦ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἦταν ἀδιανόητο
στόν Ἕλληνα νά δίνη νόημα καί
σκοπό στήν ζωή του, μία ζωή ἐπί-
πεδη καί ὑλιστική, ἐξαντλημένη
στίς βιολογικές του ἀνάγκες.
Πρῶτα τά πάντα κινοῦνταν γύρω
ἀπό τόν Θεό καί τόν νόμο του καί
ἔτσι ἐρχόταν πλούσια καί ἡ χάρη
του καί βοηθοῦσε στίς δύσκολες
στιγμές. Τώρα ὅμως πού βάλαμε
στήν ἄκρη τόν Θεό καί ὅλα κι-
νοῦνται γύρω ἀπό τόν ἑαυτό μας
χάθηκε καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καί
ὅλα φθίνουν καί ἦλθε καί ἡ κρίση.
Θά πρέπη νά κάνουμε τήν αὐτο-
κριτική μας, δηλαδή νά μετανοή-
σουμε καί νά ξαναταυτίσουμε τήν
ζωή μας καί τήν ψυχή μας μέ τόν
Χριστό.      

*  *  *

ΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ἐφημερίδα
«δημοκρατία» σέ σχόλιό
της ἀναφέρει «Αὐτή ἡ

ἐκλογική ἀναμέτρηση πάντως
ἔχει ἕνα βασικό χαρακτηριστικό
πού τό ἔχουμε ἐπισημάνει ἐδῶ
καί καιρό. Διεξάγεται μέ κεντρικό

ἄξονα τούς πιστούς καί τήν
Ἐκκλησία. Ἀπό τή μιά ὁ ΣΥΡΙΖΑ
κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά πείσει ὅτι
ἀποτελοῦν παρελθόν οἱ παλιές
ἀντιορθόδοξες θέσεις του, ἀπό
τήν ἄλλη ἡ ΝΔ ἐμφανίζεται ὡς
προστάτιδα “τῶν ἱερῶν καί ὁσίων”
τοῦ λαοῦ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κα-
νένα ἀπό τά δύο δέν ἰσχύει ἀπό-
λυτα. Ὁ μέν κ. Τσίπρας κάνει
ἀνοίγματα στήν Ἐκκλησία, πού
ὅμως (λόγω ἀπειρίας καί … ἀθεΐ-
ας) γκρεμίζονται σάν χάρτινοι
πύργοι, ὁ δέ Σαμαρᾶς, ἄν καί
ὄντως βοήθησε τήν Ἐκκλησία,
ἀποφάσισε τώρα ( λίγο πρίν ἀπό
τήν κάλπη ) νά ξεκαθαρίσει κρίσι-
μα ζητήματα, ὅπως τό ἄν θά μεί-
νουν οἱ εἰκόνες στά δημόσια κτί-
ρια».

Καί βέβαια οἱ ἀντορθόδοξες
θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἀποτε-
λοῦν μόνο παρελθόν ἀλλά καί πα-
ρόν, ὅμως ὅτι ἡ ΝΔ ἐμφανίζεται
ὡς προστάτιδα “τῶν ἱερῶν καί
ὁσίων” τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ λίγο
πρίν ἀπό τήν κάλπη δέν ἀποτελεῖ
καινούργιο φαινόμενο. Δέν θά
πρέπη νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἀντιρα-
τσιστικός νόμος, ἡ προσπάθεια
γιά νά λειτουργήσουν τά κατα-
στήματα τίς Κυριακές καί ἕνα σω-
ρό ἄλλα ἀντιχριστιανικά νομο-
σχέδια ἐπί ΝΔ ψηφίσθηκαν. Ἀλλά
καί οἱ δυσβάστακτοι φόροι πού
ἔχουν ἐπιβληθῆ στόν Ἑλληνικό
λαό ἐπί ΝΔ μέ συνεργασία ἄλλων
κομμάτων ἔχουν ἐπιβληθῆ.
Ὅμως θά εἶναι τραγικό καί ὀλέ-
θριο γιά τήν χριστιανική Ἑλλάδα
νά κυβερνηθῆ ἀπό ἕνα ἄθεο κόμ-

μα γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία
της. Τουλάχιστον δέν θά πρέπη
νά ἀναρωτηθοῦμε ποιοί εἶναι οἱ
βασικοί αἴτιοι γιά αὐτή τήν τραγι-
κή κατάληξη, πού ἔχει φτάσει ἡ
Χώρα; Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά μᾶς
κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἡ πλή-
ρης ἀφωνία τῆς Διοικούσης
Ἐκκλησίας. Ἀλήθεια οἱ χιλιάδες
ἄνθρωποι πού ἔχουν αὐτοκτονή-
σει τά τελευταῖα χρόνια δέν εἶναι
παιδιά τῆς Ἐκκλησίας; Οἱ ἄδικοι
καί δυσβάστακτοι φόροι δέν
ἔχουν ἐπιβληθῆ σέ ἀνθρώπους
τῆς Ἐκκλησίας; Οἰκογένειες πού
μένουν χωρίς ἐργασία μέ ἀποτέ-
λεσμα πολλές ἀπό αὐτές νά δια-
λύωνται δέν εἶναι τῆς Ἐκκλησίας;
Παιδιά πού λιποθυμοῦν στά σχο-
λεῖα  ἀπό ἀσιτία δέν εἶναι τῆς
Ἐκκλησίας; Καί βέβαια σέ αὐτή
τήν ἐκλογική ἀναμέτρηση οἱ πι-
στοί εἶναι ὁ κεντρικός ἄξονας.
Ἀλλά καί σέ πιά ἐκλογική ἀναμέ-
τρηση δέν εἶναι κεντρικός ἄξο-
νας οἱ πιστοί; Πότε ὁ Ἑλληνικός
λαός θά καταλάβη ὅτι ὅλοι οἱ πο-
λιτικοί πού κυβέρνησαν τά τελευ-
ταῖα 200 χρόνια τήν Πατρίδα μας
ἦταν ἀμοραλιστές καί ξένοι προς
τίς Παραδόσεις τοῦ Γένους μας
μέ ἀποτέλεσμα νά ἀλλοιώσουν
πνευματικά τόν Ἕλληνα. Πότε σέ
αὐτή τήν χώρα ἡ Ποιμένουσα
Ἐκκλησία θά ἀρθρώση λόγο μέ
παρρησία, γιά νά ὑπερασπισθῆ μὲ
ἀποτελεσματικότητα τά πνευμα-
τικά καί τά βιοτικά δικαιώματα
τοῦ πιστοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ; Πό-
τε ἡ Χώρα μας θά ἀποκτήση
εὐσεβεῖς πολιτικούς μέ φόβο
Θεοῦ;

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Οἱ ἰδέες κινοῦν τὸν κόσμο!

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Δημοκρατία»
ἐδημοσιεύθη ἕν ἄρθρον διά τὴν ἐπέ-
λασιν τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ
τὰς καταστροφικάς συνεπείας του εἰς
τὸν πολιτισμὸν - χριστιανικάς ρίζας -
τῆς Εὐρώπης. Παραθέτομεν κατωτέ-
ρω τὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἀκο-
λούθως:

«Νά μὲ ἀκοῦτε ὅταν σᾶς λέω ὅτι
σὲ λίγο δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κάνουμε
δημόσια οὔτε τὸν σταυρό μας!
Ὅπως θὰ διαβάσατε στὴν «κυριακά-
τικη δημοκρατία», ἀποσύρθηκε -μὲ
δικαστικὴ ἀπόφαση- ἡ φάτνη ἀπὸ τὴν
πλατεῖα γαλλικῆς πόλεως, ἔπειτα ἀπὸ
προσφυγὴ κάποιας ἀπὸ τὶς γνωστὲς
(καὶ μυστηριωδῶς χρηματοδοτούμε-
νες) «ὀργανώσεις ἀν θρωπίνων δι-
καιωμάτων». Στὴν Ἀγγλία δὲν τολ-
μοῦν πλέον νὰ ὑψώσουν στὰ σπίτια
τους τὴν ἀγγλικὴ σημαία μὲ τὸν με-
γάλο κόκκινο σταυρό, ἐνῶ ἀποφεύ-
γουν νὰ στολίζουν τὰ σπίτια τους μὲ
φωτάκια τὰ Χριστούγεννα.

Ἡ ἐκφυλισμένη πλέον Εὐρώπη, ἡ
ξεπουλημένη στὰ πετροδολλάρια
«γηραιὰ ἤπειρος», ἐπαληθεύει τὴ ρή-
ση τοῦ μακαριστοῦ Χριστόδουλου
περὶ «εὐρωλιγούρηδων», ἀποκαθη-
λώνει τά σύμβολά της καὶ παραδέχε-
ται τὴν ἧττα της ἀπὸ τὶς δυνάμεις
ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες δολοφονοῦν παι-
διά, σκοτώνουν ἐγκύους, ἐπειδὴ δὲν
ὑπέκυψαν στὶς ἀνώμαλες ὀρέξεις
τους! Αὐτὴ εἶναι ἡ Εὐρώπη! Τὴ στιγμὴ
ποὺ στὶς πάμπλουτες μουσουλμα-
νικὲς χῶρες, οἱ ὁποῖες ἀγοράζουν
κάθε λίγο καὶ λιγάκι εὐρωπαϊκὰ ἐδά-
φη, ἀπαγορεύεται νὰ ψελλίσεις τὴ
λέξη «χριστιανός», ἡ Εὐρώπη ἀνοίγει
πόρτες, παράθυρα καὶ ἀγκάλες καὶ

ξεγυμνώνεται ἀδιάντροπα, ἀρνούμε-
νη τὰ ἰδανικὰ καί τά σύμβολα ποὺ τὴν
κατέστησαν φάρο δημοκρατίας, προ-
όδου καὶ ἐλευθερίας. Σήμερα ἀποσύ-
ρεται ἀπὸ τὴ γαλλικὴ πόλη ἡ φάτνη,
αὔριο θὰ ζητηθεῖ νὰ μὴ ξαναστηθεῖ
«χριστουγεννιάτικο χωριὸ» στὸ Γκά-
ζι, νὰ σταματήσει ὁ χριστουγεννιάτι-
κος στολισμὸς στὸ Σύνταγμα καὶ στὶς
μεγάλες πόλεις τῆς πατρίδας μας.
Σήμερα ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἀγγλία, αὔριο
ἡ Ἑλλάδα (γιὰ τὴν Ἰταλία δὲν εἶμαι
βέβαιος, ἐπειδὴ ἐκεῖ ὁ καθολικισμὸς
κρατάει γερά). Τὸ Ἰσλάμ, σὲ ὅλες τὶς
μορφές του, εἰσβάλλει ἀπειλητικὰ
στὰ δυτικὰ ἐδάφη.

Ἔχοντας ἤδη ἐξαπλωθεῖ στὶς ΗΠΑ
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Μαύρων Πανθή-
ρων καὶ ἔχοντας ἀποκτήσει μετερίζια
στὰ Κοινοβούλια ὅλων τῶν εὐρω-
παϊκῶν χωρῶν, δίνει πλέον τὴ μεγά-
λη μάχη γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἐπικράτηση.
Δὲν εἶναι τυχαία ἡ εὐρωπαϊκὴ οἰκο-
νομικὴ κρίση, δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἀπό-
πειρα στραγγαλισμοῦ τῆς οἰκονομίας
τῆς ὀρθοδόξου Ρωσίας.

Δὲν ἦταν τυχαῖος ὁ σφαγιασμὸς
τῶν Σέρβων, γιὰ τὴν ἀνάδειξη μου-
σουλμανικῶν κρατῶν στὴν καρδιὰ
τῆς Εὐρώπης (Βοσνία, Κόσσοβο).
Εἶναι φυσικὸ σὲ μία ἤπειρο ἡ ὁποία
κυβερνᾶται ἀπὸ ἀπρόσωπα funds καὶ
ἀνέκφραστους τραπεζίτες, ποὺ
ἔχουν ἀπὸ χρόνια ἀσπαστεῖ τὸν βε-
σπασιανισμὸ («τὰ χρήματα δὲν μυρί-
ζουν»), νὰ ἐκλείπει βαθμηδὸν ἡ
ἔννοια τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ νὰ ρί-
χνονται στὸν κάλαθο οἱ ἔννοιες «πα-
ράδοση», «θρησκεία», «οἰκογένεια».
Ἐμεῖς, ὅμως, ἀσχολούμαστε μὲ τὸν
Χαϊκάλη καὶ τὸν «Δευκαλίωνα». Καλὰ
νὰ πάθουμε!».

Αἱ καταστροφικαὶ συνέπειαι 
εἰς τὴν Εὐρώπην 

ἐκ τῆς ἐπελάσεως τοῦ Ἰσλάμ

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014 (Μέρος Β´)
Γεγονότα εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν εἰς διεθνὲς ἐπίπεδον

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ἐπίπεδο τὸ 2014
κυριάρχησαν οἱ διωγμοὶ καὶ οἱ
ἐκτελέσεις χιλιάδων  Χρι-

στιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ
τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ γενικὰ τὰ
Μουσουλμανικὰ κράτη. Ἐπίσης κα-
θημερινὲς ἦσαν οἱ ἐπιθέσεις σὲ βά-
ρος τῆς Χριστιανοσύνης στὶς χρι-
στιανικὲς χῶρες ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς
τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς
ἐπιθετικῆς ἀθεΐας, τῆς μετα-
νεωτερικῆς ἀντιλήψεως
ζωῆς, ἐκείνων ποὺ εἶναι
ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῶν κατα-
σταλαγμένων μέσα στοὺς αἰῶνες
παραδοσιακῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν,
γενικὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἐνο-
χλοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ
Χριστιανισμοῦ, εἴτε γιατί  τὸν ἀντι-
μετωπίζουν ὡς τὸ «ὄπιο τῶν
λαῶν», εἴτε γιατί τὸν ἀποκηρύτ-
τουν ὡς «παρωχημένο» καὶ ἐμπό-
διο στὰ σχέδια τους.

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα
διεθνῶν ὀργανισμῶν 100.000 χρι-
στιανοὶ ἐκτελοῦνται κάθε χρόνο
στὸν κόσμο γιὰ τὶς θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις καὶ 200.000.000
δὲν ἔχουν τὰ στοιχειώδη δικαιώμα-
τα νὰ ἀσκοῦν ἐλεύθερα τὰ θρη-
σκευτικά τους καθήκοντα. Κατὰ τὸ
2014 τὰ δέκα κράτη στὰ ὁποῖα πε-
ρισσότερο διώχθηκαν οἱ Χριστια-
νοί, δηλαδὴ φυλακίστηκαν, βασα-
νίστηκαν  καὶ πολλοὶ ἐκτελέστη-
καν, εἶναι κατὰ σειρὰ ἐπιθετικότη-
τας σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν: 1.
Βόρεια Κορέα, 2. Σομαλία, 3. Συρία,
4. Ἰράκ, 5. Ἀφγανιστάν, 6. Σαουδικὴ
Ἀραβία, 7. Μαλδίβες, 8. Πακιστάν,
9. Ἰράν, 10.Ὑεμένη. Πλὴν τοῦ ὁλο-
κληρωτικοῦ κομμουνιστικοῦ κα-
θεστῶτος τῆς Βόρειας Κορέας
ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες εἶναι ἰσλαμι-
κές.

Κατὰ τὸ 2014 ἰδιαίτερα ὑπέφε-
ραν οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς
Συρίας. Ὑπολογίζεται ὅτι πάνω ἀπὸ
200.000 χριστιανοὶ στὴ Συρία ἐκτε-
λέστηκαν ἢ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὶς
ἑστίες τους ἀπὸ τοὺς Σουνίτες τζι-
χαντιστές. Στὰ θύματα εἶναι καὶ ὁ
Ἑλληνορθόδοξος Μητροπολίτης
Χαλεπίου Παῦλος, ἀδελφὸς τοῦ
Πατριάρχου Ἀντιοχείας Ἰωάννου.
Ὁ Μητροπολίτης Παῦλος ἀπήχθη
ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς τοῦ «Ἰσλαμι-
κοῦ Κράτους Ἰρὰκ – Συρίας» στὶς
22 Ἀπριλίου 2013 καὶ ἔκτοτε
ἀγνοεῖται ἡ τύχη του. Τὰ Χριστού-
γεννα τοῦ 2014 ὁ Πατριάρχης κ.
Ἰωάννης τέλεσε τὴν Θεία  Λει-
τουργία στὸ Χαλέπι, παρὰ τὸ ὅτι
στὴν πόλη ὑπάρχει πάντα ὁ κίνδυ-
νος ἐπανακατάληψής της ἀπὸ
τοὺς τζιχαντιστὲς τρομοκράτες καὶ
οἱ συνθῆκες διαβίωσης τῶν κατοί-
κων της εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολες.

Στὸ Ἰρὰκ ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύρια,
ποὺ ἦσαν πρὶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις
τῶν τζιχαντιστῶν, ζήτημα εἶναι ἂν
σήμερα ἔχουν ἀπομείνει 200.000.
Σοβαρὰ προβλήματα ἀντιμετωπί-
ζουν οἱ χριστιανοὶ στὸ Σουδὰν καὶ
στὴ Λιβύη, καθὼς καὶ στὴ Νιγηρία,
πάντα ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μου-
σουλμάνους. Τὸ καθεστὼς τῆς Λι-
βύης, ποὺ οἱ δυτικὲς μεγάλες δυ-
νάμεις ἐγκατέστησαν, θεωρεῖται ἡ
χώρα τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, μὲ τὶς
πιὸ δύσκολες συνθῆκες, γιὰ νὰ ζή-
σει ἕνας Χριστιανός. Πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς Χριστιανοὺς στὶς Ἰσλαμικὲς
χῶρες εἶναι μάρτυρες, ἀφοῦ προ-
τίμησαν τὸν θάνατο, ἀπὸ τὸ νὰ
ἀλλαξοπιστήσουν καὶ νὰ γίνουν
μουσουλμάνοι.

Εἰς τὰς 
χριστιανικὰς χώρας

Στὶς θεωρούμενες χριστιανικὲς
χῶρες ἡ καταπίεση τῶν χριστιανῶν
γίνεται μὲ ἄλλους τρόπους. Κυρίως
παραβιάζονται τὰ δικαιώματά τους,
ἐκβιάζονται οἱ συνειδήσεις τους,
καταργοῦνται οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἀξίες
τους. Στὴ σύγχρονη  κοινωνία ἔχει
ἐπιβληθεῖ ἕνα ἀθεϊστικὸ πολιτικὸ
καὶ πολιτιστικὸ περιβάλλον,
ἐχθρικὸ πρὸς τὸν Χριστιανισμό,
στὸ ὁποῖο προωθεῖται ὁ συγκρη-
τισμὸς ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ ἡ κα-
τάργηση κάθε μεταφυσικῆς σκέ-
ψης ἀπὸ τὴν ἄλλη. Γεγονότα τοῦ
2014 δείχνουν αὐτὸν τὸν χριστια-
νικὸ ἀποχρωματισμὸ τῶν δυτικῶν
κοινωνιῶν.

Στὴ Μεγάλη Βρετανία φέτος οἱ
κάρτες τῶν Δημοσίων Ὀργα-
νισμῶν γιὰ τὰ Χριστούγεννα εἶχαν
φωτογραφία τῶν φορτωμένων ἀπὸ
χιόνια κτηρίων τους… Ἐπίσης στὴν
ἴδια χώρα προωθεῖται ἡ ἄποψη πὼς
ἡ Κυριακὴ εἶναι ὄχι γιὰ ἐκκλησια-
σμό, ἀλλὰ γιὰ ξεκούραση, ἀγορὲς
(τὰ καταστήματα εἶναι ἀνοικτά),

ἀθλητικὲς δραστηριότητες… Ἐπί-
σης προωθεῖται ἡ πλήρης ἀπελευ-
θέρωση τῶν ἐκτρώσεων. Γενικὰ
ἔχει πλέον ἐπικρατήσει πλήρως ἡ
πολυπολιτισμικότητα, μὲ συνέπεια
τὸν σχεδὸν πλήρη ἀποχριστιανισμὸ
τῆς κοινωνίας. Ἡ Ἀγγλικανικὴ
Ὁμολογία μὲ τὴν ἐκκοσμίκευσή
της ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὴν πνευμα-
τικὴ δύναμη τῆς ἀντίστασης στὴν
προωθούμενη μεταχριστιανικὴ
ἐποχὴ στὴ Μεγάλη Βρετανία,
ἀλλά, σὺν τῷ χρόνῳ, ἐντάσσεται σ’
αὐτήν...

Στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Πολιτεία τοῦ
Κολοράντο μοναχὲς ὑποχρεώθη-
καν νὰ πληρώσουν φόρο γιὰ τὴν
ἀγορὰ προφυλακτικῶν καὶ τὴ δω-
ρεὰν διάθεσή τους στὶς νέες κοπέ-
λες! Ὅταν διαμαρτυρήθηκαν
πῆραν τὴν ἀπάντηση πὼς ὀφείλουν
νὰ πληρώσουν τὸ φόρο, ἂν θέλουν
νὰ μὴ χρεωθοῦν μὲ ἕνα μεγάλο
ποσὸ γιὰ πρόστιμο καὶ νὰ συνεχί-
σουν τὴ φροντίδα τους σὲ γέρον-
τες ποὺ περιθάλπουν. Ὁ δικηγόρος
τους δήλωσε γιὰ τὸ θέμα: «Προκα-
λεῖ ἐντύπωση πῶς ἡ ἰσχυρότερη
κυβέρνηση τοῦ κόσμου δὲν μπορεῖ
νὰ διαθέσει αὐτὰ τὰ προϊόντα
χωρὶς νὰ ὑποχρεώσει τὶς μοναχὲς
νὰ συμμετάσχουν στὴ διάθεση τῶν
προφυλακτικῶν».

Στὴν Ἱσπανία καὶ στὴν Κόρντοβα
τὸ Κόμμα «Ἑνωμένη Ἀριστερὰ»
κατέλαβε αὐθαιρέτως τὸν προαύ-
λιο χῶρο τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς
πόλεως καὶ ἐγκατέστησε ἐκεῖ πολι-
τικὸ γραφεῖο.

Ἡ προπαγάνδισις
ὁμοφυλοφιλίας

- ἐκτρώσεων
Στὴ Γαλλία ἡ Κυβέρνηση Ὀλὰντ

προωθεῖ τὴ μείωση τῶν οἰκογενει-
ακῶν ἐπιδομάτων, δυσκολεύον-
τας τὴ ζωή τῶν φυσιολογικῶν
οἰκογενειῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν χρι-
στιανικῶν οἰκογενειῶν, ποὺ ἔχουν
συνήθως πολλὰ παιδιά. Ἐπίσης ἡ
γαλλικὴ κυβέρνηση προωθεῖ τὴν
«εὐθανασία», ἀφοῦ, τὸν Ἰούνιο
τοῦ 2014, τὸ γαλλικὸ ΣτΕ ἐνέκρινε
ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τὸν σχετικὸ Νόμο.
Ἀκόμη στὴ Γαλλία μέσα ἀπὸ  κα-
νάλια τῆς τηλεόρασης  προπαγαν-
δίζεται  ὡς φυσιολογικὸς ὁ τρόπος
ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐξυ-
βρίζονται ὅσοι δὲν συμφωνοῦν.
Στὶς 9 Δεκεμβρίου 2014 καὶ στὸ
κανάλι France2 δημοσιογράφοι
προσκείμενοι στὰ λόμπι τῶν ὁμο-
φυλοφίλων ἐπετέθησαν μὲ σφο-
δρότητα κατὰ ἐκείνων ποὺ τάσ-
σονται ὑπὲρ τῆς φυσιολογικῆς
ζωῆς καὶ τῆς οἰκογένειας καὶ τοὺς
κατηγόρησαν γιὰ καλλιέργεια μί-
σους, ἐπειδὴ ἔχουν ἄλλη ἄποψη…
Οἱ Γάλλοι ἄθεοι ἡγέτες τῆς χώρας
νομίζουν ὅτι ἂν ἐξοντώσουν τὸν
Χριστιανισμὸ καὶ τὶς ἀξίες Του θὰ
ἐπιτύχουν τὴν ἐξάλειψη τῆς βίας
καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς εἰρήνης στὴ
χώρα. Τὴν ἴδια ὥρα ἐπελαύνουν οἱ
ἰσλαμιστὲς ποὺ βρίσκοντας ἀνο-
χύρωτη πνευματικὰ τὴ Γαλλία δη-
μιουργοῦν μία ἐφιαλτικὴ κατάστα-
ση βίας καὶ φανατισμοῦ. Ἡ Γαλλία
ἀποχριστιανιζόμενη  ἐξισλαμίζε-
ται.

Στὸν Καναδᾶ προωθεῖται ἡ
ἔκτρωση καὶ μετὰ τὴ γέννηση τοῦ
μωροῦ, ἂν αὐτὸ  πάσχει ἀπὸ βαριὰ
ἀσθένεια.

Στὴν Ἑλβετία ἱδρύθηκαν, μὲ
ἔγκριση τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυ-
βερνήσεως,  κλινικὲς γιὰ «ἀξιο-
πρεπῆ ἔξοδο» τῶν ἡλικιωμένων
καὶ τῶν ἀσθενῶν, δηλαδὴ γιὰ
ἔμμεση ἐκτέλεση τῶν ἀνήμπορων
ἀνθρώπων.

Στὴν Ὁλλανδία στὸ 2014
ὑπῆρξαν 42 πράξεις «εὐθανασίας»

σὲ ψυχιατρικὲς κλινικὲς καὶ σὲ
ἀνθρώπους μὲ ψυχικὰ νοσήματα.
Ἰσχύει ἐπίσης, ἐδῶ καὶ χρόνια, ὁ
γάμος τῶν ὁμοφύλων.

Στὸ Βέλγιο ἀπὸ ἐτῶν ἔχει κα-
θιερωθεῖ ἡ «εὐθανασία» σὲ ἡλι-
κιωμένους καὶ σὲ βαριὰ ἀσθένεια
ἀνθρώπους. Ἰσχύει ἐπίσης ἀπὸ
ἐτῶν, ὅπως στὴν Ὁλλανδία, ὁ γά-

μος τῶν ὁμοφύλων.
Στὴν Ἱσπανία καὶ στὴ

Χιλὴ προωθήθηκε ἡ πλήρης
ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων,
ἀπόφαση ποὺ προκάλεσε ἀντιδρά-
σεις σὲ ὀργανώσεις χριστιανικὲς
καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στὴν Ἱσπανία πρόσφατα ψηφίστη-
κε ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων καὶ
προωθεῖται στὴ Χιλή, ὅπου πάντως
βρίσκει ἰσχυρότατη ἀντίδραση.

Στὸν ΟΗΕ ὁμάδα εἰδικῶν συν -
ιστᾷ στὴ Χιλὴ νὰ ψηφίσει Νόμο, μὲ
τὸν ὁποῖο νὰ ἐπιτρέπονται οἱ
ἐκτρώσεις καὶ στὰ ἀνήλικα κορί-
τσια.

Στὴν Ἀργεντινὴ συζητεῖται Νό-
μος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση χωρὶς
ὅρια τῶν ἐκτρώσεων καὶ τιμωρή-
θηκε δικαστὴς μὲ πρόστιμο,
ἐπειδὴ θεωρήθηκε ὅτι ὑπερέβη τὰ
καθήκοντά του ἀπαγορεύοντας
ἔκτρωση σὲ ἀνήλικο  κορίτσι. Στὶς
χῶρες ποὺ ἰσχύει Νόμος γιὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τῶν ἐκτρώσεων
ὑπάρχει καὶ ἡ πρόβλεψη ποινῶν σὲ
βάρος τῶν ἰατρῶν πού, γιὰ λόγους
συνειδήσεως, δὲν προβαίνουν σὲ
ἐκτρώσεις. Ἀντίθετα στὴ γειτο-
νικὴ τῆς Ἀργεντινῆς  Βραζιλία σὲ
δημοσκόπηση τῆς ἐφημερίδας Ο
Estado de Sao Paulo καὶ τοῦ τηλε-
οπτικοῦ καναλιοῦ Ο Globo TV τὸ
80% τῶν ἐρωτηθέντων τάχθηκαν
κατὰ τῆς νομιμοποίησης τῶν
ἀμβλώσεων.

Στὶς Βρυξέλλες καὶ στὶς 18 Δε-
κεμβρίου 2014 τὸ Δικαστήριο   τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀνέτρεψε
προηγούμενη ἀπόφασή του, ποὺ
εἶχε ἐκδοθεῖ τὸ 2011 καὶ μὲ τὴ νέα
ἐπιτρέπει νὰ γίνονται πειράματα
σὲ μὴ γονιμοποιημένα ᾠάρια, ποὺ
μὲ μία γενετικὴ τεχνολογία θὰ με-
τατρέπονται σὲ βλαστοκύτταρα
καὶ θὰ χρησιμοποιοῦνται στὴν
ἔρευνα  καὶ γιὰ θεραπευτικοὺς
σκοπούς.

Στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο
κατὰ πλειονοψηφία  ἐγκρίθηκε
ψήφισμα, ποὺ ἐξισώνει τὶς φυσιο-
λογικὲς οἰκογένειες μὲ τὰ ζεύγη
τῶν ὁμοφύλων  καὶ ἀφήνει
ἀνοικτὸ τὸ θέμα οἱ ὁμοφυλόφιλοι
νὰ μποροῦν νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέ-
ες τους στὰ σχολεῖα τῶν χωρῶν
μελῶν τῆς ΕΕ, ὡς ἐναλλακτικὸ
τρόπο ζωῆς καὶ διαβίωσης!... Ση-
μειώνεται ὅτι τὰ  λόμπι τῶν ὁμο-
φυλόφιλων εἶναι ἰσχυρότατα στὶς
Βρυξέλλες ὅπως ἐπίσης στὶς ΗΠΑ
καὶ στὸν Καναδᾶ καὶ προωθοῦν τὶς
ἐπιδιώξεις τους παράλληλα καὶ
συντονισμένα  σὲ ὅλες τὶς χῶρες
τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ
γενικὰ στὶς χῶρες, ποὺ εἶναι, κατὰ
πλειονοψηφία, χριστιανικές.

Στὴν Ἰταλία τέλος προωθεῖται ἡ
νομιμοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμο-
φύλων, ποὺ ἕως σήμερα ἰσχύει μό-
νο στὰ πάρα κάτω δεκαέξι (16),
κράτη, ἀπὸ τὰ 193 μέλη τοῦ ΟΗΕ.
Ἀπὸ αὐτὰ κανένα δὲν εἶναι μου-
σουλμανικό,  βουδιστικό, ἢ μὲ
κομμουνιστικὸ καθεστώς:

Δέκα στὴν Εὐρώπη: Βέλγιο,
Ὁλλανδία, Δανία, Ἱσπανία, Νορβη-
γία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ἡνωμέ-
νο Βασίλειο, Γαλλία, Ἰσλανδία.

Ἕνα στὴν Ἀφρική, ἡ Νότια
Ἀφρική.

Ἕνα στὸν Εἰρηνικό, ἡ Νέα Ζη-
λανδία. 

Τρία στὴ Νότια Ἀμερική, ἡ
Ἀργεντινή, ἡ Βραζιλία καὶ ἡ
Οὐρουγουάη. Ἕνα στὴ Βόρεια
Ἀμερική, ὁ Καναδᾶς.

Στὶς ΗΠΑ καὶ στὸ Μεξικὸ τὸν
ἀναγνωρίζουν ὁρισμένες Πολι-
τεῖες:  Δεκαεπτὰ στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ τὶς
50, σὺν αὐτὴ τῆς Πρωτεύουσας
Οὐάσινγκτον καὶ 

Στὸ Μεξικὸ τέσσερις, ἀπὸ τὶς 31,
σὺν αὐτὴ τῆς πρωτεύουσας Μέξι-
κο.-

Οἱ ἁπανταχοῦ Πάτμιοι συγχαίρουν
τὸν Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς

Πάτμου διὰ τὴν ἀντιπαπικήν του στάσιν
Εἰς πρόσφατον φύλλον τοῦ

«Ο.Τ.» (ἐσημειώσαμεν εἰς τὴν
πρώτην σελίδα) τὴν ματαίωσιν τῆς
παραχωρήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Φωκᾶ Πάτμου εἰς τοὺς Πα-
πικούς. Τὴν παραχώρησιν εἶχε ζη-
τήσει προφορικῶς (καὶ πιεστικῶς)
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον,
ἀλλὰ ἀντέδρασε τόσον ἡ Ἱερὰ
Μονὴ Πάτμου ὅσο καὶ τὰ ΜΜΕ
καὶ οἱ κάτοικοι.

Σήμερον δημοσιεύομεν τὴν συγ-

χαρητήριον ἐπιστολὴν τοῦ συλλό-
γου τῶν ἁπανταχοῦ Πατμίων. Τὸ
πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς ὡς
τὸ ἐδημοσίευσεν ὁ διαδικτυακὸς
ἱστότοπος: «patmostimes.gr»,
ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Πρὸς τὸν Ἅγιο Καθηγούμενο καὶ
Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Πάτμου

Διαπνεόμενοι ἀπὸ βαθύτατα πα-
τριωτικὰ αἰσθήματα καὶ ἀγάπη, μὲ
χαρὰ καὶ ἀνακούφιση πληροφορη-

θήκαμε τὴν σθεναρὰ καὶ γενναία
ἄρνηση ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότη-
τος καὶ πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῆς
ἀγαπημένης μας Μονῆς πρὸς τὸ
προφορικὸ αἴτημα τοῦ Πατριαρχεί-
ου νὰ παραχωρηθεῖ ἡ ἐκκλησία τοῦ
Ἁγ. Φωκᾶ στὴν καθολικὴ ἐκκλησία
γιὰ τὴν τέλεση θρησκευτικῆς λα-
τρείας ἐντὸς αὐτῆς.

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου μας, συν-
τασσόμενο μὲ τὴ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τοῦ συνόλου τῶν ἁπαντα-
χοῦ Πατμίων, ἡ ὁποία ἦταν ἀντίθε-
τη πρὸς τὴν ἰταμὴ αὐτὴ πρόταση,
ποὺ ἔθιγε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια καὶ ἀξιο-
πρέπεια τῶν Πατμίων, ἐξέφρασε
διά τοῦ Προέδρου του τὶς θέσεις
αὐτοῦ στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο.Ἐπι-
θυμοῦμε νὰ συγχαροῦμε τὴν
Ἀδελφότητα γιὰ τὴν περήφανη
ἱστορική της ἀπόφαση, ἡ ὁποία,
πλὴν τῶν ἄλλων, σηματοδοτεῖ καὶ
γιὰ τὸ μέλλον παρόμοιες θέσεις,
προκειμένου νὰ ἐπανέλθει στὴν Ἱ.
Μονὴ ἡ ἀπὸ ἐτῶν διαταραχθεῖσα
ἐκκλησιαστικὴ τάξη. Εὐχόμενοι σὲ
ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Ἱ.
Μονῆς ὑγεία καὶ εὐτυχία γιὰ τὸ νέ-
ον ἔτος.

Διατελοῦμε μὲ ἐκτίμηση καὶ
αἰσθήματα ἀγάπης.

Γιὰ τὸ Δ.Σ τοῦ “Ξάνθου”
Ὁ πρόεδρος

Θεολόγος Μαυρουδῆς
Ὁ γεν. Γραμματέας

Κων/νος Καλαντζῆς»

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

Ἐξελέγη βοηθὸς Ἐπίσκοπος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας
Εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Φανά-
ριον» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 13ην
Ἰανουαρίου κατεχωρήθη ἡ ἀκόλου-
θος εἴδησις:

«Σύμφωνα μὲ σημερινὸ ἀνακοι-
νωθὲν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος "προ-
τάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρ-
θολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν
ἐξελέξατο παμψηφεὶ τὸν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμί-
δην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις,
Βοηθὸν Ἐπίσκοπον παρὰ τῷ Σεβα-

σμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυ-
ρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς
πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς
Ρηγίου".

Ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ρηγί-
ου εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Παντείου
Πανεπιστημίου καὶ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ.Ἡ Διπλωματικὴ
ἐργασία του στὸ τμῆμα Θεολογίας
τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Ἀριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, εἶχε ὡς θέμα: "Ἡ ποιμαντικὴ
τῶν ἁγίων ποὺ ἔζησαν στὸν αἰώνα
μας" (ἐκδόσεις Μυγδονία 1999)».

Προσοχὴ εἰς τὸν Σατανισμὸν
καὶ τὰς καταστροφικὰς συνεπείας του
Ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σερρῶν ἐκυκλοφορήθη εἰδικὸν
ἔντυπον διὰ τὸν Σατανισμὸν καὶ
τὰς καταστροφικὰς συνεπείας του.
Εἰς τὸ ἔντυπον ἐπισημαίνονται τὰ
ἀκόλουθα:

«Ὁ Σατανισμὸς διεθνῶς θεω-
ρεῖται ὡς «καταστροφικὴ λατρεία».
Εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Σατανᾶ ὁ
ὁποῖος, στὶς διάφορες μορφὲς τοῦ
σατανισμοῦ, δὲν κατανοεῖται μὲ
ἑνιαῖο τρόπο. Ὁ σατανισμὸς ξεκινᾶ
μὲ τὴ σταδιακὴ ἐξοικείωση καὶ ἀπο-
δοχὴ τοῦ κακοῦ, τῆς μαγείας, τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ. Πρόκειται γιὰ ἕνα
φαινόμενο στὸ ὁποῖο ἐντάσσονται
διαφορετικὲς ὁμάδες, ποὺ λα-
τρεύουν τὸ Σατανᾶ μὲ συγκεκριμέ-
να τελετουργικά. Ὁ Σατανισμὸς
δὲν εἶναι κάτι τὸ ἑνιαῖο. Ὑπάρχουν
διάφορες τάσεις:

Σατανισμὸς 
γιὰ παιδιὰ καὶ νέους

Τὰ μέσα ποὺ κυρίως χρησιμο-
ποιεῖ ὁ σατανισμός, γιὰ νὰ ἐξαπλω-
θεῖ στὰ παιδιά μας καὶ στοὺς νέους
εἶναι:

• Τὸ διαδίκτυο (internet).      
• Τὰ παιδικὰ παιχνίδια
• Τὰ παιδικὰ ἀναγνώσματα.     
• Ἡ μουσικὴ.

• Οἱ ταινίες στὴν τηλεόραση καὶ
στὸν κινηματογράφο.

Εἶναι σίγουρο πὼς ἡ προβολὴ:
• Τῆς βίας           
• Τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ δαιμονικοῦ.
• Τῶν τεράτων καὶ τῶν ἀποκρυ-

φιστικῶν μορφῶν.
• Τῶν σατανικῶν συμβόλων καὶ

ὅρων.
• Τῶν πρακτικῶν μαγείας καὶ

ἀποκρυφισμοῦ.
ὁδηγεῖ σταδιακὰ τὰ παιδιά μας

στὴν ἐξοικείωση ἢ καὶ ἀποδοχὴ τοῦ
σατανισμοῦ.
Καταστροφικὲς συνέπειες

Οἱ καταστροφικὲς συνέπειες
τοῦ σατανισμοῦ στὴν προσωπικό-
τητα τῶν θυμάτων μποροῦν νὰ συν -
οψιστοῦν στὰ ἀκόλουθα σημεῖα:

• Στέρηση τῆς ἐλευθερίας.      
• Μείωση τῶν διανοητικῶν ἱκα-

νοτήτων.
• Ἀδυναμία δημιουργίας διαπρο-

σωπικῶν σχέσεων.
• Κλονισμὸς τῆς προσωπικότη-

τας.
• Ψυχιατρικὰ προβλήματα.       
• Ἐγκληματικὲς πράξεις.
• Ἀκρωτηριασμοί.           
• Αὐτοκτονίες.
• Δολοφονίες εἰδεχθεῖς»

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 (τιμᾶται: 2 εὐρώ) καὶ β)
Τοῦ Ἁγίου Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους (τιμᾶται: 1,20 εὐρώ).  

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.

Μόλις ἐκυκλοφορήθη
Ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδο-

ξος Ἕνωσις» καὶ ὁ «Ὀρθό-
δοξος Τύπος» ἑτοίμασαν
γιὰ τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους
καὶ ἀδελφοὺς τετράδιον ση-
μειώσεων, πανόδετο, ἔγ -
χρω μο, εὔχρηστο μὲ ἑκατὸ
λευκὰ γραμμωτὰ φύλλα,
κατάλληλο γιὰ προσωπικὲς
σημειώσεις, ἐπαγγελματίες
κ.λπ. Περιέχει καὶ ἡμερολό-
γιο τοῦ ἔτους 2015. Τιμὴ 5
εὐρώ.
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Ὠδὴ πρώτη: «Χέρσον ἀβυσσοτό-
κον, πέδον ἥλιος, ἐπεπόλευσε ποτέ·
ὡσεί τεῖχος γάρ ἐπάγη, ἑκατέρω-
θεν ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοποροῦντι
και θεαρέστως μέλποντι. Ἄσωμεν
τῷ Κυρίῳ ἐνδόξως γάρ δεδόξα-
σται».

Ἐκ πρώτης ὄψεως ἐδῶ ὄχι μόνον
οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ἀλλά καί οἱ
γραμματισμένοι δέν κατανοοῦν τό
βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς κατα-
βασίας, τῆς πρώτης. Ἡ ἐξήγηση
εἶναι: Στό στερεό βυθό, πού τά ὕδα-
τα τῆς ἀβύσσου κρατεῖ, ἅπλωσε κά-
ποτε τίς ἀκτῖνες του ὁ ἥλιος. Δέν
φθάνει ὁ ἥλιος ποτέ στό βυθό, ἀλλά
κάποτε ἔγινε καί αὐτό παρ᾽ ὅλο ὅτι
ὑπῆρχαν τόσα νερά, γιατί τό νερό
πηγμένο ὑψώθηκε σάν τεῖχος ἑκα-
τέρωθεν, γιά νά περάση ὁ λαός πε-
ζός καί θεάρεστα ψάλλοντες ἐμεῖς
ἄς ἀναμέλψωμεν ὕμνους στόν Κύ-
ριο, γιατί ὑπέρμετρη ἔχει τήν δόξα.

Ὁ εἱρμός αὐτός τῆς πρώτης
ὠδῆς, πού εἶναι ἡ καταβασία, ἀνα-
φέρεται ὅπως εἶναι συνηθισμένο
στό θαυμαστό γεγονός τῆς σωτη-
ρίας τῶν Ἰσραηλινῶν κατά τήν διά-
βαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης,
ὅταν θαυματουργικά ὑψώθηκαν τά
νερά ἀπό τό ἕνα καί ἀπό τό ἄλλο
μέρος σάν τεῖχος καί διάβηκαν οἱ
Ἰσραηλίτες. Ἔχει σχέση, λοιπόν, μέ
αὐτό τό θαυμαστό γεγονός τῆς δια-
βάσεως τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, καί
ὁ ὑμνωδός τῆς Ἐκκλησίας μας πάν-
τοτε λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψη του τό γεγο-
νός αὐτό καί ἐμεῖς, πού ἀκοῦμε, κα-
ταλαβαίνουμε ὅτι αὐτή εἶναι ἡ πρώ-
τη καταβασία, ὅπως καί οἱ ἄλλες
ἔχουν ἄλλα χαρακτηριστικά καί
ἀμέσως λέμε, αὐτή εἶναι ἡ τρίτη,
αὐτή εἶναι ἡ πέμπτη, αὐτή εἶναι ἡ
ἕκτη καί οὕτω καθεξῆς. Ὑπάρχει
δηλαδή μιά σύνδεση μέ τίς ὠδές,
τήν πρώτη, τήν δευτέρα (ἡ δευτέ-
ρα εἶναι πένθιμος καί παραλείπεται
συνήθως), τήν τρίτη, τήν τετάρτη
καί μέ τό περιεχόμενο τῶν ὠδῶν
καί ἐπίσης μέ τήν ἑορτή πού ἑορτά-
ζομε. Ἡ γῆ πού εἶναι σκεπασμένη
ἀπό νερά παρομοιάζεται ἀπό τόν
ποιητή μέ μήτρα, πού περισφίγγει
μέσα της τὰ νερά ὡς βρέφος καί δι᾽
αὐτό τήν ὀνομάζει ἀβυσσοτόκο,
δηλαδή αὐτή πού γεννᾶ τήν ἄβυσ-
σο. Ὁ ἥλιος ποτέ δέν μπορεῖ νά δῆ
τόν βυθό τοῦ βάθους τῆς θαλάσ-
σης, ἀλλά τώρα μέ τό θαῦμα αὐτό
εἶδε ὁ ἥλιος τόν βυθό.

Προχωροῦμε, ὄχι σέ ὅλα τά τρο-
πάρια, ἀλλά στήν τρίτη ᾠδὴ πού
εἶναι. «Τό στερέωμα τῶν ἐπί σοί πε-
ποιθότων, στερέωσον Κύριε τήν
Ἐκκλησίαν, ἥν ἐκτήσω τῷ τιμίῳ σου
Αἵματι». Αὐτήν τήν καταβασία δέν
τήν λέμε μόνο τώρα, ἀλλά συνηθί-
ζουμε νά τήν ψάλλουμε καί στό τέ-
λος τῆς θείας Λειτουργίας, εἶναι
πάρα πολύ προσφιλής, θά ἔλεγα καί
ψάλλεται, ὅταν διαβάζουμε καί τήν
θεία Εὐχαριστία, λίγο προτοῦ
ποῦμε τό «Δι᾽ εὐχῶν», ψάλλουμε
καί αὐτόν τόν ὕμνο.

Τί σημαίνει; Σοί Κύριε, πού εἶσαι
ἡ προστασία ὅλων ἐκείνων πού
ἔχουν ἐμπιστοσύνη σέ Σέ, στερέω-
σε τήν Ἐκκλησία, τήν ὁποίαν ἔκα-
νες δική Σου μέ τό Τίμιο Αἷμα Σου.
Στόν εἱρμό αὐτό τῆς τρίτης ὠδῆς ὁ
ποιητής λέγει: Σύ Κύριε, ὁ ὁποῖος
εἶσαι τό στερέωμα ὅλων ἐκείνων,
πού ἐλπίζουν εἰς Σέ, ὅπως εἶπε καί
ἡ προφῆτις Ἄννα τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης «ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν
Κυρίῳ», Σύ στερέωσε μέ τήν Χάριν
Σου τήν Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν, τήν ὁποίαν Ἐκκλησία
ἐξηγόρασες μέ τό Τίμιο Αἷμα Σου.

Τό ἑπόμενο τροπάριο τῆς τρίτης
ὠδῆς λέγει: «Ὁ πρωτότοκος ἐκ Πα-
τρός πρό αἰώνων, πρωτότοκος νή-
πιος, Κόρης ἀφθόρου, τῷ Ἀδάμ
χεῖρας προτείνων ἐπέφανε». Αὐτό
δέν εἶναι καταβασία εἶναι τροπάριο
στήν τρίτη ὠδή, ἀλλά ἔχει θεολογι-
κό νόημα σπουδαῖο καί ἀντιαιρετι-
κό ἄν θέλετε. Σημαίνει: «Ὁ Γεννη-
θείς ἀπό τόν Πατέρα πρό τῶν
αἰώνων πρωτότοκος, Μονογενής,
Υἱός, ἐμφανίστηκε μικρό βρέφος,
πρωτότοκος καί μονάκριβος Υἱός
τῆς Παρθένου Κόρης, χέρι βοηθεί-
ας στὸν Ἀδάμ ἁπλώνοντας». Ἔχο-
με δύο γεννήσεις ἐν τῷ Χριστῷ,
τήν πρό αἰώνων καί τήν ἐν χρόνῳ.
Καί τήν πρό αἰώνων τήν ξέρομε,
διότι μέσα στήν Ἁγία Γραφή ἀνα-
φέρεται ὅτι εἶχαν πάρει πέτρες καί
λιθοβολοῦσαν τόν Κύριό μας, γιατί
ἔλεγε ὅτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Πατέρα
καὶ τοὺς ἔλεγε ἐπίσης ὅτι πρίν
Ἀβραάμ γενέσθαι, ἐγώ ἤμουν. Μά
ἐσύ πενῆντα χρονῶν δέν εἶσαι καί
μᾶς λές ὅτι προτοῦ νά γεννηθῆ ὁ
Ἀβραάμ ὑπῆρχες; Αὐτή εἶναι ἡ πρό
αἰώνων γέννησις τοῦ Κυρίου μας
καί ἡ ἐν χρόνῳ, πού ἑορτάζομεν τά
Χριστούγεννα. Ἀλλά γιά τήν λέξη
Πρωτότοκος, πού μᾶς τήν κτυπᾶνε
πολλές φορές οἱ αἱρετικοί καί μάλι-
στα οἱ Γιεχωβῖτες ὁ Ἅγιος Νικόδη-
μος ὁ Ἁγιορείτης λέγει τά ἑξῆς: «Ὁ
Χριστός λέγεται Πρωτότοκος μέ
τριπλῆ σημασία. Πρῶτον, πρωτότο-
κος τοῦ Πατρός, διότι πρό πάσης
κτίσεως ὁρατῆς καί ἀοράτου, ἐγεν-
νήθη ἐκ τοῦ Πατρός, ὄχι διότι ἐγεν-
νήθη ἀπὸ τὸν Πατέρα καί ἄλλος
Υἱός, ἄπαγε! δὲν ἐγεννήθη ἄλλος
Υἱὸς, μονογενὴς ἐκ τοῦ Πατρός.
Ἔχομε λοιπὸν τὴν πρώτη ἔννοια
τὴν προαιώνων Γέννησιν τοῦ Κυρί-
ου μας, Πρωτότοκος καὶ μὴ πάη τὸ
μυαλό μας ὅτι ἀφοῦ εἶναι πρωτότο-
κος καὶ ἄλλος υἱὸς ὄχι, Μονογενὴς
ἔτσι εἶναι. Δεύτερον, Πρωτότοκος,
διότι ἐγεννήθη ἐκ τῆς Μητρὸς τῆς
Παρθένου, ἡ δεύτερη σημασία τῆς
ἐννοίας. Πρωτότοκος, καὶ «ἔτεκε
τὸν Υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον»,
ὅπως λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς, ὄχι ὅτι ἐγεννήθη ἐξ αὐτῆς
δεύτερος υἱός, ἄπαγε! ἀλλά διότι
πρῶτος καί Μόνος τήν Παρθενικήν
ἀνοίξας μήτραν ἀρρήτως καί ὑπέρ
ἔννοιαν πάλιν κεκλεισμένην αὐτήν
ἐφύλαξε, καί τρίτον. Πρωτότοκος
ἐκ τῶν νεκρῶν, πρῶτος δηλαδή
αὐτός Ἀναστάς ἀπό τούς νεκρούς
ὡς ἀπαρχή. Ὁ Χριστός ἀνέστησε
τόν ἑαυτόν του μέ τήν θεϊκή Του
ἐξουσία, ἐνῷ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀπό
τόν Θεό θά ἀναστηθοῦμε καί ὄχι
μόνοι μας». Ἡ λέξη πρῶτος στήν
Ἁγία Γραφή δέν ἔχει πάντοτε τήν
σημασία συγκρίσεως μέ δεύτερον,

ἀλλά μερικές φορές δηλώνει τό
ἀνώτερος, ὑπέρ οχος, ὅπως ἐδῶ.
Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκη-
νός (μεγάλος δογματικός τῆς
Ἐκκλησίας μας) γιά τή λέξη Πρω-
τότοκος παρατηρεῖ: «Πρωτότοκος
εἶναι αὐτός πού ἐγεννήθη πρῶτος
εἴτε μονογενής εἴτε καί πρίν ἀπό
ἄλλους ἀδελφούς. Ἄν
ἐλέγετο ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
Πρωτότοκος καί δέν ἐλέ-
γετο Μονογενής, θά ὑπονοούσαμε
ὅτι αὐτός εἶναι πρωτότοκος ἀπό τά
δημιουργήματα, ἐπειδή τάχα εἶναι
δημιούργημα. Ἐπειδή ὅμως εἶναι
καί Πρωτότοκος καί Μονογενής
πρέπει νά φυλάξωμεν εἰς Αὐτόν καί
τά δύο».

Καί προχωροῦμε στήν ἑπόμενη
καταβασία. Πάλι ἀπό τά λόγια κατα-
λαβαίνομε ὅτι εἶναι ἡ τετάρτη ὠδή.
«Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ ἀρετή σου
Χριστέ· τῆς κιβωτοῦ γάρ προελθών,
τοῦ ἁγιάσματός σου, τῆς ἀφθόρου
Μητρός, ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου,
ὤφθης ὡς βρέφος ἀγκαλοφορού-
μενος, καί ἐπληρώθη τά πάντα τῆς
σῆς αἰνέσεως».

Ἡ συγκατάβασή σου, Χριστέ, γέ-
μισε ἀπό ἀπορία τίς οὐράνιες δυνά-
μεις, γιατί Σύ ἀφοῦ γεννήθηκες ἀπό
τήν Παρθένο Μητέρα Σου, τήν Κι-
βωτό τοῦ Ἁγίου Σου σώματος ὡς
βρέφος, βασταζόμενο στήν ἀγκα-
λιά της, ἐθεάθης στόν ἔνδοξο ναό
Σου καί γέμισαν τά σύμπαντα ἀπό
τήν δική Σου δοξολογία.

Γιά τόν εἱρμό τῆς τετάρτης
αὐτῆς ὠδῆς ὁ ποιητής δανείζεται
τίς ἴδιες λέξεις τοῦ Προφήτου
Ἀββακούμ (ἔχει σχέση μέ τόν προ-
φήτη Ἀββακούμ ἡ τετάρτη ὠδή).
«Ἐκάλυψεν οὐρανούς ἡ ἀρετή
αὐτοῦ, καί τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ
πλήρης ἡ γῆ» λέει ὁ προφήτης
Ἀββακούμ (3,3). Τό νόημα δέ τοῦ
εἱρμοῦ ὁλοκληρώνεται μέ τήν συν -
έχεια τῆς προφητείας «καί ἔθετο
ἀγάπησιν κραταιάν» (3, 4). Ἡ ἀρετή
τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ὑπερβολική
ἀγάπη, κραταιά ἀγάπη, γιά τόν πλα-
νεμένο ἄνθρωπο, πού ἡ ἀγάπη του
αὐτή ἔφθασε στήν ἄκρα συγκατά-
βαση (κένωση) μέχρι τῆς ἐνανθρω-
πήσεώς Του. Αὐτή δέ ἡ ἀρετή Του
τόσο μεγάλη εἶναι πού τό μεγαλεῖο
της σκέπασε τούς οὐρανούς, δηλα-
δή τίς οὐράνιες δυνάμεις τῶν
Ἀγγέλων, οἱ ὁποῖες ἐξεπλάγησαν
καί ἔφριξαν γιά τό μέγεθος τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς θείας Οἰκονομίας.

Λέγει ἀκόμη ὁ μελωδός ὅτι Σύ
Χριστέ γεννήθηκες ἀπό τήν Μητέ-
ρα Σου, τήν ὁποίαν ὀνομάζει ὁ
Δαυΐδ «Κιβωτόν ἁγιάσματος» «σύ
καί ἡ Κιβωτός τοῦ ἁγιάσματός σου»
(Ψαλμ. 131, 8). Κιβωτός εἶναι ἡ Παρ-
θένος, πού ἔφερε μέσα της τό
Ἁγίασμα, τόν Χριστό. Ὀνομάζει τό
σῶμα τοῦ Κυρίου, ἁγίασμα, γιατί
ἦταν ἁγιασμένο καί θεωμένο ἀπό
τήν θεότητα μέ τήν ὁποίαν ἦταν
ἑνωμένο ὡς Θεάνθρωπος.

Καί προχωροῦμε στήν πέμπτη κα-
ταβασία, πού ἔχει σχέση, μέ ποιόν
προφήτη ἆραγε; Τόν προφήτη
Ἡσαΐα καί τό λέγει καί ρητῶς: «Ὡς
εἶδεν Ἡσαΐας συμβολικῶς, ἐν
θρόνῳ ἐπηρμένῳ Θεόν, ὑπ᾽ Ἀγγέ-
λων δόξης δορυφορούμενον, ὤ τά-
λας! ἐβόα, ἐγώ· πρό γάρ εἶδον σω-
ματούμενον Θεόν, φωτός ἀνεσπέ-
ρου, καί εἰρήνης δεσπόζοντα».
Εἶναι μία πολύ συγκλονιστική εἰκό-
να, πού περιγράφει καί πού βέβαια
πρέπει πάλι ποιητικῷ τῷ τρόπῳ, νά
τήν δοῦμε, νά τήν ἐξομαλύνουμε
γλωσσικά. Ὅταν εἶδε ὁ Ἡσαΐας μέ
συμβολική ἀπεικόνιση τόν Θεό, σέ
ὑψωμένο θρόνο, νά περιστοιχίζεται
ἀπό ἐνδόξους Ἀγγέλους, ὤ! ἐγώ ὁ
ἐλεεινός, ἐκραύγαζε, γιατί ἀξιώθη-
κα νά προΐδω σέ ὀπτασία τόν Θεό
μέ ἀνθρώπινο σῶμα, τόν Κύριο τοῦ
ἀνεσπέρου φωτός καί τῆς εἰρήνης.

Ὁ μελωδός Κοσμᾶς Μαϊουμᾶ
ἦταν υἱοθετημένος ἀδελφός τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
καί περίφημος ὑμνωδός («Χριστός
γεννᾶται δοξάσατε», «Πεποικιλμέ-
νη» κ.λπ εἶναι δικοί του ὕμνοι), ὁ με-
λωδός λοιπόν γιά τόν εἱρμό καί τά
τροπάρια τῆς πέμπτης ὠδῆς, δανεί-
ζεται νοήματα καί φράσεις ἀπό τήν
προφήτη Ἡσαΐα, τόν ποιητή τῆς
πέμπτης ὠδῆς. Ἀναφέρεται ὁ
Κοσμᾶς στήν ὀπτασία, τήν ὁποίαν
ἀξιώθηκε νά δῇ ὁ προφήτης Ἡσαΐ-
ας, ὅταν τόν κάλεσε ὁ Θεός στό
προφητικό του ἔργο. Λέγει, λοιπόν,
ὁ Ἡσαΐας κατά τόν χρόνο, ὅταν
ἀπέθανε ὁ βασιλεύς Ὀζίας (τό 738
ἤ 740 π.Χ, ὁ βασιλεύς αὐτός χωρίς
νά εἶναι ἱερεύς ἐτόλμησε νά θυ-
μιάσῃ μέσα στό ναό καί γι᾽ αὐτό ἔγι-
νε λεπρός καί πέθανε): εἶδα τόν Κύ-
ριο καθήμενο σέ θρόνο τοποθετη-
μένο πολύ ψηλά. Ὁ ναός τότε γέμι-
σε ἀπό τήν θεία λάμψη τοῦ θρόνου
καί τοῦ καθημένου σ᾽ αὐτόν. Γύρω
ἀπό τόν θρόνο στέκονταν τά Σερα-
φείμ, ἕξ πτέρυγες εἶχε τό καθένα.
Μέ τίς δύο ἐκάλυπταν τό πρόσωπο,
μέ τίς δύο τά πόδια καί μέ τίς ἄλλες
δύο πετοῦσαν. Καθένα μέ μεγάλη
φωνή ἔλεγε πρός τό ἄλλο: «Ἅγιος,
Ἅγιος, Ἅγιος εἶναι ὁ Κύριος ὁ Παν-
τοκράτωρ καί ἡ γῆ ὅλη εἶναι πλήρης
τῆς θείας δόξης Του». Εἶναι ὁ
ὕμνος πού ἔχομε καί στή θεία Λει-
τουργία καί γενικά ἡ λατρεία μας
εἶναι προσπάθεια μιμήσεως τῆς λα-
τρείας τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάπου
τώρα πού θά ἀνοίξη τό Τριώδιο τό
ἀναφέρει αὐτό ὅτι οἱ Ἄγγελοι σοῦ
προσφέρουν αὐτόν τόν ὕμνο καί
ἐμεῖς σοῦ προσφέρομε τούς
ὕμνους τοῦ Τριωδίου καί γενικά
τῆς λατρείας, μίμηση λοιπόν τῆς
λατρείας τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων εἶναι
ἡ θεία Λειτουργία καί γενικά ὅλη ἡ
λατρεία τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Τόσο
δέ μεγάλες ἦσαν οἱ κραυγές, πού
ἀναπετάχθηκε τό γεῖσο τοῦ ναοῦ
καί ὅλος ὁ ναός γέμισε ἀπό καπνό.
Τότε εἶπε ὁ Ἡσαΐας «ὤ! ὁ ταλαίπω-
ρος ἐγώ, συμφορά μου, τοῦτο ἔπα-
θα ἀπό συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλό-
τητός μου, γιατί εἶμαι ἁμαρτωλός,
ἄνθρωπος μέ ἀκάθαρτα χείλη, ἀνά-
μεσα σὲ ἀνθρώπους μὲ ἀκάθαρτα
χείλη κατοικῶ καί ὅμως εἶδα μέ τά
μάτια μου τόν Βασιλέα, Κύριο Παν-
τοκράτορα». Τότε ἀπεστάλη πρός
ἐμένα ἕνα Σεραφείμ, τό ὁποῖον εἶχε
ἄνθρακα ἀναμμένο καί μέ λαβίδα
πῆρε ἀπό τό θυσιαστήριο καί

τοῦτον ἤγγισε στά χείλη μου καί
εἶπε: «ἰδού ἤγγισε τοῦτο τά χείλη
σου καί ἀφήρεσε τάς ἀνομίας σου
καί ἐκαθάρισε τάς ἁμαρτίας σου».
Ὁ ἄνθραξ αὐτὸς τοῦ Ἡσαΐου συμ-
βολίζει τήν θεία Μετάληψη καί χρη-
σιμοποιεῖται ἡ φράση στή θεία Λει-
τουργία, ὅπως εἴπαμε.

Συμβολικῶς εἶδε ὁ προφήτης τόν
Θεό. Ὁ ὑψωμένος Θρόνος συμβο-
λίζει τήν Παρθένο Μαριάμ, ἡ ὁποία
εἶναι ἀνώτερη ἀπό κάθε γήϊνο λογι-
σμό. Ὁ Θεός σαρκωθείς κάθησε
ἐπάνω σ᾽ αὐτόν τόν θρόνο, στά
σπλάγχνα τῆς Παρθένου. Ὅταν ὁ
προφήτης πλησίασε τό Θεό ἔνοι-
ωσε τήν ἀκαθαρσία καί τήν ἁμαρ-

τωλότητά του. Αὐτό συμβαίνει σ᾽
ὅλους τούς Ἁγίους, πού μέ τήν τα-
πεινοφροσύνη πλησιάζουν τόν Θεό,
ὅπως π.χ. ὁ Ἀβραάμ, ὅταν ἀξιώθηκε
νά μιλήση μέ τόν Θεό ὠνόμασε τόν
ἑαυτόν του, «γῆ καί σπονδό».

Καί προχωροῦμε στήν ἑπόμενη
καταβασία, ἕκτη ὠδὴ ἡ ὁποία ἔχει
σχέση μέ ποιόν προφήτη ἆραγε;
Εἶναι ὁ Ἰωνᾶς ἐδῶ. «Ἐβόησέ σοι,
ἰδών ὁ Πρέσβυς, τοῖς ὀφθαλμοῖς τό
σωτήριον, ὅ λαοῖς ἐπέστη· ἐκ Θεοῦ
Χριστέ, σύ Θεός μου». Ἀναφώνησε
σέ ἐσένα ὁ γέροντας Συμεών, ὅταν
μέ τά μάτια του εἶδε τόν Σωτήρα,
πού προορίστηκε ἀπό τόν Θεό γιά
ὅλους τούς λαούς. Σύ εἶσαι, Χριστέ,
ὁ Θεός μου γεννηθείς ἐκ Θεοῦ Πα-
τρός. Ὁ ποιητής μέ τό τροπάριο
αὐτό μᾶς παρουσιάζει τόν Συμεών,
ὁ ὁποῖος προηγουμένως πίστευε μέ
τήν διάνοιά του, τώρα ὅμως μέ τά
σωματικά του μάτια βλέπει «τό σω-
τήριον», δηλαδή τό παιδίον, τό
ὁποῖον θά γίνη τό μέσον τῆς σωτη-
ρίας. Ἄλλο νά πιστεύης καί νά περι-
μένης καί νά προσδοκᾶς καί ἄλλο
νά κρατᾶς στά χέρια σου, στήν
ἀγκάλη σου τόν ἴδιο τόν Μεσσία.
Πολύ διαφορετικό. Καί ὁ μακαρι-
στός ὁ Φώτης ὁ Κόντογλου ἔλεγε
κάποτε ἐμεῖς δέν εἴμαστε οἱ μαθόν-
τες τά θεῖα, ἀλλά οἱ παθόντες τά
θεῖα. Ὑπάρχει πολύ μεγάλη διαφο-
ρά, ἄλλο νά μιλᾶς δηλαδή ἀπό τά
βιβλία καί ἄλλο νά μιλᾶς ἀπό τήν
καρδιά σου, ἀπό τό βίωμά σου.

«Τό προφητικόν χάρισμα τοῦ Συ-
μεών ἱκάνωσεν αὐτόν κατά τήν
στιγμήν αὐτήν νά προΐδη ὅτι τό παι-
δίον τοῦτο θά ἀνεδεικνύετο Σωτήρ
ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Καί εἶδε ἐν
μιᾷ στιγμῇ τόν Ἥλιον τῆς ἀπολυ-
τρώσεως ὄχι μόνον ὑψούμενον ἐν
δόξῃ ὑπέρ τόν Ἰσραήλ, ἀλλά ἐκπέμ-
ποντα τό φῶς αὐτοῦ πρός πάντα τά
ἔθνη. Ὁ Χριστός πρόκειται νά εἶναι
τό ἠθικόν φῶς, δηλαδή ὁ οὐράνιος
διδάσκαλος τῶν ἐθνῶν, ὁ ἀποκαλύ-
πτων εἰς αὐτά τάς ὁδούς τοῦ ἀλη-
θινοῦ Θεοῦ καί τό ἀληθές μέσον
τῆς σωτηρίας διά τοῦ Αἵματός Του.
Φῶς, τό ὁποῖον διαλύει τά σκότη καί
θά φωτίζη τά ἔθνη. Τοῦτο ἀναφέ-
ρεται καί εἰς τόν Ἡσαΐα «ἰδού γάρ
δέδωκά σε… εἰς φῶς ἐθνῶν καί
εἶναι σε εἰς  σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου
τῆς γῆς» (Ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνή-
στου καθηγητοῦ Παναγιώτου Τρεμ-
πέλα). Καί ὁ Μέγας Φώτιος παρατη-
ρεῖ: Διότι τό βρέφος, πού κρατεῖ
στήν ἀγκαλιά του, εἶναι σωτηρία
κοινή γιά ὅλα τά ἔθνη καί γιά τόν
Ἰσραήλ. Ἀλλά γιά μέν τούς ἐθνι-
κούς εἶναι φῶς, διότι τούς βγάζει
ἔξω ἀπό τό σκοτάδι τῆς εἰδωλολα-
τρίας, γιά δέ τούς Ἰσραηλίτες εἶναι
δόξα, διότι οἱ νόμοι καί οἱ προφη-
τεῖες, πού δόθηκαν σ᾽ αὐτούς πα-
λαιά ξεκαθαρίστηκαν ἀπό τήν αἰνι-
γματώδη ἀσάφειά τους καί θά τούς
μεταβάλη σέ δόξα, καί ἀπό ἄλλης
ἀπόψεως δόξα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ
λαοῦ εἶναι ἡ Γέννησή Του, διότι
ἀκριβῶς γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος
ἀπό ἀπόγονο τοῦ Ἀβραάμ.

Προχωροῦμε καί στήν ἑβδόμη
ὠδή: «Σέ τόν ἐν πυρί δροσίσαντα,
Παῖδας θεολογήσαντας, καί Παρ-
θένῳ ἀκηράτῳ ἐνοικήσαντα, Θεόν
Λόγον ὑμνοῦμεν, εὐσεβῶς μελω-
δοῦντες· Εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ τῶν
Πατέρων ἡμῶν». Σέ, πού δρόσισες
μέσα στή φωτιά τούς Τρεῖς Παῖδας,
οἱ ὁποῖοι ὡμολόγησαν τόν Θεό καί
κατοίκησες μέσα στήν ἀμόλυντη
Παρθένο, Σέ τόν Θεόν Λόγον
ὑμνοῦμε μέ εὐσέβεια μελω-
δοῦντες, εὐλογητός εἶσαι, Θεέ τῶν
Πατέρων ἡμῶν.

Βλέπετε γίνεται συνδυασμός τῆς
Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης,
τοῦ γεγονότος τῶν Τριῶν Παίδων
μέσα στό καμίνι τοῦ πυρός, ἀλλά
καί τῆς ἑορτῆς. Μέ τό τροπάριο
αὐτό ὁ μελωδός ὑμνεῖ τόν Λόγον
τοῦ Θεοῦ, τόν Χριστόν, ὁ ὁποῖος
παλαιά ἐδρόσισε τούς Τρεῖς Παῖδας
μέσα στό καμίνι τῆς φωτιᾶς. Αὐτοί
οἱ Παῖδες ὡμολόγησαν τόν Θεό
μπροστά στόν βασιλέα Ναβουχο-
δονόσορα καί εἶπαν ὅτι ὑπάρχει Θε-
ός, τόν ὁποῖον πιστεύουμε καί λα-
τρεύουμε καί αὐτός εἶναι δυνατός
νά μᾶς σώση ἀπό τό καμίνι τῆς φω-
τιᾶς καί ἀπό σένα βασιλιά. Πράγμα-
τι μέ τήν πίστη τους δέν τούς ἄγγι-
ξε ἡ φωτιά, ἔτσι καί τώρα τό πῦρ
τῆς θεότητος, πού κατοίκησε στήν
κοιλία τῆς ἀμόλυντης Παρθένου
δέν ἔκαυσε τήν Παρθενία της, γι᾽
αὐτό μέ πολλή εὐσέβεια εὐλο-
γοῦμε τόν Θεό τῶν Πατέρων μας. 

Καί προχωροῦμε στή προτελευ-
ταία καταβασία, στήν ὀγδόη, πού

εἶναι: «Ἀστέκτῳ πυρί ἑνωθέντες, οἱ
θεοσεβείας προεστῶτες Νεανίαι·
τῇ φλογί δέ μή λωβηθέντες, θεῖον
ὕμνον ἔμελπον· Εὐλογεῖτε πάντα
τά ἔργα τόν Κύριον καί ὑπερυ-
ψοῦτε, εἰς πάντας τούς αἰῶνας». Οἱ
πρόμαχοι τῆς εὐσεβείας Νέοι, ἑνω-
μένοι μέ τή ἀσυγκράτητη φωτιά,

ἀλλά χωρίς νά βλαφθοῦν
ἀπό τήν φλόγα ἔψελναν
ὕμνους στόν Θεό: εὐλο-

γεῖτε ὅλα τά δημιουργήματα τόν
Κύριο καί ὑπέρμετρα δοξάζετε
Αὐτόν αἰωνίως. Εἶναι ὁ ὕμνος τῶν
τριῶν παίδων, πού τόν ψάλλουμε
καί ἐμεῖς τό Μεγάλο Σάββατο, «τόν
Κύριο ὑμνεῖτε καί ὑπερυψοῦτε».
Χαρακτηριστικό ὅμως τῆς ἑβδόμης
ὅπως καί τῆς ὀγδόης ὠδῆς εἶναι τό
γεγονός κατά τό ὁποῖον θαυμα-
τουργικά διασώθηκαν οἱ Τρεῖς
εὐσεβεῖς Νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀρνηθέν-
τες νά προσκυνήσουν τήν εἰκόνα
τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονόσορα
ρίχθηκαν στό ἀναμμένο καμίνι.
Αὐτοί ἦσαν οἱ προεστῶτες, οἱ ἀρχη-
γοί καί πρόμαχοι τῆς θεοσεβείας
καί τό καλό παράδειγμα γιά ὅλους
τούς αἰχμαλώτους συμπατριῶτες
τους. Ἄν αὐτοί, οἱ σπουδαιότεροι,
δέν κρατοῦσαν τήν εὐσέβεια καί πί-
στη τους θά τούς ἀκολουθοῦσαν
στήν ἀσέβεια καί οἱ ὁμογενεῖς
τους. Τώρα ὄχι μόνο κράτησαν τήν
εὐσέβειά τους, ἀλλά καί τούς συμ-
πατριῶτες τους φύλαξαν ἀπό τήν
ἀσέβεια καί τή ζωή τους ἔσωσαν
θαυματουργικά. Ἐδῶ στάθησαν
ὅπως ἔπρεπε οἱ Τρεῖς Παῖδες καί
ἔσωσαν τούς ἄλλους, ἀλλά ἡ ἱστο-
ρία λέγει ὅτι κατά τήν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας, δυστυχῶς λέγω, ὁ
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός εἶχε πλη-
ροφορηθῆ ὅτι ὁλόκληρα χωριά
ἐξισλαμίζοντο λόγῳ τῆς πιέσεως
καί ἔπαιρναν καί τούς ἱερεῖς ἀκόμα
καί τούς ἀρχιερεῖς μαζί, γι᾽ αὐτό
ἔχει πολύ μεγάλη σημασία αὐτό,
πού ἀκούστηκε, ἄν οἱ ἐπικεφαλῆς
στέκονται καλά, δίνουν τό καλό πα-
ράδειγμα, τό γενναῖο παράδειγμα,
μένουν οἱ ἄλλοι πιστοί καί ἄν δέν
συμβαίνη αὐτό κινδυνεύουν ὅλοι
μαζί νά ὁδηγηθοῦν στήν καταστρο-
φή.

Καί ἡ τελευταία καταβασία πού
εἶναι ἡ ἐνάτη καί πολύ προσφιλής
θά λέγαμε καί αὐτή: «Ἐν νόμῳ σκιᾷ
καί γράμματι, τύπον κατίδωμεν οἱ
πιστοί· πᾶν ἄρσεν, τό τήν μήτραν
διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ· διό πρωτό-
τοκον Λόγον, Πατρός ἀνάρχου
Υἱόν, πρωτοτοκούμενον Μητρί,
ἀπειράνδρῳ μεγαλύνομεν».

Ἄς ἀντικρύσουμε μέ σεβασμό
αὐτόν πού προεικόνισε ἡ αἰνιγματι-
κή γραφή τοῦ νόμου, δηλαδή κάθε
ἀρσενικό βρέφος, πού διανοίγει
τήν μήτρα αὐτῆς πού τό γέννησε,
εἶναι ἀφιερωμένο στό Θεό, γι᾽ αὐτό
τόν Πρωτότοκο Μονογενῆ Λόγο,
Υἱό πατρός ἀνάρχου (κατά τήν θε-
ότητα) ποὺ πρωτότοκος καί μονά-
κριβος γεννήθηκε (κατά τό ἀνθρώ-
πινο) ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, ἄς
δοξάσουμε.

Μέ τίς λέξεις νόμος, σκιά, γράμ-
μα, συνώνυμες ἐννοεῖται ὁ Μωσαϊ-
κός νόμος μέ τίς αἰνιγματώδεις δια-
τάξεις. Ὁ σχετικός νόμος ἀναφέ-
ρεται στό Λευϊτικό. Ἡ γυναίκα πού
θά γεννήση ἀρσενικό παιδί ἐπί σα-
ράντα ἡμέρες δέν ἐπιτρέπεται νά
ἀγγίξη ἅγιο ἤ νά μπῆ στό ἁγιαστή-
ριο. Ἄν γεννήση θηλυκό παιδί δι-
πλασιάζονται οἱ ἡμέρες, γίνονται
ὀγδόντα. Βέβαια ὄχι γιά λόγους
ἰατρικούς, λέγει ὁ ἀείμνηστος πα-
τήρ Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, ἀλλά
γιά θρησκευτικούς. Γιατί ἀπό τήν
γυναίκα μπῆκε στόν κόσμο τό προ-
πατορικό ἁμάρτημα, «Ἀδάμ οὐκ
ἠπατήθη πρῶτος, ἡ δέ γυνή ἀπατη-
θεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε» (Α´ Τι-
μοθ. 2, 13-15 καὶ Α´ Πέτρ. 3, 7). Ὁ
Μωσαϊκός νόμος ὁρίζει ὅτι πρέπει
νά προσφέρης στόν ναό ἀμνό ἄμω-
μο ἑνός ἔτους ἀντί τοῦ ἀρσενικοῦ
παιδίου γιά ὁλοκαύτωση καί νεοσ-
σό περιστερᾶς ἤ τρυγόνων διά τήν
ἁμαρτία στή θύρα τῆς σκηνῆς τοῦ
Μαρτυρίου πρός τόν ἱερέα. Ἀλλά
κατά τή διατύπωση τοῦ νόμου πα-
ρατηροῦμε ἕνα πλεονασμό. Λέγει ὁ
νόμος «γυνῇ ἐάν σπερματισθῆ καί
τέκει ἄρσεν». Παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «ὁ
Μωϋσῆς περιττόν ἦτο νά πῆ, τό “ἄν
σπερματισθῆ”, γιατί εἰς ὅλους εἶναι
γνωστόν κάθε γυναῖκα φυσικῶς
λαμβάνει ὑπό ἀνδρός καί κατόπιν
γεννᾶ. Αὐτή ἡ φράσις προδηλώνει
ὅτι ὁ Μωϋσῆς εἶχε μυηθῆ στό μυ-
στήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Κυρί-
ου, διότι ἡ Παρθένος τῇ ἐνεργείᾳ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐγέννησε τό
Θεῖον Βρέφος καί ἔγινε τόκος ἄνευ
θελήματος σαρκός οὐδέ θελήμα-
τος ἀνδρός. Ὁ τύπος δέ τοῦ νόμου:
«εἶπε δέ Κύριος πρός Μωϋσῆν λέ-
γων, ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον,
πρωτογενές, διανοῖγον πᾶσαν μή-
τραν ἐν τοῖς Υἱοῖς Ἰσραήλ» δέν
ἁρμόζει εἰς κάνενα ἄλλο παιδίον
ἀρσενικόν καί πρωτότοκον ἐκτός
μόνον τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ καί
αὐτόν προεικόνιζε, διότι κανένα
ἀπό τά ἄλλα πρωτότοκα παιδία τῷ
φυσικῷ νόμῳ γεννώμενα, δέν δια-
νοίγει τήν μήτραν τῆς τοῦτο γεν-
νώσης μητρός. Αὐτή γάρ πολύ πρό-
τερον διανοίγεται, ὁ δέ πρωτότο-
κος Ἐμμανουήλ ὡς ὑπέρ φύσιν καὶ
χωρὶς σπορὰν ἀνδρὸς γεννηθεὶς
αὐτός μόνος ἤνοιξε τήν παρθενι-
κήν μήτραν τῆς ἀπειράνδρου Μη-
τρός, θεοπρεπῶς, δηλαδή καί ὑπέρ
κατάληψιν, ἀκατανοήτῳ τρόπῳ,
ἀνοίξας αὐτήν ἐν τῷ γεννᾶσθαι, κε-
κλεισμένην πάλιν διεφύλαξεν,
ὥσπερ ἦν πρό τοῦ συλληφθῆναι καί
γεννῆσαι» (Ἁγ. Νικοδ. Ἑορτοδρ. σ.
201). Καί ἐδῶ ὑπάρχει καί μία προ-
φητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ, «ἡ πύλη ἡ κα-
τά ἀνατολάς ἡ κεκλεισμένη» καί
εἶναι ἕνα ἰσχυρό ἐπιχείρημα διά
τούς Γιεχωβῖτες, διά τούς Προτε-
στάντες, πού δέν δέχονται τό Ἀει-
πάρθενον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου.

Γράφει σχετικῶς ὁ Μέγας Ἀθα-
νάσιος: «“Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μή-
τραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται”·
ἐκεῖ μέν γάρ οὐδέ τά βρέφη τάς μή-
τρας διήνοιξαν, ἀλλά ἡ τοῦ ἀνδρός,
πρός τήν γυναῖκα συνεύρεσις·
«ἔγνω» γάρ φησί Ἀδάμ Εὔαν τήν

γυναῖκα αὐτοῦ καί συλλαβοῦσα
ἔτεκε τόν Κάϊν. Ἐνταῦθα δέ οὐχ
οὕτως ἀλλ᾽ αὐτό τό τεχθέν τάς τῆς
μήτρας διήνοιξε πύλας, μηδὲ μιᾶς
προσδεθέν σαρκικῆς συμφωνίας
ἀπό τῶν ἔξωθεν. Πρίν ἢ γάρ συνελ-
θεῖν αὐτούς εὑρέθη ἐν γαστρί
ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Δύ-
νασαι δέ καί συνεκδοχικώτερον
τὴν φωνὴν ἐκλαβεῖν τῆς Παρθένου
ἔξωθεν συνακουομένης, ἵν᾽ ᾖ τό
ἑξῆς οὕτως: «Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον
μήτραν παρθένον, Ἅγιον τῷ Κυρίῳ
κληθήσεται, ὅπερ μόνον ἐπί Χρι-
στοῦ πέπρακται, μηδενός ἄλλου
τῶν πάντων κεκοινωνικότος τῷ
χρήματι. Μόνος γάρ οὗτος παρθέ-
νον μήτραν σαρκί τεχθείς ἀνέῳξε·
καί πάλιν ταύτην παρθένον, ὡς πρό
τοῦ τόκου, τετήρηκεν». Εἶναι Παρ-
θένος ἡ Παναγία μας πρό τοῦ τό-
κου, κατά τόν τόκον καί μετά τόν
τόκον καί αὐτό συμβολίζουν καί τά
τρία ἀστέρια, πού εἶναι στήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας μας.

Καί ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου:
«Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν
ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται»· εἰς
τόν Κύριον μόνον τήν ἀναφοράν
κέκτηται. Καί γάρ πᾶσα φύσις παρ-
θένου, πρῶτον ἐν σχέσει ἀνδρός
διανοίγει τήν μήτραν καί οὕτως τί-
κτει. Ἐπί δέ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὐχ
οὕτως, ἀλλά χωρίς σχέσιν αὐτός
διανοίξας τήν μήτραν τῆς Παρθέ-
νου, ἀφράστως, (ἀκατανοήτως)
προῆλθεν ὥστε τό «πᾶν ἄρσεν δια-
νοῖγον μήτραν, ἅγιον τῷ Κυρίῳ
κληθήσεται», εἰς τόν Κύριον ἀνα-
φέρεται μόνον».

Αὐτά ὡς πρός τήν ἑρμηνεία τῶν
καταβασιῶν καί βέβαια εἶναι θά λέ-
γαμε καί κάπως τολμηρές ἐκφρά-
σεις πού ἄν δέν ἔχη κανείς καθαρή
καρδιά μπορεῖ καί νά σκανδαλισθῆ
«πᾶν ἄρσεν τό τήν μήτραν δια-
νοῖγον», «ὁ μήτραν παρθενικήν
ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου» ὅλα αὐτά.
Ὅμως μᾶς ἔλεγε ἕνας σπουδαῖος
θεολόγος ὅτι ὅσο ἁγιώτεροι ἦσαν
οἱ ποιηταί τόσο καί τολμηρότεροι
ἦσαν στίς ὑψηλές ἀλήθειες καί θά
σᾶς πῶ καί κάτι σύγχρονο, πού συν -
έβαινε μέ ἕνα μακαριστό πνευματι-
κό, πού ἦταν πολύ σπουδαῖος πνευ-
ματικός καί μποροῦσε νά κάνη καί
δύσκολες ἐρωτήσεις χωρίς νά
σκανδαλίζωνται οἱ ἄνθρωποι, γιατί
ἦταν ἅγιος πραγματικά, καί ἕνας
ἄλλος ἄπειρος ἐνδεχομένως πνευ-
ματικός μπορεῖ νά ἔλεγε μία ἁπλῆ
ἐρώτηση καί νά σκανδάλιζε τό ἐξο-
μολογούμενο πρόσωπο, γι᾽ αὐτό καί
ἀπό μιᾶς ἄλλης πλευρᾶς κατά κά-
ποιον τρόπο τά κείμενα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας πρέπει νά μείνουν ὡς
ἔχουν, διότι ὄντως μπορεῖ νά γίνη
ἕνας ἐκχυδαϊσμός θά ἔλεγα καί μία
παρεξήγηση «τήν γάρ σήν μήτραν,
θρόνον ἐποίησε, καί τή σήν γαστέ-
ρα, πλατυτέραν οὐρανῶν ἀπειργά-
σατο» ἄντε νά τά ἐξηγήσης αὐτά.
Μένουν ἔτσι. Τό χρέος μας εἶναι νά
τά ἑρμηνεύσουμε διά κηρύγματος,
νά ξέρουμε τί ἐννοεῖ. Οἱ ἱεροί
ὑμνωδοί εἶπαν αὐτές τίς μεγάλες
ἀλήθειες, γιατί ὅπως εἴπαμε ἦταν
ἅγιοι ἄνθρωποι καί οὔτε ἐσκανδα-
λίζοντο, ἀλλά καί οὔτε ἐσκανδάλι-
ζαν ἄλλους.

Ἄς κλείσουμε μέ μιά πολλή
ὡραία κατακλεῖδα, μιά προτροπή θά
λέγαμε, τοῦ μεγάλου κατηχητοῦ
τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγίου Κυ-
ρίλλου. 

«Δεῦτε καί ἡμεῖς φιλόχριστοι καί
φιλόθεοι, τῇ τοῦ Κυρίου καί Δεσπό-
του Ὑπαπαντῇ φαιδροὶ πάντες καί
καθαροί ὑπαντήσωμεν». Καί ἐμεῖς
λοιπόν μέ φαιδρότητα, μέ χαρά καί
καθαρότητα νά ἑορτάσωμε τήν
Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου, τήν ἑορτά-
σαμε βέβαια, ἀλλά ἔχομε καί ἀπό-
δοση καί τήν ἑορτάζομε ὅλες
αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες «μή νο-
μικῶς», δηλαδή ὅπως ἐν τῇ Παλαιᾷ
Διαθήκῃ, «ἀλλά πνευματικῶς, μή
γαστρί τρυφῶντες», μή τό ρίξωμε
στό φαγοπότι, δέν ἔχει νόημα ἔτσι
ἡ ἑορτή, «ἀλλά πνεύματι
σκιρτῶντες» νά ἔχωμε χαρά πνευ-
ματική «μή οἴνῳ μεθύοντες» ὄχι νά
μεθοῦμε ἀπό τό κρασί, «ἀλλά τῷ
πνεύματι ζέοντες» νά εἴμαστε πρό-
θυμοι στά καλά, στήν προσευχή,
στή μελέτη, στήν ἐλεημοσύνη, στή
φιλανθρωπία κ.λπ «οὕτω σήμερον
φαιδροί φαιδρῶς τάς λαμπάδας κο-
σμήσωμεν» νά ἔχωμε καί μεῖς
ἀναμμένας τάς λαμπάδας, «οὕτως
ὡς υἱοί φωτός, τάς λαμπάδας τῷ
φωτί τῷ Ἀληθινῷ Χριστῷ προσαγά-
γωμεν». Ὅπως τήν νύκτα τῆς Ἀνα-
στάσεως «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ
τοῦ ἀνεσπέρου φωτός» ἔτσι καί
ἐμεῖς νά ἀνάψωμε τίς λαμπάδες
τῆς ψυχῆς μας ἀπό τό φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ μας.

«Προσαγάγωμεν», πλησιάζομε
στόν Ἀληθινό Χριστό «διότι φῶς εἰς
ἀποκάλυψιν Ἐθνῶν τῷ κόσμῳ πε-
φανέρωται», παρουσιάστηκε. Δι᾽
αὐτό «ὡς φῶτα ἐκ φωτός ὑπέρ χιό-
να ἀναλάμψωμεν». Νά λάμψωμε
καί ῾μεῖς ὡς φῶτα ἀπό τό φῶς
«ὑπέρ γάλα τυρωθέντες, ὑπέρ λί-
θον σάπφειρον αὐγασθέντες» λάμ-
ψαντες, «ὑπέρ περιστεράς ἀσπί-
λους εἰς οὐρανούς ἀναπτάντες»
πετάξαντες. Τί σπουδαῖο νά πετά-
ξωμε ἀπό τόν κόσμο αὐτό στή Βα-
σιλεία τῶν Οὐρανῶν σάν τά περι-
στέρια, πεντακάθαροι, χωρίς νά
μᾶς βαρύνη τίποτε. «Οὕτως ὡς νε-
φέλαι εἰς Θεοῦ ὑπάντησιν ἐξέλθω-
μεν» καί ἔτσι νά συναντήσωμε τόν
Κύριο, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος στή
νεκρώσιμη ἀκολουθία, «καί τῶν
αἰωνίων ἀγαθῶν ἐντός γενώμεθα,
χάριτι καί οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρω-
πίᾳ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ
δόξα καί τό κράτος σύν τῷ Πατρί
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε., Κά-
νιγγος 10, Ἀθῆναι. (Βιβλιογραφία.
Ἑορτοδρόμιον, Τεῦχος Δ´ «Ἑρμη-
νεία τοῦ Ἀσματικοῦ Κανόνος τῆς
Ὑπαπαντῆς, Ἀνθούσης μοναχῆς,
Ἔκδ. τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Κοιν. Μονῆς
«Εὐαγγελισμὸς Μητρὸς Ἠγαπημέ-
νου», Ἀθῆναι 1992).
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Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος εἶναι ξένος πρὸς τὸν Ἑλληνορθόδοξον
πολιτισμὸν καὶ ταυτόσημος μὲ τὰς ἡγεσίας τῶν Σιωνιστῶν

(1ον)
Ὁ νόμος εἶναι φυσικὴ συνέχεια

τοῦ νόμου τοῦ κ. Σημίτη περὶ ταυτο-
τήτων καὶ πολέμιος τοῦ σκοποῦ τῆς
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἀληθινοῦ
Θεοῦ (Χριστοῦ), εἶναι ρατσιστικὸς
μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
προστατεύει τὸ ψεῦδος, καλλιεργεῖ
τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ ὑποβιβάζει
τὸν ἄνθρωπον κάτωθεν τοῦ κτή-
νους. Ὁ νόμος αὐτὸς ἀποδεικνύει
ὅτι ὁ πολιτικὸς κόσμος ἐγήρασεν
ἀπὸ τὰς πολιτικὰς καὶ πνευματικὰς
ἁμαρτίας του καὶ ἐταπείνωσε τὸν
Ἑλληνικὸν λαόν, τὸν ὁποῖον καὶ κα-
τέστρεψε. Ζητεῖ τὴν κατάργησιν
τοῦ νόμου, προβάλλων πολλὰ ἐπι-
χειρήματα, ὡς καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν
τῆς Χώρας ἀπὸ τὴν δουλείαν τῆς
Εὐρώπης καὶ τοῦ Εὐρώ, διότι αὕτη
ἀπεδείχθη ἐπικίνδυνος, ὅπως κατὰ
τὸ παρελθὸν ἡ τουρκοκρατία.

Ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος Δα-
μασκηνός, τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ
Φιλαδέλφου ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν
πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Ἀντώ-
νιον Σαμαρᾶν καὶ τοὺς τριακοσί-
ους βουλευτάς, μὲ τὴν ὁποίαν δια-
μαρτύρεται διὰ τὸν ἀντιρατσι-
στικὸν νόμον, τονίζων ὅτι αὐτὸς
εἶναι ρατσιστικὸς διὰ τοὺς Ὀρθο-
δόξους, εἶναι «κομμένος καὶ ραμ-
μένος» διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν πολι-
τικῶν τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Εὐρώ-
πης - χωρῶν, αἱ ὁποῖαι ἐλέγχονται
ὑπὸ τῶν Σιωνιστικῶν. Ἐπισημαίνει
ἐπίσης ἡ Εὐρώπη καὶ τὸ Εὐρώ
«ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ἐξ
ἴσου ἐπικίνδυνος ὅσον καὶ ὅτι ἡ
τουρκικὴ δουλεία». Ζητεῖ τὴν κα-
τάργησιν τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νό-
μου, διότι μὲ αὐτὸν καταργεῖται ὁ
Χριστιανισμὸς καὶ ἡ Καινὴ Διαθή-
κη εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὡς φρόνημα
καὶ τρόπος ζωῆς. Ζητεῖ ἐπίσης τὴν
ἀπαλλαγὴν ἐκ τῆς δουλείας τῆς
Εὐρώπης καὶ τοῦ εὐρώ. 

Ἡ ἐπιστολή
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπι-

στολῆς, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 15ην
Ὀκτωβρίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«“Αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ
φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ
ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ
σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πο-
νηρὰ τὰ ἔργα. (Ἰωάν. 3, 19)”

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἐξοχώτατοι κ. Βουλευταί,
Ἠγαπήσατε τὸ σκότος μᾶλλον ἢ

τὸ φῶς, διότι τὰ ἔργα Σας εἶναι πο-
νηρὰ καὶ καρπὸς των εἶναι καὶ ἡ
ψήφισις τοῦ λεγομένου ἀντιρατσι-
στικοῦ νόμου, κατ᾽ ἐμὲ κατ᾽ ἐξοχὴν
ρατσιστικοῦ.

Καίτοι δὲν εἶμαι εἰδήμων νομι-
κός, διαπιστώνω εὐθὺς μὲ τὴν
ἁπλῆ ἀνάγνωσίν του, ὅτι παραβιά-
ζει τὰ ἄρθρα 3, 16 καὶ 21 τοῦ Συν-
τάγματος τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-
κρατίας, δι᾽ ὧν ἀναγνωρίζεται
«Ἐπικρατοῦσα θρησκεία, ἡ Ἀνατο-
λικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, κατο-
χυρώνεται ἀπαραβίαστον τὸ κεί-
μενον τῆς Καινῆς Διαθήκης, οἱ
Ὅροι καὶ Κανόνες τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων» (ἄρθρον 3), «ἡ
ἀνάπτυξις ἐθνικῆς καὶ θρησκευ-
τικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλληνο-
παίδων» (ἄρθρ. 16), «ἡ οἰκογένεια,
ὡς θεμέλιον τῆς συντηρήσεως καὶ
προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς
καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ
παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προ-
στασίαν τοῦ κράτους» (ἄρθρ. 21).

Ὁ νόμος Σας, κύριοι Βουλευταί,
εἶναι ξένος τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλλη-
νικοῦ πολιτισμοῦ, ἀπὸ πρὸ Χριστοῦ
μέχρι σήμερον, τὸν ὁποῖον Πολι-
τισμὸν δίδετε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι
παντελῶς ἀγνοεῖτε, καὶ κατὰ συνέ-
πειαν εἶσθε ἀνάξιοι νὰ διοικῆτε
τοὺς Ἕλληνας.

Ὁ πολιτισμὸς
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου

Ὅτε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, κ.
Πρωθυπουργὲ καὶ κύριοι Βουλευ-
ταί, τρεῖς καὶ ἥμισυ αἰῶνας πρὸ Χρι-
στοῦ, τὸν 4ον αἰῶνα, κατώρθωσε
μὲ τὴν ἀνδρείαν του καὶ τὴν μεγα-
λοφυίαν του, νὰ ἐξαπλώση τὴν
Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, σχεδὸν
εἰς ἅπαντα τὸν τότε γνωστὸν κό-
σμον τῆς Οἰκουμένης, ἐπέτυχε νὰ
ἐγκεντρίση τὸν Ἑλληνικὸν Πολι-
τισμὸν διά τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης
καὶ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, εἰς
τοὺς κατακτηθέντας λαούς. Ὁ Μέ-
γας Ἀλέξανδρος κατέκτησε, ἐν
ἐλευθερίᾳ, τὰς καρδίας τῶν λαῶν
τῆς Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς καὶ μετέβαλε εἰς Ἕλληνας,
κατὰ τὴν συνείδησιν, τοὺς μετό-
χους τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας.

Εἶναι ὁ πρῶτος ἐπιτυχῶν τὸν πα-
ραμερισμὸν τῶν φυλετικῶν διακρί-
σεων καὶ ὁ πρῶτος Παγκόσμιος
Ἡγέτης.

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός, δι᾽
αἰῶνας, ἦτο ὁ πρῶτος παγκοσμιο-
ποιημένος πολιτισμός.

Ἡ Θεία Πρόνοια προητοίμασε τὰ
ἔθνη, διά τῶν Ἑλλήνων φιλοσό-
φων, καθὼς προητοίμασε τὸν
Ἰσραηλιτικὸν λαόν, διά τῶν Προ-
φητῶν, ἵνα δεχθοῦν τὸν Θεάνθρω-
πον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν μόνον
Ἀληθινὸν Θεόν, καὶ νὰ ἀπαλλάξη
τὴν κτίσιν ἀπὸ τὴν δουλείαν τοῦ
διαβόλου, τῶν εἰδώλων καὶ τοῦ θα-
νάτου καὶ νὰ χαρίση τὴν Ἀνάστα-
σιν, τὴν παροῦσαν τῆς ψυχῆς καὶ
τὴν προσδοκωμένην τῶν σωμά-
των.

Μὲ τὴν ΡΑΧ RΟΜΑΝΑ, διηυκο-
λύνθη ἡ πορεία τῶν Ἀποστόλων εἰς
τὴν ἑνιαίαν Ρωμαϊκὴν Ἐπικράτειαν,
πρὸς διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἔλαβε χώραν ἡ
ὁλοκλήρωσις τῆς καταργήσεως

τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, ἡ ἐν
ἐλευθερίᾳ χριστιανικὴ ἑνότης τῶν
ἀνθρώπων διά τῆς μεταβολῆς τῆς
συνειδήσεως.

«Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθη-
μεν, Χριστὸν ἐνεδύθημεν· οὐκ ἔνι
Ἰουδαῖος, οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι
δοῦλος, οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ (ὡς πρὸς τὴν τιμὴν)
πάντες γὰρ ἡμεῖς, ἕν ἔσμεν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ». (Γαλάτας 3, 27-28)

Ἡ καινὴ αὕτη πραγματικότης,
εἶναι ἡ μόνη ἀληθὴς κατάργησις
τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, ἡ
ὄντως εἰρήνη, ἡ ὄντως ἑνότης τῶν
ἀνθρώπων. Πᾶσα ἑτέρα εἶναι
ψευδὴς καὶ πεπλανημένη, ὑποκρι-
τικὴ καὶ δαιμονική.

Ὁ ἑλληνοχριστιανικὸς
πολιτισμός

Ἐν συνεχείᾳ εἰς τοὺς μεταγενε-
στέρους αἰῶνας, κυρίως ἀπὸ τὸν
4ον μ.Χ. αἰῶνα, τῆς Αὐτοκρατορίας
Νέας Ρώμης - Κωνσταντινουπόλε-
ως, ὁ γεγηρακώς Ἑλληνισμός, τῶν
ὄντως κατ᾽ ἄνθρωπον μεγάλων καὶ
θαυμαστῶν ὑπέροχων Ἑλλήνων
φιλοσόφων, ἐγκεντρισθεὶς εἰς τὴν
ἐξ Οὐρανοῦ Ἀποκαλυφθεῖσαν Χρι-
στιανικὴν Ἀλήθειαν, ἀνενεώθη, ὡς
πρὸς τὸ περιεχόμενον, καὶ διά τῆς
θείας πνοῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ἀνεζωογονήθη.

Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα γίνεται
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μητρικὴ γλῶσσα
συγγραφῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης,
ἡ ἀνθρωπίνη γλῶσσα τοῦ Θεοῦ καὶ
τῶν Χριστιανῶν πλέον φιλοσόφων.
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὰς
κατηγορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λόγου
τῶν φιλοσόφων, διατυπώνουν, ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι, τοὺς Ὅρους καὶ
τοὺς Κανόνας τῆς νέας πίστεως
καὶ δημιουργεῖται ἡ νέα «δόξα»
περὶ Θεοῦ, ἀνθρώπου, κόσμου,
ἀγαθοῦ, κακοῦ, λυτρώσεως ἐκ τοῦ
θανάτου.

Ἡ Ὀρθοδοξία, ὁ Ἑλληνοχριστια-
νικὸς Πολιτισμός, θὰ κρατήση εἰς
τὴν Ἱστορίαν τὸν Ἑλληνισμόν, τὴν
γλῶσσαν καὶ τοὺς Ἕλληνας,
ἄλλως θὰ εἴμεθα σήμερον ἀνάμνη-
σις ἱστορική, ὡς οἱ ἀρχαῖοι λαοὶ τῆς
Μεσογείου, Αἰγύπτιοι, Ἀσσύριοι,
Χετταῖοι, Βαβυλώνιοι καὶ Ρωμαῖοι.

Εἰς τὸ παρελθὸν αἱ ἀρχαῖαι
Ἀθῆναι, ἡ Μακεδονία τοῦ Μ. Ἀλε-
ξάνδρου καὶ μετέπειτα ἡ Κωνσταν-
τινούπολις ἐπὶ αἰῶνας καὶ χιλιετίας
ἦσαν τὰ κέντρα τοῦ πολιτισμοῦ.

Ἔδιδον «Ἑλληνικὰς πολιτι-
στικὰς ὁδηγίας» εἰς τοὺς λαούς.
Ἀνεβάθμιζον πολιτιστικῶς ἔθνη καὶ
λαούς, πρόσωπα καὶ ἀξίας διὰ τὸν
ἀνθρώπινον βίον.

Σήμερον οἱ Ἕλληνες αἰσθάνον-
ται μειονεκτικῶς ἔναντι τῶν Εὐρω-
παίων καὶ υἱοθετοῦν ἀκρίτως τὰς
«Εὐρωπαϊκὰς ὁδηγίας», δι᾽ ὧν κιν-
δυνεύουν νὰ ἀφανισθοῦν ἀπὸ τὸ
ἱστορικὸν γίγνεσθαι. Αἱ ὁδηγίαι
αὗται κατέστρεψαν ὅ,τι ὑγιὲς εἶχε
ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι
σήμερον, Ἑλληνικὸν καὶ χριστιανι-
κόν.

Διά τὸ ἔγκλημα τοῦτο εὐθύνεται
πρωτίστως ἡ αὐθαιρεσία τοῦ Πολι-
τικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ
καὶ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Πνευματι-
κή του ἡγεσία. Ἀκαδημαϊκοὶ καὶ κα-
θηγηταὶ Πανεπιστημίου, ὡς καὶ οἱ
δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι συνήθως
εἶναι στρατευμένοι πρὸς ἐξυπηρέ-
τησιν τοῦ πολιτικοῦ καὶ οἰκονομι-
κοῦ κατεστημένου.

Τὸν θησαυρὸν αὐτὸν καὶ τὸ με-
γαλεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ
δὲν φαίνεται νὰ κατανοῇ ἐπαρκῶς
ἡ Πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος,
τόσον σήμερον, ὅσον καὶ εἰς τὸ
πρόσφατον παρελθόν.

Οἱ Εὐρωπαῖοι οὐδέποτε κατε-
νόησαν τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμόν.

Κράτη ἄθεα
Ὁ Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμός, ἀπὸ

τὴν ἀναγέννησιν καὶ ἐντεῦθεν, τὸν
14ον αἰῶνα, ἐγνώρισε τοὺς ἀρχαί-
ους Ἕλληνας, χωρὶς τὸν χριστιανι-
σμόν, διότι εἶχε ὑπ᾽ ὄψιν του τὴν
τραγικὴν παραποίησιν τῆς χριστια-
νικῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκ τοῦ Παπι-
σμοῦ καὶ ἀργότερον τῆς μεταρ-
ρυθμίσεως, διὸ καὶ ἀνέπτυξε μονο-
μερῶς τὸ ἐγκόσμιον στοιχεῖον τοῦ
Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὰς φυ-
σικὰς ἐπιστήμας καὶ τὴν ἐξερεύνη-
σιν τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ τῆς τε-
χνολογίας.

Ἔλαβε ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολι-
τισμοῦ μόνον τὸ ἥμισυ αὐτοῦ.
Ἠγνόησε τὸν Μεταφυσικὸν χα-
ρακτῆρα του ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα,
τὸ δεύτερον σκέλος του: «εὕροις
δ᾽ ἂν ἐπιών, πόλεις ἀτειχίστους,
ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, ἀοί-
κους, ἀχρημάτους, νομίσματος μὴ
δεομένας, ἀπείρους θεάτρων καὶ
γυμνασίων, ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ
ἀθέου, μὴ χρωμένοις εὐχαῖς...
μηδὲ θυσίαις ἐπ᾽ ἀγαθοῖς... οὐδείς
ἔσται γεγονὼς θεατὴς» (Πλουτάρ-
χου, πρὸς Κωλώτην, Ἠθικὰ τ. 29,
ἐκδ. Κάκτος).

Ἡ Εὐρώπη, ἀπὸ τὴν Ἀναγέννησιν
καὶ ἐντεῦθεν, κρατεῖ ἀπόστασιν
ἀπὸ τὸν αἱρετικὸν καὶ παραποιημέ-
νον χριστιανισμὸν τῆς Δύσεως. Τὰ
κράτη της εἶναι ἐπισήμως ἄθεα.

Ὁ Πολιτισμὸς τῆς Εὐρώπης σή-
μερον εἶναι ὑλιστικὸς καὶ πνευμα-
τικῶς διεφθαρμένος, καθὼς καὶ οἱ
θεσμοί της ἐκ τοῦ παρεφθαρμένου
χριστιανισμοῦ της καὶ τῆς ἀθεΐας.

Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἠρνήθησαν κατὰ
τὴν Σύνταξιν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ συν-
τάγματος νὰ ἀναφερθοῦν εἰς τὰς
χριστιανικὰς ρίζας τοῦ Εὐρωπαϊ-
κοῦ Πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ εἰς αὐτὴν
ἀκόμη τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, διὸ καὶ
ἀπηξίωσαν νὰ συμπεριλάβουν τὴν
Ἀκρόπολιν τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸν
Παρθενῶνα, τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν παγκό-
σμιον μνημεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Πο-
λιτισμοῦ, παραλλήλως πρὸς τὸν
ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐν Κων-

σταντινουπόλει τῆς Βυζαντινῆς
ἐποχῆς, εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ χαρτο-
νομίσματα.

Σήμερον ἡ Εὐρώπη εἶναι αἰχμά-
λωτος τοῦ Σιωνιστικοῦ πνεύματος,
τὸ ὁποῖον πολεμεῖ τὸν χριστια-
νισμὸν καὶ προσκυνεῖ μόνον τὸν
«χρυσοῦν Μόσχον» τῆς Σιναϊτικῆς
ἐρήμου. Εἶναι ἀντίθετος τοῦ
ὑγιοῦς ἰουδαϊκοῦ πνεύματος τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, τοῦ ἐκφραζο-
μένου διὰ τῶν Προφητῶν, μὲ τὸ
ὁποῖον ἡ Ὀρθοδοξία συμφωνεῖ

Ὁ ἀρρωστημένος ἀντιχριστια-
νικὸς σιωνισμὸς κατευθύνει τοὺς
πολιτικοὺς ἐξουσιαστὰς τῶν λαῶν,
μέσῳ τῶν σκοτεινῶν στοῶν τῆς
Μασσωνίας, πολεμεῖ τὸ χριστια-
νικὸν πνεῦμα, ὁδηγεῖ εἰς τὴν νο-
σηρὰν παγκοσμιοποίησιν καὶ τὴν
νέαν τάξιν πραγμάτων, ἀποσκο-
ποῦσα νὰ παρουσίασῃ ἐν καιρῷ τὸν
ψευδομεσσίαν του, τὸν Ἀντίχρι-
στον.

Ἡ Εὐρώπη ἐδημιούργησε τὰς
Σταυροφορίας καὶ μὲ τὴν ἅλωσιν
τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῷ 1204
διέσπασε τὴν ἑνότητα τῆς Βυζαν-
τινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐξ οὗ γεγο-
νότος κατέστη ὁ Ἑλληνισμὸς ἀνί-
κανος νὰ ἀποκρούσῃ τοὺς Τούρ-
κους, μετὰ τὴν ἧτταν τοῦ Μα-
τζικὲρτ τῷ 1071 μ.Χ. Εἰς τοῦτο συν -
έβαλον καὶ τὰ λάθη τῆς τότε πολι-
τικῆς ἡγεσίας τῶν Βυζαντινῶν.

Ἡ Εὐρώπη ἐταλαιπωρήθη ἀπὸ
τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους με-
ταξὺ Καθολικῶν καὶ Προτε-
σταντῶν, τὸν 16ον αἰῶνα, εἰς τὴν
Γαλλίαν καὶ μέχρι προσφάτως εἰς
τὴν Β. Ἰρλανδίαν.

Ἔχει θέσιν εἰς Η.Π.Α.,
Εὐρώπην καὶ Μ. Ἀνατολήν

Δημιούργημα τῆς Εὐρώπης εἶναι
καὶ ὁ νοσηρὸς ἐθνικισμὸς τοῦ 19ου
αἰῶνος, ἄγνωστος εἰς τοὺς ἀρχαί-
ους Ἕλληνας καὶ εἰς τὸν Βυζαν-
τινὸν Πολιτισμόν. Ἑνοποιὸν στοι-
χεῖον τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ
εἶναι ἡ γλῶσσα, ὁ Πολιτισμὸς καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία.

Ἡ Εὐρώπη ἐδημιούργησε δύο
παγκοσμίους πολέμους καὶ κυρίως
ἡ Γερμανία, μὲ τὸν Χίτλερ καὶ τοὺς
Ναζί.

Σήμερον ἡ Γερμανία ἐξακολου-
θεῖ νὰ εἶναι ἀμετανόητος, διαπνεο-
μένη ἀπὸ τὸν μεταλλαγμένον χι-
τλερισμόν, εἰς οἰκονομικὸν
τοιοῦτον.

Εἰς τὴν Εὐρώπην λοιπὸν ἔχει θέ-
σιν ὁ εἰρημένος νόμος, ἀλλὰ καὶ εἰς
τὴν Μ. Ἀνατολὴν καὶ τὴν Παλαιστί-
νην, ἔνθα γίνονται πολιτικὰ καὶ
θρησκευτικὰ ἐγκλήματα.

Τὰς ποικίλας θρησκευτικὰς καὶ
ἄλλας ἀντιθέσεις ἐκμεταλλεύονται
συνήθως οἱ ἰσχυροί τῆς Γῆς καὶ οἱ
Ἑβραῖοι, διὰ νὰ δημιουργοῦν τὰς
ἐξεγέρσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιδεινώνουν
τὰ προβλήματα μεταξὺ τῶν λαῶν,
διὰ νὰ βασιλεύουν μὲ τὰς διαιρέ-
σεις, καὶ νὰ ἐξουσιάζουν τὸν
ὀρυκτὸν καὶ θαλάσσιον πλοῦτον
τοῦ Πλανήτου.

Ὁ ρατσιστικὸς νόμος Σας ἔχει
θέσιν εἰς τὴν Εὐρώπην, τὴν Ἀμε-
ρικὴν καὶ τὴν Μ. Ἀνατολήν, διὰ νὰ
θεραπεύση πρωτίστως τοὺς Πολι-
τικοὺς τῶν χωρῶν αὐτῶν.

Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία
ἀπέδειξε ἱστορικῶς ὅτι εἶναι ξένος
πρὸς τὸν νοσηρὸν ἐθνικισμὸν καὶ
τὰ θρησκευτικὰ μίση.

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐμφορεῖται ἀπὸ
τὴν ὑγιᾶ ἐθνικὴν συνείδησιν. Οἱ
Ἕλληνες εἶναι ὑπερήφανοι διὰ
τοὺς προγόνους των καὶ τὴν συμ-
βολήν των εἰς τὸν Παγκόσμιον πο-
λιτισμόν, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, πρὸ
Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν, διὰ τοῦ
μεταμορφωμένου χριστιανικοῦ
Ἑλληνισμοῦ.

Διαγράψατε τοὺς θησαυροὺς
τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ Μουσεῖα τῆς
Δύσεως, διὰ νὰ ἴδωμεν τί ἀπομένει.
Ἀφαιρέσατε τὴν Ἑλληνικὴν
γλῶσσαν ἀπὸ τὰ Ἀγγλικά, διά νὰ
κατανοήσουν οἱ Ἄγγλοι τὴν πτω-
χείαν των.

Ἀφαιρέσατε τὰ κλεμμένα χειρό-
γραφα τῆς Κωνσταντινουπόλεως
καὶ τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τὰ Μουσεῖα
τῆς Δύσεως, διὰ νὰ ἴδωμεν, τί θὰ
ἦτο σήμερον ἡ Εὐρώπη πολιτι-
στικῶς.

Αἱ διαφοραί
Ὀρθοδοξίας - Δύσεως
Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐγένετο μία σὰρξ

καὶ ἕν πνεῦμα, μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν.
Κηρύττει τὴν Ἀλήθειαν ἐν ἐλευθε-
ρίᾳ, ὅμως δὲν τὴν ἐπιβάλλει μὲ τὴν
βίαν καὶ τὸ ξίφος.

Ἐξελλήνισε τοὺς λαοὺς τῆς
ἀρχαιότητος καὶ τοὺς Ρωμαίους μὲ
τὴν ὑπεροχὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολι-
τισμοῦ. Ἐξεχριστιάνισε καὶ ἐξεπολί-
τισε τοὺς Σλαύους τὸν 9ον μ.Χ.
αἰῶνα, μὲ τὸ ἀρχοντικὸν Ἑλληνικὸν
πνεῦμα του.

Ἐξεπολίτισε τοὺς μέχρι τότε
ἀγρίους Εὐρωπαίους μὲ τὰ ἑλλη-
νικὰ χειρόγραφα τῶν φιλοσόφων,
κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν εἰς τὴν Δύ-
σιν.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Δύσις ἐδημιούργη-
σε τὴν Ἱερὰν ἐξέτασιν καὶ τὴν πυ-
ράν της.

Ἡ Ὀρθοδοξία γνωρίζει τὴν ὁμο-
λογίαν καὶ τὸ μαρτύριον. Ἐδιώχθη,
ἀλλὰ δὲν κατεδίωξε. Τῆς Δύσεως
εἶναι οἱ Νέρωνες καὶ οἱ Διοκλητια-
νοί.

Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία
δὲν μισεῖ τοὺς λαούς, ἀποστρέφε-
ται ὅμως τὰς πλάνας τῶν ψευδο-
θρησκειῶν. Δὲν μισεῖ τοὺς Ἑβραί-
ους, ἀλλὰ διαφωνεῖ μαζί των, διότι
ἐσταύρωσαν τὸν Μεσσίαν καὶ ἑτοι-
μάζουν τὸν ψευδομεσσίαν των.

Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει, ὡς πρώτην
προτεραιότητα, τὸν Θεάνθρωπον
καὶ τὸν ἄνθρωπον. Δὲν προσκυνεῖ
τὸν «χρυσοῦν μόσχον».
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Πεδίον ἐλευθέρας ζωῆς
Ἐλευθερία ζωῆς, ὄχι σκλαβιά

θανάτου. Ἐγώ ἦρθα, «ἵνα ζωήν
ἔχωσι καί περισ σόν ἔχωσιν» (Ἰωάν.
ι´ 10).

• Ἡ ἐλευθερία ἀπό το χρόνο
εἶναι ἐλευθερία ἀπό τό θάνατο.
Ὅταν φύγουμε ἀπό τά δεσμά τῆς
ὕλης, φεύγουμε καί ἀπό τά δεσμά
τοῦ χρόνου.

Καί αὐτό πού ὑπάρχει μετά τό
χρόνο εἶναι ὁ θάνατος.

Κι αὐτός πού κατάργησε τό θά-
νατο εἶναι ὁ Ἀρχηγός τῆς ζωῆς.
Ἑπομένως μέ τήν κατάργησι τοῦ
χρόνου καί τοῦ θανάτου ἀφήνεται
τό πεδίο ἐλεύθερο στή ζωή.

• Ὁ δρόμος τῆς ζωῆς, ἀπό στε-
νά μονοπάτια τοῦ παρόντος βίου,
γεμᾶτα ἀγκάθια καί πόνους, γίνε-
ται λεωφόρος ἀνοιχτή γιά τήν
ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Καρπός
Ἡ ἐλευθερία ἀπό τό θάνατο

εἶναι καρπός σέ τέσσερις ἐπί μέ-
ρους ἐλευθερίες:

• Ἡ μιά εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς Πί-
στεως. Ὡς πιστός δέν εἶμαι δέ-
σμιος τῶν αἰ σθήσεων. Βλέπω πέρα
ἀπό ὅσα βλέπουν καί νοιώθουν οἱ
σωματικές αἰσθήσεις. Βλέπω μέ τά
κιάλια τῆς Πίστεως πέρα ἀπό τό
φυσικό ὁρίζοντα, τά ἄπιαστα στό
νοῦ, τά ἀόρατα στά μάτια, τά ἀνή-
κουστα στ᾽ αὐτιά.

• Ἡ ἄλλη εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς
ἁγνότητας. Δέν παραμένω δοῦλος
τῶν παθῶν. Ὡς ἔνσαρκος ἄγγελος
ὁ ἅγιος ὑπερίπταται τῆς λάσπης.
Δέν ἔχει νά ἐπιλέξη εἶδος βούρ-
κου καί λάσπης, ἀλλά ἐπιλέγει τί-
ναγμα τῆς ὑπάρξεως πρός τά ἄνω.

• Ἡ τρίτη εἶναι ἡ ἐλευθερία τῆς
ἀγάπης. Δέν κλείνεται ὁ πιστός
στά στενά πλαίσια τοῦ ἑαυτοῦ
του. Ἡ ζωή του ἀνήκει καί στούς
ἄλλους. Ἡ προσφορά εἶναι ἡ ἀπε-
λευθέρωσις τῆς ἀγάπης ἀπό φί-
λαυτες ἀγκυλώσεις.

• Ἡ τέταρτη εἶναι ἡ ἐλευθερία
τῶν δικαιωμάτων. Δέν εἶναι ὁ πι-
στός γκρι νιάρης σκλάβος τοῦ πό-
σα παίρνω, ἀλλά ἐλεύθερος δότης
τοῦ πόσα δίνω.

• Αὐτές οἱ τέσσερις ἐλευθερίες
ἀνοίγουν τήν προοπτική νά μᾶς

χαρισθῆ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά
ὅσα κακά ἔχουμε διαπράξει. Καί τό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ μέ τή σειρά του
ἐξαφανίζει τό χρόνο τῆς φθορᾶς
καί τή φθορά τοῦ χρόνου καί μᾶς
ἀνοίγει τήν πόρτα τῆς αἰώνιας
ἐλευθερίας.

Διαλέξαμε ἤ ὄχι;
Τό χρόνο τῆς ὑπάρξεώς μας δέν

τόν διαλέξαμε. Ἤρθαμε ὄχι μέ τή
δική μας ἐλευθερία. Δέν ἐρωτη-

θήκαμε. Ἄλλων ἐπιλογή ἦταν ἡ
ἔνταξίς μας στό χρόνο. Ὅ μως ἡ
αἰωνιότητα, πού εἶναι χρόνος στό
ἄπειρο, ἄχρονη πραγματικότητα,
αὐτή τήν χωρίς χρόνο αἰωνιότητα,
τήν ἐπιλέγει ἡ δική μας ἐλευθερία.

• Γιά τήν παρουσία μας στή γῆ
τοῦ χρόνου καί τοῦ πόνου εἴμαστε
«ρομπότ». Ἄλλοι μᾶς ἔστειλαν
ἐδῶ. Καί καλά ἔκαναν. Γιά τήν πα-
ρουσία μας ὅμως στήν Ὑπέρ τόν
χρόνο ζωή τοῦ οὐρανοῦ καί στήν
Ὑπέρ τόν θάνατο παρουσία μας
στή ζωή τήν ἀθάνατο, ἐμεῖς εἴμα-
στε καί ὑπεύθυνοι καί κυρίαρχοι.

• Μόλις γεννιέται ὁ ἄνθρωπος,
εἶναι καί ὥριμος νά πεθάνη. Ὥρι-
μος μέ τήν ἔννοια τοῦ προορι-
σμοῦ, ὄχι ὡς πρός τήν ὥρα. Κανείς
δέν ξέρει τήν ὥρα αὐτή. Καί ἐπει-
δή εἶναι ἐνδεχόμενο νά εἶναι ἡ ση-
μερινή μέρα ἤ ἡ τωρινή ὥρα, ἤ τό
ἐ περχόμενο λεπτό, γι᾽ αὐτό ὀφεί-
λουμε νά ἔχουμε πάντοτε τή σχε-
τική ὡριμότητα. Δηλαδή, νά εἴμα-
στε ὅπως μᾶς θέλει ὁ Κύριος:
«Πάντοτε ἕτοιμους». Τό «μιά στι -
γμή νά ἑτοιμασθῶ» δέν ἰσχύει,
δέν ὑπάρχει. Μυριάδες στιγμές τίς
ἀφήσαμε ἀνέμελα. Τήν τελευταία
στιγμή δέν τήν ὁρίζουμε ἐμεῖς.
Εἶναι ἀλλουνοῦ.

• Γιά τόν πιστό ἡ τελευταία στι -
γμή τῆς ἐλευθερίας του ἀπό τό
χρόνο καί τό φόβο τοῦ θανάτου,
εἶναι τό «νῦν», τό τώρα, ἡ τακτο-
ποίησις τώρα τῶν καθ᾽ ἡμᾶς, διά
τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσε-
ως.

Σέ κυνηγᾶ, 
δέν τόν βλέπεις!

Οἱ πολλοί εἶναι σάν τήν στρου-

θοκάμηλο, πού κρύβει τό κεφάλι
στήν ἄμμο καί δέν βλέπει τόν κυ-
νηγό πού πλησιάζει. Κι ἐπειδή δέν
τόν βλέπει, αὐτοκοροϊδεύ εται,
αὐταπατᾶται ὅτι ὁ κυνηγός ἔφυγε
καί πάει γιά ἄλλο θήραμα. Αὐταπα -
τώμεθα ὅτι ὁ κυνηγός θάνατος
μᾶς ξέχασε καί πάει γιά ἄλλους...

• Οἱ ἅγιοι τόν ἔβλεπαν τόν κυνη-
γό. Εἶχαν «μνήμη θανάτου». Ἐμᾶς
μᾶς χαρα κτηρίζει μιά ἀνόητη φυ-
γή ἀπό τό πρόβλημα. Καί λοιπόν;
Ἄν τό σκάσουμε ἀπό τό πρόβλη-
μα, τό πρόβλημα θά πάψη νά
ὑπάρχη;

• Κι ἄν κλείσουμε τά μάτια νά μή
βλέπουμε τό νῆμα στό τέρμα, θά
φοβηθῆ ὁ θάνατος νά μᾶς στήση
τό νῆμα καί τό μνῆμα; Στό τρέξιμο
στό δρόμο τοῦ χρό νου, πού ἄλλο-
τε εἶναι δρόμος ταχύτητας, ἄλλο-
τε δρόμος ἀντοχῆς, ἄλλοτε δρό-
μος μετ᾽ ἐμποδίων, ὁπωσδήποτε
θά συναντήσουμε ἕνα τεράστιο
ΣΤΟΠ! Σταμάτα! Μέχρι ἐδῶ
ἦταν!...

• Φοβᾶσαι; Τότε μή κοιτᾶς μπρο-
στά τό χρόνο. Κοίτα ψηλά τό θρό-
νο. Ὕψωσε τά μάτια στόν Θεό. Θά
δῆς ὄχι ἕνα μαχαίρι νά κόβη τό
νῆμα τῆς ζωῆς, ἀλλά θά δῆς ἕνα
χέρι νά σηκώνη τή μπάρα. Εἶναι τό
χέρι τοῦ Θεοῦ. Σηκώνει τή μπάρα
στά διόδια τοῦ χρόνου καί σέ προσ -
καλεῖ: Πέρασε! Ἐλεύθερος! Πέρα
γιά πέρα ἐλεύθερος!

Τί διαλέγεις;
Ἡ ὅλη ὑπόθεσίς μας παίζεται

ἀνάμεσα στό θάνατο καί τήν ἐλευ-
θερία!

• Θάνατος = Ἀναγκαστική προσ -
μονή.

• Ἐλευθερία = Ζωή δεδομένη
πέρα ἀπό τό θάνατο.

• Τί διαλέγεις;
• Στάσι ἤ τέρμα; Στάσις εἶναι ὁ

θάνατος. Προτοῦ νά φτάσης στή
στάσι ἔχει ἀ κουστῆ ἡ φωνή: Ὁ
ἑπόμενος σταθμός τερματικός! Ἤ
μᾶλλον, κατά παράδοξο γραμματι-
κό σχῆμα: Ὁ ἑπόμενος σταθμός
τερματικοί! Ποιός προειδοποιεῖ; Ὁ
Κύριος: «Καί ἐκπορεύσονται οἱ τά
ἀγαθά ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν
ζωῆς (ὁ ἕνας τερματικός), οἱ δέ τά
φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν
κρίσεως (ὁ ἄλλος τερ ματικός)».

• Τί διαλέγεις; Μαυρίλα ἤ βέβαιη
ἐλπίδα; Σκλαβιά κολάσεως ἤ φτε-
ρούγισμα οὐράνιας ἐλευθερίας; Ἡ
Χριστιανική Πίστις στοχεύει νά
ἐλευθερώση ἀπό τό θάνατο, ὄχι
νά ψευτοπαρηγορήση. Στό φέρε-
τρο κάποιου ὁ ἄνθρωπος ἤ προ-
πέμπει ἤ συμπαθητικά κλαίει. Τό
πρῶτο εἶναι ἐλευθερία. Τό δεύτε-
ρο μαύρη σκλαβιά.

• Ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀληθινή ἐλευ-
θερία, καί ὄχι ἡ καταναλωτική, τό
νά ζήσω ἔτσι ἤ ἀλλιῶς, τό νά ζητή-
σω ἐκεῖνα καί ὄχι τά ἄλλα, ἡ ἀλη-
θινή ἐλευθερία στοχεύει νά ἐλευ-
θερώση ἀπό τό θάνατο, ὄχι νά
ψευτοπαραγορήση στό θάνατο.

• Τό φράγμα τοῦ ἤχου τό ἔχουν
σπάσει τά ὑπερηχητικά ἀεροπλά-
να. Τό φρά γμα τοῦ χρόνου τό ἔχει
σπάσει ἡ ἐλευθερία τῆς ζωῆς τοῦ
Χριστοῦ. Εὐχόμαστε, ὁ νέος χρό-
νος νά εἶναι πλησίστιος στό λιμάνι
τῆς νέας ζωῆς!

Τό φράγμα τοῦ χρόνου

Αἱ Ἰσλαμικαὶ Σπουδαὶ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Θεσσαλονίκης μὲ τὴν προκλητικὴν συναίνεσιν...
τεῖ μία πρωτοφανὴς σύγχυση ὡς πρὸς τὴν αὐτοσυνειδησία καὶ
τὴν ὀντολογικὴ ταυτότητα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μία βλά-
βη πρώτου μεγέθους ποὺ ξεκινᾷ μὲ κατακόρυφη κατεύθυνση ἀπὸ
τὰ ὑψηλότερα –θεσμικὰ πάντα- κλιμάκια, ποὺ εἶναι ἡ διοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας (κοινῶς οἱ Ἱεράρχες), καὶ ἐμποτίζει κατὰ τρόπο δια-
βρωτικὸ μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο (ἂν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ
αὐτὸς ὁ χαρακτηρισμὸς) πιστό. Ἡ σύγχυση αὐτὴ διογκώνεται σὲ
βαθμὸ ἐπικίνδυνο, ὅταν πολλὲς φορὲς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας παρακολουθεῖ ἔκπληκτο τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας νὰ ἐκφρά-
ζουν διαφορετικὲς ἀπόψεις πάνω σὲ θέματα ποὺ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλη-
σία τὰ ἔχει λύσει ἐδῶ καὶ αἰῶνες, εἴτε μέσα ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς
Συνόδους, εἴτε μέσα ἀπὸ τὸν αὐθεντικὸ θεολογικὸ λόγο ποὺ ἐξέ-
φρασαν ἀπλανῶς καὶ ἀλαθήτως οἱ χαρισματοῦχοι κάθε ἐποχῆς,
οἱ κατεξοχὴν Θεόπτες καὶ Θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι οἱ
Ἅγιοι Πατέρες.

Τοῦτο πρακτικὰ σημαίνει πὼς σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς περιπτώσεις
ποὺ καλοῦνται νὰ τοποθετηθοῦν οἱ Ἱεράρχες καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ
ἀξιολογήσουν τὶς τοποθετήσεις αὐτὲς μὲ τὴ σειρά τους οἱ πιστοὶ
Χριστιανοί, ἀπουσιάζει ἐμφανῶς τὸ ἁγιοπνευματικὸ κριτήριο
ἐκεῖνο ποὺ θεμελιώνεται στὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς συν -
έπεια τοῦ ἀλλοτριωμένου καὶ “μπαζωμένου” τρόπου ζωῆς τῶν
σύγχρονων Χριστιανῶν. Ἀντ’ αὐτοῦ προτάσσεται καὶ ὑπερισχύει
κατὰ κόρον ἕνας ξένος λόγος, ὡς πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη αὐτοσυν -
ειδησία καὶ ζωή, πολιτικὸς καὶ διπλωματικός, μία προσπάθεια δη-
λαδὴ “νὰ τὰ ἔχουμε καλὰ μὲ ὅλους”, γιατί ὄχι …καὶ μὲ τὸ διάβολο
ἀκόμη! Αὐτὸ ἄλλωστε, ὁρισμένοι Ἐπίσκοποι καὶ θεολόγοι τοῦ και-
ροῦ μας τὸ χαρακτηρίζουν ὡς πρόοδο, τὸ ὅτι διαλεγόμαστε δη-
λαδὴ χωρὶς “ἀμυντικὰ ἀντανακλαστικά”, ἢ χωρὶς “φοβικὰ σύν-
δρομα”, ὅπως ἀναιδῶς καὶ βλασφήμως χαρακτηρίζουν τὴ “γραμμὴ
ἄμυνας”, ποὺ χαράσσουν ἅπαντες οἱ Πατέρες σὲ θέματα δογμα-
τικῆς θεολογίας καὶ ἁγιοπνευματικὴς ζωῆς.

Γίνεται κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐμφανὲς λοιπόν, πὼς ὁ νέο-ὀρθό-
δοξος τοῦ 21ου αἰώνα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ συμπεθεριάζει ἐν πλή-
ρει συνειδήσει μὲ τὸν Πονηρό, παύει νὰ βιώνει τὴν ταυτότητά του
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἀδυνατεῖ νὰ ἀναγνωρίζει τοὺς λόγους τῶν
ὄντων, ἀκριβῶς λόγω τῆς συσκότισης τοῦ νοός του καὶ ἔτσι δὲν
εἶναι εἰς θέσιν νὰ γνωρίζει πότε νοσεῖ ἢ ὑγιαίνει νοητῶς[2]. Ἐπι-
προσθέτως, ὁ νέο-ὀρθόδοξος τοῦ 21ου αἰώνα, ὡς ἀποτέλεσμα
ὅλης αὐτῆς τῆς πνευματικῆς παρακμῆς ποὺ βιώνει, καταντᾷ νὰ
ἀποκτᾷ τὴν πνευματικὴ δομὴ τοῦ προδότη, καθότι συνάπτει φι-
λίες, συνεργασίες καὶ “ἀδελφοποιήσεις” μὲ ἀντίχριστες καὶ ἀνθελ-
ληνικὲς δυνάμεις, μὲ συνέπεια νὰ καθίσταται σὺν τῷ χρόνῳ
“ὄργανο” καὶ ὑποχείριο αὐτῶν. Ἄσχετα, ἂν ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ πι-
στεύει ἀκράδαντα ὅτι ἡ προδοσία του αὐτὴ εἶναι ὁ ὕψιστος πα-
τριωτισμὸς[3]

• Ἡ στάσις τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης ἐν ὄψει
τῆς ἱδρύσεως “Εἰσαγωγικῆς Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν”.

Μία τέτοια περίπτωση σύγχυσης καὶ καταφανοῦς ἐλλείψεως
τῆς Ὀρθοδόξου δογματικῆς αὐτοσυνειδησίας καταγράφτηκε τὸ
περασμένο ἔτος, ὅταν ἐπιβεβαιώθηκαν οἱ πληροφορίες πὼς ἐπί-
κειται νὰ τεθεῖ θέμα πρὸς ψήφιση ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. γιὰ ἵδρυση “Εἰσαγωγικῆς Κατευ-
θύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν”, ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τοῦ προ-
αναφερόμενου Τμήματος. Γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἔχει χυθεῖ πολὺ με-
λάνι, ὑπάρχουν ἔξοχες τοποθετήσεις Ἐπισκόπων, Κληρικῶν, Μο-
ναχῶν καὶ Καθηγητῶν τῆς Θεολογίας, ποὺ ἀντέδρασαν ἀπέναν-
τι σὲ αὐτὸ τὸ τεράστιο ἀτόπημα, ποὺ διέπραξαν τελικὰ 23 Καθη-
γητὲς τοῦ Τμήματος Θεολογίας στὴν ψηφοφορία ποὺ διεξήχθη
τὴν 7η Μαρτίου ἐ.ἔ. , συνεπῶς δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀσχοληθοῦμε
μὲ αὐτὸ καθεαυτὸ τὸ θέμα τῆς ἵδρυσης “Εἰσαγωγικῆς Κατευθύν-
σεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν”.

Ἀπὸ τὴν πλευρά μας ἐκτιμοῦμε πὼς δὲν ἔχει ἐρευνηθεῖ
ἐπαρκῶς ἡ προκλητικὴ στάση ποὺ τήρησαν καὶ συνεχίζουν νὰ τη-
ροῦν οἱ τέσσερις Μητροπολίτες τῆς Θρᾴκης, οἱ ὁποῖοι, ὅλως πε-
ριέργως συντάχθηκαν ἀσμένως μὲ τὸ προαναφερθὲν σχέδιο, πα-
ρέχοντας μάλιστα τὴν ἐπισκοπική τους κάλυψη στοὺς πρωτερ-
γάτες αὐτῆς τῆς ἀνομίας, ἡ ὁποία ἀναβαθμίστηκε ἐπικοινωνιακὰ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τούτη ἡ κάλυψη προέρχονταν ἀπὸ τὴν εὐαί-
σθητη περιοχὴ τῆς Θρᾴκης. Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ὑπενθυμίσουμε
πὼς οἱ “τέσσερις” ἀγνόησαν ἐπιδεικτικὰ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης, κ. Ἄνθιμο, μὲ περισσὴ θρασύτητα καὶ ἀναίδεια,
παρόλο ποὺ ὁ Παναγιώτατος ἐξέφρασε εὐθαρσῶς τὴν ἀντίθεσή
του ἀπέναντι σὲ αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα ποὺ θὰ συντελεστεῖ ἐντὸς
τῶν ὁρίων τῆς ἐπαρχίας του.

Γιὰ νὰ πάρουμε ὅμως τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά, στὸ σημεῖο
αὐτὸ θὰ παραθέσουμε αὐτούσιο τὸ κείμενο στήριξης τῶν “τεσ-
σάρων” γιὰ ἵδρυση “Ε.Κ.Ι.Σ.”[4], κείμενο τὸ ὁποῖο ἐστάλη ἤδη ἀπὸ
τὴν 7η Μαρτίου 2014 πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολο-
γίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσό-
στομο Σταμούλη:
Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ἡ πρόσφατη πρωτοβουλία τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν Λειτουργία
στὴν ἑλληνικὴ ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα “Κατευθύνσεως Μου-
σουλμανικῶν Σπουδῶν” εἶναι σημαντικὴ καὶ βρίσκει ἀνταπόκριση
στὴν ἀρχική μας θέση, ἡ ὁποία, μέσα στὸ ὅλο ποιμαντικό μας
ἔργο, προσβλέπει στὴν ἐπικοινωνία καὶ ἐποικοδομητικὴ συμβίω-
ση μεταξὺ χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων στὴν Θράκη. Ἡ μακρό-
χρονη συμβίωση μεταξὺ τῶν αὐτοχθόνων χριστιανῶν καὶ μου-
σουλμάνων ἐδῶ ἔχει δημιουργήσει ἰδιαίτερες συνθῆκες καὶ
ἀνθρώπινες ἐπικοινωνίες, δείγματα ἀλληλοσυμπάθειας καὶ
ἀνθρωπίνων σχέσεων ποὺ προάγουν τὴν ἔννοια τοῦ “προσώπου”.
Ἡ ἀξιοποίηση ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ βιωματικοῦ πλούτου δύ-
ναται νὰ προσφέρει πολλὰ σὲ ἀκαδημαϊκὸ καὶ πανανθρώπινο ἐπί-
πεδο καὶ νὰ ἀναδείξει εὐρέως τὶς μακραίωνες αὐτὲς σχέσεις, ποὺ
μαρτυρεῖ ἡ περιοχὴ σὲ καιροὺς χαλεπούς. Ἐλπίζουμε ὅτι ἡ ἐπι-
στημονική κατάρτιση ἐπὶ θρησκευτικῶν ζητημάτων καὶ πολιτισμοῦ
τῶν μουσουλμάνων διδασκάλων καὶ θεολόγων, ἐντὸς τοῦ κοινοῦ
θησαυροῦ, τῆς πνευματικῆς καὶ ἱστορικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τό-
που μας, θὰ ἔχει εὐμενεῖς ἐπιπτώσεις γιὰ ὅλους καὶ θὰ προωθή-
σει τὴν καλλιέργεια καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ με-
ταξὺ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων μας. Ὡς ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας ποὺ ὑπηρετοῦμε τὴ διδασκαλία τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀγά-
πης, βλέπουμε στὸ πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου χαραγμένη τὴν εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου Δα-
μασκηνός, Ὁ Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου Παντελέημων, Ὁ Ἀλε-
ξανδρουπόλεως καὶ Τραϊαναουπόλεως Ἄνθιμος, Ὁ Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς Παντελεήμων.

Μία πρώτη κριτικὴ
Διαβάζοντας κανεὶς προσεκτικὰ τὸ ἀνωτέρω κείμενο καὶ κά-

νοντας μία πρώτη λήψη τοῦ ζητουμένου, πραγματικὰ ἀδυνατεῖ
νὰ πιστέψει πὼς τὸ κείμενο αὐτὸ τὸ ὑπογράφουν τέσσερις Μη-
τροπολίτες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Χωρὶς θεολογικὴ κατο-
χύρωση καὶ μὲ μία πρωτοφανῆ ἐπιπολαιότητα, οἱ ἐν λόγῳ Μη-
τροπολίτες, ὄχι μόνο συντάσσονται μὲ τοὺς Καθηγητὲς τοῦ Τμή-
ματος Θεολογίας ποὺ ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἱδρύσεως “Ε.Κ.Ι.Σ.”, ἀλλὰ
θεωροῦν τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ποὺ ἔλαβαν σημαντικὴ διότι, ὅπως
λένε, συμβάλλει “μέσα στὸ ὅλο ποιμαντικό μας ἔργο”, ποὺ εἶναι ἡ
“ἐπικοινωνία καὶ ἐποικοδομητικὴ συμβίωση μεταξὺ χριστιανῶν καὶ
μουσουλμάνων στὴν Θρᾴκη”. Βλέπουμε δηλαδὴ πὼς δὲν διστά-
ζουν νὰ χαρακτηρίσουν αὐτὴ τὴ συνύπαρξη Χριστιανῶν καὶ Μου-
σουλμάνων στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης ὡς “συμβίωση” (κι ὁ νοῶν
νοείτω), ἐνῷ παράλληλα κάνουν λόγο γιὰ “βιωματικὸ πλοῦτο”,
“κοινὸ θησαυρὸ” καὶ ἰσότιμες (ἐξυπονοεῖται ἀπὸ τὰ συμφραζόμε-
να) “θρησκευτικὲς κοινότητες”! Ἐν ὀλίγοις, οἱ Μητροπολίτες τῆς
Θράκης προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν πὼς “ἡ ἐπιστημονικὴ κα-
τάρτιση ἐπὶ θρησκευτικῶν ζητημάτων καὶ πολιτισμοῦ τῶν μου-
σουλμάνων διδασκάλων καὶ θεολόγων… θὰ ἔχει εὐμενεῖς ἐπι-
πτώσεις γιὰ ὅλους…”!

Ποιὰ εἶναι ὅμως αὐτὴ ἡ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση τῶν Μου-
σουλμάνων, γιὰ τὴν ὁποία τόσο κόπτονται οἱ “τέσσερις”; Πρωτί-
στως καὶ κυρίως εἶναι ἡ ἐντρύφησή τους στὶς βλασφημίες τοῦ Κο-
ρανίου πὼς ὁ Ἅγιος Θεὸς δὲν εἶναι Τριαδικὸς καὶ ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς δὲν εἶναι Θεάνθρωπος, ἀλλὰ ἕνας ἁπλὸς προφήτης καὶ
μάλιστα χαμηλότερης κατηγορίας ἀπὸ τὸν ψευδοπροφήτη Μωά-
μεθ! Οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης δηλαδή, ὄχι μόνο δὲν δείχνουν
νὰ ἐνοχλοῦνται συνειδησιακὰ ἀπὸ αὐτό, ἀλλὰ ἀντιθέτως, ἀπὸ τὴν
μεριά τους κάνουν τὰ ἀδύνατα-δυνατά, εἰς τρόπον ὥστε αὐτὴ τὴ
βλασφημία τῆς ἀποδομήσεως τῆς Θεότητας τοῦ Χριστοῦ νὰ τὴ
μαθαίνουν ὅσο γίνεται καλύτερα οἱ Μουσουλμάνοι, γιὰ νὰ …στε-
ρεώνονται πιὸ πολὺ στὶς πλάνες τους[5]!

Δικαιολογοῦν μάλιστα οἱ ἴδιοι τὸ σκεπτικό τους ὅτι, δῆθεν, ἔχει
…πατριωτικὴ κατεύθυνση: γιατί νὰ τρέχει ἡ μειονότητα στὴν
Τουρκία νὰ μαθαίνει πὼς ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός, ἀφοῦ μπο-
ροῦμε νὰ τοὺς τὸ μάθουμε ἐντὸς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ-
σαλονίκης, καὶ ἐμεῖς οἱ …Χριστιανοί, ποὺ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ θὰ
προσλάβουμε καὶ θὰ πληρώνουμε τοὺς ἀνάλογους δασκάλους!
Τώρα, ἂν αὐτὴ ἡ δῆθεν πατριωτικὴ κίνηση συνιστᾷ ὕψιστη πνευ-
ματικὴ προδοσία, ὅπως μᾶς ἑρμηνεύει πιὸ πάνω στὴν εἰσαγωγὴ ὁ
πατὴρ Ρωμανίδης, αὐτὸ ἀπὸ ὅτι φαίνεται εἶναι μία λεπτομέρεια
ποὺ οὔτε τὴν ἔλαβαν, οὔτε τὴν λαμβάνουν καθόλου ὑπ’ ὄψιν τους

οἱ “θεματοφύλακες τῆς Πίστεως” ἐκ Θράκης.
Ἐπιπλέον, στὴν ὅλη ἐπιχειρηματολογία ποὺ ἀναπτύσσουν μὲ

ἰσλαμολάγνο ζέση οἱ “τέσσερις”, δὲν μπορεῖ νὰ διαφύγει τῆς προ-
σοχῆς πῶς θεωροῦν ὅτι μέσα στὸ ποιμαντικό τους ἔργο δὲν
ἐντάσσεται ἡ ἱεραποστολὴ καὶ ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῶν πλανεμέ-
νων Μουσουλμάνων συμπολιτῶν τους, οἱ ὁποῖοι λόγω τῆς αἵρε-
σής τους γίνονται ὑποχείρια τοῦ Προξενείου καὶ τῆς Τουρκικῆς
προπαγάνδας, ἀλλὰ ὅτι ἡ ἀποστολή τους περιορίζεται ἁπλῶς καὶ
μόνο στὴ συντήρηση τῶν καλῶν σχέσεων ἀνάμεσα σὲ Χριστια-
νοὺς καὶ Μουσουλμάνους.

Συνεπῶς οἱ  Μητροπολίτες τῆς Θράκης, ὄχι μόνο δὲν προάγουν
τὴν ἔννοια τοῦ “προσώπου”, ὅπως ἐπηρμένα διατείνονται, ἀλλὰ
ἀντιθέτως ὑποβιβάζουν πρακτικῶς τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου “προ-
σώπου” (μία καὶ κάνουν λόγο γιὰ αὐτὸ στὴν Κοινὴ Δήλωσή τους),
καθότι παραγνωρίζεται παντελῶς ἡ ἀνάγκη τῆς πνευματικῆς ὁλο-
κλήρωσης καὶ ἀποκάθαρσης τοῦ ἀμαυρωμένου (ἀπὸ τὴν πλάνη
κι ἁμαρτία) “κατ’ εἰκόνα”, ἀκόμη καὶ τῶν ἐξαπατημένων ἀπὸ τὸν
Πονηρὸ συνανθρώπων μας, ποὺ γεννήθηκαν καὶ βρίσκονται στὴν
αἵρεση τοῦ Ἰσλάμ, καὶ ἔτσι ἐπὶ τῆς οὐσίας, αὐτὸ τὸ “πρόσωπο” μπο-
ρεῖ νὰ ἐννοηθεῖ –μὲ βάση τὴν ποιμαντικὴ τῶν “(ἁπλῶς) καλῶν σχέ-
σεων” ποὺ πρεσβεύουν οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης- ὡς ἕνα
“εἰρηνικὸ καὶ φιλήσυχο ζῷο”. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ὑπάρχει ἡ πι-
θανότητα νὰ συνυπάρξει ἕνας σκύλος καὶ μία γάτα, ὅταν τύχει νὰ
ἔχουν μεγαλώσει ἀπὸ μικρὰ μαζί. Τόση ἀξία φαίνεται δείχνουν οἱ
“τέσσερις” στὸ ἀνθρώπινο “πρόσωπο”!

Βέβαια, τὸ ὅτι στὴν κατακλεῖδα τῆς Κοινῆς Δήλωσής τους μᾶς
ὑπενθυμίζουν ὅτι εἶναι “ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας”, αὐτὸ κάνει πιὸ
ἐπιβαρυντικὴ τὴ θέση τους ἀπέναντι στὴν Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας
ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, καὶ στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι ὁ λαὸς
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸν πραγματικὸ θεματοφύλακα τῆς
Πίστεως κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες. Κι αὐτό, διότι δὲν ἀρκεῖ νὰ
ὑπηρετεῖς τὴ διδασκαλία τῆς “Εὐαγγελικῆς Ἀγάπης” ἀπροϋποθέ-
τως, χωρὶς δηλαδὴ νὰ ὑπηρετεῖς ταυτόχρονα καὶ τὴ διδασκαλία
τῆς “Εὐαγγελικῆς Ἀλήθειας”, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἔνσαρκος Λόγος, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδας. Ὅταν διαχωρίζει κανεὶς αὐθαιρέτως τὴν Πίστη
ἀπὸ τὴν Ἀγάπη, ὅπως οὐσιαστικῶς ὁμολογοῦν ὅτι πράττουν οἱ
Μητροπολίτες τῆς Θράκης, τότε ἡ ποιμαντικὴ δὲν προσομοιάζει
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη ἔκφρασή της, ἀλλὰ μὲ ἐκείνη τοῦ διαθρη-
σκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸ
δογματικὸ μινιμαλισμὸ τῆς νεωτερικότητας, καὶ κατόπιν στὴ σχε-
τικοποίηση τῶν πάντων ποὺ πρεσβεύει ἡ μετὰ-νεωτερικότητα.
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ποιμαντική, ἀντὶ νὰ ἐκχριστιανίζει τὴν ἀνθρω-
πότητα, τὴν ὁδηγεῖ σὲ πρῶτο στάδιο στὸν ἀποχριστιανισμό της
καὶ σὲ τελικὸ στάδιο στὸν ἀντιχριστιανισμό της. Πρόκειται δηλαδὴ
γιὰ τὴν ποιμαντικὴ τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου!

Ἡ στάσις τῶν ποιμένων
• Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων ποιμένων ἀπέ-

ναντι στοὺς Μουσουλμάνους; Οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης θέ-
τουν τοὺς ἑαυτούς τους ἀπέναντι ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων ποὺ κατακεραύνωσαν τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν Μωάμεθ.

Ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς σύγχρονους ταγοὺς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ποὺ ὅταν πρέπει νὰ ἐκφράσουν τὴ δογματικὴ συνεί-
δησή της ἔναντι τῶν αἱρετικῶν Μουσουλμάνων, λιποψυχοῦν καὶ
ἀναλώνονται σὲ κοινωνιολογικὲς προσεγγίσεις καὶ πολιτικοὺς
βερμπαλισμούς, οἱ Ἅγιοι Πατέρες ποὺ κλήθηκαν νὰ ἀντιμετωπί-
σουν τὸ Ἰσλὰμ δὲν δίστασαν νὰ ἀρθρώσουν θεολογικὸ λόγο ἀπέ-
ναντι στὸ φονταμενταλιστικὸ τζιχὰντ τοῦ Κορανίου, ἀκόμη κι
ὅταν κινδύνευαν νὰ χάσουν τὸ κεφάλι τους καὶ νὰ μαρτυρήσουν
γιὰ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι σὲ ὅλους γνωστὴ ἡ περι-
πέτεια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (ὅπως μᾶς τὴ διασῴζει
ὁ γνησιότερος τῶν μαθητῶν του, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως, Ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος), ὅταν αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ
τοὺς ἐπελαύνοντες τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴ Μικρὰ Ἀσία Ἀχαιμενί-
δες[6].

Σὲ μία ἐξαιρετικὰ δύσκολη στιγμὴ γιὰ τὸν ἴδιο, μὲ τὸ σπαθὶ τοῦ
Τούρκου νὰ κρέμεται κυριολεκτικὰ πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του, ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος κατατρόπωσε μὲ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα τὶς
πλάνες τῶν Ἀγαρηνῶν, μὴ διστάζοντας νὰ στραφεῖ ἐνάντια στὸν
ἴδιο τὸν Μωάμεθ καὶ στὸ Κοράνι, λέγοντας τὰ ἑξῆς: “Τὸν δὲ Μα-
χοῦμετ δὲν τὸν εὑρίσκομε οὔτε ἀπὸ τοὺς Προφῆτες νὰ μαρτυ-
ρεῖται οὔτε τίποτε θαυμαστὸ καὶ ἀξιόλογο ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν
πίστη νὰ ἔχει ἐπιτελέσει. Γιὰ αὐτὸ δὲν πιστεύουμε σὲ αὐτὸν οὔτε
στὸ βιβλίο ποὺ παρέδωσε”[7].

Ὡς “μάρτυς ἀναίμακτος καὶ τῆς εὐσεβείας λαμπρὸς
ἀθλητὴς”[8], ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὄχι μόνο δὲν χάϊδε-
ψε τὰ αὐτιὰ τῶν ἄπιστων Ἀγαρηνῶν, ἀλλὰ ἀκολουθώντας μὲ ὑπο-
μονὴ καὶ ἀνδρεία τὴν προσταγὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τοὺς
ἤλεγξε[9] ἀνοιχτὰ γιὰ τὶς πλάνες τους. Ὄχι μὲ πνεῦμα διπλωμα-
τίας καὶ δειλίας, ποὺ “ἀναπαύει” τὸν αἱρετικὸ στὴν ἀρρωστημένη
καὶ φθοροποιὸ πλάνη του, ἀλλὰ ἐφαρμόζοντας τὴ γνήσια Ὀρθό-
δοξη ποιμαντική, ποὺ ὡς ὕψιστο στόχο θέτει τὴν ὁριστικὴ πνευ-
ματικὴ θεραπεία καὶ ἀποκατάσταση τοῦ πάσχοντος πεπλανημέ-
νου ἀνθρώπου: “ἐν πραότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους
μήποτε δῶ αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ
ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ
εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα”[10].

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός
Παρόμοια ἦταν καὶ ἡ στάση ποὺ κράτησε ἀπέναντι στοὺς Μου-

σουλμάνους καὶ τὸ Ἰσλὰμ μερικοὺς αἰῶνες νωρίτερα καὶ ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἕνας ἐκ τῶν κορυφαίων δογματολόγων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μάλιστα γεννήθηκε καὶ με-
γάλωσε σὲ ἰσλαμικὸ περιβάλλον, καθὼς ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα ἡ πα-
τρίδα του ἡ Δαμασκὸς εἶχε κατακτηθεῖ ἀπὸ τὸ τότε Ἰσλαμικὸ Χα-
λιφάτο. Θὰ λέγαμε πώς, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ὁ μεγάλος
αὐτὸς Ἅγιος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας μας ἔζησε σὲ ἕνα παρόμοιο
περιβάλλον μὲ τοὺς σημερινοὺς Μητροπολίτες τῆς Θράκης, ἀπὸ
τὴ στιγμὴ ποὺ συνυπῆρχαν στὴν ἴδια πόλη Χριστιανοὶ καὶ Μου-
σουλμάνοι.

Καὶ πῶς πολιτεύτηκε ὁ Ἅγιος ἀπέναντι στὴν κακοδοξία τῶν
Ἀγαρηνῶν; Μήπως προσπαθοῦσε νὰ τοὺς προσεγγίσει μέσα σὲ
πνεῦμα “καταλλαγῆς”, “ἀνοχῆς στὴ διαφορετικότητα” ἢ “ἀμοιβαί-
ου σεβασμοῦ τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων”; Σὲ καμμία περί-
πτωση! Ἀντιθέτως, ὡς “ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι”, ἀντιμετώ-
πισε μὲ γενναιότητα καὶ μαρτυρικὸ φρόνημα τὴ βλάσφημη αἵρε-
ση τοῦ Ἰσλάμ, τὴν ὁποία καὶ ἀποκάλεσε “πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρί-
στου”: “ἔστι δὲ καὶ ἡ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσα λαοπλάνος θρησκεία
τῶν Ἰσμαηλιτῶν, πρόδρομος οὖσα τοῦ Ἀντιχρίστου”[11].

Ὅσο δὲ γιὰ τὸ ἀνίερο Κοράνι , τὸ ὁποῖο σήμερα Ὀρθόδοξοι
Πατριάρχες καὶ Ἐπίσκοποι τὸ ἀποκαλοῦν “ἱερὸ” καὶ τὸ προσφέ-
ρουν ὡς δῶρο σὲ Μουσουλμάνους (ἕνας ἐξ αὐτῶν καὶ ὁ Μαρω-
νείας Παντελεήμων, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ κάτω), ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Δαμασκηνὸς τὸ ἀντιμετωπίζει μὲ περιφρόνηση καὶ ἀπαξίωση γιὰ
ὅσα βλάσφημα αὐτὸ περιέχει, λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι οἱ
ἀναφορές του εἶναι μόνο γιὰ γέλια: “τινὰ οὖν συντάγματα ἐν τῷ
παρ ̓αὐτοῦ βιβλίῳ χαράξας γέλωτος ἄξια, τὸ σέβας αὐτοῖς παρα-
δίδωσι”[12].

Στὴ σημερινὴ ἐποχὴ βέβαια τῆς γενικευμένης ἀποστασίας καὶ
ὑποκρισίας, ἡ ἀντιαιρετικὴ ρητορικὴ τῶν Πατέρων ἀντίκειται στὴν
“πολιτικὴ ὀρθότητα” (political correct) τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ ἀντιμε-
τωπίζεται στὴν πράξη ὡς φονταμενταλιστική, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς
ἴδιους τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ κάνουν λόγο γιὰ “πατε-
ρικὸ φονταμενταλισμό”! Ἔτσι δὲν εἶναι παράξενο ποὺ οἱ Ἐπίσκο-
ποι τῆς Θράκης γιὰ παράδειγμα, ἀντὶ νὰ ἐλέγχουν τὸν “πρόδρομο
τοῦ Ἀντιχρίστου”, ὑπερασπίζονται καὶ ἐνισχύουν τὰ “δικαιώματά”
του, ἐπιβεβαιώνοντας δυστυχῶς γιὰ τοὺς ἴδιους τοὺς ἑαυτούς
τους τὸν ἁγιογραφικὸ ἐσχατολογικὸ λόγο “πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι
καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμε-
νοι”[13].

Αὐτὴ ἡ ἰσλαμολαγνεία[14] ὅμως ποὺ δείχνουν μὲ τὸν τρόπο
τους οἱ ἐν λόγῳ Μητροπολίτες (συνειδητῶς ἢ ἀσυνειδήτως, δὲν
ἔχει καμμιὰ σημασία), δὲν εἶναι καθόλου μὰ καθόλου τυχαία, ἀλλὰ
ἐντάσσεται μέσα σὲ ἕνα καλὰ μελετημένο σχέδιο παγκόσμιας
προπαγάνδας, ποὺ προσπαθεῖ νὰ πείσει τὴν, οὐσιαστικά, ἀποχρι-
στιανισμένη ἀνθρωπότητα ὅτι ὑπάρχει καὶ …καλὸ Ἰσλάμ! Ὅλοι
αὐτοὶ λοιπὸν οἱ “ἐκπαιδευμένοι” ἀνθρωπιστὲς τοῦ καιροῦ μας,
κληρικοὶ καὶ μὴ κληρικοί, ὡς ἄλλοι “χρήσιμοι ἠλίθιοι” τοῦ νεοταξι-
κοῦ συστήματος, παπαγαλίζουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς συνύπαρ-
ξης μὲ τὸ “καλὸ” Ἰσλάμ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἑδραιωθεῖ ἡ συγκρη-
τιστικὴ συνείδηση σὲ κάθε πιστὸ καὶ ἄπιστο ἄνθρωπο, καὶ νὰ χω-
νέψει καλὰ πὼς οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν ἀποτελοῦν
ἁπλῶς …διαφορετικὲς ὁδοὺς σωτηρίας. Ὅπως ἔχουμε γράψει
καὶ σὲ παλαιότερο κείμενό μας[15], οἱ Ἐπίσκοποι αὐτοὶ[16] ἐμφυ-
τεύουν σταδιακὰ στοὺς χλιαροὺς στὴν πίστη καὶ ἀδιάφορους περὶ
τὰ δογματικὰ ζητήματα Ὀρθοδόξους τοῦ καιροῦ μας τὴ “σωτη-
ριολογία τῆς διαφορετικότητας”, ποὺ οὐσιαστικὰ ἐκπορεύεται ἀπὸ
τὸ περίφημο “διάταγμα περὶ οἰκουμενισμοῦ” (Unitatis Redintegra-
tio[17]) τῆς Β  ́Βατικανῆς Συνόδου, τὸ ὁποῖο δὲν στέκεται ἁπλὰ καὶ
μόνο στὸ “διαχριστιανικὸ ἄνοιγμα”, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ πρὸς τὶς
ἄλλες θρησκεῖες, ἰδιαίτερα πρὸς τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ.

• Ὁ νεομάρτυς ὁ π. Δανιὴλ Σισόγεφ ἐλέγχει καὶ διδάσκει τοὺς
μεταπατερικοὺς Μητροπολίτες τῆς Θράκης.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐνδεχομένως ὁρισμένοι, ποὺ σκέπτονται ὅπως

οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης, νὰ ἀντιλογήσουν καὶ νὰ ποῦν ὅτι
“στὴ σημερινὴ ἐποχὴ δὲν πρέπει νὰ κηρύττουμε στοὺς Μου-
σουλμάνους, διότι πρέπει ὡς Χριστιανοὶ νὰ σεβόμαστε τὰ πιστεύω
τους”, ἢ νὰ ἐκφράσουν μετὰ βεβαιότητας ὅτι “οἱ ἐποχὲς ἔχουν
ἀλλάξει, ὁ καθένας ἂς μείνει στὰ πιστεύω του κι ἂς εἴμαστε ἑνω-
μένοι (ἔστω κοινωνικὰ-πολιτικὰ) στὴ διαφορετικότητά μας”.
Ὅμως αὐτοὶ ποὺ λένε αὐτὰ τὰ πράγματα, κυρίως κάτι ἐκκοσμι-
κευμένοι δεσποτάδες ἢ “θεολόγοι τοῦ γραφείου”, ποὺ ἡ Ὀρθό-
δοξή τους πρακτικὴ ἐξασκεῖται συνήθως σὲ κάτι “ἀσκηταριά”
…τουλάχιστον “πέντε ἀστέρων” μὲ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα
αὐτῶν τῶν χώρων, δὲν ἔχουν κατανοήσει ἕνα ἁπλὸ πρᾶγμα, τὸ
ὁποῖο συμπυκνώνεται σὲ μία καὶ μόνη ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ πρὸς
τοὺς μαθητές του: ὅτι ἡ ἀποστολὴ τοῦ Χριστιανοῦ δὲν εἶναι ὁ διά-
λογος μὲ τὴν ἑτερότητα, ἀλλὰ ὁ ἐκχριστιανισμὸς τῆς ἑτερότη-
τας, μέσα ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλα τὰ ἔθνη[18],
σὲ ὅποια κατάσταση κι ἂν αὐτὰ βρίσκονται.

Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ καλοβολεμένοι Χριστιανοὶ τοῦ καιροῦ μας, θὰ
μᾶς πεῖ[19] ὁ Ρῶσος νεομάρτυρας, π. Δανιὴλ Σισόγεφ[20],ἀκριβῶς
ἐπειδὴ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀλήθεια, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν κατα-
λαβαίνουν τοὺς ὑπέρμαχους τῆς ἀλήθειας. Γι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἐξ
αὐτῶν δὲν κατανοοῦσαν καὶ τὸν ἴδιο τὸν π. Δανιήλ, ὅταν ἔμπαινε
μέσα στὰ μουσουλμανικὰ ἀκροατήρια καὶ ἔριχνε τὸν σπόρο τῆς
ἀληθείας. Ὅμως ὁ π. Δανιὴλ Σισόγεφ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν δια-
στροφικὸ χριστιανισμὸ ποὺ ἐκπροσωποῦν οἱ σύγχρονοι δεσποτά-
δες, θεωροῦσε ὅτι ναὶ μὲν πρέπει νὰ σέβεσαι τοὺς πλανεμένους
ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὄχι τὶς πλάνες τους. Ὅπως τόνιζε χαρακτηρι-
στικά, ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καὶ ὅ,τι εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὴν ἀλήθεια
εἶναι ψέμα, ἀλλὰ ὁ σεβασμὸς στὸ ψέμα εἶναι περιφρόνηση τῆς
ἀλήθειας.

Πλαδαρὸς Χριστιανισμός
Σήμερα οἱ περισσότεροι ποιμένες περιφρονοῦν τὴν ἀλήθεια,

“γιὰ νὰ μὴ διαταράξουν τὶς ἰσορροπίες”, καὶ ὡραιοποιοῦν τὸ
ψεῦδος, συχνὰ μὲ πομπώδη κηρύγματα ἀποπροσανατολισμοῦ
τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου, μὲ τὰ ὁποῖα ἐξαπολύουν μύδρους ἀκό-
μη καὶ ἐναντίον τῆς “κακῆς” παγκοσμιοποίησης, ἑνὸς “ὀχήματος”
στὸ ὁποῖο ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἐπιβιβαστεῖ καὶ τὴν ὁποία πρακτικῶς
ἔχουν προσκυνήσει. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα φτηνὸ ἄλλοθι γιὰ τοὺς
ἴδιους, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ καταβάλλουν τὴν παραμικρὴ προσ -
πάθεια γιὰ τὴν περαιτέρω διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου.

Σὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν πλαδαρὸ χριστιανισμὸ τῆς ἐποχῆς μας
ἀναφέρθηκε σὲ μία συνέντευξή του ὁ π. Δανιήλ, στηλιτεύοντας
τὴν ἀπραξία τῶν ἀδιάφορων ποιμένων, λέγοντας ὅτι: “Ἀπὸ τὰ χεί-
λη αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀκούσει, ὅτι τάχα εἶναι
ἀδύνατο νὰ ὁδηγήσεις ἕνα ἀλλόθρησκο ἄνθρωπο στὴν Ὀρθο-
δοξία. Γιὰ παράδειγμα εἶναι ἀδύνατο ἕνας μουσουλμάνος νὰ ἔχει
γίνει Ὀρθόδοξος. Ἀλλὰ ἂν τοὺς ρωτήσεις: “Ἐσὺ δοκίμασες νὰ τὸ
κάνεις;”. Αὐτοὶ παραδέχονται: ‘’Ὄχι’’. Ὅσοι δὲν δοκίμασαν ποτὲ
εἶναι αὐτοὶ ποὺ λένε ὅτι εἶναι ἀδύνατο. Στὴν πραγματικότητα, τὸ
λένε γιὰ ἕνα ἁπλὸ λόγο, γιὰ νὰ μὴ προσπαθήσουν κἄν”[21]. Ἡ
ἐκκοσμικευμένη ζωή αὐτῶν τῶν ποιμένων οὐσιαστικὰ καταργεῖ
τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, τοὺς μεταβάλλει σὲ χριστιανοὺς ἐχθρούς
τοῦ σταυροῦ, ποὺ υἱοθετοῦν ἀβασάνιστα τὴν βολικὴ γιὰ αὐτοὺς
μασονικὴ διάσταση περὶ σωτηρίας, ὅτι δηλαδὴ “ἀκόμη καὶ ἐκτὸς
Ἐκκλησίας ὑπάρχουν καλοὶ ἄνθρωποι ποὺ μπορεῖ νὰ σωθοῦν”
χωρὶς προϋποθέσεις καὶ κριτήρια, καὶ ἔτσι, σὲ κάποιους δυστυχι-
σμένους ἀνθρώπους, ποὺ μπορεῖ νὰ ψάχνουν πνευματικὴ διέξο-
δο στὴ ζωή τους, δίνουν μὲ τρόπο ἐγκληματικὸ ἐλπίδα σωτηρίας
ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει.

Ὁ πατερικὸς νοῦς ὅμως τοῦ Δανιὴλ Σισόγεφ ἔβλεπε ἀπὸ ἕνα
ἄλλο πρῖσμα τὸ “ὄχημα” ποὺ λέγεται παγκοσμιοποίηση. Ὄχι μόνο
δὲν τὴ θεωροῦσε τροχοπέδη στὴν ἱεραποστολὴ καὶ ὡς ἄλλοθι γιὰ
τὸν μὴ ἐκχριστιανισμὸ τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλὰ ἀντιθέτως θεω-
ροῦσε τὴν παγκοσμιοποίηση ὡς ἔργο τοῦ Θεοῦ, μία χρυσὴ εὐκαι-
ρία γιὰ νὰ φτάσει ὁ αὐθεντικὸς λόγος τοῦ Εὐαγγελίου στὰ πέρα-
τα τῆς Οἰκουμένης. Σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τοὺς σημερινοὺς μινιμα-
λιστὲς Ἐπισκόπους καὶ Κληρικούς, ὁ μαξιμαλιστὴς π. Δανιὴλ ἐξέ-
φραζε τὴν πατερικὴ θεώρηση, ὅτι: “…ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες πρέπει νὰ προχωρήσουν καὶ νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο
στοὺς ἀνθρώπους. Δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε ἱκανοποιημένοι μὲ αὐτὸ
ποὺ ἔχουμε. Ὁ Χριστὸς ἔχει πολλὰ πρόβατα, τὰ ὁποῖα ἐμεῖς δὲν
ἔχουμε βρεῖ ἀκόμη…”[22].

Τὸ ἀνύστακτο ποιμαντικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ π. Δανιὴλ Σισόγεφ
ἦταν ἐκεῖνο ποὺ δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ χαλαρώσει οὔτε στιγμὴ στὸ
θέμα τῆς ἱεραποστολῆς[23], “…ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι ἔξω ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει σωτηρία, καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ἐὰν δὲν
μποῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, θὰ χαθοῦν γιὰ πάντα, θὰ κατα-
λήξουν στὴν κόλαση”. Μὲ βάση ὅμως τὴ μινιμαλιστικὴ συλλογι-
στικὴ τῶν σύγχρονων Ἐπισκόπων, ἕνας τέτοιος ποιμένας, ποὺ -
στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου- ἀναβιώνει τὴν Πίστη τῶν Ἀποστο-
λικῶν χρόνων, εἶναι ἐπικίνδυνος!
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παραθέσουμε τὴν ἐσχατολογικὴ προφητεία τοῦ ἀνωνύμου συγγραφέως,
τοῦ γνωστοῦ ἔργου Περὶ Συντελείας, ὁ ὁποῖος περιγράφει τὴν πνευματικὴ
κατάπτωση τῶν ποιμένων, τόσο «φωτογραφικά», σὰ νὰ ζοῦσε σήμερα: «…
Οἱ ποιμένες θὰ ἀμελοῦν τὸ πλήρωμα καὶ θὰ γίνουν σὰν λύκοι. Οἱ ἱερεῖς θὰ
ἀσπαστοῦν τὸ ψεῦδος καὶ οἱ μοναχοὶ θὰ ποθήσουν τὶς κοσμικὲς ὑποθέ-
σεις…», βλ. Περὶ Συντελείας, I-VII, σελ. 278. [17] βλ. σχετικὰ περιοδικὸ
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, Ἡ Β  ́Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ ἀνοίγει τὴν
Ἐκκλησία στὸ μέλλον, τ. 1028, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005. [18] «πορευθέντες μα-
θητεύσατεπάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντεςαὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα
ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ. κη  ́19-20). [19] βλ. Διακόνου Γεωργίου Μαξίμοβ,
«ΝΑ ΛΑΜΠΕΙΣ ΣΑΝ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ»-Βιογραφία καὶ πνευματικὲς συ-
ζητήσεις τοῦ Νεομάρτυρος Ἱερέως Δανιὴλ Σισόγεφ, ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 23. [20] Πρόκειται γιὰ τὴν περί-
πτωση τοῦ νεομάρτυρα, πατρὸς Δανιὴλ Σισόγεφ, ἑνὸς φλογεροῦ Ἱεραπο-
στόλου, ὁ ὁποῖος μέσα σὲ περίπου μία δεκαετία ξεκλήρισε τὴ μουσουλμα-
νικὴ κοινότητα τῆς Μόσχας, μεταστρέφοντας στὴν Ὀρθοδοξία καὶ βαπτί-
ζοντας περισσότερους ἀπὸ 80 Μουσουλμάνους,ἔχοντας ἀποκτήσει εὐρεῖα
φήμη ὡς Ἱεραπόστολος τῶν Μουσουλμάνων καὶ ὡς ἀγωνιστὴς κατὰ τοῦ
Ἰσλάμ! Κάτι ποὺ πλήρωσε μὲ τὴ ζωή του τελικά, ὅταν ἀργὰ τὸ βράδυ στὶς
19 Νοεμβρίου 2009, στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Θωμᾶ στὴ Μόσχα, ὁ ἱερέας
Δανιὴλ Σισόγεφ ἔπεφτε νεκρὸς ἀπὸ τὰ πυρὰ μὲ καλάσνικοφ ἑνὸς ἀγνώστου
τζιχαντιστῆ, σὲ ἡλικία μόλις 35 ἐτῶν! Τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του, ἡ Εὐαγ-
γελικὴ περικοπὴ περιεῖχε τὰ ἑξῆς λόγια του Κυρίου:«Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φί-
λοις μου· μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα
μὴ ἐχόντων περισσότερον τί ποιῆσαι… Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολο-
γήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμο-
λογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ»!(Λουκ. ιβ  ́4 καὶ ιβ΄
12). [21] βλ. Διακόνου Γεωργίου Μαξίμοβ, «ΝΑ ΛΑΜΠΕΙΣ ΣΑΝ ΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙ»-Βιογραφία καὶ πνευματικὲς συζητήσεις τοῦ Νεομάρτυρος
Ἱερέως Δανιὴλ Σισόγεφ, ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ, Θεσσα-
λονίκη 2013, σελ. 44. [22] βλ. ὅ.π., σελ. 30.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΑΧΡΙΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΤΟΥ

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος διὰ τὴν ναυτικὴν 
τραγωδίαν καὶ τὴν τρομοκρατίαν τῶν Ἰσλαμιστῶν

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, συνελθοῦσα τὴν 13ην
Ἰανουαρίου εἰς τὴν πρώτην συνε-
δρίαν της διὰ τὸν μῆνα Ἰανουάριον,
ἠσχολήθη μὲ τὴν ναυτικὴν τραγω-
δίαν εἰς τὸ Norman Atlantic καὶ μὲ
τὰ πρόσφατα αἱματηρὰ τρομοκρα-
τικὰ γεγονότα εἰς τὴν Γαλλίαν ὑπὸ
Ἰσλαμιστῶν. Συμφώνως πρὸς ἀνα-
λυτικὴν ἀνακοίνωσιν, ἐκδοθεῖσα
ὑπὸ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου:

«Στὴν ἀρχὴ ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος εὐχήθηκε
ἐγκαρδίως στοὺς Σεβασμιωτάτους
Συνοδικοὺς Συνέδρους νὰ εἶναι
εὐλογημένη ἡ Νέα Χρονιὰ καὶ νὰ
ἔχουν ὑγεία, ὥστε μὲ δύναμη καὶ
ἐπιτυχία νὰ ἐπιτελοῦν τὰ εὐθυνο-
φόρα καθήκοντά τους. Στὶς εὐχὲς
τοῦ Μακαριωτάτου ἀπήντησε
ἀντευχόμενος, ἐκ μέρους καὶ τῶν
Συνοδικῶν Συνέδρων, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ἀντιπρόεδρος, Μητροπολί-
της Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Σερα-
φείμ.

Στὴν συνέχεια:
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος κατὰ

τὴν σημερινὴ Συνεδρίασή της,
ἀφοῦ ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς
προηγουμένης Συνεδρίας, ἐπελή-
φθη τῶν ὡς κάτωθι θεμάτων·

α. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ
βαθεῖα ὀδύνη παρακολούθησε τὸ
δρᾶμα τῶν ἐπιβατῶν τοῦ πλοίου
“Norman Atlantic” στὴν Ἀδριατικὴ καὶ
ἐκφράζει τὰ συλλυπητήρια καὶ τὴν
συμπάθειά της πρὸς τοὺς οἰκείους
τῶν θυμάτων, προσεύχεται ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τῶν ἀδίκως τελει-
ωθέντων ἀδελφῶν καὶ προβάλλει
τὴν αὐτοθυσία καὶ τὸ ἦθος ὀρθο-
δόξου λειτουργοῦ, ποὺ θυσιάστηκε
προκειμένου νὰ διασωθοῦν πολλοὶ
ἄλλοι συνάνθρωποί του.

β. Ἐξ ἀφορμῆς τῶν προσφάτων
τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ἀποτρό-
παιης βίας μὲ τὴν στυγνὴ δολοφο-
νία συνανθρώπων μας σὲ συνοικία
τοῦ Παρισιοῦ ἀπὸ ἀκραίους ἰσλα-
μιστὲς τρομοκράτες, ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος ἀφ’ ἑνὸς καταδικάζει
ἀπερίφραστα κάθε μορφὴ βίας καὶ
ἀφ’ ἑτέρου κάθε μορφὴ ἀμφισβή-
τησης τῆς ἱερότητος τῶν θρησκευ-
τικῶν συμβόλων καὶ πεποιθήσεων,
ὁποθενδήποτε αὐτὴ προέρχεται.

Μένοντας σταθερὰ πιστὴ στὶς
ἀρχὲς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ
στὰ κοινωνικὰ ἰδεώδη τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ἡ ὁποία ἀνέκαθεν σεβόταν
καὶ σέβεται τὴν ἐλευθερία συνει-
δήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ-
που, ἀνεξαρτήτως θρησκείας, πολι-
τικῶν πεποιθήσεων, χρώματος καὶ
ἐθνικότητος, ἐκφράζει τὴν ἀπο-
στροφή της πρὸς κάθε πράξη, ποὺ
ἔχει ὡς στόχο τὴν ἀποστέρηση τῆς
ζωῆς ἀθῴων συνανθρώπων μας, οἱ
ὁποῖοι, δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε
ὅτι ἀποτελοῦν ζῶσα εἰκόνα τοῦ Παν -
άγαθου Θεοῦ καὶ Πατρὸς ἡμῶν.
Στηλιτεύει δὲ κάθε προσπάθεια ἐκ
μέρους φονταμενταλιστικῶν ὀργα-
νώσεων, οἱ ὁποῖες, προβάλλοντας
ὡς κίνητρα τῶν στυγνῶν τρομο-
κρατικῶν ἐνεργειῶν τους τὰ «θρη-
σκευτικὰ πιστεύω», δυναμιτίζουν
τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν λαῶν
καὶ τῶν θρησκειῶν. Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐκφρά-
ζει τὴν βαθύτατη θλίψη της καὶ τὴν
ἠθικὴ συμπαράστασή της πρὸς τὰ
μέλη τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμά-
των καὶ δέεται ὑπὲρ τῆς ἐν Κυρίῳ
εἰρήνης τοῦ κόσμου.

γ. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀντιπρό-
εδρος, Μητροπολίτης Σταγῶν καὶ
Μετεώρων κ. Σεραφείμ, ἀναφέρ-
θηκε στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσα-
λιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων
κυροῦ Κυρίλλου, τῆς ὁποίας προ-
έστη, καὶ μετέφερε στὰ Μέλη τῆς
Δ.Ι.Σ. τὸ κλῖμα ἀγάπης καὶ σεβα-
σμοῦ πρὸς τὸν κοιμηθέντα Ἱεράρ-
χη ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς Μητροπόλεως.

Ἡ Δ.Ι.Σ. τέλος συζήτησε καὶ ἔλα-
βε ἀποφάσεις σχετικὰ μὲ τρέχοντα
ὑπηρεσιακὰ ζητήματα».

Δευτέρα Συνεδρία
Κατὰ τὴν Δευτέραν Συνεδρίαν

τῆς 14ης Ὀκτωβρίου, ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος συμφώνως πρὸς ἐνημερωτικὸν
δελτίον:

«Ἐνέκρινε τὸν Προκαταρκτικὸ
Πίνακα τῶν ὑποψηφίων πρὸς
ἐγγραφὴν στὸν Κατάλογο τῶν
πρὸς Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Μακαριώτατος καὶ τὰ Μέλη
τῆς Δ.Ι.Σ. ἐξέφρασαν τὴν χαρά
τους ἐπὶ τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἀπό-
φασης τῶν ἀρχῶν τῶν Σκοπίων γιὰ
ἀποφυλάκιση τοῦ Ἀχρίδος Ἰωάν-
νου καὶ ἀποφάσισε νὰ ἐπικοινωνή-
σει μαζί του δι᾽ ἐπιστολῆς, μόλις

ἀποφυλακισθεῖ.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς σημερινῆς

Συνεδρίας, ὁ Μακαριώτατος Πρό-
εδρος καὶ τὰ Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. τέλε-
σαν Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ Μητροπολίτου
πρώην Θεσσαλιώτιδος καὶ Φανα-
ριοφερσάλων κυροῦ Κυρίλλου στὸ
Συνοδικὸ Παρεκκλήσιο.

Τέλος ἡ Δ.Ι.Σ. ἔλαβε ἀποφάσεις
σχετικὰ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ
ζητήματα».

Τρίτη Συνεδρία
Κατὰ τὴν Τρίτην Συνέδρια τῆς

15ης Ὀκτωβρίου, συμφώνως πρὸς
Δελτίον Τύπου:

«Συνῆλθε σήμερα Πέμπτη, 15
Ἰανουαρίου 2015, στὴν τρίτη Συνε-
δρία Της γιὰ τὸν μήνα Ἰανουάριο, ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προ-
εδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερωνύμου.

Κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρία ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικύρωσε
τὰ Πρακτικὰ τῆς προηγουμένης
Συνεδρίας.

Στὸ περιθώριο τῆς σημερινῆς
Συνεδρίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος συναντήθηκε μὲ τὸν
Ἀγγλικανὸ ἐπίσκοπο Γιβραλτὰρ
Robert Innes, ὑπεύθυνο τῶν ἐν
Εὐρώπῃ Ἀγγλικανικῶν Κοινοτή-
των. Κατὰ τὴν συνάντηση ἔγινε
ἀναφορὰ στὴν συνεργασία τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν σὲ κοινωνικὰ θέμα-
τα καὶ ἐπαινέθηκε τὸ προνοιακὸ
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπίσης ἐξεφράσθη ἡ κοινὴ ἀνησυ-
χία γιὰ τὸ ὀξὺ μεταναστευτικὸ πρό-
βλημα, τὸ ὁποῖο ἐντείνεται ἀπὸ τὴν
κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση καὶ
ἐπιβαρύνει τὶς δυνατότητες προσ -
φορᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ἡ ὁποία οὕτως ἢ ἄλλως ἐνι-
σχύει «πάντα ἄνθρωπον» ἀνεξαρ-
τήτως προελεύσεως καὶ ἐθνικότη-
τος.

Ἀκολούθως ὁ Ἀγγλικανὸς ἐπί-
σκοπος συναντήθηκε μὲ ὑπηρεσια-
κοὺς παράγοντες τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου.

Τέλος ἡ Δ.Ι.Σ. ἔλαβε ἀποφάσεις
σχετικὰ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ
ζητήματα».

Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη,
ἱεροκήρυκος

Ἐκοιμήθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κεφαλληνίας κυρὸς Σπυρίδων

Ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ τὸ ἀπό-
γευμα τῆς 20ῆς
Ἰανουαρίου, ὁ
Μητροπολίτης
Κ ε φ α λ λ η ν ί α ς
Σπυρίδων εἰς ἡλι-
κίαν 89 ἐτῶν. Ὁ
μακαριστὸς Μη-
τροπολίτης τὰ
τελευταῖα ἔτη ἀντιμετώπιζε σο-
βαρὰ προβλήματα ὑγείας καὶ εἶχεν
εἰσαχθῆ πολλάκις εἰς κρατικὰ νο-
σοκομεῖα διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν
τῆς ὑγείας του. Παρὰ ταῦτα κα-
τώρθωνε νὰ κάνη ποιμαντικὴν καὶ
νὰ ἀσκῆ ἐπιτυχῶς τὰ διοικητικά
του καθήκοντα. Μὲ τὴν ἔναρξιν
τοῦ θέρους τοῦ παρελθόντος
ἔτους ἡ ἐφημερὶς «Τὸ Παρόν», ἡ

ὁποία εἶχεν ἰδιαι-
τέρας σχέσεις μὲ
τὸν μακαριστὸν
Μητροπολίτην
ἐδημοσίευσε τὴν
εἴδησιν ὅτι θὰ
ὑπέβαλε τὴν πα-
ραίτησίν του.
Πρὸ ἑνὸς μηνὸς
εἰσῆλθεν εἰς τὸ

Ναυτικὸν Νοσοκομεῖον τῶν
Ἀθηνῶν. Ὑπεβλήθη εἰς λεπτὴν
χειρουργικὴν ἐπέμβασιν ὕστερα
ἀπὸ βαρὺ ἐγκεφαλικὸν ἐπεισό-
διον. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας
ἐχειροτονήθη πρὸ τριάκοντα ἐτῶν
(Μάρτιον τοῦ 1984). Ἡ σορός του
ἐτέθη εἰς λαϊκὸν προσκύνημα εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Μητροπόλε-
ως Ἀργοστολίου.



23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σελὶς 7η

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κορίνθου τὴν 14ην Ἰανουαρίου
ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνω-
σις:

«Πραγματοποιήθηκε χθές,
στὴν “ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ” στὴν
Κόρινθο, συνάντηση τῶν Ἡγου-
μενοσυμβουλίων ὅλων τῶν
Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Ἡσυχαστη-
ρίων ὡς καὶ τῶν ὑπευθύνων τῶν
Μοναστικῶν Κτισμάτων τῆς Ἀπο-
στολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κορίνθου μετὰ τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Αὐτῆς κ. Διο-
νυσίου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρ-
ξεως τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους
2015.

Μέσα σὲ κλῖμα ἐγκαρδιότητος,
ποὺ διασφαλίζει τὸ ἀνύστακτο
πατρικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου γιὰ τὶς Ἱ. Μονὲς
ἀλλὰ καὶ ἡ υἱϊκὴ διάθεσις τῆς ἐν
Χριστῷ ὑπακοῆς τῶν Ἱερῶν
Ἀδελφοτήτων τῶν Ἱ. Μονῶν
πρὸς τὸν Ἐπίσκοπόν τους, συνε-
ζητήθησαν πνευματικά, διοικητι-

κά, διαχειριστικὰ ὡς καὶ πάσης
φύσεως θέματα, ποὺ ἀφοροῦν
στὴν ὁμαλὴ λειτουργία καὶ περαι-
τέρω πνευματικὴ πορεία τῶν
Ἱερῶν Κοινοβίων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κορίνθου.

Στὴν συνάντηση αὐτὴ παρίστα-
το καὶ ὁ Νομικὸς Σύμβουλος τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Κορίνθου κ. Πέ-
τρος Θωμαΐδης, Δικηγόρος Κο-
ρίνθου καὶ μέλος τοῦ Μητροπολι-
τικοῦ Συμβουλίου, ὁ ὁποῖος καὶ
ἔλαβε τὸν λόγο διευκρινίζοντας
συγκεκριμένα Ἐγκύκλια Σημει-
ώματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ
ἤδη εἶχαν λάβει τὰ Ἡγουμενο-
συμβούλια. Ἀκολούθησε ἐποικο-
δομητικὸς διάλογος καὶ ἡ συνάν-
τηση ἔληξε μὲ τὴν ἔκφραση
εὐχαριστιῶν ἐκ μέρους τῶν
Ἡγουμενοσυμβουλίων γιὰ τὴν
Πατρικὴ μέριμνα καὶ τὴν ὁλόθυ-
μη ἀγάπη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Κορίνθου κ. Διονυσίου πρὸς τὰ
Ἱερὰ Κοινόβια τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ώς Του».

Ἔγινε κανονικῶς προσευχὴ
εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος κατὰ...

κεια τοῦ γεύματος, ἔγινε ἀνάγνω-
σι Πατερικοῦ κειμένου, κάτι ποὺ
δὲν συνηθίζεται στὶς ἔκτακτες
Τράπεζες.

Ἐπιπλέον καὶ εἰς τὴν Τράπεζαν,
ποὺ παρέθεσεν ἡ Ἱερά Κοινότης
μετὰ τὴν ὑποδοχήν του, ἔγινε κα-
νονικὰ ἡ εἰθισμένη προσευχή,
κατὰ τὴν τάξιν.

3. Οἱ συζητήσεις μεταξὺ τῶν μο-
ναχῶν καὶ τοῦ κυρίου Προέδρου
εἶχαν ἀποκλειστικὰ πνευματικὸ
περιεχόμενο καὶ ἀφοροῦσαν τὴν
ἱστορία τῆς Ἱ. Μονῆς μέσα στὴν
χιλιετῆ διαδρομή της, τὸ ἡμερή-
σιο μοναστικὸ πρόγραμμα, τοὺς
στόχους τοῦ μοναχισμοῦ καὶ τὶς
θέσεις τῶν μοναχῶν γιὰ θέματα
τῆς σύγχρονης ζωῆς. Μετὰ δὲ τὸ
πέρας τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας
Λειτουργίας, ποὺ παρηκολούθη-
σαν μὲ προσοχὴ ἅπαντες, ὁ Καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας
συνωμίλησε προσωπικὰ μὲ τὸν
κύριο Πρόεδρο ἐπὶ μακρὸν γιὰ θέ-
ματα ἀμιγῶς πνευματικά, καὶ ἀπὸ
τὴν πολυετῆ του ἐμπειρία, ὡς
πνευματικοῦ καθοδηγητῆ πολλῶν
μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, ἀπηύθυνε
λόγους νουθεσίας καὶ πνευμα-
τικῆς οἰκοδομῆς, τοὺς ὁποίους ἐξ
ἀρχῆς κρίναμε σκόπιμο νὰ μὴ δη-
μοσιοποιήσουμε, σεβόμενοι τὸν
ἀπόλυτα προσωπικὸ χαρακτῆρα
τῆς σημαντικῆς αὐτῆς συνομι-
λίας.

Γενικά, μὲ ἀξιοπρέπεια καὶ εἰλι-
κρινῆ διάθεσι, κινούμενοι μέσα
στὰ πλαίσια τῆς παραδοσιακῆς
Ἁγιορείτικης φιλοξενίας, προσπα-
θήσαμε νὰ δείξουμε πὼς τὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ ἕνα Μοναστήρι δὲν
εἶναι μουσειακὸ ἀπολίθωμα, ἄλλα
ζωντανὸς πνευματικὸς ὀργα-
νισμὸς καὶ ὑγιὲς κύταρρο στὸ
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μὲ πολυδιά-

στατη προσφορά, στὸ παρελθὸν
καὶ τὸ παρὸν τῆς Πατρίδος μας.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ Περιβόλι
τῆς Παναγίας, εἶναι πνευματικὸν
πανδοχεῖον· ἡ Κυρία Θεοτόκος ὡς
Μήτηρ καὶ Οἰκοδέσποινα τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου Της δέχεται ὅλα τὰ
παιδιά Της πρὸς φιλοξενίαν, δη-
λαδὴ κάθε Ἐθνικότητος, κάθε κο-
σμοθεωρίας καὶ πολιτικῆς τοπο-
θετήσεως, καθόσον ἐμεῖς οἱ Μο-
ναχοὶ εἴμεθα ἄχρωμοι ὡς πρὸς
τὰς πολιτικὰς τοποθετήσεις. Γιὰ
τὸ συγκεκριμένο θέμα κρίνομε
σκόπιμο νὰ ἀναφερθῆ ἐδῶ ἡ πρὸ
ἀρκετῶν χρόνων περίπτωση τοῦ
τότε ἐπιτίμου Προέδρου τῆς ἀρι-
στερᾶς, Χαριλάου Φλωράκη, ὁ
ὁποῖος ἐπεσκέφθη τὸ Ἅγιον
Ὄρος, καὶ συγκεκριμένα τὴν Ἱ. Μ.
Σιμωνόπετρα, ὅπου συνωμίλησε
καὶ ἐξωμολογήθη εἰς τὸν Ἱερομό-
ναχο π. Ἀθανάσιο Σιμωνοπετρίτη
(ὑπάρχει καὶ κυκλοφορεῖ γιὰ τὸ
θέμα σχετικὸ CD καὶ ἔντυπο).
Ἄρα ἐμεῖς οἱ Μοναχοὶ εἰς τὸ μό-
νο, ποὺ ἀποβλέπουμε, εἶναι ἡ
πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν προσκυ-
νητῶν καὶ στὶς νυχθήμερες προσ -
ευχές μας ἐπίσης εὐχόμεθα διὰ
τὴν σωτηρία καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διὰ τῶν εὐπροσ-
δέκτων πρεσβειῶν τῆς Ἐφόρου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Κυρίας Θεοτό-
κου.

Κατακλείοντες εὐχόμεθα καὶ
πάλιν σὲ ἐσᾶς προσωπικὰ καὶ τοὺς
συνεργάτες σας πλούσια τὴν
εὐλογία καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ ἐν
σαρκὶ Τεχθέντος Σωτῆρος μας
καὶ κατὰ τὸ ἀνατέλλον Νέον
Ἔτος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλ-
λου, Ἅγιον Ὄρος, Δεκέμβριος
2014.

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλε-
νωτικῶν κινήσεων καὶ τῶν ἐπαφῶν
τοῦ Πατριάρχου μετὰ τοῦ Πάπα,
ἐπόνεσα καὶ ἐγὼ σὰν τέκνον Της
καὶ ἐθεώρησα καλόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς
προσευχές μου, νὰ στείλω καὶ ἕνα
μικρὸ κομματάκι κλωστὴ (ποὺ ἔχω
σὰν φτωχὸς μοναχός), διά νὰ
χρησιμοποιηθῆ καὶ αὐτό,
ἔστω καὶ γιὰ μία βελονιά, διὰ
τὸ πολυκομματιασμένο φό-
ρεμα τῆς Μητέρας μας. Πι-
στεύω ὅτι θὰ κάμετε ἀγάπην
καὶ θὰ τὸ χρησιμοποιήσετε
διά μέσου τοῦ θρησκευτικοῦ
σας φύλλου. Σᾶς εὐχαριστῶ.

Ἡ «ἀγαπολογία»
τοῦ Πατριάρχου μας

Θὰ ἤθελα νὰ ζητήσω συγ-
γνώμην ἐν πρώτοις ἀπ ̓ὅλους,
ποὺ τολμῶ νὰ γράψω κάτι,
ἐνῷ δὲν εἶμαι οὔτε ἅγιος,
οὔτε θεολόγος. Φαντάζομαι
ὅτι θὰ μὲ καταλάβουν ὅλοι,
ὅτι τὰ γραφόμενά μου δὲν
εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας
βαθύς μου πόνος διά τὴν
γραμμὴν καὶ κοσμικὴν ἀγά-
πην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα
μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως
φαίνεται, ἀγάπησε μίαν ἄλλην
γυναῖκα μοντέρνα, ποὺ λέγε-
ται Παπικὴ Ἐκκλησία, διότι ἡ
Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δὲν
τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι,
ἐπειδὴ εἶναι πολὺ σεμνή. Αὐτὴ ἡ
ἀγάπη, ποὺ ἀκούσθηκε ἀπὸ τὴν Πό-
λι, βρῆκε ἀπήχησι σὲ πολλὰ παιδιά
του, ποὺ τὴν ζοῦν εἰς τὰς πόλεις.
Ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πνεῦμα
τῆς ἐποχῆς μας: ἡ οἰκογένεια νὰ χά-
ση τὸ ἱερὸ νόημά της ἀπὸ τέτοιου
εἴδους ἀγάπες, ποὺ ὡς σκοπὸν
ἔχουν τὴν διάλυσιν καὶ ὄχι τὴν ἕνω-
σιν.

Μὲ μία τέτοια περίπου κοσμικὴ
ἀγάπη καὶ ὁ Πατριάρχης μας φθά-
νει στὴ Ρώμη. Ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ
δείξη ἀγάπη πρῶτα σὲ μᾶς τὰ παι-
διά του καὶ στὴ Μητέρα μας
Ἐκκλησία, αὐτός, δυστυχῶς, ἔστει-
λε τὴν ἀγάπη του πολὺ μακριά. Τὸ
ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἀναπαύση μὲν
ὅλα τὰ κοσμικὰ παιδιά, ποὺ ἀγα-
ποῦν τὸν κόσμον καὶ ἔχουν τὴν κο-
σμικὴν αὐτὴν ἀγάπην, νὰ κατα-
σκανδαλίση ὅμως ὅλους ἐμᾶς, τὰ
τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρὰ καὶ
μεγάλα, ποὺ ἔχουν φόβο Θεοῦ.

Μετὰ λύπης μου, ἀπὸ ὅσους φι-
λενωτικοὺς ἔχω γνωρίσει, δὲν εἶδα
νὰ ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματικὴ
οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νὰ ὁμι-
λοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῷ οἱ
ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Θε-
όν, διότι δὲν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει.

Θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω θερμὰ
ὅλους τοὺς φιλενωτικοὺς ἀδελ-
φούς μας: Ἐπειδὴ τὸ θέμα τῆς
ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι κά-
τι τὸ πνευματικὸν καὶ ἀνάγκην
ἔχουμε πνευματικῆς ἀγάπης, ἂς τὸ
ἀφήσουμε σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπή-
σανε πολὺ τὸν Θεὸν καὶ εἶναι θεο-
λόγοι, σὰν τοὺς Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι νομολόγοι, ποὺ
προσφέρανε καὶ προσφέρουν ὁλό-
κληρο τὸν ἑαυτὸν τους εἰς τὴν δια-
κονίαν τῆς Ἐκκλησίας (ἀντὶ μεγά-
λης λαμπάδας), τοὺς ὁποίους ἄνα-
ψε τὸ πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ
ὄχι ὁ ἀναπτήρας τοῦ νεωκόρου.
Ἂς γνωρίζωμεν ὅτι δὲν ὑπάρχουν
μόνον φυσικοὶ νόμοι, ἀλλὰ καὶ
πνευματικοί. Ἑπομένως, ἡ μέλλου-
σα ὀργὴ τοῦ Θεοῦ δὲν μπορεῖ νὰ
ἀντιμετωπισθῆ μὲ συνεταιρισμὸν
ἁμαρτωλῶν (διότι διπλῆν ὀργὴν θὰ
λάβωμεν), ἀλλὰ μὲ μετάνοιαν καὶ
τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.

Ἔλλειψις ποιμένων
Ἐπίσης, ἂς γνωρίσωμεν καλὰ

ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας

δὲν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μό-
νη ἔλλειψις, ποὺ παρουσιάζεται,
εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρ -
χῶν καὶ Ποιμένων μὲ πατερικὲς
ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί.
Ὅμως, δὲν εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ Αὐτὸς τὴν κυβερνάει.
Δὲν εἶναι Ναός, ποὺ χτίζεται ἀπὸ

πέτρες, ἄμμο καὶ ἀσβέστη ἀπὸ
εὐσεβεῖς καὶ καταστρέφεται μὲ
φωτιὰ βαρβάρων, ἀλλὰ εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός. «Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ
τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσε-
ται, ἐφ᾽ ὅν δ᾽ ἂν πέσῃ, λικμήσει
αὐτὸν» (Ματθ. κα´ 44-45). Ὁ Κύ-
ριος, ὅταν θὰ πρέπῃ, θὰ παρουσιά-
ση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενι-
κοὺς καὶ τοὺς Γρηγόριους Παλα-
μάδες, διά νὰ συγκεντρώσουν ὅλα
τὰ κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια
μας, διά νὰ ὁμολογήσουν τὴν
Ὀρθόδοξον Πίστιν, νὰ στερεώ-
σουν τὴν Παράδοσιν καὶ νὰ δώ-
σουν χαρὰν μεγάλην εἰς τὴν Μη-
τέρα μας.

Εἰς τοὺς καιρούς μας βλέπομεν
ὅτι πολλὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί,
ἔχουν, δυστυχῶς, ἀποσχισθῆ ἀπὸ
αὐτήν, ἐξ αἰτίας τῶν φιλενωτικῶν.
Ἔχω τὴν γνώμην ὅτι δὲν εἶναι κα-
θόλου καλὸν νὰ ἀποχωριζώμεθα
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν κάθε φορά ποὺ
θὰ πταίη ὁ Πατριάρχης. Ἀλλὰ ἀπὸ
μέσα, κοντὰ στὴν Μητέρα Ἐκκλη-
σία ἔχει καθῆκον καὶ ὑποχρέωσι ὁ
καθένας ν᾽ ἀγωνίζεται μὲ τὸν τρό-
πον του. Τὸ νὰ διακόψῃ τὸ μνημό-
συνον τοῦ Πατριάρχου, νὰ ἀπο-
σχισθῆ καὶ νὰ δημιουργήση ἰδικήν
του Ἐκκλησίαν καὶ νὰ ἐξακολουθῇ
νὰ ὁμιλῇ ὑβρίζοντας τὸν Πατριάρ-
χην, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλο-
γον.

Ἡ λοξοδρόμησις 
τῶν Πατριαρχῶν

Ἐὰν διὰ τὴν α ἢ τὴν β λοξοδρό-
μησι τῶν κατὰ καιροὺς Πα-
τριαρχῶν χωριζώμεθα καὶ κάνωμε
δικές μας Ἐκκλησίες - Θεὸς φυλά-
ξει! - θὰ ξεπεράσωμε καὶ τοὺς Προ-
τεστάντες ἀκόμη. Εὔκολα χωρίζει
κανεὶς καὶ δύσκολα ἐπιστρέφει.
Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλὲς «ἐκκλη-
σίες» στὴν ἐποχή μας. Δημιουργή-
θηκαν εἴτε ἀπὸ μεγάλες ὁμάδες ἡ
καὶ ἀπὸ ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδὴ
συνέβη στὸ καλύβι των (ὁμιλῶ διά
τὰ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νὰ
ὑπάρχῃ καὶ ναός, ἐνόμισαν ὅτι
μποροῦν νὰ κάνουν καὶ δική τους
ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία. Ἐὰν οἱ φι-
λενωτικοὶ δίνουν τὸ πρῶτο πλῆγμα
στὴν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω,
δίνουν τὸ δεύτερο. Ἂς εὐχηθοῦμε
νὰ δώση ὁ Θεὸς τὸν φωτισμόν Του
σὲ ὅλους μας καὶ εἰς τὸν Πατριάρ-

χην μας κ. Ἀθηναγόραν, διά νὰ
γίνῃ πρῶτον ἡ ἕνωσις αὐτῶν τῶν
«ἐκκλησιῶν», νὰ πραγματοποιηθῆ
ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στὸ σκανδαλι-
σμένο ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρή-
νη καὶ ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ
κατόπιν ἂς γίνῃ σκέψις διά τὴν
ἕνωσιν μετὰ τῶν ἄλλων «Ὁμολο-

γιῶν», ἐὰν καὶ ἐφ' ὅσον εἰλι-
κρινῶς ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσπα-
σθοῦν τὸ Ὀρθόδοξον Δόγ-
μα.

Ἡ ἄλλη μερὶς τῶν
πιστῶν

Θὰ ἤθελα ἀκόμη νὰ εἰπῶ
ὅτι ὑπάρχει καὶ μία τρίτη με-
ρίδα μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
μας. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἀδελ-
φοί, ποὺ παραμένουν μὲν
πιστὰ τέκνα Αὐτῆς, δὲν
ἔχουν ὅμως συμφωνίαν
πνευματικὴν ἀναμεταξύ
τους. Ἀσχολοῦνται μὲ τὴν
κριτικὴν ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου
καὶ ὄχι διά τὸ γενικώτερον
καλὸν τοῦ ἀγῶνος. Παρακο-
λουθεῖ δὲ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον
(περισσότερον ἀπὸ τὸν ἑαυ-
τόν του) εἰς τὸ τί θὰ εἰπῇ ἢ τί
θὰ γράψη, διά νὰ τὸν κτυπή-
ση κατόπιν ἀλύπητα. Ἐνῷ ὁ
ἴδιος ἂν ἔλεγε ἢ ἔγραφε τὸ
ἴδιο πρᾶγμα, θὰ τὸ ὑπεστήρι-
ζε καὶ μὲ πολλὲς μάλιστα
μαρτυρίες τῆς Ἁγίας

Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων. Τὸ κακὸ
ποὺ γίνεται εἶναι μεγάλο, διότι ἀφ᾽
ἑνὸς μὲν ἀδικεῖ τὸν πλησίον του,
ἀφ' ἑτέρου δὲ καὶ τὸν γκρεμίζει
μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἄλλων
πιστῶν. Πολλὲς φορὲς σπέρνει καὶ
τὴν ἀπιστία στὶς ψυχὲς τῶν ἀδυνά-
των, διότι τοὺς σκανδαλίζει. Δυσ -
τυχῶς, μερικοὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἔχουμε
παράλογες ἀπαιτήσεις ἀπὸ τοὺς
ἄλλους. Θέλουμε οἱ ἄλλοι νὰ
ἔχουν τὸν ἴδιο μὲ ἐμᾶς πνευμα-
τικὸν χαρακτῆρα. Ὅταν κάποιος
ἄλλος δὲν συμφωνῇ μὲ τὸν χα-
ρακτῆρα μας, δηλαδὴ ἢ εἶναι ὀλί-
γον ἐπιεικὴς ἢ ὀλίγον ὀξύς, ἀμέ-
σως βγάζομε τὸ συμπέρασμα ὅτι
δὲν εἶναι πνευματικὸς ἄνθρωπος.
Ὅλοι χρειάζονται εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν. Ὅλοι οἱ Πατέρες προσέφε-
ραν τὰς ὑπηρεσίας των εἰς Αὐτήν.
Καὶ οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καὶ οἱ
αὐστηροί. Ὅπως διά τὸ σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητα καὶ τὰ
γλυκὰ καὶ τὰ ξινὰ καὶ τὰ πικρὰ ἀκό-
μη ραδίκια (τὸ καθένα ἔχει τὶς δι-
κές του οὐσίες καὶ βιταμίνες), ἔτσι
καὶ διά τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι. Ὁ ἕνας
συμπληρώνει τὸν πνευματικὸν χα-
ρακτῆρα τοῦ ἄλλου καὶ ὅλοι εἴμε-
θα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀνεχώμεθα
ὄχι μόνον τὸν πνευματικόν του χα-
ρακτῆρα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὶς ἀδυ-
ναμίες, ποὺ ἔχει σὰν ἄνθρωπος.

Διὰ τὴν 
Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν

Καὶ πάλιν ἔρχομαι νὰ ζητήσω
εἰλικρινῶς συγγνώμην ἀπὸ ὅλους,
διότι ἐτόλμησα νὰ γράψω. Ἐγὼ
εἶμαι ἕνας ἁπλὸς μοναχὸς καὶ τὸ
ἔργον μου εἶναι νὰ προσπαθῶ, ὅσο
μπορῶ, νὰ ἀπεκδύωμαι τὸν παλαιὸν
ἄνθρωπον καὶ νὰ βοηθῶ τοὺς
ἄλλους καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, μέσῳ
τοῦ Θεοῦ διά τῆς προσευχῆς. Ἀλλ'
ἐπειδὴ ἔφθασαν μέχρι τὸ ἐρημητή-
ριό μου θλιβερὲς εἰδήσεις διά τὴν
Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας, ἐπόνεσα
πολὺ καὶ ἐθεώρησα καλὸ νὰ γράψω
αὐτὰ ποὺ ἔνοιωθα.

Ἂς εὐχηθοῦμε ὅλοι νὰ δώση ὁ
Θεὸς τὴν χάριν Του καὶ ὁ καθένας
μας ἂς βοηθήση μὲ τὸν τρόπον του
διὰ τὴν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μὲ πολὺν σεβασμὸν πρὸς
ὅλους.

Ἕνας Μοναχὸς Ἐρημίτης
(Γέρων Παΐσιος)

Τὰ ἀτοπήματα τοῦ «ἀλαθήτου»
Πάπα μὲ τοὺς Μουσουλμάνους
σουλμάνοι δὲν πρέπει νὰ ἀποφασί-
ζουν ὡς μουσουλμάνοι», καταδει-
κνύει τὴν παραδοχή, φανερώνει
ὅτι ἡ βία τούτη ἕλκει τὴν κατα-
γωγὴ ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ἀπάνθρω-
πης βίας, τὸ Χριστομάχο κοράνι
καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι μου-
σουλμάνοι.

Ἡ χαρακτηριστικὴ ἀλλὰ καὶ ἡ
μόνη φράση τῶν τζιχαντιστῶν στὸ
Παρίσι, ἦταν ὅτι θὰ πεθάνουν ὡς
μάρτυρες τοῦ πλάνου Μωάμεθ.
Ποιὸς ἀμφιβάλλει ἀπὸ ποῦ ἕλκει
τὴν καταγωγή της ἡ βία τῶν τζι-
χαντιστῶν; Μπορεῖ νὰ λέγουν
ἰσλαμιστὲς στὸ Παρίσι, ὅπως ἀνα-
φέρει ἡ Le monde, ὅτι «αὐτὰ δὲν
ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ ἰσλάμ»,
ἀλλὰ ἂν ρίξει κάποιος μία ματιὰ
στὸ ἀνίερο κοράνι θὰ διαπιστώσει
τὴ διάχυτη βία.

Θυμόμαστε τὰ χαρακτηριστικὰ
λόγια τοῦ Γέροντος Παϊσίου γιὰ
τοὺς Γάλλους, ὅταν μὲ λύπη του
πληροφορήθηκε γιὰ τὸ πλῆθος
τῶν τζαμιῶν στὴ Γαλλία (περίπου
2.300 τζαμιά), καθὼς καὶ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἀλόγιστα δέχθηκαν οἱ
Γάλλοι πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ μου-

σουλμάνων στὴ χώρα τους «Ἂς
τους αὐτούς, ποὺ μαζεύουν τοὺς
μουσουλμάνους καὶ χτίζουν τζα-
μιά. Ἀργότερα θὰ καταλάβουν τί
συμβαίνει καὶ τότε θὰ εἶναι οἱ
πρῶτοι ποὺ θὰ πάρουν μέτρα
ἐναντίον τους. Θὰ δεῖτε τί θὰ κά-
νουν». Ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ
Γέροντος, ποὺ γνώρισε τὸ μεγα-
λεῖο τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ὑπέ-
δειξε σαφέστατα τί καρποὺς θὰ
ἔχει ἡ ἰδεολογικὴ “ἀγάπη”, ποὺ
ἐπέδειξαν οἱ Γάλλοι κρατοῦντες.

Ἀναφερόμενος καὶ πάλι στὸ λυ-
πηρὸ γεγονός, ποὺ ὀγδόντα χιλιά-
δες Γάλλοι ἔγιναν μουσουλμάνοι,
ἐπακόλουθο καὶ τοῦτο τοῦ πλή-
θους τῶν τζαμιῶν καὶ τῶν πολυά-
ριθμων μουσουλμάνων ποὺ κατέ-
κλυσαν τὴ Γαλλία εἶπε «Οἱ Γάλλοι
δὲν θὰ βροῦν ἀνάπαυση. Πᾶνε νὰ
ἀναπαυθοῦν, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀναπαυ-
θοῦν...».

Εὐχή μας κι ὄχι αἴτημα προσ -
ευχῆς πρὸς πλανεμένους ἰμάμη-
δες (κατὰ τὸ ἀτόπημα τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου), αὐτὲς τὶς δύσκολες
ὧρες ποὺ τὸ Παρίσι δοκιμάζεται,
εἶναι νὰ γλυτώσουν οἱ συνάνθρω-
ποί μας ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπη ἰσλα-
μικὴ μάνητα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Συνάντησις τοῦ Σεβ. Κορίνθου
μὲ τὰ ἡγουμενοσυμβούλια Ἱ. Μονῶν

Ἡ ἀδικία καὶ ὁ Ὅσιος Γέρων Παΐσιος*
Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια, Μεγ. Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

ΗΑΔΙΚΙΑ, δυστυχῶς, εἶναι φαι-
νόμενο «ἀπὸ καταβολῆς κό-
σμου». Ὁ ἄδικος Κάϊν ὄχι μό-

νο φθόνησε, ἀλλὰ σκότωσε καὶ τὸν
δίκαιο ἀδελφό του Ἄβελ. Μὲ ἄδικο
τρόπο ὁ Ἰσαὰκ πῆρε τὰ πρωτοτόκια
τοῦ ἀδελφοῦ του Ἠσαῦ. Ἀδικήθηκε
ἀπὸ φθόνο ὁ πάγκαλος γιὰ τὶς ἀρε-
τές του Ἰωσήφ, ὁ ἀγαπημένος γιὸς
τοῦ Ἰακώβ, ποὺ τὰ ἀδέλφια του  τὸν
πούλησαν ὡς δοῦλο μακριὰ ἀπὸ τὴν
πατρίδα. Τὴν ἄδικη φτώχεια ἔζησε ὁ
Λάζαρος τῆς παραβολῆς, μὲ τὴ
διαρκῆ πεῖνα, τὶς ἀρρώστιες καὶ τὰ
ἕλκη ποὺ τοῦ ἔγλυφαν οἱ σκύλοι
βλέποντας τὴν ἔκλυτη ζωὴ τοῦ
πλουσίου μὲ τὰ πολυτελῆ δεῖπνα,
τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ ἐγκαρτέρηση
τὸν ἔβαλε στὴν ἀγκάλη τοῦ Ἀβραάμ. 

Τὴν ἀδικία γεύθηκε ὁ ἴδιος ὁ Θε-
άνθρωπος Ἰησοῦς. Ἀδικήθηκαν οἱ
περισσότεροι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρε-
ται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, ὁ ὁποῖος  στηλίτευε τὴν ἀνηθι-
κότητα καὶ τὴ διαφθορά, κατήγγειλε
τὴν κοινωνικὴ ἀδικία, στιγμάτισε τὴν
σπατάλη, τὴν ἐπίδειξη τῶν πλουσίων
καὶ τῶν ἀρχόντων, καταδίκασε τὶς
αὐθαιρεσίες τοῦ πολιτικοῦ συστήμα-
τος, στράφηκε ἐναντίον τοῦ διε-
φθαρμένου κλήρου, πάντα μὲ παρ-
ρησία καὶ χωρὶς νὰ κατονομάζει
ὥστε νὰ μὴ κηλιδώνονται προσωπι-
κότητες, ἀλλὰ νὰ στιγματίζονται οἱ
πράξεις του. Μισοῦσε τὴν ἁμαρτία
καὶ τὴν ἀδικία, ἀλλὰ ἀγαποῦσε τοὺς
ἁμαρτωλοὺς καὶ τοὺς ἄδικους. Στά-
θηκε δίπλα στοὺς ἀδύνατους, τοὺς
ταπεινούς, τοὺς ἀδικημένους, τοὺς
ἁπλοὺς καθημερινοὺς συνανθρώ-
πους του, ποὺ ἡ ὑπεροψία καὶ ἡ ἀδι-
κία τῶν δυνατῶν συχνὰ καταδυνά-
στευε. «Ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας» (Γεν.
6, 11), ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς διαπιστώ-
νοντας εἶπε στὸ Νῶε, ὅταν ὡς μόνο
δίκαιο παρώτρυνε νὰ κατασκευάσει
κιβωτό, γιὰ νὰ σωθεῖ αὐτὸς καὶ ἡ
οἰκογένειά του ἀπὸ τὸν ἐπερχόμενο
κατακλυσμό.

Ἔρχεται τώρα διαχρονικὴ ἡ ἐρώ-
τηση τοῦ Θεοῦ μας νὰ μᾶς προβλη-
ματίσει. Λέει μὲ τὸ στόμα τοῦ προ-
φήτη Ἡσαΐα: «Τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν
λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν
πτωχῶν καταισχύνετε;» (Ἡσ. 3, 15).
Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ ἔρθει δικαστὴς
τῶν ἀδικούντων, αὐτῶν ποὺ ἅρπα-
σαν καὶ ἐρήμωσαν τὴν κοινωνία, γιὰ
νὰ θησαυρίσουν οἱ ἴδιοι προσωπικά.
Καί, δυστυχῶς, εἶναι διαπιστωμένο,
ὅτι ὅταν οἱ ἄδικοι ἀντιμετωπίζονται
ἀπὸ τὰ θύματά τους, ἐὰν μάλιστα,
ὅπως συμβαίνει, οἱ ἀδικούμενοι νὰ
εἶναι ἀσθενέστεροι καὶ πτωχότεροι,
προσπαθοῦν μὲ φοβιστικὲς κραυγὲς
καὶ ὕβρεις καὶ συκοφαντίες νὰ πνί-
ξουν τὴν ἀδύναμη φωνή τους. Καὶ
δὲν φθάνει ὡς ἐκεῖ ἡ ἀδικία τους.
Στὰ δικαστήρια μισθώνουν συνηγό-
ρους καὶ παρουσιάζουν ψευδομάρ-

τυρες, ὥστε μαζὶ μὲ τὴν ἀδικία νὰ
προσάψουν στὰ δυσ τυχῆ θύματά
τους καὶ τὴν αἰσχύνη τῆς συκοφαν-
τίας. Ἔτσι μὲ τὸ νόμο ἡ ἀδικία, ἡ
πλεονεξία καὶ ἡ ἀλαζονεία θριαμ-
βεύουν. Ἡ φωνὴ ὅμως τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἔρχεται δριμύτερη:
«Γιατὶ ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου»; Οἱ
ἐπίβουλοι τῶν λαῶν, οἱ τύραννοι
ἐσωτερικοὶ ἢ ἐξωτερικοί, αὐτοὶ ποὺ
σήμερα τοὺς καταπιέζουν καὶ τοὺς
ὁδηγοῦν σὲ οἰκονομικὴ κρίση, μὲ
σκοπὸ νὰ τοὺς ὑποδουλώσουν, δὲν
πρόκειται νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸ βλέμ-
μα τοῦ Δίκαιου Κριτῆ. Μπορεῖ νὰ πά-
σχει γιὰ τὶς ἀνομίες του ὁ λαὸς τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ δυνάστες, οἱ ἀδι-
κοῦντες δὲν εἶναι καλύτεροι. Αὐτοὶ
πρῶτοι δίδαξαν τὴν ἀνομία καὶ μὲ τὴ
δύναμη τοῦ πλούτου τους ἐπέβαλαν
τὶς ἀπόψεις τους. Ἡ καταπίεση καὶ ἡ
ἀδικία τους θὰ εἶναι ἡ ταφόπετρά
τους. Ἡ τελικὴ κρίση, ὁ τελικὸς
ἔλεγχος, ἡ τελικὴ ἐκδίκηση ἀνήκει σ’
Ἐμένα, λέει ὁ Κύριος: «Ἐμοὶ κρίσις
(Ρωμ. ιβ  ́19).

Ὁ ἄδικος ἄνθρωπος, ὅπως καὶ κά-
θε ἕνας ποὺ αἰσθάνεται ἔνοχος, ἐὰν
δὲν ζητήσει συγχώρηση ταλαιπω-
ρεῖται ἀπὸ τὴ συνείδησή του καὶ ἐπὶ
πλέον ἀπὸ τὸ γογγυσμὸ καὶ τὴν ἀγα-
νάκτηση τοῦ ἀδικημένου. Δὲν μπο-
ρεῖ νὰ κοιμηθεῖ. Σὰν νὰ τὸν κτυποῦν
κύματα στριφογυρίζει καὶ ἀνάπαυση
δὲν ἔχει. Εἶναι μυστήριο πράγμα τὸ
πῶς τὸ πληροφορεῖται! Ὅπως ἕνας
ὅταν ἀγαπᾶ κάποιον καὶ τὸν σκέφτε-
ται μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, ἐκεῖνος τὸ
πληροφορεῖται, ἔτσι καὶ σ’ αὐτὴ τὴν
περίπτωση ὁ γογγυσμὸς τοῦ ἄλλου
τὸν ἀναστατώνει. Καὶ μακριὰ νὰ
εἶναι, εἴτε στὸ Γιοχάνεσμπουργκ,
εἴτε στὴν Αὐστραλία, δὲν μπορεῖ νὰ
ἡσυχάσει ὅταν ἀγανακτεῖ ἄλλος ἐξ
αἰτίας του.    

Ἀκόμη καὶ ἂν ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἀναίσθητος, πάλι ὑποφέρει. Τὸ πολύ-
πολὺ νὰ καταφύγει σὲ καμμιὰ «ψυ-
χαγωγία», γιὰ νὰ ξεχασθεῖ. Ὅταν ὁ
ἀδικημένος ἔχει συγχωρήσει τὸν
ἔνοχο, ἀλλὰ ἔχει μείνει λίγη ἀγανά-
κτηση μέσα του, τότε καὶ ὁ ἴδιος τα-
λαιπωρεῖται σὲ ἕνα βαθμό, ἀλλὰ ὁ
ἔνοχος ταλαιπωρεῖται πολὺ ἀπὸ τὴν
ἀγανάκτηση τοῦ ἄλλου. Ἂν ὅμως ὁ
ἔνοχος ζητήσει συγγνώμη καὶ δὲν
τοῦ τὴ δώσει ὁ ἀδικημένος, τότε τα-
λαιπωρεῖται ἐκεῖνος. Δὲν ὑπάρχει
μεγαλύτερη φωτιὰ ἀπὸ τὸ ἐσωτε-
ρικὸ κάψιμο τῆς ψυχῆς, ἀπὸ τὴ συ-
νείδηση. Τὴ βασανίζει καὶ τὴν τρώει
συνέχεια μὲ τὸ σαράκι σὲ τούτη τὴ
ζωὴ καὶ πιὸ πολὺ φυσικὰ θὰ τὴν
τρώει στὴν ἄλλη ζωή, τὴν αἰώνια, «ὁ
ἀκοίμητος σκώληξ», ἂν δὲν μετα-
νοήσει ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ
καὶ δὲν ἐπιστρέψει τὶς ἀδικίες του
στοὺς συνανθρώπους του, ἔστω καὶ
μὲ τὴν ἀγαθή του προαίρεση, σὲ πε-
ρίπτωση ποὺ δὲν μπορεῖ μὲ ἄλλο
τρόπο.   

Θυμᾶμαι ἕνα δικηγόρο ποὺ ἔκα-
νε πολλὲς ἀδικίες, πόσο βασανίσθη-
κε στὸ τέλος τῆς ζωῆς του. Ἐξα-
σκοῦσε τὸ ἐπάγγελμά του σὲ μιὰ
ἐπαρχία ποὺ εἶχε πολλοὺς κτηνοτρό-
φους. Ἐκεῖ, φυσικά, γίνονταν καὶ
ἀγροζημιὲς καὶ πολλοὶ βοσκοὶ ἔτρε-
χαν σ’ αὐτὸν τὸν δικηγόρο, γιατὶ μὲ
πονηρὰ ἐπιχειρήματα αὐτὸς ἔπειθε
καὶ τὸν ἀγρονόμο καὶ τὸν εἰρηνοδί-
κη. Ἔτσι οἱ καημένοι οἱ γεωργοὶ
πολλὲς φορὲς ὄχι μόνο δὲν εὕρι-
σκαν τὸ δίκαιο γιὰ τὰ σπαρτὰ ποὺ
τοὺς κατέστρεφαν τὰ κοπάδια, ἀλλὰ
εὕρισκαν καὶ τὸν μπελά τους. Ὅλοι
τὸν ἤξεραν αὐτὸ τὸ δικηγόρο καὶ κα-
νεὶς τίμιος ἄνθρωπος δὲν τὸν πλη-
σίαζε. Ἀκόμη καὶ ὁ πνευματικὸς νὰ
δεῖτε τί συμβούλεψε ἕνα εὐαίσθητο
βοσκό. Ὁ βοσκὸς αὐτὸς εἶχε ἕνα
μικρὸ κοπάδι καὶ μιὰ σκύλα. Μιὰ
φορὰ ποὺ ἡ σκύλα εἶχε γεννήσει,
ἔδωσε τὰ κουταβάκια σὲ ἄλλους καὶ
κράτησε αὐτὸς μόνο τὴ μάνα.
Ἐκεῖνο τὸ διάστημα εἶχε χαθεῖ μιὰ
προβατίνα καὶ εἶχε ἀφήσει τὸ ἀρνάκι
της ποὺ θήλαζε. Αὐτὸ ἐπειδὴ δὲν
εἶχε μάνα ἔτρεχε πίσω ἀπὸ τὴ σκύλα
καὶ θήλαζε ἀπ’ αὐτήν, ἡ ὁποια ἔνοι-
ωθε καὶ ἡ ἴδια ἀνακούφιση. Ἔτσι τὰ
δύο ζῶα εἶχαν συνηθίσει καὶ τὸ ἕνα
εὕρισκε τὸ ἄλλο. Ὁ καημένος ὁ βο-
σκός, ὅσο καὶ νὰ προσπαθοῦσε νὰ τὰ
ξεχωρίσει, ἐκεῖνα ἔσμιγαν. Ἐπειδὴ
ἦταν εὐαίσθητος ὁ βοσκὸς σκέφθη-
κε νὰ ρωτήσει τὸν πνευματικό, ἐὰν
τελικὰ τρώγεται τὸ κρέας τοῦ
ἀρνιοῦ ἢ ὄχι. Ὁ πνευματικὸς ἔχον-
τας ὑπ’ ὄψη του καὶ τὴ φτώχεια τοῦ
βοσκοῦ σκέφθηκε λίγο καὶ τοῦ εἶπε:
«Τὸ ἀρνὶ αὐτό, παιδί μου, δὲν τρώγε-
ται, γιατὶ θήλασε ἀπὸ τὴ σκύλα, ἀλλὰ
ξέρεις τί νὰ κάνεις; Ἐπειδὴ ὅλοι οἱ
βοσκοὶ πηγαίνουν δῶρα στὸ δικηγό-
ρο τὸν δεῖνα ἀρνιὰ καὶ τυριά, νὰ τοῦ
πᾶς καὶ σὺ αὐτὸ τὸ ἀρνὶ νὰ τὸ φάει.
Μόνο αὐτὸς ἔχει εὐλογία νὰ τὸ φάει,
γιατὶ ὅλος ο κόσμος γνωρίζει ὅτι
εἶναι ἄδικος».

Ὅταν γέρασε πιὰ ὁ ἄδικος δικη-
γόρος καὶ ἔπεσε στὸ κρεββάτι, ὑπέ-
φερε χρόνια ἀπὸ ἐφιάλτες καὶ δὲν
μποροῦσε νὰ κοιμηθεῖ. Τὸν χτύπη-
σε καὶ ἡμιπληγία καὶ δὲν μποροῦσε
οὔτε νὰ μιλήσει. Προσπάθησε ὁ
πνευματικὸς νὰ τὸν κάνει τουλάχι-
στον νὰ γράψει τὶς ἁμαρτίες του,
ἀλλὰ εἶχε χάσει καὶ τὸν ἔλεγχο.
Ἔτσι ἀναγκάσθηκε νὰ τοῦ διαβάσει
τὴν εὐχὴ τῶν Ἑπτὰ Παίδων, γιὰ νὰ
κλείσει λίγο τὰ μάτια του καὶ νὰ κοι-
μηθεῖ. Τοῦ διάβασε καὶ ἐξορκι-
σμούς, γιὰ νὰ γαληνέψει λίγο, μέχρι
ποὺ ἀναπαύθηκε, καὶ ἂς εὐχηθοῦμε
ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύσει πραγματι-
κά.

* Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου
Λόγοι, Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸ
σύγχρονο ἄνθρωπο, Τόμος Α΄, Κεφά-
λαιο Δ΄,  Ἔκδοσις Ἱ. Ἡ. Ἁγίου Ἰωάν-
νου Θεολόγου, Σουρωτή.  

Σεβ. Διοκλείας: Ἐγνώρισα
τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὴν Ρωσίαν

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ «Ἁγιορείτικου Βήματος».

«Τὴν ἰδιαίτερη σχέση του μὲ
τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἀνέλυσε
σὲ συνέντευξή του στὴν ἱστοσε-
λίδα OTSAD ὁ Μητροπολίτης
Διοκλείας Κάλλιστος Ware μὲ
ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή
του στὴ χώρα. 

Ὁ καθηγητὴς θεολογίας στὸ
Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης δή-
λωσε πὼς στὴ Ρωσία γνώρισε
τὴν Ὀρθοδοξία...

"Ἐπισκέφθηκα γιὰ πρώτη φορά
τὴ Ρωσία τὸ 1976. Μπορῶ νὰ πῶ
ὅτι ἡ Ρωσία ἔχει μάθει λίγο ἀπὸ
τὴ σοβιετικὴ περίοδο. Περιττὸ νὰ
ποῦμε, γιὰ τὴν τεράστια ἀλλαγὴ
στὴ ζωή τῆς χώρας μὲ τὴν ἀνα-
κάλυψη τόσων πολλῶν ἐκκλη-
σιῶν, μονῶν καὶ προσκυνημά-
των, οἱ ὁποῖες κατέστησαν δια-
θέσιμες στοὺς πιστούς, γιὰ νὰ
προσκυνοῦν. Ἔκανε μεγάλη
ἐντύπωση σὲ μένα. Πράγματι, ἡ

Ρωσία ἔχει μία ξεχωριστὴ θέση
στὴν καρδιά μου. Γνώρισα τὴν
Ὀρθοδοξία, λόγω τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας. Ναί, ἔγινα δεκτὸς
στὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου. Θὰ ἦταν πιὸ
εὔκολο νὰ κάνουμε κάτι τέτοιο,
δεδομένου ὅτι γνωρίζουν τὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα. Ὡστόσο, πάν-
τα ἔνιωθα μία στενὴ σχέση μὲ τὴ
Ρωσικὴ Ἐκκλησία. Πνευματικὸς
πατέρας μου ἦταν ἕνας Ρῶσος
ἱερέας, ὁ πατὴρ Γεώργιος Σερε-
μέτ, ἔτσι κάθε φορά ποὺ ταξι-
δεύω στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Μό-
σχας ποὺ ὀνομάζεται “Σερεμέτιε-
βο”, σκέφτομαι αὐτόν. Νιώθω μία
βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὴ Ρωσία. Ἔχω
μεγάλο θαυμασμὸ γιὰ τὸν Ἅγιο
Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ. Στὰ νιάτα
μου ἐμπνεύστηκα καὶ ἀπὸ τὸ πα-
ράδειγμα τοῦ βασιλιᾶ-μάρτυρα
Νικολάου ΙΙ", ἀνέφερε ὁ μητρο-
πολίτης σὲ σχετικὸ ἐρώτημα ποὺ
τοῦ τέθηκε...».

(2ον- Τελευταῖον)
Ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι ἡ Ἐθνικὴ

Συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ Ἐμπο-
ρίου (ΕΣΕΕ) ἀπὸ τὴ μία μεριά, ἀνα-
φέρεται  στὴ μακροχρόνια κάμψη
καὶ τὰ χιλιάδες «λουκέτα» τῶν
μικρῶν καταστημάτων καὶ ὑποστη-
ρίζει ὅτι οὔτε αὔξησαν τὸν τζίρο,
οὔτε τὸν ὄγκο τῶν πωλήσεων, οὔτε
τὴν ἀπασχόληση καὶ τοὺς μισθοὺς
στὴ Ἑλληνικὴ ἀγορά, ὅπως ἐξάλ-
λου τοῦτο προκύπτει καὶ ἀπὸ τὰ
στοιχεῖα γιὰ τὸν Δείκτη Ἀξίας Κύ-
κλου Ἐργασιῶν τοῦ Λιανικοῦ
Ἐμπορίου-  τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ., ποὺ ἔδει-
ξε ὅτι ὁ τζίρος τῶν ἐμπορικῶν ἐπι-
χειρήσεων ὑποχώρησε κατὰ 2,2%
τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο Νοεμβρίου
2013 - Ἀπρίλιος 2014, συγκριτικὰ  μὲ
τὸ ἀντίστοιχο περσινὸ ἑξάμηνο, καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη  μεριά, τὶς ἁλυσίδες
κατὰ βάση πολυεθνικῶν καταστη-
μάτων καὶ μεγάλων ἐμπορικῶν κέν-
τρων, ποὺ  ἀνταπαντοῦν γιὰ τὶς
κακὲς συγκυρίες  καὶ τὸ διεθνὲς
ἄσχημο κλῖμα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δυ-
σμενῆ ἀκολουθουμένη  καὶ ἐφαρ-
μοζόμενη φορολογικὴ πολιτικὴ τῆς
Κυβερνήσεως! 

Ἐκτὸς λοιπὸν τῶν παραπάνω λό-
γων ποὺ ἐμνημόνευσα, ὑπεισέρχε-
ται καὶ μία ἄλλη σειρὰ τεχνικοεπι-
στημονικῶν παραγόντων, τοὺς
ὁποίους ἐν τάχει, ἀναπτύσσω: 

Ζ) Περιβαλλοντολογικὴ 
ἑρμηνεία:

1. Ὡς γνωστὸν στὴν Πατρίδα
μας, καθὼς βρίσκεται στὴ Νότιο
Εὐρώπη καὶ στὴ Ἀνατολικὴ Μεσο-
γειακὴ Λεκάνη, οἱ ἀναπτυσσόμενες
κατὰ τὸ καλοκαίρι θερμοκρασίες
εἶναι πολὺ ὑψηλὲς καὶ ἡ ἐξαιρετικὴ
χαμηλὴ κάλυψη πρασίνου τῶν
Ἑλληνικῶν πόλεων (ἡ μικρότερη
ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν πόλεων, λι-
γότερη μάλιστα  καὶ αὐτοῦ του 2%),
σημαίνει συνεχῆ χρήση τῶν ἐνερ-
γοβόρων κλιματιστικῶν μηχανημά-
των καὶ τῶν κεντρικῶν ἐγκαταστά-
σεων κλιματισμοῦ γιὰ τοὺς καλο-
καιρινοὺς μῆνες, ἐνῶ δὲν πάει πίσω
ἡ χρήση τους καὶ κατὰ τὸ χειμώνα. 

Συνεπῶς τὸ κόστος τῆς ἐπιχείρη-
σης αὐξάνει  λόγω τῆς λειτουργίας
τοῦ κλιματισμοῦ, τοῦ ἐξαερισμοῦ,
τοῦ φωτισμοῦ, τῶν  ἀνελκυστήρων,
τῶν κυλιομένων κλιμάκων καὶ τῶν
λοιπῶν  καταναλώσεων (τηλέφωνα,
νερό, ἐπιγραφές, ἠλεκτρ. ὑπολογι-
στές, κ.λ.π) καὶ τῆς προκύπτουσας
πρόσθετης δαπάνης ἕνεκα τῆς
ἀγορᾶς νέων μηχανημάτων πρὸς
βελτίωση τῶν  συνθηκῶν ἀνέσεως,
τῆς συντήρησης  καὶ ἀποκατάστα-
σης τῶν τυχὸν  βλαβῶν καὶ ζημιῶν
ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν  ἀδιά-
κοπη λειτουργία τῶν συσκευῶν ὡς
καὶ ὅλων τῶν ἠλεκτρομηχανολο-
γικῶν ἐγκαταστάσεων χωρὶς τὴν
ἐπιβάρυνση  καὶ τῶν  οἰκοδομικῶν
στοιχείων τῶν  κτηρίων ( ἀποκατα-
στάσεις τοίχων, κλιμάκων, δαπέ-
δων, ὀροφῶν, ψευδοροφῶν, ξύλι-
νων καὶ μεταλλικῶν  κουφωμάτων,
σιδηρῶν κατασκευῶν, χρωματι -
σμῶν, ὑαλοπινάκων, κ.λ.π.). 

Δύσκολο νὰ πεῖ κανεὶς μὲ βεβαι-
ότητα ὅτι προκύπτουν  κέρδη  μετὰ

τὶς νέες πρόσθετες  αὐξημένες λει-
τουργικὲς  δαπάνες καὶ  ἐπιβαρύν-
σεις. 

Σὲ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ προστέσετε
τὶς προσαυξήσεις  στὰ ἡμερομίσθια
τῶν ἐργαζομένων λόγῳ τῆς ἀπα-
σχόλησής τους κατὰ τὶς Κυριακὲς
(πρὶν τὴν οἰκονομικὴ κρίση ὑπῆρχε
ἕνα ἐπὶ πλέον 75% κόστος στὰ ἡμε-
ρομίσθια ).

2. Ἡ ἐκτεταμένη χρήση τῶν κλι-
ματιστικῶν μηχανημάτων καὶ τῶν
κεντρικῶν ἐγκαταστάσεων, συμ-
βάλλει στὴν περιβαλλοντικὴ ὑπο-
βάθμιση  μὲ τὴ δημιουργία ἑστιῶν
μικροκλιμάτων δηλ. μικρῶν διαφο-
ροποιουμένων  θερμοκρασιῶν  σὲ
πλατεῖες καὶ δρόμους, ἤτοι  μετα-
βολὴ ἐπὶ τὰ χειρίστω, τῆς συν-
θηκῶν ἄνεσης καὶ διαβίωσης,  τῶν
κατοίκων τῶν πόλεων. Μάλιστα
πρὸ ἡμερῶν, ὁ Γ.Γ. Δημοσίων
Ἔργων σημείωσε  ὅτι μὲ τὴν ἀνά-
πλαση καὶ μόνον τῆς Λεωφ. Πανεπι-
στημίου-ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ
τὸ ἵδρυμα Ὠνάση - θὰ δημιουργη-
θεῖ ἕνα μεγάλο γραμμικὸ πάρκο,
στὸ ὁποῖο θὰ φυτευτοῦν 800 δέν-
δρα καὶ φυτὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς
μελέτες, τὸ καλοκαίρι π.χ. θὰ ὑπάρ-
ξει  μία μέση πτώση τῆς θερμοκρα-
σίας ἕως καὶ 2-3 βαθμούς!

Ὅμως καὶ κατὰ τοὺς χειμερι-
νοὺς μῆνες, ὅτε λειτουργοῦν οἱ
κεντρικὲς θερμάνσεις  (ὅσες δηλ.
χρησιμοποιοῦν πετρέλαιο θέρμαν-
σης στοὺς λέβητές τους) προκύ-
πτουν ρύποι αἰθάλης καὶ μικροσω-
ματιδίων ποὺ καθιστοῦν ἀποπνι-
κτικὴ τὴν ἀτμόσφαιρα μὲ τὸ φωτο-
χημικὸ νέφος καὶ  τὴν αἰθαλομίχλη.

3. Ἡ αὐξημένη κυκλοφοριακὴ κί-
νηση - λόγῳ τῆς λειτουργίας τῶν
καταστημάτων - συμβάλλει στὴν
ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μὲ
καυσαέρια, στὴν αὔξηση δηλ.τῶν
ἀερίων ρύπων τῶν πόλεων καὶ τῆς
ὑγρασίας καὶ ἐν τέλει τοῦ φαινομέ-
νου τοῦ θερμοκηπίου, μὲ τὴ συσ-
σώρευση CO2, CO, ὀξειδίων τοῦ
ἀζώτου, μικροσωματιδίων καὶ αἰθά-
λης (κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες),
καὶ λοιπῶν ἐπικινδύνων γιὰ τὴν
ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ρύπων.

4. Ἡ αὐξημένη χρήση τῶν μέσων
μαζικῆς μεταφορᾶς (μετρό, λεωφο-
ρεῖα, τράμ, τρόλεϋ) σημαίνει περισ-
σότερες πληρωμὲς γιὰ μισθοὺς
ἐργαζομένων καὶ εἰσαγωγὴ ὑγρῶν
καυσίμων (πετρέλαιο, ὑγραέριο,
φυσικὸ ἀέριο) καὶ χρήση στερεῶν
καὶ ὑγρῶν καυσίμων ἀπὸ τὶς ἑται-
ρεῖες ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας(ἐπὶ τοῦ
προκειμένου, τῆς ΔΕΗ) ἀλλὰ καὶ
ἀναγκαστικὴ ἐξαγορὰ ἐκπεμπομέ-
νων ρύπων.

5. Ὁ ἀέρας τῶν πόλεων – ποὺ
ἔχουν ἐπιβαρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἐν πολ-
λοῖς ἄναρχη καὶ χωρὶς μέτρο δόμη-
σή τους - θὰ πρέπει νὰ ἀνανεώνεται
μὲ συχνότητα 2-5 φορὲς τὴν ἡμέρα,
ἡ ὁποία ὡστόσο δυσχεραίνεται
πολὺ ἀπὸ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἔχουν πα-
ρεμβληθεῖ στὶς διόδους τοῦ φρέ-
σκου ἀέρα (βλ. παρεμβαλλόμενα
οἰκοδομικὰ ἐμπόδια στὸ «βορει-
αδάκι» τῆς Παρνηθας καὶ στὴν
αὔρα τοῦ Φαλήρου, γιὰ τὸ λεκανο-
πέδιο τῶν Ἀθηνῶν), πρᾶγμα ποὺ

ἐξασφαλίζεται μερικῶς μὲ τὴν
«ἀνάπαυση» καὶ ξεκούραση τῶν πό-
λεων - ἔστω καὶ μία ἡμέρα τῆς
ἑβδομάδος- ὅταν δηλαδὴ περιορί-
ζεται ἡ καθημερινὴ ἔντονη ἀνθρώ-
πινη δραστηριότητα καὶ κίνηση. 

6. Ἡ λειτουργία τῶν μηχανημά-
των,τῶν αὐτοκινήτων καὶ τῶν
λοιπῶν ὀχλουσῶν ἐπιχειρήσεων,
βιομηχανιῶν, βιοτεχνιῶν, προσθέ-
τει νέα  ἠχορύπανση,  τῶν ὁποίων
τὰ Decibels της, ἐπιβαρύνει σημαν-
τικὰ τὴ ἤδη βεβαρυμένη σωματικὴ
καὶ ψυχικὴ  ὑγεία τῶν πολιτῶν.

Τελικὸ συμπέρασμα:
Ὅλα τὰ παραπάνω, θὰ πρέπει νὰ

μᾶς βάλουν σὲ σκέψεις γιὰ τὸ ποιοὶ
ἀκριβῶς ἐπιμένουν  στὴν κατάργη-
ση τῆς Κυριακῆς ἀργίας. 

Ἂς μᾶς προβληματίσει ἰδιαιτέ-
ρως τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μεγάλες Πο-
λυεθνικὲς Ἑταιρεῖες,διαγκωνίζον-
ται ποιὸς θὰ ἐπικυριαρχήσει τοῦ
ἄλλου καὶ ἐν τέλει ποιὸς θὰ κερδί-
σει τὴν Ἑλληνικὴ ἀγορά.

Στὸ βωμὸ τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τοῦ
ὠφελιμισμοῦ, θυσιάζεται ἡ ἀργία
τῆς Κυριακῆς,ἀφοῦ δὲν εἶναι
ἀσφαλῶς κύριος σκοπὸς καὶ στό-
χος τὸ κέρδος, ὅπως θέλουν κάποι-
οι νὰ ἐμφανίζουν, ἀλλὰ μία καθαρὰ
Ἀντιλαϊκή, Ἀντεργατικὴ καὶ Ἀντιχρι-
στιανικὴ ἐνέργεια, ποὺ θὰ ὁδηγήσει
μὲ βεβαιότητα, τὴ χειμαζόμενη καὶ
πολλαπλῶς ὑποφέρουσα Ἑλληνικὴ
Κοινωνία,σὲ νέα ἀποσύνθεση καὶ
ἐπιπρόσθετο μαρασμό! 

Δὲ χρειάζεται νομίζω,νὰ ἀναφερ-
θοῦμε στὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν αὐτοκτονιῶν, στὴν ἀνάπτυξη
πλήθους ψυχοσωματικῶν ἀσθε-
νειῶν στὸ γενικὸ πληθυσμό, στὶς
δραματικὲς ἐπιπτώσεις τῆς φυγῆς
νέων ἀνθρώπων καὶ δὴ ἐπιστημό-
νων στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν ἀνεξέ-
λεγκτη εἴσοδο ἀκραίων μουσουλ-
μάνων λαθρομεταναστῶν, γιὰ τοὺς
ὁποίους εἴμαστε πολὺ πρόθυμοι –
ἀπὸ τὸ Διεθνὲς καὶ Κοινοτικὸ Δί-
καιο, ὅπως λέγεται - νὰ παρέχουμε
διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἀνέγερση
τεμενῶν, τζαμιῶν ἢ πολιτιστικῶν
κέντρων, ποὺ πιθανὸν νὰ ἀποτελέ-
σουν θέατρα βιαίων συγκρούσεων
τῶν ἀλληλοσπαρασσομένων μου-
σουλμανικῶν σεχτῶν, φατριῶν,
πτερύγων καὶ δογμάτων (Σιίτες,
Σουνίτες, Ἀλεβίτες, Δροῦζοι, Τζι-
χαντιστές, Ἂλ Καϊντιστές, κ.λ.π.). 

Σημειώσατε ὅτι ἐπίσημες δημο-
γραφικὲς μελέτες ὁμιλοῦν γιὰ συρ-
ρίκνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυ-
σμοῦ τὸ ἔτος 2035, στὶς 7.500.000
ψυχές! 

Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ συναινέσου-
με κι ἐμεῖς, σ΄ αὐτὴ τὴ νέα διάλυση
τῆς Οἰκογένειας, τοῦ κυττάρου τῆς
Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ὅταν βλέ-
πουμε τὶς συνέπειες καὶ τὰ ἀποτε-
λέσματα αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς πολι-
τικῆς;

Ἂς ὑπενθυμίσουμε ἐν τέλει σὲ
κάποιους, τὴ γνωστὴ παλαιὰ λαϊκὴ
ρήση ποὺ λέγει «Δύο τρόπους ξέρω
νὰ γίνει κάποιος στὴ ζωή του
φτωχὸς καὶ δυστυχισμένος. Ὁ ἕνας
εἶναι νὰ κλέβει κι ὁ ἄλλος νὰ δου-
λεύει τὴν Κυριακή!»

Κυριακή Ἀργία ἤ  Ὄχι
Τοῦ Ἀνδρέου Θ. Μάντη, Μηχ/γου – Ἠλ/γου Μηχανικοῦ Ε.Μ.Π.       

Εὐθὺς μετὰ τὴν ἐπίσημον ἀνακοί-
νωσιν διὰ τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Γέ-
ροντος Παϊσίου ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου προέβη εἰς δηλώ-
σεις ὁ Σεβ. Ἐδέσσης Πέλλης καὶ
Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ἐνῶ εἰς τὴν
Ἱερὰν Μητρόπολιν Φθιώτιδος εἴχο-
μεν πανηγυρικὰς ἐκδηλώσεις. Αἱ δη-
λώσεις τοῦ Σεβ. Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ εἰς
τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον «Ἁγιο-
ρείτικον Βῆμα» ἔχουν ὡς ἀκολού-
θως:

«Ὁ Ὅσιος Παΐσιος μὲ τοὺς ὑπερ -
άνθρωπους ἀγῶνες του καὶ τὴν
ἀστείρευτη ἀγάπη του γιὰ τὸν Θεὸ
καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀπέδειξε ὅτι ὁ
Θεὸς δὲν ἔπαψε νὰ ἀναδεικνύει
ἁγίους μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστο-
ρία.

Γι᾽ αὐτὸ ἔβαλε τὴν σφραγῖδα του
στὴν ἐποχή μας, ἐνέπνευσε καὶ θὰ
συνεχίσει νὰ ἐμπνέει ὅσους ἔρχον-
ται κοντά του.

Λειτούργησε καὶ λειτουργεῖ ὡς
φάρος, ποὺ δείχνει τὸν δρόμο στὸν
συγχυσμένο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς
μας καὶ ὡς παρηγοριὰ στὸν πόνο
του. Οἱ ἅγιες πρεσβεῖες του ἂς σκε-
πάζουν ὅλους μας καὶ ὅλο τὸν κό-
σμο».

Εἰς τὴν Ἱ. Μ. Φθιώτιδος
Πανηγυρικαὶ ἐκδηλώσεις ἔγιναν

εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Φθιώτι-
δος, εἰς τὰς ὁποίας προεξῆρχεν ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Νικόλαος.
Συμφώνως πρὸς ἐνημερωτικὸν δελ-
τίον τύπου, ἐκδοθὲν ὑπὸ τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως:
«Πανηγυρισμοὶ στὴ Λαμία γιὰ τὴν
Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Γέρον-

τος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου:
Μὲ χαρμόσυνες κωδωνοκρου-

σίες ὅλων τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ
Ἱερῶν Μονῶν ὑποδέχθηκε ὁ Ἱερὸς
Κλῆρος, οἱ Μοναστικὲς ἀδελφότη-
τες καὶ ὁ λαὸς τῆς Φθιώτιδος τὴν
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν
ἁγιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Γέροντος
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας ἐξετέθη πρὸς προσκύνησιν με-
γάλη Εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γέροντος
Παϊσίου καὶ τελέσθηκε εὐχαριστή-
ρια δέηση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο πα-
ρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Λα-
μίας καὶ πλήθους πιστῶν, γιὰ τὴν
μεγάλη εὐεργεσία τῆς ἁγιότητος
καὶ προσφορᾶς τοῦ ἀνὰ τὸν κόσμο
ὀνομαστοῦ ταπεινοῦ Μοναχοῦ Παϊ-
σίου.

Ἐκφράζοντας τὴν ἱκανοποίησή
του ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ τὴν ἀπό-
φαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου ἐτόνισε ὅτι ὁ Ἅγιος Παΐσιος
ὑπῆρξε μεγάλος εὐεργέτης πολλῶν
ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ἐστήριξε
μὲ τὴν προσευχή του, τὴν ἀγάπη του
καὶ τὰ ἀναρίθμητα θαύματά του. 

Ἡ περιοχὴ δὲ τῆς Φθιώτιδος εἶχε

τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ φιλοξενήσει
στὴν πόλη τῆς Μακρακώμης ὡς
στρατιώτη τὸν Γέροντα Παΐσιο στὴν
δύσκολη περίοδο τοῦ ἐμφυλίου πο-
λέμου καὶ νὰ ἔχει τὴν μεγάλη χαρὰ
νὰ συγκαταριθμεῖ τώρα τὸν νέο
ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὸν
χορὸ τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων. 

Ἐπίσης ἀνακοίνωσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος ὅτι προσεχῶς ἡ Ἱερὰ Μητρό-
πολις θὰ ὀργανώσει πολλὲς λα-
τρευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώ-
σεις εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ὁσί-
ου Παϊσίου, τὸν ὁποῖο τόσο ὁ Σε-
βασμιώτατος ὅσο καὶ ἀρκετοὶ κλη-
ρικοὶ καὶ λαϊκοὶ εἶχαν γνωρίσει ἐκ
τοῦ σύνεγγυς καὶ διατηροῦσαν μα-
ζί του ἰσχυροὺς πνευματικοὺς δε-
σμούς.

Στὴ δύσκολη περίοδο ἡ ἁγιοκα-
τάταξη τοῦ μεγάλου καὶ οἰκουμενι-
κοῦ ἁγίου Παϊσίου ἐνισχύει τὸ λαὸ
καὶ ἀναπτερώνει τὶς ἐλπίδες γιὰ
τὴν ὑπέρβαση τῆς ἠθικῆς καὶ οἰκο-
νομικῆς κρίσεως».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ἡ ἁγιοκατάταξις τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος Παϊσίου 

ἀναπτερώνει τὰς ἐλπίδας τοῦ λαοῦ μας

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου Θεσσαλονίκης ἑκατοντάδες δεκά-
δες Ὀρθόδοξοι πιστοὶ προσέρχονται καθημε-
ρινῶς, διὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφον τοῦ
Ἁγίου Παϊσίου, νὰ ἐναποθέσουν ἄνθη καὶ νὰ
ἀνάψουν ἕνα κερίον. Ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς
Ἁγιοκατατάξεώς του τελοῦνται ἀνελλιπῶς
Ἱεραὶ Ἀγρυπνίαι εἰς τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Παϊ-
σίου. Εἰς τὴν φωτογραφίαν «οὐρὰ» μὲ ὀρθο-
δόξους πιστούς, ἀναμένοντας νὰ πλησιάσουν
τὸν τάφον τοῦ Ἁγίου, διὰ νὰ προσευχηθοῦν
καὶ νὰ προσκυνήσουν.

Σεβ Κερκύρας: Ναὶ εἰς τοὺς πνευματικοὺς
Πατέρας, ὄχι εἰς τοὺς ψευδο-μεσσίας
Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύ-
ρας:

«“Ἔχουμε ἀνάγκη σήμερα νὰ
ἀκολουθοῦμε τοὺς πνευματικούς
μας πατέρες, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὁδη-
γοῦν σὲ ἀσφαλεῖς δρόμους καὶ ὄχι
ψευτομεσσίες”, τόνισε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κερκύρας,
Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ. Νε-
κτάριος στὴν προσφώνησή του
πρὸς τὸ πυκνὸ ἐκκλησίασμα, τὸ
ὁποῖο συμμετεῖχε  στὴν Θεία Λει-
τουργία, ποὺ τελέστηκε τὸ πρωὶ
τοῦ Σαββάτου 17 Ἰανουαρίου 2015
στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί-
ου Ἀντωνίου πόλεως Κέρκυρας.

“Οἱ ἀληθινοὶ πνευματικοὶ πατέ-

ρες πρόσεχαν καὶ προσέχουν τὴν
συνείδησή τους, ἡ ὁποία τοὺς ἔδινε
ἀγαθὴ μαρτυρία. Ἄσκηση, πίστη,
ἀποκλεισμὸς τῶν ἔργων τῆς ἁμαρ-
τίας, τῆς κακίας καὶ τοῦ μίσους”, τό-
νισε ἀκόμη ὁ κ. Νεκτάριος. “Σὲ μία
ἐποχὴ στὴν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ ἐμπά-
θεια καὶ ἀπουσιάζει ἡ προσπάθεια
γιὰ ἀρετή, γιὰ καρποὺς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, καλούμαστε νὰ ἐνερ-
γοποιηθοῦμε. Μὲ πρότυπα τοὺς
ἁγίους καὶ τὶς πνευματικὲς προσω-
πικότητες τῆς πίστης μας μπο-
ροῦμε νὰ χαράξουμε καινούργια
πορεία”, ἦταν τὰ λόγια τοῦ Μητρο-
πολίτη Κερκύρας, ὁ ὁποῖος προ-
έτρεψε ὅλους νὰ πορεύονται μὲ
ἀποφαστικότητα στὸν ἀγῶνα κατὰ
τοῦ κακοῦ».



Σελὶς 8η

ΕΤΟΝΙΣΕΝ ΕΙΣ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ Ο ΣΕΒ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Βράχος ἀκλόνητος τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός
• Ο ΣΕΒ. ΩΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΝΩΛΗ

Εἰς τὴν μάχην τὴν ὁποίαν ἔδωσεν
ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἰς
τὴν σύνοδον τῆς Φερράρας - Φλω-
ρεντίας ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγε-
νικὸς -ἐπίσκοπος Ἐφέσου- ἀνεφέρ-
θη ἐκτενῶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ
κ. Κύριλλος κατὰ τὴν διάρκειαν
τῆς θείας Λειτουργίας, πρὸς τιμὴν
τοῦ Ἁγίου Μάρκου, εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου, εἰς
τὴν αὐλὴν τοῦ ὁποίου ὑπάρχει ὁ
τάφος τοῦ μακαριστοῦ πνευματι-
κοῦ προϊσταμένου τῆς Π.Ο.Ε. καὶ
τοῦ «Ο.Τ.» Ἀρχιμανδρίτου Μάρ-
κου Μανώλη. Ὁ Σεβ. Μητροπολί-
της ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπὲρ ἀνα-
παύσεως τοῦ μακαριστοῦ Γέρον-
τος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ 25 ἔτη ἦτο ὁ ἐφη-
μέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἀκολού-
θως ὡμίλησε διὰ τὴν χαρισματικὴν
προσωπικότητα τοῦ Γέροντος.

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν εἰς τὰ κεντρικὰ
γραφεῖα τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδό-
ξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.) εἰς τὰς Ἀθή-
νας ὡμίλησεν, εἰς τὴν κατάμεστον
αἴθουσαν, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.
Γεώργιος Μεταλληνός, μὲ θέμα:
«Πατερικὴ Θεολογία».

Εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν καὶ εἰς
τὸ τρισάγιον παρευρέθησαν περισ-
σότεροι ἀπὸ τριακόσιοι πεντήκον-
τα πιστοί.

Εἰς τὸ σχίσμα
Ἀκολούθως παραθέτομεν τὴν

ὁμιλίαν τοῦ Σεβ. Κηφισίας, Ἀμα-
ρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου
διὰ τὸν Ἅγιον Μᾶρκον τὸν Εὐγε-
νικὸν καὶ τὴν ἀναφοράν του εἰς τὸν
μακαριστὸν Ἀρχιμανδρίτην
Μᾶρκον Μανώλην:

«Τὴν μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις
Πατρὸς ἡμῶν Μάρκου τοῦ Εὐγενι-
κοῦ, Ἐπισκόπου Ἐφέσου, τοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας μονομάχου καὶ ὑπερ-
μάχου φύλακος, πανηγυρίζει σήμε-
ρα ἡ Ἐκκλησία καὶ ὕμνους καὶ ὠδὲς
πνευματικὲς τοῦ προσφέρει. Λέγει
ὁ συναξαριστής: “Κρατεῖ μέν
Ἄτλας μυθικῶς ὤμοις πόλον, κρα-
τεῖ δ᾽ ἀληθῶς Μᾶρκος Ὀρθοδο-
ξίαν”.

Ὁ ἅγιος Μᾶρκος Ἐπίσκοπος
Ἐφέσου ὁ Εὐγενικὸς εἶναι
γνωστὸς καὶ ἀγαπητὸς στὸν Ὀρθό-
δοξο κόσμο, γιὰ τὸν ζῆλο καὶ τοὺς
ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου
πίστεως. Στὴν σύνοδο Φερράρας -
Φλωρεντίας, πάλαιψε μὲ ὅλες του
τὶς δυνάμεις μόνος ἐναντίον ὅλων,
ὄχι μόνο τῶν λατίνων, ἀλλὰ καὶ τῶν
λατινοφρόνων. Οἱ δεύτεροι, ἀντὶ
ὡς Ὀρθόδοξοι νὰ σταθοῦν στὸ
πλευρό του καὶ νὰ τὸν στηρίξουν,
ἀντίθετα τὸν ἐπίεζαν μὲ διάφορα
ἀληθοφανῆ ἐπιχειρήματα νὰ ὑπα-
ναχωρήση. Στάθηκε ὅμως βράχος
ἀκλόνητος χάρη τῆς πίστεως, σὲ
σημεῖο ποὺ ὁ πάπας ἀναγκάστηκε
νὰ ὁμολογήση, ὅταν πληροφορή-
θηκε ὅτι ὁ Μᾶρκος δὲν ὑπέγραψε
τὸ ἑνωτικὸ ἔγγραφο, "λοιπόν, ἐποι-
ήσαμεν οὐδέν", δηλαδὴ δὲν ἐκάνα-
με ἀπολύτως τίποτε.

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἐφέσου δὲν ἦταν
φανατισμένος καὶ ἰσχυρογνώμων,
ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ λατῖνοι καὶ οἱ
λατινόφρονες, ἀλλὰ εἶχε ἐμπειρία
Θεοῦ καὶ γνώριζε πολὺ καλὰ τὴν
ἀληθινὴ πίστη, ὅπως ἀποκαλύφθη-
κε καὶ παραδόθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ
καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ
ἑρμηνεύεται ἀπὸ τοὺς θεουμένους
Ἁγίους "ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ", καὶ δὲν
μποροῦσε νὰ ἀνεχθῆ τὴν παραχά-
ραξη καὶ ἀλλοίωσή της ἀπὸ τοὺς
Φράγκους. Ἄλλωστε, τοὺς ὀκτὼ
πρώτους αἰῶνες μετὰ τὴν γέννηση
τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸ δυτικὸ τμῆμα
τῆς Ρωμιοσύνης, τῆς λεγομένης
βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ πίστη
ἦταν Ὀρθόδοξη καὶ ἀνόθευτη,
ὅπως καὶ στὸ ἀνατολικό, γι᾽ αὐτὸ
ἔχουμε στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας καὶ Ὀρθοδόξους
Πάπες. Ὅμως μετὰ τὴν κατάληψη
τοῦ δυτικοῦ τμήματος τῆς Αὐτο-
κρατορίας ἀπὸ τοὺς Φράγκους,
αὐτοὶ ἐξεδίωξαν τοὺς Ὀρθοδό-
ξους κληρικούς, ἔβαλαν ἄλλους δι-
κούς τους καὶ τὸ χειρότερο ἀπὸ
ὅλα ἐνόθευσαν τὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη μὲ διάφορες ἀλλοιώσεις καὶ
προσθῆκες. Ἀλλοίωσαν τὸ Σύμβο-
λο τῆς Πίστεως, τὸ ὁποῖο συνέτα-
ξαν ἡ Πρώτη καὶ Δευτέρα Οἰκουμε-
νικὲς Σύνοδοι καὶ τὸ κατοχύρωσε
καὶ ἡ Τρίτη, ἀναθεματίζοντας
ὅλους ὅσους ἐπιχειρήσουν νὰ τὸ
ἀλλοιώσουν, ἀφαιρώντας ἢ προσ -
θέτοντας κάτι σὲ αὐτό. Οἱ Φράγκοι
ὅμως παρὰ τὴν ρητὴ καὶ αὐστηρὴ
ἀπαγόρευση πρόσθεσαν στὸ "Πι-
στεύω" τὸ Filioque, ποὺ σημαίνει καὶ
ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Δηλαδὴ ὅτι τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα ἐκπορεύεται ὄχι μόνον ἐκ
τοῦ Πατρός, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ,
παρὰ τὸ ὅτι καὶ στὴν Καινὴ Διαθή-
κη ὁ Χριστὸς τὸ λέγει καθαρὰ ὅτι
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα "παρὰ τοῦ

Πατρὸς ἐκπορεύεται". Αὐτὴ ἡ προ-
σθήκη δημιουργεῖ τεράστια προ-
βλήματα, ἀφοῦ εἰσάγει διαρχία
στὴν θεότητα καὶ ὑποτιμᾶ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα, τὸ Ὁποῖον εἶναι ἰσότιμο
πρὸς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Ἐπί-
σης εἰσήγαγαν καὶ τὸ "πρωτεῖον"
τοῦ πάπα, τὴν διδασκαλία περὶ τοῦ
"καθαρτηρίου πυρὸς" κ.ἄ. Οἱ Ὀρθό-
δοξοι, ὅπως εἶναι φυσικό, ἀντέδρα-
σαν καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰώνα
φτάσαμε στὸ ὁριστικὸ σχίσμα.

Περὶ τῆς ἁγιότητος τοῦ Ἁγίου ὁ
Πατριάρχης Σεραφεὶμ ὁ Β´ λέγει:

«Ἡ καθ᾽ ἡμᾶς ἁγία τοῦ Χριστοῦ
Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία τὸν Ἱερὸν
τοῦτον Μᾶρκον Ἐφέσου τὸν Εὐγε-
νικὸν καὶ οἶδε καὶ τιμᾶ καὶ ἀποδέ-
χεται ἅγιον ἄνδρα καὶ θεοφόρον
καὶ ὅσιον καὶ ζηλωτὴν τῆς εὐσεβεί-
ας διάπυρον, καὶ τῶν καθ᾽ ἡμᾶς
ἱερῶν δογμάτων καὶ τοῦ ὀρθοῦ λό-
γου τῆς εὐσεβείας, πρόμαχον καὶ
προασπιστὴν γενναιότατον καὶ τῶν
προηγησαμένων ἐν τοῖς ἀρχαίοις
χρόνοις ἱερῶν Θεολόγων καὶ Κο-
σμητόρων τῆς Ἐκκλησίας μιμητὴν
καὶ ἐφάμιλλον».

Τὸ πνευματικὸν τέκνον ἀλλὰ καὶ
μαθητὴς τοῦ Ἁγίου, Πατριάρχης
Γεννάδιος Σχολάριος λέγει:

«Τοσοῦτον εἰπεῖν ἔχω περὶ τῆς
τοῦ πατρὸς καθαρότητος, ὅτι νεώ-
τερος μὲν ὤν, καὶ πρὶν ἑλέσθαι τὴν
τοῦ Χριστοῦ νέκρωσιν, σωφρονέ-
στερος ἦν τῶν τὰς ἐρήμους οἰ -
κούντων, ἐπεὶ δὲ πάντας ῥίψας διὰ
Χριστόν, τὸν τῆς θείας ὑποταγῆς
ὑπέδυ ζυγόν, οὔτε ἐψεύσατο τὰς
πρὸς αὐτὸν ὑποσχέσεις, οὐδὲ πάλιν
πρὸς τοὺς κοσμικοὺς θορύβους
ἀπέκλειεν ὑπὸ τῆς ποσκαίρου δό-
ξης παρασυρθεὶς καὶ μέχρι τῆς τε-
λευτῆς τῇ θέρμῃ τῆς εἰς Χριστὸν
ἀγάπης ἐνέμεινεν οἰκῶν μὲν τὴν
πόλιν, ἀλλ᾽ ἄπολις ὢν διὰ τὸ μηδενὶ
προσηλῶσαι τῶν ἐν αὐτῇ». 

Στὸ σύγγραμμα τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου τοῦ Παρίου (18ος αἰώνας)
μὲ τίτλο ὁ “Ἀντίπαπας”, ἀναφέρον-
ται συγκλονιστικὰ γεγονότα γύρω
ἀπὸ αὐτὴν τὴν ψευδοσύνοδο καί
τοὺς ὑπεράνθρωπους ἀγῶνες τοῦ
ἁγίου Μάρκου, τὸν ὁποῖον ὀνομά-
ζει Ἄτλαντα τῆς Ὀρθοδοξίας. Γρά-
φει μεταξὺ ἄλλων: “Εἰς ὅλα τὰ
Ὀρθόδοξα τῶν πιστῶν συστήματα
τὸν ἁγιώτατον Μᾶρκον τῆς Ἐφέ-
σου παρρησιάζω σήμερον. Μᾶρκον
ἐκεῖνον λέγω, τὸν ὁποῖον ἡ Ἀνα-
τολὴ ἀνέτειλεν, ἀλλ᾽ ἡ Δύσις ἔφρι-
ξε. Μᾶρκον ἐκεῖνον τὸν φωστῆρα
τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καὶ κε-
ραυνὸν τῆς δυτικῆς ἀγερωχίας.
Μᾶρκον ἐκεῖνον, τὸ στόμα τῶν θε-
ολόγων, τὴν δόξαν τῶν Ὀρθοδό-
ξων, τὸν ὑπερθαύμαστον ἀθλητήν,
τὸν μόνον ἀήττητον καὶ ἀδαμάντι-
νον ἄνθρωπον".

Ὁ διάλογος μὲ τοὺς λατίνους,
ὅπως καὶ μὲ ἄλλες Χριστιανικὲς
ὁμολογίες, μπορεῖ νὰ ἀποδώση
καρπούς, ἐὰν γίνεται σὲ κλῖμα ἀγά-
πης, ἐλευθερίας μὲ ἀλήθεια. Ἀπὸ
ἀληθινοὺς θεολόγους, ποὺ βιώ-
νουν τὸν Θεὸ καὶ ἀκολουθοῦν τὴν
διδασκαλία τῶν θεοπτῶν ἁγίων Πα-
τέρων, ποὺ γνωρίζουν καλὰ τὶς
ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως
ἑρμηνεύονται καὶ βιώνονται στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ φανα-
τισμὸς εἶναι ξένος πρὸς τὸ πνεῦμα
τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως καὶ ἡ ἀπεμ-
πόληση τῆς ἀληθινῆς πίστης πρὸς
χάρη μιᾶς ψεύτικης ἀγάπης.
Αὐθεντικὴ ἀγάπη δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπάρξη ἔξω ἀπὸ τὴν ἀνόθευτη πί-
στη. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν "μίαν,
ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν", ἡ ὁποία κατέχει τὴν
Ὀρθόδοξη πίστη, ἀποτελεῖ τὸν
ἀληθινὸ τρόπο ἑνώσεως "ἐν πνεύ-
ματι ἀγάπης καὶ ἀληθείας”.

Σήμερον μὲ τὴν εὐκαιρίαν τοῦ
ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου
τελοῦμεν μνημόσυνον ὑπὲρ ἀνα-
παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ π. Μάρ-
κου, τὸν ὁποῖον οἱ περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους ἔχου-
με γνωρίσει.

Ὁ μακαριστὸς π. Μᾶρκος ὑπῆρξε
ἀνήρ ἱεροπρεπής, φιλακόλουθος,
ἀσκητικός, διορατικός, πεπαιδευ-
μένος καὶ ἱεραποστολικός, πατὴρ
δὲ διδακτικός, διακριτικός, φιλό-
στοργος καὶ ἐλεήμων καὶ ἐν γένει
πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, κεκο-
σμημένος πάσῃ ἀρετῇ καὶ πανθο-
μολογουμένως ἁγίας βιοτῆς καὶ
πολιτείας.

Ὑπῆρξε ἀνήρ, ὅς οὐκ ἐπορεύθη
ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρ-
τωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ
λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν· ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ
νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ
ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ ἐμελέτα ἡμέρας
καὶ νυκτός.

Μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ με-
ταστὰς ἀναπαύεται εἰς τοὺς κόλ-
πους τοῦ Κυρίου, εὐχόμεθα τὴν
ὑπὲρ ἡμῶν μεσιτείαν του εἰς τὸν
ἑορτάζοντα Ἅγιον Μᾶρκον Εὐγενι-
κόν».

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ὅσον ἡ Εὐρώπη θὰ ἀπεμπολῆ
τὴν Χριστιανικὴν ταυτότητα

θὰ ἀποσυντίθεται
Τοῦ Σεβ. Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία»
τῆς 17ης Ἰανουαρίου ὁ Σεβ. Πατρῶν
κ. Χρυσόστομος κατεχώρησεν ἕν
ἄρθρον διὰ τὸν θρησκευτικὸν φανα-
τισμόν, εἰς τὸ ὁποῖον ἀφοῦ τονίζει ὅτι
ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι θρησκεία,
ἀλλὰ Ἐκκλησία ὑπογραμμίζει ὅτι:
Εὐρώπη θὰ ἀποσυντίθεται ὅσο θὰ
ἀπεμπολῆ τὴν χριστιανικήν της ταυ-
τότητα. Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ
ἄρθρου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Παρακολουθοῦμε μὲ κομμένη
τὴν ἀνάσα τὸ τελευταῖο διάστημα
ὅσα συμβαίνουν στὴ Μέση Ἀνατο-
λή, ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη, ἐξαιτίας
τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων τῶν
ἀκραίων φανατικῶν ἰσλαμιστῶν καὶ
βεβαίως καταδικάζουμε ἀπερίφρα-
στα κάθε τέτοιο φαινόμενο ἀπ ̓ὅπου
καὶ ἐὰν προέρχεται.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος στὴ συνεδρία της, στὶς
13 Ἰανουαρίου, ἑξ ἀφορμῆς τῶν
προσφάτων τρομοκρατικῶν ἐνερ-
γειῶν ἀποτρόπαιης βίας μὲ τὴ
στυγνὴ δολοφονία συνανθρώπων
μας σὲ συνοικία τοῦ Παρισιοῦ ἀπὸ
ἀκραίους ἰσλαμιστὲς τρομοκράτες,
ἀφενὸς κατεδίκασε ἀπερίφραστα
κάθε μορφὴ βίας καὶ ἀφετέρου κά-
θε μορφὴ ἀμφισβήτησης τῆς ἱερό-
τητος τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων
καὶ πεποιθήσεων, ὁποθενδήποτε
αὐτὴ προέρχεται. Πολλοὶ ἡγέτες μέ-
σα ἀπὸ μία συμβολικὴ πορεία ἑνότη-
τος, στὴ Γαλλία, συνόδευσαν ἑκα-
τομμύρια ἀνθρώπων, καταδικάζον-
τας τὰ φαινόμενα ρατσισμοῦ καὶ φα-
νατισμοῦ. Δὲν γνωρίζομε ὅμως κατὰ
πόσο οἱ πορεῖες αὐτὲς μποροῦν,
πλέον, νὰ βοηθήσουν ἢ μήπως εἶναι
ἀργά, ἀφοῦ αὐτὲς οἱ καταστάσεις
ἀφέθηκαν ἀνεξέλεγκτες γιὰ τοὺς
γνωστοὺς ἢ ἄγνωστους λόγους. Ὁ
φανατισμός, ἀπ ̓ὅπου καὶ ἂν προέρ-
χεται, εἶναι ὅ,τι χειρότερο γιὰ μία
ἀνθρώπινη κοινωνία, διότι εἶναι τυ-
φλός, εἶναι ἄδικος, εἶναι δουλεία
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἀφοῦ περιο-
ρίζει τὸν ἄνθρωπο σὲ στενὰ καὶ ἀπαί-
σια ἐγωϊστικὰ τείχη. Εἶναι μῖσος,
εἶναι σκοτάδι καὶ πυροδοτεῖ κατα-
στάσεις, οἱ ὁποῖες μειώνουν ἤ καλύ-
τερα ἐξευτελίζουν τὴν ἀνθρώπινη
ὑπόσταση καὶ προσωπικότητα.

Σ᾽ αὐτὸν ὀφείλονται πόλεμοι,
αἵματα, καταστροφὲς καὶ ὀδύνες,
ποὺ ἀμαύρωσαν τὴν ἀνθρώπινη πο-
ρεία μέσα στοῦ χρόνου τὴ ροή. Συμ-
φέρει τοὺς “ἐμπόρους” τῶν ἰδεῶν

καὶ τοὺς γυρολόγους τῶν ἁμαρ-
τωλῶν συμφερόντων νὰ δημιουρ-
γοῦν ἐσωτερικὲς πολώσεις στοὺς
ἄλλους, νὰ τοὺς ὑπνωτίζουν χωρὶς
ἀναισθητικὸ καὶ νὰ τοὺς κάνουν πιό-
νια τους, ὥστε, ἐλέγχοντας πλήρως
τὴν προσωπικότητά τους, νὰ τοὺς
κατευθύνουν ὡς ἀγέλες ἀλόγων
ὄντων, εἴτε μέσα ἀπὸ “θρησκευ-
τικὲς” ὁμάδες, σχήματα καὶ ποικίλες
αἱρέσεις, ποὺ ἐκφράζονται μὲ
ἀκραῖες ἐκδηλώσεις θρησκευτικοῦ
φονταμενταλισμοῦ εἴτε μέσα ἀπὸ
τὸν τυφλὸ πολιτικὸ κομματισμὸ καὶ
ἄλλες παρόμοιες καταστάσεις.

Μόνο μέσα στὴ Μία, Ἁγία, Καθο-
λικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ὁ
ἄνθρωπος ζεῖ ἐλεύθερα, ἔξω ἀπὸ μι-
σαλλοδοξίες καὶ στενοκέφαλες
ἀντιλήψεις, ἀφοῦ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν
εἶναι θρησκεία, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια ἡ
ἀποκεκαλυμμένη ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀλή-
θεια, ἀδελφοί μου, ὑπάρχει ὡραι-
ότερο κήρυγμα ἀπὸ τὸ «ὅστις θέλει
ὀπίσω μου ἐλθεῖν...»;

Ὅποιος ὑπηρέτησε ἢ ὑπηρετεῖ τὸ
πνεῦμα τοῦ φανατισμοῦ μόνο στὴν
Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ ἀνήκει,
ἔστω καὶ ἂν ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι μέ-
λος της. Ἡ Εὐρώπη, μακρυνθεῖσα
ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευ-
θερίας καὶ ἀρνηθεῖσα τὶς πνευματι-
κές της ρίζες, ἔπεσε ἀπὸ τὸ φῶς στὸ
σκοτάδι καὶ εὑρίσκεται πλέον πρὸ
ἀπροόπτων καταστάσεων, ἀφοῦ ἡ
ἴδια ὑπέθαλψε ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἕνα
τέτοιο πνεῦμα.

Λυπούμεθα γιὰ ὅσα συμβαίνουν
παγκοσμίως ἐξ αἰτίας τῶν θρησκευ-
τικῶν καὶ ἄλλων φανατισμῶν, ἀλλὰ
φοβούμεθα ὅτι ἔρχονται καὶ χειρότε-
ρα, ἀφοῦ πλέον «πάντα ἀνατέτρα-
πται καὶ συγκέχυται καὶ ἀρετῆς ἴχνος
οὐδαμοῦ» (Ἱερὸς Χρυσόστομος).
Φαίνεται ὅτι τὰ πολιτικὰ σχήματα
παγκοσμίως δὲν μποροῦν πλέον νὰ
σταματήσουν τὸν ροῦν τῶν φανα-
τικῶν, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς, κάθ ̓ἡμέ-
ραν, βυθίζουν τὴν ἀνθρωπότητα
στὸν θρῆνο καὶ στὴν ὀδύνη. Καλὸν
εἶναι τὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἐδόθη μὲ
τὴν πορεία τῶν ἡγετῶν καὶ ἑκατομ-
μυρίων ἀνθρώπων στὴ Γαλλία, ὅμως
αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ. Ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ
βρεῖ τὸν ἑαυτό της καὶ τὶς ρίζες τῆς
ἑνότητάς της. Ὅσο ἡ Εὐρώπη θὰ
ἀρνεῖται τὶς πνευματικές της ρίζες
καὶ θὰ ἀπεμπολεῖ τὴ χριστιανική της
ταυτότητα, υἱοθετώντας δόγματα
“γέλωτος ἄξια”, ὡς θὰ ἔλεγε ὁ Ἱερὸς
Δαμασκηνός, θὰ ἀποσυντίθεται».

ΕΤΟΝΙΣΘΗ ΕΙΣ ΔΙΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΩΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὁ ἀνύστακτος φύλαξ τῆς Ἐθνικῆς
Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως καὶ πολέμιος τῶν αἱρέσεων
Προσφάτως ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις

Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, ὠργάνω-
σε συνέδριον (ἀπὸ 27ην ἕως 28ην
Δεκεμβρίου) διὰ τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν
τὸν Αἰτωλόν, τὴν ἁγιότητα καὶ τὸν
Ὀρθόδοξον ἦθος του, τὴν καθυστέ-
ρησιν τῆς Ἁγιοκατατάξεώς του, τὸν
διαχρονικὸν σεβασμὸν τοῦ Ὀρθοδό-
ξου λαοῦ πρὸς τὸν Ἅγιον, τὸν ἀνύ-
στακτον φύλακα τῆς ἐθνικῆς Ἑλλη-
νορθοδόξου παραδόσεώς του καὶ
τὴν προσφοράν του εἰς τὸ Γένος τῶν
Ἑλλήνων. Εἰς ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως διὰ τὸ συνέδριον
ὑπογραμμίζονται τὰ ἀκόλουθα:

«“Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἡ διά-
σωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἰδιο-
προσωπίας τοῦ Γένους μας, εἰς
πεῖσμα τῶν συγκρητιστικῶν καὶ διε-
θνιστικῶν ἀντιλήψεων καὶ ἰδεῶν
ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἐθνική μας συνεί-
δηση. Ὅποιος χάνει ἀπὸ τὴν πορεία
του τὸ βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, χάνεται καὶ γιὰ τὸ
Ἔθνος. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι
ἐκεῖνος ποὺ μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μᾶς ὁδηγεῖ
μὲ σταθερὴ πορεία. Εἶναι ἡ Κιβωτὸς
σωτηρίας τῆς Ρωμιοσύνης καὶ τῆς
Ἐθνικῆς μας Ταυτότητας”.

Μὲ τὸ ἀξιοσημείωτο αὐτὸ τελικὸ
μήνυμα περατώθηκαν οἱ ἐργασίες
τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνε-
δρίου μὲ γενικὸ θέμα “Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καὶ Ἑλληνικὸν Γένος”, τὸ
ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπο-
λις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας μὲ
ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 300 ἐτῶν
ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714 – 2014).

Τὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο πραγματο-
ποιήθηκε στὴν πόλη τοῦ Ἀγρινίου τὸ
Σάββατο 27 καὶ τὴν Κυριακὴ 28 Δε-
κεμβρίου 2014, στὴν αἴθουσα τῆς
“Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου”,
ἀπετέλεσε, γιὰ τὸ ἔτος 2014, τὸ ἀπο-
κορύφωμα τῶν ἐκδηλώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρὸς τιμὴν τοῦ
Προστάτου καὶ Πολιούχου αὐτῆς
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Μετὰ τὸν Ἁγιασμό, ἡ πρώτη ἡμέ-
ρα τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συν -
εδρίου ξεκίνησε μὲ τὴν σύντομο
εἰσαγωγὴ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρί-
του Ἐπιφανίου Καραγεώργου, καὶ
τὴν ἐπίσημο κήρυξη τῶν ἐργασιῶν
αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Δρυινουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου.

Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωσις τοῦ
Μηνύματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καὶ ὁ χαιρε-
τισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας, Μητροπολίτου Αἰτω-
λίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Χαιρετισμὸ ἀπηύθυναν ἡ Καθη-
γουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Κοσμᾶ Μεγαδένδρου Τριχωνίδος
Εὐθυμία Μοναχή, ὁ Δήμαρχος Ἀγρι-
νίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου καὶ
ὁ Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπυρίδων
Κωνσταντάρας.
Τὸ Ὀρθόδοξον ἦθος του
Τόσο ἡ ἁγιασμένη μορφή, ὅσο καὶ

ἡ μεγάλη προσωπικότητα τοῦ ἐθνα-
ποστόλου, ἰσαποστόλου, διδασκά-
λου, ἐθνεγέρτου καὶ ἀναμορφωτοῦ
τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ, παρουσιάστηκε μέσα ἀπὸ τὶς
ἐμπεριστατωμένες εἰδικὲς εἰσηγή-
σεις τῶν διακεκριμένων καθηγητῶν
καὶ εἰδικῶν μελετητῶν, οἱ ὁποῖες πε-
ριελήφθησαν στὶς ἐπιμέρους ἑνότη-
τες τῶν τεσσάρων συνεδριῶν, ἡ θε-
ματικὴ τῶν ὁποίων ἔχει ὡς ἑξῆς:

Α΄ Συνεδρία: «Ἱστορία καὶ Ἁγιο-
κατάταξις», μὲ πρόεδρο τὸν κ. Φώ-
τιο Μάλαινο, Θεολόγο – Λυκειάρχη
καὶ εἰσηγητὲς τὸν κ. Μιχαὴλ Τρίτο,
Καθηγητὴ Θεολογικῆς Σχολῆς
Παν/μίου Θεσ/νίκης καὶ τὸν Ἀρχιμ.
Δημήτριο Ἀργυρό, Δ/ντὴ – Καθη-
γητὴ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησια-
στικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννί-
νων.

Τονίστηκε πὼς ἡ Ἁγιότητα καὶ τὸ
Ὀρθόδοξο ἦθος τοῦ πατρο-Κοσμᾶ
ἀκτινοβολοῦσε ἔντονα καὶ ἡ μορφή
του ἐνέπνεε τὸ σεβασμὸ ἀκόμη καὶ
στοὺς ὀθωμανοὺς ἡγεμόνες, ὅπως
ὁ Ἀλή-Πασάς, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἀπ’
ὅλους τὸν ἀντιμετώπιζε καὶ τὸν θε-
ωροῦσε Ἅγιο. Ἐπιπλέον, ὁ καθαρὸς
ὀρθόδοξος λόγος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
λειτουργοῦσε ἐλεγκτικὰ πρὸς ἐκεί-
νους οἱ ὁποῖοι μεθόδευαν τὴν ἐξόν-
τωσή του.

Ἡ Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ καθυστέρησε ἰδιαίτερα, γε-
γονὸς τὸ ὁποῖο ὀφειλόνταν στὸν
ὕπουλο ἐναντίον τοῦ Ἁγίου ἀγῶνα,
ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν πολε-
μίων τῆς Ὀρθοδοξίας.

Β΄ Συνεδρία: «Εἰκονογραφία καὶ
Συγγραφή», μὲ πρόεδρο τὸν κ. Νι-
κόλαο Βούλγαρη, Θεολόγο – Συγ-
γραφέα, καὶ εἰσηγητὲς τὸν κ. Μι-
χαὴλ Χρ. Παντούλα, Φιλόλογο –
Ἐρευνητή, τὸν κ. Ἰωάννη Ἠλ. Ἐμί-
ρη, Φιλόλογο – Συγγραφέα, καὶ τὸν
κ. Ἀθανάσιο Ζωιτάκη, Ἐπίκουρο Κα-
θηγητὴ τῆς Ἱστορικῆς Σχολῆς τοῦ
Παν/μίου Μόσχας («Lomonosov»).

Ὁ διαχρονικὸς σεβασμὸς τοῦ
Ὀρθοδόξου λαοῦ πρὸς τὸν πατρο-
Κοσμᾶ, ὅπως ἁπλᾶ τὸν ἀποκαλεῖ,
φαίνεται ὁλοκάθαρα κι ἀπ’ τὸ γε-
γονὸς τῆς ἁγιογραφήσεώς του μό-
λις δέκα χρόνια μετὰ τὴν κοίμησή
του καὶ μὲ τὶς ποικίλων τύπων ἀπει-
κονίσεις τοῦ Ἁγίου ποὺ ἀκολούθη-
σαν.

Αἱ διδαχαί του
εἰς τὴν Ρωσίαν

Ὁ Ἅγιος μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγες δε-
καετίες ἦταν σχεδὸν ἄγνωστος,

ἀκόμη καὶ στὸν τόπο του. Σήμερα
ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος
τὸν τιμᾷ, καὶ μελετᾷ τὶς Διδαχές του,
μέσα ἀπὸ πολλοὺς καὶ ἀξιόλογους
συγγραφεῖς. Τὰ συγγράμματα περὶ
τοῦ Ἁγίου ποὺ κυκλοφοροῦν εἶναι
λίαν ἀξιόλογα. Ἤδη στὴν μεγάλη
καὶ ἀχανῆ περιοχὴ τῆς ὀρθοδόξου
Ρωσίας, μελετᾶται σήμερα ἡ πνευ-
ματικὴ κληρονομιά του.

Γ  ́Συνεδρία: «Διδαχὲς καὶ Θεολο-
γία», μὲ πρόεδρο τὴν κα Μαρία Μα-
μασούλα, Θεολόγο – πρώην Γυμνα-
σιάρχη, καὶ εἰσηγητὲς τὸν Ἀρχιμ.
Χρυσόστομο Παπαθανασίου, Ἱερο-
κήρυκα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, τὸν κ. Βασίλειο
Τσίγκο, Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Παν/μίου Θεσ/νίκης, καὶ τὸν
κ. Κωνσταντῖνο Μπελέζο, Ἐπίκουρο
Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Πολέμιος πολυμόρφων
αἱρέσεων καὶ πλανῶν

Σὲ ἀντίθεση μὲ παλαιότερες ὑπο-
τιμητικὲς ἐκτιμήσεις, στὶς εἰσηγή-
σεις τοῦ Συνεδρίου κατέστη σαφὲς
ὅτι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔχει συγκροτη-
μένη θεολογικὴ σκέψη, καὶ οἱ Δι-
δαχὲς του καλύπτουν ὅλα σχεδὸν
τὰ θέματα θεολογίας τῆς ὀρθοδό-
ξου πίστεώς μας.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὑπῆρξε ὁ ἀμίμη-
τος φλογερὸς Ἱεροκήρυκας τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως, ὁ ὁποῖος καλ-
λιεργοῦσε στοὺς ἐξαθλιωμένους
ραγιάδες τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ἦθος τῆς
κατὰ Χριστὸν συγχωρήσεως, ἀφανί-
ζοντας μίση καὶ πάθη ἀπ᾽ τὴν ἔνταση
τῶν καθημερινῶν σχέσεων τῶν κα-
ταπιεζομένων Ρωμιῶν.

Δ΄ Συνεδρία: «Ἱεραποστολὴ καὶ
Παρακαταθήκη», μὲ πρόεδρο τὸν κ.
Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, Θεολό-
γο – Προϊστάμενο Β/θμίου Ἐκπαι-
δεύσεως Αἰτωλ/νίας, καὶ εἰσηγητὲς
τὸν Ἀρχιμ. Χρυσόστομο Μαϊδώνη,
Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους,
τὸν μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη,
Ἱεροκήρυκα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγ. Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς, καὶ τὸν κ.
Κωνσταντῖνο Χολέβα, Πολιτικὸ Ἐπι-
στήμονα καὶ Συγγραφέα.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
εὐλογημένος καρπὸς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, στὶς ἱεραποστολικὲς περιο-
δεῖες του μεταφέρει ὁλοκάθαρη
τὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ παράδοση,
ἀντιπαλεύοντας μὲ τὶς πολύμορφες
αἱρέσεις, πλάνες καὶ δεισιδαιμονίες
ποὺ φανατικὰ ἐπεδίωκαν τὴν ἀπο-
χριστιανοποίηση καὶ ἰσλαμοποίηση
τῶν ἐμπεριστάτων ὑποταγμένων
ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.

Ἡ Ἐθνικὴ Ταυτότης
Ὁ Ἰσαπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς

ἀναδείχθηκε ἀνύστακτος φύλακας
τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνορθοδόξου Πα-

ραδόσεως. Συνέβαλε ἀποφασιστικὰ
στὴν διάσωση τῆς Ἐθνικῆς Ταυτό-
τητας μέσῳ τῆς ἱδρύσεως Σχολεί-
ων, τῆς προστασίας τῆς γλώσσας
καὶ τῆς ἀντιστάσεώς του στὶς ξενό-
φερτες ἀλλοτριωτικὲς ἐπιδράσεις
Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 28 Δεκεμ-
βρίου, δευτέρας ἡμέρας τοῦ Συνε-
δρίου, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινί-
ου, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολί-
του Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου καὶ συλ-
λειτουργούντων τῶν Μητροπο-
λιτῶν Λευκάδος κ. Θεοφίλου καὶ
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Γενικότερα, κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ Συνεδρίου παρουσιάστηκαν
μικρὲς προβολὲς DVD μὲ ἀναφορὰ
στὴ βιογραφία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ,
στὸν τόπο γεννήσεώς του καὶ τὸν
τόπο μαρτυρίου, στὶς ἱεραποστο-
λικὲς περιοδίες καὶ στὴν προσφορὰ
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στὸ Ἑλληνικὸ Γέ-
νος. Ἐκκλησιαστικοὺς Ὕμνους
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ ἔψαλε, μὲ ἄψογη ἐκτέλε-
ση, ἡ Βυζαντινὴ Χορωδία Ἀγρινίου,
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα
Λανάρα.

Τὰ πορίσματα τοῦ Συνεδρίου ἐκ
μέρους τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπι-
τροπῆς παρουσίασε ὁ κ. Ἰωάννης
Κωστάκης, Θεολόγος – πρ. Λυ-
κειάρχης, ἐνῷ τὸν γενικὸ συντο-
νισμὸ τῆς διοργανώσεως τοῦ Συνε-
δρίου εἶχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνα-
στάσιος Καντάνης, Ἀρχιερατικὸς
Ἐπίτροπος Μεσολογγίου – ὑπεύθυ-
νος τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-
νανίας.

Τέλος, ἡ λῆξις τῶν ἐργασιῶν τοῦ
Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρί-
ου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Ἑλλη-
νικὸν Γένος» ἔγινε ὑπὸ τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μη-
τροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνα-
νίας κ. Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστη-
σε τὴν Τιμητικὴ καὶ τὴν Ὀργανω-
τικὴ Ἐπιτροπή, τὴ Γραμματεία καὶ
ὅσους ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ὑλοποί-
ηση τοῦ Συνεδρίου, καθὼς καὶ τὸ
Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Χριστια-
νικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου. Εὐχαρί-
στησε ἰδιαιτέρως τοὺς ἀξιοτίμους
εἰσηγητὲς τοῦ Συνεδρίου, κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἀνέδει-
ξαν τὸ θέμα καὶ τὸ κῦρος τῆς ὅλης
διοργανώσεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος, κατὰ τὴν σύν-
τομη ἀναφορά του στὸν Ἅγιο
Κοσμᾶ, ἐπεσήμανε τόσο τὴν ἀνάγ-
κη ὅσο καὶ τὸ χρέος μας νὰ ἀνα-
δειχθεῖ καὶ νὰ προβληθεῖ ἡ ἱερὰ καὶ
ἀνεπανάληπτη μορφὴ τοῦ Διδασκά-
λου τοῦ Γένους μας».

Ὁ Γραμματεὺς τῆς ΕΛΜΕ Ἐορδαίας διὰ τὴν αἵρεσιν 
τοῦ Παπισμοῦ καὶ τὴν διαστροφὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ

Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τῆς ΕΛΜΕ Ἐορδαίας
(ὑπάγεται εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρό-
πολιν Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ
Ἐορδαίας) κ. Βασίλειος Κερμε-
νιώτης, ἀπέστειλε πρὸς τὰ σχο-
λεῖα τῆς περιοχῆς του ἀνάλυσιν,
διά τῆς ὁποίας ἀποδεικνύει, ἐπι-
καλούμενος Μεγάλους Πατέρας
τῆς Ἐκ κλησίας, τὸν ἅγιον γέροντα
Παΐσιον καὶ τὸν Ἅγιον Ἰουστίνον
Πόποβιτς, ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν
εἶναι «ἁπλῶς αἵρεση, ἀλλὰ ἡ με-
γαλύτερη γελοιοποίηση, παραχά-
ραξη καὶ διαστροφὴ τοῦ Χριστια-
νισμοῦ». Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς
ἀναλύσεως ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Μετὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη
τοῦ Πάπα στὸ Φανάρι καὶ τὰ ὅσα
ἀπαράδεκτα ἔγιναν ἐκεῖ, ὅπου κά-
ποιοι «ὀρθόδοξοι» ἀρχιερεῖς ἀνα-
γνώρισαν τὸν παναιρετικὸ Ρωμαι-
οκαθολικισμὸ ὡς κανονικὴ Ἐκ -
κλησία, περιμέναμε κάποια ὑγιῆ
ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς ποιμένες
μας. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ μητρο-
πολίτες καὶ οἱ κληρικοὶ μας σιω-
ποῦν σκανδαλωδῶς.

Ἐπειδὴ κάποιοι βρῆκαν τὴν
εὐκαιρία νὰ δικαιολογήσουν τὰ
ὅσα ἔγιναν καὶ νὰ ὑποστηρίξουν
ὅτι, δῆθεν, ὁ Παπισμὸς εἶναι «κα-
νονικὴ ἐκκλησία μὲ ἀποστολικὴ
διαδοχή», ὅτι, δῆθεν, «καμμία Σύν -
οδος δὲν τὸν καταδίκασε» καὶ

ἄλλες τέτοιες ἀνοησίες καὶ πλά-
νες, παρασύροντας κόσμο, νιώθω
τὴν ἀνάγκη, ἀπευθυνόμενος στὴ
σχολικὴ κοινότητα, νὰ πῶ ὅτι ὁ
Παπισμὸς ἔχει ἐπανειλημμένα κα-
ταδικαστεῖ ἀπὸ Συνόδους καὶ ἁγί-
ους τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκε-
κριμένα:

- Ἀπὸ τὶς Συνόδους τῆς Κων-
σταντινούπολης τῶν ἐτῶν 1054,
1273, 1484, 1642, 1722 καὶ 1838.

- Ἐκ τῶν προτέρων, ἀπὸ τὴν Β´
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, στὴν ὁποία
εἶχε ὁρισθεῖ ὅτι θὰ εἶναι ἀναθεμα-
τισμένοι ὅσοι στὸ μέλλον τολμή-
σουν νὰ προσθέσουν ἢ νὰ ἀφαιρέ-
σουν ὁ,τιδήποτε στὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως. Οἱ παπικοὶ πρόσθεσαν τὸ
«καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ» γιὰ τὴν ἐκπό-
ρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ
εἶναι γνωστὸ ὡς «Φιλιόκβε».

- Ἀπὸ τὴν πανορθόδοξη Σύνοδο
τοῦ 879, ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου, ποὺ
καταδίκασε τὴν παπικὴ κακοδοξία
τοῦ «Φιλιόκβε». Ἡ Σύνοδος αὐτὴ
θεωρεῖται ἀπὸ ἁγίους, ὅπως ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ὁ
Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ἰσό-
κυρη μὲ τὶς ἑπτὰ Οἰκουμενικὲς
Συνόδους.

- Πολεμήθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους:
Γρηγόριο Παλαμᾶ, Μελέτιο Γαλη-
σιώτη, Μᾶρκο Εὐγενικό, Συμεὼν
Θεσσαλονίκης, Νικόδημο Ἁγιο-
ρείτη, Ἀθανάσιο Πάριο, Νεόφυτο
Καυσοκαλυβίτη, τὸν Ἅγιο Νεκτά-

ριο καὶ πολλοὺς ἄλλους. Θὰ ἀνα-
φέρω καὶ μερικοὺς λόγους δύο
πρόσφατων μεγάλων Ἁγίων:

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
(+1994):

- «Θὰ παιδεύσει ὁ Θεὸς τοὺς
μεγάλους ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ποὺ εἶναι ὁ Ἰσλαμισμὸς καὶ Ὁ
Καθολικισμός». («Λόγοι χάριτος
καὶ Σοφίας» Ἁγιορείτη Μακάριου
Ἁγιαννανίτη, 2004, σελ. 101)

- «Οἱ σιωνιστές, ἀφοῦ λάβουν
[ἀπὸ τὸ Διάβολο] τὰ μηνύματα τὰ
σατανικά, τὰ προωθοῦν στὸ Βατι-
κανὸ κι αὐτὸ τὰ μετατρέπει σὲ
σχέδια». (Ἀπὸ τὸ ἴδιο βιβλίο καὶ τὴ
σελίδα 104)

- «Ἐπειδὴ ἡ Κέρκυρα, ἡ Κεφα-
λονιὰ καὶ ἡ Ζάκυνθος εἶναι κοντὰ
στὴν Ἰταλία καὶ εὔκολα οἱ ἄνθρω-
ποι θὰ μποροῦσαν νὰ παρασυρ-
θοῦν ἀπὸ τὸν Καθολικισμό, ἔβαλε
φράγμα ἐκεῖ πέρα [ὁ Θεὸς] τὸν
Ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸν Ἅγιο Γερά-
σιμο καὶ τὸν Ἅγιο Διονύσιο» (Γέ-
ροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι
Στ´, «Περὶ Προσευχῆς», Σουρωτὴ
Θεσσαλονίκης 2012, σελ. 110).

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
(Σέρβος) (+1979)

- «Καμμιὰ αἵρεση δὲν ἐξεγέρθη-
κε τόσο ὁλοκληρωτικὰ κατὰ τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του,
Ὅπως Ὁ Παπισμός». («Ἄνθρω-
πος καὶ Θεάνθρωπος», ἐκδόσεις
"Ἀστήρ", Ἀθήνα 1970, σελ. 159).

- «Στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου
γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως
πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ
τοῦ Πάπα». (Ἀπὸ τὸ ἴδιο βιβλίο καὶ
τὴ σελίδα 152)».

- «Διαίρεση, "σχίσμα" τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι, πρωτίστως, ἕνα
πρᾶγμα ὀντολογικῶς ἀδύνατο.
Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διαίρεση τῆς
Ἐκκλησίας καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ ὑπάρξει, ἀλλὰ ὑπῆρξε καὶ θὰ
ὑπάρξει ἔκπτωση ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία. Ἔτσι, ἀποκόπηκαν ἀπὸ τὴν
μοναδικὴ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία
κατ' ἀρχὴν οἱ Γνωστικοί, κατόπιν
οἱ Ἀρειανοί, ...κατόπιν οἱ Ρωμαι-
οκαθολικοί, («Δογματική τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Λωζάνη
1995, Τόμος 4ος, σελ. 181)».

Μήπως;
Τοῦ ἰἰααττρροοῦῦ  κκ..  ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ  ΚΚεεττσσέέαα

«Οὕτω καὶ ἡμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα
πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς ἐστιν ἐπὶ
θύραις» (Ματθ. κδ´33). Πολλὰ  βλέ-
πουμε στὶς ἡμέρες μας. Ὁ πληθυσμὸς
τῆς Γῆς αὐξάνεται γρήγορα στὰ ὑπα-
νάπτυκτα κράτη χωρὶς νὰ προχωρεῖ
καὶ ὁ πολιτισμός. Ὁ πολιτισμός! Τὸ
καύχημα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Αὐτὸ ποὺ ξεχωρίζει τοὺς ἀνθρώπους
ἀπὸ τὰ θηρία. 

Ἕνας ἄγριος φανατισμὸς ξεκινάει
ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, καὶ ὁρμᾶ νὰ καταλάβει
ὅλη τὴ Γῆ. Οἱ φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς
σφάζουν ἀθώους μπροστὰ στὶς κάμε-
ρες καὶ τρῶνε τὴν καρδιά τους.
Ἐννοεῖται ὅτι ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ
ἄλλοι, χριστιανοὶ καὶ ὄχι μόνο ποὺ
σφάζονται χωρὶς τὶς κάμερες. Τὸ
Ἰσλάμ ἔχει εἰσχωρήσει σ ̓ ὅλες τὶς
χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ ἐπωφελεῖται
ἀπὸ τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀρχές, ποὺ
ἔχει ἐμπνεύσει στὴν Εὐρώπη ὁ Χρι-
στιανισμός, χωρὶς τὸ Ἰσλάμ νὰ συμ-
μερίζεται αὐτὲς τὶς ἀρχές οὔτε νὰ
προτίθεται  νὰ τὶς ἐφαρμόσει· ἄν ἐπι-
κρατήσει, θὰ ἐφαρμόσει τὴν Σαρία.
Ὁ ἀριθμὸς  τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ δὲν
φαίνεται  νὰ ὑπερβαίνει τὸ 1/4  τοῦ
πληθυσμοῦ τῆς Γῆς, ἀλλὰ εἶναι  ἰδιαί-
τερα ἐπιθετικοὶ καὶ ἰδίως ἄκαμπτοι
στὶς ἀρχές καὶ συνήθειές τους καὶ στὴ
βούληση γιὰ ἐπικράτηση καὶ κυριαρ-
χία. Ἀλλὰ καὶ μεταξύ τῶν ὑποτιθεμέ-
νων ὡς χριστιανικῶν λαῶν δὲν στα-
ματοῦν οἱ πόλεμοι, ὅπως στὴν Οὐκρα-
νία. 

Τὴν πολιτισμένη ἀνθρωπότητα πά-
λι λυμαίνεται ἡ ἀνηθικότητα καὶ ὁ
ἐκφυλισμὸς ποὺ δὲν σταματᾶ σ ̓ἕνα
ἐπίπεδο, ἀλλὰ χειροτερεύει συνεχῶς
καὶ προκαλεῖ ἀνησυχία καὶ ἀπο-
στροφὴ μέχρις ἀηδίας. Μετὰ τὴν ἀπο-
ποινικοποίηση τῆς μοιχείας ἦλθε ἡ
ἐξύμνηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας (=πά-
θος ἀτιμίας). Κατόπιν ὁ γάμος μεταξὺ
ὁμοφυλοφίλων. Τὶ τὸν χρειάζονται
αὐτοὶ τὸ γάμο; Μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ
μολύνουν καὶ νὰ γελοιοποιήσουν ἕνα
πανάρχαιο θεσμὸ τοῦ πολιτισμένου
κόσμου. 

Ἡ παιδικὴ ἡλικία γίνεται στόχος
ἐπιθέσεως καὶ ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς
υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζεύγη (ποὺ

προκαλεῖ ψυχολογικὰ προβλήματα
στὰ παιδιά) καὶ ἀπὸ τὴ μεριὰ  τῆς παι-
δεραστίας ποὺ λέγεται «παιδοφιλία»
(μολύνθηκε καὶ βρωμίσθηκε ἡ ὡραία
Ἑλληνικὴ λέξη «φιλία») Εἴθε νὰ ρίξει
ὁ Θεὸς «φωτιά» καὶ νὰ κάψει αὐτοὺς
ποὺ δὲν λυποῦνται τὰ ἀθῶα παιδάκια.
Δὲν εἶναι παράξενο λοιπὸν ποὺ ἐμφα-
νίσθηκε κάπου καὶ ἡ κτηνοβασία (!)
σὰν ... δικαίωμα.

Τὸ περιβάλλον ὑποβαθμίζεται συ-
νεχῶς. Γιατὶ οἱ κερδοσκόποι βιομήχα-
νοι δὲν θέλουν νὰ περιορίσουν τὶς
ἐκπομπὲς  καυσαερίων οὔτε καὶ τώρα
ποὺ ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλον-
τος προκαλεῖ σὲ ὅλες τὶς χῶρες
ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα. Ἔφθασαν
αὐτὰ καὶ στὴν Πατρίδα μας. 

Ἡ τηλεόραση ὅταν πρωτοπαρου-
σιάσθηκε, λίγο μετὰ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ
αἰώνα, εἶχε προγράμματα εὐπρεπῆ,
εἰδήσεις, ἱστορία, θέατρο, προσωπι-
κότητες. Εὐπρεπῆ ἦταν καὶ τὰ δια-
σκεδαστικὰ σήριαλ. Σήμερα τὰ περισ-
σότερα σήριαλ ἀγγίζουν τὰ ὅρια τοῦ
πορνό. 

Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς θρησκείας
ἀμείωτος· ἀπιστία καὶ ἀθεΐα προκλητι-
κή. Ὑπομόμευσαν τὴ μισὴ Ἑλβετία μὲ
κάτι τεράστιες σήραγγες μὲ μηχανή-
ματα γιὰ νὰ βροῦν κάτι ποὺ νὰ τοὺς
ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τοῦ
Θεοῦ Δημιουργοῦ. (Ἡ ἀνάγκη Δημι-
ουργοῦ δὲν φεύγει μὲ τίποτε, εἶναι ἡ
ἴδια ἡ ἀρχὴ τῆς αἰτιότητας).

Πολιτικοὶ ἡγέτες χριστιανικῶν
λαῶν συζοῦν μὲ τὴν «σύντροφό»
τους χωρὶς οὔτε πολιτικὸ γάμο. 

Οἰκονομικὴ κρίσημαστίζει  ἐδῶ καὶ
πέντε χρόνια τὶς μέχρι τώρα καλο-
στεκούμενες χῶρες καὶ χειρότερη
ἀπὸ ὅλες τὴν πατρίδα μας. Ἔγκυροι
οἰκονομολόγοι λένε ὅτι δὲν πρόκειται
γιὰ μιὰ κρίση ποὺ θὰ παρέλθει, ἀλλὰ
γιὰ μιὰ μόνιμη ἀλλαγὴ καταστάσεως
(πρὸς τὸ χειρότερο) ποὺ θὰ χρειασθεῖ
διαφορετικὴ διαχείριση. 

Ποῦ πᾶμε; Ποῦ θὰ φθάσουμε; ΜΗ-
ΠΩΣ ἀγγίζει τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ
ἡ δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας; 

Ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης ἀπαντᾶ:
«Ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ» (Ἀπ.
κβ  ́20).

Τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας
διὰ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν

τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ

Θρησκευμάτων μὲ ἐγκύκλιόν του
ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἡμέρα τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν (30 Ἰανουαρίου) δὲν
εἶναι πλέον ἀργία, ἀλλὰ σχολικὴ
ἑορτή. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐγκύ-
κλιον κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν
πραγματοποιεῖται ἐκκλησιασμὸς
καὶ δραστηριότητες, αἱ ὁποῖαι πρέ-
πει νὰ εἶναι σχετικαὶ μὲ τὴν προ-
σφορὰν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς
τὰ γράμματα.

ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ τοὺς Ἁγιορείτας Μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἐπεμε-
λήθησαν τὴν ἔκδοσιν «Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία
στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», ὁ Ἱερομό-

ναχος Εὐθύμιος, Γέρων τῆς Ἱερᾶς Καλύβης Ἀναστάσεως, Κα-
ψάλας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Εἰς ἐπιστολήν του, τὴν ὁποίαν ἔφερεν
εἰς τὸ προσκήνιον ἡ «Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη» ὑπογραμμίζει:

«Ἡ πρόσφατη ἔκδοση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, «Ἅγιον Ὄρος: Δια-
χρονική μαρτυρία στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πίστεως» (Ἅγιον Ὄρος 2014),
ἀποτελεῖ πολύ καλή ἔκδοση καί σωστή ἀναφορά στίς παλαιές ἀποφάσεις
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί στά ὁμολογιακά κείμενα τῶν ὁσιολογιωτάτων
Ἡγουμένων καί παλαιῶν Γεροντάδων. Εἶμαι ἀπολύτως σύμφωνος μέ τίς
ἀποφάσεις αὐτές καί τά κείμενα. Αὐτό εἶναι τό φρόνημα τῶν Πατέρων
μας καί ἡ Παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἔτσι δείχνουμε τή στάση μας
ἀπέναντι στούς ἑτεροδόξους καί στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἄν ἐμεῖς ἀλλάξουμε τώρα τό φρόνημά μας, θά προδώσουμε τούς Πα-
τέρες, τούς Γεροντάδες μας. Αὐτή εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος
Ἱερά Καλύβη Ἀναστάσεως, Καψάλα»

Ὁ Ἱερομόναχος - Γέρων Εὐθύμιος
τῆς Καψάλας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπὲρ

τῆς ἐκδόσεως τῶν «Ἁγιορειτῶν Πατέρων»
Αἱ ἐκλογαὶ τῆς 25ης Ἰανουαρίου

ἀπὸ πολλοὺς πολίτας θεωροῦνται
κρίσιμοι. Διεκδικοῦν τὴν ἐξουσίαν
οἱ φιλελεύθεροι «ἐκκλησιομάχοι»
καὶ οἱ ἄθεοι τῆς Ἀριστερᾶς ὡς ἐτό-
νισεν ὁ «Ο.Τ.» εἰς πρωτοσέλιδον
κύριον θέμα του τὴν παρελθοῦσαν
ἑβδομάδα. Οἱ μὲν «ξηλώνουν» με-
θοδικῶς, ἐνῶ οἱ δὲ θὰ τὸ πράξουν
εὐθέως, ἂν καὶ διαβεβαιώνουν ὅτι
θὰ σεβασθοῦν τὸ θρησκευτικὸν συν -
αίσθημα τοῦ λαοῦ. Πολλοὶ
ἀναγνῶσται καὶ φίλοι τοῦ «Ο.Τ.»
ζητοῦν νὰ ὑποδείξωμεν «τί νὰ ψη-
φίσουν». Ὁ «Ο.Τ.» ὅμως δὲν εἶναι
κομματικὴ ἢ παραταξιακὴ πολιτικὴ
ἐφημερίς. Διὰ νὰ δώση «γραμμὴν»
ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου κόμμα-
τος· ὑπηρετεῖ τὸ συμφέρον τῆς
Ἐκκλησίας, τὴν μεγάλην παράταξιν
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων. Ἐπειδὴ ὅμως ἐπιμένουν πολ-
λοὶ φίλοι καὶ φίλαι θὰ παραθέσω-
μεν τὸ ἀκόλουθον κείμενον τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης

κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«“…Ἡ ἀδράνεια τῶν χριστιανῶν
εἰς τὴν πολιτικήν”, ἔγραφε μεταξὺ
ἄλλων ὁ μακαριστὸς μητροπολί-
της Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, “δη-
μιουργεῖ κενὸν καὶ εἰς τὸ κενὸν
αὐτὸ εἰσβάλλουν ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι
δὲν πιστεύουν εἰς τὸν Κύριον,
ἔχουν ἄλλας ἀντιλήψεις περὶ
Θεοῦ, κόσμου καὶ ζωῆς, καὶ δαιμο-
νιώδη δραστηριότητα ἀναπτύσ-
σοντες παρασύρουν πρὸς τὸ μέ-
ρος των τὰ πλήθη, καὶ καταλαμβά-
νουν τὴν ἐξουσίαν, καὶ ψηφίζουν
καὶ ἐφαρμόζουν ἀντιχριστιανικοὺς
νόμους, καὶ δροῦν καταλυτικῶς
διὰ τὴν κοινωνίαν, καὶ ὁ πιστὸς
λαὸς παραπονεῖται καὶ ἀγανακτεῖ
διὰ τὴν ἐπικράτησιν τοῦ κακοῦ,
ἐνῷ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΝ ΕΥ-
ΘΥΝΗΝ ΕΧΕΙ…

Καὶ ἡ ψῆφος εἶνε ὅπλον. Δυνά-
μει τῆς ψήφου ἀνέρχονται εἰς τὴν
ἐξουσίαν ἢ ἄνθρωποι χρηστοὶ καὶ
ἐνάρετοι ἢ ἄνθρωποι φαῦλοι καὶ
διεφθαρμένοι, οἱ μὲν διὰ νὰ σώ-
σουν, οἱ δὲ διὰ νὰ θύσουν καὶ νὰ

ἀπολέσουν. Ἡ ψῆφος δὲν εἶναι μό-
νον δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ καθῆκον
παντὸς πολίτου. Ὅπως οὗτος
στρατεύεται καὶ λαμβάνει ὅπλα,
διὰ νὰ ὑπερασπίσῃ τὴν Πατρίδα,
οὕτω καὶ καλεῖται νὰ ψηφίσῃ, διὰ
νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν πρόοδον τῆς
Πατρίδος. Ἡ ψῆφος ὅπλον. Καὶ
ὅπως ὁ ῥίπτων τὸ ὅπλον κατακρί-
νεται ὡς ῥίψασπις, οὕτω καὶ
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δὲν ψηφίζει εἶνε
ἀξιοκατάκριτος ὅπως ὁ ῥίψασπις.

Ἀλλὰ καὶ ἡ γνώμη ἄλλων, ὅτι
πρέπει νὰ ῥίπτωνται λευκὰ ψηφο-
δέλτια, εἶνε καὶ αὐτὴ διὰ τοὺς ἀνω-
τέρω λόγους ἐσφαλμένη. Τί τὸ
ὄφελος, νὰ ἔχῃς ὅπλον ἀλλὰ νὰ τὸ
κρατῇς ἄσφαιρον; Ὡς γνωστὸν
κατὰ τὸ πολίτευμα τοῦ Σόλωνος,
ὅταν κινδυνεύῃ ἡ Πατρὶς οὐδεὶς
ἐπιτρέπεται νὰ παραμένῃ οὐδέτε-
ρος. Ἡ οὐδετερότης εἶνε ὑπὲρ
τῶν ἐχθρῶν. Ὁ τηρῶν οὐδετερό-
τητα ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος
βλέπει νὰ καίεται τὸ δάσος καὶ δὲν
σπεύδει νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν κατά-
σβεσιν τῆς πυρκαϊᾶς…

Ἀπόντος πολιτικοῦ σχήματος μὲ

χριστιανικὲς ἀρχές, οἱ χριστιανοὶ
ἂς ἐπιλέξουν χριστιανούς, ἠθι-
κούς, ἀξίους, τιμίους πολιτικοὺς
σὲ κάθε κόμμα, μὴ ἀνήκοντας εἰς
τὴν μασονικὴν στοὰν ἢ εἰς ἄλλας
σκοτεινὰς κινήσεις, ἀγαπῶντας τὸ
Ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ὑπὸ τὸν
θεμελιώδη ὅρον, ἂν τὸ κόμμα εἰς
τὸ ὁποῖον ἀνήκει, ἐνεργήσῃ τι τὸ
ὁποῖον ἀντίκειται εἰς τὴν χριστια-
νικὴν πίστιν καὶ ἠθικήν, νὰ μὴ δι-
στάσῃ νὰ ἐξέλθῃ αὐτοῦ καὶ νὰ
ἑνωθῇ μὲ ἄλλα χριστιανικὰ στοι-
χεῖα, καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ δημιουργή-
σουν πολιτικὸν σχῆμα εὐαγγε-
λικῶν ἀρχῶν πρὸς σωτηρίαν τοῦ
Ἔθνους… Εἴθε εἰς τὰς μεταπροσ -
εχεῖς ἐκλογὰς νὰ ὑπάρχῃ ἰσχυρὸν
πολιτικὸν σχῆμα μὲ Ὀρθόδοξα
Χριστιανικὰ θεμέλια.

Τὸ σχῆμα τοῦτο θὰ εἶνε ἡ πολι-
τικὴ ἔκφρασις τῶν πιστευόντων
εἰς τὸ Εὐαγγέλιον… εἴθε νὰ
ὑπάρξῃ ἰσχυρὸν πολιτικὸν σχῆμα
μὲ θεμέλιον τὸν Χριστὸν καὶ τὸ
Εὐαγγέλιόν Του.

Ἄλλως, οὐκ ἔσται δεινῶν παύ-
λα. Χριστὸς ἡγείσθω ἐν πᾶσι!”».

Χριστιανοὶ προσέλθετε εἰς τὰς κάλπας
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