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Ἤρχισαν ἐγκαίρως τὰ μηνύματα διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν «λαϊκοῦ, ἀθρήσκου κράτους»

ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1827 ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ἀρνητικὰς ἐντυπώσεις προεκάλε-
σεν ἡ ἀπόφασις τοῦ νέου Πρωθυ-
πουργοῦ κ. Ἀλ. Τσίπρα νὰ ὁρκισθῆ
ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημο-
κρατίας κ. Καρόλου Παπούλια μὲ πο-
λιτικὸν ὅρκον εἰς τὴν τιμὴν καὶ τὴν
συνείδησίν του νὰ φυλάττη τὸ Σύν-
ταγμακαὶτοὺςνόμουςτοῦΚράτους.
Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν ἀπελευ-
θέρωσιν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς
Τούρκους, ποὺ Πρωθυπουργὸς τῆς
Χώρας ἀπεφάσισε νὰ μὴ ὁρκισθῆ μὲ
θρησκευτικὸν ὅρκον.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας
κ. Ἀμβόσιος μετὰ τὴν ἐνέργειαν
αὐτὴντοῦνέουΠρωθυπουργοῦδια-
βλέπει ἀποχριστιανοποίησιν τῆς
Ἑλλάδος. Εἰς δήλωσίν του τονίζει:

“Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ Χώρα Χριστιανικὴ
ἤρχισε νὰ προβάλη διεθνῶς ὡς χώ-
ραἀθέωνμὲτὸνπολιτικὸνὅρκον,εἰς
τὸνὁποῖονκατέφυγεὁνέοςΠρωθυ-
πουργὸς καὶ ἡ κυβέρνησή του. Κά-
ποτε οἱ πρόγονοί μας ἀγωνίζονταν
ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος. Σήμερα
οἱ Ἕλληνες ἐπώλησαν τὴν πίστη
τουςγιὰἕνακομμάτιψωμί.Σὲπαλαι-
ότερες ἐποχὲς οἱ Ἕλληνες καλῶς ἢ
κακῶς ἐφώναζαν «ψωμί, ἐλιὰ καὶ
ΚῶτσοΒασιλιά».Σήμεραπαραδόξως
φωνάζουν«ψωμί,ἐλιὰκαὶΤσίπραΒα-
σιλιά»,τονίζειὁΣεβ.Καλαβρύτωνκαὶ
προσθέτει: «Τὸ ἔγκλημα τῆς ἀποχρι-
στιανοποιήσεως τῆς Ὀρθοδόξου
Ἑλλάδος συμπληρώνεται ἀπὸ τὴν
σύμπραξη καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ
κόμματος τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλή-
νων»μὲἕναδεδηλωμένοἄθεοΠρω-
θυπουργό! Ὁ ἕως χθὲς ἀγωνιστὴς
καὶ ἰδεολόγος πολιτικὸς Ἀρχηγὸς κ.
Πάνος Καμμένος ἔκαψε πιὰ κάθε
ἀγαθὴ διάθεση, ποὺ εἴχαμε γιὰ τὸ
πρόσωπότουστὴνκαρδιάμας.Καθί-
σταταισυνεργὸςστὴνἀποχριστιανο-
ποίηση τῆς Χριστιανικῆς Ἑλλάδος».

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως
Ἀντιθέτως ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπό-

λεως κ. Ἄνθιμος μὲ ἄρθρον του πρὸ
διετίας (2013) εἶχε ταχθῆ ἐναντίον

τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου. Μεταξὺ
ἄλλων ὑπεγράμμιζε: «Ὁ ὅρκος εἶναι
φοβερὸ πρᾶγμα γιὰ ὅποιον πιστεύει.
Γιὰ ὅποιον δὲν πιστεύει εἶναι παρω-
δία. Ὅμως ἐμένα μὲ ἀπασχολεῖ ἡ
ἁμαρτία τὴν ὁποία φορτώνεται
ἐκεῖνοςποὺὁρκίζεται.Νὰκαταργηθῆ
λοιπὸν καὶ ἀπὸ τὰ δικαστήρια καὶ ἀπὸ
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τῶν
αἱρετῶν ἢ τῶν ὑπαλλήλων. Νιώθω

ἐνοχή, ὅταν ἀναγκάζω βουλευτές,
περιφερειάρχες ἢ δημάρχους νὰ
ἐπιορκήσουν». Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρου-
πόλεως προτείνει ἀντὶ τοῦ ὅρκου εἰς
τὸΕὐαγγέλιον«νὰὁρκιζόμαστεστὴν
τιμὴ καὶ τὴν συνείδησή μας».

Ποῦ τὸ «πᾶνε»;
Ἡἐνέργειατοῦκ.Τσίπραεἶναιβα-

θύτατα «ἰδεολογική», ἀφοῦ ἔχει δη-

λώσει ὅτι εἶναι ἄθεος καὶ ὑπὲρ τῆς
ἀνεξιθρησκίας, τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλλη-
νες βιώνομεν καθημερινῶς μὲ τὴν
ἅλωσιν τῆς Χώρας ἀπὸ τὰς αἱρέσεις,
τὰς παραθρησκίας καὶ τὰς Ἀνατο-
λικὰς θρησκείας, τὰ παράνομα καὶ
νόμιμα τζαμιά, τοὺς βουδιστικοὺς
ναούς, τοὺς εὐκτηρίους οἴκους
«ἐκκλησιῶν» διαφόρων δογμάτων
ἑτεροδόξων κ.λπ. κατὰ τὰ τελευταῖα
ἔτη. Ὅλοι ὅμως οἱ διατελέσαντες
Πρωθυπουργοί, ἔστω καὶ ἐὰν ἦσαν
ὑψηλόβαθμοι μασόνοι ἢ ὀπαδοὶ τοῦ
«λαϊκοῦ κράτους» ἐσέβοντο τὴν πα-
ράδοσιν καὶ ὡρκίζοντο ἐνώπιον τοῦ
ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος
ὑπέγραφε καὶ τὸ σχετικὸν πρακτικὸν
τῆς ὁρκωμοσίας. Τὸ Σύνταγμα ἐπι-
βάλλει τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Προ-
έδρου τῆς Δημοκρατίας διὰ θρη-
σκευτικοῦ ὅρκου. Διὰ τὴν ὁρκωμο-
σίαν ὅμως τοῦ ἑκάστοτε Πρωθυ-
πουργοῦκαὶτῶνΒουλευτῶνδὲνἐπι-
βάλλει τὸ ὑποχρεωτικὸν τοῦ θρη-
σκευτικοῦ ὅρκου. Πλέον συγκεκρι-
μένως τὸ ἄρθρον 59 τοῦ Συντάγμα-
τος ὁρίζει:

«1ον) Οἱ Βουλευτὲς πρὶν ἀναλά-
βουν τὰ καθήκοντά τους δίνουν στὸ
βουλευτήριο καὶ σὲ δημόσια συνε-
δρίαση τὸν ἀκόλουθον ὅρκον:
«Ὁρκίζομαι στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ
Ὁμοουσίας καὶ Ἀδιαίρετης Τριάδας
νὰ εἶμαι πιστὸς στὴν Πατρίδα καὶ τὸ
δημοκρατικὸ Πολίτευμα, νὰ ὑπα-
κούωστὸΣύνταγμακαὶτοὺςνόμους
καὶ νὰ ἐκπληρώνω τὰ καθήκοντά
μου».

2ον) Ἀλλόθρησκοι ἢ ἑτερόδοξοι
Βουλευτὲς δίνουν τὸν ἴδιο ὅρκο

Ἐρώτημα
Ἡ σατυρικὴ ἐφημερὶς «Σαρλί

Ἐμπντό» τῆς Γαλλίας, ἡ ὁποία
ἐγελοιοποίησε μὲ σκίτσα τὸν
Μωάμεθ καὶ ἔγινεν ἡ αἰτία διὰ τὰ
πρόσφατα αἱματηρὰ γεγονότα
ὑπὸ Τζιχαντιστῶν, εἶχε παρου-
σιάσει παρόμοια σκίτσα καὶ διὰ
τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-
στόν. Ἡμεῖς ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι
ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι Χριστιανοί, ὄχι
μόνον δὲν ἐξηγέρθημεν, ἀλλὰ
οὔτε καὶ διεμαρτυρήθημεν. Ἐξ
ἀφορμῆς τῶν αἱματηρῶν γεγο-
νότων ἔγινε προσφάτως διαμαρ-
τυρία ὑπὲρ τῆς ἀπολύτου ἐκφρά-
σεως εἰς τὸν ἔντυπον καὶ ἠλε-
κτρονικὸν τύπον. Τὸ ἐρώτημα
εἶναι: Ἔχουν τὸ δικαίωμα δημο-
σιογράφοι, περιοδικά, ἐφημερί-
δες, ΜΜΕ νὰ γελοιοποιοῦν τὸν
Θεὸν εἰς τὸν ὁποῖον πιστεύουν
οἱ λαοὶ καὶ νὰ ὑποτιμοῦν τὰς πα-
ραδόσεις των; Ἰδοὺ ἡ ἀπορία!

Η Υ Π Α Π Α Ν Τ Η Τ Ο Υ Κ Υ Ρ Ι Ο Υ

Τὴν 2αν Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν
Ὑπαπαντήν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους, 16ος αἰών.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α'.
Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέ-
τειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,
φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβῦτα δί-
καιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν
ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

Κοντάκιον, Ἦχος α'
Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου, καὶ χεῖρας
τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νῦν
ἔσωσας ἡμᾶς, Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέ-
μοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον βασιλεῖς, οὓς ἠγάπη-
σας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος.

Ἐμπαιγμὸς καὶ βεβήλωσις τοῦ γάμου
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀγὼν κατὰ τῆς ἁμαρτίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ζοῦμε σέ μία δύσκολη ἐποχή ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ
ἀπό τό Θεό καί περιφρονοῦν τίς ἐντολές. Τώρα πιά σχεδόν κανένας
δέν μιλάει γιά ἠθική. Ντρέπονται νά ποῦν τό παραμικρό. Καί ὅταν τά

τραγικά ἀποτελέσματα τῆς ἀνήθικης ζωῆς εἶναι αἰσθητά καί ἐπώδυνα, τά
ἐξηγοῦν μέ τό δικό τους διεστραμμένο νοῦ, χωρίς καμία ἀναφορά στό
Θεό. Πιεζόμενοι καταφεύγουν στούς εἰδικούς ἐπιστήμονες, γιά νά τούς
βοηθοῦν καί ἐλπίζουν σέ μία καλύτερη ζωή. Μάταια ὅμως. Πυκνό τό πνευ-
ματικό σκοτάδι. Παντοῦ ὀσμή θανάτου. Οἱ ἄνθρωποι δυστυχοῦν μέσα
στήν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Δέν ὑπάρχουν πιά ὁράματα. Καί πῶς νά
ὑπάρχουν, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι φιλήδονοι, φιλοχρήματοι καί φιλόδοξοι;

Ὁ συνειδητός χριστιανός μέσα σέ αὐτή τήν κοινωνία αἰσθάνεται ἄβολα
καί ἀποπνικτικά. Ἐνοχλεῖται ἀπό παντοῦ. Ἀπογοητεύεται ἀπό ὅλους. Ἡ
ἐλπίδα βελτίωσης εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτη. Ὡστόσο, τά πράγματα πρέπει
νά ἀλλάξουν. Νά γίνουν προσπάθειες γιά κάτι καλύτερο. Μόνο ἡ Ἐκκλη-
σία μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν κατρακύλα τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς τῶν
ἀνθρώπων. Χρειάζεται ὅμως συναγερμός καί πνευματική ἀνύψωση τῶν
χριστιανῶν, ὅπως μᾶς διδάσκει καί ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία.

Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, γνω-
στός γιά τούς μεγάλους ἀγῶνες του κατά τῆς ἁμαρτίας πού ἐπικρατεῖ
στόν κόσμο, ἐμπνεόταν ἀπό τό παράδειγμα τῶν παλαιοτέρων χριστιανῶν,
οἱ ὁποῖοι δέν συμβιβάζονταν μέ τόν κόσμο καί κινητοποιοῦνταν γιά τήν πε-
ριστολή τῆς ἁμαρτίας. Ἔγραφε σχετικά:«Οἱ χριστιανοί μέ ἐπί κεφαλῆς
τούς κληρικούς καί δή τούς ἐπισκόπους εἶνε οἱ εὐγενεῖς ὑπό τήν ἱπποτι-
κήν, τήν ἡρωικήν τῆς λέξεως ἔννοιαν. Καί ἦσαν ἐποχαί ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κα-
τά τάς ὁποίας τό εὐγενές, τό ἐνθουσιαστικόν, τό ἡρωικόν στοιχεῖον ἐπε-
κράτει καί ἔδιδε μάχας σκληράς κατά τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας καί ἐνί-
κα καί διέλυεν ὠργανωμένα συγκροτήματα διαφθορᾶς καί ἐθριάμβευε.
Δάκρυα ἔρχονται εἰς τούς ὀφθαλμούς τοῦ πιστοῦ, ὅταν ἀνοίγῃ τήν Ἱστο-
ρίαν καί ἀναγινώσκῃ σελίδας τῶν ἡρωικῶν ἐποχῶν τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς
ἔφθασε μέχρις ἡμῶν ὁ Χριστιανισμός, καί δή ἐν τῇ καθαρᾷ καί ἀμιάντῳ
μορφῇ τῆς Ὀρθοδοξίας; Δἰ ἀφθάστων ἡρωισμῶν!

«Ἀλλά τώρα, ὤ τώρα! Δειλία ἐπέπεσεν εἰς τάς τάξεις τοῦ χριστιανικοῦ
κόσμου. Οἱ χριστιανοί πλέον δέν ἀγωνίζονται, πλήν ἐλαχιστοτάτων ἐξαι-
ρέσεων. Ἡ πανοπλία ἠχρηστεύθη λόγῳ ἀμελείας καί μή ἐξασκήσεως εἰς
τά ὅπλα τοῦ φωτός. Τό ξίφος δέν κόπτει πλέον. Τό ἔφαγεν ἡ σκωρία εἰς
τήν θήκην του. Ὁ εὐγενής ἐν τῇ ὑψηλῇ χριστιανικῇ ἐννοίᾳ κατήντησεν
εὐγενής ἐν κοσμικῇ ἐννοίᾳ. Γλοιώδης εὐγένεια! Ὁ εὐγενής τῶν ἡμερῶν
μας ἐφόρεσε κλάκ καί γάντια, κάμνει συνεχῶς ὑποκλίσεις πρό τοῦ κοσμο-
κράτορος καί τῶν ὀργάνων αὐτοῦ καί χειρίζεται ὅλας τάς ὑποθέσεις τῆς
Ἐκκλησίας “μέ τό γάντι”! Διαρκῶς ὑποχωρεῖ πρό τῶν σκοτεινῶν δυνάμε-
ων. Διατηρεῖ σχέσεις ἁβροφροσύνης μέ ὅλους. Καί μέ ὑλιστάς καί μέ ἀθέ-
ους κομμουνιστάς καί μέ μασόνους καί μέ πνευματιστάς καί μέ μοντερνι-
στάς καί μέ οἰκουμενιστάς, ἵνα παρά πάντων ἀκούῃ τό “εὖγε”» («Ἐκκλη-
σιαστικός στρουθοκαμηλισμός», 1973, σελ. 44-45).

Τόν ἀγώνα κατά τῆς ἁμαρτίας ὁ χριστιανός τόν διεξάγει μέ τό δικό του
φωτεινό παράδειγμα, μέ τόν καθαρό καί ἀνυπόκριτο λόγο του καί μέ τή
θερμή του προσευχή. Ὅταν αὐξηθοῦν οἱ πραγματικοί χριστιανοί, τότε θά
βελτιωθεῖ ἡ κοινωνία. Δέν ὑποστηρίζουμε ὅτι θά ἐξαλειφθεῖ ἡ ἁμαρτία.
Εἶναι ὅμως βέβαιο ὅτι θά ἐμπεδωθεῖ στούς πολλούς ὅτι μακριά ἀπό τό Θεό
ὁ ἄνθρωπος βυθίζεται στή δυστυχία.

Ὁ διάβολος πάντοτε στό
ἀνθρώπινο πρόσωπο, στόχευε τόν
ἴδιο τόν Θεό. Μάταιος, ὡστόσο, ὁ
ἀντίθεος πόλεμός του, γιατί δέν
πολεμοῦσε τόν ἴδιο τό Θεό, ἀλλά
τήν εἰκόνα Του. Ὁ Μέγας Βασίλει-
ος ἀναφέρει ἕνα πολύ ὡραῖο πα-
ράδειγμα: «Ἐάν τοποθετήσουμε,
λέει, μιά ζωγραφική εἰκόνα τοῦ
ἀνθρώπου μπροστά σ᾽ ἕνα λιοντά-
ρι, νομίζοντας πώς εἶναι ἀληθινός
καί πραγματικός ἄνθρωπος, θά
ὁρμήσει νά τόν κατασπαράξει!
Ὡστόσο, δέ θά πετύχει τίποτε, για-
τί ἦταν ζωγραφιά καί ὄχι ἀληθινός
ἄνθρωπος! Αὐτό κάνει καί ὁ διά-
βολος. Πολεμώντας τόν ἄνθρω-
πο,ἔχει τήν ἰδέα πώς προσβάλλει
τόν ἴδιο τό Θεό». «Οὐ γάρ αὐτοῦ
τά νοήματα ἀγνοοῦμεν», λέγει γιά
τό διάβολο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
(Β´ Κορ. Β´ 11). Δέ μᾶς διαφεύγουν
οἱ πονηριές του. Τά πάντα μηχα-
νεύεται, γιά νά μᾶς ἐξαπατήσει.
Ὅ,τι ἐμεῖς ἀγαποῦμε καί σεβόμα-
στε, ἐκεῖνος τό μισεῖ καί τό βεβη-
λώνει.

Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ
τό Μυστήριο τοῦ Γάμου. Ἐπειδή
μισεῖ καί ἀπεχθάνεται κάθε ἐκδή-
λωση τιμῆς καί λατρείας τοῦ Θεοῦ
καί τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ - ὅπως εἶναι τά ἅγια Μυστή-
ρια - τά κατάφερε νά ἐξαπατήσει
σχεδόν ὅλους τούς Προτεστάντες
καί τούς Ἀγγλικανούς, (αἱρετι-
κούς) - ὄχι μόνο νά θεσπίσουν
«γάμους» ὁμοφυλοφίλων, ἀλλά
καί τόλμησε κάποιος «διαβολικός»
ἄνθρωπος, νά εἰσηγηθεῖ καί συγ-
γραφή εἰδικῆς «ἀκολουθίας» τέ-
τοιου «γάμου»! Ὤ, ἔμπνευση σα-
τανική!…

Κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο:
«Ὄντως, ἐσχάτη μέθη καί κακόν

ἔσχατον ἡ ἁμαρτία». Μοιάζει με-
θυσμένος ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρ-
τίας. Ἡ ἐποχή μας μέ τήν ἀμνή-
στευση ὅλων τῶν ὀντολογικά,
ἀνθρωπολογικά καί ἠθικά ἀνώμα-
λων, αἰσχρῶν καί ἀκόλαστων πρά-
ξεων, ἀποτελεῖ γελοιότητα καί μό-
νο ἡ ἀναφορά στήν ἱερή λέξη «Γά-
μος»! Ἄλλοτε γινότανε λόγος γιά
τήν ἀπαράδεκτη,ἠθικά καί χριστια-
νικά, «συμβίωση» ἑτερόφυλων
ζευγαριῶν. Τώρα τά «φιρμάνια»
ΗΠΑ καὶ Εὐρώπης ἐπιμένουν στήν
ἐπιβολή, ὄχι μόνο τῆς ὁμοφυλοφι-
λίας, ἀλλά καί τῆς συμβίωσης τῶν
ὁμοφυλόφιλων!

«Φρῖξον ἥλιε καί στέναξον ἡ
γῆ»! Ἐπιτρέψτε μου μερικές
γραμμές ἀπ' τόν Πρόλογο βιβλίου
μου γιά τό Γάμο, πολύ ἐπίκαιρες:

«Ἐξουθενωτικά τά χτυπήματα
πού δέχεται ὁ γάμος κι ἡ οἰκογέ-
νεια. Μαστιγώματα πού συνθλί-
βουν τήν ἱερότητα τοῦ μεγάλου
Μυστηρίου. Ὁ ἐλεύθερος ἔρω-
τας, ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς μοι-
χείας, ἡ νομιμοποίηση τῶν ἀμβλώ-
σεων, ἡ ἔξαρη τῆς σαρκολατρίας,
ἡ ἠθική ἀποχαλίνωση, τό ἀσυγκρά-
τητο ξεγύμνωμα, ὁ ἀναρχισμός
τῆς μόδας, ἡ καθολική κρίση τῶν
ἠθικῶν ἀξιῶν... Ἀνελέητα τά σφυ-
ροκοπήματα τοῦ γάμου...».

Ὅ,τι κι ἄν συμβαίνει, «παρά Κυ-
ρίου ἁρμόζεται γυνῇ ἀνδρί». Ἡ
ἕνωση τοῦ ἄντρα καί τῆς γυναίκας
πού πιστεύουν στό Θεό κι ἐξαρ-
τοῦν ἀπ᾽ Αὐτόν ὅλη τους τή ζωή,
δέν εἶναι κάτι τυχαῖο καί συμπτω-
ματικό. Εἶναι μιά ὑπόθεση στήν
ὁποία πάντα συμμετέχει μέ ἰδιαί-
τερο ἐνδιαφέρον ὁ Νυμφαγωγός
Κύριος καί Θεός, «ἐξ οὗ πᾶν δώ-
ρημα τέλειον».

Τὸ παράδειγμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἠκολούθησαν καὶ οἱ ὑπουργοί του μὲ ἐξαίρεσιν ἐννέα, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς
τοὺς Ἀνεξαρτήτους Ἕλληνας (κόμμα Καμμένου) καὶ εἰς τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Προηγουμένως ὁ νέος Πρωθυπουργὸς ἔσπευ-
σεν εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, διὰ νὰ λάβη τὴν εὐχὴν τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὸ ἐπικοινωνιακὸν αὐτὸ «τρὺκ» ἤθελε νὰ κα-
θησυχάση τοὺς πιστοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ παραλλήλως νὰ ἱκανοποιήση τὸν κόσμον τῆς ἀριστερᾶς. Μὲ τὸν πο-
λιτικὸν ὅρκον ὁ νέος Πρωθυπουργὸς ἐπιχειρεῖ νὰ διακόψη τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα προβλέπει ὑποχρεωτικὸν θρησκευτικὸν ὅρκον διὰ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, ἐνῶ: 1ον) διὰ τοὺς Ὀρθο-
δόξους Βουλευτὰς προβλέπει εἰδικὸν ὅρκον, εἰς τὸ ὁποῖον γίνεται σαφὴς ἀναφορὰ εἰς τὴν Ἁγίαν, Ὁμοούσιον καὶ Ἀδιαίρετον Τριά-
δα καὶ 2ον) διὰ τοὺς ἑτεροδόξους ἢ ἀλλοδόξους ὅρκον συμφώνως πρὸς τὸ δόγμα των. Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς ὅμως δὲν παρέσχε
τοιοῦτον ὅρκον. Ἡ σιωπὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἐζήτησε τὴν κατάργησιν ὅλων τῶν θρησκευτικῶν ὅρκων.
Ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τονίζει πώς ἡ Χριστιανική Ἑλλάς προβάλλει πλέον ὡς Χώρα ἀθέων μέ τόν νέον Πρωθυπουργόν.

ΥΠΟ ΤΟΝ ὃρο Εὐρώπη ἐννοεῖται στό κείμενο αὐτό ἡ γνωστή στήν ἱστο-
ρία μας Δύση1, μέ ὃλο τό ἀρνητικό ἐννοιολογικό φορτίο της, πού μορ-
φώθηκε μετά τό σχίσμα (1054), καί κυρίως μετά τήν πλήρη ἀποκάλυψη

τῶν διαθέσεών της ἀπέναντι στήν Ρωμαίικη/Ἑλληνορθόδοξη Ἀνατολή, τό
1204.ἩστάσητῆςΕὐρώπηςἀπέναντιστήνὈρθοδοξίακαίτόνἙλληνισμόὂχι
μόνο δέν ἂλλαξε ἒκτοτε, ἀλλά ἀντίθετα, συνεχῶς ἀνανεούμενη καί ἀναπροσ-
αρμοζόμενη, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γιά τήν μετασχισματική Εὐρώπη ἡ
Ὀρθοδοξία καί ὁ συνυφασμένος μαζί της Ἑλληνισμός εἶναι μόνιμη πρόκληση
καί ἐπιθετικός στόχος.

ὉΠατροκοσμᾶςγνώρισεκαλάτήνΕὐρώπημέσαἀπόδιάφορουςδιαύλους.
Τήν γνώρισε ἀναμφισβήτητα μέσα ἀπό τίς σπουδές του καί τά πατερικά δια-
βάσματά του. Τήν ἒζησε ὃμως καί στήν πράξη, ὃταν ἡ Φραγκιά, μαζί μέ τούς
ἐδῶ ἐγκαθέτους της, τό ἑπτανησιακό ἀρχοντολόϊ, τοῦ ἀπαγόρευαν νά κηρύ-
ξειτήνὈρθοδοξίαστάἙπτάνησακαίτόνἒδιωχνανἀπ΄τάὃριάτους2.Τήνἒβλε-
πε ἀκόμη, στό φῶς τῆς θεϊκῆς Χάρης, ὃπως φαίνεται στίς προφητεῖες του3,
πού σέ μεγάλο μέρος τους φωτίζουν τή σχέση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τήν Εὐρώ-
πη.

ἩκηρυκτικήδράσητοῦΠατροκοσμᾶτοποθετεῖταισέμιάπερίοδοδουλικῆς
στροφῆςτῆςΛογιοσύνηςμαςπρόςτήν«πεφωτισμένηΕὐρώπη»,μέκορυφαῖο
ἐκπρόσωπότηςτόνἈδαμάντιοΚοραῆ4.Τό«κινδυνευόμενονκαίπροκείμενον»
στήνκίνησηαὐτήἦτανἡρωμαίικηπαράδοσηκαίἡταυτότητατοῦΓένους,λό-
γω τῆς μετακενωτικῆς ὑστερίας, πού πραγματωνόταν ὡς μονοδρομική μετα-
φορά αὐτούσιων, κατά κανόνα, μεγεθῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου στήν καθ’
ἡμᾶς Ἀνατολή, μέ παράλληλη ὑποτίμηση τῆς ἐθνικῆς της ταυτότητας καί τῶν
συστατικῶντης.ἩἑλληνικότηταγιάτήνδιαφωτιστικήΕὐρώπηκλεινότανμό-
νοστήνἑλληνικήἀρχαιότητα,μέπαράλληληὑποτίμησητῆςὈρθοδοξίαςἢκαί
πολεμική ἐναντίον της. Αὐτή τήν Εὐρώπη ἀντιμετωπίζει ὁ Πατροκοσμᾶς στό
ἐκκλησιαστικό-θρησκευτικό, τό πολιτικό καί τό κοινωνικό ἐπίπεδο.

α) «Ψεύτικη καί κάλπικη πίστη»
ἩκρίσητοῦΠατροκοσμᾶγιάτάδιάφοραθρησκεύματα,σέσύγκρισημέτήν

Ὀρθοδοξία, εἶναι ἀφοριστική καί ἀστασίαστη. «Ὃλες οἱ πίστες –θρησκευτι-

«Ὁ ἐκκλησιαστικὸς τύπος
ἐν ὄψει τῶν εὐθυνῶν τοῦ 1992»

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη
Κατωτέρω παραθέτομεν ἀπομαγνητοφωνημένην ὁμιλίαν κατὰ τὴν Χρι-

στουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν (15.12.1991) εἰς τὴν πνευματικὴν ἑστίαν τοῦ
συλλόγου «Ἑνότης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Ὑπακοῆς» (Μαυρομιχά-
λη 96, Ἀθῆναι), τῆς ἐνορίας Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων, τῆς ὁποίας
ὑπεύθυνος εἶναι ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Βολουδάκης:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
διά τήν Εὐρώπην

Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ,
Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Τὸ περιοδικὸν «Ο ΣΩΤΗΡ» (15.1.15) τῆς ὁμωνύμου Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανικῆς Ἀδελφότητος περιγράφει εἰς σχόλιόν του, τὸν τρόπον μὲ τὸν
ὁποῖον θὰ γίνη ἡ ψευδοένωσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τῶν
Παπικῶν. Γράφει εἰς τὰς σελίδας του, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ὁ ἐναγκα-
λισμὸς τοῦ ὄφεως», τὰ ἀκόλουθα:

«Ἐλλιπὴς ἐνημέρωση συνετέλεσε νὰ σημειώσουμε λανθασμένα σὲ
σχόλιο τοῦ προηγούμενου τεύχους τοῦ Περιοδικοῦ (“Ὁ Σωτήρ”, ἀριθ.
2102/1-1-2015, σελ. 13: “Πανθρησκειακὴ ψευδένωση;”) ὅτι ὁ ἀσπασμὸς
τοῦ Πάπα μὲ τὸν Πατριάρχη στὴ θρονικὴ ἑορτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου τὴν 30ὴ Νοεμβρίου ἔγινε στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας

ΕΝΩ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ «ΑΓΑΠΗΣ»
«Ο ΣΩΤΗΡ» περιγράφει

πῶς θὰ γίνη ἡ ψευδοένωσις
Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

� Ἐγκύκλιος τῆς ΔΙΣ, ἐναν-
τίον ἱστοσελίδων (Ἴντερ-
νετ) μὲ κριτικὴν πρὸς Πα-
τριάρχας, Ἀρχιεπισκόπους,
Μητροπολίτας. Σελ. 8

� Π. Καμμένος: Γνωστὸς μα-
σόνος καὶ ἐκπρόσωπος τῆς
Νέας Τάξεως καὶ τῶν Roth-
schild ὁ πρώην ὑπουργὸς
κ. Νικ. Δένδιας. Σελ. 8

� Πρὸς ἅλωσιν τῆς Ἀλβανίας
ὑπὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς
Τουρκίας. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

* * *
Προσφώνησις π. Βασιλείου Βολουδάκη

Μᾶς ἀξίωσε πάλι ταπεινὰ νὰ συναντηθοῦμε, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ
λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἀπὸ κοινοῦ καὶ νὰ προσευχηθοῦμε καὶ νὰ προβλη-
ματισθοῦμε καὶ νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθύνες μας.

Εἴχατε πρὸ ἡμερῶν ἐκφράσει τὴν θλίψη σας, γιατί ὁ Θεὸς τὸν τελευ-
ταῖο καιρὸ ἐπῆρε στοὺς οὐρανοὺς τρεῖς σεβαστοὺς γέροντες στύλους
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ εἴχατε ἐκφράσει τοὺς φόβους σας, γιὰ τὸ ποῦ
βαδίζομε πλέον.

Ἐφ’ ὅσον οἱ πατέρες τοὺς ὁποίους ὁ Θεὸς εἶχε φανερώσει στὸ πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἀπλανεῖς ὁδηγοὺς ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὸν κόσμο
αὐτὸν τώρα πῶς ἐμεῖς θὰ ἔχουμε τὴν ἀσφάλεια, ὥστε νὰ συνεχίσουμε
τὴν πορεία μας. Γιατί ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει πάντο-
τε ἀξίους καὶ θὰ ἔχη. Ἀλλὰ ἀνθρώπους ποὺ νὰ μπορῆ κανεὶς νὰ ἔχη τὴν
βεβαιότητα ὅτι ἀκολουθοῦν τὴν ὀρθόδοξη πορεία, τὴν ὁδὸ τῶν Ἁγίων
Πατέρων δὲν ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίζουμε τουλάχιστον οἱ πε-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ:
Τὸ πρῶτον σόκ

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

Βλέπε εἰς τήν 4ην Σελ.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(1ον)
Ἀφιερωμένον εἰς τὸν Ἅγιον

Ἰουστῖνον Πόποβιτς καὶ εἰς τὰς θέ-
σεις του διὰ τὴν αἵρεσιν τοῦ Παπι-
σμοῦ καὶ τὴν παναίρεσιν τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ εἶναι τὸ ἡμερολό-
γιον, διὰ τὸ ἔτος 2015, τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγα-
λοπόλεως μὲ πρόλογον τοῦ οἰκείου
Μητροπολίτου Σεβ. Ἰερεμίου.
Ἐκτὸς τῶν ἄλλων εἰς τὸ ἡμερολό-
γιον καταχωροῦνται στοιχεῖα, συμ-
φώνως πρὸς τὰ ὁποῖα, ὅσοι ὁμι-
λοῦν περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας,

διὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν αἵρεσιν
τοῦ Παπισμοῦ, ἐκφράζουν αἱρετι-
κόν λόγον. Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ
ἡμερολογίου, τὸ ὁποῖον θὰ δημοσι-
εύσωμεν εἰς συνεχείας, ἔχει ὡς
ἀκολούθως:

«ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙ-
ΟΥ 2015 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-
ΩΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟ-
ΛΕΩΣ. Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥ-
ΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟN
ΙΟΥΣΤΙΝΟN ΠΟΠΟΒΙΤΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἱερώτατοι συμπρεσβύτεροι Πατέ-

ρες, ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μο-
ναχές καί εὐσεβεῖς ἀδελφοί χρι-
στιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως.

1. Σᾶς εὔχομαι τό νέο ἔτος 2015
νά σᾶς εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν
Θεό καί νά ἐκπληρωθοῦν οἱ πόθοι
σας γιά τό συμφέρον τῶν οἰκογε-
νειῶν σας καί τῆς πατρίδος μας
γενικότερα. 

Σάν Ἐπίσκοπός σας ἀγωνιῶ πε-
ρισσότερο νά εἶναι ἡ πίστη σας
στόν Θεό δυνατή καί στερεή,
ὥστε καμμία αἱρετική ψευδοδιδα-
σκαλία νά μή μπορεῖ νά σᾶς τήν
κλονίσει. Ὅταν ἡ πίστη μας στόν
Θεό εἶναι σωστή καί δυνατή, τότε
θά νοιώθουμε μέσα μας τήν Χάρη
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
πού θά τήν παίρνουμε ἀπό τήν
προσευχή σ᾽ Αὐτόν, καί θά ἀντιμε-
τωπίζουμε νικηφόρα ὅλες τίς δυσ -
κολίες καί ὅλους τούς πειρα-
σμούς τῆς ζωῆς. Γι᾽ αὐτό, ἀγαπη-
τοί μου, πάνω ἀπ᾽ ὅλα σᾶς εὔχομαι
νά εἶναι δυνατή καί ἀκλόνητη ἡ πί-

στη σας στόν Θεό καί αὐτήν τήν
πίστη, πού τήν πήρατε σάν ἱερή
«προίκα» ἀπό τούς γονεῖς σας καί
τούς παπποῦδες σας, νά τήν δώ-
σετε καί ἐσεῖς σάν «προίκα» ἱερή
στά δικά σας παιδιά καί ἐγγόνια. 

2. Ποιά εἶναι ἡ πίστη μας στόν
Θεό; Εἶναι ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ἡ
μόνη ἀληθινή πίστη. Ὁ ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅταν ἤμασταν
κάτω ἀπό τήν Τουρκιά, μᾶς ἔλεγε
στά κηρύγματά του: «Νά χαίρεστε
καί νά εὐφραίνεστε, γιατί γεννη-
θήκατε Ὀρθόδοξοι. Ὅλες οἱ πί-
στες εἶναι ψεύτικες καί μόνον ἡ
πίστη τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἀλη-
θινή»! Μά αὐτήν τήν ἀληθινή πί-
στη, ἀδελφοί χριστιανοί, ὅπως πα-
λαιότερα, ἔτσι καί σήμερα, βάλθη-
καν μερικές σατανικές δυνάμεις,
πού μᾶς ἔρχονται κυρίως ἀπό τήν
Δύση, νά μᾶς τήν θολώσουν καί
νά μᾶς τήν μπερδέψουν μέ τίς
ἄλλες ψεύτικες πίστες, γιά ἀγάπη
τάχα μέ ὅλους τούς λαούς.
«Οἰκουμενισμός» λέγεται τό φαι-
νόμενο αὐτό καί εἶναι ἡ μεγαλύ-

τερη αἵρεση τῶν αἰώνων. Εἶναι
«παναίρεση», γιατί μέσα της ἔχει
ὅλες τίς ψεύτικες διδασκαλίες
τῶν αἱρετικῶν. 

Θά μέ ἔχετε ἀκούσει πολλές
φορές ὅτι στά κηρύγματά μου, τά
γραπτά καί τά προφορικά, ἐλέγχω
τακτικά τόν Παπισμό καί τόν
Οἰκουμενισμό, γιατί συγγενεύουν
αὐτά τά δύο καί τό ἕνα τρέφει τό
ἄλλο. Μάθετε, παρακαλῶ, τήν
ἀλήθεια, πού σάν ποίημα θέλω νά
τήν λέτε: «Ὁ παπισμός εἶναι αἵρε-
ση καί ὁ οἰκουμενισμός παναίρε-
ση»! Μακρυά ἀπό αὐτά τά δυό,
γιατί κινδυνεύει ἀπό αὐτά ἡ πίστη
μας.

Πολλοί ὅμως, κουρασμένοι ἀπό
τίς διαμάχες τῶν λαῶν, σκέπτον-
ται ὅτι καλό θά εἶναι νά παύσουν
οἱ διχασμοί ὡς πρός τά «πιστεύω»
τοῦ καθενός, καί ἔτσι λοιπόν
αὐτοί βλέπουν μέ καλό μάτι τίς
στενές ἐπικοινωνίες καί συμπροσ -
ευχές τῶν ἰδικῶν μας μέ τούς
αἱρετικούς. Λυπούμεθα πραγματι-

κά γιά τόν ἀκατήχητο λαό μας,
πού δέν γνωρίζει τήν ἀλήθεια τῶν
δογμάτων τῆς πίστης του, γιατί
τότε μόνο θά νοοῦσε τά ψέματα
τῶν αἱρέσεων· ἀλλά λυπούμεθα
πολύ περισσότερο καί πονοῦμε
γιά μερικούς δικούς μας μεγαλο-
σχήμονας κληρικούς, οἱ ὁποῖοι
δέν θεωροῦν τόν Παπισμό καί τόν
Οἰκουμενισμό ὡς αἱρέσεις καί
συμπροσεύχονται λοιπόν ἐλεύθε-
ρα μέ τούς παπικούς ἐναγκαλιζό-
μενοι τόν Πάπα μέ περισσή ἀγάπη,
προσφωνῶντας τον μάλιστα καί
«ἁγιώτατο ἀδελφό». Ἀλλά ὅλοι
γνωρίζουμε ὅτι τό μοσχοβολητό
λουλούδι πού λέγεται «ἁγιότητα»
φύεται μόνο στά χώματα τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ποτέ
ἔξω ἀπό αὐτήν. 

3. Ἐπειδή τά ἀντιπαπικά καί
ἀντιοικουμενιστικά κηρύγματά
μας δέν ἀρέσουν στούς φιλοπαπι-
κούς καί οἰκουμενιστές, θέλω,
ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιά στη-

Ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς
κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς

Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ.Ἰερεμίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ἐκλογαὶ ἔδωσαν ἰσχυρὰν
δύναμιν εἰς τὸ κυριώτερον κόμμα τῆς
ἀριστερᾶς (ΣΥΡΙΖΑ) καὶ εἰς ὅλας τὰς

ἀντιμνημονιακὰς δυνάμεις εἴτε ἔχουν Εὐρω-
παϊκὸν εἴτε ἀντιευρωπαϊκὸν πολιτικὸν στίγμα.
Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας εἶναι ὁ νεώ-
τερος Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος. Ἔχουν
γραφῆ πολλὰ διὰ τὴν προσωπικότητά του. Πι-
στεύομεν ὅτι ἡ βαρυτάτη φορολογία εἰς τὰ
εἰσοδήματα καὶ εἰς τὴν ἀκίνητον περιουσίαν
(ἐφορολογήθησαν σχεδὸν καὶ τὰ παράθυρα τῶν
ἀκινήτων) καὶ ὀλιγώτερον ἄλλα κοινωνικὰ καὶ

οἰκονομικὰ ζητήματα ὡδήγησεν ἀπελπισμένους
καὶ ἀπογοητευμένους πολίτας πρὸς τὸ μεγάλο
κόμμα τῆς ἀριστερᾶς. Ὁ «Ο.Τ.» δὲν ἀσχολεῖται
μὲ τὴν πολιτικὴν καὶ τὰ κόμματα, διότι διακονεῖ
τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ. Ἐκ τοῦ καταστατι-
κοῦ του ἔχει ἀντιαιρετικὴν ἀποστολὴν μὲ πα-
ράλληλον ὑπεράσπισιν τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.
Εἰλικρινῶς θὰ προσευχώμεθα νὰ ἐπιτύχη εἰς
τοὺς βασικοὺς ἄξονας τῆς πολιτικῆς, εἰς τοὺς

ὁποίους ἀπέτυχον αἱ ἀπελθοῦσαι πολιτικαὶ δυ-
νάμεις ἐξουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ καὶ τῆς Χώρας.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ὅμως νὰ ὑπενθυμίσωμεν
πρὸς τὸν νέον Πρωθυπουργόν, τοὺς
ὑπουργούς του καὶ τὴν κοινοβουλευτικήν

του ὁμάδα ὅτι ἀναλαμβάνουν τὰ ἡνία τῆς ἐξου-
σίας τῆς Xώρας εἰς στιγμὰς κρισίμους διὰ τὴν
Ἑλλάδα. Ἡ Χώρα αὐτὴ ἔχει ὡρισμένας «σταθε-

ράς»: Ἤτοι τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τὴν Οἰκογέ-
νειαν, τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παιδείαν, τὸν
Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμὸν καὶ τὴν ἱστορίαν.
Αἱ σχέσεις τοῦ λαοῦ μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν εἶναι στενόταται. Ἄλλωστε ἡ Ὀρθοδοξία
ἔσωσε τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων εἰς ὅλας τὰς δυ-
σκόλους περιστάσεις τῆς Χώρας. Γνωρίζομεν
ὅτι ἀρκετὰ στελέχη διάκεινται ἐχθρικῶς πρὸς
τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὴν Ὀρθόδοξον

Παιδείαν, ἐνῶ εἶναι ὑπὲρ τῆς καθιερώσεως πε-
ριέργων συμφώνων ἐλευθέρας συμβιώσεως.
Γνωρίζομεν ἐπίσης ὅτι ὁ νέος Πρωθυπουργὸς
εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀνεξιθρησκίας. Κατέστη ὅμως
κυβερνήτης τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος. Θέλομεν
νὰ πιστεύωμεν ὅτι θὰ σεβασθῆ τὸ θρησκευ-
τικὸν συναίσθημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ
ὁποῖος εἰς τὴν συντριπτικήν του πλειοψηφίαν
εἶναι Ὀρθόδοξος. Ἄλλωστε ὁ διευθυντὴς τοῦ

πολιτικοῦ του γραφείου κ. Παπᾶς ἐδήλωσε
προεκλογικῶς, ἀπαντῶν εἰς τὸν πρώην Πρωθυ-
πουργόν, ὅτι θὰ σεβασθῆ τὸ θρησκευτικὸν συν -
αίσθημα τοῦ λαοῦ καί δὲν θὰ κατέλθουν αἱ
ἱεραὶ εἰκόνες ἐκ τῶν δημοσίων κτιρίων. Ὁ δὲ κύ-
ριος Τσίπρας εἰς προεκλογικήν του συνέντευξιν
εἰς τὸ Τουΐτερ (διαδίκτυον) ἀπήντησεν εἰς
πολλὰς ἐρωτήσεις πολιτῶν διὰ τὰς σχέσεις
Κράτους - Ἐκκλησίας. Ὁ κ. Τσίπρας ὡμίλησεν:
Διὰ ἐξορθολογισμὸν τῶν σχέσεων Κράτους -
Ἐκκλησίας (καὶ ὄχι διὰ διαχωρισμόν). Ὁ ἐκ τῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Πρὸς τὸν νέον Πρωθυπουργὸν κ. Τσίπραν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.



ριγμό καί γιά ὁπλισμό δικό σας, τό
φετινό ἡμερολόγιο τῆς Μητροπό-
λεώς μας νά τό ἀφιερώσω σέ ἕνα
ἅγιο καί σοφό στήν θεολογία πα-
τέρα, τόν τελευταίως ἀνακηρυ-
χθέντα ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας,
τόν καθηγητή τῆς Δογματικῆς
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Σερβίας, τόν
ὅσιο πατέρα Ἰουστῖνο Πόποβιτς,
καί νά παραθέσω λοιπόν στό ἡμε-
ρολόγιο αὐτό, ὀλίγα ἀλλά δυνατά
λόγια του γιά τά θέματα πού ἔθι-
ξα: Γιά τόν Παπισμό καί τόν Οἰκου-
μενισμό. Ἔτσι θά φανεῖ καί ὅτι οἱ
φιλοπαπικοί καί οἰκουμενιστές μέ
ὅσα λέγουν καί πράττουν ἐναν-
τιώνονται πρός τήν διδασκαλία
τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. 

4. Ὁ ὅσιος Πατήρ Ἰουστῖνος
Πόποβιτς (1894 - †1979), ὁ ἀνακη-
ρυχθείς περί τά τελευταῖα ἀπό
τήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ὡς ἅγιος (29/4/2010), ἔγραψε πολ-
λά βιβλία, βιβλία ποτισμένα ἀπό
τήν βιβλική καί τήν πατερική θεο-
λογία καί τά ὁποῖα μοσχοβολοῦν
ἀπό τό ἄρωμα τῆς Ὀρθόδοξης
πνευματικότητας. Μερικά, ὀλίγα
μόνο, ἔχουν μεταφραστεῖ στήν
ἑλληνική γλώσσα. Εὐχαριστοῦμε
πολύ τούς μεταφραστές, εὐχόμα-
στε χρυσό στεφάνι νά τούς δώσει
ὁ Χριστός στήν Βασιλεία Του γιά
τόν κόπο τους, ἀλλά ἐκφράζουμε
τήν θερμή παράκλησή μας νά με-
ταφράσουν στήν ἑλληνική γλώσ-
σα καί τά ὑπόλοιπα βιβλία του,
γιατί θά ὠφεληθοῦν πολύ ἀπό τήν
ἀνάγνωσή τους οἱ ἑλληνόφωνες
χριστιανοί. Ἰδιαίτερα παρακα-
λοῦμε νά μεταφραστοῦν στήν
ἑλληνική γλώσσα τά δύο μεγάλα
ὀγκώδη βιβλία του ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ καί Ο ΣΥΝΑΞΑΡΙ-
ΣΤΗΣ, ἀπό τόν ὁποῖο θά μάθουμε
καί ἁγίους τῆς Σερβικῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀγνώστους σέ ᾽μᾶς. 

Συνιστῶ, ἀγαπητοί, νά ἀποκτή-
σετε τά δύο βιβλία τοῦ ἁγίου πα-
τρός, τά μεταφρασθέντα στήν
ἑλληνική, τό πρῶτο, «Ἄνθρωπος
καί Θεάνθρωπος», καί τό δεύτε-
ρο, «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί
Οἰκουμενισμός».

Α´ ΠΕΡΙ «ΔΙῌΡΗΜΕΝΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

(α) Στό βιβλίο του «Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός» ὁ
ἅγιος πατήρ Ἰουστῖνος ἀρχίζει τόν
θεολογικό του λόγο μέ τό μυστή-
ριο τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς παραθέ-
τει δέ ὡραία θεολογία ὁ ἱερός πα-
τήρ σχετικά μέ τήν Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία δέν εἶναι ἰδική του, ἀλλά τήν
ρούφηξε ἀπό τήν μελέτη τῶν
ἁγίων πατέρων μας. Ἀπό τά γρα-
φόμενα τοῦ ἱεροῦ πατρός θέλω νά
παραθέσω ἐδῶ μερικά σχετικά μέ
τόν λόγο περί «διῃρημένης
Ἐκκλησίας». Καί θέλω νά τό κάνω
αὐτό, γιατί ὁ αἱρετικός αὐτός λό-
γος, ἀκουσθείς στόν χῶρο μας
πρό ὀλίγων ἐτῶν ἀπό ἱερατικά χεί-
λη, ἐσκανδάλισε ψυχές. Πρόκειται
περί μεγάλης πλάνης καί αἱρέσε-
ως, γιατί ἡ ἰδέα τῆς «διῃρημένης
Ἐκκλησίας» προσβάλλει τό Πρό-
σωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἀκοῦστε,
ἀδελφοί: Κατά τόν πατέρα
Ἰουστῖνο Πόποβιτς ἡ Ἐκκλησία
ταυτίζεται μέ τόν Χριστό. Αὐτό
πραγματικά εἶναι ἡ Ἐκκλησία: «Ὁ
Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς
αἰῶνας», ὅπως τό εἶπε ὁ ἅγιος
Αὐγουστῖνος. 

«Τό πᾶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ – λέγει
ὁ πατήρ Ἰουστῖνος – προέρχεται
ἀπό τόν Χριστόν καί ὑπάρχει ἐν τῷ
Χριστῷ· ὅλος ὁ Χριστός εἶναι μέσα
εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί ὁλόκληρος
ἡ Ἐκκλησία εἶναι μέσα Του». «Εἰς
ὅλην τήν καθολικότητά της ἡ Ἱερά
Παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου

Ἐκκλησίας εἶναι αὐτός οὗτος ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός».1

Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Χριστός ταυτίζε-
ται μέ τήν Ἐκκλησία Του, ὅταν λέ-
γει κάποιος γιά «διῃρημένη
Ἐκκλησία» εἶναι ὡς νά διαιρεῖ τό
Θεανδρικό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τό Ὁποῖο εἶναι Ἕνα, για-
τί μία εἶναι ἡ ὑπόστασή Του. Γι᾽
αὐτό: 

«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδιαίρετος,
ὅπως καί τό πρόσωπο τοῦ Θεαν-
θρώπου», λέγει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς.2

(β) Οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι πρῶτα
ἀνῆκαν στήν Ἐκκλησία καί ἦταν
μέλη αὐτῆς, ἀλλά ἔπειτα δέχθη-
καν τήν πλάνη τῆς αἵρεσης, ἀπο-
κόπηκαν πλέον ἀπό τήν Ἐκκλησία
καί δέν ἀνήκουν πιά σ᾽ αὐτήν. Προσ -
οχή: Δέν διαιρέθηκε ἡ Ἐκκλησία
μέ τήν προσχώρηση μερικῶν, λί-
γων ἤ πολλῶν, μελῶν της στήν
πλάνη, καί δέν ἀποτέλεσαν αὐτοί
οἱ πλανηθέντες πάλι Ἐκκλησία,
ὁμοία πρός τήν ἀρχική. Γιατί, ὅταν
μιλοῦμε γιά «διῃρημένη Ἐκκλη-
σία», ὡς νά λέγουμε αὐτό
ἀκριβῶς, ἐπειδή μέ τήν «διαίρε-
ση» ἔχουμε δύο ὅμοια μέρη. Ἀλλ᾽
ἄς ἀκούσουμε τί λέγει ὁ ὅσιος Γέ-
ροντας πατήρ Ἰουστῖνος Πόπο-
βιτς: 

«Κατά τήν ἑνιαίαν στάσιν τῶν
Πατέρων καί τῶν Συνόδων ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνον μία,
ἀλλά καί μοναδική, διότι ὁ εἷς καί
μοναδικός Θεάνθρωπος, ἡ Κεφα-
λή Της, δέν δύναται νά ἔχῃ πολλά
σώματα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί
μοναδική, διότι εἶναι τό Σῶμα τοῦ
ἑνός καί μοναδικοῦ Χριστοῦ. Εἶναι
ὀντολογικῶς ἀδύνατος ὁ χωρι-
σμός τῆς Ἐκκλησίας, διά τοῦτο
ποτέ δέν ὑπῆρχε διαίρεσις τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά μόνον χωρισμός
ἀπό τήν Ἐκκλησίαν. Κατά τόν λό-
γον τοῦ Κυρίου δέν διαιρεῖται ἡ
Ἄμπελος, ἀλλά μόνον τά ἑκου-
σίως ἄκαρπα κλήματα ἐκπίπτουν
καί ξηραίνονται ἀπό τήν ἀείζωον
Ἄμπελον (πρβλ. Ἰωάν. 15,1-6). Ἐκ
τῆς μιᾶς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ εἰς διαφόρους και-
ρούς ἀπεσχίσθησαν καί ἀπεκόπη-
σαν οἱ αἱρετικοί καί οἱ σχισματικοί,
οἱ ὁποῖοι κατά συνέπειαν ἔπαυσαν
νά εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί
σύσσωμοι τοῦ Θεανθρωπίνου Σώ-
ματός Της. Τοιοῦτοι ἦσαν πρῶτον
οἱ Γνωστικοί, κατόπιν οἱ Ἀρειανοί
καί Πνευματομάχοι, ἔπειτα οἱ Μο-
νοφυσῖται καί Εἰκονομάχοι καί τέ-
λος οἱ Ρωμαιοκαθολικοί καί Προ-
τεστάνται καί Οὐνῖται καί ὅλη ἡ
ἄλλη αἱρετική καί σχισματική λε-
γεών».3

Λοιπόν: 
«Ἡ Ἐκκλησία πράγματι εἶναι

ὁλόκληρος (ἄρα ὄχι διῃρημένη)
πεπληρωμένη ἀπό τόν Θεάνθρω-
πον Χριστόν, καθ᾽ ὅτι αὕτη εἶναι τό
πλήρωμα τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσι
πληρουμένου” (Ἐφ. 1,23)».4

(γ) Ἀπό τά παραπάνω φαίνεται
καθαρά ὅτι οἱ αἱρετικοί δέν ἀνή-
κουν στήν Ἐκκλησία, δέν ἀποτε-
λοῦν Ἐκκλησία καί ἑπομένως δέν
ἔχουν Μυστήρια:

«Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ, δια τυπωθεῖσα ὑπό τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων, ὑπό τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων, ὑπό τῶν ἁγίων Συνόδων, πε-
ρί τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἡ ἑξῆς: αἱ
αἱρέσεις δέν εἶναι Ἐκκλησία, οὔτε
δύνανται νά εἶναι Ἐκκλησία. Διά
τοῦτο δέν δύνανται αὗται νά
ἔχουν ἅγια Μυστήρια».5

«Ἕνεκα τούτου, συμφώνως
πρός τό φρόνημα τῆς Καθολικῆς
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί συμ-
φώνως πρός ὁλόκληρον τήν ὀρθό-
δοξον Παράδοσιν, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία δέν παραδέχεται τήν
ὕπαρξιν ἄλλων μυστηρίων ἔξω ἀπ᾽

αὐτήν, οὔτε θεωρεῖ αὐτά ὡς μυ-
στήρια, ἕως ὅτου προσέλθῃ τις διά
τῆς μετανοίας ἐκ τῆς αἱρετικῆς
“ἐκκλησίας”, δηλαδή ψευδοεκκλη-
σίας, εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Χριστοῦ. Μέχρις ὅτου δέ
μένει τις ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησίαν,
μή ἡνωμένος μετ᾽ αὐτῆς διά τῆς
μετανοίας, μέχρι τότε εἶναι οὗτος
διά τήν Ἐκκλησίαν αἱρετικός καί
ἀναποφεύκτως εὑρίσκεται ἐκτός
τῆς σωτηριώδους Κοινωνίας =
communio. Διότι “τίς μετοχή δι-
καιοσύνῃ καί ἀνομίᾳ; τίς δέ κοινω-
νία φωτί πρός σκότος;”
(Β´Κορ.6,14)».6

Β´ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ 

ΤΟΥ ΠΑΠΑ 
(α) Τό τί εἶναι τό δόγμα τῶν Κα-

θολικῶν περί τοῦ «ἀλαθήτου» τοῦ
Πάπα, τό λέγει καθαρά ὁ ἅγιος πα-
τήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ὁμο-
λογῶντας ἀπό τήν ἀρχή ὅτι θά ὁμι-
λήσει μέ τήν γλώσσα τῆς εἰλικρι-
νείας:

Τό 1870 μέ τήν Α´ Σύνοδο τοῦ
Βατικανοῦ ἐθέσπισαν τό δόγμα
τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα. «Ἔκτοτε
τό δόγμα αὐτό ἀπέβη τό κεντρικόν
δόγμα τοῦ παπισμοῦ. Διά τοῦτο ἐπί
τῶν ἡμερῶν μας εἰς τήν Β´ Σύνο-
δον τοῦ Βατικανοῦ τόσον ἐπιμό-
νως καί ἐπιδεξίως συνεζητήθη καί
ὑπεστηρίχθη τό ἀπαραβίαστον καί
τό ἀναλλοίωτον αὐτοῦ τοῦ δόγμα-
τος. Τό δόγμα τοῦτο ἔχει κοσμοϊ-
στορικήν σημασίαν δι᾽ ὅλην τήν τύ-
χην τῆς Εὐρώπης, μάλιστα δέ διά
τούς ἀποκαλυπτικούς καιρούς της,
εἰς τούς ὁποίους ἔχει ἤδη εἰσέλθει.
Διά τοῦ δόγματος αὐτοῦ ὅλοι οἱ
εὐρωπαϊκοί ἀνθρωπισμοί ἀπέκτη-
σαν τό ἰδεῶδες καί τό εἴδωλόν των:
ὁ ἄνθρωπος ἀνεκηρύχθη ὑπερτάτη
θεότης, πανθεότης. Τό εὐρωπαϊ-
κόν οὑμανιστικόν πάνθεον ἀπέκτη-
σε τόν Δία του. Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι
ἡ γλῶσσα τῆς Ἀληθείας: Τό δόγμα
περί τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα τοῦ
20οῦ αἰῶνος, δέν εἶναι ἄλλο παρά
ἡ ἀναγέννησις τῆς εἰδωλολατρίας
καί τοῦ πολυθεϊσμοῦ». 

«Διά τοῦ δόγματος περί τοῦ ἀλα-
θήτου, σφετερισθείς ὑπέρ ἑαυτοῦ,
δηλαδή ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου, ὅλην
τήν ἐξουσίαν καί τά δικαιώματα,
πού ἀνήκουν μόνον εἰς τόν Θεάν-
θρωπον Κύριον, ὁ πάπας αὐτοανε-
κηρύχθη εἰς τήν πραγματικότητα
Ἐκκλησία ἐν τῇ Παπικῇ ἐκκλησίᾳ,
καί ἔγινεν ἐν αὐτῇ τά πάντα ἐν
πᾶσι. Ἰδιόμορφος παντοκράτωρ.
Διά τοῦτο τό δόγμα περί τοῦ ἀλα-
θήτου τοῦ πάπα ἀπέβη τό κεντρι-
κόν δόγμα (svedogmat) τοῦ παπι-
σμοῦ. Καί ὁ πάπας δέν δύναται νά
τό ἀποκηρύξῃ μέ κανένα τρόπον,
ἕως ὅτου θά εἶναι πάπας τοῦ οὑμα-
νιστικοῦ παπισμοῦ».7

(β) Μέ τό δόγμα τοῦ «ἀλαθήτου»
τοῦ πάπα, καί μόνο μέ αὐτό, οἱ πα-
πικοί θεωροῦνται κομμένοι ἀπό τήν
Ἐκκλησία. Ἰδού πῶς ὁ ἅγιος Πόπο-
βιτς στηρίζει ὡραῖα καί δυνατά τήν
ἀλήθεια αὐτή:

Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός.
«Ἐκεῖ ὅπου ἀντικαθιστοῦν Αὐτόν
μέ ἄνθρωπον, ἔστω μέ τόν λεγόμε-
νον ἀλάθητον, ἐκεῖ ἀποκόπτεται τό
σῶμα ἀπό τήν Κεφαλήν καί ὡς ἐκ
τούτου ἐκεῖ ἐξαφανίζεται ἡ Ἐκκλη-
σία, καί ἑπομένως χάνεται καί ἡ
ἀποστολική θεανθρωπίνη Ἱεραρχία
καί ἡ ἀποστολική ἱερατική διαδο-
χή».8 Ὁ λόγος αὐτός τοῦ ἁγίου πα-
τρός καί διδασκάλου τῆς Ἐκκλη-
σίας μας εἶναι τῷ ὄντι φοβερός. Οἱ
παπικοί μέ τό ἀλάθητο τοῦ Πάπα
τους ἀποκόπηκαν ἐντελῶς ἀπό τήν
Ἐκκλησία, δέν ἔχουν ἀποστολική
ἱερατική διαδοχή.
Σημειώσεις:

1. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί
Οἰκουμενισμός, σελ. 68. 147. 2.
Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, 4 σελ. 55.
3. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκου-
μενισμός, σελ. 81.82. 4. Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ. 86.
5. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκου-
μενισμός, σελ. 228. 6. Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ.
230. 7. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί
Οἰκουμενισμός, σελ. 209-210. 211-212.
8. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκου-
μενισμός, σελ. 117.
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Ἰσλάμ: Ἡ θρησκεία 
τῆς ἐκδικήσεως καὶ τῆς θηριωδίας!

Ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς κατὰ τὸν Ἅγιον...

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 4/30 Ἰανουαρίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙ-
ΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ) «Δύο σφαῖρες στὸ Ντο-
νιέτσκ». Ἐκδόσεις Ἁρμός. Σχ. 20x12
σσ 88.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΙΕΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ «ΖΩΟ-
ΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ» ΛΟΓΓΟΒΑΡ-
ΔΑΣ. Ἀφιερωμένο στοὺς Πρωτομάρ-
τυρας Μοναχοὺς καὶ θύματα τοῦ
Ἑλλαδικοῦ Κράτους ΧΡΙΣΤΟΦΟ-
ΡΟΝ ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟ-
ΣΜΑΝ ΦΛΑΜΙΑΤΟΝ τοὺς συνε-
χιστὰς τοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων Κολλυ-
βάδων. Σχ. 12x8 σσ 64.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ.
Θέμα: Ἀργολὶς ἡ Ἁγιοτόκος καὶ Ἁγιο-
τρόφος. Σχ. 12x8 σσ 96.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ (Δερβέκιστα), Ἐφη-
μερίδα τῶν Ἀναληψιωτῶν Αἰτωλοα-
καρνανίας. Ἰούλ. – Αὔγ. – Σεπτ. 2014.
Ἀθήνα.

ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ, Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν ὄργανον

τοῦ ὁμωνύμου Συλλόγου. Ἰαν. – Ἰούν.
2014. Ἀθῆναι.

ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ, τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγα-
λοπόλεως. Συντάκτης· Ὁ Ἐπίσκοπος
Ἰερεμίας Φούντας. Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ.
– Ὀκτ., 2014. Δημητσάνα, Μεγαλόπο-
λη.

ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ, Μηνιαῖον
Ὄργανον Ὁμωνύμου Ὀρθοδόξου
Ἀδελφότητος. Αὔγ. – Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2014 Θεσσαλονίκη.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΖΟΥ, «Οἱ ληστές τῆς Θείας διδασκαλίας» Ἡ παγ-
κόσμια θρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί οἱ ψευδοδιδάσκαλοι
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
2013, σελ. 294

Σχεδόν πρίν ἕνα αἰώνα ὁ στάρετς
Ἀνατόλιος τῆς Ἱ. Μ. τῆς Ὄπτινα
ἔλεγε «Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους θά ἐνεργεῖ μέ πονηρία, μέ
σκοπό νά ἑλκύσει ἐντός τῆς αἱρέσε-
ως, ἐάν ἦτο δυνατόν ἀκόμη καί τούς
ἐκλεκτούς. Δέν θά ἀρχίσει κατ΄
εὐθεῖαν ὠμά νά ἀπορρίπτει τά δό-

γματα, ἀλλά θά ἀρχίσει ἀνεπαίσθη-
τα νά διαστρεβλώνει τίς διδασκα-
λίες καί τούς θεσμούς τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τό πραγματικό νόημά τους
, ὅπως μᾶς παρεδόθησαν ἀπό τούς
Ἁγίους Πατέρες ἐν Ἁγίῳ Πνεύμα-
τι». 

Ἡ παροῦσα ἔκδοση τοῦ κ. Ἰωάν-
νη Ρίζου ἐκδόθηκε μέ τίς εὐλογίες
τοῦ ἀγωνιστῆ Γέροντα καί ἡγουμέ-
νου τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς
Μηλοχωρίου Πτολεμαΐδος Ἀρχιμ.
Μάξιμου Καραβᾶ καί τῶν πατέρων
τῆς Μονῆς καί τήν ἔχει προλογίσει ὁ
Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολο-
γίας τοῦ Α.Π.Θ. Πρωτοπρεσβύτε-

ρος π. Θεόδωρος Ζήσης. Μέ τό βι-
βλίο αὐτό ὁ συγγραφέας ἀποσκοπεῖ,
ὅπως μᾶς λέγει ὁ π. Θεόδωρος « νά
ἀποκαλύψει ὅσα ἀποκρύπτουν ἀπό
τό Ὀρθόδοξο ποίμνιο, ὥστε νά προ-
φυλάξει τούς πιστούς ἀπό τήν πιό
ἐπικίνδυνη αἵρεση, τήν παναίρεση
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Συγχρόνως δί-
δει καί παράδειγμα παρρησίας καί
θάρρους πρός τούς δειλούς καί κα-
ταπτοημένους μπροστά στήν δύνα-
μη τῶν αἱρετιζόντων πατριαρχῶν
καί ἐπισκόπων». Ὁ συγγραφέας κά-
νει ἀναφορά στίς θέσεις πού ἔχουν
πάρει οἱ οἰκουμενιστές ἔναντι τῶν
ἄλλων θρησκειῶν, ἀποδεικνύοντας
τήν ταύτιση τῶν στόχων Μασονίας
καί Οἰκουμενισμοῦ, ἀναφέρει τίς
παπικές κακοδοξίες ἀλλά καί τίς κα-
κοδοξίες τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν, τήν
πορεία τῶν διαλόγων κατά τά τε-
λευταῖα 90 χρόνια, καί τίς δοξασίες
πού ἔχουν περιπέσει οἱ οἰκουμενι-
στές, τίς ἐπιδιώξεις τους καί τίς με-
θόδους πού χρησιμοποιοῦν στήν
προσπάθειά τους, γιά νά συνθέσουν
τήν νέα παγκόσμια θρησκευτική
ἑνότητα. Ὁ συγγραφέας στό προλο-
γικό σημείωμα ἀναφέρει «Ὁ στόχος
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν
ἰσχυρῶν τῆς “Νέας Τάξης” εἶναι νά
πετύχουν μία πολτοποιημένη θρη-
σκευτική Βαβυλωνία. Μόνο ἔτσι δέν
θά ξεχωρίζει πουθενά ἡ Ἀλήθεια
καί δέν θά ἀποτελεῖ ἐμπόδιο. Στή
συνείδηση τῶν ἀνθρώπων θά ἐπι-
κρατεῖ τόση θρησκευτική σύγχυση
καί ἀμφιβολία, πού ἡ πνευματική
κόπωση τελικά θά τούς ἀπομακρύ-
νει ἀπό τήν ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθει-
ας. Ἔτσι “ ὁ ἔλεγχος τῶν ἀνθρώπων
θά γίνεται εὔκολα, μόνο μέ τό ψυ-
γεῖο καί τήν τηλεόραση”, ὅπως ἔλε-
γε ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Καντιώτης».     

Γ.Κ.Τ. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ: «Μιά Φι-
λοκαλική Μορφή: Ὁ Χαλκίδος Νικόλαος» (†1975), Ἐκδόσεις
«Τῆνος», Ἀθήνα 2012, σελίδες 112.

Καί στήν κοινωνία μας, ἀλλά καί
στήν Ἐκκλησία μας, ἀναζητοῦνται
πρότυπα. Εἶναι ἀνάγκη. Ἐπείγουσα
ἀνάγκη. Ἰδιαίτερα σήμερα. Τά πάντα
καταρρέουν. Οἱ ἀξίες μαράθηκαν. Τά
ἰδανικά, σάν τά κεριά τρεμοσβήνουν
καί τό πνευματικό σκοτάδι ἁπλώνεται
ἀκάθεκτο. Ἡ ἀρετή περιφρονεῖται καί
ἡ ἁμαρτία κατακλύζει τήν οἰκουμένη.
«Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθη-
σαν. Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα. Οὐκ
ἔστιν ἕως ἑνός», κατά τόν ψαλμωδό.

Ἀλλ᾽ εὐτυχῶς! Νά δοξάσουμε τόν
Κύριο, πού σέ κάθε ἀποστατημένη
ἐποχή, κάποιες ψυχές «προπορεύον-
ται καί φωτίζουσι», κατά τόν παροι-
μιαστή. Καί μιά ἐξέχουσα μορφή ἁγιό-
τητας πού φώτισε τήν κοινωνία καί
τήν Ἐκκλησία στά λίγα χρόνια τῆς
ἀρχιερωσύνης του, ἦταν ὁ μακαριστός
Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος
(Σελέντης). Τό βιβλίο ἔχει μόνο 112 σε-
λίδες, ἀλλά, τί νά σᾶς πῶ; Ἡ ζωή του,
οἱ χειροτονίες του, οἱ προσευχές του,
τό ἀσκητικό ἦθος του, ἡ αὐτογνωσία
του, ὁ ἱεραποστολικός ζῆλος του, ἡ
Χριστομίμησή του, ἡ ἀγάπη του, ἡ σε-
μνότητά του καί σύνολη ἡ ἀρετή του,
καταπλήσσουν καί συγκινοῦν τόν
ἀναγνώστη. Πρώτυπο ἀληθινοῦ καί
ἁγίου κατά πάντα, ἱεράρχου, ἀκριβές

ἀντίγραφο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
«Ἐπίγειος ἄγγελος καί οὐράνιος
ἄνθρωπος». Ζοῦσε καί ἀνέπνεε τόν
Κύριό μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Μεταφέρω λίγες γραμμές ἀπ' τή με-
ταφορά τοῦ νεκροῦ ἀπ' τό Λονδῖνο:
«Τήν 19η Ἰανουαρίου 1975, Κυριακή,
ἐξεδήμησε πρός Κύριον σέ ἡλικία 44
ἐτῶν…Συγκλονιστική καί ἀνώτερη
κάθε περιγραφῆς ἡ ὑποδοχή τοῦ σε-
πτοῦ λειψάνου του στή Χαλκίδα...Χι-
λιάδες ἄνθρωποι, ἄνδρες, γυναῖκες,
γέροι καί νιοί, παιδιά πλάϊ στίς μανά-
δες καί μωρά γερμένα στούς κόρφους
τους, παπάδες καί καλόγεροι, παρθέ-
νες ἀπ' τά μοναστήρια, ἕνας πονεμέ-
νος λαός, μαζωμένος σέ μιά γέφυ-
ρα,περίμενε νά ̓ ρθεῖ...Ἕνας ἀκούστη-
κε: Ἔρχεται… Καί τό ρῖγος ἔγινε τρε-
μούλα, ἔγινε λυγμός, δάκρυα καί ἀνα-
φιλητά, ἔγινε βουή θρήνων… Ἀπ᾽ τό
δείλι ὡς τά μεσάνυχτα. Καί φιλοῦνε
καί κλαῖνε. Μεσημέριασε κι ἔρχονται
καί φιλοῦνε χέρια καί πόδια καί μέτω-
πο καί κλαῖνε… Τόση ἀγάπη. Πόση
θά εἶχε δώσει αὐτός! Καί σέ πό-
σους!...Μυριάδες φιλιά…».

Πολύ συνιστῶ νά τό μελετήσετε.
Νά ᾽χουμε τίς εὐχές του.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ο ΧΑΤΖΗΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ διάβολος δὲν κάνει κα-
μιὰ διάκριση σὲ δικούς του καὶ μὴ δικούς του.
Τοὺς μισεῖ ὅλους τὸ ἴδιο καὶ θέλει νὰ τοὺς κατα-
στρέψει. Τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖ
κάποιους γιὰ τὸ φρικῶδες ἔργο του, ὥσπου νὰ
πραγματοποιήσει τὸ στόχο του. Ὁ λόγος γιὰ
τοὺς δαιμονοκίνητους τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἀρκοῦνται στὴν κατακρεούργηση μόνο τῶν «ἀπί-
στων» Χριστιανῶν, ἀλλὰ «πετσοκόβουν» καὶ
τοὺς ὁμοπίστους τους μουσουλμάνους. Τὸν πε-
ρασμένο μήνα μία ὁμάδα «μαχητῶν τοῦ Ἀλλὰχ»
ἐπιτέθηκαν σὲ σχολὴ στρατιωτικῶν στὸ Πακι-
στάν καὶ «θέρισαν» 141 ἀθῶα παιδιὰ καὶ τραυμά-
τισαν ἄλλα 122! Ἡ αἰτία, κατὰ τοὺς δολοφόνους:
ἡ ἐκδίκηση! Νὰ νοιώσουν καὶ ἄλλοι τὴ φρίκη ποὺ

νοιώθουν οἱ «θεϊκοὶ» τρομοκράτες ἀπὸ τὶς νόμι-
μες ἐπιθέσεις τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων! «Τὰ
περισσότερα παιδιὰ ἔπεσαν νεκρά, ὅταν πυρο-
βολήθηκαν μὲ μία σφαῖρα στὸ κεφάλι, διευκρίνι-
σε ὁ ὑπουργὸς Ἐνημέρωσης τῆς τοπικῆς κυβέρ-
νησης Μουστὰκ Γάνι. […] “Ἐθνική τραγωδία” χα-
ρακτήρισε (τὴν πρωτοφανῆ σφαγὴ) ὁ πρωθυ-
πουργὸς τοῦ Πακιστάν Ναουὰζ Σαρὶφ» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα)! Ὑπάρχουν, ἆραγε, ἀκόμη νοήμονες ποὺ νὰ
πιστεύουν σὲ ψήγματα ἀνθρωπισμοῦ στὸ Ἰσλάμ;
Τί λένε οἱ προφέσορες τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
ΑΠΘ, οἱ ὁποῖοι ψήφισαν γιὰ τὴν ἵδρυση ἰσλαμικῶν
σπουδῶν στὴ Σχολή τους, εἶναι ἢ ὄχι δαιμονικὴ
θρησκεία, καὶ ἄρα ἀπάνθρωπη, τὸ Ἰσλάμ;

Πάπας Φραγκίσκος 
ὁ …ἀντικαπιταλιστής!

ΑΛΛΟ καὶ τοῦτο: ὁ «ἀλάθητος»
«τὸ παίζει» (καί) …ἀντικαπιταλι-
στής! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Στὸ δεύ-
τερο συνέδριο μὲ θέμα τὴν τρο-
φή, ποὺ ἔγινε στὴ Ρώμη, ὁ Πάπας
Φραγκίσκος, στάθηκε ἰδιαίτερα
στὶς ἐκτάσεις τοῦ καπιταλισμοῦ,
τονίζοντας πὼς ἡ ἴδια ἡ ἀνθρωπό-
τητα θὰ φέρει τὸ τέλος τοῦ κό-
σμου, ἂν δὲν βάλει ἕνα φρένο
στὴν ἀπληστία, ποὺ ξεπερνάει τὰ
ὅρια ἁρπακτικῶν, ἐνῷ δήλωσε: “Ὁ
Θεὸς συγχωρεῖ, ἀλλὰ ἡ Γῆ ὄχι”.
[…] θέλησε μεταξὺ ἄλλων νὰ
ἐκφοβίσει πιστοὺς καὶ ἀπίστους:
“Φροντίστε τὴ Γῆ, γιὰ νὰ μὴ ἀπαν-
τήσει μὲ καταστροφή”. Στὴν ὁμι-
λία του τόνισε τὸ γεγονὸς πὼς
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς θητείας του,
εἶναι ὑπέρμαχος μίας ἀπὸ τὶς με-
γαλύτερες χριστιανικὲς ἀξίες, τὴ
βοήθεια τῶν φτωχῶν» (Ἱστολ. red-
skywarning.blogspot.gr)! Δεῖτε ποιὸς
μιλάει ἐναντίον τοῦ καπιταλισμοῦ,
τὸ πλέον ἀποκρουστικὸ κατάλοιπο
τοῦ μεσαιωνικοῦ φεουδαρχισμοῦ!
Ὁ θλιβερὸς ἡγετίσκος τοῦ πλέον
ἀντιδημοκρατικοῦ καὶ ἀντικοινω-
νικοῦ «κράτους» στὸν κόσμο, τοῦ
Βατικανοῦ: τῶν ἄδηλων ἐσόδων,
τῶν ὕποπτων ἐπιχειρήσεων, τῶν
κολοσσιαίων οἰκονομικῶν σκαν-
δάλων, τῶν ἀφανῶν διαπλοκῶν! Ὁ
ἄνθρωπος ποὺ ἐνσαρκώνει τὴν
διαχρονικὴ παπικὴ χλιδή, ὅπου οἱ
προκάτοχοί του ζοῦσαν καὶ συμ-
περιφέρονταν ὡς βασιλεῖς τῶν βα-
σιλέων, ὡς ἐπὶ γῆς θεοί! Ὁ διάδο-
χος τῶν διαχρονικῶν παπῶν, οἱ
ὁποῖοι ρουφοῦσαν τὸ αἷμα τῶν
εὐρωπαίων μὲ τὰ συγχωροχάρτια,
τὶς ἀπάτες καὶ τὶς ἁρπαγὲς γαιῶν!
Ἀλλὰ γιατί διερωτόμαστε; Ὁ
ἄνθρωπος μᾶς ἔχει συνηθίσει
στὴν ὑποκρισία τοῦ χειρίστου
εἴδους, τὴν ἰησουίτικη, προκειμέ-
νου νὰ «σκαρώσει» τὸ ἀπαραίτη-
το, γιὰ τὶς κοσμοκρατορικές του
βλέψεις, «φιλολαϊκὸ» προσωπεῖο
του! Θὰ ἀκούσουμε κι’ ἄλλα τέ-
τοια!

Ἡ Βουλγαρία παίρνει
μέτρα κατὰ
τῶν Ἰσλαμιστῶν

ΜΕΤΑ τὴν Αὐστρία καὶ τὴν Ρω-
σία, ἦρθε καὶ ἡ Βουλγαρία νὰ θέ-
σει περιορισμοὺς στὴν ἀσυδοσία
τῶν ἰσλαμιστῶν, ὅπως ἀποκάλυψε
ὁ δημοσιογράφος κ. Ν. Χειλαδά-
κης. «Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα
τοῦ τουρκικοῦ τύπου, οἱ βουλγα-
ρικὲς ἀρχὲς ἔχουν ἐξαπολύσει
αὐτὲς τὶς μέρες ἕνα ἀνθρωποκυ-
νηγητὸ καὶ συντονισμένες ἐπιχει-
ρήσεις, γιὰ τὴν σύλληψη ἀκραίων
μουσουλμανικῶν στοιχείων καὶ
γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς δραστηριό-
τητας γνω στῶν ἰσλαμιστῶν προ-
παγανδιστικῶν κέντρων, ποὺ
δροῦν ἀσύδοτα μέσα στὴν βουλ-
γαρικὴ ἐπικράτεια. Σημειωτέον ὅτι
τὴν κατάσταση ἔχει ἐπιδεινώσει
καὶ ἡ αὐξημένη εἴσοδο μουσουλ-
μάνων λαθρομεταναστῶν, ποὺ
ἔχουν δημιουργήσει πολλαπλὰ
προβλήματα στὴν ἤδη ἀσθμαίνου-
σα οἰκονομικὰ βουλγαρικὴ κοινω-
νία. Γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ Βούλγαροι
ἔχουν ἐξαπολύσει κυριολεκτικὰ
διωγμὸ ἐναντίον τῶν μουσουλμα-
νικῶν κέντρων σὲ μία σειρὰ περιο-
χές, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ μουσουλ-
μανικὸ στοιχεῖο καὶ ἡ μουσουλμα-
νικὴ προπαγάνδα ἔχει ξεπεράσει
ὅλα τὰ ἐσκαμμένα». Φαίνεται πὼς
οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἡ μία μετὰ
τὴν ἄλλη «ξύπνησαν» καὶ παίρ-
νουν μέτρα κατὰ τῆς ἰσλαμικῆς
μάστιγας, ἔστω καὶ καθυστερημέ-
να. Μόνο οἱ δικοί μας κυ-
βερνῶντες δὲ λένε νὰ ξυπνήσουν
ἀπὸ τὸν ἐθνομηδενιστικό τους λή-
θαργο καὶ νὰ πάρουν δραστικὰ μέ-
τρα, ἀναχαιτίζοντας τὶς ὀρδὲς τῶν
ἰσλαμιστῶν στὴ χώρα μας, πρὶν
εἶναι ἀργά. Ἂν δὲν εἶναι ἤδη ἀργά!

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος
(καὶ) «ψυχάκιας» 
τῶν γηπέδων!

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ γράψει καὶ ἀποδεί-
ξει, ὁ παπισμὸς εἶναι σύνολο αἱρε-
τικῶν πλανῶν, ὥστε μόνον κατ’
ὄνομα νὰ ἔχει σχέση μὲ τὸν Χρι-
στιανισμό. Πρόκειται γιὰ μία
ἄκρως ἐκκοσμικευμένη θρησκεία,
«κομμένη καὶ ραμμένη» στὰ μέτρα
καὶ σταθμὰ τοῦ κόσμου. Δεῖτε ἕνα
μικρό, ἀλλὰ ἀντιπροσωπευτικὸ
δεῖγ μα: «Στὴν περίπτωση ποὺ ἡ
Ρώμη τελικὰ ἐπιλεγεῖ ὡς ἡ πόλη
ποὺ θὰ φιλοξενήσει τοὺς Ὀλυμ-
πιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 2024, τότε ὁ
Πάπας Φραγκίσκος θέλει κάποια
ἀγωνίσματα νὰ διεξαχθοῦν στὸ
Βατικανό! Γνωστὸς ποδοσφαιρό-
φιλος καὶ ὄχι μόνο, ὁ Πάπας Φραγ-
κίσκος δὲν ἔχασε τὴν εὐκαιρία νὰ
ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία του μέσῳ

ἑνὸς ἔμπιστου καρδιναλίου, τοῦ
Χοσὲ Σαραΐβα Μάρτινς, ποὺ δήλω-
σε στοὺς δημοσιογράφους πὼς τὸ
Βατικανὸ θὰ χαιρόταν νὰ φιλοξε-
νήσει τὸ ἀγώνισμα τῆς τοξοβολίας
ἀλλὰ καὶ τὸ ποδόσφαιρο! “Τὸ Βατι-
κανὸ πάντα ἐνθάρρυνε τὸν ἀθλη-
τισμό, γιατί οἱ ἀξίες του δὲν εἶναι
μόνο χριστιανικές, ἀλλὰ παγκό-
σμιες”, εἶπε ὁ Καρδινάλιος. Ὁ κ.
Φραγκίσκος εἶναι “δηλωμένος”
ὀπαδός τῆς Σὰν Λορέντζο, τῆς το-

πικῆς ὁμάδας τοῦ Μπουένος
Ἅϊρες, ἀπὸ ὅπου κατάγεται, ἐνῷ
στὸ περασμένο Μουντιὰλ ἔστειλε
μήνυμα πρὸς ὅλες τὶς ὁμάδες»
(Ἱστολ. www.xorisoria.gr)! Ἡ πνευ-
ματικότητα στὴν παπικὴ «ἐκκλη-
σία» εἶναι ἐμφανῶς ἀνύπαρκτη καὶ
γι’ αὐτὸ εἶναι σταθερὰ προσανατο-
λισμένη στὸν πτωτικὸ κόσμο, γι᾽
αὐτὸ συναγωνίζεται ἐπάξια τοὺς
κοσμικοὺς ὀργανισμούς. Ὁ «ἀλά-
θητος» ἀρχηγός της εἶναι, σὺν
τοῖς ἄλλοις, καὶ δεδηλωμένος
«ψυχάκιας» τῶν γηπέδων! Καὶ μὴ
χειρότερα! 

Ἡ ἰσλαμικὴ Σαρία
εἶναι παροῦσα 
καὶ εἰς τὴν Εὐρώπην!

ΘΥΜΑ τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατι-
σμοῦ καὶ τὰ παιδικὰ κινούμενα σχέ-
δια! «Βρεττανὸς μουσουλμάνος
ξεκίνησε ἐκστρατεία προκειμένου
νὰ ἀπαγορευτεῖ τὸ δημοφιλὲς καρ-
τοὺν “Πέππα τὸ γουρουνάκι”, γιατί
ἐπηρεάζει μὲ κακὸ τρόπο τὸ παιδί
του!

Ὅπως ὑποστηρίζει σὲ βίντεο
ποὺ ἀνέβασε στὸ διαδίκτυο, ὁ μι-
κρός του γιὸς τοῦ εἶπε ὅτι, ὅταν
μεγαλώσει θέλει, νὰ γίνει… γου-
ρούνι καὶ ὄχι γιατρός, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ ἐξοργιστεῖ. Ὁ Ζάϊν Σεΐχ μά-
λιστα δημιούργησε σελίδα στὸ Fa-
cebook ποὺ τὴν ὀνόμασε “Μου-
σουλμάνοι κατὰ τῆς Πέππας”, κα-
ταφέρνοντας νὰ προσελκύσει πά-
νω ἀπὸ 3.000 μέλη μέσα σὲ λίγες
ἡμέρες. Στὴν βασικὴ φωτογραφία
τῆς σελίδας κυριαρχεῖ ἡ Πέππα καὶ
ἡ… Μέκκα. “Ἐμεῖς οἱ μουσουλμά-
νοι δὲν τρῶμε χοιρινό. Εἶναι πολὺ
κακὸ τὰ παιδιά μας νὰ μεγαλώ-
νουν, βλέποντας τέτοια προγράμ-
ματα στὴν τηλεόραση. Προτείνω
νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ ἕνα και-
νούργιο καρτούν. Τὸν Ἀμπουλὰχ
τὸν γατούλη” σημειώνει στὸ μήνυ-
μά του ὁ Σεΐχ» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ)! Πέρα ἀπὸ τὴ φαιδρὴ πλευρὰ
τῆς εἴδησης, γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ

ἰσλαμικὴ σαρία (ἰσλαμικὸς νόμος)
καταλαμβάνει ἔδαφος στὴ γηραιὰ
ἤπειρο μὲ γοργοὺς ρυθμούς. Τὰ
ἑκατομμύρια τῶν νόμιμων καὶ πα-
ράνομων ἰσλαμιστῶν δὲν θεω-
ροῦν τοὺς ἑαυτούς τους φιλοξε-
νουμένους πιὰ στὴν Εὐρώπη,
ὀφείλοντας σεβασμὸ στοὺς νό-
μους καὶ τὶς παραδόσεις της, ἀλλὰ
τὴν θεωροῦν ἀποκλειστική τους
πατρίδα, στὴν ὁποία πρέπει νὰ
ἐφαρμοστεῖ τὸ Κοράνιο! Τὸ εὐρω-
παϊκὸ μέλλον διαιωνίζεται ἀναμφί-
βολα ζοφερό!

Διαδίκτυον: 
Τὸ ἐπικίνδυνον 
ἠλεκτρονικὸν 
ναρκωτικὸν 
τῆς ἐποχῆς μας!

ΜΕΧΡΙ τώρα γνωρίζαμε ὡς ναρ-
κωτικὰ χημικὲς οὐσίες. Ἐδῶ καὶ λί-
γα χρόνια ἦρθε καὶ νὰ μείνει, ἕνα
νέο ναρκωτικό, τὸ ἠλεκτρονικό, τὸ
ὁποῖο ἴσως ἀποδειχτεῖ πολὺ χειρό-
τερο ἀπὸ τὸ χημικό! Πρόκειται γιὰ
τὸ ἰντερνέτ. Γιὰ νὰ ἀκριβολογοῦμε:
ἡ κακὴ χρήση του καὶ ἡ κατάχρησή
του, κυρίως ἀπὸ τοὺς νέους. «Οἱ
ἔφηβοι στὶς μέρες μας δὲν “ἀπαν-
τοῦν” στρεφόμενοι στὸ ἀλκοὸλ καὶ
τὰ ναρκωτικά, ἀλλὰ ἔχουν βρεῖ μία
διαφορετικὴ διέξοδο. Τουλάχιστον
τὰ νούμερα τῆς τελευταίας δεκαε-
τίας δείχνουν μία πτώση σὲ ὅ,τι
ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν πρόσβαση σὲ
παράνομες οὐσίες (ἀλκοὸλ καὶ
ναρκωτικὰ) στὴν Εὐρώπη καὶ τὶς
ΗΠΑ, γράφει ἡ Olivia Goldhill στὴ
βρεττανικὴ ἐφημερίδα The Telegra-
ph. Τὸ διαδίκτυο ἔχει “ἀντικατα-
στήσει” τὴ χρήση οὐσιῶν. Ἡ χρήση
τοῦ διαδικτύου καὶ τὰ μέσα κοινω-
νικῆς δικτύωσης ἔχουν μειώσει τὴ
“δημοτικότητα” τῶν ναρκωτικῶν
οὐσιῶν, σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ πλέ-
ον γίνεται λόγος γιὰ “ἐθισμένους
στὸ διαδίκτυο νέους”, προσθέτει ἡ
ἀρθρογράφος» (Ἱστολ. greekmo-
ney.gr). Φαίνεται ὅτι τὸ πρόβλημα
ἔχει λάβει μεγάλες διαστάσεις,
ἀφοῦ ἤδη λειτουργοῦν σὲ πολλὲς
χῶρες κέντρα «ἀποτοξίνωσης»
ἀπὸ τὸ ἰντερνέτ! Γονεῖς μιλῆστε
στὰ παιδιά σας γιὰ τοὺς κινδύνους
ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὸ «ἠλεκτρο-
νικὸ ναρκωτικό»! Μάθετέ τους ὅτι
τὸ ἰντερνὲτ εἶναι ἕνα ὄντως χρήσι-
μο ἐργαλεῖο, ἠθικὰ ἀδιάφορο, τὸ
ὁποῖο πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε μὲ
σύνεση καὶ μὲ μέτρο γιὰ τὴν ὠφέ-
λειά μας καὶ ὄχι γιὰ τὴν καταστρο-
φή μας!

Χριστιανὴ ἀπελύθη
ἀπό τὴν ἐργασίαν 
της λόγῳ 
τῆς ἀρνήσεώς της
νὰ ἀφαιρέση 
τὸν Σταυρὸν 
ἀπὸ τὸν λαιμόν της!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ σὲ ὅλο τὸν κό-
σμο οἱ διωγμοὶ Χριστιανῶν, μὲ τὸ
πρόσχημα τοῦ δῆθεν σεβασμοῦ
τῆς «διαφορετικότητας», τὴν
ὁποία «ἐξασφαλίζει» (ὑποτίθεται) ἡ
«οὐδετερότητα». Πρὶν λίγο καιρὸ
μία ὁμογενής μας στὴν Αὐστραλία
ἔχασε τὴν ἐργασία, ὡς ἀεροσυνο-
δός, ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ ἀφαιρέ-
σει τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὸ λαιμό της!
Τὸ περίεργο ὅμως εἶναι ὅτι ἐπιτρέ-
πει ἡ συγκεκριμένη ἀεροπορικὴ
ἑταιρεία νὰ φοροῦν οἱ ἐργαζόμε-
νες μουσουλμάνες μαντίλες! «Τὴν
αὐστραλιανὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία
Qantas κατηγορεῖ ἡ Ἑλληνοαυ-
στραλὴ Γεωργίνα Σαρικούδη γιὰ
διακρίσεις θρησκευτικοῦ περιεχο-
μένου. Σύμφωνα μὲ τὴ γυναίκα,
ποὺ δηλώνει χριστιανὴ ὀρθόδοξη,
ἡ ἑταιρεία ἄλλαξε πέρσι τὸν κώδι-
κα γιὰ τὶς ἐνδυμασίες τοῦ προσω-
πικοῦ της καὶ ἐνῷ ἐπιτρέπει σὲ
Μουσουλμάνες νὰ φοροῦν κα-
σκόλ, ἀπαγορεύει στὶς Χριστιανὲς
νὰ φοροῦν σταυρό. Ἡ ἴδια λέει ὅτι
“ἀνακρίθηκε” καὶ “περιγελάστηκε”
ἀπὸ διευθυντὲς τῆς Qantas, ἐπειδὴ
φοροῦσε κολιὲ μὲ σταυρὸ καὶ ὑπο-
χρεώθηκε νὰ τὸ ἀφαιρέσει»
(Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Εἶναι φανερὸ
πὼς ὁ μόνος ποὺ ἐξοργίζει εἶναι ὁ
Χριστός! Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος τοῦ
σύγχρονου ἀποστατημένου κό-
σμου! Δὲν τοὺς πειράζει οὔτε ὁ
Μωάμεθ, οὔτε ὁ Βούδας, οὔτε ὁ
Δίας, οὔτε οἱ χιλιάδες «θεοὶ» τοῦ
σύγχρονου νεοεποχίτικου ἀποκρυ-
φιστικοῦ κυκεώνα καὶ κάθε ψεύτι-
κος «θεός». Ὅλοι οἱ ψευτοθεοὶ
ἔχουν ἐξασφαλισμένη θέση στὸ
«σύστημα». Μόνον ὁ Χριστὸς καὶ οἱ
πιστοί Του εἶναι ὑπὸ ἐξαφάνιση! Ἂς
εἴμαστε προετοιμασμένοι γιὰ ἀκό-
μα μεγαλύτερες διώξεις, διότι τὰ
δύσκολα εἶναι μπροστά μας!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Κατασκευάζουν
διαμάντια 

ἀπὸ τὴν τέφραν
τῶν νεκρῶν!

Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ζεῖ σήμερα
ἕνα ἄνευ προηγουμένου παρα-
λογισμό. Τὰ πάντα θυσιάζονται
στὸ ἀνθρώπινο ἐγώ, ἀκόμα καὶ οἱ
νεκροί! Μία ἑλβετικὴ ἑταιρεία
ἀγοράζει ἀνθρώπινα ὀστᾶ καὶ
στάχτες ἀποτεφρωμένων νε -
κρῶν, τὰ ὁποῖα μετατρέπει σὲ
διαμάντια, γιὰ νὰ στολίζουν
ἐκκεντρικὰ καὶ ματαιόδοξα σώ-
ματα! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ Al-
gordanza εἶναι μία ἑλβετικὴ
ἑταιρεία ποὺ παίρνει ἀνθρώπι-
νες στάχτες καὶ ὀστᾶ καὶ τὰ με-
τατρέπει σὲ διαμάντια. Θυμη-
θεῖτε πὼς τὰ διαμάντια εἶναι
ἄτομα ἄνθρακα, ποὺ ἔχουν ὑπο-
στεῖ πιέσεις καὶ ζυμώσεις κάτω
ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, σὲ
ὑψηλὲς θερμοκρασίες γιὰ χιλιά-
δες, ἂν ὄχι ἑκατομμύρια χρόνια.
Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἀποτελεῖται
ἀπὸ 18% ἄνθρακα. Τὰ ἐν λόγῳ
διαμάντια ἀπευθύνονται σὲ
ὅσους ἀποτεφρώνουν τοὺς νε-
κρούς τους καὶ ἐκτὸς ἀπὸ διακο-
σμητική, ἔχουν καὶ συναισθημα-
τικὴ ἀξία. Ὁ Rinaldo Willy ποὺ
ἵδρυσε τὴν Algordanza πρὶν ἀπὸ
10 χρόνια ὑποστηρίζει ὅτι δὲν
ὑπάρχει καλύτερο κειμήλιο ἀπὸ
τὰ διαμάντια του! (Ἱστολ.
Ξυπνῆστε Ρέ)! Μέχρι τώρα λέγα-
με τὸ γνωμικὸ «ὁ θάνατός σου ἡ
ζωή μου». Τώρα θὰ λέμε καὶ «ὁ
θάνατός σου τὰ κάλλη μου»! Ὁ
ἄνθρωπος ἔχει καταντήσει τὸ
φθηνότερο πρᾶγμα στὸν κόσμο,
τὸ εὐχερέστερο, γιὰ ἐκμετάλ-
λευση, ἀντικείμενο. Γίνεται ἀντι-
κείμενο ἐκμετάλλευσης ὄχι μό-
νο ὅσο ζεῖ, ἀλλὰ καὶ μετὰ θάνα-
τον! Ὑπενθυμίζουμε πὼς ἤδη,
ἐδῶ καὶ χρόνια, τὰ δολοφονημέ-
να ἔμβρυα τῶν ἐκτρώσεων, γί-
νονται βελτιωτικὰ τροφῶν καὶ
καύσιμη ὕλη! Ἄ, καὶ κάτι ἄλλο:
Λέτε νὰ ἔχει σχέση ἡ σπουδὴ κα-
θιέρωσης τῆς καύσεως τῶν
νεκρῶν, μὲ τὴν παραγωγὴ δια-
μαντιῶν; Τίποτα δὲν ἀποκλεί-
εται!

Στίς 30 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ νεο-

μάρτυρος Χατζῆ Θεοδώρου τοῦ
ἀπό Μυτιλήνης. Ὁ ἅγιος νεομάρ-
τυς Θεόδωρος καταγόταν ἀπό
τήν Μυτιλήνη καί ἦταν παντρε-
μένος μέ παιδιά. Ἐπειδή ὅμως
κάποτε θύμωσε γιά κάποιο θέμα
ἀρνήθηκε τόν Χριστό καί ἔγινε
μουσουλμάνος. Ὅταν συνῆλθε
μετανόησε καί ἔφυγε γιά τό
Ἅγιο Ὄρος, ὅπου ἐξομολογήθη-
κε καί ἔκανε τόν προβλεπόμενο
κανόνα. Κατόπιν ξαναμυρώθηκε
καί κοινώνησε τῶν ἀχράντων
Μυστηρίων. Ὅταν γύρισε στήν
Μυτιλήνη παρουσιάσθηκε στόν
δικαστή καί μέ μεγάλη παρρησία
ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν
Χριστό. Ὁ δικαστής ἀφοῦ δοκί-
μασε πολλούς τρόπους, γιά νά
τόν μεταπείση ἀποφάσισε τέλος
νά τόν καταδικάση σέ θάνατο. Γι’
αὐτό τόν ἔστειλε στόν Ἀγά, ὁ

ὁποῖος καί αὐτός χρησιμοποίησε
πολλές κολακεῖες, γιά νά τόν κά-
νη νά ἀλλαξοπιστήση, ὁ μάρτυς
ὅμως ἔμεινε ἑδραῖος στήν πίστη
του. Ἔτσι, ἀφοῦ τόν ἔδειραν ἀνε-
λέητα τόν ὁδήγησαν στόν τόπο
πού θά τόν κρέμαγαν. Ὁ ἀοίδιμος
Θεόδωρος πορευόταν μέ χαρά,
διότι θά συναντοῦσε τόν ποθεινό-
τατο Χριστό, γι᾽ αὐτό ὅταν ἔφτα-
σαν στόν τόπο τῆς καταδίκης,
ἀφοῦ προσευχήθηκε καί ζήτησε
συγχώρεση ἀπό τούς ἐκεῖ χρι-
στιανούς, ἀνέβηκε μόνος του σέ
μία πέτρα καί παραδίδοντας τόν
ἑαυτό του στούς δημίους τόν
κρέμασαν. Ἔτσι ἔλαβε τόν στέ-
φανο τοῦ μαρτυρίου στίς 30
Ἰανουαρίου τοῦ 1784, τό δέ λεί-
ψανό του οἱ Τοῦρκοι τό ἔρριξαν
στήν θάλασσα. Μετά ἀπό μέρες ἡ
θάλασσα τό ἔβγαλε ἔξω καί οἱ χρι-
στιανοί τῆς Μυτιλήνης τό ἐντα-
φίασαν μέ τιμές.    

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσ -
εχῆ Δευτέραν 2αν Φεβρουα-
ρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμι-
λήση ὁ κ. Χαράλαμπος Μπού-
σιας, μὲ θέμα: «Ὁ π. Ἰάκωβος
Μπαλοδῆμος, ἕνας σύγχρονος
ἅγιος».

Τὴν Δευτέραν 9 Φεβραουα-
ρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμι-
λήση ὁ κ. Ἰωάννης Ἀγγελό-
πουλος μὲ θέμα: «Μετάνοια:
Ἡ μόνη διέξοδος».
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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεο-

τόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης (Αἰ -
όλου 60, τηλ. 2103216357) θὰ
πραγματοποιηθῆ ἑορταστικὴ ἐ κ -
δήλωση ἀπὸ τὴν «συνάντηση φοι-
τητριῶν καὶ ἐπιστημόνων» τὴν ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ὥρα
6.00-8.00 μ.μ. μὲ θέμα:

«ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ».

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ  « Π Α Ν ΕΛ Λ Η -

ΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ» καὶ οἱ ἐκδό-
σεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ» προσφέρουν
ὡς δῶρο στὸ ἥμισυ τῆς
τιμῆς (5€ ἕκαστος)
τοὺς δύο τόμους «ΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥ-
ΤΥΧΙΑΣ» γραμμένα
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π.
Χαράλαμπο Βασιλό-
πουλο.

Ὁ α´ τόμος περιέχει κηρύγματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β´ τόμος περιέ-
χει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτι-
κές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς
καὶ οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγά-
λη πνευματικὴ ὠφέλεια.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004.136



Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Γέ-
ροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
ἀποτέλεσε τὴν ἐπισφράγιση ἀπὸ
τὴν Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία τῆς βέ-
βαιης πεποίθησης πλήθους πιστῶν
ὅτι ὁ Γέροντας ὑπῆρξε πράγματι
μέγας ἀσκητὴς καὶ ὅσιος. Ὁ Γέ-
ροντας Παΐσιος διακρίθηκε μάλιστα
γιὰ κάτι σπάνιο στὴν ὀρθόδοξη μο-
ναχικὴ παράδοση. Ἐνῷ ὑπῆρξε

ἐραστὴς τῆς ἡσυχίας καὶ τοῦ ἡσυ-
χαστικοῦ τρόπου ζωῆς θυσίασε γιὰ
τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων ὄχι μόνο
τὴν ἡσυχία αὐτὴ ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν
ἑαυτό του λιώνοντας κυριολεκτικὰ
στὴ φλόγα τῆς ἀγάπης τῶν συναν-
θρώπων. Τὴν ἀνύστακτη ὁλονύκτια
προσευχή του διαδεχόταν ἡ ὁλοή-
μερη ἀνάλωσή του στὰ προβλήμα-
τα τοῦ κόσμου, ἡ ὑπομονετικὴ καὶ

καρτερικὴ ὑποδοχὴ πλήθους ἐπι-
σκεπτῶν καὶ ἡ πλήρης ἀγάπης προσ -
έγγιση τῶν πάντων. Τὸ καθημερινό
του πρόγραμμα δὲν ἐπέτρεπε πο-
λύωρη ἀφιέρωση στὴν μελέτη πα-
τερικῶν κειμένων, ἀφοῦ προέκρινε
τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ ὑπὲρ
παντὸς τοῦ κόσμου. Ὡστόσο προ-
έτρεπε στὴν ἀνάγνωση πατερικῶν
κειμένων, κυρίως μάλιστα ἀσκη-
τικῶν καὶ ὁ ἴδιος ἀγαποῦσε πολὺ καὶ
μελετοῦσε τὸν ἀββᾶ Ἰσαὰκ τὸν Σύ-
ρο. 

Στὴν ἐποχή μας μετατρέψαμε τὴ
θεολογία σὲ φιλοσοφία ἢ ἀκόμη
χειρότερα σὲ ἀοριστολογία, ἑρμη-
νεύουμε τὴ διδασκαλία τῶν ἁγίων
Πατέρων ὅπως νομίζουμε, ἀρκεῖ νὰ
ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀπόψεις μας, ἀκό-
μη δὲ χειρότερα, μὲ περισσὸ θρά-
σος σχεδιάζουμε τὴν ὑπέρβασή
τους μὲ τὴ λεγόμενη μεταπατερικὴ
θεολογία. Ὁ λόγος τοῦ Ὁσίου Γέ-
ροντος Παϊσίου μᾶς δίνει τὴν πρα-
γματικὴ διάσταση τῆς θεολογίας.
Γράφει ὁ Ὅσιος Γέρων: «Θεολογία
εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ποὺ συλ-
λαμβάνεται ἀπὸ τὶς ἁγνές, τὶς τα-
πεινὲς καὶ ἀναγεννημένες πνευμα-
τικὰ ψυχὲς καὶ ὄχι τὰ λόγια τοῦ
μυαλοῦ, ποὺ φτιάχνονται μὲ φιλο-
λογικὴ τέχνη καὶ ἐκφράζονται μὲ τὸ
νομικὸ ἢ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα. Τὰ
φτιαχτὰ λόγια δὲν μποροῦν νὰ μι-
λήσουν στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου,
ὅπως δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει ἕνα
ὄμορφο ἄγαλμα, ἐκτὸς ἐὰν οἱ
ἀκροατὲς εἶναι πολὺ κοσμικοὶ καὶ
εὐχαριστιοῦνται ἁπλῶς ἀπὸ τὶς
ὄμορφες κουβέντες. Ἡ θεολογία
ποὺ διδάσκεται σὰν ἐπιστήμη, συν -
ήθως ἐξετάζει τὰ πράγματα ἱστο-
ρικὰ καὶ ἑπόμενο εἶναι νὰ τὰ κατα-
λαβαίνει ἐξωτερικὰ καὶ ἐπειδὴ λεί-
πει ἡ πατερικὴ ἄσκηση, τὰ ἐσωτε-
ρικὰ βιώματα, εἶναι γεμάτη ἀπὸ
ἀμφιβολίες καὶ ἐρωτηματικά, διότι
μὲ τὸ μυαλὸ δὲν μπορεῖ νὰ καταλά-
βει κανεὶς τὶς θεῖες ἐνέργειες, ἐὰν
δὲν ἀσκηθεῖ πρῶτα νὰ τὶς ζήσει, γιὰ
νὰ ἐνεργήσει μέσα του ἡ Χάρη τοῦ
Θεοῦ».

Μεγάλο μέρος τοῦ θεολογικοῦ
λόγου ποὺ ἐκφέρεται σήμερα εἶναι,
ὅπως εὔστοχα ἔλεγε ὁ Ὅσιος Γέ-
ρων, φτιαχτὰ λόγια ποὺ ἀπευθύ-
νονται σὲ κοσμικοὺς ἀνθρώπους.
Ὅλοι ὅμως διψᾶμε γιὰ τὰ ἐσωτε-
ρικὰ βιώματα, τὴν πνευματικὴ
ἄσκηση καὶ τέλος τὴν ἐνέργεια τῆς
Θείας Χάριτος, ποὺ θὰ μᾶς ξεδιψά-
σει πραγματικά. Ἡ πραγματικὴ τιμὴ
πρὸς τὸν Ὅσιο Γέροντα Παΐσιο
εἶναι ἡ μίμηση τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς
του καὶ ἡ προσπάθειά μας νὰ ἐφαρ-
μόσουμε στὴν πράξη ὅσα ἐκεῖνος
μᾶς δίδαξε μέσα ἀπὸ τὴν πολυετῆ
ἀσκητική του πεῖρα. Ἡ πνευματικὴ
διδασκαλία τοῦ Γέροντος Παϊσίου
ἔχει ἐν πολλοῖς καταγραφεῖ σὲ βι-
βλία καὶ αὐτὴ ὀφείλουμε ὄχι μόνο
νὰ μελετήσουμε πάλιν καὶ πολλάκις
ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποφασίσουμε νὰ τὴν
ἐφαρμόσουμε. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔστει-
λε τὸν Ὅσιο Παΐσιο, γιὰ νὰ μᾶς δι-
δάξει μὲ τρόπο ἁπλό, σαφῆ, κατα-
νοητό, εὐχάριστο, πραγματικὰ χα-
ριτωμένο τὴν διαχρονικὴ πατερικὴ
ὁδὸ τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς, ποὺ ὁδη-
γεῖ μὲ ἀσφάλεια στὸ λιμάνι τῆς Βα-
σιλείας τῶν οὐρανῶν.
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
6. Ἡ προσευχή τοῦ μετα-

νοήσαντος διακόνου
Πολλοί χριστιανοί δέν μποροῦν

νά ξεπεράσουν τό φράγμα πού
δημιουργεῖ ἡ ἁμαρτωλή ζωή κά-
ποιου ἀδελφοῦ. Μένουν κουμπω-
μένοι καί ἐπιφυλακτικοί ἀπέναντί
του, ἀγνοώντας ὅτι μπορεῖ νά ἔχει
μετανοήσει καί νά ἀκολουθεῖ τό
δρόμο τῆς ἀπόκτησης τῶν
ἀρετῶν. Βέβαια, λίγοι μετανοοῦν
καί ἐγκαταλείπουν τήν ἁμαρτία.
Οἱ περισσότεροι μένουν σκληροί
καί ἀδιόρθωτοι, χωρίς στοιχειώδη
μεταμέλεια καί γιά μεγάλα ἁμαρ-
τήματά τους, τά ὁποῖα σκανδάλι-
σαν τήν κοινωνία καί ἔγιναν αἰτία
πικρῶν σχολίων. Δυστυχῶς, οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί δέν ἔχουν ἐκτιμή-
σει τήν πνευματική ἀξία τῆς μετά-
νοιας, ἡ ὁποία εἶναι πηγή πολλῶν
ἀγαθῶν.

Ἕνας Γέροντας γιά νά δείξει τά
θαυμαστά ἀποτελέσματα τῆς με-
τάνοιας διηγήθηκε τήν περίπτωση
ἑνός φημισμένου διακόνου σέ κά-
ποιο κοινόβιο τῆς Αἰγύπτου. Συνέ-
βη λοιπόν κάποτε στό μοναστήρι
αὐτό νά καταφύγει ἡ οἰκογένεια
ἑνός ἄρχοντα πού διωκόταν. Ὁ
διάκονος ἀντιμετώπιζε μεγάλο

πειρασμό καί τελικά ἔπεσε στό
σαρκικό ἁμάρτημα μέ μιά ἀπό τίς
γυναῖκες. Τό γεγονός αὐτό προκά-
λεσε ντροπή σέ ὅλους.

Ὁ διάκονος ἀπομακρύνθηκε
ἀπό τό μοναστήρι καί πῆγε σ᾿ ἕνα
Γέροντα γνωστό του, ἐξομολογή-
θηκε καί τοῦ ζήτησε νά περάσει
τήν ὑπόλοιπη ζωή του ἐν μετα-
νοίᾳ, ζώντας σέ μιά κρύπτη πού
εἶχε τό κελί. Μετά ἀπό κάμποσο
χρονικό διάστημα ἡ περιοχή ἀντι-
μετώπιζε τόν κίνδυνο μεγάλης ξη-
ρασίας, γιατί τά νερά τοῦ ποτα-
μοῦ Νείλου δέν εἶχαν ἀνεβεῖ στή
στάθμη πού ἔπρεπε, γιά νά ποτι-
στεῖ ἡ περιοχή. Ὅλοι ἀνησυχοῦσαν
καί ἔκαναν λιτανεῖες καί προσευ-
χές, γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ θεομηνία.
Τότε δόθηκε ἐκ Θεοῦ σέ ἕνα ἐνά-
ρετο ἀδελφό ἡ πληροφορία ὅτι
πρέπει νά προσευχηθεῖ μαζί τους
καί ὁ διάκονος, πού εἶχε ἁμαρτή-
σει καί βρισκόταν κρυμμένος σέ
συγκεκριμένο κελί. Ἀμέσως
βρῆκαν τό διάκονο καί τόν παρα-
κάλεσαν νά προσευχηθεῖ, γιά νά
ἀνεβεῖ ἡ στάθμη τῶν νερῶν τοῦ
ποταμοῦ. Καί πράγματι, μετά τήν
προσευχή του, ὅλα ἔγιναν κατ᾿
εὐχήν καί ἀποδείχτηκε περίτρανα
ὅτι τά δάκρυα μετανοίας τοῦ
ἁμαρτήσαντος διακόνου εἶχαν δώ-

σει δύναμη καί ἀποτελεσματικό-
τητα στήν προσευχή του!

*   *   *

7. Ἀναβολή εἰς τήν μετάνοιαν
Οἱ ἄνθρωποι, ὅταν πρόκειται νά

κάνουν τό καλό, σκέφτονται καί
ξανασκέφτονται καί συνήθως ἀνα-
βάλλουν. Ὅταν ὅμως πρόκειται νά
κάνουν τό κακό καί νά ἱκανοποι-
ήσουν τά πάθη τους, ἀνυπομο-
νοῦν καί δέν χρονοτριβοῦν. Θέ-
λουν σήμερα, τή συγκεκριμένη
ὥρα, νά κάνουν αὐτό πού ἐπιθυ-
μοῦν. Οἱ πνευματικοί ἀγωνιστές,
ὡστόσο, ἔχουν πάντα σέ προτε-
ραιότητα τό καλό καί τό ψυχωφε-
λές. Δέν ἀναβάλλουν, ἀλλά ἀξιο-
ποιοῦν τή σημερινή μέρα, γιατί
γνωρίζουν ὅτι ἡ αὐριανή δέν τούς
ἀνήκει. Στό θέμα μάλιστα τῆς με-
τανοίας εἶναι ἀποφασιστικοί.
Ἐγκαταλείπουν τήν ἁμαρτία καί
ἐπιστρέφουν στόν Κύριο. Ἡ δυνα-
τότητα τῆς μετάνοιας εἶναι σπου-
δαῖο προνόμιο τῶν χριστιανῶν.
Ὅμως οἱ περισσότεροι πού δέν
ἔχουν ἐπιλέξει τόν πνευματικό
ἀγώνα, χωρίς νά ἀρνοῦνται τή με-
τάνοια, τή μεταθέτουν γιά τό ἄδη-
λο μέλλον. Ἐπαληθεύεται ἔτσι ὁ
λόγος τοῦ παλαιοῦ γέροντα: «Ἡ
γενεά αὕτη οὐ ζητεῖ τό σήμερον,
ἀλλά τό αὔριον», δηλαδή ἀναβάλ-
λει τή μετάνοια καί συνεχίζει νά
προσθέτει στίς ἁμαρτίες της καί

νεώτερες καί ἡ ἐπιστροφή νά γίνε-
ται δυσκολότερη. Ὅμως πολύ δι-
δακτική ἡ περίπτωση ἑνός ἄλλου
γέροντα, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἀντιμετώ-
πιζε λογισμούς πού τοῦ ἔλεγαν
«ἄφες σήμερον καί αὔριον μετα-
νοεῖς», τούς ἀντέκρουε λέγοντας:
«ἐγώ σήμερα θά μετανοήσω καί
αὔριο ἄς γίνει τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ». Ζοῦμε ἔντονα τήν πικρία
τῆς ἁμαρτίας καί ἤθελε νά ἀπαλ-
λαγεῖ. Συγχρόνως εἶχε τήν αἴσθη-
ση τῆς προσωρινότητας καί τοῦ
ἀβέβαιου τῆς ζωῆς. Κανένας δέν
μποροῦσε νά τόν διαβεβαιώσει ὅτι
θά ζεῖ καί αὔριο καί θά εἶναι σέ
κατάσταση πού θά μπορεῖ νά με-
τανοήσει. Ἀνησυχοῦσε γιά τό
αἰφνίδιο τοῦ θανάτου.

*  *  *

8. Ἐμπορική 
σχέσις μέ τόν Θεόν;

Σέ πολλούς χριστιανούς ὑπάρ-
χει ἡ ἐσφαλμένη ἀντίληψη ὅτι
μποροῦν νά ἔχουν σχέση μέ τό
Θεό, διατηρώντας παράλληλα
ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες καί συνήθει-
ες. Θά μπορούσαμε νά χαρακτη-
ρίσουμε τή σχέση αὐτή ἐμπορική!
Πιό συγκεκριμένα. Ἕνας ἄνθρω-
πος ἔχασε τή σωφροσύνη του, δη-
λαδή εἶναι ἀνήθικος, καί γι᾿ αὐτό
αἰσθάνεται ἔνοχος, ἀλλά δέν θέλει
νά μετανοήσει. Πιστεύει ὅτι μπο-

ρεῖ νά ἀντιμετωπίσει τό προσωπι-
κό του θέμα μόνος, χωρίς νά
ἀλλάξει τή ζωή του. Ἔτσι ἀνα-
πτύσσει φιλανθρωπική δραστη-
ριότητα, γιά νά ἐξευμενίσει τό
Θεό! Προφανῶς αὐτό εἶναι ἀπα-
ράδεκτο καί δόλιο. Ὁ ἀββᾶς Ἰσα-
άκ ὁ Σύρος λέει ὅτι μέ τά μέσα
πού χάνουμε τό ἀγαθό μέ τά ἴδια
τό ξανααποκτοῦμε. Ἐάν χρωστᾶμε
στό Θεό χρυσό, δέν δέχεται νά τοῦ
δώσουμε μαργαρίτι (πολύτιμο λί-
θο). Ὅπως καί κάθε ἀρρώστια,
εἴτε ψυχική εἴτε σωματική, θερα-
πεύεται μόνο μέ τά κατάλληλα
φάρμακα.

Στή σύγχρονη κοινωνία πολλοί
εἶναι ἐκεῖνοι πού θέλουν νά «ἐξα-
πατήσουν» τό Θεό, γιά νά χρησι-
μοποιήσω μιά κοσμική λέξη. Βλέ-
πουμε μία πόρνη νά δείχνη
ἔμπρακτη ἀγάπη στούς φτωχούς!
Μία γυναίκα πού συζεῖ παράνομα
νά κάνει δωρεές στό ναό τῆς ἐνο-
ρίας της ἤ σέ κάποιο γνωστό της
μοναστήρι! Κακόψυχος καί ἐμπα-
θής προσφέρει ποσά γιά τίς ἀνάγ-
κες τῶν πασχόντων! Ὅλα αὐτά δέν
ἔχουν καμία πνευματική ἀξία, ἐάν
οἱ ἄνθρωποι δέν μετανοήσουν.

9. Λογισμοί μετανοίας
Κάποτε δύο μοναχοί πολεμήθη-

καν ἀπό τόν πειρασμό τῆς πορ-
νείας καί ἀφοῦ ἀναχώρησαν ἀπό
τόν τόπο τῆς ἄσκησης, βρέθηκαν

στήν πόλη καί παντρεύτηκαν.
Μετά ἀπό μεγάλο χρονικό διά-
στημα συναντήθηκαν οἱ δύο
πρώην μοναχοί καί πῆραν τήν
ἀπόφαση νά ἐπιστρέψουν στό κε-
λί τους καί νά μετανοήσουν. Ἐκεῖ
οἱ γέροντες τούς ἔβαλαν κανόνα
ἐπί ἕνα χρόνο νά παραμείνουν
κλεισμένοι στό κελί, τρεφόμενοι
μόνο μέ ψωμί καί νερό. Ὅταν πέ-
ρασε τό διάστημα αὐτό, ὁ ἕνας
μοναχός ἦταν ὠχρός, σκελετωμέ-
νος καί ἐξασθενημένος, ἐνῶ ὁ
ἄλλος ἦταν ἀκμαῖος καί χαρούμε-
νος. Οἱ ἄλλοι μοναχοί ὅταν τούς
εἶδαν, τούς ρώτησαν γιά νά μά-
θουν τούς λογισμούς τους κατά
τό χρόνο τῆς ἀπομόνωσής τους.
Ὁ πρῶτος εἶπε ὅτι σκεφτόταν συ-
νέχεια τίς ἁμαρτίες του καί τήν
κόλαση, πού θά βρισκόταν μετά
τό θάνατό του, καί γι᾿ αὐτό κόλ-
λησε τό δέρμα του στά κόκκαλά
του. Ὁ δεύτερος ἀπάντησε ὅτι
εὐχαριστοῦσε τό Θεό, γιατί δέν
τόν ἄφησε νά πεθάνει στήν
ἁμαρτία καί τόν ἐπανέφερε στήν
ἀγγελική πολιτεία. Καθώς θυμό-
ταν συνεχῶς τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
χαιρόταν.

Στό εὔλογο ἐρώτημα ἐάν ἡ με-
τάνοια τῶν δύο μοναχῶν εἶχε τήν
ἴδια ἀξία, οἱ θεοφώτιστοι γέρον-
τες ἀπάντησαν καταφατικά.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Οἱ Eὐαγγελικαλικοί (Evangeli-
cals) ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό
πολυσυλλεκτικό καί ὑπερομολο-
γιακό ρεῦμα τοῦ σύγχρονου συν-
τηρητικοῦ Προτεσταντικοῦ κό-
σμου, πού ἐμφανίστηκε μετά τόν
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί θά πρέ-
πει νά διακρίνεται ἀπό τούς λεγό-
μενους Εὐαγγελικούς. Καί ὁ ἐν
λόγω χῶρος συναγωνίζεται τούς
Πεντηκοστιανούς στήν ἀριθμητι-
κή αὔξησή τους καί ἐπιπλέον δέν
στερεῖται αἱρετικῶν θέσεων σχε-
τικά μέ τά ἔσχατα. Βασικές ἐσχα-
τολογικές κακοδοξίες, παρά τήν
ἐπί μέρους διαφοροποίηση τῶν
ποικίλων κινήσεων πρέπει νά θεω-
ρηθοῦν οἱ ἑξῆς:

α) Ἡ αἱρετική ἐσχατολογία τῶν
Εὐαγγελικαλικῶν, στό μεγαλύτε-
ρο βαθμό της, ἔχει ἐνσωματώσει
θέσεις τῆς λεγόμενης «Θεωρίας
τῶν Οἰκονομιῶν» (Dispensationa-
lists), πού διατύπωσε ὁ ἱδρυτής
τῆς αἱρετικῆς κίνησης τῶν «Χρι-
στιανῶν Ἀδελφῶν» ὁ J. N. Darby
(1800-1882).

β) Βασική παράμετρος καί τῶν
Εὐαγγελικαλικῶν ἀποτελεῖ καί
στόν ἐν λόγω χῶρο ἡ Ἁρπαγή τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά λάβει χώ-
ρα πρίν ἀπό τή μεγάλη Θλίψη. Με-
τά τήν Ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά
ἐπακολουθήσουν πείνα, ἀρρώ-

στειες, σεισμοί καί πόλεμοι σέ
πολλά μέρη τῆς γῆς. Διαφωνοῦν
μεταξύ τους γιά τό πότε θά γίνει
ἡ Ἁρπαγή ἐνῶ συμφωνοῦν γιά τό
γεγονός. Κάποιες κινήσεις ὑπο-
στηρίζουν, ὅτι θά γίνει πρίν τή
«μεγάλη Θλίψη» καί κάποιες
ἄλλες μετά.

γ) Μετά τήν Ἁρπαγή ἀκολουθεῖ
ἡ περίοδος τῆς «μεγάλης Θλί-
ψης» πού τή χαρακτηρίζουν καί
ὡς «καιρό τῆς στενοχωρίας τοῦ
Ἰακώβ». Αὐτή ἡ περίοδος εἶναι ἡ
περίοδος τοῦ Ἀντιχρίστου.

δ) Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστροφή τοῦ
Χριστοῦ μετά τήν ἑπταετία τοῦ
Ἀντιχρίστου μαζί μέ τούς πιστούς
καί ἡ ἵδρυση τῆς χιλιετοῦς Βασι-
λείας καί ἡ καταστροφή τῶν
ἐχθρῶν του.

ε) Διατυπώνουν τόν ἰσχυρισμό,
ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ Ἁρπαγή καί ἄλλη
εἶναι ἡ Φανέρωση τῆς Ἡμέρας
τοῦ Κυρίου. Ἡ Φανέρωση ταυτίζε-
ται μέ τήν ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ
γιά τή χιλιετῆ Βασιλεία.

στ) Κάνουν λόγο γιά τρεῖς Κρί-
σεις τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πρώτη
ὀνομάζεται «Κρίση τοῦ Βήματος»
τοῦ Χριστοῦ καί ἀφορᾶ στήν ἀξιο-
λόγηση, τόν ἀπολογισμό καί τήν
ἐπιβράβευση τῶν πιστῶν καί θά
λάβει χώρα μετά τήν Ἁρπαγή τῆς

Ἐκκλησίας. Ἡ δεύτερη ὀνομάζε-
ται «Κρίση τοῦ Λευκοῦ Θρόνου»,
πού λαμβάνει χώρα στήν αἰωνιό-
τητα μετά τό τέλος τῆς χιλιετοῦς
Βασιλείας. Κατ’ αὐτήν θά ἀναστη-
θοῦν οἱ ἁμαρτωλοί γιά νά κριθοῦν
καί νά τιμωρηθοῦν αἰωνίως. Ἡ τρί-
τη ὀνομάζεται «Κρίση τῶν
Ἐθνῶν». Θά λάβει χώρα στή γῆ
μόλις θά ἔρθει ὁ Χριστός γιά νά
βασιλεύσει. Τά ἔθνη θά κριθοῦν
ἀναλόγως μέ τό πῶς  ἀντιμετώπι-
σαν τούς Ἰουδαίους κατά τήν πε-
ρίοδο τῆς «Μεγάλης Θλίψης».

ζ) Ὁμιλοῦν γιά τρεῖς Ἀναστά-
σεις νεκρῶν. Ἡ πρώτη, τῶν
πιστῶν πρό τῆς Ἁρπαγῆς, ἡ δεύ-
τερη Ἀνάσταση ἀφορᾶ σέ ὅσους
θά πιστέψουν καί θά πεθάνουν
κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης
Θλίψης τοῦ Ἀντιχρίστου γιά νά ζή-
σουν κι αὐτοί στήν ἐπίγειο χιλιετῆ
Βασιλεία. Καί ἡ τρίτη τῶν ἀπίστων
στό τέλος τῆς χιλιετοῦς Βασιλεί-
ας.

η) Οὐσιαστικά ἀποδέχονται
τρεῖς παρουσίες τοῦ Χριστοῦ. Ἡ
πρώτη κατά τήν ἐπίγειο δράση
του, ἡ δεύτερη γιά τήν Ἁρπαγή
τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ τρίτη γιά τήν
ἐγκαθίδρυση τῆς χιλιετοῦς Βασι-
λείας.

(2ον)
Ὁ ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινο-

βουλίου ψηφισθεὶς νόμος, δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι Ἑλληνικῆς
ἐμπνεύσεως. Εἶναι Εὐρωπαϊκὸς -
Σιωνιστικός. Παρεπλανήθησαν οἱ
κύριοι βουλευταί, δὲν κατενόησαν
τὴν δολιότητα τῶν συντακτῶν τοῦ
νόμου, ὡς καὶ ὅτι εἶναι ἀντίθετος
τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ, καὶ ἐπῳάζει τὰς συγκρού-
σεις, ὡς καὶ διατηρεῖ τὰς ἀντιθέ-
σεις. Ἐμποδίζει τὴν πολιτιστικὴν
ἀναβάθμισιν τῶν λαθρομετα-
ναστῶν· ἐπαναπαύει εἰς τὴν πλά-
νην τῶν δαιμόνων. Ὁδηγεῖ εἰς τὴν
σῆψιν καὶ εἰς τὴν ἀποβλάκωσιν
τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

Ὁ νόμος Σας εἶναι πολέμιος τοῦ
σκοποῦ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μό-
νου Ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Προστατεύει τὸ ψεῦδος, καλ-
λιεργεῖ τὰ ἀνθρώπινα πάθη καὶ
ὑποβιβάζει τὸν ἄνθρωπον κάτω-
θεν τοῦ κτήνους.

Ὁ νόμος Σας κινεῖται εἰς τὴν
ἀλογίαν καὶ τὴν παράνοιαν. Ἔχει
ἀποκλειστικῶς στόχον τὸν Ἑλλη-
νισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Εἶναι
φυσικὴ συνέχεια τοῦ νόμου Σημί-
τη περὶ ταυτοτήτων, δι᾽ οὗ κατηρ-
γήθη ἡ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύ-
ματος, ἵνα δύνανται εὐχερῶς οἱ
ἀνθέλληνες νὰ ἀναρριχῶνται εἰς
καιρίους θέσεις τοῦ κρατικοῦ μη-
χανισμοῦ, τῆς Παιδείας καὶ τοῦ
Στρατοῦ, διὰ νὰ κόβουν τὰς ρίζας
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δίκην ἀρουραί-
ων.

Ὁ νόμος ἀντιτίθεται εἰς τὸ Ἀνα-
στάσιμον παράγγελμα τοῦ Χρι-
στοῦ:

«Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον
ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον
πάσῃ τῇ κτίσει» (Μάρκ. 16,15)

Ξένοι 
πρὸς τὴν Κ. Διαθήκην

Ἡ ἔξωθεν κατευθυνομένη
ἀθρόα εἴσοδος λαθρομετα-
ναστῶν, ὀφειλομένη καὶ εἰς τὴν
ὀλιγωρίαν τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν
νὰ φυλάξουν τὰ σύνορα, ἀποβλέ-
πει εἰς τὴν ἀλλοίωσιν τῆς πληθυ-
σμιακῆς ὁμοιογενείας τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον μέχρι
πρὸ τίνος εἶχε ἑνιαίαν Ἐθνικὴν καὶ
Θρησκευτικὴν συνείδησιν καὶ δὲν

διηυκόλυνε τοὺς διεθνεῖς ταρα-
ξίας, διὰ νὰ δημιουργήσουν εἰς
τὴν Ἑλλάδα συγκρούσεις, τύπου
«Συρίας» καὶ «Κοσσυφοπεδίου».

Ὁ νόμος Σας εἶναι ἀντισυντα-
γματικός, ὡς καὶ πλεῖστοι ἄλλοι
νόμοι Σας, καθὼς ἔχουν διαπιστώ-
σει διακεκριμένοι Συνταγματολό-
γοι, οἱ ὁποῖοι ὠνείδισαν τὴν κυ-
βερνητικὴν θρασύτητα νὰ κατα-
πατῇ τὸ Σύνταγμα, νὰ δεσμεύῃ
τὴν ἐθνικὴν Κυριαρχίαν καὶ τὸν
πλοῦτον τῆς κρατικῆς περιουσίας.

Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως, δὲν
ἀνεγνώσατε ποτὲ μέχρι σήμερον
τὴν Καινὴν Διαθήκην, διὰ νὰ ἴδητε
εἰς τὸ συνταγματικῶς κατωχυρω-
μένον κείμενόν της, ὅτι καταδικά-
ζει τὰ ποικίλα ἀνθρώπινα πάθη,
«ἀρσενοκοιτίαν, πορνείαν, μοιχεί-
αν, παιδεραστίαν, κτηνοβασίαν,
τὰς λεσβίας κ.λπ.», τὰ ὁποῖα ὁ νό-
μος Σας, ἀψηφῶν τὸ φρόνημα τοῦ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὴν εὐσέβει-
άν του, θεσμοθετεῖ, χωρὶς ἴχνος
ἐντροπῆς;

Ἑτοιμάσατε, κ. Σαμαρᾶ, τὰς φυ-
λακὰς Σας, διά νὰ δεχθῆ τοὺς νε-
ομάρτυρας τοῦ 21ου αἰῶνος ἐκ
τῶν ἐπικειμένων διωγμῶν Σας,
διότι ἡμεῖς δὲν θὰ παύσωμεν νὰ
κηρύττωμεν τὴν Χριστιανικὴν
Ἀλήθειαν καὶ νὰ στηλιτεύωμεν
τὰς πλάνας τῶν δαιμονικῶν θρη-
σκειῶν καὶ τὰς ποικίλας διαστρο-
φάς, ποὺ ἀντιτίθενται εἰς τὸν
εὐαγγελικὸν τρόπον ζωῆς.

Τὰ αἵματα τῶν ἡρῴων τοῦ 1821,
τὰ ὁποῖα δὲν σέβεσθε, δίδουν τὸ
δικαίωμα νὰ μὴ τὸν τηρήσωμεν.
Ἐκεῖνοι ἠγωνίσθησαν, «διὰ τοῦ
Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ
τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν» καὶ
προέταξαν εἰς τὸ πρῶτον Ἑλλη-
νικὸν Σύνταγμα τὸ ὄνομα τῆς
«Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος».

Ἡ αἰχμαλωσία
ὑπὸ τῆς Εὐρώπης - εὐρώ
Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως καὶ

τοῦ Κοινοβουλίου, ὅσοι στηρίζετε
τὰς ἐσφαλμένας ταύτας πολιτι-
κάς,

Ἐγηράσατε ἀπὸ τὰς πολιτικὰς
καί πνευματικάς Σας ἁμαρτίας.
Ἐτραυματίσατε θανασίμως τὴν
Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνας καὶ τὸν
ἑλληνικὸν πολιτισμόν. Ἐταπεινώ-

σατε τὸν ἑλληνικὸν λαόν, τοῦ
ἐστερήσατε τὴν καλῶς νοουμέ-
νην ἐθνικὴν ὑπερηφάνειάν του καὶ
τὴν ἐλπίδα, ὡς καὶ τὴν αἰσιοδοξίαν
διὰ τὸ μέλλον.

Ὀφείλετε νὰ ἀπέλθητε ἀπὸ τὸ
προσκήνιον τῆς πολιτικῆς ζωῆς.
Δὲν εἶσθε ἄξιοι τῆς ἱστορίας τῶν
Ἑλλήνων, οὔτε τῆς ὀρθοδοξίας,
οὔτε τῶν ἡρῴων τοῦ 1821. Εἶσθε
οἱ καταστροφεῖς τοῦ νέου ἑλληνι-
σμοῦ, εἰς ὅ,τι ᾠκοδόμησε τοὺς
δύο αἰῶνας ἐλευθερίας ἐκ τοῦ
τουρκικοῦ ζυγοῦ.

Ὁ Ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ ἑορτά-
ση τὰ διακόσια ἔτη ἐλευθερίας
του, τῷ 2021, χωρὶς τὴν παρουσίαν
Σας εἰς τὸν Δημόσιον πολιτικὸν
βίον τῶν Ἑλλήνων.

Κ. Πρωθυπουργέ, καὶ κύριοι τῆς
Κυβερνήσεως καὶ τοῦ Κοινοβουλί-
ου,

Ἡ Εὐρώπη καὶ τὸ εὐρὼ ἀπεδείχ-
θη ἐκ τῶν πραγμάτων ἐξ ἴσου ἐπι-
κίνδυνος, ὅσον καὶ ἡ Τουρκικὴ
δουλεία. Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς πρέ-
πει μὲ δημοκρατικὰς διαδικασίας,
καταλλήλως ἀφυπνιζόμενος, νὰ
ἀποτινάξη τὴν δουλείαν ταύτην.

Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως καὶ
τοῦ Κοινοβουλίου,

Ὁ Ἀληθὴς Τριαδικός, εἷς Θεὸς
κατὰ τὴν οὐσίαν καὶ τρεῖς κατὰ
τὰς ὑποστάσεις (πρόσωπα), ἐν τῷ
προσώπῳ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἠλευθέρωσε τὸ ἀνθρώ-
πινον γένος εἰς τὸν Γολγοθᾶ ἀπὸ
τὰ δεσμὰ τῆς φθορᾶς, τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ τοῦ θανάτου (ψυχικοῦ καὶ
σωματικοῦ) καὶ ἐχάρισε, ἐν
ἀρραβῶνι, τὴν σωματικὴν Ἀνά-
στασιν, ἥν θὰ ποιήσῃ εἰς τὴν Δευ-
τέραν παρουσίαν Του εἰς τὴν γε-
νικὴν Ἀνάστασιν καὶ κρίσιν.

Ὑμεῖς μὲ τὸν ἐπαίσχυντον ρα-
τσιστικὸν νόμον Σας, ἐπαναφέρε-
τε τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ
θανάτου, διότι καταργεῖτε τὸν χρι-
στιανισμὸν καὶ τὴν Καινὴν Διαθή-
κην εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὡς φρόνημα
καὶ τρόπον ζωῆς. Ἀρνεῖσθε τὸν
Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμὸν δύο
χιλιετιῶν.

Οἱ νόμοι τῆς Εὐρώπης καὶ τὰ
ἐνταῦθα ἀντίγραφά των, ἐπιστρέ-
φουν τὴν Ἀνθρωπότητα καὶ τὴν
Ἑλλάδα εἰς τὴν βαρβαρότητα τῆς
πρὸ Χριστοῦ ἐποχῆς.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ π. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος εἶναι ξένος πρὸς τὸν Ἑλληνορθόδοξον
πολιτισμὸν καὶ ταυτόσημος μὲ τὰς ἡγεσίας τῶν Σιωνιστῶν

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία
B. Οἱ Eὐαγγελικαλικοί (Evangelicals)

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

Τά στολίδια τῶν γυναικῶν
Μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «ἄρτι γάρ ἀνθρώπους πείθω ἤ

τόν Θεόν; ἤ ζητῶ ἀνθρώπους ἀρέσκειν; εἰ γάρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον,
Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἄν ἤμην» (Γαλ. α´ 10). Δηλαδή, τώρα προσπαθῶ
νά πείθω τούς ἀνθρώπους ἤ τόν Θεόν; Ἤ μήπως ζητῶ νά ἀρέσω στούς
ἀνθρώπους; Ὄχι, διότι, ἐάν ἀκόμη καί τώρα ἐπεδίωκα νά ἀρέσω στούς
ἀνθρώπους, δέν θά ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Καί στήν Α´ πρός Τιμόθεον Ἐπιστολή λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
«Θέλω οἱ γυναῖκες νά προσεύχωνται μέ ἐνδυμασία σεμνή. Νά στολί-

ζουν τόν ἑαυτό τους μέ αἴσθημα ἐντροπῆς καί σωφροσύνης» (Α´ Τιμ.
β´ 9-10).

Καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης λέγει ὅτι: «Ἀρώματα τῶν χρι-
στιανῶν εἶναι ἡ πίστις καί ἡ συνείδησις, διότι αὐτή εἶναι ἡ εὐωδία τοῦ
Χριστοῦ».

Ἐπίσης στήν Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε: «Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρός
ἐπί γυναικί, οὐδέ μή ἐνδύσηται ἀνήρ στολήν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα
Κυρίῳ τῷ Θεῷ σού ἐστι πᾶς ποιῶν ταῦτα» (Δευτερονόμιον, κβ´ 5).

Δηλαδή, δέν ἐπιτρέπεται στήν γυναῖκα νά φορᾶ ἀνδρικά ροῦχα,
οὔτε στόν ἄνδρα νά φορᾶ γυναικεῖα ροῦχα, διότι κάθε ἕνας πού κάνει
αὐτά εἶναι σιχαμερός ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου.

Τό σῶμα μας εἶναι ναός τῆς ψυχῆς μας καί πρέπει νά τό φροντίζου-
με. Ὅμως πολλές φορές ἐπηρεασμένοι ἀπό τά πάθη μας καί τίς ἀδυ-
ναμίες μας στολίζουμε τό σῶμα μας, κυρίως οἱ γυναῖκες, μέ διάφορα
στολίδια, δακτυλίδια, σκουλαρίκια κ.λπ. Αὐτό ὅμως σημαίνει ὅτι ὑπάρ-
χει μέσα μας ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, εἶναι ἡ πρώτη θυγατέρα τοῦ διαβόλου. Τά καλύτερα στολίδια
εἶναι οἱ ἀρετές, οἱ ὁποῖες βοηθοῦν νά γίνουμε ἀρεστοί καί ἀγαπητοί
στόν Θεό. 

*   *   *
Ἀπό τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου (1/2) διαβάζουμε γιά τόν Ὅσιο τά

ἑξῆς:
Κάποτε ὁ Ὅσιος μέ θαῦμα γιάτρεψε τήν ἄρρωστη μητέρα τοῦ  Θε-

οδωρήτου Ἐπισκόπου Κύρου.
Ὁ Ἅγιος Θεοδώρητος ἔγραψε καί τόν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου καί

μάλιστα προσθέτει τό ἑξῆς περιστατικό.
Ὁ Ὅσιος, λέγει, δέν γιάτρεψε μόνο τό σῶμα τῆς μητέρας του, ἀλλά

καί τήν ψυχή. Διότι ἡ μητέρα του στολιζόταν μέ διάφορα χρυσά καί
μεταξωτά, περιδέραια κ.λπ. Ὁ Ὅσιος μέ ἕνα πολύ σοφό παράδειγμα,
τήν ἔπεισε νά τά ἀπορρίψη ὅλα αὐτά λέγοντας τά ἑξῆς. Ὅπως κάποι-
ος ἄριστος ζωγράφος, ὅταν κατασκευάση μέ μεγάλη τέχνη κάποια
εἰκόνα, καί δῆ κάποιον ἄλλον ἄτεχνο ζωγράφο νά βάλη ἄλλα χρώμα-
τα σέ αὐτήν ὀργίζεται, ἔτσι καί ὁ Πλάστης καί ζωγράφος Θεός ὀργί-
ζεται, ὅταν οἱ γυναῖκες (τώρα τελευταῖα καί οἱ ἄνδρες) βάζουν φτια-
σίδια καί στολίζουν τό σῶμα τους μέ τά μάταια καί σιχαμερά στολί-
δια.

Διότι κατά αὐτόν τόν τρόπο κατηγοροῦν τόν Θεό ὅτι εἶναι ἀμαθής
καί ἄτεχνος καί δέν γνώριζε νά τίς δημιουργήση ὄμορφες καί ὡραῖες.
Καί δέν σκέπτονται ὅτι ὁ Θεός κάνει ὅλα ὅσα θέλει, γνωρίζοντας
ὅμως τό συμφέρον, δέν δίνει σέ ὅλους καί σέ ὅλες αὐτό πού θά
ἀποβῆ βλαβερό στίς ψυχές τους, καθώς τέτοιο εἶναι καί τό σωματικό
κάλλος.

*   *   *
Ὁ μακαριστός Γέροντας π. Φιλόθεος Ζερβάκος ἔλεγε:
Τί νὰ πῶ καὶ γιὰ τὶς γυναῖκες; Δὲν ἔχουν ἄλλο στὸ νοῦ τους παρὰ

πῶς νὰ στολιστοῦν. Συναγωνίζονται ποιὰ θὰ ξεπεράση τὴν ἄλλη στὸ
στολισμό. Τί νὰ πῶ καὶ γιὰ τὴν ἄσεμνη ἐνδυμασία, τὴν ὁποία ὁ ἐφευ-
ρέτης τῆς κακίας διάβολος δίδαξε τὶς γυναῖκες, νὰ ντύνονται δηλ. μὲ
γυμνὰ χέρια, μὲ γυμνὰ στήθη, μὲ γυμνὰ ποδάρια; Ἀλίμονο, ἀλίμονο!
Πῶς δὲν ντρέπονται οἱ γυναῖκες τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν; Οἱ τσιγγά-
νες καὶ οἱ Τουρκάλες ντύνωνται κόσμια, γιὰ νὰ μὴ σκανδαλίζουν τοὺς
ἄντρες, ἐνῶ οἱ Ἑλληνίδες καὶ Χριστιανὲς γυναῖκες, ποὺ ἔχουν παρά-
δοση ἀπὸ τὸ Χριστό, ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέ-
ρες νὰ ντύνονται σεμνά, ἔφτασαν σὲ τέλεια παραφροσύνη μὲ τὸν τρό-
πο ποὺ ντύνωνται! Οἱ πατέρες καὶ οἱ μητέρες νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι τὸ καλὸ
παράδειγμα καὶ νὰ μὴ ἀφήνουν τὰ παιδιὰ τους – συμβουλεύοντάς τα
μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ – νὰ ντύνωνται ἔτσι ἄσεμνα. Καὶ οἱ ἄντρες νὰ
ἀποτρέψουν τὶς γυναῖκες τους ἀπὸ τὸ ἄσεμνο ντύσιμο, γιατί θὰ δώ-
σουν λόγο τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Ὅσες γυναῖκες εἰσέρχονται στὸ
Ναὸ τοῦ Θεοῦ γυμνὲς καὶ ἀδιάντροπες, κάνουν τὸ θέλημα τοῦ διαβό-
λου. 

Σὲ ἕνα ἀρχαῖο βιβλίο, ποὺ βρῆκα πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, διάβασα
μεταξὺ ἄλλων ὅτι, ὅταν ρώτησαν οἱ Μαθητὲς τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό, πότε θὰ γίνουν στὸν κόσμο τὰ φοβερὰ σημεῖα τῆς Δευτέρας
Παρουσίας, ὁπότε θὰ παγώση ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καὶ θὰ χαθῆ ἡ πί-
στη, ὁ Κύριος τοὺς εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ: «ὅταν οἱ γυναῖκες γί-
νουν ἄνδρες καὶ οἱ ἄνδρες γυναῖκες».

Καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστομος, ὅταν τὸν ρώτησαν κάποιοι φιλόχριστοι
ἄνθρωποι πότε θὰ γίνη ἡ Δευτέρα Παρουσία, τοὺς ἀπάντησε: «Ὅταν
χαθῆ ἡ αἰδὼς ἀπὸ τὶς γυναῖκες, τότε εἶναι κοντὰ ἡ ἡμέρα τῆς Κρίσε-
ως».

Οἱ προφητεῖες αὐτὲς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ ἄλλων Προφητῶν, Ἀποστόλων, Ἁγίων
Πατέρων, τὶς ὁποῖες ἀνέφερα προηγουμένως στὸ λόγο μου, ἐκπληρώ-
νονται σήμερα κατὰ γράμμα.

Σὰν πατέρας πνευματικὸς ἔχω καθῆκον καὶ εὐθύνη νὰ συμβουλεύω
τὰ παιδιά μου. Σὲ συμβουλεύω λοιπόν, στὸ ἑξῆς νὰ πάψης νὰ βάφης
τὰ χείλη σου, τὰ νύχια σου ἢ καὶ τὸ πρόσωπό σου, καὶ νὰ μένης ὅπως
σὲ ἔπλασε ὁ Θεός. Μὴ θέλεις νὰ φαίνεσαι ἀνώτερη ἀπὸ τὸ Θεὸ· διό-
τι, ὅταν βάφεσαι μὲ κόκκινες μπογιὲς, ὑβρίζεις τὸ Θεό. Εἶναι σὰν νὰ
λὲς ὅτι «Ὁ Θεὸς δὲν ἤξερε ἢ δὲν μποροῦσε νὰ μὲ κάνη μὲ κόκκινα χεί-
λη ἢ νύχια· καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ τὸ κάνη ὁ Θεός, τὸ κάνω
ἐγώ, γιὰ νὰ φαίνωμαι ὡραία καὶ νὰ μὲ θαυμάζουν καὶ ἐκτιμοῦν οἱ τρελ-
λοὶ ἄντρες καὶ οἱ τρελλὲς γυναῖκες καὶ νὰ μὲ λένε πὼς εἶμαι «τοῦ κό-
σμου γυναῖκα», συγχρονισμένη καὶ ὄχι ὀπισθοδρομική». Ἔτσι ὅμως
λυπεῖς τὸ Θεὸ καὶ ἐμένα, τὸν πνευματικό σου πατέρα, καὶ ὅλους τοὺς
συνετοὺς καὶ θεοφοβούμενους ἀνθρώπους, καὶ χαροποιεῖς τὸ διάβολο
καὶ τοὺς ἀνόητους ἀνθρώπους, ἄντρες καὶ γυναῖκες.

Λοιπόν, ἂν ἀγαπᾶς καὶ φοβᾶσαι τὸ Θεό, ἂν σέβεσαι κι ἐμένα, τὸν
πνευματικό σου πατέρα, ἀπὸ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ πάρεις τὸ γράμ-
μα μου, νὰ πάψης νὰ βάφεσαι. Καὶ νὰ στολίζης στὸ ἑξῆς τὴν ψυχή σου
μὲ ταπείνωση, μὲ σεμνότητα καὶ μὲ ἀρετές. Τότε θὰ χαίρεται καὶ ὁ
Θεὸς καὶ οἱ Ἄγγελοι καὶ ἡ Παναγία καὶ οἱ Ἅγιοι, καὶ θὰ σὲ προστατέ-
ψουν καὶ θὰ σὲ ἀξιώσουν νὰ εἰσέλθης στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Ἐάν, ὅμως, ἀκολουθήσης τὸ συρμὸ καὶ τὶς μόδες καὶ τὶς συγχρονι-
σμένες γυναῖκες, ὅπως τώρα ποὺ τὶς μιμεῖσαι στὰ βαψίματα, θὰ τὶς μι-
μηθῆς καὶ στὸ τσιγάρο καὶ στὴ χαρτοπαιξία καὶ στὰ ἄλλα, ποὺ εἶναι
αἰσχρὸ καί νὰ τὰ λέη κανείς.

Ἡ ἀληθινὴ θεολογία κατὰ τὸν Ὅσιον 
Γέροντα Παΐσιον τὸν Ἁγιορείτην

Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

«Οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς 
τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν;»

Τὸ ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρος, αὐτὸ ἐπιβεβαι-
ώνεται καθημερινῶς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἕως καὶ σήμερα καὶ τοῦτο θὰ ἐπα-
ναλαμβάνεται διά παντός.

Δύο βασικὰ εἶναι τὰ θέματα ποὺ στοὺς λίγους αὐτοὺς στίχους
ἀναπτύσσει στοὺς Κορινθίους καὶ δι᾽ αὐτῶν σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς
μέσῳ τῆς ἀποκαλυπτικῆς διαχρονικότητος. Πρῶτον τὸ θέμα τοῦ
φαγητοῦ καὶ δεύτερον τὸ θέμα τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων. Τοῦ
φοβεροῦ καὶ θανάσιμου ἁμαρτήματος τῆς πορνείας. 

Καὶ γιὰ μὲν τὸ πρῶτο θέμα, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὰ
“βρώματα” καὶ κατὰ πόσο ὁ πιστὸς ἔχει ἐξουσία καὶ μπορεῖ ἐλευθέ-
ρως νὰ γεύεται ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διά τοῦ Ἀποστό-
λου θὰ μᾶς διαφωτίσει ὅτι “πάντα μοι ἔξεστιν ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέ-
ρει”. Ὅλα ὅσα δὲν ἀπαγορεύει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ μπορῶ νὰ τὰ ἔχω.
Ὅλα εἶναι στὴν ἐξουσία μου, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν θὰ γίνω δοῦλος σὲ τί-
ποτε. Ἡ “τετραγωνικὴ” θεολογικὴ λογικὴ τοῦ Ἀποστόλου εἶναι κα-
ταπληκτική. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συνεχίζει: “Τὰ φαγητὰ ἔχουν γίνει γιὰ τὴν
κοιλία καὶ ἡ κοιλία διά τὰ φαγητά. Ὅμως ὅλα αὐτὰ ὁ Θεὸς θὰ τὰ κα-
ταργήσει στὴν μέλλουσα ζωή ποὺ ἀναμένουμε”. Ἑπομένως μπορεῖ
ὁ πιστὸς νὰ γεύεται τῆς τροφῆς (ὅταν ἐπιτρέπεται), ἀρκεῖ νὰ μὴ
σκανδαλίζει καὶ φυσικὰ νὰ μὴ ξεχνᾷ ποτὲ πὼς “τρώει γιὰ νὰ ζήσει
καὶ δὲν ζεῖ γιὰ νὰ τρώει”.

Ὑφίσταται ὅμως καὶ ἕνα ἄλλο, ἄκρως ἐπικίνδυνο ζήτημα τὸ
ὁποῖο εἶχε διαταράξει τὴν πνευματικὴ εἰρήνη στοὺς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου καὶ φαίνεται πὼς στὶς ἡμέρες μας ἔχει
ἐπανέλθει στὴν χειροτέρα του μορφή, ἀφοῦ φαίνεται πὼς ὑπάρ-
χουν κάποιοι, ἀκόμα καὶ ποιμένες, ποὺ τὸ θέμα τῶν σαρκικῶν
ἁμαρτημάτων – πορνείας κ.λπ. - τὸ ἀντιμετωπίζουν ἐλαφρᾷ τῇ καρ-
δίᾳ. Ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ στὴν καλυτέρα τῶν περιπτώσεων, γιὰ νὰ μὴ
ἰσχυριστοῦμε ὅτι οἱ “φιλελεύθεροι” καὶ “νεορθόδοξοι” μὲ μία μονο-
κονδυλιὰ τοῦ διαβόλου προσπαθοῦν νὰ διαγράψουν τὶς θεόπνευ-
στες ἐντολὲς ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ζητημάτων, ποὺ περιέχονται στὴν Ἁγία
Γραφὴ καὶ ἀνέκαθεν βιώνουν οἱ ἅγιοι καὶ φυσικὰ οἱ ἁπλοὶ πιστοὶ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Ἔ, λοιπὸν “τὸ σῶμα μας δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ τὴν πορνεία,
ἀλλὰ γιὰ τὸν Κύριο. Γιὰ ν' ἀνήκει σὲ Αὐτὸν καὶ νὰ κατοικεῖ ἐντός
του ὁ Ἴδιος. Δὲν ἔχει σημασία τὸ ὅτι τὸ σῶμα μετὰ τὸν θάνατο θὰ
διαλυθεῖ, ἀφοῦ κάποια στιγμὴ θὰ τὸ ἀναστήσει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ
τὴ δύναμή του ἀνέστησε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό”. Καὶ μετὰ ἀπὸ
αὐτὰ τὸ ἀποκορύφωμα μέσῳ ἑνὸς ἐρωτήματος: “Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ
σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν;”.

Καὶ μόνο αὐτὸ τὸ καίριο ἐρώτημα ποὺ θέτει ὁ Ἀποστολικὸς κά-
λαμος, κονιορτοποιεῖ ὅλα τὰ φληναφήματα τῶν ψευδοθεολόγων,
τῶν ξεπεσμένων “νεορθοδόξων” καὶ “μεταπατερικῶν” καὶ ὅσων
“ποιμένων περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν” (Α´ Τιμ. στ´ 21). 

Οὐδέποτε ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐδέχθη διά τοῦ βαπτίσματος καὶ τῶν
ἄλλων μυστηρίων τὴν υἱοθεσίαν ἐπιτρέπεται νὰ ἁμαρτάνει μὲ ὁποι-
αδήποτε βεβαίως ἁμαρτία, πολὺ δὲ περισσότερο μὲ αὐτοῦ τοῦ
εἴδους τὰ ἀηδιαστικὰ καὶ βδελυρὰ ἁμαρτήματα, διά τὰ ὁποῖα
“αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν”.

Καὶ μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ οὐδεμία ἀμφισβήτηση ἐπιδέχονται τί-
θεται ἀμείλικτο τὸ ἐρώτημα: “Διατὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀρνεῖται
νὰ ἀγγίξει καὶ νὰ ἀποκαθάρει τὴν κατάρα τῆς λεγομένης “νεορθο-
δοξίας” τουτέστιν κακοδοξίας καὶ δαιμονολογίας, ποὺ τὰ τελευ-
ταῖα ἔτη ὡς καρκίνωμα πνευματικὸ κατατρώγει ὅ,τι πολυτιμότερο
καὶ ἁγιώτερο ὑπάρχει στὸν χῶρο τῆς νεότητος καὶ ὄχι μόνον;”.
Ἐννοοῦμε τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἁγνότητα ἕως τοῦ γάμου, τὴν πιστό-
τητα ἕως θανάτου καὶ τὴν εὐλογημένη συζυγία. Τὴν συζυγία ὅπως
τὴν θέλει ὁ Θεὸς καὶ ὅπως τὴν κηρύσσουν οἱ θεοφόροι πατέρες. Τί
εἶναι ἐκεῖνο, ἀλήθεια, ποὺ ἐμποδίζει τὸ ὀρθοτομεῖν στὰ ζητήματα
αὐτὰ μὲ ἀποτέλεσμα, σὺν τοῖς ἄλλοις, νὰ ἔχουν λιγοστεύσει ἕως
σημείου κρίσεως οἱ νέοι ἄνευ κολλημάτων ἱερωσύνης; 

Τί εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἐμποδίζει τοὺς ἰθύνοντας νὰ κηρύξουν
ἐπιτέλους εὐθαρσῶς στὸ ποίμνιο, ποὺ ἔχουν χρεωθεῖ στὸ πετραχή-
λι καὶ στὸ ὠμοφόριό τους, αὐτὰ ποὺ τόσο ξεκάθαρα τονίζει ὁ Ἀπ.
Παῦλος; 

Μήπως ὑπάρχουν ψυχολογικὰ πλέγματα καὶ φόβος ἐναντίον τοῦ
μακρὰν τοῦ Θεοῦ κόσμου; Ἢ μήπως ἐνοχὲς περίεργες φράσσουν
τὰ στόματα καὶ ρίχνουν σὲ μία δαιμονικὴ “χειμερία νάρκη” τὶς καρ-
διὲς τῶν “διαδόχων τῶν Ἀποστόλων”, ὅπως ἀρέσκονται νὰ τονί-
ζουν ἑαυτοὺς οἱ ποιμένες; Πολλὰ “μπορεῖ” δύναται κανεὶς νὰ ἐξι-
χνιάσει καὶ στὸν τομέα αὐτὸ τῆς συγχρόνου ποιμαντικῆς, γιὰ τὴν
ὁποία νεώτερος ὅσιος μὲ θλίψη πολλὴ ἐτόνιζε τό: “τυφλὸς δὲ
τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται” (Ματθ.
ιε΄14). 

Ὅπως καὶ νὰ 'χει, τὸ πρᾶγμα εἶναι σὲ πολὺ χειρότερο κατάντημα
ἀπ' ὅσο μπορεῖ κανεὶς νὰ φανταστεῖ, δοθέντος ὅτι καὶ αὐτὲς πλέον
οἱ θεολογικὲς (γράφε σκοτολογικὲς) σχολὲς κατήντησαν περίγε-
λως ἀκόμα καὶ τῶν μουσουλμάνων. Οἱ δὲ σοφὲς κεφαλὲς τῶν κα-
θηγητῶν τῶν ψηφισάντων τὶς μουσουλμανικὲς σπουδές, τώρα
πλέον εἰς ἔνδειξιν “συναδελφικῆς ἀλληλεγγύης” πρὸς τοὺς μου-
σουλμάνους καθηγητές, θὰ ἔχουν ἕνα ἀκόμα πρόσθετο ἐπιχείρη-
μα ὑπὲρ τῶν “νεορθοδόξων”, τὴν ἀπόλαυση δηλ. τοῦ ἰδιοτύπου
μουσουλμανικοῦ παραδείσου μὲ ὅλα τὰ παρελκόμενα... 

Ἀδελφοί μου, ὅσοι πιστοί, ὅσοι ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ
κόσμου καὶ τῆς “νέας ἐποχῆς”, “Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φό-
βου”!

Ἂς ἀγωνιστοῦμε ὁ καθένας μὲ τὶς δυνάμεις του καὶ τὰ χαρίσμα-
τά του καὶ ἂς καταρτίζουμε τὶς ὑπάρξεις μας σὲ “ναοὺς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος”, “ἐπιτελοῦντες ἁγιοσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ” καὶ ταυτο-
χρόνως ὀρθοτομοῦντες ἀποστολικῶς καὶ πατροπαραδότως πρὸς
πᾶσαν κατεύθυνσιν, πολεμώντας σθεναρῶς καὶ ἀκαταπαύστως τὶς
πλάνες ποὺ παρεισφρέουν στὴν θεολογία μας καὶ στὴν ὀρθοπραξία
μας. Ἀμήν.

Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
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Ἀπόστολος: Α´ Κορ. στ΄ 12 – 20
Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιε´ 11 – 32

Ἦχος β´– Ἑωθινόν: Β´
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἀνακοίνωσις 
τῆς Π.Ε.Θ.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-
λόγων εὑρίσκεται στήν εὐχάρι-
στη θέση νά  ἀνακοινώσει στούς
συναδέλφους καί νέους θεολό-
γους ὅτι στό Ἐπιμορφωτικό Σε-
μινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδα-
κτικῆς Κατάρτισης, στά Γραφεῖα
τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37,
ὄροφος 3ος) εἰσηγητής τήν 31-1-
2015 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα
11.30 - 14.30 θά εἶναι: ὁ κ. Ἰωάν-
νης Μαρκότσης, Δρ Θεολογίας,
Διευθυντής Λυκείου, μέ θέμα:
«Ὀργάνωση καί διδασκαλία μα-
θήματος Θρησκευτικῶν: παρά-
δειγμα διδασκαλίας ἀπό τή θε-
ματολογία τῆς χριστιανικῆς
ἠθικῆς».
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(1ον)
Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’80,

τότε ποὺ ἐμφανίστηκε μὲ ἔνταση τὸ
θέμα τῶν κλὰμπ στὴ Χώρα μας μο-
νοπωλώντας τὸ ἐνδιαφέρον τῆς νέ-
ας γενιᾶς κι ἐκμεταλλευόμενο τὴν
ἀνάγκη της γιὰ ψυχαγωγία καὶ δια-
σκέδαση, ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον δη-
μοσίευμα τῆς «Ἐλευθεροτυπίας»
μᾶς ἔκανε πολὺ μεγάλη ἐντύπωση.
Ἔγραφε:

«Στὸν παράδεισο τῶν ντισκοτέκ,
δὲν ὑπάρχουν ἀπαγορευμένοι καρ-
ποί. Ἐδῶ ἐπιτρέπονται ὅλα. Καὶ τὸ
«καμάκι» γιὰ τὸ νεαρὸ καὶ ἡ φιγούρα
γιὰ τὴν ὡραία μας ντίβα!

Προσοχή! Στὴν πίστα μᾶς προσ -
φέρεται δωρεὰν ἄφθονη ψευδαί-
σθηση. Ἡ ψευδαίσθηση τῆς χαρᾶς,
τῆς διασκέδασης, τῆς ἐκτόνωσης…
Κι ἐσὺ φίλε μου , ποὺ ἀπὸ τὸ πρωὶ ἡ
λέξη ντισκοτὲκ ἔχει κολλήσει στὸ
μυαλό σου, τρέχεις ἔντρομος μὲ τὴν
ἰδέα ὅτι μπορεῖ νὰ μὴ βρεῖς τραπέζι.
Μπαίνοντας στὸ πολυτελὲς βασίλειο
τοῦ χοροῦ, τὰ ξεχνᾷς ὅλα. Ὅλα ὅσα
θὰ μποροῦσαν νὰ σὲ κάνουν νὰ κλά-
ψεις, ἂν καθόσουν σπίτι ἀπόψε. Εἶμαι
σίγουρη πὼς ἔχεις πνιγεῖ στὴν τσι-
μεντούπολη μὲ τὸν δηλητηριασμένο
ἀέρα, πὼς ἡ ἔνταση ὅλης τῆς ἑβδο-
μάδας σ’ ἔχει φορτώσει ἄγχος.

Ἡ μουσικὴ ὅμως ἐκεῖ μέσα εἶναι
πολὺ δυνατή, κι αὐτοὶ ποὺ ἔφτιαξαν
τὰ μεγάλα ἠχεῖα, γελᾶνε, γιατί ξέ-
ρουν πὼς δὲν θὰ ἀκουστεῖ τὸ
οὐρλιαχτό σου… Δὲν τὴν ἀκοῦς ἐσὺ
ὁ ἴδιος. Γιατί ἐσὺ χορεύεις, γελᾷς,
τραγουδᾷς, διασκεδάζεις!

Τὰ πράσινα, κόκκινα, κίτρινα
φῶτα, ἀναβοσβήνουν σὰν τρελλά. Κι
αὐτοὶ ποὺ τὰ ΄φτιαξαν, γελᾶνε, γιατί
ξέρουν πὼς δὲν θὰ φανεῖ τὸ τόσο
κενὸ ποὺ ὑπάρχει στὴν κατάμεστη
αἴθουσα. Κι ἐσὺ συνεχίζεις νὰ χο-
ρεύεις, συνεχίζεις νὰ διασκεδάζεις! 

Ἂν κοιτοῦσες λίγο στὸ ταβάνι, θὰ
ἔβλεπες τέσσερις λεπτὲς κλωστὲς
νὰ διευθύνουν τὶς κινήσεις σου. Κά-
ποια χοντρά, σιχαμένα δάχτυλα τὶς
κουνᾶνε ἀκούραστα. Μὰ ἐσὺ δὲν
βλέπεις τὶς κλωστές. Ἐσὺ δὲν γύρι-
σες ποτὲ νὰ δεῖς τί γίνεται ἐκεῖ μέ-
σα…».

Λοιπόν, ἀκριβῶς ἐδῶ βρίσκεται τὸ
ζητούμενο.

«Ποιὸς ἔφτιαξε τὰ μεγάλα ἠχεῖα»
καὶ γελάει ἀπὸ τότε γιατί , κάτω ἀπὸ
τοὺς δυνατοὺς ἤχους, δὲν μπορεῖ
νὰ ἀκουστεῖ κανενὸς νέου τὸ
οὐρλιαχτό;

Ποιὸς ἔφτιαξε τὸ τόσα φῶτα ποὺ
ἀναβοσβήνουν σὰν τρελλά, ὥστε νὰ
μὴ μπορεῖ νὰ φανεῖ τὸ κενὸ στὴν κα-
τάμεστη αἴθουσα;

Καί, πιὸ πολύ, ποιὸς βρίσκεται
στὴν ἄκρη τῶν κλωστῶν, ποὺ μὲ τὰ
χοντρὰ καὶ σιχαμένα του δάχτυλα,
κινεῖ σὰν μαριονέτα τὴ νέα γενιά, τὶς
θελήσεις, τοὺς στόχους, τὶς ἐπιδιώ-
ξεις, τὰ ἰδανικά, τὴν προσωπικότητα
καὶ τὸ εἶναι της, στρέφοντάς την
ὅπου θέλει, ὡς καὶ αὐτὰ τὰ διασκε-
δαστικὰ καταγώγια ποὺ τὰ περιέ-
χουν ὅλα, γιατί ἐκεῖ ἐξυπηρετοῦνται
τὰ ὅποια ἄνομα συμφέροντά του;

Ἔ, λοιπόν, αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος

ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴ «Ν.
Ἐποχή», ποὺ καὶ στὸ θέμα αὐτὸ τῆς
ψυχαγωγίας μας, τῆς ψυχαγωγίας
τῶν νέων, ἔχουν τὴ στρατηγική
τους!1

Ἡ στρατηγικὴ αὐτή, ὅπως τουλά-
χιστον τὴν ἀντιλαμβανόμαστε, ἔχει
τὰ ἑξῆς σημεῖα:

Ι. Πλήρης ἐκμετάλλευση 
τοῦ ἐλεύθερου χρόνου 

(τῶν νέων) μας!
Πρόκειται γιὰ ἕνα σπουδαῖο θέμα,

τὸ ὁποῖο ὅλο καὶ πιὸ πολύ, θὰ ἀπα-
σχολεῖ τὰ ἄτομα καὶ τὶς κοινωνίες. Κι
ὅλο θὰ ὑπάρχουν ἀπ’ τὴ μία ἐκεῖνοι
ποὺ λένε ὅτι «δὲν ἔχουμε καθόλου
ἐλεύθερο χρόνο» ἢ «θέλουμε λίγο
χρόνο καὶ γιὰ μᾶς», κι ἀπ’ τὴν ἄλλη
ἐκεῖνοι ποὺ θὰ τὸν ἔχουν τόσο
ἄφθονο, ποὺ κυριολεκτικὰ θὰ χά-
νονται μέσα σ’ αὐτόν, μὴ γνωρίζον-
τας πῶς νὰ τὸν ἀξιοποιήσουν!

Κατὰ τὸν 19ο αἰώνα οἱ ἄνθρωποι
ὁραματίζονταν καὶ ἀγωνίζονταν γιὰ
νὰ κερδίσουν τὰ «Τρία Ὀκτώ», ὅπως
τὰ ἔλεγαν. Δηλαδὴ 8 ὧρες δουλειά,
8 ὧρες ξεκούραση, 8 ὧρες ψυχαγω-
γία. Τὸ ὅραμα, μάλιστα, αὐτὸ τὸ χα-
ρακτήριζαν «ἐθνικὸ πλοῦτο» κι
«ἐθνικὴ εὐημερία».

Τοῦτος ὁ μεγάλος σκοπὸς τῶν
ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἔγι-
νε πραγματικότητα στὶς μέρες μας
καὶ μάλιστα μὲ τὸ παραπάνω! Ὁ χρό-
νος ἐργασίας μειώθηκε ἀπὸ 4000
ὧρες περίπου ποὺ ἦταν τότε ἐτη-
σίως (χωρὶς Σαββατοκύριακα, δια-
κοπὲς καὶ συνταξιοδότηση) σὲ 1600
ὧρες περίπου ποὺ εἶναι σήμερα.
Ὁπότε, γιὰ πρώτη φορά, ἐπετεύχθη
τοῦτο τὸ τόσο σημαντικό: Ὁ ἐλεύ-
θερος χρόνος μας ἔγινε πολλαπλά-
σιος ἐκείνου τῆς ἐργασίας μας!

Οἱ ἐργάτες τότε, ὄχι μόνο δού-
λευαν 12 ὧρες τὴν ἡμέρα, ἀλλ’ εἶχαν
καὶ λιγοστὰ χρήματα νὰ ξοδέψουν.
Σήμερα περιορίστηκαν στὸ ἐλάχιστο
οἱ ὧρες ἐργασίας, μειώθηκαν τὰ
χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς δραστη-
ριότητας, αὐξήθηκαν τὰ χρόνια
ζωῆς, αὐξήθηκαν ἐπίσης καὶ μάλιστα
πολλαπλάσια τὰ εἰσοδήματα, πλήθυ-
ναν οἱ ἀνέσεις καὶ οἱ ἀπολαύσεις καὶ
δημιουργήθηκαν δωρεὰν διασκεδα-
στικὲς ὑπηρεσίες, ὅπως τῆς τηλεό-
ρασης ἢ τοῦ διαδικτύου! Μὲ δυὸ λό-
για ἔχει ἀλλάξει πλήρως τὸ τοπίο!

Τὰ παιδιὰ τότε, πήγαιναν σχολεῖο
80 ὧρες τὴν ἑβδομάδα, χωρὶς σχο-
λικὲς διακοπὲς καὶ μὲ ἐλάχιστες
ἀργίες, ἐνῷ σήμερα αὐτὲς ἔχουν πε-
ριοριστεῖ στὶς 35 μὲ μεγάλες σχο-
λικὲς διακοπὲς καὶ τόσες σχολικὲς
ἀργίες!

Συνεπῶς ὁ ἐλεύθερος χρόνος
μας – θεωρητικὰ τουλάχιστον - εἶναι
πολὺ μεγάλος κι ὅλο θὰ μεγαλώνει
μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας καὶ
τὴν οἰκονομικὴ πρόοδο, τὸν ὁποῖο
μποροῦμε πιὰ νὰ διαθέσουμε ὅπου
καὶ ὅπως θέλουμε.2

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἡ παγκοσμιοποί-
ηση φέρνει τὰ πάνω κάτω στὸ θέμα
αὐτό!

Κατ’ ἀρχὴν τοὺς μὲν πλουσίους
(ἐπιχειρηματίες, διευθυντικὰ στελέ-

χη κ.λπ) ἐγκλωβίζει ἀπολύτως στὶς …
ἀτελείωτες δουλειές τους, τοὺς δὲ
φτωχοὺς συνθλίβει καὶ ἀλλοτριώνει
ἐκεῖ μέσα στὸν ἀπέραντο ἐλεύθερο
χρόνο τους (καὶ λόγω τῆς ἀνεργίας)!

Ὅπως σήμερα ὁ πλοῦτος συγκεν-
τρώνεται σὲ λίγα ἄτομα ποὺ ὅλο καὶ
λιγοστεύουν, ἔχοντας ἀπέναντί
τους τὶς μάζες τῶν φτωχῶν ποὺ ὅλο
καὶ φτωχαίνουν, ἔτσι συμβαίνει κι
ἐδῶ κατ’ ἀντίθετο, ὅμως, τρόπο. Δὲν
εἶναι πλέον οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ
ποὺ διαθέτουν τὸν πολὺ ἐλεύθερο
χρόνο, ὅπως συνέβαινε κάποτε,
ἀλλὰ οἱ οἰκονομικὰ ἀσθενέστερες
τάξεις μὲ πρώτους τοὺς ἀνέργους!

Ἀπὸ τοὺς πλούσιους μόνον 1
στοὺς 3 ἔχει χρόνο, γιὰ νὰ ξοδεύσει
τὰ χρήματα ποὺ κερδίζει, ὁπότε καὶ
ἀποκαλοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀναλυτὲς
«χρονοπένητες»!3

Οἱ σύγχρονες κοινωνίες καὶ ὅλοι
οἱ ἁρμόδιοι ἐπιστήμονες (κοινωνιο-
λόγοι, ψυχολόγοι, παιδαγωγοὶ κ.λπ.)
ἀγωνιοῦν μπροστὰ στὶς συνέπειες
ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει, τόσο στὴν ἀτο-
μικὴ ὅσο καὶ στὴν κοινωνικὴ ζωή,
ἕνας τόσος μακρὸς χρόνος ἐκτὸς
ἐργασίας (ὑπόψη καὶ ἡ ἀνεργία) ποὺ
ὅλο καὶ αὐξάνει, γιὰ τὰ πλήθη τῶν
οἰκονομικὰ ἀσθενέστερων τάξεων.

Στὴ Γαλλία, μάλιστα, ἔχει ἱδρυθεῖ
ἀπὸ τὸ 1981 τὸ «Ὑπουργεῖο Ἐλεύ-
θερου Χρόνου» κατ’ ἀναλογία τοῦ
«Ὑπουργείου Ἐργασίας» καὶ μάλι-
στα μὲ δύο Ὑφυπουργεῖα, μὲ τὴ νε-
ότητα καὶ τὸν ἀθλητισμὸ τὸ ἕνα καὶ
γιὰ τὸν τουρισμὸ τὸ ἄλλο. Στὶς δὲ
χῶρες τῆς Δύσης, πληθαίνουν τὰ
«Ἰνστιτοῦτα Ἐλεύθερου Χρόνου»,
ἐνῷ καὶ στὶς ἐπιστῆμες (ὅπως τὶς παι-
δαγωγικὲς) ἔχουν ἱδρυθεῖ εἰδικοὶ
πρὸς τοῦτο κλάδοι!

Ὁ Ζὰκ Ντυμανυτιὲ ἔγραψε: «…
Συμβαίνει οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ξέ-
ρουν καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀξιοποι-
ήσουν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους νὰ
εἶναι καθυστερημένοι, ἀλλοτριωμέ-
νοι, ἀσυμπλήρωτοι»! Ἀκριβῶς τοῦτο
ἐπιδιώκει γιὰ ὅλους μας, καὶ ἰδιαίτε-
ρα γιὰ τὴ νεολαία, ἡ παγκοσμιοποί-
ηση. Νὰ μᾶς ἁλώσει καὶ νὰ μᾶς συν-
θλίψει μέσα ἀπ’ τὸν ἐλεύθερο χρόνο
μας…

(Στὸ ἑπόμενο θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν
ἀνάλυσή μας αὐτή, μὲ τὰ ἑπόμενα δύο
σπουδαῖα κεφάλαια: ΙΙ) Τὴ στροφὴ τῶν
νέων ἀπὸ τὴν ψυχαγωγία στὴ διασκέ-
δαση καὶ ΙΙΙ) τὸν ἐγκλωβισμὸ τῶν νέων
στὴν ἰδεολογία τοῦ κλάμπινγκ).

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

1. Περισσότερα βλέπετε στὸ βιβλίο
μας «Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΟΙ ΝΕΟΙ». 2. Ὑπολογίζεται ὅτι πολὺ
σύντομα, μὲ τὸ 1/3 ἢ καὶ μὲ τὸ 1/2 τοῦ
ἐργατικοῦ δυναμικοῦ ποὺ ἀπασχολεῖται
σήμερα, θὰ παράγονται ὅλα τὰ ἀγαθὰ
καὶ οἱ ὑπηρεσίες ποὺ παράγονται σήμε-
ρα στὶς ἀνεπτυγμένες οἰκονομίες. Γιὰ
παράδειγμα στὴ Γαλλία κατὰ τὴν τε-
λευταία 10ετία, ἐνῷ αὐξήθηκε κατὰ τὰ
30% ἡ ἐτήσια παραγωγὴ πλούτου, μει-
ώθηκε κατὰ 12% ἡ ἀπαιτούμενη ποσό-
τητα ἐργασίας!3. Βλέπ. σχετικὴ ἔρευνα
στὸ περιοδικὸ «Management Today».

Τὴν 30ήν Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Με-
τεώρου, 16ος αἰ.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ

Στὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ
2014 καὶ σὲ διορθόδοξο ἐπίπεδο δέ-
σποσε τὸ θέμα τῶν ἐνεργειῶν πρὸς
τὴν πραγματοποίηση τῆς Πανορθό-
δοξης Συνόδου. Στὶς 9 Μαρτίου τοῦ
2014 ὁλοκληρώθηκε ἡ σύναξη τῶν
Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων
Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν στὸ Φανά-
ρι. Σ’ αὐτὴν ἀποφασίστηκε νὰ ἐπιτα-
χυνθεῖ ἡ προπαρασκευή, ὥστε αὐτὴ
νὰ συγκληθεῖ στὴν Κωνσταντινούπο-
λη τὸ 2016 ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεν-
τηκοστῆς. Γιὰ νὰ ἀνακοινωθεῖ ἡ
πραγματοποίησή της ἔγιναν δεκτοὶ οἱ
ὅροι ποὺ ἔθεσε ὁ Πατριάρχης τῆς
Μόσχας στὸν κ. Βαρθολομαῖο.
Ὅμως τὰ προβλήματα πρὸς τὴν
πραγματοποίησή της δὲν ἔληξαν καὶ
φαίνονται ἀνυπέρβλητα. Ἐπιτυχία
τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ἡ
συμμετοχὴ τοῦ Μόσχας στὴ Σύναξη
τῶν Προκαθημένων, ἀρνητικὰ ση-
μεῖα ἦταν ἡ ἀπουσία τοῦ Ἀντιοχείας,
λόγῳ τῆς διαμάχης του μὲ τὸν Ἱερο-
σολύμων, καθὼς καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ
Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, λόγῳ τοῦ ὅτι
τὸ Φανάρι ἀμφισβητεῖ τὴν κανονικό-
τητα τῆς ἐκλογῆς του.

Στὴ Σύναξη τοῦ Μαρτίου 2014ἐπι-
βεβαιώθηκε ἡ ἀφοσίωση ὅλων τῶν
Προκαθημένων στὴν ἔννοια τῆς συν -
οδικότητας, ἡ ὁποία «τυγχάνει ὑψί-
στης σημασίας διά τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας». Ἐπίσης συμφωνήθηκε:

-Ἡ Διορθόδοξος Προπαρασκευα-
στικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἀρχίσει τὸ ἔργο
της ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο 2014 καὶ νὰ
τὸ ὁλοκληρώσει ἕως τὸ Πάσχα τοῦ
2015. Ἡ ἡμερομηνία λήξεως τοῦ
ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι πολὺ δύ-
σκολο νὰ τηρηθεῖ. Τὸν Σεπτέμβριο
τοῦ 2014 στὴν Ἐπιτροπὴ δὲν ὑπῆρξε
συμφωνία στὰ θέματα ποὺ συζητή-
θηκαν καὶ αὐτὴ συνεδριάζει πάλι τὸν
Φεβρουάριο τοῦ 2015, μὲ ἀβέβαιο τὸ
πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ. 

-Ὅλες οἱ ἀποφάσεις θὰ λαμβά-
νονται μὲ ὁμοφωνία σὲ ὅλα τὰ στά-
δια τῆς προετοιμασίας καὶ στὴ Σύνο-
δο.

-Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος θὰ
συγκληθεῖ ἐντὸς τοῦ 2016. Θεω-
ρεῖται αἰσιόδοξη ἡ ἐπιδίωξη τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ποὺ πέ-
ρασε στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημέ-
νων. Σημειώνεται ὅτι ὁ κ. Βαρθολο-
μαῖος ἐπιδίωξε ἡ Πανορθόδοξη Σύν -
οδος νὰ λάβει χώρα τὸ 2000. Σχετικὴ
αἰσιόδοξη πρόβλεψη σὲ ἐφημερίδες
τῶν Ἀθηνῶν εἶχε διατυπώσει τὸ 1997
καὶ τὸ 1998 ὁ ἀείμνηστος Μητροπο-
λίτης Ἑλβετίας καὶ μετὰ Ἀδριανου-
πόλεως κυρὸς Δαμασκηνός. Σχεδὸν
εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τότε θεωρεῖται ὅτι
ὑπάρχει πάντα ἡ ἴδια αἰσιοδοξία…

-Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος θὰ
συγκληθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ θὰ προ-
εδρεύεται. Οἱ ὑπόλοιποι «Ἀδελφοὶ
Αὐτοῦ Προκαθήμενοι θὰ κάθηνται ἐκ
δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων Αὐτοῦ». 

-Ἑκάστη Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία
ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Προκαθήμε-
νό της καὶ ἀπὸ εἴκοσι τέσσερις, κατ᾽
ἀνώτατο ὅριο, Ἐπισκόπους αὐτῆς. Ὁ
τρόπος τῆς ἐπιλογῆς τῶν 24 ἀποτε-
λεῖ θέμα προβληματισμοῦ καὶ πρὸς
ἐπίλυση στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες Ἐκκλησίες.
Προτείνονται διάφορες λύσεις,
ἀλλὰ ὅλες, πλὴν τῆς κληρώσεως,
ἔχουν ἀτέλειες. 

-Κάθε Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία
ἔχει μία μόνο ψῆφο. Γιὰ τὴν ἀπόφα-
ση αὐτὴ ὑπῆρξαν ἔντονες ἐνστά-
σεις, ὅτι καταπνίγεται ἡ ἐλευθερία
τῆς ἔκφρασης καὶ τῆς ψήφου τῶν
Ἐπισκόπων.

Τὸ συμπέρασμα γιὰ τὴν πορεία
πρὸς τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο δὲν
εἶναι θετικό. Σημείωσε σχετικὰ ὁ
Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ἐκπρό-
σωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
στὶς προπαρασκευαστικὲς συνάξεις,
στὴν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2014:

«Γιὰ τὴν πραγματοποίησίν της
(Πανορθοδόξου) ἀπαιτεῖται ἀκόμη
πολὺς κόπος καὶ μόχθος, ἐνῷ πολλὰ
ἐκ τῶν προβλημάτων τὰ ὁποῖα θὰ
ἀνακύψουν, ἐκ τῆς μεθόδου ἐργα-
σίας καὶ εἰς αὐτὸ τὸ τελευταῖον στά-
διον τῆς προετοιμασίας, θὰ δημι-
ουργήσουν ἀρκετὰ ἐμπόδια ἢ καὶ θὰ
παρατείνουν τὴν χρονικὴν περίοδον
τῆς προετοιμασίας πέραν τῆς προ-
γραμματισθείσης, ἐνῷ δύνανται νὰ
δυσχεράνουν καὶ τὴν ὅλην πορείαν
πρὸς τὴν τελικὴν ἔκβασιν τῆς ὅλης
προσπαθείας. Ἐπὶ πλέον τὰ δικαιο-
δοσιακὰ ἤδη ὑφιστάμενα ἐνδορθό-
δοξα διμερῆ ζητήματα τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν, ἡ δυσκολία ἐπιτεύξεως
ὁμοφωνίας, εἰς πολλὰ σημεῖα ἐκ τῶν
προειρημένων Κειμένων καὶ αἱ με-
μονωμέναι ἀγκυλώσεις ἢ ἀπαιτήσεις
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι δυνατὸν
νὰ ἀποτελέσουν προσκόμματα εἰς
τὴν ὅλην διαδικασίαν, ἐὰν δὲν λει-
τουργήσουν τελικῶς καὶ ἀναβλη-
τικῶς εἰς τὸ ὅλον ἐγχείρημα». (Σημ.
Ἡ ὑπογράμμιση τοῦ ὑπογράφον-
τος).

Τὰ δέκα θέματα τῆς Πανορθοδό-
ξου Συνόδου, ὅπως καθορίσθηκαν
ἀπὸ τὴν Α΄ Προσυνοδικὴ Πανορθό-
δοξη Διάσκεψη, στὸ Σαμπεζύ, τὸ
1976, εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

1. Ὀρθόδοξος Διασπορά. 2. Τὸ
Αὐτοκέφαλο καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύ-
ξεως αὐτοῦ. 3. Τὸ Αὐτόνομο καὶ ὁ
τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ. Τὰ Δί-
πτυχα. Τὸ ζήτημα τοῦ κοινοῦ ἡμε-
ρολογίου. Τὰ κωλύματα γάμου. Ἡ
ἀναπροσαρμογὴ τῶν περὶ νηστείας
ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων. Οἱ σχέ-
σεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κό-
σμο. Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ Οἰκουμε-
νικὴ Κίνησις. Ἡ συμβολὴ τῶν κατὰ
τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς
τὴν ἐπικράτησιν τῶν χριστιανικῶν
ἰδεωδῶν τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθε-
ρίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἀγά-
πης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ ἄρσιν τῶν
φυλετικῶν διακρίσεων.

Τὰ θέματα ἐπελέγησαν πρὶν ἀπὸ
σαράντα περίπου χρόνια. Καὶ τὰ μὲν
ἐκκλησιολογικὰ (Ποιμαντικὴ Ὀρθο-
δόξου Διασπορᾶς, περὶ ἀπονομῆς
τοῦ Αὐτοκεφάλου καὶ τοῦ Αὐτονό-
μου τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ περὶ τοῦ ζη-
τήματος τοῦ κοινοῦ ἡμερολογίου)
εἶναι πράγματι ἀκανθώδη καὶ δὲν θὰ
ἐπιλυθοῦν οὔτε μὲ τὴν Πανορθόδο-
ξη. Τὰ ποιμαντικὰ ζητήματα (Κωλύ-
ματα Γάμου καὶ Νηστεία) δὲν μπο-
ροῦν νὰ ἀλλάξουν, γιατί θὰ προκλη-

θεῖ μεγάλη ἀναταραχὴ στοὺς πι-
στούς. Τὸ θέμα περὶ ἐπικράτησης
τῶν χριστιανικῶν ἰδεωδῶν τῆς εἰρή-
νης κ.λπ. εἶναι καθαρὰ θεωρητικό.
Τέλος γιὰ τὸ θέμα τῆς σχέσης τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἑτε-
ροδόξους καὶ τὴ συμμετοχή Της στὸ
ΠΣΕ ὑπάρχει ἐμπειρία δεκαετιῶν καὶ
δὲν ἰσχύει ἡ δικαιολογία τῆς ἀγνοίας
περὶ τοῦ ἀγόνου τῶν διαλόγων καὶ
τοῦ ἀδιεξόδου στὴν παρουσία τῶν
Ὀρθοδόξων στὸ ΠΣΕ. 

Στὸ διάστημα ποὺ ἔχει κυλίσει ἀπὸ
τὸ 1976, ὅταν ἐπελέγησαν τὰ θέματα

τῆς Πανορθοδόξου, ἕως σήμερα
ἔχουν ἀνακύψει σοβαρότατα ζητή-
ματα γιὰ τὴ ζωή τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν. Ἡ παγκοσμιοποίηση
ἐπηρεάζει τὶς κοινωνίες, ἰσλαμιστὲς
ἐξοντώνουν κατὰ χιλιάδες τοὺς Χρι-
στιανούς, ἡ γενετικὴ τεχνολογία καὶ
γενικότερα τὰ ζητήματα τῆς Βιοη-
θικῆς ἀπαιτοῦν ἄμεσες καὶ πανορθό-
δοξες ἀπαντήσεις, ὁ συγκρητισμὸς
καὶ ἡ πρακτικὴ ἀθεΐα διαβρώνουν τὶς
συνειδήσεις, ὁ ὑλισμὸς καὶ ὁ ἡδο-
νισμὸς κυριαρχοῦν στὶς κοινωνίες.
Ἀπὸ αὐτὰ τὰ καυτὰ θέματα οὐδὲν θὰ
συζητηθεῖ. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος στὴ συνεδρίαση τῆς
10ης Ἀπριλίου ἐνημερώθηκε ἀπὸ μέ-
λη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν
Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν
Σχέσεων γιὰ τὴν πορεία τῆς πραγμα-
τοποιήσεως τῆς Πανορθόδοξης Συν -
όδου. Στὴ συζήτηση ποὺ ἐπακολού-
θησε τέθηκε τὸ ζήτημα νὰ τεθοῦν
καὶ νέα θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν
σημερινὸ ἄνθρωπο ( οἰκονομικὴ κρί-
ση, θέματα βιοηθικῆς, ἀγώνας γιὰ
τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης κ.ἄ.)
καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐπικαιροποίηση
τῶν ἤδη ἐγκριθέντων κειμένων.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι λόγῳ τῆς σπουδῆς
νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ 2016
ἡ Πανορθόδοξη νέο θέμα δὲν θὰ
προστεθεῖ καὶ ἡ ἐπικαιροποίηση τῶν
κειμένων βρίσκεται σὲ ἀβέβαιη ἐξέ-
λιξη…

Ἤδη στὴν πρόσφατη διάσκεψη
τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπι-
τροπῆς στὸ Σαμπεζὶ τῆς Ἑλβετίας
(30/9/2014 - 6/10/2014) παρουσιάστη-
καν ζητήματα ἐπικαιροποίησης κει-
μένων τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου,
ποὺ εἶχαν ἐγκριθεῖ παλαιότερα….
Αὐτὰ θὰ συζητηθοῦν τὸν προσεχῆ
Φεβρουάριο στὴ σύσκεψη τῆς
Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, πάλι στὸ Σαμπε-
ζύ. Στὴν ἐν λόγῳ διάσκεψη δὲν συ-
ζητήθηκαν τὰ «καυτὰ» ζητήματα «Ἡ
Ὀρθόδοξος Διασπορά», «Τὸ αὐτό-
νομον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ
καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ»
καὶ «Τὰ Δίπτυχα», στὰ ὁποῖα δὲν φαί-
νεται νὰ ὑπάρξει συμφωνία μεταξὺ
Φαναρίου καὶ Μόσχας. 

Πάντως, μὲ τὰ ἕως σήμερα δεδο-
μένα, στὰ μισὰ θέματα τῆς Πανορ-
θόδοξης (Λ.χ. κοινὸ ἡμερολόγιο, κω-
λύματα γάμου καὶ νηστεία) δὲν φαί-
νεται νὰ ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις
στὰ ἰσχύοντα καὶ ὑπάρχει ὁμοφωνία,
ἐνῷ στὰ ἄλλα μισὰ (Λ.χ. Αὐτοκέφαλο,
Αὐτόνομο, Δίπτυχα, Διασπορὰ) δὲν
ὑπάρχει… Καὶ βέβαια προκύπτει τὸ
ἐρώτημα ἂν στὰ μισὰ θέματα δὲν
ὑπάρχει ἀλλαγὴ στὰ ἰσχύοντα καὶ
ὑπάρχει ὁμοφωνία καὶ στὰ ἄλλα μισὰ
εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν ὑπάρχει, για-
τί ἡ τόση ἐπιμονὴ τοῦ Φαναρίου γιὰ
τὴ σύγκληση τῆς Πανορθόδοξης;…
Μόνο ὡς αὐτοσκοπός; 

Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου νὰ διεξαχθεῖ ὁπωσδήποτε
ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος, ἀνεξάρτη-
τα ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμά της, εἶναι ἕνας
διακαής του πόθος, ποὺ τὸν εἶχε ἀπὸ
πολὺ παλιά. Τὸ 1977, ὡς νέος στὴν
ἡλικία καὶ στὴν ἀρχιερωσύνη Μη-
τροπολίτης Φιλαδελφείας (Σημ. Χει-
ροτονήθηκε στὶς 25/12/1973, σὲ ἡλι-
κία 33 ἐτῶν), δημοσίευσε κείμενο
στὸν Χαριστήριο Τόμο γιὰ τὸν γέ-
ροντά του, Μητροπολίτη Χαλκηδό-
νος Μελίτωνα, στὸ ὁποῖο ἐκθέτει τὸ
ὄνειρό του καὶ μάλιστα μὲ λεπτομέ-
ρειες γιὰ τὴν Πανορθόδοξη. Τότε, τὸ
1977, χρησιμοποίησε γιὰ πρώτη φο-
ρά τὰ ἐπιχειρήματα Ρώσων θεολό-
γων τῆς Διασπορᾶς, γιὰ νὰ ὑποστη-
ρίξει τὰ περὶ τοῦ Πρωτείου τοῦ Κων-
σταντινουπόλεως, ποὺ ἐπανέλαβε ὁ
Μητροπολίτης Περγάμου στὴν πρό-
σφατη συνεδρίαση (Σημ. τὸν Σε-
πτέμβριο τοῦ 2014) τῆς Μεικτῆς Ἐπι-
τροπῆς Θεολογικοῦ Διαλόγου μὲ
τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς. 

Ἀπὸ αὐτὴ τὴ μελέτη τοῦ κ. Βαρθο-
λομαίου σημειώνονται δύο σημεῖα,
στὰ ὁποῖα ἄλλαξε ἄποψη γιὰ τὴν Πα-
νορθόδοξη. Στὸ πρῶτο ἀναφέρει:

«Ὁ γράφων…πιστεύει ὅτι ἡ προ-
ετοιμασία τῆς Συνόδου δὲν ἀφορᾷ
μόνον εἰς τοὺς συνέδρους τῶν Προ-
συνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέ-
ψεων, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ μέρους
ἁρμοδίους ἐπιστήμονας καὶ εἰς τὸ
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει».
Γιὰ νὰ προσθέσει στὴ συνέχεια τὴν
παρακάτω ἀρχὴ τοῦ Δικαίου «quod
ones tangit debet ab omibus iudicari»
(Ὅσα πάντας ἀφοροῦν, ἀπὸ πάντας
κρίνονται), ποὺ τὴν ἀναφέρει μὲν γιὰ
τὶς ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες,
ἀλλὰ αὐτὲς δὲν περιλαμβάνουν μό-
νο τοὺς Ἐπισκόπους τους…. 

Τὰ πάντα γιὰ τὴν Πανορθόδοξο,
ἕως σήμερα, γίνονται «ἐν κρυπτῷ καὶ
παραβύστῳ». Γνώση τῶν ὅσων συμ-
βαίνουν δὲν ἔχουν ὄχι οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ
μοναχοὶ καὶ βέβαια οἱ λαϊκοί, οὔτε
κἄν οἱ Ἀρχιερεῖς. Στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος τὸν περασμένο Ὀκτώβριο
ἔγινε ἡ ἐνημέρωση τῆς Ἱεραρχίας
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μεσσηνίας,
ἀλλὰ τὸ κείμενό του, μὲ τίτλο «Ἐνη-
μέρωσις περὶ τῆς μελλούσης Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου» τὸ χαρακτη-
ρίζει ὁ ἴδιος «ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙ-
ΜΟΝ»!Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα νο-
οτροπία. Ὁ φόβος τῆς γνώσης ἀπὸ
τοὺς ἐκτὸς «τῶν τειχῶν» καὶ τῆς ἐξ
αὐτῆς τυχὸν κριτικῆς. 

Τὸ δεύτερο σημεῖο ἀπὸ τὸ κείμε-
νο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
τοῦ 1977: 

«Εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνο-
δον δύνανται καὶ πρέπει νὰ λάβουν
μέρος ὡς σύμβουλοι τῶν ἐπισκόπων
ἢ ὡς “νοτάριοι” αὐτῶν, ὡς γραμμα-

τεῖς τῆς Συνόδου, ὡς εἰσηγηταὶ θε-
μάτων κ.λπ. καὶ πρεσβύτεροι, διάκο-
νοι, μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνευ ὅμως δι-
καιώματος ψήφου, ἔχοντες οὐχὶ vo-
tum decisivum, ἀλλὰ μόνον votum con-
sultativum καὶ deliberativum (Ἔχοντας
ὄχι ψῆφο στὶς ἀποφάσεις, ἀλλὰ
ψῆφο διασκεπτικὴ καὶ συμβουλευτι-
κή)». Ὄχι συμβουλευτικὴ ψῆφο δὲν
θὰ ἔχουν, οὔτε κἄν παρουσία τους
προβλέπεται…

Τὰ ἄλλα γεγονότα 
τοῦ 2014 εἰς διμερὲς
διορθόδοξον ἐπίπεδον

Οἱ σχέσεις Φαναρίου – Μόσχας
εἶναι πάντα δυσχερεῖς. Ὑπάρχει μία
μεταξύ τους καχυποψία καὶ ἕνας
μόλις κρυπτόμενος ἀνταγωνισμὸς
ὡς πρὸς τὴν ἐπιρροὴ στὶς ἄλλες το-
πικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἡ
Μόσχα στὶς ἐντὸς τοῦ 2014 συνά-
ξεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ στὶς
διμερεῖς συνεργασίες της μὲ τὶς
ἄλλες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες,
γιὰ τοὺς δικούς της λόγους, συμ-
περιφέρθηκε ὡς νὰ εἶναι ἡ προστά-
τιδα τῶν διαχρονικῶν Ἀξιῶν καὶ Κα-
νόνων τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔναντι τῶν
ἀνοιγμάτων τοῦ Φαναρίου πρὸς
τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τῶν
ἀπόψεών Του περὶ τοῦ Πρωτείου. 

Ἡ Μόσχα συγκλονίστηκε καὶ συ-
ν εχίζει νὰ συγκλονίζεται ἀπὸ τὰ γε-
γονότα τῆς Οὐκρανίας. Ἡ Οὐνία
καὶ οἱ σχισματικὲς ὁμάδες τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἀντιδροῦν
ἔντονα στὴν παρουσία τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς Μόσχας στὴν
Οὐκρανία. Τὸ Φανάρι, παρὰ τὶς
ἐκκλήσεις καὶ προσκλήσεις ἀπὸ τὴν
οὐκρανικὴ πολιτικὴ ἡγεσία νὰ στη-
ρίξει τὴν ντὲ φάκτο δημιουργία
Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Οὐκρα-
νικῆς Ἐκκλησίας, παραμένει ἀρνη-
τικὸ στὴν ἀναγνώρισή της καὶ αὐτὸ
τοῦ τὸ πιστώνει ἡ Μόσχα, ποὺ πάν-
τως δὲν παραιτεῖται τῶν σχεδίων
της νὰ ἡγηθεῖ τῶν Ὀρθοδόξων. 

Ἀντιπαράθεση Φαναρίου – Μό-
σχας προκλήθηκε τὸ 2014 καὶ ἐξ
αἰτίας τῆς μικροῦ ἀριθμοῦ πιστῶν
Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Τσε-
χίας καὶ Σλοβακίας. Ὁ 36χρονος
Προκαθήμενός της, Ἀρχιεπίσκοπος
Πρεσὸβ Ροστισλάβ, παραμένει ὑπὸ
ἀμφισβήτηση ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν τὸν
μνημονεύει στὰ Δίπτυχα, τὴν ὥρα
ποὺ τὸν ἔχει ἀναγνωρίσει καὶ τὸν
μνημονεύει ὁ Μόσχας.

Στὸ 2014 προέκυψε ρήξη στὴ
σχέση τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχεί-
ας καὶ Ἱεροσολύμων. Τὸ δεύτερο
ἐξέλεξε καὶ χειροτόνησε Ἀρχιερέα
γιὰ τὸ ἐλαχίστων Ὀρθοδόξων ἀλλὰ
πάμπλουτο ἰσλαμικὸ κράτος τοῦ
Κατάρ. Τὸ πρῶτο τὸ θεωρεῖ ἔδαφος
τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας
του. Ἀποτέλεσμα τῆς ρήξης εἶναι ἡ
ἕως σήμερα διακοπὴ κοινωνίας με-
ταξὺ τῶν δύο Πατριαρχείων καὶ ἡ
μὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρχου
Ἀντιοχείας στὴ Σύναξη τῶν Ὀρθο-
δόξων Προκαθημένων στὸ Φανάρι
τὸν περασμένο Μάρτιο. 

Οἱ σχέσεις τοῦ Φαναρίου μὲ τὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος περνοῦν
περίοδο νέας ἔντασης. Ἡ ἀπαίτηση
τοῦ Φαναρίου νὰ ἐκλεγεῖ Μητρο-
πολίτης Ἰωαννίνων ἀπὸ τὴν Ἱεραρ-
χία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἀρχιμανδρίτης τῆς ἐπιλογῆς του
ἦταν τὸ ἔναυσμα. Αὐτὴ ἐνισχύθηκε
μετὰ τὴν σχεδὸν ὁμόφωνη κατα-
ψήφιση τοῦ ἐν λόγῳ ἀρχιμανδρίτη
ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος (Σημ. Στὴν τελικὴ ψη-
φοφορία καὶ ἐπὶ 69 ἐγκύρων ψήφων
ἔλαβε μόνον 7). Ὁ κ. Βαρθολο-
μαῖος προσεβλήθη καὶ σὲ ἀπάντηση
τὸν προήγαγε, διά τῆς Πατριαρ-
χικῆς Συνόδου, σὲ Μητροπολίτη
Ἀδριανουπόλεως καὶ τὸν κατέστη-
σε διευθυντὴ τοῦ Γραφείου τοῦ
Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, ἀπομα-
κρύνοντας τὸν ἕως τότε διευθυν-
τή, Μητροπολίτη Περγάμου… Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ἀντι-
δρώντας στὴν ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρ-
θολομαίου, δὲν δέχεται νὰ τὸν ἐπι-
σκεφθεῖ ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης
καὶ οἱ ὑπηρεσίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν συνερ-
γάζονται μαζί του. Ἐπίσης ὁ κ.
Ἱερώνυμος δὲν συνόδευσε τὸν Πα-
τριάρχη στὶς ἐπισκέψεις του σὲ Μη-
τροπόλεις τῆς Θράκης καὶ στὴ Μη-
τρόπολη Κερκύρας. 

Ἡ ἔνταση ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ
ὅταν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρα-
σκευῆς Μαζίου Μεγάρων, στὴν
ὁποία ἀνῆκε ὁ Μητροπολίτης
Ἀδριανουπόλεως, καταργηθεῖ ἀπὸ
«Σταυροπηγιακή» τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου καὶ ἐπανέλθει
ὑπὸ τὴν κανονικὴ δικαιοδοσία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐν
λόγῳ Μονὴ ἔχει ἀναπτυξιακὲς δρα-
στηριότητες. Τὸ 2004 ἐντάχθηκε
στὸ Γ΄ ΚΠΣ καὶ διεκδικεῖ 570.000 τε-
τραγωνικὰ μέτρα ἔκτασης στὴν πε-
ριοχή, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι τῆς
ἀνῆκαν ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία. Ἡ
Μονὴ ἱδρύθηκε τὸ 1988, μετὰ ἀπὸ
αἴτηση τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Δαμα-
σκηνοῦ Κατρακούλη καὶ τῶν τότε
ἱεροδιακόνων Χρυσοστόμου Κου-
λουριώτη (Σημ. Σημερινοῦ ἡγουμέ-
νου τῆς Μονῆς) καὶ Ἀμφιλοχίου
Στεργίου (Σημ. Πρώην στενοῦ συ-
νεργάτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.
Ἱερωνύμου, πάντοτε συνεργάτη
τοῦ Φαναρίου καὶ τώρα Μητροπο-
λίτη Ἀδριανουπόλεως).

Οἱ πυκνὲς ἐπισκέψεις τοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου σὲ Μη-
τροπόλεις τῶν εὐαίσθητων ἐθνικὰ
περιοχῶν τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς
Θράκης, οἱ ἀλλεπάλληλες δηλώ-
σεις του περὶ «δικαιωμάτων» τοῦ
Πατριαρχείου στὶς ἐν λόγῳ Μητρο-
πόλεις, οἱ ἐπισκέψεις του ἀκόμη καὶ
σὲ Μητροπόλεις τῆς Αὐτοκέφαλης
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως
πρόσφατα στὴ Μητρόπολη Κερκύ-
ρας, καὶ τὰ ὅσα σ’ αὐτὲς λέγονται
καὶ διενεργοῦνται, τὰ ὅσα μειωτικὰ
καὶ προσβλητικὰ σὲ βάρος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συχνὰ
ἐξαπολύονται ἀπὸ Μητροπολίτες
τῆς Κρήτης καὶ ἄλλους φανατικοὺς
ὀπαδοὺς τοῦ Πατριαρχείου, κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκούς, ἐνισχύουν, ὡς μὴ
ὤφελε, τὴν ἔνταση στὶς σχέσεις με-
ταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν.

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014 (Μέρος Γ´)

Ἡ ψυχαγωγία καὶ ἡ διασκέδαση σήμερα

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. 
Παπαθανασοπούλου

Εἰς τό θεῖον στερέωμα τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ, λάμπει πλῆθος ἀστέ-
ρων, θαυμαστῶν Ἁγίων, ἀνδρῶν
καὶ γυναικῶν, οἵτινες σκορπίζουν
τὸ ἔκπαγλον θεῖον Φῶς τους εἰς
τὴν Οἰκουμένην καὶ ὁδοποιοῦν
πιστὲς καρδιὲς εἰς νομὰς σωτηρί-
ους.

Ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἰδιαιτέραν θέσιν
ἔχουν οἱ τρεῖς Ἅγιοι Ἱεράρχες Βα-
σίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
οἵτινες, ζῶντες, διά τῶν θεοπνεύ-
στων λόγων - κηρυγμάτων τους,
διά τῆς Ἁγίας βιοτῆς τους καὶ τῶν
Χριστιανοκοινωνικῶν φιλανθρω-
πικῶν πράξεων καὶ ἔργων τους (Βα-
σιλειάδα) πρὸς ὅλον τὸν κόσμον
ἀδιακρίτως χρώματος, φυλῆς, πί-
στεως, λατρείας, καὶ νῦν ἀπό τοῦ
οὐρανίου κατοικητηρίου τους διά
τῶν σοφῶν γραφῶν - συγγραμμά-
των, ποὺ μᾶς ἄφησαν, καλλιεργοῦν
ψυχὲς φωτίζοντες αὐτὲς πρὸς τὴν
ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθειαν, θεοφά-
νειαν, θεογνωσίαν, θεοδρομίαν
πρός τὸν παντάνακτα Θεὸν, τὸν Κύ-
ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ὅστις
ἦλθε εἰς τὸν κόσμον «ἁμαρτωλοὺς
σῶσαι».

Μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλί-
ου θεότητος, ὡς ὁ Ἱερὸς Ὑμνῳδὸς
τοὺς προσφωνεῖ εἰς τὸ Ἱερὸν Ἀπο-
λυτίκιόν τους, δόγμασι θείοις τὴν
Οἰκουμένην πυρσεύσαντες προσ-
δοκοῦν τοὺς ἀνθρώπους «τέκνα
Θεοῦ γενέσθαι» καὶ «τῆς σωτηρίας
καί αἰωνίου μακαριότητος τυχεῖν».
Διά τοῦτο τὴν ἀπὸ τοῦ ματαίου κό-
σμου φυγὴν - θανὴν των ἐθρήνη-
σαν ὄχι μόνον Χριστιανοὶ καὶ Ἕλλη-
νες, ἀλλὰ ὁ πᾶς κόσμος ὁ νοῦν ἐπὶ
τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθειαν
ἔχων καὶ καρδίαν φρονηματισμοῦ
ἐπὶ τῶν τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ δογ-
μάτων.

Καὶ ὄχι μόνον τότε ἐτίμων καὶ
ἠγάπων αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ σήμερον ὁ
σεβασμός, ἡ τιμή, ἡ ἀγάπη, ὁ φρο-
νηματισμὸς πρὸς τὴν διδασκαλίαν
των καὶ μίμησιν τῆς βιοτῆς των,
εἶναι μεγάλος. Διὸ καὶ κοινὴ ἑορτὴ
τῆς σεπτῆς μνήμης των παρὰ τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἔχει
ὁρισθῆ ἡ 30ὴ μηνὸς Ἰανουαρίου.

Οἱ Ἅγιοι -τρεῖς Ἱεράρχες χαρι-
σματικοὶ τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ καὶ
φωτισμένοι μελετητὲς τῆς ἀρχαίας

Ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ φιλοσο-
φίας ἐνηρμόνισαν τὰ διδάγματα
τῶν φιλοσόφων τῆς Ἑλληνικῆς
ἀρχαιότητος μὲ τὴν διδασκαλίαν
τοῦ Χριστοῦ, καὶ διεμόρφωσαν τὸν
Ἑλληνοχριστιανικὸν Πολιτισμόν,
ὅστις «ἐφανερώθη ὁ δημιουργικώ-
τερος πολιτισμὸς ἀπὸ ὅσους εἶδε
ποτὲ ἡ ἱστορία» (Φιλόσοφος Ζέγ-
κερ). Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς
πίστεως, ἡ ὀρθότης τοῦ νοήματος
τῆς ζωῆς, ἡ εὐαισθησία της, ὁ πολι-
τισμός της, ἡ εὐδαιμονία της καὶ τέ-
λος ἡ σωτηρία καὶ ἡ θεία μακαριό-
της τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.

Ἡ περίφημη πραγματεία τοῦ με-
γάλου Βασιλείου πρὸς τοὺς νέους
«ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο
λόγων» παρέχει ἀκλόνητες μαρτυ-
ρίες γιὰ τὴν ὠφελιμότητα καὶ τὴν
ἀξία τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν,
τομέα εἰς τὸν ὁποῖον πρωτοστατεῖ,
συνιστᾶ, εὔχεται ἡ διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ.

Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Ἱεράρχες Βασίλει-
ος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολό-
γος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐτί-
μησαν καὶ κατεξίωσαν μὲ τὴν διδα-
σκαλία καὶ τὴν δρᾶσιν τους τὰ
Ἑλληνικὰ Γράμματα. Ἀνεδείχθη-
σαν στυλοβάτες καὶ προστάτες τῆς
Ἑλληνικῆς Παιδείας. Μὲ τὴν περὶ
Παιδείας καὶ Ἀγωγῆς Ἑλληνοχρι-
στιανικήν των μόρφωσιν καθώρι-
σαν τὴν μορφωτικὴν ὕλην εἰς τὴν
περὶ Παιδείας καὶ Ἀγωγῆς διδασκα-
λίαν, ἥτις ἀποβλέπει καὶ στοχεύει
ἀπὸ τὸν καλοκάγαθον πολίτην τοῦ
κόσμου εἰς τὸν καλοκάγαθον πολί-
την τοῦ Οὐρανοῦ.

Μὲ τὸν βαθὺ φιλοσοφικὸν στο-
χασμόν τους, τὴν μεγάλην καὶ βα-
θεῖαν πίστιν Τους, τὴν θερμὴν ἀγά-
πη Τους εἰς τόν Θεὸν καὶ εἰς τὸν
ἄνθρωπο, ἀνεδείχθησαν πρότυπα
φιλανθρωπίας καὶ ἀρετῆς, ἐπιφα-
νεῖς ρήτορες καὶ συγγραφεῖς, με-
γάλοι Παιδαγωγοὶ καὶ Οἰκουμενικοὶ
Διδάσκαλοι.

Τιμῶντες πάντοτε τὴν Ἁγίαν
Μνήμην Τους καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ
τὴν κοινὴν Ἑορτὴν τους τὴν 30ήν
μηνὸς Ἰανουαρίου κατ᾽ ἔτος, ἂς
εἴμεθα εὐγνώμονες πρὸς εὐεργέ-
τας μας, ἂς ἐξαιτούμεθα τὴν εὐχήν
των, φωτισμόν, προστασίαν, ποδη-
γέτησίν μας εἰς τὸν δρόμον τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ ἦτο καὶ ὁ δρόμος των.

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχαι Προστάται
τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας

Τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα, διδασκάλου
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Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ: Τὸ πρῶτον σόκ
Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

Ἀκόμη δὲν εἶχε ἀναλάβει τὰ κα-
θήκοντά του ὡς πρωθυπουργὸς
τῆς Ἑλλάδος ὁ κ. Τσίπρας καὶ ὑπέ-
στημεν οἱ Ἕλληνες τὸ πρῶτο σόκ.
Ὁ νέος καὶ στὴν ἡλικία πρωθυ-
πουργὸς δὲν ὁρκίστηκε. Ἀρκέστη-
κε νὰ δώσει «διαβεβαίωση στὴ συν -
είδησή του». Τὸ δεξί του χέρι δὲν
ἀκούμπησε τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ
κ. Τσίπρας τὴν ὥρα τῆς «διαβεβαί-
ωσης» κινοῦσε ἀμήχανα τὰ χέρια
του στὸν ἀέρα, λὲς καὶ δὲν μπο-
ροῦσε νὰ τὰ τιθασεύσει. Τὸ περι-
βάλλον παγωμένο μὲ προβληματι-
σμένο τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρα-
τίας καὶ σὲ ἄβολη κατάσταση τοὺς
«συντρόφους» τοῦ κ. Τσίπρα, ποὺ
τὸν συνόδευσαν στὸ Προεδρικὸ
Μέγαρο. Ἡ ἱερότητα τῆς τελετῆς
ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ μία τυπικὴ
γραφειοκρατικὴ πράξη.

Ὁ κ. Τσίπρας ἀπέκτησε στὴν
Ἑλληνικὴ Ἱστορία μία θέση ἀπὸ
τὴν πρώτη κιόλας μέρα του στὴν
πρωθυπουργία. Ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτη-
σία τῆς χώρας, σ’ αὐτὰ τὰ διακόσια
περίπου χρόνια, εἶναι ὁ πρῶτος
πρωθυπουργὸς ποὺ δὲν δίνει τὸν
καθιερωμένο ὅρκο. Ἀσφαλῶς
ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία τῆς συνείδη-
σης, ἀσφαλῶς εἶναι σεβαστὲς οἱ
ὅποιες πεποιθήσεις τοῦ καθενὸς
καὶ τῆς καθεμιᾶς. Ὁ Χριστὸς ἔδω-
σε στὸν κάθε ἄνθρωπο τὴν ἐλευ-
θερία τῆς σκέψης, ἄρα καὶ τὴν
εὐθύνη τῶν πράξεών του. Ὅμως
εἶναι ἡ συνέχεια τῆς Παράδοσης
τῆς χώρας. Αὐτὸ πρέπει ὁ Ἕλλη-
νας νὰ τὸ ἔχει βιωμένο μέσα του.
Δὲν διδάσκεται, δὲν ἐπιβάλλεται.

Ἀσφαλῶς τὸ γεγονὸς τῆς κατὰ
συνείδηση διαβεβαίωσης τοῦ κ.
Τσίπρα ἄρεσε στοὺς ξένους, ποὺ
τὸ μετέδωσαν ἀμέσως. «Γίνονται
κι αὐτοὶ σὰν κι ἐμᾶς, ἐκσυγχρονί-
ζονται» θὰ σκέφθηκε ὁ κ. Ὁλάντ,
ὄχι πάντως ὁ κ. Ὀμπάμα, ποὺ τήρη-
σε στὶς δύο ἀναλήψεις τῶν προ-
εδρικῶν καθηκόντων του τὴ μικρὴ
σὲ μῆκος χρόνου παράδοση τοῦ
ἀμερικανικοῦ λαοῦ καὶ ὁρκίστηκε
ἐνώπιον πλήθους πολιτῶν στὴν
Ἁγία Γραφή. Ἡ ὁρκωμοσία στὶς
ΗΠΑ εἶναι ὁλόκληρη τελετουργία,
γιὰ νὰ φανεῖ πόσο ὑψηλὸ εἶναι τὸ
ἀξίωμα τοῦ Προέδρου. Αὐτὸ κά-
νουν οἱ χῶρες ποὺ σέβονται τὶς
παραδόσεις τους καὶ δίνουν ἀξία
στὰ κρατικὰ ἀξιώματα.

Ἀφοῦ ὁ κ. Τσίπρας δὲν πιστεύει,
βεβαίως δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸν
ὑποχρεώσει νὰ κάνει κάτι παρὰ τὴ
συνείδησή του. Τὸ ὅτι δὲν ἔβαλε
κάποιον συνεργάτη του νὰ τηλε-
φωνήσει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ νὰ

τὸν ἐνημερώσει ὅτι δὲν θὰ τὸν
χρειαστεῖ, γιατί δὲν θὰ ὁρκιστεῖ,
ἀλλὰ ὅτι μετέβη ὁ ἴδιος στὴν
Ἀρχιεπισκοπή, γιὰ νὰ τοῦ τὸ πεῖ
μπορεῖ νὰ ἦταν μία διπλωματικὴ
ἐνέργεια, ποὺ πάντως δὲν καλύ-
πτει τὴν ἐκ μέρους του πρώτη ἐπί-
σημη ἐνέργεια περιθωριοποίησης
τῆς Ἐκκλησίας.

Τὰ ὅσα διέρρευσαν ὅτι ἀντάλλα-
ξαν στὴ συνάντησή τους οἱ δύο
ἄνδρες ἦταν μία ἐρασιτεχνικοῦ τύ-
που προσπάθεια νὰ προστατευθεῖ
ὁ κ. Τσίπρας ἀπὸ τὴν ἀλγεινὴ ἐντύ-
πωση καὶ τὴν βαθιὰ πικρία ποὺ προ-
κάλεσε στὸ λαὸ ἡ ἐνέργειά του.
Συγκεκριμένα διοχετεύθηκε στὸν
Τύπο ὅτι ὁ κ. Τσίπρας εἶπε στὸν
Ἀρχιεπίσκοπο: «Ἦρθα νὰ πάρω
τὴν εὐχή σας πρὶν ἀναλάβω τὸ δύσ -
κολο ἔργο. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ
δύναμη…». Πρὶν ἀρνηθεῖ δηλαδὴ
τὸν θρησκευτικὸ ὅρκο ἐγράφη ὅτι
ζήτησε τὴν «εὐχὴ» τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἀναλαμβά-
νει, ὡς νὰ εἶναι πιστὸ τέκνο τῆς
Ἐκκλησίας… Στὴν ἐποχὴ τοῦ πα-
ραλογισμοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται…

Ἐξίσου ἀμφισβητεῖται καὶ τὸ
ἄλλο ποὺ φέρεται ὅτι εἶπε ὁ κ. Τσί-
πρας: «Ἦρθα νὰ σᾶς διαβεβαιώσω
ὅτι οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κρά-
τους μὲ τὴ νέα κυβέρνηση θὰ εἶναι
οὐσιαστικότερες καὶ πιὸ ἀναβαθμι-
σμένες ἀπὸ ποτέ..». Τὸ ἀξιοπερίερ-
γο εἶναι ὅτι τὰ ὅσα μπῆκαν στὸ
στόμα τοῦ κ. Τσίπρα εἶναι σὲ εἰσα-
γωγικά… Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀπὸ τὴν
πλευρά του φέρεται ὅτι τοῦ ἀπάν-
τησε: « Κύριε πρόεδρε, πολὺ εὐχα-
ριστοῦμε. Μᾶς συγκινεῖ τὸ ἐνδια-
φέρον σας. Πρῶτο μέλημα εἶναι νὰ
βοηθήσουμε τοὺς συνανθρώπους
μας ποὺ ὑποφέρουν καὶ σιγὰ σιγὰ
τὰ ἄλλα προβλήματα καὶ θέματα
μὲ σύνεση καὶ χωρὶς βία θὰ τὰ με-
λετήσουμε…». Ἡ ἀλήθεια εἶναι
πὼς ὁ κ. Τσίπρας ἀντιμετωπίζει τὴν
Ἐκκλησία ὡς περιθωριοποιημένο
καὶ τοῦ χεριοῦ του «κοινωνικὸ
ἑταῖρο» καὶ ἔτσι βλέπει τὴ συνερ-
γασία. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος δείχνει νὰ συμφω-
νεῖ μαζί του. Προφανῶς κανεὶς δὲν
ἔχει μιλήσει στὸν κ. Τσίπρα γιὰ τὸ
τί πράγματι εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ
ποιὰ ἡ ἀποστολή Της…

Ἡ ὁρκωμοσία τῶν ἀρχόντων
στὸν Ἑλληνισμὸ εἶναι μία παράδο-
ση, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ
χρόνου. Στὰ πρῶτα χρόνια τῆς
Αὐτοκρατορίας ὁ στρατὸς καθόρι-
ζε τὴν ἐκλογὴ τοῦ αὐτοκράτορα.
Τὸν σήκωναν οἱ στρατιῶτες πάνω

σὲ μία ἀσπίδα καὶ ἕνας ἀξιωμα-
τικὸς τοποθετοῦσε στὸ κεφάλι του
τὸ «μανιάκιο», εἶδος διαδήματος.
Ἀφοῦ ὁ αὐτοκράτορας κατέβαινε
ἀπὸ τὴν ἀσπίδα ἕνας ἱερέας ἔλεγε
μία προσευχὴ καὶ τοῦ τοποθε-
τοῦσε τὸ αὐτοκρατορικὸ στέμμα.
Ἀργότερα, ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα
Φωκᾶ (602-610) καὶ μετά, ἡ ἀνακή-
ρυξη ἐξελίχθηκε σὲ μία τελετὴ
θρησκευτική, μὲ τὴν παρουσία τοῦ
Πατριάρχη καὶ τοῦ κλήρου τοῦ
ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ παρέ-
μεινε ἔτσι ἕως τὸ τέλος τῆς Αὐτο-
κρατορίας.

Μὲ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας
καὶ μὲ βάση τὸ Σύνταγμα ποὺ ψη-
φίστηκε κατὰ τὴν Γ΄ Ἐθνικὴ Συνέ-
λευση τῆς Τροιζήνας, τὸ 1827, ὁ
Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδί-
στριας ἔδωσε ἐνώπιον τῆς Βουλῆς
τὸν ὅρκο: «Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ Ὑψίστου νὰ διατηρήσω ἀπα-
ρασαλεύτους τοὺς Θεμελιώδεις
Νόμους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτεί-
ας…». Στὸ Σύνταγμα τῆς Προ-
εδρευομένης Δημοκρατίας τοῦ
1927 ἀναφέρεται: «Ὁ Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας δίδει μετὰ τὴν
ἐκλογήν του ἐνώπιον τῆς Ἐθνικῆς
Συνελεύσεως τὸν ἀκόλουθον
ὅρκον: «Ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα
τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος νὰ φυλάττω τὸ Δη-
μοκρατικὸν Σύνταγμα καὶ τοὺς νό-
μους…». Τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα προ-
βλέπει ἐπίσης τὸν θρησκευτικὸ
ὅρκο γιὰ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημο-
κρατίας, τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη
τῆς Κυβέρνησης καὶ τοὺς Βουλευ-
τές… 

Γιατί ὅλα τὰ Συντάγματα ἐπιβάλ-
λουν τὸν θρησκευτικὸ ὅρκο; Τὸ
ἐξηγεῖ ὁ Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ἀπὸ
τὸ 1852, στὴν ἱστορικὴ μελέτη του
γιὰ τὸν Μεσαιωνικὸ Ἑλληνισμό.
Ἐξηγεῖ ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἡ Ὀρθο-
δοξία εἶναι περισσότερο θρησκεία
ἐθνικὴ παρὰ ἀτομική. Τὸν Ἀμερι-
κανό, ὅπως γράφει, λίγο τὸν ἐνδια-
φέρει ποιὸ τὸ θρησκευτικὸ δόγμα
τοῦ συμπολίτη του. Ἡ Δύσις ἐν γέ-
νει, προσθέτει ὁ Ζαμπέλιος, δὲν
γνωρίζει παρὰ μόνο τὴν ἀτομικὴ
θρησκεία, γιατί δὲν πιστεύει στὴν
κοινότητα, στὸν θρησκευτικὸ τῆς
συνανθρωπεύσεως δεσμό. Ἀντίθε-
τα, τονίζει ὁ Ζαμπέλιος, «Ὁ Ἕλλην
λατρεύει τὴν Ὀρθοδοξίαν μᾶλλον
ὡς φρόνημα τοῦ Γένους του, ὡς
ἀποθήκην τῆς παραδόσεώς του,
ὡς σύνδεσμον τῆς ἐθνικῆς του
κοινωνίας». Αὐτὸ τὸ βίωμα παρα-
βίασε ὁ κ. Τσίπρας μὲ τὴν πρώτη
του ἐνέργεια.-

Ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου
Παναγίου Τάφου ἐξεδόθη ἡ ἀκό-
λουθος ἀνακοίνωσις:

«Τὴν 7ην Φεβρουαρίου 2015,
ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.
εἰς τὸ ξενοδοχεῖο Divani Caravel
(αἴθουσα Ὀλυμπία) παρουσίᾳ τῆς
Α.Θ.Μ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
ἢ ἐκπροσώπου του, καὶ ἐκπροσώ-
που τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ
(Πατὴρ Παῦλος) καὶ ἄλλων ἐπισή-
μων, ὡς καὶ 800 περίπου μελῶν
τοῦ Συνδέσμου θὰ πραγματοποι-
ηθεῖ ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τοῦ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑ-

ΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ
προσφερθεῖ πλῆρες τέϊον καὶ θὰ
διατεθεῖ ὀρχήστρα πρὸς τέρψιν
τῶν προσκεκλημένων.

Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ συμμετά-
σχουν, μποροῦν νὰ προμηθευ-
θοῦν προσκλήσεις/ εἰσιτήρια ἀπὸ
τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου-
λίου, ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ Συνδέ-
σμου, ὁδὸς Βουλῆς 36 Πλατεῖα
Συντάγματος καὶ εἰς τὸ Ξενοδο-
χεῖο Divani Caravel κατὰ τὴν διάρ-
κεια τῆς ἐκδήλωσης, ἐφ᾽ ὅσον θὰ
ὑπάρχουν διαθέσιμες»

Ἀνακοίνωσις



30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σελὶς 5η

ρισσότεροι παρεκτὸς ὀλίγων προσώπων, ὅπως
τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐκοιμήθησαν πρόσφατα, ὁ
π. Ἐπιφάνιος, ὁ π. Ἰάκωβος καὶ ὁ π. Πορφύριος,
ἀλλὰ καὶ ἕνας τέταρτος ὁ ὑμνογράφος τῆς
Ἐκκλησίας μας π. Γεράσιμος.

Σήμερα λοιπὸν ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ ἔχου-
με μαζί μας τὸν π. Μάρκο Μανώλη, ὁ ὁποῖος
εἶναι πνευματικὸς τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδό-
ξου Ἑνώσεως», ἡ ὁποία ἐκδίδει τὴν ἐφημερίδα
«Ὀρθόδοξος Τύπος» καὶ ἔχουμε τὴν εὐλογία
καὶ σεῖς τὴν χαρὰ καὶ μεῖς τὴν χαρὰ καὶ τὴν πα-
ρηγορία ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ π. Μάρκου βλέ-
πουμε τὸν συνεχιστὴ τῶν Ἁγίων Γερόντων, οἱ
ὁποῖοι ἄφησαν τὴν στρατευομένη Ἐκκλησία καὶ
ἐπορεύθησαν στὴν θριαμβεύουσα.

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια λοιπὸν θὰ παρακαλέσουμε
τὸν π. Μάρκο νὰ μᾶς διδάξη τὸ θέμα τὸ ὁποῖον
ἤδη γνωρίζετε καὶ στὴ συνέχεια ὅσοι μποροῦμε
θὰ ἐμβαθύνουμε μὲ τὴν συζήτηση περισσότερο.

*  *  *

Ὁμιλία π. Μάρκου
Σεβαστοὶ Πατέρες, εὐσεβεῖς Χριστιανοί,
Θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω νὰ μὴ λάβωμε ὑπ’

ὄψη αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶπε ὁ ἀγαπητὸς καὶ σε-
βαστὸς π. Βασίλειος, γιατί πάντοτε ἢ τουλάχι-
στον πολλάκις ἔρχεται στὸ νοῦ μου ἐκεῖνο ποὺ
ἔλεγε ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ὅταν χειροτονή-
θηκε. «Τί κακὸ ἔκανε ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ χει-
ροτονηθῶ ἐγὼ κληρικός». Καὶ ἀπόψε μπορῶ νὰ
σᾶς πῶ ἡ ὑπακοὴ στὸν ἀγαπητὸ καὶ σεβαστὸ π.
Βασίλειο μὲ ἔφερε κοντά σας. Χαίρω γι’ αὐτὴ
τὴν εὐκαιρία, ποὺ εἶναι θἄλεγα τὸ δίλεπτο τῆς
χήρας, ποὺ εἶναι μία κοινὴ προσευχὴ καὶ προσ -
φορὰ ὅλων μας καὶ ἀκόμα χαίρω, γιατί μαζί μας
εἶναι καὶ ὁ ἀγαπητὸς π. Ἠλίας, ὁ διάκονος τῆς
ἐνορίας ἐδῶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου καὶ ὅλων τῶν
σεβαστῶν καὶ ἀγαπητῶν Πατέρων, ποὺ διά λό-
γους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς τους δὲν
μπόρεσαν αὐτὴ τὴν στιγμὴ νὰ εἶναι μαζί μας,
ἀλλὰ ὁ π. Ἠλίας εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἐκπρό-
σωπος τῆς Ὀρθοδόξου ἀδελφῆς Ρουμανικῆς
Ἐκκλησίας, ποὺ ἔδειξε καὶ στὸ παρελθὸν με-
γάλα ἀναστήματα καὶ ἔχει καὶ σήμερα νὰ
καυχᾶται γιὰ ἕνα πολὺ σεβαστὸ κορυφαῖο, πα-
τέρα, θεολόγο τὸν π. Δημήτριο Στανιολάε καὶ
ἕνα μεγάλο πνευματικὸ πατέρα ἀσκητή, ποὺ ζῆ
μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου τὸν π. Ἠλία Κλεόπα.
Χαίρω γιὰ ὅλη τὴν παρουσία σας, τὴν σύναξη
θὰ ἔλεγα καλλίτερα ἀπόψε καὶ ἀκόμα γι’ αὐτὸ
τὸ ὄμορφο περιβάλλον, ποὺ σὲ ὑποβάλλει
μπορῶ νὰ πῶ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς.

Εἴμαστε τόσα χρόνια γνωστοὶ μὲ τὸν π. Βα-
σίλειο, ἀλλὰ περαστικὸς καὶ πολὺ βιαστικὸς
περνοῦσα ἀπὸ δῶ, ἀπ᾽ αὐτὴ τὴν αἴθουσα, ποὺ
εἶναι ἕνα ζωντανὸ ἄφωνο κήρυγμα. Ἡ τάξη, ἡ
εὐπρέπεια, ἡ ἐπιλογὴ ὅλων δείχνει τί πι-
στεύουν, τί ζοῦν, πῶς βιώνουν θἄλεγα καλλί-
τερα τὴν πίστη μας οἱ ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἐδῶ
σ’ αὐτὴ τὴν ταπεινὴ αἴθουσα καὶ σὲ ὑποχρεώ-
νουν νὰ στοιχηθῆς σ’ αὐτὴ τὴν πορεία εἴτε τὸ
θέλεις εἴτε δὲν τὸ θέλεις. Εἶναι διδακτικὰ ὅλα
καὶ θἄλεγα μοῦ ὑπενθυμίζει ἕνα ὡραῖο περι-
στατικό, ποὺ ἀναφέρεται στὸ γεροντικό, ποὺ
πῆγαν τρεῖς ἀδελφοὶ νὰ συμβουλευθοῦν, ν’
ἀκούσουν τὸν μέγα Ἀντώνιο. Οἱ δύο εἶχαν
πολλὲς ἀπορίες, πολλὰ ἐρωτηματικά, ἕνας μό-
νο ἄκουγε καὶ τοῦ εἶπε, παιδί μου, ἐσὺ δὲν
ἔχεις καμμία ἀπορία, κανένα ἐρώτημα; Καὶ τὸ
παιδί, ὁ προσκυνητὴς καλλίτερα, ἀπήντησε
«ἀρκεῖ μοι τοῦ ὁρᾶν σε», μοῦ φθάνει νὰ σὲ βλέ-
πω. Ἔτσι θἄλεγα ἡ ὅλη διάταξη τῆς ταπεινῆς
αὐτῆς αἰθούσης, ἀλλὰ πολὺ σημαντικῆς καὶ ὅλα
τὰ πρόσωπα εἶναι ἕνα ἄφωνο κήρυγμα. Εἶσθε
πραγματικὰ ἕνα ἄφωνο κήρυγμα καὶ γι’ αὐτὸ
αἰσθάνομαι πολὺ μικρὸς καὶ πολὺ ἐλλιπής, γιὰ
νὰ μιλήσω στὴν ἀγάπη σας καὶ μάλιστα γιὰ ἕνα
τόσο πλατύ, βαθὺ καὶ πολὺ σημαντικὸ θέμα τὸ
ὁποῖον, ὅπως σᾶς εἶπα, ἐδέχθημεν, ἀλλὰ χωρὶς
νὰ ξέρω ὅλες τὶς προεκτάσεις γι’ αὐτὸ ἐκ προ-
οιμίου σᾶς παρακαλῶ νὰ εἶσθε συμπαθεῖς γιὰ
ὅλες τὶς ἐλλείψεις, ποὺ θὰ διαπιστώσετε καὶ θὰ
παρατηρήσετε.

*  *  *
Τὸ θέμα μας ὅπως ἔχει ἀνακοινωθῆ εἶναι: «Ὁ

ἐκκλησιαστικὸς τύπος ἐν ὄψει τῶν εὐθυνῶν
τοῦ 1992». Ἂς προσπαθήσουμε νὰ κάνουμε μία
ἐπίσκεψη θὰ λέγαμε τῶν ὀνομάτων, ὅπως λέ-
γει καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος. Τί ἐννοοῦμε ἐκκλη-
σιαστικὸ τύπο καὶ κυρίως στὴ χώρα μας, στὸν
τόπο μας. Γιατί ἐκκλησιαστικὸς τύπος δὲν εἶναι
μόνο στὴ χώρα μας εἶναι γενικώτερα, δόξα τῷ
Θεῶ, στὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. 

Ὁμιλοῦμε πάντως γιὰ τὸν ἐκκλησιαστικό τύ-
πο τῆς Χώρας μας, καὶ ἐννοοῦμε ὅλα ἐκεῖνα τὰ
περιοδικά, τὰ ἔντυπα, τὶς ἐφημερίδες ποὺ ἐκδί-
δει ἡ Ἁγία καὶ ἱερὰ Σύνοδος, ποὺ ἐκδίδουν αἱ
ἱεραὶ Μητροπόλεις, οἱ ἐνορίες, αἱ ἱεραὶ Μοναί,
καὶ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ χαρακτηρίσουμε
ὡς ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ φύλλα καὶ ἀκόμη
ἐννοοῦμε ἐκκλησιαστικὸ τύπο καὶ ὅλα ἐκεῖνα
τὰ ἔντυπα, ὅλα ἐκεῖνα τὰ φύλλα τὰ ὁποῖα ἐκδί-
δουν θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, χριστιανικὰ
σωματεῖα καὶ ἰδιῶτες στὴν ὑπηρεσία τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως λέγουμε.

Ὅλα αὐτὰ μαζὶ κατὰ κάποιο τρόπο συναπο-
τελοῦν τὸν ἐκκλησιαστικὸ τύπου, ποὺ εἶναι
πραγματικὰ ἀναρίθμητα. Θἄπρεπε κάποιος εἰδι-
κός, καὶ ὑπάρχει εἰδικὸς στὸν τόπον μας, νὰ
μᾶς ἔλεγε πόσα τέτοια ἔντυπα κυκλοφοροῦν
σήμερα στὴν Ἑλλάδα. Ὑπολογίστε πάντως ὅτι
μπορεῖ νἆναι καὶ 300 μπορεῖ νἆναι καὶ 500, πά-
ρα πολλά. Ὑπάρχει λοιπὸν μία ποσοτικὴ ὁπωσ-
δήποτε ἄνθηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τύπου στὴ
Χώρα μας, ὑπάρχει μία μεγάλη ποικιλία καὶ ἐπί-
σης τὰ φύλλα αὐτὰ ὡς πρὸς τὸ χρόνο ἐκδόσε-
ως, ἄλλα εἶναι μηνιαῖα, ἄλλα δεκαπενθήμερα
καὶ ἄλλα ἑβδομαδιαῖα σ᾽ ἕνα τακτὸ χρόνο με-
ρικὰ βέβαια ἐκδίδονται καὶ ἀρίθμως.

Λείπει ἡμερήσια χριστιανικὴ ἐφημερίδα, ποὺ
εἶναι ὄνειρο πολλῶν καὶ ἀπὸ πολλὰ ἔτη συνε-
ζητεῖτο καὶ μέσα στὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας.
Ἐνθυμοῦμαι κάποτε ποὺ διάβασα τὰ πρακτικὰ
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ
1920 προβληματίζεται ἡ Ἱεραρχία μας γιὰ μία
ἐφημερίδα ἡμερήσια καὶ ἄλλοι ἔλεγαν δὲν
εἶναι εὔκολο νὰ ἔχωμε ἡμερήσια ἐφημερίδα,
ἂς βγῆ τουλάχιστον ἑβδομαδιαία. Μέχρι
στιγμῆς ἐπισήμως ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει δεκα-
πενθήμερη ἐφημερίδα καὶ σκεφθεῖτε τί ἀγώ-
νας, γιὰ νὰ προχωρήση καὶ νὰ βγῆ μία ἑβδομα-
διαία καὶ πολὺ περισσότερο μία ἡμερήσια.

Δὲν εἶναι ὅμως μόνον ὁ χρόνος εἶναι, ὅπως
εἴπαμε, καὶ ἡ μεγάλη ποικιλία τῶν περιοδικῶν,
τῶν ἐντύπων, τῶν ἐφημερίδων τῶν ἐκκλησια-
στικῶν. Ἄλλα ἀπ’ αὐτὰ ἀπευθύνονται στὴν
οἰκογένεια, ἄλλα στοὺς νέους, ἄλλα εἶναι ἀντι-
αιρετικά, ἄλλα ἀπολογητικά, ἄλλα ἔχουν ἰδιαί-
τερο κοινωνικὸ περιεχόμενο, ἄλλα ἐποικοδο-
μητικά. 

Ἐὰν θὰ θέλαμε νὰ ποῦμε καὶ κάτι ὡς πρὸς
τὴν ποιότητα, τὸ τί προσφέρουν τὰ ἔντυπα
αὐτὰ θὰ λέγαμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ τὰ θετικὰ ση-
μεῖα καὶ τὰ ἀρνητικά. Θετικὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ
μὲ τὸ φῶς τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως ἑρμηνεύουν
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς σύγχρονες ἀνάγκες
καὶ τὰ σύγχρονα προβλήματα. Ἀρνητικὰ σημεῖα
εἶναι ὁ πειρασμὸς τῆς ἐπιδείξεως καὶ ἡ εὔκολη
καὶ συχνὰ ὑποκειμενικὴ ἑρμηνεία τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ σύγχρονα προβλήματα.

Θὰ διερωτηθῆ κανεὶς ἡ πληθώρα τόσων
ἐντύπων πῶς δικαιολογεῖται; Πῶς ἐξεδόθησαν

καὶ πῶς ἐκδίδονται τόσα ἐκκλησιαστικὰ φύλλα.
Εἶναι βεβαίως ἕνας σύγχρονος τρόπος ποιμαν-
τικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, ποιμαντικῆς δραστη-
ριότητος. Ὅπως παρατηρεῖ ἕνας πολὺ καλὸς
θεολόγος κληρικὸς σύγχρονός μας: «ἩἘκκλησία ζῆ καὶ ἐργάζεται σ’ ἕνα συνεχῶς με-
ταβαλλόμενο κόσμο καὶ καλεῖται ὡς ἐκ τῆς φύ-
σεώς της νὰ ὁδηγήση τὸν διαρκῶς μεταβαλλό-
μενο ἄνθρωπο στὸ σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς του,
ποὺ εἶναι ἡ θέωσίς του, ἡ ἕνωσίς του μὲ τὸ Θεὸ
ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ λαμβάνει πάντοτε ὑπ’
ὄψη της τὸν σύγχρονο κόσμο καὶ τὶς ἀπαιτή-
σεις του χωρὶς βέβαια νὰ ἀποδεσμεύεται ἀπὸ
τὴν παράδοσή της, ποὺ στὴν οὐσία της παρα-

μένει ἀμετάβλητη. 
Ἀείμνηστος πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος

ἔλεγε ὅτι, ἐὰν ζοῦσε στὶς ἡμέρες μας ὁ Ἀπό-
στολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
ἀσφαλῶς θὰ χρησιμοποιοῦσε μαζὶ μὲ τὸ κή-
ρυγμα καὶ τὴν δημοσιογραφία. Θὰ μποροῦσε
νὰ πῆ κανεὶς ὅτι στὶς ἡμέρες μας ὁ ἔντυπος λό-
γος ἐπισκιάζεται ἀπὸ τὸν προφορικὸ λόγο καὶ
τὴν εἰκόνα, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο καὶ τὴν
τηλεόραση.

Πάντως ὁ ἐκκλησιαστικὸς τύπος ἐπιτελεῖ
παρὰ τὶς ὅποιες ἐλλείψεις του καὶ δυσκολίες,
οὐσιαστικὴ ἀποστολὴ καὶ ἐβοήθησε καὶ βοηθεῖ
τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ στὴν πορεία του πρὸς τὴν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τὸν διαφωτίζει ἀπὸ τὶς πλά-
νες τῶν αἱρέσεων, τῆς ἀθεΐας, τοῦ ὀρθολογι-
σμοῦ, τοῦ παγανισμοῦ (τῆς νεοειδωλολατρίας),
τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τὸν ἐνι-
σχύει στὴν προσπάθειά του νὰ ἐπιτύχη τὴν σω-
τηρία του.  Πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ περιοδικὰ καὶ
ἐφημερίδες βελτιώνουν συνεχῶς τὸ περιεχό-
μενό τους ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμφάνισή τους καὶ ἔτσι
ἡ προσφορά τους γίνεται περισσότερο ἀπο-
δεκτὴ καὶ οὐσιαστική.

*  *  *
Τώρα θὰ ἤθελα νὰ δοῦμε καὶ τὸ ἄλλο, ποὺ

εἴπαμε στὴν ἀρχή. Μὲ δυὸ λόγια ἐξηγήσαμε
πολὺ περιληπτικά, τί εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικὸς τύ-
πος καὶ πῶς ἐργάζεται στὸν τόπο μας καὶ στὶς
ἡμέρες μας. Ὡμιλήσαμε καὶ τὸ θέμα μας εἶναι ὅτι
ὑπάρχουν εὐθύνες διά τὸ 1992. Ποιὲς εἶναι
αὐτὲς οἰ εὐθύνες γιὰ τὸ 1992; Εἶναι ἀναμφίβολα
πολὺ μεγάλες. Ἀλλὰ τί θὰ συμβῆ μὲ τὴν λήξη τοῦ
1992; Δὲν εἶναι ἁπλῶς ὅτι ἀλλάζουμε ἕνα χρόνο
πᾶμε σ’ ἕνα καινούργιο χρόνο καὶ λέμε πάλι δυ-
σκολίες θὰ συναντήσουμε, πάλι ἐμπόδια, ὡς συ-
νήθως. Εἶναι ἕνας χρόνος σταθμός, γιατί βρι-
σκόμεθα, ὅπως τὸ ξέρουμε πιστεύω ὅλοι μας,
πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης καὶ
αὐτὸ ὅλους ἀσφαλῶς μᾶς ἀπασχολεῖ καὶ μᾶς
προβληματίζει καὶ τὴν μητέρα Ἐκκλησία καὶ ἑπο-
μένως καὶ τὰ ἐκδιδόμενα ἐκκλησιαστικὰ φύλλα.

Τί θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε γιὰ τὴν Ἑνωμένη
Εὐρώπη. Κατὰ θείαν οἰκονομίαν βρίσκεται στὰ
χέρια μου μία ἀνέκδοτη μελέτη ἐπάνω σ’ αὐτὸ τὸ
θέμα ἑνὸς πιστοῦ χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι
βέβαια θεολόγος, μαθηματικὸς εἶναι, ἀστρονό-
μος εἶναι, ἀλλὰ μὲ πίστη μεγάλη, καὶ ἀπὸ αὐτὴ
τὴν ἀνέκδοτη μελέτη θὰ μοῦ ἐπιτρέψητε κάποια
ἔτσι χαρακτηριστικὰ σημεῖα νὰ ἀναφέρω, γιὰ νὰ
ἔχουμε μία εἰκόνα γιὰ τὸ 1992, γιὰ τὴν Ἑνωμένη
Εὐρώπη.

«Τώρα εὑρισκόμεθα πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Ἑνω-
μένης Εὐρώπης. Πρόκειται γιὰ μία συνένωση
πρὸς τὸ παρὸν τῶν 12 Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν τῶν
μελῶν τῆς Ε.Ο.Κ. (Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοι-
νότητος) δηλαδὴ τῶν χωρῶν Ἀγγλίας, Γαλλίας,
Ἰταλίας, Γερμανίας, Ὁλλανδίας, Βελγίου, Δα-
νίας, Ἰρλανδίας, Λουξεμβούργου, Ἑλλάδος,
Ἱσπανίας, Πορτογαλλίας σὲ ἕνα ὑπερκράτος ὑπὸ
τὸ ὄνομα Ἑνωμένη Εὐρώπη». Δὲν πρόκειται νὰ
σᾶς κουράσω γιὰ τὴν μεγάλη συζήτηση, ποὺ γί-
νεται γιὰ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Ὑπάρχουν
ὑπέρμαχοι αὐτῆς καὶ ποὺ ἐξυμνοῦν τὶς ὠφέλειες
ποὺ ὑπάρχουν, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι μὲ ψυχραιμία βλέπουν καὶ τὰ ἀδύνατα ση-
μεῖα καὶ ἐπισημαίνουν τοὺς κινδύνους, ὅπως τοῦ
ἀφελληνισμοῦ μέσα στὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη ἢ
γιὰ τὸν κίνδυνο τῆς οἰκογένειας. Ἐκεῖνο ποὺ μὲ
ἐνδιαφέρει θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω στὴν ἀγάπη
σας εἶναι ὁ κίνδυνος τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ σὲ
βάθος. Μόνο μία φράση θὰ μοῦ ἐπιτρέψητε στὸν
κίνδυνο τοῦ ἀφελληνισμοῦ· ἕνας καθηγητὴς
οἰκονομολογίας στὸ ἠλεκτρονικὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς
Ἀλγερίας καὶ συγγραφεὺς ὁ κ. Κωστόπουλος κά-
νει μία τρομερὴ πρόβλεψη διά τὸ μέλλον τῶν
Ἀθηνῶν καὶ λέει. «Δὲν ἀποκλείεται μὲ τὴν πάρο-
δο τοῦ χρόνου αὐτὴ ἡ ἀνεξέλεγκτος διακίνηση
τῶν πολιτῶν νὰ μετατρέψη τὴν πόλη τῶν
Ἀθηνῶν σὲ Νέα Ὑόρκη, μὲ τὴν Ἰταλικὴ κοινωνία,
τὴν Ἰρλανδική, τὴν Γερμανικὴ συνοικία καὶ τὴν
Ἀσιατικὴ συνοικία». 

Ἡ ἀνάμειξη εἰδῶν, θρησκειῶν, ἠθῶν, ἐθίμων
καὶ τρόπου ζωῆς θὰ ἔχη ἐπιζήμιο ἀντίκτυπο στὴν
Ἐθνική μας συνείδηση, θὰ εἶναι εἰς βάρος μας.
Ἀλλὰ ὅπως σᾶς εἶπα ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει
εἶναι διά τὴν καταστροφὴ τῆς γλώσσης, ποὺ
εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ αὐτό, ἀλλὰ κυρίως διὰ
τὸν ἀποχριστιανισμό. Δὲν θίγουμε φυσικὰ ὅλα τὰ
ἀρνητικὰ σημεῖα, τὶς ἐπιπτώσεις γιὰ τὸν Ἑλληνι-
σμό μας, γιὰ τὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ κυρίως ἐπιμέ-
νουμε τί μπορεῖ νὰ γίνη ὡς πρὸ τὸ θέμα τῆς πί-
στεως καὶ τί κινδύνους μπορεῖ νὰ διατρέξουμε.

Ἐπειδὴ ὁ χριστιανισμὸς ὑποδεικνύει τὴν ἀνό-
θευτη καὶ πατερικὴ τέχνη, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθοδο-
ξία, κινδυνεύουμε νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴν
Ἁγία καὶ ἀμώμητο πίστη τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθο-
δόξων χριστιανῶν. Τὸ πρᾶγμα ἐφαίνετο ὡς φυ-
σικό, ἀλλὰ ἐὰν λάβουμε ὑπ’ ὄψη ὅτι ἐμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες θὰ βρεθοῦμε μέσα σὲ 350
ἑκατομμύρια κόσμο, ὅλη ἡ Εὐρώπη εἶναι 350
ἑκατομμύρια. Καὶ τί κόσμος θὰ εἶναι αὐτός, μία
πολυφωνία ἐξ ἀπόψεως θρησκευτικῆς. Παπικοί,
προτεστάντες, χιλιασταί, σιωνισταί, μασόνοι,
ὀπαδοὶ ἀνατολικῶν θρησκειῶν κ.ἄ. Θὰ διακινδυ-
νεύσουμε ἀπὸ τοὺς παπικούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν
ἀγαπολογία τους ἔρχονται σὲ ἐνέργεια, ἐπικοι-
νωνία, αὐτὸ τὸ φοβερὸ δούρειο ἵππο, ὁ ὁποῖος
τώρα τελευταῖα κινεῖται δραστηρίως καὶ στὴ Σο-
βιετικὴ Ἕνωση καὶ στὴ Ρουμανία.

Ἡ οὐνία χρησιμοποιεῖ θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέ-

σα διά νὰ ὑποτάξη τὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι θεμιτὸ
μέσο νὰ φοροῦν οἱ οὐνῖτες ἱερεῖς ἄμφια ὀρθο-
δόξων ἱερέων κατὰ τὴν θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ
παραπλανοῦν τοὺς ἁπλοϊκοὺς ὀρθοδόξους; Ἡπονηριά τους. Δὲν μπορεῖς νὰ διακρίνης εὔκολα,
ἂν δὲν εἶσαι ἐξασκημένος ὅτι αὐτὸς δὲν εἶναι
ὀρθόδοξος ἱερεύς, ἀλλὰ εἶναι οὐνίτης. Μάλιστα,
ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς πῶ καὶ ἕνα ἀνέκδοτο. Στὸν
Καναδὰ νομίζω, κάποιοι παρακολουθοῦσαν ἕνα
«ὀρθόδοξο» ἱερέα ποὺ τελοῦσε τὴν θεία Λει-
τουργία. Ἦταν ἄψογος, ἦταν τέλειος καὶ εἶπαν
αὐτὸς γιὰ νὰ εἶναι τέλειος εἶναι οὐνίτης. Οἱ
ἀρχιερεῖς δὲν δίνουν προσοχὴ μερικὲς φορὲς
κάνουν καὶ μερικά λάθη. Καὶ φυσικὰ ἡ διαφορὰ
εἶναι ὅτι μνημονεύουν τὸν πάπα. Αὐτὸ τοὺς
ἐνδιαφέρει. Κρατῆστε τα ὅλα ἐσεῖς, τὰ μαλλιά,
τὰ γένεια, τὸ σχῆμα, ἁπλῶς νὰ ἀναγνωρίζουν τὸν
πάπα καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ δούρειος ἵππος, μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο προσπαθοῦν νὰ παρασύρουν τοὺς
ἁπλοϊκοὺς χριστιανούς. Ἂν περάσετε ἀπὸ ἐδῶ
στὴν ὁδὸ Ἀχαρνῶν πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν ξέρουν
ὅτι αὐτὴ εἶναι οὐνιτικὴ Ἐκκλησία καὶ τοὺς παρα-
σύρουν. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπάτη;

Τὴν 20.12.1989 στὴν Οὐκρανία ἔδιωξαν βιαίως
τοὺς ὀρθοδόξους ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸ ναό,
διά νὰ καταλάβουν αὐτοὶ τὸν ναὸ καὶ μήπως δὲν
ἔχουν κάνει τὰ ἴδια σὲ πολλοὺς ναούς; Εὐτυχῶς
βέβαια ἡ συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων ἐξεγείρε-
ται καὶ τώρα ποὺ ἔκανε μία Σύνοδο αὐτὸ τὸν μή-
να ὁ πάπας καὶ συνεκάλεσε πολλοὺς γιὰ τὸ μέλ-
λον τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης
κάλεσε καὶ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, δὲν πῆγε
κανείς, εἴχαμε ἀποχὴ ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες ἢ
τὶς περισσότερες ἂν δὲν κάνω λάθος. Οἱ Ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες ἀπέχουν ἐντόνως καὶ ὁ ἐκπρό-
σωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἦταν κα-
ταπέλτης θὰ λέγαμε γιὰ τὸ θέμα τῆς οὐνίας, γιὰ
τὸ τοῦ προσηλυτισμοῦ· ἦταν πάρα πολὺ σπου-
δαῖος, ὥστε νὰ ἐκπλαγοῦν οἱ παπικοὶ ποὺ τοὺς τὰ
εἶπε, ἔτσι θὰ λέγαμε, ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια καὶ ὅτι
θεωροῦν τὶς ἀνατολικὲς χῶρες τώρα ὡς χῶρο
προσηλυτισμοῦ καὶ ὄχι χῶρο Ἱεραποστολῆς,
ὅπως τὸ θέλουν οἱ Παπικοί. Τὰ ἔχασαν οἱ καρδι-
νάλιοι, δὲν περίμεναν μία τέτοια ὁμολογία μέσα
στὴν καρδιά τοῦ Παπισμοῦ, στὸν τόπο τους καὶ
ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ ἀντιμετώπισαν ψύχραιμα.

Ὁ παπισμὸς ἔχει χάσει τὴν χριστιανικὴ πνευ-
ματικότητα. Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως διε-
κήρυξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου,
«οὐκ ἔστι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» δὲν εἶναι κο-
σμικὴ ποὺ βασίζεται στὴ βία, σὲ στρατοὺς καὶ σὲ
ὅπλα· ἡ Βασιλεία Του, γιὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ
προσευχώμεθα πρωὶ καὶ βράδυ, εἶναι πνευματι-
κή. Βασιλεία τῶν καρδιῶν, βασιλεία ἀγάπης βα-
σιζομένη στὴν ἐλευθέρα θέληση τῶν ψυχῶν. Ὁ
παπισμὸς δυστυχῶς ἐξέπεσε εἰς κοσμικὸν ὀργα-
νισμόν, περιεβλήθη κοσμικὴ ἐξουσία, ἔγινε κο-
σμικὸ κράτος. Αὐτὸ κατὰ τὸν μακαριστὸ Ὅσιο
Ἰουστῖνο Πόποβιτς, κορυφαῖο θεολόγο τοῦ 20οῦ
αἰῶνος, ὑπῆρξε ἡ τρίτη πτώση στὴν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλά-
στων καὶ τὴν πτώση τοῦ Ἰούδα. Ὁ πάπας ἠθέλη-
σε νὰ ἀντικαταστήση τὸν Θεάνθρωπο μὲ τὸν
ἄνθρωπο. Ἔτσι κατέστησε τὸν παπισμὸ ἀνθρω-
ποκεντρικό. Ἡ φοβερὰ αὐτὴ πτώση συνετέλεσε
νὰ λησμονηθῆ ἡ πεμπτουσία τοῦ χριστιανισμοῦ,
πού εἶναι τὸ κήρυγμα τῆς ἀγάπης πρὸς πάντας
τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Παπισμός ὅμως ὡδήγησε
ἀνθρώπους στὴν ἱερὰ ἐξέταση. Σήμερα στὸ
Ἅγιο Εὐαγγέλιο ὑπάρχει μία φράση ποὺ ἀκού-
σαμε, «ἀνάγκασον εἰσελθεῖν», ἐπειδὴ ὑπῆρχε καὶ
ἄλλος τρόπος, εἶπε ὁ Κύριος «ἀνάγκασον εἰσελ-
θεῖν». Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ χωρίον ἔχουν παρεξη-
γήσει καὶ ἔχουν διαστρέψει φοβερὰ οἱ παπικοὶ
καὶ ἔκαναν τὴν ἱερὰ ἐξέταση· ὅποιος δὲν συμ-
φωνοῦσε μαζί τους ἔπρεπε νὰ καίγεται ἐπὶ τῆς
πυρᾶς. Στηριζόντουσαν κανονικὰ σ’ αὐτὸ τὸ χω-
ρίο, στὴ διαστροφὴ αὐτοῦ τοῦ χωρίου, ἐνῶ ἡ
πραγματικότης, ἡ ἀληθὴς ἑρμηνεία, ὅπως λέ-
γουν οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ ὁ Νικηφόρος Θεοτό-
κης, εἶναι νὰ τοὺς πείσης μὲ τὸ καλό σου παρά-
δειγμα καὶ μὲ τὴν καλή σου, τὴν ἁγία ζωή, νὰ
ἀκολουθήσουν αὐτὸν τὸν δρόμο, ὅπως σήμερα
ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος. Ὁ Ἅγιος ἐκέρδισε μυριά-
δες ψυχῶν, ποὺ ἦταν εἰδωλολάτρες χωρὶς καμ-
μιὰ βία καὶ ἀκόμα καὶ τοὺς διῶκτες του μὲ αὐτὴ
τὴν πειθῶ, τὸ ἅγιο παράδειγμά του, τὴν ἁγία του
ζωή καὶ τὴν ἁγία του διδασκαλία, ἔτσι ἑρμηνεύει
ἡ πίστη μας, ἡ Ὀρθοδοξία μας αὐτὸ τὸ χωρίο καὶ
φανταστεῖτε τί φοβερὲς συνέπειες, ὅταν τὸ δια-
στρέψη κανείς. Ὡδήγησε λοιπὸν τὸν παπισμὸ
στὴν ἱερὰ ἐξέταση, τὰ ἐγκλήματα ἐν ὀνόματι τοῦ
Ἐσταυρωμένου, ὡδήγησε σὲ ἐκτελέσεις ἀνθρώ-
πων ἐπὶ τῆς πυρᾶς καὶ τὰ συγχωροχάρτια, ἔργο
μὴ συμβιβαζόμενο μὲ τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα. Ὁ
Κύριος ἀπέστειλε τοὺς Ἀποστόλους του νὰ κη-
ρύξουν ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων, τὸ ξίφος καὶ
ἡ παπικὴ τιάρα, δὲν συμβιβάζεται. Ἡ κοσμικὴ
ἐξουσία δὲν συμβιβάζεται μὲ τὴν ἐκκλησιαστική,
εἶναι λάθος θανάσιμο αὐτὸς ὁ συσχετικὸς συνε-
ταιρισμός, ἁπλούστατα, γιατί ἡ κοσμικὴ ἐξουσία
στηρίζεται στὴ βία, ἐνῶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ στὴν
ἀγάπη. Ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι μίξις ἄμικτος καὶ τέ-
ρας ἀλλόκοτον.

Ἀποξενούμενος ὁ παπισμὸς ἀπὸ τὴν οὐσία τοῦ
χριστιανισμοῦ δὲν δύναται νὰ ἀνταποκριθῆ στὴν
ἀποστολή του. Ἀδυνατεῖ νὰ ἱκανοποιήση τοὺς
βαθυτέρους πόθους τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς νὰ
προσφέρη τὴν ἀναγέννηση τῆς καρδίας στὸν
κουρασμένο ἄνθρωπο τῆς παραστρατημένης
ἐποχῆς μας.

Ἀδυνατεῖ νὰ προσφέρη τὴν θέωση, πρᾶγμα
ποὺ τὸ ζῆ ἡ ὀρθοδοξία καὶ μένει ἀμετακίνητη στὸ
πραγματικὸ περιεχόμενό της.

Ἀνθρωποκεντρικὸ σύστημα εἶναι καὶ ὁ προτε-
σταντισμὸς μὲ τὶς 500 καὶ πλέον παραφυάδες.
Ἀπέρριψε ὁ προτεσταντισμὸς τὴν ἱερὰ παράδοση,
ποὺ εἶναι ἰσότιμος μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν ἱερω-
σύνη καὶ τὰ σωστικὰ μυστήρια. Ἡ Ἱερὰ Παράδοση
μᾶς ἐγγυᾶται τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ μᾶς βοηθεῖ
στὴν ἀκριβεστέρα κατανόησή της. Οἱ προτεστάν-
τες ἀπέρριψαν τὴν Ἱερὰ Παράδοση καὶ στὴ θέση
της τοποθέτησαν τὸν ἑαυτόν τους καὶ ὁ καθένας
ἑρμηνεύει τὴν Ἁγία Γραφὴ κατὰ τὸ δοκοῦν.
Ἐντεῦθεν πολλὲς παραφυάδες πεντηκοστιανοί,
χουάκερ, ὀπαδοὶ τῆς 7ης ἡμέρας, εὐαγγελικοί,
μορμόνοι κλπ. ποὺ ἔχουν δυστυχῶς μία ἰδιαιτέρα
διάδοση καὶ δραστηριότητες. Ἡ ἀπομάκρυνσή
τους ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι φανε-
ρά. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ
χειροτονοῦν γυναῖκες ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ
ὁ Κύριος ὡς γνωστὸν, τὴν πανάμωμο Μητέρα
του, τὴν ἁγιωτέρα γυναίκα τοῦ κόσμου, «τὴν
Ὑψηλοτέραν τῶν Οὐρανῶν καὶ καθαρωτέραν
λαμπηδόνων ἡλιακῶν» δὲν τὴν ἐχειροτόνησε,
οὔτε στὸ ἀξίωμα τοῦ ἱερέως οὔτε στὸ ἀξίωμα τοῦ
ἀρχιερέως, ζοῦν ἑπομένως αὐτοὶ στὴν πλάνη.
Παρὰ ταῦτα μὲ τοὺς εὐκτηρίους οἴκους τους, τὰ
κηρύγματά τους καὶ τὰ ἔντυπά τους κινοῦνται
δραστηρίως μέσα στὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ
χῶρο δι᾽ ἄγραν ὀπαδῶν. Ἐφ’ ὅσον ζῆ στὴν πλάνη
οὔτε ὁ προτεσταντισμὸς δύναται νὰ προσ φέρη
τὴν λύτρωση, τῆς ὁποίας ἔχει ἀνάγκη ἡ ἀνθρωπί-
νη ψυχή. Ἕνας σύγχρονος, ἀπὸ τοὺς κορυφαίους
προτεστάντες κανονολόγος ὁμολογεῖ σαφῶς.
«Ἐὰν ἐμεῖς οἱ προτεστάντες κατηγοροῦμε τὸν
παπισμό, γιατί ἀποτελεῖ μία προ σ πάθεια ἐπιβολῆς
τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου ἐπὶ τοῦ Θείου λόγου, τό-
τε ἐμεῖς ἔχομε μὲ τὸ κριτήριο αὐτὸ ἐπεκτείνει τὸν
παπισμὸ μέχρι τὴν τελευταία προτεσταντικὴ κα-
λύβα. Δηλαδὴ ἕνας εἶναι ὁ πάπας, καὶ κάθε προ-
τεστάντης γίνεται ἕνας μικρὸς πάπας καὶ κάνει δι-
κή του ὁμολογία, δικό του κήρυγμα».

*  *  *
Κατὰ ταῦτα ὁ δυτικὸς χριστιανισμὸς τῶν πα-

πικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν καθίσταται ἀνίκα-
νος νὰ προστατεύση τίμια ἀπὸ τὴν διαφθορὰ
ποὺ ἐπιχειροῦν ἐναντίον του αἱ σκοτειναὶ δυ-
νάμεις τῶν ὀργανωμένων σὲ παγκόσμια κλίμα-
κα συστημάτων μὲ τὴν συνεχῆ πλύση ἐγκεφά-
λου δι᾽ ὅλων τῶν μαζικῶν μέσων ἐπικοινωνίας.

Ὅπως λέγει σεβαστὸς καθηγητὴς στὸ Πανε-
πιστήμιο Ἀθηνῶν, ἡ προηγμένη τεχνολογία ποὺ
συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνη ὑποβάθμιση
τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν παρέχει τεράστιες δυ-
νατότητες στὶς παγκόσμιες σκοτεινὲς δυνά-
μεις νὰ ἐπιταχύνουν καὶ νὰ ἐπιτύχουν τὴν πλή-
ρη ἀποδιοργάνωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου
καὶ συγχρόνως τὴν ἐπιβολὴν τῆς παγκοσμίου
κυριαρχίας τους. Ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη ποὺ ἄλλο-
τε ἔσφυζε ἀπὸ χριστιανισμὸ σήμερα ὁδηγεῖται
μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμὸ πρὸς τὸν ἀποχριστια-
νισμὸ καὶ τὴν πολιτιστικὴ παρακμή. Αὐτὰ εἶναι
κακὰ προμηνύματα γιὰ τὴν αὐριανὴ Ἑνωμένη
Εὐρώπη, μία Εὐρώπη χωρὶς μέλλον ἂν δὲν λη-
φθοῦν δρακόντεια μέτρα γιὰ τὴν ἀνακοπὴ τῆς
καταστρεπτικῆς πορείας. Διά τὴν κατάσταση
τῆς Εὐρώπης, τὴν ἀληθινὴ κατάσταση βέβαια,
ἔχει γράψει πολὺ δυνατὰ κείμενα ὁ μακαριστὸς
Ὅσιος π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς στὸ βιβλίο του
«Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ οἰκουμενισμὸς» καὶ
χρησιμοποιεῖ κείμενα ἑνὸς ἐπίσης μεγάλου θε-
ολόγου καὶ ἀρχιερέως τοῦ Νικολάου Βελιμή-
ροβιτς, τοῦ ὁμολογητοῦ διά τὴν τόλμη, σὲ ποία
κατάσταση βρίσκεται ἀπὸ θρησκευτικῆς ἀπό-
ψεως ἡ Εὐρώπη. Θυμοῦμαι κάπου λέγει ὁ π.
Ἰουστῖνος ὅτι σήμερα ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι οὔτε
παπική, οὐσιαστικῶς οὔτε προτεσταντική, εἶναι
μηδενιστική. Ἀλλὰ δὲν θὰ κινδυνεύση ἡ Ὀρθο-
δοξία μόνο ἀπὸ χριστιανικὲς εὐρωπαϊκὲς ὁμο-
λογίες, ποὺ βρίσκονται σὲ παρακμή, θὰ κινδυ-
νεύση καὶ ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς ὀργανώσεις
ποὺ διαθέτουν χρῆμα καὶ δύναμη πλησίον τῶν
ἰσχυρῶν τῆς γῆς καὶ ποὺ διακινοῦνται μὲ κάθε
ἐλευθερία. Θὰ κινδυνεύση ἀπὸ τὸν σιωνισμό,
ποὺ εἶναι ἰσχυροτέρα ἀντιχριστιανικὴ ὀργάνω-
ση μὲ καταχθόνια σχέδια κατὰ τοῦ χριστιανι-
σμοῦ, θὰ κινδυνεύση ἀπὸ τὸν μασονισμὸ ποὺ
εἶναι ἡ πλέον ἐπικίνδυνη σκοτεινὴ ὀργάνωση.
Ἡ μασονία καταβιβάζει τὸν Χριστὸ στὸ ἐπίπεδο
τοῦ Κομφουκίου καὶ τοῦ Μωάμεθ, θεωρεῖ τὸν
Χριστό μας ὡς μύστη, ὡς ἕνα σπουδαῖο ἄνθρω-
πο καὶ ὄχι ὡς Θεάνθρωπο. Ἐπιχειρεῖ νὰ ἑνώση
τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν μέγα ἀρχιτέκτονα τοῦ
σύμπαντος, ἀλλὰ ἰσχύει αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύ-
ριος, οὐδείς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα «εἰμὶ δι᾽
ἐμοῦ». 

Θὰ κινδυνεύσουμε καὶ ἀπὸ τὸν χιλιασμό, ποὺ
εἶναι ἡ μεγαλυτέρα θρησκευτικὴ πλάνη. Οἱ χι-
λιασταὶ ἢ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἐμφανί-
ζονται ὡς χριστιανοί, ἐνῶ δὲν εἶναι. Εἶναι λύκοι
μὲ ἔνδυμα προβάτου ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν παγ-
κόσμιο κυριαρχία μὲ τὶς πεπλανημένες θέσεις
τους. Ἔχουν υἱοθετήσει ὅλες τὶς αἱρέσεις τῆς
ἱστορίας. Περιφρονοῦν τὰ ἱερώτερα σύμβολα
τοῦ Ἔθνους μας, τὸν Τίμιο Σταυρὸ ἐπάνω στὸν
ὁποῖον ἔχυσε τὸ Αἷμα του ὁ Πανάγιος Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ. Τὴν γαλανόλευκο σημαία μας, ποὺ δια-
λαλεῖ ἀνὰ τὰ πέρατα τοῦ κόσμου τὴν δόξαν τῆς
Ἑλλάδος. Κατηγοροῦν Κυβερνήσεις γιὰ νὰ ἐπι-
βάλουν τὶς ἀπόψεις τους. Δὲν πρέπει νὰ λη-
σμονοῦμε ὅτι στὴν Ἑλλάδα ἐψηφίσθη ἡ
ἄοπλος θητεία, ποὺ ἐζήτησε ἡ Ε.Ο.Κ. ἀπὸ τὴν
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση. Δὲν ἀποκλείεται αὔριο
κατ’ ἀπαίτηση τῶν σιωνιστῶν ἢ μασόνων νὰ ζη-
τηθῆ ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, ἐφ’
ὅσον κάτι τέτοιο ψιθυρίζεται. Οἱ χιλιασταὶ ποὺ
κατευθύνονται ἀπὸ τὸ Μπροῦκλιν κινοῦνται
δραστηρίως μὲ τὴν «σκοπιὰ» καὶ τὸ «ξύπνα»
ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι, γιὰ νὰ διαδώσουν τὶς κακο-
δοξίες τους καὶ στὴν Θήβα ἱδρύουν κέντρο
ἐξορμήσεως παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου.

Θὰ ἤθελα κάποια μέρα νὰ κάνουμε μία ἐπί-
σκεψη στὶς φυλακὲς Αὐλώνας, στρατιωτικὲς
φυλακές. Θὰ πονέση ἡ ψυχή σας ὅταν θὰ δῆτε
νέους λεβέντες 20-25 χρονῶν νὰ ἔχουν παρα-
συρθῆ ἀπὸ τοὺς ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Γνώρισα δύο ἀδέλφια, τῶν ὁποίων ὁ πατέρας
ἦταν δάσκαλος, διευθυντὴς σχολείου καὶ συν -
εργάτης μας καὶ ἡ μητέρα τους εὐσεβεστάτη.
Πῆγαν νὰ σπουδάσουν στὸ Πολυτεχνεῖο στὴν
Πάτρα, παρασύρθηκαν ἀπὸ ὄργανα δικά τους,
ἐν συνεχείᾳ δὲν ὑπηρέτησαν στὸ στρατό, φυ-
λακίσθηκαν καὶ μέσα ἐκεῖ ἔγιναν καὶ στελέχη.
Πόση συμπαράσταση τοὺς ἔχουν καὶ τί ἐκβια-
σμοὺς τοὺς κάνουν, γιὰ νὰ μὴ ζητήσουν νὰ
βγοῦν ἀπὸ τὶς φυλακὲς καὶ τοὺς τάζουν, πολλὰ
προκειμένου νὰ παραμείνουν ἐκεῖ. Καὶ συμπα-
ράσταση, ὅπως σᾶς εἶπα, συνεχῆ ἔχουν καὶ
προσπάθεια προσηλυτισμοῦ κάνουν ἀκόμα καὶ
μέσα στὴ φυλακὴ καὶ τῶν ἄλλων φυλακισμέ-
νων, ποὺ δὲν εἶναι φυσικὰ Ἰεχωβίτες. Τώρα
αὐτὲς τὶς ἡμέρες πρόκειται νὰ φύγουν, ὅπως
μᾶς εἶπε ὁ Διοικητὴς τῶν φυλακῶν Αὐλώνας,
σήμερα μάλιστα εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα, καὶ
θὰ μεταβοῦν στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου θὰ ἔχουν
τελειότατες φυλακές, σύγχρονες φυλακὲς μὲ
κάθε ἄνεση καὶ θἆναι ἐκεῖ, γιὰ νὰ κάνουν τὴν
θητεία τους.

Ἔχομε τὴν πληροφορία ὅτι τώρα μεταθέ-
τουν τὸ κέντρο τους, πηγαίνει πρὸς τὴν Θήβα,
εἶναι γεγονός, ἐνῶ προηγουμένως, ὅπως ξέ-
ρουμε, ἦταν στὴ Μαλακάσα καὶ ἔδωσαν γραμ-
μή, πάρτε οἰκόπεδα γύρω ἀπὸ τὴν Μαλακάσα,
γιὰ νὰ φαίνωνται ὅτι εἶναι πολλοὶ καὶ εὐτυχῶς,
αἰωνία του ἡ μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος,
τοῦ πατρὸς Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει
ἄλλη κατεύθυνση, παίρνετε σεῖς οἰκόπεδα,
προφθάστε καὶ ἔτσι ἐξουδετερώθησαν κατὰ
κάποιο τρόπο οἱ Ἰεχωβίτες στὴ περιοχὴ ἐκείνη
καὶ ἀκόμα περισσότερο τώρα φεύγουν καὶ πᾶνε
πρὸς τὴν Θήβα, ποὺ γίνεται ἄλλο βέβαια τερά-
στιο κέντρο, ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὰ Βαλκάνια καὶ γιὰ τὴν μέση Ἀνατολή.

Θὰ κινδυνεύσουμε καὶ ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς
θρησκεῖες, τὸ βουδισμό, τὰ παιδιὰ τοῦ Μούν,
τοὺς γκουρού, χὰρη κρίσνα, ποὺ ἔχουν ἤδη
εἰσβάλλει στὴν Εὐρώπη καὶ πρὸς τοὺς ὁποίους
στρέφονται πολλοὶ νέοι ἐφ’ ὅσον οἱ θρησκεῖες
αὐτὲς εὐνοοῦν μυστικὲς ἀπόψεις. Τὸ Ἰσλὰμ
ἐπίσης εὑρίσκεται σὲ ἔξαρση, αὐτὸ εἶναι ἐμφα-
νές. Τὸ 40% τῶν εἰσαγομένων στὰ πανεπιστή-
μια τῆς Τουρκίας προέρχονται ἀπὸ Ἱεροσπου-
δαστήρια, προστίθενται κάθε χρόνο 1500 τε-
μένη, κτίζονται κατ’ ἔτος 200 ἐκδοτικοὶ οἶκοι μὲ
κατεύθυνση ἰσλαμικὴ καὶ ὁ Τουργκοὺτ Ὀζάλ
(πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τους) διακηρύσ-
σει χωρὶς περιστροφές: «Ἐπιδίωξη τῆς Τουρ-
κίας εἶναι ὁ ἐξισλαμισμὸς τῆς Εὐρώπης».

*  *  *
Ἔπεσε στὴν ἀντίληψή μου ἕνα δημοσίευμα

ἑνὸς ἐξαίρετου οἰκονομολόγου καὶ διευθυντοῦ
ἑβδομαδιαίου περιοδικοῦ οἰκονομικοῦ χα-
ρακτῆρος. Ἐκεῖνος ὅμως, ἐπειδὴ εἶχε περάσει
καὶ ἀπὸ τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα ἔχει μέσα του
πίστη, εἶναι παιδὶ τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὶς ὁποι-
εσδήποτε ἐλλείψεις καὶ σὲ πρόσφατο ἄρθρο
του1 στὶς 12 Δεκεμβρίου, δηλαδὴ προχθές,
γράφει γιὰ τὶς τρεῖς προτεραιότητες γιὰ τὴν
ἐπιτυχέστερη ἄμυνα τοῦ Ἔθνους μας καὶ ἐπι-
σημαίνει πρῶτον γιὰ τὸ θέμα τῆς παιδείας πόσο
πρέπει νὰ προσέξουμε. Τὸ δεύτερο, ἀγώνας γιὰ
τὴν παραχάραξη τῆς ἱστορίας.

Καὶ ἐν συνεχείᾳ τονίζει τὴν μεγάλη σημασία
ποὺ ἔχει γιὰ τὸν τόπο μας καὶ τὸν μεγάλο ρόλο
ποὺ καλεῖται νὰ παίξη ἡ Ὀρθοδοξία μας. Ὁ τρί-
τος τρόπος ἔχει νὰ κάνη μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.
Πῶς ἔχει συνυφανθῆ μὲ τὸν Ἑλληνισμό, τί
εὐκαιρίες δίδονται τώρα. Χαρακτηρίζει τὴν

Ἐκκλησία μας ὅτι εἶναι ἡ ἰσχυρότερη αὐτὴ τὴν
στιγμὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν κόσμο καὶ
χρειάζεται ἀγώνας, γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ
κρίσιμα φαινόμενα. Ἐπισημαίνει ἐπίσης ἕνα
ἄρθρο ποὺ δημοσίευσε Μητροπολίτης καὶ λέει
ὅτι τὸ Βατικανὸ ἔχει ἤδη καταστήσει ἐμφανῆ
τὴν παρουσία του στὶς ἀνατολικὲς χῶρες τῆς
Εὐρώπης μὲ ἀλλεπάλληλα διαβήματα, ἐπισκέ-
ψεις ἀπεσταλμένων του καὶ ἄλλες ἐνέργειες,
ποὺ κατατείνουν στὴν ἐξασφάλιση θρησκευ-
τικῆς ἐπικυριαρχίας στὸ χῶρο, ποὺ ἄλλοτε δια-
φέντευε ὁ τέως ὑπαρκτὸς σοσιαλισμός. Στὸν
ἀγώνα αὐτὸ τὸ Βατικανὸ ἔχει ἐπιστρατεύσει
ὄχι μόνον τὴν διπλωματία, ποὺ ἔχει ἀρίστη δι-
πλωματία, τὴν ἀρχαιότερη τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ
καὶ τοὺς Οὐνίτες καὶ τὴν Ἰταλικὴ πολιτικὴ δύ-
ναμη, τὴν ὁποία μάλιστα πιέζει γιὰ ἄμεση
ἐμπλοκή· στὴν κρίση τῆς Γιουγκοσλαυΐας, πίσω
εἶναι τὸ Βατικανό. Ὅπως ὀργισμένα ὑπογράμ-
μιζε ἕνα ἄλλο φύλλο καὶ οἱ δυσκολίες ποὺ πα-
ρουσιάζει ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία νὰ περάση τὴν
ὀρθάνοιχτη πόρτα τῆς Ἱστορίας, ἐπιτρέπει στὸν
πάπα νὰ τὴν κλείση κατάμουτρα στοὺς Ἕλλη-
νες. Καὶ ἐν συνεχείᾳ τονίζει ὅτι θὰ ἦταν εὐχῆς

ἔργον νὰ ὑπῆρχε ἔμπνευση καὶ φαντασία στοὺς
Σέρβους, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ συσταθῆ ὡς
πανστρατιὰ ἐξορμήσεως. Ἕνα πλῆθος στε-
λεχῶν τώρα ἐργάζεται καὶ αὐτοπεριορίζεται καὶ
ἐκφράζεται μὲ ἕνα ἄλλο τρόπο καὶ ὄχι μέσα ἀπὸ
τὶς δομὲς τῆς ποιμενούσης Ἐκκλησίας. Ἡ κα-
τάσταση μποροῦσε νὰ εἶναι ἐξοργιστικὰ τρα-
γικὴ μπροστὰ σ’ αὐτὰ τὰ συντελούμενα κο-
σμοϊστορικὰ γεγονότα τῆς χερσονήσου.

*  *  *
Ἔτσι βλέπομε ὅτι τὸ χρέος τοῦ ἐκκλησια-

στικοῦ τύπου γενικῶς εἶναι πολὺ μεγάλο,
ἀφοῦ κατὰ κάποιο τρόπο ἔχει τὴν ἔννοια καὶ
τοῦ προφητικοῦ χαρακτῆρος.

Ἕνα φύλλο ἀπαρτίζεται, προβλέπει, ξυπνᾶ
συνειδήσεις, εἶναι ὅπως ὁ καλὸς Ἐπίσκοπος
ἐπὶ σκοπόν, γιὰ νὰ παρατηρῆ τὰ ἐρχόμενα γε-
γονότα καὶ νὰ ἀφυπνίζη συνειδήσεις.

Βέβαια ἡ διάβρωση τῆς Ὀρθοδοξίας μας ἢ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἔχει συντελεσθῆ
πολὺ παλιά. Δὲν εἶναι στὶς ἡμέρες μας καὶ δὲν
κινδυνεύει μόνο μπαίνοντας στὴν Ἑνωμένη
Εὐρώπη, γιὰ νἄμαστε ἀντικειμενικοί. Ἤδη τὸ
σύνταγμα τοῦ 1975 ὑποβιβάζει τὴν Ἐκκλησία
στὸ γ´ ἄρθρο, ἐνῶ πάντοτε ἡ Ἐκκλησία ἦταν
στὸ α΄ ἄρθρο τοῦ συντάγματος. Ἐδόθη, ὅπως
εἶναι γνωστόν, σκληρὴ μάχη, γιὰ νὰ διατηρηθῆ
τὸ προοίμιο στὴν ἀρχὴ τοῦ Συντάγματος «Εἰς
τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος,» ἐδόθη μάχη γι’ αὐτό, ὅπως
καὶ σὲ ἄλλα συντάγματα ἐπίσης ἐκεῖ τὸ πολε-
μοῦν καὶ εὑρίσκονται μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου
καὶ ἄλλοι ποὺ λένε ὄχι αὐτὸ πρέπει νὰ μείνη,
εἶναι ἐνδεικτικὸ τῆς πίστεώς μας καὶ δυ-
στυχῶς σὲ ἄλλο ἄρθρο τοῦ συντάγματός μας
ἐξισώνεται ἡ Ὀρθοδοξία μὲ τὶς αἱρέσεις.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ σᾶς
πῶ μία προσωπική μου μαρτυρία. Ὅταν ἐγίνε-
το ἡ δίκη ἑνὸς ὀρθολογιστοῦ ἀνθρώπου, ποὺ
ἤθελε τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὄχι νὰ δι-
δάσκουν στὰ παιδιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ σωστὸ
ἀλλὰ ἕνα θρησκειολογικὸ μάθημα, χάριν πε-
ριεργείας νὰ ἐνημερώνωνται γιὰ ὅλες τὶς θρη-
σκεῖες καὶ ἔγινε κάποια δίκη πάνω σ’ αὐτὸ τὸ
θέμα, σηκώθηκε ἕνας κατὰ τὰ ἄλλα διαπρεπὴς
δικηγόρος καὶ βουλευτὴς τώρα, καί ἀπευθυ-
νόμενος στοὺς κληρικούς, ποὺ ἦταν παρόντες
στὴν δίκη αὐτή, εἶπε, νὰ τὸ πάρετε ἀπόφαση ἡ
Ὀρθοδοξία ἔχει ἐξισωθῆ μὲ τοὺς μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ. Εἶναι γεγονός ὅτι ἔχομε καὶ
πολλὲς δίκες ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ μά-
χονται γιὰ τὴν πίστη τους καὶ αὐτοὶ εἶναι ὀργα-
νωμένοι μὲ 7 δικηγόρους μὲ εὔσημα. Τοὺς λέ-
νε θὰ ἔχετε καὶ τὰ σχετικά, θὰ ἔχετε καὶ ἕνα
μάρτυρα καὶ ἅμα σᾶς πῆ κάτι ἕνας Ὀρθόδο-
ξος χριστιανὸς κάντε του καὶ μία μήνυση νὰ
τὸν πᾶτε καὶ στὸ δικαστήριο, θὰ τὸν φυλακί-
σετε κιόλας… Καὶ ἔχομε ἐκλεκτὰ πρόσωπα,
ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν Πατρίδα, γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία καὶ αὐτὴ τὴν στιγμὴ περνᾶνε ἀπὸ
δίκες, πέρασαν καὶ περνοῦν ἀπὸ δίκες, ἀλλὰ
βέβαια ζῆ Κύριος ὁ Θεός. 

Ἐνθυμοῦμαι ἕνα ἄλλο τέτοιο περιστατικὸ
στὴ Φιλαδέλφεια, ποὺ ἦσαν γιεχωβίτες ἀπὸ
τὴν μία μεριὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πήγαιναν
ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ λένε προσέξτε αὐτοὶ
εἶναι γιεχωβίτες μὴ παίρνετε βιβλία κλπ. Ἄρχι-
σαν νὰ διαμαρτύρωνται οἱ γιεχωβίτες, κάλε-
σαν καὶ ἀστυνομικὸ ὄργανο καὶ πάει τὸ ἀστυ-
νομικὸ ὄργανο καὶ τοὺς λέει, σᾶς παρακαλῶ
πηγαίνετε λίγο πιὸ μακριά, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως

τοὺς λέγει, πολὺ καλὰ κάνετε, φωνάξτε καὶ
ἄλλο ἐσεῖς, φωνάξτε καὶ ἄλλο, γιατὶ πονοῦσε
γιὰ τὴν πίστη.

Ἡ διάβρωση θὰ λέγαμε ἀκόμα τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας μας, τῆς Ἑλλάδος καλλίτε-
ρα, εἶναι ἀκόμα πιὸ παλιά, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν
βαυαρῶν καὶ γιὰ τὴν ἀποτίναξη αὐτῆς τῆς
δουλείας ἀγωνίστηκαν ὁ Φλαμιάτος, ὁ Πα-
πουλάκος, ὁ Μακρυγιάννης, ὁ Παπαδιαμάν-
της, ὁ Φώτης Κόντογλου. Ἂν θέλετε ἡ διά-
βρωση εἶναι ἀκόμη πιὸ παλιά. Ἂς θυμηθοῦμε
τὸν Βαρλαὰμ Καλαβρό, ποὺ ἀντιμετώπισε ὁ
Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τὸν Πλήθωνα Γε-
μιστὸ μὲ τὴν νεοειδωλολατρία του, ἀκόμη τὶς
δυτικὲς ἐπιδράσεις στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία
κατὰ τὴν Τουρκοκρατία.

Ἰδιαίτερα ὅμως τὸ 1992 θὰ σημάνη τὴν
ἀνεμπόδιστη εἰσβολή, ὅπως εἴπαμε, ἑτεροδό-
ξων καὶ ἀλλοθρήσκων. Ἕνας νέος κατα-
κλυσμὸς ἀπὸ πλάνες. Ἡ εὐθύνη τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ τύπου εἶναι πράγματι πολὺ μεγάλη.
Ἀνάγκη νὰ δοθῆ ἡ πατερικὴ θεολογία μας,
ὅπως τὴν ἐκφράζουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι γέροντες καὶ ἀββά-
δες. 

Τὴν Ρωσία στὰ 70 περίπου χρόνια ἀθεΐας
δὲν τὴν βοήθησε ἡ σχολαστικὴ θεολογία,
ἀλλὰ ἡ διδασκαλία καὶ τὸ παράδειγμα τῶν στά-
ρετς. Τὴν Σερβία ἐβοήθησε ἡ διδασκαλία καὶ
τὸ παράδειγμα τοῦ συγχρόνου ὁμολογητοῦ
Ὁσίου Ἰουστίνου Πόποβιτς. Ὁ σημερινὸς Πα-
τριάρχης τῆς Σερβίας ὁ ἀσκητικώτατος
Παῦλος, ποὺ βγῆκε ὡς ἐκ θαύματος καὶ μισὴ
περίπου Ἱεραρχία σήμερα, εἶναι μαθητὲς τοῦ
π. Ἰουστίνου Πόποβιτς. Ἀλλὰ καὶ τὸν τόπο μας
ἐβοήθησαν καὶ βοηθοῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες πα-
λαιοὶ καὶ σύγχρονοι. 

Ἂν θὰ πᾶμε στὴν ἀρχὴ Μέγας Ἀθανάσιος
καὶ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Τρεῖς Ἱεράρχαι,
Μάξιμος ὁμολογητής, Θεόδωρος Στουδίτης,
Φώτιος, Συμεὼν ὁ νέος Θεολόγος, Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς, Μᾶρκος Ἐφέσου, οἱ Κολλυβάδες,
Ἅγ. Μακάριος καὶ Ἅγ. Νικόδημος, Ἀθανάσιος
ὁ Πάριος, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ποὺ μᾶς
εὐεργετοῦν μέχρι σήμερα μὲ τὰ βιβλία τους,
ποὺ ἔχουν τόσες καὶ τόσες ἐκδόσεις καὶ ὁ Ἅγ.
Νεκτάριος. Σύγχρονοι Γέροντες, ὅπως ὁ π.
Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, π. Φιλόθεος Ζερβάκος, π.
Γαβριὴλ Διονυσιάτης, π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρό-
πουλος, π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ
πολλοὶ ἄλλοι.

Οἱ ἀσκοῦντες τὴν ἐκκλησιαστικὴ δημοσιο-
γραφία καλοῦνται νὰ βιώσουν τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ νὰ τὴν ἐκφράζουν, ὅπως οἱ ἅγιοι. Ὁ ἀεί-
μνηστος ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Μπιλάλης,
ποὺ ἔχει γράψει πολὺ ἀξιόλογα βιβλία, ἔλεγε
σὲ ἐκκλησιαστικοὺς συντάκτες, ὅσο καλλιερ-
γούμεθα, ὅσο ἀνεβαίνουμε πνευματικὰ τόσο
θὰ ἀνεβαίνη καὶ τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ τύπου.

Ἔκφραση τοῦ πατερικοῦ πνεύματος εἶναι
καὶ μία χαρακτηριστικὴ φράση ἀπὸ τὴν διαθή-
κη τοῦ μακαριστοῦ γέροντος π. Πορφυρίου.
Εἶναι μία φράση, ποὺ δημοσιεύεται καὶ μᾶς
ἔκανε ἐντύπωση, μάλιστα μερικοὶ νόμιζαν ὅτι
δὲν τάλεγε καλὰ ὁ Γέροντας, ἀλλὰ σᾶς διαβε-
βαιῶ ὅτι εἶναι πάρα πολὺ σπουδαία καὶ λέει
στὴ διαθήκη του στὸ τέλος ὁ μακαριστὸς π.
Πορφύριος. «καὶ πάντα εὔχομαι τὰ πνευματικά
μου παιδιὰ νὰ ἀγαπήσουν τὸ Θεό, ποὺ εἶναι τὸ
πᾶν, γιὰ νὰ μᾶς ἀξιώση νὰ μποῦμε στὴν ἐπίγειο
ἄκτιστο Ἐκκλησία του, γιατί ἀπὸ ἐδῶ πρέπει
νὰ ἀρχίσουμε. Ἐγὼ πάντα εἶχα τὴν προσπά-
θεια νὰ προσεύχωμαι καὶ νὰ διαβάζω τοὺς
ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ
τοὺς βίους τῶν Ἁγίων μας καὶ εὔχομαι καὶ σεῖς
νὰ κάνετε τὸ ἴδιο.

Παρακαλῶ ὅλους σας νὰ μὲ συγχωρήσητε
γιὰ ὅ,τι σᾶς στενοχώρησα».

Ἱερομόναχος Πορφύριος ἐν Καυσοκαλυβί-
οις 4/17 Ἰουνίου τοῦ 1991.

Ἀλλὰ καὶ ὁ πιστὸς λαὸς ὅσο καλλιεργεῖται
πνευματικὰ θὰ ἐπιδοκιμάζη τὰ σωστά, θὰ ἀπο-
δοκιμάζη τὰ ἐσφαλμένα καὶ θὰ βοηθηθῆ στὴν
ἀσφαλῆ πορεία πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔχουν πεῖ οἱ Πα-
τριάρχαι τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν πάπα, εἶναι ὁ
πιστὸς λαός.

Ἑορτάζουμε, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοὶ
ἀδελφοὶ σὲ λίγο, ὅπως μᾶς εἶπε καὶ ὁ σε-
βαστὸς π. Βασίλειος τὰ Ἅγια Χριστούγεννα,
τὴν Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν. «Ἄνθρωπος γί-
νεται Θεὸς ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται».
«Τί σοὶ προσενέγκωμεν Χριστέ;». Λέγει ὁ
Ἐκκλησιαστικὸς ὕμνος. Μητέρα Παρθένον
προσφέρομεν ἐμεῖς καὶ θὰ προσθέταμε καὶ
πλουτισμὸν Ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ ἔτσι
δὲν θὰ σημάνη τὸ τέλος τῆς Ἑλλάδος, ὅπως
ἔγραψε καὶ ἕνας σύγχρονος διανοητής, ἀλλὰ
θὰ δώση ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα φῶς καὶ ἐλπίδα
καὶ τρόπο ζωῆς καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ σ’ ὅλο
τὸν κόσμο.

* * *
1. «Τρεῖς προτεραιότητες γιὰ τὴν ἐπιτυχέ-

στερη ἄμυνα τοῦ Ἔθνους μας» τοῦ Γ. Μαρίνου
«Οἰκονομικὸς Ταχυδρόμος» 12.12.91.

«Ὁ ἐκκλησιαστικὸς τύπος ἐν ὄψει τῶν εὐθυνῶν τοῦ 1992»*
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πρὸς τὸν νέον Πρωθυπουργὸν κ. Ἀ. Τσίπρα
ὑπευθύνων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν κ.
Ἀμανατίδης ἐτόνισεν ὅτι: Δὲν θὰ καταργηθῆ ἡ
πρωϊνὴ προσευχὴ εἰς τὰ σχολεῖα! Ἐνῶ ὁ κ. Τσί-
πρας ἐδήλωσεν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξη νόμος διὰ
τὰς υἱοθεσίας τέκνων ὑπὸ ὁμοφύλων ζευγα-
ριῶν. Τὸ ἑπόμενον διάστημα ἕως τὰς προ-
σεχὰς ἐθνικὰς ἐκλογὰς θὰ ἀποδείξουν τὴν συ-
νέπειαν τῶν προεκλογικῶν ἐξαγγελιῶν καὶ τὴν
ἐπιβεβαίωσιν τοῦ «δόγματος»: «Ἀρχὴ ἄνδρα
δείκνυσι».

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  Ἕλληνες καὶ Ἑλληνί-
δες θὰ παρακολουθοῦν ὅλας τὰς κινή-
σεις καὶ τὰς ἐνεργείας τῆς νέας Κυβερ-

νήσεως καὶ θὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς οἱονδήποτε
νεῦμα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας διὰ κινητο-
ποιήσεις μὲ σκοπὸν τὴν ματαίωσιν σχεδίων
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπενθυμίζομεν πώς,
ὅταν ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου διὰ τοῦ ἁρμοδί-
ου ὑπουργοῦ Παιδείας (Ἀντ. Τρίτσης) ἔσπευ-
σε νὰ ἁρπάξη τὴν Ἐκκλησιαστικήν - μοναστη-
ριακὴν περιουσίαν ὁ ἱερὸς κλῆρος, οἱ μοναχοὶ
τῆς Ἑλλάδος καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες λαοῦ
κατέκλυσαν τὸ Σύνταγμα καὶ τὰς ὁδοὺς περὶ
αὐτὸ διαμαρτυρόμενοι ἐναντίον τῆς προανα-
φερομένης πολιτικῆς. Τότε ὁ Ἀ. Παπανδρέου
ἐτρόμαξε κυριολεκτικῶς, προέβη εἰς ἄτακτον
ὑποχώρησιν καὶ ἐζήτησε διάλογον μὲ τὸν τότε
Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς
Ἱεραρχίας. Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς ὀφείλει:

1ον) Νὰ ἐνθυμῆται ὅτι ὅσοι πολῖται τὸν ἐψή-
φισαν δὲν εἶναι εἰς τὴν συντριπτικήν των πλει-

οψηφίαν ἀριστεροί.
2ον) Νὰ ἐνθυμῆται ὅτι ὁ «Πυρήνας» τῶν

πραγματικῶν ἀριστερῶν ψηφοφόρων ἀνέρχε-
ται εἰς τὸ 5% ἢ τὸ 7%.

3ον) Νὰ λάβη μέτρα (οἱασδήποτε μορφῆς),
διὰ νὰ σταματήση ὁ ἐποικισμὸς τῆς Ἑλλάδος
μὲ παρανόμους μετανάστας. Ἡ Χώρα δὲν
ἀντέχει ἄλλους παρανόμους μετανάστας, διό-
τι δὲν ἔχει ἀγροτικὴν οἰκονομίαν (κτηνοτρο-
φίαν, ἁλιείαν κ.λπ.) βιομηχανίαν, μικρομεσαί-
ας ἐπιχειρήσεις καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχει τὴν
δυνατότητα διὰ θέσεις ἐργασίας καὶ τὴν ἐξα-
γωγὴν εὐρὼ εἰς τὰς χώρας τῶν παρανόμων με-
ταναστῶν.

4ον) Νὰ λάβη μέτρα, διὰ νὰ στηριχθοῦν
ἐκτὸς ἀπὸ τὰ «ὑπερήφανα γηρατειά», αἱ πο-
λύτεκνοι οἰκογένειαι, ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενεί-
ας καὶ μέτρα διὰ τὴν μείωσιν τῶν φορολογικῶν
βαρῶν διὰ ὅλας τὰς οἰκογενείας, αἱ ὁποῖαι
ἔχουν τέκνα.

5ον) Νὰ λάβη μέτρα διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν
τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου καὶ τῶν πρακτό-
ρων του εἰς τὴν Θράκην, εἰς τὴν ὁποίαν, ὡς
ἀπέδειξαν αἱ εὐρωεκλογαί, ἡ Μουσουλμανικὴ
μειονότης κατευθύνεται ἢ καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ
δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν «γραμμὴν» ἢ
ἔχουν ἀπ᾽ εὐθείας ἐπαφὴν μὲ τὸ Τουρκικὸν
κράτος καὶ τὰ κόμματα τῆς Τουρκίας.

6ον) Νὰ χαράξη στρατηγικὴν διὰ τὰ ἐθνικὰ
θέματα, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ὁλόκληρος ὁ
χάρτης τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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(2ον)
Τὸ ὑπόβαθρο 

τῆς ἀποφάσεως 
τῶν “τεσσάρων”

γιὰ στήριξη Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν στὴ Θεσ/νίκη.
Ἀλλὰ ἂς ἐπανέλθουμε στὸ θέμα

τῆς στήριξης ποὺ προσέφεραν οἱ
Μητροπολίτες τῆς Θράκης γιὰ τὶς
Ἰσλαμικὲς Σπουδές, μέσῳ τῆς
Κοινῆς Δήλωσης ποὺ συνέταξαν
καὶ ἀπέστειλαν στὸ Τμῆμα Θεολο-
γίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ-
σαλονίκης, κι ἂς ἐξετάσουμε πλέον
ἂν ὑπάρχει κάποιο ὑπόβαθρο γιὰ
τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ποὺ πῆραν οἱ ἐν
λόγῳ Μητροπολίτες καὶ ποιὸ εἶναι
αὐτό. Μὲ ἄλλα λόγια, ἦλθε ἡ στιγμὴ
νὰ ἐξετάσουμε τὸν ἕως τώρα ἐπι-
σκοπικὸ βίο τοῦ καθένα ἀπὸ τοὺς
“τέσσερις”, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξα-
κριβωθεῖ, ἐὰν ἡ ἀπόφαση αὐτὴ στή-
ριξης τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
ἦταν μία ἀστοχία τῆς στιγμῆς, ἢ
ἐὰν οἱ Μητροπολίτες αὐτοὶ ἔχουν
πρωταγωνιστήσει κατὰ καιροὺς καὶ
σὲ ἄλλα γεγονότα, ὅπου καὶ ἐκεῖ
ἄφησαν τὸ “προοδευτικὸ” καὶ δια-
θρησκειακὸ στίγμα τους.

Ὁ Ξάνθης
1. Μητροπολίτης Ξάνθης καὶ Πε-

ριθεωρίου Παντελεήμων Καλαφά-
της

Ὁ παλαιότερος ἐκ τῶν “τεσσά-
ρων” ἔχοντας χειροτονηθεῖ τὸ
1995. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ περίμε-
νε κανεὶς ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο
Ξάνθης, ὡς πιὸ ἔμπειρο, νὰ εἶναι
καὶ πιὸ προσεκτικὸς σὲ κάποια
πράγματα. Ἀπεναντίας, ἔχει φρον-
τίσει νὰ δώσει τὸ διαθρησκειακό
του στίγμα, ὅταν κλήθηκε ἀπὸ τὸ
οἰκουμενιστικὸ Φανάρι νὰ τὸ
ἐκπροσωπήσει σὲ διαθρησκειακὴ
συνάντηση στὴ Βουλγαρία τὸν
Αὔγουστο τοῦ 2011[24]. Ἡ Διαθρη-
σκειακὴ συνάντηση στὴν ὁποία
συμμετεῖχε εἶχε ὡς θέμα, “Ἡ Θρη-
σκεία πρὸς ὄφελος τοῦ ἀνθρώπου”
καὶ συμμετεῖχαν, ἐκτὸς τῆς ἀντι-
προσωπίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Βουλγαρίας, ἐκπρόσωποι τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρωσίας,
Σερβίας, Ρουμανίας καὶ Κύπρου, ὁ
Καρδινάλιος-Ἀρχιεπίσκοπος τῆς
Τοσκάνης ὡς ἐκπρόσωπος τῆς
Ἁγίας Ἕδρας καθὼς καὶ μέλη τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στὴν
Βουλγαρία, ὁ Ἀρχιμουφτὴς τῆς
Βουλγαρίας, ἐκπρόσωπος τοῦ Γε-
νικοῦ Μουφτῆ τῆς Τουρκίας, ὁ
Ἀρχιραββῖνος τῆς Βουλγαρίας,
ἐκπρόσωποι τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ
Ἀρμενικῆς Κοινότητας, θεολόγοι
καὶ ἄλλες προσωπικότητες, ποὺ
δραστηριοποιοῦνται στὸν χῶρο
τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων.
Στὸν χαιρετισμό του ὁ Μητροπολί-
της Ξάνθης Παντελεήμων τόνισε
τὴ σημασία τῆς εἰρηνικῆς συνύ-
παρξης διαφορετικῶν λαῶν καὶ πο-
λιτισμῶν καὶ τὸν καθοριστικὸ ρόλο
τῆς θρησκείας πρὸς αὐτὴ τὴν κα-
τεύθυνση. Φαίνεται ὅτι τὸ γνωρίζει
καλὰ τὸ “ποίημα”, γιὰ αὐτὸ καὶ τοῦ
ἀνατέθηκε ἡ ἀποστολὴ ἀπὸ τὸ Πα-
τριαρχεῖο. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι
στὴν ἐν λόγῳ διαθρησκειακὴ συν -
άντηση τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δας τὴν ἐκπροσώπησε ὁ Μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου, γιὰ τὸν ὁποῖο
θὰ τὰ ποῦμε παρακάτω.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ χαρακτηρίζει τὸν
Σεβ. Ξάνθης, καὶ ἀποτελεῖ κοινὸ
χαρακτηριστικὸ γνώρισμα ὅλων
τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης,
εἶναι ὁ ραγιαδισμὸς καὶ ἡ ὑποτέ-
λεια ποὺ δείχνει στὸ Προξενεῖο καὶ
στὸν ἑκάστοτε ἀρχι-πράκτορά του
(δηλαδὴ τὸν ἑκάστοτε Πρόξενο)!
Ἔτσι λοιπόν, τὸν Δεκέμβριο τοῦ
2012 ὑποδέχτηκε μετὰ “βαΐων καὶ
κλάδων” τὸν Τοῦρκο Πρόξενο στὴ
Μητρόπολη, τὸν ἄνθρωπο πού,
ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἔγκυρη
ἱστοσελίδα proxeneio-stop.org,
ἐκβιάζει τοὺς μειονοτικοὺς μὲ ὅλα
τὰ διαθέσιμα μέσα. Ἔγραψαν σχε-
τικὰ οἱ συντελεστὲς τῆς καλῆς
ἱστοσελίδας: “Εἰδικὰ αὐτὲς οἱ συν -
αντήσεις μὲ τὸν ἐχθρὸ (γιατί ξεκά-
θαρα περὶ ἐχθροῦ πρόκειται) ποιὸ
ἀκριβῶς νόημα ἔχουν; Δὲν ἔχει
ἀκούσει δηλαδὴ τίποτε ὁ δέσποτας
γιὰ τὸν ρόλο ποὺ παίζει ἐδῶ καὶ
χρόνια τὸ Προξενεῖο στὴ Θράκη
καὶ γιὰ τὴν ξεκάθαρη ὑπονόμευση
τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας; Ἢ μή-
πως δὲν ἔχει ἀκούσει γιὰ τὰ κατορ-
θώματα τοῦ συγκεκριμένου Προ-
ξένου, ποὺ ὅταν δὲν παριστάνει
τὸν διπλωμάτη, γυρνάει π.χ. μὲ
τοὺς μπράβους του τὰ χωριὰ καὶ
συμπεριφέρεται ὡς κοινὸς τραμ-
ποῦκος ἐκβιάζοντας Ἕλληνες πο-
λίτες; Μὲ ποιὸ δικαίωμα ὁ μητρο-
πολίτης τὰ παραβλέπει ὅλα αὐτὰ
(τὴν ὥρα ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ ἐν Ἀθή-
ναις πολιτικοὶ δείχνουν πιὰ νὰ
ξυπνᾶνε) καὶ “νομιμοποιεῖ” τὸν ἐπί-
σημο ἐκπρόσωπο τῆς φασιστικῆς
Τουρκίας στὴ Θράκη, χαριεντιζό-
μενος δημοσίως μαζί του καὶ
ἀνταλλάσσοντας τέτοιες ἐμετικὲς
κολακεῖες; Μὲ ποιὸ δικαίωμα τολμᾷ
νὰ παρομοιάζει μὲ …οἰκογένεια τὶς
σχέσεις Ἑλλάδας-Τουρκίας, σχέ-
σεις στὴν πραγματικότητα ἄκρως
αἱματοβαμμένες – καὶ ὄχι φυσικὰ
μὲ δική μας εὐθύνη; Μὲ ποιὸ δι-
καίωμα ἀσκεῖ ξεκάθαρη πολιτική…
“ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας” μὲ προ-
πέτασμα καπνοῦ τὸ …ράσο του καὶ
δημιουργεῖ προφανεῖς ἐντυπώσεις,
τὴν ὥρα ποὺ ἡ Τουρκία κάνει ὅσα
κάνει σὲ Θράκη, Αἰγαῖο καὶ Κύπρο
(στὴν ὁποία μάλιστα ἔχει τόσες καὶ
τόσες ἐκκλησιὲς γκρεμίσει ἢ μετα-
τρέψει σὲ στάβλους κι ἀποθῆκες);
Τόσα χρόνια βρίσκεται ἐν τέλει ὁ
κὺρ-δέσποτας στὴ Θράκη! Ἀναρω-
τιόμαστε εὐθέως λοιπόν: Τί
ἀκριβῶς παριστάνει; Τίποτε τόσον
καιρὸ δὲν μπόρεσε (ἢ δὲν θέλησε)
νὰ καταλάβει; Σὲ ποιὸν πλανήτη
ἐπιτέλους παρεπιδημεῖ;

Ἐμεῖς δυστυχῶς τὸ ἔχουμε δια-
πιστώσει (καὶ διατυπώσει) καὶ ἄλλες
φορὲς γιὰ τὸ ἐμφανὲς ἔλλειμμα σὲ
ἐπίπεδο (ὄχι μόνο πολιτικῆς, ἀλλὰ
καὶ) ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας ποὺ

ὑπάρχει αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὴ Θράκη,
μὲ κάποιους μητροπολίτες (καὶ
ἄλλους βεβαίως κληρικοὺς) ποὺ
ὅσο περνάει ὁ καιρός, ἀποδει-
κνύονται ὁλοένα καὶ περισσότερο
ἀνάξιοι τῶν περιστάσεων καὶ τῶν
καιρῶν. Δυστυχῶς, ἔρχονται καιροὶ
δύσβατοι, καιροὶ πρωτοφανοῦς
κλιμάκωσης τῆς τουρκικῆς
ἀπειλῆς, καιροὶ ΕΟΖ, χρυσωρυχεί-
ων καὶ ἄλλων καινῶν δαιμονίων, κι
ἀντὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ ἔχει
ἀνθρώπους ἀγωνιστὲς γιὰ μπρο-
στάρηδες, ἔχει νὰ ἐπιδείξει ὡς ἐπὶ
τὸ πλεῖστον ρασοφόρους πολιτι-
κάντηδες ἢ ὀλίγιστους ἀνθυπορα-
γιάδες! Λυπούμαστε πραγματικὰ
ποὺ ὁ ἐγνωσμένης φοβικότητος
καὶ σχεδὸν παντελοῦς ἀνυπαρξίας
(ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἐθνικὰ καὶ πατριω-
τικὰ θέματα) κος Παντελεήμων,
ἐπιβεβαιώνει γιὰ μία ἀκόμη φορά –
καὶ μάλιστα μὲ τόσο ἐμφατικὸ τρό-
πο – τὸν γνωστὸ …ἑαυτό του! Στα-
ματοῦμε ἐδῶ, σεβόμενοι ἀποκλει-
στικὰ καὶ μόνο τὸ σχῆμα του, καὶ
ἐλπίζοντας νὰ μὴ χρειαστεῖ νὰ ἐπα-
νέλθουμε. Ἂν χρειαστεῖ πάντως,
τὴν ἑπόμενη φορά δὲν θὰ διστά-
σουμε νὰ τὸ πράξουμε καὶ με βα-
ρύτερους ἀκόμη χαρακτηρι-
σμούς…”[25]. Καὶ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά
μας σταματοῦμε ἐδῶ νὰ περάσου-
με στὸν ἑπόμενο…

Ὁ Μαρωνείας
2. Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ

Κομοτηνῆς Παντελεήμων Μουτά-
φης

Ὁ πιὸ νέος ἀπὸ τοὺς Μητροπολί-
τες τῆς Θράκης χειροτονήθηκε τὸ
2013, μὲ τὴ γνωστὴ μέθοδο τῶν
τελευταίων χειροτονιῶν, ποὺ θέ-
λει παλαιότερους Ἐπισκόπους νὰ
φροντίζουν γιὰ τὴν “ἀποκατάστα-
ση” τῶν πνευματικῶν τους τέ-
κνων, ὅπως ἔπραξε γιὰ τὸν ἐν
λόγῳ ὁ πνευματικός του πατήρ,
Μητροπολίτης Ξάνθης. Μὲ τὸ “κα-
λημέρα”, φρόντισε νὰ δείξει σὲ
ὅλους τὸ διαθρησκειακὸ του φρό-
νημα καὶ τὴν ὑποτέλειά του στὸ
Προξενεῖο. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε στὴν τε-
λετὴ τῆς ἐνθρόνισής του, ὅταν πα-
ρουσίᾳ χιλιάδων πιστῶν τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας ἀποκάλεσε τὴν
Κομοτηνὴ μὲ τὴν τουρκική της
ὀνομασία, δηλαδὴ Γκιουμουλτζί-
να, ἀφήνοντας ἄφωνους τοὺς
πάντες[26]. Ὁ ἴδιος, σὰ νὰ βρίσκε-
ται ἐκτὸς πραγματικότητας, προσ -
πάθησε ἀπὸ τὴν πλευρά του νὰ δι-
καιολογηθεῖ ψελλίζοντας κάποιες
δικαιολογίες περὶ βυζαντινῆς ὀνο-
μασίας τῆς Κομοτηνῆς. Τὸ θέμα
εἶναι ὅτι μὲ τὴν κίνησή του αὐτὴ
κατόρθωσε νὰ εὐαρεστηθοῦν οἱ
πράκτορες τοῦ Προξενείου καὶ ὁ
ἴδιος νὰ γίνει πρωτοσέλιδο στὶς
μεγαλύτερες τουρκικὲς ἐφημερί-
δες[27].

Ὅμως ὅπως ἀναφέραμε, αὐτὸ
ἦταν ἡ ἀρχὴ μπροστὰ σὲ ὅσα θὰ
ἀκολουθοῦσαν. Τὸ ἀμέσως ἑπόμε-
νο διάστημα τῆς ἐνθρόνισής του,
ξεκίνησε ἕνας πρῶτος κύκλος
ἐπαφῶν μὲ θεσμικοὺς παράγοντες
τῆς μειονότητας, καὶ πρῶτα μὲ τὸν
(νόμιμο) μουφτὴ Κομοτηνῆς, Μέ-
τσο Τζεμαλή. Στὴ συνάντηση αὐτὴ
ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας ἀπο-
δέχτηκε τὸ δῶρο τοῦ μουφτῆ, ποὺ
ἦταν τὸ Κοράνιο, κι ἐνῷ στὴν ἀρχὴ
εἶχε διαδοθεῖ (μᾶλλον) λανθασμέ-
να πὼς ἐκεῖνος τὸ προσέφερε ὡς
δῶρο στὸ μουφτὴ[28]. Ἀνεξάρτη-
τα ἀπὸ τὸ ἐὰν ἔδωσε ἢ πῆρε Κο-
ράνι, ὁ νέος Μητροπολίτης ἀπέ-
δειξε πὼς κατέχει πολὺ καλὰ τὴν
“διπλωματία τῶν Κορανίων”, κάτι
ποὺ προκάλεσε δικαιολογημένα
τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Κα-
λαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, κ.
Ἀμβροσίου, μὲ καταγγελτικὴ ἐπι-
στολὴ ποὺ ἀπέστειλε στὴν Ἱερὰ
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος[29].

Μάλιστα, μετὰ τὸ πέρας τῆς συν -
αντήσεως, ὁ Μαρωνείας Παντελε-
ήμων δήλωσε πὼς “ὁ τόπος μας
εἶναι ὄμορφος, οἱ ἄνθρωποί του
εἶναι ἀξιοπρεπεῖς καὶ ὄμορφοι
ἄνθρωποι καὶ τοὺς ἀξίζει ἕνα κα-
λύτερο αὔριο (σ.σ. τὸ ὁποῖο προ-
φανῶς κατὰ τὸν Μαρωνείας μπο-
ρεῖ νὰ οἰκοδομηθεῖ καὶ χωρὶς τὴν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή
τῶν ἀνθρώπων!). Μὲ σεβασμὸ στὸ
θεὸ (σ.σ. καὶ φυσικὰ δὲν μᾶς διευ-
κρινίζει ποιὸν Θεὸ ἐννοεῖ, τὸν
Τριαδικὸ τῶν Χριστιανῶν ἢ τὸν
ἀνύπαρκτο τῶν Μουσουλμάνων;)
καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ σοφία ποὺ
πρέπει νὰ μᾶς διακρίνει ὅλους,
αὐτὴ ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν πί-
στη στὸ Θεό, αὐτὴ ποὺ γίνεται ὁ
γνώμονας τῆς πορείας μας στὸ
αὔριο, θὰ συνεργαστοῦμε”. Και τί
θὰ ἀφορᾷ στὰ ἐπιμέρους αὐτὴ ἡ
συνεργασία; Ὅπως μᾶς ἐνημερώ-
νει ἡ δημοσιογράφος τῆς τοπικῆς
ἐφημερίδας τῆς Κομοτηνῆς “Χρό-
νος”, κα Δήμητρα Συμεωνίδου, οἱ
δύο θρησκευτικοὶ ἡγέτες συμφώ-
νησαν στὴν ἔκδοση ἀπὸ κοινοῦ
ἑνὸς τόμου, ὅπου θὰ καταγρά-
φονται τὰ θρησκευτικὰ μνημεῖα
τῆς περιοχῆς, χριστιανικὰ καὶ μου-
σουλμανικά! Κάτι ποὺ εἶχε πράξει
ἤδη ὡς πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μ.
Ξάνθης τὸ 2005, ὅταν καὶ εἶχε κυ-
κλοφορηθεῖ ἐγχειρίδιο μὲ τὰ θρη-
σκευτικὰ μνημεῖα τῆς Ξάνθης μὲ
τὴν ἐπιμέλεια τῆς μητρόπολης
Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου καὶ τῆς
μουφτείας Ξάνθης ὑπὸ τὸν τίτλο
“Θρησκευτικὰ Μνημεῖα στὸν νομὸ
Ξάνθης” καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπι-
μέλεια τοῦ Γεώργιου Χρ. Τσιγάρα.

Ραγιαδισμός
Τὸ ἀποκορύφωμα ὅμως τοῦ ρα-

γιαδισμοῦ ἐκτυλίχθηκε μερικὲς
ἑβδομάδες ἀργότερα, ὅταν καὶ συν -
άντησε τὸν Τοῦρκο Πρόξενο, Ἰλχὰν
Σενέρ. Ἀντιγράφουμε, ἄνευ περαι-
τέρω σχολιασμοῦ, ἀπὸ τὴν ἐφημε-
ρίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καὶ τὴ στήλη
“Λεπτομέρειες” τῆς Δευτέρας 15
Ἀπριλίου:

“Ἄνοιξα προχθὲς τὸν ἀγαπημένο
μου “Χρόνο” Κομοτηνῆς, προκειμέ-
νου νὰ ἐνημερωθῶ γιὰ τὶς ἐξελίξεις

στὴ Θρᾴκη καὶ ἔπαθα σόκ. Δὲν ἦταν
ἡ εἴδηση ποὺ διάβασα, ὅτι δηλαδὴ ὁ
Τοῦρκος πρόξενος στὴν περιοχὴ
Ἰλχὰν Σενὲρ ἐπισκέφθηκε τὴν το-
πικὴ μητρόπολη, προκειμένου νὰ
συναντήσει ἐθιμοτυπικὰ τὸν νέο
μητροπολίτη Μαρωνείας Παντελε-
ήμονα. Ἦταν ἡ φωτογραφία ποὺ
εἶδα καὶ μὲ ἔπιασε ἀποπληξία. Τὸν
δεσπότη, δηλαδή, νὰ τὸν ἀγκαλιάζει
καὶ νὰ τὸν φιλάει θερμότατα! Μὲ
συγχωρεῖτε ἔχουμε τρελλαθεῖ τε-
λείως; Πρῶτα ξεκίνησε μὲ τὴ ρήση
περὶ “Γκιουλμουτζίνας”, τώρα μὲ τὸν
πρόξενο, τί συμβαίνει μὲ τὸν “νέο,
σεβαστὲ Ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε;
Πολὺ φαναριώτικα ὅλα αὐτά...”. Κι
ἂν ὁ νέος Μητροπολίτης δὲν ἔκρυ-
βε τὴ συγκίνησή του, ποὺ …ἀξιώθη-
κε νὰ συναντήσει ὁλόκληρο Τοῦρκο
πρόξενο, ὁ κ. Σενὲρ ἀπὸ τὴν πλευρὰ
του θυμήθηκε πὼς ἡ γνωριμία του
μὲ τὸν κ. Παντελεήμονα κρατάει
ἀπὸ μία παλαιότερη ἐπίσκεψή του
στὴ μητρόπολη Ξάνθης, ὅταν αὐτὸς
ὑπηρετοῦσε ἀκόμα ἐκεῖ ὡς Πρωτο-
σύγκελλος, καὶ μνημόνευσε λόγο

ποὺ τοῦ εἶχε πεῖ ὁ Μητροπολίτης
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐνθρόνισής
του: “Εἶχε ἀναφέρει ὅτι χριστιανοὶ
καὶ μουσουλμάνοι ἀποτελοῦν τοὺς
πνεύμονες αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ
ἐγὼ δὲν ἔχω νὰ πῶ τίποτε ἄλλο
μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὄμορφα λό-
για”[30].

Καὶ ἐνῷ θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα
πώς, μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ περιστα-
τικὰ ποὺ ξεσήκωσαν μέγα θόρυβο
καὶ κατασκανδάλισαν πιστοὺς καὶ
ἁπλὸ κόσμο, θὰ ἀναγνώριζε τὰ λά-
θη του, ὁ ἴδιος συνεχίζει τὸν δρόμο
ποὺ χάραξε ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς
ἐνθρόνισής του. Ἔτσι δὲν μᾶς προ-
ξενεῖ καμμία ἐντύπωση πλέον, ὅταν
στέλνει γιὰ τὸ Μπαϊράμι εὐχετήριες
κάρτες καὶ …γλάστρες στὸν ἀγαπη-
μένο του Τοῦρκο Πρόξενο[31] ἢ
ὅταν ἀναλαμβάνει φιλανθρωπικὲς
δράσεις ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς Μου-
σουλμάνους τῆς περιοχῆς[32].
Ἄξιος ὁ μισθός του!

Ὁ Διδυμοτείχου
3. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου,

Ὀρεστιάδας καὶ Σουφλίου Δαμα-
σκηνὸς Καρπαθάκης

Ὁ Μητροπολίτης Διδυμοτείχου
εἶναι ἴσως γιὰ πολλοὺς ὁ πιὸ ἄγνω-
στος ἀπὸ τοὺς “τέσσερις”, πλὴν
ὅμως βρίσκεται σὲ εὐθεῖα γραμμὴ
μὲ τοὺς ἄλλους τρεῖς. Χειροτονή-
θηκε προτελευταῖος, τὸν Ὀκτώβρη
τοῦ 2009, καὶ πρόλαβε νὰ ἐκτελέσει
καὶ χρέη τοποτηρητῆ στὴν Μητρό-
πολη Μαρωνείας γιὰ μερικοὺς
μῆνες (τέλη τοῦ 2012-ἀρχὲς τοῦ
2013), μέχρι τὴν ἐκλογὴ τοῦ νῦν Μη-
τροπολίτη, κ. Παντελεήμονος. Ἡ το-
ποτηρητεία του αὐτὴ καὶ ἡ μετάβα-
σή του κατὰ περιόδους στὴν Κομο-
τηνὴ ὑπῆρξε γιὰ τὸν ἴδιο μία πολὺ
καλὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ συνδεθεῖ πιὸ
στενὰ μὲ τὸν προαναφερόμενο
Τοῦρκο Πρόξενο, Ἰλχὰν Σενέρ.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὴ συνάν-
τηση ποὺ διεξήχθη στὶς 21 Δεκεμ-
βρίου 2012, στὸ Ἐπισκοπικὸ Μέγαρο
τῆς Κομοτηνῆς, ὅπου ὁ Μητροπολί-
της Διδυμοτείχου, γεμάτος ἐνθου-
σιασμό, δήλωνε πρὸς τὸν πρόξενο
τὰ ἑξῆς: “Πάντοτε ἤθελα νὰ ἔχω
σχέσεις μὲ τὸ τουρκικὸ Προξενεῖο.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ πού μοῦ δώσα-
τε αὐτὴν τὴν εὐκαιρία”!! Πιὸ ἀναλυ-
τικά, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ξανὰ ἡ
ἔγκυρη πατριωτικὴ ἱστοσελίδα prox-
eneio-stop.org: “Λίγες μόλις μέρες
λοιπὸν μετὰ τὴν θερμὴ ὑποδοχὴ ποὺ
ἐπιφύλαξε στὸν Τοῦρκο πρόξενο
Ἰλχὰν Σενὲρ ὁ μητροπολίτης Ξάν-
θης Παντελεήμων (γιὰ τὴν ὁποία τὸ
“Προξενεῖο-Στὸπ” σᾶς εἶχε πληρέ-
στατα ἐνημερώσει, βλ. Ἐμετός: Ὁ
μητροπολίτης Ξάνθης παρέα μὲ τὸν
Τοῦρκο πρόξενο!), τὰ ἴδια καὶ (πολὺ)
χειρότερα εἴχαμε καὶ στὴν Κομοτη-
νή, καθὼς προχτὲς (21 Δεκεμβρίου)
ὁ πρόξενος ἐπισκέφτηκε στὸ μη-
τροπολιτικὸ μέγαρο τῆς Κομοτηνῆς
τὸν μητροπολίτη Διδυμοτείχου (καὶ
ἐκτελοῦντα χρέη τοποτηρητῆ-μη-
τροπολίτη Κομοτηνῆς – μία ποὺ ὁ
τοπικὸς ἐπισκοπικὸς θρόνος ἀκόμη
χηρεύει μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ προ-
ηγούμενου μητροπολίτη) Δαμασκη-
νό…”. Στὸ διά ταῦτα: “Νομίζουμε
πὼς ὅλοι καταλάβατε τί περίπου
εἰπώθηκε στὴν ἐν λόγῳ συνάντηση.
Ἀπὸ τὶς χιλιοειπωμένες ἀνοησίες
περὶ τῆς …ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας
καὶ ὅλη αὐτὴν τὴν εὐρύτερη ἀγαπο-
λογία (σ.σ. τοῦ πρόβατου μὲ τὸν
…λύκο), ἕως τὶς τραγικὲς ἀναφορὲς
στὴν περίπου …ἁρμονικὴ συνύπαρ-
ξη Ἑλλήνων καὶ Τούρκων κατὰ τὴν
Τουρκοκρατία καὶ ἕως τὶς ἀνεκδιή-
γητες κολακεῖες καὶ τὶς ὑποσχέσεις
νὰ ἐπαναλάβουν τοὺς …ἐναγκαλι-
σμοὺς καὶ στὸ Διδυμότειχο, μὲ ἀκό-
μη περισσότερες λεπτομέρειες”[33].

Πρὶν καλὰ-καλὰ λοιπὸν τελειώσει
ἡ …κηδεία τοῦ μακαριστοῦ καὶ πα-
τριώτη Μητροπολίτου Μαρωνείας
Δαμασκηνοῦ, ὁ “περαστικὸς” καὶ συν -
ονόματος ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Μα-
ρωνείας, Μητροπολίτης Διδυμοτεί-
χου, φρόντισε νὰ δείξει κι αὐτὸς μὲ
τὴ σειρά του τὸ πόσο ἀνεύθυνα

ἀντιμετωπίζουν οἱ σύγχρονοι Μη-
τροπολίτες τῆς Θράκης τὴν “παρα-
κρατικὴ συμμορία” ποὺ ὀνομάζεται
Τουρκικὸ Προξενεῖο, καὶ κυρίως τὴν
πλήρη ἀδιαφορία καὶ ἀσχετοσύνη
ποὺ δείχνουν ἐπάνω σὲ θεμελιώδη
ζητήματα δογματικῆς συνείδησης,
ὅπως θὰ καταδειχθεῖ σχεδὸν ἀμέ-
σως. Κι αὐτὸ διότι ἡ “σύσφιξη τῶν
σχέσεων” ἀνάμεσα στὸν Μητροπο-
λίτη μὲ τὸν Τοῦρκο Πρόξενο, δὲν
ἐξαντλήθηκε μόνο σὲ ἐθιμοτυπικὲς
συναντήσεις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πα-
ρουσία τοῦ πρώτου, ἐν μέσῳ τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε τὸ
Προξενεῖο στὸ Μέγαρο Μουσικῆς
Κομοτηνῆς μὲ τοὺς Περιστρεφόμε-
νους Δερβίσηδες Μεβλεβὶ[34], ἑνὸς
ἐκ τῶν μοναστικῶν ταγμάτων τοῦ
Ἰσλὰμ (καὶ μάλιστα τοῦ σημαντικό-
τερου), ἡ μυστικιστικὴ παράδοση
τοῦ ὁποίου περικλείει ὅλη τὴ φιλο-
σοφία τοῦ σουφισμοῦ, ἤτοι ἑνὸς
συγκρητιστικοῦ θεολογικοῦ ρεύμα-
τος ἐντὸς τῶν κόλπων τοῦ Ἰσλάμ, τὸ
ὁποῖο ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴν ἀσκητι-
κή τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ κόντρα
στὶς ἀπαγορεύσεις τοῦ Μωάμεθ γιὰ
ἀσκητισμό, υἱοθέτησε σταδιακὰ τὸ
μοντέλο τῆς ἄσκησης, ἀναμει-
γνύοντας στὸ ἰδεολογικό του μέρος
διδασκαλίες καὶ ἄλλων θρησκειῶν
καὶ φιλοσοφιῶν (πέραν τοῦ Χριστια-
νισμοῦ), ὅπως τοῦ Βουδισμοῦ, τοῦ
Γνωστικισμοῦ, τοῦ Νεοπλατωνι-
σμοῦ, τῆς Ἰνδικῆς φιλοσοφίας. Ὁ
σουφισμὸς ἐν ὀλίγοις, εἶναι ἡ ἐσω-
τερικὴ φιλοσοφία τοῦ Ἰσλάμ, καθὼς
μέσα ἀπὸ τὴ σουφικὴ παράδοση
ἐκφράσθηκε ὁ ἰσλαμικὸς μυστικι-
σμός. Οἱ ἴδιοι οἱ σούφι δάσκαλοι ἀπο-
καλοῦν τὸν σουφισμὸ μὲ ἕνα συν -
οπτικὸ ὅρο ὡς “ἀντίληψη τῆς θείας
πραγματικότητας”, ἐνῷ οἱ ἴδιοι αὐτο-
αποκαλοῦνται Ἒλ ἂλ-Χὰκ “ὀπαδοὶ
τοῦ πραγματικοῦ”[35].

…Τελετή
Ὅπως κανεὶς εὔκολα μπορεῖ νὰ

ἀντιληφθεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Διδυ-
μοτείχου δὲν παρέστη σὲ μία ἁπλῆ
πολιτιστικὴ ἐκδήλωση, ὅπως διαφη-
μίζει μὲ προβατόσχημο τρόπο γιὰ
εὐνόητους λόγους τὸ Προξενεῖο,
ἀλλὰ σὲ μία θρησκευτικὴ μυστικι-
στικὴ τελετή, ὅπου ὁ κυκλικὸς
αὐτὸς χορὸς τῶν δερβίσηδων μὲ τὶς
συνεχεῖς περιστροφές, ὁδηγεῖ τοὺς
μετέχοντες δερβίσηδες σὲ ἐξαφά-
νιση τοῦ “ἐγώ”, συντονισμένους μὲ
τοὺς ρυθμοὺς καὶ τὴν ἁρμονία τῶν
πλανητῶν, εἰς τρόπον ὥστε νὰ περι-
πίπτουν σὲ μία κατάσταση ἔκστα-
σης-βουδιστικοῦ νιρβάνα, ποὺ τοὺς
βοηθάει νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν θεό,
στὴν πραγματικότητα ὅμως μὲ τὴν
ἐπίκληση τῶν δαιμόνων!

Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώνει κι ὁ
γνωστὸς στὴν πόλη μας Τουρκολό-
γος (καὶ φίλος τῆς Κατάνυξης) Νίκος
Χειλαδάκης, ὁ ὁποῖος ἔχοντας πα-
ρακολουθήσει ἀρκετὲς παρόμοιες
τελετὲς τῶν διαφόρων ταγμάτων
τοῦ Ἰσλάμ, μᾶς περιγράφει τὸ χορὸ
τῶν δερβίσηδων τονίζοντας πώς,
κάθε φορά “…ἄρχιζαν ὑπὸ τὴν ἐπί-
δραση ἑνὸς μονότονου ὑπνωτιστι-
κοῦ μουσικοῦ ρυθμοῦ μὲ ἕνα ἁπαλὸ
χορό, συνήθως, (ὄχι πάντα), περι-
στρεφόμενο. Σταδιακὰ ὁ χορὸς
αὐτὸς γίνονταν πιὸ ἔντονος καὶ γρή-
γορος, γιὰ νὰ καταλήξουν σὲ ἕνα ξέ-
φρενο καὶ ἀνεξέλικτο παραλήρημα.
Κάποιοι ἔπεφταν κάτω βγάζοντας
ἄναρθρες κραυγές, ὅπου ξεχώριζε
τὸ Ἀλλὰχ Ἀλλάχ. Ὅλα αὐτὰ μοῦ θύ-
μιζαν ἐκστασιαζόμενους ποὺ εἶχαν
χάσει κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματι-
κότητα…”. Καὶ συνεχίζει λίγο παρα-
κάτω ἀναφέροντας ὅτι “…ὑπάρχει
μία γενικότερη παρεξήγηση γιὰ τὸ
ὀνομαζόμενο “ἐσωτερικὸ” Ἰσλάμ.
Μάλιστα κάποιοι ἀδαεῖς τὸ συγχέ-
ουν ἀκόμα καὶ μὲ τὸν ὀρθόδοξο μο-
ναχισμό. Ὅσοι ὅμως ἔχουν ἀσχολη-
θεῖ λίγο σοβαρά, θὰ βροῦν πολλὰ
στοιχεῖα ἀπὸ τὶς θεοσοφικὲς θεω-
ρίες, ἀρχαῖες μυστικιστικὲς καὶ
ὀργιαστικὲς θρησκεῖες τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς καὶ τῆς Μικρῆς Ἀσίας,
ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν Μασονία. Ἄλλω-
στε στὴν Τουρκία ἔχουν γραφτεῖ
πολλὰ γιὰ σχέσεις ἰσλαμικῶν ταγμά-
των μὲ τὴν μασονία, (βλέπε γιὰ τοὺς
περίφημους Ἀχῆδες ποὺ λειτουρ-
γοῦσαν μὲ σύστημα κλειστῶν μασο-
νικῶν στοῶν)…”[36].

Μὲ βάση τὴν παραπάνω σύντομη
ἀνάλυση, ἡ παρακολούθηση ἑνὸς
τέτοιου “θεάματος”, δὲν διαφέρει
καθόλου ἀπὸ τὸ νὰ παρακολουθεῖ
κανεὶς ἐπιδείξεις τῆς γιόγκα ἢ τῶν
θιβετιανῶν μοναχῶν “σαολίν”, τοῦ
βουδιστικοῦ μυστικισμοῦ! Ὁ χορὸς
τῶν δερβίσηδων ἔχει ὅλα ἐκεῖνα τὰ
δαιμονικὰ στοιχεῖα ποὺ δὲν μπορεῖ
νὰ δικαιολογηθεῖ ἕνας πιστὸς καὶ
μάλιστα Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, πὼς δὲν τὰ γνώριζε.
Πολλῷ δὲ μᾶλλον, ὅταν ἔχουν κα-
ταγραφεῖ περιστατικά, ὅπου οἱ δερ-
βίσηδες χορεύουν πάνω σὲ ψηφι-
δωτὰ ποὺ ἀπεικονίζουν τὸν Παντο-
κράτορα Ἰησοῦ Χριστό, ποδοπατών-
τας τον[37]!

Ὅπως ὅμως ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς
ὑπόλοιπους Μητροπολίτες τῆς Θρά-
κης, ἔτσι καὶ ὁ κ. Δαμασκηνὸς ἀπο-
δεικνύεται (κι ἀπὸ ἄλλα περιστατικὰ)
πὼς σὲ θέματα δογματικά, ὄχι μόνο
δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ἀκρίβεια τῶν
Ἱερῶν Κανόνων, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ ἕνα
νεοεποχίτικο-δεσποτικὸ αὐτοσχε-
διασμό, μετατρέπει ἀκόμη καὶ τὴν
οἰκονομία σὲ παραοικονομία, καὶ
δὲν διστάζει νὰ συνεορτάζει μὲ τοὺς
Μουσουλμάνους, Ἁγίους τῆς
Ὀρθοδοξίας, ποὺ τυχαίνει νὰ εὐλα-
βοῦνται καὶ οἱ (ἐξισλαμισμένοι) κά-
τοικοι τῆς περιοχῆς, ὅπως ὁ δημο-
φιλὴς σὲ Χριστιανοὺς καὶ Μουσουλ-
μάνους Ἅγιος Γεώργιος, λειτουρ-
γώντας πρῶτα στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καὶ ἐπισκεπτόμενος ἐν
συνεχείᾳ τὸν Τεκκὲ τοῦ χωριοῦ[38],
σὰ νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα.
Ἔκανε πὼς δὲν κατάλαβε

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τοὺς “κοινοὺς”
ἑορτασμοὺς γιὰ τὸν Ἅγιο Γεώργιο
μὲ τοὺς Μουσουλμάνους, ὁ Μητρο-
πολίτης Δαμασκηνὸς δὲν παραλεί-
πει νὰ δηλώσει παρὼν καὶ στὶς ἀμι-

γεῖς μουσουλμανικὲς γιορτές. Γιὰ
τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές, μόλις τὸν
περασμένο μήνα (Νοέμβριο ἐ.ἔ)
συμμετεῖχε στὸ τοῦρκο-Κουρμπάνι
τῆς Ρούσας, σὲ μία ἐκδήλωση ποὺ
διεξήχθη στὸν τάφο τοῦ Μουρσὲλ
Μπαλί, γιὰ νὰ τιμηθεῖ αὐτὸς ὁ
Μουρσὲλ Μπαλὶ-γιὸς τοῦ Σαγὶντ
Ἀλῆ Σουλτὰν ἐπειδὴ μετέδωσε στὴν
Ρούμελη τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν τουρ-
κισμὸ[39]. Ὁ Μητροπολίτης Δαμα-
σκηνός, φυσικὰ ἔκανε πὼς δὲν κα-
τάλαβε τίποτα καὶ ἁπλῶς ἀνέφερε
πὼς μετεῖχε στὴν ἐκδήλωση μετὰ
ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ἀχμὲτ Καρα-
χουσεΐν-προέδρου τοῦ ἱδρύματος
καὶ ὅτι βρίσκει σημαντικὴ τὴν διατή-
ρηση τῶν παραδόσεων καὶ πεποιθή-
σεων. Προφανῶς ὁ βίαιος ἐξισλα-
μισμὸς ποὺ ἐπέφερε ὁ Μουρσὲλ
Μπαλὶ στοὺς χριστιανικοὺς πληθυ-
σμοὺς τῆς Ρούμελης (δηλαδὴ τοῦ
ἑλλαδικοῦ χώρου), εἶναι μία παρά-
δοση ἄξια ἑορτασμοῦ γιὰ τὸν Μη-
τροπολίτη Διδυμοτείχου!

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως
4. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρου-

πόλεως Ἄνθιμος Κουκουρίδης
Γιὰ τὸν, χειροτονημένο τὸ 2004,

Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως
Ἄνθιμο, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Μη-
τροπολίτου Θεσσαλονίκης, θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ γράψουμε βιβλίο ὁλό-
κληρο. Ἀναμφισβήτητα πρόκειται
γιὰ τὸν πιὸ προσοντοῦχο ἀπὸ τοὺς
“τέσσερις”, πλὴν ὅμως τὰ ὅποια χα-
ρίσματα ἔχει, τὰ στρέφει πρὸς τὴν
ἀντίθετη ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο κατεύ-
θυνση, ἤγουν πρὸς τὸν κόσμο, κι
αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὸ “προοδευ-
τικὸ” προφὶλ ποὺ ἔχει καλλιεργή-
σει, καὶ ποὺ τὸν ἔχει κατατάξει
στοὺς κορυφαίους νεωτεριστὲς-
μεταπατερικοὺς ποιμένες, ποὺ δὲν
λογαριάζει τὶς ὅποιες ἀντιδράσεις,
ἀπὸ ὅπου κι ἂν προέρχονται. Αὐτὴ
ἡ “προοδευτική” του στάση, τὸν κά-
νει συχνὰ νὰ καταφέρεται μὲ πε-
ρίσσιο λαϊκισμὸ σὲ βάρος τῆς “ἀνά-
πηρης πολιτικῆς” τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους[40], κατηγορώντας γενικὰ
καὶ ἀόριστα τὸ “σύστημα”, λησμο-
νώντας ὅμως τὸ γεγονὸς πὼς στὶς
περισσότερες τῶν περιπτώσεων
ποὺ τὸ διεφθαρμένο “σύστημα” νο-
μοθετεῖ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, αὐτὸ βρίσκει στὸ πρόσωπό
του, σχεδὸν πάντα, τὸν καλύτερο
σύμμαχο καὶ ὑπερασπιστή του[41].

Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι
διαφορετικά, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ καὶ
ὁ ἴδιος, ὅταν ἔφτασε ἡ ὥρα,
μετῆλθε περίεργες πρακτικές, ποὺ
θὰ ἔλεγε κανεὶς πὼς συναντᾷ συν -
ήθως …μόνο στοὺς “κακοὺς καὶ
διεφθαρμένους πολιτικούς”. Ἔτσι
λοιπόν, λίγο διάστημα πρὶν τὴν
ἐκλογή του, δὲν παρέλειψε νὰ συμ-
μετάσχει ἐνεργὰ στὰ γνωστὰ προ-
εκλογικὰ ἀλισβερίσια, στὴν ἀγω-
νιώδη προσπάθειά του νὰ ἀνελι-
χθεῖ στὸ θρόνο τῆς Ἀλεξανδρου-
πόλεως, κάτι ποὺ κατόρθωσε τελι-
κά, ὄχι μόνο μὲ τὴν στήριξη τοῦ
πνευματικοῦ του πατρός, ἀλλὰ καὶ
τοῦ γνωστοῦ δημοσιογράφου
ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων, στενοῦ
συνεργάτη τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Χριστοδούλου. Ὅπως
ἀποκαλύπτει σὲ σχετικὸ δημοσίευ-
μα ὁ ἴδιος ὁ δημοσιογράφος (καὶ
φυσικὰ οὐδέποτε ἀμφισβήτησε ὁ
ἠθικὸς καὶ ἀδιάφθορος κ. Ἄνθιμος
Κουκουρίδης), “…Τὴν πορεία τῶν
πραγμάτων ἄλλαξαν δύο ἄνθρωποι,
στενοὶ συνεργάτες τοῦ Μακαρι-
στοῦ Χριστοδούλου: ὁ τότε Ἀρχι-
διάκονός του Ἄνθιμος ( ποὺ ὑπη-
ρετεῖ σήμερα, κάπου ξεχασμένος,
ὡς Ἀρχιμανδρίτης, στὴν Μητρόπο-
λη Ἀλεξανδρουπόλεως, δεδομέ-
νου ὅτι εἶναι ὁ τόπος καταγωγῆς
του) καὶ ὁ ὑπογράφων (δηλαδὴ ὁ
δημοσιογράφος) τὸ παρὸν κείμενο!

Σᾶς διηγοῦμαι τὰ γεγονότα πῶς
ἔγιναν, γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ βά-
θος καὶ τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων
καὶ ὄχι τὴν ἐπιφάνεια ποὺ ἁπλὰ φαί-
νεται!

Ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἄνθιμος, λοι-
πόν, μοῦ ζήτησε νὰ συναντήσω τὸν
Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Μ. Ἀλεξαν-
δρουπόλεως Ἄνθιμο Κουκουρίδη,
ποὺ εὑρίσκετο παρεπιδημῶν στὴν
Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ μοῦ πεῖ
κάτι, ἐντελῶς ἐμπιστευτικά!

Τὸν συγκεκριμένο κληρικὸ τὸν
εἶχα γνωρίσει στὸ Βόλο, ὅταν εἶχε
ἔλθει μαζὶ μὲ τὸν Γέροντά του Μη-
τροπολίτη Ἄνθιμο, γιὰ νὰ συμμε-
τάσχουν στὴν ἑορτή του!

Εἶχα σχηματίσει καλὴ ἄποψη γιὰ
τὸν κληρικὸ καὶ ἀσφαλῶς δέχθηκα
νὰ τὸν συναντήσω!

Ἡ συνάντησή μας ἔγινε στὸ ξε-
νοδοχεῖο "Μεγάλη Βρετανία".
Ἐντυπωσιάσθηκα ἀπὸ τὴν ἐπίθεση
ἀγάπης ποὺ ἔκανε πρὸς τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Χριστόδουλο!

Μοῦ ἐζήτησε νὰ μεσολαβήσω νὰ
τὸν συναντήσει τὸ διήμερο ποὺ θὰ
ἔμενε Ἀθήνα καὶ μὲ διαβεβαίωνε
ὅτι ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ τελοῦσε
ἐρήμην τοῦ Γέροντά του Θεσσα-
λονίκης Ἀνθίμου καὶ ἦταν καθαρὰ
δική του.

Τὸν ἄκουσα ὡς ὄφειλα καὶ ἀπο-
δέχθηκα σὲ πολλὰ σημεῖα τὴν ἐπι-
χειρηματολογία ποὺ ἀνέπτυξε!

Ζήτησα ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ
Ἀρχιεπίσκοπο νὰ τὸν δεῖ καὶ αὐθη-
μερὸν τὸν εἶδε, ὥρα 18.00, τῆς
ἡμέρας ἐκείνης καὶ πρὶν ξεκινήσει
τὰ ἤδη προγραμματισμένα ραντε-
βού του!

Ἡ συνάντηση ἔγινε σὲ καλὸ
κλῖμα! Φρόντισε ἄλλωστε γιὰ αὐτὸ
ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Ἄνθιμος, ὁ
ὁποῖος εἶχε δημιουργήσει θετικὴ
ἀτμόσφαιρα!

Καὶ μόνο ποὺ εἶπε ὁ φιλόδοξος
νέος κληρικός, στὸν Ἀρχιεπίσκοπο
Χριστόδουλο, ὅτι…

“Παρακαλούσαμε Μακαριώτατε
καὶ προσευχόμασταν νὰ ἔρθουμε
ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρούπολη στὸ Βό-
λο, μὲ κάθε εὐκαιρία ποὺ καλούσα-
τε τὸν Γέροντα, γιὰ νὰ ξεσηκώσου-
με ἰδέες ἀπὸ ἐσᾶς”, ἦταν ἀρκετὸ
γιὰ νὰ κερδίσει τὸν Χριστόδουλο!

Τὸν κολάκευσε!
Ἡ συνάντηση αὐτὴ ἔπαιξε καθο-

ριστικὸ ρόλο!
Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ὁ Ἀρχιε-

πίσκοπος Χριστόδουλος μᾶς κατέ-
θεσε τὸν προβληματισμό του γιὰ
τὴν συγκεκριμένη Μητρόπολη!

– Εἶναι κρῖμα εἶχε πεῖ, νὰ ἐργάζε-
σαι τόσα χρόνια στὸν τόπο σου καὶ
μετὰ ἡ Ἐκκλησία νὰ σοῦ στέλνει
ἄλλον!

Ὁ κύβος ἐρρίφθη γιὰ Ἄνθιμο!
Καὶ ἐξελέγη μὲ ἄνεση!
Τιμήθηκε ἀπὸ τὸν Χριστόδουλο,

ἀλλὰ καὶ τὸν τίμησε ὅσο ζοῦσε!
Καὶ συνεργάσθηκε μαζί του

ἁρμονικά!
Μέχρι κηροπλαστεῖο δημιούργη-

σαν μαζὶ μὲ τὴν "Ἀλληλεγγύη".
Καὶ περίμενε νὰ φύγει ἀπὸ τὴ

ζωή ὁ Χριστόδουλος, γιὰ νὰ πεῖ ὅλα
ἐκεῖνα τὰ ἐμετικὰ καὶ τρισάθλια,
στὸν τιμητικὸ τόμο, τὸ "Χαριστεῖο",
γιὰ τὸν Γέροντά του Θεσσαλονίκης
Ἄνθιμο! Ἄλλη φορά θὰ σᾶς τὰ πα-
ρουσιάσω ἐκτενῶς! Καὶ θὰ καταλά-
βετε πολλά!...”[42].

Μὲ αὐτὴν τὴν “ἁγιοπνευματικὴ”
συνδιαλλαγὴ ξεκινᾷ λοιπὸν ὁ ἐπι-
σκοπικὸς βίος τοῦ κ. Ἄνθιμου Κου-
κουρίδη, κάτι ποὺ ἐξηγεῖ πολλὰ γιὰ
τὴν μετέπειτα πορεία του. Μία πο-
ρεία ἀρκετὰ συγκρητιστικὴ μέχρι
σήμερα, καθότι ὁ ἴδιος δὲν περιο-
ρίζεται μόνο στὰ ἀνοίγματα ποὺ κά-
νει πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους, μὲ
τὶς εὐχὲς ποὺ τοὺς δίνει κάθε χρό-
νο[43], ὅταν ἑορτάζουν τὸ Μπαϊρά-
μι[44] καὶ τὸ Ραμαζάνι[45], ἀλλὰ
ἐμπλουτίζεται κι ἀπὸ ἀνοίγματα καὶ
σχέσεις ποὺ ἀναπτύσσει.
Σημειώσεις:

[23] Γιὰ αὐτὸ βλέπουμε λοιπὸν ὅτι
δὲν διστάζει νὰ θίξει τὴ βαριὰ εὐθύνη
ποὺ φέρουν οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἀδιαφοροῦν
γιὰ τὰ ἀπολωλότα πρόβατα τοῦ κό-
σμου. Ἀφήνει σαφεῖς αἰχμὲς γιὰ ἐκεί-
νους ποὺ θὰ ζητήσουν μὲ θράσος
ἀνταμοιβὴ ἀπὸ τὸν Κύριο, γιὰ αὐτὸ τὸ
ὁποῖο στὴν πραγματικότητα δὲν ἔπρα-
ξαν: «…τὴν ἡμέρα τῆς κρίσεως πολλοὶ
θὰ μοῦ ποῦν: “Κύριε, Κύριε, δὲν προ-
φητέψαμε στὸ ὄνομά σου; Δὲ διώξαμε
δαιμόνια στὸ ὄνομά σου; Δὲν κάναμε
τόσα θαύματα στὸ ὄνομά σου;” Καὶ
τότε θὰ τοὺς πῶ κι ἐγώ: “ποτὲ δὲ σᾶς
ἤξερα· φύγετε μακριά μου, ἐσεῖς ποὺ
ἀντιστρατεύεστε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ”»
(Ματθ. ζ΄ 22-23) [24] βλ. http://pistos.gr/
enhmerwsh/klhrika/diathriskeiaki-sunan-
tisi-sti-boulgaria [25] βλ. http://proxeneio-
stop.org/2012/12/5354 [26] βλ. http://
www.newsbomb.gr/koinwnia/story/29073
7/o-mitropolitis-apokalese-tin-komotini-
me-toyrkiko-onoma#ixzz3B8tnlWYD
[27] Εἶναι χαρακτηριστικὸ τῆς σοβα-
ρότητας αὐτοῦ τοῦ ἐπεισοδίου, τὸ γε-
γονὸς πὼς δὲν ἐπετράπη στὸν
Ὑπουργὸ Ὑγείας τῆς Τουρκίας νὰ
εἰσέλθει στὴ χώρα μας, μόλις λίγο
καιρὸ πρὶν ἀπὸ αὐτὴ τὴ δήλωση τοῦ
νέου Μητροπολίτη, ἐπειδὴ στὸ διαβα-
τήριό του ἀνέφερε τὴ γενέτειρά του
Κομοτηνὴ μὲ τὸ ὄνομα ποὺ τῆς δί-
νουν οἱ Τοῦρκοι καὶ ὄχι μὲ τὸ ἑλληνι-
κό της ὄνομα. [28] βλ. http://anava-
seis.blogspot.gr/ 2013/04/blog-post_590
.html [29] βλ. http://www.agioritikovi-
ma.gr/eipan/item/17491-o-amvrosios-gia-
to-korani-doro-kai-ta-egklimatika-lathi-
orthodokson-igeton. [30] βλ. http://www
.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=3955
[31] βλ. http://katanixis. blogspot. gr/
2014/08/blog-post_46.html [32] βλ.
https://www.youtube.com/watch?v=Pg00f
-4H9tw [33] βλ. http://proxeneio-
stop.org/2012/12/5538  [34] βλ. ἄρθρο
«Περιστρεφόμενοι δερβίσηδες καὶ
…περιφερόμενοι χαφιέδες!», http://
proxeneio-stop.org /2013/03/ 6615 [35]
βλ. σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς
δερβίσηδες Μεβλεβὶ στὶς ἱστοσελίδες:
http://istoria.gr/nov01/3.htm, και http://el.
wikipedia.org/ wiki/%CE%9C% CE%
B5%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CE
%B2%CE%AE%CE%B4%CE%B5%C
F%82_%CE%B4%CE%B5%CF%81%C
E%B2%CE%AF%CF%83%CE%B7%C
E%B4%CE%B5%CF%82 [36] βλ.
http://www.oodegr.co/oode/islam/geni-
ka/dervisides_1.htm  [37] βλ. http://klassi-
koperiptosi.blogspot.gr/2009/09/blog-
post_04.html [38] βλ. http://www.im-
d o s . g r / 2 0 1 2 / 0 5 / 0 6 / % C E % B F -
%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B
F % C F % 8 2 - % C E %
B3%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%
B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-
% C E % B 3 % C E % B 9 % C E % B 1 -
%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83
%CF%CE%BF%CF%8D%CF%82-
%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83/
[39] βλ. http://tourkikanea.gr/2014/11/rus-
sen/#more-48628 [40] βλ. http://www.
amen.gr/article18320#sthash.7DH-
JRBCH.dpuf [41] Ἐνδεικτικὰ ἀναφέ-
ρουμε τὴ στάση ποὺ κράτησε ὁ Ἀλε-
ξανδρουπόλεως προσφάτως ἀπέναντι
στὸ θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν
(ἕνα θέμα ποὺ προωθεῖ τὸ ἀντίχριστο
νεοταξικὸ σύστημα στὴ χώρα μας),
ὅταν χαρακτήρισε «ἀπόλυτη» τὴν
ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ, νὰ μὴ ψάλλεται ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία σὲ ὅσους ἐπιλέ-
γουν τὴν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος.
Μάλιστα ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ πὼς ὁ
ἴδιος δὲν πρόκειται νὰ πειθαρχήσει σὲ
αὐτὴ τὴν ἀπόφαση (ἡ ὁποία σημειωτέ-
ον στηρίζεται στὴ δογματικὴ διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸ
ἀνθρώπινο σῶμα), καθότι θεωρεῖ πὼς
«δὲν νομίζω ὅτι ἔχουμε δικαίωμα νὰ
τοῦ στερήσουμε (στὸ πλευρὸ τῶν
«προοδευτικῶν κύκλων ποὺ προ-
ωθοῦν αὐτὴ τὴν ἀντιχριστιανικὴ διά-
ταξη!! βλ. ἀναλυτικότερα, http://www
.romfea.gr/epikairotita/27795-2014-11-
04-08-34-03 [42] βλ. http://www.gatzo-
l i . g r / 2 0 1 3 / 0 6 / b l o g -
post_234.html#ixzz3BE0dQmPV [43]
Παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ δική του
ἐπαρχία ἔχει σαφῶς τὸν λιγότερο μου-
σουλμανικὸ πληθυσμὸ σὲ σχέση μὲ τὶς
ἄλλες τρεῖς. [44] βλ. http://www.agioriti-
kovima.gr/mitropoleis/item/44589-
%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%
CF%84%CF %81%CE%BF %CF%80%
CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84
%CE%B7 [45] βλ. http://aktines.blog-
spot.gr/2012/08/blog-post_6274.html. 

Αἱ Ἰσλαμικαὶ Σπουδαὶ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Θεσσαλονίκης μὲ τὴν προκλητικὴν συναίνεσιν τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν Θράκης
· ΔΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ. · Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ.
· ΤΟ ΑΝΙΕΡΟΝ ΚΟΡΑΝΙΟΝ. · ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΙ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ. · Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ.

Ἡ διαφύλαξις 
τῶν Δογμάτων 
τῆς Πίστεως

Ἐν Πέτᾳ Νοέμβριος 2014,
Πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρ-
χην κον κον Βαρθολομαῖον

Παναγιώτατε Χαίρετε ἐν Κυρίῳ,
πάντοτε Χαίρετε. Αἰσθάνομαι
εὐτυχὴς ποὺ ἐπικοινωνῶ μαζί σας.
Ἀπέναντι στὸ Ὕψιστο Ἀξίωμα τὸ
ὁποῖον ἔχετε, ὑπάρχω πολὺ ἐλάχι-
στος, ἕως καὶ ἀσήμαντος. Ἀγαπῶ
ὅλους τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἰδιαιτέρως δέ, εὐλαβοῦμαι τὸν
Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, τὸν Μεγά-
λο αὐτὸ Προφήτη τῶν καιρῶν
μας,ἰσαπόστολο καὶ Μάρτυρα
ὁμοῦ. Πολλὲς οἱ προφητεῖες του
γιὰ τὰ παρόντα,ἀλλὰ καὶ τὰ μέλλον-
τα αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἔχω ἐνθου-
σιαστεῖ καὶ ἐκπλαγεῖ συνάμα, ἀπὸ
τὴν ἁγία του ζωή καὶ τὸν θυσια-
στικὸ χαρακτῆρα ὑπὲρ τῆς πίστεως
καὶ τῆς πατρίδας τὸν ὁποῖο εἶχε.
Παρατηρῶ ὅμως κάτι τὸ πολὺ παρά-
δοξο. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς, μᾶς
παροτρύνει μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γρα-
φή, ὅπως ὀφείλουμε νὰ εὐλογοῦμε
τοὺς συνανθρώπους μας καὶ μάλι-
στα τοὺς ἐχθρούς μας καὶ ὄχι νὰ
τοὺς καταρώμεθα, ἐν ἀντιθέσει μὲ
τὸν Ἅγιο ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «ΤΟΝ ΠΑ-
ΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΙΤΙΑ ΜΥΡΙΩΝ ΚΑΚΩΝ». Ἐπι-
τρέψτε μου Παναγιώτατε,νὰ μὴ
σχολιάσω τὴν εὔλογη αὐτὴ ὑπέρ-
βαση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἡ ὁποία
μπορεῖ νὰ φαίνεται ὅτι βρίσκεται σὲ
«ἀντίθεση» μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ὅμως ἡ ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας
ἀλλὰ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, μᾶς
ὑπενθυμίζουν πραγματικὰ ὅτι ἡ Δυ-
τικὴ Ἐκκλησία καὶ γενικότερα ὁ
θεσμὸς τοῦ ἑκάστοτε Πάπα
ὑπῆρξαν καὶ συνεχίζουν νὰ εἶναι
ἕνα μεγάλο καὶ ἐπικίνδυνο ἀγκάθι
γιὰ τὴν Ἁγία μας Πίστη. Ἐμεῖς σὰν
Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χρι στια -
νοί,ἐπιθυμοῦμε νὰ ΔΙΑΦΥΛΑΧ-
ΘΟΥΝ ἀλώβητα τὰ Δόγματα, τὰ
ὁποῖα μᾶς παρεδόθησαν ὑπὸ τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῶν Ἑπτὰ Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων,οἱ Ἀποστολικὲς δια-
ταγὲς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ
γενικότερα ἡ Ἐκκλησιαστική μας
παράδοση.

Ἡ Στρατευόμενη Ὀρθοδοξία
μας αἱμορραγεῖ καὶ ἡ Θριαμβεύου-
σα Ἅγιε Δέσποτα ρέει δάκρυα πό-
νου, θλίψης καὶ ἀγωνίας, γιὰ τὴ μα-
κράν τοῦ Θεοῦ πορεία μας. Ὁ Κύ-
ριός μας Ἰησοῦς - νὰ ΕΥΧΕΣΘΕ Παν -
αγιώτατε - νὰ κάνει ΕΛΕΟΣ σὲ
ὅλους μας μικροὺς καὶ μεγάλους,
ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενους, ὥστε ἐν
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ νὰ ΜΗ
βρεθοῦμε γυμνοὶ καὶ τετραχηλι-
σμένοι ἐνώπιόν Του, ἕνεκα τῶν
πράξεών μας.

Ἡ παρουσία τῆς Δυτικῆς ἐκκλη-
σίας μὲ Κύριο ἐκπρόσωπό της τὸν
ἑκάστοτε Πάπα, ἀποτελεῖ τὴν πλή-
ρη ἀποστροφὴ καὶ παντελῆ στέρη-
ση ἐλέους χάριτος καὶ σωτηρίας
ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ,
ὅπου ἄνευ τῆς μετάνοιας καὶ τῆς
ἐπιστροφῆς τοῦ -(Πάπα)- στὴν Μίαν
καὶ Μόνην Ἀληθινὴ Ὀρθόδοξη Πί-
στη, δυστυχῶς θὰ ΚΕΙΤΑΙ σὲ   ΒΑΘΥ
ΣΚΟΤΟΣ καὶ ΑΙΩΝΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ-ΛΥΠΗΡΟ-
ΔΕΝ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΩΣ,ΑΛΛ᾽ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ
ΕΣΩ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΚΡΑΙΩΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ.
Ἂς προσευχόμαστε, ὅπως ὁ Κύριος
χαρίζει ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, σ᾽
ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώ-
πους τῆς γῆς,καθὼς δὲ καὶ γνῶσιν
ΑΛΗΘΟΥΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, σ᾽ ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι βρίσκονται ἐν μέσῳ αἱρέσε-
ων ἢ δαιμονικῆς πλάνης.

Σᾶς εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς κα-
θοδηγεῖ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ
εὐάρεστον, ὥστε νὰ ὁδηγεῖτε τὴν
Ἐκκλησία Του, στὸ Ἅγιο θέλημά
Του, προφυλάσσων Αὐτήν, ἀπὸ κά-
θε ἐχθρὸ ἐπίβουλο καὶ πολέμιο.

Δι᾽ ὅλα τὰ ἀνωτέρω ζητῶ τὴν ἐπι-
είκειά σας καὶ ὑποβάλλω τὸν σεβα-
σμό μου μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη.
Κωνσταντῖνος Ζ. Σταθακόπουλος
Ἕλλην, Ὀρθόδοξος, Χριστιανός
Ἱεροψάλτης, Καθηγητὴς Βυζαν-
τινῆς & Παραδοσιακῆς Μουσικῆς

Πτυχιοῦχος Α.Ε.Α.Α. Τ. Οἰκ.
Ἐλεγκτὴς Ταμείου Πρόνοιας

Ὀρθοδόξου Κλήρου Ἑλλάδος

Περὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας
Στὶς καίριες καὶ μαχητικές, ὀρθο-

δόξου πνεύματος καὶ ἤθους, ἐπιση-
μάνσεις τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος
Σας, κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας,
ὅπως τὸ ἄρθρο τοῦ κυρίου Χ. Σαλ-
ταούρα (Ὀρθόδοξος Τύπος
19.12.2014), ἐπιτρέψατέ μοι, μία
βραχεῖα συμπλήρωση. 

Ὁ Ἀριστοτέλης, ἀναλύοντας τὴν
φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοὺς ἀνα-
βαθμοὺς τῆς κοινωνίας, ἐπισημαί-
νει ὅτι «εἰς πᾶσαν ἡμέραν» κατὰ
«φύσιν συνεστηκυῖα» κοινωνία
εἶναι «ὁ οἶκος» (Πολιτικὰ Α´ 1252 b
12-13). Ἡ χρήση τοῦ ὅρου «εἰς
πᾶσαν ἡμέραν» σημαίνει γιὰ ὁλό-
κληρη τὴν ζωή, μὲ τὴν ἔννοια καὶ
τοῦ ἀμοιβαίου συμμερισμοῦ τῶν
τυχῶν, ὅσες ἡ κάθε ἡμέρα ἐνδέχε-
ται νὰ φέρῃ. Τοῦτο ἐπισημαίνεται
καὶ ἀπὸ τὴν ἀριστοτελίζουσα
ἔκφραση τοῦ Ρωμαίου νομοδιδα-
σκάλου Herennius Modestinus (3ος
μ.Χ. αἰὼν) στὸν ὁρισμὸ τοῦ γάμου:
«consortium omnis vitae» [Περὶ τῆς
Πολιτικῆς. Ἐπίλεκτα κείμενα τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.
Ἐπιλογή. Μετάφραση-Σχόλια Κ. Ι.
Δεσποτόπουλος καὶ ἄλλων. Ἀθήνα,
ΜΙΕΤ, 2004, σελ. 50]. Μόνον ὁ
ἄνθρωπος ἔχει συναίσθηση «ἀγα-
θοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδί-
κου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν
ἔχειν»(Πολιτικὰ Α´ 1253 a17-19) σὲ
τέτοιο μάλιστα βαθμό, ὥστε νὰ
«ποιῇ οἰκίαν καὶ πόλιν». Ἡ μὲν οἰκία
ἔχει ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση
τὸν συνδυασμὸ ἀνδρὸς καὶ γυναι-

κός, δεδομένου ὅτι εἶναι ἀδήριτος
ἀνάγκη «συνδυάζεσθαι τοὺς ἄνευ
ἀλλήλων μὴ δυναμένους εἶναι, οἷον
θῆλυ καὶ ἄρρεν» (Πολιτικὰ Α´ 1253
a26-27), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν δι-
αιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους:
«τῆς γενέσεως ἕνεκεν» (Πολιτικὰ
Α´ 2, 1252 a27-28). 

Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ἀρι-
στοτέλους εἶναι πασιφανής, ἀδιά-
σειστη καὶ οὐσιαστικὰ ἀπηχεῖ τὸ
πνεῦμα τῶν Πατέρων. Ὁ συν-
δυασμὸς καὶ ἡ ἀπὸ κοινοῦ δύο ἀτό-
μων τοῦ ἰδίου φύλου δὲν συνιστᾷ
«οἰκία» καὶ κατ᾽ ἐπέκταση δὲν ἀπο-
τελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς κοι-
νωνίας. 

Εὐχαριστῶ θερμῶς γιὰ τὴν φιλο-
ξενία

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου 
Ἀμαρούσιον

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ
πρὸς τὴν δικαιοσύνην

διὰ τὸ Τέμενος
Ἀξιότιμοι Κύριοι Δικαστὲς τοῦ

Σ.τ.Ε.
Στὶς 25/11/14 ἐκδικάζεται στὸ

Σ.τ.Ε. προσφυγὴ Ἑλληνικῶν πα-
τριωτικῶν συλλόγων, κατὰ τῆς ἀνέ-
γερσης Τεμένους στὸ χῶρο τοῦ
Βοτανικοῦ, στὴ καρδιὰ τῆς ἀρχαίας
Ἀθήνας, πρωτεύουσας τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. 

Στὶς Μουσουλμανικὲς χῶρες
ἀπαγορεύεται ἡ ἀνέγερση Χριστια-
νικῶν ναῶν. Στὴ Τουρκία οἱ ἐκκλη-
σίες ἔγιναν στάβλοι, καὶ ἡ ἱστορικὴ
Ἁγία Σοφία, ἔγινε χῶρος ἐκθέσεων
εἰδῶν ὑγιεινῆς, καὶ ἐπίδειξης μό-
δας, (Πασαρέλα).

Στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, ἀποκε-
φαλίζεται ὅποιος ἀποπειραθεῖ νὰ
χτίσει ἐκκλησία-Ναό. 

Στὴν ἀπόφασή Σας, νὰ λάβετε ὑπ’
ὄψιν τὸν ὅρον τῆς ἀμοιβαιότητος.
Ὄχι ὑποτέλεια!

Ἔχουμε 6 ἑκ. Ἰσλαμιστὲς ἀλλο-
δαποὺς παράνομους μετανάστες
στὴν Ἑλλάδα, μέσα σὲ πληθυσμὸ
10 ἑκ. Ἑλλήνων.

Δηλαδὴ 6 στοὺς 10 εἶναι Ἰσλα-
μιστὲς λαθρομετανάστες!

Ὅλοι εἶναι φανατικοὶ Μωαμεθα-
νοὶ Ἰσλαμιστὲς-Τζιχαντιστὲς λα-
θρομετανάστες. (Βλέπε Μουσουλ-
μανικὲς ὁμαδικὲς τελετὲς αὐτομα-
στιγώσεως πρὸ- ἡμερῶν στὸν Πει-
ραιά).

Οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἀσφαλεί-
ας τῆς χώρας- ΕΥΠ κ.λπ.- λένε ὅτι
ἐλέγχουν τὴν κατάσταση!

Ἐὰν ὅμως δὲν τὴν ἐλέγχουν; καὶ
ὡς πότε θὰ τὴν ἐλέγχουν;

Οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῆς χώ-
ρας ἔχουν ἐντοπίσει ὁμάδες Τσε-
τσένων, Σομαλῶν, Ἀφγανῶν, Πακι-
στανῶν, Ἀλβανῶν τοῦ UCK καὶ
UCC, ὅλοι αὐτοὶ κατέχουν περὶ τὸ
ἕνα ἑκατομμύριο ὅπλα διαφόρων
τύπων, καὶ ἀποθῆκες ποὺ ἐμπεριέ-
χουν βαρὺ ὁπλισμό. Ἐπειδὴ λοιπὸν
εἶναι αὐτονόητο ὅτι σὲ περίπτωση
πολέμου μὲ τὴ Τουρκία-Ἀλβανία-
Σκόπια, θὰ ἐμφανιστοῦν χιλιάδες
ἔνοπλοι Ἰσλαμιστὲς λαθρομετανά-
στες νὰ χτυπήσουν τὸν ἄμαχο
Ἑλληνικὸ πληθυσμό, (καὶ Ἐσᾶς),
καλὸ θὰ ἦταν νὰ ληφθοῦν μέτρα
τώρα προτοῦ βρεθοῦμε πρὸ ἐκπλή-
ξεων…

Σύμφωνα μὲ φῆμες, ποὺ κυκλο-
φοροῦν ἡ παγκόσμια κυβέρνηση,
ἔχει σχέδια γιὰ τὴ κατάληψη τῆς
Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστές, γι-
αυτὸ φέρνουν χιλιάδες λαθρομετα-
νάστες ἐδῶ. Θέλουν τὴν Ἑλλάδα,
χωρὶς Ἕλληνες!

Δὲν ἀποκλείεται μία ἐντολὴ γιὰ
μαζικὴ ἐξόντωση τοῦ Ἑλληνικοῦ
πληθυσμοῦ, ὅπου διακόσιες χιλιά-
δες Ἰσλαμιστές, μὲ καλάσνικοφ καὶ
χατζάρες νὰ βγοῦν στὴ μέση τοῦ
δρόμου καὶ θὰ ἐκτελοῦν ὅ,τι Ἑλλη-
νικὸ βροῦν μπροστά τους, κυρίως
γέρους καὶ γυναικόπαιδα!

Βλέπετε τί γίνεται στὴ Συρία, στὸ
Χαλιφάτο, στὸ Ἰράκ, κλπ.

Εἴδατε προχθὲς τί ἔγινε σὲ νυ-
χτερινὸ κέντρο στὸ Πειραιά, ὅπου
ἕνας Ἀλβανός, «καθάρισε» 15
Ἕλληνες μὲ καλάσνικοφ!

Ἐπίσης οἱ λεηλασίες οἰκιῶν,
ἐκκλησιῶν, καὶ ἱδρυμάτων, καὶ οἱ
βιασμοὶ ἀνηλίκων κοριτσιῶν, καὶ οἱ
φόνοι ἡλικιωμένων στὸ ἐπίπεδο
ἑκατοντάδων χιλιάδων. 

Τὰ Ἑλληνικὰ σχολεῖα, Νοσοκο-
μεῖα, καὶ Ἐκκλησίες, θὰ γίνουν
χῶροι στεγάσεως, (κατοικίες),
Ἰσλαμιστῶν μεταναστῶν. 

Οἱ ὁμάδες τῶν ἐπιτιθέμενων
Ἰσλαμικῶν μπουλουκιῶν εἶναι ἕτοι-
μες γιὰ δράση.

Ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς καταστάσε-
ως, ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς, χαζοχαρούμε-
νοι, ἐπιπόλαιοι, καὶ ἀπληροφόρητοι
Ἕλληνες, χτίζουμε ΤΕΜΕΝΟΣ κό-
στους 100 ἑκ. εὐρὼ γιὰ τὸ φορολο-
γούμενο φτωχὸ Ἕλληνα.

Αὐτὴ εἶναι ἀπόφαση τῆς «Ἑλλη-
νικῆς» κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἐκτε-
λεῖ ἐντολὲς ξένων δυναστῶν…

Τὸ Τέμενος θὰ εἶναι τόπος συγ-
κεντρώσεως φανατικῶν Τζιχαν-
τιστῶν.

Οἱ «Ἕλληνες» πολιτικοὶ φροντί-
ζουν τὰ συμφέροντα τῶν δα-
νειστῶν τοῦ προέδρου τῆς παγκό-
σμιας δικτατορίας, καὶ ὄχι τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!

Εἴμαστε καθ’ ὁλοκληρίαν ἀπρο-
στάτευτοι!

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ προστατέ-
ψετε τὸν ἄμαχο Ἑλληνικὸ πληθυ-
σμό. Ποιοῦμε ἔκκληση στὸ Πατριω-
τισμό Σας!

Εἶναι μεγάλη ἡ εὐθύνη σας, ἐὰν
ἐγκρίνετε τέτοια ἀπόφαση.

Σὰν Ἕλληνες πατριῶτες, βάλτε
τὸ χέρι στὴ καρδιὰ καὶ ἀποφασί-
στε. 

Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει στραμ-
μένα τὰ βλέμματά του σὲ ΕΣΑΣ,
τὴν Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη.

Μετὰ τιμῆς
Ἀντώνης Ἰ. Γρυπαῖος

Διεθνολόγος

Εἰς τὸ κείμενον τῆς ἱστοσελί-
δος «Κατάνυξις» διὰ τὸ ὑπόβα-
θρον τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν τῆς Θράκης, οἱ
ὁποῖοι ἔδωσαν τὸ «Πράσινον
φῶς» διὰ τὴν ἵδρυσιν Τμήματος
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεο-
λογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης περιλαμβά-
νονται χαρακτηρισμοὶ εἰς βάρος
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, τοὺς
ὁποίους ὁ «Ο.Τ.» δὲν υἱοθετεῖ,
ἀλλὰ δημοσιεύει τὸ κείμενον, ὡς
ἔχει ἀναρτηθῆ εἰς τὴν ἱστοσελί-
δα. Συμφωνεῖ μὲ τὴν γενικωτέ-
ραν καὶ εἰδικωτέραν ὅμως θέσιν
τῶν ὑπευθύνων τῆς προαναφε-
ρομένης ἱστοσελίδος. Ὁ «Ο.Τ.»
θὰ δημοσιεύση οἱανδήποτε
ἀπάντησιν τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν διὰ τὸ συγκεκριμένον κεί-
μενον ἢ καὶ θέμα.
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ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1827 ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ...
σύμφωνα μὲ τὸν τύπο τῆς δικῆς τους
θρησκείας ἢ τοῦ δικοῦ τους δόγμα-
τος.

3ον) Βουλευτὲς ποὺ ἀνακηρύσ-
σονται, ὅταν ἡ Βουλὴ ἀπουσιάζει, δί-
νουν τὸν ὅρκο στὸ Τμῆμα της ποὺ
λειτουργεῖ».

Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς ὅμως δὲν
ὡρκίσθη εἰς τὸν «Θεόν» κάποιων
ἑτεροδόξων ἢ ἀλλοθρήσκων, ἀλλὰ
ἐξεφώνησεν ἕνα ἰδικόν του ὅρκον
περὶ προστασίας τοῦ Συντάγματος
καὶ τῶν νόμων τοῦ Κράτους ἐπικα-
λούμενος τὴν προσωπικήν του τιμὴν
καὶ συνείδησιν. Ἡ ἐνέργεια τοῦ νέου
Πρωθυπουργοῦ, ἡ ὁποία κατηγγέλθη
ὑπὸ τοῦ ἀπερχομένου (μὲ ἀνακοίνω-
σιν τῆς ἐκπροσώπου του κ. Μ. Σπυ-
ράκη) ὡς στρεφομένη ἐναντίον τοῦ
τριπτύχου: «Πατρίς, θρησκεία, οἰκο-
γένεια» συνωδεύθη ὑπὸ μιᾶς ἄλλης
ἀντιφατικῆς ἐνεργείας: πρὸ τῆς
ὁρκωμοσίας ἐπεσκέφθη τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴν Ἀθηνῶν, εἰς τὴν ὁποίαν συν -
ηντήθη μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.
Ἱερωνύμου, διὰ νὰ λάβη, ὡς ἐλέχθη,
τὴν εὐχὴν τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν γνω-
ρίζομεν, ἐὰν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διετύ-
πωσεν ἀντιρρήσεις εἰς τὴν ἐνέργει-
αν τοῦ κ. Τσίπρα ἢ ἐπεχείρησε, διὰ
τῆς σιωπῆς, νὰ «κερδίση χρόνον» μὲ
σκοπὸν νὰ ὑψώση φωνὴν ἢ νὰ δια-
μαρτυρηθῆ μελλοντικῶς διὰ ἀποφά-
σεις κρισίμους διὰ τὴν Ἐκκλησίαν.
Γεγονὸς ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Διοικοῦσα
Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται εἰς
διαρκῆ ἐπαγρύπνησιν, διότι ἄλλα λέ-
γονται κι ἄλλα πράττονται. Ἡ ἐνέρ-
γεια τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ ἠμπο-
ρεῖ νὰ εἶναι καθαρῶς συμβολική, διὰ
νὰ ἱκανοποιήση τὸν ἐσωτερικὸν κό-
σμον ἑνὸς σημαντικοῦ (μικροῦ) πο-
σοστοῦ ψηφοφόρων του ἢ ψηφοφό-
ρων τῆς εὐρυτέρας ἀριστερᾶς, διὰ
νὰ αἰτιολογηθοῦν ἄλλαι ἀποφάσεις
εἰς τὴν οἰκονομίαν καὶ εἰς τὸ Κράτος,
αἱ ὁποῖαι δὲν θὰ ἔχουν οὐδεμίαν σχέ-
σιν μὲ τὴν ἀριστερὰν καὶ τὰ «ὁράμα-
τά» της. Ἡ ἐνέργειά του ὅμως ἠμπο-
ρεῖ νὰ σηματοδοτῆ καὶ τὴν κατάργη-
σιν «τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς
ἐπικρατούσης θρησκείας», τὴν ὁποί-
αν ὡς τοιαύτην καθορίζει τὸ Σύντα -
γμα» εἰς τὸ ἄρθρον τρία. Ἡ κατάρ-
γησις δύναται νὰ γίνη μόνον μὲ ἕνα
νέον Σύνταγμα. 

Ποῖοι ὡρκίσθησαν
Πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν ὁδη-

γοῦν: α) Ὁ διορισμὸς τοῦ κ. Τάσου
Κουράκη ὡς ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων. Οὗτος ἔχει πολὺ
ἐπιθετικὰς τάσεις ἐναντίον τῆς
Ἐκκλησίας (μισθοδοσία Ἱεροῦ Κλή-
ρου ἀπὸ τοὺς φόρους τῶν πιστῶν
Ὀρθοδόξων) ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν
παρελάσεων. β) Ἡ ὁρκωμοσία τῶν
ὑπουργῶν μὲ πολιτικὸν ὅρκον μὲ
ἐξαίρεσιν τοὺς Παν. Καμμένον, Ἕλε-
ναν Κουντουρᾶ, Μαρίαν Κόλλια -
Τσαρουχᾶ, Παναγιώτην Σγουρίδην
καὶ Τέρενς Κουΐκ (ὅλοι τῶν Ἀνεξαρ-
τήτων Ἑλλήνων), Παναγιώτην Κου-
ρουμπλῆν, Γιάννην Πανούσην, Πα-
ναγιώτην Νικολούδην, Δημήτριον
Μάρδαν (ἐκ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ). Ὑπογραμ-
μίζεται ὅτι ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς
Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ὡρκίσθη μὲ θρη-
σκευτικὸν ὅρκον ἦτο ὁ Ἰωάννης Κα-
ποδίστριας τὸ 1827.

Πρὸς τὸ παρόν:
Τί ἔχουν δηλώσει

1ον) Ὁ κ. Τσίπρας μεταβαίνων εἰς
τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, διὰ νὰ λάβη τὴν
εὐχὴν τῆς Ἐκκλησίας πρὸ τῆς ὁρκω-
μοσίας του ἐδήλωσεν ὅτι αἱ σχέσεις
Κράτους - Ἐκκλησίας θὰ ἀναβαθμι-
σθοῦν πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας,
ἄνευ περαιτέρω ἐξηγήσεων.

2ον) Ὁ Βουλευτὴς κ. Παναγιώτης
Κουρουμπλῆς ἐδήλωσε (τὴν 26ην
Ἰανουαρίου) ὅτι μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἰς
τὴν Κυβέρνησιν θὰ ἀπελευθερω-
θοῦν τὰ πνευματικὰ δεσμὰ τῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος, μὴ παρέ-
χων ἄλλας ἐξηγήσεις.

3ον) Ὁ Βουλευτὴς κ. Στρατούλης
ἐδήλωσεν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἦλθεν εἰς
τὴν ἐξουσίαν, διὰ νὰ διαλύση τὰ μνη-
μόνια καὶ ὄχι τὴν Ἐκκλησίαν.

4ον) Ὁ ὑπεύθυνος θεμάτων
Ἐκκλησίας κ. Ἀμανατίδης ἐδήλωσεν
ὅτι δὲν θὰ καταργηθῆ ἡ μισθοδοσία
τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ ἡ προσευχὴ
εἰς τὰ σχολεῖα.

«Προσεχῶς» θὰ ἴδωμεν ἐὰν ὅλα
αὐτὰ ἔχουν ἰσχὺν ἢ εἶναι ἁπλῶς «λό-
για τοῦ ἀέρος».

Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται εἰς διαρκῆ
ἐπαγρύπνησιν, διότι, ἐὰν εἶναι νὰ
συμπεριφερθῆ ὅπως μὲ τὸν ἀντιρα-
τσιστικὸν νόμον ἢ τὴν ἀναγνώρισιν
ὅλων τῶν «Ἐκκλησιῶν» τῶν ἑτερο-
δόξων καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων (ὡς συν -
έβη τὸ παρελθὸν θέρος) τότε θὰ γί-
νωμεν «λαϊκὸν κράτος», ἄθρησκον,
ὡς ἡ Γαλλία, χωρὶς νὰ τὸ ἀντι-

ληφθῶμεν. Τὰ πρόσφατα αἱματηρὰ
γεγονότα εἰς τὴν Γαλλίαν μὲ πρωτα-
γωνιστὰς τζιχαντιστὰς ἀπέδειξαν ὅτι
αἱ θεωρίαι περὶ ἀθρήσκου λαϊκοῦ
κράτους (ἀριστερόστροφοι καὶ
ἐκπηγάζουσαι ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ δια-
φωτισμοῦ καὶ τῆς Μασονίας εἰς τὴν
Γαλλίαν) ἐχρεωκόπησαν καὶ κατέ-
στησαν ἐπικίνδυνοι διὰ τὴν κοινω-
νικὴν γαλήνην καὶ τὴν ἀσφάλειαν
τῶν πολιτῶν. Ἂς ἀναλύσουν τὰ πρόσ -
φατα αἱματηρὰ γεγονότα οἱ εἰσηγη-
ταὶ τοιούτων θεωριῶν καὶ πρακτικῶν
(Εἰς ἄλλας στήλας διατυπώνομεν
ὡρισμένας ὑποδείξεις πρὸς τὸν νέ-
ον Πρωθυπουργὸν) (εἶχε γραφῆ ὅτι
διεκήρυξεν ὅτι θὰ ὁρκισθῆ μὲ πολι-
τικὸν ὅρκον). 

Ἡ ἐνέργεια τοῦ νέου Πρωθυ-
πουργοῦ νὰ ὁρκισθῆ μὲ πολιτικὸν
ὅρκον πιστεύομεν ὅτι δὲν εἶναι τό-
σον συμβολική: Ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν
μελλοντικὴν διάσπασιν τῆς ἑνότη-
τος Ἑλληνορθοδόξου λαοῦ καὶ
Ἐκκλησίας. Εἶναι ἆραγε τὸ εὐχα-
ριστῶ τῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου διὰ τὴν
προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὸ
ὑπόδουλον γένος, εἰς τοὺς ἐθνικοα-
πελευθερωτικοὺς ἀγῶνας καὶ εἰς
τὴν σημερινὴν οἰκονομικὴν κρίσιν;

Πολλοὶ πολῖται, πολιτικοὶ καὶ
ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες πιστεύ -
ουν ὅτι οὐδεμίαν σημασίαν ἔχει ὁ
θρησκευτικὸς ὅρκος, διότι ὁ πολι-
τικὸς κόσμος τὸν καταφρονεῖ εἴτε
μὲ τὴν κακοδιοίκησιν εἴτε μὲ τὰ πο-
λιτικά, οἰκονομικά, στρατιωτικά -
ἐξοπλιστικά, ὑγιεινομικά, κοινωνικά,
ἐθνικά κι ἄλλα σκάνδαλα. Λησμο-
νοῦν ὅμως ὅτι ἡ ἀπόρριψίς του δύ-
ναται νὰ ὁδηγήση εἰς μεγαλυτέραν
διαφθοράν, φαυλοκρατίαν καὶ
σῆψιν. Εἰς τὴν κυβέρνησιν συμμετέ-
χει καὶ τὸ κόμμα τοῦ κ. Παν. Καμμέ-
νου. Ἐλπίζομεν νὰ ἀντιδράση δυνα-
μικῶς (ὡς ἔχει διαβεβαιώσει) εἰς
πᾶσαν ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Ὀρθο-
δοξίας.

Ὁ «Ο.Τ.» θὰ παρακολουθῆ μὲ
προσοχὴν ὅλας τὰς ἀλλαγάς, αἱ
ὁποῖαι θὰ ἐπιχειρηθοῦν εἰς τὴν Παι-
δείαν καὶ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν καὶ θὰ τοποθετῆται ἑκά-
στην φορὰν ἀναλόγως. Τοῦτο ση-
μαίνει ὅτι δὲν θὰ ἀσκοῦμεν κριτικὴν
εἰς τὴν Κυβέρνησιν, διὰ νὰ κάμνω-
μεν ἁπλῶς κριτικήν.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Ἡ ἐπαναστατικὴ παιδαγωγικὴ τῆς Ἐκκλησίας*
Τοῦ πρεσβυτέρου π. Πασχάλη Γρίβα

Ὁ μεγάλος Σέρβος Ἅγιος Νικόλα-
ος Βελιμίροβιτς σὲ ἕνα κείμενό του,
ποὺ ἔχει τὸν τίτλο: «Ἐκκλησία καὶ
ἐπαναστατικὴ παιδαγωγική» ἀναφέ-
ρεται σὲ πολὺ σημαντικὰ θέματα
ἀγωγῆς τῶν νέων. Κυρίαρχη τοποθέ-
τησή του εἶναι ὅτι πρέπει νὰ παιδαγω-
γοῦμε ἔτσι τὰ παιδιά, ὥστε νὰ εἶναι
ἐπαναστάτες ἐναντίον τοῦ κακοῦ.
Νὰ μὴ εἶναι ἀδιάφορα ἀπέναντι στὸ
κακό, ἀλλὰ νὰ ἐξεγείρωνται ἐναντίον
του. Βέβαια πρωτίστως πρέπει νὰ
ἐξεγείρωνται ἐναντίον τοῦ κακοῦ,
ποὺ ὑπάρχει μέσα στὶς ψυχές τους.
Διότι γιὰ νὰ ἐξεγερθῆ κανεὶς ἐναν-
τίον τοῦ κακοῦ, ποὺ ὑπάρχει γύρω
του, πρέπει προηγουμένως νὰ ἐξε-
γερθῆ ἐναντίον τοῦ κακοῦ, ποὺ
ὑπάρχει μέσα του. Τὸν κόσμο μπορεῖ
νὰ διορθώνη μόνο ἐκεῖνος, ποὺ εἶναι
ἱκανὸς νὰ διορθώνη τὸν ἑαυτό του.

Οἱ γονεῖς ἔχουν χρέος, κατὰ τὸν
Ἅγιο Νικόλαο, νὰ μάθουν στὰ παιδιά
τους νὰ διακρίνουν τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ
κακὸ καὶ νὰ ἐξεγείρωνται ἐνάντια
στὸ κακό. Νὰ τοὺς μαθαίνουν ἐπίσης
ὅτι τὸ κακὸ στὸν κόσμο μας κατέχει
ὑψηλὸ καὶ ἰσχυρὸ θρόνο, τὸν ὁποῖο
ἑκατομμύρια ἄνθρωποι μέρα-νύχτα
προσκυνοῦν. Νὰ θεμελιώσουν
λοιπὸν στὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν τους
τὴν πίστη, ὅτι δὲν ἀνήκουν σ ̓αὐτὰ τὰ
ἑκατομμύρια, ποὺ προσκυνοῦν τὸ κα-
κό, ἀλλὰ ὅτι εἶναι στρατιῶτες τοῦ κα-
λοῦ.

Δυστυχῶς ὅμως τὰ περισσότερα
παιδιὰ διαπαιδαγωγοῦνται ἀπὸ τοὺς
γονεῖς τους, μὲ τὴν εὔνοια τῶν γονέ-
ων τους, γιὰ ὑπηρέτες τοῦ κακοῦ. Ἡ
γονικὴ εὔνοια συνήθως εἶναι γλυκὸ
φαρμάκι, ποὺ δηλητηριάζει τὰ παιδιά.
Εἶναι κουρτίνα ποὺ κρύβει καὶ καλ-
λιεργεῖ τὶς ἀδυναμίες τοῦ παιδιοῦ.
Ὅταν οἱ γονεῖς κολακεύουν συν -
εχῶς τὰ παιδιά τους καὶ θεωροῦν ὅτι

ὅλος ὁ κόσμος πρέπει νὰ τὰ ἐξυπη-
ρετῆ, τότε χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαί-
νουν ἐκτρέφουν μέσα στὸ σπίτι τους
μικροὺς δικτάτορες, ποὺ θὰ ἐξελι -
χθοῦν σὲ μεγάλους ἐγωϊστὲς καὶ δυσ -
τυχισμένους ἀνθρώπους. Πράγματι
κινδυνεύει νὰ γίνῃ μικρὸς δικτάτο-
ρας τὸ παιδί, ποὺ σὲ μιά του κραυγὴ
μὲ κλάματα ὅλο τὸ σπίτι πρέπει νὰ
στρατευτῆ, ποὺ στὰ παράπονά του τὸ
κολακεύουν, στὰ ψέματά του εἶναι
ἀνεκτικοί, τὰ λόγια του τὰ ἐξιστο-
ροῦν στοὺς καλεσμένους καὶ γενικὰ
κάνουν ὅ,τι εἶναι δυνατόν, γιὰ νὰ τοῦ
αὐξήσουν τὴν ματαιοδοξία, μὲ ἀπο-
τέλεσμα ὁ ἐγωϊσμός του ἀργότερα
νὰ μὴ γνωρίζη ὅρια. Ὅταν οἱ γονεῖς
αἰσθάνωνται προσβεβλημένοι, ἂν κά-
ποιος κατηγορήση τὸ παιδί τους γιὰ
μιὰ ἀταξία του, γιατὶ τὸ δικό τους
παιδὶ εἶναι τὸ πιό καλό, τὸ πιὸ ἔξυπνο,
τὸ πιὸ εὐγενικὸ ἀπ ̓ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ
κόσμου, τότε οἱ γονεῖς αὐτοὶ βρί-
σκονται σὲ πλάνη καὶ δίνουν κακὴ
ἀγωγὴ στὸ παιδί τους.

Συμβουλεύει ὁ Ἅγιος Νικόλαος
τοὺς γονεῖς νὰ μὴ μαθαίνουν στὸ παι-
δί τους νὰ εἶναι ἀτομιστής. Νὰ μὴ τοῦ
δώσουν ἕνα μεσημέρι φαγητό, ὥστε
νὰ μάθη τί θὰ πῆ νὰ πεινᾶς, νὰ σκέ-
πτεται τοὺς πεινασμένους καὶ νὰ
τοὺς δίνη πότε-πότε τὸ φαγητό του.
Νὰ μὴ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ μιλᾶ ἄσχη-
μα γιὰ ἄλλους ἀνθρώπους, πρὶν πα-
ραδεχθῆ καὶ μετανιώση γιὰ τὴν δική
του ἀσχήμια. Διότι τὸν κόσμο μπορεῖ
νὰ διορθώνη μόνο ἐκεῖνος, ποὺ εἶναι
ἱκανὸς νὰ διορθώνη τὸν ἑαυτό του.
Ὅλοι οἱ μεγάλοι ἀναμορφωτὲς τοῦ
κόσμου ἔζησαν πρῶτα μία μεγάλη
ἐσωτερικὴ ἐπανάσταση. Ὅλοι οἱ χρι-
στιανοὶ μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν
τὸ ὄνομά τους κυρίως μὲ τούτη τὴν
ἐσωτερικὴ ἐπανάσταση.

Ἡ μόνη ἐπανάσταση ποὺ κάνει τὸν

ἄνθρωπο πιὸ εὐγενικό, εἶναι ἡ Ἐπα-
νάσταση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Κάθε
ἄλλη ἐπανάσταση κάνει τὸν ἄνθρω-
πο πιὸ ὠμὸ ἀπ ̓ὅτι εἶναι, καὶ στοχεύει
στὸ νὰ δημιουργήση ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους χορτασμένα ζῶα. Μόνο
ἡ χριστιανικὴ ἐπανάσταση στοχεύει
νὰ δημιουργήση ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους πεινασμένους θεούς. Μόνο ἡ
ἐπαναστατικὴ παιδαγωγικὴ τοῦ Χρι-
στοῦ καλλιεργεῖ ὁλοκληρωμένους
ἀνθρώπους.

Γιὰ νὰ κάνη κανεὶς μία ἐξωτερική,
κοινωνικὴ ἢ πολιτικὴ ἀνατροπὴ ἀρκεῖ
μιὰ ἀνθρώπινη προσπάθεια. Ὅλα τὰ
σχολεῖα, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ δημοτι-
κό, εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ κοινωνικοὺς
ἐπαναστάτες καὶ ἀναμορφωτές.
Ὅμως ποῦ εἶναι οἱ ἀρχικοὶ καὶ οἱ τελι-
κοί, οἱ ἠθικοὶ ἐπαναστάτες; Δὲν ὑπάρ-
χουν, ἐπειδὴ αὐτοὺς εἶναι πιὸ δύσκο-
λο νὰ τοὺς ἔχουμε. Εἶναι πιὸ εὔκολο
νὰ ἀναποδογυρίσης τὸν κόσμο ἀπ᾽
ὅτι νὰ ἀναποδογυρίσης τὸν ἑαυτό
σου. Πρέπει νὰ πεθάνης καὶ νὰ ξανα-
γεννηθῆς, πρέπει νὰ μπορέσης νὰ
σηκώσης πάνω ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου
τὴν ταφόπλακά σου καὶ νὰ ἀνα-
στηθῆς, καὶ μόλις τότε νὰ γίνης
ἄνθρωπος, ποὺ ἡ σημερινὴ ἐποχὴ
χρειάζεται πολύ.

Ἐὰν θέλουμε, μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Νι-
κόλαος Βελιμίροβιτς, νὰ ἐπισπεύσου-
με τὸν ἐρχομὸ τέτοιων ἀνθρώπων
στὴ γῆ, τότε ἂς σπεύσουμε νὰ πρά-
ξουμε ἐκεῖνο, ποὺ παραμελήσαμε καὶ
εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό: Ἂς ἀφήσουμε
τὰ παιδιὰ νὰ πλησιάσουν τὸν Χριστό,
τὸν μεγάλο Δάσκαλο τῆς Ἐπαναστά-
σεως, καὶ μαζὶ μὲ τὰ παιδιά ἂς τὸν
πλησιάσουμε κι ἐμεῖς. Ἀμήν.

* Περίληψις ὁμιλίας του εἰς τὴν
αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10)
τὴν Δευτέραν 26ην Ἰανουαρίου 2015.

Νέα ἐπιστολὴ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρὸς τὸν «Ο.Τ.»
Ἀπὸ τὸν καθηγητὴν τῆς Θεολο-

γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.
Ἰωάννην Κογκούλην, ἐλάβομεν νέ-
αν ἐπιστολὴν διὰ τὴν πρώτην
Ὀρθόδοξον Ἱερὰν Μονὴν τῆς
Αὐστρίας. Εἰς αὐτὴν ἐπισημαίνει
τὰ ἀκόλουθα:

«Μετὰ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ σᾶς
ἔστειλα στὶς 26 Νοεμβρίου 2014, τὴν
ὁποία καὶ δημοσιεύσατε στὶς 12 Δε-
κεμβρίου 2014 καὶ ἡ ὁποία ἀφοροῦσε
στὸ ξεκίνημα ἵδρυσης τῆς πρώτης
Ὀρθόδοξης Ἱ. Μονῆς στὴν Αὐστρία,
δὲν θὰ σᾶς ἐνοχλοῦσα, ἐάν, μεταξὺ
τῶν ἄλλων, δὲν ἀναφέρατε πὼς μὲ
αὐτὴν ἀδίκησα τὸν “Ὀρθόδοξο Τύ-
πο”. Ἔτσι, τοποθετούμενος στὰ ὅσα
μαζὶ μὲ τὴ δημοσιευθεῖσα στὴν ἐφη-
μερίδα σας ἐπιστολῆς μου ἀναφέρε-
τε (ἡ ἐπιστολή μου μοιάζει νὰ συν-
θλίβεται μὲ τὰ ὅσα ἔνθεν καὶ ἔνθεν
αὐτῆς, γράφονται), εἰσαγωγικὰ ση-
μειώνω τὰ ἀκόλουθα:

1. Ὡς μαθητὴς τῆς Ριζαρείου
Ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς (1960-1968),
εἶχα τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία, στὶς
ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, νὰ
γνωρίσω τὸν ἱδρυτὴ τῆς ἐφημερίδας
«Ὀρθόδοξος Τύπος» μακαριστὸ
Ἀρχ. π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, νὰ
δεχτῶ ἀρκετὲς φορές, ὡς ἔφηβος
τότε, τὶς πολύτιμες συμβουλές του
καὶ νὰ διαβάσω πολλὰ ἀπὸ τὰ βιβλία
του.

2. Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 μοῦ
ἦταν γνωστὴ ἡ ἐφημερίδα «Ὀρθό-

δοξος Τύπος», ὅπως καὶ ἄλλα ἐκκλη-
σιαστικὰ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες,
τὶς ὁποῖες ὅσο μοῦ ἐπιτρέπουν οἱ δυ-
νάμεις μου, παρακολουθῶ. Μάλιστα
στὸ παρελθὸν ἡ ἐν λόγῳ ἐφημερίδα
εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ φιλοξενήσει
θέσεις μου, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀφο-
ροῦσαν στὸ καλούμενο μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν (γιὰ μένα: Μάθημα
Παιδείας καὶ Ἑλληνορθόδοξης Κλη-
ρονομιᾶς).

3. Δὲν παρακολουθῶ τὰ ἠλεκτρο-
νικὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ μὴ γνωρίζω τί εἶχαν
γράψει γιὰ τὰ ξεκίνημα ἵδρυσης τῆς
πρώτης Ὀρθόδοξης Ἱ. Μονῆς στὴν
Αὐστρία. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερί-
δας σας, οἱ ὁποῖοι καὶ παρακολου-
θοῦν τὰ ἐν λόγῳ μέσα μποροῦν νὰ
ἐνημερώσουν τοὺς ὑπεύθυνους τῶν
διαφόρων Blogs, πὼς ὑπάρχει καὶ
ἀντίλογος στὰ γραφόμενά τους. Ἂν
κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς θελήσουν νὰ μὲ
συναντήσουν, τοὺς πληροφορῶ πώς,
ὅπως κάνω ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ σα-
ράντα χρόνια, βρίσκομαι σὲ καθημε-
ρινὴ βάση στὸ γραφεῖο μου, στὸ Πα-
νεπιστήμιο. Μάλιστα, ἐφόσον ὁ Θεὸς
τὸ ἐπιτρέψει, θὰ ἐξακολουθήσω νὰ
βρίσκομαι, γιὰ λίγους ἀκόμη μῆνες,
καθημερινῶς στὸ γραφεῖο μου.

Μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω, ἀπευθυ-
νόμενος σὲ μία ἐφημερίδα πού, ἐπα-
ναλαμβάνω, ἵδρυσε ὁ γνωστὸς σὲ
μένα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1960, μακα-
ριστὸς Ἀρχ. π. Χαράλαμπος Βασιλό-
πουλος, ὡς πρὸς τὸ ξεκίνημα τῆς
ἵδρυσης τῆς πρώτης Ὀρθόδοξης Ἱ.

Μονῆς στὴν Αὐστρία σὲ τούτη τὴ
φάση σᾶς γνωρίζω τὰ ἑξῆς:

Α.Ὑπῆρξα ὁ ἐμπνευστὴςτῆς ἵδρυ-
σης τῆς πρώτης Ὀρθόδοξης Ἱ.
Μονῆς στὴν Αὐστρία, κάτι ποὺ γιὰ
μένα ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία τῆς
Παναγίας μας. Ἡ Ἁγία Σκέπη Της πε-
ριβάλλει ΟΛΟΚΛΗΡΟ τὸν κόσμο.

Β. Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας, ὁ
ὁποῖος εἶναι πρῶτα μοναχὸς καὶ μετὰ
ἐπίσκοπος,μὲ ἔχει συγκινήσει μὲτὸν
ἱεραποστολικὸ ζῆλο καὶ τὸν νεανικὸ
ἐνθουσιασμό του.

Γ. Ἡ ἀδελφότητα ποὺ θὰ στελε-
χώσει τὴν πρώτη Ὀρθόδοξη Ἱ. Μονὴ
στὴν Αὐστρία προέρχεται ἀπὸ Μονα-
στήρι, μὲ τὸν Ἡγούμενο τοῦ ὁποίου
συνδέομαι ἀπὸ τὸ 1969. Γιὰ τὸ ἐν
λόγῳ Μοναστήρι ΔΗΛΩΝΩ πὼς θὰ
ἀποτελοῦσε ΜΕΓΑΛΗ εὐλογία γιὰ
τὴν Ὀρθόδοξο Καθολικὴ Ἐκκλησία
μας, ἐὰν σὲ κάθε ἐπισκοπή της
ὑπῆρχε ἔστω καὶ ἕνα μικρὸ Μονα-
στήρι παρόμοιο μὲ αὐτό.

Αὐτὰ πρὸς τὸ παρόν. Στὸ μέλλον
περισσότερα. Ὅμως, μὲ βάση τὰ ὅσα
προαναφέρθηκαν, ἀφοῦ εὐχηθῶ οἱ
ὑπεύθυνοι τῆς ἐφημερίδας νὰ συν-
δράμουν στὴν πολύπλευρη στήριξη
τῆς ἵδρυσης τῆς πρώτης Ὀρθόδοξης
Ἱ. Μονῆς στὴν Αὐστρία, εἶμαι ὑπο-
χρεωμένος νὰ ζητήσω καὶ πάλι ἀπὸ
αὐτούς, ἡ ἐφημερίδα τους, σέ ἑπό-
μενο φύλλο της νὰ φιλοξενήσει τὰ
ἀνωτέρω.

Μὲ τιμὴ
Ἰωάννης Β. Κογκούλης

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου»

«Ο ΣΩΤΗΡ» περιγράφει
πῶς θὰ γίνη ἡ ψευδοένωσις

Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν
καὶ ὅτι σὲ κάποιο ἑπόμενο βῆμα
στὸ μέλλον αὐτὸ θὰ γίνει κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας,
ὥστε τελικὰ νὰ ὁδηγηθοῦ με σὲ
ἕνωση μὲ τοὺς παπικοὺς στὴν
πράξη, χωρὶς νὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ
συμφωνία στὴν πίστη.

Προσεκτικὴ ὅμως  πα ρα κο λού -
θηση τοῦ σχετικοῦ ὀπτικοακουστι-
κοῦ ὑλικοῦ (video) ἔδειξε ὅτι ὁ
ἀσπασμὸς κατὰ τὸ τέλος τῆς θείας
Λειτουργίας ἦταν δεύτερος. Εἶχε
προηγηθεῖ ἄλλος κατὰ τὴν ὥρα
ποὺ αὐτὸς ἀνταλλάσσεται μεταξὺ
τῶν λειτουργούντων κληρικῶν
πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπαγγελία τοῦ Συμ-
βόλου τῆς Πίστεως, τότε ποὺ γίνε-
ται ἡ  ἐκφώνηση “Ἀγαπήσωμεν
ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολο-
γήσωμεν”, ὅπως δυσ τυχῶς εἶχε γί-
νει καὶ κατὰ τὴν ἀντίστοιχη ἐπί-
σκεψη τοῦ προηγούμενου πάπα
Βενεδίκτου.

Ὁ καρδινάλιος Kurt Koch (Κοὺρτ
Κόχ, συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Ἐπι-
τροπῆς Διαλόγου) σὲ συνέντευξή
του στὴν ἐφημερίδα Avvenire,
ἀπαντών τας σὲ σχετικὴ ἐρώτηση
γιὰ τὴ συν άντηση στὴν Κωνσταντι-
νούπολη, εἶπε: “Ἦ   ταν μία πάρα
πολὺ ὄμορφη στιγμή, στὴν ὁποία
θὰ πρέπει νὰ  προσθέσουμε τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας
πῆγε πρὸς τὸν Πάπα, γιὰ νὰ ἀνταλ-
λάξουν τὸν ἀσπασμὸ τῆς εἰρήνης.
Ἕνα γεγονὸς ἄνευ προηγουμένου,
καθὼς σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ τῶν
Ὀρθοδόξων ὁ ἀσπασμὸς τῆς εἰρή-
νης συν ιστᾶ ἤδη ἕνα σημεῖο ἑνότη-
τας καὶ γίνεται μετὰ τὸ πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας. Ὁ Πατριάρχης

ἀντιθέτως, θέλησε νὰ πραγματο-
ποιηθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Λει-
τουργίας καὶ αὐτὸ ἐπίσης μᾶς κάνει
νὰ ἐλπίζουμε” (http://www.amen.gr/
article20127).

Ὅπως καὶ ἄλλοτε μετ᾿ ἐπιτάσεως
ἔχουμε ἐπισημάνει, ἡ σχέση μεταξὺ
Ὀρθοδοξίας καὶ Ρωμαιοκαθολικι-
σμοῦ μεθοδεύεται νὰ ἀκολουθήσει
τὴν ἑξῆς πορεία:

1. Ὁ μὲν θεολογικὸς διάλογος
θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ διεξάγεται
ἀτέρμων καὶ ἀτελέσφορος.

2. Στὴν πράξη ὅμως ἡ ἕνωση θὰ
 γίνει πραγματικότητα. Ὁ ἴδιος ὁ Πά-
πας σὲ διάφορες περιστάσεις πε-
ριέγραψε τὰ χαρακτηριστικά της:
Ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς δὲν θὰ πιέ-
σει τὴν Ὀρθοδοξία νὰ δεχθεῖ τὸ πα-
πικὸ πρωτεῖο ὡς πρωτεῖο  ἐξουσίας,
ὅπως αὐτὸ κατανοεῖται στὴ Δύση.
Θὰ ἀ   νε χθεῖ νὰ τὸ δεχθεῖ αὐτὴ ὡς
πρωτεῖο τι μῆς. Στὸ χῶρο τοῦ Ρω-
μαιοκαθολικισμοῦ ὅμως θὰ ἐξακο-
λουθήσει νὰ ἀσκεῖται αὐτὸ ὡς πρω-
τεῖο ἐξουσίας. Μὲ τέτοια περίπου
μορφὴ ὁραματίζεται νὰ γίνει ἡ ἕνω-
ση, καὶ γι᾿ αὐτὸ μίλησε στὴν Κων-
σταντινούπολη γιά “ἀποδοχὴ ὅλων
τῶν δωρεῶν ποὺ ὁ Θεὸς ἔδ́ωσε
στὸν καθένα” (http://www.amen.gr/ar-
ticle19910#sthash.zPQpTF8B.dpuf).

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὕπουλη παγίδα καὶ
γι᾿ αὐτὸ ἡ παραπάνω ἐνέργεια τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κρίνεται
ἄκρως ἐπικίνδυνη, ἀφοῦ οἱ ἅγιοι
Πατέρες συνιστοῦν νὰ ἀποφεύγου-
με τοὺς Λατίνους “ὡς φεύγει τις
ἀπὸ ὄφεως”, ὅπως ἀποφεύγει κα-
νεὶς τὰ φίδια. Ἐδῶ ὑπῆρξε ἐναγκα-
λισμὸς τοῦ ὄφεως!».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Ὅταν οἱ ἄρχοντες ἀθετοῦν
τὰς ὑποσχέσεις των

Γράφει ὁ κ.Φώτιος Μιχαὴλ

ΗΕΚΠΛΗΡΩΣΗ τῶν ὑποσχέσε-
ων, γιὰ ἕνα ἄρχοντα, εἶναι
ἴσως ἡ πιὸ ἀσφαλὴς ὀχύρωση

τῆς ἀξιοπιστίας του ἀπέναντι στὸ
λαό. Ἐντούτοις, τὸ φαινόμενο νὰ
ἀθετοῦνται ἀπὸ μέρους τῶν ἀρχόν-
των οἱ ὑποσχέσεις καὶ νὰ ποδοπα-
τοῦνται τὰ “συμβόλαια τιμῆς” μὲ
τοὺς ἀρχόμενους, ὄχι μονάχα δὲν
εἶναι σπάνιο, ἀλλὰ εἶναι σταθερὸ
χαρακτηριστικὸ ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Εἶναι τακτικὴ πολιτικῆς συμπερι-
φορᾶς γνωστὴ καὶ ἐφαρμοσθεῖσα
ἀπὸ τότε, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ὀργανώ-
θηκαν σὲ πόλεις καὶ κράτη καὶ ἀνέ-
δειξαν τὶς πρῶτες ἡγεσίες τους, καὶ
συνεχίζεται, δυστυχῶς, μέχρι καὶ
σήμερα. 

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μὲ τὴν
λαμπρή του προσωπικὴ μαρτυρία
ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ ἀθέτηση τῆς πί-
στης γιὰ ἕνα ἡγέτη εἶναι ἡ πιὸ
αἰσχρὴ ἀνομία. Κάποια στιγμή, ὁ
Παρμενίων, ὁ φημισμένος στρα-
τάρχης του, τὸν προέτρεπε νὰ κά-
νει κάτι ἀντίθετο ἀπὸ τὴν πίστη καὶ
ἀπὸ τὸ σωστό, λέγοντάς του: Ἂν
ἐγὼ ἤμουν Ἀλέξανδρος, θὰ τὸ ἔκα-
να. Καὶ ποιὰ ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ
Ἀλεξάνδρου; Κι ἐγὼ θὰ τὸ ἔκανα,
ἂν ἤμουν Παρμενίων.

Στὸ ἔργο τοῦ Νικόλαου Μαυρο-
κορδάτου “Πολιτικόν θέατρον”(*)
διαβάζουμε: “Χωρίς τὴν ἀξιοπιστία,
δηλαδὴ χωρὶς τὴν βάση τῆς δικαιο-
σύνης, τί ἄλλο εἶναι τὸ βασίλειο ἀπὸ
ἕνα μεγάλο καὶ Δημόσιο λησταρ-
χεῖο”; Αὐτὸ τὸ εἶχε ἀντιληφθεῖ ὁ
Σταγειρίτης Ἀριστοτέλης, γι’ αὐτὸ
μεταξὺ τῶν ἄλλων παραγγελμά-
των, ποὺ ἄφησε στὸν βασιλιὰ Ἀλέ-
ξανδρο, ὡς δάσκαλός του, ἦταν καὶ
ἡ τήρηση τοῦ λόγου. Πρόσεχε, τοῦ
ἔλεγε, μὴ παραβεῖς τὴν ὑπόσχεση,
ποὺ ἔδωσες, διότι αὐτὸ οὔτε στοὺς
ἀπίστους δὲν ἁρμόζει. 

Εἶναι ὄντως ἄτιμο καὶ αἰσχρότα-
το, νὰ παραβιάζει ὁ ἄρχοντας τὶς
ὑποσχέσεις, ποὺ ἔδωσε κάποτε. Γι’
αὐτὸ καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης, ὁ περίφημος
ἐκεῖνος στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων,
ὁμολογοῦσε συχνὰ ὅτι κάθε φορά
ποὺ συναντοῦσε τὸν Σωκράτη, γι-
νόταν κατακόκκινος ἀπὸ τὴν ντρο-
πή, διότι δὲν ἦταν καθόλου συν -
επὴς στὶς ὑποσχέσεις, ποὺ τοῦ εἶχε
δώσει. 

Ὁ Λυκοῦργος, ὁ μέγας νομοθέ-
της τῆς Σπάρτης, ὑποστήριζε ὅτι
ὄχι μονάχα στὰ ἔργα τῆς εἰρήνης,
ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὸν πόλεμο ἀπέ-
ναντι στοὺς ἐχθρούς, ἡ ἀπάτη συν -
ιστᾷ ἀτιμία καὶ ἔνδειξη μικροψυ-
χίας. Γι’ αὐτὸ καὶ θεωροῦσε ἀνάξια
ἐπαίνου τὴν μάχη ἐκείνη, στὴν
ὁποία δὲν κυριαρχοῦσε ἡ ἀρετὴ καὶ
ἡ πολεμικὴ ἑτοιμότητα, ἀλλὰ τὸ
ψεῦδος καὶ ἡ ἀπάτη.

Στὸ “Πολιτικό θέατρο” τοῦ Νικό-
λαου Μαυροκορδάτου διαβάζουμε

καὶ τὸ ἑξῆς σχετικό: “Ἁρμόζει ἐδῶ
κι ἐκεῖνο, ποὺ ἀναφέρει ὁ Σενέκας
γιὰ τὸν Νέρωνα. Σὲ μία φιλικὴ συζή-
τηση εἶπε ὁ βασιλιάς: Τὸ ξίφος προ-
στατεύει τοὺς πρίγκιπες. Ὄχι,
ἀπήντησε ἀμέσως ὁ Σενέκας, τοὺς
προστατεύει περισσότερο ἡ πίστις,
δηλαδὴ ἡ ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέ-
σεών τους. Τώρα ὅμως, στοὺς και-
ρούς μας, περισσότερο ὑπολογίζε-
ται ἡ ἀπάτη καὶ τιμᾶται ἡ ὑποκρισία,
παρὰ ἡ τήρηση τῆς πίστεως καὶ τοῦ
λόγου”.

Ὁ Κικέρων, ὁ γνωστὸς Ρωμαῖος
φιλόσοφος, γράφει: “Μὲ δύο τρό-
πους γίνεται ἡ ἀδικία, ἢ μὲ τὴν βία ἢ
μὲ τὴν ἀπάτη. Ἡ ἀπάτη εἶναι γνώρι-
σμα τῆς ἀλεποῦς καὶ ἡ βία τοῦ λιον-
ταριοῦ. Τόσο ἡ ἀπάτη ὅσο καὶ ἡ βία
εἶναι ξένα πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἀπὸ
τὶς δύο, ὅμως, περισσότερο ἀξιομί-
σητη εἶναι ἡ ἀπάτη”. Ἐναντίον
αὐτῆς τῆς συνετῆς γνώμης, τί θὰ
μποροῦσε νὰ πεῖ ὁ κάθε τυχὸν δυσ-
σεβὴς πολιτικός τῆς ἐποχῆς μας;

Δανειζόμαστε κάτι ἀκόμα ἀπὸ τὸ
“Πολιτικό θέατρο” τοῦ Μαυροκορ-
δάτου καὶ μὲ αὐτὸ κλείνουμε: “Αὐτὸ
καὶ μόνον παρακαλῶ τὸν Κύριο καὶ
παρακαλῶ καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους
Ἡγεμόνες, νὰ προτιμοῦν μᾶλλον
τὴν ἀκρόαση τῆς σοφίας τοῦ Θεαν-
θρώπου Λόγου, παρὰ αὐτὰ τὰ σοφί-
σματα τοῦ διαβόλου, ποὺ τοὺς κα-
ταγκρεμίζουν στὰ βάραθρα τοῦ
ᾅδου. Διότι οἱ δυνατοὶ θὰ ἔχουν με-
γάλες τὶς τιμωρίες στὴν γέεννα τοῦ
πυρός. Ἀλλά, ἂν ποθεῖτε, ὢ Ἡγεμό-
νες, νὰ γνωρίσετε ἐμπράκτως αὐτὰ
ποὺ λέχθηκαν, σκεφθεῖτε ἐκείνους
τοὺς βασιλεῖς, ποὺ ἦταν καὶ λιοντά-
ρια καὶ ἀλεποῦδες καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ἡ
μὲν ζωή τους ἦταν γεμάτη κινδύ-
νους καὶ θλίψεις, τὸ δὲ τέλος τους
γεμᾶτο δειλία καὶ τρόμο.

Μὲ σταθερὴ λοιπὸν πίστη, ὢ
Ἡγεμόνες, καὶ μὲ ἀγάπη εἰλικρινῆ
θὰ συνεργάζονται ὅλοι μαζί σας,
ἐὰν ἀπορρίπτοντας τὸν δόλο καὶ
τὴν ἀπάτη, ἀντλεῖτε τὸ θάρρος σας
μόνον ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ στρέφετε
πρὸς Αὐτὸν μόνον τὴν ἐλπίδα σας,
διότι “ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξη πόλιν,
εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσ-
σων”.

(*) Ὁ Νικόλαος Μαυροκορδάτος
ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς διασημότε-
ρους Ἕλληνες λογίους ἐπὶ τουρκο-
κρατίας. Γεννήθηκε στὴν Κωνσταν-
τινούπολη τὸ 1670. Διακρίθηκε γιὰ
τὴν ὀξύνοια τοῦ πνεύματος καὶ τὴν
εὐρυμάθειά του. Διορίσθηκε ἡγε-
μόνας τῆς Μολδαυΐας καὶ ἀργότε-
ρα τῆς Βλαχίας. Ἀσχολήθηκε ἰδιαί-
τερα μὲ τὴν ἵδρυση Ἑλληνικῶν
Σχολείων στὶς παραδουνάβιες
χῶρες. Τὸ ἔργο του “Πολιτικόν θέα-
τρον” ἐκδόθηκε γιὰ τελευταία φο-
ρά τὸ 1992 ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ο.Χ.Α.
Λυδία.

Ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός διά τήν Εὐρώπην
κές δηλαδή διδασκαλίες καί πρακτι-
κές, λέγει, εἶναι ψεύτικες, κάλπικες,
ὃλες τοῦ διαβόλου»5. Αὐτό ὃμως ση-
μαίνει, ὃτι στίς «πίστες» αὐτές συγ-
καταλέγεται καί ὁ ἀποχριστιανοποι-
ημένος φράγκικος χριστιανισμός καί
ὃλα τά θρησκευτικά κινήματα, πού
διαπορθμεύονταιστήνΧώραμαςἀπό
τήν ἂθεη ἢ αἱρετική Δύση. «Μόνον ἡ
πίστις τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν –τῶν ἁγίων δηλαδή καί
τῶν πνευματικῶν τέκνων τους- εἶναι
καλή καί ἁγία» . Διευκρινίζει δέ, μέσα
στήν φαινομενική ἀπολυτότητά του:
«’Εμεῖς οἱ εὐσεβεῖς καί ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί τήν Ἁγία Τριάδα πιστεύο-
μεν, δοξάζομεν καί πρσκυνοῦμεν.
Αὐτή εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ἒξω
ἀπό τήν Παναγία Τριάδα ὃσοι λέγον-
ται θεοί εἶναι δαίμονες»6. 

ἩἀναφοράαὐτήτοῦΠατροκοσμᾶ
σημαίνει ὃτι ὃλες οἱ «θρησκεῖες»
(θρησκεύματα, ὀρθότερα), γνωστές
στόν Ἑλληνισμό ἢ ἂγνωστες, μαζί
ὃμως καί ὁ φράγκικος Χριστιανι-
σμός7, ἀνήκουν σέ ὃ,τι ὁ Ἁγιος ἀπο-
καλεῖ «ψεύτικο, κάλπικο» καί τοῦ
«διαβόλου». Ἂλλωστε κάθε παραχά-
ραξη τῆς ἀληθινῆς Πίστεως, ἀπό
ὃποιον καί ἂν γίνεται, εἶναι «διαβολι-
κή». Τήν Παναγία Τριάδα δέχεται ὡς
θεμέλιο τῆς ἀληθοῦς Πίστεως8,
ἀσφαλῶς ὃμως ὀρθοδόξως πιστευο-
μένη καί λατρευομένη. Κατά τόν
Ἃγιόμας Ἓλληνας-Ρωμηός ἒξω ἀπό
τήν Ὀρθοδοξία δέν εἶναι δυνατόν νά
νοηθεῖ. Γι’ αὐτό κατηγορηματικά δη-
λώνειστούςΡωμηούςἀκροατέςτου:
«Δέν εἲστενε Ἓλληνες, δέν εἲστενε
ἀσεβεῖς, αἱρετικοί, ἂθεοι, ἀλλάεἲστε-
νε εὐσεβεῖς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί»9.
Τάχρησιμοποιούμεναἐδῶἐπίθετακαί
οἱ χαρακτηρισμοί τῶν ἒξω ἀπό τήν
Ὀρθοδοξία χώρων, καλύπτουν –μπο-
ροῦμε νά ποῦμε- καί ὃλες τίς θρη-
σκευτικές ὁμάδες καί σέκτες, πού
προέρχονται μέχρι σήμερα ἀπό τήν
«Δύση», τήνΕὐρώπη, πούκαίτότεκαί
σήμερα εἶναι ἡ Δύση κατ’ ἐξοχήν, μη-
τέρακαίτροφοδότριαὃλουτοῦλεγο-
μένου «Δυτικοῦ Κόσμου».

Ἡ βαθύτερη ἒννοια αὐτῶν τῶν λό-
γων δίνεται σέ μία θέση του, πού ἒχει
σεισμικό, ἀληθινά, χαρακτήρα, ἀλλά
λίγο προσέχεταιἀπότήνἒρευνα: «Καί
διατί δέν ἒφερεν ὁ Θεός ἂλλον βασι-
λέα, πού ἦταν τόσα ρηγάτα ἐδῶ κον-
τάνάτούςτόδώσῃ, μόνονἢφερετόν
ΤοῦρκονμέσαθεἀπότήνΚόκκινηΜη-
λιά καί τοῦ τό ἐχάρισε;»10. Ἒχουμε
ἐδῶ συσσώρευση ἰδιαίτερα σημαν-
τικῶνβεβαιοτήτωντοῦἉγίου. Τά«ρη-
γάτα» εἶναι ὁπωσδήποτε δυτικά-
εὐρωπαϊκά.Ὁ Θεός θά τούς ἒδινε τό
βασίλειόμας, τόΒυζάντιο/Ρωμανία, τό
ὁποῖο ὃμως «ἐχάρισε» στόν Ὀθωμα-
νόκατακτητή. ἊνδένμιλοῦσεὁΠρο-
φήτης τοῦ Ἑλληνισμοῦ Πατρο-
κοσμᾶς, εὒκολα θά ἀποδίδαμε τά λό-
για αὐτά (ἐχάρισε) σέ ἓνα ἀνθέλληνα,
προδότη. Ἡ συνεχόμενη ὃμως μέ
αὐτάἐξήγησήτουφανερώνειτόφρό-
νημα τοῦ Ἁγίου, ἀλλά καί τήν πατερι-
κότητα τοῦ κηρύγματός του: «Ἢξε-
ρεν ὁ Θεός, πώς τά ἂλλα ρηγάτα μᾶς
βλάπτουν εἰς τήν πίστιν, καί (=ἐνῶ) ὁ
Τοῦρκος δέν μᾶς βλάπτει. Ἂσπρα
δῶσ’ τουκαίκαβαλλίκευσέτονἀπότό
κεφάλι. Καίδιάνάμήκολασθοῦμεν, τό
ἒδωσε τοῦ Τούρκου, καί τόν ἒχει ὁ
Θεός τόν Τοῦρκον ὡσάν σκύλον νά
μᾶς φυλάη...»11.

Μετά ἀπό αὐτά γίνεται φανερό, ὅτι
κίνδυνος καί ἀπειλή γιά τή Ρωμηοσύ-
νη εἶναι καί ἡ «Ἀνατολή» καί ἡ «Δύ-
ση», καί ἡ Τουρκιά καί ἡ Φραγκιά.
Ἐρωτᾶ μάλιστα: «Ἀξιος ἦτον ὁ
Τοῦρκος νά ἒχει βασίλειον; Ἀλλά ὁ
Θεός τοῦ τό ἒδωκε (τό δικό μας!) διά
τό καλόν μας»12. Ἀπό τήν συνέχεια δέ
τοῦ λόγου διαπιστώνεται τό πῶς κα-
τάντησε τό Γένος μας ἀνάξιο νά ἒχει
τό βασίλειό του. 

Ὁἃγιοςδένἒδινεμέαὐτάἀπάντη-
ση μόνο στούς εὐρωπαΐζοντες ἑνωτι-
κούςκάθεἐποχῆς, ἀλλάκαίστούςμε-
ταπατερικούς Οἰκουμενιστές μας σή-
μερα, πού μέσα στίς δυτικόστροφες
ἐμμονέςτους13 δένμποροῦννάκατα-
νοήσουν καί ἀποτιμήσουν τά λόγια
τοῦ Ἁγίου. Ὁ ἀληθινός κίνδυνος τοῦ
Ρωμαίικου δέν προέρχεται ἀπό τήν
ὁποιαδήποτε ἀθεΐα ἢ ἀδιαφορία14,
ἀλλάἀπότήνδιαστροφήτῆςΠίστεως.
Γι’ αὐτό στόν παπικό θεσμό ἒβλεπε τή
μεγαλύτερη ἀλλοίωση τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, ὣστε πράγματι νά ἐκπροσωπεῖ
ἓνα«χριστιανισμόἂλλουεἲδους». Δέν
θάδιστάσειδένάἀποκαλέσειτόνΠά-
πα «ἀντίχριστο» καί νά λέγει «τόν Πά-
παν νά καταρᾶσθε»15, προβλέποντας
χαρισματικά τή σημερινή ἀνάδειξη
τοῦ Πάπα σέ «πλανητάρχη Νο 2» τῆς
Νέας Ἐποχῆς. Δέν ἒχει δέ τόσο ση-
μασίαμέτίσυνδέεταιἡσχετική «προ-
φητεία», ὃσο ἡ ἀναφορά στόν Πάπα
(=παπισμό) ὡς αἰτία κακοῦ16. Γιά τίς
προτεσταντικές παραφυάδες δέν
ὑπάρχει κάποια ρητή μνεία στίς Διδα-
χές. ἊλλωστεὁΠαπισμόςεἶναιἡρίζα
ὃλων τῶν μορφῶν τῆς δυτικῆς ἀλλο-
τρίωσης.

β) Ὁ ἑλληνισμός καί
ὁ εὐρωπαϊκός ἐπεκτατισμός

Τήν Εὐρώπη δέν βλέπει ὁ Πατρο-
κοσμᾶς μόνο ὡς χῶρο ἐκκλησιολο-
γικῆς καί θεολογικῆς ἀποστασίας,
ἀλλά καί ὡς αἰτία καί πηγή κακῶν γιά
τό ὑπόδουλο Γένος. Ἢδη ἡ παραπά-
νω διάκρισή του ἀνάμεσα στόν
Τοῦρκο καί τά δυτικά «ἒθνη», τά δύο
δηλαδή κατέναντι τοῦ Γένους, ἒχει
ὂχι μόνο θρησκευτικοπνευματική,
ἀλλά καί πολιτική σημασία. Ἒβλεπε
τόν ἐγκρυπτόμενο κίνδυνο στά
εὐρωπαϊκάβασίλεια, πούσυνδεδεμέ-
να μέ τήν αἱρετική πλάνη, ἰδιαίτερα
τήν παπική, ἀπειλοῦσαν τήν ψυχή,
τόν «κυρίως ἂνθρωπον», κατά τήν
πατερικήδιδασκαλία. Δένὑπάρχειδέ
κατ’ αὐτόν πολυτιμότερο γιά τόν
ἂνθρωπο ἀπό τήν ψυχή. Γι’ αὐτό καί
ὑπενθύμιζε στούς ἀκροατές του:
«Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζον-
ται»17. Καί αὐτό ἐπαληθεύθηκε στά
Ἰόνια Νησιά, πού δέν ἒμειναν κάτω
ἀπότούςὈθωμανούς, παράμόνο πε-
ριστασιακά ἡ Κεφαλληνία18, ἀλλά
γνώρισαν τόν φοβερότερο, ὃσο καί
ἂν κάποιοι ἀδυνατοῦν νά τό κατα-
νοήσουν, ζυγό τῶν Λατινοφράγκων:
Νορμανδῶν, Ἀνδεγαυῶν, Τόκκων,
Ἑνετῶν, Γάλλων, Ἂγγλων19. ὉἋγιος
στίς σχετικές προφητεῖες του προ-

ϋποθέτει τήν δοκιμασμένη ἢδη
ἐμπειρία του, πού ἒζησε,  ὃπως ἐλέ -
χθη, στήν ἂμεση συνάντησή του μέ
τήν Εὐρώπη στά Ἑπτάνησα. Γνώριζε,
ἀσφαλῶς, τόν ἀποδιδόμενο στόν
Δούκα Λουκᾶ Νοταρᾶ λόγο20, ἀλλά ἡ
προσωπική του ἐμπειρία ἀπό τήν δι-
πλή δουλεία τοῦ Γένους θά τόν ἒπει-
σε γιά τόν ρεαλισμό αὐτῆς τῆς ὁμο-
λογίας.

Στίς προφητεῖες του ὁ Ἃγιος ἀνα-
φέρεταισέεὐρωπαίουςεἰσβολεῖςκαί
κατακτητές. Προφήτευσε τό 1777
στήν Κεφαλληνία, ὃτι «θἄρθουν οἱ
κόκκινοι σκοῦφοι (=οἱ Γάλλοι) καί
ὓστερα οἱ Ἂγγλοι ἐπί 54 χρόνια, καί
κατόπιν θά γίνῃ ρωμαίικο»21. Θά
προΐδει ὃμως καί τήν ἰταλική καί γερ-
μανική κατοχή22 καί τά δεινά τους.
Ὃταν βλέπει προορατικά ἐπιδρομές
καί συμφορές στό Γένος, κυρίως τήν
Εὐρώπηκαίτίςδυνάμειςτηςἒχει πρό
ὀφθαλμῶν, προετοιμάζοντάς το γιά
τήν ἀντιμετώπισή τους. Τό Ἒθνος
μας ὃμως στή στρεβλή του πορεία
ἀδιαφόρησε γιά τίς προειδοποιήσεις
τοῦ Πατροκοσμᾶ καί οἱ Ἡγέτες μας,
πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί, θά δια-
κηρύττουν, λόγῳ καί ἒργῳ, ὃτι «ἀνή-
κομεν εἰς τήν Δύσιν», μέ ὃ,τι ὁ λόγος
αὐτός σημαίνει, στίς ἐνέργειές τους
δέ, θά ἀκολουθεῖται πολιτική ὑποτέ-
λειας καί ἐξάρτησης, κυρίως μέσω
τῶν εἰσαγομένων δυτικογενῶν ἰδεο-
λογικῶν καί πολιτικοκοινωνικῶν συ-
στημάτων, ἢθάἀναγνωρίζεταιστούς
διαχριστιανικούςδιαλόγουςἡἐκκλη-
σιαστικότητα τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, καί ἡ παραδοχή τοῦ Πάπα ὡς
γνησίου ἐπισκόπου καί τοῦ Παπισμοῦ
ὡς Ἐκκλησίας.

Πρέπει ὃμως νά λεχθεῖ ὃτι ὁ
Ἃγιος, μέ τή Χάρη καί τή γνώση του,
μπόρεσε νά διαγνώσει τήν πολιτική
καί τῆς ὁμόδοξης Ρωσίας ἀπέναντι
στό Γένος, πού δέν διέφερε, ἀπό
πλευρᾶς διπλωματικῶν στόχων καί
χειρισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν πραγμά-
των, μέβάσητάρωσικάσυμφέροντα,
ἀπό ἐκείνη τῆς Εὐρώπης. Εἶναι δέ
γνωστό, ὃτι στό ἐπίπεδο τῆς πολιτει-
ακῆς δομῆς καί ἐξουσίας καί ἡ Ρωσία
τόσοἡτσαρική, ὃσοκαίἡμαρξιστική-
κομμουνιστική, ἀνῆκεστήνεὐρωπαϊ-
κή Δύση. Ἒχει ἐπισημανθεῖ στήν
ἒρευνα ἡ ἀναθεώρηση κάποιων
ἰδεῶν τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τήν ἀπε-
λευθέρωση τοῦ Γένους. Κατά τόν
ἀείμνηστο Ἀπόστολο Βακαλόπουλο,
«ἡ ἀτυχής ἒκβαση τῆς περιπέτειας
τοῦ 1770 μέ τά τρομερά της ἀποτε-
λέσματα καί τέλος ἡ λήξη τοῦ ρωσο-
τουρκικοῦ πολέμου στά 1774 χωρίς
τήν δημιουργία -ἒστω καί μικροσκο-
πικοῦ- ἑλληνικοῦκράτουςεἶχανἀνα-
στατώσει τήν ψυχή τοῦ Κοσμᾶ, ὃπως
καί ὃλων τῶν Ἑλλήνων [...]. Ἀπογοη-
τευμένος ἀπό τίς ἐλπίδες πού εἶχε
στηρίξει στή ρωσική βοήθεια ἀναζη-
τεῖ νέους προσανατολισμούς, νέο
ἐθνικό πρόγραμμα. Κατανοεῖ ὃτι τήν
σωτηρία τοῦ ἒθνους πρέπει νά τήν
ἐξαρτήση ὂχι πιά ἀπό τήν ξένη βοή-
θεια, ἀλλά ἀπό τόν φωτισμό τοῦ Γέ-
νους. Αὐτή εἶναι πιά ἡ κεντρική ἰδέα,
ἡ ὁποία διαμορφώνει ἀνάλογα στό
μέλλοντήμορφήκαίτό περιεχόμενο
τοῦ κηρύγματός του μετά τό 1774»23.

Ἒμμεση ἀναφορά στή Δύση καί
τήν καταλυτική ἐπιρροή της στήν
Ὀρθόδοξη Ἀνατολή μπορεῖ νά θεω-
ρηθοῦν κάποιες ἀπό τίς προφητεῖες
του, πούἀναφέρονταισέθέματαἐπι-
στημονικά24. Στά ἐξελιγμένα ὃπλα, τά
διαστημόπλοια, τούς δορυφόρους,
πούκυρίως προϋποθέτουνἐρευνητι-
κές ἐξελίξεις, ἀποδίδει δαιμονικό χα-
ρακτήρα, ἀφοῦ ἡ χρήση τους ἀπο-
βλέπει σέ πολεμικούς καί κυριαρχι-
κούς στόχους. Ὁ Πατροκοσμᾶς προ-
έβλεψετήνἐφιαλτική πραγματικότη-
τα, στήν ὁποία ζοῦμε. Τό ἲδιο ἰσχύει
γιάτήν πρόβλεψητῶνἨλεκτρονικῶν
Ὑπολογιστῶν25 («θά κυβερνοῦν τά
ἂλαλα καί τά μπάλαλα», ἒχει πεῖ)26.
Πρόκειται γιά ἂλλου εἲδους εἰσβολή
μέ καταστροφικές συνέπειες, ἐφ’
ὃσον ἡ ζωή μας ἐξαρτᾶται ἀπό τίς
ἀνακαλύψεις αὐτές, ἀπό τήν κατάρ-
γηση τῶν ἐργατικῶν χεριῶν μέχρι
στήν πλήρη ἐξάρτηση καί τήν χειρα-
γώγηση τῆς ζωῆς27, ἀτομικῆς καί
ἐθνικῆς, ὃπως ὑλοποιεῖται στήν περί-
πτωση τῶν δανείων28, ἐθνικῶν καί
ἀτομικῶν, μέ συνέπεια τήν ἐγκατά-
λειψη τῶν παραδοσιακῶν καλλιερ-
γειῶν, πούσυμβάλλουνστήνσημερι-
νήοἰκονομικήκαχεξία, μέτήνἀλλαγή
τοῦτρόπουζωῆςτῶνἀγροτικῶν πλη-
θυσμῶν.

γ) Ὁ ὁραματισμός 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ

γιά τό Ἒθνος καί ἡ Εὐρώπη
Τό κοινωνικοπολιτικό ὃραμα τοῦ

ἉγίουΚοσμᾶβρίσκεταιστούςἀντίπο-
δες τῆς Εὐρώπης καί τοῦ δικοῦ της
ἀντίστοιχου μοντέλου, ὡς καί τῶν
σχεδιασμῶν της γιά τήν Νοτιοανατο-
λικήΕὐρώπη. ὉΠατροκοσμᾶςἀνήκει
στούς πνευματικούς μας Πατέρες,
πού ἀγωνίζονταν γιά τήν ἀνάσταση
καί ἀποκατάσταση τοῦ Ρωμαίικου μέ
ὃλατάσυστατικάτου(Πίστη, Γλώσσα,
Παιδεία, Κοινωνία). Ὁ μεγαλοϊδεατι-
σμός του, δηλαδή, δέν ἦταν στενός
ἐθνικόςἀλλάοἰκουμενικός, ὃπωςτῶν
ἂλλωνΚολλυβάδων, ἀλλάκαίτοῦΡή-
γα. Αὐτό σήμαινε ὁ συχνά ἐπαναλαμ-
βανόμενος λόγος του, «αὐτό μιά μέ-
ρα θά γίνει ρωμαίικο»29. Τήν διαφορο-
ποίησή του δείχνει καί ἡ δομή τῆς
προσδοκώμενης ἀπό αὐτόν κοινω-
νίας.

Τόἀναγεννητικόὃραμα30 τοῦἉγίου
μας ἀπέβλεπε στήν ἐν Χριστῷ καί ἐν
Ὀρθοδοξίᾳ ἀποκατάσταση τῆς ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας. Ὡς αὐθεντικά πατε-
ρικός ἐνεφορεῖτο ἀπό τό κοινοβιακό-
κοινοτικόἰδεῶδεςτῆςὀρθόδοξης πα-
ράδοσης. Γι’ αὐτό ἢθελε τήν ἐνορία,
τή βασική ἐκκλησιαστικοκοινωνική
μονάδα τῆς Ρωμηοσύνης, ὡς ἀδελ-
φότητα, γνωρίζοντας, ὃτι στήν Ἐνο-
ρία-Κοινότητα σώθηκε τό ὑπόδουλο
Γένος. 

Διαμετρικά ὃμως διαφοροποιεῖται
ἀπό τήν εὐρωπαϊκή πραγματικότητα
καί ἡ κατ’ αὐτόν βασική προϋπόθεση
τῆςἀνάστασηςτοῦΓένους, ἡ παιδεία.
Κυρίως κατά τήν β΄περίοδο τῆς ἱερα-
ποστολικῆς του δράσης προβάλλει
τήνσημασίατῆς παιδείαςστήν πορεία
πρός τήν ἐλευθερία. Ἡ παιδεία ὃμως,
πού αὐτός προέτεινε, δέν εἶχε τίποτε
τό κοινό μέ τήν πρόταση τῶν εὐρω-
παϊζόντων διαφωτιστῶν. Ἡ προτεινό-

μενη ἀπό αὐτόν παιδεία εἶναι «φωτι-
στική» καίὂχι«φωταδιστική»31. Τόχρι-
στοκεντρικόκοινοτικό-κοινωνικόμον-
τέλο, πού αὐτός προέβαλλε, δέν μπο-
ρεῖ ποτέ νά ὁδηγήσει στόν καπιταλι-
στικό ἢ μαρξιστικό-κομμουνιστικό
πρότυπο τῆς Εὐρώπης. Ἒπρεπε νά
παραγκωνιστοῦν ὁ Πατροκοσμᾶς καί
ὁ Καποδίστριας, γιά νά μπορέσουν νά
παρεισφρήσουν τά παράγωγα αὐτά
τῆςεὐρωπαϊκῆςἀποδομητικῆςδιαλε-
κτικῆς στή νεοελληνική πραγματικό-
τητα.

Προεῖδε γι’ αὐτό τήν παρέκκλιση
τῆς παιδείαςτοῦἚθνουςἀπότήν πα-
τερική θεμελίωσή της: «Τό κακό θά
σᾶς ἒρθῃ ἀπό τούς διαβασμένους»32,
ἒλεγε, ἐννοώντας τούς φορεῖς τῆς
δαιμονικότητας τῆς ἀπολυτοποιημέ-
νης «ἐπίγειας σοφίας» (πρβλ. Ἰακ.
3,15).

Ὁ «διαφωτισμός» τοῦ Ἁγίου εἶναι
χριστοκεντρικός φωτισμός, ρωμαί-
ικος.Ἡ εἰσβολή δέ τοῦ Διαφωτισμοῦ
τῆςΕὐρώπης προκάλεσετούςΚολλυ-
βάδες Πατέρες, μαζί καί τόν ἃγιο
Κοσμᾶ, ὣστενά προβάλουντήν πατε-
ρικότητα, προτείνοντας συνάμα ὡς
πρότυπα ὂχι εὐρωπαίους «σοφούς»,
ὃπως τό ἲνδαλμα τοῦ Κοραῆ ὁ Βολ-
ταῖρος, ἀλλάτούςἉγίουςκαίτούςΝε-
ομάρτυρες33. Παιδαγωγικό πρότυπο
τοῦἚθνους, ἂνἐπικρατοῦσετόὃρα-
μα τοῦ Πατροκοσμᾶ, δέν θά ἦταν ὁ
homo oeconomicus, capitalisticus ἢ mar-
xisticus, ἀλλ’ ὁ ἐν Χριστῷ ἂνθρωπος.
Διέβλεπεὃμωςτήνσκολιά πορείατοῦ
ὑπό κατασκευή ἑλλαδικοῦ προτεκτο-
ράτου καί γι’ αὐτό ἒλεγε: «Θά βγοῦν
πράγματα ἀπό τά σχολεῖα, πού ὁ νοῦς
σας δέν φαντάζεται»34.

*  *  *
Ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Κ. Κώνστα

γιάτόνΠατροκοσμᾶ: «ὁμεγαλύτερος
μετάτήνἃλωσηἛλληνας», εἶναιἀπό-
λυταὀρθός. Δένἒγινεὃμωςὁἃγιοςὁ
πνευματικός πατέρας τοῦ νεώτερου
Ἑλληνισμοῦ, διότι παραθεωρήθηκε,
ὀρθότεραἀπορρίφθηκεἀπότήνἐθνι-
κή μας πνευματική καί πολιτική Ἡγε-
σία. Προτιμήθηκεστόρόλοαὐτόκατά
τήνΓ΄ἘθνοσυνέλευσητῆςΤροιζήνας
(1827) ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς. Ὁ Πα-
τροκοσμᾶς προέβαλε, καί, μέχρι θα-
νάτου, ὑποστήριξε τά στοιχεῖα ἐκεῖνα
τῆς παράδοσής μας, πού προσδιορί-
ζουν τόν ὀρθόδοξο Ἓλληνα, τόν Ρω-
μηό, διαφυλάσσοντας τήν ταυτότητα
καί ἰδιοπροσωπία του. Στό κοσμοσύ-
στημα τοῦ Πατροκοσμᾶ δέν βρίσκει
θέση ἡ νεώτερη Εὐρώπη. Ὁ λόγος
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ μπορεῖ νά λειτουρ-
γήσει στόν σημερινό Ἑλληνισμό ὡς
νουθεσία γιά μιά δυναμική ἐπανεύρε-
ση τῆς παράδοσής μας. Ἀλλά καί τήν
σημερινήΕὐρώπηθάμποροῦσενάκι-
νητοποιήσει πρός τήν ἐνεργοποίηση
τῆς δικῆς της «ἀνάμνησης» πρός τόν
προσχισματικό, ρωμαίικοκαίὂχιφραγ-
κοτευτονικόἑαυτότης, ἐνσαρκούμε-
νο στούς Ἁγίους τῆς πρό τοῦ σχίσμα-
τος Ἑνωμένης Εὐρώπης35. Ὁ Πατρο-
κοσμᾶςθάμποροῦσενάσημάνει πολ-
λά γιά τήν Εὐρώπη, διότι ἀνήκει στά
πατερικά μας πρότυπα (Φώτιος, Πα-
λαμᾶς, Μᾶρκος Εὐγενικός), πού χα-
ρακτηρίζονται μέν ἀντιδυτικοί, ἀλλά
στήνοὐσίαεἶναιεὐεργέτεςτῆςΕὐρώ-
πης, καί μάλιστα Μεγάλοι36.
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ἑπ. 26) Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώ-
του, ὃπ. π., σ.341 ἑπ. 27) Στόἲδιο, σ. 341, σημ.
109. 28) Εὐθυμίας Μοναχῆς, ὃπ. π., σ. 441
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32) Ἐπισκ. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ὃπ.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μόλις ἐπανεκδόθη
Τὸ πάντα ἐπίκαιρον καὶ χρήσιμον
βιβλίον τοῦ Ἀχριμανδρίτου Σπυρί-
δωνος Σπυρ. Μπιλάλη

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ

(Δύο ἀποκαλυπτικοὶ Τόμοι)
• Ἡ πληρέστερη καὶ πιὸ θεμελιωμέ-
νη ἔκδοσις διὰ τὸ κορυφαῖον πρό-
βλημα τῆς πίστεως.
• Ἐξηγεῖ μὲ ἀντικειμενι κὰ στοιχεῖα
τὰς διαφο ρὰς τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ
τὴν Ὀρθοδοξίαν.
• Ἕνα βιβλίον τῆς Θεολογικῆς ἀλη-
θείας τὸ ὁ ποῖον πρέπει νὰ διαβά-
σουν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι.

• Πρόλογος Β´ ἐκδόσεως ἀπὸ τὸν μακαριστὸν Ἁ γιο ρείτην Μοναχὸν
Νικόδημον Μπιλάλην.

Ἀποστέλεται ταχυδρομικῶς (ἀντικαταβολή)
Α´τόμος 444 σελ. 15 € . Β´τόμος 744 σελ. 20 €.



Σελὶς 8η

Πολλάκις δεχόμεθα κριτικὴν διὰ
τὴν ἀντίθεσιν τοῦ «Ο.Τ» εἰς τὰς
διαθρησκειακὰς διασκέψεις ἢ εἰς
τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους διὰ
τὴν ψευδοένωσιν τῶν «Ἐκκλη-
σιῶν» ἢ τὴν δημιουργίαν τῆς Παν-
θρησκείας, τὴν ὁποίαν προωθεῖ ἡ
«Νέα Ἐποχή» καὶ ἡ Παγκοσμιο-
ποίησις. Θὰ παραθέσωμεν ἕν κεί-
μενον ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸν ἱστό-
τοπον pentapostagma (25ης
Ἰανουαρίου), ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ
διαπιστώσετε ὅτι διὰ τὴν δημιουρ-
γίαν τῆς Πανθρησκείας ἠσχολήθη-
σαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν οἰκονο-
μικῶν ἐλίτ, οἱ ὁποῖοι συνεκεντρώ-
θησαν εἰς τὸ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας.
Πλέον συγκεκριμένως:

«Τὸ Νταβὸς ἀποτελεῖ τὴν μεγα-
λύτερη γνωστὴ “μάζωξη”, ἐπι-
φανῶν ἐπιχειρηματιῶν, πολιτικῶν,
οἰκονομολόγων, στὴν ὁποία κανο-
νίζονται οἱ τύχες τοῦ κόσμου,
αὐτὸ εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσι.

Μὲ κύριο θέμα τὴν “καταπολέ-
μηση τῆς θρησκευτικῆς μισαλλο-
δοξίας” ξεκίνησαν οἱ συζητήσεις
κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῶν ἐργα-
σιῶν τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομι-
κοῦ Φόρουμ στὸ Νταβός, ἀναφέ-
ρει ἡ τουρκικὴ τηλεόραση TRT.

Ὁ “γνωστὸς” πρώην Βρεττανὸς
πρωθυπουργὸς καὶ ἐκπρόσωπος
τοῦ Κουαρτέτου γιὰ τὴν Μέση
Ἀνατολή, Τόνι Μπλέρ, ἐξῇρε τὴ
σημασία τῆς ἐκπαίδευσης “στὸν
διαθρησκειακὸ διάλογο” καὶ τὴν
ἐξάλειψη τῆς προκατάληψης, προ-
ετοιμάζοντας τὸν κόσμο γιὰ τὴν
ἔλευση προφανῶς τῆς νέας “παν-
θρησκείας”.

Ὁ Μπλὲρ εἶπε ὅτι ὅταν ἡ θρη-
σκεία διδάσκεται μὲ λάθος τρόπο,

καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ σοβαρὸ πρό-
βλημα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυ-
ξη. Δηλαδὴ θὰ ἔρθουν “αὐτοὶ” νὰ
μᾶς διδάξουν πῶς πρέπει νὰ πι-
στεύουμε, ἐκτὸς καὶ ἐὰν ὁμιλεῖ
μόνο γιὰ τοὺς μουσουλμάνους,
πρᾶγμα δύσκολο.

Ἀναφέρθηκε ἐξάλλου στὴ ση-
μασία τῆς Τουρκίας στὰ πλαίσια
τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου μὲ
τὴν Πρωτοβουλία τῆς Συμμαχίας
τῶν Πολιτισμῶν καὶ στὸ πόσο ση-
μαντικὸ εἶναι ποὺ φέτος προ-
εδρεύει τῆς G20.

Δηλαδὴ ἡ Τουρκία ἀναλαμβάνει
τὰ “βαριὰ καθήκοντα” στὸν “δια-
θρησκειακὸ διάλογο”, ἀποτελών-
τας σοβαρὸ γρανάζι ὅλου αὐτοῦ
τοῦ ὕποπτου μηχανισμοῦ.

Μουσουλμάνοι, χριστιανοὶ καὶ
ἑβραῖοι κληρικοὶ καὶ ἀκαδημαϊκοὶ
ποὺ πῆραν τὸ λόγο στὴ συνεδρία-
ση, ἀπηύθυναν ἔκκληση γιὰ ἀμοι-
βαῖο σεβασμὸ καὶ διάλογο.

Σύμφωνα μὲ ἀνάλυση στὸ pen-
tapostagma.gr, ὅλοι αὐτοὶ οἱ “χρι-
στιανοί”, οἱ μουσουλμάνοι, καὶ οἱ
Ἑβραῖοι, γιατί ἀκριβῶς συζητοῦν,
δὲν μᾶς διευκρινίζουν.

Ἡ προώθηση τῆς πανθρησκείας
ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ταγοὺς
τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς ἀποτελεῖ
ὕψιστο καθῆκον τους, ὅπως φαί-
νεται καὶ ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῶν
ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου στὸ Ντα-
βός.

Μέσα ἀπὸ λέξεις, μισὲς προτά-
σεις, ὅλων αὐτῶν τῶν ὑψηλὰ ἱστά-
μενα ἀξιωματούχων, μποροῦμε νὰ
κατανοήσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ σχέ-
δια ποὺ ἀπεργάζονται “ὅλοι αὐτοὶ”
γιὰ τὴν ὀρθοδοξία μας. Γιὰ αὐτὸ
καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ ἐγρήγορ-
ση γιὰ τὰ μελλούμενα…».

Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας
ἐπιχαίρει διὰ τὴν Ἰσλαμοποίησιν

τῆς Εὐρώπης διὰ τῶν μεταναστῶν
Ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργὸς κ.

Νταβούτογλου εἰς δηλώσεις του
ὑπεστήριξεν ὅτι τὸ Ἰσλὰμ εἶναι
πλέον ἡ κυριωτέρα θρησκεία εἰς
τὴν Εὐρώπην, (ἐξ ἀφορμῆς τῶν με-
ταναστῶν) καὶ θὰ παραμείνη.
Οὐσιαστικῶς διακηρύσσει ὅτι μὲ
τὴν «ἐξαγωγὴν» παρανόμων καὶ
νομίμων μεταναστῶν εἰς τὴν Εὐρώ-
πην αἱ Μουσουλμανικαὶ χῶραι τὴν
ἔχουν «ἐποικήσει». Συμφώνως
πρὸς τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον
echedoror.gr, ὑπὸ ἡμερομηνίαν
25ην Ἰανουαρίου:

«“Πρὶν ἀπὸ μισὸ αἰώνα, στὴν
Εὐρώπη πῆγαν νέοι καὶ θαρραλέοι
ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλες τὶς γωνιὲς τῆς
Ἀνατολίας καὶ χάρη σὲ αὐτοὺς
ἔχουν φυτρώσει τζαμιὰ καὶ
τροῦλλοι καὶ θρησκευτικὰ ἱδρύμα-
τα καὶ ὁπωσδήποτε πρέπει νὰ τὰ
προστατεύουμε ἀπὸ κάθε ζημιὰ
ποὺ ὑπόκεινται”, δήλωσε ὁ πρωθυ-
πουργὸς τῆς Τουρκίας, Ἀχμὲτ
Νταβούτογλου, βρισκόμενος στὴ
Ζυρίχη, σύμφωνα μὲ τὸ βουλγα-
ρικὸ “Μπλίτς”.

“Ἡ Τουρκία δὲν παρακαλάει νὰ
ἐνταχθεῖ στὴν ΕΕ, οὔτε εἶναι
σωστὸ νὰ ζητιανεύουμε κάτι τέ-
τοιο. Ἐὰν οἱ Εὐρωπαῖοι χρειάζον-

ται τὴν Τουρκία, ἡ πόρτα τῆς Χώ-
ρας μας εἶναι ἀνοιχτή”, εἶπε ὁ Ντα-
βούτογλου καὶ πρόσθεσε ὅτι “πρέ-
πει νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὸ Ἰσλὰμ
εἶναι κύρια θρησκεία στὴν Εὐρώ-
πη καὶ ἔτσι θὰ παραμείνει”.

Τόνισε, ἐπίσης, ὅτι παρὰ τὰ
ἐμπόδια καὶ τὶς προκλήσεις, ἡ
Τουρκία δὲν θὰ ὑποχωρήσει ἀπὸ
τὴ στρατηγική της ἀπόφαση νὰ
ἐνταχθεῖ στὴν ΕΕ.

“Θὰ γίνουμε μέρος τῆς Εὐρώ-
πης, δὲν μπορεῖ ἡ Τουρκία νὰ εἶναι
ἐκτὸς τῆς Εὐρώπης. Θὰ ἦταν μία
σοβαρὴ παράλειψη, ἡ πιὸ σημαντι-
κή, ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε τὴν πο-
ρεία μας πρὸς τὴν Εὐρώπη, γιατί
τὰ 45 ἑκατομμύρια μουσουλμά-
νων στὴν ΕΕ, ἀντιπροσωπεύουν
τὴ θρησκεία μας, τὴ γλώσσα καὶ
τὸν πολιτισμό μας”, εἶπε ὁ Νταβού-
τογλου.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ἐὰν ἡ
Εὐρώπη προτίθεται νὰ εἶναι παγ-
κόσμια δύναμη, πῶς αὐτὸ μπορεῖ
νὰ γίνει χωρὶς τὴν Τουρκία, ἐν
μέσῳ μίας οἰκονομικῆς κρίσης,
ποὺ διέρχεται καὶ τὴν κάνει ἀδύ-
νατη, χωρὶς τὴ δυναμικότητα καὶ
τὴν ἐπιχειρηματικότητα τῆς Τουρ-
κίας».

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι φῶς ἀλλὰ καὶ τὸ ἅλας ἐναντίον

τῆς ἠθικῆς σήψεως τῆς κοινωνίας
Συμφώνως πρὸς ρεπορτὰζ τοῦ

ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 18ην Ἰανουα-
ρίου:

«“Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτὸς
τῆς σωτηρίας”, τόνισε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμος ἀπὸ τὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου κατὰ
τὴν χειροτονία Πρεσβυτέρου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τέλεσε τὸ μυ-
στήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ
συλλειτούργησε ὁ Μητροπολίτης
Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων κ. Ἐπι-
φάνιος . Κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία
τελέσθηκε ἡ χειροτονία σὲ Πρε-
σβύτερο τοῦ π. Ἀρτεμίου Γαννα-
κοῦ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπευθυνόμε-
νος πρὸς τὸν π. Ἀρτέμιο ἐπεσήμανε
πὼς «σκοπὸς τῆς διακονίας σου
ἀπὸ δῶ καὶ πέρα εἶναι νὰ διακονή-
σεις τὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τὴν Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ

κιβωτὸς τῆς Σωτηρίας. Αὐτὴν τὴν
κιβωτό, γιὰ νὰ σωθοῦν ψυχὲς
ἀνθρώπων, θὰ διακονήσεις. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι τὸ Φῶς ποὺ διώχνει
τὸ σκοτάδι. Αὐτὸ τὸ Φῶς νὰ διακο-
νήσεις, γιὰ νὰ περπατοῦν οἱ ἄνθρω-
ποι στὸ Φῶς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ
ἁλάτι ποὺ προστατεύει ὅλους μας
ἀπὸ τὴν ἠθικὴ σήψη τῆς κοινωνίας»
καὶ ἐπεσήμανε πὼς “αὐτοὶ οἱ
ἀγῶνες δὲν εἶναι συνθήματα, διότι
οἱ ἰδεολογίες ἔρχονται καὶ φεύ-
γουν, ἐνῷ ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου
εἶναι βίωμα, εἶναι πράξεις. Δὲν χά-
νεται. Χαράζεται στὴν ζωή τοῦ
ἀνθρώπου”.

Μιλώντας γιὰ τὶς δυσκολίες τῆς
ἐποχῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράμ-
μισε πὼς “ἡ κοινωνία μας σήμερα
ὑποφέρει καὶ δυσκολεύεται. Τὸ
ἀνθρώπινο πρόσωπο ἔχει εὐτελι-
στεῖ, ἡ ἀξία ἔχει μηδενιστεῖ. Δὲν
εἶναι πιὰ ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει
γίνει ἐκμεταλλεύσιμο. Ἡ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ εἶναι κάτι τὸ ἀνεπανάλη-
πτο”, εἶπε καὶ κάλεσε τὸν π. Ἀρτέμιο
νὰ μὴ φοβᾶται τὶς ἀτέλειες καὶ τὶς
δυσκολίες. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἐκείνη ποὺ συμπληρώνει τὰ ἐλλεί-
ποντα καὶ θεραπεύει τὰ ἀσθενῆ. Μὲ
αὐτὸ τὸ πνεῦμα θὰ μπορεῖς νὰ προ-
χωρήσεις. Κέντρο σου θὰ εἶναι πάν-
τοτε τὸ θυσιαστήριο τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπὸ ἐκεῖ θὰ παίρνεις δύναμη σὲ
χαρὲς καὶ λῦπες καὶ θάρρος σὲ ὅλη
σου τὴν πορεία». Ὁλοκληρώνον-
τας τὴν ὁμιλία του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
εὐχήθηκε στὸν π Ἀρτέμιο «τὸ κα-
ράβι σου νὰ τὸ ἁρματώσεις μὲ πο-
λικὸ ἀστέρα τὸν Χριστό μας, τὰ
κουπιὰ τῆς προσευχῆς καὶ τὰ πανιὰ
τῆς ἐλπίδας, τῆς ἐργατικότητας καὶ
νὰ προχωρήσεις καὶ νὰ δώσει ὁ
Θεὸς ὅταν γερασμένος καταλήξεις
στὸ λιμάνι τῆς αἰωνιότητος νὰ ἔχεις
τὸ κουράγιο νὰ πεῖς “Κύριε, τὸ ἔργο
τετέλεκα, τὴν πίστη τετήρηκα”.

Ὁ π. Ἀρτέμιος συγκινημένος
εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο,
κλῆρο καὶ λαὸ καὶ ἀναφέρθηκε
στὴν ζωή του, στὴν οἰκογένειά του
καὶ στὴν διακονία του».

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος
Εὐμενείας κυρὸς Μάξιμος Μαστίχης

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φθιώτιδος
ἀνεκοίνωσεν ὅτι τὴν 22αν Ἰα -
νουαρίου μετέστη αἰφνιδίως
πρὸς Κύριον ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κυρὸς Μά-
ξιμος Μαστίχης, διακεκριμένος
Ἀρχιερεὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς
Διασπορᾶς. Ἡ σορός τοῦ μετα-
στάντος μετεφέρθη εἰς τὴν γενέ-
τειράν του τὴν Στυλίδα.

Συμφώνως πρὸς δελτίον τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

«Σήμερον 30 Ἰανουαρίου καὶ
ὥρα 3μ.μ. θὰ γίνει ἡ μεταφορὰ ἐν
πομπῇ τοῦ σεπτοῦ σκηνώματος
ἀπὸ τὴν πατρική του οἰκία (πλη-
σίον του Ἁγίου Νικολάου) εἰς τὸν
Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος καὶ ἡ
τέλεση Νεκρωσίμου Ἀκολου-
θίας, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἐκφω-
νήσει ἐπικήδειον λόγον ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος.

Μετὰ τὴν Ἱερὰν Ἀκολουθίαν
θὰ μεταφερθεῖ ἡ σορὸς εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Βλασίου
ἄνωθεν τῆς πόλεως Στυλίδος,

ὅπου θὰ γίνει ἡ ταφὴ εἰς τὸν προ-
αύλιον χῶρον αὐτῆς.  

Ὁ ἀείμνηστος Ἐπίσκοπος
Εὐμενείας κυρὸς Μάξιμος ἐγεν-
νήθη τὴν 30ην Σεπτεμβρίου τοῦ
1935 εἰς τὴν Στυλίδα καὶ ἀνετρά-
φη ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς τὸν Βα-
σίλειο καὶ τὴ Χρυσούλα Μαστίχη.
Μετὰ τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευ-
ση στὴν πόλη τῆς Στυλίδος ἐνε-
γράφη στὴν Ἐκκλησιαστικὴ
Σχολὴ Λαμίας καὶ ἐν συνεχείᾳ
στὴν Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς
Χάλκης, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεφοίτη-
σε τὸ ἔτος 1958. Τὸ ἴδιο ἔτος
ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρε-
σβύτερος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίας Τριάδος τῆς Χάλκης. Ὑπη-
ρέτησε ὡς προϊστάμενος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ρό-
τερνταμ Ὁλλανδίας, ἀπὸ ὅπου
ἐξελέγη Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς
Μητροπόλεως Βελγίου ὑπὸ τὸν
τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψά-
σης Ἐπισκοπῇς Εὐμενείας τοῦ
Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου καὶ ἐχειροτονήθη τὴν 11ην
Δεκεμβρίου 1977.  Ἀπὸ τὸ 1992
ἐγκαταστάθηκε στὶς Βρυξέλ-
λες».

ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρὸς ἅλωσιν τῆς Ἀλβανίας ὑπὸ τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς Τουρκίας
• ΤΩΡΑ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΕΜΕΤΗΝ

Τὰ πρόσφατα ἐπεισόδια ἐναντίον
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Πα-
ναγίας εἰς τὴν Πρεμετὴν φαίνεται
πὼς δὲν εἶναι ἀποκομμένα ἀπὸ ἕν
εὐρύτερον σχέδιον τῆς σημερινῆς
Ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως νὰ κάνη
ἀνοίγματα εἰς τὸν Παπισμὸν καὶ νὰ
τὸν προωθήση εἰς τὴν Χώραν. Εἰς τὸ
συμπέρασμα αὐτὸ καταλήγουν
Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι
τῆς Ἀλβανίας (ἀνεξάρτητοι ἐκ τῆς
γραμμῆς τῆς ἐπισήμου Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας) μετὰ τὴν
ἀπόφασιν τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς
Ἀμύνης τῆς Ἀλβανίας νὰ δωρίση
κτίριον εἰς τοὺς Παπικοὺς διὰ φι-
λανθρωπικοὺς σκοπούς. Συμφώνως
πρὸς ρεπορτὰζ τοῦ διαδικτυακοῦ
ἱστοτόπου «Χειμάρρα.gr»:

«Ἡ ἐπιλεκτικὴ ἀνεξιθρησκία τοῦ
Ράμα. Τὸ Ἀλβανικὸ Ὑπουργεῖο
Ἐθνικῆς Ἄμυνας δώρισε κτίριο
στὴν καθολικὴ ἐκκλησία τῆς χώ-
ρας. Χθὲς σὲ κλῖμα συγκίνησης καὶ
μπροστὰ στὶς κάμερες, ἡ Ἀλβανίδα
ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Μιμὶ
Κοδέλη, παρέδωσε ἡ  ἴδια  τοὺς  τί -
τλους ἰδιοκτησίας ἑνὸς κτιρίου ποὺ
ἀνήκει στὸ Ὑπουργεῖο Ἄμυνας,
στὸ καθολικὸ ἵδρυμα, “Ἀδελφὲς
τῆς Μητέρας Τερέζας”, στὴν πόλη
Πούκα. Σὲ δηλώσεις της ἡ
ὑπουργὸς εἶπε: “Εἶναι ἁπλὰ καὶ μό-
νο τὸ καθῆκον μου ὡς ὑπουργὸς
τῆς κυβέρνησης ποὺ ἐκπροσωπῶ,
μὲ μία μικρὴ προσπάθεια, νὰ κατα-
στήσω δυνατὸ κάτι τὸ ὁποῖο θἄπρε-
πε νὰ εἶχε γίνει καὶ νὰ εἶχε ἐξασφα-
λιστεῖ, δεκαετίες πρίν”.

Ἐνῷ ὁ ἐπίσκοπος Λουτσίαν
Αὐγουστῖνος, εὐχαρίστησε θερμὰ

τὴν Ἀλβανίδα Ὑπουργὸ γιὰ τὸ πο-
λύτιμο δῶρο. Μετὰ τὴν ὁμιλία, ὁ
σεβασμιώτατος Αὐγουστῖνος ἀπε-
κάλυψε τὴν πλάκα ποὺ βρίσκεται
στὴν εἴσοδο τοῦ θρησκευτικοῦ
ἱδρύματος μὲ τὴν ἐπιγραφή: “Δῶρο
τῆς Ὑπουργοῦ Ἄμυνας στὶς
Ἀδελφὲς τῆς Μητέρας Τερέζας μὲ
εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ
δουλειά τους. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλο-
γεῖ! Μιμὶ Κοδέλη”. Δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ μείνει ἀσχολίαστη ἡ κίνη-
ση τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης καὶ
ἡ δήλωση τῆς Ἀλβανίδας ὑπουρ-
γοῦ Ἀμύνης ποὺ εἶπε πώς, “μὲ μία
μικρὴ προσπάθεια, κατάστησα δυ-
νατὸ κάτι τὸ ὁποῖο θἄπρεπε νὰ εἶχε
γίνει καὶ νὰ εἶχε ἐξασφαλιστεῖ, δε-
καετίες πρίν”. Ἡ στάση τῆς κυβέρ-
νησης τοῦ σοσιαλιστῆ Ἔντι Ράμα
προκαλεῖ πολλὰ ἐρωτήματα ἀπέ-
ναντι στοὺς ὀρθοδόξους χριστια-
νοὺς στὴν Ἀλβανία.

Στὸ μυαλό μας ἔρχονται οἱ εἰκό-
νες βαρβαρότητας, ἔξωσης καὶ
ἁρπαγῆς τῆς ἐκκλησίας τῆς Πανα-
γιᾶς στὴν Πρεμετή, ὅπου ἀδιάψευ-
στα ντοκουμέντα ἀποδεικνύουν τὴ
συνέχεια τῆς ἐκκλησίας τῆς Γέννη-
σης τῆς Θεοτόκου στὴν Πρεμετὴ
ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα καὶ ποὺ ἡ πλει-
ονότητα τοῦ κόσμου εἶναι ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοί, μάλιστα, μόλις λίγες
ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάληψη τῶν
καθηκόντων τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυ-
πουργοῦ Ἔντι Ράμα. Οἱ χριστιανοὶ
ὀρθόδοξοι τῆς Πρεμετῆς ἔζησαν
τὶς θλιβερὲς εἰκόνες τῆς κατάλη-
ψης τῆς ἐκκλησίας μὲ τὴν συν-
δρομὴ μπράβων ἰδιωτικῆς ἑταιρεί-
ας ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση
καὶ τῆς ἀπομάκρυνσης μὲ φορτηγὸ
τῶν εἰκόνων καὶ ὅλων τῶν ἱερῶν

σκευῶν καὶ τὴν μετατροπὴ τοῦ
ἱεροῦ χώρου σὲ πολιτιστικὸ κέντρο.

Μία πρωτοφανὴς ἐπιχείρηση κα-
ταπάτησης ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των καὶ θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν
καθὼς καὶ μειονοτικῶν δικαιωμά-
των. Ἡ στάση τῆς κυβέρνησης τοῦ
σοσιαλιστῆ Ἔντι Ράμα ἀποδεικνύει
τὴν ὑποκρισία τῆς ἀλβανικῆς κυ-
βέρνησης ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐπιλεκτικὴ
στὴν θρησκευτικὴ "toleranca", ποὺ
διατυμπανίζει καὶ θέλει νὰ παρου-
σιάζει τὴν χώρα ὡς πρότυπο. Νὰ
ὑπενθυμίσουμε ὅτι, ὁ ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Ἀναστάσιος ζητᾷ ἀκόμη ἀπὸ

τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση νὰ πάρει
θέση γιὰ τὴ συμφωνία ποὺ ὑπογρά-
φηκε τὸ 2009 καὶ πέρασε ἀπὸ τὴ
Βουλή, μὲ βάση τὴν ὁποία ἡ κυβέρ-
νηση δεσμεύτηκε ὅτι θὰ ἐπιστρέ-
ψει τὰ διάφορα μνημεῖα καὶ ἐπιπλέ-
ον ἐγγυᾶται τὴν προστασία τῆς
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ λα-
τρείας.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, πρὶν λίγες ἑβδομά-
δες ὁ Ράμα ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ ἀλβα-
νικὴ κυβέρνηση θὰ συμμετέχει
στὴν ἀνέγερση τοῦ μεγαλυτέρου
τζαμιοῦ τῶν Βαλκανίων, στὰ Τίρα-
να».

Π. Καμμένος: Γνωστὸς μασόνος καὶ ἐκπρόσωπος
τῆς Νέας Τάξεως καὶ τῶν Rothschild ὁ πρώην ὑπουργὸς κ. Νικ. Δένδιας

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΗΚΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΥΣ. Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ. ΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ὁ Ἀρχηγὸς τῶν Ἀνεξαρτήτων
Ἑλλήνων κ. Παναγιώτης Καμμένος,
ὁ ὁποῖος προσέφερε στήριξιν, μὲ
ὅρους καὶ προϋποθέσεις εἰς τὸν ΣΥ-
ΡΙΖΑ διὰ τὸν σχηματισμὸν Κυβερ-
νήσεως, εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸν
διευθυντὴν τοῦ «Ἁγιορείτικου Βή-
ματος» κ. Γεώργιον Θεοχάρην, τονί-
ζει ὅτι: «Ὁδεύουμε στὴν ὁδὸ τῆς
Ὀρθοδοξίας. Στὴν Ὀρθοδοξία πάν-
τα ὑπάρχουν μάρτυρες καὶ Ἰοῦδες.
Δοκιμασίες ἀπὸ Θεοῦ, λέει ὁ γέρον-
τάς μου…». Εἰς τὴν ἰδίαν συνέντευ-
ξιν, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 22αν Ἰανουα-
ρίου χαρακτηρίζει τὸν βουλευτὴν -
πρώην ὑπουργὸν Ἀναπτύξεως καὶ
Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νικόλαον Δέν-
διαν ὡς «γνωστὸν μασόνον». Παρα-
θέτομεν τὰς κρισίμους ἀπαντήσεις
τοῦ κ. Καμμένου. Αὗται ἔχουν ὡς
ἀκολούθως:

«–Βλέπουμε ἐσχάτως μία «ἐπίθε-
ση» ἀγάπης καὶ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ
εὐωνύμων πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Πῶς
τὸ κρίνετε;

Ἡ Ὀρθοδοξία διδάσκει ὅτι ὅλοι
εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Ὁ ἁμαρτωλὸς
ἔχει τὸ δικαίωμα στὴ μετάνοια, στὴν

ἐξομολόγηση καὶ στὴ συγχώρεση.
Εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς, ἀνεξαρτήτως
τῆς ἐπιθέσεως ἀγάπης ἐκ δεξιῶν ἢ
ἐξ εὐωνύμων, αὐτὴ ἡ «ἐπίθεση»
ἀγάπης πρὸς τὴν Ἐκκλησία νὰ εἶναι
ἀληθινή. Συγχώρεσε ὁ Χριστὸς τὴν
πόρνη καὶ δέχθηκε τὸ ἀπολωλὸς
πρόβατο καλύτερα ἀπὸ ἐκείνους
ποὺ πάντα παρέμεναν στὴν ἀγκαλιά
του. Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας ὅλοι
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κάνουν «ἐπίθεση»
ἀγάπης, αὐτὴ ἡ «ἐπίθεση» νὰ κρύβει
ἔστω καὶ μία στάλα εἰλικρίνειας.

–Αὐτὴ ἡ κυβέρνηση τραυμάτισε
τὴν Ὀρθοδοξία μὲ ἀποφάσεις, ὅπως
ἡ καύση τῶν νεκρῶν, τὸ τέμενος, τὸ
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἄλλα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, διακαὴς πόθος τῆς
ἀριστερᾶς εἶναι ὁ χωρισμὸς κρά-
τους – ἐκκλησίας. Πῶς τοποθε-
τοῦνται οἱ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ σὲ ὅλα αὐτά;

Οἱ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ἔχουμε ταχθεῖ δημόσια κατὰ τῆς νέ-
ας τάξης πραγμάτων, ἔχουμε ὁμο-
λογήσει ἀπὸ βήματος Βουλῆς καὶ
ἀπὸ βήματος Θεοῦ ὅτι δὲν ἀνήκου-
με στὴ μασονία, δὲν ἀνήκουμε σὲ
σκοτεινὲς στοές, εἴμαστε γνήσιοι
Ὀρθόδοξοι, πιστοί, μὲ τὶς ἁμαρτίες

μας, καὶ αἰτούμεθα συγχωρέσεως
ἐκ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. Καὶ ἀπὸ τὶς
δύο πλευρὲς βλέπουμε ὅτι ἡ νέα τά-
ξη πραγμάτων ἐλέγχει. Ἀπὸ τὴ μία
πλευρὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔκανε μό-
νο αὐτὰ ποὺ εἴπατε, κατήργησε τὴν
ἀργία τῆς Κυριακῆς. Πρῶτο βιολὶ
τῆς κυβέρνησης εἶναι ὁ κ. Νίκος
Δένδιας, γνωστὸς μασόνος καὶ
ἐκπρόσωπος τῆς  νέας  τάξης  πρα -
γμάτων τῶν Rothschild στὴν Ἑλλά-
δα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὑπάρχουν
στὴν ἀριστερὰ ἄθεοι, ὑπάρχουν
στὴν ἀριστερὰ ἐθνομηδενιστές. Οἱ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θὰ στα-
θοῦμε, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σὰν
μαρμάρινη κολώνα μεταξὺ τῶν δύο
καὶ εὐχόμεθα, ὅπως μετανοήσουν
καὶ ἀκολουθήσουν τὸ δρόμο τοῦ
Θεοῦ.

–Μιλῆστε μας γιὰ τὴ σχέση σας
μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ τὸ Ἅγιον
Ὄρος.

Δὲν εἶμαι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἕνας
ταπεινός, ἁμαρτωλός, Ὀρθόδοξος
Χριστιανός. Σέβομαι τὴν ἑλληνικὴ
Ἐκκλησία καὶ θεωρῶ ὅτι τὸ Ἅγιον
Ὄρος, τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς,
ἀποτελεῖ τὴ μεγαλύτερη περιουσία
γιὰ τὴ διατήρηση τῶν ἄρρηκτων

δεσμῶν Ὀρθοδοξίας καὶ Ἔθνους.
Δὲν κρύβω ὅτι ὁ γέροντάς μου στὸ
Ἅγιον Ὄρος βρίσκεται στὴ Μονὴ
Ἐσφιγμένου, ἡ ὁποία ἔχει συγκρου-
στεῖ μὲ τὴν Κοινότητα. Ὅμως οἱ
σχέσεις μου μὲ ὅλες τὶς Μονὲς καὶ
ὁ σεβασμὸς σὲ ὅλες τὶς Μονὲς ἔχει
νὰ κάνει μὲ τὴν προσπάθεια ὅλες
αὐτὲς οἱ ἁμαρτίες καὶ οἱ πειρασμοί,
ποὺ βάζουν ἀνάμεσα στοὺς Χριστια-
νοὺς περισσότερο οἱ ἄνθρωποι παρὰ
οἱ ἱεράρχες, νὰ μπορέσουν νὰ
βροῦν τὴ λύση τους. Θὰ παλέψω μὲ
ὅλη μου τὴ δύναμη. Ἀπὸ τὶς μεγα-
λύτερες Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
μέχρι τὰ τελευταῖα κελιά, ὅπου Ἅγι-
οι πατέρες, καθοδηγητές, πνευματι-
κοὶ καὶ ἐξομολογητές μας, θὰ μπο-
ρέσουν νὰ φέρουν αὐτὴ τὴν ἑνότη-
τα τῶν Χριστιανῶν, ὡς ὁδηγὸ ἀπέ-
ναντι στὴ νέα τάξη πραγμάτων, ἀπέ-
ναντι στὴν προσπάθεια νὰ δυσφημί-
σουν τὴν Ὀρθοδοξία, νὰ ἀλλοι-
ώσουν τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες καὶ μὲ
ταπεινότητα εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ
ἔρθει ἡ Ἀνάσταση.

Ἔχω τὴν ὑπέρτατη τιμὴ νὰ δια-
τηρῶ πνευματικὲς σχέσεις καὶ μὲ
τὸν Γέροντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξη-
ροποτάμου».

Ἐγκύκλιος τῆς ΔΙΣ, ἐναντίον ἱστοσελίδων (Ἴντερνετ)
μὲ κριτικὴν πρὸς Πατριάρχας, Ἀρχιεπισκόπους, Μητροπολίτας
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Μία ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου, μὲ τὴν ὁποίαν θέτει ὅρους καὶ
προϋποθέσεις διὰ τὴν λειτουργίαν
ἱστοσελίδων ἐνοριῶν εἰς τὸ διαδί-
κτυον ( Ἴντερνετ) ἔχει προκαλέσει
μεγάλας ἀντιδράσεις εἰς τοὺς κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας. Διότι μὲ τὴν
ἐγκύκλιον συνιστᾶται εἰς τοὺς κλη-
ρικούς, τοὺς μοναχοὺς κ.λπ. νὰ μὴ
κάνουν ποιμαντικὴν διὰ τῶν ἱστο-
σελίδων, νὰ ἀποφεύγουν τὸν διχα-
στικὸν λόγον, διὰ νὰ μὴ πλήττεται
ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ κυ-
ριώτερον νὰ μὴ ἀσκῆται κριτικὴ
ἐπὶ ἀποφάσεων ἢ ἐνεργειῶν Πα-
τριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητρο-
πολιτῶν ἢ ἄλλων Διοικητικῶν «κε-
φαλῶν» τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκκλησια-
στικοὶ παράγοντες πιστεύουν ὅτι
ἐπιχειρεῖται «Λογοκρισία», ἀφοῦ
ἀπαγορεύεται ἡ κριτικὴ ἐπὶ κρισί-
μων ἀποφάσεων διὰ διοικητικὰ θέ-
ματα ἢ ζητήματα Πίστεως. Πολλοὶ
λέγουν ὅτι διὰ τῆς ἐγκυκλίου αὐτῆς
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εὐθυγραμμίζεται
μὲ ὑπόδειξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου πρὸ ἀρκετῶν μηνῶν,
ὅπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος «ἐλέγξη»
τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἱστοσελίδας, αἱ
ὁποῖαι εἶναι πολλαὶ καὶ ἀσκοῦν
ὀξεῖαν κριτικὴν εἰς ζητήματα
ἀφορῶντα τοὺς θεολογικοὺς Δια-
λόγους μετὰ τῶν Παπικῶν ἢ μὲ
ἄλλους ἑτεροδόξους. Οὐσιαστικῶς
ἡ ἐγκύκλιος, ἡ ὁποία περιέχει καὶ
ἀρκετὰ θετικὰ στοιχεῖα ἐκλαμβά-
νεται ὡς προσπάθεια φιμώσεως
Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καὶ μοναχῶν.

Κατωτέρω παραθέτομεν τὸ
πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου,
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 15ην Ἰανουαρίου,
τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, κατά
τάς Συνεδρίας τῆς 9ης Δεκεμβρί-
ου 2014 καί τῆς 14ης Ἰανουαρίου
ἐ.ἔ., διεξῆλθε τό ζήτημα τῆς δημι-
ουργίας καί τηρήσεως σελίδων
στό διαδίκτυο (μέσα κοινωνικῆς
δικτυώσεως ἤ καί αὐτοτελῶν ἱστο-
σελίδων ὑπό διάφορες μορφές)
ἐπ’ ὀνόματι Ἐνοριῶν.

Παρίσταται πρόδηλο ὅτι ἡ μέσῳ
διαδικτύου ἀπόπειρα ἀσκήσεως
ποιμαντικῆς ἐκ μέρους τῶν Ἐφη-

μερίων, ὅσο καλοπροαίρετη καί
ἐάν εἶναι, δέν εἶναι δυνατόν νά
ὑποκαταστήσει τήν ζῶσα, βιωματι-
κή σχέση τῶν πιστῶν μεταξύ τους
καί μέ τόν Ἐφημέριο ἐντός τοῦ
πλαισίου τῆς Ἐνορίας ὡς ἐνεργοῦ
κυττάρου τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς.

Ἐπιπλέον, σέ καμία περίπτωση
δέν πρέπει μέσῳ τῆς λειτουργίας
τέτοιων ἱστοσελίδων νά δίδεται ἡ
πλαστή ἐντύπωση, ἀκόμη καί
στούς ἐπισκεπτόμενους αὐτές μέ
εἰλικρινές ἐνδιαφέρον, ὅτι ἡ ἐπί-
σκεψη σέ ἱστοσελίδες τοῦ εἴδους
ἀναπληροῖ τήν συμμετοχή τους
στήν λειτουργική ζωή ἤ ὅτι ἀποτε-
λεῖ εἶδος ἤ ἐκδήλωση πίστεως.

Κατά τό παρελθόν ἔχει παρατη-
ρηθεῖ ἡ λειτουργία ἱστοσελίδων,
εὐτυχῶς ἀπό ἰδιῶτες, μέ ἀπομιμή-
σεις τῆς ἀνθρώπινης εὐλάβειας,
πού ὑπερέβησαν τά ὅρια καί τῆς
γελοιότητας (π.χ. ἄναμμα online
κεριοῦ σέ ἱστοσελίδα). 

Κατά συνέπεια, σελίδες Ἐνο-
ριῶν στό διαδίκτυο δύνανται νά
λειτουργοῦν, ἐφ’ ὅσον:

1. Ἔχει ληφθεῖ σχετική ἀπόφα-
ση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλί-
ου τῆς Ἐνορίας γιά τό ἄνοιγμα τῆς
διαδικτυακῆς σελίδας, ἡ ὁποία πε-
ραιτέρω ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τό Μη-
τροπολιτικό Συμβούλιο.

2. Ἀποβλέπουν στήν ἐνημέρωση
τοῦ κοινοῦ γιά τήν λειτουργική
ζωή τῆς Ἐνορίας (π.χ. πρόγραμμα
ἀκολουθιῶν) καί τήν ἐν γένει
πνευματική ζωή καί φιλανθρωπική
δράση της (παρέχουν ἐνημέρωση
γιά προγράμματα κατηχήσεως,
ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας, συγκέν-
τρωση τροφίμων γιά συσσίτια, ἐνί-
σχυση τοῦ ἐθελοντισμοῦ κ.λπ.) ἤ
τήν ἱστορία τοῦ οἰκείου Ναοῦ.
Πρός τόν σκοπό αὐτό, ἐπιτρέπεται
καί ἡ δημοσίευση ἤ ἀναδημοσίευ-
ση δόκιμων θεολογικῶν κειμένων
γιά τούς ἐνδιαφερόμενους
ἀναγνῶστες (κειμένων ἑρμηνευ-
τικῶν, κηρυγμάτων κ.λπ.).

3. Δέν προβαίνουν στήν προσω-
πική προβολή λαϊκοῦ ἤ κληρικοῦ,
οὔτε στήν προσβολή τῆς τιμῆς καί
τῆς ὑπολήψεως οὐδενός προσώ-
που, λαϊκοῦ ἤ κληρικοῦ. Ἡ ἱστοσε-
λίδα τῆς Ἐνορίας ὀφείλει, ὅπως
καί ἡ ἴδια ἡ Ἐνορία, νά προάγει τήν

ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητική ἑνό-
τητα ὅλων τῶν μελῶν της καί τήν
εὐχαριστηριακή συμμετοχή τους
στό ἐκκλησιαστικό γεγονός ὑπό
τήν εὐλογία τοῦ οἰκείου Ἐπισκό-
που.

Οἱ ἀνωτέρω ὅροι ἰσχύουν, γιά
τήν ταυτότητα τοῦ λόγου, καί γιά
τήν λειτουργία στό διαδίκτυο σελί-
δων Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Προσ -
κυνημάτων, Ἐκκλησιαστικῶν
Ἱδρυ μάτων κ.λπ. τῶν Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων.

Ἐκ δευτέρου, ἡ Διαρκής Ἱερά
Σύνοδος ἐξήτασε τό παρεμφερές
ζήτημα τῆς λειτουργίας προσω-
πικῶν σελίδων σέ διαδικτυακά μέ-
σα κοινωνικῆς δικτυώσεως καί
ἱστοσελίδων ἀπό κληρικούς παν-
τός βαθμοῦ καί μοναχούς.
Ἀσφαλῶς, κατά τό Σύνταγμα ἡ δη-
μόσια ἔκφραση τῶν στοχασμῶν
καί τῆς γνώμης ὡς στοιχεῖο ἀνα-
πτύξεως τῆς προσωπικότητος καί
ἡ συμμετοχή στήν «κοινωνία τῆς
πληροφορίας» εἶναι κατοχυρωμέ-
νη γιά ὅλους (5, 5Α, 14 Συντ.), ὑπό
τούς περιορισμούς πού περιγρά-
φουν οἱ οἰκεῖες διατάξεις (μή πα-
ραβίαση τῶν δικαιωμάτων τῶν
ἄλλων, τοῦ Συντάγματος, τῶν
χρηστῶν ἠθῶν κ.λπ.).

Ἤδη πολύ πρό τῆς ἐπικρατήσε-
ως τῶν ἰδεῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δια-
φωτισμοῦ καί τῆς θεωρίας τῶν
ἀτομικῶν δικαιωμάτων, ἡ διδασκα-
λία καί τό κανονικό δίκαιο τῆς
Ἐκκλησίας εἶχε θέσει στό ἐπίκεν-
τρο τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς καί
λόγου τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ αὐτοπροαίρετη ὅμως προσέ-
λευση στόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν
Μοναχισμό συνεπάγεται ὄχι
ἁπλῶς σειρά τυπικῶν ὑποχρεώσε-
ων γιά τόν προσερχόμενο καί
«εἰδική κυριαρχική σχέση» του μέ
τόν τοπικό του Ἐπίσκοπο, ἀλλά κυ-
ρίως συνειδητή καί διαρκῆ προσ -
πάθεια ἐκ βάθρων ἀνακαινίσεως
τῆς ζωῆς του.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι
οἱ μοναχοί δέν ἐπιτρέπεται νά
ἐκφράζονται, ἀκόμη καί διά τῶν
μέσων τοῦ διαδικτύου, διά τρόπου
ὁ ὁποῖος τούς ὁδηγεῖ στήν ἀλλο-
τρίωση τῆς ἀσκητικῆς τους ὑπο-
σχέσεως καί σέ ἀνάμειξή τους σέ
ἐγκόσμιες μέριμνες, γεγονός πού

πλήττει τήν φύση τοῦ Μοναχι-
σμοῦ.

Παραλλήλως, τόσον οἱ μοναχοί
ὅσον καί οἱ κληρικοί παντός βαθ-
μοῦ ὀφείλουν νά μή λησμονοῦν
ὅτι τήν ἰδιότητά τους αὐτή δέν τήν
χάνουν καί δέν μετατρέπονται σέ
ἁπλοῦς ἰδιῶτες, ὅταν διαδίδουν
τίς ἀπόψεις τους στό διαδίκτυο,
ὅπως δέν τήν χάνουν οὔτε ὅταν
ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τους διά
τοῦ τύπου ἤ σέ δημόσιο χῶρο.

Ὁ σεβασμός πού ἐμπνέει τό μο-
ναχικό ἤ ἱερατικό σχῆμα τους στό
κοινό τῶν ἀναγνωστῶν τους δέν
μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖται γιά τήν
ἀνάπτυξη διχαστικοῦ λόγου, τόν
προπαγανδισμό, τήν ὑποστήριξη
παρατάξεων, τήν ἔκφραση προσω-
πικῆς ἐμπαθείας, τήν προσβολή
τῆς τιμῆς καί τῆς ὑπολήψεως λαϊ-
κοῦ ἤ κληρικοῦ ἤ ἀκόμη καί τήν
πρόκληση σχίσματος πρός τόν το-
πικό Ἐπίσκοπο ἤ πρός ὅσους
ἔχουν τήν εὐθύνη διοικήσεως
ἄλλων Μητροπόλεων, ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Πατριαρχείων, δη-
λαδή γιά ἐπιδιώξεις, πού ἀνήκουν
στήν ἀνθρώπινη παθολογία, δέν
ἐντάσσονται στό σωτηριολογικό
σκοπό τῆς Ἐκκλησίας καί προκα-
λοῦν διαίρεση τοῦ Σώματός Της.

Ὁ δημόσιος λόγος πού ἀναπα-
ράγει τά προαναφερθέντα χαρα-
κτηριστικά δέν εἶναι ἁπλῶς «παρά-
νομος» ἤ «ἀνήθικος» ἤ «ἀντικανο-
νικός». Εἶναι λόγος παντελῶς
ἄσχετος μέ τήν Ἐκκλησία, ἀποτε-
λεῖ «αἵρεση», δηλαδή ἐκτροπή τοῦ
κληρικοῦ καί τοῦ μοναχοῦ ἀπό τήν
ἀποστολή στήν ὁποία προσῆλθε
ἑκουσίως, καί προτίμηση (αἵρεση)
προσωπικῆς ἐκδοχῆς γιά τό
καθῆκον του ὡς κληρικοῦ ἤ μονα-
χοῦ καί τό περιεχόμενο τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ γεγονότος, καί, ὡς
τοιοῦτος, εἶναι λόγος ἀποδοκιμα-
στέος. 

Ἀποτελεῖ περιεχόμενο ποιμαν-
τικῆς εὐθύνης ἑκάστου Ἐπισκό-
που ἡ παρακολούθηση καί ἐπίβλε-
ψη τῆς τηρήσεως τῶν ὡς ἄνω
ὅρων, ὅπως καί ἡ λήψη καταλλή-
λων μέτρων πρός παῦσιν τυχόν
φαινομένων ἐκτροπῆς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης»

Ἐπιστρέφεται εἰς τὴν Ἑλλάδα
Βυζαντινὸν χειρόγραφον τοῦ 1050

κλαπὲν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος
Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-

κτυακὸν ἱστότοπον «in.gr»:
«“Μισὸ αἰώνα μετὰ τὴν ἀφαί-

ρεσή του ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ
Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ἕνα ἀκόμη ἀνεκτίμητης ἀξίας,
ἐξαιρετικῆς ὀμορφιᾶς καὶ τε-
χνικῆς, βυζαντινὸ χειρόγραφο
βρίσκεται καθοδὸν πρὸς τὴν πα-
τρίδα του”, ὅπως σημειώνεται σὲ
σχετικὴ ἀνακοίνωση.

Γνωστὸ ὡς “Μηνολόγιον Σε-
πτεμβρίου” καὶ ἀποδιδόμενο
στὸν Συμεὼν Μεταφραστή, τὸ
βυζαντινὸ χειρόγραφο, ποὺ χρο-
νολογεῖται περὶ τὸ 1050, ἀποτε-
λεῖται ἀπὸ 266 φύλλα περγα-
μηνῆς, ὅπου ἐξιστοροῦνται οἱ βί-
οι τῶν Ἁγίων, ποὺ ἑορτάζονται
κατὰ τὸν μήνα Σεπτέμβριο καὶ
φέρει διάκοσμο μὲ στιλβωμένο
χρυσό.

Μετὰ ἀπὸ πολύμηνες προσπά-
θειες καὶ συνεργασία τῆς ἑλλη-
νικῆς πρεσβείας στὴν Οὐάσιγ-
κτον καὶ τοῦ ὑπουργείου Πολιτι-
σμοῦ μὲ τὶς ἀμερικανικὲς Ἀρχὲς
γιὰ τὴν ταυτοποίησή του, ἡ διοί-
κηση τοῦ Πανεπιστημίου Duke,
“μὲ μία χειρονομία ποὺ ἐπιδει-
κνύει σεβασμὸ στὴν προστασία
τῶν ἀντικειμένων πολιτιστικῆς
κληρονομιᾶς”, τονίζεται χαρα-
κτηριστικά, “ἀλλὰ καὶ ἕνα ὑψηλὸ

ἠθικὸ πρότυπο, συμφώνησε νὰ
παραδώσει τὸ χειρόγραφο, ὅταν
εἰδοποιήθηκε ὅτι ἀναζητεῖται
ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς Ἀρχὲς ὡς κλα-
πέν”.

Ὁ πρέσβης τῆς Ἑλλάδας στὶς
ΗΠΑ, Χρίστος Παναγόπουλος,
ἐξέφρασε τὶς θερμὲς εὐχαρι-
στίες τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας,
τόσο πρὸς τὸ πανεπιστημιακὸ
ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα
τῶν ΗΠΑ, ὅσο καὶ στὶς ἁρμόδιες
ἀμερικανικὲς Ἀρχὲς “γιὰ τὸν
ἐπαγγελματισμό τους καὶ τὴν
ἀμέριστη συμπαράσταση ποὺ
ἐπέδειξαν στὸ αἴτημα τῆς Ἑλλά-
δας”.

Σύμφωνα μὲ τὴν πρεσβεία τῆς
Ἑλλάδας στὴν Οὐάσιγκτον, “ὁ
ἐπαναπατρισμὸς τῶν θραυσμά-
των τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, τὰ
ὁποῖα κατὰ κανόνα ἀποτελοῦν
καὶ ἔργα ὑψηλῆς αἰσθητικῆς, συν -
ιστᾷ προτεραιότητα καὶ σταθερὸ
προσανατολισμὸ γιὰ τὴν Ἑλλη-
νικὴ Πολιτεία καὶ τὶς Ἀρχές της
στὸ ἐξωτερικό. Ὁ ἀγώνας γιὰ
τὴν ἐπιστροφή τους στὴν πατρί-
δα μας εἶναι διαρκὴς καὶ δυσ -
χερής, ἀλλὰ στέφεται μὲ ἐπιτυ-
χία, ἰδίως, ὅταν ὑπάρχει ἄψογη
συνεργασία τῶν ἑλληνικῶν καὶ
ἀμερικανικῶν Ἀρχῶν, ὅπως στὴ
συγκεκριμένη περίπτωση”».

Μοναχὸς εὑρέθη νεκρὸς
εἰς τὸ κελλίον του εἰς τὴν Ἱ. Μ. Βωσάκου

Συμφώνως πρὸς τὸν διαδικτυακὸν
ἱστότοπον «kritionline.gr», ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 24ην Ἰανουαρίου.

«Μοναχὸς τῆς Ἱ. Μονῆς Βωσά-
κου στὴν Κρήτη βρέθηκε στὸ κελ-
λί του, σὲ ἄσχημη κατάσταση καὶ
μεταφέρθηκε ἀμέσως ἀπὸ τὸν
ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς στὸ Κέν-
τρο Ὑγείας Περάματος, ὅπου οἱ
γιατροὶ διαπίστωσαν τὸ θάνατό
του καὶ στὴ συνέχεια ἔστειλαν τὴ
σωρό του στὸ ΠΑΓΝΗ.

Οἱ οἰκεῖοι του ἐξέφρασαν
ἐξαρχῆς κάποιες ἀπόψεις σὲ σχέ-
ση μὲ τὸ τί ἔπαθε ὁ 38χρονος,
ἀλλὰ ἡ νεκροτομή, ποὺ πραγματο-
ποιήθηκε στὸ ΠΑΓΝΗ, ἔδειξε,
ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἴδιοι οἱ συγγε-
νεῖς ὅτι τὰ τραύματά του προέρ-
χονται ἀπὸ πτώση.

Γιὰ τὴν ὑπόθεση ἐνδιαφέρθη-
καν καὶ οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς καὶ
στὸ μοναστήρι μετέβησαν ἄνδρες
τῆς ΕΛΑΣ, ὅπου καὶ πῆραν καταθέ-
σεις ἀπὸ τὸν ἡγούμενο καὶ τοὺς
μοναχούς, ποὺ βρισκόταν μαζὶ μὲ
τὸν ἄτυχο ἄνδρα.

Ὁ ἄτυχος ἄνδρας βρισκόταν
στὴν Ἱ. Μονὴ Βωσάκου περίπου
ἕνα χρόνο. Σύμφωνα μὲ τὸν ἡγού-
μενο τῆς Ἱ. Μονῆς Βωσάκου, ὁ
ἄνδρας εἶχε γρίπη καὶ πυρετὸ καὶ
παρότι τὸν προέτρεψαν νὰ πάει
στὸν γιατρό, ὁ ἴδιος δὲν ἐπιθυ-
μοῦσε κάτι τέτοιο. Χαρακτηρι-
στικὰ ἀναφέρει ὅτι οὐδείς κατάλα-
βε τί συνέβη, λέγοντας παράλλη-
λα ὅτι “ἦταν πολὺ καλὸ παιδὶ” καὶ
πὼς εἶχε ἄριστες σχέσεις μὲ
ὅλους».

Ἀνεγνωρίσθη ὡς ἐρευνητικὸν κέντρον
ἡ Ἀκαδημία Βόλου τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος

Ἡ γνωστὴ Ἀκαδημία Θεολο-
γικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Δημητριάδος, ἡ ὁποία
διωργάνωσε συνέδρια διὰ τὴν με-
ταπατερικὴν θεολογίαν, ἡ ὁποία
κατηγγέλθη ἀπὸ Σεβ. Μητροπο-
λίτας ὡς μία σύγχρονος αἵρεσις
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν (π.χ. Σεβ.
Ναυπάκτου) ἢ συνέδριον διὰ τὴν
ἀλλαγήν ἢ τὴν τροποποίησιν τῶν
Ἱερῶν Κανόνων (οἱ ὁποῖοι εἶναι
θεόπνευστοι, ἀφοῦ προέρχονται
ἀπὸ ἀποφάσεις Ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας) ἀνεκοίνωσεν ὅτι
μὲ νόμον τοῦ ὑπουργείου Παιδεί-
ας καὶ Θρησκευμάτων ἀνεγνωρί-
σθη ὡς ἐρευνητικὸν κέντρον. Εἰς
τὴν ἀνακοίνωσιν μεταξὺ ἄλλων,
ἐπισημαίνονται τὰ ἀκόλουθα:

«Μὲ τὸ νόμο 4310/2014 τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρη-
σκευμάτων (“Ἔρευνα, Τεχνολο-
γικὴ Ἀνάπτυξη καὶ Καινοτομία καὶ
ἄλλες διατάξεις”), ποὺ ψήφισε
πρόσφατα ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλή-
νων, ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν
Σπουδῶν Βόλου συγκαταλέγεται
πλέον μεταξὺ τῶν ἀναγνωρισμέ-

νων ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια ἐρευνη-
τικῶν κέντρων.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ μία
πολὺ σημαντικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὴν
Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν
καὶ μία ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν
ὑπεύθυνη πολιτεία τοῦ ἔργου
ποὺ ἐπιτελεῖται, καὶ ποὺ ἀναμένε-
ται πὼς θὰ ἀποτελέσει ὁρόσημο
γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία καὶ
ἀκαδημαϊκή της ἀνάπτυξη, τόσο
σὲ τοπικὸ καὶ ἐθνικὸ ὅσο καὶ σὲ
διεθνὲς ἐπίπεδο. Ἡ ἀναγνώριση
αὐτὴ ἐπιφορτίζει τὴν Ἀκαδημία
Θεολογικῶν Σπουδῶν μὲ περισ-
σότερες εὐθύνες καὶ μὲ νέα κα-
θήκοντα γιὰ τὴν προαγωγὴ καὶ
διεθνῆ προβολὴ τῆς ἐπιστημο-
νικῆς θεολογικῆς ἔρευνας, ποὺ
ἐπιτελεῖται στὸν τόπο μας, ὅσο
καὶ γιὰ τὴ ζωντανὴ καὶ δημιουρ-
γικὴ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας
στὸ σύγχρονο κόσμο.

Τὸ Ἐρευνητικὸ Κέντρο τῆς
Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν
περιλαμβάνει πέντε ἐξειδικευμέ-
νους ἐπιστημονικοὺς καὶ ἐρευνη-
τικοὺς τομεῖς, οἱ ὁποῖοι προβλέ-
πεται σύντομα νὰ μετεξελιχτοῦν
σὲ ἐρευνητικὰ ἰνστιτοῦτα».

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος
διὰ τὴν ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα
Συμφώνως πρὸς ἀνταποκρίσεις

ἐκ τῆς Μόσχας, ὑπὸ ἡμερομηνίαν
24ην Ἰανουαρίου:

«Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν
εἶναι ἕτοιμοι νὰ παρέχουν τὰ προ-
σωπικά τους δεδομένα γιὰ μία ἑνι-
αία ἠλεκτρονικὴ κάρτα, πρέπει νὰ
βρεθεῖ μία νόμιμη ἐναλλακτικὴ
λύση. Τὴ δήλωση αὐτὴ ἔκανε ὁ
Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν
τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, μιλώντας
στὴν Κρατικὴ Ντούμα.

"Πολλοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν
εἰσβολὴ στὴ ζωή τους τῶν νεωτε-
ρισμῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ ἠλε-
κτρονικὰ μέσα συλλογῆς καὶ ὑπο-
λογισμοῦ προσωπικῶν δεδομέ-
νων, τὰ ὁποῖα σὲ σημαντικὸ
βαθμὸ αὐξάνουν τὸν ἔλεγχο τῆς
ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου", ἐπι-
σήμανε.

"Εἶμαι πεπεισμένος, οἱ ἄνθρω-
ποι πρέπει νὰ ἔχουν δικαίωμα ἐπι-
λογῆς, νὰ πάρουν τὴν ταυτότητα
σὲ μορφὴ πλαστικῆς ἠλεκτρο-
νικῆς κάρτας ἢ σὲ παραδοσιακὴ
μορφή, μὲ χρήση ἠλεκτρονικῶν
φορέων πληροφοριῶν ἢ χωρὶς
αὐτούς", εἶπε ὁ Προκαθήμενος
τῆς Ἐκκλησίας. "Μὲ ἀναφορὰ ὅτι
κάτι τέτοιο βολεύει τοὺς γραφει-

οκράτες, δὲν μποροῦμε ὁλοκλη-
ρωτικὰ νὰ ἐπιβάλουμε τὶς τεχνο-
λογίες αὐτές. Ὁ καθένας μας
μπορεῖ νὰ βρεθεῖ σκλάβος αὐτῶν
τῶν τεχνολογιῶν, ὑπὸ ἕνα ὁλο-
κληρωτικὸ ἔλεγχο", πρόσθεσε.

Ὁ Πατριάρχης εἶπε ὅτι στὸ ὄνο-
μά του καὶ στὸ ὄνομα τῶν ὀργά-
νων τῆς ἐξουσίας ἔρχονται χιλιά-
δες αἰτήσεις ἀπὸ πολίτες ποὺ
ἐκφράζουν "τὴν διαφωνία τους μὲ
ὁλοκληρωτικὴ ἐπιβολὴ νέων τε-
χνολογιῶν ταυτοποίησης τοῦ
προσώπου".

Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἐδῶ καὶ καιρὸ ἐπιμένει στὴν ἀνάγ-
κη τήρησης ἀπὸ τὸ κράτος τῆς
ἀρχῆς νὰ ἔχουν οἱ πολίτες τῆς
Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας τὴν ἐθε-
λοντικὴ ἐπιλογὴ κατὰ τὴ λήψη
τῶν ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν
καρτῶν καὶ νέων ἠλεκτρονικῶν
ταυτοτήτων. Πολλοὶ πιστοὶ
ἀρνοῦνται νὰ πάρουν τὰ ἠλεκτρο-
νικὰ ἔγγραφα, θεωρώντας ὅτι τὰ
ἔγγραφα αὐτὰ κάνουν τὴ ζωή τοῦ
ἀνθρώπου στὸ μέγιστο διαφανῆ
καὶ κάτι τέτοιο μπορεῖ νὰ χρησι-
μοποιηθεῖ γιὰ τὴν πίεση στὸν πο-
λίτη καὶ νὰ ἀγγίζει τὴν ἐπιλογὴ
τῆς κοσμοαντίληψης καὶ τῆς θρη-
σκείας του».

Εἰς τὸ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας
αἱ οἰκονομικαί «ἐλὶτ» ἠσχολήθησαν

μὲ τὴν προώθησιν τῆς Πανθρησκείας
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Διάλεξις ὑπὸ τοῦ Οἰκουμ.
Πατριάρχου εἰς Παπικὸν

Πανεπιστήμιον
Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου:
«Μὲ μεγάλην χαρὰν φέρει ἡ

Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου καὶ
Ἐξαρχία Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμ-
βούργου εἰς γνῶσιν πάντων τὴν
ἔλευσιν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παν -
αγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρ-
θολομαίου εἰς τὸ Βέλγιον καὶ τὸ
Λουξεμβοῦργον ἀπὸ τῆς 29ης
Ἰανουαρίου ἕως τῆς 1ης Φεβρουα-
ρίου 2015. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ Ρω-
μαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Leuven (KUL), διὰ νὰ δώση διάλε-
ξιν. Μὲ τὴν εὐκαιρίαν ταύτην θὰ
ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ συναντήσῃ
καὶ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς
τῶν χωρῶν τοῦ Benelux».


