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Μὲ τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱ. Συνόδου διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἱστολογίων εἰς τὸ διαδίκτυον

ΦΙΜΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΥΣ
Κληρικούς - Μοναχούς

Ἀνακοίνωσιν μὲ τὴν ὁποίαν ἀπο-
δεικνύει διά τεκμηριωμένων ἐπιχει-
ρημάτων ὅτι ἡ πρόσφατος ἐγκύκλιος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ τοὺς ὅρους
καὶ τὰς προϋποθέσεις τῆς λειτουρ-
γίας ἱστοσελίδων ὑπὸ Ἐνοριῶν,
Ἱερῶν Μονῶν, Κληρικῶν καὶ Μο-
ναχῶν εἶναι φασιστικὴ καὶ εἰς οὐδε-
μίαν περίπτωσιν ἐκκλησιαστική.
Εἶναι φασιστική, διότι ἐπιχειρεῖ νὰ
καταργήση τὸν ζωντανὸν θεολογικὸν
λόγον, τὸν ἔλεγχον τῶν κακῶς ἐχόν-
των εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὸν ἔλεγχον
καὶ τὴν κριτικήν διά τὰς ἐκκλησιολο-
γικάς παρεκκλίσεις τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου καὶ Ἀρχιέρεων
κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν θεολογικῶν
διαλόγων μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, διά
τὰς ἀποφάνσεις ἐναντίον τῆς Ὀρθο-

δοξίας, εἰς τὰς συνελεύσεις τοῦ Παγ-
κοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἢ
Αἱρέσεων, εἰς τὰς ὁποίας συμμετέ-
χουν καὶ Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς κλπ.
Μὲ τὴν ἐγκύκλιον ἐπιδιώκουν νὰ κα-
ταστήσουν τὰς ἐκκλησιαστικάς ἱστο-
σελίδας ἀνωδύνους, διὰ τὴν Διοι-
κοῦσαν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ μεταβάλ-
λουν τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας ἀπὸ
πνευματικοὺς Πατέρας εἰς διοικητι-

κούς προϊσταμένους, ἀφοῦ ὅσοι κλη-
ρικοὶ καὶ μοναχοὶ παραβιάζουν τὴν
ἐγκύκλιον θὰ παραπέμπωνται εἰς
πειθαρχικὰ τοπικὰ ἐπισκοπικά ἢ καὶ
εἰς Συνοδικὰ Δικαστήρια. Μὲ τὴν
ἐγκύκλιον παραβιάζονται τὰ Συντα-
γματικὰ δικαιώματα τῶν κληρικῶν
καὶ τῶν μοναχῶν, ἀφοῦ ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἀμφι-
σβητεῖ τὸ δικαίωμά των νὰ ἐκφρά-

ζουν τὰς δυναμικάς θεολογικάς θέ-
σεις των ἢ νὰ ἀσκοῦν κριτικὴν ἐπὶ
τῶν πράξεων Σεβ. Μητροπολιτῶν,
Ἀρχιεπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν. Ἡ
θέσις αὐτὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἰσοδυ-
ναμεῖ μὲ «φίμωσιν», τονίζεται εἰς
τὴν ἀνακοίνωσιν. Ἡ Σύναξις Κλη-
ρικῶν καὶ Μοναχῶν καλεῖ τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον νὰ τὴν ἀνακαλέση καὶ νὰ
τὴν ἀποσύρη. Διερωτᾶται δέ: ἐὰν
ἔζων ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, ὁ
Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Θεόδω-
ρος Στουδίτης, ὁ Τίμιος Πρόδρομος
ἢ σύγχρονοι «Γεροντάδες», ὡς ὁ
Ἅγιος Παΐσιος ἢ ὁ Ἀρχιμανδρίτης
Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, θὰ
ἔπρεπε νὰ ζητήσουν τὴν ἄδειαν τῆς
Ἱεραρχίας, διὰ νὰ διδάξουν τόν λαόν
ἤ νὰ πολεμήσουν τὰς αἱρέσεις, αὐτο-
κράτορας ἤ τήν αὐτοκράτειραν καὶ
τὰς «κυρίας» τῆς ἀτιμίας, αἱ ὁποῖαι
τὴν περιέβαλον κλπ., διά νὰ κηρύ-
ξουν Ὀρθόδοξα εἰς τὸ διαδίκτυον;
Τέλος, εἰς τὴν ἀνακοίνωσιν κατατίθε-
ται καὶ ὁ σαφὴς ὑπαινιγμὸς ὅτι ἡ

Ἀπαράδεκτα
καὶ νοσηρὰ

Ἕνας Μητροπολίτης τῆς Βο-
ρείου Ἑλλάδος χαρακτηρίζει ψυ-
χοπαθολογικὰ ἄτομα ὅσους
Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς δια-
μαρτύρονται διά τὰς ἐκκλησιο-
λογικάς παρεκκλίσεις τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου ἐκ τῆς Πί-
στεως, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν
συναντήσεων μὲ τὸν Πάπαν.
Ἕνας καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς,
ἐκ τῆς ἰδίας περιφερείας, ἀπαντᾶ
εἰς διαμαρτυρίας πιστῶν διά τὴν
ἰδίαν ὑπόθεσιν, ὅτι ἐὰν ὁ Οἰκου-
μενισμὸς εἶναι αἵρεσις τότε ὁ
ἀντιοικουμενισμὸς εἶναι παναί-
ρεσις. (Ἆραγε μέλος τῆς Παναι-
ρέσεως ἦτο καὶ ὁ σύγχρονος
Ἅγιος τῆς Σερβίας Ἰουστῖνος
Πόποβιτς ἢ ὁ προσφάτως ἁγιο-
καταταχθείς Ἁγιορείτης μο-
ναχὸς Παΐσιος;). Ἄλλοι Μητρο-
πολῖται θέτουν ἀπαγορεύσεις εἰς
ἀντιοικουμενιστάς ἱερεῖς, αἱ
ὁποῖαι ἰσοδυναμοῦν μὲ διώξεις.
Ἄλλοι ἀποστέλλουν εἰς τοὺς

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Τὴν 11ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνή-
μην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βλασίου Ἱερομάρτυρος
Ἐπισκόπου Σεβαστείας.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α'.
Φερωνύμως βλαστήσας, ὡς δένδρον εὔκαρπον, ἱεράρχα
Κυρίου Βλάσιε ἔνδοξε, μαρτυρίου τοὺς καρποὺς κόσμῳ
προήγαγες καὶ θαυμάτων δωρεάς ἀναβλύζεις δαψιλῶς,
ὡς θεῖος ἱερομάρτυς, τοῖς καταφεύγουσι πάτερ, τῇ ἀντι-
λήψει τῆς πρεσβείας σου.

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, ΘεολόγουΠροσοχὴ εἰς τὰς χειροτονίας

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ δύσκολο νά ἐξιχνιάσεις τίς προθέσεις κάποιου ὑποψη-
φίου κληρικοῦ. Νά δεῖς ἐάν ἔχει ἱερατικό ζῆλο, ἄν εἶναι εἰλικρινής,
ἄν ἰσορροπεῖ διανοητικά καί προπαντός ἐάν δέν ψεύδεται μέ τήν

ὑποκρισία. Ὅλα αὐτά πρό τῆς χειροτονίας, γιατί μετά εἶναι δῶρον ἄδω-
ρον. Προτοῦ νά φορέσει τό ράσο, γιά νά μή ἔχουμε ἕνα ἀκόμα ἀνάξιο
κληρικό. Ἔτσι ὅπως ἔχουν τά πράγματα στήν ἐποχή μας, εὔκολα κάποι-
ος φοράει τό ράσο, ἀλλά δύσκολα μπορεῖς νά τοῦ τό ἀφαιρέσεις.

Στό θέμα τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας ἑνός κληρικοῦ τόν πρῶτο λόγο
ἔχει ὁ ἐπίσκοπος καί μετά οἱ συνεργάτες του καί οἱ πνευματικοί. Χρει-
άζεται ὅλοι νά ἀνοίξουν τά μάτια τους καί νά ἀφυπνισθοῦν, γιά νά μάθουν
ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά καί οἱ ἴδιοι νά διαπιστώσουν, ἐάν πράγματι ἕνας
ὑποψήφιος εἶναι κατάλληλος γιά τήν ἱερωσύνη. Ἐκτός ἀπό τά ἠθικῆς φύ-
σεως κωλύματα, πρέπει νά διαπιστωθεῖ ἐάν εἶναι ἰσορροπημένος καί λο-
γικός. Δέν πρέπει νά ἀποδέχονται τήν παράδοξη και προσβλητική θεωρία
«δέν βαριέσαι, παπάς θά γίνει». Στήν Ἐκκλησία προφανῶς μποροῦν νά
καταφεύγουν ὅλοι γενικῶς οἱ ἄνθρωποι, ὄχι ὅμως καί στήν ἱερωσύνη. Τό
ποίμνιο δέν ἔχει ὁμοιομορφία, ὁ ποιμένας ὅμως πρέπει νά εἶναι κατ᾿ εἰκό-
να τῶν Ἁγίων.

Συχνά οἱ ἐπίσκοποι ἐκλαμβάνουν τήν ἀφέλεια ὡς εὐσέβεια καί ταπεί-
νωση. Νομίζουν ὅτι ἡ ἀφέλεια εἶναι ἀρετή. Αὐτό εἶναι πλάνη. Ὅπως δέν
πρέπει νά δέχονται τόν ὑποκριτή ὡς ἐνάρετο. Μέ ψυχρή λογική, χωρίς νά
ὑποχωροῦν σέ πιέσεις, παρακλήσεις καί συναισθηματισμούς, νά ἀπο-
κλείουν τούς ἀφελεῖς καί ἀνοήτους ἀπό τήν ἱερωσύνη, ἀλλά καί ἀπό τό
μοναχισμό θά ἔλεγα. Τά πρόσωπα αὐτά μποροῦν νά εἶναι κοντά στήν
Ἐκκλησία, νά συνεργάζονται ὥς ἕνα βαθμό μέ τούς ἱερεῖς, ὅμως νά μή
ἱκανοποιοῦνται τά αἰτήματά τους νά χειτοτονηθοῦν ἤ νά καροῦν μονα-
χοί. Νά τούς δείχνουν ἔμπρακτη ἀγάπη, νά τούς ἀναθέτουν διάφορες
ἐργασίες καί νά ἀποφεύγουν νά τούς κάνουν ὑπηρέτες τους.

Ἡ ὑπόθεση τῆς ἱερωσύνης εἶναι μία σοβαρή ὑπόθεση. Εἶναι ἀδιανόητο
νά χειροτονοῦνται κληρικοί ἄνθρωποι χωρίς φόβο Θεοῦ καί ἱερό ζῆλο.
Χρειάζεται προσοχή καί ἔρευνα. Ἡ ὑποκρισία εἶναι μεγάλη παγίδα. Μέχρι
τή χειροτονία τους οἱ ὑποψήφιοι εἶναι εὐλαβέστατοι καί πρόθυμοι νά δια-
κονήσουν παντοῦ καί στίς δυσπρόσιτες ἐνορίες ἀκόμα. Μετά τή χειρο-
τονία ἀρχίζουν οἱ ἀναθεωρήσεις, οἱ διαφορετικές ἐπιθυμίες καί σιγά-σιγά
φανερώνονται οἱ μεγάλες ἀδυναμίες καί οἱ ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες. Ἀλλά
τότε εἶναι πιά ἀργά. Δέν ἀλλάζουν εὔκολα οἱ ἄνθρωποι. Οὔτε καί μπορεῖς
νά κλείσεις τά μάτια σου μπροστά στά σκάνδαλα, πού δημιουργοῦν. Ἡ
πεῖρα ὅμως ἔδειξε ὅτι οὔτε καί οἱ ποινές εἶναι ἀποτελεσματικές. Περι-
στέλλουν λίγο τό κακό, ἀλλά δέν τό ἐξαλείφουν.

Ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νά ἔχει ἄξιους συνεργάτες καί ἀπό κοινοῦ νά ἀπο-
φασίζουν γιά τήν χειροτονία κάποιου. Ἡ κύρια εὐθύνη βέβαια εἶναι δική
του, ἀλλά χρειάζεται καί τή βοήθεια τῶν συνεργατῶν του.

Στή χριστιανική πνευματική
ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπι-
τυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο
παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος
καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.
Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί
ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλα-
βες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;»
(Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα
πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέ-
λειον» προσφέρεται ἀπό τήν πη-
γή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγά-
πης, τόν Κύριο, πολύ περισσότε-
ρο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννη-
σης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώ-
πινης ψυχῆς.

Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ
τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάν-
τι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικό-
δημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στό-
μα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφη-
μο καί πνευματικότατο λόγο γιά
τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ
ἀνθρώπου: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω
σοι, ἐάν μή τις γεννηθῆ ἄνωθεν
οὐ δύναται ἰδεῖν τήν βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ». Κι ἐπειδή δέν τό πο-
λυκατάλαβε, τοῦ τό διευκρίνισε,
λέγοντας: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι,
ἐάν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος καί
Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν
εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰω.
Γ΄ 3,5).

Ἡ ἀναγέννηση, σάν ἔργο δι-
καίωσης καί σωτηρίας, δέ γίνεται
μαγικά ἤ ἀποκρυφιστικά, ἤ καί
μηχανιστικά, ἀλλ᾽ εἶναι ἔργο τῆς
θείας Χάριτος μέ τή σύμπραξη
τῆς ἐλεύθερης συγκατάθεσης
καί βούλησης τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀποτελεῖ τή μεγάλη καί μυστική
συνάντηση Θεοῦ καί ἀνθρώπου.
Μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τόν
προσωπικό του ἀγώνα, ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται «καινή κτίσις», νέα

δημιουργία - ἀναδημιουργία. Εἶ-
ναι μιά δεύτερη γέννηση, πολύ
σημαντικότερη ἀπ' τήν πρώτη, τή
σαρκική γέννηση. Εἶναι ψυχανά-
σταση. Ἀλλάζει ὁ ὅλος ἄνθρω-
πος.

Μέ τήν πρώτη γέννηση γινόμα-
στε «ἀδαμιαῖοι», χοϊκοί καί ἁμαρ-
τωλοί. Μέ τή δεύτερη γέννηση -
τήν ἀναγέννηση, ξαναπλάθεται ἡ
ἀνθρώπινη ὕπαρξη μέ τό λόγο
τοῦ Θεοῦ, τή δύναμη τῆς Χάριτος
καί τήν ἐλευθερία. «Ἀπεκύησεν
ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς τό εἶναι
ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ
κτισμάτων» (Ἰακ. Α΄ 18). Ὁ ἀνα-
γεννημένος ἄνθρωπος περιφρο-
νεῖ καί ἐγκαταλείπει τήν ἁμαρτία,
πολεμάει τά πάθη καί ἐνσωματώ-
νεται στή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Τώρα
πιά, «τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χρι-
στός». Τώρα, κατά τόν ποιητή,
«φῶς στά χέρια, φῶς στά πόδια,
κι ὅλα γύρω του εἶναι φῶς».

Βέβαια, τό ἔργο τῆς χριστια-
νικῆς καί ἠθικῆς ἀναγέννησης, σ᾽
ἕνα κόσμο, πού καταρρέει ἀπ᾽ τήν
ἀποστασία καί τή διαφθορά, πού
πρόδωσε τόν Θεό καί Σωτήρα
μας Ἰησοῦ Χριστό καί ποδοπάτη-
σε καί βεβήλωσε κάθε ἱερό καί
ὅσιο, δέν εἶναι ὑπόθεση εὔκολη.
Τό ξύπνημα τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή
τοῦ σημερινοῦ - καί σχεδόν πω-
ρωμένου ἀνθρώπου - εἶναι πολύ
πιό δύσκολο ἀπό κάθε ἐποχή.
Ἀλλά «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώ-
ποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν»
(Λουκ. ΙΗ΄ 27). Οἱ ἀληθινοί χρι-
στιανοί θά εἶναι γιά πάντα ἡ «ζύ-
μη», πού θά ξαναζυμώσει τόν κό-
σμο, καί τό «ἅλας τῆς γῆς».

Νά ᾽μαστε βέβαιοι πώς, μιά
στιγμή ἀναγέννησης, κερδίζει
τόν παράδεισο.

Καταγγέλλει ἡ Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν μὲ πολυσέλιδον τεκμηριωμένην (Πατε-
ρικῶς καὶ Συνταγματικῶς) ἀνακοίνωσίν της. Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς διὰ τῆς ἐγκυκλίου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
δὲν ἀναγνωρίζει τὸ συνταγματικῶς κατωχυρωμένον δικαίωμα τῆς «ἐκφράσεως» τῶν πολιτῶν, διὰ τοὺς
κληρικοὺς καὶ μοναχούς. Διὰ τῆς ἐγκυκλίου ἀπαγορεύεται οὐσιαστικῶς ἡ κριτικὴ εἰς βάρος Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν, Ἀρχιεπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν διὰ τὰς ἀποφάσεις των, διοικητικὰς ἢ ἐκκλησιολογικάς.
Ἀμείλικτα ἐρωτήματα διὰ τὴν ἐγκύκλιον. Ἡ Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν καλεῖ τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον νὰ τὴν ἀνακαλέση. Διερωτᾶται: Ἐὰν εὑρίσκοντο ἐν ζωῇ οἱ Ἅγιοι: Μᾶρκος ὁ Εὐγε-
νικός, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης κ.λπ. ἔπρεπε, διὰ νὰ κηρύξουν, νὰ κατα-
πολεμήσουν τὰς αἱρέσεις καὶ νὰ ἐλέγξουν τοὺς αὐτοκράτορας καὶ τὰς ἀτιμίας των ἢ τὰ σαρκικὰ πά-
θη των νὰ λάβουν προηγουμένως τὴν ἄδειαν τῶν Ἱ. Συνόδων καὶ τῶν Πατριαρχῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης;

Ὅσοι ἐργάζονται
τὴν Κυριακὴν εἶναι ἱερόσυλοι

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

�Ἀνησυχίας διὰ τὸ μέλλον τῆς
Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας
ἐκφράζουν πλαγίως Ἀρχιεπί-
σκοπος καὶ ΔΙΣ. Σελ. 8

� Ἐπισήμως διακηρύσσεται τό
ὑποχρεωτικόν τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλ-
λά μεθοδεύεται νά γίνη προ-
αιρετικόν. Σελ. 8

� Νὰ μελετήσουν ὅσοι ζη-
τοῦν τὴν διακοπὴν τοῦ
μνημοσύνου τοῦ Πατριάρ-
χου τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἁγί-
ου Παϊσίου πρὸς τὸν
ἱδρυτὴν τοῦ «Ο.Τ.». Συν-
ιστᾶ ὁ Σεβ. Γόρτυνος καὶ
ὁμιλεῖ διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν
δρᾶσιν τοῦ Ἁγίου. Σελ. 8

� Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας διὰ
τὸν πολιτικὸν ὅρκον τοῦ πρω-
θυπουργοῦ κ. Τσίπρα. Σελ. 8

� Ἀρχιεπίσκοπος: «Οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες ἕνωσαν τὸν Ἑλ-
ληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδο-
ξία». Σελ. 8

� Σεβ. Κυθήρων: Διατὶ τὸ
Ἱερὸν Τριῴδιον εἶναι θεῖον
δῶρον. Σελ. 8

� Ἀθανάσιος Λαυριώτης ὁ
πνευματικὸς (Χαμακιώτης).
Μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἀνα-
κομιδῆς του. Τοῦ κ. Σπυρ.
Ἀναγνωστοπούλου. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ἡ κυβέρνησις, διά τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ κ. Σταθάκη, ἀνεκοίνωσεν
ὅτι τὰ καταστήματα δὲν θὰ λειτουργοῦν κατὰ τὰς Κυριακάς, ὡς εἶχεν
ἀποφασίσει ἡ προηγουμένη συγκυβέρνησις (ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ). Τὸ γε-
γονὸς εἶναι ἐνθαρρυντικὸν καὶ σίγουρα χαροποιεῖ καὶ τὸν ἔντιμον κλῆρον,
ὁ ὁποῖος ἠγωνίσθη, διά νὰ μὴ καταργηθῆ ἡ «Κυριακὴ ἀργία». Ἕως ὅτου
ὅμως νὰ ἴδωμεν τὴν ἀπόφασιν δημοσιευμένην εἰς τὴν ἐφημερίδα τῆς Κυ-
βερνήσεως, διά νὰ γίνη νόμος τοῦ Κράτους εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ δί-
δωμεν τὸν καλοπροαίρετον ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς «Κυριακῆς ἀργίας». Δι᾽ αὐτὸ
σήμερον δημοσιεύομεν τὸ παρὸν ἄρθρον τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου καὶ
ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης πατρὸς Θεοδώρου Ζήση. Τοῦτο ἔχει ὡς ἀκολούθως:

1. Μιμούμεθα μόνον
τὰ καλὰ τῶν ἄλλων λαῶν

«Πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες κανεὶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Σκληρὰ κριτικὴ καὶ ἀμείλικτα
ἐρωτήματα πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος

διὰ τὴν εἰσήγησίν του εἰς Παπικὴν ἐκδήλωσιν
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

ἐξεδόθη ἀνακοίνωσις, μὲ τὴν ὁποίαν ἐπικρίνεται ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀργολίδος, διά τὴν συμμετοχήν του καὶ τὴν εἰσήγησίν του εἰς παπικήν
ἐκδήλωσιν ὑπὸ τὸν τίτλον: «Διά μία ἐκκλησία φτωχὴ καὶ τῶν φτωχῶν ὡς
τὴν ὁραματίζεται ὁ πάπας κ. Φραγκίσκος». Εἰς τὴν ἀνακοίνωσιν χαρα-
κτηρίζεται ἡ στάσις τοῦ Σεβ. Ἀργολίδος «θλιβερὸ Ἐπισκοπικὸ Οἰκουμενι-
στικὸ ὀλίσθημα». Ἡ ἀνακοίνωσις ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ ἕνα πρόσφα-
το γεγονός, τὸ ὁποῖο ἐλύπησε καὶ σκανδάλισε ὑπερβαλλόντως τὸν πιστὸ
Ὀρθόδοξο λαό μας καὶ προκάλεσε πολλὰ δυσμενῆ σχόλια στὸ διαδίκτυο.
Πρόκειται γιὰ τὴν συμμετοχὴ καὶ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου, σὲ παπικὴ ἐκδήλωση βιβλιοπαρουσία-
σης στὶς 13 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. στὴν Ἀθήνα. Διοργανωτὴς τὸ «Ἰνστιτοῦτο
Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν», ὄργανο τοῦ παπικοῦ «μοναχικοῦ» τάγματος
τῶν ἐν Ἀθήναις Ἰησουιτῶν. Τίτλος τῆς ἐκδήλωσης: «Γιὰ μία Ἐκκλησία
φτωχὴ καὶ τῶν φτωχῶν». Στὴν ἐκδήλωση παρουσιάστηκε τὸ ὁμώνυμο μὲ
τὸν τίτλο τῆς ἐκδήλωσης, βιβλίο τοῦ αἱρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκου τοῦ
Α΄. Στὴν παρουσίαση ἔλαβαν μέρος ὁ παπικὸς ἰησουίτης «ἱερέας» κ. Θε-
όδωρος Κοντίδης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτά-
ριος καί ὁ συγγραφέας κ. Σταῦρος Ζουμπουλάκης. Ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὸ
σχετικὸ βίντεο, ποὺ ἀνέβηκε στὸ διαδίκτυο, πρῶτος ἔλαβε τὸ λόγο ὁ πα-
πικὸς «κληρικός», ὁ ὁποῖος παρουσίασε τοὺς δύο κύριους ὁμιλητές. Κα-
τόπιν ἔλαβε τὸ λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀργολίδος, ὁ ὁποῖος κατʼ ἀρχὴν
ἐξήγησε τοὺς λόγους, ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὴν ἀπόφαση νὰ παραβρεθεῖ
στὴν ἐν λόγῳ βιβλιοπαρουσίαση καὶ νὰ ὁμιλήσει, διότι φαίνεται, ὅτι ἤδη
εἶχαν ἐγερθεῖ δυσμενῆ σχόλια, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀνακοινώθηκε ἡ συμ-
μετοχὴ του σʼ αὐτή. Ὅπως ἀνέφερε: «Μὲ μαγνήτισε ὁ τίτλος τοῦ βιβλί-
ου τοῦ Πάπα Φραγκίσκου... Μὲ ἄγγιξε βαθειά, γιατί διέκρινα ὅτι πολλὰ
πράγματα μὲ ἐκφράζουν. Ἀκολούθησε ἡ πρόσκληση τοῦ ἀγαπητοῦ μου
Σταύρου (Ζουμπουλάκη). Δίστασα, γιατί ἔνιωσα ὅτι μπαίνω σὲ βαθειὰ νε-
ρά. Οἱ δισταγμοί μου κάμφθηκαν χάρις στὴν ἀγάπη καὶ ἐκτίμηση ποὺ τρέ-
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ΣΕΒ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ: Η ΑΘΕΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ κατάργησις
τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου δὲν δημιουργεῖ

πρόβλημα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
ΣΕΒ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ: ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα μὲ πολι-
τικὸν ὅρκον διχάζει τὰ «ρετιρὲ» τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Ἄλλοι
Σεβ. Μητροπολῖται τάσσονται ὑπὲρ τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου καὶ ἄλλοι

ἐναντίον. Ὀλίγον μετὰ τὴν ὁρκωμοσίαν ἀντέδρασε δυναμικῶς ὁ Σεβ. Αἰγια-
λείας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξεν ὅτι ἡ Χριστιανικὴ Ἑλλὰς μετα-
βάλλεται εἰς ἄθεον Χώραν. Τὴν ἰδίαν ὥραν ἀπεκαλύφθη παλαιοτέρα δήλω-
σις τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν ἠσθάνετο
ἐνοχήν, «κάθε φορά» κατὰ τὴν ὁποίαν ὑπεχρεώνετο νὰ ὁρκίση βουλευτάς,
περιφερειάρχας, δημάρχους του, διότι θεωρεῖ μεγίστην ἁμαρτίαν νὰ ὁρκί-
ζης κάποιον εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅταν αὐτὸς δὲν πιστεύη ἢ τὸν
παραβιάζη καὶ τὸν καταφρονῆ μὲ διαφόρους τρόπους. Ἐν συνεχείᾳ ἀπεκα-
λύφθη ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, εἰς συνέντευξιν, τὴν ὁποίαν εἶχε
δώσει κατὰ τὸ παρελθόν, εἶχε ταχθῆ ἐναντίον τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου.
Τὴν θέσιν του ἔφερεν εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἐπικαιρότητος ὁ διαδικτυακὸς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Περὶ ὁρκωμοσίας
καὶ ἱερᾶς ὑποκρισίας...

Τοῦ κ. Σωτηρίου Τζούμα

ΠΟΛΛΑ λέγονται καὶ γράφονται τὶς ἡμέρες αὐτές, περὶ τῆς ὁρκωμο-
σίας,ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀπόφασης τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώ-
ρας κ.Τσίπρα, νὰ ἀνατρέψει μία παλαιὰ παράδοση πολλῶν ἐτῶν,ἡ

ὁποία ὅμως, ἄντεξε τόσα χρόνια, σὲ πεῖσμα τῶν καιρῶν:τὴν ὁρκωμοσία μὲ
θρησκευτικὸ τελετουργικό!

Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία, διά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου καὶ
τῆς ΔΙΣ, ὄχι μόνο δὲν ἀντέδρασε γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό,ἀλλὰ ἔδειξε μία με-
τριοπαθῆ ἔστω συμπάθεια, πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ κ.Τσίπρα, ὁ ὁποῖος πρὶν
ὁρκισθεῖ μὲ τὸν πολιτικὸ ὅρκο, μετέβη -σὲ μία κίνηση ἐντυπωσιασμοῦ καὶ
γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ποὺ δὲν κατανοεῖ τὶς διαφορὲς- στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ καὶ ζήτησε τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ὁ Ἱερώνυμος τὸν ὑποδέχθηκε περιχαρὴς (κι ὄχι κατηφὴς) καὶ τοῦ ἔδω-
σε γενναιόδωρα τὶς ἀρχιερατικές του εὐχὲς καὶ τὴν εὐλογία του, γιὰ τὴν
ἀνάληψη τῶν Πρωθυπουργικῶν του καθηκόντων!

Καὶ δὲν ἔφτανε αὐτό!
Μερικοὶ νεόκοποι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, πρὶν συνειδητοποι-

ήσουμε τί ἀκριβῶς συνέβη, βγῆκαν καὶ εἶπαν, ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ,ὅτι πρέ-
πει νὰ καταργηθεῖ ὁ θρησκευτικὸς ὅρκος! Ὑπερμάχησαν μάλιστα τῆς ἀπό-
φασης τοῦ κ. Τσίπρα νὰ ὁρκισθεῖ πολιτικά, φτάνοντας μάλιστα στὸ σημεῖο
νὰ ποῦν ὅτι τελοῦσαν ἐν ἀταξίᾳ τόσα χρόνια καὶ μπράβο στὸν κ. Τσίπρα
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ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(2ον)
(γ) Μέ τό δόγμα τοῦ ἀλαθήτου ὁ

Πάπας εἶχε τήν μεγάλη πτώση του.
Κατά τόν ἅγιο πατέρα Ἰουστῖνο Πό-
ποβιτς 

«Εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως
πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα, τοῦ
πάπα. Ἡ οὐσία τῆς πτώσεως εἰς τήν
ἁμαρτίαν εἶναι πάντοτε ἡ ἴδια: τό νά
θέλῃ κανείς νά γίνῃ καλός διά τοῦ
ἑαυτοῦ του· τό νά θέλῃ κανείς νά
γίνῃ τέλειος διά τοῦ ἑαυτοῦ του· τό
νά θέλῃ κανείς νά γίνῃ θεός διά τοῦ
ἑαυτοῦ του. Ἀλλά τοιουτοτρόπως ὁ

ἄνθρωπος ἀσυναισθήτως ἐξισοῦται
μέ τόν διάβολον». 

«Ἡ πτῶσις τοῦ πάπα ἔγκειται εἰς
τό νά θέλῃ νά ἀντικαστήσῃ τόν Θε-
άνθρωπον μέ τόν ἄνθρωπον».9

(δ) Ἡ πτώση ὅμως αὐτή τοῦ πάπα
μέ τήν κήρυξη τοῦ ἀλαθήτου του
ἔφερε τήν χρεωκοπία τοῦ παπι-
σμοῦ. Λέγει ὁ ἅγιος πατήρ Ἰου -
στῖνος: 

«Τί εἶναι ὁ πυρήν τοῦ δόγματος
περί τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα = τοῦ
ἀνθρώπου; Ἡ ἀποθεανθρωποποί-
ησις τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό ἐπιδιώ-
κουν ὅλοι οἱ οὑμανισμοί, ἀκόμη καί
οἱ θρησκευτικοί. Ὅλοι ἐπαναφέ-

ρουν τόν ἄνθρωπον εἰς τήν εἰδωλο-
λατρίαν, εἰς τήν πολυθεΐαν, εἰς τόν
διπλοῦν θάνατον, τόν πνευματικόν
καί τόν φυσικόν. Ἀπομακρυνόμενος
ἀπό τόν Θεάνθρωπον, ὁ κάθε οὑμα-
νισμός βαθμηδόν μετατρέπεται εἰς
μηδενισμόν. Αὐτό δεικνύει ἡ σύγ-
χρονος χρεωκοπία ὅλων τῶν οὑμα-
νισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν παπι-
σμόν, ἔμμεσον ἤ ἄμεσον, ἑκούσιον
ἤ ἀκούσιον πατέρα ὅλων τῶν εὐρω-
παϊκῶν οὑμανισμῶν. Ἡ δέ χρεωκο-
πία, ἔγκειται εἰς τό δόγμα περί τοῦ
ἀλαθήτου τοῦ πάπα. Καί εἶναι
ἀκριβῶς τό δόγμα αὐτό τό κορύφω-
μα τοῦ μηδενισμοῦ. Διά τοῦ δόγμα-
τος αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τῆς Εὐρώ-
πης κατά δογματικῶς ἀποφασιστι-
κόν τρόπον, ἐκήρυξε τό δόγμα τῆς
αὐταρκείας τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώ-
που καί οὕτω τελικῶς ἐφανέρωσεν
ὅτι δέν τοῦ χρειάζεται ὁ Θεάνθρω-
πος καί εἰς τήν γῆ δέν ὑπάρχει θέ-
σις διά τόν Θεάνθρωπον. Ὁ τοπο-
τηρητής τοῦ Χριστοῦ – Vicarius Ch-
risti – τόν ἀντικαθιστᾷ πλήρως. Εἰς
τήν πραγματικότητα ἀπό αὐτό τό

δόγμα ζῇ, τό ἀκολουθεῖ καί ἐπιμό-
νως τό ὁμολογεῖ, ὁ κάθε εὐρωπαϊ-
κός οὑμανισμός.

Ὅλοι οἱ οὑμανισμοί τοῦ εὐρω-
παίου ἀνθρώπου κατ᾽ οὐσίαν δέν
εἶναι ἄλλο τι ἤ ἀδιάκοπος ἐπανά-
στασις κατά τοῦ Θεανθρώπου Χρι-
στοῦ. Καθ᾽ ὅλους τούς δυνατούς
τρόπους συντελεῖται Umwertung al-
ler Werte (ἡ ἀνατροπή ὅλων τῶν
ἀξιῶν)· ὁ Θεάνθρωπος παντοῦ ἀντι-
καθίσταται ὑπό τοῦ ἀνθρώπου· εἰς
ὅλους τούς εὐρωπαϊκούς θρόνους
ἐνθρονίζεται ὁ ἄνθρωπος τοῦ
εὐρωπαϊκοῦ οὑμανισμοῦ. Ἐντεῦ θεν
καί δέν ὑπάρχει ἕνας vicarius Chri-
sti, ἀλλά ἀναρίθμητοι, μόνον μέ δια-
φορετικάς στολάς. Διότι, ἐν τελευ-
ταίᾳ ἀναλύσει, διά τοῦ δόγματος
περί τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, ἀνε-
κηρύχθη ἀλάθητος ὁ ἄνθρωπος γε-
νικῶς. Ἐξ οὗ καί οἱ ἀναρίθμητοι πά-
παι καθ᾽ ὅλην τήν Εὐρώπην, καί τοῦ
Βατικανοῦ καί τοῦ προτεσταντι-
σμοῦ. Μεταξύ αὐτῶν δέν ὑπάρχει
οὐσιώδης διαφορά, διότι ὁ παπισμός
εἶναι ὁ πρῶτος προτεσταντισμός,

κατά τούς λόγους τοῦ ὁραματιστοῦ
τῆς ἀληθείας Χομιάκωφ.

Τό ἀλάθητον εἶναι φυσικόν θεαν-
θρώπινον ἰδίωμα καί φυσική θεαν-
θρωπίνη λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας
ὡς Θεανθρωπίνου Σώματος τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου αἰωνία Κεφαλή
εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Παναλήθεια, ἡ
Δευτέρα Ὑπόστασις τῆς Ὑπεραγίας
Τριάδος, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός. Διά τοῦ δόγματος
περί τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα εἰς τήν
πραγματικότητα ὁ πάπας ἀνεκηρύ -
χθη εἰς Ἐκκλησίαν καί ὁ πάπας -
ἄνθρωπος, κατέλαβε τήν θέσιν τοῦ
Θεανθρώπου. Αὐτός εἶναι ὁ τελικός
θρίαμβος τοῦ οὑμανισμοῦ, ἀλλά
συγχρόνως καί «ὁ δεύτερος θάνα-
τος» (Ἀποκ. 20,14· 21,8) τοῦ παπι-
σμοῦ, μέσῳ δέ αὐτοῦ καί μετ᾽ αὐτοῦ
καί τοῦ κάθε οὑμανισμοῦ. Ὅμως,
κατά τήν Ἀληθινήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀπό τῆς ἐμφανίσε-
ως τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ὑπάρ-
χει εἰς τόν ἐπίγειον κόσμον μας ὡς
θεανθρώπινον σῶμα, τό δόγμα περί
τοῦ ἀλαθήτου τοῦ πάπα εἶναι ὄχι

μόνον αἵρεσις, ἀλλά παναίρεσις.
Διότι καμμία αἵρεσις δέν ἐξηγέρθη
τόσον ριζοσπαστικῶς καί τόσον
ὁλοκληρωτικῶς κατά τοῦ Θεανθρώ-
που Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας
Του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ παπισμός
διά τοῦ δόγματος περί τοῦ ἀλαθή-
του τοῦ πάπα-ἀνθρώπου. Δέν ὑπάρ-
χει ἀμφιβολία· τό δόγμα αὐτό εἶναι
ἡ αἵρεσις τῶν αἱρέσεων, μία ἄνευ
προηγουμένου ἀνταρσία κατά τοῦ
Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τό δόγμα
αὐτό εἶναι φεῦ! ἡ πλέον φρικτή ἐξο-
ρία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ἀπό τήν γῆν· νέα προδοσία τοῦ
Χριστοῦ· νέα σταύρωσις τοῦ Κυρί-
ου, μόνον οὐχί ἐπί τοῦ ξυλίνου, ἀλλ᾽
ἐπί τοῦ χρυσοῦ σταυροῦ τοῦ παπι-
κοῦ οὑμανισμοῦ. Καί ταῦτα πάντα
εἶναι κόλασις, κόλασις διά τό ἄθλιον
γήϊνον ὄν, πού λέγεται ἄνθρω-
πος».10

(ε) Σχετικό μέ τό ἀλάθητο εἶναι
καί τό πρωτεῖο τοῦ πάπα. Αὐτά τά
δύο ἔγιναν «δόγμα», «πανδόγμα»,

Ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς
κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς

Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ.Ἰερεμίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΑΠΟ ΜΙΑΝ ἐπιστολὴν
1052 Ὀρθοδόξων πιστῶν
πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπο-

λίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον

προκύπτει ὅτι ὁ ἀντιπαπικὸς καὶ
ἀντιοικουμενιστὴς πρωτοπρε-
σβύτερος π. Νικόλαος Μανώ-
λης, ὁ ὁποῖος ἤλεγξε τὸν Σεβα-

σμιώτατον -ὅταν οὗτος ἐπέτρεψε
νὰ εἰσέλθη εἰς τὸ Ἅγιον Βῆμα
Ἱερῶν Ναῶν ὁ μὴ Ὀρθόδοξος
Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων-

εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ ἕνα
ἰδιότυπον διωγμὸν ἀπὸ τὸν Σεβ.
Μητροπολίτην. Ὡς ὑποστηρί-
ζουν: ἔχουν ἐπιβληθῆ μία σειρὰ

ἀπαγορεύσεων εἰς τὸν πρωτο-
πρεσβύτερον, διότι μὲ τὸν ἀντι-
οικουμενιστικόν του λόγον διχά-

ΟΝΕΟΣ Πρωθυπουργὸς κ. Τσί-
πρας ἠρνήθη νὰ ὁρκι σθῆ μὲ
θρησκευτικὸν ὅρκον, διότι τὸ

ἰδεολογικόν του πιστεύω δὲν ἐπιτρέ-
πει τοιαύτην ὁρκωμοσίαν. Ὁ κ. Τσί-
πρας ἐνήργησε συμφώνως πρὸς τὴν
ἰδεολογίαν του καὶ τὸ πιστεύω του.

Ἔχει τὴν συνείδησίν του ἥσυχον. Ἡ
Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅμως ποίαν στά-
σιν ἐτήρησεν; Αὐτὴν τοῦ Ποντίου Πι-
λάτου. Αἱ κεφαλαὶ της ἄλλαι εἶπον ὅτι
δὲν ὑφίσταται πρόβλημα καὶ ἐζήτη-
σαν νὰ καταργηθῆ ὁ ὅρκος καὶ ἀπὸ τὰ
δικαστήρια ἢ ἀπὸ ἄλλας κρατικάς

ὑπηρεσίας καὶ ἄλλαι εἶπον ὅτι ἡ Χώρα
ὁδεύει πρὸς τὴν ἀθεΐαν. 

«Ἑνιαία» θέσις δὲν ὑπῆρξε, διά
μίαν ἀκόμη φοράν. Εἰς τὴν προκειμέ-
νην περίπτωσιν ὅμως κατηργεῖται μία
παράδοσις, ἡ ὁποία ἤρχισε μὲ τὴν

Ὀρθόδοξοι πιστοὶ (1052) καλοῦν τὸν Σεβ. Θεσσαλονίκης νὰ παύση
τὸν ἰδιότυπον διωγμὸν τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ π. Νικολάου Μανώλη

Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑΣ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΗΜΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἡ παθητικὴ στάσις τῆς Διοικ. Ἐκκλησίας ἔναντι
τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου καὶ αἱ συνέπειαί της

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.



πού εἶναι «παναίρεσις» (ὅπως τό λέ-
γει ὁ πατήρ Πόποβιτς, Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ.
224) τῶν παπικῶν. Λέγεται «παναί-
ρεσις», γιατί ἀπετέλεσε τήν πηγή
ὅλων τῶν αἱρέσεων τοῦ παπισμοῦ.
Λέγει ὁ πατήρ Ἰουστῖνος: 

«Ἐξ αὐτῆς δέ τῆς παναιρέσεως
ἐγεννήθησαν καί γεννῶνται συν -
εχῶς ἄλλαι αἱρέσεις: τό Filioque, ἡ
ἀποβολή τῆς Ἐπικλήσεως, τά ἄζυ-
μα, ἡ εἰσαγωγή τῆς κτιστῆς χάριτος,
τό καθαρτήριον πῦρ, τό θησαυρο-
φυλάκιον τῶν περισσῶν ἔργων, ἡ
μηχανοποιημένη διδασκαλία περί
τῆς σωτηρίας καί ὡς ἐκ τούτου μη-
χανοποιημένη διδασκαλία περί τῆς
ζωῆς, ὁ παποκαισαρισμός, ἡ Ἱερά
Ἐξέτασις, τά συγχωροχάρτια, ὁ φό-
νος τοῦ ἁμαρτωλοῦ διά τήν ἁμαρ-
τίαν, ὁ ἰησουϊτισμός, ἡ σχολαστική,
ἡ καζουϊστική, ὁ μοναρχισμός, ὁ
κοινωνικός ἀτομικισμός διαφόρων
εἰδῶν...

Ὁ Προτεσταντισμός; Εἶναι τό
πλέον πιστόν τέκνον τοῦ Παπισμοῦ,
τό ὁποῖον διά τῆς ὀρθολογιστικῆς
σχολαστικῆς του πίπτει διά μέσου
τῶν αἰώνων ἀπό τήν μίαν αἵρεσιν εἰς
τήν ἄλλην αἵρεσιν καί πνίγεται συν -
εχῶς εἰς τά διάφορα δηλητήρια τῶν
αἱρετικῶν πλανῶν του. Πρός τού-
τοις, ἡ παπιστική ὑψηλοφροσύνη
καί ἡ “ἀλάθητος” ἀφροσύνη βασι-
λεύει ἀπολυταρχικῶς καί ἐρημώνει
τάς ψυχάς τῶν πιστῶν του. Κατ᾽
ἀρχήν ἕκαστος Προτεστάντης εἶναι
ἕνας ἀνεξάρτητος πάπας εἰς ὅλα τά
ζητήματα τῆς πίστεως. Τοῦτο δέ
πάντοτε ὁδηγεῖ ἀπό τόν ἕνα πνευ-
ματικόν θάνατον εἰς τόν ἄλλον· τέ-
λος αὐτοῦ τοῦ “ἀποθνήσκειν” δέν
ὑπάρχει, καθ᾽ ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν
πνευματικῶν θανάτων τοῦ ἀνθρώ-
που εἶναι ἀναρίθμητος.

Ἀφοῦ οὕτως ἔχουν τά πράγματα,
τότε διά τόν παπιστικόν-προτεσταν-
τικόν Οἰκουμενισμόν μέ τήν ψευ-
δοεκκλησίαν του καί τόν ψευδοχρι-
στιανισμόν του δέν ὑπάρχει διέξο-
δος ἀπό τό ἀδιέξοδόν του, ἄνευ
ὁλοψύχου μετανοίας ἐνώπιον τοῦ
Θεανθρώπου Χριστοῦ καί τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας
Του. Ἡ μετάνοια εἶναι τό φάρμακον
δι᾽ ἑκάστην ἁμαρτίαν, φάρμακον
δοθέν εἰς τόν ἄνθρωπον ἀπό τόν
μόνον Φιλάνθρωπον».11

Γ´ Η ΣΧΕΣΙΣ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ 
(α) Ἡ σχέση μας πρός τούς αἱρε-

τικούς πρέπει νά κινεῖται ἀπό τήν
ἀγάπη. Νά πονοῦμε γιατί βρίσκονται
στήν πλάνη, νά προσευχόμεθα γι᾽
αὐτούς καί νά ἐργαζόμεθα μέ ἀγά-
πη γιά τήν ἐπιστροφή τους στήν
Ἐκκλησία, ἀπό τήν ὁποία ἡ πλάνη
τῆς αἵρεσης τούς ἀπέκοψε. Ὁ ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς γιά τό θέμα
αὐτό ἀναφέρει περικοπή τοῦ ἁγίου
Μαξίμου, στήν ὁποία αὐτός, ὁμιλῶν
κατά τῶν αἱρετικῶν, λέγει ἔπειτα
ὅτι δέν θά χαρεῖ νά τούς συμβεῖ κά-
τι κακό, ἀλλά ἐπιθυμεῖ τήν ἐπιστρο-
φή τους, ἡ ὁποία θά τοῦ δώσει με-
γάλη χαρά καί ἀγαλλίαση. Λέγει ἐπί
λέξει ὁ ἅγιος Μάξιμος: «Οὐ θέλων
δέ τούς αἱρετικούς θλίβεσθαι, οὐδέ
χαίρων τῇ κακώσει αὐτῶν γράφω
ταῦτα, μή γένοιτο, ἀλλά τῇ ἐπι-
στροφῇ μᾶλλον χαίρων καί συνα-
γαλλόμενος». Εἶναι δέ πολύ ὡραῖο
αὐτό πού γράφει στήν συνέχεια ὁ
ἅγιος Μάξιμος, ὅτι τίποτε δέν εἶναι
γλυκύτερο ἀπό τήν ἑνότητα ὅλων
τῶν πιστευόντων στόν Θεό: «Τί γάρ
τοῖς πιστοῖς τερπνότατον τοῦ
θεᾶσθαι τά τέκνα τοῦ Θεοῦ τά διε-
σκορπισμένα συναγόμενα εἰς ἕν;»!

Ὅμως, ἐνῶ πρέπει νά ἀγαποῦμε καί
τούς αἱρετικούς, ὁ ἅγιος Μάξιμος
μᾶς θέλει – καί εὔχεται νά γίνουμε
ὅπως μᾶς θέλει – νά εἴμαστε δηλα-
δή (προσέξτε, παρακαλῶ, τίς
ἐκφράσεις τοῦ ἁγίου πατρός)
«σκληροί παντελῶς» καί «ἀμείλι-
κτοι» πρός τήν «φρενοβλαβῆ» πλά-
νη τῶν αἱρετικῶν καί ἄν δέν μιλᾶμε
σ᾽ αὐτούς γι᾽ αὐτήν, αὐτό δέν λέγε-
ται ἀγάπη, ἀλλά «μισανθρωπία» καί
«χωρισμός τῆς θείας ἀγάπης». Καί
μέ τό νά μή μιλᾶμε στούς αἱρετι-
κούς γιά τήν πλάνη τους, κατά τόν
ἅγιο Μάξιμο, εἶναι ὡς νά δίδουμε
«ἰσχύ» καί ὑποστήριξη σ᾽ αὐτήν:
«...Πρός μόνον τό καθοτιοῦν αἱρε-
τικοῖς συνάρασθαι εἰς σύστασιν τῆς
φρενοβλαβοῦς αὐτῶν δόξης, σκλη-
ρούς παντελῶς εἶναι ὑμᾶς καί ἀμει-
λίκτους βούλομαί τε καί εὔχομαι.
Μισανθρωπίαν γάρ ὁρίζομαι ἔγωγε
καί ἀγάπης θείας χωρισμόν τό τῇ
πλάνῃ πειρᾶσθαι διδόναι ἰσχύν εἰς
περισσοτέραν τῶν αὐτῇ προκατει-
λημμένων φθοράν» (αὐτ., Ἐπ. 12,
PG 91, c. 465C).12

(β) Ἀπό ἀγάπη λοιπόν κινούμενοι
λυπούμεθα τούς παπικούς γιά τίς
αἱρέσεις καί πλάνες τους καί κά-
νουμε «διαλόγους ἀγάπης» μαζί
τους, γιά νά μιλήσουμε στούς δια-
λόγους αὐτούς γιά τήν ἀλήθεια τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης, ἀλλά, χρόνια
τώρα, δέν βλέπουμε τήν μετάνοιά
τους. Τί νόημα τότε ἔχουν οἱ διάλο-
γοι; Ὁ ὅσιος πατήρ Ἰουστῖνος, γιά
τόν ὁποῖο μιλᾶμε ἐδῶ, μᾶς λέγει
σχετικά: 

«Ὁ σύγχρονος “διάλογος τῆς
ἀγάπης”, ὁ ὁποῖος τελεῖται ὑπό τήν
μορφήν γυμνοῦ συναισθηματι-
σμοῦ, εἶναι εἰς τήν πραγματικότητα
ὀλιγόπιστος ἄρνησις τοῦ σωτηριώ-
δους ἁγιασμοῦ τοῦ Πνεύματος καί
τῆς πίστεως τῆς Ἀληθείας (Β´ Θεσ.
2,13), δηλαδή τῆς μοναδικῆς σωτη-
ριώδους “ἀγάπης τῆς ἀληθείας”
(αὐτόθι 2,10). Ἡ οὐσία τῆς ἀγάπης
εἶναι ἡ ἀλήθεια· ἡ ἀγάπη ζῇ καί
ὑπάρχει ἀληθεύουσα». «Ἄς μή
ἀπατώμεθα. Ὑπάρχει καί ὁ “διάλο-
γος τοῦ ψεύδους”, ὅταν οἱ διαλε-
γόμενοι συνειδητῶς ἤ ἀσυνειδήτως
ψεύδονται ὁ εἷς εἰς τόν ἄλλον.
Τοιοῦτος διάλογος εἶναι οἰκεῖος εἰς
τόν “πατέρα τοῦ ψεύδους”, τόν
Διάβολον, “ὅτι ψεύστης ἐστίν καί ὁ
πατήρ αὐτοῦ” (Ἰω. 8,44). Οἰκεῖος
εἶναι καί εἰς ὅλους τούς ἑκουσίους
ἤ ἀκουσίους συνεργάτας του, ὅταν
αὐτοί θελήσουν νά πραγματοποι-
ήσουν τό καλόν των διά τοῦ κακοῦ,
νά φθάσουν εἰς τήν “ἀλήθειάν” των
μέ τήν βοήθειαν τοῦ ψεύδους. Δέν
ὑπάρχει “διάλογος τῆς ἀγάπης”
ἄνευ τοῦ διαλόγου τῆς ἀληθείας.
Ἄλλως τοιοῦτος διάλογος εἶναι
ἀφύσικος καί ψευδής. Ὅθεν καί ἡ
ἐντολή τοῦ Ἀποστόλου ζητεῖ νά
εἶναι “ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος” (Ρωμ.
12,9)».13 

«Ὁ πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστο-
λος, μέ τήν ἐξουσίαν τήν ὁποίαν
ἔλαβεν ἀπό τόν Θεάνθρωπον, δίδει
ἐντολήν: “Αἱρετικόν ἄνθρωπον με-
τά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν πα-
ραιτοῦ” (Τίτ. 3,10)».14

(γ) Ἀφοῦ λοιπόν δέν ἔχουμε τήν
ἴδια πίστη μέ τούς παπικούς δέν
μποροῦμε νά ἐλπίζουμε τήν ἕνωσή
μας, ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων, μαζί
τους. Δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά κά-
νουμε κάτι τέτοιο. Ὁ ἅγιος πατήρ
Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς μᾶς προσφέ-
ρει γιά τό θέμα αὐτό τρία ὡραῖα καί
δυνατά πατερικά χωρία, τά ὁποῖα
παρακαλοῦμε νά ἔχουν ὑπ᾽ ὄψιν οἱ
δικοί μας «ἑνωτικοί», γιά νά ἀκο-
λουθοῦν τήν πατερική διδασκαλία,
ὡς πρέπει στούς ὀρθοδόξους κλη-
ρικούς. 

(1) Τό πρῶτο χωρίο εἶναι τοῦ
Οἰκουμενίου, Ἐπισκόπου Τρίκκης: 

«Ἑνότης πίστεως τό μή διαφω-
νεῖν περί τά δόγματα. Τοῦτο γάρ
ἐπίγνωσις τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τό μή
διαφωνεῖν περί αὐτοῦ» (PG
118,1220). 

Μέ τούς παπικούς διαφωνοῦμε
περί τά δόγματα. Μέ τήν αἵρεση τοῦ
Φιλιόκβε οἱ παπικοί ἔχουν ἄλλο Χρι-
στό καί ὄχι τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού
μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι πατέρες
μας στίς Οἰκουμενικές Συνόδους. 

(2) Τό δεύτερο πατερικό χωρίο
πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος Πόποβιτς
εἶναι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυ-
σοστόμου, ὁ ὁποῖος σαφῶς λέγει: 

«Ὅταν δέ πάντες ὁμοίως πι-
στεύωμεν, τότε ἑνότης ἐστίν» (PG
62,83). 

Ὅπως γνωρίζουμε, δέν εἶναι μία
ἤ δυό ἤ δέκα μόνον οἱ δογματικές
διαφορές μας μέ τούς παπικούς,
ἀλλά εἶναι πάρα πολλές καί ἑπομέ-
νως δέν μποροῦμε νά ἔχουμε ἑνό-
τητα μαζί τους, γιατί, κατά τόν χρυ-
σορρήμονα ἅγιο πατέρα, μόνο ὅταν
«πάντες ὁμοίως πιστεύωμεν, τότε
ἑνότης ἐστίν».

(3) Τό τρίτο πατερικό χωρίο, πού
προσφέρει ὁ ἅγιος πατέρας
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, χωρίο πολύ
χρήσιμο γιά τούς ἑνωτικούς, εἶναι
τοῦ Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας,
ἑρμηνευτοῦ τῶν ῾Αγίων Γραφῶν,
ἐξαρτωμένου στενά ἀπό τόν Χρυ-
σόστομο:

«Τότε ἡ ἀληθής ἑνότης τῆς πί-
στεως, ὅταν καί ἐν τοῖς δόγμασιν
ὀρθοδοξῶμεν καί τῆς ἀγάπης σύν-
δεσμον συντηρῶμεν» (PG 124,
1088Α).15

Μή ὀρθοδοξοῦντες οἱ παπικοί καί
μή ἔχοντες λοιπόν ἑνότητα πίστεως
μέ ἡμᾶς, δέν μποροῦμε νά ἔχουμε
σύνδεσμο ἀγάπης μαζί τους, ἀγά-
πης ἐκφραζομένης μέ τήν συμμε-
τοχή στό Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας. Ἀγάπη εἶναι ὁ Χρι-
στός, ἀλλά οἱ παπικοί ἔχουν αἱρετι-
κή πίστη περί τοῦ Χριστοῦ. 

(δ) Ἡ ἕνωση ἡμῶν τῶν Ὀρθοδό-
ξων μέ τούς παπικούς, ἕνωση  πρα -
γματική μέ Χριστό, δηλαδή μέ τό
Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας,
αὐτή ἡ ἕνωση θά γίνει μόνο μέ τήν
μετάνοια τοῦ πάπα καί τῶν πιστῶν
του. Λέγει ὁ ἅγιος πατέρας: 

«Ἄνευ τῆς μετανοίας καί
εἰσδοχῆς εἰς τήν Ἀληθινήν Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀφύσικον
καί ἀδιανόητον νά ὁμιλῇ τις περί
τῆς ἑνώσεως “τῶν Ἐκκλησιῶν”, πε-
ρί τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης, περί
τῆς intercommunio (δηλ. διακοινω-
νίας)».16

«Ἰντερκομμούνιο, δηλαδή ἡ δια-
κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς ἐν τοῖς
ἁγίοις Μυστηρίοις, ἰδιαιτέρως ἐν τῇ
θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, εἶναι ἡ πλέον ἀναί-
σχυντος προδοσία τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ προδοσία τοῦ
Ἰούδα. Πρόκειται μάλιστα περί προ-
δοσίας ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεανθρώπου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἀποστολικῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἁγιοπατερικῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἁγιοπαραδοσιακῆς, τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Μιᾶς καί μοναδικῆς».17

Ἀπό τόν μεγάλο δογματολόγο
πατέρα, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμα-
σκηνό, ἐλάβαμε ἐντολή:

«Πάσῃ δυνάμει τοίνυν φυλαξώ-
μεθα μή λαμβάνειν μετάληψιν αἱρε-
τικῶν μήτε διδόναι» (Ἔκδ. Ὀρθ. πί-
στεως 4,13. PG 94,1149). 

«Ὁ ἀτρόμητος ὁμολογητής τῶν
θεανθρωπίνων ὀρθοδόξων ἀλη-
θειῶν ἀναγγέλλει εἰς ὅλους τούς
ἀνθρώπους ὅλων τῶν κόσμων: “Τό
γάρ κοινωνεῖν παρά αἱρετικοῦ ἤ
προφανῶς διαβεβλημένου κατά
τόν βίον ἀλλοτριᾶ Θεοῦ καί προσοι-
κειοῖ τῷ Διαβόλῳ” (Θεοδώρου
Στουδίτου, PG 99, c. 1668C). Κατά
τόν ἴδιον ὁ ἄρτος τῶν αἱρετικῶν
δέν εἶναι “σῶμα Χριστοῦ” (αὐτόθι,
c. 1597A). Διά τοῦτο, “Ὡς οὖν ὁ
θεῖος ἄρτος ὑπό τῶν Ὀρθοδόξων
μετεχόμενος, πάντας τούς μετό-
χους ἕν σῶμα ἀποτελεῖ· οὕτω δή
καί ὁ αἱρετικός κοινωνούς τούς
οὕτω αὐτοῦ μετέχοντας ἀλλήλων
ἀπεργαζόμενος, ἕν σῶμα ἀντίθετον
Χριστῷ παρίστησι” (αὐτόθι, c
1480CD). Ἐπί πλέον, “Ἡ παρά τῶν
αἱρετικῶν κοινωνία οὐ κοινός
ἄρτος ἀλλά φάρμακον (= δηλητή-
ριον), οὐ σῶμα βλάπτον, ἀλλά ψυ-
χήν μελαῖνον καί σκοτίζον”» (αὐτό-
θι, c 99,1189C).18

Σημειώσεις:
9. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί

Οἰκουμενισμός, σελ. 212. 213. 10.
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενι-
σμός, σελ. 218-220. 11. Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ.
224-225. 12. Βλ. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καί Οἰκουμενισμός, σελ. 228. 13. Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός,
σελ. 226. 227. 14. Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία καί Οἰκουμενισμός, σελ. 230. 15.
Βλ. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκου-
μενισμός, σελ. 44. 16. Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ.
225. 17. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί
Οἰκουμενισμός, σελ. 229. 18. Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ.
232. 233.
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Σκέψεις διὰ τὴν εἴσοδόν μας εἰς τὸ ἅγιον Τριώδιον

Ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς κατὰ τὸν Ἅγιον...
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Ὁ Μητροπολίτης Λο-
κρίδος Ἀγαθάγγελος καὶ ἡ πολυτάρα-
χη Ἀρχιερατεία του (1833-1852)»
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώ-
τιδος. Λαμία 2014. Σχ. 20x14 σσ 30.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
ΦΟΥΝ ΤΑ «Οἱ προφῆτες Μιχαίας,
Ἰωήλ, Ὀβδιού». Ἱερὰ Μητρόπολις
Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰανου -
άριος 2015. Σχ. 20x14 σσ 122.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΡΝΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Περιοδικὴ ἔκδοση ἱστορικῆς – ἀρχαι-
ολογικῆς καὶ λαογραφικῆς ἐνημέρω-
σης καὶ καταγραφῆς. Ἰούλ. – Αὔγ.
2014. Ἀρναία Χαλκιδικῆς.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ Περιοδικὴ Ἔκδοση
Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου.
Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ. 2014.

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗ-
ΜΑ. Ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.). Ἰούλ. –
Σεπτ. 2014. Ἀθῆναι.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖον ἐνημε-
ρωτικὸν περιοδικὸν Διορθοδόξου
Συνδέσμου Πρωτοβουλίας Γονέων.
Ἰούλ. – Σεπτ. 2014.  Ἁγ. Παρασκευὴ
Ἀττικῆς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ: «Ταραγμένα καὶ παγιδευμένα χρόνια»,
Ἀφήγημα (Ἡ δεκαετία τοῦ 1950 στὴν Κύπρο), Β´ Βραβεῖο Πεζο-
γραφίας Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσὸς γιὰ τὸ 2010, Κύπρος
2013, σελίδες 430.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε τὸν
Γιῶργο Πετούση, ἕνα ἀπ᾽ τοὺς ἐκλε-
κτοὺς ποιητὲς τῆς Μεγαλονήσου.
Τώρα, ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια,
χαιρόμαστε ποὺ τὸν γνωρίζουμε καὶ
ἄνθρωπο τῆς ἀφήγησης καὶ τῆς λο-
γοτεχνίας. Καὶ ἡ χαρὰ μας μεγαλώ-
νει, μὲ τὴ βράβευση τοῦ πολυσέλι-
δου βιβλίου του, μὲ τὰ 46 κεφάλαια,
ἀπὸ τὸ  Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρ-
νασσός».

«Ταραγμένα καὶ παγιδευμένα»
ἐκεῖνα τὰ χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ
1950, γιατί τὰ σημάδεψε ὁ πανένδο-
ξος  καὶ θρυλικὸς ἀγώνας τῶν
ἡρωϊκῶν ἀγωνιστῶν τῆς «Ἐθνικῆς
Ὀργάνωσης Κυπρίων Ἀγωνιστῶν»
(ΕΟΚΑ) 1955 - 1959. Προτοῦ ἀρχί-
σει ὁ ἀναγνώστης τὴ μελέτη τοῦ βι-
βλίου, ἤδη τὸν ἔχει προετοιμάσει συν -
αισθηματικὰ τὸ ἐξαιρετικὸ καὶ ἀγω-
νιστικὸ ἐξώφυλλο μὲ τὸν ἀντάρτη
τῆς ΕΟΚΑ γιὰ «ΕΝΩΣΗ καὶ μόνον
ΕΝΩΣΗ» καὶ μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ
κρατᾶνε τὶς Ἑλληνικὲς σημαῖες.

Ὁ Γιῶργος Πετούσης σὰν εἰσα-
γωγή, σημειώνει: «Πῶς γράφηκε
αὐτὸ τὸ βιβλίο»; Κι ἀμέσως μὲ τὴν
πρώτη μικρὴ παράγραφο, μᾶς ἀπο-
καλύπτει τὴν εἰλικρίνεια τῆς καρ-
διᾶς του: «Θέλησα μέσα ἀπὸ τὰ
προσωπικά μου βιώματα, καὶ μέσα
ἀπὸ τὴ δράση δικῶν μου ἀνθρώπων
νὰ μιλήσω καὶ νὰ δώσω τὴ δική μου
κατάθεση γιὰ τὰ «ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ»,
αὐτὰ ποὺ ἀνεξίτηλα σημάδεψαν τὴν
παιδικὴ καὶ ἐφηβική μου ἡλικία, κυ-
ρίως, στὰ χρόνια τοῦ ἔνοπλου τε-
τράχρονου ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώ-
να τοῦ 1955-59»...

Ὁ χαρισματοῦχος ποιητὴς καὶ
συγγραφέας, στὸ ὡραῖο, τὸ ἀγωνι-
στικὸ καὶ πολυσέλιδο βιβλίο του,
συνδυάζει τὶς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς
του, τὴν ἀγωνιστικότητα τῶν ἐφη-
βικῶν χρόνων του, κάποιες  φάσεις
ἀπὸ τὴ δράση τῆς ΕΟΚΑ, χωρὶς ν᾽
ἀπουσιάζουν καὶ στοιχεῖα λαογρα-
φικὸ-κοινωνικά.

Ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ ὀπισθόφυλ-
λου μεταφέρω κάποιους στοχα-
σμούς:

Πόσο θὰ ὠφελοῦσε ἢ πόσο θὰ
ἔβλαπτε, ἐμᾶς τοὺς Κυπρίους, ἡ
Ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλά-
δα; Αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποία ὁλόκληρος
ὁ λαὸς τὴν προσδοκοῦσε ἀπὸ τὸν
καιρὸ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενε-
σίας καὶ τὸ ἀπαιτοῦσε ἀπὸ τὴν πρώ-
τη ἀκριβῶς μέρα τῆς ἄφιξης τῶν
Ἄγγλων τὸ 1878.

Παράλληλα, πόσο μᾶς κόστισε...
ἡ ἑδραίωση τῆς Ἀδέσμευτης καὶ ἐπι-
σφαλοῦς μας ἀνεξαρτησίας; Μεγά-
λο καὶ  ἀδυσώπητο  ἐρώτημα"!

Θερμότατα σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ
σᾶς συγχαίρουμε κ. Πετούση.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 2014, σελ. 479.

Ἡ παροῦσα καλαίσθητος ἔκδο-
ση, τήν ὁποία ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί
Ὠρωποῦ μέ τίς εὐλογίες ἀλλά καί
τήν ἠθική καί συμβουλευτική ἐνί-
σχυση τοῦ οἰκείου Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρου-
σίου και Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου ἀπο-
τυπώνει τήν ἱστορία τοῦ ἱστορικοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου, Κηφισιᾶς. Τό βι-
βλίο αὐτό στοχεύει νά βοηθήση τόν
πιστό ἀλλά καί τόν ἐπισκέπτη νά
γνωρίση τόν Ναό μέσα ἀπό τά ἱστο-
ρικογραφικά δεδομένα, τήν ἀρχιτε-
κτονική καί τόν διάκοσμο πού πα-
ρουσιάζονται ἀπό τήν ἐποχή πού
οἰκοδομήθηκε, τό 1884 μέχρι τίς
ἡμέρες μας. Ἡ ὅλη προσπάθεια ἔγι-
νε ἡ μέν συγγραφική ἐπιμέλεια ἀπό
τόν Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καί Πρωτοπρ π. Γεώργιο
Βαγιανό, ἡ δέ ταξινόμηση τοῦ ὑλι-
κοῦ καί τῶν ἱστορικῶν στοιχείων
ἀπό τούς ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο Λέπουρη,
Πρωτοπρ. π. Ἰωάννη Παπανικολά-
ου, Πρωτοπρ. π. Χρῖστο Κυριακό-
πουλο καί τόν Διάκονο π. Κων-
σταντῖνο Βασιλάκη. Στήν ἔκδοση
αὐτή δέν γίνεται μία ἁπλῆ ἱστορική
πληροφόρηση ἀλλά μία κριτική καί
ἑρμηνευτική τῶν πληροφοριῶν πού
παρατίθενται, μία ἐνημέρωση τῶν
πιστῶν γιά τήν κοινωνική καί τήν
ὅλη ἐν γένει συμβολή τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ στήν τοπική κοινωνία τῆς Κη-
φισιᾶς, πού ἀπώτερο σκοπό ἔχουν
τήν ἁγιαστική προαγωγή τῶν κηφι-
σιωτῶν. Δίνονται ἱστορικές πληρο-
φορίες γιά τήν πόλη τῆς Κηφισιᾶς,
γιά τό παλαιό ναΐδριο τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου, γιά τήν οἰκοδόμηση τοῦ
νέου ἐνοριακοῦ Ναοῦ, γιά τόν ἐσω-
τερικό ἁγιογραφικό καί λοιπό διά-
κοσμο, τόν ἐξωτερικό διάκοσμο, μία
ἀναφορά στά παρεκκλήσια τοῦ
Ναοῦ καί τέλος πληροφορίες γιά
τούς κληρικούς πού ὑπερέτησαν
ὅλη αὐτή τήν μακρά περίοδο ἀλλά

καί γιά τίς σύγχρονες δραστηριότη-
τες τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου Κηφισιᾶς. Καί ὅλα αὐτά
ἐμπλουτισμένα μέ ἕνα πλούσιο καί
σπάνιο εἰκονογραφικό, φωτογραφι-
κό ὑλικό ἀλλά καί ἔγγραφα καί σχε-
διαγράμματα. Ὁ Σεβασμιώτατος
μεταξύ τῶν ἄλλων στό προλογικό
σημείωμα ἀναφέρει: «Ἕνα ἱστορικό
καί θρησκευτικό μνημεῖο μέ πολύ-
πλευρη σημασία γιά τήν πόλη μας,
εἶναι ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, Κηφισιᾶς.
Ναός μεγαλοπρεπής καί ἐπιβλητι-
κός, κτισμένος κατά τό τελευταῖο τέ-
ταρτο τοῦ ιθ΄ αἰῶνος. Ὁ ἱστορικός
αὐτός Ἱερός Ναός ἀποτελεῖ ἔργο
τῆς εὐσέβειας καί πίστεως τῶν κηφι-
σιωτῶν πρός τόν Θεό καί τόν Ἅγιο
Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τόν Μυ-
ροβλύτη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί πο-
λιοῦχος τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς, κα-
θώς καί πνεύμονας πνευματικῆς
ζωῆς γιά ὅλους τούς κηφισιῶτες, πη-
γή καθαροῦ πνευματικοῦ ὕδατος
πού ξεδιψᾶ, κατά τό ἐνόν, τόν δι-
ψασμένο ὁδοιπόρο τῆς ζωῆς, πού
θέλει νά ὁδηγήσει τά βήματά του σέ
ὑψηλά πνευματικά μονοπάτια, “εἰς
τά ὄρη, ὅθεν ἡ βοήθεια ἥκει”». 

Γ.Κ.Τ

Ο ΟΣΙΟΣ ΒΟΥΚΟΛΟΣ

ΕΙΣΗΛΘΑΜΕ καὶ ἐφέτος, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ
στὸ Ἅγιο Τριώδιο, στὴν πιὸ κατανυκτικὴ καὶ ἁγια-
σμένη περίοδο τοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ
Φαρισαίου ἀρχίζει ὁ κύκλος τῶν κινητῶν ἑορτῶν, ὁ
ὁποῖος λήγει τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Ὀνο-
μάζεται δὲ Τριώδιο, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς
Ἐκκλησίας μας, ποὺ διαβάζεται αὐτὴ τὴν ἱερὴ πε-
ρίοδο. Οἱ τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες ὀνομάζονται
εἰσαγωγικὲς καὶ εἶναι χρόνος προετοιμασίας γιὰ τὴν
Μ. Τεσσαρακοστή. Αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο μᾶς
καλεῖ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ κάνουμε τὴ σχετικὴ
πνευματική μας προετοιμασία, ὥστε νὰ πάρουμε τὴ
δύναμη νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακο-
στή. Ἀλλὰ ἀλίμονο! Γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία
τῶν ἀνθρώπων ὡς ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου σημαίνει
τὸ ἄνοιγμα τοῦ καρνάβαλου! Εἴσοδο στοὺς ξέφρε-
νους ρυθμοὺς τῆς κραιπάλης, τῆς ἱκανοποίησης

τῶν ἄγριων ἐνστίκτων καὶ τῆς χαλάρωσης κάθε
ἠθικῆς ἀναστολῆς! Αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο νεκρα-
νασταίνεται ἡ πιὸ χυδαία μορφὴ τοῦ προχριστιανι-
κοῦ ὀργιαστικοῦ παγανισμοῦ, προκειμένου νὰ κα-
λυφτεῖ ἡ ἀνάγκη γιὰ πνευματικὴ ἀφύπνιση. Ἀδέλ-
φια μας ἀναγνῶστες, δεῖξτε ἔμπρακτα τὴν ἀντίθε-
σή σας στὶς δαιμονοκίνητες ἀσχήμιες αὐτῶν τῶν
ἡμερῶν. Κρατεῖστε μακριὰ ἀπὸ τὰ σπίτια σας τὸ
«ἀποκριάτικο πνεῦμα» τοῦ κόσμου. Μὴ μασκα-
ρεύετε τὰ παιδιά σας. Δῶστε γιὰ μία ἀκόμη φορά
τὴν ὁμολογία τῆς σῴζουσας πίστης μας! Δια-
κηρῦξτε πὼς ἡ πραγματικὴ καὶ μόνιμη χαρὰ βρί-
σκεται στὴν ἐνσυνείδητη ἕνωσή μας μὲ τὸ Χριστό,
μέσῳ τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας καὶ ὄχι στὰ «ἀπο-
κριάτικα» καρναβάλια καὶ στὶς ἐφήμερες κραιπά-
λες, οἱ ὁποῖες ἀφήνουν στὶς ψυχὲς τῶν «καρναβα-
λιστῶν» ἀπύθμενο κενὸ καὶ θανατερὴ μοναξιά!
Στῶμεν καλῶς!

Τὰ γενέθλια
τοῦ ἐκκοσμικευμένου
«ἀλαθήτου»

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ γράψει πολλὲς φο-
ρές: ὁ παπισμὸς δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο ἀπὸ ἕνας καθαρὰ ἐγκόσμιος
ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει
ἄλλο σκοπό, ἀπὸ τὴν ἄσκηση ἐγκό-
σμιας ἐξουσίας καὶ ἁπλὰ «πουλάει»
(κακῆς ποιότητας) «μεταφυσική»!
Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ
ἕνα εὔστοχο ἄρθρο τοῦ θεολόγου
κ. Β. Χαραλάμπους, μὲ τίτλο: «Τὸ
παπικὸ γενεθλιακὸ ὀλίσθημα,
ἔνδειξη τῆς βατικανείου ἐκκοσμί-
κευσης»: «Ὅπως ἀναφέρεται στὴ
Vatican insider, ἡμερομηνίας 17 Δε-
κεμβρίου 2014, ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος γιόρτασε τὸ 78ο ἔτος τῆς ἡλι-
κίας του, μὲ χορωδίες, μία τούρτα
μὲ τὰ χρώματα τῆς Ἀργεντινῆς καὶ
χιλιάδες χορευτὲς ταγκό. Δὲν ὁμι-
λοῦμε γιὰ τὸ ἐκκοσμικευμένο ὀλί-
σθημα ἑνὸς ἀνθρώπου, ἀλλὰ γιὰ
συνεχῆ ὀλισθήματα τοῦ Παπισμοῦ,
μετὰ τὴν ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴ Μία Ἁγία
Ἐκκλησία. Ἀπὸ τὴ μία νὰ ἐπαίρον-
ται ἀδίκως οἱ Παπικοί, γιὰ διαδοχὴ
ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο καὶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη νὰ προβάλλουν τὸ γενε-
θλιακὸ ἐκκοσμικευμένο ἀτόπημα
τοῦ “ἀλάθητου” τῆς Ρώμης»! Θὰ
ρωτούσαμε τὸν «ἀλάθητο»: Γνω-
ρίζει κάποιον ἀρχαῖο ὀρθόδοξο πά-
πα νὰ γιόρταζε τὰ γενέθλιά του;
Μήπως ἐκεῖνοι δὲν ἦταν «ἀλάθη-
τοι» καὶ ἔκαναν «τὸ λάθος» νὰ μὴ
γιορτάζουν τὰ γενέθλιά τους,
ὅπως ἡ ἀφεντιά του; Κιʼ ἐπίσης: τί
εἶναι ἐκεῖνο ποὺ τὸν διακρίνει ἀπὸ
τοὺς ἐγκόσμιους ἄρχοντες;
Ἀπαντᾶμε ἐμεῖς: τίποτε, ἐκτὸς ἀπὸ
τὸ ὅτι ἐτοῦτος ἀποτελεῖ μία παρά-
δοξη σύνθεση μεσαιωνικοῦ ἐξου-
σιαστικοῦ καταλοίπου καὶ σύγχρο-
νης κοσμικῆς ἐκκοσμικεύσεως!

Πρότασιν
διὰ «ψυχοσεξουαλικὴν
παιδείαν»
εἰς τοὺς παπικοὺς
«κληρικούς»!

Η ΠΑΠΙΚΗ «ἐκκλησία» κάνει τὰ
ἀδύνατα δυνατά, γιὰ νὰ «κουκου-
λώσει» τὰ χιλιάδες χιλιάδων ἐγκλή-
ματα παιδεραστίας τῶν φραγκοπα-
πάδων της, οἱ ὁποῖοι γιὰ δεκαετίες
(ὅσο μποροῦμε νὰ ξέρουμε) βίαζαν
ἀθῶα παιδιά. Ἂς μὴ λησμονοῦμε
πὼς ὁ προηγούμενος «ἀλάθητος»
ἀναγκάστηκε σὲ παραίτηση ἀπὸ
τὴν σκανδαλώδη ἀνοχή του στὸν
καταιγισμὸ καταγγελιῶν τῶν
«ἱερῶν» βιασμῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κό-
σμο! Ὅταν ὅμως δὲν μπορεῖ τὸ
σκοτεινὸ Βατικανὸ νὰ τὶς «κουκου-
λώσει» τὶς δικαιολογεῖ! Πρόσφατα
ἐπιτροπὴ παπικῶν «ἐμπειρογνωμό-
νων» ἀποφάνθηκε ὅτι γιὰ τὴν ἐπι-
δημία παιδεραστίας στὴν «καθο-
λικὴ ἐκκλησία» φταίει ἡ ὑποχρεω-
τικὴ ἀγαμία τῶν «κληρικῶν» της!
«Ὁ ὅρκος τῆς ἀγαμίας ἐνδέχεται
νὰ ἔχει συμβάλει, κατὰ ἕνα μέρος,
στὸν σεξουαλικὸ βιασμὸ παιδιῶν
ἀπὸ καθολικοὺς ἱερεῖς, σύμφωνα
μὲ τὰ πορίσματα πρόσφατης ἔρευ-
νας ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς Ἐκκλη-
σίας τους στὴν Αὐστραλία. Γιὰ
πρώτη φορά κύκλοι τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Αὐστραλίας δηλώ-
νουν ὅτι “ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀγαμία”
ἐνδέχεται νὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
τὸν βιασμὸ χιλιάδων παιδιῶν καὶ
ὅτι οἱ ἱερεῖς θὰ πρέπει νὰ λαμβά-
νουν εἰδικὴ ψυχοσεξουαλικὴ παι-
δεία» (Ἱστολ. troktiko2.gr)! Μὲ ἄλλα
λόγια, δὲν φταῖνε οἱ ἐγκληματίες
παιδόφιλοι φραγκοπαπάδες ἀλλὰ
…οἱ συνθῆκες! Ὅταν ὅμως, σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἐπιτροπή, λάβουν
«ψυχοσεξουαλικὴ παιδεία» τὰ
πράγματα θὰ διορθωθοῦν! Ἡ σε-
ξουαλικὴ ἀγωγὴ στὸν «καθολικὸ»
κλῆρο θὰ φέρει τὴν κάθαρση καὶ
ὄχι ἡ μετάνοια καὶ ἁγιότητα! Φρί-
ξον ἥλιε, στέναξον γῆ!

Καθηγητὴς
ὁμοφυλόφιλος
ἀποκαθήλωσεν
Ἐσταυρωμένον
ἀπὸ σχολικὴν αἴθουσαν!

ΤΟ ΜΙΣΟΣ τῶν ὁμοφυλοφίλων
κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γε-
νικὰ κατὰ τῆς χριστιανικῆς πίστε-
ως εἶναι τὸ ἴδιο σφοδρό, ὅπως καὶ
τῶν ἀθεϊστῶν. Σκοπὸς καὶ τῶν δύο
εἶναι ὁ ἀφανισμὸς τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ ἀπὸ προσώπου γῆς, διότι,
ὅπως εἶπε ὁ Χριστὸς «πᾶς ὁ φαῦλα
πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ
ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ
ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ», (Ἰωάν.
3,19-21). Διότι τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ
χριστιανικὴ διδασκαλία εἶναι ὁ με-
γάλος καὶ διαυγὴς καθρέπτης, ὁ
ὁποῖος φανερώνει τὰ ἐρέβη τῆς
ἁμαρτίας. Αὐτὸ ἔκαμε καὶ ἕνας

ὁμοφυλόφιλος, ὁ ὁποῖος κατέβασε
τὸν Ἐσταυρωμένο ἀπὸ σχολικὴ
αἴθουσα, ἐπειδὴ δὲν ἄντεχε τὴν
θέα Του! «Ὁ καθηγητὴς Davide
Zotti, καθηγητὴς φιλοσοφίας σὲ
δημόσιο σχολεῖο στὴν πόλη τῆς
Τεργέστης, βορειοανατολικὰ τῆς
Ἰταλίας, κατέβασε τὸν Ἐσταυρω-
μένο, τὸν Ὀκτώβριο, λέγοντας ὅτι
εἶχε “προσβληθεῖ” ἀπὸ τὶς ἀντι-
ομοφυλοφιλικὲς δηλώσεις τοῦ

Καρδινάλιου Camillo Ruini καὶ τὴν
“ὁμοφοβικὴ” στάση τῆς ἐκκλησίας.
“Τὸ ἔκανα μὲ βάση τὸ δικαίωμά
μου καὶ τὸ καθῆκον μου νὰ ὑπερα-
σπίζομαι τὸν κοσμικὸ χαρακτῆρα
τοῦ κράτους γιὰ τὸ ὁποῖο ἐργάζο-
μαι”, ἔγραψε ὁ Zotti στὴ σελίδα του
στὸ Facebook» (Ἱστολ. redskywar-
ning. blogspot.gr)! Αὐτὴ εἶναι ἡ «δη-
μοκρατία» τῶν «ἀντισυστημικῶν»,
νὰ καταφρονοῦν καὶ νὰ καταπα-
τοῦν τὴ θέληση καὶ τὰ δικαιώματα
τῆς πλειοψηφίας, μὲ αὐτὸν τὸν
«δημοκρατικὸ» τρόπο! Τόσο «δη-
μοκρατικὰ» ἔδρασε καὶ ὁ ἐν λόγῳ
«ρὸζ ἐπαναστάτης»!

«Τρανσέξουαλ»
Πανεπιστήμιον!

ΣΧΕΤΙΚΟ μὲ τὸ προηγούμενο,
εἶναι καὶ τὸ παρὸν σχόλιό μας.
Ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο «πέφτουν τὰ
συντηρητικὰ κάστρα» τῆς «παλιᾶς
ἐποχῆς». Τὸ «νέο φῶς» τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» ἔχει διεισδύσει παντοῦ
καὶ ἔφερε «νέα ἤθη». Ὡς καὶ αὐτὸ
τὸ ὑπερσυντηρητικὸ πανεπιστήμιο
τῆς Ὀξφόρδης ἔχει ἁλωθεῖ ἀπὸ τὸ
νεωτερικὸ «πνεῦμα». Ἄλλαξε τὸν
ἐνδυματολογικό του κώδικα, γιὰ
νὰ μὴ χαρακτηριστεῖ «ὁμοφοβι-
κό»! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ Πανεπι-
στήμιο τῆς Ὀξφόρδης ξανάγραψε
τὸν αὐστηρὸ ἐνδυματολογικὸ του
κώδικα, ἀφαιρώντας ἁπλῶς ὁποι-
αδήποτε μνεία στὸ φῦλο τῶν φοι-
τητῶν του, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει
ὅτι μποροῦν πλέον οἱ ἄνδρες νὰ
προσέρχονται ντυμένοι μὲ γυναι-
κεία ἐνδυμασία καὶ τὸ ἀντίστροφο.
Μὲ ἄλλα λόγια, σύμφωνα μὲ τὸν
νέο κανονισμό, κατὰ τὴ διάρκεια
ἐξετάσεων καὶ λοιπῶν ἐπισήμων
ἐκδηλώσεων, οἱ φοιτητὲς θὰ μπο-
ροῦν κάλλιστα νὰ ἐμφανίζονται μὲ
φούστα καὶ καλσὸν καὶ οἱ φοιτή-
τριες μὲ κοστοῦμι καὶ παπιγιόν,

προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ
αἴσθημα ἀδικίας, ποὺ τυχὸν ἔνιω-
θαν ὁμοφυλόφιλοι φοιτητές. Ἡ
σχετικὴ ἀλλαγή, ἄλλωστε, ἡ ὁποία
ἐτέθη ἤδη σὲ ἐφαρμογή, ἔγινε
μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ φοιτητικοῦ
συλλόγου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ
τρανσέξουαλ τοῦ πανεπιστημίου.
Στὸ παρελθόν, ὡστόσο, ὁ ἐνδυμα-
τολογικὸς κώδικας ἐτηρεῖτο
αὐστηρὰ καὶ ἡ παράβασή του ἐτι-
μωρεῖτο ἀκόμη καὶ μὲ ἀποβολὴ»
(Πηγή: online-pressblog)! Ρωτᾶμε:
εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἀνησυχοῦμε
μὲ αὐτὰ τὰ πρωτοφανῆ ἐκφυλι-
στικὰ φαινόμενα;

Διατὶ προβλέπεται
τὸ μέλλον
τῆς ἀνθρωπότητος
ζοφερὸν
καὶ ἀβέβαιον;

ΕΥΣΤΟΧΟΣ εἶναι καὶ ὁ σχο-
λιασμὸς τοῦ προηγουμένου σχολί-
ου ἀπὸ τὸν συντάκτη τῆς πρωτο-
φανοῦς αὐτῆς εἰδήσεως, τὸν
ὁποῖο συμμεριζόμαστε πλήρως.
Θέτει τὸν εὔλογο προβληματισμό:
«Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἐκκωφαντικὸ
γκρέμισμα τοῦ Πανεπιστημίου
αὐτοῦ, δὲν μποροῦν νὰ τὸ ξέρουν
οἱ διάνοιες τῶν “ὑπὲρ-νόων” του».
Στὴ συνέχεια ἀναρωτιέται: «Φαι-
νόμενο ἀνησυχητικὸ ἢ κατάντημα
θλιβερό; Καὶ οἱ φοιτητὲς αὐτοὶ θὰ
κληθοῦν αὔριο νὰ ἀναλάβουν
ὑπεύθυνες κοινωνικὲς θέσεις,
ὑψηλὰ ἀξιώματα, νὰ ἡγηθοῦν
Διεθνῶν Ὀργανισμῶν, νὰ χαρά-
ξουν τὸ μέλλον τοῦ δυτικοῦ κό-
σμου! Ἀλλὰ ὅταν ἡ ἀναισχυντία, ἡ
ἀνωμαλία, καὶ οἱ διαστροφὲς νομι-
μοποιοῦνται καὶ καθιερώνονται καὶ
ὁ ἄνθρωπος χάνει τὸν αὐτοσεβα-
σμό του, τότε ἡ ἀνθρωπότητα
ἐκφυλίζεται, ἐκβαρβαρίζεται» (Πη-
γή: online-pressblog)! Οἱ ἀπόφοιτοι
τοῦ φημισμένου αὐτοῦ πανεπιστη-
μίου, ὅταν κληθοῦν νὰ στελεχώ-
σουν ὑψηλὰ ἀξιώματα, νὰ διαχει-
ρίζονται κρίσιμα προβλήματα καὶ
νὰ ἐπηρεάζουν συνειδήσεις, μὲ
ποιὰ ἠθικὰ ἐφόδια θὰ ἀσκήσουν τὰ
καθήκοντά τους, τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ
τοὺς συνοδεύουν γιὰ πάντα ἡ δια-
στροφὴ τῆς ἀνθρώπινης φυσιολο-
γίας καὶ ὀντολογίας; Πῶς θὰ εἶναι
σὲ θέση νὰ ξεχωρίσουν τὸ καλὸ
ἀπὸ τὸ κακό, τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τὸ
ψεύτικο καὶ τὸ ἠθικὸ ἀπὸ τὸ ἀνήθι-
κο, τὴ στιγμὴ ποὺ ὡς νέοι βίωσαν
τὴ διαστροφή; Γι᾽ αὐτὸ ἀνησυ-
χοῦμε καὶ προβλέπουμε τὸ μέλλον
τῆς ἀνθρωπότητας ζοφερὸν καὶ
ἀβέβαιον!

Σχεδιάζουν 
κατάργησιν 
τῶν μεγάλων 
Χριστιανικῶν ἑορτῶν!

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ χριστιανικὲς ἑορ-
τές, οἱ ὁποῖες ἔχουν πάρει πιὰ
παγκόσμιο καὶ πανανθρώπινο χα-
ρακτήρα, ὅπως τὰ Χριστούγεννα,
τὰ ὁποῖα γιορτάζονται καὶ σὲ
χῶρες μὴ χριστιανικὲς (Κίνα,
Ἰαπωνία, κλπ), ἐνοχλοῦν σοβαρά
τους χριστιανομάχους. Καὶ γιʼ
αὐτὸ ἐπιχειροῦν νὰ τὶς ἀποχρι-
στιανοποιήσουν. Ἀλλὰ διαπιστώ-
νουν πὼς αὐτὸ εἶναι ἡμίμετρο καὶ
ἔτσι σκέφτηκαν νὰ τὶς καταργή-
σουν μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι στοιχί-
ζουν οἰκονομικά! Δεῖτε τὴν εἴδη-
ση:  πρὸ καιροῦ «οἱ Financial Times
εἶχαν κύριο ἄρθρο μὲ τίτλο “Κι ἂν
καταργήσουμε τὰ Χριστούγεν-
να;”, μὲ ἀφορμὴ προτάσεις “προ-
οδευτικῶν” κύκλων, οἱ ὁποῖοι
ἔφεραν πρόσχημα αὐτὴν τὴν φο-
ρά τὴν… οἰκονομία. Νὰ παραμεί-
νουν δηλαδὴ τὰ Χριστούγεννα
μία καθαρὰ θρησκευτικὴ ἑορτή,
ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες, χωρὶς ἰδιαίτε-
ρη λαμπρότητα, νὰ μὴ ὑπάρχουν
δῶρα καὶ γλέντια, ὥστε μόνον οἱ
ΗΠΑ -(ἐκεῖ εἶναι ἄλλωστε ὁ “πιλό-
τος” ὅπου δοκιμάζονται οἱ πρωτο-
τυπίες, διορθώνονται τὰ λάθη, καὶ
στὴ συνέχεια ἐξαπολύονται στὴν
ὑφήλιο)- θὰ γλύτωναν καταναλω-
τικὲς δαπάνες ὕψους 75 ἕως 100
δισ. δολ. Τὸ συμπέρασμα τοῦ
ἄρθρου τῶν Financial Times εἶναι
ὅτι τίποτα σημαντικὸ δὲν θὰ
ἀλλάξει μὲ τὴν κατάργηση τῶν
Χριστουγέννων. Θὰ διατηρήσου-
με τὸ ἴδιο ἐργατικὸ δυναμικό, τὶς
ἴδιες δεξιότητες, τὰ ἴδια ἐργοστά-
σια, τοὺς ἴδιους σταθμοὺς παρα-
γωγῆς ἐνέργειας» (Ἱστολ.
voria.gr)! Δὲν πρόκειται βεβαίως
γιὰ τὴν οἰκονομία, ἀλλὰ γιὰ νὰ πά-
ψει ὁ κόσμος νὰ θυμᾶται τὸ Χρι-
στό! Νὰ σχηματίσει μία σκιώδη
ἀντίληψη γιὰ τὸ Θεό, ὥστε νὰ μὴ
ἀντιστέκεται στὴν μελετώμενη
καὶ προωθούμενη πανθρησκεία,
στὴν ὁποία θὰ ἐξαφανισθεῖ ἡ χρι-
στιανικὴ πίστη! Ὄντως καταχθό-
νιο σχέδιο!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐκδήλωσις
τιμῆς μνήμης
ἢ ἀπαξιώσεως

τοῦ ἱεροῦ Φωτίου;
ΣΤΙΣ 6 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλη-

σία μας τιμᾷ τὴν ἱερὴ μνήμη τοῦ
Μ. Φωτίου, μίας κορυφαίας
μορφῆς τῆς ἱστορίας καὶ ἑνὸς
μεγάλου Πατέρα καὶ ὁμολογητῆ
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος τὸν ἔχει ἀνακηρύξει ἐδῶ
καὶ χρόνια, ὡς προστάτη της καὶ
γιʼ αὐτὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
του τιμᾶται μὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση
στὸ Διορθόδοξο Συνεδριακὸ
Κέντρο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέ-
λης καὶ σχετικὴ ὁμιλία ἀπὸ πα-
νεπιστημιακὸ καθηγητή. Ἐφέ-
τος ὁρίστηκε ὡς ὁμιλητής ὁ κο-
σμήτορας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καθηγητὴς κ.
Μ. Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος, πέ-
ρα ἀπὸ τὶς ἐκπεφρασμένες
οἰκουμενιστικὲς ἀντιλήψεις
του, πρωτοστάτησε γιὰ τὴν
ἵδρυση τοῦ διαβόητου τμήμα-
τος ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴν
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ.! Ὁ
ὁμολογητὴς Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἀπέστειλε
στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἐπιστολή,
μέσῳ τῆς ὁποίας ζητοῦσε ἀπὸ
τοὺς Συνοδικοὺς νὰ τοῦ γνωρί-
σουν τὴν ἀναγκαιότητα, «νὰ
ἀνατεθεῖ ἡ εἰσήγηση στὸ Διορ-
θόδοξο Κέντρο τῆς Ἱ. Μονῆς
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης
στὸν Ἐλλογιμώτατο Κοσμήτορα
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν -
επιστημίου Θεσσαλονίκης Κα-
θηγητὴ κ. Μιλτιάδη Κωνσταντί-
νου, πρωτοστατοῦντα στὴν
ἵδρυση στὸ Θεολογικὸ Τμῆμα
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
ΑΠΘ, κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν καὶ ἑπομένως ἐὰν
ἐπευλογεῖτε καὶ συμφωνεῖτε μὲ
τὴν ἐνέργεια τοῦ συγκεκριμέ-
νου κ. Κοσμήτορος, γιατί ἡ ἐπί-
σημη ἀνάθεση σὲ αὐτὸν τῆς
εἰσηγήσεως στὸν κοινὸ ἑορ-
τασμὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ
τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, εὔκο-
λα ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι ἀποτε-
λεῖ ἰδιαίτερη τιμητικὴ διάκριση
καὶ οὐσιαστικὴ ἐπιβράβευση τῆς
προσωπικότητάς του καὶ τῶν μέ-
χρι τώρα ἐνεργειῶν του»! Ἐμεῖς
ἁπλὰ προσθέτουμε: αὐτὴ δὲν
εἶναι ἀπόδοση τιμῆς στὸν Ἱερὸ
Φώτιο, ἀλλὰ βεβήλωση καὶ ἀπα-
ξίωση τῆς ἱερῆς μνήμης του!

ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ἡ Ἐκ κλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσί-

ου πατρός ἡμῶν Βουκόλου, Ἐπι-
σκόπου Σμύρνης. Ὁ Ἅγιος Βουκό-
λος ἔζησε κατά τούς ἀποστολι-
κούς χρόνους καί ἔγινε κατοικη-
τήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθα-
ρίζοντας τόν ἑαυτό του ἀπό τά πά-
θη καί τίς ἀδυναμίες. Γι᾽ αὐτό ὅταν
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί
Εὐαγγελιστής ἦλθε στήν Σμύρνη
καί τόν εὗρε ἄξιο καί δόκιμο, τόν
χειροτόνησε Ἐπίσκοπο τῆς Σμύρ-
νης. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Βουκόλος καθ᾽
ὅλη τήν ἐπισκοπική του διακονία

δίδαξε καί ἐποίμανε μέ ἀγάπη τό
ποίμνιο, πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ
Κύριος, ἐλευθέρωσε πολλούς
εἰδωλολάτρες ἀπό τούς δαίμονες
καί τούς ὁδήγησε βαπτίζοντάς
τους στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.
Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα νά ἀναχωρήση
πρός τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἀφοῦ
χειροτόνησε διάδοχό του τόν
Ἅγιο Πολύκαρπο ἐξεδήμησε. Μά-
λιστα ἡ Παράδοση ἀναφέρει ὅτι
στόν τόπο, πού ἐνταφιάσθηκε ἐπέ-
τρεψε ὁ Θεός νά βλαστήση δέν-
δρο, τό ὁποῖο χάριζε τήν ἴαση
στούς πάσχοντες.     

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 9 Φεβραουαρί-
ου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλή-
ση ὁ κ. Ἰωάννης Ἀγγελόπου-
λος, Λυκειάρχης, μὲ θέμα:

«Μετάνοια: Ἡ μόνη διέξο-
δος».

Τὴν Δευτέραν 16 Φεβρα-
ουαρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ
ὁμιλήση ὁ κ. Λάμπρος Σκόν-
τζος, θεολόγος, μὲ θέμα:

«π. Χαράλαμπος Βασιλόπου-
λος, ἕνας χριστιανὸς ὀρθόδο-
ξος ἀγωνιστής».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

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

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

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.



Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπέστειλε
στὰ σχολεῖα νέα ἐγκύκλιο γιὰ τὶς
ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, μὲ τὴν ὁποία ὁριστικὰ ἐπι-
λύεται τὸ ζήτημα σύμφωνα μὲ τὶς
διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν
νόμων ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν
ἑλληνικῶν δικαστηρίων. Ἡ Πανελλή-
νιος Ἕνωσις Θεολόγων μὲ Δελτίο
Τύπου ποὺ ἐξέδωσε χαιρετίζει τὴν
ἀπόφαση τοῦ ἀπελθόντος Ὑπουρ-
γοῦ Παιδείας Ἀνδρέα Λοβέρδου γιὰ
τὶς ἀπαλλαγές.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ
Μαρούσι, 23/01/2015
Ἀριθ. Πρωτ.: 12773/Δ2
Βαθ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Πρός: 1. Διευθύνσεις Π.Ε. καὶ Δ.Ε.
τῆς χώρας.Ἕδρες τους.
2. Σχολικοὺς Συμβούλους τῆς χώ-
ρας. (μέσῳ τῶν Περιφερειακῶν Δι-
ευθύνσεων Ἐκπαίδευσης τῆς χώ-
ρας)
3. Σχολικὲς μονάδες Π.Ε. καὶ Δ.Ε.
τῆς χώρας. (μέσῳ τῶν Διευθύνσεων
Π.Ε. καὶ Δ.Ε. τῆς χώρας)
Κοιν:
Περιφερειακὲς Διευθύνσεις Ἐκπαί-
 δευσης τῆς χώρας. Ἕδρες τους.

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση
μαθητικῶν θεμάτων»

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τοὺς
μαθητὲς (ἄρ.16, παρ.2 τοῦ Συντά -
γματος) καὶ διδάσκεται στὶς σχολικὲς

μονάδες Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτε-
ροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, σύμφωνα
μὲ τὰ ἐπίσημα ὑποχρεωτικὰ ἀναλυ-
τικὰ καὶ ὡρολόγια προγράμματα,
ἀκολουθεῖ τοὺς γενικοὺς σκοποὺς
τῆς ἐκπαίδευσης καὶ ἀπευθύνεται σὲ
ὅλους τοὺς μαθητές. Ὡστόσο, παρέ-
χεται ἡ δυνατότητα σὲ μὴ Χριστια-
νοὺς Ὀρθόδοξους μαθητές, δηλαδὴ
ἀλλόθρησκους ἢ ἑτερόδοξους ἢ
ἄθρησκους, ποὺ ἐπικαλοῦνται λό-
γους θρησκευτικῆς συνείδησης, νὰ
ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν παρακολούθη-
σή του.

Συνεπῶς, ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν παρέχεται
νόμιμα, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ
τὴν προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς
θρησκευτικῆς συνείδησης, ὅπως
προβλέπεται ἀπὸ τὸ Σύντα γμα καὶ πε-
ριγράφεται στοὺς οἰκείους νόμους
καὶ στὶς ἀποφάσεις τῶν διεθνῶν καὶ
ἑλληνικῶν δικαστηρίων.

Ἐπειδή, ἔχουν παρατηρηθεῖ φαι-
νόμενα κατάχρησης τοῦ δικαιώμα-
τος ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ
γιὰ λόγους ποὺ δὲν συνδέονται μὲ
τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συ-
νείδησης, ἐφιστᾶται ἡ προσοχὴ
στοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολικῶν μο-
νάδων νὰ ἐλέγχουν τὴν τεκμηρίωση
τῶν προβαλλόμενων λόγων, ἐπιση-
μαίνοντας σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο
τὴ σοβαρότητα τῶν σχετικῶν Ὑπεύ-
θυνων Δηλώσεων καὶ κατόπιν νὰ
προβαίνουν στὴ χορήγηση νόμιμης
ἀπαλλαγῆς τοῦ μαθητῆ, πάντοτε
ἐντὸς τῶν προβλεπόμενων χρονικῶν
ὁρίων.

Ἡ προσυπογραφὴ τῆς Ὑπεύθυνης
Δήλωσης ἀπὸ τὸν διδάσκοντα εἶναι
ἀπαραίτητη, ὥστε νὰ ἐνημερώνεται
γιὰ τοὺς μαθητὲς ποὺ θὰ ἔχει στὴν
τάξη του στὶς ὧρες τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν.

Οἱ μαθητὲς ποὺ ἀπαλλάσσονται
ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

δὲν ἔχουν δικαίωμα παραμονῆς στὴν
τάξη τους κατὰ τὴ διάρκεια διεξα-
γωγῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν καὶ δὲν πρέπει σὲ καμία
περίπτωση νὰ περιφέρονται ἐντὸς ἢ
ἐκτὸς τοῦ σχολείου ἢ νὰ ἀπουσιά-
ζουν (ἀδικαιολόγητα), ἀλλὰ νὰ ἀπα-
σχολοῦνται σύμφωνα μὲ τὰ διαλαμ-
βανόμενα στὴν παροῦσα ἐγκύκλιο.

Ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν χορηγεῖται ὕστερα
ἀπὸ Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ
ν.1599/1986, τοῦ ἴδιου τοῦ μαθητῆ
(ἂν εἶναι ἐνήλικος) ἢ καὶ τῶν δύο γο-
νέων του (ἂν εἶναι ἀνήλικος), στὴν
ὁποία θὰ ἀναφέρεται ὅτι ὁ μαθητὴς
δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ
ἐξ αὐτοῦ ἐπικαλεῖται λόγους θρη-
σκευτικῆς συν είδησης, χωρὶς νὰ
εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ ἀναφορὰ τοῦ
θρησκεύματος στὸ ὁποῖο ἀνήκει,
ἐκτὸς ἂν τὸ ἐπιθυμεῖ.

Μόνον στὴν περίπτωση ποὺ ἡ γο-
νικὴ μέριμνα ἀσκεῖται ἀπὸ τὸν ἕνα
γονέα, ἀρκεῖ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ
ἀσκοῦντος τὴ γονικὴ μέριμνα.

Ἐφόσον χορηγηθεῖ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ
τοὺς ἀνωτέρω λόγους, στὸ πεδίο
«ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» τοῦ Ἀτομικοῦ Δελτί-
ου μαθητῆ καὶ τοῦ Ἀπολυτήριου Τίτ-
λου, δὲ θὰ συμπληρώνεται ἔνδειξη
ποὺ νὰ εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸ περιεχό-
μενο τῆς Ὑπεύθυνης Δήλωσης, ποὺ
ὑποβλήθηκε γιὰ τὴ χορήγηση τῆς
ἀπαλλαγῆς, γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημε-
ρώνεται καὶ ἐνυπόγραφα ὁ/οἱ ὑπο-
βάλλων/οντες τὴν Ὑπεύθυνη Δήλω-
ση.

Γιὰ τὴ χορήγηση τῆς ἀπαλλαγῆς
ἀκολουθεῖται παρόμοια διαδικασία
μὲ αὐτὴν ποὺ προβλέπεται γιὰ ἀντί-
στοιχες ἀπαλλαγὲς μαθητῶν ἀπὸ μα-
θήματα (π.δ. 201/1998, π.δ. 104/1979
γιὰ τὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτερο-
βάθμια Ἐκπαίδευση ἀντίστοιχα).

Ἡ παραπάνω Ὑπεύθυνη Δήλωση
τοῦ ν.1599/1986, μὲ βεβαιωμένο τὸ
γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς καὶ τῶν δύο
γονέων τοῦ μαθητῆ, παραλαμβάνε-
ται ἀπὸ τὸ Διευθυντὴ τοῦ σχολείου
ἐντὸς ἀποκλειστικῆς χρονικῆς προ-
θεσμίας ποὺ διαρκεῖ ἀπὸ τὴν 1η Σε-
πτεμβρίου ἕως καὶ τὴν 20ὴ Σεπτεμ-
βρίου κάθε ἔτους.

Ὁ Διευθυντὴς τῆς σχολικῆς μονά-
δας σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σύλλογο
τῶν Διδασκόντων, σύμφωνα μὲ τὶς
διατάξεις τοῦ ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
καὶ τῆς ὑπ  ̓ἀριθμ. Φ.353.1/324/105657/
Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) ὑπουργικῆς
ἀπόφασης, ἀποφασίζουν κατὰ περί-
πτωση γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἀπασχο-
λοῦνται ὑποχρεωτικὰ οἱ ἀπαλλασσό-
μενοι μαθητές, συντάσσοντας σχε-
τικὴ πράξη (διαφορετικὸ διδακτικὸ
ἀντικείμενο σὲ ἄλλο τμῆμα τῆς ἴδιας
τάξης, εὐέλικτη ζώνη, βιωματικὲς
δράσεις, ἐρευνητικὴ ἐργασία κ.ἄ.).
Σὲ περίπτωση ποὺ ἡ συγκεκριμένη
τάξη λειτουργεῖ μόνο μὲ ἕνα τμῆμα,
οἱ μαθητὲς αὐτοὶ παρακολουθοῦν
ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα ποὺ καθο-
ρίζεται ἀπὸ τὸ Σύλλογο Διδασκόν-
των.

Ἡ ἰσχὺς τῆς χορήγησης ἀπαλ-
λαγῆς εἶναι ἐτήσια καὶ ἀνανεώνεται
γιὰ κάθε σχολικὸ ἔτος μὲ τὴν ἴδια
διαδικασία.

Μὲ τὴν ἔκδοση τῆς παρούσας
ἐγκυκλίου παύουν νὰ ἰσχύουν οἱ μὲ
ἀρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08, 104071/
Γ2/04-08-08, Φ12/977/109744/ Γ1/26-
08-08 καὶ 133099/Γ2/19-09-2013 ἐγκύ-
κλιοι.

Ἐσωτερικὴ διανομή:
1. Γραφεῖο Ὑπουργοῦ, 2. Γραφεῖο

Ὑφυπουργοῦ, 3 Γραφεῖο Γενικοῦ
Γραμματέα Θρησκευμάτων, κ. Κα-
λαντζῆ,4. Γραφεῖο Γενικῆς Διεύθυν-
σης Σπουδῶν Π.Ε. καὶ Δ.Ε., 5. Δ/νση
Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης, 6.
Δ/νση Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευ-
σης, 7. Δ/νση ΠΟΔΕΞΜΣ, 8. Διεύθυν-
ση Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, 9. Διεύθυνση
Σπουδῶν, Προγραμμάτων καὶ Ὀργά-
νωσης Π.Ε., Τμῆμα Γ ,́ 10. Διεύθυνση
Σπουδῶν, Προγραμμάτων καὶ Ὀργά-
νωσης Δ.Ε., Τμήματα Β  ́καὶ Γ΄

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
10. Ἕνας ἀπίθανος πειρασμός 

Κανένας πνευματικός ἀγωνιστής
δέν πρέπει νά ἐφησυχάζει ἀπέναντι
στούς πειρασμούς τοῦ διαβόλου. Πάν-
τα ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά παρασυρθεῖ.
Τό πάθημα ἑνός ἀναχωρητῆ, ὁ ὁποῖος
ζοῦσε ἐπί πολλά χρόνια στά μέρη τοῦ
Ἰορδάνη, ἀντιμετωπίζοντας πάντα μέ
ἐπιτυχία τίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου,
εἶναι διαφωτιστικό. Ὅταν πλησίαζε τό
τέλος του τοῦ παρουσιάστηκε ὁ διά-
βολος καί τοῦ εἶπε ὅτι ποτέ δέν τοῦ
ἔκανε τίποτα οὔτε τόν ἐνόχλησε. Ὁ
ἀναχωρητής ἀντέδρασε ἀμέσως καί
τοῦ εἶπε ὅτι δέν μπορεῖ νά κάνει τίπο-
τα στούς δούλους τοῦ Χριστοῦ. Ὁ διά-
βολος ὅμως συνέχισε. Τοῦ εἶπε ὅτι θά

ζήσει ἀκόμα σαράντα χρόνια, ὁπότε
κάποτε θά μπορέσει νά τόν ρίξει στήν
ἁμαρτία. Αὐτά εἶπε ὁ πονηρός καί ἐξα-
φανίστηκε.

Ὁ ἀναχωρητής, ὅταν συνῆλθε ἀπό
τήν ἀνεπιθύμητη ἐπίσκεψη τοῦ διαβό-
λου, ἄρχισε νά σκέφτεται ὅτι ἔχει
μπροστά του σαράντα χρόνια ζωῆς καί
γἰ  αὐτό μπορεῖ νά ἐγκαταλείψει τήν
ἔρημο γιά μερικά χρόνια καί νά πάει
στούς συγγενεῖς καί γνωστούς του καί
μετά ἐπιστρέφει στό κελί του. Χωρίς
καθυστέρηση ἑτοιμάστηκε καί ἔφυγε
γιά τήν πόλη. Καθώς βάδιζε ἀργά, τοῦ
παρουσιάστηκε ὁ ἄγγελος Κυρίου καί
τόν ρώτησε:

– Ποῦ πηγαίνεις, ἀββᾶ;
–Στήν πόλη, ἀπάντησε ὁ ἀναχωρη-

τής.

– Γύρισε στό κελί σου, ἀββᾶ, καί νά
ξέρεις ὅτι ὁ σατανάς δέν θά σέ ἐνο-
χλήσει ἄλλη φορά. Γνώριζε ὅτι σέ ἐνέ-
παιξε.

Ὁ ἀναχωρητής ἀφυπνίστηκε ἀπό τά
λόγια τοῦ ἀγγέλου καί ἐπέστρεψε στό
κελί του, ὅπου ἔζησε τρεῖς μέρες ἀκό-
μα καί ἀναπαύτηκε ἐν Κυρίῳ.

Ἀξιοπρόσεκτη ἡ ψεύτικη πρόβλεψη
τοῦ διαβόλου, μέ τήν ὁποία ἔπεισε τόν
ἀναχωρητή νά ἐγκαταλείψει τήν ἔρη-
μο. Παρόλο πού ἦταν ἔμπειρος, παρα-
σύρθηκε καί σχεδίασε ἀπίθανα  πρά -
γματα. Ἐκεῖνο πού εἶχε χτίσει ἐπί δε-
καετίες θά τό κατεδάφιζε μέσα σέ μιά
μέρα! Ὁ φιλάνθρωπος Θεός ὅμως δέν
ἐπέτρεψε κάτι τέτοιο. Προστάτεψε τό
δοῦλο του.

*  *  *
11. Ἀναζητῶντας τούς ἁγίους
Οἱ ἁπλοί καί καλοπροαίρετοι χρι-

στιανοί δείχνουν ἰδιαίτερο σεβασμό
πρός τούς ἱερομονάχους καί μονα-
χούς, γιατί πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀφο-
σιωμένοι στό Θεό, ἔχουν ἀπαρνηθεῖ
τά πάντα στή ζωή τους, ἔχουν πλού-
σιες πνευματικές ἐμπειρίες καί ἡ προσ -
ευχή τους εἶναι θεοπειθής . Ὅτι ζητή-
σουν ἀπό τό Θεό, γίνεται! Πράγματι,
αὐτό συμβαίνει, ἀρκεῖ νά εἶναι ὄντως
ἀφοσιωμένοι στό Θεό, γιατί μπορεῖ νά
ἔχουν ὅλα τά ἐξωτερικά χαρακτηρι-
στικά, ἀλλά νά τούς λείπει ὁ πνευμα-
τικός ἀγώνας καί νά μή εἶναι σέ θέση
νά βοηθήσουν τούς ἀδελφούς. Χρει-
άζεται προσοχή. Ἐδῶ πρέπει νά ἐπι-
σημανθεῖ ὅτι συχνά οἱ χριστιανοί πε-
ριφρονοῦν τούς ἐφημερίους πού εἶναι
δίπλα τους, παρόλο πού μποροῦν νά
καλύψουν ἐπαρκῶς τίς πνευματικές
τους ἀναζητήσεις. Ἡ τάση αὐτή δεί-
χνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἁγνότητα στίς

προθέσεις, γἰ  αὐτό καί εὔκολα ἀπο-
μακρύνονται ἀπό τούς γνωστούς τους
ἱερεῖς.

Εἶναι συχνές οἱ ἐρωτήσεις ἀπό πολ-
λούς ἀδελφούς, ἐάν ὑπάρχουν καί σή-
μερα μοναχοί καί γέροντες σάν τό γέ-
ροντα Παΐσιο, τόν ἅγιο Πορφύριο, τόν
ἱερομόναχο Ἰάκωβο κ. ἄ. Ὅταν τούς
ἀπαντῶ ὅτι δέν ξέρω καί τούς διαβε-
βαιώνω ὅτι αὐτό πού ψάχνουν μπο-
ροῦν νά τό βροῦν καί σέ ἕνα ἁπλό
ἱερέα τοῦ κόσμου, μένουν ἐπιφυλα-
κτικοί καί ἐπιμένουν. Θέλουν ὁπωσ-
δήποτε τόν ἐπί γῆς ἄγγελο, ὁ ὁποῖος
θά μπορέσει νά τούς βοηθήσει. Ξε-
χνοῦν ὅτι ἀπό τόν ἐφημέριό τους κοι-
νωνοῦν καί δέχονται τή συγχώρηση.
Καί αὐτό δέν εἶναι μικρό πράγμα.

Στό Γεροντικό διαβάζουμε ἕνα πε-
ριστατικό μέ τόν ἀββᾶ Σιλουανό, τό
ὁποῖο εἶναι σχετικό μέ τό θέμα μας

καί συνάμα ἀποκαλυπτικό. Κάποτε
λοιπόν ὁ ἀββᾶς Σιλουανός καθόταν
μέ μερικούς ἀδελφούς καί συνομι-
λοῦσε. Ξαφνικά περιῆλθε σέ ἔκσταση
καί ἔπεσε κάτω μέ τό πρόσωπο στό
ἔδαφος. Μετά ἀπό λίγο σηκώθηκε καί
ἔκλαιγε. Οἱ ἀδελφοί ἐπίμονα τόν ρω-
τοῦσαν νά μάθουν τί τοῦ συνέβη. Κι
ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε: «Βρέθηκα
στό φοβερό κριτήριο τοῦ Θεοῦ καί
εἶδα πολλούς μοναχούς νά ὁδη-
γοῦνται στήν κόλαση καί πολλούς κο-
σμικούς νά πηγαίνουν στόν παράδει-
σο».

Μέ ταπείνωση καί ἀγάπη ἄς κατα-
φεύγουν οἱ χριστιανοί στούς κληρι-
κούς, χωρίς νά φτάνουν σέ ὑπερβο-
λές. Ἐκεῖνος πού ἔχει πνευματική δί-
ψα μπορεῖ νά ὠφεληθεῖ ἀπό παντοῦ
καί ἀπό ὅλους.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Ὁ Ἀντβεντισμός εἶναι προτε-
σταντική διδασκαλία ἐσχατολογικοῦ
χαρακτήρα καὶ χιλιαστικῆς κατεύ-
θυνσης, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε καί
ἀναπτύχθηκε στίς ΗΠΑ τόν 19ο
αἰώνα, μέ ἀφορμή τήν ἔντονη προσ-
δοκία, πού ὑπῆρχε μέσα στόν ἀμερι-
κανικό προτεσταντικό χῶρο τό
πρῶτο μισό τοῦ 19ου αἰώνα, γιά τήν
ἐπιστροφή καί Β΄ Παρουσία τοῦ Κυ-
ρίου.

Ἱδρυτής τοῦ Ἀντβεντισμοῦ
ὑπῆρξε ὁ γεωργός William Miller
(1782-1849), ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγι-
νε Βαπτιστής πάστορας. Στό πλαίσιο
τῆς ἐνθουσιαστικῆς ἐσχατολογικῆς
προσδοκίας τῶν προτεσταντικῶν
παραφυάδων τῆς ἐποχῆς του στίς
Η.Π.Α ἄρχισε νά μελετᾶ τήν Ἁγία
Γραφή δίνοντας ἔμφαση στίς προ-
φητεῖες. 

Ἀπό τή δική του μελέτη καί μέ
διάφορους ἀστήρικτους βιβλικούς
χρονολογικούς συσχετισμούς,
προσ διόρισε ὡς ἡμέρα τῆς Β΄ Πα-
ρουσίας τοῦ Χριστοῦ τήν 21.3.1843.
Μάλιστα διέδιδε τίς ἐσχατολογικές
ἀντιλήψεις τους - προφητεῖες, μέ
ἰδιαίτερο ζῆλο. 

Ὅταν διαψεύστηκε ἐπαναπροσ-
διόρισε ὡς ἡμερομηνία ἔλευσης
τοῦ Χριστοῦ τήν 22-10-1844, δοκι-
μάζοντας ἀκόμη μεγαλύτερη ἀπο-
γοήτευση. Ἀργότερα ξαναπροσδιό-
ρισαν ὡς ἡμερομηνίες ἐπιστροφῆς
τοῦ Χριστοῦ τίς ἑξῆς: 22.12.1845,
22.12.1849, 22.12.1851. Ὁ Κ. Hutten
χαρακτηρίζει τούς νεώτερους χρο-
νολογικούς προσδιορισμούς τῆς

ἐλεύσεως τῆς Β΄ Παρουσίας, πού
ἀκολούθησαν τήν ἀρχική διάψευση,
ὡς νεώτερες προφητεῖες, πού ἀπέ-
βλεπαν στή διάσωση τῶν παλαιῶν. 

Ἡ διάψευση τῶν προσδοκιῶν του,
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα μία μεγάλη
ἀπογοήτευση τῶν ὀπαδῶν του, τή
διάσπασή τους καί τή δημιουργία
διαφορετικῶν Ἀντβεντιστικῶν ὁμά-
δων. Ἡ μεγαλύτερη ἐξ αὐτῶν εἶναι
ἡ κίνηση τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς
Ἑβδόμης Ἡμέρας, πού ἱδρύθηκε τό
1861 ἀπό τήν Εllen Gould Harmon
White (1827-1915), ὀπαδό ἀρχικά τοῦ
W. Μiller. 

Μεταξύ τῶν ἄλλων κακοδοξιῶν
τῆς αἵρεσης στήν ἐσχατολογία της
συμπεριλαμβάνονται:

i) Σέ ἀντίθεση μέ τήν ἱστορική
ἀφετηρία τοῦ Ἀντβεντισμοῦ καί τῆς
σειρᾶς τῶν ψευδοπροφητειῶν καί
τῶν ἀποτυχημένων προσπαθειῶν νά
καθοριστεῖ ἐπακριβῶς ἡ ἡμερομη-
νία τῆς Δευτέρας Παρουσίας, ἡ κί-
νηση δηλώνει ἔκτοτε ὅτι ζεῖ μέ
ἔντονη τήν αἴσθηση τῆς ἐπικείμενης
Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ
σέ χρόνο, λέγουν, κοντινό, ἀλλά ὄχι
ἀποκεκαλυμμένο.

ii) Ὄχι καθολική ἀνάσταση
νεκρῶν, ἀλλά δύο ἀναστάσεις, πού
θά γίνουν τμηματικά. Οἱ Ἀντβεντι-
στές ἰσχυρίζονται ὅτι κατά τήν Δευ-
τέρα Παρουσία θά ἀναστηθοῦν μό-
νο οἱ νεκροί πιστοί, δηλαδή οἱ
Ἀντβεντιστές, καί θά μεταμορφω-
θοῦν οἱ ζῶντες πιστοί. Ἡ δεύτερη
θὰ λάβει χώρα μετά τή χιλιετῆ βασι-
λεία γιά τήν καταδίκη καί τήν ὀντο-

λογική ἐκμηδένιση τῶν ἀσεβῶν,
τῶν ἀπίστων καί τοῦ στρατοπέδου
τοῦ σατανᾶ.  

iii) Τρεῖς παρουσίες τοῦ Χριστοῦ.
Μία κατά τήν Ἐνανθρώπηση, μία κα-
τά τή Δευτέρα Παρουσία γιά τήν
ἀνάσταση τῶν δικαίων καί μία τρίτη
μετά τή χιλιετῆ βασιλεία γιά τήν
ἀνάσταση καί καταδίκη τῶν ἀδίκων.

γ) Παρουσία τῆς χιλιαστικῆς δο-
ξασίας. Οἱ ζῶντες καί ἀναστημένοι
πιστοί ἀκολουθοῦν τόν Χριστό καί
ἁρπάζονται στούς οὐρανούς καί πα-
ραμένουν ἐκεῖ κατά τή χιλιετία.

iv) Κατάργηση τῆς αἰωνιότητας
τῆς κόλασης. Ἡ κόλαση ἀντικαθί-
σταται στήν κίνηση μέ τήν ὀντολο-
γική ἐκμηδένιση τῶν ἀσεβῶν. Αὐτή
τήν ὀντολογική ἐκμηδένισή τους, ἡ
αἵρεση τήν χαρακτηρίζει ὡς κόλαση
ἤ ὡς δεύτερο θάνατο. Στή συνέχεια
ἡ γῆ καθαρίζεται, ἀνανεώνεται καί
ξαναχτίζεται. Ὁ Θεός ἀπό τίς στά-
χτες δημιουργεῖ ἕνα νέο κόσμο.

v) Ἀπορρίπτουν τή μοναδική δη-
μόσια καί καθολική κρίση ὅλων τῶν
ἀνθρώπων. Ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁμιλοῦν γιά
4 κρίσεις: Ἡ πρώτη εἶναι ἡ διευρευ-
νητική κρίση, πού λαμβάνει χώρα
ἀπό τό 1844 καί γίνεται μέχρι τήν
Δευτέρα Παρουσία. Ἡ δεύτερη
εἶναι ἡ ἐκτελεστική κρίση τῶν
πιστῶν, πού θά συμβεῖ κατά τήν
Δευτέρα Παρουσία. Ἡ τρίτη εἶναι ἡ
ἀναθεωρητική κρίση τῶν ἀπίστων
κατά τή διάρκεια τῆς χιλιετοῦς βα-
σιλείας καί τέταρτη, ἡ ἐκτελεστική
κρίση τῶν ἀπίστων μετά τήν χιλιε-
τία.

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»»  

(3ον.–Τελευταῖον)
Ἡ ἁμαρτία ἐτιμωρήθη εἰς τὸ πα-

ρελθὸν πολλάκις (κατακλυσμὸς ἐπὶ
Νῶε, καῦσις τῶν Σοδομιτῶν, ἀνέλ-
πιστοι μεταβολαὶ ἐθνῶν, πόλεμοι,
νῖκαι, ἧτται) καὶ τέλος διὰ νὰ θερα-
πευθῆ, μὲ τὸ ἰσχυρότερον φάρμα-
κον, ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος.
«Δευτέραν κοινωνεῖ κοινωνίαν»
(Γρηγ. Θεολόγος, PG τόμ. 36, 325
c) καὶ θεραπεύει τοὺς ἐπιθυ-
μοῦντας νὰ θεραπευθοῦν καὶ νὰ
Τὸν ἀναγνωρίσουν, Θεὸν καὶ
Σωτῆρα.

Ὁ νόμος Σας εἶναι πολέμιος τοῦ
σκοποῦ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ Ὑμεῖς
πλέον ἐπικίνδυνοι τοῦ Διοκλητια-
νοῦ.

Εὔχομαι νὰ τὸ ἀντιληφθῆτε καὶ
νὰ διορθώσητε τὰ ἐγκλήματά Σας,
διά νὰ μὴ ἀπωλεσθῆτε οὔτε, εἰς
τὸν παρόντα, οὔτε εἰς τὸν μέλλον-
τα αἰῶνα. Ἄλλως ἡ τιμωρία Σας,
ἄνωθεν, θὰ εἶναι βεβαία καὶ εἰς τὴν
παροῦσαν ζωὴν καὶ εἰς τὴν προσ-
δοκωμένην κοινὴν Ἀνάστασιν (τὴν
ὁποίαν φαίνεται ὅτι δὲν πιστεύετε).

Φιλοσοφήσατε
εἰς τὴν μετάνοιαν

Ἐὰν δὲν κατενοήσατε τὸ μεγα-
λεῖον τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ
Θεοτόκου, τὸ μεγαλεῖον τῶν Ἀπο-
στόλων, τῶν Προφητῶν καὶ τῶν
ἁγίων ἐγγάμων καὶ ἀσκητῶν, κατα-
νοήσατε τοὐλάχιστον τὴν ὑψο-
ποιὸν ταπείνωσιν τῆς μετανοημέ-
νης πόρνης γυναικὸς τοῦ Εὐαγγε-
λίου, καὶ προσκομίσατε τὰ δάκρυα
τῆς μετανοίας Σας, μαζὶ μὲ τὰ μύ-
ρα τῆς εὐγνωμοσύνης Σας, εἰς τὸν
μόνον δυνάμενον νὰ ἀπαλλάξη τὸν
ἄνθρωπον ἐκ τῆς δυσωδίας τῆς
ἁμαρτίας (Ματθαίου, 26, 7-10).

Κατανοήσατε τὴν μεταμέλειαν
ἐκ τῆς ἁρπαγῆς τοῦ Τελώνου Ζακ-
χαίου, ὅστις δίδει τὰ ἡμίση τῶν
ὑπαρχόντων του εἰς τοὺς πτωχούς,
καὶ τετραπλοῦν εἰς τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ
ἠδικημένους. Ἀνέλθετε εἰς τὴν συ-
κομορέαν τῆς μετανοίας του, διὰ
νὰ ἴδητε ὅτι ὁ θάνατος ἑκάστου ἐξ
ἡμῶν ἐγγύς. Ὁ Χριστὸς ἐκαθάρισε
τὰ ἁρπακτικὰ χέρια τοῦ Ζακχαίου
μὲ τὸ αἷμα Του. Ὁ πρὸ Χριστοῦ
Αἰγύπτιος Χαμουραμπὶ τὰ ἔκοβε εἰς
τοὺς κλέπτας. Ἰδοὺ τὸ μεγαλεῖον
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ εἰδοποιὸς δια-
φορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὰς
δαιμονικὰς θρησκείας. (Λουκ. 17,
2-8)

Φιλοσοφήσατε εἰς τὴν μετάνοι-
αν τοῦ ἐκ Δεξιῶν λῃστοῦ ἐνώπιον
τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ, ὅστις
ἐξομολογούμενος καὶ μετανοῶν,
τὴν ὑστέραν ὥραν, τὰ ἐγκλήματα
τοῦ βίου του, σῴζεται διὰ τοῦ αἵμα-
τος τοῦ Θεανθρώπου καὶ εἰσέρχε-
ται καθαρὸς καὶ ἅγιος εἰς τὴν Βα-

σιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Τὸ παράδειγμα τοῦ διώκτου τῶν

χριστιανῶν Σαύλου, τοῦ μετέπειτα
Ἀποστόλου Παύλου ἂς ἀποτελέσῃ
ὑπόδειγμα ἀνανήψεως.

Ἡ ὁμηρεία τόσον
τοῦ Πρωθυπουργοῦ

ὅσον καὶ τῶν βουλευτῶν
Ὁ ψηφισθεὶς νόμος Σας εἶναι

ἐγκληματικὸς διὰ πάντα ἄνθρωπον,
φυλῆς καὶ γλώσσης, διότι ἐπανα-
παύει τοὺς λαοὺς εἰς τὸ σκότος
τῆς πλάνης τῶν ψευδοθρησκειῶν,
καλλιεργεῖ καὶ ἐπῳάζει τὸ κακὸν
καὶ τὰς συγκρούσεις. Συντελεῖ εἰς
τὴν πνευματικὴν καὶ ἠθικὴν σῆψιν,
ἐξομοιώνει τὸν ἀνθρώπινον βίον
μὲ τὸν κτηνώδη βίον. Εὐλογεῖ τὴν
ἁμαρτίαν.

Ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως
καὶ ἐκφράσεως ἔχουν μόνον οἱ τὰ
φαῦλα ποιοῦντες καὶ φρονοῦντες,
ὡς καὶ δυνατότητα δημοσιεύσεως
τῶν φρονημάτων καὶ πράξεών των;
Οἱ ὑγιῶς φρονοῦντες, καὶ βιοῦντες
ἀπαγορεύεται νὰ δημοσιεύουν τὰ
φρονήματα καὶ τὰς πράξεις των;

Ὁ νόμος Σας εἶναι νόμος ἀνθρώ-
πων οἱ ὁποῖοι τελοῦν ἐν συγχύσει
καὶ πανικῷ, εἶναι νόμος πλάνης,
προωρισμένος διὰ πεπλανημένους.

Οἱ ἐμπνευσταὶ τοῦ νόμου εἶναι
ἀδύνατον νὰ ἦσαν Ἕλληνες. Εἶναι
νόμος ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου καὶ
πολιτιστικῶν συνθηκῶν. Δὲν ἀφο -
ρᾷ χριστιανοὺς ὀρθοδόξους. Εἶναι
τοῦ πνεύματος τῶν Γραμματέων
καὶ Φαρισαίων, ποὺ μισοῦν τὴν ἐν
Χριστῷ Ἀλήθειαν καὶ σταυρώνουν
τὴν Ἀλήθειαν.

Ὁ νόμος Σας εἶναι ἀντίθετος μὲ
τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, τοῦ
Μ. Κωνσταντίνου, ὡς καὶ τῆς Πολι-
τικῆς ὅλων τῶν Βυζαντινῶν αὐτο-
κρατόρων. Εἶναι νόμος δικτατο-
ρικῆς νοοτροπίας.

Καταπλήσσει, κ. Πρωθυπουργέ,
καὶ κ. Βουλευταί, ἡ ὁμηρεία Σας εἰς
τοὺς Ἐξουσιαστάς Σας Εὐρωπαί-
ους. Δὲν ἔχει προηγούμενον εἰς
τὴν Παγκόσμιον ἱστορίαν. Ἀπωλέ-
σατε τελείως τὴν καλῶς νοουμέ-
νην ἐθνικήν, ἑλληνικὴν ὑπερηφά-
νειάν Σας;

Ὁ λαὸς ἵσταται ἐνεός, κατάπλη-
κτος, ἀμήχανος, ἐνώπιόν Σας. Θαυ-
μάζει τὴν ἀναισθησίαν Σας εἰς τὰς
ἀντιδράσεις του. Εἶμαι ἀπολύτως
βέβαιος, ὅτι τὸ 90% τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ δὲν ἐγκρίνει τὴν Πολιτικήν
Σας.

Ποτὲ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Ἑλλή-
νων δὲν περιεφρονήθη ἡ λαϊκὴ
βούλησις, ὅσον εἰς τὰς ἡμέρας Σας
κατὰ τὴν τελευταίαν πενταετίαν.

Ποτὲ δὲν εὑρέθη ὁ λαὸς εἰς
τοιαῦτα ἐκβιαστικὰ καὶ παραπλανη-

τικὰ διλήμματα, διά τὴν ἔξοδον τῆς
Χώρας ἐκ τῆς κρίσεως, ὅσον σήμε-
ρον. Ποτὲ δὲν ἐλέχθησαν τόσα
πολλὰ πολιτικὰ ψέμματα, ὅσον τὰ
τελευταῖα ἔτη, διά νὰ στηρίξη ἡ
Ἑλλὰς τὰς Γερμανικὰς Τραπέζας,
ποὺ ἐκινδύνευον νὰ κλείσουν ἐν
περιπτώσει ἐξόδου τῆς Ἑλλάδος
ἀπὸ τὸ «Εὐρώ».

Κύριοι τῆς Κυβερνήσεως,
Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ παραπλάνησις

τοῦ λαοῦ ἔχει καὶ ὅρια. Ἀνανήψατε
πρὶν ὁ λαὸς Σᾶς εἴπῃ «ὡς ἐδῶ καὶ
μὴ παρέκει».

Ὁ Ἑλληνικὸς λαός, παρὰ τὰς
ἁμαρτίας του, πιστεύει εἰς τὰς
ἀξίας τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολι-
τισμοῦ του, ἔστω καὶ ἂν ἡ εὐσέβειά
του, τὸ γε νῦν ἔχον, τελεῖ ἐν ὑπνώ-
σει, δίκην χειμερίας νάρκης. Ἐνθυ-
μηθῆτε τὰς λαοσυνάξεις τοῦ μα-
καρίτου Ἀρχιεπισκόπου Χριστο-
δούλου, ὅστις σήμερον ἀναζη-
τεῖται ὑπὸ πολλῶν, ὡς ἔχω ἰδίοις
ὠσὶν ἀκούσει.

Ἆραγε δὲν θὰ εὑρεθῇ εἷς δικα-
στικὸς λειτουργός, ἄξιος τοῦ Πολι-
τισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, νὰ προσβάλῃ
εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατεί-
ας τὴν ἀντισυνταγματικότητα τοῦ
νόμου τούτου;

Ὁ Θεός, διά στόματος τοῦ Ἀπο-
στόλου Πέτρου, βοᾷ: «ἀγγέλων
ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο... καὶ
ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο...
κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπά-
ξας (ἐπὶ Νῶε)... καὶ πόλεις Σοδόμων
καὶ Γομόρρας τεφρώσας κατα-
στροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα
μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς...
οἶδε Κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρα-
σμοῦ ῥύεσθαι» (Β´ Πέτρου 2, 4-10).

Ἐν κατακλεῖδι, ἐν ὅσῳ ὁ Ἑλλη-
νικὸς λαὸς δὲν θὰ συνειδητοποι-
ήσῃ βαθέως εἰς τὴν καρδίαν του,
ὅτι ἡ αἰτία τῆς κρίσεως προῆλθε
ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσίν του ἐκ τῶν
ἀξιῶν, τὰς ὁποίας ἐκφράζει ὁ δια-
χρονικὸς Πολιτισμός του, καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία, διὰ νὰ ἐπιλέξῃ ἡγέτας,
σεβομένους τὰς ἀξίας ταύτας, καὶ
τὸ καλῶς νοούμενον Ἐθνικόν του
συμφέρον, θὰ συνεχίσῃ ἡ ταλαιπω-
ρία του καὶ ἡ ἐπιδείνωσις τῆς κρί-
σεως.

Μὴ γίνεσθε, κ. Πρωθυπουργέ,
καὶ κύριοι Βουλευταί, θεομάχοι καὶ
λαομάχοι εἰς ὅ,τι ὁ λαὸς θεωρεῖ
ἑλληνικὸν καὶ διὰ τῶν αἰώνων
ἱερόν.

Ἐπὶ δὲ τούτοις εὔχομαι ὁ Θεὸς
νὰ Σᾶς φωτίζῃ διὰ τὸ καλόν, τὸ
προσωπικόν Σας καὶ τῆς Ἑλλάδος,
διατελῶ δὲ μετὰ τῆς προσηκούσης
ἰδιαζούσης τιμῆς.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς
ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ

τοῦ Φιλαδέλφου
ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω»

Ἡ σύγχρονος αἱρετική Ἐσχατολογία
Γ. Οἱ Ἀντβεντισταὶ τῆς Ζ΄Ἡμέρας

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

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἡ προσευχή εἶναι ἕνα μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Δίδει

τήν δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά ἐπικοινωνῆ ἄμεσα μέ τόν ἴδιο τόν Πλά-
στη του.

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγάπησαν πολύ τήν προσευχή καί μᾶς
ἔδειξαν πῶς μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά προσευχώμεθα.

Μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «ἐάν γάρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τό πνεῦμά
μου προσεύχεται, ὁ δέ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστι. Τί οὖν ἐστι; Προσεύξομαι
τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δέ καί τῷ νοΐ. Ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δέ καί
τῷ νοΐ» (Α´ Κορ. ιδ´ 14,15). Δηλαδή ἐάν προσεύχωμαι μέ τό χάρισμα τῆς
γλώσσης προσεύχεται μέν ἡ ψυχή μου, πού εὑρίσκεται ὑπό τήν ἐπίδραση
τοῦ πνεύματος καί αἰσθάνεται τόν ἑαυτόν της ἑνωμένο μέ τό πνεῦμα, ἀλλά
ὁ νοῦς μου δέν κατανοεῖ ἐκεῖνα, πού λέγω καί συνεπῶς παραμένει ἄκαρπος
καί χωρίς ὠφέλεια. Τί λοιπόν εἶναι τό ὠφελιμώτερο καί τό περισσότερο καρ-
ποφόρο; Θά προσευχηθῶ μέ τό πνευματικό χάρισμα, ἀλλά θά προσ ευχηθῶ
καί μέ τόν νοῦ, κατανοώντας τά λεγόμενα. Θά ψάλω μέ τό πνευματικό χά-
ρισμα, θά ψάλω ὅμως καί μέ τόν νοῦ. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α´Θεσ.
ε  ́17). Δηλαδή συνεχῶς. Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.

Νά προσευχώμαστε δέ μέ πίστη «Αἰτείτω δέ ἐν πίστει, μηδέν διακρινό-
μενος» λέγει ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος (Ἰακ. α  ́6).

«Πάντα ὅσα ἄν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν πιστεύοντες, λήψεσθε»
(Ἰωάν. ιδ ,́13).

* * *
Ἀναφέρεται στό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου

«Τά παράξενα τῆς κοινωνίας» γιά κάποιον γέροντα χωρικό ἀπό τά Κρέ-
στενα τῆς Γορτυνίας τόν μπάρμπα Χαράλαμπο, ὁ ὁποῖος πῆγε στό ξερικό
χωράφι του, γιά νά δῆ τό καλαμπόκι. Ἦταν μεγάλη ξηρασία καί τό καλαμ-
πόκι διψοῦσε. Δέν κρατοῦσε ἄλλο. Σέ αὐτό ὅμως κρεμόταν ἡ ζωή τῶν παι-
διῶν του. Γονάτισε ἐκεῖ τότε. Ἔβγαλε τό σκουφάκι του μέ σεβασμό, σήκωσε
χέρια καί μάτια στόν οὐρανό καί εἶπε: «Θεέ μου, ἄν ἤμουν ἐγώ Θεός καί σύ
μπάρμπα Χαράλαμπος, τί θά ἤθελες νά Σοῦ κάνω; Ρίξε σέ παρακαλῶ, λί-
γη βροχούλα». Ἔ! λοιπόν. Δέν πρόφθασε νά φθάση στό καλύβι του καί ὁ Θε-
ός ἔρριξε βροχή χορταστική.

* * *
Ὅμως μποροῦμε καί λαϊκοί καί μοναχοί νά προσευχώμεθα ἀδιαλείπτως.

Ἡ νοερά προσευχή δέν εἶναι προνόμιο μόνον τῶν μοναχῶν; 
Νά τί μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς:
Κάποτε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔκανε παρέα μέ ἕνα ἁπλό Γέροντα Ἡσυχαστή

τόν Ἰώβ. Στίς συζητήσεις, πού ἔκαναν εἶπε ὁ Ἅγιος ὅτι ὄχι μόνον οἱ Ἀσκη-
τές, ἀλλά γενικά ὅλοι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά προσεύχωνται πάντοτε ἀδιά-
κοπα κατά τόν Ἀπ. Παῦλο (Α  ́Θεσ. ε  ́17). Ὁ γέροντας Ἰώβ δέν ἐπείθετο,
ἀλλά ἔλεγε ὅτι αὐτό εἶναι χρέος μόνον τῶν Μοναχῶν καί ὄχι τῶν κοσμικῶν.

Ὁ Ἅγιος σιώπησε, διότι δέν τοῦ ἄρεσε ἡ πολυλογία. Πλήν ὅμως ὁ Θεός μο-
λονότι ἐσιώπησε ὁ Ἅγιος, ἔδειξε ὅτι τά λόγια του ἦταν ὀρθά.

Πηγαίνοντας ὁ Ἰώβ στό κελλί του, βλέπει ξαφνικά μπροστά του θεῖον
Ἄγγελο, πλημμυρισμένο ἀπό φῶς καί τοῦ λέγει: 

«Νά μή ἀμφιβάλλης καθόλου, γέροντα, γιά ἐκεῖνα τά ὁποῖα εἶπε πρό ὀλί-
γου ὁ ἱερός Γρηγόριος, ἀλλά ἔτσι καί σύ νά πιστεύης καί νά ὁμολογῆς».

Ἡ ἀδιάκοπη προσευχή (νοερά) εἶναι καί γιά τούς λαϊκούς.
* * *

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει γιὰ τὴν προσευχή.
Γιὰ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ψαλμῳδία, ὅπως βέβαια καὶ μὲ ἄλλα πολλά, κά-

θε καιρὸς εἶναι κατάλληλος, ὥστε νὰ ἀνυμνοῦμε τὸν Θεό, τὴν στιγμὴ ποὺ
κινοῦμε τὰ χέρια μας πρὸς ἐργασία, μὲ τὴν γλώσσα, ὅταν αὐτὸ εἶναι δυνα-
τό, μᾶλλον δὲ χρήσιμο γιὰ τὴν τελείωση τῆς πίστεως.'Ἂν ὅμως δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ τὸ κάνουμε αὐτό, τότε ἂς ἀνυμνοῦμε τὸν Θεό, ὅπως λέγει ἡ Γραφὴ
(Κολ. 3, 16), μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ᾠδὲς πνευματικές, μὲ τὴν καρδιά
μας κι ἂς συμπληρώνουμε τὴν προσευχὴ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐργασίας.
Αὐτὸ θὰ γίνη, ἐὰν εὐχαριστήσουμε Ἐκεῖνον, ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ δύναμη τῶν
χεριῶν γιὰ ἐργασία καὶ τὴ σοφία τοῦ νοῦ πρὸς ἀνάληψη τῆς τέχνης, καὶ ποὺ
μᾶς χάρισε τὰ ὑλικὰ τῶν ἐργαλείων καὶ τὰ ὑλικά, ποὺ δουλεύουμε στὶς τέ-
χνες μας, ὁποιαδήποτε εἶναι αὐτά, κι ἂν προσευχώμαστε τὰ ἔργα τῶν χεριῶν
μας νὰ κατευθύνωνται μὲ σκοπὸ τὴν εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἐξασφα-
λίζουμε καὶ τὴ σταθερότητα στὴν ψυχή μας, ὅταν ζητᾶμε ἀπ' τὸν Θεὸ νὰ
εὐοδωθῆ κάθε ἐργασία μας κι ὅταν ἀποδίδουμε τὴν εὐχαριστία σ' Αὐτὸν
ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ δύναμη τῆς ἐνέργειας κι ὅταν ἔχουμε, ὅπως εἴπαμε, ὡς
σκοπὸ τὴν εὐαρέστησή Του.

[«ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ Β´»]
*  *  *

Ὁ Ἀββᾶς Μωϋσῆς ὁ Αἰθίωψ μᾶς διευκρινίζει: «Ἂν δὲ συμφωνήση ἡ πρά-
ξη μὲ τὴν εὐχή, μάταια κοπιάζει ὁ ἄνθρωπος». «Τί σημαίνει νὰ συμφωνή-
ση ἡ πράξη μὲ τὴν εὐχή;», ἐρώτησε ἕνας ἀδελφός. Καὶ ἀπάντησε ὁ Ἀββᾶς:
«Τὸ νὰ μὴ ξανακάνουμε ἐκεῖνα, γιὰ τὰ ὁποῖα εὐχόμαστε. Δηλαδή, ὅταν κά-
ποιος παρατήση τὰ δικά του θελήματα, τότε συμφιλιώνεται μαζί του ὁ Θεὸς
καὶ δέχεται τὴν προσευχή του».

Νέα ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἐπιλύει ὁριστικῶς
τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά

Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου

Τὸ σκάνδαλον τοῦ “σκανδάλου”
Μόνο αὐτὸς ποὺ φλέγεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ γιὰ τὴν δόξα τοῦ

Χριστοῦ εἶναι ἕτοιμος γιὰ κάθε εἴδους θυσία. Θυσία ἀπὸ τὰ μι-
κρότερα ἕως τὰ μεγαλύτερα, ὅπως βλέπουμε στὸν Ἀπόστολο
Παῦλο. Στὸν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν ποὺ διαμαρτύρεται μὲ ὅλη τὴ
δύναμη τῆς ψυχῆς του ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἐνσυνει-
δήτως, εἴτε ἀσυνειδήτως, γίνονται ἀφορμὴ σκανδάλου γιὰ τοὺς
πιστούς. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συμβαίνει διαφορετικά, ἀφοῦ τὸ σκάν-
δαλο, ἐπιφέρει καταστρεπτικὴ ἐπίδραση στὴν πνευματικὴ ζωή καὶ
γενικῶς στὴν πρόοδο τῶν Χριστιανῶν. 

Ὁ Ἀπόστολος εἶχε λάβει πληροφορίες ὅτι στὴν Κόρινθο
ὑπῆρχαν μερικοὶ πιστοὶ “προοδευμένοι” στὴν γνώση, οἱ ὁποῖοι δὲν
πρόσεχαν ὅσο θὰ ἔπρεπε τὴν ἐξωτερική τους συμπεριφορὰ καὶ
γίνονταν ἀφορμὴ πολλῶν σκανδάλων. Ἡ βρώση τῶν εἰδωλοθύ-
των κρεάτων, δηλ. αὐτῶν τὰ ὁποῖα εἶχαν πρὶν προσφερθεῖ θυσία
στὰ εἴδωλα, γινόταν αἰτία, ὥστε ὁρισμένοι ἁπλοϊκοὶ πιστοί, ποὺ
δὲν εἶχαν ξεκαθαρίσει ἀκόμα μέσα τους κάποια θέματα, νὰ σκαν-
δαλίζονται. Ἔτσι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου, τοὺς
ἐπιτιμᾶ, ἐκείνους ποὺ γίνονται αἰτία καὶ ἀφορμὴ σκανδάλου καὶ
τοὺς γράφει: “Ἐὰν ἡ τροφὴ γίνεται αἰτία σκανδάλου στὸν ἀδελφό
μου, δὲν θὰ φάγω καθόλου κρέας σὲ ὅλη μου τὴν ζωή, γιὰ νὰ μὴ
σκανδαλίσω τὸν ἀδελφό μου”. 

Ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος ξεκαθαρίζει τὸ θέμα τοῦ σκανδά-
λου κατὰ τρόπο ἄμεσο καὶ δυναμικό. Ὅμως τὸ σκάνδαλο δὲν
ἀφοροῦσε μόνο τὴν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, ἀλλὰ δυστυχῶς τὸ
βρίσκουμε σὲ κάθε τόπο καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ νὰ φυτρώνει ὡς μα-
νιτάρι τοῦ διαβόλου. Διότι, τί εἶναι σκάνδαλο; Σκάνδαλο εἶναι τὸ
ἐμπόδιο καὶ τὸ πρόσκομμα τὸ ὁποῖο παρεμβάλλεται στὴν πνευ-
ματικὴ πορεία καὶ ἐμποδίζει τὴν πνευματικὴ προκοπή. Κάποια συμ-
περιφορὰ ἀνάρμοστη γιὰ Χριστιανό, κάποιος λόγος ἐπιπόλαιος,
κάποιο παράδειγμα πρὸς ἀποφυγήν, ἀλλὰ καὶ τόσα ἄλλα ποὺ ὅπως
ὅλοι βλέπουμε γίνονται ἀφορμές, γιὰ νὰ κλονιστεῖ ἡ πίστη τοῦ ἐν
Χριστῷ ἀδελφοῦ. Καὶ φυσικὰ σκάνδαλο δημιουργεῖται, ὄχι μόνο
ἀπὸ ὅσους εἶναι ἐντελῶς ἀπρόσεκτοι καὶ ἔχουν σχεδὸν ἀρνηθεῖ
τὴν Χριστιανικὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀκατάρτιστους πιστοὺς καὶ ἐν
πολλοῖς ἀπὸ πράξεις ποὺ μποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν ὡς “ἠθικῶς
ἀδιάφοροι”. 

Τὸ θέμα γίνεται παραπάνω ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ ὑπολογίσου-
με σοβαρό, ὅταν βλέπουμε τὸν ἴδιο τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, νὰ
καταδικάζει τὸ σκάνδαλο μὲ τὶς πλέον δριμεῖς ἐκφράσεις. Νὰ πε-
ριγράφει μὲ τὰ μελανώτερα τῶν χρωμάτων, τὴν βαριὰ εὐθύνη
ἐκείνου ποὺ τὸ προκαλεῖ: “Οὐαὶ – λέγει- τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾽
οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται” (Ματθ. ιη´ 7).  Καὶ ἀκριβῶς τὰ λόγια
αὐτὰ τοῦ Χριστοῦ θὰ πρέπει νὰ δημιουργοῦν τὴν εὐλογημένη
προσοχὴ καὶ περίσκεψη, ἂν ὄχι τὸν φόβο στὶς ψυχὲς ὅσων αἰσθά-
νονται ὅτι ἡ ἕως τώρα συμπεριφορά τους δὲν εἶχε τὴν προσοχὴ
καὶ τὴν συναίσθηση ὅτι οἱ ἴδιοι γίνονται αἰτία, κάποιες ψυχὲς νὰ
κλονίζονται σοβαρά, ἴσως δὲ καὶ ἀνεπανόρθωτα. Ἑπομένως τὸ
σκάνδαλο ἀποτελεῖ ἁμαρτία μεγάλη καὶ ἡ εὐθύνη ὅλων μας εἶναι
μεγάλη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Τοῦτο σημαίνει ὅτι εἶναι ἀπολύτως
ἀνάγκη ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός, νὰ θυσιάζει καὶ μερικὰ δικαιώ-
ματά του, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὴν δημιουργία σκανδάλου
γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ ἐπιτέλους καὶ ὁ πλέον ἁπλοϊκὸς ἀδελφὸς
φέρει ἀθάνατη ψυχὴ “ὑπὲρ ἧς Χριστὸς ἀπέθανεν”. 

Θὰ πρέπει ὅμως νὰ καταστεῖ ἀπ' ὅλους μας κατανοητὸ καὶ κάτι
ἀκόμα. Ὅτι, ναὶ μὲν φέρει εὐθύνη ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὴν ἀπρόσεκτη
ζωή του σκανδαλίζει, ἀλλὰ μεγάλη τὴν εὐθύνη ἔχει καὶ ἐκεῖνος
ποὺ σκανδαλίζεται. Ἂς σταθοῦμε γιὰ λίγο καὶ στὸ σημεῖο αὐτό,
διότι ὑπάρχουν καὶ ὁρισμένοι ποὺ ὡς αἰτιολογία τοῦ κλονισμοῦ
τῆς πίστεώς τους, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται ὡς παραστράτημα σὲ
ἁμαρτωλὲς πράξεις, φέρουν τὸ ὅτι δῆθεν ἐσκανδαλίσθησαν ἀπὸ
τὸν ἄλλον (τὸν ἀπρόσεκτο). Ὅπως ὅμως γίνεται κατανοητὸ ἀπ'
ὅλους, ἡ ἀδικαιολόγητος αὐτὴ δικαιολογία ὅτι δηλ. “δὲν πταίω
ἐγώ· ὁ ἄλλος μὲ παρέσυρε”, ὄχι μόνο δὲν ἁπαλύνει τὸ βάρος τῆς
εὐθύνης, ἀλλὰ προσαυξάνει τὴν κατηγορία ἐπὶ τοῦ “σκανδαλι-
σθέντος” καὶ εἰς τὸ κακὸν ἡττηθέντος, σὲ ἀκόμα μεγαλύτερο
βαθμό. “Ὅποιος προσπαθεῖ νὰ δικαιολογήσει τὰ δικά του σφάλ-
ματα προβάλλοντας τὰ ἀτοπήματα καὶ σκάνδαλα τῶν ἄλλων,
ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖνον ποὺ θέλει νὰ πλυθεῖ καὶ νὰ καθαριστεῖ μὲ τὴ
λάσπη” εἶχε διδάξει ὁ Σωκράτης. 

Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς εἶπε νὰ κανονίζουμε τὴ συμπεριφορά μας σύμ-
φωνα μὲ τὸ κακὸ παράδειγμα ποὺ δίδουν δυστυχῶς οἱ ἀπρόσε-
κτοι Χριστιανοί, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπιπόλαιοι ποιμένες, ἀλλὰ σύμ-
φωνα μὲ τὸν Νόμο Του καὶ τὸ αἰώνιο παράδειγμα ποὺ Αὐτὸς ὁ
ἴδιος μᾶς ἔδωσε ἐπὶ γῆς. 

Ἐὰν μάλιστα θελήσουμε νὰ ἐμβαθύνουμε ἔτι περισσότερο στὸ
θέμα τοῦ σκανδάλου, θὰ καταλήξουμε στὸ ὅτι τὸ σκάνδαλο μπο-
ρεῖ ἀκόμα καὶ νὰ μᾶς βοηθήσει, καὶ ὄχι νὰ μᾶς ἐμποδίσει στὴν
ὀρθόδοξη πνευματικότητα. “Τὰ σκάνδαλα- κηρύσσει ὁ Ἱερὸς Χρυ-
σόστομος- διεγείρουν (πρέπει νὰ διεγείρουν) τὴν προσοχή μας,
μᾶς κάνουν προθυμότερους στὸ καλὸ καὶ ἀκονίζουν τὸν νοῦ μας”.
Μήπως δὲν τὸ βλέπουμε αὐτὸ καὶ στὶς χαλεπές, ἀπὸ κάθε ἄποψη,
ἡμέρες ποὺ διανύουμε, κυρίως ὅμως ἀπὸ ἐκκλησιολογικῆς
πλευρᾶς; Τὰ σκάνδαλα τῶν συμπροσευχῶν ὑψηλὰ ἱσταμένων
προσώπων μὲ κακοδόξους καὶ αἱρετικούς, τὰ θεατρικὰ σχεδὸν
συλλείτουργα, πρὸς προσβολὴν τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ διδα-
σκάλων, κάνουν “τοῖς νοῦν Χριστοῦ ἔχουσιν” νὰ μελετοῦν Γρα-
φή, Πατρολογία, Κανονικὸ Δίκαιο, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία κ.τ.λ.
καὶ γενικῶς εἰπεῖν τὰ σκάνδαλα καὶ αὐτοῦ τοῦ τομέως γίνονται
αἰτία γιὰ ὅσους ἔχουν φόβο καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς
ἀδελφοὺς νὰ ἀτενίζουν καθαρότερα τὴν ἀλήθεια, νὰ ἀπορρί-
πτουν τὸ σκάνδαλο καὶ τὴν πλάνη καὶ φυσικὰ νὰ ὑψώνουν χεῖρας
ἱκέτιδας, ἀναφωνόντας ἀκαταπαύστως τὸ “δόξα τῇ μακροθυμίᾳ
σου Κύριε, δόξα σοι”. Καὶ ὅπως κάποιος ἅγιος, ὅταν ἐρωτήθηκε
ἀπὸ ποῦ ἔμαθε τὴν τέχνη τῆς προσευχῆς, ἀπάντησε, “ἀπὸ τὰ δαι-
μόνια”, ἀπὸ τὸν πόλεμο δηλ. ποὺ τοῦ ἔκαναν ἀνεκάλυψε τὴν μέ-
θοδο τῆς καρδιακῆς προσευχῆς, οὕτω πως καὶ ἐν προκειμένῳ, τὰ
ἐκκλησιαστικὰ ἰδίως σκάνδαλα καταρτίζουν τοὺς αὐθεντικοὺς πι-
στοὺς ἁγιωτέρους, τοὺς δὲ ρηχοὺς καὶ ἀγεύστους τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς, χειροτέρους. 

Ὅμως, ἂς κλείσουμε μὲ τοῦτο. Πρῶτον, νὰ ἀποφεύγουμε πάσῃ
θυσίᾳ νὰ προξενοῦμε σκάνδαλο οἱασδήποτε μορφῆς, καὶ δεύτε-
ρον, νὰ μὴ παρασυρόμεθα ἀπὸ τὰ “θέατρα τοῦ παραλόγου” ποὺ
εὐκαίρως- ἀκαίρως ἀνεβάζουν ἐπὶ τῆς διεθνοῦς σκηνῆς ὅσοι ἔχα-
σαν τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, τὸν σεβασμὸ πρὸς τοὺς ἁγίους καὶ φυ-
σικὰ τὴν ἐντροπὴ ἔναντι τοῦ ποιμνίου τους.

Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Ἦχος γ´– Ἑωθινόν: Γ´
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἀνακοίνωσις Π.Ε.Θ.
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-

λόγων εὑρίσκεται στήν εὐχάριστη
θέση νά ἀνακοινώσει στούς συνα-
δέλφους καί νέους θεολόγους
ὅτι, στό Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο
Παιδαγωγικῆς καί Διδακτικῆς Κα-
τάρτισης, στά Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ
(Χαλκοκονδύλη 37, ὄροφος 3ος)
εἰσηγητής στίς 7-2-2015 ἡμέρα
Σάββατο καί ὥρα 11.30 - 14.30 θά
εἶναι: ὁ κ. Ἰωάννης Β. Τσάγκας,
Δρ. Θεολογίας, Σχολ. Σύμβουλος
Θεολόγων A ́ Ἀθήνας καί Δωδεκα-
νήσου (Νότιο Τμῆμα), μέ θέμα:
«Ἡ παιδαγωγική διάσταση τῶν
ἑορ τῶν, τῶν σχολικῶν ἐκδρομῶν
καί τῶν διδακτικῶν ἐπισκέψεων».
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(2ον.–Τελευταῖον)
Στὸ προηγούμενο, ἀναλύοντας τὴ

στρατηγικὴ τῆς «διεθνοῦς τῶν πο-
νηρῶν» γιὰ τὴν ἀλλοτρίωση τῶν νέων
μέσα ἀπ  ̓τὴν ἴδια τους τὴν ψυχαγωγία,
εἴδαμε μὲ ποιοὺς τρόπους ἐκμεταλ-
λεύονται πλήρως τὸν ἐλεύθερο χρό-
νο τους. Τώρα θὰ ὁλοκληρώσουμε μὲ
τὰ ἑπόμενα δύο στάδια τῆς στρατη-
γικῆς τους αὐτῆς, ποὺ εἶναι…

ΙΙ. Ἡ στροφὴ τῶν νέων
ἀπὸ τὴν ψυχαγωγία
στὴν διασκέδαση!

Αὐτὴ ἡ κατάσταση ποὺ περιγράψα-
με στὸ προηγούμενο, δημιουργεῖ,
κατὰ τοὺς μελετητές, τὶς λεγόμενες
«κοινωνίες τοῦ ἐλεύθερου χρόνου»,
ποὺ τελικὰ σημαίνει εἴτε «κοινωνίες
τῆς ψυχαγωγίας»εἴτε «κοινωνίες τῆς
διασκέδασης»! Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται,
τὴν κοσμοθεωρία, τὶς ἀξίες καὶ τὶς
ἴδιες τὶς ἀντιλήψεις ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴ
ζωή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν προσωπική
μας ἀξία, ἂν θὰ στρέψουμε τὸν ἐλεύ-
θερο χρόνο μας πρὸς τὴν ψυχαγωγία
ἢ τὴν διασκέδαση!

Γιατί ἡ μὲν ψυχαγωγία εἶναι ψυχικὸ
ἀνέβασμα, καλλιέργεια καὶ μόρφωση
τῆς ψυχῆς, μέσο ἁγιασμοῦ μας, ὄχη-
μα πρὸς τὴν ἀρετή, τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸν
Θεό, πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶ τῆς χαρᾶς
φυσικά, ἡ δὲ διασκέδαση προερχόμε-
νη ἀπὸ τὸ ρῆμα «διασκεδάννυμι» ποὺ
σημαίνει διασκορπίζω, σπαταλῶ, δια-
λύω, εἶναι τὸ σκόρπισμα τῶν σωμα-
τικῶν καὶ ψυχικῶν μας δυνάμεων μέ-
σα ἀπὸ μία στεῖρα - ἁμαρτωλὴ ἐκφόρ-
τωση κι ἐκτόνωση, εἶναι ἐξουθένωση,
σπατάλη χρόνου καὶ χρημάτων, εἶναι
τελικὰ διάλυση τοῦ ἑαυτοῦ μας!1

Πραγματικὰ μόνο μέσα ἀπὸ τὴ ψυ-
χαγωγία, τὴν μεγάλη αὐτὴ ἀξία τῆς
ζωῆς, μπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθεῖ πλήρως
καὶ ὀρθολογικὰ ὁ ἐλεύθερος χρόνος
μας καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἔτσι «ἡ οἰκοδό-
μηση ἑνὸς πολιτισμοῦ τοῦ ἐλεύθερου
χρόνου» ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν οἱ διά-
φοροι μελετητές. Ἡ οἰκοδόμηση (τοῦ
πολιτισμοῦ) τῆς προσωπικότητας καὶ
τῆς ψυχῆς μας, θὰ τὸ λέγαμε ἀλλιῶς,
μὲ βάση τὸν ἐλεύθερο χρόνο μας.

Πόσο δὲ σημαντικὸ εἶναι αὐτό,
ὅταν ἀναφερόμαστε στὴ νέα γενιά!

Ναί, τὴν μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία τοῦ
ἀνθρώπου μὲ τὴν δημιουργία ἢ τὴν
αὔξηση τοῦ ἐλευθέρου χρόνου μας,
ἡ παγκοσμιοποίηση καὶ ἡ «Ν. Ἐποχὴ»
τὴν μετατρέπουν σὲ φοβερὴ ἀποτυ-
χία, μὲ τὸ νὰ μᾶς τὸν στρέφουν ἀπὸ
τὴν ψυχαγωγία στὴ διασκέδαση!

Πράγματι! Σ  ̓αὐτὸ τὸν ἐλεύθερο
χρόνο, πόσα δὲν ἔχει ἐπενδύσει ἡ τό-
σο καλὰ ἀνεπτυγμένη «βιομηχανία
τῆς διασκέδασης», ἀπευθυνόμενη
κυρίως στοὺς νέους, ἐκμεταλλευό-
μενη ἀπολύτως τὸ μεγάλο αὐτὸ ἐπί-
τευγμα! Μία βιομηχανία ποὺ τοὺς με-
ταβάλλει κατ  ̓ἀρχὴν σὲ παθητικοὺς
καὶ ἄκριτους δέκτες διαφόρων «ἀπο-
λαύσεων» καὶ τοὺς εἰσάγει στοὺς κό-
σμους τῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ δια-
σκορπισμοῦ τῆς προσωπικότητας,
τῶν δυνάμεων, τῶν ἀξιῶν καὶ τῆς
ψυχῆς μας!

Ὅλες οἱ ἔρευνες ποὺ γίνονται
στοὺς νέους δείχνουν καθαρὰ πὼς τὴ
μερίδα τοῦ λέοντος παίρνουν ἡ μεγά-
λη ποικιλία τῶν διασκεδάσεων καὶ λι-
γότερο ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ὅπως τὸ διά-
βασμα, ἡ ἄθληση, τὰ χόμπυ κ.λπ.

Ὁπότε, τὸν ἐλεύθερο χρόνο τῶν
νέων, ἔφθασαν νὰ τοὺς τὸν πωλοῦν
στὴ συνέχεια ὡς «ἐμπόρευμα» τοῦ
χειρίστου εἴδους μὲ τὶς παθητικὲς καὶ
ἁμαρτωλὲς διασκεδάσεις. Λὲς καὶ οἱ
ἀγῶνες τῶν προηγούμενων γενεῶν
ἔγιναν γιὰ τὸ ζαχαρόπηχτο αὐτὸ δη-
λητήριο τῶν παγκοσμιοποιημένων
διασκεδαστῶν!

Ἡ διασκέδαση στὶς μέρες μας καὶ
βιομηχανοποιημένη εἶναι καὶ ἐμπο-
ρευματοποιημένη! Παράγεται, ἀγο-
ράζεται καὶ πωλεῖται ὅπως κάθε κατα-
ναλωτικὸ προϊόν. Ἡ ὅλη δὲ διαδικασία
εἶναι τοῦ στὺλ «ἀγοράστε διασκέδα-

ση». Οἱ δὲ νέοι, ὅπως καὶ ὅλοι μας,
ἀντιμετωπίζονται ἀπ  ̓ τοὺς διασκε-
δαστὲς ὡς καταναλωτές, ὡς οἰκονο-
μικὲς μονάδες, καὶ ὄχι ὡς μοναδικὲς
προσωπικότητες, πολὺ δὲ περισσότε-
ρο ὡς ψυχές!

Οἱ διασκεδαστές, ἐκμεταλλευόμε-
νοι σήμερα ἀπολύτως τὶς ἀδυναμίες
τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέ-
ων, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τὶς δυνατότητες
τῆς ἐποχῆς μας, ἔχουν:

• Περιορίσει στὸ ἐλάχιστο δυνατὸ
τὴ γνήσια ψυχαγωγία

• Αὐξήσει στὸ ἔπακρο τὰ διασκεδα-
στικὰ μέσα καὶ 

• Μεταβάλλει τὴ σύγχρονη διασκέ-
δαση ὡς τὸν μεγαλύτερο καὶ τὸν χει-
ρότερο ἐχθρὸ τῆς νεολαίας, μέσῳ
τῆς ὁποίας περνοῦν πιὰ τὰ πάντα,
ὁπότε κι ἔχει μεταβληθεῖ σὲ τραγικὸ
Γολγοθά της!

Ἡ στρατηγική τους, μάλιστα, βασί-
ζεται στὸ ἑξῆς ἁπλό: Περνοῦν παντοῦ
τὸ μήνυμα, πὼς μὲ τὸ ξενύχτι καὶ τὶς
καταχρήσεις ποὺ τοὺς προσφέρουν
δίχως λογικὴ καὶ ὅρια, «περνοῦν πολὺ
ὡραῖα» κι ἐκεῖ μόνον βρίσκεται ἡ …
ὑπέροχη ζωή! Καὶ μέσα ἀπ  ̓αὐτὴ τὴ
λογικὴ ὁ νέος (ὁ πελάτης στὴν ἐπιχει-
ρηματικὴ γλώσσα) ἀποστραγγίζεται
πλήρως κι ἂν εἶναι δυνατὸν σὲ μία
βραδιά!

Καὶ τί σύμπτωση κι αὐτή! Ὅλοι οἱ
τρόποι καὶ τὰ μέσα διασκέδασης εἶναι
παντοῦ τὰ ἴδια, ὅπου κι ἂν πᾷς, στὴν
Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σ  ̓ὅλο τὸν πλανήτη.
Λὲς καὶ κάποιοι, ἔβαλαν τὴ νεολαία,
τὴν παγκόσμια νεολαία, ἀδιακρίτως
φύλου, φυλῆς, μόρφωσης, οἰκονο-
μικῆς ἐπιφάνειας κ.λπ., νὰ γλεντᾷ καὶ
νὰ ξεφαντώνει στὸ ἴδιο ἀπαίσιο καὶ τό-
σο στημένο νυχτερινὸ κλάμπ!

Ἡ κατάσταση αὐτὴ θυμίζει αὐτὸ
ποὺ ἔγραψε ὁ Ἔριχ Φρόμ:

«Τὸ γοῦστο τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου κατασκευάζεται καὶ ὁ ἴδιος
θέλει νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀκούσει ὅ,τι συνη-
θίζεται νὰ ἀκούει καὶ νὰ βλέπει. Ἡ δια-
σκέδαση εἶναι μία βιομηχανία ὅπως
κάθε ἄλλη. Ὁ πελάτης προετοιμάζε-
ται νὰ ἀγοράσει εὐτυχία, ὅπως προ-
ετοιμάζεται νὰ ἀγοράσει κάθε ἀντι-
κείμενο καθημερινῆς χρήσης»!

Μέσα ἀπ  ̓αὐτὴ τὴ λογική, γίνονται
ὅλα τὰ τῆς διασκέδασης μὲ τοὺς νέ-
ους, ξέρετε. Ντύνονται προκλητικά,
πίνουν ἀλκοόλ, δέχονται τὸ «ἔκστα-
ση» καὶ τὰ ἄλλα ναρκωτικά, φλερτά-
ρουν καὶ φλερτάρονται, προκαλοῦν
ἀλλὰ καὶ δέχονται τὶς προκλήσεις, νοι-
ώθουν «ὡραῖα» ὅταν διαπιστώνουν
πὼς γυρίζουν τὰ ξημερώματα στὸ σπί-
τι τους καὶ πηγαίνουν νὰ κοιμηθοῦν
τότε ποὺ οἱ ἄλλοι πηγαίνουν στὶς δου-
λειές τους!

ΙΙΙ. Ἐγκλωβισμὸς
τῶν νέων

στήν… ἰδεολογία
τοῦ κλάμπινγκ! 

Μέσα ἀπὸ τὴ λογικὴ καὶ τὴ διαδικα-
σία αὐτή, ἔρχεται ἡ παγκοσμιοποίηση
καὶ ἡ «Ν. Ἐποχὴ» νὰ ἀναδείξει τὸ λε-
γόμενο «κλάμπινγκ» σέ… ἰδεολογία
τῶν νέων!

Λοιπόν, δὲν εἶναι μόνο ὅτι ὑποκα-
τέστησαν στοὺς νέους τὴν ψυχαγω-
γία μὲ τὴν διασκέδαση. Κατόρθωσαν
ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ φοβερό. Νὰ μετα-
βάλλουν τὴ διασκέδαση ἀπὸ μέσο γιὰ
τὴν ὕπαρξη σὲ σκοπὸ τῆς ὕπαρξης!
Ἔγινε ἕνα εἶδος τρόπου ζωῆς, ἀκόμη
καὶ μία ἰδιόμορφη ἰδεολογία, στηρι -
γμένη στὴν ἔλλειψη ἀξιῶν, ἰδανικῶν
καὶ κάθε ἄλλης ἰδεολογίας!

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη αὐτή,
δὲν ὑπάρχει ἡμέρα ἢ καλύτερα νύχτα,
χωρὶς μεθυστικὲς διασκεδάσεις καὶ
ξεφαντώματα. Περιμένουν πότε νὰ
τελειώσει ἡ ὅποια δραστηριότητα τῆς
ἡμέρας ποὺ ἔχουν, ἂν ἔχουν, γιὰ νὰ
ἐπιδοθοῦν στὰ νυχτερινὰ «ξεδώμα-
τα»! Ἐκεῖ δὲ ἐπικρατεῖ ἡ λογική τοῦ
«trance» δηλαδὴ τοῦ «βγαίνω ἐκτὸς
ἑαυτοῦ»! Πῶς; Μὲ τὴν πολὺ δυνατὴ

μουσική, τὸ δυνατὸ ἀλκοὸλ καὶ τὸν
ἀσταμάτητο χορό, ποὺ γιὰ νὰ εἶναι τέ-
τοιος ἀπαιτεῖ καὶ τὶς δόσεις τοῦ
«ἔκσταση»!

Ὁπότε ἀπὸ τὴ διασκέδαση ξεπέ-
φτουν πλέον οἱ νέοι στὸν διασκεδα-
σμό, ἂν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε ἔτσι.
Δηλαδὴ στὴν ἀντίληψη πὼς καθημε-
ρινὰ πρέπει νὰ διασκεδάζουν καὶ πὼς
ἡ διασκέδαση, καὶ μόνον αὐτή, εἶναι
τὸ αὐτονόητο συμπλήρωμα τοῦ ἐλεύ-
θερου χρόνου! Τοὺς ἔκαναν νὰ ζοῦν
γιὰ τὶς διασκεδάσεις, νὰ δουλεύουν (ἢ
νὰ κλέβουν!) προκειμένου νὰ ἔχουν
χρήματα γιὰ τὶς διασκεδάσεις! Ὅλα
δὲ λειτουργοῦν στὴ βάση τοῦ δια-
σκορπισμοῦ τῆς προσωπικότητας, τῆς
ὑπόστασης, ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς τους!
Πόσα δὲν λένε ἀκόμη καὶ τὰ τροχαῖα
ἀτυχήματα ποὺ γίνονται κάθε βράδυ
τοῦ Σαββάτου!

Κοσμικὸ περιοδικό, ἀπευθυνόμενο
σ  ̓αὐτοὺς τοὺς ταλαίπωρους «ἰδεο-
λόγους» τοῦ κλάμπινγκ ἔγραψε:

«Ὅ,τι γίνεται τὴ νύχτα δὲν μπορεῖ
νὰ τὰ ζήσει οὔτε καὶ νὰ τὰ φαντασθεῖ
κανεὶς ὅποιος «βλέπει» μόνο τὸ φῶς
τῆς ἡμέρας. Ἡ νύχτα κρύβει πολλὰ
μυστικὰ κι ἐσεῖς καλεῖστε νὰ τὰ ἀνα-
καλύψετε. Γιὰ νὰ περνᾷς καλὰ πρέπει
νὰ ξενυχτᾷς. Γιὰ νὰ ξενυχτᾷς καλὰ
χρειάζεται ὄρεξη, φαντασία καὶ κέφι
γιὰ ζωή. Οἱ συνταγὲς πρίν, κατὰ τὴ
διάρκεια καὶ μετὰ τὸ ξενύχτι δὲν προ-
τείνονται γιὰ ἀποστήθιση καὶ καλὸ
εἶναι νὰ μὴ τὶς παίρνετε καὶ τόσο στὰ
σοβαρά. Φερθεῖτε ὅσο πιὸ αὐθόρμητα
μπορεῖτε καὶ ζῆστε τὴ ΝΥΧΤΑ. Καλη-
μέρα σας»!

Νὰ γιατί τὰ «καλὰ» νυχτερινὰ κέν-
τρα ἀρχίζουν ἀκριβῶς τὰ μεσάνυχτα
κι ἔχουν πολλαπλάσια κέρδη ἀπ  ̓αὐτὰ
ποὺ ἀρχίζουν 2-3 ὧρες νωρίτερα! Για-
τί ὅπως ἡ λογική τοῦ κατήφορου εἶναι
ὁ… πάτος, ἔτσι καὶ ἡ λογική τῆς νύ-
χτας εἶναι, λέει, τό… ξημέρωμα!

Κάποιο νεαροὶ ἰδεολόγοι τοῦ κλάμ-
πινγκ, θύματα γιὰ νὰ τὰ λυπᾶσαι, εἶπαν
σὲ δημοσιογράφο:

«Κοίτα, ἐμεῖς ἔτσι διασκεδάζουμε.
Γουστάρουμε τὴ φάση, εἴμαστε hap-
py. Αὐτὴ εἶναι ἡ μουσική μας, γιατί μᾶς
τεντώνει ὅλα μας τὰ νεῦρα. Χο-
ρεύουμε ὅλη τὴ νύχτα, δὲν σκεφτό-
μαστε τίποτα, δὲν λέμε τίποτα, γιατί
δὲν χρειάζεται. Ζοῦμε μόνο γιὰ νὰ φέ-
ξει καὶ νὰ πέσουμε νεκροὶ γιὰ ὕπνο…
Τὸ πιάνεις;»!

Λοιπόν, στὴν κατάσταση αὐτὴ εὑρι-
σκόμενα τοῦτα τὰ παιδιά, πῶς νὰ κα-
ταλάβουν ὅτι ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ
τοὺς ἐκμεταλλεύονται, πὼς κερδί-
ζουν ἀπολύτως ἀπὸ τὰ γλέντια τους
καὶ θησαυρίζουν ἀπ  ̓ τὸν κενὸ τῆς
ψυχῆς τους καὶ ἀπὸ τὴν ἀπελπισία
τους, τὴν ὁποία ὅλο κι ἐκτρέφουν καὶ
μεγαλώνουν στὰ κέντρα τους; Καὶ
πὼς κάποιοι, ποὺ κινοῦν τὰ νήματα,
τοὺς χρησιμοποιοῦν ὡς μαριονέτες
γιὰ τοὺς καταχθόνιους σκοπούς
τους;

Ὄχι δὲν φταῖνε οἱ νέοι! Οἱ διασκε-
δαστὲς φταῖνε, ποὺ ὄχι μόνο τοὺς με-
τέβαλλαν σὲ θαμῶνες τους, ἀλλὰ καὶ
σὲ πιστοὺς ὀπαδούς τους ἀκόμη! Στὸ
βάθος τῆς ψυχῆς τους οἱ νέοι αἰσθά-
νονται ὅτι κάτι δὲν πάει καλά. Καὶ μία
χεῖρα βοηθείας θέλουν, γιὰ νὰ βγοῦν
ἀπὸ τὸν βάλτο, νὰ ὁδηγηθοῦν μακριὰ
ἀπ  ̓τὸ τέλμα στὸ ὁποῖο βρίσκονται.
Εἶπε ἕνας ἀπ  ̓τοὺς νέους αὐτοὺς σὲ
δημοσιογράφο: «Ἡ διασκέδαση σή-
μερα εἶναι … ὄρθια! Λὲς καὶ εἶσαι ἐπι-
βάτης τρόλλεϊ σὲ ὥρα αἰχμῆς. Μόνη
διαφορὰ ὅτι ὑπάρχει μουσική. Ἔτσι
«διασκεδάζουμε» –σὲ εἰσαγωγικὰ πα-
ρακαλῶ – ἐμεῖς οἱ νέοι σήμερα. Ὄρθι-
οι μ  ̓ἕνα ποτὸ στὸ χέρι, ἕτοιμοι νὰ κα-
τέβουμε στὴν πρώτη στάση ἂν
βροῦμε κάτι καλύτερο…»!

Τοὐλάχιστον ἂς τὰ σκεφτοῦμε ὅλα
αὐτὰ καλοί μου φίλοι…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

1. Περισσότερο βλέπετε στὸ βιβλίο μας
«ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ἢ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ»;

(4ον)

ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
κυριάρχησαν οἱ ἐκλογὲς Ἀρχι -

ερέων, τὰ οἰκονομικὰ ζητήματα καὶ
οἱ σχέσεις μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία
καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὴν Ἀριστερά.

Τὸ 2014 στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος χειροτονήθηκαν ἢ κατα-
στάθηκαν ὀκτὼ νέοι Μητροπολίτες.
Μὲ τὴ σειρὰ τῆς ἐκλογῆς τους οἱ
ἀκόλουθοι:

1. Κίτρους Γεώργιος
2. Φωκίδος Θεόκτιστος
3. Ἰωαννίνων Μάξιμος
4. Ἐλασσῶνος Χαρίτων
5. Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος
6. Μεγάρων Κωνσταντῖνος
7. Γρεβενῶν Δαυὶδ
8. Νέας Ἰωνίας Γαβριὴλ
Ἐξελέγησαν ἐπίσης δύο Ἐπίσκο-

ποι: Ὁ Μεθώνης Κλήμης, Ἀρχι-
γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
καὶ ὁ Κερνίτσης Χρύσανθος,
βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Μητροπό-
λεως Πατρῶν. 

Ἦταν ἡ πιὸ παραγωγικὴ χρονιὰ
σὲ ἐκλογὲς Ἀρχιερέων μετὰ τὸ
1974. Τὸ 1995 καὶ τὸ 2001 εἶχαν χει-
ροτονηθεῖ ἀπὸ ἑπτὰ Ἀρχιερεῖς. Ἡ
σημερινὴ σύνθεση τῶν μελῶν τῆς
Ἱεραρχίας, μὲ βάση τοὺς Ἀρχιεπι-
σκόπους τὸν καιρὸ τῆς χειροτονίας
τους, εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

Ἐπὶ Ἱερωνύμου Α΄ (1967-1973) 2
Ἐπὶ Σεραφεὶμ (1974-1998) 29
Ἐπὶ Χριστοδούλου (1998-2008) 30
Ἐπὶ Ἱερωνύμου Β΄ (2008- ) 21
Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι ἡ μέτρηση

τῆς ἡλικίας ἀρχίζει τυπικὰ ἀπὸ τὴν
1η Ἰανουαρίου κάθε ἔτους σήμερα
στὴν Ἱεραρχία οἱ ἄνω τῶν 80 ἐτῶν
Μητροπολῖτες εἶναι 14, οἱ ἀκόλου-
θοι (Σημ. Σὲ παρένθεση ἡ ἡλικία
τους): Κεφαλληνίας Σπυρίδων (89)
(Ἐκοιμήθη), Καρυστίας Σεραφεὶμ
(86), Καρπενησίου Νικόλαος (86),
Μηθύμνης Χρυσόστομος (85), Πα-
ραμυθίας Τίτος (84), Σταγῶν Σερα-
φεὶμ (83), Ἠλείας Γερμανὸς (83),
Τρίκκης Ἀλέξιος (83), Νέας Κρήνης
Προκόπιος (83), Φλωρίνης Θεόκλη-
τος (83), Μάνης Χρυσόστομος (82),
Θήρας Ἐπιφάνιος (81), Θεσσαλονί-
κης Ἄνθιμος (81), καὶ Λήμνου Ἱερό-
θεος (81). Τὸ 2011 οἱ ἄνω τῶν 80
ἐτῶν Μητροπολίτες ἦσαν ἐννέα, τὸ
2012 ἕντεκα καὶ πέρυσι, τὸ 2014,
ἦσαν δέκα πέντε. 

Ἀπὸ τοὺς ὀκτὼ νέους Μητροπο-
λίτες ὁ 39χρονος Νέας Ἰωνίας εἶναι
στενὸς καὶ ἐξ ἀπορρήτων συνεργά-
της τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ «Μέν-
τωρ» του ὁ καθηγητὴς κ. Βλάσιος
Φειδᾶς. Συνεργάτης στενός τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ὁ Μητροπολί-
της Ἰωαννίνων Μάξιμος, γιὰ τὴν
ἐκλογὴ τοῦ ὁποίου ὁ κ. Ἱερώνυμος
εἶχε ἔντονη διένεξη μὲ τὸν Οἰκου-
μενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο.
Σημειώνεται ὅτι μετὰ τὸν θάνατο
τοῦ κυροῦ Θεοκλήτου καὶ παρὰ τὸ
ἐκκλησιαστικὸ ἔθος ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἀνέλαβε τοποτηρητὴς τῆς Μη-
τρόπολης Ἰωαννίνων. Γιὰ τὸν Μη-
τροπολίτη Φωκίδος ὑπῆρξε συνεν-
νόηση μεταξὺ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
καὶ τοῦ Μητροπολίτου Σπάρτης, τοῦ
ὁποίου, ἕως τὴν ἐκλογή του, ἦταν
βοηθὸς Ἐπίσκοπος. Τὸν Μητροπο-
λίτη Θεσσαλιώτιδος προώθησαν
κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, γιὰ νὰ λάβει τὸ
χρῖσμα ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ
εἰς ἀνταπόδοση στὴν χειροτονία
του ὑποσχέθηκε στὸν κ. Ἱερώνυμο
ὅτι ἰσοβίως καὶ ἐν λευκῷ θὰ ἔχει τὴν
ἐν λευκῷ ψῆφο του... Τὸν Μητρο-
πολίτη Μεγάρων, γνωστὸ στὸν
Ἀρχιεπίσκοπο ἀπὸ τὴν ἐπὶ χρόνια
δευτερεύουσα ὑπηρεσία του στὰ
γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προ-
ώθησαν νὰ πάρει τὸ χρῖσμα Μητρο-
πολίτες κοντινοὶ τοῦ κ. Ἱερωνύμου.
Γιὰ τὰ προσόντα του ἐλάχιστα
ἐγράφησαν, οὔτε ἀπὸ ποῦ πῆρε τὸ
πτυχίο του. Γιὰ τὸν προσοντοῦχο
Μητροπολίτη Κίτρους ἐνδιαφέρθη-
κε καὶ ἔπεισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ
πάρει τὸ χρῖσμα ὁ Μητροπολίτης
Βεροίας, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε πρωτο-
σύγκελλος. 

Ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν προ-
τάθηκε καὶ ὑποστηρίχθηκε μὲ θέρ-
μη ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Θεσσαλο-
νίκης κ. Ἄνθιμο, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε
συνεργάτης καὶ μὲ ἔργο πνευματικὸ
καὶ ποιμαντικὸ στὴν Συμπρωτεύου-
σα. Κατὰ μία ἐκδοχὴ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος «ἄφησε» στὴν ἐν λόγῳ μικρὴ

καὶ ὀρεινὴ ἀλλὰ ἱστορικὴ Μητρόπο-
λη, νὰ ἐκλεγεῖ ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Μη-
τροπολίτη Θεσσαλονίκης, ὡς ἕνα
«δῶρο» πρὸς αὐτόν. Κατʼ ἄλλη
ἐκδοχὴ δὲν τὴν «ἄφησε», ἀλλὰ
ἀντίθετα, ἀπέτυχε νὰ πείσει τὴν
Ἱεραρχία νὰ ἐκλέξει τὸν Ἀρχιμαν-
δρίτη Χριστόφορο Κολοκυθᾶ, τὸν
ὁποῖο ὑποστήριξε.

Πάσχει ὁ τρόπος
τῆς ἐκλογῆς Ἀρχιερέων
Ὁ τρόπος ἐκλογῆς τῶν Μητρο-

πολιτῶν πάσχει. Αὐτὸ εἶχε ἐπισημά-
νει καὶ ὁ σημερινὸς Ἀρχιεπίσκοπος,

ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, στὸν μα-
καριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδου-
λο. Ἀλλὰ τίποτε δὲν ἄλλαξε τὰ ἑπτὰ
τελευταῖα χρόνια καὶ τὸ ζήτημα
ἀνατέθηκε σὲ Ἐπιτροπή… Ὁ Μη-
τροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμε-
ών, τὸν Μάϊο τοῦ 2014 καὶ ἐν ὄψει
ἐκλογῆς νέων Μητροπολιτῶν, δη-
μοσίευσε ἐπιστολή του, στὴν ὁποία
ἐπικρίνει τὸν τρόπο τῶν ἀρχιερα-
τικῶν ἐκλογῶν. Ἀναφέρει, μεταξὺ
τῶν ἄλλων:

« Ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ ζητήματα
– ἂν ὄχι τὸ σημαντικότερο – γιὰ μία
τοπικὴ Ἐκκλησία, εἶναι ἡ ἀνάδειξη
τῶν νέων Μητροπολιτῶν, δηλαδὴ
τῶν ἐπαρχιούχων ἐπισκόπων της
καὶ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας…. Καταγράφοντας συν -
οπτικὰ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ ἄφησαν
καὶ τὰ σχόλια ποὺ διατυπώθηκαν γιὰ
τὶς περισσότερες ἐκλογές, ποὺ διε-
νεργήθηκαν τὰ τελευταῖα σαράντα
χρόνια, μποροῦμε νὰ ἀναφέρουμε
τὰ ἑξῆς ἀρνητικὰ σημεῖα:

1. Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας
(κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ) ἀλλὰ καὶ ἡ
κοινὴ γνώμη εὐρύτερα ἀμφιβάλ-
λουν ἂν καὶ κατὰ πόσον οἱ ἐπίσκοποι
ψηφίζουμε τοὺς νέους συνεπισκό-
πους μας ἐνεργώντας ἀνεπηρέα-
στα, κατὰ συνείδησιν καὶ ὑπὸ τὴν
ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ
φαινόμενο θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυ-
χήσει, διότι αὐτὸ ποὺ ἐν τέλει δια-
κυβεύεται εἶναι τὸ κῦρος τοῦ ἐπι-
σκοπικοῦ σώματος καὶ ἡ ἱεραρχικὴ
δομὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

2. Ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων γιὰ
τὴν προβολὴ ἑνὸς ὑποψηφίου
(πρᾶγμα τὸ ὁποῖο προδικάζει καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα μίας ἐκλογῆς) εἶναι ἡ
βούληση τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκό-
που. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γιὰ κάθε
ἀρχιερατικὴ ἐκλογὴ καὶ πολὺ-πολὺ
νωρὶς οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἢ οἱ ὑπο-
στηρικτές τους ἐπιδιώκουν νὰ ἀπο-
σπάσουν τὴν ἔγκριση τοῦ ἀρχιεπι-
σκόπου. Φτάσαμε στὸ σημεῖο ἀκόμη
κι ἐμεῖς οἱ Μητροπολίτες νὰ ὁμι-
λοῦμε ὅτι ὁ τάδε <ἔχει> ἢ <ἔλαβε
τὸ χρῖσμα> καὶ ὁ ἄλλος «δὲν τὸ
ἔχει> ἢ <δὲν τὸ ἔλαβε>! Ἀνάλογα
καὶ ἐξίσου λυπηρὰ καὶ τὰ σχόλια γιὰ
<Βολιῶτες> παλαιότερα καὶ γιὰ
<Βοιωτοὺς> σήμερα.

3. Στὶς ἀρχιερατικὲς ἐκλογές μας
σπάνια λαμβάνεται ὑπʼ ὄψιν ἀπὸ τὴν
Ἱεραρχία ἡ ἐπιθυμία τῶν τοπικῶν
κοινωνιῶν γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ νέου
ποιμένος τους. Ἐκλέγουμε καὶ ἀπο-
στέλλουμε συχνὰ Ἱεράρχες παν-
τελῶς ἄγνωστους στὶς Μητροπό-
λεις, ποὺ θὰ ποιμάνουν, ὅταν μάλι-
στα στὶς Μητροπόλεις αὐτὲς συμπί-
πτει νὰ διακονοῦν λαμπροὶ ἀρχιμαν-
δρίτες, γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν ὁποίων
μᾶς παρακαλοῦν κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ
τῶν περιοχῶν αὐτῶν. Ὡς ἐκ τούτου
εἶναι πολὺ φυσικὸ οἱ κληρικοὶ αὐτοὶ
νὰ ἀπογοητεύονται ἀπὸ τὴ στάση
μας καὶ νεώτεροι κληρικοὶ νὰ μὴ θέ-
λουν νὰ ὑπηρετήσουν στὴν ἐπαρ-
χία. Προτιμοῦν τὸ κέντρο καὶ τὶς
κεντρικὲς ἐκκλησιαστικὲς ὑπηρε-
σίες, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἀναδει -
χθοῦν εὐκολότερα καὶ γρηγορότερα.

Τί πρέπει νὰ γίνει;
Εἶναι ἀνάγκη – αἴτημα τοῦ πλη-

ρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ
κάθε καλῆς θελήσεως ἀνθρώπου –
νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν ἱερότητα
καὶ τὸ κῦρος τῶν ἐπισκοπικῶν
ἐκλογῶν μας. Νὰ ἀναζητήσουμε
τρόπους ποὺ νὰ πείθουν ὅλους –
ἀκόμη κι ἐμᾶς τοὺς ἴδιους -, ὅτι ψη-
φίζοντας ἐνεργοῦμε πράγματι ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι… Σεβάσμιοι καὶ
ἐγκρατεῖς ἀδελφοὶ Ἱεράρχες κατὰ
καιροὺς κατέθεσαν τὸν προβλημα-
τισμό τους καὶ διετύπωσαν σχετικὲς
προτάσεις. Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ νῦν
Ἀρχιεπίσκοπος Μακαρ. κ. Ἱερώνυ-
μος. Ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν ἐπέ-
κρινε ἀρνητικὰ φαινόμενα παλαι-

οτέρων ἐκλογῶν καὶ ὑπερθεμάτιζε
γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ συστή-
ματος. Παρῆλθε ἤδη πενταετία
(Σημ. Ἑπταετία σήμερα) ἀπὸ τὴν
ἐκλογή του ὡς Ἀρχιεπισκόπου καὶ
ἀκόμη περιμένουμε…».

Ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης
προτείνει τροποποίηση τοῦ ἄρθρου
25 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ γί-
νεται στὴν Ἱεραρχία ἐκλογὴ τριῶν
ὑποψηφίων καὶ νὰ ἀκολουθεῖ κλή-
ρωση μεταξύ τους, κατὰ τὸν ἀπο-
στολικὸ τρόπο… Φυσικὰ ἡ πρόταση
ποτὲ δὲν θὰ γίνει δεκτὴ ἀπὸ τὸν

Ἀρχιεπίσκοπο, γιατί βλέπει
ὡς προνόμιό του τὸ νὰ
ἐλέγχει τὶς ἀρχιερατικὲς

ἐκλογὲς καὶ νὰ ἐκλέγει αὐτοὺς ποὺ
ἐκεῖνος νομίζει, καὶ ἂς λέγονται
πολλὰ στὴ θεωρία... 

Τὰ οἰκονομικὰ
τῆς Ἐκκλησίας

Τὸ δεύτερο σοβαρὸ ζήτημα στὴν
ἐπιτέλεση τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι τὰ οἰκονο-
μικά. Τὸ 2014 καὶ συγκεκριμένα στὶς
26 Φεβρουαρίου ὁ Μητροπολίτης
Ὕδρας κ. Ἐφραὶμ ἀνέπτυξε στὴν
Ἱεραρχία τὸ θέμα «Νέαι δυνατότη-
τες ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησια-
στικῆς περιουσίας, ἐν σχέσει πρὸς
τὰ σὲ δεινὴ οἰκονομικὴ κατάσταση
εὐαγῆ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα».
Ὅπως ἀνέφερε ἡ δεινὴ οἰκονομικὴ
κατάσταση τῶν ἱδρυμάτων ὀφείλε-
ται:

Α) Οἱ μεγάλοι εὐεργέτες, σὺν τῷ
χρόνῳ, μειώνονται.

Β) Οἱ φιλάνθρωποι πτώχευσαν,
λόγω τῆς οἰκονομικῆς ὕφεσης, ἢ
εἶναι διστακτικοὶ νὰ βοηθήσουν μὴ
γνωρίζοντες τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα.

Γ) Τὰ ἐνοίκια μειώθηκαν ὑπερβο-
λικά, σὲ ποσοστὸ 60% ἢ καὶ 70%.

Δ) Τὰ τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων
ἀποκαρδιωτικά. Ἡ ἐξόφλησις τῶν
νοσηλίων καθυστερεῖ ὑπερβολικά,
σὲ πολλὲς περιπτώσεις καὶ ἕνα χρό-
νο, οἱ δὲ ὀφειλὲς παρελθόντων
ἐτῶν δὲν καταβλήθηκαν.

Στὴν ὁμιλία του στὴν Ἱεραρχία
τοῦ Ὀκτωβρίου 2014 ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος δὲν ἀναφέρθηκε στὰ οἰκονο-
μικὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλῶς ἀνέφε-
ρε τὶς λύσεις ποὺ ἔδωσε ἡ Κυβέρ-
νηση σὲ πολλὲς ἐκκρεμότητες τῆς
Ἐκκλησίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων
ἦταν καὶ ἡ ἔνταξη τοῦ Πανελληνίου
Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου
στὶς διατάξεις τοῦ Νόμου 590/1977,
ποὺ εἶναι ὁ Καταστατικὸς Χάρτης
τῆς Ἐκκλησίας. Σύμφωνα μὲ τὰ
ἄρθρο 59 τοῦ συγκεκριμένου Νό-
μου «Ἡ διοίκησις καὶ διαχείρισις
τῶν ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος Ἱερῶν Προσκυνημά-
των καθορίζεται ἅτε τούτων ἔκπα-
λαι τεθειμένων, ἀνεξαρτήτως τῆς
μέχρι τοῦδε νομικῆς αὐτῶν μορφῆς
καὶ καταστάσεως, εἰς τὴν δημοσίαν
λατρείαν, δι᾽ ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ.,
ἐγκρινομένων ὑπὸ τῆς Ι.Σ.Ι. καὶ δη-
μοσιευομένων διά τῆς Ἐφημερίδος
τῆς Κυβερνήσεως. Πρόεδροι τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων εἶναι
αὐτοδικαίως οἱ οἰκεῖοι Μητρο-
πολῖται». Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση,
μὲ τὴν ὁποία ὁ ἑκάστοτε Μητροπο-
λίτης θὰ διοικεῖ πλέον οὐσιαστικὰ
τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα, προ-
κάλεσε τὴν ὀργὴ ἐκπροσώπων τοῦ
Δήμου, ἄλλων φορέων καὶ κατοί-
κων τῆς Τήνου σὲ βάρος τοῦ Μη-
τροπολίτου κ. Δωροθέου. Ἡ ΔΙΣ, σὲ
μία πρωτοφανῆ γιὰ τὶς συνήθειές
της ἐνέργεια, ἐξέδωσε ἀνακοινω-
θέν, στὸ ὁποῖο στηρίζει τὸν Μητρο-
πολίτη καὶ καταγγέλλει τὶς σὲ βάρος
του «ὀργανωμένες πράξεις κατα-
τρομοκρατήσεως καὶ προπηλα-
κισμῶν», ποὺ συνέβησαν τὴν Κυ-
ριακὴ 7 Δεκεμβρίου 2014. Ὁ ΣΥΡΙ-
ΖΑ πῆρε θέση στὸ θέμα ἐναντίον
τοῦ κ. Δωροθέου. Ὁ συνεργάτης
τῆς «Αὐγῆς» Μάνος Στεφανίδης
ἔγραψε στὸ δημοσιογραφικὸ ὄργα-
νο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς 13 Δεκεμβρίου
2014: «Μία αὐριανὴ κυβέρνηση τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ ὀφείλει πρωτίστως νὰ ἀπο-
δώσει τὴ διοίκηση ἀνάλογων ἱδρυ-
μάτων στὴν εὐρεῖα λαϊκὴ βάση καὶ
τὸ κοινοτικὸ πνεῦμα ποὺ προβλέ-
πουν οἱ ἱδρυτικοί τους κανόνες, μα-
κριὰ ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς ὑπερεξου-
σίες κάποιων Ρασπούτιν ρασοφό-
ρων».

Στὴν Ἱεραρχία τοῦ 2013, ἀντίθε-
τα μὲ αὐτὴ τοῦ 2014, ὁ κ. Ἱερώνυ-
μος εἶχε μιλήσει γιὰ τὰ οἰκονομικὰ
τῆς Ἐκκλησίας, τὴν κατάσταση τῶν
ὁποίων εἶχε χαρακτηρίσει «δεινή».
Καὶ εἶχε ἐπεξηγήσει: «Τὰ χρέη καὶ ἡ
παροῦσα οἰκονομικὴ κατάσταση
μᾶς ἔχουν γονατίσει… Ἀποφασίσα-
με νὰ προβοῦμε στὴν κατάρτιση
τριετοῦς προγράμματος, τὸ ὁποῖο
θὰ παρουσιάσει συγκεκριμένες
προτάσεις ἀξιοποίησης. Θὰ παρου-
σιάσει τὴν εἰκόνα τῶν χρεῶν καὶ
τῶν ἀποθεματικῶν μας καὶ θὰ μᾶς
ἐνημερώσει ἐμπεριστατωμένα γιὰ
τὸ νέο νομοθετικὸ πλαίσιο ποὺ δη-
μιουργήθηκε σχετικὰ μὲ τὴν ἀξιο-
ποίηση τῆς περιουσίας μας. Προχω-
ροῦμε στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ κτηματολογίου…».

Ἀπὸ ὑπεύθυνα χείλη ἐνημέρωση
στὴν Ἱεραρχία καὶ στὸν πιστὸ λαὸ
γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς Ἐκκλησίας τὸ
2014 δὲν ὑπῆρξε. Στὸ Δελτίο Τύπου
τῆς 11ης Δεκεμβρίου 2014 τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφέρεται ἁπλῶς
ὅτι ἡ ΔΙΣ «ἐνέκρινε τὸν Προϋπολο-
γισμὸ ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ οἰκο-
νομικοῦ ἔτους 2015, τὸν ὁποῖο ὑπέ-
βαλε ἡ ΕΚΥΟ»…. Τίποτε ἄλλο. Ἡ τε-
λευταία ἀναλυτικὴ ἐνημέρωση
πρὸς τὰ ΜΜΕ γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς
Ἐκκλησίας ἦταν πρὶν ἕξι χρόνια,
στὶς 11 Ἰουνίου 2009, ἀπὸ τὸν ἀεί-
μνηστο Μητροπολίτη Ἰωαννίνων
κυρὸ Θεόκλητο, τότε Πρόεδρο τῆς
Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας
Οἰκονομικῶν (ΕΚΥΟ), τὸν Μητροπο-
λίτη Ἠλείας κ. Γερμανό, τότε πρό-
εδρο τῆς ΜΚΟ «Ἀλληλεγγύη», τὸν
κ. Ἀντώνιο Ζαμπέλη, Γενικὸ Διευ-
θυντὴ τῆς ΕΚΥΟ καὶ τὸν κ. Κωστῆ
Δήμτσα, Διευθύνοντα Σύμβουλο
τῆς ΜΚΟ «Ἀλληλεγγύη», μὲ συντο-
νιστὴ τὸν καθηγητὴ κ. Μάριο Μπέγ-
ζο.

Τὴν 6ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνή-
μην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου,
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀνωτέρω εἰκών διά χειρός Βασιλείου Λέπουρα.

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΣΤΟ μηνιαῖο περιοδικό ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-
ΚΗ ΣΠΙΘΑ δημοσιεύθηκε ἄρθρο μέ
τίτλο «ΑΘΛΙΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΛΠΙ-
ΣΑΤΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙ ΤΩΝ ΦΡΑΓ-
ΚΩΝ;», τό ὁποῖο γράφει: «Παραμο-
νές τῆς Ἅλωσης τῆς Πόλης ὑπό τοῦ
Μωάμεθ, γίνονταν προσπάθειες γιά
τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν προκει-
μένου νά λάβει στρατιωτική βοήθεια
ἡ ἀποδυναμωμένη Αὐτοκρατορία
καί νά ἀντιμετωπίσει τούς ἐπελαύ-
νοντες Ὀθωμανούς. Ὁ Γεώργιος
Σχολάριος - ὁ μετέπειτα Γεννάδιος
καί πρῶτος Πατριάρχης μετά τήν
ἅλωση (ὁ σοφώτερος κληρικός τῆς
ἐποχῆς) - ἐρωτώμενος γιά τήν σχε-
διαζόμενη ἕνωση, εὑρισκόμενος
στό κελλάκι του στή Μονή τοῦ Παν-
τοκράτορος, ἔδωκε ἐγγράφως τήν
ἀκόλουθη ἀπάντηση: “ Ἄθλιοι Ρω-
μαῖοι, εἰς τί ἐπλανήθητε, καί ἀπεμα-
κρύνατε ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ,
καί ἠλπίσατε εἰς τήν δύναμιν τῶν
Φράγκων, καί σύν τῇ πόλει, ἐν ᾗ μέλ-
λει φθαρῆναι, ἐχάσατε καί τήν εὐσέ-
βειάν σας. Ἵλεώς μοι, Κύριε. Μαρτύ-
ρομαι ἐνώπιόν σου ὅτι ἀθῷός εἰμι
τοῦ τοιούτου πταίσματος. Γινώσκε-
τε, ἄθλιοι πολῖται, τί ποιεῖτε; Καὶ σύν
τῷ αἰχμαλωτισμῷ, ὅς μέλλει γενέ-
σθαι εἰς ὑμᾶς, ἐχάσατε καί τό πατρο-
παράδοτον, καί ὡμολογήσατε τήν
ἀσέβειαν; Οὐαί ὑμῖν ἐν τῷ κρίνε-
σθαι”».

Εἶναι πράγματι διαχρονικά καί
τραγικά τά λόγια τοῦ Γενναδίου Σχο-
λαρίου. Ἀλλά καί τί πόνο θά ἔκρυβε
σέ ἐκείνη τήν τραγική στιγμή, ὁ σo-
φός ἄνδρας, ὅταν ἡ Βασιλίδα τῶν
πόλεων, ἡ Κωνσταντινούπολη ἐπρό-
κειτο σέ πολύ μικρό χρονικό διάστη-
μα νά πέση στά χέρια τῶν βαρβά-
ρων. Καί σήμερα ἡ Χώρα μας δέν ζεῖ
τίς ἴδιες τραγικές στιγμές; Καί πάλι
μετά ἀπό 500 χρόνια ὄχι μόνο κάνα-

με προσπάθειες ἀλλά καί ἑνωθήκα-
με μέ τούς Φράγκους, ὄχι ἐκκλησια-
στικά ἀλλά πολιτικά, ἀφ  ́ἑνός γιά ἕνα
καλύτερο μέλλον τῆς Χώρας καί ἀφ΄
ἑτέρου, ὅπως μᾶς διαβεβαίωναν οἱ
πολιτικοί ταγοί, γιά νά ἀσφαλιστοῦν
τά σύνορα ἀπό τούς βαρβάρους. Καί
τώρα, τί ἐπιτεύχθηκε ἀπό αὐτούς
τούς σκοπούς; Οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ
ἄλλος σκοπός. Καί ὄχι μόνο αὐτό
ἀλλά ὅπως καί τότε ἔχουμε χάσει
πλήρως τήν εὐσέβειά μας, τίς ἀρε-
τές μας πού μᾶς διέκριναν 50 χρόνια
πρίν ἀπό τούς Φράγκους, γίναμε ἴδι-
οι καί χειρότεροι ἀπό αὐτούς. Καί
τώρα αἰσθανόμενοι τήν κατάντια
πού βρεθήκαμε ἐναποθέσαμε τίς
ἐλπίδες μας σέ κάποιους ἄλλους,
ἔχοντας τήν ἐντύπωση, ἐπειδή μᾶς
τάξανε ἐλπίδες, ὅτι τάχα εἶναι δια-
φορετικοί καί θά μᾶς βοηθήσουν.
Ἀλλά καί πάλι ξεχάσαμε Αὐτόν πού
εἶναι ὁ μόνος ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά
μᾶς βοηθήση. Ἀλήθεια πότε θά με-
τανοήσουμε;    

*  *  *
ΣΤΟ φύλλο τοῦ Ο.Τ. τῆς παρελ-

θούσης ἑβδομάδος, στό κύριο
ἄρθρο του μέ τίτλο «ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ
ΦΟΡΑΝ ΑΠΟΤΟ 1827 ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΝ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ» τοῦ ἀρχισυντά-
κτου κ. Γεωργίου Ζερβοῦ, μεταξύ
τῶν ἄλλων ἀναφέρονται «Ἡ ἐνέρ-
γεια τοῦ κ. Τσίπρα εἶναι βαθύτατα
“ἰδεολογική”, ἀφοῦ ἔχει δηλώσει ὅτι
εἶναι ἄθεος καὶ ὑπὲρ τῆς ἀνεξιθρη-
σκίας… Ἡ ἐνέργεια τοῦ νέου Πρω-
θυπουργοῦ, ἡ ὁποία κατηγγέλθη
ὑπὸ τοῦ ἀπερχομένου ὡς στρεφομέ-
νη ἐναντίον τοῦ τριπτύχου: “Πατρίς,
θρησκεία, οἰκογένεια” συνωδεύθη
ὑπὸ μιᾶς ἄλλης ἀντιφατικῆς ἐνεργεί-

ας: πρὸ τῆς ὁρκωμοσίας ἐπεσκέφθη
τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν, εἰς τὴν
ὁποίαν συνηντήθη μετὰ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου κ. Ἱερωνύμου, διὰ νὰ λάβη,
ὡς ἐλέχθη, τὴν εὐχὴν τῆς Ἐκκλη-
σίας… Δὲν γνωρίζομεν, ἐὰν ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος διετύπωσεν ἀντιρρήσεις
εἰς τὴν ἐνέργειαν τοῦ κ. Τσίπρα ἢ
ἐπεχείρησε, διὰ τῆς σιωπῆς, νὰ “κερ-
δίση χρόνον”…».

Ὁ νέος πρωθυπουργός ἐπηρεα-
σμένος ἀπό τίς ἀντιλήψεις τοῦ δια-
φωτισμοῦ ἀρνήθηκε νά τελέση θρη-
σκευτικό ὅρκο. Ὅμως τό προβαλλό-
μενο ἀπό τούς ὀπαδούς τοῦ διαφω-
τισμοῦ σύστημα τῆς πολιτειοκρα-
τίας εἶναι ἀσύμβατο καί ξένο πρός
τήν ἰδεολογική , πολιτική, πολιτιστι-
κή καί   κυρίως  ἐκκλησιαστική  πρα -
γματικότητα τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνα-
τολῆς. Τό θεμελιωμένο συνοδικό
σύστημα διοίκησης τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας ποτέ δέν εὐνόησε τήν
μεταλλαγή τοῦ κλήρου σέ μία κατε-
στημένη ἐκκλησιαστική τάξη ἀπο-
κομμένη ἀπό τήν ὑπόλοιπη κοινωνία
κάτι πού συνέβηκε στήν Δυτική
Ἐκκλησία καί καρπός της εἶναι ὁ
ἀθεϊσμός. Γιά τόν λόγο αὐτό δέν ἐπι-
τρέπεται νά σιωπᾶ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά
πρέπει νά μιλᾶ, νά ὑποδεικνύη, νά
ἔχη λόγο. Ἡ Ἐκκλησία στήν Ὀρθό-
δοξη Ἀνατολή εἶναι φορέας τῆς θε-
ανθρώπινης ἑλληνορθοδόξου κοι-
νωνίας, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν
ὑποστεῖ τήν ἐπίδραση τῶν νεωτε-
ρικῶν ὀρθολογικῶν ἀντιλήψεων τοῦ
εὐρωπαϊκοῦ διαφωτισμοῦ εἶναι φο-
ρεῖς τῶν ἀνθρωποκεντρικῶν ὀρθο-
λογιστικῶν κοινωνιῶν. Γί  αὐτό πρέ-
πει νά ἀγωνιστοῦμε νά μή ἐπιτρέ-
ψουμε οἱ πολιτικοί νά περιθωριοποι-
ήσουν τήν Ἐκκλησία στά τοῦ οἴκου
της καί νά τῆς ἀφαιρέσουν τόν λό-
γο.        

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014

Ἡ ψυχαγωγία καὶ ἡ διασκέδαση σήμερα

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

ΣΤΙΣ 6 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Με-
γάλου Φωτίου, Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησια-
στική μορφή τοῦ Θ΄αἰῶνος ἀλλά
καί μία ἀπό τίς σπουδαιότερες
προσωπικότητες τῆς Ἀνατο-
λικῆς Ἐκ κλησίας καί τῆς Βυζαν-
τινῆς Αὐτοκρατορίας. Δημιουρ-
γός μίας νέας ἱστορικῆς ἐποχῆς,
ἀφοῦ, ὅπως παρατηρεῖ καί ὁ
ἱστορικός Ζακυνθινός μέ τόν 9ο
αἰώνα καί τόν Μ. Φώτιο ἀρχίζει
τό «Οἰκουμενικόν Χριστιανικόν
Κράτος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔ -
θνους». Ἀπό τότε καί ὕστερα
ἔχουμε ἐντονώτερη τήν συνύ-
φανση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ὀρθο-
δόξου πνεύματος καί τῆς Ἑλλη-
νικῆς παιδείας καί κύριος συντε-
λεστής αὐτῆς τῆς συνύφανσης
ὑπῆρξε ὁ Μ. Φώτιος. Ἐπίσης
μποροῦμε νά τόν χαρακτηρίσου-
με ὡς προοίμιο καί προετοιμασία
τῆς ἐνδοξώτερης βυζαντινῆς
δυναστείας, ἐκείνης τῆς Μακε-
δονικῆς. 

Ἀγνοοῦμε τό ἀκριβές ἔτος
τῆς γεννήσεώς του μᾶλλον
ὅμως αὐτό συμπίπτει μέ τήν δεύ-
τερη ἤ τήν τρίτη δεκαετία τοῦ Θʼ
αἰῶνος. Ἦταν γόνος εὐγενοῦς
καί πλουσίας οἰκογενείας. Ὁ πα-
τέρας του ὀνομαζόταν Σέργιος
καί ἡ μητέρα του Εἰρήνη. Ὁ δέ
ἀδελφός τῆς μητέρας του εἶχε
συζευχθεῖ τήν ἀδελφή τῆς αὐτο-
κράτειρας Θεοδώρας, ὁ δέ πατέ-
ρας του ἦταν ἀδελφός τοῦ πα-
τριάρχου Ταρασίου. Ἡ οἰκογέ-
νειά του ἦταν εἰκονόφιλος καί
εἶχε ὑποστεῖ διώξεις καί μαρτύ-
ρια κατά τήν δεύτερη περίοδο
τῆς Εἰκονομαχίας καί πιθανόν
ὑπέκυψαν στίς κακουχίες τῆς
ἐξορίας, ὅταν ἦταν παιδί ὁ Φώ-
τιος. Σύμφωνα μέ δική του μαρ-
τυρία καί ὁ ἴδιος εἶχε ἀναθεματι-
στεῖ ἀπό εἰκονομαχικές Συνό-
δους, ὅταν ἦταν νέος.

Δέν εἶναι γνωστό τίποτε σχετι-
κά μέ τίς σπουδές του καὶ τοὺς
διδασκάλους του, ὅλες ὅμως οἱ
πηγές ἐξαίρουν τήν φιλομάθειά
του καί τήν σοφία του καθώς καί
τόν πλοῦτο τῆς βιβλιοθήκης
του. Πρίν γίνη πατριάρχης, ἐπί
Μιχαήλ Γʼ ἀσκοῦσε τό πολύ ση-
μαντικό λειτούργημα τοῦ  πρω-
τοσπαθάριου καί πρωτοασηκρί-
τη, δηλαδή τοῦ προϊσταμένου
τῆς αὐτοκρατορικῆς γραμματεί-
ας. Ὁ Φώτιος ἀφοῦ ἀπέκτησε
πολύ σπουδαία φιλολογική, φι-
λοσοφική, ἐπιστημονική, ἰατρι-
κή, μαθηματική παιδεία, συγκέν-
τρωσε ἕνα κύκλο μαθητῶν, οἱ
ὁποῖοι τόν εἶχαν πνευματικό κα-
θοδηγητή. Ὡς πνευματικός
ἄνθρωπος ἐργάσθηκε πρός τήν
πληρέστερη ἔνταξη τῆς κλασ-
σικῆς Ἑλληνικῆς σοφίας στήν
παιδεία τοῦ Βυζαντίου. Ἀργότε-
ρα δίδαξε καί στό Πανδιδακτή-
ριο τῆς Μαγναύρας στήν Κων-
σταντινούπολη. Τό 851 ἐστάλη
μαζί μέ τόν Κωνσταντῖνο τόν φι-
λόσοφο σέ διπλωματική ἀποστο-
λή ὡς πρέσβυς στήν Βαγδάτη,
πρᾶγμα πού δείχνει ὅτι ἦταν
ἔμπειρος τῶν   κρατικῶν  πρα γ-
μάτων. Τήν πορεία του ὡς διδα-
σκάλου, κρατικοῦ λειτουργοῦ
καί συγγραφέα τήν ἀνέκοψε ἡ
ἄνοδός του στόν πατριαρχικό
θρόνο τά Χριστούγεννα τοῦ 858.
Ἡ ἐπιλογή καί ἡ προώθηση τοῦ
λαϊκοῦ Φωτίου ἔγινε μετά τήν
σύγκρουση τοῦ εὐσεβοῦς καί
ἀσκητικοῦ Πατριάρχου Ἰγνατίου
μέ τόν καίσαρα Βάρδα, ἀδελφοῦ
τῆς βασιλίσσης Θεοδώρας. Ὁ
Φώτιος μέσα σέ λίγες ἡμέρες
ἔλαβε διαδοχικά τούς τρεῖς βαθ-
μούς τῆς ἱερωσύνης.

Ἀκολουθεῖ ἡ πατριαρχική πε-
ρίοδος τοῦ βίου τοῦ Μ. Φωτίου,
ἡ ὁποία τελειώνει τό 886. Ὁ Φώ-
τιος ἀπό τήν στιγμή πού ἀνῆλθε
στόν πατριαρχικό θρόνο ὁραμα-
τίστηκε τήν πληρέστερη ἐνεργο-
ποίηση τῶν πνευματικῶν δυνά-
μεων τῆς Αὐτοκρατορίας γιά τήν
ἀναμόρφωση τῆς ταυτότητάς

της καί τῆς οἰκονομικῆς ἀκτινο-
βολίας της, ἀναπροσδιορίζοντας
τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας
στόν κόσμο. Βασικοί στόχοι τῆς
ἐκκλησιαστικῆς του πολιτικῆς
ὑπῆρξαν: 

Α) Ἡ θεσμική ἀποκατάσταση
τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας, Πολι-
τείας, σχέσεις πού εἶχαν διατα-
ραχθεῖ σοβαρώτατα στήν περίο-
δο τῆς εἰκονομαχίας μέ τήν προ-
σπάθεια τῶν αὐτοκρατόρων τῆς
δυναστείας τῶν Ἰσαύρων νά κα-
θυποτάξουν τήν Ἐκκλησία στήν
Πολιτεία. Ὅπου μέ τό ἔργο του
«Ἐπαναγωγή» διατυπώνει τήν
θεωρία περί τῶν δύο ἐξουσιῶν,
δηλαδή τοῦ Αὐτοκράτορος καί
τοῦ Πατριάρχου. 

Β) Ἡ εἰρηνική διευθέτηση τῶν
σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας Κων/πό-
λεως μέ τόν παπικό θρόνο, σχέ-
σεις πού, παρά τίς προσωπικές
προκλήσεις τοῦ πάπα Νικολάου
Α´, χαρακτηρίζονται γιά τήν εἰρη-
νική διάθεση, νηφάλια ὡριμότη-
τα καί ἀμετακίνητη ἀποφασιστι-
κότητα.  Ἀπόλυτο κριτήριο
ὑπῆρξε ἡ κανονική Παράδοση
στίς σχέσεις τῶν Πατριαρχικῶν
θρόνων. Καί εἶχε πλήρη συνείδη-
ση ὅτι οἱ παπικές διεκδικήσεις
ἀλλοιώνουν τήν ταυτότητα τῆς
Ἐκκλησίας καί ζημιώνουν τό
συμφέρον τῆς Αὐτοκρατορίας. 

Γ) Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν βυζαν-
τινῶν ἱεραποστόλων στόν εὐρύ-
τερο εὐρωπαϊκό χῶρο καί ἰδιαί-
τερα στόν σλαβικό κόσμο, ἐνερ-
γοποίηση ἡ ὁποία ὑπῆρξε τό με-
γαλόπνοο σχέδιό του, στό ὁποῖο
πίστευε ἀπόλυτα στήν Οἰκουμε-
νική προοπτική τῆς χριστιανικῆς
Αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου.

Τό 886 ὅταν σέ ἡλικία 74
χρονῶν πεθαίνει ὁ Βασίλειος Αʼ,
ὁ Μακεδών καί στόν αὐτοκρατο-
ρικό θρόνο τόν διαδέχθηκε ὁ
γιός του, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μαθη-
τής τοῦ Μ. Φωτίου, ὁ Λέων Στ᾿,
θέλοντας νά θέση ὑπό ἄμεσο
ἔλεγχο τήν Ἐκκλησία τοποθετεῖ
στόν πατριαρχικό θρόνο, ἀφοῦ
ἐκθρόνισε τόν Φώτιο, τόν ἀδελ-
φό του πρίγκιπα Στέφανο σέ ἡλι-
κία 17 ἐτῶν. Ὁ Φώτιος τότε ἐξο-
ρίσθηκε στήν Μονή τῶν Ἀρμε-
νιανῶν, Μονή ὄχι πολύ μακριά
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί
κοιμήθηκε σ᾽ αὐτήν στίς 6 Φε-
βρουαρίου 897.

Κατά τόν Θ΄ αἰώνα ἀπό ἀπόψε-
ως δογματικῆς θεολογίας στήν
Δύση παρανοήθηκε καί διαστρε-
βλώθηκε ἡ δογματική ἀλήθεια
τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως περὶ τῆς
ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, λέγοντας ὅτι αὐτό ἐκπο-
ρεύεται καί ἐκ τοῦ Πατρός καί ἐκ
τοῦ Υἱοῦ, κακοδοξία ἡ ὁποία
ὁδηγεῖ στήν διαρχία μέσα στήν
ζωή τῆς Ἁγίας Τριάδος, καὶ εἶναι
γνωστὴ ὡς Filioque, στό πρωτεῖο
τοῦ Πάπα και σέ ἄλλες κακοδο-
ξίες. Ἀφ᾽ ἑτέρου ἡ πολιτική τῆς
παπικῆς Ἐκκλησίας τήν περίοδο
αὐτή ἐγκαινιάζει τήν ἀπροκάλυ-
πτη προσπάθειά της νά ἐπέμβη
στά ἐσωτερικά ζητήματα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, μέ σκοπό τήν αὐτονό-
μηση καί ἀπεξάρτησή της ἀπό
τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία καί
τήν προσάρτησή της στό Φραγ-
κικό κράτος καί τήν ὑποδούλω-
ση καί διάλυση τῆς Ἑλληνικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τίς θεο-
λογικές αὐτές στρεβλώσεις κα-
τόρθωσε νά καταδείξη ὁ Μ. Φώ-
τιος μέ τά σοφά συγγράμματά
του, βασισμένα στήν ἱερά Παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί νά
προστατεύση τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀπό τόν Πάπα, πού ζη-
τοῦσε μέσῳ τοῦ πρωτείου νά
ἐπιβάλη τήν δικαιοδοσία του καί
στά Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς.

Ὁ Μέγας Φώτιος
ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ἀνακοίνωσις διὰ τὴν ἐνίσχυσιν
ἀνεγέρσεως Ἱ. Ναοῦ εἰς τὴν Ἀλάνυαν

Μὲ πρωτοβουλίαν τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου
πρόκειται νὰ ἀνεγερθῆ Ἱερὸς Ναὸς
εἰς τὴν περιοχὴν Ἀλάνυας τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ πρᾶξις αὐτὴ ὡς το-
νίζεται εἰς ἐπιστολήν του ἀποτελεῖ
μοναδικὸν ἱστορικὸν γεγονὸς μετὰ
τὸν διωγμὸν τῶν Ἑλλήνων, ἐκ τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, κατὰ τὸ 1922. Ἀπὸ
τὴν πλευράν της ἡ Ἑταιρεία Μεσο-
γειακοῦ Πολιτισμοῦ, ἀνταποκρινομέ-
νη εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου εἰς ἀνακοίνω-
σίν της τονίζει:

«Ἡ Ἑταιρεία Μεσογειακοῦ Πολιτι-
σμοῦ μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ἐπιθυ-
μεῖ νὰ συμβάλλει στὸ ἔργο αὐτὸ στὰ
πλαίσια τῶν σκοπῶν της γιὰ τὴν πά-
σης φύσεως στήριξη ἀναστήλωσης
καὶ ἀνοικοδόμησης χριστιανικῶν
ἱερῶν ναῶν στὴν περιοχὴ τῆς Νοτιο-
δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Παρὰ τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία
τῆς ἐποχῆς μας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν πολύτιμη οἰκονομικὴ
συνδρομὴ τῶν μελῶν, φίλων καὶ συν -
εργατῶν μας ἐλπίζουμε στὴν ἐκπλή-
ρωση τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ σκοποῦ.

Παρακαλοῦμε θερμὰ ἐνημερῶ στε
μας ἐγκαίρως γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνί-
σχυση ποὺ μπορεῖτε νὰ καταθέσετε
στὸν λογαριασμὸ τῆς ΕΜΕΠΟΛ ποὺ
ἀκολουθεῖ.

ΑΛΦΑ Τράπεζα 1340020020186 24 

IBAN: GR750140134013400200
2018624

Μὲ ἐκτίμηση
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος
Ἰωάννης Ἀλατζόγλου

Ἡ Ταμίας
Ἀνδρομάχη Ἀντωνάκη

Οἱ ἐκδόσεις μας:
1. Μητροπολίτου Πισιδίας, Σωτη-

ρίου Τράμπα, Ἀττάλεια. Ἡ ἀρχόντισ-
σα τῆς Μεσογείου, Ἀθήνα 2013. (12
εὐρώ)

2. Μαρίας Χρόνη-Βακαλοπούλου,
Ἱστόρησις τῆς Θεοτόκου στὰ Μικρα-
σιατικὰ παράλια τῆς Μεσογείου,
Ἀθήνα 2014. (15 εὐρώ)

3. Χαραλάμπους Μπούσια, Παρα-
κλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Παναγία Πισ-
σιδιώτισσα. Ἀθήνα 2014. (3 εὐρώ)

4. Ἡμερολόγιο 2015. Ἀφιέρωμα
στὴν Ἀττάλεια. (5 εὐρώ)

5. DVD. Ἀττάλεια. Ὁδοιπορικὸ
στὴν μαγευτικὴ Μεσόγειο, Ἀθήνα
2014. (5 εὐρώ)

6. Εἰκόνα φιλοτεχνημένη σὲ ξύλο
Παναγίας Πισιδιώτισσας. (7 εὐρώ)

7. Εἰκόνα φιλοτεχνημένη σὲ ξύλο
Παναγίας Ἀτταλειώτισσας τῆς Ἐλε-
ούσας. (7 εὐρώ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 16, 17237
ΥΜΗΤΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.-fax: 210 7610111
e-mail: info.emepol@gmail.com

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι
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ΣΚΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ τὸ Γέροντα
Ἰάκωβο Βαλοδῆμο, τὸν Ἅγιο
τῆς Βίτσας Ζαγορίου, προσεγγί-

ζουμε τὴν ἀρετή. Προβάλλουμε
μπροστά μας τὴν ἁγιότητα προσωπο-
ποιημένη, τὸν ἴδιο τὸν Κύ-
ριό μας «παρατεινόμενον
εἰς τοὺς αἰῶνας». Ὁ
ἁπλός, καλοκάγαθος,
ἀπειρόκακος Λειτουργὸς
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ π. Ἰάκωβος
εἶναι μιὰ σύγχρονη ἁγιασμένη μορ-
φή, ποὺ κατακόσμησε τὰ τελευταῖα
χρόνια τὴν Ἤπειρό μας καὶ ἔφυγε
μόλις τὸ 1960 σὲ βαθιὰ γεράματα, γιὰ
νὰ διακοσμήσει καὶ τὴ χορεία τῆς
θριαμβεύουσας στὸν οὐρανὸ
Ἐκκλησίας.

Ὁ π. Ἰάκωβος ἦταν ἕνας βιαστὴς
τοῦ πνεύματος, ἕνας σύγχρονος Πα-
τροκοσμᾶς, ἕνα φιλέρημο στρουθίο
τῆς ἀρετῆς, ἀπὸ τὰ ἐρημοπούλια τῆς
πίστεως, ποὺ χτίζουν τὶς φωλιές τους
στὶς ἀπάτητες κορυφὲς τῆς ἀρετῆς,
καλλικέλαδο ὡς πρὸς τὴν ἀδιάκοπη
δοξολογία τοῦ Θεοῦ μας. Ὑπῆρξε ὁ
Ὅσιος Ἀσκητὴς τοῦ Μοναστηριοῦ
τοῦ Προφήτη Ἠλία, στὰ ψηλώματα
τῶν Ζαγοροχωρίων, στοῦ ὁποίου τὸ
πρόσωπο διαπιστώνουμε περίτρανα
γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ὅτι ἔχει καὶ ἡ
ἐποχή μας τοὺς Ἁγίους της, ἀφοῦ ἡ
ἁγιότητα εἶναι διαχρονικὸ φαινόμενο
πρὸς βεβαίωση τῶν λόγων τοῦ Ἀπο-
στόλου τῶν ἐθνῶν: «Ὅπου ἐπλεόνα-
σεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ
χάρις» (Ῥωμ. ε  ́20). 

Ὁ πατὴρ Ἰάκωβος ζοῦσε στὰ
ὑψηλὰ. Δὲν ἀναπαυόταν στὰ χαμηλά,
ἀφοῦ εἶχε ὑψηλὲς πνευματικὲς ἀνα-
τάσεις καὶ δὲν συμβιβαζόταν μὲ τὴ
ζωὴ στὰ χειμαδιὰ τῆς πνευματικῆς
ζωῆς. Ἀνέπνεε τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς
ὁλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως στὸ
ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν
καὶ στὴ θεία ἀγάπη. Προτιμοῦσε τὴ
σκληρὴ ζωὴ τῶν στερήσεων καὶ τῶν
θλίψεων λέγοντας ὅτι «διὰ πολλῶν
θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν
Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» (Πράξ. ιδ΄
22). Κακουχία γἰ  αὐτὸν σήμαινε ἀνα-
ψυχή. Στέρηση σήμαινε πλουτισμός.
Λύπη καὶ πειρασμὸς σήμαινε ἀγαπη-
τικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ. Ἤθελε νὰ
βιώνει τὴν πτωχεία τοῦ Ἰησοῦ σὲ ὅλο
της τὸ μεγαλεῖο. Εἶχε ἐγκαταλείψει
τὸν ἑαυτό του στὸ θεῖο ἔλεος καὶ ἀπὸ
τὸν οὐρανὸ ἀντλοῦσε δύναμη καὶ
ὑγεία. 

Ἀσκητικός, γλυκύτατος, λαμπερὸς
ὁ π. Ἰάκωβος, μὲ ἁπλᾶ λόγια ἐξη-
γοῦσε τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο στοὺς πι-
στούς. Ὁ λόγος του ἦταν βαθειὰ θε-
ολογικός, ἀλλὰ ἀπόλυτα κατανοητὸς
καὶ πάντοτε συμβουλευτικός. Γιὰ κά-
θε πρόβλημα ἔδινε μία λύση, ἡ ὁποία
ἦταν πάντοτε ἡ καλύτερη. Ἂν κάποι-
ος ἔκανε σοβαρὴ ἁμαρτία τὸν συμ-
βούλευε πατρικὰ καὶ ἔδειχνε ἰδιαίτε-

ρη εὐαισθησία στὴ συκοφαντία, τὴν
ὁποία θεωροῦσε μεγάλο ὀλίσθημα
μισητὸ ἀπὸ τὸν ἀκατάκριτο Κύριό
μας. Αὐτὴ εἶναι διαβολή, ἔλεγε, καὶ
εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ διάβολος εἶναι ὁ

ἐφευρέτης της, ἀφοῦ εἶναι ὁ πατέ-
ρας τοῦ ψεύδους.

Ὁ βίος τοῦ π. Ἰακώβου ἦταν στολι-
σμένος μὲ ὅλες τὶς ἀρετές, μὲ καρτε-

ρία, σεμνότητα, ἐγκράτεια, ἀγάπη καὶ
πρὸ πάντων μὲ τὴν ὑψοποιὸ ταπείνω-
ση. Γἰ  αὐτὸ κέρδισε καὶ τὴν Οὐράνια
Βασιλεία. 

Στὰ χωριὰ ποὺ περιόδευε ἱεραπο-
στολικὰ ὁ Γέροντας διδάσκοντας
τὴν εὐσέβεια μαζευόταν ὅλη ἡ γειτο-
νιὰ νὰ ἀκούσει τὸν ψυχωφελῆ λόγο
του. Ὅταν τοῦ πρότειναν νὰ φάει
ἐκεῖνος ἔτρωγε μόνο δυὸ κουταλιές,
πάντοτε νηστήσιμο, καὶ εὐχαρι-
στοῦσε τοὺς πάντες. Μιλοῦσε καὶ
προφητικὰ λέγοντας: «Μὴ χαίρεστε!
Πίσω θὰ ἔρθουν χειρότερες ἡμέ-
ρες». Ἐπίσης ἔλεγε: «Θὰ ἔρθει
καιρὸς ποὺ ὁ ἕνας δὲν θὰ θέλει νὰ
δεῖ τὸν ἄλλον. Θὰ ἀλλάξει ὁ κόσμος.
Τὸ μεγάλο ποτάμι δὲν ἦρθε ἀκόμη,
πίσω εἶναι. Γἰ  αὐτὸ ἐξομολογηθεῖτε,
κοινωνεῖστε. Δὲν ξέρουμε τὴν ὥρα
μας. Θὰ ἔχετε ὅλα τὰ καλά, ἀλλὰ δὲν
θὰ τὰ χαίρεστε». 

Στὴν ἐκταφὴ τῶν λειψάνων του
βρῆκαν ἕνα λουλούδι στὸ κεφάλι
του. Πῶς νὰ μὴ ἀνθήσει λουλούδι,
ὅταν ὁ ἴδιος ἦταν τὸ ρόδο τῆς ἀσκη-
τικῆς ζωῆς, τὸ κρίνο τῆς ἱεραποστο-
λικῆ δράσεως καὶ τὸ ζουμπούλι τῆς
ψυχικῆς κενώσεως στὶς ἀνάγκες τῶν
συνανθρώπων του; Τὸ ἄνθισμα τοῦ
λουλουδιοῦ ἔδειχνε τὴν εὐαρέσκεια
τοῦ οὐρανοῦ στοὺς ἀγῶνες τοῦ Γέ-
ροντος Ἰα κώβου. 

Στὰ δύσκολα χρόνια τῆς πείνας
καὶ τῆς ἀνέχειας, ἂν ἐξοικονομοῦσε

καμμιὰ ὀκὰ ἀλεύρι ἢ καμμιὰ χούφτα
φασόλια μποροῦσε νὰ πάει καὶ δυὸ
ὧρες δρόμο σὲ κάποιο χωριό, γιὰ νὰ
τὰ δώσει σὲ φτωχὲς οἰκογένειες.
Ὅλα γιὰ τοὺς ἄλ λους! Τίποτα δὲν

κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυ-
τό του. Τὰ βράδια, στὴ
μικρὴ ἀνάπαυση ποὺ
ἔδινε στὸν ἑαυτό του
κοιμόταν κατάχαμα πά-

νω σὲ ἕνα χράμι ἀπὸ γιδόμαλλο μὲ
μαξιλάρι μιὰ πέτρα.

Στὸν ἐμφύλιο σπαραγμὸ ποὺ ἔζη-
σε σὲ δυσχείμερα χρόνια τὸν ρω-
τοῦσαν: 

-Γέροντα, πόλεμος γίνεται, φονικὰ
βλέπουμε, μὲ ποιὸν νὰ πᾶμε; 

-Μὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὸ μικρότερο
πειρασμό, ἀπαντοῦσε, χωρὶς νὰ παίρ-
νει θέση.

Στὴν ἀμφίεσή του ἦταν πάντοτε
ταπεινός. Ἔτσι, ὅταν τοῦ ἔδωσαν σὲ
ἕνα Ἱ. Ναὸ ποὺ πῆγε γιὰ νὰ λειτουρ-
γήσει ὡραῖα ἄμφια μὲ φανταχτερὰ
χρώματα χωρὶς νὰ τοὺς προσβάλει
ρώτησε:

-Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα πιὸ ἁπλᾶ, μὲ
πιὸ μουντὰ χρώματα; 

Φρονοῦσε καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ Ἱερεὺς
εἶναι ὑπηρέτης τοῦ Παμβασιλέως
Θεοῦ. Καὶ ὅπως ὁ ὑπηρέτης παρου-
σιάζεται πάντοτε στὸ Βασιλέα
εὐπρεπής, καθαρός, καλοντυμένος
καὶ πρόθυμος νὰ τὸν ἐξυπηρετήσει,
ἔτσι καὶ ὁ Ἱερεὺς παρουσιάζεται εὐ -
πρεπὴς καὶ ἱεροπρεπὴς στὸ Ἱερὸ
Θυσιαστήριο. Δὲν ντύνεται, ὅμως, ὁ
ὑπηρέτης μὲ βασιλικὲς φορεσιές.
Δὲν μπορεῖ ὁ ὑπηρέτης νὰ ντύνεται
μὲ ἀκριβότερα ροῦχα ἀπὸ τὸ ἀφεν-
τικό του. Δὲν τοῦ ταιριάζει ἡ πορφύ-
ρα καὶ ὁ βύσσος. Κόσμημά του εἶναι
ἡ ἁπλότητα, ἡ καθαριότητα, ἡ σε-
μνότητα. Τὰ πολύτιμα κοσμήματα
καὶ ἐνδύματα τὰ φυλάει γιὰ τὴν
ἀθάνατη ψυχή του, αὐτὴ ποὺ θὰ με-
τέχει τοῦ οὐρανίου Μεγάλου Δεί-
πνου.

Ἀφοῦ σώθηκε ἀπὸ νάρκες καὶ πολ-
λοὺς ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους
ἐχθροὺς μὲ τὴ Θεία συνέργεια καὶ μὲ
θαῦμα στοὺς τρόπους ποὺ μόνο σὲ
Ἁγίους συμβαίνουν, ὁ π. Ἰάκωβος
κοιμήθηκε τὶς 15 Φεβρουαρίου τοῦ
1960 ἥσυχα καὶ Ἄγγελοι Κυρίου πα-
ρέλαβαν τὴ μακαρία του ψυχή, γιὰ νὰ
τὴ μεταφέρουν στὸ θρόνο τοῦ
Ἐσφαγμένου Ἀρνίου. Ἦταν ἡμέρα
νίκης, ἡμέρα λυτρωμοῦ, ἡμέρα
θριάμβου, γιὰ τὸ Γέροντα, ποὺ ἔσπα-
γε τὸ φράγμα τῆς ὕλης καὶ πορευό-
ταν στὴν ἀφθαρσία, στὴν αἰωνιότητα,
κοντὰ στὸ Χριστό μας, «ὅπου ἦχος
καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ βοώντων
ἀπαύστως, Κύριε, δόξα Σοι.

*Περίληψις ὁμιλίας εἰς τὴν αἴθουσαν
τῆς Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10, Ἀθῆναι),
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2015

Ὁ Γέρων Ἰάκωβος Βαλοδῆμος
Ὁ Ἅγιος τῆς Βίτσας Ζαγορίου*

Οἱ πιὸ μεγάλοι Φωστῆρες τῆς
Ἁγίας Τριάδας. Οἱ τρεῖς μεγάλοι
Πατέρες τῆς χριστιανικῆς ἐκ -
κλησίας: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καισα-
ρείας τῆς Καππαδοκίας Βασίλει-
ος ὁ Μέγας καὶ οἱ Πατριάρ-
χες Κωνσταντινουπόλεως
Γρηγόριος Θεολόγος ὁ Να-
ζιανζηνὸς καὶ Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, δίδαξαν μὲ τὰ
σοφὰ τους λόγια κάθε ἁμαρ-
τωλὸ ἄνθρωπο ἢ μὴ καὶ μὲ τὰ
διδάγματά τους ἔκαναν τοὺς
ἀνθρώπους νὰ πιστέψουν
στὸν Θεό. Οἱ τρεῖς φωστῆρες
φώτισαν τὸν κόσμο. Οἱ τρεῖς
Ἱεράρχες εἶναι οἱ μεγάλοι
Παιδαγωγοὶ τῆς Ὀρθοδοξίας
μας. 

Πίσω ἀπὸ τοὺς τρεῖς
Ἱεράρχες κρύβονται τρεῖς
μεγάλες ἀξιοθαύμαστες γυ-
ναῖκες, οἱ μητέρες τους: ἡ
Ἐμμέλεια, ἡ Νόνα, ἡ
Ἀνθοῦσα. Αὐτὲς δίδαξαν στὰ
παιδιὰ τους τὸν χριστιανισμό,
σ' αὐτὲς τὶς τρεῖς ὑπέροχες
γυναῖκες ὀφείλονται αὐτὸ
ποὺ ἔγιναν ὁ Βασίλειος, ὁ
Γρηγόριος, ὁ Ἰωάννης.

Πίσω ἀπ' τὶς μεγάλες
μορφὲς τῶν Πατέρων κρύβε-
ται ἡ χριστιανὴ μάνα ποὺ
ἔδωσε στὰ παιδιὰ σωστὴ χρι-
στιανικὴ ἀνατροφή. Ἐνεφύ-
σησαν στὰ παιδιὰ τους τὰ χρι-
στιανικὰ ἰδεώδη. Κάθε μία ἀπ' τὶς
μητέρες ἦταν γεμάτη ἀπ' ἀρετὲς
ἤθους, καλοσύνης, πίστης, ἀξιο-
πρέπειας. Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες
ἦταν λαμπρὰ διαμάντια, φωτο-
βόλα ἀστέρια, -πανέμορφα λου-
λούδια. Σʼ ὅλη τους τὴ ζωή ἐξυ-

μνοῦσαν τὸν Θεό. Ἡ ζωή τους
ἦταν ἀφιερωμένη σ' Αὐτόν. Ἀνέ-
πνεαν μόνο καὶ μόνο, γιὰ νὰ προσ -
φέρουν στὸν συνάνθρωπο, νὰ
διδάσκουν, νὰ παρηγοροῦν, νὰ

συμπάσχουν, νὰ στηρίζουν, νὰ
ἀγαθοεργοῦν ἦταν ὁδηγοί. Ἀγά-
πησαν τὴν παιδεία, ἀφιερώθηκαν
στὴν ἐπιστήμη. Εἶχαν πνευμα-
τικὸ βάθος. Μὲ καθαρὴ καὶ ἁγνὴ
καρδιὰ δίδασκαν στοὺς ἀνθρώ-
πους τὸ ἔργο, τὴ ζωή καὶ τὴν δι-
δασκαλία τοῦ Κυρίου. Προσκα-

λοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ
ἔρθουν στὴν σωτηρία, γιατί μό-
νο κοντὰ στὸν Θεὸ ὑπάρχει λύ-
τρωση. Ζητοῦσαν ἀπ' τοὺς
ἀνθρώπους νὰ ζοῦν μὲ ἁγνότητα

καὶ καλοσύνη, νὰ ζοῦν μὲ
εἰρήνη, ἀγάπη, ἐλευθερία,
χαρὰ καὶ ὁμόνοια. Δίδαξαν
σὲ ἀνατολὴ καὶ δύση. Οἱ
τρεῖς Ἱεράρχες ἦταν ἅγιοι
σοφοί, κοινωνικοὶ ἐργάτες
καὶ ρήτορες. Ἔδιναν λύσεις
σέ ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ
ὑπῆρχαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.
Ἔζησαν μὲ πίστη, δικαιοσύ-
νη, ἁγνότητα καὶ καλοσύνη.
Ἡ Ἐκκλησία μας τοὺς ἔχει
ἀνακηρύξει Προστάτες τῶν
γραμμάτων καὶ τῶν μα-
θητῶν. Θεσπίσθηκε ἀπὸ τὴν
Πανεπιστημιακὴ Σύγκλητο
τὸ 1841 καὶ ἐπικυρώθηκε ἀπὸ
τὴ σχετικὴ νομοθεσία ἡ 30ή
Ἰανουαρίου νὰ εἶναι ἡμέρα
ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν
Μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ
Οἰκουμενικῶν διδασκάλων
Βασιλείου τοῦ μεγάλου,
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου. Ὁ νεώτερος Ἑλλη-
νισμὸς, ὅπως εἶχε ἐκφωνή-
σει σὲ πανηγυρικὸ λόγο του
στὶς 30/ 1/1881 ὁ Κων-
σταντῖνος Παπαρρηγόπου-

λος, ταύτισε τὴν Ἑορτὴ τῶν
Γραμμάτων μὲ τὴν Ἑορτὴ τῶν
τριῶν Ἱεραρχῶν γιατί «ἡ παιδεία
καὶ ἡ πίστη, ἡ πίστη καὶ ἡ παιδεία
εἶναι οἱ δύο πόλοι γύρω ἀπὸ τοὺς
ὁποίους πρέπει νὰ στρέφεται ἡ
πνευματικὴ καὶ ἠθική μας διά-
πλαση».

Τοὺς τρεῖς μεγίστους Φωστῆρας 
τῆς τρισηλίου Θεότητος

Τῆς κ. Λαμπρινῆς Ἰ. Μαστρογιάννη, θεολόγου

Ὕστερα ἀπὸ 47 ὁλόκληρα χρό-
νια καὶ δύο μῆνες στὶς 23 Ὀκτω-
βρίου 2014 ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου ἔγινε
ἡ ἀνακομιδὴ τῶν
λειψάνων του.

Στὸ ἱερὸ ἡσυ-
χαστήριο τῆς
«Φανερωμένης»
στὴν Ροδόπολη,
ὅπου καὶ ὁ τάφος
τοῦ Ὁσίου Γέ-
ροντος, τελέσθη-
κε ἀπὸ τὸ πρωΐ
θεία Λειτουργία
ὑπὸ τοῦ Μητρο-
πολίτου Κηφι-
σίας, Ἀμαρουσί-
ου καὶ Ὠρωποῦ κ.
Κυρίλλου καὶ
Ἀργολίδος κ. Νε-
κταρίου ψαλλόν-
των τοῦ Θεοφι-
λεστάτου Ἐπι-
σκόπου Ἐπιδαύ-
ρου κ. Καλλινίκου
μετὰ τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου καὶ καλλίφωνου π.
Χρίστου Κυριακοπούλου.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λει-
τουργίας ἐπὶ τοῦ ἑτοιμασθέντος
τάφου προσῆλθαν ἐν εὐλαβείᾳ οἱ
Ἐπίσκοποι, ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ οἱ
προσκυνητές. Ψάλλοντες τὸ
«Χριστὸς Ἀνέστη», τὸν Ἀναστά-
σιμο κανόνα τοῦ Πάσχα καὶ τὸν
κανόνα ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ
Ὁσίου Γέροντος, τὸν ὁποῖον εἶχε
κάνει καὶ ἔψαλε τὴν ἡμέρα τῆς
μνήμης του ὁ ἀείμνηστος Ἀργο-
λίδος Ἰάκωβος, ἄνοιξαν τὸν τάφο
καὶ ἔκαναν τὴν ἀνακομιδὴ τῶν
λειψάνων τοῦ ὁσίου Γέροντος,
ποὺ ἐπὶ 47 ἔτη, 2 μῆνες καὶ 6 ἡμέ-
ρες ἐφιλοξενοῦντο ἐπὶ τοῦ ἁπλοῦ
τάφου του πλησίον τοῦ καθολι-
κοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.

Ὁ Γέροντας γεννήθηκε τὸ
ἔτος 1891 στὴν Τουρλάδα τῶν
Καλαβρύτων. Κοιμήθηκε τὸ ἔτος
1967 στὶς 17 Αὐγούστου καὶ τά-

φηκε στὸ ἡσυχαστήριο, ποὺ ὁ
ἴδιος ἔφτιαξε μὲ μία μικρὴ ἀδελ-
φότητα μὲ ἡγουμένη τὴν ἀείμνη-
στη Μακρίνα.

Ἀπὸ μικρὴ ἡλι-
κία ἔγινε μο-
ναχὸς στὸ ἱστο-
ρικὸ Μοναστήρι
τῆς Ἁγίας Λαύ-
ρας Καλαβρύ-
των, ὅπου διε-
κρίνετο διὰ τὴν
εὐλάβεια τὴν τα-
πεινότητα καὶ
τὴν προσήλωση
στὶς ἀρχὲς τοῦ
μοναχισμοῦ.

Διὰ λόγους
ὑγείας μεταφυ-
τεύθηκε στὴν
Ἀττικὴ μετὰ ἀπὸ
25ετῆ παραμονὴ
στὴν Ἁγία Λαύ-
ρα. Βύρωνας με-
τόχι Σίμωνος Πέ-
τρας Ἁγίου

Ὄρους - Γλυφάδα - Βιλλιουρὶ
(Ἁγ. Σωτήρα) Μάνδρα Ἀττικῆς καὶ
τέλος Ἀμαρούσιον Παναγία Νε-
ρατζιώτισσα καὶ Ροδόπολη τόπος
αἰωνίου ἀναπαύσεως, δέχθηκαν
τὴν πνευματικὴ εὐεργεσία τοῦ
ἀειμνήστου πατρός.

Στὴ «Νερατζιώτισσα» ἦταν τὸ
κέντρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς.
Ἦταν ὁ μεγάλος πνευματικός.
Πολλὰ πνευματικοπαίδια τοῦ Γέ-
ροντα στόλισαν καὶ στολίζουν
τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Πολ-
λοὶ ἔχουν γράψει διὰ τὸν βίο καὶ
τὴν πολιτεία τοῦ πατρὸς Ἀθανα-
σίου. Στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα
Τουρλάδα - Καλαβρύτων ἀπὸ
τὸν παρελθόντα Αὔγουστο ἄρχι-
σε νὰ τιμᾶται ἡ 17η Αὐγούστου
ἡμέρα κοιμήσεως τοῦ Γέροντος
ὡς ἡμέρα τιμῆς τῶν ἐν τῷ ναῷ
τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εὑρι-
σκομένων ἁγίων Λειψάνων, ὁπό-
τε γίνεται καὶ μνεία τοῦ ἀειμνή-
στου πατρός.

Ἀθανάσιος Λαυριώτης
ὁ πνευματικὸς (Χαμακιώτης)
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ

Τοῦ κ. Σπυρίδωνος Ἀναγνωστοπούλου

Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια,
Μ. Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Περὶ ὁρκωμοσίας καὶ ἱερᾶς ὑποκρισίας...

ποὺ ἦλθε καὶ ἔφερε τή...λύτρωση!
Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρου-

πόλεως Ἄνθιμος ἀπὸ τὴ μιά, ὁ
ὁποῖος ἐμφανίζεται συχνὰ- πυκνά,
μὲ τέτοιες προχωρημένες θέ-
σεις,ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀναντίστοι-
χες μὲ αὐτὸ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ὑπη-
ρετεῖ καὶ ἐκφράζει ὡς Ἐπίσκοπος
τῆς Ἐκκλησίας μας, βγῆκε καὶ μᾶς
εἶπε μὲ ὕφος σπουδαίου καὶ σοφοῦ
ἀνδρὸς νὰ σταματήσει ὁ ὅρκος ἐπι-
τέλους κι ὅτι ὁ ἴδιος τὸ ἔφερε βα-
ρέως τόσα χρόνια ποὺ πήγαινε νὰ
ὁρκίσει αἱρετοὺς ἄρχοντες.

Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ νεόκοπος
Μητροπολίτης Ἀργολίδος Νεκτά-
ριος-- ποὺ καλὰ καλὰ δὲν τὸν ἔχει
γνωρίσει ἀκόμη τὸ ποίμνιό του
ἀφοῦ ἀπουσιάζει συνέχεια στὴν
Κριμαία καὶ σὲ ἄλλα τέτοια μέρη--
μᾶς ἄφησε ἄφωνους μὲ τὶς ἀπόψεις
ποὺ ἐδημοσιοποίησε γιὰ τὸν ὅρκο-
ἕνας καλόγερος, ὅπως παρουσιάζει
τὸν ἑαυτό του!

Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε
στὸ χριστεπώμυμο πλήρωμα, ἡ ἀμε-
τροεπὴς αὐτὴ στάση τῶν δύο Μη-
τροπολιτῶν οἱ ὁποῖοι-- πρὶν ἀπο-
φανθεῖ ἡ Σύνοδος-- βιάστηκαν νὰ
πάρουν θέση, ἐπιχειρώντας νὰ μᾶς
ἐντυπωσιάσουν μὲ τὶς προοδευ-
τικὲς ἰδέες τους καὶ λησμονώντας
μερικὰ αὐτονόητα πράγματα.

Ὅμως οἱ Ἅγιοι ἔκαναν ἕνα με-
γάλο λάθος. Κατέθεσαν τὴν γνώμη
τους στηριζόμενοι μονομερῶς
στοὺς θεολογικοὺς περιορισμοὺς
ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὸν ὅρκο, ἀσύ-
στολα ποὺ δίνεται χωρὶς φειδώ!

Τί ξέχασαν
Ξέχασαν φαίνεται ὅτι κατὰ τὴν

χειροτονία τους στὸν βαθμὸ τοῦ
Ἐπισκόπου ὀμνύουν εἰς τὸ ὄνομα
τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος
καὶ μετὰ τελεῖται τὸ Μυστήριο.

Ξέχασαν ἀκόμη ὅτι πρὶν τὴν
ἐνθρόνισή τους, δίνουν ἔνορκη δή-
λωση-διαβεβαίωση ἐπὶ τοῦ Εὐαγγε-
λίου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Δημο-
κρατίας (δηλαδή, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ
ἀνθρώπων) ὅτι θὰ τηροῦν τὸ Σύν-
ταγμα καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κρά-
τους.

Δεσμεύονται δηλαδὴ καὶ οἱ
Ἀρχιερεῖς μὲ ὅρκο, ὅτι θὰ ἀσκοῦν
μὲ νόμιμο τρόπο τὰ καθήκοντά
τους. Μέχρι τώρα κανεὶς Ἱεράρχης
δὲν διανοήθηκε νὰ ἀμφισβητήσει,
νὰ καταφρονήσει, νὰ περιφρονήσει
ἢ νὰ ἀλλάξει αὐτὴν τὴν παράδοση.

Τουναντίον τηρήθηκε ἀπὸ
ὅλους. Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ
ὅρκος δὲν ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία μας ἀλλὰ σὲ κάποιες πε-
ριπτώσεις ἐπιβάλλεται κιόλας!

Τὸ ἴδιο ἴσχυε στὴν χώρα μας καὶ
γιὰ τοὺς ἑκάστοτε Πρωθυπουρ-
γοὺς καὶ Ὑπουργούς. Ὁρκίζονταν,
δεσμεύονταν δηλαδή, ἐνώπιον
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅτι θὰ ἀσκοῦν
νομίμως τὰ καθήκοντά τους.

Βέβαια θὰ πεῖτε οἱ Ἀρχιερεῖς
ὁρκίζονται στὸ Εὐαγγέλιο, γιατί
εἶναι αὐτονόητο ὅτι πιστεύουν.
Ἕνας ὅμως, ποὺ δηλώνει δημόσια

ὅτι εἶναι ἄθεος , μπορεῖ νὰ ὁρκισθεῖ
ἐπὶ τοῦ Εὐαγγελίου;

Μὲ τὴν αὐστηρῶς θεολογικὴ
ἔννοια , ὄχι δὲν θὰ πρέπει νὰ ὁρκι-
σθεῖ, γιατί αὐτὸ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ
«πιστεύω» του καὶ προσβλητικὸ
πρὸς τὴν πίστη.. "Οὐ παίζετε ἐν οὐ
παικτοῖς".Καὶ μέχρι ἐδῶ κατανοητό.

Ὅμως ἐκεῖ ποὺ ἐγείρεται μία σο-
βαροτάτη ἀπορία, εἶναι στὸ πῶς
ἕνας ἄθεος ποὺ ἀρνεῖται νὰ ὁρκι-
σθεῖ ἐπὶ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀφοῦ δὲν
πιστεύει, ζητεῖ νὰ συναντήσει τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο( ἐκπρόσωπο τοῦ
Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς), γιὰ νὰ πάρει τὴν
εὐχή του καὶ στὴ συνέχεια ζητεῖ
μπροστὰ στὶς τηλεοπτικὲς κάμερες
τὶς προσευχές του, γιὰ τὴν Ἑλλάδα
καὶ τὸν ἴδιο.Μὰ ἂν ἀποδέχεται τὴ
σημασία καὶ τὴν σπουδαιότητα τῆς
προσευχῆς ἕνας ἄθεος, τί εἴδους
ἄθεος εἶναι; Ἀλήθεια τί ἀπάντηση
νὰ δώσουμε σὲ αὐτὴ τὴν ἀπορία;

Ὅρκο δίνουν κι ὅταν ἀναλαμβά-
νουν τὴν ἱερὴ ἀποστολὴ τους οἱ
Ἰατροί. Ἀσχέτως ἂν εἶναι ὁ ὅρκος
τοῦ Ἱπποκράτη. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει
καὶ μὲ τοὺς δικηγόρους. Ὁ ὅρκος
μὲ λίγα λόγια, εἶναι κάτι τὸ σύνηθες
στὸν δημόσιο βίο τῆς Χώρας μας.

Ὁ μακαριστός
Χριστόδουλος

Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ὑπεν-
θυμίζω κάτι ποὺ εἶχε συμβεῖ τὸ
2000, ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χριστο-
δούλου, ὅταν εἶχε ξεκινήσει δειλὰ
μέν, ἀλλὰ μὲ ἀνάλογα ἐπιχειρήμα-
τα,μία συζήτηση τῶν ἐκσυγχρο-
νιστῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, περὶ
θρησκευτικοῦ ὅρκου! Ὁ τότε Μέ-
γας καὶ σοφὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος εἶχε δώσει τὴν ἑξῆς νη-
φάλια καὶ πειστικὴ κατὰ τὴν γνώμη
μου ἀπάντηση:

«Ἡ ὁρκωμοσία, εἶχε πεῖ, ἀποτελεῖ
παλαιὰ παράδοση γιὰ τὴ Χώρα μας.
Γίνονταν πάντα μὲ συγκεκριμένο
τελετουργικὸ ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ
Εὐαγγελίου καὶ δέσμευε ὅσους κα-
ταλάμβαναν δημόσιες θέσεις καὶ
ὑψηλὰ ἀξιώματα ὅτι θὰ τηρήσουν
τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους καὶ
θὰ ὑπηρετήσουν εὐσυνείδητα τὸ
λαό!Τὴν παράδοση αὐτὴ τὴν σεβά-
στηκαν καὶ τὴν τήρησαν ὡς θεσμό,
ὅλοι ἀνεξαιρέτως. Ἐπιπροσθέτως
νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ὁρκωμο-
σία,ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἱερὸ χαρακτῆρα
ποὺ ἔχει γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ ὁρκί-
ζονται, τελεῖται ὄχι γιὰ νὰ παραστεῖ
ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκ κλησίας, δη-
λαδὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Μητροπο-
λίτης ἢ ὁ Ἱερεύς, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπο-
δοθοῦν οἱ δέουσες τιμὲς πρὸς τὴν
ἱερὴ πίστη μας καὶ στὴν Ἐκκλησία
μας, ἡ ὁποία συνέβαλε ἀποφασι-
στικὰ στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς
ἀγῶνες αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους, γιὰ νὰ
εἶναι σήμερα ἐλεύθερο καὶ νὰ μπο-
ρεῖτε ἐσεῖς νὰ ὁρκίζεστε στὰ ὑψηλὰ
ἀξιώματα, στὰ ὁποῖα σᾶς ἐξέλεξε ὁ
λαός μας».

Αὐτὰ εἶχε πεῖ ὁ Μακαριστὸς
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τότε
καὶ τὰ ὁποῖα ἀπαντοῦν μὲ τὸν πλέον
κατάλληλο τρόπο τὶς ἀπορίες ποὺ
δημιούργησε ἡ βιαστικὴ καινοτομία

τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ νὰ ποῦμε

ὅτι σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου
ὑπάρχουν ἀνάλογες τελετὲς ὁρκω-
μοσίας!

Ρωσία - ΗΠΑ - Καναδάς
Ἂς θυμηθοῦμε ὅλοι τὴν ὁρκω-

μοσία τοῦ ἑκάστοτε Προέδρου τῆς
Ρωσίας, στὴν μετὰ- Σοβιετικὴ ἐπο-
χή, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχη Μό-
σχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν καὶ
ὅλης τῆς Ἱεραρχίας.

Ἂς συγκρίνουμε τὴν ὁρκωμοσία
τοῦ ἑκάστοτε Προέδρου τῶν ΗΠΑ,
ποὺ εἶναι μία ὑπερπαραγωγή. Καὶ
ἐνῷ ἐκ τοῦ ἰσχύοντος κανονισμοῦ
τὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ,ὁρκίζει ὁ
Ἀνώτατος Δικαστής, τόσο ὁ Πρό-
εδρος Τζίμυ Κάρτερ, ὅσο καὶ ὁ Ρό-
ναλντ Ρέηγκαν ,τὸν ἄλλαξαν καὶ ζή-
τησαν νὰ ὁρκισθοῦν ἀπὸ Ἐκκλη-
σιαστικὸ Ἀξιωματοῦχο! Ἀπὸ τὸν
Πρόεδρο Ρέηγκαν μέχρι καὶ τὸν
Πρόεδρο Κλίντον εἴχαμε τὸ προνό-
μιο ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, παρὰ τὴν
πληθώρα τῶν θρησκειῶν ποὺ ὑπάρ-
χουν ἐκεῖ,νὰ τοὺς ὁρκίζει ὁ σπου-
δαῖος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς
Ἰάκωβος καὶ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο
Μποὺς( τὸν μικρὸ) καὶ μετά, τοὺς
ὁρκίζει ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Δημή-
τριος!

Στὸν Καναδὰ ὑπάρχει αὐστηρὴ
δέσμευση γιὰ ὅλους τούς νέους
ἐργαζομένους:

--«Ἂν θέλεις νὰ ἐργασθεῖς ἐδῶ,
θὰ πρέπει, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, νὰ σεβα-
σθεῖς τοὺς θεσμούς μας καὶ νὰ
ὁρκισθεῖς ὅτι θὰ τὸ πράξεις, ἀλλιῶς
ξαναγύρισε σπίτι σου!».

Ἂν τὸ ποῦμε ἐμεῖς αὐτὸ ἐδῶ στὴ
Χώρα μας,θὰ κατηγορηθοῦμε μὲ
τὸν χειρότερο τρόπο ὡς ἀπολίτι-
στοι καὶ ρατσιστές.Ἴσως γιαυτό, γιὰ
νὰ μᾶς διευκολύνει ἡ Κυβέρνηση
καὶ νὰ βγάλει ἀπὸ πάνω μας τέτοια
ρετσινιὰ ,θὰ ἀνοίξει ἐντελῶς τὰ σύν -
ορα καὶ θὰ πολιτογραφήσει στὸν
τόπο μας ὅλους τούς ξένους.

Κάθε φορά ποὺ συνεδριάζει ἡ
Βουλὴ στὸ Ontario (Καναδά), προ-
ηγεῖται προσευχή. Ὅταν μερικοὶ
«προοδευτικοὶ» προσπάθησαν νὰ
τὴν καταργήσουν δὲν τὰ κατάφε-
ραν! Βρέθηκαν ἀντιμέτωποι μὲ τὸν
ἴδιο τὸ λαό! Στὴν περίπτωσή μας
ἔχουμε καὶ τὴν Ἐκκλησία μας, ἡ
ὁποία μέχρι στιγμῆς ἀκολουθεῖ
στάση ἀναμονῆς!

Στὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ προ-
παντὸς στὶς μέρες μας, βλέπουμε
στὴν Πατρίδα μας νὰ γίνονται και-
νοτομίες ξένες πρὸς τὴν παράδοσή
μας! Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ κα-
κοῦ γιὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν!

Ἡ ἀπόφαση τοῦ κ. Τσίπρα νὰ
ὁρκισθεῖ πολιτικὰ ,δὲν εἶναι τίποτε
μπροστὰ στὴν ἀλλαγὴ φρονήματος
(σκέψης, χαρακτήρα, ἤθους) ποὺ
θὰ ὑποστεῖ ὁ λαός μας ἀπὸ τὴν
ἀντὶ-ἐθνικὴ καὶ ἀντὶ-θρησκευτικὴ
πολιτικὴ ποὺ θὰ ἐφαρμοσθεῖ ἐφε -
ξῆς.

Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του!
ΠΗΓΗ: «ΑΓΙΟΡΕΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

(31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ).

ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ἡ χρι-
στιανικὴ καὶ ἁγιοτόκος, ποὺ σφρά-
γισε τὴν ἀνατολὴ τοῦ νεωτέρου
ἱστορικοῦ της βίου ἀγωνιζόμενη
ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν μὲ τὸ
σύνθημα «Γιά τοῦ Χριστοῦ τὴν πί-
στη τὴν Ἁγία, γιὰ τῆς πατρίδος τὴν
ἐλευθερία» καὶ ποὺ ἔκτοτε ὡς κο-
ρωνίδα στὰ κείμενα ὅλων τῶν συν-
ταγμάτων της ἔχει θέσει τὸ ὄνομα
τῆς Ἁγίας ὁμοουσίου, ζωοποιοῦ
καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος, θὰ ἔφθα-
νε στὸ πνευματικὸ κατάντημα, κυ-
βερνώμενη ἀπὸ ἐκκλησιομάχους ἤ
ἀδιάφορους γιὰ τὴν πίστη πολιτι-
κούς, νὰ καταργήσει ἕνα ἀπὸ τὰ
πιὸ βασικὰ καὶ χαρακτηριστικὰ
στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς της ταυ-
τότητος· τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς,
ὡς ἡμέρας ἀφιερωμένης στὸν Θεὸ
καὶ στὰ θεῖα, στὴν ἐξύμνηση καὶ
λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Τὸ σχέδιο βρίσκεται ἤδη σὲ ἐξέ-
λιξη καὶ ἀπὸ πιλοτικό, δοκιμαστικὸ
καὶ περιορισμένο θὰ καταντήσει
ὁριστικὸ καὶ γενικευμένο γιὰ ὅλες
τὶς Κυριακὲς τοῦ ἔτους, ἀφοῦ
κατὰ τὴν ἀπολίτιστη καὶ ἀνιστόρη-
τη ἐκτίμηση τοῦ ὑπουργοῦ ποὺ
προώθησε τὴν ρύθμιση δὲν μπο-
ροῦμε πλέον νὰ ζοῦμε στὸν Με-
σαίωνα, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀκολουθή-
σουμε τὰ πολιτισμένα ἔθνη τῆς
Εὐρώπης.

Πρέπει νὰ μάθει ὁ εὐρωλιγού-
ρης καὶ ἀδιάβαστος πρώην
ὑπουργὸς ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολι-
τισμὸς ἄντεξε καὶ ἐμεγαλούργησε
καὶ κατὰ τὴν προχριστιανικὴ καὶ
κατὰ τὴν μεταχριστιανικὴ ἱστορική
του πορεία, γιατὶ ἔπαιρνε ἀπὸ τοὺς
ἄλλους λαοὺς καὶ ἐνσωμάτωνε
στὸ δικό του πολιτισμὸ μόνον τὰ
ὑγιῆ τους στοιχεῖα, καὶ ὄχι τὰ σά-
πια καὶ φθοροποιά. Πολλοὶ ἀπὸ
ἐκείνους τοὺς πολιτισμοὺς ποὺ κυ-
ριαρχήθηκαν ἀπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ
πνευματικὴ κατάπτωση καὶ πα-
ρακμὴ ἐξαφανίστηκαν, ἐνῶ ὁ
ἑλληνικὸς ἔζησε ἐπὶ χιλιετίες καὶ
θὰ ἐξακολουθήσει νὰ ζεῖ, ἂν ἀνα-
δεικνύει ἡγέτες ποὺ θὰ προβάλ-
λουν καὶ θὰ μιμοῦνται τὰ ὑψηλά,
τὰ ἠθικά, τὰ εὐγενῆ, τὰ θεῖα. Ἂς
ρίξει μιὰ ματιὰ στὰ βιβλία τῶν με-
γάλων πνευματικῶν ταγῶν τῆς πο-
λιτικῆς παράταξης στὴν ὁποία ἀνή-
κει, τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπου-
λου καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Τσά-
τσου, γιὰ νὰ διαπιστώσει ὅτι ὁ
εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς ποὺ ἐμε-
γαλούργησε τροφοδοτούμενος
ἀπὸ τὶς ἑλληνορωμαϊκὲς καὶ χρι-
στιανικές του ρίζες, κινδυνεύει νά
μαραθεῖ καί νά ξεραθεῖ τελείως,
παίγνιο στὶς ἐπιρροὲς τῶν ἀθεϊ-
στικῶν καὶ ὑλιστικῶν ἰδεολογιῶν,
ὡς καὶ ἀπὸ τὴν σαρκολαγνεία καί
πολεμομανία τοῦ Ἰσλάμ. Αὐτὴν
τὴν ἀφελληνισμένη, ἀποχριστια-
νοποιημένη, ἰσλαμοκρατούμενη
Εὐρώπη μᾶς προτρέπει νὰ μιμη-
θοῦμε;
2. Τὶ λέγει ἕνας μεγάλος 

ἐκπρόσωπος
τοῦ πολιτισμοῦ μας; 
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης

Χρυσόστομος.
Δέν πρόκειται στὸ μικρό μας

αὐτό ἄρθρο νὰ ἀναλύσουμε διεξο-
δικὰ τὴν ἀνέλπιστη ἀνθελληνική,
ἀντιχριστιανική, ἀντιανθρώπινη,
ἀντιεργατική, ἀντικοινωνική, κα-
ταπιεστική, ἀντισυνταγματική, πα-
ράνομη, ἀπολίτιστη, ἀνθυγιεινή
καὶ βάρβαρη αὐτὴ ρύθμιση.
Ἔχουν γραφῆ καὶ εἰπωθῆ πολλά,
δυστυχῶς «εἰς ὦτα μὴ ἀκουόν-
των», ἀφοῦ καί ἡ ποιμαίνουσα
Ἐκκλησία, πλήν ὀλίγων ἐπαινετῶν
ἐξαιρέσεων, ἀσθμαίνουσα συντο-
νίζει τὸν βηματισμό της μὲ ἐξωνη-
μένους πολιτικούς, γιατὶ δυσκο-
λεύεται νὰ υἱοθετήσει τὸ διαχρο-
νικὸ καὶ ἄσφαλτο «ἑπόμενοι τοῖς
θείοις Πατράσι», ὡς μεσαιωνικό,
καὶ ἀκολουθεῖ τὴν «πρόοδο» τῆς
μεταπατερικῆς Θεολογίας τοῦ Βό-
λου. Ἐμεῖς συμπληρώνοντας ὅσα
εὐάριθμοι ἐπίσκοποι καὶ ἄλλοι
ἔγραψαν ἐναντίον τῆς καταργήσε-

ως τῆς Κυριακῆς ἀργίας, προβάλ-
λοντας ἰδιαίτερα ὅσα σοφὰ καὶ φω-
τισμένα εἶπε καὶ ἔπραξε ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, θὰ παρουσιά-
σουμε ὅσα σχετικὰ λέγει ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κατὰ τὴν
χρυσῆ καὶ ἀπὸ ὅλους ἐπαινούμενη
ἐποχὴ τῶν Μεγάλων Πατέρων καὶ
Διδασκάλων, αὐτὴν τοῦ 4ου μ.Χ.
αἰῶνος, ἀντίστοιχη ἀλλὰ ὑπέρτερη
τοῦ 4ου π. Χ. αἰῶνος, κορυφαίων
χρονικῶν σταθμῶν τῆς ἀκμῆς τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.

α) Λιμάνια πνευματικὰ
αἱ ἐκκλησίαι

Σέ ὁμιλία του «Εἰς τὸ Ἅγιον Βά-
πτισμα», ποὺ ἐξεφώνησε κατὰ τὴν
ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, ἐκφράζει
κατ᾽ ἀρχὰς τὴν χαρά του γιὰ τὸ
πλῆθος τῶν πιστῶν ποὺ προσ -
ῆλθαν στὸν ναό, ἀλλὰ καὶ τὸν πό-
νο ποὺ τοῦ προκαλεῖ ἡ σκέψη ὅτι,
ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει τόσα πολλὰ
παιδιά, δὲν χαίρεται τὴν παρουσία
τους ὅλες τὶς Κυριακές καὶ τὶς
ἑορτές, ἀλλὰ ἐλάχιστες φορὲς τὸ
χρόνο. Αὐτὸ ἔχει σὰν συνέπεια νὰ
ἐλαχιστοποιεῖται καὶ ἡ πνευματικὴ
ὠφέλεια ποὺ παίρνουν οἱ σπανίως
ἐκκλησιαζόμενοι. Οἱ ναῦτες καὶ οἱ
κυβερνῆτες τῶν πλοίων κάνουν τὰ
πάντα, γιὰ νὰ διανύσουν τὸ πέλα-
γος καὶ νὰ φθάσουν στὸ λιμάνι.
Ἀντίθετα οἱ πιστοὶ προτιμοῦν μέσα
στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς νὰ καταβυ-
θίζονται ἀπὸ τὶς τρικυμίες τῶν βιω-
τικῶν πραγμάτων περιφερόμενοι
στὶς ἀγορὲς καὶ στὰ δικαστήρια,
καὶ μόνο μία ἢ δύο φορὲς τὸν χρό-
νο μὲ δυσκολία ἔρχονται στὶς
ἐκκλησίες, τὶς ὁποῖες ὁ Θεὸς ἐγκα-
τέστησε στὸν κόσμο ὡς λιμάνια,
γιὰ νὰ βρίσκουμε γαλήνη ἀπὸ τὴ
ζάλη τῶν κοσμικῶν θορύβων. «Κα-
θάπερ λιμένας ἐν πελάγει, οὕτω
τὰς ἐκκλησίας ἐν ταῖς πόλεσιν ἔπη-
ξεν ὁ Θεός, ἵνα ἀπὸ τῆς ζάλης τῶν
βιωτικῶν θορύβων ἐνταῦθα κατα-
φεύγοντες γαλήνης μεγίστης ἀπο-
λαύωμεν». Εἶναι λιμάνι πνευματικὸ
γιὰ τὶς ψυχὲς ἡ ἐκκλησία, μέσα στὸ
ὁποῖο εὑρισκόμενος κανεὶς εἶναι
ἀπηλλαγμένος ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς
τῶν πειρασμῶν καὶ τὶς πνευμα-
τικὲς θύελλες καὶ τρικυμίες. Αὐτὸ
μποροῦν νὰ τὸ βεβαιώσουν οἱ ἴδιοι
οἱ ἐκκλησιαζόμενοι ἐξετάζοντας
τὴν ἐσωτερική τους κατάσταση,
ὅταν βρίσκονται μέσα στὴν ἐκκλη-
σία· δὲν τοὺς ἐνοχλεῖ ἐκεῖ ὁ θυ-
μός, οὔτε τοὺς φλογίζει ἡ σαρκικὴ
ἐπιθυμία, οὔτε τοὺς λιώνει ὁ φθό-
νος, οὔτε ἡ ἀλαζονεία τοὺς φου-
σκώνει, οὔτε τοὺς φθείρει ὁ ἔρω-
τας τῆς ματαιοδοξίας. Ὅλα αὐτὰ
τὰ θηρία ἠρεμοῦν, διότι ἡ ἀκρόα-
ση τῶν θείων Γραφῶν, ὡσὰν θεία
μελωδία, κοιμίζει τὰ ἄλογα αὐτὰ
πάθη.

β) Ἱεροσυλία ἡ κοσμικὴ 
χρῆσις τοῦ χρόνου

τῆς Κυριακῆς
Εἶναι γι᾽ αὐτό δεῖγμα ἀθλιότη-

τος, ἐνῶ μποροῦμε νὰ ἀπολαμβά-
νουμε τόσο μεγάλη ὠφέλεια, νὰ
μὴ ἐρχόμαστε συχνὰ στὴν Κοινὴ
μητέρα μας, τὴν Ἐκκλησία. Δὲν
ὑπάρχει πιὸ ὠφέλιμη καὶ πιὸ ἀναγ-
καία συναναστροφὴ καὶ ἀπασχό-
ληση. Ἡ δικαιολογία ὅτι εἴμαστε
πτωχοὶ ἄνθρωποι καὶ δὲν διαθέ-
τουμε τὸν ἀπαραίτητο χρόνο,
ἀφοῦ πρέπει νὰ ἐργασθοῦμε, γιὰ
νὰ βγάλουμε τὸ ψωμί μας, εἶναι
ἐντελῶς παράλογη καὶ ἀστήρικτη.
Ἡ ἑβδομάδα ἔχει ἑπτὰ ἡμέρες·
αὐτὲς τὶς ἡμέρες τὶς ἐμοίρασε ὁ
Θεὸς καὶ ἔδωσε τὶς περισσότερες
σὲ μᾶς. Δὲν κράτησε γιὰ τὸν ἑαυτό
Του τὶς περισσότερες, δίνοντας σὲ
μᾶς τὶς λιγότερες· ἀκόμη οὔτε καὶ
μισές μισές τὶς ἐμοίρασε. Δὲν κρά-
τησε γιὰ τὸν ἑαυτό Του δηλαδὴ
τρεῖς καὶ ἔδωσε σὲ μᾶς τὶς ἄλλες
τρεῖς, ἀλλὰ σὲ μᾶς ἔδωσε ἕξη καὶ
γιὰ τὸν ἑαυτό Του κράτησε μία.
Ἔπρεπε λοιπὸν κατὰ τὴν μία αὐτὴ
ἡμέρα ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν
Θεό, τὴν Κυριακή, ποὺ προσλαμ-
βάνει ἔτσι ἱερὸ χαρακτήρα, νὰ μὴ
ἀσχολούμαστε μὲ βιωτικὰ πράγμα-
τα. Διαφορετικά, χρησιμοποιώντας

τὸν ἱερὸ αὐτὸ χρόνο, τὴν ἱερὴ
αὐτὴ ἡμέρα, στὴν ἀντιμετώπιση
βιωτικῶν φροντίδων, μοιάζουμε
μὲ τοὺς ἱερόσυλους ποὺ κλέβουν
ἱερὰ χρήματα: «Ὅπερ οἱ τὰ ἱερὰ
συλῶντες χρήματα ποιοῦσι, τοῦτο
καὶ σὺ ἐπὶ τῆς ἡμέρας ταύτης
τολμᾷς, αὐτὴν οὖσαν ἱερὰν καὶ
ἀνακειμένην τῇ τῶν πνευματικῶν
ἀκροάσει λογίων ἁρπάζων καὶ κα-
ταχρώμενος εἰς βιωτικὰς φροντί-
δας».

Θὰ μπορούσαμε μάλιστα ἐπιει-
κέστερα νὰ ποῦμε ὅτι οὔτε ὁλό-
κληρη τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ζη-
τεῖ ὁ Θεὸς νὰ τοῦ ἀφιερώσομε.
Ὅ,τι ἔκανε ἡ χήρα γυναίκα γιὰ τὴν
ἐλεημοσύνη νά κάνουμε καὶ μεῖς
μὲ τὴν χρήση τοῦ χρόνου τῆς Κυ-
ριακῆς. Ἐκείνη ἔδωσε μόνο δύο
δραχμές καὶ κέρδισε τὴν εὔνοια
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ἂν ἀφιε-
ρώσουμε δύο μόνο ὧρες, θὰ δώ-
σουμε στὸ σπίτι μας κέρδος μυ-
ριάδων ἡμερῶν.  Ἂν ὅμως δὲν δέ-
χεται κανεὶς νὰ τὸ κάνει αὐτό, νὰ
μὴ παίρνει δηλαδὴ κάποιο κέρδος
ἀπὸ ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ χρόνου
τῆς Κυριακῆς, θὰ χάσει τοὺς κό-
πους ὁλόκληρων ἐτῶν. Γιατὶ ὁ Θε-
ός, ὅταν καταφρονεῖται, σοῦ ἀδει-
άζει καὶ τὰ χρήματα ποὺ συγκέν-
τρωσες ἐπί ἔτη, ὅπως λέγει στοὺς
Ἰουδαίους ἀπειλητικά, γιατὶ ἀμε-
λοῦσαν νά φροντίζουν τὸν ναὸ καὶ
κοίταζαν μόνο τὰ σπίτια τους:
«Εἰσηνέγκατε αὐτὰ εἰς τοὺς
οἴκους ὑμῶν, καὶ ἐξεφύσησα αὐτά,
λέγει Κύριος» (Ἀγγ. 1,9). Δηλαδὴ
χρησιμοποιήσατε ὅλα τὰ χρήματα
γιὰ τὰ σπίτια σας, καὶ ἐγὼ μὲ ἕνα
φύσημα τὰ ἐσκόρπισα.

γ) Σχολεῖον ἡ Ἐκκλησία.
Ἀναγκαία ἡ τακτικὴ φοίτησις.

Ὑπάρχει καί ἄλλος σπουδαῖος
λόγος ποὺ ἐπιβάλλει τὸν τακτικὸ
ἐκκλησιασμό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
σχολεῖο, καὶ ὁ ἱερεὺς δὲν εἶναι μό-
νον ὁ τελετουργὸς τῶν μυστη-
ρίων, ἀλλὰ καὶ ὁ διδάσκαλος
πολλῶν ἀναγκαίων θεμάτων, τὰ
ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ διδάξει
σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται στὴν
ἐκκλησία μία ἢ δύο φορὲς τὸν χρό-
νο. Πρέπει νὰ διδάξει γιὰ τὴν ψυ-
χή, γιὰ τὸ σῶμα, γιὰ τὴν ἀθανασία,
γιὰ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, γιὰ
τὴν κόλαση καὶ τὴν γέεννα, γιὰ τὴν
μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν
συγγνώμη, τὴν μετάνοια, τὸ βάπτι-
σμα, τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, γιὰ
τὴν κτίση τὴν οὐράνια καὶ ἐπίγεια,
γιὰ τὴν φύση τοῦ ἀνθρώπου, τοὺς
ἀγγέλους, τοὺς δαίμονες, τὶς με-
θοδεῖες τοῦ Διαβόλου, γιὰ τὸν
τρόπο ἠθικῆς ζωῆς, γιὰ τὰ δόγμα-
τα, γιὰ τὴν ὀρθὴ πίστη, γιὰ τὶς διε-
φθαρμένες αἱρέσεις. Αὐτὰ καὶ
ἄλλα πολὺ περισσότερα πρέπει νὰ
γνωρίζει ὁ Χριστιανός, καὶ γιὰ ὅλα
αὐτὰ νὰ δίνει ἀπαντήσεις σὲ ὅσους
τὸν ἐρωτοῦν. Ἄν ὅμως ἔρχονται
στὴν ἐκκλησία μία φορὰ τὸ χρόνο,
οὔτε τὸ ἐλάχιστο μέρος ἀπὸ αὐτὰ
θὰ μπορέσουν νὰ μάθουν, ἀφοῦ
καὶ αὐτὴν τὴν μοναδικὴ φορὰ
ἔρχονται ὄχι ἀπὸ πραγματικὸ
ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ἀπὸ συνήθεια
λόγῳ τῆς ἑορτῆς. Ἀκόμη καὶ ἂν πη-
γαίνει κανεὶς στὴν ἐκκλησία σὲ κά-
θε λειτουργία, εἶναι δύσκολο νὰ τὰ
γνωρίσει ὅλα αὐτά. Εἶναι πάντως
παράλογο καὶ ἀντιφατικό, ὅταν θέ-
λουμε τὰ παιδιά μας ἢ οἱ δοῦλοι
μας νὰ μάθουν κάποια τέχνη, νὰ
τοὺς βάζουμε νὰ κατοικήσουν μὲ
τοὺς δασκάλους, ὥστε ἡ συνεχὴς
διαμονὴ κοντά τους νὰ καταστή-
σει τὴν διδασκαλία πιὸ ἀποδοτικὴ,
τώρα ὅμως ποὺ πρόκειται νὰ μά-
θουν ὄχι κάποια συνηθισμένη τέ-
χνη, ἀλλὰ αὐτὴ ποὺ εἶναι ἀνώτερη
ἀπὸ ὅλες, δηλαδὴ τὴν τέχνη τοῦ
πῶς πρέπει νὰ γίνουν ἀρεστοὶ στὸν
Θεὸ καὶ  νὰ ἐπιτύχουν τὰ οὐράνια
ἀγαθά, αὐτὸ τὸ ἀντιμετωπίζουμε
μὲ ἀδιαφορία: «Νυνὶ δὲ οὐ τέχνην
τὴν τυχοῦσαν, ἀλλὰ τὴν πασῶν
μείζονα μανθάνειν μέλλοντες, πῶς
ἀρέσαι τῷ Θεῷ δεῖ καὶ τῶν οὐρα-
νίων ἐπιτυχεῖν, παρέργως ἡγεῖσθε
δύνασθαι τοῦτο κατορθοῦσθαι»».

Ὅσοι ἐργάζονται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἱερόσυλοι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὀρθόδοξοι πιστοὶ (1052) καλοῦν
τὸν Σεβ. Θεσσαλονίκης νὰ παύση

τὸν ἰδιότυπον διωγμὸν τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ
π. Νικολάου Μανώλη

ζει τὸν πιστὸν λαὸν καὶ καλλιερ-
γεῖ φρόνημα, ποὺ θυμίζει τοὺς
φανατικοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ποδο-
σφαίρου. Οἱ 1052 Ὀρθόδοξοι πι-
στοὶ καλοῦν τὸν Σεβ. Μητροπο-
λίτην νὰ ἄρη τὰς ἀπαγορεύσεις
καὶ νὰ ἀπαντήση εἰς κρίσιμα ζη-
τήματα διά τὴν παναίρεσιν τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ (δὲν ἔχει ὁμιλή-
σει ποτέ). Καλοῦν δὲ τοὺς Ὀρθο-
δόξους πιστοὺς νὰ ἐκδηλώσουν
τὴν συμπαράστασίν των πρὸς
τὸν πρωτοπρεσβύτερον Νικόλα-
ον Μανώλην μὲ μηνύματα εἰς τὴν
διεύθυνσιν τοῦ ἱστολογίου «Κα-
τάνυξις».

Ἡ ἐπιστολὴ
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπι-

στολῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Παναγιώτατε, Εἴμαστε ἐνορί -

τες τοῦ Ἱ.Ν. Προφήτη Ἠλία στὴν
Ἄνω Πόλη Θεσσαλονίκης, πνευ-
ματικὰ τέκνα τοῦ π. Νικολάου
Μανώλη καὶ ἀκροατὲς τῶν ὁμι-
λιῶν του.

Δοκιμάσαμε ἔκπληξη, ὅταν,
στὴν πρόσφατη ὁμιλία του τῆς
Τετάρτης 14/1/2015, ὁ ἴδιος μᾶς
ζήτησε ὡς πνευματικὸς νὰ ἀπο-
μακρυνθοῦμε ἀπὸ αὐτόν, διότι
ἐσεῖς θεωρεῖτε πὼς διατρέχουμε
πνευματικὸ κίνδυνο δίπλα του.
Μπροστὰ στὸν κίνδυνο νὰ ζημιω-
θεῖ ἡ πίστη μας καὶ τὸ ὀρθόδοξο
φρόνημά μας, ἀπὸ τὴ σχέση μας
μαζί του, καὶ μὲ δεδομένη τὴν
ἀδυναμία του νὰ κατανοήσει τὸ
πρόβλημα ποὺ ἐσεῖς διακρίνετε,
κατέληξε στὴν ὡς ἄνω πρόταση.

Μετὰ ἀπὸ δική μας ἐπίμονη
πίεση ἀναγκάστηκε νὰ μᾶς ἐξη-
γήσει τὴν ἐκπεφρασμένη ἄποψή
σας, Παναγιώτατε, πρὸς τὸν ἴδιο,
ὅτι δημιουργεῖ διχαστικὸ φρόνη-
μα στὴν ἐνορία, ὅτι δὲν προσπα-
θεῖ νὰ κάνει πιστούς τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλὰ ἀγωνίζεται νὰ ἀποκτή-
σει ὀπαδοὺς μίας ἰδεολογίας
ἀπροσδιόριστης ἔξω ἀπὸ τοὺς
κανόνες καὶ τὴν πράξη τῆς
Ἐκκλησίας, καὶ ὅτι καλλιεργεῖ
φρόνημα ποὺ θυμίζει τοὺς φανα-
τικοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ποδοσφαί-
ρου.

Ἡ πεποίθησή μας ὅμως εἶναι
πὼς ὁ πατέρας Νικόλαος στοχο-
ποιεῖται ἀπὸ ἐσᾶς, Παναγιώτατε,
καθαρὰ καὶ μόνο γιὰ τὸν σαφῆ
ἀντιοικουμενιστικὸ του ἀγώνα, ὁ
ὁποῖος ἀγώνας προκαλεῖ τὶς
οἰκουμενιστικὲς συνειδήσεις Πα-
τριαρχῶν καὶ Ἱεραρχῶν. Θεω-
ροῦμε ὀρθόδοξη, μαρτυρικὴ καὶ
ὁμολογιακὴ τὴ στάση του. 

Κατόπιν τούτων, υἱικῶς ἀπευ-
θυνόμενοι στὴν πατρική σας
ἀγάπη, θεωροῦμε ἐντελῶς ἀπα-
ραίτητο νὰ μᾶς ἀπαντήσετε στὰ
ἑξῆς ἐρωτήματα:

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Παπισμὸς
εἶναι αἵρεση καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς
παναίρεση. Σᾶς βρίσκει σύμφωνο
αὐτὴ ἡ ἄποψη, ἐκπεφρασμένη
ἀπὸ Ἁγίους καὶ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας; Γιατί δὲν καταδι-
κάσατε ποτὲ δημοσίως τὸν
Οἰκουμενισμό;

Ἡ ἐνέργειά σας νὰ ὁδηγήσετε
τὸν Πατριάρχη τῶν Ἀρμενίων
πρὸς προσκύνηση στὸ Ἱερὸ Βῆμα
τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Γρηγορί-
ου τοῦ Παλαμᾶ καὶ τοῦ  Πολιού-

χου μας Ἁγίου Δημητρίου, εἶναι
σύμφωνη μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανό-
νες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὶς
ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν
Συνόδων ἢ Οἰκουμενιστική κατα-
δικαστέα ἐνέρ γεια;

Μὲ βάση ποιὲς ἀποφάσεις καὶ
ποιοὺς Ἱεροὺς κανόνες ὁ π. Νι-
κόλαος δὲν ἀναλαμβάνει πλέον
ἐφημερία, τοῦ ἀπαγορεύτηκαν ἡ
πολύωρη προσκομιδή, οἱ ἀγρυ-
πνίες,  τὸ κήρυγμα , ἡ χρήση τοῦ
Ἐνοριακοῦ Κέντρου καὶ ἡ χρήση
τοῦ Ναοῦ;

Οἱ ἀπαγορεύσεις αὐτές, ποὺ
περιλαμβάνουν ἀκόμη καὶ τὴν
ἀπαγόρευση νὰ προβαίνει σὲ
ὁποιαδήποτε προφορικὴ ἢ γρα -
πτὴ ἀνακοίνωση πρὸς τοὺς ἐνο-
ρίτες, καθιστοῦν ἀδύνατη τὴ διε-
ξαγωγὴ τοῦ πνευματικοῦ, κηρυ-
κτικοῦ καὶ κατηχητικοῦ του
ἔργου, γιὰ τὸ ὁποῖο ὡς νόμιμος
ἐφημέριος ἔχει διοριστεῖ μὲ δικό
σας ἔγγραφο. Ὑπενθυμίζουμε,
ὅτι ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. π.
Στέφανος Τόλιος, τὸν Σεπτέμ-
βριο τοῦ 2014, καθησύχασε ἐνο-
ρίτες, μὲ τὴ διαβεβαίωση, πὼς θὰ
ἔχει τὶς ἐφημερίες του κανονικὰ
ὁ π. Νικόλαος, ὑπόσχεση ποὺ δὲν
πραγματοποιήθηκε ἀκόμη.

Πιστεύετε πραγματικὰ ὅτι δια-
τρέχουμε πνευματικὸ κίνδυνο
ὡς ἐνορίτες, πνευματικὰ τέκνα
καὶ ἀκροατὲς τῶν ὁμιλιῶν τοῦ
πατρὸς Νικολάου Μανώλη; Ἂν
ὄντως τὸν θεωρεῖτε ἐπικίνδυνο
γιὰ τὴν πνευματική μας πρόοδο,
γιατί δὲν σπεύσατε νὰ μᾶς ἐνη-
μερώσετε καὶ νὰ μᾶς προστατεύ-
σετε, παρὰ μόνον ἐπιλέγετε
ἐξουθενωτικὲς πρακτικὲς πρὸς
τὸ πρόσωπό του, μυστικὰ καὶ πα-
ρασκηνιακά;

Ὅσο γιὰ τοὺς χαρακτηρι-
σμοὺς σας περὶ ὀπαδῶν μίας
ἀπροσδιόριστης ἰδεολογίας, ποὺ
σᾶς θυμίζει φανατικοὺς φιλά-
θλους τοῦ ποδοσφαίρου, προσ -
βάλλουν τὴν ἀξιοπρέπειά μας ὡς
προσώπων καὶ ὡς γονέων καὶ μᾶς
στενοχωροῦν βαθύτατα. 

Παναγιώτατε, ἡ ψυχὴ μας εἶναι
κατώδυνη. Βλέπουμε τὸν Οἰκου-
μενισμὸ νὰ ἁλωνίζει στρώνοντας
τὸ χαλὶ στὸν Ἀντίχριστο καὶ τὴν
ἱερὰ Μητρόπολή Σας νὰ μένει
ἀνενεργὴ μπροστὰ στὸ γεγονὸς
αὐτό. Ἀπεναντίας, ἐμεῖς, μὲ τὴ
Χάρη τοῦ Θεοῦ, μαθητεύουμε
γιὰ πολλὰ χρόνια δίπλα στὸν π.
Νικόλαο, ὁ ὁποῖος καὶ Ὀρθόδο-
ξος (παρὰ τὴν ἀμφισβήτησή σας)
καὶ πατερικὸς καὶ ἔμπειρος λει-
τουργὸς καὶ διακριτικὸς πνευμα-
τικὸς καὶ ἄριστος ὁδηγὸς τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ὀρθοπρα-
ξίας εἶναι στοὺς δύσκολους και-
ροὺς ποὺ ζοῦμε.

Ἔχουμε τὴν τελευταία ἐλπίδα
ὅτι ἡ σύνεσή σας θὰ δώσει λύση
στὴν ἀκαταστασία, ποὺ ἀδικεῖ
τὸν π. Νικόλαο καὶ ταλανίζει τὴν
ἐνορία μας.

Κατασπαζόμενοι τὴν δεξιάν
Σας, τελοῦμε ἅπαντες μετὰ βα-
θυτάτου σεβασμοῦ.

Ἐκπροσώπους γιὰ τὴν παράδο-
ση ἰδιοχείρως τῆς ἐπιστολῆς
αὐτῆς ὁρίζουμε τούς:

Σῶρο Ἰωάννη, Ἀντωνίου Δημή-
τριο, Παραδείση Ἰωάννη, Τσι-
βγούλη Ἀπόστολο, Τσίτσαρη Γε-
ώργιο. Ἐπισυνάπτουμε (17) σελί-
δες μὲ τὰ στοιχεῖα μας».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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(3ον.–Τελευταῖον)
Τὰ ἔντυπα τῆς βιβλικῆς
α) Μὲ χριστιανικὲς αἱρέσεις, ποὺ

ἁλωνίζουν ἀσύδοτα στὴν ἐπαρχία
του, ἐκμεταλλευόμενοι στὸ ἔπα-
κρο τὴν ποιμαντικὴ ἀδιαφορία του.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ μάλιστα, ὅτι
σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις,
τὸ καλοκαίρι τοῦ 2012, ἡ νεοπρο-
τεσταντικὴ ὀργάνωση “Ἑλληνικὴ
Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση” μὲ μία δυ-
ναμικὴ προσηλυτιστικὴ ἐπιχείρηση,
μὲ τὴν κωδικὴ ὀνομασία “ἐπιχείρη-
ση Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ 5”, διένειμε
στὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ στὰ χω-
ριὰ τοῦ Ἕβρου ἑκατοντάδες ἀντί-
τυπα τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ
ἐκδίδει ἡ (προτεσταντικὴ) Ἑλλη-
νικὴ Βιβλικὴ Ἑταιρεία, μαζὶ μὲ μπό-
λικο προσηλυτιστικὸ ὑλικὸ (φυλλά-
δια, περιοδικὰ κτλ.). Ἡ ἐπιεικῶς
ἀπαράδεκτη καὶ καθυστερημένη
(ἀπὸ …ὅλες τὶς ἀπόψεις!) ἀντίδρα-
ση τῆς Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως σὲ
αὐτὴ τὴν ἐπιθετικὴ προσηλυτιστικὴ
τακτικὴ τῶν νεοπροτεσταντῶν
ἱεραποστόλων, μὲ τὴν ἔκδοση ἑνὸς
ἀναιμικοῦ Δελτίου Τύπου, μὲ τὸ
ὁποῖο ζητοῦσε ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο
ποίμνιο νὰ κρατήσει (!) τὴν Καινὴ
Διαθήκη ποὺ μοιράζουν οἱ Προτε-
στάντες, μὲ τὴν ἁπλὴ ὑποσημείωση
ὅτι “τὰ ὑπόλοιπα φυλλάδια ποὺ
ἐμπεριέχονται στὴν πλαστικὴ τσάν-
τα, δὲν ὠφελοῦν πνευματικὰ”[46],
βρῆκε τὴν ἐξήγησή της, ὅταν ἀπο-
κάλυψε ὁ πρόεδρος τῆς νεοπροτε-
σταντικῆς ὀργάνωσης, Ἑλληνικὴ
Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση, Ἰωνάθαν
Μακρής, πώς, οὔτε λίγο-οὔτε πολύ,
γιὰ τὸ ἐπιχειρούμενο αὐτὸ ξεκλή-
ρισμα τοῦ Ὀρθόδοξου ποιμνίου
ἔλαβαν τὴν “εὐλογία” τοῦ μισθω-
τοῦ ποιμένος[47] τῆς περιοχῆς, κά-
τι ποὺ δὲν διέψευσε ἡ ἄλλη πλευ-
ρά: “…Δὲν εἴμαστε ἐδῶ μόνοι μας.
Ἔχουμε μία πάρα πολὺ εὐλογημέ-
νη σχέση μὲ τὸ Μητροπολίτη Ἀλε-
ξανδρουπόλεως Ἄνθιμο. Τὸν
εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ συνεργα-
σία……”[48]!

Μὲ Ἀρμενίους
β) Μὲ Ἀρμενίους μονοφυσίτες.

Μόλις προσφάτως ὁ Μητροπολίτης
Ἀλεξανδρουπόλεως ὑποδέχτηκε
μετὰ “φανῶν καὶ λαμπάδων” τοὺς
μονοφυσίτες Ἀρμενίους, τοὺς
ὁποίους, στὸ Δελτίο Τύπου ποὺ
ἐξέδωσε ἡ Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλε-
ως[49], τοὺς ἀποκάλεσε (ἀπὸ ποῦ
καὶ ὡς ποῦ ἆραγε καὶ μὲ ποιὸ κρι-
τήριο;) Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ
στιγμὴ ποὺ οἱ Ἀρμένιοι εἶναι Ἀντι-
χαλκηδόνιοι, δηλαδὴ δὲν ἀναγνω-
ρίζουν τὴν Δ΄, ἐν Χαλκηδόνι,
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (451) , ποὺ κα-
ταδίκασε –μεταξὺ ἄλλων- ὡς αἱρε-
τικοὺς τὸν Διόσκορο καὶ τὸ
Σεβῆρο, ποὺ οἱ Ἀρμένιοι ἀπὸ τὴν
πλευρά τους, τοὺς τιμοῦν ὡς ἁγί-
ους!

Μὲ Ἑβραίους
γ) Μὲ Ἑβραίους. Ὅπως ἔχουμε

γράψει καὶ παλιότερα, ὅταν “παίζεις
μπάλα” στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο, τό-
τε φροντίζεις οἱ συμμαχίες σου νὰ
εἶναι ἀπὸ τὸ “πάνω ράφι”. Σὲ αὐτὴ
τὴν, ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, προ-
οπτικὴ κινεῖται ξεκάθαρα καὶ ὁ κ.
Ἄνθιμος Κουκουρίδης, γιὰ αὐτὸ
καὶ καλοπιάνει τοὺς πλανητικοὺς
ἐπικυρίαρχους μὲ δηλώσεις τοῦ
στίλ, “στὴ σχέση μας μὲ τὸ Θεό,
ὅλοι ἔχουμε ἕνα Ἑβραῖο μέσα μας,
μέχρι σήμερα”[50]. Στὸ σημεῖο αὐτὸ
βέβαια, θὰ μᾶς ἐπιτρέψει ὁ Σεβα-
σμιώτατος νὰ σχολιάσουμε, πὼς
ἐπειδὴ ἡ κρίση του αὐτὴ εἶναι ὑπο-
κειμενική, τότε συμφωνοῦμε ἀπο-
λύτως μαζί του, πὼς δηλαδὴ ὁ ἴδιος
ἔχει (ἢ κρύβει) ἕνα Ἑβραῖο μέσα
του. Ὡς γνωστὸν οἱ Ἑβραῖοι εἶναι
οἱ μεγαλύτεροι ἀρνητὲς τοῦ Κυρί-
ου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτοὶ ποὺ
διαστρέβλωσαν καὶ διαστρεβλώ-
νουν τὴν Γραφὴ καὶ τοὺς
Προφῆτες, ὡς συνέπεια τῆς πνευ-
ματικῆς τύφλωσής τους, καὶ αὐτοὶ
ποὺ στὰ νεώτερα “ἱερά” τους βιβλία
τύπου Ταλμούδ, ὑβρίζουν σκαιότα-
τα τὸν Χριστὸ ὡς “μπάσταρδο”[51]
καὶ τὴν Πανάχραντη Μητέρα τοῦ
Θεοῦ, τὴν Παναγία μας ὡς “πόρ-
νη”[52].

Ἐμεῖς πάντως, ὡς ἁπλοὶ πιστοὶ
…κάτι εἴχαμε καταλάβει γιὰ τὸν
Σεβασμιώτατο. Σὲ αὐτὸ βοήθησε
καὶ ἕνα περιστατικὸ-ἐπεισόδιο πρω-
τόγνωρο μεταξὺ τοῦ ἰδίου καὶ μίας
ὁλόκληρης ἐνορίας, τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Νέας Χηλῆς, ὅπου οἱ κάτοι-
κοι τῆς περιοχῆς, ἀπόγονοι στὴν
πλειοψηφία τους προσφύγων τοῦ
Πόντου, διατηροῦσαν ἀπὸ τοὺς
παπποῦδες τους τὸ ἔθιμο τῆς “καύ-
σεως τοῦ Ἰούδα”. Κι ἐνῷ μέχρι τὴν
σήμερον οὐδείς Ἐπίσκοπος ἐνο-

χλήθηκε ἀπὸ αὐτὸ τὸ γνωστὸ πα-
ραδοσιακὸ ἔθιμο καὶ δὲν διανοή-
θηκε (καὶ γιατί νὰ τὸ κάνει ἄλλω-
στε;) νὰ ζητήσει τὴν κατάργησή
του, βρέθηκε αἴφνης ὁ νῦν Ἀλε-
ξανδρουπόλεως νὰ τὸ κάνει. Καὶ
ἐπειδὴ οἱ ἐνορίτες ἀρνήθηκαν νὰ
ὑπακούσουν στὶς ἐπανειλημμένες
συστάσεις τοῦ “εὐαίσθητου” Μη-
τροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ
–ἔχων ἕνα (τοὐλάχιστον) Ἑβραῖο
ἐντός του- κ. Ἄνθιμος Κουκουρί-
δης ἀποφάσισε νὰ δείξει τὴν δε-
σποτικὴ πυγμή του, ἀποστέλλοντας
μίαν ἐγκύκλιο[53] ποὺ θὰ ζήλευε
καὶ τὸ Βατικανό, στὴν προσπάθεια
ποὺ κάνει τὶς τελευταῖες δεκαετίες
νὰ δώσει συγχωροχάρτι στὴν ἀτο-
μικὴ εὐθύνη τοῦ προδότη Ἰούδα
καὶ στὴ συλλογικὴ εὐθύνη τῶν
Ἑβραίων. Παραθέτουμε ὁλόκληρη
τὴν ἐγκύκλιο, κι ὁ καθένας ἂς βγά-
λει τὰ συμπεράσματά του:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΪΩΝ

Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπό-
λεως ΑΝΘΙΜΟΣ
Πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ν. Χηλῆς
Ἀγαπητοί μου (σ.σ. σκέτο),

Γράφω καὶ ἀπευθύνω τὴν πα-
ροῦσα ἀποκλειστικὰ σὲ σᾶς σήμε-
ρα, τοὺς κατοίκους τῆς Ν. Χηλῆς,
ἐπειδὴ μόνο στὴν Ἐνορία σας δια-
τηρεῖται δυστυχῶς ἀκόμα, τὸ φο-
βερὸ καὶ οἰκτρὸ ἔθιμο τῆς καύσης
τοῦ ὁμοιώματος τοῦ Ἰούδα, κατὰ
τὸ βράδυ τῆς Μεγ. Παρασκευῆς,
ταυτόχρονα μὲ τὴν ἔξοδο τοῦ Ἐπι-
ταφίου. Λέγεται ὅτι τὸ κακὸ καὶ
ἀψυχολόγητο αὐτὸ ἔθιμο, ἔφεραν
οἱ πρῶτοι Χηλῆτες ἀπὸ τὴν Πατρί-
δα τους στὸν Εὔξεινο Πόντο, ὅταν
ἦρθαν καὶ οἰκοδόμησαν ἐδῶ τὴ νέα
μετὰ τὴν προσφυγιὰ ζωή τους.
Ὅπως καὶ νὰ ἔχει προκύψει, τὸ φο-
βερὸ αὐτὸ θέαμα πρέπει νὰ ἐκλεί-
ψει. Ἀπὸ φέτος νὰ μὴ ξανασυμβεῖ
πιά!

Θρησκευτικῶς εἶναι ἀπαράδε-
κτο, πολιτιστικῶς εἶναι ἀνήθικο καὶ
ψυχολογικῶς εἶναι ἐγκληματικό.
Πρὶν τὴν ἔξοδο τοῦ Ἐπιταφίου,
χρειάζεται νὰ συγχωροῦμε ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο καὶ ὄχι νὰ “ἐκδικούμεθα”
τάχα τοὺς Ἑβραίους γιὰ τὸ λυτρω-
τικὸ καὶ σωτήριο Πάθος τοῦ Χρι-
στοῦ μας. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας στὸ
Γολγοθᾶ συγχώρεσε ἅπαξ διά παν-
τός τούς σταυρωτές του. Ποιοὶ
εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ θὰ “τιμωροῦμε”
τοὺς Ἑβραίους διαχρονικά; Ἆρα-
γε, ποιὸς ἀπό μᾶς, τοὺς τάχα χρι-
στιανούς, δὲν “πρόδωσε” τὸ Χριστὸ
μὲ τὶς ἁμαρτίες του; Ποιὸς δὲν Τὸν
ἀρνήθηκε;

Λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἐπειδὴ ἡ
Ἐκκλησία εἶναι χῶρος μετανοίας
καὶ διορθώσεως τῶν λαθῶν μας,
διαβεβαιώνω ὅσους ἐπιμένουν σ'
αὐτὸ τὸ “κακὸ” ἔθιμο ὅτι καθίσταν-
ται οἱ ἴδιοι σταυρωτές τοῦ Χριστοῦ
καὶ ἐπισύρουν ἐπάνω τους τὴν ἴδια
ἁμαρτία μὲ ἐκείνους, πού, κατὰ τὸ
λόγο τοῦ Κυρίου, “δὲν γνώριζαν τί
ἔκαναν”. Ἐμεῖς ὅμως ξέρουμε!

Σᾶς συμβούλευσα καὶ πρὶν ἀπὸ
χρόνια, ὅμως, δὲν μὲ ἀκούσατε.
Ὁπότε φέτος, ἀπευθύνω ἐντολὴ
στοὺς δύο Ἱερεῖς σας καὶ στοὺς
Ἐπιτρόπους τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
νὰ φροντίσουν ὥστε νὰ μὴ ἐπανα-
ληφθεῖ αὐτὸ τὸ αἶσχος, πίσω ἀπὸ τὸ
Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Ναοῦ. Ἐὰν ἐπιχει-
ρηθεῖ, ἐντέλλομαι καὶ ἀπαγορεύω
τὴν ἔξοδο τοῦ κουβουκλίου τοῦ
Ἐπιταφίου στοὺς δρόμους τῆς
Χηλῆς.

Ἢ ὁ Χριστὸς θὰ περιφερθεῖ ὡς
εὐλογία στὴν Ἐνορία σας ἢ τὸ
ὁμοίωμα ἑνὸς κρεμασμένου
ἀνθρώπου ποὺ καίγεται, θὰ χαρα-
κτηρίσει τὴν “πολιτιστικὴ” συμβολή
σας στὴ Μεγάλη αὐτὴ ἡμέρα τῆς
Ὀρθόδοξης Χριστιανοσύνης. Καὶ
τὰ δύο μαζί, δὲν ταιριάζουν.

Ἐξάλλου, ἀρκετοὺς συμπολίτες
μας εἴδαμε νὰ αὐτοκτονοῦν δι᾽
ἀπαγχονισμοῦ τὰ τρία τελευταῖα
χρόνια. Ἂς μὴ κάνουμε τὸ οἰκτρὸ
αὐτὸ θέαμα περισσότερο οἰκεῖο
στὰ παιδιά μας. Ἡ εὐθύνη θὰ μᾶς
βαρύνει ὅλους.

Μὲ τὴν προϋπόθεση, λοιπόν, ὅτι
ἡ Ἐνορία τῆς Χηλῆς θὰ ἀποτινάξει
ἀπὸ ἐπάνω της τὴν μομφὴ αὐτῆς
τῆς ἐπαίσχυντης καὶ ἀντιχριστια-
νικῆς συνήθειας, σᾶς εὔχομαι Κα-
λή, εὐλογημένη καὶ πνευματικὴ
Μεγάλη Ἑβδομάδα, ποὺ θὰ μᾶς
φέρει κοντύτερα στὸν Πάσχοντα
Χριστὸ καὶ στὸ νόημα τῆς θυσίας
Του.

Εὐχέτης
Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ
Δὲν ἔγινε

Θέλετε νὰ μάθετε τὴ συνέχεια,
ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν τοπικὴ
εἰδησεογραφία; Ὁρίστε αὐτούσιο
καὶ τὸ ρεπορτὰζ[54]: 

“Δὲν ἔγινε τελικὰ ἡ περιφορὰ
τοῦ Ἐπιταφίου στὸν οἰκισμὸ τῆς Ν.
Χηλῆς στὴν Ἀλεξανδρούπολη, τὸ
βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς.
Ὁ λόγος ἦταν ἡ "ἐπιμονὴ" τῶν κα-
τοίκων νὰ τηρήσουν γιὰ ἄλλη μία
χρονιὰ τὸ ἔθιμο τοῦ χωριοῦ τους
ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ 'κάψιμο'
τοῦ Ἑβραίου λίγο πρὶν τὴν ἔναρξη
τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου. 

Ὁ ἱερέας εἶχε ἀπὸ τὸ πρωὶ ἐνη-
μερώσει τοὺς κατοίκους, ὅτι ἐφό-
σον τὸ ἔθιμο γινόταν καὶ φέτος, ὁ
Ἐπιτάφιος δὲν θὰ ἔβγαινε στὸ χω-
ριό, ὡστόσο οἱ διοργανωτὲς τῆς
καύσης, δὲν ἐξέλαβαν ὡς σοβαρὴ
τὴν προτροπή του. Ἔτσι, ὅπως κά-
θε χρόνο, μόλις σουρούπωσε ἔστη-
σαν τὴν κρεμάλα καὶ τὸ κάψιμο τοῦ
Ἑβραίου, πλὴν ὅμως, ὅσο καὶ ἂν
περίμεναν, ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιτα-
φίου δὲν ἔγινε ποτέ. 

Τὸ τελετουργικό τῆς ἡμέρας τη-
ρήθηκε κανονικά, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλη-

σία προβλέπει μὴ περιφορὰ τοῦ
Ἐπιταφίου, ὅταν γιὰ παράδειγμα
δὲν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ καιρικὲς
συνθῆκες, ὡστόσο χθὲς τὸ βράδυ,
αὐτὸ τὸ συμβὰν -ποὺ δὲν ἔχει ξα-
ναγίνει- ἦταν τὸ βασικὸ θέμα συζή-
τησης στὸν περιαστικὸ οἰκισμὸ τῆς
Ἀλεξανδρούπολης. 

Νὰ θυμίσουμε ὅτι στὸ παρελθὸν
ἡ Μητρόπολη τῆς Ἀλεξανδρούπο-
λης ἔχει ἐπισήμως δηλώσει τὴν
ἀντίθεσή της μὲ τὴν τήρηση τοῦ
συγκεκριμένου ἐθίμου”. 

δ) Μὲ νεοπαγανιστές, τύπου
special Olympics. Ἐκεῖ ποὺ ἔδωσε
ὅμως, τρόπος τοῦ λέγειν, ρέστα ὁ
Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλε-
ως, εἶναι στὴν τελετὴ ἁφῆς τῆς
φλόγας τῶν special Olympics, γε-
γονὸς ποὺ συνέβη τὴ Δευτέρα 6
Σεπτεμβρίου τοῦ 2010 στὸν ἱστο-
ρικὸ Ἱ.Ν. τῆς Παναγίας Κοσμοσώ-
τηρας στὶς Φέρες. Ὅπως σχολίασε
καὶ ἕνα ἀγαπητὸ ἱστολόγιο[55] ἐκεί-
νη τὴν ἐποχή: “Σὲ μία πρωτόγνωρη
γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κίνη-
ση συγκρητισμοῦ ὁ Μητροπολίτης
Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος
πραγματοποίησε ἐντὸς τοῦ Καθο-
λικοῦ Ὀρθόδοξης Ἱερᾶς Μονῆς
τὴν δωδεκαθεϊστικὴ τελετὴ ἁφῆς
τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας!... Ποιὰ
σχέση μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀνάμεσα
στὴν ὀρθόδοξη λατρεία, τὸν ἱερὸ
χῶρο ἑνὸς ὀρθόδοξου ναοῦ καὶ τὰ
κατάλοιπα τῆς δωδεκαθεϊστικῆς
εἰδωλολατρίας ποὺ διασῴζονται
στὶς τελετὲς τῶν Ὀλυμπιακῶν
Ἀγώνων; Τί εἴδους “φῶς” μπορεῖ νὰ
παραδίδει ἕνας Ὀρθόδοξος ἐπί-
σκοπος σὲ ἱέρειες, ποὺ ἐκτελοῦν
ἔργο παλαιῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθί-
μων; Ἐὰν τὸ φῶς ποὺ μεταδίδει ὁ
ἐπίσκοπος εἶναι ἀπὸ φῶς τῆς Πί-
στεως, φῶς τῆς Θεοτόκου, “ἅγιο
φῶς”, τότε αὐτὸ τὸ φῶς δὲν μπορεῖ
νὰ παραδίδεται σὲ ἱέρειες! Ἂν πάλι
τὸ “φῶς” εἶναι ἴδιο μὲ ἐκεῖνο ποὺ
στέλνει ὁ θεὸς Ἀπόλλωνας στὴν
Ὀλυμπία (!) τότε πῶς βρέθηκε τέ-
τοιο εἰδωλολατρικὸ “φῶς” στὰ χέ-
ρια Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου;

Εἶναι ἄμεση ἡ ἀνάγκη παρέμβα-
σης τῆς Συνόδου τόσο γιὰ τὴν ἀπο-
λογία τοῦ Μητροπολίτη Ἀλεξαν-
δρουπόλεως γιὰ ὅσα ἔλαβαν χώρα
στὴ Μητρόπολή του ὅσο καὶ γιὰ τὴ
ματαίωση τῆς σχεδιαζόμενης κα-
θιέρωσης τῆς τελετῆς ἁφῆς κάθε
χρόνο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοσμοσώ-
τηρας…”. 

Σὺν τοῖς ἄλλοις, νὰ ἀναφέρουμε
ὅτι μὲ τὴν κίνησή του αὐτὴ ὁ Μη-
τροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως
καταπάτησε Ἱεροὺς Κανόνες ποὺ
ἀπαγορεύουν τὴν εἴσοδο στὸ Ἱερὸ
κοριτσιῶν καὶ γυναικῶν[56], εἴτε
πρόκειται γιὰ 2 ἐτῶν, εἴτε γιὰ 20
ἐτῶν, εἴτε γιὰ 80 ἐτῶν. Καὶ φυσικὰ
καμμία Σύνοδος δὲν κινητοποιήθη-
κε καὶ δὲν ἐπέδειξε τὰ ἀπαραίτητα
ἀντανακλαστικά, παρὰ τὸν αὐξημέ-
νο θόρυβο ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ
τὸν σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν[57].

Ὁ Ἐπίλογος
Συμπερασματικὰ γύρω
ἀπὸ τὴν προηγούμενη

ἑνότητα (ἀντὶ ἐπιλόγου).
Γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουμε αὐτὴ τὴν

ἐνδιαφέρουσα (ἀπὸ πλευρᾶς πληρο-
φοριῶν) ἑνότητα, μὲ τὴν ὁποία ἐπι-
χειρήθηκε μία δειγματοληπτικὴ
προσέγγιση τῶν μέχρι τώρα πε-
πραγμένων τῶν τεσσάρων Μητρο-
πολιτῶν τῆς Θράκης, θεωροῦμε ὅτι
ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ ὅλους, πὼς ἡ
ἀπόφαση τῶν “τεσσάρων” νὰ στηρί-
ξουν γιὰ μία ἀκόμη φορά τὸ “νεοτα-
ξικὸ σύστημα” στὴν προσπάθεια ποὺ
καταβάλλει, γιὰ νὰ ἱδρύσει ἐντὸς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονί-
κης, “Εἰσαγωγικὴ Κατεύθυνση Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν”, μόνο ὡς τυχαία
δὲν μπορεῖ νὰ λογιστεῖ. Τὸ δυστύ-
χημα στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι ὅτι
οἱ συγκεκριμένοι ποιμένες, οἱ ὁποῖοι
κατὰ τὴν χειροτονία τους ἔδωσαν
ὅρκους φοβερούς, σφραγίζοντάς
τους μὲ τὴν Ὁμολογία ποὺ ἐξέφρα-
σαν στὴν Τριαδικότητα τοῦ Ἁγίου
Θεοῦ, καθὼς καὶ στὸ Θεανδρικὸ
πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, διά τοῦ Συμβόλου τῆς Πί-
στεως, στὸ θέμα τῶν Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν καταπατοῦν ἐμφανῶς
αὐτοὺς τοὺς ὅρκους, προτάσσον-
τας λόγους πολιτικοὺς καὶ ἐθνικούς,
πάνω ἀπὸ τοὺς πνευματικούς!

Ὅπως ἀναλύσαμε διεξοδικὰ σὲ
ὅλο τὸ φάσμα τῆς ἐργασίας μας, ἡ
ἐπιχειρηματολογία τῶν Μητροπο-
λιτῶν τῆς Θράκης εὐθυγραμμίζε-
ται πλήρως μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς
μοντέρνας-μεταπατερικῆς θεολο-
γίας, ἡ ὁποία δίδει μεγαλύτερη
ἔμφαση στὰ κοινωνικοπολιτικὰ
προβλήματα μὲ ὅρους μετανεωτε-
ρικούς. Πρόκειται γιὰ μία ἐκκοσμι-
κευμένη προσέγγιση πέρα γιὰ πέ-
ρα, γιὰ μία καινοφανῆ ποιμαντικὴ
τῆς Ἐκκλησίας ποὺ προτάσσει τὴν
συγκρητιστικὴ “ὁριζόντια ἐλπίδα”
τοῦ κόσμου τούτου, στὴν θέση τῆς
“κάθετης ἐλπίδας”[58], ποὺ θέλει
“πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν”[59].

Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας, ὡς
διαχειριστὲς τοῦ ἱστολογίου Κατά-
νυξις (γνωρίζοντας πὼς ἔχουμε τὴ
σύμφωνη γνώμη καὶ συμπαράστα-
ση χιλιάδων ἀναγνωστῶν μας),
ἀπευθύνουμε ἔκκληση, ἔστω
αὐτὴν τὴν ὕστατη ὥρα πρὸς τοὺς
Μητροπολίτες τῆς Θράκης, ὅπως
ἀναλογιστοῦν ἐπιτέλους ποιὰ δια-
κονία ἐπιτελοῦν μέσα στὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅπως σταθοῦν
ἐπιτέλους στὸ ὕψος τῶν περιστά-
σεων, ὄχι ὡς πολιτικοὶ καὶ διπλω-
μάτες, ἀλλὰ ὡς πραγματικοὶ ποιμέ-
νες τῆς μάνδρας τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἂν θέλουν νὰ πρά-
ξουν τὸ πατριωτικό τους καθῆκον
σὲ αὐτὴ τὴν εὐαίσθητη περιοχὴ
ποὺ ποιμαίνουν, ἂς μιμηθοῦν του-

λάχιστον τὸν μακαριστὸ Μητροπο-
λίτη Μαρωνείας, Δαμασκηνό, ὁ
ὁποῖος ὄχι μόνο κρατοῦσε ἐμφα-
νεῖς ἀποστάσεις ἀπὸ τοὺς πράκτο-
ρες τοῦ Προξενείου, ἀλλὰ ἐπιδίω-
κε (κι αὐτὸ τυχαίνει νὰ τὸ γνωρί-
ζουμε καλά, ἀπὸ πρόσωπο ποὺ γνώ-
ριζε τὸν μακαριστὸ Ἱεράρχη) τὰ
καμπαναριὰ τῶν χριστιανικῶν
Ναῶν στὴν ἐπαρχία του νὰ εἶναι
πάντοτε πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τοὺς μινα-
ρέδες! Κι αὐτὸ ἀναμφίβολα, σὲ
σχέση μὲ τὴ σημερινὴ ποιμαντικὴ
πραγματικότητα στὴ Θράκη, κάτι
δείχνει…».
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[56] ΞΘ΄ Κανὼν τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου :

«Μὴ ἐξέστω τινὶ τῶν ἁπάντων ἐν
λαϊκοῖς τελοῦντι, ἔνδον ἱεροῦ εἰσιέναι
θυσιαστηρίου· μηδαμῶς ἐπὶ τοῦτο τῆς
βασιλικῆς εἰργομένης ἐξουσίας καὶ
αὐθεντίας, ἠνίκα ἂν βουληθείη προσ -
άξαι δῶρα τῷ πλάσαντι, κατά τινα
ἀρχαιοτάτην παράδοσιν.»

Κανὼν ΜΔ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Το-
πικῆς Συνόδου

«Ὅτι οὐ δεῖ γυναῖκας ἐν τῷ θυσια-
στηρίῳ εἰσέρχεσθαι.»

Σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγ. Νικόδημο τὸν
Ἁγιορείτη 

«Τὸ Ἅγιον Βῆμα εἶναι ἀφιερωμένο
στοὺς Ἱερωμένους.»

Δὲν ὑπάρχουν ἡλικίες δηλαδὴ ἀλλὰ
κανεὶς λαϊκὸς δὲν ἐπιτρέπεται οὔτε
ἄνδρας οὔτε γυναῖκα.

[57] Ἑξαιρέτως, ἀφιερώνουμε στὸν
κ. Ἄνθιμο Κουκουρίδη τὰ σχόλια ποὺ
ἁλιεύσαμε (μαζὶ μὲ τὰ ὅποια ὀρθο-
γραφικὰ λάθη) σὲ μεγάλη ἱστοσελίδα
νεοπαγανιστῶν πρὸς τὸ πρόσωπό του,
ὅπου αὐτοὶ οἱ τραγικοὶ συμπατριῶτες
μας, ποὺ ἔπεσαν στὴν πλάνη καὶ στὴ
μανία τῶν εἰδώλων, ἀποθεώνουν τὸν
Μητροπολίτη Ἀλε ξανδρουπόλεως
γιὰ τὴ συγκρη τιστική του αὐτὴ ἐνέρ-
γεια, νὰ συνεργήσει στὴν τελετὴ ἁφῆς
τῆς κτιστῆς-εἰδωλολατρικῆς φλόγας:

ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΛΗΜΝΙΟΣ: Πέμ-
πτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010 9:29 μμ

Δὲν ἄρκει ποὺ τὸ καλοῦν σὲ ἀπολο-
γία; ἄς, ἀφήσουμε πρῶτα νὰ δοῦμε τί θὰ
γίνει, καὶ ἂς μὴ ἀρχίσουμε νὰ γίνουμε δι-
καστὲς καὶ κατήγοροι! κι μένα δὲν μοῦ
ἄρεσαν τὰ ὅσα ἔγιναν, ἀλλὰ δὲν εἶμαι
ἔγω αὐτός, ποὺ θὰ τὸν δικάσω!

apollonios stathatos: Πέμπτη, 9 Σε-
πτεμβρίου 2010 9:33 μμ

Τί δὲν σοῦ ἄρεσε Δημήτρη τὸ γε-
γονὸς βεβήλωσης τῶν ἱερῶν τῶν προ-
γόνων μας ἀπὸ ἰουδαιοχρι στια νικὰ
στοιχεῖα;

ἀνώνυμη: Παρασκευή, 10 Σεπτεμ-
βρίου 2010 0:07 πμ

Ὁ Ἄνθιμος χτυπάει τὸ σύστημα ἀπὸ
μέσα! Γι᾽ αὐτὸ ἔκανε τὸν συντηρητικὸ
καὶ ἀντιδραστικό, γιὰ ξεκάρφωμα!
Μπορεῖ κάτω ἀπὸ τὸ ἄμφιο νὰ ἔχει
χλαμύδα!

apollonios stathatos: Παρασκευή, 10
Σεπτεμβρίου 2010 0:09 πμ

Ε ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑ! ΧΑΧΑΧΑ! Καὶ
κλάμα οἱ χριστιανοί!

Πτολεμαῖος Σωτήρας: Κυριακή, 12
Σεπτεμβρίου 2010 0:47 πμ

Τρισμέγιστος Ἀπόλλων, Φωτὸς
Θεὸς καὶ Φοῖβος , τὸ ἧμαρ τῆς ἐπι-
στροφῆς σου τὸ εἴδαμε στοὺς τόπους
τῶν προγόνων μας.

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ: Πέμπτη, 9 Σεπτεμ-
βρίου 2010 11:13 μμ

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΝ-
ΘΙΜΕ!
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apo.html 
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μὲ τὴν προκλητικὴν συναίνεσιν τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν Θράκης
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Σκληρὰ κριτικὴ καὶ ἀμείλικτα ἐρωτήματα πρὸς τὸν Σεβ. Ἀργολίδος
διὰ τὴν εἰσήγησίν του εἰς Παπικὴν ἐκδήλωσιν

φω στὸν ἀγαπητό μου φίλο Σταῦ -
ρο».

Τί ἀγνοεῖ ὁ Σεβ.
Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος
Ἰσχυρίζεται ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι

τὸν «μαγνήτισε» καὶ τὸν «ἄγγιξε βα-
θειὰ» ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου. Ὁ τίτλος
ὄντως εἶναι πολὺ ἑλκυστικὸς καὶ σα-
γηνευτικός, διότι ὁδηγεῖ τὴν σκέψη
μας πίσω στὸ παρελθόν, στὴν ἔνδοξη
ἐκείνη ἐποχὴ τῶν ἀποστολικῶν χρό-
νων καὶ ἀργότερα τῶν διωγμῶν, ποὺ
ἡ Ἐκκλησία ἦταν μὲν πολὺ φτωχὴ σὲ
ὑλικὰ μέσα, ἀλλὰ πολὺ πλούσια σὲ
ἀρετὴ καὶ ἁγιότητα. Τότε ποὺ ἡ
Ἐκκλησία ἀνέδειξε ἑκατομμύρια ἁγί-
ους, ἱεράρχες καὶ μάρτυρες. Μπορεῖ
ὅμως ἕνας Ὀρθόδοξος ἱεράρχης,
ποὺ ὑποτίθεται διαθέτει μία στοιχει-
ώδη διάκριση καὶ μία στοιχειώδη
πνευματικὴ ὡριμότητα, νὰ μαγνητίζε-
ται καὶ νὰ παρασύρεται ἀπὸ ἑλκυστι-
κοὺς καὶ σαγηνευτικοὺς τίτλους καὶ
νὰ ἀδυνατεῖ νὰ εἰσέλθει στὸ βάθος
καὶ στὴν οὐσία τῶν πραγμάτων; Στὸ
γεγονὸς δηλαδή, ὅτι αὐτὴ ἡ «ἐκκλη-
σία», γιὰ τὴν ὁποία γίνεται λόγος στὸ
βιβλίο δὲν εἶναι κἄν «ἐκκλησία», ἀλλὰ
αἵρεση;Στὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ
«ἐκκλησία», δὲν εἶναι φτωχή, ὅπως
θέλει νὰ τὴν παρουσιάσει ὁ συγγρα-
φέας, ἀλλὰ πάμπλουτη, ποὺ διαθέτει
τράπεζες «Ἁγίου Πνεύματος», οἱ
ὁποῖες μάλιστα εὐθύνονται γιὰ ξέ-
πλυμα μαύρου χρήματος, πρᾶγμα
ποὺ τὴν καθιστᾶ ἀκόμη περισσότερο
ἔνοχη ἔναντι τῆς Θείας καὶ ἀνθρώπι-
νης δικαιοσύνης; 

Αἱ ἀποκαλύψεις 
τοῦ Σεβ. Πειραιῶς

Συγκλονιστικὲς εἶναι οἱ ἀποκαλύ-
ψεις, ποὺ μᾶς δίδει πάνω στὸ θέμα
αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, σὲ μία σχε-
τικὰ πρόσφατη, (13.11.2013), δημοσι-
ευθεῖσα πολυσέλιδη ἐπιστολή του
πρὸς τὸν Πάπα Φραγκίσκο τὸν Α :́
«Ἀλησμόνητες εἶναι οἱ διαμαρτυρίες
ἐναντίον τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὸ ξέ-
πλυμα βρώμικου χρήματος καὶ γιὰ τὶς
διασυνδέσεις μὲ τὴν Κόζα Νόστρα
τῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς
αὐτοτιτλοφορουμένης ὡς δῆθεν
Ἁγίας Ἕδρας, ποὺ ἀποκάλυψε ἡ Ἰτα-
λικὴ Δικαιοσύνη. Στὸ φῶς ἔρχονται
ὁλοένα καὶ περισσότερες ἔρευνες,
ποὺ δείχνουν ὅτι ὁ Παπισμὸς συνιστᾷ
στὴν οὐσία σὲ ἐπίπεδο ἀνώτατης δι-
οίκησης μία ἐγκληματικὴ ὀργάνωση,
λίαν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἀνθρωπότη-
τα. Ἡ λειτουργία λ.χ. τῆς τράπεζας
τοῦ Βατικανοῦ διευκολύνει τὸ ξέπλυ-
μα χρημάτων, ὑποστηρίζουν οἱ ὑπεύ-
θυνοι μίας τριετοῦς ἔρευνας γιὰ τὴν
ἐν λόγῳ τράπεζα, σύμφωνα μὲ ἐμπι-
στευτικὰ ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα ἐπικα-
λοῦνται δύο ἰταλικὲς ἐφημερίδες.
Ὡστόσο, πιὸ τεκμηριωμένη εἶναι ἡ
καταγγελία τῆς Κάρεν Χιοῦντες, ἡ
ὁποία ἐργαζόταν ἐπὶ εἴκοσι συναπτὰ
ἔτη στὴν νομικὴ ὑπηρεσία τῆς Παγ-
κόσμιας Τράπεζας καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία
ἀπολύθηκε, ὅταν κατήγγειλε μία με-
γάλη ἀπάτη στὴν Ἰνδονησία! Ἡ πρώην
νομικὸς σύμβουλος τῆς Παγκόσμιας
Τράπεζας σὲ μία πρόσφατη συνέν-
τευξη σὲ ἀμερικανικὸ τηλεοπτικὸ δί-
κτυο ὑποστήριξε ὅτι ὁ παγκόσμιος
πλοῦτος μίας ὁμάδας ἀπατεώνων με-
γαλοτραπεζιτῶν καταλήγει στὸ Βατι-
κανό. Στὸ συμπέρασμα αὐτό, ὅπως
χαρακτηριστικὰ τόνισε, κατέληξε,
ὅταν κατάφερε νὰ ἀκολουθήσει τὴν
ὁδὸ τοῦ χρήματος, ἡ ὁποία defacto
ὁδηγεῖ στὸ Βατικανό.Οἱ καταγγελίες
της φέρνουν στὸ νοῦ μας τὶς ἀποκα-
λύψεις γιὰ τὶς διασυνδέσεις τοῦ Βα-
τικανοῦ μὲ τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνω-
ση, ποὺ κρυβόταν πίσω ἀπὸ τὴ τεκτο-
νικὴ στοὰ P2, καθὼς καὶ μὲ τὴ μαφία!
Ἡ ὀργάνωση opusdei τῶν Ἰησουϊτῶν
εἶναι γνωστὸ πλέον ὅτι ὄχι μόνο ἐλέγ-
χει τὸ εὐρωπαϊκὸ τραπεζικὸ σύστημα,
ἀλλὰ βρίσκεται ἐπικεφαλῆς καὶ τοῦ
ἰσχυροῦ σιωνιστικοῦ κλὰμπ τῶν με-
γαλοτραπεζιτῶν, ποὺ ἔχει ὡς ἕδρα
τὴν Ἑλβετία, εἶπε ξεκάθαρα ἡ Κάρεν
Χιοῦντες!».

Φίλος τοῦ Ροκφέλερ
Δὲν ἄκουσε τίποτε καὶ δὲν πληρο-

φορήθηκε ποτὲ ὁ Σεβασμιώτατος,
ποιὸς τέλος πάντων εἶναι στὴν πραγ-
ματικότητα ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλί-
ου, ποὺ πῆγε νὰ προβάλει στὴν ἐκδή-
λωση; Γιὰ τὸ πραγματικὸ πρόσωπο
τοῦ συγγραφέως, μᾶς δίδει ἀποκαλυ-
πτικὲς πληροφορίες στὴν ὡς ἄνω
μνημονευθεῖσα ἐπιστολή του, πρὸς
τὸν «ἐπιστήθιο φίλο του μεγαλοτρα-
πεζίτη Ροκφέλερ», Πάπα Φραγκίσκο
τὸν Α ,́ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας. Γράφει τὰ ἑξῆς, ἐξ ἴσου, συγ-
κλονιστικά: «Ἐσεῖς, Ἐκλαμπρότατε, ὁ
τότε ʻἔπαρχος  ̓ Ἀργεντινῆς γιὰ τὴν
Societas Jesu (Τάγμα Ἰησουϊτῶν) Χόρ-
χε Μάριο Μπεργκόλιο καὶ σήμερα
Φραγκίσκος Α  ́ σχετιζόσασταν ἄμεσα
μὲ τὴν ἀπαγωγὴ καὶ τὰ βασανιστήρια
τῶν Ἰησουϊτῶν Ὀρλάντο Γιόριο καὶ
Φρανσίσκο Γιάλικς ἀπὸ τὴν στρατιω-
τικὴ χούντα τὸν Μάϊο τοῦ 1976. Τὸ
ἴδιο θέμα ἀνέφερε καὶ ἡ γνωστὴ ἐφη-
μερίδα Los Angeles Times τὴν
1/4/2005, ὅπου περιεχόταν καὶ ἡ πλη-
ροφορία ὅτι ὁ Ἰησουΐτης Ὀρλάντο
Γιόριο Σᾶς κατηγόρησε εὐθέως, τὸν
τότε ἔπαρχο τοῦ Τάγματος Χόρχε
Μπεργκόλιο, ὅτι κυριολεκτικὰ τὸν πα-
ραδόσατε στὰ τάγματα θανάτου τῆς
Χούντας, ἀρνούμενος νὰ προσφέρε-
τε κάλυψη στὸν ἴδιο καὶ στὸν Ἰησουΐ-
τη Γιάλικς ἐνώπιον τοῦ καθεστῶτος
γιὰ τὸ κήρυγμά τους στὶς φτωχογει-
τονιὲς τοῦ Μπουένος Ἄϊρες. Τὸν ἴδιο
χρόνο ἡ γνωστὴ δικηγόρος Μύριαμ
Μπρέγκμαν κατέθεσε μήνυση ἐναν-
τίον Σας, τοῦ Καρδιναλίου Χόρχε
Μπεργκόλιο καὶ νῦν Φραγκίσκου, μὲ
τὴν κατηγορία τῆς συνωμοσίας μὲ
τὴν ἐγκληματικὴ χούντα τοῦ στρατη-
γοῦ Βιντέλα, κατηγορία ποὺ ἐπανέ-
λαβαν τὸ 2010 οἱ ἐπιζῶντες τοῦ βρώ-
μικου πολέμου τῆς στρατιωτικῆς
Χούντας τῆς Ἀργεντινῆς, ὅπως προ-
βλήθηκε στὴν Ἐφημερίδα El Mundo.
Κατὰ τὴν πορεία τῆς δίκης, ποὺ ξεκί-
νησε μετὰ τὴν μήνυση τῆς Μύριαμ
Μπρέγκμαν, Ἐσεῖς, ὁ Καρδινάλιος
Μπεργκόλιο, ἀρνηθήκατε νὰ παρα-
στεῖτε σὲ ἀνοικτὴ δικὴ καὶ οἱ ἀπαντή-
σεις Σας, ὅταν τελικὰ καταθέσατε,
ἦταν γεμᾶτες ὑπεκφυγὲς καὶ ἀορι-

στίες. […] Τὸ 2006 ὁ Ἀργεντινὸς δη-
μοσιογράφος Ὀράσιο Βερμπίτσκι στὸ
βιβλίο του «Σιωπὴ» Σᾶς καταγγέλλει,
τὸν Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καὶ νῦν
Φραγκίσκο Α ,́ ὡς ἄμεσο συνεργάτη
τῆς χούντας τοῦ Βιντέλα, βασιζόμε-
νος στὶς προσωπικὲς μαρτυρίες πέντε
παπικῶν ̒κληρικῶν,̓ ἀπὸ τοὺς ὁποίους
ἀφαιρέσατε ὡς ὁ τότε ʻἐπίσκοποςʼ
Μπουένος Ἄϊρες καὶ ʻἔπαρχοςʼ
Ἀργεντινῆς τῆς ʻἙταιρείας τοῦ
Ἰησοῦ  ̓ Μπεργκόλιο, τὴν ἄδεια γιὰ
ἄσκηση ἱεραποστολικοῦ ἔργου στὶς
παραγκουπόλεις τοῦ Μπουένος
Ἄϊρες, δίνοντας ἔτσι τὴν δυνατότητα
στὴν Χούντα τοῦ Βιντέλα νὰ τοὺς
συλλάβουν. Εἶναι σημαντικὴ ἡ πλη-
ροφορία, ποὺ δίνει ἡ γνωστὴ δικηγό-
ρος γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα
Μύριαμ Μπρέγκμαν καὶ ποὺ στηρίζε-
ται στὶς καταθέσεις τῶν Ἰησουϊτῶν
Γιόριο καὶ Γιάλικς, ὅτι, μετὰ τὰ βασα-
νιστήρια στὶς φυλακὲς τῆς Χούντας,
τοὺς ἔρριξαν ἀπὸ ἑλικόπτερο, γιὰ νὰ
τοὺς δολοφονήσουν, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐπέ-
ζησαν, γιὰ νὰ διηγοῦνται τὰ κατορ-
θώματα καὶ τὴν ʻἀγάπη  ̓ Σας, τοῦ
ἐμφανιζομένου ὡς ἀνθρωπιστοῦ κ.
Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο καὶ νῦν
Φραγκίσκου Α .́ […] 

Ὁ ἀγαπημένος τῆς CIA
Ἡ ἡμερήσια ἐφημερίδα ʻἩ Ἑλλά-

δα αὔριο  ̓τῆς 15ης ἕως καὶ 17ης Μαρ-
τίου 2013κατέρριψε τὴν προπαγάνδα
τοῦ Βατικανοῦ γιὰ Σᾶς, Ἐκλαμπρότα-
τε, μὲ πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της,
τὸ ὁποῖο τεκμηρίωνε μὲ φωτογρα-
φίες, ἔγγραφα καὶ πολυσέλιδο ρε-
πορτὰζ ὅτι Ἐσεῖς, Ἐκλαμπρότατε,
ἤσαστε ὁ ἀγαπημένος τῆς μυστικῆς
Ἀμερικανικῆς ὑπηρεσίας CIA καὶ τοῦ
ἀνθέλληνος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
τῶν ΗΠΑ Χένρυ Κίσσινγκερ κατὰ τὴν
ἐποχή, τὴν ὁποία κηρύχθηκε δικτατο-
ρία στὴν Ἀργεντινὴ κατὰ τὴν δεκαε-
τία τοῦ 1970, ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Χόρ-
χε Βιντέλ, ὁ ὁποῖος τὸ 1985 καταδι-
κάσθηκε σὲ ἰσόβια κάθειρξη».

Δέν ἐμαγνήτιζε
τούς Ἁγίους

Θὰ ἔπρεπε λοιπὸν ὁ Σεβασμιώτα-
τος κ. Νεκτάριος, πρὶν ἀποφασίσει νὰ
λάβει μέρος σ  ̓αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση,
νὰ λάβει ὑπ  ̓ὄψιν του ὅλες τὶς παρὰ
πάνω συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις,
ὥστε νὰ ἔχει μία σφαιρική, ἀντικειμε-
νικὴ καὶ ὁλοκληρωμένη γνώση τοῦ
ἀντικειμένου, ποὺ ἐκλήθη νὰ παρου-
σιάσει. Ἔπρεπε νὰ ἐρευνήσει λεπτο-
μερέστερα γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο
τοῦ συγγραφέως καὶ γύρω ἀπὸ τὴν
δῆθεν «φτωχὴ ἐκκλησία», ποὺ ἐκλή-
θη νὰ προβάλει. Καί, ἂν ἀκόμη τὸν μα-
γνήτισε ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, θὰ
ἔπρεπε νὰ τὸν ἀπωθήσει τὸ ὄνομα
τοῦ συγγραφέως. Μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξη-
γήσει, πότε στὸ παρελθὸν «μαγνήτι-
ζαν» τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας μας συγγράμ-
ματα τῶν αἱρετικῶν; Μπορεῖ νὰ μᾶς
πεῖ, πῶς ἀντιμετώπισε ὁ Μέγας Ἀθα-
νάσιος τὸ φιλοσοφικότατο ἔργο τοῦ
Ἀρείου «Θαλία»; Μήπως, ἐπειδὴ προ-
φανῶς καὶ τὸν Μ. Ἀθανάσιο ἐξέφρα-
ζαν κάποιες ἀπόψεις τοῦ Ἀρείου,
μπῆκε στὴ διαδικασία «νὰ μπεῖ σὲ βα-
θειὰ νερά»,γιὰ νὰ τὸ προλογίσει καὶ
νὰ τὸ συστήσει στοὺς Ὀρθοδόξους;
Ὄχι βέβαια! 

Στὴ συνέχεια ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναλύσει
τὴν κατ  ̓αὐτὸν «ποιμαντικὴ» σπου-
δαιότητα τοῦ παπικοῦ βιβλίου: «Τὸ βι-
βλίο ἔχει καὶ ἕνα ποιμαντικὸ περιεχό-
μενο. Ἤθελα νὰ τὸ προσεγγίσω ἀπὸ
αὐτὴ τὴν ὀπτικὴ γωνιά. Πῶς δηλαδὴ
βλέπει ἕνας ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος
καὶ ποιμένας, αὐτὰ ποὺ λέει, κηρύττει
καὶ πράττει ἕνας καθολικὸς ποιμένας
καὶ ἐπίσκοπος καὶ δὴ ὁ προκαθήμενος
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας Πάπας
Φραγκίσκος»! Ἀποροῦμε καὶ ἐκπλησ-
σόμεθα, πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας
Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, νὰ ὁμιλεῖ γιὰ
ποιμαντικὴ ἑνὸς αἱρετικοῦ καὶ νὰ δια-
κρίνει στὸ σύγγραμμα ἑνὸς αἱρεσιάρ-
χη «ποιμαντικὸ περιεχόμενο»! Σᾶς
ἐρωτοῦμε Σεβαμιώτατε: Ὑπάρχει ποι-
μαντική,(μὲ τὴν Ὀρθόδοξη σημασία
τοῦ ὅρου), μέσα στὴν αἵρεση; Πῶς
μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ποιμαντικὴ μέσα
στὴν αἵρεση, ὅταν δὲν ὑπάρχει σωτη-
ρία; Στὴν αἵρεση μία μόνο ποιμαντικὴ
ὑπάρχει, Σεβαμιώτατε, ἡ ποιμανική,
ποὺ ὁδηγεῖ ὄχι στὴν σωτηρία, ἀλλὰ
στὴν ἀπώλεια. Τουλάχιστον αὐτὴ τὴν
στοιχειώδη γνώση, ποὺ τὴν γνωρί-
ζουν ἀκόμη καὶ οἱ πρωτοετεῖς φοι-
τητὲς τῆς Θεολογίας, θὰ ἔπρεπε νὰ
τὴν γνωρίζετε. Μ  ̓αὐτὰ ποὺ εἴπατε,
ἔτσι ὅπως τὰ εἴπατε, δείχνετε,ἢ ὅτι
δὲν γνωρίζετε τί εἶναι ποιμαντική, ἢ
ὅτι δὲν θεωρεῖτε τὸν Παπισμὸ ὡς
αἵρεση, ἀλλ  ̓ὡς ἀληθῆ Ἐκκλησία. Καὶ
μᾶλλον τὸ δεύτερο πρέπει νὰ συμ-
βαίνει, ἂν κρίνουμε ἀπ  ̓ὅσα εἴπατε
στὴ συνέχεια, ὅπου ὀνομάσατε τὸν
Πάπα Φραγκίσκο ὡς «καθολικὸ ποι-
μένα καὶ ἐπίσκοπο καὶ δὴ προκαθήμε-
νο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας». Εἰλι-
κρινὰ λυπούμεθα Σεβαμιώτατε γἰ
αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη καὶ ἀντορθό-
δοξη διακήρυξή σας. Λυπούμεθα, διό-
τι ἀπεμπολεῖτε τὸν ὅρο «Καθολικὴ»
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καὶ
τὸν χαρίζετε στοὺς αἱρετικοὺς παπι-
κούς. Λυπούμεθα, διότι ἀναγνωρί-
ζοντας τὸν Παπισμὸ ὡς Ἐκ κλησία,
ἀκυρώνετε συνοδικὲς ἀποφάσεις δέ-
κα αἰώνων, ποὺ καταδίκασαν τὸν Πα-
πισμὸ ὡς αἵρεση καὶ τὸν ἀπέκοψαν
ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Λυπού-
μεθα διότι, χω ρὶς ἴσως νὰ τὸ ἀντιλαμ-
βάνεσθε, ἀκολουθεῖτε τὴν κακόδοξη
οἰκουμενιστικὴ θεωρία περὶ Μιᾶς,
ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ «διηρημένης
Ἐκ κλησίας»! 

Τί γνωρίζει
Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος πέφτει

σὲ ἄλλο ὀλίσθημα. Κάνει μία ἀνεπί-
τρεπτη σύγκριση μεταξὺ τῶν «κακῶν
ποιμένων», (προφανῶς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας μας), μὲ αὐτοὺς τῆς
παπικῆς παρασυναγωγῆς: «Αὐτὴ τὴν
ξεκάθαρη ἐντο λὴ τοῦ Χριστοῦ “ποί-
μενε τὰ πρόβατά μου”, στὸ διάβα τῆς
ἱστορίας, ἀρκετοὶ ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας τὴν ἔχουν λησμονήσει καὶ
ἀντικαταστήσει μὲ ἄλλα πράγματα …
καὶ ὁ λαὸς μένει ἀποίμαντος. Ἀρκεῖ
κανεὶς νὰ διαβάσει τὸν λόγο τοῦ Πά-
πα πρὸς τὴν Κουρία ποὺ ἀριθμεῖ τὰ
δεκαπέντε νοσήματα ποὺ τὴν ἔχουν
προσβάλει (σ.σ. τὴν Ἐκκλησία!!!). Ἕνα
κείμενο ἐκπληκτικό, ρωμαλέο, ἀληθι-

νό, ἀνυπόκριτο, ποὺ καλεῖ σὲ αὐτο-
κριτικὴ καὶ μετάνοια»! Κατ  ̓ ἀρχήν,
πρέπει νὰ τονίσουμε τὸ γεγονός, ὅτι
δὲν νοσεῖ μόνον ἡ Κουρία, ἀλλὰ πρὶν
ἀπὸ τὴν Κουρία, ὁ ἴδιος ὁ Πάπας καὶ
ὁλόκληρος ὁ Παπισμός, ὅπως φάνη-
κε ξεκάθαρα ἀπὸ τὰ ἀποκαλυπτικὰ
ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Πει-
 ραιῶς, ποὺ μνημονεύσαμε παρὰ πά-
νω. Φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει συνειδητο-
ποιήσει ὁ Σεβασμιώτατος, τί ἐστὶ Πα-
πισμός, τί κατ  ̓οὐσίαν εἶναι ὁ Παπι-
σμός. 

Νοσεῖ ὁ Παπισμός
Ὅτι δηλαδὴ ἐδῶ δὲν πρόκειται μό-

νον γιὰ μία φοβερὴ αἵρεση, μὲ
πλῆθος αἱρετικῶν διδασκαλιῶν, ἀλλὰ
γιὰ ἕνα κοσμικὸ κράτος (καὶ μὲ σαφῆ
ἀνθελληνικὴ πολιτική), γιὰ ἕνα κρά-
τος ποὺ ἔχει ἐκφυλιστεῖ σὲ μία κο-
σμικὴ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση καὶ
ἐνοχοποιημένο γιὰ πλῆθος ἠθικῶν
σκανδάλων (παιδεραστίες, ὁμοφυλο-
φιλίες, κ.λ.π.), ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.
Ὡς σύνολο νοσεῖ ὁ Παπισμός, ἀπὸ
τὸν Πάπα μέχρι τὸ τελευταῖο παπα-
δάκι τοῦ παπικοῦ ἱερατείου καὶ μέχρι
τὸν τελευταῖο ὀπαδό του. Ἀλλὰ γιατί
νοσεῖ ὁ Παπισμός; Ὁ Παπισμὸς νοσεῖ,
ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν εἶναι Ἐκκλησία!
Ἐπειδὴ νοσεῖ στὸ δόγμα, ἑπόμενο
εἶναι νὰ νοσεῖ καὶ στὸ ἦθος, ἀφοῦ
ἦθος καὶ δόγμα, πίστη καὶ ζωή, εἶναι
ἄρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους,
ἔτσι ὥστε ἡ νόσος ἀπὸ τὸ δόγμα νὰ
μεταφέρεται μοιραῖα καὶ ἀναπόφευ-
κτα καὶ στὸ ἦθος. Ἑπομένως, ματαί-
ως ὁ Πάπας προσπαθεῖ, νὰ ὁδηγήσει
τὴν Κουρία «σὲ αὐτοκριτικὴ καὶ μετά-
νοια», διότι ἡ ἀληθινὴ μετάνοια, ποὺ
εἶναι ὁ στόχος τῆς ὀρθόδοξης, τῆς
μόνης ἀληθοῦς ποιμαντικῆς, βιοῦται
μόνον μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, ὡς καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καὶ ποτὲ μέσα στὴν αἵρεση. Ἐκτός
τῆς Ἐκκλησίας οὔτε ἀληθινὴ ποιμαν-
τικὴ ὑπάρχει, οὔτε ἀληθινὴ μετάνοια!
Ἔπρεπε λοιπὸν ὁ Πάπας, πρὶν νὰ κα-
λέσει τὴν Κουρία «σὲ αὐτοκριτικὴ καὶ
μετάνοια», νὰ καλέσει τὸν ἑαυτό του
«σὲ αὐτοκριτικὴ καὶ μετάνοια», σύμ-
φωνα μὲ τὸν λόγο τῆς Γραφῆς:
«ἰατρὲ, θεράπευσον σεαυτὸν» (Λουκ.
4,23). Καὶ ἐπίσης: πρῶτα πρῶτα ἔπρε-
πε νὰ μετανοήσει γιὰ ὅλες τὶς αἱρε-
τικὲς διδασκαλίες, ποὺ ἐπεσώρευσε ὁ
Παπισμὸς διά μέσου τῶν αἰώνων καὶ
νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Στὴ συνέχεια δέ, ἀφοῦ κά-
νει μία εἰς βάθος αὐτοκριτική, στὸν
ἑαυτό του καὶ συνειδητοποιήσει «πό-
θεν πέπτωκε» (Ἀποκ. 2,5), νὰ μετα-
νοήσει ἐμπράκτως γιὰ ὅσες ἄλλες
βαρύτατες ἁμαρτίες διέπραξε κατὰ
τὸν χρόνον τῆς παραμονῆς του ὡς
καρδιναλίου στὴν Ἀργεντινή. 

Ἡ ἐλπίς θεραπείας
Δὲν ἀγνοοῦμε βέβαια, ὅτι καὶ μέσα

στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχουν
πολλοὶ ποιμένες, ποὺ νοσοῦν μὲ
πολλὲς πνευματικὲς ἀρρώστιες. Ποὺ
δὲν εἶναι ἀληθινοὶ ποιμένες, ἀλλὰ μι-
σθωτοί. Δὲν ἐπιτρέπεται ὅμως νὰ
τοὺς τσουβαλιάζουμε στὸ ἴδιο τσου-
βάλι μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἁπλούστατα,
διότι ὑπάρχει μία οὐσιώδης διαφορὰ
τῶν μὲν ἀπὸ τοὺς δέ, τὴν ὁποία φαί-
νεται νὰ ἀγνοεῖ ὁ Σεβ. Νεκτάριος. Ἡ
διαφορὰ εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὅτι οἱ ἀνάξιοι
ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, νοσοῦν μὲν καὶ ἔχουν ἀνάγκη
θεραπείας, ἐπειδὴ ὅμως βρίσκονται
μέσα στὸ πνευματικὸ νοσοκομεῖο,

ποὺ λέγεται Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία,
ἔχουν ἐλπίδα θεραπείας, ἐὰν μετα-
νοήσουν πραγματικά. Ἀντίθετα οἱ
αἱρετικοί, («ποιμένες» καὶ λαός), δὲν
ἔχουν καμιὰ ἐλπίδα θεραπείας καὶ
σωτηρίας, ἐφ ̓ὅσον παραμένουν στὴν
αἵρεση, εὑρισκόμενοι ἐκτός τοῦ
πνευματικοῦ νοσοκομείου τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 

Περί Μ. Βασιλείου
Ὁ Σεβασμιώτατος πρὶν νὰ κλείσει

τὴν ὁμιλία του καὶ προβλέποντας τὶς
ἀντιδράσεις τῶν «ἐπικριτῶν» του,
προσπάθησε νὰ δικαιολογήσει τὴ
συμμετοχή του στὴν βιβλιοπαρου-
σίαση, συγκρίνοντας τὸν ἑαυτό του
μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο, ὁ ὁποῖος εἶχε
ἐρανιστεῖ στὰ ἔργα του κείμενα τοῦ
Ὠριγένη! Θέλει νὰ λησμονεῖ ὅμως ὁ
Σεβασμιώτατος, ὅτι τὸν 4ο αἰώνα, ποὺ
ἔζησε Μέγας Βασίλειος, ὁ Ὠριγένης
καὶ τὰ ἔργα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
αὐτοῦ συγγραφέως τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας, δὲν εἶχαν καταδικασθεῖ
ἀκόμη, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τριακόσια χρό-
νια, στὴν 5η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ
653!  Ἀντίθετα, ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας
καὶ ὁ Παπισμὸς εἶναι ἐπίσημα καταδι-
κασμένος ἀπό πλῆθος Συνόδων,
ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Η  ́Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδο, τὸ 879-880, ἐπὶ μεγά-
λου Φωτίου. 

Περαίνοντας τὴν ἀνακοίνωσή μας,
ἐκφράζουμε καὶ πάλι τὴν θλίψη μας
γιὰ τὴν ἄστοχη καὶ ἐπιπόλαιη ἐνέρ-
γεια τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ καλοῦμε
τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ καλέσει
σὲ μετάνοια τὸν δεινῶς ὀλισθήσαντα
ἱεράρχη. Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
συγγραφέας τοῦ βιβλίου, ποὺ ἐκλήθη
νὰ παρουσιάσει, εἶναι ἕνας αἱρεσιάρ-
χης, αὐτὸ καὶ μόνον ἔπρεπε νὰ ἦταν
ἀρκετὸ γἰ  αὐτόν, ὥστε νὰ ἀρνηθεῖ
τὴν συμμετοχή του. Τώρα ποὺ ὑπάρ-
χουν ἐπὶ πλέον τόσα ἄλλα ἐπιβαρυν-
τικὰ στοιχεῖα, ὅταν δηλαδὴ ἐδῶ πρό-
κειται περὶ ἑνὸς προσώπου διαβεβλη-
μένου παγκοσμίως καὶ βεβαρυμένου
μὲ πολλὲς ἁμαρτίες, περὶ ἑνὸς προ-
σώπου, τὸ ὁποῖο προσφάτως ἐξύβρι-
σε δημοσίως τὴν ἁγία Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας ὡς «ἀσθενῆ», τότε, πό-
σο περισσότερο θὰ ἔπρεπε νὰ ἀρνη-
θεῖ τὴ συμμετοχὴ του αὐτή; 

Ἡ δρᾶσις τῆς Οὐνίας
Ἔπρεπε νὰ ἀναλογισθεῖ τὸ σκάν-

δαλο, ποὺ θὰ προέλθει ἀπὸ μία τέτοια
συμμετοχή. Δὲν τὸν συγκλονίζει ὁ
φοβερὸς λόγος τοῦ Κυρίου μας, γιὰ
ὅσους προκαλοῦν σκάνδαλα: «Ὃς δʼ
ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τού-
των τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμ-
φέρει αὐτῷ, ἵνα κρεμασθῇ μύλος
ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ
καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θα-
λάσσης» (Ματθ.18,6); Δὲν τὸν συγ-
κλονίζει τὸ γεγονός, ὅτι μὲ τὴν πα-
ρουσία του αὐτὴ ἀμνήστευσε, ἔστω
ἀκουσίως, τὴν ἐπαίσχυντη δράση τῆς
Οὐνίας στὴ μαρτυρική μας χώρα, μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν κ. Δημήτριο Σαλάχα
καὶ τὸ «μοναχικὸ τάγμα» τῆς Παμμα-
καρίστου; Ἔπρεπε τέλος νὰ ἀναλογι-
σθεῖ τὶς φρικτὲς ὑποσχέσεις, ποὺ
ἔδωσε τὴν ὥρα τῆς χειροτονίας του
ὡς Ἐπισκόπου, ὅτι ὀφείλει νὰ ὑπερα-
σπίζεται τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ δὲν
θὰ παρεκκλίνει οὔτε στὸ ἐλάχιστο
ἀπὸ αὐτή. Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ εἶναι τὸ
τελευταῖο θλιβερὸ γεγονὸς τῶν ἀνε-
πίτρεπτων οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμά-
των, ἡ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Ἀργολίδος στὴν
αἱρετικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση!».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἱεροὺς Ναοὺς καθορισμένον
ἐγκύκλιον κήρυγμα, ἑκάστην Κυ-
ριακήν, διά νὰ μὴ ὑπάρχουν «πα-
ραφωνίαι» εἰς τὴν γενικωτέραν
«γραμμὴν» τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἡ δὲ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπο-
στέλλει ἐγκύκλιον μὲ τοὺς Ὅρους
καὶ τὰς προϋποθέσεις λειτουργίας
τῶν ἱστοσελίδων (εἰς τὸ Internet)
τῶν ἐνοριῶν, τῶν κληρικῶν καὶ τῶν
μοναχῶν, τονίζουσα ὅτι ἀπαγο-
ρεύει μεταξὺ ἄλλων τὴν κριτικὴν
εἰς Μητροπολίτας, Ἀρχιεπισκό-
πους καὶ Πατριάρχας. Τὸ πνεῦμα
τῆς ᾽Ορθοδοξίας (χαρακτηρίζεται
ἀπὸ τὴν ἐλευθερίαν) ἀλλοιώνεται,
μεταβάλλεται εἰς παπικὸν ἱεροεξε-
ταστήριον καὶ δικτατορικόν. Ὁ
ἔντιμος κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς
ἔχει τὸν λόγον διά αὐτὴν τὴν ἀπα-
ράδεκτον ἐξέλιξιν καὶ τὰ νοσηρὰ
φαινόμενα εἰς τοὺς κόλπους τῆς
Ὀρθοδοξίας.

Γ.Ζ.

Ἡ παθητικὴ στάσις τῆς Διοικ. Ἐκκλησίας ἔναντι
τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου καὶ αἱ συνέπειαί της

ὁρκωμοσίαν τοῦ πρώτου Κυβερνήτου
Ἰωάννου Καποδιστρίου. Ἡ Ὀρθόδο-
ξος πλειονοψηφία τοῦ λαοῦ ὑπέστη
σὸκ ἀπὸ τὸν πολιτικὸν ὅρκον τοῦ πρω-
θυπουργοῦ καὶ τῆς κυβερνήσεώς του.
Μόνον οἱ ἔχοντες τὰ ἡνία τῆς Ἐκκλη-
σίας δὲν ἐξεπλάγησαν καὶ προφανῶς
δἰ αὐτό δὲν ἀντέδρασαν, ἔστω καὶ ἐκ
τῶν ὑστέρων. Ἡ στάσις τῆς Διοικού-
σης Ἐκκλησίας ἦτο παθητική. Μὲ τὴν
στάσιν της ἔδωσε τὸ «πράσινον φῶς»
διά τὸν τερματισμὸν τοῦ ἁγιασμοῦ εἰς
τὴν Βουλήν, εἰς ἑκάστην νέαν Σύνο-
δον ἀλλὰ καὶ διά αὐτά, τὰ ὁποῖα ἔρχον-
ται μελλοντικῶς. 

Ποῖα εἶναι αὐτά; Ἡ ἀποκαθήλωσις
τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὰ δημόσια
σχολεῖα, ἀπὸ τὰ Ἀστυνομικὰ Τμήματα,
τὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις, τὰ δικαστή-
ρια κλπ. ὡς τὸ ζητοῦν, ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν,
διάφοροι Μὴ Κυβερνητικαὶ Ὀργανώ-
σεις. Οἱ νεοπολιτικοὶ ἐξουσιασταὶ
ἠρνήθησαν τὸν θρησκευτικὸν ὅρκον,
διότι εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἰδεολο-
γίαν των. Τοῦτο σημαίνει ὅτι αὔριον
θὰ ἀρνηθοῦν νὰ συμμετάσχουν εἰς
Δοξολογίας, διά τὰς Ἐθνικάς Ἑορτάς
τῆς 25ης Μαρτίου καὶ τῆς 28ης Ὀκτω-
βίου, τῆς πρώτης τοῦ νέου ἔτους καὶ
τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων;
Τοῦτο σημαίνει καὶ κάτι ἄλλο: Ὅτι οἱ
νέοι ἐξουσιασταὶ δὲν θὰ παρευρεθοῦν
εἰς τὴν Ἀνάστασιν, διότι δὲν πι-
στεύουν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ἐκδηλώσεις
διά τὴν Μεγαλόχαρην (15ην Αὐγού-
στου). Ἀλλὰ διατὶ ἀποροῦμεν: Καὶ οἱ
προηγούμενοι ἐξουσιασταὶ ἀπέφευ-
γον τοιαύτας «συναναστροφάς»  τὰς
μεγάλας ἐπετείους καὶ ἐκδηλώσεις
τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ παρελθὸν ἔτος
ἐξηφανίσθησαν ἀπὸ τὰς πανηγυρικάς
ἐκδηλώσεις διά τὴν Μεγαλοχάρην
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰς ἐκδηλώσεις διά τὴν
28ην Ὀκτωβρίου. Ἕνας δὲ ὑπουργός,
ὁ κ. Λοβέρδος (ὑπουργὸς Παιδείας)
δὲν «ἐγνώριζε» (κατὰ λάθος ἰδικόν
του ὡς ἀπεδείχθη) ὅτι ἔπρεπε νὰ πα-
ρευρεθῆ εἰς τὴν δοξολογίαν διά τὴν
28ην Ὀκτωβρίου καὶ μετέβη κατ᾽
εὐθεῖαν εἰς τὴν παρέλασιν. Ἀναμένο-
μεν τὴν ἐξαφάνισιν τῶν νέων ἐξου-
σιαστῶν ἀπὸ τὴν δοξολογίαν διά τὴν
25ην Μαρτίου.

Ἀνεγράφη εἰς ἐφημερίδας καὶ εἰς
τὸ διαδίκτυον ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ
πολλοὶ Μητροπολῖται εἶναι ἐναντίον
τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, διότι τὸν
ἀπαγορεύει τὸ Εὐαγγέλιον ἀλλὰ καὶ
διατὶ καταφρονεῖται ὑπὸ πολλῶν φαύ-
λων καὶ σκανδαλοποιῶν πολιτικῶν.
Οὐδεμία ἀντίρρησις. Ἔχουν ἀντι-
ληφθῆ ὅμως ὅτι νομιμοποιοῦν τὸ τέ-
λος μιᾶς παραδόσεως καὶ ἀνοίγουν

τὴν λεωφόρον καὶ διά ἄλλας παρομοί-
ας συμπεριφοράς; Ἔχουν ἀντιληφθῆ
ὅτι ἕως πρὸ τινος οἱ πολιτικοὶ εὑρί-
σκοντο, ἔστω καὶ διά τὸ θεαθεῖναι,
παρὰ τῷ πλευρῷ τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῷ
σήμερον ἡ Ἐκκλησία ὑπηρετεῖ τὴν πο-
λιτικὴν (ἀντιρατσιστικὸς νόμος, ἀνα-
γνώρισις ὅλων τῶν Ἀνατολικῶν θρη-
σκειῶν, τῶν Παραθρησκειῶν καὶ τῶν
Ἑτεροδόξων, ὡς κανονικῶν Ἐκκλη-
σιῶν κλπ.). Πῶς αὔριον ἡ Διοικοῦσα
Ἐκκλησία θὰ ζητήση τὴν ὑπεράσπισιν
τῆς Παραδόσεως, ὅταν εἶναι ἀδιάφο-
ρος εἰς τὴν κατάργησίν της ὑπὸ τῶν
πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν; Φαίνεται, ἀπὸ
τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων μηνῶν,
ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι ἀπο-
φασισμένη νὰ συμβιβασθῆ μὲ τὰ σχέ-
δια τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν. Εἴδο-
μεν τὴν στάσιν της ὅλον αὐτὸν τὸν
καιρὸν τῶν μνημονίων μὲ τὰς ἀντιεκ-
κλησιαστικάς ἀποφάσεις. Μετεβλήθη
ἡ σωτηριολογικὴ ἀποστολὴ της εἰς...
«Ἐρυθρὸν Σταυρὸν» καὶ ἀρωγὸν εἰς
τὰς ἀποφάσεις τῆς ἐξουσίας ἀδιαφο-
ροῦσα ἀκόμη καὶ διά αὐτὴν τὴν πολιτι-
στικὴν ταυτότητα τῆς Ἑλλάδος. Ὡς
«Ἐρυθρὸς Σταυρὸς» ἀπέτρεψε τὴν
ἐξέργεσιν ἐξαθλιωμένων παρανόμων
μεταναστῶν καὶ πολὺ ἀργότερον καὶ
τῶν Ἑλλήνων. Ὡς ἀρωγὸς εἰς ἀντιεκ-
κλησιαστικὰ νομοσχέδια τῆς προ-
ηγουμένης κυβερνήσεως ἐπίστευεν
ὅτι θὰ διασώση τὴν ἐναπομείνασαν
Ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν. Μὲ τὴν
νέαν Κυβέρνησιν εἶναι ἀδιάφορος διά
τὸν θρησκευτικὸν ὅρκον τῶν πολι-
τικῶν ἐξουσιαστῶν καὶ (προφανῶς)
διά τὰ «παράγωγά» του.

Ὁ «ΟΤ» δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν σύγκρου-
σιν τῆς νέας κυβερνήσεως μὲ τὴν Δι-
οικοῦσαν Ἐκκλησίαν. Ἀπεναντίας
εὔχεται καὶ προσεύχεται διά τὴν ἐπι-
τυχίαν της. Ὁ στόχος τῆς κριτικῆς
εἶναι ἄλλος: ΟΧΙ νέους συμβιβα-
σμούς. Τὴν δύναμιν τὴν ἔχει ἡ Ἐκκλη-
σία καὶ ὄχι οἱ πολιτικοί. Ἡ συντριπτικὴ
πλειοψηφία τοῦ λαοῦ εἶναι Ὀρθόδο-
ξος. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι τὸ ἰσχυρό-
τερον ὅπλον τῆς Διοικούσης Ἐκκλη-
σίας, διά νὰ ὑπηρετήση τὸ συμφέρον
τῆς Ἐκκλησίας. Χρειάζονται ἄλλοι χει-
ρισμοὶ διά τὰς καλάς σχέσεις Κρά-
τους - Ἐκκλησίας, ἄνευ ἐντάσεων, μὲ
κατάθεσιν προτάσεων καὶ ἀπὸ τὰς
δύο πλευράς καὶ ἐπεξεργασίαν των
ἀπὸ ἓν ἀνεξάρτητον κέντρον προτά-
σεων ἢ ἀποφάσεων. Ἡ Διοικοῦσα
Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ ἐργασθῆ διά τὴν
συναλληλίαν Κράτους - Ἐκκλησίας,
διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ πορεία τοῦ
Ἔθνους εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν
Ἐκκλησίαν.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀπαράδεκτα
καὶ νοσηρὰ
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ΦΙΜΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ
ἐγκύκλιος ἠμπορεῖ νὰ ἔχη στόχον καὶ Σεβ. Μητρο-
πολίτας, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν ἐπὶ δογματικῶν θεμά-
των τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἀλλὰ καὶ τόν
ἀναπτύσσοντα, πολύμορφον ἐλεγκτικὴν δρᾶσιν,
διά τοῦ διαδικτύου Σεβ. Μητροπολίτην Αἰγιαλείας
καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιον. 

Ἡ ἀνακοίνωσις
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Συν -

άξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν ἔχει ὡς ἀκολού-
θως:

«Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται (Β. Τιμ. β.9). Λά-
λει καί μή σιωπήσῃς (Πράξ. 18.9)

Ἡ διαπίστωση εἶναι καθολική καί θλιβερή. Στίς
ἡμέρες μας ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου καί τῆς διακί-
νησης τῶν ἰδεῶν συστηματικά πολεμεῖται καί συρ-
ρικνώνεται. Τό σπουδαῖο αὐτό ἀνθρώπινο δικαίω-
μα, γιά τό ὁποῖο πολύ αἷμα χύθηκε στήν ἱστορική
πορεία τοῦ σκεπτόμενου ἀνθρώπου, εἶναι παράλ-
ληλα καί θεῖο δικαίωμα, ὡς ἄμεσα συναπτόμενο
μέ τόν πυρήνα τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου. Καί τό τραγελαφικό εἶναι
ὅτι στήν ἐποχή μας τά τεχνικά μέσα διαδόσεως
τοῦ λόγου, τῶν ἰδεῶν καί τῶν στοχασμῶν ὄχι μό-
νο πολλαπλασιάστηκαν ἀλλά, χάριν κυρίως τῆς
ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἔγιναν ταχύτατα. Τή  στι -
γμή πού δημοσιεύεις τό λόγο σου, αὐτός, μέσω
τοῦ διαδικτύου, γίνεται αὐθωρεί κτῆμα χιλιάδων
ἄλλων ἀνθρώπων. 

Αὐτή ἡ ἐκπληκτική σημερινή δυνατότητα ἔχει
ἀνησυχήσει σφόδρα ὅσους δέν ἀγαποῦν τίς ἐλευ-
θερίες. Ἡ Ἱστορία διδάσκει ὅτι τήν ἐλευθερία τοῦ
λόγου φοβοῦνται κυρίως τά τυραννικά κα-
θεστῶτα καί ὅσοι δέν θέλουν τόν ἀντίλογο καί τόν
ἔλεγχο. Ἔτσι, μέσα ἀπό μεγάλα καί πολύπλοκα
ἠλεκτρονικά συστήματα πού δημιουργοῦνται, γι'
αὐτόν εἰδικά τό σκοπό, φιλτράρονται παγκοσμίως
ἑκατομμύρια πληροφορίες ἀνά δευτερόλεπτο.
Μέσα σέ μία «ὀργουελική» ἀτμόσφαιρα παρακο-
λουθοῦνται καί ἐλέγχονται συνεντεύξεις, τηλε-
φωνήματα, γραπτά μηνύματα, κείμενα καί δημο-
σιεύματα.

Η.Π.Α.  Εὐρώπη 
Ἡ χειραγώγηση καί ὁ ἔλεγχος τῆς γνώμης καί

τοῦ λόγου δέν σταματᾶ ἐκεῖ. Μέ μία προγραμμα-
τισμένη σειρά στίς Η.Π.Α. πρῶτα καί κατόπιν σέ
ὅλα τά εὐρωπαϊκά κράτη (πρᾶγμα πού ἐμφανῶς
δείχνει ὅτι κάποιος καθοδηγεῖ) εἰσάγονται σχεδόν
πανομοιότυπα νομοθετικά κείμενα, μέσω τῶν
ὁποίων ἐπιχειρεῖται ὁ ἔλεγχος τοῦ λόγου καί τῆς
κριτικῆς. Ὡς πρόσχημα προβάλλεται ἡ ἀνάγκη
προστασίας τῶν κάθε εἴδους μειονοτήτων
(ἐθνικῶν, φυλετικῶν, θρησκευτικῶν ἤ ἄλλων πε-
ποιθήσεων, γενετήσιου προσανατολισμοῦ κ.ἄ.). Οἱ
ἀπαγορεύσεις διατυπώνονται ἔντεχνα, ὥστε σέ
τελικό ἀποτέλεσμα νά ἀπαγορεύεται νά ἐκφρα-
σθεῖ κάποιος ἔστω καί ἐπιστημονικά, θεολογικά ἤ
φιλοσοφικά, γιά θέματα ἱστορίας, θρησκείας καί
ἐρωτικῆς συμπεριφορᾶς. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά
λεχθεῖ ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικός ἄμβωνας δύσκολα
πλέον καί ἀπό πολύ θαρραλέα χείλη ἱεροκήρυκα
θά ἐκπέμψει ἔλεγχο γιά τίς σαρκικές ἁμαρτίες,
πού τείνουν νά ἀντικαταστήσουν τό φυσιολογικό
στήν ἐρωτική ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Δέν εἶναι μα-
κριά ὁ καιρός πού μέ βάση τέτοιο νόμο θά ἀπαι-
τηθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία νά διορθώσει τά ὑμνολο-
γικά της κείμενα, ὥστε νά μή ἀκούγονται τά ἐνο-
χλητικά «... τῶν θεοκτόνων ὁ ἑσμός, Ἰουδαίων
ἔθνος τό ἄνομον...» (Μακαρισμοί, Ἀκολουθία τῶν
Ἁγίων Παθῶν) ἤ τό «Ὀλέθριος σπεῖρα θεοστυγῶν,
πονηρευομένων, θεοκτόνων συναγωγή...» (Τρο-
πάριον Θ΄ ὠδῆς ἀπό τήν Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων
Παθῶν). Στή Χώρα μας πολύ πρόσφατα τέθηκε σέ
ἰσχύ ἀνάλογος νόμος (4285/2014 γιά τήν καταπο-
λέμηση τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας), δυσ -
τυχῶς μέ τήν ἀνύπαρκτη παρέμβαση τῆς Ἱεραρ-
χίας μας.

Ἀνελευθερία
Οἱ ἐλεύθερα σκεπτόμενοι ἄν θρωποι βλέπουν

καθημερινά τό πλέγμα τῆς ἀνελευθερίας καί τῆς
φιμώσεως νά πυκνώνει. Ἀντιλαμβάνονται ὅτι δη-
μιουργεῖται μία συνωμοσία κατά τῆς ἐλευθερίας
τοῦ λόγου, μία φίμωση τῶν φωνῶν πού ἐλέγχουν
τό ψεῦδος καί ὑποδεικνύουν τό ὀρθό, σέ κάθε ἐπί-
πεδο καί κυρίως σέ ἐπίπεδο θεολογίας καί δογμά-
των, ὅπου ἑδράζεται ἡ ὄντως Ζωή. Ὅλο αὐτό πού
ἐπιχειρεῖται εἶναι καί πονηρό καί ἐγκληματικό κα-
τά τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Εἶναι σατανικό.
Εἶναι φασιστικό. Στή Σοβιετική Ἕνωση εἶχαν ἀπα-
γορεύσει τό ἐλεύθερο κήρυγμα στούς ναούς.
Εἶχαν ἀπαγορεύσει τή δημοσίευση τοῦ θεολογι-
κοῦ λόγου. Αὐτός ὁ λόγος κυρίως τούς πείραζε,
ὅπως πείραζε τούς γραμματεῖς καί φαρισαίους,
πού δέν ἄφηναν τούς ἀποστόλους νά κηρύττουν
στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά τό ἴδιο τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἐμπνέει καί λέγει διά τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου ὅτι «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται», ὅπως ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός τοῦ ἔδωσε τήν ἐντολή «λάλει καί
μή σιωπήσῃς».

Ἡ Ἱεραρχία
Δυστυχῶς, ὅμως, συνεργός στήν γενικότερα

ἐπιχειρούμενη φίμωση τοῦ λόγου ἔρχεται νά
προσ τεθεῖ καί ἡ ἴδια ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἐπιχειρεῖ τή φίμωση, τόν ἔλεγχο καί τόν
περιορισμό τοῦ θεολογικοῦ λόγου καί ἀντίλο-
γου, πού ἐκφέρεται ἀπό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας
μέσω τοῦ διαδικτύου καί τῶν ἱστοχώρων,
μπλόγκ κ.ἄ. τά ὁποῖα διατηροῦν, ὡς ἐλεύθεροι
Ἕλληνες πολίτες, οἱ κληρικοί καί μοναχοί, ἀλλά
καί λαϊκοί εἴτε στό ὄνομα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ὀργανωτικῆς ὑποδιαιρέσεως πού ἀνήκουν (ἐνο-
ρία, μονή) εἴτε στό προσωπικό τους ὄνομα. Μέ
τό πρόσχημα τῆς τάξης στό ἐκκλησιαστικό δια-
δίκτυο, ἐπιχειρεῖ νά περιορίσει τό περιεχόμενό
τους σέ ἀνούσιες δημοσιεύσεις προγραμμάτων
ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν, ἱστορικῶν πληρο-
φοριῶν καί ἄλλων ἀνώδυνων ἐκκλησιαστικῶν ἤ
θεολογικῶν κειμένων, γιά τά ὁποῖα ἡ σύγχρονη
θεολογική πραγματικότητα δέν θέτει καυτές
ἀμφισβητήσεις καί κριτικές. Νά τά περιορίσει
δηλαδή σέ ἕνα ἀνώδυνο πλαίσιο. Οὐσιαστικά νά
καταργήσει τό ζωντανό θεολογικό λόγο καί τόν
ἔλεγχο τῶν κακῶς ἐχόντων.

Σήμερα, εἰδικά, ὅπου πολλά ἀλλοιώνονται καί
μεταβάλλονται συγκρινόμενα μέ τά μέχρι χθές
γνωστά καί παραδεδομένα, σήμερα πού οἱ αἱρέ-
σεις πᾶνε νά ἐξισωθοῦν μέ τήν ἀλήθεια, θά
'πρεπε νά «τρέχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά δο-
ξάζεται» σαφῶς μέσα ἀπό κάθε σύγχρονο μέ-
σο. Διαφορετικά θά ἰσχύσει πάλι αὐτό πού εἶπε
ὁ Χριστός ὅτι: «οἱ υἱοί τοῦ αἰῶνος τούτου φρο-
νιμώτεροι (δηλ. πιό ἔξυπνοι) ὑπέρ τούς υἱούς
τοῦ φωτός εἰς τήν γενεάν τήν ἑαυτῶν εἰσι»
(Λουκ. κεφ. 16,8). Αὐτοί διαδίδουν τίς πλάνες,
τίς βρωμιές τους καί τά ἐγκλήματά τους μέ
ὅποιο τρόπο μποροῦν καί ἐμεῖς φιμώνουμε τά
στόματα τοῦ ἀληθινοῦ λόγου.

Κριτική εἰς τήν ἐγκύκλιον
Τήν 15η Ἰανουαρίου 2015  ἐκδόθηκε καί ἀπε-

στάλη ἁρμοδίως πρός ἐκτέλεση τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ.
187 καί διεκπ. 79 «Ἐγκύκλιον Σημείωμα» τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ
θέμα «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους ἐκκλη-
σιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέρους κληρικῶν καί μο-
ναχῶν». Μέ τήν ἐγκύκλιο αὐτή ἐπιτρέπεται ἡ λει-
τουργία στό διαδίκτυο ἱστοσελίδων Ἐνοριῶν,
Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί λοιπῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων, δηλαδή ὅλων ἀνε-
ξαίρετα τῶν ὀργανωτικῶν δομῶν τῆς Ἐκκλησίας,

ἐξαιρετικά καί μόνο ἄν προηγουμένως ἔχουν λά-
βει τήν ἔγκριση τοῦ οἰκείου Μητροπολιτικοῦ Συμ-
βουλίου (οὐσιαστικά τοῦ Μητροπολίτη) καί ἐφό-
σον ἡ θεματολογία τῶν ἀναρτήσεών τους περιο-
ρίζεται «στήν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ γιά τή λει-
τουργική ζωή τῆς Ἐνορίας (πρόγραμμα ἀκολου-
θιῶν) καί τήν ἐν γένει πνευματική ζωή καί φιλαν-
θρωπική δράση της ... ἤ τήν ἱστορία τοῦ οἰκείου
Ναοῦ. Πρός τόν σκοπό αὐτό ἐπιτρέπεται καί ἡ δη-
μοσίευση ἤ ἀναδημοσίευση δόκιμων θεολογικῶν
κειμένων γιά τούς ἐνδιαφερόμενους ἀναγνῶστες
(κειμένων ἑρμηνευτικῶν, κηρυγμάτων κ.λπ.)».
Προστίθεται δέ στούς ὅρους λειτουργίας γιά τίς
ἱστοσελίδες πού θά λάβουν ἔγκριση α) ὅτι δέν θά
προβαίνουν στήν προσωπική προβολή λαϊκοῦ ἤ
κληρικοῦ καί β) ἡ αὐτονόητη προϋπόθεση, γιά τήν
ὁποία κανείς δέν ἔχει ἀντίρρηση ἀφοῦ τήν ἐπι-
βάλλει ἡ κείμενη πολιτειακή ποινική νομοθεσία,
ὅτι «δέν θά προβαίνουν στήν προσβολή τῆς τιμῆς
καί τῆς ὑπολήψεως οὐδενός προσώπου λαϊκοῦ ἤ
κληρικοῦ». 

Ἡ αἰτιολογία γιά  τόν ἔλεγχο καί τήν ποδηγέτη-
ση τοῦ περιεχομένου τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱστο-
σελίδων κ.λπ. παρατίθεται στήν ἀρχή τῆς ἐγκυ-
κλίου καί ἔγκειται στίς διαπιστώσεις ὅτι:  α) «ἡ μέ-
σω τοῦ διαδικτύου ἀπόπειρα ἀσκήσεως ποιμαν-
τικῆς ἐκ μέρους τῶν ἐφημερίων, ὅσο καλοπροαί-
ρετη καί ἄν εἶναι, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑποκατα-
στήσει τήν ζῶσα, βιωματική σχέση τῶν πιστῶν με-
ταξύ τους καί μέ τόν Ἐφημέριο ἐντός τοῦ πλαισί-
ου τῆς ἐνορίας ὡς ἐνεργοῦ κυττάρου τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ζωῆς». β) «Ἐπί πλέον σέ καμία περίπτω-
ση δέν πρέπει μέσω τῆς λειτουργίας τέτοιων ἱστο-
σελίδων νά δίδεται ἡ πλαστή ἐντύπωση ... ὅτι ἡ ἐπί-
σκεψη σέ ἱστοσελίδες τοῦ εἴδους ἀναπληροῖ τή
συμμετοχή τους στή λειτουργική ζωή ἤ ὅτι ἀπο-
τελεῖ εἶδος ἤ ἐκδήλωση πίστεως...». 

Εἶναι φανερό ὅτι ἡ παρατιθέμενη αἰτιολογία τε-
λεῖ σέ λογική ἀνακολουθία μέ τόν ἐπιδιωκόμενο
σκοπό. Φυσικά καί ἡ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
καί ἡ γενικότερη θρησκευτική ἐνημέρωση τῶν
πιστῶν μέσω ἐκκλησιαστικῶν ἱστοσελίδων «δέν
εἶναι δυνατόν νά ὑποκαταστήσει τήν ζῶσα, βιω-
ματική σχέση τῶν πιστῶν μεταξύ τους καί μέ τόν
Ἐφημέριο ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἐνορίας». Οὔτε
κανείς, στοιχειωδῶς σώφρων ἄνθρωπος,  πιστεύει
ὅτι «ἡ ἐπίσκεψη σέ ἱστοσελίδες τοῦ εἴδους ἀνα-
πληροῖ τή συμμετοχή τους στή λειτουργική ζωή».
Οὔτε κάποια ἱστοσελίδα τόλμησε νά ὑποστηρίξει
κάτι ἀνάλογο. Ἄν παρά ταῦτα κάποιοι πιστεύουν
τά ἀντίθετα, αὐτό δέν δικαιολογεῖ ὡς ἀναγκαῖο
μέτρο τόν ἐξοντωτικό ἔλεγχο λειτουργίας τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἱστοσελίδων πού οὐσιαστικά ἰσο-
δυναμεῖ μέ «φίμωση». Ἡ στρεβλή πεποίθηση περί
τῶν ἀνωτέρω θά ἔπρεπε νά ἀρθεῖ μέ τίς κατάλλη-
λες εἰσηγήσεις καί διδασκαλίες ἐντός τῶν ἐλεύ-
θερα λειτουργούντων ἱστοσελίδων, καί ὄχι μέ τήν
κατάργηση αὐτῶν. 

Προσχηματική
Εἶναι φανερό, λοιπόν, ὅτι ἡ ἀνωτέρω, ἐλάχιστα

πειστική, αἰτιολόγηση τοῦ ληφθέντος περιοριστι-
κοῦ μέτρου εἶναι προσχηματική. Μέ πρόσχημα
αὐτές τίς διαπιστώσεις, ἡ Ἱερά Σύνοδος προβαίνει
στόν οὐσιαστικό ἔλεγχο τῆς λειτουργίας καί τοῦ
περιεχομένου ὅλων ἀνεξαίρετα τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ἱστοσελίδων, ὄχι γιατί ὑπάρχει κίνδυνος
«νά ὑποκαταστήσουν τήν ζῶσα, βιωματική σχέση
τῶν πιστῶν μεταξύ τους καί μέ τόν Ἐφημέριο
ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἐνορίας», ἀλλά γιατί κά-
ποιοι στήν Ἱερά Σύνοδο ἐνοχλοῦνται ἀπό τό πε-
ριεχόμενο συγκεκριμένων ἀναρτήσεων τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἱστοσελίδων. 

Τό εἶδος καί τό περιεχόμενο τῶν ἐνοχλητικῶν
αὐτῶν ἀναρτήσεων θά καταδείξει καί τόν ἀληθινό
λόγο γιά τόν ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ἡ φίμωση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ διαδικτύου.

Φυσικά πρέπει νά ἐξαιρέσει κανείς ἀπό τήν κα-
τηγορία τῶν ἐνοχλητικῶν ἀναρτήσεων, τίς δημο-
σιευόμενες πληροφορίες γιά τά τρέχοντα ἐκκλη-
σιαστικά νέα, γιά τά προγράμματα καί τήν ὅλη
δράση τῶν ἐνοριῶν κ.λπ., καθώς καί  τή δημοσί-
ευση καθολικά ἀποδεκτῶν θεολογικῶν κειμένων
καί κηρυγμάτων. Τό περιεχόμενο αὐτῶν εἶναι
ἀνώδυνο. Γι' αὐτό, ἄλλωστε, καί ἡ Ἱερά Σύνοδος
ἐπιδιώκει νά περιοριστοῦν στό ἑξῆς, ὅσες ἱστοσε-
λίδες θά λάβουν τήν ἔγκριση, σέ τέτοιου εἴδους
ἀποκλειστικά ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις.

Ὡς «ἐνοχλητικαί»
Γιά ὅποιον παρακολουθεῖ τή λειτουργία καί τό

περιεχόμενο τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἱστοσελίδων
εὔκολα γίνεται ἀντιληπτό τό εἶδος τῶν «ἐνοχλη-
τικῶν» στήν Ἱεραρχία ἀναρτήσεων καί δημοσιεύ-
σεων. Εἶναι αὐτές πού ἐλέγχουν καί καυτηριάζουν
τά κακῶς κείμενα σέ σχέση μέ τά παραδεδομένα.
Εἶναι αὐτές πού ἐλέγχουν τήν ἐκκοσμίκευση τῆς
καθόλου ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἰδιαίτερα τῶν
κληρικῶν κάθε βαθμοῦ καί δικαιοδοσίας. Ἀκόμη
πιό πολύ ἐνοχλοῦν οἱ ἱστοσελίδες πού φιλοξενοῦν
καί διακινοῦν ἀπόψεις κατά τῆς ἐκκλησιολογικῆς
αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῶν «συμπροσ -
ευχῶν» κάθε εἴδους καί τῶν συναφῶν δογμα-
τικῶν ἀποκλίσεων ἀπό τά ὀρθά, ὅπως τά περί «βα-
πτισματικῆς θεολογίας», «θεωρίας τῶν ἐκκλησια-
στικῶν κλάδων», «ἀδελφῶν ἐκκλησιῶν» κ.λπ.
Ἐνοχλοῦν ἐκεῖνες οἱ ἱστοσελίδες πού ἔχουν τό
θάρρος νά διαδίδουν καί νά ὁμολογοῦν τά ὀρθά,
«ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσιν». Σ ̓αὐτές τίς δη-
μοσιεύσεις ἀποβλέπει τό «Ἐγκύκλιον Σημείωμα»
νά ἐπιβάλλει τό νόμο τῆς σιωπῆς.

Ἀφοῦ ἐντοπίσαμε τίς ἀληθινές προθέσεις καί
ἐπιδιώξεις τῶν συντακτῶν τοῦ «Ἐγκυκλίου Ση-
μειώματος», μένει νά ἀναλύσουμε τό δεύτερο μέ-
ρος αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου ἀποδέκτες εἶναι οἱ «κληρι-
κοί παντός βαθμοῦ καί μοναχοί», οἱ διατηροῦντες
προσωπικές ἱστοσελίδες θρησκευτικοῦ περιεχο-
μένου. Οἱ προσωπικές αὐτές ἱστοσελίδες εἶναι οἱ
πλέον ἐνοχλητικές καί ἀνεπιθύμητες στούς συν-
τάκτες τοῦ «Ἐγκυκλίου Σημειώματος» ἀφοῦ ὡς
προσωπικές δέν μποροῦν νά ἐλεγχθοῦν μέσω
προηγούμενης «ἐγκρίσεως» ὅπως οἱ ἐνοριακές
κ.λπ. Σ᾽ αὐτές κυρίως κατατείνει καί στοχεύει τό
«Ἐγκύκλιον Σημείωμα» καί γι'  αὐτές διαθέτει τό
μεγαλύτερο μέρος τοῦ περιεχομένου του.

Περί δικαιωμάτων
Ἀντιλαμβάνονται (οἱ συντάκτες τοῦ Ἐγκυκλίου

Σημειώματος) ὅτι οἱ κληρικοί αὐτοί καί οἱ μοναχοί,
πού θά ἐκφρασθοῦν ἐλεγκτικά γιά ὅσα ἀνωτέρω
ἐντοπίσαμε ὡς ἐνοχλητικά, θά ἀντιτάξουν στήν
ἐπιχειρούμενη φίμωσή τους τό ἀναφαίρετο συν-
ταγματικό δικαίωμα κάθε Ἕλληνα πολίτη τῆς
ἐλευθερίας τοῦ λόγου ὡς στοιχεῖο τῆς ἐλεύθερης
ἀναπτύξεως τῆς προσωπικότητάς του (ἄρθρο 5
Συντ.), τό δικαίωμα στήν  πληροφόρηση καί τῆς
συμμετοχῆς στήν Κοινωνία τῆς Πληροφορίας
(ἄρθρο 5Α Συντ.). Θά ἀντιτάξουν ἐπίσης σθεναρά
καί τό δικαίωμά τους νά ἐκφράζουν καί νά διαδί-
δουν προφορικά, γραπτά καί διά τοῦ τύπου (ἄλλω-
στε τύπος εἶναι καί οἱ ἀναρτήσεις στό διαδίκτυο)
τούς στοχασμούς τους, τηρώντας φυσικά τούς
νόμους τοῦ Κράτους. Ἄλλωστε, ὁ τύπος (καί ὁ
ἠλεκτρονικός) εἶναι ἐλεύθερος, ἐνῶ ἡ λογοκρισία
καί κάθε ἄλλο προληπτικό μέτρο ἀπαγορεύεται
(ἄρθρο 14 παρ. 1 καί 2 Συντ.). Προκαταβολικά ἀνα-
φέρουμε ὅτι οἱ ἀπαγορεύσεις πού εἰσάγει τό
«Ἐγκύκλιο Σημείωμα» στήν οὐσία συνιστοῦν
«προληπτικό μέτρο» κατά τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύ-
που καί γι' αὐτό εἶναι εὐθέως ἀντίθετες πρός τό
Σύνταγμα καί ἑπομένως παράνομες.

Γιά τό λόγο αὐτό οἱ συντάκτες τοῦ «Ἐγκυκλίου
Σημειώματος» προβαίνουν σέ μία αὐθαίρετη καί
ἀστήρικτη διαπίστωση καί στή συνέχεια σέ μία
εὐθεῖα ἀπειλή: 

Αὐτοσυμπεραίνουν αὐθαίρετα ὅτι οἱ κληρικοί
καί οἱ μοναχοί, προσελθόντες στόν κλῆρο ἤ στό
μοναχισμό, παύουν νά ἔχουν πλήρη τά ὡς ἄνω
συνταγματικά δικαιώματα στοχασμοῦ, λόγου καί
ἐλευθερίας τοῦ τύπου, διότι γενόμενοι κληρικοί
καί μοναχοί ὄχι μόνο ἔχουν ὑποχρέωση αὐτοπε-
ριορισμοῦ τῶν δικαιωμάτων τους αὐτῶν, ἀλλά ἐπί
πλέον τελοῦν καί σέ «εἰδική κυριαρχική σχέση»
μέ τόν προσωπικό τους ἐπίσκοπο, χωρίς περαιτέ-
ρω νά ἐξειδικεύουν ποία εἶναι καί τί περιεχόμενο
ἔχει αὐτή ἡ «κυριαρχική σχέση». Ἐξικνεῖται μέχρι
πλήρους νομικῆς ὑποταγῆς ἤ ἡ σχέση αὐτή ἔχει
καθαρά πνευματικό περιεχόμενο; Ὁ ἐπίσκοπος
εἶναι γιά τόν κληρικό πατέρας καί ἡ σχέση πατρι-
κή καί πνευματική ἤ εἶναι διοικητικός προϊστάμε-
νος καί ἡ σχέση τους ὑπαλληλική καί διοικητική;
Καί ὅταν ὁ διαχειριστής τῆς ἱστοσελίδας εἶναι ὁ
ἴδιος ἐπίσκοπος (καί μάλιστα ἐνοχλητικός, ὅπως ὁ
Ἅγιος Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος), τότε πρός
ποῖον τελεῖ σέ «εἰδική κυριαρχική σχέση» γιά νά
τόν ἐλέγξει; Πρός τήν Ἱερά Σύνοδο ἤ τόν Πα-
τριάρχη; 

Συνεχίζοντας, τό «Ἐγκύκλιον Σημείωμα» ἐπι-
καλεῖται τίς ὑποχρεώσεις πού πηγάζουν ἀπό τήν
ἰδιότητα τοῦ κληρικοῦ καί τοῦ μοναχοῦ, γιά νά κα-
ταλήξει στήν ὀρθή κατ' ἀρχήν διαπίστωση ὅτι ὁ λό-
γος αὐτῶν δέν πρέπει νά εἶναι διχαστικός, προπα-
γανδιστικός, παραταξιακός, ἐμπαθής, προσβλητι-
κός γιά τήν τιμή ὁποιουδήποτε ἄλλου, σχισματι-
κός πρός τόν ἐπιχώριο ἐπίσκοπο ἤ ἄλλους ἐκκλη-
σιαστικούς ἡγέτες. Μέχρι ἐδῶ, ἄν καί οἱ ἀνωτέρω
ἔννοιες τίθενται σέ γενικό καί ἀφηρημένο ἐπίπε-
δο, θά μποροῦσε κάποιος νά συμφωνήσει μέ τίς
προτροπές αὐτές. Ὅποιος κληρικός ἤ μοναχός
ἐκφράζεται ἐμπαθῶς, προσβλητικά, διχαστικά
κ.λπ., πρέπει νά κληθεῖ σέ ἐπανόρθωση καί, ἄν ἐπι-
μείνει καί στοιχειοθετεῖται βάσιμα ἐκκλησιαστικό
ἤ ποινικό ἀδίκημα, τό λόγο ἔχουν τά ἐκκλησιαστι-
κά καί ποινικά δικαστήρια. Τό πρᾶγμα εἶναι ἁπλό
καί δέν εἶχε χρεία εἰδικοῦ «Ἐγκυκλίου Σημειώμα-
τος».

Θὰ ἐφιμώνατε 
τούς Ἁγίους Πατέρας;

Ἡ ἔντεχνη ὅμως αὐτή ἀοριστία στή διατύπωση
ἀφήνει ἀνοιχτό τό πεδίο γιά παρερμηνεῖες καί
αὐθαιρεσίες.  

Εἶναι λόγος ἐμπαθής καί προσβλητικός ἐκεῖνος
μέ τόν ὁποῖο ἐλέγχονται πρόσωπα καί καταστά-
σεις γιά ἐκκοσμίκευση καί ἐγκατάλειψη τῶν ὀρθο-
δόξων προτύπων; Εἶναι λόγος παραταξιακός, προ-
παγανδιστικός καί σχισματικός ἐκεῖνος, μέ τόν
ὁποῖο ἐλέγχονται ἱεράρχες καί πνευματικοί ταγοί
γιά νόθευση τῶν ὀρθόδοξων δογμάτων, γιά νό-
θευση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας, γιά οἰκου-
μενισμό καί ἀπροϋπόθετο δογματικά φιλενωτι-
σμό; 

Αὐτή ἡ ἔντεχνη ἀοριστία τοῦ «Ἐγκυκλίου Ση-
μειώματος» γιά τούς παραπάνω ὅρους εἶναι
πρᾶγμα πονηρό!

Ὑπό τό ἀόριστο καί πονηρό αὐτό πρίσμα κατα-
λαβαίνουμε ὅτι πιθανόν ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγε-
νικός, ὄντας μειοψηφία, δέν θά ἔπρεπε νά ἐκφέρει
δημόσιο λόγο (γραπτό ἤ προφορικό, καί μέ τό δια-
δίκτυο ἄν ὑπῆρχε, δέν ἔχει σημασία τό μέσο) καί
νά διαφοροποιηθεῖ ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα, τοῦ
πατριάρχη καί τῶν συνεπισκόπων του, στή Σύν  οδο
τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας, ἀλλά νά ἀποδεχθεῖ
τήν «ψευδοένωση» καί νά ὑπογράψει ἀπό εὐγέ-
νεια καί πολιτισμό, ἀπό διπλωματία καί ἁβροφρο-
σύνη ἴσως, γιατί ὄχι καί ἀπό τό φόβο διώξεων, τό
ἐπάρατο χαρτί τῆς συμφορᾶς.  Ἡ ἁγία ὁμολογια-
κή του ἄρνηση νά ὑπογράψει καί ἡ διατύπωση τῆς
ἀντίθετης μέ τούς πολλούς θέση του θά μπο-
ροῦσε νά εἶναι «λόγος παραταξιακός, προπαγαν-
διστικός καί σχισματικός πρός τόν ἐπιχώριο ἐπί-
σκοπο ἤ τούς ἄλλους ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες»; 

Παρομοίως καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος δέ θά ἔπρεπε νά καταφερθεῖ κατά τῆς αὐτο-
κράτειρας καί τῶν κυριῶν τῆς ἀτιμίας πού τήν πε-
ριέβαλαν, ἀλλά νά ἀσχοληθεῖ μόνο μέ τά πνευμα-
τικά του. Γιατί νά ἀσχολεῖται μέ ἀλλότρια θέματα;
Καλόγερος δέν ἦταν; Οἱ ἐλεγκτικοί, λοιπόν, λόγοι
του πού ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία καί ὄχι μόνο διαβάζει
καί θαυμάζει, ἄν τούς ἔλεγε σήμερα ἀπό τό διαδί-
κτυο ἀπευθυνόμενος στούς ἰσχυρούς τῆς Γῆς καί
τούς παραβάτες τῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας
του, θά μποροῦσε νά εἶναι «λόγος διχαστικός,
ἐμπαθής, παραταξιακός, προπαγανδιστικός καί
σχισματικός»; 

Οὔτε ἑπομένως ὁ Μ. Βασίλειος ἔπρεπε νά κα-
ταφέρεται κατά τῶν πλουσίων, οὔτε ὁ ἅγιος Θεό-
δωρος ὁ Στουδίτης κατά τῶν κακῶς κειμένων τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἀτμόσφαιρας. Οἱ Στουδίτες μο-
ναχοί, πρίν ὑπερασπισθοῦν καί μέ τό λόγο τήν
ὀρθοδοξία ἀπό τήν αἵρεση, θά ἔπρεπε νά ζητή-
σουν καί νά λάβουν πρῶτα τήν  ἔγκριση τῆς τότε
Ἱεραρχίας, τίς κακοδοξίες τῆς ὁποίας ἀντέ-
κρουαν; Εἶναι βέβαιο ὅτι ἄν τή ζητοῦσαν, θά λάμ-
βαναν τήν ἀπάντηση ὅτι ἀπαγορεύεται, γιατί ὁ λό-
γος τους εἶναι «λόγος διχαστικός, προπαγανδιστι-
κός, παραταξιακός, ἐμπαθής, προσβλητικός γιά
τήν τιμή ὁποιουδήποτε ἄλλου, σχισματικός πρός
τόν ἐπιχώριο ἐπίσκοπο ἤ ἄλλους ἐκκλησιαστικούς
ἡγέτες».

Προφανῶς καί ὁ Τίμιος Πρόδρομος δέν θά
ἔπρεπε νά ἐλέγξει τόν Ἡρώδη κι ἄς ἔδινε τό κακό
παράδειγμα σέ ἕνα ὁλόκληρο λαό. Νά ἔμενε κα-
λύτερα στήν ἔρημο νά κάνει προσευχή. Μήπως κι
ὁ Χριστός δέν θά ἔπρεπε νά πεῖ τά φοβερά «οὐαί»
στήν ἐκκλησιαστική ἱεραρχία τοῦ καιροῦ του;
Αὐτός καί ἄν δέν ἦταν λόγος ἐμπρηστικός. (Λουκ.
12,49: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν καί τί θέλω εἰ
ἤδη ἀνήφθη;)

Ἤ θά ἐφιμώνατε
τούς Γέροντες;

Καί γιά νά ἔλθουμε σέ πιό συγκεκριμένα καί
σύγχρονα παραδείγματα: 

Ὁ λόγος τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα τῆς Κεχαρι-
τωμένης ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἑνός
καθολικά ἀποδεκτοῦ γιά τήν ἀρετή του ἀνδρός,
τόν ὁποῖο διατύπωσε μέ ἐπιστολές καί δημοσιεύ-
σεις γιά τόν ἔλεγχο τῶν οἰκουμενιστικῶν κινήσε-
ων τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἄν ζοῦσε σήμερα
καί τόν ἐπαναδιατύπωνε κατά τῶν ἀκόμη μεγαλύ-
τερων οἰκουμενιστικῶν βημάτων τοῦ νῦν Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέσω καί τοῦ
διαδικτύου, θά ἐνέπιπτε ἤ ὄχι στά ὅρια τοῦ «πα-
ραταξιακοῦ, προπαγανδιστικοῦ καί σχισματικοῦ»
λόγου τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος; 

Τέλος, οἱ δημοσιευμένες ἐπιστολές τοῦ πρό-
σφατα ἁγιοκαταταχθέντος Ὁσίου Γέροντος Παϊ-
σίου τοῦ Ἁγιορείτου, μέ τίς ὁποῖες ἐλέγχει μέ παρ-
ρησία τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα,
ἐκφράζοντας τήν ἀγωνία του γιά τίς φιλενωτικές
ἐνέργειές του, καθώς καί ἡ σύνολη ἀντιοικουμε-
νιστική στάση του, πῶς θά ἐκτιμηθοῦν ἀπό τούς
συντάκτες Ἱεράρχες τοῦ «Ἐγκυκλίου Σημειώμα-
τος»; Θά δεχθοῦν νά τίς δημοσιεύσει ὁ ἐπίσημος
ἱστοχῶρος τῆς Ἐκκλησίας ἤ θά λογοκρίνουν τόν
Ὅσιο καί θά θεωρηθεῖ ὁ λόγος του «λόγος διχα-
στικός, προπαγανδιστικός, παραταξιακός, ἐμπα-
θής, προσβλητικός γιά τήν τιμή ὁποιουδήποτε
ἄλλου, σχισματικός πρός τόν ἐπιχώριο ἐπίσκοπο ἤ
ἄλλους ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες;»

Καταλήγοντας τό «Ἐγκύκλιο Σημείωμα», θεω-
ρεῖ ὅτι ὁ  λόγος πού ἀσαφῶς περιγράφει δέν εἶναι
ἁπλά παράνομος ἤ ἀνήθικος ἤ ἀντικανονικός.
Ἀποτελεῖ αἵρεση. Ἄν καταλάβαμε καλά, ὁ ἐλεγ-
κτικός τῶν κακῶς ἐχόντων καί κακῶς πραττομέ-
νων λόγος ἀποτελεῖ ἀξιόποινη «αἵρεση», ἐνῶ ἡ
ἴδια ἡ (ἐλεγχόμενη) αἵρεση ἀποκλείεται τοῦ ἐλέγ-

χου. Ὤ τῆς παραφροσύνης...!
Φίμωσις καί διά τό ΠΣΕ

Ἀναφέρουμε καί πάλι ἕνα σύγχρονο συγκεκρι-
μένο παράδειγμα μέσα ἀπό τό ὁποῖο φανερώνεται
τό μέγεθος τῆς ἀντιφατικότητας τῆς Συνοδικῆς
Ἐγκυκλίου:

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία εἶναι καινοφα-
νής καί παρεκκλίνει ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιο-
λογία δέν θά πρέπει νά γίνει ἀντικείμενο κριτικῆς
καί ἐλέγχου ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς; Καί στήν πε-
ρίπτωση αὐτή τί θά πρέπει νά θεωρηθεῖ αἵρεση; Ἡ
παποκεντρική ἐκκλησιολογία τῆς Β  ́Βατικανῆς Συν -
όδου τήν ὁποία υἱοθετεῖ καί προβάλλει ὁ κ. Βαρ-
θολομαῖος, πού θεωρεῖ τήν Ἐκκλησία διηρημένη
ἤ ἡ πίστη στήν αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας
μας ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ τήν «Μία Ἁγία Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία»;

Στήν Θ΄ Γενική Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ στό Porto
Alegre τῆς Βραζιλίας οἱ ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι
(καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) ἀποδέχθηκαν
τήν καινοφανῆ καί παντελῶς ἀπαράδεκτη θεολο-
γικά ἄποψη ὅτι «Κάθε ἐκκλησία (σημ. πού συμμε-
τέχει στό Π.Σ.Ε.) εἶναι ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία καὶ ὄχι
ἁπλὰ ἕνα μέρος της. Κάθε ἐκκλησία εἶναι ἡ
Ἐκκλησία καθολική, ἀλλὰ ὄχι στὴν ὁλότητά της.
Κάθε ἐκκλησία ἐκπληρώνει τὴν καθολικότητά της
ὅταν εἶναι σὲ κοινωνία μὲ τὶς ἄλλες ἐκκλησίες»(!)
(Porto Alegre, Φεβρουάριος 2006).

Ἀνάλογες ἀντορθόδοξες ἀπόψεις ἐπαναδιατυ-
πώθηκαν καί στήν Ι΄ Γενική Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ
στό Bushan τῆς Νοτίου Κορέας τόν Νοέμβριο τοῦ
2013 μέ τήν συμμετοχή καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.

Καί στά δύο αὐτά κείμενα ἀσκήθηκε δριμύτατη
κριτική ἀπό ὀρθοδόξους κληρικούς, μοναχούς,
θεολόγους, ἀλλά καί Ἐπισκόπους τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Εὔλογα, λοιπόν, τίθεται τό ἐρώτημα μέ βάση τό
«Ἐγκύκλιο Σημείωμα»: Ποῦ βρίσκεται τελικά ἡ
αἵρεση; Στίς ἀντορθόδοξες ἀπόψεις καί στίς πα-
ρεκτροπές ἀπό τήν ὀρθόδοξη δογματική διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί σέ αὐτούς πού τίς
ἐκφράζουν ἤ στήν κριτική καί τόν ἔλεγχο αὐτῶν
τῶν παρεκτροπῶν καί τῶν παρεκτρεπομένων καί
σ  ̓αὐτούς πού τήν ἀσκοῦν;

Ἀλλά ὁ τρομερός αὐτός χαρακτηρισμός τοῦ
ἐλεγκτικοῦ λόγου ὡς αἵρεση, δέν ἔγινε τυχαῖα.
Δόθηκε γιά νά δικαιολογηθεῖ ἡ ἀπειλή τῆς κατα-
κλείδας τοῦ «Ἐγκυκλίου Σημειώματος»: «Ἀποτε-
λεῖ περιεχόμενο ποιμαντικῆς εὐθύνης ἑκάστου
Ἐπισκόπου ἡ παρακολούθηση καί ἐπίβλεψη τῆς
τηρήσεως τῶν ὡς  ἄνω ὅρων, ὅπως καί ἡ λήψη κα-
ταλλήλων μέτρων πρός παῦσιν τυχόν φαινομένων
ἐκτροπῆς».

Ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενο: Ναί μέν δέν μπο-
ροῦμε νά ζητήσουμε νά λειτουργοῦν μετά ἀπό
προηγούμενη ἔγκριση καί ἄδεια (ὅπως τά ἐνορια-
κά κ.λπ.) καί τά προσωπικά ἱστολόγια καί ἀναρτή-
σεις κληρικῶν καί μοναχῶν, ὡστόσο δέν εἶστε
ἀνεξέλεγκτοι. Στήν ἐξουσία τοῦ ἐπισκόπου σας
ἐναπόκειται (προφανῶς λόγω τῆς «εἰδικῆς κυ-
ριαρχικῆς σχέσης») νά παρακολουθεῖ τά δημοσι-
εύματά σας καί ἄν κρίνει (μέ ἀπροσδιόριστα πάν-
τως στήν ἐγκύκλιο κριτήρια) ὅτι συνιστοῦν «λόγο
διχαστικό, προπαγανδιστικό, παραταξιακό, ἐμπα -
θῆ, προσβλητικό γιά τήν τιμή ὁποιουδήποτε
ἄλλου, σχισματικό πρός τόν ἐπιχώριο ἐπίσκοπο ἤ
ἄλλους ἐκκλησιαστικούς ἡγέτες», ἡ δίωξη στοι-
χειοθετήθηκε ἤδη. Κλήση σέ ἀπολογία καί παρα-
πομπή στό ἐπισκοπικό ἤ ἐκκλησιαστικό δικαστή-
ριο. Ἰδού, ἡ ἀπειλή τῆς κατακλείδας.

Μαῦραι ἐποχαί
Πράξη καθαρά ἀνελεύθερη, πράξη αὐθαιρε-

σίας, πράξη φασιστική. Ὄχι πάντως ἐκκλησιαστι-
κή. Βαρύς ὁ χαρακτηρισμός, ἀλλά πιό βαρύ τό ὀλί-
σθημα τῶν συντακτῶν τοῦ «Ἐγκυκλίου Σημει-
ώματος».

Ἅς μάθουν λοιπόν πώς ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου
δέν εἶναι ὑποχρέωση, εἶναι καθῆκον! «Ἡ δημοσί-
ευση εἶναι ἡ ψυχή τῆς δικαιοσύνης», γράφεται
στήν πρώτη σελίδα τῆς Ἕνωσης Συντακτῶν Ἡμε-
ρήσιων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν. Τέτοια ἀπόπειρα
λογοκρισίας εἶχε πολλά χρόνια νά δεῖ αὐτός ὁ τό-
πος καί μᾶς γυρνάει σέ μαῦρες ἐποχές! 

Ἀλλά, νά εἶναι βέβαιοι ὅτι τό ζητούμενο (ἔλεγ-
χος καί σίγαση τῶν μαχητικῶν ἱστολογίων) δέν θά
ἐπιτευχθεῖ. Κατ ̓ἀρχήν γιατί εἶναι μέτρο ἀνελεύ-
θερο, ἄρα ἀνίερο καί δέν θά τό εὐλογήσει ὁ Θεός.
Καί κατά δεύτερο γιατί εἶναι μέτρο ἐντελῶς πα-
ράνομο καί ἀντίθετο στό Σύνταγμα, τό ὁποῖο εἴτε
τό θέλουν εἴτε δέν τό θέλουν ἰσχύει καί ἐφαρμό-
ζεται γιά ὅλους ἀνεξαίρετα τούς Ἕλληνες, λαϊ-
κούς, κληρικούς καί μοναχούς. 

Πρῶτα ἀπ' ὅλα πρέπει νά ἀναιρεθεῖ ἡ διαφαινό-
μενη στό «Ἐγκύκλιο Σημείωμα» ἐσφαλμένη θέση
ὅτι οἱ κληρικοί καί μοναχοί, προσελθόντες στόν
κλῆρο ἤ στό μοναχισμό, παύουν νά ἔχουν πλήρη
τά συνταγματικά δικαιώματα στοχασμοῦ, λόγου
καί ἐλευθερίας τοῦ τύπου, πού ἔχουν ὅλοι οἱ πο-
λίτες, διότι γενόμενοι κληρικοί καί μοναχοί ὄχι μό-
νο ἔχουν ὑποχρέωση αὐτοπεριορισμοῦ τῶν δι-
καιωμάτων τους αὐτῶν, ἀλλά ἐπί πλέον τελοῦν καί
σέ «εἰδική κυριαρχική σχέση» μέ τόν προσωπικό
τους ἐπίσκοπο. Περιγράφεται δηλαδή ἕνα εἶδος
«μισεροῦ»  πολίτη, λίγο κληρικός, μοναχός, λίγο
πολίτης, ἕνας πολίτης μειωμένων δικαιωμάτων.

Πρόκειται γιά μία αὐθαίρετη νομική κατασκευή
πού σέ κανένα συνταγματικό ἤ ἄλλο νομοθετικό
πολιτειακό κείμενο δέν θεμελιώνεται. «Οἱ Ἕλλη-
νες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου. Οἱ Ἕλληνες καί
οἱ Ἑλληνίδες ἔχουν ἴσα δικαιώματα καί ὑποχρεώ-
σεις» (ἄρθρο 4 παρ. 1 καί 2 Συντ.). Τῆς ἰσότητας
αὐτῆς ἑπομένως δέν ἐξαιροῦνται οἱ κληρικοί καί
οἱ μοναχοί. Καί αὐτό, ὅπως θά ἐξηγήσουμε, τό ἔχει
ἐπαναλάβει καί ἄλλες φορές ἡ νομολογία τῶν
ἀνωτέρω δικαστηρίων.

Τί ὁρίζει τό Σύνταγμα
Δέν ἀρνούμαστε ὅτι ἡ ἑκούσια προσχώρηση

κάποιου στόν κλῆρο ἤ στό μοναχισμό συνεπάγεται
τήν ἀνάληψη ὑποχρεώσεων καί εὐθυνῶν πού πη-
γάζουν ἀπό τό λειτούργημά του ἤ ἀπό τίς μοναχι-
κές ὑποσχέσεις του. Οἱ τελευταῖες μάλιστα δί-
νονται κατά τήν κουρά. Οἱ ὑποσχέσεις ὅμως αὐτές
(καί ἀντίστοιχα ἡ δημιουργούμενη ὑποχρέωση
φυλάξεώς τους) δίδονται πρός τόν Θεό, ὄχι πρός
ἄνθρωπο ἤ πρός τήν Πολιτεία. Συνιστοῦν τήν
πνευματικοῦ περιεχομένου σύμβαση τοῦ μονα-
χοῦ μέ τό Θεό μέ ἰσόβια ἰσχύ. Γι' αὐτό πρέπει νά
νοηθοῦν ὑπό τήν πνευματική καί ὄχι τή νομική
ἔννοιά τους. Ἑπομένως, ὡς μή ἀπευθυνόμενες
πρός ἄνθρωπο ἤ πρός τήν Πολιτεία, δέν γεννοῦν
ἀντίστοιχες νομικές ὑποχρεώσεις πού συνεπά-
γονται ἔκπτωση ἀπό τά βασικά ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα καί ἐλευθερίες. Ὁ κληρικός καί ὁ μοναχός
δέν παύει νά εἶναι συγχρόνως καί ἰσότιμος πολί-
της, φορέας τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν. Αὐτός θά
κρίνει καί θά ἀποφασίσει κυριαρχικά ἄν θά αὐτο-
παραιτηθεῖ καί δέν θά ἀσκήσει κάποιο ἀπό τά δι-
καιώματα αὐτά, ὅταν ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τίς
πνευματικές ὑποσχέσεις του.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου διασφαλίζεται ἀπό τά
ἄρθρα τοῦ Συντάγματος 5  παρ. 1, 5Α, 14 παρ. 1 καί
2.

Τό ἄρθρο 5 παρ. 1 ὁρίζει: Καθένας ἔχει δικαίω-
μα νά ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τήν προσωπικότητά
του καί νά  συμμετέχει στήν κοινωνική, οἰκονομι-
κή καί πολιτική ζωή τῆς Χώρας, ἐφόσον δέν  προσ -
βάλλει τά δικαιώματα τῶν ἄλλων καί δέν παρα-

βιάζει τό Σύνταγμα ἤ τά χρηστά ἤθη.
Τό ἄρθρο 5Α ὁρίζει: 1. Καθένας ἔχει δικαίωμα

στήν πληροφόρηση, ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει. Περιο-
ρισμοί στό δικαίωμα αὐτό εἶναι δυνατόν νά ἐπι-
βληθοῦν μέ νόμο μόνο ἐφόσον εἶναι ἀπολύτως
ἀναγκαῖοι καί δικαιολογοῦνται γιά λόγους ἐθνικῆς
ἀσφάλειας, καταπολέμησης τοῦ ἐγκλήματος ἤ
προστασίας δικαιωμάτων καί συμφερόντων τρί-
των. 2. Καθένας ἔχει δικαίωμα συμμετοχῆς στήν
Κοινωνία τῆς Πληροφορίας. Ἡ διευκόλυνση τῆς
πρόσβασης στίς πληροφορίες πού διακινοῦνται
ἠλεκτρονικά, καθώς καί τῆς παραγωγῆς, ἀνταλ-
λαγῆς καί διάδοσής τους ἀποτελεῖ ὑποχρέωση
τοῦ Κράτους, τηρουμένων πάντοτε τῶν ἐγγυήσε-
ων τῶν ἄρθρων 9, 9Α καί 19.

Τό ἄρθρο 14 παρ.1 καί 2 ὁρίζει: 1. Καθένας μπο-
ρεῖ νά ἐκφράζει καί νά διαδίδει προφορικά, γρα-
πτά καί διά τοῦ τύπου τούς στοχασμούς του τη-
ρώντας τούς νόμους τοῦ Κράτους. 2. Ὁ τύπος
εἶναι ἐλεύθερος. Ἡ λογοκρισία καί κάθε ἄλλο προ-
ληπτικό μέτρο ἀπαγορεύονται.

Ἐπίσης, ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου διασφαλίζεται
καί ἀπό τό ἄρθρο 10 τῆς ΕΣΔΑ πού ἔχει ὑπερνο-
μοθετική ἰσχύ καί ὁρίζει ὅτι: Πᾶν πρόσωπον ἔχει
δικαίωμα εἰς τήν ἐλευθερίαν ἐκφράσεως. Τό δι-
καίωμα τοῦτο περιλαμβάνει τήν ἐλευθερίαν γνώ-
μης, ὡς καί τήν ἐλευθερίαν λήψεως ἤ μεταδόσε-
ως πληροφοριῶν ἤ ἰδεῶν ἄνευ ἐπεμβάσεως δη-
μοσίων ἀρχῶν καί ἀσχέτως συνόρων.

Τά κείμενα εἶναι σαφέστατα: Κανείς δέν ἐξαι-
ρεῖται ἀπό τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Ἑπομένως,
οἱ κληρικοί καί οἱ μοναχοί ἀπολαύουν πλήρως τῆς
ἐλευθερίας τοῦ λόγου, ὅπως καί κάθε ἄλλος πο-
λίτης. 

Προληπτική λογοκρισία
Ἤδη αὐτό ἔχει κριθεῖ ἀμετάκλητα ἀπό τό ΣτΕ.

Διότι δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ διοικοῦσα
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποπειρά-
θηκε νά ἐλέγξει τό λόγο καί νά λογοκρίνει τούς
κληρικούς καί τούς μοναχούς.

Τό 1983 ἐξέδωσε τήν ἀπό 9.9.1983 Ἐγκύκλιό
της μέ τήν ὁποία ὅριζε ὅτι, ὅσοι κληρικοί καί μο-
ναχοί προτίθενται νά ὁμιλήσουν ἀπό ραδιοφώνου
ἤ τηλεοράσεως, πρέπει νά λάβουν εἰδική πρός
τοῦτο προηγούμενη ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
ἐφόσον βέβαια γνωστοποιήσουν ἐνωρίτερα τό
θέμα γιά τό ὁποῖο θά ὁμιλήσουν καί τίς θέσεις πού
θά ἀναπτύξουν. Ὁ ὁρισμός τῆς προληπτικῆς λο-
γοκρισίας. Ὡς δικαιολογία τοῦ προληπτικοῦ αὐτοῦ
μέτρου διατυπώθηκε ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ μέν ἡ
Ἐκκλησία νά στερήσει τήν ἐλευθερία γνώμης καί
ἐκφράσεως τῶν κληρικῶν, ἀλλά ἀποβλέπει στήν
περιφρούρηση τοῦ κύρους αὐτῶν καί ἐπιθυμεῖ ὁ
λαός νά πληροφορεῖται μέ αὐθεντικό τρόπο τίς
θέσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, ἕνας μαχητικός
κληρικός (ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως
Βριλησσίων Ἀττικῆς) προσέβαλε τήν Ἐγκύκλιο
αὐτή ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ, παραπονούμενος ὅτι προσ -
βάλλεται τό συνταγματικό του δικαίωμα τῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ λόγου. Τό ΣτΕ μέ τήν ὑπ' ἀριθ.
3471/1985 ἀπόφασή του (ΝοΒ 1986 σελ. 117) ἔκρι-
νε κατ' ἀρχήν ὅτι τό ζήτημα αὐτό δέν εἶναι πνευ-
ματικό καί μάλιστα ζήτημα πνευματικῆς ὑπακοῆς,
ὅπως ἀβάσιμα ὑποστήριξε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος, γιά νά ἀποφύγει τόν ἀκυρωτικό ἔλεγχο τοῦ
ΣτΕ, ἀλλά διοικητικό, ἀναγόμενο στήν ἄσκηση
συνταγματικοῦ δικαιώματος. Περαιτέρω, ἄν καί
ἔμμεσα ἔκρινε ὅτι μέ τήν Ἐγκύκλιο δέν προβλε-
πόταν ἁπλά ἡ παροχή ὁδηγιῶν γιά τίς ἐμφανίσεις
τῶν κληρικῶν στήν τηλεόραση κ.λπ., ἀλλά εἰσή-
γετο ὁ κανόνας τῆς προηγούμενης ἄδειας γιά τήν
ἄσκηση τοῦ δικαιώματος τοῦ λόγου, δέν προχώ-
ρησε ἐν τέλει στή διαπίστωση τῆς ἀντισυνταγμα-
τικότητας τοῦ μέτρου, διότι ἡ προσβαλλόμενη τό-
τε Ἐγκύκλιος (ὅπως ἄλλωστε καί ἡ πρόσφατη) δέν
εἶχε δημοσιευθεῖ στήν ΕτΚ καί ἄρα δέν εἶχε νόμι-
μη ὑπόσταση, μή παράγουσα ὑποχρεώσεις. Καί γιά
τό λόγο αὐτό τήν ἀκύρωσε.

Παρομοίως εἶχε ἀποφανθεῖ τό ΣΤΕ μέ τήν ὑπ'
ἀριθ. 2236/1980 ἀπόφασή του (ΝοΒ 1980 σελ.
1813) καί σέ ἕνα ἄλλο ζήτημα ἀτομικῆς ἐλευθε-
ρίας κληρικοῦ. Ἕνας κληρικός προσέφυγε κατά
τῆς ἀρνήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά
τοῦ χορηγήσει ἄδεια ἀποδημίας στό ἐξωτερικό. Ἡ
Ἐκκλησία ἐξέδωσε τήν ἀπαγόρευση ἐξόδου ἀπό
τή Χώρα βάσει τοῦ ἄρθρου 56 παρ. 1, 2 τοῦ νόμου
590/1977 (Κ.Χ.). Τό ΣτΕ κατ  ́ἀρχήν ἔκρινε ὅτι καί
τό ζήτημα αὐτό δέν εἶναι πνευματικό, διότι δέν
σχετίζεται μέ τήν ὀφειλόμενη στήν Ἐκκλησία
πνευματική ὑπακοή, ὅπως ἀβάσιμα ὑποστήριξε ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιά νά ἀποφύγει τόν ἀκυ-
ρωτικό ἔλεγχο τοῦ ΣτΕ, ἀλλά ζήτημα διοικητικό,
ἀναγόμενο στήν ἄσκηση συνταγματικοῦ δικαιώ-
ματος τῆς ἐλεύθερης διακινήσεως. Ἐν τέλει ἀκύ-
ρωσε τήν ἀπαγόρευση, διότι ἔκρινε ὅτι οἱ διατά-
ξεις τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ Κ.Χ. καθιερώνουν ἐπί τοῦ
θέματος τῆς μετακινήσεως τῶν κληρικῶν καί μο-
ναχῶν διακριτική καί ἑπομένως ἀνεπίτρεπτη ἐξου-
σία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς ἀρχῆς, ἡ ὁποία ὅμως
ἀντίκειται στό ἄρθρο 5 τοῦ Συντ. Τό ἄρθρο αὐτό
ἐπιτρέπει μόνον τήν διά νόμου θέσπιση, κατά τρό-
πο μάλιστα γενικό καί ἀντικειμενικό καί ὄχι δια-
κριτικό, περιορισμῶν στήν ἐλεύθερη κίνηση ἤ

ἐγκατάσταση στήν Χώρα, καθώς καί στήν ἐλεύ-
θερη ἔξοδο καί εἴσοδο σ' αὐτήν κάθε Ἕλληνα, συν -
επῶς καί κληρικῶν.

«Λάλει καί μή σιωπήσης»
Μετά ἀπό αὐτά γίνεται εὔκολα φανερό ποιά θά

εἶναι ἡ νομική τύχη μίας νέας προσφυγῆς κατά
τοῦ νέου «Ἐγκυκλίου Σημειώματος». 

Ὡστόσο, δέν εἶναι καλό οἱ διοικοῦντες τήν
Ἐκκλησία ἱεράρχες νά ἀναγκάζουν κληρικούς καί
μοναχούς νά προσφεύγουν στήν κοσμική δικαιο-
σύνη, γιά νά βροῦν τό δίκαιό τους. Πρέπει μόνοι
τους νά ἀναλογιστοῦν τό  ἀτόπημα καί νά ἀνακα-
λέσουν πάραυτα τήν Ἐγκύκλιο.

Διαφορετικά οἱ κληρικοί καί οἱ μοναχοί, ἀλλά καί
οἱ ἐνορίες καί οἱ μονές πρέπει νά τήν παραβλέ-
ψουν, νά μή πτοηθοῦν ἀπό τίς ἀπειλές καί νά τήν
καταργήσουν διά τῆς ἀχρησίας. Γενναιότητα καί
ὁμολογιακό φρόνημα χρειάζεται.

«ΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΩΠΗΣῌΣ» (Πράξ. 18,9)
«Ἐντολή γάρ Κυρίου μή σιωπᾶν ἐν καιρῷ κιν-

δυνευούσης πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καί μή σιώ-
πα» (Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, Ἐπιστολή ΠΑ΄
πρός τόν Παντολέοντα Λογοθέτη, PG. 99, 1321). 

«Ἡ σιγή τῶν λόγων (τῆς ἀληθείας) ἀναίρεσις
τῶν λόγων (τῆς πίστεως) ἐστί» (Ἁγίου Μαξίμου
Ὁμολογητοῦ, PG. 90, 165).  

«Ταῦτα καί λαϊκοῖς νομοθετῶ, ταῦτα καί πρε-
σβυτέροις ἐντέλλομαι, ταῦτα καί τοῖς ἄρχειν πε-
πιστευμένοις. Βοηθήσατε τῷ λόγῳ πάντες, ὅσοις
τό δύνασθαι βοηθεῖν ἐκ Θεοῦ» (Ἁγίου Γρηγορίου
Θεολόγου, PG. 36, 308). 

«Ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, ἐν ᾧ ὁ Χριστός διώκεται
διά τῆς εἰκόνος αὐτοῦ, οὐ μόνον εἰ βαθμῷ τις καί
γνώσει προέχων ἐστίν ὀφείλει διαγωνίζεσθαι,
λαλῶν καί διδάσκων τόν τῆς ὀρθοδοξίας λόγον,
ἀλλά γάρ καί, εἰ μαθητοῦ τάξιν ἐπέχων εἴη, χρεω-
στεῖ παρρησιάζεσθαι τήν ἀλήθειαν καί ἐλευθερο-
στομεῖν. Οὐκ ἐμός ὁ λόγος τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλά
τοῦ θείου Χρυσοστόμου, ἐπί καί ἄλλων Πατέρων»
(Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου, Βιβλίο Δεύτερο,
Ἐπιστολή Β΄, Φιλοκαλία 18Β΄, ἐκδ. Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 292).

«Αὐτόν λοιπόν (τόν λόγο τόν αἱρετικό πού μοῦ
λέτε) δέν μπορῶ νά τόν πῶ, οὔτε διδάχθηκα ἀπό
τούς ἁγίους Πατέρες νά τόν ὁμολογῶ. Αὐτό πού
νομίζετε, ἔχετε τήν ἐξουσία καί νά τό κάνετε. 

Ἄκουσε λοιπόν, εἶπαν (οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Πα-
τριάρχου)· Ὁ δεσπότης καί πατριάρχης ἔκρινε κα-
λό μέ ἐπιστολή τοῦ πάπα Ρώμης νά ἀναθεματι-
στεῖς, ἄν δέν ὑπακούσεις, καί νά ὑποστεῖς τόν θά-
νατο πού θά σοῦ ὁρίσουν. 

Ὅ,τι ὅρισε ὁ Θεός γιά μένα πρίν ἀπό τούς
αἰῶνες, αὐτό ἄς ἐκπληρωθεῖ, ἀπάντησα σ  ̓αὐτούς
ὅταν τούς ἄκουσα» (Ἀπάντηση Ἁγίου Μαξίμου
Ὁμολογητοῦ στόν Πατριάρχη, Ἐπιστολή πρός μο-
ναχόν Ἀναστάσιον, Φιλοκαλία 15Β΄, ἐκδ. Γρηγό-
ριος ὁ Παλαμᾶς, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 453).

«Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησι "πείθεσθε τοῖς ἡγου-
μένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε"; Ἀνωτέρω εἰπών, "ὧν
ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μι-
μεῖσθε τήν πίστιν", τότε εἶπε, "πείθεσθε τοῖς ἡγου-
μένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε". Τί οὖν, φησίν, ὅταν πο-
νηρός ᾖ, καί μή πειθώμεθα; Πονηρός, πῶς λέγεις;
εἰ μέν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτόν καί παραίτη-
σαι, μή μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλά κἄν ἄγγελος
ἐξ οὐρανοῦ κατιών· εἰ δέ βίου ἕνεκεν, μή περιερ-
γάζου... ἐπεί καί τό, "μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε",
περί βίου ἐστίν, οὐ περί πίστεως» (Ἁγ. Ἰω. Χρυσο-
στόμου, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Ἑβραίους Ἐπι-
στολήν, Ὁμιλία ΙΔ ,́ 1, ΕΠΕ 25, σ. 372).

«Παραγγελίαν γάρ ἔχομεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Ἀπο-
στόλου παρʼ ὅ παρελάβομεν, παρʼ ὅ οἱ κανόνες
τῶν κατά καιρούς Συνόδων, καθολικῶν τε καί το-
πικῶν, ἐάν τις δογματίζῃ ἤ προστάσσῃ ποιεῖν ἡμᾶς,
ἀπαράδεκτον αὐτόν ἔχειν καί μηδέ λογίζεσθαι
αὐτόν ἐν κλήρῳ ἁγίων» (Ἁγίου Θεοδώρου Στου-
δίτου, Θεοκτίστῳ Μαγίστρῳ, PG. 99, 988).

«Ἐντολῇ γάρ Κυρίου μή σιωπᾶν ἐν καιρῷ κιν-
δυνευούσης πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καί μή σιώ-
πα. Καί, «Ἐάν ὑποστέλληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή
μου ἐν αὐτῷ». Καί «Ἐάν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λί-
θοι κεκράξονται». Ὥστε, ὅτε περί πίστεως ὁ λό-
γος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, Ἐγώ τίς εἰμι; Ἱερεύς; Ἀλλ'
οὐδαμοῦ. Ἄρχων; Καί οὐδ' οὕτως. Στρατιώτης;
Καί ποῦ; Γεωργός; Καί οὐδ  ̓αὐτό τοῦτο. Πένης, μό-
νον τήν ἐφήμερον τροφήν ποριζόμενος. Οὐδείς
μοι λόγος καί φροντίς περί τοῦ προκειμένου. Οὐά,
οἱ λίθοι κράξουσι, καί σύ σιωπηλός καί ἄφροντις; ...
Ὥστε καί αὐτός ὁ πένης πάσης ἀπολογίας ἐστέ-
ρηται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, μή τανῦν λαλῶν, ὡς κρι-
θησόμενος καί διά τοῦτο μόνον· μή ὅτι γέ τις τῶν
ἐφεξῆς καθ  ̓ὑπεροχήν, μέχρις αὐτοῦ τοῦ τό διά-
δημα περικειμένου, ᾧ καί ἀνυπέρβλητον τό
κρῖμα... Λάλει, οὖν κύριέ μου, λάλει. Διά τοῦτο
κἀγώ ὁ τάλας, δεδοικώς τό κριτήριον (τῆς δευτέ-
ρας παρουσίας), λαλῶ. Φθέγξαι ἕως τῶν θεοηχῶν
ὤτων τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν βασιλέως, ἐπείπερ εἶ
τῶν ὑπερεχόντων» (Ἁγίου Θεοδώρου Στουδίτου,
Ἐπιστολή ΠΑ  ́πρός τόν Παντολέοντα Λογοθέτη,
PG. 99, 1321).

«Εἰ γάρ δυσφημεῖται Χριστός (νῦν δέ ἐν τῷ προ-
σώπῳ τῆς Ὀρθοδοξίας), πῶς ἡμεῖς σιωπήσωμεν;»
(Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Μ. 4, 1016)».

Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ κατάργησις 
τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου δὲν δημιουργεῖ 

πρόβλημα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
ἱστότοπος «τρομακτικὸ» (29ης Ἰανουαρίου).
Ἔλεγεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: «Ἡ κατάργηση τοῦ
θρησκευτικοῦ ὅρκου δὲν δημιουργεῖ πρόβλημα
στὴν Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως, εἶναι συνέπεια τῆς δι-
δασκαλίας της, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ «ναὶ»
πρέπει νὰ εἶναι «ναὶ» καὶ τὸ «ὄχι», «ὄχι»». 

Ὁμιλῶν δὲ εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ»
εἶχεν ὑπογραμμίσει: «Ὡς πρὸς τοὺς πρωτεργά-
τες τῶν σκανδάλων καὶ τῶν οἰκονομικῶν κατα-
χρήσεων ὁποιαδήποτε μορφὴ ὅρκου δὲν γίνεται
φραγμός, ὅταν ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἔχει ἰσοπεδω-
θεῖ».

Ἀπὸ τὴν πλευρὰν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος ὁμιλῶν εἰς τὸν τηλεο-
πτικὸν σταθμὸν «star» τῆς Κεντρικῆς Ἑλλάδος
τάσσεται ὑπὲρ τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου. Παραλ-
λήλως ἀπαντᾶ εἰς τοὺς Ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι τάσ-
σονται ἐναντίον τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, ἐπικα-
λούμενοι τὰ Εὐαγγελικὰ κείμενα. «Κάνουν λά-
θος» εἶπεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Ἐξήγησε δὲ
πὼς «ὁ θρησκευτικὸς ὅρκος εἶναι ἀναγνώριση
τῆς ἐκκλησίας καὶ δὲν εἶναι ὅρκος μεταξὺ ἀνθρώ-
πων. Ἡ νέα ἄθεη κυβέρνηση παραμερίζει τὴν
Ἐκκλησία καὶ αὐτὸ μὲ λυπεῖ», ἐπεσήμανεν ὁ Σεβ.
Φθιώτιδος καὶ ηὐχήθη ὅπως ὁ Ἑλληνικὸς λάος
δέν τὸ μετανιώση. Τέλος ἐξέφρασε τὴν ἄποψιν
πὼς ὁ νέος πρωθυπουργὸς δὲν θὰ προχωρήση
εἰς τὸν διαχωρισμὸν Ἐκκλησίας - Κράτους, διότι
δὲν θὰ τὸν συμφέρη οἰκονομικῶς.

Εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὸν Σεβ. Φθιώτιδος, ὁ Σεβ.
Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος εἰς δηλώσεις του  εἰς
τὰς «Ἀργολικάς Εἰδήσεις» ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς κα-
ταργήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου καὶ ἐτόνισε
πὼς ὁ κ. Τσίπρας καλῶς ἔκανε καὶ δὲν ὡρκίσθη.
Ἀπαντῶν εἰς ἐρώτησιν τῆς δημοσιογράφου κ.
Σωτηρίας Παπαδοπούλου, εἶπε: «Ἐγὼ εἶμαι κατὰ
τῆς θρησκευτικῆς ὁρκωμοσίας, ὄχι μόνο στὴ
Βουλή, ὄχι μόνο στὶς ὑπηρεσίες, ἀλλὰ καὶ στὰ δι-
καστήρια. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ ὁρκιζόμαστε στὸ

Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι
κατὰ τοῦ ὅρκου. Τὸ νὰ ὁρκιζόμαστε στὸ Εὐαγγέ-
λιο ποὺ εἶναι κατὰ τοῦ ὅρκου τὸ θεωρῶ ἀπαράδε-
κτο, γι᾽ αὐτὸ πολὺ καλά ἔκανε ὁ Πρωθυπουργὸς
καὶ δὲν ὁρκίστηκε καὶ μακάρι νὰ ἔρθει ἡ ὥρα ποὺ
θὰ σταματήσει ὁ ὅρκος. Ἂς βρεθεῖ κάτι ἄλλο».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος,
ἀφοῦ ηὐχήθη νὰ βοηθήση ὁ Θεὸς τὴν νέαν κυ-
βέρνησιν καὶ ἐτόνισεν ὅτι χρειάζεται προσοχή,
διότι οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι «συμφεροντολόγοι» καὶ
κοιτάζουν μόνον τὰ συμφέροντά των, εἶπε διά
τὸν πολιτικὸν ὅρκον τοῦ κ. Τσίπρα: «Δικαίωμά
του. Δὲ νομίζω ὅτι μπορῶ νὰ ὑπεισέλθω στὰ προ-
σωπικά του, αὐτὰ πιστεύει, αὐτὰ ἔκανε, εἶναι δική
του δουλειά, δὲν μᾶς ἀφορᾶ ἐμᾶς. Τὸ πολὺ - πολὺ
λόγο νὰ ἔχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι τῆς
Κύπρου».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθι-
μος ἐδήλωσε τὴν Κυριακὴν 1ην Φεβρουαρίου διά
τὸ ζήτημα τοῦ ὅρκου: «Ὁ ὅρκος γιὰ τὴν ἄσκηση
τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν στρατιωτικῶν λειτουργῶν,
ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τῶν Μητροπολιτῶν μετετράπη
στὸ «διαβεβαιοῦμε». Ἐπίσης ὁ κάθε πολιτικὸς
ὅρκος γιὰ τοὺς ἀσκοῦντες καθήκοντα στὸ κρά-
τος διαφέρει ἀπὸ τὸν ὅρκο τῶν ποινικῶν δικαστη-
ρίων. Ἐγὼ ὁρκίστηκα μὲ τὸ «διαβεβαιοῦμε». Δὲν
ὑπῆρξε θέμα γιὰ κανένα. Εἶναι ὅρκος πολιτικῆς
εὐθύνης, καὶ νομίζω ὅτι τὸ πρᾶγμα διαφέρει.

Ὁ καθένας ἔχει τὴν ἄποψή του καὶ εἶναι δι-
καίωμά του. Ὁ καθεὶς τὸν κρίνει ἀνάλογα μὲ τὴ
συνείδησή του».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καὶ Νέας
Φιλαδελφείας κ. Γαβριὴλ ἐρωτηθεὶς διὰ τὸν πολι-
τικὸν ὅρκον ἀπήντησε: «Αὐτὰ ποὺ θὰ ἤθελα
ἁπλῶς νὰ ἐπισημάνω εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς στὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία
Του: “Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ
περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν”». (Ἀπὸ
συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημε-
ρινὴ» τῆς 1ης Φεβρουαρίου).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Συμφώνως πρὸς τὸν Ἐκκλησια-
στικὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον
«Ρομφαία» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 30ήν
Ἰανουαρίου: 

«Τοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὸ
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα καὶ τὰ προ-
βλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ νεο-
λαία σήμερα συζήτησε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος μὲ ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ
βρέθηκαν στὸν Ναὸ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν στὰ Πετράλωνα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε γόνιμο
διάλογο μὲ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς
καί, νωρίτερα, εἶχε τὴν εὐκαιρία
νὰ μιλήσει στὰ πολλὰ παιδιὰ ποὺ
βρέθηκαν στὸ Ναό.

«Νὰ προσέχουμε τὶς ρίζες μας,
γιατί χωρὶς αὐτὲς δὲν θὰ ἔχουμε
καρποὺς» τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

«Τιμοῦμε τοὺς Ἁγίους, γιὰ νὰ
τοὺς εὐχαριστήσουμε γιὰ ὅσα
προσφέρουν στὸν κόσμο καὶ στὸν
καθένα ἀπό μᾶς, ἀλλὰ καὶ νὰ ψη-
λαφήσουμε τὴ ζωή τους, γιὰ νὰ
παραδειγματιστοῦμε», εἶπε.

«Στὸ διάβα τῆς ἱστορίας βλέ-
πουμε τὴν κοινοτικὴ ζωή, ποὺ κρά-
τησε ὄχι μόνο τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ
καὶ τὸν Ἑλληνισμό. Οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες γιορτάζονταν χωριστά.
Ὁ καθένας γιὰ τὴν δική του προσ -
φορὰ καὶ τὰ δικά του χαρίσματα,
ἀλλὰ ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια γιορτά-
ζουμε τοὺς τρεῖς Ἁγίους μαζί, γιὰ

νὰ τιμήσουμε τὰ γράμματα, τὴ
γνώση, τὴν σοφία».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, στὴ συνέ-
χεια, ἀναφέρθηκε στὴ ζωή καὶ στὸ
ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐπε-
σήμανε πὼς «οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
ἕνωσαν δύο κόσμους μέσα σὲ
αὐτὸν τὸν τόπο, σὲ αὐτὴν τὴν πα-
τρίδα, τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν
Ὀρθοδοξία. Ἔδωσαν τὴν δυνατό-
τητα νὰ γίνει μὲ σωστὸ τρόπο ἡ
ἐκμάθηση καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ
ζωή».

Μιλώντας σὲ γονεῖς καὶ ἐκπαι-
δευτικοὺς τόνισε, πὼς δὲ χρειάζε-
ται νὰ μάθουν στὰ παιδιά τους νὰ
τὰ ἔχουν ὅλα, ἀλλὰ μόνο τὰ χρήσι-
μα. Καλοῦνται, βέβαια, νὰ σέβον-
ται τὰ παιδιά τους καὶ νὰ μὴ διστά-
ζουν νὰ τοὺς ζητοῦν συγγνώμη,
ὅταν σφάλλουν.

Τέλος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὐχήθη-
κε οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες νὰ δίνουν
σοφία στὰ παιδιὰ καὶ στοὺς δασκά-
λους καὶ ἀνέφερε πὼς “ὑπάρχουν
δύο εἰδῶν σοφίες, ἡ κοσμικὴ σο-
φία ποὺ προσφέρουν τὰ σχολεῖα
καὶ τὰ πανεπιστήμια, ἡ ὁποία μᾶς
χρειάζεται καὶ πρέπει νὰ τὴν ἀνα-
ζητοῦμε, ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἄνω-
θεν Σοφία, ἀπὸ τὴν πραγματικὴ
ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ἐκεῖ ποὺ συν -
αντῶνται τὰ δύο εἴδη σοφίας δημι-
ουργεῖται ὁ χαρισματικὸς ἄν θρω-
πος”».

Λησταί ἐβασάνισαν ἱερέα
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα

«Πρῶτο Θέμα» τῆς Κυριακῆς
25ης Ἰανουαρίου:

«“Μοῦ ἔδεσαν χέρια, πόδια καὶ
μὲ φίμωσαν. Μὲ χτυποῦσαν βίαια
σὲ ὅλο μου τὸ κορμί. Μὲ κλείδω-
σαν μέσα στὴν τουαλέτα καὶ ἔφυ-
γαν ἀπὸ τὴ Μονὴ παίρνοντας μαζί
τους ἐκκλησιαστικὰ κειμήλια με-
γάλης χρηματικῆς καὶ πολιτιστικῆς
ἀξίας, ποὺ ἔχει φέρει ἡ οἰκογένειά
μου ἀπὸ τὴν Καππαδόκια. Πῆραν

Εὐαγγέλια, χειρόγραφα, Ἁγιοπό-
τηρα, 15 χρυσὲς ἁλυσίδες, 10
σταυρούς, τάματα καὶ ἱερὰ Λείψα-
να”. Τὸν πρωτόγνωρο ἐφιάλτη ποὺ
ἔζησε στὰ χέρια δύο ἀδίστακτων
λῃστῶν περιγράφει στὸ protothe-
ma.gr ὁ πατέρας Ἀναστάσιος, ὁ
ὁποῖος γιὰ περισσότερο ἀπὸ μία
ὥρα ξυλοκοπήθηκε ἀνελέητα ἀπὸ
τοὺς δράστες, ποὺ εἰσέβαλαν στὸ
ἡσυχαστήριό του στὴ Γλύφα Φθι -
ώτιδας τὸ πρωινό τῆς 26ης
Ἰανουαρίου τοῦ 2015».

Ὁ Σεβ. Φθιώτιδος διά τὴν ἀξίαν 
τῆς θείας Λατρείας καὶ τὴν ἱερότητα τῆς Κυριακῆς

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτι-
δος κ. Νικόλαος ὁμιλῶν διά τὴν
μεγάλην Δεσποτικὴν ἑορτὴν τῆς
Ὑπαπαντῆς ἀνεφέρθη εἰς τὴν
ἀξίαν τῆς θείας Λειτουργίας καὶ
εἰς τὴν ἱερότητα τῆς Κυριακῆς
ἀργίας. Πλέον συγκεκριμένως
εἶπε:

«Ἡ θεία Λατρεία εἶναι ἡ ἐπι-
κοινωνία τοῦ λαοῦ μὲ τὸ Θεὸ καὶ
τοὺς Ἁγίους. Χριστιανὸς ποὺ
δὲν συμμετέχει στὴ θεία Λα-
τρεία εἶναι πεινασμένος καὶ δι-
ψασμένος πνευματικά, διότι δὲν
νιώθει τὴν χαρὰ τῆς ἐπικοινω-
νίας μετὰ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ συνει-
δητὴ βίωση τῆς Θείας Λειτουρ-

γίας δίνει μία ἄλλη διάσταση στὴ
ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἐχθρός
τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος μισεῖ αὐτὸ
τὸ σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας, γιατί
θέλει τοὺς ἀνθρώπους ἀγραμ-
μάτους, θέλει νὰ μορφώσει τοὺς
ἀνθρώπους μὲ τὰ δικά του γράμ-
ματα καὶ τὶς δικές του θεωρίες,
γιʼ αὐτὸ καὶ πολεμεῖται ὁ ἐκκλη-
σιασμὸς ἀπὸ τὰ ἄθεα κα-
θεστῶτα, τὰ ὁποῖα θέλουν νὰ κό-
ψουν κάθε σχέση μὲ τὴ θεία Λα-
τρεία καὶ τὴν ἱερότητα τῆς Κυ-
ριακῆς ἀργίας.

Γιʼ αὐτὸ πρῶτοι ἐμεῖς νὰ σεβα-
σθοῦμε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς.
Νὰ τὴν ἁγιάσουμε μὲ τὸν ἐκκλη-
σιασμό, τὴν ἐξάσκηση τῆς ἀγά-
πης καὶ τὰ καλά μας ἔργα».

Ἀπεφυλακίσθη ὁ Ἀρχιεπισκόπος
Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ «Ἁγιορείτικου βήματος», ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 2αν Φεβρουαρίου
ἀπεφυλακίσθη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης. Τό σχετικόν
ρεπορτάζ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἱστοσελίδα
echedoros-a.gr τὸ δευτεροβάθμιο
δικαστήριο ἀπέρριψε τὴν ἔφεση
τῆς Εἰσαγγελίας, γιὰ ἀναστολὴ
τῆς ἀπόφασης ἀπελευθέρωσης.
Τὸ Ἐφετεῖο ἔκρινε ὅτι τὸ δικαστή-
ριο ἐνήργησε σωστὰ καὶ ἔκανε
δεκτὴ τὴν πρόταση τοῦ Διευθυντῆ
τῶν Φυλακῶν γιὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωσή του ὑπὸ προϋποθέσεις».

Τὸ Ποινικὸ Δικαστήριο πρὶν ἀπὸ
τρεῖς ἑβδομάδες ἀποφάσισε τὴν
ἀποφυλάκιση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἰωάννη μὲ ἀναστολή, ἀλλὰ ἡ
Εἰσαγγελία ἔκανε ἔφεση στὴν
ἀπόφαση αὐτή.

Τώρα ἡ ἀπόφαση ἀπελευθέρω-
σης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννη
εἶναι ὁριστικὴ κι ἐδῶ καὶ λίγη ὥρα
εἶναι πάλι ἐλεύθερος».

Ἐν τῷ μεταξὺ αἱ Ὀρθόδοξοι
Ἐκκλησίαι τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Σερ-
βίας ἐχαιρέτισαν τὴν ἀποφυλάκι-
σίν του. Συμφώνως πρὸς τὴν «Ρομ-
φαίαν» (3ης Φεβρουαρίου): 

«Σὲ κοινὴ ἀνακοίνωση τῶν
ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν τῶν δύο
αὐτῶν χωρῶν γίνεται ἰδιαίτερη

ἀναφορὰ στὶς προσπάθειες τοῦ
Πατριαρχείου τῆς Μόσχας γιὰ
τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ Ἰωάννη καὶ
στὴν ἐπίσκεψη ποὺ εἶχε πραγμα-
τοποιήσει στὰ Σκόπια γιὰ τὸν
σκοπὸ αὐτὸ ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ
Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρ-
χείου Μόσχας, μητροπολίτης Βο-
λοκολάμσκ Ἱλαρίων, ὁ ὁποῖος εἶχε
στὰ τέλη τοῦ προηγούμενου
ἔτους συναντήσεις μὲ τὸν πρό-
εδρο τῆς ΠΓΔΜ Γκιόρκι Ἰβάνοφ,
τὸν πρωθυπουργὸ Νίκολα Γκρού -
εφσκι καὶ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς
ἀποκαλούμενης "Μακεδονικῆς
Ὀρ θόδοξης Ἐκκλησίας", ἡ ὁποία
δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ καμία
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ κό-
σμου, Στέφανο, ζητώντας ἀπὸ
αὐτοὺς νὰ ἀσκήσουν τῆς ἐπιρροή
τους γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ
Ἰωάννη.

Στὴν ἀνακοίνωση ἀναφέρεται
ἀκόμη ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας
Κύριλλος κάλεσε τὸν Ἰωάννη στὴ
ρωσικὴ πρωτεύουσα γιὰ ἀποθερα-
πεία, μετὰ τὰ προβλήματα ὑγείας
ποὺ ἐμφάνισε ἀπὸ τὸν ἐγκλεισμό
του στὶς φυλακὲς τῶν Σκοπίων. Ὁ
Ἰωάννης ἀποφυλακίστηκε, χθές,
ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια στὶς φυ-
λακὲς τῶν Σκοπίων κι ἐνῷ εἶχε κα-
ταδικαστεῖ ἀπὸ τὶς δικαστικὲς
ἀρχὲς τῆς ΠΓΔΜ σὲ φυλάκιση 5,5
ἐτῶν».

Ὑποσχέσεις ὑπὸ τοῦ Δημάρχoυ Ἱεροσολύμων
διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τοῦ Πατριαρχείου

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐξεδό-
θη τὴν 29ην Ἰανουαρίου ἡ ἀκόλου-
θος ἀνακοίνωσις:

«Τήν Δευτέραν, 13ην/26ην
Ἰανουαρίου 2015, ὁ Δήμαρχος
Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ με-
τά συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη
τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Δήμαρχον καί τό κλιμά-
κιον αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πα-
τήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσο-
λύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέ-
ρων Ἁγιοταφιτῶν. Εἰς τό πλαίσιον
τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώ-
ραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί
τῆς ἀσφαλοῦς προσβάσεως καί
διαμονῆς τῶν προσκυνητῶν εἰς τά
Ἱεροσόλυμα καί τήν λοιπήν Ἁγίαν
Γῆν καί περί τῆς διευκολύνσεως
προσελεύσεως αὐτῶν εἰς τήν Τε-

λετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός τό Μέγα
Σάββατον.

Μνεία ὡσαύτως ἐγένετο καί πε-
ρί τῆς ἐπιλύσεως τῶν δημιουργου-
μένων εἰς βάρος τοῦ Πατριαρχεί-
ου προβλημάτων εἰς τό Προσκύ-
νημα τῆς Ἁγίας Σιών ὑπό τῶν γει-
τόνων αὐτοῦ.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ κ.
Δήμαρχος ἐξεδήλωσε τήν διάθε-
σιν αὐτοῦ διά τήν ἀποτελεσματι-
κήν καταπολέμησιν τῶν φαινομέ-
νων βίας, τῶν διαταρασσόντων
τήν ἤρεμον ζωήν τῶν πολιτῶν τῆς
Ἱερουσαλήμ.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Δή-
μαρχος προσέφερεν εἰς τόν Μα-
καριώτατον κάλαθον χριστουγεν-
νιάτικων γλυκισμάτων, ὁ δέ Μακα-
ριώτατος εἰς τόν κ. Δήμαρχον
ἀργυρᾶν Ἑπτάφωτον Λυχνίαν».

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗΝ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ

Ἀνησυχίας διὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παιδείας 
ἐκφράζουν πλαγίως Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ΔΙΣ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΜΑΘΗΜΑ, ΤΟ ΕΝΙΑΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Διοικοῦσα

Ἐκκλησία ἐτήρησαν «σιγὴν ἰχθύος»
διά τὴν ὁρκωμοσίαν τῆς νέας κυβερ-
νήσεως ἄνευ Χριστοῦ, Ἁγίας Τριάδος
καὶ Εὐαγγελίου. Εἰς κοινὸν μήνυμα,
ὅμως, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά τὴν
ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἐκφράζε-
ται διά τῆς «πλαγίας ὁδοῦ» ἡ ἀνησυ-
χία διά τὸ μέλλον τοῦ Ὀρθόδοξου μα-
θήματος τῶν θρησκευτικῶν, τὸ
ἑνιαῖον τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ
τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν. Ἐνῷ
καλεῖ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν
βαθμίδων «νὰ δώσουμε Χριστὸ καὶ
Ἑλλάδα» εἰς τοὺς μαθητάς καὶ τὰς
μαθητρίας, τονίζεται εἰς τὸ κοινὸν
ἀνακοινωθέν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ
ΔΙΣ ἐξέδωσαν ἕνα μήνυμα πρὸς τὴν
μαθητιῶσαν νεολαίαν κι ἕνα πρὸς
τοὺς ἐκπαιδευτικούς. Τὸ μήνυμα πρὸς
τοὺς τελευταίους ἔχει ὡς ἀκολούθως: 

«Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί,
Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βα-

σιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσο-
στόμου εἶναι ἑορτή τῆς Ἑλληνορθο-
δόξου Παιδείας. Εἶναι εὐκαιρία γιά
ὅλους νά ἀναλογισθοῦμε τίς εὐθύ-
νες μας ἀπέναντι στούς νέους καί
στίς νέες μας.

Εἶναι καλή ἀφορμή γιά νά προβλη-
ματισθοῦμε ποιό πρέπει νά εἶναι τό

περιεχόμενο τῆς Παιδείας, ὥστε νά
μορφώνουμε Ἀνθρώπους, νά δια-
μορφώνουμε χαρακτῆρες, νά προσ -
φέρουμε στήν κοινωνία πρόσωπα καί
ὄχι ἄτομα, συνειδητούς πολίτες καί
ὄχι ἐγωπαθεῖς καί ὑλιστές καταναλω-
τές.

Οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες τῆς
Τρισηλίου Θεότητος ἀσχολήθηκαν
συστηματικά μέ τά θέματα τῆς μορ-
φώσεως καί τῆς παιδαγωγίας τῶν νέ-
ων.

Ὁ Μέγας Βασίλειος στό κείμενό
του «Πρός τούς Νέους, ὅπως ἄν ἐξ
Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», προ-
τείνει στούς Χριστιανούς νά διδά-
σκονται ὅ,τι ἀγαθό ὑπάρχει στά
ἀρχαιοελληνικά κείμενα, ἀλλά νά
ἀποφεύγουν τίς θρησκευτικές δοξα-
σίες πού περιλαμβάνονται σ  ̓αὐτά.

Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Καισαρείας μέ
τό τεράστιο φιλανθρωπικό ἔργο δεί-
χνει σεβασμό πρός τήν κλασσική παι-
δεία, τῆς ὁποίας ἦταν μέτοχος, ἀλλά
παραλλήλως καλεῖ τούς νέους νά
εἶναι ἐπιλεκτικοί καί νά ἀπορρίπτουν
ὁ,τιδήποτε τούς ἀπομακρύνει ἀπό
τήν ἀρετή.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
στόν Ἐπιτάφιο πρός τόν Μέγα Βασί-
λειο, πνευματικό ἀδελφό του, ἐκφρά-
ζει τήν ἀγάπη του καί τήν ἐκτίμησή
του πρός τήν «θύραθεν παιδεία», δη-
λαδή πρός τήν κλασσική γραμματεία
τῶν προγόνων μας καί τονίζει: «Νομί-

ζω ὅτι ἔχει γίνει παραδεκτό ἀπ  ̓ὅλους
τούς συνετούς ἀνθρώπους ὅτι ἡ παι-
δεία εἶναι τό πρῶτο ἀπό τά ἀγαθά πού
ἔχουμε. Καί ὄχι μόνον ἡ Χριστιανική,
πού εἶναι ἡ ἐκλεκτότερη καί ἐπιδιώ-
κει τή σωτηρία καί τό κάλλος τῶν θεί-
ων πραγμάτων, τά ὁποῖα μόνον μέ
τόν νοῦ συλλαμβάνονται. ... Ἀλλά καί
ἡ ἐξωχριστιανική παιδεία. ... Ἀπό αὐτά
πού μᾶς προσφέρει ἡ ἐξωχριστιανική
παιδεία παραδεχθήκαμε ὅ,τι εἶναι
χρήσιμο στήν ἔρευνα καί στίς θεωρη-
τικές ἀναζητήσεις, ἐνῶ ἀποκρούσα-
με κάθε τί πού ὁδηγεῖ στήν εἰδωλο-
λατρία, στήν πλάνη καί στό βάθος
τῆς καταστροφῆς. Μάλιστα, ἀπό τήν
ἐξωχριστιανική παιδεία ἔχουμε ὠφε-
ληθεῖ στήν εὐσέβεια καί στή λατρεία
τοῦ Θεοῦ, γιατί γνωρίσαμε καλά τό
ἀνώτερο ἀπό τό χειρότερο καί ἔχου-
με κάνει δύναμη τῆς διδασκαλίας
μας τίς ἀδυναμίες ἐκείνης».

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
θεωρεῖται σήμερα ἀπό κορυφαίους
καθηγητές Παιδαγωγικῆς ἑλληνικῶν,
εὐρωπαϊκῶν καί ἀμερικανικῶν πανε-
πιστημίων ὡς σπουδαῖος παιδαγωγός
καί θεμελιωτής τῆς σύγχρονης παι-
δαγωγικῆς.

Δίδασκε ὅτι ὁ χαρακτήρας τοῦ παι-
διοῦ διαπλάθεται κατά τήν πολύ τρυ-
φερή ἡλικία καί ἀπό τότε πρέπει νά δι-
δάσκουμε σέ κάθε πλάσμα νά σέβε-
ται τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους
του.

Τά διδάγματα τῶν Τριῶν Ἱεραρ -
χῶν εἶναι ἀπαραίτητα ἰδιαιτέρως σέ
περίοδο οἰκονομικῆς καί πνευμα-
τικῆς κρίσης.

Σήμερα οἱ νέοι μας εἶναι πιό εὔκο-
λο νά παρασυρθοῦν ἀπό φανατι-
σμούς καί ὁλοκληρωτισμούς, ἀπό
ἀπάνθρωπες, ἀντικοινωνικές καί
ἀντιδημοκρατικές συμπεριφορές.

Πολλά παιδιά γίνονται θύματα τῶν
ναρκωτικῶν τοῦ σώματος καί τῆς
ψυχῆς. Ἄλλα χάνουν κάθε ἐλπίδα,
κάθε ἐνδιαφέρον γιά τή ζωή.

Καί ἄλλα μετατρέπονται σέ κυνι-
κούς καί ἐγωπαθεῖς κυνηγούς τῆς
ὕλης, χωρίς ἀρχές, χωρίς ἀξίες, χω-
ρίς πρότυπα.

Ἄς δώσουμε στούς νέους μας
Χριστό καί Ἑλλάδα. Ἄς τούς προσ -
φέρουμε τήν οὐσιαστική ἑλληνορθό-
δοξη παιδεία, ἡ ὁποία δέν παραβλέπει
τήν ἀνάγκη γιά ἐπαγγελματική κατα-
ξίωση οὔτε ἀπορρίπτει τίς θετικές
ἐπιστῆμες.

Ἄς ἐνισχύσουμε στά σχολεῖα μας
τά Ὀρθόδοξα Θρησκευτικά, τήν Ἑνι-
αία Ἑλληνική Γλῶσσα καί εὐρύτερα
τίς Ἀνθρωπιστικές Ἐπιστῆμες.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε νά διαμορφώ-
σουμε Ἀνθρώπους μέ προσανατολι-
σμό πρός τόν Θεάνθρωπο.

Προσευχόμαστε καθημερινά γιά
τό ἔργο σας καί σᾶς εὐχόμεθα παρά
Θεοῦ καρποφορία τῶν προσπαθειῶν
σας».

«ΠΑΓΩΝΕΙ» Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ἐπισήμως διακηρύσσεται τό ὑποχρεωτικόν τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά μεθοδεύεται νά γίνη προαιρετικόν

Ἡ ἐφημερὶς «Καθημερινή», εἰς τὴν
ἠλεκτρονικήν της ἔκδοσιν καὶ εἰς ρε-
πορτὰζ τοῦ κ. Ἀποστόλου Λακάσα,
ἐξετίμησε τὴν ἑπομένην τῆς συναντή-
σεως τοῦ Ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ κ.
Κουράκη μὲ τὴν ὑπεύθυνον Παιδείας
καὶ Θρησκευμάτων τῶν Ἀνεξαρτήτων
Ἑλλήνων (ΑΝΕΛ) κ. Σταυρούλα Ξου-
λίδου ὅτι ὁδηγούμεθα εἰς τὴν μετα-
τροπὴν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν εἰς προαιρετικὸν εἰς τὸ ἐγγὺς
μέλλον. Πρὸς τὸ παρὸν διακηρύσσε-
ται ὅτι θὰ παραμείνη ὑποχρεωτικὸν,
ἀλλὰ θὰ ἐπέλθουν καὶ μεταβολαὶ διά
τὴν διευκόλυνσιν τῶν ἀλλοθρήσκων
εἶπε καὶ ὁ Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς κ.
Κουράκης. 

Τὸ δημοσίευμα
Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ δημοσιεύ-

ματος ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Τὴ βιομηχανία ἀπαλλαγῶν στὰ

Θρησκευτικὰ ἐνισχύει ὁ Τάσος Κου-
ράκης. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες
τῆς «Κ», ὁ νέος ἀναπληρωτὴς
ὑπουργὸς Παιδείας ἐξετάζει τὴν κα-
τάργηση τῆς ἐγκυκλίου γιὰ αὐστηρο-
ποίηση τῆς χορήγησης στοὺς μα-
θητὲς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ Θρησκευτι-
κά. Αὐτὸ οὐσιαστικὰ σημαίνει διαιώ-
νιση μίας καταχρηστικῆς πρακτικῆς
ἐκ μέρους πολλῶν μαθητῶν. Πάν-
τως, ὁ κ. Κουράκης, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ
παρελθὸν εἶχε ζητήσει τὴν κατάργη-
ση τῶν Θρησκευτικῶν, χθὲς δήλωσε
ὅτι ὁ χαρακτήρας τοῦ μαθήματος θὰ
παραμείνει ὑποχρεωτικός. Ἡ δήλωσή

του ἔγινε μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ
τὴ Σταυρούλα Ξουλίδου, ὑπεύθυνη
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, βου-
λευτὴ τῶν ΑΝΕΛ καὶ θεολόγο. Ὅσο
γιὰ τοὺς ἱερεῖς, ἀκόμη θυμοῦνται τὴ
δήλωσή του γιὰ ἐπιβολὴ πράσινου
φόρου, γιὰ νὰ καταβάλλονται οἱ μι-
σθοί τους.

Εἰδικότερα, ἀκριβῶς πρὸ ἑβδομά-
δας, ὁ πρώην ὑπουργὸς Παιδείας
Ἀνδρέας Λοβέρδος ἐξέδωσε ἐγκύ-
κλιο, μὲ τὴν ὁποία ἔκανε πιὸ αὐστη-
ρούς τούς Ὅρους ἀπαλλαγῆς τῶν
μαθητῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά. Μὲ
βάση τὴν ἐγκύκλιο, ἀπαλλαγή χορη-
γεῖται ὕστερα ἀπὸ ὑπεύθυνη δήλωση
τοῦ μαθητῆ ἢ καὶ τῶν δύο γονέων
του ὅτι ὁ μαθητὴς δὲν εἶναι χρι-
στιανὸς ὀρθόδοξος. Ἡ ἔκδοση τῆς
ἐγκυκλίου κρίθηκε ἀπαραίτητη, διότι
«ἔχουν παρατηρηθεῖ φαινόμενα κα-
τάχρησης τοῦ δικαιώματος ἀπαλ-
λαγῆς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ γιὰ λό-
γους ποὺ δὲν συνδέονται μὲ τὴν
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνεί-
δησης». Μάλιστα, ἐξαιτίας τῆς κατά-
χρησης τοῦ δικαιώματος, ὁ κ. Λοβέρ-
δος ἐφιστοῦσε τὴν προσοχὴ στοὺς
διευθυντὲς τῶν σχολείων «νὰ ἐλέγ-
χουν τὴν τεκμηρίωση τῶν προβαλλό-
μενων λόγων, ἐπισημαίνοντας σὲ κά-
θε ἐνδιαφερόμενο τὴ σοβαρότητα
τῶν σχετικῶν δηλώσεων». Ἡ ἐν
λόγῳ ἐγκύκλιος συνάδει μὲ τὴν ἀπό-
φαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφε-
τείου Χανίων, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων
ἀναφέρει ὅτι «ἡ αἰτιολόγηση τῆς
ἄρνησης τοῦ μαθητῆ νὰ παρακολου-
θήσει τὰ Θρησκευτικὰ δὲν συνιστᾶ

παραβίαση τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συν-
τάγματος».

Ἔμπειρα στελέχη τοῦ ὑπουργείου
Παιδείας ἀνέφεραν χθὲς στὴν «Κ»
ὅτι εἶναι συνηθισμένη πρακτικὴ μα-
θητὲς τῶν τελευταίων τάξεων λυ-
κείου νὰ ζητοῦν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μά-
θημα, χωρὶς ὅμως νὰ συντρέχουν λό-
γοι θρησκευτικῆς συνείδησης. Ἀντί-
θετα, οἱ μαθητὲς θέλουν νὰ ἀπαλλα-
γοῦν ἀπὸ τὸν φόρτο τοῦ μαθήματος
καὶ νὰ ἔχουν χρόνο γιὰ τὴν προετοι-
μασία σὲ ἄλλα, βασικότερα, μαθήμα-
τα.

Ὅσοι μαθητὲς παίρνουν ἀπαλ-
λαγὴ εὔλογα δὲν βαθμολογοῦνται
στὸ μάθημα. Παράλληλα, στὴ σχο-
λικὴ καρτέλα τους δὲν ἀναγράφεται
τὸ θρήσκευμα «Χριστανὸς Ὀρθόδο-
ξος». Κάτι ποὺ ὅμως δὲν ἀρέσει σὲ
πολλοὺς γονεῖς. «Στὶς κοινωνίες τῶν
πόλεων ὅλα μαθαίνονται, καὶ κάποιοι
θεωροῦν στίγμα τὴ μὴ ἀναγραφὴ τοῦ
θρησκεύματος. Δὲν εἶναι, ἄλλωστε,
δυνατὸν ὁ γονιὸς νὰ πηγαίνει στὴν
ἐκκλησία κάθε Κυριακὴ καὶ τὸ παιδί
του νὰ μὴ δηλώνει χριστιανὸς ὀρθό-
δοξος!» πρόσθεσε τὸ ἴδιο στέλεχος.
Ἔτσι, πολλοὶ μαθητὲς στὸ τέλος τῆς
σχολικῆς χρονιᾶς δηλώνουν στοὺς
καθηγητές τους ὅτι τό... ξανασκέ-
φτηκαν καὶ πλέον εἶναι χριστιανοὶ
ὀρθόδοξοι, ζητώντας αὐτὸ νὰ ἀνα-
γραφεῖ στὴν καρτέλα τους. Πρόκει-
ται γιὰ πρακτικὴ ποὺ συμβάλλει στὴν
ἀπαξίωση τοῦ αὐτόνομου, μορφωτι-
κοῦ ρόλου τοῦ λυκείου καὶ στὴ μετα-
τροπή του σὲ «προθάλαμο τῶν ΑΕΙ».
Πρακτικὴ ποὺ καθυστέρησαν νὰ ἀντι-

μετωπίσουν καὶ οἱ προηγούμενες κυ-
βερνήσεις.

Χθές, ὁ κ. Κουράκης δήλωσε στὴν
κ. Ξουλίδου, ὅπως ἀνέφερε στὴν «Κ»
ἡ ἴδια, ὅτι πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ ἡ κα-
τάργηση τῆς ἐγκυκλίου Λοβέρδου.
Δηλαδή, οἱ μαθητὲς νὰ μὴ ἀναφέ-
ρουν τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους
ζητοῦν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ Θρησκευτι-
κά, καὶ οἱ μαθητὲς ποὺ ἀπαλλάσσον-
ται νὰ ἀπασχολοῦνται σὲ κάτι ἄλλο
μέσα στὸ σχολεῖο. Ἄλλες πηγές, βέ-
βαια, μιλοῦν γιὰ σαφῆ πρόθεση τοῦ κ.
Κουράκη ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῆς
ἐγκυκλίου καὶ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ
καθεστῶτος τῶν ἐλεύθερων... ἀπαλ-
λαγῶν. Πίσω ἀπὸ μία τέτοια προοπτι-
κή, πολλοὶ διαβλέπουν πρόθεση με-
τατροπῆς τῶν Θρησκευτικῶν σὲ προ-
αιρετικό, κάτι ποὺ θὰ διατάρασσε τὶς
σχέσεις τῆς κυβέρνησης μὲ τὴν
Ἐκκλησία καὶ τοὺς θεολόγους, οἱ
ὧρες διδασκαλίας τῶν ὁποίων θὰ μει-
ώνονταν.

Ἔτσι, ὁ κ. Κουράκης, ποὺ παλαι-
ότερα σὲ ἄρθρο του εἶχε γράψει ὅτι
«ἡ πρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια
ἐκπαίδευση πρέπει νʼ ἀπεμπλακοῦν
ἀπὸ τὸν στόχο τῆς “μετάδοσης τῶν
γνήσιων στοιχείων τῆς ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς παράδοσης”, ἐνῷ τὸ μά-
θημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὸν ση-
μερινό του ὁμολογιακὸ προσανατο-
λισμό, πρέπει ν  ̓ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ
μάθημα θρησκειολογίας», ἀναγκά-
στηκε χθὲς νὰ διακηρύξει ὅτι τὰ Θρη-
σκευτικὰ θὰ παραμείνουν ὑποχρεω-
τικὸ μάθημα, ἀφήνοντας τὶς ρήξεις
καὶ πιάνοντας τὶς κυβιστήσεις».

Σεβ. Κυθήρων: Διατὶ τὸ Ἱερὸν Τριῴδιον εἶναι θεῖον δῶρον
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων

καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεὶμ εἰς
ἐγκύκλιόν του πρὸς τὸν ἱερὸν κλῆρον
καὶ τὸν πιστὸν λαὸν τῆς Ἱ. Μητροπό-
λεώς του, διά τὴν εἴσοδον εἰς τὸ
Τριῴδιον καλεῖ εἰς μετάνοιαν καὶ τα-
πείνωσιν:

«Εὐλογημένο, εὔδρομο, εἰρηνικό
καί εὔκαρπο τό Ἱερό Τριῴδιο τῆς
Ἐκκλησίας μας. 

Ἕνα πέλαγος καί ἕνα σκάμμα
πνευματικό ἀνοίγεται μπροστά μας
ἀπό τήν σημερινή πρώτη ἡμέρα τοῦ
κατανυκτικοῦ Τριῳδίου. Περίοδος
προσευχῆς, περισυλλογῆς, ταπεινώ-
σεως, αὐτογνωσίας καί συντριβῆς
τῆς καρδίας, περίοδος ἀνανήψεως
καί μετανοίας εἶναι τό ἱερό Τριῴδιο
διά τόν κάθε πιστό χριστιανό. Δέν
εἶναι καιρός «ξεφαντώματος» καί
ἠθικῆς ἀσυδοσίας, κραιπάλης καί μέ-
θης, «ξέφρενης» καί ἀνεύθυνης συμ-
περιφορᾶς, ἀλλά περίοδος πνευμα-
τικῆς ἐσωστρεφείας, πνευματικῆς
ἀνασυγκροτήσεως καί ἀνεφοδια-
σμοῦ. Εἶναι μιά σπουδαία πνευματική
εὐκαιρία προσεγγίσεως, μέσῳ τῶν
ἱερῶν κειμένων καί τῆς ἱερᾶς ὑμνο-

λογίας, καί ἐπιγνώσεως τῆς ἄπειρης
φιλανθρωπίας καί φιλευσπλαγχνίας
τοῦ Θεοῦ. 

«Δέν ὑπάρχει μέτρο τῆς φιλαν-
θρωπίας τοῦ Θεοῦ, διακηρύσσει ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, οὔτε
εἶναι δυνατόν νά ἑρμηνευθῇ μέ λόγο
ἡ ἀγαθότητά του ... φέρε εἰς τόν
νοῦν σου ἕνα σπινθῆρα, πού ἔπεσε
μέσα στή θάλασσα˙ μήπως ἠμπορεῖ
ἐκεῖ νά σταθῇ ἤ νά φανῇ; Ὅση σχέσι
ἔχει μία σπίθα πρός τό πέλαγος, τόση
μεγάλη σχέσι ἔχει ἡ ἁμαρτία σέ σύγ-
κρισι μέ τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ...
Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπε-
ριόριστη» (Ε.Π.Μ. 49, 337). 

Βασική προϋπόθεσις διά τόν πνευ-
ματικό ἀγῶνα τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου
εἶναι ἀφ' ἑνός μέν ἡ ἐπίγνωσις τοῦ
ἀπείρου μεγέθους τῆς Θείας φιλαν-
θρωπίας καί τῆς ἀπεραντοσύνης τοῦ
Θείου ἐλέους καί ἀφ' ἑτέρου ἡ ἐνδε-
δειγμένη στάσις μας ἐνώπιον τοῦ Πο-
λυευσπλάγχνου καί Πολυελέου
Θεοῦ - στάσις ταπεινώσεως, συν-
τριβῆς καρδίας καί μετανοίας -  καί ἡ
σωτήρια πορεία μας πρός συνάντησι
καί πνευματική ἕνωσι μαζί του. 

Οἱ σωτήριες κραυγές ἱκεσίας καί
μετανοίας «ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῷ
ἁμαρτωλῷ» καί «ἥμαρτον, πάτερ, εἰς
τόν Οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου», πού
ἀνεφώνησαν μέσα ἀπό τά βάθη τῆς
καρδιᾶς τους ὁ τελώνης καί ὁ ἄσω-
τος υἱός εἶναι τά κλειδιά τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς, τά κλειδιά τῆς σωτηρίας,
τά κλειδιά τοῦ Παραδείσου. Διότι οἱ
συγκλονιστικές αὐτές ἱκετήριες φω-
νές σηματοδοτοῦν ἕνα τέλος καί μία
ἀρχή. Τέλος στή ζωή τῆς ἀδικίας, τῆς
ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἄλλων, τῆς κα-
ταπιέσεως, τῆς βίας, τῆς ἀσωτείας
καί τῆς ἠθικῆς παραλυσίας. Καί ἀρχή
μιᾶς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἀναγεννη-
μένης καί ἀνακαινισμένης μέ τήν Χά-
ρι καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ζωή πνευ-
ματική, εἰρηνική, φιλάρετη, φιλόθεη,
φιλάνθρωπη καί προοδευτική κατά
Θεόν σέ ἔργα πίστεως καί ἀγάπης.
Ζωή μετανοίας καί πνευματικῆς
ἀνορθώσεως. 
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, 

Δῶρο Θεοῦ, μεγάλο καί ἀνεκτίμη-
το θεῖο δῶρο εἶναι τό Ἱερό Τριῴδιο
μέ τίς τρεῖς ὑποπεριόδους του: 1) τήν
προκαθάρσιμη, πού ἀρχίζει ἀπό σήμε-
ρα καί φθάνει εἰς τήν Κυριακή τῆς

Τυρινῆς καί ἀποτελεῖ τήν προπαίδεια
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2) τήν
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πε-
ρίοδο ἐντόνου ἀγῶνος καί αὐστηρῆς
νηστείας, ἡ ὁποία τερματίζεται τήν
Παρασκευή πρό τοῦ Σαββάτου τοῦ
Λαζάρου καί 3) τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Ἑβδομάδα, πού εἶναι μέν ἡ συντομώ-
τερη χρονικά, ἀλλά ἱερώτερη καί
ἁγιώτερη, ἡ Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων
Παθῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. 

Ἄς ὑποδεχθοῦμε αὐτή τήν ἱερή
περίοδο τοῦ Τριῳδίου, Ἀδελφοί μου,
μέ πρόθυμη καί ἱλαρή καρδία. Καρδιά
ἀνοικτή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καρδιά
νήφουσα καί μετανοοῦσα, καρδιά
διψῶσα γιά τό ἔλεος, τήν Χάρι καί τήν
ἀγάπη τοῦ Πανοικτίρμονος Κυρίου
μας. 

Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα καλόν
ἀγῶνα, καλές προσπάθειες στήν
ἀγωνιστική σας πορεία καί καλή καρ-
ποφορία. 

Μέ πατρική ἀγάπη
καί διάπυρες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ».

ΣΥΝΙΣΤΑ Ο ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
Νὰ μελετήσουν ὅσοι ζητοῦν τὴν διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου

τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου πρὸς τὸν ἱδρυτὴν τοῦ «Ο.Τ.»
• ΔΙΑ ΤΑ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΑ - ΦΙΛΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος

καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς τὸ
κήρυγμά του διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον
τὸν Θεολόγον (25ην Ἰανουαρίου) συμ-
περιέλαβε καὶ τὴν ἐπιστολήν, τὴν
ὁποίαν εἶχεν ἀποστείλει εἰς τὸν μακα-
ριστὸν ἱδρυτήν τῆς Πανελληνίου
Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.) καὶ τοῦ
«Ο.Τ.» Ἀρχιμανδρίτην Χαράλαμπον
Βασιλόπουλον ὁ Ἅγιος Παΐσιος, μὲ
τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ,
κατὰ τὸ 1969. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν
αὐτὴν ὁ Ἅγιος κατεφέρετο ἐναντίον
τῆς περιθωριοποιήσεως τῶν δογμάτων
τῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου Ἀθηναγόρου πρὸς χάριν
τῆς ψευδοενώσεως μετὰ τῶν Παπικῶν
(Βλέπε προηγούμενον πρωτοσέλιδον
κύριον θέμα τοῦ «Ο.Τ.» (23.1.15). Τὴν
συμπεριέλαβε δὲ εἰς τὸ κήρυγμά του,

διότι θεωρεῖ τὸ κείμενον τῆς ἐπι-
στολῆς πατερικόν. Ἀκολούθως ὁμιλεῖ
διὰ τὴν ζωὴν τοῦ Ἁγίου καὶ τὴν δρᾶσιν
του ὡς ἀσκητοῦ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Πλέον συγκεκριμένως ἐπισημαίνει:

«2. Στό σημερινό μου ὅμως κήρυ -
γμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά ἤθελα νά
μᾶς μιλήσει γιά λίγο ὁ ἅγιος Γέρον-
τας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, τοῦ ὁποίου
τώρα τελευταῖα εἴχαμε τήν ἐπίσημη
ἁγιοκατάταξή του. Ὁ πατήρ Παΐσιος,
σάν ἅγιος στήν ζωή του, ἦταν σέ ὅλα
του “σωστός”. Μέ αὐτό πού λέγω
ἐννοῶ τό ἑξῆς: Εἶναι μερικοί, πού κά-
νουν τόν ἀγωνιστή καί τόν ὁμολογη-
τή τῆς ὀρθόδοξης πίστης, ἀλλά αὐτό
πρέπει νά συνοδεύεται καί μέ τήν
ὀρθόδοξη πνευματικότητά τους μέ
προσευχή, μέ ταπείνωση, μέ ἀγάπη,
μέ ἀσκητικότητα, καί ἀκόμη οἱ ἀγωνι-
στές τῆς πίστης πρέπει νά ἔχουν θεο-

λογική γνώση, διαφορετικά δέν
εὐλογοῦνται οἱ ἀγῶνες τους, γιατί
δέν εὐαρεστοῦν τόν Θεό μέ ἐνάρετη
ζωή. Εἶναι ὅμως πάλι ἄλλοι, πού ἀγα-
ποῦν τήν προσευχή καί τήν ἄσκηση,
κάνουν ἱερές ἀκολουθίες, ἀλλά δέν
φαίνεται νά ἔχουν θερμότητα γιά τήν
Ὀρθόδοξη πίστη, γιατί δέν τήν ὑπερ -
ασπίζονται, ὅταν προσβάλλεται καί
δέν ἀνησυχοῦν γιά τά προδοτικά κι-
νήματα πού γίνονται εἰς βάρος της.
Καί ὅμως, ἀγαπητοί μου, ἡ πίστη μας
εἶναι ἡ βάση γιά τήν ἁγιότητά μας καί
οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἔδωσαν
δυνατούς ἀγῶνες γιά τήν ὑπεράσπι-
ση τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων.

Ὁ ἅγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος,
λοιπόν, ἦταν, λέγω, “σωστός”, γιατί
ὅλη του τήν ζωή τήν πέρασε μέ προσ -
ευχή καί ἀσκητικά παλαίσματα, ἀλλά
ἦταν καί ὁμολογητής καί ἀγωνιστής
τῆς πίστεώς μας, ὅταν τό καλοῦσαν

οἱ περιστάσεις. Ἔτσι, ὅταν ὁ Πα-
τριάρχης Ἀθηναγόρας ἔκανε τά προ-
δοτικά του κινήματα πρός τήν Δύση
γιά συναντήσεις μέ τόν Πάπα, ἀπο-
βλέποντας στήν ἕνωση μαζί του, ὁ
πατήρ Παΐσιος ἐξέφρασε τήν ἀνησυ-
χία του ζωηρά, ὅπως τό βλέπουμε σέ
μία του ἐπιστολή στόν μακαριστό πα-
τέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τόν
γεννήτορα καί πνευματικό πατέρα
τῆς ἐφημερίδος “Ὀρθόδοξος Τύ-
πος”. Τήν ἐπιστολή αὐτή ὡς προερχο-
μένη ἀπό ἅγιο ἀσκητή τήν θεωροῦμε
ὡς πατερικό κείμενο. Ἐπειδή εἶναι
ἕνα ὡραῖο ὁμολογιακό κείμενο, με-
ταξύ τῶν δύο ἄκρων, τῶν φιλοενω-
τικῶν ἀπό τήν μιά μεριά, καί τῶν ἀπο-
τειχιστῶν ἀπό τήν ἄλλη (αὐτῶν δηλα-
δή πού λέγουν νά παύσουμε ἀκαίρως
τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου), δέν
θά ἤθελα νά τό στερηθεῖ τό ποίμνιο
πού διακονῶ».

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς γεῦμα
μὲ τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Τουρκικῆς Ἀντιπολιτεύσεως
Συμφώνως πρὸς ἀνταπόκρισιν,

ὑπὸ ἡμερομηνίαν 26ην Ἰανουαρί-
ου, ἐκ τῆς Τουρκίας:

«Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι θρησκευ-
τικῶν μειονοτήτων τῆς Τουρκίας
ἔδωσαν τὸ παρὼν στὸ γεῦμα ποὺ
παρέθεσε ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωμα-
τικῆς ἀντιπολίτευσης τῆς Τουρ-
κίας, Kemal Kilicdaroglu.

Στὴ συζήτηση, ἀκούστηκαν τὰ
προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ
θρησκευτικὲς κοινότητες, ποὺ βρί-
σκονται στὴν Τουρκία.

Στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου σημειώνεται:
«Κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως,
ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
τὴν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας,
26ης τ.μ. Ἰανουαρίου, παρεκάθη-
σεν, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Βοσπόρου
θερέτρῳ Sait Halim Pasa, εἰς γεῦμα
παρετεθὲν ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Ἀρχη-
γοῦ τοῦ C.H.P. ἐξοχ. κ. Kemal Kilic-
daroglu πρὸς τιμὴν τῶν ἐπὶ κε-

φαλῆς τῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν
Μειονοτήτων.

Ἡ συνεστίασις διεξήχθη ἐντὸς
λίαν φιλικῆς ἀτμόσφαιρας, ἅπαν-
τες δὲ οἱ μετέσχοντες ἐξέθεσαν
εἰς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ἀξιωματικῆς
Ἀντιπολίτευσης τὰ προβλήματα καὶ
τὰς ἐπιθυμίας τῶν ὑπʼ αὐτοὺς Κοι-
νοτήτων.

Πλεῖστοι ἐκπρόσωποι τῶν ΜΜΕ
ἐκάλυψαν τὴν προσέλευσιν καὶ τὴν
ἀποχώρησιν τῶν προσκληθέντων
εἰς τὴν ὡς ἄνω συνεστίασιν»».

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ

Ἄνευ ἑνιαίου θρησκεύματος
ὑπάρχει κατάρρευσις καὶ ὄχι πρόοδος
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξον διαδικτυ -
ακὸν ἱστότοπον «ἀκτῖνες» δημοσι-
εύομεν τὸ ἀκόλουθον ἄρθρον
ἐναντίον τοῦ ἀθρήσκου καὶ λαϊκοῦ
κράτους ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῆς πο-
λυφυλετικότητος:

«Συχνὰ ἀκοῦμε πολιτικούς,
ἐκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους
νὰ λένε πὼς δὲν ὑπάρχουν οὐσια-
στικὲς διαφορὲς ἀνάμεσα στὶς
θρησκεῖες, γι᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ σε-
βόμαστε καὶ νὰ ἀποδεχόμαστε
τοὺς πιστοὺς ὅλων τῶν θρησκειῶν.
Ἄλλοι πάλι πιστεύουν πὼς ὁ Χρι-
στός, ὁ Μωάμεθ, ὁ Βούδας ἢ κά-
ποιος σπουδαῖος φιλόσοφος, λίγο -
πολὺ πρεσβεύουν τὰ ἴδια πράγμα-
τα.

Τὰ γεγονότα ὅμως στὴ Γαλλία
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὰ
«κατορθώματα» τῶν τζιχαντιστῶν
μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι δὲ μποροῦμε
νὰ βάζουμε στὸ ἴδιο καλάθι ὅλες
τὶς θρησκεῖες. Ὀφείλουμε νὰ
ὑπενθυμίζουμε στὰ παιδιά μας τὴν
ἀνωτερότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ
λέγοντάς τους, πὼς ὁ Χριστὸς δὲν
εἶναι ἕνας ἁπλὸς προφήτης ἢ φιλό-
σοφος, ἀλλὰ ὁ μοναδικὸς ἀληθινὸς
Θεὸς ποὺ ἔδωσε τὸ αἷμα Του, γιὰ
νὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ
τὸ θάνατο, τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν
διάβολο.

Ἐπίσης ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μονα-
δικὸς Θεὸς ποὺ σέβεται ἀπόλυτα
τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου λέ-
γοντας “ὅστις θέλει ὀπίσω μου
ἐλθεῖν”. Ὅποιος χριστιανὸς ἐπιθυ-
μεῖ μπορεῖ , χωρὶς καμιὰ ἐπίπτωση,
νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη του καὶ νὰ μὴ
πάει ξανὰ στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ
δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει εὔκολα
οὔτε ἕνας Χιλιαστὴς ἢ πολὺ περισ-
σότερο ἕνας Μωαμεθανός. Τὸ Κο-
ράνι λέει πώς, ὅποιος ἀρνηθεῖ τὸν
προφήτη Μωάμεθ, εἶναι ἄξιος θα-
νάτου. Μ᾽ αὐτὴ τὴν κατηγορία, ὡς
ἀρνητὲς δηλαδὴ τοῦ Μωάμεθ, θυ-
σιάστηκαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας χιλιάδες νεομάρ-
τυρες ὅπως ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐκ
Μετσόβου, ὁ ἅγιος Δημήτριος ἐκ
Σαμαρίνης, ὁ ἅγιος Σεραφεὶμ Φα-
ναρίου καὶ τόσοι ἄλλοι. Τὸ Κοράνι
πάλι λέει ὅτι γιὰ νὰ εἶσαι σωστὸς
Μωαμεθανὸς πρέπει νὰ ἐκδικεῖσαι
ὅσους προσβάλουν τὴν πίστη σου
καὶ ἔτσι δημιουργήθηκε τὸ κίνημα
τῶν τζιχαντιστῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ
Εὐαγγέλιο διδάσκει τὴ συγχώρεση
καὶ τὴν ἀγάπη· ἂν σὲ χαστουκί-
σουν, λέει ὁ Χριστός, ἀπὸ τὸ ἕνα

μάγουλο γύρνα καὶ τὸ ἄλλο.
Θὰ μοῦ πεῖτε: “δὲν ὑπῆρχαν στὴν

ἱστορία φανατισμένοι χριστιανοὶ
ὅπως οἱ Σταυροφόροι ἢ οἱ Καθολι-
κοὶ Εὐρωπαῖοι ἰμπεριαλιστὲς ποὺ
νομιμοποίησαν τὸ δουλεμπόριο;”.

Θὰ ἀπαντήσω ὅτι 1ον: Οἱ ὀρθό-
δοξοι χριστιανοὶ ποτὲ δὲ λειτούρ-
γησαν κατακτητικὰ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ
Πατρίδα μας, ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα,
συρρικνώθηκε τόσο.

2ον: Ὁ καθολικισμὸς εἶναι ἡ χει-
ρότερη αἵρεση τοῦ χριστιανισμοῦ
καὶ γέννησε τὰ πιὸ ἀκραῖα πολιτικὰ
συστήματα ποὺ ἐκμεταλλεύονται
τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο, τὸν Καπι-
ταλισμὸ καὶ τὸ Μαρξισμό. Παλαι-
ότερα οἱ Σταυροφόροι καὶ οἱ ἰμπε-
ριαλιστὲς μισσιονάριοι ἔκρυβαν πί-
σω ἀπὸ τὸ σύμβολο τοῦ σταυροῦ
τὴ θεοποίηση τοῦ πλούτου καὶ τῆς
ὕλης.

3ον: Νὰ γιατί εἶναι ὑποκρισία οἱ
διαδηλώσεις ποὺ γίνονται στὴ Γαλ-
λία κατὰ τοῦ φόβου. Οἱ Γάλλοι καὶ
οἱ ἄλλοι δυτικοὶ ψευτοχριστιανοὶ
ποὺ σκορποῦσαν καὶ σκορποῦν,
μέσῳ τῶν τραπεζῶν, τὸ φόβο σὲ
ὅλο τὸν κόσμο, τώρα δέχονται τὶς
ἐπιπτώσεις τοῦ πνευματικοῦ νό-
μου, γι' αὐτό, ὅπως καὶ οἱ Ἀμερικα-
νοὶ μετὰ τὴν πτώση τῶν δίδυμων
πύργων θὰ ζοῦν κι αὐτοὶ μὲ τὰ ψυ-
χοφάρμακα στὶς τσέπες τους.

Καμιὰ σπουδαία αὐτοκρατορία ἢ
κράτος δὲν προόδευσε χωρὶς
ἑνιαῖο θρήσκευμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ
Ἑνωμένη Εὐρώπη κάποια στιγμὴ
θὰ καταρρεύσει. Δὲν εἶναι τόσο
ἁπλὸ νὰ δίνουμε εὔκολα τὴν ἑλλη-
νικὴ ὑπηκοότητα σ᾽ ἕνα ἄνθρωπο
ὁποιουδήποτε θρησκεύματος. Δὲν
εἶναι τόσο ἁπλό, γιὰ τὴν ψυχικὴ
ὑγεία τῶν παιδιῶν μας καὶ γιὰ τὸ
μέλλον τῶν οἰκογενειῶν τους, νὰ
ἐρωτεύονται ἕνα Καθολικό, ἕνα Χι-
λιαστή, ἕνα Προτεστάντη ἢ ἕνα
Μωαμεθανό.

Ξέφραγο ἀμπέλι ἔγινε ἡ πατρίδα
μας. Σὲ λίγα χρόνια οἱ ἀλλόδοξοι
θὰ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς
Ὀρθόδοξους. Ἕνας φοιτητὴς
στὴν Ἀθήνα κινδυνεύει ἀπὸ ἑξακό-
σιες αἱρέσεις.

Καλὸ λοιπὸν εἶναι νὰ ἐνημερώ-
νουμε τὰ παιδιά μας πὼς δὲν πρέ-
πει νὰ ὑποχωροῦν σὲ θέματα πί-
στεως, διότι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι
θρησκεία ὅπως οἱ ἄλλες ἀλλὰ
ὀρθὸς τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος θὰ
τοὺς ἐξασφαλίσει τὴν εὐτυχία σ'
αὐτὴν ἀλλὰ καὶ στὴν αἰώνια ζωή».

Συγχαρητήρια 
ὑπὸ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου 

εἰς τὸν κ. Τσίπραν
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.

Βαρθολομαῖος ἀπέστειλε τὸ ἀκό-
λουθον συγχαρητήριον τηλεγρά-
φημα πρὸς τὸν νέον πρωθυ-
πουργὸν κ. Τσίπραν:

«Ἐπί τῇ διεξαγωγῇ τῶν προσ -
φάτων βουλευτικῶν ἐκλογῶν ἐν
Ἑλλάδι, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ.
Βαρθολομαῖος ἀπέστειλεν ἐκ μέ-
ρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας
πρός τόν νικητήν αὐτῶν καί νέον
Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας Ἐξοχ.
κ. Ἀλέξην Τσίπραν θερμόν συγχα-
ρητήριον Μήνυμα εὐχηθείς αὐτῷ
ἐπιτυχίαν εἰς τό ἀναλαμβανόμε-
νον ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τῶν συνερ-
γατῶν του δυσχερές κυβερνητι-
κόν ἔργον».

Τοποτηρητὴς 
ὁ Σεβ Σπάρτης
κ. Εὐστάθιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμ-
βασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος
ἀνέλαβε τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας μετὰ
τὴν πρόσφατον κοίμησιν τοῦ Μη-
τροπολίτου κυροῦ Σπυρίδωνος.

Ἀρχιεπίσκοπος: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
ἕνωσαν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία»

Συμφώνως πρὸς ἀνταπόκρισιν ἐκ τῆς Ρωσίας:
«Καμία πολιτικὴ δύναμη στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ

ἀγνοήσει τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὶς ἀξίες ποὺ διατη-
ρεῖ, δήλωσε στὸ RIA Novosti  ὁ ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τοῦ Τμήματος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων, πρωθιερέας Νικολάϊ Μπαλα-
σόφ, σχολιάζοντας τὴν ἄρνηση τοῦ ἕλληνα πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη
Τσίπρα νὰ ὁρκιστεῖ στὸ Εὐαγγέλιο σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς χώ-
ρας τους.

«Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι σὲ μία χώρα μὲ τόση ἰσχυρὴ ὀρθόδοξη πα-
ράδοση, ἡ ὁποία διαμόρφωσε τὴν ἱστορία καὶ τὴν κοσμοθεωρία τοῦ
λαοῦ, δὲν θὰ ἔχει μέλλον καμία πολιτικὴ δύναμη, ἡ ὁποία θὰ ἀγνοήσει
τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς πνευματικὲς ἀξίες ποὺ διατηρεῖ καὶ ποὺ εἶναι πο-
λύτιμες γιὰ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν πολιτῶν. Νομίζω ὅτι καὶ ὁ
Ἀλέξης Τσίπρας ὁ ἴδιος τὸ καταλαβαίνει, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς προσω-
πικὲς ἀπόψεις καὶ τὶς πεποιθήσεις του. Περιμένετε καὶ θὰ δεῖτε» εἶπε
ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα ἂν ἡ ἄρνηση τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουρ-
γοῦ ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ ὅρκο σημαίνει ἕνα βῆμα ἀποχριστιανισμοῦ
τῆς Εὐρώπης, ὁ πρωθιερέας Νικολάϊ Μπαλασὸφ εἶπε ὅτι «ὁ ΣΥΡΙΖΑ
εἶναι μία πολὺ ἀνομοιογενῆ κοινότητα, οἱ κύκλοι της ἔχουν διαφορε-
τικὴ στάση ἀπέναντι στὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία».

Ὑπενθύμισε ἐπίσης, ὅτι ἡ νέα ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν θὰ μπο-
ροῦσε νὰ σχηματιστεῖ χωρὶς τὴ συμμετοχὴ τοῦ κόμματος τῶν ΑΝ.ΕΛ.
(Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες), οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς
Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, «προσανατολίζονται ἀκριβῶς στὴ
διατήρηση τῶν παραδοσιακῶν ὀρθόδοξων ἀξιῶν στὴν κοινωνία».
«Αὐτό μοῦ εἶπε ὁ ἡγέτης τοῦ κόμματος, Πάνος Καμμένος, κατὰ τὴν
πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴ Μόσχα», τόνισε ὁ Μπαλασόφ».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας 
διὰ τὸν πολιτικὸν ὅρκον 

τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Τσίπρα
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