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Ἡ συνέχισις τοῦ διαλόγου μετὰ τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν σκανδαλίζει τοὺς Ὀρθοδόξους

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

Ἐπιτέλους! Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔλαβε
μὲ καθυστέρησιν θέσιν (31 Δεκεμ-
βρίου μὲ τὸ νέον ἡμερολόγιον) διὰ
τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φα-
νάριον κατὰ τὴν πρωτόθρονον
ἑορτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως (Ἁγίου Ἀνδρέου) κι
ὅσα ἀπαράδεκτα (ἐκκλησιολογικῶς)
ἐσημειώθησαν κατὰ αὐτήν. Ἡ ἐπι-
στολὴ ἀπεστάλη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Κοι-
νότητος καὶ εἰς αὐτὴν ἐπισημαίνουν,
πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην,
τὰς ἐκκλησιολογικὰς ἀποκλίσεις ἐκ
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Εἰς τὴν
ἐπιστολὴν οἱ Παπικοὶ χαρακτηρίζον-
ται αἱρετικοί. Γίνεται ἀναφορὰ εἰς
τὸν Ἅγιον Μᾶρκον τὸν Εὐγενικὸν καὶ
εἰς τὴν ἀγωνιστικήν του θέσιν ἐναν-
τίον τῆς ψευδοενώσεως, εἰς τοὺς
μαρτυρήσαντες Μοναχοὺς εἰς τὸ
Ἅγιον Ὄρος (δὲν προσεκύνησαν τὸν
Παπισμόν) καὶ εἰς τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν
τὸν Πρῶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ
Ἱερὰ Κοινότης ἐπισημαίνει ἀκόμη ὅτι
ἡ συνέχισις τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου
μετὰ τῶν Παπικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιμέ-
νουν εἰς τὰς αἱρετικάς των δοξασίας,
σκανδαλίζει τὸν πιστὸν λαόν. Ὑπεν-
θυμίζουν ἐπίσης τὴν διακοπὴν τοῦ
μνημοσύνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου ὑπὸ Ἱερῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅταν ὁ
Πατριάρχης προέβη εἰς τὴν ἄρσιν
τῶν ἀναθεμάτων καὶ τονίζει ὅτι
ἀπεύχεται ἐπανάληψιν παρομοίων

συμπεριφορῶν (προφανῶς εἰς τὴν
περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν συνεχι-
σθοῦν αἱ ἐκκλησιολογικαὶ παρεκλί-
σεις ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως). Ἡ
ἀποσταλεῖσα ἐπιστολὴ εἶναι μικρὰ
μέν, ἀλλὰ εἶναι περιεκτικὴ καὶ ἱκα-
νοποιεῖ τὸν πιστὸν λαόν. Ἡ ἀποστο-
λή της ὅμως ἔγινε μετὰ τὴν κυκλο-
φορίαν τῆς εἰδικῆς ἐκδόσεως ὑπὸ
τὸν τίτλον: “Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ
μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς
Πίστεως”, τὴν ὁποίαν ἐκυκλοφόρη-
σαν, ὀλίγον πρὸ τῶν Χριστουγέννων,
Ἁγιορεῖται Μοναχοί, οἱ ὁποῖοι εὑρί-
σκονται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκτὸς

Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
εἶχε μεγάλην ἀπήχησιν εἰς τὸν
πιστὸν λαὸν καὶ τὸν ἔντιμον κλῆρον.
Τὸ περιοδικὸν αὐτὸ ἐξεδόθη μὲ βά-
σιν τὸ ψηφιακὸν ἀρχεῖον τοῦ «Ο.Τ.»
(ἀπὸ τὸ 1961 ἕως τὸ 2011) κι ἕνα με-
γάλο τμῆμα του διανέμεται ἐκ τοῦ
«Ο.Τ.» καὶ ἀποστέλλεται καὶ εἰς τὸ
ἐξωτερικόν. Ἡ ἔκδοσις αὐτὴ περι-
λαμβάνει ἀντιπαπικὰς - ἀντιοικου-
μενιστικὰς θέσεις Ἁγίων τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἱερῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν (κοιμηθέντων καὶ ἐν
ἐνεργείᾳ) Ἀκαδημαϊκῶν, Θεολόγων

καὶ συγχρόνων Γερόντων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.

Ἡ ἐπιστολή
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς

τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πα-
τριάρχην κ. Βαρθολομαῖον ἔχει ὡς
ἀκολούθως:
«ΚΑΡΥΑΙ ΤΗι 18ῃ/31ῃ Δεκεμβρίου 2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Φ.2/7/3012
Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
Τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
Κυρίῳ κῳ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ωι
Πανσεβάστῳ Πατρὶ ἡμῶν καὶ Δεσπότῃ
Εἰς Φανάριον
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Ἕπτα ἔτη ἀπὸ
τὴν κοίμησιν

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
κυροῦ Χριστοδούλου

Ἐφέτος συνεπληρώθησαν
ἑπτὰ ἔτη ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου.
Αἱ ἐκδηλώσεις μνήμης ἐλάχι-
σται εἰς σύγκρισιν μὲ τὸν
ἀριθμὸν τῶν χειροτονιῶν εἰς

Μνημόσυνον
τοῦ Γέροντός μας

Τὸ Σάββατον, 14ην Φεβρουα-
ρίου ἐ.ἔ μετὰ τὴν θείαν Λειτουρ-
γίαν θὰ τελεσθῆ τὸ ἐτήσιον μνη-
μόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Γέ-
ροντός μας, Ἀρχ. Χαραλάμπους
Δ. Βασιλοπούλου († 14.2.1982),
ἱδρυτοῦ τῆς «Π.Ο.Ε.» καὶ τοῦ
«Ο.Τ.» εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Νε-
κταρίου (Λεωφ. Θησέως 25, Νέα
Ἐρυθραία), τηλ. 210.8134951.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ θΕΟ∆ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ

Τὴν 17ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β'.
Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς
φλογός, ὡς ἐπί ὕδατος ἀναπαύσεως, ὁ ἅγιος Μάρτυς Θεό-
δωρος ἠγάλλετο· πυρί γάρ ὁλοκαυτωθείς, ὡς ἄρτος ἡδύς,
τῇ Τριάδι προσήνεκται. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, Χριστέ ὁ Θε-
ός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.

«Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, ΘεολόγουἈνεκπλήρωτα ὁράματα

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ θέλει νά ἐπιστρέφει στό γενέθλιο τόπο του, ἀλλά
καί στά μέρη ὅπου ἐργάστηκε. Θέλει νά γυρίσει πίσω στό πα-
ρελθόν του, ἔστω γιά λίγες μέρες ἤ καί ὧρες ἀκόμα. Θέλει νά

ἀναπολήσει καλύτερες ἐποχές, ἀλλά ὄχι σπάνια καί χειρότερες. Ἡ ση-
μερινή ὅμως εἰκόνα, μετά ἀπό πολυετῆ ἀποδημία, δέν εἶναι ἴδια μέ
ἐκείνη πού θυμᾶται. Δέν βρίσκει αὐτό πού θέλει, τό γνωστό καί με-
ρικῶς ἐξιδανικευμένο. Οἱ δραστηριότητες τῶν νεωτέρων ἔχουν ἀλλά-
ξει τά πράγματα, ἔχουν ἐκσυχρονίσει τίς οἰκοδομές καί ἔχουν ἐξω-
ραΐσει τούς κοινούς χώρους, ὅπως εἶναι οἱ πλατεῖες μέ τά πλατάνια
καί οἱ δρόμοι. Ἐκεῖνα πού διατηροῦν σέ μεγάλο βαθμό τό χρῶμα τους
εἶναι οἱ κεντρικοί ναοί καί τά ἐξωκκλήσια.

Οἱ ἀναμνήσεις ἔχουν τίς ρίζες τους στό παρελθόν καί συχνά ἀνα-
φέρονται σέ ὁράματα πού ποτέ δέν πραγματοποιήθηκαν. Ἡ μνήμη
αὐτῶν τῶν ὁραμάτων εἶναι μία εὐχάριστη ἀπασχόληση τοῦ νοῦ καί
τροφοδοτεῖ, ἔστω καί σέ προχωρημένη ἡλικία, τήν ἐπιθυμία νά πρα-
γματοποιηθοῦν, παρόλο πού ἡ σάρξ εἶναι ἀσθενής. Αὐτό τό διαπι-
στώνει κανείς, ὅταν συνομιλεῖ μέ συνομήλικους καί παρουσιάζονται
διάφορες ἀπόψεις. Βέβαια, εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ὅπου οἱ ὄψι-
μες αὐτές ἐπιθυμίες ἱκανοποιοῦνται καί γίνονται πράξη. Τίς περισσό-
τερες φορές εἶναι ἁπλῶς θέματα εὔκολων καί εὐχάριστων συζητή-
σεων, πού ἐπαναλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα. Ἔτσι κυλάει ὁ χρό-
νος τῆς ζωῆς μέ ἀναμνήσεις καί ὁράματα, ἀλλά χωρίς πράξεις.

Τό γεγονός αὐτό δείχνει ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι στή ζωή
τους δέν ἔχουν φιλοδοξία νά κάνουν κάτι καλό καί ὠφέλιμο γιά τήν
κοινωνία, στήν ὁποία ζοῦν. Δέν θέλουν νά βγοῦν ἔξω ἀπό τήν αὐλή
τοῦ σπιτιοῦ τους. Βλέπουν μόνο τά δικά τους πράγματα, ἐπιδιώκουν
τά συμφέροντά τους καί θεωροῦν τούς ἐλάχιστους πού ἔχουν εὐγε-
νέστερες ἐπιλογές φιλόδοξους καί ὑπερήφανους.

Διερωτῶμαι πολλές φορές, ἄν κάποτε θά ἀλλάξουν τά πράγματα
καί ἄν οἱ ἄνθρωποι θά βγοῦν ἀπό τό σπίτι τους καί τόν ἑαυτόν τους,
γιά νά ἐπιλέξουν ἄλλες δραστηριότητες, κοινωφελεῖς καί εὐγενικές.
Κάνω πολλές σκέψεις πάνω στό θέμα αὐτό, ἀλλά τελικά εἶμαι ἀπο-
γοητευμένος. Ἔχω καταλήξει ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι ἀδύνατο. Ἐλάχι-
στοι θά εἶναι πάντα ἐκεῖνοι, πού θά κάνουν πράξη τά ὁράματά τους.

Δίχως ἀποφασιστικότητα καί γενναιοδωρία τίποτα δέν μπορεῖ νά γί-
νει. Οἱ ἀναποφάσιστοι καί οἱ φιλοχρήματοι εἶναι ἀκατάλληλοι γιά κοι-
νωφελῆ ἔργα. Μπορεῖ νά λένε πολλά γιά νά πείσουν μερικούς ἀνυ-
ποψίαστους, ἀλλά δέν ἐμπνέουν καμιά ἐμπιστοσύνη σέ ὅλους ἐκεί-
νους πού τούς γνωρίζουν καί πολλές φορές ἔχουν δεῖ τήν ἀσυνέπεια
λόγων καί πράξεων. Καί ὅταν ἀκόμα κάνουν κάτι καλό, δέν τούς πι-
στεύουν, γιατί εἶναι «στάχτη στά μάτια» τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων. Δυσ-
τυχῶς, οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ξοδεύουν ἐλάχιστα γιά νά φᾶνε πολλά. Δέν
ἐγκαταλείπουν ποτέ τήν προσπάθεια νά ἐκμεταλλευτοῦν πρόσωπα καί
συγκυρίες, πάντα πρός ἴδιον ὄφελος.

Ὁ μέγας προφήτης Ἠλίας, μι-
λώντας μέ τόν Κύριο, ἐξωτερι-
κεύει τόν ἑαυτό του, λέγοντάς
Του τόν πιό πάνω λόγο: «Ζηλῶν
ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ παντοκράτο-
ρι» (Γ΄Βασ. ΙΘ΄14). Ἑρμηνεύοντας
τό στίχο ὁ Παν. Τρεμπέλας, γρά-
φει: «Ζῆλος ἱερός καί φλογερός,
ἀγανάκτηση ἱερή καί μεγάλη ἔχει
κυριεύσει τήν ψυχή μου γιά Σένα
τόν Παντοκράτορα». Κι ἀμέσως
μετά, ὁ Ἠλίας τοῦ ἐκθέτει τό πα-
ράπονό του γιά τήν ἀποστασία
τοῦ λαοῦ.

Ἡ ἀγανάκτηση καί ἡ διαμαρτυ-
ρία του ἀποτελοῦν ἔνδειξη καί
ἔκφραση τοῦ ζήλου καί τοῦ
ἐνθουσιασμοῦ τῆς ψυχῆς του. Ὁ
ζῆλος τοῦτος καί τῆς ψυχῆς ὁ
ἐνθουσιασμός, χαρακτηρίζει ὅλες
τίς ψυχές πού ἀγάπησαν καί ἀγω-
νίστηκαν στή ζωή τους γιά τή δό-
ξα τοῦ Θεοῦ. Ὅπου καί ὅταν λεί-
πει ὁ ἐνθουσιασμός τῆς ψυχῆς, τί-
ποτε τό καλό καί δημιουργικό δέν
ἐπιτελεῖται.

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς πῆρε τό φραγ-
γέλιο κι ἔδιωξε τούς ἐμπόρους
ἀπ' τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής
σημειώνει πώς, «ἐμνήσθησαν οἱ
μαθηταί αὐτοῦ, ὅτι γεγραμμένον
ἐστίν: «ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κα-
ταφάγεταί με» (Ἰω. Β΄17). Ὁ ζῆλος
καί ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ Θεαν-
θρώπου Διδασκάλου, πολύ τούς
ἐντυπωσίασε. Ἄλλωστε, ὁ Κύ-
ριος, «ὡς ἐξουσίαν ἔχων», ἀντι-
μετώπισε τούς γραμματεῖς καί
φαρισαίους, μέ αὐστηρότατο
ἔλεγχο. Κάποτε, μάλιστα, μέ
ἐννιά συνεχῆ «οὐαί ὑμῖν γραμμα-
τεῖς καί φαρισαῖοι ὑποκριταί»!…

Ὁ ὅσιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλει-
στος, μέγας ἐπίσκοπος καί ἀσκη-
τής τῆς Ρωσίας,γράφει τά ἑξῆς

ἀξιοσημείωτα γιά τό θέμα μας:
«Ὁρατή ἔνδειξη τῆς χριστιανικῆς
ζωῆς εἶναι ὁ φλογερός ζῆλος πού
δείχνει ὁ πιστός, καί ἡ μέχρις
αὐτοθυσίας ἀφοσίωσή του στό
Θεό...Ὁ ζῆλος αὐτός μοιάζει μέ
φωτιά. Ὅπως ἡ φωτιά καίει τά
ὑλικά πού τήν πλησιάζουν, ἔτσι κι
ὁ θεϊκός ζῆλος πυρπολεῖ τήν ψυ-
χή καί τήν ὠθεῖ νά ζήσει χριστια-
νικά...Ὁ ἀληθινός ζηλωτής δέν
κάνει μόνο αὐτά πού λογαριάζον-
ται καθῆκον, ἀλλά ψάχνει κι ὁ
ἴδιος νά βρεῖ καί νά κάνει τό καλό.
Εἶναι ἀπορροφημένος ἀπό τό ἕνα
καί μοναδικό ἀγαθό πού εἶναι μό-
νιμο καί αἰώνιο...Ὁ θερμός καί δυ-
ναμικός ζῆλος εἶναι χάρη καί δω-
ρεά τοῦ Θεοῦ...».

Ὁ ζῆλος, πραγματικά, μοιάζει
μέ φωτιά, καί ὁ ἐνθουσιασμός μέ
εἰρηνική ἐπανάσταση. Δίχως ζῆλο
καί ἐνθουσιασμό, τίποτε τό καλό
καί ὡραῖο καί χρήσιμο καί μεγάλο,
δέ θά ᾽βλεπε ἡ ἀνθρωπότητα.
Ἕνα πρᾶγμα νά προσεχθεῖ: Ὁ πα-
ράλογος ζηλωτισμός καί ὁ φανα-
τισμός, ἡ τραγωδία τῆς ἐποχῆς
μας μέ τούς Ταλιμπάν, τήν Ἀλ-
Κάϊντα, τούς Τζιχαντιστές καί
ὅλους ἐκείνους πού μέ τά ὅπλα
καί τά μαχαίρια κόβουν κεφάλια
καί σταυρώνουν χριστιανούς, ἐν
ὀνόματι τοῦ...Ἀλλάχ! Μήπως πρέ-
πει νά λέγεται θεός τῆς σφαγῆς
καί τῆς φρίκης; Κι ὕστερα, λένε
μερικοί, ἕνα θεό ἔχουμε ὅλοι! Οἱ
χριστιανοί, ἄς μή ξεχνᾶμε τό λό-
γο τοῦ Παύλου: «Τῷ Πνεύματι ζέ-
οντες» (Ρωμ. ΙΒ΄11), καί «τό
Πνεῦμα μή σβέννυτε» (Α΄Θεσ.
Ε΄19).

Μόνο ζῆλος γιά τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐπισημαίνει τὰς ἐκκλησιολογικὰς ἀποκλίσεις ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπί-
σκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον. Ὑπενθυμίζει τὴν δυναμικὴν ἀντίδρασιν πολλῶν Ἱερῶν Μονῶν
(αἱ ὁποῖαι προέβησαν εἰς τὴν διακοπὴν τοῦ μνημοσύνου) ἔναντι τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου
Ἀθηναγόρου, ὅταν οὗτος πρὸ πεντήκοντα ἐτῶν προέβη εἰς τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων καὶ ἐκφρά-
ζει τὴν εὐχὴν νὰ μὴ ὑποχρεωθοῦν αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ εἰς ἐπανάληψιν παρομοίων συμπεριφορῶν.
Εἰς τὴν ἐπιστολὴν τονίζουν τὴν ἀντιπαπικὴν στάσιν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τὰ μαρτύρια εἰς τὰ
ὁποῖα ὑπεβλήθησαν Ἁγιορεῖται Μοναχοὶ καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος (τοῦ Ἁγίου Ὄρους), ὅταν ἠρνήθησαν
νὰ «προσκυνήσουν» τὸν παπισμὸν καὶ νὰ συμμορφωθοῦν πρὸς τὰς φιλοπαπικὰς ὑποδείξεις τῶν Λατινοφρόνων
κ.λπ. Ἡ ἐπιστολὴ ἀπεστάλη τὴν 31ην Δεκεμβρίου μὲ τὸ νέον ἡμερολόγιον καὶ ἀφοῦ εἶχε κυκλοφορήσει ἡ εἰδικὴ
ἔκδοσις «Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία ἀγώνων ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως» ὑπὸ Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν.

ΜΕΤΑτὴν«διαβεβαίωσηστὴσυνείδησήτου»τοῦπρωθυπουργοῦκ.Ἀλ.
Τσίπρα ἔκπληξη προκάλεσε ὅτι τουλάχιστον δύο Μητροπολίτες ἀπε-
κόμισανεὔσημαἀπὸτὴνἄθεηἰντελιγκέντσια,διότιδικαιολόγησαντὴν

πράξητου.ΜάλισταὁΜητροπολίτηςἈργολίδοςκ.Νεκτάριος,σὲδήλωσήτου
τόνισε: «Τὸ νὰ ὁρκιζόμαστε στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ εἶναι κατὰ τοῦ ὅρκου τὸ θε-
ωρῶ ἀπαράδεκτο, γἰ αὐτὸ καὶ πολὺ καλὰ ἔκανε ὁ κ. πρωθυπουργὸς ποὺ δὲν
ὁρκίστηκε καὶ μακάρι νὰ ἔρθει ἡ ὥρα νὰ σταματήσει ὁ ὅρκος. Ἂς βρεθεῖ κάτι
ἄλλο».

Ἂν οἱ Μητροπολίτες ἔλεγαν αὐτὰ σὲ ἄλλη, οὐδέτερη, στιγμή, θὰ ἔλεγε κα-
νεὶς ὅτι ἐκφράζουν μίαν ἄποψη. Ὅταν ὅμως ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἔχουν μιλήσει
γιὰ τὸ θέμα, ὅταν ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἤλεγξαν ὅσους ὁρκίζονται στὸ Εὐαγγέλιο,
ὅταν ποτὲ δὲν ἀρνήθηκαν οἱ ἴδιοι νὰ ὁρκίσουν τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες καὶ
ποτὲδὲνἤλεγξαντὸνἈρχιεπίσκοποκαὶτοὺςἄλλουςΜητροπολίτεςγιὰτὸὅτι
προσέρχονται στὶς ὁρκωμοσίες, ὅταν ποτὲ δὲν τὸ ἔθεσαν στὴν Ἱεραρχία, τό-
τε ἡ τωρινὴ ἀναφορά τους δὲν ἔχει ποιμαντικὸ χαρακτῆρα καὶ διολισθαίνει
πρὸς τὴν κολακεία.

Ἡ κολακεία σημαίνει ὅτι ἐπιδιώκεται ἡ εὐαρέσκεια τοῦ κόσμου, ἀντίθετα

Τὸ μεγαλεῖον τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Μηνύματα «προοδευτικότητος»
ἀπὸ Μητροπολίτας

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

(1ον)

ΣΤΗΝ ἀναζήτηση μιᾶς κατάλληλης ἐναρκτήριας φράσης γιὰ τὸ κείμενό
μου αὐτὸ μεγάλη βοήθεια μοῦ προσέφερε ὁ πάντα εὔστοχος σχο-
λιαστὴς τῆς ἐφημερίδος «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ποὺ ὑπογράφει τὰ ὀρθὰ καὶ

εὐφυέστατα σχόλιά του ὡς «Χ». Στὸ φύλλο τῆς «Κυριακάτικης Δημοκρα-
τίας» (1ηΦεβρουαρίου2015),ἀναφερόμενοςστὴνπρόσφατηὁρκωμοσίατῆς
νέας μας Κυβέρνησης,σημειώνει: «Μὴμὲπαρεξηγήσετε,ἀλλὰκαθόλουδὲν
μὲ«χάλασε»ποὺκάποιοιδὲνὁρκίσθηκανστὸΕὐαγγέλιο.Εἴδαμεκαὶαὐτούς,
ποὺ ἔκαναν τοὺς μεγάλους σταυροὺς καὶ παρίσταναν τοὺς εὐσεβεῖς, πόσο
πολὺ κορόϊδευσαν τὸν ἑλληνικὸ λαό. Πόσο πολὺ τὸν ταλαιπώρησαν, πόσο
πολὺ τὸν τσαλάκωσαν». Συγχαίρω τὸν ἄγνωστό μου «Χ», ποὺ μολονότι ἀνή-
κει σὲ ἕνα συγκεκριμένο πολιτικὸ χῶρο, κατορθώνει νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ θέ-
μα μὲ τόση ἀντικειμενικότητα, ἀγγίζοντας τὴν οὐσία (καὶ) τοῦ βουλευτικοῦ
ὅρκου, ἀλλὰ καὶ τὴ σκοπιμότητά του. Ἀπὸ κάποιους στὸν Τόπο μας γίνεται
μόνιμαχρήσητῶν ἱερῶνπραγμάτωνμὲτὴσυνείδηση,ὅτιαὐτὰὑπάρχουνὄχι
γιὰ νὰ τὰ σεβόμεθα, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ παραβαίνουμε καὶ, τελικά, νὰ τὰ χλευά-
ζουμε.

Α´
Ἡ ὁρκωμοσία ὄχι μόνο στὴ Βουλή, ἀλλὰ καὶ σ᾽ ὅλο τὸ φάσμα τοῦ δημοσί-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ ἄρνησις τοῦ βουλευτικοῦ Ὅρκου
Προηγούμενα καὶ παρεπόμενα

Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

ΠΟΛΥΣ λόγος γίνεται τελευταῖα γιὰ τὴν ἐπιστολὴ Ὁσίου Παϊσίου πρὸς
τὸν μακαριστόν Ἀρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο (ἱδρυτή τοῦ
«ΟΤ» και τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως), ἀναφορικὰ μὲ τὶς

οἰκουμενιστικὲςκαὶφιλενωτικὲςἐνέργειεςτοῦΟἰκουμενικοῦΠατριάρχηἈθη-
ναγόρα.Μὲ αὐτὴτὴνἐπιστολὴἐκφράζει τὴν ἀγωνίατουγιὰτὰτεκταινόμενα,
γράφοντας «Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔφθασαν μέχρι τὸ ἐρημητήριό μου θλιβερὲς εἰδή-
σεις διά τὴν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας, ἐπόνεσα πολὺ καὶ ἐθεώρησα καλὸ νὰ τὰ
γράψω αὐτὰ ποὺ ἔνιωθα».

«Ἐπόνεσα κι ἐγὼ» γράφει ὁ Ὅσιος Παΐσιος «σὰν τέκνον Της καὶ ἐθεώρη-
σα καλόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προσευχές μου, νὰ στείλω κι ἕνα μικρὸ κομματάκι
κλωστὴ (ποὺ ἔχω σὰν φτωχὸς μοναχός), διά νὰ χρησιμοποιηθῆ κι αὐτό…». Ὁ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ “συμβολὴ” τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μακαρίου Γ´, εἰς τάς φιλενωτικάς

ἐνεργείας τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Ἀθηναγόρου
Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

� Ἀπαρχὴ ἀποδομήσεως τοῦ
ὑπάρχοντος πλαισίου Κρά-
τους - Ἐκκλησίας ὁ πολι-
τικὸς ὅρκος τοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ καὶ τῆς Κυβερνή-
σεως. Τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Μεσσηνίας κ. Χρυσο-
στόμου. Σελ. 8

� Κρίσιμα θέματα συνεζητή-
θησαν ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου
Κύπρου. Σελ. 8

� Οἱ μαχηταὶ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας Ἀρχιμ. Χαράλαμπος
Βασιλόπουλος (1910 -1982)
καὶ Δημήτριος Παναγόπου-
λος (1916 - 1982). Τοῦ μα-
καριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.
Μάρκου Μανώλη. Σελ. 5

� Γέρων Στέφανος μοναχὸς
Δανιηλαῖος. Σελ. 5

� Χριστιανοί φῶς τοῦ κόσμου
ἤ κοσμικοί Χριστιανοί; Γρά-
φει ὁ Ἀρχιμ. π. Κύριλλος Κε-
φαλόπουλος. Σελ. 6

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ἐπειδὴ τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀκούγεται ἔντονα ἀπὸ Ἀρχιερατικοὺς κύκλους
καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς καθηγητές μας στὴν Θεολογικὴ Σχολή ὅτι οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίαςἦτανγιὰτὴνἐποχήτουςκαὶπρέπεινὰξεπεραστοῦν,σκεφτήκαμετα-
πεινά,ὡςὁμάδαφοιτητῶντῆςἡρωικῆςΘεολογικῆςΣχολῆςτοῦΑ.Π.Θ.νὰἐκφρά-
σουμετὴγνώμημας!

Ἀρχικὰαὐτὴἡτάση,ἡλεγόμενημεταπατερικὴΘεολογίαἂνκαὶεἶναιτόσοδια-
βρωτική,τόσοἐπικίνδυνηγιὰτὴνὈρθοδοξίαμας,ἔχειδυστυχῶςἐπηρεάσειτοὺς
περισσότερουςἹεράρχεςκαὶλαϊκοὺςθεολόγους.Ἑπομένωςπρέπειὅλοινὰπροσ-
έξουμεκαὶνὰἀγωνιστοῦμεγιὰτὴνἐξάλειψήτης.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἦταν οὐράνιοι, Ἅγιοι, Θεοφόροι, δηλαδὴ φωτι-
σμένοικαὶκαθοδηγούμενοιἀπὸτὸΠανάγιονΠνεῦμα.Ἦτανἄνθρωποι,οἱὁποῖοι
ζοῦσανμίαζωήἐνΧριστῷ,οἱὁποῖοιεἶχανπεθάνειγιὰτὸνκόσμοκαὶ ζοῦσανμό-
νο γιὰ τὸν Χριστό, στοὺς ὁποίους εἶχε κατοικήσει μέσα τους ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ
δημιουργὸςτῶνπάντων.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ θεολογική ἐπιχειρηματολογία
ἐναντίον τῆς χειροτονίας γυναικῶν

Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(3ον.–Τελευταῖον)
Δ´ ΟΧΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ 

ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΟΡΙΣΜΟ

Ὁ ἅγιος πατήρ Ἰουστῖνος Πό-
ποβιτς ἀναφέρεται στό θέμα τῶν
συμπροσευχῶν τῶν Ὀρθοδόξων
μέ τούς αἱρετικούς (βλ. Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενι-
σμός, σελ. 231) καί λέγει: 

«Ὁ Κανών ΜΕ´ τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων βροντοφωνεῖ·

“Ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ
διάκονος, αἱρετικοῖς συνευξάμε-

νος μόνον, ἀφοριζέσθω· εἰ δέ
ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς
ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω».
Πρβλ. Κανόνα ΛΓ´τῆς ἐν Λαοδι-
κείᾳ Συνόδου. 

Σχολιάζοντας τόν Κανόνα
αὐτόν ὁ πατήρ Ἰουστῖνος λέγει: 

«Ἡ ἐντολή αὕτη εἶναι σαφής,
ἀκόμη καί διά τήν συνείδησιν τοῦ
κώνωπος. Δέν εἶναι ἔτσι;»! 

«Ὁ Κανών ΞΔ´ τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων διατάσσει:

“Εἴ τις κληρικός, ἤ λαϊκός,
εἰσ έλθῃ εἰς συναγωγήν Ἰουδαί-
ων, ἤ αἱρετικῶν, προσεύξασθαι

καί καθαιρείσθω καί ἀφοριζέ-
σθω».

Καί ὁ πατήρ Ἰουστῖνος ὁμοίως
σχολιάζει ἐπί τοῦ Κανόνος:

«Καί τοῦτο εἶναι σαφέστατον
καί διά τήν πλέον πρωτόγονον
συνείδησιν»! 

Ἀλλά ἐμεῖς θέλουμε νά ἐκφρά-
σουμε τήν ἀπορία μας καί νά ρω-
τήσουμε: Ἀλήθεια, ὅσοι ἱερωμέ-
νοι συμπροσεύχονται μέ τόν πά-
πα ἤ καί μέ ἄλλους αἱρετικούς,
γιά τήν εἰρήνη τάχα τοῦ κόσμου,
ἀλήθεια, εἶναι τόσο ἀπαίδευτοι
στήν θεολογία καί τόσο ἄγευστοι
στήν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα,
ὥστε νά πιστεύουν ὅτι θά εἰσα-
κουστεῖ αὐτή ἡ προσευχή τους;
Ἐγώ πιστεύω ὅτι ἄν δυό-τρία ἰδι-
κά μας παιδιά τῆς καφετέριας
πᾶνε μόνα τους σέ ἕνα ἐξωκκλή-
σι καί προσευχηθοῦν γιά τήν
εἰρήνη τοῦ κόσμου, θά εἰσακου-
στεῖ ἡ προσευχή τους. Ἀντίθετα,
ἄν ὀρθόδοξοι κληρικοί κάνουν
συμπροσευχή μέ αἱρετικούς (οἱ

παπικοί εἶναι αἱρετικοί) ὄχι μόνο
δέν εἰσακούεται ἡ δέησή τους
αὐτή, ὅσο καί ἄν τήν πληθύνουν,
ἀλλά, τό χειρότερο, παροργίζουν
τόν Ἅγιο Σαβαώθ, διότι ἡ προσ -
ευχή τους αὐτή γίνεται μέ παρά-
βαση τῶν ἱερῶν Κανόνων τῶν
ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας. 

Κύριοι, κληρικοί καί λαϊκοί,
ὅσοι κάνετε τίς προκλητικές συμ-
προσευχές μέ τούς παπικούς καί
ἐπιθυμεῖτε τήν ἕνωση μαζί τους,
χωρίς τήν μετάνοιά τους, ἐπι-
τρέψτε μας νά σᾶς μιλήσουμε
ἐλεύθερα – γιατί ἐλεύθερα καί
εἰλικρινά πρέπει νά μιλᾶμε στήν
Ἐκκλησία – καί νά σᾶς ποῦμε: 

Οἱ ἱεροί Κανόνες γράφουν κα-
θαρότατα σχετικά μέ τίς συμπροσ -
ευχές μέ τούς αἱρετικούς καί τίς
καταδικάζουν. Ἐπί τέλους! Πῶς
ἀλλιῶς θά θέλατε νά σᾶς τό ποῦν
οἱ Κανόνες γιά νά τό καταλάβετε;
Ὁ ἅγιος πατήρ Ἰουστῖνος Πόπο-
βιτς σᾶς εἶπε παραπάνω ὅτι καί

«γιά τήν λογική τοῦ κώνωπος»
ἀκόμη εἶναι καταληπτό, ὅτι οἱ
ἱεροί Κανόνες, σαφῶς- σαφέστα-
τα, ἀπαγορεύουν τίς συμπροσ -
ευχές σας μέ τούς αἱρετικούς.
Αὐτή ἡ φράση τοῦ ἁγίου πατέρα
«καί γιά τήν λογική τοῦ κώνω-
πος» δέν σᾶς προσβάλλει; Σκε-
φθεῖτε καί φοβηθεῖτε ὅτι ὁ
Ὀρθόδοξος λαός, αὐτός ὁ λαός
πού ἀνάπτει κανδήλας καί κτίζει
ἱερούς Ναούς καί ἀγωνίζεται νά
ζῆ συνειδητή πνευματική ζωή,
ἀγανακτεῖ σφόδρα ἐναντίον σας.
Εἴμεθα δέ βέβαιοι καί βεβαιότα-
τοι ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστι-
κή ἱστορία, ὅπως ἔγραψε μέ με-
λανά γράμματα τά ὀνόματα τῶν
προηγουμένων ἑνωτικῶν, ἔτσι θά
μαυρίσει καί τά δικά σας ὀνόμα-
τα γιά τίς συμπροσευχές σας μέ
τούς παπικούς καί τά τολμηρά
σας βήματα πρός ἕνωση μαζί
τους. 

Ε´ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
Γιά τόν Οἰκουμενισμό ἀρκού-

μαστε στό νά ἀναφέρουμε τά λί-
γα ἀλλά κτυπητά καί ζουμερά πού
γράφει ὁ ἅγιος Πατέρας Ἰου -
στῖνος Πόποβιτς στό βιβλίο πού
παραπέμπουμε Ὀρθόδοξος Ἐκ -
κλησία καί Οἰκουμενισμός. Παρα-
καλοῦμε νά προσεχθεῖ ἰδιαίτερα
ἡ σύντομη αὐτή παρατιθέμενη
περικοπή τοῦ ἁγίου πατέρα περί
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί μάλιστα
παρακαλοῦμε νά παρατηρηθεῖ
ὅτι ὁ ὅσιος Πατήρ ὀνομάζει
«ψευδοεκκλησία» τόν Παπισμό
καί «παναίρεση» τόν Οἰκουμενι-
σμό: 

«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοι-
νόν ὄνομα διά τούς ψευδοχρι-
στιανισμούς, διά τάς ψευδοεκ-
κλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.
Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία
ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμα-
νισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Παπι-
σμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδο-
χριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκ-
κλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο πα-

Ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς
κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς

Τοῦ Σεβ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ.Ἰερεμίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ο«Ο.Τ.» ὡς ἔχει ἐπισημάνει ἀπὸ τῆς ὁρκω-
μοσίας τῆς νέας Κυβερνήσεως (μὲ πολι-
τικὸν ὅρκον εἰς τὴν πλειονοψηφίαν της)

εὔχεται καὶ προσεύχεται διά τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ
πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ὑπουργῶν του, κατὰ τὴν
μακρὰν πορείαν τῶν διαπραγματεύσεων μὲ ὅλους
τούς ἐκπροσώπους τῶν δανειστῶν τῆς Ἑλλάδος.
Δὲν τὸ πράττει ὁ «Ο.Τ.» διά κάποιους εἰδικοὺς
λόγους, ἀλλὰ διότι ἡ Ἑλλὰς καταρρέει, διαλύεται
καὶ ἔχει προκληθῆ μία ἀνθρωπιστικὴ κρίσις, ἡ
ὁποία εἶναι πρωτοφανὴς διά δημοκρατικὴν καὶ πο-
λιτισμένην χώραν εἰς τὴν Εὐρώπην. Τὸ πράττει,

ὅμως, καὶ δι᾽ ἄλλους λόγους. Διότι ἡ Ἑλλὰς εὑρί-
σκεται μόνη εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ἐπαναδιαπραγμα-
τεύσεως καὶ ὁ κ. Τσίπρας εἶναι ὁ μόνος Πρωθυ-
πουργός, μετὰ τὴν παρέλευσιν, πολλῶν ἐτῶν, ποὺ
λέγει «ὄχι» τονώνων τὸ ἐθνικὸν φρόνημα τῆς
πλειονοψηφίας τῶν Ἑλλήνων. Εἰς τὴν μάχην τῶν
διαπραγματεύσεων πρέπει νὰ μεταβῆ, διά νὰ τὴν
κερδίση, ὅπως οἱ Ἕλληνες εἰς τὰς πολεμικάς μά-

χας. Ἡ προσευχή μας, ἂν καὶ εἶναι ἄθεος, θὰ τὸν
συνοδεύη, διά τὸ καλόν του λαοῦ καὶ τῆς Πατρί-
δος.

Εἴμεθα ὅμως ὑποχρεωμένοι νὰ ἀσκοῦμεν ἔλεγ-
χον καὶ κριτικὴν εἰς ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν ἐκκλησια-
στικῶν καὶ ἐθνικῶν ζητημάτων, ὡς τοῦτο πράττει ὁ
«Ο.Τ.» ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του. Προβαίνομεν εἰς τὴν
ἐπισήμανσιν αὐτήν, διότι εἴδομεν, πρὸ τῶν προ-

γραμματικῶν δηλώσεων τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Τσί-
πρα, συνέντευξιν τοῦ μετριοπαθοῦς, διανοουμένου
ἀριστεροῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Ἀριστείδου
Μπαλτᾶ (ὁ κ. Κοράκης, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν φήμην
τοῦ σκληροῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι Ἀνα-
πληρωτὴς Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των), συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν πρέπει «νὰ
μποῦν στὸ τραπέζι ὅλα τὰ προβλήματα μὲ τὴν

Ἐκκλησία» τονίζων ὅτι οἱ ρόλοι Κράτους - Ἐκκλη-
σίας πρέπει νὰ εἶναι διακριτοί. Πλέον συγκεκριμέ-
νως ὁ κ. Μπαλτᾶς ἐδήλωσεν εἰς τὴν ἐφημερίδα
«Ἡμερησίαν» τῆς 1ης Φεβρουαρίου: 

«Ἡ κίνηση τοῦ πρωθυπουργοῦ νὰ δώσει πολι-
τικὸ ὅρκο, ἀντὶ τοῦ θρησκευτικοῦ, ἐπανέφερε στὸ
προσκήνιο τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων Κράτους καὶ
Ἐκκλησίας. Ἐπ᾽αὐτοῦ πάγιο αἴτημα τῆς Ἀριστερᾶς

εἶναι ὁ διαχωρισμός. Εἶναι ὥριμες οἱ συνθῆκες γιὰ
κάτι τέτοιο;»:

«Ἡ δέσμευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν ἔλλογη καὶ ἤπια.
Οἱ ρόλοι Κράτους καὶ Ἐκκλησίας πρέπει νὰ εἶναι
διακριτοί. Βεβαίως, ὑπάρχουν ζητήματα ποὺ θὰ
πρέπει νὰ ξανασυζητηθοῦν. Νομίζω, ὅτι ἦταν ἀπο-
λύτως ὑποδειγματικὴ ἡ κίνηση τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ νὰ πάει πρῶτα στὸν ἀρχιεπίσκοπο, νὰ δείξει
τὸν σεβασμό του πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ δη-
λώσει ὁ ἴδιος ὅτι δὲν θὰ ὁρκιστεῖ μὲ θρησκευτικὸ
ὅρκο.

Ἀκολουθήθηκε, δηλαδή, μία οὐσιαστικὴ διαδι-

Προσευχόμεθα ἀλλὰ καὶ ἐπαγρυπνοῦμεν
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ρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς
τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν
εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ
παναίρεσις. Διατί; Διότι εἰς τό
διάστημα τῆς ἱστορίας αἱ διάφο-
ροι αἱρέσεις ἠρνοῦντο ἤ παρε-
μόρφωνον ἰδιώματά τινα τοῦ Θε-
ανθρώπου καί Κυρίου Ἰησοῦ, αἱ
δέ εὐρωπαϊκαί αὗται αἱρέσεις
ἀπομακρύνουν ὁλόκληρον τόν
Θεάνθρωπον καί εἰς τήν θέσιν
του τοποθετοῦν τόν Εὐρωπαῖον
ἄνθρωπον. Ἐδῶ δέν ὑπάρχει
οὐσιαστική διαφορά μεταξύ τοῦ
Παπισμοῦ, Προτεσταντισμοῦ,
Οἰκουμενισμοῦ καί ἄλλων αἱρέ-
σεων, ὧν τό ὄνομα “λεγεών”».19

ΣΤ´ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ
Ἀπό τότε πού οἱ Ρωμαιοκαθο-

λικοί (παπικοί), μέ τήν ἐπικράτη-
ση μάλιστα τοῦ πρωτείου τοῦ Πά-
πα, ἀποκόπηκαν ἀπό τόν κορμό
τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, ἀκολού-
θησαν δικό τους τρόπο στό Συν -
οδικό σύστημα. Οἱ Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες, ἰδιαίτερα μετά τήν
χειραφέτησή τους ἀπό τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο, τήν Μητέρα
τῶν Ἐκκλησιῶν, αἰσθάνονταν
πάντοτε τήν ἀνάγκη νά συνέλ-
θουν σέ μία κοινή Σύνοδο, γιατί
πολλά ἀπό τά προβλήματά τους
ἦταν κοινά. 

Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας,
μέσα στίς πολλές προοπτικές πού
εἶχε, συνέλαβε τό νόημα τῆς
συγκλήσεως μιᾶς Οἰκουμενικῆς
Συνόδου καί γιά τόν σκοπό αὐτό,
σέ προπαρασκευαστικό στάδιο,
συνεκάλεσε τίς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες τρίς στήν Ρόδο κατά
τά ἔτη 1961, 1962, 1963. Εἶναι
ἀλήθεια ὅτι σ᾽ αὐτές τίς Πανορ-
θόδοξες Διασκέψεις, οἱ Ὀρθόδο-
ξες Ἐκκλησίες, πού ζοῦσαν κε-
χωρισμένες μεταξύ τους,
αἰσθάνθηκαν δυνατή τήν «ἑνό-
τητα τῆς πίστεως» καί «τήν κοι-
νωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,
παρ᾽ ὅλες τίς μεταξύ τους ἐθνι-
κές καί πολιτιστικές διαφορές καί
ἀντιθέσεις. 

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
Μυτιλήνης Ἰάκωβος ὁμιλῶν στήν
Ἱερά Μονή Πεντέλης τήν 6η Φε-
βρουαρίου 1973 ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ
Ἱεροῦ Φωτίου ἐκθέτει τίς δυσκο-
λίες τῆς μελλούσης νά συνέλθει
Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί θέτει
δυσεπίλυτα ἐρωτήματα γιά τό
θέμα αὐτό. Τελικά ἐπικαλεῖται
τήν μαρτυρία τοῦ καθηγητοῦ τῆς
Δογματικῆς, ζῶντος ἔτι τότε, τοῦ
ἁγίου μας πατρός Ἰουστίνου Πό-
ποβιτς, τοῦ ὁποίου τόν λόγον
ἀκούσαμε ἐπί πολύ στό παρόν
φυλλάδιο. Ὁ πατήρ Ἰουστῖνος
δέν ἐφαίνετο εὐνοϊκός γιά τήν
μελετωμένη σύγκληση τῆς
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, γιατί δέν
ἔβλεπε πρόσφορο τόν καιρό γιά
ἕνα μεγάλο τέτοιο ἔργο. Ἔγρα-
ψε δέ τότε, μέ τήν εὐκαιρία αὐτή,
ὁ πατήρ Ἰουστῖνος εἰδική μελέτη
ἐπιγραφομένη «Ἐπικίνδυνος ἡ
σύγκλησις Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου», Ἀθῆναι 1971. Ἀπό τήν με-
λέτη αὐτή θέλουμε νά παραθέ-
σουμε ἐδῶ δύο περικοπές, τίς
ὁποῖες ἐπικαλεῖται ὁ μακαριστός
σοφός Μητροπολίτης στήν ὁμι-
λία του. Τίς νομίζουμε χρήσιμες
καί γιά τίς ἡμέρες μας, γιατί, ἀπό
τήν μελέτη αὐτῶν φρονοῦμε ὅτι
οὔτε ἀκόμη καί σήμερα ἐπέστη ὁ
καιρός γιά τήν σύγκληση Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, ἀφοῦ συντρέ-
χουν ἀκόμη καί σήμερα οἱ ἴδιες
δυσκολίες, πού ἔκαναν τόν ἅγιο
πατέρα Ἰουστῖνο νά τάσσεται κα-
τά τῆς συγκλήσεως τῆς Συνό-
δου. 

Ἔγραφε λοιπόν τότε ὁ ἅγιος
πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς:

«Προσωπικῶς δέν βλέπω ὅτι
κατά τάς σημερινάς περιστάσεις
ὑπάρχει πράγματι ἀναπόφευκτος
ἀνάγκη διά τήν σύγκλησιν τῆς

Οἰκ. Συνόδου. Ἐάν ὅμως ὑπάρχῃ,
τότε ἡ παροῦσα στιγμή εἶναι ἡ
πλέον ἀκατάλληλος εἰς τήν ἱστο-
ρίαν τῆς Ἐκκλησίας μας. Διότι
διά νά πραγματοποιηθῇ ἕν
τοιοῦτον ἔργον ἱστορικῆς σημα-
σίας ἐπιτυχῶς εἶναι ἀναγκαῖον νά
δημιουργηθοῦν αἱ κατάλληλοι
συνθῆκαι δι᾽ αὐτό, καί νά γίνουν
ἐγκαίρως αἱ θεμελιώδεις προ-
ετοιμασίαι. Σήμερον ὅμως, καθ᾽
ὅσον γνωρίζω, δέν ὑπάρχει οὔτε
τό ἕν οὔτε τό ἄλλο. Ἰδού ὅτι ἐπί
τόσα ἔτη ἡμεῖς δέν κατωρθώσα-
μεν νά προετοιμάσωμεν τά ἀναγ-
καῖα διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀπο-
φάσεων τῆς Ρόδου, ἄν καί δι᾽
αὐτό ὑπῆρχον πολλαί δυνατότη-
τες. Τί, λοιπόν, νά εἴπωμεν ὡς
πρός τάς συνθήκας τῆς Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου; Αὗται εἶναι,
ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀπελπιστικαί εἰς
ὅλας, ὀλίγον ἤ πολύ, τάς τοπικάς
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας».

Προχωρῶν ὁ π. Ἰουστῖνος Πό-
ποβιτς ἐπιλέγει: «Εἶναι γνωστόν
εἰς τούς Ἀγγέλους καί τούς
ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως εἰς τούς
Ὀρθοδόξους ὅτι εἰς αὐτήν τήν
ἀποκαλυπτικήν ἐποχήν εἶναι δύσ -
κολον ἤ μᾶλλον ἀδύνατον εἰς
πολλούς Ἱεράρχας τῶν Τοπικῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, λόγῳ
ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν, νά ὁμο-
λογήσουν Ὀρθοδόξως καί ἁγιο-
πατερικῶς εἰς αὐτήν τήν ἐνδεχο-
μένην μέλλουσαν νά συνέλθῃ
Οἰκ. Σύνοδον, τά Ὀρθόδοξα Δό -
γματα καί τάς κανονικάς ἀληθεί-
ας. Ἕνεκα τούτου τό ᾽Ορθοδο-
ξότερον θά ἦτο νά μή συγκληθῇ
καθόλου ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος
ἤ τοὐλάχιστον νά μή συμμε-
τάσχῃ εἰς αὐτήν... διότι εἰς τό τέ-
λος τί δύναται νά περιμένῃ κα-
νείς ἀπό μίαν τοιαύτην Οἰκουμε-
νικήν Σύνοδον; Ἕν καί μόνον ἕν:
Σχίσματα καί αἱρέσεις καί διαφό-
ρους ἄλλας συμφοράς. Αὐτό
εἶναι ἡ βαθεῖα μου αἴσθησις καί ἡ
πλήρης ὀδύνης ἐπίγνωσις...».20

Ὁ Ἐπίσκοπος Σάμπατς Ἰωάν-
νης τῆς Σερβίας πού διεβίβασε
τότε τό ὑπόμνημα τοῦ ἁγίου πα-
τρός Ἰουστίνου Πόποβιτς στήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Σερβίας, ἀνα-
φερόμενος καί αὐτός στό ζήτημα
τῆς προετοιμασίας τοῦ λαοῦ γιά
τήν σύνοδο αὐτή, λέει τά ἑξῆς
χαρακτηριστικά:

«Εἶναι γνωστόν ἀπό τήν ἱστο-
ρίαν τῆς Ἐκκλησίας ὅτι αἱ
Ἐκκλησιαστικαί Σύνοδοι, αἱ
ὁποῖαι προηγουμένως δέν ἔτυ-
χον τῆς δεούσης προετοιμασίας
καί αἱ ὁποῖαι συνήρχοντο ἐν
ἀτμοσφαίρᾳ διχονοίας καί πνευ-
ματικῆς διασπάσεως περισσότε-
ρον ἔβλαψαν παρά ὠφέλησαν
τήν Ἐκκλησίαν. Αἱ τοιούτου
εἴδους Σύνοδοι ἐβοήθησαν ἐν
πολλοῖς εἰς τήν καταστροφήν
τῆς κάποτε ἰσχυρᾶς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χιλιετηρί-
δος κατατεμαχίσασαι αὐτήν εἰς
ἀναριθμήτους αἱρέσεις καί σχί-
σματα. Πνευματικῶς ἡνωμένη
καί πολιτικῶς διῃρημένη ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἀνατολή ἔγινε εὐκόλως
λεία τοῦ Ἰσλάμ, πολιτικῶς καί
θρησκευτικῶς, οὕτως ὥστε νά
ἔχωμεν σήμερον μόνον ἀναμνή-
σεις ἐξ ἐκείνης τῆς ἰσχυρᾶς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς Ἀφρικῆς, ἡ
ὁποία διέσωσε τό ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ ἀνά πᾶσαν τήν Οἰκουμένην
κατά τούς πρώτους χριστιανι-
κούς αἰῶνας».21

ΤΕΛΟΣ
Στό φυλλάδιό μας αὐτό, ἀδελ-

φοί χριστιανοί, εἴπαμε τί λέγει
ἕνας ἅγιος πατέρας, ὁ πατήρ
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, γιά τόν Πα-
πισμό καί τόν Οἰκουμενισμό. Θέ-
λαμε μέ αὐτό νά φανεῖ ὅτι μέ τά
ὅσα λέγουν καί κάνουν οἱ φιλο-
παπικοί καί οἰκουμενιστές ἐναν-
τιώνονται πρός τήν διδαχή τῶν
ἁγίων Πατέρων καί νομίζουμε ὅτι
φάνηκε αὐτό ἀπό τήν παροῦσα

μικρή μελέτη, ἔστω καί ἀπό ἕνα
πατέρα. Ἀλλά στήν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἔχουμε ὁμοφωνία τῶν
ἁγίων Πατέρων καί ὁ κάθε πατήρ
ἐκφράζει τήν πίστη ὅλης τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀποροῦμε πάντως
γιά τούς φιλοπαπικούς καί Οἰκου-
μενιστές πῶς τό τολμοῦν, πῶς τό
ἀντέχουν καί προβαίνουν σέ
ἐνέργειες, τίς ὁποῖες σαφῶς κα-
ταδικάζουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας.
Εἶναι δυνατόν νά εὐλογηθοῦν τά
ἔργα τους, ἀφοῦ ἐναντιώνονται
πρός τούς λόγους τῶν ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας; Ὄχι δέν εἶναι
δυνατόν. Τούς συνιστοῦμε πάν-
τως νά καθίσουν φρόνημα, γιατί
ἔτσι ὅπως ἐνεργοῦν θά κάνουν
τήν μεγάλη ζημιά νά διχάσουν
τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Προσπα-
θοῦντες δηλαδή καί ἀγωνιζόμε-
νοι γιά τήν ἕνωσή τους μέ τούς
Παπικούς, χωρίς πρῶτα νά δεί-
ξουν αὐτοί τήν μετάνοιά τους,
ὅπως τό ἀπαιτεῖ ὁ ἅγιος πατήρ
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, θά διχά-
σουν τούς Ὀρθοδόξους καί θά
γίνουν αἰτία σχίσματος στήν
Ἐκκλησία. 

Ἐμεῖς πάντως, μέ τήν Χάρη
τοῦ Κυρίου καί τήν Εὐλογία τῆς
Κυρίας μας Θεοτόκου, θά μεί-
νουμε σταθεροί στήν γραμμή
τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Θά εὐχόμαστε βεβαίως
συνεχῶς στόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό γιά τήν ἕνωση τῶν πα-
πικῶν καί τῶν ἄλλων αἱρετικῶν
μαζί μας, ἀλλά αὐτό θά γίνει μέ
τήν δική τους μετάνοια καί τήν
ἐπίσημη ἀπάρνηση τῶν αἱρέσεών
τους, πού τούς ἀπέκοψαν ἀπό τό
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Εὐλογημένο τό νέο ἔτος 2015,
ἀδελφοί χριστιανοί. Ἄς βαδίζου-
με κατά τό Πανάγιο θέλημα τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στα-
θεροί στά δόγματα τῆς ὀρθόδο-
ξης πίστης μας. Ἔτσι θά ἔχουμε
τήν εὐλογία Του καί θά ὀρθοπο-
δήσει πάλι ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλά-
δα, πού γιά τίς ἁμαρτίες ὅλων
μας ἔφθασε ἐκεῖ πού τήν βλέ-
πουμε. Ἄς μή ξεχνᾶμε τήν ἱστο-
ρία. Ἡ μεγάλη Πόλη, ἡ ἕδρα τοῦ
θρυλικοῦ Πατριαρχείου μας, ἡ
Κωνσταντινούπολη, ἔπεσε καί
θρηνοῦμε ἀκόμη τήν πτώση της,
ἐπειδή ὁ Πατριάρχης Ἰωσήφ Β´
καί ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Η´
κατέφυγαν στόν πάπα καί, γιά νά
ἔχουν τήν βοήθειά του, ἔκαναν
ψευδοένωση μαζί του μέ τήν Σύν -
οδο Φερράρας-Φλωρεντίας τό
1439. Αὐτήν τήν προδοσία πίστε-
ως τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ τήν
πληρώσαμε, ἀγαπητοί μου, πολύ
ἀκριβά, μέ τόκο καί ἐπιτόκιο: Μέ
τόν χαμό τῆς Πόλης τῶν ὀνείρων
μας, μέ τήν δουλεία μας στούς
Τούρκους. Ἄς μᾶς διδάξει ἡ
ἱστορία, γιατί διαφορετικά, ἄν
δέν εἴμαστε καλοί μαθητές της,
θά μᾶς ἀπορρίψει καί θά μᾶς κα-
ταδικάσει.22
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Ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τῶν οἰκουμενιστῶν
καὶ ἡ σχέσις της μὲ τὸν Παπισμόν

Ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς κατὰ τὸν Ἅγιον...
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ.
Ἀφιερωμένο στὴν Ἱεραποστολή. Σχ.
12x8 σσ 80.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ,
πρακτικὰ Συνεδρίου: «Παιδεία καὶ
Ἐθνικὴ Συνείδηση στὸν Ἑλληνικὸ
Κόσμο». Ἀπὸ τὴν ἅλωση μέχρι τὶς πα-

ραμονὲς τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ
1821. Σχ. 24x17 σσ 536.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Μηνιαία Τοπικὴ
Ἐφημερίδα. Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ.,
Δεκ. 2014. Διόνυσος.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Χριστιανικὸν
ὀρθόδοξον μηνιαῖον Φοιτητικὸν πε-
ριοδικὸν τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας
Βασίλειος». Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ. 2014.
Ἰαν. 2015. Ἀθῆναι.

Ἀρχιμανδρίτου π. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου, «Ὁ Ἅγιος Ἀλέ-
ξανδρος Σμορέλλ» Ἕνας Μάρτυς τῆς Ὀρθοδοξίας στά χρόνια
τοῦ Ναζισμοῦ καί τῆς βαρβαρότητας, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ,  ΑΘΗΝΑ
2014, σελ. 41.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση εἶναι πόνημα
τοῦ Ἀρχιμ. π. Κυρίλλου Κεφαλο-
πούλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κά-
τω Πατησίων Ἀθηνῶν καί συνεργά-
τη τῆς ἐφημερίδος τοῦ Ὀρθοδόξου
Τύπου καί ἐκδόθηκε ἀπό τήν ἐφη-
μερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ. Εἶναι ἕνας
μικρός συναξαριστής τοῦ Ἁγίου
Ἀλεξάνδρου Σμορέλλ, ὁ ὁποῖος
ἀνακηρύχθηκε ἅγιος τό 2012 ἀπό
τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μέ εἰσή-
γηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς
Διασπορᾶς, ἡ ὁποία ἦλθε πρόσφατα
σέ κοινωνία μέ τό Πατριαρχεῖο Μό-
σχας. Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀλέξανδρος
Σμορέλλ ὑπῆρξε ρῶσος ὀρθόδοξος
χριστιανός, φοιτητής τῆς ἰατρικῆς
κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καί
ἕνα ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη τοῦ «Λευ-
κοῦ Ρόδου», ὀργάνωση ἡ ὁποία εἶχε
ἀντιναζιστικό χαρακτήρα. Ἡ ὀργά-
νωση αὐτή ἐπεχείρησε νά συγκεν-
τρώσει τήν λαϊκή ὑποστήριξη μετα-
ξύ τῶν Γερμανῶν, ὥστε νά ἀντιστα-
θοῦν στό ναζιστικό καθεστώς. Συν -
ελήφθηκε τόν Φεβρουάριο τοῦ 1943
καί ἐκτελέσθηκε στίς 13 Ἰουλίου
1943 σέ φυλακή στό Μόναχο, σέ ἡλι-
κία 25 ἐτῶν. Οἱ ἐκδόσεις στό προλο-
γικό σημείωμα ἀναφέρουν ὅτι ὁ
ἀντιναζιστικός ἀγώνας  αὐτῆς τῆς
ὀργάνωση εἶχε πνευματική διάστα-
ση, ἀφοῦ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος
ἐμπνεόμενος ἀπό τό χριστιανικό
πνεῦμα ἀγωνίσθηκε μέ αὐτοθυσία
νά καταγγείλη τόν τυραννικό χαρα-
κτήρα τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος.
Τὸ γράμμα, πού ἔστειλε ὁ ἅγιος
Ἀλέξανδρος Σμορέλλ ἀπό τήν φυ-
λακή στήν οἰκογένειά του λίγο πρίν
τόν θάνατό του, ἀποκαλύπτει τό
χριστιανικό πνεῦμα του:

«Ἀγαπητοί μου πατέρα καί μητέ-
ρα,

Τώρα δέ θά γίνει τίποτε ἄλλο ἀπό
αὐτό, καί μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
σήμερα ἡ ἐπίγειος ζωή μου θά κλεί-
σει, γιά νά πάω σέ μίαν ἄλλη, ἡ

ὁποία δέ θά ἔχει τέλος καί στήν
ὁποία ὅλοι μας θά ξανασυναντη-
θοῦμε. Ἄς εἶναι αὐτή ἡ μελλοντική
συνάντηση ἡ παρηγορία καί ἡ ἐλπί-
δα σας. Δυστυχῶς, αὐτό τό χτύπημα
θά εἶναι πολύ βαρύτερο γιά σᾶς πα-
ρά γιά μένα, διότι φεύγω μέ τή βε-
βαιότητα, ὅτι μέ βαθιά πεποίθηση
ὑπηρέτησα τήν ἀλήθεια. Ὅλα αὐτά
μέ ἀφήνουν μέ ἤρεμη συνείδηση,
παρόλο πού ἡ ὥρα τοῦ θανάτου μου
πλησιάζει. Σκεφθεῖτε τά ἑκατομμύ-
ρια τῶν νέων πού  ἔχασαν τή ζωή
τους ἔξω στά πεδία (τῶν μαχῶν). Ἡ
μοῖρα τους εἶναι ἐξίσου καί δική
μου. (…)

Σέ λίγες ὧρες θά βρίσκομαι σέ μία
καλύτερη ζωή, μαζί μέ τή μητέρα
μου, καί δέν πρόκειται νά σᾶς ξεχά-
σω. Θά ζητήσω ἀπό τόν Θεό νά σᾶς
παράσχει παρηγορία καί εἰρήνη.
Καί θά σᾶς περιμένω! Ἕνα πράγμα,
πρό πάντων, ἐπιτρέψτε μου νά ἀφή-
σω στίς καρδιές σας: Ποτέ μή λη-
σμονεῖτε τόν Θεό!

Ὁ δικός σας Schurik».
Γ.Κ.Τ

† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ: «Ἡ χαρά διά
τοῦ Σταυροῦ», ἔκδοση «Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού», Πρέ-
βεζα 2014, σελίδες 175.

Πολύ εὐχάριστη ἡ ἔκπληξή μου
στό ἀντίκρυσμα τοῦ νέου τεύχους
τοῦ Κυριακοδρομίου τῶν εὐαγγε-
λικῶν περικοπῶν τῆς περιόδου τοῦ
Τριωδίου, μέ ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
-ἅγιου καί σοφοῦ - Μητροπολίτη Νι-
κοπόλεως καί Πρεβέζης Μελετίου.
Καί λέω "εὐχάριστη ἔκπληξη", διότι
κυριολεκτικά σέ θαμπώνει καταπλη-
κτικά τό πολύ σπάνιο καί πρωτότυπο
ἐξώφυλλο μέ τό νεαρό παιδί, πού
προσκυνᾶ τόν Σταυρό, πού τοῦ προσ -
φέρεται ἀπό κάποιο χέρι. Μιά πολύ
σπάνια καί πρωτότυπη εἰκόνα. Σέ κα-
θηλώνει. Ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυ-
ροῦ, ἄλλωστε, ἔχει σχέση καί μέ τόν
τίτλο τοῦ βιβλίου: «Ἡ χαρά διά τοῦ
Σταυροῦ».

Τό βιβλίο τό προλογίζει ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλε-
ως καί Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, ὁ
ὁποῖος μέ ἀγάπη, ταπείνωση καί σο-
φία, ἀποδεικνύεται ἄξιος συνεχιστής
τοῦ προκατόχου του. Μεταξύ τῶν
ἄλλων σημειώνει: «Ἡ χαρά τοῦ
Σταυροῦ. Ἀλήθεια, πόσο ὀξύμωρο
εἶναι, ὁ πόνος νά ὁδηγεῖ στή χαρά, ἡ
θλίψη στήν ἱλαρότητα, ἡ ὀδύνη στήν
πνευματική ἡδονή; Καμιά ἐγκόσμια
λογική δέν εἶναι ἱκανή νά ἐξηγήσει
τήν ἀντίφαση παρά μόνο ἡ «λογική»
τῶν μωρῶν τοῦ κόσμου, πού ὁ Θεός
«ἐξελέξατο ἵνα τούς σοφούς καται-
σχύνῃ» (Α´Κορ. Α´27)... Ἀποτελεῖ γιά
μένα ἰδιαίτερη εὐλογία ἡ προλόγιση

τοῦ νέου αὐτοῦ βιβλίου μέ ὁμιλίες τοῦ
μακαριστοῦ προκατόχου μου κυροῦ
Μελετίου, ὁ ὁποῖος ἐκλέϊσε τόν θρό-
νο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐπί 32
ἔτη. Εὔχομαι ἡ μελέτη τῶν ὁμιλιῶν
του νά οἰκοδομεῖ στόν καθένα μας
πνεῦμα Χριστοῦ καί νά ὁδηγεῖ εἰς νο-
μάς σωτηρίους» (Ὁ Μητροπολίτης
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ΧΡΥΣΟ-
ΣΤΟΜΟΣ).

Ἐφόσον πρόκειται γιά βιβλίο -
«Κυριακοδρόμιο» - τότε νομίζω πώς
εἶναι προτιμότερο νά λέγονται κη-
ρύγματα καί ὄχι ὁμιλίες. Καί τά κη-
ρύγματα, βέβαια, εἶναι ὁμιλίες, ἀλλά
τά μέν κηρύγματα ἀπευθύνονται
στούς πιστούς κατά τή διάρκεια τῆς
θείας Λατρείας, ἐνῶ οἱ ὁμιλίες, μέ ποι-
κίλα θέματα -(ἀσφαλῶς καί θρη-
σκευτικά)- ἀναπτύσσονται καί ἐκτός
ναοῦ.

Τά ἐπιτυχημένα καί τόσο οἰκοδο-
μητικά καί διδακτικά κηρύγματα τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτη Νικοπόλε-
ως καί Πρεβέζης Μελετίου στό νέο
Κυριακοδρόμιο «Ἡ χαρά διά τοῦ
Σταυροῦ», εἶναι τόσα, ὅσες οἱ Κυρια-
κές τοῦ Τριωδίου σύν 6 ἡμέρες τῆς Μ.
ἑβδομάδας ὡς τό Μ. Σάββατο (σύνο-
λο 16).

Συγχαίρουμε καί εὐχαριστοῦμε
τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς
Πρ.Ἠλιού.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ

ΕΙΝΑΙ σημαντικότατη ἡ ἐπισήμανση τοῦ Γρα-
φείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρη-
σκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὅτι
ἡ νέα Ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπὴ τῶν οἰκουμε-
νιστῶν εἶναι ἀπόρροια τῶν «Διαταγμάτων περὶ
Οἰκουμενισμοῦ» τῆς Β΄ Βατικανείου Συνόδου
τοῦ παπισμοῦ! Σὲ πρόσφατη ἀνακοίνωσή του,
τόνισε τὰ ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα: «Ἡ νέα Ἐκκλη-
σιολογία ποὺ ἀναδύεται ἀπὸ τὰ περὶ Ἐκκλη-
σίας κείμενα τῆς Β΄ Βατικανῆς, (UR, Lumen
Gentium), παρουσιάζει καταπληκτικὲς ὁμοι-
ότητες μὲ τὶς ἐκκλησιολογικὲς θέσεις, ποὺ
κατὰ καιροὺς ἐξέφρασε καὶ ἐπισήμως διετύ-
πωσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λομαῖος, (καὶ ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν), τὶς ὁποῖες
συνοψίζει καὶ ἀνατρέπει ἄριστα μὲ ἀδιάσει-
στες βιβλικὲς καὶ πατερικὲς μαρτυρίες, τὸ
ἐσχάτως δημοσιευθὲν κείμενο τῆς Συνάξεως
Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν μὲ τίτλο “Ἡ νέα
Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ. Βαρθολομαίου”. Γιὰ παράδειγμα στὸ 22ο κε-
φάλαιο τοῦ UR γίνεται λόγος γιὰ ἐκκλησια-
στικὲς κοινότητες (Ὀρθοδόξων, Προτε-
σταντῶν κ.λ.π.) “διϊστάμενες”, καὶ ἄρα ἀπεσχι-
σμένες, ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ “Ἐκκλησία”,
μὴ ἔχουσες πλήρη κοινωνία μετʼ αὐτῆς: “Αἱ διϊ-
στάμεναι πρὸς ἡμᾶς ἐκκλησιαστικαὶ κοινότη-
τες δὲν ἔχουν μεθʼ ἡμῶν τὴν ἀπορρέουσαν
ἀπὸ τὸ βάπτισμα πλήρη ἑνότητα, πιστεύομεν
δὲ ὅτι λόγῳ κυρίως τῆς ἀπουσίας τοῦ μυστη-
ρίου τῆς ἱερωσύνης, δὲν διετήρησαν τὴν γνη-
σίαν καὶ ἀκεραίαν οὐσίαν τοῦ μυστηρίου τῆς
Θείας Εὐχαριστίας”». Φρονοῦμε ὅτι ἔχει βάση
ἡ ἐπισήμανση αὐτή, διότι μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ
ἐξηγηθεῖ ἡ ἐκκλησιολογικὴ παρέκκλιση τῶν
θιασωτῶν τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησιολογία τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων
Πατέρων! Ἀδελφοὶ ἀγρυπνεῖτε, διότι ὁ πα-
πισμὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ μᾶς καταπιεῖ, μὲ δική
μας εὐθύνη!

Ἐπιστήμων ζητεῖ
νὰ φονεύωνται
τὰ ἀνεπιθύμητα
νεογέννητα βρέφη!

«ΤΟ ΚΑΚΟ θὰ ἔρθει ἀπὸ τοὺς
διαβασμένους» εἶχε προφητεύσει
ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Μία τέ-
τοια σύγχρονη «διαβασμένη»
ἔγραψε ἕνα ἄρθρο μὲ τὸ ὁποῖο
ζητᾶ «τὸ δικαίωμα τῶν γιατρῶν νὰ
σκοτώνουν τὰ ἀνεπιθύμητα νεο-
γέννητα! Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ὑπο-
στηρίζει μία ἀκαδημαϊκὸς ἀπὸ τὸ
πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, οἱ
γιατροὶ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν τὸ δι-
καίωμα νὰ σκοτώνουν τὰ νεογέν-
νητα μὲ ἀναπηρία ἢ ὅταν εἶναι
ἁπλῶς ἀνεπιθύμητα ἀπὸ τὶς μητέ-
ρες τους. Ἡ Francesca Minerva, ἡ
ὁποία εἰδικεύεται στὰ θέματα
ἠθικῆς στὴν ἰατρική (!), ὑποστηρί-
ζει ὅτι ἕνα νεογέννητο μωρὸ δὲν
εἶναι ἕνα πραγματικὸ πρόσωπο.
Ἑπομένως, τὸ νὰ τὸ σκοτώσει κά-
ποιος γιατρὸς τὶς πρῶτες μέρες
μετὰ τὴ γέννησή του δὲν ἔχει κα-
μία διαφορὰ ἀπὸ τὸ νὰ τὸ «ρίξει»
ὅσο ἀκόμα βρίσκεται μέσα στὴν
κοιλιὰ τῆς μητέρας του (λὲς καὶ τὸ
νὰ τὸ «ρίξει» εἶναι θεάρεστο καὶ
ἠθικό!!!). Τὸ ἄρθρο, μάλιστα, μὲ τίτ-
λο “After-birth abortion” (Ἀποβολὴ
μετὰ τὴ γέννα), τὸ ὁποῖο φέρει τὴν
ὑπογραφὴ τῆς Δρ. Μινέρβα καὶ δη-
μοσιεύεται στὴ British Medical Jour-
nal, ἀναφέρει ὅτι ἡ ζωή θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἀφαιρεθεῖ ἀκόμα καὶ ἀπὸ
ἕνα ὑγιὲς μωρὸ, ἂν ἡ μητέρα του
ἀποφασίσει ὅτι δὲν ἔχει τὴν πολυ-
τέλεια νὰ τὸ φροντίσει» (Πηγή: ha-
momilaki& dailymail.co.uk)! Διαπι-
στώνουμε μὲ θλίψη καὶ ἀνησυχία
ὅτι ἡ ἐπιστήμη βρίσκεται στὰ χέρια
ἀδίστακτων καὶ ἀπάνθρωπων νε-
οεποχιτῶν καὶ νεοταξιτῶν, οἱ
ὁποῖοι μισοῦν τὸν ἄνθρωπο καὶ ἰδι-
αίτερα τὰ παιδιά! 

Αἱ «ἀνθρωπιστικαὶ βόμβαι»
εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιον
ἐκδικοῦνται!

ΕΓΚΛΗΜΑ καὶ τιμωρία. Οἱ ἐθνι-
κιστὲς Ἀλβανοὶ ποὺ κατέλαβαν τὸ
Κοσσυφοπέδιο, σκοτώνοντας καὶ
διώχνοντας τοὺς Ὀρθοδόξους
Σέρβους ἀπὸ τὴν προαιώνια ἑστία
τους, λαμβάνουν τὴ δίκαιη ἀπολα-
βή τους, ποὺ εἶναι ὁ θάνατος, ἀπὸ
τὴν ἐπιδημία καρκίνου. Αἰτία οἱ
«ἀνθρωπιστικὲς βόμβες» τῶν να-
τοϊκῶν «ἀπελευθερωτῶν», ἀπὸ τὸ
ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο, γιὰ νὰ
εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικές, δηλαδὴ
ἀξιόπιστα φονικὲς γιὰ τοὺς «κα-
κοὺς» Ὀρθοδόξους! «Οἱ Ἀλβανοὶ
τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἔχουν διατα-
ραχθεῖ ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἐφη-
μερίδας “Express” τῆς Πρίστινα, ἡ
ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι οἱ θάνατοι
ποὺ σημειώνονται στὸ Κοσσυφο-
πέδιο τὴν τελευταία δεκαετία
ὀφείλονται στοὺς  δέκα (10) τό-
νους ἀπεμπλουτισμένου οὐρανί-
ου, ποὺ ἔπεσαν κατὰ τὴ διάρκεια
τῶν βομβαρδισμῶν τοῦ ΝΑΤΟ τὸ
1999. Σχετικὴ ἔκθεση τῶν Ἡνωμέ-
νων Ἐθνῶν, ἐπισημαίνει ὅτι οἱ βομ-
βαρδισμοὶ στὴν περιοχή, μὲ βόμ-
βες ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου,
ἔχουν ἐπηρεάσει τὸν ἀέρα, τὸ ἔδα-
φος καὶ τὰ ὑπόγεια ὕδατα. Ἐκτὸς
ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ἔχουν πεθάνει
στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων δέκα
ἐτῶν, ἀπὸ “ἄγνωστες αἰτίες”, οἱ συν -
έπειες τῶν βομβαρδισμῶν θὰ
ἐμφανισθοῦν, κυρίως,  στὴν ἑπό-
μενη γενιά, μὲ παθήσεις καρκίνου
καὶ λευχαιμίας καθὼς καὶ μὲ παρα-
μορφωμένα νεογέννητα» (Πηγή:
The Hellenic Information Team)! Δὲν
χαιρόμαστε γιὰ τὸ πρόβλημα, ἀντί-
θετα μάλιστα, λυπούμαστε, διότι
τὰ θύματα εἶναι κυρίως ἀθῷα παι-
διά, ποὺ δὲν εὐθύνονται γιὰ ὅ,τι
ἔγινε καὶ συνεχίζει νὰ γίνεται, στὸ
μαρτυρικὸ Κοσσυφοπέδιο! Ἁπλὰ
κάνουμε τοὺς συνειρμούς μας, ὅτι
τελικὰ οἱ ὅποιες ἐπιλογές μας
ἔχουν τὰ ἀνάλογα ἀποτελέσματα!
Ἐν προκειμένῳ: οἱ Ἀλβανοὶ ἐθνι-
κιστὲς γεύονται τὰ «δῶρα» τῶν
προστατῶν τους νατοϊκῶν!

Λατρεία
Μοσχαριοῦ – Τέρατος
εἰς τὸν Ἰνδουϊσμόν!

ΓΡΑΨΑΜΕ πολλὲς φορὲς γιὰ
τὴν ἀπελπιστικὴ δεισιδαιμονία ποὺ
καλλιεργοῦν τὰ σύγχρονα ἀνατο-
λικὰ εἰδωλολατρικὰ θρησκεύματα,
καταστρέφοντας πνευματικά, ἠ -
θικὰ καὶ κοινωνικά τούς λαοὺς τῆς
Ἄπω Ἀνατολῆς. Ἰδιαιτέρως ὁ
Ἰνδουι σμὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ κατα-

δυναστεύει πνευματικὰ ἑκατομμύ-
ρια ἀνθρώπους μὲ τὸν ἀπίστευτο
πρωτογονισμό του. Δεῖτε ἕνα ἀκό-
μα δεῖγμα: «Ἕνα ἀσυνήθιστο μο-
σχάρι γεννήθηκε στὸ Kolathu τῆς
βόρειας Ἰνδίας. Τὸ μοσχαράκι ἔχει
ἕνα τρίτο μάτι, στὸ πρόσωπό του,
καὶ ὁ ἰδιοκτήτης του ἰσχυρίζεται

ὅτι πρόκειται γιὰ “θαῦμα”, ποὺ θὰ
φέρει καλὴ τύχη. Τὸ ζῶο γεννήθη-
κε μὲ τρίτο μάτι στὸ μέτωπό του,
σὰν τὸν θεὸ  Σίβα, ποὺ λατρεύεται
στὴν Ἰνδία, μὲ ἀποτέλεσμα κάποι-
οι νὰ πιστεύουν ὅτι πρόκειται γιὰ
μετενσάρκωση. Πολλοὶ πιστοὶ ἤδη
ἔχουν ταξιδέψει ἀπὸ μακριὰ γιὰ νὰ
“λατρέψουν” τὸ ἀσυνήθιστο ζῷο,
ἀναφέρει ἡ Daily Mail» (Πηγή: new-
sbomb.gr)! Λατρεία μοσχαριῶν
στὸν 21ο μ. Χ. αἰώνα, ὅπως στὸν
21ο π. Χ. αἰώνα! Ἰδοὺ οἱ καταστρο-
φικὲς συνέπειες τῶν δαιμονοθρη-
σκειῶν στὴν ἀνθρωπότητα! Ἰδοὺ
τὸ ἔγκλημα τῶν «δικῶν» μας
οἰκουμενιστῶν, νὰ «βλέπουν» σω-
τηρία (καὶ) σʼ αὐτὲς καὶ νὰ ὑποβι-
βάζουν τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία σὲ
θρησκεία, καὶ μάλιστα …ἰσότιμη
τοῦ Ἰνδουισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιβάλ-
λει λατρεία μόσχων, μαϊμούδων,
τράγων καὶ …ποντικῶν! 

Νεκρανεστήθη
ὁ Ναζισμὸς
εἰς τὴν Βόρειον Κορέαν!

ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΣΤΕ: τί ἑνώνει ἆρα-
γε τοὺς καπιταλιστὲς μὲ τοὺς μαρ-
ξιστές; Τὸ μῖσος κατὰ τῶν ἀνθρώ-
πων! Τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ πρῶτοι ζη-
τοῦν νὰ φονεύονται τὰ ἀνυπερά-
σπιστα βρέφη, οἱ δεύτεροι ξεκά-
νουν τοὺς ἀναπήρους! Κι ὅλα αὐτὰ
μὲ τὴ δικαιολογία τοῦ συμφέρον-
τος τῆς κοινωνίας! Δεῖτε τὴν
φρικτὴ εἴδηση: «Δὲν μπορεῖ νὰ χω-
ρέσει ἀνθρώπινος νοῦς τὶς νέες
ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ καθεστὼς τοῦ
Κὶμ Γιόνγκ Οὒν στὴ Βόρεια Κορέα.
Ἕνα καθεστὼς ποὺ ἐξαφανίζει
ἀνθρώπους μὲ ἀναπηρίες ἢ τοὺς
χρησιμοποιεῖ ὡς πειραματόζωα γιὰ
βιολογικὰ καὶ χημικὰ ὅπλα. Μόνο ἡ
σκέψη ἀρρωσταίνει. Μόνο ἡ σκέψη

πὼς πρακτικὲς ποὺ χρησιμοποί-
ησαν οἱ Ναζὶ μὲ τὸν Γιόζεφ Μένγ-
κελε ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν.
Ποιὸς ὅμως πίστευε πώς ὁ Κὶμ
Γιόνγκ Οὒν εἶναι καλύτερος ἀπὸ
τὸν Χίτλερ; Ὁ ἡγέτης τῆς Βόρειας
Κορέας ἐπιχειρεῖ ἐθνοκάθαρση,
γιατί ὑπὸ τὸ καθεστώς του δὲν ἐπι-
τρέπει νὰ ζοῦν ἄτομα μὲ ἀναπη-
ρίες, ψυχικὲς ἢ σωματικές. Γιατί
στὴ Βόρεια Κορέα δὲν ὑπάρχουν
ἄνθρωποι μὲ ἀναπηρίες ὑπὸ τὸ κα-
θεστὼς τοῦ Κὶμ Γιόνγκ Οὒν καὶ
ὅσοι ζοῦν ἐκεῖ εἶναι ἴσοι καὶ ζοῦν
καλά. Αὐτὴ εἶναι ἡ προπαγανδι-
στικὴ γραμμὴ τοῦ καθεστῶτος»
(Πηγή: Telegraph)! Ὁ «μπούλης»
κόκκινος στυγνὸς δικτάτορας συν -
εχίζει ἐπάξια τὸ δολοφονικὸ ἔργο
τῶν μαρξιστικῶν καθεστώτων τοῦ
περασμένου αἰώνα. Ὁ ἐναπομείνας
αὐτὸς ἐφιάλτης προσπαθεῖ νὰ δεί-
ξει πόσο «καλὸς μαρξιστὴς» εἶναι
ἀπὸ τὸ δολοφονικό του ἔργο! 
Πολιτικοὶ
καὶ «εὐυπόληπτοι» πολῖται
εἰς «κύκλωμα»
παιδεραστίας
καὶ δολοφονίας παίδων!

Μία ἀπὸ τὶς φρικωδέστερες
ἐκφάνσεις τῆς συγχρόνου ἠθικῆς
σαπίλας εἶναι ἡ ἐπιδημία τῆς παι-
δεραστίας. Ἀνώμαλοι, στὸ σῶμα
καὶ τὴν ψυχή, ἔχουν δημιουργήσει
διεθνὲς «συνδικάτο» γιὰ τὴν ἱκα-
νοποίηση τῶν δαιμονικῶν τους
ὀρέξεων στὰ ἀθῷα ἀγγελικὰ παι-
δικὰ σώματα, ἀδιαφορώντας γιὰ
τὶς τρομακτικὲς ἐπιπτώσεις σʼ
αὐτά. Τὸ ἀξιοπερίεργο εἶναι ὅτι σὲ
αὐτὸ τὸ ἐγκληματικὸ «κλὰμπ»
ἀνήκουν καὶ εὐϋπόληπτοι πολίτες,
ἀκόμη καὶ πολιτικοί! Δεῖτε τὴν
ἀνατριχιαστικὴ εἴδηση καὶ θὰ κα-
ταλάβετε: «Ἡ βρετανικὴ Ἀστυνο-
μία ἀνακοίνωσε ὅτι ἐρευνᾶ τὶς πι-
θανὲς δολοφονίες τριῶν μικρῶν
ἀγοριῶν ἀπὸ ἕνα δίκτυο παιδε-
ραστῶν, στὸ ὁποῖο ἐμπλέκονταν
πολιτικοὶ καὶ δημόσια ἱδρύματα,
τὶς δεκαετίες τοῦ 1980 καὶ ʼ90.
Ἕνα ἀπὸ τὰ φερόμενα ὡς θύματα
σεξουαλικῆς κακοποίησης, ὁ “Νίκ”,
κατηγόρησε βουλευτὲς καὶ ἄλλες
προσωπικότητες ὅτι σχετίζονται
μὲ τοὺς φόνους τῶν τριῶν παι-
διῶν, ἡλικίας μεταξὺ 7 καὶ 16
ἐτῶν, ποὺ διαπράχθηκαν στὰ μέσα
τῶν δεκαετιῶν τοῦ ʼ70 καὶ τοῦ ʼ80.
Σύμφωνα μὲ τὸν μάρτυρα, τὸ ἕνα
ἀπὸ τὰ ἀγόρια παρασύρθηκε ἀπὸ
τὸ αὐτοκίνητο ποὺ ὁδηγοῦσε ἕνα
ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόσωπα» (Ἱστολ. tro-
ktiko2.gr)! «Τὰ ὀψώνια τῆς ἁμαρ-
τίας (εἶναι) θάνατος» (Ρωμ.6,23)
διαβεβαίωσε ὁ ἀπόστολος Παῦ -
λος. Μόνο ποὺ στὴν προκειμένη
περίπτωση ὁ θάνατος εἶναι τὸ ἀπο-
τέλεσμα καὶ γιὰ τὰ ἀθῶα θύματα!
Φρικώδης κόσμος ἀνήθικος δαι-
μονικὰ κινούμενος!

Προξενικός
ὁμοφυλοφιλικός
«Γάμος»!

Μετὰ τὸν ὁμοφυλοφιλικὸ «γά-
μο» τοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ Λου-
ξεμβούργου ἔρχεται καὶ ὁ «γάμος»
τοῦ ἀμερικανοῦ προξένου στὴν
Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν τοῦρκο
«καλό» του! «Ἐδῶ καὶ καιρὸ στοὺς
διπλωματικοὺς κύκλους τῆς Κων-
σταντινούπολης ἦταν κοινὸ μυστι-
κό. Ὁ Γενικὸς Πρόξενος τῶν ΗΠΑ,
Charles F. Hunter, ὁ ὁποῖος στὸ πα-
ρελθὸν ὑπηρέτησε στὶς πρεσβεῖες
τῶν ΗΠΑ στὴ Βαγδάτη καὶ τὴ Δα-
μασκό, διατηροῦσε δεσμὸ μὲ τὸν
Τοῦρκο νεαρὸ Ramadan Caysever.
Μάλιστα, ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετά,
ὁ νεαρὸς Τοῦρκος μετακόμισε
στὴν ἐπίσημη κατοικία τοῦ Ἀμερι-
κανοῦ διπλωμάτη, ἐνῷ στὶς δεξιώ-
σεις ὁ κ. Γενικὸς πήγαινε ἐπισήμως
μὲ τὸν ἀραβωνιαστικό του! Τε-
λικῶς, ὁ Ἀμερικανὸς διπλωμάτης
ζήτησε ἄδεια γάμου ἀπὸ τὸ ἀμερι-
κανικὸ ΥΠΕΞ, τὸ ὁποῖο μετὰ τὴ σχε-
τικὴ ἔρευνα ἀσφάλειας τοῦ ἀρα-
βωνιαστικοῦ, ἔδωσε τὴ σχετικὴ
ἄδεια γάμου» (Πηγή: infognomon-
politics)! Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας,
παρʼ ὅλο ποὺ ἡ ὁμοφυλοφιλία ἦταν
δυστυχῶς διαδεδομένη στὴν ἐπο-
χή τους, ὀνόμαζαν τοὺς ὁμοφυλό-
φιλους «κίναιδους», ἤτοι: αὐτοὶ
ποὺ κινοῦσαν (= προκαλοῦσαν) τὴν
αἰδῶ. Σήμερα ἡ ἁμαρτία μετεξελί-
χτηκε σὲ πρωτοφανῆ ἀναίδεια! Ὁ
λεγάμενος, (κοτζάμʼ) διπλωμάτης,
«μοστράρει» τὸν ἐραστή του ἀνε-
ρυθρίαστα στὰ ἐπίσημα δεῖπνα καὶ
τὶς δεξιώσεις! Ποῦ φτάσαμε λοι-
πόν!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Οἰκονομικὴ κρίσις:
Βιαία ἀναδιανομὴ
τοῦ πλούτου ὑπὲρ
τῶν οἰκονομικῶς

δυνατῶν!
Ο ΛΑΟΣ μας βιώνει ἐδῶ καὶ

ἕξι χρόνια μία πραγματικὴ
ἐξουθένωση ἀπὸ τὴν συνεχιζό-
μενη οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία
εἶναι ἀπότοκος τῆς διεθνοῦς
κρίσεως. Πολλοὶ ὑποστηρίζουν
ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση εἶναι,
κατʼ οὐσίαν, πνευματικὴ κρίση.
Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα. Πρόκει-
ται ἀναμφίβολα γιὰ τὴν γιγάν-
τωση τῆς ἀδηφαγίας καὶ τῆς
πλεονεξίας τῶν ἰσχυρῶν τῆς
γῆς. Δεῖτε ἕνα σημαντικὸ σχε-
τικὸ δημοσίευμα: «Αὐτὸ ποὺ
λέμε κρίση δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο ἀπὸ μία βίαιη ἀναδιανομὴ
τοῦ πλούτου. Ὁ πλοῦτος στὴν
κρίση δὲν χάνεται, δὲν κατα-
στρέφεται, ἁπλὰ ἀλλάζει χέρια.
Καὶ προφανῶς οἱ κρίσεις προ-
καλοῦνται τεχνητὰ, γιὰ νὰ γίνει
αὐτὴ ἡ μεταφορὰ πλούτου,
πάντοτε ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀνίσχυ-
ρους πρὸς τοὺς πιὸ ἰσχυρούς.
Δεῖτε μόνοι σας τώρα μέσα
στὴν ἑλληνικὴ κρίση, ποιοὶ χά-
νουν καὶ ποιοὶ κερδίζουν. Δεῖτε
ἀκόμα πὼς τὸ 1% τῶν Ἑλλήνων
ποὺ ἀποτελεῖ τὴ σκληρὴ οἰκο-
νομικὴ ἐλὶτ τῆς χώρας (μέρος
τῆς διεθνοῦς νεοφιλελεύθε-
ρης οἰκονομικῆς ἐλίτ), αὔξησε
τὸν πλοῦτο της μέσα στὴν κρί-
ση καὶ ἀπὸ τὸ 47% τοῦ ἐθνικοῦ
πλούτου ποὺ κατεῖχε πρὶν τὴν
κρίση, τὸ αὔξησε σὲ 56,1% σή-
μερα, μέσα στὰ χρόνια τῆς κρί-
σης, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα
τῆς credit suisse. Τὴν ἴδια
στιγμὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψη-
φία τῶν μεσαίων καὶ κατώτε-
ρων οἰκονομικῶν στρωμάτων
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔχασαν
μεγάλο μέρος τῶν περιουσιῶν
τους καὶ τῶν μετρητῶν τους
καὶ ταυτόχρονα χρεώθηκαν γιὰ
πολλὲς μελλοντικὲς γενιὲς»
(Πηγή.  hassapis-peter)! Ἐμεῖς
θὰ ἀποκαλούσαμε τὴν κρίση ὡς
θανάσιμη ἁμαρτία, ἡ ὁποία
ἀφαιρεῖ τὶς «μπουκιὲς» ἀπὸ τὰ
στόματα τῶν φτωχῶν καὶ
ἐμπλουτίζει τὰ θησαυροφυλά-
κια τῶν πλουσίων! Καθαρὴ κλο-
πή, κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο!

ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ἡ
Ἐκ κλησία μας τιμᾶ τήν

μνήμη τοῦ ὁσίου Μαρτινια-
νοῦ. Ὁ ἅγιος Μαρτινιανός
ἔζησε στήν Καισάρεια τῆς Πα-
λαιστίνης κατά τούς χρόνους
τοῦ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ.
Μετά ἀπό πολλά χρόνια ἄσκη-
σης καί πειρασμῶν ὁ Θεός
ἐπέτρεψε νά δοκιμασθῆ ἀπό
μία γυναίκα πού εἶχε κακές
προθέσεις. Ἡ γυναίκα αὐτή
πῆγε στόν τόπο πού ἀσκήτευε
καί προσποιούμενη ὅτι εἶχε
χαθεῖ τοῦ ζήτησε τόπο νά δια-
νυκτερεύση. Ὁ ἅγιος Μαρτι-
νιανός παραχώρησε τό κατά-
λυμά του καί ἴδιος ἀποσύρθη-
κε στό ἐσωτερικό τῆς σπηλιᾶς
του. Ὅμως κάποια στιγμή ἡ
γυναίκα φανέρωσε τίς προθέ-
σεις της καί παρακινοῦσε τόν ὅσιο νά ἐνδώση
στήν κακή πράξη. Ὁ ὅσιος βλέποντας τόν λο-
γισμό του νά ἔχη ἐνδώσει, μέ τήν χάρη τοῦ
Θεοῦ ἄναψε φωτιά καί μπῆκε μέσα σέ αὐτήν.

Ἔτσι ταπείνωσε τήν ἀγριότη-
τα τῆς σάρκας καί ἦλθε στά
συγκαλά του· κατόπιν ἔφερε
σέ συναίσθηση τήν γυναίκα,
τήν ὁποία ἔπεισε νά ἀρνηθῆ
τόν κόσμο. Ὁ ἅγιος κατόπιν
ἀναχώρησε σέ ἕνα ἐρημικό
νησί, ὅπου παρέμεινε ἐκεῖ δέ-
κα χρόνια, ἕως ὅτου ναυάγη-
σε κάποιο πλοῖο καί κάποια
κόρη ζήτησε ἀπό τόν ἅγιο
Μαρτινιανό τήν σωτηρία. Ὁ
ἅγιος Μαρτινιανός ἔσωσε τήν
κόρη, ἀλλά ὁ ἴδιος ἀφοῦ προ-
σευχήθηκε μπῆκε στήν θά-
λασσα καί ἀφέθηκε στήν πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ. Τότε ἦλθαν
δελφίνια πού τόν πῆραν στόν
ὦμο τους καί τόν ὁδήγησαν
στήν στεριά. Ἀπό τότε ὁ ὅσιος
πέρασε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς

του περπατώντας ἀπό τόπο σέ τόπο λέγοντας
“φεῦγε Μαρτινιανέ”. Κατέληξε στήν Ἀθήνα καί
ἀφοῦ παρέμεινε ἐκεῖ λίγο καιρό ἐκδήμησε
πρός τόν Κύριο.

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 16 Φεβραουα-
ρίου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμι-
λήση ὁ κ. Λάμπρος Σκόντζος,
θεολόγος, μὲ θέμα:

«π. Χαράλαμπος Βασιλόπου-
λος, ἕνας χριστιανὸς ὀρθόδο-
ξος ἀγωνιστής».

Τὴν Δευτέραν 23 Φεβρουα-
ρίου λόγῳ τῆς ἀργίας τῆς Κα-
θαρᾶς Δευτέρας δὲν θὰ πραγμα-
τοποποιηθῆ ὁμιλία.
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

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.

τὸν βαθμὸν τοῦ Ἐπισκόπου. Οἱ
λόγοι του ἐπίκαιροι ὅσο ποτὲ
ἄλλοτε. Εἰς ἕνα ἐξ αὐτῶν κατε-
φέρετο ἐναντίον τῶν «Εὐρωλι-
γούρηδων» (ὅρον τὸν ὁποῖον
εἶχε καθιερώσει ὁ Ἐθνικοπα-
τριώτης Καθηγητὴς κ. Κων. Ζου-
ράρις) διακηρύσσων: «Ναὶ εἰς
τὴν Εὐρώπην, ἀλλὰ δύο φορὲς
Ναὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα». Βεβαίως  αἱ
θέσεις του διά τὸν παπισμόν, τὸ
Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλη-
σιῶν ἢ Αἱρέσεων, τὰς μεταφρά-
σεις τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Εὐαγ-
γελικῶν κειμένων κλπ. προεκά-
λεσαν μεγάλας ἀντιδράσεις. Οἱ
λόγοι του ὅμως διά τὰ ἐθνικὰ θέ-
ματα, τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν,
τὴν κατάστασιν τῆς κοινωνίας
καὶ τὴν πολιτιστικὴν ταυτότητα
τῆς Ἑλλάδος εἶχον μεγάλην
ἀπήχησιν.

Ἕπτα ἔτη ἀπὸ
τὴν κοίμησιν 

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
κυροῦ Χριστοδούλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

««ΟΟΙΙ  ΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΤΤΟΟΚΚΟΟΥΥ»»

Ἕνα ἐπίκαιρο βιβλίο γιὰ τὴν
πνευματικὴ αὐτὴ περίοδο εἶναι
καὶ «Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτό-
κου» (Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου), ποὺ κυκλοφορεῖ καὶ πά-
λιν σὲ μικρὸ σχῆμα τσέπης, ἀπὸ
τὶς ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρ θοδόξου
Τύπου». Τιμᾶται 0,60€.

Βιβλιοπωλεῖο
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Κάνιγγος 10, α´  ὄροφος
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Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων χαιρετίζει τὴν ἔκδοση τῆς ὑπ᾽
ἀριθμ. 12773/Δ2/23-01-2015 ἐγκυ-
κλίου τοῦ ΥΠΑΙΘ μὲ τὴν ὁποία ὁρί-
ζονται οἱ προϋποθέσεις καὶ ὁ τρό-
πος χορήγησης ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σὲ μα-
θητὲς ποὺ εἶναι ἀλλόθρησκοι, ἑτε-
ρόδοξοι ἢ ἄθρησκοι.

Ἡ παραπάνω ἐγκύκλιος ἐνσω-
ματώνει ὀρθὰ τὴν τελεσίδικη Ἀπό-
φαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων, ἡ ὁποία ἀποτέ-
λεσε τὴ βάση ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ
ΠΕΘ ζητοῦσε ἐναγωνίως τὴν ὁρι-
στικὴ ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῶν
ἀπαλλαγῶν μὲ ἀλλεπάλληλες ἐπι-
σκέψεις τοῦ ΔΣ στὴν πολιτικὴ ἡγε-
σία τοῦ ΥΠΑΙΘ, κ.κ. Ἀρβανιτόπου-
λο, Κεδίκογλου, Γκιουλέκα, Κου-
κο δῆμο, Δερμεντζόπουλο, καθὼς
καὶ σὲ ἀνώτερα διοικητικὰ στελέ-
χη τοῦ ΥΠΑΙΘ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν κα-

τάθεση ἐγγράφων αἰτημάτων καὶ
Ὑπομνημάτων στὸ ΥΠΑΙΘ, ὅπως
γιὰ παράδειγμα τὰ ὑπ᾽ ἀριθμ.
173/18-11-2014, 144/8-9-2014, 124/
22-7-2014 ἔγγραφα τοῦ ΔΣ τῆς
ΠΕΘ. Ἡ ἀπερχόμενη ἡγεσία τοῦ
ΥΠΑΙΘ ἔδωσε τὴν ὁριστικὴ λύση
στὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν μὲ σε-
βασμὸ στὰ δικαιώματα ὅλων τῶν
μαθητῶν.

Ὅσοι ἐλάχιστοι διαμαρτύρονται
γιὰ τὴν νέα αὐτὴ ἐγκύκλιο τοῦ
Ὑπουργείου προφανῶς ἀντιτίθεν-
ται στὸ αὐτονόητο καὶ γι᾽ αὐτὸ
ἐκτίθενται.

Ἐκτεθειμένοι στὰ μάτια τῶν Θε-
ολόγων εἶναι ἀκόμη, τόσο ἐκεῖνοι
ποὺ συνέβαλαν στὴν συγγραφὴ ἢ
στὴν ἀποστολὴ ἄστοχων ἐγκυ-
κλίων γιὰ τὸ θέμα αὐτό, βάζοντας
σὲ περιπέτειες γονεῖς, μαθητὲς καὶ
συναδέλφους ὅσο καὶ οἱ ὄψιμοι
δῆθεν ὑπερ ασπιστὲς τοῦ Μαθήμα-
τος, τὸ ὁποῖο ὡστόσο μὲ ποικίλες
καὶ μεθοδευμένες ἐνέργειές τους
ἐπιχειροῦν τὸν τελευταῖο καιρὸ νὰ

ἀποδομήσουν, πολεμώντας μα-
νιωδῶς τὴν ὀρθόδοξη χριστιανική
του φυσιογνωμία καὶ προσφορά.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ ἐκφράζει θερ -
μὲς εὐχαριστίες πρὸς ὅλους ἐκεί-
νους τοὺς ἀφανεῖς ἥρωες ποὺ
ἐργάσθηκαν ἄοκνα ὑπερνικώντας
κάθε εἴδους ἐμπόδια καὶ δυσκο-
λίες, γιὰ τὴν ἔκδοση αὐτῆς τῆς
ἐγκυκλίου καὶ ἐπιφυλάσσεται νὰ
τοὺς τιμήσει «ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ».

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ καὶ συγ-
χαίρει τὴν ὁμάδα τῶν συναδέλ-
φων Θεολόγων τῶν Χανίων, οἱ
ὁποῖοι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκά-
στηκαν νὰ πρωτοστατήσουν σὲ
ἕνα τιτάνιο δικαστικὸ ἀγῶνα γιὰ
τὴν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῶν
ἀπαλλαγῶν καὶ τὴν κατοχύρωση
τῆς ὑποχρεωτικότητας τοῦ χρι-
στιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, στὸν ὁποῖο καὶ τελικὰ
δικαιώθηκαν μὲ τὴν ἔκδοση τῆς
ἀνωτέρω τελεσίδικης δικαστικῆς
ἀπόφασης.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ ὅρκος ἀποτελεῖ παλαιότατο
φαινόμενο τοῦ κοινωνικοῦ βίου καὶ
προϋποθέτει τὴν πίστη στὴ θεοκρι-
σία, δηλαδὴ στὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἢ κάποια
ἄλλη ἀνώτερη δύναμη ἐπεμβαίνει
στὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ τῶν
ἀνθρώπων, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει
τὴν ἀλήθεια ἢ τὴ δικαιοσύνη καὶ νὰ
τιμωρήσει τὸ ψεῦδος ἢ τὴν ἀδικία. Ὁ
ὅρκος προϋποθέτει τὴ θρησκευτικὴ
πίστη, γιʼ αὐτὸ στὸν ἄθρησκο δὲν
ἔχει νόημα. Μέσα ὅμως στὸ πλαίσιο
τῆς ἀνεξιθρησκίας καὶ τῆς ἐλευθε-
ρίας τῆς συνείδησης, ἔχει εἰσαχθεῖ
καὶ ὁ λεγόμενος “πολιτικὸς ὅρκος”.
Αὐτὸς γίνεται μὲ ἐπίκληση τῆς τιμῆς
καὶ τῆς συνείδησης τοῦ ὁρκιζόμενου
καὶ ἔχει σὲ περιπτώσεις ψευδορκίας
ἢ ἐπιορκίας τὶς ἴδιες νομικὲς συνέ-
πειες μὲ τὸ θρησκευτικὸ ὅρκο.

Τὴν ἀπόλυτη ἀπαγόρευση τοῦ

ὅρκου διδάσκουν ὁμόφωνα οἱ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μ. Βασίλειος
ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ὅρκος ἀπαγορεύ-
θηκε μία γιὰ πάντα. Στὸ ἐρώτημα,
πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ πείθει τοὺς
ἄλλους, ὅταν ἀποφεύγει τὸν ὅρκο, ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
ἀπαντᾶ: μὲ τὸ λόγο καὶ τὴ συμπερι-
φορὰ ποὺ θὰ πιστοποιεῖ τὸ λόγο του.
Ἡ ἐπιορκία, ὅπως καὶ ἡ ψευδορκία,
εἶναι ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ὅμως
προϋποθέτει τὸν ὅρκο, γιατί δὲν μπο-
ρεῖ κάποιος νὰ ἀθετήσει ὅρκο ποὺ
δὲν ἔδωσε. Παράλληλα βέβαια,
αὐτὸς ποὺ δὲν ὁρκίζεται δὲν πρέπει
νὰ ἀπαιτεῖ ὅρκο ἀπὸ τοὺς ἄλλους.
Ἐξάλλου ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος πα-
ρατηρεῖ ὅτι ὁ ὅρκος στὸ Εὐαγγέλιο
ποὺ ἀπαγορεύει τὸν ὅρκο ἀποτελεῖ
ὕβρη καὶ καθαρὴ παραφροσύνη. Ὁ
ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀπορρί-
πτει ἐπίσης τελείως τὴ χρήση τοῦ

ὅρκου. Σὲ ὅσους δεσμεύτηκαν μὲ
ὅρκο προτείνει νὰ τηρήσουν πιστὰ
τὶς ὑποσχέσεις τους, ἂν αὐτὲς εἶναι
σύμφωνες μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ἀλλὰ καὶ νὰ ζητήσουν ταυτόχρονα τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιατί ἀκόμα σὲ πε-
ρίπτωση εὐορκίας δὲν παύουν νὰ
εἶναι παραβάτες τῆς ἐντολῆς του.

Ἡ χρήση λοιπὸν τοῦ ὅρκου στὴν
καθημερινὴ ζωὴ ἀποτελεῖ καταστρα-
τήγηση τῆς ρητῆς ἐντολῆς τοῦ Χρι-
στοῦ “μὴ ὀμόσαι ὅλως”. Τὸ παράδοξο
μάλιστα εἶναι ὅτι ὁ ὅρκος χρησιμο-
ποιεῖται σήμερα ἐπίσημα καὶ στὴν
ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη. Ἡ ἀπαρά-
δεκτη αὐτὴ κατάσταση ἐμφανίστηκε
μὲ τὴν ἀνασύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους. Ἐξαιτίας της δημιουργή-
θηκε ἡ ἔντονη διαμάχη ἀνάμεσα
στὸν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο τῶν ἐξ
Οἰκονόμων καὶ τὸ Θεόκλητο Φαρμα-
κίδη. Ὁ πρῶτος, ἀκολουθώντας τὴν
ὁμόφωνη διδασκαλία καὶ πράξη τῆς
Ἐκκλησίας, ὑποστήριξε ὅτι οἱ Χρι-
στιανοὶ δὲν πρέπει νὰ ὁρκίζονται.
Ἀντίθετα ὁ Φαρμακίδης θεώρησε
τὸν ὅρκο ἐπιτρεπτό, ἰδίως ὅταν ἐπι-
βάλλεται ἀπὸ τὴν πολιτεία. Ἀντιμε-
τωπίζοντας τὸ θέμα αὐτὸ τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο ἐξέδωσε τὸ 1849
ἐγκύκλιο ἐπιστολὴ “Πρὸς τοὺς ἁπαν-
ταχοῦ Ὀρθοδόξους”, ποὺ ὑπογρά-
φεται καὶ ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους
τῶν τριῶν ἄλλων Πρεσβυγενῶν Πα-
τριαρχείων. Στὴν ἐπιστολὴ καυτη-
ριάζεται μὲ δριμύτητα ἡ ἄποψη ὅτι ἡ
χριστιανικὴ πίστη δὲν ἀπαγορεύει
τὸν ὅρκο καὶ ὅτι οἱ πιστοὶ μποροῦν νὰ
ὁρκίζονται στὰ δικαστήρια “ἀπροκρι-
ματίστως καὶ ὁσίως”.

Ἐνῶ ὅμως ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη
ὁ ὅρκος εἶναι ἀπαράδεκτος, στὸ
πλαίσιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ὑπο-
στηρίζονται ἀλληλοσυγκρουόμενες
ἀπόψεις. Ἄλλοι δέχονται τὴ χρησι-
μότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότητά του γιὰ
τὴν ἐξεύρεση τῆς ἀλήθειας ἢ γιὰ τὴν
ἠθικὴ δέσμευση τοῦ ἀνθρώπου σὲ
κάποιον σκοπό, ἐνῶ ἄλλοι ἀποδοκι-
μάζουν τὴ χρήση του, εἴτε γιὰ λό-
γους ἐλευθερίας τῆς συνείδησης
εἴτε γιὰ λόγους ἀνθρώπινης ἀξιο-
πρέπειας. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲ θέ-
λει γιὰ θρησκευτικοὺς ἢ ἄλλους λό-
γους νὰ ὁρκιστεῖ, ἡ ἐπιβολὴ τοῦ
ὅρκου δὲν ἀποτελεῖ μόνο ἀπαράδε-
κτη παραβίαση τῆς ἐλευθερίας τῆς
συνείδησής του ἀλλὰ καὶ θεσμοποι-
ημένη προσβολή.

Ἄλλωστε, ἡ χρησιμότητα τοῦ
ὅρκου γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῆς ἀλήθει-
ας εἶναι πολὺ ἀμφισβητήσιμη. Σχε-
τικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει: “Ἂν
πιστεύεις ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι φιλα-
λήθης, μὴ τὸν ἐξαναγκάσεις νὰ ὁρκι-
στεῖ• ἂν πάλι γνωρίζεις ὅτι ψεύδεται,
μὴ τὸν ἀναγκάσεις νὰ ἐπιορκήσει”. Ὁ
φιλαλήθης λέει τὴν ἀλήθεια ἀκόμα
καὶ ὅταν δὲν πιεστεῖ μὲ τὸν ὅρκο,
ἐνῶ ὁ ψευδολόγος δὲ διστάζει νὰ
καταφύγει στὸ ψεῦδος καὶ ἐνόρκως,
ὁπότε προσθέτει στὴν ψευδολογία
του καὶ τὴν ψευδορκία ἢ τὴν ἐπιορ-
κία.

… Δὲν μπορεῖ νὰ μὴ ἐπισημανθεῖ ἡ
παράλειψη τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἀρχῆς νὰ τακτοποιήσει τὸ θέμα. Ἡ
ἁπλὴ δήλωσή της ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀπαγορεύει τὸν ὅρκο θὰ
ἦταν ἀρκετὴ γιὰ τὴν κατάργηση τῆς
ἐπιβολῆς του. Ἀλλὰ ἀπὸ τὶς 16-9-2001
ὁρίζεται ὅτι ὁ μάρτυρας ποὺ ὀφείλει
νὰ ὁρκισθεῖ, ἐρωτᾶται ἂν προτιμᾶ νὰ
δώσει θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ ὅρκο,
χωρὶς νὰ δηλώσει τὸ θρήσκευμά του.
Ἔτσι καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
μπορεῖ νὰ δηλώσει “στὴν τιμὴ καὶ στὴ
συνείδησή του” τὴν ἀλήθεια τῆς κα-
τάθεσής του.

Χριστιανικὴ Ἠθική ΙΙ, ἐκδ. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 483-92.
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
12. Τό ἀνυπότακτον πάθος

Ὁ πνευματικός ἀγωνιστής πρέπει
νά εἶναι ἐλεύθερος ἀπό τά πάθη.
Νά ἀρνεῖται τήν ὑποδούλωσή του σ᾿
αὐτά. Ἕνα πάθος, πού δέν τό προσ -
έχουν οἱ περισσότεροι, εἶναι καί ἡ
φιλαργυρία. Ὑπάρχει στόν ἄνθρω-
πο καί συνεχῶς ἱκανοποιεῖται, κα-
ταργώντας οὐσιαστικά τήν ἐλεημο-
σύνη.

Ὁ ἀββᾶς Ἰσίδωρος ἔλεγε ὅτι ὁ
ἔρως τῆς φιλοχρηματίας «εἶναι φο-
βερός καί ὅλα τά τολμᾶ. Ποτέ δέν

ἱκανοποιεῖται ὅσα καί νά ἀποκτήσει
καί ὁδηγεῖ τήν κυριευμένη ἀπό αὐτό
ψυχή στό χειρότερο ἀπό ὅλα τά κα-
κά. Ἀπό τήν ἀρχή λοιπόν ἄς τόν
ἀποδιώξουμε μέ ὅλη μας τή δύνα-
μη, γιατί ἄν ἐπικρατήσει στήν ψυχή
μας, εἶναι ἀδύνατο νά ὑποταχθεῖ».

*  *  *
13. Ἡ θεοφιλής ἐπιθυμία
Γιά νά πραγματοποιηθεῖ μιά θε-

οφιλής ἐπιθυμία χρειάζονται οἱ
ἀπαραίτητες προϋποθέσεις. Ὅταν
αὐτές λείπουν, ἡ ἐπιθυμία παύει
νά εἶναι θεοφιλής καί ἀπομακρύ-
νει ἀπό ἐκεῖνο πού θέλει νά πετύ-

χει κάποιος. Οἱ ἔμπειροι πνευματι-
κοί ἐπιμένουν στό θέμα αὐτό, γιά
νά μήν ἀσκοῦνται οἱ καλοπροαίρε-
τοι ματαίως. Εἶναι χαρακτηριστικό
τό περιστατικό, ὅπου ἕνας ἤθελε
νά ἐγκαταλείψει τόν κόσμο καί νά
γίνει μοναχός. Πῆγε λοιπόν σ᾿ ἕνα
μεγάλο γέροντα καί τοῦ μίλησε
σχετικά. Ἐκεῖνος τοῦ εἶπε ν᾿ ἀπαρ-
νηθεῖ πρῶτα ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ
κόσμου καί μετά νά καθίσει στό κε-
λί του καί νά ἡσυχάσει. Ὁ ἄνθρω-
πος ἔφυγε, πῆγε στόν τόπο του,
ἐκποίησε τήν περιουσία του καί τά
χρήματα τά σκόρπισε, ἐνῶ γιά τόν
ἑαυτό του κράτησε μόνο ἑκατό νο-
μίσματα. Χαρούμενος ἐπέστρεψε
στό γέροντα, ὁ ὁποῖος τοῦ ὑπέδει-

ξε νά καθίσει στό κελί του. Πέρα-
σαν λίγες μέρες καί ἄρχισε νά τόν
ἐνοχλεῖ ὁ λογισμός ὅτι πρέπει νά
ἀλλάξει τήν παλιά πόρτα τοῦ κε-
λιοῦ του. Ρώτησε σχετικά τό γέ-
ροντα κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: «Δέν
ἀπαρνήθηκες ἀκόμα τόν κόσμο.
Πήγαινε νά τόν ἀπαρνηθεῖς καί
ἔλα πάλι». Ξανάφυγε ὁ ἄνθρωπος,
πῆγε στόν κόσμο καί μοίρασε τά
ἐνενήντα νομίσματα στούς φτω-
χούς. Ὅταν ἐπέστρεψε, ὁ γέροντας
τοῦ ἔδωσε εὐλογία νά καθίσει στό
κελί. Γρήγορα ὅμως ἐμφανίστηκαν
λογισμοί φόβου, πώς τάχα τό κελί
ἦταν παλιό κι σ᾿ ἐρημικό τόπο,
ὅπου θά κινδύνευε ἀπό τά λιοντά-
ρια. Τρομαγμένος ὁ ὑποψήφιος μο-

ναχός πῆγε γιά πολλοστή φορά
στό γέροντα, ἐξαγορεύτηκε τούς
λογισμούς του, κι ἐκεῖνος τόν κα-
θησύχασε λέγοντάς του: «Νά πεῖς
στούς λογισμούς σου: Ὅλα περιμέ-
νω νά ἔλθουν πάνω μου. Καί τό κε-
λί νά γκρεμιστεῖ καί τό λιοντάρι νά
μέ φάει. Ἔτσι θ᾿ ἀπαλλαγῶ γρηγο-
ρότερα ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Κά-
θισε λοιπόν στό κελί σου χωρίς νά
φοβᾶσαι τίποτα καί χωρίς νά φρον-
τίζεις γιά τίποτα, παρά νά προσ -
εύχεσαι συνεχῶς στό Θεό». Ὁ
ἀδελφός ἀκολούθησε τή συμβουλή
τοῦ γέροντα καί ἡ ψυχή του ἀμέ-
σως βρῆκε ἀνάπαυση.

Τά ἑκατό νομίσματα ἦταν τό με-
γάλο ἐμπόδιο στόν ἀδελφό, πού

ἤθελε νά γίνει μοναχός. Ὁ ἄνθρω-
πος τῆς ἐποχῆς μας κάτι τέτοιο δέν
τό θεωρεῖ ἐμπόδιο, γιατί πιστεύει
ὅτι τά χρήματα εἶναι ἀπαραίτητα
γιά μιά ἀξιοπρεπῆ ζωή. Καί ὅμως τά
νομίσματα ἐκεῖνα εἶχαν ἀπορροφή-
σει τή σκέψη τοῦ ἀδελφοῦ σέ βάρος
τῆς προσευχῆς του.

Ἡ ἀφοσίωση στό ἔργο τῆς προσ -
ευχῆς προϋποθέτει περιορισμό στό
ἐλάχιστο τῶν διαφόρων ἀναγκῶν
καί τῶν δραστηριοτήτων. Ὅσοι δέν
τό πετυχαίνουν αὐτό, μένουν στά-
σιμοι στήν πνευματική ζωή κι ἄς
ζοῦν σέ ἀσκητική καί ἀπόκοσμη κα-
λύβη.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Ἡ αἵρεση τῶν Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ δέν ἔχει προηγούμενο
στήν παγκόσμια ἱστορία γιά τό
εὖρος καί τό πλῆθος τῶν παράδο-
ξων καί ἀντιγραφικῶν ἐσχατολο-
γικῶν κακοδοξιῶν της, ἀλλά καί
γιά τόν ἀριθμό τῶν ψευδοπροφη-
τειῶν της σχετικά μέ τό τέλος τοῦ
κόσμου.

Βασικοί ἄξονες τῆς αἱρετικῆς
ἐσχατολογίας τῶν Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ εἶναι οἱ κάτωθι:

1) Ταύτιση τῆς Β΄ Παρουσίας
τοῦ Χριστοῦ μέ τή Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ.

2) Ἡ Β΄ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ
ἔγινε ἀοράτως στούς οὐρανούς
τό 1914. Τό ἴδιο ἔτος ἀοράτως
ἐγκαθιδρύθηκε στούς οὐρανούς
καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

3) Ἀντιστρέφουν τά ἱστορικά γε-
γονότα, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ
ἰσχυρισμοί τους. Τά γεγονότα πού
λ.χ. ἀναφέρονται στό κδ΄ κεφ. τοῦ
κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου δέν
θά προηγηθοῦν τῆς Β΄ Παρουσίας
κατά τήν ἑταιρία Σκοπιά, ἀλλά θά
λάβουν χώρα μετά ἀπό αὐτήν. Ὁ
ἰσχυρισμός αὐτός σχετίζεται μέ
μιά ἄλλη κακόδοξη θέση τῶν Μαρ-
τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅτι θά πρέπει

νά εἶναι στή ζωή Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ, πού ζοῦσαν ἤδη τό 1914,
ὅταν ἔγινε ἀοράτως κατʼ αὐτούς ἡ
Β΄ Παρουσία. Τά τραγελαφικά
ἀδιέξοδα ἐν προκειμένῳ εἶναι κάτι
παραπάνω ἀπό ἐμφανῆ.

4) Ὁ πόλεμος τοῦ Ἀρμαγεδώνα
ἀποτελεῖ θεμελιῶδες στοιχεῖο τοῦ
ἐσχατολογικοῦ τους οἰκοδομήμα-
τος καί ταυτόχρονα καί μηχανισμό
φόβου. Τόν ἐν λόγῳ πόλεμο ἡ
ἑταιρία Σκοπιά τόν ἐκλαμβάνει κα-
τά γράμμα, τόν ξεχωρίζει ἀπό τήν
Β΄ Παρουσία καί τόν συσχετίζει μέ
τό τέλος τοῦ κόσμου.

5) Σχετικά μέ τό τέλος τοῦ κό-
σμου καί τῆς ἀνθρώπινης ἱστο-
ρίας, οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ δια-
τύπωσαν πολλές ψευδοπροφη-
τεῖες, πού φυσικά διαψεύσθηκαν.
Ὡς χρονολογίες εἶχαν καθορίσει
τά ἔτη: 1872, 1925, 1972, 1975.

6) Ἡ ἐπίγεια Βασιλεία τῶν Μαρ-
τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ πάνω στή γῆ.
Αὐτή τήν περίοδο, ὁ λεγόμενος
«πολύς ὄχλος», δηλαδή οἱ Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ πού ὑπηρέτησαν
μέ συνέπεια τήν ἑταιρία Σκοπιά καί
ἀπέκτησαν «ἐπίγεια ἐλπίδα», θά
ζοῦν σέ παραδείσια κατάσταση, θά
παντρεύονται, θά κτίζουν σπίτια,

θά συμμετέχουν σέ ἐκπαιδευτικά
προγράμματα, θά ἀγοράζουν τρο-
φές σέ μικρή τιμή, δέν θά ὑπάρχει
ἀνεργία, ἀρρώστια καί θά πληρώ-
νουν «μικρόν καί λογικόν φόρον».
Ὅλα τά παραπάνω ἀναφέρονται
σέ ἔντυπα τῆς ἑταιρίας. 

7) Τό «μικρό ποίμνιο», μέ τήν
«οὐράνια ἐλπίδα», πού κατά τήν
ὁρολογία τῆς αἵρεσης εἶναι οἱ
144.000, θά εἶναι συγκυβερνῆτες
καί θά βοηθοῦν τόν Χριστό στήν
ἐπίγεια διακυβέρνηση τοῦ «πολύ
ὄχλου», τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰε -
χωβᾶ πού ὑπηρέτησαν τήν ἑταιρία
Σκοπιά.

8) Ἡ τελική κρίση τῶν Μαρτύ-
ρων τοῦ Ἰεχωβᾶ θά γίνει σύμφωνα
μέ τήν ἑταιρία μέ βάση τή διαγωγή
καί τήν πιστότητα πού θά ἐπιδεί-
ξουν κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίγει-
ας χιλιετοῦς Βασιλείας. Ὅσοι
Μάρτυρες ἐκτραποῦν ἀπό τά θε-
σπίσματα τοῦ Ἰεχωβᾶ κατά τή
διάρκεια τῆς χιλιετοῦς Βασιλείας,
στό τέλος της θά ἐκμηδενιστοῦν
καί αὐτοί ὀντολογικά. Γιά τούς
ὑπολοίπους Μάρτυρες τοῦ Ἰε -
χωβᾶ, ἀναμένουμε μέχρι σήμερα
τίς θέσεις τῆς ἑταιρίας γιά τό τί θά
γίνουν!

ΔΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΩΜΟΙΑΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΜΕ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Σεβ. Γόρτυνος κ. Ἰερεμίας: Οἱ Χιλιασταὶ εἶναι σύγχρονοι
Ἀρειανοὶ καὶ δὲν πιστεύουν εἰς τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος
καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς
ἐγκύκλιον κήρυγμά του διὰ τὸν
Ἅγιον Ἀθανάσιον Πατριάρχην Ἀλε-
ξανδρείας τονίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τὸν παρουσίασεν ὡς «ἄτλαντα»
τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι κατανόησε
τὸ μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ
ἐξέφρασε, δίδων τὴν μάχην ἐναν-
τίον τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου, ὁ
ὁποῖος ἔκρινε τὴν θεολογίαν μὲ βά-
σιν τὴν φιλοσοφίαν καὶ ὑπεστήριξεν
ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦτο Θεὸς ὁμοού-
σιος μὲ τὸν Πατέρα. Τὸ πλῆρες κεί-
μενον τοῦ κηρύγματος ἔχει ὡς ἀκο-
λούθως:

«1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χρι-
στιανοί, θά σᾶς πῶ λίγα λόγια γιά
τόν ἅγιο Ἀθανάσιο, Πατριάρχη Ἀλε-
ξανδρείας, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη
ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας. Ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ὁ
μεγαλύτερος πατέρας τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας. Φωτίστηκε πολύ ἀπό
τόν Θεό, ὥστε αὐτός, περισσότερο
ἀπ᾽ ὅλους τούς ἄλλους κατανόησε
τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καί
τό ἐξέφρασε. Γιά τήν ὑπεράσπιση
δέ τῆς ἀλήθειας ὑπέστη διωγμούς
καί ἐξορίες, πέντε τόν ἀριθμό. Εἶναι
ὁμολογητής καί μάρτυρας. Στό
ἀνάστημά του ἦταν κοντός. Ἀλλά ἡ
Ἐκκλησία τόν εἶπε “Μέγα” καί τόν
παρομοίασε μέ Ἄτλαντα. Τόν εἶπε
“ἄτλαντα” Ὀρ θο δοξίας! Πραγματι-
κά! Στούς ὤμους του, μόνος αὐτός,
κράτησε στήν ἐποχή του ὅλη τήν πί-
στη!

1. Ἀπό μικρός διάβαζε πολύ τήν
Ἁγία Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη, τόσο ὥστε, ὅπως
μᾶς λέγουν οἱ βιογράφοι του, τήν
ἔμαθε ἀπέξω. Σπούδασε καί τήν κο-
σμική σοφία· δέν ἔδωσε ὅμως τήν
καρδιά του στά μαθήματα αὐτῆς,
ἀλλά τήν ἔδωσε στά θεϊκά νοήματα
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀπό τά ὁποῖα
εἶχε συναρπασθεῖ. Μεγαλώνοντας
γνωρίστηκε μέ ἔξοχο ἐκ κλησιαστι-
κό ἄνδρα, μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο τῆς
Ἀλεξάνδρειας τόν Ἀλέξανδρο, ὁ
ὁποῖος ἐθαύμασε τήν ἀρετή τοῦ νε-
αροῦ Ἀθανασίου καί τόν ἀνέλαβε
ὑπό τήν πνευματική του προστασία.
Μεγάλη σημασία ὅμως γιά τήν
πνευματική πρόοδο τοῦ Ἀθανασίου
εἶχε ἡ γνωριμία του μέ τόν ἅγιο
Ἀντώνιο, τόν καθηγητή τῆς ἐρή-
μου. Ὁ μεγάλος αὐτός ἀσκητής
βοήθησε καί στήριζε πολύ τόν Ἀθα-
νάσιο, ὄχι μόνο ὅταν ἦταν νεαρός
καί πήγαινε κοντά του στήν ἔρημο,
ἀλλά καί ἀργότερα, ὅταν ἔγινε ποι-
μένας καί ἔδινε μάχες ἐναντίον τῶν
αἱρετικῶν.

3. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρεί-
ας Ἀλέξανδρος, πού παρακολου-
θοῦσε τήν πρόοδο τοῦ Ἀθανασίου
καί ἤθελε τήν ἀνάδειξή του γιά τήν
ὠφέλεια τῆς Ἐκκλησίας, τόν χειρο-
τόνησε διάκονο καί τόν προσέλαβε
ἄμεσο βοηθό του. Τήν περίοδο
αὐτή ὁ νεαρός διάκονος ὁλοκλή-
ρωσε δύο του βιβλία, τό “Κατά
Ἑλλήνων” καί τό “Περί ἐνανθρωπή-
σεως τοῦ Λόγου”. Στό πρῶτο του βι-
βλίο μιλάει γιά τήν πλάνη τῆς εἰδω-
λολατρίας τῶν Ἑλλήνων, πού τούς
ἔκανε νά καταπέσουν τόσο, ὥστε,
παρά τήν φιλοσοφία τους, νά μετα-
χειρίζονται τά ὄργανα τοῦ σώματός
τους καί τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς
τους γιά τήν διάπραξη τοῦ κακοῦ

(βλ. Λόγος κατά Ἑλλήνων 5, ΒΕΠ
30,34-35). Στό δεύτερό του βιβλίο ὁ
ἅγιος, στό “Περί ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Λόγου”, μιλάει γι᾽ αὐτό πού
γιορτάσαμε τά Χριστούγεννα, γιά
τό ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε
ἄνθρωπος. Καί λέγει γιά τόν σκοπό
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ αὐτόν τόν σύντομο λόγο:
“Αὐτός ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς
θεοποιηθῶμεν”! Ὁ Θεός δηλαδή
ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν
ἄνθρωπο θεό! Γιά νά θεώσει τόν
ἄνθρωπο! Καί ἀφοῦ στήν Κοιλία τῆς
Θεοτόκου ἑνώθηκε στό Πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ θεία φύση μέ
τήν δική μας τήν ἀνθρώπινη φύση,
ἄρα καί ἐμεῖς, στήν Κοιλία τῆς Θεο-
τόκου Ἐκκλησίας, μποροῦμε, διά
τῶν θείων Μυστηρίων, νά ἑνω-
θοῦμε μέ τήν θεία φύση καί νά πε-
τύχουμε τήν θέωση. “Ὁ Θεός ἔγινε
ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρω-
πο θεό”, εἶπε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος.

4. Τόν Μέγα Ἀθανάσιο τόν περί-
μεναν μεγάλοι ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι
ἔφεραν δόξα σ᾽ αὐτόν καί στήν
Ἐκκλησία. Ἐκεῖνον τόν καιρό, ἀγα-
πητοί μου, ἐμφανίστηκε ὁ Ἄρειος.
Αὐτός καταγόταν ἀπό τήν Λιβύη,
ἀλλά κατοικοῦσε στήν Ἀλεξάν-
δρεια καί σπούδαζε φιλοσοφία. Φαι-
νόταν ὅτι ζοῦσε ἀσκητικό βίο, ἀλλά
ἐπειδή τήν θεολογία τήν ἔκρινε μέ
τήν φιλοσοφία, ἀλλά καί κυρίως
γιατί ἦταν ὑπερήφανος καί δέν εἶχε
λοιπόν τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό
καί ἔπεσε σέ μεγάλη βλασφημία.
Βλασφήμησε τό Πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Δέν δεχόταν ὅτι ὁ Χριστός
ἦταν πραγματικός Θεός, ὅμοιος μέ
τόν Πατέρα. Δέν Τόν δεχόταν ὅτι
ἦταν προαιώνιος Θεός, συναΐδιος
μέ τόν Πατέρα, ἀλλά Τόν κήρυττε
ὡς κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Τά ἔλεγε δέ
αὐτά τά βλάσφημά του ὁ Ἄρειος μέ
δύναμη φιλοσοφικοῦ λόγου, γι᾽
αὐτό καί ἔπειθε πολλούς στήν πλά-
νη του. Ἀκόμη ἔπειθε καί ἱερεῖς καί
μάλιστα καί ἀρχιερεῖς. Δημιούργη-
σε κόμμα στήν Ἐκκλησία, ἔκανε
“ἀρειανιστές”. Τό πρᾶγμα δημιούρ-
γησε ταραχή καί στήν Ἐκκλησία καί
στήν κοινωνία. Γι᾽ αὐτό ὁ αὐτοκρά-
τορας Μέγας Κωνσταντῖνος, γιά νά
φανεῖ ἡ ἀλήθεια καί γιά τήν εἰρή-
νευση τῶν ἀνθρώπων, συνεκάλεσε
τό 325 στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας
τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο. Στήν
Σύνοδο αὐτή μετεῖχε καί ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος, διάκονος ὤν. Ἄν καί
διάκονος ὁ Ἀθανάσιος, ὅμως,
ἐκπροσωπώντας τόν Γέροντα Ἐπί-
σκοπό του Ἀλεξανδρείας Ἀλέξαν-
δρο, μίλησε, ἐνώπιον τῶν 318 Πα-
τέρων τῆς Συνόδου, μέ δύναμη πο-
λύ καί ἀπέδειξε ἀπό τήν Ἁγία Γρα-
φή καί τήν Ἱερή Παράδοση ὅτι ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
εἶναι ὅμοιος μέ τόν Θεό Πατέρα.
Ὅτι εἶναι συνάναρχος καί συναΐ-
διος αὐτοῦ. Ὅτι δηλαδή δέν
ὑπῆρχε χρονική στιγμή κατά τήν
ὁποία δέν ὑπῆρχε ὁ Υἱός, ὅπως ἔλε-
γε ὁ Ἄρειος. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος
ἀπέδειξε ἀπό τίς Γραφές καί διακή-
ρυξε αὐτό τό δόγμα τῆς πίστης
μας:”Ἅμα Πατήρ, ἅμα Υἱός”! Ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ δηλαδή δέν γεννήθηκε
“ἐν χρόνῳ”, ὅπως ὅλα τά δημιουρ-
γήματα, ἀλλά γεννήθηκε “ἀΐδια” (=
ἄχρονα) ἀπό τόν Θεό Πατέρα. Ὁ
Χριστός δέν εἶναι κτίσμα, ἀλλά εἶναι
Θεός ἀληθινός. Εἶναι “ὁμοούσιος”

μέ τόν Θεό Πατέρα.
5. Ὁ διάκονος ἅγιος Ἀθανάσιος

ἀπέβηκε τό κύριο πρόσωπο τῆς Α´
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος
κατεδίκασε τήν διδασκαλία τοῦ
Ἀρείου, ἀλλά αὐτός ὁ Ἄρειος
φρόντιζε καί μετά τήν καταδίκη του
νά τήν διαδίδει καί νά ἀποκτᾶ πε-
ρισσότερους ὀπαδούς. Ἔτσι καί
ὅταν ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, μετά τόν
θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἔγινε πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας, οἱ ἀρειανοί
τοῦ δημιουργοῦσαν πολλές ἐνο-
χλήσεις. Πετύχαιναν μάλιστα, ἐπη-
ρεάζοντες καί αὐτόν τόν αὐτοκρά-
τορα Κωνσταντῖνο, νά τόν ἐκτοπί-
ζουν ἀπό τόν θρόνο του καί νά τόν
στέλλουν ἐξορία. Γιά τά ὀρθόδοξα
δόγματα τῆς Νικαίας πέντε φορές,
ἀγαπητοί μου, πέντε φορές ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος πῆγε ἐξορία. Ἀλλά ὅλες
τίς σωματικές ταλαιπωρίες καί τά
ψυχικά του βάσανα τά ὑπέφερε
καρτερικώτατα καί δέν ὑπεχώρησε
καθόλου στόν ἀγῶνα του γιά τήν πί-
στη. Δίδαγμα αὐτό καί παράδειγμα
αὐτό καί γιά σᾶς τούς λαϊκούς,
ἀλλά πρό παντός γιά μᾶς τούς κλη-
ρικούς καί μάλιστα γιά μένα τόν ἐπί-
σκοπο. Παράδειγμα ὅτι πρέπει νά
ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ὀρθόδοξη πί-
στη μας. Γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς πί-
στης μας, χριστιανοί μου, νά εἴμα-
στε πρόθυμοι καί ἕτοιμοι καί ἐξο-
ρίες καί φυλακές καί μαρτύρια, μέ
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ὑποστοῦμε.
Ἔτσι εἶναι! Ὄχι μόνο νά φέρουμε
τά ὀνόματα τῶν ἁγίων καί νά ἑορ-
τάζουμε πανηγυρικά τήν μνήμη
τους, ἀλλά νά μιμούμαστε καί τό
ἅγιό τους παράδειγμα καί τούς
ἀγῶνες τους γιά τήν πίστη. Σᾶς λέ-
γω δέ, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅτι
καί σήμερα ὑπάρχουν ἀρειανοί, πού
δέν πιστεύουν τήν θεότητα τοῦ
Χριστοῦ μας. Οἱ λεγόμενοι Χιλια-
στές καί ψευδομάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ, γιά παράδειγμα, εἶναι ἐγγό-
νια τοῦ Ἀρείου, πού ἐπολέμησε ὁ
ἅγιος Ἀθανάσιος.

6. Τέλος, στά πνευματικά του τέ-
κνα ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, πού λυ-
ποῦνταν γιά τούς διωγμούς του,
τούς ἔλεγε σέ κάθε ταλαιπωρία πού
τοῦ συνέβαινε αὐτό τό ὡραῖο: “Νε-
φύδριόν ἐστιν καί θᾶτ τον παρελεύ-
σεται”! “Σύννεφο” δηλαδή θά εἶναι
αὐτό τό κακό πού τοῦ ἔγινε καί σύν-
τομα θά φύγει. Ἐνθυμοῦμαι τώρα,
ὅταν ἤμουν φοιτητής, στά κηρύ -
γματα τοῦ πατρός Αὐγουστίνου,
τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ ὁμολογητοῦ
καί ἀγωνιστοῦ τῆς πίστης μας,
ἐρχόταν μία πολύ νεαρά χήρα γυ-
ναίκα μέ τό μικρό της τό παιδάκι, 5
ἐτῶν στήν ἡλικία. Γιάννης ἦταν τό
ὄνομα τοῦ μικροῦ. Ἡ μητέρα του,
ἀπ᾽ αὐτή τήν ἡλικία, τοῦ μάθαινε λο-
γάκια ἀπό τούς ἁγίους πατέρες. Καί
ρωτάγαμε ἐμεῖς οἱ φοιτητές τόν μι-
κρό: “Γιαννάκη, τί εἶπε ὁ ἅγιος Ἀθα-
νάσιος;”. Καί ὁ μικρούλης μέ τήν χα-
ριτωμένη του φωνούλα ἔλεγε:
“Συννεφάκι εἶναι καί γρήγορα θά
περάσει”!

Ἄς μᾶς εἶναι, ἀγαπητοί μου, πα-
ρηγοριά αὐτός ὁ λόγος τοῦ ἁγίου
στά δύσκολα τῆς ζωῆς μας. Καί ἡ
κρίση στήν ἀγαπημένη μας πατρίδα
“συννεφάκι εἶναι καί γρήγορα θά
περάσει”! ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος
καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας»

Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ ἐσχατολογία
Δ. Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ

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

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤOTE ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Πολλά καί σκληρά βασανιστήρια καί μαρτύρια πέρασαν οἱ χριστια-

νοί κυρίως δέ κατά τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια στή περίοδο τῶν με-
γάλων διωγμῶν. Ὅμως οἱ χριστιανοί δέν ἔμειναν ἔτσι ἀβοήθητοι, ἕρμαια
τῶν σκληροτράχηλων διωκτῶν.

Σύμμαχο εἶχαν τόν Παντοδύναμο Κύριο. Βοήθεια εἶχαν τήν Ὑπερέν-
δοξο Παναγία μας. Ἀλλά καί οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἦταν καί εἶναι
πάντα κοντά τους καί κοντά μας. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τόν Ἅγιο
Θεόδωρο τόν Τήρωνα (17 Φεβρουαρίου) ἐπί τῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ
μεγάλου διώκτου Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου.

Ὅταν βασίλευε ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, σκληρός ὅπως ἦταν καί
εἰδωλολάτρης, δημιούργησε πολλά προβλήματα στούς τότε χριστιανούς.
Τούς ἔκανε φρικτά μαρτύρια. Σέ ἄλλους τρύπαγε τήν κοιλιά, σ  ̓ἄλλους
ἔβγαζε τά μάτια, σ᾽ ἄλλους ἔβγαζε τά δόντια, σ᾽ ἄλλους ἔκοβε τήν
γλῶσσα, ἄλλους σούβλιζε καί γενικά μέ κάθε τρόπο προσπαθοῦσε νά
τούς βασανίση, ὥστε νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό καί νά γίνουν εἰδωλολά-
τρες. 

Τί σκέφθηκε νά κάνη στούς χριστιανούς κατά τήν πρώτη ἑβδομάδα
τῶν νηστειῶν;

Γιά νά τούς ἀναγκάση νά μολυνθοῦν, σκέφθηκε νά ραντίση ὅλα τά
τρόφιμα τῆς ἀγορᾶς μέ αἷμα ἀπό τίς θυσίες, πού θά ἔκανε στούς θεούς
του καί αὐτοί χωρίς νά τό γνώριζαν θά ἔτρωγαν καί θά γευόντουσαν
ἀπό τήν θυσία τῶν θεῶν ἤ διαφορετικά ἄν τό μάθαιναν καί δέν ἔτρω-
γαν, θά πέθαιναν ἀπό τήν πεῖνα.

Ὅμως ὁ Πανάγαθος Θεός ἀμέσως φρόντισε γιά τήν σωτηρία τῶν χρι-
στιανῶν. Ἔστειλε τόν Ἅγιο Θεόδωρο τόν Τήρωνα στόν Πατριάρχη καί
τοῦ φανέρωσε τό τερατούργημα τοῦ μιαροῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβά-
του.

Τοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος: «Πατριάρχα, σήκω γρήγορα καί συγκέντρωσε τό
ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ καί διαφύλαξέ το μέ μεγάλη προσοχή. Εἰδοποίησέ
τους νά μή ἀγοράση κανένας τίποτε ἀπό τά τρόφιμα, πού εὑρίσκονται
στήν ἀγορά, διότι ὁ δυσσεβέστατος Ἰουλιανός ἐμόλυνε τά πάντα μέ αἷμα
μιαρό ἀπό τίς θυσίες τους».

Τότε ὁ Ἀρχιερεύς μέ ἀπορία, εἶπε πρός τόν Ἅγιο: «Καί πῶς λοιπόν, Κύ-
ριέ μου, εἶναι δυνατόν νά γίνη τοῦτο; Γιά μέν τούς πλουσίους ἴσως εἶναι
δυνατόν νά γίνη, ἐπειδή ἔχουν ἀποθηκεύσει τρόφιμα, γιά δέ τούς πτω-
χούς, πού δέν ἔχουν οὔτε γιά μιά μέρα τροφή, τί πρέπει νά τούς δοθῆ;».

Ὁ Μεγαλομάρτυς τοῦ εἶπε: «Κόλλυβα νά προσφέρης σ  ̓αὐτούς, κόλ-
λυβα γιά νά τούς ἀνακουφίσης».

Ἐρωτᾶ ὁ Πατριάρχης: «Καί τί εἶναι τά κόλλυβα; Δέν γνωρίζω».
Τότε ὁ Ἅγ. Θεόδωρος ἀπάντησε: «Σιτάρι νά βράσης καί νά τό μοιρά-

σης στούς χριστιανούς. Ἔτσι νά κάνης καί νά διατηρήσης τό ποίμνιο τοῦ
Χριστοῦ ἀβλαβές καί ἀμίαντο».

Μέ ἀπορία ἐρωτᾶ ὁ Πατριάρχης: «Καί ποιός εἶσαι, Κύριε, πού φρον-
τίζεις τόσο φιλάνθρωπα καί εὔσπλαγχνα γιά τήν σωτηρία μας;»

Καὶ ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε:
«Ἐγώ εἶμαι ὁ Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Θεόδωρος, ποὺ μὲ ἀπέστειλε ὁ

Χριστὸς γιὰ σωτηρία καί βοήθεια δική σας».
*  *  *

Ἀλλὰ καὶ τὴν Θεσσαλονίκη πῶς ἔσωσε ὁ Ἅγιος Δημήτριος;
Οἱ βάρβαροι ῎Αβαροι ἀφοῦ κυρίεψαν καὶ ρήμαξαν πολλοὺς τόπος,

βάδιζαν τὸ 538 καὶ κατὰ τῆς Θεσσαλονίκης. Ἦταν λεφούσι με γάλο,
ἑκατὸ χιλιάδες περίπου. Πολιόρκη σαν ἀπὸ παντοῦ τὴν Θεσσαλονίκη.
Ἔστησαν κατόπιν σκάλες ν᾿ ἀνέβουν πάνω στὰ τείχη. ᾿Εδῶ εἶναι τώρα
τὸ θαυμαστό! Στὴν κρίσιμη ἐκείνη στιγμὴ ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ τοὺς
διώξουν οἱ Θεσσαλονικεῖς οὔτε νὰ τοὺς ἀντι μετωπίσουν, ὁ Ἅγιος πα-
ρουσιάστηκε ἀμέσως ἐπάνω στὸ κάστρο, σὰν ὁπλισμένος στρα τιώτης.
Τὸν εἶδαν, ὄχι σὰν ὀπτασία, ἀλλὰ ζωντανό. ῎Επεσε κατ᾿ ἐπάνω τους μὲ
ὁρμὴ καὶ ἐφόνευσε τὸν πρῶτο ἐπιδρομέα, ποὺ ἐπεχεί ρησε ν᾿ ἀνεβῆ στὸ
τεῖχος καὶ πολλοὺς τοὺς πέταξε κάτω ἀπὸ τὰ τείχη. Οἱ ἄλλοι τρομο κρα -
τήθηκαν καὶ ἔφυγαν μακρυὰ ἀπὸ τὸ φρούριο. ̓́ Εκτισαν ἐκεῖ σκηνὲς καὶ
στρατο πέδευσαν.

Ἀπὸ ἐκεῖ ἔκαναν ὅλες τὶς προετοιμασίες γιὰ τὴν ἅλωση τῆς πόλεως.
Τοὺς βοηθοῦσε καὶ τὸ θηριῶδες γένος τῶν Σκλαβίνων. Ἀναγκάστη καν
ὅμως νὰ τραποῦν εἰς φυγὴν διὰ νυκτός, διότι εἶδαν ἕνα μεγαλοπρεπῆ
ἄνδρα, κα βάλα στὸ  ἄλογό του, ποὺ ἡγεῖτο μυριά δων στρατοῦ.

Ἡ θέση τῆς ΠΕΘ γιὰ τὴ νέα ρύθμιση ἀπὸ τὸ ΥΠΑΙΘ
τοῦ ζητήματος τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ

Τὸ φοβερὸν ἁμάρτημα τῆς κατακρίσεως
Γιὰ ἄλλο ἕνα ἔτος ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς εὐλόγησε καὶ

φθάσαμε στὰ πρόθυρα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ἡ ἁγία μας
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μὲ τοὺς κατανυκτικοὺς ὕμνους της καὶ
τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματά της μᾶς καλεῖ σὲ ἐντονώτερο πνευμα-
τικὸ ἀγῶνα. “Ἔφθασε ὁ καιρὸς ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων
ἀρχή...”. 

Ἀλλὰ εἶναι τόσα ποὺ χρειάζεται νὰ προσέξουμε, ὥστε νὰ θέ-
σουμε μία εὐλογημένη ἀρχή, ἀφοῦ “ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ
ἡμέρα ἤγγικεν”. Καὶ ὁμολογουμένως ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον βασικὰ
θέματα ποὺ παρουσιάζει μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐνώπιόν μας ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, δηλ. τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διά τοῦ θείου
Ἀποστόλου εἶναι αὐτὸ τῆς “κακολογίας”. Τὸ φοβερὸ ἁμάρτη-
μα τῆς κατακρίσεως. 

Γιὰ νὰ δείξει ὁ Ἀπόστολος τὸ μέγεθος τῆς ἕξεως αὐτῆς, θέ-
τει πρὸς ὅλους μας ἕνα συγκλονιστικὸ ἐρώτημα: “Σύ, τὶς εἶ ὁ
κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;” Κρίνεις καὶ κατακρίνεις τὸν πλη-
σίον σου. Ἀλλὰ μὲ ποῖο δικαίωμα καὶ ποία ἐξουσία κάνεις αὐτὸ
ποὺ κάνεις; Ποῖος εἶσαι ἐσὺ κύριε ποὺ κρίνεις καὶ κατακρίνεις
ξένον δοῦλον, δηλ. δοῦλον Θεοῦ; 

Ἐπειδὴ λοιπὸν τὸ Ἀποστολικὸ ἐρώτημα εἶναι καταλυτικὸ καὶ
ἰσοπεδώνει οἱοδήποτε προκάλυμμα κατακρίσεως, καλὸν εἶναι
νὰ ἐμβαθύνουμε λίγο στὸ θέμα αὐτό, δοθέντος ὅτι τὸ ἀπαι-
τεῖ καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ὅπως ὅλες οἱ δυνάμεις
τοῦ ἀνθρώπου διά τῆς παρακοῆς καὶ παραβάσεως ἀποσυντο-
νίστηκαν, ἔτσι καὶ τὸ δῶρο αὐτὸ τῆς ἱκανότητος τοῦ ἀνθρώ-
που, τὸ νὰ ἐκφράζεται δηλ. διά τοῦ λόγου, ξέπεσε καὶ αὐτὸ
ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο στὸ ὁποῖο ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε. Ἀποτέλεσμα; Ὁ
ἄνθρωπος νὰ πέφτει σὲ σφάλματα καὶ μάλιστα ἁμαρτήματα
μεγάλα ὅπως αὐτὸ τῆς κατακρίσεως. Καὶ ναὶ μὲν ἡ κρίση ἀπο-
τελεῖ ἐνέργεια τῆς διανοίας, δῶρο δηλ. τοῦ Θεοῦ στὸν λο-
γικὸ ἄνθρωπο. Ἄνευ τῆς κρίσεως ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνα-
τον νὰ ζήσει, ἀφοῦ θὰ ἀδυνατεῖ νὰ διακρίνει τὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ
λάθος καὶ τὸ ἀναγκαῖο καὶ ὠφέλιμο ἀπὸ τὸ ἐπιζήμιο καὶ τὸ
βλαβερό. Αὐτὸ εἶναι ἡ κρίση. Ἡ τόσο ἀναγκαία γιὰ τὴν πνευ-
ματικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν φυσικὴ – βιολογικὴ ζωή τοῦ ἀνθρώπου. 

Κατάκρισις τώρα εἶναι ἡ κρίση ποὺ ἐμφανίζεται μὲ ἀρνη-
τικὲς διαθέσεις καὶ φέρει ἀρνητικὰ τὰ ἀποτελέσματα. Εἶναι
ὅπως διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ ἐνέργεια
ποὺ προέρχεται ἀπὸ κακία καὶ μὲ αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος ἐκδηλώ-
νει συναισθήματα ποὺ ἀποκαλύπτουν τὸ κενό τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς καὶ ἰδίως τὴν ἔλλειψη τῆς ἀγάπης. 

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: “μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε” (Ματθ. ζ'
1) αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κακὴ πνευματική, τὴν διεστραμμένη κα-
τάσταση φανερώνει καὶ κτυπᾶ, ὥστε νὰ τὴν θεραπεύσει. Τὸ
ὅτι αὐτὴ τὴν κατάσταση τὴν ἀντιμετωπίζουμε ἐπὶ καθημε-
ρινῆς βάσεως μέσα στὴν κοινωνία μας καὶ τὸ ὅτι δὲν ὁμι-
λοῦμε πλέον μόνο περὶ ἁμαρτήματος ἀλλὰ σὲ πλεῖστες ὅσες
περιπτώσεις περὶ πάθους, τοῦτο εἶναι ἀναμφισβήτητο. Πρό-
κειται μάλιστα περὶ πάθους τὸ ὁποῖο ὅσο ἐπαναλαμβάνεται
τόσο καὶ ἐκτρέφεται, μὲ ἀποτέλεσμα ὡς ἄλλο θηρίο νὰ κατα-
πνίγει αὐτὸν ποὺ τὸ ἐκτρέφει μέσα στὴ στενόκαρδη καρδία
του. Τὸ δὲ ἀκραῖο σημεῖο τῆς ἀσθένειας αὐτῆς φανερώνεται
ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ ἔχει χαίρεται στὴν ἀπαράδε-
κτη αὐτὴ κατάσταση. “Οὐδέν οὕτως ἡδὺ τοῖς ἀνθρώποις ὡς
τὸ κατακρίνειν τὰ ἀλλότρια” θὰ τονίσει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος. Ἀλλὰ ἀπὸ καθαρῶς πνευματικῆς ἀπόψεως, ἡ
ἀρνητικὴ κρίσις, πλὴν τῶν ἄλλων, ἀποτελεῖ ὑφαρπαγή! Μάλι-
στα, ὑφαρπαγὴ καὶ σφετερισμὸν ἐξουσίας καὶ δικαιωμάτων
τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. 

Μὲ δύο λόγια ἀποτελεῖ ἀσέβεια καὶ μάλιστα βαριᾶς μορφῆς
ἀπέναντι αὐτοῦ τοῦ Δικαίου Κριτοῦ. 

Τοῦτο σημαίνει πὼς ἐκεῖνος ποὺ κατακρίνει, μεταξὺ τῶν
ἄλλων, διαπράττει ἁμάρτημα βαρύτερο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔπρα-
ξε ὁ ἀδελφός του (ἐὰν ὄντως ἔπραξε). 

Ξεκάθαρος καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διά τοῦ
Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου: “Εἷς ἐστιν ὁ νομοθέτης καὶ
κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι• σὺ δὲ τὶς εἶ ὃς κρί-
νεις τὸν ἕτερον;” (Ἰακ. Δ' 12). Δηλαδή: Μόνο ἕνας εἶναι
ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀπόλυτο δικαίωμα νὰ νομοθετεῖ καὶ νὰ κρί-
νει κάθε παραβάτη, ὁ Θεός. Αὐτὸς ἔχει καὶ τὴ δύναμη νὰ σώ-
σει, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐγκαταλείψει τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀπώλεια.
Ποῖος εἶσαι λοιπὸν ἐσὺ μικρὲ καὶ τιποτένιε ποὺ κατακρίνεις
τὸν ἄλλον; Ἀλλὰ σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν διάσταση τοῦ θέματος
ὁ Ἀπ. Παῦλος θὰ συμπληρώσει: “Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ
ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων• ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν  ἕτερον, σε-
αυτὸν κατακρίνεις• τὰ γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων” (Ρωμ. Β'
1). Δηλαδή: Καὶ σὺ ὅμως ἄνθρωπέ μου, ποὺ κατακρίνεις αὐτὴ
τὴ διαγωγή, δὲν εἶσαι λιγότερο ἔνοχος. Διότι, κρίνοντας τὸν
ἄλλο, καταδικάζεις τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό σου, ἀφοῦ καὶ σὺ ὁ
κριτὴς πράττεις τὰ ἴδια.  

Ἑπομένως, ὅλοι ἀνεξαιρέτως εἴμαστε ὑπεύθυνοι ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιτέλους σὲ Αὐτὸν θὰ δώσουμε λόγο τῶν πρά-
ξεών μας.

Ἀλλὰ εἶναι καὶ κάτι ἀκόμα ποὺ θὰ πρέπει νὰ προσεχθεῖ. Πῶς
μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὴν πνευματικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώ-
που ποὺ “ἀπὸ ἐνδιαφέρον” καὶ “ἀπὸ ἀγάπη” κατακρίνουμε; Ὁ
ἄνθρωπος ποὺ δέχεται τὰ καταιγιστικὰ πυρὰ τῆς κατακρίσε-
ως, εἶναι δυνατὸν τελικῶς νὰ μετανοήσει καὶ φυσικὰ νὰ βρεῖ
ἔλεος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὄχι ἁπλῶς νὰ σωθεῖ, ἀλλὰ νὰ γίνει
καὶ ἅγιος ἀκόμα, νὰ δοξασθεῖ δηλ. ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἴσως καὶ
τοὺς ἀνθρώπους. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ἐπιμένει στὴν βαριὰ
ἐνοχὴ τῆς κατακρίσεως, τί ἆραγε ἀποτελέσματα θὰ ἔχει;
Ἀναμφιβόλως ἀρνητικὰ ἀφοῦ ἐπισημαίνονται καὶ καταγρά-
φονται στὴν Γραφὴ τὰ ἀποτελέσματα τῆς κατακρίσεως.  

Δὲν ἔχουμε λοιπὸν παρὰ νὰ “κλίνουμε τὰ γόνατα, ἔτι καὶ ἔτι”
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἐν ταπεινώσει μέσα στὸ κατανυκτικὸ
πνεῦμα τῶν ἡμερῶν νὰ δεηθοῦμε, ὥστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ μὴ
βλέπουμε “τὸ κάρφος ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ”, ἀλλὰ
“τὴν δοκόν” ποὺ φέρουμε στοὺς ὀφθαλμούς μας. Ταυτοχρό-
νως δὲ νὰ παρακαλοῦμε γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ πάντων
τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ὅλοι λίγο ἕως πολὺ στὰ ἴδια μήκη καὶ
πλάτη βαδίζουμε. 

Ἂς μὴ λησμονοῦμε δὲ ποτὲ τὸν Κυριακὸ λόγο: “Μὴ κρίνετε
κατ᾽ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε” (Ἰωάν. ζ΄24). Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Σελὶς 4η 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Εἶναι ἀλήθεια, καλοί μου φίλοι,
πὼς οἱ λεγόμενοι «γκουροὺ» τῶν νέ-
ων τεχνολογιῶν ἀσκοῦν πάνω μας
μία γοητεία. Δὲν εἶναι μόνο τὰ τόσο
ἐντυπωσιακὰ καὶ καινοτόμα προϊόν-
τα ποὺ κάθε τόσο ρίχνουν στὴν ἀγο-
ρά. Εἶναι καὶ τὸ ὅτι βρίσκονται κάθε
φορά ὅλο καὶ πιὸ μπροστὰ ἀπʼ τὴν
ἐποχή τους. Ἀνοίγουν γιὰ τὰ καλὰ τὸ
δρόμο γιὰ τὸ μέλλον, ἐν πολλοῖς
πρωτότυπους. Δρόμους στοὺς ὁποί-
ους, ἀργὰ ἢ γρήγορα, βαδίζουμε
ὅλοι!

Κι εἶναι ἀλήθεια, πάλι, πὼς – καιρὸ
τώρα - γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά τους αὐτά,
ὅλοι τὰ ἔχουμε χαμένα! Βλέπετε ἀπʼ
τὴ μία αὐτὰ εἶναι πολὺ ἐντυπωσιακά,
θελκτικά, πρακτικά, ἄμεσα, λειτουρ-
γικὰ καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ πολὺ χρή-
σιμα. Καὶ ἀπ  ̓τὴν ἄλλη εἶναι καὶ οἱ με-
γάλοι κίνδυνοι ποὺ περιέχουν γιὰ
ὅλους, κυρίως ὅμως γιὰ τὴ νέα γενιὰ
καὶ ἀσφαλῶς γιὰ τὶς μικρὲς ἡλικίες.

Πρόκειται γιὰ τοὺς δημιουργοὺς
τῶν ὑπολογιστῶν, τῶν κινητῶν, τῶν
smartphones, τῶν iPads κ.λπ. Καὶ βε-
βαίως τοῦ διαδικτύου, τῶν ἱστοσελί-
δων κοινωνικῆς δικτύωσης κ.λπ.

*  *  *
Καὶ γιατί τὰ ἔχουμε χαμένα; Γιατί

εἶναι τόσο πρωτοπόρα, ποὺ δὲν ξέ-
ρουμε πῶς νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Ἄλλοι εἶναι προβληματισμένοι.
Ἄλλοι σκεπτικοί. Ἄλλοι ἐπιφυλακτι-
κοί. Ἄλλοι πεισματικὰ ἀπέχουν καὶ τὰ
ἀπορρίπτουν συλλήβδην. Ἄλλοι
ἀφήνονται σ  ̓αὐτὰ καὶ … χάνουν τὴ
ζωή τους! Οἱ περισσότεροι μιλοῦν
σαφῶς γιὰ ὅρια καὶ κανόνες ποὺ θὰ
πρέπει νὰ θέτουμε ὅλοι στὴ χρήση
τους.

Οἱ εἰδικοὶ μιλᾶνε μὲ στοιχεῖα καὶ
ντοκουμέντα γἰ  αὐτὰ ποὺ μᾶς συμ-
βαίνουν, ὅταν τὰ χρησιμοποιοῦμε
ἀλόγιστα. Οἱ πανεπιστημιακὲς ἔρευ-
νες καὶ μελέτες τὸ ἴδιο. Ὡς καὶ οἱ τε-
χνολογικοὶ κολοσσοὶ (Microsoft, Apple
κ.λπ.) δίνουν σαφεῖς ὁδηγίες γιὰ ἔξυ-
πνη καὶ συνετὴ χρήση. Τὸ ἴδιο κά-
νουν καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοί, οἱ ψυχο-
λόγοι, οἱ γιατροί, οἱ δημοσιογράφοι,
οἱ διάφοροι ἐρευνητὲς κ.λπ.

Ἀλλά, καὶ πέραν ὅλων αὐτῶν, ὅλοι
μας - λίγο ὡς πολὺ - ἔχουμε πλέον καὶ
τὶς σχετικές μας ἐμπειρίες. Ἀπʼ τὸν
ἐθισμὸ καὶ τὴν ἀπομόνωση, ὡς τὸ
ἀκατάλληλο καὶ τελείως βλαβερὸ πε-
ριεχόμενο, δηλαδὴ ἀπ  ̓τὴν λεγόμενη
«πληροφορία» ποὺ διακινοῦν οἱ συ-
σκευές.

Ἀλλ  ̓ἐκεῖ ποὺ τὰ ἔχουν ὅλοι τελεί-
ως χαμένα, εἶναι μὲ τὰ παιδιά. Δὲν ξέ-
ρει κανεὶς τί νὰ τοὺς δώσει, πότε καὶ
πῶς. Καὶ βέβαια πῶς νὰ τὰ προφυλά-
ξει ἀπὸ τοὺς τεχνολογικοὺς κινδύ-
νους.

Ἔπειτα εἶναι καὶ οἱ πολυεθνικές.
Αὐτὲς μὲ τὰ προϊόντα καὶ τὶς τε-
χνικὲς ποὺ χρησιμοποιοῦν, δὲν εἶναι
ὅτι κάθε φορά τὰ κάνουν ὅλο καὶ πιὸ
πρακτικά, θελκτικὰ καὶ γοητευτικά,
ἀλλὰ τὰ προωθοῦν παντοῦ ἀκόμη καὶ
διανέμοντάς ταδωρεὰν στὰ σχολεῖα!
Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ἡ πλέον ἐπιτυχημέ-
νη τακτική τους.

Ἔτσι ἡ ἐνασχόληση τῆς νέας γε-
νιᾶς μὲ τὴν τεχνολογία, ποὺ ξεκίνη-
σε κάποτε ἀπʼ τὸ Λύκειο, πέρασε
ἔπειτα στὸ Γυμνάσιο, ἔφθασε πολὺ
γρήγορα στὸ Δημοτικό, ὡς καὶ σʼ
αὐτὸ τὸ νηπιαγωγεῖο ἀκόμη! Οἱ εἰδι-
κοὶ κάνουν πλέον λόγο γιὰ τὰ «χαϊ-
τὲκ» μωρά, τὰ ὁποῖα μεγαλώνουν
ἀγγίζοντας ὀθόνες ἁφῆς μὲ τὴν ἴδια
εὐκολία ποὺ πιάνουν τὰ παιχνίδια
τους! «Μάμ, κακὰ καὶ … tablet», ἦταν
ὁ τίτλος μίας ἐφημερίδας γιὰ τὸ θέ-
μα.

Ἐδῶ βλέπει κανεὶς πλέον καθαρὰ
ἀκόμη καὶ μία ἄλλη πάλη τῶν τάξεων,
ὅπως θὰ τὴν λέγαμε. Δηλαδή, τοὺς
τεχνολάτρες καὶ τοὺς τεχνοφοβι-
κούς. Ἐκείνους ποὺ ἀφήνονται
ἐντελῶς στὴν τεχνολογία, τὴν ἔχουν
ἀκόμη καὶ σὰν θρησκεία ἢ θεότητα
(σοβαρὰ τὸ λέμε!)1, κι ἐκείνους ποὺ
φοβοῦνται ἀκόμη καὶ νʼ ἀκούσουν
κάτι γἰ  αὐτήν!

Πράγματι, τόσο πολὺ τὰ ἔχουμε
ἐπ  ̓αὐτοῦ χαμένα, ποὺ δὲν ξέρει κα-

νεὶς τί ἀκριβῶς πρέπει νὰ κάνει. Κα-
νένας δὲν εἶναι σίγουρος γιὰ τὶς ἀπό-
ψεις του καὶ οἱ περισσότεροι «ψά-
χνονται»! Δὲν μιλᾶμε βέβαια γιὰ
τοὺς ἀνεύθυνους (ναί, ὑπάρχουν κι
αὐτοί!) ποὺ χωρὶς καμμία σκέψη καὶ
τὸν ὁποιοδήποτε προβληματισμὸ λει-
τουργοῦν κατὰ τὸ «ὅ,τι βρέξει ἂς κα-
τεβάσει». Ἀλλοίμονο ἂν αὐτοὶ ἔχουν
παιδιά. Κι ἀλλοίμονο ἂν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι
εἶναι παιδιά, ἔφηβοι καὶ νέοι!

*  *  *
Λοιπόν, γιὰ νὰ βοηθηθοῦμε στὸ

πῶς πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴ
σύγχρονη τεχνολογία καὶ τὶς ἐφαρ-
μογές της, σκέφτηκα τούτη τὴ φορά
νὰ δοῦμε κάτι ἄλλο. Τί λένε ἐπ  ̓αὐτοῦ
οἱ λεγόμενοι «γκουροὺ» τῆς τεχνο-
λογίας. Οἱ πρωτοπόροι της, οἱ καινο-
τόμοι της. Δὲν μπορεῖ κι αὐτοὶ γονεῖς
εἶναι. Ἆραγε τί κάνουν μὲ τὰ παιδιά
τους;

Κι ἂς ἀρχίσουμε ἀπ  ̓τὸν κορυφαῖο.
Τὸν ἴδιο τὸν ἱδρυτὴ τῆς Apple καὶ «πα-
τέρα» τῶν smartphones καὶ τῶν ta-
blets. Ἐκεῖνον ποὺ τὰ ἀνακάλυψε, τὰ
προώθησε παντοῦ σ  ̓ὅλο τὸν πλανή-
τη, βάζοντας κυριολεκτικὰ τὴ ζωή
μας σὲ ἄλλη βάση. Πρόκειται γιὰ τὸν
Στὶβ Τζόμπς.

Ἔγραψε γιʼ αὐτὸν τὸ περιοδικὸ
«The Economist»: «Ὁ Τζόμπς ξεχώρι-
σε μὲ τρεῖς τρόπους: Ὡς καινοτόμος
τῆς τεχνολογίας, ὡς ἐπιχειρηματίας
καὶ ὡς κάποιος μὲ τὴν ἱκανότητα νὰ
κάνει τὸ κοινὸ νὰ ἀγαπήσει ἀντικεί-
μενα ποὺ μέχρι τότε θεωροῦνταν
ἄψυχα καὶ ἀπρόσωπα. Περιέργως ἡ
τελευταία αὐτὴ ἀρετήτουεἶναι ἐκεί-
νη ποὺ ἐπηρέασε περισσότερο ὅλων
τὸν τρόπο ζωῆς ὅλων μας. Ἡ ἐποχὴ
τῆς προσωπικῆς τεχνολογίας μόλις
ἀρχίζει…».

Ὁ Προέδρος τῶν ΗΠΑ Μπαρὰκ
Ὀμπάμα, δήλωσε γἰ  αὐτόν: «Προσω-
ποποιώντας τοὺς ὑπολογιστὲς καὶ
βάζοντας τὸ διαδίκτυο στὶς τσέπες
μας, ὁ Τζόμπς ἔφερε τὴν ἐπανάστα-
ση στὴν πληροφορία, ὄχι μόνο νὰ
εἶναι προσβάσιμη, ἀλλὰ καὶ διαισθη-
τικὴ καὶ ψυχαγωγικὴ» Καὶ κατέληξε
μὲ τὰ ἑξῆς: «Κατόρθωσε ἕνα ἀπὸ τὰ
πιὸ σπάνια ἐπιτεύγματα στὴν ἀνθρώ-
πινη ἱστορία: Ἄλλαξε τὸν τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο ὁ καθένας μας βλέπει τὸν
κόσμο»!2

Ἆραγε τί ἔκανε ὁ Στὶβ Τζόμπς στὸ
θέμα αὐτὸ μὲ τὰ τρία παιδιά του; Τί
τὰ συμβούλευε ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ δι-
κό του δημιούργημα, τὸ iPad;

Λοιπόν, ὅπως ἔγραψαν οἱ New York
Times, ὅταν ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν εἰδικὸ
σὲ θέματα τεχνολογίας δημοσιογρά-
φο Νὶκ Μπίλτον «τὰ παιδιά σας, φαν-
τάζομαι, θὰ λατρεύουν τὰ ipad»,
ἐκεῖνος τί ἀπάντησε; Τὸν ἄφησε
ἐμβρόντητο λέγοντάς του τὰ ἑξῆς:
«Δὲν τὸ ἔχουν χρησιμοποιήσει. Πε-
ριορίζουμε τὴν πρόσβαση, ποὺ ἔχουν
τὰ παιδιά μας στὴν τεχνολογία»!

Καὶ ὁ ἐν λόγῳ δημοσιογράφος
σχολίασε: «Εἶχα φανταστεῖ ὅτι τὸ σπί-
τι του θὰ ἦταν παράδεισος κάθε φα-
νατικοῦ τῆς τεχνολογίας, μὲ τοίχους
καλυμμένους μὲ γιγαντιαῖες ὀθόνες
ἁφῆς καὶ τραπεζαρία κατασκευασμέ-
νη ἀπὸ iPads ἀντὶ γιὰ ξύλα»!

Ἀλλὰ καὶ ὁ βιογράφος τοῦ Στὶβ
Τζόμπς, ὁ Γουόλτερ Ἀϊζάκσον, εἶπε γἰ
αὐτόν: «Κάθε βράδυ ὁ Στὶβ ἀναδεί-
κνυε τὴ σημασία του νὰ τρώει ὅλη ἡ
οἰκογένεια μαζὶ κι ἐνῷ γευμάτιζαν
στὸ μεγάλο τραπέζι τῆς κουζίνας
τους, συζητοῦσαν γιὰ βιβλία, ἱστορία
καὶ πολλὰ ἄλλα θέματα. Ποτὲ κανεὶς
δὲν ἀσχολοῦνταν μὲ ἕνα iPad ἢ μὲ
τὸν ὑπολογιστὴ καὶ τὰ παιδιὰ δὲν
εἶχαν ἐθιστεῖ καθόλου σʼ αὐτὲς τὶς
συσκευές»!

Στὴ συνέχεια ἂς δοῦμε τὸν πρώην
διευθυντὴ τοῦ παγκοσμίου κυκλο-
φορίας εἰδικοῦ περιοδικοῦ γιὰ τὴν
τεχνολογία «Wired» καὶ ἐπικεφαλῆς
τῆς «3D Robotics», Κρὶς Ἄντερσον.
Αὐτός, λοιπόν, δήλωσε πὼς τὰ πέντε
παιδιά του (ἡλικίας 6 ἕως 17 ἐτῶν)
ἀποκαλοῦν αὐτὸν καὶ τὴ γυναίκα του
«φασίστες», ἐπειδὴ στὰ σπίτια τῶν
φίλων τους οἱ κανόνες γιὰ τὴ χρήση
τῶν τεχνολογικῶν μέσων (γκάτζετ)

εἶναι πολὺ πιὸ ἐλαστικοί!3
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ

Twitter, Ἰβὰν Γουίλιαμς, στὴ διάθεση
τῶν δύο παιδιῶν του δὲν ἔχει τεχνο-
λογικὲς συσκευές, ἀλλὰ τί νομίζετε;
Μόνο βιβλία!

Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ στάση τοῦ
ἱδρυτῆ τῆς Microsoft Μπὶλ Γκέϊτς, ὁ
ὁποῖος ἐπέτρεπε πολὺ περιορισμένη
χρήση τοῦ Η/Y στὴν κόρη του.

Ἀνάλογη στάση ἔχει ἀκόμη καὶ ὁ
πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπαρὰκ Ὀμπά-
μα στὶς κόρες του, ἀφοῦ εἶναι ἀρνη-
τικὸς στὸ νὰ κάνουν χρήση τῶν λε-
γόμενων «social media», δηλαδὴ τῶν
ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης
(π.χ. Facebοok, Twitter κ.λπ.) ὅπως κα-
ταγράφηκε σὲ συνέντευξή του στὸ
περιοδικὸ «People».

Ἂς προσέξουμε κι αὐτό. Στὸ Σὰν
Φρανσίσκο τῶν ΗΠΑ, βρίσκεται ἡ πε-
ριοχὴ Σίλικον Βάλεϊ, ἡ ὁποία ἀποκα-
λεῖται «Μέκκα τῆς Τεχνολογίας». Κι
αὐτὸ γιατί ἐκεῖ εἶναι ἐγκατεστημένες
οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς ὑψηλῆς τεχνολο-
γίας ὅπως ἡ Google, ἡ Apple, ἡ
Yahoo, ἡ Intel, ἡ Cisco κ.λπ. Μάλιστα
πρὸς τὰ ἔξω ἔφθασε νὰ μὴ παρου-
σιάζεται τόσο ὡς περιοχή, ἀλλὰ ὡς
τρόπο σκέψης!

Λοιπόν, στὰ σχολεῖα ποὺ ὑπάρ-
χουν ἐκεῖ εἶναι λογικὸ νὰ φοιτοῦν τὰ
παιδιὰ τῶν ἐργαζομένων ὅλων τῶν
τεχνολογικῶν κολοσσῶν. Ἆραγε τί
συμβαίνει στὰ σχολεῖα αὐτά; Δὲν
ὑπάρχει οὔτε ἕνας ὑπολογιστής,
οὔτε μία ὀθόνη! Ἡ χρήση ὁποιουδή-
ποτε τεχνολογικοῦ «γκάτζετ» ἀπα-
γορεύεται στὶς σχολικὲς αἴθουσες,
ἐνῷ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ συστήνουν
στοὺς μαθητές τους νὰ μὴ τοὺς χρη-
σιμοποιοῦν οὔτε στὸ σπίτι!

Καὶ γιατί αὐτό; Ἐπειδὴ ἡ χρήση
τῶν ὑπολογιστῶν ἔχει ἀρνητικὲς συν -
έπειες στὴ φυσικὴ δραστηριότητα,
τὴ δημιουργικὴ σκέψη, τὴν ἐπικοινω-
νία ἀνάμεσα στοὺς μαθητές, τὴ συγ-
κέντρωση τῶν παιδιῶν στὸ μάθημα
κ.λπ!

«Δὲν νομίζω ὅτι χρειάζεται κανεὶς
τὴν τεχνολογία γιὰ νὰ μάθει γραμ-
ματική», δήλωσε στὴν ἐφημερίδα
«New York Times», ἕνας ἐργαζόμενος
τῆς Σίλικον Βάλεϊ, τὰ παιδιὰ τοῦ ὁποί-
ου φοιτοῦν σὲ σχολεῖο ὅπου δὲν
ὑπάρχει οὔτε ἕνας ὑπολογιστὴς καὶ
τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖ τὴν ἐκπαιδευτικὴ
μέθοδο τοῦ αὐστριακοῦ φιλόσοφου
καὶ παιδαγωγοῦ Ροῦντολφ Στάϊνερ.
«Ἡ ἰδέα ὅτι μία ἐφαρμογὴ τοῦ iPad
μπορεῖ νὰ διδάξει καλύτερα τὰ παιδιά
μου πῶς νὰ διαβάζουν ἢ νὰ μάθουν
εὐκολότερα ἀριθμητικὴ εἶναι ἁπλῶς
γελοία», προσθέτει!

Φυσικὰ αὐτὸς ὁ πατέρας δὲν εἶναι
καθόλου "τεχνοφοβικὸς" ἀφοῦ εἶναι
εἰδικὸς τῆς πληροφορικῆς, ἐργάζε-
ται στὴν Google καὶ δὲν πηγαίνει που-
θενὰ χωρὶς τὸ iPad καὶ τὸ "ἔξυπνο" κι-
νητό του! Ἡ κόρη του, ὅμως, ποὺ πη-
γαίνει στὴν πέμπτη τάξη τοῦ Δημοτι-
κοῦ, «δὲν ξέρει πῶς νὰ χρησιμοποι-
ήσει τὸ Google»! Καὶ ὁ γιός του ποὺ
πηγαίνει στὸ Γυμνάσιο μόλις ἔχει
ἀρχίσει νὰ μαθαίνει. Ὅπως ὑποστη-
ρίζει, δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ χρήση
ὑπολογιστῶν καὶ λοιπῶν τεχνολο-
γικῶν γκάτζετ, συνδέονται μὲ τὴ
βελτίωση τῶν ἐπιδόσεων τῶν μα-
θητῶν!4

* * *
Ὅποτε παιδιά, ἂν θαυμάζουμε

αὐτοὺς τοὺς «γκουροὺ» τῆς τεχνο-
λογίας γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά τους, ἂς
προβληματιστοῦμε τουλάχιστον γιʼ
αὐτὲς τὶς θέσεις καὶ τὶς ἀπόψεις τους
κι ὁ καθένας μας ἂς κάνει αὐτὸ ποὺ
πρέπει. Καὶ τί σύμπτωση! Ἐν πολλοῖς
οἱ ἀντιλήψεις τους αὐτὲς συμφω-
νοῦν καὶ μὲ τὶς θέσεις τῶν εἰδικῶν
ἐπιστημόνων, τῶν συμπερασμάτων
τῶν πανεπιστημιακῶν ἐρευνῶν, ἀλλὰ
καὶ τῶν ἐμπειριῶν ποὺ ἔχει ὁ καθέ-
νας μας…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
1. Βλέπετε τὸ βιβλίο μας «ΤΕΧΝΟ-

ΛΑΤΡΙΑ! ΓΙΑΤΙ;»
2. Πηγή: news. in.gr
3. Βλεπ. bima.gr
4. Πηγή: nooz.gr

(5ον.–Τελευταῖον)
Τὸ περίεργον

καὶ ἐντυπωσιακόν
Κατὰ τὸ 2014 ὑπῆρξαν δημοσι-

εύματα στὸν Τύπο γιὰ τὰ οἰκονο-
μικὰ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δὲν δια-
ψεύσθηκαν. Ἡ «Καθημερινὴ» στὶς
26 Ἰανουαρίου 2014 εἶχε τίτλο:
«Πιάνει δουλειὰ ἡ ἑταιρεία ἀξιο-
ποίησης ἀκίνητης περιουσίας τῆς
Ἐκκλησίας» καὶ ὑπότιτλο: «Ντεμ-
ποῦτο μὲ προκήρυξη διαγωνισμοῦ
μακροχρόνιας μίσθωσης ἔκτασης
83 στρεμμάτων στὴ Βου-
λιαγμένη». Στὸ σχετικὸ
ρεπορτὰζ ἀναφέρεται
ὅτι ξεκίνησε ἡ λειτουρ-
γία τῆς Ἑταιρείας Ἀξιοποίησης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκίνητης Περιου-
σίας Α.Ε. Στὴν Ἑταιρεία μετέχουν
μὲ 50% ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ
Ἀθηνῶν καὶ 50% τὸ Ἑλληνικὸ Δη-
μόσιο, αὐτὴ συστάθηκε μὲ τὸν Νό-
μο 4182/2013 καὶ στὸ ΔΣ τὰ μέλη
ποὺ διόρισε ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ εἶναι
οἱ: Μιχαὴλ Καρλοῦτσος, υἱὸς τοῦ
ἐμπίστου τοῦ Φαναρίου καὶ μὲ πολ-
λοὺς δεσμοὺς μὲ τοὺς ἑλληνοαμε-
ρικανικοὺς ἐπιχειρηματικοὺς κύ-
κλους ἱερέως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς π. Ἀλεξάνδρου Καρλού-
τσου, Πέτρος Σουρέτης, διευθύ-
νων σύμβουλος τῆς Intracom Κατα-
σκευές, καὶ Ἄρης Συγγρός, πρό-
εδρος τοῦ Invest in Greece. 

Ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι
στὴν ἐν λόγῳ Α.Ε. ἔχει συμμετοχὴ
μόνον ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ὄχι γε-
νικὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
μέσῳ τῆς ΕΚΥΟ. Εἶναι ὡσὰν μία
ὁποιαδήποτε Μητρόπολη προχω-
ροῦσε στὴ σύσταση Α.Ε. μὲ τὸ Δη-
μόσιο… Τὸ περίεργο στὸ ἐντυπω-
σιακὸ αὐτὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι, δη-
μόσια τουλάχιστον, δὲν ὑπῆρξε
φωνὴ διαμαρτυρίας ἀπὸ ὁποιονδή-
ποτε Μητροπολίτη… Ἄλλο ἐντυ-
πωσιακὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι καταρ-
γήθηκε ἡ ΜΚΟ «Ἀλληλεγγύη», ποὺ
ἀνῆκε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ ἱδρύ-
θηκε ἡ «Ἀποστολὴ» ὡς «Ἀστικὴ
Μὴ κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία», ποὺ
καθʼ ὁλοκληρία ἀνήκει στὴν Ἀρχιε-
πισκοπὴ Ἀθηνῶν! Τώρα δηλαδὴ
ὅλο τὸ ἀναπτυξιακὸ καὶ κοινωνικὸ
χρηματοδοτούμενο ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περνᾷ
ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπή, ποὺ ἐπιλέ-
γει καὶ τὸ πῶς αὐτὸ θὰ κατανεμη-
θεῖ. Καὶ πάλι καμία φωνὴ διαμαρ-
τυρίας ἀπὸ κάποιον Μητροπολί-
τη… 

Στὶς 23 Φεβρουαρίου 2014 πάλι ἡ
«Καθημερινὴ» γράφει: «Στὰ 1400
τὰ ἀκίνητα στὸ περιουσιολόγιο τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας». Ἀπὸ τὰ
ἀκίνητα αὐτά, ὅπως ἀποτυπώνον-
ται στὴν ἔκθεση τῆς PwC, τὸ 41%
εἶναι οἰκόπεδα, τὸ 34% κτίρια ἢ δια-
μερίσματα, τὸ 21% εἶναι ἀγροτε-
μάχια καὶ τὸ 4% οἰκόπεδα μὲ ἕνα ἢ
περισσότερα κτίσματα. Στὶς 3
Αὐγούστου 2014 ἡ «Καθημερινὴ»
ἀναφέρει: «Ἡ Ἐκκλησία ξεκινᾷ ἀπὸ
τὴ Βουλιαγμένη τὴν ἀξιοποίηση
τῆς περιουσίας της». Πρόκειται γιὰ
τὰ 83 στρέμματα, γιὰ τὰ ὁποῖα
ὑπάρχει σχέδιο ἀξιοποίησής τους
καὶ ἂν αὐτὸ ἐπιτευχθεῖ θὰ ἀκολου-
θήσουν τὰ 1.200 στρέμματα τῆς
περιοχῆς Φασκομηλιᾶς, τὰ ὁποῖα
ἐκτείνονται στὴν παραθαλάσσια
περιοχὴ ἀπὸ τὴ λίμνη τῆς Βουλια -
γμένης ἕως τὴ Βάρκιζα. Πρόκειται
γιὰ μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες καὶ
ἀκριβότερες περιοχὲς τῆς Ἑλλά-
δας καὶ ὅλης τῆς Μεσογείου.
Ὅπως ἀναφέρεται στὸ σχετικὸ ρε-
πορτὰζ κύκλοι τῆς ἀγορᾶς συγκα-
ταλέγουν μεταξὺ τῶν ἐνδεχομέ-
νων ὑποψηφίων ἀγοραστῶν γιὰ τὸ
ἀκίνητο τῆς Βουλιαγμένης τὴν βα-
σιλικὴ οἰκογένεια τοῦ Κατὰρ καὶ
τοὺς ὁμίλους Μαρτίνου, Προκοπί-
ου καὶ Κωνσταντακοπούλου. Εἶναι
γνωστὸ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ.
Ἱερώνυμος εἶχε ταξιδέψει στὸ
Κατὰρ μὲ τὴ συνοδεία τοῦ σημερι-
νοῦ Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας κ.
Γαβριήλ.

Αἱ σχέσεις
τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος

μὲ τὰ Κόμματα
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ

2014 ἐπιχείρησε νὰ κρατήσει ἰσορ-
ροπίες μὲ τὰ πολιτικὰ Κόμματα. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καλλιέργησε καλὲς
σχέσεις μὲ τὸν Πρωθυπουργό, τὸ
ἴδιο μὲ τὸν κ. Τσίπρα καὶ τὸν κ. Βε-
νιζέλο…. Ἱεράρχες ἐπίσης ἐξέφρα-
σαν τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὸ
ἔργο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρη-
σκευμάτων κ. Γιώργου Καλαντζῆ,
ποὺ ὠφέλησε τὴν Ἐκκλησία. 

Ὁ κ. Καλαντζὴς ἔχει διδακτο-
ρικὸ σχετικὰ μὲ τὴ μουσουλμανικὴ
μειονότητα τῆς Θρᾴκης καί, γιὰ
συγκεκριμένους λόγους, προχώ-
ρησε στὴ νομοθετικὴ ρύθμιση δη-
μιουργίας τμήματος ἰσλαμικῶν
σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μὲ τὴ συναίνεση
καθηγητῶν της. Στὴν ἐνέργειά του
αὐτὴ ἀντιδρᾷ ὁ Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, πολλὰ
μέλη τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας
καὶ θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, ἐνῷ
τὴν εὐνοοῦν οἱ Μητροπολίτες τῆς
Θρᾴκης. Ἐλπίζεται ὅτι τὸ θέμα θὰ
ἐπανεξετασθεῖ μὲ βάση τὰ ὅσα λο-
γικὰ ἐπιχειρήματα διατυπώθηκαν
σὲ Ἡμερίδα ποὺ πρόσφατα διοργα-

νώθηκε στὴ Θεσσαλονίκη. Ἐπίσης
ὁ κ. Καλαντζὴς προώθησε Νόμο
γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς νομικῆς
μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινο-
τήτων καὶ τῶν ἑνώσεών τους στὴν
Ἑλλάδα. Τὸ θετικὸ γιὰ τὴν Κυβέρ-
νηση εἶναι πὼς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
δέχθηκε χωρὶς ἀντίρρηση τὸν ἐν
λόγῳ Νόμο καὶ πὼς τὸν δέχθηκαν
ἐπίσης οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ οἱ
Προτεστάντες. Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος εἶδε θετικὰ τὸν ἀντιρατσι-
στικὸ Νόμο. 

Γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν καὶ
τὸν σχετικὸ Νόμο 4277/2014 ἡ Ἱερὰ

Σύνοδος στὴ συνεδρίαση τῆς 3ης
Σεπτεμβρίου 2014 ἀποφάσισε νὰ
ἀποστείλει ἔγγραφο στὴν Κυβέρ-
νηση, στὸ ὁποῖο νὰ ἐπισημαίνεται
ὅτι «στὰ ἐνοριακὰ κοιμητήρια δὲν
δέχεται νὰ ὑπάρχει ἀποτεφρωτή-
ριο καὶ ὅτι τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν
καύση ἢ τὴν ταφὴ τοῦ σώματος
πρέπει νὰ τὴν λαμβάνει ὁ ἐκλιπών,
ὤν ἐν ζωῇ, καὶ ὄχι οἱ συγγενεῖς
του». Ἐπίσης ἀποφάσισε νὰ ἀπευ-
θύνει ἐρώτημα στὴ συνοδικὴ Ἐπι-
τροπὴ Δογματικῶν καὶ Νομοκανο-
νικῶν ζητημάτων «περὶ τοῦ ποιὲς
εἶναι οἱ κανονικὲς συνέπειες ἀπὸ
τὴν καύση τῶν νεκρῶν καὶ ἂν ἡ
ἐνέργεια αὐτὴ εἶναι σύμφωνη μὲ
τὴν πράξη καὶ τὴν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας». Ἐντυπωσιάζει τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ Σύνοδος παραπέμπει
πάλι τὸ θέμα στὴν Ἐπιτροπή, ἡ
ὁποία τὸ ἔχει στὰ χέρια της ἀπὸ τὸ
1999! Ὑπενθυμίζεται ὅτι στὶς 3
Μαρτίου 1999 ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ
διοργάνωσε Ἡμερίδα γιὰ τὴν καύ-
ση τῶν νεκρῶν, στὴν ὁποία, με-
ταξὺ τῶν ἄλλων μίλησαν ὁ μακα-
ριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης
Πατρῶν Νικόδημος, πρόεδρος τό-
τε τῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ Μητροπολί-
τες Ναυπάκτου καὶ Μεσογαίας, καὶ
ὁ καθηγητὴς κ. Γ. Μαντζαρίδης. Τὰ
πρακτικὰ τῆς Ἡμερίδας ἐκδόθη-
καν τὸ 2000. 

Τὸν Μάϊο τοῦ 2014 ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
διά τοῦ Γραφείου τῆς Ἀντιπροσω-
πίας Της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση,
πραγματοποίησε ἡμερίδα μὲ θέμα:
«Ἀλληλεγγύη, τὸ κοινωνικὸ ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ κοινωνικὴ διά-
σταση τῶν πολιτικῶν τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης». Στὴν ἡμερίδα
παρέστη ὁ πρωθυπουργὸς κ. Ἀντ.
Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι
ἕνα εὐρὺ πρόγραμμα στήριξης τῶν
ἀναξιοπαθούντων θὰ ὑλοποιηθεῖ
μὲ τὴ συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Τὸ πρόγραμμα προ-
βλέπει ὅτι στὴν ἑπταετία 2014-2020
θὰ δοθοῦν στὴν Ἑλλάδα 281 ἑκα-
τομμύρια. Τὸ πιθανότερο εἶναι ὅτι
αὐτὰ θὰ ὑλοποιηθοῦν διαμέσου
τῆς «Ἀποστολῆς» τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν…

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸν Δεκέμβριο
δέχθηκε τὰ ἀνοίγματα πρὸς αὐτὸν
τοῦ κ. Τσίπρα καὶ παράλληλα αὐτὰ
τοῦ κ. Σαμαρᾶ καὶ ἀνταποκρίθηκε
σ  ̓αὐτά. Ὁ κ. Τσίπρας, πλὴν τῆς συν -
άντησης μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο πῆγε
στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπισκέφθηκε
τὸν Πάπα, παραβρέθηκε στὴν τε-
λετὴ τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων
στὸν Πειραιᾶ. Ὁ κ. Σαμαρᾶς ὅλα
αὐτὰ τὰ κατηγόρησε ὡς εὐκαιρια-
κά, καὶ γιὰ ἀποκόμιση ψήφων.

Αἱ κινήσεις
πρὸς τὴν Ἀριστεράν

Στὴ σχέση μὲ τὰ Κόμματα ἐντάσ-
σεται καὶ τὸ ἄνοιγμα ὁρισμένων
Ἱεραρχῶν πρὸς τὴν Ἀριστερά.
Αὐτὸ τὸ ἄνοιγμα τους ἀκολουθεῖ
τὶς πεποιθήσεις τοῦ ἰδεολογικοῦ
ρεύματος τῶν θεολόγων ποὺ ἀπο-
τελοῦν τὸν Πανελλήνιο Θεολογικὸ
Σύνδεσμο Καιρός, καὶ ἐπιχειροῦν
νὰ ἀλλάξουν τὸ περιεχόμενο τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὰ
σχολεῖα, μὲ βάση τὸ πρόγραμμα
σπουδῶν ποὺ ἔχει καταρτίσει ὁ κ.
Σταῦρος Γιαγκάζογλου, σύμβου-
λος τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων, συνεργάτης τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου καὶ Διευθυντὴς
Συντάξεως τοῦ ἐπίσημου ἐπιστη-
μονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος «Θεολογία», μέσῳ
τοῦ ὁποίου γράφει καὶ προσωπικὲς
ἀπόψεις. 

Ἐνδεικτικὰ τῶν πεποιθήσεων
τῶν θεολόγων τοῦ συγκεκριμένου
ρεύματος εἶναι ἄρθρα ποὺ γρά-
φτηκαν στὴν ἐφημερίδα «Καθημε-
ρινή», μὲ γενικὸ τίτλο «Ἐκκλησία
καὶ Ἀριστερὰ σὲ νέους δρόμους».
Στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2014 ὁ κ. Παν-
τελῆς Καλαϊτζίδης σημείωσε:
«Προφανῶς εἶναι σχετικὰ εὔκολο
γιὰ τὴν Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα νὰ
υἱοθετήσει τὸν λόγο τῆς κοινωνι-
κοπολιτικῆς Ἀριστερᾶς (ἀντικαπι-
ταλισμός, ἀντιιμπεριαλισμός, κοι-
νωνικὴ δικαιοσύνη, φιλολαϊκὴ
οἰκονομικὴ πολιτική), ἀλλὰ εἶναι
μᾶλλον δύσκολο νὰ διαλεχθεῖ σο-
βαρὰ μὲ τὰ αἰτήματα καὶ τὶς προσ-
δοκίες τῆς πολιτισμικῆς Ἀριστερᾶς
(ἀνθρώπινα καὶ μειονοτικὰ δικαιώ-
ματα, πολιτικὸς φιλελευθερισμός,
θέση τῆς γυναίκας καὶ ζητήματα
φύλου, πολυπολιτισμικότητα, ὑπερ -
άσπιση τῶν μεταναστῶν, διαθρη-
σκειακὸς διάλογος)». Τὰ πνευμα-
τικὰ παιδιὰ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανά-
στασης δὲν μποροῦν νὰ ἀντιλη-
φθοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν υἱοθετεῖ
λόγο κανενός. Ἔχει τὸν δικό της
Λόγο, ποὺ ὑπερτερεῖ ὅλων τῶν
ἄλλων. Ὁ λόγος τῆς Δύσης μπορεῖ
νὰ φαίνεται ἐπιφανειακὰ σωστός,
ὅμως δὲν ἀγγίζει τὴν ὕπαρξη, ποὺ
ἔχει ὡς προοπτικὴ τὴν αἰωνιότητα.
Δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν
αὐτὸ ποὺ σημειώνει ὁ Σαραντάρης:
«Ἱστορικά, ἴσως ὁ οὑμανισμός, ἡ
ἰταλικὴ καὶ γαλλικὴ Ἀναγέννηση
δηλώνουν τὴν ὁριστικὴ στροφὴ
τῆς Δύσης πρὸς τὸν ἡδονισμό, ποὺ
εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ὀνομάζεται <ἀτο-
μισμός>». Ἡ Ἐκκλησία διαλέγεται
γιὰ νὰ διδάξει, γιὰ νὰ σώσει, καὶ συν -
εργάζεται μὲ ὁποιονδήποτε γιὰ τὴν
ἀποστολή Της. Δὲν εἶναι δίπλα,
εἶναι μέσα στὸν κάθε ἄνθρωπο. Ἡ
«σύγκραση» μὲ ὅποια ἰδεολογία ἢ

θρησκεία εἶναι μία ἐκτὸς Χριστια-
νισμοῦ ἔννοια καὶ ὁ Λόγος τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν μαθητῶν
Του, ὡς αἰώνιες ἀλήθειες ποὺ
εἰσήχθησαν στὴν Ἱστορία πρὶν ἀπὸ
20 αἰῶνες, ὑπερβαίνουν κάθε τί
ποὺ ἐπιδιώκει νὰ τὶς μιμηθεῖ, κατα-
σκευάζοντας κακέκτυπά του. Καὶ
βέβαια τί σύγκραση νὰ κάνει ἡ
Ἐκκλησία «στὰ ζητήματα γυναίκας
καὶ φύλου»; Νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν
ὁμοφυλοφιλία, τὸ γάμο τῶν ὁμο-
φύλων καὶ τὴ χειροτονία τῶν γυ-
ναικῶν, ὅπως ἡ «πολιτισμικὴ Ἀρι-
στερά»;

Ὁ καθηγητὴς κ. Μιλ-
τιάδης Κωνσταντίνου σὲ
ἄρθρο του, ποὺ δημοσι-

εύθηκε στὴν «Καθημερινὴ» στὶς 12
Ὀκτωβρίου 2014, καὶ σὲ μία μα-
κρότατη πρόταση γράφει κάτι ἀνά-
λογο μὲ τὸν κ. Καλαϊτζίδη: «Ἐνδει-
κτικὸ τῆς βούλησης ὅλων τῶν συμ-
μετεχόντων (Σημ. Προφανῶς τὸ
«συμμετασχόντων» εἶναι ὀρθότε-
ρο) στὸ ἐπιστημονικὸ Συνέδριο
τοῦ ΑΠΘ μὲ θέμα Ἐκκλησία καὶ
Ἀριστερά, γιὰ νὰ δοθεῖ προοπτικὴ
στὸν διάλογο εἶναι τὸ ὅτι ὡς στό-
χος τοῦ συνεδρίου τέθηκε ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ ὄχι ἡ θεωρητικὴ προσέγγιση
ζητημάτων, ποὺ ἤδη εἶχαν ἐξετα-
σθεῖ ἀπὸ τὸν χριστιανομαρξιστικὸ
διάλογο τῶν περασμένων δεκαε-
τιῶν, ἀλλὰ ἡ ἀναζήτηση συγκλίσε-
ων πάνω σὲ πρακτικὰ ζητήματα
ποὺ ἀπασχολοῦν τὴ σύγχρονη
ἑλληνικὴ κοινωνία, ὅπως τὸ μετα-
ναστευτικὸ καὶ ἄλλα σύγχρονα κοι-
νωνικὰ προβλήματα, ἡ μελέτη συγ-
κρουσιακῶν τάσεων καὶ ἡ ἀναζή-
τηση σημείων σύγκλισης στὸν σύγ-
χρονο λόγο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς
Ἀριστερᾶς, τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς περιουσίας καὶ τῆς θρη-
σκευτικῆς ἐκπαίδευσης καὶ ἀκόμη
ἡ θέση τῶν θρησκευτικῶν συμβό-
λων καὶ τῆς Ἐκκλησίας γενικότερα
στὸν δημόσιο χῶρο». (Σημ. Ὁ ὑπο-
γράφων ζητεῖ συγγνώμη ἀπὸ τὸν
ἀναγνώστη, ἀλλὰ ἐδῶ μπῆκε ἡ τε-
λεία). Καὶ ἐδῶ οἱ «συγκλίσεις» καὶ
ὁ «σύγχρονος λόγος», ἀφήνει –
ἐλπίζουμε ἀκούσια – «σημεῖα σύγ-
κλισης μὲ τὴν Ἀριστερὰ στὰ ζητή-
ματα ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας,
θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς
θέσης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν θρη-
σκευτικῶν συμβόλων στὸν δημό-
σιο χῶρο. Ἐλπίζουμε νὰ μὴ ἐννοεῖ
νὰ γίνουμε ὅπως ἡ Γαλλία τοῦ κ.
Ὁλάντ. Ἀλλιῶς εἶναι πολὺ λυπηρό.

Ἄλλα γεγονότα τοῦ 2014
Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Πα-

τριάρχου τῆς σκληρὰ δοκιμαζόμε-
νης Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας καὶ
ἡ θερμὴ ὑποδοχὴ ποὺ τοῦ ἐπιφυ-
λάχθηκε ἦταν ἕνα σημαντικὸ γε-
γονὸς τοῦ 2014. Ἐπίσης σημαντικὸ
γεγονὸς ἦταν τὸ 3ο Διεθνὲς Συνέ-
δριο, ποὺ διοργάνωσε ἡ Εἰδικὴ Συν -
οδικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῆς Ταυ-
τότητας καὶ εἶχε θέμα «Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καὶ διαφύλαξη τῆς
Ἐθνικῆς Ταυτότητος – Νεομάρτυ-
ρες, Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς –
Ἐπαναστατικὰ Κινήματα». Δυσ -
τυχῶς δὲν ἔτυχε ἀπὸ μέρους τῶν
Ἱεραρχῶν καὶ τοῦ πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς ἀνάλογης προσ -
οχῆς καὶ ὑποστήριξης, μὲ συνέ-
πεια λίγοι νὰ τὸ παρακολουθή-
σουν. 

Λυπηρὸ γεγονὸς ὑπῆρξαν ἐκ κλη-
σιαστικὲς ἔριδες μεταξὺ Ἱεραρχῶν,
ποὺ εἶχαν καὶ εὐρύτερη δημοσιότη-
τα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, στὴν ὁμιλία
του στὴν Ἱεραρχία τοῦ περασμένου
Ὀκτωβρίου, σημείωσε: «Ἰδιαίτερη
προσοχὴ ἀπαιτεῖται στὶς μεταξὺ μας
σχέσεις. Διότι κατὰ τὸ παρελθὸν
ἐκκλησιαστικὲς ἔριδες συνετέλε-
σαν στὸ νὰ ἐπακολουθήσουν
ἐθνικὲς καταστροφές». Σημειώνε-
ται ὅτι κατὰ τὸ πρόσφατο παρελθὸν
στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἔριδες εἶχε
ἐνεργὸ συμμετοχὴ ὁ κ. Ἱερώνυμος,
ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, καὶ
Ἀρχιερεῖς, ποὺ ἀνῆκαν στὴν ὁμάδα
του. Πάντως ἡ δημόσια ἀνταλλαγὴ
ἀπαξιωτικῶν χαρακτηρισμῶν καὶ
αἰχμηρῶν ὑπονοούμενων μεταξὺ
Μητροπολιτῶν εἶναι μία πολὺ ἄσχη-
μη εἰκόνα γιὰ τὴν Ἐκκλησία. 

Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὸ 2014 πρόβα-
λε τὴ δραστηριότητά της στὸν κοι-
νωνικὸ τομέα, ἀλλὰ πολὺ λίγο ἔργο
παρουσίασε στὸν πνευματικό, στὸν
ποιμαντικό. Γιὰ τὸ θέμα τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀκόμη ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος νὰ πάρει μίαν ἀπόφα-
ση, ἡ νεότητα ὅλο καὶ περισσότερο
ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία,
στὰ διαχριστιανικὰ ζητήματα καὶ
στὶς σχέσεις μὲ τὴ Ρώμη καὶ τὸ ΠΣΕ
ἡ προσχώρηση στὸ πνεῦμα τοῦ Φα-
ναρίου προχωρεῖ χωρὶς καμία ἀντί-
σταση, ὁ λαὸς μένει χωρὶς αἰσθητὴ
πνευματικὴ στήριξη. Ἐνδεικτικὸ
εἶναι πὼς τὰ κείμενα «Πρὸς τὸν
λαό», ποὺ τὸν ἐνημερώνουν ἐπὶ ἐπι-
καίρων σημαντικῶν ζητημάτων καὶ
μοιράζονται μαζὶ μὲ τὴν «Φωνὴ τοῦ
Κυρίου» σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, σὲ δέ-
κα χρόνια, ἀπὸ τὸ 1998 ἕως καὶ τὸ
2007, ἦσαν σαράντα τρία καὶ στὰ τε-
λευταῖα ἑπτὰ χρόνια, ἀπὸ τὸ 2008
ἕως καὶ τὸ 2014, ἦσαν μόνο τρία!
Μητροπολίτες δίνουν στὰ φιλικά
τους ΜΜΕ τυπικὴ δραστηριότητα
(ἑσπερινούς, λειτουργίες, ἐπισκέ-
ψεις, ἐπιδόσεις σὲ ἀγροτικὴ παρα-
γωγή, ὑποδοχὴ ἱερῶν λειψάνων,
ἐπισκέψεις σὲ ἄλλους Μητροπολί-
τες, συναντήσεις). Ὑπάρχουν καὶ
ἄλλοι ποὺ αἰσθάνονται ὅτι ὅλα αὐτὰ
δὲν εἶναι εἰδήσεις, γιατί εἶναι ἡ ἐπι-
τέλεση τῶν στοιχειωδῶν καθηκόν-
των τους, καὶ δὲν τὰ δίνουν στὰ
ΜΜΕ. Παράλληλα ὅμως ἐπιτελοῦν
οὐσιαστικὸ ποιμαντικὸ ἔργο. Οἱ Μη-
τροπόλεις καὶ οἱ ἐνορίες, στὶς
ὁποῖες ἐπιτελεῖται σημαντικὸ ποι-
μαντικὸ ἔργο διακρίνονται μέσα
στὴν ἐπικρατοῦσα πνευματικὴ
ἀπραξία καὶ ἀποτελοῦν τὴν ἐλπίδα
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους.

Τὴν 15ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀνθίμου τοῦ ἐν Χίῳ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Πάτμος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΤΟ Ὀρθόδοξο χριστιανικό περιοδι-
κό “Ο ΣΩΤΗΡ” τῆς ὁμωνύμου ἀδελ-
φότητος σέ σχόλιο μέ τίτλο «Ἡ
ἀρχαιολογία βεβαιώνει τὴν Ἁγία Γρα-
φή», μεταξύ τῶν ἄλλων σημειώνει
«Σύμφωνα μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση
τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς
Αἰγύπτου, ὁμάδα ὑποβρύχιας ἀρχαι-
ολογικῆς ἔρευνας στό βυθό τοῦ κόλ-
που τοῦ Σουέζ, πού ἐρευνοῦσε γιά τά
ἀπομεινάρια ναυαγίων ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ χαλκοῦ στήν περιοχή τῆς
Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, ἀνακάλυψε 1,5
χιλιόμετρα ἀπό τήν παραλία τῆς ση-
μερινῆς πόλεως Ράς Γκαρίμπ ἕνα γι-
γαντιαῖο σωρό ἀνθρωπίνων ὀστῶν. Ὁ
Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Καΐρου Ἀμπντέλ Μωχάμεντ Γκαρέρ,
πού ἡγεῖται τῆς ἔρευνας, δήλωσε ὅτι
συνέλεξαν ἤδη πάνω ἀπό 400 διαφο-
ρετικούς ἀνθρώπινους σκελετούς, τά
ἀπομεινάρια δύο ἁρμάτων μάχης, κα-
θώς καί ἑκατοντάδες ὅπλα καί κομ-
μάτια ἀπό πανοπλίες, τά ὁποῖα βρί-
σκονταν σέ μία ἔκταση περίπου 200
τετραγωνικῶν μέτρων. Οἱ ἀρχαιολό-
γοι ὑπολογίζουν ὅτι ὅλα αὐτά ἀνή-
κουν στόν 14ο αἰώνα π.χ. Οἱ ἀρχές
ἐκτιμοῦν ὅτι στήν περιοχή βρίσκον-
ται τά λείψανα τουλάχιστον 5000
ἀνθρώπων, πού ὑποδηλώνουν λείψα-
να μεγάλου τμήματος στρατοῦ πού
ἔχασε ἐκεῖ τή ζωή του. Οἱ θέσεις
ὅπου βρέθηκαν ἀλλά καί τό ὅτι τά λεί-
ψανα αὐτά ἦταν κολλημένα σέ μία
τεράστια μάζα ἀπό πηλό καί πέτρα,
ὑποδηλώνει ὅτι θά μποροῦσαν νά
ἔχουν πεθάνει ἀπό κατολίσθηση ἤ
παλιρροϊκό κύμα. Τήν ἄποψη αὐτή
ἐνισχύει καί τό ὅτι δέν βρέθηκαν
πουθενά ἴχνη ἀπό ναυάγια πλοίων.

Βέβαια θά χρειασθεῖ ἀρκετός χρόνος
ἀκόμη γιά νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἔρευ-
νες».

Ἔρχεται σήμερα ἡ ἀνθρώπινη ἐπι-
στήμη νά ἐπιβεβαιώση ἕνα γεγονός
μέσα ἀπό τό ὁποῖο ὁ Θεός ἀποκαλύ-
φθηκε. Αἰῶνες τώρα ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Δυτικοῦ πολιτισμοῦ ἀμφισβητεῖ τά
γεγονότα πού παρουσιάζονται στήν
Παλαιά Διαθήκη καί μέσῳ αὐτῶν τήν
ὕπαρξη τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ. Ὁ Δυτι-
κός ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νάἀποδεχτῆ
κάτι, ἐάν δέν εἶναι ἁπτό μέ τίς αἰσθή-
σεις του, νά μπορῆ νά τό ἐξηγήση μέ
τόν ὀρθολογισμό του. Ὁ Θεός ὅμως
δέν βλέπεται μέ τά αἰσθητά μάτια γἰ
αὐτό τόν ἔχει ἀπορρίψει. Καί ἡ παι-
δεία του χωρίς τόν Θεό τόν ἔχει ὁδη-
γήσει στό σκοτάδι. Ὅμως ὁ σκοπός
τῆς παιδείας εἶναι νά διαφωτίση τόν
ἄνθρωπο καί αὐτό τό φῶς τό χορηγεῖ
μόνο ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός
μας. Ἔτσι ὁ μόνος τρόπος νά βγῆ ὁ
Δυτικός ἄνθρωπος ἀπό τό σκότος καί
τό ἀδιέξοδο πού ἔχει περιέλθει, εἶναι
νά ἀκολουθήση τήν θεανθρώπινη,
παιδεία καί νά τήν ἐφαρμόση σέ ὅλα
τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, γιά νά
φτιάξη ἀνθρώπους φωτισμένους,
ἀνθρώπους τοῦ Χριστοῦ.

*  *  *
ΣΤΗΝ Αἴγινα τήν περίοδο αὐτή πα-

ρουσιάζονται ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες
διοργανώνονται μέ τήν ἀφορμή τῆς
ἐπετείου τῆς ὁρκωμοσίας τῆς πρώ-
της Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μέ ἐπι-
κεφαλῆς τόν Ἰωάννη Καποδίστρια
στίς 26 Ἰανουαρίου 1828. Ὁ προϊστά-
μενος τοῦ ἱστορικοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Αἰγί-

νης ἀνέφερε σέ δηλώσεις του:
«Προσ παθοῦμε μέ ὅλα αὐτά νά τιμή-
σουμε αὐτόν τόν μεγάλο ἄνδρα, τόν
ὁποῖο ἄν δέν εἶχαν δολοφονήσει τό-
σο νωρίς, ἀσφαλῶς ἡ μορφή τῆς πα-
τρίδος μας θά ἦταν διαφορετική. Ὁ
Καποδίστριας ἦταν πολύ πιστός χρι-
στιανός, ἐκκλησιαζόταν τακτικά κάθε
Κυριακή στήν Μητρόπολη. Σέ ὅλα τά
γράμματά του πού ἔστελνε στόν πα-
τέρα του πάντα φαινόταν ὁ σεβα-
σμός πού εἶχε πρός τήν Ἐκκλησία».
Ὁ δέ δήμαρχος τῆς Αἴγινας μεταξύ
τῶν ἄλλων τόνισε «Διαχρονικά εἶναι
ὅτι καλύτερο ὑπῆρξε γιά τήν νεότε-
ρη ἱστορία τῆς Ἑλλάδας. Ὀργάνωσε
τό κράτος, κάτι πού δέν ἐπαναλή-
φθηκε ποτέ. Ἦταν ἕνας κυβερνήτης
πού εἶδε πράγματα πού τά συναντᾶμε
σήμερα, ἄν τόν ἄφηναν θά εἶχε ἀλλά-
ξει ἄρδην ἡ κατάσταση, θά εἴχαμε
εὐημερία καί θά ἤμασταν ὑπερήφα-
νοι. Οἱ συγκυρίες δέν τοῦ ἐπέτρεψαν
νά ὁλοκληρώσει τό μεγάλο του ἔργο,
μέ ἀποτέλεσμα νά παιδευόμαστε μέ-
χρι σήμερα, ἡ μία κυβέρνηση νά δια-
δέχεται τήν ἄλλη καί οὐσιαστικά τά
προβλήματα νά μένουν».

Ὁ Καποδίστριας ἦταν ὁ μοναδικός
χριστιανός κυβερνήτης σέ αὐτήν τήν
Χώρα, γί  αὐτό καί τόν δολοφόνησαν
καί τά συμφέροντα πού ἱκανοποίησαν
οἱ ἄνθρωποι πού τόν σκότωσαν εἶναι
τά ἴδια πού κυριαρχοῦν μέχρι σήμε-
ρα. Αὐτός ὁ σοφός ἄνδρας θά γράψη
σέ γράμμα του «Ἕνα ἀπό τά πρώτι-
στα καί τά οὐσιωδέστατα χρέη τῆς
ἑλληνικῆς κυβερνήσεως θά ἔπρεπε
νά εἶναι ἡ φροντίδα γιά τήν διδασκα-
λία τῆς πίστεως εἰς τό Ἔθνος».  

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ
Ἑβδομαδιαία ἔκδοσις

τῆς Π.Ο.Ε.
ΜΑΧΕΤΑΙ, ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ,

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ἔγκυρα καὶ Ἀντικειμενικὰ

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
Διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν

καὶ τὸ Γένος
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

εἰς τὰ περίπτερα

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τοῦ 2014

Ἂς μιμηθοῦμε τοὺς «γκουροὺ» τῆς τεχνολογίας!

Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως
τεσσαράκοντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίμη-
σιν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου, ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολις Φθιώτιδος ἐξέδωσεν
ἀνακοίνωσιν μὲ τὸ πνευματικόν, ποι-
μαντικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον
τοῦ Ἱεράρχου. Τὸ πλῆρες κείμενον
τῆς ἀνακοινώσεως ἔχει ὡς ἀκολού-
θως:

«Πέρασαν 40 χρόνια ἀπὸ τὴν 19η
Ἰανουαρίου τοῦ 1975, ποὺ σὲ Νοσο-
κομεῖο τοῦ Λονδίνου ἄφησε τὴν τε-
λευταία του πνοὴ ὁ μακαριστὸς Μη-
τροπολίτης Χαλκίδος κυρὸς Νικόλα-
ος Σελέντης, στὴν ἀκμὴ τῆς ἡλικίας
του, μόλις 44 ἐτῶν. Στὸ μικρὸ διά-
στημα τῆς Ἀρχιερατείας του ἄφησε
ἀνεξίτηλη τὴν σφραγῖδα τῆς προσω-
πικότητός του, στὴν ἱστορικὴ Μη-
τρόπολη τῆς Χαλκίδος, στὴν ὁποία
μέχρι σήμερα κλῆρος καὶ λαὸς μι-
λοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια γιὰ τὸν
φιλάγιο, ταπεινό, φιλόπτωχο καὶ
δραστήριο Μητροπολίτη Νικόλαο. 

Ἀπὸ τὴ Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου,
ὅπου ὑπηρετοῦσε ὡς Ἱεροκήρυξ
ἐξελέγη ἀπὸ τὴν Ἀριστίνδην Σύνοδο
ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου τοῦ
Α  ́τὴν 19η Νοεμβρίου τοῦ 1968 στὸν
Ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Χαλκίδος εἰς
διαδοχὴν τοῦ ἐπίσης Τηνίου Γέρον-
τος Μητροπολίτου Χαλκίδος Γρηγο-
ρίου Πλειαθοῦ καὶ σὲ 6 χρόνια μὲ
ἀκάματο ζῆλο καὶ ἐντυπωσιακὴ δρα-
στηριότητα ἀνεμόρφωσε τὴν γηρα-
σμένη Μητρόπολη μεταδίδοντας τὸ
φιλοπατερικό, φιλακόλουθο, φιλάν-
θρωπο καὶ φιλειρηνικό του πνεῦμα
σὲ κλῆρο καὶ λαό.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974 ἐκδιώχθηκε
ἄδικα ἀπὸ τὴν Μητρόπολή του ἄνευ
δίκης καὶ ἀπολογίας καὶ σὲ 6 μῆνες
κουρασμένος ψυχικὰ σηκώνοντας
τὸν σταυρὸ τῆς ἀσθενείας του
«ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας» καὶ
«ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξη σύνεσιν
αὐτοῦ, ἢ δόλος ἀπατήση ψυχὴν
αὐτοῦ».

Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος ἦταν φι-
λάγιος ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια.
Ἀναζητοῦσε καὶ ἀνακάλυπτε τοὺς
συγχρόνους ἁγίους, μὲ τοὺς ὁποί-
ους διατηροῦσε πνευματικοὺς δε-
σμούς. Πρῶτος πνευματικός του
ἦταν ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Πά-
ρου π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ἀπὸ τὸν
ὁποῖο χειραγωγήθηκε πνευματικὰ
στὰ πρῶτα βήματά του. Ὅταν ἔγινε
Κληρικὸς στὴν Καρδίτσα συνδέθηκε
μὲ τὸν παπὰ-Δημήτριο Γκαγκαστά-
θη. Ἀργότερα στὸ Ἅγιον Ὄρος
ἐγνώρισε τὸν Ἅγιο Παΐσιο, μὲ τὸν
ὁποῖο εἶχε μεγάλο πνευματικὸ σύν-
δεσμο καὶ ἀλληλογραφία. Ἀπὸ κοντὰ
ἐπίσης γνώρισε καὶ τὸν Ρῶσο παπὰ-
Τύχωνα γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγραψε ἕνα
ὡραῖο φυλλάδιο: «Ὁ πάπα-Τύχων,
ἕνα λουλούδι στὸ περιβόλι τῆς Πα-
ναγίας». Ὁ ἅγιος Γέροντας Ἰάκωβος
Τσαλίκης στὴ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου
Δαβὶδ ἦταν ἡ ἀπαντοχή του. Πήγαινε
τακτικά, γιὰ νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὴν
ἀγάπη του καὶ πάντοτε μᾶς ἔλεγε
χαμηλόφωνα καὶ πειστικά: «Ὁ π.
Ἰάκωβος εἶναι ἅγιος». Ἦταν ἀναζη-
τητὴς τῆς ἁγιότητος. 

Τοὺς ἁγίους τοὺς ἀνεκάλυπτε καὶ
μέσα στὸ λαό. Εὕρισκε ἀνθρώπους
μὲ χαρίσματα, μὲ τοὺς ὁποίους δια-
τηροῦσε σχέσεις. Σκοπός του ἦταν
νὰ συλλέξει τὴν γύρη τῆς ἁγιότητός
τους, γιὰ νὰ θρέψει τὴν ψυχή του.
Αὐτὸ τὸν πόθο ἐξέφρασε στὸν τί τλο
ἑνὸς Κυριακοδρομίου του: «Τὸ φῶς
τοῦ προσώπου Σου ἐκζητήσω».

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης
Χαλκίδος Νικόλαος ἦταν ἕνας δια-

λεκτὸς Ἱεράρχης. Ἀγόγγυστα ἐσή-
κωσε τοὺς δύο βαρυτάτους σταυ-
ρούς, τῆς ἐκθρονίσεώς του καὶ μετὰ
τῆς ἀσθενείας του. Μετὰ τὴν κοίμη-
σή του ἀκολούθησαν πολλὰ θαυμα-
στά, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς θὰ ἀποκαλύψει
στὴν Ἐκκλησία, ὅταν κρίνει τὸν κα-
τάλληλο καιρό. Ὅταν ὁ ἀείμνηστος
ἐθλίβετο ὁ Θεὸς σμίλευε τὴν εἰκόνα
τῆς ἁγιότητός του. Καὶ μέσα ἀπὸ τὶς
καταιγίδες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς καὶ μέσα ἀπὸ τὴν θλίψη καὶ τὸν
πόνο ἡ θεία Πρόνοια γνωρίζει τὸν
τρόπο νὰ στηρίζει τὸν πιστό, ποὺ δί-
δει τὴν μαρτυρία τῆς πίστεως. 

Ἐπειδὴ ἡ μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ
ἀναταραχὴ τοῦ 1974 ἔγινε ἐπὶ Ἀρχιε-
πισκόπου Σεραφεὶμ θὰ καταθέσω εἰς
μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τοῦ Νικολά-
ου, ἕνα περιστατικὸ ποὺ πολλὰ προ-
σφέρει διδάγματα. 

Ἀρκετὰ χρόνια μετὰ τὰ γεγονότα
αὐτὰ βρέθηκε καλεσμένος ὁ ἀεί-
μνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶμ
στὸ σπίτι ἑνὸς ἐφοπλιστοῦ στὴ Φιλο-
θέη μαζὶ μὲ ἄλλα ἐξέχοντα πρόσ -
ωπα. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ἕνας
Στρατηγός, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐνδιαφέ-
ροντα ἐκκλησιαστικὰ γἰ  αὐτὸ περισ-
σότερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους συζητοῦσε
μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Στὴ συζήτηση
ἐπάνω τὸν ἐρώτησε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος: «Πῶς ἔχεις τόσα ἐνδιαφέροντα
γιὰ τὴν Ἐκκλησία;» καὶ ὁ Στρατηγὸς
ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Ἐγνώρισα, Μα-
καριώτατε, ἕνα ἄξιο Ἱεράρχη, ὅταν
ὑπηρετοῦσα στὴν Σχολὴ Πεζικοῦ
Χαλκίδος, ὁ ὁποῖος μοῦ κέρδισε τὴν
ψυχή». «Ποιὸς Ἱεράρχης ἦταν;»
ἐρώτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. «Ἐλέγε-
το Νικόλαος». Τὴν ὥρα ἐκείνη, σύμ-
φωνα μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ παριστα-
μένου ἀειμνήστου π. Δημητρίου
Τζέρπου, ἐφημερίου τῆς Ἁγίας Φι-
λοθέης, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς ἦταν κα-
λεσμένος στὸ δεῖπνο, ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Σεραφεὶμ ἔβγαλε ἕνα ἀναστε-
ναγμό, ἐκτύπησε μὲ τὸ χέρι τὸ
στῆθος του καὶ μὲ αὐθορμητισμὸ
εἶπε: «Ἄχ, τὸ ἔχω βάρος στὴν ψυχή
μου». 

Ἡ κατάθεση αὐτὴ τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ εἶναι ἀνα-
γνώριση τῆς ἀκεραιότητος τοῦ μα-
καριστοῦ Νικολάου καὶ συγχρόνως
μία ἐξομολόγηση ἐκ βαθέων τῆς
ψυχῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἀνέ-
λαβε ἑκὼν ἄκων νὰ φορτωθεῖ τὸ βά-
ρος τῶν τότε ἐκκλησιαστικῶν γεγο-
νότων, στὰ ὁποῖα πρωτομάστορες
ἦταν ἄλλοι. 

Ὁ ἀείμνηστος Χαλκίδος Νικόλαος
στὰ λίγα χρόνια τῆς διακονίας του
ἄφησε στὴν Ἐκκλησία τὴν ἀκτινο-
βολία τοῦ παραδείγματός του καὶ τὰ
ἴχνη τῆς ἁγιοπατερικῆς διαβάσεώς
του. Καθιερώθηκε στὶς καρδιὲς τῶν
πιστῶν ὡς ὁ ἄκακος καὶ ταπεινός, ὡς
ὁ ἐραστὴς τοῦ κάλλους καὶ τῆς δό-
ξης τοῦ Θεοῦ, ὡς ὁ Ἐπίσκοπος τῶν
καλῶν ἔργων καὶ τῆς ἀγάπης. 

Ἂς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη!
† Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

* Πολλὰ καὶ ἐντυπωσιακὰ στοιχεῖα
γιὰ τὴ ζωή καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικολάου θὰ
βρεῖ ὁ ἀναγνώστης στὸ βιβλίο: «Νικό-
λαος Σελέντης (1931-1975) Μητροπολί-
της Χαλκίδος», τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ
Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος,
Διάκονος καὶ στενὸς συνεργάτης τοῦ
μακαριστοῦ Ἱεράρχου καὶ ἐξέδωκε ἡ
Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος.

Τὸ βιβλίο διατίθεται εἰς τὸ βιβλιοπω-
λεῖο «ΕΝΘΕΟΝ» ὁδὸς Σατωβριάνδου
καὶ Χατζοπούλου, 35100 Λαμία. Τηλ.
καὶ fax: 22310-36204. E-mail: imfth@ote-
net.gr

Τεσσαράκοντα ἔτη
ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ

Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136

Ἐβραβεύθη ἡλικιωμένος κληρικὸς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημη-

τριάδος κ. Ἰγνάτιος ἐτίμησεν
ἕνα γέροντα κληρικὸ τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν Ἀνωτά-
την Τιμητικὴν Διάκρισιν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριά-
δος, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύ-
νης, διά τὴν διακονίαν του. Ὡς
ἐπισημαίνεται εἰς δελτίον τύπου

πρόκειται διά τὸν ἱερέα καὶ πα-
λαίμαχον ἐκπαιδευτικὸν πρωτο-
πρεσβύτερον Στυλιανὸν Ἀνα-
νιάδην. Ὁ πατὴρ Στυλιανὸς
εἰσήχθη εἰς τὸν ἱερὸν κλῆρον
εἰς ὥριμον ἡλικίαν, ἀναλαμβά-
νων σημαντικὴν ἱεροκηρυκτικὴν
καὶ πνευματικήν, ὡς ἐξομολό-
γος, διακονίαν.
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Εὐχαριστίαι θερμαὶ ἀνήκουν εἰς ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ εἶχαν τὴν καλωσύνην νὰ κάμουν
αὐτὴν τὴν θαυμασίαν τὴν συγκέντρωσιν τὴν
ἀποψινήν. Καὶ ἐν πρώτοις ἐκ βάθους ψυχῆς
εὐχαριστοῦμε θερμότατα τὸ Διοικητικὸν Συμ-
βούλιον τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώ-
σεως» καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ, τὸν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνον διὰ
τὴν θερμοτάτην συμπαράστασιν καὶ τὴν πα-
ρουσίαν του εἰς τὴν ἱερὰν αὐτὴν ἐκδήλωσιν.
Ἀλλὰ βαθύταται εὐχαριστίαι ὀφείλονται καὶ
ἀναπέμπονται καὶ πρὸς ὅλον τὸ τίμιον πρεσβυ-
τέριον, ποὺ εὑρίσκεται καὶ συμπροσεύχεται
αὐτὴν τὴν ὥραν εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτήν, ὅπως
ἐπίσης καὶ εἰς τὰς σεβασμίας μητέρας, σεβα-
στοὺς πατέρας, ποὺ μᾶς φιλοξενοῦν εἰς τὴν
αἴθουσαν αὐτὴν καὶ εἰς ὅλον τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ
ποὺ προσῆλθε ἀπόψε, διὰνὰ δεηθῆ νοερῶς διά
τὴν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν προσφιλεστάτων
Πατέρων καὶ ἀδελφῶν μας καὶ νὰ ὠφεληθῆ
ἀναλόγως ἀπὸ ὅλα αὐτά.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε καὶ τὰ δύο Διοικη-
τικὰ Συμβούλια τῶν Συλλόγων «Ἀποστόλου
Παύλου» καὶ «Ἁγίων Ἀναργύρων», ποὺ εἶχαν
τὴν πρωτοβουλίαν καὶ μᾶς ἐκάλεσαν ὅλους
ἐμᾶς ἐδῶ.

Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ὅσα μέχρι στιγμῆς ἐζή-
σαμε εἶναι τόσα πολλά, τόσα ἀρκετά, ὥστε ὁ δι-
κός μας λόγος, ἡ δική μας παρουσία περιττεύει,
τοσοῦτον μᾶλλον ποὺ μπροστὰ μας ἔχομε ἕνα
γίγαντα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ ἔχομε τὴν ἀγρυ-
πνοῦσαν καὶ φρυκτωροῦσαν συνείδησιν τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ ὅλοι μας λαχταροῦμε καὶ πο-
θοῦμε πολὺ νὰ τὸν ἀκούσουμε καὶ νὰ διδα -
χθοῦμε.

Δἰ  αὐτό, ἀδελφοί μου, ἁπλῶς μερικὰ ψελλί-
σματα διά τὰς δύο μεγάλας αὐτὰς μορφάς, ποὺ
τιμοῦμε ἀπόψε θὰ προσπαθήσουμε νὰ προφέ-
ρουμε καὶ νὰ ἀπευθύνουμε εἰς τὴν ἀγάπηνσας.
Ὄχι σκιαγραφίαν, ὄχι βιογραφίαν, γιατί πρα γ-
ματικά, ὄχι μία συνάντησις, ὄχι μία ἡμέρα, ἀλλὰ
χρόνος πολὺς θὰ ἀπαιτεῖτο προκειμένου νὰ
γίνῃ κατ  ̓ἀξίαν, νὰ πλεχθῆ κατ  ̓ἀξίαν τὸ ἐγκώ-
μιον τῶν Πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν.

Ὅμως ἀναμφιβόλως διά τὸν ἀείμνηστον Δη-
μήτριον Παναγόπουλον, ἀξίζει ὁ τίτλος καὶ δι-
καιωματικῶς τὸν ἔχει, τοῦ κήρυκος τῆς μετα-
νοίας καὶ κάτι ἀκόμα ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ἅγιος Φλωρίνης διά τὸν ἄλλον μαθημα-
τικὸν ἀγωνιστήν, ὅτι, ὅπως ἐκεῖνος ἔτσι καὶ ὁ
ἀείμνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος ὑπῆρξε
ἐπίσκοπος χωρὶς ἐγκόλπιον καὶ ἡ προσφοράτου
ὑπῆρξε πραγματικὰ μοναδικὴ καὶ μπορεῖ νὰ πῇ
κανεὶς ὅτι ὑπερέβαλε εἰς ἔργον καὶ πολλῶν ἐπι-
σκόπων καὶ πολλῶν κληρικῶν.

Ὁ Δημήτριος Παναγόπουλος πραγματικὰ
ἐσαγήνευε τὰ πλήθη εἰς Χριστόν, εἰς τὴν μετά-
νοιαν. Ἤξερε καλὰ τὴν ζωήν, δὲν ἦτο ἕνας θε-
ωρητικὸς ἁπλὸς διδάσκαλος, ἀλλὰ μιλοῦσε μέ-
σα εἰς τὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ μας καὶ τὸν ἠκο-
λούθησαν καὶ ἔζησαν κοντὰ του ἀλησμόνητες
στιγμές. Προσωπικῶς ἐνθυμοῦμαι, ἀδελφοί
μου, ὅτι τὸ πρῶτον κήρυγμα ποὺ ἄκουσα ἀπὸ
τὸν Δημήτριον Παναγόπουλον ἦταν τόσο συγ-
κλονιστικὸ μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρόμ-
βης, ὥστε ἀμέσως ἔλαβα τὴν ἀπόφασιν νὰ πάω
νὰ ἐξομολογηθῶ. Ἦταν κήρυγμα μετανοίας καὶ
δὲν χωροῦσε καμμία ἄλλη ἀναβολή. Ὁ δὲ ἀεί-
μνηστος Παναγιώτης Βαρυμπομπιώτης, ὁ
ἱδρυτὴς τοῦ παλαιμάχου συλλόγου τῶν «Τριῶν
Ἱεραρχῶν», πολλάκις μοῦἔλεγε, «παιδί μου ἐγὼ
ἔχω ζήσει τόσα χρόνια ἐδῶ εἰς τὸν σύλλογον
αὐτόν. Πέρασαν ἀπὸ ἐδῶ πολλοὶ ἱεροκήρυκες,
ἀλλὰ ἱεροκήρυξ σὰν τὸν Δημήτριο Παναγόπου-
λο καὶ πρὸ πάντων ἡ συρροὴ τοῦ κόσμου ποὺ
γίνεται ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Δημητρίου Πανα-
γοπούλου δὲν ὑπῆρξε»μὲ μοναδικὴνἐξαίρεσιν
πάλι θὰ λέγαμε, ὅταν μιλοῦσε ὁ Σεβασμιώτατος
Ἅγιος Φλωρίνης ποὺ παρακολουθούσαμε καὶ
τὰ δικά του κηρύγματα.

Ἀλλὰ πραγματικῶς μολονότι πέρασαν πολλοὶ
πτυχιοῦχοι, μολονότι πέρασαν καθηγηταὶ πανε-
πιστημίου, διδάκτορες καὶ ἄλλοι μὲ πολλὰ πτυ-
χία, δὲν μποροῦσαν νὰ παραβληθοῦν καὶ νὰ
συγκριθοῦν μὲ τὸν ἀείμνηστον Δημήτριον Πα-
ναγόπουλον εἰς τὸ κήρυγμα τὸ χριστοκεντρι-
κόν, εἰς τὸ κήρυγμα τὸ μυσταγωγικόν, εἰς τὸ κή-
ρυγμα τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ μετερσίωνε τὰς
ψυχὰς καὶ τὰς ὡδηγοῦσε εἰς τὴν μετάνοιαν.

Ἕνας ἐκλεκτὸς ἀρχιμανδίτης, ὁ Ἀρχιμαν-
δρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἔχει γρά-
ψει ἕνα σύντομο ἄρθρο, ἀλλὰ νομίζω πολὺ πε-
ριεκτικὸ καὶ πολὺ οὐσιαστικό, εἰς τὸ ἀγαπημένο
του φύλλο ἡ «Ἁγία Μαρίνα». Ἐκεῖ μέσα διαζω-
γραφίζει πάρα πολὺ ὡραῖα τὴν ὅλη προσωπικό-
τητα, τὸ ὅλον ἔργον τοῦ Δημητρίου Παναγο-
πούλου, πῶς ἠγωνίσθη ἐπάνω εἰς τὸν ἑαυτόν
του, πῶς κατηρτίσθη, πῶς ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Κυ-
ρίου νὰ λαλήση τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς
ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, πῶς ἐστάθη ὑπεράνω
ἄλλων βλέψεων προσωπικῶν ἐνδεχομένως καὶ
πῶς ἐκήρυξε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ παντοῦ ὅπου
ὁ Κύριος τοῦ ἤνοιγε θύραν, εἴτε αὐτὸ ἐλέγετο
Ἐκκλησία, εἴτε ἐλέγετο αὐτὸ μοναστήρι, εἴτε
ἐλέγετο ἐνορία, εἴτε ἐλέγετο αἴθουσα χριστια-
νική, εἴτε ἦταν ἡ ὕπαιθρος, εἴτε ἦταν τὸ ἐξωτε-
ρικόν.

Ἀλλὰ τὸ ἐπίσης σπουδαῖο δὲν ἦταν μόνο ὅτι
ἦτο κήρυξ τῆς μετανοίας διά τοὺς ἄλλους ὁ ἀεί-
μνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος, ἀλλὰ ἦτο
κήρυξ τῆς μετανοίας καὶ διά τὸν ἑαυτόν του.

Διασῴζεται ἕνα ἄρθρον, τὸ ὁποῖον ἔγραψε
ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐκεῖ

ἀκριβῶς περιγράφει, πῶς ὁ Δημήτριος Πανα-
γόπουλος μὲ πόση συναίσθησιν, μὲ πόση κατά-
νυξιν, μὲ πόση ἐπίγνωσιντῆς καταστάσεώς του,
μὲ πόσα δάκρυα ἐξωμολογεῖτο καὶ ζητοῦσε τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁσάκις μετέβαινε ἰδιαιτέρως
εἰς τὸ ἀγαπημένον του Ἅγιον Ὄρος ἐκεῖ ἐπω-
φελεῖτο τῆς εὐκαιρίας νὰ εὕρη τὸν πνευματι-

κόν του πατέρα καὶ ἐκεῖ νὰ ἀποθέση τὸ βάρος
τῶν ἁμαρτιῶν του καὶ νὰ καθαρίζεται καὶ νὰ
λαμπρύνεται ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ καὶ νὰ εἶναι ἕτοι-
μος πραγματικὰ διὰ τὸ αἰώνιον ταξίδι. Ἀκόμη
ἀδελφοί μου, ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν κάνουν με-
ρικὲς ἀπὸ τὶς ὁμιλίες του, οἱ ὁποῖες διασώζον-
ται καὶ εἶναι οἱ τελευταῖες του ὁμιλίες, κατὰ τὶς
ὁποῖες ὁμιλεῖ διά τὸν θάνατον, ὁμιλεῖ διά τὸ ψυ-
χοσάββατον, ὁμιλεῖ διά τοὺς κεκοιμημένους.

Πόσο βαθειὰ τὰ ζῇ αὐτὰ τὰ πράγματα ὁ ἀείμνη-
στος Δημήτριος Παναγόπουλος, πόσο τὰ ἐμφύ-
τευε μέσα εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀκροατῶν του καὶ
πόσο προσδοκοῦσε αὐτὴ τὴν ὥρα τῆς κοιμήσε-
ώς του, διὰ νὰ ἑνωθῆ μὲ τὸν γλυκύτατον Κύ-
ριον.

Ἦλθε ἡ στιγμὴ ποὺ τὸν ἐκάλεσε ὁ Κύριος, ἡ
13η Φεβρουαρίου τοῦ 1982, αὐτὸ τὸ ἔτος δη-
λαδὴ πρὸ ἐννέα μηνῶν περίπου καὶ ἡ σπορά του
ἡ εὐλογημένη, ἡ σπορά του ἀπὸ τὸν Κύριο ἐφά-
νη ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κηδείας, ποὺ
συνέρρευσαν πλήθη λαοῦ διὰ νὰ τὸν ἀσπα-
σθοῦν διὰ τελευταία φορά, διὰ νὰ τὸν ἀποχαι-
ρετίσουν, νὰ πάρουν τὴν εὐχήν του κατὰ κά-
ποιον τρόπον καὶ νὰ δεηθοῦν καὶ ἐκεῖνοι διά
ἐκεῖνον. Ὧρες ὁλόκληρες ἦταν ὁ ἀποχαιρε-
τισμὸς πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ. Καὶ ὅταν ἔγινε τὸ
40ήμερον μνημόσυνον, ὁ μεγαλοπρεπέστατος
ναὸς τῆς Καισαριανῆς ἦταν κατάμεστος ἀπὸ
πλήθη λαοῦ ποὺ πάλι ἐδέοντο καὶ προσηύχοντο
ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του καὶ ἦταν νο-
ερῶς συνδεδεμένοι μαζί του. Πῶς νὰ ὑμνήση
κανείς, πῶς νὰ ἐγκωμίαση τὸν μαχητὴν τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὸν πολυγραφότατονσυγγραφέα
Δημήτριον Παναγόπουλον, ποὺ μολονότι δὲν
εἶχε τὰ πτυχία, ἐστηρίχθη εἰς τὴν παράδοσιντῆς
Ἐκκλησίας, ἐστηρίχθη εἰς τοὺς Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας καὶ προσέφερε βιβλία προσωπικά,
ὠφέλιμα Ὀρθόδοξα, οἰκοδομητικὰ ἢ συνέβαλε
εἰς τὴν ἔκδοσινπατερικῶν ἔργων, τῆς ἑρμηνεί-
ας τῶν 14 ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
Ἁγιορείτου ποὺ ἄλλοι μεγάλοι ἐκδοτικοὶ οἶκοι
δὲν ἀπεφάσιζαν τέτοια θυσία· ἐκεῖνος ἐκ τοῦ
ὑστερήματός του ἐπεχείρησε αὐτὸ τὸ ἔργο
ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Μεγάλη ἡ προσωπικότης τοῦ ἀειμνήστου Δη-
μητρίου Παναγοπούλου καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
ἀσφαλῶς θὰ μᾶς περιγράψη ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα
πραγματικὰ παρέλειψε ὁ ὁμιλητής, διότι ἐλαχι-
στότατα εἶναι αὐτὰ ἀπὸ τὰ ἄνθη, ἀπὸ τὴν ζωήν
τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου. 

Ἕνα θὰ ἤθελα νὰ πῶ. Ὑπῆρχε σύνδεσμος μὲ
τὸν τιμώμενονσήμερον, ἐπίσης Ἀρχιμανδρίτην
Χαράλαμπον Βασιλόπουλον, ἀγάπη ἰδιαιτέρα.
Τὸν ἐκάλει, ἐνθυμοῦμαι, εἰς τὴν Ρόμβην, ὅπου
ἦτο πνευματικός. Πολλάκις συνειργάζοντο εἰς
διαφόρους κοινοὺς ἀγῶνας καὶ θὰ μοῦ μείνη
ἀνεξάλειπτον, ὅταν τὴν ἡμέραν ποὺ ἐκοιμήθη
ὁ ἀείμνηστος Δημήτριος, ὡμιλήσαμε ἀπὸ τηλε-
φώνου, πόση πικρία ἠσθάνετο, πόση λύπη ἐπὶ
τὸν χωρισμὸν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου καὶ
ἦτο μία ἡμέρα μόλις ἡ διαφορά. Τὴν ἑπομένην
ἀνεχώρει καὶ ὁ μακαριστὸς Γέροντας, διά νὰ
συναντηθοῦν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.
Ἀγάπη μεγάλη λοιπὸν ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν δύο
αὐτῶν πνευματικῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου
μας.

Τί νὰ πῇ κανεὶς καὶ γιὰ τὸν μακαριστὸν Γέ-
ροντα τὸν π. Χαράλαμπον Βασιλόπουλον, τὸν
ζηλωτήν, ὅπως θὰ ἐλέγαμε καὶ ὅπως εἶναι, τῆς
πίστεως καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας;

Ἦτο πατέρας, πνευματικός, μυριάδων
ἀνθρώπων. Ἦτο ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης, τῆς κα-
λωσύνης, ἀλλὰ καὶ τοῦ πυρίνου ζήλου πρὸς δό-
ξαν Κυρίου. Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὅλα τὰ
ἔδωσε διά τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Μποροῦμε
νὰ ποῦμε ὅτι ὅσο ἦταν φλογερὰ ἡ ἀγάπη του
πρὸς τὸν Κύριόν μας, ἄλλο τόσο φλογερὰ
ὑπῆρξε ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Ὑπῆρξε γό-
νος ὑπερπολυτέκνου οἰκογενείας ἀπὸ τὴν Ἀνά-
ληψιν τῆς Τριχωνίδος. Ἔζησε μὲ μεγάλη πτω-

χεία, δὲν εἶχαν πολλάκις κάτι, διὰ νὰ συντηρη-
θοῦν. Ἐσπούδασε πάλι μὲ μεγάλην στέρησιν.
Ὅμως ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ νεομάρ-
τυρος καθὼς καὶ ἄλλα εὐτυχῆ περιστατικὰ τὸν
ἐνέπνευσαν ν  ̓ἀκολουθήση τὸν βίον τὸν Ἱερα-
ποστολικόν, τὸν ἐνέπνευσαν νὰ ἀφήση ἄλλας
ἀπασχολήσεις καὶ νὰ γίνῃ θεολόγος. Ἦλθε ἐδῶ

εἰς τὴν Ἀθήνα, ἐσπούδασε, διεκρίθη ὡς φοι-
τητὴς ἐπιμελὴς καὶ ἐργατικὸς καὶ ἐνετάχθη εἰς
τὴν ἀδελφότητα θεολόγων ἡ «Ζωή» κατὰ σύ-
στασινγνωστοῦ του προσώπου. Καὶ εἶναι χαρα-
κτηριστικὸνποὺ μᾶς ἔλεγε πολλάκις τὸ πρόσω-
ποναὐτὸ ἦτο ἄπιστος, ἄθεος, ἦτο ἀντίθετος εἰς
τὴν χριστιανικὴν πίστιν, ἀλλὰ εἶχαν ἕνα δεσμὸν
καὶ τοῦ εἶχε πεῖ «Χαράλαμπε ἂν θέλῃς νὰ γίνῃς
καλὸς θεολόγος νὰ πᾷς εἰς τὴν ἀδελφότητα

αὐτὴ νὰ ἐνταχθῆς καὶ θὰ ὠφεληθῆς». Πρᾶγμα
τὸ ὁποῖον ἔγινε, ἀδελφοί μου, καὶ ἐν συνεχείᾳ
εἰργάσθη καὶ εἰς τὰ χρόνια τὰ φοιτητικὰ ὡς κα-
τηχητὴς καὶ ἀφοῦ τελείωσε τὴν θεολογίαν ὡς
περιοδεύων ἱεροκήρυξ τελείως ἀνιδιοτελῶς,
ἀμισθί, εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Αἰτωλοακαρνανίας
καὶ ἀργότερα εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Ἰωαννίνων
καὶ ἄλλας περιοχάς. 

Ἦλθε ὁ πόλεμος καὶ ἐκεῖ ἔδωσε τὸ παρὸν ὁ
ἀείμνηστος Γέροντας. Ἔδωσε τὸ παρὸν εἰς τὸν
κάλεσμα τῆς πατρίδος μας τὸ ʼ40 καὶ ἐπολέμη-
σε ὡς εὔζωνας, ὡς τσολιὰς εἰς τὴν πρώτην
γραμμὴν τοῦ πυρός. Ἐνεψύχωνε τοὺς ἀδελ-
φούς του, ἐβοήθει εἰς τὴν μετάνοιαν, εἰς τὴν
ἐξομολόγησιν, εἰς τὴν θείαν Κοινωνίαν, εἰς τὴν
πίστιν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὴν ἀγάπην πρὸς
τὴν πατρίδα. Μετὰ ταῦτα ὅταν ἦλθε ἡ κατοχή,
πάλι δὲν ἔπαυσε νὰ ἐργάζεται ἀποφασιστικὰ εἰς
τὴν περιοχὴν τῶν Ἰωαννίνων, μὲ ἀποτέλεσμα
ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς κατοχῆς νὰ φυλακισθῆ καὶ
νὰ καταδικασθῆ εἰς θάνατον, ἀλλὰ θείᾳ χάριτι
νὰ διασωθῆ καὶ νὰ συνεχίση τὸ ἱεραποστολικὸν
ἔργον, ἀκούραστος, ἐνθουσιώδης, θαρραλέος,
ἀνιδιοτελής, καταδεκτικός.

Μοῦ ἔλεγε κάποιος ποὺ τὸν εἶχε ζήσει ἀπὸ
μικρὸ παιδί, ἐμεῖς, λέγει, εἰς τὰ μέρη τῆς Αἰτω-
λοακαρνανίας ποὺ ἤμασταν τὸν θεωρούσαμε
ἕνα δεύτερο πατρο-Κοσμᾶ. Ὅπως εἶχε
ἐργασθῆ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἰς ἐκεῖνα
τὰ μέρη ποὺ εἶχε γεννηθῆ, ἔτσι νομίζαμε ὅτι τώ-
ρα ἀνεστήθη ἕνας δεύτερος πατρο-Κοσμᾶς καὶ
τὰ ἴχνη αὐτοῦ ἀκολουθεῖ. Ὁ ζῆλος τουαὐτός, ἡ
αὐταπάρνησίς του, ὅλη του ἡ ὕπαρξι ἐδόθη εἰς
τὴν ἱεραποστολικὴν δρᾶσιν καὶ εἶχε σὰν κορύ-
φωμα νὰ γίνῃ κληρικός. Πολλάκις εἶχε γίνει τὸ
προσκλητήριονκαὶ ἐδίσταζε, ἀλλὰ ὅπως γράφει
εἰς ἕνα βιβλίον του «Θαύματα ποὺ εἶδαν τὰ μά-
τια μου», καὶ εἶχε δεῖ πράγματι πολλὰ θαύματα,
ἐκεῖ ἕνα μικρὸ παιδάκι ὅταν τὸν ἀντίκρυζε
πολλὲς φορὲς ἔλεγε «πᾶς, πᾶς» παπὰς δηλαδὴ
καὶ ἦταν πάρα πολὺ μικρὸ τὸ παιδάκι αὐτό, ὅμως
ἦταν ἕνα εἶδος καλέσματος, ὅπως μᾶς ἔλεγε ὁ
μακαριστὸς Γέροντας καὶ πράγματι πῆρε τὴν
ἀπόφασι νὰ γίνῃ κληρικός.

Ὁ ἀείμνηστος ὁ π. Βενέδικτος Πετράκης,
ἱεροκήρυξ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Ἀγρινίου, πολ-
λάκις τὸν εἶχε προσκαλέσει «Χαράλαμπε, πολλὰ
προσφέρεις ὡς λαϊκὸς ἱεροκήρυξ, περισσότερα
θὰ προσφέρης, ὅταν θὰ γίνῃς κληρικός, ὄχι μό-
νο μὲ τὸ σακάκι, ἀλλὰ καὶ ὡς κληρικός». Ἔτσι
τὰ καλέσματα αὐτὰ  καὶ μυστικὰ καλέσματα
ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Κύριόν μας, ἀλλὰ καὶ τὰ καλέ-
σματα ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ
τοὺς πιστοὺς τὸν ὡδήγησαν εἰς τὸ μυστήριον
τῆς ἱερωσύνης κατὰ τὸ ἔτος 1951, ὥριμον πλέ-
ον εἰς ἡλικίαν 40-41 ἐτῶν. Ἦτο ἕνα γεγονὸς
θαυμαστὸν τὴν ἡμέραν ἐκείνην τῆς χειροτο-
νίας του εἰς τὸ Ἀγρίνιον, ὅπου ὅλοι τὸ ἐχάρη-
καν τόσοι καὶ τόσοι πνευματικῶς εὐεργετηθέν-
τες ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον τὸν π. Χαράλαμπον.
Τὸν εἶχαν ὡς πατέρα καὶ ἀδελφὸνκαὶ μποροῦμε
νὰ ποῦμε ἴσχυε δἰ αὐτὸν ὁ λόγος ἐκεῖνος ποὺ
ἐλέχθη διὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον ὅτι ἦτο κλη-
ρικὸς προτοῦ νὰ γίνῃ κληρικός.

Καὶ ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Αἰτωλοα-
καρνανίας Ἱερόθεος, μὲ τὸν ὁποῖον τόσο πολὺ
στενῶς συνειργάσθη ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος
Φλωρίνης,ἀμέσως τὴν ἡμέραντῆς χειροτονίας
του τοῦ εἶπε: «Χαράλαμπε, ἐγὼ δὲν θέλω ἐσὺ
νὰ κάνῃς μικρὰ πράγματα, ἐγὼ σὲ θέλω νὰ εἶσαι
ὁ πνευματικὸς καὶ μάλιστα τῶν ἐπιστημόνων,
ὅσο τὸ δυνατὸν δηλαδὴ τῶν κατηρτισμένων
ἀνθρώπων καὶ μάλιστα τῶν μορφωμένων».
Ἀλλὰ ὁ Γέροντας, ποῦ ἐλογαρίαζε διακρίσεις
τάξεως, ποῦ ἐσκέπτετο νὰ κάνῃ μόνο διὰ τοὺς
ἐπιστήμονας, μόνο διὰ τοὺς μορφωμένους,
ὅλως διόλου ἦτο δοσμένος εἰς τὸ ἔργον τοῦ
Θεοῦ καὶ ἰδιαιτέρως εἰργάσθη καὶ συνειργάσθη
μὲ τὸν ἀείμνηστον ἐκεῖνον Μητροπολίτην Ἱερό-
θεον καὶ μὲ τὸν ἀείμνηστον π. Βενέδικτον διά
νὰ στελεχώσουν τὴν Μητρόπολιν μὲ ἐκλεκτὸν
κλῆρον, νὰ ἐπιστρατεύσουν καὶ νὰ καλέσουν
εἰς τὰ τάξεις τοῦ κλήρου ἐκλεκτοὺς νέους καὶ
ἔτσι νὰ στελεχωθῆ αὐτὴ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολιςμὲ
πράγματι ἱερὸν κλῆρον, ἀντάξιον τῆς ἀπο-
στολῆς του.

Ὅμως ὁ Γέροντας μελετῶντας καὶ τὴν ἱστο-
ρίαν καὶ τὸν Παπαρρηγόπουλον καὶ ἰδιαιτέρως
τὸ ἔργον τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας συλλογίζετο
πῶς τέσσερις νέοι κατώρθωσαν νὰ προπαρα-
σκευάσουν τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν, πῶς

μᾶς ἐχάρησαν μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους πατέρας καὶ
ἀδελφοὺς τὴν ἐλευθερίανμας, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος
συλλογίζετο ὅτι κάτι γενικώτερον πρέπει νὰ
γίνῃ διὰ τὸν τόπον αὐτὸν διὰνὰ μὴ μᾶς πνίξουν
οἱ προπαγάνδες, οἱ αἱρέσεις, τὰ ἀντιχριστιανικὰ
συστήματα, νὰ μὴ χάσουμε τὴν πίστιν μας τὴν
ἁγίαν, τὴν Ὀρθοδοξίαν. Δἰ αὐτὸ ὁ νοῦς του
πλέον πετοῦσε εἰς γενικώτερα ζητήματα, δὲν
ἦτο ἱερεὺς μιᾶς μόνον ἐνορίας, δὲν ἦτο ἁπλῶς
ἐφημέριος μιᾶς μόνον περιοχῆς ἢ κάποιας πό-
λεως, ἀλλὰ ἦτο ἕνας ἀετὸς ποὺ πετοῦσε. Ἀδελ-
φοί μου, ἡ σκέψις του, ἡ προσευχὴ καὶ οἱ συλ-
λογισμοίτουἔφθαναν εἰςὅληντὴν Ἑλλάδα καὶ
θὰ ̓λέγε κανεὶς εἰςὅληντὴν Ὀρθοδοξίανκαὶ εἰς
ὅλον τὸν κόσμον.

Δἰ αὐτὸ ὅταν ἀργότερα ἐδόθη ἡ εὐκαιρία,
ἦλθε εἰς τὴν Ἀθήνα. Ἐνεγράφη ὡς ἀδελφός
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη καὶ ἐδόθη μὲ ὅλην
του τὴν ψυχὴν ἰδιαιτέρως εἰς τὸ ἔργον τῆς
ἱερᾶς ἐξομολογήσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς
Ρόμβης. Ποῦ λογαρίαζε κόπους ὁ ἀείμνηστος
Γέροντας; Ὅλη του τὴν ζωή τὴν εἶχε θυσιάσει
διὰ τὴν ἀγάπηντοῦ Χριστοῦ. Πέντε πλευρίτιδες,
ἀδελφοί μου, εἶχε περάσει, συνεχῶς ἀσθενής,
συνεχῶς καχεκτικός, συνεχῶς ταλαιπωρούμε-
νος, νὰ μὴ ἔχει οὔτε τὰ εἰσιτήρια, τὰ ὁδοιπορι-
κά. Ἔλεγε πολλὲς φορὲς στὸν ὁδηγὸ ὅσο φθά-
νει τὸ εἰσιτήριο, ὄχι δηλαδὴ ὁ προορισμός του,
ἀλλὰ ὅσο ἔφθαναν τὰ χρήματα μέχρι ἐκεῖ νὰ
τὸν κατεβάσουν. Καὶ μήπως δὲν ἐπέρασαν χρή-
ματα ἀπὸ τὰ χέρια του; Πέρασαν πάμπολλα χρή-
ματα ἀλλὰ ἀμέσως τὰ χρήματα αὐτὰ διετίθεντο
διά ἔργα πνευματικά, διά ἔργα ἱεραποστολικά,
διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐρχόμε-
νος ἐδῶ εἰς τὰς Ἀθήνας ἐργάζεται ἡμέρα καὶ
νύκτα εἰς τὸ ἱερὸν ἔργον τῆς ἐξομολογήσεως.
Ἐκεῖ εἰς τὴν Ρόμβην ἦταν μία κολυμπήθρα τοῦ
Σιλωάμ. Ὑπῆρχε μία παράδοσις, ἀδελφοί μου,
ὑπῆρχαν ἄριστοι πνευματικοὶ οἱ ὁποῖοι ἐξωμο-
λογοῦσαν καὶ ἤξερε ὁ κόσμος ὅτι εὑρίσκεται
καλὸς πνευματικός. Αὐτὴν τὴν παράδοσιν
ἐκράτησε ἐπαξίως ὁ ἀείμνηστος Γέροντας καὶ
συνέχισε ἡμέρα καὶ νύκτα νὰ ἐξομολογῇ τοὺς
ἀνθρώπους. Ὅπως μᾶς ἐδιηγεῖτο πολλὲς φο-
ρές, διά νὰ τὸν δοκιμάσουν ἄνθρωποι πονηροὶ
ἔστειλαν ἀκόμη καὶ διεφθαρμένα γύναια προ-
κειμένου νὰ τὸν παρασύρουν εἰς κάποιανἁμαρ-
τίαν, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἐστάθη χάριτι θείᾳ, ὡς ἀδά-
μας πραγματικὸς καὶ ἐβοηθοῦσε τὸν λαὸν τοῦ
Θεοῦ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον δοξάζων τὸν
Κύριόν μας.. Καὶ ἀργότερον, ἀδελφοί μου,
καθὼς ἐκεῖ ἐξωμολογοῦσε πάλιν ἦτο ἀνήσυχος
καὶ ἔλεγε, τὸ ἔργον αὐτὸ τὸ ὁποῖον γίνεται
ἄλλοι πονηροὶ δαίμονες, ἄλλοι δαίμονες ἔρχον-
ται καὶ τὸ καταστρέφουν, ἄλλοι ἔρχονται νὰ μᾶς
πάρουν τὴν Ὀρθοδοξίανμας, τὴν πίστινμας. Οἱ
αἱρέσεις ἐπληθύνθησαν καὶ ἔτσι ἐσκέφθη καὶ
ἐδημιουργήθη ἡ «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος
Ἕνωσις». Ἕνας πυρήνας ἀνθρώπων ποὺ ἔθε-
σαν ὡς κύριον στόχον τους τὸν ἀντιαιρετικὸν
ἀγῶνα. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξεδόθη μετὰ δύο ἔτη
καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» καὶ ἠγωνίζετο τὸν
καλὸν αὐτὸν ἀγῶνα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν
προπαγανδῶν καὶ τῶν αἱρέσεων.

Ἔγινε ἐν συνεχείᾳ τὸ 1962 καὶ Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη. Ἠγωνίσθη μὲ ὅλην
του τὴν ψυχήν, διὰ νὰ ἔχη ἡ Ἱερὰ Μονὴ Πετρά-
κη τὴν πνευματικήν της ἀποστολήν, νὰ ἐπιτελῇ
τὴν πνευματικήν της ἀποστολήν, ἀλλὰ καὶ νὰ
διαφυλαχθῆ ὅ,τι ὑπῆρχε περιουσιακὸν στοι-
χεῖον, διά τὸ ἀγαθόν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκινδύνευσε πολλάκις, συκοφαντήθη καὶ
διεσύρθη ἀπὸ πονηροὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ
ἐκεῖνος μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς ἔμενε
ἀκλόνητος. Ἦρθε ἀκόμη εἰς σύγκρουσι, ἀδελ-
φοί μου, μὲ προσφιλέστατα πρόσωπα, σεβαστὰ
πρόσωπα, τὰ ὁποῖα τὸν εἶχαν βοηθήσει νὰ γίνῃ
καὶ Ἡγούμενος ἐκεῖ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετρά-
κη. Ἀλλὰ ὅταν ἤθελαν νὰ τὸ διαλύσουν τὸ μο-
ναστήρι, ὅταν ἤθελαν νὰ τὸ κάνουν Συνοδικὸν
Μέγαρον καὶ νὰ μὴ ὑπάρχῃ αὐτὸς ὁ τόπος τῆς
λατρείας καὶ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἱερᾶς ἐξο-
μολογήσεως δὲν ἐδίστασε ὁ ἀείμνηστος Γέ-
ροντας νὰ ἀντιτάξη ἕνα  ἡρωϊκὸν «ΟΧΙ»  πρα γ-
ματικὰ καὶ νὰ ἔλθη εἰς ἀντίθεσιν μὲ πολύ του
σεβαστὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα τὸν εἶχαν εὐεργε-
τήσει, ἀλλὰ ὑπεράνω ὅλων ἔθετε τὸ συμφέρον
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τίποτε ἄλλο.

Καὶ ἀργότερα ὅταν ἄλλαξε ἡ Ἐκκλησιαστικὴ
κατάστασις, ὁ Γέροντας ἔμεινε ἀκλόνητος εἰς
τὴν ἰδίαν γραμμήν, εἰς τὴν ὑπεράσπισιν τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, εἰς τὴν μάχην κατὰ τῶν αἱρέ-
σεων, εἰς τὴ μάχην κατὰ τοῦ μοντερνισμοῦ καὶ
τῶν καινοτομιῶν μὲ ἀποτέλεσμα μὲ διάφορες
δικαιολογίες νὰ ἀπομακρυνθῆ καὶ ἀπὸ τῆς θέ-
σεως αὐτῆς καὶ νὰ εὑρίσκεται χωρίςμίανθέσιν,
χωρὶς κάποια τέλος πάντων βοήθειανκαὶ παρη-
γορίαν. Ἀλλὰ συλλογίζετο τέτοια πράγματα ὁ
μακαριστὸς Γέροντας; Καὶ προηγουμένως βε-
βαίως, ἀλλὰ καὶ μετὰ ταῦτα τὸ ἐθεώρησε αὐτὸ
εὐλογίαν Θεοῦ καὶ ἐπεδόθη μὲ ὅλην του τὴν
ψυχὴν εἰς τὴν συγγραφὴν ἔργων διαφωτι-
στικῶν, ἔργων οἰκοδομητικῶν, ἔργων ἀποκα-
λυπτικῶν διά τὸν λαόν μας, διά τὴν ἐξομολόγη-
σιν, διά τὸν ἐκκλησιασμόν, διά τὴν μετάνοιαν,
διά τὴν νηστείαν,διά τὸν οἰκουμενισμόν, διά τὶς
προπαγάνδες τὶς ἀντιχριστιανικές, τὸν χι-
λιασμὸν καὶ τόσα ἄλλα τὰ ὁποῖα ἐπιλήψει με ὁ
χρόνος διηγούμενον καὶ σὺν τῷ χρόνῳ ἐνεβά-
θυνε περισσότερο. Ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια,
ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του μελε-
τοῦσε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἁγίαν Γραφήν
καὶ μᾶς ἔλεγε πολλάκις τώρα τὴν καταλαβαίνω
εἰς βάθος, τώρα βλέπω τί μεγάλο θησαυρὸν
ἔχουμε, μὲ τὴν χειραγωγίαν καὶ τὴν βοήθειαν
τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἡμέρα καὶ νύκτα τοῦ ἔλε-
γαν πολλοί, κάθησε Γέροντα νὰ ξεκουραστῆς
λίγο, σὰν νὰ ἐπείγετο, σὰν νὰ ἐβιάζετο, ὄχι ἔλε-
γε εἶναι χρέος μας νὰ μὴ ἡσυχάζουμε, ὅσο τὸ
δυνατὸν καὶ ἐγὼ κάτι νὰ μουτζουρώνω, κάτι νὰ
προσφέρω εἰς τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου μας.

Ἔτσι, ἀδελφοί μου, ἐπέρασε καὶ τὸ ὑπόλοι-
πον τῆς ζωῆς του, ἀλλὰ ἤδη εἶχε καταβληθῆ,
ἤδη οἱ ἀσθένειές του, ἤδη οἱ κόποι καὶ οἱ θυσίες
τουπραγματικὰ τὸν εἶχαν ἐξασθενήσει καὶ περὶ
τὸ τέλος τῆς ζωῆς του εἶχε πραγματικὰ πάρα
πολὺ ἐπισφαλῆ ὑγείαν.

Ἦρθε καὶ ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, τοῦ Ἁγί-
ου Χαραλάμπους, ἀπεχαιρέτησε, εἶχε ἐκκλη-
σιασθῆ, εἶχε κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Πετράκη, ἀπε-
χαιρέτησε ὅλα τὰ προσφιλῆ του πρόσωπα καὶ ἐν
συνεχείᾳ μετὰ τέσσερες ἡμέρες, τὸ Σάββατον
πρὸς τὴν Κυριακὴν παρέδωσε τὸ πνεῦμα του
ἐκεῖ ὅπου ἡσύχαζε, εἰς τὸν Πλάστην καὶ Δημι-
ουργόν.

Δὲν εἶναι εὔκολονπραγματικὰ νὰ περιγράψη
κανεὶς τέτοιες μορφές, τέτοιους ἀγωνιστάς, τέ-
τοιους ὁμολογητὰς τῆς πίστεως. Ζητοῦμε τὴν
συγχώρησιν διά τὴν πολυλογίαν μας, ζητοῦμε
τὴ συγχώρησιν διά τὴν μακρηγορίαν μας ποὺ
φάγαμε πολύτιμον χρόνον ἀπὸ τὸν Σεβασμιώ-
τατον διὰ νὰ μᾶς ἀναπτύξη ὅ,τι καλὸν ἔχει. Ἡ
ἀγάπη μας, ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὸν ἀεί-
μνηστονΓέροντα μᾶς παρέσυρε εἰς αὐτὸ ἀδελ-
φοί μου.

Εἴθε νὰ ἐπικαλούμεθατὶς ἅγιες εὐχές του καὶ
νὰ παρακαλοῦμε τὸν Κύριον νὰ τὸν ἔχῃ εἰς τὰ
δεξιά Του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ δέεται καὶ διὰ ὅλους
ἡμᾶς νὰ συνεχίσουμε τὸν καλὸν ἀγῶνα.

* Ὁμιλία εἰς τὴν αἴθουσαν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων
«Θεομήτωρ» Ἡλιουπόλεως, Νοέμβριος 1982.

Οἱ μαχηταὶ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (1910 -1982)
καὶ Δημήτριος Παναγόπουλος (1916 - 1982)*

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη

Ἡ λέξις «μετάνοια» εἶναι σύνθετος ἀπὸ τὶς
λέξεις μετὰ καὶ νοῦς. Κατὰ τοὺς ὁρισμοὺς τῶν
ἁγίων Πατέρων «μετάνοιά ἐστιν ἀνάκλησις
βαπτίσματος. Μετάνοιά ἐστι συνθήκη πρὸς
Θεὸν δευτέρου βίου»1· «μετάνοιά ἐστιν ἐκ τοῦ
παρὰ φύσιν εἰς τὸ κατὰ φύσιν καὶ ἐκ τοῦ
διαβόλου πρὸς τὸν Θεὸν ἐπάνοδος δι' ἀσκήσε-
ως καὶ πόνων»2. Ἡ μετάνοια διακρίνεται σὲ
ἀρετὴ καὶ σὲ μυστήριο. 

Ἡ μετάνοια ὀρθῶς βιουμένη προσφέρει
διεξόδους ἀπὸ ὅλα τὰ ἀδιέξοδα, τὰ ὁποῖα μπο-
ρεῖ νὰ ἀντιμετωπίση ὁ ἄνθρωπος κάθε ἐποχῆς.
Προσφέρει τὴν ἀλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἄσχημες κα-
ταστάσεις, ἀφοῦ πλέον ὅλα τὰ βλέπομε μὲ νέα
ὄμματα. Προσφέρει ἀκόμη τὴν πνευματικὴ
ἀντιμετώπισι δυσκολιῶν καὶ ἀντιξοοτήτων τῆς
ζωῆς μας. Μεταμορφώνει τὰ πάθη σὲ ἀρετές.
Ἀπαλλάσσει τὸν μετανοοῦντα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,
τὸ βάρος καὶ τὰ δεσμά της. Θεραπεύει τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε ἐξάρτησι καὶ δεσμό.
Προσφέρει νοηματοδότησι τοῦ βίου· ἡ ζωή μας
ἀποκτᾶ νόημα καὶ σκοπό. Ζοῦμε μὲ προοπτικὴ
καὶ στόχο τὴν ὁμοίωσί μας μὲ τὸν Τριαδικὸ
Θεό, τὴν θέωσί μας. Ἐπαναπροσανατολίζει τὶς
ἐπιλογὲς καὶ προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας. Χο-
ρηγεῖ στὸν χριστιανὸ τὴν κάθαρσι τῆς ψυχῆς
καὶ τοῦ νοῦ. Τέλος, ἡ μετάνοια μᾶς συμφιλιώνει
μὲ τοὺς συνανθρώπους μας καὶ μὲ τὴν κτίσι
ὁλόκληρο.

Ἡ μετάνοια βασίζεται ἀφ' ἑνὸς στὸ Ἅγιο
Βάπτισμα καὶ ἀφ' ἑτέρου στὴν διαρκῆ ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ θεία Χάρι. «Θεμέλιον ἐπὶ πάσῃ μετα-
νοίᾳ προκείμενον, τὸ ἅγιον βάπτισμα»3. Ἔχει

ἐκκλησιαστικὴ διάστασι καὶ ἀναφορά. Γιὰ
αἰῶνες τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας ἐτελεῖτο
στὴν Ἐκκλησία δημοσίως. Στὴν ἀρχαία
Ἐκκλησία ὑπῆρχαν τέσσερες τάξεις μετα-
νοούντων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες παραμένει μέχρι σή-
μερα μόνον μία, αὐτὴ τῶν "συνισταμένων" χρι-
στιανῶν, ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μεταλάβουν.
Τὸ μυστήριο τῆς μετανοίας ὑπηρετεῖται ἀπὸ
τοὺς Ἐπισκόπους καὶ ἀπὸ ὅσους Ἱερεῖς ἔχουν
τὴν σχετικὴ ἄδεια γιὰ τὴν ἀναδοχὴ τῆς ἐξαγο-
ρεύσεως τῶν ἁμαρτιῶν. Αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς
ὀνομάζονται ἀπὸ τὸν 10 αἰ. Πνευματικοί, ἐνῷ
στὰ ἀρχαῖα χρόνια Πρεσβύτεροι τῆς Μετα-
νοίας.

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος τονίζει
ὅτι ἡ μετάνοια εἶναι ἰδίωμα ὄχι μόνον τῶν
ἀρχαρίων στὴν πνευματικὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ τῶν
τελείων. «Δυνατὸν οὖν ἐστιν, ἀδελφοί, τοῖς
πᾶσιν οὐ μόνον τοῖς μοναχοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς λαϊ-
κοῖς τὸ ἀεὶ καὶ διηνεκῶς μετανοεῖν»4. Κατὰ
συνέπεια ἡ μετάνοια εἶναι ἡ μόνη ὁδὸς ἐπι-
στροφῆς πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἡ μόνη διέξοδος
ἀπὸ κάθε τι ἄσχημο καὶ ἀδιέξοδο στὴν ζωή μας.
Σημειώσεις:

1. Ἰωάννου Σιναΐτου, Κλῖμαξ, λόγος Ε (PG 88,
764). 2. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 44 (Schriften  II, 104).
3.Μάρκου ἐρημίτου, Περὶ μετανοίας, Ζ' (PG 65,
976). 4. Συμεὼν Ν. Θεολόγου, Κατηχήσεις, Ε´
(Ἔργα, τόμ. Α ,́ σ. 90).

* Περίληψις ὁμιλίας εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10) τὴν 9ην Φεβρουαρίου 2015.

Μετάνοια: Ἡ μόνη διέξοδος*
Τοῦ κ. Ἰωάννου Ἀγγελοπούλου, θεολόγου - Λυκειάρχου

ΕΙΜΑΣΤΕ ἁμαρτωλοὶ ἄνθρω-
ποι, ἅρπαγες, πλεονέκτες,
ἰδιοτελεῖς, ὁμοιάζοντες μὲ

τὸν ἀρχιτελώνη  Ζακχαῖο πρὶν τὴ
μεταστροφή του. Κλεισμένοι στὸν
ἑαυτό μας δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἂν
οἱ πλησίον μας ὑποφέρουν, πά-
σχουν, στεροῦνται καὶ αὐτῶν τῶν
ἀναγκαίων. Εἴμαστε ἄφρονες καὶ
δὲν ζητοῦμε τὸ ψωμὶ τῆς ἡμέρας,
«τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον», αὐτὸν
ποὺ μᾶς χρειάζεται γιὰ τὴν ἡμερή-
σια διατροφή μας, ἀλλὰ ζητοῦμε
νὰ αὐξήσουμε τὰ ἀγαθά μας γιὰ
χρόνους πολλούς, νομίζοντες ὅτι
θὰ εἴμαστε ἀθάνατοι. Εἴμαστε ὀλι-
γόπιστοι, ἂν ὄχι ἐντελῶς ἄπιστοι,
ὅταν δὲν ἀφήνουμε τὶς μέριμνές
μας στὸ Χριστό μας, Αὐτὸν ποὺ
ἀνύστακτα μεριμνάει γιὰ ὅλους
μας καὶ δὲν ἀκολουθοῦμε τὰ ρή-
ματα τοῦ προφητάνακτος Δαβὶδ
ποὺ μᾶς παροτρύνει: «Ἐπίῤῥιψον
ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ
αὐτός σε διαθρέψει» (Ψαλμ. 54,
22).

Ὁ Ζακχαῖος ἦταν πλούσιος σφό-
δρα καὶ εἶχε περίοπτη κοινωνικὴ
θέση, ἂν καὶ τὸν ἀντιπαθοῦσε ὁ κα-
ταπιεσμένος λαός. Ἦταν ὁ σκλη-
ρόκαρδος καὶ τραχὺς φοροεισ -
πράκτορας τῆς Ἱεριχοῦς, ποὺ νοι-
αζόταν μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ
ἡ ἀδικία ἦταν τὸ μόνιμο καθημερι-
νό του βίωμα. Σὰν παράσιτο, ποὺ
ζοῦσε ἀπομυζώντας τοὺς γύρω
του, βασίλευε καὶ εὐημεροῦσε μὲ
τὴν ἀνέχεια καὶ τὴ δυστυχία τῶν
ἄλλων. Ἡ κοινωνική του θέση
ἦταν ὑψηλὴ καὶ ὅλοι τὸν ἔτρεμαν.
Ὁ φτωχὸς λαὸς δὲν μποροῦσε νὰ
σηκώσει μπροστά του τὸ ἀνάστη-
μά του. Πόσοι Ζακχαῖοι ὑπάρχουν
καὶ σήμερα γύρω μας, πολιτικοί,
καναλάρχες, δημοσιογράφοι, κα-
θηγητάδες, ἐκκλησιαστικοὶ ἄν -
δρες, δικαστικοὶ καὶ ἄλλοι πονηροὶ
καὶ γόητες ποὺ προκόβουν «πλα -
νῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. γ΄
13)!  Εἶναι οἱ ἔνδοξοι τῆς γῆς ποὺ
ἐπιβάλλονται στοὺς λαοὺς μὲ ἀδι-
κίες καὶ ἄνομη ἰσχὺ καὶ ποὺ ἐξακο-
λουθοῦν γιὰ πολὺ νὰ ἄρχουν ἐπά-
νω στὴ γῆ. Θύματά του, δυσ τυχῶς,
ὅλοι μας, μικρὲς κοινωνικὲς ὁμά-
δες, λαοί, ἔθνη ἀνίσχυρα, ἄνθρω-
ποι ἁπλοὶ τοῦ μόχθου καὶ τῆς δου-
λειᾶς. Ἔτσι τρικλίζοντας ἡ κοινω-
νία ἐν μέσῳ δυναστῶν ἔφθασε
στὴν κρίση. Κρίση ἠθική, κρίση
οἰκονομική, κρίση πολιτισμική, κρί-
ση ἀρχῶν καὶ ἰδεῶν, ποὺ δὲν φαί-
νεται νὰ ὁδεύει πρὸς τὸ τέρμα της,
ἐνῶ μπορεῖ. Τίθεται τώρα τὸ ἐρώ-
τημα. Ὑπάρχει λύση; Βεβαίως καὶ
ὑπάρχει. Ἡ λύση βρίσκεται στὴν
συνάντηση ὅλων μας μὲ τὸ Σωτή-
ρα μας Χριστό. Αὐτὸν ποὺ κατέβη-
κε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ, γιὰ νὰ
συναντήσει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ
διαλεχθεῖ μαζί του μὲ σκοπὸ τὴ
σωτηρία του. Αὐτὴ ἡ συνάντηση
φέρνει γλυκεῖς καρπούς, ὅταν
ἔλθει ἡ στιγμὴ τῆς μετανοίας, ἡ
στιγμὴ τῆς ἐπισκιάσεως τῆς Θείας
Χάριτος, ἡ στιγμὴ ποὺ μᾶς κάνει νὰ
μὴ ὑπολογίζουμε τὴ γνώμη τοῦ κό-
σμου, τὴ γνώμη τῶν πολλῶν. Καὶ
μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἡ συνάντηση
μας καὶ ὁ σύνδεσμος μας μὲ τὸ
Θεὸ δὲν εἶναι κάτι δεδομένο καὶ
αὐτονόητο λόγω τῆς χριστιανικῆς
μας ἰδιότητας. Ἀποτελεῖ τὸ σκοπὸ
τῆς ζωῆς μας. Κάτι ποὺ γιὰ νὰ τὸ

πραγματοποιήσουμε χρειάζεται
ἰσόβιος ἀγώνας. Κάτι πού, σὲ ὅποιο
βαθμὸ καὶ ἂν τὸ ἐπιτύχουμε, πάν-
τοτε θὰ ὑπάρχουν περιθώρια ἐπε-
κτάσεως, ἀφοῦ ἡ συνάντησή μας
μὲ τὸ Σωτήρα μας γίνεται στὰ ὅρια
τῆς προσωπικῆς μας σχέσεως καὶ
τότε μόνον, ὅταν ἐξαφανίσουμε
τὴν ψευδαίσθηση τῆς πληρότητος
καὶ τῆς αὐτάρκειας ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ
στὴν αὐτονόμησή μας.

Ὁ Ζακχαῖος ἔκανε τὴν ὑπέρβα-
ση, ἔκανε μία τρέλλα. Πόθησε νὰ
συναντήσει τὸ Χριστὸ πραγματικὰ
καὶ εἰλικρινὰ καὶ δὲν δίστασε παρὰ
τὴν κοινωνική του θέση νὰ ἀνεβεῖ
πάνω σὲ ἕνα δένδρο, γιὰ νὰ δεῖ τὸν
ἄσημο κοινωνικὰ Ναζωραῖο καὶ νὰ
ἀκούσει τὸ λόγο Του. Καταπάτησε
κάθε καλὴ ἰδέα ποὺ εἶχε γιὰ τὸν
ἑαυτό του καὶ ἀπεμπόλησε τὴν
ἀξιοπρέπειά του στοχεύοντας στὴ
σωτηρία του. Μηχανεύθηκε καὶ
βρῆκε τρόπο νὰ Τὸν πλησιάσει.
Ἀνέβηκε στὴ συκομωρέα, γιὰ νὰ
δεῖ Αὐτὸν ποὺ ἐπευφημοῦσαν τὰ
πλήθη, αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἀδι-
κήσει. Δὲν τὸν ἐπηρέασε ἡ κοινὴ
γνώμη. Δὲν φοβήθηκε μήπως γε-
λάσουν οἱ ἄλλοι μαζί του. Δὲν λο-
γάριασε τὴν ἡλικία του καὶ τὴ θέ-
ση του, μόνο ἔτρεξε κι ἀνέβηκε
στὸ δένδρο. Ἡ καλὴ ἐπιθυμία μέσα
του νικοῦσε κάθε ἐξωτερικὴ δυσ -
κολία καὶ κάθε ἐμπόδιο.  Ἔτσι, ἡ
συκομωρέα γιὰ ἐκεῖνον ἀναδεί -
χθηκε τὸ δένδρο τῆς σωτηρίας
του. Ἀπὸ αὐτὸ ὑπακούοντας στὰ
λόγια τοῦ Κυρίου μας «κατάβηθι»
κατέβηκε ταπεινωμένος, γιὰ νὰ
ἀκούσει τὸν Κύριο νὰ τοῦ λέει
ἀργότερα «Σήμερον σωτηρία τῷ
οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο» (Λουκ. ιθ΄ 9).
Καὶ τὴ συνάντηση τοῦ Ζακχαίου μὲ
τὸν Κύριο ἀκολούθησε ἡ ἄλλη συν -
άντησή του μὲ τοὺς συνανθρώ-
πους του. Μετὰ τὴν ἀγαλλίαση ποὺ
ἔνοιωσε ἀπὸ τὴ συνάντηση μὲ τὸ
γλυκύτατο Ναζωραῖο μας καὶ τὴν
«καλή του ἀλλοίωση», μετὰ τὴν
εἰλικρινῆ του μετάνοια, ἀκολούθη-
σε ἡ συνάντηση μὲ αὐτοὺς ποὺ
εἶχε κλέψει καὶ εἶχε ἀδικήσει,
στοὺς ὁποίους ἐπέστρεψε τὰ κλο-
πιμαῖα στὸ τετραπλάσιο.

Ἀλήθεια, τὸν ἄξιζε ὁ Ζακχαῖος
τὸ δημόσιο ἔπαινο, τὴν πανηγυ-
ρικὴ ἐπιβεβαίωση τῆς σωτηρίας;
Ναί, τὸν ἄξιζε, γιατὶ ἀγωνίσθηκε νὰ
νικήσει τὶς ἀναστολὲς ποὺ προξε-
νεῖ ἡ γνώμη τοῦ κόσμου. Ἀσφαλῶς
τότε πολλοὶ θὰ τὸν κοίταξαν παρά-
ξενα, θὰ κρυφογέλασαν, ὅταν τὸν
εἶδαν νὰ σκαρφαλώνει στὸ δέν-
δρο.

Ἀλλὰ ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀκάθε-
κτος στὴν ἀναζήτηση τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ ὅταν αὐτοὶ γόγγυσαν γιὰ τὴν
τιμητικὴ μεταχείριση τοῦ Χριστοῦ
πρὸς τὸ πρόσωπό του, αὐτὸς δὲν
ἐξοργίσθηκε, οὔτε ὑποχώρησε.
Στὴν κατηγορία τους προέβαλε τὴ
μετάνοια. Τοὺς ἀπέδειξε ἁπλᾶ ὅτι
ἔσφαλαν.

Μιὰ τέτοια εὐγενικὴ ἐπανάστα-
ση σὰν ἐκείνη τοῦ Ζακχαίου χρει-
αζόμαστε νὰ κάνουμε καὶ ἐμεῖς,
μιὰ θεοφιλῆ τρέλλα, γιὰ νὰ κατα-
κτήσουμε τὸ «βραβεῖο τῆς ἄνω
κλήσεως» (Φιλιπ. γ΄ 14). Ὁ τρελλὸς
δὲν ἐνδιαφέρεται τί θὰ ποῦν οἱ
ἄλλοι. Ἄκρη δὲν βρίσκεις μὲ τὰ
στόματα τοῦ κόσμου. Ἀνεβάζουν

καὶ κατεβάζουν κυβερνήσεις στὸ
δευτερόλεπτο. Τὸ τί εἴμαστε χθὲς
ἢ τὸ τί εἴμαστε σήμερα δὲν προ-
διαγράφει ἀναγκαστικὰ καὶ τὸ τί
θὰ εἴμαστε αὔριο. Μποροῦμε αὐτὴ
τὴ στιγμὴ νὰ ξεκινήσουμε μιὰ νέα
ζωή, νὰ βάλουμε ἀρχὴ μετανοίας,
ἀρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς ἀκολου-
θοῦντες τὸ Ζωοδότη μας Ἰησοῦ.
Μόνο Ἐκείνου ἡ γνώμη πρέπει νὰ
μᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ Ἐκείνου ἡ
Κρίση θὰ μᾶς σώσει. Ἂς βια-
σθοῦμε καὶ ἂς μὴ προβάλλουμε
ἀναστολὲς ποὺ ἀδικοῦν τὴ μελ-
λοντική μας πορεία καὶ σωτηρία.
Λένε καὶ εἶναι ἀλήθεια, ὅτι κανεὶς
δὲν μπορεῖ νὰ ἀδικήσει κάποιον
περισσότερο, ἀπὸ ὅτι ὁ καθένας
ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του. Καὶ ὅταν δὲν
φαίνεται φῶς στὸ βάθος τῆς σή-
ραγγας, ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα
σωτηρίας ὑπάρχει ἡ ἄμεση δια-
προσωπική μας σχέση μὲ τὸ Θεό
μας, ὑπάρχει ἡ δύναμη τῆς προσ -
ευχῆς ποὺ δίνει ἐλπίδα. Ὁ Θεὸς
ξέρει πότε, πῶς καὶ ποιὰ λύση θὰ
δώσει στὰ αἰτήματά μας.

Καὶ ἐμεῖς σήμερα, ποὺ δύσκολα
βλέπουμε φῶς ἐλπίδας στὴν κατά-
σταση ποὺ ἔχουμε περιέλθει σὰν
ἄτομα, οἰκογένειες, ἔθνος, γιὰ νὰ
ξεπεράσουμε τὴν οἰκονομικὴ κρί-
ση ὀφείλουμε νὰ μιμηθοῦμε τὸ
Ζακχαῖο καὶ νὰ συναντήσουμε τὸ
Χριστό μας. Νὰ ἀνεβοῦμε στὸ δέν-
δρο τοῦ σταυροῦ τῆς στερήσεως
τῆς ὑπέρμετρης ἀνέσεως καὶ κα-
λοζωΐας, στὸ σταυρὸ τῆς μιμήσε-
ως τῆς πτωχείας τοῦ Ἐσταυρωμέ-
νου Ἰησοῦ χωρὶς νὰ ὑπολογίζουμε
τὴ γνώμη τοῦ κόσμου, τὸ τί θὰ πεῖ
γιὰ ἐμᾶς ὁ κόσμος, τί γνώμη θὰ
σχηματίσουν οἱ ἄλλοι γιὰ ἐμᾶς;
Μήπως μᾶς παρεξηγήσουν; Μή-
πως μᾶς εἰρωνευθοῦν; Ντρεπόμα-
στε… διστάζουμε…Δὲν θέλουμε
νὰ δώσουμε λαβὲς γιὰ σχόλια.
Ἀναρριχόμενοι στὸ ἀγλαόκαρπο
δένδρο τοῦ Σταυροῦ, ἂς ἀναρτή-
σουμε σὲ αὐτὸ τὰ θραύσματα, τὰ
τραύματα καὶ τα κλάσματα τῆς
ὑπάρξεώς μας, γιὰ νὰ εἴμαστε πάν-
τοτε συγκροτημένοι καὶ ἐλπίζον-
τες στὴ σωτηρία μας.

Μετὰ νὰ κατεβοῦμε σύμφωνα
μὲ τὴν προσταγὴ τοῦ Κυρίου μας
«κατάβηθι», πρῶτα στὴν ἐσωστρέ-
φεια καὶ ἔπειτα στὰ ἐπίπεδα τῶν
πεινασμένων, τῶν πτωχῶν, τῶν
ἐνδεῶν. Νὰ μάθουμε νὰ ταπεινω-
νόμαστε καὶ νὰ κρατοῦμε τὴν Ψυ-
χή μας στὸν Ἅδη χωρὶς νὰ ἀπελπι-
ζόμαστε, ὅμως μᾶς διδάσκει καὶ ὁ
Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης. Τέ-
λος νὰ ἐπιστρέψουνε αὐτὰ ποὺ
δὲν μᾶς ἀνήκουν, καὶ εἶναι πολλά,
στοὺς δικαιούχους τους. Νὰ ἐπι-
στρέψουμε τὰ κλοπιμαῖα. Ποιὰ
εἶναι αὐτά; Ὅ,τι ἔχουμε περιττὸ
στὴν καθημερινότητά μας τὸ
ἔχουμε κλέψει ἀπὸ τοὺς φτωχούς. 

Ἡ συνάντησή μας μὲ τὸ Χριστὸ
καὶ μὲ τοὺς συνανθρώπους μας
μᾶς κάνει ζηλωτὲς τοῦ Ζακχαίου,
ποὺ ἄκουσε τὸ δίκαιο ἔπαινο τοῦ
Κυρίου. Ἂν θελήσουμε καὶ ἐμεῖς
νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε ὄχι μόνο ἡ
οἰκονομικὴ κρίση θὰ ἀπομακρυν-
θεῖ σὰν ὁμίχλη, ἀλλὰ καὶ τὸ φῶς
τῆς δικαιοσύνης σὲ μιὰ εὐνομού-
μενη πολιτεία θὰ ἀνατείλει γιὰ τὸ
καλὸ ὅλων μας. Ὁ Ζακχαῖος, λοι-
πόν, εἶναι ἡ λύση, γιὰ νὰ ἐκδιωχθεῖ
ἡ κρίση.

Ὁ Ζακχαῖος δίδει λύσιν, νὰ ξεφύγωμε ἀπὸ τὴν κρίσιν!
Tοῦ Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια,

Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ ΙΣΚΕ
Ἡ ἐτησία Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ ΙΣΚΕ

(Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος) θὰ
πραγματοποιηθῆ τὴν Τετάρτην 18ην Φε-
βρουαρίου καὶ περὶ ὥραν 10.30 π.μ. εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμα-
ρουσίου. Εἰς περίπτωσιν μὴ ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ
Συνέλευσις θὰ ἐπαναληφθῆ τὴν Τετάρτην
25ην Φεβρουαρίου, εἰς τὸν ἴδιον τόπον καὶ
κατὰ τὴν ἰδίαν ὥραν. Δικαίωμα συμμετοχῆς
ἔχουν τὰ μέλη, τὰ ὁποῖα εἶναι ταμειακῶς ἐντά-
ξει καὶ ὅσοι φροντίσουν νὰ ἀποστείλουν ἐγκαί-
ρως τὴν συνδρομήν των (15 εὐρὼ) εἰς τὴν δι-
εύθυνσιν: 

π. Μιχαὴλ Μετζάκης (Ταμίας ΙΣΚΕ) Θεοφα-
νοπούλου 33 Ἄργος Τ.Κ. 21200 ἢ καταβάλ-
λουν τὴν συνδρομήν των τὴν ἡμέραν τῆς Γε-
νικῆς Συνελεύσεως.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…

Γέρων Στέφανος μοναχὸς Δανιηλαῖος
Ἀγαπητὲ κύριε Διευθυντά, χαῖρε
ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ.

Διά τὸ νέον ἔτος,δεχθῆτε παρα-
καλοῦμε τὰς ἐγκαρδίους εὐχάς
μας.

Θέλουμε μὲ αἰσθήματα χαρ-
μολύπης νὰ ἐνημερώσουμε τὸ
ἀναγνωστικό σας κοινό, διά τὴν
ἀποδημίαν πρὸς Κύριον, τοῦ σε-
βαστοῦ, ἀπὸ ὅλους μας πατρὸς
Στεφάνου Δανιηλαίου, Κατου-
νακιώτου.

Χθὲς κατὰ τὴν ὁλονύχτιον
ἀγρυπνίαν πρὸς τιμὴν καὶ μνή-
μην τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου
πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Με-
γάλου καὶ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου
Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν
Ἰωαννίνοις, εἰς τὴν γείτονα Κα-
λύβην τῶν Γερασιμαίων εἰς
Μικρὰ Ἁγία Ἄννα, συμμετεῖχε
ὡς πρωτοψάλτης. Εἰς τὸ μέσον
ὅμως τῆς ὁλονυχτίας ἠσθάνθη
ἐνόχλησιν εἰς τὴν ἤδη ἐπισφαλῆ
ὑγείαν του καὶ ἀπεχώρησε συ-
νοδείᾳ τῶν εὐλαβῶν καλογε-
ριῶν του, εἰς τὸ Ἡσυχαστήριόν
των. Τὴν πρωίαν καὶ ἐνῷ ὑπέφε-
ρε μετεφέρθη εἰς τὸ ἐν Καρυαῖς
Ἁγίου Ὄρους ἰατρεῖον, ὅπου καὶ
ἐκοιμήθη, κοντὰ εἰς τήν Εἰκόνα
τοῦ Ἄξιόν ἐστι. Τὴν ἑπομένην
εἰς τὸ γνωστὸ εἰς ὅλους τούς προ-
σκυνητάς Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον
τῶν Ὁσίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων,
ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία εἰς κοιμη-
θέντα μοναχόν, μὲ τὸ σῶμα του νὰ
ἔχει τὴν γνωστὴν εὐκαμψίαν ποὺ
συμβαίνει εἰς τοὺς μοναχοὺς καὶ
εἰς μερικοὺς εὐλαβεῖς πιστοὺς ἐπί-
σης. Τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας προ-
εξῆρχε ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἅγιος Καθηγούμενος τῆς Κυριάρ-
χου Ἱερᾶς Μονῆς μας, Μεγίστης
Λαύρας, Κύριος Πρόδρομος, εἰς
τόπον καὶ τύπον τοῦ Ὁσίου καὶ Θε-
οφόρου Πατρὸς Ἡμῶν Ἀθανασίου
τοῦ Ἀθωνίτου. Ἐπίσης συμμετέ-
σχον πολλοὶ Ἱερομόναχοι, διάκο-
νοι καὶ μοναχοὶ ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μο-
νές, Σκῆτες, ἡσυχαστήρια καὶ ἐρη-
μίτες. Μία νεκρώσιμη ἀκολουθία
ποὺ μᾶς θύμησε αὐτὰ ποὺ διαβά-
ζουμε εἰς τοὺς βίους τῶν Ἁγίων
μας, ταπεινά, κατανυκτικά, χωρὶς
κοσμικοὺς ψευτοσυναισθηματι-
σμοὺς καὶ λόγια ὑπερβολικὰ ποὺ
δὲν ὠφελοῦν οὔτε τὸν κοιμηθέν-
τα οὔτε τοὺς λέγοντας.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ὀφείλουμε νὰ
ἐπισημάνουμε, εἶναι ἡ ἡμέρα κατὰ
τὴν ὁποίαν ἐκοιμήθη. Ὁ ἀείμνη-

στος καθ ̓ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς
ἀσκητικῆς ζωῆς του τιμοῦσε ἰδιαι-
τέρως τὸν Μέγα Ἀντώνιον. Πλει-
στάκις εἰς τὰς συζητήσεις του μεθ᾽
ἡμῶν ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν προσκυ-
νητῶν ἀνεφέρετο εἰς τὸν βίον τοῦ

Ἁγίου, τὸν ὁποῖον συνέγραψε ὁ
σύγχρονός του Μέγας Ἀθανάσιος.
Ἐξέφραζε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος,
αὐτὰ ποὺ ἐπιθυμοῦσε ἡ εὐαίσθη-
τος ψυχή του, ἀπὸ παιδικῆς ἡλικίας
ἀφοῦ ἦλθε εἰς τὴν ἔρημον τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἐτῶν δέκα. Κοντὰ
εἰς τὸν κατὰ σάρκα ἀδελφόν του
μοναχὸν Γρηγόριον καὶ τοὺς Γέ-
ροντες γνήσια    τέκνα    τοῦ    λύ-
χνου    τῆς    διακρίσεως, Γέροντος
Δανιὴλ Κατουνακιώτου. Εἰς τὰ
Ὁσιακὰ πρόσωπά τους ἔβλεπε ὅσα
ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ἔγραφε. Ἀπὸ
τὸ 1952 μέχρι χθὲς ἔζησε στὰ Κα-
τουνάκια. Εἶδε, ἐγνώρισε ἀπὸ
κοντὰ ἁγίους μοναχούς, ἀσκητάς
στὰ Κατουνάκια, Καρούλια καὶ
Ἅγιον Βασίλειον. Ὅλοι οἱ ἀσκητὲς
ἔπρεπε νὰ περάσουν ἀπὸ τοὺς Δα-
νιηλαίους, ἄλλοι νὰ λειτουργη-
θοῦν, νὰ κοινωνήσουν καὶ ἄλλοι νὰ
ἐξυπηρετηθοῦν. Μεγάλη ἐπικοι-
νωνία μὲ τὸν παπα-Ἐφραὶμ Κατου-
νακιώτη, τὸν γέροντα Φιλάρετο,
Γαβριὴλ καρουλιῶτες. Διακόνισε
ἐπὶ χρόνια ὅλην τὴν ἔρημον. Ἐπί-
σης μεγάλη σχέση μὲ τὶς Ἱερὲς
Μονές. Οἱ Δανιηλαῖοι ἦσαν ἐπὶ
χρόνια οἱ Πρωτοψάλτες τοῦ Ἁγίου

Ὄρους. Ὁ καλλικέλαδος π. Στέ-
φανος ἀκούραστος, εὐπρεπής,
εὐλαβής, μὲ μεγάλη μουσικὴ κα-
τάρτιση παράδειγμα   ψαλτικοῦ
ὕφους.  Πρα γματικὰ θὰ λείψει ἀπὸ
τὸ Ἅγιον Ὄρος ἡ ὅλη παρουσία

του καὶ ἰδιαίτερα ἡ μεγάλη μου-
σικὴ του παράδοση. Εἴχαμε τὴν
εὐχὴ καὶ εὐλογία νὰ ψάλλουμε
μαζὶ στὴν τελευταία του ὁλονυ-
χτία.

Πρὸ μηνὸς συνυπέγραψε
μετὰ τῆς Συνοδείας του ἕνα κεί-
μενο ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ. Θιασώτης τῆς Ἱερᾶς πα-
ραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας. Στὸ Ἱερό τους
Ἡσυχαστήριο εὕρισκε καὶ εὑρί-
σκει ἀκόμη καταφύγιον πνευμα-
τικὸν ὁ γνωστὸς ὁμολογητὴς
τῆς Ἐκκλησίας μας, Γέροντας
παπα-Θεόδωρος Ζήσης, ἀπο-
λαμβάνων τὴν Δανιηλαίαν φιλο-
ξενίαν. Εἰς τὸ σημεῖο αὐτὸ ὀφεί-
λουμε νὰ ἀναφέρουμε ἕνα πα-
ράπονό του, ποὺ εἶναι καὶ δικό
μας παράπονο. Οἱ σημερινοὶ
κληρικοὶ καὶ θεολογοῦντες δὲν
γνωρίζουν τὴν ὕπαρξιν τοῦ Γέ-
ροντος Δανιήλ, τὸν Γέροντα
Καλλίνικον τὸν ἐπὶ 45 χρόνια
ἔγκλειστον, τὸν τελευταῖον δι-

δάσκαλον τῆς καρδιακῆς νοερᾶς
προσευχῆς ἢ τέλος τὸν Γέροντα
Γαβριὴλ Διονυσιάτην. Ἐπτωχεύ-
σαμε λοιπὸν τόσο πολύ; Φυσικὰ
ἀδιαφοροῦσε καὶ ἐστιγμάτιζε τὴν
σύγχρονη θαυματομανία, ὁραμα-
τομανία καὶ γεροντομανία. Ἔφερε
εἰς τοὺς ὤμους του μία ἰσχυρὴ μο-
ναχικὴ παράδοση μέχρι τέλους καὶ
αὐτὴ εἶναι ἡ προσφορὰ του εἰς τὸν
μοναχισμὸν εἰς τό Ἄθω καὶ εἰς τὴν
Ἁγίαν μας Ἐκκλησία. Δὲν ἐκραύ-
γαζε ἀλλὰ ἂν συν-χωροῦσες μαζί
του τότε θὰ ἐννοοῦσες τὸν θη-
σαυρὸν ποὺ μετέφερε ἐπὶ 60 χρό-
νια διακονῶντας. Δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ἀποδώσουμε σ ̓ἕνα χαρτὶ
τὸν σεβαστὸν Γέροντα, θὰ τελει-
ώσουμε τὸ μικρὸ αὐτὸ σημείωμα
μὲ ἕνα ἐρώτημα. Θὰ ἦτο εὔκολο
διά μερικοὺς ψευτοπνευματικούς,
ψευδοαγίους καὶ ψευτοδιανοου-
μένους κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ
ἀσκητεύσουν καὶ νὰ ὑποταχθοῦν
γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ὑπο-
τακτικοὶ μαζὶ μὲ τὸν κοιμηθέντα
Γέροντα;

Νὰ ἔχουμε τὴν ἁγιασμένη εὐχή
του.

Ἱερομόναχος Φίλιππος Θωμάδων
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ΑΠΟ τίς 22 ἕως τίς 24 Ἰανουαρίου
2015 πραγματοποιήθηκε στό Κέν-
τρο Διάδοσης Ἐρευνητικῶν Ἀπο-

τελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) τοῦ Α.Π.Θ. συν -
έδριο μέ θέμα : «Διακόνισσες, Χειροτο-
νία τῶν Γυναικῶν καί Ὀρθόδοξη Θεο-
λογία», σέ συνεργασία μέ τή Θεολογική
Σχολή τοῦ ΑΠΘ καί τή Θεολογική Σχολή
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης.
Σ'αὐτό ἔλαβαν μέρος καθηγητές, οἱ πε-
ρισσότεροι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι γνω-
στοί γιά τίς οἰκουμενιστικές τους ἰδέες
καί πράξεις, καί μέλη τοῦ ἐκσυγχρονι-
στικοῦ συνδέσμου «Καιρός», ὅπως ὁ κ.
Πέτρος Βασιλειάδης, ὁ κ. Μιλτιάδης
Κωνσταντίνου, ὁ κ. Χρυσόστομος Στα-
μούλης, ὁ κ. Γεώργιος Μαρτζέλος, ὁ κ.
Θεόδωρος Γιάγκου, ἡ κ. Ἄννα Κόλτσι-
ου, ἡ κ. Εὐαγγελία Ἀμοιρίδου, ὁ κ. Φώ-
τιος Ἰωαννίδης, ἡ κ. Μαρία Χατζηαπο-
στόλου, ἡ κ. Ἑλένη Κασσελούρη-Χατζη-
βασιλειάδη, ὁ κ. Σωτήριος Μπούκης, ὁ κ.
Valerie Karras, ὁ κ. Phyllis Zagano, ἡ κ.
Σπυριδούλα Ἀθανασοπούλου-Κυπρίου,
ἡ κ. Maria McDowell, ἡ κ. Teva Regule, ὁ κ.
Srboljub Ubiparipović, ὁ κ. Arthur J. Keefer,
ἡ κ. Κυριακή Φιτζέραλντ-Καρυδογιάν-
νη[1], ὁ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς[2], ὁ Σεβ.
Μητρ. Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος[3], ὁ
Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Νικηφό-
ρος. 

Ποῖοι εἰσηγηταί
καί διά τήν χειροτονίαν

Τό συνέδριο αὐτό μᾶς ὑπενθυμίζει τό
παλαιότερο διεθνές ἐπιστημονικό συμ-
πόσιο, πού διοργάνωσε ἡ Θεολογική
Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., τόν Ἰούνιο τοῦ 2003,
ὑπό τήν αἰγίδα μάλιστα τοῦ Μακ. Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κυροῦ Χριστοδούλου, μέ θέμα «Ὀρθό-
δοξη Θεολογία καὶ Οἰκουμενικός Διάλο-
γος», στό ὁποῖο «Ὀρθόδοξοι» οἰκουμε-
νιστές ἀκαδημαϊκοί θεολόγοι διεπίστω-
σαν τήν ἀδυναμία τῆς ἐναντίον τῆς χει-
ροτονίας τῶν γυναικῶν θεολογικῆς ἐπι-
χειρηματολογίας τῶν Ὀρθοδόξων. Τό
παρόν συνέδριο, κατά τά λεγόμενα τοῦ
κ. Πέτρου Βασιλειάδη, «ἀποτελεῖ τό
πρῶτο τμῆμα ἑνός διεθνοῦς διετοῦς
ἐρευνητικοῦ προγράμματος τοῦ Κέν-
τρου Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν
καί Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μη-
τροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργί-
ου», ὡς ἐλάχιστη θεολογική συμβολή
στήν πορεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου
πρός τήν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ
2016, μέ τόν γενικό τίτλο : «Ταπεινή θε-
ολογική συμβολή στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας καθ' ὁδόν πρός τήν Πα-
νορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016»[4]. Τό συ-
νέδριο ἦταν ἀφιερωμένο στόν ὁμότιμο
καθηγητή Εὐάγγελο Θεοδώρου, ὁ
ὁποῖος, πρίν ἀπό 60 χρόνια, ἐκπόνησε
τήν διδακτορική του διατριβή γιά τίς
διακόνισσες, θέτοντας καί τό ζήτημα
τῆς χειροτονίας γυναικῶν στήν μυστη-
ριακή ἱερωσύνη. Σχετικά μέ τό θέμα
αὐτό, θά πρέπει νά ὑπενθυμίσουμε καί
τήν ἐπίσημη τοποθέτηση τοῦ Μακ.
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστό-
μου κατά τήν σύναξη τῶν Προκαθημέ-
νων στό Φανάρι τόν Μάρτιο 2014: «Πι-
στεύω, ἀκόμα, πώς θά πρέπει νά μᾶς
ἀπασχολήσει καί τό θέμα τῆς θέσης τῶν
γυναικῶν στήν Ἐκκλησία. Μεγάλες χρι-
στιανικές  ὁμολογίες, ὅπως οἱ Ἀγγλικα-
νοί, ἔχουν εἰσαγάγει τή χειροτονία γυ-
ναικῶν.  Θά πρέπει Ἁγιογραφικά καί Πα-
τερικά νά κατοχυρώσουμε τή θέση μας
καί νά μελετήσουμε σοβαρά, λαμβά-
νοντας ὑπόψη ὅλες τίς παραμέτρους
τοῦ  θέματος, τήν ἐπαναφορά τοῦ θε-
σμοῦ τῶν διακονισσῶν στήν Ἐκκλη-
σία»[5].

Ὁ κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου εἶναι ὁ
κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ. καί ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ ἐκσυγ-
χρονιστικοῦ συνδέσμου «Καιρός».Ὁ
ἴδιος πρωτοστατεῖ στήν διοργάνωση τῆς
ἑβδομάδος συμπροσ ευχῆς κάθε
Ἰανουάριο στόν παπικό ναό τῆς ἀσπίλου
συλλήψεως στήν ὁδό Φράγκων στή
Θεσ/κη καί στήν ἵδρυση στό Θεολογικό
Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
ΑΠΘ, κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν, καί τόν ὁποῖο δυσ τυχῶς ἡ
Ἱερά Σύνοδος δέχθηκε ὡς εἰσηγητή στό
Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱ. Μονῆς Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Πεντέλης, κατά τόν
κοινό ἑορτασμό μέ τίς Θεολογικές Σχο-
λές τῆς Χώρας, τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγί-
οις Πατρός ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου
καί Ἰσαποστόλου, προστάτου τῆς  Ἱ. Συ-
νόδου στίς 6-2-2015[6]. Ὁ κ. Κωνσταντί-
νου, λοιπόν, στόν χαιρετισμό του[7] στό
ἐν λόγῳ συνέδριο τόνισε : «Ὁ ἀρχιμαν-
δρίτης Νεόφυτος Βάμβας, ἀπό τούς
πρώτους καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καί μεταφραστής τῆς Βίβλου,
ἀποδίδει ὡς ἑξῆς στά ἰδιότυπα ἑλληνικά
του τήν προσπάθεια τοῦ συντάκτη τῆς
ἱστορίας τοῦ παραδείσου νά περιγράψει
παραστατικά τήν ἰσότητα ἄνδρα καί γυ-
ναίκας: «Καί εἶπεν ὁ Ἀδάμ, Τοῦτο εἶναι
τώρα ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί
σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη θέλει
ὀνομασθῆ ἀνδρίς, διότι ἐκ τοῦ ἀνδρός
αὕτη ἐλήφθη» (Γέν 2:23). Ὅπως εἶναι
ἴσως γνωστό, ὁ νεολογισμός «ἀνδρίς»
ἀποτελεῖ προσπάθεια κατά λέξη ἀπόδο-
σης τῆς ἑβραϊκῆς λέξης «ἱσά», πού εἶναι
θηλυκή μορφή τῆς λέξης «ις» (=
ἄνδρας), ἐνῶ ἡ φράση «θέλει ὀνο-
μασθῆ», ἀπόδοση τῆς ἑβραϊκῆς παθη-
τικῆς πού, καθώς στερεῖται ὑποκειμέ-
νου, ὑποδηλώνει, σύμφωνα μέ τίς βιβλι-
κές ἀντιλήψεις, τήν ἀδυναμία τοῦ
ἄνδρα νά ὀνοματοδοτήσει τή γυναίκα
καί ἑπομένως τήν ἰσότητά του πρός
αὐτήν». Ἡ Ὀρθόδοξη, ὅμως, Ἐκκλησία,
ἐκτός τοῦ ὅτι ὡς συγγραφέα τοῦ βιβλί-
ου τῆς Γενέσεως θεωρεῖ τόν θεόπτη
Μωυσῆ δἰὅλων τῶν ἁγίων μεγάλων πα-
τέρων καί ὅχι «κάποιον συντάκτη τῆς
ἱστορίας τοῦ παραδείσου», ὅπως θέ-
λουν οἱ ἀντιπατερικοί προτεστάντες καί
οἱ μεταπατερικοί τοῦ «Καιροῦ» καί τοῦ
Βόλου, ἀποδέχεται ὡς αὐθεντικότερη
τοῦ μασοριτικοῦ κειμένου τήν μετά-
φραση τῶν Ἑβδομήκοντα. Τό αὐθεντι-
κό, λοιπόν, κείμενο τοῦ βιβλίου τῆς Γε-
νέσεως μέ τήν μετάφραση τῶν Ο  ̓λέει
«αὕτη κληθήσεται γυνή» καί ὄχι
«ἀνδρίς», ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ κ. Κων-
σταντίνου.

Παρακάτω ὁ κ. Κωνσταντίνου λέει τά
ἑξῆς, τά ὁποῖα εἶναι πέραν παντός σο-
βαροῦ σχολιασμοῦ : «Ἡ ἀπουσία μετα-
φυσικῆς διάστασης στή θεώρηση τῆς
σεξουαλικότητας ἀπό τή Βίβλο σχετίζε-
ται προφανῶς μέ τή μονοθεϊστική πίστη,
καθώς δέν ὑπάρχει σεξουαλικότητα στή
σφαῖρα τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Θεοῦ.
Ἄν καί ὁ Θεός περιγράφεται ὡς ἀρσενι-
κός, δέν ἐμφανίζεται ποτέ νά ἐκπροσω-

πεῖ τήν ἀρρενοπρέπεια μέ τή σεξουαλι-
κή κατανόηση τοῦ ὅρου, οὔτε ταυτίζε-
ται ποτέ μέ φαλλικά σύμβολα. Ἀκόμη καί
στήν περίπτωση πού γιά τήν περιγραφή
τῶν σχέσεων τοῦ Θεοῦ μέ τόν Ἰσραήλ
χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς προφῆτες ἡ
εἰκόνα τοῦ γάμου, ἀπουσιάζει ἀπό τή
γλώσσα ἡ ἐρωτική ὁρολογία. Συνέπεια
τῆς ἔλλειψης σεξουαλικότητας στόν
χῶρο τοῦ θείου εἶναι ὁ πλήρης διαχωρι-
σμός τῆς ἐρωτικῆς ἀπό τή λατρευτική
ζωή, ὅπως καί ἡ ἀπουσία κάποιου ἀντί-
στοιχου πρός τίς ἱέρειες τῶν γειτονικῶν
μέ τόν Ἰσραήλ λαῶν θεσμοῦ».

Ὁ καθ. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης,
ὁ ἕτερος πρωτοστάτης στήν ἵδρυση στό
Θεολογικό Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, κατεύθυνσης Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν, στόν Χαιρετισμό του[8]
ἀναφέρθηκε στόν μακαριστό καθηγητή
Ἰωάννη Φουντούλη, ὁ ὁποῖος εἶπε :
«Κοιτάξτε νά δεῖτε˙ οἱ λόγοι δέν εἶναι
θεολογικοί, κανένας  δο γματικός λόγος
δέν ὑπάρχει. Ὁ μόνος λόγος εἶναι ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μιά παραδο-
σιακή Ἐκκλησία καί ἡ μή χειροτονία τῶν
γυναικῶν εἶναι μιά πραγματικότητα, πού
στηρίζεται στήν παράδοση. Καί στά πλαί-
σια λειτουργίας τῆς παράδοσης δέν
ἀλλάζει κάτι ἐάν ἡ θεολογική ἀρχή τῆς
ἀνάγκης δέν τό ἀπαιτεῖ». Στή συνέχεια,
ἀνέφερε ποίημα τῆς Ζωῆς Καρέλλη, μέ
τόν τίτλο : Ἡ ἄνθρωπος. Τέλος, ἀνα-
φέρθηκε σέ μία συζήτηση του μέ τήν κ.
Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ, ἡ ὁποία ἐπι-
σήμανε τό γεγονός ὅτι στά δημοτικά
σχολεῖα τῆς Γαλλίας γιά πολλά χρόνια
δέν δίδασκαν ἄνδρες, δέν ὑπῆρχαν δη-
λαδή δάσκαλοι, καί περιέγραψε τήν
ἑξῆς ἱστορία : Ἕνας πιτσιρικάς γυρνάει
μιά μέρα ἀπό τό σχολεῖο στό σπίτι καί
χαρούμενος λέει στούς γονεῖς του :
«Μπαμπά καί μαμά ἔχω ἕνα σπουδαῖο
νέο νά σᾶς πῶ, ἡ δασκάλα μας εἶναι
ἄνδρας».

Αἱ θέσεις 
τοῦ Σεβ. Πειραιῶς

Ἀπέναντι στά ἀνωτέρω φληναφήμα-
τα θά θέλαμε νά παρουσιάσουμε τήν θε-
ολογική ἐπιχειρηματολογία τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας μας ἐναντίον τῆς χει-
ροτονίας τῶν γυναικῶν, ἔτσι ὅπως τήν
παρουσιάζει ὁ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς κ.
Σεραφείμ τόσο στήν ἐπιστολή του πρός
τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ
ἐκλαμπρότατο κ. Φραγκίσκο[9], ὅσο καί
στήν ἐπιστολή του πρός τόν Μακ. Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμο καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σχετικά μέ τήν
ἀπόφαση χειροτονίας γυναικῶν στόν
βαθμό τοῦ ἐπισκόπου στήν Ἀγγλικανική
κοινωνία[10].

Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς κ. Σε-
ραφείμ: «Ὁ Χριστός τίμησε ἰδιαιτέρως
τίς γυναῖκες, τό γυναικεῖο φῦλο. Ὄχι
μόνο στό πρόσωπο τῆς μητρός Του, τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν ὁποία ἐπέλε-
ξε ἀπʼ ὅλους τούς ἀνθρώπους, γιά νά
γεννηθεῖ ἀπʼ αὐτήν. Ὄχι μόνο διότι
ἀξίωσε τίς γυναῖκες πρῶτες νά μάθουν
τήν Ἀνάσταση, γιατί πρῶτα σʼ αὐτές
ἐμφανίσθηκε, ἀλλά καί διότι μέ τίς πρά-
ξεις καί τά ἔργα Του ἔδειξε ὅτι οἱ γυ-
ναῖκες ἔχουν μεγάλο ἠθικό καί πνευμα-
τικό μεγαλεῖο. Μερικές φορές, ξεπερ-
νοῦν καί τούς ἄνδρες. Πολλές φορές,
μέσα στά συναξάριά της ἡ Ἐκκλησία
μας ἔχει ἅγιες γυναῖκες, μάρτυρες,
ὅσιες, ἀσκήτριες, οἱ ὁποῖες ξεπέρασαν
σέ ἀφοσίωση στό Θεό τούς θεωρουμέ-
νους δυνατούς ἄνδρες. Οἱ ἅγιοι Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀρκετές φορές,
ἀναφερόμενοι σέ εὔθραυστες, λεπτές
καί εὐαίσθητες γυναικεῖες μορφές, ἀπο-
ροῦν πῶς αὐτές οἱ γυναῖκες μέ αὐτή τή
γυναικεία φύση καί τήν εὐαισθησία, πού
θά νόμιζε κανείς πώς στήν πρώτη δυ-
σκολία θά κατέρρεαν, πῶς αὐτές οἱ γυ-
ναῖκες ἔδειξαν τέτοια ἀντοχή καί τέτοια
ἀφοσίωση στά μαρτύρια, ἀλλά καί στή
μοναχική ἄσκηση καί ἀποδείχθηκαν
ἀνώτερες ἀπό τούς ἄνδρες.

Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυ-
ριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος[11], διαβάζου-
με γιά τήν ἀπορία τῶν μαθητῶν, πού
«ἐθαύμασαν ὅτι μετά γυναικός ἐλάλει».
Ἀπαγορευόταν ἀπό τόν Μωσαϊκό νόμο
νά δίνουν οἱ ἄνδρες τιμή καί ἀξία στίς
γυναῖκες, ἀκόμη καί νά τίς θεωροῦν ἰσά-
ξιες νά συνομιλήσουν μαζί τους. Ὑπάρ-
χει μάλιστα στήν ἰουδαϊκή παράδοση,
στή συλλογή τῶν πατέρων τῶν Ἑβραί-
ων, στό βιβλίο «Λόγοι Πατέρων», ἕνα
λόγιο, τό ὁποῖο λέει ὅτι εἶναι καλύτερα
οἱ λόγοι τοῦ νόμου νά καίγονται καί νά
ἀφανίζονται, παρά νά τούς ἀκοῦν γυ-
ναῖκες. Καί ὑπάρχουν καί πολλά ἄλλα
στοιχεῖα ὑποτιμήσεως τοῦ γυναικείου
φύλου. Ὄχι μόνο στόν Ἰουδαϊσμό, ἀλλά
καί στήν ἀρχαία ἑλληνική σκέψη. Ὁ
Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός, ὅμως, εἶναι
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ἐξίσωσε
ἄνδρες καί γυναῖκες – «οὐκ ἔνι ἄρσεν
καί θῆλυ  ̇πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ»[12] - ἀλλά, ὅπως προ-
ηγουμένως εἴπαμε, πολλές φορές ἀνέ-
βασε τίς γυναῖκες σέ πολύ ὑψηλά βάθρα
ἁγιότητος.

Κι ἄς σημειώσουμε στό σημεῖο αὐτό
ὅτι ἡ ἰσότητα ἀνδρῶν καί γυναικῶν δέν
κρίνεται στό τί ἐπαγγέλματα ἀσκεῖ ὁ κα-
θένας, ὅπως ἰσχυρίζεται τό ἀνόητο φε-
μινιστικό κίνημα, τό ὁποῖο δημιουργεῖ
ἀναταραχή καί ἀναστατώνει τίς κοινω-
νίες. Διότι, ὅπως ἡ ἀνδρική φύση εἶναι
φτιαγμένη ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό
νά μετέρχεται ὁρισμένα ἐπαγγέλματα
καί ὁρισμένες ἐργασίες, λόγω τῆς φυ-
σικῆς της κατασκευῆς, ἔτσι καί ἡ λεπτή
καί εὐαίσθητη γυναικεία φύση εἶναι κα-
τάλληλη καί φτιαγμένη ἀπό τόν Θεό νά
ἀκολουθεῖ καί νά μετέρχεται ὁρισμένα
ἐπαγγέλματα καί ἰδίως τό μεγάλο λει-
τούργημα τῆς μητρότητας.Δέν ὑπάρχει
ἱερότερος θεσμός καί ἱερότερο λει-
τούργημα ἀπό τό λειτούργημα τῆς μη-
τρότητας. Ἡ ἰσότητα, λοιπόν, δέν ἔγκει-
ται στό τί ἐπαγγέλματα μετέρχεται κα-
νείς σʼ αὐτή ἐδῶ τή ζωή. Ἡ ἰσότητα
ἔγκειται στό ἄν ἡ γυναίκα μπορεῖ πνευ-
ματικά νά ἐπιτύχει τά ἴδια πράγματα, πού
ἐπιτυγχάνουν οἱ ἄνδρες. Ἄν ὑπάρχει
ἰσότητα στήν ἁγιότητα καί τήν ἀρετή.
Ἄν μποροῦν οἱ γυναῖκες νά κατακτή-
σουν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἄν μπο-
ροῦν νά κατανοήσουν τό κήρυγμα καί
νά ἀφοσιωθοῦν στόν Θεό. Τί εἶναι αὐτή
ἐδῶ ἡ ζωή μέ τίς ποικίλες διαφοροποι-
ήσεις καί τίς ἀνισότητες; Μήπως καί
ἀνάμεσα στούς ἄνδρες δέν ὑπάρχουν
τοῦ κόσμου οἱ ἀνισότητες; Δέν ὑπάρ-
χουν ἀνισότητες μεταξύ τῶν δύο φύ-
λων, παρά μόνο φυσικές καί λειτουργι-

κές διαφοροποιήσεις. Μποροῦν καί οἱ
γυναῖκες ἐξ ἴσου νά κατακτήσουν τήν
ἁγιότητα. Καί ἐδῶ εἶναι ὁ μεγάλος στί-
βος τῆς ἁγιότητας. Ὅποια γυναίκα θέ-
λει νά ξεπεράσει τούς ἄνδρες, ἀνοίγε-
ται μπροστά της ὁ δρόμος τῆς ἁγιότη-
τας καί τῆς ἀρετῆς. Ἀντίθετα, ὅμως, σή-
μερα, φωνές διαβολικές, φωνές τοῦ κα-

κοῦ ἐξωθοῦν τίς γυναῖκες σέ ἄλλου
εἴδους ἐξίσωση πρός τούς ἄνδρες. Σέ
ἐξίσωση μέ τή διαφθορά καί τήν ἁμαρ-
τία καί ἔχουν καταξεφτιλίσει τό γυναι-
κεῖο φῦλο.

Τί λέγει 
ὁ 69ος Ἱερός Κανών

Βεβαίως, ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική
Ἐκκλησία εἶναι σφόδρα κατηγορηματι-
κή καί κάθετα ἀντίθετη στήν χειροτονία-
ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν, καί αὐτό ἀπο-
δεικνύεται ἀπό τήν πλούσια θεολογική
ἐπιχειρηματολογία καί κατοχύρωση τῆς
θέσεώς της, τήν ὁποία καί παραθέτου-
με.

Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου στά Ἅγια
τῶν Ἁγίων εἶναι ὄντως ἕνα καινοφανές
καί μή ἐπαναλαμβανόμενο γεγονός
στήν ἱστορία. Καινοφανές μέν, γιατί
πρώτη φορά ἐπετράπηκε σέ γυναίκα νά
εἰσέλθει στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, μή ἐπανα-
λαμβανόμενο δέ, διότι δέν ἐπετράπηκε
ἔκτοτε νά εἰσέρχεται γυναίκα στό Ἅγιο
Βῆμα, τό Ἱερό. Ἡ ἀπαγόρευση αὐτή μά-
λιστα ἔχει πάρει ἄκαμπτο συνοδικό χα-
ρακτήρα μέ ἱεροκανονική ἐπικύρωση.

Στήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στόν οἶκο,
πού ἀρχίζει μέ τό γράμμα «Μ», ὁ ἱερός
ὑμνογράφος ἀναφέρει : «Μή τολμήση
γυνή τίς, εἰσελθεῖν ἐν Ἁγίω Βήματι,
ὅπου μόνη εἰσῆλθε, ἡ Ἁγία ἐν ταῖς γυ-
ναιξίν, εἰς τά τῶν Ἁγίων Ἅγια, οὖ μόνος
ὁ Ἀρχιερεύς εἰσήρχετο, τοῦ ἐνιαυτοῦ
ἅπαξ». Ἐπίσης, στόν οἶκο μέ τό γράμμα
«Ψ», λέει : «Χαῖρε, μόνη ἡ ἀξία ἐν τῷ Βή-
ματι εἰσελθεῖν  ̇χαῖρε, σοί γάρ μόνη ἔξε-
στιν ἐν τῷ Ἱερῷ οἰκεῖν»[13].

Ὁ 69ος Ἱερός Κανόνας τῆς ΣΤ  ́Ἁγίας
καί Οἰκουμενικῆς  Συνόδου ὁρίζει: «Μή
ἐξέστω τινί τῶν ἁπάντων ἐν λαϊκοῖς τε-
λοῦντι, ἔνδον τοῦ ἱεροῦ εἰσιέναι θυσια-
στηρίου». Τό ἅγιον Βῆμα εἶναι ἀφιερω-
μένο στούς ἱερωμένους. Γιʼαὐτό ὁ πα-
ρών Κανόνας ἐμποδίζει τήν εἴσοδο
σʼαὐτό τῶν λαϊκῶν. Καί σημειώνει ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης : «Γἰαὐτό
ἄς παρακινηθοῦν οἱ ἱερεῖς καί πνευματι-
κοί νά ἀποκόψουν τήν παράνομη συνή-
θεια, πού ἐπικρατεῖ σέ πολλούς τόπους,
τό νά εἰσέρχονται λαϊκοί μέσα στό ἅγιο
βῆμα, ἡ ὁποία (συν ήθεια), μή διακρίνον-
τας ἱερεῖς ἀπό λαϊκούς, κάνει νά πίπτουν
οἱ λαϊκοί στήν ποινή τοῦ βασιλέως Ἄχαζ,
ὁ ὁποῖος, λαϊκός ὄντας, τόλμησε νά ἐπι-
χειρήσει τά ἔργα τῶν ἱερωμένων. Κατά
κάποιον τρόπο κι αὐτοί, εἰσερχόμενοι
στόν διορισμένο τόπο τῶν ἱερέων,
οἰκειοποιοῦνται τά τῶν ἱερέων»[14].

Ἡ πηγή τῆς Ἱερωσύνης
Ἡ ἱερωσύνη, ὅμως, ὅπως εἶναι γνω-

στό, πηγάζει ἀπό τόν Ἴδιο τόν Ἰησοῦ
Χριστό, δηλαδή τό ἀρχιερατικό Του
ἀξίωμα, γἰαὐτό καί ὁ Ἴδιος ἀποκαλεῖται
ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς. Ἡ ἱερωσύνη τοῦ
Χριστοῦ προτυπώθηκε στήν Παλαιά
Διαθήκη, τόσο ἀπό τήν ἱερατική φυλή
τοῦ Λευί, ὅσο καί ἀπό τόν Μελχισεδέκ,
γιά τόν ὁποῖο κάνει λόγο ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή.
Ὁ Ἀρχιερεύς Χριστός παρέδωσε τήν
ἱερωσύνη, χειροτονώντας τούς ἁγίους
Ἀποστόλους καί αὐτοί μέ τή σειρά
τους «ἐπέθηκαν τάς χεῖρας των
ἐπί»[15] ἄλλους ἄνδρες ἀξίους τῆς
ἱερωσύνης καί ὄχι γυναῖκες, ὅπως
ἐσφαλμένα συμβαίνει μέ τά ἀπεξηρα-
μένα φύλλα τῆς αἱρετικῆς παρασυνα-
γωγῆς τοῦ προτεσταντισμοῦ καί δή
τῶν Ἀγγλικανῶν, τῶν Λουθηρανῶν καί
τῶν Μεταρρυθμισμένων, οἱ ὁποῖοι,
ἐπηρεασμένοι ἀπό τό ἀνόητο φεμινι-
στικό κίνημα, ἐπιτρέπουν τήν συμμε-
τοχή γυναικῶν στό Μυστήριο τῆς ἱερω-
σύνης, τήν ὁποία δυστυχῶς υἱοθετοῦν
ἀκόμη και ὀρθόδοξοι ἀκαδημαϊκοί
οἰκουμενιστές «θεολόγοι». Αὐτή ἡ
ἀκατάπαυστη διαδοχή τῆς ἱερωσύνης
συνεχίσθηκε ἀνά τούς αἰῶνες καί φθά-
νει μέχρι καί τίς ἡμέρες μας, καί ἕως
συντελείας αἰώνων. Γιʼαὐτό καί στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁμιλοῦμε περί
ἀποστολικῆς διαδοχῆς.

Ὁ ὁμότιμος καθηγητής τῆς Χριστια-
νικῆς Ἠθικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ
ΑΠΘ κ. Γεώργιος Μαντζαρίδης σημει-
ώνει τά ἑξῆς σχετικά μέ τό θέμα: «Τό
ἐνδιαφέρον τοῦ θέματος ἀπό τήν πλευ-
ρά τῆς Χριστιανικῆς ἠθικῆς συνίσταται
κυρίως στήν ἄποψη ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς
χειροτονίας τῶν γυναικῶν συνδέεται μέ
κάποια γενικότερη ὑποτίμησή τους στήν
Ἐκκλησία. Ἡ ἄποψη, ὅμως, αὐτή παρα-
θεωρεῖ καί βασικά στοιχεῖα, πού ἔχουν
σχέση μέ τή λειτουργική ὑπεροχή τῆς
γυναίκας στή ζωή καί τή διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας. Καί πρίν ἀπʼὅλα παραμερίζει
τήν πρόταξη τῆς γυναίκας στή σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου καί τή συντριβή τοῦ δια-
βόλου. Ἡ ἔχθρα ἀνάμεσα στόν ἄνθρω-
πο καί τόν διάβολο εἶναι κυρίως ἔχθρα
ἀνάμεσα στή γυναίκα καί τό διάβολο.
Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό ὅτι γίνε-
ται λόγος καί γιά «σπέρμα» τῆς Εὔας,
πού θά συντρίψει τό διάβολο[16]. Ἡ  Εὔα
ἔλαβε τό πρωτευαγγέλιο τῆς σωτηρίας

καί ἡ Παναγία δέχθηκε τόν Εὐαγγελισμό
τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως.

Ἀπό τήν πτῶσιν
εἰς τήν ἀνόρθωσιν

Ἡ γυναίκα, λοιπόν, πού πρωτοστάτη-
σε στήν πτώση, πρωτοστατεῖ καί στήν
ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνδρας
συμπαρασύρεται στήν πτώση καί συμ-
πορεύεται στήν ἀνόρθωση. Ὁ πρῶτος
ρόλος δέν βρίσκεται σʼαὐτόν, ἀλλά στή
γυναίκα. Καί στίς δύο περιπτώσεις ἡ γυ-
ναίκα πρωτοστατεῖ καί ὁ ἄνδρας ἀκο-
λουθεῖ. Εἰδικότερα, ἡ Παναγία γίνεται
συναίτιος τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως,
μαζί μέ τόν ἴδιο τόν Θεό. Δανείζει στόν
Θεό τήν ἀνθρώπινη φύση, πού γίνεται ἡ
ἀπαρχή τῆς καινῆς κτίσεως. Ἀπό τήν
ἄποψη αὐτή ἡ Παναγία εἶναι «μετά τόν
πρῶτον ἱεράρχην Χριστόν, ἕτερος
Ἱεράρχης»[17]. Ὁ ἀποκλεισμός, ὅμως,
τῆς γυναίκας ἀπό τήν μυστηριακή ἱερω-
σύνη ἔχει πραγματικό καί συμβολικό
νόημα. Ἡ γυναίκα συν εργεῖ στό μυστή-
ριο τῆς σωτηρίας, ἐνῶ ὁ ἄνδρας διακο-
νεῖ. Οἱ ἱέρειες ἦταν εὐρύτατα γνωστές
στόν προχριστιανικό κόσμο ἐκτός τοῦ
Ἰσραήλ. Εἰδικότερα, ὑπῆρχαν στίς θρη-
σκεῖες τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ρωμαίων,
μέ τίς ὁποῖες ἦρθε σέ ἄμεση σχέση ἡ
Ἐκκλησία, ἀλλά καί ὁ Ἰσραήλ. Γιʼ αὐτό
ἀπό κοινωνική ἄποψη φαίνεται παράδο-
ξη ἡ ἀπουσία ἱερειῶν στόν ἰουδαιοχρι-
στιανικό κόσμο, ὅπου μάλιστα ἡ θέση
τῆς γυναίκας ἦταν ὑψηλότερη. Ἐπιπλέ-
ον, σέ ὁλόκληρη τή χριστιανική γραμ-
ματεία, ὅπου παρουσιάζονται πλεῖστα
ἐκκλησιαστικά ζητήματα, οὐδέποτε ἀνέ-
κυψε ζήτημα ἱερειῶν. Μόνο ἡ γνωστικί-
ζουσα αἵρεση τοῦ Μοντανισμοῦ δεχό-
ταν γυναῖκες στόν ἐπισκοπικό καί τόν
πρεσβυτερικό βαθμό, πρᾶγμα πού χα-
ρακτήρισε ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου
ὡς «εἰδωλοποιόν ἐπιτήδευμα» καί
«ἐγχείρημα διαβολικόν»[18].

Οἱ χαρακτηρισμοί τοῦ ἁγίου Ἐπιφανί-
ου δέν πρέπει νά θεωρηθοῦν τυχαῖοι,
ἀλλά δηλωτικοί τῆς στάσεως τῆς
Ἐκκλησίας ἀπέναντι στήν μυστηριακή
ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν. Οἱ ἐπίσκοποι
καί οἱ πρεσβύτεροι εἶχαν ἐξαρχῆς ὄχι
μόνο λειτουργική, ἀλλά καί συμβολική
θέση στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοί
ὑπάρχουν «εἰς τύπον τοῦ Πατρός» ἤ
«εἰς τύπον Θεοῦ»[19]. Ἐνῶ στό «βασί-
λειον ἱεράτευμα»[20] προσέρχονται
ἀδιακρίτως ἄνδρες καί γυναῖκες, στήν
μυστηριακή ἱερωσύνη προσλαμβάνον-
ται μόνο ἄνδρες. Ἡ παρουσία ἱερειῶν θά
ὑποδήλωνε τήν ὕπαρξη γυναικείων θε-
οτήτων, ὅπως συνέβαινε στίς προχρι-
στιανικές θρησκεῖες. Ἡ ἄρνηση δηλ. τῆς
εἰδωλολατρίας, πού συνεπάγεται καί τήν
ἄρνηση θεοτήτων τῶν δύο φύλων, συμ-
βαδίζει μέ τήν ἀπουσία ἱερειῶν. Ἡ
Ἐκκλησία εἶχε μόνο διακόνισσες, πού
ἐξυπηρετοῦσαν πρακτικές λειτουργικές
ἀνάγκες, καί ὄχι ἱέρειες μέ μυστηριακή
ἱερωσύνη συμβολικοῦ χαρακτήρα, πού
χαρακτηρίζεται ὡς «εἰδωλοποιόν ἐπιτή-
δευμα» ἤ «ἐγχείρημα διαβολικόν», δηλ.
εἰδωλολατρία. Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ
Μοντανισμός ἐκτός ἀπό τήν ἱερωσύνη
τῶν γυναικῶν διατήρησε κί ἄλλα εἰδω-
λολατρικά στοιχεῖα, ἐνῶ ὁ εἰσηγητής
του Μοντανός ἦταν ἀρχικά ἱερέας τῆς
θεᾶς Κυβέλης. Ἀλλά καί σήμερα ἡ προ-
ώθηση γυναικῶν στήν ἱερωσύνη δέν
εἶναι ἄσχετη μέ τή διάδοση νεογνω-
στικῶν καί νεοπαγανιστικῶν ἀντιλήψε-
ων, πού χαρακτηρίζουν τό γενικότερο
πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας»[21].

Ἄλλα ἐπιχειρήματα
Ὑπάρχουν καί ἄλλα πάμπολλα ἐπιχει-

ρήματα ἐναντίον τῆς χειροτονίας τῶν
γυναικῶν, τά ὁποῖα παραθέτουμε στή
συνέχεια, ὅπως τά καταγράφει ὁ κ.
Χρῆστος Λιβανός[22]. Ἐπίσης, καί τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διοργάνωσε
διορθόδοξο θεολογικό Συνέδριο στή
Ρόδο τό φθινόπωρο τοῦ 1998 μέ θέμα
«Τό ἀδύνατον τῆς εἰδικῆς ἱερωσύνης
τῶν γυναικῶν».

α) Ἡ ρίζα τῆς ἀληθείας, ὅτι μόνο
ἄρρενες πρέπει νά λαμβάνουν ἱερωσύ-
νη, βρίσκεται στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ
στήν Παλαιά Διαθήκη «πᾶν ἄρσεν δια-
νοῖγον μήτραν, ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθή-
σεται»[23].

β) Ἡ ἱερωσύνη, κατά τήν Παλαιά Δια-
θήκη, δινόταν μόνο σέ ἄνδρες.

γ) Ὁ Χριστός δέν ἐπέλεξε καμμία γυ-
ναίκα ὡς Ἀπόστολό Του. Καί οἱ δώδεκα
Ἀπόστολοί Του ἦταν ἄνδρες.

δ) Ὁ προδότης Ἰούδας δέν ἀντικατα-
στάθηκε ἀπό γυναίκα, ἀλλά ἀπό ἄνδρα,
τόν Ἀπόστολο Ματθία[24].

ε) Στόν Μυστικό Δεῖπνο ὁ Χριστόςκά-
λεσε μόνο τούς Δώδεκα καί σʼαὐτούς
παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας.

στ) Τήν ἐντολή νά βαπτίσουν «πάντα
τά ἔθνη» ἔδωσε ὁ Χριστός μόνο στούς
Ἀποστόλους καί ὄχι στόν εὐρύτερο κύ-
κλο τῶν μαθητῶν Του, πού ἀποτε-
λοῦσαν καί γυναῖκες[25].

ζ) Τήν ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν καί λύειν
ἁμαρτίας» ἔδωσε ὁ Χριστός μόνο στούς
Ἀποστόλους Του καί ὄχι σέ γυ-
ναῖκες[26].

η) Ἡ Παναγία, ἄν καί προερχομένη,
κατά τόν ἅγιο Γερμανό Κωνσταντινου-
πόλεως, «ἐκ γένους ἱερατικοῦ, φυλῆς
Ἀαρωνείτιδος, ρίζης προφητικῆς καί βα-
σιλικῆς»[27], δέν ἔλαβε τήν ἱερωσύνη. Ὁ
ἴδιος ὁ Υἱός της δέν τήν συμπεριέλαβε
μεταξύ τῶν Ἀποστόλων.

θ) Οἱ Ἀπόστολοι οὐδέποτε χειροτό-
νησαν γυναῖκες.

ι) Ἡ Παύλειοςδιδασκαλία εἶναι ἀληθι-
νός καταπέλτης ἐναντίον τῆς ἱερωσύ-
νης τῶν γυναικῶν. «Αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν
ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν», παραγγέλ-
λει στούς Κορινθίους[28], «γυναικί δέ δι-
δάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω», γράφει πρός
τόν Ἀπόστολο Τιμόθεο[29]. Πῶς, λοιπόν,
θά χειροτονηθοῦν γυναῖκες, ἐφʼὅσον ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος[30] ἀπαγορεύει σʼαὐτές
τό «διδάσκειν», τό ὁποῖο εἶναι ἀναπό-
σπαστο μέρος τῆς θείας Λατρείας καί
ἀπό τά βασικότερα καθήκοντα τοῦ πρε-
σβυτέρου καί τοῦ ἐπισκόπου;

ια) Ὁ πρεσβύτερος πρέπει νά εἶναι
«μιᾶς γυναικός ἀνήρ»[31], συμβουλεύει
ὁ Ἀπόστολος, χωρίς ὅμως νά προσθέσει
καί τό ἀντίστροφο, «ἑνός ἀνδρός γυνή».

ιβ) Ὁ ἐπίσκοπος ἵσταται «εἰς τύπον καί
τόπον Χριστοῦ». Ὁ Χριστός εἶναι
ἄνδρας. Μπορεῖ γυναίκα νά σταθεῖ εἰς
τύπον καί τόπον τοῦ ἀνδρός Χριστοῦ;

ιγ) Ὁ ἱερεύς εἶναι «alter Christus»,
ἄλλος Χριστός. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νυμ-
φίος, ἡ δέ Ἐκκλησία ἡ Νύμφη. Μπορεῖ

γυναίκα νά θεωρηθεῖ Νυμφίος; Θά τολ-
μήσουμε νά συμβολίσουμε τήν ὑπερ-
φυά σχέση Χριστοῦ-Ἐκκλησίας μέ τή
διεστραμμένη σχέση ὁμοφυλοφίλου
ζεύγους; Αὐτό ἀκριβῶς πράττουν ὅσοι
ἑτερόδοξοι παρέχουν τήν ἱερωσύνη
στίς γυναῖκες.

ιδ) Ἡ Ἱερά Παράδοση, τήν ὁποία δέν
παραδέχονται οἱ Προτεστάντες, μαρτυ-
ρεῖ κατά τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν,
ἀφοῦ ἐπί 2013 ἔτη τώρα ὅλοι οἱ φορεῖς
τῆς ἱερωσύνης ἦταν καί εἶναι ἄνδρες.

ιε) Πλῆθος ἁγίων γυναικῶν κοσμεῖ τό
νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μεταξύ αὐτῶν οἱ Μυροφόρες, οἱ ἰσαπό-
στολοι Φωτεινή καί Ἑλένη, καθώς καί
ἅγιες μητέρες μεγάλων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. Καμμία ἀπʼαὐτές δέν
ὑπῆρξε ἱερουργός τῶν θείων Μυστη-
ρίων. Καμμία ἀπό τίς ἀρχαῖες διακόνισ-
σες ἤ τίς ἀνά τούς αἰῶνες μοναχές δέν
ἀπαίτησε νά λάβει τό ἀξίωμα τῆς ἱερω-
σύνης.

ιστ) Οἱ Ἀποστολικές Διαταγές εἶναι
σαφεῖς καί κατηγορηματικές: «Οὐκ ἐπι-
τρέπομεν οὖν γυναῖκας διδάσκειν ἐν
ἐκκλησίᾳ, ἀλλά μόνον προσεύχεσθαι καί
τῶν διδασκάλων ἐπακούειν. Καί γάρ καί
αὐτός ὁ διδάσκαλος ἡμῶν Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός ἡμᾶς τούς δώδεκα πέμ-
ψας μαθητεῦσαι τόν λαόν καί τά ἔθνη,
γυναῖκας οὐδαμοῦ ἐξαπέστειλεν εἰς τό
κήρυγμα… Εἰ δέ ἐν τοῖς προλαβοῦσι δι-
δάσκειν αὐταῖς οὐκ ἐπιτρέπομεν, πῶς
ἱερατεῦσαι ταύταις παρά φύσιν τίς συγ-
χωρήσει; Τοῦτο γάρ τῆς τῶν Ἑλλήνων
ἀθεότητος τό ἀγνόημα θηλείαις θεαῖς
ἱερείας χειροτονεῖν, ἀλλ  ̓οὐ τῆς τοῦ Χρι-
στοῦ διατάξεως»[32].

ιζ) Ὁ Τερτυλλιανός γράφει: «Δέν ἐπι-
τρέπεται στή γυναίκα νά ὁμιλεῖ στήν
ἐκκλησία οὔτε νά διδάσκει οὔτε νά χρί-
ει οὔτε νά κάνει τήν προσκομιδή οὔτε
νά διεκδικεῖ γιά τόν ἑαυτό της ὁποιοδή-
ποτε ἀξίωμα, πού ἔχουν οἱ ἄνδρες, ἤ κά-
ποιο ἱερατικό λειτούργημα»[33].

ιη) Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου ρωτᾶ:
«τίνι οὖν σαφές ἐστιν ὅτι τῶν δαιμόνων
ἐστί τό δίδαγμα καί σχῆμα καί ἠλλοι-
ωμένον τό ἐπιχείρημα»; Καί προσθέτει:
«Θεῷ γάρ ἀπʼαἰῶνος οὐδαμῶς γυνή
ἱεράτευσεν»[34], καί τέλος

ιθ) Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
συμβουλεύει «οἱ γυναῖκες νά ἀπομα-
κρύνονται ἀπό μία τέτοια ὑπηρεσία,
ὅπως καί τό πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων»,
προσθέτοντας ὅτι «ὁ θεῖος νόμος ἀπο-
μακρύνει τίς γυναῖκες ἀπό τό ἱερατικό
λειτούργημα, ἀλλʼαὐτές ἐπιζητοῦν νά τό
κατακτήσουν δυναμικά»[35].
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(1ον)

ΜΕΣΑ στὴν Ἁγία Γραφή, ἰδίως στὴν Κ.Δ.
χρησιμοποιεῖται συχνὰ ἡ λέξη κόσμος σὲ
σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς χριστια-

νούς. Ποιὰ λοιπὸν ὀφείλει νὰ εἶναι ἡ στάση ζωῆς
τῶν χριστιανῶν σὲ σχέση μὲ τὸν κόσμο; Ποῦ θὰ
δώσουμε τὴν προτεραιότητα, στὰ κοσμικὰ ἢ τὰ
πνευματικά;  Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ σχέση τῶν
πιστῶν μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς ἀντιλήψεις
τοῦ κόσμου; Ὁ Χριστὸς μᾶς θέλει νὰ εἴμαστε
φῶς τοῦ κόσμου, μὲ τὸ παράδειγμα τῆς συμπε-
ριφορᾶς μας καὶ μὲ τὴν στάση ζωῆς  ποὺ ἀκο-
λουθοῦμε νὰ μεταδίδουμε στοὺς γύρω μας τὸ
φωτεινὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, νὰ φωτίζουμε
τὶς σκοτεινὲς πτυχὲς τοῦ βίου μας μὲ ἐλπίδα καὶ
πίστη. Ὁ Χριστὸς μᾶς θέλει νὰ εἴμαστε τὸ ἅλας
τῆς γῆς, ποὺ συντηρεῖ τὸν κόσμο ὑγιῆ ἀπὸ τὴν
ἠθικὴ σήψη καὶ τὴν διαφθορὰ τῆς ἁμαρτίας. Πῶς
μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἐκτελέσουμε  τὴν μεγάλη
αὐτὴ ἀποστολὴ, ποὺ μᾶς ἀνέθεσε ὁ Κύριος; Αὐτὰ
εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ καίρια καὶ βασικὰ  ἐρωτήμα-
τα ποὺ θὰ ἐπιχειρήσουμε  νὰ ἀπαντήσουμε μέσα
ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν Καινὴ Διαθήκη. 

Ὁ κόσμος
ὡς δημιούργημα

τοῦ Θεοῦ
Πολλὲς  φορὲς ἡ σημασία ποὺ λαμβάνει ὁ κό-

σμος μέσα στὴν Κ.Δ.  εἶναι διπλῆ καὶ ἀμφιλεγό-
μενη, θετικὴ καὶ ἀρνητική. Ἀρχικὰ ὁ κόσμος πε-
ριγράφεται ὡς τὸ ἔξοχο δημιούργημα, ποὺ ἔπλα-
σε ὁ Θεὸς στὴν ἀρχὴ τῆς δημιουργίας (Πράξ.
17,24: “ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα
τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος κύριος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρ-
χων”) μὲ τὴν συνέργεια τοῦ Θείου Λόγου (Ἰω.
1,3,10: “πάντα δἰ  αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ
ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν… ἐν τῷ κόσμῳ ἦν,
καὶ ὁ κόσμος δʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος
αὐτὸν οὐκ ἔγνω”). Ὅλος ὁ κόσμος δημιουργή-
θηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Χρι-
στοῦ (Κολ. 1,16: “ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα,
τὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ
ἀόρατα…τὰ πάντα δἰ  αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτι-
σται”). Ἑπομένως, ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπὸ
τὸν Θεὸ ἔχει θετικὸ νόημα, καθὼς ὁ κόσμος ἐξα-
κολουθεῖ καὶ ὑπάρχει καὶ μάλιστα μαρτυρεῖ τὰ
μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, καθὼς Αὐτὸς φροντίζει καὶ
στέλνει τροφὴ καὶ βροχὴ εὐεργετικὴ γιὰ τοὺς
ἀνθρώπους (Πράξ. 14,7). Θὰ ἀποτελοῦσε λάθος
νὰ ὑπερεκτιμήσει κανεὶς τὴν ἀξία τοῦ κόσμου.
Πολλοὶ στὸ παρελθὸν ἔκαναν τὸ λάθος καὶ θεο-
ποίησαν τὴν φύση  καὶ” λάτρευσαν τὴν κτίσιν
παρὰ τὸν κτίσαντα” (Ρωμ.1,25) προσκυνώντας τὰ
φυσικὰ φαινόμενα καὶ τοὺς ἀστέρες, ἥλιο, σελή-
νη, καὶ ψεύτικους εἰδωλολατρικοὺς θεοὺς-σύμ-
βολα τῶν δυνάμεων τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Πολ-
λοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα δίνουν
μεγάλη ἀξία στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ὑπερεκτιμώντας
τὴν ἀξία τους, καὶ ξεχνώντας πὼς ὁ ἴδιος ὁ
ἄνθρωπος ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ ὅλους τούς
θησαυροὺς τοῦ κόσμου. “τί γὰρ ὠφελεῖται
ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήση, τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; Ἢ τί δώσει ἄνθρωπος
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; “(Ματθ. 16,26)
προειδοποιεῖ ὁ Κύριος ὅλους αὐτοὺς ποὺ προσ -
κολλῶνται στὰ ὑλικὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ
παραβλέπουν τὴν αἰώνια καὶ ἄφθαρτη ἀξία τῶν
πνευματικῶν ζητημάτων.

Ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος σήμερα 
ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου

Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι περισσότερο: στὴν ση-
μερινή του κατάσταση ὁ κόσμος βρίσκεται
οὐσιαστικὰ στὴν ἐξουσία τοῦ πονηροῦ. Ἡ ἁμαρ-
τία εἰσῆλθε στὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἱστο-
ρίας τοῦ ἀνθρώπου, ἤδη ἀπὸ τοὺς πρωτοπλά-
στους στὸν Παράδεισο, καὶ μαζὶ μὲ τὴν ἁμαρτία
εἰσῆλθε καὶ ὁ θάνατος (Ρωμ. 5,19). Τὸ μυστήριο
τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀσέβειας κατέχει ἐνεργὸ πα-
ρουσία μέσα στὸν κόσμο καὶ ὁ “ὁ Διάβολος, ὁ
ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου” (Ἰω. 12,31 καὶ
14,30), “ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου” (Β  ̓Κορ. 4,4)
κρύβεται πίσω ἀπὸ κάθε ἐναντίωση πρὸς τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ καὶ ὑποκινεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ
ἐχθρικὴ στάση ἔναντι τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ κη-
ρύγματός Του (Ἰω. 7,7=”ὁ κόσμος ἐμὲ μισεῖ, ὅτι
ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πο-
νηρὰ ἐστιν”). Οἱ ἄνθρωποι πολλὲς φορὲς προτι-
μοῦν νὰ παραμείνουν στὸ σκοτάδι τοῦ πονηροῦ
ἀκολουθώντας τὸν διάβολο στὰ ἔργα ποὺ τοὺς
ὑποκινεῖ νὰ πράττουν καὶ ἑπομένως ἀπορρίπτουν
τὸν Χριστό,  “τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον,
καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωπο μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ
φῶς, ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα” (Ἰω. 1,19).
Ὅλος ὁ κόσμος κεῖται ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ πο-
νηροῦ (Α  ̓Ἰω. 5,19), ποὺ μεταδίδει τὴν σατανικὴ
δύναμή του σὲ ὅσους τὸν ἀκολουθοῦν (Λουκ.
4,6).  

Ἡ θέση τοῦ χριστιανοῦ στὸν κόσμο εἶναι δύσ -
κολη καθὼς τὸ πνεῦμα τῆς πονηρίας κυριαρχεῖ
στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ κοσμικοῦ βίου. Χρειάζεται
ἐπαγρύπνηση καὶ προσοχή, καθὼς λέει ὁ Παῦλος
ὅτι “οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα,
ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς
τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος
τούτου, πρὸς τὰ πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν
τοῖς ἐπουρανίοις” (Ἐφεσ. 6,12). Τὸ πνεῦμα τοῦ
κόσμου ἀνίκανο νὰ γευθεῖ καὶ νὰ κατανοήσει τὰ
μυστήρια καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ Θεοῦ ἐναντιώνεται
σὲ κάθε χριστιανικὴ παρουσία. Μέσα ἀπὸ ὅλα
αὐτὰ ἀποκαλύπτεται  ἡ ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ποὺ
εἶναι φορτισμένος ἀρνητικὰ ἀπὸ μῖσος, κακία, καὶ
ἀπιστία, καὶ γίνεται ἐμπόδιο προκαλώντας σκαν-
δαλισμὸ στοὺς πιστοὺς (Ματθ. 18,7= “οὐαὶ τῷ
κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων!”). Γἰ  αὐτὸ ὁ κόσμος
δὲν μπορεῖ νὰ  προσφέρει καμία σταθερὴ ἀξία
στὸν ἄνθρωπο, καμία ἀσφάλεια καὶ σταθερότη-
τα, καθὼς ἡ μορφὴ τουπαρέρχεται (Α´Κορ. 7,31),
ὅπως καὶ οἱ ἐπιθυμίες του (Α  ̓Ἰω. 2,16). Αὐτὴν τὴν
τραγικότητα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ζεῖ σὲ ἕνα κόσμο
προσωρινὸ καὶ ἀσταθῆ, ἐνῷ ἔχει πλασθεῖ γιὰ τὴν
αἰωνιότητα ἔρχεται νὰ ἀνατρέψει ἡ ἔλευση τοῦ
Χριστοῦ στὸν κόσμο.

Ὁ Χριστὸς καὶ ὁ κόσμος
Καὶ ὅμως, “οὕτω ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κό-

σμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδω-
κεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται,
ἀλλ  ̓ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰω. 3,16). Μὲ αὐτὴν τὴν
πρωτοβουλία ἀγάπης ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ ἐγκαι-
νιάζεται μία νέα ἱστορία γιὰ τὸν κόσμο, ποὺ χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν νίκη τοῦ Ἰησοῦ πάνω στὸν
κόσμο τοῦ κακοῦ, καὶ τὴν ἔναρξη, στὸ πρόσωπο
τοῦ Μεσσία, ἑνὸς νέου κόσμου πνευματικοῦ,
αὐτοῦ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ποὺ εἶχε
ἀναγγελθεῖ ἀπὸ τοὺς προφῆτες τῆς Π.Δ.

Ἂς δοῦμε πῶς τὰ εὐαγγέλια περιγράφουν τὴν
σχέση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν κόσμο. Ὁ Ἰησοῦς δὲν
ἀνήκει στὸν κόσμο, κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ
στὴν γῆ, γιὰ νὰ ἐπιτελέσει τὸ λυτρωτικὸ ἔργο τῆς
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Σὲ
διάφορες περιπτώσεις ὁ Ἰησοῦς διακήρυξε
αὐτὴν τὴν ἀλήθεια. “Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ,
ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί, ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τού-
του ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου”
(Ἰω. 8,23), καὶ οὔτε ἡ βασιλεία Του εἶναι ἐκ τοῦ
κόσμου τούτου, ὅπως εἶπε στὸν Πιλᾶτο (Ματθ.
28,18). Ὁ Ἰησοῦς ἀντλεῖ τὴν δύναμη καὶ τὴν
ἐξουσία Του ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ἄρχον-
τα τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἑπομένως ὁ διάβολος
δὲν ἔχει καμία ἐξουσία καὶ ἐπιρροὴ πάνω Του

(Ἰω. 14,30= “ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων, καὶ
ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν”).

Γἰ  αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ κόσμος μισεῖ τὸν Χριστὸ καὶ
ὅσους Τὸν ἀκολουθοῦν (Ἰω. 15,18=”εἰ ὁ κόσμος
ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν με-
μίσηκεν”), Τὸν ἀπαρνεῖται τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ
Χριστὸς προσφέρει στὸν κόσμο τὸ φῶς (“ὅταν ἐν
τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου”- Ἰω. 9,5),
ἐπειδὴ φέρνει ζωή αἰώνιο σὲ ὅσους Τὸν πι-
στεύουν (Ἰω. 6,33), ἐπειδὴ ἔρχεται νὰ σώσει τὸν
κόσμο( Ἰω. 12,47=”οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν
κόσμον, ἀλλ  ̓ἵνα σώσω τὸν κόσμον”). Καὶ ὅμως,
κατὰ τρόπο παράδοξο καὶ ἀντιφατικό, ὁ κόσμος
ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὸν πονηρό, ὑποδουλωμέ-
νος στὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες, ἀπορρίπτει τὸ μή-
νυμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τελικὰ Τὸν καταδικάζει σὲ
θάνατο. Ἀλλὰ τὴν στιγμὴ αὐτὴ ἀκριβῶς τοῦ
σταυρικοῦ θανάτου, ὅπου φαινομενικὰ ὁ διάβο-
λος μοιάζει νὰ ἐπικρατεῖ, ἔρχεται ἡ νίκη τοῦ Χρι-
στοῦ πάνω στὸν κόσμο τοῦ κακοῦ, ἡ κρίση καὶ ἡ
καταδίκη  τοῦ ἄρχοντα τοῦ κακοῦ ποὺ ἐκβάλλε-
ται ἔξω( Ἰω. 12, 31=” νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου
τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβλη-
θήσεται ἔξω”, καὶ Ἰω. 16,33= “θαρσεῖτε, ἐγὼ νενί-
κηκα τὸν κόσμον”).

Ὁ Χριστὸς μετὰ τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασή
Του ἀφήνει τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στοὺς
κόλπους τοῦ οὐρανίου Πατρός Του, ἔχοντας
ὁλοκληρώσει τὴν ἀποστολή Του. Μὲ τὸν θάνατό
Του ὁ Χριστὸς “ᾖρε τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου”
(Ἰω. 1,29), προσέφερε τὴν ζωή Του “ὑπὲρ τῆς τοῦ
κόσμου ζωῆς”(Ἰω. 6,510, καὶ ἔτσι ὁ κόσμος ὁ εὑρι-
σκόμενος ὑπὸ τὴν δουλεία τοῦ πονηροῦ ἐλευ-
θερώνεται μὲ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου. Μὲ τὴν Ἀνά-
στασή Του ὁ Κύριος ἔρχεται νὰ συμφιλιώσει τὸν
ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό, νὰ ἀποκατα-
στήσει τὴν ἑνότητα τοῦ κόσμου ποὺ εἶχε διαρ-
ραγεῖ ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ κα-
θαγιάσει τοὺς πιστοὺς (Κολ. 1,20-22)= “καὶ διʼ
αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρη-
νοποιήσας διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ,
δἰ  αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖςοὐρα-
νοῖς. Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους
καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονη-
ροῖς, νυνὶ δέ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς
σαρκὸς αὐτοῦ διά τοῦ θανάτου, παραστῆσαι
ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κα-
τενώπιον αὐτοῦ”). 

Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ προσφέρει στοὺς πι-
στοὺς μία νέα ζωή πνευματική. Ὡστόσο ὁ χρι-
στιανὸς πρέπει νὰ πορευθεῖ μέσα σὲ ἕνα κόσμο
ποὺ παρ  ̓ὅτι ἔχει δεχθεῖ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν ἀπολύτρωση, ἐξακολουθεῖ νὰ στενάζει καὶ
νὰ ὑποφέρει ζώντας τὴν διαδικασία ἑνὸς ἐπώ-
δυνου τοκετοῦ (Ρωμ. 8,18-19=”ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτί-
σις ἐλευθερωθήσεται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς
φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέ-
κνων τοῦ Θεοῦ. Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις
συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν”), μέχρις
ὅτου ἐπικρατήσει ἀπόλυτα καὶ ὁλοκληρωτικὰ ὁ
νέος πνευματικὸς κόσμος τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει ὁριστικὰ τὸν παλαιὸ
κόσμο (Ἀποκ. 21,4=”καὶ ἐξαλείψει ἀπʼ αὐτῶν ὁ
Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν,
καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε
κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, ὅτι τὰ πρῶτα
ἀπῆλθον”). Αὐτὴ ὅμως ἡ πορεία ἀλλαγῆς τοῦ κό-
σμου θὰ ὁλοκληρωθεῖ στοὺς ἐσχάτους καιροὺς
καὶ χρόνους, στὸ τέλος τῆς ἀνθρώπινης ἱστο-
ρίας.

Οἱ σχέσεις τοῦ χριστιανοῦ 
μὲ τὸν κόσμο. Ἡ θέση

καὶ ἡ στάση τῶν χριστιανῶν 
ἔναντι τοῦ κόσμου.

Σὲ σχέση μὲ τὸν κόσμο οἱ χριστιανοὶ βρίσκον-
ται στὴν ἴδια περίπλοκη κατάσταση ποὺ βρισκό-
ταν ὁ Χριστὸς στὴν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς
Του. Δὲν ἀποτελοῦν μέρος τοῦ κόσμου, ἂν καὶ
ζοῦν μέσα στὸν κόσμο, τὸ φρόνημα καὶ ἡ πίστη
τους κατευθύνεται πρὸς τὰ πνευματικὰ καὶ ὑψη-
λά, τὰ ἐπουράνια, καὶ ὄχι τὰ γήινα καὶ καθημερι-
νά. Πολλὲς φορὲς ἡ στάση αὐτὴ τῶν χριστιανῶν
μπορεῖ νὰ παρεξηγηθεῖ καὶ νὰ θεωρηθεῖ ἀντικοι-
νωνική. Τὸ ὅτι οἱ χριστιανοὶ ζοῦν στὸν κόσμο
προσπαθώντας νὰ διαφέρουν ἀπὸ τοὺς κοσμι-
κοὺς, ἀλλὰ δὲν φεύγουν ἀπὸ τὸν κόσμο ὡς ἀνα-
χωρητές, δηλώνει ὅτι ἡ παρουσία τῶν πιστῶν
ἀνάμεσα στὴν κοινωνία ἔχει τὴν σημασία της, νὰ
ἀποτελεῖ σημεῖον ἀναφορᾶς πρὸς τὸν Χριστό.
Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος παρεκάλεσε τὸν Πα-
τέρα Του ὄχι νὰ ἀποσύρει τοὺς πιστούς Του ἀπὸ
τὸν κόσμο, ἀλλὰ νὰ τοὺς προστατεύσει ἀπὸ τὸν
πονηρό. “Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρης αὐτοὺς ἐκ τοῦ κό-
σμου, ἀλλ  ̓ἵνα τηρήσης αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.
Ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσί, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κό-
σμου οὐκ εἰμὶ” (Ἰω. 17,15-16).

Ὡστόσο, ἡ παραμονὴ τῶν χριστιανῶν ἐντός
τῆς κοινωνίας δὲν σημαίνει καὶ συμμετοχὴ σὲ
κοσμικὲς ἢ ἀνήθικες πρακτικές. Ὁ διαχωρισμὸς
τῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους τὰ πονηρὰ
ἔργα ὀφείλει νὰ εἶναι ἀπόλυτος. “Ἔγραψα ὑμῖν
ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις. Καὶ
οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ
τοῖς πλεονέκταις ἢ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις,
ἐπεί ὀφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν” ( Αʼ
Κορ. 5,9-10).

Ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει νὰ ὠφεληθεῖ σὲ τίποτε
ἀπὸ τὴν συμμετοχή του σὲ κοσμικότητες ἢ δια-
σκεδάσεις. Οἱ ἰδέες τοῦ κόσμου, οἱ διάφορες κο-
σμοθεωρίες, τὰ διάφορα κοινωνικὰ συστήματα
ποὺ βασίζονται σὲ ἰδεολογίες, τὰ φιλοσοφικὰ
ρεύματα, ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ τὰ ὀνομάζαμε κο-
σμικὴ σοφία, στηριγμένη σὲ θεωρήσεις ἀποκομ-
μένες ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς ἀληθινῆς σο-
φίας, γιὰ τὸν πιστὸ χριστιανὸ πρέπει νὰ ἀντιμε-
τωπίζονται ὡς μωρία, ὡς ἀνοησία, “ὅτι τὸ μωρόν
τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ
ἀσθενές τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων
ἐστὶ” (Α´ Κόρ. 1,25). Ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ σταθερό-
τητα μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὁ χριστιανὸς ὅτι θὰ τοῦ
ἐξασφαλίσει ὁ κόσμος, καθὼς ὅλες οἱ ὑποσχέ-
σεις καὶ τὰ λόγια γιὰ εἰρήνη ποὺ θὰ βασίζεται σὲ
ὑλικὴ εὐμάρεια καὶ ἀπατηλὴ ἀσφάλεια, δὲν ἀπο-
τελοῦν παρὰ μία ψεύτικη εἰκόνα. Μόνον ὁ
Χριστὸς μπορεῖ νὰ  μᾶς  ἐξασφαλίσει τὴν πρα γμα-
τικὴ εἰρήνη τῆς ψυχῆς μας, μὲ τὴν ἀπαλλαγὴ
τῶν παθῶν ποὺ ταράζουν τὴν γαλήνη μας, τὸν
περιορισμὸ τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν  καὶ τὴν ἐλπί-
δα μας στηριγμένη στὸν Κύριο. Ἡ εἰρήνη τοῦ
Χριστοῦ εἶναι πραγματικὴ καὶ μόνιμη, ὄχι ὅπως
αὐτὴ ποὺ ἐπαγγέλλεται ὁ κόσμος. “Εἰρήνην
ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, οὐ
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν. Ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. Μὴ
ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω” (Ἰω.
14,27).

Ὁ,τιδήποτε ἄλλο μᾶς ὑπόσχεται ὁ κόσμος,
ἀπολαύσεις, ἀνέσεις, ἡδονές, ὅλα αὐτὰ φέρ-
νουν τὴν ἁμαρτία καὶ μία κατάσταση λύπης καὶ
πόνου σὲ μία ἀνικανοποίητη ψυχὴ, ποὺ ἐπιζητᾶ
τὰ τοῦ κόσμου καὶ καταλήγει σὲ θάνατο πνευ-
ματικό, σὲ ναρκωμένη καὶ ὑπνωτισμένη συνεί-
δηση, ποὺ παρασύρεται ἀπὸ τὰ κοσμικὰ φρονή-
ματα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διακρίνει τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ
κακό, τὸ ὠφέλιμο ἀπὸ τὸ βλαβερό.Ἐνῷ ἡ χρι-
στιανικὴ μετάνοια ποὺ ὁδηγεῖ σὲ λύπη καὶ εἰλι-
κρινῆ μεταμέλεια γιὰ τὶς ἁμαρτίες μᾶς ὁδηγεῖ
στὴν θεία χάρη. “Ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετά-
νοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται,
ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται”
(Β´ Κορ. 7,10).

Χριστιανοί φῶς τοῦ κόσμου 
ἤ κοσμικοί Χριστιανοί; 

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος

Ἡ θαυματουργὸς εἰκὼν
τῆς Θεοτόκου «Ἄξιόν ἐστι»,

Πρωτᾶτον, Ἅγιον Ὄρος.
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Προσευχόμεθα ἀλλὰ καὶ ἐπαγρυπνοῦμεν

κασία χωρὶς νὰ δημιουργηθεῖ κανέ-
να πρόβλημα. Αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ
ποὺ θέλουμε νὰ ἔχουμε. Νὰ ὑπάρχει,
δηλαδή, ἕνας ἀνοιχτὸς διάλογος μὲ
τὴν Ἐκκλησία ὥστε, σταδιακά, ὅλα
τὰ προβλήματα νὰ μποῦν στὸ τραπέ-
ζι».». 

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας οὐσιαστικῶς
ἀποκαλύπτει τὸ μεθοδικὸν σχέδιον
τῆς Κυβερνήσεως διά πολιτισμένον
χωρισμὸν Κράτους - Ἐκκλησίας. Ἀρχί-
ζουν ἀπὸ τὰ δευτερεύοντα καὶ τὰ πε-
ριφερειακά, ὡς πολὺ ὀρθὰ ἐπισημαί-
νει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας
(βλέπε σχετικῶς ἄρθρον εἰς τὴν 8ην
σελίδα), διά νὰ μεταβάλουν τὴν
Ἐκκλησίαν εἰς μίαν Μὴ Κυβερνητικὴν
Ὀργάνωσιν ἢ ἀξιοζήλευτον ΔΕΚΟ.
Ὁμιλεῖ ὁ νέος ὑπουργὸς Παιδείας, διά
διακριτοὺς ρόλους Ἐκκλησίας - Κρά-
τους. Αὐτοί, ὅμως, ἤδη ἔχουν καθο-
ρισθῆ μὲ τὸν Κατασταστικὸν Χάρτην
τῆς Ἐκκλησίας (τὸν ψηφισθέντα τὸ
1977) καὶ ἔχουν ἐνισχυθῆ ἀπὸ τὸ 1981
ἕως σήμερον ποικιλοτρόπως μέ: τὴν
καθιέρωσιν τοῦ πολιτικοῦ γάμου, τὴν
διαγραφὴν (ἄνευ νόμου) τοῦ θρη-
σκεύματος ἀπὸ τὰς ἀστυνομικάς ταυ-
τότητας, τὸν ἐξοβελισμὸν τῆς ἐξομο-
λογήσεως ἀπὸ τὰ σχολεῖα, τὴν ὀνο-
ματοδοσίαν εἰς τὰ ληξιαρχεῖα τῶν Δή-
μων ἄνευ Βαπτίσματος (ἐντὸς μιᾶς
ἑβδομάδος ἀπὸ τῆς γεννήσεως), τὴν
καθιέρωσιν τοῦ συμφώνου ἐλευθέρας
συμβιώσεως τῶν ἑτεροφύλων, τὸν πε-
ριορισμὸν τοῦ ἤχου τῆς καμπάνας,
τὴν πολιτικὴν κηδείαν καὶ τὸν νόμον
διά τὴν ἵδρυσιν ἀποτεφρωτηρίων διά
τοὺς σοροὺς τῶν ἀνθρώπων, τὴν θρη-
σκειολογίαν ὡς μάθημα θρησκευτικῶν
εἰς τὰ σχολεῖα, τὴν ἀμφισβήτησιν τοῦ
Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ μὲ τὴν
ἀναγνώρισιν Ὀθωμανικοῦ παραλλή-
λου πολιτισμοῦ, τὴν δημιουργίαν ἑκα-
τοντάδων παρανόμων τζαμιῶν, τὴν
μελλοντικὴν ἀνέγερσιν τεμένους εἰς
τὸν Βοτανικόν, τὴν ἀμφισβήτησιν τῆς
προσφορᾶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας εἰς τὸ ὑπόδουλον γένος καὶ εἰς
ὅλους τούς ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς
ἀγῶνας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, τὴν
γελοιοποίησιν τῶν Ἐθνικῶν καὶ θρη-
σκευτικῶν συμβόλων, τὴν ἀντιμετώ-

πισιν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὡς δημοσίων
ὑπαλλήλων (ἐνῷ εἶναι οἱ πνευματικοὶ
πατέρες εἰς ἑκάστην ἐνορίαν) καὶ τὴν
ἀπαγόρευσιν νέων χειροτονιῶν (αἱ χει-
ροτονίαι γίνονται μὲ κριτήρια δημο-
σίων ὑπαλλήλων), τὸν χλευασμὸν τῶν
Ἱερωμένων καὶ τὰς συνεχεῖς ἀπειλάς
περὶ διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας των
κλπ. Ὅλαι αὐταὶ αἱ ἀποφάσεις ὑπὸ
τῶν διαδοχικῶν κυβερνήσεων ΠΑ-
ΣΟΚ καὶ ΝΔ. Εἶχον τὸ αὐτὸ «πάθος»
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ Κράτους.
Ἀπεφάσιζον τὰ προαναφερόμενα καὶ
ἠπείλουν διά πλήρη χωρισμὸν Κρά-
τους - Ἐκκλησίας καὶ διακοπὴν τῆς μι-
σθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου (καὶ ὁ
ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἀντιπολίτευσις), τὴν
στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν καταρρέει
τὸ κοινωνικὸν κράτος καὶ ἐτίθεντο τὰ
πολὺ ἰσχυρά κριτήρια (ὑπὸ τῶν πολι-
τικῶν τοῦ κατεστημένου), διά τὴν χρε-
ωκοπίαν τῆς Χώρας. Τὰ ἀποτελέσμα-
τα τὰ γνωρίζομεν ὅλοι.

Εἰς τὰς δυσκόλους στιγμάς τῆς
Ἑλλάδος ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δια-
χειρίζεται τὴν ἀνθρωπιστικὴν κρίσιν.
Ἐγκατέλειψε τὸν σωτηριολογικὸν λό-
γον τῆς Ἐκκλησίας καὶ μετέβαλε τὴν
Ἐκκλησίαν εἰς Ἐρυθρὸν Σταυρόν. Τὸ
ἐπεσημάναμεν ἀπὸ τὴν πρώτην
στιγμὴν ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἀνέλαβε τὰς
ὑποχρεώσεις τοῦ Κράτους ἔναντι τῆς
κοινωνίας. Εὑρέθημεν, ὡς συνήθως,
εἰς τὸ στόχαστρον τῶν πολλῶν, οἱ
ὁποῖοι ἤθελον τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλη-
σίαν ὡς τὴν «Ἱεραρχίαν τῶν συσσι-
τίων» καὶ τὴν μεταβολὴν της εἰς
Ἐρυθρὸν Σταυρόν. Ὁμολογουμένως ἡ
Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπέτυχεν εἰς τὴν
διαχείρισιν τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσε-
ως, ὅταν τὰ κόμματα (καὶ τῆς Ἀρι-
στερᾶς) δὲν εἶχον σχέδιον ἀλλὰ καὶ
οὔτε συνέβαλον εἰς τὴν ἀντιμετώπι-
σίν της. Τὰς ἐπισημάνσεις, τὰς ὁποί-
ας ἐκάναμεν υἱοθέτησεν ὁ πατερικὸς
Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ
Μεγαλοπόλεως. Σήμερον διαβλέπει
τὸν κίνδυνον μεταβολῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας εἰς Μὴ Κυβερνητικὴν Ὀργάνω-
σιν φιλανθρωπίας ἢ ἀξιοζήλευτον ΔΕ-
ΚΟ φιλανθρωπικῆς μορφῆς καὶ ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.

Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καλεῖ τὴν Δι-
οικοῦσαν Ἐκκλησίαν εἰς ἐσωτερικὸν
διάλογον, διά τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ
«ἐξορθολογισμοῦ τῶν σχέσεων Κρά-
τους - Ἐκκλησίας» ὡς εἶχε διακηρύξει
προεκλογικῶς ὁ πρωθυπουργὸς κ.
Ἀλέξιος Τσίπρας.

Ὀφείλομεν νὰ ἐπισημάνωμεν πρὸς
τὸν νέον πρωθυπουργὸν καὶ τὴν κυ-
βέρνησίν του ὅτι ἦλθον εἰς τὴν ἐξου-
σίαν ἀπὸ μεγάλα ἀπογοητευμένα καὶ
ἐξαθλιωμένα «στρώματα» τοῦ λαοῦ,
τὰ ὁποῖα πιστεύουν εἰς Χριστὸν καὶ
Ἑλλάδα. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἔχουν τὸ
δικαίωμα (πρωθυπουργὸς καὶ κυβέρ-
νησις) νὰ διαταράξουν περαιτέρω τὰς
σχέσεις Κράτους - Ἐκκλησίας.  Ἤδη
τὰ τελευταῖα κτυπήματα ἐναντίον της
τὰ ἔδωσεν ἡ ἀπερχομένη συγκυβέρ-
νησις μὲ τὰ νομοσχέδια, διά τὴν ἀνα-
γνώρισιν ὅλων τῶν παραθρησκειῶν,
τῶν Ἀνατολικῶν Θρησκειῶν καὶ τῶν
μὴ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ὡς «κανο-
νικῶν Ἐκκλησιῶν» μὲ τὴν συλλογὴν
τριακοσίων ὑπογραφῶν καὶ τὴν ἀνα-
γνώρισιν τοῦ Εἰρηνοδικείου ἢ Πρωτο-
δικείου ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ νομοσχέδιον
διά τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον. 

Οἱαδήποτε ρῆξις μὲ τὴν Ἐκκλησίαν
καὶ τὸν πλήρη ἀπογαλακτισμὸν τοῦ
Κράτους καὶ τῆς Παιδείας (ἔχει συν-
τελεσθῆ εἰς μεγάλον βαθμὸν ἀπὸ
προηγουμένας Κυβερνήσεις) θὰ ση-
ματοδοτήση τὴν ἔναρξιν τοῦ πολέ-
μου.

Πιστεύομεν, ὅμως, ὅτι εἰς τὰς
«ὁποίας περαιτέρω ἀποφάνσεις καὶ
ἀλλαγάς» δὲν θὰ ἐπικρατήσουν
ἀκραῖαι ἀπόψεις. Διότι, ἐὰν ἐπικρα-
τήσουν, θὰ ἔλθουν ἀντιμέτωποι μὲ
τὴν Ἐκκλησιολογικὴν Ὀρθόδοξον συ-
νείδησιν τοῦ μεγαλυτέρου τμήματος
τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἑλληνίδων. Ἕως
ὅτου τεθοῦν ὅμως τὰ ζητήματα θὰ
προσευχώμεθα διά τὴν ἐπιτυχίαν τῶν
ἀγώνων τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς
κυβερνήσεώς του εἰς τὰς διαπραγμα-
τεύσεις διά τὴν ἐπούλωσιν τῶν
πληγῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ λαοῦ
ἀπὸ τοὺς βαρεῖς καὶ στραγγαλιστι-
κοὺς Ὅρους τῶν Μνημονίων.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ

Τὴν Ὑμετέραν Θειοτάτην Πανα-
γιότητα βαθυσε βάστως ἐν Κυρίῳ
προσαγορεύομεν, ὑποβάλλοντες τὸ
υἱϊκὸν ἡμῶν σέβας καὶ τὰς ταπεινὰς
εὐχὰς διὰ τὴν ἐπὶ θύραις ἐπιτολὴν
τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος
τοῦ Κυρίου, νυχθημερὸν μνημο-
νεύοντες τοῦ σεπτοῦ Ὑμῶν ὀνόμα-
τος ἐν ταῖς πρὸς Κύριον ταπειναῖς δε-
ήσεσιν ἡμῶν.

Ἀξιωθέντες ἐγκαταβιοῦν εἰς τὸ
ἱερὸν τῆς Κυρίας Θεοτόκου Περιβό-
λιον, τελοῦντες τὰς ἱερὰς ἀκολου-
θίας ἤ ἀναγινώσκοντες τὰ τῶν θεο-
φόρων πατέρων συγγράμματα, ἄλλο-
τε μὲν τιμῶμεν τὸν ἐν ἁγίοις ἱερο-
μάρτυρα Κοσμᾶν τὸν Πρῶτον καὶ
τοὺς σὺν Αὐτῷ, διότι μὲ τὴν ὁμολο-
γίαν καὶ τὸ αἷμα των «ἐτήρησαν ἄμω-
μον τὴν Ἐκκλησίαν ἐκ τῆς πλάνης καὶ
τῆς αἱρέσεως» «μὴ θελήσαντες συγ-
κοι νωνῆσαι καὶ συμφρονῆσαι τοῖς
Λατινόφροσι» (τροπάριον τρίτης
ὠδῆς καὶ Κοντάκιον), ἄλλοτε δὲ μετὰ
τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορεί-
του μακαρίζομεν τὸν Ἅγιον Μᾶρκον
Ἐφέσου τὸν Εὐγενικόν, διότι «ὤφθη
ἀνένδοτος ταῖς τῶν ἐναντίων ἐπιφο-
ραῖς, τῆς θείας πίστεως λυμαινο -
μένης τοῖς παραχαράκταις Λατίνοις»
(Δοξαστικὸν μικροῦ ἑσπερινοῦ) καὶ
ἄλλοτε ἀναγινώσκομεν τὸν Ὅσιον
Σιλουανὸν ἀναβοῶντα: «Πόσον μα-
κάριοι εἴμεθα οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ
διότι ὁ Κύριος ἔδωκεν ἡμῖν τὴν ζωὴν
ἐν Πνεύματι... Πιστεύω μόνον εἰς τὴν
ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διότι εἰς

Αὐτὴν εὑρίσκεται ἡ χαρὰ τῆς σωτη-
ρίας, ἥτις ἀποκτᾶται διὰ τῆς ταπεινώ-
σεως ἐν Χριστῷ»!

Ἀνατραφέντες εἰς τὴν πνευμα-
τικὴν ταύτην παράδοσιν καὶ με-
λετῶντες τοὺς ἀγῶνας τῶν πάλαι τε
καὶ ἐπ ̓ ἐσχάτων πατέρων διὰ τὴν
ἀκαινοτόμητον τῆς ἁγίας ἡμῶν
Ἐκκλησίας πίστιν, δυσκολευόμεθα
νὰ κατα νοήσωμεν τὰ διατρέξαντα
κατὰ τὰς ἑορτίους ἡμέρας ἐπὶ τῇ
μνήμῃ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέ-
ου τοῦ Πρω τοκλήτου, τοῦ Πατριάρ-
χου ἡμῶν, κατ ̓αὐτὴν τὴν ἱερωτάτην
στιγμὴν τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, ἐξελ-
θόντος ἐκ τοῦ ἱεροῦ βήματος, διὰ νὰ
δώσῃ λειτουργικὸν ἀσπασμὸν εἰς τὸν
ἐνδεδυμένον τὸ ὠμόφορον Πάπαν
Ρώμης, ὅστις καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπήγ-
γειλε τὴν Κυριακὴν προσευχήν!

Ἀκροώμενοι τὴν ἀνησυχίαν τῶν
ἐνα σκου μένων ἐν τῇ Ἁγιωνύμῳ Πο-
λιτείᾳ πατέρων καί ἀδελφῶν, ἐκφρά-
ζομεν τὸν συνέχοντα ἡμᾶς προβλη-
ματισμόν, διότι τὰ ὡς ἄνω πληγώνουν
τὸ ὀρθόδοξον δογματικὸν καὶ λει-
τουργικὸν αἴσθημα καὶ προκαλοῦν
σύγχυσιν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν
ἀνὰ τὸν κόσμον χριστιανῶν, ἐπανα-
λαμβανόμενα δὲ δίδουν τὴν αἴσθησιν
ὅτι οὐδὲν ὠφελοῦν ἀλλὰ μᾶλλον
σκανδαλισμὸς γίνεται, δεδομένης
τῆς στασιμότητος τοῦ ἀπὸ δεκαετιῶν
ἀρξαμένου θεολογικοῦ διαλόγου,
ὥστε τὸ ὅραμα τῆς ἐν ἀληθείᾳ καὶ μιᾷ
πίστει ἑνώσεως, νὰ φαντάζῃ ὡς ἀνέ-
φικτος πραγματικότης, ὅτε δὲ μάλι-
στα πολλοὶ Ρωμαιοκαθολικοί, ἀπο-

γοητευμένοι ἐκ τῆς ἐκκοσμικεύσεως
τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἐμφορουμέ-
νης ἐκ τῶν αἱ ρε τι κῶν δοξασιῶν τοῦ
παπισμοῦ, ἀναζητοῦν διέξοδον εἰς
τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Ὡς Ἱερὰ Κοινότης, Παναγιώτατε,
ἐθεωρήσαμεν υἱϊκὸν ὄφλη μα, ἵνα με-
ταφέρωμεν τὴν ἀγωνίαν ἡμῶν, ἐπι-
ποθούντων ἵνα παραμείνῃ ἀπαρα σά -
λευτος ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἑνότης τῶν
ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων καὶ αὐτοῦ
τούτου τοῦ ἁγιο ρει τικοῦ Σώματος,
διότι, δὲν ἀποκρύπτομεν ὅτι ἰδιαιτέ-
ρως μᾶς θλίβει καὶ ἀνησυχεῖ τὸ ἐνδε-
χόμενον ἀναβιώσεως τῶν ἐνταῦθα
πρὸ πεντηκονταετίας διαδραματι-
σθέντων γεγο νότων, τὰ ὁποῖα βεβαί-
ως καὶ ἀπευχόμεθα, ὑφιστάμενοι
εἰσέτι τὰς ὀδυνηρὰς συνεπείας
αὐτῶν, ὡς ἄλλωστε ἀνεφέρθη Ὑμῖν
καὶ διὰ τοῦ ὑπ ̓ ἀρ. Φ2/7/1679/
18.7.2014 ἱεροκοι νοτικοῦ ἡμῶν γράμ-
ματος.

Γινώσκοντες τὸ βαρὺ φορτίον, τὸ
ὁποῖον ἐπωμίζεσθε, ὑποβάλλομεν
ταῦτα μετὰ πόνου καὶ συνοχῆς καρ-
δίας, υἱϊκῶς παρακαλοῦντες ὅπως πα-
τρικῶς φροντίσητε, ἵνα ἀναπαύητε
τὰς συνειδήσεις τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν,
«ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε», ἐξαι-
τούμενοι τὰς πατριαρχικὰς Ὑμῶν
εὐχὰς καὶ κατασπαζόμενοι βαθυσε-
βάστως τὴν Τιμίαν Ὑμῶν Δεξιάν.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει
Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι

τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω».

Μηνύματα «προοδευτικότητος» ἀπὸ Μητροπολίτας

ἀπὸ τὴ διδαχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου. ποὺ διδάσκει πὼς ἂν ἦταν
ἀρεστὸς στοὺς ἀνθρώπους, τότε δὲν
θὰ ἦταν δοῦλος τοῦ Θεοῦ (Γαλ. α΄
10). Ὁ Μέγας Βασίλειος συνιστᾶ
στὸν κάθε Ἐπίσκοπο νὰ νιώθει εὐθύ-
νη γιὰ τὸ κάθε μέλος τοῦ Σώματος
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι νὰ κολακεύει:
«Φοβερὸν τῷ προεστῶτι μὴ ἐλέγχον-
τι τοὺς ἁμαρτάνοντας. Διόπερ ὁ τὴν
κοινὴν φροντίδα πεπιστευμένος ὡς
ὀφείλων λόγον ἀποδοῦναι περὶ ἑκά-
στου, οὕτω διακείσθω, εἰδὼς ὅτι, ἐὰν
ἐμπέσῃ εἰς ἁμαρτίαν εἷς τῶν ἀδελ -
φῶν, μὴ προειπόντος αὐτῷ τὸ δι-
καίωμα τοῦ Θεοῦ, ἢ ἐμπεσὼν ἐπι-
μένῃ, μὴ διδαχθεὶς τὸν τρόπον τῆς
διορθώσεως, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῶν
χειρῶν αὐτοῦ ἐκζητηθήσεται, καθὼς
γέγραπται. Καὶ μάλιστα, ἐὰν μὴ δἰ
ἄγνοιαν παρίδῃ τί τῶν ἀρεσκόντων
Θεῷ, ἀλλὰ διά κολακείαν συμπεριφε-
ρόμενος τοῖς ἑκάστου κακοῖς, τὴν
ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐκλύσῃ» (PG
31, 984-985).

Οκ. Τσίπρας δημοσίως δείχνει
ὅτι δὲν ἀκολουθεῖ τὴ ζωή καὶ
τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ἔχει τελέσει γά-
μο, καὶ πὼς δὲν ἔχει βαφτίσει τὰ παι-
διά του. Πρὸς τιμήν του δὲν δήλωσε
ὅτι ἀρνεῖται νὰ  ὁρκισθεῖ, ἐπειδὴ ἔτσι
εἶπε ὁ Χριστός! Ἡ ἄρνηση τῆς ὁρκω-
μοσίας δὲν ἦταν προϊὸν εὐσεβείας,
ἀλλὰ διακηρύξεως τῆς ἀπιστίας του.
Εἶναι ἔντιμο νὰ μὴ πράττει κάποιος
κάτι ποὺ δὲν πιστεύει. Οὐδείς Χρι-
στιανὸς θέλει νὰ ἐμπαίζεται ὁ Θεός.
Ὅμως δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν δι-
δασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἕνας Ἐπί-
σκοπος νὰ ἐπαινεῖ ἐνέργειες, ποὺ
εἶναι προϊόντα μίας ὑλιστικῆς ἰδεολο-
γίας. Ἀποστολὴ τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι
νὰ διδάσκει μὲ ἀγάπη, νὰ δείχνει τὸ

σωστό, νὰ ἐμπνέει τὸ σκοπὸ τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς.

Τὸν ὅρκο πράγματι ὁ Χριστὸς τὸν
ἀπαγορεύει. Εἶναι σαφὴς ὁ λόγος του
στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία Του:
«Ἔστω ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναὶ οὐ οὐ,
τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονη-
ροῦ ἐστίν». Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Χρι-
στιανὸς πρέπει νὰ εἶναι φιλαλήθης
καὶ νὰ μὴ λέγει ποτὲ ψέματα, οὔτε
κατὰ συνθήκην... Σὲ ἀνύποπτο χρόνο
ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Κων. Δεσποτόπου-
λος ἔχει ἐπιχειρηματολογήσει ὑπὲρ
τῆς κατάργησης τοῦ ὅρκου στὰ Δι-
καστήρια. Τὸ ἴδιο θέμα εἶχε τεθεῖ καὶ
ἀπὸ τὸν κ. Σταθόπουλο, ὡς ὑπουργὸ
Δικαιοσύνης. Τότε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
εἶχε δηλώσει ὅτι ὁ ὅρκος στὰ ὄργανα
τῆς Πολιτείας δὲν εἶναι δικό Της θέ-
μα, ἀλλὰ τοῦ ἰδίου τοῦ Κράτους. Οἱ
ἐκπρόσωποι τῶν δικαστῶν, γιὰ τὴν
περίπτωση, εἶχαν δηλώσει ὅτι ὁ
ὅρκος παίζει θετικὸ ρόλο στὴν ἀπο-
νομὴ τῆς Δικαιοσύνης καὶ τὸ θέμα
ἔμεινε ἐκεῖ. 

Ἡ ὁρκωμοσία τῶν ὀργάνων τῆς
Πολιτείας θεωρεῖται μία διαβεβαίωση
ἐνώπιον Θεοῦ καὶ πολιτῶν, ὅτι θὰ τη-
ροῦν τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους
τοῦ Κράτους. Ἡ Ἑλλάδα κατέστη
ἐλεύθερη μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Ἀγά-
πη τῶν ἀγωνιστῶν της στὸν Θεό,
στὴν Πατρίδα καὶ στὴν Ἐλευθερία. Ἡ
προετοιμασία γιὰ τὸ ξεκίνημα τοῦ
Ἀγώνα ἔγινε ἀπὸ τὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία.
Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἔδιναν Ὅρκο
ἐνώπιον Εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ ἢ τοῦ
Εὐαγγελίου, μὲ κερὶ ἀναμμένο στὸ
πλάϊ, γιὰ νὰ γίνουν μέλη της: «Ἐνώ-
πιον τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ δικαίου
καὶ πανταχοῦ παρόντος, ὁρκίζομαι
αὐτοθελήτως, ὅτι θέλω μείνει πιστὸς
εἰς τὴν Ἑταιρείαν κατὰ πάντα καὶ διά
πάντα…». Ὅλοι οἱ Ἀγωνιστές, βαθιὰ
θρησκευόμενοι, ὁρκίζονταν καὶ
ἐλάμβαναν παράλληλα τὴν Θεία Κοι-

νωνία, πρὶν ἀπὸ κάθε μάχη. Ἀπὸ σε-
βασμὸ πρὸς τὴν Πίστη τους τὸ ἔκα-
μαν, ὄχι ἀπὸ ἀνευλάβεια.  Πικρία θὰ
αἰσθάνονται γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀπο-
γόνων τους…   

ΥΠΑΡΧΕΙ ἡ ἔνσταση πὼς πολλοὶ
πολιτικοὶ ὁρκίζονταν, ἂν καὶ
γνώριζαν ὅτι θὰ καταστοῦν

ἐπίορκοι, κι ἔτσι διακωμωδοῦσαν τὴν
Πίστη... Ἄλλη ἔνσταση πὼς ἄλλοι κο-
ροΐδευαν ὅταν ὁρκίζονταν, ἐνῷ ἦσαν
πρακτικὰ ὑλιστὲς καὶ ἄθεοι. Ἀσφαλῶς
αὐτὰ εἶναι σωστά, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ ἐπαι-
νεῖται  ὁ ἄθεος ποὺ δὲν ὁρκίζεται, κα-
λύτερα θὰ ἦταν νὰ ἐπιχειρεῖται ὁ
ἔλεγχος καὶ ἡ διόρθωση τοῦ ἐπίορ-
κου, ἢ τοῦ ἐμπαίζοντος τὰ θεῖα.  

Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες, ποὺ ζη-
τοῦν νὰ καταργηθεῖ ὁ ὅρκος, θὰ πρέ-
πει νὰ ζητήσουν νὰ καταργηθοῦν καὶ
οἱ διαβεβαιώσεις - ὅρκοι στὴν Ἐκκλη-
σία. Αὐτοὶ ποὺ δίνουν οἱ ἱερεῖς ὑπο-
γράφοντας  τὴν Κανονικὴ  Συμμαρ-
τυρία, γιὰ νὰ λάβει  ἕνας λαϊκὸς τὸ
«μέγα τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα»,  οἱ
λαϊκοὶ πρὶν ἀπὸ τὴν κουρά τους σὲ
μοναχούς, καὶ κυρίως ὁ Ἐπίσκοπος
πρὶν ἀπὸ τὴ χειροτονία του. Μὴ παί-
ζουμε μὲ τὶς λέξεις. Ἡ Ὁμολογία ποὺ
ἀπαγγέλλει ὁ χειροτονούμενος Ἐπί-
σκοπος ἐνώπιον τῶν Ἐπισκόπων ποὺ
θὰ τὸν χειροτονήσουν εἶναι διαβε-
βαίωση – ὅρκος. Μήπως δὲν ὑπάρ-
χουν ἐπίορκοι Ἐπίσκοποι, κληρικοὶ
καὶ μοναχοί;... Κατὰ τὴν ἄποψη τῶν
συγκεκριμένων Μητροπολιτῶν  νὰ
καταργηθοῦν λοιπὸν καὶ αὐτοί;...

Νὰ βρεθεῖ κάτι ἄλλο, ἀντὶ γιὰ τὸν
ὅρκο δηλώνει ὁ κ. Νεκτάριος. Τὸ
ἄλλο εἶναι ἡ «διαβεβαίωση στὴ συν -
είδηση», ποὺ ἔδωσε ὁ κ. Τσίπρας;... Ἡ
ἀναφορὰ πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι κάτι τὸ
συγκεκριμένο, ἐνῷ ἡ ἀναφορὰ στὴ
συνείδηση εἶναι ἀπολύτως προσωπι-
κή, ἀόριστη καὶ συνεπῶς δὲν σημαί-
νει τίποτε.-
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Τὸ μεγαλεῖον τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
Πατέρες ἔχουμε καὶ θὰ ἔχουμε σὲ

κάθε ἐποχή. Ἀλλὰ τὸ χαρακτηριστικὸ
γνώρισμα τῶν Πατέρων κάθε ἐποχῆς,
εἶναι ὅτι ἀκολουθοῦν τοὺς προηγού-
μενους θεοφόρους Πατέρες, ἀκολου-
θοῦν τὴν διδασκαλία τους, τὸν τρόπο
ζωῆς τους καὶ βέβαια, τὴν ἁγιότητά
τους. Δὲν τοὺς ξεπερνοῦν, δὲν τοὺς
ἀπορρίπτουν, ὅπως πρεσβεύουν οἱ με-
ταπατερικοί, ἀλλὰ τοὺς ἀκολουθοῦν,
γενόμενοι ἑπόμενοι τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων.

Ὡς νέα παιδιά, ποὺ ἀγαποῦν τὴν
Ἐκκλησία καὶ ποθοῦν νὰ τὴν ὑπηρετή-
σουν, ἐκφράζουμε τὴν ἀπορία μας,
πῶς μποροῦν νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι
χριστιανοὶ καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξοι,
ποὺ νὰ πρεσβεύουν κάτι τέτοιο; Θεω-
ροῦμε ταπεινὰ ὅτι οἱ μεταπατερικοὶ
ἀπορρίπτοντας τοὺς προηγούμενους
Θεοφόρους Πατέρες (Τρεῖς Ἱεράρχες,
Μέγα Φώτιο, Ἰωάννη Δαμασκηνὸ καὶ
ἄλλους), ἀπορρίπτουν τὴν ἴδια τὴν πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σύμ-
φωνα μὲ τοὺς Ἁγίους, χαρακτηρίζεται
«ρῆμα Θεοῦ ἄγραφον». Πῶς τολμοῦν
καὶ τὸ κάνουν αὐτό; Δὲν φοβοῦνται
τὸν Θεό; Δὲν ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν συν -
είδησή τους;

Αὐτὸ ποὺ μᾶς τρομάζει πάρα πολὺ
εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι καὶ ὄχι ὅλοι οἱ
μεταπατερικοί, θεωροῦν τοὺς ἑαυ-
τούς τους σύγχρονους Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας (Φεῦ!), τοποθετώντας τὸν
ἑαυτό τους καὶ τὶς ἑρμηνεῖες τους
στὴν ἴδια θέση μὲ τοὺς Θεοφόρους
Πατέρες! Ἂν καὶ οἱ ἴδιοι ζοῦν μία ζωή
περισσότερο κοσμική, παρὰ πνευματι-
κή, τολμοῦν καὶ τὸ λένε αὐτό! Ἀλλοί-
μονο.

Τελειώνοντας, ὡς τέκνα τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυ-
ροβλήτου, ὁμολογοῦμε τὴν πίστη καὶ
τὴν ἀφοσίωσή μας στοὺς ἀξεπέρα-
στους Θεοφόρους Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, δηλώνοντας τὴν μεγάλη
μας ἀγάπη καὶ τὸν ἀκόμα πιὸ μεγάλο
μας θαυμασμὸ καὶ σεβασμό, ποὺ μᾶς
ἐμπνέει ἡ ἁγιασμένη ζωή τους. Ἀκόμα
ἱκετεύουμε τοὺς σεβαστούς μας ἀγω-
νιστὲς Ἀρχιερεῖς, νὰ συνεχίσουν νὰ
ἀγωνίζονται ἐνάντια σὲ αὐτὴν τὴν ΦΟ-
ΒΕΡΗ ΑΙΡΕΣΗ, πραγματοποιώντας νέ-
ες Ἡμερίδες, μέσῳ τῶν ὁποίων θὰ κη-
ρυχτεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς γλυκιᾶς μας ΜΑ-
ΝΑΣ, τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἀλήθεια τῶν
ἀγαπημένων μας διδασκάλων καὶ Πα-
τερῶν τῆς Ἐκκλησίας. Καλὸν Ἀγῶ να.
Φοιτητὲς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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Ἡ “συμβολὴ” τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´,
εἰς τάς φιλενωτικάς ἐνεργείας τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Ἀθηναγόρου

Ὁμολογητὴς Γέροντας τῆς Πανα-
γούδας δὲν παρέλειψε νὰ ἐλέγξει
τὸν Πατριάρχη, καταλογίζοντας μά-
λιστα ὡς αἴτιο τοῦ οἰκουμενιστικοῦ
ὀλισθήματός του τὴν κοσμικὴ ἀγάπη. 

Ὁ Ἅγιος Γέροντας ἐκφράζοντας
τὸν βαθὺ πόνο του ἔγραφε: «Φαντάζο-
μαι ὅτι θὰ μὲ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τὰ
γραφόμενά μου δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρὰ ἕνας βαθὺς πόνος διά τὴν
γραμμὴν καὶ κοσμικὴν ἀγάπην, δυσ -
τυχῶς τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα».

Σὲ ἐνυπόγραφη ἐπιστολή του ὁ
Ὅσιος Παΐσιος (τὴν ὁποία ἔγραψε
μαζὶ μὲ ἄλλους δύο ἱερομονάχους
τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα, ἡμερομη-
νίας 21 Νοεμβρίου 1968) ἀναφέρει
μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Τὸ νόμισμα
τῆς ἀγάπης ποὺ κυκλοφορεῖ μετὰ
ἀπὸ τὸ “κλείσιμο τῶν δογμάτων”, ἡ
ἐπανίδρυσις τῆς Μίας Ἐκκλησίας καὶ
τόσα ἄλλα εἶναι ἀκατανόητα καὶ κυ-
ριολεκτικῶς βλάσφημα διά τὴν
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία…»

Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ μὴ ἀναφερ-
θοῦμε καὶ στὴ “συμβολὴ” τοῦ τότε
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ ,́
στὶς φιλενωτικὲς ἐνέργειες τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγό-
ρα,.

Λίγο πρὶν τὴν ἐπίσκεψή του στὴ
Ρώμη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Ἀθηναγόρας, γιὰ νὰ συναντηθεῖ μὲ
τὸν Πάπα Ἰωάννη Παῦλο Στ ,́ εἶχε
στείλει στὶς 25 Ὀκτωβρίου 1967, τὸ
ἑξῆς τηλεγράφημα στὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Μακάριο Γ :́ «Εὐχαρίστως γνωρί-
ζομεν Ὑμετέρᾳ λίαν ἀγαπητῇ καὶ πε-
ρισπουδάστῳ Μακαριότητι 26 Ὀκτω-
βρίου μεταβαίνομεν εἰς Βατικανὸν
πρὸς ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ Ἁγιότητος Πά-
πα Παύλου Ἕκτου. Ἐν τῇ πεποιθήσει,
ὅτι ἐπίσκεψις ἡμῶν αὕτη ἔσται εὐλο-
γημένη παρὰ Κυρίου εἰς προαγωγὴν
τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης, εἰς οἰκο-
δομὴν τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος, εἰς
ἐνίσχυσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ
ἀπεκδεχόμεθα τὰς ἁγίας Ὑμῶν προσ -
ευχὰς καὶ μετὰ βαθυτάτης ἀγάπης
κατασπαζόμεθα Ὑμᾶς φιλήματι ἁγίῳ.
Δουγκέρκη 25.10.1967. Πατριάρχης
Ἀθηναγόρας»*.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακά-
ριος Γ  ́ἀπάντησε τὴν μεθεπομένη μὲ
τηλεγράφημα. Τὸ τηλεγράφημα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ  ́εἶχε στα-
λεῖ καθ  ̓ὅν χρόνον ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, βρισκόταν
στὸ Βατικανό, στὶς 27 Ὀκτωβρίου
1967, καὶ ἦταν ὡς ἑξῆς : «Αὐτοῦ Πα-
ναγιότητα Πατριάρχην Ἀθηναγόραν,
Βατικανόν. Ἄσμενοι ἐδεξάμεθα τη-
λεγράφημα Ὑμετέρας γερασμιωτά-
της Παναγιότητας, δἰ οὗ ἀγγέλλει
ἡμῖν Αὕτη μετάβασιν Αὐτῆς εἰς Βατι-
κανὸν πρὸς ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ Ἁγιότη-

τος Πάπα Παύλου Ἕκτου. Πληρού-
μεθα χαρᾶς πολλῆς ἐπὶ ἱστορικῇ συν -
αντήσει καὶ εὐχὰς ἱκετηρίους ἐκ βά-
θους ψυχῆς τῷ Θεῷ ἀναπέμπομεν,
ὅπως εὐλογῇ δαψιλῶς τὰς βουλὰς
Αὐτῆς καὶ ἐνεργείας πρὸς προ-
αγωγὴν τοῦ πνεύματος τῆς ἀγάπης
καὶ τῆς ἑνότητος μεταξὺ τῶν Ἐκκλη-
σιῶν Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθο-
λικῆς, ἐπ  ̓ ἀγαθῷ τῆς καθ  ̓ ὅλου
Ἐκκλησίας καὶ πρὸς δόξαν τοῦ Οὐρα-
νίου Δομήτορος. Λευκωσία
27.10.1967. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Μακάριος»*.

ΚΑΤ ̓ἀρχὴ θὰ πρέπει νὰ ἀναφέ-
ρομε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ δὲν ἔχει διαιρεθεῖ. Ὅσα

σχίσματα κι ἂν ἔγιναν, ὅσοι κι ἂν ἀπο-
κόπηκαν ἀπὸ τὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία,
ὅσοι αἱρετικοὶ Πατριάρχες καὶ Πάπες
κι ἂν ὑπῆρξαν, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ
σῶμα οὔτε ἐλλιπὲς ἦταν, οὔτε διηρη-
μένο. Ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε ἔχασε
τὴν Οἰκουμενικότητά της, οὔτε ἔπα-
ψε νὰ εἶναι «ἀπὸ περάτων ἕως περά-
των τῆς γῆς», ὅπως ὀρθὰ χαρακτηρί-
ζεται στὰ ἀρχαῖα λειτουργικὰ κείμε-
να. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κα-
ψάνης ἀναφέρει : «Ἡ Ἁγία μας
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὴν
Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστο-
λικὴν Ἐκκλησίαν».

Τὸ λεκτικὸ τῆς ἀπάντησης τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ  ́ «τῆς
ἑνότητος μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν
Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκαθολικῆς,
ἐπ  ̓ἀγαθῷ τῆς καθ  ̓ὅλου Ἐκκλησίας»
δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησιολογία. Εἶναι ἀτόπημα με-
γάλο νὰ θεωροῦμε τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὴν Μίαν Ἁγία
Ἐκκλησία, ὡς μέρος τῆς “καθ  ̓ὅλου
Ἐκκλησίας”.

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀνα-
φέρει «Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνο
μία, ἀλλὰ καὶ μοναδική. Ἐν τῷ Κυρίῳ
Ἰησοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρ-
ξουν πολλὰ σώματα, κατὰ τὸν ἴδιον
τρόπον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρ-
χουν ἐν αὐτῷ πολλὲς Ἐκκλησίες. Ἐν
τῷ θεανθρωπίνῳ αὐτοῦ σώματι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ μοναδική,
ὅπως ὁ Θεάνθρωπος, ὁ Χριστός, εἶναι
ἕνας καὶ μοναδικός»**.

Ἔγραφε μὲ πόνο ὁ Ὅσιος Παΐσιος
«Ἐπειδὴ βλέπω τὸν μεγάλον σάλον
ποὺ γίνεται στὴν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ
αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κι-
νήσεων καὶ τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πα-
τριάρχου μετὰ τοῦ Πάπα…».

«Τέτοιου εἴδους ἀγάπες» ἔλεγε ὁ
Ὅσιος Παΐσιος, «ἔχουν σκοπὸ τὴν
διάλυσιν καὶ ὄχι τὴν ἕνωσιν». «Μετὰ
λύπης μου» ἔγραφε ὁ Ὅσιος Παΐσιος
«ἀπὸ ὅσους φιλενωτικοὺς ἔχω γνω-
ρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν οὔτε ψίχα
πνευματική, οὔτε φλοιό. Ξέρουν

ὅμως νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνό-
τητα ἐνῷ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι
μὲ τὸν Θεόν, διότι δὲν Τὸν ἔχουν
ἀγαπήσει. Θὰ ἤθελα νὰ παρακαλέσω
θερμὰ ὅλους τοὺς φιλενωτικοὺς
ἀδελφούς μας: Ἐπειδὴ τὸ θέμα τῆς
ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι κάτι
τὸ πνευματικὸν καὶ ἀνάγκην ἔχουμε
πνευματικῆς ἀγάπης, ἂς τὸ ἀφήσου-
με σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπήσανε πολὺ
τὸν Θεὸν καὶ εἶναι θεολόγοι, σὰν
τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι
νομολόγοι, ποὺ προσφέρανε καὶ προ-
σφέρουν ὁλόκληρο τὸν ἑαυτόν τους
εἰς τὴν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας».

Πῶς μποροῦν νὰ παραβλέπονται οἱ
παπικὲς πλάνες (ἡ αἵρεση τοῦ Filioque,
τὸ Παπικὸ πρωτεῖο, τὸ Παπικὸ ἀλάθη-
το, ἡ παπικὴ πλάνη περὶ κτιστῆς Θείας
Χάριτος κ.λ.π. ) καὶ νὰ θεωρεῖται ἡ Πα-
πικὴ “ἐκκλησία” ὡς μέρος τῆς “καθʼ
ὅλου Ἐκκλησίας”, σύμφωνα μὲ τὸ λό-
γο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ;́
«Ἐν γὰρ μικρᾷ πλάνῃ πολὺς ἡμάρτη-
ται λόγος», λέγει ὁ Ἅγιος Βασίλειος.

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς λέ-
γει «Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διαίρεσις τῆς
Ἐκκλησίας καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ὑπάρξη, πλὴν ὑπῆρξε καὶ θὰ ὑπάρξη
ἔκπτωσις ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὸν
τρόπον, ποὺ πίπτουν τὰ ξερὰ καὶ ἄγο-
να κλήματα ἀπὸ τὴν θεανθρώπινην
καὶ αἰωνίως ζῶσαν ἄμπελον, ποὺ εἶναι
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς (Ἰω.
13,16)**»

Ἐπιλογικὰ ἂς ἀναφέρομε τί σημει-
ώνει σὲ ἄρθρο του ὁ Καθηγητὴς τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Δημή-
τριος Τσελεγγίδης, ποὺ τιτλοφο-
ρεῖται “Εἶναι οἱ Ἑτερόδοξοι μέλη τῆς
Ἐκκλησίας;”: «Ἡ θεωρία τῶν δύο
“πνευμόνων” τοῦ Χριστοῦ. Ἡ θεωρία
αὐτὴ ἔχει τὴν πατρότητά της στὸν
Ρωμαιοκαθολικισμό. Σύμφωνα μὲ τὴ
θεωρία αὐτὴ ὁ Χριστὸς ἔχει ὡς “πνεύ-
μονές” Του τὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ
καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Σήμε-
ρα, δυστυχῶς, ἡ θεωρία αὐτὴ υἱοθε-
τήθηκε καὶ ἀπὸ πολλοὺς Ὀρθόδο-
ξους Ἱεράρχες καὶ λαϊκοὺς Ἀκαδη-
μαϊκοὺς θεολόγους, μᾶλλον ἀβασά-
νιστα. Καὶ τοῦτο, γιατί ἡ θεωρία αὐτὴ
κρινόμενη ἀπὸ Ὀρθόδοξη ἄποψη ὄχι
μόνο ἀθεολόγητη εἶναι, ἀλλὰ καὶ κυ-
ριολεκτικὰ βλάσφημη»***.
Σημειώσεις:

*Ἐκκλησιαστικὸ Περιοδικὸ “Ἀπό-
στολος Βαρνάβας” – Ὄργανον τῆς
Ἐκκλησίας Κύπρου (Ἰανουάριος-Φε-
βρουάριος 1968).

**Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς «Δο -
γματικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»
(Ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὴ γαλλικὴ μετά-
φραση στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο, 29/6/2007).

***Ἔκδοση (ἔκτακτη) “Ἐν συνειδή-
σει” Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου
– Ἰούνιος 2009.
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Ἡ ἄρνησις τοῦ βουλευτικοῦ Ὅρκου

ου βίου (Δικαστήρια, Δημόσιες Ὑπη-
ρεσίες κλπ.) εἶναι ἕνα θέμα πολύ-
πλοκο, μὲ ὑπόστρωμα πνευματικὸ -
θεολογικὸ καὶ νομικό. Σκοπὸς αὐτοῦ
τοῦ κειμένου δὲν εἶναι μιά, θετική ἢ
ἀρνητικὴ, τοποθέτηση ἔναντι τοῦ
ὅρκου, καὶ μάλιστα τοῦ βουλευτικοῦ,
ἀλλὰ ἡ σύντομη ἐπισκόπηση τῆς δια-
χρονικῆς στάση τοῦ πολιτικοῦ μας
κόσμου ἀπέναντί του. Τὸ θέμα πρα -
γματευέται διεξοδικῶς καὶ ἐπιτυχῶς
ὁ ἀγαπητὸς συμπρεσβύτερος ἀρχιμ.
Κύριλλος Κωστόπουλος, δρ. Θεολο-
γίας, στὴ μελέτη του μὲ τὸν τίτλο:
«Ὁ ὅρκος κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανό-
νας καὶ τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδο-
ση», Ἀθήνα 2012, σελ. 130. Τὸ συμ-
πέρασμα τοῦ συγγραφέως εἶναι ὅτι
«ὁ ὅρκος εἶναι παράνομος, ἀντίθε-
τος πρὸς τὴν Ἁγία Γραφή, τοὺς
ἱεροὺς Κανόνες, τὴν διδασκαλία τῶν
Ἁγίων Πατέρων καὶ τὴν ἠθικὴ γενι-
κώτερα» (σελ. 110).

Στὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται καὶ
ὁ μεγάλος ἱεροκήρυκας καὶ σοφὸς
ἐπιστήμονας τοῦ 18ου αἰῶνος, Νικη-
φόρος Θεοτόκης, ἀρχιεπίσκοπος
Ἀστραχανίου καὶ Σταυρουπόλεως,
ἀλλὰ καὶ Διδάσκαλος τοῦ Γένους
(1731 - 1800), ὁ ὁποῖος στὸν Β  ́Τόμο
τοῦ Κυριακοδρομίου του, «Εἰς τὰς
πράξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ τὰς Ἐπι-
στολάς τοῦ Ἀπ. Παύλου» (ἐν Ἀθή-
ναις 1854) ἔχει καταχωρίσει ὁμιλία
του (σελ. 260 - 267) μὲ θέμα τὸν
ὅρκο, ποὺ καταλήγει ὡς ἑξῆς: «Ἀξιο-
μακάριστοι μὲν εἰσιν ὅσοι οὐδέποτε
ὀμνύουσι τοῦ Θεοῦ τὸ ὄνομα, οὐδὲ
ἄλλον τινὰ ὅρκον. Συγγνωστοί δὲ
ὅσοι, ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑπο-
τασσόμενοι, ὀμνύουσι, πλὴν μετὰ
ἀληθείας ἐν κρίσει καὶ δικαιοσύνῃ,
ἀπαράβατον δὲ φυλάττουσι τὸν
ὅρκον...» (σελ. 265/6).

Τὸν 19ον αἰώνα ἡ περὶ τοῦ ὅρκου
συζήτηση ἔφθασε σὲ μεγάλη ὀξύτη-
τα, διότι συνεκρούσθησαν οἱ κορυ-
φαῖοι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου
ἀντίπαλοι, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος
ἐξ Οἰκονόμων (1780 - 1857) καὶ Θεό-
κλητος Φαρμακίδης (1784 - 1860). Ἡ
ἀντίθεσή τους στὸ σχετικὸ ζήτημα
ἐξεδηλώθη τὸ 1844. Ὁ Οἰκονόμος
κλήθηκε νὰ καταθέσει ὡς μάρτυρας
ἐνόρκως στὸ δικαστήριο, ἀρνήθηκε
ὅμως νὰ ὁρκισθεῖ, ὑποστηρίζοντας
ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἐπιτρέπει
τὸν ὅρκο καὶ γι᾽ αὐτὸ δὲν ἦταν δια-
τεθειμένος «νὰ ὀμόσῃ εἰς τὰ θεῖα».
Γἰ αὐτὸ ἀξίωσε νὰ διαβεβαιώσει τὴν
ἀλήθεια «ἐπὶ τῇ ἱερωσύνῃ του». Τὸ
Δικαστήριο δέχθηκε τὴν ἀπόψή του
καὶ δὲν τὸν ὑποχρέωσε νὰ ὁρκισθεῖ.
Ὁ Φαρμακίδης, διαφωνώντας ριζικὰ
μὲ τὴν ἄποψη τοῦ ἀντιπάλου του,
ἄρχισε τὴν δημοσίευση ἄρθρων
στὴν ἐφημερίδα «Ἀθηνᾶ», τὰ ὁποῖα
συγκέντρωσε ἀργότερα (1849) σὲ
ἕνα βιβλίο μὲ τὸν τίτλο: «Οἰκονόμος
ὁ ἐξ Οἰκονόμων ἢ Περὶ Ὅρκου».
Κατὰ τὸν Θεόκλητο Φαρμακίδη ὁ
ὅρκος «οὐ μόνον οὐκ ἀπαγορεύεται
παρὰ τοῖς λαϊκοῖς καὶ τοῖς ἱερωμέ-
νοις, ἀλλὰ καὶ ὡς καθῆκόν τι καὶ
ἀρετὴ ἀξιέπαινος ἐπιτάσσεται τοῖς
χριστιανοῖς οὐ μόνον ὑπὸ τῆς ἐκκλη-
σίας καὶ τῶν Πατέρων, ἀλλὰ καὶ ὑπ᾽
αὐτῶν τῶν Ἀποστόλων καὶ τοῦ
Εὐαγγελίου».

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κ. Οἰκονόμου
ἐδόθη διά χειρὸς τοῦ μαθητοῦ του
καὶ καθηγητοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Γέ-
νους Σχολῆς Κωσταντίνου Εὐθυ-
βούλου: «Ὁ Ὁρκιστής Φαρμακίδης.
Ἀνασκευὴ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ περὶ
Ὅρκου προεκδεδομένων, Ἐν Κων-
σταντινουπόλει 1851». Ὁ Εὐθυβού-
λης θεωρεῖ σκάνδαλον τὴν ὁρκωμο-
σία «διά τῆς τῶν ἀχράντων Εὐαγγε-
λίων χειραψίας» (σελ. ε´). Αὐτό, δη-
λαδή, ποὺ κυρίως καταδικάζεται,
εἶναι ἡ πράξη τοῦ «παλαμίσματος»
(«παλάμισμα - παλαμίζω») τοῦ ἱεροῦ

Εὐαγγελίου. 
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος Νεκτάριος (Κε-

φαλᾶς) ἔγραψε «Περὶ Ὅρκου, ψευ-
δορκίας καὶ ἐπιορκίας» στὴν «ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ» (Ἅπαντα, τόμ. Δ,
ἐπιμ. Κωνστ. Ἰω. Κορναράκη, Ἀθῆναι
2010, σελ 288 ἑπ.) τὰ ἀκόλουθα: «...Ὁ
ὅρκος δὲν ἀπαγορεύεται ἀπολύτως
ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Γραφῆς, ὁ δὲ χριστια-
νός, ὑποβαλλόμενος εἰς τὸν ὅρκον,
ὑπὸ τῶν ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν καὶ δε-
χόμενος αὐτὸν πρὸς ἐξυπηρέτησιν
τῆς ἀληθείας καὶ τῆς δικαιοσύνης
δὲν ἁμαρτάνει... Διά τῆς ἀπαγορεύ-
σεως τοῦ ὅρκου δὲν ἐπεζητήθη ἡ
ἀπαγόρευσις τῆς προφορᾶς τοῦ
ὀνόματος τοῦ Θεοῦ κατὰ τὸ ἰου-
δαϊκὸν πνεῦμα (πρβλ. Ἐξ. 20,7) ἀλλὰ
ἡ εὐλάβεια πρὸς τὸ θεῖον ὄνομα καὶ
ἡ τοῦ ἀνθρώπου ἠθικοποίησις, ἡ δὲ
εὐλάβεια καὶ ἡ ἠθικοποίησις οὐδό-
λως προσβάλλονται ἐκ τῆς ἀπο-
δοχῆς τοῦ ὅρκου τοῦ ἐπιβαλλομέ-
νου ὑπὸ τῶν Ἀρχῶν» (σελ. 290). Πλή-
ρης ἡ συμφωνία δηλαδὴ μὲ ὅσα ὑπε-
στήριξε παραπάνω ὁ Νικηφόρος Θε-
οτόκης.

Μὲ τὸ ζήτημα τοῦ ὅρκου, γιὰ νὰ
μείνουμε σὲ χαρακτηριστικὲς περι-
πτώσεις, ἀσχολήθηκε καὶ ὁ μακα-
ριστὸς μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης,
π. Αὐγουστῖνος (Καντιώτης), σὲ δύο
συνεχῆ φύλλα τῆς «ΣΠΙΘΑΣ» (ἀρ.
486 καὶ 487/ 1992), ἀπορρίπτοντας
κατηγορηματικὰ κάθε μορφὴ ὅρκου.
Εἶναι γνωστό, ἄλλωστε, καὶ τὸ βιβλίο
τοῦ ἀειμνήστου π. Χαραλάμπους Βα-
σιλοπούλου «Μὴ ὁρκίζεσαι» (1993).
Ὁ ἀγαπητὸς συνάδελφος π. Βασίλει-
ος Βολουδάκης σὲ ἄρθρο του στὸν
«Ὀρθόδοξο Τύπο» (22.2.2013) ὑπο-
στηρίζει, ὅτι «ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν ἀπα-
γορεύει τὸν ὅρκο», προσθέτοντας
ὅτι ὁ ὅρκος «ἐνώπιον τῶν Δημοσίων
Ἀρχῶν ἐπέχει θέση ὁμολογίας πί-
στεως». Στὴν κατάργηση τοῦ ὅρκου
συγκλίνουν ἐξ ἄλλου, Ἱεράρχες μας
μὲ ἀπόψεις, ποὺ δημοσιεύθηκαν
στὴν ἐφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
(Κυριακή, 4 Ἰανουαρίου 2009) ἀπὸ
τὸν δημοσιογράφο κ. Νίκο Παπαχρή-
στου, μὲ τίτλο: «ΟΧΙ στὸν ὅρκο λένε
καί οἱ Μητροπολίτες». Ἐνδιαφέρον
ἔχει ἐπίσης καὶ τὸ ἀφιέρωμα στὸν
Ὅρκο τῆς ἐφημερίδος «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ-
ΚΗ» στὸ φύλλο τῆς 29ης Ἰανουαρί-
ου 2015. Πρόσφατα ἀνεκινήθη τὸ
θέμα μὲ ἀφορμὴ τὴν ὁρκωμοσία τῆς
Νέας Κυβερνήσεως, οἱ διατυπω-
θεῖσες δὲ ἀπόψεις - καὶ ἐκκλησια-
στικῶν προσώπων - συγκλίνουν στὴν
κατάργηση τοῦ ὅρκου. 

Τὴν ἐγκριτότερη, πιστεύω, τοπο-
θέτηση στὸ ζήτημα τοῦ ὅρκου ἔχει
καταγράψει ὁ διακεκριμένος Καθη-
γητὴς τῆς Χριστιανικῆς Κοινωνιολο-
γίας καὶ Ἠθικῆς, κ. Γεώργιος Μαν-
τζαρίδης: «Ὁ ὅρκος - γράφει - προ-
ϋποθέτει τὴ θρησκευτικὴ πίστη, γι᾽
αὐτὸ στὸν ἄθρησκο δὲν ἔχει νόημα...
Ἡ ἀπαγόρευσή του ἀπὸ τὸν Χριστὸ
ἐντάσσεται στὸ γενικώτερο πνεῦμα
καὶ τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς τῶν Χρι-
στιανῶν ὡς πολιτῶν τῆς καινῆς κτί-
σεως... Ἡ χρήση τοῦ ὅρκου στὴν κα-
θημερινὴ ζωή ἀποτελεῖ καταστρατή-
γηση τῆς ρητῆς ἐντολῆς τοῦ Χρι-
στοῦ «μὴ ὀμόσαι ὅλως» (Ματθ. 5,
34). Ἐξ ἄλλου, ὁ κ. Μαντζαρίδης θε-
ωρεῖ ἀπαράδεκτη «τὴν καταπίεση
τῆς συνειδήσεως τῶν Χριστιανῶν μὲ
τὴν ἐπιβολὴ τοῦ ὅρκου, ὅταν αὐτοὶ
δηλώνουν ἀπερίφραστα ὅτι δὲν θέ-
λουν νὰ ὁρκισθοῦν» (βλ. Γεωργίου Ἰ.
Μαντζαρίδη, Χριστιανικὴ Ἠθική,
Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 409 ἑπ.).

Τὸ καταστάλαγμα αὐτὸ τῆς ἔρευ-
νας τοῦ ἐκλεκτοῦ Συναδέλφου ἀπο-
τελεῖ τὴν καταλληλότερη γέφυρα
μετάβασης στὸ Β  ́Μέρος τοῦ μελε-
τήματός μας, σχετιζόμενο εἰδικὰ μὲ
τὸν διδόμενο ὅρκο στὸ Κοινοβούλιό
μας μετὰ τὴν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κράτους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ
ἐλάβομεν τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν
3ην Φεβρουαρίου:
«Ἐλλογιμώτατε Κύριε Διευθυντά,

Εἰς τὸ φύλλον τῆς ἀγωνιστικῆς καὶ μαχητικῆς ἐφη-
μερίδος “Ὀρθόδοξος Τύπος” ἀρ. 2053/16.1.2015 καὶ εἰς
τὸ εὔστοχον ἄρθρον Σας “Ἡ Ἐκκλησία εἰς τὰς Ἐκλο-
γικὰς Συμπληγάδας τῶν φιλελευθέρων “ἐκκλησιομά-
χων” καὶ τῶν ἀθέων τῆς Ἀριστερᾶς” καὶ εἰς τὴν τελευ-
ταίαν παράγραφον “Αἱ διαπροσωπικαὶ σχέσεις καὶ τὸ
"Ἅγιον Πνεῦμα" ἑρμηνεύετε ἀπὸ ἐσφαλμένην ἀσφαλῶς
πληροφόρησι τὴν παρουσίαν τοῦ τέως ἀρχηγοῦ τῆς
ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ νῦν Πρωθυπουργοῦ
κ. Ἀ. Τσίπρα εἰς τὸν Ἁγιασμὸν τῶν Ὑδάτων καὶ τὴν Κα-
τάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταύρου κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Θεο-
φανείων εἰς τὸν Πειραιᾶ, ὡς δῆθεν ὀφειλομένην εἰς “γε-
φύρας ἐπικοινωνίας” τοῦ κόμματός του μὲ τὴν ἐλαχι-
στότητά μου, μὲ πρωτεργάτην τὸν νῦν ὑπουργὸν Ὑγεί-
ας κ. Παναγιώτην Κουρουπλῆν, συμφοιτητήν μου ὅντως
εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καὶ
ὄχι κ. Ἰωάννην Κουρουκλῆν, ὅπως ἀναγράφεται. Ἐπι-
τρέψατέ μου νὰ ἐνημερώσω πρὸς ἄρσιν παντὸς σκαν-
δαλισμοῦ καὶ Ἐσᾶς καὶ τὸ εὐσεβέστατον ἀναγνωστικὸν
κοινὸν τῆς ὁμολογιακῆς ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύ-
πος» διὰ τῶν κάτωθι, ὅτι:

Α. Οὐδεμία «γέφυρα ἐπικοινωνίας» ὑφίσταται ὡς τὴν
ἐννοεῖτε μὲ τὸν κομματικὸν σχηματισμὸν τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
διότι ὅπως εὐστόχως ἀναφέρετε εἰς τὸν ἡμέτερον σχο-
λιασμὸν ἐμφορεῖται ἀπὸ ἀθέους καὶ ἀντιχριστιανικὰς
θέσεις καὶ ἐπιδιώκει τὸν ἀποχρωματισμὸν τοῦ Ἔθνους
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον ἰδιοπροσωπίαν του καὶ τὴν ἀνα-
τροπὴν τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας μὲ τὴν ἐπίτασιν τῆς
νομοθετήσεως κάθε ψυχοπαθολογικῆς ἐκτροπῆς, ποὺ
τὴν χαρακτηρίζει ὡς δῆθεν ἀνθρώπινον δικαίωμα. Ἐν
ταὐτῷ ὁ συγκεκριμένος κομματικὸς σχηματισμός, ποὺ
σχημάτισε κυβέρνησι συμπνίγει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν
τραγικὴν κτιστότητά του, ἀρνούμενος τὴν μεταφυσικήν
του ἀναγωγὴν καὶ τὸ ὄντως ἄνω θρώσκω τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου. Ὡσαύτως δὲν ἔχει διδαχθεῖ τίποτα ἀπὸ
τὴν τραγωδίαν τοῦ δῆθεν ἀθέου Διαφωτισμοῦ, ποὺ συν -
ετρίβη εἰς τὰ ἔργα του, τὰ ναζιστικὰ στρατόπεδα συγ-
κεντρώσεως, ποὺ δημιούργησε ὁ «Ὑπεράνθρωπος» τοῦ
Νίτσε καὶ τὰ γκουλάγκς, τὰ ψυχιατρεῖα καὶ τὶς δίκες τῆς
Μόσχας, καὶ τὶς ἐκτελέσεις ποὺ παρεσκεύασε ὁ λεγό-
μενος μαρξιστικὸς ὑπαρκτὸς σοσιαλισμὸς τοῦ Λένιν καὶ
τοῦ Στάλιν. Ἔχω δημοσιοποιήσει μὲ ἀνακοινωθέν μου
τὴν ἀναφορὰν τῆς δημοσιογράφου κας Λονλὲ διά τὴν
ὀνοματοδοσίαν τῶν τέκνων τοῦ νῦν Πρωθυπουργοῦ,
μὲ ὀνόματα τοῦ εἰδωλολατρικοῦ Πανθέου κατ ̓ἐπιταγὴν
τῆς δικαιοπρακτικῆς συντρόφου του καὶ ἔχω δεχθεῖ
ἱκανὰς “ἐπιτιμήσεις” ἀπὸ ὄργανα τοῦ κυβερνῶντος πλέ-
ον κόμματος.

Β. Ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων συνάπτεται ἀρρήκτως
μὲ τὸν Ἁγιασμὸν τῶν Ὑδάτων διὰ τῆς καταδύσεως τοῦ
Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ μὲ τὸ «Μέγα τῆς Θα-
λάσσης Κράτος» τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1835
διὰ σχετικοῦ Βασιλικοῦ Διατάγματος πανηγυρικῶς
τιμᾶται εἰς τὸν Πρῶτον Λιμένα τῆς χώρας, εἰς τὸν Πει-
ραιᾶ. Οἱ παλαιότεροι θὰ ἐνθυμοῦνται τὴν προσέλευσι
τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Κυβερνήσεως, διὰ τὸν μεγάλον
αὐτὸν ἑορτασμὸν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ναυτωσύ-
νης. Δυστυχῶς οἱ νέοι καιροὶ ἔφεραν τὴν ἀπομείωσι καὶ
τὸν μινιμαλισμὸν μὲ προφανὲς ἀποτέλεσμα καὶ τὴν ἀπα-
ξίωσι τῆς συγκεκριμένης ἑορτῆς ἀπὸ τὴν Πολιτειακὴν
καὶ Πολιτικὴν ἐξουσίαν. Ἡ εὐλογημένη χώρα μας ἔχει
12.000 χλμ. ἀκτογραμμῆς, ὅπου ἀσφαλῶς καταδύεται ὁ
Τίμιος Σταυρὸς καὶ εὐλογεῖται ἡ Κτίσις, ἀλλὰ ὁ ἐπίσημος
ἑορτασμὸς οὔτε εἰς τὰ Κουφονήσια, οὔτε εἰς τὸ Ἀγα-
θονήσι, οὔτε εἰς τὴν Πύλον, οὔτε εἰς τὴν Καβάλαν, οὒτε
εἰς τοὺς Παξοὺς γίνεται. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς
καὶ ὁ Δῆμος Πειραιῶς κατ ̓ἔθος προσκαλοῦν τὸν ἑκά-
στοτε Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, τὸν ἑκάστοτε Πρω-
θυπουργὸν τῆς χώρας καὶ τὸν ἑκάστοτε Ἀρχηγὸν τῆς
Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νὰ παραστοῦν κατὰ τὴν
Θείαν Λειτουργίαν τῶν Θεοφανείων καὶ κατὰ τὸν

Ἁγιασμὸν τῶν Ὑδάτων, ὅπερ καὶ ἐγένετο κατὰ τὴν πα-
ρελθοῦσαν ἑορτήν. Δυστυχῶς καὶ ὁ ἀπερχόμενος Πρό-
εδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ὁ ἀπελθὼν Πρωθυπουργὸς
ἀπηξίωσαν νὰ παραστοῦν ἐκπροσωπηθεὶς ὁ κ. Σαμαρᾶς
ἀπὸ τὸν ὑπουργὸν ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρη-
σκευμάτων κ. Λοβέρδον. Ὁ τέως ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωμα-
τικῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ νῦν Πρωθυπουργὸς προ-
φανῶς διὰ ψηφοθηρικοὺς λόγους ἀνταπεκρίθη θετικῶς
εἰς τὴν πρόσκλησι καὶ παρέστη καὶ ὄχι βεβαίως διὰ τὰς
δῆθεν «γεφύρας ἐπικοινωνίας» μὲ τὴν ἐλαχιστότητά
μου. Τὸ ἐρώτημα, ποὺ τίθεται λοιπόν, εἶναι ὄχι διατὶ πα-
ρέστη ὁ κ. Τσίπρας, ἄλλα διατὶ δὲν παρέστησαν ὡς ὤφει-
λαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς
τῆς Χώρας;

Γ. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν συμβολικὴν ἀπελευθέρωσι
μιᾶς περιστερᾶς ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχηγὸ Ἀξιωματικῆς
Ἀντιπολιτεύσεως καὶ νῦν Πρωθυπουργὸν κ. Ἀ. Τσίπρα, ἡ
σύνδεσις μὲ τὸ Πανάγιον καὶ Ζωοποιὸν Πνεῦμα εἶναι
τοὐλάχιστον ἀτυχής καὶ ἀπαράδεκτος καὶ καταδεικνύει
ἔλλειψι διακρίσεως καὶ βεβαίως ὁ κ. Τσίπρας δὲν ἦταν ὁ
μοναδικός, ποὺ ἀπελευθέρωσε μίαν περιστεράν, ἄλλα
προηγήθησαν αὐτοῦ ὁ παριστάμενος ἐκπρόσωπος τῆς
Κυβερνήσεως Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
κ. Λοβέρδος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Τραγά-
κης καὶ ἐν πάσει περιπτώσει πρωτιστεύων τῆς Ἱερᾶς Τε-
λετῆς ἦτο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος καὶ ὄχι ἡ ἐλαχιστότητά
μου.

Συνεπῶς εὐχερῶς ἀντιλαμβάνεσθε καὶ Ἐσεῖς καὶ οἱ
ἐκλεκτοὶ ἀναγνῶσται τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», ὅτι ἡ
συγκεκριμένη ἀναφορὰ εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῶν Θεο-
φανείων εἶναι ἀναντίστοιχος μὲ τὴν πραγματικότητα».

Ἀνταπάντησις
Τὰς «γεφύρας ἐπικοινωνίας» ἀπεκάλυψε προεκλο-

γικῶς εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν
9,89 καὶ εἰς τὴν ἐκπομπὴν τῶν δημοσιογράφων κ.κ. Δή-
μου Βερύκιου καὶ Πέτρου Κουσουλοῦ ὁ νῦν ὑπουργὸς
ὑγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, τότε ὑποψήφιος
Βουλευτής. Ὁ νῦν ὑπουργὸς εἶχεν ὑποστηρίξει ὅτι ἤσα-
σθε συμφοιτηταὶ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον, εἴχατε τὸ «πα-
ρατσούκλι» τῶν πρώτων (ἀπὸ πλευρᾶς καθημερινῆς
παρουσίας) εἰς τὸ Πανεπιστήμιον, ὡς καὶ εἰς τὴν ἀντί-
δρασιν συγγενικοῦ σας προσώπου, ὅταν ἐπληροφορήθη
ὅτι θὰ γίνετε κληρικός. Τὸ περιεχόμενον τῶν δηλώσεων
τοῦ κ. Κουρουμπλῆ τὸ ἐπανέλαβον κατὰ τὴν διάρκειαν
τῆς συνδέσεως τῆς ραδιοφωνικῆς των ἐκπομπῆς μὲ τὴν
τηλεόρασιν τοῦ «Ἄλφα». Ὁ κ. Κουρουμπλῆς κατὰ τὴν
συνέντευξίν του σᾶς ἐχαρακτήρισε, «ἀκραῖον μὲν ἀλλὰ
πατριώτην». Τὴν ἑπομένην ὁ ὑπεύθυνος τῆς ἐκπομπῆς
ὁ κ. Βερύκιος εἶπεν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς ἐγέμι-
σε τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν μὲ ἡμερολόγια τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, μετὰ τὴν συνέντευξιν μὲ τὸν κ. Κου-
ρουμπλῆν. Ὁ κ. Βερύκιος εἰς ἄλλην ἐκπομπήν, προ-
φανῶς, διὰ νὰ καταδείξη ὅτι ὑπῆρχεν ἐκλογικὸν ρεῦμα
ἀνεφέρθη ἐκ νέου εἰς αὐτὰς τὰς γεφύρας ἐπικοινωνίας
τοῦ Σεβ. Πειραιῶς μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, τὰς ὁποίας ἀπέδω-
σεν εἰς τὴν ἀντίληψιν ὅτι ὡρισμένοι Ἀρχιερεῖς ἤρχισαν
φανερὰς καὶ παρασκηνιακὰς ἐπαφάς, διὰ νὰ εἶναι πα-
νέτοιμοι νὰ ὑποστηρίξουν τὸ «συμφέρον» τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἐὰν ἔλθουν οἱ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ εἰς τὴν ἐξουσίαν. Κατὰ
συνέπειαν: Ἡμεῖς δὲν προσεθέσαμεν κάτι περισσότερον
ἀπὸ αὐτά, τὰ ὁποῖα μετεδόθησαν ἀπὸ Ραδιοφώνου καὶ
δὲν διεψεύσθησαν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, παρὰ
τὸ γεγονός ὅτι: στενὸς συνεργάτης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κάνει ραδιοφωνικὴν ἐκπομ-
πήν. Ἄλλη λεπτομέρεια: Εἰς τὸν σταθμὸν (9,89) ἐπιτε-
λικὴν θέσιν κατέχει ὁ πρώην ὑπεύθυνος τῆς Μὴ Κυβερ-
νητικῆς Ὀργανωσεως «Ἀλληλεγγύη», ὁ ὁποῖος σήμερον
εἶναι κληρικὸς (λέγεται τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμα-
νίας).

Γ.Ζ.
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Διαψεύδει τὰς «γεφύρας - ἐπικοινωνίας»,
μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

Διορθώσεις εἰς τὸ ἀπολυτίκιον
τοῦ Ἁγίου Παΐσιου ὑπὸ τοῦ Σεβ. Ἐδέσσης

Ὅταν ἔγινεν ἡ Ἁγιοκατάταξις
τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Παϊσίου,
δι᾽ ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωὴλ
ἀπεκάλυψεν ὅτι συνέγραψεν Ἱερὰν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου καὶ τὸ
πρῶτον Ἀπολυτίκιον. Τὴν 4ην Φε-
βρουαρίου ἀνεκοινώθη ἀπὸ τὴν
Ἱερὰν Μητρόπολιν ὅτι:

«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας
κ. Ἰωὴλ προέβη σὲ διορθώσεις τοῦ
πρώτου ἀπολυτικίου καθὼς καὶ
ἄλλων σημείων τῆς Ἱερᾶς Ἀκολου-
θίας τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, τὴν ὁποία ἔχει συνθέσει ὁ
ἴδιος.

Προκειμένου οἱ διορθώσεις αὐ -
τὲς νὰ γίνουν ἐγκαίρως γνω στὲς σὲ

ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους, ἡ
πλήρης διορθωμένη Ἀκολουθία τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου εἶναι ἤδη διαθέσιμη
σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ γιὰ λήψη
στὸν δικτυακὸ τόπο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως: www.imepa.gr.

Παραθέτουμε τὸ διορθωμένο
Ἀπολυτίκιο τοῦ Ὁσίου:

Ἦχος α .́ Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῶν Φαράσων τὸν γόνον, καὶ τοῦ

Ἄθωνος κλέϊσμα, καὶ τῶν πάλαι
ὁσίων, μιμητὴν καὶ ἰσότιμον, Παΐσιον
τιμήσωμεν πιστοί, τὸ σκεῦος χαρι-
σμάτων τὸ μεστόν, ὡς φυλάσσοντα
ἐκ πάντων τῶν λυπηρῶν, τοὺς πίστει
ἀνακράζοντας, δόξα τῷ δεδωκότι
σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαν-
τι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ,
πᾶσιν ἰάματα».



Σελὶς 8η

ΜΕΡΙΚΕΣ σύντομες παρατηρή-
σεις πάνω στὸ συνοδικὸ κεί-
μενο: Ὡσὰν νὰ ἔχουν ἀσχο-

ληθεῖ οὐσιωδῶς καὶ ἐπισταμένως, μέ-
χρι τώρα, οἱ συνοδικοί μας μὲ ὅλα τὰ
συσσωρευμένα, ζέοντα καὶ ἀκανθώ-
δη καὶ φλέγοντα καὶ τσουρουφλίζον-
τα τὶς συνειδήσεις τοῦ ὀρθοδόξου
πληρώματος ζητήματα, μὲ κορυφαῖα
αὐτὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς ποικίλης
ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς σὲ τρομα-
κτικὸ βαθμὸ ἐλλείψεως κατηχήσεως
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ δὴ τῆς νεο-
λαίας καὶ ὡσὰν νὰ ἔχουν δρομολογή-
σει τὴ ριζική τους ἀντιμετώπιση, πρὸς
μεγίστη ἀνακούφιση τοῦ ὀρθοδόξου
πληρώματος, αὐτοὶ "ἀνακάλυψαν",
ξαφνικὰ τὸ ζήτημα τῆς ὑπὸ ἐνοριῶν,
μονῶν, ἱδρυμάτων καὶ μεμονωμένων
κληρικῶν καὶ μοναχῶν κατοχῆς καὶ
λειτουργίας ἱστολογίων καὶ τοῦ ὑπ᾽
αὐτῶν ἐκφερόμενου καὶ ἐκπεμπόμε-
νου λόγου. 

Ὥστε αὐτὸ εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ
μέγιστο πρόβλημα τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ βίου! Τὸ ζήτημα τῶν ἱστολογίων!

Δὲν ἀρνούμεθα, κατ ̓ἀρχήν, ὅτι ἡ
ἐπίσημη ἢ διοικοῦσα Ἐκκλησία (ὁ
ὀρθότερος Ὅρος εἶναι "ποιμαίνουσα
Ἐκκλησία") κάθε ἄλλο παρὰ θὰ πρέπει
νὰ μένει ἀδιάφορη ἀπέναντι σὲ φαι-
νόμενα ἀσυδοσίας τοῦ διαδικτυακοῦ
λόγου συλλογικοτήτων ἢ/καὶ μεμο-
νωμένων προσώπων ποὺ θίγουν τὸ
Ὀρθόδοξο Δόγμα καὶ νοθεύουν τὸ
Ὀρθόδοξο Ἦθος. Κάτι τέτοιο συν -
ιστᾶ ὄχι μόνο ἀναφαίρετο δικαίωμα
ἀλλὰ καὶ ἐπιβαλλόμενο καθῆκον
ἀμφοτέρων τῶν διοικητικῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν σωμάτων, τόσο τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας ὅσο καὶ τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐπὶ παραδείγματι ἱστολόγια ποὺ
προβάλλουν τὸν οἰκουμενισμό, τὸ νε-
ονικολαϊτισμὸ καὶ ἄλλες ἑτεροδιδα-
σκαλίες, ποὺ ὀνομάζουν τὶς σχισμα-
τοαιρετικὲς κοινότητες τῆς δυτικῆς
χριστιανοσύνης "ἀδελφὲς Ἐκκλη-
σίες", ποὺ ἐκθειάζουν βλάσφημους
συγγραφεῖς, ποιητὲς καὶ λογοτέχνες,
ποὺ καλλιεργοῦν τὸ συσχηματισμὸ
τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸ
φρόνημά του θὰ ἔπρεπε ἀπὸ χρόνια
νὰ ἀποτελέσουν ἀντικείμενο καταδί-
κης καὶ ἀποκηρύξεως ἀπὸ πλευρᾶς
τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας καὶ
ἐφαρμογῆς σὲ βάρος τῶν ἱστολόγων
τῶν ὑπὸ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν κανό-
νων διαγορευομένων!  Δὲν εἴδαμε
ὅμως νὰ συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Ἀντιθέτως τὸ ἐπίμαχο συνοδικὸ
κείμενο μὲ τὸν τρόπο ποὺ εἶναι δια-
τυπωμένο μᾶλλον φαίνεται νὰ κι-
νεῖται πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ποι-
νικοποιήσεως, ἀπὸ ἐκκλησιολογικῆς
πλευρᾶς, τοῦ γνήσιου καὶ ἀνόθευτου
ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Ἔχει, μάλι-
στα, σχηματισθεῖ σὲ πολλοὺς πιστοὺς
ἡ πεποίθηση, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἐγκύκλιος
"φωτογραφίζει" συγκεκριμένα ἱστο-
λόγια ποὺ ἐλέγχουν ἐπισκοπικὰ ἀτο-
πήματα, ἰδιαιτέρως ἐπὶ θεμάτων
οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐκκοσμικεύσεως,
προκαλώντας, κατ ̓αὐτὸν τὸν τρόπο,
τὴν ἀντίδραση τῶν θιγομένων ἐκκλη-
σιαστικῶν ἀξιωματούχων.

Τὰ προαναφερθέντα ἱστολόγια
ἀποτελοῦν νησίδες ἀντιστάσεως
στὸν ὠκεανὸ τοῦ συλλογικοῦ συμβι-
βασμοῦ μὲ τὸ δαιμονικῆς ἐμπνεύ σε-
ως κοσμικὸ πνεῦμα. Καὶ δίδουν καθ᾽
ἡμέραν ὁμολογιακὲς μάχες ὑπὲρ τῆς
Ὀρθοδοξίας, κυρίως καὶ πρωτίστως,
καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀκολούθως καὶ
δευτερευόντως.

Πολέμησαν μὲ ἱερὸ ζῆλο καὶ ἐξα-
κολουθοῦν, ἅγιοι συνοδικοί, τὸ ἐπαί-
σχυντο, δῆθεν ἀντιρατσιστικὸ νομο-
σχέδιο, τὸ στραγγαλίζον τὴν ἐλευθε-
ρία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τὴ
στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία σεῖς συμβιβα-
στήκατε ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΑ μὲ τὴν πολι-
τικὴ ἐξουσία, ποὺ τὸ κατέστησε νόμο
τοῦ κράτους ἄνευ οὐσιαστικῆς ἀντι-
δράσεως καὶ ἀντιστάσεως ἀπὸ μέ-
ρους σας!

Ὅταν τὸ σεπτὸ πρόσωπο τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ καθυβριζόταν
σκαιῶς μὲ τὸ δυσώνυμο θεατρικὸ
"ἔργο" "corpus Christi" τὰ ἱστολόγια
αὐτὰ στηλίτευσαν μὲ δριμύτητα τὸ
ἀνοσιούργημα ὑπερασπιζόμενα, κατ᾽
αὐτὸν τὸν τρόπο, τὸν ὑβριζόμενο
Ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς μας τὴ στιγμὴ
ποὺ κάποιοι ὑψηλὰ ἱστάμενοι κληρικοὶ
ἀρκέστηκαν σὲ πλατωνικὲς καὶ ἀνώ-
δυνες διαμαρτυρίες, σὲ ἄσφαιρα
πυρὰ καὶ κάποιοι ἄλλοι τολμητίες μέμ-
φθηκαν, κι ἀπὸ πάνω, τοὺς ὁμολο-
γητὲς χριστιανοὺς ποὺ ἀψήφισαν τὶς
εἰρωνεῖες καὶ τὰ σκώμματα τῶν ψευ-
τοπροοδευτικῶν θολοκουλτουριαρέ-
ων! 

Στηλιτεύουν τὴν προδοσία τοῦ
Ὀρθοδόξου Δόγματος, ποὺ συντε-
λεῖται ἀπ ̓τὴν πλευρὰ ἡγετικῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν παραγόντων ποὺ καταπα-
τοῦν πλειάδα Θείων καὶ Ἱερῶν κανό-
νων ποὺ ρυθμίζουν τὶς σχέσεις
Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν.

Καταπολεμοῦν καὶ ἀποδομοῦν στὴ
συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἑτεροδι-
δασκαλίες, ποὺ συνιστοῦν "ἕτερον
Εὐαγγέλιον" ναρκοθετώντας τὴ σω-
τηρία τῶν πιστῶν!

Πιθανῶς κατὰ τὴ διεξαγωγὴ τῆς
μάχης νὰ γίνονται καὶ σφάλματα!
Οὐδείς ἀναμάρτητος! Ἄλλο ὅμως
αὐτὸ καὶ ἄλλο νὰ ποινικοποιεῖται
ἐκκλησιολογικὰ συνολικὰ ὁ ὑπ ̓αὐτῶν
ἐκπεμπόμενος λόγος! 

Εἰλικρινὰ λυπούμαστε γιὰ τὴν ἐξα-
πόλυση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ποιμαί-
νουσας Ἐκκλησίας τῆς ἐπιεικέστατα
ἀτυχοῦς αὐτῆς ἐγκυκλίου! Μᾶλλον
τοὺς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας χαρο-
ποιεῖ αὐτὴ καὶ ὄχι τὰ πιστὰ τέκνα της,
ποὺ ἔκπληκτοι καὶ κατώδυνοι τὴν
ψυχὴν διάβασαν στὸ διαδίκτυο ὅτι ἡ
ΔΙΣ συνῆλθε σὲ τρεῖς μονάχα συνε-
δρίες γιὰ τὸ μήνα Ἰανουάριο (ΑΠΙ-
ΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ), παρα-
κάμπτοντας γιὰ μία ἀκόμη φορά
οὐσιώδη θέματα καὶ τοξεύοντας τὰ
βέλη της ἐναντίον στόχων ποὺ κάθε
ἄλλο παρὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελοῦν
ἀντικείμενο πολεμικῆς ἀπ ̓τὴν πλευ-
ρά της!

Λυκοῦργος Νάνης, 
Ἰατρός

(ΠΗΓΗ: Ἱστολόγιον «Ἀκτῖνες»)

Ὁ Σεβ. Καλαβρύτων συγχαίρει
τὴν διαπραγματευτικὴν στάσιν

τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Κυβερνήσεώς του
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰγιαλείας

καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, ὁ
ὁποῖος ὅταν διεπίστωσεν ὅτι ὁ νέος
Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ κυβέρνησίς
του ὡρκίσθη μὲ πολιτικὸν ὅρκον (εἰς
τὴν πλειονοψηφίαν τῶν Βουλευτῶν
καὶ Ὑπουργῶν), εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ
Χριστιανικὴ Ἑλλὰς μεταβάλλεται
εἰς ἄθεον Χώραν, μὲ νεωτέρας δηλώ-
σεις του ἐχαιρέτισε τὴν διαπραγμα-
τευτικὴν στάσιν τῆς κυβερνήσεως
καὶ προσωπικῶς τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ. Αἱ δηλώσεις του ἔλαβον μεγά-
λην δημοσιότητα ὑπὸ τῶν ἐφημερί-
δων. Παραθέτομεν τὸ δημοσίευμα
τῆς Κεντροδεξιᾶς Ἐφη μερίδος «δη-
μοκρατία» ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἀμβρό-
σιος: Γειά σου, Τσίπρα λεβέντη»:

«Μέ τά καλύτερα λόγια μίλησε γιὰ
τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ Ἀλέξη
Τσίπρα ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων
Ἀμβρόσιος, ἐπισημαίνοντας ὅτι τὸν
ἔκανε ὑπερήφανο ἡ πολιτικὴ ποὺ

ἀκολουθεῖ στὶς διαπραγματεύσεις
μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀποπνέει
ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ δείχνει ὅτι
«ἡ ἐποχὴ τῶν μεγάλων δουλικῶν πέ-
ρασε». Ὁ κ. Ἀμβρόσιος εἶχε «στολί-
σει» πάντως τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙ-
ΖΑ γιὰ τὸν μὴ θρησκευτικὸ ὅρκο
του.

«Γειά σου, πρωθυπουργὲ κ. Τσί-
πρα, λεβέντη! Βάλε μία τελεία καὶ
παύλα στὶς μονομερεῖς καὶ ἐθνοκτό-
νες ὑποχωρήσεις μας! Ὁ Χρι στὸς
μαζί σου! Ἡ Παναγιά μας στὸ πλευ-
ρό σου! Καλὴ ἐπιτυχία γιὰ τὸ καλό
τῆς Ἑλλάδος!» εἶναι ἡ κατάληξη τοῦ
κειμένου ποὺ ἀνέβασε ὁ κ. Ἀμβρό-
σιος. Ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων
ἐπισημαίνει ὅτι ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τοῦ
«ναὶ σὲ ὅλα» περάσαμε στὴν ἐποχὴ
τῆς ἀντιστάσεως, «ἀντιτάσσουμε
τὴν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια» καὶ
προσθέτει: «Οἱ μεγάλες νίκες στήν
πορεία τοῦ ἔθνους μας ποτὲ δὲν κα-
τακτήθηκαν ἀπὸ τὰ μεγάλα "ναί",
ἀλλὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα "ὄχι"»».

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὴν

συνεδρίαν τῆς 4ης Φεβρουαρίου συν -
εζήτησε διὰ τὴν ἔκδοσιν Διαπιστω-
τικῆς Πράξεως περὶ συστάσεως Ἐνο-
ριῶν τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Διδυ-
μοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου,
Σάμου, Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Δρά-
μας. Συμφώνως πρὸς ἐνημερωτικὸν
δελτίον:

«Ἐπίσης συζητήθηκε ἡ ὑποβλη-
θεῖσα ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Δημοσιο-
νομικοῦ Ἐλέγχου Ἔκθεση τοῦ Τμή-
ματος Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικοῦ
Ἐλέγχου (Τ.Ε.Κ.Ε.), ἡ ὁποία ἀναφέρε-
ται ἐπὶ τοῦ διενεργηθέντος διαχειρι-
στικοῦ ἐλέγχου στὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ

Προσκύνημα «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»,
γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 1.1.2013 ἕως
31.12.2013.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε τὴν ἀποστολὴ
συγχαρητηρίου ἐπιστολῆς στὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀχρίδος κ.
Ἰωάννη ἐπὶ τῇ ἀποφυλακίσει του,
ἐκφράζουσα τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἱκανο-
ποίησή της γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς
μακροχρονίου περιπετείας του.

Τέλος ἡ Δ.Ι.Σ. ἐνέκρινε Κανονι-
σμοὺς Λειτουργίας ἐκκλησιαστικῶν
Ἱδρυμάτων καὶ ἀποσπάσεις Κληρικῶν
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σὲ
Ἱερὲς Μητροπόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ,
καὶ ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικὰ μὲ τρέ-
χοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα».

Σεβ. Κερκύρας: Ὁ ἄθεος δὲν εἶναι
προοδευτικὸς ἢ ἐλεύθερος ἀλλὰ πλανεμένος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας
Νεκτάριος εἰς κήρυγμά του, διά τὴν
ἑορτὴν τῆς Ὑπαπαντῆς εἰς τὸ χωρίον
Καστελλάνοι Μέσης ἐτόνισεν ὅτι ἡ
ἀθεΐα δὲν εἶναι πρόοδος ἀλλὰ ἡ θεο-
ποίησις τοῦ ἑαυτοῦ μας. Πλέον συγ-
κεκριμένως ὡς σημειώνεται εἰς δελ-
τίον τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως:

«Προτιμᾶ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζεῖ μὲ τὴν
ταραχή, τὴν ἀποστασία, τὴν πλεονε-
ξία, τὴν ἀθεΐα σήμερα, διότι ἔτσι νομί-
ζει ὅτι εἶναι ἐλεύθερος, ὅμως
πλανᾶται. Ὅποιος ἔχει ὡς κέντρο τῆς
ζωῆς τὸ Θεὸ ζεῖ τὴν ἀληθινὴ ἐλευθε-

ρία τῆς ἀγάπης τόσο γιὰ τὸ Θεὸ ὅσο
καὶ γιὰ τὸν συν άνθρωπο.  Κρινόμαστε
καὶ πάλι, τόνισε ὁ Σεβ. Νεκτάριος, ἀπὸ
τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶναι
πρόοδος ἡ ἀθεΐα, ἀλλὰ θεοποίηση
τοῦ ἑαυτοῦ μας.  Ὅταν ὅμως ἔρθει ἡ
ὥρα τοῦ θανάτου, τότε ὁ ἄνθρωπος
νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ βρεῖ ἀπάντηση.
Ἡ ἀγάπη στὸ ἀντιλεγόμενον σημεῖον
μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναστη-
θοῦμε ἀπὸ τὴν κακὴ χρήση τῆς ἐλευ-
θερίας. Καὶ ὁ Κύριος πάντα θὰ μᾶς πε-
ριμένει νὰ μᾶς συναντήσει, ὅπως
στὴν Ὑπαπαντὴ μὲ τὸν ἱερέα Συμε-
ών».

Οἰκονομικὴ ἐνίσχυσις φοιτητῶν
ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Κορίνθου

Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίνθου
ἀνεκοινώθησαν τὴν 6ην Φεβρουα-
ρίου τὰ ἀκόλουθα:

«Τὴν Κυριακὴ 15η Φεβρουαρίου
2015 καὶ ὥρα 17.00 σᾶς προσκα-
λοῦμε στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γηροκο-
μεῖο Ἀνδρῶν στὴν Κόρινθο «ΤΟ
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥ-
ΛΟΥ» προκειμένου νὰ συμμετά-
σχετε στὴν Ἐκδήλωση Οἰκονο-
μικῆς Ἐνισχύσεως φοιτητῶν ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Συνο-
λικῶς θὰ δοθεῖ τὸ ποσὸν τῶν
90.000,00 Εὐρὼ σὲ Βιβλιάρια τῶν
1.000,00 εὐρὼ σὲ 90 νέους-νέες
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Ἐπαρχίας.

Ἐφέτος γιὰ τρίτη συνεχόμενη
χρονιὰ θὰ ἐνισχυθοῦν φοιτητὲς
τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφέ-
ρειας, ἀφοῦ οἱ ἀνάγκες τῆς σύγ-
χρονης Ἑλληνικῆς Κοινωνίας,
ὅπως ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπὸ τὴν
Οἰκονομικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὴν
Χώρα μας, ἐπιβάλλουν ἄμεση καὶ
ὄχι μελλοντικὴ στήριξη, ὅπως οἱ
«Προικοδοτήσεις» ποὺ ἐγίνοντο τὰ
προηγούμενα χρόνια. Ἡ ἐπιλογὴ
τῶν παιδιῶν-φοιτητῶν ἔγινε ἀπὸ τὶς
Ἐνορίες καὶ τῶν 13 Ἀρχιερατικῶν

Περιφερειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας μὲ κριτήριο τὴν ἄμεση ἀνάγκη
οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως κατὰ τὸ
δυνατόν.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗ ΩΣ ΜΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

Ἀπαρχὴ ἀποδομήσεως τοῦ ὑπάρχοντος πλαισίου Κράτους -
Ἐκκλησίας ὁ πολιτικὸς ὅρκος τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς Κυβερνήσεως

«ΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΙ ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΔΙΟΤΙ Ο ΔΙΑΘΡΥΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»

Ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου
Κατωτέρω παραθέτομεν τὸ λίαν

ἐνδιαφέρον ἄρθρον τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσο-
στόμου, διά τὰς συνεπείας εἰς βά-
ρος τῆς Ἐκκλησίας, τὰς ὁποίας θὰ
ἔχη ὁ πολιτικὸς ὅρκος τοῦ νέου πρω-
θυπουργοῦ κ. Τσίπρα καὶ τῆς κυβερ-
νήσεώς του. Τὸ πλῆρες κείμενον τοῦ
ἄρθρου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ ἄρνηση ὁρκοδοσίας ἀπὸ τὸν
νέο πρωθυπουργὸ καὶ ἀπὸ τὴν πλει-
ονότητα τοῦ κυβερνητικοῦ σχήμα-
τος ἀπετέλεσε ὄντως μία κίνηση
πρωτόγνωρη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ  πρα -
γματικότητα, αἰφνιδιασμοῦ ἀλλὰ καὶ
συγχρόνως ἔκφραση εἰλικρίνειας
καὶ συνέπειας στὰ ὅσα κατὰ καιροὺς
διάφορα στελέχη τοῦ κυβερνῶντος
κόμματος εἶχαν διατυπώσει καὶ
ἐξαγγείλει. 

Ἡ παροῦσα εἰλικρινὴς ἔκφραση
διανθίστηκε ἀφενὸς ἀπὸ ὀλίγον
ὑποκρισία, ὅταν ὁ πρωθυπουργὸς
ζήτησε τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που!!!, καὶ ἀφετέρου ἀπὸ ἀρκετὴ
εἰρωνεία ἀφοῦ ἄμεσα ἐκδηλώθηκε
ἡ τάση δικαιολόγησης τῆς ὅλης
αὐτῆς κίνησης, μὲ τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι
ὁ ὅρκος εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὸν
εὐαγγελικὸ λόγο, τὴν ἐκκλησια-
στικὴ παράδοση, τὸ ἦθος τῆς ὀρθο-
δοξίας καὶ πολλὰ ἄλλα, μὲ τὰ ὁποῖα
προσπάθησαν νὰ θέσουν σὲ δεύτε-
ρο ἢ καὶ τρίτο ἐπίπεδο τὴ σημειολο-
γικὴ ἀξία τῆς ἄρνησης αὐτῆς, καὶ
μάλιστα στὸ συγκεκριμένο τόπο καὶ
μὲ τὸν συγκεκριμένο τρόπο καὶ χρό-
νο.

Μία τέτοια ἐκκίνηση ἀπὸ τὴν πα-
ροῦσα κυβέρνηση, δηλώνει τὴν
ἄμεση διαφοροποίησή της, ὡς πρὸς
τὰ μέχρι τώρα ἰσχύοντα, καὶ τὰ
ὁποῖα μποροῦσαν νὰ μᾶς συνδέ-

σουν μὲ κάθε τι ποὺ θυμίζει τὸ πα-
ρελθόν, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ δι-
καιολογηθοῦν οὔτε μὲ τὴν ἐπίσκε-
ψη στὸ Ἅγιον Ὄρος, οὔτε μὲ τὴν
παραμονὴ ἐπὶ 10λεπτο μπροστὰ στὸ
εἰκόνισμα τῆς Παναγίας τοῦ «Ἄξιόν
Ἐστι», οὔτε μὲ τὴν διαχείριση τοῦ
περιστεριοῦ.

Γι' αὐτὸ ἡ ὑποκρισία ἔχει τὴν προ-
ϊστορία της καὶ ἡ εἰρωνεία τὴν συν -
έχειά της.

Ἀπὸ τὰ δευτερεύοντα
πρὸς τὰ πρωτεύοντα

Δὲν θὰ πρέπει ὅμως νὰ ἀδιαφο-
ρήσουμε, μπροστὰ σ' αὐτὴ τὴν διπο-
λικὴ ἀξιοποίηση, τόσο τῶν ἐκδηλώ-
σεων θρησκευτικότητας, σὲ ἐπίπεδο
κυρίως ἐπικοινωνιακό, ὅσο καὶ γιὰ
τὴν αἰφνίδια καὶ ἐξαπίνης διαφορο-
ποίηση σὲ σχέση πρὸς τὴν ὁρκοδο-
σία.

Ἡ σημειολογικὴ καὶ σημασιολο-
γικὴ ὅμως «ἀξία» αὐτοῦ τοῦ ὀξύμω-
ρου συνδυασμοῦ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ
τὴν ἀπαρχὴ μίας ἐφαρμοσμένης με-
θόδου καὶ ὑφέρπουσας τάσης ἀπο-
δόμησης τοῦ ἰσχύοντος πλαισίου
σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας,
ἀρχικὰ σὲ θέματα δευτερεύοντα καὶ
περιφερειακά, μάλιστα ἀρκετὰ
"ἀδιάφορα" καὶ "ἀνώδυνα", καὶ
μακρὰν ἀπὸ τὸν πυρῆνα τοῦ ὅλου
θεσμικοῦ πλαισίου, "τὰ βαρύτερα
τοῦ νόμου".

Μὲ ἄμεσο, ἀπόλυτα ἐπικοινω-
νιακὸ τρόπο, καὶ χωρὶς πολὺ κόστος,
"προ-εἰκονίζονται" τὰ μέλλοντα συμ-
βαίνειν!

Ἡ ἔναρξη τῆς ἀποδομητικῆς
αὐτῆς τακτικῆς καὶ μεθόδου, σύμ-
φωνης καὶ πρὸς τὶς κομματικὲς καὶ
κυβερνητικὲς ἐξαγγελίες καὶ τοπο-
θετήσεις τῆς νέας κυβέρνησης, δὲν

θὰ πρέπει νὰ περάσει ἐντούτοις
ἀπαρατήρητη, ἀπροβλημάτιστα καὶ
ἀνεκτικὰ ἀποδεκτή, ἀπὸ τὴν διοι-
κοῦσα Ἐκκλησία καὶ μάλιστα μὲ τὴν
δικαιολόγηση ἢ τὴν διαμορφούμενη
τάση "μετακύλισης" σὲ ἕνα νέο μόρ-
φωμα σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολι-
τείας, ὅπου ἡ Ἐκκλησία, στὸ ἐπίπε-
δο τῆς συνεργασίας σὲ κοινωνικὰ
θέματα καὶ φιλανθρωπικὲς δράσεις
μὲ τὴν κυβέρνηση, κινδυνεύει νὰ
ἀντιμετωπιστεῖ ὡς πρὸς τὴν ἐξω-
στρέφειά της, ἢ καὶ νὰ χρησιμοποι-
ηθεῖ ἀπὸ τὸν συνομιλητὴ της (τὴν
Πολιτεία ἔνν.) ὡς ἕνας προνοιακὸς
φορέας, μία ΜΚΟ ἢ μία ἀξιοζήλευτη
ΔΕΚΟ κοινωνικῶν παροχῶν, ἐνῷ ὡς
πρὸς τὴν ἐσωστρέφειά της θὰ συν -
εχίζει νὰ ἐπαναπαύεται στὸν δια-
χρονικὸ στρουθοκαμηλισμό της καὶ
νὰ ἀρνεῖται νὰ δεῖ τὸ θέμα κατάμα-
τα χωρὶς μάλιστα νὰ προετοιμάζεται
γιὰ τὰ ἐπερχόμενα!

Φαίνεται ὅτι ἦταν ἀρκετὰ προφη-
τικὸς ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.
Ἱερωνύμου, στὴ συνέντευξή του
στὴν ἐφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
τοῦ ἔτους 2008, καὶ παρόλο ποὺ βλέ-
παμε καὶ βλέπουμε τὸ ἐνδεχόμενο
μίας ἀναθεώρησης τῶν σχέσεων
(σήμερα μιλᾶμε γιὰ ἐξορθολογισμὸ)
ἐν τούτοις συνεχίζουμε καὶ ἐπανα-
παυόμαστε στὴ μακαριότητα τοῦ
ἐνδόξου παρελθόντος μας καὶ δὲν
τολμᾶμε νὰ θέσουμε τὸ δάκτυλό
μας «ἐπὶ τὸν τύπον τῶν ἥλων».

Ἂς ἀφυπνισθῶμεν
Δικαιολογούμεθα ἢ καὶ προσπα-

θοῦμε νὰ ἐξισορροπήσουμε μὲ ἐπι-
κίνδυνες ἠθικολογίες, μὲ ἰδεολογο-
ποιημένες ἀπόψεις καὶ μὲ ἀκτιβιστι-
κοῦ τύπου συνεργασίες κοινωνικῶν
παροχῶν, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ξε-
κινήσουμε στὸ ἐσωτερικό τοῦ

ἐκκλησιαστικοῦ μας σώματος του-
λάχιστον νὰ προβληματιζόμαστε.

Ὅπως ἔχω πεῖ κατὰ καιροὺς τὸ
θέμα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ
Πολιτείας, δὲν εἶναι ζήτημα ἰδεολο-
γικό, οὔτε ἀπαιτεῖ πολεμικοῦ τύπου
ἀντιδράσεις, πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν
ἐπιλύεται μὲ συναισθηματικοῦ πε-
ριεχομένου ἐκδηλώσεις, οὔτε μὲ
εὐχὲς καὶ εὐχολόγια ἐπικοινωνιακοῦ
καθησυχασμοῦ ἢ κατάρες καὶ ἀπο-
κηρύξεις.

Εἶναι ἕνα θέμα ἀρκετὰ πολύπλο-
κο, πολυδιάστατο καὶ πολυδύναμο,
ποὺ ἅπτεται ὄχι μόνο τῆς ἱστορίας
καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ γεγονότος γιὰ
τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ
καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, γι'
αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖ σοβαρότητα, ὑπευ-
θυνότητα, καὶ πάνω ἀπ' ὅλα κλῖμα
ἐμπιστοσύνης καὶ διάθεση διαλό-
γου.

Ἀπαιτεῖ μία προετοιμασία σὲ βά-
θος χρόνου μὲ ποιότητα λόγου καὶ
δυναμικότητα ἐπιχειρημάτων, κάτι
γιὰ τὸ ὁποῖο εἴμαστε ἀκόμα ἀπρο-
ετοίμαστοι.

Ἂς ἀφήσουμε λοιπὸν τὶς γλυκα-
νάλατες καὶ ἀνειλικρινεῖς ἐπικοινω-
νιακοῦ τύπου δικαιολογίες(!!!) καὶ ἂς
ἔλθουμε «εἰς ἑαυτὸν» καὶ «καθ'
ἑαυτὸν» ἀναλογιζόμενοι τὴν εὐθύ-
νη μας ἔναντι τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μας ταυτότητας, αὐτοσυνειδησίας
καὶ παρουσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἱστο-
ρίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ἂς ἀφυπνιστοῦμε ἀπὸ τὴν χει-
μερία νάρκη τοῦ παρελθόντος καὶ
ἂς ἀρχίσουμε μὲ τὸν ἐσωτερικό
μας διάλογο, γιατί ὅπως φαίνεται ἡ
ἀναθεώρηση ἢ ὁ διαθρυλούμενος
ἐξορθολογισμὸς εἶναι πρὸ τῶν
θυρῶν...».

Κρίσιμα θέματα συνεζητήθησαν ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου Κύπρου
Προσφάτως συνεδρίασεν ἡ Ἱερὰ

Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου καὶ ἠσχολήθη μὲ διάφορα θέ-
ματα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν Ἑλλη-
νορθόδοξον Παιδείαν τῆς Κύπρου,
τὴν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν ἀπὸ καθῃρημέ-
νους κληρικοὺς ἢ σχισματικούς,
τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους κλπ.
Συμφώνως πρὸς πληροφορίας τοῦ
διαδικτυακοῦ Ἐκ κλησιαστικοῦ Ἱστο-
τόπου «ἀκτῖ νες» (4ης Φεβρουαρί-
ου):

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνῆλθε σή-
μερα στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τα-
κτικὴ συνεδρία της, ὑπὸ τὴν προ-
εδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Χρυσοστόμου, κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς ὁποίας δέχθηκε τὸν Ὑπουργὸ
Παιδείας, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐνημέ-
ρωσε γιὰ τὴν πορεία τῆς ἐκπαι-
δευτικῆς μεταρρύθμισης καὶ γιὰ
τὰ τρέχοντα προβλήματα τῆς παι-

δείας.
Ὁ Μητροπολίτης Πάφου, διαβά-

ζοντας τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, εἶπε ὅτι τὰ μέλη της
ἀντάλλαξαν μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παι-
δείας ἀπόψεις, ὑπέβαλαν ἐρωτή-
σεις καὶ πῆραν τὶς σχετικὲς ἀπαν-
τήσεις.

Ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπι-
κεφαλῆς στοὺς Διορθοδόξους,
Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρησκευ-
τικοὺς διαλόγους Ἀρχιερεῖς γιὰ τὴ
συμμετοχή τους στοὺς διαλόγους
καὶ ἔγινε συζήτηση ἐπὶ τῶν ἀποφά-
σεων καὶ λήφθηκαν σχετικὲς ἀπο-
φάσεις.

Σὲ ἐρώτηση ἂν ἡ Ἐκκλησία θὰ
ἔχει τὸ δικό της στίγμα στὴν περί-
πτωση μεταρρυθμίσεων στὴν Παι-
δεία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ θρησκευτικὰ ἢ
ἐθνικὰ θέματα, ὁ Μητροπολίτης
Πάφου εἶπε ὅτι δίνουν τὶς ἀπόψεις
καὶ τὶς εἰσηγήσεις τους καὶ πρόσθε-
σε ὅτι δὲν εἶναι δικαίωμά τους νὰ
ἐπιβάλουν ὁ,τιδήποτε.

Ἐρωτηθείς ἂν ἔχουν ἐντοπίσει
ὁ,τιδήποτε στὸ πλαίσιο τῆς ἐκπαι-
δευτικῆς μεταρρύθμισης μέσα ἀπὸ
τὸ ὁποῖο ὑπάρχουν διαφωνίες ἢ
δὲν εἶναι καλὸ γιὰ τοὺς μαθητὲς
γιὰ τὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη καὶ τὴ
χριστιανικὴ πίστη, εἶπε ὅτι «ἐκεῖνο
τὸ ὁποῖο τονίσαμε εἶναι ὅτι πρέπει
ἡ παιδεία μας νὰ ἐπιμείνει στὸ
ἑλληνικὸ καὶ χριστιανικό της χα-
ρακτῆρα».

«Δὲν εἴπαμε ὅτι διαφωνοῦμε μὲ
ὅτι προβάλλει ἡ Κυβέρνηση, ἀλλὰ

εἴπαμε ὅτι αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ κατο-
χυρώσουμε, νὰ μὴ ξεχνοῦμε τὶς ρί-
ζες μας, τοὺς δύο πυλῶνες στοὺς
ὁποίους στηρίχθηκε τὸ ἔθνος ὁλό-
κληρο», πρόσθεσε.

Σὲ ἐρώτηση ἂν ἡ Ἐκκλησία θὰ
καταθέσει κάποιο δικό της ἔγγρα-
φο, ὁ Μητροπολίτης Πάφου εἶπε
ὅτι πιθανότατα αὐτὸ νὰ γίνει στὴν
ἑπόμενη συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου.

Ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση, ὁ Μη-
τροπολίτης Πάφου εἶπε ὅτι τὸ θέμα
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου θὰ εἶναι ἡ συν -
έχιση τῆς ἐξέτασης τῶν εἰσηγήσε-
ων καὶ τῶν ἐκθέσεων τῶν Ἀρχιερέ-
ων ποὺ πῆραν μέρος στοὺς διάφο-
ρους διαλόγους καὶ συζήτηση με-
ταξύ τους γιὰ τὰ θέματα τῆς παι-
δείας.

«Ἕνα θέμα τὸ ὁποῖο τέθηκε
εἶναι ἡ ἀκαταλληλότητα κάποιων
συγκεκριμένων θεολόγων στὰ
σχολεῖα. Ἡ ἀκαταλληλότητα ἐκ μέ-
ρους μας γιατί ὑπάρχουν ἄνθρωποι

καθαιρεμένοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία,
ἄνθρωποι σχισματικοί, οἱ ὁποῖοι φο-
ροῦν χωρὶς νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα
τὸ ράσο καὶ εἶναι μέσα στὰ σχολεῖα
καὶ διδάσκουν τὰ θρησκευτικά. Τὸ
θέσαμε ἐνώπιον τοῦ Ὑπουργοῦ, ὁ
ὁποῖος δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δεῖ καὶ
τὴ νομοθεσία καὶ μετὰ νὰ μᾶς δώ-
σει ἀπαντήσεις», πρόσθεσε.

Σὲ ἐρώτηση ἂν κάποιοι βρίσκον-
ταν στὸ ἱερατικὸ σχῆμα, ὁ Μητρο-
πολίτης Πάφου εἶπε ὅτι κάποιοι ναί,
κάποιοι ὄχι.

«Κάποιοι ἀπὸ μόνοι τους ἔχουν
φορέσει ράσα εἴτε ἀνήκουν σὲ πα-
λαιοημερολογίτες εἴτε σὲ ἄλλους
σχηματισμοὺς καὶ μπῆκαν μέσα
στὴν Ἐκκλησία. Ἄλλοι καθαιρέθη-
καν, δὲν ἔβγαλαν τὰ ράσα καὶ εἶναι
μέσα στὰ σχολεῖα. Καταλαβαίνετε,
τὴν Ἐκκλησία τὴν ἀπασχολεῖ αὐτό.
Ἂν γιὰ θέματα καὶ ἠθικῆς καὶ πίστε-
ως ἔχουν καθαιρεθεῖ δὲν μποροῦν
νὰ διδάσκουν τὰ παιδιά μας», συμ-
πλήρωσε».

ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΣΑΤΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σεβ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας: Διατὶ κατὰ τὸ Τριῴδιον πρέπει
νὰ ἀποφεύγωμεν τὰς καρναβαλικάς - εἰδωλολατρικὰς ἐκδηλώσεις
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας

καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, εἰς
ἐγκύκλιόν του πρὸς τὸν ἱερὸν
κλῆρον καὶ τὸν πιστὸν λαὸν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του τονίζει ὅτι
αἱ καρναβαλικαὶ ἐκδηλώσεις εἶναι
ὑπολείμματα εἰδωλολατρικῶν ἐθί-
μων, τὰ ὁποῖα μᾶς κοσμικοποιοῦν,
μᾶς ὁδηγοῦν εἰς σύγχυσιν, μᾶς ἀπο-
προσανατολίζουν καὶ μᾶς ὁδηγοῦν
εἰς τὴν διακονίαν τῆς κραιπάλης,
τῆς μέθης καὶ τῆς ἀκολασίας. Ἀκο-
λούθως ἀναλύει τὸ πνεῦμα καὶ τὸν
σκοπὸν τοῦ Τριῳδίου τονίζων ὅτι ὁ
Ζωοδότης Κύριος παραγγέλλει:
«πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖτε» καὶ
εἶναι ἕτοιμος νὰ μᾶς δεχθῆ:

«Εἰσήλθαμε στήν ἁγιασμένη καί
ψυχωφελῆ περίοδο τοῦ Τριωδίου.

Δέκα ἑβδομάδες πρό τοῦ Πάσχα
διαρκεῖ ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου.
Διαιρεῖται σέ τρεῖς ἀνίσους ὑποπε-
ριόδους. Τήν προπαρασκευαστική
περίοδο, τήν Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή καί τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία μέ τήν
πνευματοκίνητη σοφία της καί τήν
ἄμετρη ἀγάπη της, μᾶς χαρίζει τήν
πνευματική αὐτή περίοδο, γιά νά
ἔλθουμε ὅλοι μας σέ πνευματική
περισυλλογή, αὐτοσυγκέντρωσι καί
ἀνασυγκρότησι.

Ὅλοι μας γνωρίζουμε ὅτι οἱ βιο-
τικές μέριμνες, οἱ καθημερινές
ἀσχολίες μέ τά ὑλικοσωματικά μᾶς
δημιουργοῦν πνευματική νάρκη.

Αὐτή ἡ νάρκη, ἡ χαλάρωσι καί ἡ
πνευματική ὑπνηλία, ἄν δέν ἀντιμε-
τωπισθοῦν ἐγκαίρως, θά φέρουν
ψυχική ἀτονία, πνευματική θόλωσι
καί φθορά, ὀλίσθημα ψυχικοῦ θα-
νάτου.

Γιά νά προλάβη ἡ Ἐκκλησία μας

τήν ψυχοκτόνο αὐτή κατάστασι,
ἐθέσπισε καί προσφέρει τήν περίο-
δο τοῦ Τριωδίου.

Κι ἐμεῖς, συνειδητά, πνευματικά
παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας ὀφείλου-
με μέ εὐγνωμοσύνη νά δεχθοῦμε,
νά γνωρίσουμε τήν εὐλογημένη
αὐτή περίοδο καί νά συνειδητοποι-
ήσουμε ὅτι εἶναι περίοδος κατ  ̓ἐξο-
χήν πνευματική, περίοδος ἀνανή-
ψεως, συναισθήσεως, εἰλικρινοῦς
μετανοίας καί ἀνακαινίσεως.

Εἶναι περίοδος ἐγκρατείας, προσ -
ευχῆς, συνδιαλλαγῆς, συγχωρήσε-
ως, συμφιλιώσεως μέ ὅσους τυχόν
ψυχρανθήκαμε.

Εἶναι ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου
καί μάλιστα ἡ Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή στάδιον πνευματικῶν ἀγώνων,
γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τά πάθη
μας καί τίς ἀδυναμίες μας, νά καλ-
λιεργήσουμε ἀρετές, ὅπως ἡ ταπεί-
νωσι, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη, νά
εὐτρεπίσουμε ἑαυτούς, ὥστε ἕτοι-
μοι νά ἀνέλθουμε στόν φρικτό Γολ-
γοθᾶ, νά φθάσουμε στόν Ζωοδόχο
Τάφο τοῦ Κυρίου μας, τήν Κυριακή
τῆς Ἀναστάσεως, νά προσέλθουμε
«ψυχαῖς καθαραῖς καί ἀρειπώτοις
χείλεσι» στήν μυστική Τράπεζα, νά
κοινωνήσουμε τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί
εἰς ζωήν αἰώνιον».

Γιά νά τά ἐπιτύχουμε ὅμως ὅλα
αὐτά, εἶναι ἀνάγκη νά συναισθαν-
θοῦμε «τά πλήθη τῶν πεπραγμένων
μας δεινῶν». Νά ἐννοήσουμε καί νά
πιστέψουμε τήν ἀνάγκη τοῦ προσω-
πικοῦ μας καθαρισμοῦ, τῆς ἐξαγνί-
σεώς μας, διά τῆς μετανοίας καί τοῦ
μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.

Ὁ Ζωοδότης Κύριος, ὁ ὁποῖος γιά
μᾶς ἑκουσίως ἀνέβηκε στό Σταυρό
παραγγέλλει «πᾶσι πανταχοῦ μετα-
νοεῖν» (Πράξ. 12, 30) καί εἶναι ἕτοι-

μος νά ἀνοίξει τά ματωμένα χέρια
του νά μᾶς δεχθῆ.

Γἰ  αὐτό, ἐφέτος, ἄς σπάσουμε τά
δεσμά τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ὑπερη-
φανείας. Ἄς μιμηθοῦμε τήν ταπεί-
νωσι τοῦ Τελώνου, τήν συναίσθησι
τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ τῆς Παραβολῆς,
ἄς θελήσουμε νά ζήσουμε τόν
πνευματικό πλοῦτο τοῦ Τριωδίου,
γιά νά φθάσουμε στή σωτήριο με-
τάνοια.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ Τριωδίου
προσφέρονται πλοῦτος, θησαυρός
μηνυμάτων μετανοίας. Ἐκλεκτά
ἁγιογραφικά ἀναγνώσματα ἀπό τήν
Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, γλυ-
κύτατοι, κατανυκτικοί ὕμνοι, κατα-
νυκτικές ἀκολουθίες, ὅπως εἶναι οἱ
κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, τό Μεγάλο
Ἀπόδειπνο, ἡ Θεία Λειτουργία τῶν
Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἡ
Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου, ἀλλά καί ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος ὁδηγοῦν τίς καρδιές τῶν
πιστῶν τέκνων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας στήν κατάνυξι, στήν
ἀφύπνισι, στήν καλή ἀρχή τῆς μετα-
νοίας.

Ὅποιος μελετήσει προσεκτικά τό
Τριώδιο θά δεῖ μέ πόση σοφία εἶναι
ἁρμοσμένη ὅλη ἡ ἀρχιτεκτονική
τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί τῆς
βιώσεώς του.

Ποτέ δέν θά ἦταν δυνατόν νά
βρεθῆ καλύτερος πνευματικός
δρόμος γιά τόν ὀρθόδοξο χριστια-
νό, προκειμένου νά φθάση στόν
ἄξιο ἑορτασμό τοῦ Σταυρώσιμου
καί Ἀναστάσιμου Πάσχα, ἀλλά καί
νά ἀναγεννηθεῖ πνευματικά.

Μέ πατρική ἀγάπη παρακαλῶ καί
προτρέπω, ἀγαπητοί, νά ζήσουμε
συνειδητά ἐφέτος ὅλοι μας τήν κα-
τανυκτική περίοδο τοῦ Τριωδίου.

Δυστυχῶς ὁ πολύς κόσμος συν-

δέει τό Τριώδιο μέ κοσμικές, καρ-
ναβαλικές ἐκδηλώσεις, μέ χορούς,
ξεφαντώματα, μεταμφιέσεις καί πα-
ρόμοια.

Ὅλα αὐτά δέν ἔχουν σχέσι μέ τό
πνεῦμα καί τό σκοπό τοῦ Τριωδίου.

Εἶναι ὑπολείμματα εἰδωλολα-
τρικῶν ἐθίμων, μᾶς κοσμικοποιοῦν,
μᾶς ὁδηγοῦν σέ σύγχυσι, μᾶς ἀπο-
προσανατολίζουν, μᾶς ὁδηγοῦν
στήν διακονία τῆς κραιπάλης, τῆς
μέθης, τῆς ἀκολασίας.

Ὁ διάβολος κάνει «θαυμάσια» τό
ἀνθρωποκτόνο ἔργο του μέ τίς κο-
σμικές αὐτές ἐκδηλώσεις. Ὅσοι πι-
στοί χριστιανοί θέλουν νά ζοῦν τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά ἁγιάζωνται καί
νά φθάνουν ἄξιοι προσκυνηταί στό
Πάσχα δέν μποροῦν νά συμμετέ-
χουν στά εἰδωλολατρικά καί σατα-
νικά αὐτά ἔργα.

Ἀλήθεια, σκέπτονται καί ἐνερ-
γοῦν μέ ἀγάπη στό συνάνθρωπο
αὐτοί πού ὀργανώνουν τίς πολυέ-
ξοδες αὐτές ἐκδηλώσεις;

Οἱ ἀδελφοί μας πεινοῦν καί στε-
ροῦνται καί τῶν πλέον ἀπαραιτήτων
καί αὐτοί κατασπαταλοῦν τόσα πο-
σά στό βωμό τῆς ἡδονοθηρίας, τῆς
σαρκολατρίας καί τῆς δῆθεν «δια-
σκεδάσεως».

Ἀγαπητοί, σταυροφορία πνευμα-
τική ἄς κάνουμε ἐφέτος, γιά νά ζή-
σουμε τό Τριώδιο μέ τό Χριστό μέ-
σα στήν Ἐκκλησία μας, νά ζήσουμε
τή μετάνοια καί ἄξια νά φθάσουμε
στό Πάσχα, ἀλλά καί νά δώσουμε
παράδειγμα, χαρά καί ἀλληλεγγύη
στούς συνανθρώπους μας.

Καλό καί εὐλογημένο Τριώδιο.
Μετ  ̓εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΣΜΑΣ».

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Ἄρτης διὰ τὰς συνεπείας
τῶν καταστρεπτικῶν βροχοπτώσεων

Προσφάτως πολλαὶ περιοχαὶ τῆς
εὐρυτέρας περιφερείας τῆς Ἠπεί-
ρου ἐγνώρισαν πρωτοφανεῖς κατα-
στροφάς ἀπὸ ἐντόνους βροχοπτώ-
σεις - πλημμύρας. Τὰς μεγαλυτέ-
ρας καταστροφάς ἐγνώρισαν πε-
ριοχαὶ τοῦ Νομοῦ Ἄρτης. Τὸ γε-
γονὸς ἐκινητοποίησε τὴν Ἱερὰν
Μητρόπολιν Ἄρτης. Συμφώνως
πρὸς ἀνακοίνωσιν τὴν ὁποίαν ἐξέ-
δωσε: 

«Ἡ Μητρόπολη Ἄρτης συμπά-
σχοντας στὸ δρᾶμα πολλῶν συμ-
πολιτῶν, τόσο στὶς Ἐνορίες τοῦ
Κάμπου ὅσο καὶ στὶς ὀρεινὲς Κοι-
νότητες, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ
ξέσπασαν τὰ ἔντονα καιρικὰ φαι-
νόμενα, προσεύχεται καὶ συμπαρί-
σταται στὸν ἀγῶνα ποὺ καταβάλει
ἡ πολιτεία, γιὰ νὰ καταπραΰνει τὶς
πληγὲς ποὺ ἄφησε καὶ συνεχίζει νὰ
ἀφήνει ἡ θεομηνία.

Ἤδη ἀπὸ τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς

ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Παντελεή-
μονος Περάνθης εἶναι ἀνοικτὸς καὶ
δέχεται πληγέντες ἀδελφούς μας
ἀπὸ τὶς γειτονικὲς Ἐνορίες Συ-
κεῶν, Λουτροτόπου καὶ Κομμένου.

Ἐπίσης, ἐκφράζει τὴ λύπη της
γιὰ τὴν καταστροφὴ ἑνὸς ἱστορι-
κοῦ μνημείου, τοῦ πέτρινου Γεφυ-
ριοῦ τῆς Πλάκας.

Μετὰ τὴν καταγραφὴ τῶν ζη-
μιῶν ἡ Μητρόπολη Ἄρτης θὰ συμ-
παρασταθεῖ, μὲ ὅσες δυνάμεις δια-
θέτει, γιὰ τὴν ἀποκατάστασή τους.
Οἱ προσευχές μας πρὸς τὸν κοσμο-
κράτορα Κύριο θὰ πρέπει νὰ εἶναι
ἔντονες, ὥστε νὰ μὴ ξανασυμβοῦν
στὸ μέλλον ἀνάλογες θεομηνίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε
σήμερα Δευτέρα τὴν Ἐνορία Πε-
ράνθης καὶ συζήτησε μὲ τοὺς πλη-
γωμένους ἀπὸ τὴν καταστροφὴ κα-
τοίκους, ὑποσχόμενος ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς Μητροπόλεως κάθε
δυνατὴ βοήθεια».

Τοὺς προέτειναν
διὰ ὑποψηφίους 

Προέδρους
τῆς Δημοκρατίας

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.
Ἀναστάσιος διέψευσε σενάρια, τὰ
ὁποῖα εἶδον τὸ φῶς τῆς δημοσιό-
τητος, συμφώνως πρὸς τὰ ὁποῖα ἡ
κυβέρνησις τοῦ προέτεινε νὰ
εἶναι ὑποψήφιος Πρόεδρος τῆς
Δημοκρατίας. Εἰς δηλώσεις του
ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπαγο-
ρεύει τὴν ἀνάμειξιν εἰς τὴν πολιτι-
κήν. Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἡ ἁρμοδία
διά θέματα Παιδείας καὶ Θρησκευ-
μάτων τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλή-
νων» (συγκυβερνοῦν μὲ τὸν ΣΥΡΙ-
ΖΑ)κ. Ξουλίδου, ἐτόνισεν ὅτι θὰ
ἤθελε διά Πρόεδρον Δημοκρα-
τίας τὸν πατέρα Γεώργιον Μεταλ-
ληνὸν - ὁμότιμον καθηγητὴν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν.

Συνάντησις 
Οἰκ. Πατριάρχου-
Πρωθυπουργοῦ 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος συνηντήθη τὴν Τε-
τάρτην τῆς 4ης Φεβρουαρίου μὲ
τὸν νέον πρωθυπουργὸν τῆς
Ἑλλάδος κ. Ἀλέξιον Τσίπραν εἰς
τὰς Βρυξέλλας. Ἡ συνάντησις
ἦτο ἐκτὸς προγράμματος καὶ ἔγι-
νεν ἐνῷ καὶ οἱ δύο εἶχον διαφορε-
τικοὺς λόγους, διά νὰ εὑρίσκων-
ται εἰς τὰς Βρυξέλλας.

Ἡ ποινικοποίησις τοῦ ἐκπορευομένου
ἐκκλησιαστικοῦ λόγου ὑπὸ τῆς ΔΙΣ
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Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος διέ-
ψευσε τὴν ὕπαρξιν ἐπιστολῆς, συμ-
φώνως πρὸς τὴν ὁποίαν τὸ Πα-
τριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαμαρ-
τύρεται διά παρέμβασιν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐσωτερικά
του. Τὸ θέμα ἀνέκυψεν, ὅταν τὸ
ἠλεκτρονικὸν πρακτορεῖον Εἰδήσε-
ων (Ρομφαία) μετέδωσεν ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
μος μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου

τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ)
προτίθεται νὰ παρέμβη εἰς τὴν ὑπό-
θεσιν τοῦ καθηρημένου Πατριάρ-
χου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου. Τὸ
πρακτορεῖον ὑπεστήριξεν ὅτι τὸ
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διε-
μαρτυρήθη πρὸς τόν Ἀρχιεπίσκο-
πον κ. Ἱερώνυμον δἰ ἐπιστολήν του.
Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διέ-
ψευσε τὴν ὕπαρξιν καὶ τὴν ἀπο-
στολὴν τοιαύτης ἐπιστολῆς.

Διαψεύδεται διαμαρτυρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Τὸ πρῶτον ταξίδιόν του εἰς τὸ
ἐξωτερικὸν τὸ ἔκανεν ὁ πρωθυ-
πουργὸς κ. Τσίπρας εἰς τὴν Κύ-
προν, εἰς τὴν ὁποίαν συνηντήθη μὲ
τὸν πρόεδρον τῆς Κύπρου κ. Ἀνα-
στασιάδην, τοὺς Ἀρχηγοὺς Κομμά-
των τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον κ. Χρυσόστομον,
ἐνῷ μετέβη εἰς τὰ «φυλακισμένα
μνήματα» καὶ κατέθεσε στέφανον
εἰς τοὺς τάφους τῶν ἡρῴων τῆς ΕΟ-
ΚΑ. Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ «πρώτου θέματος» τῆς 2ας
Φεβρουαρίου:

«Ὁ πρωθυπουργὸς Ἀλέξης Τσί-
πρας εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Κύπρου γιατί ἡ Κυπριακὴ ἐκκλη-
σία στάθηκε στὸ πλάϊ τῶν ἀδύνα-
μων καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὴν πε-
ρίοδο τῆς οἰκονομικῆς κρίσης.

Ζήτησε ἀπὸ τὸν Κύπριο Ἀρχιεπί-
σκοπο ἡ ἐκκλησία νὰ συνεχίσει τὸ
κοινωνικό της ἔργο ἀλλὰ καὶ τὸν
διαθρησκευτικὸ διάλογο. Ὁ κ. Τσί-
πρας ἀναφέρθηκε καὶ στὶς προσπά-
θειες τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας γιὰ
προστασία τῆς ἱστορικῆς κληρονο-
μιᾶς στὰ κατεχόμενα.

Ὁ Πρωθυπουργὸς τόνισε ἀκόμη

ὅτι οἱ θρησκεῖες εἶναι γιὰ νὰ ἑνώ-
νουν τοὺς λαοὺς καὶ ὄχι γιὰ νὰ τοὺς
χωρίζουν καὶ εὐχήθηκε νὰ συνεχι-
στεῖ ἡ προσπάθεια γιὰ τὸν ἀναγκαῖο
διαθρησκευτικὸ διάλογο σὲ μία
ἐποχὴ ὅπου τὸ θρησκευτικὸ μῖσος
ὁδηγεῖ σὲ περιπέτειες.

Οἱ πεφωτισμένοι πνευματικοὶ
ἡγέτες, εἶπε, πρέπει νὰ προτάσσουν
τὰ στήθη στὸ μῖσος, γιατί οἱ θρη-
σκεῖες εἶναι γιὰ νὰ ἑνώνουν καὶ ὄχι
νὰ χωρίζουν.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου ἀνέφερε πὼς ἡ εὐχὴ καὶ ἡ
προσευχὴ του εἶναι νὰ πετύχει ὁ νέ-
ος πρωθυπουργὸς καθὼς ἡ ἐπιτυ-
χία του θὰ εἶναι ἐπιτυχία τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ. Εὐχήθηκε νὰ μὴ πεινά-
σει κανένας στὴν Ἑλλάδα ὅπως καὶ
στὴ Κύπρο.

Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στὸ κτήριο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ
τὸν κ. Χρυσόστομο νὰ ἀναφέρει,
νωρίτερα, ὅτι πρόκειται νὰ δώσει
τὴν εὐχή του στὸν Πρωθυπουργὸ
τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐπιτύχει τοὺς στό-
χους του.

Πρὶν τὴ συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Κύπρου ὁ Ἀλέξης Τσίπρας
μετέβη στὰ «Φυλακισμένα Μνήμα-
τα» ὅπου κατέθεσε στεφάνι στοὺς
τάφους τῶν ἡρῴων τῆς ΕΟΚΑ.».

Ὑπὲρ τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων
ὁ κ. Τσίπρας, ὡς προκύπτει ἀπὸ δηλώσεις του

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλ-
λος καταγγέλλει τὸ Οἰκουμενικὸν
Πατριαρχεῖον ὅτι παρεμβάλλει
ἐμπόδια διά τὴν σύγκλησιν τῆς Παν -
ορθοδόξου Συνόδου καὶ ὅτι δὲν ὑπη-
ρετεῖ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Πλέον συγκεκριμένως καὶ ὡς μεταδί-
δεται ὑπὸ τοῦ «mospat.ru» τῆς 3ης
Φεβρουαρίου:

«Γιὰ τὴν πορεία προπαρασκευῆς
τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου συγ-
κληθησομένης στὴν Κωνσταντινού-
πολη τὸ 2016 ἀναφέρθηκε στὶς 2 Φε-
βρουαρίου 2015 κατὰ τὴν τελετὴ
ἐνάρξεως τῆς Διασκέψεως Ἐπισκό-
πων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἁγιώ-
τατος Πατριάρχης Μόσχας καὶ
Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος. 

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας ὑπενθύμισε τὴ διατυπω-
θεῖσα κατὰ τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρ-
χίας 2013 θέση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν ἀνάγ-
κη λήψεως τῶν ἀποφάσεων ἀπὸ τὴν
Πανορθόδοξη Σύνοδο «ἀποκλει-
στικὰ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὁμόφωνης
βουλήσεως ὅλων τῶν κατὰ τόπους
Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι μὲ πλειονοψηφία»
(ἄρθ. 60 τῶν Διατάξεων).

Ὁ Ἁγιώτατος κ. Κύριλλος ὑπενθύ-
μισε στοὺς μετόχους τῆς Διασκέψε-
ως Ἐπισκόπων τὶς σημαντικὲς ἀπο-
φάσεις ληφθεῖσες ἀπὸ τὴν ἐν Κων-
σταντινουπόλει τὸ περασμένο Μάρ-
τιο Σύναξη Προκαθημένων τῶν κατὰ
τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Ὅπως σημείωσε ὁ κ. Κύριλλος
«μετὰ ἀπὸ ἐκτεταμένες καὶ οὐχὶ πάν-
τοτε εὔκολες συζητήσεις πολλὲς οἱ
κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες
ὑποστήριξαν τὴ θέση τοῦ Πατριαρ-
χείου Μόσχας ἐπὶ τῶν θεμελειωδῶν

δι΄ἐμᾶς θεμάτων». Ὡς ἀποτέλεσμα
στὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνάξεως
διατυπώθηκε ἡ ἀρχὴ τῆς ὁμοφωνίας
ὡς τρόπος λήψεως ὅλων τῶν ἀπο-
φάσεων τόσο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
Πανορθοδόξου Συνόδου, ὅσο καὶ
κατὰ τὸ στάδιο προπαρασκευῆς
αὐτῆς.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μὲ λύπη
διαπίστωσε ὅτι δὲν προχωροῦν
ἀρκετὰ γρήγορα οἱ ἐργασίες τῆς
Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς,
συγκροτηθείσης γιὰ τὴν προπαρα-
σκευὴ τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου:
μέχρι σήμερα ἔχει γίνει μόνο μία συν -
εδρία μεταξὺ 30 Σεπτεμβρίου καὶ 3
Ὀκτωβρίου 2014 στὸ Σαμπεζὺ Γε-
νεύης, ὅπου συμμετεῖχε καὶ ἡ ἀντι-
προσωπία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μητροπολίτη
Ἱλαρίωνα, Πρόεδρο τοῦ Τμήματος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέ-
σεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ἡ
δεύτερη συνεδρία προγραμματίσθη-
κε γιὰ τὸ Φεβρουάριο 2015.

Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρχης Κύριλ-
λος ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχία του γιὰ
τὴν μὴ ἀποστολὴ προσκλήσεως
στοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας Τσεχίας καὶ Σλοβα-
κίας ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως. Δἰ αὐτοῦ πα-
ραβιάσθηκε ἡ ἀρχὴ ὁμοφωνίας κατὰ
τὸ στάδιο προπαρασκευῆς τῆς Παν -
ορθοδόξου Συνόδου.

«Ἔχοντας κατὰ νοῦ ὅτι ἡ μέλλου-
σα νὰ συνέλθει Σύνοδος καλεῖται νὰ
διατρανώσει στὸν κόσμο τὴν ἑνότη-
τα τῆς Ὀρθοδοξίας, φρονῶ ὅτι τὸ
ἀνακύψαν πρόβλημα πρέπει νὰ λυθεῖ
ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα», τόνισε ὁ
Πατριάρχης Κύριλλος».

Ἐμπόδια πρὸς τὴν Πανορθόδοξον 
Σύνοδον ὑπὸ τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου
καταγγέλλει ὁ Πατριάρχης Μόσχας


