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Συγκλονιστικαὶ ἀποκαλύψεις διά τὴν κατάστασιν ὑπὸ τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ἐφιαλτικάς διαστάσεις λαμβάνει
πλέον ἡ στάσις τῆς Πολιτείας, ἡ
ὁποία ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τῶν μνημο-
νίων ἀντιμετωπίζει τοὺς κληρικοὺς
ὡς δημοσίους ὑπαλλήλους (καὶ ὄχι
ὡς ποιμένας εἰς τάς ἐνορίας των) καὶ
ἀπαγορεύει τὸν διορισμὸν νέων κλη-
ρικῶν. Ἕως τὴν ἔναρξιν τῆς οἰκονο-
μικῆς κρίσεως περισσότεραι ἀπὸ χί-
λιαι ἑκατὸν ἐνορίαι εἰς τὴν ὕπαιθρον
ἐστεροῦντο κληρικοῦ.

Ἡ κατάστασις ἐχειροτέρευσε τὴν
περίοδον τῶν μνημονιακῶν κυβερνή-
σεων, (ὅλαι) αἱ ὁποῖαι ἀπηγόρευσαν
τοὺς διορισμοὺς νέων κληρικῶν, ὁρί-
ζουσαι ὅτι εἰς «κάθε πέντε ἢ ἑπτὰ
ἀποχωρήσεις - συνταξιοδοτήσεις θὰ
προσλαμβάνεται ἕνας». Ἐγκαίρως ὁ
«ΟΤ» εἶχεν ἐπισημάνει τοὺς κινδύ-
νους ἐπικρίνων τὴν στάσιν τῆς Πολι-
τείας ἀλλὰ καὶ ἐλέγχων τὴν τακτικήν
τῆς ἀδρανείας τῆς Διοικούσης Ἐκ-

κλησίας. Πολλοὶ συνταξιοῦχοι δικα-
στικοί ἀνεδείκνυον μὲ ἄρθρα καὶ
ἀναλύσεις των τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ
οὐδείς τὰ ἐλάμβανεν ὑπ᾽ ὄψιν του. Ὁ
σημερινὸς ὑπουργὸς κ. Τέρενς
Κουΐκ (ἀπὸ τὸ Κόμμα τῶν Ἀνεξαρ-
τήτων Ἑλλήνων τοῦ κ. Π. Καμμένου)
εἶχεν ἀναδείξει τὸ ζήτημα μὲ ἐρωτή-
σεις του εἰς τὴν Βουλὴν (ὅπως εἶχεν
ἀναδείξει καὶ τὰς δραστηριότητας
τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Θρᾴκην), ἀλλὰ
προσέκρουεν εἰς «τεῖχος».

Σήμερον τὸ θέμα ἐπανέρχεται τό-
σον μὲ ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος ὅσον καὶ μὲ
δηλώσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
της κ. Νικολάου εἰς τὴν ἡμερησίαν
ἐφημερίδα «δημοκρατία» τῆς 14ης

Φεβρουαρίου. Αἱ δηλώσεις τοῦ Σε-
βασμιωτάτου εἶναι τόσον περιγραφι-
καί, διά τὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖον
ἀντιμετωπίζουν αἱ Ἱεραὶ Μητροπό-
λεις τῆς Ἐπαρχίας, ὅσον καὶ διά τὴν
στάσιν τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Διοι-
κούσης Ἐκκλησίας ἔναντι τοῦ ζητή-
ματος. Παραθέτομεν τὴν ἀνακοίνω-
σιν ἀλλὰ καὶ τὰς δηλώσεις, ἄνευ πε-
ραιτέρω σχολιασμοῦ. Ἡ ἀνακοίνωσις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ ἡμερο-
μηνίαν 10ην Φεβρουαρίου, ἔχει ὡς
ἀκολούθως:

«Μετὰ μεγάλης ἀνησυχίας ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολις Φθιώτιδος ἀνακοινώνει
ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 2014 ἀπεχώρησαν
ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγω
συνταξιοδοτήσεως ἢ λόγω θανάτου,

οἱ κάτωθι ὀκτὼ (8) Ἐφημέριοι:
π. ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ἐφημέ-

ριος Ἁγίου Σώστη
π. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ἐφημέριος Προσκυνᾶ Λοκρίδος
π. ΤΡΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ἐφημέ-

ριος Ἀσβέστη Μακρακώμης
π. ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ἐφημέ-

ριος Ἁγίας Τριάδος Λοκρίδος
π. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Ἐφημέ-

ριος Ν. Μάκρυσης Δομοκοῦ
π. ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ἐφημέ-

ριος Μαλεσίνης
π. ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ἐφη-

μέριος Κορομηλιᾶς Δομοκοῦ
π. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ἐφη-

μέριος Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας
Ἐπίσης, ἤδη κατὰ τὸ 2μηνο

Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015
ἀπεχώρησαν οἱ κάτωθι:

π. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ἐφη-
μέριος Κόμματος Λαμίας

π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Ἐφη-
μέριος Ἀμαλώτας Ὑπάτης

π. ΤΣΙΚΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ἐφημέ-
ριος Μαντασιᾶς Δομοκοῦ

π. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ἐφη-
μέριος Καλλιδρόμου Λοκρίδος

π. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Ἐφη-
μέριος Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας

Ἔναντι τῶν ἀνωτέρω 13 ἀποχω-

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης
καὶ οἱ ὕμνοι του
πρὸς τὸν Κεμάλ

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαῖος ἀνεκηρύχθη
ἐπίτιμος διδάκτωρ τοῦ Πανεπι-
στημίου Σμύρνης τῆς Τουρκίας.
Εἰς ὁμιλίαν του ἀνεφέρθη εἰς
τὴν διατήρησιν καὶ προώθησιν
τῆς κληρονομίας τοῦ κορυφαί-
ου πολιτικοῦ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ
ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τῶν ἀντιπα-
πικῶν - ἀντιοικουμενιστῶν
Ὀρθοδόξων πιστῶν, τοὺς ὁποί-
ους ἐχαρακτήρισε φονταμεντα-
λιστάς (σχετικὸν σχόλιον εἰς
ἄλλας στήλας διά τὴν ἐπίθεσιν
αὐτήν). Γνωρίζομεν ὅτι «ζῆ καὶ
πολιτεύεται» εἰς τὰ ἐδάφη τῆς
Τουρκίας καὶ ὡς ἐκ τούτου πρέ-
πει νὰ ἑλίσσεται. Ἀλλὰ εἶναι προ-
τιμοτέρα ἡ σιωπὴ ἀπὸ τὴν
«ἔκθεσίν» του ἔναντι λαῶν, οἱ
ὁποῖοι ἐγνώρισαν τὴν βαρβαρό-
τητα τοῦ Κεμαλισμοῦ. Ὁ Κεμὰλ
πράγματι εἶναι ὁ «Πατέρας» τῆς

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Τὴν 23ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Πολυκάρπου Ἐπισκόπου
Σμύρνης.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ´.
Τήν κλῆσιν τοῖς ἔργοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἐλαία κα-
τάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ Θεοῦ, Πολύκαρπε ἔνδοξε∙ σύ
γαρ ὡς Ἱεράρχης, καί στερρός Ἀθλοφόρος, τρέφεις τήν
Ἐκκλησίαν, λογικῇ εὐκαρπίᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς,
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

«Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις»;
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Οἰκουμενισμός: Ἡ μεγάλη ἀπειλή
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΠΟΛΛΟΙ κοσμικοί καί ἄσχετοι περί τήν πίστη ἀγνοοῦν βασικές ἀλή-
θειες τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας καί σχολιάζουν μέ ἐπιπολαιότη-
τα τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα, γεγονός πού ἀποκαλύπτει τήν

ἔλλειψη στοιχειώδους πληροφόρησης. Εἶναι λοιπόν ἑπόμενο καί στό θέ-
μα τοῦ οἰκουμενισμοῦ νά ἔχουν ἀπόψεις, πού μειώνουν τήν λάμψη τῆς
Μίας Ἐκκλησίας μέ τό νά τήν ἐξισώνουν μέ τίς ἄλλες ἑτερόδοξες «ἐκκλη-
σίες». Εὔκολα ἀποδέχονται ὅτι ὁ οἰκουμενισμός εἶναι εὐλογία, γιατί θά
ἑνώσει τούς χριστιανούς. Γι᾿ αὐτούς ἀγάπη καί οἰκουμενισμός ἔχουν στε-
νότατη σχέση. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μητέρα καί ὁ οἰκουμενισμός τό τέκνο! Τό-
ση εἶναι ἡ πλάνη, πού οἱ πρωτεργάτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ γίνονται δεκτοί
μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τήν κοσμική ἐξουσία, διευκολύνονται στίς δραστη-
ριότητές τους καί προβάλλονται στό λαό ὡς σπουδαῖοι ἄνθρωποι, οἱ
ὁποῖοι ἐργάζονται γιά τό καλό τῆς κοινωνίας, ἀλλά καί τήν προβολή τῆς
Ὀρθοδοξίας! Ἐνῶ συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Ἡ ἀγάπη στήν περί-
πτωση τοῦ οἰκουμενισμοῦ εἶναι πρόσχημα. Στήν πραγματικότητα δέν
ὑπάρχει. Ὁ ἀείμνηστος μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης
ἔλεγε σχετικά: «Ὁ Σατανᾶς, φθονῶν τό μεγαλεῖον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ
ὁποία παρέμεινε παρθένος ἁγνή, ἄμικτος ἀπό τά μιάσματα πλανῶν καί
αἱρέσεων, ἐτεχνούργησε τό νέον τοῦτο σύστημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἀγάπης κρύπτεται ὁ Ἀπατεών, ὁ ὁποῖος προτρέπει
τούς Ὀρθοδόξους ν᾿ ἀνοίξουν τάς θύρας καί νά δεχθοῦν καί νά ἐναγκα-
λισθοῦν ὅλους τούς αἱρετικούς, καί τούς ἀλλόθρησκους ἀκόμη, καί νά
γίνουν ὅλοι μία συναλοιφή» («Ἐκκλησιαστικός στρουθοκαμηλισμός»,
1973, σελ. 42).

Ὁ οἰκουμενισμός εἶναι ἡ νέα μαγάλη αἵρεση, ἡ ὁποία εἶναι ὕπουλη καί
ἐπικίνδυνη. Δέν φαίνεται μέ τήν πρώτη ματιά ὅτι εἶναι αἵρεση, γιατί ἀπο-
φεύγει νά διαστρεβλώνει δημοσίως τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, κλο-
νίζει ὅμως τά θεμέλιά της μέ τίς «ἀθῶες» ἐκδηλώσεις του καί τήν προ-
κλητική περιφρόνηση τῶν ἱερῶν κανόνων. Πρόκειται γιά σύστημα πού ἐπι-
διώκει νά πλήξει τήν Ὀρθοδοξία καί νά τήν ὑποβαθμίσει στό ἐπίπεδο τῶν
ἑτεροδόξων Παπικῶν καί Προτεσταντῶν καί νά γίνει τελικά μία ἀπό τίς
πολλές χριστιανικές ὁμολογίες, οἱ ὁποῖες στούς δύσκολους καιρούς μας
πρέπει νά ἑνωθοῦν, γιά νά ἀποκτήσουν κοσμική δύναμη καί νά διασω-
θοῦν! Δηλαδή, νά ἀκολουθήσουν ὅλοι τό παράδειγμα τοῦ αἱρετικοῦ Πά-
πα, ὁ ὁποῖος εἶναι, ἐκτός ἀπό μοναδικός ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς
γῆς καί ἀρχηγός κράτους! Ἤ ἀκριβέστερα νά ὑποταχθοῦν ὅλοι στόν
ἔμπειρο Πάπα, πού διαθέτει δύναμη καί μπορεῖ ὅλους νά τούς προστα-
τέψει!

Ὁ οἰκουμενισμός εἶναι μεγάλη ἀπειλή γιά τήν Ὀρθοδοξία, γι᾿ αὐτό πρέ-
πει νά ἐλέγχονται δημοσίως ὅσοι τόν ὑπηρετοῦν, μήπως καί συνέλθουν
καί σταματήσουν τήν κατά κρημνῶν πορεία τους.

Τό σάλπισμα τοῦτο, τῆς προσ-
ωπικῆς ἔγερσης τῆς ψυχῆς ἀπό
τόνὕπνο,τόἀπευθύνειστόνὑπέρ-
οχο “Μέγα Κανόνα” ὁ Ἀνδρέας
Κρήτης. Καί γιατί; Διότι γνωρίζει
ἄριστα τήν ψυχολογία τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος συχνά πε-
ριέρχεται σέ ραθυμία καί ἀκηδία
καί νυσταγμό τῆς ψυχῆς, κατα-
στάσεις, δηλαδή, ἐπικίνδυνες γιά
τήν πνευματική ζωή. Μέ τή ραθυ-
μία, δηλαδή, τή νωθρότητα, χάνει
τήν κινητικότητα καί τόν ἐνθου-
σιασμό. Μέ τήν ἀκηδία, δηλαδή,
τήν ἀμέλεια καί τήν ὀλιγωρία, χά-
νει τήν ἐνεργητικότητά του,καί
μέ τό νυσταγμό - τή νύστα, ὅπως
λέμε στήν καθομιλούμενη,
κοιμᾶται πνευματικά. Ὑποβαθμί-
ζεται ὁ χριστιανικός του ζῆλος.
Γιαυτό καί ὁ διάσημος ἐκκλησια-
στικός ὑμνογράφος μᾶς ξυπνάει
μέ τήν κραυγή τῆς ἀφύπνισης:
“Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί
καθεύδεις”; Ὦ, ψυχή μου, γιατί
κοιμᾶσαι ἀκόμα; Σήκου ἐπάνω!

Ἔχουμε παλαίσματα καί ἀγω-
νίσματα! Ἔχουμε πόλεμο κατά
δαιμόνων.

Ὁ Δαβίδ, ὁ μέγας προφήτης
καί ποιητής καί βασιλιάς, μέ πόνο
τό ἐξομολογεῖται: “Ἐνύσταξεν ἡ
ψυχή μου ἀπό ἀκηδίας. Βεβαί-
ωσόν με ἐν τοῖς λόγοις Σου”
(Ψαλμ. 118,28). Κατά τήν ἑρμη-
νεία τοῦ Παν. Τρεμπέλα: “Ἐχα-
λαρώθη καί κατελήφθη ἀπό νυ-
σταγμόν ἡ ψυχή μου λόγῳ τῆς
χαυνώσεως τήν ὁποίαν προκαλεῖ
ἡ θλῖψις καί μικροψυχία. Ἐνθάρ-
ρυνέ με σύ καί στήριξέ με διά
τῶν λόγων σου, ἐνισχύων τήν
ἀτονίαν τῆς ψυχῆς μου”. Ἡ ἀδιά-
λειπτη προσευχή εἶναι τό πιό ἀπο-
τελεσματικό μέσον γιά τήν κατα-

πολέμηση τῆς ραθυμίας καί τῆς
ἀκηδίας. Ὅπως οἱ βιταμίνες ἐνι-
σχύουν τόν ὀργανισμό, ἔτσι καί ἡ
προσευχή καί ἡ μελέτη τῆς
Γραφῆς. “Ὁ προσευχόμενος νη-
φόντως καίει τούς δαίμονας”, λέ-
γει ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος.
Ἐκεῖνος, δηλαδή, πού παραμένει
ἄγρυπνος στίς προσευχές του,
καίει κυριολεκτικά τούς δαίμο-
νες.

Πρέπει νά πολεμήσουμε τή ρα-
θυμία καί τήν ἀκηδία, μέ ὅλες
μας τίς δυνάμεις καί μέ ὅλα τά
μέσα τῆς Χάριτος”. Μή ραθύμως
περί τῆς ἑαυτῶν βουλεύεσθε σω-
τηρίας”, συστήνει ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος. Ὁ δέ νηπτικός καί
ὅσιος Θαλάσσιος ὁ Λίβυος(Ἀφρι-
κανός) λέγει: “Ἀκηδία ἐστίν ὀλι-
γωρία ψυχῆς. Ὀλιγωρεῖ δέ ψυχή
φιληδονίαν νοσοῦσα, καρτερία
δέ πόνων ἀπελαύνει ἀκηδίαν”.
Ὅταν, βέβαια, λέγει ὅτι ἡ ψυχή
ὀλιγωρεῖ “διά φιληδονίαν”, δέν
ἐννοεῖ εἰδικά, σ᾽ αὐτή τήν περί-
πτωση, τά σαρκικά ἁμαρτήματα,
ἀλλά γενικά, τήν ἄνετη καί μαλ-
θακή ζωή.

Τέλος, νά ἀναφερθεῖ ἡ περί-
πτωση τῶν τριῶν μαθητῶν τοῦ
Κυρίου στόν κῆπο τῆς Γεσθη-
μανῆ. Ἐνῶ θά 'πρεπε ν' ἀγρυ-
πνοῦν, ὅταν Ἐκεῖνος τρεῖς φο-
ρές εἶχε προσευχηθεῖ, αὐτοί καί
τίς τρεῖς φορές κοιμόντουσαν.
Τούς εἶπε τότε ὁ θεῖος Διδάσκα-
λος: “Γρηγορεῖτε καί προσεύχε-
σθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρα-
σμόν. Τό μέν πνεῦμα πρόθυμον,
ἡ δέ σάρξ ἀσθενής” (Ματθ. ΚΣΤ΄
41). Νά πάρουμε τό δικό μας τό
μάθημα. Ὅλοι!

Ἄγρυπνοι στίς πνευματικές
ἐπάλξεις.

Ἡ μνημονιακὴ πολιτεία ἀντιμετωπίζει τὸν ἱερὸν κλῆρον ὡς δημόσιον ὑπάλληλον. Μόνον εἰς
τὴν Μητρόπολιν Φθιώτιδος ἀπὸ τὸ 2011 ἕως σήμερον ἀπεχώρησαν τεσσαράκοντα δύο (42) ἱερεῖς
καὶ ἐδόθησαν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν πέντε θέσεις. Αὐτὴν τὴν στιγμὴν περισσότεραι ἀπὸ τεσσαρά-
κοντα ἐνορίαι δὲν ἔχουν κληρικόν. Αἱ ἐφημεριακαὶ κεναὶ θέσεις ἀνέρχονται εἰς ἑκατὸν εἴκοσι (120).
Τί λέγει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιωτίδος διά τὴν στάσιν τῆς Πολιτείας ἀλλὰ καὶ τῆς Διοικούσης Ἐκκλη-
σίας διά τὸ ζήτημα. Διορισμοὶ γίνονται εἰς ἄλλους Ὀργανισμούς, ἀλλὰ ἐξαιρεῖται ἡ Ἐκκλησία. Διατὶ ὁ
λαὸς ἔχει ἀνάγκην τόν κληρικόν. Ἡ Πολιτεία νὰ μᾶς εἴπη τί θέλει, ἀλλὰ καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία
ὀφείλει νὰ ἐγκαταλείψη τὴν πολιτικήν: «παραμερίζουμε τὰ προβλήματα» καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίση.

ΤὴνΤρίτη17ΦεβρουαρίουἐκοιμήθηἐνΚυρίῳὁΔιευθυντὴςΣυντάξεωςτοῦ
Ὀρθοδόξου Τύπου Γεώργιος Ζερβός.

Γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα 18 Ἰανουαρίου 1958 ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς τὸν Πέ-
τρο καὶ τὴν Θεοδώρα. Εἶχε δύο ἀδελφοὺς καὶ δύο ἀδελφές.

Εἶχεσπουδάσειπολιτικὲςἐπιστῆμες.ΜαθητὴςΓυμνασίουσὲἡλικία17ἐτῶν
ἐξέδιδε μηνιαία τοπικὴ ἐφημερίδα.

Ἐργάστηκε σὲ πολλὲς ἡμερήσιες παραδοσιακὲς ἐφημερίδες ὡς ἀνταπο-
κριτὴς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως τῶν Ὑπουργείων Ἐσωτερικῶν, Δημοσίας Τά-
ξεως, Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Προεδρίας καὶ Ἐξωτερικῶν. Ἀπὸ τὸ 1987 ἦταν ἀρχι-
συντάκτηςτῆςἘφημερίδος«Ἐλεύθερος».Ἀπὸτὸ2001διετέλεσεΔιευθυντὴς
Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου». Ἦταν σχολιαστὴς στὸ Ραδιοφωνικὸ
Σταθμὸ 9,84 καὶ ἀνταποκριτὴς σὲ Γερμανικὰ καὶ Ἀραβικὰ ΜΜΕ. Ἦταν σχο-
λιαστὴς -ἀναλυτήςστὸνΤηλεοπτικὸΣταθμὸBLUESKYκαὶσυγγραφεὺς ἱστο-
ρικοῦβιβλίου,ποὺδιαπραγματεύεταιτὴναἱματοβαμμένηπερίοδο1944-1949.

Εἶχε πολλὴ ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ ἀγωνιοῦσε γιὰ τὰ Ἐθνικὰ θέματα.
Ἦταν φιλάνθρωπος, ἐλεήμων, καὶ ἀφανῶς βοηθοῦσε πολλὲς ἐμπερίστατες
οἰκογένειες. Ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια, ἦταν πιστὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμ. π. Μᾶρκος Μανώλης τὸν ἐπέλεξε ὡς συνεργάτη καὶ
Διευθυντὴ Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», διακρίνων τὸ ἀκέραιον τοῦ
χαρακτῆρος του καὶ τὸ πρωτοφανὲς χάρισμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς δημοσιο-
γραφίας, ποὺ τοῦ εἶχε χαρίσει ὁ Κύριός μας.

Τὸν μακαριστὸ Γεώργιο ἐκάλεσε ὁ Παντογνώστης καὶ Παντοδύναμος Κύ-
ριός μας εἰς τὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία Του, ἀλλὰ ἄφησε πολλοὺς συν-
εργάτες, πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ π. Μάρκου καὶ ἄλλους, μὲ Ὀρθόδοξο φρόνη-
μα καὶ ὑγιῆ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση. Συνεχίζομε οἱ συνεργάτες του, τὴν δό-
ξατῆςἀμωμήτουΠίστεώςμας,τὸνἀγῶναγιὰτὰ ἰδανικὰτῆςΠατρίδοςμαςκαὶ
μὲ ταπεινὸ φρόνημα σύμφωνα μὲ τὶς παρακαταθῆκες τῶν πνευματικῶν πατέ-
ρων μας Ἀρχιμ. π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου καὶ π. Μάρκου Μανώλη.

Αἰωνίασουἡμνήμη.ΚαλὸΠαράδεισο,μακαριστὲἐνΧριστῷἀδελφέμας,Γε-
ώργιε.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως

συνῆλθε σήμερον τὴν 17ην Φεβρουαρίου 2015 ἡμέραν Τρίτην καὶ ὥραν 5ην
μ.μ.εἰςἔκτακτονσυνεδρίανἐπὶτῷθλιβερῷἀγγέλματιτῆςεἰςΚύριονἐκδημίας
τοῦἐγκρίτουμέλουςτῆςΠΟΕκαὶδιατελέσαντοςἐπὶμακρὸνΔιευθυντοῦΣυν-
τάξεωςτοῦ«ὈρθοδόξουΤύπου»,διαπρεποῦςδημοσιογράφου,ΓεωργίουΖερ-
βοῦ.

Κατ᾽ ἀρχήν, ἀφοῦ ὁ Πρόεδρος ἀνεφέρθη εὐφήμως εἰς τὴν ἀρτίαν δημοσιο-
γραφικὴν συγκρότησιν, τὸ ὑπέροχον ἦθος, τὴν ἔμφυτον εὐγένειαν, τὸ ἀκέ-
ραιον τοῦ χαρακτῆρος, τὴν καλωσύνην καὶ πραότητα τοῦ ἐκλιπόντος καὶ τὴν
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν προσφοράν του, ὡς χαρισματικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δημο-
σιογράφου

Ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως
1. Νὰ παραστῆ σύσσωμον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μετὰ τῶν λοιπῶν συν-

εργατῶν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν.
2. Νὰ ἐκφρασθοῦν θερμὰ συλλυπητήρια εἰς τὴν Οἰκογένειάν του.
3. Νὰ προσφερθοῦν εἰς μνήμην του βιβλία τῶν ἐκδόσεων τοῦ «Ο.Τ.».
4. Νὰ τελεσθοῦν τὰ Μνημόσυνά του ὑπὸ τῆς Π.Ο.Ε. μὲ ἀναφορὰν εἰς τὴν

προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργον του.
5. Νὰ δημοσιευθῇ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» καὶ εἰς

τὴν ἐφημερίδα «Ἑστία».
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἐκοιμήθη ὁ Διευθυντής Συντάξεως
τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου Γεώργιος Ζερβός

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣεἴχομεντὴνὁρκωμοσίαντοῦΠρωθυπουργοῦκαὶτῶνΒου-
λευτῶν ὅλων τῶν κομμάτων. Τὸ Σύνταγμα καθιστᾶ ὑποχρεωτικὸν τὸν
θρησκευτικὸν ὅρκον διὰ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας. Προβλέπει

ὅμως δύο τύπους ὅρκου διὰ τοὺς Βουλευτάς. Ἐὰν οὗτοι εἶναι Ὀρθόδοξοι,
ἔχουνὑποχρέωσιννὰὁρκισθοῦνεἰςτὸὄνοματῆςἉγίαςκαὶὉμοουσίουΤριά-
δος… (ἀναγράφεται τὸ πλῆρες κείμενον εἰς τὸ Σύνταγμα…). Ἐὰν εἶναι ἑτε-
ρόδοξοι ἢ ἀλλόθρησκοι εἶναι ὑποχρεωμένοι, ὡς ὁρίζει τὸ Σύνταγμα, νὰ ὁρκι-
σθοῦν εἰς τὸ δόγμα των ἢ εἰς τὴν θρησκείαν των. Εἰς οὐδεμίαν διάταξιν τοῦ
Συντάγματος ὁρίζεται ὅτι δύνανται νὰ ὁρκισθοῦν δἰ ἄλλου τρόπου. Ὁ Πρω-
θυπουργὸςὅμωςκαὶὁμεγαλύτεροςἀριθμὸςτῶνΒουλευτῶντῶνκομμάτων
ὡρκίσθη μὲ ὅρκον, ὁ ὁποῖος δὲν περιλαμβάνεται εἰς τὸ Σύνταγμα ἢ κάποιαν
διάταξιν νόμου. Τὸν ὅρκον τὸν καταδικάζει ἡ Ἐκκλησία μας διὰ τῶν Εὐαγγε-
λικῶνκαὶΠατερικῶνκειμένων.Εἰςἀνύποπτονἔτοςεἶχεσυγγράψεισχετικῶς
μικρὸν βιβλιαράκι ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος,
ἱδρυτὴς τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως καὶ τοῦ «Ο.Τ.». Τὸ βιβλια-
ράκι αὐτὸ ἔχει τὸν τίτλον: «Μὴ ὁρκίζεσαι». Ἴσως εἴπουν κάποιοι ὅτι, ἀφοῦ
ἀπαγορεύεται ὁ ὅρκος ἀπὸ τὸν ἱδρυτὴν τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ ἔγκειται τὸ
πρόβλημα. Αὐτὸ ἔγκειται εἰς τὸ γεγονός 1ον) Σταματᾶ πλέον μία παράδοσις,
ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὴν συναλληλίαν Ἐκκλησίας καὶ Κράτους καὶ μὲ ὅ,τι
συνδέεται μὲ τοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος. 2ον) Οἱ πολι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Δὲν ἀνησυχοῦν οἱ Ἱεράρχαι μας;
Τοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ

� Ἀπάντησις εἰς τὴν θεωρίαν
τοῦ Οἰκουμενικοῦ περὶ
Φονταμενταλιστῶν. Τοῦ κ.
Γεωργίου Ζερβοῦ. Σελ. 8

� Ἀπάντησις εἰς μαρξιστικόν,
ἀθεϊστικὸν καὶ μηδενιστικὸν
δημοσίευμα τῆς «Ἐφημερί-
δος τῶν Συντακτῶν»ἐναντίον
τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγί-
ου Παϊσίου. Ὑπὸ τοῦ Γραφεί-
ου ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν
παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Πειραιῶς. Σελ. 8

� Διὰ ἕξ λόγους πρέπει νὰ
παραμείνη ἡ διδασκαλία
τῶν θρησκευτικῶν εἰς ὅλας
τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαι-
δεύσεως. Σελ. 8

� Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν
καὶ τῆς γλώσσης. Τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.
Μάρκου Κ. Μανώλη. Σελ. 5

� Τὸ ἄρωμα τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Παραδόσεως εἰς τὰ
κείμενα τοῦ Ἀλεξάνδρου
Παπαδιαμάντη. Γράφει ὁ
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπού-
σιας. Σελ. 5

� Ἡ ἄρνησις τοῦ βουλευτι-
κοῦ Ὅρκου. Τοῦ πρωτοπρ.
π. Γεωργίου Δ. Μεταλλη-
νοῦ. Σελ. 7

� Διατὶ χρειαζόμεθα καθαρὸν
ἐκκλησιολογικὸν λόγον μὲ
στερεὰν δογματικὴν καὶ
ἀσκητικὴν βάσιν. Ὑπὸ τοῦ
πρωτοπρεσβυτέρου π. Θωμᾶ
Βαμβίνη. Σελ. 7

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο
πὼς ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ νεοειδω-
λολατρίας, ὅπως ὀρθὰ τὴν χαρα-
κτήρισε ὁ Ὀρθόδοξος Ἀμερικανὸς
καθηγητὴς Βιοηθικῆς Ἔνγκερ-
χαρντ Τρίστραμ. Δὲν πιστεύουμε
στὰ ἀρχαῖα εἴδωλα,  ὅμως λα-
τρεύουμε τὰ νέα: τὴ βία, τὸ σέξ,
τὸν ὠφελιμισμό, τὸν ὑλισμό, μὲ μία
λέξη τὴν ἡδονὴ στὶς ποικίλες μορ-
φές της. Σήμερα δὲν καλούμεθα
στὸ μαρτύριο, ὅπως συνέβαινε
στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς
αἰῶνες, αὐτὸ   ἀκόμη δὲν συμβαί-
νει στὶς λεγόμενες χριστιανικὲς
χῶρες, ἀλλὰ σὲ αὐτὲς τῆς Ἀνα-
τολῆς – ἰσλαμικὲς καὶ ἰνδουιστικὲς
- 100.000 εἶναι οἱ μάρτυρες γιὰ τὸν
Χριστὸ κάθε χρόνο. Ὅμως ὑφιστά-

μεθα τὴν ἐπιβολὴ μίας πεζῆς, μίας
ἐπίπεδης ζωῆς χωρὶς ἀνάταση καὶ
χωρὶς Ἀνάσταση. 

Εἶναι μία ζωή ποὺ μᾶς ἐπιβλήθη-
κε ἀπὸ τὴ Δύση. Σημειώνω πὼς ὁ
ποιητὴς καὶ διανοητὴς Γιῶργος Σα-
ραντάρης ὅταν μιλάει γιὰ τὴ Δύση
ἐννοεῖ τὸ κοσμικὸ φρόνημα, ποὺ
ἔχει θεμελιωθεῖ πάνω στὴ λογικὴ
καὶ στὴν ἡδονή. Γράφει σχετικά:

«Ἡ Δύση καλλιεργεῖ τὴ θνητὴ
ζωή τοῦ ἀτόμου, τὴν καλλωπίζει
σύμφωνα μʼἐκεῖνο τὸ κριτήριο τοῦ
ἔρωτα, ποὺ εἶναι τὸ μόνο κριτήριο,
ποὺ εἰλικρινὰ ἐπιτρέπει στὸ ἄτομο
τὴν προοπτικὴ τοῦ θανάτου. Γιατί ἡ
Δύση λησμονεῖ τὸ θάνατο, ἀλλὰ ὁ
θάνατος εἶναι ἡ κύρια ὑποστασιακὴ

προοπτική της. Ὅ,τι γιὰ τὸ Χρι-
στιανὸ εἶναι ὁ Θεός, γιὰ τὴ Δύση
εἶναι ὁ θάνατος...». (Τὸ κείμενο
ἐγράφη στὶς 3 Ἰουλίου τοῦ 1938 καὶ
περιλαμβάνεται στὸν 2ο Τόμο τῶν
Ἔργων του, ποὺ περιλαμβάνει τὰ
Κατάλοιπά του ἀπὸ τὸ 1932 ἕως τὸ
1940. Τὸ δίτομο ἔργο εἶναι ἔκδοση
τῆς Βικελαίας Βιβλιοθήκης – Ἡρά-
κλειο, 2006, σελ. 464).

Ἐδῶ ἀβίαστα γεννᾶται τὸ ἐρώ-
τημα: Πῶς μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσουμε
στὸν καταιγισμὸ τοῦ πρακτικοῦ
ὑλισμοῦ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλεται;
Πρῶτα νὰ ἐγκολπωθοῦμε αὐτὸ ποὺ
εἶχε συνειδητοποιήσει ὁ Ζήσιμος
Λορεντζάτος, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι
κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. Γράφει στὰ
«Collectanea» του: 

«Χωρὶς τὴν πίστη μου καὶ χωρὶς
τὴ γλώσσα μου – τὰ δύο αὐτὰ ὑπερ -
ατομικὰ κρατήματα ἢ κερκέλια
(Σημ. Σημαίνει συνδετικοὺς κρί-
κους) – πέφτω …πέφτω… πέφτω…
στὸ κενό… στὴν ἄβυσσο τὴν πνευ-
ματική, τὴν ἄπατη (ἂν τέτοιο πρᾶμα

ὑπάρχει πουθενά)». Καὶ τὰ δύο
αὐτὰ σημαντικὰ γιὰ τὴ ζωή τοῦ
Ἔθνους μας στοιχεῖα ἀπὸ καιρὸ
καὶ σὺν τῷ χρόνῳ ὑποβαθμίζονται. 

Ἐμεῖς στὴν ὑποβάθμιση αὐτὴ
ἀντιστεκόμαστε πνευματικά, ὁ κα-
θένας μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ διαθέτει
καὶ ἀπὸ τὴ θέση ὅπου βρίσκεται.
Σκοπός μας νὰ ἐπιβιώσουν καὶ τὰ
δύο καὶ νὰ μεταλαμπαδευθοῦν
στὴν ἑπόμενη ἀπὸ μᾶς γενιά. Ὁ Σε-
φέρης εἶχε ἐκφράσει στὸν Λορεν-
τζάτο τὸ φόβο του, ὅτι ἡ γενιά τους
θὰ ἦταν ἡ τελευταία ποὺ θὰ μι-
λοῦσε τὰ ἑλληνικά…Δόξα τῷ Θεῷ
ἐμεῖς τὰ μιλᾶμε. Πρόβλημα ὅμως
ὑπάρχει καὶ μὲ τὴν Πίστη καὶ μὲ τὴ
Γλώσσα. 

Ὡς πρὸς τὴν Πίστη μας, λυ-
ποῦμαι ποὺ τὸ λέγω, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ποιμαίνουσα Ἐκκλησία ὑπάρχει,
πλὴν φωτεινῶν ἐξαιρέσεων, μία
σιωπὴ στὰ κακῶς κείμενα, καὶ μία
ἀδράνεια στὸ ξήλωμα  τῶν παρα-
δοσιακῶν ζωογόνων Ἀξιῶν μας.

Ὡς πρὸς τὴ γλώσσα οἱ νεοέλλη-

νες ξεχνοῦν τὸν πλοῦτο τῆς γλώσ-
σας μας περιορίζουν μὲ τὴν πάρο-
δο τοῦ χρόνου τὸ λεξιλόγιό τους,
καὶ ἀγνοοῦν σιγὰ-σιγὰ ὄχι μόνο
τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ καὶ κλασσικὰ ἔργα ἑλλήνων
συγγραφέων, ἀκόμη καὶ τὸν Παπα-
διαμάντη. Τὸ πρόβλημα ἐντείνεται
ἀφενὸς μὲν μὲ τὴ νοοτροπία  τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ πολλῶν
διδασκόντων, ἀφετέρου δὲ μὲ τὴ
συνήθεια ποὺ ἐπικρατεῖ, δυστυχῶς
μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν γονέων, στοὺς
μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες, νὰ βρί-
σκονται ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν ἠλεκ -
τρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῆς τη-
λεόρασης. Τὰ ἀγαθὰ αὐτὰ τῆς τε-
χνολογίας εἶναι ὅπως τὸ μαχαίρι.
Ἀπαιτοῦν σωστὴ χρήση, ἀλλιῶς κά-
νουν κακὸ στὶς νεανικὲς εὐαίσθη-
τες ψυχές. 

Δεύτερον. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν οἱ
Ἀξίες στὶς ὁποῖες πιστεύουμε,
ὀφείλουμε νὰ ἀποτελοῦμε παρά-
δειγμα στὰ παιδιά μας, στὰ ἐγγόνια
μας, στὸ περιβάλλον μας. Ὄχι μό-
νο λόγια, κυρίως ἔργα. Πάλι ὁ Λο-

ρεντζάτος γράφει:
«Τὸ μέγιστο ποὺ μπορεῖς νὰ γί-

νεις μία μέρα γιὰ τὸν τόπο σου- μία
καλὴ πυξίδα». Μακάρι ὅλοι καὶ
ὅλες νὰ ἀποτελοῦμε μία ἔστω μι-
κρή, -σημασία δὲν ἔχει τὸ μέγεθος,
ἀλλὰ ὁ προσανατολισμός-, πυξίδα
στὴ ζωή τοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ κοι-
νωνικοῦ μας περιβάλλοντος.

Καὶ τὸ τρίτο, ἀλλὰ ἴσως τὸ ση-
μαντικότερο γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ
Ἔθνους μας, εἶναι νὰ προσευχό-
μαστε, πολὺ θερμὰ καὶ μὲ εἰλικρί-
νεια.

Διερχόμαστε, ὡς Ἕλληνες,  μία
σοβαρὴ κρίση ποὺ εἶναι ἄγνωστο
ποῦ θὰ μᾶς ὁδηγήσει. Τὶς εὐθύνες
γιʼ αὐτὴν τὶς ρίχνουμε κυρίως
στοὺς ξένους. Ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ
μισὴ ἀλήθεια. Ἡ ἄλλη μισή εἶναι
πὼς ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας καὶ πιὸ
συγκεκριμένα  ὁ πρακτικὸς ὑλι -
σμὸς ποὺ κυριαρχεῖ μέσα μας
εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀλλοιώσει τὶς
ψυχές μας  καὶ μᾶς ἔχει ὁδηγήσει

Πάντα ὑπάρχει ἐλπίς
Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Θεσ-
σαλονίκης ἐλάβο-
μεν ἐπιστολήν -
ἀπάντησιν εἰς τὴν
ἐπιστολὴν τῶν 1052
Ὀρθοδόξων πιστῶν, διὰ τῆς ὁποίας ἐξέφραζον
τὴν διαμαρτυρίαν των διὰ μίαν σειρὰν ἀπαγο-
ρεύσεων εἰς τὸν ἀντιπαπικὸν - ἀντιοικουμε-
νιστὴν πρωτοπρεσβύτερον π. Νικόλαον Μανώ-
λην. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ὑποστηρίζει ὅτι αἱ
πνευματικαὶ ἀπαγορεύσεις εἶναι προσωριναί,

ἀλλὰ τονίζει ὅτι ἔχει καλέσει τὸν πρωτοπρεσβύ-
τερον εἰς ἔγγραφον ἀπολογίαν, διὰ διάφορα δη-
μοσιεύματα εἰς τὸ διαδίκτυον, τὰ ὁποῖα ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολις τὰ θεωρεῖ δυσφημιστικά, διότι
στρέφονται ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου Θεσ-
σαλονίκης, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ

Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν. Ἀκολούθως
εἰς τὴν ἐπιστολὴν
ἐξηγεῖται, διατὶ δὲν
ὑφίσταται «ἰδιότυ-
πος διωγμός» τοῦ

ἀντιπαπικοῦ - ἀντιοικουμενιστικοῦ πρωτοπρε-
σβυτέρου Νικολάου Μανώλη, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζε-
ται καὶ ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τμήματος
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Θεσσαλο-
νίκης. Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς δημο-
σιεύεται εἰς τὴν 7ην σελίδα.

Τί ἀπαντᾶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης εἰς τὸν ἰδιότυπον
διωγμὸν τοῦ ἀντιπαπικοῦ - ἀντιοικουμενιστοῦ πατρὸς Νικ. Μανώλη Ὁ «ΟΤ» ἔχει διακηρύξει ἐπανειλημμένως ὅτι

συμπαρίσταται εἰς τὴν διαπραγματευτικὴν προσ -
 πάθειαν τῆς κυβερνήσεως τοῦ κ. Τσίπρα διά τὴν
ἀλλαγήν πορείας τῆς Χώρας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ. Ἔχομεν ὅμως τονίσει ὅτι θὰ ἐπαγρυ-
πνοῦμεν, διότι αἱ ρίζαι τοῦ κόμματος, τὸ ὁποῖον
κυβερνᾶ εὑρίσκονται εἰς τὴν ἀθεΐαν. Χαιρόμεθα
διότι ὁ κ. Τσίπρας εἶναι ὁ πρῶτος πρωθυπουργός,
ὁ ὁποῖος εἶπε τὸ ἰδικὸν του ΟΧΙ καὶ ἐτόνισε τὸ

ἐθνικὸν φρόνημα καὶ τὴν ἐθνικὴν ἀξιοπρέπειαν.
Ὀφείλομεν ὅμως νὰ παρατηροῦμεν καὶ τὰς
ἐξαγγελίας τῶν ὑπουργῶν του διά ζητήματα, τὰ
ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πνευμα-
τικὴν πτῶσιν τῆς κοινωνίας. Ὁ κ. Τσίπρας κατὰ
τὰς προγραμματικάς δηλώσεις δὲν προέβη εἰς
ἀνακοινώσεις διά τὴν πολιτικὴν του ἔναντι τῆς
Ἐκκλησίας ἢ ἔναντι τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Οἱ
ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ του ὅμως ὡμίλησαν. Ὁ

ὑπουργὸς Παιδείας κ. Ἀριστείδης Μπαλτᾶς, ὁ
ὁποῖος ὑπὸ πολλῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν χαρα-
κτηρίζεται μετριοπαθὴς ἀριστερὸς καὶ νουνε-
χής, ὁμιλῶν ἀπὸ τοῦ Βήματος τῆς Βουλῆς εἶπε:
«Ἐκκλησία καὶ κράτος πρέπει νὰ διαχωριστοῦν
ἀλλὰ αὐτὴ ἡ πορεία εἶναι μακρὰ καὶ δύσκολη»
προσθέτων: «πρέπει νὰ ἐκλογικεύονται αὐτοί οἱ
ρόλοι. Βήματα πρὸς τὴν κατεύθυνση ἀνεξαρτη-

Ἂς μὴ τὸ λησμονοῦν οἱ κυβερνῶντες

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.



στὴ σημερινὴ κρίση. Ὁ ἀείμνηστος
ἐξαίρετος φιλοσοφῶν φιλόλογος
καὶ σπουδαῖος πνευματικὸς ἄνθρω-
πος Βασίλειος Τατάκης, στὰ 1938
ἔγραψε γιὰ τὶς οἰκονομικὲς κρί-
σεις, ποὺ διέρχεται περιοδικὰ ἡ
ἀνθρωπότητα:

«Ἡ κρίση δὲν εἶναι οἰκονομική.
Θρονιάζει μέσα μας». Ἂν ζοῦσε ἡ
γιαγιά μου καὶ ἡ μητέρα μου, πρόσ -
φυγες ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία, θὰ χα-
μογελοῦσαν πικρά, εἶμαι βέβαιος,
γιὰ αὐτὸ ποὺ λέμε ἐμεῖς σήμερα
κρίση. Πέρασαν μία καταστροφή,
μία γενοκτονία, ἕνα ξεριζωμό. Χά-
σανε τὰ πάντα: πατρίδα, βιός, ἀγα-
πημένα πρόσωπα καὶ μέρη. Ἄλλο
νὰ ἀκοῦμε γιὰ ξεριζωμό, καὶ τελεί-
ως ἄλλο νὰ μᾶς συμβαίνει... Στὴ
συνέχεια πέρασαν τὴν κατοχὴ
ὅπου, ὅπως περιέγραψε καὶ ἡ
Ἀρβελέρ, οἱ ἄνθρωποι πολλὲς
φορὲς περνοῦσαν πάνω ἀπὸ πτώ-
ματα συνανθρώπων τους ποὺ εἶχαν
πεθάνει ἀπὸ ἀσιτία. Μακάρι νὰ μὴ
ξαναδεῖ τὸ Ἔθνος μας τέτοιες δο-
κιμασίες...

Πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε πὼς ἡ
ζωή μας ἔχει δυσκολέψει καὶ τῶν
παιδιῶν καὶ ἐγγόνων μας θάναι δυσ -
κολότερη. Καὶ δὲν μιλάω μόνο ἀπὸ
οἰκονομικῆς πλευρᾶς, ποὺ συνή-
θως πάει τὸ μυαλό μας. Μιλάω ἀπὸ
πνευματικῆς, ἠθικῆς καὶ κοινω-
νικῆς πλευρᾶς. Ἡ γενιὰ μας φταίει
γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ διαμορφώ-
νεται στὰ παιδιὰ καὶ στὰ ἐγγόνια
μας. Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας, τὸ
ἐπαναλαμβάνω,  συνεχίζουμε νὰ
ἀγωνιζόμαστε, γιὰ νὰ σώσουμε τὶς
ψυχές μας καὶ νὰ περισώσουμε ὅ,τι
μποροῦμε. Γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται ἡ
ἐκτενὴς προσευχή μας καὶ ἡ ἐκζή-
τηση τῆς βοηθείας καὶ τοῦ ἐλέους
ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.
Θὰ ἀναφέρω  πάλι μία σκέψη τοῦ
Λορεντζάτου:

«Ἀγαπάω τὸ Χριστὸ γιατί εἶναι ὁ
μόνος πού μοῦ δείχνει τὴν ἀθλιό-
τητά μου. Ἰδιαίτερα τὴν ὥρα τῆς

προσευχῆς λογαριάζω τὴ φοβερὴ
ἀπόσταση καὶ συντρίβομαι ἀποκα-
μωμένος στρατοκόπος – γυρεύω
ἕνα χάνι στὸ δρόμο νὰ κάνω ἕνα
λουτρό, νὰ ἀλλάξω ροῦχα καὶ νὰ
ξεκουραστῶ, νὰ ξεκουραστῶ.
Μπροστὰ στὴ συγχώρεση τοῦ Χρι-
στοῦ ἡ προσπάθειά μου τίποτα.
Ὅμως προσπαθῶ, προσπαθῶ».
Ὅλα μπορεῖ νὰ μᾶς τὰ συγχωρέσει
ὁ Θεός», ἔλεγε ὁ Πικιώνης, «πὼς
δὲν προσπαθήσαμε δὲν θὰ μᾶς τὸ
συχωρέσει ποτέ». 

Ναί, ἐμεῖς προσπαθοῦμε καὶ δι-
δάσκουμε τοὺς νεότερους ὅτι καὶ
αὐτοὶ ὀφείλουν νὰ προσπαθοῦν καὶ
πὼς πρέπει νὰ ἀπαρνηθοῦν κάθε
μορφῆς ἡδονή, ὅλα ὅσα ἀναφέρει
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στοὺς Γαλά-
τες ὡς «ἔργα τῆς σαρκός». Γιατί,
ὅπως γράφει ὁ Σαραντάρης, « Ἡ
πράξη ἡ ἀντίθετη τῆς ἡδονῆς εἶναι
ἐκεῖνο ποὺ οἱ περισσότεροι ὀνομά-
ζουμε <πνευματικὴ ζωή>, εἶναι ἡ
πορεία πρὸς τὴν ὕπαρξη». Εἶναι
ἐκεῖνο ποὺ τονίζει ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς στὸ βιβλίο τοῦ
«Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος», ὅτι
ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος ἂν καὶ ζεῖ
καὶ κινεῖται εἶναι χωρὶς ὕπαρξη,
χωρὶς ζωή.

Ἐμεῖς προσπαθοῦμε ἀλλά, θὰ
ρωτήσει κάποιος, στὴ σημερινὴ
κρίση ὑπάρχει ἐλπίδα, ἢ «ἀέρα δέ-
ρομε»; Ἀσφαλῶς καὶ ὑπάρχει ἐλπί-
δα. Οἱ κρίσεις, -καλύτερα  νὰ τὶς λέ-
με δοκιμασίες-, σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα,
προσωπικό, οἰκογενειακό, κοινωνι-
κό, ἐθνικό, εἶναι εὐκαιρία, γιὰ νὰ
ἀποκτήσουμε αὐτοσυνειδησία τῶν
πραγματικῶν μας διαστάσεων καὶ
γιὰ νὰ φιλοσοφήσουμε στὴ ζωή μὲ
τὴν προοπτική τῆς αἰωνιότητας.
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ καῦμα τῆς κρίσης
ἂς εἴμαστε γεμάτοι Ἀγάπη, Πίστη,
Ἐλπίδα, ὑπομονή, θέληση, ἐνέρ-
γεια. 

Ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει περάσει
πολλὲς καὶ δεινὲς δοκιμασίες καὶ
ἔχει ἐπιζήσει. Καὶ τώρα αὐτὸ θὰ
συμβεῖ. Πρέπει νὰ εἴμαστε βέβαιοι.

Ἀκόμη καὶ μέσα σʼ αὐτὸ τὸν ὑλι-
στικὸ ὀρυμαγδὸ πάντα θὰ ὑπάρχει
ἡ μικρὰ ζύμη ποὺ ὅλο τὸ φύραμα
θὰ ζυμώνει.. Καὶ μὴ μᾶς λήψει ἡ
Αἰσιοδοξία....ἂς εἴμαστε αὐτὸ ποὺ
περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
στοὺς Κορινθίους: «Ὡς λυπούμε-
νοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ
πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς
μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχον-
τες» Β΄ Κορ. στ΄10).

Συμπερασματικὰ ἡ ἐλπίδα νὰ μὴ
μᾶς ἀφήνει! νὰ μὴ τὸ βάζουμε κά-
τω! ΤΩΡΑ μᾶς χρειάζονται τὰ παι-
διά μας, οἱ συνάνθρωποί μας, ΤΩ-
ΡΑ μᾶς χρειάζεται ἡ Πατρίδα μας.

Μὴ ξεχνᾶμε ποτὲ πὼς, ὅταν ὁ
Ἠλίας ἦταν ἀπελπισμένος στὴ σπη-
λιὰ του πιστεύοντας ὅτι τὸ πᾶν εἶχε
χαθεῖ στὸ Ἰσραήλ, φωνὴ Κυρίου
τὸν ἐνημέρωσε πὼς ἑπτὰ χιλιάδες
ἄνδρες, δὲν εἶχαν κάμψει γόνυ
οὔτε εἶχαν προσκυνήσει τὸν Βά-
αλ.(Βασ. Γ΄ ιθ΄ 18).  Κι ἐμεῖς δὲν
εἴμαστε λίγοι καὶ ὁ Θεὸς εἶναι βοη-
θός μας.-

*Χαιρετισμὸς εἰς συνεστίασιν
τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Ἐπιστημό-
νων. Κυριακὴ 8 Φεβρουαρίου
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Σκέψεις διὰ τὴν εἴσοδόν μας
εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστήν

Πάντα ὑπάρχει ἐλπίς

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 7/20 Φεβρουαρίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕ-
ΡΟΘΕΟΥ «Ἀποστολὴ καὶ Ἱεραπο-
στολὴ στὴν Μέση Ἀνατολή» (Λίβανο
καὶ Συρία). Ἔκδοση Ἱερὰ Μονὴ Γενε-
θλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας), 2015.
Σχ 21x14 σσ 280.

Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ «Ἐναγώνιος
Ἀγώνας» μὲ τὴ Λέξη, Τὸ Βίο, Τὸν
Οὐρανό. Ἐκδόσεις «ΠΑΡΡΗΣΙΑ»,
Ἀθήνα 2014. Σχ. 20,50x14 σσ 92.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΗ, Μηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου
Βλασίου. Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ. 2014.
Ἰαν. 2015. Ἀθῆναι.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟ-
ΣΙΣ, Διμηνιαῖον Ὀρθόδοξον περιο-
δικὸν (Γ.Ο.Χ.). Ἰαν. 2015. Ἁγία Πα-
ρασκευὴ Ἀττικῆς.

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα τῶν Πατρῶν. Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2014. Ἰαν. 2015. Πάτρα.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥ-
ΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Τριμηνιαῖο
δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς «Πανελ-
ληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέ-
κνων». Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2014
Ἀθῆναι.

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩ-
ΓΗ, Μηνιαῖον Παιδαγωγικὸν περιο-
δικόν, Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν. Ἰούλ. –
Αὔγ., Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ.
2014.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»: «Συναξάρι Ἀγάπης»,
Ἀθήνα 2014 σελίδες 55.

Τό πιό πάνω "Συναξάρι" ἀποτελεῖ
μιά πρωτοτυπία τῆς Ἀδελφότητας «Ὁ
Σωτήρ», διότι γράφτηκε ἀπό δέκα θε-
ολόγους-συγγραφεῖς καί μέλη τῆς
Ἀδελφότητας. Ὁ καθένας ἔγραψε κι
ἀπό ἕνα συναξάρι Ἁγίου. Οἱ δέκα
Ἅγιοι, πού βιογραφοῦνται, εἶναι οἱ
ἑξῆς: Ὁσία Σοφία τῆς Κλεισούρας,
Ὅσιος Δαβίδ τῆς Εὔβοιας, Ἅγιος Φι-
λάρετος, Ἁγία Ἐλισάβετ Θεοδώροβ-
να, Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύ-
τρια, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων,
Ὁσία Ξένη, Ἅγιος Τύχων Ἐπίσκοπος
Ἀμαθοῦντος Κύπρου, Ὅσιος Σερα-
φείμ τοῦ Σάρωφ καί ἡ Ἁγία Φιλοθέη
ἡ Ἀθηναία. Κάτω ἀπό κάθε μικρή
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ἤ τῆς Ἁγίας, σημει-
ώνονται τά κύρια χαρακτηριστικά
του. Σημειώνω τά χαρακτηριστικά μέ
τήν πιό πάνω σειρά: Μιά πλούσια
ἀσκήτρια, τίποτε ἀνώτερο ἀπό τήν
ἀγάπη, ἀστείρευτη πηγή ἐλεημοσύνης,
ἡ δούκισσα τοῦ ἐλέους, Ἄγγελος ἀγά-
πης, ὁ Πατριάρχης τῆς ἀγάπης, Διά-
κονος ὅλων, ὅποιος δίνει στόν φτωχό,
δανείζει στόν Θεό, ἕνα θαῦμα τῆς ἀνε-
ξικακίας, καί ἡ Ἀθηναία.

Τό μεγαλούτσικο αὐτό βιβλίο τῶν
55 σελίδων, ἀπευθύνεται σέ παιδιά
ἀπό 12 χρόνων καί πάνω. Εἶναι καλο-
τυπωμένο καί εἰκονογραφημένο ἀπ'
τήν ἀρχή μέχρι τέλους. Θέμα του γενι-
κό: Ἡ Ἀγάπη στό συνάνθρωπό μας.

Ὡραῖος καί ἐμπνευσμένος ὁ πρόλο-
γος, μέ «λίγα λόγια στήν ἀρχή», ἀνά-
μεσα στά ὁποῖα, καί αὐτά: «Στό βιβλίο
αὐτό συγκεντρώσαμε μερικά περιστα-
τικά ἀπό Βίους Ἁγίων, εἰκονογραφη-
μένα καί σέ γλῶσσα ἁπλή. Φανερώ-
νουν μέ τρόπο ζωηρό καί παραστατι-
κό τί σημαίνει πρακτικά ἡ χριστιανική
ἀγάπη, καί βοηθοῦν νά σπάσει ὁ πά-
γος τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς ψυχρότη-

τας στίς καρδιές μας, νά γκρεμιστοῦν
τά τείχη τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς αὐτάρ-
κειας καί νά ἀνάψει ἡ φλόγα τῆς χρι-
στιανικῆς ἀγάπης μέσα μας. Νά πλη-
σιάσουμε τούς ἀδελφούς μας. Καί κα-
θώς πλησιάζουμε μεταξύ μας, πλησιά-
ζουμε καί τόν Θεό.

Μ᾽ ἕνα μικρό καί ὄμορφο κείμενο
στό ὀπισθόφυλλο, κλείνει τό διδακτι-
κό καί εἰκονογραφημένο αὐτό βιβλίο.
Μεταφέρω τήν τελευταία παράγρα-
φο: «Ἅγιοι πού μέ τή φλόγα τῆς ἀγά-
πης τους θέρμαιναν τίς καρδιές τῶν
ἀνθρώπων, τίς ταλαιπωρημένες ἀπό
τήν παγωνιά τῆς ἀδιαφορίας. Ἅγιοι,
πού ζητοῦν νά τούς μιμηθοῦμε, νά
τούς ἀκολουθήσουμε...Ἡ ζωή τους
μιά ἱστορία ὁλόψυχης διακονίας καί
προσφορᾶς».

Εὐκαιρία τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοί
μας, νά μάθουν αὐτή τήν Ἀγάπη.

Μιχ. Μιχαηλίδης

ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: «Φασούλα Λεμεσοῦ» (Διακρι-
τά στοιχεῖα τῆς πολιτιστικῆς της ταυτότητας), Λευκωσία-Κύ-
προς 2014, σελίδες 150.

Ὁ Διδάκτορας τῆς Θεολογίας καί
πρ. Ἐπιθεωρητής Μέσης Ἐκπαί-
δευσης κ. Ἀνδρέας Παπαβασιλείου,
ἀνήκει στούς ἐκλεκτούς θεολόγους
τῆς Μεγαλονήσου, μέ πλούσια
ἐκπαιδευτική, ὁμιλητική, συγγραφι-
κή καί θεολογική προσφορά στήν
Κυπριακή Ἐκκλησία καί κοινωνία.
Πολλά καί σημαντικά τά συγγραφι-
κά του ἔργα ἐπί πολλῶν θεμάτων,
μερικά ἀπ᾽ τά ὁποῖα παρουσιάσαμε
καί στόν «Ο.Τ.» Ἀναφέρω τό τελευ-
ταῖο ἐξαίρετο, πρωτότυπο καί πολυ-
σέλιδο βιβλίο του: «Ἀληθινή Φιλία»,
τό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Λεμεσοῦ
κ. Ἀθανάσιος χαρακτήρισε «περι-
σπούδαστο ἀπό ἄποψη θεολογική
καί κοινωνιολογική».

Δέν εἶναι δυνατὀ νά λησμονήσει
ποτέ ὁ ἄνθρωπος τόν τόπο πού γεν-
νήθηκε καί μεγάλωσε. Ὅπως τό παι-
δί δέ ξεχνᾶ τή μάνα του, ἔτσι καί κά-
θε ἄνθρωπος δέν εἶναι δυνατό νά
λησμονήσει τόν τόπο πού γεννήθη-
κε. Γι᾽ αὐτό καί ὁ συγγραφέας ὅ, τι
μᾶς παραδίδει, πρῶτα τό ἀγάπησε
κι ὕστερα τό «τραγούδησε», καί μά-
λιστα τό τραγούδησε τόσο μελωδι-
κά! Γι᾽ αὐτό καί στόν ὑπότιτλο τοῦ
βιβλίου σημειώνει: «Διακριτικά
στοιχεῖα τῆς πολιτιστικῆς της ταυ-
τότητας». Κι ἀρχίζει μ᾽ ἕνα «Κυ-
πριώτικο» ποίημα στήν τοπική διά-
λεκτο. Θ' ἀναρωτιέστε: Μά τί θά
μᾶς πεῖ γιά τό χωριό του; Ἐδῶ ὁ κό-
σμος χάνεται... καί θά διαβάζουμε
γιά τή ζωή στό χωριό; Τά ξέρουμε!
Ναί. Πολλά ξέρουμε ὅλοι, ἀλλ᾽ ὄχι
ὅλα. Καί δέν τά ξέρουμε, γιατί δέν
τά μάθαμε. Καί δέν τά μάθαμε, για-
τί δέν ἐνδιαφερθήκαμε. Ἄλλωστε,
εἶναι καί ζήτημα προσωπικοῦ ἐνδια-
φέροντος καί εἴδους καί κατηγορίας
βιβλίων πού μελετάει κανείς.

Στήν ἐσωτερική σελίδα προβάλλει
ὑπέροχη ἔγχρωμη εἰκόνα τῶν δύο
ἔφιππων ἁγίων, Ρηγίνου καί Ὀρέστη.
(Τοῦ Ρηγίνου ὑπάρχει καί ὁ τάφος
του στή Φασούλα). Μετά τόν ἐνδια-
φέροντα Πρόλογο τοῦ συγγραφέα,
τό ὀμορφοτυπωμένο βιβλίο τό χωρί-
ζει σέ τέσσερα κεφάλαια:

1. Ὁ Ἅγιος Ρηγῖνος, ὁ Ἅγιος τῆς
Φασούλας (Καταγωγή, μαρτυρικός
θάνατος, ἀνακομιδή λειψάνου τοῦ
ἁγίου Ρηγίνου).

2. Οἱ ἐκ Φασούλας κληρικοί.
3. Ἐκπαιδευτικοί ἀπό τή Φασού-

λα, καί 
4. Ἀρχαιοελληνικά ὀνόματα στό

ὀνοματολόγιο τῆς Φασούλας. Τέ-
λος,

Ἐπιμύθιο: Λαϊκοί ποιητές καί
ποιήματα…

Συγχαίρουμε θερμά. Ὁ Κύριος
νά εὐλογεῖ τό συγγραφικό σας ἔργο.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΝΗΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὴν
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Στὴν ἱερότερη
καὶ κατανυκτικότερη ἑορτολογικὴ περίοδο τοῦ
ἔτους. Εἰσερχόμαστε στὸ νοητὸ στάδιο καὶ ἡ
ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ τρέξουμε τὸν
καλὸ ἀγώνα τῶν ἀρετῶν. Νὰ κάνουμε τὸν προσ -
ωπικό μας ἀγώνα. Νὰ καθαρίσουμε τοὺς ἑαυ-
τούς μας «ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ
πνεύματος ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ
Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 7,1). Μὲ ἄλλα λόγια νὰ καθαρί-
σουμε τὸν ἔξω ἑαυτό μας μὲ νηστεία καὶ ἄσκη-
ση καὶ τὸν ἔσω ἑαυτό μας μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια,
συντριβὴ καὶ ἀλλαγὴ νοῦ. Νὰ μεταβάλουμε τὸ
σῶμα μας σὲ «σῶμα Χριστοῦ» (Α΄ Κορ.12,27) καὶ
τὸν νοῦ μας σὲ «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 2,16).
Ὁ Θεὸς Πατέρας, ὁ «προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθε-
σίαν διά Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 1,5), μᾶς ζητᾶ νὰ
ἀνανεώσουμε τὴν ὑπόσχεσή μας ὅτι ἀποδεχό-
μαστε τὴν κλήση αὐτὴ καὶ ἡ πραγματοποίηση

τῆς υἱοθεσίας θὰ γίνει, ὅταν γίνουμε «σύμμορ-
φοι τῆς εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ (τοῦ Χρι-
στοῦ)» (Ρωμ. 8,29). Γιὰ νὰ γίνουμε δὲ σύμμορ-
φοι τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖται ἐπίμονος καὶ ἐπίπο-
νος ἀγώνας. Ἡ ἱερὴ αὐτὴ περίοδος αὐτὸ τὸν
σκοπὸ ἔχει, νὰ μᾶς δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀλλά-
ξουμε πορεία στὴ ζωή μας. Νὰ πολεμήσουμε
τοὺς τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς μας: τὴν σάρκα,
τὸν κόσμο καὶ τὸν διάβολο, ντυμένοι τὴν πανο-
πλία τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἁγιαστικὴ χάρη Του,
ἡ ὁποία μᾶς χαρίζεται μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστη-
ρίων καὶ τῶν Ἱερῶν Τελετῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας. Μόνο ἂν κάνουμε τὸν καλλίτερο καὶ μεγα-
λύτερο δυνατὸ ψυχοσωματικὸ καθαρτικὸ ἀγώ-
να μας, θὰ προσκυνήσουμε τὰ Ἅγια Πάθη καὶ θὰ
ἑορτάσουμε θεοφιλῶς καὶ ἐπωφελῶς τὴν λαμ-
προφόρο Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ!
Ἐμπρὸς λοιπόν, ἂς κάνουμε τὴν εὐλογημένη
ἀρχὴ σήμερα κιόλας!

Παπικὸς «ἐπίσκοπος»
ζητεῖ «ἐκκλησιαστικὴν
νομιμοποίησιν»
τῶν ὁμοφυλοφίλων!

ΔΕΙΤΕ ἕνα ἁπτὸ δεῖγμα τῆς ψυ-
χορραγούσας «καθολικῆς ἐκκλη-
σίας»: «Ὁ καθολικὸς ἐπίσκοπος τῆς
Ἀμβέρσας στὸ Βέλγιο ὁ Johan Bon-
ny ζήτησε τὸ Σάββατο μέσα ἀπὸ τὴν
φλαμανδόφωνη ἐφημερίδα De Mor-
gen «μία ἐκκλησιαστικὴ ἀναγνώρι-
ση τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν καὶ byse-
xual σχέσεων»! Δεῖτε καὶ τὴ δήλωσή
του: «Ὀφείλουμε νʼ ἀναζητήσουμε
στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἐκκλησίας μία
ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς σχέσης
ποὺ εἶναι παροῦσα σὲ πολυάριθμα
ὁμοφυλόφιλα καὶ bysexual ζευγά-
ρια. Ἀκριβῶς ὅπως ὑπάρχει μέσα
στὴν κοινωνία μία ποικιλία νομολο-
γικῶν πλαισίων γιὰ τὰ ζευγάρια θὰ
πρέπει νὰ ἔχουμε μία διαφορετικό-
τητα μορφῶν ἀναγνώρισης στὸ
ἐσωτερικὸ τῆς Ἐκκλησίας». Δεῖτε
καὶ ποιὸς εἶναι ὁ «κύριος» αὐτός:
«Ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἀμβέρσας δὲν
εἶναι καθόλου τυχαῖος. Θεωρεῖται ὁ
πιθανότερος διάδοχος τοῦ Leonard
Leonard ἀρχιεπισκόπου τῆς καθο-
λικῆς ἐκκλησίας στὸ Βέλγιο, ποὺ θὰ
ἀποτραβηχτεῖ μέσα στὸ 2015, ἀφοῦ
θὰ συνταξιοδοτηθεῖ. Ἡ θέση του
εἶναι σαφής, ἐκτιμᾶ ὅτι πρέπει νὰ
εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποκτήσουν
ἐκκλησιαστικὴ εὐλογία τὰ ὁμοφυ-
λοφιλικὰ καὶ bysexual ζευγάρια.(le
soir 27/12/14)» (Ἄρθρο τῶν κ.
Δ.Πορφύρη – Π. Σταφυλᾶ, ἱστολ.
Ἀκτῖνες)! Μόνο ἕνας «ἐπίσκοπος»
ψυχορραγούσας «ἐκκλησίας» θὰ
μποροῦσε νὰ κάνει τέτοια σατανικὴ
πρόταση! Τί λέτε;

Ὁ Παπισμὸς «θῦμα»
καὶ τῶν FEMEN!

ΩΣ ΚΑΙ οἱ διαβόητες FEMEN ἐναν-
τίον τοῦ αἱρετικοῦ παπισμοῦ! Ὀργι-
σμένη ἡμίγυμνη οὐκρανὴ ἀκτιβί-
στρια ὅρμησε χριστουγεννιάτικα
στὴν «φάτνη» τοῦ Βατικανοῦ καὶ
ἅρπαξε τὸ ἀγλαματίδιο, ποὺ παρί-
στανε τὸν νεογέννητο Χριστό!
«Ἀφήνοντας ἄφωνους τοὺς παρευ-
ρισκομένους καὶ μία ὥρα μετὰ τὴν
χριστουγεννιάτικη ὁμιλία τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου, μία κατάξανθη ἀκτιβί-
στρια τῆς ὀργάνωσης, φορώντας
μόνο τὸ παντελόνι της, πέρασε τὰ
κιγκλιδώματα, γιὰ νὰ κατευθυνθεῖ
πρὸς τὴ φάτνη, ποὺ κοσμεῖ τὴν πλα-
τεῖα προκειμένου νὰ ἁρπάξει τὸ
ἄγαλμα, ποὺ ἀπεικονίζει τὸν Ἰησοῦ
Χριστό. […] Ἀμέσως μετὰ τὴν σύλ-
ληψή της, ἡ ξανθιὰ ἀκτιβίστρια φώ-
ναξε: “Ὁ Θεὸς εἶναι γυναίκα”, σύν-
θημα τὸ ὁποῖο ἦταν γραμμένο μὲ
μαύρη μπογιὰ στὸ γυμνό της
στῆθος» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ἡ ἐν
λόγῳ «κυρία» ὅ,τι ἔκανε, τὸ ἔκανε
γιὰ τοὺς δικούς της λόγους, τοὺς
ὁποίους ἔχουμε σχολιάσει πολλὲς
φορὲς στὸ παρελθόν. Στὴν προκεί-
μενη περίπτωση βεβήλωσε τὴν πα-
πικὴ «φάτνη», γιὰ νὰ κάνει γνωστὴ
τὴν ἐδῶ καὶ χρόνια ἀντίθεση τῶν φε-
μινιστριῶν περὶ τοῦ …φύλου τοῦ
Θεοῦ! Διότι ἡ ἀνδρικὴ ἰδιότητα τοῦ
Θεοῦ τὶς ἐξοργίζει ἐπικίνδυνα, ἀπὸ
τὴν ἐποχὴ τῆς διαβόητης ἀκόμη Σί-
μον ντὲ Μποβουάρ! Ἀλλὰ ἂς μὴ τὴν
ἀδικοῦμε ἐντελῶς. Ἡ ἔννοια τοῦ πα-
πικοῦ «θεοῦ» δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν
περὶ Θεοῦ διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Ὁπότε ἡ μανιασμένη φεμι-
νίστρια πρόσβαλε ὄχι τὸ Θεό, ἀλλὰ
τὴν παπικῆς ἐμπνεύσεως κακέκτυπη
εἰκόνα Του! 

Τὸν ἀηδίαζε ἡ θέα
τοῦ Ἐσταυρωμένου
καὶ δι᾽ αὐτὸ
τὸν κατέστρεψε!

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕ τὴ θέα τοῦ Ἐσταυ-
ρωμένου, πῆρε τὸ δισκοπρίονο καὶ
τὸν ἔκοψε! Ὁ λόγος γιὰ μουσουλ-
μάνο Αἰγύπτιο, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν
«ἀτυχία» νὰ γίνει δεκτὸς ὡς μετα-
νάστης σὲ χριστιανικὴ χώρα καὶ νὰ
ὑπάρχει κοντὰ στὸ σπίτι του ἕνας
Ἐσταυρωμένος! Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Ἕνας Αἰγύπτιος ποὺ μετακόμισε
σὲ ἕνα σπίτι στὸ Grossenzersdorf
στὴν Κάτω Αὐστρία, δήλωσε στοὺς
γείτονές του ὅτι ὁ Ἐσταυρωμένος
ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι του ἦταν μία
“ἀηδία” - κι ἔτσι τὸν ἔκοψε μὲ ἕνα
γωνιακὸ λειαντήρα. Λίγο ἀφότου ὁ
Αἰγύπτιος ἀγόρασε τὸ σπίτι ἄρχισε
νὰ διαμαρτύρεται στοὺς γείτονές
του γιὰ τὸν Ἐσταυρωμένο ποὺ βρι-
σκόταν γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες στὸ
γρασίδι μπροστὰ στὴν νέα ἰδιοκτη-
σία του. “Δὲν τὸ θέλω αὐτό. Πρέπει
νὰ φύγει!”, εἶπε! Σύντομα, κατὰ τὴ
διάρκεια ἐργασιῶν ἀνακαίνισης στὸ

σπίτι του, πῆρε ἕνα γωνιακὸ λειαν-
τήρα καὶ τὸν ἔκοψε» (Ἱστολ.redsky-
warning.blogspot.gr)! Τὸ συγκεκριμέ-
νο γεγονὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
ἀπὸ τὴν φρικτὴ κατάσταση, ποὺ θὰ
βιώσει ἡ εὐρωπαϊκὴ ἤπειρος στὸ
ἄμεσο μέλλον. Τὰ μιλιούνια τῶν
μουσουλμάνων νόμιμων καὶ παρά-

νομων μεταναστῶν μουσουλμά-
νων, τὰ ὁποῖα κατέκλεισαν τὴν
Εὐρώπη τὰ τελευταῖα χρόνια δημι-
ούργησαν δυστυχῶς status quo. Μὲ
τὰ φλογερὰ κηρύγματα τῶν φανα-
τικῶν μουλάδων στὰ χιλιάδες τζα-
μιά, τοὺς ἔπεισαν ὅτι καὶ ἡ Εὐρώπη
ἀνήκει στὸ «κράτος τοῦ Ἀλλὰχ» καὶ
γι᾽ αὐτὸ θὰ πρέπει οἱ «ἄπιστοι» χρι-
στιανοὶ νὰ «πάρουν δρόμο»! Αὐτὴ
εἶναι ἡ ἄκρως δυσοίωνη κατάσταση!  

Ὀκτακόσιαι χιλιάδες
Ἕλληνες ἐτίμησαν
τά… ξωτικά!

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ εἶναι γιὰ μᾶς
τοὺς ἑλληνορθόδοξους ἡ ἑορτὴ τῆς
Γεννήσεως τοῦ Σωτήρα μας Χρι-
στοῦ. Μᾶλλον ἦταν κάποτε, διότι τὰ
γεγονότα ἄλλα λένε! Κάποιοι φρον-
τίζουν νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν τὰ
Χριστούγεννα καὶ νὰ τὰ παγανοποι-
ήσουν! Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο τὸ
γεγονὸς πὼς οἱ ἐν Ἑλλάδι νεοπαγα-
νιστὲς ἑορτάζουν κατὰ τὰ Χριστού-
γεννα τὰ «τριέσπερα», ἤτοι τὴν μοι-
χεία καὶ τὸν βιασμὸ τῆς Ἀλκμήνης
ἀπὸ τὸ Δία! Κάποιοι ἄλλοι φρόντισαν
νὰ συνδέσουν τὴ μεγάλη ἑορτὴ μὲ
τὸν ἀποκρυφισμό, τὴ μαγεία καὶ τὸν
καμουφλαρισμένο σατανισμό! Δεῖτε
τὴν εἴδηση: «78.000 ἐπισκέπτες τί-
μησαν τὸν Μύλο τῶν Ξωτικῶν τὴ
δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων.
Μικροὶ καὶ μεγάλοι ἀπὸ κάθε σημεῖο
τῆς Ἑλλάδας, μὲ χαμόγελα καὶ πολὺ
κέφι, περάσανε ἀξέχαστες ὧρες μὲ
τοὺς ἥρωες τοῦ μαγικοῦ Μύλου τῶν
Ξωτικῶν. Ἡ πόλη τῶν Τρικάλων, ἡ
Καλαμπάκα καὶ ὁ Ὀρεινὸς ὄγκος τοῦ
νομοῦ Τρικάλων πλημμύρισε ἀπὸ κό-
σμο καὶ τὸ σκηνικὸ θύμιζε τελικὸ
ἀγώνα παγκοσμίου κυπέλου, ἀφοῦ
πολλὰ ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα γήπεδα
τοῦ κόσμου ἴσως νὰ ἦταν πολὺ μικρὰ
γιὰ νὰ χωρέσουν τοὺς δεκάδες χι-

λιάδες ἐπισκέπτες τοῦ ὀμορφότε-
ρου Χριστουγεννιάτικου πάρκου τῆς
χώρας. Ἡ μεγάλη προσέλευση τῶν
ἐπισκεπτῶν – 800.000 ἕως σήμερα –
συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ὅλες
αὐτὲς τὶς γιορτινὲς ἡμέρες, ἐνῷ ἡ
Ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Μύλου
τῶν Ξωτικῶν προετοιμάζεται νὰ ὑπο-
δεχτεῖ τὴ νέα χρονιὰ μὲ ἕνα νέο ἀπί-
στευτο ρεκὸρ ἐπισκεψιμότητας»
(Ἱστολ. τροκτικό2)! Μάλιστα 800.000
Ἕλληνες «ὀρθόδοξοι» τίμησαν δε-
όντως τὰ «ξωτικά»! Δεῖτε μὲ ποιὸ
ὕπουλο τρόπο μυοῦνται οἱ ἀφελεῖς
καὶ ἰδιαίτερα τὰ παιδιά, στὸν ἀπο-
κρυφισμό! Φαινόμενα ἀπόλυτα
ἐκφυλιστικὰ καὶ ἀνησυχητικά! 

Ἑλληνίδα καθηγήτρια:
Ἡ τουρκικὴ γλῶσσα
καὶ ὄχι ἡ ἑλληνική,
εἶναι ἡ γλῶσσα
τῆς φιλοσοφίας!

ΟΙ «ΝΕΝΕΚΟΙ» ἦταν προσκυνη-
μένοι «ἕλληνες», οἱ ὁποῖοι εἶχαν
δηλώσει ὑποταγὴ στὸν Ἰμπραὴμ
στὴν Πελοπόννησο καὶ οἱ ὁποῖοι
εἶχαν γίνει οἱ κήρυκες τῆς ὑπο-
ταγῆς στοὺς ἐξεγερμένους Ἕλλη-
νες. Γιʼ αὐτὸ καὶ ὁ Γέρος τοῦ Μο-
ριᾶ εἶχε διακηρύξει ἐκεῖνο τὸ γνω-
στό: «φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς
προσκυνημένους». Οἱ «Νενέκοι»
ὅμως δὲν ἔπαψαν νὰ ὑπάρχουν ὡς
τὰ σήμερα. Ἰδοὺ μία περίπτωση,
ὅπως ἀποκάλυψε ὁ δημοσιογρά-
φος Ν. Χειλαδάκης: «Ἡ τουρκικὴ
καὶ ὄχι ἑλληνική, εἶναι ἡ γλώσσα
τῆς φιλοσοφίας καὶ μὲ τὸν λεκτικὸ
θησαυρὸ τῆς τουρκικῆς γλώσσας,
μποροῦμε νὰ φιλοσοφήσουμε σέ…
πολὺ ὑψηλὰ πνευματικὰ ἐπίπεδα.
Αὐτὰ τὰ πρωτοφανῆ δὲν τὴν ὑπο-
στηρίζει κάποιος Τοῦρκος διανο-
ούμενος, ἢ ἀκαδημαϊκός, ἢ ἐπιστή-
μονας, ἀλλά… μία Ἑλληνίδα καθη-
γήτρια πανεπιστημίου. Αὐτὴ εἶναι ἡ
κυρία Ἑλένη Κουτσουραδῆ, διευ-
θύντρια τοῦ Κέντρου Ἀνθρωπίνων
Δικαιωμάτων τοῦ πανεπιστήμιου
τοῦ Maltepe, μέλος κάποιου Ἱδρύ-
ματος Τούρκων Φιλοσόφων καὶ
ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς
Ὁμοσπονδίας Φιλοσόφων»! Μέσα
στὴν ἀηδία μας, θὰ θέλαμε νὰ ρω-
τήσουμε τὴν ἐν λόγῳ προφέσορα:
Πόσους τούρκους φιλοσόφους καὶ
ποιὲς πρωτοπόρες φιλοσοφικὲς
ἰδέες τούρκων «φιλοσόφων» ἔχει
νὰ μᾶς ὑποδείξει; Πόσα τουρκικὰ
«φιλοσοφικὰ» βιβλία ἔχει νὰ μᾶς
δείξει; Ἀσφαλῶς κανένα, καμία καὶ
κανένα, διότι, δυστυχῶς, ὁ λαὸς
αὐτός, τὸ μόνο ποὺ ἔχει νὰ ἐπιδεί-
ξει στὴν ἱστορική του πορεία, εἶναι
ὁ ὄλεθρος καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ
πολιτισμοῦ!

Ὁ ἐγγονὸς
τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα
«ἐγκέφαλος»
διεθνοῦς σπείρας
ναρκωτικῶν!

ΜΟΝΟ ὁ Χριστὸς ἔχει τὴ δύναμη
νὰ ἀλλάξει τὸν ἄνθρωπο καὶ κανένα
ἀνθρώπινο σχῆμα, εἴτε: θρησκεία,
φιλοσοφία, πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ
ἰδεολογία. Ὁ ἄθεος μαρξισμός, ὁ
ὁποῖος ἐμφανίστηκε καὶ ἐπικράτησε
μὲ τὸ σύνθημα τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ»,
ὄχι μόνο δὲ μπόρεσε νὰ κάμει τοὺς
ἀνθρώπους ἠθικότερους ἢ ἔστω πιὸ
ἀνθρώπινους, ἀλλὰ τοὺς ὤθησε σὲ
ἀπίστευτες θηριωδίες κατὰ τοῦ
ἀνθρώπου! Γἰ αὐτὸ καὶ κατάρρευσε,
ἐδῶ καὶ δύο δεκαετίες, κάτω ἀπὸ τὸ
βάρος τῶν ἐγκλημάτων του. Ὅμως
τὰ παρεπόμενά του παραμένουν.
Ἰδοὺ ἕνα δεῖγμα: Ὁ ἐγγονὸς τοῦ
αἱμοσταγῆ μαρξιστῆ δικτάτορα τῆς
Ἀλβανίας Ἐνβὲρ Χότζα «ἐμπορεύε-
ται» ναρκωτικά, ὡς «ἐγκέφαλος»
διεθνοῦς κυκλώματος διακίνησης
ναρκωτικῶν! «Συνελήφθη ὁ
ἐγγονὸς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα, Ἐρμὰλ
γιὰ ὑπόθεση κυκλώματος διακίνη-
σης ναρκωτικῶν. Ὁ 40χρόνος
Ἐρμὰλ Χότζα, ὁ ὁποῖος συνελήφθη
χθὲς τὸ ἀπόγευμα, εἶναι ἕνας ἐκ
τῶν 11 συλληφθέντων στὴ χθεσινὴ
ἐπιχείρηση τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνο-
μίας, στὸ Ἐλμπασάν, ὅπου ἐντοπί-
στηκε ἐργαστήριο παρασκευῆς κο-
καΐνης. Ὁ συλληφθείς φέρεται ὡς
ἐπικεφαλῆς ὀργάνωσης διακίνησης
ναρκωτικῶν ἀπὸ χῶρες τῆς Λατι-
νικῆς Ἀμερικῆς πρὸς τὴν Ἀλβανία,
συνελήφθη, ἐνῶ στὸ αὐτοκίνητό
του βρέθηκαν γύρω στὶς 300.000
εὐρὼ» (Πηγή: newpost.gr)! Τὸ ἐν
λόγῳ «μπουμπούκι» εἶναι ἀναμφίβο-
λα δημιούργημα τῆς μαρξιστικῆς
ἀθεΐας, ἡ ὁποία δὲν τὸ ἐμποδίζει βε-
βαίως νὰ πουλάει τὸ θάνατο! Χωρὶς
Θεό, τὰ πάντα ἐπιτρέπονται!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Δραματικὴ ὁμολογία
τοῦ Πάπα:

«Βαριὰ ἄρρωστη
ἡ “καθολικὴ ἐκκλησία”»!

ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ὅτι ὁ «ἀλάθη-
τος» καταληψίας τοῦ πατριαρχι-
κοῦ θρόνου τῆς Δύσεως εἶχε
χαρακτηρίσει τὴν Ἐκκλησία μας
«ἄρρωστη», ἐπειδὴ δὲν εἶναι
ὑποταγμένη στὴν ἀφεντιά του.
Πρόσφατα, σὲ μία κρίση σπάνιας
εἰλικρίνειας γιὰ παπικό, τὰ «ἔψα-
λε» καὶ στὴ δική του «ἐκκλη-
σία», ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἁπλὰ
ἀσθενής, ἀλλὰ ψυχορραγοῦσα!
Ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος Γ.
Παπαθανασόπουλος ἔκαμε τὴν
ἑξῆς ἀπίστευτη ἀποκάλυψη: «Ὁ
Πάπας Φραγκίσκος μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων τὴ Δευτέρα, 22 Δε-
κεμβρίου 2014, μίλησε στὰ μέλη
τῆς Ρωμαϊκῆς Κούριας καὶ ἐξα-
πέλυσε σὲ βάρος τους σφοδρό-
τατη ἐπίθεση. Οἱ μύδροι καὶ οἱ
προσβλητικοὶ  χαρακτηρισμοί
του δείχνουν τὸν ἠθικὸ ξεπεσμὸ
τῆς γραφειοκρατίας τοῦ Βατι-
κανοῦ, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἔχει ἀνα-
πτυχθεῖ σὲ ἕνα ἀνίκητο Λεβιά-
θαν, λόγῳ τῆς κοσμικῆς, ἡγεμο-
νικῆς, αὐταρχικῆς καὶ ἰμπεριαλι-
στικῆς θέσης ποὺ ἔχει ἀποκτή-
σει ὁ Πάπας. Σημειώνεται ὅτι ὁ
Πάπας Φραγκίσκος θέλησε νὰ
δημοσιοποιηθεῖ ἡ στὰ ἰταλικὰ
ὁμιλία του, ἀφοῦ ὁλόκληρη δη-
μοσιεύθηκε στὴν ἐπίσημη ἱστο-
σελίδα τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Πάπας
ἀνέφερε ἕνα μεγάλο κατάλογο
ἀσθενειῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες πά-
σχει ἡ Κούρια καὶ οἱ ὁποῖες,
ὅπως τόνισε, “ἐξασθενοῦν τὴ
διακονία της πρὸς τὸν Θεό”»
(Ἱστολ. Ἀκτῖνες)! Ἀμφιβάλλουμε
γιὰ τὴν ὄντως «κρίση εἰλικρίνει-
ας» τοῦ ἰησουίτη πάπα, διότι τὰ
λεγόμενα καὶ πραττόμενά του
δὲν γίνονται ποτὲ τυχαῖα, ἀλλὰ
ὑπαγορεύονται ἀπὸ τὶς σκο-
τεινὲς ἐπιδιώξεις τῆς «Ἁγίας
Ἕδρας». Προφανῶς «ξέχασε»
νὰ πεῖ, πὼς ἡ αἰτία τοῦ «ἐπιθα-
νάτιου ρόγχου» τῆς «ἐκκλη-
σίας» του εἶναι ἡ παντελὴς
ἀπουσία τῆς Θείας Χάριτος ἀπὸ
αὐτή. Ὁπότε καὶ ἐφʼ ὅσον, δὲν
εἶναι ἡ ἀληθινὴ καὶ αἰώνια
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὁ «θά-
νατός» της εἶναι κοντά!  

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 23 Φεβραουα-
ρίου λόγῳ τῆς ἀργίας τῆς Κα-
θαρᾶς Δευτέρας δὲν θὰ πραγμα-
τοποποιηθῆ ὁμιλία.

Τὴν Δευτέραν 2 Μαρτίου
καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
πρωτοπρεσβύτερος π. Ἄγγε-
λος Ἀγγελακόπουλος μὲ θέ-
μα:

«Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας».
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· Ἰωάν-
νης Καρατζένης, Παναγί ας
Ἐλευθερωτρίας 51 Κη φισιά. Δι-
ευθυν τὴς Συντάξεως· Γεώρ γιος
Τραμπούλης, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υ πεύ θυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταν τῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
Δρο σιά. Τύποις «᾿Ορ  θο δό ξου
Τύ που» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981). 

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

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

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΣΤΙΣ 20 Φεβρουαρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη
τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Λέον-
τος τοῦ θαυματουργοῦ, ἐπι-
σκόπου Κατάνης. Ὁ ἅγιος Λέ-
ων ἔζησε κατά τούς χρόνους
τοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ καί
καταγόταν ἀπό τήν Ραβέννα
τῆς Ἰταλίας ἀπό γονεῖς εὐσε-
βεῖς καί εὐγενεῖς. Γιά τήν κα-
θαρότητα τῆς ζωῆς του χει-
ροτονήθηκε ἱερέας καί ἀργό-
τερα ἐπίσκοπος στήν πόλη
τῆς Κατάνης τῆς Σικελίας,
ὅπου ἔλαμψε ὡς φωστήρας
τῆς Ἐκκλησίας διδάσκοντας
καί προσευχόμενος γιά τό ποί-
μνιό του, προστατεύοντας
τούς πτωχούς καί τίς χῆρες,
ἐκδιώκοντας τήν εἰδωλολα-
τρία καί κάνοντας θαύματα.
Μάλιστα ὁ ἅγιος Λέων ἔκτισε Ναό μεγαλο-
πρεπῆ πρός τιμήν τῆν ἁγίας Λουκίας.Ἕνα ἀπό

τά θαύματα πού ἐπιτέλεσε
ἦταν ἐκεῖνο μέ τόν μάγο
Ἡλιόδωρο. Ὁ μάγος αὐτός
ἐνοχλοῦσε πολύ τήν Ἐκκλη-
σία τῆς Κατάνης, γι᾽ αὐτό ὁ
ἅγιος Λέων, ἀφοῦ τόν συνέ-
λαβε τόν ἔδεσε μέ τό πετρα-
χήλι του καί ἀφοῦ ἄναψε μία
μεγάλη φωτιά καί ἀποκάλυψε
δημόσια κάθε ψεῦδος καί μη-
χανορραφία του μπῆκε μαζί
του μέσα στήν φωτιά. Ὁ Θεός
ὅμως δέν ἐπέτρεψε ὄχι μόνο
νά μή πάθει τίποτε ὁ ἅγιος Λέ-
ων ἀλλά καί τό πετραχήλι του
νά μείνη ἀνέπαφο ἐνῶ ὁ μά-
γος κατακάηκε. Ἦταν τόση ἡ
φήμη τοῦ ἁγίου πού ὁ αὐτο-
κράτορας ἔστειλε ἀνθρώπους
του νά τόν ὁδηγήσουν στήν
Πόλη. Ὁ ἅγιος Λέων ὅσο

ζοῦσε ἔκανε πολλά θαύματα ἀλλά καί μετά τήν
κοίμησή του συνεχίζει νά θαυματουργῆ.

Ἡ βαρεῖα φορολογία εἰς τοὺς πιστοὺς
τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ τοῦ Παπισμοῦ εἰς τὴν Γερμανίαν
τοὺς ὑποχρεώνει νὰ ἐγκαταλείψουν τὰς «Ἐκκλησίας» των

ΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ πολιτικὸν κα-
τεστημένον τῆς Ἀριστερᾶς ἀλλὰ καὶ
ἑνὸς μεγάλου τμήματος τῆς Δεξιᾶς -
φιλελευθέρας παρατάξεως προβάλ-
λουν τὴν θέσιν ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα
πρέπει νὰ προωθηθῆ ὁ χωρισμὸς
Κράτους - Ἐκκλησίας, νὰ διακοπῆ ἡ
μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ ἡ
ἀνάληψις τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων
τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἰδίαν μὲ τὴν
«εἰδικὴν φορολογίαν» τῶν μελῶν
της. Αὐτὸ τὸ καθεστὼς ἐπικρατεῖ
εἰς πολλάς «ἐκκλησίας» τῶν ἑτερο-
δόξων εἰς τὴν Εὐρώπην. Ἡ φορολό-
γησις ὅμως τῶν ἐνοριτῶν προκαλεῖ
ἀντιδράσεις ἀλλὰ καὶ δημιουργεῖ
ὑποχρεώσεις. Προσφάτως εἰς τὴν
Φιλανδίαν διεγράφησαν περισσότε-
ρα ἀπὸ ὀκτὼ χιλιάδες μέλη, ὅταν ἡ
«ἐκκλησία» των ἀπεφάσισε τὴν νο-
μιμοποίησιν τῶν γάμων τῶν ὁμοφυ-
λοφίλων. Τώρα κάτι ἀνάλογον συμ-
βαίνει εἰς τὴν Γερμανίαν, εἰς τὴν
ὁποίαν προτεστάνται καὶ παπικοὶ
ἐζήτησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰς
«ἐκκλησίας» των ἐξ αἰτίας τῆς βα-
ρείας φορολογίας τοῦ Γερμανικοῦ
Κράτους. Πλέον συγκεκριμένως καὶ
ὡς μᾶς πληροφορεῖ τὸ «Ἁγιορείτι-
κον Βῆμα» τῆς 5ης Φεβρουαρίου:

«Ἆρον ἆρον ἐγκαταλείπουν τὴν
πίστη τους καὶ τὴν Ἐκκλησία χιλιά-
δες Γερμανοὶ γιὰ φορολογικοὺς λό-
γους! Ἕως 400.000 Γερμανοὶ ἔχουν
ἐπίσημα καταθέσει δηλώσεις προ-
κειμένου νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν
Προτεσταντικὴ καὶ τὴν Καθολικὴ
Ἐκκλησία μετὰ τὴ λήψη ἀπόφασης
γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς φορολογικῆς
ἐπιβάρυνσης τοῦ 8 ἢ 9 τοῖς ἑκατό.

Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας στὴ Γερ-
μανία ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸ νόμο νὰ
πληρώνουν φόρους, γιὰ νὰ χρημα-
τοδοτήσουν τὶς δραστηριότητες
τῆς ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι φόροι συλ-
λέγονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ
χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης, γιὰ νὰ
χρηματοδοτήσει ἐκείνη τὴν ἐκπαί-
δευση καὶ τὶς κοινωνικὲς ὑπηρεσίες.

Σύμφωνα μὲ τὴ γερμανικὴ νομο-
θεσία, ὅποιος βαφτίστηκε ὡς παιδὶ
εἶναι αὐτόματα μέλος τῆς ἐκκλη-
σίας καὶ ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλει
τὸν φόρο, φόρος ποὺ χρεώνεται ὡς
ποσοστὸ τοῦ εἰσοδήματός του, ἀνε-
ξάρτητα ἀπὸ τὶς πεποιθήσεις του ἢ
ἂν συμμετέχει στὴ λειτουργικὴ ζωή
τῆς ἐκκλησίας.

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀποφύγει
κανεὶς τὴν ὑποχρέωση καταβολῆς
τοῦ φόρου εἶναι νὰ κάνει μία ἐπίση-
μη δήλωση ἀποποίησης τῆς ἰδιότη-
τάς του ὡς μέλος τῆς ἐκκλησίας.

Ἡ ὀξεῖα πτώση στὴ σύνθεση τῶν
μελῶν τῆς ἐκκλησίας φαίνεται νὰ
ἔχει προκληθεῖ ἀπὸ μία ἀπόφαση νὰ
συμπεριληφθεῖ μία χρέωση τῆς τά-
ξης τοῦ 8 ἢ 9 τοῖς ἑκατὸ στὴν ὑπερ -
αξία τοῦ εἰσοδήματος ἢ στὸ κέρδος
ἀπὸ τὴν πώληση ἑνὸς περιουσιακοῦ
στοιχείου.

Ἡ νέα φορολογικὴ νομοθεσία
ἦταν "ἁπλῶς ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλι-
σε τὸ ποτήρι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους
ποὺ εἶχαν ἤδη σκεφτεῖ νὰ φύγουν",
εἶπε ἡ Ruth Levin, ἐκπρόσωπος γιὰ
τὴν προτεσταντικὴ ἐκκλησία στὸ
Disnlaken στὴν ἐφημερίδα Westdeu-
tsche Allgemeine Zeitung.

Βέβαια τὸ νὰ φύγει κανεὶς ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία ἔχει καὶ ἐπακόλουθα.
Ἐκεῖνοι ποὺ ἀποφασίζουν νὰ τὴν

ἐγκαταλείψουν ἔχουν συνέπειες
ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴ θρη-
σκευτικὴ ταφή, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν πρόσ -
βαση στὰ καλύτερα σχολεῖα πού
χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ κράτος.
Καθολικοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἔντα-
ξη στήν ἐκκλησία τους ἀποκλείονται
ἀπὸ τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴν κοι-
νωνία.

Σύμφωνα μὲ τὰ τελευταῖα στοι-
χεῖα , περίπου 200.000 Γερμανοὶ
Προτεστάντες ἔχουν παραιτηθεῖ
ἀπὸ μέλη τῶν ἐκκλησιῶν τους, ἀπὸ
138.100 τὸ 2012. Στὴ Βαυαρία, τὸ πο-
σοστὸ ἐγκατάλειψης τῆς πίστης
αὐξήθηκε κατὰ 62 τοῖς ἑκατό.

Τὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς ἀριθμοὺς
ἐξόδου ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία
τὸ 2014 δὲν εἶναι ἀκόμα διαθέσιμα,
ἀλλὰ 178.000 Καθολικοὶ παραιτήθη-
καν τὸ 2013, καὶ πάνω ἀπὸ 118.000 τὸ
2012.

Σχεδὸν 30,8 τοῖς ἑκατὸ τῶν Γερ-
μανῶν, ἢ 24,7 ἑκατ ἄνθρωποι, εἶναι
καθολικοί».

Παρεθέσαμεν ὅλα τὰ ἀνωτέρω
στοιχεῖα, διά νὰ προβληματι-
σθοῦν κάποιοι Σεβασμιώτατοι
Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι κατὰ πε-
ριόδους, ταυτίζονται μὲ τὰ «ὁρά-
ματα» τῶν πολιτικῶν, διά νὰ δεί-
ξουν εἰς τὴν κοινὴν γνώμην ὅτι
εἶναι «προοδευτικοί». Ἡ φορολο-
γία τῶν πιστῶν κατετέθη ὡς πρό-
τασις εἰς τὸ συνέδριον «Ἐκκλησία
καὶ Ἀριστερά»,  τὸ ὁποῖον  ἐπρα -
γματοποιήθη πρὸ μηνῶν εἰς τὴν
Θεσσαλονίκην - ὑπὸ τοῦ σημερι-
νοῦ ὑπουργοῦ ἀναπληρωτοῦ Παι-
δείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κου-
ράκη.

ΓΙΑΤΙ ΖΗΣ;

Γιὰ ποιὸν σκοπὸν ζῆς;
Οἱ φιλόσοφοι δὲν τὸ βρῆκαν.
Πῶς θὰ βροῦµε τὸν προορι-

σµόν µας;
Ποιοὶ ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὸν προ-

ορισµόν;
Ἕνα διαχρονικὸν βιβλίον τοῦ

µακαριστοῦ Γέροντος π. Χαρα-
λάµπους Βασιλοπούλου πολὺ
διδακτικὸν καὶ ὠφέλιµον γιὰ
ὅλους.

Ἐκδόσεις
«Ὀρθοδόξου Τύπου»
Κάνιγγος 10, α´ ὄροφ.

106 77 Ἀθῆναι,
Τηλ. 210–38 16 206

ΤΕΛΕΦΑΞ 210–38 28 518
Τιµᾶται 1,70€



Ἡ νέα ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας γιὰ τὶς ἀπαλ-
λαγὲς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν ἔδωσε ὁριστικὴ λύση
στὸ μεγάλο αὐτὸ ζήτημα ἐπὶ τῇ
βάσει τῆς τελεσίδικης Ἀποφάσε-
ως 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων. Τὸ δικαίωμα
τῆς ἀπαλλαγῆς δίνεται πλέον ξε-
κάθαρα σὲ ἀλλόδοξους, ἑτερό-
θρησκους καὶ ἄθρησκους μα-
θητὲς ἐφόσον τὸ ζητήσουν. Καὶ
ἐνῷ ἡ ἐγκύκλιος προβλέπει δι-
καίωμα ἀπαλλαγῆς γιὰ τοὺς
ἄθρησκους μαθητὲς ἡ Ἕνωση
Ἀθέων ἄμεσα κινήθηκε πρὸς τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ πρὸς
Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς γιὰ τὴν ἀκύ-
ρωσή της. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ νέας
ἐμπλοκῆς στὸ ὅλο ζήτημα ποὺ
εἶναι πιθανὸ νὰ συμβεῖ, ἐὰν ἐπι-
χειρηθεῖ ἀπὸ τὴ νέα ἡγεσία τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας νέα ἐπα-
ναπροσέγγιση τοῦ ἐπιλυθέντος
ζητήματος τῶν ἀπαλλαγῶν ὁ κ.
Γεώργιος Κρίππας, Δρ Συντα -
γματικοῦ Δικαίου ὡς Νομικὸς

Σύμβουλος τῆς Πανελληνίου
Ἑνώσεως Θεολόγων ἀπέστειλε
πρὸς τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προ-
σωπικῶν Δεδομένων ἐπιστολὴ
στὴν ὁποία ἐξηγεῖ τοὺς λόγους
γιὰ τοὺς ὁποίους τὰ αἰτήματα
τῆς Ἕνωσης Ἀθέων θὰ πρέπει
νὰ ἀπορριφθοῦν. Ἡ ἐπιστολὴ
τοῦ κ. Κρίππα ἔχει ὡς ἑξῆς: 
«ΠΡΟΣ
Ἀρχὴν Προστασίας Προσωπικῶν
Δεδομένων
Ἐνταῦθα 
Κοινοποίηση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Ἐρίτιμον Καν,
Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου 
Ἐνταῦθα
ΑΡ ΠΡΩΤ: 16 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/2/2015
Ἀθήνα 3 Φεβρουαρίου 2015
Ἀξιότιμοι κύριοι/κυρίες

Λαμβάνω τὴν τιμήν, νὰ σᾶς

ἀναφέρω ὅτι περιῆλθε εἰς
χεῖρας μου τὸ συνημμένο κείμε-
νο, τῆς ἑνώσεως ἀθέων, τὸ
ὁποῖο σᾶς κοινοποιεῖται καὶ τὸ
ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων ζητεῖ τὴν
ἐπέμβασή σας . Τοῦ δι᾽ αὐτοῦ
ὑποβαλλομένου αἰτήματος ζητῶ
τὴν ἀπόρριψη διά τοὺς κάτωθι
λόγους καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μου
ὡς νομικοῦ συμβούλου τῆς Παν -
ελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων:

1)Ἐπί τοῦ προκειμένου σᾶς
πληροφορῶ ὅτι τὸ θιγόμενο θέ-
μα ἔχει ἐπιλυθεῖ ὁριστικῶς διά
τῆς ἀποφάσεως 115/2012 τοῦ Δι-
οικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, ἡ
ὁποία εἶναι ὁριστικὴ καὶ τελεσί-
δικος καὶ ἰσχύει πανελληνίως,
(ἴδετε Νόμον 702/1977 ἄρθρον 3
παρ. 3 καὶ 4 καὶ ἄρθρον 5Α) ἀπο-
φαίνεται δέ ὅτι τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεω-
τικὸ δι᾽ ὅλους τούς ὀρθοδόξους
μαθητάς. Προσθέτει ἐπίσης ὅτι
ἀκόμη καὶ ἂν κάποιος ἀπὸ
αὐτοὺς (τοὺς ὀρθοδόξους μα-
θητάς) ζητήσει ἀπαλλαγὴν ἐπι-
καλούμενος λόγους συνειδήσε-
ως διαπράττει τὸ ἔγκλημα τῆς
ὑποβολῆς ψευδοῦς ὑπευθύνου
δηλώσεως ἐνώπιον δημοσίας
ἀρχῆς, πράξη τιμωρουμένη ποι-
νικῶς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 6
τοῦ Ν. 1599/86, ὑπὸ δὲ τῆς παρα-
γράφου 7 τοῦ ἰδίου ἄρθρου τι-
μωρεῖται διά φυλακίσεως καὶ
πᾶς  κρατικὸς  λειτουργὸς    δε -
χθείς τοιαύτην ψευδῆ ὑπεύθυνη
δήλωση καὶ μὴ καταγγείλας τὸν
ὑπαίτιον ἀμέσως. Πρὸς ἐνίσχυ-
ση δὲ τῶν ἀπόψεών της αὐτῶν ἡ
ὡς ἄνω δικαστικὴ ἀπόφαση πα-
ραπέμπει σὲ ἰδική μου ἐπιστημο-
νικὴ μελέτη ἀναπτύσσουσα καὶ
ἐπεξεργαζομένη τὸ θέμα αὐτό.
Συνημμένως σᾶς ὑποβάλλω καὶ
τὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση καὶ τὴν ad
Ηoc μελέτη μου (τὴν ὁποίαν ἡ
ἀπόφαση αὐτὴ υἱοθετεῖ ἐξ ὁλο-
κλήρου διά ρητῆς μνείας της εἰς
τὸ κείμενόν της).

2)Ἑπομένως ἅπαξ καὶ τὸ θέμα
ἔχει ἐπιλυθεῖ δικαστικῶς, ἡ ὑπη-
ρεσία σας ἀπαγορεύεται νὰ τὸ
χειρισθεῖ. Αὐτὸ ἀκριβῶς δέχεται
καὶ ἡ ἑλληνικὴ ad Hoc νομολο-
γία. Πρὸς τοῦτο σᾶς ὑποβάλλω
τὴν ad Hoc ἀπόφαση τοῦ Συμ-
βουλίου Ἐπικρατείας 2683/2010,
δεχόμενη αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν
ἄποψη.

3)Ἄλλωστε ἀνακύπτει καὶ θέ-
μα ἀναρμοδιότητος τῆς ἑνώσε-
ως ἀθέων. Ἡ ἕνωση αὐτὴ ἐκπρο-
σωπεῖ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον
τοὺς ἄθεους. Ἑπομένως δὲν δι-
καιοῦται νὰ ὁμιλεῖ καὶ ὡς ἐκπρό-
σωπος τῶν ὀρθοδόξων μα-
θητῶν/ γονέων καὶ κηδεμόνων
τους.

4)Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ἐπισημαίνω ὅτι
κατὰ παγίαν ἀρχὴν τῆς ἑλλη-
νικῆς ἐννόμου τάξεως, ὅποιος
ζητεῖ τὴν ἀπαλλαγήν του ἀπὸ ἐκ
τοῦ νόμου ἢ τοῦ Συντάγματος
ρητὲς ὑποχρεώσεις του διά λό-
γους συνειδήσεως, ἐλέγχεται
ἐξονυχιστικῶς καὶ μάλιστα ἀπὸ
εἰδικὸ ὄργανο καὶ ὑποχρεοῦται,
νὰ προσκομίσει πλῆθος στοιχεῖα
καὶ δικαιολογητικὰ ἐπὶ τοῦ προ-
κειμένου (π.χ. ἴδετε Νόμον
2510/1997 ἄρθρα 18 - 20) καὶ δὲν
ἀρκεῖ ἁπλῆ δήλωσή του καὶ μά-
λιστα ἀόριστη. Πρᾶγμα ποὺ οἱ
ὑπηρεσίες σας οὐδέποτε ἐθεώ-
ρησαν παράβαση τῶν ἀρχῶν
προστασίας τῶν προσωπικῶν δε-
δομένων.

5)Τέλος ἐφιστῶ τὴν προσοχήν
σας εἰς τὸ ὅτι ἐπειδὴ ἡ συνημμέ-
νη ἀπόφαση δέχεται εὐθέως ὅτι
ὁ χριστιανὸς ὀρθόδοξος μα-
θητὴς αἰτούμενος τυχὸν ἀπαλ-
λαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν (τῆς ὀρθοδόξου χρι-
στιανικῆς θρησκείας) τῇ ἐπικλή-
σει λόγων συνειδήσεως, δια-
πράττει ἀξιόποινο πράξη (τὸ
ἔγκλημα τῆς ὑποβολῆς ψευδοῦς
δηλώσεως ἐνώπιον δημοσίας
ἀρχῆς, πράξη ἡ ὁποία διώκεται
ποινικῶς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 22
παρ. 6 τοῦ Ν. 1599/86),  οἴκοθεν
νοεῖται, ὅτι ἐὰν ἀπεδέχεσθε τὶς
ἀπόψεις τῆς ἑνώσεως ἀθέων καὶ
προετρέπατε τοὺς ὀρθοδόξους
μαθητάς νὰ διαπράττουν τὴν ἐν
λόγῳ ἀξιόποινο πράξη (καὶ τὶς
ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας νὰ δέχονται τὴν τοιαύτην
ψευδῆ ὑπεύθυνη δήλωση), κατ᾽
ἀνάγκην θὰ παρεπέμπεσθε εἰς
τὰ ποινικὰ δικαστήρια ὡς ἠθικοὶ
αὐτουργοὶ τοῦ ἐν λόγῳ ἐγκλή-
ματος (Ποινικὸς Κῶδιξ ἄρθρον
46).

Κατ᾽ ἀκολουθίαν τῶν ἀνωτέρω
τὸ αἴτημα τῆς Ἑνώσεως Ἀθέων
πρέπει νὰ ἀπορριφθεῖ λόγῳ
ἀναρμοδιότητος τῆς ὑπηρεσίας
σας, νὰ χειρισθεῖ θέματα κρι-
θέντα ὑπὸ τῶν δικαστηρίων ἀμε-
τακλήτως».
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
14. Ἡ χύτρα

μέ τά χρυσά νομίσματα
Πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι ἀκο-

λουθοῦν στή ζωή τους ἕνα δρόμο
πού δέν ἐπιθυμοῦσαν. Ἀπό διάφο-
ρους λόγους παίρνουν μιά ἀπόφα-
ση χωρίς νά συμφωνεῖ ἡ καρδιά
τους καί στήν πορεία ἀποδεικνύε-
ται ὅτι ἡ ἐπιλογή τους ἦταν ἐσφαλ-
μένη, ἀλλά εἶναι πιά ἀργά γιά ἐπα-
νόρθωση. Ἔτσι συμβιβάζουν τά
ἀσυμβίβαστα καί ἡ κατά Θεόν πο-

ρεία εἶναι ἀδύνατη. Χρειάζεται με-
γάλη προσοχή. Εὐθύνη στό θέμα
αὐτό ἔχουν καί οἱ πνευματικοί πα-
τέρες, πού συχνά ὑπερεκτιμοῦν τίς
προσωπικές τους ἀπόψεις καί ὑπο-
δεικνύουν ὡς σωτήρια ἐκεῖνα πού
πρέπει νά ἀποφευχθοῦν.

Εἶναι ἀποκαλυπτική ἡ περίπτω-
ση ἑνός μοναχοῦ, πού ζοῦσε στό κε-
λί του μέ πολλές στερήσεις. Κάπο-
τε ἀρρώστησε καί δέν εἶχε κανένα
νά τόν φροντίσει. Ἡ κατάστασή του
ἦταν ἄσχημη γι᾿ αὐτό ὁ ἡγούμενος
τοῦ γειτονικοῦ μοναστηριοῦ τόν λυ-
πήθηκε καί τόν πῆρε στό κοινόβιο

λέγοντας στούς μοναχούς: «Κου-
ραστεῖτε λίγο, γιά νά περιποιηθοῦμε
τόν ἄρρωστο ἀδελφό».

Ὅταν μετακινήθηκε ὁ μοναχός
στό μοναστήρι, δέν παρέλειψε νά
μεταφέρει καί μία χύτρα γεμάτη
χρυσά νομίσματα. Χωρίς κανείς νά
ἀντιληφθεῖ τό παραμικρό, ἄνοιξε
μιά βαθιά τρύπα κάτω ἀπό τό ἀχυ-
ρόστρωμά του καί τήν ἔβαλε ἐκεῖ.
Θεωροῦσε τό θησαυρό του μεγάλο
του στήριγμα καί δέν ἤθελε νά τόν
ἀποχωριστεῖ. Οἱ μοναχοί τοῦ ἔδει-
χναν ἔμπρακτη ἀγάπη προσφέρον-
τάς του ὅ,τι τοῦ χρειαζόταν. Μετά
ἀπό λίγο καιρό ἡ κατάστασή του
ἐπιδεινώθηκε καί πέθανε, χωρίς νά

πεῖ τίποτα γιά τήν κρυμμένη χύ-
τρα.

Μετά τήν ταφή, ὁ ἡγούμενος εἶπε
στούς μοναχούς νά πάρουν ἀπό τό
κελί τό ἀχυρόστρωμα καί νά καθα-
ρίσουν τό χῶρο. Ἐκεῖνοι καθώς δού-
λευαν βρῆκαν τή χύτρα μέ τά χρυ-
σά νομίσματα καί ἔμειναν κατά-
πληκτοι. Ἀνέφεραν σχετικά στόν
ἡγούμενο, ὁ ὁποῖος ἐνοχλήθηκε πο-
λύ από τήν κρυφή ἀδυναμία τοῦ
ἄρρωστου ἀδελφοῦ καί τούς εἶπε:
«Ἐπειδή ὁ μοναχός αὐτός οὔτε ὅσο
ζοῦσε οὔτε ὅταν πέθαινε εἶπε κάτι
γιά τό χρυσό αὐτό, ἀλλά πάνω του
στήριζε ὅλες του τίς ἐλπίδες, ἐγώ
δέν τόν ἀκουμπάω. Πάρτε τον καί

θάψτε τον μαζί μέ τό νεκρό».
Ὅταν οἱ μοναχοί ἐκτέλεσαν τήν

ἐντολή τοῦ ἡγούμενου καί ἀπομα-
κρύνονταν ἀπό τόν τάφο, φωτιά
ἀπό τόν οὐρανό κατέβηκε, πού δια-
τηρήθηκε πολλές μέρες, καί ἔκαψε
τίς πέτρες, τό χῶμα καί ὅλα ὅσα πε-
ριεῖχε ὁ τάφος.

Ὁ ἀσκητής ζοῦσε στερούμενος
καί συγχρόνως ἀποταμίευε! Ἔτσι
κάνουν συνήθως οἱ πλεονέκτες. Ὁ
πλοῦτος τους γίνεται αἰτία πτωχεί-
ας! Αὐτό εἶναι ἀπαράδεκτο γιά
ὅλους τούς ἀνθρώπους καί προ-
παντός γιά ἕνα μοναχό.

Ὁ κατ᾿ ὄνομα μόνο ἀσκητής

ἐνδεχομένως νά ἐντυπωσίαζε τούς
ἐπισκέπτες του μέ τήν πτωχεία
τοῦ κελιοῦ καί τήν ἀσκητικότητά
του, ἐνῶ στήν πραγματικότητα
ἦταν ἕνας ἐμπαθής καί ἀνοικοκύ-
ρευτος ἄνθρωπος, πού δέν εἶχε
πνευματικότητα καί περνοῦσε τίς
μέρες του ραθύμως. Ἀκόμα καί
στό τέλος τῆς ζωῆς του δέν θέλησε
νά φανερώσει τόν πλοῦτο του καί
νά ἐξηγήσει πῶς τόν εἶχε ἀποκτή-
σει, ζητώντας συγχρόνως καί τή
συγχωρητική εὐχή τοῦ ἡγουμένου,
ὁ ὁποῖος εἶχε ἐνδιαφερθεῖ γι᾿
αὐτόν καί τόν εἶχε περιθάλψει.
Καί αὐτό λέει πολλά.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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«Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων
Ἡμερῶν» ἤ Μορμόνοι, ὅπως εἶναι
εὐρύτερα πιό γνωστοί, εἶναι μία
ἀπό τίς πλέον διεθνεῖς παραχρι-
στιανικές κινήσεις. Ὑπάρχει ἕνας
ἱκανός ἀριθμός ἐρευνητῶν, πού
ἀμφισβητοῦν, λόγῳ τῶν θεμε-
λιωδῶν ἀποκλίσεών τους ἀπό τή
χριστιανική διδασκαλία, ἄν πρέπει
νά θεωροῦνται χριστιανική αἵρεση
ἤ νά θεωροῦνται ξεχωριστή θρη-
σκεία.

Στήν αἱρετική ἐσχατολογία τῶν
Μορμόνων ξεχωρίζουν τά παρακά-
τω σημεῖα:

α) Τά γεγονότα πού θά προηγη-
θοῦν τῆς Β΄ Παρουσίας. Μεταξύ
αὐτῶν τῶν γεγονότων εἶναι πόλε-
μοι, ταραχές, αὔξηση τῆς κακίας,
ἔκτακτα φυσικά φαινόμενα, ἀπο-
κατάσταση τοῦ Εὐαγγελίου σύμ-
φωνα μέ τίς Μορμονικές πλάνες, ἡ
ἐμφάνιση στόν κόσμο τῶν βιβλίων
τοῦ Μόρμον, ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ
Προφήτη Ἠλία τόν Ἀπρίλιο τοῦ
1836 στόν ἱδρυτή τῆς αἵρεσης J.
Smith. Ἐπί πλέον οἱ Λαμανίτες (πρό-
κειται γιά ἀπόγονους τοῦ Λεχί, οἱ
ὁποῖοι κατά τήν Μορμονική μυθο-
λογία, ἐγκαταστάθηκαν τό 600 π.Χ.
στίς ΗΠΑ), θά ξαναγίνουν πάλι
σπουδαῖοι. Καί στό τέλος θά κτιστεῖ

στήν πολιτεία τοῦ Μισούρι τῶν
ΗΠΑ μιά δίκαιη πόλη, πού θά ὀνο-
μαστεῖ Νέα Ἱερουσαλήμ.

β) Ἀκολουθεῖ ἡ Β΄ Παρουσία καί
ἡ ἐπίγειος χιλιετής Βασιλεία τοῦ
Χριστοῦ στή γῆ. Ὅταν θά ἀρχίσει ἡ
χιλιετηρίδα θά ἀναστηθοῦν ὅσοι
εἶχαν κερδίσει τήν τερέστια δόξα.
Οἱ πονηροί πού θά ζοῦν κατά τήν Β΄
Παρουσία θά καταστραφοῦν σω-
ματικά καί οἱ ψυχές τους θά ὁδη-
γηθοῦν στόν κόσμο τῶν πνευμά-
των, γιά νά τούς δοθεῖ μιά δεύτερη
εὐκαιρία. Οἱ δίκαιοι πού θά ζοῦν πά-
νω στή γῆ θά ζοῦν σέ περιβάλλον
ἀσφάλειας καί δικαιοσύνης καί θά
συνεχίσουν νά πολλαπλασιάζονται.
Ἀθάνατα ὑπερκόσμια ἀνθρώπινα
ὄντα θά ἐπισκέπτονται τή γῆ, θά
βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους καί θά
συνδράμουν στό ἔργο τῆς διακυ-
βέρνησης. 

γ) Κατά τή χιλιετία θά συνεχιστεῖ
τό ἱεραποστολικό ἔργο τῶν Μορ-
μόνων ὅπως καί οἱ ἀπαραίτητες τε-
λετουργίες στό Ναό, πού εἶναι
ἀναγκαῖες γιά τήν ἐξύψωση τῶν
πνευμάτων. Ὁ Σατανᾶς θά εἶναι
δέσμιος καί κατά τό χρονικό αὐτό
διάστημα δέν θά μπορεῖ νά ἐπηρε-
άζει τούς ἀνθρώπους. Κατά τή
διάρκεια τῆς χιλιετίας, σύμφωνα
μέ τά Μορμονικά παραδοξολογή-

ματα θά ὑπάρχουν δύο πρωτεύου-
σες στή γῆ. Ἡ μία στά Ἱεροσόλυμα
καί ἡ ἄλλη στίς ΗΠΑ.

δ) Στό τέλος τῆς χιλιετίας θά λυ-
θεῖ ὁ Σατανᾶς, θά παρασύρει
ἀνθρώπους καί θά ἀκολουθήσει ἡ
τελική πάλη μέ τίς δυνάμεις τοῦ
Θεοῦ. Μετά ἀπό αὐτή, ὁ Σατανᾶς,
οἱ ὀπαδοί του, οἱ πονηροί ἄνθρωποι
καί αὐτοί πού δέν δέχτηκαν τή
Μορμονική διδαχή θά ἐκδιωχθοῦν
ὁριστικά καί θά παραμείνουν στό
διηνεκές στό σκότος τό ἐξώτερον.

Οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι καί ὅσοι
συμμορφώθηκαν στίς Μορμονικές
διδαχές, θά ζοῦν σέ ἕνα ἀπό τά
τρία βασίλεια, ἀνάλογα μέ τό ποιό
ἀπό τά τρία κέρδισαν σύμφωνα μέ
τόν τρόπο ζωῆς τους, τά ὁποῖα στή
Μορμονική διδασκαλία ὀνομάζον-
ται: i) Τελέστιο βασίλειο: τό βασί-
λειο τῆς κατώτατης δόξας, ii) Τε-
ρέστιο βασίλειο: τό μεσαῖο βασί-
λειο δόξας καί iii) Σελέστιο βασί-
λειο: τό ἀνώτατο βασίλειο δόξας.

Ὑπάρχει καί μία ἐπί πλέον βασι-
κή λεπτομέρεια. Ὅσοι ζοῦν στό Σε-
λέστιο βασίλειο, μετά τήν Κρίση
καί ἀφοῦ περάσουν τή διαδικασία
ἐξύψωσης, μεταξύ τῶν ἄλλων
εὐλογιῶν πού μποροῦν νά ἀποκτή-
σουν, κατά τούς Μορμόνους, εἶναι
νά γίνουν Θεοί!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ, ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

Ὁ Μέγας Φώτιος ἀντιμετώπισεν ἐπιτυχῶς τοὺς κινδύνους
διὰ τὴν Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν ἀλλὰ καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἐτίμησε τὸν Προ-
στάτην της Μέγαν Φώτιον (6ην
Φεβρουαρίου). Συμφώνως πρὸς
ρεπορτὰζ τοῦ κ. Μάκη Ἀδαμο-
πούλου διὰ τὸ ραδιόφωνον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

«Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Πεντέλης τιμήθη-
κε, ὅπως κάθε χρόνο, ἡ μνήμη
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Φωτί-
ου Πατριάρχου Κωνσταντινουπό-
λεως τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος
εἶναι καὶ ὁ Προστάτης τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ὁ ἑορτασμὸς ξεκίνησε
μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας εὐχα-
ριστίας, τὸ ὁποῖο τέλεσε ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.

Παρέστησαν Συνοδικοὶ Ἱεράρ-
χες καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, ἐνῶ πα-
ρόντες ἦταν Καθηγητὲς τῶν Θε-
ολογικῶν σχολῶν Ἀθήνας καὶ
Θεσσαλονίκης. Ἀμέσως μετά,
πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα
τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ καθιε-
ρωμένη κοινὴ σύσκεψη τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου μὲ τοὺς Καθηγητὲς τῶν
Θεολογικῶν Σχολῶν. Στὸν χαιρε-
τισμό του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμος μεταξὺ ἄλλων ὑπο-
γράμμισε: "Κορυφαῖος στὴν πλει-
άδα τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ Φώτιος ἀνεδείχθη
μέγας ὡς θεολόγος, μέγας ὡς
ἐκκλησιαστικὸς ἀνήρ, μέγας ὡς
συγγραφεύς, ἀλλὰ καὶ μέγας ὡς
λαϊκὸς κρατικὸς λειτουργός, σὲ
μία ἀπὸ τὶς κρισιμότερες περιό-
δους τῆς ἱστορίας, κατὰ τὴν ὁποία
κράτος καὶ Ἐκκλησία γνώριζαν
βαθειὲς συγκρούσεις καὶ ἀντιθέ-
σεις, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων.
Ἄνθρωπος μὲ μνημειώδη κλασικὴ
παιδεία καὶ θεολογικὴ γνώση, πί-
στη καὶ καρτερία, εὐστροφία καὶ
διορατικότητα. Χαρισματικὸς λό-
γιος καὶ διδάσκαλος ὅσο λίγοι,
ἱεράρχης ἱκανότατος καὶ ἐμπνευ-
σμένος ἱεραποστολικὸς νοῦς,
ἰδιοφυὴς καὶ εὐρύτατος ὡς πρὸς
τὴν σκέψη, ἀποτελεσματικότατος
ὡς πρὸς τὸ ἔργο, ἀληθινὰ δημι-
ουργικὸς πυρήνας καὶ κέντρο τῆς
ἀκμῆς ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτι-
σμοῦ. Στρεφόμεθα πρὸς τὸ μεγα-
λεῖο τοῦ πνεύματος καὶ τῆς
ψυχῆς του, ποὺ τὸ κατέστησαν
μείζονα μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τῶν γραμμάτων. Ἐντρυφοῦμε
στὴν ἱστορία καὶ τὰ συγγράμματά
του καὶ ἐμπνεόμεθα ἀπὸ τὴν ἁγιό-
τητα καὶ τὴν λαμπρὴ δράση του
ὡς λογίου, ὡς σημαίνοντος κρα-
τικοῦ λειτουργοῦ, ὡς Ἱεράρχου,
ὡς ἐκκλησιαστικοῦ συγγραφέως,
ὡς οἰκουμενικοῦ διδασκάλου, ὡς
ὁμολογητοῦ καὶ ἰσαποστόλου τῆς
Πίστεως. Ὡς μιμητὴς τοῦ Κυρίου,
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἁγίας βιοτῆς
του, ἀντιμετώπισε ὑπὲρ τῆς ἀλη-
θείας καὶ τῆς δικαιοσύνης σοβα-
ροὺς κινδύνους, βασάνους καὶ
διωγμούς, δὶς ἐξωσθεὶς τῆς Πα-
τριαρχίας καί, τέλος, ἐν ἐξορίᾳ
ἐκδημήσας. Γνωρίζουμε, λόγου
χάριν, ὅτι στὸν ἐπίλογο τῆς Μυ-
ριοβίβλου ὁ ἴδιος ἀναφέρει ὅτι
ἀντιμετώπιζε τὸν κίνδυνο νὰ τὸν

προλάβει "τὸ κοινὸν καὶ ἀνθρώπι-
νον τέλος", ἐκτὸς κι ἐὰν ὁ Θεὸς
ἐπιτρέψει νὰ δώσει συνέχεια στὸ
συγγραφικό του ἐγχείρημα".

Ὁ Κοσμήτορας τῆς θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κων-
σταντίνου ἀνέφερε πὼς "δὲν
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ θ΄ μ.Χ.
αἰώνας εἶναι ὁ αἰώνας τοῦ ἱεροῦ
Φωτίου, καθὼς ἡ προσωπικότητά
του κυριαρχεῖ σὲ ὅλους τοὺς το-
μεῖς τῆς ζωῆς τῆς αὐτοκρατο-
ρίας, ἡ ὁποία διανύει αὐτὴν τὴν
περίοδο τὴν πιὸ κρίσιμη φάση τοῦ
μακραίωνου βίου της.

Ἀλλά, ἐνῷ πάρα πολλὰ ἔχουν
γραφτεῖ γιὰ τὸν ἐπιτυχῆ τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο ὁ ἱερὸς Φώτιος ἀντιμε-
τώπισε τὸν ἐκ Δυσμῶν κίνδυνο
τόσο γιὰ τὴν αὐτοκρατορία ὅσο
καὶ γιὰ τὴν ὀρθοδοξία, ἐλάχιστα
εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴν πολιτικὴ ποὺ
ἄσκησε ἡ αὐτοκρατορία, καὶ πάλι
μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν Φώτιο καὶ
τὸ περιβάλλον του, πρὸς Ἀνατο-
λάς. Ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ πολιτικὴ
ὅμως παρουσιάζει σήμερα ἐξαι-
ρετικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἔρχεται
καὶ πάλι στὴν ἐπικαιρότητα,
καθὼς μία ματιὰ στὴν ἐμπειρία
τοῦ παρελθόντος ἴσως μπορέσει
νὰ ἀποτελέσει μία πυξίδα γιὰ τὴν
ἀναζήτηση, μὲ τὶς κατάλληλες
ἀσφαλῶς προσαρμογές, λύσεων
γιὰ τὸ σήμερα.

Καθʼ ὅλη σχεδὸν τὴ διάρκεια
τῆς βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορα
Θεοφίλου (829 – 842 μ.Χ.) σημει-
ώνονται παρατεταμένες ἐχθρο-
πραξίες ἀνάμεσα στὴ Ρωμαϊκὴ
Αὐτοκρατορία καὶ στὸ Χαλιφάτο
τῶν Ἀββασιδῶν. Παρὰ τὶς πολε-
μικὲς ἀντιπαραθέσεις ὅμως, τὰ
πράγματα ἐμφανίζονται ἐντελῶς
διαφορετικὰ σὲ πολιτισμικὸ ἐπί-
πεδο, καθὼς οἱ Ἄραβες ἐπιδει-
κνύουν ἕνα ἰδιαίτερο σεβασμὸ
καὶ μεγάλη ἐκτίμηση στὰ ἑλλη-
νικὰ γράμματα. Ἔτσι, κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ θ΄ μ.Χ. αἰώνα ὡς τὶς
ἀρχὲς τοῦ ι΄ οἱ Ἀββασίδες ἡγέτες
ἐπιδεικνύουν ἕνα ἰδιαίτερο ζῆλο
νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὴν κληρονομία
τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρά, διαπιστώνεται καὶ
ἀπὸ ρωμαϊκῆς πλευρᾶς ἕνα
ἐνδιαφέρον γιὰ πολιτισμικὴ διείσ-
δυση στὴν περιοχὴ τῶν Ἀράβων.
Ὁ ζῆλος αὐτὸς ἀποτυπώνεται
στὶς προσπάθειες πολιτιστικῶν
ἐπαφῶν ποὺ καταγράφονται με-
ταξὺ τῶν ἐτῶν 829 καὶ 907 μ.Χ.
καὶ στὶς ὁποῖες φαίνεται νὰ μετέ-
χουν ἀπὸ ρωμαϊκῆς πλευρᾶς ἐξέ-
χουσες προσωπικότητες τῶν
γραμμάτων, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ
Γραμματικός, ὁ Κωνσταντῖνος
Κύριλλος, ὁ Φώτιος καὶ ὁ Λέων ὁ
Χοιροσφάκτης, οἱ ὁποῖοι ταξίδε-
ψαν στὴν αὐλὴ τῶν Ἀββασιδῶν.

Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν σκοπὸ καὶ
τὸν χρόνο συγγραφῆς τῆς «Βι-
βλιοθήκης» τοῦ ἱεροῦ Φωτίου,
ἐκεῖνο ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ
εἶναι ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ ἀποτελεῖ μία
σημαντικότατη μαρτυρία ὅτι
στοὺς ἐπιστημονικοὺς κύκλους
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κωνσταν-
τινούπολης κατὰ τὴ συγκεκριμένη
περίοδο ἀναβιώνει τὸ ἐνδιαφέρον
γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ πολιτι-

στικὴ κληρονομιά. Τὸ ἐνδιαφέρον
αὐτό, ποὺ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι
ἄσχετο μὲ τὴν ἐκδήλωση ἀνάλο-
γου ἐνδιαφέροντος ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῶν Ἀράβων, ἀποτυπώνε-
ται στὰ ἔργα τοῦ πνευματικοῦ πε-
ριβάλλοντος τοῦ Φωτίου, ὅπως
τοῦ Νικήτου Βυζαντίου, τοῦ Ἀρέ-
θα ἐπισκόπου Καισαρείας καὶ τοῦ
Πατριάρχη Νικολάου Μυστικοῦ.

Ἀπὸ τὰ γραπτὰ τῶν παραπάνω
καθίσταται σαφὲς ὅτι οἱ Βυζαντι-
νοὶ λόγιοι τοῦ θ΄ μ.Χ. αἰώνα εἶχαν
πλήρη συναίσθηση τοῦ ἀδιεξό-
δου ἑνὸς θεολογικοῦ διαλόγου
ἀνάμεσα στὴ χριστιανικὴ πίστη
καὶ στὸ Ἰσλάμ. Ἀναγνώριζαν
ὅμως ὅτι μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν
κοινῶν πολιτιστικῶν καταβολῶν
Ρωμαίων καὶ Ἀράβων, ποὺ ἀνά-
γονται στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, μπο-
ροῦσε νὰ βρεθεῖ ἕνας τρόπος
εἰρηνικῆς μεταξύ τους συνύπαρ-
ξης.

Οἱ Μητροπολῖται
Σήμερα ὅλο καὶ περισσότεροι

ἄνθρωποι καλῆς θέλησης ἀνα-
γνωρίζουν ὅτι ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ
σταθερότητα ἑνὸς κράτους
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν παιδεία του,
ἀπὸ τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο τοῦ
λαοῦ του. Καί, ὅπως ἀποδεικνύει
ἡ δράση τοῦ ἱεροῦ Φωτίου καὶ
τοῦ πνευματικοῦ του περιβάλ-
λοντος, ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ
ἀποτελέσει τὸν παράγοντα
ἐκεῖνον ποὺ θὰ κινητοποιήσει τὸν
πνευματικὸ κόσμο νὰ βρεῖ τὸ
θάρρος, ὥστε νὰ προβάλλει, μέ-
σα σὲ μία ἐποχὴ ἀπόλυτου εὐτε-
λισμοῦ καὶ ἀπαξίωσης τοῦ ἀνθρώ-
πινου προσώπου, τὶς διαχρονικὲς
ἀνθρώπινες ἀξίες, στηριζόμενη
στὴ μακραίωνη παράδοσή της,
στὶς Γραφές της καὶ στὴν πίστη
της ποὺ τὴν κατέστησαν ἱκανὴ
ὄχι μόνον νὰ συνυπάρξει γιὰ
αἰῶνες μὲ τὸ διαφορετικό, ἀλλὰ
καὶ νὰ καταστεῖ «φῶς τοῦ κό-
σμου» ποὺ θὰ καταυγάσει τὴν
ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη".

Στὴ συνέχεια πραγματοποιήθη-
κε συζήτηση μεταξὺ παρισταμέ-
νων, ἐνῶ ὑπῆρξαν καὶ θέσεις ἐπὶ
τοῦ κεντρικοῦ θέματος.

Ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης κ.
Παντελεήμων ἀνέφερε πὼς "ἡ
εἰρηνικὴ συμβίωση στηρίζεται
στὸν ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ στὴν
ἐπικοινωνία. Ἡ Θράκη ἀποτελεῖ
ἕνα πρότυπο εἰρηνικῆς συμβίω-
σης Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμά-
νων".

Ὁ Μητροπολίτης Διδυμοτείχου
κ. Δαμασκηνὸς σχολίασε πὼς "τὰ
γεγονότα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς
ἀγγίζουν καὶ τὶς μέρες μας". Μί-
λησε, ἐπίσης, γιὰ τὴ διαφορὰ
ἐκπαίδευσης καὶ παιδείας καὶ τό-
νισε πὼς "καλούμαστε νὰ προσ -
φέρουμε παιδεία στοὺς ἀνθρώ-
πους ἀδιακρίτως ἀπὸ τὶς θρη-
σκευτικές τους πεποιθήσεις".

Γιὰ ἀνάγκη ἀναβάθμισης τῆς
παιδείας ἔκανε λόγο καὶ ὁ Μη-
τροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυ-
σόστομος λέγοντας πὼς "δὲ μπο-
ρεῖ νὰ γίνει τίποτε στὴν Ἐκκλησία
καὶ στὴν Πολιτεία χωρὶς παι-
δεία"».

Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ ἐσχατολογία
Ε. Οἱ Μορμόνοι

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

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ
Ἀγαπᾶ ὁ Θεός τήν ἐλεημοσύνη. Τό βλέπουμε ἀπό τίς πολλές φο-

ρές, πού ἀναφέρεται στό Εὐαγγέλιο, στίς συμβουλές τῶν Ἀπο-
στόλων καί στήν ζωή τῶν Ἁγίων μας.

Ἄς θυμηθοῦμε τό γεγονός τῆς φιλοξενίας τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἀπό τόν πολυελεήμονα καί φιλόξενο Ἀβραάμ.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔτσι τό διηγεῖται:
«Νὰ δίδετε ἐλεημοσύνην εἰς τοὺς πτωχοὺς καὶ νὰ παρηγορᾶτε

τοὺς ξένους καὶ νὰ τοὺς δίνετε ψωμὶ νὰ τρώγουσιν καὶ νὰ γευμα-
τίζουν καὶ ἀπὸ κανένα κομμάτι ψωμὶ καὶ νὰ πηγαίνουσιν εἰς τὴν
ὥραν καλήν τους.

Διότι ἀκούομεν, ἀδελφοί μου, ὁπού λέγει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη,
ὅτι ὁ πατριάρχης Ἀβραὰμ δὲν εἶχεν υἱὸν διὰ νὰ κληρονομήση τὸν
βίον του, καὶ εἶχε παραπόνον πολύ. Καὶ τί κάμνει ὁ εὐλογημένος;
Βάνει καὶ κτίζει ἕνα σπίτι καὶ ἀνοίγει τρεῖς θύρας καὶ ἔβαλε
ψωμὰν καὶ ἐζύμωνεν, καὶ ὅσοι ἄνθρωποι ἐδιάβαινον, ὅλους τοὺς
ἐφίλευεν. Καὶ εἶχε συνήθειαν, κάθε ἡμέραν, ἂν ἴσως δὲν ἐπήγαινε
ξένος νὰ φάγη ψωμί, μήτε ὁ Ἀβραὰμ δὲν ἔτρωγεν. Καὶ ὅσον ἔδι-
δε τὴν ἐλεημοσύνην περισσότερον ἀβγάτιζεν ὁ βιός του. Ὁ διά-
βολος, ὁπού φθονεῖ πάντοτε, τί κάμνει ὁ τρισκατάρατος; Πηγαί-
νει καὶ σχηματίζεται ὡσὰν ζήτουλας εἰς τὶς στράτες ὁπού ἐπήγαι-
ναν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὸ σπίτι τοῦ Ἀβραάμ· καὶ ὅποιος ἐπήγαινε,
τοῦ ἔλεγεν ὁ διάβολος: Ποῦ πηγαίνεις, ἀδελφέ; Ἐκεῖνος ἔλεγε τὴν
ἀλήθειαν, καὶ τὸν ἐμπόδιζεν ὁ διάβολος. Ἔλεγε: Ἐγὼ εἶμαι ἕνας
πτωχός, καὶ ἄκουσα πὼς ἐδῶ εἰς τὴν χώραν Μαμβρὴν εἶνε ἕνας
μεγάλος ἄνθρωπος, Ἀβραὰμ τὸ ὄνομά του, καὶ μὲ εἶπαν δίδει ἐλε-
ημοσύνη καὶ εἶνε φιλόξενος πολύ· καὶ ἦλθα καὶ ἐγὼ ὁ δύστηνος
νὰ μὲ κυβερνήση τίποτας, καὶ ἡ τύχη μου, τὸ κακὸν ριζικόν μου,
δὲν ἐπρόφθασε νὰ μοῦ δώση καὶ ἐμένα. Ἐπῆγα σήμερα εἰς τὸ σπί-
τι τοῦ Ἀβραὰμ καὶ ἐζήτησα κομμάτι ψωμί, καὶ ἀπὸ τὴν πολλὴν
ἐλεημοσύνην ὁπού ἔδιδεν ὁ καημένος, ἐπτώχυνεν πολύ, καὶ μήτε
ψωμὶ τὸν ἔλαχεν μήτε στάμνα μὲ νερόν· καὶ ἦτον ὁ ἄνθρωπος θυ-
μωμένος ἀπὸ τὴν πολλὴν πτωχείαν ὁπού τὸν ἦλθεν, καὶ ἐσηκώθη
ἐπάνω καὶ μὲ ἐξύλισεν τόσον, ὁπού ἐμαζώχθηκε ὅλος ὁ μαχαλάς,
οἱ ἄνθρωποι, καὶ μὲ ἐγλύτωσαν· καὶ εἶμαι ἄρρωστος ἀπὸ τὸν δαρ-
μόν, καὶ μὴ πᾶτε κανένας. Καὶ ἀκούοντας οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐπῆγαν
κανένας τρεῖς ἡμέρας. Καὶ ὁ Ἀβραὰμ δὲν ἔφαγε τρεῖς ἡμέρας μή-
τε ψωμὶ μήτε νερὸν ἔπιεν αὐτὸς καὶ ἡ Σάρρα, διατὶ ἐλυποῦνταν
πῶς ἔγινεν αὐτό, καὶ δὲν ἐπήγαινε κανένας ἄνθρωπος νὰ φάγη
ψωμί· καὶ προσκυνοῦσαν καὶ παρακαλοῦσαν μὲ ὅλην τὴν καρ-
δίαν τους καὶ ἔλεγον: Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα, ὁπού ἔκα-
μες τὸν οὐρανόν, τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν, τὸν ἥλιον, τὰ ἄστρα καὶ
κυβερνᾶς ὅλα τὰ στοιχεῖα, τὰ ὅσα βλέπουν τὰ ὀμμάτιά μας, καὶ
τὰ ὅσα δὲν βλέπομεν, καὶ ὁρίζεις καὶ τὶς ψυχὲς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους, νὰ ἔλθουν εἰς τὸ ὀσπίτιόν μας, νὰ τοὺς φιλεύσωμεν καὶ νὰ
τοὺς δίδωμεν καὶ ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ τὸ εὕρωμεν εἰς τὸν οὐρα-
νόν, ὅτι εἴμαστε ἄτεκνοι, καὶ θὰ μαλώνουσιν οἱ συγγενεῖς μας καὶ
οἱ γείτονές μας. Αὐτὰ ἔλεγεν ὁ εὐλογημένος Ἀβραὰμ καὶ ἡ Σάρ-
ρα. Καὶ ὢ τοῦ θαύματος! Ὁ Θεὸς ὁπού ἀγαπᾶ τὸν ἀγαπῶντα
αὐτὸν καὶ δὲν τὸν ἀφήνει λυπημένον, τί κάμνει; Καθὼς ἐκάθον-
ταν ὁ Ἀβραὰμ ἔμπροσθεν εἰς τὴν θύραν καὶ ἡ Σάρρα εἰς τὴν ἄλλην
θύραν καὶ ἐκοίταζον ἴσως περάση τινὰς νὰ τὸν κράξουν νὰ φάγη
ψωμί, διὰ νὰ φάγωσιν καὶ αὐτοί, καὶ βλέπουσι τρεῖς νέους πολὺ
ὡραίους, ὁπού ἔρχονταν πρὸς αὐτούς, καὶ εἰσέβησαν μέσα εἰς τὸν
οἶκον ἀπὸ τὰς τρεῖς θύρας, καὶ μέσα ἕνας ἐφαινόνταν, καὶ ἀπὸ τὴν
πολλήν τους χαρὰν εἶπον ἀναμεταξύ τους: Ἀκόμα μᾶς ἀγαπᾶ ὁ
Θεός, καὶ ἂς σφάξωμεν τὸ καλλιώτερον καὶ παχύτερον μοσχάρι.
Καὶ εὐθὺς τὸ ἔσφαξαν καὶ τὸ ἔβαλαν μέσα εἰς τὸν φοῦρνον νὰ
ψηθῆ καὶ ἡ μάνα τοῦ μόσχου ἐρχόταν ὁλόγυρα τὸν φοῦρνον καὶ
ἐφώναζε, καὶ μετ᾽  ὀλίγον ἔπαυσεν ἡ μόσχα, καὶ βλέπουν ἐβύζαι-
νεν ὁ μόσχος. Κοιτάζουσι μέσα εἰς τὸν φοῦρνον τὸ ἀγγεῖον, καὶ
ἦτο γεμάτον φαγητόν· καὶ ἐθαύμασαν. Καὶ ἐπῆγεν ὁ Ἀβραὰμ νὰ
ὁμιλήση μὲ τοὺς νέους, καὶ ὁμιλώντας τῷ εἶπον οἱ νέοι: Ἀπὸ τώρα
καὶ κάθε ὅλον χαρὰν θέλεις ἔχει, Ἀβραάμ, καὶ θέλεις γεννήσει
υἱόν, τὸν Ἰσαάκ. Καὶ ἐπῆγε νὰ ἑτοιμάση τράπεζαν, διὰ νὰ τοὺς
φιλεύση, καὶ γυρίζοντας δὲν τοὺς ηὗρεν· καὶ ἐστοχάσθηκεν, ὅτι ὁ
Θεὸς ἐφάνη, καὶ ἀσπάζονταν καὶ καταφιλοῦσε τὸν τόπον, ὁπού
ἐκάθονταν οἱ νέοι, καὶ ἦτον ἡ Τριάς, ὁ Θεός. 

Βλέπετε καὶ ἀκούετε, ἀδελφοί μου, τὸ θαῦμα καὶ τὸ ἀκούετε
ἕως τὴν σήμερον. Ὁμοίως νὰ κάμετε καὶ ἐσεῖς, ἀδελφοί μου, ἂν
θέλετε νὰ ἔλθη ὁ Θεὸς εἰς τὰ σπίτια σας καὶ νὰ ἀβγατίζη ὁ βιός
σας».

Ὁ κ. Γεώργιος Κρίππας πρὸς τὴν Ἀρχὴν 
Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων 

γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά
Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας = Συνέπεια καὶ Ὀρθοπραξία

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἕνας σταθμὸς πνευματικὸς μέ-
σα στὸν ἐνιαυτὸ τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ποὺ κάνει τὸν
κάθε συνειδητὸ πιστὸ ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ ἐκκλησιαστικὸ
σῶμα νὰ χαίρει γιὰ τὴν διηνεκῆ νίκη τῆς Ὀρθοδόξου πίστε-
ώς μας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντλεῖ δυνάμεις γιὰ τὴν ἕως τέλους
εὐλογημένη πορεία. 

Στὸ καταπληκτικὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς, ποὺ
κάθε στίχος του περιλαμβάνει καὶ ὁλόκληρη βιβλικὴ ἱστορία,
βλέπουμε νὰ κατέχει περίοπτη θέση ὁ μεγάλος προφήτης
Μωυσῆς. Ὁ ἡγέτης τοῦ ἐκλεγμένου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔζησε χί-
λια πεντακόσια ἔτη πρὸ Χριστοῦ καὶ ἐν τούτοις ὑπέστη πα-
θήματα, ποὺ τὸν παρουσιάζουν ὡς ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος εἶχε
ἐνώπιόν του καὶ ἐμιμεῖτο τὸ πρότυπον τοῦ Χριστοῦ.  Ἀλλ'
ἐκτὸς αὐτοῦ, τὰ ὅσα ἔπασχε, τὰ δέχεται μὲ ὑπομονὴ χάριν
Αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ κατὰ τὴν Γραφὴ καὶ τοὺς πατέρες,
Αὐτὸς ποὺ ἀοράτως προστάτευε καὶ καθοδηγοῦσε τὸν
ἀρχαῖο Ἰσραὴλ ἦταν αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ὁ ἄσαρκος
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ νέου Ἰσραὴλ τῆς
χάριτος, τουτέστιν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἱστορία εἶναι γνωστή.
Ἕνεκα τῆς πίστεως, ὁ Μωυσῆς, ὅταν ἀνδρώθηκε, ἀρνήθηκε
νὰ λέγεται υἱὸς τῆς θυγατέρας τοῦ Φαραώ. Προτίμησε
μᾶλλον νὰ συγκακουχεῖται μὲ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, παρὰ νὰ ἔχει
πρόσκαιρη ἁμαρτωλὴ ἀπόλαυση. Καὶ ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς
τῆς Αἰγύπτου, θεώρησε μεγαλύτερο πλοῦτο τὸν ἐξευτελι-
σμό, ὅμοιο μὲ ἐκεῖνον ποὺ ὑπέφερε ὁ Χριστός, διότι ἀπέβλε-
πε στὴν θεία ἀνταπόδοση. 

Ἐπιβάλλεται ὅμως νὰ ἐμβαθύνουμε ἔστω καὶ γιὰ λίγο στὸ
σημεῖο αὐτό, διότι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν οὐσία τῆς πίστεώς
μας καὶ ἄρα μὲ τὸν θησαυρὸ τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ ἑορ-
τάζουμε. 

Ἐὰν γιὰ τὸν Μωυσῆ ὁ ὀνειδισμὸς τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦσε
πλοῦτο καὶ δόξα, πολὺ περισσότερο αὐτὸς ὁ ὀνειδισμὸς ἀπο-
τελεῖ ἁγία κατάσταση, δόξα, τιμὴ καὶ σημεῖο γνησιότητος γιὰ
τὸν κάθε πιστὸ ὀρθόδοξο χριστιανό. Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε
νὰ συμβαίνει διαφορετικά, ἀφοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ ἴδιου τοῦ
ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας ἐκπληρώθηκε ἡ προφητεία: “Οἱ
ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ”! (Ψαλμ.
Ξη΄10 – Ρωμ. ιε΄3). Οἱ ἐξευτελισμοὶ ἐκείνων ποὺ ζητοῦν νὰ σὲ
ἐξευτελίσουν, Θεέ μου, ἔπεσαν ἐπάνω μου. 

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ δημοσίου του βίου ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐδέ-
χετο τὶς ριπὲς καὶ τὰ σκώμματα τῶν ὀνειδισμῶν μὲ κορυφαῖο
αὐτὸ τὸ γεγονὸς τῆς σταυρώσεως (τὸ ὁποῖο ἀποτελοῦσε καὶ
τὴν δόξα Του). Ὁ συνασπισμὸς τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ὀργά-
νων του ἐπέφεραν τοὺς ἐξευτελισμούς, τὶς περιφρονήσεις,
τὶς βλασφημίες, τὴν διαπόμπευση καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἀποτε-
λοῦσαν τὸν σταυρό του πρὶν ἀπὸ τὸν σταυρό. Καὶ ἐνώπιον
αὐτῶν τί ἔκαμε ὁ Κύριος; Δὲν ἐγόγγυσε· δὲν παραπονέθηκε·
δὲν ὀργίστηκε. Ἀλλὰ μὲ τέλεια ὑπομονή, ἐδέχθη ὅλους τοὺς
ἐξευτελισμοὺς τῶν σατανικῶν ὀργάνων καὶ “ἐγένετο ὑπή-
κοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ Σταυροῦ”! 

Τὸ ὅτι ἔτσι ἔχει ἡ πραγματικότης, αὐτὸ εἶναι γνωστὸν τοῖς
πᾶσι. Λησμονοῦμε ὅμως οἱ πιστοί, ἀρκετὲς φορές, ὅτι οἱ ὀνει-
δισμοὶ τῆς πίστεως δὲν ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν Μωυσῆ καὶ τελει-
ώνουν ἐπάνω στὸν ὀδυνηρὸ Σταυρό, ἀλλὰ ὅτι ὁ ὀνειδισμὸς
τοῦ Χριστοῦ, συνεχίζεται καὶ δὲν πρόκειται νὰ παύσει παρὰ
στὸ τέλος τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Συνεχίζονται ἀκατα-
παύστως, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι τώρα αὐτοὶ οἱ ὀνειδισμοὶ στρέ-
φονται ἐναντίον τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι βεβαίως ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ ἐκτιμοῦν καὶ ἐπαινοῦν
τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τοὺς συνειδητοὺς Χριστιανούς.
Ἀλλὰ αὐτά, ὅταν δὲν θίγεται τὸ συμφέρον τους καὶ δὲν γί-
νεται ἡ πίστη ἐμπόδιο στὶς ἀδυναμίες καὶ στὰ πάθη τους.
Ἐκτιμοῦν τὴν πίστη κατὰ ἕνα γενικὸ καὶ ἀόριστο τρόπο, ὅταν
φερ᾽ εἰπεῖν ἡ ἐκκλησία δείχνει νὰ ἔχει ἕνα “κοινωνικὸ προφίλ”
καὶ μία παρουσία δίκην “ἐρυθροῦ σταυροῦ” μέσα στὸ κοινω-
νικὸ χάος ποὺ ὅλοι ὑφιστάμεθα, ἀλλὰ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἐκτί-
μηση θὰ ἔδειχναν οἱ μακράν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι στοὺς ὑπευ-
θύνους φορεῖς, ἐὰν τὰ συσσίτια τὰ πρόσφεραν εἴτε ὁμάδες
αἱρετικῶν, εἴτε ἀθέων, ἀκόμα δὲ καὶ ἀντιχρίστων. Ἔτσι ξε-
γελιοῦνται καὶ αὐτοὶ οἱ ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
θεωρώντας ὅτι ἡ ἐπιφανειακὴ ἐκτίμηση ποὺ ἀπολαμβάνουν
ἐκ μέρους τοῦ κόσμου, ἀποτελεῖ σημεῖο καὶ ἔνδειξη αὐθεν-
τικῆς ποιμαντικῆς καὶ πατερικῆς συμπεριφορᾶς (ὁποία πλά-
νη). Τὸ πόσο ἔξω ὅμως πέφτουν ὅσοι σκέπτονται κατ' αὐτὸν
τὸν τρόπο τὸ διαπιστώνει κανεὶς ἀπὸ τὰ “διασταυρούμενα
πυρὰ” τῶν ὀνειδισμῶν, αὐτῶν ἀκριβῶς ποὺ ἕως ἐκείνη τὴν
ὥρα ἐπαινοῦσαν τὸ “ἔργο τῆς Ἐκκλησίας”, ὅταν κάποιος κλη-
ρικός, μοναχὸς (σπάνιο δυστυχῶς), ἢ λαϊκός, τολμήσει νὰ
ἀγγίξει τὰ κακῶς κείμενα. Ὅσα δηλ. “κοινωνικὰ κεκτημένα”
ἔρχονται σὲ ἄκρα ἀντίθεση μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. 

Ἔτσι λοιπὸν καταλήγουμε στὸ αὐταπόδεικτο καὶ Βιβλικὸ –
θεολογικὸ – ἱστορικοκοινωνικὸ συμπέρασμα, ὅτι δεῖγμα γνη-
σιότητας γιὰ τὸν πιστό, δὲν ἀποτελεῖ ἡ κοσμικὴ ἀποδοχὴ τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὁ ὀνειδισμὸς γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν δόξα
τοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ ἕως τώρα ἑορτασμὸς τῆς ὀρθοδοξίας ἀπὸ κρατικῆς
πλευρᾶς -μᾶλλον θὰ λέγαμε τοῦ ἐξευτελισμοῦ τῆς πίστεώς
μας ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ
τὴν ὀρθόδοξη πραγματικότητα καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ-
ξεγελοῦσε τοὺς ἀφελεῖς καὶ θεωροῦσαν τὴν ἑορτὴ ὡς ἕνα
θρίαμβο κοσμικοῦ χαρακτῆρος. Καιρὸς ὅμως νὰ συνειδητο-
ποιήσουμε ὅτι ἐφεξῆς, ὁ ἑορτασμὸς τῆς νικηφόρου πίστεως,
νομοτελειακῶς καὶ αὐθεντικῶς θὰ φέρει (πρέπει νὰ φέρει)
ὄχι τὴν “αὐτοκρατορικὴ ἁλουργίδα” μὲ ὅλα τὰ ἐξαρτήματα
τῶν παρωχημένων ἐποχῶν, ἀλλὰ τὴν στολὴ τῆς συνεπείας
καὶ τὸν μανδύα τῆς ἐν Χριστῷ ταπεινώσεως, ποὺ δύναται νὰ
θεραπεύσει τὶς πνευματικὲς πρωτίστως ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τὶς
χαίνουσες πληγὲς τῆς κοινωνίας, ἀφοῦ “κἄν μόνον ἅψηται
τοῦ ἱματίου Αὐτοῦ, σωθήσεται”. 

Ἂς τὸ πάρουμε δὲ ἐπιτέλους ἀπόφαση, ὅτι στενὲς σχέσεις
καὶ φιλίες μὲ ἀνθρώπους τῆς ἀπιστίας, τῆς κακίας καὶ ἰδίως
μὲ ὅσους μὲ τὸ “προπέτασμα καπνοῦ” τῆς πίστεως, λυσ-
σωδῶς καὶ δαιμονικῶς, προσπαθοῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὴν πα-
ρακαταθήκη τῆς Ὀρθοδοξίας μας, δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε,
ἀφοῦ “πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
διωχθήσονται”! (Β΄ Τιμ. Γ´ 12).

Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Ἑβρ. ια´  24-26, 32-40
Εὐαγγέλιον: Ἰωάννου α´ 44 – 52

Ἦχος πλ. α´.– Ἑωθινόν: Ε´
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Θ.
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων, σύμφωνα μέ τό Κατα-

στατικό της, πραγματοποιεῖ τόν ἐτήσιο ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τίς παρακάτω ἐκδηλώσεις:

Α. Τό Σάββατο 28 Φεβρουαρίου ὥρα 11.00 ́ ἐπίκαιρη ὁμιλία
στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12, μέ
ὁμιλητή τόν Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιο Κρουσταλλάκη, μέ θέμα:

“Ἡ Παιδαγωγική τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου”.
Β. Τήν Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 θά παρακολουθήσουμε τήν

καθιερωμένη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς, στήν ὁδό Ἀκαδημίας στό κέντρο τῆς Ἀθήνας. Θά ἀκο-
λουθήσει θεῖο κήρυγμα, σχετικό μέ τήν ἑορτή.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά μεταβοῦμε στά
γραφεῖα τῆς Ἑνώσεώς μας, Χαλκοκονδύλη 37, στόν 3ο ὄροφο,
ὅπου θά πραγματοποιηθεῖ ἡ κοπή τῆς ἁγιοβασιλόπιττας.

Παρακαλοῦνται νά συμμετάσχουν ὅλα τά μέλη, οἱ φίλοι καί
συνεργάτες τῆς Ἑνώσεως.



Σελὶς 4η 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ὅλοι γνωρίζουμε τὸ σκάκι, καλοί
μου φίλοι. Καὶ ὅλοι ἔχουν περάσει
ὧρες πολλές, καὶ μάλιστα πολὺ ἀφο-
σιωμένα, πάνω του.

Κάθε κίνηση γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελε-
σματική, θέλει στ ̓ἀλήθεια πολλὴ σκέ-
ψη. Καὶ κανένα παιχνίδι του δὲν μπορεῖ
νὰ κερδιθεῖ, δίχως στρατηγική, μέθο-
δο καὶ σύστημα ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ὁ
παίκτης εὐθὺς ἐξ ̓ἀρχῆς!

Μάλιστα, ἡ κίνηση «μὰτ» ποὺ δίνει
καὶ τὴ νίκη, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη
ὑπόθεση.

Ναί, ὅλα εἶναι καταπληκτικὰ σ ̓αὐτὸ
τὸ παιχνίδι. Ὅπως ἀκόμη κι αὐτὸς ὁ
μῦθος τῆς δημιουργίας του…1

*   *   *
Λέγεται, λοιπόν, πὼς κάποτε σὲ μία

φυλακὴ βρίσκονταν πολλοὶ αἰχμάλω-
τοι πολέμου. Ἕνας ἀπ ̓αὐτούς, προσ -
παθώντας νὰ διασκεδάσει τὴν πλήξη
τους, ἐμπνεύστηκε τὸ σκάκι.

Κάποια μέρα, ὅταν ὁ βασιλιὰς τὸν
εἶδε νὰ παίζει τὸ παιχνίδι στὴν αὐλὴ τῆς
φυλακῆς καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ ἀντὶ γιὰ
πιόνια τοὺς ἄλλους αἰχμαλώτους, νό-
μισε πὼς καταστρώνει σχέδιο ἀπό-
δρασης… Ὅταν τὸν κάλεσε νὰ τοῦ
ἐξηγήσει τί συμβαίνει, ἐκεῖνος τοῦ εἶπε
πὼς δὲν ἦταν τίποτ ̓ἄλλο ἀπὸ ἕνα παι-
χνίδι. Τὸ σκάκι!

Ὁ βασιλιὰς τόσο πολὺ θαύμασε τὴν
τεχνικὴ αὐτοῦ τοῦ παιχνιδιοῦ, ὥστε
στὸ τέλος εἶπε στὸν αἰχμάλωτο πὼς
τοῦ χαρίζει ὁ,τιδήποτε τοῦ ζητήσει.
Χρυσάφι, διαμάντια κλπ. Κι ὁ αἰχμάλω-
τος ἀφοῦ σκέφθηκε γιὰ λίγο, τοῦ ζή-
τησε τὸ ἑξῆς φαινομενικὰ ἁπλό…

Θέλω, τοῦ εἶπε, γιὰ τὸ πρῶτο τετρα-
γωνάκι τῆς σκακιέρας νὰ μοῦ δώσεις
ἕνα σπυρὶ σιτάρι, γιὰ τὸ δεύτερο δύο
σπυριά, γιὰ τὸ τρίτο τέσσερα, γιὰ τὸ τέ-
ταρτο ὀκτώ… Ἔτσι, ἀφοῦ διπλασιά-
ζεις τὰ σπυριὰ μὲ τὸ σιτάρι στὸ κάθε
τετραγωνάκι, στὸ τέλος θὰ μοῦ δώ-
σεις ὅ,τι προκύψει…

Ὁ βασιλιὰς γέλασε! Ἐνῷ σοῦ δίνω

ἀκόμη καὶ χρυσάφι καὶ διαμάντια, τοῦ
λέει, κι ἐσύ μοῦ μιλᾶς γιά… σπυριὰ σι-
ταριοῦ;

Ἐπειδὴ ὁ αἰχμάλωτος ἐπέμενε πὼς
αὐτὴ ἦταν ἡ ἐπιθυμία του, ὁ βασιλιὰς
διέταξε τοὺς αὐλικούς του νὰ ὑπολο-
γίσουν τά… σπυριὰ μὲ τὸ σιτάρι καὶ νὰ
τοῦ δώσουν στὸ τέλος, πλούσια, ἕνα
σακί! Γιατί, σκέφθηκε, πὼς οὔτε κι
αὐτὸ θὰ γέμιζε…

Συνεχίζοντας τὸν ὑπολογισμὸ οἱ
αὐλικοί, ἄρχισαν πρὸς τὸ τέλος τῆς
δεύτερης γραμμῆς μὲ τὰ τετραγωνά-
κια νὰ μετρᾶνε σὲ κιλά, ἐπειδὴ τὰ σπυ-
ριὰ ἔγιναν πλέον ἑκατοντάδες! Στὶς
ἀμέσως δύο ἑπόμενες γραμμὲς
ἐπειδὴ καὶ τὰ κιλὰ ἔγιναν ἑκατοντάδες,
νὰ μετρᾶνε πλέον μὲ τόνους καὶ στὸ
64ο (καὶ τελευταῖο τετραγωνάκι) εἶδαν
κατάπληκτοι τὸ ἑξῆς φοβερό…

Ἦταν τέτοια ἡ ποσότητα ποὺ ἔπρε-
πε νὰ δώσει ὁ βασιλιάς τους, ποὺ κά-
λυπτε τὴν παγκόσμια παραγωγὴ σιτα-
ριοῦ γιὰ κάποιες δεκάδες χρόνια!2

Ὁ αἰχμάλωτος ἀφοῦ χαμογέλασε
μὲ τὴν ἀμηχανία τοῦ βασιλιᾶ3, στὸ τέ-
λος τοῦ ζήτησε μόνο τὴν ἐλευθερία τὴ
δική του καὶ τῶν συντρόφων του!4 Κι
ἐκεῖνος τοὺς τὴν ἔδωσε ἁπλόχερα καὶ
μὲ … ἀνακούφιση!

*   *   *
Λοιπόν, αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ λογικὴ τοῦ

διπλασιασμοῦ σὲ κάθε ἑπόμενο στά-
διο, βῆμα ἢ καὶ ἡμέρα ποὺ ἀκολουθεῖ,
ναὶ εἶναι καταπληκτική.

• Ἂν διπλασιάζαμε τὶς γνώσεις μας,
ἂς ποῦμε ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο…

• Ἂν κάνουμε τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὶς ἀρε-
τές μας…

• Τὶς προσευχές μας, ἔστω, ἢ καὶ τὸν
καλό μας τὸ λόγο, τὶς σκέψεις, τὴν
προσφορά μας στὸν ἄλλο…

Τί θὰ εἴχαμε κατορθώσει, πόσα δὲν
θὰ εἴχαμε προσφέρει!

Αὐτὸς ὁ διπλασιασμός, βέβαια, μπο-
ρεῖ ὡς ἕνα σημεῖο νὰ γίνεται. Στὰ
πρῶτα στάδια, βήματα ἢ καὶ ἡμέρες…

Ὡς ποῦμπορεῖ νὰ συνεχίζεται;
*  *  *

Δέχομαι, παιδιά, ὅτι αὐτὸ τὸ παρά-
δειγμα τοῦ σκακιοῦ ποὺ βασίζεται στὴ
γεωμετρικὴ πρόοδο, ἢ ἀλλιῶς πὼς
στὸν διπλασιασμό, εἶναι ἕνα χαρακτη-
ριστικό, ἀλλὰ καὶ ἀκραῖο, παράδειγμα
γιὰ τὸ ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσει κανείς…
Σημασία, πάντως, ἔχει νὰ προχωρεῖ. Νὰ
κάνει βήματα πρὸς μία συγκεκριμένη
κατεύθυνση. Ν ̓ἀνεβαίνει. Ἂν ὄχι πολ-
λαπλασιαστικά, τουλάχιστον ἀθροιστι-
κά. Εἶναι κι αὐτὸ σημαντικότατο! Τί νὰ
πεῖ κανεὶς γιὰ τὸ ἀντίθετο, τὸ κακὸ δη-
λαδή; Ἐκεῖ εἶναι εὔκολος ἀκόμη καὶ ὁ
πολλαπλασιασμός. Γἰ αὐτὸ καὶ ἡ ἄβυσ-
σος δὲν ἔχει ὅρια. Θεέ μου!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

1. Λέγεται πὼς πρωτοεμφανίστηκε στὶς
Ἰνδίες. Οἱ   Ἕλληνες, ὅμως, θεωροῦν ἐφευρέ-
τη τοῦ σκακιοῦ τὸν ἥρωα Παλαμήδη, κατὰ
τὸν Τρωικὸ Πόλεμο. Σὲ ἀγγεῖα ὑπάρχουν
παραστάσεις, ὅπου Ἕλληνες πολιορκητὲς
τῆς Τροίας σὲ διαλείμματα τῆς μάχης παί-
ζουν σκάκι. 2. Ὁ ἀριθμὸς ποὺ σχηματίζεται
εἶναι ὁ ἑξῆς: 18.446.744.073.709.551.615! 3.
Δεδομένου ὅτι ἕνα κυβικὸ μέτρο περιέχει 15
ἑκατ. σπυριὰ σιταριοῦ, γιὰ νὰ χωρέσει ὅλη ἡ
ποσότητα θὰ ἔπρεπε νὰ κατασκευασθεῖ μία
ἀποθήκη χωρητικότητας 12.000 κυβικῶν χι-
λιομέτρων! Κι ἂν αὐτὴ ἡ ἀποθήκη εἶχε 4 μέ-
τρα ὕψος καὶ 10 μέτρα πλάτος, τὸ μῆκος της
θὰ ἦταν 300 ἑκατ. χιλιόμετρα, ὅσο ἀπέχει -
καὶ μάλιστα 2 φορὲς- ἡ Γῆ ἀπὸ τὸν Ἥλιο! 4.
Ἂν ὁ βασιλιὰς σκεπτόταν σὰν τὸν αἰχμάλω-
το, θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ ἀπαντήσει νὰ τὰ
πάρει ὅλα τὰ σπυριὰ τοῦ σιταριοῦ, ἀφοῦ
προηγουμένως τὰ μετρήσει. Μὲ τὴν παρα-
δοχὴ ὅτι, χωρὶς ἀνάπαυλα θέλει ἕνα δευτε-
ρόλεπτο γιὰ τὸ κάθε σπυρί, θὰ μετροῦσε
86.400 σπυριὰ τὴν ἡμέρα. Καὶ γιὰ ἕνα κυ-
βικὸ μέτρο, θὰ ἤθελε πάνω-κάτω 6 μῆνες.
Ὁπότε ὁ αἰχμάλωτος κι ἂν ἀκόμη ἀφιέρωνε
ὁλόκληρη τὴν ὑπόλοιπη ζωή του στὸ μέτρη-
μα, δὲν θὰ ἔπαιρνε παρὰ ἕνα ἐλάχιστον μέ-
ρος ἀπ’ τὴν ἀμοιβή του!

Τὴν 26ην Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Ἰσαποστόλου.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Πάτμος.

H AGIA FVTEINH

Ὁ ὑπέροχος μῦθος τοῦ σκακιοῦ

Διὰ μίαν μελλοντικὴν ἀναθεώρη-
σιν τοῦ καταρτισθέντος πρὸ τεσσα-
ρακονταετίας περίπου Καταστατικοῦ
Χάρτου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας
πρέπει νὰ ληφθῇ ὑπ  ̓ ὄψιν καὶ ὁ νέος
Καταστατικὸς Χάρτης τῆς ἐν Κύπρῳ
Ἐκκλησίας, διότι περιέχει θετικὰ
στοιχεῖα:

Ρυθμίζονται ἱκανοποιητικῶς αἱ
σχέσεις συναλληλίας τῆς Ἐκκλησίας
πρὸς τὸ κράτος καὶ αἱ σχέσεις διακο-
νίας πρὸς τὸν λαόν.

Ἀξιοποιεῖται συμμέτρως καὶ τὸ
λαϊκὸν στοιχεῖον. Ὁ λαὸς ψηφίζει
κατὰ τὴν κρίσιν του τοὺς καλυτέ-
ρους Κληρικοὺς καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
ἐπιλέγει τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς  τρεῖς
πλειοψηφίσαντας.

Διὰ τὴν ἀπονομὴν τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Δικαιοσύνης δημιουργεῖται
πλαίσιον μεγαλυτέρας ἀντικειμενι-
κότητος καὶ εὐρύτητος καταδικα-
στικῆς κρίσεως. Ἐπὶ παραδείγματι,
ἐὰν ὁ δράστης μὲ τὴν διάπραξιν
ἐκκλησιαστικοῦ ἀδικήματος διέσωσε
μείζονος σημασίας ἐκκλησιαστικὸν
ἔννομον ἀγαθόν, δὲν τιμωρεῖται.

Ἡ πνευματικὴ λύσις τοῦ γάμου
(ὡς Μυστήριον) ῥυθμίζεται ἐπὶ τὸ
ἐκκλησιαστικώτερον.

Ἐθεσπίσθη ἡ δυνατότης ἀλ λαγῆς
καὶ τροποποιήσεως ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου ἄρθρων τοῦ Καταστατικοῦ
μὲ ηὐξημένην πλειοψηφίαν, ἐνῷ ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλη-
σίας δὲν δύναται νὰ ἀλλάξῃ οὔτε
μίαν λέξιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρ-
του.

Ἀπὸ τὰ ἀφορῶντα εἰδικῶς εἰς τὴν
ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίαν ἐπισημαίνω τὰ
ἑξῆς:

Ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησία, ἐπὶ αἰῶ νας,
δὲν εἶχε πλήρη Ἱερὰν Σύνοδον αὐτο-
κεφάλου Ἐκκλησίας. Διὰ λύσιν ἐσω-
τερικῶν προβλημάτων Της ἐκα-
λοῦντο Ἀρχιερεῖς ἀπὸ ἄλλας αὐτο-
κεφάλους Ἐκκλησίας. Μὲ τὸν νέον
Καταστατικὸν Χάρτην ἐδημιουργή-
θησαν νέαι Ἐπισκοπικαὶ Ἕδραι καὶ
οὕτως ἐκαλύφθη τὸ κενὸν αὐτό.

Μὲ τὸν προηγούμενον Καταστα-
τικὸν Χάρτην ὑπῆρχε περίπτωσις νὰ
ἐκλεγῇ Μητροπολίτης ἢ Ἀρχιεπίσκο-
πος μόνον μὲ ψήφους λαϊκῶν. Ὡς
γνωρίζω, πρῶτος εἶχεν ἐπισημάνει
τοῦτο ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
κ. Χρυσόστομος, ὡς Πάφου

Μὲ τὸν νέον Καταστατικὸν Χάρ-
την ἐπεσημοποιήθη «Ἑνιαῖος Φο-
ρεὺς Μισθοδοσίας Ἐφημεριακοῦ
Κλήρου».

Μία τελικὴ παρατήρησις. Ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.
Χρυσόστομος εἰς τὴν «Εἰσαγωγικὴν
Ὁμιλίαν» του ἐγκρίσεως τοῦ νέου
Καταστατικοῦ Χάρτου, μὲ ὡριμότη-
τα, ὑπευθυνότητα καὶ σύνεσιν, εἶπε:

«Δὲν τρέφω ψευδαισθήσεις ὅτι ὁ
νέος Καταστατικὸς Χάρτης, ποὺ πα-
νηγυρικὰ ψηφίζουμε σήμερα, εἶναι

τέλειος. Δὲν ὑπάρχει ἀνθρώπινο δη-
μιούργημα ποὺ νὰ εἶναι τέλειο».

Μετὰ λύπης μου, ἐπισημαίνω σχε-
τικὴν Συνοδικὴν ἀνευθυνότητα τῆς
ἐν Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας. Ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος ὑπεδέχθη τὸν ἰσχύον-
τα ἀκόμη «Καταστατικὸν Χάρτην τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» (Νόμος
590/1977) περίπου ὡς θεόπνευστον
κείμενον.

Εἰς τὴν ὑπ  ̓ἀριθμ. 2151 Συνοδικὴν
Ἐγκύκλιον πρὸς τοὺς Σεβασμιωτά-
τους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος (ἀριθμ. πρωτ. 2514/11-
6-1977), καίτοι ὁμολογεῖται ὅτι καὶ ὁ
Χάρτης οὗτος ἔχει τὰς ἀτελείας του,
ἀναγράφονται ὅμως καὶ αὐτά:

Ὁ Καταστατικὸς οὗτος Χάρτης
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «σύμφωνος
πρὸς τὴν ἀείποτε ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
ἰσχύσασαν κανονικὴν τάξιν καὶ πα-
ράδοσιν… Εὐχαριστοῦντες, ὅθεν,
τὸν Ἀρχιποίμενα Χριστόν, τὸν τῆς
ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας Δομήτορα,
διότι ἐν τῷ ἀπείρῳ αὐτοῦ ἐλέει καὶ τῇ
πανσθενεῖ χάριτι, εἰς αἰσίαν ἔκβασιν
ἤγαγεν ἔργον δυσχερὲς καὶ ἐπίπο-
νον, εὐελπιστοῦμεν ὅτι ὁ νέος Κατα-
στατικὸς Χάρτης θὰ παράσχῃ εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν ἡμῶν ἀσφαλὲς νομικὸν
πλαίσιον διὰ τὴν εὔδιον πλεῦσιν τῆς
ὁλκάδος Αὐτῆς καὶ θὰ βοηθήσῃ
Αὐτὴν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς λυ-
τρωτικῆς Αὐτῆς ἀποστολῆς».

Οὐδαμῶς συμβιβάζονται οἱ ὡς
ἄνω ὑπερβολικοὶ χαρακτηρισμοὶ τοῦ
ἐν λόγῳ Καταστατικοῦ Χάρτου μὲ
τὰς περιεχομένας ἀντικανονικὰς
διατάξεις αὐτοῦ.

Ἡ «εὔδιος πλεῦσις τῆς ὁλκάδος
τῆς Ἐκκλησίας» δὲν πραγματο-
ποιεῖται μὲ νομοθετήματα Κρατικῆς
ἐξουσίας, τὰ ὁποῖα συνεχῶς μετα-
βάλλονται, ἀλλὰ μὲ τὸ «ΠΗΔΑΛΙΟΝ»
τῶν ἱερῶν Κανόνων «ἠμπορεῖ ἀσφα-
λέστατα καὶ ἀκινδυνότατα πᾶσα τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία νὰ διευθύνῃ τὸν
δρόμον τοῦ πλοός Της» (Πηδάλιον,
σελ. ζ )́.

Ἐπίσης, οὔτε «ἡ ἐκπλήρωσις τῆς
λυτρωτικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας» γίνεται μὲ τοιαῦτα νομοθετή-
ματα, ἀλλὰ μὲ τὴν Ἁγίαν Γραφήν, μὲ
τοὺς δογματικοὺς Ὅρους, μὲ τοὺς
ἱεροὺς Κανόνας καὶ μὲ τὰ Πατερικὰ
κείμενα.

Τέλος, προκαλεῖ κατάπληξιν ἡ Συ-
νοδικὴ διατύπωσις ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός, «ἐν τῷ ἀπείρῳ αὐτοῦ ἐλέει καὶ
τῇ πανσθενεῖ χάριτι, εἰς αἰσίαν ἔκβα-
σιν ἤγαγεν ἔργον δυσχερὲς καὶ ἐπί-
πονον».

Ποῖον εἶναι τὸ Χριστοδημιούργη-
τον αὐτὸ ἔργον; Αὐτὸ εἶναι εἷς ἐφή-
μερος νομικὸς Καταστατικὸς Χάρ-
της μὲ πλῆθος λαθῶν καὶ ἀτελειῶν.

Διὰ πρώτην φορὰν σχολιάζεται
αὐτὴ ἡ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος τῆς ἐν
Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας μετὰ
ἀπὸ τεσσαράκοντα περίπου ἔτη.

Ὁ νέος καταστατικὸς χάρτης
τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας

Ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Κ. Διώτη,
Θεολόγου καὶ Δημοσιογράφου

Εὐχαριστίαι ὑπὸ τῶν Τούρκων
Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως,
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 11ην Φεβρουαρί-
ου:

«Ὁ Γενικὸς Πρόξενος τῆς Τουρ-
κίας  κ. Tugrul  Biltekin πραγματο-
ποίησε τὴν Τετάρτη 11 Φεβρουαρί-
ου 2015 ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸ
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νεα-
πόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ.
Βαρνάβα.

Ὁ κ. Tugrul Biltekin   ἐξέφρασε τὶς

θερμὲς εὐχαριστίες  του στὸ Σε-
βασμιώτατο, γιατί τὸ πλούσιο φι-
λανθρωπικὸ ἔργο τῆς Μητρόπολης
«ἀγκαλιάζει» καὶ τοὺς ἄπορους
Μουσουλμάνους τῆς Δυτικῆς Θεσ-
σαλονίκης.

Ὁ Σεβασμιώτατος, δραττόμενος
τῆς εὐκαιρίας, ἀνέφερε στὸ Γενικὸ
Πρόξενο πὼς τὸ μεγαλύτερο μή-
νυμα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς
Θρησκείας εἶναι ἡ ἀγάπη,  ἡ ὁποία
προσφέρεται ἀφειδώλευτα , ἀδιά-
κριτα  καὶ θυσιαστικὰ πρὸς ὅλους».

ΕΚ ΤΟΥ γραφείου ἐπὶ τῶν αἱρέ-
σεων καὶ παραθρησκειῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς,

ἐξεδόθη τὴν 29ην Δεκεμβρίου ἡ ἀκό-
λουθος ἀνακοίνωσις, εἰς τὴν ὁποίαν
ἐπισημαίνονται αἱ πλάναι καὶ τὰ ψεύ-
δη τοῦ νέου «Ἀρχιεπισκόπου» τῶν ἐν
Ἀθήναις Παπικῶν κ. Σεβαστιανοῦ. Ἡ
ἀνακοίνωσις ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα “Καθολική”,
(φύλλο ἀρ. 5, 31.10.2014), τῶν ἐν Ἀθή-
ναις παπικῶν πληροφορηθήκαμε τὴν
χειροτονία τοῦ νέου “Ἀρχιεπισκόπου”
τῶν καθολικῶν κ. Σεβαστιανοῦ, ὅπου
δημοσιεύεται καὶ ὁ “ἐνθρονιστήριος”
λόγος του. Πληροφορηθήκαμε ἐπί-
σης τὴν παρουσία κατὰ τὴν ἐν λόγῳ
χειροτονία καὶ πολλῶν Ὀρθοδόξων
ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν, πρᾶγμα τὸ
ὁποῖο προξένησε θλίψη καὶ ὀδύνη
στὶς ψυχές μας. Ἡ κατὰ συρροὴν πα-
ράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ
ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχές,
(πολλῷ μᾶλλον ὅταν στὴν προκειμέ-
νη περίπτωση δὲν εἴχαμε μία ἁπλῆ
συμπροσ ευχή, ἀλλὰ συμμετοχὴ σʼ
ἕνα μεῖζον γεγονὸς γιὰ τοὺς παπι-
κούς, δηλαδὴ χειροτονία “ἐπισκό-
που”), ἔχουν γίνει πλέον ἕνα σύνηθες
φαινόμενο, μέσα στὴν ἀποπνικτικὴ
ἀτμόσφαιρα τοῦ συγχρόνου θρη-
σκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, στὴν ὁποία
ζοῦμε. Καὶ εἶναι βέβαιο, ὅτι τὸ ἀλγεινὸ
καὶ ἀπαράδεκτο αὐτὸ φαινόμενο, ποὺ
βαρύτατα σκανδαλίζει τὸν πιστὸ λαὸ
τοῦ Θεοῦ, ἀναμένεται νὰ διογκώνε-
ται καὶ νὰ ἐπεκτείνεται ὅλο καὶ περισ-
σότερο στὸ μέλλον, ἐφ  ̓ὅσον οἱ πα-
ραβάτες παραμένουν ἀτιμώρητοι. Τί
νόημα ἆραγε εἶχε ἡ παρουσία τῶν
Ὀρθοδόξων στὴν ἐν λόγῳ “χειροτο-
νία”; Δὲν ἀντιλαμβάνονται, ὅτι μὲ τὴν
συμμετοχὴ καὶ τὴν συμπροσευχή
τους, ἀποδεικνύουν ἐν τῇ πράξει, ὅτι
ἀναγνωρίζουν ἔγκυρη μυστηριακὴ
ἱεροσύνη στοὺς παπικούς, πρᾶγμα
ποὺ σημαίνει κατ ̓ἐπέκταση ὅτι ἀνα-
γνωρίζουν τὸν Παπισμὸ ὡς ἀληθῆ
Ἐκκλησία; 

Καὶ ἂς ἔρθουμε στὸν “ἐνθρονιστή-
ριο” λόγο του. Μελετώντας μὲ προσ -
οχὴ τὸν συγκεκριμένο λόγο, διαπι-
στώνουμε ἀβίαστα τὸ ἱεροκρατικὸ
σύστημα, ποὺ κυριαρχεῖ στὸν Παπι-
σμό, στὴν κορυφὴ τοῦ ὁποίου βρί-
σκεται ἡ ὑπέρτατη αὐθεντία τοῦ Πά-
πα. Διότι ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου “Ἀρχιεπι-
σκόπου”, ὅπως ἀναφέρει τὸ δημοσί-
ευμα, δὲν ἦταν ἀποτέλεσμα συνο-
δικῆς διαδικασίας, ἀλλὰ τῆς ἀπόφα-
σης “τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ρώμης Φραγ-
κίσκου” νὰ καλέσει τὸν κ. Σεβαστιανὸ
νὰ ὑπηρετήσει “τὴν ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ”.

“Τί φαντάζεται”
Ἐκεῖνο ποὺ ἐντυπωσιάζει ἐπίσης

εἶναι, ὅτι ὁ “Ἀρχιεπίσκοπος” ὁμιλεῖ μὲ
τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα τοῦ ἀληθι-
νοῦ ποιμένος τῆς “ἀληθινῆς Ἐκκλη-
σίας”, δηλαδὴ τῆς “Καθολικῆς”, ἀφοῦ
ἡ Ὀρθόδοξη εἶναι σύμφωνα μὲ τὸν
Παπισμό, “ἐλλειμματικὴ” καὶ “ἀσθε-
νής”. Ἔχει ἀκράδαντη τὴν πεποίθη-
ση ὅτι στὴν νέα ἀρχιερατικὴ ποιμαν-
τική του διακονία τὸν καλεῖ ὄχι ἁπλῶς
ὁ Πάπας τῆς Ρώμης Φραγκίσκος,ἀλλὰ
αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅπως κάπο-
τε, μετὰ τὴν ἀνάστασή Του, στὴν πα-
ραλία τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδας κά-
λεσε καὶ τὸν Πέτρο,γιὰ νὰ ποιμάνει τὰ
λογικά του πρόβατα. Φαντάζεται τὸν
ἑαυτό του στὴ θέση τοῦ μεγάλου καὶ
κορυφαίου ἀποστόλου Πέτρου καὶ
βάζει τὸν Χριστὸ νὰ τοῦ ἀπευθύνει τὸ
ἴδιο ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο ἀπηύθυνε
πρὸς αὐτόν: “Σεβαστιανὲ μʼ
ἀγαπᾷς;[…] Αὐτὰ συλλογιζόμενος
συνειδητοποίησα, ὅτι ἡ ἐρώτηση τοῦ
Ἰησοῦ, καὶ πρὸς ἐμένα τὸν ἴδιο, ΔΕΝ

ἐκινεῖτο στὸ ἐπίπεδο τῶν ἱκανοτήτων
μου, ἢ τῶν γνώσεών μου, οἱ ὁποῖες μὲ
ἔκαναν νὰ διστάζω φοβερὰ καὶ νὰ
φοβᾶμαι. […] Ὁ Κύριος κινεῖται πάν-
τοτε στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀγάπης. Ἔτσι
ἔνοιωσα, ὅτι καλοῦσε καὶ μένα στὸ
ἐπίπεδο τῆς ἰδικῆς μου ἀνθρώπινης
ἀγάπης πρὸς αὐτόν”. Εἶναι βέβαια
ἀληθές, ὅτι ὁ Κύριος ποτὲ δὲν κινεῖται
στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρωπίνων ἱκανο-
τήτων καὶ γνώσεων καὶ ὅτι πάντοτε κι-
νεῖται στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀγάπης, ἀλλὰ
εἶναι ἐπίσης ἀληθές, ὅτι ἐξ ἴσου πάν-
τοτε κινεῖται καὶ στὸ ἐπίπεδο τῆς ἀλη-
θείας, διότι ὅσο ἀγάπη εἶναι ὁ Θεός,
ἄλλο τόσο εἶναι καὶ ἀλήθεια. (“Ἐγὼ
εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή”
(Ἰω.14,6). Ἐφ  ̓ὅσον λοιπὸν ὁ Κύριος
πάντοτε κινεῖται καὶ στὸ ἐπίπεδο τῆς
ἀληθείας, τότε εἶναι σίγουρο, ὅτι ποτὲ
δὲν κινεῖται στὸ ἐπίπεδο τῆς πλάνης
καὶ τῆς αἱρέσεως καὶ ἄρα ποτέ, σὲ κα-
μιὰ περίπτωση, δὲν θὰ καλοῦσε ἕνα
αἱρετικό, νὰ ποιμάνει τὰ λογικά του
πρόβατα. Ἑπομένως καὶ ἂν ἀκόμη
ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Κύριος πράγματι μὲ
θεία ἀποκάλυψη ἐμφανιζόταν στὸν κ.
Σεβαστιανό, εἶναι βέβαιο, ὅτι δὲν θὰ
ἀπαντοῦσε σ  ̓αὐτόν, ὅπως ἀπήντησε
στὸν Πέτρο: “Ἂν μ  ̓ἀγαπᾷς Πέτρε,
ποίμαινε τὰ πρόβατά μου”, ἀλλὰ θὰ
τοῦ ἔλεγε: “Ἂν μ  ̓ἀγαπᾷς Σεβαστια-
νέ, φύγε τὸ γρηγορότερο ἀπὸ τὴν
αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καὶ γίνε μέλος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ
εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ ἐκκλησία, τὴν
ὁποία ἐγὼ ἵδρυσα”. Θὰ τοῦ ἔλεγε
ἀκόμη: “Σοῦ παραγγέλλω ἐπίσης νὰ
ἀναγγείλεις στὸν Πάπα Φραγκίσκο νὰ
παύσει νὰ ἐπικαλεῖται τοὺς λόγους
μου αὐτούς, γιὰ νὰ στηρίξει τὴν πε-
πλανημένη διδασκαλία περὶ τοῦ Πρω-
τείου. Νὰ παύσει νὰ ἐπικαλεῖται τὶς
φρικτὲς μεσαιωνικὲς πλαστογραφίες,
ποὺ ἐπενόησαν οἱ προκάτοχοί του
(Ψευδοκλημέντια, Ψευδοκωνσταντί-
νειος Δωρεά, Ψευδοϊσιδώριες Διατά-
ξεις, κλπ), μὲ τὶς ὁποῖες διαστρέβλω-
σαν τοὺς λόγους μου”.

“Ἁλυσίδα ἀπὸ ψεύδη”
Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἂν ὁ κ.

Σεβαστιανὸς ἀγαποῦσε τὴν ἀλήθεια,
ἂν ἀγαποῦσε καὶ ἀναζητοῦσε νὰ βρεῖ
τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὁ
Θεὸς δὲν θὰ τὸν ἄφηνε στὴν πλάνη
τοῦ Παπισμοῦ, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ μὲ
προσωπικὴ ἀποκάλυψη, ὅπως κάποτε
στὸν Σαῦλο καθ  ̓ὁδὸν πρὸς τὴν Δα-
μασκό, τὸν μετέπειτα ἀπόστολο
Παῦλο, θὰ ἀποκαλυπτόταν σ  ̓αὐτὸν
καὶ θὰ τὸν ὁδηγοῦσε στὸ φῶς τῆς
Ὀρθοδοξίας. Ὡστόσο φαίνεται ὅτι
δὲν εἶναι ἄξιος μίας τέτοιας ἀποκαλύ-
ψεως, ἀλλὰ ἔχει τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς
του κλεισμένα μὲ βουλοκέρι καὶ
ἐφαρμόζονται σ  ̓αὐτὸν οἱ λόγοι τοῦ
ἁγίου Στεφάνου πρὸς τοὺς Ἰουδαί-
ους, “σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμη-
τοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν” (Πράξ.
7.51). Ὁπότε οὔτε τὴν φωνὴ τοῦ
Θεοῦ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀκούσει, οὔτε
τὸ σκότος τῆς πλάνης τοῦ Παπισμοῦ
νὰ διακρίνει, οὔτε τὸ φῶς τῆς ἀλή-
θειας τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἐγκολπω-
θεῖ. Κινούμενος στὸ ἐπίπεδο τῆς φαν-
τασίας, νομίζει ὅτι τάχα τὸν καλεῖ ὁ
Θεός, νὰ ποιμάνει τὰ λογικά του πρό-
βατα. Ὅλα δὲ ὅσα στὴ συνέχεια ἀνα-
φέρει στὴν ὁμιλία του, εἶναι φυσικὸ
καὶ ἑπόμενο, ὅτι κινοῦνται στὸ ἐπίπε-
δο τῆς πλάνης, ὅσο ἀληθοφανῆ καὶ
ἂν φαίνονται. Εἶναι μία ἁλυσίδα ἀπὸ
ψεύδη. Τὸ ἕνα ψεῦδος δίπλα στὸ
ἄλλο, καμουφλαρισμένα μάλιστα μὲ
βιβλικές μαρτυρίες, ὥστε νὰ φαίνον-
ται πιὸ ἀληθοφανῆ, ὥστε νὰ ἐξαπα-
τοῦνται εὐκολότερα οἱ ἀφελεῖς καὶ οἱ
ἀδαεῖς. Διότι οὔτε “νέο εὐαγγελισμὸ”
εἶναι σὲ θέση νὰ προσ φέρει, ἀλλὰ
αὐτὸ ποὺ ὀνομάζει “νέο εὐαγγελι-

σμό”, δὲν θὰ εἶναι τίποτε ἄλλο στὴν
οὐσία παρὰ ἕνας οὐνιτικὸς προσηλυ-
τισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων. Οὔτε “νέα
Πεντηκοστὴ”πρόκειται νὰ πραγματο-
ποιηθεῖ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ποιμαν-
τορίας του, ὅπως φαντάζεται, οὔτε θὰ
μπορέσει νὰ προσφέρει “τὴν ζωή τοῦ
Χριστοῦ”, ὅπως φιλοδοξεῖ, οὔτε πρό-
κειται ποτὲ νὰ γευθεῖ τὴν “χαρὰ τοῦ
εὐαγγελίου”, πολὺ δὲ περισσότερο
νὰ τὴν προσφέρει καὶ σὲ ἄλλους “ἀπὸ
τὸ περίσσευμα τῆς χαρᾶς” του. 

Παρὰ κάτω κάνει λόγο γιὰ συνερ-
γασία μὲ τοὺς ἀδελφοὺς τῶν ἄλλων
ἐκκλησιῶν καὶ χριστιανικῶν ὁμολο-
γιῶν: “Νὰ μαρτυροῦμε τὴν χαρὰ τῆς
πίστεως συνεργαζόμενοι καὶ μὲ τοὺς
ἀδελφοὺς τῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν καὶ
χριστιανικῶν ὁμολογιῶν, ποὺ ἔχουν
τὴν θέληση καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸ νὰ
δώσομε κοινὴ μαρτυρία γιὰ τὸν ἀνα-
στημένο Κύριο”. Μὲ τοὺς λόγους
αὐτοὺς ὁ κ. Σεβαστιανός, κινούμενος
σὲ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο πλάνης, (βλέπε-
τε ἡ πλάνη ἔχει πολλὰ ἐπίπεδα), στὸ
ἐπίπεδο τῆς παναιρέσεως τοῦ παπι-
κοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔτσι ὅπως αὐτὸς
θεσμοθετήθηκε στὴ Β  ́ Βατικάνεια
Σύνοδο, πιστεύει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ
δώσει καὶ αὐτὸς ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς
Ὀρθοδόξους μαρτυρία “γιὰ τὸν ἀνα-
στημένο Κύριο”.Ὡστόσο ἡ μαρτυρία
τῆς ἀληθείας τῆς Ἀναστάσεως δὲν
εἶναι μία μαρτυρία λόγων, ἀλλὰ πρὸ
πάντων μαρτυρία βιώματος, μαρτυ-
ρία ἐμπειρίας τοῦ Ἀναστάντος. Ἡ
ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀκόμη
ἕνα γεγονὸς καὶ τῆς ἰδικῆς μας προ-
σωπικῆς συναναστάσεως μ  ̓ Αὐτόν:
“Χθὲς συνεθαπτόμην σοι Χριστέ, συ-
ν εγείρομαι σήμερον ἀναστάντι
σοι…”, “Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασά-
μενοι…”, “Καθαρθῶ μεν τὰς αἰσθή-
σεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ
τῆς ἀναστάσεως…”.Αὐτὴ ὅμως ἡ συ-
νανάστασή μας μὲ τὸν Χριστὸ ἐπιτυγ-
χάνεται μόνον μέσα στὴν Ὀρθοδοξία
καὶ ποτὲ στὸ σκότος τῆς αἱρέσεως.
Εἶναι λοιπὸν ἀδύνατον νὰ δώσει
πραγματικὴ μαρτυρία περὶ τῆς Ἀνα-
στάσεως, ἀφοῦ ἡ Ἀνάσταση γἰ  αὐτὸν
δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ μία
διανοητικὴ σύλληψη, ἑνὸς γεγονότος
τοῦ παρελθόντος. Ἡ ἀλήθεια τῆς
Ἀναστάσεως δὲν μπορεῖ νὰ ἀποσπα-
σθεῖ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια - Χριστός. Βιώ-
νεται ὁμοῦ μὲ τὶς ἄλλες ἀλήθειες τῆς
πίστεως ὡς ἕνα ἑνιαῖο σύνολο, (καὶ
ποτὲ ἀποσπασματικά, ὅπως πιστεύουν
οἱ Οἰκουμενιστές), μέσα στὸ ὅλο μυ-
στήριο τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας.

Εἰς ἐπίγνωσιν
τῆς Ἀληθείας

Περαίνοντας, εὐχόμεθα καὶ προσ -
ευχόμεθα, ὁ Θεὸς “ὁ πάντας ἀνθρώ-
πους θέλων σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνω-
σιν ἀληθείας ἐλθεῖν”, “ὁ μὴ θέλων
τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ
ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν”,νὰ ὁδηγή-
σει καὶ τὸν ἀγαπητὸ κ. Σεβαστιανό,
στὴν ἐπίγνωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀληθεί-
ας καὶ νὰ τὸν λυτρώσει ἀπὸ τὰ θανα-
τηφόρα δίχτυα τῆς πλάνης τοῦ Παπι-
σμοῦ. Τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ἕλληνας
τὴν καταγωγὴ καὶ ἄρα ὁμιλεῖ τέλεια
τὰ ἑλληνικά, ἀποτελοῦν γἰ  αὐτὸν τὰ
καλύτερα ἐφόδια, ποὺ μποροῦν νὰ
τοῦ δώσουν τὴν δυνατότητα, νὰ
ἐμβαθύνει στοὺς Ἕλληνες Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας,  στὴν   Δο γματικὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ στὴν
Ὀρθόδοξη Παράδοση.Ἀπὸ τὴν μελέ-
τη αὐτὴ θὰ μπορέσει νὰ διακρίνει τὶς
αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ καινοτο-
μίες, ποὺ ἐπισώρευσε ὁ Παπισμὸς
κατὰ τὴν δεύτερη χιλιετία καὶ ἔτσι νὰ
πάρει τὴν σωτήρια ἀπόφαση τῆς ἐπι-
στροφῆς του στὴν Ὀρθοδοξία. Πρᾶ -
γμα ποὺ τὸ εὐχόμεθα ἀπὸ καρδίας». 

ΩΣ ΑΥΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΝ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αἱ πλάναι καὶ τὰ ψεύδη τοῦ νέου ἐν Ἀθήναις,
«Ἀρχιεπισκόπου» τῶν Παπικῶν κ. Σεβαστιανοῦ

Αἱ αὐτοκτονίαι καὶ ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεώς των

Ὁ μεγάλος ἀγωνιστὴς καὶ ἀνεπα-
νάληπτος γνώμονας τοῦ Γένους
μας, ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης,
γράφει στὰ ἀπομνημονεύματά του:

«Τοὺς κατάτρεξαν οἱ Εὐρωπαῖοι
τοὺς δυστυχεῖς Ἕλληνες. Εἰς τὶς
πρῶτες χρονιὲς ἐφοδίαζαν τὰ κά-
στρα τῶν Τούρκων, τοὺς κατάτρε-
χαν καὶ τοὺς κατατρέχουν ὁλοένα,
διά νὰ μὴν ὑπάρξουν. Ἡ Ἀγγλία
τοὺς θέλει νὰ τοὺς κάμει Ἄγγλους
μὲ τὴν δικαιοσύνη τὴν ἀγγλική,
καθὼς οἱ Μαλτέζοι ξυπόλυτους καὶ
νηστικούς, οἱ Γάλλοι Γάλλους, οἱ
Ροῦσοι Ρούσους, κι ὁ Μέτερνικ τῆς
Ἀούστριας Ἀουστριακοὺς – κι ὅποι-
ος τοὺς φάγει ἀπὸ τοὺς τέσσερουςʼ̓

Πόσο διαχρονικὸς καὶ πόσο ἀλη-
θινὸς ἀναδεικνύεται ὁ λόγος τοῦ
Μακρυγιάννη!

Ἡ γενοκτονία, ποὺ βιώνουμε σὲ
καιρὸ εἰρήνης ἐπὶ πέντε ὁλόκληρα
χρόνια τώρα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ
σημερινὰ γεγονότα μὲ τὴν μισάν-
θρωπη δυσκαμψία τῶν γερμανῶν
καὶ τὴν λυκοφιλία ὅλων τῶν ἄλλων
ἑταίρων μας, βεβαιώνουν γιὰ μία
φορά ἀκόμη τοῦ Μακρυγιάννειου
λόγου τὸ ἀληθές: “Τούς κατάτρε-
χαν καὶ τοὺς κατατρέχουν ὁλοένα,
διά νὰ μὴν ὑπάρξουν … κι ὅποιος
τοὺς φάγει ἀπὸ τοὺς τέσσερουςʼ̓ . 

Καὶ συνεχίζει ὁ μεγάλος μας δι-
δάχος Μακρυγιάννης: “…ὁ Ντώ-
κινς, μᾶς θέλει Ἄγγλους, ὁ Ρουγάν
Γάλλους, ὁ Κατακάζης Ρούσους καὶ
δὲν ἀφήσετε κανένα Ἕλληνα.
Πῆρε ὁ καθεὶς σας τὸ μερίδιό του
καὶ μᾶς καταντήσετε μπαλαρίνες
σας… Τέτοια ἠθικὴ ἔχετε ἐσεῖς καὶ
προκοπή, τέτοιους καταντήσετε καὶ
μᾶς τοὺς δυστυχεῖςʼʼ.

«Τὰ δάνεια ἐμεῖς δώσαμε ὑπό-
σκεση ὅτι τὰ δανειστήκαμεν καὶ ἡ
Μπαυαρία τὰ ρούφηξε μὲ τὸν

Ἀρμασπέρη καὶ συντροφιά».
Ἀνήθικοι καὶ ἀπατεῶνες εἶστε,

τοὺς λέει ὁ Μακρυγιάννης. Γιὰ νὰ
μᾶς κάνετε τοῦ χεριοῦ σας, σκορπί-
ζετε ἀνάμεσά μας μίση καὶ διαιρέ-
σεις. Μὲ τὰ δαιμονικά σας μυαλὰ
δηλητηριάσατε τόσο πολὺ καὶ τὶς δι-
κές μας ψυχές, ποὺ καταντήσατε κι
ἐμᾶς σὰν καὶ τὰ μοῦτρα σας. 

Γιὰ τὰ δάνεια ἐμεῖς δώσαμε ὑπό-
σχεση, ἀλλὰ τὰ ρούφηξε ὅλα ἡ
Μπαυαρία. Ἐμεῖς βάλαμε τὴν ὑπο-
γραφή μας ὅτι τὰ χρεωθήκαμε,
ἀλλὰ ἀντὶ νὰ τὰ καρπωθοῦν οἱ ἀγω-
νιστές μας, οἱ χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά,
τὰ ἔβαλε χέρι ὁ Ἄρμανσμπεργκ
μαζὶ μὲ τοὺς ἑλληνόγλωσσους συν-
τρόφους του καὶ τὰ ἔκαναν κατα-
θέσεις στὸ Μόναχο! 

«Οἱ Βαυαροὶ πρῶτοι μᾶς ἔδωκαν
τὸ παράδειγμα τῆς καταχρήσεως,
τοῦ σφετερισμοῦ καὶ τῆς σπατάλης
τῶν δημοσίων», βεβαιώνει ὁ Π. Χαλ-
κιόπουλος.(1)

«Ὠκοδόμησαν στιλπνάς περὶ τὸ
Μόναχον ἐπαύλεις, ἐνῷ οἱ ἀγωνι-
σταὶ ἀπέθνησκον ἐπὶ τῆς ψάθης»,
γράφει ὁ Ἀν. Γούδας.(2)

Καὶ ὁ Γ. Κρέμος συμπληρώνει:
«Οἱ πλεῖστοι ἐκ πτωχῶν πλούσιοι
ἐγένοντο. Τὸ πάγαιναν γαϊτάνι οἱ
Βαβαρέζοι, τρώγανε, πίνανε καὶ
πλερώναμε ἐμεῖς οἱ φτωχοί, μὰ χου-
βαρντάδες».(3) 

Διευκρίνιση:
Κάθε ὁμοιότητα μὲ γεγονότα,

ποὺ ζοῦμε στὶς μέρες μας, δέον νὰ
θεωρηθεῖ ἐντελῶς …τυχαία. 

Συμπέρασμα:
Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀπέναντί μας, ἐδῶ

καὶ διακόσια χρόνια -γιὰ νὰ μὴ
ποῦμε ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Καρλομά-
γνου- παραμένουν ἴδιοι καὶ ἀπαράλ-

λακτοι. «Μᾶς κατατρέχουν ὁλοένα,
διά νὰ μὴν ὑπάρξουμε», κατὰ τὸ
ρῆμα τοῦ Μακρυγιάννη. 

Ἡ εὐθύνη, ὅμως, γιὰ τὴν σημερι-
νή μας κατάντια, εἶναι κατὰ κύριο
λόγο δική μας, διότι κάνουμε τοῦ
κεφαλιοῦ μας καὶ οὔτε τὴν Ἱστορία
μας διδασκόμαστε, οὔτε τοὺς
Ἥρωές μας ἀφουγκραζόμαστε,
ἀλλὰ οὔτε καὶ τοὺς Ἁγίους μας προσ -
παθοῦμε νὰ μοιάσουμε. 

Ἐὰν γνωρίζαμε καλὰ τὴν ἱστορία
μας, δὲν θὰ ξανακάναμε τὰ ἴδια λά-
θη. Ἐὰν μελετούσαμε μὲ προσοχὴ
τὶς παρακαταθῆκες τοῦ Μακρυγιάν-
νη, δὲν θὰ ξαναπέφταμε στὶς ἴδιες
παγίδες, ποὺ ὁλοένα μᾶς στήνουν
οἱ «φίλοι» μας οἱ φραγκολεβαντῖνοι.
Καὶ ἐάν, ἐπίσης, νοιαζόμασταν γιὰ
τὴν Φιλοκαλία καὶ τὴν Ἀσκητικὴ τῶν
Πατέρων μας καὶ βάζαμε μπροστά-
ρηδες στὴν ζωή μας τὸν Μέγα Φώ-
τιο καὶ τὸν πατρο-Κοσμᾶ, ποτὲ δὲν
θὰ φτάναμε στὸ χάλι, ποὺ βρισκό-
μαστε σήμερα. 

Ἂς ἔχουμε, τουλάχιστον, τὸν
νοῦ μας ἀπὸ ʻδῶ καὶ πέρα. 
Σημειώσεις:

(*) Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δημήτρη
Φωτιάδη «ΟΘΩΝΑΣ, Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ».

(1) Ὁ Παναγιώτης Χαλκιόπουλος
ἢ Χαλικόπουλος ἦταν διανοούμε-
νος, δημοσιογράφος, ἐκδότης, νο-
μικὸς καὶ πολιτικός. Σπούδασε νο-
μικὰ στὴν Ἰόνιο ἀκαδημία ἀπὸ τὸ
1825 ἕως τὸ 1828.

(2) Ὁ Ἀναστάσιος Γούδας (1816-
1882) ἦταν συγγραφέας τοῦ 19ου
αἰώνα.

(3) Ὁ Γεώργιος Π. Κρέμος (1839-
1926) ἦταν συγγραφέας, ἐρευνη-
τής, ἱστορικὸς καὶ ὑφηγητὴς τοῦ
Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν.

«Ὠκοδόμησαν στιλπνὰς περὶ τό Μόναχον ἐπαύλεις»
Γράφει ὁ Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρὸς

Εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν Ὀρθό-
δοξον διαδικτυακὸν ἱστότοπον
«ἀκτῖνες» ἀνηρτήθη τὸ ἀκόλου-
θον ἐπίκαιρον ἄρθρον:

“Δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἄνθρω-
ποι, στὶς ἡμέρες μας ποὺ αὐτο-
κτονοῦν γιὰ διάφορους λόγους.
Εἴτε εἶναι ἐνήλικοι, εἴτε ἀνήλικοι.
Δὲν βρίσκουν διέξοδο στὸ πρό-
βλημά τους καὶ ἔτσι βάζουν τέλος
στὴ ζωή τους. Τί πραγματικὰ ὅμως
φταίει, ποὺ βάζουν τέλος στὴ ζωή
τους; Πάνω ἀπὸ ὅλα, λοιπόν, εἶναι
ἡ ἔλλειψη πίστεως καὶ ἡ ἐμπιστο-
σύνη στὸ Θεό. Ἡ οἰκονομικὴ κρί-
ση, τὰ λεφτὰ ποὺ χάθηκαν στὰ κα-
ζίνα, ἡ ἐρωτικὴ ἀπογοήτευση, τὰ
παιδιὰ ποὺ δὲν πέρασαν στὶς παν -
ελλήνιες ἐξετάσεις κ.λ.π., δὲν
εἶναι ὅλα αὐτὰ δικαιολογίες ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ. Ἡ αὐτοκτονία
εἶναι μεγάλη ἁμαρτία. Δὲν τὴν θέ-
λει καὶ ὁ Θεός! Αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴν
ἐξουσία τοῦ θανάτου καὶ τῆς
ζωῆς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός. Διαβάζουμε στὴν Ἀποκά-
λυψη, 1:18. “…καὶ ἔχω τὰς κλεῖς
τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου”.

Βλέπουμε, τὰ κλειδιὰ τοῦ θανά-
του, τὰ ἔχει ὁ Κύριός μας καὶ Θε-
ός μας ὁ Ἰησοῦς. Ποιὸς εἶμαι ἐγὼ
καὶ ἐσύ, νʼ ἀφαιροῦμε ἀπὸ μόνοι
τὴν ζωή μας; Ἐφόσον, ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἔχει τὰ
κλειδιὰ τοῦ θανάτου; Δὲν παρα-
βιάζουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ
ὅταν αὐτοκτονοῦμε; Καὶ βεβαίως
τὸ παραβιάζουμε. Ὁ Θεὸς δὲν
ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο γιὰ ἀπώλεια,
ἀλλὰ εἰς περιποίηση τῶν ἐντολῶν
του καὶ ζωῆς ἀφθάρτου κληρονο-
μίας. Χρειάζεται στὴν ἐποχή μας
νὰ ἔχουμε πίστη καὶ ἐλπίδα. Νὰ μὴ
χάνουμε ΠΟΤΕ τὸ θάρρος μας,
ὅ,τι κι ἂν μᾶς συμβεῖ.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέει: “Δεῦτε
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ
πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω
ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφʼ
ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπʼ ἐμοῦ, ὅτι
πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,
καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυ-
χαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός μου
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλα-
φρόν ἐστιν” (Ματθ. 11:28).

Ἑρμηνεία: “Ἐλᾶτε σ᾽ ἐμὲ ὅλοι
σεῖς, ποὺ εἶσθε κουρασμένοι καὶ
φορτωμένοι, καὶ ἐγὼ θὰ σᾶς δώ-
σω ἀνάπαυσιν. Σηκῶστε ἐπάνω
σας τὸν ζυγόν μου καὶ μάθετε ἀπὸ
ἐμέ, ὅτι εἶμαι πρᾶος καὶ ταπεινὸς
στὴν καρδία καὶ θὰ βρῆτε ἀνά-
παυσιν στὶς ψυχές σας. Ὁ ζυγός
μου εἶναι ἁπαλὸς καὶ τὸ φορτίον
μου ἐλαφρόν”.

Γιὰ νὰ βροῦμε, ἀγαπητέ μου καὶ
ἀγαπητή μου, ἀνάπαυσιν στὴν
φορτωμένη καθημερινὴ ζωή, πρέ-
πει νὰ ἀνατρέξουμε στὸν γλυκύ-
τατο Ἰησοῦ. Διότι χωρὶς τὸν Ἰησοῦ
Χριστό, δὲν μποροῦμε νὰ κάνου-
με τίποτα, (Ἰωάν. 15:5). Ο ἴδιος ὁ
Ἰησοῦς μᾶς παραγγέλλει: "Αἰτεῖτε,
καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ
εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσε-
ται ὑμῖν· πᾷς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβά-
νει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ
κρούοντι ἀνοιγήσεται"(Ματθ. 7:7-
8. βλέπε καὶ 11:23-24.)

Ἑρμηνεία: “Ζητᾶτε καὶ θὰ σᾶς
δοθῆ, ἐρευνᾶτε καὶ θὰ βρῆτε,
κτυπᾶτε καὶ θὰ σᾶς ἀνοιχθῆ ἡ
πόρτα. Διότι καθένας ποὺ ζητᾶ,
λαμβάνει, καὶ καθένας ποὺ
ἐρευνᾶ, βρίσκει, καὶ εἰς ἐκεῖνον
ποὺ κτυπᾷ, θὰ ἀνοιχθῆ ἡ πόρτα”.

Τί ὡραῖα τὰ εἶπε ὁ γλυκύτατος
Ἰησοῦς! Ἐσεῖς ποὺ ἔχετε τάσεις
αὐτοκτονίας ἢ ἄλλα σοβαρὰ προ-
βλήματα, πόσες φορὲς κάνατε
καρδιακὴ προσευχή, μὲ ἀληθινὴ
πίστη, στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστό; Αὐτὸ τὸ γνωρίζετε μόνο
ἐσεῖς. Πίστη εἶναι, θὰ λέγαμε

ἁπλοϊκά, νὰ ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ τὸ
Θεό. Νὰ παραδέχεσαι ὅτι μόνος
σου εἶσαι ἀνεπαρκής, δὲν μπορεῖς
νὰ σωθεῖς. Ἔχεις ἀπόλυτη ἀνάγ-
κη νὰ συνδέεσαι ἄμεσα καὶ ἀπο-
κλειστικὰ μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό,
τὸν Λυτρωτή μας.

Ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια
Γνωρίζουμε, Χριστιανέ μου, ὅτι

ὑποφέρεις ἀπὸ κάποιες αἰτίες,
ἀλλὰ μὴ λυγίσεις καὶ πεῖς στὸν
ἑαυτό σου θὰ αὐτοκτονήσω. ΟΧΙ!

Μὴ τὸ κάνεις αὐτό! Δὲν εἶναι
αὐτὴ ἡ λύση. Τρέξε μὲ ἀγάπη καὶ
μὲ πίστη στὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ,
σʼ αὐτὸν θὰ βρεῖς παρηγοριὰ καὶ
ἀνάπαυση. Ὁ Ἰησοῦς γιὰ ἐσένα ἂν
θὲς εἶναι: “Ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια
καὶ ἡ ζωή” (Ἰωάν. 14:6), εἶναι ὁ
“Σωτῆρας σου”(Ἰωάν. 4:42. 10:9.
Πράξ. 16:30-31. 2 Τίμ. 2:10). Εἶναι
“τὸ φῶς σου”, (Ἰωάν. 8:12).

Σὲ αὐτὸ τὸ “φῶς”, ἂν περπατᾷς,
δὲν θὰ σὲ καταλάβει “τὸ σκοτά-
δι”.

“Ἐκεῖνος ποὺ περπατεῖ στὸ σκο-
τάδι δὲν ξέρει ποῦ πηγαίνει”
(Ἰωάν. 12:35-36). Γιὰ σένα ὁ Χρι-
στός “πέθανε” (Ρωμ. 5:8). Γιὰ σένα,
“ὁ Θεὸς ἀπὸ ἀγάπη, ἔδωκε τὸν
Υἱὸν του τὸν μονογενῆ, διά νὰ μὴ
χαθῆ ὅποιος πιστεύει εἰς αὐτόν,
ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον”(Ἰωάν.
3:16).

Αὐτός, ἔγινε “αἴτιος αἰωνίου
σωτηρίας” (Ἑβρ. 5:9).

“Δὲν ὑπάρχει δι᾽ οὐδενὸς ἄλλου
σωτηρία, οὔτε ὑπάρχει ἄλλο ὄνο-
μα ὑπὸ τὸν οὐρανόν, δοσμένο εἰς
τοὺς ἀνθρώπους, διά τοῦ ὁποίου
πρέπει νὰ σωθοῦμε” (Πράξ. 4:12).
Καὶ αὐτὸ τὸ “ὄνομα”, γιὰ νὰ “σω-
θοῦμε” εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Ὁ
Ἀπ. Παῦλος μᾶς προτρέπει:

“Καὶ πᾶν ὅτι ἂν ποιῆτε ἐν λόγῳ
ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι Κυ-
ρίου Ἰησοῦ,εὐχαριστοῦντες τῷ
Θεῷ καὶ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ” (Κολ.
3:17). 

Ἑρμηνεία: “Καὶ κάτι ποὺ κάνετε
μὲ λόγον ἢ μὲ ἔργον, ὅλα νὰ τὰ
κάνετε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τὸν Θεὸν
καὶ Πατέρα δι᾽ αὐτοῦ”.

Προσευχήσου
Ὅτι κι ἂν κάνουμε στὴ ζωή μας,

ἀδελφέ μου, ἂν τὰ κάνουμε στὸ
ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ποτὲ
ΔΕΝ θὰ φτάσουμε στὴν αὐτοκτο-
νία. Ἄφησε τὸν ἑαυτό σου στὰ χέ-
ρια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ μὴ ἀπελ-
πίζεσαι. Ἡ ἐλπίδα, λένε, ποτὲ δὲν
πεθαίνει!

Σοῦ ἔρχεται λογισμὸς αὐτοκτο-
νίας;

Φώναξε δυνατά, “Κύριε, σῶσον
με!” (Ματθ. 14:30).

Προσπάθησε λοιπὸν νὰ προσευ-
χηθεῖς νὰ μὴ ὑποκύψεις σʼ αὐτὸ
τὸ μεγάλο πειρασμό, διότι “…ἡ δὲ
σὰρξ ἀσθενὴς” (Ματθ. 26:42). 

Τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, δὲν συμβι-
βάζονται ΠΟΤΕ μὲ τὴν αὐτοκτο-
νία!

Ὁ αὐτόχειρας, εἶναι ἀδύνατο
νὰ πάει στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
(Ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει σοβαρὴ ψυ-
χικὴ νόσος κ.λ.π., ἐκεῖ θὰ ἀπαντή-
σει ὁ Θεὸς καὶ ὄχι ἐμεῖς).

Ἴσως μᾶς ἐρωτήσεις, ἀδελφέ
μου, ἀπὸ τί μᾶς λύτρωσε ὁ Χρι-
στός;

Τὴν ἀπάντηση θὰ μᾶς τὴ δώσει
ὁ προφήτης καὶ Πρόδρομος τοῦ
Χριστοῦ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής:
“Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης
τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς
αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ
Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ
κόσμου” (Ἰωάν. 1:29).

Ὅταν λείπη ὁ Θεός
Ναί, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὰ δεσμὰ

καὶ ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας
μᾶς λύτρωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός!
Καὶ νὰ ξέρουμε, δὲν ὑπάρχει γιὰ
τὸν ἄνθρωπο φοβερότερο
πρᾶγμα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ἁμαρτία
ΕΙΝΑΙ ἡ αὐτοκτονία! “Ὁ Χριστὸς

ἀπέθανε διὰ τὰς ἁμαρτίας μας
σύμφωνα μὲ τὰς Γραφάς” (1 Κορ.
15:3). “… Ὁ ὁποῖος (Χριστὸς) ἔδω-
κε τὸν ἑαυτόν του γιὰ νὰ μᾶς λυ-
τρώση ἀπὸ κάθε ἀνομίαν καὶ κα-
θαρίση διά τὸν ἑαυτόν του ἕνα
λαὸν ἐκλεκτόν, ζηλωτὴν καλῶν
ἔργων” (Τίτ. 2:14). 

Ὅταν λείπει ὁ Θεός, ἀδελφέ
μου, ἔρχεται καὶ παίρνει τὴν θέση
ὁ διάβολος. Καὶ τότε γίνεται ἡ κα-
τάσταση πολὺ δύσκολη. Ὁ
ἄνθρωπος, χωρὶς φόβο Θεοῦ, κά-
νει τὰ πάντα! Μέχρι καὶ αὐτοκτο-
νία! 

Νὰ ξέρεις, Χριστιανέ μου καὶ
κάτι ἄλλο· σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία κάνει μεγάλο ἔργο. Ταΐ-
ζει χιλιάδες ἀνθρώπους, ἀκόμη
καὶ ἀπὸ διαφορετικές ἐθνικότη-
τες. Κάνει ὅ,τι μπορεῖ τὸ δυνατὸν
νὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο, νὰ τὸν
ἁπαλύνει ἀπὸ τὴν δυστυχία.

Ἀνάγκη πνευματικοῦ
Εἶναι, φυσικά, ἀπαραίτητο νὰ

ἔχουμε ἕνα ἔμπειρο πνευματικὸ
ἱερέα, ὅπως ἔχουμε καὶ τὸν προ-
σωπικό μας γιατρό. Ὁ ἔμπειρος
πνευματικὸς θὰ μᾶς ὁδηγήσει
στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Προτρέ-
πετε ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ νὰ ἔχου-
με πνευματικό. Ὁ Ἀπ. Παῦλος,
εἶχε πνευματικὸ τέκνο, τὸν Ὀνή-
σιμο (Φιλήμ. 10).

Ὁ καλός πνευματικὸς εἶναι καὶ
καλὸς ὁδηγός, στὴν πορεία τῆς
ζωῆς μας. Προσπάθησε, Χριστιανέ
μου, νὰ διώξεις ἀπὸ πάνω σου, τὸ
λογισμὸ τῆς αὐτοκτονίας, μὲ τοὺς
τρόπους, ποὺ σοῦ ἀναφέραμε.

Ναί, ἀδελφέ μου, ὅτι εἰπώθηκαν
μέχρι στιγμῆς, τὰ εἴπαμε ἀπὸ ἀγά-
πη. Καὶ ἐμεῖς συμμεριζόμαστε τὸν
πόνο σου! Μᾶς ἑνώνει ὁ πόνος!

Κλείνοντας τὸ ἄρθρο μας, θὰ
παρουσιάσουμε ἕνα κομμάτι ἀπὸ
μία ὁμιλία ἑνὸς πρώην ἐπισκόπου
γιὰ τὸ θέμα ποὺ μιλᾶμε:

“Δύο παιδιά, ποὺ δὲν μπο-
ροῦσαν νὰ ζήσουν στὸ χωριό,
ἔφυγαν στὰ ξένα. Ἐκεῖ δούλεψαν
σκληρὰ κὶ ἔκαναν μεγάλη περιου-
σία.

Ἀλλʼ ἡ ζωή εἶναι μία ρόδα, εἶναι
μία σφαῖρα  ποὺ  γυρίζει.  Τὰ πρά -
γματα ἄλλαξαν. Τοὺς βρῆκε μία
οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἕνα πρωὶ ξύ-
πνησαν πάμφτωχοι. Ἡ μόνη περι-
ουσία τους ἦταν τὸ κορμί τους.
Πῶς δέχτηκαν τὸ δυστύχημα; Ὁ
μὲν ἕνας ἀπελπίστηκε, πῆγε στὸ
ποτάμι καὶ πνίγηκε.

Εὐσέβεια καὶ Πίστις
Ἀλλὰ ὁ ἄλλος ἀντιμετώπισε τὴν

κατάσταση μὲ πολλὴ ψυχραιμία·
ἔκανε τὸ σταυρό του κιʼ ἄρχισε νὰ
δουλεύει ὅπως καὶ πρῶτα. Σὲ λίγο
ἀπόκτησε καὶ πάλι περιουσία ση-
μαντική. Ὅταν κάποιος τὸν ρώτη-
σε πῶς δὲν ἀπελπίστηκε ὅπως ὁ
ἄλλος, ἀπάντησε: παιδί μου, στὸν
κόσμο αὐτὸ θὰ συναντήσεις
πολλὲς πίκρες καὶ πολλὰ βάσανα.
Ποτέ, μὰ ποτέ, μὴ ἀπελπιστεῖς. Πί-
στευε στὸ Θεό. Τὸ παντοδύναμο
χέρι Τοῦ Θεοῦ ποτὲ δὲν θὰ σὲ
ἐγκαταλείψει…

Γονεῖς ποὺ μὲ ἀκοῦτε, διδάξτε
τὴν εὐσέβεια, φροντίστε νὰ φυτέ-
ψετε στὰ παιδιὰ σας τὴν πίστη στὸ
Θεό. Φυτεύοντας τὴν πίστη στὸ
Θεό, προσφέρετε στὰ παιδιά σας
τὴν πιὸ μεγάλη εὐεργεσία. Γιατί
ὅ,τι καὶ νὰ συμβεῖ στὴ ζωή τους
δὲν θὰ ἀπελπιστοῦν, δὲν θʼ αὐτο-
κτονήσουν. Θὰ θυμηθοῦν τὰ λό-
για σας, θὰ σηκώσουν τὰ μάτια
στὸν οὐρανὸ καὶ θὰ ποῦν:

Κι ἂν δὲν μοῦ μείνει ἐντὸς τοῦ
κόσμου ποῦ νʼ ἀκουμπήσω, ποῦ νὰ
σταθῶ, ἐκεῖ ψηλὰ εἶναι ὁ Θεός
μου· πῶς ἠμπορῶ νʼ ἀπελπισθῶ”»;
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Βι-
βλίο, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΛΗΓΑΙ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ,
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ.

Μπορεῖς νὰ βοηθήσης
κι᾿ ἐσὺ τὸν πνευματικὸν
ἀγῶνα τοῦ «᾿Ορθοδό ξου
Τύπου», ἂν θελή σης.
Γράψε κι᾿ ἐσὺ ἕνα ΝΕΟΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ.



20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σελὶς 5η

Στὴν ἐποχή μας, ποὺ οἱ αὐθεντι-
κοὶ λογοτέχνες ἀποτελοῦν εἶδος
σὲ ἀνεπάρκεια καὶ τὰ ὑψηλὰ πνευ-
ματικὰ ἀναστήματα συμπαρασύ-
ρονται ἀπὸ τὸ ρεῦμα τῶν πονηρῶν
ἡμερῶν μας, ἡ προβολὴ μιᾶς
αὐθεντίας τῶν γραμμάτων, ἑνὸς
ἁγίου κοσμοκαλόγερου, ποὺ τὸ κο-
ρυφαῖο του ἔργο εἶναι γνωστὸ καὶ
ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς χώρας μας,
ὅπως εἶναι ὁ μεγάλος Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, εἶναι ἐπιβεβλημέ-
νη. Ὁ μεγάλος Σκιαθίτης λογο-
τέχνης ἔζησε τὴν ἑκούσια
φτώχεια, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ
τραγουδήσει μὲ τὴν πέννα του
τὰ πάθια καὶ τοὺς ἀτέλειωτους
καημοὺς τοῦ κόσμου.

Στὰ Παπαδιαμαντικὰ κείμενα
προβάλλεται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ,
ποὺ πορεύεται μέσα στὴν κο-
σμικὴ ματαιότητα, γιὰ νὰ κάνει
τὸν κόσμο Ἐκκλησία, γιὰ νὰ
θεώσει τὸν ἄνθρωπο. Κατα-
γράφει τὰ πάθια καὶ τοὺς καημούς,
ποὺ δὲν ἔχουν τελειωμό. Καὶ μὲ
τὴν καταγραφὴ αὐτὴ ὁ ἴδιος ὁ συγ-
γραφέας δὲ μένει ἀπαθής, ἀλλὰ
συγκλονίζεται ἀπʼ αὐτά, ποὺ γίνον-
ται καὶ δικά του πάθη, ἀφοῦ ζεῖ βιω-
ματικὰ τὴν Ἐκκλησία. Σ᾽ αὐτὴν ὅλοι
ἔχουν τὴ θέση τους καὶ ὅλοι κατα-
ξιώνονται, ὅταν ἀγωνίζονται γιὰ
τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς. Τὸ με-
γάλο μυστήριο ποὺ ἱερουργεῖται
στὰ κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη
εἶναι ἡ μεταμόρφωση τῶν ἀνθρώ-
πων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἀνθρώπι-
νης κοινωνίας σὲ εὐχαριστιακὴ σύ-
ναξη καὶ θεανθρώπινη κοινότητα.
Ἴσως μονάχα τὸ λογοτεχνικὸ χάρι-
σμα καὶ ἡ συνέπεια τῆς ζωῆς τοῦ
κυρ Ἀλέξανδρου, ποὺ συνδύαζε
ἀγωνιστικὸ πνεῦμα, ταπείνωση καὶ
θεῖο φωτισμό, μποροῦν νὰ κατα-
γράψουν καὶ νὰ φανερώσουν αὐτὴ
τὴ μεγάλη δυνατότητα τῆς ἁγιότη-
τος, τὸ πῶς, δηλαδή, ἕνας κόσμος
πεπερασμένος γίνεται αἰώνιος καὶ
μιὰ κοινωνία πόνου καὶ δακρύων
μεταβάλλεται σὲ εὐχαριστιακὴ κοι-
νότητα ἁγιωσύνης.

Ὅλο τὸ ἔργο τοῦ κυρ Ἀλέξαν-
δρου ἀποπνέει τὸ ἄρωμα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Πα-
ραδόσεως. Τὸ ἄρωμα τῶν Κολλυ-
βάδων εὐωδίασε τὸ ἔργο του καὶ ἡ
φλόγα τοῦ ἤθους καὶ τῆς «ἐν
Χριστῷ ζωῆς», ποὺ στοχεύει στὴ
σωτηρία τῶν ψυχῶν, κατέφλεξε
τὴν καρδιά του, φώτισε τὸ νοῦ του
καὶ κίνησε τὴ γραφίδα του, γιὰ νὰ
περάσει μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὶς γνήσιες
Ὀρθόδοξες Κολλυβάδικες ἀξίες.
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ.
Ἱερόθεος σὲ πρόσφατο Συνέδριο

σημείωσε1: Ὁ Παπαδιαμάντης ἔζη-
σε στὴν ζωή του μὲ πόνο, ποὺ θε-
ραπεύει τὴν καρδιά, μὲ βαθυτάτη
αὐτομεμψία καὶ μάλιστα εἶχε τὴν
τόλμη νὰ τὴν γράφη, ἔζησε μὲ
ὑψηλὸ αἴσθημα δικαιοσύνης, μὲ
ἔντονη ξενιτεία, ποὺ αὐξανόταν μὲ
τὶς ἀναμνήσεις τῆς παιδικῆς του
ἡλικίας μέσα σὲ μιὰ ἱερατικὴ οἰκο-
γένεια καὶ μία λατρευτικὴ καὶ θε-
ραπευτικὴ κοινότητα. Ὁ ἀείμνη-
στος Φιλόθεος Ζερβάκος θὰ γρά-

ψει γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη: «Ἐγύρι-
σα ὅλας τὰς Μονὰς τῆς Ἑλλάδος,
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Παλαιστί-
νης, τοῦ Σινᾶ. Εὑρῆκα καλογή-
ρους, ἱερομονάχους, μοναχούς,
ἀλλὰ πτωχοὺς καὶ ἀκτήμονας ὡσὰν
τὸν Παπαδιαμάντην πάνυ ὀλί-
γους...».

Ἔζησε, λοιπόν, μὲ πόνο, ἀλλὰ
καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα νὰ φύγει ἀπὸ
τὸν κόσμο αὐτό, κοιμήθηκε ἐξομο-
λογημένος καὶ χριστοφόρος καὶ μὲ
προσ ευχή, ταπείνωση, μετάνοια
καὶ κατάνυξη ἔψαλλε μὲ πόνο τὸ
δοξαστικὸ τῆς Παραμονῆς τῶν Θε-
οφανείων, «Τὴν χεῖρά σου τὴν
ἁψαμένην τὴν ἀκήρατον Κορυφὴν
τοῦ Δεσπότου, μεθ᾿ ἧς καὶ δακτύλῳ
αὐτὸν ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον
ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς αὐτόν, Βαπτιστά,
ὡς παῤῥησίαν ἔχων πολλήν». Τὸ
Ὀρθόδοξο τέλος του ἦταν μιὰ ἀκό-
μη ἀπόδειξη τῆς ζωῆς του καὶ τῆς
βιωματικῆς του Ὀρθοδόξου παρα-
δόσεως. Ἡ Ἁγία του ψυχὴ φτερού-
γισε, γιὰ νὰ τὴ στεφανώσει ὁ Χρι-
στός μας, τοῦ ὁποίου τὴν πτωχεία
ἀγάπησε, καὶ νὰ τὸν εἰσαγάγει στὴν
οὐράνια Βασιλεία Του, «ἔνθα οὐκ
ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός,
ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

Ἡ ὁσιακὴ βιοτὴ τοῦ κυρ Ἀλέξαν-
δρου κίνησε τὴ γραφίδα τοῦ μεγά-
λου μας λογοτέχνη καὶ ποιητῆ, τοῦ,
τώρα ὁμότιμου, Καθηγητῆ τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν. Π. Β. Πάσχου στὴ σύν-
θεση Ἀκολουθίας πρὸς αὐτόν,
Ἀκολουθία ἤδη δημοσιευμένη ἀπὸ
τὸ 1981 στὸ βιβλίο του «Παπαδια-
μάντεια». Σʼ αὐτὴν ἐξαίρεται τὸ τα-
πεινό, Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ

Σκιαθίτη διηγηματογράφου καθὼς
καὶ ἡ προσφορά του στὰ ἑλληνο-
χριστιανικὰ γράμματα. Γιατὶ τὸν
θεωρεῖ Ἅγιο; Μά, γιατί, ὅπως ἀνα-
φέρει καὶ ὁ φιλόσοφος Χρῆστος
Γιανναρᾶς (Χρήστου Γιανναρᾶ,
Ἀλήθεια καὶ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας, Ἐκδόσεις Γρηγόρη, β΄ ἔκδο-
ση 1997): «Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀνακη-
ρύσσει τοὺς Ἁγίους μὲ μέτρα
ἠθικῆς τελειότητας. Στὰ πρόσωπα
τῶν Ἁγίων δὲν βλέπει ἡ Ἐκκλησία

τὰ κοσμικὰ πρότυπα ἑνὸς ἄψο-
γου ἠθικοῦ βίου, ἀλλὰ βλέπει
τὴν ἐνσάρκωση τῆς ἀλήθειας
της, τὴν ἔνσαρκη μαρτυρία τῆς
σωτηρίας, τοὺς πρώτους καρ-
ποὺς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
τὶς «ἀπαρχές» τῆς ζωῆς, πρὸς
τὴν ὁποία ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλη-
σία ὁδεύει. Ἡ ἀτομικὴ ἀρετὴ
δὲν συν ιστᾶ ἁγιότητα, ἂν δὲν
ὑπηρετεῖ τὴ φανέρωση καὶ μαρ-
τυρία τῆς Ἐκκλησίας. Ἐνῶ ἡ

μετάνοια τοῦ Ληστῆ τὴν τελευταία
στιγμὴ τῆς ζωῆς του, χωρὶς καμιὰ
ὀρθολογικὴ ἐπανόρθωση τῶν κα-
κουργημάτων τοῦ βίου του, τὸν
ἀναδείχνει Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας
μας, ὑπόδειγμα καὶ μέτρο τοῦ «και-
νοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως», τῆς
ἐρωτικῆς ἐπιστρεπτικῆς φορᾶς τοῦ
ἀνθρώπου στὸ Θεό, πρῶτο πολίτη
τῆς Βασιλείας».

Ὁ τάφος τοῦ κυρ Ἀλέξανδρου
ἁπλὸς καὶ ἀπέριττος, ὅμοιος μὲ τὴν
ἁπλῆ καὶ ἀπέριττη ζωή του, βρίσκε-
ται στὸ Κοιμητήριο τῆς Σκιάθου καὶ
ἡ τιμία του κάρα θησαυρίζεται στὸ
Νάρθηκα τοῦ Ναοῦ τοῦ Γενεσίου
τῆς Παναγίας μας, τῆς γνωστῆς
Παναγίας τῆς Λιμνιᾶς. Τὸ ξύλινο,
ἀπέριττο καὶ αὐτὸ κιβώτιο ποὺ τὴν
περιέχει ἔχει γραμμένο ἀπʼ ἔξω τὸ
γνωστὸ δίστιχο τοῦ ποιητῆ μας
Μιλτιάδη Μαλακάση γιὰ τὸν Παπα-
διαμάντη, ποὺ περικλείει σὲ ἕνα
ὀλιγόστιχο ἀφιέρωμά του ὅλο τὸ
μεγαλεῖο τοῦ μεγάλου μας κυρ
Ἀλέξανδρου, τὸ Ὀρθόδοξου λογο-
τέχνη, τοῦ Ἁγίου τῶν ἑλληνικῶν
γραμμάτων Παπαδιαμάντη:

Ὁ κάθε στοχασμός σου 
ᾀσμάτων ᾆσμα.

Στὸν κόσμο τὸ δικό σου 
κόσμος τὸ κάθε πλάσμα. 

Σημείωσις:
1. Ἱεροθέου Βλάχου, Μητροπολί-

του Ναυπάκτου, εἰσήγηση στὸ διήμε-
ρο Συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος γιὰ τὰ 150 χρόνια ἀπὸ τὴν
γέννηση καὶ 90 ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, στὴν
Αἴθουσα τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς στὴν
Ἀθήνα.

Τὸ ἄρωμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως
εἰς τὰ κείμενα τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη
Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Τὸ μεσημέρι στὴν τράπεζα τῆς
ἐνορίας μας εἴχαμε τὴν εὐκαιρία
νὰ ἀκούσουμε γιὰ τὸ ἀληθινὸ μυ-
στήριο τῆς ἐνορίας καθὼς καὶ γιὰ
τὸ νόημα τῶν τραπεζῶν τῆς ἀγά-
πης. Ἀπόψε στὴν εἴσοδο τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, στὸ μέγα πέλαγος τῆς νη-
στείας, ἂς ἐπιτραπῆ καὶ ἂς συγχω-
ρεθῆ νὰ μιλήσουμε διὰ τὸν ἀσκη-
τισμὸ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς
γλώσσης κατὰ τὴν διδασκαλία,
ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ὁ Μέγας
Βασίλειος, ποὺ λέγει: «ἀληθὴς νη-
στεία ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις».
Αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι μιὰ σπουδαία
καὶ πνευματικὴ προσπάθεια, ποὺ
ἴσως δὲν τὸ προσέχουμε ἀκριβῶς
ὅσο πρέπει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ
ἀγωνισθοῦμε πρὸς τὴν κατεύθυν-
ση αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Συχνὰ ξεχνοῦμε ὅτι ἡ λέξη ἀσκη-
τισμός, σημαίνει ἄσκηση, ὅπως
εἶναι ἡ στρατιωτικὴ ἄσκηση. Με-
ρικὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι νομί-
ζουν ὅτι ὁ ἀσκητισμὸς εἶναι ἕνα
εἶδος καταπίεσης καὶ αὐτὸ εἶναι
λυπηρὸ ἢ σὰν νὰ ἦταν κάτι ποὺ
δὲν ἔχει σχέση μὲ τοὺς ἐγγάμους,
παρὰ μόνο μὲ τὴν ζωὴ τῶν μο-
ναχῶν. Ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἄσκηση
πρέπει νὰ ἀποτελῆ μέρος τῆς
ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ
ἄλλωστε ἡ ὀρθοδοξία μας εἶναι
ἀσκητικὴ καὶ ἔτσι πρέπει νὰ ζοῦμε
σὰν μέλη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλη-
σίας. Κάθε τι ποὺ κάνουμε σὰν
Χριστιανοὶ μὲ σκοπὸ τὴν πνευμα-
τικὴ ἀνάταση καὶ καλλιέργεια
εἶναι ἄσκηση. Ἡ νηστεία εἶναι καὶ
αὐτὴ ἕνας ἀσκητισμός. Συνήθως
τὸν ἀσκητισμὸ τῶν ὀφθαλμῶν τὸν
ἀντιλαμβανόμαστε σὰν προσπά-
θεια νὰ μὴ ἰδοῦμε κάποια πράγμα-
τα καὶ εἶναι σωστὸ καὶ αὐτό. Ἀλλὰ
δὲν εἶναι ἀρκετὸ μόνο αὐτό, θὰ
πρέπη νὰ σκεφθοῦμε ὅτι ἀσκη-
τισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν σημαίνει
νὰ ἐξασκοῦμε τὰ μάτια μας στὸ νὰ
βλέπουμε κάτι καλό…

Ὁ λόγος ποὺ οἱ ἄνθρωποι δυσ -
ανασχετοῦν, ὅταν ἀκούουν διὰ
τὶς ὀρθόδοξες εἰκόνες εἶναι ὅτι
δὲν ἔχουν ἐξασκήσει τὰ μάτια
τους, ὥστε νὰ κατανοοῦν μὲ ἕνα
πνευματικὸ τρόπο τὶς διαφορὲς
ἀπὸ τὶς δυτικὲς ζωγραφιές. Εἶναι
ἀνάγκη νὰ ἐξασκήσουμε τοὺς
ὀφθαλμούς μας καὶ στὸ πῶς βλέ-
πουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἕνα
καλλιεργημένο μάτι θὰ κοιτάζη μὲ
τρόπο ποὺ νὰ δείχνη ἀγάπη ἀλη-
θινή, συμπάσχουσα ἀγάπη, ὅπως
ἔχουμε διδαχθῆ ἀπὸ τὸν Χριστό
μας, ὡς χριστιανοί. Καὶ στὸ σημεῖο
αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ ἕνα
παράδειγμα· ἕνας ἄνθρωπος ποὺ
εὑρέθηκε σὲ πολὺ δύσκολη θέση,
ἠναγκάσθη νὰ ἐπαιτῆ καὶ πάρα
πολλοὶ ἄνθρωποι πέρασαν ψυχροὶ
καὶ ἀδιάφοροι μπροστά του καὶ μὲ
τὰ μάτια καὶ μὲ τὰ λόγια ἀσφαλῶς
θὰ τὸν πλήγωσαν. Κάποιος
ἄνθρωπος ποὺ συνέπεσε νὰ μὴ
ἔχη τίποτε νὰ τοῦ δώση, τοῦ  εἶπε
ἕνα λόγο, «κρυώνεις;», γιατὶ φαί-
νεται ἦταν χειμώνας, ὅπως τώρα
καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀπήντησε «κρύω-
να προηγουμένως, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ
λόγος σου μὲ ζέστανε».

Εἶναι πιὸ δύσκολο νὰ ποῦμε
ψέμματα μὲ τὰ μάτια παρὰ μὲ τὴν
γλῶσσα. Ὅταν μιλοῦμε χωρὶς
εἰλικρίνεια μᾶς προδίδουν τὰ μά-
τια μας. Ἕνα μέρος τῆς ἀσκήσε-
ως τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι νὰ φέ-
ρουμε τὰ μάτια μας σὲ συμφωνία
μὲ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν συνείδησή
μας. Τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ μὲ
τὸν ἀσκητισμὸ τῆς γλώσσης.
Πολλὲς φορὲς νομίζουμε, ὅταν
φυλᾶμε τὴν γλῶσσα μας, σημαίνει
νὰ μὴ βρίζουμε, νὰ μὴ βλασφη-
μοῦμε, νὰ μὴ ὁρκιζώμαστε, ὅμως
δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ μιὰ ἀπο-
φυγή, ἀλλὰ ἐπίσης καὶ γιὰ μιὰ προ-
σπάθεια συναντήσεως τῶν
ἄλλων. Εὔκολα τὸ βλέπει κανεὶς
αὐτὸ στὴ ζωὴ μιᾶς ἐνοριακῆς κοι-
νότητος, ὅπου οἱ ἄνθρωποι συχνὰ
πληγώνουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ὁ
ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν καὶ
τῆς γλώσσης συνδέονται μὲ τὸ
κλείσιμο τοῦ πνεύματος τῆς ἀγά-
πης μέσα μας. Ἡ ἐξάσκηση τῆς
γλώσσης, ὥστε νὰ μὴ πληγώνου-
με τοὺς ἄλλους δὲν εἶναι ὑποκρι-
σία, ἀλλὰ ἕνας ἔλεγχος, μιὰ ἐγρή-
γορση, ὥστε ὅταν μιλᾶμε νὰ τὸ
κάνουμε μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη. Ὅλα
αὐτὰ ὅμως μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ
ψεύτικα, ἂν ταυτόχρονα δὲν ἐξα-
σκοῦμε καὶ τὴν καρδιά μας γιὰ τὰ
ἴδια πράγματα.

Πόσες φορὲς δὲν πληγώνουμε
τοὺς ἀδελφούς μας ἁπλᾶ ἀπὸ
ἀπροσεξία καὶ ὄχι ἀπὸ πρόθεση;
Πολλὲς φορὲς πληγώνουμε καὶ
αὐτοὺς ποὺ πραγματικὰ ἀγαπᾶμε,
γιατὶ εἴμαστε ἀπρόσεκτοι. Δὲν
ἔχουμε ἐξασκήσει τὴν γλῶσσα
μας μὲ ἕνα πραγματικὸ ἀσκητικὸ
τρόπο καὶ δὲν ἔχουμε φέρει τὸν
τρόπο, ποὺ χειριζόμαστε τὴν
γλῶσσα σὲ συμφωνία μὲ τὴν καρ-
διὰ καὶ τὴν συνείδησή μας. Στὶς
νηστεῖες, τώρα ποὺ εἶναι καὶ ἡ
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ
ἂς μὴ σκεπτώμαστε ὅτι βάζουμε
ἕνα κανόνα μόνο ὡς πρὸς τὶς τρο-
φές. Ἂς ἀναλογιστοῦμε ὅτι ὀφεί-
λουμε ἐπίσης νὰ ἐξασκήσουμε μὲ
πνεῦμα ἀσκητισμοῦ τὸ βλέμμα καὶ
τὴν γλῶσσα μας.

Ἂς ἀναρωτηθοῦμε μήπως πλη-
γώνουμε κάποιον μέσα στὴν κοι-
νότητά μας μὲ τὸν τρόπο, ποὺ τὸν
κοιτᾶμε ἢ μὲ τὰ λόγια ποὺ τοῦ λέ-
με. Ὅταν νηστεύουμε ἂς σκε-
πτώμαστε ὅτι ὁ πραγματικὸς
ἀσκητισμὸς δὲν εἶναι στ᾽ ἀλήθεια
πῶς νὰ ἀποφύγουμε κάποια πράγ-
ματα, ἀλλὰ πῶς νὰ ἐνεργοῦμε
ὅταν τὰ συναντοῦμε μπροστά
μας.

Τὰ μάτια τροφοδοτοῦν τὰ πάθη.
Ὅταν μὲ τὰ μάτια καταδικάζουμε
ἢ περιφρονοῦμε τοὺς ἄλλους, τό-
τε φουντώνει τὸ πάθος τῆς ὑπε-
ρηφάνειας, ἡ ἀνάγκη τῆς αὐτοδι-
καίωσης. Ὅταν δὲν ἐξασκοῦμε τὰ
μάτια καὶ ἀντικρύσουμε κάποιο
πρόσωπο, ποὺ ἔχει φυσικὴ ὀμορ-
φιά, τότε τροφοδοτοῦμε τὸ πά-
θος τῆς λαγνείας. Ὅταν ἀντικρύ-
σουμε τροφὴ μὲ μάτια ποὺ δὲν
ἔχουν ἀσκηθῆ, τροφοδοτοῦμε τὸ
πάθος τῆς λαιμαργείας. Ὁ ἀσκη-
τισμὸς τῶν ματιῶν, ὅταν συνο-
δεύεται ἀπὸ μία ἐσωτερικὴ διερ-
γασία μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ
ἄνθρωπος μαθαίνει νὰ κοιτᾶ τοὺς
ἄλλους καὶ τὸν κόσμο γύρω του
δὲν εἶναι κάτι μηχανικό. Τὰ μάτια
εἶναι τὰ παράθυρα τῆς ψυχῆς καὶ
ἂν τὰ ἀσκήσουμε κατάλληλα νὰ
βλέπουν τότε αὐτὸ ἀντανακλᾶ μέ-
σα στὴν καρδιά καὶ στὴν ψυχή
μας.

Ὁ ἀγώνας αὐτὸς λοιπὸν εἶναι
ἀπαραίτητος, ἂν θέλουμε νὰ ἀγω-
νιστοῦμε, γιὰ νὰ κατανικήσουμε
τὰ πάθη μέσα μας. Ὁ ἀσκητισμὸς
εἶναι πολλὲς φορὲς μία δύναμη,
ἀλλὰ συχνὰ ἀνθίζει σὲ χαρά. Ὁ
ἀληθινὸς ἀσκητὴς ἀποκτᾶ ἕνα
πνεῦμα εἰρήνης καὶ χαρᾶς ἐν
Χριστῷ. Κάποιος ποὺ λαμβάνει τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον δὲν ἔχει σκο-
τεινὸ πρόσωπο, ἀλλὰ ἀληθινὰ ἡ
χάρη μένει, ὅμως ὅποιος πραγμα-
τικὰ ἔχει μέσα του τὴν Χάρη τοῦ
Θεοῦ δὲν πληγώνει πιὰ τοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους καὶ προσέχει
πολὺ τὴν γλῶσσα του. Εἶναι δια-
κριτικὸς καὶ ποτὲ ἀπρόσεκτος. Ἡ
στάση αὐτὴ εἶναι πολλὴ σημαν-
τικὴ γιὰ τὴν ἑνότητα μιᾶς ἐνορίας
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς σχέσεις μας μὲ
τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο φανερώνεται εἰς τὸν
κόσμο τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ
μας.

Εἴθε λοιπὸν θεάρεστα νὰ διέλ-
θωμε τὸ μέγα πέλαγος τῆς νη-
στείας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγ. Τεσσα-
ρακοστῆς καὶ νὰ συνδυάσωμε
ἁρμονικὰ καὶ τὴν σωματικὴ νη-
στεία καὶ τὴν πνευματικὴ νηστεία.

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Διονύσου
κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ πρὸ τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς.

Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν
καὶ τῆς γλώσσης*

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Τὴν Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου,
στὴν αἴθουσα τῆς Π.Ο.Ε. μίλησε ὁ
θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος,
μὲ θέμα τὴν προ-
σωπικότητα τοῦ
μακαριστοῦ Γέ-
ροντά μας π. Χα-
ραλάμπους Βασι-
λοπούλου. Ὁ ὁμι-
λητής ἄρχισε τὴν
ὁμιλία του μὲ τὴν
προσωπικὴ ἐμπει-
ρία του, ποὺ εἶχε
πρὶν ἀπὸ σαράντα
τρία χρόνια, ὡς
οἰκότροφος τοῦ
οἰκοτροφείου τῆς
Π.Ο.Ε. μὲ τὸν ἀεί-
μνηστο Γέροντα.
Κατόπιν ἀναφέρ-
θηκε στοὺς μεγάλους σταθμοὺς
τῆς ζωῆς του. Στὴ συνέχεια ἀνέ-
λυσε τὴν προσωπικότητά του, ὡς
ἀληθινοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ,
ὡς κληρικοῦ, πνευματικοῦ πατέ-
ρα καὶ μοναχοῦ, ὡς ἀληθινοῦ
ἕλληνα πατριώτη, ὡς κοινωνικοῦ
ἐργάτη καὶ ἀναμορφωτή, ὡς συγ-
γραφέα καὶ τέλος, ὡς ἀγωνιστὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρί-
δος, ὁ ὁποῖος κατονόμασε καὶ ξε-
σκέπασε τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις,

ποὺ μισοῦν καὶ ἐπιβουλεύονται
τὴν ἀμώμητη πίστη μας, τὴν
ἑλληνική μας συνείδηση καὶ τὴν

ἑλληνορθόδοξη
αὐτοσυνειδησία
μας. Στάθηκε ἰδι-
αιτέρως στὴν ἀν -
τιαιρετικὴ δράση
τοῦ Γέροντα, ὁ
ὁποῖος ἐδῶ καὶ
ἕνα αἰώνα προ -
εῖδε τὴν σημερινὴ
ἐφιαλτικὴ κατά-
σταση, ξεσκεπά-
ζοντας τὶς πλάνες
καὶ τὶς αἱρέσεις.
Πάνω ἀπʼ ὅλα ὁ
μακαριστὸς Γέ-
ροντας εἶχε πολε-
μήσει τὴν παναί-

ρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν
ὁποία κτύπησε ἐν τῇ γενέσει της
μὲ τὰ ἀξεπέραστα ἀποκαλυπτικά
του συγγράμματα. Ὁ ὁμιλητής
ἔκλεισε τὴν εἰσήγησή του ἐπιση-
μαίνοντας τὴ βαριὰ κληρονομιὰ
ποὺ μᾶς κληροδότησε ὁ π. Χαρά-
λαμπος καὶ τὴν ὑποχρέωσή μας
νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο του.
Αὐτό, τόνισε, εἶναι καὶ τὸ καλλί-
τερο μνημόσυνο στὴν μνήμη
του.

Ἀρχιμ. π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

Ἑλληνικὲ Λαέ,
μὴ κάμπτεσαι. 

Ὑπάρχει ΕΛΠΙΔΑ
Ἡ εὐλογημένη πατρίδα μας, ἡ

ἡρωϊκὴ καὶ λεβεντογέννα Ἑλλάδα
μας, περνάει πολὺ δύσκολες στιγμές.
Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι μὲ τὶς ἐξε-
λίξεις ποὺ θὰ ἔχουμε, σὲ λίγο καιρὸ ἡ
Ἑλλάδα καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ
της, θὰ χαθοῦν. Κάποιοι ἄλλοι, πι-
στεύουν ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἐγκατέλειψε
καὶ ἔρχεται τὸ τέλος. 

Ἔτσι ἀκούγοντας ὅλα αὐτά, ὡς νέ-
οι φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Θεσσαλονίκης, ὡς τέκνα τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, θέλου-
με νὰ ποῦμε στὸν Ἑλληνικὸ λαό, νὰ
μὴ φοβᾶται, νὰ μὴ ἀπελπίζεται, νὰ μὴ
ἀποκάμει, διότι ὑπάρχει Θεός, ὑπάρ-
χει Παναγία, ὑπάρχουν Ἅγιοι, οἱ
ὁποῖοι ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι
περιμένουν ἔστω καὶ μία ψίχα μετα-
νοίας, γιὰ νὰ τὴν σώσουν!. Ἡ λύση
εἶναι ἡ προσευχή! Ἔλα Ἑλληνικὲ Λαέ,
ἀκολούθησε ἐμᾶς τὰ νέα παιδιά σου,
τὰ ὁποῖα σοῦ φωνάζουν ὅτι ὑπάρχει
ΕΛΠΙΔΑ! Ἔλα νὰ γονατίσουμε ὅλοι
μαζί, νὰ ὑποσχεθοῦμε στὸν Χριστό
μας ὅτι θὰ ἀλλάξουμε ζωή ὅτι θὰ γί-
νουμε ἀληθινοὶ Ὀρθόδοξοι, ὅτι δὲν
θὰ ἀφήσουμε τὸν Προκαθήμενο τῆς
Μάνας Ὀρθοδοξία μας Οἰκουμενικὸ
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, νὰ κάνει
τὴν Ἕνωση μὲ τὸν Ἀντίχριστο σύμ-
φωνα μὲ τὸν Μέγα Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν
Αἰτωλό, Πάπα Ρώμης. 

Ἑλληνικὲ Λαέ, σὲ ἱκετεύουμε,
ἐμεῖς ἡ νέα γενιά, τὴν ὁποία τόσο πό-
νεσες καὶ πονᾶς, μὴ μᾶς ἀπογοητεύ-
σεις δῶσε μας ἕνα μέλλον Ὀρθόδοξο
καὶ Ἑλληνικό, μπορεῖς νὰ τὸ κάνεις,
ἀρκεῖ νὰ θελήσεις, ἀρκεῖ νὰ προσευ-
χηθεῖς στὸν πολυεύσπλαγχνο Θεό
μας, νὰ λυπηθεῖ τὴν πατρίδα μας καὶ
νὰ τῆς δώσει ἄλλη μιὰ εὐκαιρία. 

Τότε νὰ εἶσαι σίγουρος, Λαὲ τοῦ
Θεοῦ, ὅτι ὁ Χριστός μας θὰ μακροθυ-
μήσει καὶ θὰ μᾶς δώσει καὶ ἄλλη
εὐκαιρία. Ναὶ θὰ τὸ κάνει, διότι ὁ ἴδιος
ψάχνει ἀφορμές, γιὰ νὰ τὸ κάνει,
ἐμᾶς περιμένει νὰ τοῦ τὶς δώσουμε. 

Τελειώνοντας, Ἑλληνικὲ λαέ, γνώ-
ριζε ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι νέοι τῆς Θεσ-
σαλονίκης, οἱ μελλοντικοὶ διάκονοι
τῆς Ἐκκλησίας, σὲ ἀγαπᾶνε, σὲ
πονᾶνε καὶ εἶναι στὸ πλευρό σου, δὲν
ξεχνᾶνε τὴν ἔνδοξη Ἱστορία σου, δὲν
ξεχνᾶνε τοὺς χιλιάδες νεομάρτυρες,
ποὺ πρόσφερες ὡς θυσία ζῶσα στὸν
Χριστό μας! Δὲν ξεχνᾶνε ὅτι ἐσὺ φώ-
τισες ΟΛΗ τὴν οἰκουμένη! Ἑλλάδα σ᾽
ἀγαπᾶμε καὶ εἴμαστε κοντά σου!

Κλείνοντας, ἱκετεύουμε τοὺς Σε-
βαστοὺς Ἱεράρχες μας, ποὺ διαβά-
ζουν αὐτὲς τὶς γραμμές, νὰ πραγμα-
τοποιήσουν στὶς Μητροπόλεις τους,
Ἀγρυπνίες, Παρακλήσεις θεῖες Λει-
τουργίες ὑπέρ τῆς Σωτηρίας τῆς
Ἑλλάδος μας. Σᾶς παρακαλοῦμε κάν-
τε το. Ἔτσι θὰ ἔρθει ἡ Σωτηρία. Μό-
νο ἀπὸ τὸν Χριστό μας. Ὁ Χριστός
μας ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα καὶ πλησιάζει
ἡ ὥρα, ποὺ θὰ τὴν ξαναδοξάσει! Ὁ
Χριστός μας δὲν δέχεται τοὺς μου-
σουλμάνους νὰ πειράξουν τὴν χώρα
μας. Θὰ τοὺς τὸ δείξει σύντομα. Ὡς
νέοι λοιπὸν τῆς ἡρωϊκῆς Θεσσαλονί-
κης μας, ἀφοῦ ξαναπροτρέψουμε τὸν
λαὸ τὸν εὐλογημένο, νὰ πέσει σὲ βα-
θειὰ προσευχή, βροντοφωνάζουμε:
ΖΗΤΩ Η ΕΝΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΖΗΤΩ Ο
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ!

Φοιτητὲς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Ἡ προσπάθεια Παπικῶν 
καὶ Οἰκουμενιστῶν
διὰ ἐξουνιτισμὸν
τῆς Ὀρθοδοξίας

κ. Διευθυντά,
Εἶδες ταπεινότητα ὁ πάπας; Ὡς καὶ

εὐχὴ ζήτησε ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ
Πατριάρχη μας, θὰ ἔλεγε ἕνας
ἀφελὴς Ὀρθόδοξος. Καὶ ὁ γνωστι-
κός, ἀσφαλῶς θὰ ἔλεγε: εἶδες ἠθο-
ποιΐα καὶ ὑποκριτικότητα ὁ πάπας;
Αὐτὸ δὲν τὸ ἔκανε γιὰ ἐπικοινωνια-
κοὺς λόγους δίνοτας ψεύτικες ἐντυ-
πώσεις, ὅπως λένε οἱ γραμματιζού-
μενοι; Μὰ εἶναι δυνατὸν αὐτὸς ποὺ
θέλει νὰ μᾶς ὑποδουλώσει καὶ νὰ τὸν
ἀναγνωρίζουμε ὡς τὸν ἀπόλυτο
ἄρχοντα τῆς γῆς μὲ κοσμικὴν καὶ
θρησκευτικὴν ἐξουσίαν, νὰ ἔχει τα-
πεινότητα; Ποιὸν πάει νὰ ξεγελάσει;
Μήπως ἐγκατέλειψε τὸ περίφημο καὶ
πολυσυζητημένο πρωτεῖο, ποὺ μὲ
αὐτὸ διεκδικεῖ τὴν ὡς πλανητάρχης
ἐξουσία ὅλου τοῦ κόσμου;

Μήπως δὲν ξέρεις ὅτι ὁ Χριστὸς
μιλοῦσε ἀλληγορικὰ καὶ ὅτι ἄλλα
ἔλεγε καὶ ἄλλα ἐννοοῦσε; Ὅταν ἔλε-
γε ὅτι θὰ γκρεμίσει τὸν ναὸν τοῦ Σο-
λομώντα καὶ σὲ τρεῖς μέρες θὰ τὸν
ξανάκτιζε, κυριολεκτοῦσε ἤ ἀλληγο-
ρικὰ μιλοῦσε; Πῶς, λοιπόν,  πάνω
στὸν Πέτρο ἔκτιζε τὴν Ἐκκλησία του,
τὶ ἦταν ὁ Πέτρος, ἡ γυναίκα τοῦ πρω-
τομάστορα τοῦ γεφυριοῦ τῆς
Ἄρτας;

Μήπως θυσιάστηκε μόνο ὁ Πέ-
τρος γιὰ τὸν Χριστό; Ὅλοι οἱ μαθη-
τές του, ἐκτὸς τοῦ Ἰωάννη, δὲν
ἐμαρτύρησαν γιὰ τὴν διδασκαλία
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ; Ἀλλὰ
ποιοὶ  ἦταν οἱ Ρωμαῖοι; Δὲν ἦταν οἱ
ἐξουσιαστές, οἱ δήμιοι καὶ οἱ ἐκτε-
λεστὲς τῆς σταύρωσης τοῦ Χριστοῦ;

Τὴν παγκόσμιο ἐξουσία, ποὺ ἀρνή-
θηκε ὁ Χριστός, δὲν τὴν ἐπιδιώκει  ὁ
τῆς καθέδρας τῆς Ρώμης πάπας, πα-
ραμορφώνοντας καθημερινὰ τὸν
Χριστό;

Γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν κοσμοκρα-
τορικῶν του σχεδίων μὲ τὶς σταυρο-
φορίες πόσους Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανοὺς τοῦ Βυζαντίου δὲν ἐξευτέ-
λισαν καὶ σκότωσαν στὴ Θεσσαλονί-
κη, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ σὲ
ἄλλα μέρη τῆς Ἀνατολῆς;

Μὲ τὸν τριακονταετῆ καὶ τεσσα-
ρακονταετῆ πόλεμο ἐναντίον τῶν
Προτεσταντῶν, γιὰ νὰ διατηρήσουν
τὰ ἤδη κεκτημένα, δὲν αἱματοκύλι-
σαν ὅλη τὴν Εὐρώπη μὲ ἀποκορύ-

φωμα τὴν σκοτεινὴ καὶ ἀποφράδα
νύχτα τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου στὴ
Γαλλία; 

Τὸ 1940 - 41 δὲν ἐκμεταλλεύτηκαν
τὶς φρικτὲς συνέπειες τοῦ Β  ́Παγκο-
σμίου Πολέμου καὶ ἐξόντωσαν ὀκτα-
κόσιες χιλιάδες Ὀρθοδόξους Σέρ-
βους στὴν Κροατία, γιὰ τὸν λόγον ὅτι
δὲν ἀναγνώριζαν τὸ πρωτεῖο τοῦ πά-
πα καὶ τὶς αἱρετικές του διδασκαλίες; 

Στὰ νεώτερα χρόνια μήπως ὁ πά-
πας ξέχασε τὰ σχέδιά του καὶ ἀπὸ
αἱμοβόρος λύκος ἔγινε ἄκακο ἀρνά-
κι; Ἀλλὰ ὅπως λέει ὁ λαός μας: ὁ λύ-
κος τρίχα ἀλλάζει, γνώμη δὲν ἀλλά-
ζει καὶ πάρτε το χαμπάρι. 

Ἀλλάζει σχέδιο, ἀλλὰ τὸν σκοπό
του δὲν ἀλλάζει καὶ ἀπὸ ἀνοιχτὸ καὶ
φανερὸ πόλεμο ἐφαρμόζει τὸν κα-
μουφλαρισμένο πόλεμο τοῦ Δουρεί-
ου Ἵππου, τῆς Οὐνίας καὶ γίνεται
«κρυφοδαγκανιάρης», ὅπως θὰ ἔλε-
γε καὶ ὁ κυρ - Φώτης ὁ Κόντογλου.

Οἱ Οὐνίτες ἁλωνίζουν τὴν Ὀρθό-
δοξη Ἀνατολὴ μὲ τοὺς ψευτοπαπά-
δες τοῦ πάπα. Δὲν διστάζουν καὶ
ἐγκλήματα νὰ ἐκτελέσουν ἀρκεῖ νὰ
πραγματοποιήσουν τὸν σκοπό τους,
ἀφοῦ τὸ δόγμα τους εἶναι «ὁ σκοπὸς
ἁγιάζει τὰ μέσα». Οἱ χῶρες τῆς Ἀνα-
τολικῆς Εὐρώπης καὶ Μέσης Ἀνα-
τολῆς τῶν Ὀρθοδόξων ἀναστενά-
ζουν ἀπὸ τὴν διὰ παντὸς μέσου προ-
παγάνδα τῶν Οὐνιτῶν, τὴν βία καὶ
δολιότητά τους. 

Πῶς σὲ ἕνα τέτοιο σύστημα νὰ
ἔχουμε ἐμπιστοσύνη;

Καὶ μὴ ξεχνᾶτε ὅτι ὁ τρόπος τῆς
καταβρόχθισης τῶν θυμάτων ἀπὸ τὰ
ἄγρια θηρία εἶναι δύο. Ἤ ἡ κατ᾽
εὐθεῖαν ἐπίθεση καὶ κατατεμα-
σχισμὸς τῆς λείας καὶ τὸ μάσημα καὶ
κατάποσής της, ἤ ἡ ἐξ ὁλοκλήρου
κατάποσης καὶ μὲ τὰ γαστρικὰ ὑγρὰ
ἀλλοίωσης, χώνευσης καὶ ἀφομοί-
ωσής της, ἀποβάλλοντας ἐμετικὰ
ὅλα τὰ ἀκατέργαστα καὶ δύσπεπτα
μέρη της (κόκκαλα κ.τλ.) ἀπὸ τὸ στό-
μα τους.

Ἡ ἕνωση ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐπι-
βάλουν οἱ Οἰκουμενιστές, οὐνιτικοῦ
τύπου, χωρὶς δῆθεν νὰ μᾶς θίξουν τὸ
Ὀρθόδοξο πιστεύω μας καὶ χωρὶς νὰ
ἀποβάλουν οἱ παπικοὶ τὰ αἱρετικά
τους πιστεύω, ἀνήκει στὸν δεύτερο,
ὕπουλο, ἀλλὰ θανατηφόρο τρόπο
καταβρόχθισής μας ἀπὸ τὸ θηρίο,
ποὺ λέγεται πάπας καὶ παπισμός.

Ὅταν γίνεται ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδό-
ξους Οἰκουμενιστὲς συνειδητά, καὶ
πολλοὶ φοβοῦνται ὅτι θὰ γίνει πραξι-
κοπηματικά, δὲν εἶναι μία πρώτου με-
γέθους δόλια προδοσία τῆς Ὀρθό-
δοξης πίστης μας;

Θὰ πᾶμε στὸν παπισμὸ ἀμάσητοι
(χωρὶς ἐπίλυση τῶν δογματικῶν μας
διαφορῶν), γιὰ νὰ ἐπακολουθήσει ἡ
χημικὴ ἀλλοίωση καὶ ἀφομοίωση
στὴν κοιλιὰ τοῦ θηρίου, ὥσπου νὰ γί-
νη βορὰ (τροφή) αὐτοῦ καὶ μαζὶ του
νὰ πᾶμε πεσκέσι (δῶρο) στὸ ἄλλο θη-
ρίο τῆς αἰώνιας κόλασης τοῦ δρά-
κοντα τοῦ μεγάλου;

Γι αὐτό «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν
μετὰ φόβου» ἀγρυπνεῖτε καὶ ἀντι-
σταθεῖτε στὰ πονηρὰ καὶ δόλια τοῦ
κόσμου τούτου, γιατὶ ἡ στάση μας
εἶναι θέμα αἰώνιας ζωῆς, ἤ αἰώνιου
θανάτου!

Μετὰ τιμῆς
Ράπτης Παναγιώτης

Φιλιππιάδα

Ἀναζητοῦμεν 
τὸν Ἄμβωνα...

Κύριε Διευθυντά,
Στὶς ἡμέρες μας τὸ κακὸ ὀργιάζει.

Ἡ ἁμαρτία θριαμβεύει. Ἡ κοινωνία
τῶν ἀνθρώπων κατάμεστη ἀπὸ κακο-
ποιὰ στοιχεῖα. Ληστὰς καὶ δολοφό-
νους. Στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὁ
νόμος τῆς ζούγκλας κυριαρχεῖ. Οἰκο-
γένειες διαλύονται, καὶ μικρὰ παιδιά,
κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους ἕρμαια
τῆς τύχης. Ἡ ἀρετὴ διώκεται. Τὸ δί-
καιο καταπατεῖται. Ἡ ἁγιότης ἐμπαί-
ζεται καὶ γελοιοποιεῖται. Ἡ Ἐκκλησία
λυσσαλέως βάλλεται καὶ πάντα ἀνυ-
περάσπιστη. Τρομακτικὸς ἀκούεται ὁ
σάλος τῶν κυμάτων τῆς πύρινης θά-
λασσας τῶν ναρκωτικῶν, ποὺ στὸ πα-
γερὸ σάβανό της, τυλίγει καθημερινὰ
ἀμέτρητους νέους καὶ παιδιά. Γοερὸ
ἀκούεται τὸ κλάμα καὶ θυμωμένους
κυλᾶ στοὺς ὑπονόμους τῆς πατρίδος
μας ὁ ποταμὸς τῶν αἱμάτων 400.000
κατ ̓ ἔτος σφαγιασθέντων ἀκάκων
βρεφῶν, μέσα στὸν ἱερώτερο χῶρο
κυοφορήσεως τῆς ζωῆς, στὰ μητρικὰ
σπλάγχνα.

Καὶ ἐρωτᾶ κανείς:
Οἱ φρουροὶ τὶ κάνουν; Καθεύδουν

τὸν ὕπνον τοῦ δικαίου; Οἱ Ἅγιοι
Ἀρχιερεῖς ἀδιαφοροῦν γἰ αὐτούς, τί-
ποτα δὲν συμβαίνει. Οἱ ἄμβωνες
ἰχθύος σιγή. Οἱ σαλπικταὶ γιατὶ δὲν
σαλπίζουν; Οἱ ποιμένες γιατὶ σιωποῦν;
Οἱ μαχηταὶ τοῦ πνεύματος γιατὶ δὲν
ἁρπάζουν τὰ ὅπλα; Οἱ δικαστικοὶ λει-
τουργοί γιατὶ στέκονται μαρμαρωμέ-
νοι; Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅλοι ἡμεῖς
ὡς μοιραῖον ἀποτέλεσμα περιμένου-
με τὴν καταστροφή. 

Ὤ Θεὲ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
εὐσπλαγχνίας, βάλε τὸ χέρι σου, καὶ
στεῖλε Ἀγγέλους νὰ σαλπίσουν συνα-
γερμόν. Κύριε χανόμαστε. Σπεῦσον,
μὴ ἀργεῖς.

Πανοικτίρμων Κύριε. Ἐπίβλεψον ἐξ
οὐρανοῦ καὶ ἴδε. 

Καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην. 
Καὶ σῶσον τὸν λαόν σου, τὸ ἔργον

τῶν χειρῶν σου.
Ὁ τῶν ἁμαρτωλῶν ἁμαρτωλότερος

καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ἐλάχιστος
ἐν ἱερομονάχοις

Ἰωαννίκιος Ἀνδρουλάκης

Ἐρώτημα
Στὸ φύλλο τοπικῆς ἐφημερίδας

τῆς 16ης Δεκεμβρίου λήγοντος
ἔτους διαβάσαμε γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἔγι-
νε στὸ Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ.
Χρυσόστομο καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς
χαροποίησε, ἀφοῦ ἡ τιμὴ ποὺ τοῦ ἔγι-

νε δὲν ἔχει ἀποδέκτη μόνο τὸν ἴδιο,
ἀλλὰ καὶ τὴν πόλη μας καὶ τὸ σύνολο
τοῦ λαοῦ τῶν Πατρῶν, τὸν ὁποῖο ποι-
μαίνει.

Στὸ σχετικὸ ρεπορτὰζ  σημειώνον-
ται τὰ ἀκόλουθα: «Μὲ τὸ ἀνώτατο πα-
ράσημο τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου τῆς Ρωσίας, τὸν σταυρὸ μὲ
τὸ ἀστέρι, τιμήθηκε τὸ περασμένο
Σάββατο ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ.
Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος παρευρέθη-
κε στὴ Μόσχα, στὶς γιορταστικὲς
ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἀπο-
στόλου Ἀνδρέου.

Ὁ κ. Χρυσόστομος μετέβη στὴ Μό-
σχα προσκαλεσμένος ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα
«Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας», ποὺ
εἶναι ὁ μεγαλύτερος ὀργανισμὸς μὴ
κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα στὴ Ρω-
σία.

Ἐμεῖς ὅμως, ἐδῶ στὴν πόλη μας,
πόλη τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστό-
λων Ἁγίου Ἀνδρέου θὰ συνεχίσουμε
νὰ εἴμαστε ἀρνητικοὶ στὴν ἵδρυση
ἑνὸς ἀνάλογου καὶ ἀντίστοιχου ἱδρύ-
ματος, ποὺ θὰ φέρη τὸ ὄνομά του καὶ
θὰ ἔχει τὶς ἴδιες ἐπιδιώξεις, στόχους
καὶ σκοποὺς μὲ τὸ Ἵδρυμα τῆς Ρω-
σίας;

Δὲν θὰ ἐπανέλθω στὸ σκεπτικὸ τῆς
πρότασης ποὺ εἶχε διατυπωθεῖ στὸ
παρελθόν, θὰ σημειώσω μόνο πὼς
ἀπὸ τὸ «Βῆμα Διαλόγου« ποὺ ἄνοιξε
ἀπὸ τὶς στῆλες τοπικῆς ἐφημερίδας
στὴ περίοδο 28.6.1996 καὶ ὁλοκληρώ-
θηκε τὴν 7.7.1996, ὅλες οἱ ἀπόψεις
τῶν συμμετασχόντων στὸ διάλογο
εἶχαν θετικὸ πρόσημο, τὴ σύσταση
καὶ λειτουργία Ἱδρύματος μὲ τὴν
ἐπωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» καὶ τὴ μετατροπὴ
τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ τοῦ πολιούχου,
σὲ προσκύνημα.

Δὲν θὰ ἐπιχειρηματολογήσω γιὰ τὰ
ὅσα ἐπωφελῆ γιὰ τὴν κοινωνία καὶ τὴν
πόλη μας θὰ προκύψουν, ἐκεῖνο ποὺ
θὰ σημειώσω μόνο, εἶναι ὅτι, ὅταν ὁ
πιστὸς γνωρίζει καθημερινῶς τὸ προ-
ορισμὸ τῶν δωρεῶν καὶ ἐν γένει συ-
νεισφορῶν του, εἶναι περισσότερο
πρόθυμος, νὰ συμβάλει καὶ ἀπὸ τὸ
ὑστέρημά του στὴν ὑλοποίηση ἑνὸς
στόχου.

Ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ μιλήσουμε καὶ μὲ
κείμενα τῆς Γραφῆς σημειώνω τὰ
ἑξῆς:  «ὅς ἄν σκανδαλίση ἕνα τῶν
μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς
ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ
μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ
καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει  τῆς
θαλάσσης» (Μαθτ. ιη ,́ 6). Καὶ ὁ νοῶν
νοείτω.

Τελικά, θὰ συνεχίσουμε νὰ συντη-
ροῦμε τὴν ἄρνηση;

Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης
Ἐπίτ. Δικηγόρος

Πρόεδρος Ἑταιρείας Λοχοτεχνῶν

Διὰ τὸ ἄρθρον
ὑπέρ τοῦ μακαριστοῦ
Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου

Κοτσώνη
Εὔχομαι ἐκ μέσης καρδίας Χρόνια

Πολλά, εὐλογημένα καὶ δημιουργικά,
συνέχισιν ἐπὶ μήκιστα ἔτη τῆς θεολο-
γικῆς καὶ ἐμπεριστατωμένης ἐνημε-
ρώσεως καὶ κριτικῆς παρουσιάσεως
τῶν τεκταινομένων.

Εἰς τὸ λίαν συγκινητικὸν ἄρθρον
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος
κ.κ. Νικολάου. «Ὁ Ἀθηνῶν  Ἱερώνυ-
μος Κοτσώνης. Μία ἀνεπανάληπτος
μορφή», Ὀρθόδοξος Τύπος,
19.12.2014, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ περί-
ληψιν τοῦ ἐκτενεστέρου δημοσιεύ-
ματός του «Τὰ μετὰ τὴν παραίτηση
χρόνια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
Ἱερωνύμου τοῦ Α  ́ (1973-1988)», ἐν
Σπυρ. Κοντογιάννη, ἐπιμ. Χριστόδου-
λος Ἀφιερωματικὸς Τόμος Ἀθῆναι,
Λυχνία, 2010, σσ. 195-224, ἐπιτρέψατέ
μοι δύο συμπληρώσεις.

Πρῶτον, ἡ προσωπικότης, ἥτις διε-
δραμάτισε καταλυτικὸν ρόλον εἰς τὸν
βίον τοῦ Ἱερωνύμου ὑπῆρξεν ὁ Μη-
τροπολιτης Ἀξώμης Νικόλαος, ὁ Θε-
οδούλου. Πράγματι, ἡ φωτισμένη
μορφὴ τοῦ Νικολάου Θεοδούλου
(Abdala) (Ναζαρὲτ 1980 - Κάϊρον 19
Ὀκτωβρίου 1967), ἀποφοίτου τῆς
Ἱερᾶς Θεολογικῆς τῆς Σχολῆς τῆς
Χάλκης (1914), Μητροπολίτου Ἀξώ-
μης (15 Δεκεμβρίου 1927 - 19 Ὀκτω-
βρίου 1967), μὲ λιπαρὰ θεολογικὴν
μόρφωσιν, ὡδήγησε τὸν Ἱερώνυμον
εἰς τὸν κλῆρον, ὅτε οἱ δύο ἄνδρες συν -
ηντήθησαν εἰς τὴν Ὀξφόρδην. Εἶναι
μάλιστα χαρακτηριστικὸν τῆς εὐγνω-
μοσύνης τοῦ Ἱερωνύμου πρὸς τὸν Νι-
κόλαον, ὅτι ὅτε ὁ Ἱερώνυμος ἐπεσκέ-
φθη μετὰ ἀντιπροσωπίας ἐκ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῷ 1970 τὴν
Αἰθιοπίαν, διὰ νὰ παραστῆ εἰς τὴν
ἐνθρόνισιν τοῦ Κόπτου Πατριάρχου
Θεοφίλου, ἀνεμιμνήσθη τὴν σχέσιν
του μὲ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἀξώ-
μης.

Δεύτερον, ἀξίζει νὰ προβληθῆ μία
παράλληλος πορεία τοῦ Ἱερωνύμου
μὲ τὸν γέροντά του Χρύσανθον, τὸν
Φιλιππίδην, Μητροπολίτην Τραπε-
ζοῦντος καὶ εἶτα Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος. Ἀμφό-
τεροι ἀνεδείχθησαν εἰς Προκαθημέ-
νους τῶν Ἀθηνῶν εἰς ὅλως  ἰδιαζού-
σας περιστάσεις, ἀμφότεροι ὑπῆρξαν
κάτοχοι ἀκαδημαϊκῶν περγαμηνῶν, -
ὁ Χρύσανθος διετέλεσε τακτικὸν μέ-
λος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (1939-
1949), Ὁ Ἱερώνυμος τακτικὸς Καθη-
γητὴς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης-, μὲ πλούσιο συγ-
γραφικὸν ἔργον, ἀπεβίωσαν ἀμφότε-
ροι ὡς πρώην Ἀθηνῶν. Ἐνέχει, ὅμως,
ἰδιαιτέραν σημασίαν ὅτι ὁ Ἱερώνυμος
ἐξέφραζεν εἰς τὴν διαθήκην του τὴν
ἐπιθυμίαν του ὅπως κατὰ τὴν ἐξόδιον
ἀκολουθίαν παραστῆ εἷς καὶ μόνον
ἱερεύς, ἕν γεγονός, τὸ ὁποῖον δὲν
ὑπενθυμίζει μόνον τὸν Ἀθηνῶν Χρύ-
σανθον, ἀλλὰ καὶ τὸν Μητροπολίτην
Κεντρώας Εὐρώπης, Ὑπέρτιμον καὶ
Ἔξαρχον Ἀμασείας Γερμανόν, τὸν
Καραβαγγέλην (+11.2.1935).

Εὐχαριστῶ θερμῶς
διὰ τὴν φιλοξενίαν

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου
Ἀμαρούσιον

Ἐκοιμήθη
ὁ Μητροπολίτης
πρώην Φωκίδος

Ἀθηναγόρας
Ἐκοιμήθη τὸ ἀπόγευμα τῆς

Δευτέρας 16ης Φεβρουαρίου εἰς
ἡλικίαν 83 ἐτῶν ὁ Μητροπολίτης
πρώην Φωκίδος Ἀθηναγόρας.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐτελέ-
σθη τὴν Πέμπτην 19ην Φεβρουα-
ρίου καὶ ἐτάφη εἰς τὴν ἱερὰν
Μονὴν Προφήτου Ἠλιού. 

Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας
- κατὰ κόσμον Νικόλαος Ζακό-
πουλος - ἐγεννήθη εἰς τὸν Ἀμά-
ραντον Κόνιτσης τὸ 1931. Τὸ
1986 ἐξελέγη Μητροπολίτης Φω-
κίδος. Τὴν 18ην Μαρτίου 2014,
μετὰ ἀπὸ 28 χρόνια ποιμαντο-
ρίας, παρῃτήθη ἀπὸ τὰ καθήκον-
τά του εἰς τὴν Μητρόπολιν Φωκί-
δος.

Παραθέτομεν κατωτέρω τὴν
ἐγκύκλιον τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρου-
πόλεως κ. Ἀνθίμου πρὸς τὴν σπου-
δάζουσαν νεολαίαν, ἐξ ἀφορμῆς
τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεράρχων.
Μὲ τὴν ἐγκύκλιον αὐτὴν ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης τονίζει ὅτι, ἀφοῦ
ἀπέτυχε πᾶσα προσπάθεια ἑνο-
ποιήσεως τῆς Εὐρώπης νὰ καταβά-
λωμεν προσπάθειαν διά τὴν πνευ-
ματικὴν σύγκλισίν της. Τὸ πλῆρες
κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς
ἀκολούθως:

«Ἀφοῦ ἀπέτυχε παταγωδῶς κά-
θε ἄλλη προσπάθεια ἑνοποίησης
τῆς Εὐρώπης, ἀπομένει ὡς τελευ-
ταία ἐλπίδα, μόνο ἡ πνευματικὴ
σύγκλιση" ἀναφέρει στὸ μήνυμά
του γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν ὁ Μητροπολίτης Ἀλε-
ξανδρουπόλεως Ἄνθιμος.

Ἀκολουθεῖ ὁλόκληρη ἡ ἐγκύ-
κλιος: 
Ἀγαπητά μας παιδιά,

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει
τοὺς τρεῖς Ἱεράρχες της, τὸν Βα-
σίλειο, ποὺ ἀναγνώρισε ὡς Μεγά-
λο, τὸν Γρηγόριο, ποὺ ἀπεκάλεσε
Θεολόγο, καὶ τὸν Ἰωάννη, ποὺ ἡ
ποιότητα τῶν λόγων του τὸν χαρα-
κτήρισε ὡς Χρυσόστομο. Εἴμαστε
ἡ μόνη Χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἔχει
θεσπίσει γιορτὴ τῶν Γραμμάτων
καὶ τῆς Παιδείας. Καὶ προστάτες
αὐτῆς τῆς Παιδείας ὁρίστηκαν, ἀπὸ
τὴν ἀπελευθέρωση κιόλας τῆς Πα-
τρίδος μας, οἱ Τρεῖς αὐτοὶ Ἱεράρ-
χες μας.

Τὸ γεγονὸς αὐτό, ἴσως μοιάζει
ἀδιανόητο σήμερα, σὲ μία Εὐρώπη
ποὺ μέχρι τώρα, δὲν ἐπεδίωξε τὴν
πνευματική της σύγκλιση καὶ ἀπέ-
φυγε κάθε πνευματικὸ χρωματι-
σμό. Οἱ Χῶρες ἐπιδιώκουν δύναμη
καὶ πλούτη, γιʼ αὐτὸ καὶ διαγκωνί-
ζονται ἀνεβοκατεβαίνοντας μία
ἀνάλογη παγκόσμια ἀξιακὴ πυραμί-
δα. Ὁπότε καὶ οἱ λαοί, μεταχειριζό-
μενοι κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέ-
σο, ἐπενδύσαμε τὶς ἐλπίδες μας
στὴν ξέφρενη μανία ἀποκτήσεως
ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὅμως, ἐπειδὴ
«τοῦ πλούτου ἡ ἀχορταγιὰ καὶ ἡ
πεῖνα τῆς δόξας» δὲν ἔχουν τέλος,
γιʼ αὐτὸ καὶ ἡ Εὐρώπη ἄρχισε, δυσ -
τυχῶς, νὰ φοβᾶται. Τὰ οἰκονομικὰ
μεγέθη εἶναι τεράστια γιὰ τὶς πλά-
τες μας, τὰ κέντρα ἐξουσίας παρα-
μένουν ἄγνωστα, οἱ προοπτικὲς
τῶν θυσιῶν μας εἶναι θολὲς καὶ τὸ
τελικὸ ἐπιδιωκόμενο φοβίζει,
ἐπειδὴ τὸ κόστος ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ
φαίνεται νὰ εἶναι τρομερὸ καὶ θὰ
μᾶς ὁδηγήσει σὲ μία «ἀλλιώτικη
Εὐρώπη».

Οἱ πνευματικὲς φωνὲς στὴν
Εὐρώπη εἶναι σαθρὲς καὶ ἀδύνα-
μες. Μετὰ τὴν ἐκδίωξη τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τὸν παραμερισμὸ τῆς δι-
δασκαλίας Του, τὸ κενὸ ποὺ ἔχα-
σκε στὶς ψυχὲς τῶν εὐρωπαίων
ἦρθαν καὶ τὸ κάλυψαν ἄλλες ἰδεο-
λογίες καὶ κοσμοθεωρίες, παν-
τελῶς διαφορετικὲς ἀπὸ τὴν παρα-
δοσιακὴ εὐρωπαϊκὴ πολιτιστικὴ πα-
ράδοση.

Βεβαίως, κάτι τέτοιο εἶναι ἀνα-
πόφευκτο καὶ ἀναγκαῖο, ἐπειδὴ
ὅλος «ὁ κόσμος ἔγινε μία γειτονιὰ»
καὶ οἱ μετακινήσεις τῶν λαῶν, γιὰ
πολλοὺς λόγους, ἔγιναν δεδομένο.
Ὅμως, ἀποδεικνύεται ἀδήριτη
ἀνάγκη νὰ διατηροῦνται τὰ πολιτι-
σμικὰ στεγανὰ πού, φυσικά, θὰ
μπορεῖ νὰ τὰ διέρχεται ὅποιος θέ-
λει καὶ ἐὰν τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ συζεῖ μʼ
αὐτά. Ὅμως, ἀλίμονο, ἂν οἱ λαοὶ
δὲν ἔχουν «κόκκινες γραμμὲς»
πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ, ὡς
ὁδοδεῖκτες στὴν πολὺ-πολιτισμική
τους πορεία. Κάθε Χώρα, εἶναι
ἀνάγκη νὰ συνεισφέρει μὲ τὴν δι-
κή της πινελιὰ στὸν ἑνιαῖο εὐρω-
παϊκὸ πολιτιστικὸ καμβά, χωρὶς νὰ
ἀποκλείει κανένα ἄλλον, ἀλλὰ καὶ
χωρὶς νὰ ὑφίσταται ὑπερφαλαγγί-
σεις. Κενὰ στὴν ψυχὴ τῶν ἀνθρώ-
πων δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν. Ἂν
ἡ ψυχὴ μείνει νηστική, τότε θὰ
ἀναζητήσει «διατροφικὰ συμπλη-
ρώματα» ἢ «διατροφικὰ γενόση-
μα» καὶ θὰ ἀνοίξει τὶς πόρτες της
σὲ θυελλώδεις ἀνέμους, ξέφρε-
νους καὶ ἐνδεχομένως ἐπικίνδυ-
νους.

Πιστεύω ὅτι ἀφοῦ ἀπέτυχε πα-
ταγωδῶς κάθε ἄλλη προσπάθεια
ἑνοποίησης τῆς Εὐρώπης, ἀπομέ-
νει ὡς τελευταία ἐλπίδα, μόνο ἡ
πνευματικὴ σύγκλιση. Χρειάζονται
πρότυπα, μεγάλες προσωπικότη-
τες, ντυμένες μὲ ἱερὸ κῦρος, μὲ
οἰκουμενικὸ διαχρονικὸ λόγο ποὺ
νὰ ἑνώνει, χωρὶς ἀποκλεισμούς.
Προσωπικότητες ποὺ νὰ προέρ-
χονται ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἡ
εὐεργετική τους παρουσία νὰ ἔχει
ἤδη δοκιμασθεῖ στὴ Δύση ἐπὶ
αἰῶνες, μέτοχοι κάθε ἀνθρωπι-
στικῆς παιδείας ἀπʼ ὁπουδήποτε κι
ἂν προέρχεται, ἀρκεῖ νὰ διακονεῖ
τὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς ἀνάγκες του
καὶ νὰ δίνει σκοπό, νόημα καὶ προ-
οπτικὴ στὸν ἀνθρώπινο βίο.

Τέτοιοι μποροῦν νὰ εἶναι οἱ
Τρεῖς Ἱεράρχες μας, ὁ Μέγας Βα-
σίλειος, ὁ Γρηγόριος Θεολόγος καὶ
ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος.

Γιὰ νὰ παύσει ἡ Εὐρώπη νὰ
φοβᾶται, ἡ μόνη λύση γιὰ τοὺς
λαοὺς της εἶναι:

Νὰ γυρίσει πίσω στοὺς Πατέρες!
τῆς μακραίωνης, κοινῆς, πνευ-

ματικῆς παραδόσεως.
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες προέρχονται

ἀπὸ τὸν γεωγραφικὸ χῶρο τῆς
Ἀνατολῆς,

-θεράπευσαν μὲ σεβασμὸ τὶς θε-
τικὲς ἐπιστῆμες τῆς ἐποχῆς τους,

-κατέκτησαν κάθε γνώση ποὺ
δὲν εἰδωλοποιοῦσε τὸν ἑαυτό της,

-ἀπελευθέρωσαν τοὺς ἐπιστήμο-
νες στὴν ἔρευνες καὶ στὴ σκέψη,

-ἀναπτέρωσαν τὴν θεολογία
χωρὶς νὰ ἀπαιτοῦν θυσία τῆς λο-
γικῆς,

-ὑπηρέτησαν τὶς βιοποριστικὲς
ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων τους,

-ὑποβίβασαν τὴν ἀπόλυτη ἐξου-
σία στὰ ἐπίπεδα τῆς διακονίας τοῦ
λαοῦ,

-δημιούργησαν ἱεραρχία ἀξιῶν
καὶ «σκάλα» ποὺ ἀνεβοκατεβαίνει

σʼ αὐτές,
-μίλησαν ἀπευθυνόμενοι σὲ

ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρὶς
ἀποκλεισμούς,

-ἔγραψαν προσκαλώντας σὲ πα-
ναθρώπινους προβληματισμούς,

-ἀνέτρεψαν αἰωνόβια «κακῶς
κείμενα» ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς συ-
νέπειες,

-ἀψήφησαν Ἀρχὲς καὶ Ἐξουσίες,
ὅταν ξεπερνοῦσαν τὰ κοσμικά
τους ὅρια,

-λειτούργησαν ὡς ἱερεῖς τοῦ
Θεοῦ «ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κό-
σμου»,

-ἔζησαν λιτά, ἀσκητικά, ὄμορφα
καὶ μὲ ταπεινὸ φρόνημα καὶ ἦθος,

-ἀγνόησαν ὅσους ἀπειλοῦσαν
ὅτι θὰ τοὺς βλάψουν μόνο τὴ ζωή,

-«ἅρπαξαν» τὸν κόσμο τους, τὴν
ἐποχή τους καὶ τὰ πρόσφεραν στὸ
Θεό,

-ψηλάφησαν τὸ Θεὸ καὶ τὸν
ἔδειξαν μὲ τὸ δάκτυλο στοὺς
ἀνθρώπους,

-θέσπισαν Νόμους ποὺ ἐλευθε-
ρώνουν καὶ Κανόνες ποὺ ὀρθοτο-
μοῦν,

-ἦρθαν, ἔζησαν, ἔφυγαν, ὅμως
τὰ ἴχνη τους παραμένουν ἀκόμα
βαθειὰ

Ἀγαπητά μας παιδιά,
Βλέπετε γύρω σας ὅτι ἡ δική σας

Εὐρώπη εἶναι σὲ ἀδιέξοδο. Χρει-
άζεται τρόπους νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ
οἰκονομικὸ καὶ ἀνταγωνιστικὸ δί-
χτυ, στὸ ὁποῖο βρίσκεται ἐγκλωβι-
σμένη. Ἐσεῖς ἢ εἶστε Ἕλληνες ἢ -
ἂν εἶστε ἀλλοδαποὶ- μετέχετε στὴν
ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ στὸν ἑλλη-
νικὸ Πολιτισμό. Σᾶς παρακαλῶ νὰ
δώσετε ἕνα στιβαρὸ χέρι βοηθείας
στὴν Γηραιά μας Ἤπειρο. Κατὰ τὴν
τελευταία ἑξαετία, Ἕλληνες ἐπι-
στήμονες θετικῶν Ἐπιστημῶν κα-
τέκλυσαν εὐεργετικὰ τὶς εὐρω-
παϊκὲς Χῶρες. Ὅμως, ἡ Εὐρώπη
χρειάζεται φῶς καὶ ὀξυγόνο. Φῶς
ἐξ ἀνατολῶν καὶ ὀξυγόνο πνευμα-
τικό. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι γνώ-
ριμες, ἀποδεκτὲς προσωπικότητες
τῆς κοινῆς πολιτισμικῆς μας παρα-
δόσεως, πρὶν τὸ σχίσμα. Προέρ-
χονταν, ἀντλοῦσαν καὶ ἄρδευαν
ἀπὸ τὴν πλήρως ἐξελληνισμένη
ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, τὰ ὅρια
τῆς ὁποίας ἦταν περίπου ἴδια μὲ τὰ
ὅρια τῆς σημερινῆς Εὐρώπης.

Φέτος, ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας ὅρισε τὸν σοβαρὸ αὐτὸ ἑορ-
τασμὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σᾶς
ζητῶ νὰ προβληματιστεῖτε μὲ τρό-
πους καὶ μεθόδους ποὺ θὰ συνει-
σφέρουν σωστικὰ στὴν τραγῳδία
τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἡ Εὐρώπη σᾶς
περιμένει, ὄχι μὲ τὰ ἄδεια χέρια,
εἶναι τὸ ἀνέσπερο Φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τὸ ὀξυγόνο τῆς ἑλληνικῆς
μας Παραδόσεως καὶ Παιδείας.

Ἀδράξτε καὶ τὰ δύο, ἀπὸ τὴν
ἀνεξάντλητη πηγὴ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν καὶ σκορπίστε τὰ σὲ ὅλο
τὸν κόσμο. Γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος!

Αὐτοὶ οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες μας, ἂς
ὀμορφαίνουν καὶ ἂς χαριτώνουν
τὴν ζωή σας πάντοτε».

Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως: Ἂς μιμηθοῦμε τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας
διὰ τὴν πνευματικὴν ἑνοποίησιν τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ ἀπέτυχεν ἡ πολιτική
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ΔΥΟ πρόσφατες ἐνέργειες
τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος
κ. Νεκταρίου ἀποκαλύπτουν

ὅλο τὸ βάθος καὶ ὅλο τὸ μῆκος
τῆς μετάλλαξης, ποὺ ἔχει ἐπιφέ-
ρει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ στοὺς Ἐπισκόπους. Ἡ πρώτη
εἶναι ἡ συμμετοχή καί ἡ εἰσήγηση
τοῦ Σεβ. σέ παπική ἐκδήλωση βι-
βλιοπαρουσίασης στίς 12 Ἰανου -
αρίου ἐ.ἔ. στήν Ἀθήνα, μέ διοργα-
νωτή τό Ἰνστιτοῦτο Ἀν θρωπι-
στικῶν Ἐπιστημῶν, ὄργανο τοῦ
παπικοῦ «μοναχικοῦ» τάγματος
τῶν ἐν Ἀθήναις Ἰησουϊτῶν καί μέ
τίτλο τῆς ἐκ δήλωσης «Γιά μιά
Ἐκκλησία φτωχή καί τῶν φτω -
χῶν». Στήν ἐκδήλωση παρου-
σιάστηκε τό ὁμώνυμο μέ τόν τίτλο
τῆς ἐκδήλωσης βιβλίο τοῦ Ἰησουΐ-
τη αἱρεσιάρχου «πάπα» Φραγκί -
σκου τοῦ Α΄, καί στήν παρουσίαση
ἔλαβαν μέρος ὁ παπικός ἰησουΐ-
της «ἱερεύς» κ. Θεόδωρος Κον -
τίδης, ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ.
Νεκτάριος καί ὁ συγγραφέας κ.
Σταῦρος Ζουμπουλάκης1. Ἡ δεύ-
τερη εἶναι μία πρόσφατη ἐπιστολή
τοῦ Σεβ. μέ ἡμερομηνία 19-1-
20152. 

Ἐάν κανείς μελετήσει τίς πα-
ραπάνω δύο ἐνέργειες τοῦ Σεβ.,
θὰ μείνει ἔκπληκτος ἀπὸ τὴν ἀνε-
πανόρθωτη ζημιὰ, ποὺ ἔχει προ-
καλέσει ὁ Οἰκουμενισμός στούς
Μητροπολίτες. Θά διαπιστώσει
ἐπίσης τήν πλήρη ἐφαρμογή ἐκ
μέρους τους τῆς Βατικάνειας
ἐκκλησιολογίας στόν Ὀρθόδοξο
χῶρο. Ὁ Σεβ. φανερώνει δημόσια
τά πιστεύω του καί οὐσιαστικά
ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό του μέ
τὴν ἀκτινογραφία ἑνὸς Οἰκουμε-
νιστῆ Ἐπισκόπου. Οἱ δικαιολογίες
τοῦ Σεβ. εἶναι σαθρὲς· χρησιμο-
ποιοῦν τήν μισή ἀλήθεια καί ἀπο-
τελοῦν τὸ «ἀκρι βὲς ἀντίγραφο»
καὶ ὑπόδειγμα τοῦ Οἰκουμενιστῆ
Ἐπισκόπου!

Ἤδη, γιά τήν πρώτη ἀπαράδε-
κτη ἐνέργεια τοῦ Σεβ., ἔχει γρα-
φεῖ σχετικό κατάλληλο ἄρθρο ἀπό
τό γραφεῖο αἱρέσεων καί παρα-
θρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, μέ
θέμα «Σχόλιο σέ θλιβερό ἐπισκο-
πικό οἰκουμενιστικό ὀλίσθημα»3

στίς 29-1-2015.
Τά οἰκουμενιστικά

μαργαριτάρια
τῆς ἐπισκοπικῆς

ἐπιστολῆς
Στό παρόν κείμενο θά ἀσχολη-

θοῦμε μέ τήν ἐπιστολή τοῦ Σεβ.
καί τά ὅσα οἰκουμενιστικά καί
στρεβλωτικά τῶν ἁγίων πατέρων
μας γράφει σʼαὐτήν. 

Ὁ Σεβ. εἰρωνεύεται τὸ καθῆκον
τοῦ κάθε πιστοῦ νὰ ὑπερασπίζεται
τὴν ὀρθόδοξη Πίστη, ὀνομάζον-
τάς το ...«ὀρθοδοξόμετρο»! Λέει:
«…ἀνακαλύψατε καὶ σεῖς τὸ «ὀρ -
θο δοξόμετρο», ἕνα ἀλάθητο φαί-
νεται μηχάνημα, γιὰ νὰ μπορεῖτε
νὰ μετρᾶτε τὴν ὀρθοδοξία τῶν
ἄλλων! Ὅλους τοὺς βρίσκετε λει-
ψούς στὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Κα-
νένας δὲν ξεφεύγει ἀπ᾿ τὸ ὀρθο-
δοξόμετρό σας».

Ἀντὶ νὰ προβληματίζεται γιὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι τὸ ποίμνιό του, ὅπως
ὁμολογεῖ, ἀγνοεῖ παντελῶς τὴν
ὕπαρξη τῆς παναιρέσεως τῆς ἐπο -
χῆς μας, δηλ. τοῦ οἰκουμενισμοῦ,
ἐπιδίδεται σὲ μαῦρο χιοῦμορ, πλη-
ροφορώντας μας ὅτι ὁ λαὸς μπερ-
δεύει τὸν «οἰκουμενισμὸ» μὲ τὸν
«κομμουνισμό»!!! Λέει: «Θυμᾶμαι,
ἤμουν νέος φοιτητής στὴ δεκαε-
τία τοῦ ᾿70, ὅταν ὁ οἰκουμενισμός
βρισκόταν σὲ ἔξαρση καὶ κάποιοι
θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναλάβουν τὴν
εὐθύνη τοῦ ἀντιοικουμενισμοῦ.
Κάποιος εὐλαβής ἐπίσκοπος, ἀλλά
μᾶλλον ἐκτός πραγματικότητος,
ἀνέλαβε τὸν ″τιτάνιο ἀγῶνα„ νὰ
ἐνημερώσει τὸ ποίμνιό του καὶ νὰ
τὸν προφυλάξει ἀπό τὸν κίνδυνο
τῆς «παναίρεσης τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ». Ἡ ἐπαρχία του ἦταν μικρή.
Πήγαινε, λοιπόν, στὰ χωριά τῆς
ἐπαρχίας του καὶ μιλοῦσε γιὰ τὸν
οἰκουμενισμό. Δὲν ὑπῆρχε ἄλλο
θέμα. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν λύσει
ὅλα τὰ θέματα, ἦταν, ὅπως πί-
στευε, βαθύτατα ὀρθόδοξοι καὶ
ἀπό τὸ μόνο ποὺ κινδύνευαν ἦταν
ὁ οἰκουμενισμός! Τὸν ἄκουγαν οἱ
ἀγράμματοι ψαράδες, ἀγρότες,
κτηνοτρόφοι καὶ νόμιζαν πὼς

τοὺς μιλοῦσε κινέζικα. Στὸ τέλος
ἀντέδρασαν οἱ ἄνθρωποι καὶ
εἶπαν: «καλός ὁ Δεσπότης μας,
ἀλλά συνεχῶς γιὰ τὸν κομμουνι-
σμό μᾶς μιλάει»! 

Θεωρεῖ τὴν αἵρεση ὡς τὸ μικρό-
τερο πρόβλημα σήμερα, μὲ τὸ
ὁποῖο δὲν ἀξίζει νὰ ἀσχολεῖται κα-
νείς! Γράφει μάλιστα ὅτι ἀπὸ τὸν
Οἰκουμενισμὸ «κανείς δὲν κινδυ-
νεύει, οὔτε τὸ θέμα αὐτὸ ἀγγίζει
κανένα»! Λέει:
«…σᾶς ἐρωτῶ
καὶ πάλι: Αὐτά
εἶναι τὰ θέματα
ποὺ ἀπασχολοῦν
τὸ ποίμνιο τοῦ
Χριστοῦ; Πέστε
μου εἰλικρινά, πι-
στεύετε ὅτι τὸ
μεγάλο ποιμαντι-
κό πρόβλημα καὶ
ὁ μεγαλύτερος
κίνδυνος στὴν
Ἀργολίδα, ἀλλά
καὶ σ᾿ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα εἶναι ὁ
πάπας; Κινδυ-
νεύει κανείς νὰ
προσυλητιστεῖ
στὸν παπισμό;
Ἀκούσατε ἐσεῖς
κανένα ὀρθόδοξο χριστιανό νὰ
ἀσπάστηκε τὸν παπισμό; … Ἄλλα
εἶναι τὰ ποιμαντικά προβλήματα,
ποὺ μὲ ἀπασχολοῦν ὡς ἐπίσκοπο».

Βεβαίως, κανείς δὲν ἰσχυρίστη-
κε νὰ ἀφήσει ὁ Σεβ. τὶς ἄλλες ποι-
μαντικὲς του καὶ λειτουργικὲς
δραστηριότητες καὶ νὰ ἀσχολεῖται
μόνο μὲ τὸν Οἰκουμενισμό. «Κα-
κεῖνο ἔδει ποιῆσαι», ἀλλʼ ὅμως «μὴ
ἀφιέναι» τὸ πρώτιστο, τὸ κακὸ τῆς
παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
ποὺ γκρεμίζει ἐκ βάθρων τὸ
Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ ποιμνίου
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ
μεταποιεῖ σὲ συγκρητιστικό καί
Βατικάνειο, καὶ τὸ ὁποῖο συν -
αντᾶμε πίσω ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα σύγ-
χρονα προβλήματα τῆς ἐκκλησια-
στικῆς μας ζωῆς.

Ἡ κολόβωσις
τοῦ ἁγίου Παϊσίου

τοῦ Ἁγιορείτου
Ἀναφερόμενος ὁ Σεβ. κ. Νεκτά-

ριος στον ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιο-
ρείτη, λέει: «Διαβάστε λίγο τὶ λέει
καὶ ὁ π. Παΐσιος: - Νὰ ἀποφεύγον-
ται τὰ ἄκρα˙ μὲ τὰ ἄκρα δὲν λύ-
νονται τὰ θέματα. Βλέπαμε παλιά,
ὁ μπακάλης ἔβαζε λίγο-λίγο μὲ
τὴν σέσουλα στὴν ζυγαριά, καὶ
ἔτσι ἔβρισκε τὴν ἀκρίβεια καὶ
ἰσορροποῦσε καὶ ἡ ζυγαριά. Δηλα-
δή δὲν ἔβαζε ἀπότομα πολύ, οὔτε
ἀφαιροῦσε ἀπότομα πολύ. Τὰ δύο
ἄκρα πάντα ταλαιπωροῦν τὴν Μη-
τέρα Ἐκκλησία καὶ οἱ ἴδιοι, ποὺ τὰ
κρατοῦν, ταλαιπωροῦνται, γιατί τὰ
δύο ἄκρα συνήθως καρφώνουν...
Εἶναι σὰν νὰ κρατάη τὸ ἕνα ἄκρο
δαιμονισμένος, ὅταν ἔχη ἀναίδεια
πνευματική (περιφρόνηση γιὰ
ὅλα), καὶ τὸ ἄλλο ἄκρο σὰν νὰ
κρατάη τρελλός, ὅταν ἔχη μωρό
ζῆλο μὲ στενοκεφαλιά. Ἕνας
πνευματικά ἀναιδής δηλαδή μὲ
ἕνα ζηλωτή, ποὺ ἔχει μωρό ζῆλο,
ποτέ δὲν συμφωνοῦν, ἀλλά τρώ-
γονται καὶ χτυπιοῦνται, γιατί καὶ οἱ
δύο στεροῦνται τὴν θεία Χάρη.
Τότε – Θεός φυλάξοι! – μπορεῖ νὰ
χτυπιοῦνται συνέχεια τὰ δύο ἄκρα
καὶ «ἄκρη νὰ μὴ τοὺς βρίσκη» κα-
νείς. Ἐκεῖνοι, ποὺ θὰ μπορέσουν
νὰ λυγίσουν τὰ δύο αὐτά ἄκρα,
γιὰ νὰ ἑνωθοῦν - νὰ ὁμονοήσουν -
, θὰ στεφανωθοῦν ἀπό τὸν Χριστό
μὲ δύο ἀμάραντα στεφάνια. Δὲν
εἶναι εἰλικρινής καὶ εὐθύς ἐκεῖνος,
ποὺ λέει κατά πρόσωπο τὴν ἀλή-
θεια, οὔτε ἐκεῖνος, ποὺ τὴν δημο-
σιεύει, ἀλλά, ἐκεῖνος, ποὺ ἔχει
ἀγάπη καὶ ἀληθινή ζωή καὶ μιλάει
μὲ διάκριση, ὅταν πρέπει, καὶ λέει
ἐκεῖνα, ποὺ πρέπει στὴν πρέπουσα
ὥρα. Ἐκεῖνοι, ποὺ ἐλέγχουν μὲ
ἀδιακρισία, ἔχουν πνευματική
σκότιση καὶ κακία καὶ βλέπουν
τοὺς ἀνθρώπους δυστυχῶς σὰν
κούτσουρα. Καὶ ἐνῶ τοὺς πε-
λεκᾶνε ἀλύπητα καὶ ὑποφέρουν οἱ
ἄνθρωποι, αὐτοί χαίρονται γιὰ τὸ
τετραγώνισμα, ποὺ τοὺς κάνουν,
γιὰ τὸν κυβισμό»!

Ξεχνάει ὁ Σεβ. κ. Νεκτάριος ὅτι
τά δύο ἄκρα, στα ὁποῖα ἀναφέρε-
ται ἐδῶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος, εἶναι ἀπό
τή μιά ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη τό σχίσμα
τοῦ Ζηλωτικοῦ Παλαιοημερολο-
γητισμοῦ. Ἡ συμπερίληψη ἐκ μέ-
ρους τοῦ Σεβ. τῶν ὑγιῶς καί
ἐκκλησιαστικῶς ἀντιδρώντων καί
ἀντιφρονούντων στά φιλενωτικά
καί οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα τῶν
ἐπισκόπων στά προαναφερόμενα
δύο ἄκρα εἶναι ἀνεπιτυχής καί
ἄστοχη. Μέ τήν λογική αὐτή θά
κατέτασσε ὁ Σεβ. καί τόν Ἅγιο
Παΐσιο στούς ἀκραίους, διότι κι
αὐτός ἀντέδρασε ὑγιῶς καί
ἐκκλησιαστικῶς στά φιλενωτικά
καί οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα τῆς
ἐποχῆς του. Φαίνεται ὅτι ὁ Σεβ.
ἀποσιωπᾶ τίς δύο ἐπιστολές
πόνου τοῦ Ἁγίου Παϊσίου κατά
τῶν οἰκουμενιστῶν καί τῶν φιλε-
νωτικῶν. Τό θέμα καί τό μή νυμά
τους εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα,
καθώς ὁ οἰκουμενισμός Πα-
τριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπι -
σκόπων καί θεολόγων ἔχει ὑπερ-
βεῖ τά «ἐσκαμμένα» ὅρια καί εἶναι
ὅσο ποτέ ἄλλοτε ἀκραῖος καί
ἐπικίνδυνος.

Ἡ πρώτη ἐπιστολή
Τήν πρώτη ἐπιστολή ὁ Ἅγιος

Παΐσιος τήν ἔγραψε μαζί μέ
ἄλλους δύο ἱερομονάχους στήν Ἱ.
Μ. Σταυρονικήτα στίς 21-11-1968.
Ἀνάμεσα στά ἄλλα λέγονται καί
τά ἑξῆς: 

«ʻΤὸ νόμισμα τῆς ἀγάπης, πού
κυκλοφορεῖ μετά ἀπό τό ̒ κλείσιμο
τῶν δογμάτωνʼ, ἡ ʻἐπανίδρυσις
τῆς Μιᾶς... Ἐκ κλη σίας καί τόσα
ἄλλα εἶναι ἀκατανόητα καί κυριο-

λεκτικῶς βλάσφημα διά τήν Ὀρ -
θόδοξο Ἐκκλησία... Ἡ ἄρνησις
πρός τόν Πατριάρχη (Ἀθηναγόρα)
δέν εἶναι ἄρνησι πρός τήν ἀγάπη
οὔτε πρός τήν ἑνότητα. Εἶναι
«ὄχι» πρός τό ψευδές καί «ναί»
πρός τήν Ἀλή θεια, πού κρύβει
μέσα της ἡ Ἐκ κλησία. Ὅταν οἱ πι-
στοί δια κρίνουν διαφορές, πού
ὑπάρχουν μεταξύ Ὀρθοδόξων καί
Ἑτεροδόξων, δέν σημαίνει ὅτι ἐπι-

θυμοῦν τό
σχίσμα καί τή δι-
αιώνισί του, ἀλλά
ζητοῦν τήν ἀλη-
θινή ἑνότητα, τή
μόνη σωτήριο
γιά ὅλους. Εἶναι
ἄρα αὐτό ἕνας
σταυρός, πού
ὑποφέρουν ἀπό
ἀγάπη γιά τούς
ἀδελφούς... Οἱ
Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, πού
φάνηκαν «σκλη-
ροί» στή
διατήρηση τοῦ
Δόγματος, εἶναι
ἐκεῖνοι πού
ἀγάπησαν πε-
ρισσότερο ἀπό
κάθε ἄλλον τόν

ἄνθρωπο. Γιατί γνώρισαν τά
ἀπύθμενα βάθη του καί δέν θέλη-
σαν ποτέ νά τόν κοροϊδέψουν μέ
τίς συνθηματολογίες ἐφήμερης
καί ἀνύπαρκτης ἀγάπης, ἀλλά τόν
σεβάστηκαν, προσφέροντάς του
τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀληθείας, πού
χαρίζει τή μακαρία ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι ζωή. Δέν εἶναι λοιπόν ἡ πι-
στότης στό Δόγμα στενοκεφαλιά
οὔτε ὁ ἀγῶνας γιά τήν Ὀρθοδοξία
μισαλλοδοξία, ἀλλά ὁ μοναδικός
τρόπος ἀληθινῆς ἀγάπης»4. Αὐτά
συνυπογράφει ὁ Ἅγιος Παΐσιος
μαζί μέ ἄλλους δύο ἱερομονάχους
στήν πρώτη ἐπιστολή.

Ἡ δευτέρα ἐπιστολή
Τήν δεύτερή του ἐπιστολή ὁ

Ἅγιος Παΐσιος τήν ἔγραψε κι
αὐτή στήν Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα
στίς 23-1-1969. Γράφει ὁ ἴδιος:
«Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλο σάλο
εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ αἰτίας
τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν
κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν τοῦ
Πατριάρχου (Ἀθηναγόρα) μετά
τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα κι ἐγώ σάν
τέκνον Της καί ἐθεώρησα καλόν,
ἐκτός ἀπό τίς προσευχές μου, νά
στείλω κι ἕνα μικρό κομματάκι
κλωστή (πού ἔχω σάν φτωχός
Μοναχός), διά νά χρησιμοποιηθεῖ
κι αὐτό, ἔστω γιά μιά βελονιά, διά
τό πολυκομματια σμέ νο φόρεμα
τῆς Μητέρας μας... Φαντάζομαι
ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά
γραφόμενά μου δέν εἶναι τίποτε
ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου πόνος
διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν
ἀγάπην δυστυχῶς τοῦ πατέρα
μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαίνε-
ται, ἀγάπησε μιάν ἄλλην γυναῖκα
μοντέρνα, πού λέγεται Παπική
«Ἐκκλησία», διότι ἡ Ὀρθόδοξος
Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει
καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι
πολύ σεμνή. Αὐτή ἡ ἀγάπη, πού
ἀκούσθηκε ἀπό τήν Πόλι, βρῆκε
ἀπήχησι σέ πολλά παιδιά του, πού
τήν ζοῦν εἰς τάς πόλεις. Ἄλλωστε
αὐτό εἶναι καί τό πνεῦμα τῆς
ἐποχῆς μας: ἡ οἰκογένεια νά χάση
τό ἱερό νόημά της, πού ὡς
σκοπόν ἔχουν τήν διάλυσιν καί
ὄχι τήν ἕνωσιν... Μέ μιά τέτοια
περίπου κοσμική ἀγάπη καί ὁ Πα-
τριάρχης μας φθάνει στή Ρώμη.
Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά δείξη ἀγάπη
πρῶτα σέ μᾶς τά παιδιά του καί
στή Μητέρα μας Ἐκκλησία,
αὐτός, δυστυχῶς, ἔστειλε τήν
ἀγάπη του πολύ μακριά. Τό
ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀναπαύσει
μέν ὅλα τά κοσμικά παιδιά, πού
ἀγαποῦν τόν κόσμο καί ἔχουν τήν
κοσμικήν αὐτήν ἀγάπην, νά κατα-
σκανδαλίση, ὅμως, ὅλους ἐμᾶς,
τά τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρά
καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο
Θεοῦ. Μετά λύπης μου, ἀπό
ὅσους φιλενωτικούς ἔχω
γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε
ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό.
Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά
ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι
δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν,
διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει. Θά
ἤθελα νά παρακαλέσω θερμά
ὅλους τούς φιλενωτικούς ἀδελ-
φούς μας: Ἐπειδή τό θέμα τῆς
ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι
κάτι τό πνευματικόν καί ἀνάγκην
ἔχουμε πνευματικῆς ἀγάπης, ἄς
τό ἀφήσουμε σέ αὐ τούς, πού
ἀγαπήσανε πολύ τόν Θεόν καί
εἶναι θεολόγοι, σάν τούς
Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, καί ὄχι
νομολόγοι, πού προσφέρανε καί
προσφέρουν ὁλόκληρο τόν
ἑαυτόν τους εἰς τήν διακονίαν
τῆς Ἐκ κλησίας (ἀντί μεγάλης
λαμπά δας), τούς ὁποίους ἄναψε
τό πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί
ὄχι ὁ ἀνα πτήρας τοῦ νεωκόρου.
Ἄς γνω ρίζομεν ὅτι δέν ὑπάρχουν
μόνο φυσικοί νόμοι, ἀλλά καί
πνευματικοί. Ἑπομένως ἡ μέλ -
λουσα ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ
νά ἀντιμετωπισθῆ μέ συνεται-
ρισμόν ἁμαρτωλῶν (διότι διπλῆν
ὀργήν θά λάβωμεν), ἀλλά μέ
μετάνοιαν καί τήρησιν τῶν
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Ἐπίσης ἄς
γνωρίσωμεν καλά ὅτι ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία μας δέν ἔχει
καμμίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλει-
ψις, πού παρουσιάζεται, εἶναι ἡ
ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καί
Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές.
Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί˙ ὅμως δέν
εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί
Αὐτός τήν κυβερνάει... Ὁ Κύριος,
ὅταν θά πρέπη, θά παρουσιάση
τούς Μάρ κους τούς Εὐγενικούς
καί τούς Γρηγορίους Παλαμάδες,
διά νά συγκεντρώσουν ὅλα τά κα-
τασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας,
διά νά ὁμολογήσουν τήν Ὀρθό-

δοξον Πίστιν, νά στερεώσουν τήν
Παράδοσιν καί νά δώσουν χαράν
μεγάλην εἰς τήν Μητέρα μας».

Ὁ κίνδυνος ἀποσχίσεως
Πιό κάτω ὁ Ἅγιος Παΐσιος μιλᾶ

γιά τόν ὀλέθριο κίνδυνο ἀπο -
σχίσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία καί
ἱδρύσεως ἰδίας Ἐκκλησίας, ἐξαι -
τίας τῶν φιλενωτικῶν ἀνοι -
γμάτων, ὅπως ἔκαναν τό 1924 οἱ
σχισματικοί Γ.Ο.Χ., Ζηλωτές τοῦ
παλαιοῦ ἡμερολογίου. Λέει,
λοιπόν: «Εἰς τούς καιρούς μας
βλέπομεν ὅτι πολλά πιστά τέκνα
τῆς Ἐκκλησίας μας, Μοναχοί καί
λαϊκοί, ἔχουν δυστυχῶς ἀπο-
σχισθῆ ἀπό αὐτήν ἐξ αἰτίας τῶν
φιλενωτικῶν. Ἔχω τήν γνώμην
ὅτι δέν εἶναι καθόλου καλόν νά
ἀποχωριζώμεθα ἀπό τήν Ἐκ κλη -
σίαν κάθε φοράν πού θά πταίη ὁ
Πατριάρχης˙ ἀλλά ἀπό μέσα,
κοντά στήν Μητέρα Ἐκ κλησία
ἔχει καθῆκον ὁ καθένας νʼ ἀγω -
νίζεται μέ τόν τρόπον του. Τό νά
διακόψη τό μνημόσυνον τοῦ Πα-
τριάρχου, νά ἀποσχισθῆ καί νά δη-
μιουργήση ἱδικήν του Ἐκ κλη σίαν
καί νά ἐξακολουθῆ νά ὁμιλῆ,
ὑβρίζοντας τόν Πατρι άρχην, αὐτό,
νομίζω, εἶναι παρά λογον. Ἐάν διά
τήν αʼ ἤ βʼ λοξο δρόμησι τῶν κατά
καιρούς Πατριαρχῶν χωριζώμεθα
καί κάνωμε δικές μας Ἐκκλησίες -
Θεός φυλάξοι! -, θά ξεπεράσωμε
καί τούς Προτε στάντες ἀκόμη.
Εὔκολα χωρίζει κανείς καί δύσκο-
λα ἐπιστρέφει. Δυστυχῶς, ἔχουμε
πολλές «Ἐκ κλησίες» στήν ἐποχή
μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό
μεγάλες ὁμάδες ἤ καί ἀπό ἕνα
ἄτομο ἀκόμη...». Καί καταλήγει ὁ
Ἅγιος Παΐσιος αὐτή τήν δεύτερή
του ἐπιστολή ὡς ἑξῆς: «Ἄς εὐχη-
θοῦμε νά δώση ὁ Θεός τόν φω-
τισμόν Του σέ ὅλους μας καί εἰς
τόν Πατριάρχην μας κ. Ἀθη-
ναγόραν, διά νά γίνει πρῶτον ἡ
ἕνωσις αὐτῶν τῶν «ἐκκλησιῶν»,
νά πραγματοποιηθῆ ἡ γαλήνη
ἀνάμεσα στό σκανδαλισμένο Ὀρ -
θόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρήνη καί ἡ
ἀγάπη μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων
Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, καί κα -
τόπιν ἄς γίνη σκέψις διά τήν ἕνω-
σιν μετά τῶν ἄλλων «Ὁμολο-
γιῶν», ἐάν καί ἐφʼ ὅσον εἰλικρινῶς
ἐπιθυμοῦν νʼ ἀσπασθοῦν τό Ὀρ -
θόδοξον Δόγμα»5.

Ἀπῄτησε τὴν διακοπὴν
τοῦ Πατριαρχικοῦ

Μνημοσύνου
Τελικά, ὅμως, ὁ Ἅγιος Παΐσιος

ἀπαίτησε καί ἐπέβαλε τή διακοπή
τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου καί
στήν Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα. Αὐτή τή
θέση καί στάση τήρησε ὁ Ἅγιος,
μολονότι στήν ἀνωτέρω ἐπιστολή
του δέν συνιστοῦσε στίς ἀρχές
τοῦ 1969, τήν διακοπή τοῦ πα-
τριαρχικοῦ μνημοσύνου, ἀλλά τόν
ὀρθό δοξο ἀγώνα ἐντός τῆς
Ἐκκλησίας, γιά νά μή ἐπεκτείνον-
ται τά ἤδη ζηλωτικά σχίσματα. Στό
σημεῖο αὐτό διαπιστώνουμε ὅτι
οὐδέποτε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὑπο -
στήριξε τίς αἱρετικές καί βλάσφη-
μες γνῶμες ὅτι δῆθεν τά ἱερά
Μυστήρια εἶναι «ἄκυρα» χωρίς τό
ἐπισκοπικό μνημόσυνο, ὅταν μάλι-
στα ὁ Ἐπί σκοπος κηρύττει αἵρεση
«γυμνῇ τῇ κεφαλῇ». Ἀντίθετα,
γνώριζε καί τό γράμμα καί τό
πνεῦμα τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὅπως
τοῦ λα΄ Ἀποστολικοῦ καί μάλιστα
τοῦ ιε΄ τῆς ΑΒ΄ Συνόδου ἐπί Ἁγίου
καί Μεγάλου Φωτίου. Ὅπως
ἀκόμη γνώριζε καί τίς θέσεις,
στάσεις καί πράξεις τῶν μεγάλων
ἁγίων Πατέρων ἔναντι τῶν αἱρε-
τικῶν. Πολύ ὀρθά ἔπραξαν τόσο ὁ
Ἅγιος Παΐσιος ὅσο καί ἄλλοι Ἁγιο-
ρεῖτες Πατέρες καί διέκοψαν τό
μνημόσυνο τοῦ με γάλου οἰκουμε-
νιστοῦ πατριάρχου κυροῦ Ἀθη-
ναγόρα τήν τριετία 1970-1973.
Εἶχαν ἄλλωστε ὁδοδεῖκτες τίς
ἀντιπαπικές συνόδους, τήν Η΄
Οἰκουμενική Σύνοδο ἐπί Μ. Φωτίου
καί τήν Θ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο ἐπί
ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, καί
τόσους ἁγίους Πατέρες. Ἐκτός
ἀπό τούς Ἁγιορεῖτες, τό πατριαρχι-
κό μνημόσυνο διέκοψαν τότε καί
τρεῖς Μητροπολίτες τῆς Ἐκ κλη -
σίας τῆς Ἑλλάδος˙ ὁ Φλω ρίνης κυ-
ρός Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ
Ἐλευθερουπόλεως κυρός Ἀμ βρό -
σιος καί ὁ Παραμυθίας κυρός
Παῦλος. Τό σημαντικό εἶναι ὅτι κα-
νείς, ἀπʼ ὅσους διέκοψαν καί ἔπαυ-
σαν τό μνημόσυνο τοῦ πατριάρχου
κυροῦ Ἀθηναγόρα, δέν ἀποκόπηκε
εἴτε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο εἴτε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, οὔτε ἐπέβαλαν τήν δια-
κοπή μνημο σύνου τοῦ πατριάρχου
στούς ἄλλους ἐπισκόπους, κατα-
δικά ζο ντάς τους ὡς αἱρετικούς,
οὔτε διακόπηκε ἡ ἐκκλησιαστική
κοινωνία.
Σημειώσεις:
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Ἡ οἰκουμενιστικὴ ταυτότης τοῦ Σεβ. Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου
καὶ αἱ Ἀντιπαπικαί - Ἀντιοικουμενιστικαί θέσεις τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Χριστιανοί φῶς τοῦ κόσμου ἤ κοσμικοί Χριστιανοί;
Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος

(2ον.–Τελευταῖον)
Ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου 

καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μᾶς

ἐξηγεῖ καλύτερα πόσο προσεκτικὸς
καὶ ἐπιφυλακτικὸς ὀφείλει νὰ εἶναι
ὁ χριστιανὸς στὶς σχέσεις του μέ
τὸν κόσμο. “Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κό-
σμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐὰν τὶς
ἀγαπᾶ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ
ἀγάπη τοῦ Πατρὸς ἐν αὐτῷ. Ὅτι
πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς
σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν
ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βί-
ου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Πατρός, ἀλλʼ
ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί. Καὶ ὁ κόσμος
παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ
δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ-
νει εἰς τὸν αἰῶνα” (Αʼ Ἰω. 2,15-17).

Ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νὰ εἶναι
προσεκτικὸς στὶς σχέσεις του μὲ
τὸν κόσμο καὶ τὶς κοσμικότητες.
Δὲν μπορεῖ ταυτοχρόνως νὰ ἀγαπᾶ
τὰ κοσμικὰ πράγματα καὶ τὸν Θεό,
ὅπως κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ δου-
λεύει σὲ δύο κυρίους, ἰδίως ὅταν
τὸ θέλημα τοῦ κόσμου ἔρχεται σὲ
ἀντίθεση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Πολλὲς φορὲς στὴν καθημερινό-
τητά του ὁ χριστιανὸς θὰ βρεθεῖ σὲ
δίλημμα συνειδήσεως, καὶ ἡ χρι-
στιανική του ἐπιλογὴ θὰ γίνει ἀντι-
κείμενο χλευασμοῦ ἀπὸ τοὺς κο-
σμικούς. Ὅσα συνδέονται μὲ τὴν
κοσμικὴ ζωή, οἱ κοσμικὲς ἐπιθυμίες
καὶ οἱ καθημερινὲς ἐνασχολήσεις
μποροῦν νὰ παρασύρουν τὸν χρι-
στιανὸ σὲ ἕνα τρόπο ζωῆς ποὺ δὲν
συμβαδίζει μὲ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Ἰωάννης ἐξηγεῖ ποιὲς
εἶναι οἱ ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες ποὺ
συνδέονται μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ κό-
σμου. Οἱ σαρκικὲς ἐπιθυμίες καὶ
ἡδονές, ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν
(πλεονεξία) καὶ ἡ ἀλαζονεία ποὺ
συνδέεται μὲ μάταιες φιλοδοξίες
προέρχονται ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ὄχι
ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ γιʼ αὐτὸ δὲν ται-
ριάζουν σὲ συνειδητοὺς χριστια-
νούς. 

Καὶ ἄλλοι ἀπόστολοι προειδο-
ποιοῦν γιὰ τὰ θέλγητρα τοῦ κό-
σμου, τὶς σαρκικὲς καὶ ὑλικὲς ἀπο-
λαύσεις, ποὺ μποροῦν εὔκολα νὰ
προσελκύσουν τοὺς χριστιανοὺς
σὲ ἕνα τρόπο ζωῆς μακρυά ἀπὸ τὸν
Θεό. Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ἐπιση-
μαίνει ὅτι ἡ ἐπιθυμία τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν καὶ τοῦ πλούτου ἀποτελεῖ
εἰδωλολατρία (Ἰακ. 4,4), ἐνῷ καὶ ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος συστήνει
στοὺς χριστιανοὺς νά μὴ γίνονται
συμμέτοχοι τῶν ἔργων τοῦ σκό-
τους (δηλ. τὴν ἁμαρτία, τὴν πορ-
νεία, τὴν ἀκαθαρσία, τὴν πλεονε-
ξία, τὴν εἰδωλολατρία), ἀλλὰ μὲ τὴν
χριστιανική τους διαγωγὴ νὰ ἐλέγ-
χουν τὶς αἰσχρὲς πράξεις τῶν
ἄλλων, διότι ὅταν οἱ πιστοὶ ζοῦν μία
ζωή ἁγία καὶ πνευματικὴ μέσα στὸ
φῶς τοῦ Χριστοῦ ἀποτελοῦν κρι-
τήριο συμπεριφορᾶς καὶ μέτρο
συγκρίσεως μὲ ὅσους πράττουν τὰ
ἔργα τοῦ σκότους, ποὺ δὲν μπο-
ροῦν νὰ σταθοῦν μπροστὰ στὸ
φῶς τοῦ Χριστοῦ (Ἐφεσ. 5,7-13).

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὅτι ἡ χριστια-
νικὴ πίστη ἐλέγχει ἠθικὰ καὶ συνει-
δησιακά τούς ἁμαρτωλοὺς ποὺ
ζοῦν κοσμικά, ὁ κόσμος μισεῖ τοὺς
χριστιανοὺς καὶ τὴν πίστη τους
στὸν Χριστό. Ὁ Κύριος εἶχε πεῖ γιὰ
τοὺς μαθητές Του ὅτι “Ἐγὼ τοὺς
ἔδωσα τὸν λόγον σου (τοῦ Θεοῦ),
καὶ ὁ κόσμος τοὺς μίσησε, διότι
αὐτοὶ δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου,
καθὼς οὔτε καὶ Ἐγὼ εἶμαι ἐκ τοῦ
κόσμου” (Ἰω. 17,14). Μάλιστα ὁ Κύ-
ριος εἶχε ζητήσει στὴν προσευχή
Του πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα νὰ ἐνι-
σχύσει τοὺς μαθητὲς Του ὅσο χρο-
νικὸ διάστημα θὰ βρίσκονται στὸν
πρόσκαιρο καὶ προσωρινὸ κόσμο
ποὺ χάνεται ὅπως καὶ οἱ ἁμαρ-
τωλὲς ἐπιθυμίες του, ἐνῷ ὁ Λόγος
τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀγάπη Του μένουν
στὴν αἰωνιότητα (πρβλ. Αʼ Κορ.
7,31).

Ὁ χριστιανὸς
καὶ ὁ κόσμος

Συνεχίζοντας ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης προειδοποιεῖ τοὺς χρι-
στιανοὺς γιὰ τὸν κόσμο. Οἱ χρι-
στιανοὶ “οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ
ἐσμεν καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πο-
νηρῷ κεῖται”(Αʼ Ἰω. 5,19) καὶ ὅτι
“τοῦτό ἐστι τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκη-
κόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ
κόσμῳ ἐστὶν ἤδη”( Αʼ Ἰω.4,3). Δηλ.
μέσα στὸν κόσμο κυριαρχοῦν ἀντι-
πνευματικὲς καὶ ὑλιστικὲς θεωρίες,
ἀντιλήψεις ποὺ ἀντιστρατεύονται
τὸν Χριστό, ὅλες ὑποκινούμενες
ἀπὸ τὸν διάβολο, ποὺ ἐμφανίζεται
ὡς ἀντὶ-χριστος, δηλ. ὡς ἀντίθεος
καὶ ἀρνησίχριστος καὶ διαστροφέ-
ας τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος. Ὁ
Διάβολος, ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους,
συκοφαντεῖ τὴν Ἀλήθεια ποὺ εἶναι
ὁ Χριστὸς καὶ θέλει νὰ παραπλανή-
σει τοὺς ἀνθρώπους, νὰ ἀπομα-
κρύνει τὴν σκέψη καὶ τὴν διάνοιά
τους ἀπὸ τὰ πνευματικὰ καὶ νὰ
τοὺς ρίψει στὰ ὑλικά. Μὲ αὐτὴν τὴν
ἔννοια οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
περιγράφουν τὸν κόσμο. Ὁ ὅσιος
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς διευκρινί-
ζει: “Κόσμον λέγει ἡ Γραφὴ τὰ
ὑλικὰ πράγματα, καὶ κοσμικοὶ εἰσὶν
οἱ τούτοις τὸν νοῦν ἐνασχο-
λοῦντες”, ἐνῷ καὶ ὁ ἀββὰς Ἠσαΐας
στὸ ἴδιο πνεῦμα κινούμενος γρά-
φει:  “ὁ κόσμος ἐστὶν ὁ περισπα -
σμὸς τῶν πραγμάτων, ὁ κόσμος
ἐστὶ τὸ πληρῶσαι τὰ θελήματα
ἑαυτῶν κατὰ σάρκα, ὁ κόσμος ἐστὶ
τὸ φροντίσαι τοῦ σώματος παρὰ
τὴν ψυχήν”. 

Τὸ τί εἶναι ὁ κόσμος καὶ πῶς ἐπη-
ρεάζει βλαπτικὰ τοὺς ἀγαπῶντας
αὐτόν, μᾶς τὸ ἐξηγεῖ ὁ ἀββὰς
Ἰσαὰκ ὁ Σύρος: «Ὁ κόσμος εἶναι
σὰν μία ὄμορφη γυναίκα, σὰν μία
πόρνη, ποὺ μὲ τὰ κάλλη της ἑλκύει
στὸν πόθο της ἐκείνους, ποὺ τὴν
βλέπουν. Καὶ ὅποιος κυριευθεῖ ἀπὸ
τὸν πόθο του καὶ περιπλακεῖ στὰ
πράγματα τοῦ κόσμου, δὲν μπορεῖ
νὰ ἐλευθερωθεῖ ἀπὸ αὐτόν. Ὁ κό-
σμος εἶναι πλάνος καὶ ἀπατεώνας,
ποὺ ἐξουσιάζει αὐτοὺς ποὺ συλ-
λαμβάνει μὲ διαφόρους τρόπους

καὶ τοὺς καταπατᾶ ὑπὸ τὰ πόδια
του».

Ὑπάρχει λοιπὸν ἕνα ἀσυμβίβα-
στο μεταξὺ χριστιανοῦ καὶ τοῦ κό-
σμου, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Ἀπόστο-
λος Ἰάκωβος :”οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φι-
λία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ
ἐστιν. Ὃς οὖν ἂν βουληθῇ φίλος
εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρός τοῦ
Θεοῦ καθίσταται” (Ἰακ. 4,4). Ὀφεί-
λει λοιπὸν ὁ χριστιανὸς νὰ παρα-
μείνει καθαρός, “ἄσπιλον ἑαυτὸν
τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου” (Ἰακ. 1,27).
Ὅσοι χριστιανοὶ ποὺ ἔχουν γνωρί-
σει τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ
ἔχουν γευθεῖ τὶς πνευματικὲς χα-
ρές, μετὰ ὅμως ἐπιστρέφουν στὸν
ἐκκοσμικευμένο τρόπο ζωῆς, μοι-
άζουν σὰν νὰ ἐπιστρέφουν στὴν
βρωμιὰ τοῦ βούρκου, “ ὡς κύων ἐπὶ
τὸ ἴδιον ἐξέραμα καὶ ὡς ὗς λουσα-
μένη εἰς κύλισμα βορβόρου”(Βʼ
Πετρ. 2,22). Αὐτὴ ἡ ἐπιστροφὴ στὸν
κοσμικὸ τρόπο ζωῆς μὲ ὅσα συνε-
πάγεται αὐτὸς εἶναι μεγάλη πλάνη
καὶ ἁμαρτία, γιατί ἰσοδυναμεῖ μὲ
ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. “εἰ γὰρ ἀπο-
φυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου
ἐν ἐπιγνώσει τοῦ Κυρίου καὶ
Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις
δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται,
γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα
τῶν πρώτων” (Βʼ Πετρ. 2,20).

Εἶναι πολὺ εὔκολο ἂν δὲν προσ -
έξουμε, τὰ ἀγκάθια τῶν βιοτικῶν
μεριμνῶν καὶ τῶν ὑλικῶν ἐπιδιώξε-
ων, ποὺ μᾶς προβάλλει ἔντονα ὁ
πονηρός,ὁ ὁποῖος μᾶς ὑποβάλλει
τὴν ἰδέα ὅτι πρέπει συνεχῶς νὰ κυ-
νηγοῦμε τὰ χρήματα, τὰ ὑλικὰ ἀπο-
κτήματα, τὴν συνεχῆ κατανάλωση,
ὡς αὐτοβεβαίωση καὶ αὐτοσκοπὸν
ζωῆς, νὰ πνίξουν τὸν πόθο τῆς
ψυχῆς γιὰ τὸν Θεό. Ὁ σπόρος τοῦ
θείου λόγου “ὁ εἰς ἀκάνθας σπα-
ρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον
ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος
τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου
συμπνίγει τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος
γίνεται” (Ματθ. 13,22). Τὸ ἴδιο
ἀκριβῶς ἐκφράζει καὶ ὁ ὅσιος
Νεῖλος ὁ Ἀσκητὴς γράφοντας ὅτι
“αὐτὸς ποὺ ζεῖ μέσα στοὺς θορύ-
βους καὶ θέλει νὰ γνωρίσει τὰ
οὐράνια, ἔχει λησμονήσει ὅτι αὐτὸ
ποὺ σπέρνεται στὰ ἀγκάθια συμ-
πνίγεται καὶ ὅτι αὐτὸς ποὺ δὲν ζεῖ
στὴν ἡσυχία δὲν μπορεῖ νὰ γνωρί-
σει τὸν Θεό”.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι σαφεῖς γιὰ τὸ
ἀπολύτως ἀσυμβίβαστο τῶν χρι-
στιανῶν καὶ τοῦ κόσμου, ὅπως ὁ
Ἀπ. Παῦλος πολὺ ὡραῖα τὸ ἐκφρά-
ζει :”μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι
τούτῳ” (Ρωμ. 12,2), δὲν μποροῦν οἱ
χριστιανοὶ νὰ συμμορφώνονται καὶ
νὰ μιμοῦνται τὰ κοσμικὰ πρότυπα,
τὶς ἰδέες τῆς ἐπικαιρότητας, τὶς
ἐντολὲς τῆς μόδας. Ὁ ἅγιος Γεν-
νάδιος πατριάρχης Κων/πόλεως πε-
ριγράφει μὲ παραστατικὸ τρόπο τί
σημαίνει ὁ χριστιανὸς νὰ συσχημα-
τίζεται μὲ τὸν κόσμο: “μὴ προσαρ-
μόζετε τὴν ζωή σας πρὸς τὸ σχῆμα
τοῦ κόσμου, ὅπως ἀκριβῶς τὰ ὑγρὰ
παίρνουν τὸ σχῆμα τοῦ δοχείου
στὰ ὁποῖα τὰ βάζουμε”.

Ὁ χριστιανὸς
ὀφείλει νὰ εἶναι χωρισμένος

ἀπὸ τὸν κόσμο
Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς πρέπει

νὰ ζεῖ μέσα στὴν κοινωνία χωρὶς νὰ
ἀποτελεῖ μέρος τοῦ συστήματος
τοῦ κόσμου τούτου. Γιὰ τὸν χρι-
στιανὸ ἰσχύει αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ
Ἀπ.Παῦλος: “ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο
καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ
ἐμοὶ ὁ κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ
κόσμῳ” (Γαλ. 6,14). Οἱ κοσμικὲς ἐπι-
θυμίες καὶ ἐπιδιώξεις γιὰ τὸν χρι-
στιανὸ πρέπει νὰ εἶναι ξένες καὶ
ἀδιάφορες, τελείως ἀπονεκρωμέ-
νες. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ γίνου-
με “θείας κοινωνοὶ φύσεως” ὀφεί-
λουμε νὰ ἀπέχουμε “τῆς ἐν τῷ
κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς” (Βʼ
Πέτρ. 1,4). 

Τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτό. Μᾶς
τὸ ἑρμηνεύουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
Ὁ Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς ἐπιση-
μαίνει ὅτι “τότε ἀνατέλλει μέσα
στὴν καρδιά μας τὸ μακάριο φῶς
τῆς Θεότητος, ὅταν ὁλότελα ὁ
νοῦς ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ ὅλα καὶ
ἀπὸ τὶς ἐνθυμήσεις τοῦ κόσμου”.
Οἱ ἀληθινοὶ χριστιανοὶ “ἔχοντας
ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὶς κοσμικὲς
φροντίδες, ἀποφεύγουν νὰ ρυπαί-
νουν τὸν λογισμό τους καὶ ἔτσι ἐπι-
τυγχάνουν νὰ εἰσακούονται ἀπὸ
τὸν Θεὸ περισσότερο ἀπʼ ὅσο οἱ
ἄλλοι. Ἐνῷ ἐμεῖς, συμφυρόμενοι
μὲ τὸν κόσμο, ἀπομακρυνόμαστε
ἀπὸ τὸν Θεό, ὅσο περισσότερο
πλησιάζουμε τὸν κόσμο. Πράγματι,
πολὺ ὑποβαθμιζόμαστε πνευματικὰ
ὅσο συμφυρόμαστε μὲ τοὺς κοσμι-
κοὺς” (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλο-
γος). Πόσο μεγάλη ἀλήθεια κρύ-
βουν τὰ λόγια αὐτά! Ἔτσι εἶναι,ὅσο
περισσότερο ἐπικεντρωνόμαστε
στὰ κοσμικά, τόσο λιγότερο χρόνο
διαθέτουμε γιὰ προσευχὴ καὶ ἐπι-
κοινωνία μὲ τὸν Θεό.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος
διδάσκει τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἐκκο-
σμίκευσης καὶ τὰ πνευματικὰ ὀφέ-
λη ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτὴν τὴν
συμπεριφορά μας: “εἶπε ὁ Κύριος
ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς ποὺ ἐπιθυμεῖ
τὰ τοῦ κόσμου νὰ ἀποκτήσει καὶ
τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, οὔτε νὰ ται-
ριάξει τὶς κοσμικὲς συνανα-
στροφὲς μὲ τὴν συναναστροφὴ
τοῦ Θεοῦ… ὅποιος περιορίζει νὰ
ἔχει τὴν παρηγορία καὶ τὸ στήρι γμά
του στὸν κόσμο τοῦτον, τόσο πολὺ
ἀξιώνεται τῆς θείας χάριτος διά
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅποιος
ἀποφεύγει  τὴν μάταιη δόξα τοῦ
κόσμου, αὐτὸς αἰσθάνεται στὴν
ψυχὴ του τὴν δόξα τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος, ἐνῷ ὅποιος ἀγωνίζεται γιὰ
κοσμικὰ πράγματα, αὐτὸς εἶναι
τυφλὸς στὴν ψυχή”ʼ.

Τὸ μέτρο τῆς χριστιανικῆς στά-
σης ζωῆς ἔναντι τοῦ κόσμου ὁρίζει
ὁ Ἀπ. Παῦλος, καὶ αὐτὸ ὀφείλουμε
νὰ ἔχουμε ὡς ὁδηγὸ πνευματικό
:”καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ
ὡς μὴ καταχρώμενοι. Παράγει γὰρ

τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου” (Α´
Κορ. 7,31)., τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι οἱ
χριστιανοὶ μὲ μέτρο νὰ χρησιμο-
ποιοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου
τόσο ὥστε νὰ συντηρηθοῦν αὐτοὶ
καὶ οἱ οἰκογένειές τους ἀποφεύγον-
τας τὴν κατάχρηση τοῦ πλούτου καὶ
τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ διάθεση.
Ὅλα αὐτὰ εἶναι προσωρινά, καθὼς
ἡ μορφὴ τοῦ κόσμου αὐτοῦ καὶ οἱ
ἐπιθυμίες του χάνονται. Μόνο ὁ Λό-
γος τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀξία καὶ μένει
ἀναλλοίωτος στὴν αἰωνιότητα.
Οἱ κοινωνικές μας σχέσεις 

μὲ τοὺς κοσμικοὺς
ἀνθρώπους.

Ὁ Ἀπ. Παῦλος θέτει τὰ πλαίσια
στὰ ὁποῖα θὰ κινηθεῖ ὁ χριστιανὸς
στὸ ἐπίπεδο τῶν κοινωνικῶν λεγο-
μένων σχέσεων μὲ τοὺς κοσμικοὺς
ἀνθρώπους. Γράφει λοιπόν: “Μὴ
προσαρμόζεσθε στὴν νοοτροπία
αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ νὰ μετα-
μορφώνεστε συνεχῶς πρὸς τὸ κα-
λό, ἀποκτώντας τὸ νέο φρόνημα
τοῦ πιστοῦ. Ἔτσι θὰ μπορεῖτε νὰ
διακρίνετε ποιὸ εἶναι τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ, τὸ καλὸ καὶ ἀρεστὸ στὸν
Θεὸ καὶ τέλειο” (Ρωμ. 12,2).  “Μὴ
κάνετε ἀταίριαστους δεσμοὺς μὲ
ἀπίστους. Γιατί ποιὰ σχέση μπορεῖ
νὰ ἔχει ἡ δικαιοσύνη μὲ τὴν ἀνο-
μία; Ἢ τί κοινὸ ὑπάρχει ἀνάμεσα
στὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι; Ποιὰ συμ-
φωνία μπορεῖ νὰ γίνει ἀνάμεσα
στὸν Χριστὸ καὶ τὸν διάβολο; Ἢ τί
ἔχει νὰ μοιράσει ὁ πιστὸς μὲ τὸν
ἄπιστο;” (Βʼ Κορ. 6,14-15).
Οἱ χριστιανοὶ ὡς μάρτυρες 
τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο.

Ὡστόσο, παρὰ τὰ ὅσα σημειώσα-
με παραπάνω, οἱ χριστιανοὶ ὀφεί-
λουν νὰ ἔχουν θετικὴ παρουσία μέ-
σα στὸν κόσμο. Μὲ τὸ παράδειγμα
τῆς ζωῆς τους καὶ μὲ τὸν λόγο
τους θὰ λειτουργήσουν ὡς μάρτυ-
ρες τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας
στὸν κόσμο, κατὰ τὸ παράδειγμα
τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας, ποὺ
ἦλθε στὸν κόσμο, γιὰ νὰ φανερώ-
σει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν Θεό: “ἐγὼ
εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο
ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρ-
τυρήσω τῇ ἀληθείᾳ” (Ἰω. 18,37).
Ὅπως ὁ Θεὸς Πατέρας ἀπέστειλε
τὸν Υἱό Του στὸν κόσμο, ἔτσι καὶ ὁ
Ἰησοῦς ἀποστέλλει τοὺς μαθητές
Του μὲ ἱεραποστολὴ στὸν κό-
σμο(Ἰω. 17,18), νὰ διδάξουν πάντα
τὰ ἔθνη καὶ νὰ τὰ βαπτίσουν στὸ
ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Πρέπει ὅμως νὰ εἴμαστε προ-
ετοιμασμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουμε
τὶς ἀντιδράσεις καὶ πολλὲς φορὲς
τὸ μῖσος καὶ τὴν ἐχθρικὴ στάση τοῦ
κόσμου στὴν προσπάθειά μας νὰ
δώσουμε ὁμολογία πίστεως στὸν
Χριστό. Ὁ Χριστὸς στὸ θέμα αὐτὸ
ὑπῆρξε σαφής: “εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς
μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον
ὑμῶν μεμίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου
ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει,
ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ,
ἀλλʼ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ
κόσμου, διά τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κό-
σμος”(Ἰω. 15,18-19). Οἱ ἄνθρωποι
πολλὲς φορὲς δὲν εἶναι  διατεθει-
μένοι νὰ ἀκούσουν τὸν λόγο τοῦ
Εὐαγγελίου, γιατί ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ τοὺς ἐλέγχει γιὰ τὴν ἄνομη
καὶ ἀσεβῆ τους συμπεριφορά. Δὲν
εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ
πονηρά τους ἔργα καὶ γιʼ αὐτὸ ὅ,τι
ἐλέγχει  τὴν συμπεριφορὰ τους τὸ
ἐχθρεύονται καὶ τὸ πολεμοῦν.
“Αὕτη δὲ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς
ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγά-
πησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκό-
τος ἢ τὸ φῶς. Ἦν γὰρ πονηρὰ
αὐτῶν τὰ ἔργα. Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα
πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ
ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ
ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ὁ δὲ
ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς
τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ
ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα”
(Ἰω. 3,19-21). Γιʼ αὐτὸ ἀπορρίπτουν
καὶ μισοῦν τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς χρι-
στιανούς, κάτι ποὺ τόσο  ἔντονα τὸ
βιώνουμε στὶς μέρες μας.

Ἂς μὴ λησμονοῦμε τὴν διαβε-
βαίωση τοῦ Κυρίου ὅτι ὅποιος Τὸν
ὁμολογήσει μπροστὰ στοὺς ἀν -
θρώπους ὡς Σωτήρα καὶ Θεό, καὶ ὁ
Χριστὸς θὰ ὁμολογήσει αὐτὸν
μπροστὰ στὸν Θεὸ Πατέρα ὡς
πιστὸ καὶ γνήσιο χριστιανό. Ἂς μὴ
ξεχνᾶμε τὴν ἀποστολὴ μας μέσα
στὸν κόσμο, νὰ ἀποτελοῦμε φῶς
τοῦ κόσμου, νέο φύραμα., νέα ζύ-
μη ποὺ ἀνανεώνει τὸν κόσμο (Αʼ
Κορ. 5,7) «ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι
καὶ ἀκέραιοι, τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα
ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διε-
στραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς
φωστῆρες ἐν κόσμῳ” (Φιλ. 2,15).
Μὲ πίστη στὴν μέλλουσα δόξα τῆς
βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἂς ὑπομένου-
με τὶς δοκιμασίες καὶ τοὺς πειρα-

σμοὺς τοῦ παρόντος κόσμου ἕως
ὅτου ὁ σημερινὸς κόσμος, σύμφω-
να μὲ τὶς προφητεῖες, θὰ ἐξαφανι-
σθεῖ ὁριστικά, ὅπως τὸν γνωρίζου-
με μὲ τὴν διεφθαρμένη του μορφή,
καὶ ἡ ἀναγεννημένη ἀνθρωπότητα
θὰ ζήσει σὲ ἕνα νέο κόσμο, σὲ και-
νοὺς οὐρανοὺς καὶ καινὴ γῆ
(Ἀποκ.21,1).

Ὁ χριστιανὸς
νικητὴς τοῦ κόσμου

διὰ τῆς πίστεως.
Καὶ συνεχίζοντας ὁ Εὐαγγε-

λιστὴς Ἰωάννης μᾶς ἐξηγεῖ πὼς ὁ
χριστιανὸς μπορεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ
νικητὴς τοῦ κόσμου μὲ ἐφόδιο τὴν
πίστη στὸν Χριστό. “Ἐν τούτῳ γι-
νώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα
τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγα -
πῶμεν καὶ τὰς ἐντολάς αὐτοῦ
τηρῶμεν. Αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολάς αὐτοῦ
τηρῶμεν· καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βα-
ρεῖαι οὐκ εἰσίν. Ὅτι πᾶν τὸ γεγεν-
νημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾶ τὸν κό-
σμον. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νική-
σασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν.
Τὶς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον εἰ μὴ
ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ;” (Αʼ Ἰω. 5,2-5).

Ἀφοῦ ἔχουμε γευθεῖ τὸ μεγα-
λεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε
ἀναγεννηθεῖ καὶ ἀποτελοῦμε παι-
διά Του, μία μεγάλη οἰκογένεια μὲ
τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ τὸν Χριστὸ ὡς
ἀδελφό μας. Ἔχοντας αὐτὴν τὴν
ἐμπειρία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς μᾶς
εἶναι πιὸ εὔκολο καὶ εὐχάριστο νὰ
τηροῦμε τὶς ἐντολές Του, ποὺ μπο-
ρεῖ γιὰ τὸν κόσμο νὰ φαίνονται βα-
ριὲς καὶ δυσκολοεφάρμοστες,
ὅμως γιὰ τὸν χριστιανὸ ἀποτελοῦν
ἕνα εὐχάριστο καὶ θεάρεστο ἔργο,
ἐφʼ ὅσον κατὰ τὴν τήρηση τῶν
θεϊκῶν ἐντολῶν ἔχουμε τὸν Κύριο
νὰ μᾶς στηρίζει καὶ νὰ μας ἐλα-
φρώνει ἀπὸ τὰ βάρη. Ὁ ζυγὸς τοῦ
Κυρίου εἶναι χρηστός, δηλ. ἀγαθὸς
καὶ πολὺ ὠφέλιμος , καὶ τὸ φορτίο
τῶν ἐντολῶν Του ἐλαφρὺ (Ματθ.
11,30). Μέσῳ τῆς πίστης στὸν
Χριστὸ ὁ πιστὸς διαθέτει τὰ πνευ-
ματικὰ ἐκεῖνα ἐφόδια γιὰ νὰ ἀντι-
σταθεῖ στὶς ἁμαρτωλὲς παγίδες
τῆς κοσμικῆς ζωῆς, νὰ ἀποφύγει
τὶς πλάνες καὶ τὶς πονηρίες τοῦ
ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου, δηλ.
τοῦ διαβόλου. Ἡ πίστη θωρακίζει
τὸν χριστιανὸ ἀπέναντι στὶς ἐπιθυ-
μίες τοῦ κόσμου, τὶς ὁποῖες μέσα
ἀπὸ τὴν ἀφοσίωσή του στὸν Χρι-
στό, τοῦ Ὁποίου ἡ παρουσία καθα-
γιάζει καὶ ἐξαγνίζει τὴν καρδιὰ καὶ
κάνει τὸν πιστὸ νὰ βλέπει τὶς “ἀπο-
λαύσεις” τοῦ κόσμου ὡς ἀνούσιες
καὶ μάταιες.

Τελικαί σκέψεις
Ὁ καθένας μας ἂς ἀναλογισθεῖ

ἂν ὄντως ἡ στάση μας ἔναντι τοῦ
κόσμου εἶναι τέτοια ὅπως μᾶς προ-
στάζει ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Εἴμαστε πράγματι
φῶς τοῦ κόσμου καὶ ἅλας τῆς γῆς
μὲ  τὴν διαγωγὴ καὶ τὶς πράξεις
μας; Μήπως εἴμαστε χλιαροὶ χρι-
στιανοί;  Μήπως δὲν φωτίζουμε τὸν
κόσμο μὲ τὸ παράδειγμά μας, ἀλλὰ
συμβιβαζόμαστε μὲ τὸν κόσμο; Ὁ
Ἀπ. Παῦλος γράφει : “οὐκ οἴδατε
ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι;”
(Α´ Κορ. 6,2). Εἶναι ἆραγε ἡ ζωή μας
ἁγία  καὶ πνευματικὴ, ὥστε νὰ ἀπο-
τελεῖ κριτήριο καὶ πρότυπο συμπε-
ριφορᾶς γιὰ τοὺς ὑπολοίπους, ἢ μὲ
τὴν διαγωγὴ μας σκανδαλίζουμε
τοὺς ἄλλους καὶ γινόμαστε ἀφορ -
μὴ νὰ βλασφημεῖται καὶ νὰ ὑποβι-
βάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ; Μή-
πως δὲν τολμοῦμε νὰ δώσουμε
ὁμολογία πίστεως, νὰ κάνουμε τὸν
Σταυρό μας, νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν
Χριστό, ἀπὸ φόβο μήπως μᾶς πα-
ρεξηγήσουν, μήπως ἀκούσουμε
ἀρνητικὰ σχόλια ἢ καὶ εἰρωνεῖες;
Μήπως φοβόμαστε νὰ δηλώσουμε
τὴν χριστιανική μας ἰδιότητα, ὅταν
βρεθοῦμε σὲ ἑορτές, δεξιώσεις ὡς
καλεσμένοι, φοβούμενοι νὰ ποῦμε
ὅτι νηστεύουμε;

Καὶ ἕνα τελικὸ ἐρώτημα: Μήπως
εἴμαστε περισσότερο μὲ τὴν
πλευρὰ τοῦ κόσμου καὶ λιγότερο
μὲ τὸν Χριστό; Λίγο μὲ τὸν Χριστὸ
καὶ πολὺ μὲ τὸν κόσμο, χριστιανοὶ
κατʼ ὄνομα καὶ γιὰ τοὺς ἐξωτερι-
κοὺς τύπους, μήπως εἴμαστε “χρι-
στιανοὶ” μόνον τῆς Κυριακῆς, ὅταν
ἀφιερώνουμε 2-3 ὧρες στὸν κυ-
ριακάτικο ἐκκλησιασμό, τόσο ὥστε
νὰ καθησυχάσουμε τὴν συνείδησή
μας, καὶ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ἑβδομά-
δα εἴμαστε κοσμικοὶ χριστιανοί; 

Ἂς μὴ ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς
μᾶς θέλει χριστιανοὺς γιὰ ὅλες τὶς
ὧρες καὶ γιὰ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς
μας. Ἂς “ἀγαπήσωμεν Κύριον τὸν
Θεὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ὅλης
τῆς διανοίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς
ἡμῶν”.

Ὑπὸ τῶν «φίλων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους»
ἐξεδόθη ἡ ἀκόλου-
θος ἀνακοίνωσις:

«Τὸ Διοικητικὸ
Συμβούλιο τοῦ Παν -
ελληνίου Συλλόγου
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙ-
ΟΥ ΟΡΟΥΣ» ἐπιθυ-
μώντας νὰ τιμήσει
τὴν μνήμη τοῦ μα-
καριστοῦ Λογίου
Ἁγιορείτη Μοναχοῦ
Μωυσῆ, ἀποφάσισε
νὰ ὀργανώσει ἐκδή-
λωση στὴν Ἀρχαι-
ολογικὴ ἑταιρεία
Ἀθηνῶν (Πανεπιστημίου 22) τὴν
20ὴν Φεβρουαρίου 2015, ἡμέρα
Παρασκευὴ καὶ ὥρα 7 μ.μ.

Ἔχουν προσκληθεῖ καί θὰ συμμε-
τέχουν μὲ σύντομη εἰσήγηση: α) ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυ-
πάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος
β) ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς

Βατοπαιδίου Ἁγίου
Ὄ ρους Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμαν-
δρίτης π. Ἐφραὶμ καὶ
γ) ὁ Ἱερομόναχος τῆς
Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέ-
τρας Ἁγ. Ὄρους π.
Ἱερώνυμος.

Οἱ ἀνωτέρω ὁμι-
λητὲς θὰ ἀναφερ-
θοῦν στὴν προσωπι-
κότητα, στὴ μονα-
χικὴ ζωή καὶ στὸ συγ-
γραφικὸ ἔργο τοῦ
ἀειμνήστου Γέρον-
τος Μωυσῆ.

Παρακαλεῖσθε νὰ
τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὴν
ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας.

Μὲ ἰδιαίτερη τιμή
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Καροτσιέρης

Ὁ Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Ἀθ. Κλέντος»

Εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου 
Γέροντος Μωυσέως, Ἁγιορείτου Μοναχοῦ

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ

Κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὰς ἐκ δό-
σεις τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
(Κάνιγγος 10, τηλ. 210.3816
206), τὸ ἐνδιαφέρον ὡς ἄνω βι-
βλίον, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ μι -
κρὰν σκιαγραφίαν τοῦ συγχρό-
νου ὁμολογητοῦ καὶ μεγάλου
ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας,
μακαριστοῦ π. Χαραλάμπους
Βασιλοπούλου (1910 – 1982),
τοῦ καὶ ἱδρυτοῦ τῆς «Πανελλη-
νίου Ὀρ θοδόξου Ἑνώσεως»
καὶ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136
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Δὲν ἀνησυχοῦν οἱ Ἱεράρχαι μας;
τικοὶ ἐξουσιασταὶ ἀπέβαλον, ἐν
καιρῷ κρίσεως, τὰς μάσκας καὶ προ-
έβαλον δυναμικῶς τὸ προσωπεῖον
τῆς ἀθεΐας. Ὀργανωμένη - Συλλο-
γικὴ ἀπάντησις ὑπὸ τῆς Διοικούσης
Ἐκκλησίας δὲν ὑπῆρξε. Ἀπεναντίας
Σεβ. Μητροπολῖται προβάλλουν ἀντι-
φατικὰς θέσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιτείνουν
τὴν σύγχυσιν εἰς τὸν πιστὸν λαόν, ὁ
ὁποῖος διερωτᾶται τὸ ἑξῆς: Ἀφοῦ ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἀπαγορεύει τὸν ὅρκον, διατὶ δὲν
ἡγωνίσθη ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπὶ
σειρὰ δεκαετιῶν διὰ τὴν κατάργησίν
του;

Μὲ τὸν πολιτικὸν ὅρκον, ὁ ὁποῖος
ἐπικαλεῖται τὴν προσωπικὴν τιμὴν καὶ
συνείδησίν του, ἀλλὰ καὶ τὰ χαμηλὰ
ἀποτελέσματα τῶν δημοσκοπήσεων
διὰ τὸ θέμα, προκύπτει ὅτι τὰ συνθή-
ματα τῆς μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974
λαμβάνουν σάρκα καὶ ὀστᾶ. Τὰ συν-
θήματα τῶν διαφόρων Ἑλληνικῶν
κέντρων ἐγκεφάλων καὶ τῶν καθο-
δηγητῶν των, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν
βάσιν των εἰς τὰ ὑπόγεια ρεύματα
τῆς Ἀμερικῆς ἦσαν: Νὰ ἀποκόψωμεν
τοὺς Ἕλ ληνας ἀπὸ τὰς ρίζας των.
Διὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουν αὐτό: Ἐκτύπη-
σαν ὅλα  τὰ κύτταρα τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, τὰ ὁποῖα ἐκράτησαν τὸν Ἑλλη-
νισμὸν ὄρθιον. Ἐπέτυχον νὰ κατα-
στρέψουν τὴν γλῶσσαν, τὴν Ἑλλη-
νορθόδοξον Παιδείαν, νὰ πλαστο-
γραφήσουν τὴν ἱστορίαν, νὰ συκο-

φαντήσουν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ
μᾶς ἀφήσουν ἄνευ Θεοῦ. Ἡ ἐπιχεί-
ρησις ὑπὲρ τῆς ἀθεΐας εἶναι εἰς ἐξέ-
λιξιν εἰς μίαν περίοδον, κατὰ τὴν
ὁποίαν ἡ Οἰκονομία εἶναι κατεστραμ-
μένη καὶ ὁ λαὸς ἔχει ἐναποθέσει
ὅλας τὰς ἐλπίδας του εἰς τὸν
Χριστὸν καὶ τὴν Παναγίαν. Τὸ ποσο-
στόν τῶν πολιτῶν, τὸ ὁποῖον διαφω-
νεῖ μὲ τὸν πολιτικὸν ὅρκον μὲ βάσιν
τὰ ἀποτελέσματα τῶν δημοσκοπή-
σεων εἶναι ἐλαφρῶς μικρότερον τοῦ
10% τῶν ἐρωτηθέντων. Τοῦτο ἀπο-
δεικνύει ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει
ἀπολέσει τὴν Ὀρθόδοξον ταυτότη-
τά του καὶ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σιολογικήν του συνείδησιν. Αἱ
εὐθῦναι τῆς συντριπτικῆς πλειοψη-
φίας τῶν Ἱεραρχῶν εἶναι μεγάλαι,
διότι ἐφρόντισαν νὰ μεταβάλουν τὴν
Ἐκκλησίαν εἰς Ἐρυ θρὸν Σταυρόν»
ἀναλαμβάνοντες τὰς κοινωνικὰς
φροντίδας τοῦ Κράτους καὶ ἀδιαφο-
ροῦντες διὰ τὴν χορήγησιν πνευμα-
τικῶν συσσιτίων πρὸς τὸν λαόν.

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστόν: Ἡ
Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἰσπράττει
«μπράβο» καὶ ἐπευφημίας ἀπ ̓ὅλους
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι –εἰς τὸ σύ-
νολόν των– ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἐνῶ
δὲν «συγκινεῖ» τὰ πιστὰ μέλη της, μὲ
ἐλαχίστας ἐξαιρέσεις. Ἐρώτημα:
Ἐὰν αὔ ριον ἡ Ἐκκλησία ἀπειληθῆ ἢ
γίνουν ἐκτεταμέναι καινοτομίαι εἰς
βάρος της, πῶς θὰ ἀπευθυνθῆ εἰς
τὸν λαὸν καὶ θὰ τὸν κινητοποιήση;

ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ - ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ

Διατὶ χρειαζόμεθα καθαρὸν ἐκκλησιολογικὸν λόγον
μὲ στερεὰν δογματικὴν καὶ ἀσκητικὴν βάσιν

• Η ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΣ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ, Ο ΓΕΡΩΝ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

Ὑπὸ τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θωμᾶ Βαμβίνη

ΕΚ ΤΗΣ μηνιαίας ἐκδόσεως
«Παρέμβαση» (ἀρ. τεύχους
221, Δεκέμβριος 2014) τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ
Ἁγίου Βλασίου ἀναδημοσιεύομεν, ἐκ
τῆς στήλης: «Ἐπίκαιροι Σχολιασμοί»,
τὴν ἐπίκαιρον ἀνάλυσιν ὑπὸ  τὸν  τί -
τλον: «Γιὰ νὰ ξέρουμε ποῦ
πατᾶμε…» τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
π. Θωμᾶ Βαμβίνη. Εἰς αὐτήν, ἀφοῦ
ἐπισημαίνεται ὅτι εἰς τὰς θεολογικὰς
διασκέψεις μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἀλλο-
θρήσκους οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιμετωπί-
ζονται μὲ ἀμηχανία καὶ ἀπουσία κα-
τανοήσεως, διότι ὑπάρχουν μεγάλα
θεολογικὰ χάσματα. Τὰ χάσματα ἐπὶ
διαφόρων θεολογικῶν διαλόγων εἶναι
σημαντικὰ διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, ἐνῶ
διὰ ἐκείνους ἄνευ ἰδιαιτέρας πρα-
κτικῆς σημασίας.

Ἀκολούθως ἐπισημαίνει ὅτι, διὰ νὰ
ἀντιμετωπισθοῦν αἱ διάφοροι θεολο-
γικαὶ συγχύσεις, χρειάζεται καθαρὸς
ἐκκλησιαστικὸς λόγος μὲ στερεὰν
δογματικὴν καὶ ἀσκητικὴν βάσιν. Τὸ
πλῆρες κείμενον τοῦ ἄρθρου, εἰς τὸ
ὁποῖον παρατίθενται κείμενα τοῦ Γέ-
ροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ καὶ τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἔχει ὡς
ἀκολούθως:

«Σύγχρονα ἐκκλησιαστικά καί θε-
ολογικά γεγονότα ἀνέσυραν ἀπό
τήν μνήμη μου τήν ἀντίδραση ἑνός
νέου ἀνθρώπου, πού ὡς μέλος μιᾶς
ἀντιπροσωπίας Ὀρθοδόξων Ἑλλή-
νων μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν, συμ-
μετεῖχε πρίν ἀπό μερικά χρόνια σέ
μιά διαθρησκειακή συνάντηση, ἡ
ὁποία πραγματοποιήθηκε στήν
Ὁλλανδία. Ἡ ἀντίδραση ἐκφράστη-
κε σέ μιά τελείως ἰδιωτική συνομιλία,
γιʼ αὐτό ἦταν ἀνεπηρέαστη ἀπό τό
πνεῦμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διπλω-
ματίας. Τήν διατυπώνω ὅπως τήν
προσέλαβα καί τήν διατήρησα μέσα
στό πλαίσιο τῶν δικῶν μου ἑρμηνευ-
τικῶν προϋποθέσεων.

Μοῦ εἶπε ὅτι ἔβλεπε μέ κάποια
ἔκπληξη τούς Παπικούς «νά τά βρί-
σκουν» μέ τούς Μουσουλμάνους.
Αὐτό δέν μποροῦσε νά τό ἐξηγήση.
Τό θεωροῦσε τελείως ἀδιανόητο.
Ρώτησα ἄν εἶχε διαβάσει αὐτά πού
γράφει ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου
στό βιβλίο του Γέννημα καί θρέμμα
Ρωμηοί, στήν ἑνότητα μέ τίτλο: Δυ-
τικός Χριστιανισμός καί Ἰσλαμισμός
(σελ. 258-280). Μοῦ ἀπάντησε ἀρνη-
τικά καί τόν παρέπεμψα σʼ αὐτό τό
κείμενο, γιά νά «καταπραϋνθῆ» κά-
πως ἡ ἔκπληξη γιά τήν «ἀδιανόητη»,
ὅπως τήν θεωροῦσε, ἀλληλοκατα-
νόηση Παπικῶν καί Μουσουλμάνων.

Ὑπῆρχαν στήν συνάντηση μέλη
πού δέν μποροῦσε νά καταλάβη κα-
νείς ἄν εἶναι ἄθεοι ἤ ἀνήκουν σέ κά-
ποια περίεργη χριστιανική ὁμολογία.
Γιά τούς ἐκπροσώπους τῶν Προτε-
σταντῶν διαπίστωνε ὅτι «δέν ἤξεραν
ποῦ πατοῦσαν». Γενικά, ὑπῆρχε μιά
ἠθικολογία «κατωτέρου κατηχητι-
κοῦ», χωρίς θεολογικό θεμέλιο.
«Ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους», ἔλεγε,
«δέν μᾶς καταλάβαιναν». Ὅταν μι-
λοῦσαν Ὀρθόδοξοι εἰσηγητές, οἱ
ἄλλοι τούς ἄκουγαν σιωπηλοί μέ μιά
ἀμηχανία καί ἔδιναν τήν ἐντύπωση
ὅτι δέν τούς καταλαβαίνουν.

Θεολογικὰ χάσματα
Δέν ἐπρόκειτο γιά ἔλλειψη δια-

νοητικῆς ἱκανότητος ἤ γιά ἐλλιπῆ
ἐπιστημονική ἐνημέρωση ἤ ἀκόμη
γιά ἀπουσία διάθεσης διαλόγου.
Ἐπρόκειτο μᾶλλον γιά τήν ἀκρόαση
ἑνός λόγου μέ τόν ὁποῖο δέν μπο-
ροῦσαν νά διαλεχθοῦν, ἴσως γιατί
καταλάβαιναν ὅτι ἔπρεπε προηγου-
μένως νά γεφυρώσουν βαθιά θεο-
λογικά χάσματα, σέ θέματα πού
ἦταν σημαντικά γιά τούς  Ὀρθοδό-
ξους, ἐνῶ γιά ἐκείνους χωρίς ἰδιαί-
τερη πρακτική σημασία.

Τό θεμελιῶδες θέμα φαίνεται ὅτι
ἦταν (καί εἶναι σέ τέτοιες συναντή-
σεις) ἡ ἄγνοια τῆς θεολογίας ὡς
ἐμπειρικῆς ἐπιστήμης καί ἡ ἀποσύν-
δεσή της ἀπό τήν ποιμαντική. Γιʼ
αὐτό ἡ ἐνασχόληση μέ θεολογικά
θέματα ἀντιμετωπιζόταν σάν μιά
ἐξειδικευμένη ἀκαδημαϊκή δραστη-
ριότητα, χωρίς βαθύ νόημα καί χω-

ρίς ἐμπειρική ἐπαλήθευση, σάν ἕνα
παιχνίδι ἐπιστημονικῆς περιέργειας,
περιορισμένης στά ὅρια τῶν δυνα-
τοτήτων τῆς διάνοιας, ἔξω ἀπό τήν
ἁπτή πραγματικότητα τῆς ζωῆς τοῦ
κόσμου.

Γυμνοί ἀπό θεολογία, ξένοι πρός
τίς ἀγωνίες γιά τό πῶς ἡ θνητή, ἐφή-
μερη ὕπαρξή μας μπορεῖ νά ἐνδυθῆ
ἀπό τώρα τό φῶς τῆς θεότητας,
ἐξαντλοῦσαν ὅλα τά ἐνδιαφέροντά
τους στό πῶς θά δημιουργηθῆ ἕνας
ἐνδοκοσμικός παράδεισος, μέ τήν
ἀπουσία τῶν στοιχείων πού καθι-
στοῦν τήν γῆ κόλαση. Ἔτσι, τό πρω-
τεῦον γιʼ αὐτούς ἦταν ἡ ἀλληλοκα-
τανόηση, ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ εἰρηνι-
κή συμβίωση ἑτερογενῶν πλη-
θυσμῶν, μέ βάση «ἀγαθές» διδα-
σκαλίες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἀνι-
χνευτοῦν σέ ὅλα τά θεωρούμενα ὡς
«ἱερά κείμενα» τῶν διαφόρων θρη-
σκειῶν, ἀκόμη καί στό Κοράνιο, τό
ὁποῖο ὑπʼ ὄψιν κελεύει: «Πολεμᾶτε
τούς ἀπίστους, ὥσπου νά μή ὑπάρχη
ἄλλη θρησκεία»(Κεφ. 8, στ. 40) καί:
«Ὅταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους νά
τούς σκοτώνετε καί νά τούς κατα-
σφάζετε» (Κεφ 47, στ. 4).

Τί λέγει
ὁ Γέρων Σωφρόνιος

Σαχάρωφ
Γιά νά ἀντιμετωπισθοῦν τέτοιες

συγχύσεις χρειαζόμαστε καθαρό
ἐκκλησιαστικό λόγο, μέ στέρεη  δο -
γματική καί ἀσκητική βάση. Γἰ  αὐτό,
ἀφήνοντας τούς προβληματισμούς
ἤ τίς ἀθεολόγητες κοινωνικές στο-
χεύσεις τῆς διαθρησκειακῆς συνάν-
τησης τῆς Ὁλλανδίας, θά ἀνατρέ-
ξουμε σέ ἐμπειρικούς λόγους τοῦ
Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ καί
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, γιά νά
δοῦμε ἐνδεικτικά τό πῶς ὁ Θεός
μιλᾶ μέσῳ τῶν ἀνθρώπων Του γιά τό
σημαντικό θέμα τῆς θεολογίας, ὡς
ἐμπειρίας τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ἐντοπίζει
τό πρόβλημα στόν τρόπο πού διδά-
σκεται ἡ θεολογία, ὁ ὁποῖος καθορί-
ζει ἐν πολλοῖς καί τό περιεχόμενό
της. Σέ μιά ἀπό τίς τελευταῖες ὁμι-
λίες του στούς Μοναχούς τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Τιμίου Προδρόμου τοῦ
Ἔσσεξ Ἀγγλίας λέει: «Τά σχολεῖα
μας εἶναι ἐξαρτημένα ἀπό τή σφαῖρα
τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς καί τῶν ἐπί-
γειων ἐνδιαφερόντων. Ἐπειδή οἱ γο-
νεῖς ἔχασαν τήν πίστη τους, τά παι-
διά ἔρχονται στό σχολεῖο καί μελε-
τοῦν τή θεολογία μέ τόν ἴδιο τρόπο
μέ τόν ὁποῖο μελετοῦν κάθε ἄλλο
κλάδο: τή χημεία, τή φυσική, τή γε-
ωγραφία, τή γλώσσα κ.λπ. Αὐτό
ὅμως προκαλεῖ φοβερή ζημιά, γιατί
συνηθίζουν νά ζοῦν τόν Θεό μέ τή
λογική. Ὅσοι ὅμως γνωρίζουν τήν
πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντι-
λαμβάνονται ὅτι ἡ λογική τοῦ Ἀρι-
στοτέλη δέν ἁρμόζει στή θεολογία·
ὅτι ἡ πραγματικότητα πού ἀποκαλύ-
πτεται σέ μᾶς ἀπαιτεῖ ἀπομάκρυνση
ἀπό τήν τυπική λογική καί μετάβαση
σέ λογική μέ κατηγορίες τοῦ ἴδιου
τοῦ Εἶναι, πού ὁ Θεός μᾶς ἀποκαλύ-
πτει μέ τήν ἔλευσή Του»(Οἰκοδο-
μώντας τόν Ναό τοῦ Θεοῦ μέσα μας
καί στούς ἀδελφούς μας, τόμ. Β ,́ σ.
303).

Τί διδάσκει
εἰς τοὺς Μοναχούς του
Μέ βεβαιότητα διδάσκει στούς

Μοναχούς του ὅτι: «Ὁ ἄνθρωπος
δέν σώζεται μέ τό πλῆθος τῶν ἐπι-
στημονικῶν πληροφοριῶν. Μέ τίς
πληροφορίες αὐτές δέν μᾶς δίδεται
ἡ κατάσταση νά “ὁρῶμεν τόν Θεόν,
καθώς ἐστι”».(σ. 291)  Εἶναι πολύ
ὑψηλός ὁ στόχος τοῦ Ὀρθοδόξου
Χριστιανοῦ, τελείως ἄσχετος μέ
ἄλλες θρησκευτικές διδασκαλίες:
«Γιʼ αὐτό ὁ Χριστιανισμός μας ποτέ
δέν πρέπει νά ἀναμιγνύεται μέ καμία
ἄλλη διδασκαλία πού ὑπάρχει στόν
κόσμο: γιά μᾶς ὑπάρχει μόνο τό
Εὐαγγέλιο»(σ. 299).

Δέν ἀρκεῖ ὅμως ὁ ὑψηλός στόχος.
Χρειάζεται καί ὁ τρόπος, γιά νά τόν
φθάσουμε: «Τί μποροῦμε νά κάνου-
με κάθε ἡμέρα, ὥστε νά προσεγγί-
σουμε τόν στόχο τῆς ἀπέραντης θεί-
ας ζωῆς; Ἀπό ποῦ ἀρχίζουμε τήν
πνευματική μας ζωή; Ἀπό τό νά

ἔχουμε κάθε ἡμέρα ὡς πρώτη μας
φροντίδα νά μή ἁμαρτήσουμε. Μέ
τόν ἀσκητικό αὐτό ἀγώνα, νά μή
ἁμαρτήσουμε, καθαρίζεται ὁ νοῦς
καί ἡ καρδιά καί ὅλο τό εἶναι μας ἀπό
τήν ἀχλύ τῆς ἁμαρτίας. Τότε ὁ
ἄνθρωπος γίνεται ἱκανός γιά τήν
ἄμεση πρόσληψη ἐκείνου πού προ-
έρχεται ἀπό τόν Θεό» (σ. 307). «Συν -
επῶς, ὄχι μέ τήν “ἐπιστημονική” γνώ-
ση τῶν θεολογικῶν σπουδῶν, ἀλλά
μέ τήν ἀναμάρτητη ἁγία ζωή πρέπει
νά φθάσουμε σέ κατάσταση, κατά
τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει νά
βλέπει τόν Θεό “καθώς ἐστιν”»(σ.
300).

Τὸ αὐτὸ θέμα
ἀπὸ τὸν Ἅγιον

Γρηγόριον Παλαμᾶν
Τό ἴδιο θεμέλιο τῆς ἐν Χριστῷ

ζωῆς περιγράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
Παλαμᾶς.

Σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι νά γίνη ὁ
ἄνθρωπος μέτοχος τοῦ Φωτός τοῦ
Θεοῦ. Τό Φῶς αὐτό δέν εἶναι γνώση.
Δέν εἶναι ἡ διανοητική πολυμάθεια
πού μᾶς ξεδιαλύνει διάφορα θέματα.
Γιά νά τό ἀποδείξη αὐτό ἀνατρέχει
στήν θεολογική γνώση τῶν δαιμό-
νων. Γράφει: «οὐδέ νοήσεως ἐστέ-
ρηται τό δαιμόνιον φῦλον· νόες γάρ
εἰσι». Καί αὐτήν τήν μορφή τῆς
ὑπάρξεώς τους δέν τήν ἔχουν ἀπο-
βάλει μέ τήν πτώση τους. Γιʼ αὐτό
μποροῦσαν νά λένε στόν Χριστό:
«οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ».
Μέ αὐτό τό ἁγιογραφικό δεδομένο
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀντι-
μετωπίζοντας τόν Βαρλαάμ, ἔκανε
τήν πολύ σημαντική ἐπισήμανση, ὅτι
ἡ ἐπιστημονική θεολογική γνώση
δέν εἶναι ἄγνωστη οὔτε καί στούς
δαίμονες. Ἀναλύοντας αὐτήν τήν
ἄποψη γράφει γιά τά δαιμόνια: «Εἰ δέ
θεότητα ἴσασι, καί τοῦτʼ εἰδέναι
αὐτούς ἀνάγκη, ὅτι τῶν κτιστῶν
οὐδέν ἐστιν ἐκείνη». Ἀφοῦ γνωρί-
ζουν τήν θεότητα, αὐτό σημαίνει ὅτι
γνωρίζουν πώς ἐκείνη δέν εἶναι τί-
ποτε ἀπό τά δημιουργήματα. Ἔβλε-
παν οἱ δαίμονες στόν Χριστό κάτι τό
ὁποῖο δέν ἦταν ὅμοιο μέ τίποτε ἀπό
τά κτίσματα. Αὐτή ἡ διάκριση τούς
ἔδινε τήν δυνατότητα νά καταλά-
βουν ὅτι εἶχαν μπροστά τους τόν
«ἅγιο τοῦ Θεοῦ», τόν ἐνανθρωπή-
σαντα Θεό.

Ἀναμάρτητος ζωή
Τήν παραπάνω ἐπισήμανση τήν

συμπληρώνει μέ τό συμπέρασμα:
«Οὐκ ἄρα γνῶσίς ἐστι τό φῶς
ἐκεῖνο, οὔτε ἡ διά καταφάσεων οὔτε
ἡ δἰ  ἀποφάσεων προσγινομένη». Τό
Φῶς τοῦ Θεοῦ δέν ἀποκτᾶται ἀπό
τόν ἄνθρωπο μέ καταφατικούς ἤ
ἀποφατικούς συλλογισμούς, δηλαδή
μέ φιλοσοφικούς στοχασμούς, διότι
δέν εἶναι γνώση. Κἰ  αὐτό ἐπιπρόσθε-
τα τό ἀποδεικνύει μέ μιά παρατήρη-
ση, ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύπτει τό θε-
μέλιο τῆς μέριμνας τοῦ Γέροντος
Σωφρονίου γιά «ἀναμάρτητη ζωή».
Γράφει ὅτι ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ὑπάρ-
χει στούς δαίμονες, ἀλλά παραμένει
καί στούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί
ὅταν αὐτοί ἁμαρτάνουν καί τήν χρη-
σιμοποιοῦν κακῶς. Ὅμως «τῷ φωτί
ἐκείνῳ χρῆσθαί τινα κακῶς οὐκ ἔνι»,
γιατί μόλις κανείς στραφῆ σέ ἀπό-
ψεις καί πράξεις ἀντίθετες πρός τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ «εὐθύς ἀφίπταται
(τό Φῶς ἐκεῖνο), καταλιπόν (τόν
ἄνθρωπο) ἔρημον Θεοῦ». Ἡ γνώση
«συμβιώνει» μέ τήν ἁμαρτία, ὄχι
ὅμως καί τό Φῶς τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀθεολόγητος
ἀγαπολογία

Ὁ ἔρημος Θεοῦ, ἄν θελήση νά
ἀσχοληθῆ μέ θεολογικά θέματα, καί
μάλιστα σέ διάλογο μέ ἑτεροθρή-
σκους, τότε «δέν θά ξέρη ποῦ νά πα-
τήση», καί εἶναι ἐνδεχόμενο, ἄν καί
Χριστιανός, μέσα στήν ἀθεολόγητη
ἀγαπολογική ἀμβλυωπία του νά μή
βλέπη τά δογματικά χάσματα, μέ
ἀποτέλεσμα νά συγχέη τήν ἀνάγκη
γιά εἰρηνική συμβίωση μέ τήν ἀνάμι-
ξη τῶν θεολογικῶν παραδόσεων,
ὥστε στό πεδίο τῆς πίστης (καί ὄχι
ἁπλά καί μόνο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς)
«νά τά βρίσκη» ἀκόμη καί μέ τούς
Μουσουλμάνους.–

Τί ἀπαντᾶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης διὰ τὸν ἰδιότυπον διωγμόν
τοῦ ἀντιπαπικοῦ - ἀντιοικουμενιστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Νικ. Μανώλη

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσα-
λονίκης ἐλάβομεν ἐπιστολὴν ἀπάντη-
σιν εἰς τὴν ἐπιστολὴν τῶν 1052 Ὀρθο-
δόξων πιστῶν, τὴν ὁποίαν ἐδημοσίευ-
σεν ὁ «Ο.Τ.» (6.2.2015) διὰ τὸν «ἰδιό-
τυπον διωγμόν» τοῦ ἀντιπαπικοῦ -
ἀντιοικουμενιστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
Νικολάου Μανώλη.

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Μὲ λύπη ἀνεγνώσαμε στὸν «ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» τῆς 6-2-2015 καὶ μά-
λιστα στὴν πρώτη σελίδα του τὸ δημο-
σίευμα μὲ τὸν τίτλο «Ὀρθόδοξοι πι-
στοὶ (1052) καλοῦν τὸν Σεβ. Θεσσαλο-
νίκης νὰ παύση τὸν ἰδιότυπον διωγμὸν
τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ π. Νικολάου
Μανώλη».

Ἀναγκαζόμεθα νὰ σᾶς ἀποστείλωμε
τὴν παροῦσα ἐπιστολή μας, διότι παρ᾽
ὅλη τὴν προσπάθειά μας, γιὰ νὰ ἐπι-
κοινωνήσωμε τηλεφωνικῶς μαζί σας
γιὰ τὸ θέμα αὐτό, δυστυχῶς αὐτὸ δὲν
ἦταν ἐφικτό.

Σᾶς πληροφοροῦμε γιὰ τὸ θέμα
αὐτὸ τὰ ἀκόλουθα:

• Γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας
θὰ ἔπρεπε νὰ ἐρωτηθῆ καὶ ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολις Θεσσαλονίκης, στὴν ὁποία
ἀνήκει ὁ ἐν λόγῳ κληρικός, ὥστε νὰ
ὑπάρξη γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἡ ἀπαραί-
τητη ἐνημέρωση, καὶ μετὰ οἱ
ἀναγνῶστες σας νὰ ἐξαγάγουν τὰ
συμπεράσματά τους.

• Ὅπως καλῶς γνωρίζετε, ὁ Πανα-
γιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης κ. Ἄνθιμος ἔχει συμπληρώσει 41
χρόνια ἀρχιερατείας στὶς Ἱερὲς Μη-
τροπόλεις Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ
Θεσσαλονίκης καὶ οὐδέποτε ὑπῆρξε
πρόβλημα, ποὺ νὰ μπορῆ νὰ δικαιολό-
γηση ἄδικη μεταχείριση εἰς βάρος
ἱερέως τῆς Ἐκκλησίαςμας. Οὐδέποτε
ἠσχολήθη μὲ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, οὔτε τοῦ Ἀντιοικουμενισμοῦ,
οὔτε ἔχει καταχωρίσει ἀπόψεις θε-
τικὲς γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ καὶ τοῦ Παπισμοῦ. Σεῖς πιστεύε-
τε ὅτι μέσα ἀπὸ μία Μητρόπολημὲ 135
ἐφημέριους, ὅπως εἶναι ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολις τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ ποὺ
εἶναι ὅλοι πτυχιοῦχοι ἀνωτάτων
σχολῶν, εἶναι δυνατὸν ποτὲ ἕνας ἱερέ-
ας μόνος του νὰ δημιουργήση ἕνα τέ-
τοιο ζήτημα καὶ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι
αὐτὸς μόνος ὑπερασπίζεται τὶς ἐνστά-
σεις καὶ τὶς αἰτιάσεις ἐναντίον τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ;Τὸ θέμα αὐτὸ ἔχει γιὰ
τὸν ἐν λόγῳ ἱερέα προσωπικὰ βαθύτε-
ρα κίνητρα.

• Στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλο-

νίκης ἔχει κατατεθῆ ἡ συγκεκριμένη
ἐπιστολὴ μὲ τὶς ὑπογραφὲς πέντε (5)
μόνον ἀτόμων, οἱ ὁποῖοι μάλιστα τὴν
προσεκόμισαν ἀνυπόγραφη, καὶ μετὰ
ἀπὸ τὴν προτροπὴ τοῦ πρωτοσυγκέλ-
λου π. Στεφάνου Τόλιου ὑπεγράφη
ἀπὸ τοὺς κομιστές της.

Εἶναι λυπηρὸ νὰ ἀναφέρεται ὅτι τὴν
ὑπέγραφαν (1052) ἐνορῖτες τοῦ Ἱ. Ν.
Προφήτη Ἠλία στὴν Ἄνω  Πόλη  Θεσ-
σαλονίκης, ἐνῶ στὴν Ἱερὰ Μητρόπο-
λή μας δὲν ὑπάρχουν οἱ ὑπόλοιπες
1047ὑπογραφές, μὲ τὸ ὀνοματεπώνυ-
μο, τὴν διεύθυνση κατοικίας καὶ τὶς
ὑπογραφὲς τῶν συμφωνούντων μὲ τὸ
κείμενο τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς δεόν-
τως θεωρημένων ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες
ὑπηρεσίες ἢ τὸ ἁρμόδιο ἀστυνομικὸ
τμῆμα τῆς περιοχῆς, στὴν ὁποία ἀνή-
κει ἡ παραπάνω ἐνορία. Ἡ πραγματικὴ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι μᾶς ἐπισύναψαν μία
ἁπλὴ κατάσταση ὀνομάτων, μὲ διευ-
θύνσεις καὶ ἀριθμοὺς τηλεφώνων μέν,
πλὴν ὅμως ἄνευ τῶν ἀπαραιτήτων
ὑπογραφῶν δεόντως θεωρημένων.
Σᾶς πληροφοροῦμε λοιπὸν ὅτι
πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀνωτέρω δὲν εἶναι
ἐνορῖτες τοῦ Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλία,καὶ
μάλιστα ἔχομε διαμαρτυρίες στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἀτόμων τῶν
ὁποίων τὰ ὀνοματεπώνυμα συμπερι-
λήφθησαν στὴν παραπάνω ἐπιστολὴ
χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦν καὶ χωρὶς τὴν
συγκατάθεσή τους. Ὅπως ἀντιλαμβά-
νεσθε τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατο, καὶ
ἐπισύρει τὶς ἀπαραίτητες νομικὲς κυ-
ρώσεις. Θὰ ἔπρεπε ἡ δημοσιογραφικὴ
δεοντολογία νὰ ἔχη λάβει ὑπ ̓ὄψη της
τὴν ἀνάλογη εὐθύνη γιὰ τὴν σωστὴ
ἐνημέρωση τοῦ ἀναγνωστικοῦ σας
κοινοῦ.

Ὅσον ἀφορᾷ στὴν οὐσία τῆς ὑπο-
βληθείσης ἐπιστολῆς σᾶς γνωρίζομε
τὰ κάτωθι:

• Ὁ π. Νικόλαος Μανώλης τακτικὸς
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτη
Ἠλίατῆς ΙΜΘἔλαβε προσωπικές, συμ-
βουλευτικὲς καὶ ἀπόρρητες ἐπιστολὲς
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη του, τὶς ὁποῖες
μὲ ἀδιάκριτο τρόπο καὶ κατὰ τὸ δο-
κοῦν ἀπεκάλυψε στοὺς ἀνθρώπους οἱ
ὁποῖοι τὸν ἀκολουθοῦν καὶ δημιούρ-
γησε κατὰ τὸν τρόπο αὐτὸ διχασμὸ
στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν καὶ μάλι-
στα διὰ τοῦ διαδικτύου, γεγονὸς ἀπα-
ράδεκτο καὶ ἀνοίκειο γιὰ ὀρθόδοξο
κληρικὸ καὶ μάλιστα θεολόγο καὶ οἰκο-
γενειάρχη. Λόγῳ τῆς συμπεριφορᾶς
του αὐτῆς, οἱ ἀνώνυμες ὕβρεις καὶ συ-
κοφαντικὲς ἀναφορές, ποὺ δημιουρ-
γήθηκαν στὸ διαδίκτυο, εἰς βάρος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
ἀπὸ ἀνωνύμους καὶ ἐπωνύμους εἶναι
στὴ διάθεση ὅλων.

• Στὸν π. Νικόλαο, παρὰ τὶς ἐπανει-
λημμένες καὶ ἀνάλογες πατρικὲς συ-
στάσεις πρὸς τὸ πρόσωπό του, οὐδέ-
ποτε ἐπεβλήθη οἱαδήποτε ποινὴ ἢ κα-
νονικὴ ἀργία καὶ οὐδέποτε τοῦ ἀπηγο-
ρεύθη ἀπὸ τὴν οἰκεία καὶ προϊσταμένη
του ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ νὰ ἱερουργῇ,
νὰ ὁμιλῇ, νὰ ἐξομολογῇ καὶ νὰ μετέχῃ
στὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἐνο-
ρίας του ἢ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμῆς ἦταν
καὶ εἶναι ὑποχρεωμένος, ὡς τακτικὸς
ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτη
Ἠλία, νὰ μεταβαίνῃ καθημερινῶς καὶ
νὰ τελῆ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ τὰ
ἱερὰ Μυστήρια, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ
ἱερὸ μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως,
σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸ πρόγραμμα
λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,καὶ νὰ μὴ
ἀναμένῃ τὴν «ἐφημερία»του, δηλαδὴ
μία ἑβδομάδα τὸν μήνα, διὰ νὰ παρου-
σιασθῇ στὸν Ἱερὸ Ναό. Τίποτε ἀπὸ
αὐτὰ δὲν τοῦ ἀπηγορεύθη. Ἡ μόνη
ἀλήθεια εἶναι ὅτι πρὸ ἑβδομάδος τοῦ
ἀπηγορεύθη προσωρινῶς μόνον νὰ
ὁμιλῇ καὶ νὰ κηρύσσῃ, διότι διὰ τοῦ
τρόπου αὐτοῦ δημιουργεῖ ἐμφανῶς
πλέον σύγχυση καὶ διάδοση ψευδῶν
εἰδήσεων πρὸς τοὺς πιστούς, καὶ μάλι-
στα διὰ τοῦ διαδικτύου. Συγκεκριμέ-
νως τοῦ ἔχει ἀποσταλῆ ἔγγραφη
«Κλῆσις πρὸς ἀπολογίαν» γιὰ ὅσα ἔχει
δημοσίως καὶ δυσφημιστικῶς διαπρά-
ξει μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ μὲ δημο-
σιεύματα στὸν τύπο, ὄχι μόνον ἐναν-
τίον τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονί-
κης, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τοῦ Παν. Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου,καθὼς καὶ
ἐναντίον ἄλλων Σεβ. Μητροπολιτῶν
τῆς Ἐκκλησίας μας!

• Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.
Ἄνθιμος, ὅπως καὶ ἕκαστος Ἐπίσκο-
πος τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκ κλησίας τοῦ
Χριστοῦ, κατὰ τὴν χειροτονία του εἰς
Ἐπίσκοπον, ἔδωσεν ἐνώπιον τῆς
Ἐκκλησίας,τὴν ὁμολογία του περὶ τῆς
ἀποδοχῆς τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τῶν
Ἱερῶν Κανόνων τῶν ἁγίων Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων. Πιστεύομε ὅτι τοῦτο καθίσταται
σαφὲς καὶ δὲν χρειάζεται οἱονδήποτε
σχολιασμό.

• Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους ἡ
Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης προ-
βαίνει στὶς νόμιμες κανονικὲς καὶ
ἐκκλησιαστικὲς διοικητικὲς ἐνέργειες
γιὰ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη, οἱ ὁποῖες
σὲ καμμία περίπτωση δὲν μποροῦν νὰ
θεωρηθοῦν «ἰδιότυπος διω γμός».

Εὐχέτης
ΟΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
καὶ ἐντολῇΑὐτοῦ

ὁ Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμ. Στέφανος Τόλιος»

Ἡ ἄρνησις τοῦ βουλευτικοῦ Ὅρκου
Προηγούμενα καὶ παρεπόμενα

Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
(2ον)

ΤΟ ΘΕΜΑ τοῦ Ὅρκου ἐμφανί-
σθηκε, μὲ ὀξύτητα μάλιστα, στὸν
πολιτικὸ καὶ κοινοβουλευτικὸ βίο

τῆς Ἑλλάδος ἤδη ἐπὶ Καποδίστρια
(1828-1831). Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Ἰ. Κα-
ποδίστριας (1776-1831), ὁ μόνος ἐξ
ὁλοκλήρου ὀρθόδοξος πολιτικὸς τῆς
Νεωτέρας Ἑλλάδος, ὁρκίσθηκε κατὰ
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του.
Μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ ἀνεβίωσε καὶ
στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ἡ παράδοση
τῶν «Βυζαντινῶν» αὐτοκρατόρων.
Ἕνα Ἔθνος, ποὺ ζοῦσε ἀκόμη στὴν
ἑλληνορθόδοξη παράδοσή του, δὲν
ἦταν δυνατὸν νὰ ἐνοχληθεῖ ἀπὸ τὴν
ὁρκωμοσία τοῦ Ἡγέτη του. Ἐν τούτοις
ὁ «Ὅρκος ἀπὸ κάποια συγκεκριμένη
ἀφορμή, ἔγινε ζήτημα στὴν ἑλληνικὴ
κοινωνία τὸ 1829. (Βλ. Τ. Ἀθαν. Γριτσο-
πούλου». ΠΕΡΙ ΟΡΚΟΥ, θέσες τοῦ ζη-
τήματος κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Καποδί-
στρια καὶ Γνωμάτευσις Ἰωάννου Γε-
νατᾶ, Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης», στὸ
ΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονι-
κοῦ Δικαίου, τόμ. Ζ  ́(1962) σελ. 116-
142).

Ὁ ἀπὸ Χριστιανουπόλεως ἐπίσκο-
πος Τριφυλίας Παΐσιος καὶ τοποτη-
ρητὴς Μεσσηνίας, ἔλαβε ἀναφορὰ
δύο κληρικῶν του, ἀπὸ τοὺς ὁποίους
ἐζητήθη ὅρκος στὰ πολιτικὰ δικαστή-
ρια στὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Πρόεδρος τοὺς
«ἐβίασε», μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὁ ὅρκος
εἶναι «νόμος τοῦ Κράτους», συνεπῶς
ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς Ἐπαναστάσεως.
Ὁ Παΐσιος «κατέστησεν ἀργούς» τοὺς
δύο Κληρικούς, ζητώντας ταυτόχρονα
ὁδηγίες ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐκκλησια-
στικῶν. Σὲ γράμμα του πρὸς τοὺς
Ἱερεῖς ὁ Παΐσιος τοὺς ψέγει, διότι δὲν
ἔμειναν πιστοὶ στὸν Κύριο καὶ στὴν
ἐντολή Του «ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμό-
σαι ὅλως», ἀλλ ̓ὑπήκουσαν «εἰς τοὺς
ἀνθρώπους μᾶλλον καὶ ὄχι εἰς τὸν
Ὕψιστον Θεόν, τοῦ Ὁποίου εἶναι (οἱ
Ἱερεῖς) ὑπηρέται».  Ἡ ὑπόθεση ἔλαβε
διαστάσεις καὶ ἀπασχόλησε τὰ συναρ-
μόδια Ὑπουργεῖα Δικαιοσύνης καὶ
Ἐκκλησιαστικῶν. Ἀπὸ 12.9.1829
ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ἦταν ὁ Ἰω. Γε-
νατᾶς, φίλος καὶ στενὸς συνεργάτης
τοῦ Κυβερνήτη. 

Ὑπεστηρίχθη ὅτι ὁ ὅρκος ἐπεβλήθη
στοὺς Ἱερεῖς κατὰ τὰ ἄρθρα 51 καὶ 59
τῆς «Ἐγκληματικῆς  Διαδικασίας».
Ἐμφανῶς τονίζεται ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο
Τάσο Γριτσόπουλο, ὅτι ὁ Γενατᾶς ἦταν
ὀπαδὸς τοῦ «Πεφωτισμένου δεσποτι-
σμοῦ» καὶ «πολιτειοκράτης». Γἰ αὐτὸ
στὴν ἐνέργεια τοῦ Παϊσίου «εἶδε κίνη-
σιν ὕποπτον, τείνουσαν εἰς χειραφέτη-
σιν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν πολιτικὴν
ἐξουσίαν». Ἄρα ἡ ὁρκωμοσία στὰ πο-
λιτικὰ δικαστήρια (δηλαδὴ στὴν Πολι-
τεία) ἐντάχθηκε στὸ θέμα τῶν σχέσε-
ων Ἐκκλησίας  - Πολιτείας καὶ ὡς κάτι
ποὺ ἀντέβαινε στὴν ἐκκλησιαστικὴ πα-
ράδοση. Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ Ὑπουργοῦ
στὴ «Γνωμάτευσή» του ἦταν, ὅτι ὁ
ὅρκος «εἶναι ἀπηγορευμένος διὰ ζη-
τήματα ὅλως διόλου δευτερεύοντα
(δηλαδή: “ἐπὶ ματαίῳ”), ποὺ ὁδηγοῦν
εἰς κατάχρησιν». Κατὰ τὸν Γενατᾶ, δη-
λαδή, ὁ ὅρκος «δὲν εἶναι ἀπηγορευμέ-
νος», καὶ μὲ κάποιο ὑπερβολικό, κατὰ
τὸν Γριτσόπουλο, τρόπο τεκμηριώνε-
ται τὸ ἐπιχείρημά του.  Ἡ γνωμάτευση
ἐξεδόθη στὶς 24.10.1829.

Ἡ χαρακτηριστικότερη καὶ ἐκρηκτι-
κότερη ὅμως περίπτωση στὸ θέμα τοῦ

ὅρκου καὶ μάλιστα εἰδικὰ τοῦ Βουλευ-
τικοῦ, εἶναι ἐκείνη τῶν βουλευτῶν Λη-
ξουρίου / Κεφαλληνίας Ἀδελφῶν Γε-
ωργίου καὶ Χαραλάμπους Τυπάλδων
Ἰακωβάτων,  καὶ κυρίως  τοῦ πρώτου
ἀπὸ αὐτούς, μιᾶς θερμουργοῦ προσω-
πικότητας, ποὺ γιὰ τοὺς δυναμικότα-
τους ἀγῶνες του κέρδησε τὴν προσω-
νυμία «Γεωργαντάρας». Γἰ αὐτὸ θὰ
σταθοῦμε σ ̓αὐτὸν κυρίως, ἐφ ̓ὅσον ὁ
ἰατρὸς Χαραλάμπης (1810-1888), ὅπως
καὶ οἱ ἄλλοι ἀδελφοί τους, ἀνεγνώρι-
ζαν ὡς ἡγέτη τῆς ὁμάδος των τὸν Γε-
ώργιο (1815-1822). Ὁ Γεώργιος, νομι-
κός, κατὰ τὶς σπουδές του, διακρίθηκε
ὡς βουλευτὴς στὰ Ἰόνια Νησιὰ καὶ
στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν ἕνωση (1864).
Ἦταν οὐσιαστικὰ μαθητὴς τοῦ κατὰ
18 ἔτη μεγαλυτέρου του ἀδελφοῦ
Κωνσταντίνου (1795-1867), καθηγητοῦ
(1826-1839) τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας, πρώτου Ἑλλη-
νικοῦ Πανεπιστημίου, στὴν Κέρκυρα
(1824-1865) καὶ κατὰ τὴν περίοδο 1844-
1864 πρώτου Σχολάρχη τῆς Ἱερᾶς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς  τῆς Χάλκης στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Κοντὰ στὸν
Καθηγητὴ ἀδελφό του καὶ ἰδιαίτερα μὲ
τὴν ἐντατικὴ ἀτομική του μελέτη καὶ
κατάρτιση ἀπέκτησε ὑψηλὴ θεολογικὴ
- πατερικὴ παιδεία καὶ ἀκραιφνὲς ἑλλη-
νορθόδοξο - ρωμαίικο  φρόνημα (εἶναι
ὁ κύριος εἰσηγητὴς τοῦ ὅρου «Ρωμη-
οσύνη» τὸν 19ο αἰώνα. Ὅλη ἡ ὕπαρξή
του ζυμώθηκε μέσα στὴν ρωμαίικη -
ἑλληνορθόδοξη, ἁγιοπατερικὴ παρά-
δοση, ἀναδείχθηκε δὲ στὶς Βουλὲς σὲ
κοινοβουλευτικὸ ἐκπρόσ ωπο τῆς Ρω-
μηοσύνης, ὁ ὀρθόδοξος πολιτικὸς  θε-
ολόγος  στὸ Κοινοβουλευτικὸ Βῆμα,
συνεχιστὴς σ᾽αὐτὸ τοῦ Ἰω. Καποδί-
στρια.

Μέσα στὸ ἑλληνορθόδοξο - ρωμαί-
ικο πλαίσιο ἐνέτασσε τὸ θέμα τοῦ θρη-
σκευτικοῦ ὅρκου ὁ Γεώργιος Ἰακωβά-
τος, ἀκολουθούμενος σ ̓ αὐτὸ ἀπὸ
τοὺς ἄλλους ἀδελφούς του, ποὺ ἀνα-
μείχθηκαν στὴν πολιτική, τὸν ἰατρὸ Χα-
ραλάμπη (1810-1818) καὶ τὸν νομικὸ Νι-
κόλαο (1880 - μετὰ τὸ 1880).

Τὰ κίνητρα τοῦ Γεωργίου Ἰακωβά-
του ἦσαν πάντα θεολογικά - ἐκκλησιο-
λογικὰ καὶ ἐθνικά καὶ γἰαὐτὸ ἔμενε
ἀκατανόητος ἀπὸ τοὺς συναδέλφους
του στὴν ἐποχή του, παραμένει δὲ
ἀκατανόητος καὶ ἀνερμήνευτος στὴ
Διανόησή μας μέχρι σήμερα. Μόνο ὁ
Λαός, στὴν μεγάλη του πλειονοψηφία,
ταυτιζόταν μαζί του, διότι παρέμενε
ἀκόμη στέρεα συνδεδεμένος μὲ τὸν
Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοσή
του. 

Ὁ Ἰακωβάτος ἀντιμετώπισε τὸ θέ-
μα τοῦ βουλευτικοῦ ὅρκου γιὰ πρώτη
φορὰ δημόσια στὴν Θ  ́ Βουλὴ τοῦ
Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων, ὅταν
ἐκλέχθηκε γιὰ πρώτη φορὰ Βου-
λευτὴς τὸ 1850, μὲ τὴν παράταξη τῶν
«Ριζοσπατῶν» Οἱ Ριζοσπάστες ἦσαν
πατριῶτες, ὑπέρ  τῆς ἕνωσης μὲ τὴν
μητέρα - Ἑλλάδα καὶ οἱ κύριοι ἀντίπα-
λοι τῆς βρετανικῆς «Προστασίας», τῶν
ξένων δηλαδή, ἀλλὰ καὶ τῶν ξενόδου-
λων «ἑλλήνων», ὑποστηρικτῶν τοῦ
καθεστῶτος. Οἱ Ριζοσπάστες, δηλαδή,
καὶ μαζί τους καὶ ὁ Γ. Ἰακωβάτος, ἦσαν
οἱ «ἀριστεροί» τῆς ἐποχῆς τους, ἀλλὰ
αὐτὸ δὲν τοὺς ἐμπόδιζε -μᾶλλον τοὺς
ἐνίσχυε- νὰ μένουν πιστοὶ στὴν ἐθνική
τους παράδοση καὶ κυρίως  στὴν
ἄρρηκτη σύνδεση τοῦ Ἑλληνισμοῦ
τους μὲ τὴν ἀποστολικοπατερικὴ πα-

ράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, Τὴν ἐξυ-
μνοῦσαν στὰ κείμενά τους, ὄχι γιὰ δη-
μαγωγικοὺς σκοποὺς καὶ παραπλάνη-
ση τοῦ Λαοῦ, ἀλλά, ὅπως δείχνουν τὰ
ἔργα τους καὶ οἱ διωγμοί τους ἀπὸ τὸ
Καθεστώς, διὰ λόγους πεποιθήσεως
καὶ ἐσωτερικῆς -καρδιακῆς σχέσης
μαζί της. Ἡ ἐμμονὴ τῶν Ριζοσπαστῶν
στὰ πάτρια ὀφειλόταν στὸ ὅτι, παρὰ
τὴν ὑψηλή κατάρτισή τους καὶ τὶς
σπουδές τους στὴ Δύση, ἀλλὰ καὶ τὴν
καλὴ γνώση ποὺ εἶχαν γιὰ τὰ νεώτερα
ἰδεολογικοπολιτικὰ δυτικὰ συστήματα
καὶ ἀκραιφνὲς ἐπαναστατικό - ἀντικα-
θεστωτικὸ φρόνημά τους, παρέμειναν,
κατὰ στὴν ἔκφραση τοῦ Γ. Ἰακωβάτου,
«ἀνατολικοί», δηλαδὴ Ἑλ ληνορθόδο-
ξοι. Οἱ ἰδεολογικὲς συμπτώσεις τους
μὲ τἀ «προοδευτικά» ρεύματα τῆς
Εὐρώπης, ΠΟΤΕ δὲν ὁδήγησαν σὲ
ταυτίσεις καὶ ἐξαρτήσεις, ὥστε νὰ σκέ-
πτονται καὶ νὰ δροῦν ὡς «ξένοι» στὴν
Ἑλλάδα, ὅπως θὰ συμβαίνει συχνὰ με-
ταγενέστερα, καὶ ὡς ὄργανα τῶν Ξέ-
νων.

Ὡς βουλευτὴς τοῦ Θ  ́Ἰουνίου Κοι-
νοβουλίου ὁ Γ. Ἰακωβάτος ἀντέδρασε
στὸν Βουλευτικὸ Ὅρκο, ἀρνούμενος
νὰ ὁρκισθεῖ στὸ Σύνταγμα τοῦ 1817,
ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὴν Προστασία
(ἁρμοστὴς Μαίτλαντ). Ἔτσι, ὑπέβαλε
τὴν ἀκόλουθη «Διαμαρτύρησιν»: «Ὁ
βουλευτὴς τῆς Ἰονίου Πολιτείας διὰ
τὴν νῆσον Κεφαλληνίαν Γεώργιος Τυ-
πάλδος, μέλλων νὰ δώση τὸν ὅρκον
τοῦ βουλευτοῦ, διασαφίζων, διακη-
ρύττει, ὅτι ὁ ὅρκος ὄντως δὲν εἶναι
ὑποχρεωτικὸς καὶ ὅτι διὰ τοῦτο οὐδέ-
ποτε θέλει δώση ἐπὶ πίνακι τὴν κε-
φαλὴν τῆς Πατρίδος. Διαμαρτύρεται
δὲ κατὰ τοῦ ὅρκου ὡς ἐναντίου καὶ  εἰς
τὴν ἐν Παρισίοις συνθήκην τῆς 5ης
Νοεμβρίου 1815 (ἔτει ἀνατολικῷ) καὶ
οὐ εἰς τὸ ἑλληνικὸν μέλλον τῆς Ἑπτα-
νησίου Ἑλλάδος τὸ ἐπιφυλασσόμενον
εἰς αὐτήν». Ἡ ἐνέργειά του προκάλε-
σε ἔκπληξη καὶ ἀντίδραση, διότι ἤχησε
περίεργα στὰ ὦτα τῶν ἄλλως ἐθισμέ-
νων συναδέλφων του. Λόγῳ δὲ τοῦ
προκληθέντος θορύβου ὁ Ἰακωβάτος
ἀναγκάσθηκε νὰ ἀγορεύσει, γιὰ νὰ
ὑποστηρίξει τὴν διαμαρτυρία του, ποὺ
τελικὰ ἔγινε δεκτή. «Θαυμάζει ἀνδρὸς
ἀρετὴν (λεβεντιά) καὶ πολέμιος»!

Γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τῶν
λόγων τοῦ Ἰακωβάτου καὶ τὸν εὐκο-
λότερο παραλληλισμὸ μὲ δεδομένα
τῆς ἐποχῆς μας, θὰ ἐπιτραπεῖ μία σύν-
τομη ἀνάλυση: Θεωρεῖ τὸν ὅρκο μὴ
ὑποχρεωτικό. Ἐννοεῖται σὲ ἕνα πιστὸ
Ὀρθόδοξο. Μὲ τὸν ὅρκο στὸ ἔξωθεν
ἐπιβληθὲν Σύνταγμα τοῦ 1817 πι-
στεύει, ὅτι δίδει «τὴν κεφαλὴν τῆς Πα-
τρίδος ἐπὶ πίνακι» (Ματθ. 14.8.11), μὲ
τὴν ἀποδοχὴ δηλαδὴ τοῦ ἐπιβληθέν-
τος Συντάγματος. Τόσο βαθειὰ καὶ μα-
κριὰ ἔβλεπε ἡ ρωμαίικη συνείδησή
του. Ἐπικαλεῖται τὴν Συνθήκη τῶν Πα-
ρισίων, διότι μὲ αὐτὴν τὰ Ἰόνια Νησιὰ
δόθηκαν στὴν Βρετανία. Προσδοκᾶ δὲ
«τὸ ἑλληνικὸν μέλλον», τὴν ἕνωση δη-
λαδή, τῆς «Ἑπτανησίας Ἑλλάδος»,
διακηρύττοντας ἔτσι τὴν ἐθνικὴ ἑνό-
τητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ Ἰόνιος Βου-
λευτὴς δὲν ἀναγνωρίζει δικαιώματα,
ἐδαφικὰ κ.λπ., τῶν Ξένων πάνω στὴν
Ἑλληνικὴ Πατρίδα, τὴν ὁποία θέλει
ἑνιαία καὶ ἀδιάτμητη.

Μετὰ τὴν Ἕνωση τῆς Ἑπτανήσου
(21 Μαΐου 1864) ὁ Γ. Ἰακωβάτος ἐξε-
λέγη «πληρεξούσιος» Κεφαλληνίας
στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο (πρώτη

ἐμφάνισή του στὶς 20 Ἰουλίου 1864.
Ἐπίσημος ἐφημερὶς τῆς Συνελεύσε-
ως, τ.Ε ,́ σ. 222 ἑπ.). Μὴ συμβιβαζόμε-
νος συνειδησιακὰ μὲ τὸν βουλευτικὸ
Ὅρκο, θὰ καταθέσει καὶ πάλι στὴ
Βουλὴ τὴν «ἔνστασίν του: «Ἔχω
ἔνστασιν καὶ κατὰ τοῦ ὅρκου, δὲν πρέ-
πει νὰ ὁρκίζωνται οἱ πληρεξούσιοι, διὰ
νὰ  μὴ γίνωνται ἐπίορκοι». Ἤδη ἡ δια-
φθορὰ εἶχε εἰσχωρήσει στὸν κοινο-
βουλευτικὸ βίο καὶ αὐτὸ καταδικάζει ὁ
Ἰακωβάτος. Σημαντικό: θεωρεῖ ἀπαρά-
δεκτο  τὸν Ὅρκο καί, συνεπῶς, κατα-
δικαστέο, διότι οἱ πολιτικοὶ ὁρκίζονται,
διὰ τὸν παραβοῦν μὲ τὴν ὅλη πολιτεία
τους, ποὺ κατευθύνεται ὄχι ἀπὸ ἁγνὸ
πατριωτισμό, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ συμφέροντα
κομματικὰ καὶ ἀτομικά. Αὐτό, δηλαδή,
ποὺ προσπαθεῖ νὰ σώσει ὁ Ἰακωβάτος,
εἶναι τὸ κῦρος τοῦ Κοινοβουλίου καὶ ἡ
ἐλευθερία τῆς συν ειδήσεως. 

Ὁ Ἰακωβάτος, πάντως, τὸ 1864 καὶ
τὸ 1865 λόγῳ μᾶλλον πιέσεων καὶ
ἀσφαλῶς, διὰ νὰ μὴ δημιουργεῖ ζήτη-
μα, ὁρκίσθηκε, καὶ θὰ τοῦ τὸ ὑπενθυ-
μίζουν ἀργότερα οἱ ἀντίπαλοί του.
Κατὰ τὸ Σύνταγμα τοῦ 1844 (ἀριθ. 57)
ὁ Ὅρκος ἦταν ὁ ἑξῆς: «Ὀμνύω εἰς τὸ
ὄνομα τῆς ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου
Τριάδος νὰ φυλάξω πίστιν εἰς τὸν Βα-
σιλέα τῆς Ἑλλάδος, ὑπακοὴν εἰς τὸ
Σύνταγμα καὶ εἰς τοὺς Νόμους τοῦ
Κράτους καὶ νὰ ἐκπληρώνω εὐσυνει-
δήτως τὰ καθήκοντά μου». Κατὰ τὸ
Σύνταγμα δὲ τοῦ 1864 (ἀρθ. 64):
«Ὀμνύω εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ
ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος νὰ
φυλάξω πίστιν εἰς τὴν Πατρίδα καὶ εἰς
τὸν Συνταγματικὸν Βασιλέα, ὑπακοὴν
εἰς τὸ Σύνταγμα καὶ εἰς τοὺς Νόμους
τοῦ Κράτους καὶ νὰ ἐκπληρώσω εὐσυ-
ν ειδήτως τὰ καθήκοντά μου».
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ρησάντων, ἐδόθησαν ἐκ μέρους τῆς
πολιτείας, μέχρι σήμερον, 2 θέσεις
Ἐφημερίων.

Ἀπὸ τὸ ἔτος 2011 μέχρι σήμερα
ἀπεχώρησαν 42 Ἱερεῖς καὶ ἐδόθη-
σαν ἀπὸ τὴν πολιτεία 5 θέσεις.

Τὰ συμπεράσματα ἐπαφίενται εἰς
τοὺς ἀναγνώστας.

Πάντως μὲ αὐτὴ τὴν ἀντιμετώπι-
ση τοῦ θέματος οἱ Μητροπόλεις
τῆς ὑπαί θρου χώρας εἰσέρχονται
σὲ μεγάλη κρίση».

Αἱ δηλώσεις - «καμπανάκι»
τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Νικολάου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος
κ. Νικόλαος, εἰς τὴν ἐφημερίδα
«δημοκρατία» τῆς 14ης Φεβρουα-
ρίου ἔκανε τὰς ἀκολούθους δηλώ-
σεις:

«Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος ἀντι-
μετωπίζει ἕνα μεγάλο πρόβλημα μὲ
τὴν ἀδιοριστία τῶν ἐφημερίων, ἡ
ὁποία ἰσχύει ἀπὸ τὸ 2011. Τὸ μέτρο
αὐτὸ ἔχει διαλύσει τὶς ἐνορίες, ὄχι
μόνο τὶς μικρὲς τῶν χωριῶν ἀλλὰ
καὶ τὶς μεγάλες. Μέχρι τώρα ἔχουν
ἀποχωρήσει πάνω ἀπὸ 45 ἱερεῖς καὶ
ἔχουν διοριστεῖ πέντε. Μένουν πά-
νω ἀπὸ 40 ἐνορίες κενὲς χωρὶς
ἱερεῖς. Νὰ ὑπολογίσετε σὲ αὐτὲς τὶς

40 καὶ ἄλλες 80 θέσεις οἱ ὁποῖες
ἦταν κενές. Δηλαδὴ 120 ἐφημε-
ριακὲς θέσεις αὐτὴ τὴ στιγμὴ εἶναι
κενὲς καὶ δὲν ξέρουμε τί θὰ γίνει.
Ἔχω κάνει ἐπανειλημμένα διαμαρ-
τυρίες καὶ ὑπομνήσεις εἰς τὴν
ἱεραρχία, φαίνεται ὅτι τὰ πράγματα
μένουν στάσιμα. Δὲν φαίνεται ὅτι
θὰ ἐπιστρέψουμε σὲ ἐκείνη τὴν κα-
τάσταση ποὺ χειροτονούσαμε τὸν
ἱερέα καὶ τὸ Λογιστήριο τοῦ Κρά-
τους τὸν διόριζε. Δὲν γνωρίζω πῶς
θὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ ὅλο θέμα. Γι'
αὐτὸ ἔχω ζητήσει καὶ ἀπὸ τὸν μακα-
ριότατο καὶ ἀπὸ τοὺς συνοδικοὺς
καὶ τοὺς μητροπολίτες τῆς ὑπαί-
θρου κυρίως, γιατί αὐτοὶ ἀντιμετω-
πίζουν κυρίως τὸ πρόβλημα, νὰ συ-
σταθεῖ κάποια ἐπιτροπὴ καὶ νὰ
δοῦμε τί θὰ κάνουμε. Τὸ μέλλον
εἶναι ἀβέβαιο καὶ ἡ κρίση αὐτὴ ποὺ
θὰ ἔρθει στὶς μητροπόλεις τῆς ὑπαί-
θρου θὰ εἶναι πολὺ μεγάλη. Λάβετε
ὑπ' ὄψιν ὅτι ἔχω ἕξι ἄμισθους ἱερεῖς,
τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ τοὺς συν-
τηρήσει ἡ μητρόπολη ἔχοντας ἕνα
ὑποτυπώδη μισθό. Ἂς θεωρηθεῖ
αὐτὴ ἡ διαμαρτυρία μου καὶ ὡς μία
ἔκκληση, πρέπει νὰ λάβουμε τὰ μέ-
τρα μας. Ἐὰν ἡ Πολιτεία δὲν πρό-
κειται νὰ διορίσει ποτέ, πρέπει νὰ
δοῦμε ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία τί θὰ κά-
νουμε, διότι τὰ χωριὰ μας διαμαρ-

τύρονται, ἔρχονται τὰ συμβούλια
καὶ παρακαλοῦν γιὰ ἱερέα ἰδίως τὶς
γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, Δε-
καπενταύγουστο. Πῶς νὰ ἀντιμε-
τωπιστεῖ αὐτὴ ἡ ἀνάγκη τοῦ λαοῦ
μας; Ζητάει ὁ λαὸς καὶ δὲν ἔχουμε
νὰ τοῦ δώσουμε πνευματική τροφή.
Καὶ οἱ ἀστικὲς περιοχὲς θὰ βρεθοῦν
σὲ μεγάλη ἀνάγκη».

Στὴν ἐρώτηση γιὰ τὴ γενικότερη
στάση τῆς Ἐκκλησίας στὸ θέμα
αὐτό, ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.
Νικόλαος ἀπάντησε: «Ὑπῆρχαν δύο
ἀπόψεις. Ἡ μία πλευρὰ ἔλεγε νὰ μὴ
προκαλέσουμε, γιατί θὰ ἔχουμε χει-
ρότερη τύχη καὶ μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ
τὸ κράτος νὰ ἀναλάβουμε μόνοι
μας τὴ μισθοδοσία τοῦ κλήρου. Ἡ
ἄλλη πλευρὰ ἔλεγε νὰ προκαλέ-
σουμε, νὰ ξεκαθαρίσει ἡ κατάσταση
καὶ ἴσως αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερο. Νὰ
δοῦμε τί θέλει ἡ Πολιτεία. Διορί-
ζουν χιλιάδες σὲ ἄλλους ὀργανι-
σμούς, ἀλλὰ στὴν Ἐκκλησία ἔχουν
μειωθεῖ πάρα πολὺ οἱ ἱερεῖς μας.
Ὅλα αὐτὰ γίνονται σὲ μία περίοδο
ποὺ ὁ λαὸς ἔχει πολὺ μεγάλη ἀνάγ-
κη καὶ χρειάζεται πνευματικὴ
τροφὴ, γιὰ νὰ στηριχθεῖ. Αὐτὰ τὰ
φαινόμενα πρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ τὰ
βάλει κάτω καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει.
Μὲ τὸ νὰ τὰ παραμερίζουμε, δὲν τὰ
λύνουμε αὐτὰ τὰ προβλήματα».
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Ἂς μὴ τὸ λησμονοῦν οἱ κυβερνῶντες
σίας Κράτους - Ἐκκλησίας μποροῦν
νὰ γίνουν σύντομα». Τὰς δηλώσεις
αὐτάς ἔκανε ὁ κ. Μπαλτᾶς παρουσίᾳ
τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ κ.
Ἀλεξίου Τσίπρα. Λεπτομερείας
ὅμως δὲν ἀνεκοίνωσε. Τοῦτο ση-
μαίνει ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ διά
μεγάλο χρονικὸν διάστημα δὲν τί-
θεται θέμα. Διότι προφανῶς ἡ κυ-
βέρνησις καὶ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν
ἐπιθυμοῦν νὰ ἀνοίξουν μέτωπον μὲ
τὸν πιστὸν λαόν, τὸν ἔντιμον
κλῆρον καὶ τὴν Ἐκκλησίαν γενικώ-
τερον. Προκύπτει ὅμως καὶ κάτι
ἄλλο: Πῶς αἱ οἱεσδήποτε ἀποφάσεις
θὰ ληφθοῦν ὕστερον ἀπὸ «διάλο-
γον εἰς βάθος» μὲ τὴν Ἐκκλησίαν.
Ἤδη ὡς λέγεται, Ἐπιτροπὴ ἐκ Συ-
νοδικῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἄλλων
ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων ἐργά-
ζεται ἀπὸ μηνῶν, διά τὰς μελλοντι-
κάς σχέσεις Κράτους - Ἐκκλησίας. 

Ἕνας ἄλλος ὑπουργὸς τῆς Κυ-
βερνήσεως, ὁ καθηγητὴς Ποινικοῦ
Δικαίου κ. Παρασκευόπουλος ἄφη-
σε μὲ σαφήνειαν νὰ ἐννοηθῆ ὅτι θά
προωθηθῆ τὸ σύμφωνον ἐλευθέρας
συμβιώσεως διά τοὺς ὁμοφυλοφί-
λους καὶ ὅτι εἰς τὸν πρόσ φατον νό-
μον τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ διά τὸν
ἀντιρατσισμὸν θὰ προσ τεθῆ εἰδικὴ
διάταξις διά τὴν ποινικὴν καὶ εἰδικὴν
προστασίαν τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ
ρατσιστικὰ συνθήματα καὶ ρατσιστι-
κάς πράξεις. 

Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἡ κυβέρνησις
τοῦ κ. Κώστα Καραμανλῆ εἶχε κα-
θιερώσει τὸ σύμφωνον ἐλευθέρας
συμβιώσεως μεταξὺ ἑτεροφύλων
ζευγῶν, ἐνῷ ἐματαίωσε τὴν ἐπέκτα-
σίν του καὶ εἰς τοὺς ὁμοφυλοφίλους
ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ. Τότε ὁ ὑπουργὸς Δι-
καιοσύνης κ. Σωτήριος Χατζηγάκης
εἶχε δηλώσει ὅτι ματαιώνεται ἡ σύμ-
βασις, διότι αἱ κοινωνικαὶ συν θῆκαι
δὲν ἦσαν ὥριμοι. Ὁ ὑπουρ γὸς Δι-
καιοσύνης κ. Ἀθανασίου (συγκυ-
βερνήσεως ΝΔ - ΠΑΣΟΚ) ἐματαίωσε
τὴν σύμβασιν ἐξ αἰτίας τῆς λαϊκῆς
κατακραυγῆς καὶ τῆς δυναμικῆς
ἀντιδράσεως ὡρισμένων Ἱεραρχῶν.

Ἐματαιώθη ἡ σύμβασις, ἀλλὰ παρε-
πέμφθη τὸ θέμα εἰς εἰδικὴν Νομο-
παρασκευαστικὴν Ἐπιτροπήν. Τὸ
θέμα εὑρίσκεται εἰς τὸ προσκήνιον
εἰς μίαν περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν
ἡ Ἑλλὰς χρειάζεται γάμους, γεννή-
σεις τέκνων, ἀντιμετώπισιν τῶν
ἀσφαλιστικῶν προβλημάτων τῆς
Χώρας ἀλλὰ καὶ ἐνίσχυσιν ὅλων τῶν
ἀξιῶν καὶ τῶν κυττάρων τῶν ἀξιῶν,
αἱ ὁποῖαι ἐκράτησαν ὄρθιον τὸ
Ἑλληνικὸν γένος καὶ τὸ Ἑλληνικὸν
Ἔθνος. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ νομιμοποί-
ησις τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀποτελεῖ
καὶ νομιμοποίησιν τῆς πνευματικῆς
πτώσεως ἑνὸς λαοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ
ἀνορθοδόξου ὡς «ὀρθοδόξου» καὶ
τοῦ μὴ φυσιολογικοῦ ὡς φυσιολογι-
κοῦ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἀλλὰ καὶ οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν
τὴν πλήρη καταστροφὴν μιᾶς χώ-
ρας καὶ ἑνὸς λαοῦ, ἐὰν κυριαρχήση
ὁ «Σοδομισμὸς» ὡς κυρίαρχος τρό-
πος ζωῆς. Ἡ νομιμοποίησίς του
ἠμπορεῖ νὰ φέρη ψήφους εἰς ἕνα
κόμμα ἢ εἰς πολλὰ κόμματα. Ἀλλὰ
αὐτὴ ἡ νομιμοποίησις ἰσοδυναμεῖ μὲ
μίαν μεγάλην ἀνατροπὴν τῶν κοι-
νωνικῶν ἀξιῶν, τοῦ οἰκογενειακοῦ
καὶ ἀστικοῦ δικαίου, τῆς τεκνογο-
νίας κλπ. Ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Τσί-
πρας, ὁ ὁποῖος ἔχει τέκνα, ἂς ξανα-
μελετήση τὸ θέμα. Κατὰ τὴν προ-
εκλογικὴν περίοδον ἀπέκλεισε τὸ
ἐνδεχόμενον υἱοθεσίας τέκνων ἀπὸ
ὁμόφυλα ζεύγη λέγων εἰς τὴν συν -
έντευξίν του εἰς τὸ Twitter, ὅτι τοῦτο
δὲν προβλέπεται ὑπὸ τῆς διεθνοῦς
βιβλιογραφίας. Διά τὴν θέσιν του
ἐπεκρίθη ἀπὸ τὰς δημοσιογραφικάς
καὶ πολιτικάς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι
προωθοῦν τὴν ὁμοφυλοφιλίαν εἰς
τὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
μάτων καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσε-
ως. Ἡ Ἑλλὰς στηρίζεται, εἴτε ἀρέσει
εἴτε ὄχι, εἰς τὸ τρίπτυχον «Πατρίς,
Θρησκεία, Οἰκογένεια». Τὸ τρίπτυ-
χον αὐτό, παρὰ τὰς μεγάλας ἀπω-
λείας εἰσοδήματος ἐπὶ τῶν μνημο-
νιακῶν κυβερνήσεων (-25% τοῦ
ΑΕΠ), ἐκράτησεν ὀρθίαν τὴν κοινω-
νίαν. Ἂς μὴ τὸ λησμονοῦν οἱ κυ-
βερνῶντες.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης καὶ οἱ ὕμνοι του 
πρὸς τὸν Κεμάλ

«Τουρκικῆς Δημοκρατίας». Ἀλλὰ
ἐν ὀνόματι τοῦ Κεμαλισμοῦ οἱ
Πόντιοι, ὁ Μικρασιᾶται ἀλλὰ καὶ οἱ
Ἀρμένιοι ἐγνώρισαν πρωτοφανεῖς
διώξεις καὶ σφαγάς μὲ ἀποτέλε-
σμα τὴν βιαίαν ἀπομάκρυνσίν των
ἀπὸ τὰς πατρογονικάς των ἑστίας.
Ἐν ὀνόματι τοῦ Κεμαλισμοῦ διὰ
τὴν Τουρκίαν κατέστη «κουρελό-
χαρτο» ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης,
ἡ ὁποία εἶχεν ὑπογραφεῖ ἐπὶ Κε-
μάλ. Τὸ ἀποτέλεσμα τὸ γνωρίζο-
μεν: Πογκρὸμ διώξεων ἐναντίον
τῶν Ἑλλήνων, ἁρπαγὴ τῶν περι-
ουσιῶν των κλπ. Ἐξεδιώκοντο οἱ
Ἕλληνες ἀπὸ τὰ Μικρασιατικὰ πα-
ράλια κατὰ χρονικάς ἱστορικάς πε-
ριόδους, ἐνῷ ἡ Ἑλλὰς ἐσέβετο
τὴν συνθήκην καὶ δὲν ἐλάμβανε
παρόμοια μέτρα ἐναντίον τῶν
Τουρκογενῶν Μουσουλμάνων εἰς
τὴν Θρᾴκην, εἰς τὰ Δωδεκάνησα
κλπ. Ὁ «Πατέρας» τῆς Τουρκικῆς
Δημοκρατίας Κεμάλ εἶχεν ὡς στό-
χον νὰ ἐξέλθη ἡ Τουρκία εἰς τὴν
Ἀνατολικὴν Μεσόγειον, διά λό-
γους Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας. Ἡ Κε-
μαλικὴ «Δημοκρατία» ἐπέτυχε
τὸν στόχον της κατὰ τὸν Ἰούλιον
τοῦ 1974 μὲ τὴν εἰσβολὴν τοῦ
Ἀττίλα εἰς τὴν Κύπρον καὶ τὴν κα-

τάληψιν τοῦ 40% περίπου τοῦ
ἐδάφους της. Ἡ Κεμαλικὴ «Δημο-
κρατία» ἤρχισε τὴν ἔντονον ἀμφι-
σβήτησιν τῶν κυριαχικῶν δικαιω-
μάτων τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τῶν νή-
σων τοῦ Αἰγαίου. Ἀλλὰ ἡ Κεμαλικὴ
«Δημοκρατία» ἀπηγόρευε τὴν κυ-
κλοφορίαν τῶν Ὀρθοδόξων
Ἱερωμένων μὲ ράσον καὶ ἤλεγχεν
ὅλας τὰς κινήσεις των εἰς τὸ ἐξω-
τερικόν. Ἡ Τουρκία ἤρχισε νὰ με-
ταβάλη τὴν πολιτικὴν της ἔναντι
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
καὶ τῶν κληρικῶν ἐπὶ πρωθυπουρ-
γοῦ Μεντερὲς, ὅταν εἰς τὴν Ἑλλά-
δα ἦτο πρωθυπουργὸς ὁ Κων. Κα-
ραμανλῆς καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀβέρωφ. Ὁ
τελευταῖος κατέβαλε μεγάλας
προσπαθείας διά τὰ δίκαια δικαιώ-
ματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου καὶ τῶν κληρικῶν του εἰς
τὴν Τουρκίαν καὶ εἶχε προσπαθή-
σει νὰ πείση τὴν κυβέρνησιν Μεν-
τερὲς νὰ μεταβάλη τὴν ἕδραν τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς
Βατικανὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ
ὁποῖον θὰ προσείλκυε τουρισμὸν
εἰς τὴν Τουρκίαν καὶ θὰ ἐπέτρεπε
τὴν πολιτιστικὴν φήμην τῆς Τουρ-
κίας.

Γ. ΖΕΡΒΟΣ
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Σελὶς 8η

Ὁ Σεβ. Κηφισίας Ἀμαρουσίου
καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος εἰς κή-
ρυγμά του ἐκάλεσε τὸν πιστὸν
λαὸν εἰς πνευματικοὺς ἀγῶνας διὰ
μίαν εἰρηνικὴν δημοσίαν ὁμολογίαν
πίστεως. Πλέον συγκεκριμένως καὶ
ὡς μετέδωσε τὴν 10ην Φεβρουαρί-
ου τὸ «Ἁγιορείτικον Βῆμα»:

«Πανηγυρικὰ ἑορτάστηκε ὁ
Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Χαράλαμ-
πος στὴν Λυκόβρυση καὶ συγκεκρι-
μένα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου
Πηγῆς, ὅπου ἐκεῖ ὑπάρχει ὁμώνυ-
μο παρεκκλήσιο κάτω ἀπὸ τὸν κυ-
ρίως Ναό.

Στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ χο-
ροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου
καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος, ἐνῷ τὸν
πλαισίωσε πλειάδα ἱερέων τῆς Μη-
τροπόλεως. Παρὰ τὸ δριμὺ ψῦχος
καὶ τὴν κακοκαιρία, ὁ εὐσεβὴς
λαὸς τῆς ἐνορίας κατέκλυσε τὸ πα-
ρεκκλήσιο καὶ προσκύνησε τὴν
Ἱερὰ εἰκόνα καὶ τὸ τεμάχιο λειψά-
νου τοῦ Ἁγίου, ποὺ φυλάσσεται
στὸ Ναό.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόμε-
νος στὸν Ἅγιο Χαράλαμπο, εἶπε
πὼς “ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ὑπῆρξαν
Ἅγιοι Μάρτυρες διαφόρων ἡλι-
κιῶν, παιδιά, γυναῖκες, νέοι ἀλλὰ
καὶ μεγάλοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι
ἐπισφράγισαν τὴν μαρτυρία τῆς πί-
στεως μὲ τὸ μαρτύριο καὶ τὸν θά-
νατο. Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἦταν

μία ἡρωικὴ μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας,
ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἀγῶνες μέχρι τὰ
ἔσχατα τοῦ βίου του γιὰ τὴν πίστη
καὶ τὸν Χριστό. Ὁ Ἅγιος ἔμεινε
ἑδραῖος καὶ ἀμετακίνητος στὴν πί-
στη καὶ δίνει θαυμαστὸ παράδει -
γμα μαρτυρίας καὶ ὁμολογίας πί-
στεως. Γιὰ νὰ δώσουμε κι ἐμεῖς
ἀνάλογη μαρτυρία πίστεως, χρει-
άζεται νὰ ἔχουμε πίστη γενναία καὶ
ἀποδεσμευμένη ἀπὸ τὴν λογική.
Δὲν ὑπάρχει λογικὴ στὰ θέματα
τῆς πίστεως. Ὑπάρχει πλήρης πα-
ράδοση στὴ δύναμη καὶ τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ”.

Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτα-
τος στηρίχτηκε σὲ χωρία τῆς ὑμνο-
λογίας ὅπως, “Εὐφραίνεσθε ἐν Κυ-
ρίῳ πόλεις τῆς Ἑλλάδος» καθὼς
καὶ «Ἀβρύνεται σήμερον Ἑλλάς,
πᾶσα ἡ χριστώνυμος”, γιὰ νὰ ἀνα-
φερθεῖ σὲ θαυμαστὰ γεγονότα τοῦ
Ἁγίου Χαραλάμπους ποὺ τιμᾶται σὲ
ἀρκετὲς πόλεις τῆς Ἑλλάδος ὡς
Πολιοῦχος καὶ προστάτης.

Ἔκλεισε λέγοντας ὅτι «ἡ σημε-
ρινὴ ἐποχὴ ἀπαιτεῖ μία εἰρηνικὴ δη-
μόσια ὁμολογία πίστεως. Δὲν ἀπαι-
τεῖ οὔτε βία, οὔτε Σταυροφορίες.
Ἐμεῖς πρῶτα ὀφείλουμε νὰ ὁμολο-
γοῦμε μὲ παρρησία καὶ θάρρος τὴν
πίστη μας. Θὰ πρέπει ὅμως νὰ  προ-
ετοιμαστοῦμε μὲ πνευματικοὺς
ἀγῶνες, μὲ ἄσκηση, μὲ σταθερό-
τητα στὴν πίστη, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν
δύναμη νὰ ὁμολογήσουμε Χριστὸ
καί, ἂν χρειαστεῖ, ἐπισφράγιση μὲ
μαρτύριο αἵματος».

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γλυφάδας
ἐφιστᾶ τὴν προσοχήν

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυ-
φάδας ἐξεδόθη τὴν 11ην Φεβρουαρίου
ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις:

«Προειδοποίηση γιὰ σεμινάριο
«Σχεδιασμοῦ Permaculture» ποὺ ξεκι-
νάει στὴ Βάρη ἐξέδωσε ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Γλυφάδας καὶ συγκεκριμένα
ἀναφέρει: 

Σὲ λίγες ἡμέρες ξεκινᾶ στὴν πε-
ριοχὴ τῆς Βάρης «Σεμινάριο Σχεδια-
σμοῦ Permaculture», τὸ ὁποῖο ἀναμέ-
νεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ Μάϊο.

Ἡ permaculture, γνωστὴ καὶ ὡς συν -
εχὴς/μόνιμη/διαρκής καλλιέργεια ἢ
ἀεικαλλιέργεια, εἶναι μία ὁλιστικὴ
προσέγγιση παραγωγῆς τροφῆς, χρή-
σης τῆς γῆς καὶ σχεδιασμοῦ κοινοτή-
των μὲ φιλοσοφικὸ-θρησκευτικὲς
προεκτάσεις. Ἡ permaculture (συν -
εχὴς καλλιέργεια) περιλαμβάνει,
ὅπως λένε οἱ ἴδιοι, καλλιέργειες ποὺ
«ἐναρμονίζονται μὲ τὴ γῆ», ἀλλὰ κυ-
ρίως τὴν υἱοθέτηση μίας φιλοσοφίας
ποὺ βασίζεται στὴν ὁλιστικὴ θεώρηση
καὶ ἔχει ἀνατολικὸ-θρησκευτικὸ ὑπό-
βαθρο.

Ἡ συνεχὴς καλλιέργεια δὲν περιο-
ρίζεται στὴ γεωργία καὶ τὴν κτηνο-
τροφία, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους
τούς τομεῖς τῆς ζωῆς. Στὶς ἀρχὲς τῆς
permaculture, περιλαμβάνεται ἡ βιο-
δυναμική, ἡ γιόγκα καὶ συναφεῖς πρα-
κτικές, ἡ ὁλιστικὴ θεραπευτική, οἱ
ἀνθρωποσοφικὲς δραστηριότητες,
ὅπως τὰ σχολεῖα Steiner, καὶ ἄλλα[1].
Ὁ ἴδιος ὁ Αὐστραλὸς ἱδρυτής της, δη-
λώνει ὅτι ἡ συνεχὴς καλλιέργεια εἶναι
«ἕνας τρόπος ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου»,

ἐνῷ ἡ εἰσηγήτρια τοῦ προσεχοῦς σε-
μιναρίου στὴ Βάρη γράφει στὴν ἱστο-
σελίδα της ὅτι «ἡ permaculture εἶναι
τρόπος ζωῆς» καὶ ὅτι εἶναι σημαντικὸ
«νὰ φτάσουμε στὸ σημεῖο ποὺ ξανα-
γεννιόμαστε καὶ γινόμαστε καὶ πάλι
ἕνα μὲ τὴ μητέρα γῆ».

Ἡ ἴδια ἀναφέρει στὸ βιογραφικό
της ὅτι ἔχει σπουδάσει διαλογισμό,
τὸν ὁποῖο διαφήμιζε καὶ σὲ προηγού-
μενο σχετικὸ σεμινάριό της.

Ἄλλοι εἰσηγητὲς σεμιναρίων per-
maculture εἶναι δάσκαλοι γιόγκα, ἀλλὰ
καὶ γεωμάντεις. Στὰ Ἑλληνικὰ προ-
γράμματα σεμιναρίων τους, βρίσκου-
με διδασκαλία τῆς ἀποκρυφιστικῆς
πρακτικῆς τῆς ραβδοσκοπίας (ραβδο-
μαντείας), ἀλλὰ καὶ τῆς μεθόδου τῆς
βιοδυναμικῆς. Ἡ βιοδυναμικὴ εἶναι
μία ἀποκρυφιστικὴ μέθοδος σύνδε-
σης μὲ ἀόρατες, συμπαντικὲς δυνά-
μεις καὶ καλλιέργειας βασισμένης
στὴν ἀστρολογία.

Ἡ permaculture ἔχει δεχθεῖ σφοδρὴ
κριτικὴ ἀπὸ ἐπιστήμονες στὸ ἐξωτε-
ρικό, οἱ ὁποῖοι τονίζουν τὴν ἔλλειψη
ἐπιστημονικοῦ ὑπόβαθρου καὶ κά-
νουν λόγο γιὰ «Νεοποχίτικο μυστι-
κισμὸ» ποὺ «ὑπερτονίζει τὴ Γῆ ἔναντι
τῶν ἀνθρώπων» καὶ μᾶς «ὁδηγεῖ πίσω
στὸ Μεσαίωνα τῆς μαγείας καὶ τῶν
ζωοθυσιῶν».

Ἑπομένως, ἡ συμμετοχὴ Χρι-
στιανῶν σὲ αὐτὸ καὶ σὲ παρόμοια σε-
μινάρια εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν
Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή.

[1]. Permaculture Ethical and Design
Principles»

Οἱ νέοι ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς 
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ «Ἁγιορείτικου Βήματος» ὑπὸ
ἡμερομηνίαν 11ην Φεβρουαρίου:

«Πρὸ δεκαημέρου, κατόπιν
ἐκλογῆς ἀπὸ τὶς γεροντικὲς συνά-
ξεις τῶν εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τῆς
Ἀθωνικῆς Πολιτείας, συνῆλθε καὶ
ἀπαρτίστηκε σὲ Σῶμα, σύμφωνα μὲ
τὸ ἄρθρο 14 τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτη τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ἡ νέα Ἱερὰ
Κοινότητα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ
κάτωθι μέλη, σύμφωνα μὲ πληρο-
φορίες τοῦ Ἁγιορείτικου Βήματος:

1. Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ  Ἱερο-
μόναχος Νικόδημος, 2. Ι.Μ. ΒΑΤΟ-
ΠΑΙΔΙΟΥ  Ἱερομόναχος Γεώργιος,
3. Ι.Μ. ΙΒΗΡΩΝ  Ἱερομόναχος
Ἀντώνιος, 4. Ι.Μ. ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ
Ἱερομόναχος Στέφανος, 5. Ι.Μ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Γέρων Νήφων, 6. Ι.Μ.
ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ  Ἱερομόναχος

Φιλόθεος, 7. Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟ-
ΡΟΣ  Ἱερομόναχος Ἐπιφάνιος, 8.
Ι.Μ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  Ἱερομόνα-
χος Παῦλος, 9. Ι.Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ  Γέ-
ρων Εὐθύμιος, 10. Ι.Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙ-
ΟΥ  Γέρων Θεόκτιστος, 11. Ι.Μ. ΚΑ-
ΡΑΚΑΛΛΟΥ  Ἱερομόναχος Ἰωσήφ,
12. Ι.Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ  Γέρων Νικη-
φόρος, 13. Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
Ἱερομόναχος Ἱερώνυμος, 14. Ι.Μ.
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  Γέρων Νικόδη-
μος, 15. Ι.Μ. ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ  Γέ-
ρων Θεοδόσιος, 16. Ι.Μ. ΞΕΝΟ-
ΦΩΝΤΟΣ  Ἱερομόναχος Γρηγόριος,
17. Ι.Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  Ἱερομόναχος
Παΐσιος, 18. Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Ἱερομόναχος Γαβριήλ (εἶναι
ἐκπρόσωπος τῆς νέας ἀδελφότη-
τος), 19. Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗ-
ΜΟΝΟΣ  Ἱερομόναχος Κυρίων, 20.
Ι.Μ. ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ  Γέρων
Ἐφραίμ».

Διὰ ἕξ λόγους πρέπει νὰ παραμείνη ἡ διδασκαλία
τῶν θρησκευτικῶν εἰς ὅλας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως
Εἰς τὴν «Πεμπτουσίαν» ἐδημο-

σιεύθη ἕν κείμενον καθηγητοῦ
Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, εἰς τὸ
ὁποῖον ἐξηγεῖ, διατὶ τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν εἶναι πολὺ ζω-
τικῆς σημασίας. Ἐν συνεχείᾳ ἀνα-
λύονται οἱ ἕξ λόγοι, διά τοὺς ὁποί-
ους τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
πρέπει νὰ παραμείνη εἰς ὅλας τὰς
βαθμίδας ἐκπαιδεύσεως. Τὸ σχε-
τικὸν δημοσίευμα, τὸ ὁποῖον ἀνα-
παρήχθη τὴν 4ην Φεβρουαρίου
καὶ ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ δια-
δικτυακοῦ ἱστοτόπου «Ἁγιορείτι-
κον Βῆμα», ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἕνα ἀπὸ τὰ συνηθισμένα
ἑλληνικὰ παράδοξα εἶναι ὅτι ἀσχο-
λούμαστε μὲ τὰ πολὺ σοβαρὰ θέ-
ματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν καθη-
μερινότητά μας, μόνον ὅταν δημι-
ουργηθεῖ ἀγοραῖος δημοσιογρα-
φικὸς θόρυβος. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀπο-
τέλεσμα οἱ κρίσεις μας νὰ εἶναι
βεβιασμένες καὶ οἱ ἀποφάσεις νὰ
λαμβάνονται πάντα ὑπὸ τὸ κα-
θεστὼς πίεσης. Ἔτσι, οἱ ἀποφά-
σεις αὐτές, ὡς βεβιασμένες, εἶναι
συνήθως ἀπὸ τραγικὰ ἐλλιπεῖς
ἕως καταστροφικές. Γιὰ νὰ συζη-
τήσουμε, συνεπῶς, γιὰ ἕνα τόσο
ζωτικὸ ζήτημα, ὅπως τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα,
θὰ πρέπει νὰ «συρθοῦμε» ἀπὸ τὸν
δημόσιο λόγο ἀτόμων ποὺ εἶναι
κάτοχοι σημαντικῶν πολιτικῶν θέ-
σεων καὶ ἐλλιπέστατης ἐμπειρίας
καὶ γνώσης σχετικὰ μὲ τὸ ἐν λόγῳ
ἀντικείμενο.

Ἔχοντας περάσει ἐπὶ μία δε-
καετία περίπου ἀπὸ τὰ γυμνάσια
καὶ τὰ λύκεια τῆς Χώρας μας δι-
δάσκοντας τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν, ἀλλὰ καὶ ὡς καθη-
γητὴς στὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευ-
ση, πολλὲς φορὲς ἀναρωτήθηκα
ἂν ἕνα τέτοιο γνωστικὸ ἀντικείμε-
νο ἔχει θέση «ἐντὸς τῶν τειχῶν»
τῆς διδακτικῆς αἴθουσας.

Μέσα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ ἀνα-
ζήτηση, τὴν καθημερινὴ διδακτικὴ
ἐπαφὴ μὲ τοὺς μαθητές μου, τὶς
συζητήσεις μὲ τοὺς συναδέλφους
μου καὶ τὴν ἐνημέρωση σχετικὰ
μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ γίγνεσθαι, διέ-
κρινα μία σειρὰ ἀπὸ λόγους οἱ
ὁποῖοι συνηγοροῦν ἀναφανδὸν
ὑπὲρ τῆς ἐνίσχυσης καὶ ὄχι τῆς κα-
τάργησης τοῦ μαθήματος τῶν

θρησκευτικῶν. Λόγοι ποὺ πολὺ
φοβᾶμαι εἴτε εἶναι γνωστοὶ στὰ
κέντρα ἀποφάσεων καὶ σκόπιμα
παραθεωροῦνται, εἴτε τελοῦν ἐν
ἐλευθέρᾳ πτώσει στὸν Καιάδα τῆς
ἀπύθμενης ἄγνοιας ἐκείνων τῶν
«μαθητευόμενων μάγων» ποὺ
βλέπουν τὴν σημερινὴ Ἑλληνικὴ
Παιδεία ὡς τὸ ἀτομικό τους πει-
ραματόζωο.

Λόγος πρῶτος: Ἡ θρησκεία
εἶναι, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ
θέλουν κάποιοι, ἀπὸ τὶς σημαντι-
κότερες παραμέτρους τῆς κοινω-
νικῆς ζωῆς σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ
πλάτη τῆς γῆς. Πῶς γίνεται ἕνα
τόσο σοβαρὸ ζήτημα ποὺ δημι-
ουργεῖ ἕνα μεῖζον γνωστικὸ ἀντι-
κείμενο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουν γρα-
φεῖ ἑκατομμύρια σελίδες, νὰ λεί-
πει ἀπὸ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα
τῆς ἐγκύκλιας μόρφωσης, χωρὶς
νὰ δημιουργεῖται ἕνα μεῖζον γνω-
στικὸ κενό;

Λόγος δεύτερος: Κανεὶς δὲν
ἔχει τὰ προσόντα καὶ τὶς προϋπο-
θέσεις διδασκαλίας ἑνὸς τέτοιου
πολυσχιδοῦς καὶ περίπλοκου γνω-
στικοῦ ἀντικειμένου ἐκτὸς ἀπὸ
τὸν ἐπαΐοντα. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ
θεολόγος καθηγητής, ὁ πτυ-
χιοῦχος τῶν θεολογικῶν μας
σχολῶν. Ὅποιος ἔχει τὸν παρα-
μικρὸ ἐνδοιασμὸ γιὰ τὴν ἀξία τῆς
θεολογίας ὡς γνωστικὸ ἀντικείμε-
νο, μπορεῖ νὰ ἀνατρέξει εὔκολα
πιὰ στὶς ἱστοσελίδες τῶν θεολο-
γικῶν σχολῶν Ἀθήνας καὶ Θεσσα-
λονίκης, τῶν Ἀνώτατων Ἐκκλη-
σιαστικῶν Ἀκαδημιῶν καὶ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημί-
ου. Θὰ καταλάβει ἀμέσως πόσα
πράγματα πρέπει νὰ σπουδάσει
κάποιος, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ κάνει
ἕνα δίωρο μάθημα θρησκευτικῶν
στὸ σχολεῖο.

Λόγος τρίτος: Σὲ μία ἐποχὴ
ὅπου ἐμφανίζονται ἐπικίνδυνα πα-
ραθρησκευτικὰ φαινόμενα καὶ
ὅπου οἱ μυστικιστικὲς σέκτες προσ -
παθοῦν νὰ ἐκτοπίσουν καὶ νὰ ἀντι-
καταστήσουν τὴν ἐπίσημη θρη-
σκεία, κρύβοντας σκοποὺς καὶ
δράσεις ποὺ στρέφονται ἀποδε-
δειγμένα ἐναντίον τοῦ ἀτόμου καὶ
τῆς κοινωνίας, ὁ μόνος ὁ ὁποῖος
μπορεῖ νὰ παρέχει ἔγκυρη σχετικὴ
ἐνημέρωση εἶναι τὸ ἐκπαιδευτικό
μας σύστημα μέσα ἀπὸ τὸ πρόσω-
πο τοῦ θεολόγου καθηγητῆ.

Λόγος τέταρτος: Ἡ ἑλληνικὴ
ἱστορία, ὁ πολιτισμὸς καὶ ἡ κοινω-
νία ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ συστάσεως τοῦ νεοελληνικοῦ
κράτους εἶναι συνυφασμένη μὲ
τὴν θρησκευτικὴ καὶ ἐκκλησια-
στικὴ ζωή. Πολλοὶ σὲ αὐτὴν τὴν
ἰδέα δὲν ἀρέσκονται καὶ πιθανὸν
νὰ ἤθελαν νὰ μὴ εἶναι ἔτσι τὰ
πράγματα, καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀνα-
φαίρετο δικαίωμά τους. Ἀλλὰ οἱ
ἐπιθυμίες μας δυστυχῶς ἢ
εὐτυχῶς δὲν μποροῦν νὰ ἀλλά-
ξουν τὴν ἱστορία. Γνώση καὶ μελέ-
τη τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ κοι-
νωνίας χωρὶς τὴν σπουδὴ τοῦ
θρησκευτικοῦ φαινομένου καὶ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἶναι ἀπὸ
ἐλλιπὴς ἕως ἀδύνατη. Ἡ γνώση
αὐτὴ μπορεῖ νὰ δοθεῖ μόνον μέσα
ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἐπιστημο-
νικὰ ἔχουν ἐντρυφήσει στὴν με-
λέτη της καὶ παιδαγωγικὰ μπο-
ροῦν νὰ τὴν προσφέρουν.

Λόγος πέμπτος: Πλανῶνται πλά-
νην οἰκτράν ὅσοι ἔχουν τὴν ἐντύ-
πωση ὅτι στὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν γίνεται κατήχηση στὴν
ὀρθόδοξη θρησκευτικότητα καὶ
ὅτι στόχος τοῦ θεολόγου εἶναι νὰ
προσπαθεῖ νὰ κάνει τοὺς μαθητὲς
καλοὺς χριστιανούς. Μᾶλλον
αὐτοὶ ποὺ τὸ ὑποστηρίζουν ἔχουν
πλήρη ἄγνοια τοῦ τί σημαίνει καὶ
πόσα χρειάζονται, γιὰ νὰ γίνει κά-
ποιος χριστιανός. Τότε ὁ ἀρχηγὸς
καὶ κεφαλὴ τῶν Χριστιανῶν, ὁ Χρι-
στός, δὲν θὰ μᾶς ἄφηνε Ἐκκλη-
σία, ἀλλὰ αἴθουσες διδασκαλίας.
Τὸ μάθημα ὡστόσο τῶν θρησκευ-
τικῶν ὡς ἔχει στὸ ἑλληνικὸ ἐκπαι-
δευτικὸ σύστημα στηρίζεται σὲ
μία πολὺ βασικὴ παιδαγωγικὴ
ἀρχή: ἔχει ὡς ἀφετηρία τὶς προσ-
λαμβάνουσες παραστάσεις τῶν
μαθητῶν καὶ «χτίζει» ἐπάνω σὲ
αὐτές.

Εἴτε τὸ θέλουν ὁρισμένοι εἴτε
ὄχι εἴμαστε μία θρησκευτικὰ ὁμοι-
ογενὴς κοινωνία, ὅπου πλέον τοῦ
95% τοῦ πληθυσμοῦ της εἶναι χρι-
στιανοὶ ὀρθόδοξοι. Τὸ θρησκευ-
τικὸ αἴσθημα καὶ φαινόμενο τὸ
γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ «γεννοφά-
σκια» μας μέσα ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη
ἐκκλησία. Εἶναι λογικὸ καὶ παιδα-
γωγικὰ συνεπὲς νὰ διδάσκονται
στὰ σχολεῖα τὰ θρησκευτικὰ μέσα
ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀφετηρία, τὴν

ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Καὶ
ἐπίσης λογικὸ εἶναι μὲ αὐτὴν νὰ
ἀσχολοῦνται περισσότερο. Πα-
ράλληλα ὅμως διδάσκονται καὶ τὰ
ξένα θρησκεύματα, οἱ ἕτερες χρι-
στιανικὲς ὁμολογίες, κοινωνικὰ
καὶ ἠθικὰ ζητήματα, θέματα ἱστο-
ρίας τῆς θρησκείας, ἐκκλησια-
στικῆς ἱστορίας καὶ πολλὰ ἄλλα.
Προσφέρεται δηλαδὴ ἕνας μεγά-
λος γνωστικὸς πλοῦτος, ὁ ὁποῖος
θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ δοθεῖ δια-
φορετικά.

Λόγος ἕκτος: Ἡ σοφὴ ἀπόφαση
νὰ μὴ συγκαταλεχθεῖ τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν στὰ πανελλα-
δικῶς ἐξεταζόμενα μαθήματα τοῦ
προσέδωσε ἕνα μεγάλο πλεονέ-
κτημα. Τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ
ἄγχος ἔγκαιρης κάλυψης τῆς δι-
δακτέας ὕλης καὶ ὡς ἐκ τούτου
τὴν ἀνάδειξή του σὲ ἕνα πεδίο
διαλόγου. Τὸ τελευταῖο νομίζω
πὼς εἶναι καὶ τὸ σημαντικότερο,
ποὺ ἔχει νὰ προσφέρει τὸ μάθημα
αὐτὸ στὴν νεολαία μας. Καὶ μόνον
αὐτὸς ὁ λόγος εἶναι ὑπὲρ
ἀρκετὸς, γιὰ νὰ αἰτιολογήσει τὴν
ὕπαρξη τοῦ μαθήματος στὸν
ἐκπαιδευτικὸ χῶρο. Ὅταν ὁ θεο-
λόγος ἔχει τὴν ἀπαραίτητη ἐπι-
στημονικὴ καὶ προσωπικὴ συγκρό-
τηση, γίνεται ὁ ἀγαπημένος καθη-
γητὴς τῶν παιδιῶν.

Τότε οἱ μαθητὲς ἀντὶ νὰ θεω-
ροῦν τὸ μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν «ἐλεύθερη ὥρα», προσέ-
χουν μὴ τυχὸν τὸ χάσουν. Ἐκεῖ θὰ
ἀκούσουν γιὰ πράγματα ποὺ δὲν
ἔχουν τὴν εὐχέρεια νὰ τὰ συζητή-
σουν σὲ ἄλλες ὧρες: ζητήματα βι-
οηθικῆς, διανθρώπινων σχέσεων,
σχέσεων τῶν δύο φύλων, κοινω-
νικῆς δικαιοσύνης, θεοδικίας,
θρησκευτικῶν συγκρούσεων καὶ
μισαλλοδοξίας, κινδύνους τοῦ φα-
νατισμοῦ καὶ τοῦ φονταμενταλι-
σμοῦ, προσωπικῆς εὐθύνης γιὰ τὶς
παγκόσμιες ἐξελίξεις, ἀξίας τοῦ
ἀνθρώπου ὡς μοναδικότητας καὶ
πλεῖστα ἄλλα.

Ἐμεῖς οἱ θεολόγοι καθηγητὲς
δὲν βλέπουμε τοὺς μαθητὲς ὡς
διδασκόμενη μᾶζα, ὑποχρεωμένη
νὰ συμφωνεῖ μαζί μας. Θέλουμε
νὰ τοὺς καμαρώνουμε ὡς πρόσω-
πα ὑπεύθυνα καὶ τοποθετημένα
ἀπέναντι στὴν ζωή καὶ τὴν κοινω-
νία».

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀπάντησις εἰς μαρξιστικόν, ἀθεϊστικὸν καὶ μηδενιστικὸν δημοσίευμα 
τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Συντακτῶν»

ἐναντίον τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ «ΤΣΟΥΒΑΛΙΑΣΜΑ» ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ,

ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΑΣ

Παραθέτομεν κατωτέρω σχό-
λιον - ἀπάντησιν ὑπὸ τοῦ Γραφεί-
ου ἐπὶ τῶν Αἱρέσων καὶ Παρα-
θρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Πειραιῶς εἰς τὴν «Ἐφημερίδα
τῶν Συντακτῶν», εἰς τὴν ὁποίαν
ἐδημοσιεύθη Μαρξιστικὸν κείμε-
νον, τὸ ὁποῖον οὐσιαστικῶς στρέ-
φεται ἐναντίον τῆς Ἁγιοκατατάξε-
ως τοῦ Ἁγίου Παΐσιου διότι: 1ον)
Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ «ὄπιον τοῦ
λαοῦ» 2ον ) Ἡ θρησκεία μετα-
φράζει τὸ χάος τῆς φύσεως καὶ
τῶν κοινωνικῶν σχέσεων εἰς τὴν
γλῶσσαν τῶν φανταστικῶν εἰκό-
νων 3ον) Ἡ Ἁγιοκατάταξις εἶναι
ἀνορθολογική. Τὸ σχόλιον - ἀπάν-
τησις ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ πρόσφατη ἁγιοκατάταξη
τοῦ ἁγίου Παϊσίου δὲν προκάλεσε
μόνο αἰσθήματα χαρᾶς καὶ πνευ-
ματικῆς ἀναπτέρωσης στοὺς πι-
στούς, ἀλλὰ «ξύπνησε» καὶ στοὺς
ἀθέους τὰ πραγματικὰ ἀντιχρι-
στιανικά τους ἐσώψυχα, τὰ ὁποῖα
ἐξέφρασαν κατὰ τρόπο ὄχι ἁπλὰ
ἄκομψο, ἀλλὰ καὶ ὑβριστικό. Εἶναι
ἄλλωστε παρατηρημένο πώς,
ὅταν συμβαίνει ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ νὰ χαίρεται, λυπᾶται καὶ
ἀπειλεῖ ὁ διάβολος. Κι αὐτὸ διότι
βλέπει νὰ μὴ τελεσφορεῖ ὁ τιτά-
νιος ἀγώνας του καὶ νὰ μὴ γκρε-
μίζεται τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσῳ
τῆς  ἁγίας Του Ἐκκλησίας. 
Περὶ ἀποπροσανατολισμοῦ
Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνα-

κοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ πρόσ -
φατο δημοσίευμα τῆς ἐφημερί-
δας «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑ-
ΚΤΩΝ»  (φύλλο 16-1-2015), μὲ  τί -
τλο: «Ὁ Παΐσιος καὶ τὸ “Charlie He-
bdo”», μὲ συντάκτη τὸν κ. Τάσο
Τσακίρογλου. Ὁ συγγραφέας
ἀρχίζει τὸ ἄρθρο του μὲ τὴν ἀπό-
λυτα ἀφοριστικὴ ἐπισήμανση, πὼς
«ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ὑποπροϊόντα
τῆς σημερινῆς κρίσης εἶναι καὶ ἡ
ἐπιστροφὴ διαφόρων μορφῶν
ἀνορθολογισμοῦ, ἀποδεικνύον-
τας γιὰ μία ἀκόμα φορά στὴν ἱστο-
ρία, ὅτι ἡ πολυπλοκότητα τῆς κοι-
νωνικῆς κατάστασης καὶ ἡ ἀδυνα-
μία τῶν ἀνθρώπων νὰ ἀντιλη-
φθοῦν καὶ νὰ ἑρμηνεύσουν τὰ
αἴτιά της, τοὺς ὁδηγεῖ σὲ “εὔκο-
λες λύσεις”, pret-a-porter, μεταξὺ
τῶν ὁποίων ὁ μυστικισμός, ἡ συν -
ωμοσιολογία καὶ ἡ θρησκεία».
Ὅλα αὐτὰ κατὰ τὸν κ. Τ. Τσακίρο-
γλου «ἀποπροσανατολίζουν τοὺς
πολίτες ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση τῆς
ἀλήθειας τῶν κοινωνικῶν τους
σχέσεων»! Δὲν παραλείπει στὴ
συνέχεια νὰ προσδώσει σʼ αὐτὰ
μία ψευδαίσθηση καὶ νὰ παραθέ-
σει τὸ χιλιοειπωμένο σλόγκαν τοῦ
Μάρξ: «ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο
τοῦ λαοῦ»! Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ
ἀποφύγει τὴ σκληρὴ πραγματικό-
τητα, (γιʼ αὐτὸν καὶ τοὺς διαχρονι-
κοὺς ἀθεϊστές), ὅτι «ἡ ἐπιστροφὴ
τῆς θρησκείας, τὴν ὁποία ἐπιχεί-

ρησαν, (ἀκόμα καὶ μὲ βίαια μέσα),
νὰ διώξουν ἀπὸ τὴ σκηνὴ τῆς
ἱστορίας τὰ καθεστῶτα τοῦ
πρώην “ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ”,
μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ κοινωνικές
μας σχέσεις ἐξακολουθοῦν νὰ πα-
ραμένουν ἀνεξήγητο “μυστήριο”
γιὰ πολλούς, ὁρισμένοι ἐκ τῶν
ὁποίων ἀναζητοῦν ἀπαντήσεις
στὴ μεταφυσικὴ καὶ στὸν ἀνορθο-
λογισμό», φέρνοντας ὡς παρά-
δειγμα τὶς «Ἡνωμένες Πολιτεῖες
ὅπου ἡ θρησκοληψία ἀποτελεῖ
ἐθνικὴ ἀσθένεια». Συμπεραίνει δὲ
ὅτι τὸ χτύπημα τῶν ἐργαζομένων
στὸ περιοδικὸ «Charlie Hebdo» στὸ
Παρίσι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς θρη-
σκοληψίας κάποιων φανατικῶν
ἰσλαμιστῶν. Καταλήγει μὲ ἕνα
ἄλλο ἐπίσης ἀθεϊστικὸ δογμα-
τισμὸ - φράση τοῦ διαβόητου
μαρξιστῆ Λέον Τρότσκι πὼς «ἡ
θρησκεία μεταφράζει τὸ χάος τῆς
Φύσης καὶ τὸ χάος τῶν κοινω-
νικῶν σχέσεων στὴ γλώσσα τῶν
φανταστικῶν εἰκόνων. [Πῶς] μόνο
ἡ κατάργηση τοῦ γήινου χάους
μπορεῖ νὰ βάλει τέλος γιὰ πάντα
στὴ θρησκευτικὴ ἀντανάκλαση»! 

Ἡ πύρινος γλῶσσα
τοῦ μαρξιστικοῦ ἀθεϊσμοῦ
Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ συντά-

κτης χρησιμοποιεῖ τὴν ἴδια «ξύλι-
νη γλώσσα», ποὺ χρησιμοποιεῖ  ὁ
μαρξιστικὸς ἀθεϊσμὸς ἐδῶ καὶ
δύο περίπου αἰῶνες. Ἀδυνατεῖ νὰ
καταλάβει ὅτι ποτὲ δὲν μπόρεσε
νὰ πείσει ὁ ἀθεϊσμὸς γιὰ τὶς ἰδέες
του καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸ πρόβλημα,
(κατʼ αὐτόν), τῆς θρησκείας στὴν
κοινωνία. Καὶ ἐνῷ ὁμολογεῖ ὅτι «ἡ
ἐπιστροφὴ τῆς θρησκείας» παρʼ
ὅλες τὶς βίαιες διώξεις ἀπὸ μέ-
ρους τῶν ἀθεϊστῶν εἶναι ἕνα
ἀναντίρρητο γεγονός, ὡστόσο τὸ
γεγονὸς αὐτὸ καθόλου δὲν τὸν
προβλημάτισε, οὔτε τὸν ὁδήγησε
στὸ συμπέρασμα ὅτι θὰ πρέπει νὰ
πάψει νὰ σκέφτεται καὶ νὰ προσ -
παθεῖ νὰ ἑρμηνεύσει τὴν ἱστορία
καὶ τὶς κοινωνικὲς σχέσεις μὲ τὴν
παταγωδῶς ἀποτυχημένη μαρξι-
στικὴ ἰδεολογία. Ὁμιλεῖ γιὰ τὰ
ἀρνητικά τοῦ ἀνορθολογισμοῦ, ὁ
ὁποῖος εὐθύνεται γιὰ τὴ σύγχρο-
νη κοινωνικὴ κακοδαιμονία. Δὲν
κάνει ὅμως ἀνάλογη κριτικὴ καὶ
στὸν ὀρθολογισμό, ποὺ εἶναι προ-
ϊόν τοῦ ἀθέου εὐρωπαϊκοῦ δια-
φωτισμοῦ καὶ οὑμανισμοῦ, ὁ
ὁποῖος ἔχει τὶς δικές του εὐθύνες
γιὰ τὴ σύγχρονη κοινωνικὴ κακο-
δαιμονία. Γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν
θυμάτων κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπι-
κρατήσεως τοῦ  ἀθεϊστικοῦ μαρ-
ξισμοῦ στὶς χῶρες τῆς ἀνατο-
λικῆς Εὐρώπης, τῶν θυμάτων τῆς
«Γαλλικῆς Ἐπανάστασης» καὶ τῶν
δύο παγκοσμίων πολέμων. Κλασ-
σικὸ σύγχρονο παράδειγμα τὸ τυ-
ραννικὸ καθεστὼς τῆς Βόρειας
Κορέας, ὅπου ἕνας ὁλόκληρος
λαὸς ἐξοντώνεται, τυραννιέται
καὶ ὑποφέρει ἐξ αἰτίας τοῦ «ὀρθο-
λογισμοῦ» τοῦ ἄθεου μαρξιστῆ
τυράννου του. Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ

θρησκεία ἔχει ἐξαφανιστεῖ διά νό-
μου στὴν πολύπαθη αὐτὴ χώρα,
γιατί δὲν ἐξέλειπαν τὰ κοινωνικὰ
προβλήματα; 

Ἡ Ἐκκλησία μας 
δὲν εἶναι θρησκεία,

δὲν ἔχει «Ἱεράς Ἐξετάσεις»
Δὲν εἶναι ἐπίσης σὲ θέση νὰ κά-

νει τοὺς ἀπαραίτητους διαχωρι-
σμούς, προβαίνοντας σὲ παιδα-
ριώδεις γενικεύσεις. Δὲν μπορεῖ
νὰ διακρίνει ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι
μόνο δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ
τὶς διάφορες θρησκεῖες τοῦ κό-
σμου, οὔτε μὲ τὶς τραγικὲς ἐκπτώ-
σεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτε-
σταντισμοῦ, ἀλλὰ δὲν εἶναι κἄν
θρησκεία, τουλάχιστον ὅπως
ἐννοοῦνται οἱ θρησκεῖες τοῦ κό-
σμου. Τὸ «τσουβάλιασμά» της μὲ
τὶς ἄλλες θρησκεῖες, εἶναι μία
προσφιλὴς καὶ ἀποτελεσματικὴ
πρακτικὴ τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, διότι ἔτσι μποροῦν νὰ
τῆς προσάψουν τὰ ἀρνητικά, ποὺ
ἔχουν ἐκεῖνες. Ὡς Ὀρθόδοξοι
δὲν ἔχουμε κανένα λόγο νὰ ὑπερ -
ασπιστοῦμε τὶς θρησκεῖες καὶ
αἱρέσεις ἀπὸ τὸν μαρξιστικὸ ἀφο-
ρισμό: «ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο
τῶν λαῶν», διότι ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία, ὅπως εἴπαμε, δὲν ἐμπί-
πτει στὴν κατηγορία τῶν θρη-
σκειῶν. Δὲν ἔχουμε κανένα λόγο
νὰ μὴ συμφωνήσουμε ἐν μέρει,
ὅτι οἱ δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως
θρησκεῖες καὶ πλάνες εὐθύνονται
τὰ μέγιστα γιὰ τὴν διαχρονικὴ κα-
κοδαιμονία τοῦ κόσμου. Ἡ ἱστο-
ρία εἶναι ὁ ἀψευδὴς μάρτυρας.
Ἔχουμε ὅμως κάθε λόγο νὰ δια-
μαρτυρηθοῦμε, διότι ἡ Ἐκκλησία
μας λογίζεται ὡς μία ἀπὸ τὶς θρη-
σκεῖες καὶ πίστεις τοῦ κόσμου καὶ
τῆς καταλογίζονται ἐγκλήματα
καὶ ἀρνητικὲς πρακτικές, ποὺ δὲν
τῆς ἀνήκουν. Κάνουν λόγο γιὰ
«Ἱερὲς Ἐξετάσεις», γιὰ «ἱεροὺς
πολέμους», γιὰ «ἀποικιοκρατίες»,
γιὰ στήριξη δικτατορικῶν καὶ τυ-
ραννικῶν καθεστώτων, γιὰ «χρι-
στιανικὸ καπιταλισμὸ» καὶ «χρι-
στιανοδημοκρατία» (δυτικοῦ τύ-
που) καὶ ἄλλα πολλά. Ἀλλὰ ὅσο καὶ
ἂν ψάξουν δὲν θὰ τὰ βροῦν τίπο-
τε ἀπὸ αὐτὰ στὴν Ὀρθοδοξία μας,
τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία, τὴν ἀληθινὴ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!  

Συγκρίνει
τὴν ἁγιοκατάταξιν

μὲ τὰς ἁγιοποιήσεις 
τοῦ Βατικανοῦ

Ὁ συγγραφέας, «ταμπουρωμέ-
νος» πίσω ἀπὸ τὸν ἀθεϊστικὸ καὶ
στεῖρο ὀρθολογισμό του, προσπα-
θεῖ νὰ ἀποδείξει τὸν δῆθεν ἀνορ-
θολογισμὸ ὄχι μόνο τῆς χριστια-
νικῆς «θρησκείας», ἀλλὰ καὶ τῆς
σύγχρονης κοινωνίας, ἀφοῦ κατʼ
αὐτὸν «ἡ ἁγιοποίηση τοῦ Παϊσίου
ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
συνιστᾶ ἀκόμα ἕνα βῆμα στὸν
δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Μεσαί-

ωνα». Καὶ μάλιστα ἡ πράξη αὐτὴ
τῆς Ἐκκλησίας βρίσκεται «σὲ πλή-
ρη ἁρμονία καὶ μὲ τὸ Βατικανὸ
ποὺ ἁγιοποιεῖ διάφορους “γέρον-
τες” τοῦ Καθολικισμοῦ»! Ἀδυνα-
τεῖ νὰ ξεχωρίσει τὴν Ὀρθόδοξη
ἁγιοκατάταξη ἀπὸ τὴν παπικὴ
ἁγιοποίηση καὶ γιʼ αὐτὸ τὴν ὀνο-
μάζει «ἁγιοποίηση τοῦ Παϊσίου»
καὶ τὴν συγκρίνει μὲ τὶς «ἁγιοποι-
ήσεις» τῶν παπικῶν! Ἀδυνατεῖ νὰ
ἀντιληφτεῖ, ὅτι ἡ ἁγιοκατάταξη
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
δὲν εἶναι κάποια ἐπιβαλλόμενη ἐκ
τῶν ἄνω πρακτική, δηλαδὴ ἐπι-
βολὴ ἀπὸ κάποια ἱεραρχία (π. χ.
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο), ὅπως
γίνεται στὸν Παπισμό, ἀλλὰ ἐπιβε-
βαίωση τῆς θέλησης καὶ τῆς μαρ-
τυρίας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος βιώνει ἐμπειρικὰ τὴν ἁγιό-
τητα τῶν ἁγίων. Ἐν προκειμένῳ ἡ
ἁγιότητα τοῦ ἁγίου Παϊσίου διαπι-
στώθηκε πολλαπλῶς ἀπὸ τὸ
ἐκκλησιαστικὸ σῶμα καὶ ἐπισφρα-
γίστηκε μὲ τὴν τυπικὴ ἀπόφαση
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Εἶναι δὲ τόσο μεγάλη ἡ σύγχυση
τοῦ ἀρθρογράφου, ὥστε ἔφτασε
στὸ σημεῖο νὰ συσχετίσει τὴν
ἁγιοκατάταξη τοῦ ἁγίου Γέροντα
μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν τζιχαντιστῶν
στὸ γαλλικὸ περιοδικὸ «Charlie
Hebdo», ὡς προϊὸν δῆθεν θρη-
σκευτικοῦ φανατισμοῦ! Γιὰ μία
ἀκόμη φορά ἀποδεικνύεται ξεκά-
θαρα ὅτι οἱ ἀθεϊστές, ὄχι μόνον
δὲν ὑπολογίζουν τὴν λαϊκὴ θέλη-
ση, ἀλλὰ τὴν κατακρίνουν ὡς
«ἀνορθολογική»! Ἀπαιτοῦν νὰ
σκέπτονται ὅλοι, ὅπως σκέπτονται
ἐκεῖνοι καὶ ὅταν αὐτὸ δὲν συμβαί-
νει, τότε ἡ κοινωνία χαρακτηρίζε-
ται ὡς ἀλλοτριωμένη καὶ «ἀνορ-
θολογικὴ» καὶ ἑπομένως ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ ριζικὲς ἀλλαγές. 

Δὲν τοὺς ἔγινε μάθημα 
ἡ αὐτοκατάργησις 
τοῦ κομμονισμοῦ

Περαίνοντας τὴν ἀνακοίνωσή
μας, διαπιστώνουμε δυστυχῶς ὅτι
ἡ ἐδῶ καὶ τριακόσια χρόνια μονο-
λιθικότητα τοῦ ἀθεϊσμοῦ συνεχί-
ζεται καὶ στὶς μέρες μας. Οἱ πατα-
γώδεις καταρρεύσεις τῶν κυρίαρ-
χων ἰδεολογιῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος,
ὅπως τοῦ μαρξισμοῦ, τοῦ μηδενι-
σμοῦ,καὶ τοῦ ἀθέου ὑπαρξισμοῦ,
δὲν μπόρεσαν νὰ συνετίσουν καὶ
νὰ προσγειώσουν στὴν πραγματι-
κότητα τοὺς συγχρόνους ἀθέους,
οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν στὰ ἀναχρονι-
στικά τους «τροπάρια» ἐναντίον
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ αὐτοκα-
τάργηση τῶν πρώην παντοδυνά-
μων ἀθεϊστικῶν καθεστώτων τοῦ
λεγομένου «ὑπαρκτοῦ σοσιαλι-
σμοῦ» καὶ ὁ πρωτοφανὴς θρίαμ-
βος τῶν ἐπὶ 70 χρόνια διωχθέν-
των Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς
ἀνατολικῆς Εὐρώπης, δὲν ἔγινε
μάθημά τους. Γιʼ αὐτὸ προσπερ-
νοῦμε ἀδιάφοροι τὰ ἀθεϊστικά
τους «γρυλλίσματα» καὶ τοὺς πα-
ραδίνουμε στὴν κρίση τῶν ἑπόμε-
νων γενεῶν!».

Ἀποφάσεις τῆς Διασκέψεως Ἐπισκόπων
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
Ὡς μετέδωσε τὴν 4ην Φεβρουα-

ρίου ὁ διαδικτυακὸς Ρωσικὸς ἱστό-
τοπος «mospat.ru»:

«Ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες
τῆς συνελθούσης μεταξὺ 2 καὶ 3
Φεβρουαρίου 2015 στὸν Ἱερὸ Κα-
θεδρικὸ Ναὸ Σωτῆρος Χριστοῦ
Διασκέψεως Ἐπισκόπων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Ἁγιω-
τάτου Πατριάρχου Μόσχας καὶ
Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδρίας
ἔλαβε τὴν τελικὴ ἔγκριση τὸ συν-
ταχθὲν ἀπὸ τὴ Διασυνοδικὴ Ἐπι-
τροπὴ κείμενο “Περὶ μετοχῆς τῶν
πιστῶν στὴ Θεία Εὐχαριστία”.

Ἐπίσης ἡ Διάσκεψη συνεζήτησε
τὴν ἰδιότητα τῶν ρασοφόρων μο-
ναχῶν στὰ πλαίσια τοῦ ρωσικοῦ
μοναχισμοῦ. Ἡ Διασυνοδικὴ Ἐπι-
τροπὴ παρέπεμψε τὸ ἐν λόγῳ θέ-
μα πρὸς συζήτηση ἀπὸ τὴ Διάσκε-
ψη Ἐπισκόπων ἐξαιτίας τῆς σχέσε-
ως αὐτοῦ μὲ τὴν ὑπὸ προπαρα-
σκευὴ τοῦ σχεδίου τοῦ κειμένου
“Περὶ Ἱερῶν Μονῶν καὶ μοναχῶν”.

Ἐπίσης οἱ σύνεδροι συνεζήτη-

σαν διορισμὸ τῶν ἀποφοίτων τῶν
θεολογικῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυ-
μάτων. Τὴν σχετικὴ εἰσήγηση πα-
ρουσίασε ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπι-
τροπῆς Παιδείας τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας Ἀρχιεπίσκοπος Βερε-
γιὰς Εὐγένιος. Ἐνεκρίθη ὁ “Προ-
σωρινὸς κανονισμὸς περὶ διορι-
σμοῦ ἀποφοίτων τῶν θεολογικῶν
ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας”.

Ἐθίγησαν θέματα συνεργασίας
τῶν ἐπαρχιῶν καὶ κανονικῶν μο-
νάδων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ρωσίας μὲ τὸ ἐργοστάσιο
ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν «Σόφρινο».

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Βι-
βλικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς
Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλα-
ρίωνας ἐνημέρωσε γιὰ τὴν πορεία
τῆς συντάξεως τῆς Κατηχήσεως
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Ρωσίας.

Στὸ τέλος τῆς συνεδρίας υἱοθε-
τήθηκαν “Ἀποφάσεις τῆς Διασκέ-
ψεως Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας”».

Ἀπάντησις εἰς τὴν θεωρίαν
τοῦ Οἰκουμενικοῦ περὶ Φονταμενταλιστῶν

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος εἰς πρόσφατον ὁμι-
λίαν του κατεφέρθη ἐναντίον τῶν
ἀντιοικουμενιστῶν - ἀντιπαπικῶν,
ἐπειδὴ ἐλέγχουν ὅλας τὰς ἐκκλησιο-
λογικάς παρεκκλίσεις του, κατὰ τὰς
συναντήσεις μὲ τὸν ἑκάστοτε Πάπαν
καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὸν νέον κ. Φραγκί-
σκον, ἀλλὰ καὶ τὴν στάσιν τῶν ἐκπρο-
σώπων του κατὰ τοὺς θεολογικοὺς
διαλόγους. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ἐχρησιμοποίησε τὴν λέξιν
φονταμενταλισμός, ἐννοῶν, προ-
φανῶς ὅτι ὅσοι ἀντιδροῦν εἶναι φον-
ταμενταλισταί, οἱ ὁποῖοι εἶναι πανέ-
τοιμοι νὰ θυσιάσουν τὰ πάντα, διά νὰ
ἐπιβάλουν τὰς ἀπόψεις των. Τὸ δηλη-
τήριον τοῦ φονταμενταλισμοῦ ὁμο-
λογουμένως, μὲ τὴν βοήθειαν τῶν
ΜΜΕ, τοῦ διαδικτύου καὶ ψευδοπρο-
οδευτικῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὸν Πατε-
ρικὸν λόγον καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανό-
νας τῆς Ἐκκλησίας «περνάει« εἰς τὴν
κοινωνίαν, ἡ ὁποία δὲν ἔχει σχέσιν μὲ
τὴν Ἐκκλησίαν ἢ ἔχει τυπικάς σχέσεις
ὡς καὶ εἰς ὡρισμένους κύκλους
πιστῶν. 

Γνωρίζομεν ὅτι «ὄνειρόν» του εἶναι
ἡ ψευδοένωσις τῶν «Ἐκκλησιῶν»
τῶν Ἑτεροδόξων μετὰ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Εἶναι ὅμως ψευδοένωσις, διότι
αὐτὴ προωθεῖται μὲ ἀναλλοιώτους
τὰς κακοδοξίας καὶ τὰς αἱρέσεις των.
Ἀπὸ τὸ 1965 ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἔχει θέσει τὰ δόγματα εἰς τὰ «χρο-
νοντούλαπα» τῆς ἱστορίας καὶ ἐνερ-
γεῖ ὡς «παρακλάδι» τοῦ Παπισμοῦ.
Ἀντὶ ὅμως νὰ ἐπιτυγχάνεται σύγκλη-
σις διαπιστώνονται χάσματα ὡς διεπί-
στωσαν προσφάτως ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος (μὲ εἰσήγη-
σιν τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας), ὁ Σεβ. Ζιμ-
πάμπουε κ. Σεραφεὶμ Κυκκώτης, καὶ ὁ
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ Πατριαρ-
χείου τῆς Μόσχας Σεβ. Μητροπολί-
της Βολοκολάμσκ Ἱλαρίων. Ἐνῷ τὸ
Ἅγιον Ὄρος μὲ ἔγγραφόν του τὸν
Δεκέμβριον τοῦ 2014 λέγει ὅτι οἱ Πα-
πικοὶ εἶναι αἱρετικοί, ὑπενθυμίζον
τοὺς ἀντιπαπικοὺς ἀγῶνας τοῦ Ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τὰ μαρτύρια
Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν καὶ τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Πρώτου καὶ τονίζει ὅτι οἱ
Θεολογικοὶ Διάλογοι μετὰ τῶν Πα-
πικῶν σκανδαλίζουν τόσον τοὺς ἐν
Ἁγίῳ Ὄρει Μοναχοὺς ὅσον καὶ τὸν
πιστὸν λαόν. Κατὰ σύμπτωσιν ἡ θεω-
ρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
περὶ Φονταμενταλισμοῦ ἀνεπτύχθη
μετὰ τὸ ἔγγραφον τοῦ Ἁγίου Ὄρους
πρὸς αὐτὸν καὶ τὴν προηγηθεῖσαν
εἰδικὴν ἔκδοσιν, ὑπὸ τὸν τίτλον
«Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία
ἀγώνων ὑπὲρ τῆς Πίστεως», τὴν ὑπο-
γραφεῖσαν ὑπὸ Ἁγιορειτῶν Πατέρων
εὑρισκομένων, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον
ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν Μονῶν του. Παραλ-
λήλως ὅμως μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πα-
τριάρχην διάφοροι προσωπικότητες
ὡς καὶ Σεβ. Μητροπολῖται πρωταγω-
νιστοῦν εἰς μίαν ἐκστρατείαν, διά νὰ
ἀποδείξουν ὅτι οἱ ἀντιτιθέμενοι εἰς
τὰς φιλοοικουμενιστικάς καὶ φιλοπα-
πικάς ἐνεργείας τῶν Οἰκουμενιστῶν
Ἀρχιερέων τοῦ Φαναρίου καὶ ὅσων
Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλη-
σιῶν ἀκολουθοῦν τὰ «βήματα» τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι

«ψυχοπαθολογικὰ ἄτομα» καὶ «ἄρρω-
στα». Ἀπὸ πότε ὅμως εἶναι «ὑγιεῖς» οἱ
Πατριάρχαι, οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, οἱ Κλη-
ρικοί, οἱ Καθηγούμενοι καὶ οἱ θεολό-
γοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν δικαίωμα νὰ κατα-
φρονοῦν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὰς
ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων, τὸ Σύνταγμα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ
Πηδάλιον, νὰ ἐξισώνουν τὰ μυστήρια
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (ὡς εἶναι
τὸ Βάπτισμα) μὲ τὰ μυστήρια τῶν ἑτε-
ροδόξων; Ποιοὶ εἶναι οἱ Οἰκουμενι-
σταί, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν
τοῦ Φαναρίου καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχουν λειτουργοῦν ὡς «ὁδο-
στρωτῆρες» ἐναντίον τῆς μυστη-
ριακῆς καὶ ἐκκλησιολογικῆς ζωῆς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Ἀπὸ ποῦ
ἀντλοῦν τὸ δικαίωμα οἱ Οἰκουμενι-
σταὶ Ἀρχιερεῖς καὶ Πατριάρχαι νὰ
συμπροσεύχωνται καὶ νὰ συλλει-
τουργοῦν (ἄνευ κοινοῦ ποτηρίου
εὐτυχῶς) μὲ τοὺς «ἐκπροσώπους»
τῶν ἑτεροδόξων προσβάλλοντες
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγο-
ρεύουν τοιαύτας ἐνεργείας καὶ ἐκδη-
λώσεις; Πῶς τηροῦν ὅλοι αὐτοὶ τὴν
διαβεβαίωσιν, τὴν ὁποίαν δίδουν ἐνώ-
πιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων κατὰ τὴν
χειροτονίαν των ὅτι θὰ φυλάττουν
καὶ θὰ ὑπερασπίζωνται ὅσα παρέλα-
βον ἀπὸ τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας; Μὲ ποῖον δικαίωμα συμπροσ -
 εύχονται μὲ ἑτεροδόξους καὶ ἀλλο-
θρήσκους εἴτε μὲ Ἀρχιερατικὴν
ἀμφίεσιν εἴτε μὲ κοινὰ ράσα καὶ ποι-
μαντορικάς ράβδους σκανδαλίζοντες
τὸν πιστὸν λαὸν καὶ τὸν ἔντιμον
κλῆρον. Τέλος πῶς ἐφαρμόζεται τὸ
Σύμβολον τῆς Πίστεως, ὅταν ἀνα-
γνωρίζουν: 1ον) τὰ πολλὰ καὶ διαφο-
ρετικὰ βαπτίσματα ὡς ἰσόκυρα μὲ
αὐτὸ τῆς Ὀρθοδοξίας (βάσει θεω-
ριῶν, αἱ ὁποῖαι δὲν ἔχουν σχέσιν μὲ
Οἰκουμενικάς Συνόδους) 2ον) Πολ-
λάς Ἐκκλησίας ὡς κανονικάς καὶ ἰσο-
κύρους μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν;

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν
δύναται νὰ ἀντιληφθῆ ποίαν σύγχυ-
σιν καὶ ποίαν ζημίαν προκαλεῖ εἰς
τοὺς πιστούς. Τὸ ἀποκαλύπτουν ὅλαι
αἱ ἀντιπαπικαὶ καὶ ἀντιοικουμενιστι-
καὶ ἐκδηλώσεις, εἰς τὰς ὁποίας κα-
ταγγέλλεται ἡ «λεηλασία τῆς Πίστε-
ως» ἀπὸ τοὺς φύλακάς της. Εἶναι βέ-
βαιον ὅτι ἐάν ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης εἶχε ποίμνιον Ὀρθοδόξων
(διά τοὺς γνωστοὺς ἱστορικοὺς λό-
γους τὸ στερεῖται), δὲν θὰ προέβαι-
νεν εἰς αὐτὴν τὴν «λεηλασίαν τῆς Πί-
στως», διότι αἱ ἀντιδράσεις θὰ ἦσαν
μεγάλαι. Πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ τὴν μίαν
πλευράν εὑρισκόμεθα οἱ φονταμεν-
ταλισταί, ὡς μᾶς χαρακτηρίζει, ἀνθε-
νωτικοί, οἱ ὁποῖοι μαχόμεθα ὑπὲρ τῆς
πραγματικῆς Ἑνώσεως μετὰ τῶν
Ἑτεροδόξων ὑπὸ τὸν ἀπαραίτητον
ὅρον ὅτι θὰ ἐγκαταλείψουν τὰς γνω-
στάς κακοδοξίας καὶ αἱρέσεις των
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχομεν τοὺς
Οἰκουμενιστάς - «ληστάς τῆς Πίστε-
ως», οἱ ὁποῖοι, μὲ τὴν στάσιν των
ἀμφισβητοῦν τὴν θεοπνευστίαν τῶν
Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Οἰκουμε-
νικῶν ἀποφάσεων καὶ κατὰ συνέπει-
αν καὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. 

Γ. ΖΕΡΒΟΣ

Τὸ μεγάλον ἀτόπημα τῶν ἐμπνευστῶν
τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Μὲ τὴ λειτουργία Τμήματος

Ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὰ πλαίσια
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν
ἄλλες αἴθουσες διδασκαλίας, θὰ
“πρέπει” πιθανὸν νὰ χρησιμοποι-
ήσουν ἀπὸ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες.

Θὰ “πρέπει” γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ
τὸ ὀλίσθημά τους, νὰ κατεβάσουν
τὶς βυζαντινὲς Εἰκόνες, ἀπὸ τὶς
αἴθουσες ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν
γιὰ τὸν ἀνίερο σκοπὸ αὐτό;    Σί-
γουρα κάποιοι ἀπὸ τοὺς ὑποστηρί-
ξαντες καθηγητές, δὲν ἀντιλήφθη-
καν τὸ μέγεθος τοῦ ἀτοπήματός
τους. 

Ἐπιχαίρουν γιὰ τὴν “ἱστορικότη-
τα” τῆς μέρας αὐτῆς, οἱ ὑποστηρί-
ξαντες καθηγητές. Ἐπιχαίρουν
γιὰ τὸ ἀπαράδεκτο τῆς λειτουρ-
γίας Τμήματος Ἰσλαμικῶν σπου -
δῶν, στὰ πλαίσια τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς.  Χαρακτήρισαν τὴν  ἀπό-
φαση τῆς πλειοψηφίας τῶν καθη-
γητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
“ἱστορική”.   Ἡ πλέον μελανὴ σελί-
δα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ἔχει ἤδη γραφεῖ. 

Λησμόνησαν φαίνεται οἱ ὑπο-

στηρίξαντες καθηγητές ὅτι ἡ ἱστο-
ρία ἔχει καὶ χρυσὲς σελίδες ἀλλὰ
καὶ μελανές.  Κατάφεραν γιὰ “ἐπι-
στημονικοὺς” δῆθεν λόγους, ὅ πως
ἰσχυρίστηκαν, νὰ διδάσκεται μία
δαιμονιώδης πλάνη, χειρότερη καὶ
αὐτῆς τῆς Ἀρειανικῆς μάνητας,
στὰ πλαίσια τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς.  Λίγο ἔλειψε νὰ μᾶς ποῦν
ὅτι ἔγινε μεγάλη χαρὰ στὸν οὐρα-
νό, γιὰ τὴν «ἱστορική» τους ἀπόφα-
ση.

Θὰ εἶναι ἐπίσης “ἱστορικὴ” ἡ μέ-
ρα (ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μελανή της ὄψη),
κατὰ τὴν ὁποία θὰ κατεβάσουν βυ-
ζαντινὲς Εἰκόνες, γιὰ νὰ δεχθοῦν
τοὺς ἑτεροδιδασκάλους τῆς κορα-
νιακῆς πλάνης, τοῦ διαδόχου σκο-
τασμοῦ τῆς Ἀρειανικῆς μάνητας.

Θὰ λείπουν φυσικὰ κατὰ τὴν με-
λανὴ ἐκείνη  μέρα, οἱ ὑποστηρίξαν-
τες καθηγητὲς καὶ πιθανῶς θὰ
εἶναι μόνο οἱ ἐντεταλμένοι ἐργά-
τες καὶ ἀοράτως τὰ ταγκαλάκια
(τοῦ πονηροῦ), ποὺ ἔλεγε ὁ Ἅγιος
Παΐσιος. 

Εὐχόμαστε νὰ διορθώσει ὁ Τρια-
δικὸς Θεός ὅ,τι ἡ ἀνθρωπάρεσκη
λαίλαπα κατακρημνίζει, μὲ τὴ λει-
τουργία Τμήματος Ἰσλαμικῶν
σπουδῶν.

Σεβ. Κηφισίας: Δὲν ὑπάρχει λογικὴ
εἰς θέματα Πίστεως.

Ὑπάρχει παράδοσις εἰς τὴν δύναμιν
καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ
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Τί συνεζήτησαν ὁ Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας μὲ τὸν Ρῶσον Πρόεδρον

Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-
κτυακὸν ἱστότοπον pyramis-
news.gr, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 10ην
Φεβρουαρίου:

«Σὲ ἰδιαίτερα ἐγκάρδιο κλῖμα
πραγματοποιήθηκε σήμερα στὸ
Κάϊρο, ἡ συνάντηση τοῦ Ρώσου
Προέδρου, Βλαντιμὶρ Πούτιν, μὲ
τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, Θε-
όδωρο Β΄, στὰ πλαίσια τῆς ἐπίση-
μης ἐπίσκεψης τοῦ πρώτου στὴν
αἰγυπτιακὴ πρωτεύουσα.

Κατὰ τὴ συνάντηση, ποὺ διήρ-
κεσε περὶ τὴ μία ὥρα, ὁ κ. Πούτιν
συνομίλησε μὲ τὸν Ἀλεξανδρινὸ
Προκαθήμενο γιὰ ζητήματα ποὺ
ἀφοροῦν τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν
Αἴγυπτο, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὸ ἱερα-
ποστολικὸ ἔργο τῆς Ἀλεξανδρινῆς
Ἐκκλησίας, ἐνῷ μεγάλο μέρος
τῆς συζήτησής τους ἀφοροῦσε
τὴν Ἑλλάδα.

Ἰδιαιτέρως, μάλιστα, ἀναφέρθη-
κε μὲ πολὺ κολακευτικὰ λόγια γιὰ

τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, Ἀλέξη
Τσίπρα, τὸν ὁποῖο χαρακτήρισε ὡς
πρωθυπουργὸ μὲ φρέσκιες ἰδέες,
ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ καλὸ τοῦ
λαοῦ του καὶ τῆς πατρίδας του.

Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Πατριάρ-
χης Ἀλεξανδρείας εὐχαρίστησε
τὸν Ρῶσο Πρόεδρο γιὰ ὅ,τι ἔχει
προσφέρει ἡ χώρα του πρὸς τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀφρι -
κῆς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν περαιτέρω
σύσφιξη τῶν σχέσεων μεταξὺ Ρω-
σίας καὶ Αἰγύπτου, ὅπου στὴν Ἀλε-
ξάνδρεια βρίσκεται ἡ ἕδρα τοῦ
Δευτεροθρόνου Πατριαρχείου,
ποὺ ἱστορικὰ διατηρεῖ ἄριστες
σχέσεις μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Μό-
σχας.

Ἀκολούθησαν δηλώσεις τῶν
δύο ἀνδρῶν σὲ ρωσικὰ καὶ αἰγυ-
πτιακὰ Μέσα Ἐνημέρωσης. Τὸν
Ἀλεξανδρινὸ Προκαθήμενο συνό-
δευε ὁ Μητροπολίτης Πηλουσίου
κ. Νήφωνας».


