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Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀπεχαιρέτησε τὸν ἐκλεκτὸν Διευθυντὴν Συντάξεώς του

ΓΕΩΡΓIΟΥ ΖΕΡΒΟY «ΑIΩΝIΑ H ΜΝHΜΗ»

Ἐπικήδειος Προέδρου
τῆς Π.Ο.Ε. κ. Κ. Σαμωνᾶ

Εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθέντα φυσικὸν
νόμον ὑπακούων, ἀπῆλθες τοῦ κό-
σμου τούτου τὴν 17ην Φεβρουαρί-
ου.

Ἤσουν μαχητικός, διακεκριμέ-
νος δημοσιογράφος.

Ἡ λύπη μας αὐτὴν τὴν στιγμὴν
εἶναι ἀπερίγραπτος. Τὸ μόνο ποὺ
μᾶς ἀνακουφίζει εἶναι ὅτι τώρα εὑρί-
σκεσαι εἰς τὴν οὐράνιον μακαριότη-
τα, εἰς τὴν ἀγκαλιὰν τοῦ Κυρίου
μας, ποὺ τόσο πολὺ ἀγάπησες καὶ
πιστὰ ὑπηρέτησες καὶ κοντὰ εἰς τὸν
Γέροντά μας Πατέρα Μᾶρκον.

Σὲ εὐχαριστοῦμε διά τὴν μεγάλην
σου προσφορὰν εἰς τὸν «Ὀρθόδο-
ξον Τύπον», τόσον ὅταν ἤσουν δί-
πλα εἰς τὸν Πατέρα Μᾶρκον, ὅσον
καὶ μετὰ τὴν κοίμησίν του.

Ἡ Ὀρθοδοξία μας ἔχασε ἕνα Με-
γάλον Ὁμολογητήν, ἡ Ἑλλάδα μας
ἕνα γνήσιον Πατριώτην καὶ ὅλοι
ἐμεῖς ἕνα πραγματικὸν φίλον καὶ
ἕνα ἀληθινὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, Καλὸ Παρά-
δεισο Γιῶργο μας!

Ἐπικήδειος
π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ:

Παμφίλτατε Ἀδελφέ καί Συναγωνι-
στά Γεώργιε,

Ἡ εἰς Κύριον ἐκδημία σου συνή-
γαγε ὃλους μας, τήν σεβαστή Μη-
τέρα σου, τούς συγγενεῖς καί φί-
λους σου, καί ὃλους τούς συνεργά-
τες καί συναγωνιστές σου, διά νά σέ
ξεπροβοδίσουμε, ἀπευθύνοντάς
σου τόν ὓστατο χαιρετισμό μας. Καί
εἶναι γεγονός, ὃτι ἡ αἰφνίδια ἒξοδός
σου ἀπό τήν φθαρτότητα τοῦ κό-
σμου μᾶς συνεκλόνισε, διότι πρίν

ἀπό λίγες ἡμέρες ἒδινες ἀκμαῖος
τόν ἀγώνα σου μέ δύναμη καί
ἐνθουσιασμό, μαχόμενος πάντα
στίς ἐπάλξεις, ὃπως μᾶς εἶχες ἐπί
πολλά ἒτη συνηθίσει. Ἰδιαίτερα
ὃμως ἡ εἲδηση τῆς κοιμήσεώς σου
αἰφνιδίασε τά μέλη καί τούς φίλους
τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου
Ἑνώσεως», γιά τήν ὁποία ὑπῆρξες
ἐκλεκτός καί πολύτιμος συνεργά-
της. Καί ἒλαχε στήν ταπεινότητά
μου ὁ κλῆρος νά σέ ἀποχαιρετήσω
ἐκ μέρους τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύ-
που», πού τόσο ἀγάπησες, ὣστε νά
ταυτισθεῖς μέ τόν ἀγώνα του, μετέ-
χοντας σʼ αὐτόν μέ ἡγετικό ρόλο ὡς
Διευθυντής του. Ἦταν ἀληθινή
εὐλογία ὃτι ἐπέλεξες τήν ἒπαλξη

τῆς ἐφημερίδας μας, πού εἶναι ἀπό
τά λίγα ὀρθόδοξα παραδοσιακά
ἒντυπα, πού ἀγωνίζονται γιά τήν
ὀρθόδοξη πατερική συνέχεια σέ
ἐποχή ἀρνήσεως τῆς πατερικότητος
μέσα στήν ὑστερία τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ καί τῆς «μεταπατερικῆς Θεο-
λογίας» του. Ἀλλά καί ὡς συμπα-
τριώτης σου Κερκυραῖος, θεωρῶ τι-
μητική καί εὐλογημένη τήν ἐπιλογή
μου νά σέ ἀποχαιρετήσω ἐκ μέρους
ὃλων μας, παρακαλώντας τόν Προ-
στάτη καί ἐμψυχωτή μας Ἃγιο καί
Θαυματουργό Σπυρίδωνα νά εὒχε-
ται πρός Κύριον γιά τήν ἀνάπαυσή
σου «ἐν Χώρᾳ Ζώντων».

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ζοῦμε
τίς στιγμές αὐτές μέ συναισθήματα

χαρμολύπης, παρά τή γνώση τῆς
αἰτίας τῆς παρουσίας τοῦ θανάτου
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.Ἡ λύπη μας
πηγάζει ἀπό τήν συνείδηση, ὃτι ὁ
θάνατος εἶναι τό τραγικότερο γεγο-
νός στήν πορεία τοῦ κόσμου καί τῆς
ἀνθρωπότητος.Ὁ πρόσκαιρος χωρι-
σμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα εἶναι
τό ἒσχατο ἀπό τά ἀδιάβλητα πάθη
τοῦ ἀνθρώπου, πού μᾶς κληροδότη-
σε ἡ πτώση, ἡ ἁμαρτία. Γνωρίζουμε,
συνεπῶς, καί ὁμολογοῦμε, ὃτι ὁ Θε-
ός δέν ἒπλασε τόν θάνατο, ἀλλά μό-
νο τή ζωή. Γιʼ αὐτό εἶναι ὁ θάνατος
μυστήριο, καί αὐτό ὁμολογήσαμε σέ
ἓνα ἀπό τά συναρπαστικά τροπάρια
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ,
πού ψάλαμε πρίν ἀπό λίγο: «Ὤ τοῦ
θαύματος! Τί τό περί ἡμᾶς τοῦτο
γέγονε μυστήριον; Πῶς παρεδόθη-
μεν τῇ φθορᾷ καί συνεζεύχθημεν
τῷ θανάτῳ;». Γιʼ αὐτό θρηνοῦμε οἱ
Χριστιανοί. Διότι «φθόνῳ διαβόλου
εἰσῆλθε θάνατος εἰς τόν κόσμον»
(Σοφ. Σολ. 2,24) καί «ἳνα μή τό κακόν
ἀθάνατον γένηται». Αἰσθανόμεθα
ὃμως συνάμα χαρά διά τήν ἐν
Χριστῷ σωτηρία, διότι μέσα στόν
θάνατο τοῦ Χριστοῦ μας ἐγκρύπτε-
ται ἡ βεβαιότητα τῆς ἀναστάσεως
καί σωτηρίας μας. Ἢδη ὁ ἀρχαῖος
ποιητής μας Εὐριπίδης ἀντιμετώπι-
σε μέ ἀμφιβολία τόν θάνατο, ὡς τέ-
λος καί καταστροφή, ἀποδυναμώ-
νοντας μέ τόν «σπερματικό του λό-
γο» τήν τραγικότητα τοῦ θανάτου:

Κυριακή
τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἑορτὴ τῆς Π.Ο.Ε.
Τὴν Κυριακὴν 1ην Μαρτίου ἡ

Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἀνα-
στήλωσιν τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ
τὸν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως.

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νε-
κταρίου τῆς Π.Ο.Ε., Λεωφ. Θησέ-
ως 25, Ν. Ἐρυθραία, θὰ τελεσθῆ
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ πε-
ριφορὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν
Εἰκόνων ἀπὸ 7 - 10.30 π.μ.

Μετὰ τὸ κέρασμα θὰ ἀκολου-
θήση ἡ καθιερωμένη τράπεζα
ἀγάπης.

Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμ. Χαρά-
λαμπος Βασιλόπουλος εἶχε κα-
θιερώσει τὴν ἑορτὴν τῆς Κυ-
ριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς
ἑορτὴν τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου».

Εἴμεθα ὅλοι προσκεκλημένοι.

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Τὴν 1ην Κυριακὴν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἀναστήλωσιν τῶν
Ἁγίων Εἰκόνων καὶ τὸν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

«Πνεῦμα περιεργείας»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

«Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ οἱ ἄνθρωποι βλέπουν τούς ἀληθινούς χριστιανούς
μέ περιφρόνηση καί συχνά τούς χλευάζουν, γιατί δέν εἶναι ὅμοιοί
τους. Νομίζουν ὅτι ἔτσι μποροῦν νά δικαιολογήσουν τήν δική τους
ἀπιστία καί νά ἡσυχάσουν τή συνείδησή τους.

Ἐκεῖνο ὅμως πού ἔχει ἐνδιαφέρον, εἶναι νά μάθουν οἱ χριστιανοί
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο πρέπει νά ἀντιμετωπίζουν τούς χλευαστές
τους. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς συμβούλευε ὅτι στό χλευα-
σμό πρέπει νά ἀπαντοῦμε μέ χαμόγελο. Ὁ χλευασμός τῶν κοσμικῶν
πρός τούς χριστιανούς προέρχεται ἀπό τή μοχθηρή καρδιά τους, ἐνῶ
τό χαμόγελο τῶν χριστιανῶν ἀπό τήν ἔλλειψη κακίας. Ὁ χλευασμός
ἁρμόζει στήν ἄγνοια, ἐνῶ στή γνώση ἁρμόζει τό χαμόγελο.

Ὁ χλευασμός κάνει πιό ἔντονη τήν προσευχή, ἀλλά «αὐξάνει καί
τήν τιμή τῆς προσευχῆς μπροστά στόν αἰώνιο Δικαστή. Ἀφοῦ στόν
Θεό εἶναι πιό ἀγαπητή ἡ προσευχή τῆς θαρραλέας ψυχῆς, περικυ-
κλωμένης ἀπό τά βέλη τῆς κακίας, τοῦ μίσους, τοῦ φθόνου καί τοῦ
χλευασμοῦ. Ὅλα αὐτά τά βέλη ἔχουν ἀμβλυμένη τήν κορυφή καί
αἰχμηρή τήν βάση, ὥστε ἀποκρούονται ἀπό αὐτή καί λαβώνουν τούς
ἴδιους τούς τοξότες».

Ὅταν ὁ χριστιανός εἶναι σταθερός στή ζωή του καί τηρεῖ τίς ἐντο-
λές, χωρίς νά ἐπηρεάζεται ἀπό τούς χλευασμούς, σύντομα θά διαπι-
στώσει ὅτι οἱ χλευασμοί τόν ὠφελοῦν, γιατί τόν ὠθοῦν γιά κάτι πε-
ρισσότερο, δηλαδή γιά ἐνεργότερη προσευχή καί ἐντονότερο πνευ-
ματικό ἀγώνα. Θά συμβεῖ ἀκόμα καί αὐτό πού δέν φανταζόταν. «Θά
σταματήσει ὁ χλευασμός καί θά ἀρχίσει νά γίνεται συναίνεση καί θαυ-
μασμός καί ἔπαινος».

Ὁ Χριστός εἶπε «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθροὺς ὑμῶν» (Ματ. ε΄ 44), γιατί
μᾶς κάνουν καλό χωρίς νά τό ξέρουν. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἔλεγε: «Πι-
κραίνοντάς μας καί στεναχωρώντας μας, ἀνάβουν τή φλόγα τοῦ θεϊ-
κοῦ πυρός μέσα μας. Γαβγίζοντας πισώπλατα, ὅταν ἐμεῖς βαδίζουμε
στόν ναό τοῦ Θεοῦ, μᾶς σπρώχνουν πιό κοντά στόν Θεό. Κάνοντάς
μας τή γῆ πιό ἀνιαρή, μᾶς κάνουν τόν οὐρανό ἀκόμα πιό ἀγαπητό. Ἡ
παγωνιά καί ὁ ἄνεμος δέν σκέφτονται τό καλό τοῦ δέντρου, ἀλλά, ἄν
καί ἄθελά τους, τοῦ κάνουν καλό. Ἔτσι συμβαίνει καί μέ τούς
ἐχθρούς μας».

Ἐκεῖνος πού θά πετύχει αὐτό, θά ἐλευθερωθεῖ κυριολεκτικά ἀπό
πολλές δυσάρεστες καταστάσεις, πού τοῦ δημιουργοῦν γνωστοί καί
ἄγνωστοι ἄνθρωποι. Οἱ ποικίλες ἐπιθέσεις πού θά δέχεται θά τόν ἀφή-
νουν ἀδιάφορο. Στήν περίπτωση ὅμως πού δέν ὑπάρχει πνευματική
ζωή, παραμένει ἡ πικρία ἀπό τό χλευασμό καί ἡ ἀντιμετώπισή του εἶναι
σχεδόν ἀδύνατη.

Ἐάν ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου
καί τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς εἶναι ἕνα ἀπέραντο καί
πανώριο πνευματικό πέλαγος,
τότε ἡ πυξίδα τοῦ ταξιδιοῦ, πού
μέ ἀσφάλεια μᾶς προσανατολί-
ζει, εἶναι ἡ ὑπέροχη καί γλυκύτα-
τη προσευχή τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ
τοῦ Σύρου, πού σχεδόν κάθε μέ-
ρα ἀπαγγέλλεται: «Κύριε καί Δέ-
σποτα τῆς ζωῆς μου, Πνεῦμα
ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας
καί ἀργολογίας μή μοι δῶς.
Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπει-
νοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγά-
πης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι
τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί
μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν
μου. Ὅτι εὐλογητός εἶ, εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Κακίες καί ἀρετές σέ ἀντιπα-
ράθεση. Ἀπαραίτητος ὁ ἀγώνας
στόν μεταπτωτικό ἄνθρωπο.
«Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διά τῆς
στενῆς πύλης», εἶπε ὁ Κύριος.
Ἤ μένεις στό κακό καί χάνεσαι
γιά πάντα, ἤ ἀγωνίζεσαι γιά τό
βραβεῖο τῆς αἰώνιας βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. Ἡ νίκη κερδίζεται μέ
ἀγώνα.

Τά μπάζα τῶν σκουπιδιῶν πού
κουβαλᾶμε μέσα μας δέν ἔχουν
τελειωμό. Τό σκουπίδι τῆς πε-
ριέργειας εἶναι ἕνα ἀπ' τά πολύ
ὕπουλα. Ἡ περιέργεια! Καί τί
εἶναι περιέργεια; Ἑρμηνευτικά,
ἡ λέξη σημαίνει: τήν ἔντονη ἐπι-
θυμία νά γνωρίσει ὁ ἄνθρωπος
κάτι πού τόν ἐνδιαφέρει. Ἀλλ᾽
ἔχει καί τήν ἔννοια τοῦ ἀδιάκρι-
του καί ἁμαρτωλοῦ - ἤ καί
αἰσχροῦ - ἐνδιαφέροντος. Ἑπο-
μένως ὑπάρχει καλή καί κακή
περιέργεια. Ἀπ᾽ αὐτή τήν κακή
καί ἁμαρτωλή περιέργεια ζητᾶμε

νά μᾶς ἀπαλλάξει ὁ Θεός.
Πόσα ἠθικά ναυάγια ἔχουν γί-

νει στό διάστημα τῶν χρόνων!
Πολύ γνωστή στήν ἱστορία τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ περίπτωση
τοῦ βασιλιᾶ καί προφήτη Δαβίδ,
ὁ ὁποῖος ξέπεσε καί διπλά ἁμάρ-
τησε, γιατί τόν πρόδωσαν τῆς πε-
ριέργειας τά μάτια... Μονάχα ἡ
μετάνοια τόν ἔσωσε. Ἀποσύρθη-
κε καί μέ συντριβή καρδιᾶς
ἔγραψε τόν 50ό ψαλμό τῆς «με-
τανοίας».

Οἱ σύγχρονοι καί πολυποίκιλοι
πειρασμοί τῆς αἰσχρῆς περιέρ-
γειας, καταπολεμοῦν θρασύτατα
ὅλους, πολύ δέ περισσότερο
τούς χριστιανούς. Διότι ὁ διάβο-
λος τούς ἀνθρώπους τοῦ «κό-
σμου» καί τῆς ἁμαρτίας, τούς
ἔχει στά χέρια του. Εἶναι οἱ
αἰχμάλωτοί του καί δέν τούς
φοβᾶται. Ὅλοι οἱ ἄλλοι κινδυ-
νεύουμε ἀπ᾽ τήν περιέργεια... καί
προπάντων τῆς εἰκόνας, τῆς φω-
τογραφίας τῆς τηλεόρασης, τοῦ
διαδικτύου, τῶν ἐφημερίδων καί
ὅλων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνη-
μέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

«Πᾶσαν ἁγνίσωμεν αἴσθησιν»,
λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος. Καί προσθέτει: «Μηδέν
εἴδωλον πορνικόν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς
φέρωμεν ἐκ φιλοπόνου θέας καί
περιέργου».Ἡ περιέργεια νά μή
μᾶς ὁδηγεῖ σέ εἰκόνες καί λογι-
σμούς πορνικούς καί ἁμαρτω-
λούς.

Καί μή ξεχνᾶμε τόν «μακαρι-
σμό» τοῦ Κυρίου: «Μακάριοι οἱ
καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν
Θεόν ὄψονται» (Ματθ. Ε΄ 8).

Μονάχα οἱ καθαροί στά μάτια
καί στήν καρδιά θά ἰδοῦν τόν
Θεό.

Ὁ κατὰ τὴν 17ην Φεβρουαρίου ἀποβιώσας Διευθυντὴς Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» Γεώργιος
Ζερβὸς ἐκηδεύθη τὴν Παρασκευὴν 20ὴν Φεβρουαρίου. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη εἰς τὸ Καθολι-
κόν τοῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας «Ἄξιόν Ἐστι» εἰς τὴν Βαρυμπόμπην. Αὐτὴ ἦτο
καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἐκλιπόντος, ἡ ὁποία ἔγινε προθύμως δεκτὴ ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου «Μετοχιαρίου», σε-
βαστοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐστρατίου, μετὰ τοῦ ὁποίου συνεδέετο πνευματικῶς.
Εἰς τὴν Ἀκολουθίαν προεξῆρχον οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ
Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, μὲ τὴν συμμετοχὴν πολλῶν Ἱερέων, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. καὶ Ὁμότι-
μοι Καθηγηταί, π. Θεόδωρος Ζήσης καὶ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ Γ. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Ἱ. Μ. Κηφισίας Πρωτ. π.
Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ οἱ Πρωτ. π. Σαράντης Σαράντος καὶ π. Βασίλειος Βολουδάκης. Τὸν Ἀδελφὸν Γεώργιον
ἀπεχαιρέτησαν ἐκ μέρους τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» ὁ Πρόεδρος αὐτῆς κ. Κωνσταντῖνος Σαμωνᾶς, ἐκ
μέρους τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ἐκ μέρους τῆς Ε.Σ.Η.Ε.Α. ἡ πρόεδρος κ. Μαρία Ἀντωνιά-
δου καὶ ἐκ μέρους τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερος» (δὲν ἐκδίδεται πλέον) ὁ δημοσιογράφος κ. Μιχαὴλ Κωνσταντῆς. Ὅλοι
οἱ ὁμιληταὶ ἐξῆραν τὴν χαρισματικὴν προσωπικότητα τοῦ ἐκλιπόντος, τὰς ἀρετάς ὑπὸ τῶν ὁποίων ἐκοσμεῖτο καὶ τὴν με-
γάλην προσφοράν του εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Πατρίδα. Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύονται οἱ ἐπικήδειοι λόγοι.

ΙΔΟΥτίλένεοἱΠαπικοί. Ἰδοὺτὸἀπότοκοτῶνοἰκουμενιστικῶνἀτοπημάτων
στὸ Φανάρι. Μὲ θρασύτητα προτείνεται ἀπὸ Παπικούς, τὸ πρότυπο τῆς Συν-
όδου τῆς Φλωρεντίας τοῦ ἔτους 1439.
Στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ Ἰησουίτικου Περιοδικοῦ «La Civiltá Cattolica» μὲ

θρασύτηταἀναφέρεταιὅτι«ὁΠάπαςΦραγκίσκος ἔχειλάβειμίαἀρχαίαφόρ-
μουλα τῆς Ἕνωσης, ἡ ὁποία εἶχε ὑποστεῖ «κυρώσεις» τὸ ἔτος 1439, τὸ Συμ-
βούλιο (Σύνοδος) τῆς Φλωρεντίας».

Σὲ κείμενο τοῦ Andrea Tornielli στὴ Vatican insider, ἡμερομηνίας 5 Φε-
βρουαρίου 2015 ποὺ τιτλοφορεῖται «Τὸ Συμβούλιο (Σύνοδος) τῆς Φλωρεν-
τίας, τὸ μοντέλο γιὰ ἑνότητα μεταξὺ Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων» (Il concilio
di Firenze, modello per l̓ unitá tra cattolici e ortodossi), σχολιάζεται εὐμενῶς ἡ
“ἀνακάλυψη”τῆςφόρμουλαςγιὰ“ἕνωση”,ἀπὸτὸἸησουίτικοΠεριοδικὸ«LaCi-
viltá Cattolica».

Χρησιμοποιήθηκε ὁ Ὅρος Συμβούλιο (Concilio), ἀντὶ τοῦ ὅρου Σύνοδος
(Sinodo) γιατί πραγματικὰ ἔτσι ἦταν. Δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ οὕτω καλού-
μενη Σύνοδος Φερράρας – Φλωρεντίας, ὡς κανονικὴ Σύνοδος, ἀλλὰ ἁπλὰ
συνάντηση Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς ἀποκοπέντες ἀπὸ τὴ Μία Ἁγία Ἐκκλησία,
αἱρετικοὺς Παπικούς.

«Τὰ λόγια τοῦ Πάπα Φραγκίσκου τὸν περασμένο Νοέμβριο στὴν Κων-

Καταστροφικὴ λατρεία τὸ Ἰσλάμ,
ἀσύμβατος μὲ τὴν ἔννοιαν

τῆς ἀνεξιθρησκίας
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Μίαν νέαν Φερράραν -
Φλωρεντίαν ἐπιζητοῦν οἱ Παπικοί

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

� Ἀσυμβίβαστος μέ τήν δια-
φθοράν ὁ ἀείμνηστος Γεώρ-
γιος Ζερβός. Τοῦ κ. Νικολά-
ου Χ. Χαρακάκου. Σελ. 5.

� Ἡ θεία Λειτουργία. Τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.
Μάρκου Κ. Μανώλη. Σελ. 4

� Λόγος κατηχητικός ἐπί τῇ
ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς. Βαρθολομαῖος:
«Πρέπει νά εἰρηνεύῃ μέ τήν
συνείδησίν του ἕκαστος, διά
τῆς μετανοίας». Σελ. 8

� Ἀντιδράσεις τῶν Πομάκων
εἰς δήλωσιν βουλευτοῦ
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Σελ. 8.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΟΦΡΙΚΤΟΣ ἀποκεφαλισμὸς τῶν 21 Αἰγυπτίων Χριστιανῶν Κοπτῶν
ἀπὸ τοὺς σφαγεῖς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» εἰς τὴν Λιβύην,
ἤγειρε θύελλαν διαμαρτυριῶν ἀνὰ τὸν κόσμον, διά τὴν ἀπάν-

θρωπον αὐτὴν ἀγριότητα καὶ θηριωδίαν. Δυστυχῶς, μόλις περάσουν αἱ
πρῶται ἐντυπώσεις τῆς στιγμῆς, θὰ ἠρεμήσουν καὶ πάλιν αἱ συνειδή-
σεις, αἱ δὲ ἡγεσίαι τῶν «πολιτισμένων» ἐθνῶν θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ
ἀπρακτοῦν καὶ νὰ ἀφήνουν τὸ συνεχιζόμενον αὐτὸ ἀνθρωποκτόνον
ἔγκλημα νὰ ἐξελίσσεται καὶ νὰ γεμίζη μὲ τρόμον καὶ ἀνησυχίαν ὅλην τὴν
Οἰκουμένην.

Ὁ θαρραλέος καὶ τολμηρὸς μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ
ὁποῖος καὶ παλαιότερον μὲ καλῶς κατοχυρωμένα κείμενα προσεπάθησε
νὰ ἀφυπνίση συνειδήσεις καὶ νὰ παρουσιάση τὸν πολεμοχαρῆ καὶ βίαιον
χαρακτῆρα τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ Κορανίου, τὸ ὁποῖον ἀπερισκέπτως καὶ βλα-
σφήμως ὡρισμένοι Χριστιανοὶ ἡγέται καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξοι χαρακτηρί-
ζουν ὡς «ἅγιον» καὶ τὸ προσφέρουν ὡς δῶρον, ἐξακολουθοῦν δὲ ἀφελῶς
νὰ βαυκαλίζονται ὅτι οἱ Διαθρησκειακοὶ Διάλογοι θὰ ἁπαλύνουν τὴν μι-
σανθρωπίαν του, ἐπανέρχεται λοιπὸν ἀξιεπαίνως ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης μὲ
νέον κείμενον, τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τὸ φρικιαστικὸ βίντεο ποὺ ἀνηρτήθηκε στὸ twitter ἀπὸ τὸ «Ἰσλαμικὸ
Κράτος» ποὺ δρᾶ στὴν πολύπαθη Λιβύη, τὴν ὁποίαν παρέδωσαν στὴν πα-
ράνοια τοῦ Ἰσλαμικοῦ Φονταμενταλισμοῦ, οἱ λεγόμενοι Δυτικοὶ Σύμμα-
χοι (Η.Π.Α., Γαλλία, Μεγάλη Βρεταννία), διά τῆς περιωνύμου «Ἀραβικῆς
Ἄνοιξης», μὲ τὸν ἀποκεφαλισμὸ 21 Αἰγυπτίων χριστιανῶν κοπτῶν, ποὺ
εἶχαν ἀπαχθεῖ ἀπὸ ὀργανώσεις τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στὴν Λιβύη
ἔβαψε κόκκινη μὲ ἀθῷο ἀνθρώπινο αἷμα τὴν θάλασσα τῆς Μεσογείου καὶ

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
«Τί προκοπὴ νὰ δοῦμε

μὲ ἀλειτούργητους ἄρχοντες;»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Μὲ προφητικὸν σθένος καὶ πατερικὴν παρρησίαν ὁ κατὰ τὰ ἄλλα μειλί-
χιος καὶ πρᾶος ἱεράρχης κ. Ἰερεμίας «τὰ ἔψαλεν» εἰς ἦχον βαρὺν εἰς τοὺς
πολιτικοὺς ἄρχοντας, οἱ ὁποῖοι συνήθως δὲν ἐκκλησιάζονται, δὲν λειτουρ-
γοῦνται, ἀλλὰ μεταβαίνουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν μετὰ τὴν θ. Λειτουργίαν,
ὅταν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ παραστοῦν εἰς κάποιαν ἐθνικὴν ἐκδήλωσιν.
Ἐπειδὴ μάλιστα καὶ αὐτὴ ἡ προσέλευσίς των μετὰ τὴν Λειτουργίαν ἔγινε μὲ
σημαντικὴν καθυστέρησιν «ξέσπασεν» ὁ σεβαστὸς ἱεράρχης καὶ δικαιολο-
γημένως τοὺς ἐπέπληξεν ὡς ποιμὴν καὶ πνευματικὸς πατήρ, ἐπαινεθείς δι᾽
αὐτὸ ὑπὸ τῶν ἐκκλησιαζομένων. Ἂν αὐτὴ ἡ γενναία στάσις τοῦ ἱεράρχου
Ἰερεμίου ἐχαρακτήριζε τὸ σύνολον τῶν ἱεραρχῶν καὶ εἰδικῶς τοὺς κορυφαί-
ους ἐξ αὐτῶν, ἡ κατάστασις, πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστική, εἰς τὴν δύστηνον
Χώραν μας θὰ ἦτο καλυτέρα.

Δημοσιεύομεν τὴν σχετικὴν εἰδησεογραφίαν ἀπὸ τὸν ἱστότοπον
«Ἀκτῖνες» τῆς 23ης Φεβρουαρίου:

«Ἐπεισόδιο δημιούργησε σήμερα Κυριακή τῆς Τυρινῆς ὁ Μητροπολίτης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

Ἡ ἀγάπη τοῦ Π. Β. Πάσχου γιὰ
τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του καὶ γιὰ
τοὺς Γέροντες τῆς ἐρήμου
ἐκφράζεται ποικιλότροπα στὰ λο-
γοτεχνικὰ καὶ τὰ οἰκοδομητικὰ
του ἔργα. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ
παρὸν βιβλίο του, ὁ ὑπότιτλος τοῦ
ὁποίου (Νέες καὶ παλιὲς περίεργες
ἱστορίες) δὲν εἶναι τυχαῖος, ἀφοῦ
τὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχει δύο συλ-
λογές, τὴν πρώτη μὲ ὀκτὼ διηγή-
ματα (Α´ Στὶς ἄκρες τοῦ κόσμου)
καὶ τὴ δεύτερη μὲ τρεῖς διηγήσεις
ἀπὸ Γεροντικὰ (Β´ Ἁγία καὶ ἀγρία
ἔρημος). Τὸ ὅλο ἔργο κλείεται μὲ
Ἐπίμετρο, ὅπου φιλοξενεῖται ἕνα

σύντομο κείμενο μὲ τίτλο «Ὁ με-
γάλος παραλυτικός». Πρόκειται
γιὰ κήρυγμα ποὺ τὸ εἶχε γράψει
κατ᾽ ἐντολήν τῆς Ἀποστολικῆς
Διακονίας καὶ τὸ εἶχε στείλει στὸν
Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ Βόλου γιὰ
τὴ θρησκευτική του ἐκπομπὴ
(1954-1955).

Χῶρος ὅπου διαδραματίζονται
τὰ γεγονότα τῶν διηγημάτων
εἶναι ἡ Λευκοπηγή, ἡ πατρίδα τοῦ
συγγραφέα, οἱ γύρω περιοχὲς καὶ
τὰ γειτονικὰ χωριά. Μόνο σὲ δύο
διηγήματα ἀλλάζουν οἱ τόποι καὶ ὁ
ἀναγνώστης ὑποχρεώνεται νοερὰ
νὰ ταξιδεύσει στὴ Σαμαρίνα τῶν

Γρεβενῶν καὶ στὴ Σκουληκαριὰ
τῆς Ἄρτας.

Τὸ χρονικὸ πλαίσιο τῶν γεγονό-
των περικλείεται στὴ δεκαετία
τοῦ 1940, δηλαδὴ στὰ μαῦρα καὶ
μοιραῖα χρόνια τῆς Κατοχῆς καὶ
τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.

Ὁ πυρήνας τῶν θεμάτων τῶν
διηγημάτων σὲ ἁδρὲς γραμμὲς
ἔχει ὡς ἕξης: 1) Οἱ τύψεις ἑνὸς
ἀεροπόρου τῆς Πολεμικῆς Ἀερο-
πορίας γιὰ τὸ σκοτωμό, μὲ ἐκδι-
κητικὴ μανία, ἑνὸς ἀντάρτη καὶ
γιὰ τὸ θάνατο ἑνὸς παιδιοῦ ἀπὸ τὰ
πυρομαχικὰ τοῦ ἐγκαταλειμμένου
του ἀεροπλάνου. 2) Ὕμνος γιὰ τὴ
λαϊκὴ ἰατρικὴ καὶ ἔκφραση εὐγνω-
μοσύνης πρὸς τὴ γριὰ ἡρωίδα ποὺ
τὸν ἀπάλλαξε ἀπὸ τὸν ὑψηλὸ καὶ
ἐπικίνδυνο πυρετό. 3) Ἐξύμνηση
τῆς ἀλληλεγγύης τῶν χωριανῶν,
ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴ συμπαρά-
στασή τους σὲ οἰκογένεια, ποὺ
ἀντιμετώπιζε προβλήματα ἐπιβιώ-
σεως. 4) Μικρότητες τῶν χω-
ριανῶν τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς

καὶ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ποὺ
ὁδηγοῦν σὲ ἐπικίνδυνους τραυ-
ματισμούς, παρεξηγήσεις - καὶ κι-
νήσεις ἐκδικήσεως καὶ ἀντεκδική-
σεως. 5) Ἀφιέρωση στὸ «σωτήριο
δέντρο», ποὺ προστάτευσε τὸν
νεαρότατο Κώστα ἀπὸ τὰ ἄγρια
θηρία καὶ ἀπὸ τὴν ἀγριότητα τῶν
ἀνθρώπων. 6) Οἱ περιπέτειες ἑνὸς
στρατιώτη μὲ τοὺς τραυματι-
σμούς του στὸ μέτωπο, τὸν καιρὸ
τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, καὶ στὴν
ἐργατική του ἀπασχόληση, καθὼς
καὶ τὰ παράπονά του γιὰ τὴν ἀναλ-
γησία τῆς γραφειοκρατίας. 7)
Θαυματουργικὴ διάσωση ἑνὸς μι-
κροῦ παιδιοῦ στὴ Σαμαρίνα.  8)
Θαρραλέα στάση γυναίκας τῆς
Σκουληκαριᾶς, γιὰ νὰ σώσει τὰ
παιδιά της καὶ μία μεγάλη κοπέλα
ἀπὸ τὴν ἀγριότητα καὶ τὸ παιδο-
μάζωμα τῶν ἀνταρτῶν, ὅταν
αὐτοὶ διανυκτέρευσαν στὸ χωριό,
ἀλλὰ καὶ στὸ σπίτι της.

Οἱ τρεῖς διηγήσεις τοῦ Β´ μέ-
ρους προέρχονται ἀπὸ Γεροντικά.
Οἱ δύο πρῶτες μὲ τίτλους «Ἀσκη-

τικὰ παλαίσματα (στὸ Σινᾶ)» καὶ
«Ἄχρι θανάτου!» προέρχονται
ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ συγγραφέα μας
«Μέλι τὸ ἐκ πέτρας. Οἱ Γέροντες
τοῦ Σινᾶ. Μικρὸ Γεροντικὸ Β´»,
[Ὀρθόδοξος Μαρτυρία, ἀρ. 32],
ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1989, σσ. 93-
101 καὶ 197-201 ἀντίστοιχα. Ἡ τρί-
τη διήγηση μὲ τίτλο «Τρεῖς μονά-
χοι αἰχμάλωτοι» ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ
συγγραφέα μας «Ἀγγελοτόκος
ἔρημος», [Ὑμναγιολογικὰ κείμε-
να-μελέτες-7], ἐκδ. «Ἁρμός», Ἀθή-
να 2001, σσ. 95-102. Καὶ οἱ τρεῖς
διηγήσεις ἀποδοσμένες στὴ χαρι-
τωμένη νεοελληνικὴ γλώσσα τοῦ
Π. Β. Πάσχου εἶναι παλιὲς περίερ-
γες ἱστορίες μὲ τὴν περιγραφὴ
τοῦ «ἀκατανόητου», γιὰ τὸν λογι-
κοκρατούμενο ἄνθρωπο, ἀγώνα
τῶν μοναχῶν τῆς ἐρήμου τοῦ
Σινᾶ, μὲ τὸ σκότωμα γυναίκας καὶ
παιδιῶν ἀπὸ τὸν μέλλοντα μοναχὸ
γιὰ ἀποφυγὴ τῆς αἰχμαλωσίας
τους ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους
Σαρακηνούς, καὶ μὲ τὴ διάσωση
τῶν τριῶν αἰχμαλώτων μοναχῶν

μὲ τὶς θαυματουργικὲς ἐπεμβά-
σεις τοῦ Θεοῦ κατόπιν προσευχῆς
(παράλυση χεριῶν, θεραπεία τῶν
παραλυμένων χεριῶν, μεταβολὴ
θαλασσινοῦ νεροῦ σὲ πόσιμο).

Ὁ ἀναγνώστης τῶν ὀκτὼ διη-
γημάτων τοῦ Π. Β. Πάσχου
ἀσφαλῶς θὰ ἐντυπωσιαστεῖ ἀπὸ
τὴν ἀναπαράσταση τῆς ζωῆς τοῦ
χωριοῦ μὲ τὶς θετικὲς καὶ ἀρνη-
τικὲς πτυχές της, μὲ τὴν παρου-
σίαση τῶν χαρακτήρων τῶν
ἡρῴων καὶ ἀντιηρώων, μὲ τὸ
λαϊκὸ λεξιλόγιο ποὺ διανθίζει τὰ
κείμενα καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὴν ἄμε-
ση καὶ ἔμμεση κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ὁ
λογοτέχνης γιὰ τὸν ἐμφύλιο πό-
λεμο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς δύο
πλευρὲς (στρατόπεδα) τοῦ ἐμφυ-
λίου. Αὐτὴ τὴν ἐκφράζει μὲ κατη-
γορηματικὸ τρόπο ὁ ἀεροπόρος,
ποὺ ζητᾶ ἀπάντηση ἀπὸ τὸ συγ-
γραφέα γιὰ ἀπαλλαγή ἀπὸ τὶς τύ-
ψεις ποὺ τὸν βασάνιζαν: «Μὴ μοῦ
ἀρχίσεις τὸ γνωστὸ τροπάρι, ὅτι ἡ

Πνευματικὴ ζωὴ καὶ τέχνη
Ὑπό τοῦ κ. Δημητρίου Β. Γόνη, Ὁμοτ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α

Π. Β. Πάσχου, Ὁ Ἁη-Γιώργης καὶ ὁ Γιώργης. Νέες καὶ πα-
λιὲς περίεργες ἱστορίες, ἐκδ. Παρρησία, Ἀθήνα 2014, 116 σσ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΕΙΣ ΤΗΝ δημοσιογράφον κ. Μαρίαν
Μπραουδάκη τῆς ἐφημερίδος «Παρα-
σκήνιον» (14-2-2015) παρεχώρησε συνέν-

τευξιν ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ,
ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ εἰδικὸν ἔνθετον τῆς
ἐφημερίδος «Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα».

Ἠρωτήθη ὁ Μητροπολίτης α) ἂν συμφωνῆ
μὲ τὸν χωρισμὸν Ἐκκλησίας - Κράτους β) μὲ
τὴν κατάργησιν τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου γ) πῶς
βλέπει τὸν Διάλογον Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκα-
θολικῶν δ) πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετω-
πισθῆ ὁ Ἰσλαμικὸς Φονταμενταλισμὸς ε) πῶς

βλέπει τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ στ) ποῖαι
εἶναι αἱ σημαντικώτεραι παρακαταθῆκαι τοῦ
ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.

Ὁλόκληρος ἡ συνέντευξις ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἐρώτησις 1η : Θά σᾶς εὕρισκε σύμφωνο ἡ

ἰδέα νά προωθηθεῖ ὁ διαχωρισμός Κράτους -
Ἐκκλησίας; Μπορεῖ κάτι τέτοιο νά ἐφαρμοστεῖ
ἄμεσα;

Ἀπάντησις: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, κα-
τά κοινή ὁμολογία ἦταν καί εἶναι διαχρονικά ἡ
Μητέρα καί ἡ σώτειρα τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλλη-
νικοῦ Γένους μας. Τό ἀναγέννησε καί τό ἀνόρ-
θωσε πνευματικά ἐδῶ καί 20 αἰῶνες. Τό ἐστή-
ριξε καί τό ἔσωσε σέ κάθε κρίσιμη περίστασι καί
μάλιστα στά 400 δύσκολα χρόνια τῆς Τουρκο-

κρατίας. Τό σκέπασε μέ τή Χάρι τοῦ Χριστοῦ,
τήν κραταιά σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τῆς Ἐλευθερώτριας καί τήν πρεσβεία τῶν
Ἁγίων μας -ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι «ἡ χώρα
τῶν Ἁγίων» - καί μάλιστα τῶν Ἁγίων Νεομαρτύ-
ρων μας, πού ἀπετέλεσαν τό πνευματικό ἀνά-
χωμα κατά τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. Κορωνίδα τῶν

Συνταγμάτων τοῦ Ἔθνους μας ἀπό τήν ἀπε-
λευθέρωσί του μέχρι σήμερα εἶναι ἡ ἀναφορά
των «Εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου
καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος».

Ἡ ἑλληνική ψυχή εἶναι ζυμωμένη μέ τόν Χρι-
στό καί τήν Ἑλληνορθόδοξη πατρίδα μας. Κο-
ρυφαῖο στέλεχος τῆς ἀριστερᾶς, ὅταν ζοῦσε,
ἐπιβεβαίωσε τήν ἀλήθεια αὐτή λέγοντας: «δέν
μποροῦμε νά βγάλωμε τήν πίστι ἀπό τήν ψυχή

τοῦ Ἕλληνα. Ἐγώ κάποτε (ὅταν βρισκόμουνα
ξαπλωμένος στό δάσος) καί ἀντιλήφθηκα ὅτι
μιά ὀχιά εἶχε τυλιχθῆ στό πόδι μου, τινάχθηκα
ἐπάνω καί αὐθόρμητα φώναξα : Παναγία μου».

Ἐφ᾽ ὅσον ἔτσι ἔχουν τά πράγματα εἶναι σάν
νά τεμαχίζονται στά δύο ἡ Ἑλλάδα καί οἱ Ἕλλη-
νες μέ τόν χωρισμό Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.
Ἡ Ἐκκλησία χωρισμένη ἀπό τήν Πολιτεία δέν
παθαίνει τίποτε. Ἀντίθετα θά δυναμώση καί θά
ἀνυψωθῆ. Ἡ Πολιτεία, ὅμως, ἀπογαλακτισμένη
καί ἀποσχισμένη ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησία, θά
ἀποδυναμωθῆ καί θά ἀποχρωματισθῆ πνευμα-

Ὁ διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν καρκινοβατεῖ
Συνέντευξις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.



Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὰ ὅπλα γιὰ
τοὺς ἀγῶνες τῆς ἐλευθερίας [...]
κι ἑπομένως ἐμεῖς δὲν ἔχουμε
εὐθύνη» (σ. 19). Ὁ συγγραφέας
υἱοθετεῖ τὸ χαρακτηρισμὸ «ἀντι-
στασιακοί τοῦ γλυκοῦ νεροῦ» γιὰ
τοὺς ἀντάρτες, ποὺ σκότωσαν
ἕνα γερμανὸ γιατρὸ (τὸν Frank),
ποὺ μόνο καλὸ πρόσφερε στοὺς
ἀσθενεῖς καὶ τραυματίες Ἕλλη-
νες, καὶ ἔγιναν αἰτία ἐκτελέσεως
50 φυλακισμένων συμπατριωτῶν
μας (σσ. 36-39). Φυσικὰ δὲν χαρί-
ζεται καὶ στοὺς ἐκτελεστὲς Γερ-
μανοὺς ὄχι μόνο γιὰ τὸν τουφε-
κισμὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀναλγησία
στὸν τρόπο τῆς ταφῆς τῶν ἐκτε-
λεσθέντων: «Τοὺς ἔθαψαν ὅλους
σ᾽ ἕνα λάκκο, ποὺ ἄνοιξαν οἱ ἴδιοι
οἱ ἑτοιμοθάνατοι» (σ. 39). Πιὸ
ἐκφραστικὸς καὶ κριτικὸς ὅμως

εἶναι ὁ λόγος τοῦ Γιώργη, ποὺ ἀπὸ
τσοπάνος ξαφνικὰ ἔγινε στρατιώ-
της: «Ἦταν κι ἐκεῖνος (ὁ ἱερέας)
στὰ στρατιωτικὰ ντυμένος καὶ
προσπαθοῦσε νὰ μᾶς ἐνδυναμώ-
σει μὲ τὰ λόγια του καὶ νὰ μᾶς
στηρίξει, ξέρεις, μὲ κεῖνα τὰ λόγια
"ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος". Ἐγώ,
ὅμως, ὑπέφερα καὶ πονοῦσα μέσα
μου. Δὲν μποροῦσα νὰ τὸ χωνέ-
ψω: πῶς γίνεται νὰ σκοτώνονται τ᾽
ἀδέρφια καὶ ν᾽ ἀφήνουν τὰ νεα-
νικὰ κορμιὰ τους ἐπάνω στὰ ἔρη-
μα βουνά;» (σ. 53). Ὁ ἴδιος μάλι-
στα σακατεμένος ἀπὸ τὰ τραύμα-
τα καὶ ἀνήμπορος γιὰ ἐργασία θὰ
ἐκφράσει τὸ παράπονό του γιὰ
τὴν ἄδικη καὶ ἀνεύθυνη στάση
τῆς γραφειοκρατίας τῆς πατρί-
δας: «Ἐγώ, ποὺ ἤμουνα ἀπὸ τού-
τη τὴ μεριά, μὲ τὸ Στρατό, καὶ πο-
λεμώντας σακατεύτηκα, δὲν ἔχω

δικαίωμα, τόσον καιρὸ νὰ πάρω
σύνταξη. Κάποιοι ἄλλοι, ποὺ ἦταν
ἀπὸ τὴν πέρα μεριά, ὄχι μόνο βγά-
λανε ἀμέσως σύνταξη, ἀλλὰ κα-
μαρώνουν σὰν γύφτικα σκεπάρνια
ὡς "ἀντιστασιακοί!...". Τί νὰ πῶ,
Πασχάλη; Πές μου κ' ἔσυ, τί νὰ
ὑποθέσω; Πολεμοῦσα γιὰ τὴν πα-
τρίδα καὶ πληγώθηκα βαριά, καὶ ἡ
Πατρίδα, μὲ τὴ γραφειοκρατία της
-γιὰ νὰ μὴ πῶ τίποτε ἄλλο- μὲ πα-
ρατάει σὰν ἄχρηστο σκουπίδι...»
(σσ. 58-59).

Σὲ ὁρισμένα ἀπὸ τὰ διηγήματά
του ὁ Π. Β. Πάσχος ἀναπαριστᾶ
τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ χωριοῦ μὲ
τὴν παρεμβολὴ ἀρκετῶν ἰδιωμα-
τικῶν λέξεων, ποὺ ἐκφράζουν, μὲ
χαρακτηριστικὸ τρόπο, εἰκόνες
τῆς καθημερινῆς ζωῆς, τὶς ὁποῖες
βίωσαν οἱ παλιότερες γενιές, σὲ
δύσκολα χρόνια, καὶ σήμερα τὶς
φέρνουν στὴ μνήμη τους μὲ νο-
σταλγία. Παραθέτω μερικὲς ἀπὸ
αὐτὲς μὲ τὴ σειρὰ ποὺ τὶς συν -
αντᾶ ὁ ἀναγνώστης στὰ κείμενα:
γαλοδέρματο, μπακράτσι, μπαΐρια,
τσαΐρια, χράμι, κερεστές, γριν-
τιές, μερτέκια, μπατακτσής, φα-
μελιά, μεϊντάνι, τζομπάνος, μπα-
χτσές, βουκέντρα, ντραγατσίκα,
στροῦγκα, μπελάς, σαΐσματα,
τσεμπέρι, σαρμανίτσα, ζαχερές,
γουρουνοτσάρουχα ἢ σγαρόνια,
ἀχούρια, πάφιλας, γιοῦκος, με-
σάντρα, χαγιάτι, κυβέλια, λόβα,
χαμπέρι. Πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω
λέξεις ἔχουν σήμερα ἐξαφανιστεῖ
ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας, ὄχι ἐπειδὴ
ἢ προέλευσή τους εἶναι τουρκική,
ἀλλά γιατί ἀνῆκαν σὲ ἕνα κόσμο
ποὺ προοδευτικά, δυστυχῶς, χά-
νεται γιὰ πάντα μαζὶ μὲ τὶς γενιὲς
τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν βίωσαν.

Ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω παρουσίαση
εὔκολα διαπιστώνει κανεὶς ὅτι οἱ
νέες καὶ οἱ παλιὲς ἱστορίες ποὺ
φέρνει στὴ δημοσιότητα ὁ ἀγα-
πητὸς συνάδελφος Π. Β. Πάσχος
ἀσφαλῶς καὶ θὰ τέρψουν καὶ θὰ
προβληματίσουν, ἀλλά καὶ θὰ
οἰκοδομήσουν τοὺς ἀναγνῶστες
τους.
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ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ, «Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ» Γνῶμες Ἁγίων, Γέροντος Παϊσίου καί ἄλλων
συγχρόνων Γερόντων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,
Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 147.

ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Θ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝ-

ΝΗ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ «Ἄκουσέ
με Κύριε» 188 Προσευχὲς ἀπὸ τὸ
ψαλτήρι. Λάρισα 2015 Σχ. 20x14 σσ
366.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Ἔκδοσις Κέν -
τρου Συμπαραστάσεως Προνοίας
Ἀπ. Παύλου «Ἡ Ἐλπίδα».  Μάϊος –
Αὔγ. 2014. Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑ, Εἰκοσιπενθήμερον
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Περιο-
δικόν. Ἰούλ. – Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ. 2014. Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ, Μηνιαία
ἔκδοση Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευ-
κακίων. Μάϊος, Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ.
2014. Ἰαν., Φεβρ. 2015. Ἀθῆναι.

ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Δεκαπενθήμερη
ὀρθόδοξη Μορφωτικὴ Κοινωνικὴ
Ἐφημερίδα. Ὀκτ. 2014. Ἀθήνα.

ΖΩΗ, Ὀρθόδοξον Περιοδικὸν
ὄργανον ὁμωνύμου Ἀδελφότητος
Θεολόγων. Νοέμβ., Δεκ. 2014. Ἰαν.,
Φεβρ. 2015. Ἀθῆναι.

ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Εἰκο-
σαήμερο Χριστιανικὸ περιοδικὸ τῆς
Ἀδελφότητος «Εὐσέβεια». Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2014 Ἰαν., Φεβρ. 2015.
Ἀθῆναι.

Η ΟΔΟΣ, Τετραμηνιαῖο Φυλλάδιο
Ὀρθοδόξου Διδαχῆς, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ρόδου. Ἰαν., Φεβρ.,
Μάρτ., Ἀπρίλ., Μάϊος, Ἰούν., Ἰούλ.,
Αὔγ. 2014. Ρόδος.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ.
Ἀνεξάρτητη ἐθνικοπολιτικὴ ἐφημερί-
δα. Ὀκτ. 2014.

ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ, Τριμηνιαία Ἔκ -
δοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς.  Ἰούλ. –
Σεπτ. 2014. Θεσσαλονίκη.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΟΣ, Τριμηνιαῖον πληροφο-
ριακὸν δελτίον τοῦ «Πανελληνίου
Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς». Ἰούλ. – Αὔγ. –
Σεπτ., Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2014.
Ἀθήνα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, Μη-
νιαῖον Ὀρθόδοξον περιοδικόν.
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Ἰαν., Φεβρ. 2015.
Ἀθήνα.

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ, Μηνιαῖον ὄργα-
νον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν
Ἑνώσεων. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. –
Δεκ. 2014.  Ἀθῆναι.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση τοῦ Ἀρχιμ.
Ἀρσενίου Κατερέλου ἐκδόθηκε ἀπό
τίς ἀγωνιστικές καί φιλοπατερικές
ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη».
Διαπραγματεύεται τό ἀγαπητό θέμα
τῆς προσευχῆς καί εἰδικότερα τῆς
εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ἕνα θέμα τόσο ἐπί-
καιρο, ἀφοῦ διανύουμε τήν ὄμορφη
καί εὐλογημένη περίοδο τῆς Τεσσα-
ρακοστῆς. Παρατίθενται ὀκτώ ὁμι-
λίες τοῦ π. Ἀρσενίου πού πραγματο-
ποιήθηκαν σέ συνάξεις σέ Ἱερούς
Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, ὅπου μεταφέρονται βιώ-
ματα καί γνῶμες κυρίως συγχρόνων
ὁσίων Γερόντων. Παρουσιάζεται ἡ
θεωρητική πλευρά τοῦ θέματος τῆς
προσευχῆς καί γίνεται κυρίως ἀνα-
φορά στήν πρακτική θεώρηση τῆς
μονολόγηστης εὐχῆς, τό «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τόν
ἁμαρτωλόν». Ἕνα ὅπλο τόσο ἀπα-
ραίτητο ὄχι μόνο γιά τούς μοναχούς
ἀλλά καί γιά τούς ἀγωνιζόμενους
χριστιανούς μέσα στόν κόσμο. Βέ-
βαια, ὅπως ὁμολογεῖ καί ὁ συγγρα-
φέας μέ αὐτές τίς ὁμιλίες δέν ἐξαντ-
λεῖται αὐτό τό τόσο σπουδαῖο θέμα
τῆς προσευχῆς γιά τήν ζωή τῶν χρι-
στιανῶν, ἀλλά δίνεται ἕνα ἔναυσμα
καί μία εὐκαιρία, ὥστε νά ξεκινή-
σουμε τήν μελέτη στά λόγια τῶν Πα-
τέρων, γιά τήν προσευχή ἀλλά προ-
πάντων τήν καθημερινή ἐνασχόλη-
σή μας μαζί της. Ὁ Ἀρχιμ. Ἀρσένιος
Κατερέλος στό προλογικό σημείωμα
μεταξύ τῶν ἄλλων σημειώνει: «Βε-

βαίως, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἐπί
τῆς οὐσίας τό ἔργον τῆς προσευχῆς
δέν διδάσκεται ἀλλά ἀποκαλύπτε-
ται καί γνωρίζεται «ἐκ τοῦ Πατρός
τῶν φώτων» ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ἡ
σωστή ἀγωνιστική διάθεσις καί προ-
τίστως ἡ μητέρα τῆς προσευχῆς, ἡ
ταπείνωσις. Ὅμως κατ΄ ἄνθρωπον
ἡ διδασκαλία καί ἡ μεθοδολογία
τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐπί τοῦ θέ-
ματος ἀποτελοῦν τήν εὐλογημένη
ὁδό, ὥστε νά εἰσέλθη ὁ προσευχό-
μενος εἰς τό ταμεῖον του καί ἐκεῖ
νά συνομιλήση «πρόσωπον πρός
πρόσωπον» μέ τόν ἴδιον τόν
Ἰησοῦν».

Γ.Κ.Τ

ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ: "Ὁ θάνατος τοῦ Ἀαρών καί τοῦ
Μωυσῆ"– Λαϊκό κήρυγμα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, Ἔκδοση τέ-
ταρτη (σέ ἁπλούστερη γλώσσα), Ἔκδοση Ἀδελφότητος Θεο-
λόγων "Ὁ Σωτήρ", Ἀθήνα 2014, σελίδες 198.

Τά συγγράμματα τοῦ διάσημου,
ἀειμνήστου Καθηγητῆ τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Παναγιώτη
Τρεμπέλα, καθώς εἶπε κάποιος,
οὔτε ταξινομοῦνται, οὔτε ἀριθ-
μοῦνται. Εἶναι, δηλαδή, τόσα πολ-
λά. Καί ἄλλα μέν εἶναι τά καθαρά
θεολογικά - ὅπως γιά παράδειγμα ἡ
τρίτομη Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, τά ἀπολο-
γητικά καί ἀντιαιρετικά του ἔργα, ὁ
ὑπομνηματισμός ὅλων τῶν βιβλίων
τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἀρκετῶν
τῆς Παλαιᾶς... Ὡστόσο, ἀσχολήθη-
κε καί μέ τό γραπτό λαϊκό κήρυγμα,
μέ θέματα προπάντων τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, ἀπό τόν Ἀδάμ καί τήν
Εὔα μέχρι τή μεταγενέστερη ἱστο-
ρία τοῦ Ἰσραήλ.

Χιλιάδες ἄνθρωποι - καί λιγωτέ-
ρων γραμμάτων - διάβασαν μέ
ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον αὐτά τά
λαϊκά κηρύγματα.Ἐπειδή ὅμως ἡ
γλῶσσα τοῦ Τρεμπέλα μέ τό πέρα-
σμα τῶν χρόνων, δυσκολεύει τούς
σημερινούς μελετητές του, ἡ Ἀδελ-
φότης τῶν θεολόγων, πολύ καλά
ἄρχισε τά τελευταῖα χρόνια, νά με-
ταφέρει τά ἔργα του - ἄς ἐλπίσουμε,
ὅλα - στήν ἁπλῆ Νεοελληνική. Ἤδη
ἔχει μεταγλωττίσει τήν Καινή Δια-
θήκη καί τό Ψαλτήριο τοῦ Δαβίδ,
μέ μιά ἐξαιρετική ἐμφάνιση.

Τό βιβλίο τοῦ Παν. Τρεμπέλα,
πού παρουσιάζουμε σήμερα, μέ τήν
ἁπλοελληνική γλῶσσα, ἀναφέρεται
στόν μέγα Μωυσῆ καί τόν Ἀαρών.
Οἱ ἱστορίες τους ἔχουν ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον. Ὁ πρῶτος, ὅπως εἶναι
γνωστό, ὑπῆρξε ὁ μέγας ἐλευθερω-
τής καί ἡγέτης τῶν ἑβραίων, ὁ δέ
Ἀαρών ὑπῆρξε ὁ πρῶτος καί μέγας
Ἀρχιερέας τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ ὕλη τοῦ βιβλίου χωρίζεται σέ
ἕξι κεφάλαια μέ τά ἑξῆς θέματα:

1. Κάθε παράβαση τοῦ Νόμου
ἔλαβε δίκαιη μισθαποδοσία.

2. Ἐπισφράγιση τῆς Ἱερωσύνης
τοῦ Ἀαρών μέ νέα σημεῖα τοῦ
Θεοῦ.

3. Ὁ Θεός τιμωρεῖ καί τούς δύο
ἐκλεκτούς δούλους Του.

4. Ὁ θάνατος τοῦ Ἀαρών καί ἡ
ἐγκατάσταση τοῦ διαδόχου του.

5. "Καθώς Μωυσῆς ὕψωσε τόν
ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ...".

6. Βαλαάμ, Φινεές καί ἡ ταφή τοῦ
Μωυσῆ.

Ἄς ἔχουν ὑπόψη οἱ φίλοι
ἀναγνῶστες, ὅτι κάθε κεφάλαιο ἔχει
καί ἀρκετές ὑποδιαιρέσεις. Εὐχό-
μαστε καλή μελέτη καί πολλή ὠφέ-
λεια.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ∆ΕΚΑΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΠΡΩΤΗ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὀνομάζε-
ται Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἶναι ἀφιε-
ρωμένη στὴν θριαμβευτικὴ ὁριστικὴ ἀναστή-
λωση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, μετὰ τὸ πέρας τῆς
φοβερῆς εἰκονομαχικῆς περιόδου (726-842).
Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νὰ ἑορτάζεται αὐτὴ
τὴν ἡμέρα ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὄχι
μόνον ἐπειδὴ συμπίπτει χρονικὰ μὲ τὸ μεγάλο
γεγονὸς τῆς ἀναστηλώσεως τῶν Εἰκόνων ἀπὸ
τὴν Αὐγούστα ἁγία Θεοδώρα (19-2-842), ἀλλὰ
καὶ γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσουν πώς, ὁ ὅποιος
πνευματικός μας ἀγώνας, αὐτὴ τὴν ἱερὴ πε-
ρίοδο, θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν
ὀρθὴ πίστη μας, ὅπως τὴ διατηρεῖ στοὺς
αἰῶνες ἀνόθευτη ἡ ἁγία μας Ὀρθοδοξία, ἡ
Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Νὰ μᾶς
ὑπενθυμίσουν ὅτι ψυχοσωματικὸ ἀγώνα κά-
νουν καὶ ὀπαδοὶ ἄλλων πίστεων καὶ θρη-
σκειῶν, ἴσως καὶ πιὸ αὐστηρό, ἀλλὰ ἀπόλυτα
ἀνώφελο, διότι ἀπὸ τὶς ἀλλότριες πίστεις λεί-

πει ἡ Θεία Χάρις, ἡ ὁποία ἀξιοποιεῖ τὴν προσ -
πάθειά μας καὶ τὴ μεταστοιχειώνει σὲ ἁγιασμό,
κάθαρση, φωτισμό, σωτηρία καὶ θέωση. Ἰδιαι-
τέρως μᾶς ὑπενθυμίζει στοὺς σύγχρονους δύ-
στηνους χρόνους τὴν μοναδικότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας μας, ὅταν μεγαλοσχήμονες κλη-
ρικοὶ καὶ θεολόγοι κηρύσσουν, «γυμνῇ τῇ κε-
φαλῇ», καταφανῶς κακόδοξη ἐκκλησιολογία.
Ὅταν ὁμιλοῦν γιὰ «διηρημένη Ἐκκλησία» καὶ
ἀποκαλοῦν τὶς αἱρέσεις ὡς «Ἐκκλησίες» καὶ
τοὺς αἱρεσιάρχες ὡς κανονικοὺς ἐπισκόπους
καὶ κληρικούς, τελώντας ἀνίερες συμπρο-
σευχὲς μαζί τους! Ὅταν τέλος, «βλέπουν»
σωτηρία καὶ στὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, θεω-
ρώντας τες ὡς «διαφορετικοὺς δρόμους πρὸς
τὸ Θεό», συμπροσευχόμενοι μὲ τοὺς ἡγέτες
τους καὶ ἀνταλλάσσοντες δῶρα μεταξύ τους!
Εἴθε ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ νὰ μᾶς
φωτίζει ὅλους μας, αὐτὴ τὴν ἁγία ἡμέρα καὶ
πάντοτε, νὰ μένουμε ἑδραῖοι στὴν σώζουσα
ὀρθόδοξη πίστη μας!

«Ἔγκλημα
καὶ τιμωρία»
εἰς τὸ Παρίσι!

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ τοῦ φοβεροῦ
τρομοκρατικοῦ χτυπήματος στὸ
Παρίσι, ἀπὸ τὰ καλόπαιδα τοῦ
Ἰσλάμ. Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸν
περασμένο μήνα, ἰσλαμιστὲς
τρομοκράτες ὅρμησαν στὰ γρα-
φεῖα τῆς σατιρικῆς ἐφημερίδος
«Charlie Hebdo» καὶ ἐκτέλεσαν
«ἐν ψυχρῷ» δώδεκα δημοσιο-
γράφους, διότι δημοσιοποίησαν
«βλάσφημα» σκίτσα κατὰ τοῦ
Μωάμεθ. Τὸ συμβὰν «πάγωσε»
κυριολεκτικὰ τὴν ἀνθρωπότητα!
Τρία ἑκατομμύρια Γάλλοι καὶ μα-
ζί τους ἡγέτες ἀπὸ ὅλο τὸν κό-
σμο, διαδήλωσαν κατὰ τῆς τρο-
μοκρατίας. Ἐπὶ αὐτοῦ ἔχουμε νὰ
παρατηρήσουμε τὰ ἑξῆς: Διαπι-
στώνουμε μὲ θλίψη καὶ ἀνησυ-
χία ὅτι ἡ ἀποστατημένη Εὐρώπη
ἄρχισε νὰ γεύεται τοὺς ὀλέθρι-
ους καρποὺς τῶν ἐπιλογῶν της.
Περιμάζεψε ἑκατομμύρια μου-
σουλμάνους καὶ γενικὰ μὴ χρι-
στιανούς, μὲ στόχο νὰ ἀποχρι-
στιανοποιήσει τοὺς εὐρωπαίους,
νὰ ἐξαφανίσει, σὲ αὐτὸν τὸν
«ἀχταρμά», τὸν «κακὸ» Χριστια-
νισμό, διότι τὸν θεωρεῖ ὑπεύθυ-
νο γιὰ τὴν κακοδαιμονία της. Ἡ
ἐν λόγῳ σατιρικὴ ἐφημερίδα δὲν
γελοιοποιοῦσε μόνο τὸ Ἰσλάμ,
ἀλλὰ κυρίως τὸν Χριστιανισμό.
Τὸ τραγικὸ συμβὰν ἔφερε στὴ
δημοσιότητα παλιὰ φρικτὰ σκί-
τσα κατὰ τῆς Χριστιανικῆς πί-
στης μας, τὰ ὁποῖα δὲν τολ-
μοῦμε νὰ τὰ περιγράψουμε καὶ
γιὰ τὰ ὁποῖα «δὲν ἵδρωσε τὸ
αὐτὶ» ποτὲ κανενὸς εὐρωπαίου
χριστιανοῦ καὶ νὰ διαμαρτυρη-
θεῖ! Ἦρθαν ὅμως οἱ «μαχητὲς
τοῦ Ἀλλὰχ» καὶ «καθάρισαν» γιὰ
ὅλα τὰ ἀνομήματά της. Φυσικὰ
καὶ δὲν ἐγκρίνουμε τὴν πράξη
τους, ἀντίθετα τὴν καταδικά-
ζουμε, ἀλλὰ κάποιος ἔπρεπε νὰ
θυμίσει στοὺς συνειδητὰ ἀντί-
χριστους εὐρωπαίους, ὅτι ὑπάρ-
χουν ὅρια καὶ στὴ σάτιρα!

Γαλλίς ὑπουργός: 
«Ἔχουμε τὸ δικαίωμα 
νὰ κοροϊδεύουμε
τὶς θρησκεῖες»!

ΚΑΙ ΣΑΝ νὰ μὴ ἔφτανε αὐτό, οἱ
εὐρωπαῖοι ἡγέτες, παρέλασαν
κατὰ τῆς τρομοκρατίας στὸ Πα-
ρίσι, γενικὰ κατὰ τῆς «θρησκευ-
τικῆς βίας», χωρὶς νὰ κατονομά-
ζουν τὸν ἰσλαμικὸ τζιχαντισμό!
Ἀμέσως μετά, ἄρχισαν νὰ «σφυ-
ρίζουν ἀδιάφορα»! Ἡ Καγκελλά-
ριος τῆς Γερμανίας κ. Ἄ. Μέρ-
κελ πῆγε κατʼ εὐθεῖαν σὲ ἰσλα-
μικὴ συγκέντρωση, ὅπου διαβε-
βαίωσε τοὺς μουσουλμάνους
τῆς Γερμανίας ὅτι βρίσκεται στὸ
πλευρό τους! Ὅτι «τὸ Ἰσλὰμ
ἔχει θέση στὴν Γερμανία»! Ἡ δὲ
ὑπουργὸς Δικαιοσύνης τῆς Γαλ-
λίας Κριστιὰν Τομπιρά, ἔκαμε
κάτι πιὸ «τολμηρό»: δήλωσε τὰ
ἑξῆς πρωτάκουστα: «Στὴ Γαλλία,
στὴ χώρα τοῦ Βολταίρου καὶ τῆς
ἀσέβειας, ἔχουμε τὸ δικαίωμα
νὰ κοροϊδεύουμε ὅλες τὶς θρη-
σκεῖες. Μποροῦμε νὰ σκιτσά-
ρουμε τὰ πάντα, ἑνὸς προφήτη
περιλαμβανομένου»! «Ἐπικαλέ-
σθηκε “τὸ δικαίωμα νὰ κοροϊ-
δεύει ὅλες τὶς θρησκεῖες”»
(Ἱστολ.paraxeno.com)! Αὐτὴ εἶναι
ἡ ἀποστατημένη Εὐρώπη, ἡ
ὁποία δὲν σέβεται οὔτε ἱερὸ καὶ
ὅσιο, οὔτε τελικὰ τὸν ἴδιο τὸν
ἄνθρωπο, παρὰ τὸ ὅτι ὑποστηρί-
ζει πὼς ἡ ἰδεολογία της εἶναι
ἀνθρωποκεντρική! Ἐπαίρεται
γιὰ τὴν ἀσέβειά της καὶ καμαρώ-
νει γιὰ τὴν γελοιοποίηση τῆς
θρησκευτικῆς πίστης! Γιʼ αὐτὸ
καὶ ἡ πορεία τῆς γηραιᾶς ἠπεί-
ρου εἶναι προδιαγεγραμμένη!

Οἱ ἰσλαμισταὶ
πανηγυρίζουν
διὰ τὸ ἔγκλημα
εἰς τὸ Παρίσι
καὶ ἀπειλοῦν!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στὶς δηλώσεις τῶν
εὐρωπαίων ἡγετῶν, ἔδωσαν οἱ
τζιχναντιστὲς δολοφόνοι: «“Ἡ
Δύση τρέμει. Ὁ θρίαμβος τοῦ
Ἀλλὰχ εἶναι κοντὰ” καὶ “ἡ Γαλλία
θὰ ξαναγίνει μέρος τῶν ἰσλα-

μικῶν ἐδαφῶν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
τοὺς πιστοὺς τοῦ Σταυροῦ” ἀνα-
φέρουν σὲ μηνύματά τους οἱ
ἁπανταχοῦ ἰσλαμιστὲς ποὺ ζοῦν
στὴ Γαλλία δείχνοντας ἔτσι ὅτι ὁ
ἐφιάλτης μόλις ξεκίνησε. […] Οἱ
τζιχαντιστὲς ἀνὰ τὸν πλανήτη
γιορτάζουν μὲ μηνύματα χαρᾶς

καὶ κατάνυξης τὴν δολοφονία
τῶν Γάλλων δημοσιογράφων καὶ
ἐργαζομένων στὸ γαλλικὸ σατι-
ρικὸ περιοδικό, Charlie Hebdo,
ὡς ἐπαλήθευση τῆς ἀντίληψης
ποὺ κάνει λόγο γιὰ ἰσλαμιστὲς
ἀκολούθους τοῦ προφήτη καὶ
ὄχι “ἄκακους καὶ ταπεινούς”
μουσουλμάνους. […] Μέλος τοῦ
ἱστότοπου μὲ τὸ ὄνομα Al-Diaʼ Al-
Gharib ἔγραψε: “Ἡ Γαλλία κάπο-
τε ἦταν μέρος τῆς γῆς τοῦ
Ἰσλὰμ καὶ θὰ ξαναγίνει μέρος
τῆς γῆς του, ἀσχέτως τῆς ὕπαρ-
ξης ἐκείνων ποὺ λατρεύουν τὸν
Σταυρό”. […] Ὁ χρήστης Najam
(@35njm) ἔγραψε: “τὸ Παρίσι
φλέγεται. Ὢ Ἀλλὰχ σφάξε τους,
ξεχύσου ἐναντίον τους. Αὐτὸ τὸ
περιοδικὸ προσέβαλε τὸν προ-
φήτη τοῦ Ἀλλὰχ καὶ τὸ Ἰσλάμ”»
(Ἱστολ. defencenet.gr)! Ἡ Εὐρώπη
ἐπῴαζε συνειδητὰ ἐδῶ καὶ χρό-
νια «τὸ αὐγὸ τοῦ φιδιοῦ» στὸν
κόρφο της, τώρα ποὺ ἄρχισε νὰ
τὴν «δαγκώνει» εἶναι ἀργά!
Ἀπίστευτον:
«Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
φταῖμε, ποὺ
δὲν προχωροῦν
οἱ θεολογικοὶ διάλογοι»!

ΔΕΙΤΕ ἕνα μικρὸ δεῖγμα τῆς
ἀπίστευτης δουλικότητας ποὺ
ἐπιδεικνύουν ὁρισμένοι οἰκου-
μενιστὲς ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι.
Πρὶν ἀκόμα «στεγνώσουν τὰ σά-
λια» τοῦ «ἁγίου» Ἰταλίας κατὰ
τὴν ἐπίσκεψη τοῦ «ἀλάθητου»
στὸ Φανάρι, μὲ τὶς ἐμετικὲς

«φαμφάρες» του, «ξαναχτύπη-
σε» μὲ τὸ πρωτοχρονιάτικο μή-
νυμά του. Δεῖτε μὲ πόση ἀπί-
στευτη ρηχότητα βλέπει τὴν πο-
ρεία τῶν διαλόγων μὲ τοὺς αἱρε-
τικούς: «Οἱ Θεολογικοὶ Διάλογοι
προχωροῦν ὅταν ἡ ἀγάπη, ἡ τα-
πείνωσις καὶ ὁ σεβασμὸς κυ-
ριαρχοῦν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Σήμερον, οἱ Διά-
λογοι δὲν προχωροῦν ὡς θὰ
ἔπρεπε, διότι δὲν γίνεται ἡ κα-
τάλληλη ἐργασία: Ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἀκατήχητος καὶ δὲν ξεύρει
νὰ προσεύχεται: Ἡ εὐθύνη τῶν
ἡγετῶν ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ εἶναι
μεγίστη. Ἡ Ἐκκλησία δὲν κρίνει,
οὔτε καὶ καταδικάζει, ἀλλὰ
ἀγαπᾶ καὶ σῴζει. Τὸ αὐτὸ ἔπρα-
ξεν ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας,
ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος διὰ νὰ
ἀνέλθη εἰς τὸν οὐρανὸν ὁ
ἄνθρωπος. Ἦλθε διά τὸν ἁμαρ-
τωλόν, ἀλλὰ θέλει “πάντας
σωθῆναι”. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθοδο-
ξία μας, εἶναι ἡ μοναδικὴ εἰς σω-
τηρίαν, ἀλλὰ σῴζει τοὺς πάντας!
Ἂς σταματήση ὁ πόλεμος καὶ ἡ
καταδίκη, ἂς μὴ ὁμιλοῦμεν διά
λάθη καὶ τὰ παρόμοια. Ὁ Θεὸς
εἶναι μεγάλος καὶ Αὐτὸς θὰ φω-
τίση, θὰ διδάξη καὶ θὰ καθοδη-
γήση εἰς τὴν θεϊκὴν καὶ εὐπρόσ-
δεκτον συμπόρευσιν: “ἵνα πάν-
τες ἓν ὦσιν”» (Ἱστολ. κατάνυξις)!
Ἂν καταλάβαμε καλὰ ἀπὸ τὸν,
ὄχι καὶ τόσο εὐθύ, λόγο τοῦ Σε-
βασμιωτάτου, αἴτιοι ποὺ δὲν
προχωροῦν οἱ διάλογοι, εἴμαστε
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, διότι «εἴμα-
στε ἀκατήχητοι καὶ δὲν ξέρουμε
νὰ προσευχόμαστε» καὶ ὄχι ἡ
ἀπόλυτη ἀδιαλλαξία τῶν αἱρε-
τικῶν! Γιὰ ἐκεῖνον «ἡ Ἐκκλησία
δὲν κρίνει, οὔτε καταδικάζει,
ἀλλὰ ἀγαπᾶ καὶ σῴζει», ποὺ ση-
μαίνει ὅτι οἱ «στενοκέφαλοι»
Πατέρες ὅταν ἔκριναν τοὺς
αἱρετικοὺς δὲν ἐνεργοῦσαν
σύμφωνα μὲ τὴν Ἐκκλησία! Δὲν
παραλείπει νὰ μᾶς συμβουλέψει:
«Ἂς σταματήση ὁ πόλεμος καὶ ἡ
καταδίκη, ἂς μὴ ὁμιλοῦμεν διὰ
λάθη καὶ τὰ παρόμοια», δηλαδὴ
νὰ μὴ μιλᾶμε καὶ ὁμολογοῦμε
τὴν ὀρθόδοξη σώζουσα ἀλήθεια
καὶ νὰ μὴ στηλιτεύουμε τὴν
αἵρεση, διότι αὐτὸ ἐνοχλεῖ τοὺς
αἱρετικούς! Τί ἄλλο θὰ ἀκού-
σουν τὰ αὐτιά μας ἀλήθεια;
Ὁ πάπας Φραγκίσκος 
εἰς Βουδιστικὴν
Παγόδαν!

ΚΑΤΑ τὸ πρόσφατο ταξίδι του
στὴν Ἀσία ὁ «ἀλάθητος» δὲν πα-
ρέλειψε νὰ ἐπισκεφτεῖ καὶ τοὺς
…ἀδελφούς του βουδιστὲς καὶ
μάλιστα νὰ συμπροσευχηθεῖ μα-
ζί τους «ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ Βού-
δα», ἤτοι κάτω ἀπὸ τὸ τεράστιο
ἄγαλμά του, ἀντάμα μὲ τὸ «ἱερα-
τεῖο» του! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ
Πάπας Φραγκίσκος ξεκίνησε σή-
μερα τὸ δεύτερο σκέλος τῆς
ἑπταήμερης περιοδείας του
στὴν Ἀσία ἀναχωρώντας ἀπὸ τὴ
Σρὶ Λάνκα, ὅπου πραγματοποί-
ησε διήμερη ἐπίσκεψη, στὴ διάρ-
κεια τῆς ὁποίας μετέδωσε τὸ μή-
νυμα τῆς συμφιλίωσης ἀνάμεσα
σὲ διαφορετικὲς θρησκευτικὲς
ὁμάδες ἐνώπιον πολυάριθμων
πιστῶν. […] Χθὲς τὸ βράδυ, ὁ
Φραγκίσκος ἔγινε ὁ δεύτερος
Πάπας ποὺ ἐπισκέπτεται βουδι-
στικὸ ναὸ» (Ἱστολ. Φίμωτρο)! Σὲ
σχετικὸ βίντεο, ποὺ ἀνέβασε τὸ
ἀγωνιστικὸ ἱστολόγιο «ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ» δείχνει
τὸν «ἁγιότατο» νὰ μπαίνει σὲ
βουδιστικὴ παγόδα, μαζὶ μὲ τὴν
«κουστωδία» του, τὸν ὁποῖο
ὑποδέχτηκαν οἱ βουδιστὲς
«ἱερεῖς» μὲ τὶς «ἱερατικὲς κε-
λεμπίες» τους. Προέβηκαν σὲ
σύντομη τελετουργία, τὴν ὁποία
παρακολούθησε μὲ εὐλάβεια ὁ
«ὑπὲρ-ἐπίσκοπος τῆς καθολικῆς
ἐκκλησίας»! Κατόπιν δέχτηκε
δῶρα ἀπὸ τοὺς βουδιστὲς καὶ
φωτογραφίθηκε μαζί τους κάτω
ἀπὸ τὸ ἄγαλμα τοῦ Βούδα! Δὲν
μᾶς ἐκπλήσσουν «τὰ ἔργα καὶ οἱ
ἡμέρες» τοῦ «ἀλάθητου», διότι
γνωρίζουμε τὸν πρωταγωνιστικὸ
καὶ σκοτεινὸ ρόλο του στὴν δη-
μιουργία τῆς πανθρησκείας!
Μᾶς ἐκπλήσσουν βεβαίως οἱ «δι-
κοί» μας οἰκουμενιστές, οἱ
ὁποῖοι τὸν θεωροῦν καὶ τὸν ἀπο-
καλοῦν «συλλειτουργό» τους
καὶ «ἐπίσκοπο τῆς Πρεσβυτέρας
Ρώμης»!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Σύνδεσμος Κληρικῶν Χίου
ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθον ἀξιόλο-
γον ἐνημερωτικὴν καὶ ἀφυπνι-
στικὴν ἀνακοίνωσιν, διά τὰς καρ-
ναβαλικάς «ἑορτάς»:

«Εἰσήλθαμε καὶ ἐφέτος, μὲ τὴ
χάρη τοῦ Θεοῦ στὸ Ἅγιο Τριώδιο,
στὴν πιὸ κατανυκτικὴ καὶ ἁγια-
σμένη περίοδο τοῦ ἑορτολογικοῦ
κύκλου τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὀνο-
μάζεται δὲ Τριώδιο, ἀπὸ τὸ ὁμώ-
νυμο λειτουργικὸ βιβλίο τῆς
Ἐκκλησίας μας, ποὺ χρησιμο-
ποιεῖται αὐτὴ τὴν περίοδο. Αὐτὲς
τὶς ἡμέρες μᾶς καλεῖ ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία νὰ κάνουμε τὴ μέγιστη
δυνατὴ πνευματική μας προετοι-
μασία, ὥστε νὰ τρέξουμε στὸ
νοητὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν μας.
Νὰ καθαρίσουμε ἀπὸ τοὺς ρύ-
πους τῆς ἁμαρτίας τὴν ψυχή μας,
νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη μας
καὶ νὰ ἁγιαστοῦμε ἀπὸ τὴ χάρη
τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ
ἑορτάσουμε καθαροὶ τὴν ἁγιότα-
τη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. 

Ἀλλὰ ἀλίμονο! Γιὰ τὴν συντρι-
πτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων,
ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου σημαίνει
τὸ ἄνοιγμα τοῦ καρνάβαλου!
Εἴσοδο στοὺς ξέφρενους ρυθ-
μοὺς τῆς κραιπάλης, τῆς ἱκανο-
ποίησης τῶν ἄγριων ἐνστίκτων
καὶ τῆς χαλάρωσης κάθε ἠθικῆς
ἀναστολῆς! Αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίο-
δο νεκρανασταίνεται ἡ πιὸ χυδαία
μορφὴ τοῦ προχριστιανικοῦ
ὀργιαστικοῦ παγανισμοῦ, προκει-
μένου νὰ ἐπικαλυφθεῖ ἡ ἀνάγκη
τοῦ κόσμου γιὰ πνευματικὴ ἀφύ-
πνιση. 

Τὰ καρναβαλικὰ ἔθιμα τῶν

ἡμερῶν αὐτῶν δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο ἀπὸ σύγχρονη ἀναβίωση
τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν
ὀργιαστικῶν ἑορτῶν, πρὸς τιμὴν
τοῦ «θεοῦ» Διόνυσου, τὰ λεγό-
μενα «Διονύσια». Οἱ ἀμόρφωτες
καὶ δεισιδαίμονες μᾶζες συμμε-
τεῖχαν μὲ πάθος σὲ αὐτὲς τὶς
αἰσχρὲς ἑορτές, διότι ἔδιναν
ἀφάνταστη ἐλευθερία καὶ στὰ πιὸ
ταπεινὰ ὁρμέμφυτα τῶν θρη-
σκευτῶν. Μοιχοί, πόρνοι, ἔκφυλοι
καὶ κάθε λογῆς ἀνώμαλοι, κρυμ-
μένοι πίσω ἀπὸ τὰ εἰδεχθῆ προ-
σωπεῖα, μποροῦσαν νὰ ἱκανοποι-
ήσουν τὰ αἰσχρὰ πάθη τους «νό-
μιμα», ἐκτελώντας τὰ θρησκευτι-
κά τους καθήκοντα! Τὸ χειρότε-
ρο ἀπʼ ὅλα εἶναι ὅτι ἀναγκάζονταν
μὲ τὸ ζόρι οἱ γυναῖκες ποὺ ἦταν
κλεισμένες στοὺς γυναικωνίτες
νὰ βγαίνουν τὶς ἡμέρες τῶν
«ἑορτῶν» στοὺς θορυβώδεις
δρόμους καὶ νὰ παίρνουν μέρος
στὶς τελετές, ὑποκύπτοντας στὶς
βρωμερὲς ὀρέξεις τοῦ κάθε ἀνώ-
μαλου καὶ αἰσχροῦ ἄνδρα θρη-
σκευτῆ, ὡς δῆθεν ὑποταγὴ στὸ
θέλημα τοῦ Διόνυσου! Ἡ σεξουα-
λικὴ κακοποίησή τους θεω-
ροῦνταν θρησκευτικὴ πράξη λα-
τρείας πρὸς τὸ «θεό»! Μέσα σὲ
αὐτὸ τὸ ἀπίστευτο κομφούζιο
διαδραματίζονταν ἐπίσης πράξεις
ἀξιόποινες, ὥστε στὰ ρωμαϊκὰ
χρόνια νὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ
γιορτὲς αὐτὲς ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς
ποινῆς τοῦ θανάτου!

Τὰ σύγχρονα καρναβάλια
ἔχουν μεγάλη ὁμοιότητα μὲ
αὐτὲς τὶς ὀργιαστικὲς καὶ ἀνήθι-
κες ἑορτές. Φροντίζουν κάποιοι
νὰ τὰ προωθοῦν, μὲ σκοπό, εἴτε

τὸ οἰκονομικὸ κέρδος, εἴτε, τὸ
χειρότερο, τὴν προώθηση τῆς
ἁμαρτίας καὶ τὴν βεβήλωση τῆς
ἱερότητας τῶν ἁγίων ἡμερῶν τοῦ
Τριωδίου! Σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυν-
ση κινοῦνται δυστυχῶς καὶ οἱ
Δῆμοι τῆς πατρίδας μας, δαπα-
νώντας τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὰ
ἄδεια ταμεῖα τους! Οἱ καρναβα-
λικὲς «ἑορτές», ὄχι μόνον δὲν
ἔχουν σχέση μὲ τὸ ἅγιο Τριώδιο,
ἀλλά, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἀπο-
τελοῦν ἐσκεμμένα καὶ τρόπο
ἀποπροσανατολισμοῦ μας ἀπὸ τὸ
πνευματικὸ περιεχόμενο καὶ τὸ
κλῖμα τῶν ἁγίων ἡμερῶν, δόλια
παγίδα τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ἐπὶ
γῆς ὀργάνων του! 

Ἂς δείξουμε, λοιπόν, ἔμπρακτα
τὴν ἀντίθεσή μας στὶς δαιμονοκί-
νητες ἀσχήμιες αὐτῶν τῶν
ἡμερῶν. Ἂς κρατήσουμε μακριὰ
ἀπὸ τὰ σπίτια μας τὸ «ἀποκριάτι-
κο πνεῦμα» τοῦ κόσμου. Νὰ μὴ
μασκαρέψουμε τὰ παιδιά σας καὶ
τὸν ἑαυτό μας. Νὰ δώσουμε γιὰ
μία ἀκόμη φορά τὴν ὁμολογία
τῆς σῴζουσας πίστης μας, διακη-
ρύττοντας πὼς ἡ πραγματικὴ καὶ
μόνιμη χαρὰ βρίσκεται στὴν
ἐνσυνείδητη ἕνωσή μας μὲ τὸ
Χριστό, μέσῳ τῆς ἁγίας Του
Ἐκκλησίας καὶ ὄχι στὰ «ἀποκριά-
τικα» καρναβάλια καὶ στὶς ἐφήμε-
ρες κραιπάλες, οἱ ὁποῖες ἀφή-
νουν στὶς ψυχὲς τῶν «καρναβα-
λιστῶν» ἀπύθμενο κενὸ καὶ θα-
νατερὴ μοναξιά! Ἂς δείξουμε, ὡς
συνειδητοὶ Χριστιανοί, ὅτι διαφέ-
ρουμε ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸ συρ-
φετὸ τοῦ κόσμου καὶ μὲ τὴν ἀπο-
χή μας ἀπὸ τὶς καρναβαλικὲς
ἀσχήμιες καὶ αἰσχρότητες!».

Μποροῦμε νὰ συμμετέχωμεν 
εἰς τὰ Καρναβαλικὰ ἔθιμα;

Ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς

καὶ αἱ παπικαὶ
πλαστογραφίαι

ΣΤΙΣ 19 Ἰανουαρίου ἑορτά-
στηκε ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μάρ-
κου τοῦ Εὐγενικοῦ. Τοῦ μεγά-
λου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας
μας, τὸν ὁποῖο ἀνέδειξε ἡ Θεία
Πρόνοια στὴν κρίσιμη χρονικὴ
περίοδο, γιὰ νὰ διασώσει τὴν
Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ
παπισμό, κατὰ τὴν ψευδοσύν -
οδο τῆς Φερράρας – Φλωρεν-
τίας. Παραθέτουμε ἕνα μικρὸ
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο του
«Ἔκθεσις», μέσῳ τοῦ ὁποίου
ἀποδεικνύεται ἡ διαχρονικὴ
ἀπάτη τοῦ παπισμοῦ νὰ χρησι-
μοποιεῖ κραυγαλέες πλαστο-
γραφίες, προκειμένου νὰ στη-
ρίζει τὸ σαθρὸ οἰκοδόμημά
του: «Ὅταν μεταφέρθηκε ἡ
Σύνοδος στὴν Φλωρεντία
ἀρχίσαμε νὰ συζητᾶμε τὰ θεο-
λογικὰ θέματα καὶ οἱ Λατῖνοι
παρουσίαζαν στὴ συζήτηση
νοθευμένα καὶ ἀλλοιωμένα
κείμενα καὶ πάνω σʼ αὐτὰ στή-
ριζαν τὶς κακοδοξίες τους. Τό-
τε καὶ πάλι ἐγὼ ἐνεπλάκην στὴ
συζήτηση, ἀποδεικνύοντας ὅτι
παραθέτουν νοθευμένα κείμε-
να ὡς Πατερικά, ἀλλὰ οἱ
Λατῖνοι ἦσαν ἀμετάπιστοι κι
ἔτσι χάναμε –συζητώντας μαζὶ
τους– τὸν καιρό μας. Γι᾽ αὐτὸ
καὶ σταμάτησα τὶς ὁμιλίες βε-
βαιώνοντάς τους πὼς δὲν θὰ
συμμετέχω στὴ Σύνοδο ἢ θὰ
μετέχω σιωπῶν. Ἀλλὰ οἱ
Λατῖνοι ἐπίεζαν τοὺς δικούς
μας νὰ συνεχίσουν τὶς συζητή-
σεις»! Τὰ κατάπτυστα πλαστὰ
κείμενά τους ἀποτελοῦν καὶ
σήμερα γιὰ τὸν παπισμὸ
«ἀρχέγονη παράδοση», τὰ
ὁποῖα χρησιμοποιοῦν ἀδιάν-
τροπα, ὅταν θέλουν νὰ στηρί-
ξουν τὶς ὀλέθριες κακοδοξίες
καὶ πρακτικές τους! Αὐτὰ προ-
βάλλουν ὅταν θέλουν νὰ «θε-
μελιώσουν» τὸ δαιμονικὸ
«πρω τεῖο». Οἱ «δικοί» μας,
ὅμως, οἰκουμενιστές, τὶς γε-
λοῖες αὐτὲς πλαστογραφίες,
τὶς «κάνουν γαργάρα», γιὰ νὰ
μὴ χαλάσουν τὸ «καλὸ κλῖμα»
καὶ κακοχαρακτηριστοῦν ἀπὸ
τοὺς δόλιους πλαστογράφους
παπικούς!

Στίς 27 Φεβρουαρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν

μνήμη τοῦ ὁσίου καί ὁμο-
λογητοῦ Προκοπίου τοῦ
Δεκαπολίτου. Ὁ ὅσιος
Προκόπιος ἔζησε κατά
τούς χρόνους τοῦ Λέοντος
τοῦ Ἰσαύρου τοῦ εἰκονομά-
χου καί ἀφοῦ ἔγινε μονα-
χός περνοῦσε ὅλη τήν ζωή
του μέ ἄσκηση καί προσ -
ευχή, ὥστε καθάρισε τόν
ἑαυτό του ἀπό ὅλα τά πάθη
καί τίς ἀδυναμίες. Κατόπιν
ἔλεγξε μέ πολύ παρρησία

καί ἀνδρεία τούς αἱρετι-
κούς εἰκονομάχους, οἱ
ὁποῖοι δέν προσκυνοῦσαν
τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ
Χριστοῦ, πού ἀπεικονίζεται
στίς εἰκόνες, ἀφοῦ ἀθε-
τοῦσαν τήν σάρκωση τοῦ
Θεοῦ Λόγου. Ἔτσι ὁμολό-
γησε δημόσια τόν Κύριο ὄχι
μόνο μέ τά λόγια ἀλλά καί
ὑποφέροντας πολλές θλί-
ψεις καί κακοπάθειες ἀλλά
καί κάνοντας πολλά θαύμα-
τα, τέλος ἐκδήμησε πρός
τόν Κύριο. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσ -
εχῆ Δευτέραν 2 Μαρτίου καὶ
ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
πρωτοπρεσβύτερος π. Ἄγγε-
λος Ἀγγελακόπουλος μὲ θέ-
μα:
«Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Τὴν Δευτέραν 9 Μαρτίου
καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
κ. Παῦλος Παλούκας, θεολό-
γος, μὲ θέμα:

«Οἱ διαστάσεις τοῦ χριστια-
νικοῦ μαρτυρίου».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφημερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν -
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης· 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.»

Ἡ γενοκτονία τῶν ἀμβλώσεων
Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορίν-
θου, ἡ ὁποία ἐξεδόθη τήν 16ην
Φεβρουαρίου «ἡ χώρα μας κατέ-
χει τήν θλιβερή πρωτιά στό θέμα
τῶν ἀμβλώσεων σ᾽ ὅλην τήν
Εὐρώπη». Μεταξύ ἄλλων ἀνα-
φέρει:

«Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε τὸ Σάββατο 14 Φεβρουα-
ρίου 2015, στὴν «Κροκίδειο
Αἴθουσα», ἡ 10η συνάντηση τῆς
Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κορίνθου, γιὰ νὰ
ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ φλέγον κοινω-
νικὸ ζήτημα τῶν ἀμβλώσεων,
ποὺ ἀφορᾶ ἄμεσα στὴν ἐνημέ-
ρωση, στὴν πρόληψη ἀλλὰ καὶ
σωστὴ πληροφόρηση γονέων -
παιδιῶν ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς εἰδι-
κοῦ.

Ὁμιλητής ὁ διακεκριμένος κα-
θηγητὴς - Ἰατρός, διευθυντὴς
τοῦ Μαιευτηρίου «Ἀλεξάνδρα»
κ. Νικόλαος Γουμαλάτσος, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ
γυναίκα στὴν ἀλλαγὴ τῆς ζωῆς -
Ἡ γενοκτονία τῶν ἀμβλώσεων».
Μὲ ἐπαγωγικό, ἁπλὸ καὶ σαφῆ
λόγο ὁ κ. Καθηγητὴς κατέδειξε
ὅτι οἱ ἀμβλώσεις ἀποτελοῦν ἕνα
λυπηρὸ κοινωνικὸ φαινόμενο
τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ποὺ στὶς
μέρες μας ἔχει λάβει διαστάσεις
ἐπιδημίας.

Σὲ καμμία ὅμως περίπτωση,
τόνισε ὁ κ. Καθηγητής, κανεὶς
δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρέ-

σει μία ζωή, ποὺ ἡ σοφία τοῦ Δη-
μιουργοῦ τοποθέτησε, διαμόρ-
φωσε καὶ τοῦ προσέφερε τὴν
ἰδιότητα τῆς ζωῆς. Ἀκόμη τὸ
ἔμβρυο δὲν ἀνήκει οὔτε στὴν
γυναίκα οὔτε στὸν ἄνδρα, ποὺ
συνέβαλαν στὴν δημιουργία
του, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ξεχωριστὴ
ζωντανὴ ὕπαρξη, ποὺ ἀδικεῖται
κατάφωρα, ὅταν καταστρέφεται
ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς γονεῖς,
ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερασπι-
στεῖ τὸν ἑαυτό του. Ἡ χώρα μας,
σύμφωνα μὲ ἐπίσημες στατιστι-
κές, δυστυχῶς κατέχει τὴν θλι-
βερὴ πρωτιὰ στὸ θέμα τῶν
ἀμβλώσεων σʼ ὅλη τὴν Εὐρώπη,
κατὰ δήλωση τοῦ κ. Καθηγητοῦ.

Τὸν ἐξαίρετο Ἰατρὸ - ὁμιλητὴ
συνεχάρη ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης  κ. Διονύσιος   μὲ θερ-
μοὺς λόγους, γιὰ τὴν ἐμπεριστα-
τωμένη ὁμιλία του ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὴν εὐθύνη, ποὺ  τὸν διακατεῖχε,
ὡς ἐπιστήμονα, γιὰ τὴν «σύγ-
χρονη γενοκτονία» ποὺ ἐπιτε-
λεῖται στὴν Πατρίδα μας. Ὁ Σε-
βασμιώτατος, μέσα ἀπὸ τὸν διά-
λογο, ποὺ προέκυψε, ἐξέφρασε
τὴν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ
ἀρχὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ξε-
κινᾶ, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλή-
ψεως καὶ εἰσέρχεται  στὴν προ-
οπτική τῆς αἰωνιότητος. Ἡ ψυχὴ
ἄλλωστε τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς συλλήψεώς
του καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ δια-
κοπὴ τῆς ζωῆς, σὲ ὅποιο στάδιο
κιʼ ἂν βρίσκεται, συνιστᾶ ἔγκλη-
μα».

Ἀρχιμ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

««ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΙΙΣΣ»»
ΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΕΕΝΝΗΗ

((ΤΤὸὸ  κκααττὰὰ  δδύύννααµµιινν))
Τώρα, ποὺ ὁ τόπος μας ἀντι-

μετωπίζει καὶ πάλιν κρισίμους
ὥρας, τὸ βιβλίον αὐτὸ εἶναι ὁ
καλύτερος βοηθός μας εἰς
τὴν κατανόησιν τῶν γεγονό-
των καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀντιμε-
τώπισίν των.

Κυκλοφορεῖ εἰς πέντε τό-
μους χαρτόδετους (6,00€
ἕκαστος)  καὶ εἰς ἕνα τόμον
δερματόδετον (30,00 €).

Διατίθεται ἀπὸ τὸ Βιβλιο-
πωλεῖον τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ» Κάνιγγος 10 — (Α´
ὄροφος) Ἀθῆναι 106 77 Τηλ.
210–38.16.206



Δελτίον Τύπου
Μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν μελῶν τοῦ

ΔΣ τῆς ΠΕΘ καὶ συνέδρων – μελῶν
τῆς ΠΕΘ ἀπ ̓ὅλη τὴν χώρα, πραγμα-
τοποιήθηκε στὸν Πύργο καὶ στὴν
Ἀμαλιάδα Ἠλείας, τὸ Σαββατοκύρια-
κο 14 καὶ 15 Φεβρουαρίου 2015, τὸ
Θεολογικὸ Συνέδριο ποὺ διοργάνω-
σε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἠλείας,   σὲ
συνεργασία   μὲ  τὸ Ἐργαστήριο Παι-
δαγωγικῆς - Χριστιανικῆς Παιδαγω-
γικῆς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ
Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τὴν Πα-
νελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ)
καὶ τὸ Παράρτημα Ἠλείας τῆς ΠΕΘ.

Τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν «Παι-
δεία – Διαφωτισμὸς - Παγκοσμιοποί-
ηση: Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ θεώ-
ρηση». 

Οἱ ἐργασίες τοῦ  Συνεδρίου  ξεκί-
νησαν στὸν Πύργο, στὴν αἴθουσα
τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τὸ  Σάββατο
(14/2/2015), ἐνῷ  συνεχίστηκαν τὴν
Κυριακὴ (15/2/2015) στὴν αἴθουσα
τῆς «θείας Οἰκοδομῆς» στὴν Ἀμα-
λιάδα Ἠλείας.

Εἰσηγητὲς ἦταν:
α) Ὁ Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς

Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καὶ Πρόεδρος τῆς
Ἐπιτροπῆς Παιδείας τῆς ΠΕΘ
Ἡρακλῆς Ρεράκης, μὲ θέμα:  «Ἡ περὶ
ἐλευθερίας ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ στὸν
Εὐρωπαϊκὸ Διαφωτισμὸ καὶ στὴν
Ὀρθόδοξη Παράδοση».

β) Ὁ Πολιτειολόγος καὶ Βου-
λευτὴς Κώστας Ζουράρις, μὲ θέμα :

«Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Διαφωτισμὸς καὶ ὁ
καθ  ̓ἡμᾶς νηπτικὸς Φωτισμός».

γ) Ἡ Διδάκτωρ Θεολογίας Ἰωάννα
Κομνηνοῦ, μὲ θέμα: «Εὐρωπαϊκὸς
Διαφωτισμὸς - Παγκοσμιοποίηση καὶ
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν».

δ) Ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας καὶ μέ-
λος τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
περιοδικοῦ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Εὐάγγελος
Πεπές, μὲ θέμα: «Θρησκευτικὴ ταυ-
τότητα καὶ Ὀρθόδοξη θρησκευτικὴ
Ἀγωγὴ στὴν ἐποχὴ τῆς Παγκοσμιο-
ποίησης: Ἡ  πρόταση τῆς ἐκκλησια-
στικῆς Παράδοσης». 

ε) Ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας καὶ
Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ Κωνσταντῖνος
Σπαλιώρας, μὲ θέμα: «Εὐρωπαϊκὸς
Διαφωτισμὸς καὶ Παγκοσμιοποίηση.
Ὀρθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγικὴ
θέαση».  

Μέσα ἀπὸ τὶς παρουσιάσεις τῶν
εἰσηγητῶν καὶ τὸ γόνιμο διάλογο ποὺ
διεξήχθη ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν συνέ-
δρων, διερευνήθηκε ὁ Διαφωτισμὸς
καὶ οἱ ἐπιδράσεις ποὺ ἄσκησε τόσο
στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία καὶ παι-
δεία, ὅσο καὶ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνι-
κή, πολιτική, θρησκευτικὴ καὶ ἐκπαι-
δευτικὴ πραγματικότητα. 

Τὸ κίνημα αὐτό, διαπιστώθηκε, μέ-
σα ἀπὸ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα ποὺ
προέκυψαν ἀπὸ τὴν παρουσίαση κει-
μένων τῶν ἴδιων τῶν διαφωτιστῶν,
ὅτι εἶχε κάποιες θετικὲς ἐπιδράσεις
στὸν Εὐρωπαϊκὸ Πολιτισμό. Παράλ-
ληλα ὅμως εἶχε καὶ ἀρκετὲς ἀρνη-
τικὲς  συνέπειες, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ
βασικὲς ἀρχὲς τῆς ἀγωγῆς ὅπως ἡ
ἐλευθερία, ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ στάση

τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ «ἄλ λου». 
Ὅπως εὔστοχα ἐπισημάνθηκε ἀπὸ

τοὺς διακεκριμένους ὁμιλητές, ὁ
ἄκριτος ὀρθολογισμός, ποὺ εἰσήγα-
γαν οἱ φιλόσοφοι τοῦ Διαφωτισμοῦ,
κατέληξε στὴν ἐπικράτηση τοῦ μορ-
φώματος τῆς Παγκοσμιοποίησης, μὲ
βασικὸ χαρακτηριστικό της, τὴν ἐπί-
πλαστη ἐλευθερία ποὺ νομοτελειακὰ
ὁδηγεῖ στὴν καταπίεση, στὴν ἐκμε-
τάλλευση καὶ στὴν καταδυνάστευση
τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ μία διεθνῆ
ὀλιγαρχία οἰκονομικῶν παραγόντων. 

Αὐτὲς τὶς πιὸ ἀρνητικὲς ἐπιπτώ-
σεις τοῦ Διαφωτισμοῦ βιώνει σήμε-
ρα ἡ ἀνθρωπότητα στὸ πλαίσιο ζωῆς,
ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Παγκοσμιοποίηση
ὡς συνέχεια τοῦ Διαφωτισμοῦ.

Ὑποστηρίχτηκε ἀκόμη, ἀπὸ ὅλους
τοὺς ὁμιλητές, ὅτι ἀνάμεσα στὶς ἀνα-
τροπὲς ποὺ εἰσήγαγε ὁ Διαφωτισμός,
μέσῳ τῆς σύγχρονης Παγκοσμιοποί-
ησης, εἶναι ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς ἀχαλίνω-
του ἀνθρωποκεντρισμοῦ ποὺ κατα-
λήγει στὸν ἀτομικισμὸ καὶ στὸν ὑλι-
σμό, ἡ σχετικοποίηση καὶ ἡ ἄρνηση
τῆς ἀληθινῆς πίστεως τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ καὶ ἡ ὁμογενοποίηση τῶν θρη-
σκειῶν.  Γεγονότα ποὺ βιώνει τὰ τε-
λευταῖα χρόνια ἡ παιδεία μας, μὲ τὰ
σχέδια ποὺ ἀπεργάζεται τὸ Ἰνστι-
τοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας, γιὰ τὴν μετα-
τροπὴ τοῦ μαθήματος τῆς Ὀρθόδο-
ξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς σὲ πολυ-
θρησκειακὸ μάθημα στὴν Πρωτο-
βάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαί-
δευση.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
15. Προϋποθέσεις

πνευματικῆς οἰκοδομῆς
Ὁ φιλόθεος ἄνθρωπος εἶναι πάν-

τα ἀνοιχτός καί πρόθυμος στό νά
δεχτεῖ τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Θά ἔλεγα
ὅτι πεινάει καί διψάει νά μάθει κά-
τι παραπάνω, νά ἐμβαθύνει στά
ἱερά νοήματα καί νά εὐφρανθεῖ στά
πνευματικά κείμενα τῶν ἁγίων πα-
τέρων, στά ὁποῖα εἶναι ἀποθησαυ-
ρισμένη ἡ ἐμπειρία τῆς κατά Θεόν
ζωῆς τους. Παράλληλα, μέ ταπεινό
τρόπο θέλει νά μεταφέρει καί
στούς ἄλλους αὐτά πού γνωρίζει.
Τή δική του χαρά θέλει νά τήν κά-
νει καί χαρά τῶν ἄλλων.

Ὡστόσο, αἰσθάνεται συχνά ἐνό-
χληση καί θλίψη, γιατί ὁ ἴδιος δέν
ἐφαρμόζει ὅσα μαθαίνει καί ὅσα δι-

δάσκει τούς ἄλλους. Ἐνῶ τόν εὐχα-
ριστεῖ νά ἀκούει τό λόγο τοῦ Θεοῦ,
δέν αἰσθάνεται τήν ἴδια εὐχαρίστη-
ση νά τηρήσει μέ συνέπεια τίς ἐντο-
λές. Ἡ ραθυμία τόν ἔχει αἰχμαλωτι-
σμένο. Τό κοσμικό φρόνημα τοῦ
ἀφαιρεῖ τήν ἀναγκαία προθυμία. Γι᾿
αὐτό καί δέν προοδεύει πνευματι-
κά. Δέχεται ὅμως ὠφέλεια ἀπό τή
συνεχή μελέτη ἤ τήν ἀκρόαση τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ, σέ ἀντίθεση μέ
ἐκεῖνον πού ἀρνεῖται νά ἀκούσει ἤ
νά μελετήσει.

Οἱ γέροντες βλέπουν τήν ἀπροθυ-
μία τῶν ἀνθρώπων νά ἐφαρμόζουν
αὐτά πού μέ ἐπιμονή ζητοῦν νά ἀκού-
σουν. Ἀρέσκονται νά ἀκοῦν, γιατί
εἶναι κάτι εὔκολο καί βαρυθυμοῦν
στήν ἐφαρμογή, γιατί εἶναι δύσκολη,
ἀφοῦ πρέπει νά ἀλλάξουν τρόπο
ζωῆς, κόβοντας συνήθειες καί ἐπιθυ-

μίες πού δέν εἶναι σύμφωνες μέ τό λό-
γο τοῦ Θεοῦ.

Κάποτε ἕνας μοναχός, συνοδευό-
μενος καί ἀπό μερικούς κοσμικούς,
ἐπισκέφθηκε τόν ἀββᾶ Φήλικα καί
τοῦ ζήτησε νά τούς πεῖ ψυχωφελεῖς
λόγους. Ὁ ἀββᾶς ὅμως σιωποῦσε. Ὁ
ἀδελφός ἐπέμενε καί τότε, ἐνοχλη-
μένος ἀπό τήν ἀπροθυμία τῶν
ἀνθρώπων νά τηρήσουν στή ζωή
τους τό λόγο τοῦ Θεοῦ, εἶπε: «Τώ-
ρα πλέον δέν ὑπάρχει λόγος. Παλιά
οἱ ἀδελφοί ρωτοῦσαν τούς γέροντες
καί ἐφάρμοζαν ὅσα τούς ἔλεγαν.
Τότε ὁ Θεός χορηγοῦσε τόν ψυχω-
φελῆ λόγο. Στίς μέρες μας ἐπειδή
ρωτοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά δέν
ἐφαρμόζουν αὐτά πού ἀκοῦν, ὁ Θε-
ός ἀφαίρεσε τή χάρη τοῦ λόγου ἀπό
τούς γέροντες, ἐπειδή δέν ὑπάρχει
αὐτός πού θά ἐργαστεῖ τήν ἀρετή».
Μετά ἀπό τήν ἀπάντηση τοῦ αββᾶ,
οἱ ἐπισκέπτες ἀναστέναξαν καί τοῦ
ζήτησαν νά προσευχηθεῖ γι᾿ αὐτούς.

Καί στή ἐποχή μας συμβαίνει κά-
τι παρόμοιο, ἴσως καί σέ μεγαλύτε-
ρη ἔκταση. Βλέπουμε πολλούς
ἀνθρώπους νά τρέχουν σέ διάφορα
προσκυνήματα καί μοναστήρια καί
ἐπίμονα ἀναζητοῦν φημισμένους
γέροντες, γιά νά ἀκούσουν λόγο
Θεοῦ. Κάνουν ἐπίσης ἀπανωτές
ἐρωτήσεις, γιά νά ἱκανοποιήσουν
πρωτίστως τήν περιέργειά τους καί
ὄχι γιά ψυχική ὠφέλεια. Συνήθως
ἀποφεύγουν τίς πνευματικές συζη-
τήσεις καί παρακαλοῦν τούς γέ-
ροντες νά σχολιάσουν τήν πολιτική
ἐπικαιρότητα καί νά προφητέψουν
τί πρόκειται νά γίνει στό προσεχές
μέλλον. Αὐτό δείχνει ὅτι δέν ἔχουν
ἀνησυχία γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
τους, ἀλλά ἐνδιαφέρονται μόνο μή-
πως συμβοῦν τίποτα δυσάρεστα γε-
γονότα, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά
διαταράξουν τή γαλήνη τῆς κο-
σμικῆς τους ζωῆς.

Οἱ ἀσκητές τῶν Γεροντικῶν συ-

χνά ἄφηναν τήν ἡσυχία τοῦ κελιοῦ
τους καί ἐπισκέπτονταν κατά τακτά
χρονικά διαστήματα ἐνάρετους γέ-
ροντες χάριν ψυχικῆς ὠφελείας.
Ἤθελαν τόνωση, γιά νά καταπολε-
μοῦν τή ραθυμία, ἀλλά καί κάποια
γνώμη τους, ἡ ὁποία θά τούς βοη-
θοῦσε νά βγοῦν ἀπό τά ἀδιέξοδα,
πού τούς δημιουργοῦσαν οἱ διάφο-
ροι πειρασμοί. Δέχονταν τά λόγια
τους μέ ἐμπιστοσύνη καί ἀπέφευ-
γαν νά τά ἑρμηνεύουν μέ ἐπιπολαι-
ότητα. Ἦταν γι᾿ αὐτούς ἡ πνευματι-
κή πυξίδα. Εἶναι ἐκφραστικό τό πε-
ριστατικό μέ τόν ἀββᾶ Ποιμένα,
ὅταν σέ νεαρή ἡλικία ἐπισκέφθηκε
ἕνα γέροντα νά τόν ρωτήσει γιά
τρεῖς λογισμούς. Ὅταν ἔφθασε στό
κελί, ξέχασε τόν ἕνα λογισμό καί μί-
λησε μέ τό γέροντα μόνο γιά τούς
δύο. Γύρισε ἐνοχλημένος στό κελί
του καί καθώς ἄνοιγε τήν πόρτα,
θυμήθηκε τό λογισμό καί ἀμέσως
πῆγε πάλι στό γέροντα, ἐξηγώντας

του τό λόγο τῆς ἐπιστροφῆς. Ἡ
ἀπόσταση ἦταν μεγάλη. Ὁ γέροντας
ἐντυπωσιάστηκε καί τοῦ εἶπε:
«Ποιμένα, εἶσαι ἀγγέλων ποιμένας.
Τό ὄνομά σου θά διαλαληθεῖ σέ ὅλη
τήν Αἴγυπτο».

Ἀλλά κι ἐκεῖνοι πού δέν εἶχαν τήν
ἀνάλογη προθυμία νά δεχτοῦν καί
νά ἐφαρμόσουν τούς λόγους τῶν γε-
ρόντων ἔφευγαν ὠφελιμένοι, σύμ-
φωνα μέ τή διαβεβαίωση κάποιου
γέροντα: «Ὅποιος εἰσέρχεται σέ
ἀρωματοπωλεῖο, ἔστω καί ἄν δέν
ἀγοράσει κάτι, ὁπωσδήποτε ὅμως
παίρνει πάνω του εὐωδία. Μέ τόν
ἴδιο τρόπο ὠφελεῖται κι ἐκεῖνος πού
ἐπισκέπτεται τούς πατέρες. Ἐάν
θελήσει νά ἐργαστεῖ, τοῦ ὑποδει-
κνύουν τό δρόμο τῆς ταπείνωσης,
πού γίνεται γι᾿ αὐτόν προστατευτικό
τεῖχος γιά τήν ἀπόκρουση τῶν ἐπι-
δρομῶν τῶν δαιμόνων».

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Μέ τό θέμα αὐτό ἔχουμε ἀσχολη-
θεῖ στό παρελθόν καί ἄλλη φορά. Θά
ἀσχοληθοῦμε γιά μία ἀκόμη. Ὄχι
μόνο γιατί δείχνει πόσο τραγικές
εἶναι οἱ συνέπειες τῆς πλάνης, κάτι
πού διαχρονικά τό ὑπογραμμίζουν οἱ
ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἀλλά καί γιατί ἀποδεικνύει τό θέμα
αὐτό ἀπό μόνο του ὅτι οἱ αὐτοαπο-
καλούμενοι «Χριστιανοί Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ», ὡς Νεοαρειανοί, δέν
ἔχουν καμία σχέση μέ τόν αὐθεντικό
καί γνήσιο Χριστιανισμό.

Ἀφορμή μᾶς ἔδωσε τό περιοδικό
«Σκοπιά» τῆς 1.1.2015 σελ. 14-15, στό
ὁποῖο ὑπάρχει ἄρθρο πού ἐπιγράφε-
ται: «Πρέπει νά προσευχόμαστε
στόν Ἰησοῦ;». Στό ἄρθρο, μεταξύ
τῶν ἄλλων, τίθεται τό ἐρώτημα:
«Πρέπει νά ἀπευθύνουμε τίς  προσ -
ευχές μας στόν Ἰησοῦ ἤ στό Θεό».
Καί μόνο ἀπό τή διατύπωση φαίνεται
γιά μιά ἀκόμη φορά πόσο ἀντιγραφι-
κές εἶναι οἱ θέσεις τῶν Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ξέχασαν(;) ὅτι ἡ Ἁγία
Γραφή σέ πλῆθος μαρτυριῶν της
μᾶς τονίζει τήν πλέον ἀδιάψευστη
πραγματικότητα, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός ἐκτός ἀπό τέλειος, ἀκέραιος
καί ἀναμάρτητος ἄνθρωπος, εἶναι
καί τέλειος Θεός. Ἔτσι ἡ ἴδια Τόν χα-
ρακτηρίζει. Ἐνδεικτικά ἀναφέρου-
με: «Θεός ἦν ὁ Λόγος» (Ἰωάν. 1,1),
εἶναι ἰσότιμος μέ τόν Θεό Πατέρα
(Ἰωάν. 5, 18. 10, 30), εἶναι «ὁ ὤν ἐπί
πάντων Θεός εὐλογητός εἰς τούς

αἰῶνας» (Ρωμ. 9, 5), ὡς Θεός ὁμολο-
γεῖται καί πιστεύεται ἀπό τούς μαθη-
τές Του  (Ἰωάν. 20, 28. Τίτ. 2, 13. Α΄
Ἰωάν. 5, 20) κ.ἄ.

Πόσο τραγικό εἶναι νά ξεκινᾶς τήν
παρουσίαση ἑνός ἄρθρου, νά αὐτο-
διαφημίζεσαι δεκάδες χρόνια, ὅτι
δῆθεν εἶσαι ὁ πιό συνεπής μελετη-
τής τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἀπό τήν
πρώτη, ἤδη διατύπωση νά ἀποδει-
κνύεις πόσο ἄκρως ἀντιβιβλικές
εἶναι οἱ ἀπόψεις σου.

Καί τό δρᾶμα εἶναι πιό τραγικό,
ὅταν προσπαθοῦν νά θεμελιώσουν
τήν ἄποψή τους, ὅτι δέν πρέπει οἱ
Χριστιανοί νά προσεύχονται στόν
Χριστό, ὅπως ἀπεγνωσμένα προσπα-
θεῖ νά πείσει στό ἄρθρο της ἡ ἑται-
ρία Σκοπιά, μέ τή συνήθη ἑρμηνευ-
τική κακοποίηση γεγονότων καί χω-
ρίων, γιά νά καταστήσει τόν ἰσχυρι-
σμό της πειστικό.

Ταυτοχρόνως τό μέγεθος τοῦ
δράματος εἶναι ἀσύληπτο ὅταν στό
ἄρθρο γίνεται ἀναφορά σέ ἁγιογρα-
φικά χωρία, τά ὁποῖα προϋποθέτουν
ἐκ προοιμίου κακόδοξη ἀντίληψη πε-
ρί Θεοῦ. Π.χ. μεταξύ τῶν ἄλλων χω-
ρίων στά ὁποῖα παραπέμπει ἡ Σκοπιά
περί μή προσευχῆς στόν Χριστό,
εἶναι τό Φιλιπ. 4, 6. Γιά τούς Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἡ λέξη Θεός σημαί-
νει ἐδῶ ἀποκλειστικά τό πρόσωπο
τοῦ Ἰεχωβᾶ. Γιά τούς Χριστιανούς,
Θεός ἐδῶ νοεῖται ὁ Τριαδικός Θεός.
Τό ἴδιο βλέπουμε καί μέ τήν ἐπίκλη-

ση τοῦ Κολ. 3, 17. Στό ἄρθρο γίνεται
προτροπή γιά προσευχή μόνο στόν
Θεό Πατέρα «ἀλλά, φυσικά, στό
ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ». Ξέχασαν(;) ὅμως
νά ἀναφέρουν ὅτι στό ἴδιο χωρίο ὁ
Ἰησοῦς καλεῖται καί ἐδῶ «Κύριος»,
ἰδιότητα πού ἀποκλειστικά στήν Πα-
λαιά Διαθήκη, ἀναφέρεται στόν
Γιαχβέ. Καλεῖται καί ἐδῶ «Κύριος» ὁ
Χριστός γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος
γνωρίζει ὅτι εἶναι ὁ Γιαχβέ, ὁ ἀποκα-
λυπτόμενος ἀσάρκως στήν Παλαιά
Διαθήκη στούς Πατριάρχες, στούς
Δίκαιους καί στούς Προφῆτες.

Ἐξάλλου βλέπουμε τό ὅτι ὁ Χρι-
στός εἶναι Κύριος, ὁ ἀποκαλυπτόμε-
νος Γιαχβέ στίς θεοφάνειες τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης καί στήν Καινή Δια-
θήκη. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε: ὁ
Γιάχ-Ἐλοχίμ τοῦ Ψαλμοῦ 67, 18 εἶναι
ὁ Χριστός σύμφωνα μέ τόν ἀπόστο-
λο Παῦλο (Ἐφεσ. 4, 8), ὁ Γιαχβέ τοῦ
Ζαχαρία 11, 12- 13 πού τιμᾶται 30
ἀργύρια εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ Γιαχβέ πού
κατά τόν ἴδιο Προφήτη ἐκεντήθη
(κεφ.12, 10), εἶναι ὁ Χριστός.

Ὁλοκληρώνοντας τήν μικρή αὐτή
ἀναφορά μας, θέλουμε νά ὑπογραμ-
μίσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι καί
γιά τό ἄρθρο αὐτό τοῦ περιοδικοῦ
Σκοπιά καί τή θέση τῶν Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ ὅτι δέν πρέπει νά προσ -
ευχόμαστε στόν Χριστό, ἰσχύει ὁ λό-
γος τοῦ Κυρίου «εἰ οὖν τό φῶς τό ἐν
σοί σκότος ἐστί, τό σκότος πόσον»
(Ματθ. 6, 23).

Πολιτικός ὅρκος καί ἐγκόσμιος Ἠθική*
Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ν. Γκουρβέλος, θεολόγος

Ἐξ ἀφορμῆς καὶ τῆς νέας τρομο-
κρατικῆς δολοφονικῆς ἐνεργείας
ὑπὸ τζιχαντιστῶν (ἀκραίων Ἰσλα-
μιστῶν) εἰς τὴν Δανίαν καὶ τὸν φό-
βον, ὁ ὁποῖος κατέλαβε τὴν Εὐρώ-
πην (εἰς τὸ Βερολῖνον ἐματαιώθη

διαδήλωσις) παραθέτομεν σχόλιον
ἐναντίον τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Μου-
σουλμανικοῦ Τεμένους, τὸ ὁποῖον
ἐδημοσιεύθη τὴν 9ην Ἰανουαρίου εἰς
τὴν ἐφημερίδα «δημοκρατία», ὀλί-
γα 24ωρα μετὰ τὴν ἀντίστοιχον τρο-

μοκρατικὴν δολοφονικὴν ἐνέργειαν
εἰς τὴν Γαλλίαν. Τὸ πλῆρες κείμενον
τοῦ σχολίου ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ τέ-
μενος τοῦ τρόμου» ἔχει ὡς ἀκολού-
θως:

«Ἡ συγκυβέρνηση καὶ οἱ πολι-
τικὲς δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ
στήριξαν τὴν ὑπόθεση τῆς ἀνέγερ-
σης τζαμιοῦ στὴν Ἀθήνα ὀφείλουν
μία μεγάλη συγγνώμη στοὺς Ἕλλη-
νες. Ὀφείλουν νὰ ἀπολογηθοῦν
στοὺς πολίτες ποὺ ἀντέδρασαν
στὴν ἰσλαμοποίηση τῆς πρωτεύου-
σας τῆς χώρας καὶ προσέφυγαν στὴ
Δικαιοσύνη. Ὀφείλουν νὰ ὁμολο-
γήσουν τὸ σφάλμα τους στοὺς πα-
τριῶτες βουλευτὲς ποὺ διαφώνη-
σαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ μὲ τὸ
ἐνδεχόμενο τῆς μετατροπῆς τῆς
ἱερῆς πόλης τῶν Ἀθηνῶν σὲ Ἰσλα-
μαμπὰντ καὶ τοὺς ὁποίους δαχτυλό-
δειχναν τὰ ἐξωνημένα ΜΜΕ καὶ ἡ
σάπια διανόηση ὡς «φασίστες»,
«ἀκροδεξιοὺς» καὶ «ἰσλαμοφοβι-
κούς».

Ἄνθρωποι ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ τί-
θενται ὑπὲρ τῆς ἀνέγερσης τζα-
μιῶν καὶ τοῦ χαρίσματος τῶν κλει-
διῶν τοῦ κράτους στοὺς μανιακοὺς
ἐξτρεμιστὲς ἀποτελοῦν ἐξίσου με-
γάλο κίνδυνο γιὰ τὸν θεσμὸ τῆς δη-
μοκρατίας μὲ τοὺς τρομοκράτες
ποὺ ὑποθάλπουν.

Στὴ Γαλλία, ἡ ἔνοπλη ἐμπροσθο-
φυλακὴ τοῦ Ἰσλὰμ δολοφόνησε 12
λειτουργούς τοῦ Τύπου, ἐπειδὴ σκί-
τσαραν ἢ ἐπέτρεπαν τὴ δημοσιοποί-
ηση σκίτσων ποὺ δέν τούς... ἄρε-
σαν. Στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία οἱ
στρατιῶτες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κρά-
τους κόβουν χιλιάδες κεφάλια ἀμά-
χων, αἰχμαλώτων, ἀρρώστων,
μικρῶν παιδιῶν γιά... θρησκευτι-
κοὺς λόγους.

Σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη ἔχουν
ξαμοληθεῖ πολιτοφυλακὲς μου-
σουλμάνων ποὺ προσπαθοῦν νὰ
ἐπιβάλουν τὴ σαρία, τὸν θρησκευ-
τικὸ νόμο τοῦ Ἰσλάμ! Λειτουργοῦν
ὡς κράτος ἐν κράτει. Ξυλοφορτώ-
νουν γυναῖκες μὲ «ἐλαφρὰ» (γιὰ τὰ
γοῦστα τους) ἐνδυμασία, ἐπιτίθεν-
ται σὲ ζευγάρια, σὲ ἀνθρώπους ποὺ
πίνουν ἀλκοόλ, μαχαιρώνουν περα-
στικούς, ἀσχημονοῦν διαρ κῶς ἀτι-
μώρητοι καὶ ἀκαταδίωκτοι.

Οἱ ΗΠΑ ἤδη ἔχουν δοκιμάσει με-
γάλη δόση ἀπὸ τὸ δηλητήριο τοῦ
Ἰσλὰμ μὲ τὸ τρομοκρατικὸ χτύπημα
τῆς 11ης Σεπτεμβρίου στοὺς Δίδυ-
μους Πύργους καὶ στὸ Πεντάγωνο.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ κόσμος μας
δέχεται ἐπίθεση καὶ ἂν θέλουμε νὰ
ἐπιβιώσουμε, πρέπει νὰ ἀμυνθοῦμε.
Ἡ ἀντίπερα ὄχθη δὲν ἔχει οὔτε τὶς
ἀρχὲς οὔτε τὶς ἀξίες οὔτε τὶς εὐαι-
σθησίες μας. Τὸ μόνο ποὺ ἔχει εἶναι
ἰσχὺς καὶ ἕνα κοφτερὸ ξίφος ποὺ
στρέφεται ἐναντίον μας.

Κι ἐνῷ τὸ Ἰσλὰμ ἔχει βγάλει τὰ
καλάσνικοφ καὶ τὰ χρησιμοποιεῖ, ἡ
Δύση ἐκδίδει δελτία Τύπου καὶ κά-
νει ἐπιτροπὲς γιὰ τὴν... ἰσλαμοφο-
βία».

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

«Τί δηλαδή; Προτιμᾶς ἕνα κυβερ-
νήτη πού ὁρκίζεται ὄχι μέ θρησκευτι-
κό ὅρκο, ἀλλά  εἶναι ἔντιμος καί ἠθι-
κός ἤ ἔνα ὑπουργό πού ἔχει μέν δώσει
θρησκευτικό ὅρκο, ἀλλά λόγω οἰκονο-
μικῶν καταχρήσεων βρίσκεται ἤδη
στή φυλακή;» Τή ρητορική αὐτή ἐρώ-
τηση, τήν ἐρώτηση δηλαδή πού ἔχει
αὐτονόητη τήν ἀπάντηση, μοῦ ἀντέ-
ταξε τίς προάλλες ἕνας φίλος, μέ τόν
ὁποῖο συζητούσαμε τό γεγονός ὅτι ἡ
πλειοψηφία τῶν ὑπουργῶν τῆς νέας
κυβέρνησης ὁρκίστηκε μέ πολιτικό
ὅρκο καί δέν ὁρκίστηκε στό Εὐαγγέ-
λιο. 

Παρότι ἡ ἀπόφασή τους αὐτή εἶναι
πλήρως σεβαστή, σέ κανένα χριστια-
νό δέν ἄρεσε ἡ πολιτική ὁρκωμοσία
τῶν περισσοτέρων μελῶν τῆς νέας
κυβέρνησης. Ὅπως ἀντίθετα, ἰδιαίτε-
ρη εὐχαρίστηση μᾶς προξένησε τό γε-
γονός ὅτι ὁ νέος πρωθυπουργός τῆς
χώρας παραμένει πιστός στή γυναίκα
του ἐπί 22 χρόνια, σέ καιρούς μάλιστα
πού ὁ θεσμός τοῦ γάμου σφοδρά κλυ-
δωνίζεται. Ὅπως ἐπίσης, μεγάλη χα-
ρά μᾶς προκάλεσε ἡ ἰσχυρή, ἡ ἀντρί-
κια ἄρνηση τῆς νεοεκλεγείσης κυβέρ-
νησης στήν ἐπιβολή καινούργιων, βα-
ρύτερων κυρώσεων ἀπό τή Δύση
(Ἀμερική καί Εὐρώπη) εἰς βάρος τῆς
ὁμόδοξης, ἀδελφῆς χώρας τῆς Ρωσ-
σίας, ἡ ὁποία τό μόνο κακό πού κάνει
εἶναι νά ὑπερασπίζεται τά ἐθνικά δί-
καια τῶν ὁμοεθνῶν της τῆς Ρωσ-
σικῆς, τῆς Ρωσσικότατης Ἀνατολικῆς
Οὐκρανίας. 

Τό ζήτημα πάντως πού ἔθεσε καί
πάλι ἐπί τάπητος ἡ πολιτική ὁρκωμο-
σία τῆς νέας κυβἐρνησης, εἶναι τό ζή-
τημα τῆς ἐγκόσμιας, τῆς χωρίς Χριστό
ἠθικῆς. Πρόκειται γιά τό μεγάλο στοί-
χημα τοῦ ἄθεου Εὐρωπαϊκοῦ Δυτικοῦ
Ἀνθρωπισμοῦ (Οὑμανισμοῦ): Μπορεῖ
νά εἶναι καλός ἄνθρωπος ἕνας
ἄνθρωπος πού δέν πιστεύει, πού εἶναι
ἄθεος; 

Γιά τήν Ἱστορία, ἄς ποῦμε κατʼ
ἀρχήν ὅτι, ἡ χωρίς Χριστό ἐγκόσμια
Ἠθική εἶναι γνήσιο τέκνο τῆς φιλοσο-
φίας τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς φυ-
σικῆς του συνέχειας, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
ἤ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Γἰ  αὐτό καί οἱ
διαπνεόμενες ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Δια-
φωτισμοῦ καί τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτι-
σμοῦ πολιτικές φιλοσοφίες καί πρακτι-
κές τῆς Φωτισμένης Δεξιᾶς καί τῆς
Ἐκσυγχρονιστικῆς Ἀριστερᾶς, ἀπό
κοινοῦ προβάλλουν τό πρότυπο τοῦ
ἄθεου, πλήν ὅμως ἠθικοῦ καί ἐνάρε-
του ἀνθρώπου καί πολίτη. Θά τό κατα-
λάβουμε αὐτό καλύτερα ἄν σκε-
φτοῦμε πώς, ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας
τῆς Κυριακῆς, ὁ χωρισμός Ἐκκλησίας
καί Πολιτείας, ἡ κατάργηση τοῦ σχολι-
κοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν καί βέβαια ἡ νομι-
μοποίηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφί-
λων ἀποτελοῦν πολιτικές προτάσεις
τόσο τῆς Ἐκσυγρονιστικῆς Ἀριστε -
ρᾶς ὅσο καί τῆς Φωτισμένης Δεξιᾶς. 

Ἀπ  ̓ἐναντίας, ὅλες οἱ Παραδοσια-
κές, οἱ πρό τοῦ Διαφωτισμοῦ κοινω-
νίες θεωροῦν πώς τό Δίκαιο καί ἡ νο-
μοθεσία τους ἔχει προέλευση Θεϊκή,
διότι μόνον ἔτσι, ἔχοντας δηλ. ἀπό τό
Θεό τήν προέλευση, ἀποκτᾶ κῦρος
καί μπορεῖ νά γίνεται σεβαστό. Εἰδάλ-

λως καταρρέει σάν χάρτινος πύργος. 
Τό ἐρώτημα ὅμως παραμένει: Μπο-

ρεῖ ἕνας ἄθεος νά εἶναι καλός ἄνθρω-
πος; Γνωρίζουμε ὅλοι ἀνθρώπους χω-
ρίς σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, πού εἶναι
καλοί καί ἀγαθοί. Πάντως, ταπεινή μου
γνώμη εἶναι πώς, εἶναι ἐξαιρετικά δύσ -
κολο ἄν ὄχι ἀδύνατο, αὐτό τό κατόρ-
θωμα. Γιατί; Θά ἀναφέρω τρεῖς βασι-
κούς λόγους πού καθιστοῦν σχεδόν
ἀδύνατο, κατά τή γνώμη μου βέβαια,
τό νά εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού δέν πι-
στεύει καλός, δίκαιος καί ἐνάρετος:

Α) Ὁ  πρῶτος λόγος εἶναι τό προπα-
τορικό ἁμάρτημα. Σίγουρα ἡ ἀναφορά
στό προπατορικό ἁμάρτημα κάνει
πολλούς, τούς περισσότερους συναν-
θρώπους μας νά γελοῦν εἰρωνικά.
Ὅμως ἡ μαρτυρία τῆς Ἱστορίας καί ἡ
καθημερινή μας ἐμπειρία εἶναι συντρι-
πτική. Ἡ τυραννική ἐξουσία τοῦ κακοῦ
στόν κόσμο μας εἶναι ἄμεσα ψηλαφη-
τή, τρανή ἀπόδειξη, νομίζω, τῆς βα-
ρειᾶς κληρονομιᾶς τοῦ προπατορικοῦ
ἁμαρτήματος σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώ-
πινο γένος: Ἡ φρίκη τῶν δύο Παγκο-
σμίων πολέμων μέ τίς ἑκατόμβες τῶν
νεκρῶν, ἡ ἀπανθρωπία τοῦ νέου –
μοντέρνου καπιταλισμοῦ, -πολύ χειρό-
τερου ἀπό τή Μεσαιωνική φεουδαρ-
χία, ἀφοῦ οἱ σύγχρονοι φεουδάρχες,
ὡς ἄθρησκοι, δέν φοβοῦνται τό Θεό
οὔτε τἠν αἰώνια Κόλαση γιά τά ἐγκλή-
ματά τους ἐναντίον τῶν φτωχῶν,
ἔχοντας κάνει τρόπο ζωῆς τους τό:
«Φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γάρ ἀπο-
θνήσκομεν» (Α΄Κορ. 15,32)-, ἡ βαρβα-
ρότητα τοῦ πρώην κομμουνισμοῦ
στήν Ἀνατολική Εὐρώπη καί τή Ρωσ-
σία, μέ τούς σκληρούς διωγμούς καί
τίς χιλιάδες θανατώσεις ἀντιφρο-
νούντων καί βεβαίως χριστιανῶν, ἡ
κτηνωδία τῶν Ἀμερικανονατοϊκῶν
βομβαρδισμῶν καί τῆς στρατιωτικῆς
εἰσβολῆς στή Σερβία, στό Ἰράκ καί στό
Ἀφγανιστάν, ἀποτελοῦν, ὅλα αὐτά,
κάποια ἀντιπροσωπευτικά μόνο παρα-
δείγματα τῆς κατακλυσμικῆς παρου-
σίας τοῦ κακοῦ μέσα στήν ἱστορία. 

Κατά τήν ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, «Ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ
πονηρῷ κεῖται», βρίσκεται δηλαδή κά-
τω ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ Σατανᾶ (Α΄
Ἰω. 5,19). Βεβαίως αὐτό δέν πρέπει νά
μᾶς κάνει νά ἀπογοητευόμαστε, ἀλλά
ἀντίθετα νά ἀγωνιζόμαστε γενναῖα
«τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α΄
Τιμ. 6,12), καθότι ἔχουμε σαφῆ συνεί-
δηση πώς «μείζων (ἰσχυρότερος)
ἐστίν ὁ ἐν ἡμῖν (ὁ Χριστός δηλαδή) ἤ ὁ
ἐν τῷ κόσμῳ (δηλ. ὁ Σατανᾶς)» (Α  ́Ἰω.
4,4). Πάντως, ἡ κληρονομημένη δυνα-
τή ροπή καί κλίση τοῦ ἀνθρώπου πρός
τό κακό, κάνει πολύ τραχύ καί δύσκο-
λο τόν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς.

Β) Ἐρχόμαστε τώρα στό δεύτερο
σοβαρό λόγο πού κάνει σχεδόν ἀδύ-
νατο τό νά εἶναι ἕνας ἄθρησκος καλός
ἄνθρωπος: Οἱ ἄθεοι συνάνθρωποί μας
ἀδικοῦν, νομίζω, κατάφωρα τόν ἑαυτό
τους, διότι ἀρνοῦνται τόν παντοδύνα-
μο παράγοντα πού λέγεται Θεία Χά-
ρις. Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας
ἐμφαντικά βεβαιώνει πώς, οἱ ἄνθρω-
ποι εἴμαστε σχεδόν ἀνίκανοι νά κά-
νουμε τό καλό χωρίς τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ. Στή γλῶσσα τῆς Θεολογίας λέ-
με ὅτι ὁ Θεός ἐνεργεῖ καί ὁ ἄνθρωπος

συνεργεῖ μαζί Του, ὥστε νά συντελε-
στεῖ τό ἀγαθό. «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνα-
σθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15,5, Λουκ.
18,27), μᾶς διαμηνύει ὁ Οὐράνιος Πα-
τέρας μας.

Καί οἱ τρεῖς θεοφώτιστοι Ἅγιοι
Ἱεράρχες εἶναι διαπρύσιοι κήρυκες
τῆς Θεανθρώπινης συνεργίας, τῆς συν -
εργασίας δηλαδή τῆς πανσθενουρ-
γοῦ Θείας Χάριτος μέ τήν ἀνθρώπινη
θέληση, ἔτσι ὥστε νά ἐνεργήσουμε τό
ἀγαθό. Μόνον ἡ παντοδύναμη Θεία
βούληση, ἐάν και ἐμεῖς ἀναλάβουμε
τόν προσωπικό μας ἀγώνα, μεταμορ-
φώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό ἁρπακτικό
λύκο σέ ἤρεμο καί ἄκακο ἀρνί, παρα-
τηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος.

Γ) Ἕνας τρίτος ἰσχυρός ἀνασταλτι-
κός παράγοντας στήν ἐπιτέλεση τοῦ
ἀγαθοῦ, εἶναι γιά τόν ἄθεο τό ὅτι δέν
πιστεύει στήν Ἀνάσταση τῶν νεκρῶν,
στή Μέλλουσα Κρίση καί στήν ἀντα-
πόδοση ἀπό τόν Δίκαιο Θεό στόν κα-
θένα μας κατά τά ἔργα του. «Ἀλήθεια,
τί θά ἐμποδίσει τόν κλέφτη νά κλέψει,
τόν φονιά νά φονεύσει, τόν μοιχό νά
μοιχεύσει, τόν φαῦλο γενικά ἀπό νά
διαπράξει τά φαῦλα, ἄν δέν ὑπάρχει
Θεός καί μετά θάνατον αἰώνια ζωή
ἀλλά καί μετά θάνατον ἀτελεύτητη
κόλαση», σημειώνει καί πάλι ὁ ἅγιος
Χρυσόστομος. Ἀντιστρέφοντας τό
γνωστό ἀναρχικό σύνθημα: «Ἐάν
ὑπάρχει Θεός, τή βάψαμε», θά γράφα-
με πώς: «Ἐάν δέν ὑπάρχει Θεός, τότε
τήν βάψαμε», συμφωνώντας ἔτσι μέ
τόν μεγάλο Θεόδωρο Ντοστογιέφσκυ
πού διεκήρυττε: «Ἄν δέν ὑπάρχει Θε-
ός, ὅλα ἐπιτρέπονται». Καί ὁ θυμόσο-
φος λαός μας χαρακτηριστικά ὀνομά-
ζει κάποιον «ἀθεόφοβο», ἐννοώντας
πώς ὅποιος δέν ἔχει μέσα του τόν ἅγιο
φόβο τοῦ Θεοῦ, αὐτός εἶναι ἀδίστα-
κτος, ἱκανός γιά τά χειρότερα. 

Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά τελειώσω τό
λόγο μου μέ κάτι τό τολμηρό: Τί σημα-
σία ἀλήθεια ἔχει νἆναι κάποιος ἠθικός
καί δίκαιος, ὅταν ὅλους ἀδιακρίτως,
καλούς καί κακούς, θά μᾶς κατασπα-
ράξει ὁ θάνατος; Γἰ αὐτό ἀκριβῶς καί
εἴμαστε μέλη τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας,
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μή
μᾶς καταπιεῖ, μή μᾶς ἀφανίσει ὁ θάνα-
τος. Ἑνωμένοι μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστό, τόν Ἀναστημένο Χριστό, τό
Νικητή τοῦ θανάτου, διαμέσου τῶν
Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, πρό
πάντων τῆς Ἱερῆς Ἐξομολογήσεως
καί τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐξασφαλί-
ζουμε, μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου, τή δική
μας προσωπική ἀθανασία καί αἰωνιό-
τητα.

Μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Τριῶν
Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου,
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ φιλάνθρω-
πος Θεός ἄς χαριτώνει καί ἄς ἀξιώνει
τούς νέους μας κυβερνῆτες νά κυ-
βερνοῦν μέ τρόπο χρηστό τήν πατρί-
δα μας καί σέ ὅλους ἐμᾶς νά χαρίζει
Χρόνια πολλά, Χρόνια εὐλογημένα καί
τό μέγα Του ἔλεος, τή σωτηρία καί τήν
αἰώνια ζωή.

*Ὁμιλία κατά τόν σχολικόν Ἐκκλη-
σιασμόν εἰς τόν ἱ. ναόν τῶν Ἁγίων Ἰωάν-
νου τοῦ Προδρόμου καί Ἰωάννου τοῦ
Ρώσσου τῶν Πατρῶν, 30-1-2015

Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ
Γιά μία ἀκόμη φορά: «Ὄχι προσευχή στόν Χριστό»

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

Θεολογικὸν συνέδριον Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας
μὲ συμμετοχὴν μελῶν τῆς ΠΕΘ ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα

Ἡ ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἠμπορεῖ νὰ νοιώθει ἐλεύθερος παρὰ γνω-

ρίζοντας τὴν ἀλήθεια. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τὸ τονίζει
πρὸς κάθε ψυχή. “Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευ-
θερώσει ὑμᾶς”. (Ἰωάν. Η´ 32). 

Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, τὴν κατέχει ἡ Ἐκκλησία μας διά τῆς Ἱερᾶς
Ἀποστολικῆς παραδόσεώς της, τόσο στὴν γραπτή, ὅσο καὶ
στὴν προφορική της μορφή. Τὸ δὲ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα,
ἀναφέρεται σὲ μεγάλες δογματικὲς ἀλήθειες ποὺ ἔχουν νὰ κά-
νουν μὲ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος κό-
σμου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀναδημιουργία καὶ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἀσυγκρίτως ἀνώτερος ἀπὸ ὅλα τὰ “λειτουργικὰ πνεύματα τὰ
εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διά τοὺς μέλλοντας κληρονο-
μεῖν σωτηρίαν” (Ἑβρ. Α' 14). 

Ἂς ἐμβαθύνουμε ὅμως στὸ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργός. 
Πράγματι, πρὶν “ὁ Πατήρ, δι᾽ Υἱοῦ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι” δη-

μιουργήσει “ἐκ τοῦ μὴ ὄντος” τὸν ὁρατὸ καὶ ἀόρατο κόσμο,
οὐδὲν ὑφίστατο. Ὁ Θεὸς ποὺ εὑρίσκεται ἔξω τῶν διαστάσεων
τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, δημιουργεῖ αὐτὰ “ἐκ τοῦ μηδενός”.
Ἔμπλεος ἱεροῦ ἐνθουσιασμοῦ ὁ Δαβὶδ μελωδεῖ: “Αὐτὸς εἶπε
καὶ ἐγενήθησαν, Αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν” (Ψαλμ.
λβ΄9).

Ἀλλὰ καὶ τὰ δικά μας, τὰ πύλινα χείλη θὰ πρέπει νὰ ἀντλοῦν
ἀπὸ τὸ βάθος τῆς καρδίας καὶ νὰ ψάλλουν μὲ αἴσθημα δέους
καὶ θαυμασμοῦ. Μὲ δοξολογία ἀκατάπαυστη καὶ εὐχαριστία
ἁγιόλεκτη πρὸς τὸν ἄπειρο δημιουργὸ ποὺ στὴν “ἔκρηξη” τῆς
ἀγάπης του δημιούργησε τὰ πάντα μέσα σὲ τόση ἁρμονία καὶ
τέτοια ὀμορφιά. Ὅσο μάλιστα ὁ πιστὸς Χριστιανὸς ἀγωνίζεται
νὰ ἐφαρμόσει τὸ ἅγιο καὶ σωστικὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅσο προσ -
παθεῖ ν' ἀγαπήσει ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του τὸν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστό, τόσο καὶ τὸ ἐσωτερικό του πλημμυρίζει ἀπὸ αἰσθήμα-
τα ἀληθοῦς ταπεινώσεως καὶ ἀνεκφράστου ἀγάπης ἐνώπιον
αὐτῆς τῆς θείας μεγαλειότητος. Ταυτοχρόνως δὲ αἰσθήματα
ὑπακοῆς στὸ νόμο Του, ὁδηγοῦν τὸν πιστὸ εἰς τὴν ὁδὸ τῆς
ἁγιότητος. 

Ἀλλ' ἐὰν αὐτὰ ἰσχύουν γιὰ τὴν ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ δημι-
ουργία, πόσο μᾶλλον δονεῖται ἡ ὅλη ὕπαρξη ἐνώπιον τῆς ἀνα-
δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν δηλ. καθίσταται ὅσο τὸ δυ-
νατὸν κατανοητὸ τὸ τί ἀκριβῶς συνέβη διά τῆς παρακοῆς τοῦ
ἀνθρώπου καὶ στὴν συνέχεια μὲ ποῖο τρόπο ὁ Θεὸς ἐπανέφε-
ρε τὴν εἰκόνα Του, διά τῆς ἐνανθρωπήσεως, σὲ πλεονεκτικό-
τερη θέση καὶ σὲ ὑψηλότερη κατάσταση ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀρχική. 

Ναί, ὁ ἄνθρωπος δὲν στάθηκε στὸ ὕψος στὸ ὁποῖο τὸν το-
ποθέτησε ἐξ' ἀρχῆς ὁ Θεός. Ἁμάρτησε καὶ ξέπεσε. Τὸ “ἀρχαῖον
κάλλος ἀμαυρώθη”. Οὐδείς μποροῦσε νὰ ἐπαναφέρει τὸν
ἄνθρωπο στὸ βάθρο του. Ἐκεῖ δηλ. ποὺ ὁ Θεὸς τὸν εἶχε τοπο-
θετήσει, μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Χρειαζόταν λοιπὸν νέα,
πνευματικὴ αὐτὴ τὴ φορά ἀναδημιουργία. Καὶ τὸ ἔργο αὐτὸ τὸ
ἀναλαμβάνει ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ δεύτερο πρόσω-
πο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γίνεται ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ ἐμᾶς,
χωρὶς ἁμαρτία, γιὰ νὰ ἀναπλάσσει καὶ σώσει τὸν ἔνοχο ἄνθρω-
πο. Ἔτσι, μὲ τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο Του ὁ Χριστός, σῴζει
ἐκεῖνον ποὺ πραγματικὰ θέλει νὰ σωθεῖ. 

Μᾶς ἔδωσε τὴν χάρη• μᾶς χορηγεῖ τὴν ζωή• μᾶς ἐξασφάλι-
σε τὴν ἀνάσταση καὶ ἐπιπλέον διήνοιξε τὶς πύλες τῆς αἰωνίου
ζωῆς καὶ βασιλείας! Μὲ δύο λόγια: Μᾶς ἔσωσε! 

Αὐτὸ εἶναι τὸ μέγα πλεονέκτημα ποὺ ἔχουμε οἱ πιστοὶ ὀρθό-
δοξοι χριστιανοί. Ἔχουμε τὸν Θεὸ ὄχι μόνο δημιουργό μας,
ἀλλὰ καὶ Σωτῆρα μας. 

Σὲ τί ἀλήθεια βάραθρο πνευματικὸ καὶ σὲ τί εἴδους ἠθικὴ καὶ
πνευματικὴ ἀναισθησία θὰ πρέπει νὰ εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος
ποὺ παραμένει ἀδιάφορος μπροστὰ σὲ τοῦτα τὰ συγκλονιστικὰ
γεγονότα. Καὶ ἄνευ ἀντιρρήσεως, πόσο ἀδικεῖ κανεὶς τὸν ἴδιο
του τὸν ἑαυτὸ, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ δημιουργὸς καὶ σωτῆρας τοῦ
προσφέρεται, ἐνῷ αὐτὸς ἐπιμένει στὸ νὰ κρατᾶ κλειστὴ τὴν
ὕπαρξή του στοὺς σωστικοὺς χτύπους τῆς χάριτος. 

Εἶναι παράλογο. Καὶ ὅμως, ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι πει-
σματικῷ τῷ τρόπῳ ἀρνοῦνται αὐτὴ τὴν θεϊκὴ ἀγάπη καὶ κάποι-
οι ἄλλοι, ἀλλοίμονο, δαιμονικῷ τῷ τρόπῳ, προσπαθοῦν οἱ
ἀνόητοι νὰ ἀμαυρώσουν τὴν λάμψη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 

Ἀλλὰ ὅπως ὅλες οἱ ἐνέργειές μας, ἀπὸ τοῦ πλέον ἀσημάν-
του λόγου, ἕως καὶ τοῦ ὑψηλοτέρου ἔργου, νομοτελειακῶς
φέρουν καὶ τὰ ἀποτελέσματά τους, οὕτω πὼς καὶ ἐπιπλέον, εἰς
τὴν περίπτωση τῆς μὴ ἀποδοχῆς τῆς σωτηρίας, ἡ ἄρνηση φέ-
ρει καὶ αὐτὴ τὰ δικά της τραγικὰ ἀποτελέσματα. Εἶναι δὲ
ἐντελῶς παράλογη ἡ ἔνσταση ὁρισμένων ὅτι δῆθεν τὰ ἐπίχει-
ρα τῆς κακῆς τους προαιρέσεως, στεροῦν τὴν ἐλευθερία τους,
ἀφοῦ γνωρίζουν ἐξ ἀρχῆς τὰ ἀποτελέσματα τῆς οἱασδήποτε
συμπεριφορᾶς καὶ τελικῶς εἶναι στὸ χέρι τους ἐλευθέρως νὰ
ἀποδεχθοῦν τὴ σωτηρία τους ἢ νὰ ἐπιλέξουν τὴν “ἔνδικον μι-
σθαποδοσίαν” ἡ ὁποία καὶ τοὺς ἀναμένει. Καὶ ἐπειδὴ ἔτσι ἔχει
ἡ πραγματικότητα, εἴτε γίνεται ἐλευθέρως ἀποδεκτή, εἴτε ὁρι-
σμένοι θέλουν νὰ ξεγελοῦν τὸν ἑαυτόν τους, γι' αὐτὸ καὶ ὁ
Ἀπόστολος στὸ τέλος τοῦ ἀναγνώσματος ἐρωτᾶ: “εἰ γὰρ ὁ δι᾽
ἀγγέλων λαληθείς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβα-
σις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς
ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;” (Ἑβρ. Β' 2-
3). 

Ἑπομένως, εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη “περισσοτέρως ἡμᾶς προσ -
έχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι”. Νὰ προσέχουμε τὸ αὐθεντικὸ κήρυ γμα
τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως αὐτὸ ἐκφράζεται διά τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων, τῶν πατέρων καὶ διδασκάλων, τῶν ὁσίων καὶ ἁγίων
μας, καὶ ὄχι τὰ ὀθνεῖα διδάγματα τῆς ψευδοκουλτούρας καὶ
τῆς πλανεμένης θεολογίας – “σκοτολογίας”, “μὴ πότε παραρ-
ρυῶμεν”.

Ἂς μὴ λησμονοῦμε δὲ ποτὲ ὅτι τὸ γνήσιο καὶ ζωντανὸ κή-
ρυγμα δὲν συμπορεύεται μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἀφυ-
πνίζει πρὸς ἀγῶνα, ὁμολογία καὶ ἁγιότητα. 

Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Ἑβρ. α´ 10 - β´ 3 
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. β´ 1 – 12
Ἦχος πλ. β´– Ἑωθινόν: ΣΤ´

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΡΙΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει στό Ἐξομολογητάριό

του ὅτι ὑπάρχουν τριῶν λογιῶν ἄνθρωποι. Οἱ σαρκικοί, οἱ ψυχικοί
καί οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι.
Σαρκικός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀδικεῖ τόν ἄλλον.
Ψυχικός εἶναι ὅποιος οὔτε ἀδικεῖ τόν ἄλλον, ἀλλά οὔτε καί θέλει

νά ἀδικῆται ἀπό τούς ἄλλους.
Πνευματικός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνον δέν ἀδικεῖ

ἄλλον, ἀλλά καί ἀδικούμενος ἀπό τούς ἄλλους ὑπομένει εὐχαρίστως,
καί δέν ζητεῖ ἐκδίκηση.

Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τόν σαρκικό ἄνθρωπο: «ὅπου γάρ
ἐν ὑμῖν ζῆλος καί ἔρις καί διχοστασίαι, οὐχί σαρκικοί ἐστε καί κατά
ἄνθρωπον περιπατεῖτε;» (Α´ Κορ. γ´ 3). Σᾶς ἐρωτῶ, ἐφ᾽ ὅσον μεταξύ
σας ὑπάρχουν φθόνος καί φιλονικία καί διαιρέσεις, δέν εἶσθε ἄνθρω-
ποι κυριευμένοι ἀπό σαρκικά ἐλατήρια καί πάθη; Καί δέν συμπερι-
φέρεσθε μέ διαγωγή ἀνθρώπου κοινοῦ καί μή ἀναγεννημένου;

Καί συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
«Δέν γνωρίζετε ὅτι οἱ ἄδικοι δέν θά κληρονομήσουν τήν βασιλεία

τοῦ Θεοῦ; Μή πλανᾶσθε. Οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτρες, οὔτε μοι-
χοί, οὔτε ἐκθηλυμένοι καί γυναικώδεις, οὔτε ἀρσενοκοῖτες, οὔτε πλε-
ονέκτες, οὔτε κλέπτες, οὔτε μέθυσοι, οὔτε αὐτοί πού ἐμπαίζουν καί
ὑβρίζουν τούς ἄλλους, οὔτε ἅρπαγες θά κληρονομήσουν τήν βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ» (Α´ Κορ. στ´ 9).

Γιά δέ τόν ψυχικό ἄνθρωπο ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγει:
«ψυχικός δέ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τά τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ·

μωρία γάρ αὐτῷ ἐστι, καί οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνα-
κρίνεται (Α´ Κορ. β´ 14). Δηλαδή ὁ φυσικός δέ καί μή ἀναγεννημένος
ἄνθρωπος δέν δέχεται ἐκεῖνα πού διδάσκει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, διό-
τι ταῦτα φαίνονται σέ αὐτόν ἀνοησία· δέν ἔχει πνευματική δύναμη
καί ἀντίληψη νά τά γνωρίσῃ, διότι αὐτά ἐξετάζονται καί διακρίνον-
ται πνευματικά καί μέ τόν φωτισμό τοῦ Πνεύματος.

Γιά δέν τόν πνευματικό ἄνθρωπο λέγει:
«ὁ δέ πνευματικός ἀνακρίνει μέν πάντα, αὐτός δέ ὑπ᾽ οὐδενός ἀνα-

κρίνεται. Τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, ὅς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δέ
νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν» (Α´ Κορ. β´ 15-16).

Ὁ ἀναγεννημένος ὅμως ἀπό τό Πνεῦμα ἄνθρωπος διακρίνει καί
κατανοεῖ ὅλα, κάθε περίσταση καί κάθε πρόσωπο, αὐτός δέ δέν νοι-
ώθεται ἀπό κανένα μή ἀναγεννημένο ἄνθρωπο. Καί δέν νοιώθεται ὁ
ἀναγεννημένος ἀπό τόν φυσικό καί μή ἀναγεννημένο ἄνθρωπο, διό-
τι, ποῖος ἀπό ἐκείνους, πού δέν φωτίσθηκαν ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
ἐγνώρισε τήν σκέψη καί τίς βουλές τοῦ Θεοῦ; Ποῖος ἀπό αὐτούς θά
διδάξη καί θά διορθώση τόν Κύριο; Κανείς. Κανείς λοιπόν ἀπό τούς
μή ἀναγεννημένους δέν μπορεῖ νά κατανοήση καί ἐμᾶς. Διότι καί
ἐμεῖς ἔχομε τήν σκέψη καί τήν διάνοια τοῦ Χριστοῦ.

Καί συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. ε´ 22-23): Ὁ δέ καρπός
τοῦ Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡ ἀγα-
θή διάθεση καί καλωσύνη, ἡ ἀξιοπιστία στούς λόγους καί τίς ὑπο-
σχέσεις, ἡ πραότης, ἡ ἐγκράτεια. Κατά τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, πού
ἔχουν τίς ἀρετές αὐτές, δέν ἰσχύει ὁ νόμος.

*  *  *
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος διευκρινίζει ὅτι τὴν σάρκα πρέπει νὰ

τὴν κυβερνοῦμε πρὸς ὄφελος τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ ἀνήκουμε στοὺς πνευ-
ματικοὺς ἀνθρώπους.

Ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Ἰερεμίας Φούντας στὸ βιβλίο του «ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ» λέγει:

«Σαρκικοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ καταγίνονται ἀποκλειστικὰ μὲ
τὶς ἡδονὲς καὶ τὶς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς αὐτῆς. Εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ εἶναι
προσκολλημένοι στὰ πάθη τους, ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἀποκτηνωθεῖ καὶ
δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ὅτι ὑπάρχουν πνευματικὲς ὀμορφιές, κι
ὅλο ἀγωνίζονται, κι ὅλο φροντίζουν μόνο γιὰ χρήματα, γιὰ δόξα, γιὰ ἡδο-
νή. - Οἱ Ψυχικοὶ ἄνθρωποι τοποθετοῦνται ἀνάμεσα στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν
κακία. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀποβλέπουν στὴν καλὴ διατήρηση τοῦ σώ-
ματός τους καὶ στοὺς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων. Ἀποφεύγουν τοὺς πό-
νους τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ ἀποφεύγουν καὶ τὶς σαρκικότητες, γιατί θέλουν
νὰ μὴ χάσουν τὴν ἐκτίμηση τῶν ἀνθρώπων. Οἱ «ψυχικοὶ» αὐτοὶ ἄνθρω-
ποι εἶναι πολὺ φίλαυτοι καὶ θέλουν νὰ ἀσχολοῦνται μόνο μὲ τὸν ἑαυτό
τους. - Τέλος οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἐντελῶς διαφορετικοὶ ἀπὸ
τοὺς προηγουμένους δυὸ τύπους. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ ἀγωνίζονται
μὲ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μὲ τὴν ἄσκησή τους νὰ καθαρί-
σουν τὴν καρδιά τους ἀπὸ τὰ πάθη. Καὶ τὸ πετυχαίνουν αὐτὸ καὶ κα-
θαίρονται καὶ θεώνονται».

Ἡ Ἰσλαμικὴ τρομοκρατία
καὶ τὸ Τέμενος εἰς τὸν Βοτανικόν
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(1ον)
Κάλλιστα, καλοί μου φίλοι, αὐτὸ

τὸ παρατηρεῖ κανεὶς σὲ κοινωνικὸ
ἐπίπεδο. Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε «οἱ
πλούσιοι πλουσιότεροι καὶ οἱ φτω-
χοὶ φτωχότεροι». Πρόκειται γιὰ τὸ
ἀπαύγασμα τῆς πλεονεξίας, ποὺ
ἀποβλέπει νὰ τὰ ἔχει ὅλα ἕνας, ἂν
εἶναι δυνατό! Ὅμως τὸ ἴδιο παρα-
τηρεῖται πλέον καὶ στὴν τεχνολο-
γία. Ἀφοῦ πολὺ γρήγορα περάσαμε
ἀπʼ τοὺς προσωπικοὺς ὑπολογιστὲς
στὴν προσωπικὴ τεχνολογία, τώρα
ἡ προσωπικὴ τεχνολογία θέλει ὅλα
τὰ τεχνολογικὰ μέσα (κοινῶς «gad-
gets») νὰ τὰ κάνει ἕνα, προκειμέ-
νου ὅλα ὅσα αὐτὰ διακινοῦν (δη-
λαδὴ τὶς πληροφορίες) νὰ κατευ-
θύνονται στὸν ἕνα, δηλαδὴ στὸν
καθένα μας προσωπικά! Θὰ λέγαμε
πὼς πρόκειται γιὰ μία ἰδιαίτερη
προσωπικὴ ἐπίθεση, καὶ μάλιστα
στὸ νέο ἄνθρωπο, στὸν ὁποῖο καὶ
κατʼ ἐξοχὴν ἀποβλέπουν! Ἂς τὸ
δοῦμε…

Ἀπʼ τοὺς προσωπικοὺς
ὑπολογιστές

στὴν προσωπικὴ τεχνολογία
Ἔγραψε τὸ περιοδικὸ «The Eco-

nomist» γιὰ τὸν γνωστότατο συνι-
δρυτὴ τῆς Apple, Στὶβ Τζόμπς: «Ὁ
Τζόμπς ξεχώρισε μὲ τρεῖς τρόπους:
Ὡς καινοτόμος τῆς τεχνολογίας,
ὡς ἐπιχειρηματίας καὶ ὡς κάποιος
μὲ τὴν ἱκανότητα νὰ κάνει τὸ κοινὸ
νὰ ἀγαπήσει ἀντικείμενα, ποὺ μέ-
χρι τότε θεωροῦνταν ἄψυχα καὶ
ἀπρόσωπα. Περιέργως ἡ τελευταία
αὐτὴ ἀρετή του εἶναι ἐκείνη ποὺ
ἐπηρέασε περισσότερο ὅλων τὸν
τρόπο ζωῆς ὅλων μας. Ἡ ἐποχὴ τῆς
προσωπικῆς τεχνολογίας μόλις
ἀρχίζει…».

Ἀλλὰ καὶ ὁ Προέδρος τῶν ΗΠΑ
Μπαρὰκ Ὀμπάμα, δήλωσε: «Προ-
σωποποιώντας τοὺς ὑπολογιστὲς
καὶ βάζοντας τὸ διαδίκτυο στὶς
τσέπες μας, ὁ Τζόμπς ἔφερε τὴν
ἐπανάσταση στὴν πληροφορία, ὄχι
μόνο νὰ εἶναι προσβάσιμη, ἀλλὰ καὶ
διαισθητικὴ καὶ ψυχαγωγική». Καὶ
κατέληξε μὲ τὰ ἑξῆς: «Κατόρθωσε
ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σπάνια ἐπιτεύγματα
στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία: Ἄλλαξε
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ καθένας
μας βλέπει τὸν κόσμο»!1

Δηλαδὴ αὐτὸ πού, κατʼ ἀρχήν,
παρατηρεῖ κανεὶς σὲ αὐτὰ τὰ δύο
κείμενα εἶναι, πὼς ἔχουμε πλέον
μία μετάβαση ἀπὸ τοὺς προσωπι-
κοὺς ὑπολογιστὲς στὴν προσωπικὴ
τεχνολογία.

* * *
Εἶναι γεγονὸς πώς, καιρὸ τώρα,

ἡ καθημερινότητά μας εἶναι ἄρρη-
κτα συνδεδεμένη μὲ τὴν τεχνολο-
γία καὶ ὅλες τὶς ἐξελίξεις της. Κι
αὐτὸ ἀφορᾶ ὅλους μας, ὡς καὶ

τοὺς πλέον μικρούς, τοὺς πλέον
φτωχοὺς καὶ τοὺς πλέον ὀλιγο-
γράμματους ὅπου κι ἂν βρίσκονται
στὸν πλανήτη.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ μεγάλη ἐπα-
νάσταση τῶν ὑπολογιστῶν, ποὺ
ἔγιναν προσωπικοὶ ἐκεῖ στὴ δεκαε-
τία τοῦ ʼ80, ἔχει ὁδηγήσει τὰ πράγ-
ματα σʼ ἕνα ἄλλο κῦμα, αὐτὸ τῆς
προσωπικῆς τεχνολογίας.

Νὰ μερικὰ παραδείγματα…
• Στὸ ἔτος ὁρόσημο γιὰ τὴν ἱστο-

ρία, δηλαδὴ τὸ 2000 μ.Χ., τὸ πο-
σοστὸ τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ
ποὺ εἶχε πρόσβαση στὸ διαδίκτυο
ἦταν μόλις 9,1%. Τώρα τὸ ποσοστὸ
αὐτὸ προσεγγίζει τὸ 40%!

• Τότε, τὸ 2000 δηλαδή, ἡ μέση
χρήση τοῦ διαδικτύου ἦταν 46 λε-
πτά, τώρα φθάνει τὶς 4 ὧρες! Ἤδη
στὴ Χώρα μας τὸ 55% τοῦ πληθυ-
σμοῦ διαθέτει σύνδεση μὲ αὐτό, μὲ
μέση ἑβδομαδιαία χρήση 17,1
ὧρες (ὅταν στὴν Ε.Ε. ὁ μέσος ὅρος
εἶναι 14,8 ὧρες) καὶ ἔφθασε νὰ
ὑπερβαίνει κι αὐτὴ τὴν μέχρι πρό-
τινος «ἀχτύπητη» τηλεόραση (16,9
ὧρες).

• Τότε τὸ σύνολο τῶν ἱστοσελί-
δων ἦταν μόλις 3 ἑκατ., τώρα εἶναι
περὶ τὰ 700 ἑκατ., ποὺ ἀντιστοιχοῦν
100 περίπου σὲ κάθε ἄνθρωπο!

• Τότε τὸ κοινωνικὸ δίκτυο
Friendster εἶχε 3 ἑκατ. χρῆστες, ἐνῷ
τώρα μόνο τὸ Facebook ἔχει περὶ
τὸ 1 δισεκ. χρῆστες! Στὸ δὲ YouTu-
be «ἀνεβαίνουν» 72 ὧρες βίντεο
τὸ λεπτό! Κατὰ τοὺς εἰδικοὺς τὰ
κοινωνικὰ δίκτυα ἀποτελοῦν πλέον
τὴν πρώτη ἐνασχόληση στὸ διαδί-
κτυο!

• Τότε τὸ κινητὸ τηλέφωνο ἦταν
κάτι σὰν … ἐξωτικὸ εἶδος, ἐνῷ τώ-
ρα βρίσκεται στὰ χέρια καὶ τοῦ τε-
λευταίου παιδιοῦ, ὡς καὶ τῆς τε-
λευταίας γιαγιᾶς ἀκόμη!

• Ἐκτιμᾶται ὅτι ὡς τὸ 2020 οἱ
χρῆστες τοῦ διαδικτύου θὰ φθά-
σουν τὰ 5 δισεκ. κι εἶναι θέμα χρό-
νου ὅλα τὰ κινητὰ τηλέφωνα νὰ γί-
νουν «ἔξυπνα» (Smartphoneʼs)!

• Ραγδαία εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ
ὄγκου δεδομένων, ποὺ διακι-
νοῦνται στὸ διαδίκτυο ἀπὸ φο-
ρητὲς συσκευὲς ὅπως «λάπτοπ»,
Smartphoneʼs καὶ tablet PC. Ἡ αὔξη-
ση αὐτὴ ὀφείλεται καὶ στὸ ὅτι, ὁλο-
ένα καὶ περισσότεροι χρῆστες πα-
ρακολουθοῦν ἐν κινήσει βίντεο
ἀπὸ τὸ διαδίκτυο!

• Χάρις στὰ λεγόμενα «ἔξυπνα
κινητά», ἡ χρήση τῶν μέσων κοι-
νωνικῆς δικτύωσης γίνεται πλέον
καθʼ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας.
Μάλιστα ἡ ἀσχολία αὐτὴ συνδυά-
ζεται καὶ μὲ ἄλλα πράγματα, ὅπως
τὸ νὰ παρακολουθεῖ κανεὶς τηλεό-
ραση. Κατὰ τοὺς εἰδικοὺς «ἡ τηλε-
όραση καὶ τὰ social media εἶναι δύο
παράλληλες δραστηριότητες ἢ σὲ

μερικὲς περιπτώσεις ἔχουν συγχω-
νευθεῖ σὲ μία νέα συμπεριφορά»!2

Ὅλα, λοιπόν, ὁδηγοῦν πλέον
στὴν λεγόμενη «προσωπικὴ τεχνο-
λογία». Ἡ ὁποία ὅπως σχεδιάζεται
καὶ προωθεῖται παντοῦ ἀπὸ τὶς πο-
λυεθνικές, θὰ εἶναι ὅλο καὶ πιὸ
εὔχρηστη, ὅλο καὶ πιὸ δελεαστική,
ὁπωσδήποτε φορητὴ καὶ σαφέστα-
τα εὐχάριστη καὶ διασκεδαστική.
Αὐτὸ εἶναι ποὺ ξεκίνησε, ὡς φαίνε-
ται, ὡς καινοτόμος, ὁ Στὶβ Τζομπς.

* * *
Ἀλλὰ κι ἂν προσέξουμε τὴν ἐξέ-

λιξη κι αὐτῶν ἀκόμη τῶν τεχνολο-
γικῶν μέσων, θὰ διαπιστώσουμε
πὼς τὰ πάντα σʼ ἕνα πλέον κατατεί-
νουν: Πὼς νὰ μεταβληθοῦν «ὅλα
σὲ ἕνα»! Νὰ τί θέλουμε νὰ ποῦμε…

Ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη ποὺ γίνε-
ται τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν ἔχει
προηγούμενο. Κι ἂς πάρουμε, ὡς
παράδειγμα, τὰ κινητά. Ἤδη οἱ δυ-
νατότητές τους ἔχουν ξεπεράσει
τοὺς ὑπολογιστές, ἀφοῦ λειτουρ-
γοῦν ὡς ψηφιακὴ φωτογραφικὴ
μηχανή, βιντεοκάμερα, τηλεόρα-
ση, ραδιόφωνο, φωτογραφικὸ
ἄλμπουμ, walkman, gps, ἠλεκτρο-
νικὰ παιχνίδια κ.λπ.

Καθημερινὰ παρατηρεῖ κανεὶς
καὶ διάφορες «μίξεις». Κινητὰ μὲ
GPS, GPS σχέτα, notebooks μὲ κάρ-
τες GBS, κινητὰ ποὺ παίζουν μου-
σική, μουσικὲς συσκευὲς ποὺ παί-
ζουν καὶ βίντεο ἢ παίρνουν καὶ τη-
λέφωνο κ.λπ. Ὡστόσο καμμιὰ πο-
λυσυσκευὴ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἔχει
ὅλα, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει
πλῆθος ἀπʼ αὐτές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
ὑπηρεσίες, ποὺ ὅλο καὶ αὐξάνον-
ται.

Ὁπότε, ποιὸ εἶναι πλέον τὸ ζη-
τούμενο; Εἶναι αὐτὸ τὸ «ὅλα σὲ
ἕνα». Δηλαδὴ μία συσκευή, φο-
ρητὴ καὶ πρακτικὴ ὅπως εἶναι τὸ κι-
νητό, νὰ περιέχει τὰ πάντα! Καὶ ἐπι-
πλέον νὰ διαθέτουν ποιότητα,
εὐκολία χρήσης καὶ προσιτὴ τιμή.
Ἤδη πολλὰ γίνονται πρὸς τὴν κα-
τεύθυνση αὐτὴ κι εἶναι θέμα χρό-
νου νὰ γίνει καὶ πράξη. Ἤδη τὰ «ta-
blets» πέρασαν πλέον σὲ πωλήσεις
τοὺς προσωπικοὺς ὑπολογιστές. Κι
αὐτὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ κατάληξη αὐτῆς
τῆς προσωπικῆς τεχνολογίας, γιὰ
τὴν ὁποία τόσο πολὺ ἐργάστηκε ὁ
Στὶβ Τζομπς.

(Στὸ ἑπόμενο θὰ δοῦμε καὶ τὸ
πέρασμα ἀπʼ τὴν προσωπικὴ τεχνο-
λογία στίς… προσωπικὲς ἀλλαγές,
στὶς ὁποῖες καὶ ἀποβλέπουν ὅλα
αὐτά).

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις

1. Βλέπε news.in.gr
2. Πηγή: Kathimerini.gr

(1ον)
Εἶναι ἀνάγκη νά τό σκεφτοῦμε

καλά, ἀδελφοί μου, καί νά προσέ-
ξουμε πολύ ὅλοι μας κληρικοί καί
λαϊκοί ὅτι ἡ βάση τῆς πνευματικῆς
μας οἰκοδομῆς καί προόδου εἶναι ἡ
ὀρθόδοξος λατρεία. Καρδιά τῆς
ὀρθοδόξου λατρείας μας εἶναι ἡ
θεία Λειτουργία. Γι᾿ αὐτό χωρίς με-
γάλες εἰσαγωγές θά προσπαθή-
σουμε νά ἐμβαθύνουμε στό μυστή-
ριο αὐτό τῆς θείας Λειτουργίας
ἔχοντας σάν ὁδηγό μας ἕνα σύγ-
χρονο Ἱεράρχη, πού
ἔχει μελετήσει ὅσον
ὀλίγοι αὐτά τά θέματα.
Πιστεύουμε ὅτι ἐκφρά-
ζει κατά τό δυνατόν βέ-
βαια τήν πατερική
ὀρθόδοξο διδασκαλία
στό θέμα αὐτό.

«Εὐχαριστοῦμεν σοι
καί ὑπέρ τῆς λειτουρ-
γίας ταύτης, ἥν ἐκ τῶν
χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι
κατηξίωσας» λέγει ὁ
ἱερεύς. Εὐχαριστοῦμε
καί γι᾿ αὐτήν ἐδῶ τήν
Λειτουργία, πού μᾶς
ἔκρινες ἄξιους νά
δεχθῆς ἀπό τά χέρια
μας.

Πάνω στή γῆ, ἀδελ-
φοί μου, κάθε μέρα γί-
νεται ἕνα ἔργο, ὅπως
καί σήμερα καί ὅσο θά
ὑπάρχη ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ στόν κόσμο. Τό
πιό μεγάλο, τό πιό σπου-
δαῖο καί τό πιό ἱερό
ἔργο, πού μποροῦν νά
κάνουν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἡ θεία
Λειτουργία, ἡ συνέχιση τοῦ Μυστι-
κοῦ Δείπνου πού ἔκαμε ὁ Ἰησοῦς
Χριστός μέ τούς μαθητάς Του. Οἱ
ἄνθρωποι μποροῦν νά κάνουν πολ-
λά καί μεγάλα ἔργα, μά τίποτα πε-
ρισσότερο καί πιό σπουδαῖο ἀπό τή
θεία Λειτουργία. Αὐτό εἶναι ἕνα μο-
ναδικό προνόμιο, πού ἔδωκε ὁ Θε-
ός στούς ἀνθρώπους, γιατί οὔτε οἱ
Ἄγγελοι μποροῦν νά τελέσουν τήν
θεία Λειτουργία. Στή θεία Λειτουρ-
γία οἱ Ἄγγελοι συνεργάζονται μέ
τούς ἀνθρώπους, καθώς τό
ἀκοῦμε στό τροπάριο τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος «καί ἐν τῷ μέλπειν τάς
ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες
συλλειτουργοῦντάς σοι, ἱερώτα-
τε», ὅταν ἔκανες δηλαδή τήν θεία
Λειτουργία οἱ Ἄγγελοι συλλει-
τουργοῦσαν μαζί σου. Καί ἕνας
σύγχρονος ἐπίσης πνευματικός
στούς ψέλνοντας τό τροπάριο τοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος ἔλεγε νά τό λέ-
νε τμηματικά, ὅπως γράφει ὁ Ἀπό-
στολος Πέτρος «ἐπιθυμοῦσιν
Ἄγγελοι παρακῦψαι», οἱ Ἄγγελοι
δηλαδή ἐπιθυμοῦν νά σκύψουν.

Τί σημαίνει ἆραγε Λειτουργία;
Θά πῆ δημόσιο ἔργο, ἔργο δηλαδή
γιά τό λαό, τό λαό τοῦ Θεοῦ. Ἡ
Ἐκκλησία προσεύχεται γιά ὅλο τόν
κόσμο, ἀλλά τελεῖ τήν θεία Λει-
τουργία μόνο γιά τούς πιστούς,
«ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδό-
ξων χριστιανῶν». Καί παλαιότερα
ὅταν ἐλέγοντο καί τά κατηχούμενα
καί ὁσάκις λέγονται, ὅπως στό
Ἅγιον Ὄρος «ὅσοι κατηχούμενοι,
προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι, προ-
έλθετε· μή τις τῶν κατηχουμέ-
νων». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαός τοῦ
Θεοῦ καί ἑπομένως ἡ θεία Λει-
τουργία σάν δημόσιο ἔργο γίνεται
γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν ἴδιο
τό λαό. Γιατί δέν λειτουργοῦν μό-
νοι τους οὔτε μυστικά οἱ ἱερεῖς τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά κάθε φορά ὁ λα-
ός τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἱερεῖς του τε-
λοῦν τήν θεία Λειτουργία. Ὅλοι
μαζί, ὅπως ἑρμηνεύεται, εἴμαστε
κλῆρος καί λαός, εἶναι ὁ λαός τοῦ
Θεοῦ. Ὅταν λέμε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ
δέν ἐννοοῦμε χωριστά τούς λαϊ-
κούς ἀπό τούς κληρικούς, ὅλοι μα-
ζί καί λαϊκοί καί κληρικοί εἴμαστε ὁ
λαός τοῦ Θεοῦ.

Καί θυμᾶσθε μιά ἀπάντηση τῶν
τριῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς
πρός τόν Πάπα, πού εἶπαν ὅτι ἐμεῖς
δέν δεχόμεθα νεωτερισμούς,
ἀλλαγές, ὅτι φύλαξ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας εἶναι ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ.

Προμαχοῦν καί οἱ εὐσεβεῖς κλη-
ρικοί μαζί μέ τόν λαό καί ὅλοι μαζί
κληρικοί καί λαϊκοί εἴμαστε ὁ λαός
τοῦ Θεοῦ. Δέν εἶναι εὔκολο νά
ποῦμε τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τό κατα-
λαβαίνουμε ὅμως καί τό ζοῦμε
αὐτό τό πρᾶγμα, ὅταν τελοῦμε τήν
θεία Λειτουργία. Ὅταν εἴμαστε μέ-
σα στό ναό καί γίνεται ἡ θεία Λει-

τουργία, ἐμεῖς δέν παρακολου-
θοῦμε ἁπλῶς σάν θεατές ὅ,τι γίνε-
ται, ἀλλ᾿ εἴμαστε ἐμεῖς ὅλοι πού λει-
τουργοῦμε, ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί
μεῖς τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία.
Γι᾿ αὐτό ὅλες οἱ εὐχές καί ὅλοι οἱ
ὕμνοι τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι
γραμμένοι ἔτσι πού νά φαίνεται
πώς δέν λειτουργεῖ μόνο ὁ ἱερέας,
ἀλλά ὅλοι οἱ χριστιανοί πού εἶναι
μέσα στό ναό. «Τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν» λέγει ὁ διάκονος, «Πρό-
σχωμεν» καί τά λέει γιά ὅλο τό λαό,

γιατί ὅλοι εἴμαστε Ἐκκλησία καί
ὅλοι μαζί τελοῦμε θεία Λειτουργία. 

Κάθε φορά πού μαζευόμαστε
στό ναό λέμε πώς ἔχομε σύναξη,
καί σύναξη θά πῆ ὄχι ὅτι πᾶμε στήν
Ἐκκλησία, ὅπως εἴπαμε, ἀλλά ὅτι
συναζόμαστε, γιά νά γίνωμε ἡ
Ἐκκλησία. Ἡ σύναξή μας αὐτή δεί-
χνει πώς εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία. Πολύ
περισσότερο εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία
ὄχι μόνο ὅταν συναζώμεθα, ἀλλά
ὅταν μαζί μέ τόν ἱερέα τελοῦμε τήν
θεία Λειτουργία. Στή θεία Λειτουρ-
γία φαίνεται τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ
λειτουργική σύναξη εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία. Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι τό κέν-
τρο ὅλων τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν,
πού γίνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ-
σα στό ναό.

Ὁ Ἑσπερινός, ὅπως ξέρουμε, ὁ
Ὄρθρος, οἱ Ὧρες, ὅλα μᾶς προ-
ετοιμάζουν γιά τήν θεία Λειτουρ-
γία καί εἶναι σφάλμα μεγάλο πού
δέν παρακολουθοῦμε καί αὐτές τίς
ἱερές ἀκολουθίες ἤ συντομεύονται
πολλές φορές ἀνεπιτρέπτως. Πάν-
τα μέ τήν παρουσία μεταξύ μας
τοῦ ἱερέα, γιατί χωρίς ἱερέα καί χω-
ρίς θεία Λειτουργία, δέν εἴμαστε
Ἐκκλησία, ἀλλά μιά ἁπλῆ συγκέν-
τρωση σάν ἐκεῖνες πού κάνουν τά
σωματεῖα καί οἱ σύλλογοι. Δηλαδή
τήν ὥρα πού εἴμαστε στήν Ἐκκλη-
σία καί τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία,
δέν εἶναι ἁπλῶς μιά συγκέντρωση,
μιά ὁμιλία. Ἐκκλησία θά πῆ ὁ λαός. 

Ὑπάρχει μιά διάστασι μεταξύ
Ἐκκλησίας καὶ κοσμικοῦ φρονήμα-
τος. Οἱ κοσμικοὶ λένε: τί ἀσχο-
λεῖσαι τώρα μέ τήν θεία Λειτουργία
καί τή λατρεία, αὐτό εἶναι τό ζητού-
μενο; Τὸ ζητούμενο εἶναι νά κατέ-
βουμε στό πεζοδρόμιο καί νά δί-
νουμε τά συνθήματα τοῦ Α καί τοῦ
Β, ἀλλά ἐάν δέν ξεκινήσουμε ἀπό
τήν Ἁγία Τράπεζα καί ἀπό τή θεία
Λειτουργία τί κάνουμε; Ἐκεῖ εἶναι ἡ
βάση, ἐκεῖ εἶναι ἡ πηγή ἐκεῖ εἶναι ἡ
δύναμή μας. Ξέρουμε καί στό και-
ρό τῆς Τουρκοκρατίας δέν εἶχαν
οὔτε κηρύγματα, οὔτε ἄλλες δυνά-
μεις. Τί μᾶς ἔσωσε; ἡ λατρεία μᾶς
ἔσωσε. Ἡ θεία Λειτουργία μᾶς
ἔσωσε.

Ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι βέ-
βαια κάτι πού τό σκέφτηκαν οἱ
ἄνθρωποι, ἀλλά εἶναι τό μεγάλο καί
θειότατο μυστήριο, πού τό ἵδρυσε
καί τό σύστησε ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Γιά νά τό ποῦμε καλλίτερα ὁ
Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε τό μυστή-
ριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ἡ
Ἐκκλησία τελεῖ τήν θεία Λειτουρ-
γία συνεχίζοντας τό μεγάλο καί
θειότατο μυστήριο. Γι᾿ αὐτό ἡ θεία
Λειτουργία λέγεται καί θεία Εὐχα-
ριστία καί εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα, ἡ
ἱερή δηλαδή καί ἁγία τελετή τῆς
Ἐκκλησίας, στήν ὁποία συνεχίζεται
ἀναίμακτα ἡ θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ.

Ἐνθυμεῖσθε ὁ ἀείμνηστος καθη-
γητής τῆς Δογματικῆς ὁ Χρῆστος
Ἀνδροῦτσος λέει ὑπάρχει διαφορὰ
τῆς Σταυρικῆς θυσίας μέ αὐτό πού
τελεῖται κατά τό μυστήριο τῆς θεί-
ας Εὐχαριστίας, ἔτσι εἶναι αὐτή
εἶναι ἡ διαφορά. Στήν Σταυρική θυ-
σία ἡ θυσία ἦτο αἱματηρά ἐδῶ εἰς
στήν Ἁγία Τράπεζα τελεῖται ἀναι-
μάκτως. Στὴν ἱερή καί ἁγία τελετή
τῆς Ἐκκλησίας συνεχίζεται ἀναιμά-
κτως ἡ θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ θεία Λειτουργία ἤ θεία Εὐχα-
ριστία εἶναι ἡ ἴδια θυσία πού ἔκανε
ὁ Ἰησοῦς Χριστός προσφέροντας ὁ
ἴδιος τόν ἑαυτόν Του γιά τήν σωτη-
ρία τοῦ κόσμου. Τό βράδυ στό Μυ-
στικό Δεῖπνο ἔκοψε τό ψωμί, ἔδω-
κε στούς μαθητές του καί τούς
εἶπε «λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστι τό
Σῶμα μου», εὐλόγησε ὕστερα τό
ποτήριον, ἔδωκε στούς μαθητές
του καί τούς εἶπε «πίετε ἐξ αὐτοῦ
πάντες τοῦτό ἐστι τό Αἷμα μου».
Καί τίς δύο φορές εἶπε καθαρά καί
ἐννοοῦσε κυριολεκτικά αὐτό πού
ἔλεγε, αὐτό εἶναι τό Σῶμα μου, καί
αὐτό εἶναι τό Αἷμα μου. Αὐτή εἶναι
ἡ ἀπάντηση γιά ὅλους τούς αἱρετι-
κούς εἴτε εἶναι προτεστάντες εἴτε
γιεχωβίτες καί δέν δέχονται αὐτή
τήν ἀλήθεια, τήν θεμελιώδη, ὅτι
αὐτό εἶναι τό Σῶμα μου καί αὐτό
εἶναι τό Αἷμα μου, ἀλλά ὅτι δηλαδή
δῆθεν συμβολίζουν τό Σῶμα καί
συμβολίζουν Αἷμα. Ὄχι οἱ Ὀρθό-
δοξοι χριστιανοί πιστεύουν ἀκρα-
δάντως ὅτι μετά τόν καθαγιασμό
τῶν Τιμίων Δώρων γίνεται Σῶμα
καί Αἷμα Χριστοῦ, ἀλλά δέν τούς
ἐβεβαίωσε μόνο γι᾿ αὐτό, ἀλλά καί

τούς ἔδωσε ἐντολή καί τούς εἶπε
«τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνά-
μνησιν» αὐτό νά τό κάνετε, γιά νά
μέ ἐνθυμῆσθε.

Ἔτσι λοιπόν ἡ Ἐκκλησία τώρα
μέ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ τελεῖ τήν θεία Λει-
τουργία καί συνεχίζει τήν ἴδια θυ-
σία καί τό μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας. Ἡ Λειτουργία δηλαδή
καί ἡ θεία Εὐχαριστία δέν εἶναι μό-
νο θυσία καί ἀνάμνηση τοῦ Μυστι-
κοῦ Δείπνου, ἀλλά συνεχίζει τήν

θυσία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, γιά νά κοινωνή-
σωμε τό Σῶμα καί τό
Αἷμα. Ὅταν λέμε θυσία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν -
νοοῦμε τόν Σταυρικό
Του θάνατο, ἀλλά καί
τήν ὕστερα ἀπό τρεῖς
ἡμέρες Ἀνάστασή Του
καί ὅταν τελοῦμε τήν
θεία Λειτουργία καθώς
τό λέγει σέ μια εὐχή ὁ
λειτουργός ἱερεύς
«τόν θάνατον αὐτοῦ
καταγγέλλομεν, τήν
Ἀνάστασιν αὐτοῦ ὁμο-
λογοῦμεν».

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός στό Μυστικό
Δεῖπνο σύστησε τό μυ-
στήριο τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας, μίλησε γιά τόν
Θάνατο καί τήν Ἀνά-
στασή του. Γιά τό Ἅγιο
Σῶμα Του πού θά πέ-
θαινε στό Σταυρό καί
γιά τό Τίμιο Αἷμα του
πού θά ἔρρεε ἀπό τήν

πλευρά του. Γιά τό Σῶμα του πού
ἔλαβε κατά τήν ἐνανθρώπησή του
καί πού σέ τρεῖς ἡμέρες θ᾿ ἀνασται-
νόταν αὔθαρτο καί ἀθάνατο, αὐτό
πού στό θεῖο μυστήριο μεταδίδεται
τώρα «εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς, εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν
αἰώνιον».

Πολλά λοιπόν θά μποροῦσε κα-
νείς νά πῆ περί τῆς θείας Εὐχαρι-
στίας ὅπως ἀκούσαμε ἀπόψε στήν
ἀγάπη σας. Ἐλπίζομε ὅτι θά προσ -
παθήσουμε νά συνεχίσουμε, γιά νά
δοῦμε τί κρύβει ἡ θεία Λειτουργία
μας, τί πλοῦτο, τί θησαυρό. Ὅλα
ὅσα γίνονται στή θεία Λειτουργία
δέν τά χωράει τό μυαλό μας, γι᾿
αὐτό πρέπει νά ἔχουμε πίστη, γιά
νά τά ζοῦμε μέσα μας πάντα. Εἶναι
σπουδαῖο ἕνα πρᾶγμα νά τό ζοῦμε
μέσα μας, παρά μόνο νά τό καταλα-
βαίνουμε στεγνά μέ τό μυαλό μας.
Ἐδῶ πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε,
ἀδελφοί μου, ὅτι εἶναι μεγάλη ἀλή-
θεια αὐτή, μέ πίστη καί νά τό ζοῦμε
μέσα μας τό μυστήριο. Οἱ ὀρθολο-
γιστές δυσ τυχῶς, καί ἀπό μέσα ἀπό
τά σπλάγχνα τῆς Ἐκκλησίας, νόμι-
σαν ὅτι θά μποροῦσαν νά καταλά-
βουν τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας, τῆς θείας Λειτουργίας μέ
τά αἰσθητά μάτια καί γι᾿ αὐτό μαζί
μέ ἄλλους λόγους προχώρησαν καί
στήν κατεδάφιση τοῦ τέμπλου καί
γι᾿ αὐτό κάποιοι Ρῶσοι πού εἶχαν
κάνει μιά Ἐκκλησία, ὅπως τήν ἔλε-
γαν ζῶσα ἐκκλησία προχωροῦσαν
ἀκόμη περισσότερο καί ἔλεγαν τήν
Ἁγία Τράπεζα νά τήν μεταφέρουμε
στο κέντρο τοῦ ναοῦ, γιά νά βλέ-
πουμε τά τελούμενα, καί τί θά κα-
ταλάβαιναν; ἔστω καί νά τά βλέπα-
με. Μεγάλος κίνδυνος αὐτός, ὅταν
θέλη κανείς ἔτσι ἁπλῶς νά βλέπη
χωρίς νά συμμετέχη μὲ τὴν ψυχή
του καί μέ πίστη.

Ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι μιά
νεκρή, ἀλλά ζωντανή πράξη τῆς
Ἐκκλησίας πού τόσο καλλίτερα
τήν καταλαβαίνουμε ὅσο πιό ζων-
τανά μετέχουμε σ᾿ αὐτή. Ὄχι ὅταν
παρακολουθοῦμε σάν θεατές,
ὅπως εἴπαμε, ὅσα γίνονται μέσα
στό ναό, ἀλλά ὅταν εἴμαστε ἐμεῖς
οἱ ἴδιοι πού ζωντανά τελοῦμε τήν
θεία Λειτουργία. Θά τό ἐπαναλά-
βουμε καί θά τό ξαναποῦμε αὐτό
πού εἶναι βασική ἀλήθεια καί θεία
πραγματικότητα· δέν εἶναι δηλαδή
ἡ Ἐκκλησία κάτι ξένο καί ἔξω ἀπό
μᾶς, πού λειτουργεῖ καί ἐμεῖς πη-
γαίνουμε στήν θεία Λειτουργία, μά
ἐμεῖς συναγμένοι εἴμαστε Ἐκκλη-
σία.

Τά θέματα τῆς θείας Λειτουρ-
γίας βεβαίως ἔχουν ὅλα ἕνα πολύ
βαθύ νόημα, πού δέν μποροῦμε
εὔκολα νά τό συλλάβουμε καί νά
τό ἐκφράσουμε, ὅπως τονίζει ὁ Μέ-
γας Βασίλειος. Δέν μποροῦμε πάν-
τα νά ἐκφράσουμε ὅσα θά σκε-
φθοῦμε, γιατί ὅσα μπορεῖ νά
σκεφθῆ ὁ νοῦς δέν μπορεῖ νά τά
ἐκφράση τό στόμα. Μά καί ὅσα
μπορεῖ νά πῆ τό στόμα δέν μπο-
ροῦμε εὔκολα νά τά γράψουμε καί
νά τά παρουσιάσουμε.

Ποιός θά εἶναι ὁ ἀντικειμενικός
σκοπός ὅλων αὐτῶν τῶν ὁμιλιῶν;
Ὁ στηριγμός μας σάν χριστιανοί,
πού θά πῆ νά κτίζεται μέσα μας καί
νά μεγαλώνη ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα
μας στόν Θεό καί ἡ ἀγάπη μεταξύ
μας. Ὅπως σᾶς εἶπα, καίριο, πάρα
πολύ σημαντικό τό θέμα αὐτό.
Ὑπάρχουν πάρα πολλά προβλήμα-
τα. Ἀπόψε πού ἔχουμε καί τούς
ἱεροψάλτες μποροῦν καί κεῖνοι
πολλά νά μᾶς ποῦν πάνω σ᾿ αὐτό τό
θέμα. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπειδή κα-
τέχει τά θέματα αὐτά λέει καί εἰς
τό θέμα τῆς ψαλμωδίας πρέπει νά
προσέξουμε. Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι
δέν προσευχόμεθα στή θεία Λει-
τουργία ἀλλά τραγουδᾶμε, ἀλή-
θεια λέει πολύ τραγουδᾶμε καί μά-
λιστα κατά τόν πιό κακόγουστο
τρόπο. Δέν μποροῦμε τώρα νά
μποῦμε σέ λεπτομέρειες, ἀλλά νο-
μίζουμε εἶναι ἀνάγκη νά συσταθῆ
ἕνα ἰδικό σχολεῖο, στό ὁποῖο νά μα-
θαίνουν οἱ ἱερεῖς καί οἱ ψάλτες πῶς
νά ψάλλουν Βυζαντινή μουσική,
γιατί μουσική μπορεῖ νά ξέρουν
ὅλοι, ἀλλά πρέπει νά μορφώνουν
ἐκκλησιαστική μουσική ἀντίληψη.
Αὐτό κυρίως λείπει, τό πῶς οἱ
ἱερεῖς νά λέμε «τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν» καί πῶς οἱ ψάλτες ν᾿ ἀπο-
κρίνωνται «Κύριε ἐλέησον»».

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία εἰς
τὴν αἴθουσα τῆς Π.Ο.Ε. Κάνιγγος 10,
Ἀθῆναι.

Τὴν 4ην Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῶν
Ἀγίων μαρτύρων Παύλου καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἰουλιανῆς.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

TΟ MARTYRION TΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΗΣ ΑΥΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος
καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς
ἐγκύκλιον κήρυγμά του διά τὴν εἴσο-
δον τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὸ Τριώ-
διον (ἀπὸ τὴν 1ην Φεβρουαρίου)
ἐξηγεῖ, διατὶ τὸ Τριώδιον εἶναι ἡ κα-
τανυκτικὴ προπαρασκευαστικὴ πε-
ρίοδος διά τὴν Μεγάλην Τεσσαρα-
κοστὴν καὶ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα.
Ἀκολούθως ἐξηγεῖ τί περιλαμβάνει
τὸ βιβλίον τῆς Ἐκκλησίας «Τριώ-
διον». Γράφει, μεταξὺ ἄλλων σχε-
τικῶς:

«Τό Τριώδιο εἶναι ἡ πρίν ἀπό τό
Πάσχα προπαρασκευαστική κατανυ-
κτική περίοδος, ὅπως τό Πεντηκο-
στάριο εἶναι ἡ μετά τό Πάσχα ἑορ-
ταστική περίοδος. Δηλαδή ἡ κύρια
ἑορτή εἶναι τό Πάσχα, ἀλλά ἐπειδή
πρέπει νά προετοιμαστοῦμε, γιά νά
ἑορτάσουμε σωστά τήν ἑορτή αὐτή,
γι᾽ αὐτό προηγεῖται τό Τριώδιο, πού
μᾶς σταματάει στά Πάθη τοῦ Χρι-
στοῦ. Καί ἐπειδή, ἀκριβῶς πάλι, ἡ
ἑορτή τοῦ Πάσχα εἶναι μεγάλη ἑορ-
τή, γι᾽ αὐτό δέν σταματάει τήν ἴδια
μέρα πού τήν γιορτάζουμε, ἀλλά πα-
ρατείνεται, παρατείνεται γιά σαράν-
τα ἡμέρες, ὅπως τό ἑορτάζουμε στό
Πεντηκοστάριο. 

Ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, χριστιανοί
μου, εἶναι κινητή ἑορτή. Δέν ἑορτά-
ζουμε δηλαδή τό Πάσχα τήν τάδε
σταθερή ἡμερομηνία τοῦ χρόνου,
ὅπως εἶναι σταθερές οἱ ἑορτές τῶν
Ἁγίων μας. Βέβαια, ἡ Ἐκκλησία μας
μέ τήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο
καθόρισε τό Πάσχα νά ἑορτάζεται
τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν πανσέ-
ληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας. «Ἰση-
μερία» λέγεται τό χρονικό σημεῖο
κατά τό ὁποῖο ἡ ἡμέρα εἶναι ἴση μέ
τήν νύχτα. Ἔχουμε δύο ἰσημερίες:
Τήν μία τήν ἄνοιξη, πού τήν λέμε
ἐαρινή ἰσημερία, καί τήν ἄλλη τό
φθινόπωρο, πού τήν λέμε φθινοπω-
ρινή ἰσημερία. Ἡ ἐαρινή ἰσημερία γί-
νεται τήν 21η Μαρτίου, ἐνῶ ἡ φθι-
νοπωρινή ἰσημερία γίνεται τήν 23η
Σεπτεμβρίου. Ἐπειδή ὅμως ἡ παν-
σέληνος τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας (πού
τήν Κυριακή μετά ἀπό αὐτήν πρέπει
νά ἑορτάζουμε τό Πάσχα) δέν εἶναι
σταθερή, δέν πέφτει δηλαδή τήν
ἴδια πάντοτε ἡμερομηνία, γι᾽ αὐτό
καί τό Πάσχα κάθε χρόνο ἑορτάζε-
ται σέ διαφορετική ἡμερομηνία.
Ὥστε λοιπόν τό Πάσχα εἶναι κινητή
ἑορτή. Γι᾽ αὐτό λοιπόν καί τό Τριώ-
διο πού ἐξαρτᾶται ἀπό τό Πάσχα,
δέν ἔχει καί αὐτό σταθερή ἡμερο-
μηνία πού ἀρχίζει.

Ἱεραί Ἀκολουθίαι 
Στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου γί-

νονται ἱερές Ἀκολουθίες πού περιέ-
χονται σέ ἕνα μεγάλο ἱερό βιβλίο,

πού λέγεται καί αὐτό Τριώδιο. Ἀπό
τήν ὀνομασία τοῦ βιβλίου αὐτοῦ
πῆρε καί ἡ περίοδος πού τό διαβά-
ζουμε τό ὄνομα «Τριώδιο». Καί θέ-
λω τώρα, χριστιανοί μου, νά σᾶς πῶ
γιά τήν ὀνομασία τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.
Γιατί δηλαδή λέγεται «Τριώδιο»:
Ὅταν ἡ Ἐκκλησία μας θέλει νά
ὑμνήσει ἕνα γεγονός ἤ ἕνα ἅγιο κά-
νει ἕνα ὡραῖο ὕμνο, πού τόν λέμε
«Κανόνα». Ὁ Κανόνας ἀποτελεῖται
ἀπό ἐννέα ὠδές. Οἱ ὀκτώ ὠδές εἶναι
ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί ἡ ἄλλη
μία ὠδή εἶναι ἀπό τήν Καινή Διαθή-
κη. Καταλαβαίνω ὅτι θά σᾶς κουρά-
σω, ἀλλά πρέπει νά σᾶς μιλήσω μέ
λίγα λόγια γιά τίς ὠδές αὐτές.
Ἔχουμε καθῆκον καί ὑποχρέωση
ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς σας νά σᾶς ποῦμε
ὅλα τά ὡραῖα πού λέγονται καί γί-
νονται ἐδῶ στήν Ἐκκλησία μας. – Ἡ
πρώτη ὠδή εἶναι τό ἆσμα πού ἔψαλε
ὁ Μωυσῆς μέ τούς Ἰσραηλίτες, ὅταν
πέρασαν θαυματουργικά τήν Ἐρυ-
θρά θάλασσα (Ἐξ. κεφ. 15). Ἡ δεύ-
τερη ὠδή εἶναι ἕνα δυνατό ἐλεγκτι-
κό κήρυγμα τοῦ Μωυσῆ ἐναντίον
τῶν Ἰσραηλιτῶν γιά τήν ἀχαριστία
τους στόν Θεό, παρά τίς τόσες
εὐεργεσίες Του σ᾽ αὐτούς  (Δευτ.
κεφ. 32). Ἡ τρίτη ὠδή εἶναι ἕνας
εὐχαριστήριος ὕμνος τῆς προφήτι-
δας Ἄννας, τῆς μητέρας τοῦ Σα-
μουήλ, γιατί τῆς ἔδωκε παιδί καί
ἔλυσε τήν ἀτεκνία της (Α´ Βασ. κεφ.
2). Ἡ τέταρτη ὠδή εἶναι ἕνας ὕμνος
τοῦ προφήτου Ἀββακούμ, ὁ ὁποῖος
εἶδε ἔντρομος τό μυστηριῶδες σχέ-
διο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων (Ἀββ. κεφ. 3). Ἡ πέμπτη
ὠδή εἶναι ἕνας ὕμνος τοῦ προφήτου
Ἠσαΐου στόν Θεό καί μία προφητεία
γιά τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, πού
εἶναι ἡ πραγματική εἰρήνη (Ἠσ. κεφ.
26). Ἡ ἕκτη ὠδή εἶναι ἕνας εὐχαρι-
στήριος ὕμνος τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ
πρός τόν Θεό, τόν ὁποῖο ἔψαλε στήν
κοιλιά τοῦ κήτους (Ἰων. κεφ. 2). Ἡ
ἕβδομη ὠδή εἶναι ὁ ὕμνος τῶν
τριῶν εὐσεβῶν Ἰσραηλιτῶν νέων,
μέσα στήν πυρακτωμένη κάμινο,
ὅπου ρίφθηκαν ἐπειδή δέν προσκύ-
νησαν τό ἄγαλμα τοῦ Ναβουχοδο-
νόσορα (Δαν. κεφ. 3). Ἡ ὄγδοη ὠδή
εἶναι πάλι καί αὐτή ὕμνος μέσα στήν
κάμινο τῶν ἴδιων Ἰσραηλιτῶν νέων
(Δαν. κεφ. 3). Καί, τέλος, ἡ ἐνάτη
ὠδή εἶναι ὁ ὕμνος τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, πού ἀνέπεμψε μετά τόν
Εὐαγγελισμό, ὅταν τήν ἐπισκέφτη-
κε ἡ Ἐλισάβετ (Λουκ. κεφ. 1). 

«Εἱρμός»
Ὅταν λοιπόν οἱ ὑμνωδοί τῆς

Ἐκκλησίας θέλουν νά ὑμνήσουν
ἕνα θεῖο γεγονός κάνουν τόν Κανό-
να, πού εἴπαμε, μέ ἐννέα ὠδές. Τό
πρῶτο τροπάριο τῆς κάθε ὠδῆς, μέ
βάση τό ὁποῖο ψάλλονται καί τά ὑπό-

λοιπα τροπάρια τῆς ὠδῆς, λέγεται
«εἱρμός». Λέγεται ἔτσι ἀπό τό ρῆμα
«εἵρω», πού σημαίνει «συμπλέκω».
Δηλαδή, ὁ ποιητής τοῦ Κανόνα –
ἐδῶ νά δεῖτε, χριστιανοί μου, σοφία
καί εὐφυΐα! – συμπλέκει τό γεγονός
πού θέλει νά ὑμνήσει μέ τό γεγονός
τῆς ἀντίστοιχης ὠδῆς τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης. Ὅταν, γιά παράδειγμα,
ἔχουμε τήν ἑορτή τοῦ Σταυροῦ, ὁ
εἱρμός τῆς πρώτης ὠδῆς πρέπει νά
μιλήσει καί γιά τόν Σταυρό, πού θέ-
λει νά ὑμνήσει, καί γιά τό γεγονός
τῶν Ἰσραηλιτῶν πού πέρασαν τήν
Αἴγυπτο. Καί λέγει λοιπόν: «Σταυρόν
χαράξας Μωσῆς ἐπ᾽ εὐθείας ράβδῳ
τήν Ἐρυθράν διέτεμε». Τό ἴδιο καί
γιά τίς ἄλλες ὠδές τοῦ Κανόνος.

Ἡ ὀνομασία του 
Στό βιβλίο ὅμως γιά τό ὁποῖο σᾶς

μιλάω, τό Τριώδιο, ἔχουμε Κανόνες
πού δέν εἶναι μέ ὀκτώ ὠδές, ὅπως
εἶπα παραπάνω – ὀκτώ καί ὄχι ἐννέα,
γιατί παραλείπεται ἡ δεύτερη ὠδή
γιά τόν ἐλεγκτικό της χαρακτῆρα –
ἀλλά στό Τριώδιο, λέγω, ἔχουμε Κα-
νόνες μέ τρεῖς ὠδές. Αὐτό εἶναι κά-
πως πρωτότυπο. Καί ἐπειδή λοιπόν
τό βιβλίο αὐτό ἔχει αὐτό τό καλό πε-
ρίεργο καί τό ἰδιαίτερο νά ἔχει Κα-
νόνες μέ τρεῖς ὠδές, ἁπλούστατα,
τό βιβλίο τό ὀνόμασαν «Τριώδιο».
Μάλιστα στό Τριώδιο ἔχουμε καί Κα-
νόνες μέ δύο ὠδές. «Διώδιο», λοι-
πόν. Ἀλλά ἐπειδή οἱ πιό πολλοί Κα-
νόνες εἶναι μέ τρεῖς ὠδές, γι᾽ αὐτό
ἐπικράτησε ἡ ὀνομασία «Τριώδιο». 

Εἶναι, ὅπως σᾶς εἶπα, ἀδελφοί μου
χριστιανοί, κατανυκτική ἡ περίοδος
τοῦ Τριωδίου. Μέ ὅλα του τά τροπά-
ρια καί τούς ὕμνους τό βιβλίο αὐτό
μᾶς προετοιμάζει γιά τά Πάθη τοῦ
Χριστοῦ καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασή
Του. «Τριώδιο», κατά τήν Ἐκκλησία
μας, σημαίνει μετάνοια, σημαίνει κομ-
ποσχοίνια, ἐξομολόγηση καί νηστεία.
Ἀλλά ὁ διάβολος, πού πολεμάει ὅλα
τά ὡραῖα πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας,
κάνει τήν περίοδο αὐτή τό «ἀντι-τριώ-
διο», ὅπως τό ἔλεγε ὁ Δεσπότης τῆς
Φλώρινας, ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος. Γιά
τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου «Τριώ-
διο» σημαίνει εὐκαιρία γιά φαγοπότια,
γιά χορούς, γιά μασκαρέματα, γιά
καρναβάλους καί γιά ἄλλες ἀσέβειες
καί ἀσέλγειες. 

Ἀδελφοί μου, ἄς δώσει ἡ Παναγιά
τό φετινό μας Τριώδιο νά εἶναι τό
καλύτερο ἀπό ὅλα τά προηγούμενα.
Νά εἶναι Τριώδιο, ὅπως τό θέλει ἡ
Ἐκκλησία μας: Τήν περίοδο αὐτή νά
γευθοῦμε ἰδιαίτερα τόν γλυκασμό
τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀσκητικότη-
τας μέ δάκρυα μετανοίας γιά τά
ἁμαρτήματά μας, γιά νά μᾶς ἐλεήσει
ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριός μας,
ΑΜΗΝ».

Ἡ θεία Λειτουργία*

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Ἀπὸ τὸ «ὅλα σὲ ἕνα» στὸ «ὅλα σὲ ἕναν»!

ΤΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ

Διατὶ τὸ Τριώδιον δὲν συνδέεται μὲ τὴν ἀσέβειαν 
ἢ τὴν ἀσέλγειαν ἢ μὲ «φαγοπότια καὶ μασκαράδες»

Πρόλογος
Πρὶν  λίγα χρόνια ὁ μακαριστὸς π.

Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἔλεγε: « Ὁ
Σατανᾶς ἐπειδὴ εἶναι μία ἀπαισίως,
μαύρη, δυσειδὴς καὶ ἀποτρόπαιος
ὕπαρξις, ἐμφανίζεται μὲ διάφορα
ἀπατηλὰ σχήματα. Εἶναι ὁ ὑπ᾽ἀριθμ.
1 ἀπατεών, ὁ πλανῶν κατὰ τὴν ἀπο-
κάλυψιν τὴν Οἰκουμένην ὅλην
(Ἀποκ. 12, 9). Μπορεῖ ἀκόμα νὰ με-
τασχηματισθῆ καὶ εἰς  ἄγγελον
φωτὸς (Β´ Κορ. 11,14) ἀρκεῖ νὰ πε-
τύχη τοὺς καταχθονίους σκοπούς
του... Εἰς τοὺς πρωτοπλάστους ἐνε-
φανίσθη ὡς ὄφις  (Γέν. κεφ. 3ον), ἐνῶ
μέχρι τότε ὁ ὄφις, ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ
ὡραιότερα ζῶα τοῦ παραδείσου... 

Τὸν τελευταῖον καιρὸν εἰς τὴν πα-
τρίδα μας παρουσιάζεται μὲ νέα σχή-
ματα... φορῶν τὸ προσωπεῖον τῆς φι-
λανθρωπίας, ἐνδεδυμένος μὲ σμόκιν,
κηρύττων τὴν ἀγάπην, ρητορεύων σὲ
κοινὲς συνεστιάσεις περὶ φιλίας καὶ
ἀλληλεγγύης, καὶ ἡ πελατεία του
αὐξάνεται καθημερινῶς». 

Ποῖα εἶναι τὰ νέα σχήματα; Τὸ Ρό-
ταρυ, οἱ Λάϊονς καὶ ὁ πρόσκοπος. Βέ-
βαια ἐμφανίζεται καὶ μὲ πολλὰ ἄλλα
σχήματα, ὅμως ἐμεῖς θὰ ἀσχολη-
θοῦμε μόνον μὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶναι
ὄργανα τῆς Μασονίας καὶ πρόγονοι
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς πανθρη-
σκείας. 

Λέγει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὅτι
«πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθα-
σι  εἰς τὸν κόσμον» (Α´ Ἰω. δ´ 1). Καὶ
πάλι «Πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς
τὸν κόσμον» (Β´ Ἰω. α´ 7). Ἀλλὰ καὶ
ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος λέγει:
«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ»
(Ματθ. 24,4) Δηλαδή, προσέχετε μή-
πως τυχὸν σᾶς πλανήση κανείς. 

Ἀδελφοί, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν κιν-
δυνεύουμε νὰ παγιδευθοῦμε. Κυρίως,
χριστιανοὶ «ἀσθενεῖς τῇ πίστει», ἀκα-
τάρτιστοι σὲ θέματα πίστεως διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο νὰ παρα-
συρθοῦν ἀπὸ τὶς πλάνες αὐτὲς καὶ νὰ
ἀπολεσθοῦν. Εἰδικὰ τὰ τελευταῖα 100
χρόνια ὅλες αὐτὲς οἱ πλάνες ἐξαπλώ-
θηκαν ραγδαῖα σ᾽ὅλον τὸν κόσμο
καθὼς καὶ στὴν πατρίδα μας. 

Ἕνας ἄλλος σοβαρὸς λόγος ποὺ
ὁδηγεῖ σὲ τέτοιου εἴδους πλάνες εἶναι
ἡ ξενομανία. Ξενομανία σημαίνει
ἀπόλυτη μίμησι ξένων τρόπων ζωῆς,
ὑπερβολικὴ ἐμμονὴ σὲ ξένα πρότυ-
πα. Ἡ λέξι μανία δηλοῖ πάθος πέρα
ἀπὸ τὴν λογική. Αὐτὸ τὸ πάθος ἐκδη-
λώθηκε κυρίως κατὰ τα χρόνια τῆς
Βαυαροκρατίας καὶ ἔκαμε μεγάλη ζη-
μιὰ στὴν πατρίδα μας. Προσ πάθησαν
νὰ μᾶς ἀλλοιώσουν τὴν πίστι, τὴν
παράδοσι τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά μας, τοὺς
θεσμούς, καὶ νὰ ἐπιβάλουν νέους
τρόπους ζωῆς.

Ἀπὸ τὴν ἱστορία βλέπουμε ὅτι οἱ
ξένοι οὐδέποτε μᾶς ἀγάπησαν ὡς
λαό, μόνο τὰ συμφέροντά τους ὑπη-
ρετοῦσαν. Θεωροῦμε σκόπιμο ἐπὶ τῇ
εὐκαιρίᾳ νὰ ἀναφέρουμε μόνο ἀπὸ
τὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ Μακρυ-
γιάννη πῶς παρουσιάζει τὴν συμπε-
ριφορὰ τῶν ξένων εἰς βάρος τῆς πα-
τρίδος μας: «Γνωρίζομεν τὶς ἐνέργει-
ες τὶς μυστικὲς τῶν ξένων ὅπου ἐργά-
ζονται διὰ τὴν θρησκείαν μας - θρη-
σκείαν δὲν ἀλλάζομεν ἐμεῖς, οὔτε τὴν
πουλοῦμεν». Καὶ πιὸ κάτω: «Μᾶς γε-
μίσατε φατρίες, μᾶς καταντήσατε
μπαλαρίνες σας. Τέτοια ἠθικὴ ἔχετε
ἐσεῖς καὶ προκοπή».

Καὶ ἀλλοῦ καταλήγει: «Τέτοια
ἀρετὴ ἔχουν, τέτοια φῶτα μᾶς δίνουν,
κακία καὶ παραλυσία».

Μπορεῖ οἱ ξένοι νὰ ὑπερτεροῦν
στὸν τεχνικὸ πολιτισμό, ἀλλὰ στὸν
πνευματικὸ πολιτισμὸ κατὰ τὸν Ἅγιο
Ἰουστῖνο Πόποβιτς ζοῦν στὸ σκότος.
Ἐμεῖς τοὺς ἀγαπᾶμε ὡς πλάσματα
τοῦ Θεοῦ ἀλλ᾽ὄχι ὅμως τὸ σκότος
τους. 

Ἀκόμη, ἀδελφοὶ καὶ αὐτὸς ὁ πλη-
θυντικὸς  τῆς μεγαλοπρεπείας (εὐγε-
νείας)  «σεῖς» «σᾶς» κ.λπ. εἶναι ἀπό-
κτημα τῆς ξενομανίας. Στὴν Ἀρχαία
Ἑλλάδα, τὴν μεσαιωνικὴ (Βυζάντιο)

καὶ Τουρκοκρατούμενη  ἦταν ἄγνω-
στος ὁ πληθυντικός. Καὶ στὶς προσ -
ευχὲς  ἑνικὸ χρησιμοποιοῦμε «Σὺ Κύ-
ριε» «Σὺ Θεέ μου», «Σὺ Ἅγιέ μου».
Ἀκόμη  καὶ σήμερα στὶς προσευχές
δὲν λέγομε «Σεῖς Κύριε» ἤ «Σεῖς Θεέ
μου» κ.λπ.,  (διότι οὔτε γραμματικῶς
ταιριάζει οὔτε συντακτικῶς). Πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς μάθουν οἱ ξένοι,
πῶς νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν Ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα, τὴν γραμματικὴ καὶ τὸ
συντακτικό (μιὰ γλῶσσα τόσο πλή-
ρη καὶ ὄμορφη ποὺ δὲν ὑπάρχει στὸν
κόσμο), ὅταν μάλιστα ἀπὸ ἐμᾶς
πῆραν τὰ φῶτα; 

«Ἀλλ᾽ὤ τῆς ξενομανίας!  Ἕλληνες,
λέγει ὁ μακαριστὸς π. Αὐγουστῖνος
Καντιώτης, πότε θὰ σωφρονισθῶμεν
καὶ θὰ παύσωμεν νὰ πιθηκίζωμεν καὶ
νὰ ἀντιγράφωμεν πᾶν ὅ,τι ἔξωθεν
μᾶς ἔρχεται;».

Καὶ ὁ Μακρυγιάννης: «Γλυκύτε-
ρον πρᾶγμα δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν
πατρίδα καὶ τὴν θρησκεία».

Ὅλες αὐτὲς οἱ ξενόφερτες  ὀργα-
νώσεις εἶναι ἐφευρέσεις καὶ τεχνά-

σματα τοῦ σατανᾶ. Ὅλες οἱ δραστη-
ριότητές τους εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας
ἤ καλύτερα νὰ ποῦμε κατὰ τῆς
Ἐκκλησίας. Καμμία ἀναφορὰ στὸν
Χριστό μας καὶ ὅμως οἱ παγιδευμένοι
αὐτοὶ ἀδελφοί μας, θέλουν νὰ μποῦν
στὰ τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας,
ἐπίτροποι ἀκόμη καὶ ψάλτες καὶ θέ-
λουν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ὅπως ἔλεγε
ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας π.
Μᾶρκος Μανώλης «νὰ κάνουν τὴν
Ἐκκλησία κόσμο, καὶ ὄχι τὸν κόσμο
Ἐκκλησία». Μὴ παγιδευθοῦμε. Εἴμα-
στε πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ἔργον τῶν
χειρῶν Του. Ἡ ἀποστολή μας εἶναι
αἰώνια καὶ οὐράνια·  ἐμεῖς, ὅπως ἔλε-
γε ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκα-
λυβίτης, νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστὸ
καὶ τότε ὅλα  γίνονται παράδεισος. 

ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ
«Ἐν πρώτοις ἡ λέξις ΡΡόόττααρρυυ δὲν

εἶναι Ἑλληνική, ἀλλὰ ξένη, Ἀγγλι-
κή, ποὺ σημαίνει περιστρεφόμενον
κύκλον, ὁμάδα δηλαδὴ ἀτόμων, τὰ
ὁποῖα ἑκάστην ἑβδομάδα ἐκ περι-
τροπῆς συνέρχονται εἰς τὰς οἰκίας
των, τρώγουν, πίνουν, καὶ μεταξὺ
τυροῦ καὶ ἀχλαδίου συζητοῦν  καὶ
λύουν ὡς νεώτεροι φιλόσοφοι τὰ
μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, καὶ
οὕτως ἐκ τῆς τραπέζης ἐγείρονται
ἔχοντες  καὶ στόμαχον καὶ ἐγκέφα-
λον πλήρη, τὸν πρῶτον πλήρη
ἐκλεκτῶν φαγητῶν πρὸς μεγάλην
παρηγορίαν τῶν πεινώντων, τὸν δὲ
δεύτερον πλήρη νέων ἰδεῶν,
ἱκανῶν νὰ διαλύσουν τὰ σκότη ἐν
μέσῳ τῶν ὁποίων ζῶμεν ἡμεῖς οἱ
ἀμύητοι, οἱ μὴ συμμετέχοντες εἰς τὰς
τραπέζας αὐτῶν. Ἡ ἰδέα αὕτη
ν᾽ἀναχθῆ μία καθαρῶς γαστρονο-
μικὴ λειτουργία εἰς ἱερουργίαν, εἰς
εἶδος ἱερᾶς τραπέζης, ἐκ τῆς ὁποίας
φῶς ἐξαστράπτει τοῖς ἐν σκότει,  ἡ
ἰδέα αὐτή, λέγομεν, ἐνεσφηνώθη τὸ
πρῶτον εἰς τὴν κρανιακὴν κάψαν
ἑνὸς Ἀμερικανοῦ, ἀγνώστου θρη-
σκευτικῆς πίστεως, δικηγόρου τὸ
ἐπάγγελμα, ὀνόματι Π. Χάρις, στὶς
23.2.1905».

Μία ἀνθρώπινη ἔμπνευσις γεμά-
τη ἐμπάθεια καὶ σκοτεινοὺς σκο-
πούς. Τὰ ἔργα των τὸ ἀποδεικνύουν. 

«Ρόταρυ» † Μητρ.  Φλωρίνης Αὐγ. Καντιώτου

Τό ἡμερολόγιον τῆς Π.Ο.Ε.
τοῦ ἔτους 2015

Ἡ Θεία Λειτουργία, λεπτομέρεια τοιχογραφίας
Θεοφάνους τοῦ Κρητός, Ἱ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου
Ἀναπαυσᾶ, Μετέωρα (1527).

Γιατί δὲν νηστεύεις;

῾Ο ἀοίδιμος Γέρων π. Χα ρά -
λαμπος Δ. Βασιλόπουλος ἔχει
γράψει καὶ ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι
μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλον, ποὺ κυ-
κλοφορεῖται ἀπὸ τὰς ᾿Εκδόσεις
τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου». Εἰς
αὐτὸ ἐξετάζει συντόμως διατί
παραθεωρεῖται ἡ ἐντολὴ τῆς νη-
 στείας καὶ τονίζει τὶς ὠ φέ λειες
τῆς νηστείας, τὴν ἀνάγ κην νὰ
νηστεύουν οἱ χριστιανοὶ καὶ πῶς
πρέπει νὰ γίνεται ἡ νηστεία, διὰ
νὰ εἶναι θεάρεστος.

Ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Κάνιγγος 10, α´ ὄροφ.
106 77 Ἀθῆναι,

Τηλ. 210–38 16 206
ΤΕΛΕΦΑΞ 210–38 28 518

Τιµᾶται 1,70€
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Κάθε φορά ποὺ σὲ διάβαζα, κάθε
φορά ποὺ σὲ ἄκουγα, πάντα μέσα
μου ἔλεγα: «Τί ὡραία ποὺ εἶναι ἡ
ἀλήθεια! Πόσο ὑπέροχη εἶναι ἡ
θαρραλέα ἐλεύθερη σκέψη, ποὺ
ἀγκαλιὰ μὲ τὸ ἱερὸ πρόσωπο τοῦ
ἀνθρώπου, ὑπηρετεῖ τὸν Εὐαγγε-
λικὸ λόγο καὶ δοξάζει τὸν ἀγαπημέ-
νο μας Ἰησοῦ Χριστὸ»

Τὸ βλέμμα σου ἦταν καρφωμένο
στὸν Ἐσταυρωμένο καὶ ἡ καρδιά
σου γεμάτη ἀπὸ τὴν Ἀγάπη Του. 

Στὸ ταξίδι τῆς ζωῆς, ἐσὺ ἀδελφέ
μας, ξεχώρισες μὲ μολύβι καὶ φω-
νή. Μᾶς διαφώτιζες, μᾶς ἐνημέρω-

νες ἀντικειμενικά, μᾶς ἠρεμοῦσες,
μᾶς ἀφύπνιζες, μᾶς ξεσήκωνες γιὰ
τὴν Ὀρθοδοξία μας, γιὰ τὴν πατρί-
δα μας. Μία ζωντανὴ Ὁμολογία Πί-
στεως.

Γιῶργο μας, ἀποτελοῦσες καὶ
ἀποτελεῖς περιουσία τῆς Ὀρθοδο-
ξίας μας καὶ τοῦ λαοῦ μας. Ἤσουν
ὁ ἐκλεκτὸς θησαυρὸς τοῦ Ο.Τ.,
ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος π. Μᾶρ -
κος. 

Κι ὁ πατὴρ Χαράλαμπος, κι ὁ
πατὴρ Μᾶρκος, κι ἐσὺ Γιῶργο μας
εἴσαστε δῶρα Θεοῦ γιὰ τὴν Π.Ο.Ε.,
γιὰ ὅλους ἐμᾶς.  Μεγάλες οἱ ἀπώ-

λειες.
Δέξου ἕνα μεγάλο Εὐχαριστοῦ -

με, κι ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ θὰ βρίσκεσαι,
μαζὶ μὲ τοὺς πατέρες μας, συνέχισε
τὸν ἀγώνα σου, ἱκετεύοντας τὸν
Κύριό μας νὰ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψει
σὲ τοῦτες τὶς δύσκολες μέρες ποὺ
περνᾶ ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Πατρί-
δα μας.

Θὰ εἶσαι πάντα μέσα στὴ καρδιά
μας 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀγαπημένε
μας φίλε κι ἀδελφέ.

Βασιλικὴ Καντιάνη

Ἀφιερωμένον εἰς τὸν ἀείμνηστον 
ἀδελφόν μας Γεώργιον Ζερβόν

Λίγα λόγια ὀφειλόμενης τιμῆς,
πρὸς τὴν οἰκογένεια, τοὺς συν -
εργάτες καὶ φίλους τοῦ Γιώργου
Ζερβοῦ, γι' αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ
σπουδαῖο ἄνθρωπο, τὸν μικρὸ
καὶ μέγα μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν
μας ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, γιὰ
τὴν φωτεινὴ παρουσία του στὴν
ζωή μας. 

Μὲ τὴν περίσσια καθαρότητα,
εὐπρέπεια καὶ ἀξιοπιστία τοῦ λό-
γου του, ἔκφραζε τὸ ἦθος καὶ
τὴν ἀξιοσύνη του καὶ μὲ τὴν τόλ-
μη καὶ γενναιότητα στὴν δημόσια
προβολὴ τῆς ἀλήθειας γιὰ ὅσα
συμβάλλουν στὴν σκοτεινὴ
πραγματικότητα τῶν ἡμερῶν
μας, ἔγινε φύλακας καὶ καλλιερ-
γητὴς τῶν ὑγιῶν καὶ πανανθρώ-
πινων ἀξιῶν τοῦ λαοῦ μας.

Ἡ κινητήρια δύναμη τῆς ἀγά-
πης του γιὰ αὐτὲς καὶ τὸ  πολύ-
τιμο καὶ ἀληθινὰ δυσαναπλήρω-
το ἔργο του, θὰ κρατᾶ ζωντανὴ
τὴν μνήμη του στὶς καρδιές μας

καὶ θὰ ἐμπνέει  νέους συνεχι-
στές, σὲ αὐτὸν τὸν καλὸ ἀγῶνα,
ποὺ ἡ τιμὴ καὶ ὁ ἔπαινος μένουν
αἰώνια καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀνταπό-
δοση, παρηγοριὰ ἀπ' τὸν Θεό,
γιὰ τὴν ἔλλειψη τῆς παρουσίας
τοῦ προσώπου του.

Σὲ εὐχαριστῶ καὶ ἐγώ, ἀγα-
πητὲ ἀδελφέ μας Γιῶργο, γιὰ τὴν
εὐλογία τῆς παρουσίας σου στὴν
ζωή μας, ποὺ μὲ τὸν καλό σου
ἀγῶνα γινόσουν φωνή μας καὶ
μᾶς ἕνωνες, στὸν δρόμο τῆς
ζωῆς μὲ ὁδηγὸ τὸν Θεό, ποὺ θὰ
συνεχίσουμε νὰ πορευόμαστε,
γιὰ τὴν πραγμάτωση τῶν καλῶν
ἐλπίδων, ποὺ ἐκεῖνος ὑπόσχεται
στοὺς πιστούς του ἀνθρώπους.

Νὰ εἶναι λίγος ὁ χρόνος μέχρι
τὴν τελείωση αὐτῆς τῆς πραγμά-
τωσης, ποὺ θὰ φέρει καὶ τὴν δική
σου καλὴ ἀνάσταση! 
Ἕνας ἐκ τῶν συναγωνιστῶν σου, 

Δημήτριος Γραμματόπουλος

Ἀποχαιρετισμός εἰς τόν Γεώργιον Ζερβόν

Μεγάλη θλίψη στὸν ὀρθόδοξο
κόσμο προκάλεσε ἡ ἀναχώρηση
γιά τήν οὐράνιο Βασιλεία τοῦ με-
γάλου δημοσιογράφου καὶ παρα-
γωγοῦ τηλεοπτικῶν
ἐκπομπῶν, Γεωργίου
Ζερβοῦ. Ὑπῆρξε ὁ συν -
εχιστὴς τῆς «Δημοσιο-
γραφίας ὡς ἔργο τοῦ
Θεοῦ» τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη
καὶ τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμ. Χαραλάμπους
Βασιλοπούλου τοῦ
ἱδρυ τοῦ τῆς ἑβδομαδι-
αίας ἐφημερίδας  «Ὀρ -
θόδοξος Τύπος». 

Ὁ Γεώργιος Ζερβὸς
καταγόταν ἀπὸ τήν Κέρ-
κυρα καὶ ἀπὸ τὴν ἡλικία
τῶν 17 ἐτῶν ἀσκοῦσε
τὴ δημοσιογραφία. Τό
2001 ἔγινε Διευθυντὴς
Συντάξεως τῆς ἐφημε-
ρίδας «Ὀρθόδοξος Τύ-
πος». Σπούδασε πολι-
τικὲς καὶ οἰκονομικὲς
ἐπιστῆμες, φιλοσοφία
καὶ εἶχε λάβει μέρος σὲ
πολυάριθμα σεμινάρια
σχετικὰ μὲ τὴν ἀμερικα-
νικὴ οἰκονομικὴ θεωρία.
Ἦταν ἄγαμος καὶ ἔζησε
ἀσκητικὴ ζωή. «Μο-
ναχὸς στὸν κόσμο». Ἀφιέρωσε
ὁλόκληρη τὴν ζωή του στὸν Χρι-
στό, τὸν ὁποῖο ἀγαποῦσε πολύ.
Νήστευε καὶ προσευχόταν πολὺ
γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κα-
τάφερνε μὲ ἐπιτυχία νὰ γράφει
ἄρθρα μὲ μαχητικό παλμό, κινη-
τοποιώντας τὴν Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱεραρχία νὰ λάβει ἰσχυρὲς θέ-
σεις σὲ διάφορα σημαντικὰ σύγ-

χρονα θέματα, ὅπως ὁ οἰκουμε-
νισμός, ὁ παπισμός, ὁ μασονι-
σμός, τό μάθημα τῶν θρησκευ-
τικῶν κ.λπ. Ἀγαποῦσε τοὺς Ρου-

μάνους, τοὺς ὁποίους ἐκτιμοῦσε
καὶ σεβόταν. Ἔκανε πολλὴ ἐλεη-
μοσύνη, ἔδινε τὰ χρήματά του
στοὺς φτωχοὺς, σέ πολύτεκνες
οἰκογένειες καὶ ἐνίσχυε Ἱερές
Μονές.     

Γνώριζε ὁλόκληρο τὸν ὀρθό-
δοξο κόσμο, τὶς μεγάλες προσω-
πικότητες τῆς σύγχρονης Ὀρθο-
δοξίας, τοὺς ἀγωνιστὲς κατὰ τοῦ

Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Παπι-
σμοῦ, μὲ τοὺς ὁποίους συνεργα-
ζόταν γράφοντας τὰ ἄρ θρα του
γιά τὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση τῶν

πιστῶν. Γιὰ 21 χρό-
νια, στὸν τηλεοπτικὸ
σταθμὸ BLUE SKY,
παρουσίαζε τὴν
ἐκπομπὴ «Ραντεβοὺ
μὲ τὴν Ἐπικαιρότη-
τα», ὅπου σχολίαζε
πολιτικὰ γεγονότα.
Πάντα ὁμολογοῦσε
τὴν ἀλήθεια στὸν
τηλεοπτικὸ σταθμό,
γεγονὸς γιὰ τὸ
ὁποῖο ἐκτιμήθηκε
καὶ ἀγαπήθηκε ἀπὸ
τοὺς Ἕλληνες τηλε-
θεατές. Ἐθεωρεῖτο
ὁ Καθηγητὴς τῆς
Δημοσιογραφίας καὶ
ὁ ἄνθρωπος ποὺ
φώτιζε τοὺς τηλεθε-
ατές. Ἦταν πολὺ τα-
πεινός ἄνθρωπος,
ἔπαιρνε εὐλογία ἀπὸ
τοὺς ἱερεῖς, φιλών-
τας τὸ χέρι τους καὶ
ζητώντας τους νὰ
προσεύχονται γι᾽
αὐτόν, διότι «σεβό-
ταν τὸ ράσο».

Αὐτὰ εἶναι τὰ
ἁπλὰ λόγια, ποὺ πηγάζουν ὅμως
ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἑνὸς ἱερέα ποὺ
γνώρισε προσωπικὰ τὸν Γεώργιο
Ζερβό. Σᾶς συστήνω νὰ ξαναδια-
βάσετε ἕνα ἀπὸ τὰ χιλιάδες καὶ
πολὺ σπουδαῖα ἄρθρα τοῦ σεβα-
στοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ.

Πρεσβύτερος
Δανιήλ Τέρπεα

Ἐκοιμήθη ἕνας μαχητικός δημοσιογράφος

Εὐλογία Θεοῦ ἀπετέλεσε ἡ κατὰ
τὸ 1986 γνωριμία μου μὲ τὸν ἀείμνη-
στον Διευθυντὴν τοῦ μαχητικοῦ διά
τὴν Ὀρθοδοξίαν ''Ὀρθοδόξου Τύ-
που'' Γεώργιον Ζερβόν. Διηύθυνε τό-
τε τὴν ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα
''Ἑλληνικὸς Κόσμος'', πρὶν ἀναλάβη
τὴν διεύθυνσιν τοῦ ''Ὀρθοδόξου Τύ-
που'' καὶ τῆς ἡμερήσιας ἐφημερίδος
''Ἐλεύθερος'', εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε δώ-
σει καθαρῶς Ἑλληνορθόδοξον Πα-
τριωτικὴν Κατεύθυνσιν. Ἤμουν ἐκεί-
νην τὴν ἐποχὴν δημοσιογραφικὸς
συνεργάτης τῆς ἀνωτέρω ἐφημερί-
δος καὶ εἶχον τὴν μοναδικὴν εὐκαι-
ρίαν νὰ ἔρχωμαι εἰς καθημερινὴν
σχεδὸν ἐπαφὴν μὲ τὸν ἐκλιπόντα
ἁγνὸν Λειτουργόν τῆς Δημοσιογρα-
φίας.

Μίαν ἡμέραν εἰς τὸ γραφεῖον του
εἶχεν ἔλθει ἐκπρόσωπος ἑνὸς πολιτι-
κοῦ μὲ ἠχηρὸν ὄνομα. Ἐκ τῶν πασί-

γνωστων ''ἀχυρανθρώπων'', τοὺς
ὁποίους μεταχειρίζονται μερικοὶ
ἀνάξιοιτῆς ἀποστολῆς των πολιτικοί,
διά νὰ διεκπεραιώνουν τὰς ἀναξιο-
πρεπεῖς δοσοληψίας των. Ὁ ''ἐκπρό-
σωπος'' προέτεινεν εἰς τὸν Γεώργιον
Ζερβὸν τὸ ποσόν τῶν 10.000.000.
δρχ, ὑπεραρκετὸν διά νὰ εὐημερήση
τις ἀτίμως δι᾽ ἐκείνην τὴν ἐποχήν,
ἀρκεῖ νὰ σταματήση νὰ γράφη εἰς
τὴν ἐφημερίδα, τὴν ὁποίαν διηύθυ-
νε, ἀποκαλύψεις ἐναντίον τοῦ συγ-
κεκριμένου πολιτικοῦ.Ἡ ἀπάντησις
τοῦ Ζερβοῦ δεικνύει πῶς ἀπαντοῦν
οἱ διακατεχόμενοι ὑπὸ Ἑλληνορθο-
δόξου πατερικοῦ ἤθους, ὡς ὁ Ὀρθό-
δοξος Ἐθνομαχητής Δημοσιογρά-
φος. ''Ἔχετε συνηθίσει'', τοῦ ἀπήντη-
σε, ''ἐσεῖς οἱ παρατρεχάμενοι καὶ τὰ
πολιτικὰ ἀφεντικά σας νὰ ἀγοράζετε
δημοσιογράφους καὶ δημοσιογραφι-
κάς συν ειδή σεις. Ἴσως, ἐπειδὴ ἔχε-

τε ἐθισθῆ εἰς τὴν ταπεινὴν συναλλα-
γήν, νὰ νομίζετε ὅτι μία ἀποκάλυψις
δημοσιογραφικὴ ἰσοδυναμεῖ μὲ κε-
καλυμμένον ἐκβιασμόν, εἰς τὸν
ὁποῖον σπεύδετε νὰ ἀνταποκριθῆτε,
εὐχαριστούμενοι κατὰ βάθος, ποὺ ὁ
δημοσιογράφος εἶναι τὸ ἴδιον ρυ-
παρὸς μὲ τὰ ἀφεντικὰ τῆς δια-
φθορᾶς καὶ τῆς διαπλοκῆς.Ὅμως μὲ
ἐμὲ ἠτυχήσατε.Ὅ,τι ἀποκαλύπτω
δὲν τὸ φέρω εἰς τὸ φῶς τῆς δημο-
σιότητος, διά νὰ ἀποσπάσω γνωρι-
μίας καὶ χρηματικάς συναλλαγάς,
ἀλλὰ διά νὰ ὑπηρετήσω τὴν Δημο-
σιογραφίαν, ποὺ παιδιόθεν μὲ ἐσα-
γήνευε. Μίαν Δημοσιογραφίαν ἐχο-
μένην στερ ρῶς τῶν Ἑλληνορθοδό-
ξων Ἐθνικῶν Ἰδανικῶν καὶ τῶν
Ἠθικῶν Ἀξιῶν, ποὺ πρέπει ἐμπρά-
κτως νὰ τὰ συνοδεύουν''...

Οὗτος ἦτο ὁ Γεώργιος Ζερβός!

Ἀσυμβίβαστος μέ τήν διαφθοράν 
ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Ζερβός

Τοῦ κ. Νικολάου Χ. Χαρακάκου
Καθηγητοῦ Θεολογίας-διδάκτορος Θεολογίας καὶ Φιλοσοφίας

Συγκλονιστικὴν παρέμβασιν
ὑπὲρ τοῦ ἀδίκως διωκομένου ἱερέ-
ως υἱοῦ του, π. Νικολάου Μανώλη,
ἔκαμεν ὁ πολιὸς καὶ σεβαστὸς εἰς
τοὺς Θεσσαλονικεῖς ἱερεὺς π. Χα-
ράλαμπος Μανώλης. Εἶναι τόσον
εὔγλωττα καὶ ἰσχυρά, τὰ ὅσα ὑπο-
στηρίζει, ὥστε καὶ ἐμεῖς κρίνομεν
ὅτι πρέπει ἀμέσως νὰ σταματήση ἡ
δίωξις τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ ἀντιοι-
κουμενιστοῦ ἱερέως· ἐὰν ὑπάρχουν
κάποιαι προσωπικαὶ πικρίαι, αὐταὶ
πρέπει ἀμοιβαίως νὰ συγχωρηθοῦν
καὶ νὰ λήξη χριστιανοπρεπῶς τὸ
ὅλον θέμα, τὸ ὁποῖον προκαλεῖ
σκάνδαλα καὶ ἀντιδράσεις. Διαφο-
ρετικὰ τί νόημα ἔχει ὁ «ἑσπερινός
τῆς συγχωρήσεως», εἰς τὸν ὁποῖον
καλοῦμεν νὰ προσέλθουν οἱ Χρι-
στιανοί, διὰ νὰ συγχωρηθοῦν; Ἀκό-
μη ἠχοῦν εἰς τὰ αὐτιά μας τὰ λόγια
τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ποὺ
ἠκούσαμεν τὴν Κυριακήν τῆς Τυ-
ρινῆς: «Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει
καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὁ οὐράνιος·
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ
παραπτώματα αὐτῶν οὐδὲ ὁ πατὴρ
ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα
ὑμῶν». 

Ἡ ἐφημερὶς μας ἐδημοσίευσεν
εἰς τὸ προηγούμενον φύλλον τὴν
ἀπάντησιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Θεσσαλονίκης, εἰς ὅσα εἴχομεν
γράψει ἐνωρίτερον, διά τὸ ἐν λόγῳ
θέμα. Πρὸς πληρεστέραν ἐνημέ-
ρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν μας δημο-
σιεύομεν τὴν συγκλονιστικὴν καὶ
συγκινητικὴν ὑποστήριξιν τοῦ π.
Χαραλάμπους πρὸς τὸν διωκόμε-
νον υἱὸν του π. Νικόλαον Μανώ-
λην:

«Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσπο-
τα,

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
ἀσπάζομαι τὴν Δεξιάν Σας. Εἶμαι ὁ
πατὴρ Χαράλαμπος Μανώλης, πα-
τέρας τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Νι-
κολάου Μανώλη, ἐφημερίου τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Πό-
λεως τῆς Μητροπόλεώς σας. Δόξα
καὶ τιμὴ παρὰ Θεῷ καὶ παρʼ ἀνθρώ-
ποις παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγα-
θόν. Ὑπηρέτησα τὴν Ἐκκλησία
Τοῦ Χριστοῦ μας ἀπὸ τὸ ἔτος 1965.

Ἤμουν, κατὰ τὸ μακαριστὸ προ-
κάτοχό σας Παντελεήμονα, ἡ
ψυχὴ τῆς ἐνορίας. Ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
μὲ ἐπιβράβευσε καὶ μοῦ ἀπένειμε
τὸ παράσημο τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου.

Παναγιώτατε, ἔκανα μεγάλη
ὑπομονὴ καὶ δὲν σᾶς ἐνόχλησα.
Γνωρίζω ἀπὸ γερατειὰ, γιατί ἔχου-
με περίπου καὶ οἱ δύο τὴν ἴδια ἡλι-
κία. Ἤμουν σίγουρος ὅτι τὰ χείλη
ἱερέων πολὺ δὲ περισσότερο τὰ
χείλη ἀρχιερέων δὲν ψεύδονται.
Μοῦ ὑποσχεθήκατε ὅτι θὰ κάνατε
τὸ καλύτερο γιὰ τὸ γιό μου, ὅταν
στείλατε γιὰ προϊστάμενο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού, τὸν
Ἀρχιμανδρίτη π. Φιλούμενο. Τὸ κα-
λύτερο γιὰ σᾶς εἶναι νὰ διώξετε
τὸν γιό μου ἀναιτίως ἀπὸ τὴν ἐνο-
ρία του ποὺ ὑπηρετεῖ 25 χρόνια καὶ
μάλιστα ὡς προϊστάμενος; Μοῦ
δώσατε ὑπόσχεση. Μέχρι στιγμῆς
δὲν τὴν τηρήσατε. Ἐλπίζω στὴ σω-
φροσύνη σας. Ἀπὸ τὴ στενοχώρια
ἡ πρεσβυτέρα μου γέρασε πρὶν
τῆς ὥρας. Ἀναρωτιέται καὶ λέει «γιʼ
αὐτὸ πάπα Χαράλαμπε κάναμε τὸν
γιὸ μας Ἱερέα; Γι  αὐτὸ κάναμε τὶς
κόρες μας πρεσβυτέρες;»

Περισσότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο δὲν

μιλήσαμε καθόλου.
Τί συμβαίνει Παναγιώτατε; Θυ-

σιάζεις μία ἱερατικὴ οἰκογένεια
τοῦ πατρὸς Χαραλάμπους, 28
μελῶν καὶ τεσσάρων Ἱερέων πού
ὑπηρετοῦν στὴ Μητρόπολη Θεσ-
σαλονίκης γιὰ ἕνα πατέρα Φιλού-
μενο;

Ὁ γιός μου τὸν δέχτηκε μὲ τὸν
καλύτερο τρόπο. Μὲ ἄδολη καὶ
ἀνυπόκριτη ἀγάπη. Τὸν παρουσία-
σε στοὺς ἐνορίτες μὲ τὰ καλύτερα
λόγια! Ἐκεῖνος ὅμως; Πῆρε μήπως,
ἀναρωτιέμαι, ἐντολὴ δική Σας, γιὰ
νὰ διώξει τὸν συνεφημέριό του μὲ
κάθε σατανικὸ μέσο;

Ἔγινε ἡ παράδοση καὶ παρα-
λαβὴ τοῦ Ἱ. Ναοῦ κατὰ ἰδανικὸ
τρόπο. Ὅλα ἄριστα. Ὅλα στὴν
ἐντέλεια ὅπως παραδέχθηκε δικός
Σας Ἱερέας. Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ
πατὴρ Νικόλαος δὲν μπορεῖ νὰ
μπεῖ στὸ Ναό. Ἄλλαξε συναγερμό.
Ὁ γιός μου ἔξω ἀπὸ τὸ Ναὸ νὰ πε-
ριμένει νὰ ἀνοίξουν. Γιὰ ἔκτακτο
περιστατικὸ π.χ. γιὰ μία Θεία Κοι-
νωνία κάποιου ἀρρώστου, πῶς θὰ
μπεῖ στὸ Ναό;

Ἔκλεισε τὴν αἴθουσα τοῦ ἐνο-
ριακοῦ κέντρου ποὺ κάποτε ἔσφυ-
ζε ἀπὸ ζωή. Γιατί τὴν ἔκλεισε; Μή-
πως γιὰ νὰ βάλει μέσα τὰ σιτηρά
του; (ὅπως τοῦ εἶπε Ἱερέας τῆς
Μητροπόλεως). Ἀπαγόρευσε στὸν
π. Νικόλαο νὰ μοιράζει ἀντίδωρο.
Ἀπαγόρευσε στὸν συνεφημέριό
του, ὡς ἄλλος δικτάτορας, νὰ κοι-
νωνεῖ τοὺς πιστούς. Ἔχει μυαλό;
Σὲ ποιὸν τὸ κάνει αὐτό; Νὰ μὴ μπο-
ρεῖ ὁ γιός μου νὰ κάνει τὰ ἐφημε-
ριακά του καθήκοντα, ἑσπερινό,
ὄρθρο κ.λπ. Ποιὸς ἄλλος Ἱερέας
τῆς Μητροπόλεώς σας δὲν ἔχει
ἐφημερία; Δὲν τὸ τράβηξε πολὺ ὁ
ἀγαπητὸς συνεφημέριος, ὁ ἐν
Χριστῷ ἀδελφός; Αὐτὸ δείχνει ὅτι
ὁ π. Φιλούμενος ἔχει ἔλλειμμα
ἀγωγῆς. Ἐὰν ὄχι ἂς τὸ δείξει.

Ποιὰ εἶναι τὰ προσόντα του; τὸ
ὅτι εἶναι Ἱερομόναχος; Ναὶ ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία μᾶς λέει «Ἱερέων - Ἱερο-
μονάχων - Ἱεροδιακόνων καὶ Μο-
ναχῶν». Ἔχει ὅμως  ἄλλα. Τὸ νὰ
κατοικεῖ σὲ σπίτι τῆς ἐκκλησίας
κοντὰ στὸ Ναό. Νὰ ἔχει τὰ συσσί-
τια τῆς ἐνορίας, ὅλα τὰ μυστήρια
κλπ. Χωρὶς κέρδος; (εἶναι ἀξίας
ἄπορον). Ἀπὸ ποῦ τὸ πῆρε αὐτὸ τὸ
θάρρος; Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση του μὲ
τὴ Μητρόπολη καὶ ἰδιαιτέρως μὲ
τὸν Παναγιώτατο; Τί συμβαίνει;
Ρωτάω νὰ μάθω. Ἔχω διάφορα
στὸ μυαλό μου ἀλλὰ εἶναι μόνο
σκέψεις. Δὲν μπορεῖ αὐτὸς νὰ
εἶναι παιδὶ Σας ἅγιε Δέσποτα καὶ ὁ
πατὴρ Νικόλαος τὸ ἀποπαίδι Σας.

Τί νὰ πῶ ὁ πικραμένος πατέρας;
Δὲν γνωρίζετε κἄν τὸν γιό μου.
Σᾶς τὰ εἶπα ἐγὼ γιὰ τὸ γιό μου, δὲν
τὰ προσέξατε! Σᾶς τὰ εἶπε ὁ γέ-
ροντάς του, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς
Ἁγίου Ὄρους, ὁ πατὴρ Ἀγάθων.
Δὲν τὰ προσέξατε! Ἀλλὰ Ἐσεῖς
ἔχετε καλύτερους συμβούλους!
Ἕνας Ἀρχιμανδρίτης ἀπὸ δῶ νὰ
λέει τὸ γιό μου «δαιμονισμένο».
Μὰ δὲν ἔχει τίποτε ἐπάνω του ὁ
Μεγάλος αὐτὸς Πνευματικός;
Οὔτε τοὺς ἀνθρώπους ντρέπεται
οὔτε τὸ Θεὸ φοβᾶται; Ἁπλῶς τὸν
λυπᾶμαι. Ἕνας ἄλλος Ἀρχιμανδρί-
της τοῦ γραφείου σας κι αὐτὸς
ὅπως καὶ ὁ προηγούμενος συμ-
βουλεύει τὸν π. Νικόλαο νὰ ἀλλά-
ξει Μητρόπολη ἤ ἐνορία. Ἀναρω-
τιέμαι, μήπως ἔχασε τὸν προσανα-
τολισμό του; Τὴν πρότασή του
αὐτὴ νὰ τὴν κάνει στὸν πατέρα Φι-
λούμενο καὶ ὄχι στὸν γιό μου, Πα-
ναγιώτατε!

Ὅταν ἦρθαν τὰ παιδιὰ τοῦ Κα-
τηχητικοῦ Σχολείου τῆς ἐνορίας

τοῦ Προφήτου Ἠλιού γιὰ νὰ Σᾶς
ποῦνε τὰ κάλαντα, τὰ ρωτήσατε
ἀπὸ ποῦ εἶναι. Στὴν ἀπάντησή τους
εἴπατε  «Ἄ! τοῦ πατρὸς Φιλουμέ-
νου;». «Ὄχι Παναγιώτατε. Τοῦ
Προφήτη Ἠλία». Αὐτὸ τί δείχνει;

Ὅταν τελευταῖα μπήκατε στὴν
αἴθουσα ἐνοριακοῦ κέντρου, ποὺ
ὅλοι τὸ γνωρίζουν πόσο πολὺ
ἐργάστηκε ἐκεῖ ὁ γιός μου καὶ τώ-
ρα εἶναι κλειδωμένη, πάλι εἴπατε
«Ἂ! τί ὡραία»; Νωρίτερα ὅταν προ-
ϊστάμενος ἦταν ὁ π. Νικόλαος καὶ
ἤρθατε δύο φορὲς, ἂν ἐνθυμοῦμαι
ἀκριβῶς, τότε δὲν ἦταν ὡραία; πού
ἦταν καὶ πιὸ καθαρή!

Αὐτὸ τί δείχνει Παναγιώτατε;
Μικρὰ παιδιὰ καταλαβαίνουν!

Γιατί τραβᾶτε τὸ σκοινὶ Πανα-
γιώτατε; Μήπως, λέω, μήπως βγαί-
νουν ἀληθινὰ τὰ λόγια δύο Ἱερέων
τῆς Μητροπόλεως, ὅτι ζηλεύετε
τὸν πατέρα Νικόλαο; Ὄχι βρὲ παι-
διὰ, ἕνας Παναγιώτατος νὰ ζη-
λεύει καὶ νὰ φθονεῖ τὸν πατέρα Νι-
κόλαο! Δὲν τὸ πιστεύω. Μήπως
ὅμως, τώρα πού τὸ σκέφτομαι, γιʼ
αὐτὸ μπροστὰ ἀπὸ χρόνια εἴπατε
στὸ γιό μου νὰ φύγει ἀπὸ τὴ Μη-
τρόπολή σας; Μήπως οἱ πατέρες
εἴχανε δίκαιο; Τί νὰ πιστέψω;

Δεσπότη μου, ὁ γιός μου ἀπὸ
μόνος του δὲν φεύγει ἀπὸ τὴν
ἐνορία του. Μᾶς βρήκατε καὶ δὲν
σᾶς βρήκαμε. Ἐγὼ μεσολάβησα γιʼ
αὐτὸ· ὁ μακαριστὸς Παντελεήμων
τὸν προόριζε γιὰ τὴν ἐνορία τῆς
Ὁσίας Ξένης. Ἐγὼ τὸν παρακάλε-
σα καὶ τὸν χειροτόνησε γιὰ τὴν
ἐνορία τοῦ Προφήτη Ἠλία. Ἔφυ-
γα ἀπὸ τὴν Κοζάνη καὶ ἀγόρασα
διαμέρισμα κοντὰ στὸν προφήτη
Ἠλία. Συγκέντρωσα ὅλα τὰ παιδιά
μου κοντὰ στὴν ἐνορία. Ἔτσι θέ-
λω τὴν οἰκογένειά μου. Ὁ μακα-
ριστὸς Διονύσιος τῆς Κοζάνης
εἶχε πρότυπο τὴν οἰκογένεια τοῦ
πατρὸς Χαραλάμπους. Ἐσεῖς θὰ
μοῦ τὴ διαλύσετε;

Συγχώρα με Παναγιώτατε. Νὰ
φύγει, ἐὰν δὲν μπορεῖ νὰ τὰ κατα-
φέρει κοντὰ στὸ γιό μου σὲ ὅλα τὰ
ἐφημεριακά τους καθήκοντα, ὁ
πατὴρ Φιλούμενος. Ἐμεῖς τὸν θέ-
λουμε. Τὴν ἐφημερία του καὶ ὁ
γιός μου τὴν ἐφημερία του. Ποῦ
εἶναι τὸ πρόβλημα; Ἐὰν ζηλεύει τὸ
γιό μου, αὐτὸ εἶναι δικό του πρό-
βλημα. Νὰ φύγει. Αὐτὸς κατέχει
προσωρινὴ καὶ ὄχι ὀργανικὴ θέση.

Ὁ γιός μου ἀπαιτεῖ τὰ αὐτονόη-
τα. Τὰ δικαιώματά του, τὴν ἐφημε-
ρία του καὶ τίποτε περισσότερο.
Σκεφτεῖτε το καλά. Τὰ χρόνιά μας
πέρασαν, θὰ δώσουμε λόγο στὸ
Δημιουργό μας. Ἐκεῖ ποὺ ὅλοι μας
ἐπιθυμοῦμε νὰ πᾶμε, δὲν ἔχουν
θέση οὔτε οἱ Νέρωνες οὔτε οἱ Σα-
πρίκιοι.

Ὕστατη παράκληση. Νὰ ἀποκα-
ταστήσετε στὴ θέση του τὸν γιό
μου. Σᾶς δίδεται ἀκόμη μία εὐκαι-
ρία, γιὰ νὰ δείξετε τὴν φιλανθρω-
πία σας. 25 χρόνια Ἱερέας ὁ γιός
μου, γνωρίζετε ποῦ μένει μὲ τὴν
οἰκογένειά του; Σὲ ἕνα μικρὸ δια-
μέρισμα τοῦ πεθεροῦ του 45τ.μ.
Ἕνα δωμάτιο, μία κουζίνα, ἕνα
χώλ. Ἔχει ὅμως μία μεγάλη περι-
ουσία. Εἶναι ἡ οἰκογένειά του. Ἕξι
μέλη μὲ πέντε πτυχία Πανεπιστη-
μίου. Τὸ ἕκτο μέλος εἶναι ὁ
ἐγγονὸς του, πολὺ μικρός.

Ἐμεῖς μάθαμε ἀκόμη ἀπὸ τοὺς
γονεῖς μας νὰ ρίχνουμε π.χ. ἕνα
εὐρὼ στὸ παγκάρι τοῦ Ναοῦ καὶ νὰ
παίρνουμε κερὶ τῶν 20 λεπτῶν. Κα-
λύτερα νὰ μᾶς χρωστάει ὁ ἅγιος
καὶ ὄχι ἐμεῖς. Ἀρρωστήσαμε ὁλό-
κληρη ἡ οἰκογένειά μου Παναγιώ-
τατε. 30 χημειοθεραπεῖες ἔκανα.
Ἔμεινα μισὸς ἄνθρωπος. Δὲν λυ-
πάστε καθόλου; Δὲν ἔχετε καρδιά;
Ἐὰν εἴχατε δίκαιο γιὰ τὸ διωγμὸ
τοῦ παιδιοῦ μου νὰ εἶστε σίγουρος
ὅτι ἐγὼ πρῶτος, ὡς καὶ παιδα-
γωγὸς, θὰ τιμωροῦσα τὸ γιό μου.
Ἀλλὰ ἡ δίωξης Σας εἶναι, τί νὰ πῶ,
ἐντελῶς παράλογη!

Ἕνα βλαστάρι ὀρθόδοξο, παρα-
δοσιακὸ, ἀντιοικουμενιστικὸ, εἶναι
ὁ Ἱερέας Σας π. Νικόλαος. Ντροπή!
Σκανδαλίστηκαν τὰ ἐγγόνια μου!
Περιμένουμε Παναγιώτατε ΔΙΚΗ
Σας ἀπόφαση καὶ ὄχι ἄλλων. Μᾶς
μένει ἀκόμη λίγος χρόνος ζωῆς.
Εἶναι παρὰ πέντε. Ἂς τὸν χρησιμο-
ποιήσουμε γιὰ τὴν ἀποκατάσταση
τῆς ὁλοφάνερης ἀδικίας τῆς δίω-
ξης τοῦ γιοῦ μου. Νὰ σοβαρευ-
τοῦμε. Δὲν πρέπει ἐξ αἰτίας σας ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ χάσει
ἕναν φλογερὸ, γνήσιο, Ὀρθόδοξο
Ἱερέα μόλις 49 ἐτῶν. Ἀγκαλιάστε
τὸν π. Νικόλαο καὶ θὰ δεῖτε τί
Ἱερέα ἔχετε στὴ Μητρόπολή Σας
καὶ δὲν τὸ καταλάβατε.

Τὰ ὑπόλοιπα ποὺ θέλω νὰ Σᾶς
πῶ, θὰ τὰ λέω στὸν ἑαυτό μου
μουρμουρίζοντας.

Δέσποτά μου. Ἕνα μικρὸ ψίχου-
λο ἀγάπης καὶ δικαιοσύνης σᾶς
ζητᾶμε. Γιὰ μᾶς τοὺς ἁπλοῦς πα-
πάδες δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη;
Δὲν μποροῦμε νὰ βροῦμε τὸ δί-
καιό μας; Μόνο ἐσεῖς μπορεῖτε; Γιὰ
μᾶς δὲν ὑπάρχει Νόμος; Παναγιώ-
τατε. Σᾶς κάνω βαθιὰ μετάνοια.
Σᾶς φιλῶ τὸ χέρι. Σᾶς κοιτάζω μὲ
παραπονεμένα μάτια. Σᾶς ζητῶ
συγγνώμη. Νὰ ξέρετε ὅτι σᾶς
ἀγαπᾶμε. Προσευχόμεθα γιὰ Σᾶς.
Μὴ μᾶς φέρετε σὲ ἀπόγνωση.
Εἶναι ἁμαρτία.

Μὲ τὸ κεφάλι ψηλὰ καὶ μὲ μεγά-
λη ὑπερηφάνεια γιὰ τὸ γιό μου,
ζητῶ τὴν εὐχή σας.

Πατὴρ Χαράλαμπος Μανώλης».

Ἐπιστολὴ τοῦ π. Χαραλάμπους Μανώλη 
πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσ/κης κ. Ἄνθιμον

(1ον)
Συμφωνοῦμε ὅλοι μὲ τὸν «ΟΡ-

ΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» καὶ τὸν συγχαί-
ρουμε καὶ γιὰ τοὺς Ἀγῶνες ποὺ κά-
νει γιὰ τὴν Πίστη τῶν Πατέρων μας
καὶ γιὰ τὴν  Ἔκκληση ποὺ ἀπευθύ-
νει στοὺς Κυβερνῶντες τῆς Πατρί-
δας μας νὰ δοῦν τὴ φρίκη, τὸ φό-
βο, τὸ δέος καὶ τὴν ἀπειλὴ τῶν Τζι-
χαντιστῶν γιὰ τοὺς ὅπου γῆς Χρι-
στιανοὺς καὶ νὰ πάψουν νὰ τοὺς
διευκολύνουν χτίζοντάς τους Τζα-
μιὰ καὶ Τεμένη καὶ μάλιστα μὲ δικά
μας ἔξοδα, δηλαδὴ νόμιμες ἑστίες
ὀργάνωσής τους γιὰ τὴ δημιουρ-
γία τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους! Γρά-
φει χαρακτηριστικὰ ἡ ἀγωνιστικὴ
Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα μας τῶν
ὅπου γῆς Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων
στὸ φύλλο τῆς 12ης Σεπτεμβρίου
2014: «Κυκλοφοροῦν ταυτόχρονα
χάρτες μὲ τὰ ὅρια τοῦ «Ἰσλαμικοῦ
Κράτους», τὰ ὁποῖα περιλαμβά-
νουν Μ. Ἀνατολή, βόρεια Ἀφρική,
Ἀσία, μέχρι τὴν Ἰνδία, τὰ Βαλκάνια
(καὶ τὴν Ἑλλάδα φυσικά), καθὼς
καὶ τὴν Ἱσπανία! Κανένας δυτικὸς
πολιτικὸς δὲν ἀντέδρασε ὡς τώρα
γιὰ τὰ φρικιαστικὰ σχέδια τῶν
Ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν, οἱ
ὁποῖοι διαδίδουν ὅτι «ἔχουν πάρει
ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Ἀλλὰχ νὰ ἐφαρμό-
σουν τὸ νόμο του στὴ γῆ» καὶ νό-
μος εἶναι ἡ δολοφονικὴ «Σαρία»!
Στὸ Ἰρὰκ «σφραγίζουν» μὲ τὸ
γράμμα «ν» τὰ σπίτια τῶν Χρι-
στιανῶν (τὸ «ν» σημαίνει «ναζω-
ραῖος») γιὰ τὸν ἄμεσο βίαιο ἐξισ-
λαμισμό τους  ἢ τὸ φρικτὸ θάνατό
τους! Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ «καρα-
βάνια» Μουσουλμάνων λαθρομε-
ταναστῶν εἰσέρχονται, σχεδὸν
ἀνενόχλητοι, στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ
μείνουν, ὥστε, γεννοβολώντας νὰ
γίνουν ἡ πλειοψηφία στὴ γερασμέ-
νη ἤπειρο καὶ νὰ ἐνταχθεῖ καὶ αὐτὴ
σύντομα στὸ «Ἰσλαμικὸ Κράτος»!

Ὁ κόσμος ὁλόκληρος Ἰσλαμο-
κρατεῖται. Τὸ φάντασμα τοῦ Μπὶν
Λάντεν δημιουργεῖ τρόμο καὶ δέ-
ος, ὁ ἐφιάλτης τῆς Τζιχὰντ ὄχι μό-
νο δὲ λέει νὰ κοπάσει, ἀλλὰ οἱ δια-
θέσεις τοῦ πατέρα τῆς τρομοκρα-
τίας μοιάζουν μὲ τὴ Λερναία
Ὕδρα, τὸ μυθικὸ τέρας μὲ τὰ
πολλὰ κεφάλια, ποὺ σκορποῦσε
τὸν τρόμο. Δεκάδες αὐτόνομες
ἐξτρεμιστικὲς ὁμάδες σπέρνουν
τὸ θάνατο ἀπὸ τὴν Ὑεμένη καὶ τὸ
Ἰρὰκ μέχρι τὴ Συρία καὶ τὴ Νιγηρία,
ἐπιδιώκοντας τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ
Ἰσλαμικοῦ νόμου. Τρόμος, φρίκη,
ἀποτροπιασμός, μῖσος, βία παντοῦ.
Ἡ Εὐρώπη τῶν Λαῶν ποὺ ὀνει-
ρευόμαστε, ἡ Εὐρώπη τῶν Ὁρα-
μάτων, ἡ Εὐρώπη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Δικαίου, ἡ Εὐρώπη ἡ Χριστιανική, ἡ
Εὐρώπη ἡ δική μας συγκλονίζεται
καὶ αὐτὴ ἀπʼ ἄκρου εἰς ἄκρον ἀπὸ
τὸ μῖσος τῆς Τζιχάντ! Στὸ Λονδίνο
δύο νεαροὶ κατέσφαξαν στὴ μέση
τοῦ δρόμου στὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλὰχ
ἕνα Βρετανὸ στρατιώτη κραυγά-
ζοντας: «Ὁρκιζόμαστε στὸν παν-
τοδύναμο Ἀλλὰχ ὅτι δὲν θὰ στα-
ματήσουμε ποτὲ νὰ σᾶς πολεμᾶμε.
Ὁ μόνος λόγος ποὺ τὸ κάναμε
αὐτὸ εἶναι ἐπειδὴ οἱ Μουσουλμά-
νοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Αὐτὸς ὁ
Βρετανὸς στρατιώτης εἶναι «ὀδόν-
τα ἀντὶ ὀδόντος». Δηλαδή, ὁρκί-
ζονται νὰ μᾶς σφάξουν! Ὁρκίζον-
ται νὰ ἀφανίσουν κάθε Χριστιανό,
κάθε Χριστιανικὸ Ἱερὸ Ναό, κάθε
τι ποὺ νὰ θυμίζει τὴ Θρησκεία τῆς
Ἀγάπης, κάθε «ἄπιστο». Καὶ ἐμεῖς
τί κάνουμε; Ἐμεῖς τοὺς κτίζουμε
Τζαμιὰ καὶ Τεμένη, γιὰ νὰ τοὺς δι-
ευκολύνουμε νὰ μᾶς ἀφανίσουν!
Καὶ δὲν κρύβονται, οὔτε ὑποκρί-
νονται, οὔτε δειλιάζουν. Ἀλλὰ
εἶναι ἀπόλυτα εἰλικρινεῖς. Καὶ δη-
λώνουν πολὺ καλὰ τί ἐπιδιώκουν
καὶ τί θέλουν: Θέλουν νὰ μᾶς σφά-
ξουν! Καὶ ἐμεῖς τοὺς χτίζουμε Τζα-
μιὰ καὶ Τεμένη καὶ μάλιστα μὲ δικά
μας ἔξοδα! Φανατίζουν μικρὰ παι-
διὰ νὰ σφάζουν, νὰ πολεμοῦν τοὺς
«ἄπιστους», γιατί ἔτσι θὰ πᾶνε
στὸν …Παράδεισο!  Δημιουργοῦν
σὸκ καὶ δέος στὴν Εὐρώπη. Καὶ ἡ
Εὐρώπη τοὺς δέχεται, τοὺς φρον-
τίζει, τοὺς περιθάλπει, γιὰ νὰ μπο-
ροῦν πιὸ εὔκολα νὰ τὴν ἁλώσουν!
Ὑποστηρίζουν δὲ ὅτι ἔχουμε ὑπο-
χρέωση νὰ τοὺς χτίσουμε Τέμενος
στὴν Ἀθήνα, γιατί αὐτὸ ἐπιτάσ-
σουν τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα
καὶ ἡ Ἐλευθερία τους! Μάλιστα,
αὐτὴ τὴ θεωρία τὴν ἀσπάζεται καὶ
ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας, ὁ Παναγιώτατος
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κύριος
Κύριος Βαρθολομαῖος! Σὲ πρό-
σφατη συνέντευξη σὲ Αὐστριακὴ
ἐφημερίδα δήλωσε ὅτι ἀποσυνδέει
τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης μὲ τὴν
ἀνέγερση Τεμένους στὴν Ἀθήνα.
Συγκεκριμένα, ἀπαντώντας σὲ
σχετικὴ ἐρώτηση γιὰ τὴ σύνδεση
ἀπὸ μέρους τῆς Ἄγκυρας τῆς ἐπα-
ναλειτουργίας τῆς Σχολῆς μὲ τὴν
ἀνέγερση Τεμένους στὴν Ἀθήνα, ὁ
Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος
ἀπορρίπτει ὡς μὴ σκόπιμη μία τέ-
τοια «συναλλαγή», τονίζοντας ὅτι
Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ Θρη-
σκευτικὴ Ἐλευθερία δὲν μπορεῖ νὰ
ἀποτελέσουν ἀντικείμενα συναλ-
λαγῆς. Ἔχουμε λοιπὸν ὑποχρέωση
νὰ τοὺς κτίσουμε Τεμένη καὶ  Τζα-
μιά! Ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ δια-
φυλάξουμε τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώ-
ματά τους καὶ τὶς Ἐλευθερίες
τους. Μᾶς τὸ ζητάει ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης μας!

Ἐμᾶς, Παναγιώτατε, ποιὸς θὰ
μᾶς προστατεύσει; Τὰ δικά μας
Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ τὶς δι-
κές μας Ἐλευθερίες ποὺ ἀπει-
λοῦνται ἀπὸ αὐτούς, ποιὸς θὰ τὶς
διαφυλάξει, Παναγιώτατε; Ἐμᾶς
ποιὸς θὰ μᾶς φροντίσει; Ποιὸς θὰ
μᾶς ὑπερασπιστεῖ; Τὰ Ἀνθρώπινα
Δικαιώματα καὶ τὶς Ἐλευθερίες
τῶν δύο Μητροπολιτῶν –τοῦ

Ἑλληνορθόδοξου Χαλεπίου (Συ-
ρίας) Κυρίου Παύλου καὶ τοῦ Συ-
ρορθοδόξου Κυρίου Γιοχάνα
Ἰμπραὴμ-  ποιὸς θὰ τὰ διαφυλάξει;
Ποιὸς θὰ ἐνδιαφερθεῖ νὰ τοὺς
ἐλευθερώσει ἀπὸ τὸ μαχαίρι τῶν
δημίων τους;  Τὴ Σουδανέζα Μη-
τέρα Μύριαμ Γιαχία Ἰμπραχήμ, ποὺ
καταδικάστηκε σὲ θάνατο διʼ ἀπαγ-
χονισμοῦ ἀπὸ Δικαστήριο τοῦ Σου-
δάν, ἐπειδὴ ἀσπάστηκε τὸ Χριστια-
νισμό, ποιὸς θὰ τὴν γλυτώσει ἀπὸ
τὴν ἀγχόνη; Τὰ ὅπου Γῆς Χριστια-
νόπουλα ποὺ ἀπειλοῦνται μὲ
σφαγὴ ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστὲς ποιὸς
θὰ τὰ προστατεύσει; Γιὰ τὶς
Ἐκκλησίες μας, γιὰ τὰ Μοναστήρια
μας, γιὰ τὰ Ἱερὰ καὶ πανάρχαια
προσκυνήματα τῆς Κατεχόμενης
Κύπρου ποιὸς θὰ ὑψώσει φωνὴ
διαμαρτυρίας καὶ ἀπόγνωσης, γιὰ
νὰ ἐπιτρέψουν οἱ κατακτητὲς νὰ
ἐπαναλειτουργήσουν; Τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Κύπρου Κύριο Χρυσόστομο
ποὺ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Θρονικῆς
Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἔκανε
ἔκκληση, γιὰ νὰ ἐπιτρέψει ὁ Ἀττί-
λας τὴν οἰκοδόμηση καὶ λειτουρ-
γία τοῦ Κατεχόμενου Μοναστη-
ριοῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα,
ποιὸς θὰ τὸν ἐνθαρρύνει στὸν
ἀγῶνα του; Ποιὸς θὰ ἀποθαρρύνει
τὸν Ἀττίλα καὶ τελικὰ ποιὸς θὰ τὸν
ὑποχρεώσει νὰ σταματήσει νὰ κα-
ταστρέφει τὴν Ὀρθόδοξη Πολιτι-
στικὴ Κληρονομιὰ τῆς Κύπρου;
Ποιὸς θὰ ὑψώσει φωνὴ στὴν
Εὐρώπη καὶ τὴν παγκόσμια Κοινό-
τητα, ὥστε νὰ ὑποχρεωθεῖ ὁ Ἀττί-
λας νὰ πάψει νὰ μολύνει τὴν Κύ-
προ; 

Ἡ Τουρκία στηρίζει 
τοὺς Τζιχαντιστάς

Τώρα πιὰ ἡ Τουρκία δὲν μπορεῖ
νὰ ὑποκρίνεται ὅτι δὲν ἔχει σχέση
μὲ τοὺς Τζιχαντιστές, ἀφοῦ πρόσ -
φατη μελέτη τοῦ Ἰνστιτούτου
Σπουδῶν τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιω-
μάτων τοῦ Πανεπιστημίου Κο-
λούμπια τῆς Νέας Ὑόρκης ἀποδει-
κνύει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Συγκε-
κριμένα, σύμφωνα μὲ τὸν διευ-
θυντὴ τοῦ Ἰνστιτούτου καὶ τοῦ
Προγράμματος γιὰ τὴν Οἰκοδόμη-
ση τῆς Εἰρήνης Ντέϊβιντ Φίλιπς, ὁ
ὁποῖος ἔχει ὑπηρετήσει στὸ Στέϊτ
Ντιπάρτμεντ ὡς εἰδικὸς σύμβου-
λος σὲ θέματα διεθνῶν σχέσεων,
«ἡ Τουρκία παρέχει στρατιωτικὸ
ἐξοπλισμό, ὑλικοτεχνικὴ καὶ  οἰκο-
νομικὴ βοήθεια, καθὼς καὶ ἰατρικὴ
φροντίδα στοὺς μαχητὲς τοῦ
Ἰσλαμικοῦ Κράτους, καὶ ὑποστηρί-
ζει οἰκονομικά τούς Τζιχαντιστὲς
μέσῳ τῆς ἀγορᾶς πετρελαίου».
Ἐπίσης καὶ ἡ ἐφημερίδα «Δημο-
κρατία» τῆς 7ης Ὀκτωβρίου 2014
ἀναφέρεται σὲ δημοσίευμα τῶν
βρετανικῶν «Times» ποὺ ὑποστη-
ρίζει ὅτι ἡ Τουρκία ἔδωσε πίσω στὸ
Ἰσλαμικὸ Κράτος 180 Τζιχαντιστές,
προκειμένου νὰ πετύχει τὴν ἀπε-
λευθέρωση Τούρκων ὁμήρων! Ἡ
ἀνταλλαγὴ φέρεται ὅτι ἔγινε στὶς
20 Σεπτεμβρίου καὶ στοὺς μαχητὲς
τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης,
τοὺς ὁποίους ἄφησε νὰ φύγουν,
γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν …ἱερὸ πό-
λεμο ἡ Τουρκικὴ Κυβέρνηση, περι-
λαμβάνονται δύο Βρετανοὶ Τζιχαν-
τιστές, ὁ 18χρονος Σαμπὰζ Σουλεϊ-
μάν καὶ ὁ 26χρονος Χισὰμ Φολ-
κάρντ, καθὼς καὶ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι
οἱ ὁποῖοι στρατολογήθηκαν στὴ
Τζιχάντ: τρεῖς Γάλλοι πολίτες, δύο
Σουηδοί, δύο Σκοπιανοί, ἕνας
Ἑλβετὸς καὶ ἕνας Βέλγος. Σὲ
ἀντάλλαγμα, ἡ ἐξτρεμιστικὴ ὀργά-
νωση ἀπελευθέρωσε τοὺς 49
ἐργαζομένους στὸ Τουρκικὸ Προ-
ξενεῖο τῆς Μοσούλης, 46 Τούρ-
κους καὶ τρεῖς Ἰρακινούς, τοὺς
ὁποίους κρατοῦσε ὁμήρους γιὰ
101 ἡμέρες.

Τρομοκρατία 
εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ
Τὸ «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»  τῆς 26ης

Μαΐου 2013 σὲ ἔγκυρο ρεπορτὰζ
τῆς Δανάης Δασοπούλου ἀναφέ-
ρει ὅτι σύμφωνα μὲ μελέτες, μὲ
πρόσ φατη αὐτὴ ποὺ πραγματοποι-
ήθηκε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ
Κέϊμπριτζ, οἱ Μουσουλμάνοι ποὺ
ἀσπάζονται ἀργότερα τὸν Ἰσλαμι-
σμό, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ
Βρετανοῦ μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Νι-
γηρία, Μάϊκλ Ἀμπεντολάχο, ὁ
ὁποῖος δολοφόνησε ἄγρια τὸν
25χρονο στρατιώτη Λὶ Ρίγκμπι,
ἔχουν τὴν τάση νὰ ἐκφράζουν τὴν
πίστη τους μὲ φανατισμό. Ἡ πο-
ρεία τους στὴ Θρησκεία εἶναι ἕνα
διαρκὲς ταξίδι, στὸ ὁποῖο κα-
λοῦνται νὰ ἀποδείξουν πόσο πι-
στοὶ εἶναι στὸ Ἰσλάμ. Τὶς περισσό-
τερες φορές, μάλιστα, ἐξαιτίας
τῆς ἐπιλογῆς τους νὰ ἀσπαστοῦν
τὸν Ἰσλαμισμό, παραγκωνίζονται
ἀπὸ φίλους καὶ οἰκογένεια. Ἡ μο-
ναξιὰ καὶ ἡ ἀπόρριψη τοὺς ὠθεῖ νὰ
ἀγκιστρωθοῦν στοὺς γκουροὺ
τῶν Ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων
ἀκόμα περισσότερο, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ ἀκολουθοῦν κατὰ γράμμα
τὶς διδαχές τους. Ἔχοντας μάλι-
στα μοναδικὸ στόχο νὰ ἀποδεί-
ξουν ὅτι εἶναι ἱκανοί, ὁδηγοῦνται
στὰ ἄκρα, θυσιάζουν τὸν ἴδιο τους
τὸν ἑαυτό, τὴ ζωή τους, ἀλλὰ καὶ
τὴ ζωή ἀθῴων πολιτῶν!  Δὲν εἶναι
τυχαῖο ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ διεθνῆ
Τύπο, οἱ ἀδελφοὶ Ταμερλάν καὶ
Τζοχὰρ Τσαρνάεφ, ἀλλὰ καὶ ὁ
Ἀμπεντολάχο πρὶν ἀπὸ τὶς ἐπιθέ-
σεις τους συμβουλεύτηκαν τὴ
«Βίβλο τῆς Τζιχὰντ» ἢ γιὰ κάποι-
ους τὸ «Vanity Fair τῆς τρομοκρα-
τίας», τὸ περιοδικὸ «Ιnspire», τὸ
ὁποῖο δίνει σαφεῖς ὁδηγίες γιὰ τὸν
τρόπο κατασκευῆς βομβῶν, προ-
σφέρει λεπτομέρειες γιὰ μία ἐπι-
τυχημένη ἐπίθεση καὶ ἐξαπολύει
ἀπειλὲς πρὸς τοὺς Δυτικοὺς ὅτι
«οἱ μαχητὲς θὰ φτάσουν στὸ ὄνο-
μα τοῦ Ἀλλάχ».

Εἰς τὴν Κύπρον κατοχή,
εἰς ὅλον τὸν κόσμον Τζιχὰντ 

καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα τζαμιὰ καὶ τεμένη!
Τοῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Νομικοῦ - Ἐπιτίμου

Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων

Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ ἔπεσεν ἡ
θλιβερὰ εἴδησις τῆς ἐκδημίας ἀπὸ
τὴν παροῦσαν ζωὴν γιὰ τὴν αἰωνιό-
τητα τοῦ διακεκριμένου καὶ ἐντίμου
δημοσιογράφου Γεωργίου Ζερβοῦ.
Μεγάλη θλῖψις καὶ ὀδύνη τῶν ἀνα-
γνωστῶν τοῦ «Ο.Τ.», τηλεθεατῶν
τοῦ BLUE SKY ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα.

Ὁ Γεώργιος Ζερβὸς συγκαταλέ-
γεται μεταξὺ τῶν ἐλαχίστων λει-
τουργῶν τῆς δημοσιογραφίας, τὴν
ὁποίαν ὑπηρέτησε ἄψογα καὶ ὑπο-
δειγματικά. Ὑπῆρξεν ὑπέρμαχος
ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῶν Ἐθνικῶν συμ-
φερόντων, τῆς Πατρίδος, τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ τοῦ λαοῦ. 

Ἦταν ἀπαράμιλλος εἰς τὸν καλὸν
λόγον καὶ τὴν ὑπευθυνότητα, μὲ βα-
θεῖαν πίστιν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ

τὰ ἰδεώδη τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Γλαφυρὸς καὶ εὐάρεστος ὁ λόγος
του, τὰ γραπτά του κείμενα ὑπῆρξαν
ἕνα μικρὸν Εὐαγγέλιον καὶ οἱ ὁμιλίες
του ἀπὸ τὸ BLUE SKY ἕνα καθημε-
ρινὸν μορφωτικὸν σχολεῖον τῶν τη-
λεθεατῶν.

Ἡ καλωσυνάτη, εὐγενικὴ καὶ
εὐάρεστη εἰκόνα τοῦ προσώπου του
θὰ παραμένει πάντοτε ζωντανὴ εἰς
τὴν σκέψιν ὅλων μας.

Δεόμεθα ὅπως ὁ Θεὸς ἀναπαύση
τὴν ἁγίαν ψυχήν του.
Αἰωνία ἡ μνήμη σου, Ἀγαπημένε μας

Γεώργιε Ζερβὲ
Ἐκ μέρους κατοίκων ἄνω Πατησίων

Παναγιώτης Κιτσάκης

Ἔσβησε τὸ φωτεινὸν ἀστέρι
τῆς ἐντίμου δημοσιογραφίας,

Γεώργιος Ζερβός

Θερμά συλλυπητήρια
Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ἐκφράζει τὰ θερμά της συλλυπη-
τήρια στὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. ἀλλὰ καὶ
σὲ ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα τῆς ἐφη-
μερίδος «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»,
γιὰ τὴν αἰφνίδια ἀπώλεια τοῦ Διευ-
θυντοῦ της κ. Γεωργίου Ζερβοῦ.

Εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας νὰ τὸν
ἀναπαύσει ἐν Χώρᾳ ζώντων.

Ὁ Πρόεδρος Μιχάλης Ἠλιάδης
καὶ ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Πα-
ρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Συλλυπητήρια
Γιὰ τὴν ἀδόκητη ἀπώλεια τοῦ φί-

λου μας, συνεργάτου σας καὶ μαχη-
τικοτάτου δημοσιογράφου, κ.Γεωρ-
γίου Ζερβοῦ, ἐκφράζω τὰ θερμά μου
συλλυπητήρια καὶ ὁ Ζωοδότης Κύ-
ριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἂς τὸν
ὁμολογήσει ἐνώπιον τοῦ Πατρός
Του, ὅπως καὶ ὁ ἀείμνηστος, τὸν
ὡμολόγησε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων
(Ματθ. Ι´ 32,33)  Ὑμεῖς δὲ νὰ ἔχετε
ζωὴν καὶ νὰ τὸν ἐνθυμεῖστε.

Μὲ ἐκτίμηση 
Βασ. Σκαλτσᾶς 

(ἐλέῳ Θεοῦ) Ἱεροψάλτης 
Ἱ.Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Μεταμ/σεως

Ἀττικῆς

Στὸν ἄρχοντα τῆς Δημοσιογρα-
φίας Πατριώτη καὶ Χριστιανό, Κα-
λό του ταξίδι. Θὰ μᾶς λείψει πολύ.

Παντελὴς - Εὐριδίκη
Κυριακίδη

Συλλυπητήριον μήνυμα
Σᾶς παρακαλῶ νά μεταφέρετε

στό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς
ΠΟΕ καί στή Συντακτική Ἐπιτροπή
τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου τά θερμά
μου συλλυπητήρια γιά τήν ἐκδημία
τοῦ ἐκλεκτοῦ δημοσιογράφου Γε-
ωργίου Ζερβοῦ. Ὁ Θεός νά τόν
ἀναπαύσει!

Κωνσταντῖνος Χολέβας
(συνεργάτης τῆς ἐφημερίδος

ἀπό τό 1984).

Εἰς τὸ ἱστολόγιον «Katihisis»
ἐδημοσιεύθη τὴν 19ην Φεβρουαρί-
ου ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις:

«Μὲ ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Θεσσαλονίκης, ὁ πρωτοπρ.
π. Νικόλαος Μανώλης ἀποσπᾶται
γιὰ τρεῖς μῆνες στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυ-
ρίδωνος Τριανδρίας Θεσσαλονίκης,
ὅπου θὰ ἐπιτελεῖ πλήρως τὰ ἐφη-
μεριακά του καθήκοντα. Διατηρεῖ
τὴν ὀργανική του θέση στὸν Ἱερὸ
Βυζαντινὸ Ναὸ Προφήτου Ἠλιού
Θεσσαλονίκης, στὸν ὁποῖο σὺν Θεῷ
θὰ ἐπιστρέψει στὰ μέσα περίπου
τοῦ Μαΐου 2015. Ἡ ἀπόσπασή του
γίνεται στὰ πλαίσια τῆς κάλυψης
λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἱ.Μ.
Θεσσαλονίκης».

Εἰς ἐρώτησιν σχετικὴν πρὸς τὸν

π. Νικόλαον, μεταξὺ ἄλλων ἀνα-
φέρει:

«Σήμερα στὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα
ὅπου παρουσιάστηκα, ἔνιωσα μία
συγκίνηση. Παρουσιάστηκα νὰ
ἀναλάβω τὰ ἐφημεριακά μου κα-
θήκοντα!  Ἐλπίζω νὰ τιμήσω τὴν
νέα μου ἀποστολή. Θέλω νὰ εὐχα-
ριστήσω τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ καὶ
τοὺς νέους ἐνορίτες μου γιὰ τὴν
ὑποδοχή τους. Ἐλπίζω νὰ ἔχουμε
μία τέλεια συνεργασία στοὺς
τρεῖς αὐτοὺς μῆνες, πρὸς Δόξαν
Θεοῦ.

Ἕνα τελευταῖο νὰ πῶ, νὰ παρα-
καλέσω τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸν
ἀντιαιρετικὸ αὐτὸν ἅγιο, ἀντιπα-
πικὸ καὶ ξεκάθαρα ἀντιοικουμε-
νιστὴν νὰ μὲ δυναμώσει στὸν
ἀγῶνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καὶ τῆς πανθρησκείας».

Ὁ Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Μανώλης 
ἐπὶ τρεῖς μῆνας ἐφημέριος 

εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας 

Ἀνακοίνωσις
Ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Διονύσου προσκαλεῖ τοὺς εὐσεβεῖς Χρι-

στιανοὺς στοὺς κατανυκτικοὺς ἑσπερινοὺς τῶν Κυριακῶν τῆς Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς 18:00 – 19:00 καὶ στὶς ὁμιλίες ποὺ θὰ γίνονται μετὰ τὸν
ἑσπερινὸ 19:00 – 20:00 στὴν αἴθουσα τοῦ ἀρχονταρικίου, σύμφωνα μὲ τὸ
ἀκόλουθο πρόγραμμα.

1) Κυριακὴ 01 Μαρτίου (Τῆς Ὀρθοδοξίας)
Θέμα: Περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
Ὁμιλητής ὁ πρωτ. π. Ἰωάννης Φωτόπουλος
2) Κυριακὴ 08 Μαρτίου (Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)
Θέμα: Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς χθὲς καὶ σήμερα
Ὁμιλητής ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος
3) Κυριακὴ 15 Μαρτίου (Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως)
Θέμα: Ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας
Εὐχαριστίας καὶ οἱ ἀνορθόδοξες ἀντιλήψεις.
Ὁμιλητής ὁ θεολόγος κ. Βασίλειος Κελίδης
4) Κυριακὴ 22 Μαρτίου (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)
Θέμα: Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς
Ὁμιλητής ὁ π. Βασίλειος Κοκολάκης
5) Κυριακὴ 29 Μαρτίου (Ἁγ. Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)
Θέμα: Προτυπώσεις τῆς Θείας Λειτουργίας
ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη
Ὁμιλητής ὁ θεολόγος κ. Γεώργιος Χάλαρης.

Πρόσκλησις
Τὸ Σάββατον 28ην Φεβρουαρίου

καὶ ὥραν 6.30μ.μ., μὲ τὴν εὐκαι-
ρίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, θὰ πραγματοποιηθῆ εἰς τὴν
αἴθουσαν «Ἐπάλξεις» Ζήνωνος 3,
2ος ὄροφος, Ὁμόνοια, Ἑσπερίδα
μὲ θέμα:

«Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία σήμε-
ρα».

Εἴσοδος ἐλευθέρα.



Σελὶς 6η 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

(2ον)
Οἱ Ρῶσοι μετέδωσαν
τὴν Θείαν Κοινωνίαν

εἰς Παπικούς
Ἐπίσης, μέγας ἦταν ὁ πόνος τοῦ

Ἁγίου Παϊσίου, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἔλα-
βε γνώση τῆς Ρωσικῆς προσκλήσε-
ως γιά συμμετοχή τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος στίς ἑορτές τοῦ ἁγίου
Σεργίου, ἀντιτάχθηκε σφόδρα.
Μάλιστα ἔστειλε σέ πνευματικά του
τέκνα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος,
Ἱερομόναχο καί θεολόγο τῆς Ἱ. Μ.
Σταυρονικήτα, ὁ ὁποῖος μετέφερε
τό μήνυμα νά ματαιωθεῖ πάσῃ θυσίᾳ
ἡ μετάβαση Ἱεροκοινοτικῶν Ἀντι-
προσώπων στή Μόσχα. Καί αὐτό νά
μή γίνει σιωπηρῶς, ἀλλά μέ ἐπίσημο
γράμμα ὁμολογιακό καί ἀποδοκιμα-
στικό τῆς ἀντορθόδοξης ρωσικῆς
ἐνέργειας τῆς μεταδόσεως Θείας
Κοινωνίας στούς αἱρετικούς Παπι-
κούς. Δόθηκε σκληρή μάχη, γιά νά
κερδηθεῖ ἡ πλειοψηφία τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος, τήν ὁποία εἶχε πα-
ρασύρει καί παραπείσει ὁμάδα Ἀντι-
προσώπων νεωτεριζόντων. Ὅμως,
ἡ πρωτοβουλία, τό ὄνομα καί ἡ ἀνυ-
ποχώρητη ἐπίμονη τοῦ Ἁγίου
Παϊσίου, μαζί μέ τή δύναμη τῆς προσ -
ευχῆς του, ἔφεραν τό καλό
ἀποτέλεσμα τῆς συντάξεως καί ἀπο-
στολῆς τοῦ «ἀποκαλυπτικοῦ γράμ -
ματος τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος κατά
τῆς μεταδόσεως τῆς Θείας Κοι-
νωνίας εἰς τούς αἱρετικούς Παπι-
κούς ἀπό τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν»6

στίς 27-2-1977.
Γιά νά φανεῖ πόσο εὐαίσθητος καί

προσεκτικός ἦταν ὁ Ἅγιος Παΐσιος
σέ θέματα ἐπικοινωνίας καί συμπροσ -
ευχῆς μέ αἱρετικούς, μεταφέρουμε
ἐδῶ τό ἑξῆς χαρακτηριστικό περι-
στατικό: «Κάποτε, διηγήθηκε ὁ
Γέροντας, μοῦ ἦρθαν δύο παπικοί,
λατῖνοι... Μοῦ λέει λοιπόν ὁ ἕνας –
Ἔλα νά ποῦμε τό ʻΠάτερ ἡμῶν...ʼ –
Γιά νά τό ποῦμε μαζί, τοῦ εἶπα,
πρέπει νά συμφωνοῦμε στό Δόγμα.
Ὅμως, μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν
χάσμα μέγα ἐστί. Ὕστερα μοῦ λέει:
- Μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι κοντά
στό Θεό καί μόνο αὐτοί θά σω-
θοῦνε; Ὁ Θεός εἶναι μέ ὅλο τόν
κόσμο. – Ναί, τοῦ εἶπα. Ἐσύ μπορεῖς
νά μοῦ πῆς καί πόσος κόσμος εἶναι
κοντά στό Θεό; Ἔχουμε λοιπόν δια-
φορές. Εἴμαστε φυσικά παιδιά τοῦ
ἑνός Πατέρα, ἀλλά μερικά μένουν
στό σπίτι καί μερικά γυρίζουν ἔξω. –
Νά δείξουμε ἀγάπη, μοῦ λένε μετά.
– Καί ἡ ἁμαρτία ἔγινε μόδα, τούς
λέω. – Καί αὐτό μέσα στήν ἀγάπη
εἶναι, μοῦ λένε. – Ὅλοι μιλᾶνε γιά
ἀγάπη, εἰρήνη καί ὁμόνοια, τούς
εἶπα στό τέλος, ἀλλά ὅλοι αὐτοί
εἶναι διχασμένοι καί μέ τόν ἑαυτό
τους καί μέ τούς ἄλλους. Γιʼ αὐτό
καί ἑτοιμάζουν ὅλο καί μεγαλύτερες
βόμβες. Πολλοί, πού μιλοῦν γιά
ἀγάπη καί ἑνότητα, οἱ ἴδιοι δέν εἶναι
ἑνωμένοι μέ τόν Θεό, γιατί δέν τόν
ἔχουν ἀγαπήσει, οὔτε ἔχουν ἀλη-
θινή ἀγάπη. Ἀγάπη ἀληθινή ἔχει
ἐκεῖνος, πού ἔχει ὀρθή πίστη, ζῆ
κοντά στό Θεό, καί τότε ὁ Θεός ζω-
γραφίζεται στό πρόσωπό του καί οἱ
ἄλλοι βλέπουν στό πρόσωπό του τόν

Θεό. Εὔχομαι ὁ Θεός νά φωτίση
ὅλους τούς ἀνθρώπους, μέ τούς
ὁποίους εἴμαστε κατά σάρκα
ἀδέλφια – ἀπό τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα
- νά ἔρθουν ʻεἰς ἐπίγνωσιν ἀλη-
θείας7 ,̓ γιά νά γίνουν καί πνευματικά
μας ἀδέλφια. Ἀμήν»!8

Τὰ δύο βιβλία διὰ τὶς θέσεις
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Χαρακτηριστικό εἶναι καί τό ἑξῆς

περιστατικό: Ὁ τότε Πάπας, ἔχον-
τας ἀκούσει γιά τήν φήμη τοῦ
Γέροντος Παϊσίου, ἔστειλε μερικούς
καρδιναλίους στή καλύβη τοῦ
γέροντος, γιά νά τοῦ ἀνακοινώσουν
ὅτι ὁ Πάπας τόν προσκαλεῖ στή
Ρώμη, γιά νά συζητήσουν  περί  δο -
γματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν
θεμάτων. Ἡ ἀπάντηση τοῦ γέρον-
τος ἦταν ἀποστομωτική: «Ὁ πάπας
δέν εἶναι ἕτοιμος ἀκόμη γιά μιά
τέτοια συζήτηση. Πρέπει νά
ἀποβάλει τόν ἐγωϊσμό του».

Γιά τή θέση καί τή στάση τοῦ Ἁγί-
ου Παϊσίου ἔναντι τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ ἀντλοῦμε πληροφορίες καί
ἀπό δύο ἄλλα βιβλία. Τό πρῶτο εἶναι
τό βιβλίο «Ἐπιστολές», πού ἔγραψε
ὁ ἴδιος, καὶ τὸ δεύτερο τὸ βιβλίο
«Λόγοι Α΄. Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά
τόν σύγχρονο ἄνθρωπο».

Στό βιβλίο του «Ἐπιστολές»
ὑπάρχουν σαφεῖς ἀναφορές γιά τίς
«ἀρρωστημένες πλάνες» τῶν ἑτε-
ροδόξων ἤ αἱρετικῶν. Γράφει με-
ταξύ ἄλλων: «Στήν ἐποχή μας,
ὅμως, πολλοί ἀπό ἐμᾶς, ἐπηρε-
αζόμενοι δυστυχῶς ἀπό τήν κο-
σμική ἀγάπη, πού δέν ἔχει πνευμα-
τικό ἀντίκρυσμα, πᾶμε δῆθεν νά
κάνουμε καλό, νά δώσουμε αἷμα,
ἐνῶ τό αἷμα μας εἶναι γεμάτο ἀπό
πνευματικά μικρόβια καί βλάπτου-
με περισσότερο. Ἐάν ὅμως ζούσα-
με Πατερικά, θά εἴχαμε ὅλοι πνευ-
ματική ὑγεία, τήν ὁποία θά ζήλευαν
καί ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι καί θά ἄφη-
ναν τίς ἀρρωστημένες τους πλάνες
καί θά σώζονταν δίχως κήρυγμα.
Διότι τώρα δέν συγκινοῦνται ἀπό
τήν Ἁγία μας Πατερική παράδοση,
γιατί θέλουν νά ἰδοῦν καί τήν Πα-
τερική μας συνέχεια, τήν πραγμα-
τική μας συγγένεια μέ τούς Ἁγίους
μας». Πιό κάτω λέει: «... Αὐτό πού
ἐπιβάλλεται σέ κάθε Ὀρθόδοξο
εἶναι νά βάζη τήν καλή ἀνησυχία
καί στούς ἑτεροδόξους, νά κα-
ταλάβουν δηλαδή ὅτι βρίσκονται
σέ πλάνη, γιά νά μή ἀναπαύουν
ψεύτικα τόν λογισμό τους καί στε-
ρηθοῦν καί σʼ αὐτήν τήν ζωή τίς
πλούσιες εὐλογίες τῆς Ὀρθο-
δοξίας καί στήν ἄλλη ζωή στερη-
θοῦν τίς περισσότερες καί αἰώνιες
εὐλογίες τοῦ Θεοῦ...»9.

Στό βιβλίο «Λόγοι Α΄. Μέ πόνο καί
ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο»
γράφονται τά ἑξῆς, τά ὁποῖα ἀποτε-
λοῦν ἀπάντηση στόν διαθρησκειακό
οἰκουμενισμό: «...Σήμερα δυστυχῶς
μπῆκε ἡ εὐρωπαϊκή εὐγένεια καί
πᾶνε νά δείξουν τόν καλό. Θέλουν
νά δείξουν ἀνωτερότητα καί τελικά
πᾶνε νά προσκυνήσουν τόν διάβολο
μέ τά δύο κέρατα. ʻΜία θρησκεία,

σοῦ λένε, νά ὑπάρχη καί τά ἰσο-
πεδώνουν ὅλα. Ἦρθαν καί σʼ ἐμένα
μερικοί καί μοῦ εἶπαν: Ὅσοι πι-
στεύουμε στόν Χριστό νά κάνουμε
μία θρησκεία. ̒Τώρα εἶναι σά νά μοῦ
λέτε, τούς εἶπα, χρυσό καί μπακίρι
(χαλκό) νά τά κάνουμε ἕνα... Ἔγινε
τόσος ἀγώνας, γιά νά λαμπικάρη τό
δόγμα. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξε-
ραν καί ἀπαγόρευσαν τίς σχέσεις μέ
αἱρετικό. Σήμερα λένε: Ὄχι μόνο μέ
αἱρετικό, ἀλλά καί μέ Βουδδιστή καί
μέ πυρολάτρη καί μέ δαιμονολάτρη
νά συμπροσευχηθοῦμε. Πρέπει νά
βρίσκωνται στίς συμπροσευχές
τους καί στά συνέδρια καί οἱ
Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μιά παρουσία. Τί
παρουσία; Τά λύνουν ὅλα μέ τήν λο-
γική καί δικαιολογοῦν τά ἀδι-
καιολόγητα. Τό εὐρωπαϊκό πνεῦμα
νομίζει ὅτι καί τά πνευματικά θέμα-
τα μποροῦν νά μποῦν στήν Κοινή
Ἀγορά...»10.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀπό τά προανα-
φερθέντα, καθίσταται σαφές ὅτι
ἀνέκαθεν ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἦταν
κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ Ζη-
λωτισμοῦ, ὅπως καί κατά παντός
μοντερνισμοῦ ἤ νεωτερισμοῦ, ὡς
ὑπαγορεύματος τοῦ διαβόλου. Ποτέ
δέν ἔλεγε καί δέν ἔγραψε ὅτι «εἴμα-
στε τό ἴδιο» μέ τούς ἑτεροδόξους
καί ὅλα ὅσα ἀνιστόρητα καί
ἀντορθόδοξα καί ὄντως «ἀρρω-
στημένα καί πλανεμένα» ἔχουν πεῖ
καί λένε καί γράφουν οἱ παλαιότεροι
καί μάλιστα οἱ σημερινοί Οἰκουμε-
νιστές καί φιλενωτικοί.

Ἡ νόθευσις τῆς προφητείας
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ

τοῦ Αἰτωλοῦ:
«Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε»
Ὁ Σεβ. στήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή

δέν δίστασε νά διαστρεβλώσει τόν
μεγάλο διδάχο τοῦ Γένους μας, τόν
ἰσαπόστολο καί ἐθνομάρτυρα ἅγιο
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό. Λέει: «Πρὶν ἀπό
λίγες μέρες κάποια νέα κοπέλα ἀπό
τὴ νεανική σύναξη τοῦ Ἄργους κα-
λοπροαίρετα μὲ ρώτησε: «Πῶς πα-
ρεβρεθήκατε σὲ μία ἐκδήλωση γιὰ
τὸν πάπα; Δὲν εἶναι ὁ πρόδρομος
τοῦ ἀντιχρίστου; Δὲν ἔλεγε ὁ ἅγ.
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ὅτι ὁ πάπας εἶναι
ἀντίχριστος καὶ αὐτόν νὰ κα-
ταρᾶσθε»; Ἡ νέα ἐπανέλαβε μία
φράση ποὺ, ὑποτίθεται τὴν εἶπε ὁ
ἅγ. Κοσμᾶς. Καὶ πάνω σ᾿ αὐτή τὴ
φράση στηρίχτηκαν πλῆθος συγ-
χρόνων ἀντιπαπικῶν. Καὶ συνεχῶς
αὐτή ἡ φράση ἀναπαράγεται δε-
καετίες τώρα. Εὐτυχῶς, ὅμως, ποὺ
ἕνας σοβαρός ἐπιστήμονας καὶ
ἐρευνητής, ὁ κ. Ἰ. Μενοῦνος, ποὺ
ἀσχολήθηκε χρόνια μὲ τὸν ἅγιο
Κοσμᾶ καὶ τὶς διδαχές του, ἀπέδειξε
ὅτι αὐτή ἡ φράση δὲν ὑπάρχει. Εἶναι
παρέμβλητη. Προσθήκη κάποιας
εὐσεβοῦς ἀλλά φανατικῆς χειρός.
Γράφει ὁ κ. Μενοῦνος: «Ἡ φράση
αὐτή ἦταν λόγος τοῦ Κωλέττη, καὶ
ὄχι τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος σὲ
καμιά ἄλλη ἀπό τὶς προφητεῖες του
δὲν ἀναφέρει τίποτα γιὰ τὸν πάπα.
Εἶναι ἐκπληκτικό ὅτι οὔτε στὶς διδα-
χές του ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀσχολήθη-
κε μὲ τὶς διδασκαλίες ἤ τὰ ἔργα τῶν
παπῶν». Γιατί; Γιατί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς

γνώριζε πολύ καλά ὅτι στὰ μέρη,
ποὺ περιόδευε, δὲν ὑπῆρχε κίνδυ-
νος παπικοῦ προσηλυτισμοῦ. Τὰ ποι-
μαντικά προβλήματα, ποὺ ἀντιμε-
τώπιζε, ἦταν ἡ ἄγνοια, ἡ ἠθική κα-
τάπτωση τοῦ ἀγράμματου λαοῦ, οἱ
συνεχεῖς ἐξισλαμισμοί».

Ὡς ἀπάντηση στούς ἀνωτέρω
ἰσχυρισμούς τοῦ Σεβ. παραθέτουμε
τήν ἐξαιρετική γνώμη τοῦ φιλολό-
γου καὶ θεολόγου κ. Κωνσταντίνου
Σιαμάκη11, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι «πρό-
κειται γιὰ συκοφαντικὸ παιχνίδι τῶν
δύο φίλων, τοῦ ἀρχιμ. π. Εἰρηναίου
Δεληδήμου καὶ τοῦ κ. Ἰω. Μενού-
νου, οἱ ὁποῖοι, ὅσο κι ἂν κάνουν τὸν
ἔξυπνο, δὲν καταφέρνουν μὲ κανέ-
να τρόπο νὰ κρύψουν ὅτι τὸ στή-
νουν γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1. Γιὰ
νὰ διαφημίσουν τὸ περιοδικὸ τοῦ
Μενούνου «Νειάτα» καὶ τὴ νέα
ἔκδοσι τοῦ βιβλίου τοῦ «Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ – Διδαχὲς καὶ βιογραφία»
καὶ νὰ πουλήσουν ἰδίως στὴν Ἀθή-
να καὶ στὴ Σῦρο, ὅπου ἐπιχωριάζει
τὸ σχεδὸν παιδικὸ περιοδικὸ τοῦ
Μενούνου. 2. Γιὰ νὰ κολακεύσουν
τοὺς παπικοὺς τῶν μερῶν αὐτῶν,
ἐπιδεικνύοντας ζῆλο ὑπὲρ τοῦ πάπα
῾Ρώμης καὶ «συμφιλιώνοντάς» τον
μὲ τὸν Κοσμᾶ, ποὺ εἶναι τὸ ἀντικεί-
μενο τοῦ βιβλίου τοῦ Μενούνου. 3.
Γιὰ νὰ σπιλώσουν μὲ μιὰ πρωτο-
φανῆ κατινιὰ τὸν Καντιώτη ὡς
δῆθεν πλαστογράφο, ποὺ αὐτὸς
δῆθεν νόθευσε τὶς Διδαχὲς τοῦ
Κοσμᾶ, ὥστε νὰ τὶς κάνῃ ἀντιπαπι-
κές. Ἐπιζητοῦν ὡς πελατειακό τους
κοινὸ τοὺς παπικοὺς τῆς Σύρου καὶ
ὅλης τῆς Ἑλλάδος. 4. Εἰδικὰ ὁ Με-
νοῦνος ἔχει καὶ ψυχολογικὸ κίνη-
τρο. Ἀπὸ πολλὰ χρόνια διακατέχε-
ται ἀπὸ ἀνεξέλεγκτη ἀντιπάθεια
ὑποδεεστέρου πρὸς τὸν Καντιώτη
ὡς ἐκδότη τῶν Διδαχῶν τοῦ Κοσμᾶ
μὲ μιὰ ἔκδοσί του πολὺ πληρέστε-
ρη, ποιοτικῶς καλλίτερη, κι ὡς πρὸς
τὴν κυκλοφορία πολὺ ἀνώτερη καὶ
γνωστότερη στὸ Πανελλήνιο καὶ
στὴν Ὀρθοδοξία τόσο τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ ὅσο καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἔναν-
τι αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως Καντιώτου
ἢ μᾶλλον τῶν 27 ἀλλεπαλλήλων
ἐκδόσεων (1950-2007) νιώθει πολὺ
μειονεκτικὰ ὡς ἐπιστήμων κι ὡς
εἰδικὸς ἐπίσης. Γιὰ τὸ Μενοῦνο τὸ
κρυφὸ αὐτὸ μαράζι εἶναι θέμα προσ -
ωπικοῦ γοήτρου. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ζουληγμένος σὰ βαμβακόπιττα κά-
τω ἀπὸ ὁδοστρωτῆρα».
Σημειώσεις:
6. Ὀρθόδοξος Τύπος (30-3-2007)

1,5. 7. Α΄ Τιμ. 2,4. 8. Λόγοι Ε΄. Πάθη
καί ἀρετές, Σουρωτή Θεσ/κης 2006, σ.
285. 9. Ἐπιστολές, ἔκδ. 8η, 2004, σσ.
123, 149-150. 10. Λόγοι Α΄. Μέ πόνο
καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο,
Σουρωτή Θεσ/κης 2006, σ. 347. 11.
ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΣΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΣΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, Πρὸς
ὑπεράσπισι τοῦ «παναγιωτάτου» πά-
πα Ῥώμης καὶ τοῦ «καημένου» ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Χριστιανικὴ Σπί-
θα, φύλλα 684-687, Μάϊος - Αὔγου-
στος 2010. http://www.symbole.gr/com-
ponent/content/article/146-chrphi/967-
augkan

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

Ἡ ἄρνησις τοῦ βουλευτικοῦ Ὅρκου
Προηγούμενα καὶ παρεπόμενα

Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
(3ον - Τελευταῖον)

Σθεναρότερη ὅμως καὶ περισσό-
τερο τεκμηριωμένη ἦταν ἡ ἐπίθεση
τοῦ Ἰακωβάτου κατὰ τοῦ βουλευτι-
κοῦ Ὅρκου στὴν Βουλὴ τοῦ 1869.
Αὐτὴ τὴ φορά ἡ ἄρνησή του νὰ
ὁρκισθεῖ προκάλεσε συγκρου-
σιακὲς συζητήσεις καὶ θυελλώδεις
ἀντιπαραθέσεις. Καὶ αὐτὰ ὀφειλόν-
ταν στὸ ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ὁρκωμο-
σίας ἀνακινήθηκε μέσα σὲ κλῖμα τα-
ραγμένο ἀπὸ εἰδικὰ προβλήματα
τῶν Ἰονίων Νήσων καὶ μάλιστα τῆς
Κεφαλληνίας. Ἦταν σὲ ὀξύτητα τὸ
ζήτημα τῆς «ἐκκλησιαστικῆς ἀφο-
μοιώσεως» τῆς Ἑπτανήσου, μὲ κα-
θαρὰ ἐκκλησιολογικὸ καὶ θεολογικὸ
χαρακτήρα. Στὸ ζήτημα αὐτὸ πρω-
τοστάτησαν οἱ ἀδελφοὶ Ἰακωβάτοι,
ἀντιδρώντας μὲ σθένος καὶ ἡγού-
μενοι ὅλης τῆς ἀντιαφομοιωτικῆς
μερίδος τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ,
δηλαδὴ τῶν παραδοσιακὰ Ὀρθοδό-
ξων. 

Μετὰ τὴν Ἕνωση (1864) ἀκολού-
θησε ἡ πολιτικὴ καὶ νομοθετικὴ
ἀφομοίωση τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν
Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια καὶ ἄρχισε νὰ
ἰσχύει τὴν 1η Ἰανουαρίου 1866. Ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ὅμως ἀφομοίωση καὶ
ἡ ἔνταξη τῆς Ἰονίου Ἐκκλησίας στὸ
διαμορφωμένο μετὰ τὸ ἑλλαδικὸ
αὐτοκέφαλο τοῦ 1850 διοικητικὸ
σύστημα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ἀποδείχθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀκαν-
θωδέστερα προβλήματα τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Κράτους, ποὺ ἀκόμη καὶ σή-
μερα βρίσκεται στὴ ρίζα προβλημά-
των, ὅπως οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας -
Πολιτείας. Οἱ Ἰακωβάτοι, κατέχον-
τες ὅσο λίγοι τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ
θεολογικὰ θέματα, τάχθηκαν ἀπ᾽
ἀρχῆς ἀρνητικὰ στὴν ἀφομοίωση,
ἀντιτασσόμενοι στὸ φαρμακιδικὸ
καθεστώς, ποὺ εἶχε διαμορφωθεῖ
στὴν Ἑλλάδα μὲ βάση τοὺς Νόμους
Σ´ καὶ ΣΑ´ τοῦ 1852, ποὺ ἀποδυνά-
μωσαν ἀποφασιστικὰ τὸν «Τόμο»
τοῦ κανονικοῦ αὐτοκεφάλου (1850),
δίνοντας συνέχεια στὸ σύστημα τῆς
στυγνῆς πολιτειοκρατίας. Ἐξ ἄλλου
πιστοί στὴν ἰδέα τῆς Ρωμηοσύνης,
παρέμεναν ἀφοσιωμένοι στὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο, δηλαδὴ στὸ
Ἐθναρχικὸ Κέντρο, ὡς σταθερὸ ση-
μεῖο ἀναφορᾶς καὶ τοῦ ἐλευθέρου
ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ.

Εἶναι ἀληθινὸ ἱστορικὸ ντοκου-
μέντο ἡ ἀγόρευση τοῦ Γ. Ἰακωβά-
του στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ στὶς 22
Ἰουλίου 1864 κατὰ τὴν ὑποστήριξη
τῆς τροπολογίας, ποὺ πρότεινε γιὰ
μιά ρωμαίικη ἀναδιατύπωση τῶν
Περὶ Θρησκείας ἄρθρων τοῦ Συν-
τάγματος (1 καὶ 2). Εἶναι χαρακτηρι-
στικὴ ἡ φράση, ποὺ χρησιμο-
ποιοῦσε, γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὴν
μετὰ τὸ 1852 Ἑλλάδα, «τῆς πρώην
Ἑλλάδος», ἔλεγε, πρὸς ἀγανάκτη-
ση τῶν στενὰ ἐθνικιστικὰ σκεπτο-
μένων συναδέλφων του. 

Ἡ ἐκκλησιασικὴ ἀφομοίωση ὅμως
μετὰ τὴν σταδιακὴ ὑποχώρηση τῶν
ἱεραρχῶν τῆς Ἑπτανήσου μὲ τελευ-
ταῖο τὸν Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα
(1842 - 1873) πραγματοποιήθηκε. Γι᾽
αὐτὸ οἱ ἐνέργειες τοῦ Γ. Ἰακωβάτου
(καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του Χαραλάμ-
πους) καὶ ἡ ὅλη στάση καὶ συμπερι-
φορά του στὴ Βουλὴ τελοῦσαν ὑπὸ
τὴν ἐπίδραση τῆς ἥττας τους, ποὺ
ἔθιγε ἀμεσώτατα τὸ ὀρθόδοξο φρό-
νημά τους. Ὁ Γεώργιος δὲν ἤθελε
νὰ συμβιβασθεῖ καὶ ἔδειχνε μὲ διά-
φορους τρόπους στὶς ἀγορεύσεις
του τὴν ἀντίδρασή του, κυρίως δὲ
μὲ τὸ θέμα τῆς ὁρκωμοσίας.

Δὲν θὰ παραλείψει ὅμως νὰ τονί-
ζει τὴν ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως,
τὴν ὁποία συνέδεε μὲ τὴν ὁρκωμο-
σία ἐνώπιον τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν ἢ
τῶν δημοσίων λειτουργῶν. Τὸ κύ-
ριο ἐπιχείρημά του ἦταν τὸ ἀκόλου-
θο: Ὁ ὅρκος «ἐνδιαφέρει τὴν συν -
είδησιν τῶν χριστιανῶν». Γι᾽ αὐτὸ
θεωρεῖ ἀπαράβατο δικαίωμα τοῦ
ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ νὰ ἀρνηθεῖ
νὰ δώσει ὅρκο, ἐρειδόμενο στὴν
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνει-
δήσεως. Κατέληξε δὲ τὴν βασικὴ
ἀγόρευσή του γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ μὲ
τὰ λόγια: «Λόγῳ εὐσεβείας δὲν
ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας
καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος», γιὰ νὰ μὴ
συμφύρεται δηλαδὴ τὸ Εὐαγγέλιο
μὲ τὶς ἀπάτες καὶ τὶς ψευδορκίες,
ποὺ διαπράττονται μέσα στὴ Βουλή.
Μένει πιστὸς δηλαδὴ στὴν παλαι-
ότερη δήλωσή του.

Ἡ ἐναντίωσή του στὸν τρόπο τοῦ
ὅρκου, μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως
καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀρχίζει μὲ τὴν
Α´ Σύνοδο τῆς Γ´ Περιόδου τῆς
Βουλῆς (συνεδρίαση τῆς 16ης Ἰου-
νίου 1869). Οἱ βασικές του θέσεις
ἦταν: «Ἐναντιοῦμαι εἰς τὸν τύπον
τοῦ ὅρκου, ἔχω ἔνστασιν. Ἔχω
ἔνστασιν κατὰ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ»
(γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ὅρκο δηλαδή). Ἄρα
ἡ ἔνστασή του ἀφοροῦσε καὶ τὸν
ὅρκο καὶ τὸν τύπο του. Γι᾽ αὐτὸ ἐπα-
νειλημμένως ἀντιτάσσεται στὴν πα-
ρουσία τοῦ Ἱερέως («Δὲν εἶναι ὑπο-
χρεωτικὴ ἡ παρουσία τοῦ ἱερέως...
Εἰς τὰ δικαστήρια δίδεται ὅρκος
ἄνευ τῆς παρουσίας τοῦ ἱερέως»).
Ὅπως δὲ ὑποστήριξε, «δυνάμει τοῦ
κανονισμοῦ (τῆς Βουλῆς δηλαδὴ)
δὲν ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐντός τῆς
αἰθούσης ἐν καιρῷ συνεδριάσεων,
παρὰ οἱ βουλευταί, οἱ ὑπάλληλοι καὶ
οἱ κλητῆρες». Ἐπίσης ἀντιδροῦσε
στὴν ὑπαγόρευση τοῦ ὅρκου: «Μό-
νον εἰς τοὺς ἀγραμμάτους δύναται
νὰ ὑπαγορεύση τὸν ὅρκον καὶ οἱ
ἀγράμματοι νὰ τὸν ἐπαναλαμβά-
νουν». Τὸ τελευταῖο δὲ ἐπιχείρημά
του εἶναι: «Λόγῳ εὐσεβείας δὲν
ὁρκίζομαι εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας
καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος». Συνεπῶς
ἡ «εὐσέβεια», ἡ Πίστη, ἦταν ὁ κύ-
ριος λόγος τῆς ἀρνήσεώς του νὰ
ὁρκισθεῖ. Καὶ κατέληξε: «Διά τοῦτο
ἐν ὀνόματι τοῦ Συντάγματος, ἐν
ὀνόματι τοῦ Κανονισμοῦ καὶ ἐν ὀνό-
ματι πρὸ πάντων τῆς Ἁγίας, Καθο-
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
σᾶς λέγω νὰ καταργήσητε αὐτό, τὸ
ὁποῖον ἐγίνετο, νὰ ὁρκισθοῦν (π.
Γ.Δ.Μ.: δηλαδή, οἱ βουλευταὶ) κατὰ
τὸν συνήθη τρόπον». Ζητεῖ δηλαδὴ
πλήρη ἀνατροπὴ τοῦ ἐπιβληθέντος
συστήματος, ποὺ κατ᾽ αὐτὸν ἦταν

καρπὸς τῆς μετὰ τὸ 1852 «φαρμακι-
δικῆς», δηλαδὴ προτεσταντίζουσας
Ἑλλάδος. 

Τὸ θέμα εἶχε συνέχεια. Ἡ Βουλὴ
διχάσθηκε σὲ συμφωνοῦντες μὲ
τὸν Ἰακωβάτο καὶ σὲ διαφω-
νοῦντες. Ὁ βουλευτὴς λ.χ. Ἀθανά-
σιος Πετμεζᾶς στὴ συνεδρία 7 τῆς
16ης Ἰουνίου 1869, διαφωνεῖ μὲν ὅτι
ἐδόθη ὁ λόγος εἰς τὸν Γ. Ἰακωβά-
τον πρὶν νὰ ὁρκισθεῖ, ἀλλὰ προσθέ-
τει: «Ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικὸν μέρος
τῆς προτάσεως τοῦ κ. Ἰακωβάτου
εἶμαι σύμφωνος μὲ αὐτόν». Καὶ συν -
εχίζει: «Ὁ ὅρκος αὐτός, τὸν ὁποῖον
δίδουσιν οἱ βουλευταὶ εἶναι πολὺ
σοβαρώτερος, εἶναι πολὺ ὑψηλότε-
ρος καὶ οὐδόλως ἀπαιτεῖ (...) τὴν πα-
ρουσίαν τοῦ ἱερέως (...) Δὲν ἕπεται
ὅμως ἐκ τούτου ὅτι ἐνιστάμενοι σή-
μερον κατὰ τῆς παρουσίας τοῦ
ἱερέως προσβάλλομεν τὴν θρη-
σκείαν. Ἀπεναντίας ὑποστηρίζομεν
τὸ μεγαλεῖον της. Δὲν θέλομεν νὰ
συνειθίσωμεν τὸν κόσμον, νὰ παρί-
σταται ἐνώπιον τῆς Βουλῆς ὁ
ἱερεὺς μετὰ τοῦ Εὐαγγελίου, ἐνδε-
δυμένος, καὶ νὰ δίδεται ἕνας ὅρκος,
μετὰ τὸν ὁποῖον, καθὼς σᾶς εἶπεν ὁ
κ. Ἰακωβάτος, ἂς τὸ ὁμολογήσωμεν
ὡς ἄνθρωποι ἀνώτεροι τῶν παθῶν
μας, πολλάκις δὲν ἐψηφίσαμεν
κατὰ τὴν συνείδησίν μας, διότι ἡ πο-
λιτικὴ μᾶς παρέσυρε».

Ἡ συνέχεια τῶν λόγων τοῦ Πε-
τμεζᾶ συνιστᾶ ἀκριβῆ (καὶ διαχρο-
νικὴ) ἀκτινογραφία τοῦ ἤθους τῶν
πολιτικῶν, ἀποκαλύπτοντας τὸν
προσχηματικὸ χαρακτήρα τοῦ βου-
λευτικοῦ ὅρκου καὶ τὴν ἐξαπάτηση
τοῦ Λαοῦ μὲ τὴ διατήρηση καὶ χρή-
ση του ὡς ἐπίφαση παραδοσιακότη-
τας καὶ «ἐθνικοφροσύνης».

«Συνειθίζομεν, λοιπὸν - συνέχισε
- ὄχι μόνον ἡμᾶς αὐτούς, ἀλλὰ καὶ
τὸν λαόν, τὸν ὁποῖον ἀντιπροσω-
πεύομεν, νὰ μὴ δίδη τὸν ἀπαιτούμε-
νον σεβασμὸν πρὸς τὸν ὅρκον, νὰ
μὴ δίδη τὸν ἀπαιτούμενον σε-
βασμὸν πρὸς τὸν ἱερέα, ὁ ὁποῖος
παρίσταται ἐδῶ, νὰ μὴ δίδη τὸν
ἀπαιτούμενον, τέλος, σεβασμὸν εἰς
τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, ἐπὶ τοῦ ὁποί-
ου ἐστηρίχθη ὄχι μόνον ὁ Χριστια-
νισμός, ἀλλὰ καὶ ὁ ὡραιότερος πο-
λιτισμὸς τοῦ κόσμου». Ἡ ἀγόρευση
τοῦ Βουλευτῆ Πετμεζᾶ ὄχι μόνο
ἐκφράζει τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς
Βουλῆς, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ἀλλο-
τριωθεῖ ψυχικὰ - συνειδησιακά,
ἀλλὰ συνιστᾶ καὶ πανηγυρικὴ κατα-
ξίωση τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ Ἰακω-
βάτου καὶ τῆς ἐγκυρότητάς τους.
Βέβαια ὑπάρχει καὶ τὸ ἀντεπιχείρη-
μα, ὅτι ἡ κατάχρηση καὶ ὁ ἐν τῇ πρά-
ξει χλευασμὸς ἱερῶν πραγμάτων,
ὅπως ὁ ὅρκος, δὲν δίδει τὸ δικαίω-
μα γιὰ τὴν κατάργησή τους. Ἡ
πλευρὰ ὅμως τοῦ πιστοῦ - ὀρθοδό-
ξου Ἰακωβάτου, ὅπως καὶ πολλῶν
μεταγενεστέρων, εἶναι, ὅτι ὁ μὲν
Ὀρθόδοξος δὲν χρειάζεται ὅρκο,
γιὰ νὰ τηρήσει τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια,
διὰ δέ τὸν μὴ πιστὸ ὁ ὅρκος εἶναι
ἄχρηστος. Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ
προβληματισμοῦ, ὅπως θὰ φανεῖ καὶ
παρακάτω. Πόσο μᾶλλον, ποὺ καὶ οἱ
ἐμφανιζόμενοι ὡς πιστοὶ γιὰ τὴν
«ἑνότητα τοῦ Κόμματος» ψηφίζουν
καὶ ἐκεῖνα, ποὺ ὁ ὅρκος δὲν μπορεῖ
νὰ καλύψει... 

Ὑπῆρξαν βέβαια καὶ οἱ ἀντιτασ-
σόμενοι στὸν Ἰακωβάτο, κινούμενοι
στὸν δικό τους κόσμο καὶ συμβιβα-
σμένοι μὲ τὴν κοινοβουλευτικὴ
πραγματικότητα, ποὺ θεμελιώνει
τὸν νεοελληνικὸ πολιτικὸ πολιτισμό
μας. Κύριος ἐκφραστὴς τῆς ἀντίθε-
της θέσης ἦταν ὁ Βουλευτὴς Δα-
γρές: «Οὗτος - εἶπε γιὰ τὸν Ἰακωβά-
το - καὶ πέρυσιν ὡρκίσθη καὶ εἰς τὰ
1865 καὶ τότε ὤμοσεν, ὅπως καὶ οἱ
ἄλλοι βουλευταί. Ὁ κ. Ἰακωβάτος
καὶ προηγουμένως ὡρκίζετο ὁμοί-
ως, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι βουλευταὶ τῆς
Ἰονίου Βουλῆς». Ὁ Δαγρὲς δὲν
γνώριζε, βέβαια, τὴν στάση τοῦ
Ἰακωβάτου καὶ στὴν Ἰόνιο Βουλή,
ποὺ εἴδαμε παραπάνω, καὶ τὴν στα-
θερότητα τοῦ φρονήματός του. Γι᾽
αὐτὸ ἀναζητεῖ τὰ πραγματικά, κατ᾽
αὐτόν, αἴτια τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ
ληξουριώτη συναδέλφου του. Κατ᾽
αὐτὸν ὁ Ἰακωβάτος ἀπέβλεπε, «ἵνα
φέρη σκάνδαλα καὶ ρίψη ἐνδοι-
ασμούς, εἴτε πρὸς τὴν θρησκείαν,
εἴτε πρὸς τὴν πολιτείαν». Κατέληξε
δὲ μὲ τὸ εὐτράπελο: «Ἐὰν δὲν ἀνή-
κη εἰς τὴν ὀρθόδοξον θρησκείαν -
ἔτσι ἀντιλαμβανόταν καὶ ἑρμήνευε
τὴ στάση τοῦ Ἰακωβάτου -, ἂς δη-
λώση ποῦ ἀνήκει, καὶ ἂς δώση τὸν
ὅρκον κατ᾽ αὐτήν».

Τὴν θέση αὐτὴ ἐξέφρασε καὶ ὁ
Βουλευτὴς Χρηστίδης: «Πρέπει νὰ
ἐρωτηθῆ ὁ κ. Ἰακωβάτος, εἶναι
ὀρθόδοξος χριστιανός, καθὼς οἱ
ἄλλοι; Ἄλλως ἄς ὁμολογήση, ὅτι
ἔχει ἄλλο θρήσκευμα καὶ τότε ἂς
ὁρκισθῆ κατὰ τὸ θρήσκευμά
του....». Ἡ προσθήκη τοῦ Βουλευ-
τοῦ «καθὼς οἱ ἄλλοι», θὰ ἔκαμε τὸν
Ἰακωβάτο νὰ καταφύγει, κατὰ τὸ
ἀμυντικὸ σύστημά του, στὴν εἰρω-
νεία, ἀπαντώντας ὅμως ταυτόχρο-
να στοὺς κατηγόρους του: «Δὲν μὲ
ρωτήσατε, ἂν θέλω νὰ ὁρκισθῶ. Θέ-
λω, ἀλλὰ εἶμαι ἀλλόθρησκος. Δὲν
σᾶς εἶπον, ὅτι θὰ εἴπω καὶ ἄλλα; Μὴ
μὲ ἀναγκάσητε». «Θόρυβος», γρά-
φουν τὰ Πρακτικά. Ὁ Ἰακωβάτος
συνεχίζει: «Δὲν εἶμαι ὀρθόδοξος».
Λέγει δὲ στὸν Ἱερέα κατὰ τὸν Λη-

ξουριώτικο τρόπο: «Ἀφέντη μου,
ἄμε στὸ καλό»!

Βέβαια, ὅταν ὁ Ἰακωβάτος ἔλεγε,
ὅτι εἶναι «ἀλλόθρησκος», κατὰ μίαν
ἔννοια κυριολεκτοῦσε. Διότι αὐτὸς
καὶ τὸ περιβάλλον του, στενότερο
καὶ εὐρύτερο, δὲν ταυτίζονταν μὲ
τὸ προτεσταντίζον φαρμακιδικὸ κα-
θεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος. Γι᾽ αὐτὸ θὰ ἐπισημάνει παρακά-
τω: «Δίδω τὴν εὐφρόσυνον εἴδη-
σιν... (θόρυβος, κατὰ τὰ Πρακτικά),
ὅτι εἰς τὴν Κεφαλληνίαν ἤρχισαν νὰ
γίνονται προτεστάνται, καὶ οὔτε
ἀρχιερεῖς σέβονται, οὔτε σύνοδον
ἀναγνωρίζουν». Καὶ πράγματι ἡ κα-
τάσταση στὴν Κεφαλληνία ἐξακο-
λουθοῦσε νὰ εἶναι ἔκρυθμη. Κα-
θαρὰ δὲ ἀντεπίθεση, κατὰ τὸν
γνωστὸ σ᾽ αὐτὸν τρόπο, εἶναι ὁ
ὅρκος ποὺ αὐτὸς προτείνει: «Ὁρκί-
ζομαι εἰς τὴν συνείδησίν μου καὶ εἰς
τὴν τιμήν μου, ὅτι εἰς τὴν ἐκλογήν
μου ὡς βουλευτοῦ τῆς ἐπαρχίας
(δεῖνος), δὲν μετεχειρίσθην οὐδὲν
ἀθέμιτον ἢ κακόηθες μέσον πρὸς
ἐπηρέασιν τοῦ λαοῦ ὑπὲρ τῆς ἐπι-
τυχίας μου ἢ τῆς ἀποτυχίας τῶν
ἀνταγωνιστῶν μου, διά παρατυπίας,
βίας, ἀπειλῶν, πιέσεως, δωροδο-
κίας, ὑποσχέσεων, νοθεύσεως,
ὑφαρπαγῆς ἢ ἀπάτης, οὔτε ἀμέσως
οὔτε ἐμμέσως, οὔτε διά Κυβερνη-
τικῶν ἢ δημοτικῶν μέσων, καὶ ὅτι
ἔχω τὰ νόμιμα βουλευτικὰ προσόν-
τα». Εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῶν συνή-
θων ἐκτρόπων, ποὺ συνοδεύουν τὰ
πολιτικὰ πρόσωπα, καὶ ποὺ συγκα-
λύπτονται μὲ τὴν ἐπίδειξη καί τῆς
διά τοῦ ὅρκου δῆθεν εὐσεβείας. 

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἑνότητα καὶ σύμ-
πνοια τῶν Ἀδελφῶν Ἰακωβάτων,
ποὺ διέπουν καὶ τὴ στάση τους στὸ
ζήτημα τοῦ Ὅρκου. Ἔτσι, στὶς 8
Ἰουλίου 1869 ὁ πρεσβύτερος
ἀδελφὸς Νικόλαος γράφει στοὺς
Βουλευτὲς ἀδελφούς του: «Ὡς
πρὸς τὸν τύπον τοῦ ὅρκου σᾶς λέ-
γω καὶ ἐγὼ νὰ μείνετε εἰς τὴν ἀπό-
φασίν σας». Ὁ ἐφαρμοζόμενος καὶ
εἰς τὸ Κοινοβούλιο «τύπος τοῦ
ὅρκου» ἦταν τὸ παλάμισμα τοῦ
Εὐαγγελίου, καὶ σ᾽ αὐτὸ μαζὶ μὲ ὅλα
τὰ ἄλλα ἀντιτάσσονταν οἱ Ἰακωβά-
τοι καὶ οἱ ὁμόφρονές τους. Εἶναι
πολὺ ἀποκαλυπτικὸ στὸ σημεῖο
αὐτὸ ἕνα γράμμα τοῦ Γεωργίου
πρὸς τὸν Νικόλαο ἀπὸ 12 Ἰουλίου
1869, ποὺ σῴζεται στὸ Ἀρχεῖο τῆς
Οἰκογενείας. Τὸ δημοσιεύουμε, γιὰ
νὰ διαπιστωθεῖ τὸ βάθος τοῦ ζητή-
ματος, ἀλλὰ καὶ ἡ λειτουργία τῶν
πολιτικῶν παρασκηνίων, ποὺ φυσικὰ
δὲν ἔλειπαν καὶ τότε.

«Χθὲς τὸ βράδυ εἴχομεν συνε-
δρίασιν εἰς τοῦ Κ(υρίου) Βούλγαρη,
ὅπου μᾶς ἐθερμοπαρακάλουν ὑπὲρ
τὴν μίαν ὥραν ὅλοι τους νὰ
ὁρκισθῶμεν διά τοῦ παλαμίσματος,
ἀλλὰ καὶ οἱ τρεῖς μας ἀπεποιήθη-
μεν». Κάποιες ἀπαραίτητες ἐξηγή-
σεις: Ὁ Δ. Βούλγαρης ἦταν ὁ
γνωστὸς «Τζουμπὲς» καὶ Πρωθυ-
πουργὸς (1868 - 1869), ὁ δὲ τρίτος
ἦταν ὁ βουλευτὴς Ληξουρίου Μαρ.
Χαριτάτος, ὁμόφρων τῶν Ἰακωβά-
των. Ἡ συνέχεια τοῦ γράμματος
εἶναι ἀπολαυστική: «Καὶ οὕτω σήμε-
ρον τὴν 8ην ὥραν π.μ. ἐν τῇ συνε-
δριάσει τῆς Βουλῆς οἱ Βουλγαρι-
σταὶ καὶ οἱ Κουμουνδουρισταὶ ἑνω-
θέντες ἐζήτησαν νὰ δώσωμεν τὸν
ὅρκον ἄνευ χειραψίας (= παλαμί-
σματος). Ἡμεῖς, διά νὰ εὐκολύνω-
μεν τὸ πρᾶγμα, εἴπομεν ὅτι εἰς ση-
μεῖον σεβασμοῦ θέλομεν ἀσπασθῆ
τὸ Εὐαγγέλιον ἢ πρὸ τοῦ ὅρκου, ἢ
μετὰ τὸν ὅρκον, ἤ καὶ δύο φορές,
πρῶτα καὶ ἔπειτα. Ἀλλ᾽ οἱ μονομα-
νιακοὶ καὶ ἄθρησκοι Μουζίκοι
(π.Γ.Β.Μ. Ἔτσι ὀνομάζονταν ἀπὸ
τοὺς Ἰακωβάτους οἱ ἀντίπαλοί
τους) ἐπέμενον νὰ παλαμίσωμεν τὸ
Εὐαγγέλιον καὶ ἐφώναζον, ὅταν μά-
λιστα ἦλθε καὶ ὁ Ζαλώνης καὶ ὁ Δελ-
λαπόρτας νὰ ὁρκισθῶσι. Ἐγὼ τότε
ἠσπάσθην τὸ Εὐαγγέλιον καὶ ἐσταύ-
ρωσα τὰς χεῖρας ἀκίνητος, οἱ δὲ πε-
ρισσῶς ἔκραζον «παλαμισάτω» (π.
Γ.Δ.Μ., πρβλ. Ματθ. 27,23!) Ἡμεῖς
ἐγελῶμεν καὶ ἐκάμνομεν σημεῖον
μὲ τὴν κεφαλὴν καὶ ἐφωνάζομεν,
«εἶναι ἀδύνατον». Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο
διήρκει ἀρκετὸν χρόνον καὶ οἱ ἄλλοι
ἤθελον νὰ ὁρκισθῶσιν, ἀνεχωρήσα-
μεν εἰς τὴν θέσιν μας καὶ ὡρκίσθη-
σαν οἱ ἄλλοι».

Τελικὰ οἱ Ἰακωβάτοι ὁρκίσθησαν
στὴν συνεδρίαση 42 τῆς 3ης Ὀκτω-
βρίου 1869, ἀφοῦ ὅμως πέτυχαν
αὐτὸ ποὺ ἤθελαν, στὰ Πρακτικὰ τῆς
Βουλῆς ἔχει ἀναγραφεῖ: «Προσέρ-
χονται καὶ δίδουσιν ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ
Εὐαγγελίου, παρόντος ἱερέως τὸν
νενομισμένον ὅρκον οἱ βουλευταὶ
Πάλλης Γεώργιος, Τυπάλδος Ἰακω-
βάτος καὶ Χαράλαμπος Τυπάλδος
Ἰακωβάτος». Ἀποκαλυπτικὴ ὅμως
εἶναι ἡ πληροφορία, ποὺ δίνει ὁ Χα-
ραλάμπης στὸν Νικόλαο στὸ γράμμα
του ἀπὸ 4 Ὀκτωβρίου 1869: «Χθὲς
τὴν Παρασκευὴν ἐδώκαμεν τὸν
ὅρκον μὲ τύπον ἰδικόν μας καὶ μὲ με-
γάλην χαρὰν τῶν φίλων, ὡς ἐπιθέ-
σαντες ἕκαστος καὶ τὰς δύο του
χεῖρας ἐπὶ τοῦ Εὐαγγελίου μὲ μεγά-
λην ἔκπληξιν τῶν ἐναντίων. Εἴδομεν
τοὺς φίλους (π. Γ.Μ.: τοὺς ὁμόφρο-
νές τους δηλαδὴ) καὶ εὐχαριστήθη-
μεν». Σαφέστερος καὶ εὑρηματικό-
τερος τρόπος διαπομπεύσεως τοῦ
τύπου τοῦ βουλευτικοῦ ὅρκου δὲν
θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει!

Ἔτσι ἔληξε τὸ ζήτημα τοῦ
Ὅρκου στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ τὸ
1869, μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς Ἰακω-
βάτους καὶ τὴν ρωμαίικη ὁμολογία
τους. Πρέπει ὅμως νὰ προστεθεῖ ὅτι
πέρασε αἰώνας ὁλόκληρος, γιὰ νὰ
ξανακουσθεῖ τέτοια φωνὴ στὴν
Ἑλληνικὴ Βουλὴ γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ
Ὅρκου. Στὶς 17 Ἰουνίου 1985 ὁ βου-
λευτὴς Ἐπικρατείας καὶ Πρόεδρος
τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας»,
ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης,
κατέθεσε στὸ Προεδρεῖο τῆς
Βουλῆς, πρὶν ἀπὸ τὴν ὁρκωμοσία,
Δήλωση, στὴν ὁποία ἐπικαλεῖται τὶς
ἁγιογραφικές μαρτυρίες γιὰ τὴν
ἀπαγόρευση τοῦ ὅρκου (Ματθ. 5, 33
-37) καὶ ὑποστηρίζει, ὅτι γιὰ μὲν τὸν
πιστὸ εἶναι περιττὸς ὁ ὅρκος, διά δὲ
τὸν μὴ πιστὸ δὲν ἔχει νόημα, ἡ δὲ
«ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ
εὐλογεῖ τὰ ἔργα καὶ ὄχι νὰ ὁρκίζει
τοὺς πιστούς». Καὶ καταλήγει: «Γιὰ
τοὺς λόγους αὐτοὺς ὁ θεσμὸς τοῦ
ὅρκου, σαφῶς ἀντιχριστιανικός,
ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν
ἠθικὴ ἀγωγὴ τῆς Κοινωνίας καὶ
εἶναι ἀνάγκη νὰ καταργηθεῖ. Γι᾽
αὐτὸ καὶ σύμφωνα μὲ τὴν Ἀποστολὴ
ὑπόδειξη: «Πάντα κατὰ τάξιν καὶ
εὐσχημόνως γινέσθω (Α´ Κορ. 14,
40), δηλώνω ὅτι θὰ δώσω μὲν τὸν
ὅρκο τοῦ βουλευτοῦ, ὅπως ὁρίζει ὁ
Νόμος, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει
ἀποδοχὴ τοῦ θεσμοῦ καὶ θὰ ἀγω-
νιστῶ γιὰ τὴ νόμιμη κατάργησή του
καὶ τὴν ἔτσι, ἔστω καὶ κατὰ τι,
ἀνθρωπινότερη ζωή». Ὁ Ν. Ψαρου-
δάκης κινήθηκε στὸ πνεῦμα τῶν
Ἰακωβάτων, προσθέτοντας τὴ συμ-
βολή του στὴ λύση τοῦ προβλήμα-
τος. 

*  *  *
Μετὰ τὰ παραπάνω μποροῦμε νὰ

συμπεράνουμε: Ἰακωβάτοι καὶ Ψα-
ρουδάκης    ἀναγκάσθηκαν  νὰ  δε -
χθοῦν τὸν ὅρκο, διότι εἶχε γιὰ διά-
φορους λόγους νομικὰ ἐπιβληθεῖ.
Οἱ Ἰακωβάτοι ἦσαν κατὰ τοῦ
Ὅρκου ὡς τύπου καὶ οὐσίας. Γιὰ νὰ
μείνουμε δὲ σ᾽ αὐτούς, τὰ κίνητρά
τους ἦσαν καθαρὰ ὀρθόδοξα καὶ
ἐθνικὰ / ἑλληνικά. Ἡ ἄρνησή τους
ὑπαγορευόταν ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ
συνείδησή τους. Τὸ πρόβλημα σή-
μερα εἶναι, ἂν ἔχει δικαίωμα ἕνας
Ἕλλην πολίτης, συνταγματικὰ κα-
τοχυρούμενο, νὰ ἀρνηθεῖ τὸν ὅρκο
διά λόγους συνειδήσεως, ἐπιβάλ-
λοντας τὶς δικές του ἰδεολογικὲς
πεποιθήσεις. Δὲν εἶναι ἀποδομητικὴ
μία τέτοια πράξη; Ἀπὸ τὴν ἄλλη
ὅμως πλευρὰ δὲν εἶναι ἐμπαιγμὸς
τοῦ ὅρκου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου νὰ
δέχεται κάποιος τὸν ὅρκο, ἐνῷ ἀπο-
δεικνύεται στὴν πράξη ἄσχετος μὲ
τὴν ὀρθοδοξοχριστιανικὴ πίστη ἢ
καὶ ἀρνητής της, ἂν ἀνήκει σὲ ἀντι-
χριστιανικὲς ἑταιρεῖες; 

Πολὺ βοηθεῖ στὴν ἀπάντηση
αὐτῶν τῶν προβληματισμῶν, νομί-
ζω, ἡ τοποθέτηση τοῦ διακεκριμέ-
νου Νομικοῦ καὶ πρ. Ἀντιπροέδρου
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ.
Ἀναστασίου Ν. Μαρίνου (Ἡ κατάρ-
γηση τοῦ Θρησκευτικοῦ Ὅρκου,
ἐφημ. ΕΣΤΙΑ, 9-1-2009) μὲ ἀναδημο-
σίευση στὸν «Ο.Τ.» Πρβλ. τοῦ Ἰδίου,
Ἡ Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία, Ἀθῆναι
1972, διδακτ. διατριβή).

Ὁ κ. Μαρίνος τοποθετεῖ τὸ ζήτη-
μα τοῦ Ὅρκου στὸ ὀρθό, κατὰ τὴν
ἐκτίμησή μου, πλαίσιο - ἐκκλησιο-
λογικά, πολιτικὰ καὶ ἐθνικά: «Ὅσοι
δὲν θέλουν νὰ δώσουν θρησκευ-
τικὸ ὅρκο ἔχουν πάντοτε τὸ συν-
ταγματικῶς κατοχυρωμένο δικαίω-
μα νὰ δώσουν ὅρκο μὴ θρησκευτι-
κό, ἐπικαλούμενοι τὴν τιμὴ καὶ τὴ
συνείδησή τους, ὅπως ρητὰ ἐδέχθη
καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας
μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμὸν 2601/ 1998 ἀπό-
φασή του». Ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι
«ὁ θρησκευτικὸς ὅρκος δὲν ἀναφέ-
ρεται στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ
Πολιτείας, διότι ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα
ἀποδεικτικὸ μέσον ἢ δήλωση ὑπο-
σχέσεως, ἰσχύει εἰς ὅλα τὰ Κράτη
ἐδῶ καὶ αἰῶνες (π.Γ.Δ.Μ., ἂς θυμη-
θοῦμε ἐδῶ τὸν Νικηφόρο Θεοτόκη)
καὶ δὲν νομίζω ὅτι ἐπιτρέπεται ἀπὸ
τὸ Σύνταγμα νὰ καταργηθεῖ, διότι
τυχὸν κατάργησή του θὰ προσέ-
βαλλε τὴν θρησκευτικὴ συνείδηση
ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά
ὁρκισθοῦν θρησκευτικά, γιὰ νὰ δώ-
σουν μεγαλύτερο κῦρος στὸ περιε-
χόμενο τοῦ ὅρκου τους».

Μολονότι προσωπικὰ δέχομαι
τὴν ἄποψη τοῦ Νικηφόρου Θεοτό-
κη, ποὺ εἴδαμε παραπάνω, ὡς τὴν
περισσότερο πειστική, ὄχι μόνο θε-
ολογικὰ - ἐκκλησιολογικά, ἀλλὰ καὶ
πρακτικά, θεωρῶ ὡς «βιώσιμη» σή-
μερα λύση αὐτὸ ποὺ προσθέτει ὁ κ.
Μαρίνος: «Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ὑπο-
χρεωτικὸ εἶναι μόνον ὁ ὅρκος καὶ
ὄχι ὁ τύπος τοῦ ὅρκου, ὁ ὁποῖος
μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ μὴ θρησκευτι-
κός». Ὁ κ. Μαρίνος δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ
δικαιώνει τὸν Γεώργιο Ἰακωβάτο, ὁ
ὁποῖος, ὅπως σὲ πολλὰ ἄλλα, ἔτσι
καὶ σ᾽ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἐσκέπτετο καὶ
ἐκινεῖτο πολὺ μπροστὰ σὲ σχέση μὲ
τὴν ἐποχή του. Ἄλλωστε καὶ κατὰ
τὸ Σύνταγμά μας (ἄρθρο 13, 1): «Ἡ
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνεί-
δησης εἶναι ἀπαραβίαστη. Ἡ ἀπό-
λαυση τῶν ἀτομικῶν καὶ πολιτικῶν
δικαιωμάτων δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς
θρησκευτικὲς πεποιθήσεις κανε-
νός».

Ἱερεὺς ἐκοιμήθη 
ἐντὸς Ἱ. Ναοῦ

Συμφώνως πρὸς τὸν ἱστότοπον
«magnesianews.gr» τῆς 21ης Φε-
βρουαρίου:

«Στὸ πένθος βυθίστηκε ἡ κοινω-
νία τῆς Ἀλοννήσου ἀπὸ τὸν αἰφνί-
διο θάνατο 40χρονου ἱερέα τοῦ
νησιοῦ καὶ ἐφημέριου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἀβραὰμ
Ἀποστολίδη, ὁ ὁποῖος ὑπέστη ὀξὺ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, τὴν ὥρα
ποὺ προσκυνοῦσε στὴν ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου. Στὴν ἐκκλησία
ἔσπευσε ἀσθενοφόρο, ἀλλὰ ἦταν
ἀργά. Οἱ γιατροὶ τοῦ νοσοκομείου
ποὺ μεταφέρθηκε λίγο ἀργότερα
διαπίστωσαν τὸν θάνατό του».

Ἀνακοίνωσις Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως
Ἰερεμίας ἐλυπήθη, διότι ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
κ. Ἱερώνυμος ἐτηλεφώνησεν εἰς
τὴν Πρόεδρον τῆς Βουλῆς καν
Ζωὴν Κωνσταντοπούλου, καὶ ὄχι
εἰς τὸν ἴδιον, διά νὰ ἐνημερωθῆ
περὶ τῶν συμβάντων τὴν Κυριακὴν
22αν Φεβρουαρίου, εἰς τὸν Ἱ. Ν.
Ἁγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως. 

Διὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἐξέδωσε τὴν
ἀκόλουθον ἀνακοίνωσίν: 

«Ἀπό κάποιο δημοσίευμα μιᾶς
συνεντεύξεως, πού ἐπιμόνως μοῦ
ἐζητήθη, πιθανῶς, ὅπως ἐγράφη,
νά ἐδόθη ἡ ἐντύπωση ὅτι ὑποχωρῶ
διά τήν σθενερή μου στάση κατά
τό ἐπεισόδιο τῆς παρελθούσης Κυ-
ριακῆς στήν Μεγαλόπολη. Αὐτό
δέν εἶναι ἀληθές. Ἀντίθετα, ξανα-
λέγω, εὐχαριστῶ τόν Κύριό μου
Ἰησοῦ Χριστό καί τήν Παναγία μου

Δέσποινα, διότι μοῦ ἔδωσαν τήν
δύναμη νά πῶ ἀλήθειες σέ ἄρχον-
τες, πού ἀπέβλεπαν στήν σωτηρία
τους. Δηλαδή, νά τούς πῶ ὅτι πρέ-
πει νά ἐκκλησιάζονται τήν Κυριακή
ἡμέρα, δίνοντας καλό παράδειγμα
καί στόν εὐσεβῆ λαό μας.

Σέ ἐρώτημα ὅμως τῆς δημοσιο-
γράφου ἄν θά περίμενα τούς ἐπι-
σήμους σέ περίπτωση πού θά μέ
εἰδοποιοῦσαν ὅτι θά ἀργοπορή-
σουν, ἀπάντησα θετικῶς ὅτι ναί, θά
τούς περίμενα, παρατείνοντας τήν
Θ. Λειτουργία καί δέν θά ἐδημι-
ουργεῖτο κανένα πρόβλημα. Καί
στό ἄλλο ἐρώτημα τῆς δημοσιο-
γράφου, ἄν ὁ ἔλεγχός μου ἀπευ-
θύνθηκε εἰδικά σέ κάποια πρόσωπα
ὁρισμένης παρατάξεως, εἶπα ὅτι
ὄχι, γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν ταυτίζε-
ται μέ καμία πολιτική παράταξη καί
ἐλέγχει τούς ἁμαρτάνοντες ἀπό τό
ἕνα ἄκρο μέχρι τό ἄλλο τῶν πολι-
τικῶν κομμάτων, ὁποιοιδήποτε καί

ἄν εἶναι αὐτοί. Καί στό τρίτο πάλι
ἐρώτημα τῆς δημοσιογράφου, ἄν
θέλω νά ξανάρθουν στήν Μεγαλό-
πολη οἱ κληθέντες ἐπίσημοι, ἀπάν-
τησα ὅτι βεβαίως θέλω καί θά πα-
ραθέσω μάλιστα καί τράπεζα φιλο-
ξενίας γι᾽ αὐτούς. Ἀλλά στήν τρά-
πεζα τῆς ἀγάπης αὐτῆς θά λέγω –
εἶπα – ὅλο γιά τόν Θεό, ὅτι ὑπάρχει
Θεός καί ὅτι ἡ ζωή μέ τόν Θεό ἔχει
νόημα καί περιεχόμενο, ἐνῶ μα-
κρυά ἀπό τόν Θεό καί χωρίς Θεό ἡ
ζωή εἶναι ἄνοστη καί βαρετή. Καί
ὅτι μόνο μέ τόν Θεό θά δοῦμε προ-
κοπή.

Αὐτά ὅμως πού εἶπα δέν σημαί-
νουν καθόλου ὑποχώρηση τῆς
στάσεώς μου. Παρακαλῶ τόν Θεό
νά μοῦ δίνει τήν Χάρη Του νά κα-
θαρίζεται ἡ καρδιά μου ἀπό τά πά-
θη μου, ὥστε αὐτό πού λέγω καί
κάνω νά εἶναι καθαρό, χωρίς ἐγωι-
σμό, καί νά ἀποβλέπει μόνο καί μό-
νο στήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς

ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Δέν ὑπο-
χωρῶ λοιπόν καθόλου καί δέν ἀνα-
καλῶ τήν στάση μου οὔτε κανένα
λόγο ἀπό ὅσα εἶπα. Τήν ἀλήθεια
τῆς πίστεως καί τό τί πρέπει νά κά-
νουμε, γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν
Θεό μας ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί μάλι-
στα οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά τά λέμε
σέ ὅλους, καί στούς ἄρχοντες. Νά
τούς λέμε δηλαδή νά ἐξομολο-
γοῦνται καί νά ἐκκλησιάζονται, γιά
νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
στό ὑψηλό τους ἔργο. Γιατί μερικοί
ἀπό αὐτούς τούς ἄρχοντες – μερι-
κοί λέγω – φέρονται μέ ἀσέβαστο
τρόπο ἀπέναντί μας, οὔτε ξέρουν
νά φιλήσουν τό χέρι Παπᾶ καί Δε-
σπότου καί ὅταν μᾶς ἐπισκέπτονται
στά γραφεῖα μας οὔτε ξέρουν πῶς
νά καθίσουν. Ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκό-
που, τοῦ Ἀρχιερέα τοῦ Χριστοῦ,
κάθονται διπλοπόδι καί μπορεῖ μά-
λιστα νά ζητήσουν καί τσιγαροθή-
κη. Ἀσεβέστατοι ἄνθρωποι!... Καλή
Σαρακοστή».

«Τί προκοπὴ νὰ δοῦμε μὲ ἀλειτούργητους ἄρχοντες;»
κ. Ἰερεμίας στόν Μητροπολιτικό
Ναό τῆς Μεγαλοπόλεως καί ἀπέ-
σπασε τά συγχαρητήρια τοῦ
Ἐκκλησιάσματος γι᾽ αὐτό. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος θά λειτουργοῦσε σέ κά-
ποιο χωριό τῆς Ἐπαρχίας του, ἀλλά
παρεκλήθη νά εὑρίσκεται στόν
Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου Με-
γαλοπόλεως γιά τό Μνημόσυνο
τῶν 212 πατριωτῶν τῶν φονευθέν-
των ὑπό τῶν βαρβάρων κατα-
κτητῶν. Ἐπῆγε στό μνημόσυνο.
Κατά τήν πρόσκληση τῆς Δημαρ-
χίας τό μνημόσυνο θά ἐγίνετο ὥρα
10:00. Ἐτελείωσε ἡ Λειτουργία, ἡ
ὥρα ἦταν μετά τίς 10:00 καί οἱ ἐπί-
σημοι δέν εἶχαν προσέλθει ἀκόμη.
Ἄς σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι τόν Μη-
τροπολίτη κ. Ἰερεμία πολύ τόν ἐνο-
χλεῖ καί ἐκφράζει μάλιστα δημοσίᾳ
τήν διαμαρτυρία του, γιά τό ὅτι οἱ
ἄρχοντες σέ κάθε τελετή ἔρχονται
μετά τήν Λειτουργία, τήν ὥρα μό-
νο τῆς Δοξολογίας. Πολύ τόν ἐνο-
χλεῖ αὐτό τόν κ. Ἰερεμία, τό ὅτι οἱ
ἄρχοντες δέν λειτουργοῦνται καί
πάντα, ὅπως ξέρουμε, ζητοῦσε τήν
εὐκαιρία νά ἐλέγξει τό κακό αὐτό.
Καί ἡ εὐκαιρία ἐδόθη σήμερα. 

Τελείωσε λοιπόν ἡ Λειτουργία
τῆς σημερινῆς Κυριακῆς καί ἄρχι-
σε τό Μνημόσυνο μετά τίς 10:00,
ἀλλά οἱ ἄρχοντες δέν εἶχαν προ-
σέλθει. Παρά τόν ἀργό ρυθμό καί
τίς διπλές εὐχές πού εἰπώθηκαν

στό Μνημόσυνο, ἀκόμη δέν εἶχαν
ἐμφανιστεῖ οἱ ἐπίσημοι καί ἦλθαν
πιά ὅταν εἶχε τελειώσει τό Μνημό-
συνο. Μεταξύ τῶν ἀρχόντων ἦταν
καί ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς καί λό-
γω αὐτῆς τῆς παρουσίας τῆς Προ-
έδρου εἶχαν ἔλθει ἀπό ὅλη τήν πε-
ριοχή ἐπίσημοι καί μάλιστα καί ὁ
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ.
Τατούλης. Σ᾽ αὐτούς ὅλους πού
προσῆλθαν γιά τό Μνημόσυνο,
ἀλλά μετά τό Μνημόσυνο, ὁ κ.
Ἰερεμίας τούς εἶπε τά ἑξῆς: «Τετι-
μημένοι ἄρχοντες, σᾶς βλέπουμε
μέ τιμή καί μέ σεβασμό, ἀλλά ὡς
Ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς
ἔχω νά σᾶς πῶ μέ πόνο τό ἑξῆς:
Εἶστε παραβάτες τοῦ προγράμμα-
τός σας! Καθορίσατε τό Μνημόσυ-
νο ὥρα 10:00, ἐμεῖς ἀρχίσαμε μετά
τίς 10:00, λέγαμε ἀργά τήν Ἀκο-
λουθία, καί ὅμως ἤλθατε μετά τό
πέρας τοῦ Μνημοσύνου. Θά ἔλεγα
ὅτι ἔπρεπε νά ἔλθετε καί πολύ πρίν
ἀπό τό Μνημόσυνο, γιά νά λει-
τουργηθεῖτε. Κυριακή σήμερα, ποῦ
λειτουργηθήκατε σεῖς οἱ ἄρχοντές
μας; Ἀλειτούργητοι ἄρχοντες; Tί
προκοπή νά δοῦμε τότε μέ ἀλει-
τούργητους ἄρχοντες; Τί κακό
εἶναι αὐτό πού συμβαίνει μέ σᾶς
τούς ἐπισήμους; Ἔχουμε ἐπίσημες
ἑορτές καί ἔρχεστε μετά τήν Λει-
τουργία, στήν Δοξολογία μόνο.
Δέν εἶναι ἡ Λειτουργία, κύριοι Ἐπί-
σημοι, γιά τόν ἀφελῆ λαό. Ἡ Λει-

τουργία εἶναι ἀναγκαία προπαντός
γιά σᾶς, γιά νά λάβετε τήν εὐλογία
τοῦ Θεοῦ, γιά νά κυβερνήσετε σω-
στά τόν ματωμένο καί ἁγιασμένο
αὐτό τόπο τῆς πατρίδας μας». Εἶπε
καί ἄλλα πολλά δυναμικά ὁ Μητρο-
πολίτης μας, πού στήν συγκίνηση
τῆς στιγμῆς δέν μπορέσαμε νά τά
συγκρατήσουμε. Μετά ἀπό τά λό-
για του αὐτά, πού τά εἶπε μέ πάλ-
λουσα καί στήν διαπασῶν φωνή, ὁ
Μητροπολίτης ἄρχισε νά κάνει πά-
λι ἐπιμνημόσυνο δέηση χάριν τῶν
ἀρχόντων πού ἦλθαν καθυστερη-
μένα. Ἀλλά κάποιοι ἀπ᾽ αὐτούς, καί
μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Πρόεδρος τῆς
Βουλῆς, ἀπεχώρησαν προσβεβλη-
μένοι γιά τά ὅσα ἄκουσαν καί δέν
ἔμειναν στήν δέηση. Τό εἶπε μάλι-
στα καί κάποιος ἀπ᾽ αὐτούς, ὅτι
«μετά ἀπό αὐτά πού εἰπώθηκαν,
ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά μείνουμε
καί ἀποχωροῦμε». Ἔγινε καί ἡ γιά
δεύτερη φορά ἐπιμνημόσυνη δέη-
ση καί στό τέλος τῆς δευτέρας
αὐτῆς δεήσεως ὁ δεσπότης Ἰερε-
μίας εἶπε πάλι τά ἑξῆς στούς ἐνα-
πομείναντες ἄρχοντες, μεταξύ τῶν
ὁποίων καί ὁ Περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου κ. Τατούλης: «Τίμιοι
ἄρχοντες, ἔχω τήν συνήθεια, ὅταν
στενοχωρῶ καί προσβάλλω κάποι-
ον νά τοῦ ζητάω συγγνώμην στά
γόνατα. Σήμερα ὅμως γιά τά ὅσα
εἶπα δέν ζητῶ συγγνώμην, ἀλλά
ἀντίθετα εὐχαριστῶ τόν Χριστό καί

τήν Παναγιά μου, πού μοῦ ἔδωσαν
τήν δύναμη νά σᾶς πῶ αὐτά πού
σᾶς εἶπα. Μά τί κακό ἐπί τέλους
εἶναι αὐτό μέ σᾶς! Ἐπίσημες μέ-
ρες, ὅπως τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, γιά
παράδειγμα, νά μένετε ἀλειτούρ-
γητοι καί νά ἔρχεστε στήν Δοξολο-
γία μόνο. Σήμερα Κυριακή ἡμέρα
δέν λειτουργηθήκατε. Ἤλθατε γιά
τό Μνημόσυνο, ἀλλά καί πολύ-πο-
λύ μετά ἀπό τήν καθορισθεῖσα ὥρα
τοῦ Μνημοσύνου. Δέν μετανοῶ γιά
ὅσα σᾶς εἶπα. Μοῦ ἔδωσε ὁ Χρι-
στός καί ἡ Παναγία τήν δύναμη νά
σᾶς τά πῶ. Κύριε Περιφερειάρχα,
αὐτά τά χρόνια, περισσότερο ἀπό
κάθε ἄλλη φορά, ἡ Ἐκκλησία πρέ-
πει νά φανεῖ ὅτι εἶναι δυναμική καί
νά ἐλέγχει τούς παραβάτες, ὁποι-
οιδήποτε καί ἄν εἶναι αὐτοί. Ἐμεῖς
οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά εἴμαστε δυ-
ναμικοί καί ἡρωικοί, ὅπως οἱ ἅγιοι
Πατέρες, μή φοβούμενοι τήν κο-
σμική ἐξουσία. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ».

Ὅλο αὐτό τό σημερινό ἐπεισό-
διο προξένησε τήν συγκίνηση τῶν
χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἰδιαιτέρως
μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουρ-
γίας ἔσπευσαν νά δώσουν τά συγ-
χαρητήρια στόν Δεσπότη τους γιά
τά ὅσα εἶπε καί νά δηλώσουν τήν
συμφωνία τους μαζί του.

(Ἀπό θεατές καί ἀκροατές τοῦ
ἐπεισοδίου)»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πατριάρχης Μόσχας:
Μὴ σπαταλᾶτε τὸν χρόνον σας

Συμφώνως πρὸς τὸν Ἐκκλησια-
στικὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον
«Ἁγιορείτικον Βῆμα» ὑπὸ ἡμερο-
μηνίαν 16ην Φεβρουαρίου, ὁ Πα-
τριάρχης Μόσχας Κύριλλος εἰς τὸ
μήνυμά του ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς
Ἡμέρας τῆς Ὀρθοδόξου Νεολαίας
ἐδήλωσε:

««Σήμερα θὰ ἤθελα νὰ ἐνθαρ-
ρύνω ὅλους, ἰδιαίτερα τούς νέ-
ους, μὴ σπαταλᾶτε τὸ χρόνο σας»,
εἶπε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, στὸ
μήνυμά του μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς

Ἡμέρας τῆς Ὀρθόδοξης Νεολαί-
ας.

Καὶ συμπλήρωσε μεταξὺ ἄλλων
"θὰ πρέπει νὰ στραφοῦμε πρὸς
Αὐτὸν μὲ προσ ευχή, μὲ συμμε-
τοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήρια, προσπα-
θώντας πάντα νὰ κάνουμε τὸ θέ-
λημά Του. Τότε ὁ Κύριος θὰ εἶναι
μαζί μας συνεχῶς καὶ θὰ μᾶς δώ-
σει ἄφθονα τὸ μέγα ἔλεος. Αὐτὸς
θὰ δώσει σὲ μᾶς πολὺ περισσότε-
ρα ἀπὸ ὅ,τι μᾶς ἀξίζει, περισσότε-
ρο ἀπὸ ὅ,τι θὰ μπορούσαμε νὰ
σκεφτοῦμε μερικὲς φορές"».
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Μίαν νέαν Φερράραν - Φλωρεντίαν ἐπιζητοῦν οἱ Παπικοί
σταντινούπολη, στὴν παρουσία τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Κωνσταν-
τινουπόλεως Βαρθολομαίου, ἀνα-
βίωσαν τὴν προσέγγιση ποὺ ἔγινε
στὸ Συμβούλιο τῆς Φλωρεντίας, “ἕνα
νέο καὶ πρωτότυπο τρόπο, γιὰ νὰ ἐπι-
τύχουμε τὴν πλήρη ἑνότητα μεταξὺ
τῶν Ἐκκλησιῶν”».  Αὐτὸ ἀναφέρεται
μεταξὺ ἄλλων στὸ τελευταῖο τεῦχος
«La Civiltá Cattolica» (Ὁ Καθολικὸς
Πολιτισμός), περιοδικὸ τῆς “ἐπιρ-
ροῆς” τῶν Ἰησουιτῶν.  Σὲ ἄρθρο του
ὁ Ἰησουίτης “πατέρας” Giancarlo Pa-
ni,  ποὺ τιτλοφορεῖται  «Γιὰ νὰ ἐπιτύ-
χουμε τὴν πλήρη ἑνότητα» ὑποδει-
κνύει μὲ θράσος,   τὴν ἀρχαία ὅπως
τὴν κάλεσε φόρμουλα τῆς Φλωρεν-
τίας γιὰ ἕνωση.

Ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ An-
drea Tornielli στὴ Vatican insider,  ὅτι
«τὸ Περιοδικὸ «La Civiltá Cattolica»,
εἶναι τῆς “ἐπιρροῆς” τῶν Ἰησουιτῶν,
τῶν ὁποίων οἱ σχεδιασμοὶ ἐξετάζον-
ται ἀπὸ τὴ Γραμματεία τοῦ Βατικα-
νοῦ», μὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγεται.

Προχωροῦν μάλιστα καὶ στὸ “με-
γάλο ἀντάλλαγμα” τῆς Παπικῆς “με-
γαλοψυχίας”, ὅτι θὰ δικαιοῦται  ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ ἔχει τὸ Σύμ-
βολο τῆς Πίστεως, χωρὶς τὴν προσ -
θήκη τοῦ Filioque.  Ὅμως πρέπει ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τονίζουν μὲ
θράσος οἱ Παπικοί, νὰ ἀποδεχθεῖ τὴ
«Λατινικὴ ὀρθοδοξία», ὅπως ἔχει κα-
λέσει τὴν αἱρετικὴ προσθήκη τοῦ Fi-
lioque. Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι «Ἡ δια-
μάχη στὴ Φλωρεντία ἦταν ἀρκετὰ
ἔντονη καὶ εἶχε τελειώσει μὲ μία συμ-
βιβαστικὴ λύση, ὅτι πρέπει νὰ γίνει
σεβαστὴ ἡ ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων,
οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ
δεχθοῦν τὸ Filioque στὸ Σύμβολο τῆς
Πίστεως, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρί-
σουν τὴ «Λατινικὴ ὀρθοδοξία» τῆς
προσθήκης» τὸ Περιοδικὸ «La Civiltá
Cattolica».

Καὶ τὸ ἀτόπημα τῶν Παπικῶν μα-
κραίνει προτείνοντας αἱρετίζοντας
τρόπους ἀποδοχῆς τοῦ Filioque.
«Στὴ Φλωρεντία τὴν ἀντιπαράθεση

γιὰ τὸ Filioque εἶχαν  καλύψει οἱ δύο
τύποι: “ἐκ τοῦ Πατρὸς διʼ Υἱοῦ ἢ ἐκ
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ  Υἱοῦ”» ἀναφέρει
τὸ Ἰησουίτικο Περιοδικὸ «La Civiltá
Cattolica». Πρὸς τοῦτο ἐπισημαίνει ὁ
Ἰησουίτης “πατέρας” Giancarlo Pani,
ὅτι στὴ Φλωρεντία τὸ ἔτος 1439, ἔχει
“καλυφθεῖ” τὸ ζήτημα τῆς ἐκπορεύ-
σεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκ τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ.   Οἱ δύο αὐτοὶ
τύποι  γράφει τὸ «La Civiltá Cattolica»
ἀναφέρονται τόσο στοὺς Ἀνατολι-
κοὺς ὅσο καὶ στοὺς Δυτικοὺς Πατέ-
ρες. Ὑπενθυμίζουμε στοὺς Παπικούς
ὅτι δὲν ὑπάρχει συμμετοχὴ τοῦ Υἱοῦ
στὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος.  Ὁ ἀδιάψευστος λόγος τοῦ Χρι-
στοῦ ξεκάθαρα  τὸ ἀναφέρει «Τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ὅ παρὰ τοῦ Πατρὸς
ἐκπορεύεται».

Νὰ ὑπενθυμίσομε στοὺς αἱρετι-
κοὺς Παπικούς ὅτι ἡ Μία Ἁγία
Ἐκκλησία ἀπαραχάρακτα ὁμολογεῖ
τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, χωρὶς κα-
μιὰ αἱρετικὴ προσθήκη.  Καὶ κάτι πολὺ
σημαντικὸ ἀκόμα: Ἡ Μία Ἁγία
Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθόδοξη ὁμολογία
τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
ἀκολούθησε καὶ ὄχι τῶν Ὀρθοδόξων
Ἱεραρχῶν ποὺ ἐξέπεσαν τῆς ἀληθεί-
ας στὴ σύνοδο Φερράρας -  Φλωρεν-
τίας.  Συνεπῶς οὔτε ἡ αἵρεση τοῦ Fi-
lique «ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ  Υἱοῦ»,
εἶναι ἀποδεκτή, οὔτε τὸ συνεπακό-
λουθο αἱρετίζον παιχνίδισμα   «ἐκ τοῦ
Πατρὸς δἰ  Υἱοῦ».

Γίνεται ἀναφορὰ στὴ Παπικὴ “με-
γαλοκαρδία”, ὅτι «Ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία  “δὲν προτίθεται νὰ ἐπιβά-
λει καμιὰ ὑποχρέωση” γιὰ τὴν πλήρη
κοινωνία μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους Χρι-
στιανούς, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη τῆς
κοινῆς Πίστεως».  Ποιὰ κοινὴ Πίστις,
ἀφοῦ οἱ Παπικοὶ ἐπιμένουν  στὴν
αἵρεση τοῦ Filioque καὶ στὶς ἄλλες κα-
κοδοξίες τους;

Ἐπισημαίνεται καὶ πάλι ἀπὸ τοὺς
Παπικοὺς ἡ “ἐμπειρία” τῆς πρώτης χι-
λιετίας. Ἡ ἀναφορὰ στὴν πρώτη χι-
λιετία παραπέμπει στὰ περὶ διῃρημέ-
νης Ἐκκλησίας. Ὁμιλοῦν οἱ Παπικοὶ

γιὰ «πρώτη χιλιετία», ἀλλὰ ἀγνοοῦν
ὅτι τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως κατʼ
αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο, τὸ ὁποῖο ἡ
Μία Ἁγία Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἡ
Ὀρθόδοξη δηλαδὴ Ἐκκλησία ἀπα-
ραχάρακτα τὸ ὁμολογεῖ.  

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀνα-
φέρει σχετικά, «ἡ Ἐκκλησία οὖσα κα-
θολικῶς εἷς καὶ μοναδικὸς θεανθρώ-
πινος ὀργανισμὸς εἰς ὅλους τούς κό-
σμους, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διαι-
ρεθῆ.  Κάθε διαίρεσις θὰ σήμαινε καὶ
τὸν θάνατόν της».

Ἐπισημαίνεται ἐπίσης καὶ πάλι ἀπὸ
τοὺς Παπικούς, ἡ ὡραιοποίηση τοῦ
παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου,
ὡς “πρωτείου στὴν ἀγάπη”.  Στὸ
ἄρθρο τοῦτο ἔχει κληθεῖ καὶ πρωτεῖο
“φιλανθρωπίας”.  Ὁ ποικιλότροπος
παπικὸς δόλος καὶ τί δὲν ἔχει ἐφεύ-
ρει. Ὑποβαθμίζεται  λεκτικὰ τὸ ἐξου-
σιαστικὸ πρωτεῖο, γιὰ νὰ γίνει ἀποδε-
κτό.  

Σημειώνεται ἐπίσης στὸ Περιο-
δικὸ «La Civiltá Cattolica»,  «ἡ προσπά-
θεια τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης γιὰ κοι-
νωνία μὲ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες».  Δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει
ὅτι ὅταν οἱ Παπικοὶ κάνουν λόγο γιὰ
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, δὲν κάνουν
χρήση πληθυντικοῦ, γιὰ νὰ ὑποδη-
λώσουν τὶς Τοπικὲς Ἐκκλησίας, ποὺ
ἀνήκουν στὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία,
ἀλλὰ κατὰ ἀπαράδεκτο τρόπο συμ-
περιλαμβάνουν καὶ τὶς λεγόμενες
“Ἀνατολικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες”
δηλαδὴ τοὺς αἱρετικοὺς Μονοφυσί-
τες, Κόπτες, Νεστοριανοὺς κλπ. Πει-
σματικὰ ἐπισης  ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία καλεῖται στὸ Περιοδικὸ «La Civiltá
Cattolica», ἁπλὰ  «οἱ Ἕλληνες», μὲ
ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται.

Ὅσο ἀφορᾶ τὸ Παπικὸ ἐξουσια-
στικὸ πρωτεῖο, ἀναφέρει τὸ Περιο-
δικὸ «La Civiltá Cattolica»: «Τὸ πιὸ
ἀμφιλεγόμενο σημεῖο παρέμεινε ἡ
διδασκαλία σχετικὰ μὲ τὸ πρωτεῖο
τοῦ Πάπα.  Οἱ Ἕλληνες εἶναι πρόθυ-
μοι νὰ ἀναγνωρίσουν τὴ Ρωμαϊκὴ
«ἐκκλησία» ὡς τὴν πρώτη τῆς πεν-
ταρχίας, δηλαδὴ τῶν πέντε ἀρχαίων

(πρεσβυγενῶν) Πατριαρχείων, ἀλλὰ
ζήτησαν “περιορισμὸ” τῶν ἐξουσιῶν
τοῦ Παπισμοῦ μέσῳ τῆς ἀναγνώρι-
σης τῶν δικαιωμάτων τῶν ἄλλων Πα-
τριαρχῶν : “Ὁρίζουμε ὅτι ἡ Ἁγία Ἀπο-
στολικὴ Ἕδρα καὶ ὁ Ρωμαῖος Ποντί-
φικας ἔχει ὑπεροχὴ σὲ ὅλο τὸ σύμ-
παν, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ρωμαῖος Ποντίφι-
κας εἶναι ὁ διάδοχος τοῦ Ἁγίου Πέ-
τρου».  Ἐπισημαίνει ἀκόμα τὸ
Ἰησουίτικο Περιοδικὸ «La Civiltá Cat-
tolica», ὅτι ὁ ἑκάστοτε Πάπας εἶναι «ὁ
πατέρας καὶ διδάσκαλος ὅλων τῶν
Χριστιανῶν» καθὼς καὶ ἄλλες παρό-
μοιες ἐξουσιαστικὲς ὑπερβολές.

Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ  ἐκτός τῆς
Μίας  Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδόξου
δηλαδὴ Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει.  Συ-
νεπῶς ἡ ἑνότητα δὲν μπορεῖ νὰ
ἑρμηνευτεῖ διαφορετικὰ ἀπὸ τὴν ἐπι-
στροφὴ τῶν Παπικῶν στὴν Μία Ἁγία
Ἐκκλησία.  Οἱ Παπικοὶ ἐπιζητοῦν μὲ
τὴν ἐμμονὴ στὴ Σύνοδο τῆς Φλω-
ρεντίας, ἡ Ἱστορία νὰ ἐπαναληφθεῖ. 

Θὰ ὑπενθυμίσομε ὅτι ἀρχικὰ ἔγινε
παρόμοια προσπάθεια στὴ Σύνοδο
τῆς Λυὼν τὸ ἔτος 1274,  ἀλλ  ̓ὅμως ὁ
Ὅσιος Νεῖλος Καβάσιλας ἀνέτρεψε
τὰ σχέδιά των.  Ἀκολούθησε τὸ ὀλί-
σθημα τῆς Συνόδου Φερράρας –
Φλωρεντίας (1438-1439), ἀλλ  ̓ὅμως ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός  ἀνέτρε-
ψε τὰ σχέδιά των.  Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος
ὁ Εὐγενικὸς μὲ τὴ φράση του «αἱρε-
τικοὶ εἰσιν ἄρα, καὶ ὡς αἱρετικοὺς
αὐτοὺς ἀπεκόψαμεν», καταγράφει
ἐπακριβῶς τὸ ἱστορικὸ τοῦτο γεγο-
νός.  Τελικὰ ὁ παρήγορος λόγος τοῦ
Ὁμολογητοῦ Γέροντος τῆς Πανα-
γούδας, Ὁσίου πρὸς τὸν Ἀρχιμαν-
δρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο θὰ
σημαδεύει τὴν πορεία τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐν ἀληθείᾳ:  «Ὁ Κύριος ὅταν θὰ
πρέπη, θὰ παρουσιάση τοὺς Μάρ-
κους τοὺς Εὐγενικοὺς καὶ τοὺς Γρη-
γόριους Παλαμάδες, διά νὰ συγκεν-
τρώσουν ὅλα τὰ κατασκανδαλισμένα
ἀδέλφια μας, διά νὰ ὁμολογήσουν
τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νὰ στερεώ-
σουν τὴν Παράδοσιν καὶ νὰ δώσουν
χαρὰν μεγάλην εἰς τὴν Μητέρα μας».

Ὁ διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν καρκινοβατεῖ

τικά. Ἡ Ἐκκλησία ὡς Μητέρα τοῦ
Ὀρθοδόξου Γένους μας εἶναι ἀσύμ-
φορο ἀπό κάθε ἄποψι νά προτείνη ἤ
νά δεχθῆ ἕνα τέτοιο χωρισμό. Γιατί
ἡ Μάνα δέν διώχνει ποτέ τά παιδιά
της. Ἄν, ὅμως, τά παιδιά ἐγκαταλεί-
ψουν τήν «πατρική ἑστία» καί τήν
Μάνα, σάν τόν ἄσωτο γυιό τῆς πα-
ραβολῆς τοῦ Κυρίου μας, τότε δέν
θά δεσμεύση τήν ἐλευθερία τους. Ἡ
ἰσχύουσα ἀρχή τῆς συναλληλίας
στίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Κρά-
τους, ἐάν γίνη ἀπόλυτα σεβαστή καί
ἀπό τά δύο μέρη, εἶναι ἡ πιό ἰδανική
λύσις.

Ἐρώτησις 2η: Συμφωνεῖτε μέ τήν
προταθεῖσα ἄποψη νά καταργηθεῖ ὁ
θρησκευτικός ὅρκος καί οἱ πολίτες
νά ὁρκίζονται στήν τιμή καί τή συ-
νείδησή τους;

Ἀπάντησις: Ὁ θρηκευτικός ὅρκος
προϋποθέτει τήν ἀποδοχή τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τήν λα-
τρεία τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεως καί
τῆς σωτηρίας μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος ὑποστασιάζεται, κατά τόν
θρησκευτικό ὅρκο, μέ τήν παρουσία
τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἐάν κανείς
δέν ἀποδέχεται ἤ καί ἀρνεῖται αὐτά
τά δύο πρός τί ὁ θρησκευτικός
ὅρκος; Ὅταν, ἀντίθετα, ἔχουμε
μπροστά μας πιστούς καί ἀφοσιωμέ-
νους Χριστιανούς, τότε ἔχει μέν κά-
ποιο ἀντίκρυσμα ὁ (θρησκευτικός)
ὅρκος, ἀλλά κατ' ἀκρίβειαν δέν ἔχει
θέσι στή ζωή τοῦ πιστοῦ, ἀφοῦ ὁ Δο-
μήτωρ τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριος
Ἰησοῦς Χριστός στήν ἐπί τοῦ ὄρους
ὁμιλία Του ἀποκλείει τόν ὅρκο, ὁρί-
ζοντας τό :«μή ὀμόσαι ὅλως» (Ματθ.
5, 34) (νά μήν ὁρκίζεσαι σέ καμμιά
περίπτωσι).

Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων,
ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀφοῦ συ-
σκεφθῆ Συνοδικῶς καί ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι, ἔχει προδήλως τήν εὐχέ-
ρεια ἀντί τοῦ ὅρκου καί τῆς ἐπιθέ-
σεως τῆς χειρός τοῦ ὁρκιζομένου
στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, νά ἀντικατα-
στήση στή σύντομη Ἀκολουθία «Τά-
ξις Ὁρκωμοσίας Δημοσίων Ὑπαλλή-
λων» τό ρῆμα ὁρκίζομαι μέ τό «δια-
βεβαιοῦμαι εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας
καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριά-
δος καί εἰς τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον νά

φυλάττω πίστιν εἰς τήν πατρίδα,
ὑπακοήν εἰς τό Σύνταγμα καί τούς
Νόμους τοῦ Κράτους  καί νά
ἐκπληρῶ τιμίως καί εὐσυνειδήτως
τό καθῆκον μου». Ἔτσι, ὁ Ὀρθόδο-
ξος πιστός δίδει τήν διαβεβαίωσί
του ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, δηλ. τοῦ
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου Του, χωρίς νά
ὁρκίζεται βάζοντας τό χέρι του ἐπά-
νω στό Ἱερό Εὐαγγέλιο.

Ἐρώτησις 3η: Πῶς βλέπετε νά
ἐξελίσσεται ὁ διάλογος μεταξύ
Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν;

Ἀπάντησις: Χωλαίνει «ἐπ' ἀμφοτέ-
ραις ταῖς ἰγνύαις» (Γ' Βασιλ. 18, 21),
δηλ. χωλαίνει καί ἀπό τά δυό του πό-
δια. Καί τοῦτο διότι δέν εἶναι εἰλι-
κρινής, ἀληθινός καί φωτεινός ἀπό
πλευρᾶς τῶν ἀποσχισθέντων αὐτῶν
χριστιανῶν.

Δέν ἔχει σωστή ἀφετηρία καί
ὀρθές προϋποθέσεις. Δέν ἀναγνω-
ρίζουν καί δέν ἀποκηρύσσουν οἱ Πα-
πικοί τίς σοβαρές πλάνες καί τίς
αἱρέσεις τους. Ἀντί τούτου, θεω-
ροῦν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας
ὡς «ἐλλειμματική» καί «ἀσθενῆ»
(κατά τόν προηγούμενο καί τόν ση-
μερινό ἄρχοντα τοῦ Βατικανοῦ),
ἐπειδή δέν ἀναγνωρίζει τό Πρωτεῖο
καί τό Ἀλάθητο τοῦ Πάπα, ἐνῶ ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία Ἁγία
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία,
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς
καί δέν ἐγγίζει τό ἅγιο Σῶμα της ὁ
μολυσμός τῆς αἱρέσεως καί τῶν δια-
φόρων κακοδοξιῶν.

Ὁ διάλογος  ἄρχισε πρό δεκαε-
τιῶν (ἀπό τήν 10ετία τοῦ ἑξῆντα) μέ
τά «ἑνοῦντα ἡμᾶς» θέματα. Ὅμως,
ὅσο δέν προχωροῦν στά «διαι-
ροῦντα» σοβαρότατα ζητήματα
(αἱρέσεις, κακόδοξες διδασκαλίες,
Οὐνία κ.λπ.)  δέν ἐπιθυμοῦν νά θέ-
σουν τόν δάκτυλο καί τήν χεῖρα
τους «εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων».
Ἔχουν, ὡς γνωστόν, τήν πεπλανη-
μένη πεποίθησι ὅτι εἶναι ἡ ἀκέραιη
Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἀποδέχονται τίς
θεωρίες «περί τῶν δύο πνευμόνων»
καί «τῶν κλάδων».

Ὁ διάλογος αὐτός κάνει «σημει-
ωτόν», ὅσο τά καυτά θέματα τῆς
Οὐνίας, τοῦ Πρωτείου καί τοῦ Ἀλα-
θήτου τοῦ Πάπα δέν ἐπιλύονται «μέ
τόλμη  καί ἀρετή», μέ σοβαρότητα,

ὑπευθυνότητα καί φιλαλήθεια. Ὁ
διάλογος, δυστυχῶς, καρκινοβατεῖ
καί μένει ἀτελέσφορος.

Ἐρώτησις 4η: Πῶς νομίζετε ὅτι
μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν οἱ σύγ-
χρονες κοινωνίες τόν Ἰσλαμικό
φονταμενταλισμό;

Ἀπάντησις: Μποροῦν κάλλιστα
μπροστά  στόν θρησκευτικό φανατι-
σμό τους, πού ὁδηγεῖ πολλές φορές
καί σέ ἀποτρόπαια καί εἰδεχθῆ
ἐγκλήματα, νά ἀντιτάξουν τήν ἁγνή
καί ἄδολη χριστιανική ἀγάπη καί πί-
στι, πού δέν γνωρίζουν τό μῖσος καί
τήν ἀντιπαλότητα, τήν ἐκδίκησι καί
τήν ἀνταπόδοσι τοῦ κακοῦ,  ἀλλά δι-
δάσκουν τό «ἀγαπήσεις τόν πλησίον
σου ὡς ἑαυτόν» (Λουκ 10,27) καί
«ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν»
(Ματθ.5,44).

Ἕνα ὑπέροχο βιβλίο, «Τό τίμη-
μα», πού ἐκυκλοφόρησε τελευταῖα
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολι Άργολίδος,
περιγράφει τήν μεταστροφή ἑνός
μουσουλμάνου μέ ἀφορμή τήν ἀλη-
θινή ἀγάπη ἑνός πιστοῦ χριστιανοῦ
συσστρατιώτη του.

Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀληθι-
νή ζωή, ἡ ἐλευθερία καί ἡ συνειδητή
προσέγγισις σ΄Ἐκεῖνον ὁδηγεῖ στήν
ἁρμόζουσα συμπεριφορά, τήν τιμή
καί τόν σεβασμό. «Ἡ ἀγάπη ἔξω
βάλλει τόν φόβον» (Α΄Ἰωαν. 4,18).

Ἐρώτησις 5η: Τό μέλλον τῆς
Ἑλλάδος πῶς θά τό σκιαγραφούσα-
τε; Ἀπό ποῦ μπορεῖ ἡ χώρα νά
ἀντλήσει δύναμη καί πῶς μπορεῖ νά
βρεῖ διεξόδους;

Ἀπάντησις: Τό μέλλον τῆς πατρί-
δος μας ἐξαρτᾶται ἀπό τόν τρόπο
ζωῆς καί σκέψεως τῶν πολιτῶν της.
Ὁ προκείμενος ἀγώνας ἡμῶν τῶν
Ἑλλήνων εἶναι πρωτίστως καί κυ-
ρίως ἡ ὑπέρβασις τῆς ἠθικῆς καί
πνευματικῆς κρίσεως. Κατά τήν
συντριπτική πλειοψηφία εἴμαστε
Ὀρθόδοξοι πιστοί μέ σεβασμό καί
προσήλωσι στήν θεοπαράδοτη χρι-
στιανική μας πίστι  καί τήν ἁγία Πα-
ράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας;Εἴμαστε
ἀντάξιοι τῆς λαμπρῆς Ἑλληνικῆς
μας Ἱστορίας καί τῶν ἱερῶν παρακα-
ταθηκῶν τοῦ Ἔθνους μας; Αὐτό
εἶναι τό ζητούμενο.

Πάντως, εἶναι ἀνησυχητικό γιά τό
μέλλον τῆς Ἑλλάδος ὁ ποταμός

ἀθώων βρεφικῶν αἱμάτων, πού χύ-
νεται κάθε χρόνο μέ τίς  300.000 καί
πλέον ἐκτρώσεις, πού ἔπειτα ἀπό
τόν ἀντίθεο νόμο πού ψηφίσθηκε
παλαιότερα, ἔχουν νομιμοποιηθῆ
καί καλύπτονται ἀκόμη καί τά ἔξοδα
ἀπό τό Κράτος!!! Πρόκειται περί μιᾶς
συνεχιζόμενης ἀσύστολης συστη-
ματικῆς γενοκτονίας. Σέ μεγάλη
ἀνησυχία βάζει, ἐξ΄ἄλλου, ὅσους πο-
νοῦν τόν τόπο αὐτό ὁ μή τακτικός
καί συνειδητός ἐκκλησιασμός τῶν
Ὀρθοδόξων χριστιανῶν μας καί ἡ
μή ἐνεργός συμμετοχή τους στή
μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἔτσι, πολλοί συνάνθρωποί μας
μένουν ἀβοήθητοι καί ἀστήρικτοι
μέσα στόν ἀνεμοβόρι τῆς ἀπιστίας,
τῆς ἀθεΐας, τῶν ἀποκρυφιστικῶν
θρησκειῶν καί τῆς σατανολατρείας
καί γίνονται ἕρμαια τῆς μαγείας, τῶν
ναρκωτικῶν καί τῶν πάσης φύσεως
καταχρήσεων.

Ἔτσι ἀποδυναμώνονται καί χά-
νονται οἱ συνάνθρωποί μας, ἐνῶ
κοντά στό Χριστό βρίσκεται ἡ λύ-
τρωσις καί ἡ σωτηρία.

Ἐρώτησις 6η: Συμπληρώθηκαν
ἑπτά χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ
ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χριστο-
δούλου. Ποιές θεωρεῖτε ὅτι εἶναι οἱ
σημαντικότερες παρακαταθῆκες
του;

Ἀπάντησις: Ὁ μακαριστός Ἀρχιε-
πίσκοπος ἦταν, ὁμολογουμένως, μιά
πολυτάλαντη χαρισματική μορφή.
Οἱ σημαντικότερες παρακαταθῆκες
του ἦταν : Ἀγάπη ζῶσα στό Χριστό
καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία. Ἀγάπη
πηγαία καί ἄδολη στήν Ἑλληνορθό-
ξη Πατρίδα μας, τήν παράδοσί της,
τήν ἱστορία, τή γλῶσσα, τά ἐκκλη-
σιαστικά καί πολιτιστικά μνημεῖα καί
πρό πάντων στήν ἁγία Ὀρθόδοξη
Πίστι καί κληρονομιά της. Ἀγάπη
στούς νέους καί εἰλικρινές ἐνδιαφέ-
ρον γι' αὐτούς καί τήν ἀνέλιξί τους.
Ἀγάπη στά Σχολεῖα καί τήν ἑλληνο-
χριστιανική παιδεία, τά Γράμματα
καί τήν Ἐπιστήμη.

Αὐτά θά βροντοφώναζε σήμερα ὁ
ἀλησμόνητος Πρωθιεράρχης.

Εὐχαριστῶ γιά τήν συνεργασία
αὐτή κ. Μαρία Μπραουδάκη καί
εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη χρο-
νιά στούς ἀναγνῶστες σας».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀντιαιρετικὴ Ἡμερίς: «Ἐναλλακτικὴ Ἰατρική:
Ἐπιστημονικὴ καὶ Θεολογικὴ προσέγγιση»

Συμφώνως πρὸς τὸν διαδικτυακὸν
ἱστότοπον «Ρομφαία», ὑπὸ ἡμερομη-
νίαν 22αν Φεβρουαρίου μεταξὺ ἄλλων
ἀναφέρονται: 

«Τὸ Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
2015, στὸ κατάμεστο Συνεδριακὸ Κέν-
τρο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Παρασκευῆς Δο-
μήρου – Ροδολίβους Σερρῶν, διεξή -
χθη μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, ἡ 2η Ἀντιαι-
ρετικὴ Ἡμερίδα ποὺ διοργανώθηκε
ἀπὸ τὸ Ἀντιαιρετικὸ Γραφεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζιχνῶν καὶ Νευ-
ροκοπίου, μὲ θέμα: «Ἐναλλακτικὴ
Ἰατρική: Ἐπιστημονικὴ καὶ Θεολογικὴ
προσέγγιση».

Στὴν ἀνωτέρω ἡμερίδα προσκε-
κλημένοι ὁμιλητὲς ἦταν:

Ὁ Ὁσιολογιώτατος Μοναχὸς π.
Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Φι-
λοσοφίας καὶ πτυχιοῦχος Θεολογίας,
ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Ἡ
«Ἰατρικὴ» τῆς λεγομένης Ν. Ἐποχῆς»,
ὁ ἐλλογιμώτατος καθηγητὴς τῆς
Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, τ. Διευ-
θυντὴς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἐργα-
στηρίου Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τοῦ
Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσα-
λονίκης, κ. Κων/νος Καρακατσάνης, ὁ
ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Ἐπιστημο-
νικὸς καὶ πνευματικὸς ἔλεγχος τῆς
Ὁμοιοπαθητικῆς» καὶ ὁ πανοσιολο-
γιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος
Σκρέττας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς
τῆς Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεο-

λογίας τοῦ ΑΠΘ, μὲ θέμα: «Ἀσθένεια
καὶ θεραπεία στὴν Παρακλητικὴ
Ὑμνογραφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ κλη-
σίας».

Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης κατέ-
στησε σαφὲς ὅτι ἡ λεγομένη
«Ἰατρικὴ» τῆς Ν. Ἐποχῆς εἶναι ἀσυμ-
βίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ
Ζωή. Ἀναφερόμενος κατὰ κύριο λόγο
στὴν Ὁμοιοπαθητική, ἑστίασε περισ-
σότερο στὴν μεταφυσικὴ ἢ πνευματι-
κή της βάση, ἀλλὰ καὶ ἀνέδειξε τὶς
ἀποκρυφιστικές της προεκτάσεις.

Ἐπεσήμανε τέλος, τὴν ἀνάγκη, ἡ
Ἐκκλησία νὰ ἀντιμετωπίσει ὡς ἕνα
ἀπὸ τὰ πρώτιστα ποιμαντικὰ προβλή-
ματα καὶ αὐτὸ τῆς προσφυγῆς βαπτι-
σμένων χριστιανῶν στὶς λεγόμενες
ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες, ἀφοῦ πέρα
ἀπὸ τοὺς σωματικοὺς καὶ ψυχικοὺς
κινδύνους ποὺ ἐνδεχομένως θὰ προ-
κύψουν, ὑπάρχει ἡ σοβαρὴ πιθανότη-
τα νὰ γίνουν οἱ λεγόμενες ἐναλλα-
κτικὲς θεραπεῖες γέφυρα, ποὺ θὰ
ὁδηγήσει ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους
στὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες καὶ τὸν
ἀποκρυφισμό.

Ὁ κ. Κων/νος Καρακατσάνης τόνι-
σε ὅτι ἡ «ὁμοιοπαθητικὴ» προσέγγιση
βασίζεται στὴν ὑποτιθέμενη ὕπαρξη
τῆς πνευματοειδοῦς ζωτικῆς δύνα-
μης, ἡ ὁποία ζωογονεῖ τὸ σῶμα τοῦ
ἀνθρώπου καὶ ὅτι ἡ νόσος εἶναι τὸ
ἀποτέλεσμα δυναμικῶν, πνευματο-

ειδῶν ἐπιδράσεων, οἱ ὁποῖες διατα-
ράσσουν τὴν ζωτικὴ αὐτὴ δύναμη.

Προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ
ὑγεία, πρέπει νὰ ρυθμισθεῖ ἐκ νέου ἡ
ζωτικὴ δύναμη. Αὐτὸ θεωρεῖται ὅτι
ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν χορήγηση τῶν
ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων, τὰ ὁποῖα
καθίστανται ἐνεργὰ μόνον μετὰ τὴν
δυναμοποίησή τους, μὲ τὴν ὁποία
ἐκπνευματίζεται ἡ ὕλη τοῦ φαρμάκου
καὶ ἀπελευθερώνεται ἡ λανθάνουσα
πνευματοειδὴς δύναμη, ἡ ὁποία ὑπο-
τίθεται ὅτι ἐνυπάρχει στὴν ἐσωτερικὴ
φύση τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμά-
κων.

Ἰδιαιτέρως ἀναφέρθηκε, ὁ κ. Καρα-
κατσάνης, στὸν ἰσχυρισμὸ τῶν ὁμοι-
οπαθητικῶν ἰατρῶν, πὼς μὲ τὰ δυνα-
μοποιημένα ὁμοιοπαθητικὰ φάρμακα
θεραπεύονται τόσο οἱ σωματικὲς νό-
σοι (χρόνιες καὶ ὀξεῖες) ὅσο καὶ οἱ ψυ-
χικές, συμπεριλαμβανομένων τῶν
παθῶν, ζήλειας, ἐγωϊσμοῦ, θυμοῦ
κλπ., μία θεώρηση τελείως ἀσύμβατη
μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ προοπτι-
κή, ἀφοῦ κατὰ τὴν ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία ἡ νόσος ἀποτελεῖ συνέπεια
τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρώπου, τὴν
ὁποία ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πρὸς ἐπανόρ-
θωση καὶ ἀπόκτηση μετανοίας.

Στὴντελευταία εἰσήγηση, ὁπ. Νικό-
δημος Σκρέττας, ἀναφέρθηκε στὸν
μοναδικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο συνυ-
φαίνονται, στὰ κείμενα τῶν παρακλη-

τικῶν κανόνων ἡ ἐξομολόγηση, ἡ ἱκε-
σία, ἡ δέηση καὶ ἡ παράκληση πρὸς τὰ
θεῖα πρόσωπα, μὲ τὸν ἐγκωμιασμό,
τὴν ἐξύμνηση, τὴ δοξολογία καὶ τὴν
εὐχαριστία τῶν εὐεργετουμένων καὶ
θεραπευομένων πιστῶν. Αἰτία τῶν
ἀσθενειῶν θεωρεῖται στὶς κατα-
γραφὲς τῶν κανόνων ἡ φθορὰ τῆς
φύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐξαιτίας τῆς
προπατορικῆς ἀστοχίας στὴν ἀγαπη-
τικὴ μετὰ τοῦ Θεοῦ κοινωνία.

Ἔκτοτε ἡ πολυποίκιλος ἁμαρτία
καὶ ὁ σκοτασμὸς τῆς ἐμπαθείας, ἐπι-
τεινόμενος ἀπὸ φθόνους δαιμονι-
κοὺς καὶ λογισμοὺς στρεβλωμένους,
ἀρρωσταίνουν κυριολεκτικὰ τὴ σύνο-
λη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, ἡ θεραπεία
τῆς ὁποίας προϋποθέτει τὴν ὁλόθυμη
ἐλπίδα τῆς ἰάσεως καὶ τὴν ἀκράδαντη
πίστη στὴν ἰατρικὴ δύναμη καὶ χάρη
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ παράλληλα καὶ
στὴν πρεσβευτικὴ πρὸς ἴαση μεσιτεία
καὶ πρεσβεία τῆς Παναγίας, τοῦ σταυ-
ροῦ, τῶν ἀγγέλλων καὶ τῶν ἁγίων.

Στὸ τέλος τῆς ἡμερίδας ὁ Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας κ. Ἱερόθεος εὐχαρίστη-
σε θερμῶς τοὺς τρεῖς ὁμιλητὲς γιὰ
τὴν κατὰ πάντα ἐπιτυχῆ παρουσίαση
καὶ διαπραγμάτευση τῶν θεμάτων
τους, ἐκφράζοντας ἐκ μέρους ὅλων
τῶν πιστῶν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας, τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν ἐν
Χριστῷ ἀγάπη πρὸς τὰ σεβαστὰ πρό-
σωπά τους».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Καταστροφικὴ λατρεία τὸ Ἰσλάμ,  ἀσύμβατος μὲ τὴν ἔννοιαν τῆς ἀνεξιθρησκίας
προκάλεσε τὸν διεθνῆ ἀποτροπια-
σμό.

Δυστυχῶς ἔχει πλέον γίνει «σύ-
νηθες» τὸ ἀποκρουστικὸ καὶ τρο-
μακτικὸ γεγονὸς τοῦ ἀποκεφαλι-
σμοῦ ἀνθρώπων στὸν 21ο αἰ. καὶ
σπανίως ἐμβαθύνει ἡ παγκόσμια
κοινὴ γνώμη στὴν πραγματικὴ βά-
ση αὐτῆς τῆς θηριωδίας, ἑρμη-
νεύοντας ὁ καθένας ἀπὸ τὴν δική
του ἰδεολογικὴ ἀντίληψη καὶ μὲ τὶς
προϋποθέσεις ποὺ ἔχει τὸ ἐξω-
φρενικὸ καὶ ἀνείπωτης φρίκης
αὐτὸ θέμα. Φθάνουν μάλιστα μερι-
κοὶ νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ δυτικὸς
τρόπος ζωῆς ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο
γιὰ τὴν ἔνταξη γηγενῶν Δυτικῶν
στὶς τάξεις τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κρά-
τους».

Ἄλλοι πάλι θεωροῦν ὅτι δὲν
εὐθύνεται τὸ Ἰσλὰμ γιὰ τὴν ἀφό-
ρητη αὐτὴ τραγῳδία, ἀλλὰ κάποιοι
δῆθεν ἐξτρεμισταὶ ποὺ ὅμως τὸ
δῆθεν «μετριοπαθὲς» Ἰσλὰμ δὲν
κατεδίκασε ποτὲ ἀλλὰ ἀντιθέτως
ὅπως ἀπέδειξε ὁ τραγικὸς θάνα-
τος τῆς δημοσιογράφου Serena
Shim στὴν Τουρκία, ἡ ὁποία μὲ
στοιχεῖα ἀπέδειξε τὴν στήριξη τῆς
γείτονος καὶ τοῦ Σουνιτικοῦ
Μπλὸκ (Σαουδικὴ Ἀραβία, Κατάρ,
Ὀμάν, Ἀραβικὰ Ἐμιράτα) στὸ Χα-
λιφάτο τοῦ ISIS, στηρίζει καὶ προ-
ωθεῖ.

Ἄλλοι ἰσχυρίζονται ἀφελῶς ὅτι
ὁ μηδενισμὸς τῆς Δύσεως καὶ ἡ
καταδολίευση τοῦ πετρελαϊκοῦ
πλούτου τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου,
ὁπλίζουν τὸ χέρι τῶν δημίων τοῦ
Ἰσλάμ.

Ὅλοι ὅμως οἱ παραπάνω θέλουν
νὰ ἀποσιωποῦν ὁ καθένας γιὰ τοὺς
δικούς του λόγους ὅτι τὸ Ἰσλὰμ
εἶναι ἡ μοναδικὴ θρησκεία στὸν
κόσμο ποὺ στοχοποιεῖ ἐγκλημα-
τικὰ τὴν ἄρνησή της, ποὺ ἐπιβάλ-
λεται μὲ τὴν βία καὶ μὲ τὸ ἔγλημα,
ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν αὐτεξού-
σια καὶ ἐλευθέρα βούλησι τῶν
προσώπων καὶ ποὺ πέραν τῆς ἱστο-
ρικῆς ἔχει καὶ «θεολογικὴ» ἑρμη-
νεία γιὰ τοὺς ἀποκεφαλισμούς.

Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι τὸ γνωστὸ
Ἂλ-Ἀζχάρ, μία ἀπὸ τὶς ὕπατες
ἀρχὲς τοῦ σουνιτικοῦ Ἰσλὰμ στὴν
Αἴγυπτο χαρακτήρισε τὴν καρατό-
μηση τῶν 21 Αἰγυπτίων κοπτῶν

ἁπλῶς ὡς μία «βάρβαρη» πράξη
χωρὶς βεβαίως νὰ ἀποδοκιμάσει τὰ
«ἱερὰ κίνητρα», τῶν ἐκτελεστῶν,
ποὺ ἑδράζονται στὸ Ἰσλαμικὸ κο-
σμοείδωλο.

Ἡ ἔννοια «τζιχὰντ» ἀναφέρεται
στὸ Κοράνι, ἀποτέλει πυλῶνα του,
διότι θεωρεῖ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι
ἔχουν καθῆκον νὰ μεταδώσουν
τὴν μουσουλμανικὴν πίστη στοὺς
«ἀπίστους» μὲ τὴν βία.

Πηγάζει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ
Ἰσλὰμ χωρίζει τὸν κόσμο στὸν οἶκο
τοῦ Ἰσλὰμ καὶ στὸν οἶκο τοῦ πολέ-
μου, διαχρονικὰ καὶ συνοδεύεται
ἀπὸ τὴν φράση «Φί σαμπὶλ Ἀλλὰχ»
ποὺ σημαίνει «γιὰ τὸν δρόμο τοῦ
θεοῦ». Ἡ ἱστορικὴ τεκμηρίωση τοῦ
ἀποκεφαλισμοῦ παραπέμπει στὴν
καρατόμηση ἀπὸ τὸν Ἄραβα ἔμπο-
ρο Μωάμεθ «Muhammad», τῆς
φυλῆς τῶν Quraish, τὸν δῆθεν προ-
φήτη, ποὺ συνεζεύχθη κατʼ
ἐντολὴν τοῦ «θεοῦ», σὰν ἑβδόμη
σύζυγόν του, τὴν γυναῖκα τοῦ θε-
τοῦ γιοῦ του, Ζαΐντ καὶ σὰν ἐνάτη,
τὴν ἑπταετῆ κορασίδα Ἄισα, ἑπτα-
κοσίων μελῶν τῆς ἑβραϊκῆς φυλῆς
Μπανού-Κουρέϊς στὴν Μεδίνα,
τοὺς ὁποίους θεώρησε ὡς συνω-
μότες, καὶ συνεπῶς ἐφόσον ἡ
δῆθεν σφραγῖδα τῶν Προφητῶν
τοιουτοτρόπως ἀντιμετώπισε τοὺς
ἐχθρούς του καὶ οἱ πιστοί του σή-
μερα μποροῦν νὰ τὸ ἐπαναλάβουν,
ἐφόσον ἡ ζωή του ἀποτελεῖ οὐσια-
στικὸ μέρος τῆς θρησκευτικῆς
τους παραδοχῆς.

Γιὰ τὸ Ἰσλὰμ τόσο ἡ ἱστορικὴ πα-
ράδοση τῶν πρώτων αἰώνων διά-
δοσής του (7ος-8ος αἰ.) ὅσο καὶ οἱ
ἐντολὲς (Σοῦρες) τοῦ Κορανίου,
ἀποτελοῦν τὴν πιὸ γνήσια ἐκδοχὴ
τῆς θρησκείας καὶ ἐκλαμβάνονται
μὲ ἀπόλυτο καὶ ἀπαρέγκλιτο τρό-
πο.

Αὐτὰ ἐπισημαίνει μὲ ἐξαιρετικό
του ἄρθρο ὁ κύριος Χρῆστος
Ἰακώβου, διευθυντὴς Κυπριακοῦ
Κέντρου Μελετῶν. «Θεολογικῶς»
στὸ Κοράνι ποὺ «ἐνσωματώνει»
τὴν ἀποκάλυψι τοῦ «Θεοῦ», σὰν
δῆθεν «αἰώνιο καὶ ἀδημιούργητο,
ἀνέκαθεν ὑπάρχον μετὰ τοῦ Θεοῦ
ὡς αἰώνιος φανέρωσις τῆς θείας
θελήσεως» δίδονται οἱ ἐντολὲς
τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τῶν «ἀπί-
στων». Στὸ κεφ. 8 τοῦ Κορανίου,
στ. 12 ἐξαγγέλλεται «θὰ ἐκτοξεύ-

σω τὸν τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν
ἀπίστων.

Ἀφαιρέστε τους τὰ κεφάλια καὶ
ἔπειτα ἀφαιρέστε τους τὰ δάκτυ-
λα.». Στὸ κεφ. 47, στ. 3, δίδεται ἡ
δῆθεν θεϊκὴ ἐντολὴ «στὴν σύγ-
κρουσι μὲ τοὺς ἀπίστους στὸ πεδίο
τῆς μάχης ξεριζῶστε τους τὰ κε-
φάλια μέχρι νὰ τὰ τσακίσετε πλή-
ρως.» καὶ στὸ στ. 4 «ὅταν συν -
αντᾶτε τοὺς ἀπίστους φονεύετε
καὶ κατασφάζετε, συγκρατοῦντες
στερεὰ τὰ δεσμά», στὸ δὲ κεφ. 8,
στ. 17, οἱ δήμιοι τοῦ Ἰσλὰμ ἀναφέ-
ρονται ὡς οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ δο-
λοφόνου «Θεοῦ», μὲ τὴν διαβε-
βαίωση «δὲν φονεύετε ἐσεῖς
αὐτοὺς ἀλλὰ ὁ Θεός.

Ὅταν ἀκοντίζεις δὲν εἶσαι ἐσὺ
ποὺ ἀκοντίζεις, εἶναι αὐτὸς ὁ
Θεὸς, γιὰ νὰ δοκιμάσει τοὺς πι-
στοὺς διά λαμπρᾶς δοκιμασίας. Ὁ
Κύριος ἀκούει καὶ γνωρίζει τὰ πάν-
τα» καὶ στὸ στ. 40, θεμελιώνεται ὁ
διά μέσου τῶν αἰώνων θρησκευ-
τικὸς φασισμός, ὁλοκληρωτισμὸς
καὶ ἡ ὠμὴ βία τοῦ Ἰσλὰμ μὲ τὴ σού-
ρα «Πολεμεῖτε αὐτοὺς μέχρις
ὅτου δὲν θὰ ὑπάρχει ἄλλη θρη-
σκεία παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ».

Σήμερα στὶς Ἰσλαμικὲς χῶρες, ὁ
θρησκευτικὸς νόμος Σαρία χρησι-
μοποιεῖται σὰν βάση νομιμοποί-
ησης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τόσο
ἀπὸ τὰ ἐπίσημα κράτη ὅσον καὶ
ἀπὸ τοὺς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ. Στὴν
Σαουδικὴ Ἀραβία τὰ τελευταῖα 20
χρόνια ἔχουν ἀποκεφαλισθῆ περὶ
τὰ 2.000 ἄτομα δημόσια μὲ τὰ πλή-
θη νὰ παρακολουθοῦν τὸ φρικτὸ
θέαμα, καὶ νὰ ἐπευφημοῦν καὶ νὰ
χειροκροτοῦν.

Αὐτὰ λοιπὸν τὰ ἐγκλήματα ποὺ
συγκλονίζουν κάθε ἐχέφρονα
ἄνθρωπο δὲν εἶναι προϊόντα μιᾶς
κατασκευασμένης παράδοσης
ἀλλὰ δυστυχῶς ἔχουν ἱστορικὴ καὶ
«θεολογικὴ» ἑρμηνεία καὶ κάλυψη
ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ, διότι οἱ ἐκτελεσταὶ
τοῦ Ἰσλὰμ δὲν προβαίνουν ἁπλὰ
σὲ μία πράξη ἐκδίκησης κατὰ τῶν
««ἀπίστων»» ἀλλὰ πρωτίστως, θε-
ωροῦν ὅτι ἐκτελοῦν μία θεϊκὴ
ἐντολὴ μὲ τελετουργικὸ χα-
ρακτῆρα, σὰν ὄργανα τοῦ θείου
θελήματος. Βέβαια θέλουν νὰ
ἀγνοοῦν ὅτι ὁ «θεὸς» τοῦ Ἰσλὰμ
εἶναι ὁ πρωτιστεύων τοῦ ἀραβικοῦ
πολυθεϊστικοῦ συστήματος «al

ilah-Allah» ποὺ φυσικὰ σὰν δαιμό-
νιο εἶναι αἱμοδιψὴς καὶ δολοφονι-
κός.

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀπορία, γιατί
δυτικοὶ ἐπιλέγουν αὐτὸ τὸ θρη-
σκευτικὸ συμπίλημα σὰν θρησκευ-
τική τους παραδοχή, ἡ ἀπάντηση
εἶναι ἁπλουστάτη, διότι στὴ λεγο-
μένη ἀπὸ δῆθεν «προοδευτικοὺς»
Εὐρωπαίους, μεταχριστιανικὴ ἐπο -
χὴ μας ἔχει διαφθαρεῖ τὸ αἰσθητή-
ριο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ
δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁ ἀληθὴς
Θεὸς δὲν εἶναι ἐξουσία, βία καὶ ἐπι-
βολὴ ἀλλὰ ἐλευθερία, ἀγάπη καὶ
ἀλήθεια.

Ὑψώνουν τὸ ἰδεολόγημα τῶν
ἀνθρωποκατασκευασμένων θρη-
σκειῶν ὅτι ἡ ἐπιβολή, ἡ ἐκδίκηση
καὶ ἡ ἰδιοτέλεια εἶναι τὰ ἀποδει-
κτικὰ στοιχεῖα τῆς ἐνθέου ἐπιτυ-
χίας τοῦ ἀνθρωπίνου βίου.
Ἐρωτῶνται κατόπιν τῶν ἀνωτέρω
οἱ δημοσίᾳ διαμαρτυρηθέντες γιὰ
τὸ ἔγκλημα τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ,
«προοδευτικάριοι», ποὺ ἀπὸ ἀνοη-
σία ἢ ἀπὸ σκοπιμότητα ἐξομοι-
ώνουν τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴν ἀποκεκα-
λυμμένη ἀλήθεια τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ, ποὺ παραδίδεται στὴν
Οἰκουμένη διά τῆς Ἀκαινοτομήτου
Μιᾶς, Ἁγίας Ἀποστολικῆς καὶ Κα-
θολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
καὶ προσπαθοῦν μὲ ἱστορικὲς ἀνα-
φορές, στὶς παρεκβάσεις καὶ
ἀλλοιώσεις τοῦ Χριστιανισμοῦ
(Ρωμαιοκαθολικισμὸ καὶ Προτε-
σταντισμό), νὰ ταυτίσουν τὰ πράγ-
ματα, ἐσκεμμένα ἀποκρύπτοντας
τὴν Δ΄ Σταυροφορία τοῦ 1204 καὶ
τὴν βάναυση καὶ ἐγκληματικὴ κα-
τάλυση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστια-
νικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,
ἐὰν εἶναι συμβατὸ τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὶς
ἀρχὲς ποὺ συγκροτοῦν καὶ συνέ-
χουν τὸν Εὐρωπαϊκὸ Πολιτισμὸ καὶ
τὸ Εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο;

Καὶ ἐπειδὴ εἶναι αὐταπόδεικτο
καὶ πασίδηλο ὅτι δὲν εἶναι, πῶς δέ-
χονται νὰ πλημμυρίζουν οἱ Εὐρω-
παϊκὲς χῶρες ἀπὸ μουσουλμάνους
ἐπήλυδες;

Γιὰ αὐτὸ εἶχα παλαιότερα ἀνα-
φέρει ὅτι τὸ Ἰσλὰμ ἀποτελεῖ μία
καταστροφικὴ λατρεία ποὺ εἶναι
ἀσύμβατος μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀνε-
ξιθρησκείας, τῆς δημοκρατίας καὶ
τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου».
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ΓΕΩΡΓIΟΥ ΖΕΡΒΟY «ΑIΩΝIΑ H ΜΝHΜΗ»
«Τίς δʼ οἶδε εἰ τό ζῆν μέν ἐστι κατ-
θανεῖν, τό κατθανεῖν δέ ζῆν κάτω
νομίζεται;» (Fragmenta 638.1), ἀνα-
ρωτήθηκε. Δηλαδή: «Ποιός γνωρί-
ζει, ἂν (αὐτό πού λέμε)  ζωή εἶναι (στʼ
ἀλήθεια) θάνατος, ὁ δέ θάνατος
στόν κάτω κόσμο θεωρεῖται ζωή;»

Ὁ Θεός  ἐπέτρεψε νά μᾶς ἐγκα-
ταλείψεις, Γεώργιε, κατά τήν συνή-
θη ἐκτίμηση, γρηγορότερα ἀπό ὃσο
ἀνεμένετο. Ὁ «Κύριος ἒδωκεν, ὁ
Κύριος ἀφείλατο. Ὡς τῷ Κυρίῳ ἒδο-
ξεν, οὓτω καί ἐγένετο. Εἲη τό ὂνομα
Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς
αἰῶνας» (Ἰώβ 1,21). Ὁ Θεός μας
γνωρίζει τόν λόγο καί τήν αἰτία.
Εἲμαστε βέβαιοι ὃμως ὃτι ἰσχύει καί
γιά σέ ὁ προφητικός λόγος: «Δί-
καιος ἐάν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν
ἀναπαύσει ἒσται. Γῆρας γάρ τίμιον
οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῷ
ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά ἐστι φρό-
νησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως
βίος ἀκηλίδωτος» (Σοφ. Σολ. 4,7-9).
Ὃσοι σέ γνωρίσαμε ἐκ τοῦ σύνεγ-
γυς, καί σέ στιγμές μάλιστα δύσκο-
λες καί ἀγωνιστικές, πιστεύουμε ὃτι
ὁ λόγος αὐτός προσδιορίζει καί τήν
δική σου πρόωρη, κατά τά κοινῶς
κρατοῦντα, ἐκδημία. Ὁ Χριστός μας
ὡς Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανά-
του, γνωρίζει νά οἰκονομεῖ τά πάντα
«πρός τό συμφέρον», δηλαδή τήν
σωτηρία μας.

Πιστός στήν παράδοση  τῶν
ἁγίων Πατέρων μας δέν θά ἐκτραπῶ
σέ γοερούς  θρήνους, πού δέν
ἁρμόζουν στούς Χριστιανούς, οὒτε
καί σέ ὑπερβολικούς  ἐπαίνους, πού
θεραπεύουν συνήθως τήν ἀνθρώπι-
νη ματαιοδοξία. Ἐκ μέρους ὃλων
τῶν συνεργατῶν καί συναγωνιστῶν
σου στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο», τήν
ἐφημερίδα μας, σοῦ ἐκφράζω τή με-
γάλη ὀφειλή μας ἀπέναντί σου, τήν
βαθυκάρδια εὐγνωμοσύνη μας γιά
τήν προσφορά σου σʼ αὐτόν, ὡς καί
τήν ὃλη πολιτεία σου κοντά μας. Ὁ
λόγος σου, γραπτός καί προφορι-
κός, ἦταν μάχη γιά τήν Πίστη καί τήν
Ἀλήθεια, ἀλλά καί ἒκφραση τῆς βα-
θύρριζης φιλοπατρίας σου. Χριστός
καί Ἑλλάδα κυριαρχοῦσαν μέσα
στήν καρδιά σου. Γιά τά μεγέθη
αὐτά ἀγωνίσθηκες καί καθημερινά
ἀναλωνόσουν. Ὃπως δέ ὃλοι γνω-
ρίζουμε, καί ἀπό τήν ἀρθρογραφία
σου στόν Τύπο καί τίς τηλεοπτικές
ἐμφανίσεις σου, καί ὃλη τήν προσ -
φορά σου ὡς δημοσιογράφου- κατά
γενική ὁμολογία, ἐκλεκτοῦ- παρέ-
μενες πάντα ἀκέραιη καί ἀδιάτμητη
προσωπικότητα, καθιστώντας τήν
ἐφημερίδα ἢ τό τηλεοπτικό βάθρο
σου, κατά μίαν ἒννοια, θεολογικό
καί ἐθνικό ἂμβωνα. Γνώριζες, ἂλλω-
στε, τόν τρόπο νά διοχετεύεις μέσῳ
τοῦ λόγου σου, γραπτοῦ ἢ προφορι-
κοῦ, καθαρό καί ἀνόθευτο τό περιε-
χόμενο τῆς καρδιᾶς καί τό φρόνημά
σου, μεταδίδοντας στούς ἀνα -
γνῶστες καί ἀκροατές σου τό μεγα-
λεῖο τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς
Ἑλλάδος, κατά τό πνεῦμα τῶν Πα-
τέρων καί  τῶν Ἡρώων   μας. Εἶχες
φοιτήσει στό μεγάλο σχολεῖο τῶν
Ἁγίων μας καί γι᾽ αὐτό εἶχες ἀνα-
δειχθεῖ  σέ διδάσκαλο τοῦ διψῶντος
γιά Ἀλήθεια Λαοῦ μας. Γἰ αὐτό ὁ Λα-
ός μας ἀναγνώρισε τήν προσφορά
σου καί μόνον ἐκεῖνοι, πού μένουν
ἂγευστοι τῆς Ρωμαίικης -ἑλληνορ-
θόδοξης δηλαδή- σκέψης καί ἐμπει-
ρίας, δέν δέχονταν ἲσως εὐχάριστα
τόν ἒλεγχο καί τήν κριτική σου.
Ἱεροκήρυκας καί φωτιστής τοῦ
Λαοῦ μας ἢσουν, Γεώργιε, διαπορθ-
μεύοντας μέ μοναδικό τρόπο, σέ κά-
θε περίπτωση,  μήνυμα πίστεως,
θάρρους καί ἐλπίδας.

Ἰδιαίτερα δέ γιά τό ὓφος τοῦ λό-

γου σου θά μοῦ ἐπιτρέψεις νά σοῦ
ἀποδώσω τόν τίτλο, πού ὁ μεγάλος
συμπατριώτης μας, ὁ Κερκυραῖος
ἱστορικός καί πολιτικός Ἀνδρέας
Μουστοξύδης (1785-1860), ἐπέλεξε
γιά τόν Ληξουριώτη Ριζοσπάστη καί
κοινοβουλευτικό ἐκπρόσωπο    –κα-
τά κάποιο τρόπο- τῆς ΡΩΜΗΟΣΥ-
ΝΗΣ, Γεώργιο Τυπάλδο-Ἰακωβάτο
(1813-1882). «Χιονοσκεπές ἡφαί-
στειον» τόν ὀνόμασε γιά τήν δια-
σύνδεση στήν
ὑπέρ πίστεως καί
πατρίδος ὁμολογία
του, τήν πραότητα
τῆς διδαχῆς μέ τήν
ἐκρηκτικότητα τῆς
πονεμένης Ρωμη-
οσύνης. Αὐτός
ὑπῆρξες καί σύ,
Γεώργιε. «Πρᾶος»,
ἀλλά καί «μαχη-
τής», νηφάλιος
παιδαγωγός τοῦ
Λαοῦ, ἀλλά καί
θερμουργός ἀγω-
νιστής, ὃταν τό
«κινδυνευόμενον
καί προκείμενον»
ἦταν ἡ Ὀρθοδοξία
καί ἡ Ἑλληνική Πα-
τρίδα. Γι᾽ αὐτό σοῦ
εἲμεθα εὐγνώμονες ὃλοι, διότι μᾶς
ἂφησες πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ἡ αἰφνίδια ἀναχώρησή σου ὃμως
ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ «Ὀρθοδό-
ξου Τύπου» ἒφερε στά χείλη ὃλων
ἓνα ἐναγώνιο ἐρώτημα: «Τί γίνεται
τώρα;». Εὒλογο τό ἐρώτημα. Ποιός
θά πάρει ἀπό σένα τήν σκυτάλη;
Ἀλλά σέ παρόμοιες  στιγμές ἡ ἀπάν-
τηση βρίσκεται μόνιμα στό στόμα
τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ μας: «Ἒχει ὁ
Θεός»! Ἐφʼ ὃσον ὁ ἀγώνας τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τὐπου» εἶναι ὑπέρ τῆς
ἁγιοπατερικῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Θεός
θά βοηθήσει νά καλυφθεῖ τό κενό,
πού ὂντως ἐσύ ἀφήνεις. Ἂς φέρου-
με στή μνήμη τόν ἐλπιδοφόρο λόγο
τοῦ μεγάλου ἐπισκόπου Πτολε-
μαΐδος Συνεσίου (±414): «Οὐκ ἐπι-
λείψουσι τῷ Θεῷ στρατιῶται πρέ-
ποντες Ἐκκλησίαις». (Δέν θά λεί-
ψουν, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, οἱ κα-
τάλληλοι στρατιῶτες τῆς Ἐκκλη-
σίας). Στή θέση σου, Γεώργιε, θά
στείλει ὁ Θεός ἂλλους, ἂξιους συν -
εχιστές τοῦ ἀγώνα καί τοῦ ἒργου
σου. Σύ μή διαλείπεις προσευχόμε-
νος γιά μᾶς, τούς ταπεινούς συνερ-
γούς καί συναγωνιστές σου. 

Ὑπάρχουν ἀπουσίες στή  ζωή
μας, πού βαρύνουν περισσότερο
ἀπό κάποια ἀσήμαντη ἢ ἐπιβλαβῆ
παρουσία. Αὐτό θά συμβεῖ καί μέ σέ-
να, Γεώργιε. Γιʼ αὐτό σέ μακαρί-
ζω.Θά ζεῖς στή μνήμη μας, ἀλλά πρό
πάντων στήν καρδιά μας. Στό Μυ-
στήριο τῶν Μυστηρίων, τήν Θεία
Εὐχαριστία, θά συναντώμεθα πρό
τοῦ θρόνου τοῦ Ἀρνίου καί θά «συν -
αγωνιζώμεθα ἐν ταῖς προσευχαῖς»
(Ρωμ. 15,30) 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη! 
Ἐπικήδειος

κ. Μαρίας Ἀντωνιάδου,
προέδρου ΕΣΗΕΑ

Ἡ ἑλληνικὴ δημοσιογραφία θρη-
νεῖ σήμερα τὴν ἀπώλεια τοῦ Γιώρ-
γου Ζερβοῦ, τοῦ σεμνοῦ καὶ ταπει-
νοῦ ἐργάτη τῆς καθαρῆς καὶ ἔντι-
μης δημοσιογραφίας, ὁ ὁποῖος
«ἔφυγε» ἀνεπάντεχα κι ἐνῷ εἶχε
πολλὰ νὰ δώσει ἀκόμη. Ὁ Γιῶργος
Ζερβὸς ἐργάστηκε σκληρὰ καὶ μὲ
μεγάλο πάθος γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ
τὸ συμφέρον τῆς χώρας. Πάντοτε
ἐνημερωμένος, πιστὸς στὶς ἰδέες
του, ἀγωνιστής, ἀταλάντευτος σὲ
εὐνοϊκὲς ἀλλὰ καὶ σὲ ἀντίξοες
ἐποχὲς καὶ συνθῆκες, δὲν δίστασε

ποτὲ νὰ πάει κόντρα στὸ πλειοψη-
φικὸ ρεῦμα, νὰ παλέψει γιὰ νὰ λάμ-
ψει ἡ ἀλήθεια. 

Ἀγαπητὸς σὲ ὅλους τούς συνα-
δέλφους, ἤπιος καὶ εὐγενὴς μὲ σύν -
εση καὶ κατανόηση πρὸς ὅλους, ξε-
κίνησε τὴ δημοσιογραφική του στα-
διοδρομία σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν, ὅταν
ἐξέδωσε μηνιαία τοπικὴ ἐφημερίδα,
ἡ ὁποία ἀποτέλεσε καὶ τὸ «μεγάλο
σχολεῖο του», ὅπως ὁ ἴδιος εἶχε δη-

λώσει. Τὴν ἐπαγ-
γελματική του
σταδιοδρομία ἄρ -
χισε τὸ 1981 στὴν
ἐφημερίδα «Ἐ -
λεύ θερη Ὥ ρα».
Στὴ συνέχεια,
ἐργάστηκε στὶς
ἐφημερίδες «Ἐ -
λεύθερος Τύπος»,
«Ἀκρόπολις» καὶ
ἀπὸ τὸ 1989 στὴν
ἐφημερίδα «Ἐ -
λεύθερος», στὴν
ἀρχὴ ὡς συντά-
κτης ὕλης καὶ στὴ
συνέχεια ὡς ἀρχι-
συντάκτης καὶ δι-
ευθυντὴς σύντα-
ξης μέχρι τὴ λήξη
τῆς ἔκδοσης τὸ

2011. Διετέλεσε, ἐπίσης, διευθυντὴς
σύνταξης τῆς ἑβδομαδιαίας ἐκκλη-
σιαστικῆς ἐφημερίδας «Ὀρθόδοξος
Τύπος». 

Από τὸ 1993 ἦταν σχολιαστὴς-
ἀναλυτής στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ
«BLUE SKY» καὶ διατηροῦσε τὴν κα-
θημερινὴ ἐνημερωτικὴ ἐκπομπὴ
«Ραντεβοὺ μὲ τὴν Ἐπικαιρότητα».

Ἀγαπημένε μας Γιῶργο, ἡ ἀνά-
μνησή σου θὰ μείνει βαθιὰ χαρα -
γμένη στὴ μνήμη μας καὶ ἰδιαίτερα
στοὺς συναδέλφους, ποὺ ἐργάστη-
καν μαζί σου καὶ ξαφνικὰ ἄκουσαν
τὸ θλιβερὸ καὶ ἀναπάντεχο νέο. 

Κι ἀνάμεσά τους εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ
ἔκαναν τὰ πρῶτα τους βήματα μαζί
σου, γιατί ἤσουν δάσκαλος καὶ
ἄνθρωπος γενναιόδωρος, ποὺ βοή-
θησε πολλούς, πάρα πολλοὺς νὰ
διαγράψουν λαμπρὴ πορεία στὸ
χῶρο μας. Ἔδωσες εὐκαιρίες στὸν
Κώστα, τὴν Ἀγγελική, τὸν Τάσο, τὸ
Σωτήρη καὶ τόσους ἄλλους, ὥστε,
ἀπὸ τὴ ρίζα τὴ μεγάλη ποὺ ἤσουν ὁ
ἴδιος, νὰ βγοῦν πολλὰ κλαδιὰ καὶ νὰ
ἀνθίσουν. 

Ἀλλὰ καὶ στὶς δύσκολες ὧρες,
ὅταν ὅλα ἔδειχναν ὅτι ἡ ἐφημερίδα
θὰ «κλείσει», ὅλοι οἱ συνάδελφοι μὲ
προέτρεπαν νὰ ἀπευθυνθῶ σὲ σένα
ποὺ ἤσουν ἡ ψυχή της, ὥστε νὰ μπο-
ρέσεις καὶ ἐσὺ νὰ μεσολαβήσεις νὰ
μὴ κλείσουν τὸν «Ἐλεύθερο» οἱ διά-
δοχοι, ἀλλὰ μάταια, «εἰς ὦτα μὴ
ἀκουόντων».

Εἶναι δύσκολη ἡ στιγμὴ τοῦ ἀπο-
χαιρετισμοῦ, ἰδιαίτερα ὅταν εἶναι
τόσο ἀπρόσμενος. Ἤσουν γεμάτος
ἐνέργεια καὶ σχέδια, ὅμως, ὅλα χά-
θηκαν σὲ μία στιγμή.

Ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἑνώσεως, σοῦ ἀπευ-
θύνω τὸν ὕστατο χαιρετισμὸ καὶ
συλλυποῦμαι τὴν οἰκογένειά σου καὶ
τοὺς οἰκείους σου.

Καλὸ ταξίδι.
Ἐπικήδειος ἐκπροσώπου 

ἐργαζομένων ἐφημερίδος
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

κ. Μιχαήλ Κωνσταντῆ
Σὲ ἀποχαιρετοῦμε σήμερα,

Γιῶργο, οἱ ἐπὶ χρόνια συνάδελφοί
σου στὸν ΕΛΕΥΘΕΡΟ, συντετριμμέ-
νοι ἀπὸ τὸν ἄδικο χαμό σου. Ὅλοι
ἐμεῖς ποὺ σὲ γνωρίσαμε καὶ συνερ-
γαστήκαμε μαζί σου, ἔχουμε νὰ θυ-
μόμαστε τὴν ἀπαράμιλλη συναδελ-

φικότητα καὶ τὴν ἀλληλεγγύη σου
πρὸς τὸν καθένα μας, τὸ ἀλτρουι-
στικό σου πνεῦμα καὶ τὸ μειλίχιο
ὕφος σου ἀκόμη καὶ στὶς πιὸ δύσκο-
λες στιγμές: σὲ στιγμὲς πίεσης καὶ
ἄγχους, ὅταν ὁ χρόνος λειτουρ-
γοῦσε ἀντίστροφα.

Σ᾽ ἀποχαιρετοῦμε μὲ πόνο καὶ
ὀδύνη ἀδυνατώντας νὰ πιστέψουμε
ὅτι δὲν ὑπάρχεις πιά. Στὸ ἀπόγειο
τῆς ὡριμότητάς σου, κι ἐνῷ εἶχες
ἀκόμη τόσα πολλὰ νὰ δώσεις, κόπη-
κε ἀπροσδόκητα τὸ νῆμα τῆς ζωῆς
σου.

Ἤσουν σπουδαῖος δημοσιογρά-
φος, Γιῶργο, μὰ πάνω ἀπ' ὅλα ἤσουν
ἕνας ὑπέροχος ἄνθρωπος. Θυμᾶμαι
τὶς ἀτέρμονες συζητήσεις μας, σὲ
ὧρες προχωρημένες καὶ ἐν ἀνα-
μονῇ τῆς ὁλοκλήρωσης κάποιου με-
γάλου γεγονότος, ὅπου μὲ τὴ συν-
θετική σου σκέψη ἔδινες πάντα τὸν
τόνο. Ἄκουγες στωικὰ τὶς κοινοτο-
πίες καὶ γεννοῦσες ἀδιάκοπα μεστὴ
σκέψη καὶ ρηξικέλευθη θεωρία, ὡς
ἔναυσμα ὡραίων καὶ οὐσιαστικῶν
συζητήσεων καὶ ἀναλύσεων.

Δὲν προλάβαινες νὰ μιλᾶς μὲ τὸ
πλῆθος τῶν ἀναγνωστῶν ποὺ καθη-
μερινὰ σὲ ἀναζητοῦσαν στὴν ἐφη-
μερίδα καὶ ἐπιζητοῦσαν ἀπεγνωσμέ-
να νὰ σὲ ἀκούσουν καὶ νὰ σὲ συμ-
βουλευτοῦν. Καὶ παρὰ τίς εὐθύνες
ποὺ ἐπωμιζόσουν στὴ διεύθυνση
τῆς ἐφημερίδας καὶ οἱ ὁποῖες ἦταν
πολλὲς καὶ χρονοβόρες, δὲν σταμα-
τοῦσες ποτὲ νὰ γράφεις ἀσταμάτη-
τα. Σὲ θυμᾶμαι σκυμένο στὰ χαρτιά
σου, νὰ γράφεις τὰ ἄρθρα σου καὶ
τὰ ἱστορικά σου ἀφιερώματα, ὄντας
διευθυντὴς καὶ ρεπόρτερ ταυτό-
χρονα. Θυμᾶμαι τὶς μαραθώνιες συ-
σκέψεις μας, τὴ ζωντάνια καὶ τὸν
ἐνθουσιασμό σου, τὸ θυμό σου καὶ
τὸ ἀδούλωτό σου πνεῦμα.

Ἤσουν ἕνας διανοούμενος, μία
ἀστήρευτη πηγὴ γνώσης. Δίδασκες
καὶ συγχρόνως ζητοῦσες νὰ μάθεις.
Ἤσουν δάσκαλος καὶ ταυτόχρονα
μαθητής. Μὰ κυρίως ἤσουν ἕνας
ἀνυπέρβλητος Μαχητής, ἕνας γεν-
ναῖος δημοσιογράφος κι ἕνας ἀπο-
λύτως ἐνημερωμένος πολίτης.
Ἤσουν ἕνας σπουδαῖος εὐπατρί-
δης, ποὺ μὲ τὶς ἀπόψεις καὶ τὸν λό-
γο ποὺ ἐκφωνοῦσες ἀπὸ κάθε
γραπτὸ καὶ ἠλεκτρονικὸ Μέσο, δια-
μόρφωνες ἕνα κοινὸ ζωντανὸ καὶ
σκεπτόμενο, τὸ ὁποῖο σὲ ἀναζη-
τοῦσε διαρκῶς καὶ σὲ ἀκολουθοῦσε
σὲ κάθε σου βῆμα, σὲ κάθε σου
ἐγχείρημα. Ἤσουν ἕνας σύγχρονος
Ἴωνας Δραγούμης, ἕνας Περικλῆς
Γιαννόπουλος. Σὲ μία ἀντιηρωικὴ
καὶ ἐφησυχασμένη ἐποχή, ποὺ δύσ -
κολα ἀποδεχόταν τὴν προωθημένη
σκέψη καὶ τὸ σπινθηροβόλο πνεῦμα
σου.

Ἡ ἀπώλειά σου εἶναι μεγάλη γιὰ
τὸν δημοσιογραφικὸ κόσμο. Πολὺ
περισσότερο, ὅμως, γιὰ τοὺς συγγε-
νεῖς σου, ποὺ λάτρευες ἀλλὰ καὶ σὲ
λάτρευαν. Συμμεριζόμαστε τὸν πό-
νο τους καὶ συμπάσχουμε μαζί τους.
Σ΄αὐτὲς τὶς τόσο  δύσκολες ὧρες ἂς
τοὺς παρηγορεῖ τὸ μέγεθος τοῦ δια-
μετρήματός σου καὶ τὸ ξεχωριστὸ
πέρασμά σου ἀπὸ τὴ ζωή.

Εἴμαστε, Γιῶργο, κι ὅλοι ἐμεῖς οἱ
συνάδελφοί σου στὸν ΕΛΕΥΘΕΡΟ,
πολὺ ὑπερήφανοι ποὺ σὲ γνωρίσαμε
καὶ μοιραστήκαμε τόσα πολλὰ μαζί
σου, στὰ χρόνια τῆς κοινῆς ἐργα-
σιακῆς μας πορείας. Θὰ σὲ θυμόμα-
στε πάντα μὲ ἀγάπη καὶ θὰ σὲ μνη-
μονεύουμε ὡς κάτι ξεχωριστό, ὡς
σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ ὡς ἕνα ξεχω-
ριστὸ πυλῶνα, ταυτόχρονα, στὴ με-
ταπολιτευτικὴ δημοσιογραφικὴ
ἱστορία τῆς χώρας μας. Ἂς εἶναι
ἐλαφρὺ τὸ χῶμα τῆς Ἀττικῆς γῆς,
ποὺ θὰ σὲ δεχθεῖ σὲ λίγο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Εἰς πολιτικὴν ἡμερησίαν ἐφημερί-
δα τῶν Ἀθηνῶν ἀνεδημοσιεύθησαν
πληροφορίαι συμφώνως πρὸς τὰς
ὁποίας, ὁ πεθερὸς τοῦ ὑπουργοῦ
Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννου Βαρουφά-
κη, ἐπιχειρηματίας (ὁ κ. Στράτος -
Κατσάμπας) διεμαρτυρήθη, δἰ  ἐπι-
στολῆς του, διά τὸν μὴ θρησκευτικὸν
ὅρκον τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς
Κυβερνήσεώς του. Ὁ κ. Κατσάμπας
εἶχε «τὴν Πειραϊκὴν Πατραϊκήν».

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησιαστικὸν Βlog (εἰς τὸ διαδί-
κτυον) «θρησκευτικά» τῆς 2ας Φε-
βρουαρίου «ἀνεκάλυψε» κοινὰ ση-
μεῖα εἰς δηλώσεις, τὰς ὁποίας ἔκανεν
ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννης
Βαρουφάκης μὲ παλαιοτέρας δηλώ-
σεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυ-
πάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέ-
ου. Συμφώνως πρὸς τὰ «θρησκευτι-
κά» τῆς 2ας Φεβρουαρίου: 

«"Εἴμαστε σὰν τοὺς ἐξαρτημέ-
νους ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ ποὺ περιμέ-
νουμε συνέχεια καινούργιες δόσεις,
δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ συμβαίνει αὐτό".

Αὐτὸ δήλωσε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονο-
μικῶν Γιάννης Βαρουφάκης στὶς δη-
λώσεις του μετὰ τὴ συνάντηση μὲ
τὸν Γάλλο ὁμόλογό του Μισὲλ Σα-
πέν, ἐπιμένοντας παράλληλα στὴν
κατάργηση τῆς τρόϊκας καὶ ζητών-
τας οὐσιαστικὰ ρευστότητα μέχρι
τὸν Ἰούλιο.

Σὲ παλαιότερο ἄρθρο του ὁ Μη-
τροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος
ἀνέφερε: «…τὰ σχετικὰ μὲ τὴν πέμ-
πτη δόση τοῦ δανείου μοῦ ὑπενθύ-

μισαν τὴ δόση τοῦ «ναρκωτικοῦ»,
ποὺ ἀναμένει μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιθυ-
μία ὁ ἐξαρτημένος,τὴν ὁποία δόση
πρέπει νὰ λαμβάνει κατὰ διαστήμα-
τα, γιὰ νὰ μὴ ἐμφανισθοῦν τὰ συμ-
πτώματα τῆς στέρησης, ἀλλὰ αὐτὸ
τὸν ἀφήνει μέσα στὸν κλοιὸ τῆς δου-
λείας.

Ὁ καθηγητὴς Ἀντώνιος Κουτσελί-
νης δίνοντας τὸν ὁρισμὸ τῆς ἐξάρ-
τησης γράφει ὅτι ὡς ἐξάρτηση
«νοεῖται μία κατάσταση ψυχικὴ ἢ καὶ
φυσικὴ («σωματικὴ»), ποὺ ἐμφανίζε-
ται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐπίδρασης
ἑνὸς φαρμάκου σ᾽ ἕνα ζωντανὸ
ὀργανισμὸ καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ
μία ποικιλία ἐκδηλώσεων, μέσα στὶς
ὁποῖες περιλαμβάνονται πάντοτε ἡ
διάθεση γιὰ τὴν συνέχιση λήψης τοῦ
φαρμάκου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπανεκδή-
λωση τῶν φαρμακολογικῶν ἐνερ-
γειῶν του ἢ ἀντίθετα τὴν ἀποφυγὴ
δυσάρεστων συμπτωμάτων, ποὺ
μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθοῦν, ὅταν δὲν λη-
φθεῖ».

Δεδομένου ὅτι ἡ ἐξάρτηση εἶναι
σωματική, ψυχολογικὴ καὶ ἰδεολογι-
κή, σκέφθηκα ὅτι ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἐπι-
δίωξη τῆς λήψης τῆς ἑπόμενης δό-
σης θυμίζει ἕνα ἐξαρτημένο ὀργανι-
σμό, ποὺ εἶναι ἐθισμένος στὰ ψευ-
δαισθησιογόνα-παραισθησιογόνα
«ναρκωτικά», τὰ ὁποῖα «προκαλοῦν
διαταραχὲς τῆς ἀντίληψης τοῦ ἐπι-
πέδου συνείδησης καὶ τοῦ θυμικοῦ».
Ἔτσι, ἡ ἀναμενόμενη οἰκονομικὴ
δόση ὑπενθυμίζει τὴν κατάσταση
ἑνὸς λαοῦ, ποὺ εἶναι ἐξαρτημένος,
ποὺ ἔχει ἐθισθεῖ στὸ φάρμακο καὶ,
ὅταν τοῦ τὸ παίρνουν, ἀντιμετωπίζει
τὰ συμπτώματα τῆς στέρησης».

Ὁ καταλύτης 
τῆς ἀγχωτικῆς νευρώσεως
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αἰτωλίας καὶ

Ἀκαρνανίας ἐπραγματοποίησεν
ἐκδήλωσιν μὲ ὁμιλητὴν τὸν Ἀρχιμ.
Κύριλλον Κωστόπουλον, εἰς τὴν
ὁποίαν παρουσίασε τὴν Ὀρθόδοξον
πατερικὴν θεολογίαν διὰ τὰς πνευ-
ματικὰς αἰτίας τῆς ἀγχωτικῆς νευ-
ρώσεως.

Συμφώνως πρὸς τὸ «Ἁγιορείτικον
Βῆμα» τῆς 17ης Φεβρουαρίου: 

«Στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων
τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνα-
νίας  πραγματοποιήθηκε τὴν  Κυ-
ριακὴ 15 Φεβρουαρίου 2015 καὶ ὥρα
18:30΄ στὸ Παπαστράτειο Μέγαρο
τῆς Γυμναστικῆς Ἑταιρείας Ἀγρινί-
ου  ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Κυρίλλου Κω-
στοπούλου Δρ. Θεολογίας  μὲ θέμα:
«Ὁ καταλύτης τῆς ἀγχωτικῆς νευ-
ρώσεως».

Ὁ ὁμιλητής ἀναλύοντας διεξο-
δικὰ  τὸ θέμα, ἀφοῦ  παρουσίασε τὶς
ἀπόψεις διακεκριμένων εἰδικῶν ἐπι-
στημόνων-ψυχαναλυτῶν, ἐπικέν-
τρωσε στὶς πνευματικὲς αἰτίες τῆς
ἀγχωτικῆς νεύρωσης σύμφωνα μὲ
τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ θεολογία,
καταλήγοντας στὸ  ὅτι ἡ ἐκκλησια-
στικὴ ζωή καὶ ἡ ἕνωση μὲ τὸν Θεὸ
ἀποτελοῦν  τὸν καταλύτη τῆς ἀγχω-
τικῆς νεύρωσης, ποὺ ταλαιπωρεῖ τὸ

σύγχρονο ἄνθρωπο.
Στὴν ἐνδιαφέρουσα συζήτηση

μὲ τὸ ἐκλεκτὸ  ἀκροατήριο ποὺ κα-
τέκλυσε τὴν αἴθουσα τοῦ Παπα-
στρατείου Μεγάρου  ἀναδείχθη-
καν καὶ ἀναλύθηκαν σὲ βάθος δια-
φορετικὲς  πλευρὲς τοῦ φαινομέ-
νου τῆς ἀγχωτικῆς νεύρωσης καὶ
τῆς ὑπέρβασής της, ἀνάμεσα στὶς
ὁποῖες εἶναι ἡ σημαντικότητα τῆς
προσωπικῆς κοινωνίας μὲ τὸ συν -
άνθρωπο καὶ τὸν Θεὸ, ὅπως τόνισε
ὁ π. Κύριλλος:

«Ὀφείλουμε νὰ ἀποδεχθοῦμε
τὴν ὀντολογικὴ ἀλήθεια ὅτι ἡ ψυχο-
λογικὴ καὶ πνευματικὴ ὡριμότητα
καὶ ἡ εἰρήνη συμβαδίζουν καὶ ἀπο-
τελοῦν ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ γεγονός,
τὴν πρόοδο τῆς προσωπικότητος
ἀπὸ κάθε ἄποψη. Εἶναι ἀνάγκη, λοι-
πόν, ὁ σύγχρονος ἀγχωμένος ἄν -
θρωπος νὰ ἐπανασυνδεθεῖ μὲ τὸν
Δημιουργό του Θεό, τὸν συνάνθρω-
πο καὶ τὸν ἑαυτό του. Μόνον ὁ Θεὸς
μπορεῖ νὰ λογοποιήσει τὴν ὅλη ζωή
του, νὰ τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ καθη-
μερινὰ ἄγχη καὶ νὰ τοῦ προσφέρει
τὴν πολυπόθητη ἐσωτερικὴ εἰρή-
νη».

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ σύντο-
μο περιεκτικὸ πνευματικὸ μήνυμα ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰ -
τωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς».

Ἀνησυχεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
διὰ τὴν Οὐκρανίαν

Συμφώνως πρὸς τὸ δημοσιο-
γράφον κ. Μάκην Ἀδαμόπουλον
καὶ τὸν ἱστότοπον ecclesia.gr
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 18ην Φεβρουα-
ρίου:

«Ὁ Πρέσβης τῆς Οὐκρανίας
στὴν Ἑλλάδα κ. Βλαντιμὶρ Σκου -
ρὼφ ἐπισκέφθηκε τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμο καὶ τὸν ἐνημέ-
ρωσε γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὴν Οὐκρανία.

“Εἶναι δύσκολη ἡ κατάσταση
στὴν Οὐκρανία καὶ συζητήσαμε

μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τρόπους νὰ
διευκολύνουμε τὴ ζωή τῶν Οὐ -
κρανῶν. Εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ
συμβάλλουμε ἀπὸ κοινοῦ στὴν
καλυτέρευση τῆς κατάστασης
στὴν χώρα μας”, τόνισε ὁ κ.
Σκουρώφ.

“Ἀναφερθήκαμε στὶς δυσκο-
λίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν, ἀλλὰ
καὶ στοὺς Ἕλληνες ποὺ μένουν
ἐκεῖ καὶ συζητήσαμε μέτρα ποὺ
θὰ μπορούσαμε νὰ λάβουμε, γιὰ
νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ προβλή-
ματα”, ὑπογράμμισε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης
ἀποκτᾶ ἰδικήν της... Πολεοδομίαν
Συμφώνως πρὸς δημοσιογρα-

φικάς πληροφορίας (ΠΑΤΡΙΣ, 17
Φεβρουαρίου):

«Αὐθαιρεσίες, ναοδομίες καὶ
κολπάκια μὲ «χριστιανικὲς ἐπαύ-
λεις» τέλος! Καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κρήτης ἀποκτᾶ ἐπισήμως πλέον
τὴ δική της πολεοδομικὴ ὑπηρε-
σία, ἀφοῦ δημοσιεύθηκε ὁ σχε-
τικὸς νόμος, μὲ τὸν ὁποῖο ἀποκα-
θίσταται ἡ τάξη. Μὲ τὸ ΦΕΚ
23/2015 ποὺ δημοσιεύθηκε πρόσ -
φατα δημιουργεῖται καὶ στὴν
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀντίστοιχο
μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
Συμβούλιο Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀρχιτεκτονικῆς Κρήτης καὶ Δω-
δεκανήσου (ΣΕΑΚΔ), ἀλλὰ καὶ

ὑπηρεσία δόμησης ποὺ θὰ εἶναι
ἁρμόδια γιὰ ὅλες τὶς ἄδειες καὶ
τὸν ἔλεγχο ἱερῶν ναῶν, ἐκκλη-
σιῶν, παρεκκλησίων, ἡσυχαστη-
ρίων ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὰ λα-
τρευτικὰ καὶ θρησκευτικά μας
ἤθη!

Τὸ σημαντικὸ μὲ τὴν ἵδρυση
τῆς ΣΕΑΚΔ καὶ τῆς ὑπηρεσίας
δόμησης εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴ μία ἀπο-
καθίσταται ἡ τάξη, ἀφοῦ ἔγινε τὸ
ἴδιο μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δας, ἀλλὰ κυρίως κράτος καὶ
Ἐκκλησία δείχνουν ὅτι εἶναι ἀπο-
φασισμένοι νὰ βάλουν τάξη
στὸ...χάος ποὺ ἐπικρατοῦσε πρὶν
καὶ στὸ μεσοδιάστημα μὲ τὶς να-
οδομίες».

Ὁ Ἐσταυρωμένος ποὺ «δακρύζει»
Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-

κτυακὸν ἱστότοπον «Korin -
thostv.gr» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 17ην
Φεβρουαρίου:

«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Κορίνθου Διονύσιος ἐπισκέ-
φθηκε ἐχθὲς τὴν ἐκκλησία τοῦ
Ἁγίου Νικολάου στὸν Ἀσπρόκαμπο
Κορινθίας, γιὰ νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ
τὴν εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου
ποὺ "δακρύζει" στὸ ἱερό τῆς
ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μητροπολί-
της Κορίνθου κ. Διονύσιος μιλών-
τας σήμερα τὸ ἀπόγευμα στὸ
ΑΠΕ-ΜΠΕ ἀνέφερε ὅτι ὁ ἐσταυ-
ρωμένος βγάζει αὐτὸ τὸ ὑγρὸ ἀπὸ

τὴν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν καὶ δὲν
μπορεῖ νὰ προσδιορίσει τί ἀκριβῶς
εἶναι.

Ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἐσταυρωμέ-
νος εἶναι ἔργο τῶν ἀρχῶν τοῦ πε-
ρασμένου αἰώνα καὶ ἀναφορικὰ μὲ
τὸ ὑγρὸ ποὺ ἐκχέεται ἀπὸ τὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, εἶπε πὼς πρόκειται
γιὰ ἕνα ἐλαιῶδες καὶ κολλῶδες
ὑγρὸ ποὺ δὲν μυρίζει.

Ὁ κ. Διονύσιος τόνισε πὼς θὰ
ἐνημερώσει τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ζη-
τώντας νὰ τὸν κατατοπίσουν σχε-
τικά, ἐνῷ παράλληλα θὰ καλέσει
ἐπιστήμονες ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες
ὑπηρεσίες νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ χω-
ριὸ καὶ νὰ ἐξετάσουν αὐτὸ ποὺ
συμβαίνει».

Πατριάρχης Μόσχας: Δοῦλοι 
τοῦ Σατανᾶ οἱ ἐξτρεμισταὶ

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ
«Ἁγιορείτικον Βῆμα», ὑπὸ ἡμε-
ρομηνίαν 18ην Φεβρουαρίου:

«Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος
ἐξέφρασε τὰ συλλυπητήριά του
στὸν Πρόεδρο τῆς Ἀραβικῆς
Δημοκρατίας τῆς Αἰγύπτου
Ἀμπντελφατά ἂλ-Σίσι καὶ στὸν
Πατριάρχη Θεόδωρο Β´ γιὰ τὴ
δολοφονία στὴ Λιβύη 21 Χρι-
στιανῶν.

"Αὐτὸ τό ἐξτρεμιστικὸ ἔ γ -
κλημα ἀξίζει παγκόσμια κατα-
δίκη. Ἀπόλυτη ἀπόρριψη τῶν
προσπαθειῶν γιὰ νὰ δικαιολο-
γηθεῖ ἡ βία μὲ θρησκευτικὰ κί-
νητρα. Τρόμος ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς δούλους τοῦ Σατανᾶ ποὺ
προσπαθοῦν νὰ καταστρέψουν
αἰῶνες ἰσορροπίας καὶ  σχέσε-
ων καλῆς γειτονίας μεταξὺ
χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων
στὴ Μέση Ἀνατολή", - σημεί-
ωσε στὴν ἐπιστολή του πρὸς
τὸν πρόεδρο καί τόν Πατριάρ-
χη τῆς Αἰγύπτου.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσι -

κῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε τὴν
πεποίθηση ὅτι ἡ τραγῳδία ποὺ
ἔπληξε τὸν λαὸ τῆς Αἰγύπτου,
δὲν θὰ ἀφήσει κανέναν ἀδιάφο-
ρο. "Ἡ τρομοκρατία δὲν ἔχει
μέλλον, ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι
ποτὲ δὲν θὰ ἀνεχτοῦμε τὴ βία,
ὅ,τι συνθήματα μπορεῖ νὰ χρη-
σιμοποιεῖ," - εἶπε 

"Σήμερα, ἡ παγκόσμια κοινό-
τητα εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ
νὰ ἑνωθεῖ καὶ νὰ λάβει πιὸ ἀπο-
φασιστικὴ δράση γιὰ τὴν ἀντι-
μετώπιση τοῦ ἐξτρεμισμοῦ καὶ
τῆς τρομοκρατίας. Ὡς Χριστια-
νοί, πρέπει νὰ ἐργαστοῦμε ἀπὸ
κοινοῦ γιὰ νὰ βεβαιώσουμε πὼς
ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς ἔχει
κατακτήσει τὸ κακὸ καὶ τὸ θά-
νατο. Στὴ συνέχεια, κάθε προ-
σπάθεια θὰ εἶναι μάταια ἀπὸ
τοὺς ὑπηρέτες τοῦ διαβόλου,
ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ ἱερὸ ὄνο-
μα τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ δικαιολο-
γήσουν τὶς ἐγκληματικές τους
πράξεις"- εἶπε ἀπευθυνόμενος
στὸν Πατριάρχη Θεόδωρο Β».

Ἐτησία Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος
Εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίου Κοσμᾶ

τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου, τὴν
Τετάρτην 18ην Φεβρουαρίου
ἐπραγματοποιήθη ἡ καθιερωμέ-
νη Ἐτησία Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ
Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν
Ἑλλάδος. Τὸ δελτίον τύπου, τὸ
ὁποῖον ἐξεδόθη ἀναφέρει: 

«Σὲ πολὺ καλὸ κλῖμα, πραγμα-
τοποιήθηκε τὴν περασμένη Τε-
τάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015,  ἡ
καθιερωμένη ἐτήσια  Γενικὴ Συν -
έλευση τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου
Κληρικῶν Ἑλλάδος.

Στὴν πολὺ σημαντικὴ αὐτὴ σύν -
αξη, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀμα-
ρουσίου, στὴν ὁποία παραβρέθη-
κε καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Τάματος
τοῦ ἔθνους κ. Γιάννης Ἀναγνω-
στόπουλος, συζητήθηκαν σημαν-
τικὰ τρέχοντα θέματα, ποὺ ἀφο-
ροῦν τὸν ἐφημεριακὸ κλῆρο.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση ξεκίνησε
μὲ προσευχὴ καὶ ἐπιμνημόσυνη
δέηση ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων
μελῶν της καὶ ἀκολούθησε, χαι-
ρετισμὸς – τοποθέτηση τοῦ Προ-
έδρου τοῦ ΙΣΚΕ. Ὁ π. Ἰωάννης
Κατωπόδης, ἀφοῦ ἔκανε μία
μικρὴ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὴν
125χρονη παρουσία τοῦ ΙΣΚΕ
στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, τόνισε
μὲ ἔμφαση ὅτι ὁ ΙΣΚΕ, θὰ συνε-
χίσει νὰ λειτουργεῖ τὸ ἴδιο δυνα-
μικὰ μέσα στὴν ἐκκλησία, κάνον -
τας μάλιστα μὲ τὸν ἴδιο στὴν
ἡγεσία τοῦ ΙΣΚΕ, ἕνα καινούργιο
ξεκίνημα, ποὺ θὰ κάνει τὸν Ἱερὸ
Σύνδεσμο Κληρικῶν Ἑλλάδος,
ἕνα ἰσχυρὸ Συλλογικὸ ὄργανο,
ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ παρεμβαίνει
καὶ νὰ διεκδικεῖ. Ἐπίσης ὁ Πρό-
εδρος ἀναφέρθηκε μὲ συγκρο-

τημένο θεολογικὸ λόγο καὶ στὴν
σχέση ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν οἱ
ἱερεῖς μὲ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ
ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς ρόλος
τοῦ καθενός. 

Ἐκτὸς ἡμερησίας διάταξης,
ζήτησε καὶ πῆρε τὸν λόγο ὁ παρι-
στάμενος Πρόεδρος τοῦ Σωμα-
τείου, «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους» κ. Ἀναγνωστόπουλος,
ὁ ὁποῖος  ἀναφέρθηκε στὸν ἱερὸ
σκοπὸ τοῦ Σωματείου, ποὺ εἶναι
ἡ πραγματοποίηση τῆς προσ -
ευχῆς τῶν ἡρῴων τῆς ἐθνικῆς
μας παλιγγενεσίας, νὰ χτιστεῖ
μεγαλοπρεπὴς Ναὸς εἰς τὸ ὄνο-
μα τοῦ Ἐλευθερωτῆ Σωτῆρος
Χριστοῦ, ἕνα αἴτημα ποὺ ὡς
γνωστὸν υἱοθέτησε ἡ Δ΄ Συνέ-
λευση μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμά της εἰς
τὸ  Ἄργος, τὴν 31.7.1829 καὶ τὸ
σχετικὸ Διάταγμα, ὑπέγραψε ὁ
Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδί-
στριας. Ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος
μάλιστα ζήτησε ἀπὸ τὴν Γ.Σ. νὰ
προβεῖ σὲ σχετικὸ Ψήφισμα γιὰ
τὸ θέμα αὐτό, κάτι ποὺ ἔγινε στὸ
τέλος τῆς συνεδρίας. 

Στὴν συνέχεια ὁ Ταμίας τοῦ
ΙΣΚΕ, π. Μιχάλης Μετζάκης, ἐνη-
μέρωσε τὸ Σῶμα μὲ πλήρη στοι-
χεῖα γιὰ τὰ οἰκονομικά τοῦ 2014,
ὑποβάλλοντας ταυτόχρονα πρὸς
ψήφιση καὶ τὸν Ἀπολογισμὸ τοῦ
οἰκονομικοῦ ἔτους 2014, ὁ
ὁποῖος καὶ ψηφίστηκε ὁμόφωνα.
Ἀκολούθησε ἡ κατάθεση καὶ ἡ
ἐπίσης ὁμόφωνη ψήφιση καὶ τοῦ
Προϋπολογισμοῦ οἰκον. ἔτους
2015, ἐνῷ ἀπὸ τὸν Ταμία ὑπῆρξε
καὶ σχετικὴ ἐνημέρωση γιὰ διά-
φορα ἄλλα οἰκονομικὰ ζητήματα. 

Μετὰ τὴν πληρέστατη ἐνημέ-
ρωση ἐπὶ τῶν οἰκονομικῶν καὶ
τὴν ἀνάγνωση τοῦ Πρακτικοῦ

τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς,
ἀκολούθησε ἐμπεριστατωμένη
ὁμιλία – παρέμβαση, ἀπὸ τὸν
πρώην Πρόεδρο τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. καὶ
μέλος τοῦ Δ.Σ τοῦ Ταμείου Πρό-
νοιας Δημοσίων Ὑπαλλήλων, π.
Γεώργιο Σελλῆ, γιὰ συνταξιοδο-
τικὰ θέματα καὶ κυρίως γιὰ τὶς
τελευταῖες ἐξελίξεις, γιὰ τὰ ἐφά-
παξ τῶν κληρικῶν, ποὺ θὰ δε-
χτοῦν, ὅπως χαρακτηριστικὰ
εἶπε, γενναῖο κούρεμα. 

Τὸν π. Σελλῆ διαδέχτηκε στὸ
βῆμα ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΙΣΚΕ,
π. Εὐάγγελος Φεγγούλης, ὁ
ὁποῖος παρουσίασε τὴν εἰσήγη-
σή του, ποὺ ἀφοροῦσε τὴν
ἐγγραφὴ νέων μελῶν στὸν
Ι.Σ.Κ.Ε. «Εἶναι ἕνα θέμα ἰδιαίτερα
σοβαρό», τόνισε χαρακτηριστικὰ
ὁ Ἀντιπρόεδρος, «διότι ἕνας
ἰσχυρὸς ΙΣΚΕ, στὸν ὁποῖο θὰ
εἶναι, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσό-
τεροι ἐγγεγραμμένοι κληρικοί,
μπορεῖ νὰ γίνει μία μεγάλη δύνα-

μη ἐκκλησιαστικῆς παρέμβασης
στὰ τεκταινόμενα, γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ ἡ συσπείρωση,  εἰ δυνατὸν
ὅλων τῶν κληρικῶν τῆς πατρί-
δος μας, γύρω ἀπὸ τὸν Ι.Σ.Κ.Ε,
θεωρεῖται καὶ εἶναι ὅσο ποτὲ
ἄλλοτε ἐπιβεβλημένη». 

Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα
συζήτηση μὲ τοποθετήσεις ἀπὸ
πολλοὺς ἱερεῖς γιὰ μείζονα θέ-
ματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν Ἐφημε-
ριακὸ Κλῆρο, στὴν δύσκολη ση-
μερινὴ κοινωνικὴ πραγματικότη-
τα. Ἐπίσης, ἡ Γενικὴ Συνέλευση,
ἐξέφρασε τὸν προβληματισμό
της γιὰ τὴν  πρόσφατη ἀπόφαση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ θέμα τὴν
«Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέ-
ρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων
καὶ ἐκ μέρους κληρικῶν καὶ μο-
ναχῶν» ἐνῷ ὁμόφωνα, ὅπως
προαναφέρθηκε, ἀποφασίστηκε
νὰ ἀποσταλεῖ ἁρμοδίως τὸ Ψή-
φισμα γιὰ τὸ «Τάμα τοῦ
Ἔθνους».

Ἀντιδράσεις τῶν Πομάκων εἰς δήλωσιν βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
Συμφώνως πρὸς τὴν καθημε-

ρινὴν ἐφημερίδα τῆς Κομοτηνῆς
«O ΧΡΟΝΟΣ» τοῦ Σαββάτου
21ης Φεβρουαρίου: 

«Ὁ Πανελλήνιος Σύλλογος Πο-
μάκων καὶ ἡ ἐφημερίδα ̒ Ζαγάλισαʼ,
καταδικάζουν μὲ ἀνακοίνωσή τους
σὲ ὅλους τούς τόνους τὴ στάση
τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νομοῦ
Ροδόπης, Ἀϊχάν Καραγιουσούφ,
ἀναφορικὰ μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ
ἀναπληρωτῆ ὑπουργοῦ Προστα-
σίας τοῦ Πολίτη, Γ. Πανούση, γιὰ τὴ
σχεδιαζόμενη πρόσληψη –μεταξὺ
ἄλλων – Πομάκων καὶ Ρομά, ἀστυ-
νομικῶν. Ὅπως σημειώνουν στὴν
ἀνακοίνωση: «Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι
ὁ κ. Καραγιουσοὺφ εἶναι βου-
λευτὴς ἑνὸς ἀριστεροῦ δημοκρα-
τικοῦ κόμματος, ἐπέλεξε νὰ συν-
ταχθεῖ μὲ τὶς πλέον σκοταδιστικὲς
καὶ ἀκροδεξιὲς ἀντιλήψεις μερίδας

τῶν μουσουλμάνων τῆς Θρᾴκης.
Ἐξεδήλωσε τὴν ἀντίθεσή του στὴ
χρήση τῆς λέξης Πομάκοι, σὰν νὰ
μὴ ὑπάρχουν 40.000 Πομάκοι στὴν
ἑλληνικὴ Θρᾴκη. Μὲ τὴ στάση του
συνεχίζει τὴν πολιτικὴ τῆς πολιτι-
σμικῆς καὶ γλωσσικῆς μας γενο-
κτονίας, τὴ στιγμὴ ποὺ καὶ ὁ ἴδιος ὁ
πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ταγὶπ
Ρετζὲπ Ἐρντογάν, ἔχει κατ᾽ ἐπανά-
ληψιν ἀναγνωρίσει ἐπισήμως (καὶ
ὡς πρωθυπουργὸς) τοὺς Πομά-
κους τῆς χώρας του. Ἡ ὕπαρξή
μας, χάρη στοὺς πολυετεῖς καὶ
σκληροὺς ἀγῶνες τοῦ Πανελληνί-
ου Συλλόγου Πομάκων καὶ τῆς
ἐφημερίδας ʻΖαγάλισαʼ, ἔχει κατʼ
ἐπανάληψιν ἀναγνωρισθεῖ ἀπὸ διε-
θνεῖς ὀργανισμούς, ἀπὸ τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση καὶ ἀπὸ τὶς ἐτήσιες
ἀναφορὲς περὶ ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων τοῦ Stade Department.

Ἡ στάση τοῦ κ. Καραγιουσοὺφ
εἶναι ἴδια μὲ αὐτὴ τῶν γκρίζων λύ-
κων, ἀλλὰ καὶ φορέων τῆς ἑλλη-
νικῆς πλευρᾶς, οἱ ὁποῖοι μέχρι πρὶν
λίγα χρόνια πολτοποιοῦσαν ἐκπαι-
δευτικὰ ἐγχειρίδια καὶ πολιτισμι-
κοὺς ὁδηγοὺς (πρώην νομαρχιῶν,
ἀλλὰ καὶ τῆς Περιφέρειας Ἀνατο-
λικῆς Μακεδονίας καὶ Θρᾴκης),
ἐπειδὴ ἀνέφεραν τὴν ἀπαγορευμέ-
νη λέξη: Πομάκοι. Γιατί ὁ κ. Καρα-
γιουσοὺφ δὲν συμφιλιώνεται μὲ
τὴν πραγματικότητα; Οἱ Πομάκοι
εἶναι συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἑλλη-
νικῆς Θρᾴκης, μὲ δικό τους ἀνε-
ξάντλητο ἱστορικό, λαογραφικὸ καὶ
γλωσσικὸ πλοῦτο. Συγχαίρουμε
τὸν ὑπουργὸ Γ. Πανούση γιὰ τὶς
πρωτοβουλίες του καὶ τὸν καλοῦμε
νὰ μὴ ὑπαναχωρήσει στὶς σκοταδι-
στικὲς καὶ ἀντιδημοκρατικὲς ἀντι-
λήψεις. Ὡς πρώην πρύτανης τοῦ

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θρᾴκης, γνωρίζει τὴν ἀλήθεια. Κα-
λοῦμε τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ
τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Ἀριστείδη
Μπαλτᾶ, νὰ ἀποσύρουν τὸν ρατσι-
στικὸ νόμο 3647/2008 (ἄρθρο 23), ὁ
ὁποῖος καθιερώνει ποσοστὸ 0,5%
γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ μουσουλμανο-
παίδων στὴν τριτοβάθμια ἐκπαί-
δευση καὶ ὁμαδοποιεῖ τοὺς Πομά-
κους, ἑκόντες ἄκοντες, μὲ τοὺς
ἄλλους μουσουλμάνους τῆς
Θρᾴκης. Ἐπιθυμοῦμε τὸν «ἐκδη-
μοκρατισμὸ» τοῦ ποσοστοῦ, ἀνα-
διαμορφώνοντάς το μὲ τρόπο ποὺ
νὰ ἀνταποκρίνεται στὴν πληθυ-
σμιακὴ καὶ ἐθνοτικὴ πραγματικότη-
τα τῆς ἑλληνικῆς Θρᾴκης. Δηλαδή,
νὰ εἰσάγονται μὲ τὴν ποσόστωση
0,2% Πομάκοι, 0,2% Τουρκογενεῖς
καὶ 0,1% Ρομά», καταλήγει ἡ ἀνα-
κοίνωση».

Λόγος κατηχητικός ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς
Βαρθολομαῖος: «Πρέπει νά εἰρηνεύῃ μέ τήν συνείδησίν του ἕκαστος, διά τῆς μετανοίας»

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν
ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι
εἰσέλθετε» (στιχηρὸν ἰδιόμελον
τοῦ Τριῳδίου, Κυριακὴ τῆς Τυ-
ρινῆς). 

Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά, 

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἐγκεντρίζει ἡμᾶς εἰς τὸ σῶμα Του
καὶ μᾶς καλεῖ νὰ γίνωμεν ἅγιοι «ὅτι
ἐγώ», λέγει, «ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ.
α΄, 16). Ἐπιθυμεῖ ὁ Πλάστης μας νὰ
ἔχωμεν κοινωνίαν μαζί Του καὶ νὰ
γευθῶμεν τῆς χάριτός Του, νὰ με-
τάσχωμεν δηλαδὴ τῆς ἁγιότητός
Του. Ἡ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸν εἶναι
ζωὴ μετανοίας καὶ ἁγιότητος, ἡ δὲ
ἀπομάκρυνσις ἐξ Αὐτοῦ, ἡ ἁμαρτία,
ταυτίζεται ἀπὸ τοὺς Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας μὲ τὴν «κακίαν τῆς καρ-
δίας». 

Ἡ «ἁμαρτία οὐκ ἔστι τῆς φύσε-
ως, ἀλλὰ τῆς κακῆς προαιρέσεως»
(Θεοδωρήτου Κύρου, Διάλογος Α΄-
Immutabilis, P.G. 83, 40D) ἢ τοῦ κα-
κοῦ πνεύματος καὶ «οὐδεὶς πίστιν
ἐπαγγελλόμενος ἁμαρτάνει», κατὰ
τὸν Θεοφόρον Ἰγνάτιον. 

Ἡ ἁγιότης εἶναι ἰδιότης τοῦ Κυ-
ρίου, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ «προσφέρων
καὶ προσφερόμενος καὶ προσδεχό-
μενος καὶ διαδιδόμενος». Ὁ κατὰ
χάριν ἱερουργὸς τοῦ Μυστηρίου
τῆς Θείας Εὐχαριστίας προσφέρει
εἰς τοὺς πιστοὺς «τὰ ἅγια τοῖς ἁγί-
οις», Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, καὶ
λαμβάνει ἀμέσως παρὰ τοῦ πληρώ-
ματος τῶν Ὀρθοδόξων τὴν ἀπό-
κρισιν εἰς τὴν προσφορὰν ὅτι: «εἷς
ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός,
εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός», ὁ «ἐσθιό-
μενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος,
ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων». 

Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ
ἐπιτύχῃ τὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν» μὲ τὸν
Θεόν, διὰ τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη,
τὴν ἁγιότητα δηλαδή, ἡ ἀποβλέ-
πουσα ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς

τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου Μία,
Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία «θεο-
πρεπῶς ἐδογμάτισε» μίαν περίο-
δον τοῦ ἔτους ὡς περίοδον ἰδιαι-
τέρας προσευχῆς καὶ δεήσεως
πρὸς κατευνασμὸν τῶν παθῶν τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. 

Ἡ περίοδος αὕτη εἶναι ἡ ἀρχο-
μένη ἀπὸ τῆς αὔριον σωτήριος
προετοιμασία διὰ τὸ «Πάσχα τὸ μέ-
γα καὶ ἱερώτατον Χριστοῦ». Εἶναι ἡ
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ βιώσωμεν
«δέησιν προσάγοντες καὶ ἄφεσιν
αἰτοῦντες», ὥστε νὰ γευθῶμεν
ἀληθῶς τὸ Πάσχα «μετὰ πάντων
τῶν Ἁγίων», γινόμενοι «ἅγιοι», διὰ
τῆς ὁμολογίας ἐνώπιον Θεοῦ καὶ
ἀνθρώπων ὅτι εἴμεθα «σκεύη κε-
ραμέως» συνθλιβόμενα ὑπὸ τοῦ
πονηροῦ καθ᾿ ἡμέραν, «πίπτοντες
καὶ ἀνιστάμενοι». Νὰ ὁμολογήσω-
μεν δηλαδὴ τὴν ἀνθρωπίνην ἀτέ-
λειαν καὶ ἀδυναμίαν μας καὶ τὴν
ἐνώπιον Θεοῦ μηδαμινότητά μας,
μετανοοῦντες καὶ ἐπαναλαμβά-
νοντες ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωὶ καὶ με-
σημβρίᾳ καὶ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ
πάσῃ ὥρᾳ, καίτοι «ἅγιοι» διὰ τοῦ
βαπτίσματος, ὅτι «εἷς Ἅγιος, εἷς
Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν
Θεοῦ Πατρός». 

Καλοῦμεν, λοιπόν, πάντας τοὺς
Ὀρθοδόξους πιστούς, κληρικούς,
μοναχοὺς καὶ μοναχάς, ἀδελφοὶ
καὶ τέκνα, νὰ μεταβάλωμεν τὴν
ζωήν μας, πάντοτε μέν, ἰδιαιτέρως
δὲ κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, εἰς ἀγαπητικὴν πρὸς τὸν
πλησίον προσπάθειαν προπαρα-
σκευῆς διὰ τὴν μετοχὴν ἐκτυπώτε-
ρον ἀπὸ τοῦδε εἰς τὴν ἀνέσπερον
Βασιλείαν τοῦ Κυρίου, τὸ «καινὸν
Πάσχα». Προσκαλοῦμεν τοὺς πάν-
τας εἰς ζωὴν ἁγιότητος καὶ πνευ-
ματικοῦ ἀγῶνος διὰ νὰ χαρισθῇ εἰς
τὸν κόσμον καὶ εἰς ἡμᾶς ὡς «δόσις

ἀγαθὴ» καὶ ὡς «δώρημα τέλειον» ἡ
δυνατότης τῆς ὑπερβάσεως τῆς
ἁμαρτίας, διότι «πᾶς ὁ γεγεννημέ-
νος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ
[...] καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι
ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται» (Α  ́Ἰωάν.
γ΄, 9-10). 

Ἂς εἰσέλθωμεν, λοιπόν, μὲ ὅλην
τὴν ψυχήν μας, μὴ σκυθρωπάζον-
τες, ἀλλὰ χαίροντες καὶ ἀγαλλόμε-
νοι, εἰς τὸ πνευματικὸν τοῦτο στά-
διον τῶν ἀρετῶν καὶ ἂς καθο-
πλισθῶμεν «ἀγάπης τὴν λαμπρότη-
τα, προσευχῆς τὴν ἀστραπήν,
ἁγνείας τὴν καθαρότητα, εὐαν-
δρίας τὴν ἰσχύν», καὶ ἂς συνοδοι-
πορήσωμεν μὲ τὸν Κύριον, δεόμε-
νοι Αὐτοῦ νὰ μὴ «παρίδῃ ἡμᾶς κιν-
δυνεύοντας τὴν ἀπ᾿ Αὐτοῦ διάστα-
σιν» (Δοξαστικὸν τῆς Σταυροπρο-
σκυνήσεως), ἀλλὰ νὰ μᾶς ἀξιώσῃ
«ὅπως λαμπροφόροι προφθάσω-
μεν εἰς τὴν ἁγίαν καὶ τριήμερον
Ἀνάστασιν, τὴν καταλάμπουσαν
ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ» (ποίημα Θε-
οδώρου, ἀκολουθία Δευτέρας Α΄
Ἑβδομάδος Νηστειῶν). 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ, 
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρα-

κοστὴ εἶναι ὡς περίοδος προετοι-
μασίας καὶ μετανοίας φωνὴ τῆς συν -
ειδήσεώς μας, ἡ ὁποία, ἐσωτερικὴ
καὶ ἀνέκφραστος, εἶναι προσωπικὴ
κρίσις. Ὅταν μᾶς εὑρίσκῃ σφάλ-
λοντας διαμαρτύρεται ἐντονώτα-
τα, καθότι «οὐδὲν αὐτῆς βιαιότε-
ρον ἐν κόσμῳ», κατὰ τὸν βιωμα-
τικὸν κήρυκα τῆς μετανοίας Ἅγιον
Ἀνδρέαν Κρήτης. Ὅθεν, πρέπει νὰ
εἰρηνεύῃ μὲ τὴν συνείδησίν του
ἕκαστος, διὰ τῆς μετανοίας, ὥστε
«ἐν τῷ πυρὶ τῆς συνειδήσεως νὰ
προσφέρωμεν μυστικὴν ὁλοκάρ-
πωσιν», θυσιάζοντες τὰ πάθη μας
καὶ προσφέροντες αὐτὰ θυσίαν
ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπον,
ὅπως ὁ Κύριος ἑαυτὸν ὑπὲρ «τῆς
τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας».

Τότε μόνον θὰ ἀνατείλῃ καὶ δι᾿
ἡμᾶς ἐκ τοῦ τάφου ἡ συγγνώμη καὶ
θὰ ζήσωμεν ὡς ἀνθρωπότης ἐν
ἀλληλοσεβασμῷ καὶ ἀγάπῃ μακρὰν
τῶν ὅσων βλέπομεν κατὰ τὰς ἡμέ-
ρας ταύτας φρικτῶν ἐγκλημάτων
νὰ πλήττουν τὴν οἰκουμένην ἅπα-
σαν. Εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον ἔχομεν
συμμάχους καὶ πρεσβευτὰς πάντας
τούς Ἁγίους καὶ μάλιστα τὴν Πανα-
γίαν Μητέρα τοῦ Κυρίου μας, τὴν
διὰ τῶν ἱκεσιῶν της ὡς ἄλλος
λουτὴρ «ἐκπλύνουσαν συνείδη-
σιν». 

Ὅθεν, προτρεπόμεθα καὶ παρα-
καλοῦμεν, ὡς πνευματικὸς Πατὴρ
τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδό-
ξων πιστῶν μας, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλή-
λους, νὰ δράμωμεν μετὰ σπουδῆς
εἰς τὸ ἀπὸ τῆς αὔριον ἀρχόμενον
στάδιον τῶν ἀρετῶν, «μὴ ἄτοπα
λογιζόμενοι, μὴ παράνομα πράτ-
τοντες», ἀλλὰ πορευόμενοι ἐν Χά-
ριτι νὰ ἐκπλύνωμεν τὰς συνειδή-
σεις «γνώμῃ ἀγαθῇ» διὰ τῆς μετα-
νοίας, ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι
οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ καὶ πάντα «τὰ
ὁρατὰ καὶ ἀόρατα» θὰ καταυγα-
σθοῦν ἐν τέλει ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. 

Ἡμεῖς δέ, «πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ
Ναοῦ τοῦ Κυρίου» ἱστάμενοι, ἐὰν
ἀξίως πολιτευθῶμεν, θὰ περι-
βληθῶμεν χιτῶνα φωτεινὸν μιμή-
σεως τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ
ἀξιωθῶμεν τοῦ «καινοῦ πόματος»
ἐκ τῆς Πηγῆς τῆς ἀφθαρσίας,
γευόμενοι τῆς χαρᾶς τοῦ ὀλβίου
τάφου τοῦ Κυρίου καὶ συνωθούμε-
νοι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «ἕως τῶν κε-
ράτων τοῦ θυσιαστηρίου», ἐν τόπῳ
ὅπου «τὰ φοβερὰ τελεσιουρ-
γεῖται». Γένοιτο. 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ
,βιε´ 

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

πάντων ὑμῶν».

Καλεσμένος τοῦ Ὁλλὰντ
εἰς συνέδριον διὰ τὸ κλῖμα

ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Συμφώνως πρὸς πληροφορίας

τοῦ «Ἁγιορείτικου Βήματος»
ὑπὸ ἡμερομηνίαν 16ην Φεβρουα-
ρίου: 

«Στὶς Φιλιππίνες θὰ βρεθεῖ τὸ
διήμερο 26-27 Φεβρουαρίου ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὅπου
θὰ δώσει τὸ παρὼν σὲ συνέδριο
μὲ θέμα τὶς κλιματικὲς ἀλλαγὲς
στὸν πλανήτη.

Ὁ κ.Βαθρολομαῖος ἔλαβε σχε-
τικὴ πρόσκληση ἀπὸ τὸν Φραν-
σουὰ Ὁλλάντ, ὅπως ἀνακοίνωσε
τὸ Πατριαρχεῖο.

Ὁ Γάλλος Πρόεδρος θὰ μετα-
βεῖ καὶ αὐτὸς γιὰ τὸ συνέδριο
στὴν ἀσιατικὴ χώρα μὲ πλῆθος
προσωπικοτήτων καὶ μεταξὺ
αὐτῶν εἶναι καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης ποὺ ἔλαβε σχετικὴ
πρόσκληση καὶ μαζί του θὰ εἶναι
ἐπίσης ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας
κ.Ἐμμανουὴλ καὶ ὁ Ἱερολ. Ἀρχι-
διάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου κ.Ἰωάννης Χρυσαυγῆς.

Νὰ σημειωθεῖ, πὼς ὁ κ.Βαρθο-
λομαῖος θὰ μεταβεῖ αὔριο στὴν
Αὐστρία, ὅπου θὰ παραμείνει γιὰ
μερικὲς ἡμέρες ξεκούρασης».

Συνεδρίασε τὸ Ἀνώτατον
Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον

τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας
Ὅπως ἀναγράφεται εἰς τὸν διαδι-

κτυακὸν ἱστότοπον mospat.ru τῆς
18ης Φεβρουαρίου:

«Σὲ πρώτη του συνεδρία τὸ
ἔτος 2015 ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ
Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας
καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κυρίλ-
λου συνῆλθε στὶς 17 Φεβρουα-
ρίου 2015 τὸ Ἀνώτατο Ἐκκλη-
σιαστικὸ Συμβούλιο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκ κλησίας τῆς Ρωσίας
στὴν αἴθουσα τοῦ Ἀνώτατου
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας.

Κηρύσσοντας τὴν ἔναρξη
ἐργασιῶν ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρ-
χης Κύριλλος παρουσίασε εἰση-
γητικὴ ὁμιλία, ὅπου ὑποστήριξε
τὴν ἑδραίωση ἐκεχειρίας στὴν
Οὐκρανία.

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
ἐνημέρωσε ὅτι ἡ Ἡμερήσια Διά-
ταξη τοῦ Συμβουλίου περιλαμ-
βάνει τὴν υἱοθέτηση κειμένων
σχετικὰ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς
ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως
στὰ ἐκπαιδευτικὰ θεολογικὰ
ἱδρύματα τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τὴν ἐξέταση τοῦ θέμα-
τος περιβαλλοντικῶν δραστη-
ριοτήτων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἐπιπλέον ἀνεγράφη τὸ θέ-
μα τῆς διεξαγωγῆς τῶν Χρι-
στουγεννιάτικων Ἀναγνώσεων
κατὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος.

Ἡ σύνθεση τοῦ Ἀνώτατου
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀ -
παρ τίζεται ἀπὸ διακεκριμένους
Ἱεράρχες, κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κούς τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας».

Δήλωσις Ἀρχιεπισκόπου 
διά τὴν δολοφονίαν 

τῶν Αἰγυπτίων Χριστιανῶν
Συμφώνως πρὸς τὸν ἱστότοπον

«Romfea.gr» τῆς 17ης Φε-
βρουαρίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἐδήλωσεν:

"Ἐκφράζουμε τὴ βαθύτατη
θλίψη μας γιὰ τὴν τραγικὴ δολο-
φονία τῶν 21 Αἰγυπτίων Χρι-
στιανῶν στὴ Λιβυὴ καὶ ἱκετεύου-
με ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύει τὶς ψυ-
χές τους καὶ νὰ δίνει τὴν εἰρήνη,
τὴν σύνεση καὶ τὴν ἀγάπη με-
ταξὺ τῶν ἀνθρώπων στὴν οἰκου-
μένη. Ἀπευθύνουμε θερμὰ συλ-
λυπητήρια στὶς οἰκογένειες τῶν
θυμάτων".

Συλλυπητήρια
ἀπὸ τὸν Πατριάρχην

Ἀλεξανδρείας
Ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξαν-

δρείας ἐξεδόθη τὴν 17ην Φε-
βρουαρίου ἡ ἀκόλουθος ἀνακοί-
νωσις:

«Χθὲς ὁ Πάπας καὶ Πατριάρ-
χης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης
Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Βʼ, ἀπέ-
στειλε ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Κόπτη
Πατριάρχη Twandros II, ἐκφρά-
ζοντας τὰ εἰλικρινῆ του συλλυ-
πητήρια καὶ τὴν ἀμέριστη συμ-
παράστασή του γιὰ τοὺς 21
Αἰγυπτίους Κόπτες Χριστιανούς,
θύματα τοῦ θρησκευτικοῦ φον-
ταμενταλισμοῦ καὶ τῆς ἀνθρώπι-
νης θηριωδίας στὴν Λιβύη».

Αἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου
καί τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν

διά τάς... δόσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στὴ Γενεύη ἀπὸ 15 ἕως 21 Φεβρουαρίου ἡ Εἰδικὴ Ἐπι-
τροπὴ Ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν,
ποὺ προετοιμάζει τὰ κείμενα ποὺ θὰ κατατεθοῦν στὴν Προσυνο-

δικὴ Πανορθόδοξο Διάσκεψη, ποὺ θὰ προηγηθεῖ τῆς σύγκλησης τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπό-
φαση ποὺ ἔλαβε τὸ Μάρτιο τοῦ 2014 ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέχρι τὸ φετινὸ Πάσχα θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὁλο-
κληρωθεῖ τὸ ἔργο τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε στὰ μέσα τοῦ τρέχον-
τος ἔτους 2015 νὰ συνέλθει ἡ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψη.
Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας σχεδιάζεται νὰ συνέλθει τὴν Πεν-
τηκοστὴ τοῦ 2016 στὴν Κωνσταντινούπολη. 

Ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἐπεξεργάζεται τὰ κείμενα πρόκειται νὰ συν -
έλθει σύντομα ἐκ νέου, γιὰ νὰ ἐξετάσει τὰ ἑξῆς θέματα τῆς Ἡμερή-
σιας Διάταξης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου: «Τὸ ζήτημα τοῦ Κοινοῦ
Ἡμερολογίου», «Κωλύματα γάμου» καὶ «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας
καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον». 

Ἀτυχῶς τὸ περιεχόμενο τῶν κειμένων ποὺ ἐπεξεργάζονται οἱ ἐπι-
τροπὲς αὐτὲς δὲν εἶναι εὐρέως γνωστὸ μολονότι ὑπάρχουν πληροφο-
ρίες ποὺ συνηγοροῦν στὸ ὅτι σχεδιάζεται μία ἀναθεώρηση ἐπὶ τὸ ἐπι-
εικέστερον προβλέψεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων
γιὰ τὴ νηστεία, πτυχὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ κυρίως τὶς σχέσεις
τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Οἱ ἐργαζόμενοι στὶς ἐπιτροπὲς
αὐτὲς ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπίσκοποι οἱ περισσό-
τεροι, ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες τους μὲ κύριο κριτήριο τὶς παν -
επιστημιακές τους περγαμηνὲς ἢ τὴν ἐμπειρία τους σὲ συνάξεις διορ-
θόδοξες καὶ διαχριστιανικές. Τὸ ἔλλειμμα ἐνημέρωσης τοῦ συνόλου
τῶν μελῶν τῶν Συνόδων τῶν Ἐκκλησιῶν, πολὺ δὲ περισσότερο ἑνὸς
εὐρύτερου κύκλου κληρικῶν καὶ θεολόγων, γύρω ἀπὸ τὰ ἑτοιμαζόμε-
να κείμενα, εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργήσει ἐκ τῶν ὑστέρων ἰσχυρὲς
ἀμφισβητήσεις τῶν ἀποφάσεων, ποὺ θὰ ληφθοῦν στὴ Μεγάλη Σύνοδο.
Δὲν θὰ πρέπει νὰ διαφεύγει ἀπὸ κανένα ὅτι ἡ ἐκπροσώπηση ὅλων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ μία Σύνοδο –ἐὰν καταστεῖ καὶ αὐτὴ τελικὰ
δυνατή, μὲ δεδομένες τὶς ἐντάσεις μεταξὺ κάποιων Ἐκκλησιῶν λόγῳ
ἄλλων ζητημάτων- ἢ ἡ ὁμοφωνία στὴ λήψη κάποιων ἀποφάσεων δὲν
καθιστοῦν ἀλάθητες τὶς ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς Συνόδου, πολὺ δὲ πε-
ρισσότερο ἐὰν αὐτὲς κινοῦνται σὲ κατεύθυνση ἀντίθετη ἀπὸ ἐκείνη
προηγουμένων Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, τῶν ὁποίων ἡ
ἐγκυρότητα ἔχει διαχρονικὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Κάθε προσπάθεια «μετὰ-πατερικῆς» ἢ «μετὰ-κανονικῆς»
ἀναθεώρησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, ἀκόμη κι ἂν φέ-
ρει τὶς ὑπογραφὲς ἁπάντων τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν δὲν καθίσταται αὐτομάτως ἐφαρμόσιμη στὴν πράξη. Προσ -
πάθεια δὲ «ἐπιβολῆς» της στὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα μπορεῖ νὰ ὁδη-
γήσει σὲ ἐπικίνδυνες ἀποσχιστικὲς κινήσεις καὶ ρήγματα στὸ πλοῖο τῆς
Ἐκκλησίας. 

Ὅσοι προετοιμάζουν πυρετωδῶς τὴ Μεγάλη Σύνοδο σπεύδουν νὰ
χαρακτηρίσουν κάθε κριτικὴ γιὰ τὸ προπαρασκευαστικό τους ἔργο ὡς
κακόβουλη, ἀκραία ἢ καὶ ζηλωτική. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅμως ὅτι ἡ
καχυποψία μας γιὰ τὸ τί ἑτοιμάζεται αὐξάνει λόγω τῆς μυστικότητας μὲ
τὴν ὁποία γίνεται ἡ ὅλη προετοιμασία. Ἐὰν ἡ Μεγάλη Σύνοδος εἶναι
τόσο σημαντικὸ γεγονὸς ὅσο θέλουν νὰ μᾶς τὸ παρουσιάσουν οἱ Φα-
ναριῶτες, τότε ὀφείλουν νὰ παρέχουν σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλή-
ρωμα σαφῆ ἐνημέρωση γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς κατευθύνσεις πρὸς
τὶς ὁποῖες κινοῦνται στὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις
στὴ Σύνοδο αὐτή. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση γεννᾶται εὔλογη ἀνησυ-
χία μὲ γνωστὲς ἄλλωστε τὶς θεολογικὲς τοποθετήσεις ἐπὶ σημαντικῶν
ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας μας κάποιων ἐκ τῶν συμμετεχόντων στὶς
προπαρασκευαστικὲς τῆς Συνόδου ἐπιτροπές.

Ἐρωτήματα διὰ τὴν προετοιμασίαν
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
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Ἡ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς 
καὶ Μητροπολῖται κατά τῆς 

ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως
Ἡ Περιφερειάρχης κ. Ρένα

Δούρου ἀναλαμβάνει πρωτο-
βουλίας διά τὴν ἀντιμετώπισιν
τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως εἰς
τὸ λεκανοπέδιον τῆς Ἀττικῆς
εἰς συνεργασίαν μὲ τοὺς τοπι-
κοὺς Μητροπολίτας προκειμέ-
νου νὰ στηριχθῆ περαιτέρω τὸ
κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν
ἔργον (συσσίτια, τρόφιμα κλπ.)
τῶν 13 Ἱ. Μητροπόλεων τῆς
Ἀττικῆς,

Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ ἡ κ.
Δούρου μέχρι τώρα ἔχει συ-
ναντήσει τοὺς Σεβ. Μητροπολί-
τας Κηφισίας κ. Κύριλλον καὶ Ν.
Ἰωνίας κ. Γαβριήλ.

Ἀπώτερος στόχος εἶναι μέσα
ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν σχετικῶν
προγραμμάτων τοῦ ΕΣΠΑ νὰ
εὐεργετηθοῦν εὐπαθεῖς ὁμά-
δες τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ σήμε-
ρα ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριον τῆς
φτώχειας.

Παραμένει Γεν. Γραμματεὺς
Θρησκευμάτων ὁ κ. Γ. Καλαντζῆς;

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος εἶχε
τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ
τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀ. Τσίπρα,
διά τὴν παραμονὴν τοῦ κ. Γεωρ-
γίου Καλαντζῆ εἰς τὴν θέσιν τοῦ
Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευ-
μάτων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτι-
σμοῦ, Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των.

Ὁ Πρωθυπουργὸς ὑπεσχέθη
ὅτι ὁ κ. Γ. Καλαντζῆς θὰ παρα-
μείνη εἰς τὴν θέσιν τοῦ Γενικοῦ

Γραμματέως.
Τὸ αἴτημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἔγινε δεκτόν, ἀλλὰ ὅλοι γνωρί-
ζομεν ὅτι ὁ κ. Καλαντζῆς εἶναι ὁ
πρωτεργάτης τῆς ἱδρύσεως τοῦ
Τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν
εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τῆς μετατροπῆς
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν εἰς θρησκειολογικὸν καὶ
τῆς μειώσεως τῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Σχολῶν. 


