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Δυσμενεῖς ἐξελίξεις κατὰ τὴν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΗ
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1. Ἡ οἰκουμενικότης
τῆς Συνόδου

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ἀπὸ τὴν δε-
καετία τοῦ 1960 ἀναζωπυρώθηκε
τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας γιὰ τὴν σύγκληση καὶ
προετοιμασία τῆς «Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Συνόδου» τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία κατενοεῖτο
πάντοτε ὡς Οἰκουμενικὴ Σύνοδος,
μέλλουσα νὰ πληρώσει τὸ μεγάλο
συνοδικὸ κενὸ δεκατριῶν (13)
αἰώνων, ἐὰν ὡς τελευταία Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδο θεωρήσουμε τὴν Ζ´
ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τοῦ
787, ἢ νὰ ἀναγνωρίσει ὡς Η´ καὶ Θ´
Οἰκουμενικὲς Συνόδους τὴν συγ-
κληθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Φωτίου
σύνοδο (879-880), μὲ τὴν συμμε-
τοχὴ μάλιστα καὶ ἐκπροσώπων τοῦ
πάπα, ὡς καὶ τὴν ἡσυχαστικὴ σύνο-
δο τοῦ 1351 στὴν Κωνσταντινού-
πολη, ποὺ ἐπεκύρωσε τὴν διδασκα-
λία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Ὡς συνέχεια αὐτῶν τῶν οἰκου-
μενικῶν συνόδων ἐθεωρεῖτο ἡ
προετοιμαζόμενη Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία, σὺν τοῖς ἄλλοις, θὰ
ἐθεράπευε καὶ δύο σημειούμενες
καὶ ἐπισημαινόμενες ἐλλείψεις σὲ
ἐκκλησιολογικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἐπί-
πεδο κατὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τὴν
ἀπόσχιση τοῦ Παπισμοῦ. Πολλοὶ
διηρωτῶντο πῶς ἡ αἱρετικὴ καὶ σχι-
σματικὴ Ρώμη νομιμοποιεῖται νὰ
συγκαλεῖ καὶ νὰ ἀριθμεῖ μετὰ τὴν Ζ´
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο δικές της συν-
όδους ὡς οἰκουμενικές, μὲ τελευ-
ταία τὴν γνωστὴ σύνοδο τῶν

καιρῶν μας Β´ Βατικάνειο (1962-
1965), ἐνῶ διστάζει ἢ δὲν φροντίζει
νὰ συγκαλέσει Οἰκουμενικὴ σύνο-
δο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ μόνη
ἀληθὴς διάδοχος καὶ συνέχεια τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας; Γιατί αὐτὸ τὸ
ἀποκλειστικά δικό της προνόμιο
ἀφήνει νὰ τὸ σφετερίζεται ἐπὶ
αἰῶνες ἡ Ρώμη, ἐνῶ αὐτὴ ἐμφανί-
ζεται ὡς μὴ διεκδικοῦσα καθολικό-
τητα καὶ οἰκουμενικότητα;

Ἐπὶ πλέον πέρα τῆς ἐκκλησιολο-
γικῆς αὐτῆς παραμέτρου ἡ οἰκου-
μενικὴ συνοδικὴ ἀπραξία τὴν ἐνε-
φάνιζε ὡς στατικὴ καὶ ἀνενέργητη
ἐκκλησία, ὡς μουσειακό ἀπολίθω-
μα, ποὺ ἐπαναπαύεται στὶς δάφνες
τοῦ παρελθόντος καὶ δὲν ἔχει ποι-

μαντικὴ ἀγωνία γιὰ τὴν ἐπίλυση
προβλημάτων δογματικῶν, ἠθικῶν,
λειτουργικῶν, νομοκανονικῶν καὶ
ἄλλων. Ἀπὸ τὶς παλαιὲς οἰκουμε-
νικὲς συνόδους μέχρι σήμερα, εἴτε
θεωρήσει κανεὶς τὴν Ζ´ (787) ὡς τε-
λευταία εἴτε ἀναγνωρίσει καὶ τὶς
δύο θεωρούμενες ὡς οἰκουμενι-
κές, τὴν Η´ (879-880) καὶ τὴν Θ´
(1351), ἐπὶ τόσους αἰῶνες δὲν προ-
έκυψαν θεολογικὰ ἢ ποιμαντικὰ
προβλήματα ποὺ ἐχρειάζοντο ἀντι-
μετώπιση ὄχι ἐπὶ τοπικοῦ ἀλλὰ ἐπὶ
πανορθοδόξου, οἰκουμενικοῦ ἐπι-
πέδου;

Γιὰ νὰ θεραπευθοῦν αὐτὲς οἱ
ἐλλείψεις καὶ νὰ ἐπιλυθοῦν προβλή-
ματα πανορθοδόξου χαρακτῆρος,
μὲ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ

Πατριαρχείου ἄρχισαν διεργασίες
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, οἱ
ὁποῖες μετὰ τὶς πρῶτες δυσκολίες
κατέληξαν σὲ προσυνοδικὲς συναν-
τήσεις, μὲ στόχο τὴν σύγκληση
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἡ
ὁποία κατενοεῖτο πάντως ὡς Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδος. Δὲν ὀνομαζόταν
Οἰκουμενικὴ ἡ Σύνοδος, διότι ὅλοι
γνωρίζουν ὅτι ἡ οἰκουμενικότητα
μιᾶς συνόδου δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ
πῶς τὴν ὀνομάζουν καὶ τὴν θεω-
ροῦν αὐτοὶ ποὺ τὴν συγκαλοῦν,
ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἐὰν ἀναγνωρισθεῖ μετὰ
τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν της
ἀπὸ τὴν συνείδηση τοῦ πληρώματος
τῆς Ἐκκλησίας ὡς οἰκουμενική.
Ὑπάρχουν σύνοδοι ποὺ συνεκλήθη-
σαν ὡς οἰκουμενικὲς καὶ ἀπορρί-
φθηκαν ὡς αἱρετικές, ὅπως ἡ εἰκο-
νομαχικὴ σύνοδος τῆς Ἱερείας (754)
καὶ ἡ τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας
(1438-1439). Πῶς λοιπὸν μιὰ ἑτοιμα-
ζόμενη σύνοδο νὰ τὴν ὀνομάσουν
οἰκουμενικὴ ἐκ τῶν προτέρων, νὰ
τῆς ἀποδώσουν δηλαδὴ ἕνα χαρα-

Μνημόσυνον
Μακαριστοῦ Γέροντος

Ἀρχιμ. Σίμωνος Ἀρβανίτη

Τήν Κυριακήν 8 Μαρτίου 2015
(Β΄Νηστειῶν) εἰς τόν Ἱερόν Να-
όν Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων
Ἀθηνῶν (ὁδός Ἀσκληπιοῦ, εἰς τό
Κέντρον) θά τελεσθῆ Μνημόσυ-
νον τοῦ Μακαριστοῦ καί ἁγίου
Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Σίμω-
νος Ἀρβανίτη ὑπό τοῦ π. Βασι-
λείου Βολουδάκη, ἄλλων Κλη-
ρικῶν ἀλλά καί πνευματικῶν
του τέκνων. Καλούμεθα ὅλοι νά
συμμετάσχουμε εἰς τό ἱερόν
αὐτό Μνημόσυνον καί ἐν συνε-
χείᾳ εἰς τήν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ
ΕΣΤΙΑΝ «ΥΠΑΚΟΗ», Μαυρομι-
χάλη 96, ὅπου καί θά προσφερ-
θοῦν τό κόλλυβον καί ὁ καφές.

Ὁ μακαριστὸς πνευματικός
μας π. Μᾶρκος Μανώλης ἐμαθή-
τευσε πλησίον τοῦ Γέροντος Σί-
μωνος ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὡς διάκο-
νος.

TΟ MARTYRION TVN AGIVN TEΣSARAKONTA
MARTYRVN TVN ΕΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙᾼ

Τὴν 9ην Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῶν
Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τῶν ἐν Σεαβαστείᾳ.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ́ .
Θείῳ Πνεύματι, συγκροτηθέντες, δῆμος ὤφθητε, τροπαι-
οφόρος, Ἀθλοφόροι Χριστοῦ Τεσσαράκοντα, διὰ πυρὸς
γὰρ καὶ ὕδατος ἔνδοξοι, δοκιμασθέντες λαμπρῶς ἐδοξά-
σθητε. Ἀλλ᾽ αἰτήσασθε, Τριάδα τὴν ὑπερούσιον, δωρήσα-
σθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ́ .
Συντεταγμένοι εὐσεβείᾳ καὶ στερρότητι μαρτυρικῶς τὸν
δυσμενῆ ἐθριαμβεύσατε, Τεσσαράκοντα γενναῖοι Χριστοῦ
ὁπλῖται· Ἀλλ’ ὡς σύμμορφοι ἐν ἄθλοις καὶ ἐν χάριτι, ἐν
ἀγάπῃ καὶ εἰρήνῃ συντηρήσατε τοὺς κραυγάζοντας, χαί-
ροις ἅγιον σύνταγμα.

Νῆψις ψυχῆς
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

«Κρατῶ μικρὸ καλάθι»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΧΝΑ ἀκούω καλά καί μεγάλα λόγια γιά πρόσωπα πού ἔχουν
κάποια θέση στήν Ἐκκλησία, δηλαδή γιά ἐπισκόπους, ἀρχιμαν-
δρίτες, ἡγουμένους, κληρικούς καί μοναχούς, ἀλλά καί γιά σο-

φούς λαϊκούς θεολόγους τῶν Πανεπιστημίων καί θέλω πάντα νά τά
δέχομαι ὅπως τά ἀκούω. Βάζω τόν καλό λογισμό καί ἐλπίζω νά ἐπι-
βεβαιωθοῦν καί στήν πραγματικότητα, μέ συγκεκριμένες πράξεις.

Ὅμως διαπιστώνω ὅτι στίς εἰδήσεις, τίς περιγραφές καί τίς φη-
μολογίες ὑπάρχει ὑπερβολή, γι᾿ αὐτό καί ἡ διάψευση δέν ἀργεῖ νά
ἔλθει. Καί δέν ἀναφέρομαι στήν προσωπική ζωή τῶν ἀνθρώπων,
ἀλλά στίς ποικίλες δραστηριότητές τους, πού ἔχουν εὐρύτερη ἀπή-
χηση στό λαό τοῦ Θεοῦ. Συγκεκριμένα. Ἀκούω γιά ἐνάρετους κλη-
ρικούς καί θαρραλέους ὁμολογητές τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί
στή συνέχεια βλέπω ἐκδηλώσεις, πού μέ ἀπογοητεύουν. Λείπει τό
φωτεινό παράδειγμα, ἡ παρρησία, τό θάρρος καί ἡ γενναιότητα. Δέν
τολμοῦν νά κρίνουν τίς οἰκουμενιστικές ἐκδηλώσεις καί νά ἀρνη-
θοῦν κάθε ἀνάμειξή τους σ᾿ αὐτές. Ζυγίζουν πολύ τί ἐντύπωση θά
προκαλέσουν, ἄν θά ἐνοχληθεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἤ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καί ἄν εἶναι ἀρχιμανδρίτες -ἐγγεγραμμένοι στόν κα-
τάλογο τῶν πρός ἀρχιερατείαν- τίς ἀντιδράσεις τῶν ἐκλεκτόρων
Μητροπολιτῶν κ.λπ.

Ἡ κατάσταση αὐτή δέν εἶναι καλή οὔτε καί συμβαδίζει μέ τήν
πνευματική ζωή. Εἶναι ἀδιανόητο νά συμβαίνουν γύρω σου τόσα
ἀρνητικά γεγονότα καί σύ νά παραμένεις σιωπηλός, ἐνῶ θά ἔπρεπε
νά ἀνησυχεῖς καί νά κραυγάζεις. Ἤ τό χειρότερο. Ἐνῶ ἐνοχλεῖσαι
ἀπό τούς οἰκουμενιστές καί τούς σχολιάζεις ψιθυριστά μέ τούς γνω-
στούς σου, δέν βρίσκεις τό θάρρος νά ὑψώσεις φωνή ἤ νά πάρεις τό
μολύβι καί νά γράψεις τή διαφωνία σου καί νά τήν δημοσιεύσεις.

Στήν ἐποχή μας οἱ κληρικοί εἶναι λαλήστατοι γιά κοινωνικά καί πο-
λιτικά θέματα, ἐνῶ γιά θέματα πίστεως παραμένουν ἀδιάφοροι. Δέν
τούς ἐνδιαφέρουν καί πολύ. Ἐξάλλου καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ μη-
τροπολίτες τήν ἴδια τακτικοί ἀκολουθοῦν.

Παρατηρώντας ὅλα αὐτά, ἀρχίζω νά γίνομαι δύσπιστος, νά μή δέ-
χομαι τά ὅσα ἀκούω γιά διάφορα πρόσωπα, γιατί δέν ἀντέχω ἄλλο
τήν ἀπογοήτευση. «Κρατῶ μικρό καλάθι», ἀκολουθώντας τή σοφή
παροιμία τοῦ λαοῦ μας «ὅπου ἀκοῦς πολλά κεράσια, κράταγε μικρό
καλάθι».

Γιά μερικά συγκεκριμένα πρόσωπα, πού οἱ ἀποδείξεις εἶναι πολ-
λές καί ἀδιάσειστες, δέν κρατῶ οὔτε μικρό καλάθι, γιατί ὅλα τά κε-
ράσια ἔχουν σκουλήκια!...

Πρέπει νά εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί ἀπέναντι στούς ἄλλους, πού δέν
γνωρίζουμε ἀπό ἄμεση ἐπαφή. Οἱ μεγάλες φῆμες ὁδηγοῦν σέ με-
γάλες ἀπογοητεύσεις καί βαθύτατες πικρίες.

Μιά φευγαλέα ματιά αὐτογνω-
σίας στήν ἐσωτερική ζωή τῆς
ψυχῆς μας, θά διαγνώσει μύριες
ὅσες ἀδυναμίες καί ἐκτροπές πού
παραμορφώνουν ὀντολογικά τόν
πνευματικό μας κόσμο. Κάποτε
διαλογιζόμαστε γιά τούς ἄλλους
καί μ᾽ ἔκπληξη ἀναρωτιόμαστε καί
λέμε: "Πῶς κατάντησε αὐτός ὁ
ἄνθρωπος, ἔτσι;". Μήπως ὅμως,
θά πρέπει, τῆς αὐτογνωσίας τήν
ἐξέταση νά τήν κάνουμε στόν
ἑαυτό μας;

"Προσευχή καί σιωπή, λόγου τι-
μιωτέρα", λέγει ὁ ὅσιος Ἠλίας ὁ
πρεσβύτερος. Ν᾽ ἀφήσουμε τά λό-
για καί νά κοιτάξουμε τόν ἑαυτό
μας. Πάνω ἀπ' ὅλα, στήν πνευμα-
τική μας ζωή, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό
νήψη ψυχῆς. Καί νήψη -(στήν
ἀρχαιοελληνική, νῆψις) σημαίνει
ἀγρύπνια, προσοχή. Γιαυτό καί ἡ
ἐκκλησιαστική - νυκτερινή ἀκο-
λουθία ὀνομάζεται "ἀγρυπνία",
διότι οἱ χριστιανοί μένουν ἄγρυ-
πνοι.

Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς νήψης (ἤ
νήψεως), εἶναι τόσο ἀπαραίτητη
καί ἐπείγουσα, ὅπως ἡ ἀναπνοή
γιά τούς πνεύμονες. Δέ μπορεῖ νά
ὑπάρξει πνευματική, ἐν Χριστῷ
ζωή,χωρίςνήψηκαίἄγρυπνηπροσ-
οχή, στήν κάθε μας πράξη, στήν
κάθε ἐκδήλωση καί στόν κάθε μας
λογισμό. Μπορεῖ νά ὑπάρξει ἁγνό-
τητα ,ἐγκράτεια, ἀγάπη, ἀνεξικα-
κία, μακροθυμία, ἀοργησία, ταπεί-
νωση, ἐλπίδα, χωρίς τή νήψη;
Ἀρνητικά, πάλι, ὁ νηπτικός ἄνθρω-
πος,ἀποφεύγει ὅλες τίς κακίες.
"Τό παντελῶς ἄπταιστον ἐν Θεῷ
μόνον", λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος. Ὁ Θεός εἶναι ἄπται-
στος καί ἀναμάρτητος. Μονάχα
ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί ἔχουμε ἀνάγ-

κη τῆς νηπτικῆς προσοχῆς, διότι
πολεμᾶμε σάν ἄγρυπνοι φρουροί
στίς ἐπάλξεις.

Μιά ἀπ᾽ τίς σημαντικότερες
νουθεσίες τοῦ θείου Παύλου
πρός τόν Τιμόθεο, εἶναι καί ἡ ἀκό-
λουθη: "Σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κα-
κοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγ-
γελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πλη-
ροφόρησον" (Α´ Τιμ. Δ´ 5). Ὁ δέ
Πέτρος, ἀπευθυνόμενος σέ πε-
ρισσότερους, γράφει: "Νήψατε,
γρηγορήσατε, ὁ ἀντίδικος ὑμῶν
διάβολος, ὡς λέων ὠρυόμενος πε-
ριπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ" (Α´
Πέτρ. Ε´ 8). Ξυπνεῖστε. Γίνετε
ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί. Ὁ διά-
βολος, βρυχᾶται σάν τό λιοντάρι,
κι ἀναζητάει ποιόν νά καταπιεῖ.

Εἶναι χαρακτηριστικά ὅσα γρά-
φει ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος γιά
τή νήψη:

"Νῆψον, ἀγαπητέ, νῆψον...
Ἀρχή ἀπωλείας ἡ τυραννίς τῆς
ραθυμίας. Νῆφε καλῶς. Ἔμπορος
ἐκλήθης, μή ἀπολέσης τόν μαρ-
γαρίτην, μή ἀποσυλήση ὁ ἐχθρός
τόν θησαυρόν σου, μή βυθίση τό
πλοῖον..." Πρόσεξε πολύ, ἀγαπητέ.
Ὁ πιό μεγάλος ἐχθρός καί τύραν-
νος τῆς νήψης, εἶναι ἡ ραθυμία.
Εἶσαι ἀπ' τόν Θεό, ἔμπορος θη-
σαυρῶν. Πρόσεξε μή σοῦ κλέψει
ὁ ἐχθρός τούς θησαυρούς καί βυ-
θίσει τό πλοῖο...".

Κι ἄς ἔχουμε ὑπόψη, κατά τόν
ἅγιο Φιλόθεο τόν Σιναΐτη, ὅτι "ἡ
νῆψις τηλαυγῶς καθαίρει συνεί-
δησιν". Καθαρίζει, ὄχι μόνο τήν
ψυχή, ἀλλά καί τή συνείδηση. Ἡ
δέ ὁλοκλήρωση, τῆς νήψης τῆς
ἀγρύπνιας τῶν πτώσεων, καί τῶν
ἀγώνων, συντελεῖται μέ τήν κά-
θαρση τῆς μετάνοιας.

Ἀπίστευτοι ἀναθεωρήσεις προτείνονται ἀπὸ τὴν Εἰδικὴν Ἐπιτροπὴν τῶν ἐκπροσώπων τῶν δεκα-
τεσσάρων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ποὺ συνεδρίασαν εἰς τὴν Γενεύην. Ἂν ἀληθεύη τὸ δημοσίευ-
μα τῆς ἱστοσελίδος «Ἁγιορείτικον Βῆμα» ἀκόμη καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλίαν προσεπάθησαν κάποιοι
Ἀρχιερεῖς νὰ περάσουν εἰς συνοδικὸν κείμενον. Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» παρακολουθεῖ τὰς ἐξελίξεις.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθον
ποιμαντορικήν ἐγκύκλιον διά τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας:
«Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Ὄντως «ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως» ἀνέτειλε σή-
μερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ χαρά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων συνί-
σταται στό γεγονός ὅτι σήμερα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀπέφυγε
τόν κίνδυνο τοῦ ἐξανατολισμοῦ, δηλ. τῶν αἱρέσεων ἀπό τήν Ἀνατολή,
ἀπό ἰουδαϊκές καί ἰσλαμικές ἐπιρροές. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ αἵρεση τῆς
εἰκονομαχίας εἶχε τίς ρίζες της στόν Ἰσλαμισμό καί τόν Ἰουδαϊσμό, οἱ
ὁποῖες εἶναι ἀνεικονικές θρησκεῖες, δέν ἔχουν εἰκόνες. Οἱ εἰκονομάχοι
προσπάθησαν νά περάσουν τό μένος τους ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων
μέσα στήν πίστη μας, τήν ἁγία Ὀρθοδοξία. Ὅμως, οἱ ἅγιοι Πατέρες μας,
ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῶν χριστιανοκατηγόρων εἰκονομάχων, τό ἀπέ-
τρεψαν αὐτό καί ἔτσι ἀποφεύχθηκε ὁ ἐξανατολισμός τῆς Ὀρθοδοξίας,
δηλ. τό νά μᾶς παρασύρει ἡ Ἀνατολή, οἱ Μουσουλμάνοι καί οἱ Ἑβραῖοι.

Ἡ χαρά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων δικαιολογεῖται, ἐπίσης, καί ἀπό τό γε-
γονός ὅτι σήμερα ἐπιβεβαιώνεται τό γεγονός ὅτι τό ψεῦδος δέν ἐπε-
κράτησε καί δέν πρόκειται νά κυριαρχήσει ὁριστικά ἐπί τῆς ἀληθείας τῶν
δογμάτων τῆς πίστεως, ἔστω καί ἄν ταλαιπώρησε καί ταλαιπωρεῖ ἀκόμη
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπί μακρό χρονικό διάστημα, ὅπως συνέβη πα-
λαιά, τόν 8ο καί 9ο αἰώ., μέ τήν αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας, καί ὅπως συμ-
βαίνει καί σήμερα, τόν 20ο καί 21ο αἰώ., μέ τήν παναίρεση τοῦ συγκρη-
τιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαχριστιανικοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἡ φαιδρό-
της τῶν ἀληθεστάτων δογμάτων τῆς πίστεως πάντοτε φανερώνεται, μέ
συνέπεια ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά ἀστράπτει καί νά λάμ-
πει μέσα στό φῶς τῆς Ἀληθείας.

ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ: ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ,
ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ, ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΑΙ

Σεβ. Αἰτωλίας: Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΩΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΤΟΥ Ο ΣΕΒ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκφράζει
τὴν καθολικὴν πίστιν καὶ τὸ δόγμα

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

� Ὑπουργεῖον Παιδείας: Ἡ
φορολόγησις τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ μι-
σθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλή-
ρου. Σελ. 8

� Αἱ ἀποφάσεις τῆς συνεδρίας
ΔΙΣ μηνὸς Μαρτίου. Σελ. 8

� Τὴν διατήρησιν τῆς Ἑλλη-
νοχριστιανικῆς Παιδείας
ζητεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Κύπρου. Σελ. 8

� Σεβ. Κηφισίας: Ἡ Ὀρθοδο-
ξία μας εἶναι ἡ ἀληθινὴ
Ἐκκλησία. Σελ. 8

� Ἡ θεία Λειτουργία. Τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.
Μάρκου Κ. Μανώλη. Σελ. 5

� Τὰ ὄνειρα καὶ οἱ αἱρετικοί.
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ.
Γεωργοπούλου. Σελ. 3

� Ἡ ΠΕΘ ζητεῖ ἀπὸ τὸ ΙΕΠ
τὴν ἀνάσχεσιν τῆς ἐφαρ-
μογῆς νέου Προγράμματος
Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευ-
τικὰ εἰς τὸ Λύκειον. Σελ. 3

� «Ἔφυγεν» ἕνας ἀληθής
Ἕλλην καί ἀκραιφνής
Ὀρθόδοξος. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶς μὲ ἀφορμὴν τὴν ἑορτὴν τῆς

Κυριακῆς της Ὀρθοδοξίας ἐξέδωσε τό ἀκόλουθον θριαμβευτικὸν καὶ πα-
νηγυρικὸν μήνυμα νίκης καὶ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας μας:

«Χαρμόσυνα κτύπησαν σήμερα οἱ καμπάνες καί τά σήμαντρα τῶν
Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν ἁγιασμένων μοναστηριῶν μας. Κτύπησαν καί μετέ-
δωσαν θριαμβευτικά τό πανηγυρικό μήνυμα τῆς νίκης καί τοῦ θριάμβου
τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Πανηγυρίζουμε σήμερα ὅλοι οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί τήν
ἀναστήλωσι τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί συγχρόνως φέρουμε ἐνώπιόν μας
τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες, ὅλων ἐκείνων τῶν ἡρωικῶν προμάχων καί
ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, χάριν τῆς ἀμωμήτου πίστεως.

Χαίρουμε καί δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό μας.
Χαίρουμε χαρά μεγάλη, διότι μᾶς χάρισε ὁ Κύριος τῆν ἀληθῆ πίστι καί

μᾶς ἀνέδειξε μέ τό ἅγιο μυστήριο τοῦ βαπτίσματος μέλη τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ μεγάλος πολιοῦχος καί προστάτης μας,
βεβαιώνει καί δικαιολογεῖ τή χαρά μας: «Ἐγώ, λέει, διάβασα καί περί ἱερέ-
ων καί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων. Τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα, ὅλαι

Ἐμπόδια εἰς τὸν διάλογον
μὲ τὸν Προτεσταντισμόν*

(Ἱερωσύνη γυναικῶν, «περιεκτικὴ γλῶσσα»,
γάμοι καὶ χειροτονίαι ὁμοφυλοφίλων)

Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Λιβανός, Πρόεδρος Ὀρθοδόξου
Ἀδελφότητος «Ἅγιος Ἀθανάσιος» - Μόντρεαλ Καναδᾶ

(1ον)
῾Ο 20ός αἰών, ἀλλά καί ὁ παρών 21ος, πού διανύομε, ἐκτός τῶν ἄλλων θά

μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν καί ὡς αἰῶνες τῆς πολυφωνίας καί τῆς πο-
λυλογίας. Σύνοδοι, συνελεύσεις, συναντήσεις, συσκέψεις, διασκέψεις, συν-
ομιλίες καί διαπραγματεύσεις γίνονται καθημερινῶς σέ ὅλα τά σημεῖα τῆς
γῆς μέ σκοπό τή συνεργασία μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν καί τήν ἐξεύρε-
ση λύσεων στά πολλά καί δυσεπίλυτα προβλήματα, πού ταλανίζουν τήν
ἀνθρωπότητα. Μεταξύ αὐτῶν δεσπόζουσα θέση κατέχουν οἱ Διαχριστιανι-
κοί λεγόμενοι διάλογοι, πού διεξάγονται στό πλαίσιο τῆς Οἰκουμενικῆς
Κινήσεως ἐδῶ καί μερικές δεκαετίες, μέ στόχο τή θεολογική προσέγγιση
τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ῾Ομολογιῶν καί ἀπώτερο σκοπό τήν ἕνωσή
τους.

Στόν χορό τῶν θεολογικῶν αὐτῶν διαλόγων προσκλήθηκε νά συμ-
μετάσχῃ καί ἡ ᾿Ορθοδοξία. Καί δέχθηκε τήν πρόσκληση. Καί χόρευσε
ἀγνώστους ὡς ἐπί τό πλεῖστον σʼ αὐτή χορούς, στήν «πίστα» τοῦ θρη-
σκευτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ Ρωμαιοκαθολικούς, Παλαιοκαθολικούς, ᾿Αγ-
γλικανούς, ᾿Αντιχαλκηδονίους, Λουθηρανούς καί Μεταρρυθμισμένους,
στούς ρυθμούς πού τῆς ἐπέβαλαν ἀμφιβόλου εἰλικρινείας καί προαιρέσε-
ως ἑτερόδοξοι «ὀργανοπαῖκτες», ἀλλά καί δικοί της μεγαλόσχημοι ἐκκλη-
σιαστικοί ταγοί.

Καί «ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δέ ἡμέρα ἤγγικεν»1. ᾿Αλλά ἡ ἕνωση δέν ἦλθε.
Διότι κατά τό διάστημα τῆς νυκτός τῶν ἁμαρτωλῶν αὐτῶν διαλόγων οἱ
ἑτερόδοξοι συνομιληταί μας ὄχι μόνο δέν ἀπεκήρυξαν τίς παλαιές αἱρέσεις

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Θεωρῶ ἰδιαίτερα τιμητικὴ τὴν

πρόταση τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ
Συναδέλφου, αἰδεσιμολογιωτάτου
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πέτρου
Χίρς, νὰ προλογίσω τὴν Διδακτο-
ρικὴ Διατριβή του. Ἡ καταφατικὴ
ἀπάντησή μου δὲν ὀφείλεται τόσο
στὴν προσωπική μας γνωριμία, ὅσο

στὴν διαπίστωση τῆς σπουδαιότη-
τας τῆς ἐργασίας του καὶ τῆς συμ-
βολῆς της στὸν σημερινὸ Διαχρι-
στιανικὸ Διάλογο. Ὁ Οἰκουμενι-
σμός, πολιτικὸς καὶ θρησκευτικός,
εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς
μας, ποὺ εὔστοχα ἔχει χαρακτηρι-
σθεῖ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (NEW AGE), διότι
συνδέεται μὲ τὴν δομικὴ ἀλλαγὴ
τοῦ Κόσμου καὶ τὴν κίνηση τῆς Παγ-

κοσμιοποιήσεως, οὐσιαστικὴ διά-
σταση τῆς ὁποίας εἶναι ἡ Πανθρη-
σκεία. Ἔχει δὲ καταστεῖ σαφές, ὅτι
καὶ ὁ Θρησκευτικὸς Διάλογος, δια-
θρησκειακὸς καὶ διαχριστιανικός,
στὴν ἴδια κατεύθυνση κινεῖται, ἐξυ-
πηρετώντας τοὺς παγκόσμιους πο-
λιτικοὺς στόχους. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Οἰκου-
μενισμός, σὲ ὅλη τὴν δικτύωσή του,
συνιστᾶ τὴν μεγαλύτερη πρόκληση-
πειρασμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, διότι ἐπὶ
δεκαετίες τώρα αἰχμαλωτίζει συνει-
δήσεις, παρασύρει σὲ σοβαρὰ ἀτο-
πήματα ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου Πί-
στεώς μας, ὁδηγώντας σὲ πτώσεις
ἑωσφορικὲς πολλοὺς «τῶν ἐκλε -
κτῶν» (πρβλ. Ματθ. 24,24).

Τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος
βρίσκεται σήμερα στὸ ἐπίκεντρο
τῆς θεολογικῆς σκέψης, διότι συν -
ιστᾶ τὸ θεμέλιο τῆς ἑνότητας τῆς
Ἐκκλησίας, στὴν τοπικὴ καὶ οἰκου-
μενικὴ διάστασή της. Ὡς βασικὸ
λοιπὸν στοιχεῖο τῆς ἐκκλησιαστικό-
τητας καὶ ἐκκλησιαστικῆς ταυτότη-
τας ἦταν ἑπόμενο νὰ ἐφελκύσει τὴν
προσοχὴ τοῦ διαχριστιανικοῦ ἑνω-

τικοῦ Διαλόγου, πρὸς ἐξυπηρέτηση
τοῦ ὁποίου ἐφευρέθηκε ἡ «βαπτι-
σματικὴ θεολογία». Ἡ Διατριβὴ τοῦ
π. Πέτρου Χὶρς διερευνᾶ τὸν περὶ
βαπτίσματος προβληματισμό, μὲ
βάση ἕνα θεμελιῶδες Διάταγμα τῆς
Β´ Βατικανῆς Συνόδου (1962-1965)
περὶ Οἰκουμενισμοῦ, τὸ «UNITATIS
REDINTEGRATIO». Ἡ μελέτη καλύ-
πτει ἕνα οὐσιαστικὸ κενὸ τῆς σχε-
τικῆς βιβλιογραφίας, ἀνιχνεύοντας
τοὺς βαθύτερους στόχους τῆς κομ-
βικῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς Συνό-
δου, ποὺ ἀναπρογραμμάτισε τὶς
σχέσεις τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ
μὲ τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο.

Ὁ συγγραφεύς, ὅπως ἀποδει-
κνύει τὸ ἔργο του, διέθετε ὅλα τὰ
ἀναγκαῖα προσόντα, γιὰ νὰ ἀσχολη-
θεῖ μὲ ἕνα τόσο λεπτὸ καὶ νευραλ-
γικὸ θέμα, φωτίζοντας τὶς προϋπο-
θέσεις καὶ τὶς σκοπιμότητες τοῦ
Διατάγματος, σὲ συσχετισμὸ μὲ τὶς
πραγματικὲς στοχοθεσίες τοῦ ἴδιου
τοῦ Διαλόγου, κάτω ἀπὸ τὸ εὐφυῶς
κατασκευασμένο προσωπεῖο του. Ἡ
μελέτη, ἄλλωστε, εἶναι μοναδικὴ γιὰ

τὸ θέμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖται, δι-
εισδύοντας στὸν πυρήνα τῆς περὶ
μυστηρίων ρωμαιοκαθολικῆς, ἀλλὰ
καὶ τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας.
Κεντρικὸ στοιχεῖο στὴν διαπραγμά-
τευση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸν συγ-
γραφέα εἶναι ἡ ἀποσαφήνιση, κατὰ
τὸν εὐστοχότερο τρόπο, τῶν
ἐντελῶς διαφορετικῶν προϋποθέ-
σεων προσεγγίσεως (καὶ) τοῦ Βα-
πτίσματος ἀπὸ τὸν Ρωμαιοκαθολι-
κισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία. Μὲ τὴν
ἔρευνα τοῦ πατρὸς Χίρς πολλὰ ζη-
τήματα διαλευκαίνονται, παλαιότε-
ρες θέσεις ἀνατρέπονται καὶ νέες
ἐρευνητικὲς προοπτικὲς χαράσσον-
ται γιὰ μία ἀντικειμενικὴ καὶ ψύ-
χραιμη ἀποτίμηση τῆς πορείας τοῦ
Διαλόγου καὶ τῶν ἀληθινῶν δυνα-
τοτήτων του.

Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ διαπίστωση
τοῦ συγγραφέως, ὅτι ἡ Β´ Βατικανὴ
μὲ τὸ περὶ Βαπτίσματος Διάταγμά
της προσέθεσε ἕνα «νέο δόγμα» ἤ,
μᾶλλον «αἵρεση», οὐσιαστικὴ «ἀπό-
κλιση, ἀπὸ τὸ CONSENSUS PA-
TRUM», σὲ σημεῖο ποὺ ἡ Ρώμη μὲ

τὴ «νέα μεταρρύθμισή της» ν᾽ ἀνα-
φέρεται ἐγγύτερα πρὸς τὸν Προτε-
σταντισμό. Πολὺ ὀρθὰ ἰχνηλατεῖται
ἡ ἱστορικὴ πορεία μὲ τὴν ἐπισήμαν-
ση τῶν παρεκκλίσεων τῆς δυτικῆς
Θεολογίας, ὥστε σήμερα ἡ σύγκλι-
ση Ὀρθοδοξίας-Ρωμαιοκαθολικι-
σμοῦ (καὶ στὸ ὑπόψει θέμα) νὰ εἶναι
στὴν οὐσία ἀδύνατη, διότι πρόκειται
γιὰ διαφορετικὴ κατανόηση τῶν
πραγμάτων. Χαρακτηριστικὸς στὸ
ζήτημα αὐτὸ εἶναι ὁ ἐπικρατήσας
στὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Λατινικῆς
Ἐκκλησίας χωρισμὸς τῶν μυστη-
ρίων Βαπτίσματος-Χρίσματος καὶ
Θείας Εὐχαριστίας, μὲ ὅλες τὶς
ἀναγκαῖες συνέπειες. Ἡ διαπίστωση
αὐτή, ὡς πρὸς τὸ Βάπτισμα δικαιο-
λογεῖ ὅσους συμμερίζονται τὴν
ἄποψη, ὅτι ὁ «Διάλογος τῆς Ἀληθεί-
ας/Πίστεως» δὲν ἔπρεπε τόσο γρή-
γορα νὰ διαδεχθεῖ τὸν «διάλογο τῆς
ἀγάπης», ἀφοῦ σὲ πολλὰ θέματα ὁ
πρῶτος ἀποδεικνύεται -κατ᾽ ἄνθρω-
πον- παντελῶς ἀδύνατος.Ἡ δὲ με-
θοδολογικὴ ὑπέρβαση τῶν δυσκο-

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΧΙΡΣ
«Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀναθεώρηση

τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου»
ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΕΠΕΙΔΗ κάποιοι Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας
δὲν ἔχουν ἐπαρκῆ θεολογικὴ ἐνημέρωση
ὡς πρὸς τὸ θέμα τοῦ Ὅρκου ἐνώπιον τῶν

Δημοσίων Ἀρχῶν παραθέτουμε τὸ ἄρθρο, ποὺ
δημοσιεύσαμε στὸ Περιοδικὸ «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟ-
ΓΙΑ» τὸν Νοέμβριο τοῦ 2009, τὸ ὁποῖο δὲν ἀναι-
ρέθηκε σὲ κανένα σημεῖο του μέχρι σήμερα. Κατὰ
καιροὺς δημοσιεύθηκαν καὶ δημοσιεύονται σχε-
τικὰ ἄρθρα μὲ τὸν ὅρκο, ὅλα ὅμως ἐπαναλαμβά-
νουν ὡς ἐπῳδὸ ὅτι ὁ ὅρκος ἀπαγορεύθηκε ἀπὸ
τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ, χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη
τὴν παρατεθεῖσα ἐπιχειρηματολογία, ἀλλὰ καὶ
χωρὶς νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τὴν καθοριστικὴ δι-

ευκρίνιση τοῦ Χριστοῦ μας: «οὐκ ἦλθον κα-
ταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας ἀλλὰ
πληρῶσαι» (Ματθ. 5, 17). Συνεπῶς δὲν κατήργησε
ὁ Χριστὸς τὸν ὅρκο ἀλλὰ τὴν ματαιότητα τοῦ
ὅρκου, τὴν ἐπὶ ματαίῳ λήψη τοῦ ὀνόματος τοῦ
Χριστοῦ.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, τὸν ὁποῖον ἐπικα-
λοῦνται κατ᾽ ἐξοχὴν οἱ περισσότεροι ἐξ ἐκείνων

ποὺ εἰση-
γοῦνται τὴν
κατάργησιν τοῦ ὅρκου ἐνώπιον τῶν Δημοσίων
Ἀρχῶν, κάθε ἄλλο παρὰ ἀρνεῖται τὸν ὅρκον
αὐτὸν ἐφ ̓ὅσον σὲ κανένα κείμενό του δὲν στη-
λιτεύει τὴν ὁρκωμοσία τῶν αὐτοκρατότων, ἀλλὰ
σὲ κείμενά του (τὰ ὁποῖα ἐπιφυλασσόμεθα νὰ πα-
ρουσιάσουμε ἐν καιρῷ) μᾶς καθιστᾶ προσεκτι-

κοὺς ὡς
πρὸς τό ὅτι

πρέπει νὰ συνεκτιμοῦμε καὶ νὰ σταθμίζουμε καὶ
ἄλλους παράγοντες στὴν ἐξέταση τοῦ θέματος
αὐτοῦ, διότι ἄλλως θὰ εἴμεθα ἀδιάκριτοι. 

Ἀκολουθεῖ ἡ παράθεση τοῦ ἄρθρου τοῦ 2009:
«Ἡ πρόσφατη ὁρκωμοσία τῆς νέας Κυβερνή-

σεως ἔφερε πάλι στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα τοῦ

ὅρκου. Σὲ μία ἐνορχηστρωμένη ἀπὸ ἀντιχριστια-
νικοὺς κονδυλοφόρους προσπάθεια ἔγινε εὐθεῖα
ἐπίθεση κατὰ τοῦ ἱεροῦ ἔθους τῆς ὁρκωμοσίας
τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καὶ ἀνα-
ζωπυρώθηκε ἡ συζήτηση ἑνὸς θέματος ποὺ ἡ
Ὀρθοδοξία ἔχει ἐπιλύσει τελεσίδικα, μὲ ἀποτέλε-
σμα ὁ πολὺς κόσμος, ποὺ ἔχει χάσει τὴν σχέση
του μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα, νὰ ἐπη-

ρεασθῆ, νὰ συγκατανεύση καὶ ἐν τέλει νὰ ἐπιζη-
τήση τὴν κατάργηση τοῦ ὅρκου. 

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ πρόσφατη περίπτωση
μιᾶς μεγάλης ἐφημερίδος τῆς Κυριακῆς 25
Ὀκτωβρίου, ἡ ὁποία φιλοξένησε πολλὰ ἄρθρα
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν μὲ θέμα τὸν ὅρκο, στὰ ὁποῖα
ἄρθρα ὅλοι, πιστεύοντες καὶ μὴ πιστεύοντες, κα-
τέληξαν στὸ ὁμόφωνο συμπέρασμα ὅτι πρέπει νὰ
καταργηθῆ ὁ ὅρκος!

Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι στὴν λογικοφανῆ βαττο-
λογία ἐνεπλάκησαν καὶ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα,
τὰ ὁποῖα ἐν γνώσει τους ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους (ὁ Θεὸς

Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐπιτρέπει τὸν Ὅρκον
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση,
Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.



λιῶν του δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὴν
παράκαμψη τῶν προβλημάτων καὶ
τὴν TACITE κατάφαση τῆς παρέκ-
κλισης, ὅπως γίνεται ἤδη, γιὰ τὴν δι-
ευκόλυνση τῆς πορείας πρὸς τὸ ἐπι-
διωκόμενο, στὸ πλαίσιο τῆς παν-
θρησκείας, τέλος.

Ὁ συγγραφέας ἐπισημαίνει ἐπι-
τυχῶς κενά, ἱστορικὰ καὶ ἐκκλησιο-
λογικά, τὰ ὁποῖα θέλησε νὰ ἀναπλη-
ρώσει, κάτι ποὺ ἐπέτυχε μὲ ἀλάν-
θαστο ὁδηγὸ τὴν ἀρχαιοχριστιανικὴ
παράδοση, ποὺ σώζεται στὴν ἱστο-
ρικὴ συνέχεια τῆς πατερικῆς Ὀρθο-
δοξίας. Οἱ ἀλλεπάλληλες ὅμως με-
θοδεύσεις γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση
τῶν στόχων τῆς Β´ Βατικανῆς καὶ
τὴν διευκόλυνση τῆς χειραγωγίας
τοῦ Διαλόγου ἐλέγχονται μὲ νηφα-
λιότητα καὶ ἀντικειμενικότητα. Ἡ
ἀκρίβεια τοῦ κριτικοῦ ἐλέγχου του
ἐπιτυγχάνεται λόγῳ τῆς λιπαρᾶς
γνώσης του στὴν ὀρθοδοξοπατε-
ρικὴ παράδοση, ἀλλὰ καὶ τὴ δυτική,
μεσαιωνικὴ καὶ νεωτέρα. Ἡ κριτική
του μένει πάντα στὰ ὅρια τῆς καλο-
πιστίας καὶ νοσταλγίας ἑνὸς ἐντί-
μου Διαλόγου γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς
ἀληθινῆς ἑνότητας κατὰ τοὺς λό-
γους τοῦ Χριστοῦ μας (Ἰω.
17,11.21.24). Δίκαια ὅμως θέτει τὸ
ἐρώτημα ὡς πρὸς τὴν πορεία τῆς
ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας: «RE-
SOURCEMENT (ἐπιστροφὴ στὶς
Πηγὲς) ἢ ἀναθεώρηση;», ποὺ ἐρεί-
δεται στὶς περὶ Βαπτίσματος συνε-
χεῖς ρωμαιοκαθολικὲς θεολογικο-
δογματικὲς (ἀνα)θεωρήσεις.

Κατὰ τὴν ταπεινή μου ἐκτίμηση ἡ
Διατριβὴ συνιστᾶ οὐσιαστικὴ συμ-
βολὴ στὶς σημερινὲς οἰκουμενικὲς
σχέσεις καὶ θὰ προσεχθεῖ ἰδιαίτερα.
Ὁ παραδοσιακὸς-πατερικὸς Ὀρθό-
δοξος θὰ ἱκανοποιηθεῖ διαβάζοντάς
την, ἀναμένεται ὅμως καὶ ἡ ἀντί-
δραση, θετικὴ ἢ ἀρνητική, τῶν
«Ἑνωτικῶν» Οἰκουμενιστῶν μας.
Ἐμφανιζόμενη σὲ μία κρίσιμη
καμπὴ τοῦ Διαλόγου, πληροῖ τὸν
σκοπὸ τῆς συντάξεώς της, «νὰ κα-
τανοηθεῖ ἡ θέση τοῦ Βαπτίσματος
στὴν διαμόρφωση τῆς ἐκκλησιολο-
γίας τῆς Β  ́Βατικανῆς Συνόδου». Σὲ
σκέψεις ὅμως ἐμβάλλει ὁ εὐθὺς καὶ
κατηγορηματικὸς ὑπαινιγμός του.
«Ἀποτελεῖ τραγικὴ εἰρωνεία τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἀκριβῶς, ὅταν ξεπρόβαλε
τὸ ἀδιέξοδο τοῦ σχολαστικισμοῦ
καὶ τοῦ Τριδέντου καὶ δρομολογή-
θηκε μία ἐπιστροφὴ τοῦ Ρωμαιοκα-
θολικισμοῦ στοὺς Πατέρες, οἱ
Ὀρθόδοξοι τῶν ὁποίων οἱ συμ-
βουλὲς ζητήθηκαν, ὄχι μόνο δὲν
τοὺς καθοδήγησαν στὸ CONSEN-
SUS PATRUM, ἀλλὰ καὶ ἀποτέλεσαν
ἐν μέρει μία πηγὴ περαιτέρω καινο-
τομιῶν».

Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπιση-
μάνουμε καὶ κάτι, ποὺ θὰ συνειδη-
τοποιήσει σὺν τῷ χρόνῳ καὶ ὁ συγ-
γραφέας μὲ τὴν αὔξηση τῶν ἐμπει-
ριῶν του στὸν Διάλογο. Εἶναι ὀρθὴ
ἡ ἐπισήμανσή του, ἀλλὰ ἡ μὲν ρω-
μαιοκαθολικὴ πλευρὰ ζητώντας τὴν
ἀρωγὴ τῶν Ὀρθοδόξων συνομι-
λητῶν της, μᾶλλον ἤθελε νὰ δοκι-
μάσει τὴν ἄλλη πλευρά, γιὰ νὰ μπο-

ρεῖ νὰ ὑπολογίσει τὴν εὐκολία ἢ δυσ -
κολία τῆς πορείας τοῦ Διαλόγου, οἱ
δὲ Ὀρθόδοξοι, συνεχίζοντας τὴν
πρακτικὴ τῶν Ἑνωτικῶν τοῦ φθί-
νοντος Βυζαντίου, ἦταν ἕτοιμοι νὰ
δεχθοῦν ἀναντιρρήτως τὶς παπικὲς
θέσεις. (Παρόμοια θέματα, βέβαια,
εἶναι εὐνόητο ὅτι δὲν μποροῦν οὔτε
πρέπει νὰ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο
διδακτορικῆς διατριβῆς.) Σὲ τελικὴ
ἀνάλυση, ὡς ὁ συγγραφέας
εὐκρινῶς τονίζει, ἡ Νέα Ἐκκλησιο-
λογία τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ
(CONGAR, BEAκ.ἄ.) ἔχει ἐπηρεάσει
«καταφανῶς» τὴν ὀρθόδοξη πλευ-
ρά, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα θέματα τοῦ
Διαλόγου. Ἀρκεῖ νὰ ἐνθυμηθοῦμε
τὸ BALAMAND (1993) καὶ τὰ ἐκεῖ
διαπραχθέντα.

Ἡ Διατριβὴ τοῦ π. Π. Χὶρς ὄχι μό-
νο συνιστᾶ συμβολὴ στὴν θεολο-
γικὴ ἐπιστήμη καὶ τὴν βιβλιογραφία
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Διαλόγου, ἀλλὰ
καὶ οὐσιαστικὸ κριτικὸ ἔλεγχο τῶν
ὑποστηρικτικῶν εὑρημάτων τῶν
Οἰκουμενιστῶν μας, ὅπως ἡ «βαπτι-
σματικὴ» καὶ ἡ «μεταπατερικὴ» θε-
ολογία. Θέλουμε ὅμως νὰ πι-
στεύουμε, ὅτι κάποια φωτεινὰ πνεύ-
ματα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς θεολο-
γίας - διότι ὑπάρχουν εὐτυχῶς καὶ
αὐτὰ θὰ χαιρετίσουν τὴν Διατριβή,
ἀναγνωρίζοντας τὴν προσφορά
της. Ἐχέγγυο, φυσικά, γιὰ τὴν
ὀρθοδοξία καὶ πληρότητα τῆς Δια-
τριβῆς εἶναι ὁ «ἐποπτεύων» Καθη-
γητής, ἐκλεκτὸς συνάδελφος καὶ
διακεκριμένος δογματολόγος, κ.
Δημήτριος Τσελεγγίδης.
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Ἡ ἐκκλησιολογικὴ ἀναθεώρηση τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου
Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 9/6 Μαρτίου 2015

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ, Διμηνιαῖον δελτίον

πνευματικῆς κατάρτισης Ἱ. Μητρ. Χί-
ου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν. Σεπτ. –
Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ. 2014.

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, Μη-
νιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Κερκύρας, Παξῶν καὶ Δια-
ποντίων Νήσων. Αὔγ. – Σεπτ. – Ὀκτ.,
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Δελτίον τῆς «Πανελ-
ληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων». Ὀκτ. –
Δεκ. 2014 Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ. 2015.
Ἀθῆναι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, οἰκογέ-
νεια – παιδεία – Πατρίδα. Ἐκπαιδευ-
τήρια «Ἀπόστολος Παῦλος». Ἰούλ. –
Αὔγ. – Σεπτ., Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ.
2014. Ἰαν. – Φεβρ. 2015. Κόρινθος.

ΚΟΝΙΑΚΟΣ, Περιοδικὴ ἔκδοση
τῆς Ἀδελφότητος Κονιακιωτῶν
Δωρίδος. Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2014.
Ἰούλ. – Αὔγ. – Σεπτ. 2014. Ἀθῆναι.

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Γ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ: "Παιδιά καί Νέοι στό μαρτύριο", Ἐκδότης
Ἀδελφότης Θεολόγων "Ὁ Σωτήρ", Ἀθήνα 2014, σελίδες 126.

Οἱ σύγχρονες σφαγές καί τά μαρ-
τύρια τῶν χριστιανῶν ἀπό τούς πι-
στούς τοῦ Ἀλλάχ καί τοῦ Κορανίου
- τούς λεγόμενους Τζιχαντιστές -μᾶς
θυμίζουν τούς φοβερούς διωγμούς
τοῦ Νέρωνα, τοῦ Δεκίου, τοῦ Σεβή-
ρου, τοῦ Διοκλητιανοῦ καί ὅλων
τῶν αἱμοδιψῶν καί ἀπάνθρωπων
διωκτῶν.

Ἡ συγγραφέας - φιλόλογος καί
μέλος τῶν Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
"Ἡ Ἐλπίς" - στό λαμπρό καί πλού-
σια εἰκονογραφημένο βιβλίο της -
προτίμησε ἀπ' τό ἀναρίθμητο
πλῆθος τῶν μυριάδων μαρτύρων
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά
γράψει γιά συγκεκριμένους ἡρωϊ-
κούς μάρτυρες παιδικῆς καί νεα-
νικῆς ἡλικίας. Γιαυτό καί τό βιβλίο
της τό ἐπιγράφει:"Παιδιά καί Νέοι
στό μαρτύριο".

Ἀντί Προλόγου, παίρνει ἀφορμή
ἀπό κάποιο παιδί πού ἀκούει ἀπ'
τούς γονεῖς γιά τόν τάδε "ἅγιο παπ-
πού" πού εἶχε πρόσφατα πεθά-
νει...καί ἡ συζήτηση ἤτανε γύρω ἀπ'
τήν ἁγιότητα καί τό μαρτύριο. καί ἡ
συγγραφέας καταλήγει: "Λίγες ἀπ᾽
αὐτές τίς ἐντυπωσιακές ἱερές διηγή-
σεις περιέχουν τά κείμενα αὐτοῦ τοῦ
βιβλίου, πού ἀναφέρονται σέ παιδιά,
νέους καί μεγαλύτερους, πού ἀγά-
πησαν τόν Χριστό καί ἔγιναν "Χρι-
στομάρτυρες"! Στή συνέχεια, ξε-
κινᾶ, σάν σέ εἰσαγωγικό κεφάλαιο,
καί ἀναπτύσσει τήν ἔννοια, τήν κλή-
ση καί τή βίωση τῆς ἁγιότητας. Πο-
λύ ὡραῖες καί πνευματικές οἱ σκέ-
ψεις της,σάν προετοιμασία τῆς μελέ-
της τοῦ βιβλίου. Σημειώνω μερικές
τέτοιες σκέψεις: "Οἱ Ἅγιοι Πάντες,
πού τιμάει ἡ Ἐκκλησία μας τή μνή-
μη τους τήν Κυριακή μετά τήν Πεν-
τηκοστή, δημιουργοῦν τό ἐρωτημα-
τικό:Ποιοί μποροῦν νά γίνουν ἅγιοι;
Τά νέφη τῶν μαρτύρων μᾶς ἀπαν-

τοῦν:Ὅλοι οἱ πιστοί ἔχουν τή δυνα-
τότητα νά γίνουν ἅγιοι. Οἱ μαθητές,
οἱ δάσκαλοι, οἱ γονεῖς, οἱ φοιτητές,
οἱ ἐπιστήμονες, οἱ στρατιωτικοί, οἱ
κηπουροί, οἱ φιλόσοφοι... Ἡ κλήση
στόν καθένα γιά ἁγιότητα δέν εἶναι
κλήση γιά ἐξωκόσμια ζωή. Εἶναι
ἕνα ὑπέροχο κάλεσμα γιά ζωή ἐγκό-
σμια, ἀλλά ἁγία. Ζητάει νά μή μο-
λυνθεῖ ἡ σκέψη μας ἀπό τή γήϊνη νο-
οτροπία... Οἱ ἅγιοι πρεσβεύουν γιά
μᾶς... Λοιπόν; Ποιός θέλει νά γίνει
ἅγιος;Ποιός θ᾽ ἀξιωθεῖ νά γίνει
ἅγιος;".

Πλουσιώτατο τό βιβλίο. Περιέχει
τριάντα περίπου κεφάλαια, μέ πε-
ρισσότερους μάρτυρες, στό δέ τέλος
καταγράφονται οἱ ἡμερομηνίες τῆς
ἐκκλησιαστικῆς - ἑορταστικῆς τους
μνήμης.

Θερμότατα συγχαίρουμε καί
εὐχαριστοῦμε τήν κ. Ἀγγελική Γκα-
τζάρου.

Μιχ. Μιχαηλίδης

ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΤΣΗ: «Ἅγιος Τύχων» – «Ὁ Μαρτυρικός Πα-
τριάρχης», Ἀθήνα 2014, σελίδες 188.

Δέ χρειάζεται συστάσεις ὁ γνω-
στός μεταφραστής Ὀρθόδοξων βι-
βλίων παλαιοτέρων ἁγίων Γερόντων,
Ἀσκητῶν καί Νεομαρτύρων τῆς Ρω-
σίας καί τῶν γειτονικῶν Βαλκανικῶν
χωρῶν. Ἴσως εἶναι ὁ μοναδικός
ἐκδότης καί μεταφραστής τῶν βι-
βλίων αὐτῆς τῆς κατηγορίας, οἱ δέ
ἐκδόσεις του ἀριστεύουν ἀπό κάθε
ἄποψη.

Τό πρόσφατο βιβλίο του γιά τόν
Νεομάρτυρα Πατριάρχη τῆς Ρωσίας,
ἐκτός τῶν ἄλλων, εἶναι βιβλίο γραμ-
μένο ἀπό τόν ἴδιο, μέ βάση τίς 13 πη-
γές ρωσικῶν καί ξένων βιβλίων, ἀνά-
μεσα στά ὁποῖα ξεχωρίζει καί ἕνα,
τοῦ Ἀρχιμ. –καί νῦν Μητροπολίτου
Ἄργους– Νεκταρίου Ἀντωνοπού-
λου. Καί μόνο ἡ εἰκόνα τοῦ ἐξωφύλ-
λου –(ἔργο τῆς Ναταλίας Κουργκού-
ζοβα-Μιρόσνικ, 1997), ἀποτελεῖ ἀρι-
στούργημα ἔκφρασης ἁγιότητας.

Πρίν ἀναφερθῶ στά περιεχόμενα,
ὀφείλω νά συγχαρῶ τόν συγγραφέα
γιά τόν ὡραιότατο τετρασέλιδο Πρό-
λογό του, πού ἀποτελεῖ μιά ἐξαίσια
φωτογραφία τοῦ ὅλου βιβλίου. Γιαυ-
τό καί δέ μπορῶ, παρά νά σημειώσω
μερικές γραμμές:..." Ὑπάρχουν
ἄνθρωποι πού οἱ συνθῆκες στίς
ὁποῖες ἔζησαν, τούς ἔδωσαν τήν
εὐκαιρία ν' ἀναπτύξουν σπάνια προσ -
όντα καί ἡρωϊκή διάθεση αὐτοθυ-
σίας. Τέτοια, πού σπάνια συναντᾶ
κανείς στήν ἱστορία...καί γιά τούς ἐπι-
γενόμενους νά λειτουργοῦν ὡς πα-
ραδείγματα καταξίωσης τῆς ἀνθρώ-
πινης ζωῆς καί ἐλευθερίας... Οἱ ἀρε-
τές καί τά προσόντα τοῦ Τύχωνα πα-
ρακίνησαν τήν Ἐκκλησία νά τόν χει-
ροτονήσει ἱερέα καί ἐπίσκοπο καί νά
τοῦ ἀναθέσει τήν εὐθύνη τῆς ἱεραπο-
στολῆς στό Νέο Κόσμο. Ἀργότερα
καλεῖται στή μεγάλη Σύνοδο, κι ἐκλέ-

γεται Πατριάρχης Ρωσίας... Ἀλλά τό
νά βρεθεῖ κανείς ποιμενάρχης σέ μιά
περίοδο ταραχῶν καί διωγμῶν, ἰσο-
δυναμεῖ μέ μαρτύριο... Οἱ Μπολσεβί-
κοι ἀνατίναξαν ἐκκλησίες, σφράγι-
σαν μοναστήρια, δήμευσαν ἐκκλη-
σιαστική περιουσία,ἐνῶ κληρικοί καί
μοναχοί πῆραν τό δρόμο τῆς ἐξορίας,
τῆς φυλακῆς καί τῶν βασανισμῶν
τοῦ μαρτυρίου...". Ἐκεῖνα τά πρῶτα
2-3 χρόνια εἶχαν ἐκτελεστεῖ μέ τυφε-
κισμό 2.690 κληρικοί, 1962 μοναχοί
καί 3.447 μοναχές...καί πάρα πολλοί
"ἄνευ δίκης". Τόν Ἅγιο Τύχωνα τρεῖς
φορές ἀποπειράθηκαν νά τόν δολο-
φονήσουν, ἐκτός τῶν φυλακῶν.

Ἀληθινός καί μέγας Ἅγιος. Μέ χί-
λιες δυσκολίες βρέθηκε ὁ τάφος του,
τό δέ σῶμα του παρέμεινε ἄφθαρτο
μέ μιά σπάνια εὐωδία. 

Θερμά καί πάλι συγχαρητήρια κ.
Μπότση.

Μιχ. Μιχαηλίδης

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΝ ΑΜΟΡΙῼ

Μικρὸν κατευόδιον εἰς τὸν ἀξέχαστον
ἀδελφόν μας Γεώργιον Ζερβόν

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» ἔγινε πιὸ
«φτωχὴ» στὶς 17-2-2015. Ὁ ἀείμνηστος Γιῶργος Ζερ-
βός, Διευθυντὴς Σύνταξης τῆς ἐφημερίδος μας, ἔφυ-
γε ξαφνικὰ ἀπὸ κοντά μας, ξαφνιάζοντάς μας καὶ γε-
μίζοντας λύπη τὴν ψυχή μας. Κλήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο
νὰ συνταχτεῖ στὶς τάξεις τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλη-
σίας. Νὰ ἀναπαυθεῖ, ὕστερα ἀπὸ τὸν ἀδιάκοπο καὶ ἐπί-
πονο ἀγώνα μίας ζωῆς, ὑπηρετώντας μὲ ὑποδειγμα-
τικὸ τρόπο τὸ λειτούργημα τῆς δημοσιογραφίας. Ὁ
περιορισμένος χῶρος τῆς στήλης δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ
σκιαγραφηθεῖ ἡ προσωπικότητά του καὶ νὰ παρου-
σιασθεῖ τὸ τεράστιο ἔργο του. Ἐδῶ ἁπλὰ κάνουμε μία
ἀναφορὰ γιʼ αὐτὸν ὡς ἔνδειξη τιμῆς γιὰ τὸ πρόσωπό
του. Ὑπηρέτησε ὡς διευθυντὴς συντάξεως τῆς ἱστο-
ρικῆς ἐφημερίδος μας γιὰ δεκατέσσερα περίπου χρό-
νια, βάζοντας σὲ αὐτὴ τὴ δική του σφραγῖδα. Ἡ καρ-
διὰ του πάλλονταν ἀπὸ τὴν βαθειὰ πίστη του στὸ Θεὸ
καὶ τὴν ἀπόλυτη προσήλωσή του στὴν Ὀρθοδοξία

μας, θεωρώντας την ὡς τὴν ἀληθινὴ Μία, Ἁγία, Κα-
θολικὴ καὶ  Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, τὴν Ὁποία ξεχώ-
ριζε μὲ μεγάλη σαφήνεια ἀπὸ τὶς ἄλλες «ἐκκλησίες»,
τὶς ὁποῖες δὲ δίσταζε νὰ τὶς ἀποκαλεῖ αἱρέσεις. Δὲν
ἦταν θεολόγος, ἀλλὰ θεολογοῦσε στὰ ἄρθρα του,
ἐκφράζοντας τὴ θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἦταν
μειλίχιος, πρᾶος καὶ συγκαταβατικὸς μὲ τοὺς συνερ-
γάτες του, ἀλλὰ ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν πλάνη, τὴν
ὁποία κατακεραύνωνε στὰ εὔστοχα ἄρθρα του. Εἶναι
γεγονὸς ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ διεύθυνε τὴν
ἐφημερίδα μας, αὐτὴ γνώρισε περίοδο ἄνθισης.
Ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ εἴχαμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν τιμὴ νὰ συν -
εργαστοῦμε μαζί του, αἰσθανόμαστε πλέον τὸ μεγά-
λο κενὸ ποὺ μᾶς ἄφησε ἡ ἀπουσία του! Τοῦ ὑποσχό-
μαστε πὼς θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα, χωρὶς παρεκ-
κλίσεις καὶ συμβιβασμούς, ὅπως ἔκανε καὶ ἐκεῖνος
τόσα χρόνια. Αἰωνία ἡ μνήμη σου ἀδελφέ μας
Γιῶργο! Καλὸ Παράδεισο!

Σεβ. Ναυπάκτου:
«Ὄχι “Ἕνωσις
τῶν Ἐκκλησιῶν”
χωρὶς Ὀρθόδοξες
καὶ ἐκκλησιολογικὲς
προϋποθέσεις!»

ΕΙΝΑΙ παρήγορο καὶ ἐλπιδοφόρο
τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπίσκοποί μας (ἔστω
καὶ λίγοι) ἐμμένουν στὴν ὀρθόδοξη
πίστη καὶ ἀποκλείουν κάθε σκέψη
γιὰ τὴν περιβόητη, (ἐπικείμενη
κατὰ τοὺς οἰκουμενιστές), «ἕνωση
τῶν ἐκκλησιῶν», χωρὶς προϋποθέ-
σεις. Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπά-
κτου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος σὲ συν -
έντευξή του, ἀπάντησε τὰ ἑξῆς ση-
μαντικά, στὴν ἐρώτηση: «πῶς μπο-
ρεῖ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ ἕνωση»: «ὅποι-
ος κάνει λόγο γιὰ “ἕνωση τῶν
Ἐκκλησιῶν” χωρὶς νὰ τηροῦνται οἱ
βασικὲς ὀρθόδοξες καὶ ἐκκλησιο-
λογικὲς προϋποθέσεις, δηλαδὴ ἡ
τήρηση τῶν δογμάτων, αὐτὸς δὲν
γνωρίζει οὔτε τὸ ὕψος τῆς ὀρθοδό-
ξου θεολογίας, ποὺ εἶναι ἡ θέωση,
οὔτε τὸ βάθος στὸ ὁποῖο ἔφθασαν
ὁ Παπισμὸς καὶ οἱ Προτεστάντες μὲ
τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὴν θε-
ολογία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀπο-
στόλων καὶ τῶν Πατέρων, ἀπὸ τὴν
Ἀποκάλυψη αὐτοῦ τοῦ Ἴδιου τοῦ
Χριστοῦ, τοῦ ἀσάρκου καὶ σεσαρ-
κωμένου Λόγου. Ἔτσι, ἂν δὲν ἀντι-
μετωπισθῆ θεολογικὰ ἡ αἵρεση τοῦ
actus purus, δηλαδὴ ἡ αἱρετικὴ ἄπο-
ψη ὅτι στὸν Θεὸ ταυτίζεται ἡ ἄκτι-
στη οὐσία μὲ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια,
ὁπότε ὁ Θεὸς ἔρχεται σὲ ἐπικοινω-
νία μὲ τὴν κτίση καὶ τὸν ἄνθρωπο
μὲ κτιστὲς ἐνέργειες, δὲν μπορεῖ
νὰ γίνη λόγος γιὰ τὴν λεγομένη
“ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν”. Ἀπὸ τὴν
αἵρεση αὐτὴ προέρχονται ὅλες οἱ
ἄλλες αἱρέσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων
τό filioque, τό ἀλάθητο καὶ τό πρω-
τεῖο τοῦ Πάπα κ.ἄ.» (Ἱστολ.
Ἀκτῖνες). Σεβασμιώτατε, συμφω-
νοῦμε μαζί σας, σᾶς εὐχαρι-
στοῦμε καὶ σᾶς συγχαίρουμε γιὰ
τὸ ὀρθόδοξο ὁμολογιακό σας
φρόνιμα!

«Δωράκια»σκοπιμότητος
καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγγλικανούς!

ΓΡΑΨΑΜΕ καὶ παλιότερα γιὰ τὴ
σκοπιμότητα τῶν δώρων τῶν αἱρε-
τικῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας. Αὐτὴ
τὴ φορά τὰ «δωράκια» μᾶς ἦρθαν
ἀπὸ τὴν Ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία» καὶ
ἔχουν τὴ σημασία τους. Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Τὰ γραφεῖα τοῦ Φιλαν-
θρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ “Ἀποστολὴ”
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐπισκέ-
φθηκε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπος Εὐρώ-
πης τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας  κ.
Robert Neil Innes, ὅπου ἔγινε δεκτὸς
ἀπὸ τὸν  Γενικὸ Διευθυντὴ τῆς
“Ἀποστολῆς” κ. Κωνσταντῖνο Δήμ-
τσα. […] Ὁ Ἐπίσκοπος Innes ἐπισκέ-
πτεται τὴν χώρα μας ὡς ἀπεσταλ-
μένος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντερ-
βουρίας μὲ σκοπὸ νὰ συμβάλει στὴν
ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων μεταξὺ
Ἀγγλικανικῆς καὶ Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησίας καὶ στὴν μεταξύ τους
συνεργασία σὲ θέματα ἀμοιβαίου
ἐνδιαφέροντος. […] Στὰ πλαίσια τῆς
ἐπίσκεψης τοῦ Ἐπισκόπου Innes, ἡ
Ἀγγλικανικὴ Ἐνορία Ἀθηνῶν παρέ-
δωσε χρηματικὴ βοήθεια γιὰ τὴ
στήριξη τοῦ ἔργου τῆς “Ἀποστολῆς”
στὸν τομέα τῆς σίτισης» (Πηγή:
www.protothema.gr). Ἰδοὺ λοιπὸν
ποιὰ ἦταν ἡ πραγματικὴ ἐπίσκεψη
τοῦ ἀγγλικανοῦ «ἐπισκόπου»: ἡ
«ἐμβάθυνση τῶν σχέσεων μεταξὺ
Ἀγγλικανικῆς καὶ Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησίας καὶ στὴν μεταξύ τους
συνεργασία σὲ θέματα ἀμοιβαίου
ἐνδιαφέροντος». Καὶ γιὰ νὰ πετύχει
ἡ ἐπίσκεψη, δόθηκε καὶ τὸ σχετικὸ
«δωράκι»! Μπορεῖτε νὰ φαντα-
στεῖτε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες,
τὸν Μ. Βασίλειο ἢ τὸν Μ. Ἀθανάσιο
νὰ δέχονται «δωράκια» ἀπὸ τοὺς
ἀρειανοὺς τῆς ἐποχῆς τους; Μπο-
ρεῖτε νὰ φανταστεῖτε τὸν ἅγιο
Μᾶρκο τὸν Εὐγενικὸ νὰ δέχεται
ἀρωγὲς φιλανθρωπίας ἀπὸ τοὺς πα-
πικοὺς μετὰ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς
Φερράρας – Φλωρεντίας; Οὔτε καὶ
ἐμεῖς! 

Πάπας Φραγκίσκος
πρὸς τὰς γυναῖκας:
«Μὴ γεννᾶτε
σὰν τὶς κουνέλες!»

ΑΦΟΥ πῆρε τὴν «εὐλογία» τοῦ
Βούδα ὁ «ἀλάθητος» καὶ γύριζε
ξανὰ στὸ κρατικό του δεῖγμα, ρωτή-
θηκε στὸ ἀεροπλάνο ἀπὸ δημοσιο-
γράφους ποιὰ εἶναι ἡ γνώμη του γιὰ
τὸ πρόβλημα τῶν παιδιῶν τοῦ τρί-
του κόσμου. Μεταξὺ τῶν ἄλλων
ἀερολογιῶν του συμβούλεψε τὶς
«καθολικὲς» νὰ μὴ γεννοῦν «σὰν

τὶς κουνέλες», ἤτοι νὰ γεννοῦν ὅσο
τὸ δυνατὸν λιγότερα παιδιά! Στα-
χυολογήσαμε ἕνα εὔστοχο, ἐπὶ τοῦ
θέματος, σχόλιο: «Ποιὸς θὰ μπο-
ροῦσε ποτὲ νὰ φανταστεῖ ὅτι ἡ με-
γαλύτερη θρησκεία στὸν κόσμο θὰ
ἐπέλεγε νὰ ἔρθει σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ
δικό της δόγμα; Ἕνα δόγμα ποὺ ἡ
ἴδια αἰῶνες τώρα καλλιέργησε στὶς

ψυχὲς καὶ τὰ μυαλά, γιὰ νὰ ἐξαναγ-
κάσει τοὺς πιστοὺς νὰ πολλαπλα-
σιάζονται σὰν τὰ κουνέλια... Βέβαια
μὲ τὰ κοσμοϊστορικὰ γεγονότα ποὺ
λαμβάνουν χώρα στὶς μέρες μας, τί-
ποτε πιὰ δὲν εἶναι ἀδύνατο. Σὲ συν -
έντευξη κατὰ τὴν ἐπιστροφή του
ἀπὸ τὶς Φιλιππίνες, ὁ Ἁγιότατος Πά-
πας ἐκστόμισε "ὕβρεις" ἐναντίον
τῶν ρωμαιοκαθολικῶν πιστῶν. Ὁ
Πάπας ἀνακοίνωσε τὴν Ἀλλαγὴ σχε-
δίου στὸν δογματισμὸ τῆς ἐκκλη-
σίας τῶν ἐραστῶν τῶν παιδιῶν: "Κα-
θολικοὶ μὴ μιμεῖστε τὰ κουνέλια!"
...δήλωσε ὁ ρασοφόρος στάρ...,
ἀρχίζω νὰ ἀναρωτιέμαι τί ἆραγε νὰ
σημαίνει αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ σχεδίου;»
(Πηγή: Κόραξ)! Νὰ ἀπαντήσουμε
ἐμεῖς στὸ ἐρώτημα τοῦ σχολιογρά-
φου: ὁ «ἀλάθητος» προωθεῖ ξεκά-
θαρα τὸ ἐφιαλτικὸ σχέδιο τῆς Νέας
Τάξεως Πραγμάτων, ἤτοι: τῆς δρα-
στικῆς μείωσης τοῦ παγκόσμιου
πληθυσμοῦ! Τὸν ἐνοχλεῖ σοβαρὰ ἡ
γέννηση παιδιῶν, ἤτοι: ἡ δημιουργία
νέων προσώπων τοῦ Θεοῦ!   

Ἡ φιλοχρηματία κλείνει
τὴν εἴσοδον τῆς Σωτηρίας!

Ἡ λατρεία τῆς ὕλης καὶ τοῦ χρή-
ματος ὁδηγεῖ συχνὰ σὲ ἀκραίους πα-
ραλογισμούς. Πρόσφατα διαδραμα-
τίστηκε ἀπίστευτο περιστατικὸ στὴν
Πελοπόννησο. Ἡλικιωμένος, πρὶν
πεθάνει, φρόντισε νὰ πάρει στὸν τά-
φο του τὰ χρήματά του! Ὅταν «κα-
τάλαβε ὅτι πλησιάζει τὸ τέλος του,
πῆγε σὲ τράπεζα καὶ ἔκανε ἀνάληψη
ὁλόκληρου τοῦ ποσοῦ, ποὺ εἶχε μὲ
τὴ σύζυγό του, τὸ ὁποῖο ἀνερχόταν
σὲ περίπου 300.000 εὐρώ! Στὴ συνέ-
χεια, προφανῶς ἔκρυψε τὸ μεγάλο
αὐτὸ χρηματικὸ ποσὸ στὸ μαξιλάρι,
λέγοντας συγχρόνως στὴν ἀνυπο-
ψίαστη σύζυγό του πώς, ὅταν θὰ φύ-
γει ἀπὸ τὴ ζωή, νὰ τοῦ τὸ βάλει μαζὶ
στὴν τελευταία του “κατοικία”. Πρόσ -
φατα ὁ ὑπερήλικας πέθανε καὶ ἐτά-
φη μαζὶ μὲ τὸ …μαξιλάρι του στὸ νε-

κροταφεῖο τοῦ χωριοῦ, παρουσία
συγγενικῶν προσώπων γνωστῶν καὶ
φίλων (τὸ ζευγάρι δὲν ἔχει παιδιά), οἱ
ὁποῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ φαντα-
στοῦν τί “ἔπαιρνε” στὸν κάτω κόσμο
ὁ 90χρονος!» (Ἱστολ. EFENPRESS).
Ὅταν, μετὰ τὸ θάνατό του, ἡ χήρα,
βρῆκε ἀδειανὸ τὸν κοινὸ τραπεζικὸ
λογαριασμό, θυμήθηκε τὴν τελευ-
ταία ἐπιθυμία του, ἔκαναν τὴν
ἐκταφὴ καὶ βρῆκαν «τὸ θησαυρὸ
τοῦ μακαρίτη»! Πίσω ἀπὸ τὴν κωμικὴ
πλευρὰ τοῦ συμβάντος, κρύβεται ἡ
τραγικὴ πλευρά του. Δυστυχῶς
ὑπάρχουν μυριάδες συνάνθρωποί
μας αἰχμάλωτοι τοῦ χρήματος, οἱ
ὁποῖοι φτάνουν σὲ παρόμοιες
ἀκραῖες πρακτικές! Ἂς μὴ ξεχνᾶμε
τὴν ρήση τοῦ Κυρίου: πὼς ὅποιος
εἶναι αἰχμάλωτος τῶν χρημάτων,
«δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βα-
σιλείαν τῶν οὐρανῶν» (Ματθ.19,23)!      

Ἰμάμης ἐσκότωσε
τὴν κόρην του,
ἐπειδὴ ἔγινε Χριστιανή!

ΤΟ ΠΟΣΟ τραγικὸ διαφαίνεται τὸ
μέλλον, ἐξαιτίας τῆς προέλασης τοῦ
Ἰσλὰμ δεῖτε τὴν ἀκόλουθη φρικτὴ
εἴδηση: «Ἰμάμης ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα
ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τὴν
12χρονη κόρη του, Namugonya Jami-
rah, καὶ ἄφησε ἀναίσθητη ἀπὸ τὰ
χτυπήματα τὴν 15χρονη ἀδελφή της
Naigaga Saidah, ἐπειδὴ καὶ οἱ δύο
τους ἀλλαξοπίστησαν καὶ ἀσπάστη-
καν τὸν Χριστιανισμό. Ἡ 15χρονη
μετὰ τὴν βίαιη κακοποίηση ἀπὸ τὸν
πατέρα της νοσηλεύτηκε γιὰ δύο
ἑβδομάδες, προτοῦ ἀναρρώσει. Ἡ
15χρονη Saidah ἔμαθε γιὰ τὸν θάνα-
το τῆς μικρῆς της ἀδελφῆς, ὅταν
συνῆλθε ἀπὸ τὰ χτυπήματα τοῦ ἰμά-
μη πατέρα της, διά στόματος πάστο-
ρα, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὴν προστασία
καὶ φιλοξενία της» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ)! Δεῖτε ὅμως καὶ τὴ συνέχεια τῆς
ἀπίστευτης τραγῳδίας: «Τὸ πιὸ
ἐνδεικτικὸ γιὰ τὸ μῖσος ποὺ διαποτί-
ζει τὶς καρδιὲς τῶν μουσουλμάνων
εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅταν οἱ ἀρχὲς
ἐνημερώθηκαν ἀπὸ τὸν πάστορα γιὰ
τὴν δολοφονία τῆς 12χρονης ἀπὸ
τὸν πατέρα της, ὁ τελευταῖος ὑπο-
στήριξε ὅτι ἡ μικρὴ εἶχε σκοτωθεῖ σὲ
τροχαῖο. Τὴν ἱστορία του στήριξαν
καὶ ἡ σύζυγος μὲ τοὺς δύο γιούς
τους κι ἔτσι ὁ ἰμάμης ἀφέθηκε ἐλεύ-
θερος τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, μὲ τὸν
ἴδιο νὰ ἀποκληρώνει γραπτῶς τὴν
15χρονη κόρη του, ἐξαιτίας τῶν
θρησκευτικῶν της ἐπιλογῶν»! Ὁ
δαιμονικὸς ἰσλαμιστὴς «ἱερωμένος»
δὲν ἔχει οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο. Δὲν
εἶχε τὸ θάρρος νὰ ὁμολογήσει τὴν
ἐγκληματικὴ ἐντολὴ τῆς δαιμονο-
θρησκείας του, γιὰ τὴν φρικτὴ δο-
λοφονία τῆς κόρης του καὶ γἰ  αὐτὸ
μεταχειρίστηκε καὶ τὸ ψέμα! Τὸ
Ἰσλὰμ εἶναι συνώνυμο μὲ τὴν κόλα-
ση!

Ὄχι εἰς τὴν νηστείαν
τῆς… μόδας!

ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ τὴν ἱερὴ περίοδο
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ ἀγωνιστοῦμε
κατὰ τῶν παθῶν μας καὶ τῶν ἁμαρ-
τωλῶν μας ἕξεων. Ἀποτελεσματικὸ
φάρμακο, ἡ νηστεία ἀπὸ τὶς ζωϊκὲς
καὶ λιπαρὲς τροφές, οἱ ὁποῖες προσ-
δίδουν στὸν ἄνθρωπο, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς
βλαβερὲς τοξίνες, καὶ πνευματικὴ
νωθρότητα. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, μᾶς συμβουλεύουν πὼς τὸ
γεμάτο στομάχι καὶ γενικὰ ἡ γαστρι-
μαργία, εἶναι ὁ πλέον ἀνασταλτικὸς
παράγων τῆς πνευματικῆς προόδου!
Ἡ σωματικὴ νηστεία εἶναι ἄρρηκτα
συνδεδεμένη μὲ τὴν ψυχικὴ νη-
στεία. Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὶς λιπαρὲς
τροφὲς θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται
μὲ τὴν ἀποχὴ τῆς ἁμαρτίας, τῶν
κακῶν λογισμῶν καὶ ἕξεων καὶ τὴν
ἀπόκτηση ἀρετῶν. Κι ἀκόμα: τὸ
ὅποιο οἰκονομικὸ ὄφελος ἀπὸ τὴ νη-
στεία, θὰ πρέπει νὰ δίνεται ὡς ἐλεη-
μοσύνη στοὺς ἐνδεεῖς. Αὐτὴ εἶναι ἡ
πραγματικὴ καὶ θεάρεστη νηστεία.
Ἀλλὰ δυστυχῶς ὑπάρχει καὶ μὴ θεά-
ρεστη, ἡ νηστεία τῆς …μόδας! Εἶναι
παρατηρημένο πὼς τὰ τελευταῖα
χρόνια ὅλο καὶ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι συνηθίζουν νὰ νηστεύουν κατὰ
τὶς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἄνθρωποι, ἄσχετοι μὲ τὴν πνευμα-
τικότητα τῆς Ἐκκλησίας μας νη-
στεύουν γιά …ἀποτοξίνωση τοῦ
ὀργανισμοῦ τους! Ἀπέχουν ἀπὸ
ζωικὲς τροφές, ἀλλὰ γεμίζουν τὸ
τραπέζι τους μὲ ζωϊκὰ πανάκριβα
ὑποκατάστατα, «γαργαλιστικὰ» στὴ
γεύση! Οὔτε λόγος γιὰ πνευματικὸ
ἀγώνα! Τὴν περίεργη αὐτὴ …μόδα,
ἐκμεταλλεύονται δεόντως τὰ διά-
φορα «ταχυφαγεῖα», τὰ ὁποῖα σερβί-
ρουν «νηστήσιμα» τῆς μόδας! Ἀγα-
πητοί μας ἀναγνῶστες, φροντίστε
νὰ νηστεύετε, ἐσεῖς καὶ ἡ οἰκογένειά
σας, ὅπως ἐπιτάσσει ἡ Ἐκκλησίας
μας καὶ ὄχι ἡ μόδα!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἰσλαμικὴ «Σαρία»: 
Ἡ ἀναβίωσις

τοῦ Μεσαίωνος!
ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «Ἰσλαμικὸ

Κράτος» προελαύνει ἀκάθε-
κτο, σφάζοντας καὶ σκορπών-
τας τὴ φρίκη στὴν Μέση Ἀνα-
τολή, κάτω ἀπὸ τὴν ἐγκλημα-
τικὴ ἀνοχὴ τῆς «πολιτισμένης»
Δύσεως! Σὲ ὅποιες περιοχὲς
ἐντάσσει στὴν κυριαρχία του,
ἐφαρμόζει τὸ πιὸ ἀκραῖο πρό-
σωπο τῆς «σαρία», ἤτοι τοῦ
ἰσλαμικοῦ νόμου! Πρόσφατα
μάλιστα ἔκαμε καὶ κωδικοποί-
ηση! Δεῖτε τὴν φρικιαστικὴ
εἴδηση: «Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος
συνέταξε τὸν “Κώδικα Σαρίας”
ποὺ ἀφορᾶ τὶς ποινὲς ποὺ θὰ
ἀποδίδονται στοὺς παράνο-
μους. Ὁ κώδικας θὰ ἐπιβάλλε-
ται, ὅπως ἀναφέρεται, σὲ πε-
ριοχὲς ποὺ βρίσκονται ὑπὸ τὸν
ἔλεγχο τῆς ὀργάνωσης, σὲ
Ἰρὰκ καὶ Συρία. Ὁ κώδικας προ-
βλέπει 80 μαστιγώματα γιὰ κα-
τανάλωση ἀλκοὸλ καὶ ἀκρωτη-
ριασμὸ ἑνὸς χεριοῦ γιὰ κλοπή.
Ὅσοι κατηγοροῦνται γιὰ μοι-
χεία θὰ σκοτώνονται διά λιθο-
βολισμοῦ καὶ ὁ ἕτερος ἐρω-
τικὸς παρτενὲρ θὰ μαστιγώνε-
ται 100 φορές, ἐὰν εἶναι παν-
τρεμένος ἢ θὰ ἐξορίζεται ἐὰν
εἶναι ἀνύπαντρος. Ὅσοι κατα-
δικάζονται γιὰ σοδομισμὸ (ποὺ
εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία κατὰ
τοὺς τζιχαντιστὲς) ἀλλὰ καὶ οἱ
κατάσκοποι τῶν μὴ πιστῶν μου-
σουλμάνων θὰ θανατώνονται.
Γιὰ τοὺς συνεργοὺς σὲ
λῃστεῖες, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο
κώδικα, προβλέπεται ἀκρωτη-
ριασμὸς τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ καὶ
τοῦ ἀριστεροῦ ποδιοῦ. Ἡ ποινὴ
γιὰ τρομοκρατία εἶναι ἡ ἐξορία.
Τὸν κώδικα Σαρίας τὸν παρου-
σίασε ὁ βρετανικὸς Indepen-
dent μέσῳ ρεπορτάζ του καὶ
ἕως σήμερα δὲν ὑπάρχουν
στοιχεῖα ποὺ νὰ δείχνουν ὅτι
εἶναι πλαστὸς» (Ἱστολ.
Ξυπνῆστε Ρέ)! Τὰ καλόπαιδα
τοῦ ἰσλὰμ ἀναβίωσαν τὴν ποιὸ
φρικτὴ μορφὴ τοῦ μεσαίωνα,
μὲ τὴν εὐθύνη τῶν δυτικῶν, οἱ
ὁποῖοι δὲν ἔχουν τὴ διάθεση
«νὰ κουνήσουν οὔτε τὸ μικρό
τους δακτυλάκι» νὰ τοὺς στα-
ματήσουν! Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυ-
λάει ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται! 

Στίς 6 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τῶν

μεγάλων τεσσαράκοντα δύο
μαρτύρων, τῶν ἐν Ἀμορίῳ
μαρτυρησάντων, Θεοδώρου,
Κωνσταντίνου, Καλλίστου,
Θεοφίλου, Βασσώη καί τῶν
σύν αὐτοῖς. Οἱ ἅγιοι αὐτοί σα-
ράντα δύο μάρτυρες κατά-
γονταν ἀπό τό Ἀμόριο τῆς
Φρυγίας καί ἔζησαν κατά
τούς χρόνους τοῦ εἰκονομά-
χου βασιλέα Θεοφίλου, ἡ
οἰκογένεια τοῦ ὁποίου ἐπίσης
καταγόταν ἀπό τό Ἀμόριο.
Κατά τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ
Ἀγαρηνοί κατέλαβαν τό Ἀμό-
ριο καί τούς μέν στρατηγούς
τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ τούς
αἰχμαλώτισαν, τούς δέ στρα-
τιῶτες τούς κατέσφαξαν
ὅλους μαζί μέ τόν πληθυσμό τῆς πόλης. Οἱ
γενναῖοι αὐτοί στρατηγοί μέ ἀνδρειοσύνη

ὁμολόγησαν τήν πίστη τους
στόν Χριστό καί ἀντιστάθη-
καν στούς Ὀθωμανούς. Γιά
τόν λόγο αὐτό φυλακίσθηκαν,
βασανίσθηκαν καί ὑποβλήθη-
καν σέ ἀσιτία. Κατόπιν προσ -
πάθησαν νά τούς δελεάσουν
μέ χρήματα, μέ δῶρα καί μέ
τήν ὑπενθύμιση τῶν συγ-
γενῶν τους, γιά νά ἀρνηθοῦν
τήν πίστη τους στόν Κύριο. Οἱ
ἅγιοι ὅμως ἔμειναν ἑδραῖοι
καί θεώρησαν τήν σωτηρία
τῆς ψυχῆς ἀνώτερο ἀπό κάθε
ἐφήμερη εὐτυχία. Μέ ἀκλό-
νητη πίστη γιά ἑπτά χρόνια οἱ
ἅγιοι μάρτυρες προσευχόμε-
νοι ἀντιστάθηκαν στίς προ-
κλήσεις, γιά νά ἀλλαξοπιστή-
σουν καί ἔνδοξα τέλος τελει-
ώθηκαν μέ ἀποκεφαλισμό καί

ἔλαβαν τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου ἀπό τόν
ἐπουράνιο βασιλέα Ἰησοῦ Χριστό.   

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσ -
εχῆ Δευτέραν 9 Μαρτίου καὶ
ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ κ.
Παῦλος Παλούκας, θεολόγος,
συγγραφεύς καὶ τ. σχολικὸς
σύμβουλος, μὲ θέμα:

«Οἱ διαστάσεις τοῦ χριστια-
νικοῦ μαρτυρίου».

Τὴν Δευτέραν 16 Μαρτίου
καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
κ. Λέων Μπράνγκ, Δρ θεολο-
γίας, μὲ θέμα:

«Ἀναζητῶντας τὸν εὐτυχι-
σμένο ἄνθρωπο».
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.

ΗΕΚΚΛΗΣΙΑ μας εἶναι ὀργα-
νισμὸς θεοΐδρυτος καὶ στόχο
ἔχει τὴν παραγωγὴ ἁγίων.

Ἀποτελεῖ ἕνα ταμεῖο ἠθῶν χρηστό-
τητος, ἕνα ἀσταμάτητο ἐργαστήριο
ἁγιότητος ἀκολουθώντας τὴν προ-
τροπὴ τοῦ Φωτοδότου Χριστοῦ μας:
«Ἅγιοι γίγνεσθε, ὅτι ἐγὼ Ἅγιός εἰμι»
(Α΄ Πέτρ. α΄ 16). Παίρνει χῶμα καὶ
βγάζει χρυσάφι· παίρνει ὕλη καὶ βγά-
ζει πνεῦμα· παίρνει καρδιὲς βουτη -
γμένες στὸ βοῦρκο καὶ τὶς καθαρί-
ζει· παίρνει φθαρτότητα καὶ παράγει
ἀφθαρσία· παίρνει χοϊκοὺς πολίτες
καὶ τοὺς κάνει οὐρανοπολίτες· παίρ-
νει στρατιῶτες ἀπὸ τὴ γήϊνη στρα-
τιά, τὴ στρατευόμενη Ἐκκλησία, καὶ
τοὺς κάνει στρατιῶτες τῆς θριαμ-
βεύουσας στοὺς οὐρανούς πανηγύ-
ρεως. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας μὲ
τὴ λυτρωτική της πορεία μέσα στὸ
πέρασμα τῶν αἰώνων. 

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ζωντανὸς
ὀργανισμός, ἀφοῦ εἶναι ὁ «ἴδιος ὁ
Κύριος παρατεινόμενος εἰς τὸν
αἰῶνα» καὶ δὲν ἔπαυσε, οὔτε θὰ παύ-
σει νὰ παράγει Ἁγίους.  Ὅπως τὸ
χῶμα βγάζει εὔοσμα ἄνθη, γαρύ-
φαλλα, τριαντάφυλλα, βιολέτες,
ἀλλὰ βγάζει καὶ τριβόλια καὶ ἀγκά-
θια, ἔτσι καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ γῆ βγά-
ζει μυρωδάτα ἄνθη μέσα στὰ ζιζάνια
τῆς κάθε ἐποχῆς. Βγάζει Ἁγίους μέ-
σα σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ παραπαίει καὶ
τὴν ἔχουν πνίξει τὰ ζιζάνια τῶν αἱρε-
τικῶν, τῶν ἀθέων, τῶν σύγχρονων
εἰδωλολατρῶν, τῶν ἀνθρώπων τοῦ
κοσμοκράτορος τοῦ αἰῶνος τούτου,
τοῦ ἀπαταιῶνος. Ὑπάρχουν καὶ σή-
μερα Ἅγιοι. Τὰ ὀνόματά τους δὲν
διαφημίζονται στὶς ἐφημερίδες, στὶς
τηλεοράσεις, στὰ μέσα μαζικῆς ἐπι-
κοινωνίας.  Παραμένουν ἄγνωστοι,
ἂν καὶ εἶναι ἄνθρωποι τῆς διπλανῆς
πόρτας, τοῦ διπλανοῦ διαμερίσμα-
τος. Ἡ ἁγιότητα δὲν προβάλλεται.
Παραμένει σιωπηλή, γιατὶ δὲν στο-
χεύει στὴν ἀνθρώπινη δόξα. Δὲν τὴν
ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη τῶν πολλῶν.
Τὴν ἐνδιαφέρει μόνο ἡ εὐαρέσκεια
τοῦ Κυρίου τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς
γῆς, Αὐτοῦ ποὺ γνωρίζει τοὺς
ἀγῶνες μας καὶ περιμένει νὰ μᾶς
δώσει «τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσε-
ως» (Φιλι. γ΄ 12), τὸ στέμμα τῆς
ἀφθαρσίας.  

Ἅγιοι δὲν εἶναι οἱ τέλειοι, ἀλλὰ οἱ
ἀγωνιστές. Ἔτσι μᾶς θέλει ὁ Κύ-
ριος, νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν κατά-
κτηση τῆς ἀρετῆς. Νά, μερικοὶ ἅγιοι
ἀγωνιστὲς ποὺ ὀμορφαίνουν τὴν
κοινωνία μας. Μιὰ νεαρὴ κοπέλλα
ποὺ ὁ πατέρας του πέθανε καὶ τὸ
σπίτι ἔμεινε ὀρφανὸ καί, ἐνῶ μπορεῖ
εὔκολα μὲ ἠθικὲς πτώσεις, στὶς
ὁποῖες ρέπει ἡ σύγχρονη κοινωνία,
νὰ ἐξοικονομήσει ἄνετα χρήματα,
αὐτὴ ἐργάζεται τίμια καὶ βγάζει τὸ
ψωμὶ τοῦ σπιτιοῦ της μὲ τὸν ἱδρώτα
τοῦ προσώπου της. Μιὰ τέτοια κο-
πέλλα ἀξιομίμητη εἶναι μιὰ σύγχρο-
νη ἁγία. Μιὰ νοσοκόμος ποὺ ὑπηρε-
τεῖ ὅλη νύχτα ἕνα ἀσθενῆ σὲ νοσο-
κομεῖο μὲ ἐλάχιστη ἀμοιβὴ εἶναι μιὰ
συγχρονη ἁγία.  Μιὰ πολύτεκνη μά-
να, ποὺ βαδίζει μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ
καὶ φροντίζει τὸν ἄντρα καὶ τὰ παι-
διά της, ἀξίζει παραπάνω ἀπὸ ὅλες

τὶς ἄλλες ποὺ κρατοῦν στὴν ἀγκαλιά
τους ὄχι παιδιὰ ἀλλὰ σκυλιὰ ἀγνο-
ώντας τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα,
ποὺ μαστίζει τὸ ἔθνος μας καὶ θὰ τὸ
ρίξει ἀναπόφευκτα στὸ στόμα τῶν
λύκων γειτόνων μας, εἶναι κι  αὐτὴ
μιὰ ἁγία.  Καὶ ἕνας μεροκαματριάρης
ἐργάτης, ποὺ δουλεύει τίμια κι ὁ
ἱδρώτας τρέχει ἀπὸ τὸ μέτωπό του
καὶ θαμπώνει τὰ μάτια του, ἀξίζει πα-
ραπάνω ἀπὸ ἐφοπλιστὲς καὶ βιομή-
χανους καὶ εἶναι ἕνας ἅγιος. Ἕνας
ἀγρότης ποὺ δουλεύει τὴ γῆ καὶ πα-
ράγει καρποὺς, γιὰ νὰ θρέψει ὄχι μό-
νο τὴν οἰκογένειά του, ἀλλὰ ὅλους
ἐμᾶς ποὺ ζοῦμε στὶς μεγάλες πό-
λεις, εἶναι πολὺ ἀνώτερος ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ μᾶς κυβερνοῦν μὲ ἀδέ-
ξιο τρόπο, εἶναι ἕνας ἅγιος. Ἕνας
ἱεραπόστολος ποὺ ποθεῖ νὰ φθάσει
τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο στὰ πέρατα τῆς
οἰκουμένης ἀψηφώντας κινδύνους
καὶ δυσκολίες εἶναι ἕνας ἅγιος.
Ἕνας ἐπισκέπτης ἀσθενῶν στὰ νο-
σοκομεῖα, στὶς φυλακές, σὲ ἄτομα
μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, σὲ ἀνήμπορους
γέροντες, σὲ ἐγκαταλειμμένα πρό-
σωπα, σὲ φτωχούς, χῆρες καὶ ὀρφα-
νά, εἶναι ἕνας ἅγιος. Ἕνας νεαρὸς
ποὺ ὁμολογεῖ Χριστὸ στὶς ἡμέρες
ποὺ ζοῦμε, στὶς παρέες του, στὰ
ἐργοστάσια, στὶς φοιτητικὲς λέσχες,
στοὺς δρόμους καὶ στὶς πλατεῖες,
εἶναι ἕνας ἅγιος. Ἕνας ἄνεργος τῶν
ἡμερῶν μας ποὺ κτυπάει πόρτες,
ἀλλὰ τὶς βρίσκει ἑρμητικὰ κλεισμέ-
νες, καὶ ρίπτει «ἐπὶ Κύριον» (Ψαλμ.
54, 23) κάθε του βιοτικὴ μέριμνα,
εἶναι ἕνας ἅγιος. 

Οἱ ἅγιοι δὲν ἐκτιμοῦν χρήματα,
πλούτη, δόξα, ἀνέσεις, ἡδονές,
ἀφοῦ κατὰ τὸν Πλάτωνα  (Νόμ.
5,728Α), ὅλο τὸ χρυσάφι τῆς γῆς δὲν
μπορεῖ ν  ̓ἀντισταθμίσει τὴν ἀξία τῆς
ἀρετῆς. Ἕνα δράμι πίστεως, ἕνα
γραμμάριο ἁγιότητος, ἀξίζει περισ-
σότερο ἀπὸ ὅλα τὰ πλούτη τοῦ κό-
σμου. Γιʼ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους μᾶς
λέει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι
«Ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος» (Ἑβρ.
11,38).

Φαντασθεῖτε μιὰ θεόρατη ζυγα-
ριά, λέει ὁ μεγάλος ἱεροκήρυκας καὶ
Ἐπίσκοπος Φλωρίνης, ὁ μακαριστὸς
π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Στὸ ἕνα
μέρος της βάλτε ὅλα τὰ πλούτη, ὅλο
τὸ χρυσάφι, ὅλο τὸ ἀσήμι, ὅλα τὰ
διαμάντια, ὅλα τὰ τιμαλφῆ τῆς γῆς.
Βάλτε ἀκόμη ὅλα τὰ πετρέλαια καὶ
τοὺς ὑδρογονάνθρακες, γιὰ τοὺς
ὁποίους ἐρίζουν οἱ μεγάλοι τῆς
οἰκουμένης, οἱ ὁποῖοι τὰ ζητοῦν ὅλα
δικά τους. Βάλτε ἀκόμη καὶ τὸ
χρῆμα ποὺ ὑπάρχει στὰ ὑπόγεια τῶν
τραπεζῶν μαζὶ μὲ ὅ,τι πολυτιμότερο
ἔχει στὰ σεντούκια του ὁ κόσμος.
Στὸ ἄλλο μέρος τῆς ζυγαριᾶς βάλτε
ἕνα μάρτυρα τῆς πίστεως, ἕνα ἐρη-
μίτη, ἕνα ἀσκητὴ τοῦ κόσμου, ἕνα
ἀγωνιστὴ τῶν πόλεων. Ἡ ζυγαριὰ
δὲν θὰ γείρει πρὸς τὰ πλούτη. Θὰ
γείρει πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἁγίου! Τό-
ση ἀξία ἔχει ἡ ἁγιότητα. Καὶ δὲν εἶναι
ὑπερβολή. Ἕνα μόνο παράδειγμα
μᾶς πείθει γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. 

Στὸ βόρειο Ἰσραὴλ ὀκτακόσια
χρόνια πρὸ Χριστοῦ ζοῦσε ὁ εἰδω-
λολάτρης βασιλιὰς  Ἀχαάβ. Αὐτὸς

ἐπηρεαζόταν ἀπὸ τὴ γυναίκα του
Ἰεζάβελ, ἡ ὁποία δὲν ἦταν Ἑβραία,
ἀλλὰ Συροφοινίκισσα, εἰδωλολά-
τρισσα φανατική. Γρήγορα, ἐξαιτίας
αὐτῆς τῆς φοβερῆς γυναίκας, ἡ λα-
τρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἐξοστρα-
κίσθηκε, καὶ ἄρχισαν νὰ λατρεύουν
ἕνα ψευτοθεό, τὸ Βάαλ. Τότε ἐμφα-
νίσθηκε ὁ φλογερός καὶ ζηλωτής
Προφήτης ἀπὸ τὴ Θέσβη, ὁ Ἠλίας.
Σὰν ἀστραπὴ αἰφνίδια παρουσιάσθη-
κε μπροστὰ στὸν βασιλιά, γιὰ νὰ τοῦ
δώσει ἐκεῖνο τὸ φοβερὸ μήνυμα τῆς
ἐπ  ̓ἀόριστον ἀνομβρίας, ὡς τιμωρία
ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ τὴν ἀποστασία τοῦ
λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς κυβερνήσεώς
του. Γράφει ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκω-
βος: «Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοι-
οπαθὴς ἡμῖν καὶ προσευχὴν προσ -
ηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρε-
ξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ
μῆνας ἕξ»   (Ἰακ. ε΄ 17). Καὶ ὁ Θεὸς
εἰσάκουσε τὴν προσευχή τοῦ Ἠλία,
γιατὶ ἦταν ἄνθρωπος καθαρός, καὶ
τῶν καθαρῶν ἀνθρώπων ὁ Θεὸς δέ-
χεται τὶς προσευχές.

«Ζῇ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμε-
ων», λέει στὸ βασιλιά (Γ΄ Βασιλ. 17,
1). Ὁρκίζομαι στὸ Θεὸ τὸν ζῶντα, τὸ
Θεὸ τοῦ Ἰσραήλ, ἐνώπιον τοῦ Ὁποί-
ου στέκομαι καὶ τὸν Ὁποῖο ὑπη-
ρετῶ, ὅτι, σ' αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ θὰ
ἔρθουν, οὔτε θὰ βρέξει οὔτε θὰ πέ-
σει δροσιά. Κι ὅλα θὰ ἐξαρτῶνται
ἀπὸ τὸ στόμα τὸ δικό μου. Ὅ,τι λέω
ἐγώ, αὐτὸ θὰ γίνεται. Αὐτὰ εἶπε ὁ
Προφήτης καὶ ἐξαφανίσθηκε ἀπὸ
προσώπου Ἀχαάβ. Ὁ Θεὸς διέταξε
νὰ  σταματήσει ὁ οὐρανὸς νὰ βρέ-
χει. Καὶ σταμάτησε πράγματι ἐπὶ τρι-
σήμισυ χρόνια! Ξεράθηκαν τὰ πάν-
τα. Τὰ πηγάδια καὶ οἱ βρύσες στέρε-
ψαν. Τὰ ζῶα δὲν μποροῦσαν πιὰ νὰ
ζήσουν. Οἱ ἄνθρωποι πήγαιναν μέ-
σα στὶς σπηλιὲς καὶ κολλοῦσαν τὴ
γλῶσσα τους στὰ βράχια σὰν τὸ
σκύλο, γιὰ νὰ βροῦν λίγη ὑγρασία.
Εἶχε ἀνοίξει πιὰ ἡ γῆ, εἶχε γίνει
σκληρὴ σὰν τὸ κεραμίδι. Κινδύ-
νευαν νὰ πεθάνουν ὅλοι, νὰ μὴ μεί-
νει οὔτε ἕνας. Τότε τοὺς ἔσωσε πά-
λι ὁ Ἠλίας, ὁ ἅγιος τῶν ἡμερῶν
ἐκείνων, ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος ὅλων τῶν
αἰώνων, ἀφοῦ εἶναι ζωντανὸς δίπλα
μας πάντοτε μέχρι τὴ συντέλεια
τῶν αἰώνων.   Αὐτὸς δὲν εἶχε σπίτι,
δὲν εἶχε χρήματα, δὲν εἶχε ροῦχα
πολυτελείας. Φοροῦσε μιὰ κάπα καὶ
μὲ ἕνα ῥαβδὶ γύριζε ξυπόλητος στὰ
βουνὰ  καὶ στὰ λαγκάδια κι ἀπὸ σπη-
λιὰ σὲ σπηλιά, καὶ τὸν ἔτρεφαν τὰ
κοράκια τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτὸς γονά-
τισε καὶ προσευχήθηκε. Ὄχι πολλὴ
ὥρα. Ἀλλὰ μόλις ὕψωσε τὰ χέρια,
λὲς κ᾿ ἤτανε μαγνήτης, τράβηξε τὰ
σύννεφα· γέμισε ὁ οὐρανός, ἔβρε-
ξε, καὶ δροσίστηκε ἡ γῆ. Νά λοιπόν,
ἕνας ἀπόκοσμος ἐρημίτης ἔσωσε
τὸν κόσμο, ὁλόκληρο βασίλειο.
Αὐτός εἶχε τὴν ἀξία, ὄχι ὁ κόσμος.
«Ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος»! Ἡ
ἀξία τῆς ἁγιότητος παρὰ τὴν περι-
φρόνηση καὶ τὸν κατατρε γμό της
παραμένει ἀνυπολόγιστη ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους. Ὑπολογίζεται μόνο
ἀπὸ τὸ Θεό μας, ποὺ γνωρίζει νὰ τι-
μάει καὶ νὰ δοξάζει τοὺς Ἁγίους
Του.

Ἡ ἀξία τῆς ἁγιότητος
Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας



Ἡ προηγούμενη ἡγεσία τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας λίγες μόνο
μέρες πρὶν τὴν ἀποχώρησή της
ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο ἀπέστειλε
ἐσπευσμένα καὶ δημοσίευσε στὸ
ΦΕΚ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν
γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
στὰ Λύκεια. Ἡ σχετικὴ ὑπουργικὴ
ἀπόφαση προβλέπει μάλιστα τὴν
ἄμεση ἐφαρμογὴ τοῦ νέου Προ-
γράμματος ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη σχο-
λικὴ χρονιὰ 2015-2016. Ἡ ΠΕΘ
ἀντέδρασε ἄμεσα ζητώντας ἀπὸ
τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκ παιδευτικῆς Πο-
λιτικῆς τὴν ἀνάσχεση τῆς ἐφαρ-
μογῆς τοῦ Προγράμματος Σπου -
δῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν. 

Ἡ Ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΘ πρὸς τὸ
ΙΕΠ: 

Ἀθήνα 3 Φεβρουαρίου 2015 
Ἀριθμ. Πρωτ.: 15 

ΠΡΟΣ 
Τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς 
Ἀν. Τσόχα 36, 
115 21 Ἀθήνα 
ΚΟΙΝ. : 
1) Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερώνυμον, Πρόεδρον καὶ τοὺς
Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς

Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ -
λάδος 
2) Καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν 
3) Θεολόγους τῆς Ἑλλάδος 

Θέμα: Ἀνάσχεση
τῆς ἐφαρμογῆς

τοῦ Προγράμματος
Σπουδῶν

τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν 

Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε καὶ μέ-
λη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς
Πολιτικῆς, 

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων (ΠΕΘ), μετὰ τὴ δημοσίευση
τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
(ΦΕΚ 182/23-1-2015) καὶ κατόπιν
προσεκτικῆς μελέτης του, ζητᾶ κα-
τεπειγόντως τὴν ἄμεση ἀνάσχεση
τῆς ἐφαρμογῆς του, καθόσον δια-
πιστώσαμε σημαντικὲς ἀδυναμίες
καὶ σφάλματα ποὺ πρόκειται νὰ
ἀποβοῦν σὲ βάρος τῆς ἀνάπτυξης
τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως
τῶν μαθητῶν:

1. Εἰσάγεται ἕνα νέο μοντέλο δι-
δασκαλίας τοῦ μαθήματος καὶ ἐπι-
χειρεῖται ἡ ἐφαρμογὴ νέων διδα-
κτικῶν μεθόδων καὶ νέων θεωριῶν
μάθησης, οἱ ὁποῖες δὲν ἐφαρμό-

ζονται ὡς γενικότερη πολιτικὴ τοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος.
Συγκεκριμένα, τὸ Πρόγραμμα
Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν δὲν ἀκολουθεῖ τὴν ἑνι-
αία μὲ τὰ ἄλλα μαθήματα γραμμή,
ἀλλὰ τὴν ἐννοιολογικὴ κατάταξη
τῆς ὕλης. Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ δὲν ἀπο-
τελεῖ τὴ βάση ἀνάπτυξης τῶν Προ-
γραμμάτων Σπουδῶν τῶν ἄλλων
μαθημάτων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βρί-
σκονται οἱ μαθητὲς στὴ δυσάρεστη
θέση νὰ μὴ μποροῦν νὰ προσεγγί-
ζουν μία γενικευμένη, καθὼς φαί-
νεται, ἐννοιολόγηση τῆς διδακτέ-
ας ὕλης ποὺ ἐφαρμόζεται ΜΟΝΟΝ
στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ
νὰ ὁδηγοῦνται σὲ σύγχυση. 

2. Ἀκόμη κι ἂν ἡ ἐφαρμογὴ τῆς
ἐννοιολογικῆς κατάταξης τῆς
ὕλης, ἀποτελοῦσε τὴ γενικότερη
πολιτικὴ ὅλων τῶν Προγραμμάτων
Σπουδῶν, τότε ἡ θέση μας θὰ ἦταν,
ὅτι αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται
χωρὶς τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ
στὶς ἐπιστημονικὲς προϋποθέσεις
κάθε μαθήματος. Εἶναι θεολογικά,
ἐπιστημονικὰ καὶ διδακτικὰ ἀπαρά-
δεκτο νὰ ἀποσπῶνται στοιχεῖα ἀπὸ
τὸν Χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ
θρησκεύματα καὶ νὰ παρατίθενται
τὸ ἕνα δίπλα στὸ ἄλλο. Ἐλάχιστη
σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς τῆς πολ-
λαπλῆς ἢ ποσοτικῆς ἀναφορᾶς
στοιχείων τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης
καὶ Παράδοσης, ὅταν αὐτὰ ἔχουν
ἀποσπαστεῖ ἀπὸ τὸ σύνολο καὶ
ἔχουν παρατεθεῖ δίπλα σὲ «παρό-
μοια» στοιχεῖα θρησκευμάτων.
Πολὺ περισσότερο ὅταν ὅλα ἔχουν
μπεῖ κάτω ἀπὸ τὸν γενικὸ καὶ ἀφη-
ρημένο τίτλο «θρησκεία». 

Ἡ συστηματικὴ λοιπὸν καὶ ὄχι
ἀποσπασματικὴ διδασκαλία τῶν
θρησκειῶν σὲ κάποια τάξη τοῦ Λυ-
κείου, μὲ θεματικὴ κατάταξη, εἶναι
δεδομένη καὶ ἐπιθυμητή, ἐφόσον
οἱ μαθητὲς εἶναι πλέον σὲ ἡλικία
ποὺ μποροῦν νὰ κατανοήσουν τὶς
θρησκεῖες καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν πῶς
αὐτὲς ἀλληλεπιδροῦν μὲ τὸν πολι-
τισμό, τὴν πολιτική, τὴν οἰκονομία,
τὴν ἱστορία κ.ἄ., διαμορφώνοντας
μία κοινωνία. Ὅμως, κάθε θρη-
σκεία ἀποτελεῖ ἕνα ἑνιαῖο ὅλον, κά-
θε μέρος τοῦ ὁποίου συνδέεται
οὐσιαστικὰ καὶ λειτουργικὰ μὲ τὰ
ὑπόλοιπα μέρη. Δὲν εἶναι κατα-
νοητὸ ποιὰ σκοπιμότητα ὑπηρετεῖ
ἡ κατάτμηση τῶν στοιχείων μίας
θρησκείας. Πῶς θὰ ἀντιληφθεῖ ὁ
μαθητὴς τὴν οὐσία μίας θρησκείας
καὶ θὰ τὴν κατανοήσει σὲ βάθος,
ἂν δὲν τὴ γνωρίσει στὴν ὁλότητά
της; 

Μὲ βάση ποιὰ ἐπιστημονικὴ
ἔρευνα υἱοθετήθηκε ἡ παραπάνω
ἐννοιολόγηση καὶ τί ἆραγε θέλου-
με νὰ προωθήσουμε μὲ αὐτήν; Θέ-
λουμε νὰ προωθήσουμε τὴν ἰδέα
μίας θρησκευτικότητας, ἡ ὁποία
στὴ βάση της εἶναι, τελικά, «κοινὴ»
γιὰ ὅλους; Θέλουμε νὰ καλλιεργή-
σουμε, τὴν συστηματικὰ προωθού-
μενη ἀπὸ ποικίλους κύκλους, τερα-
τώδη ἰδέα τῆς πολυθρησκείας ἢ
τῆς Πανθρησκείας; Θέλουμε νὰ
καταδείξουμε τὴ σημασία τῆς δια-
φορετικότητας; Ἐπιδιώκουμε συγ-
κρίσεις καὶ ἀξιολογήσεις τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ καὶ τῶν θρησκειῶν;
Ἐπιδιώκουμε κάτι ἄλλο; Γιατί δὲν
διδάσκεται κάθε θρησκεία ξεχω-
ριστὰ ὡς ὅλον, ὅπως εἶναι ἐπιστη-
μονικά, θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ
ὀρθό; Αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ
ἐρωτήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν
μετὰ τὴ δημοσίευση τοῦ Προγράμ-
ματος Σπουδῶν, τὸ ὁποῖο ἐνῷ δὲν
ἀναφέρει καθόλου, πολὺ σημαν-
τικὰ θεολογικά, κοινωνικά, ἠθικὰ
καὶ ὑπαρξιακὰ θέματα ποὺ ἔπρεπε
νὰ ἀποτελοῦν θέματα προβληματι-
σμοῦ καὶ οἰκοδομῆς γιὰ τοὺς μα-
θητὲς τοῦ Λυκείου, ἀκολουθεῖ
πιστὰ τὸ ἴδιο ἰδιότυπο μοντέλο μὲ
αὐτὸ ποὺ προτάθηκε γιὰ τὴν ὑπο-
χρεωτικὴ ἐκπαίδευση καὶ ποὺ γιὰ
μᾶς, ὁδηγεῖ τὴ θρησκευτικὴ ἀνά-
πτυξη τῶν παιδιῶν στὴν ὀπισθο-
δρόμηση ἢ στὴν ἀποσύνθεση. 

3. Μὲ ἔκπληξη διαπιστώνουμε
ἀκόμη, ὅτι σὲ μία τόσο μεγάλη
ἀλλαγὴ στὸν χαρακτῆρα τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν κλή-
θηκαν νὰ συμμετέχουν οἱ ἐν ἐνερ-
γείᾳ Καθηγητὲς τῆς Χριστιανικῆς
Παιδαγωγικῆς τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν, ἀπὸ τὶς γνώσεις καὶ τὴν
ἐμπειρία τῶν ὁποίων ἔχουμε πολλὰ
νὰ ὠφεληθοῦμε. 

Ἐπίσης, τὸ νέο Πρόγραμμα δη-
μοσιεύθηκε σὲ ΦΕΚ μὲ ταχύτητα
φωτός, χωρὶς νὰ ἐνημερωθοῦν κἄν
ἡ Ἐκκλησία, οἱ Θεολογικὲς Σχολές,
οἱ Θεολόγοι καθηγητὲς καὶ χωρὶς
νὰ ὑπάρξει μία περίοδος πιλοτικῆς
ἐφαρμογῆς. Ἐφόσον λοιπὸν δὲν
δόθηκε ἡ δυνατότητα γιὰ δημόσια
διαβούλευση, ὥστε νὰ κριθεῖ ἡ λει-
τουργικότητα τέτοιων μεγάλων καὶ
ριζικῶν ἀλλαγῶν, ἀναρωτιόμαστε,
ἂν ἡ ἐκπαίδευση καὶ τὸ μάθημα
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
15. Προϋποθέσεις

πνευματικῆς οἰκοδομῆς (β)
Ἡ σύγκριση τῆς ζωῆς μας μέ κά-

ποιον ἐνάρετο εἶναι ὠφέλιμη, γιατί
μᾶς παρακινεῖ σέ ἐντονότερο πνευ-
ματικό ἀγώνα. Ὁ ἀββᾶς Παλλάδιος
λέει σχετικά: «Ὁ ἄνθρωπος πρέπει
νά ἐπιδιώκει τίς συναναστροφές μέ
ὁσίους ἄντρες γιά νά μπορέσει νά δεῖ
τήν καρδιά του, ὅπως διαβάζει ἕνα
καθαρογραμμένο βιβλίο καί νά κα-
ταλάβει μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ὀκνη-
ρία ἤ τήν ἐπιμέλειά του, συγκρίνον-
τας τή ζωή του μέ τή ζωή ἐκείνων.
Διότι εἶναι ἀρκετές οἱ ἐκδηλώσεις
τῶν ἐναρέτων, πού μαρτυροῦν τήν

καθαρότητα τῆς ψυχῆς τους, ὅπως
τό χρῶμα, πού σκορπίζει στό πρό-
σωπο ἡ κατά Θεόν πολιτεία, ὁ στολι-
σμός τοῦ φορέματος, ἡ ἁπλότητα
τοῦ χαρακτήρα, τό ταπεινό στίς συ-
ζητήσεις, ἡ ἔλλειψη φιλοπερίεργης
διάθεσης ἀπό τίς λέξεις, ἡ σύνεση
τῶν νοημάτων καί ἡ εὐλάβεια τῶν
τρόπων, ὅλα αὐτά ὠφελοῦν παρά
πολύ αὐτούς, πού τά προσέχουν καί
ἐγχαράσσουν στίς ψυχές τους ἀναλ-
λοίωτα πρότυπα ἀρετῆς».

Πολλές φορές ὠφελούμαστε καί
ἀπό τήν ἐμφάνιση κάποιου. Βλέπου-
με τόν ἐνάρετο καί δεχόμαστε ἐπί-
δραση, μεγαλύτερη κάποτε ἀπ᾿ ὅ,τι
ἄν συνομιλούσαμε μαζί του. Εἶναι
γνωστή ἡ περίπτωση ἐκείνου τοῦ μο-
ναχοῦ πού ἐπισκεπτόταν πολλές φο-

ρές τόν Μέγα Ἀντώνιο, μαζί μέ
ἄλλους ἀδελφούς, ἀλλά ποτέ δέν
ρωτοῦσε κάτι. Καί ὅταν ὁ Ἀντώνιος
τόν ρώτησε σχετικά, ἀπάντησε:
«Μοῦ εἶναι ἀρκετό τό ὅτι σέ βλέπω,
πάτερ μου».

Τό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά πνευ-
ματικά θέματα ὁδηγεῖ σέ μακρές συ-
ζητήσεις. Οἱ γέροντες ἐκφράζουν τίς
ἐμπειρίες τους καί συγκινοῦν τούς
ἀκροατές τους. Ἡ ἐπικοινωνία εἶναι
πολύ εὐχάριστη καί διαρκεῖ ὧρες.
Εἶναι ἐντυπωσιακό τό περιστατικό
τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννη τοῦ Κολοβοῦ μέ
ἕνα ἀδελφό πού τόν ἐπισκέφτηκε
στό κελί του, γιά νά μιλήσουν γιά διά-
φορα θέματα. Ἦταν τόσο ἐνδιαφέ-
ρουσα ἡ συνομιλία, πού κράτησε
εἴκοσι τέσσερις συνεχόμενες ὧρες,
μέρα καί νύχτα!

Ὁ ἀββᾶς Κασσιανός εἶχε ἀντιμε-

τωπίσει μιά ἄλλη περίπτωση, ἐντελῶς
διαφορετική. Τόν εἶχαν ἐπισκεφθεῖ
μερικοί ἀδελφοί καί τούς μιλοῦσε γιά
διάφορα πνευματικά θέματα. Γρήγο-
ρα ὅμως διαπίστωσε ὅτι εἶχαν νυστά-
ξει καί δέν τόν παρακολουθοῦσαν.
Ἄρχισε τότε διάφορες ἀργολογίες καί
ἀμέσως οἱ ἀκροατές του χαρούμενοι
τόν παρακολουθοῦσαν. Ἀναστέναξε
τότε ὁ ἀββᾶς καί τούς εἶπε: «Ὅταν
συζητούσαμε, ἀδελφοί μου, γιά οὐρά-
νια πράγματα, τά μάτια σας κυριεύ-
τηκαν ἀπό τόν ὕπνο. Ὅταν ὄμως
ἀρχίσαμε τούς ἀνωφελεῖς καί μάται-
ους λόγους, ξενυστάξατε ἀμέσως καί
μέ παρακολουθήσατε μέ προθυμία.
Αὐτό ἦταν ἐνέργεια τοῦ πονηροῦ δαί-
μονα, γι᾿ αὐτό πρέπει νά προσέχετε
τόν ἑαυτό σας καί νά προφυλάγεστε
ἀπό τό νυσταγμό».

Ἀναγκαία προϋπόθεση γιά νά δε-

χτεῖ ὁ ἄνθρωπος τό λόγο τοῦ Θεοῦ
εἶναι ἡ ταπείνωση. Καί σοφός νά
εἶναι κάποιος, πρέπει νά ἔχει ταπεί-
νωση.

* * *
16. Ἡ μεγαλυτέρα ἀρετή

Κάποτε ἐπισκέφτηκαν τόν μεγάλο
ἀββᾶ Παμβώ τέσσερις μοναχοί ἀπό
κάποια σκήτη, φορώντας ἀντί γιά
ροῦχα δέρματα ζώων. Ὁ καθένας μι-
λοῦσε γιά τήν ἀρετή τοῦ ἄλλου. Ὁ
πρῶτος ἦταν μεγάλος νηστευτής, ὁ
δεύτερος εἶχε τέλεια ἀκτημοσύνη, ὁ
τρίτος εἶχε πολλή ἀγάπη καί ὁ τέ-
ταρτος ἐπί εἴκοσι δύο συνεχῆ χρόνια
βρισκόταν στήν ὑπακοή ἑνός γέρον-
τα.

Ὁ ἀββᾶς ἄκουσε τούς ἀδελφούς
μέ ἐνδιαφέρον καί εἶπε: «Σᾶς διαβε-
βαιώνω ὅτι ἡ ἀρετή τοῦ τέταρτου

ἀδελφοῦ εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τίς
ἀρετές τῶν ἄλλων. Ὁ καθένας ἀπό
σᾶς τήν ἀρετή πού ἀπέκτησε τήν
κράτησε μέ τό θέλημά του, ἐνῶ ὁ
ὑποτακτικός ἔκοψε τό θέλημά του κι
ἔκανε ὅ,τι τοῦ ζητοῦσε ὁ γέροντάς
του γι᾿ αὐτό καί εἶναι ὁμολογητής».

* * *
17. «Μὴ μετρᾶς

τά κατορθώματά σου»
Πολλοί πνευματικοί ἀγωνιστές

στοχάζονται τά κατορθώματά τους
καί πέφτουν στή ραθυμία, χωρίς νά
τό καταλαβαίνουν. Ὁ ἀββᾶς Ποιμέ-
νας ἔδινε μιά χρήσιμη συμβουλή γιά
τήν περίπτωση αὐτή: «Μή μετρᾶς
τά κατορθώματά σου. Προσκολλή-
σου σ᾿ ἕνα ἐνάρετο καί παραδει -
γματίσου».

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Διαβάζοντας σέ διάφορα αἱρετικά
ἔντυπα τόν τρόπο, δυστυχῶς, πού
κάποιοι συνάνθρωποί μας ἐγκατέ-
λειψαν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
γιά νά ἐνταχθοῦν σέ μιά αἱρετική κί-
νηση, πολλές φορές διαπιστώνουμε,
ἐκτός ἀπό τήν ἀπουσία γνώσης τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης, νά γίνεται λόγος
καί γιά ἕνα ἄλλο φαινόμενο. Γιά τά
ὄνειρα.

Στά πλαίσια τῆς διαδικασίας ἔντα-
ξής τους στόν αἱρετικό χῶρο, συχνά
κάνουν λόγο γιά μιά ξεχωριστή
ἐμπειρία πού εἶχαν - ὅπως τή φανέ-
ρωση τοῦ Χριστοῦ στό ὄνειρό τους,
τήν περιγραφή εἰδυλλιακῶν πνευμα-
τικῶν καταστάσεων καί ἄλλοτε τήν
ἀποκάλυψη γεγονότων, πού προκα-
λοῦν φόβο καί ἀγωνία σέ ὄνειρα,
πού εἶδαν στόν ὕπνο τους. Τά ὄνει-
ρα αὐτά ὅλοι τους τά θεώρησαν ὡς
ἐμπειρική ἀπόδειξη τῆς θείας πα-
ρουσίας, ὡς ἐπιβράβευση καί ἐνί-
σχυση στό νέο τρόπο ζωῆς τους,
στόν αἱρετικό δηλαδή χῶρο, σέ συν-
δυασμό μέ τή  μόνιμη ψευδαίσθηση
ὅτι ἐκεῖ γνώρισαν τόν Χριστό ἀληθι-
νά.

Δέν θά σταθοῦμε στήν ἐπιστημο-
νική ἑρμηνεία τῶν ὀνείρων. Θά στα-
θοῦμε σ  ̓ἕνα ἄλλο βασικό καί θεμε-
λιώδη παράγοντα. Στό ὅτι στίς αἱρε-
τικές κινήσεις δέν ὑπάρχει ἡ δυνα-
τότητα, πού νά μπορεῖ κάποιος νά
διακρίνει τίς νόθες ἐμπειρίες ἀπό τίς
γνήσιες καί τοῦτο γιατί ἡ αἵρεση δέν
ἔχει ὑγιῆ πνευματικά κριτήρια.

Ἀκατήχητοι, δυστυχῶς, προηγου-
μένως, ἄγευστοι πείρας καί ἀγώνα
πνευματικῆς ζωῆς, χωρίς ἔμπειρο
πνευματικό ὁδηγό, οἱ πρώην Ὀρθό-
δοξοι δέν μποροῦν νά συνειδητο-
ποιήσουν ὅτι αὐτό τό ὁποῖο περιγρά-
φουν ὡς μοναδική ἐμπειρία, τήν
ὁποία ὁ Κύριος, ὑποτίθεται τούς
ἔδειξε διά μέσου τῶν ὀνείρων, εἶναι
κάτι τό πνευματικά ἐπικίνδυνο.

Ποῦ ἔγκειται αὐτός ὁ κίνδυνος;
Στό ὅτι σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή
(Β  ́Κορ. 11, 14) καί σύμφωνα μέ τήν
ἐμπειρία καί τήν πεῖρα τῶν ἁγίων Νη-
πτικῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας
τῶν διαχρονικῶς ἀναντικατάστατων
ἀπλα νῶν ὁδηγῶν μας, τά ὄνειρα
εἶναι χῶρος δράσης μεταμφιεζόμε-
νης δαιμονικῆς παρουσίας.

Τό νά μή πλανηθεῖ δηλαδή ὁ

ἄνθρωπος μέσω τῶν ὀνείρων, τό
ἐπισημαίνει ἡ Ἁγία Γραφή ἤδη ἀπό
τήν Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζουμε
στή Σοφία Σειράχ: «Τά ὄνειρα δίνουν
φτερά στούς ἀνόητους. (…) Ἀπό τό
ἀκάθαρτο τί μπορεῖ νά καθαριστεῖ;
Καί ἀπό τό ψέμα νά ἀληθέψει; (…)
Πολλούς τά ὄνειρα τούς παραπλά-
νησαν κι ὅσοι ἐλπίσανε σ  ̓αὐτά δια-
ψεύσθηκαν» (Σοφ. Σειράχ 34, 1-7).

Γἰ  αὐτό τό λόγο οἱ ἱεροί Πατέρες,
γνωρίζοντας τόν κίνδυνο τῆς πλά-
νης, ὄχι μόνο συνιστοῦν νά μή δί-
νουμε προσοχή στά ὄνειρα, ἀλλά θε-
ωροῦν καί ὡς ἄξιο ἐπαίνου τόν Χρι-
στιανό πού θά ἀρνηθεῖ νά ἀποδεχθεῖ
τυχόν ὄνειρο μέ θεϊκή προέλευση.
Ἡ ἄρνησή του νά τό ἐμπιστευθεῖ,
δείχνει ἄνθρωπο πνευματικά ὥριμο
πού εἶχε τήν προσοχή νά μή πλανη-
θεῖ.

Τήν ἁγιοπατερική Ὀρθόδοξη δι-
δασκαλία τήν συνοψίζει ἄριστα, ἐπι-
καλούμενος μάλιστα τήν ἐμπειρία
τῶν πνευματικῶς πεπειραμένων (ὡς
παρά τῶν ἐν πείρᾳ γεγονότων ἠκού-
σαμεν) ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς.
Ἀναφέρει στό 38ο κεφάλαιο τῶν
Ἑκατό Γνωστικῶν Κεφαλαίων του:
«Ὅμως δύναται νά θεωρηθῇ μεγά-
λη ἀρετή τό νά μή δίδῃ σημασία κα-
νείς στά ὄνειρα. Διότι τά ὄνειρα δέν
εἶναι τίποτε ἄλλο, τοὐλάχιστον τά
περισσότερα, ἀπό εἴδωλα τῶν λο-
γισμῶν πού περιφέρονται ἐδῶ κι ἐκεῖ
ἤ ὅπως εἶπα, φαντασίες, διά τῶν
ὁποίων ἐμπαίζουν τούς ἀνθρώπους
οἱ δαίμονες. Ἑπομένως ἐάν δέν ἀπο-
δεχθῶμεν κάποτε κάποιο ὅραμα πού
θά σταλῇ σ  ̓ἐμᾶς ἀπό τήν ἀγαθότη-
τα τοῦ Θεοῦ, δέν θά ὀργισθῇ ἐναν-
τίον μας, διότι τό ἀρνηθήκαμε, ὁ πο-
λυπόθητος Κύριος Ἰησοῦς. Διότι
γνωρίζει ὅτι αὐτό τό κάμνομεν ἀπό
φόβον μήπως μᾶς ἀπατήσουν οἱ δαί-
μονες» (Μετάφραση π. Θεοκλήτου
Διονυσιάτου - ἔκδ. Ὀρθόδοξος Κυ-
ψέλη).

Ὅλα τά ὄνειρα ἔχουν πειρασμική
προέλευση; Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πα-
τέρες ἀπαντοῦν ὄχι. Ὑπάρχουν καί
ὄνειρα πού προέρχονται ἀπό τόν
Θεό. Τέτοια ὄνειρα π.χ. εἶναι τό ὄνει-
ρο τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος
(Ματθ. 1, 20), τό ὄνειρο τῶν Μάγων
(Ματθ. 2, 12) καί τό ὄνειρο τῆς γυ-
ναίκας τοῦ Πιλάτου (Ματθ. 27, 19).
Αὐτές τίς περιπτώσεις ἐπικαλοῦνται

διάφοροι αἱρετικοί στίς συζητήσεις
μαζί, τους γιά νά δικαιολογήσουν
τήν ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν στά
ὄνειρα, θεωρώντας ἐκ τῶν προτέ-
ρων, ὅτι ὅλα ἔχουν θεϊκή προέλευ-
ση.

Γιά τά ὄνειρα πού ἔχουν θεϊκή
προέλευση κάνουν λόγο καί οἱ ἅγιοι
Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ταυτοχρόνως πε-
ριγράφουν καί μερικά βασικά γνωρί-
σματά τους, πού στά πλαίσια τοῦ
πνευματικοῦ ἀγώνα ἀποτελοῦν καί
κριτήρια ἀξιολόγησης καί προέλευ-
σής τους (βλ. π.χ. Ἁγ. Διαδόχου Φω-
τικῆς, Κεφ. 36-37). Μποροῦν, δηλα-
δή, ἔτσι ὀρθῶς νά ἀξιολογήσουν ἄν
εἶναι γνήσια ἤ νόθα αὐτή ἡ ἐμπειρία
καί κατʼ ἐπέκταση ἡ προέλευση
αὐτῶν τῶν ὀνείρων.

Αὐτός ὅμως ὁ πνευματικός
πλοῦτος, τά πνευματικά κριτήρια τῆς
Νηπτικῆς ἁγιοπατερικῆς παραδόσε-
ως, εἶναι ἀνύπαρκτος στό χῶρο τῆς
αἵρεσης. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
νά ζοῦν μιά πλάνη σέ σχέση μέ τά
ὄνειρα, ἀλλά καί νά προσπαθοῦν νά
τήν ἐπιβεβαιώσουν ἐπικαλούμενοι
τήν Ἁγία Γραφή!

Καί στήν ἔνσταση, πῶς μπορεῖ κά-
ποιο ὄνειρο νά ἔχει δαιμονική προ-
έλευση,  ὅταν ὡρισμένες φορές ἐπι-
βεβαιώνεται, μᾶς ἀπαντᾶ μέ τήν χα-
ρακτηριστική του ἀκρίβεια ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Κατά τόν
ἱερό Πατέρα, οἱ δαίμονες προλέγουν
ἄλλοτε βλέποντες αὐτά πού γίνονται
ἀπό μακριά καί ἄλλοτε στοχαζόμε-
νοι. Γἰ  αὐτό πολλές φορές λένε ψέμ-
ματα, ἐνῶ κάποιες φορές μέ τόν
τρόπο αὐτό ἀληθεύουν. Καί ὡς ἐκ
τούτου ποτέ δέν θά πρέπει νά τούς
δίνουμε σημασία (Ἔκδοσις Ἀκριβής,
2, 4). Ἄν τυχόν ὁ ἄνθρωπος δείξει
ἐμπιστοσύνη, ἐπειδή συνέβη κάτι τό
ὁποῖο ἐπαληθεύτηκε, ἁπλῶς, ὁ ἀντί-
δικος ἔχει καταφέρει νά ἀποσπάσει
τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνθρώπου καί
ὡς ἐκ τούτου νά εἶναι πιό εὔκολα
χειραγωγήσιμος στήν πλάνη.

Νά λοιπόν, γιατί ποτέ οἱ Ὀρθόδο-
ξοι Χριστιανοί σύμφωνα μέ τήν πα-
ρακαταθήκη τῶν ἁγίων Πατέρων,
οὔτε πιστεύουν οὔτε ἐμπιστεύονται
τά ὄνειρα. Προέχει ἡ ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία καί ὄχι ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ
ἀθεράπευτου ἀπό τά πάθη ἀνθρώ-
που στήν μεταπτωτική λειτουργία
τῆς φαντασίας.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ Ι. Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

«Σουφισμός»

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφά-
δας, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 17ην Φε-
βρουαρίου, ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος
ἀνακοίνωσις:

«Τὴ Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
2015 πραγματοποιήθηκε τὸ μηνιαῖο
Ἀντιαιρετικὸ Σεμινάριο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε. Β. Β.
καὶ Β., παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτη κ. Παύλου, τῶν
Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ
πλήθους κόσμου.

Ὁμιλητής αὐτὴ τὴ φορά ἦταν ὁ
Ὁσιολογιώτατος Μοναχὸς π. Ἀρσέ-
νιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεο-
λογίας – Πτυχιοῦχος Φιλοσοφίας, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε μὲ ἐμβρίθεια καὶ
τεκμηρίωση τὸ ἐνδιαφέρον θέμα
«ΣΟΥΦΙΣΜΟΣ».

Στὴν ἀρχὴ ὁ εἰσηγητὴς ἔκανε μία
γενικὴ εἰσαγωγὴ γιὰ τὸ Ἰσλάμ, τὸ
πῶς καὶ ἀπὸ ποιὸν δημιουργήθηκε
κάτω ἀπὸ ποιὲς ἐπιδράσεις καὶ κα-
ταβολές. Στὴ συνέχεια μίλησε γιὰ
τὶς βασικὲς διαιρέσεις του σὲ Σουνί-
τες-Σηΐτες καὶ Ἀλεβίτες.

Στὴ συνέχεια ὁ π. Ἀρσένιος μίλη-
σε εἰδικότερα γιὰ τὸν Σουφισμό, ὁ
ὁποῖος ἐτυμολογικὰ παράγεται ἀπὸ
τὴν λέξη  Sufi (σούφι), ποὺ στὴν ἀρα-
βικὴ γλώσσα σημαίνει αὐτοὺς ποὺ
φορᾶνε ἁπλὰ μάλλινα ἐνδύματα καὶ
τὸ ὄνομα αὐτὸ υἱοθετήθηκε εὐρύ-
τερα ἀπὸ τὸ 815μ.Χ. γιὰ τοὺς μου-
σουλμάνους ἀσκητές.

Οἱ ἴδιοι οἱ σοῦφοι παρήγαγαν τὴ
λέξη ἀπὸ ρίζα ποὺ ἔχει τὴν ἔννοια
τῆς ἁγνότητας, τῆς καθαρότητας,
δηλαδὴ τὴν ἔννοια safa. Ἄλλοι συ-
σχέτισαν τὴ λέξη suf ἢ sof πρὸς τὴν
ἑλληνικὴ ΄΄σοφία΄΄ἢ ΄΄σοφός΄΄, ὅμως
φιλολογικὰ δὲν εὐσταθεῖ.

Ἡ κίνηση τῶν σούφι ἐπηρεάσθη-
κε ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ ἀσκητισμὸ, ὁ
ὁποῖος ἀκμάζει τὴν ἴδια περίοδο σὲ
Συρία, Μεσοποταμία καὶ Περσία.
Ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀσκητές,
ὀρθόδοξους ἢ μονοφυσίτες (ραχὶ -
μπ) ἔλαβαν τὸν μάλλινο ἁπλὸ χιτῶνα
(Sufi), ὁ ὁποῖος ἔγινε τὸ χαρακτηρι-
στικό τους διακριτικὸ καὶ ἀπὸ τὸν
ὁποῖο ἔλαβαν τὴν ὀνομασία τους.
Ἐπίσης τὴν πρακτική τῆς προσ -
ευχῆς καὶ τούς κανόνες τῆς ἄσκη-
σης.

Ὁ π. Ἀρσένιος στὴ συνέχεια τοῦ
λόγου του, προχώρησε στὴν ἀναλυ-
τικὴ ἱστορικὴ πορεία τοῦ Σοφισμοῦ :

Ἡ ἀρχὴ τοῦ σουφισμοῦ ἀποδίδεται
σὲ μία γυναίκα ἀπὸ τὴ Βασόρα, τὴ
Ραμπία, ἡ ὁποία γύρω στὸ 780
ἐνσάρκωσε τὸ ἰδεῶδες τῆς αἵρεσης
γιὰ μία ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
χωρὶς τὴν ἐλπίδα τοῦ παραδείσου
καὶ τὸ φόβο τῆς κόλασης.

Τὴν ἰρακινὴ σχολὴ τῆς αἵρεσης
θεμελίωσε γύρω στὸ 850 ὁ Μουχα-
σίμπι, ὁ ὁποῖος πίστευε ὅτι ὁ κα-
θαρμὸς τῆς ψυχῆς ὡς προπαρα-
σκευὴ γιὰ τὴ συμπόρευση μὲ τὸ Θεὸ
ἦταν ἡ μοναδικὴ ἀξία τοῦ ἀσκητι-
σμοῦ. Λίγο ἀργότερα ὁ ἂλ Χαλάτζ
ἔγινε διάσημος γιὰ τὴ φράση του
«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Δημιουργὸς Ἀλήθεια»,
ποὺ ἀποτελεῖ συμπύκνωση τῆς περί-
φημης θεωρίας τοῦ χούα χούα
(Αὐτός, Αὐτός). Σύμφωνα μὲ αὐτή, ὁ
Θεὸς ἀγάπησε τὸν ἑαυτό του στὴν
οὐσία του καὶ δημιούργησε τὸν
Ἀδὰμ κατ  ̓εἰκόνα του. Ὁ Ἂλ-Χαλάτζ,
ὁ ὁποῖος θανατώθηκε τὸ 922 στὴ
Βαγδάτη λόγω τῶν ἀπόψεών του,
εἶναι ὁ κατεξοχὴν «Μάρτυρας τῆς
Ἀγάπης (τοῦ Θεοῦ)».

Ἤδη ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα ἔχουμε
τὴν ἐμφάνιση τῶν πρώτων μυστικι-
στικῶν ταγμάτων, ἐνῷ τὸ 13ο αἰώνα
ὁ Ἀνδαλούσιος ἂλ Ἄραμπι διατύπω-
σε τὴν ἄποψη ὅτι ὅλες οἱ ὑπάρξεις
εἶναι ἕνα, μία ἔκφανση τῆς ὑποκεί-
μενης θεϊκῆς πραγματικότητας (θε-
ωρία τῆς Ἑνότητας τοῦ Ὄντος).

Τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ μεγαλύτερος
ποιητὴς τῶν Σούφι, ὁ Τζελὰλ-ἐντὶν-
ἂρ-Ροῦμι (1207-1273), παρακινημέ-
νος ἀπὸ μυστικὴ ἀγάπη συνέγραψε
τὸ περίφημο ποίημα Musani (26.000
δίστιχα), τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μία ἐγκυ-
κλοπαίδεια τῆς μυστικῆς σκέψης. Ὁ
Ροῦμι ἐνέπνευσε τὴν ὀργάνωση
τῶν στροβιλιζόμενων δερβίσηδων,
ποὺ ἀναζητοῦσαν τὴν ἔκσταση
μέσῳ μίας περίτεχνης χορευτικῆς
ἱεροτελεστίας μὲ τὴ συν οδεία μου-
σικῆς. Ὁ σύγχρονός του, Γιουνοὺς
Ἐμρέ, ἐγκαινίασε τὴν τουρκικὴ μυ-
στικὴ ποίηση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τὸ
τάγμα τῶν δερβίσηδων Μπεκτασί-
δων. Στὴν Αἴγυπτο ἐμφανίστηκε τὸ
τάγμα τῶν Σαντιλίγια, ἐνῷ τὰ θεμε-
λιώδη ἰδεώδη τοῦ σουφισμοῦ ἔφτα-
σαν μέχρι τὴν Ἰνδία, ὅπου ἐπηρεά-
στηκαν ἀπὸ τὸν ἰνδουιστικὸ μυστικι-
σμό. Παρʼ ὅλο ποὺ μετὰ τὸ 16ο
αἰώνα, μὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, δὲν
ἔχουμε παραγωγὴ σημαντικῶν κει-
μένων ἀπὸ Σούφι, ἐντούτοις ἡ ἐπί-

δραση τῶν μυστικιστικῶν ταγμάτων
δὲν μειώθηκε. Νέα τάγματα ἱδρύθη-
καν, ἐνῷ πολιτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ με-
ταρρυθμιστὲς στὶς μουσουλμανικὲς
χῶρες ἐναντιώθηκαν συχνὰ στὸ
σουφισμὸ, γιατί τὸν θεωροῦσαν ὀπι-
σθοδρομικό. Στὴν Τουρκία μάλιστα
ὁ Μουσταφὰ Κεμὰλ τὰ κατήργησε
τὸ 1925, (350 μοναχικὰ τάγματα)
χωρὶς ὅμως νὰ ἐπιτύχει τὴν ἐκμηδέ-
νιση τῆς πνευματικῆς τους ἐπιρ-
ροῆς.

Τὸ ὀρθόδοξο Ἰσλὰμ ἀνέκαθεν
διαφωνοῦσε καὶ διαφωνεῖ μὲ τοὺς
Σούφι ἀναφορικὰ μὲ τὴ λατρεία τῶν
ἁγίων, τὶς ἐπισκέψεις σὲ τάφους, τὶς
μουσικὲς τελετουργίες, τὰ θαύμα-
τα, καὶ τὴν ἀπόλυτη πνευματικὴ κυ-
ριαρχία τοῦ σεΐχη-διδασκάλου ὡς
ἀλάθητου ἡγέτη τῶν μαθητῶν του.

Ὁ Σουφισμὸς εἶχε μεγάλη ἐπί-
δραση στὸ Δυτικὸ μεσαίωνα. Ἐκεῖ
ὅμως ποὺ εἶναι πιὸ φανερὲς οἱ σχέ-
σεις καὶ οἱ ἐπιδράσεις τοῦ Σουφι-
σμοῦ στὴ Δύση, εἶναι στὸ τάγμα τῶν
Ναϊτῶν. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἐννέα
ἀρχικοὺς ἱππότες-ἱδρυτὲς τοῦ τάγ-
ματος λέγεται ὅτι ἦταν μύστες Σού-
φι.

Οἱ ἐπαφὲς τῶν Ναϊτῶν στοὺς Ἁγί-
ους Τόπους μὲ ὁρισμένους Σούφι
καὶ μὲ τὰ μυστικὰ τάγματά τους,
εἶναι πλέον ἐξακριβωμένες ἱστορι-
κά, ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῆς δίκης ἐναν-
τίον τοῦ ναϊτικοῦ τάγματος, ποὺ
προκάλεσε τὴν ἐξαφάνισή τους.
Πολλὰ ἱπποτικὰ ἐσωτερικὰ τάγματα,
ποὺ ἱδρύθηκαν μετά, φέρουν τὴ
σφραγῖδα τους καὶ συνεπῶς τὴν ἐπί-
δραση τοῦ Σουφισμοῦ.

Οἱ μεσαιωνικὲς γνώσεις περὶ
ἀστρολογίας, ἀλχημείας, μαγείας
κ.λπ. εἰσῆλθαν στὴ Δύση μέσῳ τῶν
Ἀράβων καὶ τῶν Ἑβραίων καββα-
λιστῶν καὶ τῶν διδασκάλων Σούφι,
οἱ διδασκαλίες τῶν ὁποίων ἐπιβίω-
σαν ἀνάμεσα στὶς διάφορες ἐσωτε-
ρικὲς ὁμάδες τῆς Εὐρώπης, ἀπὸ τὸν
μεσαίωνα ὡς τὴν σύγχρονη ἐποχή.

Σήμερα ὁ σουφισμὸς ἔχει διαδο-
θεῖ ἀκόμη καὶ στὴ Δύση (κατʼ ὄνομα
ὅμως σουφισμός, στὸν ὁποῖο ἔχουν
παρεισφρήσει τεκτονικὰ στοιχεῖα)
καὶ ἀποτελεῖ ἕνα παρακλάδι τῆς Νέ-
ας ἐποχῆς, μὲ αὐτὸ-ὕπνωση ὡς πρα-
κτική, μὲ τελετὲς καὶ ἐπίκληση πνευ-
μάτων, θεραπειῶν κ.λπ. ποὺ γίνονται
φυσικὰ ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς δυνά-
μεις».

Τὰ ὄνειρα καὶ οἱ αἱρετικοί
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ
Ὅλοι γνωρίζουμε τό πόσο ταπεινώθηκαν οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν

ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν,
διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περι-
καθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Β´
Κορ. δ´ 12,13).

Δηλαδή, μᾶς βρίζουν καί μεῖς τούς εὐλογοῦμε, μᾶς καταδιώκουν καί
μεῖς τούς ἀνεχόμεθα, μᾶς δυσφημοῦν καί μεῖς ἀπαντοῦμε μέ γλυκά λό-
για. Γίναμε σάν καθάρματα καί τελευταῖοι τοῦ κόσμου, ἀποσπόγγισμα
ἀκάθαρτο στά μάτια ὅλων ἕως τήν στιγμή αὐτή.

Τί ταπείνωση! Γἰ  αὐτό καί ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας εἶπε: «Ὅποιος ἔχει ταπεί-
νωση, δέν ἐνδιαφέρεται γιά τόν χλευασμό, πού τοῦ κάνουν οἱ ἄνθρωποι.
Ἐπειδή τά ἴδια τά ἁμαρτήματά του, καθώς ἔρχονται στήν μνήμη του, γί-
νονται πανοπλία καί τόν προφυλάσσουν ἀπό τήν ὀργή καί τήν ἀνταπό-
δοση-ἐκδίκηση, γιά νά ὑποφέρη ἀγόγγυστα ὅσα τοῦ συμβαίνουν».

Ἐπίσης ὁ Ὅσιος Νεῖλος εἶπε: «Μακάριος εἶναι ὁ Μοναχός ὅπου λογα-
ριάζει τόν ἑαυτό του σάν κατακάθι ὅλων».

*  *  *
Ὁ ἀββᾶς Ζωσιμᾶς διηγεῖται γιά κάποιον Γέροντα, ὁ ὁποῖος ἦταν πάρα

πολύ πρᾶος καί γιά τήν μεγάλη του ἀρετή καί γιά τά θαύματα, πού ἔκα-
νε, ὅλοι τόν ἐσέβοντο. Κάποτε λοιπόν ἕνας μοναχός, πού κατοικοῦσε πο-
λύ κοντά του καί τόν εἶχε καί ὁδηγό του πρός τόν Θεό, ἀπό σατανική ἐνέρ-
γεια, τόν ἔβρισε μπροστά σέ πολλούς ἀνθρώπους. Ὁ Γέροντας ἐστέκετο
καί ἔβλεπε μόνο τό στόμα του μέ προσοχή καί ἀφοῦ τελείωσε τοῦ εἶπε:
«Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ στό στόμα σου ἀδελφέ».

Ἐκεῖνος τότε περισσότερο θύμωσε καί τοῦ εἶπε: «Ναί, ἐλεεινέ καί χα-
ραμοφάη, τά λές αὐτά γιά νά δείξης ὅτι εἶσαι πρᾶος».

Ὁ Γέροντας ἀτάραχος τοῦ ἀπάντησε: «Πραγματικά, ἀδελφέ, ὅσα λέ-
γεις εἶναι ἀληθινά».

Μετά ἀπό αὐτά ρώτησε κάποιος τόν Γέροντα: «Ἀλήθεια Γέροντα, δέν
ταράχθηκες μέ αὐτά πού σοῦ εἶπε;».

Καὶ ὁ Γέροντας εἶπε: «Ὄχι, ἀλλά αἰσθανόμουν ἔτσι στήν ψυχή μου, σάν
νά μέ σκέπαζε ὁ Χριστός».

Πραγματικά πρέπει νά εὐχαριστῆ κανείς αὐτούς πού τοῦ δημιουργοῦν
τέτοια ἐπεισόδια, καί νά τούς δέχεται σάν γιατρούς, πού θεραπεύουν τά
τραύματα τῆς ψυχῆς, ἄν εἶναι ἐμπαθής ἤ πάλι ἄν εἶναι ἀπαθής, ὡς εὐερ-
γέτες, πού τόν διευκολύνουν νά κερδίση τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

*  *  *
Ἐπίσης, κάποτε ρώτησαν τόν Μέγα Μακάριο μέ ποῖο τρόπο μπο-

ρεῖ νά σωθῆ ὁ ἄνθρωπος πιό εὔκολα καί τούς ἀπάντησε:
«Ὅποιος φύγει ἀπό τόν κόσμο καί πάει σέ τόπο ἥσυχο καί κλαίει

τίς ἁμαρτίες του αὐτός βρίσκει τήν σωτηρία του».
Ἐπιστρέφοντας δέ κάποτε ἀπό κάπου στό κελλί του ὁ ὅσιος, τόν

συνάντησε μέ πολλή ὁρμή ὁ διάβολος καί βαστάζοντας ἕνα μεγάλο
δρεπάνι ἔδειχνε πώς ἤθελε νά τόν θανατώση. Καί σάν δικαιολογία
ἔλεγε:

– Πολλή βία ὑποφέρω ἀπό σένα, Μακάριε, καί ποτέ δέν κατορθώ-
νω νά σέ νικήσω, παρ᾽ ὅτι ἐγώ κάνω περισσότερα ἀπό ὅ,τι κάνεις ἐσύ
σέ μερικές ἀρετές. Σύ νηστεύεις μερικές ἡμέρες καί ἐγώ δέν τρώγω
ποτέ. Σύ ἀγρυπνεῖς καί ἐγώ δέν κοιμᾶμαι καθόλου. Μόνο σέ μία ἀρε-
τή μέ νικᾶς, ἕνεκα τῆς ὁποίας δέν ἔχω δύναμη ἐναντίον σου.

–Ποία εἶναι ἡ ἀρετή αὐτή; τὸν ἐρώτησε ὁ ὅσιος.
Ὁ δέ μέ βία ἀπάντησε:
–Ἡ ταπείνωση. Καί ἀφοῦ εἶπε αὐτά ἔγινε ἄφαντος».

*  *  *
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀναφέρει ἕνα ὡραῖο παράδειγμα. Ἄλλος εἶναι

ὑψηλὸς στὸ σῶμα, κι ἄλλος, ἐπειδὴ εἶναι κοντός, παίρνει ψηλὰ πα-
πούτσια καὶ γίνεται ψηλότερος. Πές μου λοιπόν, ποιὸν θὰ ὀνομά-
σουμε ψηλὸ καὶ μέγα; Δὲν εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι θὰ θεωρήσουμε ψηλὸ
αὐτὸν ποὺ ἔχει δικό του ὕψος; Γιατὶ ἐκεῖνος ὁ ἄλλος ἔχει ὕψος ποὺ
δὲν τοῦ ἀνήκει, ἀλλὰ πάτησε ἐπὶ κατωτέρων κι ἔτσι ἔγινε ψηλός.

Αὐτὸ παθαίνουν πολλοὶ ἄνθρωποι: Ἀνεβάζουν τὸν ἑαυτό τους ἐπὶ
χρημάτων καὶ δόξας, ἀλλ᾽ αὐτὸ βεβαίως δὲν εἶναι ὕψος, γιατὶ ψηλὸς
εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη κανενός, κι ὅλα τὰ βοηθητικὰ γιὰ
τὴν ἀπόκτηση ὕψους τὰ περιφρονεῖ, γιατὶ ἔχει δικό του ὕψος. Ἂς εἴμα-
στε λοιπὸν ταπεινοί, γιὰ νὰ γίνουμε ψηλοί: «Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ ταπει-
νώνει τὸν ἑαυτό του θὰ ὑψωθεῖ» (Ματθ. 23, 12).

[Ἀπ᾽ τὴν Α´ Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΗΝ Α´ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ»]
Καὶ συνεχίζει.
Λέγοντας ταπεινοφροσύνη, δὲν ἐννοῶ τὴν ταπεινοφροσύνη ποὺ

βρίσκεται στά λόγια, οὔτε ἐκείνη ποὺ βρίσκεται πάνω στὴ γλώσσα,
ἀλλὰ τὴν ταπεινοφροσύνη ποὺ βρίσκεται μέσα στὸ νοῦ, ποὺ προέρ-
χεται ἀπ᾽ τὴν ψυχή, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴ συνείδηση, ποὺ μόνον ὁ
Θεὸς μπορεῖ νὰ τὴ βλέπει. Φθάνει αὐτὴ ἡ ἀρετή, κι ὅταν παρουσιά-
ζεται μόνη της πολλὲς φορές, νὰ ἐξιλεώσει τό Θεό.

[Ἀπ ̓τὴν Ὁμιλία του «ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΦΘΕΝΤΩΝ]
Ὁ δὲ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κολοβὸς λέγει:
«Ποιὸς πούλησε τὸν Ἰωσήφ;». Καὶ ἀποκρίθηκε κάποιος ἀδελφός,

λέγοντας: ἡ ταπείνωσή του τὸν πούλησε. Γιατὶ μποροῦσε νὰ πῆ ὅτι
ἦταν ἀδελφὸς ἐκείνων καὶ νὰ ἀντιλέξη. Ἀλλὰ σιωπῶντας, μὲ τὴν τα-
πείνωση, πούλησε τὸν ἑαυτό του. Καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη τὸν ἀνέδει-
ξε ἄρχοντα στὴν Αἴγυπτο».

Ἡ ΠΕΘ ζητεῖ ἀπὸ τὸ ΙΕΠ τὴν ἀνάσχεσιν τῆς ἐφαρμογῆς νέου
Προγράμματος Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικὰ εἰς τὸ Λύκειον

«Προσερχώμεθα μετὰ παρρησίας
τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος»

Ἂν καὶ οὐδέποτε ὁ ἄνθρωπος θὰ κατορθώσει νὰ κατανοή-
σει τὸ μέγεθος τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ ὅμως διά τῆς πί-
στεως στὸ ἄπειρον αὐτὸ ἔλεος καὶ μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας νὰ
προσεγγίσει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ δεχθεῖ διά τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ τὴν ἀπολύτρωση. 

Αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἄλλων μᾶς τονίζει καὶ τὸ Ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Παρουσιά-
ζει θεοπνεύστως τὸν Χριστὸ ὡς τὸν μέγα καὶ αἰώνιο ἀρχιε-
ρέα μας, ὁ ὁποῖος αἴρει τὶς ἁμαρτίες μας καὶ ταυτοχρόνως
μεσιτεύει ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα, γιὰ νὰ λάβουμε
τὴν σωτηρία.

Τὰ λόγια καὶ τὰ νοήματα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, συγ-
κλονίζουν μὲ τὸν θεολογικό τους ρεαλισμὸ καὶ προσθέτουν
θάρρος καὶ ἐλπίδα στὸ νὰ προσεγγίσει ὁ πιστὸς Χριστιανὸς
τὸν “Μέγα Ἀρχιερέα”. “Ἀδελφοί, μᾶς τονίζει, ἔχοντες Ἀρχιε-
ρέα Μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν Υἱὸν
τοῦ Θεοῦ... (ἂς) προσερχώμεθα μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ
τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαι-
ρον βοήθειαν”. 

Αὐτὰ χαράσσει ὁ Ἀπόστολος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστο-
λή, καὶ διά τῶν εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἂς ἐμβαθύνουμε
στὰ ὄντως ἀποκαλυπτικὰ αὐτὰ νοήματα. 

Ἀποτελεῖ μεγάλη παρηγορία καὶ προσθέτει θάρρος πνευ-
ματικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μεταξὺ ἡμῶν τῶν ἀδυνάμων ἀνθρώ-
πων καὶ τοῦ Ἁγίου Θεοῦ ὑπάρχει μεσίτης. Μεσίτης καὶ φιλάν-
θρωπος πρεσβευτὴς αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Διά τῆς μεσι-
τείας του συγχωρεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ ἁμαρτωλὸς καὶ σῴζεται
ἐκ τῆς καταδίκης τῆς ἁμαρτίας. Ὅταν ἐμεῖς ἁμαρτάνουμε
συνειδητῶς καὶ προκαλοῦμε τὴν δικαία ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐναν-
τίον μας, Ἐκεῖνος παρεμβαίνει. Εἶναι συγκλονιστικὸ ὅτι στὶς
περιστάσεις αὐτὲς ποὺ ἡ ἁμαρτία μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν
ἀπόλυτη ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς ἐπιδεικνύει στὸν Θεὸ-
Πατέρα τὶς πληγὲς τοῦ σταυροῦ Του ποὺ σήκωσε γιὰ ἐμᾶς
τοὺς ἁμαρτωλούς. Παρακαλεῖ καὶ ἱκετεύει τὸν Θεὸ γιὰ ἐμᾶς.
Ἕνεκα δὲ τῆς ἀγάπης τοῦ Πατρὸς καὶ τῆς ἀπολυτρωτικῆς
καὶ ὀδυνηρᾶς του θυσίας, λαμβάνει τὴν δική μας ἄφεση καὶ
σωτηρία! 

Ἀλλὰ ὄχι μόνο αὐτό. Ὁ Κύριος, ποὺ εἶναι καὶ Θεὸς καὶ
ἄνθρωπος, κατὰ πάντα ὅμοιος πρὸς ἐμᾶς δίχως ὅμως ἴχνος
ἁμαρτίας, ἔχει καὶ δεικνύει ἄπειρη συμπάθεια πρὸς ἐμᾶς
τοὺς ἀδελφούς του ὡς “πρωτότοκος ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς”
(Ρωμ. η´ 29). Καὶ ὅτι ἔτσι ἔχει ἡ πραγματικότης, ὅτι δηλ. ὁ
Χριστὸς ἐπιδεικνύει ἄπειρη συμπάθεια πρὸς ἐμᾶς, τοῦτο το-
νίζεται ρητῶς ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου: “Οὐκ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ
δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν”!

Ἐπειράσθη ὅπως δοκιμαζόμασθε ἐμεῖς. Πόνεσε καὶ ὑπέφε-
ρε. Γνωρίζει πόση δύναμη χρειάζεται νὰ διαθέτει ὁ πιστὸς
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ κακό, τὸν διάβολο καὶ
ἰδίως τὸν ἀδύναμο ἑαυτόν του. Ἔρχεται λοιπὸν στὴν θέση
μας, ὅταν ἐμεῖς δοκιμάζουμε τὸν πόλεμο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ὁ
πόνος μας γίνεται πόνος Του καὶ μᾶς συμπαθεῖ. Τότε ὅλος
στοργή, ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία, ὡς “αἰώνιος ἀρχιερεύς”
στρέφεται πρὸς τὸν πατέρα, παρακαλεῖ καὶ μεσολαβεῖ: “Πά-
τερ, Ἄφες αὐτοῖς”! Καὶ ὁπωσδήποτε ἀδελφοί μου ὁ Θεὸς-
Πατέρας δέχεται τὴν μεσιτεία τοῦ φιλανθρώπου Υἱοῦ Του
γιὰ τὴ συγχώρεση καὶ προσφέρει τὴν ἐνίσχυσιν διά τοῦ Πα-
ναγίου Πνεύματος. Μᾶς ἐλεεῖ, μᾶς συγχωρεῖ, καὶ μᾶς ἐνδυ-
ναμώνει στὸν μοναδικὸ καὶ ἡρωικὸ ἐν χάριτι ἀγῶνα τῆς πί-
στεως καὶ τοῦ ἐξαγνισμοῦ ὑπὸ μίαν βεβαίως προϋπόθεση. 

Ὥστε ὑφίσταται καὶ προϋπόθεση στὴν σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου; Δὲν ἀρκεῖ ἡ ἀγάπη, τὸ σχέδιον τῆς Ἁγίας Τριάδος
καὶ ἡ μεσιτεία τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ; 

Βεβαίως καὶ ὑφίσταται προϋπόθεσις, ποὺ ἄνευ αὐτῆς τὸ
ὅλο σχέδιον τῆς σωτηρίας παραμένει ἐξ ὑποκειμένου ἀνε-
νέργητο. Καὶ αὐτὴ ἡ προϋπόθεση δὲν εἶναι παρὰ ἡ δική μας
θέληση. 

Ναί, ὁ Θεὸς μᾶς ἐλεεῖ καὶ μᾶς συγχωρεῖ, ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐξα-
γιάζει ἀκόμα, ἀρκεῖ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἐλευθέρως καὶ συνειδητῶς
νὰ ζητοῦμε τὸ μέγα του ἔλεος. Αὐτὸ ὄχι ἁπλῶς καὶ θεωρη-
τικῶς ἢ συναισθηματικῶς ἀλλὰ καταφεύγοντες στὰ ἱερὰ μυ-
στήρια. Στὰ μυστήρια ποὺ κατέχει καὶ ἐνεργεῖ ἡ Ἐκκλησία
μας μόνο ἐντὸς τῶν συγκεκριμένων της ὁρίων. Καὶ πῶς μπο-
ρεῖ νὰ συμβαίνει διαφορετικά, ἀφοῦ ἔτσι λειτουργεῖ τὸ σχέ-
διο τῆς σωτηρίας καὶ ἔτσι ἐφαρμόζονται οἱ πνευματικοὶ νόμοι
τοῦ Θεοῦ; 

Δὲν ἀρκεῖ λοιπὸν νὰ ὑπάρχει μόνο ὁ μεσίτης καὶ ἀρχιερεὺς
γιὰ τὴ συγχώρεση. Χρειάζεται καὶ νὰ καταφεύγει σὲ Αὐτὸν ὁ
ἁμαρτωλὸς (ὁ κάθε ἄνθρωπος) μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἀνα-
φέραμε καὶ ἐντός τοῦ λειτουργικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ
δηλ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μακριὰ ἀπὸ αἱρέσεις,
σχίσματα, καὶ παρασυναγωγὲς ποὺ σχίζουν τὸν ἄραφο τοῦ
Χριστοῦ χιτῶνα. 

Ὄχι ἁπλῶς νὰ ποθοῦμε τὴν σωτηρία, ἀλλὰ “προσερχώμεθα
τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος”. Μὲ θάρρος ἀλλὰ καὶ μὲ συντριβὴ ποὺ
γεννᾶ ἡ μετάνοια. Διότι ἐπιτέλους “τὸ σφάλλειν ἀνθρώπινον,
τὸ μὴ μετανοεῖν σατανικόν” καὶ ἐπιπλέον τὸ νὰ ἰσχυρίζονται
κάποιοι ὅτι δύναται ὁ ἄνθρωπος νὰ σωθεῖ καὶ ἐκτός τοῦ σώ-
ματος τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὸ πιὰ καταντᾶ ἑωσφορικόν. 

Μακριὰ λοιπὸν ἀπὸ οἱαδήποτε μορφὴ ἀπογνώσεως καὶ ὡς
ἀπὸ προσώπου πυρὸς μακριὰ ἀπὸ κάθε ἴχνος ἀπελπισίας,
ἀφοῦ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἦλθε ὁ Χριστὸς καὶ λει-
τούργησε τὸ μυστήριο τῆς ἀναδημιουργίας γιὰ τὴν δική μας
προσωπικὴ σωτηρία. 

Καὶ ἂς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι τὸ μόνο δικαίωμα ὥστε νὰ κατα-
φεύγουμε στὸν θρόνο τῆς χάριτος, μᾶς τὸ δίδει ὄχι κάποια
μορφὴ συναισθηματισμοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγεῖ στὴ διαίρε-
ση καὶ ἄρα στὸ χάος, ἀλλὰ τὸ πιστοποιητικό τῆς αὐθεντικῆς
μετανοίας ποὺ ἐκδίδεται στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀμήν.

Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
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(2ον)
Καὶ ἀπὸ τὴν προσωπικὴ

τεχνολογία 
στὶς … προσωπικὲς

ἀλλαγὲς
Εἶναι ἀλήθεια ἀδιαμφισβήτητη

πὼς ἡ χρήση τῶν τεχνολογιῶν ἔχει
ἤδη ἐπιφέρει μεγάλες κοινωνικὲς
ἀλλαγές, στὸ διάβα τῶν τελευταί-
ων αἰώνων, ἀλλὰ καὶ τῶν τελευταί-
ων δεκαετιῶν, ὅπου ἡ ἐξέλιξή τους
δὲν ἔχει προηγούμενο. Καὶ
ἀσφαλῶς ἔχει ἐπιφέρει καὶ προσω-
πικὲς ἀλλαγές. Ὡστόσο φαίνεται
πὼς τούτη τὴ φορά, τὸ ἤδη διενερ-
γούμενο ἐπαναστατικὸ τεχνολο-
γικὸ κῦμα, δὲν ἀποβλέπει τόσο στὶς
κοινωνικὲς ἀλλαγές, ποὺ παρατη-
ρήθηκε στὰ τεχνολογικὰ ἅλματα
τῶν τελευταίων αἰώνων, ἀλλὰ πε-
ρισσότερο σὲ προσωπικὲς ἀλλαγὲς
τοῦ καθενός μας. Δηλαδὴ στὴν
ἴδια τὴν ἀλλοίωση τοῦ εἶναι μας,
τῆς προσωπικότητάς μας, τῶν
ἀξιῶν μας, τῆς σκέψης μας, τῆς
ψυχῆς μας. Ναί!

Ἆραγε γιατί τὰ πράγματα
ὠθοῦνται πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύ-
θυνση; Νὰ ἕνα ὡραῖο ἐρώτημα. 

Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Apple, τὴν
ὁποία ἐξέδωσε ἀμέσως μετὰ τὸν
θάνατο τοῦ Στὶβ Τζόμπς, τονίζει:
«Ὁ κόσμος εἶναι πολὺ καλύτερος
χάρη στὸν Στίβ»! Εἶναι; Γιατί σίγου-
ρα ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἄλλαξε τὴν
ἄποψή μας γιὰ τοὺς ὑπολογιστὲς
καὶ τὶς δυνατότητές τους, πόσο
ὅμως ἄλλαξε καὶ τὴ ζωή μας πρὸς
τὸ καλύτερο;

Ἀλλʼ ἂς γίνουμε πιὸ συγκεκριμέ-
νοι. 

Ὑπολογίζεται ὅτι ἤδη τὸ 12%
ὅσων μπαίνουν στὸ διαδίκτυο παγ-
κοσμίως, χρησιμοποιοῦν «ἔξυπνο»
κινητὸ ἢ ὑπολογιστὴ – ταμπλέτα!
Ἄρα ἡ προσωπικὴ τεχνολογία
στρώνει γιὰ τὰ καλὰ τὸ χαλὶ γιὰ τὰ
περαιτέρω…

Εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ νομικὸς πε-
ριορισμὸς γιὰ τὴν ἡλικία χρήσης
τῶν κοινωνικῶν δικτύων εἶναι τὰ
13 χρόνια. Δηλαδὴ δὲν ὑπάρχουν
τὰ 18 χρόνια ποὺ ἰσχύουν σὲ ἄλλες
περιπτώσεις. Ὅμως τὸ μόνο στοι-
χεῖο ἀπʼ τὸ ὁποῖο μπορεῖ  νὰ  ἐλεγ -
χθεῖ ἡ ἡλικία τοῦ χρήστη, εἶναι ἡ
ἡμερομηνία γέννησης ποὺ ὁ ἴδιος
δηλώνει! Σύμφωνα δὲ μὲ τὴν ἔρευ-
να τῆς Social Networking γιὰ τὴν
Εὐρώπη, 1 στὰ 5 παιδιὰ ἡλικίας 9 -
12 ἐτῶν διαθέτει ἤδη προσωπικὸ
προφίλ, παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις.

Ἔτσι, ὄχι μόνο στὸ Google ποὺ
σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν τίθεται
θέμα ἡλικίας, ἀλλὰ καὶ στὶς ἱστοσε-
λίδες κοινωνικῆς δικτύωσης, ποὺ
ὑποτίθεται ὅτι τίθεται θέμα ἡλι-
κίας, μπορεῖ νὰ μπαίνει ὁ καθένας
γιὰ νὰ κάνει ὁ,τιδήποτε, πολὺ εὔκο-
λα, ἁπλὰ καὶ γρήγορα ἀπὸ τὸ κι-
νητὸ ἢ τὸ taplet του! Ἀπʼ αὐτὸ μπο-

ρεῖ νὰ κατανοηθεῖ αὐτὸ ποὺ εἶπε
κάποιος εἰδικὸς ἐπιστήμονας: «Ὁ
ἐγγονός μου ξέρει ἤδη ὅσα δὲν θὰ
ἤθελα νὰ ξέρει»!

Κατὰ τοὺς εἰδικοὺς τὰ παιδιὰ
δὲν μποροῦν νὰ διαχειριστοῦν τὸ
facebook, γιατί τὸ βλέπουν σὰν παι-
χνίδι καὶ δὲν μποροῦν νὰ κατανοή-
σουν τοὺς κινδύνους του. Ἔτσι ἡ
τόσο εὔκολη πρόσβασή τους σʼ
αὐτό, ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο ἐν γέ-
νει, τὰ ἐκθέτει σὲ πλῆθος κινδύνων
ὅπως ὁ ἐθισμός, ἡ ἀπομόνωση, ἡ
παιδοφιλία, ἡ πορνογραφία, τὰ τυ-
χερὰ παιχνίδια, ἡ ἠλεκτρονικὴ βία
(bullying) κ.λπ.

Δηλαδὴ ποῦ καταλήγει αὐτὸ τὸ
«ὅλα σὲ ἕναν»; Μὰ στὸ «ὅλα, ὅλο
καὶ πιὸ νωρίς»! Καὶ μὲ ἄλλα λόγια
στὴν καταστρατήγηση τοῦ δικαιώ-
ματος τῶν παιδιῶν στὴν ἀθῳότητα!

Ἀλλὰ καὶ γιὰ ποιὸν δὲν εἶναι αὐτὴ
ἡ τόσο εὔκολη πρόσβαση στὰ πάν-
τα μέγας πειρασμός; Πόσο μᾶλλον
στὸ παιδί, τὸν νέο, τὸν ἀνώριμο,
τὸν ἐπιρρεπῆ, τὸν μὴ ἔχοντα ἀξίες
καὶ ἀρχὲς κ.λπ. Ἄρα τὸ «ὅλα σὲ
ἕναν» μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει καὶ στὸ
«ὅλο τὸ κακὸ σὲ κάποιον» κι ὅσο
ἀντέξει! Ἂν μπορέσει τελικά… 

*  *  *
Ἔπειτα, αὐτὸ τὸ «ὅλα σὲ ἕναν»

ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στὴν κατάργηση
ὅλων τῶν ὁρίων, ἀφοῦ εἶναι παν -
εύκολη ἡ μετάβαση ἀπʼ τὸ ἕνα στὸ
ἄλλο, ἀπὸ τὸ καλὸ στὸ κακό, ἀπὸ τὸ
ἤρεμο καὶ γαλήνιο στὸ τρομακτικό,
ἀπὸ τὸ πραγματικὰ ὄμορφο στὸ
ἀποκρουστικὸ καὶ τὸ χυδαῖο, ἀπὸ
τὸ ἐνάρετο στὸ ἁμαρτωλό! Ἡ
εὔκολη δὲ αὐτὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ
ἕνα στὸ ἄλλο, καταλήγει καὶ σὲ
τοῦτο: Σχετικοποιεῖ τὸ κακό, μᾶς
κάνει νὰ τὸ ἀποδεχόμαστε σὰν νὰ
μὴ συμβαίνει τίποτα καὶ σὰν μὴ ἔχει
τελικὰ καὶ πολὺ ἀπὸ τὸ καλό!

Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἀμβλύνει τὴν
συνείδησή μας, μᾶς κάνει νὰ μὴ
ἔχουμε καὶ πολὺ πρόβλημα νὰ ἀπο-
δεχθοῦμε τὸ κακό. Ὅποτε αὐτὸ τὸ
«ὅλα σὲ ἕναν» καταλήγει στὸ «ὅλα
τὸ ἴδιο εἶναι»! Καὶ τί φοβερὸ ὅταν
αὐτὸ ἀφορᾶ τὸ ἴδιο τὸ περιεχόμε-
νο καὶ τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων!

Τὸ γεγονὸς βέβαια ὅτι μὲ τὴν
προσωπικὴ τεχνολογία μπορεῖς
πλέον σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο νὰ κά-
νεις τὰ πάντα, δὲν σημαίνει ὅτι ἐπι-
τρέπεται ἢ καὶ πρέπει νὰ τὰ κάνεις
αὐτά. Ἀλλὰ πόση ὡριμότητα καὶ δύ-
ναμη δὲν ἀπαιτεῖ αὐτό! 

*  *  *
Ἀλλʼ ἂς συνεχίσουμε καὶ μὲ

τοῦτο. Ἡ τεχνολογία, ὅπως καὶ νὰ
τὸ κάνουμε, δημιουργεῖ σὲ ὅλους
μας μία αὐτάρκεια. Ὅλες δὲ αὐτὲς
οἱ ἐξελίξεις της, καὶ μάλιστα οἱ φο-
ρητὲς καὶ οἱ προσωπικές, μᾶς κά-
νουν νὰ νοιώθουμε κάπως ἔτσι:
«Μὲ τὸ ἔξυπνο κινητό μου κάνω τὰ
πάντα» ἢ «μπορῶ τὰ πάντα»!

Ἡ τεχνολογία πλέον παίρνει μία

ἰδιαίτερη σχέση στὴ ζωή μας, θὰ
λέγαμε σχέση λατρείας. Ἀναδει-
κνύεται σὲ μέσο – θεός! Μὲ αὐτὴν
ζοῦμε, χάρις σὲ αὐτὴν ὑπάρχουμε,
μὲ τὴν δύναμή της πορευόμαστε,
μὲ τὶς ἐξελίξεις της καὶ μόνο μʼ
αὐτὲς γινόμαστε … καλύτεροι!

Ὅμως αὐτὸ ἔχει καὶ τὴν ἄλλη
πλευρά. Ἡ τόσο μεγάλη προσκόλ-
λησή μας σʼ αὐτή, μᾶς δημιουργεῖ
καὶ τὴν αἴσθηση πὼς ἡ ζωή μας
εἶναι ἀδιανόητη ἔξω ἀπʼ αὐτήν. Γιʼ
αὐτὸ καὶ δὲν μποροῦμε χωρὶς τὸ κι-
νητό μας, δὲν νοιώθουμε καλὰ
χωρὶς τὸν ὑπολογιστή μας, νοι-
ώθουμε πολὺ «ὡραῖα» μονάχα
στὸν εἰκονικὸ κόσμο καὶ τελείως
ἄβολα στὸν πραγματικό, μᾶς εἶναι
ἀδιανόητη ἡ ζωή στὶς πραγματικὲς
συνθῆκες.

Ὁπότε συμβαίνει τελικὰ αὐτὸ
ποὺ εὔστοχα ἐλέχθη ἀπὸ κάποιον
ἔφηβο: «Τὸ online μὲ ἔβγαλε off li-
fe»! Εὔκολα μπαίνεις στὶς διάφο-
ρες τεχνολογικὲς ἐφαρμογὲς (δια-
δίκτυο, facebook κ.λπ), ἀλλὰ πῶς
βγαίνεις ἀπʼ αὐτές;

Ἔτσι αὐτὴ ἡ προσωπικὴ τεχνο-
λογία, αὐτὸ τὸ «ὅλα σὲ ἕναν», ὁδη-
γεῖ τελικὰ στὸ «ὅλους κι ἕναν ἕναν
ξεχωριστὰ στὸ ἴδιο τρόπο ζωῆς»,
δηλαδὴ στὸ «ὅλοι ἐκτὸς Ζωῆς»!

Ἀλλʼ ἂς σταματήσουμε στὸ ση-
μεῖο αὐτό, λέγοντας τοῦτο1. Στὰ σί-
γουρα οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις,
εἶναι ἀπόλυτα γοητευτικές. Ὅλες
τους! Καὶ πρακτικὲς καὶ ἐν πολλοῖς
χρήσιμες. Ὅμως αὐτὸ τὸ «μονο-
πώλιο» εἶναι ποὺ πρέπει νὰ μᾶς
ἀνησυχεῖ ἢ τουλάχιστον νὰ μᾶς κά-
νει ἐπιφυλακτικούς. Αὐτὴ ἡ συγ-
κέντρωση, δηλαδή, ποὺ καταλήγει
τελικὰ στὴν προσωπικὴ ἐπίθεση,
ἀπαιτεῖ τουλάχιστον τὸν προβλη-
ματισμό μας. Ἡ τεχνολογία ἐργα-
λεῖο εἶναι, γιὰ νὰ μᾶς διευκολύνει
στὴν προσωπική μας ζωή καὶ τίπο-
τα παραπάνω. Σὲ καμμιὰ περίπτωση
δὲν μπορεῖ νὰ ἀφήνεται νὰ διαφεν-
τεύει τὴ ζωή μας, ὅσο κι ἂν ὑπό-
σχεται ὅτι θὰ τὴν κάνει καλύτερη.

Συμπέρασμα
Ἡ τεχνολογία, παιδιά, δὲν ἔχει

βούληση, ὡς ἄψυχο πρᾶγμα ποὺ
εἶναι. Βούληση ὅμως ἔχουν αὐτοὶ
ποὺ τὴν προωθοῦν, ὅπως κι ἐμεῖς
ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦμε. Ἡ τεχνο-
λογία γίνεται πλέον σαφῶς προσω-
πική. Ἀλλὰ πόσο πληροφορημένοι
καὶ ὥριμοι εἴμαστε ὅλοι, τότε ποὺ
τὴν ἔχουμε στὰ χέρια μας; Ἐκεῖ
ποὺ στὰ χέρια μας αὐτὴ βάζει τὸν
κόσμο ὅλο, στὸ χέρι μας εἶναι πῶς
θὰ χειριστοῦμε ὅλη αὐτὴ τὴ δυνα-
τότητα ποὺ μᾶς δίνει…
Σημείωση:

1. Περισσότερα βλέπετε στὰ βιβλία
μας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ;»
καὶ «ΤΕΧΝΟΛΑΤΡΙΑ! ΓΙΑΤΙ;».

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 2αν Κυριακὴν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμην τοῦ ἐν Ἁγί-
οις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τοῦ ἁγιογραφικοῦ οἴκου Ἱ. Μ. Εὐαγγε-
λισμοῦ, Πάτμος.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

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

(2ον)
Ἐγκύκλιος καταπέλτης

κατὰ τοῦ Ρόταρυ
Ἐξ ἀφορμῆς συγκλήσεως πανελλη-

νίου συνεδρίου τοῦ Ρόταρυ στὸ Ἀγρί-

νιο ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Αἰτω-
λίας καὶ Ἀκαρνανίας Θεόκλητος ἐξα-
πέλυσε τὴν ὑπ᾽ἀριθ. 1227/3.3.73 μεστὴ
ἐπιχειρημάτων ἐγκύκλιο.

Ἡ Ἐγκύκλιος μεταξὺ ἄλλων
ἀναφέρει:

1. ῾Η ᾿Οργάνωσις τοῦ Ρόταρυ ἔχει
στενὴν σχέσιν καὶ συγγένειαν πρὸς
τὸν Τεκτονισμὸν (Μασονίαν), χα-
ρακτηρισθεῖσα ὑπὸ τῶν εἰδότων,
ὡς «ἐξάδελφος» καὶ «πρῶτος
σταθμός» καὶ «προθάλαμος» τῆς
Μασονίας καὶ «προεισαγωγή» εἰς
αὐτήν. 

2. Μέγα ποσοστὸν τῶν Ροτα-
ριανῶν συμβαίνει νὰ εἶναι καὶ
τέκτονες. ῾Ο δὲ πρῶτος «Κυ-
βερνήτης» τοῦ ἐν ῾Ελλάδι Ρόταρυ
ὑπῆρξε «διακεκριμένον μέλος»
τῆς ῾Ελληνικῆς Μασονίας.

3. ᾿Αποτελεῖ ἕν εἶδος συγκρητι-
σμοῦ (δηλαδὴ μῖγμα θρησκευ-
τικῶν δοξασιῶν, τὸ ὁποῖον
«εὑρίσκεται», ὅπως ὁμολογοῦν οἱ
ἴδιοι οἱ Ροταριανοί προσπαθοῦντες
νὰ συμβιβάσουν τὰ ἀσυμβίβαστα),
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀκριβῶς ἀποτε-
λεῖ ὑποτίμησιν τῆς θρησκείας τοῦ
Χριστοῦ.

4. Εἶναι φανερὸς ὁ διεθνιστικὸς
χαρακτὴρ τοῦ Ρόταρυ, πλεῖστα
ἐρωτήματα προκαλοῦντος διὰ τι-
νων ἐνεργειῶν του καὶ ἐμφανίζον-
τος ὕποπτα σημεῖα ἀντιθέσεως
πρὸς τὸν Χριστιανισμόν. 

8. ῾Η ῾Ιερὰ Σύνοδος τῆς ᾿Εκ-
κλησίας τῆς ῾Ελλάδος καὶ ἡ ῾Ιερὰ
Σύνοδος τῆς ῾Ιεραρχίας μας διατη-
ροῦσα πολλὰς ἐπιφυλάξεις ἔναντι
τῆς ᾿Οργανώσεως Ρόταρυ ἀπη -
γόρευσαν κατὰ καιροὺς (1951, 1958
καὶ 1970) ἐξ ἀφορμῆς σχετικῶν
ἐρωτημάτων ᾿Αρχιερέων τὴν συμ-
μετοχὴν εἰς τὰς συνεστιάσεις τῶν
Ροταριανῶν, ἡ δευτέρα μάλιστα
ζητεῖ ἀπ᾿ αὐτοὺς νὰ ἐκκαθαρίσουν
τὴν θέσιν των, ἐὰν δηλαδὴ
τυγχάνουν πιστὰ τέκνα τῆς ᾿Εκ-
κλησίας.

10. ∆ιὰ τοὺς ὡς ἄνω λόγους
ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν τῶν
ἀγαπητῶν μας τέκνων τῆς ᾿Εκ-
κλησίας καὶ συνιστῶμεν ὅπως
ἀπέχουν οἱασδήποτε ἀναμίξεως
εἰς τὴν Ροταριανὴν κίνησιν (συ-
ζητήσεις, συν εστιάσεις κ.λπ.).
«Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δου-
λεύειν». ῞Οστις θέλει νὰ εἶναι
πραγματικὸς χριστιανὸς δὲν δύνα-
ται νὰ εἶναι συγχρόνως καὶ Ροτα-
ριανός. 

Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ (σελ. 65)
† Ἀρχιµ. Χαραλ. Βασιλόπουλος

Ἀπαγορεύεται
οἱ Ροταριανοὶ νὰ βαπτίζουν

Καὶ τὸ 1974 ἡ ᾿Εκκλησία τῆς
῾Ελλάδος ἀπεφάνθη ὡς ἑξῆς διὰ

τοὺς Ροταριανούς·
«Κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς

ἁρμοδίας Μονίμου Συνοδικῆς ᾿Επι-
τροπῆς Νομοκανονικῶν Ζη-
τημάτων ὅτι κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς
ὑπ᾿ ἀριθ. 622/742/691/6.3.1951 Συν -
οδικῆς ᾿Εγκυκλίου ἐν συνδυασμῷ
καὶ πρὸς τὴν φύσιν τῶν ὑπὸ τοῦ
᾿Αναδόχου ἀναλαμβανομένων κα-
θηκόντων τοῦ κατηχῆσαι δεόντως
καὶ κατά τε τὰ ὀρθόδοξα δόγματα
καὶ τὰς ἐκκλησιαστικὰς πα-
ραδόσεις τὸν ἀναδεκτόν, ἡ ἰδιότης
τινὸς ὡς Ροταριανοῦ, κατόπιν τῶν
περὶ τῆς ὀργανώσεως «Ρόταρυ»
ὑπαρ χόντων στοιχείων, δὲν ἀποτε-
λεῖ ἐχέγγυον ἐκπληρώσεως εἰς τὸ
ἀκέραιον τῶν ὡς εἴρηται ὑπο-
χρεώσεων τοῦ ᾿Αναδόχου.  

῞Οθεν, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν προ-
εκτεθέντων, δύναται νὰ εὐ -
σταθήση ὡς εὔλογος ἐπιφύλαξίς
τις ἤ καὶ ἄρνησις οἱουδήποτε
ἐκκλησιαστικοῦ Λειτουργοῦ, ὅπως
δεχθῆ ὡς ᾿Ανάδοχο μέλος τι τῆς
ὀργανώσεως «Ρόταρυ».

Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ(σ.44)
†  Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου

Τράστ καὶ σουπερμάρκετ
Μέσα στὶς αἴθουσες τῆς Λέσχης

τῶν Ρόταρυ γεννήθηκαν τὰ τρο-
μερὰ «τράστ» πολυεθνικῶν ἑται-
ρειῶν, ποὺ ξαπλώθηκαν μὲ τὰ τρο-
μερὰ πλοκάμια τους καὶ ἔξω ἀπὸ
τὴν ᾿Αμερική, καταπνίγοντας καὶ
ἐκμηδενίζοντας τὴν κάθε ἀτομικὴ
πρωτοβουλία τῶν μικρῶν
«μπίζνεσμεν».

᾿Εκεῖ μέσα ἀκόμη γεννήθηκε καὶ
ἡ ἰδέα τῶν σοῦπερ μάρκετ, ποὺ
ἔπνιξε καὶ πνίγει τὸν μικρὸ φτω-
χομπακάλη τῆς γειτονιᾶς καὶ ὅταν
θὰ ἐκλείψη ὁλοσχερῶς αὐτός, θὰ
μᾶς ταΐζη τότε ὁ ἕνας σοῦπερ
μπακάλης ἐκεῖνο, ποὺ θέλει αὐτός!
Καὶ αὐτὸς ὁ σοῦπερ  — μπακάλης, ἤ
σοῦπερ  — φούρναρης θὰ εἶναι
ἀσφαλῶς 100% ἕνας ΡΟΤΑΡΥ!

Σήμερα τὰ τρομακτικὰ «τράστ»,
ὄχι μόνον ἀνέλαβαν μονοπω-
λιακῶς νὰ μᾶς ταΐζουν, ποτίζουν
καὶ ντύνουν, ἀλλὰ καὶ νά... μᾶς
ξεντύνουν..., ὅπως συνέβη  μὲ τὴν
Πολυεθνικὴ ἑταιρεία ΙΟS, τῆς
ὁποίας οἱ διευθυνταὶ συνελήφθη-
σαν  (ποῦ ἀλλοῦ;) ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ!
Μποροῦμε νὰ ἀναφέρουμε δε -
κάδες παραδειγμάτων, ὅταν τὰ
γκαγκστερικὰ αὐτὰ τράστ ἔρριξαν
κυβερνήσεις πολλῶν χωρῶν. 

Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ (σ. 18)
†  Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου

Τίνος εἶσθε στρατιῶται;
Λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ
ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ  Χριστοῦ, δι᾽οὗ ἐμοὶ κόσμος
ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ.
6, 14).  ∆ηλαδὴ μᾶς λέγει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ὅτι γιὰ τίποτε δὲν
πρέπει νὰ καυχηθοῦμε παρὰ μόνο
γιὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πῶς εἶναι λοιπὸν
δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοὶ καὶ νὰ λέγουν ««εεἴἴμμεεθθαα
σσττρρααττιιῶῶττααιι  ττοοῦῦ  ΡΡόόττααρρυυ,,  ττῶῶνν  ΛΛάάϊϊ--
οοννςς  ἤἤ  ττῶῶνν  ΠΠρροοσσκκόόππωωνν  κκααὶὶ  εεἴἴμμαασσττεε
ὑὑππεερρήήφφααννοοιι;;»»..  

Σὲ μᾶς σημαία εἶναι ὁ Τίμιος
Σταυρός. Σὲ αὐτοὺς σημαία εἶναι οἱ
θεοὶ τῶν Ἐθνῶν. Ὅμως ἡ Ἁγία
Γραφὴ  λέγει «οἱ θεοὶ τῶν Ἐθνῶν
δαιμόνια»  (Ψαλμ. 95, 35). ∆ιότι
ἐφ᾽ὅσον  ἐπὶ τῆς σημαίας των
ἔχουν σύμβολον τὴν κεφαλὴ θεᾶς,
εὑρίσκονται ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ
εἰδωλολατρικοῦ πνεύματος, δη-
λαδὴ τοῦ Σατανᾶ. 

«Ρόταρυ»
†  Μητρ. Αὐγ. Καντιώτου

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

«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλα-
νήσῃ. Πολλοὶ γὰρ ἐλεύσον-
ται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου…»
(Ματθ. 24, 5).

τῶν Θρησκευτικῶν ὠφελεῖται ἢ
βλάπτεται ἀπὸ τέτοιες ἐσπευσμέ-
νες καὶ μὴ δημοκρατικὲς διαδικα-
σίες. 

Οἱ ὑπεύθυνοι τῶν κλάδων στὸ
ΙΕΠ εἶναι ἀνάγκη νὰ κατανοήσουν
ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν παιδεία τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὅτι ἡ θέση ποὺ
κατέχουν ἀπαιτεῖ νὰ συνεργάζον-
ται μὲ τὸν κλάδο τους. Δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν νοοτροπίες
ἀπολυταρχικὲς καὶ ἀποκλεισμὸς
ἑνὸς ὁλόκληρου κλάδου, ὅπως
εἶναι ὁ θεολογικός, ὁ ὁποῖος περι-
λαμβάνει μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ
ἀρκετοὺς εἰδικοὺς στὴν Παιδαγω-
γικὴ καὶ στὴ Διδακτικὴ ἐπιστήμο-
νες. 

Θεωροῦμε ὅτι τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, ὅπως καὶ ὅλα τὰ
ἄλλα μαθήματα, δὲν εἶναι ἰδιοκτη-
σία κανενός. Καὶ ὡς ἐκ τούτου, δὲν
μπορεῖ μία μικρὴ ὁμάδα Θεολόγων,
γύρω ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστι-
τοῦτο(ΠΙ) καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαι-
δευτικῆς Πολιτικῆς(ΙΕΠ), νὰ ἀπο-
φασίζει γιὰ ἕνα τόσο σημαντικὸ θέ-
μα ἐν ἀγνοίᾳ ὅλων τῶν ὑπολοίπων.
Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ Πανελλήνια
Ἕνωση Θεολόγων, ἔχει κάθε λόγο
νὰ εἶναι παροῦσα, μὲ ἐνεργὸ συμ-
μετοχή, σὲ ὅλες τὶς διαδικασίες
ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὁποιαδήποτε ρύθ-
μιση ἢ ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν. Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ
τὸ λάβουν σοβαρὰ ὑπόψη τους
ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ ἐπιμένουν στὴν
τακτικὴ τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ
διατάσσομεν». 

4. Ἡ ἄποψη τῆς Πανελληνίου
Ἑνώσεως Θεολόγων εἶναι ὅτι τὸ
Λύκειο ἀποτελεῖ μία πνευματικὴ
βαθμίδα μαθήσεως καὶ ἐμπειριῶν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁποίας οἱ μα-
θητὲς εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐμβαθύνουν
μὲ μεθοδικότητα καὶ συστηματικό-
τητα στὰ θέματα καὶ στὴ διδασκα-
λία τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πί-
στεως, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὴ θρη-
σκευτική μας κληρονομιά, ὅπως
ἀναφέρει καὶ ὁ ἰσχύων Νόμος
4186/2013 (Α 193) γιὰ τὸ Νέο Λύ-
κειο: «Ἀναδιάρθρωση τῆς Δευτε-
ροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καὶ λοι -

πὲς διατάξεις» καὶ ὄχι νὰ γίνεται,
ὡς ὁρίζει τὸ νέο Πρόγραμμα, μία
ἐπιλεκτικὴ ἀναφορὰ σὲ ἔννοιες καὶ
μάλιστα δίπλα στὶς ἔννοιες τῶν
ἄλλων θρησκειῶν. 

Ἡ βάση αὐτὴ στὴν ὁποία στηρί-
ζεται τὸ νέο Πρόγραμμα προωθεῖ
ἕνα καὶ μοναδικὸ στόχο, τὸν θρη-
σκευτικὸ συγκρητισμό, ἀλλάζει τὴν
ὀντολογικὴ δομὴ τοῦ μαθήματος,
τὸν χαρακτῆρα, τὸ περιεχόμενο
καὶ τὸ σκοπό του καὶ ἐγείρει ἀπὸ
τὴν πλευρά μας οὐσιαστικὲς
ἐνστάσεις. 

5. Πρόταση τῆς Πανελληνίου
Ἑνώσεως Θεολόγων εἶναι νὰ ἀλλά-
ξει ἡ πολιτικὴ καὶ οἱ διαδικασίες τοῦ
ΙΕΠ ποὺ ἀφοροῦν στὴ συγγραφὴ
Προγραμμάτων ἢ Βιβλίων ἢ σὲ
ὁποιονδήποτε ἄλλο προγραμματι-
σμό, μὲ τὴ θεσμοθέτηση ἱκανῆς
ἐκπροσώπησης τῶν ἐπιμέρους κλά-
δων σὲ ὅλες τὶς ἐπιτροπὲς ποὺ ἐπε-
ξεργάζονται ἀλλαγὲς ἢ ρυθμίσεις
ποὺ ἀφοροῦν σὲ μαθήματα ἑκά-
στου κλάδου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό,
θὰ ὑπάρχει συνεχῶς ἕνας ὑπεύθυ-
νος καὶ δημιουργικὸς διάλογος τῶν
καθʼ ὕλην ὑπευθύνων παραγόντων
τοῦ ΙΕΠ μὲ τοὺς μάχιμους ἐκπαι-
δευτικούς, ὅταν μάλιστα εἶναι γε-
νικὰ παραδεκτὸ ὅτι αὐτοί, μὲ τὴν
ἐμπειρία τῆς πράξης καὶ τῆς ἐφαρ-
μογῆς, μποροῦν νὰ συμβάλλουν θε-
τικὰ στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΙΕΠ. Ἡ
συμμετοχικὴ αὐτὴ διαδικασία θὰ
συντελέσει στὴν ἀποφυγὴ φαινομέ-
νων ἀποκλεισμοῦ τῶν κλάδων τῶν
καθηγητῶν. 

Ἐπισημαίνουμε ὅτι τὸ ἴδιο συμ-
βαίνει καὶ μὲ τὸ Πρόγραμμα
Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ Δημο-
τικοῦ – Γυμνασίου, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ
κλάδος μας δὲν εἶχε καθόλου ἐνη-
μέρωση ἢ συμμετοχή, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ συνταχθεῖ ἕνα ἐντελῶς
ἀκατάλληλο ΠΣ στὸ ἴδιο μοτίβο μὲ
τὸ παρὸν ΠΣ τοῦ Λυκείου, ποὺ δη-
μιούργησε γενικὴ πανελλήνια ἀνα-
στάτωση στὸν κλάδο μας ἀλλὰ καὶ
στὸν λαό μας. Ἄλλωστε, σύμφωνα
μὲ τὶς πληροφορίες μας, γιὰ τὸ θέ-
μα τῆς μὴ διαβούλευσης καὶ τῆς μὴ
συμμετοχῆς διαμαρτύρονται καὶ οἱ
ὑπόλοιπες ἐπιστημονικὲς ἑνώσεις
ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ ΟΛΜΕ. Δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ συμμετέχουν δικαιω-
ματικὰ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκπαι-
δευτικῶν σὲ ὅλες τὶς διαδικασίες
ποὺ τοὺς ἀφοροῦν στὸ Ὑπουργεῖο
(διορισμοί, μεταθέσεις, ἀποσπά-
σεις, προαγωγὲς ἢ ἐπιλογὲς στε-
λεχῶν κ.ἄ.) καὶ νὰ μὴ συμμετέχουν
σὲ σοβαρότερες ἀκόμα διαδικα-
σίες, ὅπως εἶναι ἡ σύνταξη τῶν
Προγραμμάτων Σπουδῶν. Δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχίζεται ἀπὸ

τὸ ΙΕΠ αὐτὴ ἡ μυστικότητα στὴ δια-
δικασία σύνταξης τῶν Προγραμμά-
των, ὡς νὰ ἀφοροῦν καὶ νὰ ἐνδια-
φέρουν μόνον τοὺς ὑπευθύνους
τῶν ΠΣ καὶ τὴν ὁμάδα σύνταξης καὶ
ὄχι ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικούς,
ὅταν πλέον γιὰ ὅλα τὰ θέματα τοῦ
δημόσιου βίου ὑπάρχει διαύγεια
καὶ διαφανεῖς διαδικασίες. Ζητᾶμε
ἑπομένως, νὰ προβεῖτε ἄμεσα σὲ
ἐσωτερικὲς μεταρρυθμίσεις στὸ
ΙΕΠ πρὸς τὸ δημοκρατικότερο, ποὺ
νὰ ρυθμίζουν τὴ συμμετοχὴ καὶ
ἐκπροσώπηση τῶν ἐπιμέρους ἐπι-
στημονικῶν κλάδων τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν σὲ ὅλες τὶς διαδικασίες τοῦ
ΙΕΠ καὶ φυσικὰ καὶ στὸ Διοικητικό
του Συμβούλιο. 

Ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε καὶ Μέ-
λη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἡ
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
ἔχοντας ὑπόψη ὅλα τὰ παραπάνω,
διαμαρτύρεται ἔντονα καὶ ἐκφράζει
τὴν ἀπόλυτη διαφωνία της πρὸς τὶς
ἀνατρεπτικὲς ἀλλαγές, ποὺ γίνον-
ται τόσο γιὰ τὸ ΠΣ τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ Λυκείου
ὅσο καὶ γιὰ ἐκεῖνο τοῦ Δημοτικοῦ
καὶ Γυμνασίου καὶ ζητᾶ τὴν ἀνάσχε-
ση τῆς ἐφαρμογῆς του. Σὲ ἑπόμενο
ὑπόμνημά μας πρὸς τὸ ΙΕΠ, πρόκει-
ται νὰ καταθέσουμε λεπτομερῶς
ὅλες τὶς παρατηρήσεις μας γιὰ τὰ
ἐπιμέρους σοβαρὰ δομικά, θεολο-
γικά, ἐπιστημονικὰ καὶ παιδαγωγικὰ
προβλήματα ποὺ καθιστοῦν τὰ πα-
ραπάνω ΠΣ μὴ ἐφαρμόσιμα στὸ
χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης.

Μὲ τιμή
Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας

Δρ Θεολογίας
Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
Παναγιώτης Τσαγκάρης

Mr Θεολογίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

Ἡ ΠΕΘ ζητεῖ ἀπὸ τὸ ΙΕΠ τὴν ἀνάσχεσιν τῆς ἐφαρμογῆς
νέου Προγράμματος Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικὰ εἰς τὸ Λύκειον

(2ον.–Τελευταῖον)
Ὑπάρχουν καὶ Ἕλληνες 
ἐξτρεμισταί-Ἰμάμηδες!
Ἡ «Δημοκρατία» τῆς 28-5-2013

ἀναφέρεται σὲ μεγάλο ἀφιέρωμα
τοῦ Βρετανικοῦ περιοδικοῦ THE
WEEK γιὰ τοὺς κήρυκες τοῦ μί-
σους, ποὺ γυρίζουν τὸν κόσμο δί-
νοντας διαλέξεις γιὰ Τζιχάντ, τὸ
ὁποῖο καταγράφει περίπου διακό-
σιες περιπτώσεις, ὅπου Ἰμάμηδες
ἔδωσαν διαλέξεις σὲ μεγάλα Παν -
επιστήμια τῆς Βρετανίας, γίνεται
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸν Ἕλληνα
Ἰμάμη Χαμζὰ Τζώρζη, ὁ ὁποῖος
ἦταν πρώην μέλος τῆς ριζοσπα-
στικῆς ὁμάδας Χιζμπούτ Ταχρίρ.
Ὁ Χαμζὰ Τζώρζη περιγράφεται ὡς
ἕνας «σοβαρός, πειστικός,
ἀκραῖος καὶ εὐπαρουσίαστος»
Ἰσλαμιστής, ὁ ὁποῖος, μὲ βάση τὶς
ἔρευνες, φέρεται νὰ ἐνέπνεε μὲ
τὰ κηρύγματά του καὶ τὸν Ταμερ-
λάν Τσαρνάεφ, ἕνα ἐκ τῶν βομ-
βιστῶν τῆς Βοστώνης. Τὸ περιο-
δικὸ ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι στὰ κη-
ρύγματά του ὑποστηρίζει ὅτι οἱ
Μουσουλμάνοι ἀπορρίπτουν τὴν
Ἰδέα τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Λόγου,
ἀλλὰ καὶ τὴν Ἰδέα τῆς Ἐλευθερίας
ἐν γένει!

Ἡ Τζιχὰντ
τρομοκρατεῖ τὴν Εὐρώπην

Ὁ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» τῆς
15ης Ἰουνίου 2014 σὲ ἔγκυρο ρε-
πορτὰζ τῆς Νατάσας Παυλοπού-
λου ἀναλύει τὴν πρόσφατη Ἔκθε-
ση τῆς Ἐθνικῆς Κοινοπραξίας γιὰ
τὴ Μελέτη τῆς Τρομοκρατίας ποὺ
ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸ Στέϊτ
Ντιπάρτμεντ καὶ δίνει τὰ ἑξῆς
ἄκρως σημαντικά, τρομακτικὰ καὶ
ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα: 

1.-Οἱ ἐπιθέσεις μὲ τὴν ὑπο-
γραφὴ τῆς «Ἂλ Κάϊντα» αὐξήθη-
καν κατὰ 43%, φτάνοντας τὶς
9.907. Ἄφησαν πίσω τους 17.800
νεκροὺς καὶ περισσότερους ἀπὸ
32.000 τραυματίες καὶ σημειώθη-
καν κατὰ κύριο λόγο σὲ Ἀφγανι-
στάν, Πακιστάν, Ἰράκ, Νιγηρία, Φι-
λιππίνες, Σομαλία, Συρία, Ταϊλάν-
δη καὶ Ὑεμένη. 

2.- Ὁ ἀριθμὸς τῶν Τζιχαντιστῶν
σήμερα εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ
ποτέ, ἐξηγεῖ ὁ Σὶθ Τζόουνς,
εἰδικὸς στὴν ἀντιμετώπιση τῆς
τρομοκρατίας  στὸ Rand Corpora-
tion. Πάνω-κάτω ἔχουν τὸν ἴδιο
στόχο, δηλαδὴ τοὺς «ἄπιστους»,
διαφέρουν ὅμως στὴ σκληρότητα
τῶν μεθόδων τους καὶ ὁραματί-
ζονται κατὰ κύριο λόγο τὴ δημι-
ουργία ἑνὸς Χαλιφάτου, ὅπου θὰ
ἐφαρμόζεται ὁ Ἰσλαμικὸς Νόμος
(Σαρία).

3.- Ἡ Ἂλ Κάϊντα, σημειώνει ὁ
Τζόουνς, θυμίζει σήμερα ὅλο καὶ
λιγότερο ἕνα τροχὸ μὲ πολλὲς
ὁμόκεντρες ἀκτῖνες καὶ περισσό-
τερο ἕνα ἱστὸ ἀράχνης ποὺ συνε-
νώνει ὁμοϊδεάτες ἐξτρεμιστές. Οἱ
ὁμάδες ποὺ ἀποσχίστηκαν ἀπὸ
τὴν «Ἂλ Κάϊντα» εἶναι πιὸ ἐπικίν-
δυνες ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ μητέρα
ὀργάνωση!

4.-Τὸ παράδειγμα τῆς «Μπόκο
Χαρὰμ» (Ἡ Δυτικὴ Ἐκπαίδευση
εἶναι Ἁμαρτία) ποὺ δρᾶ στὴ Νιγη-
ρία εἶναι χαρακτηριστικό. Ἡ Ἰσλα-
μιστικὴ ὀργάνωση τοῦ διαβόητου
Ἀμπουμπακὰρ Σεκάου ἀντλεῖ
ἔμπνευση ἀπὸ τὴν «Ἂλ Κάϊντα»,
ὡστόσο δρᾶ μόνη της καὶ ἀντλεῖ
χρηματοδότηση ἀπὸ λῃστεῖες καὶ
ἀπαγωγὲς ἐντὸς τῶν συνόρων.
Ἀνάλογη εἶναι ἡ δράση καὶ τῶν
Πακιστανῶν Ταλιμπάν (ΤΤΡ), ποὺ
πρὶν ἀπὸ μία ἑβδομάδα αἱματοκύ-
λισαν τὸ διεθνὲς ἀεροδρόμιο τοῦ
Καράτσι καὶ λίγες ὧρες μετὰ ξα-
ναχτύπησαν μὲ μία νέα προειδο-
ποιητικὴ ἐπίθεση. Τὸ ΤΤΡ εἶναι μία
ὀργάνωση-ὀμπρέλλα ἔνοπλων
Ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων ποὺ
ἱδρύθηκε τὸ 2007 καὶ διατηρεῖ
στενὴ συμμαχικὴ σχέση μὲ τοὺς
Ἀφγανοὺς Ταλιμπάν. Στόχος του
εἶναι νὰ ἐφαρμόσει τὴ Σαρία καὶ
νὰ πλήξει τὴν οἰκονομία τῆς χώ-
ρας, ἀπομονώνοντάς τη διεθνῶς
καὶ παγώνοντας τὶς εἰρηνευτικὲς
διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Κυβέρ-
νηση τοῦ Ναουὰζ Σαρίφ. Οἱ ἐπιθέ-
σεις στὸν ἀερολιμένα τοῦ Καρά-
τσι φέρουν τὴν ὑπογραφὴ
Οὐζμπέκων ἐξτρεμιστῶν, ποὺ συν -
εργάζονται μὲ τοὺς μαχητὲς τοῦ
ΤΤΡ. Τὸ Ἰσλαμικὸ Κίνημα τοῦ

Οὐζμπεκιστάν, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε
τὸ 1991, ἐπιδιώκει νὰ ἀνατρέψει
τὸν Πρόεδρο Ἰσλὰμ Καρίμοφ καὶ
ἔχει τὶς βάσεις του στὸ βόρειο
Οὐαζιριστάν.         
Οἱ Τζιχαντισταί σφάζουν

Ὁ «ΣΩΤΗΡ» στὸ φύλλο 2094
τῆς 1ης - 15ης Αὐγούστου 2014
ἀναφέρεται στὴν εἴδηση ποὺ δη-
μοσίευσε τὸ γνωστὸ εἰδησεογρα-
φικὸ περιοδικὸ Spiegel καὶ μᾶς με-
ταφέρει στὸ χῶρο τῆς τραγῳδίας
ποὺ ὑφίστανται τὰ τελευταῖα χρό-
νια οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἰράκ. Ἰδοὺ τί
ἔγραψε: «Ζοῦν ἐλεύθεροι – πο-
λιορκημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους
Τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κρά-
τους, ποὺ ἀπειλοῦν νὰ «κατα-
πιοῦν» τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία στή-
νοντας τὸ δικό τους Χαλιφάτο.
Εἶναι οἱ κάτοικοι τοῦ Καρακός,
μίας πόλης στὸ Ἰρακινὸ Κουρδι-
στάν, ἀνάμεσα στὴ Μοσούλη καὶ
τὴν Ἐρμπίλ».

Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἁλωθῆ
Ἡ «Δημοκρατία» τῆς 18ης Αὐ -

γούστου 2014 σὲ σχόλιο τοῦ λόγι-
ου Δημοσιογράφου Δήμου Πλίνι-
ου γράφει: Ποιοὶ θὰ τὴν ὑπερασπι-
στοῦν; Σὰν τὰ κοτόπουλα, στὸ γό-
νατο, σφάζουν τοὺς Χριστιανοὺς
οἱ Τζιχαντιστές! Ὅσοι ἔχουν ἀμφι-
βολία γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγεῖ ὁ εὐρω-
παϊκὸς ἐξισλαμισμὸς καλὰ θὰ κά-
νουν νὰ ξυπνήσουν! Ἡ Εὐρώπη
ἔχει ἁλωθεῖ καί, ἂν δὲν ἀντιδρά-
σει, ἕνα πρωὶ θὰ βρεθεῖ δεμένη,
ὅπως οἱ πολιτικοί μας ἀπὸ τοὺς
συνταγματάρχες! Ὅποιος παρα-
κολούθησε τοὺς Πανευρωπαϊκοὺς
Ἀγῶνες πῆρε μία γεύση: Τοῦρκοι
ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία, Δανοὶ ἀπὸ τὴν
Κένυα, Σουλεϊμάν ἀπὸ τὴ Νορβη-
γία, Μοχάμαντ ἀπὸ τὴ Σουηδία,
Σομαλοὶ ἀπὸ τὴ Βρετανία, Ἀφρι-
κανοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλβετία. Εἶναι
αὐτοὶ «Πανευρωπαϊκοί»; Δὲν εἶναι
ρατσιστικὸ τὸ πρόβλημα –εἶναι
πολὺ πιὸ βαθύ. Μακάρι νὰ μὴ πέ-
σει ἡ Εὐρώπη «ἐκ τῶν ἔσω», ὅπως
ἡ Κωνσταντινούπολη. Ποιοί, ὅμως,
θὰ τὴν ὑπερασπιστοῦν, ὅταν
ὑπάρξει ἀνάγκη;

Ἡ Κερκόπορτα 
τοῦ Ἰσλαμισμοῦ

Ἡ «Δημοκρατία» τῆς 2ας Σε-
πτεμβρίου 2014 στὸ κύριο ἄρθρο
της ἐπισημαίνει καὶ τὰ ἑξῆς: Κό-
βουν λαιμοὺς μπροστὰ σὲ κάμε-
ρες, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς … ἀέρα. Γδέρ-
νουν ζωντανοὺς ἀντιπάλους τους,
σταυρώνουν Χριστιανοὺς καὶ ἐν
γένει «ἀλλοπίστους». Ἐκτελοῦν
διά λιθοβολισμοῦ γυναῖκες ποὺ
διέπραξαν τὸ ἔγκλημα νὰ παν-
τρευτοῦν λόγω ἔρωτα. Σφάζουν
καὶ ἀποκεφαλίζουν μικρὰ παιδιά.
Θάβουν ζωντανούς τούς «αἱρετι-
κούς». Καῖνε σπίτια, Ἐκκλησίες,
χωριὰ ὁλόκληρα. Ὑπακούουν μό-
νο στὸ Κοράνι καὶ στοὺς στρατιω-
τικοὺς ἐπικεφαλῆς τους. Εἶναι οἱ
στρατιῶτες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κρά-
τους καὶ δὲν πρόκειται νὰ σταμα-
τήσουν τὸν πόλεμό τους μέχρι
ὁλόκληρη ἡ ὑδρόγειος νὰ ἐφαρ-
μόσει τὴ Σαρία, τὸν Ἰσλαμικὸ Νό-
μο. Τὰ «κατορθώματά» τους, οἱ
ἀνείπωτες κτηνωδίες τους, ἔχουν
πλημμυρίσει τὴν τηλεόραση καὶ
ὅλα τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύω-
σης.

Ἡ Τζιχὰντ ἔφτασεν
εἰς τήν θύραν μας!

Ἡ «Δημοκρατία» τῆς 3ης Σε-
πτεμβρίου 2014 κρούει τὸν κώδω-
να τοῦ θανάσιμου κινδύνου καὶ
γράφει ὅτι «ἡ Τζιχὰντ ἔφτασε
στὴν πόρτα μας!». Καὶ ὅτι: «Στρα-
τόπεδα ἀκραίων στὴν Ἀλβανία! Θὰ
διαπράξουν σύντομα θηριωδίες
στὴν Εὐρώπη, δηλώνει ὁ Ἀμπντά-
λα».Καὶ συμπληρώνει: «Ἡ Διεθνὴς
Ἀμνηστία ἔχει χαρακτηρίσει τὴ
δράση τῆς ὀργάνωσης στὸ βόρειο
Ἰρὰκ «Ἐθνοτικὴ καὶ Θρησκευτικὴ
Ἐθνοκάθαρση». Διαθέτει ἀποδεί-
ξεις γιὰ «μαζικὲς δολοφονίες»
στὶς 3 καὶ στὶς 15 Αὐγούστου, μὲ
ἑκατοντάδες θύματα στὴν πε-
ριοχὴ Σινιάρ, ὅπου ζοῦν μέλη τῆς
Κουρδικῆς μειονότητας Γεζίντι.
Στόχος τους θεωροῦνται ἐπίσης
οἱ Χριστιανοί, οἱ Σιίτες καὶ οἱ
Τουρκμένοι τοῦ βορείου Ἰράκ».

Ἀποκεφαλισμοί
Ἡ «Δημοκρατία» τῆς 17ης Νο-

εμβρίου 2014 ἀναδημοσιεύει ρε-
πορτὰζ τοῦ τελευταίου τεύχους
τοῦ Ἰταλικοῦ περιοδικοῦ «Panora-
ma», ποὺ ἀναφέρεται στοὺς ἀπο-
κεφαλισμοὺς ποὺ κινηματογρα-
φοῦνται καὶ παρουσιάζονται σὰν
«τηλεοπτικὴ σειρὰ» σὲ μορφὴ
ντοκιμαντέρ, μὲ στὶλ Χόλιγουντ,
καὶ καταλήγοντας ὅτι «τὸ Χαλιφά-
το ἔχει υἱοθετήσει τοὺς κανόνες
τῆς δυτικῆς ἐπικοινωνίας». Λίγο
μετὰ τὴν εὔστοχη διαπίστωση τοῦ
Ἰταλικοῦ δημοσιεύματος ἀκολού-
θησε ἕνας ἀκόμη ἀποκεφαλισμὸς
ὁμήρου τοῦ Ι.Κ., αὐτὴ τὴ φορά ὄχι
δημοσιογράφου, ἀλλά μέλους
ἀνθρωπιστικῶν ὀργανώσεων. Στὸ
βίντεο τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ
νεαροῦ Ἀμερικανοῦ Πίτερ Κά-
σινγκ διά χειρὸς τοῦ γνωστοῦ
Τζόν, περιλαμβάνεται καὶ ὁ μα-
ζικὸς ἀποκεφαλισμὸς 12 Σύρων
αἰχμαλώτων. Μόνο ποὺ στὴν περί-
πτωση αὐτὴ ἔχει προηγηθεῖ μία
«παρέλαση», στὴν ὁποία τὰ θύμα-
τα ἐμφανίζονται νὰ περπατοῦν δί-
πλα στοὺς δημίους τους, παρου-
σιάζοντας ἕνα πρωτοφανὲς φρι-
κιαστικὸ θέαμα.

Μετὰ λοιπόν, ἀπʼ ὅλες αὐτὲς τὶς
φρικαλεότητες τῶν Τζιχαντιστῶν
ἐμεῖς τί κάνουμε; Χτίζουμε Τζαμιὰ
καὶ Τεμένη ἢ φράζουμε τὸ δρόμο
τῶν Τζιχαντιστῶν; Νὰ μᾶς βοηθή-
σει ὁ Κύριος τῆς Ἀγάπης νὰ τοὺς
φράξουμε τὸ δρόμο καὶ νὰ ἀκού-
σουμε τὶς φωνὲς ἀπόγνωσης καὶ
διαμαρτυρίας ὅλων ἐκείνων ποὺ
ἀγωνιοῦν:

Ἀρχιεπίσκοπος:
Σφάζουν Χριστιανούς

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀπόγνω-
ση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
Πάσης Ἑλλάδας Κυρίου Κυρίου
Ἱερώνυμου, ποὺ σὲ συνέντευξη
στὴν Τηλεόραση τοῦ «Antenna»
καὶ στὸν Δημοσιογράφο κ. Γεώρ-
γιο Παπαδάκη τὴν 26η Ἰουνίου
2014 δήλωσε γιὰ τὸ Τέμενος στὴν
Ἀθήνα: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δώσει
τὴ συγκατάθεση ἐδῶ καὶ 15 χρό-
νια. Εἶχε πεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ δώ-
σει ἔκταση στὸ Σχιστὸ γιὰ Κοιμη-
τήριο Μουσουλμάνων. Εἶχα πεῖ ναὶ
θὰ βοηθήσουμε. Μετὰ τὰ τελευ-
ταῖα γεγονότα στὴ Συρία, ὅπου
σφάζονται σὰν ἀρνιὰ οἱ Χριστιανοὶ
εἶμαι ἐπιφυλακτικός. Πρέπει νὰ τὸ
κάνουμε ἢ νὰ τὸ βάλουμε σὲ δια-
πραγμάτευση; Κι ἐπίσης ποιοὶ θὰ
τὸ διοικοῦν, ποιοὶ θὰ διδάσκουν;
Τὸ συζητάω, ἀλλὰ νὰ καθήσουμε
καὶ νὰ μιλήσουμε. Γιατί ἐμεῖς δὲν
μποροῦμε νὰ πᾶμε στὸ Σουδάν καὶ
τὸ Σουδάν θέλει νὰ φτιάξει ἐδῶ
Τζαμί;».

Ματὲο Ρέντσι: Ἀνάξιοι
Ὁ Ἰταλὸς Πρωθυπουργός, ὅταν

ἀνέλαβε τὴν Προεδρία τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης, ὑπογράμμισε τὴν
ἀνάγκη νὰ ὑπερασπισθεῖ ἡ Εὐρώ-
πη τοὺς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
διώκονται σήμερα σὲ ὁλόκληρο
τὸν κόσμο καὶ εἶπε τὰ ἀκόλουθα:
«Ἂν δὲν ἐξοργιζόμαστε μπροστὰ
στὴν περίπτωση μίας γυναίκας,
τῆς Ἄσια Μπίμπι, ποὺ παραμένει
φυλακισμένη ἐδῶ καὶ τέσσερα
χρόνια, ἐπειδὴ εἶναι χριστιανή, τό-
τε δὲν εἴμαστε ἄξιοι τῆς ἱστορίας
μας. Ἂν εἴμαστε παθητικοὶ
μπροστὰ στὴν ἀπαγωγὴ νέων κο-
ριτσιῶν στὴ Νιγηρία ἀπὸ τοὺς
φονταμενταλιστές, ἐπειδὴ τόλμη-
σαν νὰ παρακολουθήσουν ἕνα
σχολεῖο ποὺ παρεῖχε παιδεία βασι-
σμένη στὶς δυτικὲς ἀξίες, δὲν
εἴμαστε ἀντάξιοι τῶν εὐθυνῶν ποὺ
ἀναλαμβάνουμε. Ἂν ἀνεχόμαστε
μία γυναίκα, ἡ Μύριαμ, νὰ γεννᾶ
τὸ παιδὶ της ὄντας κρατούμενη
στὶς φυλακὲς, γιατί εἶναι χριστιανὴ
ἢ τὴν κατάσταση ποὺ βιώνουν οἱ
νέες γυναῖκες στὴ Μέση Ἀνατολή,
ἂν περιοριζόμαστε σὲ κούφια λό-
για καὶ παραμένουμε κλεισμένοι
στὸν ἑαυτό μας καὶ στὰ σύνορά
μας, ἀντὶ νὰ ἐπιβεβαιώνουμε τὶς
εὐρωπαϊκὲς ἀξίες σὲ ὅλο τὸν κό-
σμο, δὲ μποροῦμε νὰ λεγόμαστε
εὐρωπαῖοι πολιτικοί».

Ντέϊβιντ Κάμερον: Σόκ
Σόκ, ὀργή, ἀποτροπιασμὸ καὶ

φρίκη προκαλεῖ ἡ καταδίκη τὴν
15η Μαΐου 2014 σὲ θάνατο διʼ
ἀπαγχονισμοῦ ἀπὸ Δικαστήριο τοῦ
Σουδάν τῆς Σουδανέζας μητέρας
Μύριαμ Γιαχία Ἰμπραχίμ, ἐπειδὴ
ἀσπάστηκε τὸν Χριστιανισμό. Εἶ -
ναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ
Πρωθυπουργοῦ τῆς Βρετανίας
Ντέϊβιντ Κάμερον: «Ὁ τρόπος μὲ
τὸν ὁποῖο τὴ μεταχειρίστηκαν
εἶναι βάρβαρος καὶ καθόλου ἀπο-
δεκτὸς στὸν σύγχρονο κόσμο
μας. Ἡ ἀνεξιθρησκία ἀποτελεῖ
ἀπόλυτο καὶ θεμελιῶδες ἀνθρώπι-
νο δικαίωμα. Καλῶ τὴ Σουηδικὴ
Κυβέρνηση νὰ ἀκυρώσει τὴν κα-
ταδίκη καὶ νὰ προσφέρει ἀμέσως
ἐπαρκῆ ὑποστήριξη καὶ ἰατρικὴ πε-
ρίθαλψη σὲ αὐτὴ καὶ τὰ παιδιά
της».  

Προσευχόμαστε γιὰ τὰ θύματα
τῆς Τζιχὰντ ποὺ μαρτύρησαν, για-
τί εἶναι Χριστιανοί, καὶ παρακα-
λοῦμε τὸν Κύριο τῶν Δυνάμεων
νὰ σταματήσει τὴ βία, τὴν τρομο-
κρατία, τὸ μῖσος καὶ τὸν ἀφανισμὸ
τῶν Χριστιανῶν. Τὸν παρακα-
λοῦμε νὰ ἐπικρατήσουν στὸν τα-
ραγμένο κόσμο μας τὰ δῶρα τῆς
Γέννησής Του στὸν κάθε ἄνθρω-
πο: Ἡ Εἰρήνη, ἡ Ἀγάπη, ἡ Ἀδελφο-
σύνη. Καὶ γιὰ ὅσους μαρτύρησαν,
γιατί πιστεύουν καὶ ὁμολογοῦν
τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἀγάπη του, λέ-
με σὰν προσευχὴ τοὺς στίχους
τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ: 

Πνοές, κι ἂν πλανᾶστε σ’ ἄλλη
ζωή, Λείψανα κι ἂν κοιμᾶστε· Σᾶς
λειτουργῶ στὴ δόξα μου. Μακαρι-
σμένοι νὰ ᾽στε!

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

Νέα ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ
Νέα ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ

ἐπραγματοποιήθη κατὰ τοῦ κτη-
ρίου, ὅπου στεγάζεται ἡ Πα-
τριαρχικὴ Ἱερατικὴ Σχολὴ τῆς
Ἁγίας Σιών εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.
Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων
μὲ ἀνακοίνωσίν του τὴν 26ην Φε-
βρουαρίου μεταξὺ ἄλλων ἀναφέ-
ρει: 

«Ἀναστάτωση ἐπικρατεῖ ἀπὸ τὸ
πρωὶ στοὺς κόλπους τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἱεροσολύμων μετὰ τὴν ἀπό-
πειρα ἐμπρησμοῦ ποὺ ἐπιχείρησαν
ἄγνωστοι τὰ ξημερώματα τῆς
13ης/ 26ης Φεβρουαρίου 2015,
ὅταν δύο ἄγνωστοι μετεμφιεσμέ-
νοι (μασκοφόροι) ἔρριξαν ὕλην
πυρὸς εἰς τὸ κτήριον τῆς Πατριαρ-
χικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας
Σιών διά μέσου παραθύρου τοῦ
λουτρῶνος τῆς ἀνατολικῆς πτέρυ-
γος αὐτοῦ, τῆς προσκεκολλημέ-
νης τῷ αὐτόθι κοιμητηρίῳ τοῦ Πα-
τριαρχείου.

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ κτήριον φοιτοῦν
δόκιμοι μαθηταὶ Γυμνασίου καὶ
Λυκείου, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν τὴν
ἔνταξιν αὐτῶν εἰς τὴν Ἁγιοταφι-
τικὴν Ἀδελφότητα.

Τὸ ἀναφθὲν ὑπὸ τῶν ἐμπρη -
στῶν πῦρ, ἑξαπλωθὲν καὶ ἀνυψω-
θέν, ἐγένετο αἰσθητὸν ὑπὸ τῆς
Ἀστυνομίας καὶ τῆς Πυροσβε-
στικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἰσραήλ, ἡ
ὁποία καὶ προστρέξασα κατέσβεσε
τοῦτο, ὥστε ἐκ τῆς ἐπιθέσεως
ταύτης νὰ μὴ ὑπάρχουν ἀνθρώπι-
να θύματα, παρὰ μόνον ζημίαι εἰς
τὸ κτήριον. Οἱ ἐμπρησταὶ ἔγραψαν
ἐπίσης εἰς τοὺς τοίχους τοῦ κτηρί-
ου συνθήματα προσβλητικὰ ἐναν-
τίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Παρόμοιαι παραβιάσεις καὶ ἐπι-
θέσεις ἄνευ ἐμπρησμοῦ ἐγένοντο
ὑπὸ ἀκραίων θρησκευτικῶν Ἰου-
δαϊκῶν στοιχείων κατὰ τὰ παρελ-
θόντα δύο τελευταῖα ἔτη κυρίως
εἰς τὸν ἐξωτερικὸν χῶρον τῆς
Σχολῆς, ἰδιοκτησίαν τοῦ Πατριαρ-
χείου.

Ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τοῦ
κράτους τοῦ Ἰσραὴλ κ. Reuven Ri-
vlin διά προσωπικῆς τηλεφωνικῆς
συνδιαλέξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν
Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱερο-
σολύμων κ.κ. Θεόφιλον κατεδίκα-
σε ἀπεριφράστως ὡς ἀπαράδε-
κτον καὶ καταδιωκτέαν τὴν βιαίαν
πρᾶξιν ταύτην».

Ἀνακοίνωσις
Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσε-

ως Θεοτόκου, εἰς τὸ Μάτι
Ἀττικῆς, κάθε Παρασκευὴ τε-
λοῦνται δύο Ἀκολουθίαι Χαιρε-
τισμῶν, ἡ πρώτη Ἀκολουθία
ἀρχίζει τήν 7μ.μ. καὶ ἡ δευτέρα
τήν 9μ.μ. 

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Ἀνακοίνωσις
τῆς Π.Ε.Θ.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-
λόγων εὑρίσκεται στήν εὐχάρι-
στη θέση νά ἀνακοινώσει στούς
συναδέλφους καί νέους θεολό-
γους ὅτι, στό Ἐπιμορφωτικό Σε-
μινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδα-
κτικῆς Κατάρτισης, στά Γραφεῖα
τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37,
ὄροφος 3ος) εἰσηγητής στίς 7-3-
2015 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα
11.30 - 14.30 θά εἶναι: ὁ κ. Ἀπό-
στολος Κατωπόδης, Δρ. Θεολο-
γίας, Σχολ. Σύμβουλος Θεολό-
γων Γ  ́Ἀθήνας, μέ θέμα: «Τό ψυ-
χολογικό κλίμα τῆς σχολικῆς τά-
ξης».
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(2ον)
Μέσα στὴ θεία Λειτουργία ὑπάρ-

χει ὅλη ἡ πίστη μας, ὅλα τὰ δόγμα-
τα τῆς πίστεώς μας καὶ ὅλη ἡ χρι-
στιανικὴ ζωή.

Γι᾽ αὐτὸ ἔλεγε καὶ ἕνας σύγχρο-
νος ἱεραπόστολος, ποὺ βρίσκεται
στὴν Ἀφρική: «Ἐγὼ προσπαθῶ νὰ
μάθω ἐκείνους ποὺ ἀσπάζονται γιὰ
πρώτη φορὰ τὴν ὀρθοδοξία, νὰ
τοὺς διδάξω καὶ νὰ ζήσουν τὴν θεία
Λειτουργία καὶ μοῦ φθάνει αὐτό.
Ὅταν ξέρουν πῶς γίνεται τὸ μυ-
στήριο –ὅσο τὸ δυνατόν– τῆς θεί-
ας Λειτουργίας καὶ τὸ ζοῦν, αὐτὸ
εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ κείνους
ποὺ προσέρχονται στὴν πίστη καὶ
γίνονται ὀρθόδοξοι».

Εἴμεθα στὴν ἀρχή, ἐκεῖ ὅπου ὁ
διάκονος ἀναπέμπει τὶς αἰτήσεις, τὰ
εἰρηνικά, καὶ ἰδιαιτέρως ἀπόψε θὰ
προσπαθήσουμε νὰ ἑρμηνεύσουμε
αὐτὴ τὴν αἴτηση «Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου
Ναοῦ τούτου καὶ τῶν μετὰ πίστεως,
εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόν-
των ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δε-
ηθῶμεν», δηλαδὴ γι᾽ αὐτὸν ἐδῶ τὸν
ἅγιο Ναὸ καὶ γιὰ κείνους, ποὺ μπαί-
νουν ἐδῶ μέσα μὲ πίστη, μὲ εὐλά-
βεια καὶ μὲ φόβο Θεοῦ, ἂς παρακα-
λέσουμε τὸν Κύριο.

Ναὸς τῆς ἐνορίας εἶναι τὸ πνευ-
ματικό μας κέντρο. Ἡ φράση
«πνευματικὸ κέντρο», λέγεται ἐδῶ
μὲ πραγματικὴ σημασία. Πνευμα-
τικὰ κέντρα ἀκοῦμε πολλά, ἀλλὰ
ἐμεῖς ἕνα πνεῦμα θέλουμε, τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, λέγει σεβάσμιος σύγχρο-
νος Ἱεράρχης καὶ ἑρμηνευτὴς τῆς
θείας Λειτουργίας.

Ἐδῶ ἴσως ἔχουν θέση τὰ λόγια
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «ἀγα-
πητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε,
ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ
τοῦ Θεοῦ ἐστι». Νὰ μὴ πιστεύετε
σὲ κάθε πνεῦμα, ἀλλὰ νὰ ἐξετάζε-
τε τὰ πνεύματα, ἂν εἶναι ἀπὸ τὸ
Θεό. Ὅσο περισσότερο οἱ ἄνθρω-
ποι χρησιμοποιοῦν τὶς λέξεις
«πνεῦμα» καὶ «πνευματικός», τόσο
λιγώτερο ἔχουν σχέσεις μὲ αὐτὰ τὰ
πράγματα. Οἱ πραγματικὰ πνευμα-
τικοὶ ἄνθρωποι δὲν ὁμιλοῦν γιὰ τὴν
πνευματικότητά τους. Πραγματικά,
ἀδελφοί μου, πολλοί καὶ μάλιστα
λογοτέχνες, ποὺ προσφέρουν στὸ
λαὸ μας ἄχυρα καὶ πολὺ δηλητήριο,
δυστυχῶς, θέλουν νὰ ὀνομάζωνται
πνευματικοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ δὲν
εἶναι πνευματικοὶ ἄνθρωποι, δὲν
ζοῦν κατὰ Θεόν. Καὶ ἐνῶ μπο-
ροῦσαν μὲ τὸ χάρισμα ἢ καὶ τὰ χα-
ρίσματα, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν με-
γάλο καλὸ στοὺς ἀδελφούς τους,
στὸν τόπο μας, μὲ τὴν πέννα τους
δυστυχῶς γκρεμίζουν καὶ κάνουν
μεγάλο κακὸ στὶς ψυχὲς τῶν
ἀδελφῶν μας.

Δὲν εἶναι λοιπὸν πνευματικοὶ
ἄνθρωποι καὶ ἂς λέγουν ὅτι εἶναι
πνευματικοὶ καὶ ἀκόμη, ὅπως ἀκού-
σαμε  καὶ  προηγουμένως,  οἱ  πρα -
γματικὰ πνευματικοὶ ἄνθρωποι δὲν
ὁμιλοῦν γιὰ τὴν πνευματικότητά
τους. Εἶναι, ἂν θέλουμε καὶ μὲ πιὸ
ἁπλὰ λόγια οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ
ἄνθρωποι ποὺ ποτὲ δὲν αἰσθάνον-
ται καὶ ποτὲ δὲν λένε αὐτὸ τὸ
πρᾶγμα, ἀλλὰ ἀντιθέτως προχω-
ροῦν στὴν ταπείνωση, ὅπως ὁ μέ-
γας τῶν Ἐθνῶν Ἀπόστολος
Παῦλος, πού, ἐνῶ στὴν ἀρχὴ ἔλεγε
ὅτι εἶναι Ἀπόστολος, δοῦλος Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἐν συνεχείᾳ φθάνοντας
στὴν πιὸ βαθειὰ πνευματικότητα,
ἔλεγε «δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ὀνομά-
ζωμαι Ἀπόστολος, ἐγὼ εἶμαι τὸ
ἔκτρωμα, διότι ἐδίωξα τὴν Ἐκκλη-
σία».

Κατὰ συνέπεια καὶ οἱ τόποι, ποὺ
μὲ διαφόρους τρόπους λέγονται
πνευματικὰ κέντρα –καὶ ἔχουμε γε-
μίσει ἀπὸ τέτοια κέντρα δυστυχῶς
στὶς ἡμέρες μας– δὲν εἶναι πάντα
τέτοια, ὅπως θέλουν νὰ ὀνομάζων-
ται. Ἕνα εἶναι στ᾽ ἀλήθεια πνευμα-
τικὸ κέντρο γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ὁ
Ἱ. Ναὸς τῆς ἐνορίας ἀλλὰ καὶ κάθε
Ἱ. Ναός, ὅπου γίνεται ἡ θεία Λει-
τουργία.

Τί εἶναι γενικὰ ὁ Ἱ. Ναὸς ἢ ἡ
Ἐκκλησία; Γιατὶ ὁ Ἱ. Ναὸς λέγεται
καὶ Ἐκκλησία; Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς
στὴ συνείδησή του βλέπει τὴν ἴδια
τὴν Ἐκκλησία στὸ κτίσμα καὶ τὸ
σχῆμα τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ὁ ἱερὸς καὶ κα-
θαγιασμένος χῶρος, μέσα στὸν
ὁποῖον συνάζεται ὁ λαὸς καὶ γίνεται
ἡ θεία Λειτουργία, λέγεται καὶ εἶναι
ἡ Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτὸ καὶ στὶς εἰκό-
νες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου
καὶ Παύλου, βλέπουμε οἱ δύο Ἀπό-
στολοι νὰ κρατοῦν ἕνα ναό. Εἶναι ἡ
Ἐκκλησία ποὺ ἵδρυσαν καὶ ὠργά-
νωσαν στοὺς διαφόρους τόπους οἱ
Ἅγιοι Ἀπόστολοι. Τὴν Ἐκκλησία
δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὴν ὁρίσουμε
καὶ νὰ ποῦμε τί εἶναι. Ἡ Ἐκκλησία
λοιπὸν εἰκονίζεται στὰ μάτια μας
καὶ ἐκφράζεται μὲ τὸ σχῆμα τοῦ
ναοῦ. Ἀπὸ τὸν ναὸ βλέπουμε καὶ
κατανοοῦμε, ὅσον εἶναι δυνατὸν
ἀνθρωπίνως, τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δι᾽
αὐτὸ καὶ ὀνομάζουμε τὸν ναό μας
Ἐκκλησία. Ἔχει μεγάλη, βαθειὰ θε-

ολογικὴ σημασία αὐτὴ ἡ ὀνομασία,
ποὺ δίδει ὁ πιστὸς λαὸς στὸ ναό.
Καὶ εἶναι αὐτὸς ὁ εἰκονισμὸς πολὺ
ἐπιτυχημένος καὶ ἅγιος, γιατὶ ἡ θεία
Λειτουργία, ἁγιάζει καὶ μεταμορ-
φώνει τὸν εἰδικὸ χῶρο, ποὺ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, μέσα στὸν ὁποῖο τε-
λεῖται.

Ἔχομε τονίσει καὶ ἄλλες φορὲς
ὅτι, ἂν θέλουμε νὰ καταλάβουμε τί
εἶναι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ παρα-
κολουθήσουμε καὶ νὰ συμμετά-
σχουμε ἰδίως σὲ μία θεία Λειτουρ-

γία. Ἐκεῖ πιὸ καθαρά, πιὸ φανερὰ
βλέπουμε τὸ τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία,
ποὺ εἴμαστε μαζὶ ὅλοι κλῆρος καὶ
λαός, ἡ ἁγία Τράπεζα, ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ μαζί.

Ὁ χῶρος, ὅπου μέσα σ᾽ αὐτὸν τε-
λεῖται τὸ θεῖο μυστήριο, εἶναι ὁ
ἴδιος ἐκεῖνος, ποὺ ἔγινε ὁ Μυ-
στικὸς Δεῖπνος στὸ ὑπερῶον τῆς
Σιών, τότε ποὺ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
ἵδρυσε καὶ παρέδωσε τὸ μυστήριο
τῆς θείας Εὐχαριστίας· ὅλη ἡ
Ἐκκλησία ἦταν ἐκεῖ. Ὁ Χριστός
μας μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀποστό-
λους καὶ ὁ τόπος μαζὶ μὲ τὰ πρόσω-
πα καὶ τὰ τελούμενα ἦταν ἡ Ἐκκλη-
σία.

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητὴς
λέγει ὅτι ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ ναὸς
εἶναι σὰν τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου
καὶ τὸ σῶμα του. Ἡ Ἐκκλησία (τὸ
σύνολον τῶν πιστευόντων μὲ τὸν
Κύριό μας) καὶ ὁ ναός (τὸ κτίριο
ποὺ βλέπουμε) μοιάζουν, λέγει ὁ
Ἅγιος Μάξιμος σὰν τὴν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τὸ σῶμα του. Τὴν
ψυχὴ δὲν τὴν βλέπουμε τὸ σῶμα
ὅμως τὸ βλέπουμε καὶ λέμε «νὰ ὁ
ἄνθρωπος»· τὸ ἴδιο βλέπομε τὸ ναὸ
καὶ λέμε νὰ ἡ Ἐκκλησία.

Ἡ Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι μιὰ θεία
καὶ πνευματικὴ πραγματικότητα,
ἔρχεται σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν
ὑλικὸ κόσμο καὶ ἐκφράζεται μέσω
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ μὲ ὅ,τι τελεῖται
μέσα σ᾽ αὐτὸν (ἡ θεία Λειτουργία, οἱ
ἱερὲς ἀκολουθίες, τὰ ἅγια μυστή-
ρια, ἡ λατρεία γενικῶς). «Διὰ τοῦ
ναοῦ τὸ κόσμιον ἔχουσα», λέγει ὁ
Ἅγιος Μάξιμος.

Ἐπίσης ὁ ὀρθόδοξος ναός, ὅπως
εἶναι στὸ σχέδιό του κτισμένος καὶ
διακοσμημένος, δείχνει τὸν οὐρα-
νό μαζί καὶ τὴν γῆ. Τὸ ἱερὸ βῆμα
εἶναι εἰκόνα τοῦ Οὐρανοῦ. Ἡ Ἁγία
Τράπεζα εἶναι κῆπος τοῦ ὑπερου-
ρανίου θυσιαστηρίου, ὅπου ἀδιά-
λειπτα ἱερουργεῖ ὁ Μέγας Ἀρχιε-
ρεύς, Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χρι-
στός. Ἔχουμε λοιπὸν τὸ ἐπίγειο
θυσιαστήριο, ὅπου ἱερουργεῖ ὁ
Ἀρχιερεὺς ἢ ὁ Ἱερεὺς καὶ ἔχουμε
καὶ τὸ ἐπουράνιο θυσιαστήριο,
ὅπου ἀδιάλειπτα ἐντυγχάνει, λει-
τουργεῖ ὑπὲρ ἡμῶν ὁ Θεάνθρωπος
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Τὸ εἰκονοστάσιο μὲ τὶς εἰκόνες
τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν
Ἁγίων καὶ μὲ τὶς τρεῖς πύλες δείχνει
μπροστὰ στὰ μάτια τῶν πιστῶν καὶ
θυμίζει ἕνα τρόπο ἀέναης, συνε-
χοῦς δηλαδὴ ἐπικοινωνίας τῆς γῆς
μὲ τὸν Οὐρανό. Ἡ μεσαία πύλη
εἶναι ἡ θέση ἀπὸ τὴν ὁποίαν εὐλο-
γεῖ καὶ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο ὁ λει-
τουργὸς ἱερεύς, μιὰ μορφὴ ἀνάμε-
σα στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ, στὴ
σειρὰ τῶν Ἁγίων τοῦ Εἰκονοστασί-
ου. Ἔτσι πρέπει νὰ στέκεται καὶ
ἔτσι πρέπει πράγματι νὰ εἶναι ὁ
ἱερεὺς τοῦ Ὑψίστου, μιὰ μορφὴ με-
ταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Τελευταία
ψηλὰ στὸ θόλο ἡ μορφὴ τοῦ Παν-
τοκράτορα Χριστοῦ, ὁ Ἥλιος τῆς
Δικαιοσύνης, Παντοκράτωρ, ποὺ
βλέπει κάτω πρὸς τὴν γῆ καὶ τὴν
φωτίζει μεταδίδοντας σὲ ὅλη τὴν
κτίση τὸ πνευματικὸ φῶς τῆς λει-
τουργικῆς συνάξεως. Ὁ Ὀρθόδο-
ξος Ναὸς εἶναι μία ἀληθινὴ θεοφά-
νεια. Μέσα στὸν Ἱ. Ναὸ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία, μέσα στὴν Ἐκκλησία
εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, μέσα στὴν
θεία Λειτουργία ὁ Θεός.

*  *  *
Τὸ τέταρτο αἴτημα, ποὺ ἀνα-

πτύσσουμε ἀπόψε, τῆς μεγάλης
συναπτῆς, ὁ διάκονος δέεται γιὰ
τὸν Ἅγιο Ναό, μέσα στὸν ὁποῖον
τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καὶ γιὰ

κείνους, ποὺ μὲ πίστη, μὲ εὐλάβεια
καὶ μὲ φόβο Θεοῦ μπαίνουν σ᾽
αὐτόν. (Δὲν παρακαλεῖ μόνο γιὰ
τὸν ἅγιο ναό, ἀλλὰ καὶ γιὰ κείνους
ποὺ μὲ πίστη, μὲ εὐλάβεια καὶ μὲ
φόβο Θεοῦ μπαίνουν μέσα σ᾽
αὐτόν).

Τί εἶναι ὁ ναὸς τὸ εἴπαμε καὶ πῶς
πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ μπαίνουν
στὸν ἱερὸ χῶρο καὶ νὰ στέκωνται
τὴν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας τὸ
λέγει ἡ δέηση τοῦ διακόνου, μετὰ
πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου

Θεοῦ. Ἔτσι πρέπει νὰ μπαίνουμε
μέσα στὴν Ἐκκλησία, μετὰ πίστεως,
εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ.

Στὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουρ-
γίας ὡς τὸ τέλος πολλὲς φορὲς θ᾽
ἀκούσουμε τὸν διάκονο νὰ προ-
τρέπη τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν στάση
τους καὶ γιὰ τὴν ψυχική τους διά-
θεση, μὲ τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ συμ-
μετέχουν στὴν ἱεροτελεστία. Δὲν
πρέπει βέβαια νὰ εἴμαστε πολὺ
εὐχαριστημένοι μὲ ὅ,τι συνήθως γί-
νεται μέσα στὸ ναό. Τί γίνεται δη-
λαδή; Καθυστεροῦμε νὰ πᾶμε τὸ
πρωῒ στὴν Ἐκκλησία, μιὰ φοβερὴ
τραγωδία, θὰ ἔλεγε κανείς. Σφίγγε-
ται ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν
ξεκινάη ἡ ἀκολουθία, κτυπάει ἡ
πρώτη καμπάνα, προχωροῦμε στὸν
ὄρθρο, οἱ ὑπέροχοι ἀναστάσιμοι
ὕμνοι καὶ οἱ ἄλλοι ὕμνοι, ἂν δὲν
εἶναι Κυριακή, τῆς ἑορτῆς ὅλα αὐτὰ
χάνονται γιὰ τοὺς χριστιανούς. Καὶ
τὸ ἑωθινὸ Εὐαγγέλιο πάει καὶ αὐτό.
Προχωροῦμε καὶ στὶς καταβασίες,
στὴν «τιμιωτέρα», ἀκόμη νὰ φθά-
σουν οἱ χριστιανοί! Προχωροῦμε
στοὺς αἴνους καὶ κάποιες ψυχὲς
ἀρχίζουν νὰ ἐμφανίζωνται. Πᾶμε
στὴ δοξολογία, τελειώνει ὁ ὄρθρος
ἔχουν κτυπήσει τρεῖς φορὲς οἱ
καμπάνες καὶ ἀκόμα οἱ χριστιανοὶ
δὲν ἔχουν ἐμφανισθῆ. Τί φοβερό,
ἀδελφοί μου! Τί εἶναι αὐτό; Τί μᾶς
ἔχει πιάσει; Σὰν νὰ εἴμαστε παρα-
λυμένοι κατὰ κάποιο τρόπο. Θέλεις
ἡ τηλεόραση, θέλεις τὰ ξενύχτια,
θέλεις δὲν ξέρω τί ἄλλα, οἱ χριστια-
νοὶ τὴν Κυριακὴ τὸ πρωΐ κοιμοῦνται
δυστυχῶς, ἀδιαφοροῦν.

Εἴδατε, ἀκούσαμε καὶ στὸ Εὐαγ-
γέλιο χθὲς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις·
«γυναῖκα ἔγημα, ζεύγη βοῶν ἠγό-
ρασα» καὶ οὕτω καθ᾽ ἑξῆς καὶ δὲν
ἔρχονται στὴν Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτὸ
λέγει καὶ ὁ ἱερὸς συγγραφεύς, σύγ-
χρονος ἱεράρχης, ἀλλὰ τὸ ἔχομε
διαπιστώσει καὶ ὅλοι μας, ὅτι οἱ χρι-
στιανοί μας βραδύνουν πολύ, καθυ-
στεροῦν καὶ πρέπει τοὐλάχιστον
«ὅσοι πιστοί» νὰ δίδουμε τὸ παρὸν
σὰν τὶς Μυροφόρες γυναῖκες, ποὺ
πῆγαν ὄρθρου βαθέος, στὸν τάφο
τοῦ Κυρίου μας. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς νὰ
ἑτοιμάζουμε τὶς δουλειές, ὅ,τι
ἔχουμε, μὴ καθυστεροῦμε τὸ πρωῒ
νὰ πηγαίνουμε καί, εἰ δυνατόν, νὰ
συναγωνιζώμεθα καὶ τὸν ἱερέα.
Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση ὅτι
ψυχές, ποὺ εὑρίσκοντο πολὺ μακριὰ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, βρέθηκαν ἐγκαί-
ρως, νωρὶς στὴν Ἐκκλησία πρὶν
ἀκόμα πάη καὶ ὁ ἱερεὺς ν᾽ ἀνοίξη
τὴν Ἐκκλησία. Ἦταν ἕνας ἔλεγχος,
μπορῶ νὰ πῶ, καὶ ἕνα θαῦμα, γιατὶ
αὐτὴ ἦταν μεγάλη ἀπόσταση, ποὺ
διήνυσαν οἱ εὐλαβεῖς αὐτὲς ψυχές.
Δὲν εἶναι τόσο οἱ ἀποστάσεις, ἀλλὰ
εἶναι πρὸ πάντων ἡ πνευματικὴ κα-
τάσταση, ὁ ζῆλος, ὁ θεῖος ἔρωτας,
ἄν θέλετε, ποὺ θὰ μᾶς κινήση, ὥστε
νὰ μὴ χάσουμε τίποτε, ὅπως ἔκανε
καὶ ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ποὺ γράμ-
ματα δὲν ἤξερε, ἀλλὰ ὅταν ἐπήγαι-
νε στὴν Ἐκκλησία, καὶ πήγαινε
ἐγκαίρως, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐφρόντι-
ζε νὰ μὴ χάση οὔτε ἕνα ψίχουλο
ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τράπεζα, ποὺ
παρέθετε καὶ παραθέτει ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία.

Ἔτσι λοιπὸν τὸ φαινόμενο, ποὺ
παρουσιάζουν οἱ χριστιανοί μας σή-
μερα δὲν εἶναι εὐχάριστο, δυ-
στυχῶς. Καθυστεροῦμε νὰ πᾶμε τὸ
πρωΐ στὴν Ἐκκλησία ἢ βιαζόμαστε
νὰ φύγουμε πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπόλυση,
ἄλλο φοβερὸ καὶ αὐτό. Κάπως κα-
θυστέρησε στὴν προσπάθεια νὰ πε-
ριμένη λιγάκι ὁ ἱερεὺς μήπως
ἔλθουν οἱ χριστιανοί, κάνουν καὶ οἱ
ψάλτες λίγο ἀργὰ τὰ μαθήματα, μὲ
ἀποτέλεσμα ὅμως πρὸς τὸ τέλος
κάπως πέρασε ἡ ὥρα. Ἄ! φεύγου-
με, ἀντίδωρο. Βγάλτε ἀντίδωρο.
Δῶστε μας ἀντίδωρο καὶ φεύγουμε
χωρὶς ν᾽ ἀκούσουμε τὸ «Δι᾽ εὐχῶν».

Ἀδελφοί μου, ὑπάρχει ἱερὸς
κανὼν ποὺ ἀπαγορεύει αὐτὸ τὸ
πρᾶγμα καὶ ὅπως ἀπήντησε ὁ καθη-
γητὴς ὁ κ. Μουρατίδης στὸν μακα-
ρίτη τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Θυατεί-
ρων ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα, ποὺ
λέει «κάθε ἕνας (8ος Ἀποστολικὸς
κανὼν καὶ 9ος), ποὺ μπαίνει στὴν
Ἐκκλησία καὶ δὲν κοινωνεῖ καὶ δὲν
μένει μέχρι τὸ Δι᾽ εὐχῶν ν᾽ ἀφορί-
ζεται ἢ νὰ καθαιρῆται, ἂν εἶναι κλη-
ρικός». Ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα καὶ
μιὰ παρεξήγηση σ᾽ αὐτὸ τὸ θέμα·
δηλαδὴ λένε πολλοὶ καὶ μερικοὶ
ἁγιορεῖτες ἀκόμα καὶ ἔχουν γράψει
καὶ βιβλίο, ὁπωσδήποτε κάθε φορὰ
ποὺ πηγαίνουμε στὴν θεία Λει-
τουργία πρέπει νὰ κοινωνοῦμε καὶ
γι᾽ αὐτὸ μερικοὶ σκανδαλίζονται καὶ
σοῦ λένε πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Καὶ ἔφθασε καὶ
ἕνας ἀρχιεπίσκοπος νὰ λέη «ἄχρη-
στοι οἱ ἱεροὶ κανόνες, δὲν στέ-
κουν». Τὸ κάναμε ποτὲ αὐτὸ σὲ κά-

θε Θεία Λειτουργία νὰ πηγαίνουμε
καὶ νὰ κοινωνοῦμε; Ἀλλὰ δὲν λέγει
μόνο αὐτὸ ὁ ἱερὸς κανών, λέγει καὶ
νὰ μὴ φεύγουμε, νὰ μένουμε μέχρι
τὸ Δι᾽ εὐχῶν. Ὑπάρχει πρόβλημα
λοιπόν, τὸ ὁποῖον ἐὰν δὲν δῆς στὸ
βάθος του, θὰ σκανδαλισθῆς ἢ θὰ
παρεξηγῆς καὶ θὰ λὲς ναί-ναί ἔτσι,
ἀφοῦ τὸ λέει ὁ ἱερὸς κανών, πρέπει
ὁπωσδήποτε νὰ κοινωνοῦμε σὲ κά-
θε θεία Λειτουργία. Ἡ ἀπάντηση
τὴν ὁποίαν ἔχει δώσει ὁ λαμπρὸς
καθηγητὴς τοῦ κανονικοῦ δικαίου
ὁ καθηγητὴς ὁ κ. Μουρατίδης στὸν
Ἀρχιεπίσκοπο τὸν μακαρίτη, εἶναι
ὅτι οἱ ἱεροὶ κανόνες δὲν εἶναι ἄχρη-
στοι, ἀλλὰ εἶναι ὁδοδεῖκτες τῆς
αἰωνιότητος, μᾶς δείχνουν τὸν
δρόμο πρὸς τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ
καὶ ἀκόμα μᾶς δείχνουν τὴν ποι-
μαντικὴ ἱκανότητα ποὺ πρέπει νὰ
ἔχη κάθε ἱερεὺς νὰ πείθη τοὺς χρι-
στιανούς, ὄχι ἀναγκαστικῶς, ἀλλὰ
μὲ ἐπιχειρήματα· ἐφ᾽ ὅσον πᾶμε
στὴν Ἐκκλησία, πρέπει νὰ προετοι-
μαζώμεθα, ὅσον τὸ δυνατὸν καὶ γιὰ
τὴν συμμετοχή μας στὴν πνευμα-
τικὴ τράπεζα. Μᾶς καλεῖ, βγαίνει ὁ
ἱερεύς, τί τραγικὸ πρᾶγμα «μετὰ
φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης»
καὶ δὲν προσέρχεται κανεὶς πολλὲς
φορές! Ἀλλὰ λέγει ὁ καθηγητὴς
ὅτι, ὅπου γίνεται πνευματικὴ ἐργα-
σία, ὄχι βέβαια ὅλοι, ἀλλὰ ἕνα μέ-
ρος τοῦ ἐκκλησιάσματος, κάποιοι
προσπαθοῦν νὰ συμμετέχουν καὶ
στὸ μυστήριο. Καὶ λέγει ἐπίσης ὅτι
τὸ κέντρο τοῦ βάρους τοῦ ἱεροῦ
κανόνος αὐτοῦ εἶναι ἰδιαίτερα στὸ
τέλος· «ὡς ἀταξίαν ἐμποιοῦντας»,
δηλαδὴ νὰ μὴ φεύγουν πρὸ τοῦ
«Δι᾽ εὐχῶν». Ἑπομένως δὲν εἶναι
ἄχρηστος ἀλλὰ εἶναι καὶ πολύτιμος
κανών· δείχνει καὶ γιὰ μᾶς τοὺς
ἱερεῖς τὸ χρέος νὰ διδάσκουμε τὸν
λαὸ καὶ νὰ τὸν βοηθοῦμε στὴν συμ-
μετοχὴ στὰ ἅγια μυστήρια, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τοὺς πιστούς, νὰ κάνουν κάποια
ὑπομονὴ καὶ νὰ μὴ δημιουργοῦν
ἀταξίες προτοῦ, νὰ τελειώση ἡ θεία
Λειτουργία.

Εἶναι σ᾽ ἕνα βιβλίο «Τὸ αἰώνιο
κῦρος τῶν ἱερῶν κανόνων» πι-
θανὸν θὰ ὑπάρχουν μερικὰ ἀντίτυ-
πα καί, ἂν θέλη κανεὶς νὰ τὸ διαβά-
ση, εἶναι πολὺ σπουδαία ἡ ἀπάντη-
ση, ποὺ ἔχει δώσει ὁ καθηγητὴς ὁ
κ. Μουρατίδης στὸν Θυατείρων
τὸν μακαρίτη πάνω σ᾽ αὐτὸ τὸ πρό-
βλημα.

Ἔχουμε μιὰ πληγή, καθυστε-
ροῦμε καὶ χάνουμε ὅλο τὸν θαυμά-
σιο ὄρθρο καὶ ἴσως καὶ ἕνα μέρος
τῆς θείας Λειτουργίας, διότι πολλοὶ
χριστιανοὶ δὲν ἔρχονται οὔτε κἂν
στὴν ἀρχὴ τῆς θείας Λειτουργίας ν᾽
ἀκούσουν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ βιάζον-
ται νὰ φύγουν πρὶν ἀπ᾽ τὴν ἀπόλυ-
ση ἢ δὲν δείχνουν πολλὴ εὐλάβεια
καὶ φόβο Θεοῦ, ὅταν τελῆται ἡ θεία
Λειτουργία. Συμβαίνει, ἐνῶ εἴμαστε
μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ παρακο-
λουθοῦμε καὶ συμμετέχουμε στὴ
θεία Λειτουργία, στὸ φρικτὸ αὐτὸ
μυστήριο, πολλὲς φορὲς ὁ νοῦς
μας πηγαίνει μακρυά, φεύγει ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία καὶ σὲ πολλὰ ἐνδε-
χομένως ἐφάρματα πράγματα γι᾽
αὐτὸ καὶ μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μὲ
τὸ χερουβικὸ ὕμνο τὸν περίφημο
«πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀπωθώμεθα
μέριμναν». Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἂς
μοῦ ἐπιτραπῆ νὰ παραθέσω στὴν
ἀγάπη σας κάτι ποὺ τονίζει ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γιὰ τὸ τί
σκεπτόμεθα καὶ τὶ κάνουμε μέσα
στὴ θεία Λειτουργία.

«Τώρα βέβαια ὅλα, λέγει, ἔχουν
ἀπολεσθῆ καὶ διαφθαρῆ καὶ ἡ
Ἐκκλησία εἰς τίποτα δὲν διαφέρει
ἀπὸ στάβλο ἀπὸ βόδια καὶ ἀπὸ μάν-
δρα ὄνων καὶ καμήλων καὶ περιφέ-
ρομαι ζητῶν νὰ εὕρω πρόβατον καὶ
δὲν μπορῶ νὰ τὸ δῶ, νὰ βρῶ ἕνα
πρόβατο, λέει, μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Ἔτσι ὅλοι λακτίζουν ὡσὰν
ἀκριβῶς κάποιοι ἄγριοι ἵπποι καὶ
ὄνοι καὶ γεμίζουν τὰ ἐδῶ μὲ πολὺ
κόπρο, διότι τοιαύτη εἶναι ἡ συνομι-
λία τους. Καὶ ἂν βέβαια ἦτο δυ-
νατὸν νὰ γνωρίζης τὰ λεγόμενα ὑπὸ
τῶν ἀνδρῶν, ὑπὸ τῶν γυναικῶν καθ᾽
ἑκάστη συνάθροιση, θὰ ἔβλεπες νὰ
εἶναι τὰ λόγια τους πιὸ ἀκάθαρτα
καὶ ἀπὸ ᾽κείνη τὴν κόπρο. Γι᾽ αὐτὸ
σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί μου, λέει, ν᾽
ἀλλάξουμε τὴν κακὴ αὐτὴ συνή-
θεια, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐωδιά-
ζει ἀπὸ μύρο. Τώρα ὅμως ἀποθη-
κεύουμε σ᾽ αὐτὴ ὑλικὰ θυμιάματα,
τὴν δὲ νοητὴ ἀκαθαρσία, ποὺ προ-
έρχεται ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες δὲν κατα-
βάλλουμε πολλὴ προσπάθεια, ὥστε
νὰ τὴν καθαρίσουμε καὶ νὰ τὴν ἀπο-
μακρύνουμε. Τί τὸ ὄφελος λοιπόν,
διότι δὲν καταισχύνουμε τόσο τὴν
Ἐκκλησία μὲ τὸ νὰ φέρουμε κόπρο
ἐντὸς αὐτῆς, ὅσον τὴν ντροπιάζου-
με, ὅταν κάνουμε τέτοιες συζητή-
σεις μεταξύ μας, περὶ κερδῶν μέσα
στὴν Ἐκκλησία, περὶ ἐμπορευμά-
των, περὶ μικροεμπορίου,  γιὰ  πρά -
γματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καμμιὰ
ἀξία. Γιὰ ἐμᾶς ἐνῶ ἔπρεπε νὰ εἶναι
ἐδῶ χοροὶ ἀγγέλων καὶ νὰ κάνουμε
τὴν Ἐκκλησία Οὐρανὸ καὶ τίποτε
ἀλλὸ νὰ μὴ γνωρίζουμε παρὰ μόνον
ἐκτεταμένες προσευχὲς καὶ σιω-
πηρὴ ἀκρόαση. Τοῦτο λοιπὸν
τοὐλάχιστον ἀπὸ τώρα ἂς κάνουμε,
ὥστε καὶ τὴν ζωὴ μας νὰ καθαρί-
σουμε καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὰ ὑπο-
σχεθέντα αἰώνια ἀγαθά», τονίζει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Καὶ ἂν μὲ τέτοια αὐστηρὴ
γλῶσσα καὶ μὲ τόσο πόνο μιλοῦσε
γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς
του ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος, τί θὰ ἔλεγε γιὰ μᾶς σήμερα;
Καὶ πρέπει καὶ ἕνα ἄλλο σημεῖο νὰ
προσέξουμε, ὅτι ἀκόμα καὶ μετὰ τὸ
τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πρέ-
πει νὰ παίρνουμε τὸ ἀντίδωρο, τὴν
εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ
ἀποχωροῦμε ἥσυχα. Οὔτε πάλι ὅλα
τὰ ζητήματά μας καὶ ὅλους τοὺς
χαιρετισμοὺς μέσα στὴν Ἐκκλησία
θὰ τὰ λύσουμε καὶ μέσα στὴν
Ἐκκλησία θὰ τὰ συζητήσουμε. Δὲν
εἶναι καλό. Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ εἴπα-
με προηγουμένως, μετὰ φόβου,
μετὰ πίστεως.

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

Ἡ θεία Λειτουργία*

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Κύριε Διευθυντά,
Μᾶς συνεκλόνισε κυριολεκτικῶς

ἡ εἴδησις τοῦ αἰφνιδίου θανάτου τοῦ
Γεωργίου Ζερβοῦ ἑνὸς ἀν θρώπου
ποὺ ἦτο ἐκ τῶν κο ρυφαίων δη μοσιο-
γράφων καὶ ἀναλυτῶν τῆς ἐποχῆς
μας. Ἡ θλιβερὰ εἴδησις ἀλη θῶς ἔπε-
σεν ὡς ἐκκωφαντικὸς κεραυνὸς ἐν
αἰθρίᾳ. Ἐγκατέλειψε τὸν μάταιον
τοῦτον κόσμον εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς
ἡλικίας του. Πῶς ἔγινε αὐτό; Δὲν
ὑπῆρχαν ἆραγε προειδοποιητικὰ
ὀργανικὰ μηνύματα περὶ τοῦ ἐπερ-
χομένου κακοῦ, ὥστε νὰ ληφθῆ
ἐγκαίρως ἡ ἐνδεδειγμένη ἰατρικὴ
μέριμνα;

Ὁ ἐκλιπών, ἀείμνηστος πλέον καὶ
μακαριστὸς Γεώργιος Ζερβός,
ὑπῆρξεν ἀληθὴς εὐπατρίδης. Ὡς δη-
μοσιογράφος ὑπῆρξεν ἐξαίρετος. Ἡ
καθημερινὴ του τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ
εἰς τὸ BLUE SKY παρηκολουθεῖτο
ἀπὸ ὅλους μας, μὲ πολλὴν προσοχὴν
καὶ μὲ ἰδιαίτερον ἀλλὰ καὶ μὲ ἀδιά-
πτωτον ἐνδιαφέρον. Αἱ ἀναλύσεις
του ἐπὶ τῶν γεγονότων ὑπῆρξαν ἀνε-
πανάληπτοι. Τὰ ἄρθρα του εἰς τὴν
ἐφημερίδα σας, τὸν Ὀρθόδοξον Τύ-
πον, διεκρίνοντο διά τὴν ἀκρίβειαν
καὶ διά τὴν καλλιέπειάν των. Ἡ ἀνά-
γνωσις τῶν κειμένων του, ὑπῆρξεν
ἀληθὴς πνευματικὴ ἀπόλαυσις.

Τὰ ἄρθρα του ἐπίσης διεκρίνοντο
ἀπὸ ἔντονον πατριωτικὸν παλμὸν καὶ
ἀπέπνεον βαθεῖαν προσήλωσιν εἰς
τὰ δόγματα τῆς χριστιανικῆς καὶ
ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Καὶ ἐγρά-
φοντο πάντοτε εἰς τὴν ὡραίαν ἑλλη-
νικὴν καθαρεύουσαν, τὴν γλῶσσαν
τῶν Ἀγγέλων, πρᾶγμα σπάνιον εἰς
τὴν ἐποχήν μας, εἰς τὴν ὁποίαν, δυσ -
τυχῶς, κυριαρχεῖ εἰς ὅλας τὰς βαθ-
μίδας καὶ εἰς ὅλους τούς τομεῖς τῆς
κοινωνικῆς μας ζωῆς, ἕνα οἰκτρὸν
γλωσσικὸν ἰδίωμα, τὸ ὁποῖον ὀνομά-
ζεται νεοελληνικὴ δημοτικὴ καὶ τὸ
ὁποῖον ἀποτελεῖ οἰκτράν παραμόρ-
φωσιν τοῦ ἀείποτε καλλιεποῦς
γλωσσικοῦ μας ὀργάνου.

Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Ζερβός,
ἦτο ἀληθὴς Ἕλλην πατριώτης καὶ
ἀκραιφνὴς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος.
Εἰς τὰς δυσκόλους στιγμάς ποὺ
διερχόμεθα, ὁ θάνατός του ὑπῆρξε
τραγικὴ ἐθνικὴ ἀπώλεια. Τὸ κενὸν
ποὺ ἀφήνει εἶναι δυσαναπλήρωτον.
Εὐχόμεθα ὁλοψύχως, ὅπως ὁ δι-
καιοκρίτης Θεὸς τάξη ἐν σκηναῖς δι-
καίων τὴν ἁγνὴν καὶ ἄδολον ψυχήν
του.

Μετὰ τιμῆς
Δημήτριος Σπ. Καψάλης

Πρώην Διευθυντὴς ΕΒΕΠ

«Ἔφυγεν» ἕνας ἀληθής Ἕλλην
καί ἀκραιφνής Ὀρθόδοξος

Ὄντως ξάφνιασε ὁ αἰφνίδιος θά-
νατος τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ Γε-
ωργίου καὶ σὲ μία νέα ἡλικία. 

Ἄνθρωπος δοσμένος σὲ ἕνα
ὑπεύθυνο ἱερὸ Ὀρθόδοξο πόστο,
ἀπρόσμενα γιὰ τὸ σήμερα, μετατέ-
θηκε, πέρασε στὴν ἀντίπερα
«ὄχθη». Ἀνῆκε στὴ στρατιὰ τῶν
ἀγωνιζομένων γιὰ τὰ μεγάλα καὶ
ὑψηλά, γιὰ τὶς ὄντως ἀξίες τῆς
ἀνθρωπίνης ζωῆς.

Ἀνῆκε στοὺς ἄκρως ὀλίγους
ὅπου στοὺς τραγικοὺς καιρούς μας,
θέλησε καὶ μπόρεσε, ὥστε ἀρχικὰ
νὰ εἶναι σωστὰ καὶ ὑπεύθυνα τοπο-
θετημένος ἔναντι τῆς ζωῆς. 

Χωρὶς ἄλλο ὁ μακαριστὸς πλέον
Γεώργιος ὑπῆρξε ἕνας ταλαν-
τοῦχος χαμηλῶν ὅμως τόνων καὶ τὰ
τάλαντά του τὰ κατέθεσε στὴ διακο-
νία ὑψηλοῦ ἱεροῦ καθήκοντος, ὅπου
μετὰ σθένους καὶ ψυχικῆς διαθέσε-
ως ὑπεραμύνθηκε τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως στρεφόμενος κατὰ τοῦ Πα-
πισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ, τῆς Παν-
θρησκείας κλπ., ἀλλὰ καὶ πολιτικῶν
ἀτασθαλιῶν καὶ ἠθικῶν παρεκκλίσε-
ων.

Οὕτω πῶς ἀπέβη μὲ συστηματικὸ
καὶ τεκμηριωμένο τρόπο, μὲ γραφί-
δα καὶ λόγο, ἕνας σύγχρονος ἀγωνι-
στής, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μείνει σὲ
σκεπτόμενους ἀνθρώπους ἀγαπη-
τός, ὡς σταθερὸς καὶ ὑπεύθυνος.
Ὄντως ἔγραψε ἱστορία. 

Μὲ γραφίδα στὸν «Ὀρθόδοξο Τύ-
πο», μὲ ἐπίκεντρο τήν ἀδιαπραγμά-
τευτη Ὀρθόδοξο πίστη, ὅπου προσ -
έφερε ἔργο θετικὸ καὶ ἀναντίρρητο.
Παρ᾽ ὅτι δὲν σπούδασε θεολογία,
ὅμως τὸ πόστο ποὺ χάριτι Θεοῦ θέ-
λησε καὶ ἀνέλαβε, ἠνάγκασε ἑαυτὸν
νὰ προβεῖ σὲ συνεχεῖς μελέτες,
ὅπως ἔλεγε καὶ στὸν γράφοντα, εἰς
τρόπον ὥστε τὸ δυνατὸν νὰ συγ-
κροτηθεῖ ἐκκλησιολογικῶς, γιατί ὄχι
καὶ θεολογικῶς. 

Τὰ ἄρθρα του, τὰ κείμενά του
ὑπεύθυνα καὶ στοχευμένα ἀναλό-
γως τῶν θεμάτων ἀπέπνεαν «ἄρωμα
ἀγωνιστοῦ Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ
φιλοπατρίας. 

Ἄκρως γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς
γλώσσης, οὐδόλως παρέκκλινε στὰ
γραπτά του ἀπὸ αὐστηρὰ ἁπλῆ κα-
θαρεύουσα. Αὐτὸς ἔφυγε, αὐτὰ πα-
ραμένουν ὡς ἱερὰ τρόπον τινὰ  κει-
μήλια. Ἴσως ὁ ἐκκλησιαστικός ἱστο-
ρικός τοῦ μέλλοντος νά σταθεῖ, νὰ
τὰ λάβει ὑπ ̓ὄψιν. Γιὰ τὸ σήμερα θὰ
μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν ἕνα τό-
μο, κυρίως ἔτσι θὰ διατηρηθοῦν καὶ
δεόντως θά τιμηθεῖ ὁ προαπελθών
Γεώργιος.

Ἀλλὰ καὶ μὲ λόγο προσέφερε
ἔργο ὁ μακαριστὸς στὸ Κανάλι,
ὅπου εἶχε ἀρκετοὺς θεατάς καὶ θαυ-
μαστάς. Ἐκεῖ πλέον ὑπῆρξε ἀπευ-

θείας στηλιτευτής - ἐλεγκτὴς ἀκόμη
καὶ μετωπικὰ τῶν παρεκτροπῶν τῶν
πολιτικῶν τοῦ σήμερα, ἀλλὰ καὶ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν. 

Ὡς πρὸς τὸ ξαφνικό του γήινο τέ-
λος παρ᾽ ὅτι εὐχόμεθα γενικῶς μα-
κροημέρευση καὶ ἀπευχόμεθα τοῦ
αἰφνιδίου θανάτου, ὅμως τὸ τέλος
ἔρχεται καὶ «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί».
Ἀστάθμητοι παράγοντες τὸ προσ-
διορίζουν. Ἡ Ἁγ. Γραφή ἐπισημαίνει:
«Ἔχετε τάς ὀσφύας ἐζωσμένας καὶ
τὰ σανδάλια ἀνὰ χεῖρας», τ.ἔ. νὰ
εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ψυχικὰ
ἕτοιμοι.

Ὅταν δὲ ἔλθει τὸ τέλος, μεσολα-
βεῖ γιὰ τοὺς πιστεύοντας ὁ διαχω-
ρισμὸς τοῦ ἱεροῦ δεσμοῦ σώματος
καὶ ψυχῆς, ὕλης καὶ πνεύματος ὡς
ἐπεισόδιο, ὡς παρείσακτος ὁ θάνα-
τος, ἡ κοίμηση ὀρθοδόξως. Ὄντως
γιὰ τὴ λογικὴ ἀκόμη καὶ τὴ γνώση
παντὸς ἐπιστητοῦ, τὸ εἶναι μας εἶναι
«ὑπερλόγου συνθέσεως». Τοῦτο
ἔντονα τονίζει ὁ ἱερὸς Δαμασκηνὸς
στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία: «Ὄντως
φοβερώτατον , τὸ τοῦ θανάτου μυ-
στήριον, πῶς ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος
βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας
καὶ τῆς συμφωνίας ὁ φυσικώτατος
δεσμὸς θείῳ βουλήματι ἀποτέμνε-
ται...».

Πάντως γιὰ τὸν ἐκδημήσαντα
πιστὸν Γεώργιον καὶ ὡς παρήγορος
λόγος γιὰ τοὺς ὄπισθεν ἁρμόζει γε-
νικὰ ὁ Χρυσοστομικὸς λόγος:
«φρικτὸν ὁ θάνατος καὶ φόβου γέ-
μον πολλοῦ• ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῖς ἄνω
φιλοσοφίαν εἰδόσιν. Ὁ μὲν γὰρ
μηδὲν περὶ τῶν μελλόντων σαφὲς
ἐπιστάμενος, ἀλλὰ διάλυσίν τινα καὶ
τελευτὴν ζωῆς τὸ πρᾶγμα νομίζων,
εἰκότως φρίττει καὶ δέδοικεν ὡς εἰς
τὸ μὴ εἶναι χωρῶν. Ἡμεῖς δὲ τὴν τοῦ
Θεοῦ χάριτι τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια
τῆς σοφίας αὐτοῦ μαθόντες καὶ
ἀποδημίαν τὸ πρᾶγμα εἶναι νομίζον-
τες, οὐκ ἂν εἴημεν δίκαιοι τρέμειν,
ἀλλὰ καὶ χαίρειν καὶ ἐνθυμεῖσθαι, ὅτι
τὸν ἐπίκηρον τοῦτον βίον ἀφέντες,
ἐφ ̓ἕτερον ἐρχόμεθα ἀμείνῳ πολλῷ
καὶ λαμπρότερον καὶ τέλος οὐκ
ἔχοντα» (Ἰ. Χρυσοστόμου P.G. τ. 59
σ. 447).

Ἀφοῦ στὸ ὑπερπέραν, στὸ δεξιὸν
ὅμως πέραν ὑπάρχει κοινωνία προ-
σώπων, εἴθε ὁ μεταστάς Γεώργιος
νὰ ἔχει ἱερὰ συνάντηση μὲ τὸν μα-
καριστὸ π. Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος πρὸ
ἐτῶν τὸν διέκρινε ὡς πιστὸ ἁρμόδιο
καὶ ὑπεύθυνο μὲ ταπεινὸ φρόνημα
καὶ τὸν κάλεσε στὸν «Ο.Τ.». Ἀγαστὴ
δὲ ὑπῆρξε ἡ συνεργασία τῶν δύο.
Εἴθε μαζὶ νὰ προγεύονται τὰ αἰώνια
ἕως τὴν κοινὴν ἀνάστασιν ἐκ τῶν
κόπων αὐτῶν καὶ ἱερῶν προσφορῶν
των στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἄλλο θέμα ὅτι «διά τὸν λόγον Κυρί-
ου» δὲν ἦσαν ἀρεστοὶ σὲ ὅλους.

Εἰς τὸν Γεώργιον Ζερβὸν
εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

Τοῦ Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα  Διαβάσαμε σὲ ἰταλικὰ διαδι-
κτυακὰ μέσα ἐνημέρωσης, www.il-
giornale.it, www.tempi.it, www.imola-
oggi.it, ὅτι μία ὑπάλληλος τοῦ Δή-
μου τοῦ Μιλάνου, ἡ Barbara Bianchi,
ἀπέστειλε στὸν Δήμαρχο τοῦ Μιλά-
νου, μήνυμα μέσῳ τοῦ Facebook
της, τὸ σχολικὸ ἔντυπο ἐγγραφῆς
τῶν παιδιῶν της, διαγράφοντας τὴ
λέξη «γονέας 1» (genitore 1) καὶ ση-
μειώνοντας μὲ θάρρος «Εἶμαι μη-
τέρα καὶ ὄχι “γονέας 1» (Io sono la
mamma non il genitore uno).

Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ Barbara
Bianchi διάλεξε νὰ ὑπογράψει τὸ
σχολικὸ ἔντυπο ἐγγραφῆς τῶν παι-
διῶν της, ἀπευθυνόμενη στὸν Δή-
μαρχο τοῦ Μιλάνου Giuliano Pisapia,
μὲ τὴ θαρραλέα σημείωση «τὸ κα-
τάλαβες;» Ἡ ἐτσιθελικὴ ἐπιβολὴ
τῶν Ἀρχῶν τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοί-
κησης τοῦ Μιλάνου, γιὰ τὴ μὴ ἀνα-
φορὰ τῶν λέξεων πατέρας ἢ μητέ-
ρα βρῆκε τούτη τὴν ἀξιέπαινη θαρ-
ραλέα ἀντίδραση.

Κάτι ἀνάλογο, γιὰ ἀντικατάσταση
τῶν ὅρων πατέρας καὶ μητέρα σὲ
“γονέας 1” καὶ “γονέας 2”, ἀναφέρ-
θηκε στὴ Βενετία, κατόπιν εἰσήγη-
σης τῆς Δημοτικῆς Συμβούλου Ca-
milla Seibezzi. Τοῦτο ἀνέφερε πα-
λαιότερα ἡ ἐφημερίδα «Corriere del
Veneto» σὲ δημοσίευμά της, ἡμερο-
μηνίας 30 Αὐγούστου 2013, ποὺ
εἶχε τὸν τίτλο «Ἀρκετὰ μὲ τὴ μαμὰ
καὶ τὸν μπαμπὰ “Στὶς ἑνότητες;
Δεύτερος γονέας”» (Basta con
mamma e papa “Sui moduli - Secon-
do genitore). 

Παρόμοια περίπτωση μὲ τὸ ἀπα-
ράδεκτο ὁμο-γλωσσάριο, ἦταν καὶ
τὸ ἔγγραφο ποὺ εἶχε σταλεῖ στοὺς
ἐκπαιδευτικοὺς Μέσης Ἐκπαίδευ-
σης, σὲ μία Σχολικὴ Περιφέρεια στὴ
Νεμπράσκα τῶν ΗΠΑ, τὸ ὁποῖο
“συμβούλευε” νὰ χρησιμοποι οῦν ται
ἐκφράσεις ὅπως «μὼβ πιγγουῖνοι»
ἀντὶ ἀγόρι καὶ κορίτσι. Ἡ ἀνθρωπά-
ρεσκη ἀδιαφορία κάποιων, ποὺ προ-
φασίζονται τὸ «φιλελεύθερο» καὶ
«προοδευτικὸ» φρόνημά τους, μὲ
γλωσσάριο τὸ ὁποῖο παραπέμπει σὲ
«πάθη ἀτιμίας».

Παρόμοιο ἐπίσης ἀπεχθὲς ὁμο-
γεγονὸς δημοσιεύτηκε στὴν Γαλ-
λικὴ ἐφημερίδα «Le Monde», γιὰ τὴν
ἀποδοχὴ ἀπὸ μέρους τῆς Ἀκαδη-
μίας τῆς Νάντης, στὴ Δυτικὴ Γαλ-
λία, στὶς 16/5/2014 νὰ ὁρισθεῖ ἡ
«ἡμέρα τῆς φούστας» (La journee
de la jupe), δῆθεν κατὰ τοῦ σεξι-
σμοῦ, τὸ ὁποῖο φανερώνει ἀλλόκο-
τες προθέσεις. Τὸ λυπηρὸ τοῦτο
γεγονός, πραγματοποιήθηκε σὲ 27
Λύκεια τῆς Νάντης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Γαλ-
λίας ξεσκεπάζοντας ἀπαράδεκτες
σκοπιμότητες καὶ γιὰ τοῦτο ἔγινε
ἀντικείμενο γενικῆς κατακραυγῆς.
Κι ὅλα τοῦτα, στὴ Εὐρώπη, στὴν
ὁποία πλανᾶται ἡ λεγόμενη «θεω-
ρία τοῦ φύλου», ποὺ τελικὰ ὑπο-
στηρίζει τὴν δυνατότητα ἐπιλογῆς

φύλου καὶ ἐτσιθελικὰ ἀλλοιώνει
στὸν χείριστο βαθμὸ τὸ ἦθος τῶν
ἐφήβων.

Οἱ προβαλλόμενες ἠθικὲς ἐκ τρο -
πὲς ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνήθικες προτρο-
πές, ἀπὸ ἐπίσημους ὀργανισμοὺς
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι ἀπα-
ράδεκτες. Ἀνάλογης ἐκτροπῆς
ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔγραφε ἡ Daily mail
(Dailymail.com.uk), μὲ ἡμερομηνία
20/5/2014 σὲ σχετικὸ ἄρθρο ποὺ τι -
τλοφορεῖται «NHS to give sex chan-
ge drugs to nine-year-olds: Clinic ac-
cused of ʻplaying Godʼ with treatment
that stops puberty», συνηγοροῦσε σὲ
τούτη τὴν ἀνησυχία. Ἡ ἴδια ἡ
Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ὑγείας – NHS
(National Health Service), τῆς Μεγά-
λης Βρεττανίας, χορηγοῦσε (ἐνέσι-
μα) φάρμακα σὲ παιδιὰ ἡλικίας 9
ἐτῶν, γιὰ ἐνδεχόμενη μελλοντικὴ
ἐγχείρηση ἀλ λαγῆς φύλου, ἐπεμ-
βαίνοντας στὴν ὁρμονικὴ διεργα-
σία τοῦ ἐφήβου. Ἡ ἔκφραση ̒playing
Godʼ, στὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς
«Daily mail», θὰ μποροῦσε ἐλεύθε-
ρα νὰ ἀποδοθεῖ ̒παίρνουν τὸν ρόλο
τοῦ Θεοῦʼ, τὸ ὁποῖο καταδεικνύει
τὸ μέγεθος τοῦ ἠθικοῦ ἐγκλήματος
καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀπο-
τρόπαιη τούτη ἐνέργεια ἐμπαίζει
τελικά, τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργὸ
Θεό.

Ἐπιπρόσθετα ἐπιχειροῦν τὴν παι-
δαγωγικὴ ἀξιοποίηση τῆς λογοτε-
χνίας γιὰ σκοποὺς ἀλλοτρίους. Για-
τί παραγνωρίζεται ἡ ταύτιση τοῦ
ἀναγινώσκοντος μαθητοῦ μὲ τοὺς
ἥρωες κάποιου λογοτεχνικοῦ
ἔργου; Εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ συνα-
κόλουθο τῆς ἀνάγνωσης ἀπὸ τὸ
παιδὶ ἑνὸς ἔργου παιδικῆς λογοτε-
χνίας εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι κεντρίζει
τὴν παιδική του φαντασία. Στὴν
προκειμένη περίπτωση, οἱ ἐπιπτώ-
σεις θὰ εἶναι ὀλέθριες.

Γιατί ἡ ἀλλότριος ὁμογενοποί-
ησις ἠθικοῦ καὶ ἀνηθίκου, μὲ ἀνεύ-
θυνους παιδαγωγικοὺς στοχα-
σμούς; Γιατί ἡ μετάλλαξη τοῦ
ἤθους σὲ τέτοια «ξελογιάστρα μά-
θηση;»* «Ἕτεροι νόμοι» παρεισέ-
φρησαν στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικα-
σία καὶ ἀγωγή. Γιὰ τὸν φόβο τῶν
εὐρωκελευσμάτων, θὰ ἀλλάξουν
τὴν ἠθικὴ πλευρὰ τῆς ἀγωγῆς.

Ἡ φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, στὴν Πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολὴ
«ἀρσενοκοίταις…καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ
ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται»
(Α΄ Τιμ. 1,10), ξεκάθαρα ἀναφέρεται
στὸ γεγονός, ὅτι τὰ «πάθη ἀτιμίας»
ἐν τέλει ἀντιστρατεύονται τὴν ἀλη-
θινὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Δη-
λαδὴ τελικά, ὁ λεγόμενος ἐκσυγ-
χρονισμός, γίνεται ἀναχρονισμός,
ὅπου ἡ θεματολογικὴ προσέγγισή
του, γέμει παραδειγμάτων, τοῦ Σο-
δομικοῦ καὶ Γομορρικοῦ σκότους.

*«ξελογιάστρα μάθηση» - ἔκφραση
τοῦ Γέροντος Χριστοφόρου Παπου-
λάκου, ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὰ ἄθεα γράμ-
ματα.

Τὸ ὁμο-γλωσσάριον, τὸ ὁποῖον
παραπέμπει εἰς «Πάθη Ἀτιμίας»

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἑορτὴ τῆς Π.Ο.Ε

Τὴν 1ην Μαρτίου πρώτην Κυ-
ριακὴν τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλη-
σία μας ἑορτάζει τὴν ἀναστήλω-
σιν τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν Εἰκό-
νων. Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου
Νεκταρίου Νέας Ἐρυθραίας τῆς
Π.Ο.Ε. ἐτελέσθη πανηγυρικὴ
θεία Λειτουργία, ἔγινεν ἡ περι-
φορὰ τῶν ἁγίων Εἰκόνων πέριξ
του Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἀνάγνωσις
ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ἁγίας καὶ
Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπὲρ
τῆς Ὀρθοδοξίας. Πλῆ θος ἀν -
θρώπων εἶχον προσέλθει εἰς τὸν

Ἱερὸν Ναὸν καὶ ἔψαλον τὸ
«αἰωνία ἡ μνήμη». Ἔγινεν ἀνά-
γνωσις καὶ τῶν ἀναθεμάτων.

Εἰς τὴν καθιερωμένην «τράπε-
ζαν ἀγάπης» ὡμίλησε διά τὴν
ἑορτὴν ὁ Ἱερομόναχος π. Εὐ -
στράτιος Λαυριώτης. Ἀνεφέρθη
καὶ εἰς τὸν κοιμηθέντα Διευ-
θυντὴν Συντάξεως τοῦ «Ὀρθο-
δόξου Τύπου» Γεώργιον Ζερβόν,
τονίζων τοὺς ἀγῶνας του ὑπὲρ
τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας καὶ
τῆς Πατρίδος μας.

Ὁ Σεβ. Γλυφάδας
Ἀγαπητοί μοι,

Πληροφορηθέντες τὴν πρὸς Κύ-
ριον ἐκδημίαν τοῦ Γεωργίου Ζερ-
βοῦ, δοκίμου ἐκκλησιαστικοῦ δημο-
σιογράφου καὶ Διευθυντοῦ συντάξε-
ως τῆς Ὑμετέρας ἱστορικῆς ἐφημε-
ρίδος, τοῦ ἀφιερωθέντος καὶ δαπα-
νηθέντος ἐπὶ δεκαετίας, εἰς τὴν δια-
κονίαν τῆς ἐγκρίτου ἐνημερώσεως
τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος,
ἐρχόμεθα, ὅπως καταθέσωμεν τὰς
εἰλικρινεῖς ἡμῶν συλλυπητηρίους
εὐχάς, προσευχόμενοι, ὅπως ὁ Κύ-
ριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ἀνα-
παύῃ τὴν ψυχὴν τοῦ κοιμηθέντος ἐν
χώρᾳ Ζώντων, μετὰ Δικαίων καὶ
Ἁγίων.

Μνημονεύοντες αὐτὸν ἐν τοῖς
δέλτοις τῆς Ἁγίας Προθέσεως, εὐελ-
πιστοῦμεν εἰς τὴν ὑφ ̓Ὑμῶν ἐπαξίαν
συνέχισιν τοῦ ἔργου τοῦ κεκοιμημέ-
νου ἀδελφοῦ ἡμῶν.

Μετ ̓εὐχῶν ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι,
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,
Βουλιαγμένης καί Βάρης

Παῦλος ὁ Α´

Ὁ Σεβ. Σταγῶν
καί Μετεώρων

Παρακαλῶ δεχθῆτε τὰ θερμὰ
συλλυπητήρια διά τὴν ἐκδημίαν
πρὸς Κύριον τοῦ ἐκλεκτοῦ συνερ-

γάτου τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
καὶ ἐμπείρου δημοσιογράφου μα-
καριστοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ, ὁ
ὁποῖος συνέβαλε τὰ μέγιστα εἰς
τὴν ἀνάδειξιν τῆς Ἐφημερίδος
«Ο.Τ.» εἰς μίαν ἐνημερωμένην καὶ
μαχητικὴν διά τὴν Ὀρθόδοξον Πί-
στιν καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς Ἐκκλησίας
μας.

Προσευχόμεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ καλοῦ αὐτοῦ ἀγωνι-
στοῦ.

Μετ ̓εὐχῶν καί ἀγάπης
Ὁ Σταγῶν & Μετεώρων Σεραφείμ

Συλλυπητήριοι ἐπιστολαί
Σεβ. Μητροπολιτῶν

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας 
καὶ τὸ «Τάμα τοῦ  Ἔθνους»

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ ἱστοτόπου «ierovima.gr» τῆς
27ης Φεβρουαρίου ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεω-
τικῆς Νικόλαος κατὰ τὰ μέσα Φε-
βρουαρίου ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν
εἰς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ
Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὴν ὁποίαν
καὶ ἐκοινοποίησε πρὸς τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπον κ. Ἱερώνυμον. 

Εἰς τὴν ἐπιστολὴν του ἀναφέρει
μεταξὺ ἄλλων:

«Σὲ προσωπικὴ ἐπικοινωνία ποὺ
εἶχα πρόσφατα μὲ τὸν Μακαριώτα-
το, μοῦ διαβεβαίωσε γιὰ τὸ ἐνδια-
φέρον του γιὰ τὸ ὅλο θέμα καὶ μοῦ
εἶπε ὁ ἴδιος θὰ ἀναλάβει πρωτο-
βουλία, ὅταν ἔρθει ἡ κατάλληλη
ὥρα. Ἔχω τὴν ἐντύπωση πὼς ἐὰν
δὲν σεβασθοῦμε καὶ ἐμπιστευ-

θοῦμε τὴν κρίση τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν θὰ
εἴμαστε σὲ σωστὸ δρόμο. 

Ἐὰν δὲν καταστεῖ ἐφικτὸ νὰ
ἐκπληρωθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους
σὲ χῶρο ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐγὼ θὰ
θεωροῦσα τιμή μου νὰ ἐκπληρωθεῖ
αὐτὸ τὸ ἱερὸ ὅραμα ὅλων τῶν γνη-
σίων Ἑλλήνων στὴν εἴσοδο τῆς
Χώρας ἀπὸ τὸν Διεθνῆ Ἀερολιμένα
Ἀθήνας, σὲ περίβλεπτο χῶρο πλη-
σίον τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, στὰ γεω-
γραφικὰ ὅρια Κορωπίου, Παιανίας,
Σπάτων ἢ Παλλήνης. Δὲν γνωρίζω
βέβαια ἂν θὰ ἐξευρεθεῖ τὸ κατάλ-
ληλο οἰκόπεδο, κάτι τέτοιο ὅμως,
μπορῶ νὰ καταλάβω ὅτι ὡς πρὸς
τὸ ἐκκλησιαστικό του μέρος
ἀκουμπᾶ στὴν εὐθύνη μου ὡς Μη-
τροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρε-
ωτικῆς».

Ἡ Αὐστρία ἀπηγόρευσε τὰς ξένας
χρηματοδοτήσεις τῶν τζαμιῶν

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τοῦ διαδικτυακοῦ ἱστοτόπου «ech-
edoros-a.gr» ὑπὸ ἡμερομηνίαν
27ην Φεβρουαρίου:

«Τὸ αὐστριακὸ Κοινοβούλιο τὴν
Τετάρτη, ἐνέκρινε ἕνα σχέδιο νό-
μου γιὰ τὴ ρύθμιση τῶν σχέσεων
μὲ τὴ μουσουλμανικὴ κοινότητα
τῆς χώρας.

Σύμφωνα μὲ τὸ νέο νόμο, οἱ πο-
λίτες τῆς Αὐστρίας, ποὺ ὁμολο-
γοῦν φανερὰ τὸ Ἰσλάμ, ἔχουν τὸ
δικαίωμα νὰ μὴ πᾶνε νὰ ἐργασθοῦν
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μουσουλμα-
νικῶν ἑορτῶν καὶ προτείνονται
εὐκαιρίες,  γιὰ νὰ προσκυνήσουν ἢ
νὰ «λάβουν πνευματικὴ διδασκα-
λία» οἱ ἔγκλειστοι στὶς φυλακὲς ἢ
οἱ εὐρισκόμενοι στὸ νοσοκομεῖο
γιὰ νοσηλεία.

Ὡστόσο, ὁ νόμος ἔχει ἕνα ση-
μαντικὸ περιοριστικὸ στοιχεῖο, θέ-
τει σὲ ἔντονη κριτικὴ τοὺς ἡγέτες
τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας
στὴν Αὐστρία.

Ἔτσι ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς, σὲ
αὐτὴν τὴ χώρα, ἀπαγορεύεται
ὁποιαδήποτε χρηματοδότηση ἀπὸ

τὸ ἐξωτερικὸ στὰ τζαμιά, στὰ θρη-
σκευτικὰ σχολεῖα, στὰ ἰσλαμικὰ
πολιτιστικὰ κέντρα καὶ θέτονται
περιορισμοὶ στοὺς Ἰμάμηδες (ἡγή-
τορες τῶν τζαμιῶν) καθὼς καὶ
στοὺς ἡγέτες τῶν μουσουλμα-
νικῶν ἑνώσεων ποὺ θὰ μποροῦν
νὰ καταλαμβάνουν  τὴ θέση αὐτὴ,
ἐὰν δὲν ἔχουν τελειώσει τὴν
ἐκπαίδευση στὰ αὐστριακὰ πανε-
πιστήμια.

Βασικό, ἐπίσης, στοιχεῖο εἶναι
ὅτι οἱ θρησκευτικὲς θέσεις τῶν
μουσουλμάνων θὰ καθορίζονται
καὶ θὰ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ κράτος.

Ὁ ὑπουργὸς Κοινοτήτων Σεμπά-
στιαν Κούρτζ καθόρισε τὸ νέο νό-
μο ὡς «μεροληπτικὸ» καὶ «ἀντίθε-
το μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἰσλάμ».

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ἡ αὐ -
στριακὴ κυβέρνηση θέλει νὰ δημι-
ουργήσει στὴ χώρα «ἕνα Ἰσλὰμ μὲ
αὐστριακὸ χαρακτῆρα».

Ἄλλοι μουσουλμάνοι ἡγέτες κα-
ταδίκασαν ἐπίσης τὸ νέο νόμο, δή-
λωσαν ὅτι σκοπεύουν νὰ προσβά-
λουν τὸ νόμο στὸ Συνταγματικὸ Δι-
καστήριο».
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(3ον)
Παραθέτουμε, ἐπίσης, ὡς ἀπάν-

τηση ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ
ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. αἰδεσιμο-
λογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π.
Θεοδώρου Ζήση μέ θέμα «Ἡ ἐπι-
καιρότης τῶν διδαχῶν τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ»12. Ἀναφέρει
σχετικά ὁ πατήρ ὅτι «ἐνοχλοῦνται
οἱ φιλοπαπικοὶ Οἰκουμενιστές,
ὅπως καί ὁ Σεβ., ἀπὸ τὴν ρήση τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ, ποὺ σώζεται ἀνάμε-
σα στὶς προφητεῖες του «Τὸν πά-
παν νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ
εἶναι ἡ αἰτία»13. Λόγῳ τοῦ μεγάλου
σεβασμοῦ, τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀγά-
πης, ποὺ ἔχει ὁ λαὸς γιὰ τὸν Ἅγιο
Κοσμᾶ, ποὺ συνέβαλε μὲ τὴν Χάριν
τοῦ Θεοῦ στὴν σωτηρία τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ τοῦ Γένους, διστάζουν
νὰ τὸν ἀμφισβητήσουν συνολικά,
ὅπως δίσταζαν καὶ οἱ Ἑβραῖοι ἡγέ-
τες μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Βαπτι-
στή, φοβούμενοι τὴν ἀντίδραση
τοῦ λαοῦ. Ἂν, ὅμως, τιμοῦν καὶ σέ-
βονται ἀληθινὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ,
πρέπει, κατὰ τὴν σύστασή του, νὰ
καταδικάσουν, νὰ ἀπορρίψουν, νὰ
ἀναθεματίσουν τὸν πάπα. Νόμισαν
ὅτι μποροῦν νὰ ἀποφύγουν αὐτὸν
τὸν σκόπελο καὶ νὰ ἐξακολουθή-
σουν νὰ ἀγκαλιάζουν καὶ νὰ ἀσπά-
ζονται τὸν πάπα, νὰ συμπροσεύ-
χονται μαζί του καὶ νὰ τοῦ συνθέ-
τουν ὕμνους καὶ τροπάρια, νὰ θεω-
ροῦν τὸν Παπισμὸ ὡς ἀδελφὴ
ἐκκλησία, μὲ ἀποστολικὴ διαδοχὴ
καὶ ἔγκυρα μυστήρια, νά παρουσιά-
ζουν βιβλία του, ἂν διέδιδαν ὅτι ὁ
Ἅγιος Κοσμᾶς δὲν εἶπε ποτὲ αὐτὴν
τὴν φράση, νοθεύοντας ἔτσι τὴν
σωζόμενη διδασκαλία τοῦ Ἁγίου. Ἡ
νόθευση συγγραμμάτων εἶναι πα-
λιὰ τέχνη τῶν παπικῶν, γνωστὴ
στὴν ἱστοριογραφία, καὶ τὴν γραμ-
ματολογία. Λυπηθήκαμε μόνο,
γιατὶ αὐτὴν τὴν νόθευση πρὸς ἐξυ-
πηρέτηση τῶν φιλοπαπικῶν τὴν
ἐπεχείρησε καὶ τὴν διέδωσε ἕνας,
κατὰ τὰ ἄλλα, τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν
γνώση, ἐκλεκτὸς καὶ λογιώτατος
κληρικός, ὁ ἀρχιμανδρίτης Εἰρη-
ναῖος Δεληδῆμος, ποὺ ἀνήκει στὸ
διδακτικὸ προσωπικὸ τοῦ Τμήμα-
τος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ ἐν
λόγῳ ἀντιπαπικὴ προφητεία τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ δὲν ὑπάρχει στὰ χει-
ρόγραφα· τὴν ἐπενόησε, τὴν
ἐφεῦρε, ὁ ἀντιπαπικὸς Αὐγου -
στῖνος Καντιώτης καὶ τὴν συμπε-
ριέλαβε ἀνάμεσα στὶς ἄλλες προ-
φητεῖες του, γιὰ νὰ δώσει κῦρος
στὸν ἀντιπαπισμό του. Ὑπέστη βέ-
βαια συντριπτικὸ πλῆγμα ἀπὸ τὸν
φιλόλογο καὶ θεολόγο Κων-
σταντῖνο Σιαμάκη, ὁ ὁποῖος ἔδειξε
ὅτι δὲν χρειαζόταν νὰ κάνει πολὺ
κόπο, γιὰ νὰ ἐλέγξει τὸν ψευδῆ
ἰσχυρισμό του, ἀρκεῖ νὰ ἔβλεπε
ἐκεῖ δίπλα του χειρόγραφο στὴν
Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο περιέχει
τὴν ἀμφισβητηθεῖσα προφητεία.
Τὸ πιὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι παρὰ τὴν
ἀποκάλυψη αὐτῆς τῆς νοθείας οἱ
φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
στὴν Θεσσαλονίκη βομβαρδίζονται
μὲ τὴν ψευδῆ αὐτὴ ἐφεύρεση, μὲ
τὴν νοθεία αὐτὴ τοῦ π. Εἰρηναίου.
Μελετώντας τὴν βιβλιογραφία καὶ
τὶς Διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ἐντο-
πίζονται κι ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τὴν

γνησιότητα αὐτῆς τῆς προφητείας.
Ἀκόμη καὶ ἂν ἔλειπε αὐτὴ ἡ προ-
φητεία, ὑπάρχουν σὲ ἄλλα σημεῖα
τῶν Διδαχῶν του ἀντιπαπικὲς ρή-
σεις, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ ἀλλοι-
ώσουμε τὴν πίστη τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ, τὴν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων,
γιὰ τὸν πάπα, καὶ ἂς ἐνοχλοῦνται οἱ
Οἰκουμενιστές. Αὐτοὶ ἄλλωστε
βλέποντας τὴν καθολική, σταθερὴ
καὶ ἀδιάκοπη πίστη τῶν Ὀρθοδό-
ξων ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι αἵρεση,
ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Μ. Φωτίου μέχρι σήμε-
ρα, ἐπὶ 1200 χρόνια, καταδικάζουν
τὸν Παπισμὸ ὡς αἵρεση, εἰσήγαγαν
ἄλλη αἵρεση, τὴν γνωστὴ Μεταπα-
τερικὴ Θεολογία τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Δημητριάδος, ἡ ὁποία
παραμερίζει τοὺς Ἁγίους Πατέρες,
καταργεῖ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ὡς
ἀνεπίκαιρους καὶ ξεπερασμένους,
παρωχημένους, μαζὶ καὶ τὸν Ἅγιο
Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Τοὺς εἶναι
ἐμπόδιο στὰ συγκρητιστικά, μασο-
νοεβραϊκά, οἰκουμενιστικά, νεοε-
ποχίτικα σχέδιά τους. Ἡ Γερόντισ-
σα Εὐθυμία, Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Μεγαδένδρου, στὴν ἐξαιρετικὴ
ἐρευνητικὴ καὶ ἐπιστημονική της
ἐργασία «Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα στὴν
ἱστορία», ποὺ θὰ μποροῦσε ἄνετα
καὶ ἐπάξια νὰ τῆς χαρίσει τὸν τίτλο
τοῦ διδάκτορος τῆς Θεολογίας,
πρὶν ἀκόμη δημιουργήσει τὴν σχε-
τικὴ νοθεία ὁ π. Εἰρηναῖος, διεπί-
στωσε ὅτι ἡ προφητεία γιὰ τὸν πά-
πα σώζεται σὲ δύο παραλλαγές, μία
στὴν γνωστὴ συλλογὴ Καντιώτη
«Τὸν πάπα νὰ καταρᾶσθε, διότι
αὐτὸς θὰ εἶναι ἡ αἰτία», καὶ μία
στὴν συλλογὴ ἀλβανικοῦ χειρο-
γράφου, ποὺ εἶναι πιὸ ὁλοκληρω-
μένη, διότι μᾶς λέγει σὲ τί ὁ πάπας
θὰ εἶναι αἰτία: «Τὸν πάπα νὰ τὸν κα-
ταριέστε, γιατὶ αὐτὸς θὰ εἶναι
αἴτιος τοῦ χαλασμοῦ τοῦ τόπου»14.
Τὸ κενὸ τῆς προφητείας τῆς συλ-
λογῆς Καντιώτη τὸ συμπληρώνει ἡ
συλλογὴ τοῦ ἀλβανικοῦ χειρογρά-
φου, ποὺ μαρτυρεῖ καὶ γιὰ τὴν γνη-
σιότητα τῆς προφητείας. Εἶναι
πολὺ χειρότερη ἡ ἄλλη ρήση τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ γιὰ τὸν πάπα καὶ τὸν
Μωάμεθ, γιὰ τὸν δεύτερο λίγο
συγκεκαλυμμένα, λόγῳ τῆς δου-
λείας. Τοὺς ταυτίζει μὲ τὸν Ἀντί-
χριστο καὶ βρίσκεται στὴν Η´ Διδα-
χή του: «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι· ὁ
ἕνας εἶναι ὁ πάπας καὶ ὁ ἕτερος
εἶναι αὐτὸς, ὁποὺ εἶναι εἰς τὸ κε-
φάλι μας, χωρὶς νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομά
του, τὸ καταλαβαίνετε, μὰ λυ-
πηρὸν εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ, διότι
αὐτοὶ οἱ Ἀντίχριστοι εἶναι εἰς τὴν
ἀπώλειαν, καθὼς τὸ ἔχουν. Ἡμεῖς
ἐγκράτεια, αὐτοὶ ἀπώλεια· ἡμεῖς
νηστεία, αὐτοὶ πολυφαγία· ἡμεῖς
παρθενία, αὐτοὶ πορνεία· ἡμεῖς δι-
καιοσύνη, αὐτοὶ ἀδικία»15. Ἄλλω-
στε καὶ σ᾽ αὐτὰ ποὺ προηγουμένως
ἀναφέρει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ὅτι ὅλες
οἱ ἄλλες πίστες εἶναι ψεύτικες,
κάλπικες, τοῦ Διαβόλου, καὶ μόνη
ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι καλὴ
καὶ ἁγία, δὲν περιλαμβάνει καὶ τὸν
πάπα; Καὶ τὸ ὅτι τὰ εὐρωπαϊκὰ
ρηγᾶτα, οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, θὰ μᾶς
ἔβλαπταν στὴν πίστη, ἂν ὑποτασ-
σόμασταν στοὺς Φράγκους, ἀντὶ
γιὰ τοὺς Τούρκους, τὸν Παπισμὸ
καὶ τὸν Προτεσταντισμὸ δὲν
ἐννοεῖ; Ὑπῆρχε τότε ἄλλη πίστη
στὴν Εὐρώπη; Ἡ Ἁγιοκοσμίτισσα

Ἡγουμένη Εὐθυμία, κατὰ τὴν με-
τακομιδὴ τμήματος τοῦ ἱεροῦ λει-
ψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ ἀπὸ τὰ Τίρανα στὴν Μονὴ του
στὸ Μέγα Δένδρο τὸ 2007, καὶ ἐνῶ
ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀνα-
στάσιος, ἐπιφανὴς Οἰκουμενιστής,
κρατοῦσε τὸ Ἅγιο λείψανο, στὴν
προσφώνησή της εἶπε, γυναίκα
αὐτή, τὰ ἑξῆς ἀνδρικώτατα, ἀπευ-
θυνόμενη πρὸς τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ:
«Καί τώρα τί νὰ ποῦμε σὲ σένα
Ἅγιε Γέροντα, βλαστάρι τῆς Αἰτω-
λίας, καλλιέργημα τοῦ Ἄθωνα,
᾽Αστέρι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ; Καλῶς ὅρισες στὴ Μονή σου,
γιὰ νὰ ποιμάνεις μὲ τὴν ἐπιστασία
τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου σου, μὲ τὸ
ἅγιο παράδειγμά σου, μὲ τὶς διδα-
χές σου, μὲ τὶς προφητεῖες σου.
Καλῶς ὅρισες στὴν ἑλληνικὴ γῆ.
Ἔλα νὰ μᾶς διδάξεις ἄλλη μία
φορὰ τὴν γνήσια Ὀρθόδοξη Πίστη
μας σὰν τότε, Ἰσαπόστολε, καταδι-
κάζοντας τὶς αἱρέσεις, ὅπως τότε.
Ἔλα νὰ μᾶς πῆς πάλι τὴ διδαχὴ καὶ
προφητεία σου “Τὸν πάπα νὰ τὸν
καταριέστε, γιατὶ αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ
αἴτιος τοῦ χαλασμοῦ τοῦ τόπου”.
Νὰ μᾶς συγκεντρώσεις τὴν προσ -
οχὴ σ᾽ αὐτὸ τὸ χαλασμό, γιὰ τὸν τό-
πο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ σημαίνει
καὶ στὸ χαλασμὸ τοῦ τόπου τοῦ
Ἔθνους... Ν᾽ ἀνέβεις πάλι στὸ σκα-
μνί, τὸν ἄμβωνά σου, πού, ὅπως
εἶπες, ἔχει τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸ Θεὸ
νὰ διδάσκει Ἱερεῖς, Ἀρχιερεῖς, Πα-
τριάρχες, λαϊκούς. Θὰ σὲ ἀκού-
σουν ἢ μήπως θελήσουν νὰ σὲ κα-
θαιρέσουν;... Ἔλα νὰ ἐπιστήσεις
τὴν προσοχή μας γιὰ τὶς βλέψεις
τοῦ Σιωνισμοῦ, μὲ τὴν τολμηρὴ καὶ
ἀκάθεκτη γλώσσα σου, ποὺ τὰ πλο-
κάμια του ἄδραξαν τὶς ἕδρες λει-
τουργίας τῶν λαῶν καὶ προωθοῦν
τὰ σχέδια τους»16.
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Ἡ οἰκουμενιστικὴ ταυτότης τοῦ Σεβ. Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου
καὶ αἱ Ἀντιπαπικαί - Ἀντιοικουμενιστικαί θέσεις τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
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Σεβ. Αἰτωλίας: Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία

αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικεςÆ τοῦτο
ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνη ἡ πί-
στις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
εἶναι καλή καί ἁγία, τό νά πιστεύω-
μεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνο-
μα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, τοῦτο σᾶς λέγω
τώρα εἰς τό τέλος νά εὐφραίνεσθε
ὅπου εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί».

Ἡ μητέρα μας Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, «ἥν ὁ Χριστός ἐκτήσα-
το τῷ τιμίῳ Αὐτοῦ αἵματι», εἶναι ἡ
ἱερά κιβωτός μέσα στήν ὁποία δια-
φυλάσσεται ὁ θησαυρός τῆς ἀμω-
μήτου πίστεως μέ τή χάρι τοῦ
Θεοῦ καί τούς αἱματηρούς ἀγῶνες
τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων.
Κρατεῖ καί διαφυλάσσει ἡ Ἐκκλη-
σία μας τήν θεία ἀλήθεια ὅπως τήν
ἐδίδαξε ὁ Κύριος, ὅπως τήν ἐκή-
ρυξαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὅπως
τήν ἐδογμάτισαν καί τήν κατωχύ-
ρωσαν οἱ ἅγιες Οἰκουμενικές Σύν -
οδοι καί οἱ πνευματοφόροι ἅγιοι
Πατέρες.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας
δέν εἶναι μόνο ἡ ἀληθής Ἐκκλησία,
ἀλλά ἡ μόνη Ἐκκλησία, διότι κατέ-
χει τό πλήρωμα τῆς Ἀληθείας καί
τῆς χάριτος. Σέ αὐτή τή μόνη καί
μία Ἐκκλησία μπορεῖ νά ὑπάρχῃ ὁ
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος
ἵδρυσε μόνο μία Ἐκκλησία.

Ἔτσι, ὁ συνειδητός χριστιανός
μπορεῖ νά ζῆ μέ ἀσφάλεια, μέ βε-
βαιότητα γιά τή σωτηρία του καί
χαρά μέσα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκ -
κλησία καί νά ἐπαναλαμβάνει μέ τά
λόγια καί τή ζωή του τά ὅσα λέει ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ἡ
πίστις μου εἶναι αὐτή τήν ὁποία
ἤκουσα ἀπό τά θεῖα λόγια τά ὁποῖα
ἐδιδάχθην παρά τῶν ἁγίων πατέ-
ρων….χωρίς νά συμμορφοῦμαι
πρός τίς διάφορες περιστάσεις καί
τούς διαφόρους καιρούς. Τήν πίστι
αὐτή δέν θά πάψω νά τή διδάσκω.

Μαζί της ἐγεννήθηκα καί μέ αὐτήν
ἀπέρχομαι τῆς παρούσης ζωῆς».

Δοξάζουμε τόν Κύριο καί χαιρό-
μαστε σήμερα καί διότι δέν εἴμα-
στε αἱρετικοί.

Αἱρετικοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς
πλάνης καί τῆς κακοδοξίας, ἐκεῖνοι
οἱ ὁποῖοι θολωμένοι ἀπό τόν ἄκρα-
το ἐγωισμό τους διαστρέφουν τόν
καθαρό εὐαγγελικό λόγο, ἐπιλέ-
γουν τό ψεῦδος καί κηρύσσουν
τήν αἵρεσι.

Αἱρετικοί εἶναι πρωτίστως οἱ
αὐτοκαλούμενοι μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ ἤ Χιλιασταί, ἤ μᾶλλον ὄχι
ἁπλῶς αἱρετικοί, ἀλλά ἀρνούμενοι
κάθε ἀλήθεια. Ἑπομένως εἶναι
ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῆς σωτηρίας μας.

Αἱρετικοί εἶναι καί οἱ ἀποκρυφι-
σταί, οἱ Μασσῶνοι, οἱ Πνευματι-
σταί.

Αἱρετικοί εἶναι καί οἱ λεγόμενοι
ἑτερόδοξοι. Ἀφοῦ ἔχουν καί πι-
στεύουν ἑτέρα δόξα, διαφορετική
ἀπό τήν ὀρθόδοξο διδασκαλία καί
γνώμη, ἔχουν περιπέσει σέ πλάνη
καί διαστροφή τῆς ἁγιογραφικῆς
ἀληθείας καί τῆς ἀμωμήτου πίστε-
ως. Ἔτσι, οἱ κατακερματισμένοι
Προτεστάντες, Ἀγγλικανοί, Λου-
θηρανοί, Εὐαγγελικοί, Πεντηκο-
στιανοί, οἱ ὁποῖοι κατεπάτησαν τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων τά δόγματα καί
ὅλη τήν ἱερά παράδοση, εἶναι αἱρε-
τικοί.

Αἱρετικοί εἶναι καί οἱ πολυδιαφη-
μιζόμενοι Παπικοί, οἱ ὁποῖοι ἀπό
ἀσυγκράτητο ἐγωισμό, ἀχαλίνωτη
φιλοπρωτία καί ἀντίθεο κοσμικό-
τητα, ζητοῦν πρωτεῖα, κοσμικά
ἀξιώματα, ἀποσπάσθηκαν ἀπό τήν
Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολι-
κή Ἐκκλησία καί παραποίησαν
ἱερές παραδόσεις καί εὐαγγελικές
ἀλήθειες.

Γιʼ αὐτούς τούς αἱρετικούς ὁ Ἁγ.
Κοσμᾶς προτρέπει: «Νά κλαίετε
διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς,
ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος».

Σήμερα, ἑορτή τῆς μητέρας μας
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄς μή μεί-
νουμε μόνο στή χαρά τῆς ἑορτῆς
της. Ἄς προχωρήσουμε στήν συν -
αίσθησι τῆς εὐθύνης μας.

Ὁ πλανῶν τήν οἰκουμένην ὅλην,
διάβολος, καί οἱ πιστοί ὑπηρέται
καί δορυφόροι του, οἱ αἱρετικοί,
ἐργάζονται ὡς «λύκοι βαρεῖς»
(Πράξ. κ΄ 29) γιά νά συλήσουν, νά
προσβάλουν, νά μολύνουν, νά νο-
θεύσουν, νά ἀφανίσουν τήν πα-
τροπαράδοτη κληρονομιά μας, τόν
πανάγιο πνευματικό πλοῦτο μας,
τήν δόξα, τόν στέφανό μας, τήν
αἰώνια παρακαταθήκη μας, τό καύ-
χημά μας, τήν ὀρθόδοξο πίστι μας,
τήν νύμφη τοῦ Χριστοῦ μας,
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.

Δέν μισοῦμε τούς αἱρετικούς,
τούς ἀγαποῦμε καί κλαῖμε γιά τήν
ἀπώλειά τους. Ὅμως, ἄν δέν ἐπι-
στρέψουν μέ μετάνοια, ἄν δέν
ἀποκηρύξουν τήν αἵρεσί τους , δέν
μποροῦμε νά τούς δεχώμαστε
στήν ὀρθόδοξο μάνδρα.

Καί ἐμεῖς ἄς καλλιεργήσουμε
τόν ἑαυτό μας. Βέβαια ἡ Ἐκκλησία
δέν φοβᾶται τήν μανία τῶν
ἐχθρῶν. «Πύλαι ἄδου οὐ κατισχύ-
σουσιν αὐτῆς» (Μτθ. ζ΄, 25), «τεθε-
μελίωτο γάρ ἐπί τήν πέτραν» (Μτθ.
ζ΄, 25).

Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί κινδυνεύου-
με ἀπό τήν ἀλλοίωσι τῆς πίστεως.

Γιʼ αὐτό ἄς καλλιεργήσουμε ἀφʼ
ἑνός μέν τόν ἑαυτό μας μέ τήν
εἰλικρινῆ μετάνοια, τήν ταπείνωσι,
τήν ὑπακοή στό ἱερό Εὐαγγέλιο,
τήν φλογερή ἀγάπη στό Χριστό
μας. Ἀφʼ ἑτέρου ἄς βιάσουμε τόν
ἑαυτό μας, γιά νά μένουμε πιστοί
καί ἀσάλευτοι στήν Ὀρθοδοξία
μας, ὑπερασπισταί καί ὁμολογηταί
τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας καί γιά
νά ζοῦμε τή συνειδητή, τήν ἁγιά-
ζουσα καί σώζουσα λατρευτική καί
μυστηριακή ζωή της.

Ἔτσι, θά λάμπει ἡ μητέρα μας
Ἐκκλησία. Ἐμεῖς θά ζοῦμε τήν
ἀλήθεια καί ἡ ζωή μας θά ἁγιάζε-
ται, γιά νά φθάσουμε ἄξιοι στήν ἐν
οὐρανοῖς τοῦ Χριστοῦ μας Ἐκκλη-
σία.

Τό εὔχομαι ὁλοψύχως.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΣΜΑΣ».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΗ 
Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
κτήρα, ὁ ὁποῖος μόνον μετὰ τὴν
ὁλοκλήρωσή της ἀναγνωρίζεται; Γι᾽
αὐτὸ καὶ προσφυῶς τὴν ὠνόμασαν
«Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο», πι-
στεύοντας ὅμως ὅτι εἶναι οἰκουμε-
νικὴ καὶ ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἀναγνω-
ρισθεῖ ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς οἰκουμε-
νική, ἂν συγκεντρώσει τὰ ἀπαιτού-
μενα κριτήρια ποὺ εἶναι ἁπλᾶ καὶ ξε-
κάθαρα· νὰ διακρίνεται γιὰ τὴν
ὀρθότητα τῶν δογμάτων καὶ νὰ
συμφωνεῖ μὲ τὴν διδασκαλία τῶν
προηγουμένων συν όδων, τοπικῶν
καὶ οἰκουμενικῶν καὶ τὴν Παράδοση
τῶν Ἁγίων Πατέρων. Εἶναι ἀξιωμα-
τικὴ καὶ ἀπρόσβλητη ἡ ἐκτίμηση τοῦ
Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ,
κατὰ τὴν ὁποία «ἐκείνας οἶδεν ἁγίας
καὶ ἐγκρίτους συνόδους ὁ εὐσεβὴς
τῆς Ἐκκλησίας κανών, ἃς ὀρθότης
δογμάτων ἔκρινεν1» .

Μεταξὺ τῶν πρώτων προσυνο-
δικῶν διεργασιῶν περιλαμβάνεται
τὸ Πανορθόδοξο Συνέδριο τῆς
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1923,
ποὺ συνεκλήθη μὲ πρωτοβουλία
τοῦ ἀτυχῶς τότε ἐπὶ διετίαν παρα-
μείναντος στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο
μασώνου Πατριάρχου Μελετίου
Μεταξάκη, ὁ ὁποῖος ἔθεσε στὴν
ἡμερησία διάταξη ἀντιπαραδοσιακὰ
καὶ νεωτεριστικὰ θέματα, πολλὰ
τῶν ὁποίων ἐτραυμάτισαν τὴν ἑνό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς κακὴ
κληρονομιὰ συνοδεύουν ἔκτοτε
τὴν θεματολογία τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Συνόδου μέχρι σήμερα, ὅπως
τὸ Ἡμερολογιακό, ὁ κοινὸς ἑορ-
τασμὸς τοῦ Πάσχα, τὰ κωλύματα
τοῦ γάμου, ὁ δεύτερος γάμος τῶν
ἐν χηρείᾳ κληρικῶν, ὁ ἐκσυγχρο-
νισμὸς τῆς ἐξωτερικῆς ἀμφιέσεώς
τους, ἡ ἀναθεώρηση ἐπὶ τὸ ἐλα-
φρότερον τῶν περὶ νηστείας διατά-
ξεων καὶ ἄλλα.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν
αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου προτάθηκε ἡ
σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου
μὲ ἡμερομηνία μάλιστα σύγκλησης
τὴν συμπλήρωση 1600 ἐτῶν ἀπὸ τὴν
Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
ὥστε ἡ νέα Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
νὰ συνδέεται μὲ τὴν πρώτη. Ἐπειδὴ
ὅμως ἦταν ἀδύνατη ἡ προετοιμασία
τῆς Συνόδου ἐντὸς δύο ἐτῶν, τὸ
1925, ἀποφασίσθηκε νὰ γίνει ἕνα
ἔτος ἀργότερα, τὸ 1926, χωρὶς καὶ
αὐτὸ νὰ κατορθωθεῖ, μὲ συνέπεια
νὰ ἀποφασισθεῖ ἀντὶ τῆς Συνόδου
νὰ ὀργανωθεῖ μία Προσύνοδος, τὴν
προετοιμασία τῆς ὁποίας ἀνέλαβε ἡ
συγκληθεῖσα στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ
1930 Προκαταρκτικὴ Ἐπιτροπὴ τῶν
Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μὲ
σκοπὸ τὴν διαμόρφωση ἑνὸς κοινῆς
ἀποδοχῆς θεματολογίου γιὰ τὴν
μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ Μεγάλη
Σύνοδο.

2. Ἐνδεικτικαί μαρτυρίαι 
περὶ τοῦ ὅτι ἡ μέλλουσα 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος
ἐθεωρεῖτο ὡς οἰκουμενική.

Ἀπὸ τὶς συνεχεῖς καὶ πάμπολλες
μαρτυρίες τῶν κειμένων ποὺ ἀφο-
ροῦν στὴν προετοιμασία τῆς Συνό-
δου ὡς οἰκουμενικῆς ἐνδεικτικῶς
θὰ ἐπιλέξουμε μερικές, γιὰ νὰ φα-
νεῖ ἡ περίεργη μεταλλαγὴ καὶ ἀλλοί-
ωση τοῦ χαρακτῆρος της ἀπὸ
οἰκουμενικῆς σὲ ἁπλὴ πανορθόδο-
ξη σύνοδο. Ἡ μεταλλαγὴ αὐτὴ δὲν
προβληματίζει ὅσους δὲν γνωρί-
ζουν τὴν ἱστορία τῆς προετοιμασίας
τῆς Συνόδου, εἴτε γιατὶ θεωροῦν ἐξ
ἀγνοίας ὅτι ἔτσι ὁρίσθηκε ἀπὸ τὴν
ἀρχή, εἴτε γιατὶ γνωρίζουν τὶς σκο-
πιμότητες ποὺ ὑποκρύπτει αὐτὴ ἡ
ἀλλοίωση καὶ ἐνόχως σιωποῦν.

Ὅταν ὁ πατριάρχης Φώτιος ἐξήγ-
γειλε τὴν ἐναρκτήρια συνεδρία τῆς
Προσυνόδου γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς
Πεντηκοστῆς τοῦ 1932, ἐχάραξε
συγχρόνως καὶ τὰ ὅρια τῶν ἁρμο-
διοτήτων της, λέγοντας ὅτι ἁπλῶς
θὰ μελετήσει τὰ ὁρισθέντα ἀπὸ τὴν
Προκαταρκτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους (1930) θέματα, χωρὶς δε-
σμευτικὲς ἀποφάσεις, «καθὼς τῇ
Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ μόνῃ ἀπόκει-
ται ὅπως ἀποφασίσῃ ἐγκύρως καὶ
ὑποχρεωτικῶς περὶ πάντων»2, ἐννο-
ώντας τὴν μέλλουσα νὰ συνέλθει
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο.

Ὁ μητροπολίτης Χαλκηδόνος Με-
λίτων, ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν
τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ
πρωτεργάτης τῆς προετοιμασίας τῆς
Συνόδου σὲ πολλὲς φάσεις της, προ-
λογίζων τὴν ἔκδοση τῆς περιοδικῆς
ἐκδόσεως «Συνοδικά», τὴν ὁποία
ἐξέδιδε ἡ «Γραμματεία ἐπὶ τῆς προ-
παρασκευῆς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας» μὲ ἕδρα τό «Ὀρθόδοξον Κέν-
τρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου» εἰς Chambésy Γενεύης, ἔγραφε
τὰ ἑξῆς: «Ὁδεύοντες τὴν ὁδὸν τῆς
προπαρασκευῆς, εὑρισκόμεθα εἰς τὸ
σημεῖον τῆς ὑγιοῦς ἐπισημάνσεως
καὶ διατυπώσεως τοῦ κέντρου τῆς
Συνόδου, τοῦθ ̓ὅπερ δὲν εἶναι εὐχε-
ρές, δοθέντων δύο τινῶν, πρῶτον
τῆς ἀποστάσεως τῶν δώδεκα
αἰώνων ἀπὸ τῆς τελευταίας Ζ  ́Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, καὶ δεύτερον τῶν
ἐν τῷ μεταξὺ ἐπελθουσῶν διαφόρων
ἐκκλησιαστικῶν ἀνακατατάξεων καὶ
πνευματικῶν διαμορφώσεων, μάλι-
στα δὲ τῆς σημειωθείσης ἐπαναστα-
τικῆς ἀλλαγῆς εἰς τὴν θέσιν καὶ τὰς
πνευματικὰς ἀνάγκας τοῦ συγχρό-
νου πιστοῦ, ἐν μέσῳ ἑνὸς νέου, βα-
θύτατα ἐκκοσμικευμένου καὶ τεχνο-
κρατουμένου κόσμου. Διότι, Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ἓν γεγονός, μία ἐνέργεια ποὺ ἐμπίπτει
εἰς τὸ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας συνεχιζό-
μενον σωτηριῶδες ἔργον τοῦ Ἱδρυ-
τοῦ καὶ Κυρίου Αὐτῆς, τοῦ Χριστοῦ.
Ἑπομένως εἶναι θεανθρώπινον»3.

Ὁ μητροπολίτης Μυτιλήνης

Ἰάκωβος, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Ὑποθέσεων τοῦ
Ἐξωτερικοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, σὲ εἰσήγηση ποὺ ἔκανε
ἐνώπιον τῶν συνοδικῶν ἀρχιερέων
καὶ τῶν καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν, στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Πεντέλης στὶς 6 Φεβρουαρίου 1973
ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Φωτίου εἶπε
τὰ ἑξῆς γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου:

«Μετὰ τὴν Ζ´ Οἰκουμενικὴν Σύν -
οδον ἐγένετο δὶς ἀπόπειρα συγ-
κλήσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Ἡ μία συνεκλήθη τῷ 879 ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν τοῦ σήμερον τιμωμένου
μεγάλου Ἱεράρχου καὶ ἡ ἄλλη βρα-
δύτερον τῷ 1341 ἐπὶ τῶν ἡμερῶν
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
ἀλλ᾽ οὐδεμία ἐξ αὐτῶν ἀνεγνωρί-
σθη τελικῶς ὡς Οἰκουμενική. Ἡ Ζ´
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος συνῆλθε τὸ
787. Ἔκτοτε παρῆλθον 1196 ἔτη
χωρὶς νὰ καταστῇ δυνατὸν νὰ συγ-
κληθῇ ἄλλη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος,
παρὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀναγκῶν καὶ
τὸ μέγεθος τῶν προβλημάτων, ἅτι-
να ἐγεννήθησαν διὰ μέσου τῶν
αἰώνων, συνεπείᾳ κυρίως τῶν
ἐπελθουσῶν μεταβολῶν εἰς τὸν
χῶρον τῆς Ἐκκλησίας καὶ γενικώ-
τερον εἰς τὸν κόσμον... Κατὰ τὸ
πρῶτον τέταρτον τοῦ αἰῶνος μας
ἤρχισε νὰ γίνεται πολλὴ συζήτησις
γύρω ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα συγ-
κλήσεως μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου. Κατ᾽ ἀρχὴν αἱ Ὀρθόδοξοι
Ἐκκλησίαι ἐσκέφθησαν νὰ  συγκα-
λέσουν μίαν Προσύν οδον, ἀντὶ τῆς
Οἰκουμενικῆς, τῆς ὁποίας μάλιστα
τὰ θέματα διετυπώθησαν εἰς τὸν
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καταρτισθέντα κατὰ
τὸ 1932 κατάλογον. Ὁ ἀοίδιμος
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, μέσα εἰς
τὰς μεγάλας του προοπτικάς, συ-
νέλαβε τὸ νόημα τῆς συγκλήσεως
ἀπ᾽ εὐθείας μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συν -
όδου χωρὶς νὰ μεσολαβήση Προ-
σύνοδος, τὴν ὁποίαν μάλιστα ὠνό-
μασε “Μεγάλην Σύνοδον” καὶ πρὸς
τὸν σκοπὸν τοῦτον, ἐν προπαρα-
σκευαστικῷ σταδίῳ, συνεκάλεσε
τὰς ἑκασταχοῦ Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας τρὶς εἰς τὴν Ρόδον κατὰ
τὰ ἔτη 1961, 62, 63». Συμπληρώ-
νοντας δὲ στὴ συνέχεια τὶς σκέ-
ψεις καὶ ἐκτιμήσεις του περὶ τῆς
Συνόδου γράφει: «Καὶ ἤδη, ἂς
ἔλθωμεν εἰς τὸ θέμα τῆς Μεγάλης
Συνόδου. Εἶναι ἀληθές, ὅτι τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον κατέχει ἱερὸν δέος
μὲ αὐτὴν τὴν ὄντως μεγάλην καὶ
ὑψηλὴν καὶ ἱερωτάτην ὑπόθεσιν.
Καὶ δικαίως, διότι πρόκειται νὰ συ-
ν έλθῃ μία Μεγάλη Σύνοδος, ἡ
ὁποία θὰ ἀντιστοιχῇ πρὸς τὴν Η´
Οἰκουμενικὴν Σύνοδον. Εἶναι
ὄντως τοῦτο γεγονὸς μέγιστον διὰ
τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ
θεολογικῆς πλευρᾶς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
ἱστορικῆς»4.

Ὁ γνωστὸς ἐπίσης Γέροντας καὶ
Ἅγιος τώρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς
στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγρα-
δίου, Ἰουστῖνος (Πόποβιτς) ἐπιβεβαι-
ώνει ὅτι ἡ Σύνοδος συνεκαλεῖτο ὡς
Οἰκουμενικὴ μὲ ἄρθρο του ποὺ ἐκυ-
κλοφορήθη σὲ ἰδιαίτερο φυλλάδιο
στὴν ἑλληνικὴ μὲ τίτλο «Ἐπικίνδυ-
νος ἡ σύγκλησις Οἰκουμενικῆς Συν -
όδου». Μεταξὺ ἄλλων γράφει,
ἐκφράζοντας ἰσχυρὲς ἐπιφυλάξεις
γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀλλὰ καὶ τὴν
καταλληλότητα τῶν καιρῶν πρὸς
σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συνόδου:
«Προσωπικῶς, δὲν βλέπω ὅτι κατὰς
τὰς σημερινὰς περιστάσεις ὑπάρχει
πράγματι ἀναπόφευκτος ἀνάγκη διὰ
τὴν σύγκλησιν τῆς Οἰκουμενικῆς Συν -
όδου. Ἐὰν ὅμως ὑπάρχῃ, τότε ἡ πα-
ροῦσα στιγμὴ εἶναι ἡ πλέον ἀκατάλ-
ληλος εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας»5.

Ὁ ὅσιος Γέροντας, τέλος, Φιλό-
θεος Ζερβάκος, τὴν ἐπίσημη ἁγιο-
κατάταξη τοῦ ὁποίου ἐναγωνίως
περιμένει τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα,
σὲ σημαντικὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο
«Περὶ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»
ἐκφράζει παρόμοιες ἐπιφυλάξεις μὲ
τὸν Ἅγιο Ἰουστῖνο. Γράφει: «Ὥστε
ὅλως περιττὴ νομίζομεν ὅτι εἶναι ἡ
σύγκλησις Οἰκουμενικῆς Συνόδου
περὶ ζητημάτων, εἰς τὰ ὁποῖα ἔχουν
ἀποφανθῆ διὰ τῶν Ἱερῶν Κανόνων
οἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι καὶ θεόσοφοι
Πατέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκ -
κλησίας»6.

3. Ποῖοι ἤλλαξαν 
καὶ ἠλλοίωσαν 
τὸν χαρακτῆρα

τῆς Συνόδου; Ἐζητήθη 
ἡ γνώμη τῶν ἐκκλησιῶν 

συνοδικῶς;
Ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες αὐτὲς ἐνδει-

κτικὲς μαρτυρίες προκύπτει ὅτι
κατὰ τὴν προπαρασκευὴ τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου ἡ συνείδη-
ση τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦσε τὴν
μέλλουσα νὰ συνέλθει σύνοδο ὡς
Οἰκουμενική, ἐφ᾽ ὅσον βέβαια θὰ
ἀνταποκρινόταν στὰ ὀρθόδοξα
κριτήρια περὶ Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων. Τί ἔγινε λοιπὸν καὶ αὐτὸ
ἄλλαξε; Σὲ ποιά φάση προετοιμα-
σίας τῆς Συν όδου συνέβη αὐτό;
Ποιά Πανορθόδοξη Διάσκεψη ἢ
Προπαρασκευαστικὴ Διορθόδοξη
Ἐπιτροπὴ ἢ Προσυνοδικὴ Πανορ-
θόδοξη Διάσκεψη τὸ συζήτησε, τὸ
ἐπρότεινε καὶ τὸ ἀποφάσισε; Τὸ
γνωρίζουν καὶ τὸ ἀποδέχθηκαν οἱ
σύνοδοι τῶν τοπικῶν αὐτοκεφά-
λων Ἐκκλησιῶν; Εὐλόγως δημι-
ουργοῦνται αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα
μετὰ τὴν ἐπίσημη ἐνημέρωση ποὺ
ἔκανε πρὸς τὸ σῶμα τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
στὶς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 2014 ὁ μη-
τροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστο-
μος, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν μητρο-
πολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο,
ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος στὶς προσυνοδικὲς Ἐπι-
τροπὲς καὶ Διασκέψεις. Εἶπε ἐπὶ
λέξει μὲ αὐθεντικὴ ἀπόφανση, ποὺ
δὲν ἐλήφθη ποτὲ συνοδικῶς, ὅτι ἡ
Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος δὲν ἔχει
τὸν χαρακτήρα Οἰκουμενικῆς Συ-
νόδου: «Ἡ ἰδία ἡ θεματολογία, ὡς
αὕτη καθωρίσθη πανορθοδόξως
καὶ ὁμοφώνως, καὶ ὁ σκοπὸς τῆς
συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Συνόδου, προσδιορίζει καὶ τὸν
χαρακτῆρα Αὐτῆς τῆς Συνόδου
οὐχὶ ὡς Οἰκουμενικῆς, ἀλλ᾽ ὡς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας». Δὲν θὰ σχολιάσουμε τὸ πε-
ρίεργο συμπέρασμα ποὺ δὲν προ-
κύπτει ἀπὸ πουθενά, ὅτι ἡ θεματο-
λογία τῆς Συνόδου καὶ ὁ σκοπός
της τῆς ἀφαιροῦν τὸν χαρακτήρα
τῆς Οἰκουμενικότητας. Θὰ συμ-
φωνούσαμε, ἂν μὲ αὐτὸ ἀφηνόταν
νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι πράγματι σὲ καμ-
μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδο δὲν προ-
ϋπῆρξε τέτοια δαιδαλώδης καὶ πο-
λύπλοκη διαδικασία προπαρα-
σκευῆς, οὔτε τόσες περιπέτειες
στὸν κατάλογο τῶν θεμάτων μὲ
προσθῆκες καὶ ἀφαιρέσεις, καὶ ἂν
σκοπὸς τῆς Συνόδου, ὅπως φαίνε-
ται, εἶναι νὰ συνεχισθοῦν οἱ νεω-
τερισμοὶ τοῦ Μελετίου Μεταξάκη
καὶ νὰ δικαιολογηθοῦν οἱ διαθρη-
σκειακοὶ καὶ διαχριστιανικοὶ διά-
λογοι και οἱ ἄλλες δογματικὲς καὶ
ἱεροκανονικὲς ἐκτροπὲς τοῦ πα-
ναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐπει-
δή, ὅμως, ἡ μέχρι τώρα προετοι-
μασία τῆς Συνόδου καὶ κάποιες
ἀποφάσεις Προσυνοδικῶν Διασκέ-
ψεων δὲν εὐνοοῦν τὰ οἰκουμενι-
στικὰ ἀνοίγματα καὶ κυρίως ἐπειδὴ
μία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, γιὰ νὰ
θεωρηθεῖ ὡς τοιαύτη, πρέπει νὰ
ἐπικυρώσει τὶς προηγηθεῖσες
Οἰκουμενικές, δηλαδὴ τὶς δύο
ἀντιπαπικὲς συνόδους τοῦ Ἁγίου
Φωτίου (879-880) καὶ τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου Παλαμᾶ (1351), οἱ ἰδικοί
μας φιλοπαπικοὶ ἡγέτες ἐπ᾽ οὐδενὶ
θὰ ἤθελαν νὰ εὑρεθοῦν μπροστὰ
σὲ τέτοιο ἐνδεχόμενο. Περὶ
αὐτῶν, ὅμως, ὅπως καὶ περὶ ἄλλων
μεταλλάξεων καὶ ἀλλοιώσεων τῆς
προσυνοδικῆς διαδικασίας καὶ τῆς
θεματολογίας τῆς Συνόδου, θὰ
ἀφιερώσουμε καὶ ἄλλα ἄρθρα πα-
ρακολουθοῦντες καὶ ὅσα μυστικὰ
καὶ κρύφια συζητεῖ καὶ ἀποφασίζει
ἡ «Διορθόδοξη Εἰδικὴ Ἐπιτροπή»
ποὺ ἀναθεωρεῖ ἐπὶ τὸ νεωτερικώ-
τερον καὶ οἰκουμενιστικώτερον τὰ
μέχρι τώρα παραδοσιακῶς ἀποφα-
σισθέντα.
Σημειώσεις:

1. ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ,   Περὶ   τῶν  πρα -
χθέντων ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ ἐξορίᾳ
12, PG 90, 148. 2. Βλ. σχετικῶς ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ, Διορθόδοξοι
καὶ Οἰκουμενικαὶ Σχέσεις τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
κατὰ τόν Κ´ αἰῶνα, Ἀνάλεκτα Βλα-
τάδων 58, Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα
Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη
1994, σελ. 110. 3. Συνοδικὰ Ι, Γενεύη
1976, σελ. 9. 4. Αὐτόθι, σελ. 17-21. 5.
Ἀρχιμ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ,
Ἐπικίνδυνος ἡ σύγκλησις Οἰκουμε-
νικῆς Συν όδου, Ἀθῆναι 1971, σελ. 9.
6. Βλ. Ὁ Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
(Ὁ οὐρανοδρόμος ὁδοιπόρος), τόμ.
Β´, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ-
σαλονίκη 1988, σελ. 43-49 καὶ Πρω-
τοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗ-
ΣΗ, Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος ὡς
ἀγωνιστὴς καὶ ὁμολογητὴς τῆς
Ὀρθοδοξίας. Μὲ ἀναφορὲς στὴν ἐπι-
καιρότητα, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2014, σελ.
101 κ.ἑξ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136

Εἰς τὰς ἐπάλξεις
Κύριε Διευθυντά,

Κακὴ τύχη περίμενε τὰ Ἑλληνό-
πουλα. Μετὰ μακρὲς προσπάθειες
διαφόρων κυβερνήσεων, γιὰ νὰ
φύγει ὁ Χριστὸς ἀπὸ τὴν Παιδεία,
ἔρχεται τώρα ὁ νέος Ὑπουργὸς κ.
Μπαλτὰς νὰ μᾶς δηλώσει πρῶτα -
πρῶτα ὅτι εἶναι Μαρξιστής. Ποιὰ
σχέση ἔχει ὁ Μαρξισμὸς μὲ τὴν
Παιδεία; Αὐτός ἀφορᾶ κυρίως τὶς
σχέσεις μεταξὺ κεφαλαιούχων
ἐργοδοτῶν καὶ ἐργατῶν μέσα
στὸν κόσμο τῆς Βιομηχανίας.
Προφανῶς ὁ Ὑπουργὸς ἤθελε νὰ
πῆ: «Εἶμαι ἄθεος». Δεύτερη δήλω-
ση, ὅτι καταργεῖται ἡ ἀριστεία.
Ποιὸν ρωτήσατε, κύριε ὑπουργὲ,
πρὶν καταργήσετε τὴν ἀριστεία;
Μήπως τοὺς γονεῖς; μήπως τοὺς
μαθητές; μήπως τοὺς ἐκπαιδευτι-
κοὺς λειτουργούς; Ἢ μήπως τοὺς
μαθητὲς ποὺ δὲν συμπαθοῦν τὸ
διάβασμα; Πῶς φέρεστε σὰν δι-
κτάτορας; Τὸ ἰδανικό τοῦ Ἕλληνα
κατὰ τὸν Ὅμηρο (Ἰλιάδα) εἶναι
«αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπέροχον
ἔμμεναι ἄλλων».

Βεβαίως στὰ ἀριστερὰ ὁλοκλη-
ρωτικὰ καθεστῶτα, σὰν αὐτὸ πρὸς
τὸ ὁποῖο βαδίζει ὁλοταχῶς ἡ Πα-
τρίδα μας, συμφέρει ἡ ἀμάθεια. Οἱ
ἀμαθεῖς χειραγωγοῦνται εὐκολώ-
τερα. Καθῆκον ὅλων τῶν ὑγιῶς
σκεπτομένων Ἑλλήνων εἶναι νὰ
ἀντιταχθοῦν στὸν πόλεμο κατὰ
τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καὶ κατὰ
τῆς μορφώσεως. Τὸν πρῶτο λόγο
βέβαια ἔχει ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλη-
σία. Αὐτὴ ὅμως τελευταίως δεί-
χνει ἔλλειψη πρωτοβουλίας καὶ
προθυμία συμβιβασμοῦ. Γι᾽ αὐτὸ
τὸ βάρος τῆς εὐθύνης πέφτει σὲ
κάθε σωστὸ Ἕλληνα Χριστιανὸ
πολίτη, νὰ προστατεύουμε τὰ παι-
διά μας ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ ἀπο-
μακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν πίστη στὸ
Χριστό, τὸ Θεὸ τῆς Ἀγάπης καὶ νὰ
λατρεύουν σὰν εἴδωλα τὸν Τσὲ
Γκεβάρα καὶ τὸν Ἐμιλλιάνο Ζαπά-
τα. Νὰ τὰ προστατεύσουμε ἀπὸ
τὸν κίνδυνο νὰ πετάξουν στὰ
ἄχρηστα τοὺς θησαυροὺς τῆς
Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Σοφίας, τοὺς
θησαυροὺς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
ποὺ τὴν πάντρεψαν μὲ τὴν πίστη,
τὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ
Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη, Πα-
παδιαμάντη, Φώτη Κόντογλου,
Κωστῆ Παλαμᾶ καὶ νὰ βυθιστοῦν
στὴν ἀριστεροκουλτούρα τοῦ μί-
σους καὶ τῆς ἐπαναστάσεως.

Ὅσο γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, αὐτὸ ἔχει σκοτωθεῖ ἀπὸ
ἄλλους, πρίν ἀπὸ τὸν σύντροφο
Μπαλτά. Γιατί ἂν δὲν διδάσκεται
σὰν ὑποστήριξη τῆς πίστεως τοῦ
Γένους μας, τῆς Ὀρθοδοξίας, δὲν
ἔχει κανένα νόημα. Μάθημα θρη-
σκειολογίας στὴ Μέση Ἐκπαίδευση
εἶναι περιττὸς πονοκέφαλος γιὰ τὰ
παιδιά. Ἔχει τὴ θέση του σὲ σχε-
τικὲς ἐπιστημονικὲς σχολές. 

Ἕλληνες χριστιανοί, εἶναι
καθῆκον ὅλων μας ν᾽ ἀνέβουμε
στὶς ἐπάλξεις. Ἔχουμε νὰ παλέ-
ψουμε μὲ δύο σκληροὺς ἀντιπά-
λους: τὴν ἐπαναστατικὴ ἀριστερὰ
καὶ τὸν μισαλλόδοξο ἰσλαμισμό. 

Θρασύβουλος Κετσέας
Ἰατρός

Ὁ θρησκευτικὸς ὅρκος,
τό Εὐαγγέλιον
καὶ οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας

Κύριε διευθυντὰ τοῦ Ὀρθοδό-
ξου Τύπου καὶ ἀγαπητοὶ ἀνα -
γνῶστες καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Μὲ τὴ ἐπιστολή μου αὐτή,θέλω
νὰ σᾶς ἐκφράσω τὴν ἄποψή μου
ἀλλὰ καὶ τὸ ἐρώτημά μου συγχρό-
νως,γιὰ τὸ ζήτημα ποὺ ἐνέσκηψε
μὲ τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας κυ-
βέρνησης καὶ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ
ὑπῆρξαν, ἐπειδὴ ἡ πλειοψηφία τῶν
μελῶν τῆς κυβέρνησης (Σύριζα-
Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων) καὶ τοῦ
ἰδίου τοῦ πρωθυπουργοῦ κυρίου
Ἀλεξίου Τσίπρα,δὲν ἔδωσαν τὸν
θρησκευτικὸ ὅρκο.

Αὐτὸ ποὺ σὰν Χριστιανὸς
Ὀρθόδοξος στὴν ἡλικία τῶν 36
ἐτῶν, ποὺ εἶμαι καὶ δὲν ἔχω κατα-
λάβει, εἶναι γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος δέχτηκε τὸν θρησκευ-
τικὸ ὅρκο στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ
ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριά-
δος,τὴν στιγμὴ ποὺ στὴν Καινὴ
Διαθήκη, στὸ Εὐαγγέλιο,ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς
ἀρχικά, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μετέ-
πειτα ἀλλὰ καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέ-
ρες,ρητὰ καὶ κατηγορηματικὰ δὲν
ἐπιτρέπουν τὸν ὅρκο στὸ ὄνομα
τοῦ Θεοῦ! Συγκεκριμένα: «Ἐγὼ
δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως.
Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ
οὔ». (Ματθ. ε´, 34). Αὐτὸ ποὺ ἐπί-
σης ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφό-
θεος μᾶς λέει: «Πρὸ πάντων ἀδελ-
φοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν
οὐρανόν, μήτε τὴν γῆν, μήτε
ἄλλον τινὰ ὅρκον. ἤτω δὲ ὁ λόγος
ὑμῶν τὸ ναί, ναὶ καὶ τὸ οὔ, οὒ»
(Ἰακ. ε´ 12). Ἐπίσης πολλοὶ Ἅγιοι
Πατέρες:Ὁ Μέγας Βασίλειος εἰς
τὸν ΚΘ´ Κανόνα του λέγει: «Καθʼ
ἅπαξ μὲν ὅρκος ἀπαγορεύεται.
Πολλῷ δὲ ποὺ εἰκὸς τὸν ἐπὶ κακῷ
γενόμενον κατακεκρίσθαι». Μὲ
ἄλλα λόγια, μία γιὰ πάντα ὁ ὅρκος
ἔχει ἀπαγορευθῆ, πολὺ δὲ περισ-
σότερο ἔχει καταδικασθῆ ὁ
ὅρκος, ποὺ γίνεται γιὰ κακό.

Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐρω -
τᾶ:

«Ὅρκου τί χεῖρον;» Καὶ ἀπαντᾶ
ὁ ἴδιος «Οὐδέν».

Τί δηλ. ὑπάρχει χειρότερον τοῦ
ὅρκου; Κανένα!

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος τέλος
καυτηριάζει τὴν τάσιν τῶν Χρι-
στιανῶν νὰ ὁρκίζωνται καὶ νὰ θέ-
τουν τὸ χέρι τους ἐπάνω στὸ ἅγιο
Εὐαγγέλιο.

Ἀπευθυνόμενος δέ, πρὸς
ἐκεῖνον, ποὺ προτείνει τὸ Ἱερὸν
Εὐαγγέλιον γιὰ ὅρκο λέγει: «Σύ, εἰ
μηδὲν ἕτερον, αὐτὸ γοῦν τὸ Βι-
βλίον αἰδέσθητι (σεβάσου), ὅ προ-
τείνεις εἰς ὅρκον. Τὸ Εὐαγγέλιον,
ὅ μετὰ χεῖρας φέρεις καὶ κελεύεις
ὀμνύναι, ἀνάπτυξον (ἄνοιξον) καὶ
ἀκούσας τί περὶ ὅρκου ὁ Χριστὸς
ἐκεῖ διαλέγεται, φρίξον καὶ ἀπό-
στηθι. Σὺ δὲ τὸν νόμον τὸν κω-
λύοντα ὀμνύναι, τοῦτον ὅρκον
ποιεῖς: Ὢ τῆς ὕβρεως! Ὢ τῆς πα-
ροινίας!».

Εἶναι σαφὲς ὅτι τὸ κόμμα τοῦ
Σύριζα,τὸ Κ.Κ.Ε. καὶ ἄλλα κόμματα
τῆς ἀριστερᾶς κυρίως  ἔχουν  τα -
χθεῖ ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ
θρησκευτικοῦ ὅρκου, γιὰ τοὺς δι-
κούς τους λόγους (δυστυχῶς
ἐμμένοντες στὴν ἀθεΐα καὶ ἀθρη-
σκεία τους).Ὅμως μήπως καὶ οἱ
προηγούμενες κυβερνήσεις ποὺ
ὁρκίστηκαν στὴν Ἁγία Τριάδα,δὲν
ἐπιόρκησαν, μὲ τὰ τραγικὰ ἀποτε-
λέσματα ποὺ βλέπουμε στὴν Χώ-
ρα μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις σὲ
βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Χριστια -
νῶν;

Δὲν εἶναι οἱ κυβερνήσεις ποὺ
ὁρκίστηκαν μὲ τὸν μανδύα τῶν
Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων,ἀλλὰ ξε-
πούλησαν τὴν Ἐθνική μας κυριαρ-
χία στὰ διεθνῆ  κοράκια, ποὺ σὰν
ἁρπακτικὰ θέλουν τὸν οἰκονομικὸ
στραγγαλισμὸ τῆς Ἑλλάδας καὶ
τῶν Ἑλλήνων; Δὲν εἶναι αὐτοὶ ποὺ
νομοθέτησαν τὸ σύμφωνο ἐλεύ-
θερης συμβίωσης; Δὲν εἶναι αὐτοὶ
ποὺ κατήργησαν τὶς χειροτονίες
νέων ἱερέων βάσει τῆς μνημο-
νιακῆς δέσμευσής τους; Δὲν εἶναι
αὐτοὶ ποὺ κατήργησαν τὴν ἀργία
τῆς Κυριακῆς,ἐπιτρέποντας τὸ
ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων,κάτι
ποὺ δὲν τόλμησε ποτὲ κυβέρνηση
ἀπὸ συστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ
κράτους; Δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ
ἐνῷ φαρισαϊκὰ ὁρκίστηκαν στὸ
ὄνομα τῆς Ἁγίας Ὁμοουσίου καὶ
Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἀλλὰ παράλ-
ληλα πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι μασό-
νοι καὶ ἄλλοι μέλη σκοτεινῶν
λεσχῶν ὅπως ἡ λέσχη Μπίλντεμ-
περγκ;

Κλείνοντας τὴν ἐπιστολή μου
αὐτή, θὰ ἤθελα ὅποιος συνεργά-
της τῆς μαχητικῆς Ὀρθοδόξου
ἐφημερίδας σας, κληρικός, ἱερέ-
ας,καθηγητὴς Θεολογίας θέλει,
νὰ μοῦ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα
ποὺ ἔθεσα,δηλαδή, γιατί αὐτὸ ποὺ
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὅρισε, νὰ μὴ ὁρκι-
ζόμαστε,ἀποδέχτηκε καὶ συνεχίζει
ν᾽ ἀποδέχεται ἡ Ἐκκλησία μας τό-
σα χρόνια, μὴ ὑπακούοντας στὰ
λόγια τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ, τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων
Πατέρων.

Μετὰ τιμῆς
Νικόλαος Παντελικίζης 
Ἰδιωτικὸς ὑπάλληλος
φύλακας ἀσφαλείας

Ἀξιοσημείωτος 
καὶ θλιβερὰ σύμπτωσις

Κύριε Διευθυντά,
Στὸ φ. 2055/ 30 - 1 - 2015, σελ. 4,

τῆς ἐφημερίδας σας, δημοσιεύθη-
κε ἄρθρο τοῦ κ. Γ. Ν. Παπαθανα-
σοπούλου μὲ τίτλο «Κυβέρνησις
ΣΥΡΙΖΑ. Τὸ πρῶτον σόκ». Στὸ
ἄρθρο αὐτὸ γίνεται ἀκριβὴς καὶ
εὔστοχη ἀναφορὰ στὸ ἱστορικὸ
ὑπόβαθρο τῆς θρησκευτικῆς
ὁρκωμοσίας τῶν Ἑλλήνων πολι-
τικῶν ἀρχόντων. Μεταξὺ ἄλλων,
ὀρθῶς ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ πρῶτος
Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάν-
νης Καποδίστριας ὁρκίστηκε μὲ
θρησκευτικὸ ὅρκο καὶ ἔκτοτε
αὐτὴ ἡ παράδοση τηρήθηκε μέχρι
τῆς 26ης Ἰανουαρίου 2015, ὁπότε
ὁ νέος πρωθυπουργὸς ἀπεφάσισε
νὰ τὴν διακόψη (πιθανῶς καὶ νὰ
τὴν καταργήση). 

Ἐπιθυμῶ νὰ προσθέσω ἕνα στοι-
χεῖο, ποὺ ἀποτελεῖ ἀξιοσημείωτη
καὶ θλιβερὴ σύμπτωση. Ὁ Ἰωάννης
Καποδίστριας ὁρκίστηκε τὴν 26ην
Ἰανουαρίου 1828, «εἰς τὰς 10 ὥρας
πρὸ τοῦ μεσημερίου», στὸ Ἱερὸ
Εὐαγγέλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Αἰγίνης, πρώτης καθέδρας τῆς τότε
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Κατὰ
τὴν ἴδια ἡμέρα (26η Ἰανουαρίου),
μετὰ ἀπὸ 187 ἔτη, ἡ παράδοση αὐτὴ
κατελύθη. Μήπως μαζί της ἔκλεισε
καὶ ἕνα ἱερὸ καὶ αἱματοβαμμένο κε-
φάλαιο τῆς ἱστορίας μας;

Σημ.: Ἡ ἀνωτέρω ἀναφορά μου
δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἱκανοποίησή μου
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ νέος πρωθυ-
πουργὸς ἐνήργησε συμφώνως
πρὸς τὴν δεδηλωμένη κοσμοθεω-
ρία του καὶ δὲν θέλησε νὰ διᾳκω-
μωδήση τὴν ἱερὴ τελετή, ἐξαπα-
τώντας τὸν Ἀρχιεπίσκοπο (ἢ τὸν
ἐντεταλμένο κληρικὸ) καὶ τοὺς
συμπολίτες του. 

Εὐχαριστῶ θερμῶς γιὰ τὴν φι-
λοξενία.

Διον. Χ. Καλαμάκης
Ἀν. Καθ. Φιλοσοφικῆς Σχολῆς

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Διὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ «ΟΤ»
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. 

Μὲ τὶς ἑόρτιες εὐχές μου γιὰ
τὸν νέον ἔτος 2015 νἄναι εὐλογη-
μένο ἐν παντί, ἐσωκλείω τὴν ἐλα-
χίστη αὐτὴ συμβολὴ στὸν ἀγῶνα
σας. «Ἀνδρίζεσθε... κραται οῦ -
σθε...». Θερμὰ εὐχαριστῶ γιὰ τὴν
ἀποστολὴ τῆς Ἔκδοσης Ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων, «Ἅγιον Ὄρος».
Στεῖλτε μου ἂν εὐκαιρῆτε τὸ ἡμε-
ρολόγιον τσέπης. 

Ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου Ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μεθ᾽ ὑμῶν πάν-
τοτε.

Β. Σ. Μεϊμάρη,
Ἀμερική

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Καταλύτης διὰ τὴν οἰκονομίαν τὰ μεγάλα ἔργα

Συμφώνως πρὸς τὸν ἱστότοπον
«sigmalive.com» ὑπὸ ἡμερομη-
νίαν 27ην Φεβρουαρίου:

«Ἡ ὑλοποίηση τῶν μεγάλων
ἀναπτυξιακῶν ἔργων θὰ εἶναι κα-
ταλύτης γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς
ἀναπτυξιακῆς δραστηριότητας
στὴν Κύπρο, ἐκτιμοῦν ἡ ἡγεσία
τοῦ Συνδέσμου Μεγάλων Ἀναπτύ-

ξεων καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Χρυσόστομος Βʼ, ἀφοῦ θὰ ἐπιφέ-
ρει πολλαπλὰ ὀφέλη στὴν κυ-
πριακὴ κοινωνία, ὅπως νέες θέ-
σεις ἐργασίας, εἰσροὴ φορολο-
γικῶν ἐσόδων στὰ ταμεῖα τοῦ κρά-
τους, ἐπενδυτικὲς εὐκαιρίες καὶ
ἀναπτυξιακὸ ὄφελος γιὰ τὴν εὐρύ-
τερη οἰκονομία τῆς χώρας».

Οἱ δημοτικὲς ἀρχὲς τῆς Κων-
σταντινουπόλεως ἀνεκοίνωσαν ὅτι
εὑρέθησαν χρυσὰ ψηφιδωτά, ἱερὰ
δισκοπότηρα, κανδήλια, ὑάλινα δο-
χεῖα καὶ διάφορα ἄλλα ἱερὰ σκεύη,
τὰ ὁποῖα ἕως σήμερον ἦσαν κρυμ-
μένα ἀπὸ παλαιοτέρας ἐργασίας
ἀνακαινίσεως εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν
Παντοκράτορος τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἡ ὁποία ἔχει μετα-
τραπῆ εἰς τὸ Molla Zeyrek τζαμί. Συν -
εχῶς νέα εὑρήματα ἔρχονται εἰς
τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, τὰ
ὁποῖα βεβαιώνουν ὅτι ἡ Ἱ. Μονὴ

ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Καθολικόν, τὴν Τρά-
πεζαν, τὰ Κελλιὰ τῶν μοναχῶν, πε-
ριελάμβανε νοσοκομεῖον, φαρμα-
κεῖον, ὀρφανοτοφεῖον, γηροκο-
μεῖον καὶ κοιμητήριον.

Τὰ εὑρύματα δεικνύουν τὴν
ἑλληνορθόδοξον καταγωγὴν
αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς μεγαλοπρε-
ποῦς Ἱ. Μονῆς τῆς Βασιλευούσης
καὶ εἶναι μετὰ τήν Ἱ. Μονήν τῆς
Ἁγίας Σοφίας ἡ περισσότερον
ἐντυπωσιακὴ ἐκ τῶν σωζομένων
βυζαντινῶν μνημείων τῆς Πόλεως.

Νέα εὑρήματα ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς
Παντοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως

Διόρθωσις ἡμαρτημένου
Εἰς τὸ φύλλον τῆς 6ης Φε-

βρουαρίου ἐγράφη ὅτι τοποτη-
ρητὴς εἰς τὴν Μητρόπολιν Κεφαλ-
ληνίας εἶναι ὁ Σεβ. Σπάρτης
Εὐστάθιος. Τὸ σωστὸν εἶναι ὅτι
τοποτηρηρὴς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Ἠλεί-
ας Γερμανός.
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Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐπιτρέπει τὸν  Ὅρκον
οἶδεν) ἔγιναν “νεροκουβαλητές”
τῆς ἀντιχριστιανικῆς κουστωδίας!

Οἱ συζητήσεις περὶ τοῦ ὅρκου
χρονολογοῦνται ἐδῶ καὶ πολλὲς δε-
καετίες, πολλοὶ δὲ Πνευματικοὶ δὲν
δίστασαν κατὰ τὸ παρελθὸν νὰ ἐπι-
βάλλουν μεγάλα πνευματικὰ ἐπιτίμια
σὲ χριστιανοὺς γιὰ τὸ λόγο καὶ μόνο
ὅτι παρεστάθησαν σὲ δικαστήρια,
ἀδιακρίτως τοῦ ἂν ὁρκίσθηκαν
ἀληθῶς, ἐκλαμβάνοντες καὶ μόνη
τὴν παρουσία τοῦ χριστιανοῦ στὸ δι-
καστήριο ὡς πνευματικὰ ἀξιόποινη
πράξη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συμβάλ-
λουν καὶ οἱ Πνευματικοὶ μὲ τὴν ἀδια-
κρισία τους αὐτὴ στὸ νὰ πληθυνθῆ ἡ
ἀνομία στὴν πατρίδα μας καὶ νὰ γί-
νουν περισσότερο ἀδίστακτοι οἱ
παντὸς εἴδους πονηρευόμενοι,
ἀφοῦ πλέον εἶχαν  τὴν βεβαιότητα
ὅτι οἱ χριστιανοί, ἐμποδιζόμενοι ἀπὸ
τὸν ὅρκο, δὲν θὰ διεκδικοῦσαν τὸ δί-
καιό τους στὰ δικαστήρια.

Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι τὴν ἀθε-
ολόγητη νοοτροπία τους ὑπὲρ τῆς
καταργήσεως τοῦ ὅρκου στηρίζουν
–ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ πολέμιοι τοῦ
ὅρκου–  στὴν Ἁγία Γραφή, ἐνῷ κάθε
ἄλλο παρὰ αὐτὸ ἡ Ἁγία Γραφὴ ὑπο-
στηρίζει.

Συγκεκριμένα, στηρίζονται ἀπο-
κλειστικὰ στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ,
ποὺ παρατίθενται στὸ Κατὰ Ματ-
θαῖον Εὐαγγέλιο στοὺς στίχους 33
ἕως 37 τοῦ πέμπτου κεφαλαίου:
«Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς
ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώ-
σεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως•
μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ
τοῦ Θεοῦ• μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπό-
διόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ• μήτε ἐν
τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσης, ὅτι οὐ δύνα-
σαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν
ποιῆσαι. Ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ
ναί, οὔ οὔ• τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ
τοῦ πονηροῦ ἐστιν». 

Αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα τῶν λόγων
τοῦ Χριστοῦ ὁπωσδήποτε ἐκφράζει
μὲ ἔμφαση ὅτι πρέπει νὰ προσέχη
διαρκῶς ὀ ἄνθρωπος τὰ λόγια του
στὶς καθημερινές του συναλλαγὲς
μὲ τοὺς συνανθρώπους του καὶ νὰ
μὴ λησμονῆ ὅτι ἔχει ἐλλιπῆ πνευμα-
τικὴ ὅραση, πρᾶγμα ποὺ τὸν ἐμποδί-
ζει νὰ διακρίνη μὲ ἀπόλυτο τρόπο
τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψεῦδος. Δὲν
ἐξαντλεῖ, ὅμως, ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ
Χριστοῦ ὁλόκληρη τὴν Ἁγία Γραφὴ
ὡς πρὸς τὸ θέμα τοῦ ὅρκου, διότι, τὸ
ἀπόσπασμα αὐτό, δὲν εἶναι ἡ μονα-
δικὴ ἀναφορὰ τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὸ
θέμα τοῦ ὅρκου, οὔτε περιέχει τὸ
ἀπόσπασμα αὐτὸ καθʼ ἑαυτὸ τὴν
ἑρμηνεία καὶ τὶς προεκτάσεις  ποὺ
θέλει ὁ Θεὸς νὰ δώσει στὸ μέγα
αὐτὸ θέμα. Ἡ ἑρμηνεία κάθε φρά-
σεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς δίδεται μὲ
ὁλόκληρη τὴν Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ
καὶ Καινὴ Διαθήκη καὶ ὄχι αὐτοτελῶς
ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ φράση. Ἰδιαιτέρως δὲ
πιστοποιεῖται ὁ νοῦς τῆς Ἁγίας
Γραφῆς μὲ τὶς Πράξεις, δηλαδὴ τὴν
πρακτικὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ
τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὅπως αὐτὴ φθάνει σὲ μᾶς μέσα ἀπὸ
«τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου».

Πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτι-
κοὶ στὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων,
ὅταν διαβάζουμε τὴν Ἁγία Γραφή,
ἀλλιῶς κινδυνεύουμε νὰ ἀπολυτο-
ποιήσουμε μία φράση εἰς βάρος τοῦ
νοήματος τοῦ Θείου Λόγου. Ὅπως,
παραδείγματος χάριν, ἐὰν ἀπολυτο-
ποιήσουμε τὴν προτροπὴ τοῦ Χρι-
στοῦ «μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε»
(Ματθ. 5,7) θὰ πρέπει νὰ ἀπενεργο-
ποιήσουμε μέσα μας τὴ λειτουργία
τῆς «κρίσεως», ἡ ὁποία, ὅμως εἶναι
στοιχεῖο τοῦ«κατ  ̓εἰκόνα» ποὺ ἐλά-
βαμε ἀπὸ τὸ Θεό. Ἄνθρωπος χωρὶς
«κρίση», εἶναι ἕνας ἄνθρωπος
ἄνους, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ξεχωρίση
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὶς συμ-
βουλὲς τοῦ διαβόλου, ποὺ δὲν μπο-

ρεῖ νὰ διακρίνη τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό.
Τὸ σωστὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὴν

προτροπὴ αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ὅτι πρέπει νὰ γνωρίζουμε πὼς εἶναι
προτιμότερο νὰ μὴ ἐκφέρουμε κρί-
ση γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, τὸν χα-
ρακτῆρα καὶ τὶς προθέσεις τους, για-
τί ἡ κρίση τῶν περισσοτέρων ἀνθρώ-
πων δὲν ἔχει βάθος, δὲν γίνεται μὲ
πνευματικὴ ὅραση ἀλλὰ εἶναι ἐπιφα-
νειακὴ καὶ ἐμπαθής. Αὐτὸ τὸ ἐπιβε-
βαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέγοντας
μέσῳ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
στὸ κεφάλαιο 7, στ.24 «μὴ κρίνετε
κατʼ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν
κρίνατε». Συγχρόνως, μᾶς ἀποκαλύ-
πτει ὁ Χριστός, μὲ τὸν ἴδιο Εὐαγγελι-
στή, σὲ ἄλλο σημεῖο, καὶ μία ἄλλη
διάσταση τοῦ ρήματος «κρίνω», ποὺ
σημαίνει «καταδικάζω»: «Ἐὰν τίς
μου ἀκούσῃ τῶν ρημάτων καὶ μὴ πι-
στεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν• οὐ γὰρ
ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ  ̓ἵνα
σώσω τὸν κόσμον» (12,47).Καὶ πάλι
σὲ ἄλλο σημεῖο: «Ὑμεῖς κατὰ τὴν
σάρκα κρίνετε•ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδέ-
να. Καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ
ἐμὴ ἀληθὴς ἐστιν». (8,15-16)

Αὐτὰ τὰ ἴδια κριτήρια πρέπει νὰ
ἰσχύσουν καὶ στὴν ἔρευνά μας γιὰ τὸ
θέμα τοῦ ὅρκου, ἐὰν θέλουμε νὰ
ἀντλήσουμε τὸ πνεῦμα τοῦ ἁγίου
Εὐαγγελίου. Γιατί σαφῶς τὸ πνεῦμα
τοῦ Εὐαγγελίου δὲν εἶναι ἡ κατάρ-
γηση τῶν ἐπιταγῶν τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης ἀλλὰ ἡ κατάργηση τῶν αὐθαι-
ρέτων δοξασιῶν, μὲ τὶς ὁποῖες οἱ
Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν
ἐπιφορτίσει καὶ οὐσιαστικὰ εἶχαν
ἀλλοιώσει τὸ Θέλημα καὶ τὴν Ποι-
μαντική τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστὸς δὲν
κατήργησε καμμιά, ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΚΑΜΜΙΑ  ἀπὸ τὶς προσταγὲς τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, γιατί ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ δὲν μετατρέπεται, οὔτε τελει-
οποιεῖται καὶ πολὺ περισσότερο δὲν
καταργεῖται. Ἐξ ἄλλου αὐτὸ τὸ ἐδή-
λωσε ἀπερίφραστα ὁ Χριστὸς, γιὰ νὰ
μὴ ἔχουμε ἐπ  ̓αὐτοῦ τὴν παραμικρὴ
ἀμφιβολία: «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον
καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τούς Προ-
φήτας• οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ
πληρῶσαι»! (Ματθ. 5,17).

Γιʼ αὐτὸ θὰ προσπαθήσουμε νὰ
συλλαβίσουμε τὴν Ἁγία Γραφὴ μὲ τὴ
βοήθεια τῶν Ἁγίων μας, γιατί μόνο
συλλαβίζοντάς την μποροῦμε νὰ
ἀποφύγουμε τὰ βιαστικὰ συμπερά-
σματα.

Κάνοντας ἔναρξη τοῦ ἁγιοσυλλα-
βισμοῦ μας, κρίνουμε ἀπαραίτητο νὰ
ἐπισημάνουμε τὰ κίνητρα ὅλων ἐκεί-
νων  ποὺ συνδυασμένα πολεμοῦν
γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ὅρκου ἀπὸ τὴ
δημόσια ζωή τοῦ τόπου μας. Τὰ κί-
νητρα εἶναι προφανῆ: Ὁ ἀποχριστια-
νισμὸς τῆς πατρίδος μας καὶ ὄχι, βε-
βαίως, ἡ περιφρούρηση τοῦ κύρους
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οὔτε τὸ ὄψιμο
ἐνδιαφέρον ἀποχριστιανισμένων
ἀνθρώπων γιὰ τὴν περιφρούρηση
τῆς πνευματικῆς ἀκεραιότητος τῶν
χριστιανῶν! Εἶναι πασιφανὲς ὅτι ζη-
τοῦν τὴν κατάργηση τοῦ ὅρκου, γιὰ
νὰ ἐξαλειφθῆ κάθε ἀναφορὰ στὸν
Θεὸ καὶ γιὰ νὰ ἐμποδισθῆ κάθε ἀνά-
μειξη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων.

Ὡστόσο, δημιουργεῖ πολλὰ ἐρω-
τηματικὰ καὶ ἡ μέθοδος ποὺ χρησι-
μοποιοῦν κάποιοι λόγιοι Κληρικοὶ –
μεγαλόσχημοι καὶ μικρόσχημοι– γιὰ
νὰ καταδικάσουν τὸν ὅρκο, χωρὶς νὰ
τοὺς ἀπασχολῆ ὅτι, τελικά,συμπράτ-
τουν ἐπὶ τοῦ πρακτέου μὲ τοὺς
ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς.

Δὲν φαίνεται νὰ τοὺς ἀπασχολοῦν
τὰ ἀρνητικὰ Ποιμαντικὰ ἀποτελέ-
σματα ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν
τυχὸν κατάργηση τοῦ Δημοσίου
ὅρκου, γιατί ἔχουν στρέψει ἐξ ὁλο-
κλήρου τὴν προσοχή τους στὴν ἀπο-
στήθιση καὶ κωδικοποίηση τῆς Θεο-
λογίας καὶ ὄχι στὴν βιωματικὴ ἐφαρ-
μογή της, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦμε

τὴν βεβαιότητα γιὰ τὴν ἀλήθεια ἢ
τὴν πλάνη τῶν πιστευμάτων μας. Ἂν
κάναμε τὸν κόπο νὰ ἐξετάσουμε τὰ
πρακτικὰ ἀποτελέσματα τῶν τάχα
θεολογικῶν ἐπιλογῶν μας, θὰ εἴχα-
με διαπιστώσει ὅτι μεγάλο μέρος τῆς
διαφθορᾶς τῶν σημερινῶν ἀνθρώ-
πων  ὀφείλεται στὶς τάχα βαθυστό-
χαστες καὶ τάχα Πατερικὲς θεολογι-
κές μας θεωρίες καὶ ἀπόψεις!

Ἂν κάναμε τὸν κόπο νὰ ἀξιολογή-
σουμε τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς
Ποιμαντικῆς μας θὰ εἴχαμε διαπι-
στώσει ὅτι, μὲ τὴν τακτικὴ ποὺ ἀκο-
λουθοῦμε, ὄχι μόνο ἀδυνατοῦμε νὰ
διδάξουμε ὡς Ποιμένες τοὺς πολιτι-
κοὺς ἀλλὰ καὶ ἀγόμεθα καὶ φερόμε-
θα ἀπὸ αὐτοὺς καί, οὐσιαστικά, οἱ πο-
λιτικοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ μᾶς καθορί-
ζουν τὴν Ποιμαντική μας καί, κατὰ
συνέπεια, καὶ τὴν Ποιμαντική τοῦ
λαοῦ μας. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἐξήγηση
τοῦ γιατί πολλοὶ Ποιμένες δὲν ἀντι-
λαμβάνονται τί σημαίνει στὴν πράξη
ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἐν Ὀνόματι
τοῦ Θεοῦ διαβεβαιώσεως τῶν Δη-
μοσίων Λειτουργῶν μὲ τὴν διαβε-
βαίωση τοῦ καθενὸς στὴ ... συνείδη-
σή του(!), ἐνῷ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς
οἱ περισσότερες συνειδήσεις στὶς
μέρες μας ἔχουν ταυτίσει ἀπόλυτα
τὸ κακὸ μὲ τὸ καλό,ἀφοῦ ἔχει γίνει
πιὰ δημόσια ἀποδεκτὸ δόγμα ὅτι
καλὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐκφράζει καὶ
ἀρέσει στὸν καθένα!

Αὐτὴ ἡ ὑποτίμηση τῶν ποιμαν-
τικῶν ἀποτελεσμάτων λειτούργησε
ἀρνητικὰ στοὺς μέχρι σήμερα συνη-
γόρους τῆς καταργήσεως τοῦ
ὅρκου καί, παρʼ ὅτι εἶναι λόγιοι καὶ
συγγραφεῖς θεολογικῶν πραγμα-
τειῶν, ἀποφεύγουν συστηματικά,
ὅταν διαπραγματεύονται τὸ θέμα
τοῦ ὅρκου, νὰ κάνουν διάκριση με-
ταξύ τοῦ ἐφάμαρτου ὅρκου, ποὺ δί-
δεται σὰν “ψωμοτύρι” στὴν καθημε-
ρινὴ συναλλαγὴ καὶ συναναστροφὴ
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τοῦ
ὅρκου ποὺ δίδεται ἐνώπιον τῶν Κρα-
τικῶν Ἀρχῶν.

Ἔτσι, χρησιμοποιοῦν πληθὺν Πα-
τερικῶν ἐδαφίων, ἰδίως τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ
ἀναφέρονται ἀποκλειστικὰ στοὺς
ἐφάμαρτους ὅρκους, ποὺ ἀνταλλάσ-
σουν καθημερινὰ μεταξύ τους οἱ
χριστιανοί, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο βεβαίως
καὶ πρέπει νὰ καταδικάζουμε ὅλοι,
διότι ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ μά-
στιγα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ κα-
τάρα γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ τὴ συνείδηση
τοῦ ἀνθρώπου. Τέτοιου εἴδους
ὅρκοι δὲν ἔχουν καμμιὰ θέση στὴ
ζωή τοῦ χριστιανοῦ, διότι δὲν πρέπει
νὰ ἐνδιαφέρη τὸν ἀληθινὸ χριστιανὸ
ποιὸς θὰ τὸν πιστέψη στὶς καθημε-
ρινὲς ἀνθρώπινες σχέσεις ἢ συναλ-
λαγές του, ἀφοῦ οἱ ἀνθρώπινες σχέ-
σεις δὲν δημιουργοῦνται μὲ ὁρκω-
μοσίες, ἀληθινὲς ἢ ψεύτικες, ἀλλὰ
μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη τοῦ ἑνός
στὴν πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ἀκεραι-
ότητα τοῦ ἄλλου. Ἐξ ἄλλου, δὲν
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπολογί-
ζουμε τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ὁ ὁποι-
οσδήποτε μᾶς πιστεύει ἢ μᾶς ἀμφι-
σβητεῖ, γιατί ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ
ὑπολογίζη τὴν ἐπικοινωνία καὶ τὴ
σχέση μόνο μὲ τοὺς ἀνθρώπους
ἐκείνους ποὺ ἀρκοῦνται στὸ «ναὶ
ναὶ» καὶ στὸ «οὔ οὔ».

Ἐάν, λοιπόν, ἐξακολουθήσουμε
νὰ συναγωνιζόμαστε στὶς παραθέ-
σεις Πατερικῶν κειμένων, ἀντιπαρα-
θέτοντες καὶ κείμενα  ποὺ δὲν ἀπα-
γορεύουν τὸν ὅρκο ἀλλὰ τὸν
εὐνοοῦν, ὅπως λόγου χάριν διαβά-
ζουμε στὰ Θεολογικὰ Ἔπη τοῦ Ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὅτι
«ὅρκος πίστωσις ἐμμέσῳ (=μὲ τὴ με-
σολάβηση) Θεῷ• τούτου δὲ τήρησίς
τις ἡ εὐορκία (= ὁ ἀληθὴς ὅρκος)»
καὶ ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ «οὐ τὸν ὅρκον
καταλύει, ζητεῖ δὲ τ  ̓ἀληθῆ», τότε θὰ
κάνουμε παράλληλες συζητήσεις
χωρὶς νὰ ἀγγίξουμε τὴν οὐσία τοῦ
θέματος ποὺ δὲν εἶναι γενικὰ ὁ
ὅρκος ἀλλὰ ὁ ὅρκος ἐνώπιον τῶν
Κρατικῶν Ἀρχῶν.

Ἄρα, γιὰ νὰ συνεννοηθοῦμε μέσα
στὸ πνεῦμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς πρέ-
πει νὰ περιορισθοῦμε αὐστηρὰ στὸν
ὅρκο ἐνώπιον τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν
καὶ νὰ μὴ ἀναμειγνύουμε στὴ συζή-
τησή μας τοὺς καθημερινοὺς
ὅρκους μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ
δίδονται “στὸ πόδι” ἢ “στὴν καρέκλα”,
στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν μεταξύ
τους ἐπιβεβαίωση τῆς ἀξιοπιστίας
τους.

Ὁ ὅρκος ἐνώπιον τῶν Δημοσίων
Ἀρχῶν ἐπέχει θέση ὁμολογίας πί-
στεως. Διακηρύσσει ἐνώπιον ἀνθρώ-
πων –ποὺ ἔχουν ἢ δὲν ἔχουν δε-
σμοὺς μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη– ὅτι ὁ
ὁρκιζόμενος αὐτοδεσμεύεται μὲ με-
γαλύτερους περιορισμοὺς ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ κρατικὴ νομο-
θεσία, δεδομένου ὅτι μὲ τὴν ὁρκω-
μοσία αὐτὴ μαρτυρεῖ ὅτι δεσμεύει
τὸν ἑαυτὸ του –πέραν τῶν δεσμεύ-
σεων τῶν νόμων τοῦ Κράτους– καὶ
μὲ τὴν πνευματικὴ δέσμευση τοῦ
Νόμου τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὁμολογία πίστεως εἶναι καὶ τεκ-
μήριο ἀξιοπιστίας γιὰ ἐκείνους ποὺ
δὲν γνωρίζουν προσωπικὰ τὸν ὁμο-
λογοῦντα, ἀλλὰ εἶναι καὶ μία πνευ-
ματικὴ εὐκαιρία τοῦ ὁμολογοῦντος
νὰ συνειδητοποιήση ὅτι, ὁρατὰ μὲν
ὁμολογεῖ ἐνώπιον ἀνθρώπων, κατʼ
οὐσίαν ὅμως ὁμολογεῖ ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο τὸν βοηθεῖ
νὰ ἀνοίξη τὸ στόμα του μετὰ συνέ-
σεως καὶ νὰ περιορισθῆ εἰς «μόνην

τὴν ἀλήθειαν». Ἐὰν ὁ ἐπισήμως δι-
δόμενος ὅρκος δὲν ἦταν μυσταγω-
γία καὶ πράξη ποιμαντικῆς, ποὺ βοη-
θάει πνευματικὰ τὸν ἄνθρωπο, δὲν
θὰ μᾶς ἔδιδε πρῶτος τὸ παράδειγμα
τῆς ὁρκωμοσίας ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς μὲ
τὸ νὰ ὁρκισθῆ στὸν ἴδιο τὸν Ἑαυτό
Του, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει κάποιος ἀνώ-
τερος γιὰ νὰ ὁρκισθῆ: «Ἐκ γαστρὸς
πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε, ὤμοσε
Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται. Σὺ
ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν
Μελχι σε δέκ». (Ψαλμ. 109(110),3).
Αὐτὸς ὁ ὅρκος – διαβεβαίωση τοῦ
Θεοῦ ἐπιβεβαιώνεται καὶ μὲ τὸν
Ψαλμὸ 130(131): «Ὤμοσε Κύριος τῷ
Δαυὶδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει
αὐτὴν» (στ.11).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἀνα-
λύει τὰ λόγια αὐτὰ στὴν πρὸς Ἑβραί-
ους ἐπιστολή του: «Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ
ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεί κατʼ
οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμο-
σε καθ  ̓ἑαυτοῦ ... ἄνθρωποι μὲν γὰρ
κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πά-
σης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βε-
βαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισσότερον
βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς
κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμε-
τάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσί-
τευσεν ὅρκῳ, ἵνα διά δύο πραγμά-
των ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον
ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυράν παράκλη-
σιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες
κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος».
(6,13-18)

Ὁμοίως καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος,
ἀναφερόμενος στὴν ὁμολογία τοῦ
Δαυὶδ γιὰ τὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ λέ-
γει ὅτι «Προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ
εἰδώς ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ Θεὸς
ἐκ καρποῦ τῆς ὀσφύος Αὐτοῦ τὸ
κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν Χριστὸν
καθίσαι ἐπὶ τοῦ θρόνου Αὐτοῦ».
(Πράξεις 2,30)

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος δὲν
ἀρκεῖται μόνο στὸ νὰ ἀναφέρεται
στὸν ὅρκο τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ κάνει καὶ
ὁ ἴδιος πολλὲς φορὲς χρήση τοῦ
ὅρκου-ὁμολογία, διαβεβαιώνοντας
μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τοὺς πιστοὺς
μέσῳ τῶν Ἐπιστολῶν του: «μάρτυρα
τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν
ψυχὴν» (2Κορ.1,23),«μάρτυς γάρ
μου ἐστιν ὁ Θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ
πνεύματί μου» (Ρωμ.1,9),"μάρτυς
γάρ μου ὁ Θεὸς ὅτι ἐπιποθῶ ὑμᾶς"
(Φιλιπ.1,8),«οὔτε γὰρ ποτε ἐν λόγῳ
κολακείας ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδα-
τε, οὔτε ἐν προφάσει πλεονεξίας,
Θεὸς μάρτυς»(Α  ́Θεσ.2,5)

Τὴν παράδοση τῆς ὁρκωμοσίας
ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων ὡς
ὁμολογίας Πίστεως καὶ κατὰ συνέ-
πειαν καὶ ὡς βεβαίωση ἀξιοπιστίας
παρέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας καὶ καθώ-
ρισε τὸ Τυπικό τῆς ὁρκωμοσίας τῶν
Αὐτοκρατόρων τῆς Ρωμιοσύνης, πα-
ράδοση ἡ ὁποία διατηρεῖται μέχρι τὶς
ἡμέρες μας γιὰ τὴν ὁρκωμοσία τῶν
Πολιτικῶν Ἀρχῶν.

Σὰν ἐπιβεβαίωση τοῦ ὅτι τὰ ὅσα
ἔγραψα δὲν ἀποτελοῦν  αὐθαίρετες
δικές μου κατασκευές, ἐπικαλοῦμαι
ὡς μάρτυρα τὸν μεγάλον ἅγιόν μας,
τὸν ἅγιον Νεκτάριον, ὁ ὁποῖος ἔζη-
σε στὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ ποὺ ἴσχυε
ὁ ὅρκος ἐνώπιον τῶν Δημοσίων
Ἀρχῶν. Γράφει στὸ βιβλίο του
«Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατή χησις»,
ἑρμηνεύοντας τὴν ἐντολὴ τοῦ δω-
δεκαλόγου, «Οὐ λήψη τὸ ὄνομα Κυ-
ρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ...»μὲ
τὸ φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης, μὲ τὸ
Φῶς τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ:

«Τί ἀπαγορεύει ἡ ἐντολὴ αὕτη;
-Ἀπαγορεύει νὰ ἀναφέρωμεν τὸ

ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ λόγῳ πρὸς
πίστωσιν τῆς ἀληθείας τοῦ λόγου
ἡμῶν, ὡς ἀνάξιον πρὸς τὸ θεῖον με-
γαλεῖον. Ἀλλʼ ὅταν ἡ ἐπίκλησις τοῦ
θείου Ὀνόματος γένηται πρὸς δό-
ξαν Θεοῦ, πρὸς αἶνον καὶ εὐχαρι-
στίαν, οὐδεμία ὑπάρχει ἀπαγόρευ-
σις• διότι σκοπὸς τῆς ἀπαγορεύσεως
ἦτο ἡ εὐλάβεια πρὸς τὸ θεῖον ὄνο-
μα.

Τίνες παραβαίνουσι τὴν ἐντολὴν
ταύτην;

- α) Οἱ βλάσφημοι, β) οἱ ψεύδορκοι
καὶ ἐπίορκοι καὶ γ) οἱ ψευδοπρο -
φῆται.

Κατὰ τὴν ἐντολὴν ταύτην ἐπιτρέ-
πεται ὁ ὅρκος;

-Μάλιστα· ὁ ἀληθὴς ὅρκος ὁ λαμ-
βανόμενος ἐπὶ βεβαιώσει ζητουμέ-
νης ἀληθείας ἐνώπιον τῆς Προϊστα-
μένης ἀρχῆς ἐπιτρέπεται· διότι ἐν
τοιαύτῃ περιπτώσει οὐ μόνον οὐδε-
μία ἀνευλάβεια ἐπιδεικνύεται ἐκ τῆς
λήψεως τοῦ θείου Ὀνόματος πρὸς
βεβαίωσιν καὶ πίστωσιν τῆς ἀληθεί-
ας, ἀλλὰ μάλιστα εὐλάβεια μεγίστη
ἐπιδεικνύεται ὑπὸ πάντων κατὰ τὴν
προφορὰν τοῦ θείου Ὀνόματος,
ἐγειρομένων καὶ μετὰ θρησκευτικῆς
εὐλαβείας ἀκροωμένων τοῦ θείου
Ὀνόματος. Ὅθεν ἐπειδὴ ὁ διδόμε-
νος ὅρκος φέρει χαρακτῆρα θρη-
σκευτικὸν καὶ ἐπιδεικνύει εὐλάβειαν
καὶ τιμὴν πρὸς τὸ θεῖον Ὄνομα ἐπι-
τρέπεται• δέον ὅμως νὰ γίνηται πάν-
τοτε μετὰ θρησκευτικῆς εὐλαβείας,
μετὰ καθαρᾶς συνειδήσεως, ἐν
φόβῳ Θεοῦ, καὶ μετὰ πάσης εἰλικρι-
νείας, διότι οὐαὶ τοῖς λαμβάνουσι τὸ
Ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐπί ματαίῳ χάριν
ὠφελείας καὶ ἰδιοτελείας, καὶ κλοπῆς
καὶ ἁρπαγῆς, καὶ τῶν λοιπῶν πο-
νηρῶν σκοπῶν.»

Πιστεύω ὅτι ὁ ἅγιος Νεκτάριος τὰ
εἶπε ὅλα...».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐμπόδια εἰς τὸν διάλογον
μὲ τὸν Προτεσταντισμόν

τους, ἀλλά πλούτισαν τό ἤδη βεβα-
ρημένο πνευματικῶς μητρῶο τους
μέ νέες αἱρέσεις καί ἀπαράδεκτες
καινοτομίες, πού αὔξησαν ἀπελπι-
στικά τίς διαστάσεις τοῦ χάσματος
μεταξύ ἡμῶν καί αὐτῶν καί τό
κατέστησαν ἀγεφύρωτο. ᾿Ιδιαι -
τέρως στό χῶρο τοῦ Προτεσταντι-
σμοῦ κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες
παρατηρεῖται πρωτοφανής ἐκθε-
μελίωση θεμελιωδῶν χριστιανικῶν
δογμάτων, μοναδική στήν ἱστορία
τοῦ Χριστιανισμοῦ θεολογική
ἀναρχία καί ἀμφισβήτηση, καί θρα-
συτάτη ἀνταρσία ποιμένων καί
ποιμνίων κατά τοῦ Θεοῦ, φαινόμε-
να πού θεολογικῶς κρινόμενα
ἀφαιροῦν κάθε δικαίωμα ἀπό τίς
καταχρηστικῶς ὀνομαζόμενες «᾿Εκ-
κλησίες» αὐτοῦ τοῦ χώρου νά
ὀνομάζωνται χριστιανικές, ὥστε
εὐλόγως νά τίθεται τό ἐρώτημα·
Διαλεγόμεθα μέ Χριστιανούς;

῎Οχι, θά σπεύσῃ νά μᾶς ἀπαντήσῃ
ἀπό τήν αἰωνιότητα ὁ Μέγας
᾿Αθανάσιος, διακηρύττοντας σα -
φῶς ὅτι ὁ ἐκπίπτων ἀπό «τήν ἐξ
ἀρχῆς παράδοση καί διδασκαλία καί
πίστη τῆς καθολικῆς ᾿Εκκλησίας,
τήν ὁποία ὁ μέν Κύριος ἔδωσε, οἱ δέ
ἀπόστολοι ἐκήρυξαν, καί οἱ πατέρες
ἐφύλαξαν, καί ἐπί τῆς ὁποίας εἶναι
θεμελιωμένη ἡ ᾿Εκκλησία, οὔτε
δύναται νά εἶναι, ἀλλʼ οὔτε καί νά
λέγεται Χριστιανός»2!

῾Η κρίση, πού διέρχονται σήμερα
οἱ θεολογικοί διάλογοι καί γενικώτε-
ρα ἡ Οἰκουμενική Κίνηση, εἶναι
ἐμφανής. Οἱ δυσκολίες ἀνυ πέρβλη-
τες. Τά ἀποτελέσματα πενιχρά. ῾Η
ἐμπειρία τόσων ἐτῶν ἄκρως ἀρνη-
τική. ῾Η ᾿Ορθοδοξία βεβαίως δέν
ἀρνεῖται τόν διάλογο. Διάλογος
ὅμως ἀπό διάλογο δια φέρει. Καί ἡ
᾿Ορθοδοξία ἔχει τήν ἀπαραίτητη
διάκριση, γιά νά δια κρίνῃ πότε
πρέπει νά συμμετάσχῃ σέ διάλογο
καί πότε πρέπει ν᾽ ἀποχωρήσῃ ἀπʼ
αὐτόν. Γνωρίζει τά ὀλέθρια γιά τή
Σαμαρείτιδα ἀποτελέσματα, ἐάν
αὐτή ἠρνεῖτο νά διαλεχθῇ μέ τόν

Χριστό, ἐξ ἴσου ὅμως γνωρίζει καί τά
σωτήρια ἀποτελέσματα γιά τήν Εὔα,
ἐάν αὐτή ἠρνεῖτο νά διαλεχθῇ μέ
τόν Διάβολο.

Τί πρέπει νά πράξῃ ἡ ᾿Ορθοδοξία
σήμερα; Νά παραμείνῃ ἤ νʼ ἀπο-
χωρήσῃ ἀπό τούς θεολογικούς
διαλόγους; ᾿Εάν ὁ μακαριστός π.
Σπυρίδων Μπιλάλης πρό 35 ἐτῶν
φρονοῦσε ὅτι «τό νόμισμα τοῦ
“Διαλόγου τῶν ᾿Εκκλησιῶν” παρά
τήν λάμψιν τοῦ νέου, εἶναι ἤδη πρό
πολλοῦ πεπαλαιωμένον»3, τί πρέπει
νά εἰποῦμε ἐμεῖς σήμερα; Μήπως
ὅτι τό νόμισμα αὐτό δέν ἔχει πλέον
ἀντίκρυσμα καί πρέπει νʼ ἀποσυρθῇ
ἀπό τήν κυκλοφορία;

Οἱ ποιμαντικές ἐξελίξεις τῶν τε-
λευταίων δεκαετιῶν στήν παναιρε-
τική Δύση δέν ἀφήνουν περιθώρια
προβληματισμοῦ στήν ᾿Ορθόδοξη
᾿Ανατολή. Τό σύντομο ὁδοιπορικό,
πού ἀκολουθεῖ ἀνάμεσα στά πνευ-
ματικά χαλάσματα καί ἐρείπια τοῦ
συγχρόνου Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ,
θά ἀποδείξῃ ὅτι τά σωστικά συνερ-
γεῖα τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἔχουν πλέον
τελειώσει τό ἔργο τους καί εἶναι
καιρός νά ἐγκαταλείψουν τίς ἑτοι -
μόρροπες καί γεμᾶτες ρωγμές
αἴθουσες τῶν θεολογικῶν διαλό -
γων, πού ὄζουν πνευματικῆς πτω-
μαΐνης, καί νά σπεύσουν νά με-
ταδώσουν τό ἀνέσπερο φῶς της σέ
ἄλλους χώρους, πού καί τό ζητοῦν
καί τό ἐκτιμοῦν.
Σημειώσεις:

1. Ρωμ. 13, 12.
2. Ἀθανασιου Μεγάλου, Α´ ᾿Επι-

στολή πρός Σεραπίωνα 28, ΒΕΠΕΣ
33, 116.

3. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, ᾿Αρχιμ.,
᾿Ορθοδοξία καί Παπισμός, τόμ. Β´,
ἐκδ. ᾿Ορθόδοξος Τύπος, ᾿Αθῆναι
1969, σ. 333.

* Πρακτικὰ Διορθοδόξου Ἐπιστημο-
νικοῦ Συνεδρίου, μὲ θέμα: ΟΙΚΟΥ-
ΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΕΣΙΣ - ΠΡΟΣΔΟ-
ΚΙΑΙ - ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ (20 -24 Σεπτεμ-
βρίου 2004). Ἐκδόσεις Θεοδρομία.
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Τὸ Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκφράζει
τὴν καθολικὴν πίστιν καὶ τὸ δόγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ὁ σκοπός τῆς καθιερώσεως τῆς
ἑορτῆς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἀπό τούς τότε ὁμολογητές
ἐπισκόπους καί μοναχούς, ὅπως
μᾶς λέει τό Συναξάρι τῆς
ἑορτῆς[1], ἦταν τό νά ἀνακηρυ -
χθοῦν ὀνομαστικά καί νά ἐπαινε-
θοῦν οἱ εὐσεβεῖς καί ὀρθόδοξοι,
ἐνῶ ἀντιθέτως οἱ ἀσεβεῖς καί κα-
κόδοξοι νά κατακριθοῦν καί νά
ἀναθεματιστοῦν ὀνομαστικά, ὄχι
βεβαίως ἀπό κακία, ἐμπάθεια καί
μῖσος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν,
ἀλλά ἀπό παιδαγωγική καί ποιμαν-
τική φροντίδα καί ἀγάπη, ὥστε οἱ
μέν αἱρετικοί, ἐλεγχόμενοι, νά με-
τανοήσουν καί νά ἀποκηρύξουν
τήν πλάνη τους, νά προφυλαχθοῦν
δέ κυρίως οἱ ὑπόλοιποι πιστοί ἀπό
τό νά ἀκολουθήσουν τήν πλάνη. Οἱ
ἅγιοι Πατέρες μας εἶχαν πραγματι-
κή καί εἰλικρινῆ ἀγάπη, καί ὄχι τήν
ψευδοειρήνη καί τήν ψευδοαγάπη
τῶν οἰκουμενιστῶν, πού ἐνο-
χλοῦνται ἀπό τά ἀναθέματα καί πα-
ρουσιάζονται ἔτσι δῆθεν «καλύτε-
ροι» ἀπό τους Ἁγίους Ἀποστόλους
καί τούς Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι
ἀπό ἀγάπη ἐλέγχουν καί παιδαγω-
γοῦν[2].

Αὐτήν τήν ἀνακήρυξη καί τόν
ἔπαινο τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδό-
ξων ἀπό τή μιά, καί τήν κατάκριση
μαζί μέ τόν ἀναθεματισμό τῶν
ἀσεβῶν, τῶν κακοδόξων καί τῶν
αἱρετικῶν ἀπό τήν ἄλλη, τόν βλέ-
πουμε πολύ παραστατικά στό ἐξαί-
σιο κείμενο ὁμολογίας τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως, πού λέγεται τό
«Συνοδικόν τῆς Ἁγίας καί Οἰκου-
μενικῆς Ζ΄ Συνόδου ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδοξίας», ἀποσπάσματα τοῦ
ὁποίου διαβάζονται κατά τή διάρ-
κεια τῆς λιτανεύσεως τῶν ἁγίων
καί ἱερῶν εἰκόνων, σήμερα, Κυρια-
κή τῆς Ὀρθοδοξίας.  

Τί εἶναι, ὅμως, τό Συνοδικόν τῆς
Ὀρθοδοξίας;

Λέγοντας Συνοδικό[3] ἐννοοῦμε
τήν ἀπόφαση μιᾶς Συνόδου τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί κυρίως
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στήν
ὁποία περιλαμβάνονται, ἐκτός ἀπό
τούς κανόνες τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς, καί οἱ θεολογικές ἀλήθειες,
πού καθορίζουν τά ὅρια τῆς πίστε-
ως, τά δόγματα δηλ. τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ, καί καταδικά-
ζουν τίς αἱρέσεις, τόσο ὡς πρός τή
στρεβλή διδασκαλία τους, ὅσο καί
ὡς πρός τά ὀνόματα τῶν αἱρε-
τικῶν, οἱ ὁποῖοι συνταράσσουν τήν
Ἐκκλησία μέ τήν παρανόηση καί
διαστρέβλωση τοῦ περιεχομένου
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ἱερᾶς
Παραδόσεως, ἀλλά καί γενικότερα
τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας
περιέχεται στό λειτουργικό βιβλίο
τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ὀνομάζε-
ται Τριώδιο[4]. Στό κυριότερο μέ-
ρος του περιλαμβάνει τίς ἀποφά-
σεις τῆς ἐνδημούσης ἐν Κων/λει
Συνόδου τοῦ 843, ἡ ὁποία ἀναστή-
λωσε τίς ἱερές εἰκόνες καί στηρί -
χθηκε στήν Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμε-
νική Σύνοδο τοῦ 787. Περιέχει, ἐπί-
σης, καί ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν
Συνόδων, μετά τήν Σύνοδο τοῦ
843, κατά πασῶν ἐν γένει τῶν αἱρέ-
σεων, ἀλλά ἰδιαίτερα κατά τῆς
εἰκονομαχίας[5].

Πιθανός συντάκτης τῆς ἀρχικῆς
μορφῆς του εἶναι ὁ Πατριάρχης
Μεθόδιος. Πρώτη φορά ἀναγνώ-
σθηκε κατά τήν παννυχίδα καί τήν
ὁριστική ἀναστήλωση,  τιμητική
προσκύνηση καί λιτάνευση τῶν
ἱερῶν εἰκόνων ἀπό τήν αὐτοκρά-
τειρα Θεοδώρα, γεγονός πού συν -
έπεσε τότε μέ τήν Α΄ Κυριακή τῶν
Νηστειῶν (11-3-843), ἡ ὁποία
γιʼαὐτό ὀνομάσθηκε Κυριακή τῆς
Ὀρθοδοξίας[6].

Οἱ μετέπειτα συμπληρώσεις καί
προσθῆκες στό Συνοδικό τῆς
Ὀρθοδοξίας ἔχουν γίνει σέ διάφο-
ρα στάδια τῆς ἱστορίας, σύμφωνα
μέ τήν πορεία τοῦ ἀγώνα τῆς
Ἐκκλησίας κατά τῶν αἱρέσεων, οἱ
ὁποῖες παρουσιάστηκαν μετά τήν
εἰκονομαχία μέχρι καί τό κίνημα
τοῦ Ἡσυχασμοῦ στά τέλη τοῦ
14ου αἰώ.

Στό Προοίμιο τοῦ Συνοδικοῦ γί-
νεται λόγος γιά χειμώνα, ὁ ὁποῖος
ἐνέσκηψε στήν Ἐκκλησία, μέ τόν
ὁποῖο ἐννοεῖται σαφῶς ἡ αἵρεση
τῆς εἰκονομαχίας, ἡ ὁποία ἀναφέ-
ρεται καί ὡς «κάκωσις». Ἐπιπλέ-
ον, ἀναφέρονται τά ὀνόματα με-
γάλων Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι στά-
θηκαν πρόμαχοι τῆς ἀληθείας καί
στή συν έχεια διακηρύττεται ἀπό
τήν Ἐκκλησία μας ἡ ἁγιότητά
τους: «Γερμανοῦ, Ταρασίου, Νικη-
φόρου, Μεθοδίου…, Ἰγνατίου,
Φωτίου, Στεφάνου, Ἀντωνίου καί
Νικολάου». Παράλληλα, ἀναφέ-
ρονται καί ὀνόματα ἄλλων ἀρχιε-
ρέων, ἱερομονάχων καί μοναχῶν,
ὅπως τῶν ὁσίων Θεοδώρου τοῦ
Στουδίτου καί Συμεών τοῦ Στυλί-
του, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν ὅλοι
μαζί καί ἀναδείχθηκαν ὁμολογη-
τές τῆς Πίστεως, συντελώντας
στό νά συγκληθεῖ ἡ Ζ΄ Ἁγία καί
Οἰκουμενική Σύνοδος ἀπό τήν
αὐτοκράτειρα Εἰρήνη, ἡ ὁποία
μνημονεύεται στό τέλος τοῦ Συν -
οδικοῦ μαζί μέ ὅλους τούς ὀρθο-
δόξους Βασιλεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑπερ-
μάχησαν για τήν τιμή τῶν ἱερῶν
εἰκόνων, ὅπου παρέχεται μάλιστα
ἡ πληροφορία ὅτι ἔλαβε καί τό μο-
ναχικό σχῆμα.

Ἰδιαιτέρως μνημονεύονται στό
Συνοδικό οἱ βασιλεῖς ἐκεῖνοι, ὅπως
καί οἱ Ἐπίσκοποι, πού συνετέλεσαν
στήν ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας τῆς
Ἐκκλησίας, ὄχι μόνο κατά τήν πε-
ρίοδο τῆς εἰκονομαχίας, ἀλλά καί
κατά τήν περίοδο τῶν λεγομένων
Ἡσυχαστικῶν ἐρίδων, μεταξύ τῶν
ὁποίων πρωτεύουσα θέση κατέχει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,
ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/κης, ὁ θεατής
τοῦ ἀκτίστου Φωτός καί κήρυξ τῆς
ἀκτίστου Θείας Χάριτος.

Στό Συνοδικό περιέχονται καί
ὀνόματα διαφόρων αἱρεσιαρχῶν,

πού εἶχαν προηγηθεῖ τῆς εἰκονο-
μαχίας, καί ὅλων τῶν ἄλλων μετα-
γενεστέρων αἱρέσεων : «Ἀρείῳ τῷ
πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν
αἱρέσεων…, Νεστορίῳ τῷ θεη-
λάτῳ…, Διοσκόρῳ Πατριάρχῃ Ἀλε-
ξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσε-
βεῖ…, ὅλοις τοῖς Εὐτυχιανισταῖς
καί Μονοθελίταις καί Ἰακωβίταις
καί Ἀρτζιβουρίταις καί ἁπλῶς
πᾶσιν αἱρετικοῖς, Ἀνάθεμα».

Αὐτή ἡ ἀναφορά ὅλων τῶν ἀνω-
τέρω ὀνομάτων, ὅπως καί τῶν
αἱρέσων, πού φαινομενικά δέν
ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν εἰκονο-
μαχία, δέν γίνεται τυχαῖα. Ἡ ἱστο-
ρία τῆς Ἐκκλησίας ἀντιμετωπίζε-
ται συνολικά καί ὄχι ἀποσπασματι-
κά. Κάθε νέα αἵρεση ἀποτελεῖ στήν
πραγματικότητα μία διαφορετική
ἔκφραση καί ἔκφανση τῆς μιᾶς καί
μοναδικῆς αἱρέσεως καί λανθα-
σμένης διδασκαλίας, δηλ. τῆς μή
ὀρθῆς κατανοήσεως τοῦ γεγονό-
τος τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλη-
σίας μᾶς πείθει ὅτι ὅλες οἱ αἱρέ-
σεις ἔχουν ὡς ἀρχή τους τήν αἵρε-
ση τῆς ἀρνήσεως τῆς ἐνανθρωπή-
σεως τοῦ Θεοῦ καί ἀποτελοῦν συν -
έπειά της. Γιʼ αὐτό τό Συνοδικό
ὁριοθετεῖ μέ σαφήνεια τήν Ἀλή-
θεια ἀπό τό ψεῦδος, τήν Πίστη ἀπό
τήν ἀπιστία καί τήν Θεολογία ἀπό
τήν ἀνθρώπινη φιλοσοφία.

Ὡς πρός τήν θεολογία τῶν
ἱερῶν εἰκόνων, τό Συνοδικό διακη-
ρύσσει  ὅτι ἡ τιμή τους ἀποτελεῖ
συνέχεια καί συνέπεια τῆς ἐνσαρ-
κώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά καί τιμή στό ἴδιο τό γεγονός
τῆς ἐνσαρκώσεως. Ἀντίθετα, ἡ
ἄρνηση τιμῆς στίς ἱερές εἰκόνες
συνεπάγεται στήν πραγματικότητα
ἄρνηση τῆς σωτηρίας.

Τό Συνοδικό, ὅμως, ἐνῶ
ἀφορμᾶται ἀπό τήν ὑπεράσπιση
τῶν ἱερῶν εἰκόνων, προχωρᾶ καί
στήν ἐπαναδιατύπωση τῆς θεολο-
γίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας περί τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας
Τριάδος, περί τῆς ἑνώσεως τῶν
δύο φύσεων στόν Χριστό, περί τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, περί τῶν ἱερῶν
Μυστηρίων, περί τῆς Θείας Λα-
τρείας γενικότερα καί περί τῆς
Ἀναστάσεως, τά ὁποῖα προσπάθη-
σαν νά στρεβλώσουν οἱ διάφοροι
αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι καί κατονομά-
ζονται.

Τέλος, διατυπώνει μέ σαφήνεια
στά «κατά Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου
κεφάλαια» τήν θεολογία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας περί
τῶν ἀκτίστων Θείων ἐνεργειῶν,
στίς ὁποῖες μετέχει ὁ ἄνθρωπος
καί τίς ὁποῖες διακρίνει ἀπό τήν
ἄκτιστη Θεία οὐσία, τήν ὁποία ὀνο-
μάζει καί θεωρεῖ «ἄληπτον καί
ἀμέθεκτον», ἐνῶ κάνει λόγο καί
γιά τό Θεῖο Φῶς τῆς Μεταμορφώ-
σεως, ὀνομάζοντάς το «ἄκτιστον
καί φυσικήν χάριν καί ἔλλαμψιν καί
ἐνέργειαν, ἐξ αὐτῆς τῆς θείας
οὐσίας ἀχωρίστως ἀεί προϊοῦσαν».

Τά μηνύματα τοῦ Συνοδικοῦ
ἐκφέρονται μέ ἀναφωνήσεις τοῦ
κλήρου καί τοῦ λαοῦ, ὅπως εἶναι οἱ
μακαρισμοί τῶν εὐσεβῶν Βασιλέ-
ων, Πατριαρχῶν, κληρικῶν καί
λαϊκῶν ὀνομαστικά, μέ τήν ἀνα-
φώνηση «αἰωνία ἡ μνήμη», ἀλλά
καί ὁ  ἀναθεματισμός τῶν ἀπ᾽
αἰῶνος αἱρετικῶν, μέ τήν ἀναφώ-
νηση «ἀνάθεμα».

Τί εἶναι, ὅμως, τό ἀνάθεμα;
Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί-

της ἀναφέρει ὅτι ἀνάθεμα λέγεται
ἐκεῖνο, πού χωρίζεται ἀπό τόν Θεό
καί τήν Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν,
καί ἀφιερώνεται στόν διάβολο. Κα-
νένας δέν τολμᾶ νά συναναστρα-
φεῖ καί νά συγκοινωνήσει μέ
ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο, πού ἔχει χω-
ρισθεῖ ἀπό τόν Θεό καί τήν Ἐκκλη-
σία καί ἔχει γίνει ἀνάθεμα στόν
διάβολο, ἀλλά ὅλοι οἱ πιστοί χωρί-
ζονται ἀπʼαὐτόν[7]. Τό ἀνάθεμα
παντελῶς χωρίζει καί ἀποκόπτει
τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Χριστό.

Ὁ ἅγιος Ταράσιος, Πατριάρχης
Κων/λεως, στόν ἀπολογητικό τῆς
Ζ΄ ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου ἀναφέρει : «Δεινόν εἶναι τό
ἀνάθεμα, ἐπειδή μακράν τοῦ Θεοῦ
ποιεῖ τόν ἄνθρωπον καί ἀπό τήν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἐκδιώκει
καί πέμπει αὐτόν εἰς τό σκότος τό
ἐξώτερον»[8].

Ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει: «εἴ τις οὐ φι-
λεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-
στόν, ἤτω ἀνάθεμα»[9]. Ὅλοι ὅσοι
πολιτεύονται ἔξω ἀπό τήν ἀποστο-
λική διδασκαλία καί παράδοση τοῦ
θείου Παύλου, ἡ ὁποία βεβαίως
εἶναι ἡ διδασκαλία καί ἡ παράδοση
τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ, δέν ἀγα-
ποῦν ἐν ἀληθείᾳ τόν Κύριο. Ὅσοι
δέν ἀγαποῦν ἐν ἀληθείᾳ τόν Κύ-
ριο, αὐτοί εἶναι ἀνάθεμα, δηλ. χω-
ρισμένοι ἀπό τόν Κύριο[10].

Ὁ ὅρος ἀνάθεμα ἀναφέρεται
ἀπό τόν Ἀπ. Παῦλο καί στήν πρός
Γαλάτας ἐπιστολή ἐναντίον ἐκεί-
νων, πού εὐαγγελίζονται ἔξω ἀπό
τά παραδεδομένα : «ἀλλά καί ἄν
ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγ-
γελίζεται ὑμῖν παρʼὅ εὐαγγελισά-
μεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»[11].

Τά ἀναθέματα στήν Ἐκκλησία
δέν ἀποτελοῦν ἐκφράσεις ὀργῆς ἤ
κατάρας ἤ ὕβρεως, ἀλλά πανηγυ-
ρικές διακηρύξεις ὅτι οἱ ἀναθεμα-
τισμένοι δέν ἀνήκουν στό Σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ λαός τοῦ
Θεοῦ καλεῖται νά ἐπιτείνει τήν
προσοχή του σ᾽ αὐτό καί νά μή
συμφύρεται μέ τούς ἀναθεματιζο-
μένους, γιά νά μή ἀπολέσει τήν
ὑγιαίνουσα διδασκαλία, χωρίς τήν
ὁποία δέν ὑφίσταται σωτηρία.
Ἑπομένως, τά ἀναθέματα ἀποτε-
λοῦν, εἰδικότερα στήν σημερινή
ἐποχή τῆς ὁμογενοποιήσεως καί
τοῦ συγκρητισμοῦ, ἔξοχο ἀμυντι-
κό μηχανισμό καί παιδαγωγικό
τρόπο γιά τήν  διασφάλιση τῆς
Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καί
ἀληθείας…»[12]. Τά ἀναθέματα
ἀποτελοῦν ποιμαντικό μέτρο ἀγά-
πης καί διασφάλιση τῆς Ὀρθοδό-
ξου αὐτοσυνειδησίας καί ἀληθεί-

ας. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅταν στίς Συν -
όδους ἀναθεμάτιζαν τούς αἱρετι-
κούς, δέν τό ἔκαμαν ἀπό μῖσος
πρός αὐτούς, ἀλλά μέ πόνο ψυχῆς
ἀπέκοπταν αὐτούς, «ὡς ἀνιάτως
νοσήσαντας», ἀπό τό Σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως ἀκριβῶς ὁ χει-
ροῦργος ἀποκόπτει τό σεσηπός
καί νεκρό μέλος τοῦ σώματος, γιά
νά μή μεταδοθεῖ ἡ σήψη καί στό
ὑπόλοιπο σῶμα. Ἑπομένως, ἀνά-
θεμα ἔχουμε κυρίως ὅταν ὑπάρχει
αἵρεση. Ὁ ἀναθεματισμός εἶναι ὁ
ἀποχωρισμός, ἡ ἀποκοπή μέ δυσ -
μενεῖς ἐκφράσεις ἀπό τό κοινό
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί, ἡ αἵρε-
ση εἶναι ἡ διάσπαση αὐτῆς τῆς Θε-
ανθρωπίνης κοινωνίας μέσα στό
κοινό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί
γιʼαὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο καταδι-
κάζεται καί ἀναθεματίζεται ἀπό τίς
Οἰκουμενικές Συνόδους.

Πολλές φορές, ὅταν λέγονται
αὐτά τά πράγματα, ἀλλά καί ὅταν
διαβάζονται – ἄν διαβάζονται – τά
ἀναθέματα τήν Κυριακή τῆς
Ὀρθοδοξίας, οἱ πιό αὐθόρμητοι σο-
κάρονται καί λένε : «Ἔ, τώρα, ποῦ
ζοῦμε; Στόν Μεσαίωνα; Μιλᾶμε γιά
ἀναθεματισμούς καί ἀφορισμούς;
Αὐτά δέν εἶναι  πρά γματα, πού
ἁρμόζουν στήν Ἐκκλησία». Δυ-
στυχῶς, αὐτή ἡ νοοτροπία ἔχει
ἐπηρεάσει πολλούς. Νομίζουν δηλ.
ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι συνεχῶς καί
μόνο ἀγάπη. Αὐτοί, ὅμως, οἱ
ἄνθρωποι εἶναι ἄγευστοι. Δέν
ἔχουν καταλάβει τί εἶναι Ὀρθοδο-
ξία καί δέν ἔχουν κατανοήσει ὅτι
αὐτό τό Σῶμα εἶναι ἀγαπητικό. Ἄν
δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία «ἐκκέχυται ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν»[13], τότε ἡ ἔλλειψη
ἀγάπης σημαίνει τήν ἀποστασιο-
ποίηση. Γιατί, ὅταν κάποιος ἀγαπᾶ
πολύ κάτι, ἔρχεται σέ ἀγαπητική
σχέση μʼαὐτό. Ὅταν, ὅμως, ἀπο-
στασιοποιεῖται, ὄχι μόνο περιστα-
σιακῶς, ἀλλά καί θεσμικῶς, τότε ἡ
Ἐκκλησία τοῦ βεβαιώνει, μʼἕνα θε-
σμικό τρόπο, αὐτό, πού ἔχει πάθει.
Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, ὅταν λέει σέ
κάποιον «ἀνάθεμα», οὐσιαστικά
τοῦ πιστοποιεῖ, τοῦ δίνει τήν λη-
ξιαρχική πράξη, τήν πιστοποίηση
αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, πού ἔχει
ὑποστεῖ. Αὐτό, ὅμως, σήμερα δέν
γίνεται κατανοητό, ἐπειδή δέν βιώ-
νεται καί ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἡ προ-
ϋπόθεση τῆς καθαρότητος, τήν
ὁποία οἱ πολλοί ὑστεροῦνται. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι μιά ζωντανή πραγ-
ματικότητα. Ὅταν ὁ πιστός ἔχει
καθαρότητα, τότε ἔχει σχέση μέ
τήν  Ἐκκλησία, νιώθει τήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐκφράζει. Ἐξ
αἰτίας αὐτῆς τῆς ἐλλείψεως βιωμα-
τικῆς ἐμπειρίας φθάνουμε σήμερα
στό σημεῖο νά λέγεται ὅτι «τά ἀνα-
θέματα καί οἱ ἀφορισμοί δέν
ἰσχύουν σήμερα. Θά τʼἀλλάξουμε.
Ζοῦμε σέ ἄλλη ἐποχή». Ὁ ἄνθρω-
πος, ὅμως, παραμένει πάντα ὁ
ἴδιος. Ὁ Χριστός μία φορά ἐκπλή-
ρωσε τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυ-
στήριο γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
ὅλων τῶν ἐποχῶν. «Ἰησοῦς Χρι-
στός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί
εἰς τούς αἰῶνας»[14]. Γίνεται, λοι-
πόν, ἀντιληπτό ὅτι, ὅταν παραβιά-
ζεται ἡ ἀγαπητική σχέση, τότε
ὑπάρχει ὁ ἀφορισμός, μέ τόν ὁποῖο
ἡ Ἐκκλησία ἐπικυρώνει τήν προ-
ϋπάρχουσα κατάσταση.

Ὅλʼ αὐτά, τά ὁποῖα σήμερα
ἠχοῦν φονταμενταλιστικά, γιά
τούς πιστούς μέσα στήν Ἐκκλησία
εἶναι σημεῖα, τά ὁποῖα συμπυκνώ-
νουν τήν ἀγάπη, ὁριοθετοῦν καί
σημειώνουν ὅτι ἡ ἀγαπητική σχέ-
ση μέσα στά πλαίσια τῆς Ἐκκλη-
σίας δέν εἶναι κάτι τό δευτερεῦον
ἤ τό τριτεῦον, ἀλλά εἶναι τό
οὐσιῶδες συστατικό της. Αὐτά τά
πράγματα τά ἐξέφρασε ἡ Ἐκκλη-
σία μέ τόν ἴδιο δυναμισμό, ὅταν
θέλησε νά ἐκφράσει τήν ἀκοινω-
νησία, μέ τήν ὁποία δίνει τήν λη-
ξιαρχική πράξη ὅτι κάποιος ἔχει πε-
θάνει ἀπό πλευρᾶς ἀγαπητικῆς.
Αὐτό τό Σῶμα, μέσα στό ὁποῖο
ἀνήκουμε εἶναι μυστηριακό μέν,
ἀγαπητικό δέ. Ἄν δέν ὑπάρχει
αὐτή ἡ ἀγαπητική σχέση καί αὐτός
ὁ ἀγαπητικός πόθος, πού νά
ἐκφράζεται καί στήν πράξη, τότε
διαψεύδεται.

Τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὅταν γράφτηκε γιά πρώτη φορά τό
843 ἀπό τούς ἁγίους πατέρες τῆς
Ζ΄ ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, μετά τό τέλος τῆς δευτέρας
φάσεως τῆς εἰκονομαχίας, περιε-
λάμβανε ἀναθέματα γιά ὅλους
τούς αἱρετικούς, ἀπό τόν Ἄρειο
μέχρι καί τούς εἰκονομάχους. Ἀπό
τόν 9ο αἰώ. κι ἔπειτα, ἐπειδή ἔκα-
ναν τήν ἐμφάνισή τους κι ἄλλες
αἱρέσεις, ἰδίως ἡ αἱρετική παρασυν -
αγωγή τοῦ Παπισμοῦ, ἡ Ἐκκλησία
ἀπεφάσισε τόν 14ο αἰώ. νά
ἐμπλου τίσει τό Συνοδικό τῆς Ὀρ -
θοδοξίας μέ νέα ἀναθέματα, ὁπό-
τε προστέθηκαν τά «Κεφάλαια κα-
τά Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου», μέ τά
ὁποῖα ἀναθεματίζεται, στά πρόσω-
πα τοῦ Βαρλαάμ Καλαβροῦ καί τοῦ
Γρηγορίου Ἀκινδύνου, ἡ αἵρεση
τοῦ Παπισμοῦ. Ἀπό τήν παραπάνω
τακτική διαπιστώνουμε ὅτι τό Συ-
νοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἀνα-
προσαρμοζόμενο καί ὅτι ἡ προσ -
θήκη καινούργιων ἀναθεμάτων
ἦταν καί εἶναι συνήθης τακτική
τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπομένως, εἶναι
ἀνεπίτρεπτο νά κατηγοροῦν κά-
ποιοι τούς ἁγίους Πατέρες ὅτι
δῆθεν εἶναι πάνω ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία καί δέν κάνουν ὑπακοή, διότι
προσέθεσαν νέα ἀναθέματα.

Ἄλλωστε, τό ἴδιο τό Συνοδικό
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναφέρει σέ ἕνα
σημεῖο του˙«ὅλοις τοῖς αἱρετικοῖς
ἀνάθεμα»[15], ἀνάθεμα σέ ὅλους
τούς αἱρετικούς, καί στούς παλαι-
ούς καί τούς νέους, τούς συγχρό-
νους, σʼ αὐτούς πού ὑπῆρξαν,
ὑπάρχουν καί θά ὑπάρξουν μέχρι
συντελείας αἰώνων.  Ἡ ἀνωτέρω
τακτική δέν ἀποτελεῖ οὔτε πρωτο-
τυπία, οὔτε καινοτομία, οὔτε πρό-
ταξη ὑπεράνω Συνόδων καί
Ἐκκλησίας, ἀλλά ἁπλῶς ταπεινή
ἀκολουθία τῆς συνήθους ἐκκλη-

σιαστικῆς τακτικῆς, καί τήρηση
τῆς τάξεως τοῦ λειτουργικοῦ βι-
βλίου τοῦ Τριωδίου, ἡ ὁποία καί
βεβαίως ἰσχύει μέχρι καί σήμερα.
Ὁ ποιμαντικός σκοπός καί στόχος
τῆς ἐκφωνήσεως τῶν ἀναθεμάτων
εἶναι διφυής, διττός : Ἀπό τή μιά ἡ
μετάνοια τῶν ἀναθεματισμένων,
καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ προφύλαξη τοῦ
ποιμνίου ἀπό τίς αἱρέσεις, παλαιές
καί νέες,  οἱ ὁποῖες στεροῦν τήν
σωτηρία ἀπό τούς ἀνθρώπους.
Ἔτσι, δέν πρέπει νά σπεύσουν νά
ἐκτοξεύσουν μομφές καί κατηγο-
ρίες οἱ Οἰκουμενιστές, πού, μέ τήν
Χάριν τοῦ Θεοῦ καί κατά τό
ἀνθρώπινο δυνατό, ἐπιδεικνύεται
ἐπαγρύπνηση καί ἀνύστακτο
ἐνδιαφέρον γιά τό ποίμνιο καί δέν
ἀφήνονται οἱ λύκοι νά καταφᾶνε
καί νά κατασπαράξουν τά πρόβα-
τα.

Ἀντιθέτως, οἱ Οἰκουμενιστές
πρέπει νά κατηγοροῦνται, ἐπειδή
ἀφήνουν τά πρόβατα νά γίνονται
βορά στά στόματα τῶν λύκων τῶν
βαρέων[16], τῶν ποικίλων αἱρε-
τικῶν. Ἡ ποιμαντική καί παιδαγωγι-
κή ὀρθότητα τῶν μέτρων τῆς
Ἐκκλησίας φαίνεται καί ἐκ τοῦ γε-
γονότος ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές δέν
ἀντέχουν τήν δύναμη τῶν ἀναθε-
μάτων, δέν ἀντέχουν, ἐλεγχόμε-
νοι, τήν ἀντιαιρετική καί ἐπικριτική
διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων,
δέν ἀντέχουν κἄν τήν ἔννοια τῆς
αἱρέσεως. Γι'αὐτό κατήργησαν τήν
ἀνάγνωση τῶν ἀναθεμάτων συνο-
δικῶς ἀπό τό 2005. Γι'αὐτό παραμε-
ρίζουν μέ τήν μεταπατερική, νεο-
πατερική, συναφειακή καί μετακα-
νονική αἵρεση τούς Ἁγίους Πατέ-
ρες, πού καταγγέλλουν ὀνομαστι-
κά καί ἀποκαλύπτουν τούς αἱρετι-
κούς. Γι'αὐτό κατήργησαν τήν
ἔννοια τῆς αἱρέσεως, δεχόμενοι
ὡς «ἰσότιμες, ἰσάξιες καί ἀδελφές
ἐκκλησίες» τίς σύγχρονες μεγάλες
αἱρετικές παρασυναγωγές τοῦ Πα-
πισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ,
ἀλλά καί τήν παλαιά, ἀρχαία αἵρεση
τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ[17].

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπό-
θητα,

Τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας
εἶναι ἕνα κείμενο, τό ὁποῖο διατυ-
πώνει καί ἐκφράζει τήν καθολική
πίστη καί τό δόγμα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας μας. Περιέχει δηλ.
τήν διδαχή της γιά τό ἴδιο τό πε-
ριεχόμενο τῆς ζωῆς της. Τό δόγμα
διασώζει τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
πληροφορεῖ τόν κόσμο γι'αὐτή τή
ζωή, ἐνῶ παράλληλα καταγράφει
καί τήν ἱστορική μαρτυρία καί συν -
είδηση αὐτῆς τῆς ζωῆς. Γιʼαὐτό καί
ἡ  Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἐνέ-
ταξε τό Συνοδικό στήν λατρεία της
σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὥστε νά διαβάζεται σέ στάση προ-
σοχῆς καί προσευχῆς ὡς ἱερό δογ-
ματικό κείμενο. Ἀμήν.

Ἔτη πολλά καί εὔδρομος ἡ
Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
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Προσέφερον πρὸς ἐνίσχυ-
σιν τοῦ «Ο.Τ.» ἀντὶ στεφάνου
εἰς μνήμην Γεωργίου Ζερβοῦ
εἰς ΕΥΡΩ»:

Πετράκης Ἀθανάσιος, Ἀθῆ -
ναι, 50,00. Πετράκης Βασ.
Ἀθῆναι, 50,00. Παπαδογιαν-
νάκη Μ., Διόνυσος, 50,00. Σα-
μωνᾶς Κ., Διόνυσος, 50,00.
Βαβανοῦ Εἰρήνη, Διόνυσος,
50,00.

Ὁ «Ο.Τ.» εὐχαριστεῖ θερ -
µῶς τοὺς ἀγα�ητούς µας
δωρη τὰς καὶ εὔχεται, ὅ�ως
ὁ Κύριος χαρίσῃ αὐτοῖς
ἀντὶ τῶν ἐ�ι γείων τὰ
ἐ�ουράνια.

««ΟΟΙΙ  ΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΟΟΤΤΟΟΚΚΟΟΥΥ»»

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

Βιβλιοπωλεῖο
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Κάνιγγος 10, α´  ὄροφος

106 77 Ἀθῆναι,
Τηλ. 210–38 16 206

Τελεφὰξ 210– 38 28 518



Σελὶς 8η

Τὸ ΥΠΕΞ καταδικάζει 
τὴν ἀπαγωγήν Ἀσυρρίων Χριστιανῶν

Οἱ Χριστιανοὶ εὑρίσκονται ἐν
διωγμῷ εἰς τὴν Μ. Ἀνατολήν. Τὸ
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, συμφώνως
πρὸς τὸν ἱστότοπον «imerisia.gr»
(26.2.15), καταδικάζει τὸ τραγικὸν
γεγονὸς καὶ ἐπισημαίνει τά ἑξῆς:

«Σὲ καταδίκη τῆς ἀπαγωγῆς πε-
ρισσότερων ἀπὸ 200 Ἀσσυρίων Χρι-
στιανῶν, κυρίως γυναικῶν, παιδιῶν
καὶ ἡλικιωμένων, ἀπὸ ὁμάδες τῆς
τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης «Ἰσλα-
μικὸ Χαλιφάτο», στὴν περιοχὴ Al-Ha-
saka προέβη τὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο
Ἐξωτερικῶν καὶ ζήτησε τὴν ἄμεση
ἀπελευθέρωσή τους.

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἐκφράζει
τὴν ἀλληλεγγύη της στὸν λαὸ τῆς
Συρίας, καθὼς καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν
περιοχῶν ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὸ
παράλογο καὶ φανατικὸ καθεστὼς
ποὺ ἔχει ἐπιβάλει τὸ «Ἰσλαμικὸ Κρά-
τος» μὲ δολοφονίες, ἐκτελέσεις καὶ
ἀπαγωγὲς πληθυσμῶν, μὲ μόνο κρι-

τήριο τὴ θρησκεία ἢ τὴν ἐθνικὴ κα-
ταγωγὴ τῶν θυμάτων του.

Ταυτόχρονα, ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ
Ἑλλάδα θὰ παραμείνει σταθερὸς
ὑποστηρικτὴς τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων καὶ τῶν θρησκευτικῶν
ἐλευθεριῶν καὶ δὲν θὰ σταματήσει
τὶς προσπάθειές της, σὲ εὐρωπαϊκὸ
καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο, γιὰ τὴν προστα-
σία ὅλων τῶν θρησκευτικῶν καὶ
ἐθνικῶν κοινοτήτων τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς
ποὺ ἀπειλοῦνται ἀπὸ τὴ θρησκευ-
τικὴ μισαλλοδοξία καὶ τὸν φανατι-
σμό.

Ἄλλωστε, σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο
ἐντάσσεται καὶ ἡ πρόσφατη πρωτο-
βουλία τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν,
Νίκου Κοτζιᾶ, γιὰ τὴν προστασία τῶν
χριστιανικῶν κοινοτήτων Μ. Ἀνα-
τολῆς καὶ Βόρειας Ἀφρικῆς, ἡ ὁποία
ἔχει ἤδη συγκεντρώσει τὴν ὑποστή-
ριξη τῆς Γαλλίας, τῆς Ἰταλίας, τῆς
Ὁλλανδίας καὶ τῆς Κύπρου».

Ἡ Πολεοδομία Ναυπλίου 
ζητεῖ νὰ κλείση ἡ «βίλα» 
τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγελιστρίας

Ἠμπορεῖ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς
Χώρας νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι θὰ
ἀποβῆ ἀρωγὸς εἰς τὸ φιλανθρω-
πικὸν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως ἡ
Πολεοδομία Ναυπλίου ἐπιβάλλει
πρόστιμον 10.000€. 

Συμφώνως πρὸς τὸν ἱστότοπον
«studio B & G» τῆς 27ης Φε-
βρουαρίου:

«Ἡ Πολεοδομία Ναυπλίου ζητάει
ἀπὸ τὸ ταμεῖο τοῦ Συσσιτίου ,τοῦ
ἐνοριακοῦ ναοῦ Εὐαγγελιστρίας
Ναυπλίου ποὺ δίνει τροφὴ σὲ 150
ἀπόρους πολίτες τῆς εὐρύτερης
περιοχῆς τοῦ Δήμου Ναυπλιέων
καθημερινὰ καὶ σὲ 80 οἰκογένειες,
10.000 € γιὰ τὴν τοποθέτηση μίας
προκὰτ κατασκευῆς καὶ τὴν ἄμεση
ἀπομάκρυνσή της ἀπὸ τὸν χῶρο
τοῦ συσσιτίου.

Δὲν ὑπάρχει καμία εὐαισθησία.
Ἐὰν ἀπομακρυνθεῖ τὸ προκὰτ ποὺ
ἔχει μέσα τὰ ψυγεῖα, θέτει σὲ κίν-
δυνο τὴν λειτουργία τοῦ συσσιτί-

ου. Ἂν ἀπομακρυνθεῖ ἡ «παράνο-
μη» κατασκευὴ, πῶς θὰ ἑτοιμάζε-
ται τὸ φαγητὸ καὶ τί θὰ ἀπογίνουν
οἱ ἄποροι ...

«Εἶναι γνωστὸ πλέον ὅτι κάποι-
οι θέλουν νὰ κλείσει τὸ συσσίτιο
γιὰ καθαρὰ ρατσιστικοὺς λόγους.
Θεωροῦν ὅτι ὑποβαθμίζεται ἡ πε-
ριοχὴ, διότι σιτίζονται καὶ ἀλλο-
δαποὶ καὶ γι᾽ αὐτὸ προσφεύγουν
στὸν εὔκολο τρόπο τῆς καταγγε-
λίας.

Τοὺς παραδίδω στὴν κρίση τοῦ
Ναυπλιακοῦ λαοῦ, τονίζει ὁ Ἱερέας
στὰ τοπικὰ ΜΜΕ καὶ συνεχίζει,
«Προφανῶς οἱ ἐλεγκτικὲς ἀρχὲς
νομίζουν πὼς ἔχουμε κάποια «Βί-
λα» , ἀντὶ γιὰ προκὰτ συσσιτίου,
ἔτσι ἡ Πολεοδομία Ναυπλίου μᾶς
ἐπιβάλλει πρόστιμο 10.000€».

Ὁ Ἱερέας καλεῖ κάθε εὐαίσθητο
πολίτη τοὺς δύσκολους καιροὺς
ποὺ διανύουμε νὰ βοηθήσει, ὥστε
νὰ μὴ σταματήσει ἡ λειτουργία τοῦ
συσσιτίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».

Ἡ Εὐρώπη ἀντιδρᾶ 
εἰς τὸν ἐξισλαμισμόν της

Μετὰ τὴν ψήφισιν νομοσχεδίου
ποὺ ἐπιβάλλει περιορισμοὺς εἰς
τοὺς μουσουλμάνους εἰς τὴν
Αὐστρίαν καὶ ἄλλα εὐρωπαϊκὰ κρά-
τη υἱοθετοῦν παρόμοια μέτρα. Συμ-
φώνως πρὸς τὸν ἱστότοπον «eche-
doros» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 2αν Μαρ-
τίου:

«Ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἑλβετία εἶναι πι-
θανὸν νὰ λάβουν μέτρα γιὰ τὴν
πρόληψη τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τῶν
χωρῶν τους. Ἡ Γαλλία ἀποκάλυψε
ἕνα σχέδιο γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ
κοινότητα τῆς χώρας, ποὺ συμπερι-
λαμβάνει τὴν κατάρτιση τῶν ἰμάμη-
δων καὶ τὴ χρηματοδότηση τῶν
τζαμιῶν.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Γάλλος πρωθυ-
πουργὸς Mauel Valls ἔθεσε  παρό-
μοιο θέμα μὲ τὴν Αὐστρία, γιὰ τὴν
ἀπαγόρευση τῆς χρηματοδότησης
ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ τῶν ἰσλαμικῶν
ὀργανώσεων, λέγοντας ὅτι ἡ Γαλ-
λία ʻἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει ἕνα
μοντέλο τοῦ Ἰσλὰμ ποὺ θὰ εἶναι
πλήρως ἐνσωματωμένο καὶ συμ-
βατὸ μὲ τὶς ἀξίες τῆς Δημοκρατίαςʼ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Γαλλία καὶ ἡ Ἑλβε-
τία, μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀνεκτικὲς χῶρες
τῆς Εὐρώπης, ἄρχισε νὰ ἀντιδρᾶ
στὸν ἐξισλαμισμὸ τῆς κοινωνίας
της. Γράφει ἡ Σαμπάχ: “ Ἡ Ἑλβετία
ἄρχισε νὰ πάσχει ἀπὸ αὐξανόμενα
ἀντι-μουσουλμανικὰ αἰσθήματα,
ἴσως λόγω τῆς μεγάλης μετανά-
στευσης πρὸς τὴ χώρα ἀπὸ μου-
σουλμανικὰ κράτη, ὡστόσο ἔγιναν
ἐμφανῆ αὐτὰ τὰ αἰσθήματα μετὰ
τὶς δολοφονίες (ἀπὸ φανατικοὺς
ἰσλαμιστὲς) στὸ Charlie Hebdo”.

Τὸ φαινόμενο κατὰ τοῦ Ἰσλὰμ
προσελκύει ὁλοένα καὶ αὐξανόμε-
νο ἀριθμὸ ὑποστηρικτῶν.

Ἔτσι, κινήματα ἰσλαμοφοβίας
ἔχουν κερδίσει τὴν ἕλξη τῶν πο-
λιτῶν καὶ αὐτὸ γίνεται σὲ χῶρες
ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία, ἡ
Αὐστρία, ἡ Σουηδία καὶ τὸ Ἡνωμέ-
νο Βασίλειο.

Ἀλλὰ πέρα ἀπὸ τὶς χῶρες αὐτὲς
παρουσιάζονται συναφῆ κινήματα,
ποὺ μιμοῦνται αὐτὰ τῆς βόρειας
Εὐρώπης καὶ ἀρχίζουν νὰ δραστη-
ριοποιοῦνται σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη».

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗΝ ΠΙΣΤΙΝ 

Σεβ. Κηφισίας: Ἡ Ὀρθοδοξία μας εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία
Κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθο-

δοξίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κηφι-
σίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύ-
ριλλος ἀπέστειλε τὴν ἀκόλουθον
ποιμαντορικὴν ἐγκύκλιον:

«Ἡ ἁγία αὐτή ἡμέρα εἶναι ξεχω-
ριστή, διότι παρά τό κατανυκτικό
κλίμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, ἑορτάζει λαμπρά ἡ Ὀρθο-
δοξία μας, ἡ ἀληθινή Ἐκ κλησία τοῦ
Χριστοῦ. Ποιοῦμε ἀνάμνηση τοῦ
κορυφαίου γεγονότος τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς μας ἱστορίας, τῆς ἀνα-
στηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τό
ὁποῖο ἐπισυνέβη τό 843 μ.Χ. στό
Βυζάντιο, χάρις στήν ἀποφασιστι-
κή συμβολή τῆς βασιλίσσης καί με-
τέπειτα ἁγίας Θεοδώρας, συζύγου
τοῦ αὐτοκράτορα Θεοφίλου (840 -
843 μ.Χ.) Ἀναφερόμαστε στή μεγά-
λη εἰκονομαχική ἔριδα, ἡ ὁποία
συντάραξε κυριολεκτικά τήν
Ἐκκλησία μας γιά περισσότερα ἀπό
ἑκατό χρόνια. Τό 726 μ.Χ. ὁ αὐτο-
κράτωρ Λέων ὁ Γ´ ὁ Ἴσαυρος (717
- 741 μ.Χ.) ἀποφάσισε νά ἐπιφέρει
στό κράτος ριζικές μεταρρυθμί-
σεις. Μία ἀπό αὐτές ἦταν ἡ ἀπαγό-
ρευση προσκύνησης τῶν ἱερῶν
εἰκόνων, ἐπειδή, παίρνοντας ἀφορ-
μή ἀπό ὁρισμένα ἀκραῖα φαινόμε-

να εἰκονολατρίας, πίστευε πώς ἡ
χριστιανική πίστη παρέκλινε στήν
εἰδωλολατρία. Στήν οὐσία ὅμως
ἐξέφραζε δικές του ἀνεικονικές
ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες ἦταν βαθύτατα
ἐπηρεασμένες ἀπό τήν ἀνεικονική
ἰουδαϊκή καί ἰσλαμική πίστη. Ἡ ἀνα-
ταραχή ἦταν ἀφάνταστη. Ἡ αὐτο-
κρατορία χωρίστηκε σέ δύο φοβε-
ρά ἀντιμαχόμενες ὁμάδες, τούς
εἰκονομάχους καί τούς εἰκονολά-
τρες. Οἱ διώξεις φοβερές. Μεγά-
λες πατερικές μορφές ἀνέλαβαν
νά ὑπερασπίσουν τήν ὀρθόδοξη πί-
στη. Στά 787 μ.Χ. συγκλήθηκε ἡ Ζ'
Οἰκουμενική Σύν οδος, ἡ ὁποία δια-
τύπωσε μέ ἀκρίβεια τήν ὀφειλόμε-
νη τιμή στίς ἱερές εἰκόνες. Σέ αὐτή
ἐπίσης διευκρινίστηκαν καί ἄλλα
δυσνόητα σημεῖα τῆς χριστιανικῆς
πίστεως, ἔτσι ὥστε νά ἔχουμε πλή-
ρη ἀποκρυστάλλωση τοῦ ὀρθοδό-
ξου δόγματος καί νά ὁμιλοῦμε γιά
θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἡ εἰκόνα στήν Ὀρθοδοξία μας
δέν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο λατρεί-
ας, ἀλλά λειτουργεῖ ἀποκλειστικά
ὡς μέσον τιμῆς τοῦ εἰκονιζόμενου
προσώπου. Ἀκόμα καί ὁ Χριστός
μπορεῖ νά εἰκονισθεῖ, διότι ἔγινε
ἄνθρωπος. Μάλιστα ὅποιος ἀρνεῖ -

ται τόν εἰκονισμό τοῦ Χριστοῦ
ἀρνεῖται οὐσιαστικά τήν ἀνθρώπι-
νη φύση Του! Οἱ μεγάλοι Πατέρες
καί διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μας,
πού ἀναδείχθηκαν μέσα ἀπό τή λαί-
λαπα τῆς εἰκονομαχίας, διατύπω-
σαν τό ὀρθόδοξο δόγμα μέ προσο-
χή καί εὐλάβεια. Ἡ προσκύνηση
τῆς ἱερῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ καί
τῶν ἄλλων ἱερῶν προσώπων τοῦ
Χριστιανισμοῦ δέν εἶναι εἰδωλολα-
τρία, ὅπως κατηγοροῦνταν ἀπό
τούς εἰκονομάχους, διότι ἡ τιμή
δέν ἀπευθύνεται στήν ὕλη, ἀλλά
στό εἰκονιζόμενο πρόσωπο, καθότι
«ἡ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτό-
τυπον διαβαίνει» (Μ.Βασίλειος P .
G . 32,149) καί «Προσκυνοῦμεν δέ
ταῖς εἰκόσιν οὐ τῇ ὕλῃ προσφέρον-
τες τήν προσκύνησιν, ἀλλά δι᾽
αὐτῶν τοῖς ἐν αὐταῖς εἰκονιζομέ-
νοις» (Ἰ. Δαμασκ. P . G .94 1356). Ἡ
εὐλογία καί ἡ χάρη πού λαμβάνει ὁ
πιστός ἀπό τήν προσκύνηση τῶν
ἱερῶν εἰκόνων δίνεται ἀπό τό ζων-
τανό ἱερό πρόσωπο καί ὄχι ἀπό τήν
ὕλη τῆς εἰκόνας.Ἡ εἰκόνα ἔχει τε-
ράστια ποιμαντική χρησιμότητα.
Μία εἰκόνα, σύμφωνα μέ γλωσσική
ἔκφραση, ἀξίζει περισσότερο ἀπό
χίλιες λέξεις. Αὐτό σημαίνει ὅτι μέ-

σω τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰκονογρα-
φίας οἱ πιστοί βοηθοῦνται νά ἀναχ-
θοῦν στίς ὑψηλές πνευματικές θε-
ωρίες καί στό θεῖον. Βεβαίως ἡ
ἠρεμία δέν ἀποκαταστάθηκε, διότι
ἐξακολουθοῦσαν νά βασιλεύουν
εἰκονομάχοι αὐτοκράτορες. Στά
843 ἡ εὐσεβής αὐτοκράτειρα Θεο-
δώρα, ἐπίτροπος τοῦ ἀνήλικου
γιοῦ της Μιχαήλ τοῦ Γ΄, ἔθεσε τέρ-
μα στήν εἰκονομαχική ἔριδα καί συ-
νετέλεσε στό θρίαμβο τῆς Ὀρθο-
δοξίας.

Οἱ Πατέρες ὅρισαν νά ἑορτάζε-
ται ὁ θρίαμβος τοῦ ὀρθοδόξου
δόγματος τήν πρώτη Κυριακή τῶν
Νηστειῶν, γιά νά δείξει στούς πι-
στούς πώς ὁ πνευματικός μας ἀγώ-
νας θά πρέπει νά συνδυάζεται μέ
τήν ὀρθή πίστη, γιά νά εἶναι πραγ-
ματικά ἀποτελεσματικός. Νηστεία
καί ἀσκητική ζωή ἔχουν καί ἄλλες
αἱρέσεις ἤ θρησκεῖες, καί μάλιστα
μέ πολύ αὐστηρότερους κανόνες
ἄσκησης. Ὅμως αὐτό δέ σημαίνει
ὅτι μποροῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι νά
σωθοῦν καί νά ἑνωθοῦν μέ τό Θεό.
Ἡ σωτηρία εἶναι συνώνυμη μέ τήν
ἀλήθεια, ἀντίθετα ἡ πλάνη καί τό
ψεῦδος ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδα καί
ἐν τέλει στήν ἀπώλεια».

Τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Φιλοπτώχου Τα-

μείου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν π.
Βασίλειος Χαβάτζας ὁμιλῶν, διὰ τὸ
τεράστιον προνοιακὸν ἔργον τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς τὴν τελευταίαν ἑπτα-
ετίαν, συμφώνως πρὸς τὸν ἱστότοπον
«ecclesia.gr» τῆς 17ης Φεβρουαρίου,
μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Κοινωνικὰ συσσίτια
– δωρεὰν φαγητό 

Τὸ δίκτυο σίτισης ἀπὸ τότε ποὺ
ἀνέλαβε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ-
νυμος ἀπὸ 2.500 ἀνθρώπους ποὺ
ἐξυπηρετοῦσε σὲ καθημερινὴ βά-
ση, πλέον ἔχει αὐξηθεῖ δραματικά,
στοὺς 10.000. Τὸ ἴδιο ἔχει γίνει καὶ
στὸ κεντρικὸ συσσίτιο στὴν Ὁμό-
νοια, ὅπου περίπου 1000 μερίδες

διανέμονται καθημερινά. Ἐπιπρό-
σθετα, τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Τα-
μεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σὲ συνερ-
γασία μὲ τὴ φιλανθρωπικὴ ὀργά-
νωση «Ἀποστολὴ» ἀποστέλλουν
μέσῳ τῶν ἐνοριῶν, πακέτα μὲ βα-
σικὰ εἴδη διατροφῆς σὲ 8.000
οἰκογένειες. Και τὰ κοινωνικὰ παν-
τοπωλεῖα μὲ τοὺς δήμους τῆς
Ἀττικῆς προσφέρουν τρόφιμα σὲ
ἐμπερίστατους ἀνθρώπους.

Ἰατροφαρμακευτική 
περίθαλψις

Ἡ Ὀργάνωση «Ἀποστολὴ» σὲ
συνεργασία μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλ-
λογο Ἀθηνῶν παρέχει κινητὴ μο-
νάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας,
ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἀνασφάλιστους,
καθὼς καὶ ἡλικιωμένους ποὺ ἀδυ-

νατοῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ Κέν-
τρα ὑγείας. 

Γιὰ τὴν φαρμακευτικὴ κάλυψη
ἔχουν ἐγκαινιασθεῖ δύο κοινωνικὰ
φαρμακεῖα μὲ τὴν ἀρωγὴ τῆς Παν -
ελλήνιας Ἕνωσης Φαρμακοβομη-
χανίας.

Στήριξις
τῆς οἰκογενείας

Τὸ Κέντρο στήριξης τῆς Οἰκο-
γένειας (ΚΕΣΟ) βοηθᾶ τὴν ἄγαμη
μητέρα, τὴν μονογονεϊκὴ οἰκογέ-
νεια, τὰ θύματα τῆς ἐνδοοικογε-
νειακῆς βίας, τὴν οἰκογένεια συν -
ολικά.

Δωρεὰν ἐνισχυτικὴ 
διδασκαλία

Τὸ πρόγραμμα τοῦ Κοινωνικοῦ

Φροντιστηρίου προσφέρει σὲ μα-
θητὲς Γυμνασίου -Λυκείου δω-
ρεὰν μαθήματα φροντιστηριακοῦ
τύπου σὲ συνεργασία μὲ ἐθε-
λοντὲς ἐκ παιδευτικούς. Τὸ «Δη-
μήτριο Κέντρο» δημιουργικῆς
ἀπασχόλησης παιδιοῦ στὸ Μοσχά-
το ἀπασχολεῖ παιδιὰ ποὺ προέρ-
χονται ἀπὸ οἰκογένειες μὲ χαμηλὰ
εἰσοδήματα, ὅπου σιτίζονται, με-
λετοῦν  καὶ ἀπασχολοῦνται δημι-
ουργικά.

Ὁ πρότυπος παιδικὸς σταθμός,
ὁ «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου»
στὸ Δήλεσι Βοιωτίας προσφέρει
καθημερινὰ πρωινὸ στὰ παιδιά,
ἐνῷ ποικίλλουν οἱ δραστηριότη-
τες καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμ-
ματα.

Αἱ ἀποφάσεις τῆς συνεδρίας ΔΙΣ μηνὸς Μαρτίου
Συνῆλθε τήν Δευτέραν 2, Τρί-

την 3 καὶ Τετάρτην 4 Μαρτίου
2015 διὰ τὸν μῆνα Μάρτιον, ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προ-
εδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθη νῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Τό ἀνακοι-
νωθέν τῆς 1ης συνεδρίας τῆς ΔΙΣ
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπι-
κύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἐξουσιο-
δοτήσεως.

Ὁ Μακαριώτατος, κατὰ τὴν
ἔναρξη τῆς σημερινῆς Συνεδρίας,
ἐνημέρωσε τὰ Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. γιὰ
τὴν ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὴν
Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τοῦ
νέου Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ, Παι-
δείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἀρι-
στείδη Μπαλτᾶ. Κατὰ τὴν συζήτη-
ση διαπιστώθηκε ἡ πολὺ καλὴ διά-
θεση συνεργασίας σὲ θέματα σχέ-
σεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος
ἐνημέρωσε τοὺς Ἀρχιερεῖς γιὰ
τὴν ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη τοῦ νέ-
ου Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Νικο-
λάου Κοτζιᾶ.

Κατὰ τὴν συνάντηση συζητήθη-
κε μεταξὺ τῶν ἄλλων ἡ κατάστα-
ση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἡ
ὀργάνωση συνεδρίου ἀπὸ τὸ
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μὲ τὴν

βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ
ἐνημερωθεῖ ἡ διεθνὴς κοινότητα
περὶ τῶν συμβαινόντων στὴν Μέ-
ση Ἀνατολή.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ὅρισε
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
κ. Παντελεήμονα ἐκπρόσωπο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς
ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν συμπλήρωση
100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Γενοκτονία τῶν
Ἀρμενίων, οἱ ὁποῖες θὰ πραγματο-
ποιηθοῦν στὸ Ἐρεβάν τῆς Ἀρμε-
νίας ἀπὸ τὶς 22 ἕως τὶς 24 Ἀπριλίου
2015.

Ἀκολούθως, ἐνέκρινε τὸ σχέδιο
προγράμματος ὀργάνωσης Ἡμερί-
δας γιὰ τοὺς Γραμματεῖς τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τὸν ἐρχόμε-
νο Μάϊο, μὲ περιεχόμενο τὴν ἐνη-
μέρωσή τους σὲ θέματα διοικήσε-
ως.

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέ-
φρασε τὴν συμπάθειά της πρὸς
τὸν ἀσθενοῦντα Γραμματέα τῶν
Συνοδικῶν Δικαστηρίων, Ἀρχι-
μανδρίτη π. Κυπριανὸ Γλαρούδη
καὶ πρὸς τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας
του, καθὼς καὶ τὶς εὐχές της γιὰ
ταχεῖα ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας
του.

Τέλος, ἐνέκρινε τὴν χορήγηση
στοὺς ἀριστεύσαντες ἱεροσπου-
δαστὲς χρηματικῶν βραβείων, τὰ
ὁποῖα θὰ χορηγηθοῦν κατὰ τὴν

ἑβδομάδα ἱερατικῶν κλήσεων (Γ´
ἑβδομάδα Νηστειῶν)».
Ἀποφάσεις 2ας συνεδρίας ΔΙΣ

«Συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 3 Μαρ-
τίου 2015, στὴν δεύτερη Συνεδρία
Της γιὰ τὸν μήνα Μάρτιο ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προ-
εδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερωνύμου.

Κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρία:
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικύ-

ρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς προηγουμέ-
νης Συνεδρίας.

Ἀκολούθως ἀποφάσισε τὴν ἀπο-
στολὴ στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐγκυκλίου, ἡ ὁποία θὰ ἀναγνω-
σθεῖ στοὺς Ἱ. Ναοὺς κατὰ τὴν Θεία
Λειτουργία τῆς E´ Κυριακῆς τῶν
Νηστειῶν, τὴν 29η Μαρτίου ἐ.ἔ. 

Διά τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς γίνε-
ται ἀναφορὰ στὰ συμβαίνοντα
στὴν χειμαζόμενη Μέση Ἀνατολὴ
καὶ τὴν Βόρειο Ἀφρική. 

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας θὰ τελεσθεῖ ἐπιμνημόσυνη
δέηση ὑπὲρ τῶν μαρτυρικῶς τε-
λειωθέντων Χριστιανῶν. 

Ἡ ΣΤ´ Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν
κηρύσσεται Ἑβδομάδα Προ-
σευχῆς ὑπὲρ τῶν χειμαζομένων

Χριστιανῶν στὴν Μέση Ἀνατολὴ
καὶ τὴν Βόρειο Ἀφρική.

Τέλος ἡ Δ.Ι.Σ. ἔλαβε ἀποφάσεις
σχετικὰ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ
θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως».
Ἀποφάσεις 3ης συνεδρίας ΔΙΣ

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικύ-
ρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς προηγουμέ-
νης Συνεδρίας.

Ἀκολούθως ἐνέκρινε τὸν Συμ-
πληρωματικὸ Προκαταρκτικὸ Πί-
νακα ὑποψηφίων κληρικῶν γιὰ τὴν
ἐγγραφή τους στὸν Κατάλογο τῶν
πρὸς Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων.

Ἡ Δ.Ι.Σ. ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν
Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτι-
στικῆς Ταυτότητος περὶ τῆς ἐπίση-
μης παρουσίασης τοῦ Τόμου τοῦ Β´
Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρί-
ου μὲ θέμα: «Ἡ ζωή τῶν ὑποδού-
λων Ἑλλήνων ἐπὶ Τουρκοκρατίας.
Καταπίεση - Κοινοτισμὸς - Παιδεία». 

Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποι-
ηθεῖ τὴν Δευτέρα 23 Μαρτίου στὴ
Στοὰ τοῦ Βιβλίου στὸ κέντρο τῶν
Ἀθηνῶν (Πεσματζόγλου 5 καὶ Στα-
δίου).

Τέλος ἡ Δ.Ι.Σ. ἔλαβε ἀποφάσεις
σχετικὰ μὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ
θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως
καὶ ἐνέκρινε ἀποσπάσεις Κλη-
ρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος σὲ Ἱερὲς Μητροπόλεις τοῦ
ἐξωτερικοῦ.

Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ

Ὑπουργεῖον Παιδείας: Ἡ φορολόγησις τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου

Τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας ἐξέ-
δωσε τὴν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν
σχετικῶς μὲ τὴν φορολόγησιν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν
μισθοδοσίαν τοῦ ἱεροῦ κλήρου:

«Σχετικὰ μὲ ἐρωτήσεις καὶ δη-
μοσιεύματα ἀλλοδαπῶν μέσων
ἐνημέρωσης ποὺ ἀφοροῦν τὴν
φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ τὴ μισθοδοσία τῶν
Κληρικῶν, καὶ ἀναδημοσιεύθη-
καν στὸ ἐσωτερικό, ὁ Γενικὸς
Γραμματέας Θρησκευμάτων κ. Γ.
Καλαντζῆς προέβη στὶς ἀκόλου-
θες διευκρινίσεις γιὰ τὴν κατά-
σταση ὡς ἔχει σήμερα:

Α. Φορολόγησις 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

1. Ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς
Δωδεκανήσου φορολογοῦνται
γιὰ τὸ εἰσόδημα, ποὺ τυχὸν ἀπο-
κτοῦν, σύμφωνα μὲ ὅσα προβλέ-
πονται γιὰ ὅλα τὰ νομικὰ πρόσω-
πα στὸν Κώδικα Φορολογίας
Εἰσοδήματος (Νόμος 4173/2014).

2. Οἱ φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων τῆς Δωδεκανήσου δὲν
ἔχουν καμία εἰδικὴ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
τὸν Φ.Π.Α. (Νόμος 2859/2000).

3. Οἱ φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κρήτης καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων τῆς Δωδεκανήσου πληρώ-
νουν κύριο καὶ συμπληρωματικὸ
ΕΝ.Φ.Ι.Α. γιὰ ὅλα τὰ ἀκίνητά τους
(Νόμος 4223/2013) συμπεριλαμ-

βανομένων χιλιάδων στρεμμά-
των δασῶν καὶ δασικῶν ἐκτάσε-
ων τῶν ὁποίων δὲν εἶναι ἐπι-
τρεπτὴ ἡ ἀξιοποίησή τους. Ἀπαλ-
λάσσονται ἀπὸ τὸν ΕΝ.Φ.Ι.Α. μό-
νο οἱ λατρευτικοὶ χῶροι (Ναοὶ καὶ
Μοναστήρια) καὶ οἱ κοινωφελεῖς
χῶροι (π.χ. γηροκομεῖα, αἴθουσες
συσσιτίων),  ποὺ ἰδιοχρησιμο-
ποιοῦν. Ἡ συγκεκριμένη ἀπαλλα-
γή ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες
καὶ δόγματα (θρησκευτικὲς κοι-
νότητες) τῆς χώρας, ποὺ διαθέ-
τουν νόμιμα ὑφισταμένους λα-
τρευτικοὺς χώρους ἢ χώρους μὲ
ἀντίστοιχη κοινωφελῆ χρήση,
ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τούς μὴ κερ-
δοσκοπικοὺς φορεῖς στὴν Ἑλλά-
δα γιὰ τὰ ἀκίνητά τους ποὺ ἐξυ-
πηρετοῦν μορφωτικούς, ἐκπαι-
δευτικούς, πολιτιστικούς, ἀθλη-
τικούς, θρησκευτικούς, φιλαν-
θρωπικοὺς καὶ κοινωφελεῖς σκο-
πούς.

4. Σχετικὰ μὲ τὶς ὑποχρεώσεις
παρακράτησης καὶ ἀπόδοσης φό-
ρων, τελῶν καὶ κρατήσεων
ἰσχύουν γιὰ τοὺς φορεῖς τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καὶ τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Δωδε-
κανήσου, αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ
ἰσχύουν γιὰ τὰ νομικὰ πρόσωπα
γενικά.

5. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ οἱ
Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Δωδεκα-
νήσου εἶναι νομικὰ πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου μὲ θρησκευτικὸ
χαρακτῆρα καὶ αὐτοχρηματοδο-
τούμενα, δηλαδὴ ἡ λειτουργία
τους, ἡ συντήρηση τῶν κτη-
ριακῶν ὑποδομῶν τους καὶ ἡ

εὐρύτατη κοινωφελὴς προσφορὰ
τους βασίζεται στὶς εἰσφορές, τὶς
δωρεὲς καὶ τὴν ἐθελοντικὴ ἐργα-
σία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν,
καθὼς καὶ στὴν ἀξιοποίηση τυχὸν
περιουσίας ποὺ διαθέτουν.

Β. Μισθοδοσία 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου

Σχετικὰ μὲ τὴ μισθοδοσία τῶν
Ὀρθόδοξων Κληρικῶν ἡ Γενικὴ
Γραμματεία Θρησκευμάτων ἐξέ-
δωσε στὶς 6/9/2012 δελτίο τύπου,
στὸ ὁποῖο ἀναφέρονταν ἀναλυ-
τικὰ οἱ ἀποδοχὲς τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου καὶ σημειωνόταν χαρακτηρι-
στικά: «Ὁ Ἱερὸς Κλῆρος ὑπάγε-
ται στὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο χωρὶς
καμία θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ διάκρι-
ση. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπο-
λίτες καὶ ὁ Ἱερὸς Κλῆρος δὲν
ἔχουν ἐξαιρεθεῖ ἀπὸ καμία γενι-
κότερη μισθολογικὴ μείωση οὔτε
ζήτησαν νὰ ἐξαιρεθοῦν». Ἀξίζει
νὰ συμπληρωθεῖ, ἐπίσης, καὶ ὅτι
δὲν ἔκαναν καμία κίνηση δικαστι-
κοῦ χαρακτήρα, γιὰ νὰ ἐξαιρε-
θοῦν.

Ἡ μισθοδοσία τοῦ Ὀρθόδοξου
Κλήρου, ὅπως καὶ ἡ χρηματοδό-
τηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαί-
δευσης ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τῆς
Πολιτείας, τὴν ὁποία ἡ ἴδια δια-
κήρυξε στὰ κείμενα τῶν Ἐπανα-
στατικῶν Ἐθνοσυνελεύσεων
τῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Λαοῦ (1822, 1829), σὲ ἀντάλ-
λαγμα τῆς παραχώρησης τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας στὸ
Δημόσιο. Ἡ   παραχώρηση   πρα -
γματοποιήθηκε σταδιακὰ (δημι-

ουργία δημόσιων ὀργανισμῶν
ἐκμετάλλευσης ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας γιὰ τὴν στήριξη τῆς
δημόσιας Παιδείας καὶ τὴ βελ-
τίωση τῆς κατάστασης τοῦ Κλή-
ρου στὶς 13/10/1834, στὶς
19/11/1909 καὶ στὶς 10/5/1930,
ἀφαίρεση μοναστηριακῶν ἀκινή-
των γιὰ ἀποκατάσταση ἀγροτῶν
καὶ προσφύγων ἀμέσως μετὰ τὴ
Μικρασιατικὴ Καταστροφή, Σύμ-
βαση παραχώρησης τῶν 4/5
ἀγροτολιβαδικῆς περιουσίας τῶν
Μονῶν στὶς 18/9/1952, Σύμβαση
παραχώρησης δασικῆς καὶ ἀγρο-
τολιβαδικῆς περιουσίας τῶν
Μονῶν στὶς 11/5/1988). Ἡ συζή-
τηση περὶ μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου συνδέεται μὲ τὴν συζή-
τηση περὶ ἐπιστροφῆς τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς περιουσίας, ἡ ὁποία
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπιβά-
ρυνση τῶν Ἑλλήνων φορολο-
γουμένων μὲ ποσὰ ἀπροσδιορί-
στου ὕψους.

Πρέπει, ἐπίσης, νὰ εἶναι σαφὲς
ὅτι ἡ καταβολὴ τῆς μισθοδοσίας
τῶν Κληρικῶν πραγματοποιεῖται
ἀπευθείας ἀπὸ τὸ Δημόσιο πρὸς
τοὺς ἴδιους τούς Κληρικούς. Δὲν
μεταβιβάζονται χρήματα τοῦ Δη-
μοσίου στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις
γιὰ τὸν παραπάνω σκοπὸ οὔτε
προβλέπεται στὸν ἐτήσιο προ-
ϋπολογισμὸ ἐξόδων τοῦ Κράτους
ὁποιαδήποτε τακτικὴ ἐπιχορήγη-
ση πρὸς τοὺς φορεῖς τῆς ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἢ τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῶν Δωδε-
κανήσων. Συνεπῶς, οἱ Ἱερὲς Μη-
τροπόλεις δὲν διαχειρίζονται
«δημόσιο χρῆμα»».

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου συνῆλθεν ἐκτάκτως
τὴν 11ην Φεβρουαρίου καὶ ἠσχολή-
θη μὲ τὰς ἐπερχομένας ἀλλαγὰς
εἰς τὴν Κυπριακὴν Παιδείαν, τονί-
ζουσα τὴν ἀνάγκην ἐπιστροφῆς εἰς
τὰ σχολεῖα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς
γλώσσης. Ἐπίσης ἐτόνισε τὴν ἀνάγ-
κην ἡ Παιδεία τῆς Κύπρου νὰ εἶναι
Ἑλληνική, βασιζομένη εἰς τὰς
ἀναλλοιώτους Χριστιανικὰς καὶ
Ἑλληνικὰς ἀξίας. Εἰς ἀνακοίνωσιν
τὴν ὁποίαν ἐξέδωσεν ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος μεταξὺ ἄλλων ἐπισημαίνονται
τὰ ἀκόλουθα:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε
περισσότερο μὲ τὴ μελέτη τοῦ
εἴδους τῆς προσφερόμενης Παι-
δείας καὶ τὸν προσανατολισμὸ της
ἐν σχέσει μὲ τὸν χριστιανικὸ καὶ
ἑλληνικὸ χαρακτήρα της.

Τὴν παιδεία ἐξασκεῖ, ὅπως εἶναι
ἀντιληπτὸ σὲ ὅλους, ὁλόκληρη ἡ
κοινωνία μὲ τοὺς θεσμούς, τὰ
ἤθη, τὶς ὀργανώσεις, τὰ μέσα ἐπι-
κοινωνίας. Καὶ φαίνεται ἔτσι ἡ
ἀλληλεπίδραση παιδείας - κοινω-
νίας. Ἀνάλογα μὲ τὸ ποιὸν τῆς κοι-
νωνίας θὰ ἐνισχύεται ἢ θὰ ἀποδυ-
ναμώνεται καὶ ἡ παιδεία. Ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος ἔχει τὴ γνώμη ὅτι ἡ παι-
δεία ποὺ προσφέρεται σήμερα ἀπὸ
τὴν κοινωνία μας, λόγῳ τῶν ἀνεπι-
θύμητων καὶ ἐν πολλοῖς ἀντιθέτων
ρευμάτων ποὺ διατρέχουν τὴν τε-
λευταία, δὲν εἶναι ἡ ἐπιθυμητή.
Ἔχει ἀποδυναμωθεῖ. Τοῦτο ἐπη-
ρέασε ἀρνητικὰ καὶ τὴ σχολικὴ
ἐκπαίδευση. Κι εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ
ἡ παιδεία ποὺ χρειάζεται σήμερα
νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ νὰ ἀνανεω-
θεῖ, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐπιτελέσει
τὸ σημαντικὸ ρόλο της.

Ἡ σχέση παιδείας - κοινωνίας
καὶ πολιτισμοῦ δὲν εἶναι, ὅμως, μο-
νοσήμαντη. Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ
ἔκφραση τοῦ πολιτισμοῦ μίας κοι-
νωνίας. Κι ἀκόμα εἶναι τὸ μέσο γιὰ
τὴ διαιώνιση τῆς κοινωνίας. Εἶναι
μὲ τὴν παιδεία ποὺ ἡ κοινωνία θὰ
μεταδώσει στὴ νέα γενιὰ τὶς ἐθνι-
κές, τὶς θρησκευτικὲς καὶ τὶς
ἄλλες πολιτιστικὲς ἀξίες της καὶ μʼ
αὐτὴ ἡ νέα γενιὰ θὰ βοηθηθεῖ νὰ
ἐνταχθεῖ στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
Γιʼ αὐτὸ καὶ τονίζεται ὁ ρόλος τοῦ
Σχολείου καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας.

Μιλοῦμε σήμερα γιὰ πολιτιστικὴ
ἀλλοτρίωση, ποὺ θέτει σὲ ἄμεσο
κίνδυνο τὴν πολιτιστική μας ταυ-
τότητα, γιατί στὸν πολιτισμὸ μας
ἔχουν διεισδύσει ξένες ἰδέες καὶ
ξένα ἤθη. Τοῦτο ὀφείλεται καὶ
στὴν ἀδυναμία τῆς παιδείας μας
νὰ ἐκφράσει σωστὰ τὶς ἀξίες τῆς
κοινωνίας μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ
ἔθνους καὶ τῆς παράδοσής μας,
καὶ νὰ τὶς μεταφέρει ἀποτελεσμα-
τικὰ στὴ νέα γενιά. Μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ διακυβεύεται, ὅμως, ἡ ἴδια ἡ
ἐθνική μας ὕπαρξη. Οἱ χριστια-
νικὲς ἀξίες καὶ τὸ Ὀρθόδοξο πρό-
τυπο ζωῆς, ποὺ ἀποτελοῦν οἰκου-
μενικὲς ἀξίες, θὰ πρέπει νὰ ἀποτε-
λοῦν τὸν ἕνα ἐκ τῶν δύο βασικῶν
πυλώνων τῆς παιδείας μας καθὼς
καὶ τῆς προσφερόμενης στὰ σχο-
λεῖα ἐκπαίδευσής μας. Αὐτὲς θὰ
ὁδηγήσουν στὴν ἐπίτευξη τῆς
ἁρμονικῆς συνύπαρξης τοῦ
ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, τὸν συνάν-

θρωπο καὶ τὴ φύση, ποὺ ἀποτε-
λοῦν κύριους στόχους μίας δημο-
κρατικῆς καὶ πανανθρώπινης παι-
δείας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πιστεύει ὅτι
πρέπει ὅλοι νὰ ἐνδιαφερθοῦμε καὶ
γιὰ τὸν ἑλληνικὸ χαρακτήρα τῆς
παιδείας μας, ποὺ μὲ τὶς ἀξίες ποὺ
καλλιέργησε καὶ ἀνάδειξε ἔγινε ὁ
ἀκρογωνιαῖος λίθος τοῦ παγκόσμι-
ου ὑγιοῦς ἀνθρωπισμοῦ. Πολὺ πε-
ρισσότερον ὅμως ἐμεῖς ἐδῶ στὴν
Κύπρο πρέπει νὰ ἐγκύψουμε σʼ
αὐτὴ τὴ διάσταση τῆς παιδείας μὲ
περισσὴ ἐπιμέλεια. Αὐτὴ εἶναι ποὺ
θὰ μεταδώσει στὴ νέα γενιὰ τὴ
συντήρηση τῆς μνήμης τῆς κατε-
χόμενης γῆς μας, τὴν εὐαισθησία
γιὰ ἀντίδραση σὲ κάθε νέα ἐπι-
βουλὴ καὶ τὴν ἀγωνιστικὴ διάθεση
γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση. Κι εἶναι
ὅλα αὐτὰ ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴ
συνέχιση τῆς ὕπαρξής μας στὴν
πατρίδα μας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπισημαίνει καὶ
τὴν ἀνάγκη ἐπίδειξης μεγαλύτε-
ρου ἐνδιαφέροντος στὸν τομέα
τῆς γλωσσικῆς κατάρτισης τῶν
παιδιῶν μας καὶ καλεῖ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας νὰ αὐξήσει τὶς ὧρες
διδασκαλίας της στὰ σχολεῖα μας,
ἐξετάζοντας καὶ τὴ δυνατότητα
τῆς εἰσαγωγῆς τῆς διδασκαλίας
τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας.
Ἡ γλώσσα εἶναι ἕνας βασικὸς τρό-
πος μὲ τὸν ὁποῖο ἐκδηλώνεται
ἀλλὰ καὶ βιώνεται ἡ ἐθνικὴ αὐτο-
συνειδησία ἑνὸς λαοῦ. Ἡ ἑλληνικὴ
γλώσσα εἶναι ὁ ἀρραγὴς συνδε-
τικὸς κρίκος τῆς ἱστορίας τοῦ
ἔθνους μας. Μίας ἱστορίας 35
σχεδὸν αἰώνων. Εἶναι ἡ ἴδια γλώσ-
σα τοῦ «Αἰὲν ἀριστεύειν» καὶ τοῦ
«Βασιλεῦ οὐράνιε», τοῦ «Ἴτε
παῖδες Ἑλλήνων... νῦν ὑπὲρ πάν-
των ἀγὼν» καὶ τοῦ «Ἀπόσεισέ
τους, Πενταδάκτυλέ μου», ἡ
γλώσσα τοῦ Ὁμήρου, καὶ τοῦ Σο-
φοκλῆ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Παλαιολόγου
καὶ τοῦ Ρήγα Φεραίου καὶ τοῦ
Εὐαγόρα Παλληκαρίδη.

Ὡς Ἐκκλησία ἔχουμε κι ἕνα ἐπι-
πλέον λόγο νὰ καυχόμαστε γιὰ
τὴν Ἑλληνική μας γλώσσα. Ἡ δι-
δασκαλία τοῦ Χριστοῦ κατεγράφη
ἐξ ἀρχῆς εἰς τὴν Ἑλληνικὴ γλώσ-
σα. Κι ἀργότερα, ὅταν ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ ἔπρεπε νὰ ἑρμηνευθεῖ μὲ
τὸν λόγο τοῦ ἀνθρώπου, δὲν
ὑπῆρχε στὴ σκηνὴ τῆς Ἱστορίας
ἄλλος φιλοσοφικὸς λόγος ἐκτὸς
ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ καὶ σʼ αὐτὸν
ἑρμηνεύθηκε καὶ ἀναλύθηκε ἡ
Καινὴ Διαθήκη. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
θεωρεῖ ὅτι εἶναι χρέος ἐπιτακτικό,
ὄχι μόνον τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τῶν
Ἐκπαιδευτικῶν, ἀλλὰ ὅλου τοῦ
λαοῦ, νὰ προστατεύσουμε ὡς κό-
ρην ὀφθαλμοῦ τὴν Ἑλληνική μας
παιδεία ποὺ βασίζεται στὶς ἀναλ-
λοίωτες Χριστιανικὲς καὶ Ἑλλη-
νικὲς ἀξίες.Παραλλήλως ζητεῖ ἀπὸ
τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὅπως κα-
λεῖ κατὰ τοὺς προβληματισμοὺς
καὶ τὴ λήψη ἀποφάσεων, μαζὶ μὲ
τοὺς ἄλλους θεσμικοὺς φορεῖς
καὶ ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας
προκειμένου νὰ μεταφέρονται καὶ
οἱ θέσεις της. Ἂς μὴ λησμονεῖται
ὅτι γιὰ αἰῶνες πολλοὺς ἡ Ἐκκλη-
σία μόνη ἐκράτησε τὸ βάρος καὶ
τὴν εὐθύνη τῆς Παιδείας τοῦ τό-
που».

Τὴν διατήρησιν τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς
Παιδείας ζητεῖ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Κύπρου

Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστότοπον
«Ἁγιορείτικον Βῆμα» ὑπὸ ἡμερο-
μηνίαν 2αν Μαρτίου: 

«Ξεκίνησε σήμερα ἀλλὰ διεκό-
πη γιὰ τὶς 23 Μαρτίου -προκειμέ-
νου νὰ βρεθεῖ ἡ κατάλληλη αἴθου-
σα - ἡ δίκη σὲ πρῶτο βαθμὸ γιὰ
τὴν ὑπόθεση τῶν ἀνταλλαγῶν ἀκι-
νήτων τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου μὲ
τὴ Μονὴ Βατοπαιδίου. Τὸ ἑλλη-

νικὸ Δημόσιο διεκδικεῖ ποσὸ 234
ἑκατ. εὐρώ.Στὸ δικαστήριο παρέ-
στησαν ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι,
ἀνάμεσά τους ἡ Αἰκατερίνη Πελέ-
κη, ὁ πατέρας της καὶ ὁ ἀδελφός
της, ὁ ἡγούμενος Ἐφραὶμ καὶ ὁ
μοναχὸς Ἀρσένιος. Παρόντες στὴ
σημερινὴ ἐναρκτήριο δικαστικὴ
διαδικασία ἦταν Μητροπολῖτες,
ἡγούμενοι Ἱ. Μονῶν, πολλοὶ μονα-
χοὶ καὶ πολλὲς μοναχές».

Ἀνεβλήθη ἡ δίκη 
τῆς Ἱ.Μ. Βατοπαιδίου

Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον
τὴν 4ην Μαρτίου ἀνεκοίνωσε τὴν
νέαν σύνθεσιν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς
Συνόδου.

Ἡ ἀνακοίνωσις:
«Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνα-

συγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καὶ
Ἱερᾶς Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη
διὰ τὸ ἑξάμηνον 01.03.2015 –
31.08.2015, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς
Α. Θ. Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ.
Ἱεραρχῶν:

Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Βοστώ-
νης κ. Μεθοδίου, Μεξικοῦ κ. Ἀθη-
ναγόρου, Καρπάθου καὶ Κάσου κ.
Ἀμβροσίου, Ἴμβρου καὶ Τενέδου
κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστό-
λου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Γορ-
τύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου,
Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου,
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ
Βιάνου κ. Ἀνδρέου, Λέρου, Καλύ-
μνου καὶ Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου,
Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναυίας
κ. Κλεόπα».

Ἡ νέα σύνθεσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

Τὴν 3ην Μαρτίου ἡ Ἱ.Μ. Κηφι-
σίας διωργάνωσεν ἐκδήλωσιν διά
τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν. Τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Στό Κέντρο Τέχνης καί Πολιτι-
σμοῦ τοῦ Δήμου Ἀμαρουσίου
πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιά
τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, τήν
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἦταν παρόντες ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος,
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Μπουρούντι καί Ρουάντα κ. Ἰννο-
κέντιος, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος Πρωτ/ρος Χρῖστος Κυ-
ριακόπουλος, ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Μη-
τροπόλεως Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καρα-
γιάννης, ὁ Δήμαρχος Ἀμαρουσίου
κ. Γεώργιος Πατούλης, Δημοτικοί
Σύμβουλοι καί πλῆθος κόσμου.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὁ
ὁποῖος καλωσόρισε τούς παρευρε-
θέντες, εὐχαρίστησε τόν κ. Δήμαρ-
χο γιά τήν ἐν γένει συνεργασία πρός
ὄφελος τοῦ λαοῦ, τόνισε τήν ἀξία
τῆς Ἱεραποστολῆς στή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καί παρουσίασε μία συγ-
κινητική ἱστορία ἀπό την ὁποία φαί-
νεται ἡ μεγάλη εὐλογία πού παίρ-
νουν ὅλοι ὅσοι μέ ὁποιονδήποτε τρό-
πο συνδράμουν τήν Ἱεραποστολή.

Χαιρετισμό ἀπηύθυνε στή συνέ-
χεια ὁ Δήμαρχος Ἀμαρουσίου, ὁ
ὁποῖος ὑπεσχέθη ἰατρική βοήθεια
στό λαό τῆς ἐπαρχίας τοῦ Θεοφι-
λεστάτου καί ἀνεφέρθη στούς
στενούς δεσμούς μεταξύ Ἐκκλη-
σίας καί Δήμου.

Τό Γραφεῖο Νεότητος ἑτοίμασε
καί παρουσίασε ἕνα ὀπτικοακου-
στικό ἀφιέρωμα γιά τήν ἐξωτερική
Ἱεραποστολή.

Κεντρικός εἰσηγητής ἦταν ὁ Θε-
οφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπου-
ρούντι καί Ρουάντα κ. Ἰννοκέντιος.
Παρουσίασε τίς Ἱεραποστολικές
προσπάθειες στήν ἐπαρχία του, τίς
τεράστιες δυσκολίες πού ἀντιμε-
τωπίζει, εὐχαρίστησε ὅλους ὅσους
βοηθοῦν στήν προσπάθεια διάδο-
σης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ζήτησε
τίς προσευχές ὅλων γιά τήν
εὐόδωση τῆς προσπάθειας καί κα-
τέληξε λέγοντας ὅτι ἡ ἀγάπη δέν
περνᾶ ποτέ κρίση.

Ἀκολούθησαν δύο δεκάλεπτες
εἰσηγήσεις συλλόγων φίλων τῆς
Ἱεραποστολῆς α) ἀπό τούς
«ἀνθρώπους τῆς ἀγάπης», τό ἔργο
τῶν ὁποίων παρουσίασε ἡ Πρό-
εδρος κα Γεωργία Χατζήβεη, καί β)
ἀπό τήν «συνδρομή» στήν ἐκπαί-
δευση τῶν παιδιῶν τῆς Ἀφρικῆς,
μέ εἰσηγήτρια τήν κα Εἰρήνη Πα-
παχατζῆ.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβα-
σμιώτατος, ὁ ὁποῖος ὑπεσχέθη νά
ἐνισχύσει τά παιδιά τῆςἘπαρχίας
τοῦ Θεοφιλεστάτου, μέ τήν ἀπο-
στολή γραφικῆς ὕλης.

Τό μεσημέρι ὁ Δήμαρχος Ἀμα-
ρουσίου, μέ ἀφορμή τήν Κυριακή
τῆς Ὀρθοδοξίας, παρέθεσε γεῦμα
στούς Ἐφημερίους καί τά Ἐκκλη-
σιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν
Ναῶν τοῦ Ἀμαρουσίου».

Ἐκδήλωσις ἀφιερωμένη 
εἰς τήν Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν
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Ὁ Ἕλλην Ἐπίσκοπος 
ποὺ ἔσωσεν ἑκατοντάδας 

οἰκογενείας μουσουλμάνων
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος

Ἀλέξιος ἔδωσε συνέντευξιν εἰς τὴν
δημοσιογράφον Μαρίαν Γιαχνάκην
διὰ τὰς τραγικάς ἡμέρας τοῦ πολέ-
μου τοῦ παρελθόντος θέρους εἰς
τὴν Λωρίδα τῆς Γάζης (εἰς τὸν
ἱστότοπον newsbomb.gr) ὅπου με-
ταξὺ ἄλλων ἀναφέρονται:

«Ἔδωσε ἕνα μάθημα ἀγάπης
καὶ αὐταπάρνησης μέσα στὸν πό-
λεμο. Δὲν ἐγκατέλειψε τὸν τόπο
ποὺ ζεῖ γιὰ νὰ σωθεῖ, ἀλλὰ τάχτηκε
στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐπιβίωση χι-
λιάδων ψυχῶν. Καὶ τὰ κατάφερε .
Τὸ μοναστήρι του ἔγινε σημεῖο
ἀναφορᾶς γιὰ φιλανθρωπικὲς
ὀργανώσεις, γιὰ γιατρούς, νοσο-
κόμες, ἁπλοὺς κατοίκους οἱ ὁποῖοι
γνωρίζοντας ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος εἶχε
προσφέρει καταφύγιο στὸν κό-
σμο, ἔτρεξαν νὰ τὸν βοηθήσουν.

Καὶ ὅσο οἱ βομβαρδισμοὶ μαί-
νονταν στὴν περιοχή, τὰ τάνκς κα-
τεδάφιζαν σπίτια οἱ κάτοικοι ἔπε-

φταν νεκροὶ στοὺς δρόμους,
ἐκεῖνος εἶχε δώσει καταφύγιο σὲ
ὅλους ὅσοι ἔτρεξαν νὰ σωθοῦν.
Παρότι ἔγιναν βομβαρδισμοὶ ἀκό-
μη καὶ τριάντα μέτρα ἀπὸ τὸ μονα-
στήρι, κανεὶς ἀπὸ ὅσους βρίσκον-
ταν μέσα σὲ αὐτὸ δὲν ἔπαθε τίπο-
τα ἂν καὶ τὸ κτήριο ὑπέστη σο-
βαρὲς ζημιές.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλέξιος ἔγινε
θέμα σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ Μέσα Μα-
ζικῆς Ἐνημέρωσης. Ἀκόμη καὶ οἱ
τουρκικὲς ἐφημερίδες ἔγραφαν
γιὰ τὸν Χριστιανὸ ποὺ ἔσωσε
Μουσουλμάνους. Ὅλοι μιλοῦσαν
γιὰ ἕνα μεγαλόψυχο Ἕλληνα χρι-
στιανὸ ποὺ ἀκολούθησε τὶς ὁδη-
γίες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἀγκάλια-
σε τὸν συνάνθρωπό του στὶς δυσ -
κολοτέρες στιγμές, δείχνοντας
τὴν μεγαλοσύνη του καὶ στοὺς
μουσουλμάνους ποὺ χρειάστη-
καν τὴν προστασία τοῦ μοναστη-
ριοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὴ
Γάζα».


