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Συζητήσεις ἐντροπῆς τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὴν Γενεύην

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΡΠΙΛΛΗ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ διά
τὴν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Συνόδου ποὺ συνεδρίασεν εἰς
τὴν Γενεύην ἀπὸ 15 - 21 Φεβρουαρίου
2015ἔθεσεπνευματικὴντορπίλληνεἰς
ὅλην τὴν προσπάθειαν, ἡ ὁποία ἐστέ-
ρησεν ἤδη τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ
προδικάζει τὴν ἀποτυχίαν της.

Συγκεκριμένα, κατὰ τὴν συζήτησιν
τοῦ θέματος: «Ἡ συμβολὴ τῆς
ὈρθοδόξουἘκκλησίαςεἰς τὴνπρο-
ώθησιν τῆς Εἰρήνης, τῆς Δικαιο-
σύνης, τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἀδελ-
φοσύνης καὶ Ἀγάπης μεταξὺ τῶν
λαῶν καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τῶν φυ-
λετικῶν καὶ λοιπῶν διακρίσεων», ὁ
πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς μητροπολί-
τηςΠεργάμουκ. Ἰωάννης (Ζηζιούλας)
ἐπρότεινε νὰσυμπεριληφθῆεἰς τὸκεί-
μενον ὡς τροποποίησις καὶ ἡ πρότα-
σις τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων, δη-
λαδὴ τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Ἡ πρότασις δικαιολογημένα προ-
εκάλεσε θύελλαν ἀντιδράσεων ἐκ μέ-
ρους τῶν περισσοτέρων ἀντιπροσώ-
πωνκαὶ τελικῶςδὲνπεριελήφθηεἰς τὸ
κείμενον.

Δημιουργεῖ ὅμως φλέγοντα ἐρωτή-
ματα ὡς πρὸς τὴν θεολογικὴν καὶ
ἠθικὴν ὑποδομὴν αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι
ἐπρότειναν καὶ αὐτῶν ποὺ ὑπεστήρι-
ξαν τὴν βλάσφημον προσθήκην, ἡ
ὁποία ἀνατρέπει συλλήβδην ὅσα ἡ
Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ Πατερικὴ Παράδο-
σις διδάσκουν περὶ ἀρσενοκοιτίας καὶ
Σοδομισμοῦ. Τί νὰ περιμένη κανεὶς
ἀπὸ μίαν Σύνοδον, ἡ ὁποία «γυμνῇ τῇ
κεφαλῇ» ἀνατρέπει τὰ θεμέλια τῆς
πίστεως, τὴν Ἁγίαν Γραφήν καὶ τὴν
Ἱερὰν Παράδοσιν; Ποῦ θὰ στηρίξη
τὰς ἀποφάσεις της; Εἰς τὰς ἐπιταγάς
τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου καὶ εἰς τὰς
ὑποδείξεις τῆς σατανοκινήτου Μασο-
νίας;

Μία μόνον διέξοδος καὶ ἀποδεκτὴ
πνευματικὰ λύσις ὑπάρχει, διά νὰ κα-
θησυχάσουν οἱ ἀνησυχοῦντες διά τὴν
πορείαν τῆς Συνόδου. Ἀφοῦ ἐπαλη-
θευθοῦνὅσαἦλθον εἰς τὸφῶς τῆςδη-
μοσιότητος, νὰἀντικατασταθοῦνἀμέ-
σως δἰ ἄλλων ἐκπροσώπων οἱ προτεί-
ναντες καὶ στηρίξαντες τὴν αἰσχράν
καὶ ἀνήκουστον προσθήκην. Ἄλλως,
τὸ στίγμα αὐτό, χωρὶς διόρθωσιν, θὰ
συνοδεύη μέχρι τέλους τὴν Σύνοδον
καὶ θὰ τῆς στερῆ τὴν Χάριν καὶ εὐλο-
γίαν τοῦ Θεοῦ, ἄνευ τῆς ὁποίας οἱ
καρποὶ τῶνἀποφάσεωνθὰεἶναιπολὺ
πικροί, δἰ αὐτὸ καὶ εὐχόμεθα ὑπ᾽
αὐτάς τὰς προϋποθέσεις νὰ μὴ συ-
νέλθη ποτέ.

Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» διασταυ-
ρώσας τὸ βάσιμον τῶν πληροφοριῶν
δημοσιεύει εἰς τὴν συνέχειαν ὅσα σχε-
τικῶς ἀπεκάλυψεν ἡ ἱστοσελίς «Ἁγιο-
ρείτικον Βῆμα» μὲ τίτλον «Ἡ ὁμοφυ-
λοφιλία μῆλον τῆς ἔριδος γιὰ τοὺς

Ὀρθοδόξους Ἱεράρχες στὸ Σαμ-
πεζὺ τῆς Γενεύης»:

«Ἀποκαλυπτικὲς λεπτομέρειες γιὰ
τὴν συνεδρίαση τῆς διορθόδοξου
ἐπιτροπῆς ποὺ προκαλοῦν ντροπὴ
φέρνει σήμερα τὸ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗ-
ΜΑ στὴν δημοσιότητα.

-Ποιοὶἐκπρόσωποιἐκκλησιῶν ἐπέ-
μεναν νὰ ὑποστηρίξουν τὴν ὁμοφυ-
λοφιλία καὶ παραλίγο νὰ γίνουν αἰτία
«νὰδιαγραφεῖἀπὸτὴνἉγίαΓραφὴτὸ
κεφάλαιο γιὰ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορ-
ρα».

Βαθιὰ ἀνησυχία στοὺς κόλπους
τῆς ἐκκλησίας γιὰ τὴν στάση
Ἱεραρχῶν καὶ γιὰ τὴν προσπάθεια
τροποποίησης τῆς Ἁγίας Γραφῆς μὲ
τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων.

Τὸ παρασκήνιο ποὺ ἀποκαλύπτου-
με σήμερα γιὰ τὴν συνεδρίαση τῆς
εἰδικῆς διορθοδόξου ἐπιτροπῆς ἀπο-
δεικνύει περίτρανα ὅτι κάποιοι ἀπὸ
τοὺς φύλακες τῆς Ὀρθόδοξης Πί-

στης προσπαθοῦν νὰ ἀποδυναμώ-
σουν τὰ στηρίγματα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας.

Ἡ προετοιμασία
τῆς Διορθοδόξου

Ἀπὸ 16 ἕως 20 Φεβρουαρίου 2015
στὸὈρθόδοξοΚέντροτοῦΟἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου στὸ Σαμπεζὺ Γε-
νεύης ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ μητρο-
πολίτου Γέροντος Περγάμου Ἰωάν-
νου Ζηζιούλα, σεβαστοῦ θεολόγου
καὶ ἀκαδημαϊκοῦ, συνεδρίασε ἡ
Εἰδικὴ Διορθόδοξος Ἐπιτροπὴ γιὰ
τὴν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Με-
γάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας.

Τὴν Σύνοδο αὐτὴ ὅλοι οἱ ὀρθόδο-
ξοι τὴν περίμεναν παραπάνω ἀπὸ 50
χρόνια, καὶ παρόλα αὐτά, οἱ προετοι-
μασίες δὲν εἶχαν ἀκόμη ὁλοκληρω-
θεῖ.

Ὅταν τὸν Μάρτιο τῆς περσινῆς
χρονιᾶςοἱΠροκαθήμενοιτῶνὈρθο-
δόξωνἘκκλησιῶνβρέθηκανστὸΦα-
νάρι μετὰ ἀπὸ τὴν πρόσκληση τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου ἀποφάσισαν ἡ Πανορθόδοξος
Σύνοδος νὰ συγκληθεῖ τὸ καλοκαίρι
τοῦ 2016 στὴν Κων/λη.

Ἡ ἀνάγκη
ἐπικαιροποιήσεως

τῶν κειμένων
Τότε ὅμως διαπίστωσαν ὅτι πολλὰ

κείμενα, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἑτοιμαστεῖ
γιὰ αὐτὴ τὴ συνάντηση τῶν ὀρθοδό-
ξων ἀρχιερέων ἀκόμη ἀπὸ τὰ χρόνια

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Τὴν Γ´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν ἑορτάζομεν τὴν προσκύ-
νησιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ἡ μάσκα τῆς ταπεινοφροσύνης
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ λάμψις τοῦ καλοῦ παραδείγματος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ δέχονται μέ χαρά, ἄν ὄχι καί μέ ἐνθουσιασμό,
τό καλό παράδειγμα κάποιου. Σέ μιά κοινωνία πού ἐπικρατεῖ πιά ἡ
ἀδικία, τό συμφέρον, τό ἀκόρεστο πάθος τῆς πλεονεξίας, τό θρά-

σος, ὁ ἄκαμπτος ἐγωισμός, ἡ φιληδονία, ἡ φιλοδοξία, ἀλλά καί ἡ φυγο-
πονία, ἡ ἀπάτη, ἡ κακοβουλία, οἱ δαιμονικές μεθοδεύσεις, ἡ πρόκληση, ἡ
ἀνηθικότητα κ.λπ., εἶναι παρήγορο πού οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦν καί
δέχονται τή λάμψη τοῦ καλοῦ παραδείγματος. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὑπάρ-
χει ἀκόμα ἡ ἐλπίδα νά βελτιωθεῖ ἡ κοινωνία. Ὁ δρόμος βέβαια εἶναι καί
μακρύς καί ἀνηφορικός.

Τό καλό παράδειγμα δέν ὑπάρχει παντοῦ, σέ ἀντίθεση μέ τό κακό πού
πλεονάζει καί δημιουργεῖ δυσάρεστες καταστάσεις. Ὡστόσο, γίνεται
ἀποδεκτό καί ἀπό ἐκείνους πού εἶναι ἀπρόσεκτοι στήν προσωπική τους
ζωή, κατέχουν δημόσιες θέσεις, ἀσχολοῦνται μέ τά κοινά καί συχνά
σκανδαλίζουν τούς ἁπλούς ἀνθρώπους. Θά μπορούσαμε νά τό χαρακτη-
ρίσουμε ὁδοδείκτη καί νά τό προβάλλουμε πρός μίμησιν. Ὑπάρχει ὅμως
καί ἡ μεγάλη ἀδυναμία στούς ἀνθρώπους. Ἐνῶ θαυμάζουν τό φωτεινό
παράδειγμα κάποιου, ἀπό ἀδυναμία καί διαστροφή μιμοῦνται τό κακό πα-
ράδειγμα, τό ὁποῖο θεωρητικά ἀπορρίπτουν! Συμβαίνει αὐτό, γιατί εἶναι
κοντόφθαλμοι καί ἀρνοῦνται τήν αἰώνια ζωή. Γι᾿ αὐτούς ὁ Θεός δέν
ὑπάρχει ἤ ἄν ὑπάρχει, βρίσκεται πολύ μακριά τους καί δέν χρειάζεται νά
ἔχουν σχέση μαζί του. Ἡ ζωή τους κυλάει δίχως Θεό, γι᾿ αὐτό καί ὅλα ἐπι-
τρέπονται. Θά μποροῦσα νά διατυπώσω καί διαφορετικά τή φράση. Ἡ
ζωή τους κυλάει μέ τό διάβολο, γι᾿ αὐτό οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ περιτ-
τεύουν.

Ὁ καλοπροαίρετος ὠφελεῖται πνευματικά καί ἀπό τό καλό παράδειγμα
καί ἀπό τό κακό. Ἀπό τό καλό παρακινεῖται πρός τήν ἀρετή καί ἀπό τό κα-
κό, γιά νά ἀποφεύγει τήν ἁμαρτία. Μέ αὐτό τόν τρόπο τά βήματά του
εἶναι σταθερά πρός τό καλό, συγχρόνως δέ ἀποτελεῖ καί ὁ ἴδιος ἀξιομί-
μητο παράδειγμα.

Ἐδῶ ὅμως πρέπει νά ποῦμε παρενθετικά ὅτι πολλές φορές στή ζωή
βλέπουμε τήν ὑποκρισία νά θολώνει τά πράγματα στή συμπεριφορά τῶν
ἀνθρώπων καί νά προβάλλονται ἄτομα, τά ὁποῖα εἶναι πλήρως διεφθαρ-
μένα. Αὐτό συνήθως συμβαίνει στήν τηλεόραση, ὅπου πραγματικά τό
μαῦρο καί δυσῶδες ἐμφανίζεται ὡς ἄσπρο καί εὐῶδες! Χρειάζεται μεγά-
λη προσοχή στό θέμα αὐτό. Δέν πρέπει νά εἶναι κανείς εὐκολόπιστος, γιά
νά μή παρασύρεται ἀπό πρόσωπα πού δέν ἔχουν ἦθος καί ὑπηρετοῦν μό-
νο τά δικά τους συμφέροντα.

Εἶναι ἀνάγκη νά αὐξηθοῦν οἱ συνειδητοί χριστιανοί καί νά ἀποκτήσει ἡ
Ἐκκλησία μεγαλύτερη πνευματική δύναμη. Μόνο ἔτσι μπορεῖ νά ἐλπίζει
κάποιος ὅτι ἡ κοινωνία θά βελτιωθεῖ, οἱ ἄνθρωποι θά ἀποκτήσουν ἦθος
καί ἡ κακοδαιμονία θά περιοριστεῖ σέ μεγάλο βαθμό.

ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά εἶναι
ἡ μεγαλύτερη ἀρετή στό
Χριστιανισμό; Ἡ ἀγάπη, ἤ ἡ

ταπεινοφροσύνη; Σχεδόν ὅλοι
ἀπαντοῦν: Ἡ ἀγάπη. Ἐκ πρώτης
ὄψεως, εἶναι σωστό. Ἀλλ᾽ ὅπως
εἶπε κάποιος ἅγιος τῆς Ἐκκλη-
σίας - κι αὐτό εἶναι τό πιό σωστό
- ἡ ταπεινοφροσύνη ! Γιατί; Διότι
ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ μητέ-
ρα τῆς ἀγάπης. Ἄρα, σ᾽ αὐτήν
ἀνήκει τό πρωτεῖο. Ἀλλ᾽ ἄς δε-
χτοῦμε καί τίς δυό ἰσότιμες.

Τό θέμα μας, ὡστόσο, εἶναι
σχετικό: «Ὁ ἐχθρός τῆς ταπει-
νοφροσύνης».

Ἐπειδή κατέχει τά πρωτεῖα
τῆς πνευματικῆς ζωῆς κι ἔχει τό-

ση δύναμη, ὥστε νά συντρίβει
δαίμονες, γιαυτό καί δέν τήν
ἀνέχονται. Τήν πολεμοῦν σφο-
δρότατα. Ἀλήθεια, πόση χάρη
ἔχει! Εἶναι τό φῶς τῶν ἀγγέλων.
Εἶναι ἡ καταξίωση τῆς τελειότη-
τας. Εἶναι ἡ εὐωδία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Εἶναι ἡ ἐξουδετέρω-
ση τῶν πειρασμῶν. Εἶναι ἡ θύρα
τοῦ παραδείσου. Εἶναι ἡ συγκε-
φαλαίωση τῆς Χριστιανικῆς Πί-
στης. «Χωρίς ταύτης, πάντα τά
ἔργα ἡμῶν μάταιά εἰσι», λέγει ὁ
ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος. Ὁ δέ μέ-
γας Ἀπόστολος Παῦλος συμβου-
λεύει: «Τῇ ταπεινοφροσύνῃ
ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχον-
τας ἑαυτῶν» (Φιλιπ. Β΄ 3). Νά ᾽χε-
τε δηλαδή τέτοια ταπείνωση,
ὥστε ὅλους τούς ἄλλους νά
τούς θεωρεῖτε ἀνώτερους καί
καλύτερους ἀπό σᾶς. Αὐτό λέγει
μέ τό δικό του τρόπο καί ὁ
Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής: «Ὅταν
ἐσύ ταπεινωθεῖς, ὅλοι θά σοῦ
φαίνονται ἅγιοι».

Ἡ ταπείνωση, σάν κορυφαία
ἀρετή, ἔχει καί πολλούς
ἐχθρούς, ὁρατούς καί ἀόρα-
τους. Ἀπ᾽ τούς ἀνθρώπους, οἱ
ἔπαινοι καί οἱ κολακεῖες. Κι ἀπ᾽
τό διάβολο, οἱ ἐγωϊστικοί καί
ὑπερήφανοι λογισμοί. Ἀλλά καί
στούς δυό καί σ᾽ ὅλους τούς πει-
ρασμούς, μέτοχος εἶναι καί ὁ
διάβολος. Στήν περίπτωση τῆς
ταπεινοφροσύνης - τῆς ὁποίας ὁ
διάβολος εἶναι καί φοβερός σα-
τανάς (στά ἑβραϊκά «σατάν» ση-
μαίνει, ἐχθρός), πολεμάει μέ
λύσσα τήν ταπείνωση καί βρί-
σκει πολλούς τρόπους: Μέ τούς
ἐπαίνους, τίς κολακεῖες, τήν
ἀλαζονεία, τή ματαιοδοξία, τή
φιλαυτία, καί χίλιες δυό γοητευ-
τικές, γιά τόν ἄνθρωπο, φιλοδο-
ξίες.

Ἡ πιό βέβηλη, ὅμως, μάσκα
ὑποκρισίας, πού προσβάλλει
ἐξουθενωτικά τήν ταπείνωση,
εἶναι ἡ ταπεινοσχημία καί ἡ τα-

Ἀποτελεῖ αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν διά τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ γενομένη πρότασις νὰ περιληφθῆ εἰς κείμενον
τῆς Συνόδου προσθήκη ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων. Μολονότι ἡ πρότασις ἀπερρίφθη ὑπὸ
τῆς πλειοψηφίας, τὸ μέγεθος καὶ τὸ θράσος τῆς ἀναισχυντίας ἐπιβάλλουν τὴν ἄμεσον ἀντικατάστασιν
αὐτῶν ποὺ ἐπρότειναν καὶ ὑπεστήριξαν τὴν βλάσφημον, ἀντιβιβλικὴν καὶ ἀντιπατερικὴν αὐτὴν προσθήκην.

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

(1ον)

ΜΕ ἀφορμὴν ἐπιστολὴν εἰς τὴν στήλην «Ἐπικοινωνία» τοῦ περιο-
δικοῦ «Ἐφημέριος» (Σεπτέμβριος 2014, τ.8), Πανοσ. Ἀρχιμαν-
δρίτου, κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ μοναχὸς Σερα-

φεὶμ σχολιάζει τὰς διατυπουμένας ἀπόψεις, αἱ ὁποῖαι κλίνουν πρὸς τὴν
διδασκαλίαν τῶν αἱρετικῶν Βαρλαὰμ τοῦ Καλαβροῦ, Γρηγορίου τοῦ Ἀκιν-
δύνου καὶ Νικηφόρου Γρηγορᾶ (14ος αἰών), τὰς καταδικασθείσας ὑπὸ τὴν
Ἡσυχαστικῶν Συνόδων τῶν βασιζομένων εἰς τὴν θεολογίαν τοῦ Ἁγ. Γρηγο-
ρίου τοῦ Παλαμᾶ, τὸν ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ ἰδιαιτέρως ὡς πρόμα-
χον τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν Β´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν.

Δυστυχῶς εἰς τὰς ἡμέρας μας αἱ αἱρετικαὶ αὐταὶ ἀπόψεις ἐπανεμφανί-
ζονται λόγῳ τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας.

Τὸ ἐμπεριστατωμένον ἄρθρον τοῦ π. Σεραφεὶμ ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Ἡ ὅλη περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα θεολογικοῦ καί μάλιστα δογματικοῦ

σχετικισμοῦ πού ἔχει ἀναπτυχθεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἐντός καί τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἦταν σχεδόν ἀναμενόμενο ὅτι θά ἔφθανε τε-
λικῶς καί στό θέμα τοῦ Ἡσυχασμοῦ τῶν ἁγίων νηπτικῶν Πατέρων. Ἡ
πρόσληψη τῆς αἱρετικῆς «μετα-πατερικότητος», σέ συνδυασμό μέ τή συ-
στηματική παραθεώρηση τῆς ἀξίας τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας τῆς β΄ με-
τά Χριστόν χιλιετίας - ὥστε νά διευκολυνθεῖ μιά τεχνητή καί παραπειστι-
κή προσέγγιση μέ τήν ἀμετανοήτως αἱρετική Ρώμη - ἔχουν προφανῶς
συμβάλει ἀποφασιστικῶς στήν ἐξέλιξη αὐτή στό γενικότερο πλαίσιο τῆς
παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἀποτελεῖ πραγματική ἔκπληξη, ὄχι εὐχάριστη, μία πρόσφατη ἐπιστολή
Κληρικοῦ τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Περιοδικό «Ἐφη-
μέριος», ἡ ὁποία ἐτέθη ὑπ΄ ὄψιν μας, στήν ὁποία ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης ἀπορρίπτει τήν μέσῳ τῆς ἀκτίστου χάριτος καί ὑποστηρί-
ζει τήν διά κτιστῶν μέσων θέωση τοῦ ἀνθρώπου, καθώς καί τήν κτιστό-
τητα τοῦ Θαβωρίου Φωτός τῆς Μεταμορφώσεως!

Πρίν σχολιάσουμε τήν δομή τῶν σχετικῶν θεολογικῶν ἰσχυρισμῶν, δέν
μποροῦμε νά μή ἐκφράσουμε εὔλογο παράπονο γιά τήν κατά τά τελευ-
ταῖα ἔτη ἀπάλειψη ἀπό τό Λειτουργικό Τυπικό τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Συ-
νοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τό ὁποῖο ἀποτε-
λεῖ θαυμάσιο μέσο ἐπιβεβαιώσεως τῆς θεολογικῆς συνεχείας τῆς Μιᾶς
Ἐκκλησίας, διακηρύξεως τῆς αὐτοσυνειδησίας Της, ἀλλά καί θεολογικῆς
παιδείας τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματός Της. Ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν
ἱστορική διαπίστωση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων δέν ἀδιαφορεῖ γιά τούς
παραβάτες τῆς Πίστεως, «ἡ Καθολική Ἐκκλησία οὐ παρορᾷ τούς εἰς
αὐτήν πλημμελοῦντας»1 · σκοπός Της εἶναι νά διασφαλιστεῖ ἡ σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τῆς ἀλλοιώσεως τῆς σωτηριώδους Πίστεως καί τῆς
ὑπερφιάλου ἀντιθέσεως τῶν αἱρεσιαρχῶν πρός τό φρόνημα τῆς Ἐκκλη-
σίας, πού εἶναι σημεῖο ἐσχάτης ἀλαζονείας. Αὐτό τόν σκοπό ἐξυπηρετεῖ
καί ἡ ὑπενθύμιση καί ἐπανάληψη τῶν ἐπευφημιῶν καί τῶν ἀναθεματισμῶν
τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐλπίζουμε ὅτι, παρά τήν ἐπικίνδυνη γε-
νική ἀδιαφορία τῶν τελευταίων ἐτῶν ἔναντι τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ,
ἡ τοποθέτηση τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου ἀποτελεῖ μεμονωμένο γεγονός,
καθώς ταυτίζεται μέ μέρος τῆς διδασκαλίας τῶν αἱρεσιαρχῶν Βαρλαάμ
τοῦ Καλαβροῦ, Γρηγορίου Ἀκινδύνου καί Νικηφόρου Γρηγορᾶ, τούς ὁποί-
ους κατεδίκασαν οἱ Ἡσυχαστικές Σύνοδοι τῶν ἐτῶν 1341, 1347 καί 1351
(ἡ τελευταία ὀρθῶς θεωρούμενη ὡς ἡ Ἐνάτη Οἰκουμενική2) καί, βεβαίως,
ταυτίζεται μέ τήν σχετική διδασκαλία τοῦ παπισμοῦ. Εἶναι ἀκόμη περισ-

Ἐφθάσαμεν «μετα-πατερικῶς
καί εἰς τόν «ἀντι-παλαμισμόν»
με αΦορμην μιαν εΠιστολην αρΧιμανδριτου...
Τοῦ μοναχοῦ Σεραφείμ, Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

� Διαφωνεῖ ἡ Π.Ε.Θ. μὲ δή-
λωσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
διὰ τὸ θέμα Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολο-
γικὴν τοῦ Α.Π.Θ. Σελ. 8

� Σεβ. Φθιώτιδος: «Ὁ λαός
μας εἶναι ἡ περιουσία τῆς
Ἐκκλησίας». Σελ. 8

� «Ὁ Βαρλααμισμός ἔχει
παιδιά καί ἐγγόνια εἰς τόν
τόπον μας». Τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου Γόρτυνος καὶ
Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμί-
ου. Σελ. 3

� Ἡ ἀόρατος δύναμις τοῦ
Σταυροῦ. Τοῦ Δρ Χαραλάμ-
πη Μ. Μπούσια. Σελ. 4

� Εὑρισκόμεθα ἐνώπιον νέας
κακοδοξίας, τῆς «Ἁγιομα-
χίας»; Σελ. 6

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

(2ον)
Χειροτονίες γυναικῶν

Καθʼ ὅν χρόνον ἐγίνοντο κάποια τολμηρά βήματα πρός τήν κατεύθυν-
ση τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν ᾿Αγγλικανικῶν χειροτονιῶν (ὑπάρχουν ἔγκυ-
ρες χειροτονίες καί ᾿Αποστολική διαδοχή στήν αἵρεση;), ξαφνικά μία
ἰσχυρή σεισμική δόνηση κλόνισε τήν τράπεζα τῶν θεολογικῶν διαλόγων.
Πρόκειται γιά τήν ἀπόφαση ᾿Αγγλικανῶν, Λουθηρανῶν καί Μεταρρυθ-
μισμένων νά ἐπιτρέψουν τή συμμετοχή γυναικῶν στό Μυστήριο τῆς
ἱερωσύνης.

Τό φεμινιστικό κίνημα, πού ξεκίνησε ἀπό τίς Η.Π.Α. στίς ἀρχές τῆς δε-
καετίας τοῦ ᾿60, εἶχε δουλέψει πολύ σκληρά πρός τήν κατεύθυνση αὐτή.
῾Η φεμινιστική θεολογία εἶχε ἀσκήσει μεγάλη ἐπίδραση σέ ὅλα τά στρώμα-
τα τῶν κοινωνιῶν τῆς Δύσεως καί εἶχε σπείρει ἀφειδῶς τόν σπόρο της
στόν πρόσφορο ἀγρό τοῦ Προτεσταντικοῦ ὀρθολογισμοῦ. Καί τώρα ἐκα-
λεῖτο νά θερίσῃ τούς καρπούς της. Μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι θʼ ἀποδώσῃ στή
γυναίκα τά δικαιώματα πού τῆς στέρησαν οἱ αἰῶνες, ἔρχεται τώρα νά τῆς
ἀφαιρέσῃ τό δικαίωμα καί τήν δυνατότητα νά κατακτήσῃ τήν αἰωνιότητα,
τή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Διότι, ἄς μή πλανῶνται οἱ δυστυχεῖς φε-
μινίστριες, ἀπό τή στιγμή πού δρασκελίζουν μέ ἀναίδεια καί θρασύτητα
τήν ῾Ωραία Πύλη καί εἰσέρχονται στά ῞Αγια τῶν ῾Αγίων τοῦ Χριστιανικοῦ
ναοῦ, κλείεται αὐτομάτως ἔμπροσθεν αὐτῶν ἡ Πύλη τοῦ Παραδείσου. ῾Ο
μοναδικός χῶρος, μέσα στόν ὁποῖο ἡ γυναίκα βρῆκε τήν καταξίωσή της,
εἶναι ὁ Χριστιανισμός. Αὐτός κατήργησε τίς διακρίσεις. Αὐτός κα-
τοχύρωσε τήν ἰσότητα τῶν δύο φύλων. Αὐτός διεκήρυξε τό «οὐκ ἔνι
ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ»4. Καί ὅμως
ὁ φεμινισμός μάχεται τόν Χριστιανισμό. ῾Η σύγχρονη γυναίκα δέν ἐξετίμη-
σε τήν εὐεργεσία. Καί ἐκίνησε τήν πτέρνα της κατά τοῦ εὐεργέτου! Καί
εἰσῆλθε χωρίς φόβο Θεοῦ στά ἑτερόδοξα θυσιαστήρια. Καί μέ τήν πα-
ρουσία της σʼ αὐτά διακωμῳδεῖ ἔτι περισσότερο τά «Μυστήρια» τῶν ἑτε-
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(1ον)
«Τὶς δώσει κεφαλή μου ὕδωρ καὶ

ὀφθαλμοῖς μου πηγὴν δακρύων, καὶ
κλαύσομαι τὸν λαὸν τοῦτον ἡμέρας
καὶ νυκτός;…».

Ποιὸς θὰ δώση εἰς τὴν κεφαλήν
μου νερό, ποῖος θὰ καταστήση τὰ
μάτια μου πηγὴν δακρύων, ὥστε νὰ
κλαύσω τὸν λαόν μου αὐτὸν ἡμέραν
καὶ νύκτα; Ἰερ. 9, 1.

ΕΙΝΑΙ ὁ ἀβάσταχτος πόνος, ἡ
κραυγὴ ἀπόγνωσης καὶ τὸ
ξέσπασμα τοῦ πολύπαθου

προφήτη Ἰερεμίου γιὰ τοὺς πολὺ
ἀγαπητούς του συμπατριῶτες, τοῦ
ἐκλεκτοῦ καὶ χιλιοευεργετουμέ-
νου κατὰ τὰ ἄλλα λαοῦ τοῦ Θεοῦ,

ποὺ τοὺς ἔβλεπε καθημερινὰ καὶ
ἀμετανόητα νὰ προκαλοῦν μὲ τὶς
ἁμαρτίες τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως δὲ σημειώνουν καὶ οἱ ἑρμη-
νευτές…ὁ Ἰερεμίας εἶναι τόσον
πολὺ ἀπογοητευμένος ἐκ τῆς δια-
φθορᾶς τῶν κατοίκων τῆς Ἱερου-
σαλήμ, ὥστε ἐπιθυμεῖ μίαν καλύ-
βην νὰ διαμένη μόνος του μακράν
τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐρήμῳ· ζητεῖ νὰ
γίνουν βρύσες τὰ μάτια του, γιὰ νὰ
κλαύση τὴν δυστυχίαν τοῦ λαοῦ
του…Τὸ ἀδιόρθωτον τῶν συμπα-
τριωτῶν του προξενεῖ τόσον πό-
νον εἰς τὸν προφήτην, ὥστε ἐπι-
θυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν
φιλτάτην του πατρίδα! Προγνωρί-
ζει ὅτι ὁ Θεὸς στὸ τέλος θὰ τιμω-
ρήσει ὅλους τούς ἀποστάτας καὶ

θρασεῖς παρανόμους.
Σήμερα ὅμως (2015) ποὺ ζοῦμε

σʼ ἕνα ἀνελέητο κατακλυσμὸ
εὐλογιῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς
Ἐκκλησίας Του, στὴν κατὰ τὰ
ἄλλα ὀρθόδοξη ἑλληνικὴ πατρίδα,
σήμερα –νὰ ἐπαναλάβουμε μὲ
ἔμφαση- θὰ χρειαζόμασταν πολ-
λοὺς ἰερεμιακοὺς θρήνους, γιὰ
τὴν κατάντια μίας πατρίδας ποὺ
μαστίζεται ὄχι ἁπλὰ ἀπὸ μία οἰκο-
νομικὴ κρίση, ἀλλὰ ἀπὸ μέγιστη
ἠθικὴ χρεωκοπία, συστηματικὰ δὲ
ἀπὸ μία προσπάθεια ἐκθεμελιώσε-
ως καὶ εὐτελισμοῦ ἀμετακίνητων
παραδοσιακῶν διαχρονικῶν θε -
σμῶν.

Ἔτσι στὴν τόσο μίζερη καὶ κα-
ταθλιπτική μας καθημερινότητα
εἰσάγεται ἐπίσημα ὁ ἀδιάντροπος
κιναιδισμὸς καὶ μάλιστα μὲ «ὑπερ -
ήφανες» (!) παρελάσεις συνεπι-
κουρούμενες ἀλλὰ καὶ χρηματο-
δοτούμενες ἀπὸ ἐπίσημους κρατι-
κοὺς φορεῖς, τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν
ὁποία 17χρονη μαθήτρια πέφτει λι-

πόθυμη ἀπὸ ἀσιτία καὶ ὁδηγεῖται
ἐσπευσμένα στὸ Νοσοκομεῖο…

«Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι ταύτης
τῆς ὕβρεως ἀλογώτερόν τε καὶ
χαλεπώτερον» σημειώνει ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος.

Ἕνας ἀόρατος μαέστρος διευ-
θύνει ἔντεχνα ἀλλὰ καὶ σατανικὰ
περίτεχνα μέσα ἀπὸ σκοτεινὰ ξε-
νοκίνητα ἀντίχριστα κέντρα, δί-
νοντας τὸ σύνθημα γιὰ ἀποϊέρωση
καὶ οὐσιαστικὰ ἀχρήστευση τοῦ
τελευταίου καὶ σπουδαιοτέρου
κοινωνικοῦ ἀντιστασιακοῦ θύλα-
κα, αὐτῆς λοιπὸν τῆς παραδο-
σιακῆς μας οἰκογένειας. Ἐπιστρά-
τευσαν στὴν πατρίδα μας μὲ τὴν
ἔνοχη ἀνοχὴ τῶν ἀσπόνδυλων
ἀλλὰ καὶ ἐπίορκων πολιτικῶν μας-
δυστυχῶς καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῆς
λεγομένης «ἐπίσημης ἐκκλησίας»
ὑπῆρξαν ἀπελπιστικὰ περιορισμέ-
νες-νόμους εἰσαγόμενους, παρά-
νομους καὶ ἐπαίσχυντους, διατά -
γματα καταστροφικά, ξενόφερτα
ἤθη καὶ ἔθιμα. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐρή-

μην τοῦ 97% τοῦ ὀρθοδόξου ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ.

Α΄
Ἡ διαφορετικότης
ὡς ἀπειλή ἐναντίον
τῆς θρησκευτικῆς 

καὶ ἐθνικῆς συνειδήσεως
τῆς Παιδείας 

καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ
Τὸ ὑπὸ διαπραγμάτευση θέμα «ἡ

ἀποθέωση τῆς διαφορετικότητας»,
εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογο ἀπὸ
τὸν σωστότερο τίτλο ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ τεθεῖ, δηλαδὴ ἡ θέωση
τῆς κανονικότητας! Καὶ αὐτὸ
ἐπειδὴ στὴν πρώτη περίπτωση
ἔχουμε βιασμό, ἀνατροπὴ τῆς
εὐπρέπειας, τῆς εὐγένειας καὶ τῆς
ἰσορροπίας τῆς θεολογικῆς σχέσε-
ως Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου.

Κατὰ τὸν κλασσικὸ ὁρισμό
«ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπί-
σκεψις», καὶ ἡ ἑρμηνεία τῶν λέξε-

ων ἀποθέωση καὶ διαφορετικότητα
θὰ ἀποτελέσουν τὴν λυδία λίθο
τῶν σκέψεών μας καὶ φυσικὰ μὲ
ὅλες τὶς ἀρνητικὲς παραμέτρους
των.

Ἡ λέξη ἀποθέωση ἀλλὰ καὶ ἡ
ἀντίστοιχη θεοποίηση σημαίνει
«ὑποδοχὴ τινός, ἢ ἐκδήλωσις ἐπαί-
νων ἢ θαυμασμοῦ» (Λεξικὸ Δημη-
τράκου), καὶ κατὰ τὸ Ὑπερλεξικὸ
«ὑποδοχὴ κάποιου σὰν νὰ ἦταν Θε-
ός». Διαφορετικότητα =ὁ διαφέ-
ρων ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν ἄλλον,
(ἀλλιώτικος ἀπὸ πρὶν) συνήθως
πρὸς τὸ καλό.

Ἡ ἁπλούστευση τοῦ θέματός
μας στὸ ἑξῆς θὰ κατονομάζεται ὡς
Ὁμοφυλοφιλία καὶ μὲ τὸν ὅρο αὐτὸ
ἀναφερόμαστε στὴν ἐρωτικὴ ἕλξη
καὶ προοπτικὲς ποὺ ἀπευθύνονται
συνειδητὰ καὶ ἀποκλειστικὰ σὲ
ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου.

Συνειρμικὰ ἀλλὰ καὶ ἱστορικὰ οἱ
παραπάνω ἔννοιες ἀφεύκτως μᾶς
ὑπενθυμίζουν τὸν βαρβαρισμὸ

Ἡ ἀποθέωσις τῆς διαφορετικότητος*

Τοῦ κ. Παύλου Σαββίδη, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΑΛΟ καί ἀναταραχή ἔχει προκαλέσει ἡ
πρόσφατη οἰκουμενιστική κίνηση τοῦ Σεβ.
Μητρ. Ἑλσίνκι κ. Ἀμβροσίου τῆς Ὀρθόδο-

ξης Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας νά προσκαλέσει
ἐπίσημα τήν κ. Irja Askola, γυναίκα «ἐπίσκοπο» τῆς
αἱρετικῆς Λουθηρανικῆς Κοινωνίας, νά συμ-
μετάσχει συμπροσευχόμενη στήν Κυριακάτικη

Θεία Λειτουργία, τήν Κυ-
ριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (1-3-
2015), στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Ἑλσίνκι, ἀμαυρώνοντας ἔτσι τήν
ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας.  Ἡ ἐν λόγω κυρία εἶναι ἡ
πρώτη Λουθηρανή «ἐπίσκοπος» τῆς χώρας καί
ἐπικεφαλῆς τῆς Λουθηρανικῆς «ἐπισκοπῆς»

Ἑλσίνκι. Ὁ Σεβ. Μητρ. κ. Ἀμβρόσιος στή συνέχεια
προσκάλεσε τήν ἐν λόγω κυρία νά εἰσέλθει καί
ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ! Σύμφωνα μέ
τό ἱστολόγιο agioritikovima.gr1, διέταξε ἐπίσης οἱ
διάκονοι νά προσευχηθοῦν γιά τή γυναίκα

«ἐπίσκοπο», κατά τή διάρκεια τῆς Λειτουργίας.
Αὐτό ἐξόργισε ἀρκετούς ὀρθοδόξους πιστούς. 

Στήν πρωτοφανῆ αὐτή ἐνέργεια τοῦ Σεβ.
Μητρ. Ἑλσίνκι κ. Ἀμβροσίου, εὐτυχῶς, ἀντέδρα-
σε ἄμεσα ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας κ.

Λέων. Σύμφωνα μέ τήν
ἐκκλησιαστική πύλη εἰδήσε-

ων romfea.gr2, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος κ.
Λέων, στό ἄκουσμα τῆς εἴδησης, ἐξέφρασε
ἀμέσως τήν ἔντονη διαφωνία του γιά τό γεγονός.
«Δέν ἔπρεπε ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος νά

ἀφήσει μιά γυναίκα Ἐπίσκοπο νά συμπροσευχη-
θεῖ κατά τήν διάρκεια χειροτονίας ἐντός τοῦ Κα-
θεδρικοῦ Ναοῦ», δήλωσε. Ἐπίσης, ἀνέφερε ὅτι
«ἡ Θεία Λειτουργία πρέπει νά εἶναι σύμφωνα μέ
τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Μακαριώτα-
τος θεωρεῖ ἀδύνατο θεολογικά ἡ Ὀρθόδοξη

Προκλητική οἰκουμενιστική ἐνέργεια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλσίνκι κ. Ἀμβροσίου
Προσεκαλεσεν εΠισημωσ την αιρετικην λουθηρανην γυναικα «εΠισκοΠον» κα. Irja askola εισ το ιερον Βημα κατα την διαρκειαν ορθοδοξου θειασ λειτουργιασ

Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Πενταετές μνημόσυνον 
τοῦ Ἱερομονάχου

π. Μάρκου Μανώλη

40/νθήμερον μνημόσυνον
τοῦ ἀδελφοῦ μας
Γεωργίου Ζερβοῦ

Τό Σάββατον 28ην Μαρτίου ἐ.ἔ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου Διονύσου μετά τήν θείαν Λειτουργίαν θά τε-
λεσθῆ τό πενταετές μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ μακαριστοῦ Ἱερομονάχου π. Μάρκου Μανώλη, ἐφημερίου
τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί πνευματικοῦ προϊσταμένου τῆς «Πανελληνίου
Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» καί τοῦ «Ὀρ θοδόξου Τύπου», καθὼς
καὶ τὸ 40νθήμερον μνημόσυνον τοῦ προσφιλοῦς μας ἀδελφοῦ
Γεωργίου Ζερβοῦ, Διευθυντοῦ Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου
Τύπου».

Ἐπίσης ἡ οἰκογένεια του θὰ τελέση τὸ 40νθήμερον μνημό-
συνόν του εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης Νέας Ἰωνίας τὴν Κυ-
ριακὴν 22αν Μαρτίου.



τῆς ρωμαϊκῆς κοινωνίας τῆς ὁποί-
ας ἡ ἀνεκτικότητα δημόσια ἀπο-
θέωνε νόμιμα καὶ μή, βρωμερά,
σαρκικὰ πάθη, καταξεφτελίζοντας
τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα.
«Ἡ ἐγκράτεια, ἡ αἰδὼς καὶ κάθε
ἠθικὴ αἴσθησις εἶχαν ἐξαφανισθεῖ
τόσον, ὥστε ὁ Σενέκας νὰ λέγη,
ὅτι ἡ ἀθῳότης δὲν ἦτο ἁπλῶς
σπανία, ἀλλὰ δὲν συνηντᾶτο
οὐδαμοῦ». (Ν. Βασιλειάδης). Μή-
πως ἐξαιρεῖται καὶ ὁ ἀρχαῖος
ἑλληνικὸς κόσμος; Ἀσφαλῶς ὄχι,
καὶ οἱ ὀλίγες συνετὲς διαμαρτυ-
ρίες ἀποτελοῦν μνημεῖα ἄφθα-
στης ἠθικῆς εὐαισθησίας, ὑπερα-
σπίσεως τῆς ἠθικῆς τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὁ Σωκράτης, σύμφωνα μὲ
τὸν Πλάτωνα (Γοργίας) ἀνέφερε
ὅτι «ὁ τῶν κιναίδων βίος δεινὸς
καὶ αἰσχρὸς καὶ ἄθλιός ἐστιν».
Γνωστὴ καὶ ἡ νομοθεσία τοῦ σο-
φοῦ Σόλωνα μὲ τὰ ἐννέα ἀπαγο-
ρευτικὰ διατάγματα ἐναντίον τῶν
ὁμοφυλοφίλων.

Σύντομος ὀρθόδοξος 
θεολογικὴ τοποθέτησις
Σπονδυλικὴ στήλη τῆς Θείας

Ἀποκαλύψεως, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ
Θεὸς δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπο,
εἶναι οἱ δύο ἀνθρωπολογικὲς διη-
γήσεις τοῦ Βιβλίου τῆς Γενέσεως :
«καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρω-
πον, κατʼ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν
αὐτόν, ἄ ρ σ ε ν καὶ θ ῆ λ υ ἐποί-
ησεν αὐτούς». (Γέν. α΄ 27). Δύο ξε-
χωριστὰ καὶ ἐντόνως διακρινόμενα
φῦλα τὰ ὁποῖα καὶ ἀμέσως εὐλο-
γοῦνται «καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ
Θεὸς», ὥστε μὲ τὴν ἑτερόφυλη σύ-
ζευξή τους νὰ δημιουργηθεῖ ἡ
εὐλογημένη οἰκογένεια. Στὸ δεύ-
τερο κεφάλαιο στίχ.7 ἐπαναλαμβά-
νεται μὲν ἡ ἐκ τοῦ Θεοῦ δημιουρ-
γία «καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν
ἄνθρωπον» μὲ τὰ δύο συστατικά
του, χῶμα καὶ νερὸ ἀλλὰ –προφη-
τικὰ-καλοῦνται νὰ «πήξουν ἴδιον
οἶκον», μακριὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ
πάλι μὲ τὴν νόμιμη μίξη «…καὶ προσ -
κολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρ-
κα μίαν». (στ.24).

Τὴν ἴδια ἀλήθεια τονίζει ὁ Κύ-
ριος στοὺς χρόνους τῆς Καινῆς
Διαθήκης-καὶ μάλιστα αὐτολεξεί-
πρὸς τοὺς προκατειλημμένους Φα-
ρισαίους γιὰ θέματα ἠθικῆς καὶ δια-
ζυγίου «…οὐκ ἀνέγνωτε, ὅτι ὁ ποι-
ήσας ἀπʼ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ
ἐποίησεν αὐτούς…» (Ματθ.ιθ΄19).
Ὅπως δὲ πολὺ ὡραῖα ἐπισημαίνει
καὶ ὁ ἑρμηνευτὴς «τουτέστιν ἕνα
ἄρσενα καὶ μίαν θήλειαν, ὥστε τὸν
ἕνα τὴν μίαν ἔχειν» (Ζηγαβηνός).

Συμπερασματικά, ὁ διαχωρισμὸς
τῶν φύλων ἀλλὰ καὶ ἡ ἀλληλοπερι-
χώρηση τῶν προσώπων εἰς γάμου
κοινωνίαν, εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής,
γνησία καὶ μόνιμη ὁδὸς τῆς εὐτυ-
χίας ἀλλὰ καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου.

Ὅμως τί συνέβη 
ἐν τῷ μεταξύ;

Ἡ ἐλεύθερη καὶ ἐνσυνείδητη
ἐκλογὴ τοῦ ἀνθρώπου νʼἀκολου-
θήσει αὐτόνομη, ἐξωπαραδεισιακὴ
πορεία, ἀντέστρεψε καὶ μετέστρε-
ψε τὴν κατὰ φύσιν εὐγένειά του σὲ
«παρὰ φύσιν» ἐνέργειες, σὲ « σο-
δομικὰ-ὁμοφυλοφιλικὰ- πάθη ἀτι-
μίας», τὰ ὁποῖα σὲ ἔσχατη ἀνάλυση
καταβαραθρώνουν τὴν προσωπι-
κότητά του καὶ τὸν καθιστοῦν
«πτῶμα ἐξαίσιον» καὶ κατὰ τὴν
γνωστὴ λαϊκὴ λατινικὴ ρήση «mise-
rabile visu», θέαμα ἀποτρόπαιον.

«Τί ἂν εἴποιμεν περὶ τῆς μανίας

ταύτης, ἢ τοσοῦτον πορνείας χεί-
ρων ἐστι, ὅσον οὐδὲ ἐστιν εἰπεῖν;».
(Χρυσόστομος).

1). Ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς ἀπειλή
κατὰ τῆς θρησκευτικῆς συνειδή-
σεως.

Ὁ θαρραλέος ἀγωνιστὴς ἱεράρ-
χης τῶν ἡμερῶν μας Μητροπολί-
της Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ προοι-
μιακὰ σημειώνει: «ἡ ὁμοφυλοφι-
λία,- στὸ ἑξῆς(Ὁ)- ἀποτελεῖ ἐκχυ-
δαϊσμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου
καὶ συνιστᾶ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἑλλη-
νικὴ κοινωνία». Φυσικὰ μὲ αὐτὴν
τὴν ἀφετηριακὴ σκέψη ἐναντιωνό-
μαστε στὶς πρακτικὲς ἐκείνων ποὺ
προσπαθοῦν σῴνει καὶ καλὰ νὰ μᾶς
πείσουν ὅτι «ὑπάρχει καὶ διαφορε-
τικὸς γενετήσιος προσανατολι-
σμός»! Ἀλλὰ μία τέτοια φιλοσοφία
εἶναι αὐτόχρημα σατανικὴ ἐφεύρε-
ση καὶ σκέψη. Στὸν ἀντίποδά της ἡ
ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη οἰκογένεια
ἀρδεύεται καὶ ζωοῦται διαχρονικά,
ἀπὸ τὴν ἀστείρευτη πηγὴ τοῦ ἀλα-
θήτου Ἁγιογραφικοῦ Λόγου, καὶ
θηλάζει ἀπὸ τὰ νάματα τῆς Θεο-
πνεύστου Πατερικῆς Θεολογίας. Ἡ
σύντομη κατάθεση- ἀναφορὰ θὰ
ἐπιβεβαιώσουν «τῶν λόγων τὴν
ἀσφάλειαν».

Ἡ ἀναιδὴς καὶ προκλητικὴ συμ-
περιφορὰ τῶν σοδομιτῶν. Ἡ παρα-
δειγματικὴ τιμωρία τους.

«…καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ
ἔλεγον πρὸς αὐτόν. Ποῦ εἰσιν οἱ
ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν
νύκτα; Ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς
ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς…
καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ
Γόμορρα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρί-
ου ἐξ οὐρανοῦ…καὶ κατέστρεψε
πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς
πόλεσι…(Γέν. ιθ΄ 5, 24-25).

«Οἱ διεφθαρμένοι Σοδομίτες…
ἀπὸ τοῦ γεροντοτέρου μέχρι καὶ
τοῦ νεωτέρου ἀπήτησαν ἀπὸ τὸν
δίκαιον (Λὼτ) νὰ τοὺς παραδώση
τοὺς δύο ξένους διά νὰ …ἀσελγή-
σουν ἐπάνω τους! Ἐπρόκειτο περὶ
ἀφαντάστου ἐξαχρειώσεως…Πρό-
κριτοι, γέροντες, παιδιά, ὅ λ ο ι εἰς
συλλαλητήριον ἐσχάτης κακίας,
χωρὶς νὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ κανένα
διά νὰ ἀτιμάσουν…δύο ξένους!».
(Ν. Βασιλειάδης).

Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος
Ἡ μωσαϊκὴ νομοθεσία ἀπέναντι

τῶν σοδομιτῶν εἶναι ἀμείλικτη.
«καὶ ὃς ἂν κοιμηθῆ μετὰ ἄρσενος
κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποί-
ησαν ἀμφότεροι.». (Λευϊτικὸν 20,
13). Καὶ ἐκεῖνος ποὺ θὰ συνάψη
σαρκικὴν σχέσιν μὲ ἄνδρα, σὰν νὰ
ἦτο γυναῖκα, διέπραξε μαζὶ μὲ τὸν
ἄλλον πρᾶξιν ἀηδιαστικήν.

2). Ἡ (Ὁ) ἀμβλύνει τὴν Ἐθνικὴν
συνείδησιν.

Συνέπεια καὶ συνέχεια τῆς κατα-
πάτησης τῆς στοιχειώδους ἠθικῆς
εὐαισθησίας ἀπὸ τὰ ξενόφερτα
εἰσαγόμενα ὁμοφυλοφιλικὰ κινή-
ματα μὲ τὶς «παρελάσεις», ἀπώτε-
ρο σκοπὸ ἔχουν τὴν δημιουργία
ρήγματος ἀλλὰ καὶ ἀμφισβήτησης
τῆς ἱερότητος τοῦ ἔθνους, τῆς πα-
τρίδος μας. Στὸ Athens Pride τοῦ
2013, τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι ἀπὸ
πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου στηρί-
ζουν μὲ τὴν παρουσία τους τὸ gay
pride. Σύνθημα; Ἡ Ἀθήνα εἶναι δικιά
μας. Τὸ παρὸν στὴν διοργάνωση
ἔδωσαν καὶ ἐκπρόσωποι ξένων
πρεσβειῶν στὴν Ἑλλάδα, ΗΠΑ,
Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία,
Ὁλλανδία καὶ ἄλλων.

Εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι ἐπι-
λέγεται μία ἀμιγῶς ὀρθόδοξη χώ-
ρα, ποὺ ἔχει ἀναπόσπαστα συνδέ-

σει τὴν ταυτότητά της μὲ τὸ δόγμα
καὶ τὸ ἦθος τῆς ὀρθοδοξίας, καὶ
στοχεύουν στὸν ἀποπροσανατο-
λισμὸ καὶ τὴν ἀπεμπόληση ἀπὸ τὶς
παραδοσιακὲς ἀξίες μὲ τὶς ὁποῖες
γαλουχεῖται ἡ Πατρίδα μας.

Πολὺ εὔστοχα ἐπεσήμαναν καὶ
οἱ Καθολικοὶ Ἐπίσκοποι τῆς Κροα-
τίας: «Ἡ ἐπανάσταση τοῦ φύλου
θὰ ἀλλάξει ὄχι μόνο τὰ θεμέλια τῆς
ζωῆς στὶς κοινωνίες καὶ τὶς θεμε-
λιώδεις ἀξίες τους ἀλλὰ καὶ τὸν
ἴδιο τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἰδεολογία τοῦ
φύλου (gender ideology) εἶναι μία
προσπάθεια ἐγκαθίδρυσις μίας
«ἀπάνθρωπης ἐπανάστασης» ποὺ
ἀποτελεῖ «μία εὐρύτερη ἔκφραση
τῆς «κουλτούρας τοῦ θανάτου». Ἡ
ἰδεολογία τοῦ φύλου ἔχει καθιε-
ρωθεῖ ὡς ἕνα εἶδος «πνευματικῆς
δικτατορίας», ποὺ καταπνίγει
χωρὶς συμβιβασμοὺς τὴν προσω-
πικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐλευθερία».
Καὶ γιὰ νὰ συμπληρώσουμε τὶς πα-
ραπάνω θέσεις, μία γνήσια ἐθνικὴ
συνείδηση σύντομα θὰ συνθλιβεῖ
ἀπὸ τὶς μυλόπετρες τῆς νέας
ἐποχῆς, μὲ συνοδοιπόρους καὶ συν -
εργάτες τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ κινή-
ματα.

Νὰ πάρουμε μία γεύση ἀπὸ τὴν
ὑπερμοντέρνα καὶ ἀθεϊστικὴ Γαλλία
πῶς θέλουν νὰ διαμορφώσουν τὴν
ἐθνική τους συνείδηση. «Ἡ Γαλλία
δρομολογεῖ τὴν ἀπαγόρευση τῆς
χρήσης τῶν λέξεων «μητέρα» καὶ
«πατέρα» σὲ νομικὰ καὶ ἄλλα δημό-
σια ἔγγραφα, στὰ πλαίσια τῆς ἐφαρ-
μογῆς τοῦ σχεδίου νομιμοποίησης
τῶν «γάμων» μεταξὺ ἀτόμων τοῦ
ἴδιου φύλου καὶ τῆς ἀπονομῆς ἴσων
δικαιωμάτων στὶς υἱοθεσίες, τόσο
στὰ παραδοσιακὰ ὅσο καὶ στὰ ὁμο-
φυλοφιλικὰ ζευγάρια…ὁ Γάλλος
Πρόεδρος Francois Hollande μὲ ἐπι-
θετικοὺς γοργοὺς ρυθμοὺς θὰ
ἀντικαταστήσει τὶς λέξεις «μητέρα»
καὶ «πατέρα» σὲ τελετὲς γάμου, οἱ
ὁποῖες στὸ ἑξῆς δὲν θὰ ἐνδιαφέ-
ρουν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἐὰν ὁ γά-
μος ποὺ τελεῖται εἶναι μεταξὺ «πα-
ραδοσιακῶν» ζευγαριῶν ἢ ὁμοφυ-
λοφίλων».

Νὰ δοῦμε τώρα 
τί συμβαίνει

εἰς τὴν ὑπερατλαντικὴν 
Δύσιν

Ἀντίο, μαμὰ καὶ μπαμπά. Γειά
σας, Γονέα 1 καὶ Γονέα 2…

Τὸ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ ἀποφάσισε
νὰ ἀλλάξει τὰ ἔντυπα τῶν αἰτήσε-
ων τῶν ἀμερικάνικων διαβατηρίων
κάνοντάς τα «οὐδέτερα ἀπὸ ἄπο-
ψη φύλου μὲ τὴν ἄρση τῶν ἀνα-
φορῶν γιὰ τὴ μητέρα καὶ τὸν πατέ-
ρα…πρὸς ὄφελος τῆς γλώσσας μὲ
τὴν ὁποία περιγράφει κάποιος τοὺς
γεννήτορές του κάπως λιγότερο
τρυφερά.

Καὶ κλείνουμε μὲ τὴν γειτονικὴ
Ἰταλία. Ὁ Δῆμος τῆς Βενετίας ἔχει
περάσει ἕνα νόμο ποὺ ἀπαγορεύει
τοὺς Ὅρους «μητέρα» καὶ «πατέ-
ρα» σὲ ἔντυπα ποὺ πρέπει νὰ συμ-
πληρώσουν οἱ γονεῖς, γιὰ νὰ κερδί-
σουν μία θέση γιὰ τὰ παιδιά τους
στοὺς δημόσιους παιδικοὺς σταθ-
μούς.

«Ἔγγραφο πρὸς τοὺς δασκά-
λους γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν «στερε-
οτύπων»: Τέρμα οἱ λέξεις «ἀγόρια»
καὶ «κορίτσια». Θὰ ἀποκαλεῖτε
τοὺς μαθητὲς «μὼβ πιγκουΐνους».

Λέει ὁ γιατρός: « Συγχαρητήρια
κύριε, ἡ σύζυγός σας μόλις γέννη-
σε ἕνα ὑγιὲς μωρό».

Ἄντρας: «ὤ, σᾶς εὐχαριστῶ για-
τρέ! Εἶναι ἀγόρι ἢ κορίτσι;».

Γιατρός: «Ἐμεῖς δὲν χρησιμο-
ποιοῦμε τέτοια φασιστικὴ γλώσσα
ἐδῶ κύριε, ἡ σύζυγός σας ἔχει γεν-
νήσει ἕνα μὼβ πιγκουίνο καὶ θὰ
ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζετε!».

Σελὶς 2α 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ὁ σύγχρονος οἰκουμενισμὸς ὑλοποιεῖ
τὰς ἀποφάσεις τῆς Β´ Βατικανῆς Συνόδου!

Ἡ ἀποθέωσις τῆς διαφορετικότητος

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 10/13 Μαρτίου 2015

Ἐπισκόπου Ἰερεμίου Φούντα, «ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΜΙΧΑΙΑΣ,
ΙΩΗΛ, ΟΒΔΙΟΥ», ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑ-
ΛΟΠΟΛΕΩΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015, σελ. 122.

ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ
π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ

«Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…» Ἱστο-
ρικὰ καὶ θεολογικὰ τοῦ Ρωμαίϊκου
Ἑλληνισμοῦ. Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ
2015. Σχ. 21x14 σσ 332.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, Διμη-
νιαῖον φυλλάδιον παιδικῶν ἐνο-
ριακῶν συνάξεων Ἱ. Μ. Ἱεραπύτνης
καὶ Σητείας. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. –
Δεκ. 2014.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ,
Μηνιαῖον περιοδικὸν Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως «Ἀκτῖνες».  Νοέμβ. – Δεκ.
2014. Ἰαν. – Φεβρ. 2015. Ἀθῆναι.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕ-
ΚΝΩΝ, Τρίμηνη ἔκδοση ΑΣΠΕ.
Ὀκτ. – Δεκ. 2014.

ΤΑ ΚΡΙΝΑ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-
ξον Χριστιανικὸν περιοδικόν γιὰ
ἐφήβους. Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ. 2014
Ἰαν. 2015. Κάντζα Ἀττικῆς.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,
Ἔκδοσις Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων
καὶ Σαλαμῖνος. Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ.
2014. Ἀθήνα.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου κ. Ἰερεμία εἶναι ἀφιερω-
μένη στούς Γορτυνίους φωτιστές
πατέρες καί διδασκάλους Καθηγη-
τή Πανεπιστημίου Παναγιώτη
Τρεμπέλα καί Ἀρχιμανδρίτες Εὐσέ-
βιο Ματθιόπουλο καί Γερβάσιο
Παρασκευόπουλο. Σκοπό ἔχει νά
βοηθήση τό χριστεπώνυμο πλήρω-
μα στήν θεολογική κατάρτισή του
καί εἰδικότερα στήν μελέτη τῆς Πα-
λαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι
γραμμένο μέ σύντομο καί ἁπλό τρό-
πο, ὥστε νά εἶναι κατανοητό ἀπό
ὅλους τούς πιστούς καί εἶναι συνέ-
χεια τῆς σειρᾶς τῶν βιβλίων τοῦ Σε-
βασμιωτάτου «Λαϊκά Ὑπομνήμα-
τα». Στό βιβλίο αὐτό παρουσιάζον-
ται τά βιβλία τῶν τριῶν μικρῶν
Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Μιχαία, Ἰωήλ καί Ὀβδιοῦ. Παρατί-
θεται τό κείμενο τῶν Ο΄, χωρισμένο
κατά περικοπές μέ τήν μετάφρασή
του καί σέ ὑποσημείωση ἀναφέρε-
ται, ὅπου ὑπάρχει, ἡ διαφορετική
μετάφραση τοῦ Ἑβραϊκοῦ κειμέ-

νου. Σχόλια δέν παρατίθενται ὅμως
γίνεται ἕνα προλογικό σημείωμα σέ
κάθε Προφήτη ἀλλά καί ἕνα εἰδι-
κότερο σέ κάθε περικοπή.

Γ.Κ.Τ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ: «Διδάγματα γιά τήν Χρι-
στιανική ἀγάπη» - (Ἡ θαυμαστή ἱστορία τῆς μοναχῆς ΚΑΣΣΙΑ-
ΝΗΣ καί ὁ Γέροντας ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ τῆς Μονῆς Μιλέσεβο) -
Συγκλονιστικά γεγονότα τοῦ 20οῦ αἰῶνος - ἐκδόσεις «Ὀρθό-
δοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2015, σελίδες 128.

Νομίζω πώς οἱ πολλαπλές μετα-
φράσεις καί ἐκδόσεις τῶν βιβλίων τοῦ
διάσημου Σέρβου Ἁγίου Νικολάου
Βελιμίροβιτς στήν Ἑλλάδα - καί ὄχι
μόνο - ἀποτελοῦν ρεκόρ μελέτης γιά
τούς ἀναγνῶστες τῶν καλῶν βιβλίων.
Ἄλλωστε, δέν εἶναι τυχαῖος ὁ χαρα-
κτηρισμός τοῦ Βελιμίροβιτς ἀπό τούς
ἀκροατές καί μελετητές συμπατριῶτες
του, σάν "νέος Χρυσόστομος". Ὅλα
τά μέχρι τώρα ἐκδοθέντα ἔργα του, γί-
νονται ἀνάρπαστα γιά τήν πρωτοτυ-
πία καί τή γλαφυρότητά τους.

Γυρίζοντας τό πρῶτο φύλλο, ἀτενί-
ζεις τόν Καλό Ποιμένα καί δεξιά τήν
ἀγαπητική ἀφιέρωση τοῦ πνευματι-
κοῦ ἀδελφοῦ καί φίλου Στυλιανοῦ
Κεμεντζετζίδη: "Στήν πολύτιμο βοηθό
καί ἀφανῆ συνεργό τῆς ζωῆς μου καί
τῆς διακονίας τῶν ἐκδόσεων "Ὀρθό-
δοξος Κυψέλη", σύζυγό μου Δέσποι-
να, τό παρόν βιβλίον ἀφιερώνω, χρε-
ωστικῶς καί εὐγνωμόνως" Στυλιανός.

Τί νά σᾶς πῶ! Ἔχω διαβάσει περισ-
σότερα ἀπό δέκα βιβλία τοῦ ἁγίου Νι-
κολάου Βελιμίροβιτς, ἀλλ' αὐτό - ἔχει
βέβαια τό χριστιανικό καί Βιβλικό
στοιχεῖο, ἀλλ  ̓ἔχει κι ἕνα πρωτότυπο,
γιά τόν Βελιμίροβιτς, στοιχεῖο, πού δέν
ἔχουν τ' ἄλλα του βιβλία. Ἔχει τό λο-
γοτεχνικό, διηγηματογραφικό, ἀλλά
ταυτόχρονα καί τό ἀληθινό στοιχεῖο
καί περιεχόμενο.

Ἀπό τά πρόσωπα τοῦ βιβλίου, ξε-
χωρίζουν δυό πρωταγωνιστές καί
ἀκολουθοῦν μερικοί ἄλλοι... μέ κέντρο
δράσης, τό περίφημο μοναστήρι τοῦ

Μιλέσεβο. Οἱ δυό πρωταγωνιστές
εἶναι μιά γυναίκα - παραλίγο φόνισσα
καί δολοφόνος - (ἡ κυρτή Ἰουλία), ἡ
κατόπιν ἀληθινή τοῦ Μοναστηριοῦ
ἁγία ἡγουμένη Κασσιανή, καί ὁ πνευ-
ματικός της πατέρας Καλλίστρατος,
στόν ὁποῖο ὀφείλεται καί ἡ ἀναγέννη-
ση τῆς Ἰουλίας.

Τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου ἔχει
ἀφηγηματικό χαρακτήρα, μέ κεντρικό
θέμα τή χριστιανική ἀγάπη. Ἡ ἀφή-
γηση μέ τά ἠθικά συμπεράσματα πε-
ριέχονται σέ ἑπτά μέρη, ἐκτός τῆς
Εἰσαγωγῆς. Ὡστόσο, ἐπαναλαμβάνω,
ὅλο τό βιβλίο διαβάζεται μέ συγκλονι-
σμό ψυχῆς καί ἀγάπη στό ἀνθρώπινο
πρόσωπο.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι ὁ σύγχρονος οἰκουμενι-
στικὸς οἶστρος δὲν κάνει τίποτε περισσότερο
ἀπὸ τὸ νὰ ὑλοποιεῖ τὶς ἀποφάσεις τῆς παπικῆς
Β΄ Βατικανείου Συνόδου! Ἐνδιαφέρον παρου-
σιάζουν οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν
Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.
Δεῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα: «Τὸ συμ-
πέρασμα ὅσων ἀναφέραμε παρὰ πάνω εἶναι, ὅτι
οἱ παπικοὶ δὲν κάνουν τίποτε περισσότερο καὶ τί-
ποτε λιγότερο, ἀπὸ τὸ νὰ ἐφαρμόζουν τὶς συνο-
δικὲς ἀποφάσεις τῆς Β΄ Βατικανῆς. Ἀλλὰ καὶ οἱ
«Ὀρθόδοξοι» Οἰκουμενιστές, (Πατριάρχες,
Ἀρχιεπίσκοποι καὶ οἱ παρατρεχάμενοί τους), δὲν
κάνουν τίποτε περισσότερο καὶ τίποτε λιγότερο,
ἀπὸ τὸ εὐθυγραμμίζονται μὲ ἕνα δουλικὸ τρό-
πο πάνω στὶς ἴδιες ἀποφάσεις. Τὸ ἐρώτημα εἶναι
τί κάνουμε ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ συγκεκρι-

μένα, ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς κληρικοὺς
καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουν ἀκόμη
διαποτιστεῖ ἀπὸ τὸ θανατηφόρο δηλητήριο τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Ἐκεῖνοι, (οἱ Παπικοί), εἶναι του-
λάχιστον εἰλικρινεῖς καὶ συνεπεῖς μὲ τὴν κακό-
δοξη Ἐκκλησιολογία τους καὶ τὴν ἐφαρμόζουν
κατὰ γράμμα. Ἐμεῖς εἴμαστε τὸ ἴδιο εἰλικρινεῖς
καὶ συνεπεῖς μὲ τὴν Ὀρθοδοξία μας; Εἴμαστε
πρόθυμοι νὰ ἐφαρμόσουμε μὲ πιστότητα καὶ συν -
έπεια τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία μας; Νὰ
βαδίσουμε πάνω στὰ χνάρια τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων μας, θυσιάζοντες θρόνους καὶ ἀξιώματα
καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή μας, ἂν χρειασθεῖ, γιὰ νὰ
διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τὴν φιλτάτη
Ὀρθοδοξία μας;»! Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μὲ τὶς
εὔστοχες αὐτὲς ἐπισημάνσεις. Δυστυχῶς ἔτσι
ἔχουν τὰ πράγματα! 

Μητροπολίτης Μόρφου:
«Ἡ συνύπαρξη
τῶν θρησκειῶν
ἐμπλουτίζει τὴ ζωή μας»!

ΔΙΚΑΙΑ οἱ σύγχρονοι Πατέρες
καὶ ὀρθόδοξοι θεολόγοι θεωροῦν
τὸν Οἰκουμενισμὸ ὡς τὴ χειρότερη
αἵρεση ὅλων τῶν ἐποχῶν, διότι
εἶναι τὸ συνονθύλευμα ὅλων τῶν
πλανῶν καὶ τῶν κακοδοξιῶν ὅλων
τῶν ἐποχῶν. Σὲ αὐτὸν βρίσκει
«χῶρο» καὶ «στέγη» κάθε πλάνη
καὶ κάθε θρησκεία, διότι ἡ ἀλήθεια
κατʼ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει σὲ καμιὰ πί-
στη κατʼ ἀποκλειστικότητα, ἀλλὰ
διάχυτη σὲ ὅλες τὶς πίστεις καὶ
θρησκεῖες! Γιʼ αὐτὸ καὶ βλέπουμε
τὴ συμπάθεια καὶ τῶν «δικῶν» μας
οἰκουμενιστῶν γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ
τὶς θρησκεῖες! Δεῖτε ἕνα πρόσφα-
το παράδειγμα, ἀπὸ λόγο τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Μόρφου (Κύπρου),
πῶς «βλέπει» τὴ «συνύπαρξη» τῶν
θρησκειῶν, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ
ἔγκριτος θεολόγος Β. Χαραλάμ-
πους: «Ἡ συνύπαρξη προϋποθέτει
ὕπαρξη. Καὶ ἡ ὕπαρξη θέλει ταυτό-
τητα.  Πρέπει νὰ μάθουμε τὸ ὑπάρ-
χειν καὶ τὸ συνυπάρχειν.  Κάνουν
μεγάλο λάθος ἐὰν νομίζουν αὐτοὶ
καταργώντας τὴ θρησκευτικότητα
τῶν Ἑ/κ (σ.σ. Ἑλληνοκυπρίων) καὶ
τῶν Τ/κ  (σ.σ. Τουρκοκυπρίων), θὰ
ὁδηγηθοῦμε σὲ μία συνύπαρξη.  Οἱ
θρησκεῖες ὅταν συνυπάρχουν
ἐμπλουτίζουν τὴ ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων σὲ ἐπίπεδο πολιτισμοῦ.  Ἐγὼ
βλέπω σὰν πρόκληση τὴ συνύπαρ-
ξη τῶν δύο πολιτισμῶν στὴν Κύ-
προ»! Δεῖτε «ὁμολογιακὸ» φρόνιμα
ἐπισκόπου, νὰ ἀποζητᾶ «ἐμπλου-
τισμὸ τῆς ζωῆς», ἀπὸ τὶς δαιμονο-
θρησκεῖες τοῦ κόσμου! Κα-
μαρῶστε ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο, ὁ
ὁποῖος προσβλέπει  σὲ πνευματικὰ
ὀφέλη ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ! Ὁ ὁμολο-
γητὴς ἀρθρογράφος θεολόγος, σὲ
ἀντίθεση μὲ ἐκεῖνον, τόνισε: «Οἱ
ἄνθρωποι μποροῦν νὰ συνυπάρ-
ξουν οἱ θρησκεῖες ὅμως ὄχι»! Συμ-
φωνοῦμε ἀπόλυτα!  

Ἰμάμης: «Τὸ σπαθὶ εἶναι
τὸ πιὸ ἀληθινὸ βιβλίο
τοῦ Ἰσλάμ»!

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς ὁ «ἅγιος» Μόρ-
φου νομίζει ὅτι «ἦρθε ἀπὸ ἄλλο
πλανήτη» καὶ γιʼ αὐτὸ κάνει πὼς
δὲν γνωρίζει τί γίνεται μὲ τὶς δαι-
μονοθρησκεῖες τοῦ κόσμου, ἀπὸ
τὶς ὁποῖες προσβλέπει «ἐμπλου-
τισμὸ τῆς ζωῆς μας». Κάνει πὼς
δὲν βλέπει καὶ δὲν ἀκούει τὶς ἰσλα-
μικὲς χατζάρες ποὺ κραδαίνουν
ἀπειλητικὰ στοὺς λαιμοὺς τῶν Χρι-
στιανῶν. Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἔλεγε
αὐτά, τὰ τουλάχιστον ἀτυχῆ, ὁ ἰμά-
μης Issa Assiri ἀπὸ τὸ τζαμὶ τῆς
Τζέντας τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας
δήλωνε προκλητικὰ πὼς ὁ θάνατος
εἶναι ἡ μόνη γλώσσα ποὺ καταλα-
βαίνουν οἱ «ἄπιστοι»! «Τὸ σπαθί,
τόνισε σὲ κήρυγμά του, εἶναι πιὸ
ἀληθινὸ ἀπὸ τὸ βιβλίο. Οἱ κο-
φτερὲς ἄκρες του χωρίζουν τὴν
εἰλικρίνεια ἀπὸ τὰ ἀστεῖα. Εἶναι ἡ
λευκότητα τῆς λεπίδας του, παρὰ
τὸ μαῦρο τοῦ μελανιοῦ στὰ βιβλία
ποὺ ἐξαφανίζει κάθε ἀμφιβολία.
Ὅταν ἀντιμετωπίζουν τὸν θάνα-
το… Αὐτὴ εἶναι ἡ γλώσσα ποὺ οἱ
Ἑβραῖοι καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἄπιστοι
καταλαβαίνουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ μονα-
δικὴ γλώσσα ποὺ καταλαβαίνουν
καὶ τώρα ἄλλαξαν τὴν πολιτικὴ
τους» (Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Τόσο κυνικὰ
καὶ τόσο σαφῆ ἦταν τὰ λόγια τοῦ
δαιμονικοῦ «κληρικοῦ» ἰσλαμιστῆ,
ὥστε δὲν χρειάζονται ἰδιαίτερες δι-
ευκρινήσεις, γιὰ νὰ ἑρμηνευτοῦν
ἀπὸ οἰκουμενιστές, σὰν καὶ τὸν
εἰρημένο ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο! Καὶ
νὰ φανταστεῖτε ὅτι δὲν τὰ εἶπε κά-
ποιος τζιχαντιστής, ἀλλὰ ἐπίσημος
ἐκπρόσωπος τοῦ «μετριοπαθοῦς»
Ἰσλάμ! «Ἅγιε» Μόρφου ἐπιμένετε
ἀκόμη ὅτι μπορεῖ τὸ Ἰσλὰμ καὶ οἱ
ἄλλες δαιμονοθρησκεῖες νὰ σᾶς
«ἐμπλουτίσουν» πνευματικὰ καὶ νὰ
δημιουργήσουν «μία ὡραία ἀτμό-
σφαιρα»;    

Ἡ ἀγωνία
τοῦ «Πλανητάρχου»
διὰ τὸν «γάμον»
τῶν ὁμοφυλοφίλων!

ΕΙΝΑΙ τοὐλάχιστον ἀκατανόητο,
ὁλόκληρος «πλανητάρχης» νὰ
ἀσχολεῖται καὶ νὰ ἀγωνιᾶ, ἂν τὸ
Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας
του ἐμποδίσει τὸ «γάμο» τῶν ὁμο-
φυλοφίλων! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ
πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Μπαρὰκ
Ὀμπάμα δήλωσε σήμερα πὼς
εὐελπιστεῖ ὅτι τὸ Ἀνώτατο Δικα-
στήριο θὰ ἐκδώσει ἀπόφαση ποὺ
θὰ ἐμποδίζει ὁποιαδήποτε πολιτεία

νὰ ἐπιβάλει ἀπαγόρευση κατὰ τοῦ
γάμου μεταξὺ ζευγαριῶν τοῦ ἴδιου
φύλου. Τὸ Δικαστήριο συμφώνησε
τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα νὰ κα-
ταλήξει σὲ μία ἀπόφαση σχετικὰ μὲ
τὸ ἂν θὰ ἐπιτρέπεται στὶς πολιτεῖες
νὰ ἀπαγορεύουν τοὺς γάμους με-
ταξὺ ὁμοφυλοφίλων. Ὁ Ὀμπάμα
εἶχε δηλώσει στὸ παρελθὸν ὅτι
τάσσεται ὑπὲρ τῆς δυνατότητας τὰ
ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύλου νὰ ἔχουν
τὸ δικαίωμα νὰ ἐπισημοποιήσουν
τὴ σχέση τους. “Εἶμαι αἰσιόδοξος

ὅτι τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο θὰ λά-
βει τὴ σωστὴ ἀπόφαση”, δήλωσε ὁ
Ὀμπάμα κατὰ τὴ διάρκεια συνέν-
τευξης ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὴν
διαδικτυακὴ ὑπηρεσία ἀναπαρα-
γωγῆς βίντεο, YouTube, ὅπως ἀνα-
φέρει τὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο»
(Ἱστολ. Τροκτικό2)! Φαίνεται ὅτι γιὰ
τὸν «πλανητάρχη» προτεραιότητα
ἔχει ὁ «γάμος» τῶν ὁμοφυλοφίλων
καὶ ὄχι τὰ φλέγοντα προβλήματα
ἐπιβίωσης ἑκατομμυρίων ἀνθρώ-
πων, τὰ ὁποῖα «τσουρουφλίζουν»
ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα! Ἰδοὺ
ποὺ φτάσαμε! 

Πληθαίνουν ἐπικίνδυνα
οἱ ἀληθινοὶ δολοφόνοι!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ ὁ «πλανητάρ-
χης» ἀγωνιᾶ μὲ τὴν τύχη τοῦ «γά-
μου» τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἦρθε μία
τρομακτικὴ εἴδηση ἀπὸ τὴν ὑπερ-
πόντια πατρίδα του, γιὰ νὰ σοκάρει
καὶ νὰ προβληματίσει, ὅσους εἶναι
ἀκόμα σὲ θέση νὰ προβληματίζον-
ται μὲ τὰ ἄκρως ἐκφυλιστικὰ κοι-
νωνικὰ φαινόμενα. Ἀνήλικος δολο-
φόνησε συμμαθητή του καὶ ἀνέβα-
σε φωτογραφίες τοῦ πτώματος
στὸ διαδίκτυο! Δεῖτε τὴ φρικια-
στικὴ εἴδηση: «Ὁ 16χρονος Ἀμερι-
κανὸς Ράϊαν Μάγκαν δολοφονήθη-
κε στὸ σπίτι του ἀπὸ συνομήλικό
του. Σὸκ προκαλεῖ στὶς ΗΠΑ ἡ εἴδη-
ση ὅτι 16χρονος πυροβόλησε θα-
νάσιμα στὸ πρόσωπο συνομήλικό
του καὶ στὴ συνέχεια ἀνήρτησε
στὸ Διαδίκτυο selfie μὲ φόντο τὸ
πτῶμα. Ὁ 16χρονος κατηγορεῖται
ὅτι δολοφόνησε τὸν συμμαθητή
του Ράϊαν Μάνγκαν, στὸ σπίτι του,
στὴν Πενσιλβάνια. Ἡ σύλληψή του
πραγματοποιήθηκε ἀφότου ἡ
Ἀστυνομία ἔλαβε ἀντίγραφο τῆς
φωτογραφίας, τὴν ὁποία ὁ δρά-

στης εἶχε στείλει σὲ ἄλλον ἀνήλικο
μέσῳ τοῦ Snapchat, μίας δημοφι-
λοῦς ἐφαρμογῆς στοὺς νέους,
στὴν ὁποία τὰ μηνύματα διαγρά-
φονται αὐτόματα ἐντὸς λίγων δευ-
τερολέπτων - ἐκτὸς ἐὰν ὁ παραλή-
πτης ἐπιλέξει νὰ τὰ σώσει» (Ἱστολ.
Τὰ Νέα)! Τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ
ἐν λόγῳ φρικαλεότητα μὲ τὴν ἀγω-
νία τοῦ «πλανητάρχη» γιὰ τὸν «γά-
μο» τῶν ὁμοφυλοφίλων; Ἄμεση!
Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἔλλειψης
ἠθικῶν στηριγμάτων στὴν «μετα-
μοντέρνα» κοινωνία, ἀφοῦ χωρὶς
Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται! 

Ἐμνηστεύθη τὸν πλέον
διαβόητον σατανιστήν!

ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ὑπερπόντια χώρα
συμβαίνουν καὶ ἄλλα παράξενα.
Ἀφότου οἱ χριστιανομάχοι κατόρ-
θωσαν νὰ ἀπενοχοποιήσουν τὸν
«ἔξω ἀπʼ ἐδῶ» καὶ νὰ τὸν συμφι-
λιώσουν μὲ τὸν σύγχρονο ἄνθρω-
πο, τίποτε τὸ παράξενο δὲν εἶναι
ἀκατόρθωτο νὰ συμβεῖ αὐτὴ σύγ-
χρονη Βαβέλ. Ἴσως πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς ἀναγνῶστες μας νὰ ἔχουν
διαβάσει στὰ ἀντιαιρετικὰ βιβλία
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντά μας π.
Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, γιὰ
τὸν διαβόητο σατανιστή, δολοφό-
νο καὶ καννίβαλο Τσάρλς Μάνσον,
ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ ἄλλους σατανι-
στές, δολοφόνησαν τὸ 1969 τὴν
ἠθοποιὸ Σάρον Τέητ, σὲ σατανι-
στικὴ τελετουργία, καὶ τὴν ἔφα-
γαν! Ὁ Μάνσον καταδικάστηκε σὲ
ἰσόβια δεσμὰ καὶ ἤδη διανύει τὸ
80ο ἔτος τὴ ἡλικίας του. Πρὶν λίγο
καιρὸ 27χρονη θαυμάστριά του
δήλωσε τὸν ἔρωτά της γιʼ αὐτὸν
καὶ τὴν πρόθεσή της νὰ τὸν παν-
τρευτεῖ! Ἐπειδή, δὲν πρόκειται νὰ
βγεῖ ποτὲ ἀπὸ τὴν φυλακή, τὸν
ἀρραβωνιάστηκε καὶ διεκδικεῖ
μετὰ τὸ θάνατό του τὸ πτῶμα του!
Ἴσως κάποιοι σπεύσουν νὰ χαρα-
κτηρίσουν τὴν 27χρονη ψυχοπαθῆ,
ἀλλὰ ἐμεῖς μποροῦμε νὰ δοῦμε τὰ
πράγματα στὴν πραγματική τους
διάσταση. Ἡ πράξη τῆς νέας αὐτῆς
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς «συμφιλίω-
σης» τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου μὲ
τὸ Σατανᾶ, τοῦ ὁποίου στήνουν
ἀνδριάντες στὶς Η.Π.Α. μπροστὰ
ἀπὸ τὰ δημόσια κτήρια καὶ στὶς
πλατεῖες, καὶ τὸν προσκυνοῦν! Τοῦ
φτιάχνουν «χριστουγεννιάτικες»
φάτνες καὶ ἀποχριστιανοποιοῦν τὰ
Χριστούγεννα γιὰ χατίρι του! Δια-
πιστώνουμε μὲ ἀνησυχία πὼς ὁ
«θεὸς»  τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου
εἶναι ὁ διάβολος καὶ γιʼ αὐτὸ ἡ
ἀνθρωπότητα πάει «κατὰ διαβό-
λου»! 

Πάπας: Εὐθύνεται
ἡ «ἀποκλίνουσα μορφὴ
τοῦ Ἰσλάμ» διὰ τὴν σφαγὴν
εἰς τὸ Παρίσι!

Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ἡγετίσκος τοῦ
«ἱεροῦ» κρατικοῦ δείγματος, δὲ
χάνει εὐκαιρία νὰ μὴ κάνει τὶς πο-
λιτικὲς δηλώσεις του, καθʼ ὅτι δὲν
ξεχνᾶ πώς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «πάρερ-
γο» τοῦ «ἐπισκόπου», εἶναι πρωτί-
στως πολιτικὸς καὶ μάλιστα
ἀρχηγὸς κράτους, μὲ ὅλα τὰ «κομ-
φόρ» του! Ὅπως ὅλοι οἱ πολιτικοὶ
ἡγέτες ἔκαμαν δηλώσεις γιὰ τὴν
ἰσλαμικὴ σφαγὴ στὸ Παρίσι, ἔτσι
καὶ ἐτοῦτος ἔκαμε τὴ δική του δή-
λωση. Δεῖτε τί εἶπε: «Ὁ πάπας
Φραγκίσκος καταδίκασε “τὶς ἀπο-
κλίνουσες μορφὲς τῆς θρησκείας”,
ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὴν “τραγικὴ
σφαγὴ” στὸ Παρίσι, ὅπου 17 ἄνθρω-
ποι σκοτώθηκαν ἀπὸ ἰσλαμιστὲς σὲ
τρεῖς διαφορετικὲς ἐπιθέσεις τὴν
προηγούμενη ἑβδομάδα, καὶ κάλε-
σε τοὺς μουσουλμάνους ἡγέτες σὲ
ὅλο τὸν κόσμο νὰ καταδικάσουν
τὶς ἀκραῖες ἑρμηνεῖες τῆς θρη-
σκείας, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νὰ
δικαιολογήσουν τὴ βία στὸ ὄνομα
τοῦ Θεοῦ» (Ἱστολ. Τροκτικό2)! Μὲ
ἄλλα λόγια ὁ θλιβερὸς ἡγετίσκος
τοῦ Βατικανοῦ δὲ θεωρεῖ τὸ Ἰσλὰμ
ὅτι διδάσκει καὶ χρησιμοποιεῖ τὴ
βία, ἀλλὰ ἡ «ἀποκλίνουσα μορφή»
του, καὶ γιʼ αὐτὸ καλεῖ τοὺς μου-
σουλμάνους «ποὺ δὲν ἀποκλί-
νουν» νὰ καταδικάσουν τὶς
«ἀκραῖες ἑρμηνεῖες» του! Ὡς
«ἀλάθητος» δὲν γνωρίζει, αὐτὸ
ποὺ γνωρίζει ὁ πρωτοετὴς φοι-
τητὴς τῆς Θεολογίας, ὅτι τὸ Κορά-
νιο ἐπιβάλλει, ρητὰ καὶ κατηγορη-
ματικὰ τὴ βία καὶ μάλιστα τὴν ἀνε-
λέητη σφαγὴ τῶν «ἀπίστων» καὶ
πὼς ὅποιος δὲν τὴν μεταχειρίζεται
«ἀποκλίνει» ἀπὸ τὴ διδασκαλία
του; Κάνει καὶ κάτι ἄλλο: καλεῖ,
τοὺς μουσουλμάνους νὰ καταδικά-
σουν τὴ βία, δηλαδὴ τὴν διδασκα-
λία τοῦ Κορανίου, ἤτοι τοὺς καλεῖ
νὰ μὴ εἶναι «καλοὶ» μουσουλμάνοι,
δηλαδὴ συνεπεῖς στὴν πίστη τους!
Τελικὰ ὁ ἄνθρωπος «εἶναι ἀλλοῦ,
γιʼ ἀλλοῦ»!  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Προωθοῦν πυρετωδῶς
τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν,

ὡς δῆθεν ἀναγκαίαν!
ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς ἡ σχεδιαζόμε-

νη παγκόσμια κυβέρνηση δὲν
εἶναι χρονικὰ μακριά, γιὰ νὰ
πραγματοποιηθεῖ. Ὅλο καὶ πιὸ
συχνὰ ἐπώνυμοι τοῦ διεθνοῦς
πολιτικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ
«στερεώματος» μᾶς ὑπενθυμί-
ζουν γιὰ τὴν «χρησιμότητά»
της. Τὴν λανσάρουν ὡς τὴν μό-
νη λύση προκειμένου νὰ λυ-
θοῦν «ὡς διά μαγείας» τὰ με-
γάλα προβλήματα τῆς ἀνθρω-
πότητας! Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ
γνωστὸς βαθύπλουτος ἀμερι-
κανὸς ἐπιχειρηματίας Μπὶλ
Γκέϊτς, δήλωσε ξεκάθαρα πὼς
«χρειάζεται ἐπειγόντως μία
παγκόσμια κυβέρνηση»! Δεῖτε
τὴν εἴδηση: «Ὁ δισεκατομμυ-
ριοῦχος Μπὶλ Γκέϊτς ἀπηύθυνε
ἔκκληση γιὰ “ἕνα εἶδος παγκό-
σμιας κυβέρνησης” (“a kind of
global government”), αὐτὴ τὴν
ἑβδομάδα, ὑποστηρίζοντας ὅτι
ἀπαιτεῖται ἡ δημιουργία ἑνὸς
τέτοιου συστήματος γιὰ τὴν
καταπολέμηση μειζόνων θεμά-
των, ὅπως “ἡ κλιματικὴ ἀλλα-
γή”. Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ἔκκλη-
σής του τόνισε: “Ἀλλὰ τί γίνε-
ται μὲ τὶς ἐπιδημίες; Πόσους
γιατροὺς ἔχουμε ὅπως πόσα
ἀεροπλάνα, πόσα ἀντίσκηνα,
ἐπιστήμονες; Ἂν ὑπῆρχε ἕνα
τέτοιο πρᾶγμα, ὅπως μία παγ-
κόσμια κυβέρνηση, θὰ ἤμα-
σταν καλύτερα προετοιμασμέ-
νοι”» (Πηγή: redskywarning.
blogspot.gr). Τοὺς «πῆρε ὁ πό-
νος» γιὰ τὴν δῆθεν κλιματικὴ
ἀλλαγή, ἢ τὴν καταπολέμηση
τῶν ἐπιδημιῶν! Ἀφοῦ εἶναι
γνωστὸ τοῖς πᾶσιν ὅτι ἡ κλιμα-
τικὴ ἀλλαγὴ εἶναι ἔργο τῶν
«λεφτάδων», οἱ ὁποῖοι ὑπερεκ-
μεταλλεύονται τοὺς φυσικοὺς
πόρους καὶ ρυπαίνουν τὸ περι-
βάλλον γιὰ τὸ κέρδος! Ἀφοῦ
ἐπίσης τοὺς λοιμοὺς καὶ τοὺς
λιμοὺς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη
πόρων στὶς «τρίτες χῶρες»,
τοὺς ὁποίους ἁρπάζουν οἱ «με-
γάλοι»! Ἡ δῆθεν «χρησιμότη-
τα» τῆς παγκόσμιας κυβέρνη-
σης εἶναι τὸ δόλωμα, γιὰ νὰ
«τσιμπήσουν» οἱ λαοὶ καὶ τίπο-
τε περισσότερο!

ΣΤΙΣ 13 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει τήν ἀνακομιδή

τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πα-
τρός ἡμῶν Νικηφόρου Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλε-
ως. Τό 843 ὅταν ἀνῆλθε στόν
αὐτοκρατορικό θρόνο ὁ Μι-
χαήλ Γ΄ λόγῳ τῆς μικρῆς ἡλι-
κίας του, ἦταν μόλις ἕξι
χρονῶν, ἡ ἐξουσία περιῆλθε
στήν μητέρα του Θεοδώρα, ἡ
ὁποία διέκειτο ἐχθρικά πρός
τούς εἰκονομάχους. Γιά τόν λό-
γο αὐτό καθαιρέθηκε ὁ εἰκονο-
μάχος Πατριάρχης Ἰωάννης ὁ
Γραμματικός καί στόν πατριαρ-
χικό θρόνο ἀνῆλθε ὁ ἅγιος Πα-
τριάρχης Μεθόδιος. Ὁ ἅγιος
Πατριάρχης συμβούλεψε τήν
βασίλισσα Θεοδώρα νά φέρη
πίσω στήν Κωνσταντινούπολη τό τίμιο λείψανο
τοῦ ἁγίου Πατριάρχου Νικηφόρου, ὁ ὁποῖος
λόγῳ τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματός του εἶχε ἐξο-

ρισθεῖ καί εἶχε τελειώσει τήν
ζωή του στήν ἐξορία. Ἔτσι
ἔστειλαν ἀνθρώπους μαζί μέ
τήν ἀκολουθία τοῦ Πατριάρχη
Μεθοδίου, ἱερέων καί μο-
ναχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ βρῆκαν
τό τίμιο λείψανο ὁλόκληρο καί
τελείως ἄφθαρτο μετά ἀπό δε-
καεννέα χρόνια τό ἔβαλαν σέ
βασιλικό πλοῖο καί τό ἔφεραν
στήν Κωνσταντινούπολη.
Ὅταν τό πλοῖο ἔφθασε στά πε-
ρίχωρα τῆς Πόλης ὁ βασιλέας
καί ἡ Σύγκλητος βγῆκαν νά τό
προϋπαντήσουν μέ λαμπάδες
καί ὕμνους. Μέ πομπή πῆγαν
στήν μεγάλη ἐκκλησία τῆς
Ἁγίας Σοφίας, ὅπου ἔκαναν
ἀγρυπνία καί τήν ἑπομένη ἡμέ-
ρα καί πάλι μέ πομπή ἔφεραν τό

ἱερό λείψανο στήν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων, ὅπου καί τό ἐναπέθεσαν. Τό ἱερό αὐτό γε-
γονός ἔγινε στίς 13 Μαρτίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Μητροπολίτου Φθιώτιδος ΝΙΚΟΛΑΟΥ, «Ὁ Μητροπολίτης Λοκρίδος
Ἀγαθάγγελος καί ἡ πολυτάραχη Ἀρχιερατεία του (1833 – 1852), ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΛΑΜΙΑ 2014, σελ. 30.

Ὁ Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος κ. Νικόλαος θέ-
λοντας νά κάνη εὐρύτερα γνωστή τήν
ζωή καί τό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου
Λοκρίδος Ἀγαθαγγέλου δημοσίευσε
τήν παροῦσα ἔκδοση, ἡ ὁποία εἶναι ἡ
ὁμιλία πού ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμιώτα-
τος στό Γ΄  Διεθνές Ἐπιστημονικό Συ-
νέδριο τῆς Ρούμελης,στό Πνευματικό
Κέντρο Ρουμελιωτῶν, στήν Ἀθήνα
στίς 12 Σεπτεμβρίου τό 2014. Ὁ Μη-
τροπολίτης Λοκρίδος Ἀγαθάγγελος
εἶναι μία ἐξέχουσα ἱεραρχική μορφή.
Ἡ πολυτάραχη ἀρχιερατεία του
(1833 – 1852) προσέφερε πολλές καί
μεγάλες ὑπηρεσίες στήν Ἐκκλησία
καί στό Ἔθνος ἰδιαίτερα κατά τήν

κρίσιμη περίοδο τῆς ἐθνικῆς παλιγγε-
νεσίας. Μάλιστα ὁ στρατηγός τοῦ
ἀγώνα Σκαρβέλης ἔχει χαρακτηρίσει
τόν Λοκρίδος Ἀγαθάγγελο ὅτι
«ὑπῆρξε ἱστορικός Ἀρχιερεύς καί
πράγματι πολεμιστής», ὁ δέ νομομα-
θής Νικόλαος Σαρίπολος γράφει ὅτι
«ὁ βίος σύμπας ἄσκησις ἦν τῆς ἀρετῆς,
θεραπεία τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπόδειγ-
μα ἀκραιφνεστάτου πατριωτισμοῦ».
Ὁ Μητροπολίτης  Ἀγαθάγγελος γεν-
νήθηκε στήν Κύπρο τό ἔτος 1780 καί
κοιμήθηκε ἐν Κυρίῳ, μετά ἀπό μία
ἐπώδυνη ἀσθένεια τό 1852στήν Ἀθή-
να, ὅπου καί ἡ ταφή του ἔγινε στήν
Ἱερά Μονή Ἀσωμάτων Πετράκη.

Γ.Κ.Τ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσ -
εχῆ Δευτέραν 16 Μαρτίου καὶ
ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ κ.
Λέων Μπράνγκ, Δρ θεολο-
γίας, μὲ θέμα:

«Ἀναζητῶντας τὸν εὐτυχι-
σμένο ἄνθρωπο».
Τὴν Δευτέραν 23ην Μαρτίου

δέν θὰ γίνη ὁμιλία, διότι συμ-
φώνως πρὸς τὸ τυπικόν τῆς
Ἐκκλησίας μας θὰ ψαλῆ ὁ Μέ-
γας Κανὼν ἀντὶ τῆς Τετάρτης
25ης, ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ.
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

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

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Συνάντησις
Ἀρχιεπισκόπου -

Ὑπουργοῦ Ὑγείας
Συμφώνως πρὸς τὸν διαδι-

κτυακὸν ἱστότοπον «Ἁγιορείτικον
Βῆμα» ὑπὸ ἡμερομηνίαν 5ην
Μαρτίου:

«Συνάντηση μὲ τὸν Ὑπουργὸ
Ὑγείας κ. Π. Κουρουμπλῆ εἶχε στὸ
Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμος. 

Ὅπως ἀνέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος στὶς δηλώσεις του μετὰ τὸ πέ-
ρας τῆς συνάντησης συζητήθη-
καν διάφορα θέματα κοινοῦ
ἐνδιαφέροντος. "Εἶμαι εὐχαριστη-
μένος γιατί βλέπω οἱ κόποι κάποι-
ων ἀνθρώπων βρίσκουν ἀνταπό-
κριση. Ἡ συνεργασία τοῦ ὑπουρ-
γείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι γιὰ
νὰ ἀνακουφίσουμε τοὺς κόπους
τῶν ἀνθρώπων" δήλωσε ὁ κ. Ἱερώ-
νυμος».

πεινολογία. Ἄλλο τό προσωπεῖο,
καί ἄλλο ἡ προσωπικότητα.
Ἄλλη ἡ μάσκα τῆς ὑποκρισίας,
καί ἄλλη ἡ πραγματικότητα τῆς
ἀληθινῆς καί γνήσιας ταπεινο-
φροσύνης.

Ἄλλο το χρυσάφι, κι  ἄλλο ἡ
χρυσοθωριά. Ἡ ταπεινοσχημία
εἶναι ψεύτικη ταπείνωση. Τό λέει
καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Τό
μέν σχῆμα πολύ, ἡ δέ ἀλήθεια

οὐδαμοῦ»! Ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ
Σύρος τό διατυπώνει σέ προσω-
πικό τόνο, λέγοντας: «Ἔξωθεν
εὐλαβοῦμαι  μετά σπουδῆς, καί
ἔνδοθέν εἰμι βδέλυγμα ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ». Ἐξωτερικά δείχνω
πώς εἶμαι εὐσεβής, ἐνῶ ἐσωτερι-
κά εἶμαι βδέλυγμα καί ἀηδία.

«Ταύτης γάρ ἐκτός, ὀρθός
βίος οὐχ ἵσταται» (Ὅσιος
Ἐφραίμ ὁ Σύρος). Χωρίς γνήσια
καί αὐθεντική ταπείνωση, δέν
ὑπάρχει πνευματική ζωή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
Ἡ μάσκα τῆς ταπεινοφροσύνης



Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολό-
γων ἑώρτασε μὲ μεγαλοπρέπειαν
τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας
εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ζωοδόχου
Πηγῆς Ἀθηνῶν. Ἐπίσης ἐπ᾽ εὐκαι-
ρίᾳ τῆς ἑορτῆς
τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἐ πρα -
γματοποιήθη
ἐκδήλωσις διὰ
τὸν Ἅγιον Γέ-
ροντα Πορφύ-
ριον. Εἰς Δελ-
τίον Τύπου με-
ταξὺ ἄλλων
ἀναφέρει.

«Ἡ Πανελλή-
νια Ἕνωση Θε-
ολόγων ἑόρτα-
σε μὲ μεγαλο-
πρέπεια τὴν Κυ-
ριακὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας (1
Μαρτίου ἐ.ἔ)
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς
(Ἀκαδημίας 67) στὸ κέντρο τῆς
Ἀθήνας.

Τὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουρ-
γία τέλεσαν οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἠλίας
Δροσινός, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος

Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων
Λόντος καὶ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρεσβύτερος π. Νικόλαος Κόγ-
κος.

Τὸν θεῖον λόγον κήρυξε

ἐμπνευσμένα ὁ Πρόεδρος τῆς
ΠΕΘ Δρ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώ-
ρας, ὁ ὁποῖος τόνισε τὴν ἀνάγκη
τῆς ὀρθοτόμησης τῆς Ὀρθόδο-
ξης πίστης περισσότερο ἀπὸ ποτὲ
σήμερα κατὰ τὸ πρότυπο τῶν
ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας. 

Ἐπίσης, τὰ μέλη τοῦ ΔΣ τῆς
ΠΕΘ συμμετεῖχαν ἱεροπρεπέστα-
τα στὴ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας, τὰ μέλη
τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ,
τὰ παρευρισκόμε-
να μέλη, συνεργά-
τες καὶ φίλοι τῆς
ΠΕΘ, κατευθύνθη-
καν στὰ Γραφεῖα
τῆς Ἑνώσεως
(Χαλκοκονδύλη
37, 3ος ὄροφος)
καὶ ἔκοψαν τὴν
ἁγιοβασιλόπιττα
τῆς Ἑνώσεως, τὴν
ὁποία εὐλόγησε ὁ
Αἰδεσιμολογιώτα-
τος Πρωτοπρεσβύ-
τερος π. Σπυρίδων
Λόντος. Τὴν ἁγιο-
βασιλόπιττα προσ -
έφερε δωρεὰν
στὴν Ἕνωση ὁ τ.

Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ κ. Ἠλίας
Φραγκόπουλος.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ Δρ Κων-
σταντῖνος Σπαλιώρας εὐχήθηκε
τὰ δέοντα σὲ ὅλους ὅσους τίμη-
σαν μὲ τὴν παρουσία τους τὴ
σεμνὴ αὐτὴ ἐκδήλωση. Τὴν ἐκδή-
λωση χαιρέτησε ἐπίσης καὶ ὁ
Πρόεδρος τοῦ Σωματείου, «Οἱ Φί-
λοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ.
Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, ὁ
ὁποῖος καὶ ἀναφέρθηκε στοὺς
συνεχεῖς ἀγῶνες γιὰ τὴν πραγμα-
τοποίηση τοῦ Πανελληνίου Προσ -
κυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους.

Ἀκολούθησε φιλόξενη δεξίωση
στοὺς χώρους τῶν Γραφείων τῆς
ΠΕΘ».

*  *  *

Ἡ ἐκδήλωσις τῆς ΠΕΘ
διὰ τὸν Ἅγιον Γέροντα

Πορφύριον
«Στὰ πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων

τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεο-
λόγων γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Κυ-
ριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, πραγμα-
τοποιήθηκε τὸ Σάββατο 28 Φε-
βρουαρίου 2015 καὶ ὥρα 11.00
στὴν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Φί-
λων του Λαοῦ, Εὐριπίδου 12, ἐπί-
καιρη ὁμιλία, μὲ ὁμιλητὴ τὸν
Ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Φιλοσο-
φικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθη νῶν κ. Γεώργιο Κρουσταλάκη
καὶ μὲ θέμα: «Ἡ παιδαγωγικὴ τοῦ
Ὁσίου Πορφυρίου».

Τὸν διακεκριμένο ὁμιλητὴ πα-
ρουσίασε στὴν ἐκλεκτὴ ὁμήγυρη
ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ κ. Κων-
σταντῖνος Σπαλιώρας.

Ὁ κ. Κρουσταλάκης, πέτυχε μὲ
τὴν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του νὰ
μεταφέρει μὲ ἐνάργεια καὶ παρα-
στατικότητα, στὸ ἀκροατήριο, τὸ
ἁγιοπνευματικὸ περιεχόμενο τῆς
σοφῆς παιδαγωγικῆς σκέψης καὶ
πρακτικῆς τοῦ χαρισματικοῦ Γέ-
ροντα. Ὁ κ. Καθηγητὴς ἐξέφρασε
τὶς πάμπολλες προσωπικὲς καὶ
θαυμαστὲς ἐμπειρίες ποὺ εἶχε
ἀπὸ τὴν μακρόχρονη ἐπικοινωνία
καὶ σχέση του μὲ τὸν Ἅγιο Πορ-
φύριο τὸν Καυσοκαλυβίτη, καθὼς
εἶχε τὴν εὐλογία νὰ εἶναι ἐπὶ
ἀρκετὸ χρόνο πνευματικό του τέ-
κνο.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας
ἀκολούθησε γόνιμη συζήτηση ἐπὶ
τῶν ὅσων ἀξιοθαύμαστων, κατέ-
θεσε ὁ κ. Κρουσταλάκης, γιὰ τὴν
μορφὴ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου.

Τὴν ὄμορφη αὐτὴ πνευματικὴ
ἐκδήλωση λάμπρυνε ἐπίσης, μὲ
τὴν ἀπόδοση ἐπίκαιρων ἐκκλη-
σιαστικῶν, βυζαντινῶν ὕμνων  με -
λῳ δικὸς χορὸς ἱεροψαλτῶν, ὑπὸ
τὴν διεύθυνση τοῦ Μέλους τοῦ
ΔΣ τῆς ΠΕΘ, κ. Ἀντώνη Τοκατλί-
δη».
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
18. Ἀντιμετώπισις
ρυπαρῶν λογισμῶν

Οἱ κατά Θεόν ἀγωνιζόμενοι συ-
χνά ἐνοχλοῦνται ἀπό τούς ρυπα-
ρούς λογισμούς καί θέλουν νά
ἀπαλλαγοῦν ἀπό αὐτούς. Δέν
γνωρίζουν ὅμως τόν τρόπο. Ἄλλοι
δέν τούς φανερώνουν καί αὐτό
εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο, γιατί τούς
αὐξάνει καί τούς δυναμώνει καί
ἄλλοι μέ τήν πρώτη ἐνόχληση
τούς ἐξωτερικεύουν στόν πνευμα-
τικό τους καί ἐλευθερώνονται.
Ἕνας γέροντας ἔλεγε: «Ἐάν σέ
ἐνοχλοῦν ρυπαροί λογισμοί, μή

τούς ἀποκρύψεις ἀλλά ἀμέσως
νά τούς πεῖς στόν πνευματικό σου
πατέρα καί νά τούς ἐλέγξεις, για-
τί ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀποκρύπτει
τούς λογισμούς του τόσο περισ-
σότερο πληθύνονται καί δυναμώ-
νουν. Ὅπως τό φίδι μόλις βγεῖ
ἀπό τή φωλιά του, ἀμέσως φεύ-
γει, ἔτσι καί ὁ πονηρός λογισμός
μόλις φανερωθεῖ, ἀμέσως χάνε-
ται. Καί ὅπως τό σκουλήκι κατα-
τρώγει τό ξύλο, ἔτσι καί ὁ πονη-
ρός λογισμός ἐξαφανίζει τήν καρ-
διά. Ἐκεῖνος πού φανερώνει μέ
τήν ἐξομολόγηση τούς λογισμούς
του θεραπεύεται γρήγορα. Ἐνῶ
ἐκεῖνος πού τούς ἀποκρύπτει πά-

σχει ἀπό ὑπερηφάνεια».

* * *
19. Ἐμπιστοσύνη

εἰς τόν ἕνα γέροντα
Τούς λογισμούς πρέπει νά τούς

φανερώνουμε σ᾿ ἕνα μόνο γέροντα
καί νά ἡσυχάζουμε, τηρώντας τίς
συμβουλές του. Δυστυχῶς, πολλοί
γιά τούς ἴδιους λογισμούς ρωτοῦν
πολλούς πνευματικούς καί καταπο-
νοῦνται περισσότερο, γιατί ἀκοῦν
πολλές καί διαφορετικές συμβου-
λές καί δέν ξέρουν ποιές νά τηρή-
σουν. Ἕνας ἔμπειρος γέροντας εἶπε
σέ κάποιον πού τόν ρώτησε σχετι-
κά: «Πρέπει νά ρωτᾶς ἐκεῖνον στόν
ὁποῖο ἔχεις ἐμπιστοσύνη καί ἔμαθες

ὅτι εἶναι δυνατός νά σηκώσει λογι-
σμούς ἄλλων καί νά ἐμπιστεύεσαι
σ᾿ αὐτόν ὅπως στό Θεό. Τό νά ρω-
τήσεις καί ἄλλον γιά τόν ἴδιο λογι-
σμό εἶναι ἔνδειξη ἀπιστίας καί ἐνέρ-
γεια τοῦ διαβόλου, γιατί ἄν ἔχεις τή
βεβαιότητα ὅτι σοῦ μίλησε ὁ Θεός
μέ τό στόμα τοῦ γέροντά σου, δέν
χρειάζεται νά ρωτήσεις καί ἄλλον
γιά τό ἴδιο πράγμα».

* * *
20. «Πᾶσαν τήν βιοτικήν
ἀποθώμεθα μέριμναν»

Συχνά παρατηροῦμε μοναχούς
νά μπλέκονται σέ βιοτικές ὑποθέ-
σεις καί νά χάνουν τόν πνευματικό
τους προσανατολισμό. Ἀσχο-

λοῦνται μέ θέματα πού ὑποτίθεται
ὅτι τά ἔχουν ἀρνηθεῖ, ὅταν δέχτη-
καν τό μοναχικό σχῆμα. Βέβαια, δι-
καιολογοῦν τήν ἐνασχόλησή τους μέ
τά βιοτικά μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι
ἐνδιαφέρονται γιά τό καλό καί τήν
προκοπή τοῦ μοναστηριοῦ τους καί
ὄχι γιά δικά τους προσωπικά συμ-
φέροντα. Ὁ ἰσχυρισμός αὐτός ἔχει
περιορισμένη πειστικότητα, ἀφοῦ
τά συμφέροντα τοῦ μοναστηριοῦ
ἐπηρεάζουν καί τή ζωή τους. Δέν
πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἐκεῖνος πού
ἀρνήθηκε τά ἐγκόσμια δέν πρέπει
νά ἀναμειγνύεται σέ βιοτικές μέρι-
μνες, ἀλλά νά ἔχει ἐμπιστοσύνη
στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἅγιος Ἀρσένιος ἦταν ἀπόλυτος
στό θέμα αὐτό. Ὁ ἴδιος ἀρνοῦνταν

κάθε ἀνάμειξή του σέ κοσμικά θέ-
ματα. Εἶναι ἰδιαίτερα διαφωτιστικό
τό περιστατικό πού διαβάζουμε στό
Γεροντικό. Κάποτε λοιπόν τόν εἶχε
ἐπισκεφθεῖ στή σκήτη ἕνας ἀξιω-
ματοῦχος τοῦ κράτους ἀπό τή Ρώμη
καί τοῦ ἔδωσε τή διαθήκη ἑνός συγ-
γενοῦς του, ὁ ὁποῖος τοῦ ἄφηνε κά-
ποια περιουσιακά στοιχεῖα. Ὁ γέ-
ροντας μόλις τήν ἔπιασε στά χέρια
του, θέλησε νά τήν ξεσχίσει, ὁ ἀξιω-
ματοῦχος ὅμως τόν συγκράτησε καί
τοῦ εἶπε ὅτι ἡ καταστροφή τῆς δια-
θήκης ἦταν μεγάλος κίνδυνος γι᾿
αὐτόν. Τοῦ τήν ἐπέστρεψε ὅμως δι-
ευκρινίζοντάς του: «Ἐγώ ἔχω πεθά-
νει πρίν ἀπό αὐτόν καί δέν βρίσκο-
μαι πλέον μεταξύ τῶν ζώντων».

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Ἡ δημιουργία διαφόρων Προ-
τεσταντικῶν κινήσεων πού
αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Ἐκ -
κλησίες» ἤ ὡς «Διακονίες» εἶναι
ἕνα φαινόμενο μόνιμο μέσα
στόν Προ τεσταντικό χῶρο.

Στό σημερινό ἄρθρο μας θά
ἀναφερθοῦμε, μέ σκοπό μόνο
τήν ἐνημέρωση, στήν ὕπαρξη
νεώτερων Προτεσταντικῶν κι-
νήσεων στόν ἑλλαδικό χῶρο,
πού δραστηριοποιοῦνται στήν
ἐνίσχυση, τή βοήθεια καί τήν πα-
ροχή ἀνθρωπιστικῶν ὑπηρεσιῶν
σέ μετανάστες, ἀστέγους, ἐξαρ-
τημένους ἀπό ναρκωτικά κ.ἄ.
Κάποιες ἀπʼ αὐτές τίς ὀργανώ-
σεις ἀποτελοῦν παραρτήματα
καί δράσεις ἀμιγῶς Προτεσταν-
τικῶν Ὁμολογιῶν καί κάποιες
ἄλλες ἀποτελοῦν ὑπερομολο-
γιακές Προτεσταντικές ὀργανώ-
σεις πού συγκροτήθηκαν μέ φι-
λανθρωπικό σκοπό.

Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι
κάποιες ἐξ αὐτῶν ἐκτός ἀπό τή
φιλανθρωπική καί ἀνθρωπιστική
βοήθεια στά πλαίσια τῶν δράσε-
ών τους συμπεριλαμβάνουν καί

«ἱεραποστολικές» πρακτικές. Τέ-
τοιου εἴδους ὀργανώσεις εἶναι: 

Ι) Παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς
βοήθειας

α) Χέρια βοηθείας: ἱδρύθηκε
τό 1993, ἔχει ἕδρα τήν Ἀθήνα,
ἔχει ἀναγνωριστεῖ καί λειτουρ-
γεῖ ὡς Μή Κερδοσκοπικό Σωμα-
τεῖο. Σʼ αὐτήν ἀνήκει τό «Προσ -
φυγικό Κέντρο Ἀθηνῶν» στήν
ὁδό Σοφοκλέους.

β) Χριστιανικός Φιλανθρωπι-
κός Ὀργανισμός ὁ «Πλησίον»:
Εἶναι ὑπερομολογιακοῦ χαρα-
κτήρα καί λειτουργεῖ ὡς Ὀργανι-
σμός Μή Κερδοσκοπικοῦ χαρα-
κτήρα.

γ) Τό Χριστιανικό Στέκι: Ἀνή-
κει στήν ἑλληνική Εὐαγγελική
Ἐκκλησία Θεσσαλονίκης.

δ) Διακονία «Ὄασις»: Ἔχει
ἕδρα τήν Ἀθήνα καί δραστηριο-
ποιεῖται κυρίως μεταξύ ἀραβό-
φωνων καί Ἀφγανῶν μετα-
ναστῶν.

ε) Διακονία «Πέρασμα στή
Ζωή». Ἱδρύθηκε τό 2008.

στ) Διακονία «Σαμάρεια».

ζ) Κέντρο Ἐλέους: Δραστη-
ριοποιεῖται στήν Ἀθήνα μεταξύ
ἀστέγων καί ναρκομανῶν. Προσ -
φέρει ἐπίσης τίς λεγόμενες
τσάντες ἀγάπης σέ δρόμους καί
πλατεῖες τῆς Ἀθήνας.

ΙΙ) Κέντρα ἀπεξάρτησης
α) Φιλήμων. Ἀνήκει στήν

Ἑλληνική Εὐαγγελική Ἐκκλησία.
Ἱδρύθηκε τό 1986 καί τό κέντρο
ἐπανένταξης βρίσκεται στήν πε-
ριοχή τῆς Θήβας.

β) Κεραμέας: Κέντρο ἀπεξάρ-
τησης πού δραστηριοποιεῖται
στή Β. Ἑλλάδα.

γ) Ρέτο Ἑλλάς –Πρόκληση
Ἐλπίδας. Ἑλληνικό παράρτημα
ἱσπανικῆς Προτεσταντικῆς ὀργα-
νώσεως ,πού δραστηριοποιεῖται
στήν ἀπεξάρτηση ναρκωμανῶν.
Ἱδρύθηκε τό 2003. 

ΙΙΙ) Ὀργανώσεις ὑποστήριξης
ἐκδιδομένων ἀτόμων.

α) Νέα Ζωή. Πρόκειται γιά σω-
ματεῖο ὑποστήριξης καί ἀποκα-
τάστασης ἐκδιδομένων ἀτόμων,
ἐνῶ δραστηριοποιεῖται ἐπίσης
ἐναντίον τοῦ trafficking.

«Ὁ Βαρλααμισμός ἔχει παιδιά
καί ἐγγόνια εἰς τόν τόπον μας»

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ
Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας εἰς τὸ
ἐγκύκλιον κήρυγμά του, τὴν Β´
Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν, ἡ ὁποία
εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὸν ἅγιον
Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν, ἀναφέ-
ρει:

«1. Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀδελ-
φοί μου χριστιανοί, λέγεται Β´
Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Ἡ Κυ-
ριακή αὐτή θεωρεῖται ὡς συνέ-
χεια τῆς προηγούμενης Κυ-
ριακῆς, τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία
μας τήν σημερινή Κυριακή ἐθέ-
σπισε νά ἑορτάζουμε τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, Ἀρχιεπί-
σκοπο Θεσσαλονίκης, ἐπειδή ἡ
διδασκαλία του ἐκφράζει δυνα-
μικά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας.
Γι᾽ αὐτόν τόν ἅγιο θά ἤθελα νά
σᾶς πῶ λίγα λόγια σήμερα, ἀδελ-
φοί, καί παρακαλῶ πολύ νά τά
προσέξετε.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, ἀγαπητοί μου, ἔγινε μο-
ναχός καί μέ μία μικρή ὁμάδα
πνευματικῶν του τέκνων ἔκανε
μία μοναχική συνοδία. Ἦταν ἕνα
ὑπέροχο μοναστήριο ἡ δική του
συνοδία. Τό ἔργο τους ἦταν ἡ
προσευχή, ἡ ἄσκηση καί ἡ μελέ-
τη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τέλειο
μοναστήρι αὐτό! Τόσο πολύ ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔδι-
νε σημασία στήν προσευχή καί
στήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ, ὥστε, γιά νά μή χάνουν
τόν χρόνο τους οἱ μοναχοί κατα-
γινόμενοι μέ τήν διατροφή τους,
παρακάλεσε τήν Ὑπεραγία Θεο-
τόκο, πού τήν εἶχε προστάτιδα,
νά φροντίζει Αὐτή γιά τήν δια-
τροφή  τῶν  μοναχῶν.  Καί  πρα -
γματικά μέ τήν προσευχή αὐτή
τοῦ ἁγίου ἡ Παναγία φρόντιζε
καί ἔστελνε συνέχεια πιστούς
χριστιανούς καί ἔφερναν τά
ἀναγκαῖα γιά τήν διατροφή τῶν
μοναχῶν τῆς συνοδίας τοῦ ἁγί-
ου Γρηγορίου.

2. Ἡ προσευχή τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου καί τῶν ἄλλων μοναχῶν
ἦταν τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
φώτισόν μου τό σκότος». Ὡραία
αὐτή ἡ προσευχή, ἀδελφοί μου
χριστιανοί, καί νά τήν λέμε κι
ἐμεῖς. Ἡ ψυχή μας, μέ τά ἁμαρ-
τωλά πάθη πού βασανίζεται, ἔχει
σκοτάδι, χωρίς κανένα ἀστέρι.
«Ζοφώδης τε καί ἀσέληνος
ἔρως τῆς ἁμαρτίας». Μόνον ὁ
Χριστός, πού εἶπε «Ἐγώ εἰμι τό
φῶς τοῦ κόσμου», μόνο Αὐτός
μπορεῖ νά διαλύσει τό πνευματι-
κό μας σκοτάδι. Γι᾽ αὐτό καί ὁ
ἅγιός μας ἔλεγε καί πάλι ἔλεγε,
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, φώτισόν
μου τό σκότος». Ὑπάρχει καί ἡ
ἄλλη προσευχή, ἡ γνωστή ὡς
εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, τό «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με». Νά
τήν λέτε πολύ συχνά τήν προσ -
ευχή αὐτή, χριστιανοί μου. Μάλι-
στα ἔχω νά σᾶς πῶ ὅτι γιά τήν
προσευχή αὐτή ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαμᾶς εἶχε μία διαφο-
ρά μέ ἕνα εὐσεβῆ κατά τά ἄλλα
μοναχό, πού λεγόταν Ἰώβ. Ὁ
Ἰώβ ἔλεγε ὅτι ἡ προσευχή «Κύ-

ριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με»
εἶναι γιά τούς μοναχούς μόνο. Ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
ὅμως ἔλεγε καί ὑποστήριζε ὅτι ἡ
προσευχή αὐτή, τό «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλέησέ με», δέν εἶναι μό-
νο γιά τούς μοναχούς, ἀλλά
εἶναι γιά ὅλους γενικά τούς χρι-
στιανούς. Τελικά ἀποκαλύφθηκε
στόν μοναχό Ἰώβ ὅτι τό σωστό
εἶναι αὐτό πού λέγει ὁ Γρηγό-
ριος Παλαμᾶς. Ἔτσι εἶναι, χρι-
στιανοί μου. Οἱ ἀσκητικοί
ἀγῶνες καί οἱ προσευχές, πού
γράφουν τά βιβλία μας, δέν εἶναι
γιά τούς μοναχούς μόνο, ἀλλά
εἶναι γιά ὅλους τούς βαπτισμέ-
νους χριστιανούς. Δέν ἔδωσε ὁ
Χριστός δύο Εὐαγγέλια, ἕνα γιά
τούς μοναχούς καί ἕνα γιά τούς
λαϊκούς. Τό Εὐαγγέλιο, πού λέει
ὅτι πρέπει νά ἀκολουθοῦμε τήν
στενή καί τεθλιμμένη ὁδό, γιά νά
μποῦμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
αὐτό τό Εὐαγγέλιο, τό ἴδιο, εἶναι
καί γιά τούς μοναχούς καί γιά
τούς λαϊκούς. Καί οἱ λαϊκοί λοι-
πόν πρέπει νά ἔχουν κομποσχοί-
νι καί νά λένε τήν προσευχή «Κύ-
ριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με».

3. Μέ τήν συνεχῆ καί σωστή
ἄσκηση καί προσευχή καί τήν με-
λέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί τῶν
ἁγίων Πατέρων, ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαμᾶς, ἀδελφοί μου,
πού γιορτάζουμε σήμερα, ἔγινε
μέγας θεολόγος καί τοῦ δόθηκε
ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος βαθιά θεολογία. Μάλιστα
εἶδε ἕνα ὅραμα. Εἶδε ὅτι κρα-
τοῦσε στά χέρια του ἕνα σκεῦος
γεμάτο γάλα, πού ξαφνικά ξεχεί-
λισε καί χυνόταν στήν γῆ, ἐνῶ
συγχρόνως μεταβαλλόταν σέ
εὐχάριστο κρασί μέ δυνατό ἄρω-
μα. Καί ἕνας ἄγγελος τοῦ εἶπε νά
μεταδώσει καί στούς ἄλλους
αὐτό τό θεῖο ποτό, πού ἀναβλύ-
ζει καί νά μή τό ἀφήνει νά χύνε-
ται. Αὐτό τό θεῖο ποτό ἦταν ἡ θε-
ολογία του.

4. Δέν ἔχω τόν χρόνο, ἀδελφοί
μου χριστιανοί, νά σᾶς πῶ πολλά
γιά τόν σημερινό ἅγιο, τόν ἅγιο
Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Ἔχω μό-
νο νά σᾶς πῶ τό ἑξῆς: Ὁ Θεός
τόν κατάρτισε, τόν χαρίτωσε μέ
ἁγιότητα καί θεολογία, γιά νά
τόν χρησιμοποιήσει ἐναντίον
ἑνός μεγάλου αἱρετικοῦ στά
χρόνια του, τοῦ Βαρλαάμ. Καί
μαζί μέ τόν Βαρλαάμ νά πολεμή-
σει καί τούς αἱρετικούς Παπι-
κούς. Πραγματικά, ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς εἶναι σφο-
δρός πολέμιος τῆς Παπικῆς αἱρέ-
σεως, γι᾽ αὐτό καί οἱ Παπικοί τόν
μισοῦν. Τόσο πολύ τόν
ἐχθρεύονται οἱ Παπικοί, ὥστε ὁ
μεγάλος καθολικός Migne (Μίγ-
κνε), πού ἔγραψε τό γνωστό πε-
λώριο ἔργο τῆς συλλογῆς τῶν
Πατέρων, δέν ἔβαλε στήν συλ-
λογή του αὐτή τά ἔργα τοῦ ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ἐπει-
δή ὅμως ἦταν ἐπιστημονικό τό
ἔργο του, δέν μποροῦσε καί νά
τά παραλείψει, γι᾽ αὐτό ἀναγκά-
στηκε νά βάλει μερικά μόνο
ἔργα τοῦ ἁγίου, καί αὐτά «κου-
τσουρεμένα». Καί μάλιστα γι᾽

αὐτά πού ἔβαλε ζήτησε συγγνώ-
μη ἀπό τούς Παπικούς.

5. Θέλω νά σᾶς πῶ, χριστιανοί
μου, τελειώνοντας, μέ λίγα λό-
για, τί ἔλεγε ὁ αἱρετικός Βαρλα-
άμ καί πῶς τόν ἀντιμετώπισε ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ξέ-
ρετε ὅτι ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο
δημιουργηθήκαμε καί ζοῦμε
εἶναι νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό.
«Θέωση» τό λέμε αὐτό. Ὅταν
λέμε ὅμως νά ἑνωθοῦμε μέ τόν
Θεό, νά ἑνωθοῦμε μέ τί; Νά ἑνω-
θοῦμε μέ τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ;
Αὐτό εἶναι ἀδύνατον. Ἀλλά ὁ
Θεός, ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς, δέν ἔχει μόνο οὐσία,
ἔχει καί θεῖες ἐνέργειες. Μέ τίς
θεῖες αὐτές ἐνέργειες ὁ Θεός
ἔκανε τόν κόσμο καί μέ τίς θεῖες
αὐτές ἐνέργειες θά ἑνωθοῦμε
μέ τόν Θεό, γιά νά πετύχουμε
τήν θέωση. Ἀλλά οἱ θεῖες αὐτές
ἐνέργειες, ἐπειδή εἶναι τοῦ
Θεοῦ ἐνέργειες, εἶναι ἄκτιστες.
Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἄκτιστος.
Ἀντίθετα ὁ αἱρετικός Βαρλαάμ
ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός εἶναι οὐσία μό-
νο καί κήρυττε ἕνα Θεό ὑπερβα-
τικό καί ἐντελῶς ἀπρόσιτο. Ἕνα
Θεό πού κάθεται ἐκεῖ ψηλά καί
δέν μποροῦμε ἐμεῖς νά ἔχουμε
καμία κοινωνία μαζί Του. Ἄν ὁ
Θεός ἔχει ἐνέργειες, ἔλεγε ὁ
Βαρλαάμ, οἱ ἐνέργειες αὐτές
εἶναι «κτιστές» καί ὄχι «ἄκτι-
στες». Ἀλλά τό «κτιστό», ὦ αἱρε-
τικέ Βαρλαάμ, δέν μπορεῖ νά θε-
ώσει, γιατί τό κτιστό ἔχει ἀνάγ-
κη πρῶτα αὐτό τό ἴδιο ἀπό θέω-
ση. Τέλος πάντων, ἀδελφοί μου
χριστιανοί, γι᾽ αὐτήν τήν μεγάλη
καί ὄχι ἀσήμαντη δογματική δια-
φορά τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ μέ τόν αἱρετικό Βαρλα-
άμ συγκλήθηκε στήν Κωνσταντι-
νούπολη ἡ μεγάλη Σύνοδος τοῦ
1351, ἡ ὁποία ἐδογμάτισε περί
τῶν ἀκτίστων θείων Ἐνεργειῶν
καί κατεδίκασε τόν Βαρλαάμ καί
ἀνεκήρυξε τήν διδασκαλία τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
ὡς ὀρθόδοξη, ὡς διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα ἡ Σύν -
οδος αὐτή χαρακτηρίστηκε ὡς ἡ
Θ´ Οἰκουμενική Σύνοδος, γιατί
φέρει τά χαρακτηριστικά τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ δια-
φορά μας μέ τούς Παπικούς δέν
εἶναι μόνο τό Φιλιόκβε καί τό
Πρωτεῖο τοῦ Πάπα καί τό καθαρ-
τήριο πῦρ, τά Ἄζυμα κ.ἄ. κ.ἄ,
ἀλλά εἶναι καί τό μεγάλο θέμα
περί τῶν ἀκτίστων Ἐνεργειῶν
τοῦ Θεοῦ, πού οἱ Καθολικοί τίς
δέχονται ὡς κτιστές. Δέν ἀρκεῖ
ὁ χρόνος, χριστιανοί μου, νά πῶ
περισσότερα. Αὐτό πού λέγω,
τελειώνοντας, εἶναι ὅτι ὁ αἱρετι-
κός Βαρλαάμ καί ὁ Βαρλααμι-
σμός του ἔχουν παιδιά καί ἐγγό-
νια στόν τόπο μας. Γι᾽ αὐτό ὁ
Βαρλααμισμός, πού εἰσχώρησε
σέ πολλές ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς
μας, τῆς θρησκευτικῆς καί τῆς
πολιτικῆς ζωῆς μας, θέλει πολε-
μική, θέλει κυνήγημα. Βοηθᾶτε
ὅλοι γιά νά διώξουμε τόν Βαρ-
λαάμ ἀπό τήν χώρα μας. Διῶξτε
τόν Βαρλαάμ ἀπό τόν τόπον
μας».

Νεώτεραι προτεσταντικαὶ ὀργανώσεις
μὲ ἀνθρωπιστικὴν δρᾶσιν

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

Ἡ Ἀγάπη
Μᾶς λέγει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής: «Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ

Θεός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν» (Α´
Ἰωάν. δ´ 11). Δηλαδή, ἀγαπητοί, ἐάν τόσο πολύ μᾶς ἀγάπησε ὁ Θεός,
καί ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά ἀγαπιώμαστε μεταξύ μας.

Ὁ Ἅγιος τοῦ αἰῶνος μας, Ἅγιος Νεκτάριος λέγει: «Ἐπιδιώκετε τήν
ἀγάπη. Ζητεῖτε καθημερινά ἀπό τόν Θεό τήν ἀγάπη. Μαζί μέ τήν
ἀγάπη ἔρχεται καί ὅλο τό πλῆθος τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ἀρετῶν.
Ἀγαπᾶτε γιά νά ἀγαπηθῆτε καί σεῖς ἀπό τούς ἄλλους. Δῶστε στόν
Θεό ὅλη σας τήν καρδιά, ὥστε νά μείνετε στήν ἀγάπη».

Τό ὡραιότερο δῶρο πού μποροῦμε νά δώσουμε στόν ἀδελφό μας
εἶναι ἡ ἀγάπη. Ποιά ἀγάπη ὅμως; Ἡ ἄδολη ἀγάπη. Δηλαδή, ἡ ἀγάπη
πού ἔχει σάν πηγή τόν Θεό. Αὐτό  μᾶς τό δίδαξαν οἱ Ἅγιοί μας σέ ὅλο
τους τό βίο.

*  *  *
Στό Γεροντικό διαβάζουμε:
Κάποτε πῆγε ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων στήν πόλη, γιά νά πουλήση διάφο-

ρα μικρά ἀντικείμενα. Ἐνῶ περπατοῦσε βλέπει στήν ἄκρη τοῦ δρό-
μου ἕνα λεπρό νά τοῦ λέγει: 

«Ποῦ πηγαίνεις;».
Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Ἀββᾶς: «Στήν πόλη γιά νά πουλήσω αὐτά».
«Σέ παρακαλῶ, τοῦ λέγει ὁ ἄρρωστος, κάνε μου τήν χάρη, σήκωσέ

με καί πήγαινέ με καί μένα στήν πόλη».
Πράγματι τόν σήκωσε ὁ ὅσιος καί τόν πῆγε στήν πόλη. 
Τοῦ λέγει ὁ ἄρρωστος: «Ὅπου πουλᾶς τά ἀντικείμενα, ἐκεῖ βάλε

καί μένα».
Ὁ Ὅσιος ἔκανε ὅπως τοῦ εἶπε, καί ὅταν πουλοῦσε ἕνα ἀντικείμε-

νο, τόν ρωτοῦσε ὁ ἄρρωστος: «Πόσο τό πούλησες;».
Τοῦ ἀπαντοῦσε ὁ Ὅσιος: «Τόσο».
Τότε τοῦ ἔλεγε ὁ ἄρρωστος: «Ἀγόρασέ μου μιά μικρή πίττα».
Καί τήν ἀγόραζε ὁ Ἀββᾶς.
Καί πάλι πουλοῦσε ἄλλο ἀντικείμενο καί τοῦ ἔλεγε ὁ ἄρρωστος:

«Καί αὐτό πόσο;».
Καί τοῦ ἀπαντοῦσε «Τόσο». Καί τοῦ ξανάλεγε: «Ἀγόρασέ μου

αὐτό ἐδῶ».
Καί ὁ Ἀββᾶς τοῦ τό ἀγόραζε.
Ἀφοῦ λοιπόν πούλησε ὅλα τά ἀντικείμενα καί σκόπευε νά φύγῃ,

τοῦ λέγει ὁ ἄρρωστος: «Φεύγεις;».
«Ναί», τοῦ ἀπαντᾶ. 
Τότε τόν παρακαλεῖ: «Κάνε μου πάλι τήν χάρη καί πήγαινέ με ἐκεῖ

ὅπου μέ βρῆκες».
Τόν σήκωσε λοιπόν καί τόν πῆγε στόν τόπο του.
Τότε ὁ ἄρρωστος γυρνάει καί τοῦ λέγει: «Εὐλογημένος εἶσαι Ἀγά-

θων, ἀπό τόν Κύριον στόν οὐρανό καί στή γῆ».
Σηκώνει τά μάτια του ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων καί δέν βλέπει πιά κανένα.

Γιατί ἦταν Ἄγγελος Κυρίου, πού ἦλθε νά δοκιμάση τήν ἀγάπη του.
*  *  *

Ἀλλὰ καὶ πάλι στὸ Γεροντικὸ διαβάζουμε:
«ιη´. Ἕνας ἀδελφὸς συμβουλεύθηκε τὸν Ἀββᾶ Θεόδωρο, λέγον-

τας: «Θέλω νὰ φέρω σὲ πέρας τὶς ἐντολές». Καὶ τοῦ λέγει ὁ γέρων γιὰ
τὸν Ἀββᾶ Θεωνᾶ ὅτι εἶχε πῆ καὶ ἐκεῖνος «θέλω νὰ φέρω σὲ πέρας ὅ,τι
καλὸ μοῦ ἐμπνέει ὁ Θεός». Πηγαίνει λοιπὸν στὸ ἀρτοποιεῖο καὶ φτιά-
χνει ψωμιά. Καὶ ὅταν τοῦ τὰ ζήτησαν οἱ φτωχοί, τοὺς τὰ δίνει. Τοῦ
ζητοῦν καὶ ἄλλοι, ὁπότε τοὺς δίνει τὰ ζεμπίλια καὶ τὸ ἱμάτιο ὁποὺ φο-
ροῦσε. Μπαίνει ὕστερα στὸ κελλί του, ζωσμένος μὲ τὸ μαφόρι. Ἀλλὰ
καὶ ἔτσι, πάλι μεμφόταν τὸν ἑαυτό του, λέγοντας ὅτι δὲν εἶχε ἐφαρ-
μόσει πέρα ὥς πέρα τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ».

*  *  *
Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς λέγει περὶ τῆς ἀγάπης:
«Ὁ Θεὸς ὡς χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῶν μαθητῶν Του ὥρισε

τὴν τέλεια ἀγάπη. Ἂς ζηλέψουμε τὴν πρώτη Ἐκκλησία τῶν Χρι-
στιανῶν, ὅπου τὰ πάντα ἦσαν κοινὰ σ᾽ αὐτοὺς (Πράξ. ε, 44), δηλαδὴ
ἡ ζωή, ἡ ψυχή, ἡ συμφωνία, ἡ κοινὴ τράπεζα, ἡ ἀδιαίρετη ἀδελφότη-
τα, ἡ ἀνυπόκριτη ἀγάπη, ποὺ ἕνωνε σ  ̓ἕνα τὰ πολλὰ σώματα καὶ συν -
άρμοζε τὶς διάφορες ψυχὲς σὲ μία ὁμόνοια».

Ἐκδηλώσεις τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
διὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἡ Εὐλογία Τοῦ Θεοῦ!
Ἀρκετὲς φορὲς γίνεται λόγος περὶ τῆς “εὐλογίας τοῦ Θεοῦ”.

Ἡ δὲ φράση “νὰ ἔχεις τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ” θεωρεῖται καὶ φυ-
σικὰ εἶναι κάτι τὸ δεδομένο καὶ ἀπολύτως φυσικό, ποὺ ἀποτελεῖ
μία τῶν καλυτέρων εὐχῶν, ποὺ ἐκφράζουν οἱ πιστοί.

Ἀλλὰ τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὴ ἡ εὐλογία; Ἐπὶ τῆς οὐσίας τί
ἐννοοῦμε μὲ τὸν ὅρο “εὐλογία Θεοῦ”;

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ στρέψουμε τὴν σκέψη μας, ἀφοῦ ἡ ἀπο-
στολικὴ περικοπὴ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ θέμα τῆς “εὐλογίας” ἀνα-
φέρεται.

Βλέπουμε τὸν Θεὸ νὰ ὑπόσχεται ἐνόρκως μάλιστα στὸν πιστὸ
Ἀβραὰμ ὅτι θὰ τὸν εὐλογήσει. Θὰ τὸν εὐλογήσει πλουσίως καὶ
θὰ τὸν ἀναδείξει γενάρχη τοῦ ἐκλεκτοῦ Του λαοῦ. Τοῦ λαοῦ ὁ
ὁποῖος στὸν χῶρο τῆς Χάριτος ἐντάσσεται στὸ σῶμα τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας.

Καὶ ναὶ μὲν ὅπως μελετοῦμε, στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἡ “εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ” καὶ ὡς εὐχὴ ὑπονοεῖ καὶ κυρίως ὡς πραγματικό-
της ἐμπεριέχει τὸν ὑλικὸ πλοῦτο μὲ τὴν εὐημερία καὶ μάλιστα
τὴν μακροζωία. Προσεκτικὴ μελέτη τῶν ἱερῶν κειμένων ἀπο-
δεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς καὶ ταυτοχρόνως διαφαίνεται
πὼς ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ ἐθεωρεῖτο ὡς δεδομένη αὐτὴ ἡ εὐλο-
γία σὲ ὅσους ἀνῆκαν στὸν ἐκλεκτό, δηλ. τὸν ἐκλεγμένο λαὸ τοῦ
Θεοῦ.

Κορύφωμα αὐτῆς τῆς βεβαιότητος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ θεολο-
γικὴ θέση ἕνεκα τῆς μοναδικῆς καὶ ἀληθινῆς πίστεως, ἀποτελεῖ
ἡ πίστη τοῦ Προφητάνακτος ὁ ὁποῖος στὸν πρῶτο του κιόλας
ψαλμὸ μελωδεῖ ὅτι “μακάριος ἀνήρ” καὶ “πάντα, ὅσα ἂν ποιῆ, κα-
τευοδωθήσεται” (Ψαλμ. Α´ 3).

Ὅμως, διά τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ ἀφοῦ “παρῆλθε ἡ σκιὰ
τοῦ νόμου τῆς Χάριτος ἐλθούσης”, ἡ “εὐλογία” συγκεκριμενο-
ποιεῖται σὲ περισσότερο πνευματικὲς καταστάσεις, δίχως τοῦτο
βεβαίως νὰ σημαίνει ὅτι ρητῶς ἀποκλείεται τὸ συναμφότερο
τῆς εὐλογίας, στὸν ἄνθρωπο τῆς πίστεως. Τώρα πλέον ὄχι ὁ
ὑλικὸς πλοῦτος ἀλλ᾽ αὐτὴ ἡ Χάρις κατέχει τὰ πρωτεῖα στὶς “διεκ-
δικήσεις” τοῦ ἀγῶνος καὶ στὶς προσδοκίες τῶν συνειδητῶν
πιστῶν. Ἐὰν δὲ θελήσουμε νὰ μελετήσουμε τὴν εὐλογία αὐτή,
ὅπως καταγράφεται θεοπνεύστως στὰ Καινοδιαθηκικὰ κείμενα,
μὲ μεγάλη εὐκολία θὰ παρουσιαστοῦν ἐνώπιόν μας ἡ εἰρήνη, ἡ
χαρά, ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη ἀλλὰ καὶ τόσες ἄλλες δωρεὲς εὐλογίας
ποὺ ἀπαριθμεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὸν “καρπὸν τοῦ Πνεύ-
ματος” (Γαλ. Ε΄22-23).

Ἡ Χάρις ἐπίσης ποὺ ὡς μοναδικὴ εὐλογία ἐκπήγασε ἐκ τοῦ
ξύλου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐξαιτίας τῆς ἀπολυτρωτικῆς Θυσίας,
μὲ ὅλες τὶς παραμέτρους τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ
τὸ πρῶτο ἐπίπεδο τῆς καθάρσεως καὶ τὰ δυσθεώρητα ὕψη τοῦ
φωτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς θεώσεως, ποὺ βλέπουμε στὰ
πρόσωπα τῶν μεγάλων Ἁγίων μας, τί ἄλλο εἶναι παρὰ ἡ “εὐλο-
γία” τοῦ Θεοῦ, ποὺ διὰ τῶν ἱερῶν μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας λαμβάνει ὁ πιστὸς ὡς ἄκτιστη καὶ οὐσιώδη ἐνέρ-
γεια αὐτοῦ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ! Ναί, ἡ ζωή τοῦ συνειδητοῦ
πστοῦ παρὰ τὶς ἀντιξοότητες, τὶς ἀδυναμίες καὶ τοὺς ποικίλους
πειρασμούς, ποὺ ἀντιμετωπίζει, ἐπὶ τῆς οὐσίας καλύπτεται καὶ
κινεῖται μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν μοναδικὴ “εὐλογία” τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἡ
εὐλογία δὲν τελειώνει στὴν παροῦσα ζωή καὶ δὲν ὁλοκληρώνε-
ται μπροστὰ στὸν ἀνοιχτὸ τάφο. Ὄχι, ἡ “εὐλογία” ὡς ἐλπίδα
ἀλλὰ καὶ ὡς βεβαίωσης περνᾶ τὰ ὅρια τοῦ προσκαίρου βίου καὶ
διαπορθμεύει τὸν πιστὸ στὸν χῶρο τῆς ἐπουρανίου Ἐκκλησίας
“ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωή ἀτε-
λεύτητος”, δηλ. στὸν παράδεισο ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸν πόθο
μας καὶ τὴν λαχτάρα μας.

Ἡ πραγματικότης τὴν ὁποία καταγράφει στοὺς Κορινθίους ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, περὶ τοῦ τί ἀναμένει ὡς εὐλογία τοὺς πι-
στούς, προσφέρει τὴν δωρεὰ τῆς ἐλπίδος, ὅπου ὡς ἀρραβῶνα
δέχεται ἡ ζωή, ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Ἰησοῦ καὶ λαχταρᾶ τὴν βασιλεία
Του. Ἔτσι λοιπόν, μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία τῆς πίστεως, βιώνεται καὶ
ἡ εὐλογία γιὰ τὰ ὁποῖα “ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε
καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη” (Α´ Κορ. Β´ 9).

Εὐλογίες λοιπόν. Εὐλογίες Θεοῦ ἀπὸ τὰ μικρότερα ἕως τὰ με-
γαλύτερα καὶ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν σωτηρία μας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
τὸ ὕψιστον ἀγαθὸν ἀλλὰ καὶ τὸ περιεχόμενον καὶ τὴν οὐσία τῆς
ἐλπίδος μας. Ἀλλὰ ἡ “εὐλογία”, γιὰ νὰ ἀποδώσει τοὺς εὐκλεεῖς
της καρπούς, ἐννοεῖται ὅτι χρειάζεται καὶ τὸ κατάλληλον ἔδα-
φος τῆς ψυχῆς μὰ καὶ τὸν ἱερὸ ἀγῶνα, ὥστε νὰ καρποφορήσει
καὶ νὰ ἀποδώσει τὸ ποθούμενο. Πῶς τώρα θὰ γίνει αὐτό; Ἂς
ἀνοίξουμε τὰ τῆς καρδίας ὦτα στὴν Γραφή, καὶ ἂς ἀκούσουμε
στὴν Παλαιὰ μὲν οἰκονομία τό: “ἐὰν τῆς φωνῆς μου ἀκούσετε
τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγετε”, στὴν δὲ Καινή, στὸ νόμο τῆς Χάρι-
τος καὶ μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, Αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Κύ-
ριό μας καὶ Θεό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς θέλει ἐγκεντρισμένους μαζί
Του καὶ καρποφοροῦντες στὴν πίστη, στὴν πραότητα καὶ στὴν
ἐλεημοσύνη. Νὰ εἴμαστε μὲ δύο λόγια οἱ “πεινῶντες καὶ
διψῶντες τὴν δικαιοσύνην” ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ γευθοῦμε, ἀλλὰ
γιὰ νὰ χορτάσουμε τὴν “δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ”. Τὴν “δικαιοσύ-
νην” ἡ ὁποία συνοψίζει ὁλόκληρο τὸ περιεχόμενο τῆς “εὐλο-
γίας” γιὰ τὴν ὁποία καὶ ἐδημιουργήθη ὁ ἄνθρωπος ὡς “εἰκὼν τῆς
εἰκόνος τοῦ Θεοῦ”, τουτέστιν Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ.

Ἀλλὰ χρειάζεται νὰ ἀμφιβάλλει κανεὶς γιὰ τὶς ἀλήθειες αὐτές,
ὅταν φάλαγγα ἀναρίθμητη ἁγίων καὶ ἡρῴων τῆς πίστεως ἐπι-
βεβαιώνει τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ; Δὲν ὑπάρχει ἅγιος, ποὺ νὰ
ἀγωνίστηκε σὲ αὐτὲς τὶς οὐράνιες προδιαγραφὲς καὶ ποὺ νὰ μὴ
ἔζησε καὶ ἀπόλαυσε στὸ ἔπακρο αὐτὰ ποὺ ποθεῖ ὁ κάθε λογικὸς
ἄνθρωπος δηλ. ὁ κάθε πιστός, ὁ ὁποῖος ταυτοχρόνως αἰσθάνε-
ται τὴν καρδιά του ὡς ἡφαίστειο νὰ ξεχειλίζει ἀπὸ τὴν γλυκιὰ
λάβα τῆς θεϊκῆς Ἀγάπης!

Ὅμως ἐπιβάλλεται νὰ κλείσουμε μὲ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλί-
μακος, ποὺ τὴν Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὴν
μνήμη του.

Λέγει λοιπὸν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ μεγάλος αὐτὸς πρακτικὸς
ἀλλὰ καὶ θεωρητικὸς Ὅσιος: “Μακάριος ἐκεῖνος ποὺ προσπα-
θεῖ συνεχῶς νὰ περιποιεῖται καὶ νὰ ἀναπαύει τὸν Κύριον, ὅπως
ἔτυχε νὰ περιποιηθεῖ καὶ νὰ ἀναπαύσει (σεβαστοὺς) ἀνθρώ-
πους. Δὲν προσκολλᾶται τόσο πολὺ ἡ μητέρα στὸ βρέφος ποὺ
θηλάζει, ὅσο ὁ υἱὸς τῆς Ἀγάπης στὸν Κύριο”.

Ἀμήν.
Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
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Ἀπόστολος: Ἑβρ. στ´ 13-20
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. θ´ 17 – 31

Ἦχος πλ. δ´.– Ἑωθινόν: Η´
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἀνακοίνωσις
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θε-

ολόγων, εὑρίσκεται στήν εὐχά-
ριστη θέση νά ἀνακοινώσει
στούς συναδέλφους καί νέους
θεολόγους ὅτι, στό Ἐπιμορφω-
τικό Σεμινάριο Παιδαγωγικῆς
καί Διδακτικῆς Κατάρτισης, στά
Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκον-
δύλη 37, ὄροφος 3ος) εἰσηγη-
τής στίς 14-3-2015 ἡμέρα Σάβ-
βατο καί ὥρα 11.30 - 14.30 θά
εἶναι: ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονη-
ρός, Δρ. Θεολογίας, Master Φι-
λοσοφίας, Σχολικός Σύμβουλος
Θεολόγων (ΠΕ01), Πειραιῶς, Δ ́
Ἀθηνῶν, Κυκλάδων, μέ θέμα:
«Ὀργάνωση καί διδασκαλία μα-
θήματος Θρησκευτικῶν: Διδα-
κτικό παράδειγμα ἀπό τήν ἐξε-
ταστέα ὕλη Β ́  τάξεως Λυ-
κείου».

Ἀπό τή Γραμματεία τῆς ΠΕΘ

««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 4η 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

(1ον)
Αὐτὴ ἡ φράση, καλοί μου φίλοι, βρί-

σκεται - ὡς γνωστὸ - σὲ πολλὰ χείλη
ἐφήβων καὶ πιὸ πολὺ στὶς σκέψεις
τους. Μὲ τὸ ποὺ θὰ μποῦν στὴν ἐφη-
βεία, ἐκεῖ στὰ 15 τους, τότε ποὺ βλέ-
πουν μὲ ἄλλο μάτι τὸ ἄλλο φῦλο, μία
σκέψη τοὺς διακατέχει. Τὸ πῶς «θὰ
τὰ φτιάξουν» μ  ̓ἕνα κορίτσι (ἂν εἶναι
ἀγόρι) ἢ μ ̓ἕνα ἀγόρι (ἂν εἶναι κορίτσι). 

*  *  *
Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ συν -

εργοῦν ὅλα. Κατ  ̓ἀρχὴν ἡ ἴδια ἡ ἡλι-
κία στὴν ὁποία βρίσκονται. Δηλαδὴ ἡ
τόσο ἐκρηκτικὴ ἐφηβεία. Κι ὕστερα
ἐκεῖνα τὰ φοβερὰ «ἔτσι κάνουν ὅλοι»,
«ἐγὼ γιατί νὰ ἀποτελῶ ἐξαίρεση;», «τί
θὰ ποῦν γιὰ μένα τὰ ἄλλα παιδιά;»
κ.λπ. Σκέψεις ποὺ δροῦν καταλυτικὰ
πάνω σ ̓ἕνα ἔφηβο καὶ μία ἔφηβη. Πέ-
ραν βέβαια ἀπ  ̓τὴν ὅλη πλύση ἐγκε-
φάλου ποὺ γίνεται ἀπ  ̓ὅλα τὰ μέσα.
Ὅπου κάτσεις κι ὅπου σταθεῖς, τοῦτο
ἔχουν νὰ σοῦ ποῦν: «Ἐσὺ γιατί ἀπο-
τελεῖς ἐξαίρεση;». Κι ἔτσι ἕνας ἁγνὸς
ἔφηβος, μία ἁγνὴ ἔφηβη, αἰσθάνεται
ὅτι ἂν δὲν «τὰ φτιάξει» μὲ κάποια (ἢ
μὲ κάποιον), κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ
αὐτὸν (αὐτήν)…

Βλέπετε οἱ ἴδιες οἱ παρορμήσεις
τοῦ ἑαυτοῦ τους, ὅλα αὐτὰ ποὺ λέει
καὶ κάνει «ὁ κόσμος», ἀλλὰ καὶ οἱ τό-
σοι πειρασμοί, ἀσκοῦν μεγάλη ἐπί-
δραση πάνω τους. Πέραν βέβαια κι ἀπʼ
αὐτὸ τὸ «μεγάλωσες πιά, δὲν εἶσαι
μωρό»! Ὁπότε καὶ χωρὶς ἀντίσταση,
χωρὶς τὸν παραμικρὸ ἀγώνα, ἀμέσως
σπεύδουν «νὰ τὰ φτιάξουν» μὲ τὸ
ἄλλο φῦλο. Θέλουν νὰ ἔχουν τὸ «κο-
ρίτσι» τους εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, θέλουν
νὰ ἔχουν τὸ «ἀγόρι» τους χωρὶς
πολλὲς σκέψεις!

Αὐτὰ βέβαια δὲν συμβαίνουν σὲ
ὅλα τὰ παιδιά. Εἶναι κι ἐκεῖνα ποὺ ἀντι-
στέκονται, ποὺ ἔχουν ἄλλες προτε-
ραιότητες, ποὺ ἔχουν ὁράματα γιὰ τὸ
μέλλον τους. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τελικὰ
θὰ εἶναι καὶ οἱ νικητὲς καὶ στὸ θέμα
αὐτό. Κι ὅσο κι ἂν φαίνεται ... τραβη -
γμένο, στὰ σίγουρα θὰ εἶναι καὶ οἱ νι-
κητὲς τῆς ζωῆς! Μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ἡ
πλειοψηφία ξέρετε αὐτὰ τὰ παιδιά…

*  *  *
Ὡστόσο, ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ αὐτό.

Ὅπως γιὰ ὅλα πρέπει νὰ ἔχουμε ὅρα-
μα γιὰ τὴ ζωή, ἔτσι πρέπει νὰ ἔχουμε
ὅραμα καὶ γιὰ τὶς σχέσεις μας μὲ τὸ
ἄλλο φῦλο. Ὅπως κάνουμε ὁράματα
γιὰ τὶς σπουδές μας, τὸ ἐπάγγελμά
μας, ἀκόμη δὲ καὶ γιὰ τὰ χόμπι μας, τὸ
ἴδιο - καὶ περισσότερο θὰ λέγαμε -
πρέπει νὰ κάνουμε καὶ γιὰ τὶς σχέσεις
μας μὲ τὸ ἄλλο φῦλο. Δηλαδὴ πρέπει
νὰ ἔχουμε ὅραμα καὶ γἰ  αὐτὲς τὶς
σχέσεις. Ὁπωσδήποτε!

Τί σημαίνει αὐτό; Ἂς τὸ δοῦμε μʼ
ἕνα παράδειγμα…

Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὸ ὅραμα τῶν
σπουδῶν καὶ θέλει νὰ δεῖ τὸν ἑαυτό
του φοιτητὴ σὲ μία ἀπ  ̓τὶς καλύτερες
πανεπιστημιακὲς σχολὲς καὶ πολὺ πε-
ρισσότερο φτασμένο ἐπιστήμονα,
δὲν πηγαίνει στὸ σχολεῖο «γιὰ νὰ μὴ
γκρινιάζουν» οἱ δικοί του καὶ στὰ
φροντιστήρια «ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ
κάνει διαφορετικά», ἀλλὰ χαίρεται νὰ
μελετᾶ, νὰ ἀγωνίζεται, νὰ μοχθεῖ. Καὶ
τοῦτο γιατί ὅλα αὐτὰ τὸν φέρνουν πιὸ
κοντὰ στοὺς στόχους του, τὸν ὁδη-
γοῦν στὴν κατάκτηση τῶν ὁραμάτων
του.

Καὶ τί παράξενο! Ὅσο βλέπει τὰ
πράγματα ἔτσι, τόσο ὁ ἀγώνας του
τὸν κάνει χαρούμενο, ἀλλὰ καὶ τὸν
ἱκανοποιοῦν πολὺ καὶ τὰ ἴδια τὰ ἀπο-
τελέσματα τοῦ ἀγώνα του. Ἐνῷ ὁ
ἄλλος… Ὅλα τὰ βαριέται, γιὰ ὅλα
τοῦ φταῖνε οἱ καθηγητές, τὸ σύστημα,
τὸ κρύο, ἡ ζέστη…

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο κι ἐκεῖνος ποὺ
ἔχει ὅραμα γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ τὸ
ἄλλο φῦλο, βλέπει τὰ πράγματα ἀπὸ
μία ἄλλη σκοπιά, ἀνώτερη καὶ μεγάλη.
Ὁπότε καί…

– Ἐφαρμόζει τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ
στὴ ζωή του, ποὺ εἶναι ὁ ἑξῆς ἁπλός:
Ἁγνότητα καὶ ἐγκράτεια μέχρι τὸν γά-
μο καὶ συζυγικὴ πίστη καὶ ἀφοσίωση
μέσα στὸν γάμο.

– Στοχεύει στὸ νὰ γνωρίσει τὸν
πλέον κατάλληλο ἄνθρωπο μὲ τὸν
ὁποῖο θὰ δημιουργήσει τὴν οἰκογέ-
νειά του, ὅταν ἔρθει ἡ κατάλληλη
ὥρα.

– Θέλει ἐκείνη ποὺ θὰ γνωρίσει, νὰ
εἶναι ὁπωσδήποτε ἡ μελλοντικὴ σύζυ-
γός του, μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀποκτήσει
καὶ θὰ ἀναθρέψει μὲ τὸν καλύτερο
δυνατὸ τρόπο τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ τοῦ
δώσει ὁ Θεός. Καὶ ποιὰ μπορεῖ νὰ τοῦ
τὸ ἐξασφαλίσει αὐτό; Ἀσφαλῶς μόνο
ἐκεῖνο τὸ κορίτσι  ποὺ ἔχει τοὺς ἴδιους
ἀκριβῶς ὁραματισμούς. Ὄχι ἄλλη!

– Συνεπῶς δὲν κάνει πειράματα,
οὔτε καὶ δοκιμές, ὥστε μέσα ἀπὸ τὶς
«ἐμπειρίες» μὲ διάφορα πρόσωπα τά-
χα, νὰ καταλήξει στὸ κατάλληλο πρό-
σωπο! Δηλαδὴ δὲν μπαίνει στὴ λογικὴ
τοῦ «πειραματίζομαι», οὔτε βέβαια
καὶ τοῦ πειραματόζωου…

–Γιὰ τὸ ὅραμά του αὐτό, καταφεύ-
γει στὸν Θεό. Τὸ κάνει ἔργο προσ -
ευχῆς. Ζεῖ ὅπως θέλει ὁ Θεός. Κι
Ἐκεῖνος, αὐτὸν ποὺ σκέφτεται καὶ
ἐνεργεῖ ἔτσι, δηλαδὴ κατὰ τὸ θέλημά
Του, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μὴ
τὸν ἀκούσει.

–Ὁπότε «τὰ φτιάχνει» μαζί της πό-
τε; Τότε βέβαια ποὺ οἱ συνθῆκες πλέ-
ον εἶναι ὥριμες καὶ κατάλληλες γιὰ

τὴν σύναψη τοῦ γάμου.
Ναί, αὐτὸ εἶναι τὸ ὅραμα. Ἕνα

ὅραμα πολὺ σημαντικό, ὅπως ὅλα τὰ
ὁράματα. Ἕνα ὅραμα ποὺ ἀξίζει καὶ
μάλιστα πολύ. Γιατί κάνει εὔκολο τὸν
ἀγώνα. Δίνει χαρὰ στὸν ἀγώνα. Καὶ
στὸ τέλος τὴν ἴδια τὴν ἐπιτυχία!

*  *  *
Ἆραγε ἕνας ἔφηβος ποὺ πηγαίνει

ἀκόμη σχολεῖο, ἢ καὶ ποὺ μόλις τελεί-
ωσε αὐτὸ καὶ σπεύδει «νὰ τὰ φτιάξει»,
εἶναι δυνατὸ νὰ ἔχει ἕνα τέτοιο ὅρα-
μα; Οἱ στόχοι του εἶναι ἐντελῶς βρα-
χυπρόθεσμοι, εἶναι γιὰ νὰ νομίζει ὅτι
βρίσκεται στὴ μόδα, εἶναι γιὰ τὰ μάτια
τῶν ἄλλων, εἶναι ἡδονιστικοί! Ἀκόμη
καὶ τότε ποὺ μὲ ἐκείνη ποὺ «τὰ ἔφτια-
ξε» πλάθουν κάποια σχέδια γιὰ τὸ
μέλλον. Ναί!

Ὁπότε τίποτα τελικὰ δὲν λειτουρ-
γεῖ γιὰ τὸ μέλλον. Ὅλα τους εἶναι γιὰ
τὸ παρόν. Γιὰ τὸ τώρα. Εἶναι γιὰ τὴ
στιγμή. Γιὰ νὰ «περνᾶμε καλά», ὑπο-
τίθεται. Καὶ λέμε ὑποτίθεται, γιατί ἡ
κατάσταση αὐτὴ ὅλα τὰ δυσχεραίνει
καὶ τὰ ἀλλάζει πρὸς τὸ χειρότερο,
ὅπως:

– Τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, ποὺ θέλει
ἀκόμη καὶ ἐπιδεικτικὰ νὰ τὸν ἀγνοεῖ! 

–Τὸν πνευματικὸ ἀγώνα, ποὺ πολὺ
γρήγορα τὸν ἐγκαταλείπει!

–Τὸ ἄνοιγμα τῆς κερκόπορτας τῆς
ψυχῆς, γιὰ τὴν εἴσοδο καὶ τὴν κυριαρ-
χία (ὅλων) τῶν παθῶν!

–Τὴν πρόωρη ἔναρξη τῶν σεξουα-
λικῶν σχέσεων μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπά-
γεται!

– Τὸ πέρασμα στὶς διασκεδάσεις
καὶ τὰ ξενύχτια!

– Τὴν ἐγκατάλειψη ἢ τὴν ἐπιβρά-
δυνση (στὴν καλύτερη περίπτωση)
τῶν σπουδῶν!

–Στὸν κορεσμὸ ποὺ ἀργὰ ἢ γρήγο-
ρα θὰ φέρει αὐτὴ ἡ κατάσταση στὴ
σχέση καὶ στὸ τέλος τὴν ἐρωτικὴ ἀπο-
γοήτευση!

– Στὴ δημιουργία ἀργὰ ἢ γρήγορα
μίας ἄλλης σχέσης, παρὰ τὰ ὅσα λέ-
γονται μεταξύ τους γιὰ αἰώνια πίστη
καὶ παντοτινὴ ἀγάπη! 

Τί τραγῳδία! Πόσο δράματα δὲν
κρύβει αὐτὸ τὸ «νὰ τὰ φτιάξουμε», τὸ
τόσο πρόωρο, βιαστικὸ καὶ χωρὶς καμ-
μιὰ οὐσιαστικὴ προϋπόθεση, γιὰ νὰ
ἔχει προοπτική!

Ἀλλὰ θὰ πεῖ κάποιος, πὼς αὐτὸ τὸ
ὅραμα μοιάζει γιὰ μακρινὸ κι ἐμεῖς
δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε… 

Στὸ ἐρώτημα αὐτό, καὶ σὲ κάποια
ἄλλα ἀκόμη, θὰ ἀπαντήσουμε στὸ
ἑπόμενο…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Ὁ μεγάλος ἀπολογητὴς τῆς πί-
στεως Τερτυλλιανὸς ποὺ ἔζησε
στὰ τέλη τοῦ δευτέρου αἰῶνος
ἔγραφε γιὰ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυ-
ροῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι «τῶν πιστῶν
τὸ στήριγμα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ
τραῦμα»: «Ὁπουδήποτε κι ἂν
πρόκειται νὰ φθάσουμε, γιὰ ὁπου-
δήποτε κι ἂν πρέπει νὰ ξεκινήσου-
με, ὅταν φθάνουμε στὸν προορι-
σμό μας καὶ ὅταν ξεκινοῦμε γιʼ
αὐτόν, ὅταν βάζουμε τὰ ὑποδήμα-
τά μας ἢ τὰ ἐνδύματά μας, ὅταν
πλενόμαστε, ὅταν τρῶμε, ὅταν
ἀνάβουμε τὸ λυχνάρι, ὅταν πέ-
φτουμε στὸ κρεββάτι, ὅταν
καθόμαστε στὸ τραπέζι, ὅταν
ἀρχίζουμε κάποια συζήτηση,
κάνουμε στὸ μέτωπό μας τὸ
σημεῖο τοῦ σταυροῦ». Μὲ
αὐτὴ τὴ μικρὴ ἀλλὰ θαυμα-
τουργικὴ κίνηση διώχνουμε
μακριὰ τὸ ταγκαλάκι, ὅπως
ὀνόμαζε τὸν πονηρὸ ὁ Ἅγιος
Παΐσιος, καὶ περιβαλλόμαστε
μὲ μιὰ ἀόρατη χάρη, τὴ χάρη
τοῦ Ἐσταυρωμένου μας
Ἰησοῦ, τοῦ αἰώνιου νικητῆ.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρον-
στάνδης ἔλεγε ὅτι: «Ὁ
σταυρὸς εἶναι εἰκόνα τοῦ
ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ
σημεῖο του, καὶ ἡ σκιά του ἀκό-
μη, προκαλοῦν τρόμο στοὺς
δαίμονες. Ἔτσι, βλέπουμε ὅτι
ἀρκεῖ νὰ βυθίσει κανεὶς τὸ
σταυρὸ στὸ νερό, γιὰ νὰ τὸ ἁγιά-
σει. Μετὰ ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν κίνηση  τὸ
ἁπλὸ νερὸ γίνεται ἰαματικό, καὶ
διώχνει τὰ δαιμόνια».

Οἱ Ἑβραῖοι δὲν μπόρεσαν ποτὲ
νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ Χριστὸ ὡς
Μεσσία, γιατὶ δὲν νοοῦσαν Θεὸ
ἐσταυρωμένο  πάνω σὲ ἕνα  ἀτι-
μωτικὸ σταυρό. Δὲν μποροῦσαν
νὰ κατανοήσουν τὴ δόξα τοῦ
Σταυροῦ. Γιὰ ἐμᾶς, ὅμως, τοὺς
Χριστιανοὺς ὁ Σταυρὸς εἶναι
αὐτὸς ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σωτη-
ρία, εἶναι ἡ πυξίδα μας πρὸς τὴν
αἰωνιότητα. Καὶ γνωρίζουμε καλὰ
ὅτι μέσα ἀπὸ τὸ Γολγοθᾶ ὁδηγού-
μαστε στὴν Ἀνάσταση, μέσα ἀπὸ
τὴ σταυρικὴ ζωὴ στὴν αἰώνια
ἀγαλλίαση.

Δυστυχῶς σήμερα, ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι, ζητοῦμε μιὰ ζωὴ
ἀσταύρωτη, ζητοῦμε νὰ κατακτή-
σουμε τὸν παράδεισο χωρὶς νὰ
σηκώσουμε σταυρὸ στὴ ζωή μας.
Θέλουμε δόξα χωρὶς σταυρό.
Ἔτσι, γινόμαστε καὶ ἐμεῖς ἄπι-
στοι, γινόμαστε Ἑβραῖοι. Ἀρνού-
μενοι τὸ σταυρό μας, τὴ θυσια-
στικὴ ἀγάπη, τὴν ταπείνωση, τὴν
ὑπομονή, τὴν ἄσκηση ἀρνούμα-
στε τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ μας,
ἀρνούμαστε τὸν ἴδιο τὸν Ἐσταυ-
ρωμένο μας Ἰησοῦ. Καὶ ἀρνούμε-
νοι τὸ Χριστό μας αὐτονομούμα-
στε καὶ ἐγωϊστικὰ φερόμενοι πέ-
φτουμε στὶς παγίδες τοῦ πονη-
ροῦ. Πρέπει νὰ τὸ νοιώσουμε βα-
θιὰ ὅτι γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς
ὁ σταυρὸς καὶ ὁ λόγος τοῦ
Ἐσταυρωμένου εἶναι ἡ δύναμή
μας, εἶναι τὸ σθένος μας, εἶναι ἡ
ἰσχύς μας σὲ ἀντιθέση μὲ τοὺς
ἀπίστους, ποὺ γιὰ αὐτοὺς ὁ
σταυρὸς εἶναι μωρία καὶ αἰσχύνη.
«Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ τοῖς μὲν

ἀπολυμμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ
σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ
ἐστι» μᾶς λέει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος (Α΄ Κορινθ. α΄ 18). 

Μιὰν ἡμέρα, ἀναφέρεται στὸ
Γεροντικό, ὁ Γέροντας Δωρόθε-
ος, ὁ Θηβαῖος, ἔστειλε τὸν ὑποτα-
κτικό του στὸ πηγάδι νὰ φέρει νε-
ρό. Ἐκεῖνος μόλις ἔσκυψε καὶ
ἦταν ἕτοιμος νὰ ρίψει στὸ νερὸ
τὸν κουβὰ εἶδε μιά ἀσπίδα, ἕνα
δηλητηριῶδες φίδι, νὰ βρίσκεται
μέσα σὲ αὐτό. Ἐγκατέλειψε τότε

τὸν κουβὰ καὶ ἔτρεξε στὸ Γέρον-
τα φωνάζοντας: Ἀββᾶ χαθήκαμε,
τό πηγάδι δηλητηριάστηκε ἀπὸ
μιὰ ἀσπίδα.  Κι ἂν ὁ διάβολος ἀπο-
φασίσει νὰ ρίψει ἀσπίδες σὲ ὅλα
τὰ πηγάδια, ἐσὺ θὰ πεθάνεις ἀπὸ
τὴ δίψα; Τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Γέρον-
τας κουνώντας τὸ κεφάλι, γιὰ τὴ
δειλία τοῦ ὑποτακτικοῦ του. Μετὰ
πῆγε ὁ ἴδιος στὸ πηγάδι πῆρε τὸν
κουβὰ καὶ ἔβγαλε μόνος του νε-
ρό. Τὸ σταύρωσε, ἤπιε ὁ ἴδιος καὶ
ἔδωσε καὶ στὸν ὑποτακτικό του
λέγοντας: Ὅπου ὑπάρχει
σταυρὸς δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἡ
κακία τοῦ ἐχθροῦ.   

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ εἶναι
δύναμη σωτηριώδης, δύναμη
εὐεργετική, δύναμη θεϊκῆς δω-
ρεᾶς πρὸς τὸν ἀνίσχυρο ἄνθρω-
πο. Καὶ ἡ δύναμη αὐτὴ μᾶς ἀγκα-
λιάζει ὅλους, ὅλους μας  ποὺ πι-
στεύουμε στὸν Ἐσταυρωμένο
Ἰησοῦ,  σὲ ἀνατολὴ καὶ δύση σὲ
βορρὰ καὶ νότο, ἀφοῦ κατὰ τὸ
τροπάριο τῶν αἴνων τῆς ἑορτῆς
του «εὖρος καὶ μῆκος Σταυροῦ,
οὐρανοῦ ἰσοστάσιον».  Δηλαδὴ τὸ
μῆκος καὶ τὸ πλάτος τῶν ἀκτίνων
τοῦ Σταυροῦ ἐπεκτεινόμενα στὸ
ἄπειρο καλύπτουν ὅλη τὴ γῆ καὶ
φθάνουν μέχρι τὰ πέρατα τοῦ
οὐρανοῦ δεικνύοντα ταυτόχρονα
καὶ τὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη τοῦ
Ἐσταυρωμένου ποὺ εἶναι ἀπεριό-
ριστη, εἶναι ἡ ἀγάπη χωρὶς σύνο-
ρα, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει ὅλους μας
καὶ μᾶς ἀνεβάζει στὸν ὁλόφωτο
οὐρανό. 

Ἀναφέρεται ὅτι κάποιος νέος
παραστράτησε, μὰ τόσο μετανόη-
σε, ὅταν ἡ Θεία Χάρη τὸν ἐπισκέ-
φτηκε ἀπὸ ἕνα κήρυγμα ποὺ
ἄκουσε, ὥστε ἄφησε τὸν κόσμο κι
ἔγινε καλόγερος. Ἔφτιαξε μιὰ
καλύβα στὴν ἔρημο κι ἔκλαιγε κά-

θε μέρα μὲ πολὺ πόνο τὶς ἁμαρ-
τίες του. Μὲ τίποτα, ὅμως, δὲν
μποροῦσε νὰ παρηγορηθεῖ.

Μιὰ νύχτα παρουσιάσθηκε
στὸν ὕπνο του ὁ Ἰησοῦς, περιτρι-
γυρισμένος ἀπὸ φῶς οὐράνιο.
Πῆγε κοντά του μὲ καλωσύνη καὶ
τοῦ εἶπε μὲ τὴ γλυκιὰ φωνή Του:

- Τί ἔχεις, ἄνθρωπε καὶ κλαῖς, μὲ
τόσο πόνο; 

- Κλαίω, Κύριε, ἀπάντησε
ἐκεῖνος, γιατὶ ἔπεσα σὲ ἁμαρτία,
εἶπε μὲ ἀπελπισία ὁ ἁμαρτωλός.

- Ὤ, τότε σήκω, τοῦ εἶπε πα-
ρήγορα ὁ Χριστός μας!

- Δὲν μπορῶ μόνος, Κύριε,
ἀπάντησε ὁ μοναχὸς τρέμον-
τας. 

Ἅπλωσε τότε τὸ Θεϊκό Του
χέρι ὁ Κύριος τῆς ἀγάπης καὶ
τὸν βοήθησε νὰ σηκωθεῖ.
Ἐκεῖνος ὅμως δὲν σταμάτησε
νὰ κλαίει.

- Τώρα γιατί κλαῖς; Τοῦ εἶπε!
- Πονῶ, Χριστέ μου, γιατὶ σὲ

λύπησα. Ξόδεψα τὸν πλοῦτο
τῶν χαρισμάτων Σου σὲ ἀσω-
τίες, συνέχισε ὁ μοναχός.

Ἔβαλε τότε μὲ στοργὴ τὸ
χέρι Του ὁ Φιλάνθρωπος Δε-
σπότης στὸ κεφάλι τοῦ πονε-
μένου ἁμαρτωλοῦ καὶ τοῦ εἶπε
μὲ ἱλαρότητα:

- Ἀφοῦ γιὰ μένα πονᾶς τόσο πο-
λύ, ἐγὼ ἔπαυσα πιὰ νὰ λυπᾶμαι γιὰ
τὰ περασμένα, γιὰ τὶς ἁμαρτίες
σου.

Ὁ νέος σήκωσε τὸ βλέμμα του,
γιὰ νὰ εὐχαριστήσει τὸ Σωτήρα
του, μὰ Ἐκεῖνος δὲν βρισκόταν
πιὰ ἐκεῖ. Στὴ θέση ποὺ πατοῦσε
εἶχε σχηματισθεῖ ἕνας πελώριος
ὁλόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος
πιὰ ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας,
ἔπεσε ὁ μοναχὸς καὶ τὸν προσκύ-
νησε. Μὲ εὐγνωμοσύνη στὴν ψυ-
χή, ὕστερα ἀπὸ τὸ ὅραμα ἐκεῖνο,
κατέβηκε πάλι στὴν πολιτεία ὁ νέ-
ος μοναχός, γιὰ νὰ γίνει πιὰ
θερμὸς κήρυκας τῆς μετανοίας
καὶ νὰ ὁδηγήσει στὸν Ἐσταυρω-
μένο Χριστὸ πολλοὺς ἄλλους πα-
ραστρατημένους.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας μὲ κραυ-
γαλέο τρόπο φανέρωσε σὲ διάφο-
ρες περιστάσεις μὲ ὑπερφυσικὰ
γεγονότα καὶ θαυμαστὲς ἀποκα-
λύψεις, ὅτι τὸ σημεῖο τοῦ σταυ-
ροῦ ἀποτελεῖ τὸ σύμβολό Του καὶ
τὸ ἀήττητο τρόπαιο τῶν πιστῶν. 

Ἂς θυμηθοῦμε τὸ Μεγάλο
Κωνσταντῖνο μὲ τὴν ἐμφάνιση
τοῦ τιμίου Σταυροῦ καὶ  τὴν ἐπι-
γραφὴ «ἐν τούτῳ νίκα», καὶ μάλι-
στα μέρα μεσημέρι, μὲ μάρτυρες
ὅλους τοὺς ἄνδρες τοῦ στρατεύ-
ματός του. 

Ἂς θυμηθοῦμε τὸν ἐλεήμονα
στρατηγό, Ἅγιο Εὐστάθιο, τὸν
Πλακίδα, ποὺ εἶδε πρὶν γνωρίσει
τὸ Χριστὸ ἀνάμεσα στὰ κέρατα
ἑνὸς ἐλαφιοῦ ἕνα φωτεινὸ
σταυρὸ καὶ ἄκουσε φωνὴ νὰ τοῦ
λέει:  «Γιατί, Πλακίδα, μὲ κυ-
νηγᾶς; Ἐγὼ εἶμαι ὁ Χριστός, ποὺ
δὲν μὲ γνωρίζεις, ἀλλὰ μὲ εὐαρε-
στεῖς μὲ τὰ καλά σου ἔργα. Γιὰ
χάρη σου λοιπὸν φάνηκα πάνω σ᾿
αὐτὸ τὸ ἐλάφι. Οἱ ἐλεημοσύνες
καὶ οἱ καλές σου πράξεις μὲ εὐχα-
ρίστησαν. Γι᾿ αὐτὸ κι ἐγὼ σοῦ φα-
νερώθηκα, γιατὶ δὲν εἶναι δίκαιο
ἕνας ἄνθρωπος σὰν κι ἐσένα νὰ
μὴ γνωρίζει τὴν ἀλήθεια...». 

Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Μάρ-
τυρα Προκόπιο ποὺ ὡς διώκτης
πρῶτα τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐνῶ
πορευόταν πρὸς τὴν Ἀλεξάν -
δρεια, μιὰ νύκτα εἶδε ἕνα σταυρὸ
μὲ μορφὴ κρυστάλλου καὶ ἄκου-
σε μιὰ φωνὴ νὰ τοῦ λέει: « Ἐγὼ
εἶμαι ὁ ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς, ὁ
υἱὸς τοῦ Θεοῦ».

Ἂς θυμηθοῦμε ἐπίσης τὸν
Ἅγιο Ἰωάννη, τὸ Θεολόγο, ποὺ
θεράπευσε στὴν Πάτμο τὸν παρά-
λυτο εἰδωλολάτρη ἱερέα τοῦ
Ἀπόλλωνα, σφραγίζοντάς τον μὲ
τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ.

Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Ἐπι-
φάνιο, Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, ποὺ
ὅταν ἦταν ἀκόμα μικρὸ δεκάχρο-
νο παιδί, ἕνα ἀτίθασο μοσχάρι τὸν
τραυμάτισε σοβαρὰ στὸ μηρὸ καὶ
τὸν ἔρριξε χάμω, ἀνίκανο πιὰ νὰ
σηκωθεῖ. Τότε ἕνας εὐσεβὴς χρι-
στιανός, ὁ Κλεόβιος, τὸν σταύρω-
σε τρεῖς φορὲς στὸ χτυπημένο
μέλος, καὶ ἀμέσως ὁ μικρὸς Ἐπι-
φάνιος γιατρεύτηκε καὶ σηκώθη-
κε. Ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος, πολὺ ἀργότε-
ρα, σταύρωσε τρεῖς φορὲς ἐπίσης
τὴ θυγατέρα τοῦ βασιλιᾶ τῆς Περ-
σίας, καὶ τὴν ἀπάλλαξε ἀμέσως
ἀπὸ τὸ δαιμόνιο, ποὺ τὴ βασάνιζε.

Ἂς θυμηθοῦμε ἐπίσης τὴν Ἁγία
μὲ τὸ ὄνομα Βασίλισσα, ποὺ ὅταν
ὁ ἡγεμόνας τῆς Νικομηδείας Ἀλέ-
ξανδρος τὴν ἔρριξε μέσα σ᾿ ἕνα
καμίνι, αὐτὴ σφραγίστηκε μὲ τὸ
σημεῖο τοῦ σταυροῦ, καὶ δὲν πει-
ράχθηκε καθόλου ἀπὸ τὴ φωτιά,
ὅπως ἐπίσης καὶ τὸν Ἅγιο Μάρτυ-
ρα Θαλλέλαιο, τὸν ἰαματικό, ποὺ
μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ γιά-
τρευε ὅλους τοὺς ἀρρώστους,
ποὺ ἔτρεχαν κοντά του.

Ἂς θυμηθοῦμε τέλος τὸν Ὅσιο
Ἀνδρέα, τὸν κατὰ Χριστὸ Σαλό,
καὶ τὸν Ἅγιο Ζαχαρία, τὸ Σκυτο-
τόμο, οἱ ὁποῖοι  μὲ τὸ σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ ἄνοιγαν τὶς νύχτες τὶς
κλειδωμένες πύλες τῶν ἐκκλη-
σιῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
ὅπου πήγαιναν καὶ προσεύχονταν
κρυφὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ
μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὶς ἔκλειναν πά-
λι, φεύγοντας.

Μὲ τὸ σημεῖο, λοιπόν, τοῦ
Σταυροῦ, μὲ τὸ ὁποῖο συντρίβον-
ται πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις,
φυλακτήριο καὶ στήριγμα στὴ ζωή
μας καὶ μόνιμο σύντροφο στὴν
ἀνηφορική μας πορεία, ἂς βαδί-
ζουμε μὲ σταθερότητα καὶ ἂς
ἀγωνιζόμαστε τὸν καλὸν ἀγῶνα
τῆς πίστεως, καὶ νὰ εἴμαστε βέ-
βαιοι ὅτι θὰ ἐξερχόμαστε ἀπὸ κά-
θε ἀγῶνα νικητὲς μὲ τὴν ἀόρατη
δύναμή του.

«Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης». ΙΓ´ Οἶκος τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

NEAN EDEIJE KTISIN

Ἀπὸ τὸ 1054 μ.Χ. ὑφίσταται τὸ Σχί-
σμα τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς
Ἐκκλησίας παρὰ τὶς προσπάθειες
ποὺ ἔγιναν καὶ γίνονται μέχρι σήμε-
ρα μὲ τοὺς διαλόγους Ἀγάπης, τὰ
Συμβούλια καὶ τὰ Συνέδρια. 

Ἡ παπικὴ ἀδιαλλαξία καθιστᾶ ἀδύ-
νατον τὴν ἕνωση, ὅπως τὴν ὀνει-
ρεύονται οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνα-
τολῆς καὶ ὁ πάπας τῆς Ρώμης. 

Βασικὸ ἐμπόδιο εἶναι τὸ φιλιόκβε,
τὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο τοῦ πάπα,
τὸ ἀλάθητο καὶ τὸ ἀναμάρτητο καὶ ἡ
πληθώρα καινοτομιῶν  τῶν Δυτικῶν.
Τὶς ἀνωτέρω διαφορὲς δὲν τὶς χα-
ρακτήρισαν ὡς θέματα αἵρεσης,
ἀλλὰ σχίσματος, γιατὶ ὅπως ἐξηγεῖ ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς οἱ δυτι-
κοὶ ἦταν ἔθνος πολυάριθμο καὶ
ἰσχυρὸ καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ θεώρησαν
ὅτι θὰ βροῦν κατανόηση καὶ θὰ λυ-
θοῦν ὅλα τὰ θέματα ὁμαλὰ καὶ εἰρη-
νικά.

Ἀλλὰ πῶς ὀνειρεύονται οἱ πα
τριάρχες τῆς Ἀνατολῆς, θεολόγοι
καὶ λοιποὶ κληρικοὶ οἰκουμενιστὲς
καὶ μὴ καὶ πῶς ὁ πάπας καὶ οἱ παπικοί;

Ὑπάρχει καμμιὰ ἐλπίδα; Θεωρῶ
ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία. Ἀλλὰ τότε
γιατὶ ὅλη αὐτὴ ἡ διαφήμιση, τὰ Συν -
έδρια, οἱ διάλογοι Ἀγάπης, οἱ ἐναγ-
καλισμοί, οἱ ἑκατέρωθεν ἑορτασμοί,
συμπροσευχές, φιλοφρονήσεις,
δῶρα, συλλείτουργα, κ.τλ., σὲ τὶ ἀπο-
σκοποῦν ὅλα αὐτά; Γίνονται γιὰ τὸ
θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις; Γιὰ δημό-
σιες σχέσεις κοσμικοῦ χαρακτήρα
καὶ παραπλάνηση τῶν ὀπαδῶν τους;
Ἴσως μοῦ πεῖτε, γιατὶ τόση ἀμφισβή-
τηση καὶ ἀπαισιόδοξη καχυποψία;
Γιατὶ τὰ πραγματικὰ γεγονότα ἄλλα
μᾶς λένε. Καὶ ἄς δοῦμε ποιὰ εἶναι ἡ
θέση τῶν παπικῶν γιὰ τὴν ἕνωση
τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τὶ λένε γἰ αὐτήν;

-Τὸ 1870 μ.Χ. στὴν Α  ́Βατικανὴ Σύν -
οδο ὁ πάπας Ἰωάννης κγ´ μεταξὺ
τῶν ἄλλων εἶπε: 

«Θὰ ἐπιδιώξωμεν τὴν ἐκκλησίαν
ἐν ὅλῳ αὐτῆς τῷ μεγαλείῳ καὶ θὰ
εἴπωμεν πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἵτι-
νες εἶναι κεχωρισμένοι ἀφ  ̓ἡμῶν.

Αὕτη, ἀδελφοί, εἶναι ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, δηλ. ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία·προσέλθετε, προσέλθετε·
αὐτὴ εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς ἐπιστροφῆς·
ἐπανέλθετε, διὰ νὰ καταλάβετε τὰς
θέσεις, ἅς κατεῖχον οἱ πρόγονοι
ὑμῶν. Παῦσον τὰ σχίσματα τῶν
ἐκκλησιῶν, τοὺς πλανεμένους ἐπαν -
άγαγε καὶ σύναψον τῇ Ἁγίᾳ Σου Κα-
θολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ,
δηλ. τῇ Ρωμαιοκαθολικῇ».

-Ὁ Καρδινάλιος Αὐγουστῖνος
Μπέα καλεῖ τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ
διαλύσουν κάθε αὐταπάτη περὶ ἑνώ-
σεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἄνευ ἀπο-
δοχῆς ὑπ ̓αὐτῶν πασῶν τῶν περὶ τὴν
πίστη παπικῶν καινοτομιῶν. 

-Ὁ πάπας Παῦλος ΣΤ´ στὰ Ἱερο-
σόλυμα εἶπε:

«Ὀφείλομεν νὰ εἴπωμεν ὅτι ἕν
τοιοῦτο ἀποτέλεσμα (ἑνότητας) δὲν
δύναται νὰ ἐπιτευχθῆ ἐπὶ ζημίᾳ τῶν
ἀληθειῶν τῆς πίστεως. Δὲν δυνάμε-
θα νὰ φανῶμεν ἄπιστοι εἰς τὴν κλη-
ρονομίαν αὐτὴν τοῦ Χριστοῦ. Δὲν
εἶναι δική μας εἶναι δική του».

«Ζημία» ἐννοεῖ τῶν δοξασιῶν τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας πρω-
τείου, ἀλαθήτου, φιλιόκβε καὶ ὅλων
τῶν αἱρετικῶν καινοτομιῶν τους,
ποὺ πρέπει  νὰ μείνουν ἄθικτα. Καὶ
μέχρι σήμερα παραμένουν ἀναλλοί-
ωτα καὶ ἀπαράλλαχτα χωρὶς καμμιὰ
ὑποχώρηση.

-Ὅταν εἶπαν στὸν Καρδινάλιο
Αὐγουστῖνο Μπέα ὅτι πρέπει νὰ κα-
ταργήσουν καὶ νὰ διαλύσουν τὴν
Οὐνία, τοὺς εἶπε ὅτι δὲν χρειάζεται,
γιατὶ μὲ τὴν ἕνωση αὐτομάτως θὰ
καταργηθεῖ. Εἴπατε τίποτα; Ἔχετε
καμμιὰ ἀντίρρηση; Γενικὸ συμπέρα-
σμα. Ἤ ἀναγνώριση τοῦ πάπα καὶ
τῶν δοξασιῶν του, ἤ ἕνωση δὲν γί-
νεται. 

-Ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου ποὺ πρωτοστατεῖ στὸ
θέμα τῆς ἕνωσης ὁ πατριάρχης Ἀθη-
ναγόρας μιλᾶ γιὰ ἐπανίδρυση τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ δὲν
τὸ κατάλαβε ὅτι αὐτὸ συνιστᾶ ὕβρη;
Γιατὶ ἡ ἐπανίδρυση σημαίνει ὅτι ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς δὲν τὴν ἵδρυ-
σε σὲ σωστὲς καὶ γερὲς βάσεις. Καὶ
σὲ ἄλλη περίπτωση εἶπε:

«Ἀπατώμεθα καὶ ἁμαρτάνομεν,
ἐὰν νομίζομεν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος πί-
στις κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ὅτι
ὅλα τὰ ἄλλα δόγματα εἶναι ἀνάξια».
Μὲ ἄλλα λόγια πρέπει νὰ αἰσθανόμε-
θα ἔνοχοι ἐὰν πιστεύομε ὅτι μόνο ἡ
Ὀρθοδοξία ἀπ ̓ὅλα τὰ ἄλλα δόγμα-
τα σώζει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὴ ἡ δή-
λωση ἐνσπείρει τὸ μικρόβιο τῆς
ἀμφιβολίας περὶ τῆς αὐτογνωσίας
μας. Ξέχασε  φαίνεται ὅτι τὴν θέση
τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν χριστιανικὸ
κόσμο τὴν ἐπισήμαναν οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει
Συνόδου τοῦ 1895 ἀπαντώντας σὲ
προκλητικὴ ἑνωτικὴ ἐπιστολὴ τοῦ
πάπα Λέοντος ΙΓ  ́γράφοντας ὅτι: 

-«Ἡ Ὀρθόδοξος, ἄρα Ἀνατολικὴ
Ἐκκλησία, δικαίως καυχᾶται ἐν
Χριστῷ,  ὅτι ἐστὶν ἡ Ἐκκλησία τῶν
ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ
ἐννέα πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, ἑπομένως ἡ Μία, Ἁγία, Κα-
θολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
“στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας”.

Ἡ δὲ νῦν Ρωμαϊκὴ ἐστὶν Ἐκκλησία
τῶν καινοτομιῶν, τῆς νοθεύσεως
τῶν συγγραμάτων τῶν ἐκκλησια-
στικῶν πατέρων καὶ τῆς παρερμη-
νείας τῆς τε Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν
ὅρων  τῶν ἁγίων Συνόδων· διὸ εὐλό-
γως καὶ δικαίως ἀπεκηρύχθη καὶ
ἀποκηρύσσεται, ἐφ᾽ὅσον ἄν ἐμμένη
ἐν τῇ πλάνῃ αὐτῆς; “Κρείσσων γὰρ
ἐπαινετὸς πόλεμος, λέγει ὁ θεῖος
Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, εἰρήνης
χωριζούσης Θεοῦ”».

-Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
κατὰ τὴ θρονικὴν ἑορτὴν (Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἀλήθεια 16.12.98) εἶπε:

«Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς
τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν
ὑπῆρξαν ἀτυχῆ  θύματα τοῦ ἀρχαι-
κάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη
εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ.
Αἰτούμεθα ὑπέρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον
αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ
σφάλματα ἐκείνων».

Καὶ μέχρι στιγμῆς δὲν ἀναίρεσε τί-
ποτα ἀπὸ ὅλα αὐτά.  

Δηλαδὴ ὁ Ἅγιος καὶ Μέγας Φώ-
τιος, ὁ Μιχαὴλ ὁ Κηρουλάριος, ὁ
Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ τόσοι ἅγιοι
Πατέρες τῶν Τοπικῶν καὶ Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων ποὺ καταδίκασαν τὶς
αἱρετικὲς διδασκαλίες καὶ ὅλες τὶς
καινοτομίες εἶναι «ἀτυχῆ θύματα»
τοῦ διαβόλου καὶ ἡ «διάσπαση» σὲ
παπικοὺς καὶ Ὀρθοδόξους ὀφείλε-
ται στὰ σφάλματα ἐκείνων;

Μετὰ ἀπ ̓ὅλα αὐτὰ πῶς νὰ πιστέ-
ψουμε τὴ νέωτερη καθησυχαστικὴ
δήλωση τοῦ πατριάρχη Βαρθολο-
μαίου ποὺ ἀπὸ τὸ Σουφλί τοῦ
Ἕβρου εἶπε: «Οὐδένα κίνδυνο δια-
τρέχουμε, οὔτε προδώσαμε κάτι μέ-
χρι σήμερα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο πίστη
μας μὲ τοὺς διαλόγους καὶ τὶς
ἐπαφὲς καὶ οὔτε πρόκειται νὰ τὸ κά-
νουμε στὸ μέλλον».

Ὅταν ὁ Ἅγιος καὶ Μέγας Φώτιος
ἀντέταξε στοὺς παπικοὺς ἀπόλυτον
ἐμμονὴν στὸ Ὀρθόδοξο δόγμα, ὁ
Μιχαὴλ Κηρουλάριος καὶ ὁ Μᾶρκος
ὁ Εὐγενικὸς ἀντέταξαν ἰσχυρὸν ὄχι
στὴν ἀλλοίωση τῆς Ὀρθόδοξης πί-
στης καθὼς καὶ οἱ Σύνοδοι τοῦ 1718,
1722, 1723, 1724, 1727, 1848, 1895 καὶ
Γ  ́καὶ Δ  ́Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἰσχυ-
ρίζεσθε ὅτι δὲν τοὺς προδώσατε; καὶ
δὲν τοὺς θεωρεῖτε σφαλματίες;
Ὅταν ἀναγνωρίζετε κανονικὴν
ἱερωσύνην καὶ ἔγκυρα μυστήρια
στοὺς παπικοὺς καὶ ὡς ἐκκλησίες τὰ
προτεσταντικὰ παρακλάδια; Ὅταν
δίνετε ἄφεσιν ἁμαρτιῶν στοὺς αἱρε-
τικοὺς ἀφαιρώντας τοὺς κατ᾽οὐσίαν
χαρακτηρισμοὺς τοῦ αἱρετικοῦ σὲ
ἑτεροδόξους καὶ ἄλλης ὁμολογίας
χριστιανοὺς καὶ τοὺς δέχεσθε ὡς
ἰσότιμους μὲ ἐναγκαλισμούς, διαλό-
γους ἀγάπης καὶ ὄχι πίστεως καὶ ἀλη-
θείας, μὲ ἐμετικὲς φιλοφρονήσεις,
μὲ δῶρα, συμπόσια, συμπροσευχές,
συλλείτουργα, παραμερίζοντας καὶ
αὐτὸν τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην
ποὺ εἶπε (Β´ Ἰωάν. 10) νὰ μὴ τοὺς
παίρνετε στὰ σπίτια σας καὶ νὰ μὴ
τοὺς χαιρετᾶτε; Μήπως  καὶ ὁ Ἰωάν-
νης εἶναι «ἀτυχὲς θῦμα τοῦ ἀρχαι-
κάκου ὄφεως»; Πῶς λοιπὸν νὰ ἔχο-
με ἐμπιστοσύνη;

Τὶ εἴδους ἑνότητα προσδοκοῦν οἱ
ἑνωτικοὶ καὶ κυρίως οἱ οἰκουμενισταὶ
νὰ γίνη; Μήπως τύπου Φερράρας -
Φλωρεντίας, ἤ κατὰ τὸ πρότυπο τῆς
Οὐνίας, ἀναγνωρίζοντας τὸ πρωτεῖο
τοῦ πάπα ὑποτασσόμενοι κατὰ πάν-
τα σ ̓αὐτόν;

Θὰ ὑποταχθοῦμε στὸν πάπα καὶ
θὰ ἀγνοήσουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό;
Αὐτὸ δὲν εἶναι προδοσία; Ὁ Ἀπόστο-
λος Πέτρος δὲν μᾶς φωνάζει: «Πει-
θαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώ-
ποις»;

Ὅλες οἱ προσπάθειες περὶ ἑνώ-
σεως ὑπ᾽ αὐτὰς τὰς προϋποθέσεις
δὲν θὰ καταλήξουν σὲ ματαιοπονία;
Μήπως, ὅπως  ἔχει ἀναγραφῆ στὸν
τύπο, ἔχει γίνει μυστικὰ ἡ ἕνωση καὶ
οἱ προκαθήμενοί μας δὲν ἔχουν πῶς
νὰ μᾶς τὸ ποῦν, φοβούμενοι γενικὴ
κατακραυγὴ καὶ γενικὸ ξεσηκωμό; 

Ὁ πιστὸς λαὸς ἄς ἀγρυπνεῖ.

Ἡ ἀόρατος δύναμις τοῦ Σταυροῦ
Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Νὰ τὰ … φτιάξουμε;

(3ον)
Τὸ Ρόταρυ ὄργανον

τῆς Μασoνίας
Βασίζομεν τὴν κατηγορίαν μας

ἐπὶ τῶν ἑξῆς σημείων·
1. Εἰς τὴν ἱστορία τοῦ Ρόταρυ

εἴδαμε πῶς ἡ καλὴ τότε ᾿Οργάνωσις
τῶν Ροταριανῶν περιῆλθε εἰς
χεῖρας τῆς Μασονίας. ᾿Απὸ ὅσα
ἐλέχθησαν ἐκεῖ, πείθεται κανεὶς
ἀκραδάντως, ὅτι ἡ Μασονία κα-
τευθύνει ἀοράτως σήμερα τὴν
ὀργάνωσιν τοῦ Ρόταρυ, διὰ νὰ ἐξυ-
πηρετῆ τοὺς σκοπούς της.

2. Τὸ εἰδικὸν σῆμα τῶν
ἐξεχόντων Ροταριανῶν φέρει εἰς τὸ
μέσον τὸ σύμπλεγμα τῶν «Θεοσο-
φιστῶν» ἑωσφοριστῶν, ἤτοι μαῦρο
καὶ λευκὸ τρίγωνον ἐν εἴδει
συμπλέγματος, μὲ τὸ πρῶτον ἐξ
αὐτῶν στρεφόμενον πρὸς τὰ κάτω!
(Βλ. σχετικὴν φωτοτυπίαν).

3. Οἱ Ροταριανοὶ ἀκολουθοῦν τὴν
αὐτὴν τακτικὴν μὲ τοὺς Μασόνους

(εἰδικαὶ τελεταὶ εἰσδοχῆς νέων προσ -
ηλύτων, ἀλληλοβοήθεια, συνε-
στιάσεις, νεολαία κ.λπ.).

4. ̔́ Οταν ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος τῆς ̓ Εκ-
κλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἀπηγόρευσε
εἰς τοὺς Ροταριανοὺς νὰ πα -
ρίστανται ὡς ἀνάδοχοι, οἱ θεοσο-
φισταὶ ἐπετέθησαν μὲ πρωτοφανῆ
ἐμπά θειαν κατὰ τῆς ᾿Εκκλησίας·
«Πάλι! ῾Η ῾Ηρωδιὰς τῆς μισαλλο-
δοξίας καὶ τοῦ σκοταδισμοῦ μαίνε-
ται...», γράφουν εἰς τὸ περιοδικόν
τους («Ἰλισσός», Τεῦχος 104, σελ.
154).

∆ιατὶ ὅμως ἀνέλαβον τὴν ὑπερ -
άσπισιν τοῦ Ρόταρυ οἱ θεοσοφισταί;
∆ιότι ἁπλούστατα καὶ οἱ θεοσοφι-
σταὶ ἀνήκουν στὸ ἴδο μαγαζὶ τῆς
Μασονίας, (Βλ. περὶ τούτου εἰς
ἡμέτερον  βιβλίον ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ).

Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ(σ. 39) 
†  Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου

ΟΙ ΛΑΪΟΝΣ
Λάϊονς κατὰ λέξιν σημαίνει

«Λέοντες», ποὺ ἄθελά τους μᾶς
φέρνουν στὴν σκέψιν μιὰ περι-
κοπὴ τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, ποὺ ὁμι-
λεῖ γιὰ τὸν διάβολον. Λέγει ἡ
Γραφὴ ὅτι ὁ διάβολος  «ὡς λέων
ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα
καταπίῃ», σὰν λέων τριγυρνᾶ καὶ
κοιτάζει λαίμαργα ποιὸν θὰ κατα-
βροχθίση...

῞Οπως τὸ Ρόταρυ, ἑδρεύει κι αὐτὴ
ἡ ὀργάνωσις στὴν πρωτεύουσα τοῦ
διεθνοῦς ἐγκλήματος, στὸ Σικάγο!
Ἱδρύθηκε τὸ 1917. 

Μεταξὺ ἄλλων σκοπὸς τῶν Λάϊ-
ονς εἶναι νὰ δημιουργοῦν καὶ
ἐνθαρρύνουν τὸ πνεῦμα πλήρους
κατανοήσεως μεταξὺ τῶν λαῶν τῆς
γῆς διὰ τῆς μελέτης τῶν προ-
βλημάτων τῶν ἀναφερομένων εἰς
τὰς διεθνεῖς σχέσεις! Αὐτὸ ἐπι-
διώκει καὶ ἡ Μασονία.

Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ(σ67-70) 
†  Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου

Σῆμα τῶν Λάϊονς
Τὸ ἐπίσημο σῆμα τῶν Λάϊονς

εἶναι ἕνας κύκλος εἰς τὸ μέσον τοῦ
ὁποίου ὑπῆρχε τὸ Λατινικὸν
γράμμα L καὶ ἔχει ἑκατέρωθεν δύο
κεφαλὰς λεόντων καὶ τὴν ὑπο-
γραφὴν Lions International῝. Αὐτὸ
φυσικὰ διὰ τὴν «κοινὴν κατανάλω-
σιν»... Εἰς τὴν πραγματικότητα
ὅμως τὸ L ἔχει ἄλλας σημασίας!

α) Τὸ ἀρχικὸν γράμμα τῆς λέξεως
Lucifer,  ποὺ σημαίνει ῾Εωσφόρος,
Σατανᾶς, καὶ

β) Παριστᾶ τὸν ὀρθογώνιον
χάρακα, ποὺ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὸν
διαβήτη εἶναι τὸ διεθνὲς μασονικὸ
σύμβολο. Τὸ σῆμα Γ σημαίνει
ἐπίσης διὰ τοὺς βαθειὰ με-
μυημένους ὅ,τι καὶ τὸ ῾Ελληνικὸ Γ,
ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἀρχικὸν τῆς λέξεως
Γκαχχάλλα, ποὺ στὴ μυστικὴ Χαλ-
δεβραϊκὴ σημαίνει ἀρχηγεῖον.

Θὰ μπορούσαμε, διὰ νὰ πεισθοῦν
καλλίτερα οἱ ἀναγνῶστες ὅτι οἱ
Λάϊονς ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὴν
αὐτοεξυπηρέτησίν τους, νὰ πα-
ραθέσωμεν ἐν φωτοτυπίᾳ
πληθώραν ἀποκομμάτων ἀπὸ τὸν
ἑλληνικὸν τύπον, ἄν καὶ οἱ ἀνὰ τὸν
κόσμον Λάϊονς λέγουν ὅτι
ἐνδιαφέρονται κυρίως διὰ α) τὴν
γεωργίαν, β) τὰ παιδιὰ νεαρᾶς
ἡλικίας (κορίτσια καὶ ἀγόρια) καὶ γ)
τὴν ἀνάπτυξιν... πατριωτισμοῦ! 

᾿Αλλοίμονον καὶ τρισαλλοίμονον
ἄν ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες Χριστιανοὶ
᾿Ορθόδοξοι περιμένουμε νὰ διδα -
χθοῦμε ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τούς... Λάϊονς.

Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ(σ. 71) 
†  Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου

Λάϊονς - Μασονία
Οἱ Λάϊονς  (LIONS) ἤ Λάϊονς

Κλάμπ (LIONS CLUB) ἤ Λάϊονς
Ἰντερνάσιοναλ (LIONS IENTERNA-
TIONAL)  εἶναι μία ἀκόμη ὀργάνω-
ση σὲ φιλανθρωπικὸ στύλ, ποὺ
ἱδρύθηκε πάνω στὰ μασονικὰ πρό-
τυπα ἀπὸ μασόνους καὶ κατευθύ-
νεται ἀπὸ τὴν Μασονία, στὴν ὑπη-
ρεσία τῶν σκοτεινῶν σιωνιστικῶν
σχεδίων τῆς παγκόσμιας κυριαρ-
χίας τοῦ Ἰσραήλ! Οἱ Λάϊονς ἔχουν
κάμει τὴν ἐμφάνισή τους στὴ χώ-
ρα μας καὶ στὴν Κύπρο ὅπου, πλη-
ροφορούμαστε, ἔχουν μεγάλη δι-
είσδυση. Ἡ λέσχη αὐτὴ καμουφλα-
ρισμένη μὲ τὸν μανδύα τῆς φιλαν-
θρωπίας  ξεγελᾶ πολλοὺς καλο-
προαίρετους χριστιανοὺς καὶ γί-
νονται μέλη της, χωρὶς νὰ γνωρί-
ζουν ὅτι εἶναι ὀργάνωση μασονι-
κή. Σκοπὸς τῶν Λάϊονς, ὅπως καὶ
τῶν ἄλλων παρόμοιων  μασο-
νικῶν ὀργανώσεων, εἶναι φαινο-
μενικὰ ἡ φιλανθρωπία, στὴν
πραγματικότητα ὅμως ἡ διείσδυση
τῆς Στοᾶς στὸ σῶμα τῆς κοινωνίας
γιὰ τὴν ἄγρα ὑποψηφίων μελῶν
καὶ τὴν διοχέτευση τῶν ἀντιχρι-
στιανικῶν καὶ ἀντεθνικῶν συνθη-
μάτων καὶ ἰδεῶν της!  Ἱδρυτὴς τῆς
Λάϊονς Κλάμπ εἶναι ὁ MELVIN JO-
NES ποὺ γεννήθηκε τὸ 1879 στὸ
FORT THOMAS τῆς ARIZONA  τῶν
ΗΠΑ. Σὲ ἡλικία 27 χρονῶν ἔγινε
Μασόνος. Μυήθηκε στὴ στοὰ GAR-
DEN CITY σήμερα LOVEMANT
LODGE ἀριθμὸς 141Α, F καὶ Α.Μ.
τοῦ Σικάγου τὸ 1906 καὶ στὴ στοὰ
παρέμεινε σ᾽ὅλη του τὴ ζωή. 

«Ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Μασονία» 
Ἰωάννου Παπᾶ

Λάϊονς  -Ρόταρυ
Οἱ ˙LIONS INTERNATIONAL»

εἶναι ἀδελφὴ ὀργάνωση τοῦ ˙RO-
TARY INTERNATIONΑL», μὲ τὸ
ὁποῖο ὑπηρετοῦν τοὺς ἴδιους σκο-
ποὺς καὶ εἶναι τὰ διεθνῆ σαλόνια
γνωριμιῶν καὶ διεισδύσεων στὶς
διάφορες χῶρες τῆς Μασονίας καὶ
μέσῳ τῆς Μασονίας τοῦ ∆ιεθνοῦς
Σιωνισμοῦ. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἐπι-
βεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ
Μασονικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια (DIC-
TIONNAIRE UNIVERSEL DE LA
FRANCE - MACONNERIE» EDITION
DE NAVARRE) Τόμος 2ος  σελὶς
1143, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι «τὸ Ρό-
ταρυ εἶναι μία ὀργάνωση ὅπως
ἀκριβῶς καὶ οἱ Λάϊονς». Ἐμεῖς δὲν
ἔχουμε νὰ προσθέσουμε κάτι
ἄλλο.

«Ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Μασονία» 
Ἰωάννου Παπᾶ

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

Αἱ προσπάθειαι διὰ τὴν ψευδοένωσιν
Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη

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

Τὸ ἔμβλημα τοῦ Ρόταρυ, ὁ
ὀδοντωτὸς τροχὸς καταμαρτυ-
ρεῖ ὅτι ἡ λέσχη κινεῖ καὶ κι-
νεῖται ἀπὸ ἑτέρους ἀφανεῖς
τροχοὺς μὲ ἐμπλεκόμενους
ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο,
σὲ δεκάδες χιλιάδες λέσχες σὲ
Ἀμερική, Εὐρώπη (μὲ κέντρο
τὴν Ἑλβετία, ὅπου γίνονται τὰ
συνέδρια), Αὐστραλία, Ἀφρι-
κή, Ἀσία. Τὸ δὲ εἰδικὸ σῆμα
τῆς λέσχης (σύμπλεγμα λευκοῦ
καὶ ἀντεστραμμένου μαύρου
τριγώνου) εἶναι τῶν «Θεοσο-
φιστῶν» καὶ ἡ σημαία τους
εἰκονίζει κεφαλὴ εἰδωλολα-
τρικῆς θεότητας!

Μὲ ἀφορμὴ τὴ μνήμη τῶν Τεσ-
σαράκοντα μαρτύρων ποὺ ἑορτά-
ζουμε σήμερα (Δευτέρα 9.3.15) ὁ
ὁμιλητής κ. Παῦλος Παλούκας ξε-
κίνησε τὴν ὑπέροχη ὁμιλία του μὲ
τὸ ἐρώτημα «ἀφοῦ οἱ  πρῶτοι Χρι-
στιανοὶ (μέχρι τὸν 3ο αἰῶνα) δὲν
ἐνοχλοῦσαν κανένα, γιατί ἀντιμε-
τωπίστηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ βίαιο
καὶ σκληρὸ τρόπο;» ἐξηγώντας ὅτι
οἱ Ἐθνικοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι
ἀντέδρασαν μὲ μεγάλο φανατισμὸ
καὶ σκληρότητα, γιατί ἔβλεπαν νὰ
ἀπειλοῦνται καὶ νὰ χάνονται τὰ
συμφέροντά τους. Οἱ Χριστιανοὶ
π.χ. ἀρνοῦνταν νὰ πληρώνουν φό-
ρους καὶ νὰ στρατεύονται σὲ ἕνα
διεφθαρμένο κράτος. Δὲν προσκυ-
νοῦσαν τὰ εἴδωλα, τὰ ὁποῖα θεω-
ροῦσαν ξόανα, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦ
Χριστό.

Ἔπειτα ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε
στοὺς κατηγόρους τῶν μαρτύρων
ποὺ ἦταν οἱ πιστοὶ στὰ εἴδωλα, οἱ
ἱερεῖς καὶ οἱ μάντεις, οἱ ἐθνικοὶ φι-
λόσοφοι καὶ οἱ αὐτοκράτορες, ποὺ
εἶχαν τὴν ἀξίωση νὰ τοὺς λα-
τρεύουν ὡς θεούς.

Στὴ συνέχεια ὁ ὁμιλητής ἐμβά-
θυνε στὴν ἔννοια τοῦ μαρτυρίου
ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς, ἀνα-
φέροντας τὴν ὁμολογία, τὸ μαρτύ-
ριο καὶ τὸ θάνατο τῶν μαρτύρων
ποὺ ὅ,τι ἔπαθαν τὸ ἔπαθαν γιὰ χά-
ρη τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ, ὁ
ὁποῖος καὶ Αὐτὸς ἔπαθε πάνω στὸν
Σταυρό. 

Οἱ μάρτυρες ἦταν ἀπὸ ὅλες τὶς
κοινωνικές τάξεις ὅπως στρα-
τιῶτες, σοφοί, λόγιοι, ἐπαγγελμα-

τίες, νήπια, δοῦλοι, πλούσιοι καὶ
φτωχοί. 

Στὸ μαρτύριο ὁδηγοῦνταν ὄχι
φωνασκοῦντες ἢ ἀπειλοῦντες
ἀλλὰ συγχωροῦντες ἀκόμη καὶ τὸν
διώκτη καὶ δήμιό τους καὶ ἐκεῖ
ἦταν τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τους.

Τελειώνοντας ὁ ὁμιλητής ἐξή-
γησε τὴν προσφορὰ τοῦ χριστιανι-
κοῦ μαρτυρίου στὸ διηνεκὲς λέ-
γοντας ὅτι τὸ αἷμα τους ἔγινε δρα-
στικὸ λίπασμα γιὰ τὴν Ἐκκλησία
μας, ἐνίσχυσε τὸ Ἱεραποστολικὸ
ἔργο καθὼς καὶ τὴν πίστη τῶν ὑπο-
λοίπων καὶ τὴν καθιέρωση τοῦ δια-
τάγματος τῶν Μεδιολάνων δηλ.
τὴν ἀνεξιθρησκία. Ἡ Ἐκκλησία μας
ἀναγνωρίζοντας τοὺς μάρτυρες
τούς συμπεριέλαβε στά συναξά-
ρια, μαρτυρολόγια, ἀναγνωρίζον-
τας τὴ θυσία τους, τὴν προσκύνη-
σιν τῶν ἱερῶν λειψάνων τους, τὴν
καθιέρωση ἑορτῶν εἰς μνήμην
των· οἱ Ὑμνωδοὶ συνέγραψαν ἀκο-
λουθίες, ὕμνους κ.ἄ. ἐμπνευσμένοι
ἀπὸ τὸν βίο τους καὶ τὸ μαρτύριό
τους. 

Πρέπει λοιπὸν καὶ ἐμεῖς νὰ γί-
νουμε συνεχιστὲς ἔχοντάς τους
ὡς παράδειγμα, διότι αὐτοὶ μὲ τὸ
μαρτύριό τους κέρδισαν τὴν ἐπου-
ράνιο Βασιλεία. 

Μάλιστα ὁ κ. Γεροντάκης στὸν
ἐπίλογο ἀνέφερε ὅτι θυμᾶται πολὺ
καλὰ τὸν μακαριστὸ π. Χαράλαμπο
νὰ λέει ὅτι πρέπει «νὰ ψηθοῦμε»
ἐδῶ, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε ἐπάνω
«γιατί ἀλλιῶς ἂν ἀπολαύσουμε ἐδῶ
θὰ ψηθοῦμε ἐκεῖ».

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ ΠΟΕ
Αἱ διαστάσεις τοῦ Χριστιανικοῦ Μαρτυρίου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ  « Π Α Ν ΕΛ Λ Η -

ΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ» καὶ οἱ ἐκδό-
σεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ» προσφέρουν
ὡς δῶρο στὸ ἥμισυ τῆς
τιμῆς (5€ ἕκαστος)
τοὺς δύο τόμους «ΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥ-
ΤΥΧΙΑΣ» γραμμένα
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π.
Χαράλαμπο Βασιλό-
πουλο.

Ὁ α´ τόμος περιέχει κηρύγματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β´ τόμος περιέ-
χει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτι-
κές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς
καὶ οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγά-
λη πνευματικὴ ὠφέλεια.
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(3ον)
Αἱ πρῶται δεήσεις

τῶν εἰρηνικῶν
Γίνεται μία σειρὰ ἀπὸ δεήσεις ποὺ

ὅλες μαζὶ λέγονται μεγάλη συν απτή.
Λέγονται ἔτσι, μεγάλη συν απτή,
ἐπειδὴ σʼ αὐτὲς τὶς δεήσεις συνά-
πτεται, δηλαδὴ περιμαζώνεται ὅλος
ὁ βίος καὶ ἡ ζωή τῶν πιστῶν. Εἶναι
σὰν μία πρώτη ἐμφάνιση καὶ παρου-
σία τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ. Παρουσιάζεται ἡ Ἐκκλησία,
ὅλοι μαζί, κλῆρος καὶ λαὸς ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ ὅλες τὶς ἐπίγειες
ἀνάγκες καὶ τὶς περιστάσεις τοῦ βί-
ου. Ἀναθέτουμε, ἀναφέρουμε ὅλες
τὶς ἐπίγειες ἀνάγκες καὶ τὶς περιστά-
σεις τοῦ βίου ἀμέσως ἅμα τῇ ἐνάρ-
ξει τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ Ἐκκλησία μέσα στὸ ναὸ εἶναι
σὰν ἕνα καράβι· πλέει καὶ ταξιδεύει
πρὸς τὴν ἀνατολή, ἐκεῖ ποὺ ἦταν ὁ
ἀρχαῖος παράδεισος «κατʼ ἀνατο-
λάς», καθὼς λέει ἡ Θεία Γραφή.
Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια εἶναι διαπιστω-
μένη καὶ βλέπουμε ὅτι ὅλοι οἱ
ὀρθόδοξοι ναοὶ εἶναι στραμμέ-
νοι πρὸς ἀνατολάς, εἶναι ἡ πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὅπως τὴν μνημονεύει ὁ Μέγας
Βασίλειος στὴν Τρίτη ἐπιστολὴ
πρὸς Ἀμφιλόχιον. Λέγει, «ἀπὸ
ποῦ ἀλλοῦ ἔχουμε μάθει νὰ
προσευχώμεθα πρὸς ἀνατολάς;
εἰ μὴ ἀπὸ τὴν ἱερὰ παράδοση·
ἀπὸ ποῦ ἔχουμε μάθει νὰ βαπτί-
ζωνται τὰ παιδιὰ τρεῖς φορὲς
μέσα στὴν κολυμβήθρα, παρὰ
ἀπὸ τὴν ἱερὰ παράδοση; Ἂν, λέ-
γει, αὐτὰ τὰ ἀθετήσωμε, στὰ
καίρια, θὰ βλάψωμε τὸ Ἅγιο
Εὐαγγέλιο». Καὶ μοῦ ἔκανε
ἐντύπωση ἕνα παιδὶ ποὺ ἤθελε
νὰ κάνη εἰκονοστάσι, δὲν ἤξερε
αὐτὴ τὴν ἁπλῆ ἀλήθεια, καὶ τὸ ἔκανε
σὲ μία ἄλλη κατεύθυνση· γιατί πρὸς
ἀνατολάς πρέπει νὰ εἶναι τὸ εἰκονο-
στάσι; ναί, ἆ! λέει, ἔπρεπε νὰ γίνη
πρὸς ἀνατολάς. Πρὸς τὸν παράδει-
σο πλέει ἡ Ἐκκλησία καὶ φέρει μέσα
στὸ πλοῖο της ἐξαγιασμένο ὅλο τὸν
ἐπίγειο βίο τῶν ἀνθρώπων.

Ὅλες αὐτὲς οἱ δεήσεις τῆς μεγά-
λης συναπτῆς λέγονται καὶ εἰρηνικά,
ἐπειδὴ οἱ τρεῖς πρῶτες δεήσεις εἶναι
γιὰ τὴν εἰρήνη. Ἡ εἰρήνη εἶναι ὁ κα-
θαρὸς ἀέρας, μέσα στὸν ὁποῖον μπο-
ρεῖ νὰ ζήση ἡ θεία κοινωνία, ποὺ
εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἰρήνη μέσα μας,
εἰρήνη μεταξύ μας, εἰρήνη, ποὺ εἶναι
πρῶτα καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
μέσα στοὺς πιστοὺς, καὶ ὕστερα
εἰρηνικὴ κατάσταση στὸ θεσμὸ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ σ  ̓ὅλο τὸν κόσμο.

Μετὰ τὴν δοξολογία τοῦ Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ, ἡ πρώτη λέξη ποὺ ἀκού-
γεται στὴ σύναξη τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἡ εἰρήνη. Ὁ διάκονος σὰν σάλ-
πιγγα, ποὺ δίνει τὸ σύνθημα καὶ τὸ
παράγγελμα, φωνάζει δυνατά, γιὰ νὰ
ἀκούσουν ὅλοι «Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυ-
ρίου δεηθῶμεν». Μὲ εἰρήνη μέσα
μας καὶ μεταξύ μας ἂς παρακαλέ-
σουμε τὸν Κύριο, γιατί δὲν γίνεται
ἀλλοιῶς· τὸ πρῶτο ποὺ μᾶς χρειάζε-
ται, γιὰ νὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸν
Θεό, εἶναι ἡ εἰρήνη. Νὰ εἴμαστε εἰρη-
νευμένοι πρῶτα μέσα μας καὶ ὕστε-
ρα μεταξύ μας, γιατί, μόνο ἂν ἔχου-
με εἰρήνη μέσα μας, μποροῦμε νὰ
ἔχουμε καὶ μεταξὺ μας εἰρήνη. Σὲ
ὅλη τὴν Θεία Λειτουργία πολλὲς
φορὲς θ  ̓ἀκούσουμε τὸν λειτουργὸ
ἱερέα νὰ δίνη τὴν εἰρήνη, νὰ λέη
«Εἰρήνη πᾶσι». «Χωρὶς εἰρήνης
οὐδέν ἐστίν εἰπεῖν οὔτε πράξαι» λέ-
γει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος· μέσα στὴν Ἐκκλησία δηλαδὴ τί-
ποτε δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε οὔτε
νὰ κάνουμε χωρὶς εἰρήνη. Γἰ  αὐτὸ ὁ
Ἐπίσκοπος δὲν ἀνεβαίνει στὸ θρόνο
ἂν πρῶτα δὲν εὐλογήση καὶ δὲν
εὐχηθῆ σὲ ὅλους εἰρήνη. «Οὐ πρό-
τερον ἐπὶ τὸν θρόνον ἀναβαίνει
τοῦτον, ἕως ἂν ἅπασι ἡμῖν ἐπεύξοι-
το». Πόσον εἶναι τραγικὸ καὶ πόσον
ἀπέχουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν τάξη τῆς
Ἐκκλησίας μας καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ
ἰδεῶδες, ὅταν εἰσερχώμεθα μέσα
στὴν Ἐκκλησία μας ταραγμένοι, ἀμί-
λητοι μεταξύ μας, μὲ πάθη, μὲ μίση,
ὅπως ἔχουμε ἀκούσει καὶ μερικὲς
φορὲς «στάσου νὰ κοινωνήσω καὶ
μετὰ θὰ στὰ πῶ». Μπαίνουμε στὴν
Ἐκκλησία καὶ φεύγουμε σὰν νὰ εἴμε-
θα ἄγνωστοι ἐν μέσῳ ἀγνώστων!
Εἶναι μία τραγικὴ παρεξήγηση καὶ
παραμόρφωση τοῦ πνεύματος τῆς
Ἐκκλησίας μας. Χωρὶς αὐτὴ τὴν
εἰρήνη μὲσ ̓στὶς ψυχές μας καὶ τὴν
εἰρήνη ἀπέναντι στὸν πλησίον μας
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη λατρεία
ἀληθινή, λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Μετὰ τὴν πρώτη δέηση γιὰ εἰρήνη,
ὁ λειτουργὸς προχωρεῖ σὲ μία δεύτε-
ρη, στὴν ὁποία φαίνεται ἀμέσως ὁ
σκοπὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς λειτουρ-
γικῆς συνάξεως. «Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν
εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Γιὰ τὴν εἰρή-
νη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν σωτηρία τῶν
ψυχῶν μας, ἂς παρακαλέσουμε τὸν
Κύριο. Ἡ εἰρήνη τὸ πρῶτο καὶ μεγά-
λο ἀγαθὸ εἶναι καρπὸς μέσα μας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καὶ αὐτὴ ἡ εἰρήνη
σὰν τέλειο δώρημα «ἄνωθεν κατα-
βαῖνον» εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν εἰρή-
νη, γιὰ τὴν ὁποία πολιτικὰ καὶ διπλω-
ματικὰ ὁμιλοῦν οἱ ἄνθρωποι. Μεγά-
λος λόγος, ἐπίκαιρος λόγος γιὰ τὴν
εἰρήνη καὶ στὶς ἡμέρες μας, ἀλλὰ
εἶναι κάτι τὸ τελείως διαφορετικὸ
αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο εὔχεται καὶ ζητεῖ ἡ
Ἐκκλησία ὅ,τι γίνεται στὸν πολιτικὸ
καὶ διπλωματικὸ κόσμο. Γἰ  αὐτὴν τὴν
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
ἔλεγε στοὺς μαθητές του «εἰρήνην
τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κό-
σμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν».
Καθὼς λοιπὸν γράφει ὁ Ἀπόστολος
ὅτι κάθε δωρεὰ τοῦ Θεοῦ δίδεται
πρὸς τὸ συμφέρον, ἔτσι καὶ στὴν
ἀρχὴ τῆς Θείας Λειτουργίας, ζητοῦμε
τὴν εἰρήνη γιὰ τὴν σωτηρία τῶν
ψυχῶν μας. Γιατί αὐτὸ πρῶτα καὶ μό-
νο μᾶς συμφέρει, ἡ σωτηρία. «Κομι-
ζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ἡμῶν
σωτηρία ψυχῶν» γράφει ὁ Ἀπόστο-
λος Πέτρος, νὰ κερδίσουμε δηλαδὴ
τὸν σκοπό, διά τὸν ὁποῖο πιστεύουμε,
καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν
μας.

Ἀλλὰ εἶναι οὐσιώδης διαφορὰ με-

ταξὺ τοῦ καρποῦ τῆς εἰρήνης ποὺ
ἐπιδιώκει ὁ κόσμος καὶ αὐτῆς ποὺ ζη-
τεῖ ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλὰ τὸ σπουδαῖο
εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, οἱ Χριστια-
νοί, δὲν εἴμαστε ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ στὴ γῆ, πο-
ρεύεται μαζὶ μὲ τὸν κόσμο καὶ πα-
λεύει νὰ τὸν μεταμορφώση γιὰ νὰ
τὸν ὁδηγήση στὴ ζωή τοῦ μέλλον-
τος αἰῶνος. Γἰ  αὐτὸ ὁ διάκονος στὸ
τρίτο αἴτημα δέεται «ὑπὲρ τῆς εἰρή-
νης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐστα-
θείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλη-
σιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Γιὰ τὴν
εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν
στερέωση τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Ἐκκλησιῶν καὶ γιὰ τὴν ἕνωση ὅλων
τῶν ἀνθρώπων ἂς παρακαλέσουμε
τὸν Κύριο. Ὅρια τοπικὰ δὲν ὑπάρ-
χουν διά τὴν Ἐκκλησία, γἰ  αὐτὸ καὶ
στὰ ἀρχαῖα λειτουργικὰ κείμενα χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ περάτων ἕως πε-
ράτων τῆς οἰκουμένης. Τὴν ἐνδια-

φέρει λοιπὸν ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξαρτᾶται καὶ ἡ δική
μας εἰρήνη. Ἡ εὐστάθεια τῶν το-
πικῶν Ἐκκλησιῶν δηλαδὴ ἡ σταθερὴ
εἰρηνική τους κατάσταση ἐξαρτᾶται
καὶ ἀπὸ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου. Οἱ
πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀνατα-
ραχὲς καὶ ἐπαναστάσεις δὲν εἶναι
ποτὲ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας. Στὸ
σημεῖο αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία πλήρωσε
πολλὲς ξένες ἁμαρτίες, γιατί οἱ
ἄνθρωποι τὴν ἔμπλεξαν στὶς διαφο-
ρές τους καὶ στὶς μεταξύ τους δια-
μάχες, γἰ  αὐτὸ σύμφωνα καὶ μὲ τὴν
προφητεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ δέ-
ηση εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ ἑνω-
θοῦν καὶ νὰ γίνουν μία ποίμνη. 

Οἱ δεήσεις γιὰ τὴν εἰρήνη εἶναι
ἀπὸ τὴν πολὺ παλαιὰ ἐποχή, μὲ τὶς
ὁποῖες ἀρχίζει ἡ Θεία Λειτουργία. Γἰ
αὐτὸ καὶ αἰσθανόμεθα ἱερὴ συγκίνη-
ση, ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι μὲ τὸν
ἴδιο τρόπο ἡ Ἐκκλησία καὶ μὲ τὶς
ἴδιες λέξεις τελοῦσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
τὴν Θεία Λειτουργία. Αὐτὴ ἡ συνέ-
χεια, ποὺ εἶναι μία ζωντανὴ παράδο-
ση, μᾶς βεβαιώνει γιὰ τὴν ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὴν γνησιότη-
τα τῆς πίστεως. Τίποτε ἄλλο δὲν μᾶς
πείθει πὼς ἡ Ἐκκλησία μᾶς παραδί-
δει πιστὰ καὶ γνήσια τὸ Εὐαγγέλιο
τῆς σωτηρίας παρὰ ἡ ὁμοιόμορφη
καὶ πατροπαράδοτη λατρεία της καὶ
μάλιστα ἡ Θεία Λειτουργία. Εἴκοσι
αἰῶνες οἱ γενεὲς τῶν πιστῶν μὲ τὸν
ἴδιο τρόπο καὶ σχεδὸν μὲ τὶς ἴδιες λέ-
ξεις τελοῦν τὴ Θεία Λειτουργία.
Ὅλα τὰ ἀρχαῖα λειτουργικὰ κείμενα
μᾶς δίνουν τὸ ἴδιο διάγραμμα, τὸν
ἴδιο τύπο καὶ τὶς ἴδιες δεήσεις τῆς
Θείας Λειτουργίας, διότι ὅπως καὶ
γιὰ τὸν ὅρο δικαιοσύνη ἔτσι καὶ γιὰ
τὴν εἰρήνη δὲν πρέπει νὰ τὸν ἐκλαμ-
βάνουμε ὑπὸ στενὴν ἔννοια καὶ πε-
ριορισμένη, ἀλλὰ ὅσον τὸ δυνατὸν
πιὸ πλατειά, ὅπως καὶ τῆς κάθε
ἀρετῆς. Πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι
δὲν συγχωροῦνται μεταξύ τους,
εἶναι μισημένοι δὲν εἶναι ἀγαπημένοι
καὶ κατακερματίζονται καὶ ἡ οἰκογέ-
νεια καὶ τὸ χωριὸ καὶ γενικώτερα μία
πολιτεία. Εἶναι μεγάλο τὸ καλὸ αὐτὸ
τῆς εἰρήνης στὴν πιὸ πλατειὰ ἔννοια
τὴν πνευματικὴ καὶ μὲ αὐτὴ τὴν
ἔννοια εὔχεται ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία
ἤδη ἀπὸ τῆς ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς. 

Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας μὲ τὸν τίτλο «Διαταγαὶ
τῶν Ἀποστόλων». Σ ̓αὐτὸ τὸ βιβλίο
ὑπάρχει τὸ κείμενο τῆς ἀρχαίας Λει-
τουργίας, ὅπου σχετικὰ μὲ τὴν εἰρή-
νη τοῦ κόσμου καὶ τῆς Ἐκκλησίας
διαβάζουμε τὴν ἑξῆς δέηση «Ὑπὲρ
τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐσταθείας τοῦ
κόσμου καὶ τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν
δεηθῶμεν, ὅπως ὁ τῶν ὅλων Θεὸς
ἀΐδιον καὶ ἀναφαίρετον τὴν ἑαυτοῦ
εἰρήνην ἡμῖν παράσχοιτο, ἵνα ἐν πλη-
ροφορίᾳ τῆς κατ  ̓εὐσέβειαν ἀρετῆς
διατελοῦντας ἡμᾶς τηρήσῃ» δη-
λαδὴ ἂς παρακαλέσουμε γιὰ μία
σταθερὴ εἰρήνη στὸν κόσμο καὶ στὶς
ἁγίες Ἐκκλησίες τοῦ κάθε τόπου,
γιὰ νὰ μᾶς δώση ὁ Θεὸς τὴν παντο-
τεινὴ καὶ ἀναφαίρετη εἰρήνη του καὶ
νὰ μᾶς φυλάξη, ὥστε νὰ μποροῦμε
νὰ ἐκτελοῦμε τὰ χρέη τῆς πίστεώς
μας. Ἀπὸ ὅ,τι ξέρουμε πῶς γίνεται
σήμερα σὲ πολλοὺς τόπους, μπο-
ροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν σημασία
αὐτῆς τῆς δεήσεως σʼ ἐκεῖνο τὸν
καιρὸ τῶν διωγμῶν, ποὺ οἱ χριστια-
νοὶ ἔφευγαν ἀπὸ τόπο σὲ τόπο. Στὸ
ἴδιο βιβλίο μία δεύτερη δέηση στὴ
συνέχεια γίνεται εἰδικὰ καὶ μόνο γιὰ
τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς
Ἐκκλησίας «Ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Καθο-
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας
τῆς ἀπὸ περάτων ἕως περάτων δε-
ηθῶμεν, ὅπως ὁ Κύριος ἄσειστον
αὐτὴν καὶ ἀκλυδώνιστον διαφυλάξῃ
καὶ διατηρήσῃ μέχρι τῆς συντελείας
τῶν αἰώνων τεθεμελιωμένην ἐπὶ τῇ
πέτρᾳ» δηλαδὴ ἂς παρακαλέσουμε
γιὰ τὴν Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος,
ποὺ βρίσκεται ἀπὸ τὴν μία ἕως τὴν
ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς, γιὰ νὰ τὴν φυλά-
ξη καὶ νὰ τὴν κρατήση ὁ Κύριος ἄσει-
στη καὶ γαληνεμένη μέχρι τὴν συν-
τέλεια τοῦ κόσμου, θεμελιωμένη
ἐπάνω στὴν πέτρα τῆς πίστεως.

Αὐτὴ ἡ δέηση ἀφορᾶ εἰδικὰ στὴν
ἐσωτερικὴ εἰρήνη τῆς Ἐκκλησίας
ποὺ πάντα καὶ τότε καὶ τώρα πολλὲς
αἱρέσεις καὶ σχίσματα τὴν ἀναστά-
τωσαν καὶ τὴν ταλαιπωροῦν. Καὶ
εἶναι πολὺ καλὸ πάντοτε καὶ ἐμεῖς νὰ
τὸ σκεπτώμεθα αὐτὸ τὸ αἴτημα καὶ

νὰ παρακαλοῦμε διά τὴν εἰρήνη καὶ
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς
εὐσταθείας, ὅπως λέει ἡ δέηση τῶν
ἁγίων Ἐκκλησιῶν, γιατί δὲν ὑπῆρξαν
καὶ δὲν ὑπάρχουν μόνον οἱ ἐξωτερι-
κοὶ ἐχθροὶ ποὺ ἐπολέμησαν τὴν ἁγία
μας Ἐκκλησία, ἀλλὰ εἶναι καὶ οἱ ἐσω-
τερικοὶ ἐχθροί, εἶναι οἱ αἱρέσεις καὶ
τὰ σχίσματα τὰ ὁποῖα τὴν ἐβασάνι-
σαν πολὺ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ
ἐχρειάσθησαν ἀγῶνες, ἐχρειάσθη-
σαν θυσίες, συνῆλθαν ἅγιες οἰκου-
μενικὲς Σύνοδοι προκειμένου νὰ
διαφυλάξουν αὐτὴ τὴν εἰρήνη καὶ
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μας,
διότι, ὅπως ἔλεγε ἕνας σύγχρονος
ἀείμνηστος πνευματικὸς πατέρας,
τὰ ὅρια τῆς Ὀρθοδοξίας μας μὲ τὴν
αἵρεση εἶναι χαραγμένα μὲ αἷμα καὶ
μαρτύριο.

Αὐτὴ τὴν δέηση λοιπὸν ἰδιαιτέρως
νὰ τὴν προσέχουμε, ἀλλὰ καὶ μεῖς νὰ
παρακαλοῦμε τὸν Θεό… νὰ δίδη
εἰρήνη καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ διὰ

τὸν κόσμο, πρῶτα ἀπ  ̓ὅλες εἶναι
ἡ ἄνωθεν εἰρήνη τῶν ψυχῶν μας.
Μία κατάσταση μέσα μας, καθὼς
τὴν βλέπουμε σὲ μία εὐχὴ τῆς
Ἐκκλησίας ποὺ τὴν λέγει ὁ Ἐπί-
σκοπος σ ̓ὅποιον μπαίνει σὲ δια-
κονία ἐκκλησιαστικὴ «ἡμῶν δὲ
τὰς ψυχὰς ρύθμισον πρὸς πᾶσαν
εὐταξίαν καὶ κατάστασιν εἰρη-
νικὴν εἰς τὸ ἀνέχεσθαι ἀλλήλων
ἐν ταπεινώσει ἀληθινῇ καὶ ἀνυ-
ποκρίτῳ». Ἡ ἀληθινὴ καὶ ἀνυπό-
κριτη ταπείνωση, ποὺ μᾶς κάνει
νὰ ἀνεχώμεθα ὁ ἕνας τὸν ἄλλον,
αὐτὴ γεννάει μέσα μας τὴν εἰρή-
νη, ποὺ εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος πρὸς πᾶσαν εὐταξίαν
καὶ κατάσταση εἰρηνική· αὐτὴ ἡ
εὐταξία καὶ ἡ νοικοκυροσύνη,
ποὺ τόσο λείπει στὴ ζωή μας,
εἶναι γιατί δὲν ἔχουμε μέσα μας
εἰρήνη. Ἂς μὴ ξεγελιέται κανέ-

νας μας οὔτε ἡ Ἐκκλησία οὔτε ὁ κό-
σμος θὰ εἰρηνεύσουν, ἐὰν δὲν εἰρη-
νεύσουμε καθένας μέσα του, ἂν δὲν
ζητήσουμε τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ,
ποὺ ὑπερ έχει πάντα νοῦν, ποὺ ξε-
περνάει κάθε ἀνθρώπινο λογισμό.

Οἱ ἄνθρωποι πᾶνε ἀνάποδα, θέ-
λουν νὰ φτιάξουν πρῶτα τὸν κόσμο
καὶ ὕστερα τὸν ἑαυτόν τους. Ὅσοι
στ  ̓ἀλήθεια θέλουν τὸ καλὸ τοῦ κό-
σμου ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸν
ἑαυτό τους. Ἡ Ἐκκλησία ἀρχίζει τὴν
Θεία Λειτουργία καὶ ζητεῖ πρῶτα τὴν
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ «Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν
εἰρήνης».

Θεωροῦμε κάτι ἐπίσης νὰ προσ -
θέσουμε ἰδιαίτερα σ  ̓αὐτὸ τὸ αἴτημα
τὸ τελευταῖο «καὶ τῆς τῶν πάντων
ἑνώσεως», ἔχει γίνει μία παρεξήγη-
ση, θὰ λέγαμε, καὶ μία παραχάραξη
τοῦ ἀληθοῦς πνεύματος τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ δὲν εἶναι λίγοι οἱ οἰκουμενι-
σταί, οἱ ὁποῖοι τὸ ἐπικαλοῦνται αὐτό.
Ἐπικαλοῦνται αὐτὴ τὴν δέηση καὶ
λέγουν ὅτι νὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας
προσεύχεται ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως τῶν
Ἐκκλησιῶν. Λοιπὸν πρέπει νὰ τὸ
προσέξουμε αὐτὸ πῶς εἶναι ἡ ἀλη-
θής του ἔννοια. Δέεται ὑπὲρ εὐστα-
θείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλη-
σιῶν, ἡ Ἐκκλησία μας καὶ φυσικὰ
ἐννοεῖ, ὅπως τὸ ἐξηγήσαμε προ-
ηγουμένως τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Ἐκκλησιῶν, τῶν Ὀρθοδόξων,ὄχι γιὰ
τὶς αἱρετικές, ὄχι γιὰ τὶς ὁμολογίες,
ὄχι γιὰ τὶς κοινότητες καὶ ἐὰν θέλη
κανεὶς νὰ εὕρη τὴν ἑρμηνεία, τὸ
πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς πρὸς
τὴν ἀληθῆ ἕνωση τὴν κατὰ Θεόν,
αὐτὸ βρίσκεται στὴ Θεία Λειτουργία
καὶ στὴν εὐχὴ ἐκείνη ποὺ λέγει ὅτι
«τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε
καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ
καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ», ὅλους
δηλαδὴ τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ ἔχουν
φύγει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία σου καὶ
ἔχουν πλανηθῆ γύρισέ τους πάλι πί-
σω, ἐπανάγαγε καὶ ἕνωσον, σύνα-
ψον τῇ Ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ Ἀπο-
στολικῇ Ἐκκλησίᾳ διά τῆς μετανοί-
ας, διά τοῦ βαπτίσματος, ἂν εἶναι
ἀβάπτιστοι, διά τῆς ἐξομολογήσεως
καὶ ἐν γένει διά τῆς ἀναγνωρίσεως
τῶν ἀληθειῶν τῆς ὀρθοδόξου πίστε-
ως. Καὶ ἔχουμε βέβαια καὶ στὶς ἡμέ-
ρες μας εἰλικρινεῖς ψυχὲς ποὺ ζη-
τοῦν τὴν σωτηρία τους καὶ ἐκ τῶν
αἱρετικῶν καὶ ἐκ τῶν πλανημένων
καὶ ἐπειδὴ βρέθηκαν ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι τοὺς εἶπαν τὴν ἀλήθεια καὶ
δὲν θέλησαν νὰ τοὺς ἀφήσουν στὸ
σκοτάδι καὶ στὴν πλάνη, ἐπόθησαν
πολὺ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἔρχονται
καὶ πολλοὶ λαμβάνουν καὶ τὸ Ἅγιο
Βάπτισμα μετὰ ἀπὸ συστηματικὴ κα-
τήχηση καὶ ἀσπάζονται τὴν ἁγία μας
Ἐκκλησία καὶ γίνονται ὀρθόδοξοι.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθὴς κατὰ Θεὸν ἕνω-
ση, τὰ δὲ ἄλλα εἶναι ἐκ τοῦ πειρα-
σμοῦ ποὺ γίνονται μὲ τοὺς διαλό-
γους, πολὺ περισσότερο ὅταν δὲν
ἔχωμε ἀντιπροσώπους ἀνταξίους
τῆς πίστεώς μας καὶ τῆς καλῆς ὁμο-
λογίας.   Πολλὲς φορὲς ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι πηγαίνουν στὴν τράπεζα τῶν
διαλόγων, δὲν ὁμολογοῦν τὴν πίστη
μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, ἀλλὰ ἀντι-
θέτως ἐπηρεάζονται, διαβρώνονται
ἀπὸ τὶς ξένες καὶ πλανεμένες διδα-
σκαλίες καὶ ἐν συνεχείᾳ μᾶς λένε
φοβερὲς βλασφημίες, ὅπως ὅτι οἱ
ἱεροὶ κανόνες εἶναι σχήματα ἀνοη-
σιῶν καὶ μίσους καὶ πάρα πολλὰ
ἄλλα, ὅτι στεροῦνται ἀγάπης καὶ
οὕτω καθεξῆς. Ὅλες αὐτὲς εἶναι
φοβερὲς παραμορφώσεις τῆς ἀλη-
θείας καὶ ξένες τελείως ἀπὸ τὸ
πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ τῆς
Θείας Λειτουργίας. Ἐμεῖς ὅταν
ἀκοῦμε αὐτὴ τὴν δέηση καὶ ὅταν καὶ
μεῖς συμμετέχουμε καὶ τὴν ἐπανα-
λαμβάνουμε νοερῶς στὴν καρδιά
μας ἢ κατ  ̓ἰδίαν θὰ ἐννοοῦμε ὅτι οἱ
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες εἶναι οἱ κατὰ
τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ
Θεοῦ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης,
ὅπου εὑρίσκονται εἴτε τὰ Πατριαρ-
χεῖα, εἴτε Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες,
ποὺ εἶναι ἑνωμένες μαζὶ μὲ τὴν αὐτὴ
πίστη, τὴν αὐτὴ διδασκαλία καὶ ὅσοι
εὑρίσκονται ἐκτὸς τῆς Ἁγίας μας
Ἐκκλησίας, εὑρίσκονται στὴν πλάνη
καὶ τὴν αἵρεση καὶ θὰ εὐχώμεθα καὶ
δἰ ἐκείνους τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἐπι-
στροφή, ὥστε νὰ γίνουν πράγματι
ἀληθεῖς Ὀρθόδοξοι.

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

Ἡ θεία Λειτουργία*

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Μήνυμα τοῦ Σεβ. Χίου, 
Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

διά τόν μακαριστόν Γ. Ζερβόν
Ἡ πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον

τῆς ζωῆς καὶ νικητὴν τοῦ θανάτου
ἐκδημία τοῦ ἐκλεκτοῦ Διευθυντοῦ
Συντάξεως τῆς Ἐφημερίδος «ΟΡ-
ΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» Γεωργίου Ζερ-
βοῦ, ἕλκει ἡμᾶς μετὰ συγκινήσεως
πολλῆς, ἵνα ἐκφράσωμεν τοὺς ἐκ
μέσης καρδίας, λόγους παρακλή-
σεως.

Εὐχόμεθα, ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς

τάξῃ τὴν μακαρίαν ψυχὴν αὐτοῦ
«ἐν σκηναῖς δικαίων», «ἐν χώρᾳ
ζώντων» καὶ «ἐν κόλποις Ἀβραάμ,
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ».

Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἐπικαλούμενοι
ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελοῦμεν
μετὰ πατρικῶν εὐχῶν.

Ὁ Χίου
Μᾶρκος

Συλλυπητήρια ἐκ τοῦ Κινήματος
τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας

Τὸ Κίνημα τῆς ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ σᾶς ἐκφράζει τὰ
θερμὰ συλλυπητήριά του διά τὴν
εἰς Κύριον, αἰφνίδια, ἐκδημία τοῦ
ἀκάματου καὶ συνεποῦς μὲ τὶς
ἀρχές του, Διευθυντοῦ Συντάξεως
τῆς ἐφημερίδας σας, «ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ἀδελφοῦ, ἐν Χριστῷ,
Γεωργίου Ζερβοῦ. 

Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε

ὁ Κύριός μας νὰ ἀναπαύσει, «ἐν
σκηναῖς δικαίων», τὸν ἐκλιπόντα
ἀδελφὸ Γεώργιο καὶ νὰ παρέχει
τὴν παραμυθία Του στοὺς συγγε-
νεῖς, τοὺς συνεργάτες καὶ φίλους
τοῦ ἀδελφοῦ.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Πρόεδρος

Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης

Δυσαναπλήρωτον κενόν
Μὲ πολλὴ θλίψη πληροφορηθή-

καμε τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ
ἀγαπητοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ.

Ἂν καὶ δὲν τὸν γνωρίζαμε προ-
σωπικά, ὅμως τὸν νιώθαμε πολὺ
κοντά μας, ἀπὸ τὶς ἐνημερωτικὲς
καθημερινὲς τηλεοπτικές του
ἐκπομπὲς καὶ θαυμάζαμε τὴν ὁλό-
πλευρη ἐνημέρωση στὰ ἐξωτερικὰ
καὶ ἐσωτερικὰ θέματα. Ἦταν ἀπὸ
τοὺς πιὸ ἐνημερωμένους δημοσιο-
γράφους. Καὶ ἐντυπωσίαζε πῶς
ἐξοικονομοῦσε τὸ χρόνο, γιὰ τοι-
αύτη λεπτομερῆ καθημερινὴ ἐνη-
μέρωση καὶ συγχρόνως νὰ τὴν πα-
ρουσιάζει, συγκροτημένα, σὲ κα-
θημερινὲς ἐκπομπές. 

Θαυμάζαμε ἐπίσης τὰ θεμελιω-
μένα ἄρθρα καὶ σχόλιά του στὸν
«Ὀρθόδοξο Τύπο». Ἐκεῖ διακρίνα-
με τὴν βαθεῖα ἐν Χριστῷ πίστη του
καὶ τὴν τοιαύτη ἐθνικὴ συνείδηση.
Στὰ γραπτά του βλέπουμε τὴν ἀγά-

πη του στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καὶ τὴν μαχητικότητά του γιά τήν
ὑπεράσπισή της. 

Ἀληθινά, ἡ ἀπουσία τοῦ Γεωργί-
ου Ζερβοῦ ἀφήνει ἕνα δυσανα-
πλήρωτο κενό. Καὶ μάλιστα σὲ μία
ἐποχὴ πολὺ κρίσιμη γιὰ τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος. Τὸ νιώ-
θουμε αὐτὸ καὶ μεγαλώνει ἡ θλί-
ψη μας.

Ἀλλὰ μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς γα-
ληνεύει ἡ βεβαιότητα ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ
ὅπου εἶναι ὁ ἀγαπητὸς Γιῶργος θὰ
βοηθάει τὸν τόπο μὲ τὶς εὐχὲς καὶ
τὶς προσευχές του. Θὰ βοηθάει
τοὺς συνεργάτες τοῦ Ὀρθοδόξου
Τύπου νὰ εἶναι ὄρθιοι στὶς ἐπάλξεις
τῆς ὑπεράσπισης τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ τῆς Πατρίδος. 

Ἂς εἶναι αἰωνία του ἡ μνήμη
Ζώης Μεταξᾶς

τ. Ἐκπαιδευτικὸς

Ἔσβησεν ἡ ἄτεγκτος φωνή
Ὁλόψυχα συμμετέχω στὴν βα-

θιὰ θλίψη, στὴν οἰκογένεια τοῦ μα-
καριστοῦ καὶ φίλου μου Γιώργου
καὶ στοὺς συνεργάτες του στὸν
Ο.Τ.

Ἔφυγε μία μεγάλη ἄτεγκτη
φωνὴ, ποὺ πολὺ θὰ μᾶς λείψει.

Ἦταν ἀντιαιρετικός, ἀντιπα-
πικὸς καὶ καυτηρίαζε τὰ φιλοπα-
πικὰ αἰσθήματα τοῦ Πατριάρχη

Βαρθολομαίου. Ἦταν ἀντιμασό-
νος! 

Εὔχομαι ὁ Ἅγιος Θεός μας νὰ
τὸν ἐντάξει στὴν Αἰώνια Βασιλεία
Του. 

Ἰωάννης Β. Ἀλεξόπουλος
Bsc, Bsc, D.I.C, MPH, PhD

Ὁμότ. Καθ. Σχολῆς Ἰκάρων
Ἀθήνα

«Ἔφυγεν» ὁ γενναῖος Γεώργιος Ζερβός
Κενό! Μεγάλο κενό! Δυσανα-

πλήρωτο! Ἔφυγε, ὁ γενναῖος Γ.
Ζερβός! Ἔφυγε ἡ δυναμική του
πέννα, ποὺ σὰν δίστομη ρομφαία
ἔβαζε στὴ θέση τους τὰ στραβὰ καὶ
τὰ ἀνάποδα. 

Θὰ μᾶς λείψει πολύ!
Μία, μοναδικὴ φορά, μίλησα στὸ

τηλέφωνο μαζί του τὸν περασμένο
Δεκέμβριο. Μὲ συνεπῆρε ἡ γαλή-
νια, εὐγενικὴ φωνή του, ὅμως δυ-
ναμικὴ ὅσο καὶ ἡ πέννα του!

Τί νὰ πῶ; Τί μπορῶ νὰ πῶ
μπροστὰ στὶς βουλὲς τοῦ Κυρίου
μας; Ὅτι ὁ Κύριος πολὺ τὸν ἀγά-
πησε! Καὶ νὰ εὐχηθῶ τὴν ἐξ
Ὕψους παρηγορία στὴν οἰκογέ-
νειά του καὶ στὴν μεγάλη οἰκογέ-
νεια τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου». 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη ἀλησμόνη-
τε Γεώργιε Ζερβέ!

Μὲ ἐκτίμηση
Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Βέροια

Ὁ χαλκέντερος καὶ φωτεινὸς
διάκονος τῆς δημοσιογραφίας

Μὲ πολὺ πόνο ἐπληροφορηθή-
καμε τὴν ἐκδημία τοῦ χαλκέντε-
ρου καὶ φωτεινοῦ διακόνου τῆς
δημοσιογράφου μακαριστοῦ Γε-
ωργίου Ζερβοῦ. Τώρα καὶ χρόνια
ἀπολαμβάναμε τὰ πυκνὰ καὶ μεστὰ
γραπτά του καὶ ζεσταινόμεθα ἀπὸ
τὴν φλόγα τῆς Ἑλληνορθοδόξου
Πίστεως καὶ ὁμολογίας του.

Πνευματικὴ ρομφαία καὶ στρα-
τηλάτης τῆς Ὀρθοδόξου παρατά-

ξεως Κυρίου.
Πολλοὶ ἐτραφήκαμε ἀπὸ τοὺς

ἀγλαόκαρπους λόγους του καὶ
ἐδροσιστήκαμε ἀπὸ τὰ ὀρθόδοξα
νάματά του. Ἀπὸ καρδίας συλλυ-
πούμεθα καὶ δεόμεθα ὑπὲρ τῆς
αἰωνίου μακαριότητός του. 

Καλὴ δύναμη εἰς ὅλους σας
Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμὴ

Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Χατζηνικολάου

«Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε 
ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς»
Σεβαστέ μου κ. Διευθυντὰ τῆς Ἐφη-
μερίδος τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου. 

Εὔχομαι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς
μου ὁ Κύριός μας νὰ σᾶς φωτίζη
ὅλους ποὺ ἐργάζεσθε νυχθημερὸν
γιὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος,
ποὺ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. 

Ἔλαβα τὸ βιβλίο: «Ἅγιον Ὄρος:
Διαχρονικὴ μαρτυρία ὑπὲρ τῆς Πί-
στεως» καὶ σᾶς εὐχαριστῶ πάρα πο-
λύ.

Ἐγὼ τί νὰ σᾶς στείλω; Μόνο προσ -
ευχὲς στὸν Κύριόν μας Ἰησοῦν
Χριστὸν νὰ σᾶς χαρίζη προσωπικὴ
καὶ οἰκογενειακὴ ὑγεία, φώτιση, δύ-
ναμη, ὑπομονὴ καὶ κουράγιο νὰ ὁμο-
λογοῦμε ὅλοι ΧΡΙΣΤΟ.

Σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ καὶ ὁ Κύ-
ριος νὰ σᾶς τὰ ἀνταποδώση διπλὰ
στὸν οὐρανό.

Μὲ σεβασμὸ καὶ ἀγάπη Χριστοῦ
Ἱερεὺς

Κων/νος Μήτσιος

Εἰς πᾶσαν
τὴν Ἀλήθειαν

Κύριε Διευθυντά,
Διαβάζοντας στὸν  Ὀρθόδοξο

Τύπο  (2044/7-11-14) τὸ θέμα τῆς Ἱ.
Μητρόπολης Πειραιᾶ γιὰ τοὺς
Ἀρμενίους μονοφυσίτες εἶδα ὅτι
δὲν ἀναφέρθηκε τὸ  θαῦμα τῆς
Ἁγίας Εὐφημίας, ποὺ τὸ γιορτάζου-
με  τὴν 11η Ἰουλίου καὶ ἐπιβεβαι-
ώνει ὅτι οἱ Ἀρμένιοι ὡς μονοφυσί-
τες εἶναι  Αἱρετικοί.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες παρὰ τὴν ἁγιό-
τητά τους κατὰ τὶς Οἰκουμενικὲς
Συνόδους, ὅταν φτάνανε σὲ ἀδιέ-
ξοδο κατέφευγαν στὴν θεϊκὴ ἐπέμ-
βαση, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος ποὺ
ἔβγαλε λάδι ἀπὸ τὴν πέτρα καὶ ὁ
Ἅγιος Σπυρίδωνας ποὺ ἐπιβεβαί-
ωσε τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος
καὶ τὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὸ κε-
ραμίδι.

Ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν 4η Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδο, ποὺ καταδικάστηκε ὁ
μονοφυσιτισμὸς πάλι κατέφυγαν
στὴ διά θαύματος ἐπέμβαση τοῦ
Θεοῦ διά μέσου τοῦ σκηνώματος
τῆς Ἁγίας Εὐφημίας.

Τί ἔγινε τότε καὶ τὸ γιορτάζουμε
καὶ τώρα ἀκόμη;

Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δο-
σίθεος στὴν Δωδεκάβιβλο (4ο βι-
βλίο σελ. 356-557) γράφει  ἐπὶ λέξει:

"...καὶ ἔθηκαν αὐτὸν (τὸν τόμον
τῶν Ὀρθοδόξων γιὰ τὶς δύο φύσεις
τοῦ Χριστοῦ)  ἐπὶ τοῦ λειψάνου
αὐτῆς (τῆς Ἁγίας Εὐφημίας), ἔβα-
λον δὲ ὁμοῦ καὶ  τὸν τόμον τῶν
Αἱρετικῶν (μονοφυσιτῶν), εἶτα
ἔκλεισαν τὴν λάρνακα, καὶ ἐσφρά-
γισαν αὐτὴν οἱ ἔγκριτοι τῆς Συνό-
δου καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ ἡ σύγκλη-
τος, ἔπειτα ἐδέοντο μετὰ ὕμνων καὶ
δακρύων καὶ στάσεων παννυχίων
τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἀποκαλύψη αὐτοῖς τὸ
Ὀρθόδοξον, ἀνοίξαντες δὲ τὸ
μνῆμα,εὗρον τὸν μὲν τόμον τῶν
Αἱρετικῶν εἰς τοὺς πόδας τῆς Ἁγίας
Εὐφημίας, τὸν δὲ ̔́ Ορον τῶν Ἁγίων
Πατέρων κρατούμενον ἐπὶ τῆς δε-
ξιᾶς χειρός, ΟΝ, ΑΠΛΩΣΑΣΑ ΤΗΝ
ΧΕΙΡΑ Η ΑΓΙΑ, ΕΔΩΚΕ Τῼ ΒΑΣΙΛΕΙ,
καὶ τῇ Συνόδῳ, εἰς δόξαν Πατρός,
Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος".

Θεωρῶ μεγάλη παράλειψη τοῦ
θαύματος αὐτοῦ, ποὺ βεβαιώνει καὶ
ἐπικυρώνει ὅλες τὶς θεολογικὲς
ἀναλύσεις, εἰσηγήσεις, ὑπομνήμα-
τα, πραγματεῖες, ποὺ ἀναφέρονται
στὸ κείμενο τῆς ̔Ι. Μητρόπολης.

Ἂν οἱ μονοφυσίτες καὶ οἱ κάθε
εἴδους αἱρετικοὶ δὲν σέβονται  τὸν
ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ  δὲν ὑπακοῦνε σ᾽
αὐτόν, ποὺ θαυματουργικῶς τοὺς
μιλᾷ ὅτι εἶναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, τότε πῶς
θὰ σεβαστοῦν τοὺς ἀνθρώπους, σὲ
ὅσα ἐπιχειρήματα καὶ ἀποδείξεις καὶ
ἂν τοὺς φέρουν καὶ ὅσο σοφὰ καὶ
αὐταπόδεικτα καὶ ἂν εἶναι καὶ
ὅσους τίτλους καὶ ἀξιώματα καὶ ἂν
ἔχουν;

Δὲν θὰ  ἰσχύσει τὸ "οὐ μὲ πείσεις
κἄν μὲ πείσεις" καὶ  “στοῦ κουφοῦ
τὴν πόρτα ὅσο θέλεις  βρόντα”;

Γιατί οἱ ἐκκλησιαστικοὶ  ταγοὶ μας
ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τέτοια τραν-
ταχτὰ θαύματα, ποὺ ἀπὸ αἰώνων
φωνάζουν γιὰ τὴν πλάνη τους καὶ
σκανδαλίζουν τὸν συνειδητὸ καὶ
πιστὸ λαό; Μήπως λόγω πολυχρονί-
ου ἐπικρατήσεως παραγράφεται καὶ
τὸ παράνομο νομιμοποιεῖται; Μή-
πως θὰ πρέπει νὰ καταργήσουμε καὶ
τὴν ἀνάμνηση τοῦ θαύματος
αὐτοῦ;

Μὲ τὸ νὰ ἐπιδεικνύουν ὑπερβάλ-
λουσαν ἀνοχὴ καὶ νὰ δέχονται τὸν
αἱρετικὸ Ἀρμένιο πατριάρχη ὡς
κατὰ πάντα ὀρθόδοξο δὲν ἐξοργί-
ζουν τὸν Τριαδικό μας Θεό; Μήπως
συναινεῖ καὶ ὁ Θεὸς στὴν ἄνευ με-
τανοίας ἄφεση τοῦ ἁμαρτήματος
τῆς πλάνης των;  Καὶ ἂν συναινεῖ
πῶς τὸ διεπίστωσαν;

Δὲν πρέπει καὶ ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ καὶ
ἄσημοι πιστοὶ νὰ τὸ γνωρίζομε, γιὰ
νὰ μὴ σκανδαλιζόμαστε καὶ ἱεροκα-
τηγοροῦμε ἄθελά μας;

Ἐπιδεικνύουν ἀνωτερότητα ἢ
ἀσέβεια καὶ κακό, κάκιστο καὶ ἀνάρ-
μοστο πρὸς τὸ ἀξίωμά τους παρά-
δειγμα;

Βέβαια τὰ ὅσα ἀναφέρει ἡ Ἱ. Μη-
τρόπολη μὲ τὰ κείμενα αὐτὰ ποὺ
ἀποδεικνύουν τοῦ  λόγου τὸ
ἀσφαλὲς εἶναι καλὰ καὶ ἅγια, ἀλλὰ
ὡς καταλύτης κάθε δυσπιστίας καὶ
ἀμφιβολίας εἶναι ἡ διά θαύματος
θεϊκὴ ἐπέμβαση.

Γιατί, λοιπόν, ἐν ἀγάπῃ καὶ ὁμο-
νοίᾳ, δὲν καλοῦν τὸν κάθε καλόπι-
στο αἱρετικό, ποὺ τὸν θεωροῦν φί-
λο καὶ ἀγαπητό, νὰ μὴ ἐπαναλάβουν

τὴν ἐπίκληση τοῦ μόνου ἀληθινοῦ
Θεοῦ πρὸς διάλυση καὶ ἐκμηδένιση
κάθε πλάνης τῶν χριστιανικῶν δια-
φωνιῶν καὶ διαφορῶν πίστης καὶ
μετὰ νὰ τοὺς ἀποδέχονται ὡς ἐν
Χριστῷ ἀδελφούς;

Εἶναι δυνατὸν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα
νὰ ἀρνηθεῖ καὶ  νὰ μὴ ἀνταποκριθεῖ
σὲ μιὰ τέτοια ἐπίκληση, ποὺ ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς τὸ ἄφησε στὴν ἐκκλησία
του ὡς τοποτηρητή (καὶ ὄχι τὸν πά-
πα), γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἐκκλησία,
ὡς ἀλάθητος Θεὸς (μιὰ καὶ στὴν
Ὀρθοδοξία δὲν ἀναγνωρίζομε κα-
νένα ἀλάθητο) "εἰς πᾶσαν τὴν ἀλή-
θειαν"  ( Ἰωάν. ιστ' 13);

Μετὰ τιμῆς
Παναγιώτης Ράπτης 

Φιλιππιάδα

Ὅρκος 
εἰς τὴν ἄθεον συνείδησιν

Κύριε Διευθυντὰ
Τὸ εἴδαμε καὶ αὐτό. Γιὰ πρώτη φο-

ρά πρωθυπουργὸς ποὺ ἀναλαμβάνει
τὴν διακυβέρνηση τῆς ἁγιοτόκου
Ἑλλάδος, νὰ μὴ ὁρκίζεται στὸ Εὐαγ-
γέλιο. Βεβαίως αὐτὸ ἦταν ἀναμενό-
μενο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶναι ἀπόλυτα συν -
 επὴς στὴ δεδηλωμένη ἀθεΐα του.
Ἄθεος, ἐκτὸς Ἐκκλησίας σὲ ὅλα, καὶ
στὸ γάμο του καὶ στὴ βάφτιση τῶν
παιδιῶν του.

Τὰ παραπάνω δὲν ἔχουν ἴχνος
αἰχμῆς στὸν καθ᾽ ἑαυτὸν ἄνθρωπο
Ἀλέξη Τσίπρα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιλογή
του, ἐμένα δὲ μοῦ πέφτει λόγος.
Μπορεῖ καθένας νὰ πιστεύει ὅτι θέ-
λει, ἀναλαμβάνοντας τὴν εὐθύνη
τῶν πιστευμάτων του.

Ὅμως ἐκεῖνο ποὺ ἐκπλήσσει εἶναι
ἡ ἀνεξήγητη τόλμη αὐτοῦ τοῦ
ἀνθρώπου: Νὰ ἔχει βάλει στόχο νὰ
γίνει πρωθυπουργὸς σὲ χώρα Ὀρθό-
δοξη Χριστιανική, ποὺ εἶναι ζυμωμέ-
νη μὲ τὴν Πίστη καὶ ποὺ γἰ αὐτὴ τὴν
Πίστη μαρτύρησαν φρικτὰ καὶ πέθα-
ναν πολλοί, ποὺ γἰ αὐτὴ τὴν «Πίστη
τὴν ἁγία τῆς Πατρίδος καί τὴν ἐλευ-
θερία, ἀγωνίστηκαν καὶ πέθαναν οἱ
ἀγωνιστὲς τοῦ ᾽21 καὶ οἱ μετὰ καὶ μὲ
τὸ αἷμα τους ἦλθε ἡ ἐλευθερία, αὐτὴ
ποὺ ἔχουμε καὶ χάριν αὐτῆς ὁ κ. Τσί-
πρας μορεῖ νὰ ὁμιλεῖ ἐλεύθερος καὶ
νὰ γίνει καὶ Πρωθυπουργός!

Στὰ ἐνδόμυχα τῆς ψυχῆς τοῦ κ.
Τσίπρα δὲν εἶναι ἀνύπαρκτες αὐτὲς
οἱ ἀλήθειες. Δὲν στερεῖται ἐξυπνά-
δας καὶ ἄλλων νοητικῶν χαρισμά-
των. Ἴσως θὰ περνάει στὸ νοῦ του:
Τί θέλω ἐγώ, σ ̓ἕνα λαὸ ποὺ πιστεύει,
σ ̓ἕνα τόπο κατάσπαρτο ἀπὸ ἐκκλη-
σίες, ἐρημοκκλήσια, προσκυνήματα
καὶ μοναστήρια. Σ᾽ ἕνα τόπο ποτι-
σμένο μὲ αἷμα Χριστιανῶν. Σ᾽ ἕνα
λαὸ ποὺ πιστεύει σὲ θαύματα καὶ σὲ
ἁγίους γέροντες, ποὺ στὸ πρόσωπό
τους καταργοῦνται οἱ νόμοι τῆς φύ-
σης.  Σ ̓ἕνα λαὸ ποὺ μὲ κατάνυξη πα-
ρακολουθεῖ τὴν Θεία Λειτουργία καὶ
πολλοὶ κοινωνοῦν ἀπὸ τὸ ἴδιο Ποτή-
ρι καὶ μὲ τὸ ἴδιο κουτάλι, χωρὶς νὰ
φοβοῦνται μήπως κολλήσουν κά-
ποια ἀσθένεια.  Ἔχοντας αὐτὰ ὑπ᾽
ὄψιν ὁ κ. Τσίπρας, νιώθει ξένος καὶ
παρείσακτος σ ̓ἕνα λαὸ ποὺ τὸν χω-
ρίζει χάσμα μὲ τὴν κοσμοθεωρητική
του τοποθέτηση.

Μᾶς θυμίζει τὴν παραβολὴ τοῦ
βασιλικοῦ γάμου τοῦ Εὐαγγελίου
(Ματθ. κβ´) κατὰ τὴν ὁποία ἕνας βα-
σιλιὰς κάλεσε πολλοὺς στοὺς γα-
μοὺς τοῦ γιοῦ του «καὶ ἐπλήσθη ὁ
γάμος ἀνακειμένων. Εἰσελθών δὲ ὁ
βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμέ-
νους εἶδε ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδε-
δυμένον ἔνδυμα γάμου καὶ λέγει
αὐτῷ. Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ
ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη»!
(Ματθ. κβ 10 - 12) (Φίλε πῶς μπῆκες
ἐδῶ χωρὶς τὸ κατάλληλο ἔνδυμα γά-
μου; Ἐκεῖνος ἔχασε τὴ φωνή του). 

Ὁ κ. Τσίπρας αἰσθάνεται ἀποξε-
νωμένος ἀπὸ τὴν παράδοση καὶ τὶς
ρίζες αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Ἔχοντας ἐπί-
γνωση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας,
προσπαθεῖ τεχνικὰ νὰ γεφυρώσει
αὐτὸ τὸ χάσμα: Ἐπισκέπτεται τὸ
Ἅγιο Ὄρος, τὸ Πατριαρχεῖο, τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης καὶ ἐπανει-
λημμένως τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Ἱερώνυμο, μὲ τὸν ὁποῖον, λέει, τὸν
συνδέει φιλία. 

Ἔχει ἐπίγνωση ὅτι σ᾽ αὐτὸν τὸν
ἁγιοτόκο τόπο δὲν ἔχει ἔνδυμα γά-
μου, δηλ. τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ
προσπαθεῖ νὰ ἀποκρύψει αὐτὸ καὶ μὲ
τὰ φιλολαϊκά του κηρύγματα τῶν
δῆθεν ἀνατροπῶν καὶ ἀντικαπιταλι-
στικῶν ρητορειῶν...

Παράλληλα δὲν ξεχνᾶ καὶ τὸ
πραγματικό του «πιστεύω», ποὺ εἶναι
καὶ πιστεύω ὅλων σχεδὸν τῶν στε-
λεχῶν αὐτοῦ τοῦ κόμματος.

Οἱ διακηρύξεις του γιὰ σεβασμὸ
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἔργου της
εἶναι ψευδεῖς καὶ οὐτοπικές. 

Καθένας δίνει αὐτὸ ποὺ ἔχει!
Καὶ πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν

πονηροὶ ὄντες; Ἐκ γὰρ τοῦ περισ-
σεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λα-
λεῖ. Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ
ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθὰ
καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πο-
νηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά!
(Ματθ. ιβ  ́34 - 35).

Ποιὸς εἶναι ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ
τοῦ κόμματος καὶ τῶν στελεχῶν
του; Τὸν ξέρουμε λίγο - πολὺ καὶ θὰ
ἀποκαλυφθεῖ περισσότερο στὴν πο-
ρεία. 

Ἤδη ἐκδηλώθηκε σήμερα
(26/1/15) μὲ τὸν θεομανικὸ πολιτικὸ
ὅρκο σὲ ἀόριστες διαβεβαιώσεις καὶ
στὴ συνείδησή του. Ἀλλὰ τί ἔχει μέ-
σα αὐτὴ ἡ συνείδηση, στὴν ὁποία
ὁρκίστηκε; Τί ἀξίες ἔχει μέσα, τί ἀρε-
τές, τί σταθερότητα;

Θὰ ἀντέτεινε κανείς! Ναὶ ἀλλὰ
αὐτὸς ὁ λαὸς τὸν ψήφισε.

Θὰ μακρύνει ὁ λόγος, γιὰ νὰ δοθεῖ
σὲ βάθος ἀπάντηση. Τοῦτο μόνο θὰ
ποῦμε: οἱ προηγούμενες διακυβερ-
νήσεις, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς
ἀνθέλληνες ξένους, ἔφεραν τὸ λαὸ

στὰ ἔσχατά τῆς πολιτιστικῆς, πνευ-
ματικῆς καὶ ὑλικῆς ἐξαθλίωσης.

Εἶναι ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ διπροσώ-
που ὑλισμοῦ, τῆς λεγομένης φιλε-
λεύθερης παράταξης. Αὐτὴ καπη-
λεύθηκε τὴν Ὀρθοδοξία, παίρνον-
τας ἐντολὲς ἀπὸ τὶς δυσώνυμες
στοὲς καὶ λέσχες. 

Αὐτὴ φέρνει ἀπὸ τὴ Εὐρώπη ὅλη
τὴν ἠθικὴ παρακμὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη
μεριὰ μιλάει γιὰ ἠθικὲς καὶ θρησκευ-
τικὲς ἀξίες. 

Ἔτσι μᾶς κατάντησαν ἕνα «ζαλι-
σμένο κοπάδι», ποὺ τὸ πᾶνε ὅπου θέ-
λουν. «Ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποι-
μένας».  

Μὲ ἐκτίμηση
Ζώης Μεταξᾶς,

τ. Ἐκπαιδευτικός

Ὁ «Ο.Τ.» ἀποτελεῖ 
ἕνα μέρος

ἀπὸ τὴν ζωήν μας
Κύριε Διευθυντὰ,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Εἶμαι τακτικὸς
συνδρομητὴς περὶ τὰ 40 χρόνια.
Ἤθελα νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὸν
ἀγῶνα σας καὶ τὴν προσφορὰ σας
μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐφημερίδος. Ἴσως
μοναδικῆς ἀλλὰ καὶ τόσον ἀγα-
πητῆς. Ἀποτελεῖ γιὰ μένα, ὅπως καὶ
γιὰ τοὺς ἄλλους συνδρομητάς πι-
στεύω ἕνα μέρος ἀπ᾽ τὴν ζωήν μας.

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη
Φώτιος Κουρκόπουλος

Μόντρεαλ, Καναδάς

Τί εἶναι
ἡ Ὁμοιοπαθητική;

Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά, 
Μέ κριτήριο μονογραφία πού

ἐστάλη στήν Ἱεραρχία (Μαρτυρία
γιά τήν Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική καί
τή σχέση της μέ τήν Ὀρθοδοξία)
ἀποκαλύπτεται ὅτι θέσεις ἐναντίον
τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς πού
διατυπώθηκαν ἀπό τούς κ. Κ. Κα-
ρακατσάνη καί π. Κ. Στρατηγόπου-
λο εἶναι ψευδέστατες καί βρίσκον-
ται σέ τραγική ἀντίθεση μέ τήν
πραγματικότητα. Γράφει ὁ κ. Καρα-
κατσάνης σέ ἐπιστολή του, χωρίς
νά παραθέτει καμία παραπομπή:
«Ὁ ἱδρυτής τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς
Samuel Hahnemann...δέν ἐπίστευε
στήν ὕπαρξη Θεοῦ»1. 

Ἀντίθετα, ὁ Hahnemann γράφει:
«Αὐτός ὁ ὁποῖος ἔπλασε τόν ἄνθρω-
πο κατ᾿ εἰκόνα του, [...] δέν θά μπο-
ροῦσε [...] ἔστω καί μέ προσπάθειες
τοῦ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, [...] τοῦ ὁποί-
ου ὁ ἐκπληκτικός νοῦς προῆλθε ἀπό
τό ἐμφύσημα τοῦ Θεοῦ στό πρόσω-
πο τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ψηλά, νά ὑπο-
δείξει στόν ἄνθρωπο τόν τρόπο νά
ἀνακαλύπτει φάρμακα μέσα στό τε-
ράστιο βασίλειο τῶν κτισμάτων, γιά
νά ἀνακουφίζει μέσα στήν ἀνθρω-
πότητα τούς ἀδελφούς του [...]; [...]
Θά μποροῦσε ὁ Πατέρας πάντων, νά
θεᾶται  μέ ἀδιαφορία τό ἀπό τήν
ἀσθένεια μαρτύριο τῶν ὑπεραγα-
πητῶν του κτισμάτων, νά μή ἐπιτρέ-
πει στόν ἄνθρωπο νά εὕρει μιά μέ-
θοδο εὔκολη, βεβαία καί ἀξιόπιστη;
[...] Ὅπως εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ Θεός
εἶναι ὁ πιό σοφός καί ὁ πιό ἀγαθός,
ἔτσι πρέπει νά ὑπάρχει μία μέθοδος
θεραπείας ἀσφαλής καί ἀξιόπιστη»
(The Lesser Writtings of Samuel Hah-
nemann, B. J Publishers σελ. 513).

Ἐκτός ἀπό τόν κ. Καρακατσάνη
πολλοί ἀπό τούς ἐναντιούμενους
στήν Ὁμοιοπαθητική, ἔχουν πι-
στεύσει στήν ἴδια σκευωρία ἐναν-
τίον της: Ὁ π. Στρατηγόπουλος σέ
ὁμιλία του πού ὑπάρχει στό διαδί-
κτυο λέγει τά ἑξῆς: «Ὁ Χάϊνεμαν
λοιπόν λέει πολύ συγκεκριμένα...
παίρνω ... το φάρμακο τό δυναμο-
ποιῶ, τό χτυπῶ, [καί ἔτσι] γίνεται
πάνω στό φάρμακο ἐπενέργεια
ὑπερβατικῶν δυνάμεων!». Στά
συγγράμματα τοῦ  Χάϊνεμαν δέν
ὑπάρχει πουθενά ἡ λέξη «ὑπερβα-
τικός», οὔτε ἡ ἔννοια τῆς ἐπενέρ-
γειας ὑπερβατικῶν δυνάμεων.

Θά ἦταν δυνατόν, ἕνας λογικός
ἄνθρωπος νά συμφωνήσει μέ τή
θέση ὅτι κατά τήν ἀνακίνηση ἑνός
ἁπλοῦ διαλύματος κάποιου φυσι-
κοῦ ὑλικοῦ, μπορεῖ νά εἰσέλθει μέ-
σα σέ αὐτό τό διάλυμα ὁ διάβολος;

Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος, ὡς ἐφη-
μερίδα πού ἐκφράζει τήν ἀλήθεια,
θά μποροῦσε νά συμβάλει στήν
ἔναρξη ἑνός διαλόγου, πού θά ἀπο-
καθιστοῦσε τήν ἀλήθεια.

Μετά τιμῆς
Ἐλευθέριος Ταπάκης

Ἰατρός 
Σημειώσεις:

1. ἀπεστάλη τόν Ἰούνιο τοῦ 2014,
μέ τήν ὁποία δικαιολογεῖ τά ὅσα
εἶπε ἐναντίον τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς
στήν ἐναντίον της ἐκδήλωση πού
ἔγινε στό Πολεμικό Μουσεῖο
Ἀθηνῶν στίς 17-5-2014.

Εὐχαριστίαι
πρὸς τὸν Ο.Τ.

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ, χαίρετε
Διά τῆς παρούσης ἐπικοινωνῶ

μαζί σας, νὰ σᾶς ἐκφράσω τὶς
εὐχαριστίες μου, διὰ τὴ συνεχῆ
ἀποστολὴ τῆς ἀγωνιστικῆς ἐφημε-
ρίδος Ο.Τ. καὶ νὰ εὐχηθῶ ὅπως συν -
εχίσετε τὸν καλὸν Ἀγῶνα, τὸν
ὁποῖον διεξάγετε ὑπὲρ τῆς ἀλη-
θινῆς μας Πίστεως, διότι αἱ ἡμέραι
εἶναι πονηραί καὶ ἔρχοντα δυσκο-
λώτερα χρόνια. Ὁ Κύριος εὔχομαι
ταπεινὰ νὰ σᾶς ἐνισχύει. 

Εὐχαριστῶ
Μὲ ἀγάπη Κυρίου

καὶ πατρικὲς εὐχὲς
π. Κωνσταντῖνος Μαρῖνος

Καναδάς

Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον
Ὁ Κύριος τῆς Δόξης

ἔκρινε τώρα - στὸ κατώ-
φλι τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς - νὰ σὲ καλέση
κοντά Του, γιὰ νὰ βροῦν
ἔτσι ἐφαρμογὴ τὰ ἐξαίσια
λόγια ποὺ ὁ ὑμνῳδὸς το-
νίζει σ᾽ ἕνα ὕμνο τῆς Μ.
Ἑβδομάδος: «καὶ συνα-
νυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω
Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασι-
λείᾳ τῶν Οὐρανῶν».

Μακαριστέ μας φίλε,
ἀλησμόνητη μένει στὴν
μνήμη μας ἡ ἀνιδιοτέλεια
καὶ ἡ ἀθόρυβος δρᾶσις
σου, συγγραφική, ἀγωνι-
στικὴ ὑπὲρ τῆς μαρτυ-
ρικῆς μας Ὀρθοδοξίας. 

Ἀνησυχοῦσες γιὰ τὸν
πόλεμο κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ
τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ ἁλωνίζουν
ἐλεύθεροι στὰ ἁγιασμένα χώματα
τῆς Πατρίδας μας, γιὰ τοὺς ὑστερό-
βουλους διαλόγους, διά τὴν ἠθικὴ
καὶ πνευματικὴ πτῶσι τῆς ἐποχῆς
μας, ὅπου ἡ ἀνομία ἐκτοπίζει τὴν
νομιμότητα καὶ ἡ ἀνηθικότης τὴν
ἠθική.

Σ᾽ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν πολυετῆ
ἄοκνο παρουσία σου στὸ βαρὺ
ἔργο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς δημοσιο-
γαφίας. Τέτοια παραδείγματα πρέ-
πει νὰ γίνωνται εὐρύτερα γνωστὰ
καὶ νὰ φωτίζουν τὶς ἀδύναμες συ-
νειδήσεις ποὺ τρέμουν μέσα στὰ μι-
σόφωτα τῶν συμβιβασμῶν! 

Σ᾽ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν «ζεστα-
σιά», τήν φιλαδελφία, τὴν ἀγαστὴ
συνεργασία καὶ τὴν σεμνὴ καὶ τα-

πεινὴ παρουσία σου κοντά στὸν
μακαριστὸ Γέροντά μας π. Μᾶρκο
Μανώλη καὶ σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ
εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ σὲ γνωρί-
σουμε.

Σ᾽ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἀρχον-
τιά, τὴν λεβεντιά, τὴν ἁπλότητα μὲ
τὴν ἀφειδώλευτη καλωσύνη ποὺ σὲ
καθιστοῦσαν ξεχωριστό. 

Ὅμως κατὰ τὴν Παύλειον ρῆ σιν:
«Ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ
ἀποθανεῖν»... Ἀναπαύου λοιπὸν ἐν
εἰρήνῃ, ἀξέχαστε ἀδελφέ μας ἐν
Κυρίῳ, ἀποδεχόμενος τὸ τοῦ σο-
φοῦ Σειρὰχ «τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν
εἰρήνῃ ἐτάφη τὴν δὲ σύνεσιν
αὐτοῦ διηγήσονται πολλοὶ καὶ τὸ
μνημόσυνον αὐτοῦ ἐν εὐλογίαις
ἔσται» (Σ. Σειρὰχ ΜΔ´ 14 - 16).

Ι.Ψ.
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(4ον.–Τελευταῖον)
Ἡ κολόβωσις

καί τοῦ ἁγίου Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ

Στήν ἴδια ἐπιστολή ὁ Σεβ., προκει-
μένου νὰ ἐπιτύχει τόν σκοπό του, δέν
διστάζει νά ἐπιστρατεύσει τόν ἀντίπα-
πα καί παπομάστιγα, τόν ἄτλαντα καί
μέγα πρόμαχο τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἅγιο
Μάρκο ἐπίσκοπο Ἐφέσου τόν Εὐγε-
νικό, παραθέτοντας ὁρι σμένα
ἀποσπάσματα φράσεών του, τά ὁποῖα
εἰπώθηκαν κατά τήν ληστρική σύνο-
δο τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας. Λέει
συγκεκριμένα: «Θέλετε νὰ πᾶμε καὶ
λίγο μακρύτερα; Στὸ γνωστό γιὰ τοὺς
ἀντιδυτικούς ἀγῶνες του, τὸν ἅγιο
Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό. Ὅλοι τὸν ἐπαι-
νοῦν,ποὺ δὲν ὑπέγραψε τὴν Ἕνωση,
καὶ πολύ καλά ἔκανε, ἀφοῦ δὲν
ὑπῆρχαν οἱ προϋποθέσεις. Ὅμως, ὁ
ἅγιος Μᾶρκος δὲν ἀρνήθηκε τὸ διά-
λογο, δὲν ἀρνήθηκε νὰ πάει στὶς συν -
όδους Φερράρας - Φλωρεντίας.
Ἴσως, ἄν ζούσατε τότε, θὰ τὸν κατη-
γορούσατε, ποὺ τόλμησε νὰ πάει
στὸν «ἀντίχριστο πάπα». Ἔχετε δια-
βάσει τὸ λόγο τοῦ ἁγ. Μάρκου πρὸς
τὸν τότε πάπα Ρώμης;Σᾶς μεταφέρω
ἐλάχιστα ἀποσπάσματα. «Ὑμεῖς ἐστέ
σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους».
«Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ
προοίμια  ̇σήμερον αἱ νοηταί ἀκτῖνες
τοῦ τῆς εἰρήνης Ἡλίου τῇ οἰκουμένῃ
πάσῃ προαναγγέλλουσι̇  σήμερον τὰ
τοῦ Δεσποτικοῦ σώματος μέλη, πολ-
λοῖς πρότερον χρόνοις διεσπαρμένα
τε καὶ ἐῤῥηγμένα, πρὸς τὴν ἕνωσιν
ἀλλήλων ἐπείγεται̇  οὐ γὰρ ἀνέχεται
ἡ κεφαλή πάντων Χριστός ὁ Θεός
ἐφιστάναι διηρημένῳ τῷ σώματι,
οὐδέ τὸν τῆς ἀγάπης δεσμόν ἐξ ἡμῶν
ἀνηρῆσθαι παντάπασιν ἡ ἀγάπη βού-
λεται̇  διὰ τοῦτο ἐξήγειρέ σε τὸν τῶν
Ἱερέων αὐτοῦ πρωτεύοντα πρὸς τὴν
ἡμετέραν ταύτην κλῆσιν καὶ τὸν
εὐσεβέστατον ἡμῶν Βασιλέα πρὸς
τὴν σὴν ὑπακοήν διανέστησε καὶ τὸν
ἁγιώτατον Ποιμένα καὶ Πατριάρχην,
γήρως ἐπιλαθέσθαι καὶ ἀσθενείας
μακρᾶς παρεσκεύασε καὶ ἡμᾶς τοὺς
ὑπ ̓αὐτῷ ποιμενομένους ἁπανταχό-
θεν συνήθροισε καὶ μακρᾶς ὁδοῦ καὶ
πελάγους καὶ κινδύνων ἑτέρων κατα-
τολμῆσαι πεποίηκεν, ἀφ ̓ οὗ προ-
φανῶς Θεοῦ δυνάμει καὶ κρίσει γε-
γένηται καὶ τόπερ ὁποῖον ἔσται καλόν
καὶ Θεῷ φίλον, ἐντεῦθεν ἤδη προοι-
μιάζεται». «Δεῦρο δὴ οὖν, ἁγιώτατε
Πάτερ, ὑποδέξαι τὰ σὰ τέκνα μακρό-
θεν ἐξ ἀνατολῶν ἥκοντα, περίπτυξαι
τοὺς ἐκ μακροῦ διεστῶτας τοῦ χρό-
νου, πρὸς τὰς σὰς καταφυγόντας
ἀγκάλας  ̇θεράπευσον τοὺς σκανδα-
λισθέντας, ἅπαν σκῶλον καὶ πρόσ -
κομμα τῆς εἰρήνης κωλυτικόν ἐκ μέ-
σου γενέσθαι κέλευσον  ̇ εἰπέ καὶ
αὐτός τοῖς Ἀγγέλοις ὡς τοῦ Θεοῦ μι-
μητής, ὁδοποιήσατε τῷ λαῷ μου καὶ
τοὺς λίθους ἐκ τῆς ὁδοῦ διαῥῥίψατε˙
μέχρι τινος οἱ τοῦ αὐτοῦ Χριστοῦ καὶ
τῆς αὐτῆς Πίστεως βάλλομεν ἀλλή-
λους καὶ κατατέμνομεν; Μέχρι τίνος
οἱ τῆς αὐτῆς Τριάδος προσκυνηταί
δάκνομεν ἀλλήλους καὶ κατεσθίομεν;
ἕως ἄν ὑπ ̓ἀλλήλων ἀναλωθῶμεν καὶ
ὑπό τῶν ἔξωθεν ἐχθρῶν εἰς τὸ μηκέ-
τι εἶναι χωρήσωμεν; Μὴ γένοιτο, Χρι-
στέ Βασιλεῦ, τοῦτο, μηδέ νικήσῃ τὴν
σὴν ἀγαθότητα τῶν ἡμετέρων ἁμαρ-
τιῶν ἡ πληθύς, ἀλλ ̓ὥσπερ ἐν τοῖς
πρότερον χρόνοις, ὅτε τὴν κακίαν
εἶδες ὑπερταθεῖσαν καὶ ἐπί μέγα χω-
ρήσασαν, διὰ σαυτοῦ καὶ τῶν σῶν
Ἀποστόλων ἀνέστειλας αὐτήν τῆς
πρόσω φορᾶς καὶ πρὸς τὴν Σὴν ἐπί-
γνωσιν ἐπέστρεψας ἅπαντας, οὕτω
καὶ νῦν διὰ τῶν σῶν θεραπόντων, οἱ
μηδέν τῆς σῆς ἀγάπης προυργειαίτε-
ρον ἔθεντο, σύναψον ἡμᾶς ἀλλήλοις
καὶ Σεαυτῷ καὶ τὴν εὐχήν ἐκείνων
ἐπιτελῆ ποίησον, ἥν ἡνίκα πρὸς τὸ πά-
θος ἀπήεις εὐχόμενος ἔλεγες  ̇«(Δός
αὐτοῖς) ἵνα ὦσιν ἕν, καθώς ἡμεῖς ἕν
ἐσμέν» (Ἰωάν. ιζ΄22).

Φαντάζεσθε
τὸν Ἅγιον Μᾶρκον

νὰ ἀποκαλῆ
τὸν Πάπαν Ἁγιώτατον

Ἀλήθεια τὶ θὰ λέγατε, ἄν ἀκούγα-
τε σήμερα τὸν ἅγ. Μᾶρκο νὰ ἀποκα-
λεῖ τὸν πάπα «ἁγιώτατο» καὶ «πρω-
τεύοντα». Τὶ θὰ λέγατε,ἄν ἀκούγατε
τὸν ἅγ. Μᾶρκο, μετά τὴν ἀποτυχία
τῆς συνόδου, νὰ προτρέπει τοὺς
ὀρθοδόξους νὰ δέχονται τοὺς ρω-
μαιοκαθολικούς στοὺς κόλπους τῆς
ὀρθόδοξης ἐκκλησίας ὄχι μὲ βάπτι-
σμα ἀλλά μὲ χρίσμα; Τὸ ξέρετε ὅτι σ᾿
ὅλες τὶς σλαβικές ἐκκλησίες ἡ συν-
τριπτική πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων
εἶναι βαπτισμένοι διὰ ραντίσματος ἤ
δἰ ἐπιχύσεως; Θὰ τοὺς καταδικάσετε
καὶ αὐτούς; Ὥς πότε θὰ ζοῦμε μὲ φο-
βικά σύνδρομα; Ὥς πότε θὰ ἀνακα-
λύπτουμε κινδύνους ἐκεῖ, ποὺ δὲν
ὑπάρχουν, καὶ θὰ παραβλέπουμε
τοὺς πραγματικούς κινδύνους, ποὺ
κατακλύζουν τὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο;
Ὥς πότε θὰ μετατρέπουμε τὴν ὀρθο-
δοξία σὲ μία τζιχαντικοῦ τύπου πίστη
γεμάτη μισαλλοδοξία καὶ φανατισμό;
Μήπως συγχέουμε τὴν ὁμολογία μὲ
τὸ φασισμό; Μήπως συγχέουμε τὴν
μαρτυρία μὲ τὴν προπαγάνδα»;

Σχετικά μέ τά ἀποσπάσματα
φράσεων τοῦ Ἁγίου, τά ὁποῖα πα-
ραθέτει ὁ Σεβ., θέλουμε νά παρα-
τηρήσουμε ὅτι εἶναι συνήθης τακτική
πολλῶν, προκειμένου νά βγάλουν τά
συμπεράσματα, πού θέλουν, νά ἀπο-
σποῦν καί νά ἀπομονώνουν βιβλικά
χωρία ἤ φράσεις ἁγίων Πατέρων,
χωρίς νά λαμβάνουν ὑπ ̓ὄψιν τους τά
συμφραζόμενα, ἀλλά καί τήν γε-
νικότερη ἱστορική συνάφεια καί τήν
ὅλη ἀτμόσφαιρα τῶν γεγονότων καί
τῶν περιστάσεων, μέ τά ὁποῖα εἶναι
συνδεδεμένες οἱ φράσεις αὐτές. Τό
ἑρμηνευτικό αὐτό σφάλμα γίνεται
ἀκόμη μεγαλύτερο, ὅταν ἐν γνώσει ἤ
ἐν ἀγνοίᾳ τους παραθεωροῦν καί
ἀποσιωποῦν ἄλλους λόγους καί
φράσεις τῶν ἐν λόγῳ Ἁγίων
Πατέρων, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων
μπορεῖ νά κατανοηθεῖ καλύτερα τό
πνεῦμα καί ὁ σκοπός καί ἐκείνων τῶν
λόγων, πού φαίνεται νά εὐνοοῦν τά
συμπεράσματά τους. 

Ἔτσι, στήν προκειμένη περίπτωση,

εἶναι μέν ἀληθές ὅτι ὁ Ἅγιος, κατά
τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς λη-
στρικῆς ψευδοσυνόδου Φερράρας-
Φλωρεντίας προσεφώνησε τόν πάπα
ὡς «Μακαριώτατον Πάπαν τῆς Πρε-
σβυτέρας Ρώμης», ὡς «τόν τῶν
ἱερέων (τοῦ Θεοῦ) πρωτεύοντα»,τόν
παπισμό ὡς «ἀδελφή Ἐκκλησία» καί
τήν Ἐκκλησία σά νά βρισκόταν σέ
κατάσταση διασπάσεως: «τά τοῦ Δε-
σποτικοῦ σώματος μέλη, πολλοῖς
πρότερον χρόνοις διεσπαρμένα τε
καί διερρηγμένα, πρός ἀλλήλων
ἐπείγονται ἕνωσιν». Ἀλλά, εἶναι
ἐπίσης ἀληθεῖς καί οἱ ἄλλοι λόγοι του
πρός τήν Σύνοδο, ὅταν αὐτή πλησίαζε
πρός τό τέλος της (στήν Φλωρεντία),
στούς ὁποίους χαρακτηρίζει τούς πα-
πικούς ὄχι μόνον ὡς σχισματικούς,
ἀλλά καί ὡς αἱρετικούς: «Οὐ μόνον
εἰσίν οἱ Λατῖνοι σχισματικοί, ἀλλά καί
αἱρετικοί. Καί τοῦτο παρεσιώπησεν ἡ
Ἐκκλησία ἡμῶν, διά τό τό γένος εἶναι
ἐκείνων πολύ ἰσχυρότερον ἡμῶν.
Ἡμεῖς δέ οὐ δἰ  ἄλλο τί ἐσχίσθημεν
αὐτῶν, εἰ μή ὅτι εἰσίν αἱρετικοί. Διό
οὐδέ πρέπει ὅλως ἑνωθῆναι αὐτοῖς,
εἰ μή ἐκβάλωσι τήν προσθήκην ἀπό
τοῦ συμβόλου καί ὁμολογήσωσιν τό
σύμβολον καθὼς καί ἡμεῖς»17. Τούς
ἴδιους χαρακτηρισμούς ἀποδίδει
στούς παπικούς καί ἀργότερα, μετά
τήν ὑπογραφή τοῦ ὅρου τῆς ψευδο-
ενώσεως (τόν ὁποῖο βέβαια δέν
ὑπέγραψε), σέ ἐπιστολή του, τήν
ὁποία ἀπηύθυνε πρός τούς «ἁπαντα-
χοῦ τῆς γῆς» χριστιανούς. Ἔγραφε:
«Ἐφ ̓ὅσον οἱ Παπικοί ἐξακολουθοῦν
νά σφάλουν «περί τήν θεολογίαν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος (δηλαδή τήν κακο-
δοξία τοῦ filioque), εἰς ὅ βλασφημῆσαι
κινδύνων ὁ χαλεπώτατος, αἱρετικοί
εἰσίν ἄρα» καί ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι
«ὡς αἱρετικούς αὐτούς ἀπεκόψα-
μεν»18. Σέ ἄλλη ἐπιστολή του πρός
τόν ἱερομόναχο Θεοφάνη, μεταξύ
ἄλλων ἔγραφε19: Ἐγώ «Μᾶρκος ὁ
ἁμαρτωλός» σᾶς λέγω ὅτι ἐκεῖνος, ὁ
ὁποῖος μνημονεύει τόν Πάπα, ὡς
Ὀρθόδοξο ἀρχιερέα, εἶναι ἔνοχος,
καί ὅποιος φρονεῖ τά δόγματα τῶν
Λατίνων, θά κατακριθεῖ μέ τούς
Λατίνους καί θά θεωρηθεῖ «ὡς πα-
ραβάτης τῆς πίστεως»20. Διαπιστώνει
ὁ ἅγιος Μάρκος ὅτι «δύσκολα αὐτοί
οἱ ἄνθρωποι, οἱ Λατῖνοι, πού μᾶς συμ-
περιφέρονται τόσο ὑπερήφανα, θά
δεχθοῦν ν  ̓ ἀλλάξουν κάτι ἀπό τά
δόγματά τους καί τά ἔθη τους. Ἔδει-
ξαν καί φανέρωσαν ὅτι δέν
ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀλήθεια. Κατά
πετρῶν ἐσπείραμεν», διότι σπείραμε
σέ πέτρες. «Οἱ Λατῖνοι φανέρωσαν
τήν αἵρεση τοῦ Filioque, τήν ὁποία
προηγουμένως πίστευαν μυστικῶς,
τήν ἔλεγαν κάτω ἀπό τά δόντια τους.
Οἱ Ὀρθόδοξοι χωρισθήκαμε μέ τήν
θέλησή μας ἀπό τούς Λατίνους,
πρᾶγμα τό ὁποῖο ἰσοδυναμεῖ μέ τό ὅτι
τούς ἀπεκόψαμε ἀπό τό κοινό τῆς
Ἐκκλησίας Σῶμα, ἐπειδή φρονοῦν
δυσσεβῆ δόγματα καί ἐπειδή
πρόσθεσαν τήν λέξη Filioque στό
Σύμβολο τῆς Πίστεως παραλόγως. Οἱ
Λατῖνοι μέ τήν προσθήκη τοῦ Filioque
εἶναι αἱρετικοί καί ὡς αἱρετικούς τούς
ἀπεκόψαμε ἀπό τήν Ἐκκλησία.
«Οὐκοῦν ὡς αἱρετικούς αὐτούς
ἀπεστράφημεν καί διά τοῦτο αὐτῶν
ἐχωρίσθημεν…». Ὅσοι ἰσχυρίζονται
ὅτι ὀρθῶς πιστεύουν οἱ Λατῖνοι καί
ὀρθῶς ἐξέφρασαν τό δόγμα περί τοῦ
Filioque, αὐτοί εἶναι «σφόδρα τόν
ἐγκέφαλον διασεσεισμένοι», ἔχουν
πάθει διάσειση ἐγκεφάλου. «Ἄν
ἐκβληθεῖ ἡ προσθήκη ἀπό τό ἅγιο
Σύμβολο, τότε μποροῦμε νά ἑνω-
θοῦμε».«Οὐ συγχωρεῖ συγκατάβασις
εἰς τά τῆς πίστεως»,διεκήρυττε στεν-
τορείᾳ τῇ φωνῇ πρός τούς Λα-
τινόφρονες. Δέν ἐπιτρέπεται συγ-
κατάβαση, οἰκονομία στά θέματα τῆς
πίστεως21. Σέ ἄλλη ἐγκύκλια ἐπιστολή
του, «Πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
καί τῶν νήσων εὑρισκομένους
Ὀρθοδόξους Χριστιανούς»22, τήν
ὁποία ἔγραψε, ὅταν ἦταν ἐξόριστος
στή Λῆμνο (περί τό 1440), ὀνομάζει
καί πάλι τούς Λατίνους, χωρίς περι-
στροφές, αἱρετικούς, διότι φρονοῦν
ἄτοπα καί δυσσεβῆ, ἐνῶ σέ ἄλλο ση-
μεῖο τῆς ἐπιστολῆς ὀνομάζει τούς Λα-
τινόφρονες (προδρόμους τῶν σημε-
ρινῶν Οἰκουμενιστῶν) «μιξοθήρας
ἀνθρώπους», δηλ. κατά τό ἥμισυ
ἀνθρώπους καί κατά τό ἥμισυ θηρία,
ἐπειδή ἀφ  ̓ἑνός μέν παραδέχονται
μαζί μέ τούς Λατίνους ὅτι τό Ἅγιον
Πνεῦμα ἐκπορεύεται «καί ἐκ τοῦ
Υἱοῦ», ἀφ ̓ἑτέρου δέ παραδέχονται
μαζί μέ τούς Ὀρθοδόξους ὅτι αὐτό
ἐκπορεύεται μόνον «ἐκ τοῦ Πατρός»,
τούς ὁποίους, συμβούλευε
«φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τίς ἀπό
ὄφεως», δηλ. πρέπει νά ἀποφεύγου-
με τούς Λατινόφρονες, ὅπως ἀπο-
φεύγουμε τά φίδια. Στόν ἀποστάτη
Βησσαρίωνα ἀπευθυνόμενος ὁ ἅγιος
Μᾶρκος τοῦ λέει: «Ἐσύ εἶσαι κοπέλι
τοῦ πάπα καί σάν κοπέλι τοῦ πάπα ὁμι-
λεῖς». Τήν δέ ψευδοσύνοδο Φερ -
ράρας– Φλωρεντίας ἀποκαλεῖ «Καϊα-
φαϊκόν συνέδριον»23.Κατά τήν «Ἀπο-
λογία»24 του, τήν ὁποία ἔγραψε λίγο
πρίν τήν πρός Κύριον ἐκδημία του,
ἔγραφε: «πέπεισμαι γάρ ἀκριβῶς ὅτι
ὅσον ἀποδιΐσταμαι (ὅσο ἀπο-
μακρύνομαι) τούτου καί τῶν
τοιούτων (τοῦ ἑνωτικοῦ πατριάρχου
Μητροφάνους καί τῶν λατινο φρό -
νων γενικῶς), ἐγγίζω τῷ Θεῶ καί πᾶσι
τοῖς ἁγίοις, καί ὥσπερ τούτων χωρίζο-
μαι, οὕτως ἑνοῦμαι τῇ ἀληθείᾳ καί
τοῖς ἁγίοις πατράσι τοῖς θεολόγοις
τῆς Ἐκκλησίας». Καταθέτει πα-
ραλλήλως καί τήν ἑξῆς ὁμολογία:
«Χωρίσθηκα ἀπό τούς Λατινόφρονες
καί εἶμαι μόνος μου, ὥστε νά εἶμαι
ἑνωμένος μέ τούς Ἁγίους Πατέρες
καί Διδασκάλους, ἀλλά καί γιά νά
μπορεῖ ὁ καθένας στό μέλλον νά
κρίνει, ἄν ὑποστήριζα τήν Ὀρθοδοξία
καί ἔχαιρα γιά τά ὑγιῆ δόγματα ἤ ἄν
δέχθηκα τήν ἕνωση μέ διεστραμμένα
δόγματα καί διδασκαλίες». Σέ ἄλλο
σημεῖο τῆς «Ἀπολογίας» του δηλώνει
ὅτι καί μετά θάνατον ἀκόμη
ἀποστρέφεται κάθε κοινωνία μέ τούς
αἱρετικούς καί λατινίσαντας καί πα-
ραγγέλλει νά μή παραστεῖ κανείς ἀπό
αὐτούς οὔτε στήν κηδεία του οὔτε
στό μνημόσυνό του25. Μέ τήν γενναία
καί θαρραλέα αὐτή στάση του, ὁ
ἄτλας αὐτός τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀνάγκασε τόν πάπα Εὐγένιο νά ἀνα-

φωνήσει, παραδεχόμενος τήν ἧττα
του: «Εἰ Μᾶρκος οὐχ ὑπέγραψεν,
ἐποιήσαμεν οὐδέν», δηλ. ἀφοῦ δέν
ὑπέγραψε ὁ ἅγιος Μᾶρκος τόν ὅρο
τῆς ψευδοενώσεως τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μέ τόν παπισμό, τότε δέν
καταφέραμε τίποτα.

Παραπλανητικὴ ἡ εἰκὼν
τοῦ Ἁγ. Μάρκου

ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μετά τά ὅσα ἀναφέραμε, νομίζου-

μεὅτιθά ἔπρεπε ὁ Σεβ., ἐάν ἤθελε νά
μή κολοβώσει τόν ἅγιο καί νά μή
δώσει μιά παραπλανητική εἰκόνα γἰ
αὐτόν, νά μνημονεύσει καί ὅσα περί
παπισμοῦ εἶπε ὁ Ἅγιος περί τό τέλος
τῆς ψευδοσυνόδου (στήν Φλω-
ρεντία), ὅπως ἐπίσης καί μετά τήν
ψευδοσύνοδο μέχρι τῆς ὁσιακῆς
κοιμήσεώς του. 

Πῶς συμβιβάζονται, λοιπόν, οἱ
πρῶτοι (εἰσαγωγικοί) λόγοι τοῦ ἁγίου
Μάρκου μέ τούς μεταγενεστέρους,
μέ τούς ὁποίους φαίνεται νά ἔρχεται
ὁ Ἅγιος σέ φαινομενική τελεία
ἀντίθεση; Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει σέ
ποιούς πρέπει νά δώσουμε με-
γαλύτερη καί βα ρύ νουσα σημασία; 

Κατ  ̓ ἀρχήν, εἶναι ἀδύνατον νά
ἐννοήσουμε ὅτι ὁ ὑπέροχος αὐτός
ἄνδρας, ὁ «θεοειδής τήν τε ψυχήν
καί προαίρεσιν», ὁ ὁποῖος «ἔργοις τε
καί λόγοις στῦλος ἀνεδείχθη Ὀρθο-
δοξίας, ἐναντίον βασιλέων καί τυ-
ράννων», σύμφωνα μέ τόν βιογράφο
του Μανουήλ τόν Ρήτορα26, ὁ «παν-
τοίας θείας σοφίας ἀνάπλεως»,
σύμφωνα μέ ἄλλη μαρτυρία τοῦ Θε-
οδώρου Ἀγαλλιανοῦ27, νά ὑπῆρξε εἴτε
καιροσκόπος ἐκκλησιαστικός δι-
πλωμάτης, εἴτε ἀνιστόρητος θε-
ολόγος, ὥστε νά ἀγνοεῖ τήν ἐπί
Μεγάλου Φωτίου συνελθοῦσα Σύνο-
δο τοῦ 879-880 (Η  ́Οἰκουμενική) καί
τήν ἐπί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
ἐν Κωνσταντινουπόλει συνελθοῦσα
Σύνοδο τοῦ 1351 (Θ  ́Οἰκουμενική), οἱ
ὁποῖες ἀπερίφραστα κατεδίκασαν τίς
γνωστές ἤδη αἱρετικές διδασκαλίες
τοῦ παπισμοῦ. Ὅπως ἐπίσης, δέν
ἀγνοοῦσε τήν ἀπό τοῦ 11ου αἰώνα
ἐπελθοῦσα διακοπή τῆς ἐκκλησια-
στικῆς κοινωνίας μεταξύ Ὀρθο-
δοξίας καί παπισμοῦ. Ὁ Ἅγιος γνώρι-
ζε σαφέστατα καί πίστευε ἀκράδαν-
τα, καί πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ψευ-
δοσυνόδου, ὅτι ὁ παπισμός εἶναι αἵρε-
ση. Ἄρα, οἱ εἰσαγωγικοί του ἐκεῖνοι
λόγοι δέν ἐκφράζουν τό βαθύτερο πι-
στεύω του, ἀλλά ἀποτελοῦν ἔκφρα-
ση τοῦ φλογεροῦ πόθου του καί τῆς
ἐπιθυμίας του νά ἐπανέλθει ἡ αἱρε-
τική Ρώμη στούς κόλπους τῆς Ἐκ -
κλησίας. Ἀποτελοῦσαν λόγους οἰκο-
νομίας, πού ἀποσκοποῦσαν στό νά φι-
λοτιμήσουν τούς παπικούς σέ
προσέγγιση καί νά τούς παρα-
κινήσουν σέ μετάνοια. Ἐπιπλέον, δέν
πρέπει νά ἀγνοοῦμε τό γεγονός ὅτι ὁ
ἅγιος, ὅταν ἔλεγε τούς λόγους
ἐκείνους, δέν εἶχε ἀκόμη λάβει ἄμε-
ση καί προσωπική ἐμπειρία τοῦ τί ἐστί
παπική διπλωματία, τί ἐστί παπική
ἀδιαλλαξία καί θηριωδία. Δέν μπο-
ροῦσε νά φαντασθεῖ τίς δόλιες μεθο-
δεύσεις, τίς ραδιουργίες καί τά σκο-
τεινά παρασκήνια, στά ὁποῖα θά
κατέληγε τό «καϊαφαϊκό» ἐκεῖνο
συνέδριο. Ὅπως μαρτυρεῖ στά ἀπο-
μνημονεύματά του ὁ Σύλβεστρος
Συρόπουλος28, αὐτόπτης μάρτυς τῶν
γεγονότων, ὅταν ἔπαυσαν οἱ δη -
μόσιες συζητήσεις, «κρύφα καί συν -
εσκιασμένως πάντα ἐγίνοντο».Ὁ βα-
σιλιάς μέ μόνο μιά μικρή ὁμάδα «ἰδίᾳ
καί μυστικῶς ἐλάλει μετά τοῦ πάπα».
Δέν μποροῦσε νά φαντασθεῖ τίς δω-
ροδοκίες, τούς ἐκβιασμούς καί τίς
καταπιέσεις, πού ἔφθασαν μέχρι
στερήσεως τροφῆς, τίς ὁποῖες θά
ὑφίστατο τόσο αὐτός ὅσο καὶ τὰ
ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἀντι-
προσωπίας ἐκ μέρους τοῦ πάπα, προ-
κειμένου νά κάμψει τό φρόνημα τῶν
Ὀρθοδόξων, ὥστε νά ὑπογράψουν
τόν ὅρο τῆς συνόδου μέ τά παπικά
δόγματα. Οἱ Ἕλληνες ὑπέγραψαν τε-
λικά «στένοντες καί τρέμοντες»,
«ἐθελοακουσίως»29, δεχόμενοι ἀφό -
ρητες πιέσεις τόσο ἀπό τόν
αὐτοκράτορα, ὅσο καί ἀπό τόν πάπα.
Ἄν ὁ Ἅγιος γνώριζε ἐκ τῶν προ -
τέρων ὅλ ̓αὐτά, οὔτε κἄν θά δεχόταν
νά λάβει μέρος σέ μιά τέτοια ψευ-
δοσύνοδο. Τό συμπέρασμα ἑπο -
μένως εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος μέ τό νά μή
ὑπογράψει τόν προδοτικό ὅρο τῆς
συνόδου, οὐσιαστικά κήρυξε ὡς ἄκυ-
ρους καί τούς εἰσαγωγικούς ἐκείνους
λόγους του30.
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Τόμος Χαρᾶς, Ἰάσιον 1705, σ. 611. 28. S.
Sguropulym, ἐκδ. R. Creyghton, τομ. Χ, κεφ.
ιη ,́ σ. 310. 29. Σχ. βλ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, Ἅπαντα τά εὑρισκόμε-
να…, τόμ. ΙΙΙ, σσ. 45, 80. 30.
http://www.imp.gr/images/Antiairetika/AGIO
S%20MARKOS%20O% 20EYGENI-
KOS.pdf

Ἡ οἰκουμενιστικὴ ταυτότης τοῦ Σεβ. Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου
καὶ αἱ Ἀντιπαπικαί - Ἀντιοικουμενιστικαί θέσεις τοῦ Ἁγίου Παϊσίου

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

Εὑρισκόμεθα ἐνώπιον νέας κακοδοξίας, τῆς «Ἁγιομαχίας»;
(1ον)

Μὲ νέαν ἀνακοίνωσίν του τὸ
Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν
Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Πειραιῶς ἀπαντᾶ εἰς δημο-
σίευμα ποὺ ἀντιτίθεται εἰς τὴν
ἁγιοκατάταξιν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου.

Ἡ ἀνακοίνωσις ποὺ ἐξεδόθη τὴν
16ην Φεβρουαρίου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ πρόσφατη ἁγιοκατάταξη τοῦ
ἁγιορείτου μοναχοῦ Γέροντος Παϊ-
σίου πλήρωσε μὲ αἰσθήματα χαρᾶς
καὶ ἀγαλλιάσεως σύμπασα τὴν
Ὀρθοδοξία, ἑλληνόφωνη καὶ μή,
ἐκτὸς ἐλαχίστων θλιβερῶν ἐξαιρέ-
σεων. Σὲ προηγούμενη ἀνακοίνω-
σή μας σχολιάσαμε δημοσίευμα
μαρξιστικοῦ παραληρήματος κατὰ
τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ ἁγίου Παϊ-
σίου. Φυσικὰ δὲν περιμέναμε ἄθεοι
ἐκκλησιομάχοι νὰ χαροῦν γιὰ τὸ
μεγάλο αὐτὸ γεγονός. Περιμέναμε
ὅμως ἀπὸ ὅλους τούς Ὀρθοδό-
ξους, νὰ χαροῦν καὶ νὰ πανηγυρί-
σουν. Καὶ ὅμως! Ὅσο καὶ ἂν φαίνε-
ται ἀπίστευτο, ὑπῆρξαν πρόσωπα,
ἀνήκοντα σὲ ὁμάδες ἀποτειχισμέ-
νων, τὰ ὁποῖα ὄχι μόνον δὲν χάρη-
καν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἐλυπήθησαν
γιὰ τὸ χαρμόσυνο αὐτὸ γεγονός, τὸ
ὁποῖο ἔσπευσαν νὰ παρουσιάσουν
ὡς προϊὸν οἰκουμενιστικῆς σκοπι-
μότητος.

Ὁ γνωστὸς ἀρθρογράφος κ.
Κωνσταντῖνος Γεωργίτσης, σχολιά-

ζοντας κάποια ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου
Παϊσίου σέ πρόσφατο δημοσίευμά
του,(7.2.2015), στὸ ἱστολόγιο «Ἀπο-
τείχιση» μὲ τίτλο: «“Ἁγιοκατατά-
ξεις” πονηρᾶς οἰκουμενιστικῆς
σκοπιμότητος», φθάνει στὸ συμπέ-
ρασμα, ὄχι μόνον νὰ ἀρνεῖται εὐθέ-
ως τὴν ἁγιότητα τοῦ ἁγίου, ἀλλὰ
ἐπὶ πλέον τὸν κατηγορεῖ ὡς ἐκκλη-
σιομάχο,ὡς παραβάτη τῶν ἐντολῶν
τοῦ Κυρίου, τῶν λόγων τῶν ἁγίων
ἀποστόλων καὶ τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων, ὅπως θὰ δοῦμε ἀναλυτικὰ
παρὰ κάτω. Πρόκειται γιὰ μία ἐπι-
στολή, τὴν ὁποία εἶχε ἀποστείλει ὁ
ἅγιος Παΐσιος στὸν ἱδρυτὴ τῆς
«Π.Ο.Ε.» ἀείμνηστο ἀρχ. π. Χαρά-
λαμπο Βασιλόπουλο στὴν ἐποχὴ
ποὺ βρισκόταν στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους στὶς
23.1.1969, ἡ ὁποία ἀναδημοσιεύθη-
κε στὸ φύλλο τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύ-
που» τῆς 23ης.1.2015. Τὴν ἐπιστολὴ
αὐτὴ θεωρεῖ ὡς «φερόμενη» καὶ
ὡς ἀποδιδόμενη στὸν ἅγιο, χωρὶς
προφανῶς νὰ εἶναι βέβαιος γιὰ τὴν
γνησιότητά της. Ὡστόσο ἡ γνησιό-
τητά της εἶναι ἀδιαμφισβήτητη,
διότι ὑπάρχει στὸ ἀρχεῖο τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου». 

Κατὰ τὸν ἀρθρογράφο ὁ ἅγιος
Παΐσιος «ὄχι μόνον δὲν πληροῖ τὶς
προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἔνταξή του
μεταξὺ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας […] (ἐπειδὴ) ἡ βιωτὴ καὶ ἡ στά-
ση του δὲν ἐναρμονίζονται μὲ τὴν
κατάσταση ποὺ διέρχεται ἡ Ἐκκλη-

σία στὴν παροῦσα χρονικὴ περίοδο,
καὶ συνεπῶς εἶναι ἀδύνατο νὰ
ἐνταχθεῖ μεταξὺ τῶν Ἁγίων Ὁμο-
λογητῶν, ἀλλὰ καὶ πὼς ἀντιμάχεται
(ἑκούσια ἢ ἀκούσια), αὐτὴν τὴν ἴδια
τὴν Ἐκκλησία, μέσῳ τῶν γραφομέ-
νων του, διότι καταλύει εὐαγγελικὴ
ἐντολὴ καὶ διδασκαλίες τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων ποὺ συνιστοῦν, αὐτονόητα,
τὴν ἐπίσημη σώζουσα διδασκαλία
τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας»! Ὥστε
λοιπὸν ὁ ἅγιος Παΐσιος ὄχι μόνον
δὲν εἶναι ἅγιος κατʼ αὐτόν, ἀφοῦ «ἡ
βιωτὴ καὶ ἡ στάση του δὲν ἐναρμο-
νίζονται μὲ τὴν κατάσταση ποὺ
διέρχεται ἡ Ἐκκλησία στὴν πα-
ροῦσα χρονικὴ περίοδο», ἀλλὰ ἐπὶ
πλέον εἶναι καὶ ἐκκλησιομάχος, διό-
τι «ἀντιμάχεται (ἑκούσια ἢ ἀκού-
σια), αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία».
Ὁ ἅγιος Παΐσιος θὰ ἦταν ὄντως
ἅγιος, ἂν ἡ ζωή του «ἐναρμονιζό-
ταν» μὲ «τὴν κατάσταση ποὺ διέρ-
χεται ἡ Ἐκκλησία στὴν παροῦσα
χρονικὴ περίοδο». Ἐδῶ ὡς «κατά-
σταση ποὺ διέρχεται ἡ Ἐκκλησία
στὴν παροῦσα χρονικὴ περίοδο»,
ἐννοεῖ προφανῶς τὸ γεγονὸς τῆς
ἐξαπλώσεως σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ
μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς  παναίρεσης τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ. Ἡ δὲ μὴ «ἐναρμόνισή» του
ὀφείλεται προφανῶς στὸ ὅτι δὲν
ἀποτειχίστηκε ἀπὸ τὸν Οἰκουμε-
νικὸ Πατριάρχη καὶ τοὺς ἄλλους
οἰκουμενιστὲς ἀρχιερεῖς, ὅπως

ἀποτειχίστηκε ὁ ἴδιος καὶ ὅσοι ἀνή-
κουν στὴν ὁμάδα τῶν ἀποτειχισμέ-
νων. 

Κατʼ ἀρχὴν ὁ ἀρθρογράφος κά-
νει τὸ μεγάλο καὶ τραγικὸ λάθος νὰ
κρίνει καὶ νὰ ἀξιολογεῖ τὴν ἁγιότη-
τα τοῦ ἁγίου Παϊσίου μὲ μοναδικὸ
κριτήριο τὴν περὶ οὗ ὁ λόγος
«ἐναρμόνιση», παραθεωρώντας καὶ
διαγράφοντας τὴν ὅλη ἀσκητικὴ
ζωή καὶ πολιτεία του. Ὡστόσο ἡ
Ἐκκλησία ποτὲ δὲν ἀξιολόγησε τὴν
ἁγιότητα τῶν ἁγίων της σὲ περιό-
δους αἱρέσεων μὲ μοναδικὸ κριτή-
ριο τὴν περὶ οὗ ὁ λόγος «ἐναρμόνι-
ση», ἀλλὰ παράλληλα ἐλάμβανε ὑπʼ
ὄψιν της καὶ ἄλλα κριτήρια ἁγιότη-
τος. Ἂν ἀπολυτοποιήσουμε τὴν
«ἐναρμόνιση» ὡς μοναδικὸ κριτή-
ριο ἁγιότητος, τότε θὰ πρέπει κατʼ
ἀνάγκη νὰ θεωρήσουμε τὸν κ. Κ.
Γεωργίτση καὶ τοὺς ὁμόφρονές
του ὡς ἁγίους, διότι αὐτοὶ ἐξ αἰτίας
τῆς ἀποτειχίσεώς των καὶ τῆς
«ἐναρμονίσεώς των μὲ τὴν κατά-
σταση ποὺ διέρχεται ἡ Ἐκκλησία»,
ἔχουν φθάσει σὲ κατάσταση θεώ-
σεως καὶ ἔχουν νεκρώσει τὸν πα-
λαιὸν ἄνθρωπο «σύν τοῖς παθήμα-
σι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλ.5,24).
Μακάρι τὸ κατόρθωμα τῆς θεώσε-
ως καὶ τῆς νεκρώσεως τοῦ παλαιοῦ
ἀνθρώπου νὰ ἦταν μία τόσο εὔκο-
λη ὑπόθεση καὶ νὰ μποροῦσε νὰ
ἐπιτευχθεῖ μὲ μία ἁπλὴ ἀποτείχιση!
Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι.

Ἕνα ἄλλο  τραγικὸ λάθος του,
ποὺ προδίδει τουλάχιστον ἀσυγχώ-
ρητη ἐπιπολαιότητα, εἶναι ὅτι κρίνει
τὴν ἁγιότητα τοῦ ἁγίου Παϊσίου μὲ
βάση ἕνα ἀπόσπασμα μίας ἐπι-
στολῆς του. Διερωτώμεθα, ἐὰν
ἔκανε τὸν κόπο νὰ μελετήσει τὸν
βίο του, τὰ γραπτά του καὶ τὴν
ὑπάρχουσα γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό
του βιβλιογραφία.Ἂν ἔκανε τὸν κό-
πο νὰ ἐρευνήσει καὶ νὰ ἀξιολογήσει
τὶς χιλιάδες μαρτυρίες ἀνθρώπων,
ποὺ τὸν ἐγνώρισαν προσωπικά, οἱ
ὁποῖοι διηγοῦνται θαυμαστὰ γεγο-
νότα ἀπὸ τὴν ζωή του. Τὶς μαρτυ-
ρίες τῶν πνευματικῶν του τέκνων
(μοναχῶν, μοναζουσῶν καὶ
λαϊκῶν), οἱ ὁποῖοι ὡς ἐκ τῆς μονα-
στικῆς των ἰδιότητος καὶ τοῦ γεγο-
νότος, ὅτι τὸν ἔζησαν ἀπὸ κον-
τά,μποροῦν ὡς αὐτόπτες καὶ κατὰ
πάντα ἀξιόπιστοι μάρτυρες, νὰ μᾶς
δώσουν αὐθεντικὴ μαρτυρία γιὰ τὸ
πρόσωπό του, τὴν διαγωγή του καὶ
τὴν ἀσκητική του πολιτεία,γιὰ τὴν
ἁγιότητα τοῦ βίου του καί τὰ ὑπερ-
φυσικὰ χαρίσματα (προορατικό,
προφητικό, ἰαματικὸ κ.λπ.) ποὺ
ἀξιώθηκε νὰ λάβει ἀπὸ τὸν Θεό. 

Ἐφθάσαμεν «μετα-πατερικῶς καί εἰς τόν «ἀντι-παλαμισμόν»
σότερο λυπηρό ὅτι ἀκαδημαϊκός
Καθηγητής φέρεται νά ἔχει συναι-
νέσει στίς θεολογικές αὐτές θέ-
σεις τοῦ ὀρθοδόξου αὐτοῦ Κληρι-
κοῦ.

1. Ἡ ἐπιστολή περί 
τῆς μεθέξεως 

τῆς ἀκτίστου χάριτος
Σύμφωνα μέ τήν ἐν λόγῳ ἐπι-

στολή πρός τό Περιοδικό Ἐφημέ-
ριος3 : (α) ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς δέν θεολόγησε κατ΄ ἀκρί-
βειαν, ἀλλά κατ΄οἰκονομίαν· (β) ἡ
παραδοχή τῆς διδασκαλίας του δέν
εἶναι ἀπαραίτητη ἐξ ἐπόψεως
ὀρθοδόξου καί τό ὅλο θέμα περί
ἀκτίστου χάριτος δέν ἔχει λήξει· (γ)
ἐναντίον τῆς θεολογίας τοῦ Πα-
λαμᾶ στρέφονται καί Ρῶσοι, ἀλλά
καί Δυτικοί θεολόγοι· (δ) τό μυστή-
ριο τῆς θείας Οἰκονομίας ἔγκειται
στήν κατάβαση τοῦ Θεοῦ στόν
ἀνθρώπινο χῶρο, καί στή δημιουρ-
γία (κτίση) τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
(«ἀνθρωπότητος») τοῦ Χριστοῦ,
ὥστε ὁ Θεός ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ
Χριστοῦ νά ἐπικοινωνήσει μέ τούς
ἀνθρώπους καί νά τούς διδάξει· (ε)
λόγῳ τῆς ὀντολογικῆς διαφορᾶς
Θεοῦ (ἀκτίστου, ἀδημιουργήτου)
καί ἀνθρώπων (κτιστῶν, δημιουρ-
γημένων) εἶναι ἀδύνατον νά συμ-
μετάσχει ὁ ἄνθρωπος σέ ἄκτιστες
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, γιʼ αὐτό (ἀντί-
θετα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου
Παλαμᾶ) ὁ ἄνθρωπος θεώνεται
συμμετέχοντας σέ κτιστά ἀποτελέ-
σματα τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν·
(στ) ὁ ἄνθρωπος στερεῖται ὀργά-
νου ἱκανοῦ νά μετέχει τῶν ἀκτί-
στων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Τέλος
(ζ) ἡ θέση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅτι ὁ
Θεός κατοικεῖ σέ ἀπρόσιτο φῶς,
τόν Ὁποῖον κανείς ἄνθρωπος δέν
εἶδε  οὔτε εἶναι δύνατον νά Τόν
δεῖ, (ὁ Ὁποῖος εἶναι «φῶς οἰκῶν
ἀπρόσιτον, ὅν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώ-
πων οὐδέ ἰδεῖν δύναται»4) μᾶς ὑπο-
χρεώνει νά δεχθοῦμε ὅτι τό Θαβώ-
ριο φῶς εἶναι κτιστό.

Μέ τίς ἐν λόγῳ τοποθετήσεις
του ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης ταυτί-
ζεται ἀπολύτως μέ τίς θέσεις τῶν
παπικῶν, μόνον πού ἀποφεύγει νά
προσδιορίσει ἄν παραδέχεται
ὀρθοδόξως ἤ ἀπορρίπτει παπικῶς
τήν ὕπαρξη ἀκτίστων ἐνεργειῶν
στόν Θεό (διακεκριμένων ἀλλ᾽ ὄχι
χωριζομένων τῆς οὐσίας), ἀσχέτως
πρός τήν ἐδῶ συζητουμένη ἀνθρώ-
πινη μέθεξή τους («Εἶναι καί ἄλλα
ἀλλά δέν θέλω νά μακρηγορήσω»,
γράφει). Οἱ παπικοί διακρίνουν τήν
ἐν τῷ Θεῷ ἄκτιστη φύση καί ἐνέρ-
γεια (ταυτιζόμενες μεταξύ τους)
ἀπό τήν κτιστή, δῆθεν – κατ΄
αὐτούς θέωση – τοῦ ἀνθρώπου·
γράφουν σχετικῶς, διερμηνεύον-
τας τήν σωτηριολογία τοῦ Θωμᾶ
Ἀκινάτου· «Ἀναβλύζει μέσα σέ
αὐτόν [στόν ἄνθρωπο] μία ζωή, πού
γι᾽ αὐτόν εἶναι πλήρως ὑπερφυσική
καί μόνο γιά τόν Θεό εἶναι φυσική.
Βεβαίως ὑφίσταται μία μεγάλη δια-
φορά μεταξύ τῆς θεϊκῆς ζωῆς ἐν
τῷ ἰδίῳ τῷ Θεῷ, καί αὐτῆς ἐντός
τῆς ψυχῆς πού ἔχει χαριτωθεῖ.
Αὐτό πού στόν Θεό εἶναι τῆς
οὐσίας, τό ἀποκτᾷ ἡ ψυχή μόνο κα-
τά συμβεβηκός· ἡ θεία φύση εἶναι
μεθεκτή ἀπό αὐτήν [τήν ψυχή] ὡς
κτιστή ἐξομοίωση καί μετοχή, καί
γι΄ αὐτό δέν μπορεῖ τυπικῶς μέ τρό-
πο ἄπειρο νά καταστεῖ κτῆμα οὐδε-
νός κτίσματος, ἀκόμη καί αὐτοῦ
πού ἔχει χαριτωθεῖ»5.

Τηρώντας τήν θέση τους αὐτή,
οἱ ρωμαιοκαθολικοί - ὡς συνεπεῖς
αἱρετικοί - ἀναγνωρίζουν διακρι-
τικῶς ὅτι εὑρίσκονται σέ ἀσυμφω-
νία μέ τήν πατερική διδασκαλία (καί
ὄχι μόνον μέ ἕνα μέρος της, ὅπως
παραπλανητικῶς γράφουν): «Ἡ μα-
καρία ὅραση [ἐν. τῆς θείας οὐσίας]
εἶναι προφανῶς μία κτιστή ἐνέρ-
γεια σύμφυτη στήν ψυχή, καί ὄχι,
καθώς μερικοί ἀπό τούς παλαιότε-
ρους θεολόγους σκέφθηκαν, ἡ
ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς διανοίας τοῦ
ἰδίου τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία κοινω-
νεῖται στήν ψυχή. Διότι, καθώς τό
ὁρᾶν καί τό γινώσκειν εἶναι σύμφυ-
τες ζωτικές ἐνέργειες, ἡ ψυχή δύ-
ναται νά δεῖ ἤ νά γνωρίσει τόν Θεό
μέσῳ μόνον τῆς δικῆς της δραστη-
ριότητος, καί ὄχι μέσῳ μιᾶς δρα-
στηριότητος πού ἐξασκεῖται ἀπό
κάποια ἄλλη διάνοια»6.

Ἀντιθέτως, ὁ Ἁγιορειτικός Τό-
μος, τό θεολογικό καταστάλαγμα
τῆς ἁγιορειτικῆς ἁγιοπνευματικῆς

ἐμπειρίας, δεσμευτικός γιά τήν
ὀρθόδοξη ὁμολογία, διευκρινίζει
ὅτι δέν μπορεῖ ἡ χάρη τῆς θεώσε-
ως, καθότι ἄκτιστος, νά ἔχει ὁποι-
αδήποτε ὁμοιότητα καί σχέση μέ
τίς κτιστές φυσικές δυνάμεις·  διό-
τι τότε δέν θά λεγόταν «χάρις», δη-
λαδή δώρημα, ἀλλά φανέρωση τῆς
ἐνεργείας πού προέρχεται ἀπό δύ-
ναμη τῆς φύσεως:  «Ἄσχετός ἐστι
παντάπασιν ἡ τῆς θεώσεως χάρις,
οὐκ ἔχουσα τήν οἱανοῦν δεκτικήν
ἑαυτῆς ἐν τῇ φύσει δύναμιν, ἐπεί
οὐκέτι χάρις ἐστίν, ἀλλά τῆς κατά
τήν φυσικήν δύναμιν ἐνεργείας
φανέρωσις»7.

2. Ἡ ὀρθόδοξος
δογματική συνέχεια
εἰς τήν θεολογίαν
τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου

τοῦ Παλαμᾶ
Τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέχεται πρός

θέωση τήν ἄκτιστη χάρη τῆς Ἁγίας
Τριάδος, δέν ἀποτελεῖ καινοτόμο
ἄποψη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ, ὅπως ἀφίνει νά ἐννοηθεῖ
ὁ σ. τῆς Ἐπιστολῆς παρασιωπών-
τας τούς παλαιοτέρους Πατέρες,
ἀλλά διαχρονική πίστη τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἐκφρασμένη στά συγγράμμα-
τα ὅλων τῶν Ἁγίων ὅσοι ἀσχολή-
θηκαν μέ τό θέμα. Οὐδείς ἐξ
αὐτῶν ἀκολουθεῖ τήν ἀντίθετη
ἄποψη, ὅτι ἡ μεθεκτή χάρις τοῦ
Θεοῦ εἶναι κτιστή8. Γράφει χαρα-
κτηριστικῶς ὁ Μ. Ἀθανάσιος: «Τώ-
ρα ὅμως, ὅταν λεγόμαστε μέτοχοι
Χριστοῦ καί μέτοχοι Θεοῦ, ἀποδει-
κνύεται ὅτι τό μέσα μας χρίσμα καί
ἡ σφραγίδα [τοῦ Βαπτίσματος], δέν
εἶναι τῆς φύσεως τῶν κτιστῶν,
ἀλλά τοῦ Υἱοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς συν -
άπτει μέ τόν Πατέρα μέσῳ τοῦ
Πνεύματος πού εἶναι μέσα Του»9.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, τόν ὁποῖον
ἐπικαλεῖται συχνότατα ὁ ἅγιος Πα-
λαμᾶς, ἐπιμαρτυρεῖ σχετικῶς,
ἑρμηνεύοντας τό χωρίο τοῦ Προ-
φήτου Ἰωήλ (3,1), περί τῆς ἐκχύσε-
ως τοῦ ἁγίου Πνεύματος στούς
δούλους τοῦ Θεοῦ, ὅτι τό Ἅγιον
Πνεῦμα ὁ Θεός «τό ἐξέχεε, δέν τό
ἔκτισε· τό χάρισε, δέν τό ἔφτιαξε·
τό ἔδωσε, δέν τό δημιούργησε»10.
Σέ ἄλλο σημεῖο λέγει τό ἑξῆς, ἐπι-
κρίνοντας ὅσους λέγουν ὅτι, ἐπει-
δή τό Πνεῦμα εἶναι δῶρον Θεοῦ, γι΄
αὐτό δέν εἶναι ὁμότιμον μέ αὐτόν
πού τό δίδει (δηλ. ἄκτιστο, θεϊκό)·
«“Μέσα μας, λέγει, εἶναι τό
Πνεῦμα, ὡς δῶρο ἀπό τόν Θεό.
Λοιπόν, δέν τιμᾶται τό δῶρον μέ τι-
μή ἴση μέ αὐτόν πού τό ἔχει δώσει”.
Ναί μέν, εἶναι δῶρον Θεοῦ τό
Πνεῦμα, ἀλλά δῶρον ζωῆς [...] καί
δῶρον δυνάμεως [...] Συνεπῶς, πῶς
αὐτοί πού τά λέγουν αὐτά δέν
ἔχουν ὑπερβεῖ τήν ἰουδαϊκή ἀγνω-
μοσύνη, λαμβάνοντας σάν ἐφόδιο
τῆς βλασφημίας τήν ὑπερβολή τῆς
ἀγαθότητος;»11. Εἶναι σαφέστατο,
ὅτι δέν πρόκειται βεβαίως περί τοῦ
προσώπου τοῦ ἁγίου Πνεύματος,
ἀλλά τῆς ἐνεργείας Του, ἡ ὁποία
ἐπίσης καλεῖται Πνεῦμα12, καί εἶναι
ὁμότιμη μέ τόν Θεό, ἄρα καί ἄκτι-
στη (δέν μπορεῖ κτίσμα νά εἶναι
ὁμότιμο μέ τήν Ἁγία Τριάδα). Ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ
ὁποῖος προκαλεῖ ἐνόχληση στούς
παπικούς θεολόγους γιά ὅσα ἔγρα-
ψε περί τῆς ἀκαταληψίας καί τοῦ
ἀοράτου χαρακτῆρος τῆς θείας
οὐσίας13, εἶναι καί στό θέμα τῆς
προσλήψεως τῶν θείων ἐνεργειῶν
σαφέστατος: «... ὅλοι ἐμεῖς ἐλάβα-
με μέ μέτρο τήν ἐνέργεια τοῦ
Πνεύματος (διότι Πνεῦμα ὀνομάζει
ἐδῶ τήν ἐνέργεια· διότι αὐτή εἶναι
ἡ ὁποία διαμερίζεται), ἐνῷ Αὐτός
[δηλ. ὁ Χριστός] ἔχει ὁλοτελῆ καί
ἀμέτρητη ὅλη τήν ἐνέργεια. Ἄν
ὅμως ἡ ἐνέργεια αὐτοῦ εἶναι ἀμέ-
τρητη, πολύ περισσότερο ἡ
οὐσία»14. Δέν μπορεῖ νά ἀμφισβη-
τηθεῖ ὅτι ἐδῶ γίνεται λόγος περί
ἀκτίστου ἐνεργείας καί ὄχι κτιστῆς,
καθότι ἀμέτρητη, καθότι πλήρωμα
πού ἐνοικεῖ στόν Χριστό καί καθότι
συγκρίνεται μέ τήν οὐσία Του! Ποι-
ός θά ἀποτολμοῦσε σύγκριση μέ
κτιστή ἐνέργεια, γιά νά ἀποδείξει
τήν ἀπειρία (δηλ. τό ἄπειρον) τῆς
θείας οὐσίας; Ἀπό αὐτήν ὅμως τήν
ἐνέργεια, τήν ἄκτιστη, δεχόμαστε
καί ἐμεῖς ἕνα μέτρο, σύμφωνα μέ
τόν Χρυσορρήμονα.

Εἶναι εὔλογο, ὅτι τά ἱερά ἀρεο-
παγιτικά συγγράμματα, τά ὁποῖα
χαίρουν ὑψίστης ἐκτιμήσεως σέ
Ἀνατολή καί Δύση, ἀκολουθοῦν
τόν βασικό αὐτό ἄξονα τῆς περί θε-

ώσεως τοῦ ἀνθρώπου ὀρθοδόξου
σωτηριολογίας· «Καί βέβαια ἡ θεω-
νυμία τοῦ ὄντος», γράφουν,
«ἐκτείνεται σέ ὅλα τά ὄντα καί
ὑπέρκειται πάντων τῶν ὄντων· τῆς
δέ ζωῆς ἐκτείνεται σέ ὅλα ὅσα
ζοῦν καί ὑπέρκειται πάντων τῶν
ζώντων· τῆς δέ σοφίας ἐκτείνεται
σέ ὅλα τά νοερά καί λογικά καί
αἰσθητικά καί ὑπέρκειται πάντων
αὐτῶν»15· ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς σχολιάζοντας κατά λογική
ἀκολουθία τήν ρήση αὐτή ἐπιση-
μαίνει: «Βλέπεις ὅτι οἱ μετοχές
αὐτές ὑπέρκεινται τῶν ὄντων;»16,
τῶν κτιστῶν ὄντων, ὁπωσδήποτε·
ἄρα εἶναι θεῖες καί ἄκτιστες (διότι
ἀλλιῶς, ὡς κτιστές, δέν θά ἦταν
ὑπερκείμενες τῶν ὄντων, ἀλλά με-
ταξύ τῶν ὄντων)!

Ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
(4ος αἰ.), γιά νά περιορισθοῦμε σέ
ἕνα ἀκόμη Πατέρα τῆς Φιλοκαλίας,
εἶναι ἐπίσης σαφέστατος: «Γιʼ αὐτό
εὐδόκησε ὁ ἀγαθός καί φιλάνθρω-
πος Θεός μέ τήν πολλή Του χρη-
στότητα νά χαρίσει πνευματικό
πλοῦτο στίς ψυχές μας, δηλαδή τό
Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, πού δέν εἶναι
τῆς φύσεώς μας – διότι ἐμεῖς εἴμα-
στε κτίσμα, ἐνῷ αὐτό εἶναι ἄκτιστο,
ὥστε αὐτό ἀφοῦ ἐργασθεῖ μέ τήν
δική Του ἐπιστήμη καί τέχνη καί
καλλιεργήσει τίς καρδιές τῶν
πιστῶν, νά εὐτρεπίσει ἐκεῖνες πού
μέ ὁλόκληρο τό θέλημά τους θά
ἀφοσιωθοῦν στόν πνευματικό γε-
ωργό»17.

Ἀπό τούς ἀρχαίους Πατέρες ὁ
ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής εἶναι
ἴσως ὁ καταπέλτης κατά τῆς σωτη-
ριολογίας τῆς κτιστῆς χάριτος,
λόγῳ τῆς πεφωτισμένης ὑπό τοῦ
Πνεύματος ἑρμηνείας του ἐπί τῶν
ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμμάτων,
ἀλλά καί τῆς ἐνασχολήσεώς του μέ
τίς αἱρέσεις τοῦ μονοενεργητι-
σμοῦ καί τοῦ μονοθελητισμοῦ· τά
σχετικά χωρία του δέν ἐπιδέχονται
ἐναλλακτική κατανόηση, ὅπως λ.χ.
τό ἑξῆς: «Ἀπάτωρ, λοιπόν, καί ἀμή-
τωρ καί ἀγενεαλόγητος ἔχει ὀνο-
μαστεῖ ὁ μέγας Μελχισεδέκ, καί ὅτι
δέν ἔχει μήτε ἀρχή ἡμερῶν, μήτε
τέλος ζωῆς [...] ὄχι λόγῳ τῆς φύσε-
ως τῆς κτιστῆς πού προῆλθε ἀπό
τήν ἀνυπαρξία, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποί-
ας ἡ ὕπαρξή του ἄρχισε καί ἔληξε,
ἀλλά λόγῳ τῆς χάριτος τῆς θείας
καί ἀκτίστου καί ἡ ὁποία πάντοτε
ὑπέρκειται κάθε φύσεως καί κάθε
χρόνου, [καί προέρχεται] ἀπό τόν
πάντοτε ὑπάρχοντα Θεό»18. Σαφέ-
στατο, ὅπως καί τό ἀκόλουθο:
«Εἶπα ὅτι εἶναι μία ἡ ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ καί τῶν ἁγίων, αὐτή ἡ ὁποία
θεώνει τούς ἁγίους, τῆς μακαριό-
τητος τήν ὁποίαν ἐλπίζουμε· ἡ
ὁποία ὑπάρχει ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ
Θεοῦ, καί ἔχει γίνει τῶν ἁγίων κατά
χάριν»· οἱ ἅγιοι λοιπόν καθίστανται
«ζωντανές εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί
ταυτίζονται μέ Αὐτόν περισσότερο
κατά τήν χάρη, παρά ὡς ὁμοιώμα-
τα»19.

Βάσει ὅλου τοῦ πατερικοῦ πλού-
του, μέρος μόνον τοῦ ὁποίου πα-
ραθέσαμε ἀνωτέρω, ὁ ἅγιος Ἀρχιε-
πίσκοπος τῆς Θεσσαλονίκης, στή
δική του ὁμολογητική συγγραφή
«Ἔκθεσις τῆς τῶν Βαρλαάμ καί
Ἀκινδύνου δυσσεβημάτων ἀλλο-
κότου πληθύος», γράφει μεταξύ
τῶν ἄλλων· «Ἀποβάλλουμε ὅσους
λέγουν ὅτι ἡ χάρις καί ἐνέργεια
τοῦ Πνεύματος ἡ ὁποία ἐκχύνεται
στούς ἁγίους, ἐπειδή δέν εἶναι ἡ
οὐσία τοῦ Πνεύματος, εἶναι κτι-
στή»20.

Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἀποτε-
λεῖ πλήρη ἀλλοίωση τῆς ἀληθείας
ὁ ἰσχυρισμός παλαιῶν καί νέων
ἑτεροδόξων ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ὁ
κακῶς λεγόμενος «παλαμισμός»,
ἀποτελεῖ καινοτομία. Ἁπλῶς ὁ
ἅγιος Παλαμᾶς συνεισέφερε στή
συστηματοποίηση τῆς διαχρονικῆς
περί τούτου διδασκαλίας τῆς
Ἐκκλησίας: «ἡ θεολογία τῶν ἐνερ-
γειῶν συνήντησε στόν ἅγιο Γρηγό-
ριο Παλαμᾶ ἀκρίβεια καί συστημα-
τοποίηση πού δέν εἶχε γνωρίσει μέ-
χρι τότε», δηλαδή τήν ἐπανερμη-
νεία παλαιῶν ἐκφράσεων ἀναλό-
γων πρός ἄλληλες, ὅπως οἱ «δόξα»,
«λάμψις», «φῶς», «ζωή», «δυνά-
μεις», «τά περί τήν οὐσίαν», τίς
ὁποῖες ὁ Παλαμᾶς συγκέντρωσε
ὑπό τό ὄνομα τῶν «ἐνεργειῶν»,
ἐνῷ φώτισε, συγκεκριμενοποίησε,
ξεκαθάρισε καί σέ κάποιο βαθμό
συστηματικοποίησε τίς θέσεις τῶν

προγενεστέρων Πατέρων21.
Εἶναι δυνατόν μετά ἀπό αὐτά, νά

θέτει κανείς ἐν ἀμφιβόλῳ τόσο τήν
κοινή ἐκκλησιαστική πίστη περί τῆς
ἀνθρωπίνης μετοχῆς, μεθέξεως,
στίς ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ,
ὅσο καί τήν κεφαλαιώδη σημασία
της, περιορίζοντας τό ὅλο ζήτημα
στά περί τό κῦρος τοῦ ἁγίου  Γρη-
γορίου τοῦ Παλαμᾶ; 
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[...] ἀλλά τήν οὐσιοποιόν εἰς τά ὄντα
πάντα τῆς θεαρχικῆς οὐσιαρχίας πρό-
οδον ὑμνῆσαι».

16. Διάλεξις Θεοφάνους πρός Θεότι-
μον 24, ἐκδ. Χρήστου τόμ. 2, 250 (ΕΠΕ
3, 424): «Ὁρᾷς τάς μετοχάς ταύτας
ὑπέρ τά ὄντα οὔσας;».

17. Λόγος 50, 1, 7 Makarios/Symeon
Reden und Briefe, ὑπό H. Berthold, τόμ.
2, Akademie – Verlag – Berlin 1973, σελ.
124· «Διό εὐδόκησεν ὁ ἀγαθός καί φι-
λάνθρωπος Θεός τῇ πολλῇ αὐτοῦ χρη-
στότητι πλοῦτον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τόν
πνευματικόν {ἡμῖν} χαρίσασθαι, του-
τέστι τό τοῦ Χριστοῦ Πνεῦμα μή ὄν ἐκ
τῆς ἡμετέρας φύσεως - ἡμεῖς μέν γάρ
ἐσμεν κτίσμα, αὐτό δέ ἄκτιστόν ἐστι -
ἵνα <αὐτό> τῇ ἰδίᾳ <ἐπιστήμῃ> καί
τέχνῃ ἐργασάμενον καί γεωργῆσαν
τῶν πιστῶν τάς καρδίας εὐτρεπίσῃ τάς
ὅλῳ θελήματι ἑαυτάς ἐπιδούσας τῷ
πνευματικῷ γεωργῷ» κ.λπ. 

18. Περί διαφόρων ἀποριῶν (Θεωρία
εἰς τόν Μελχισεδέκ) PG 91, 1141A·
«Ἀπάτωρ οὖν καί ἀμήτωρ καί ἀγενε-
αλόγητος, μήτε ἀρχήν ἡμερῶν, μήτε
τέλος ζωῆς ἔχων, ἀναγέγραπται ὁ μέ-
γας Μελχισεδέκ, ὡς ὁ ἀληθής τῶν θε-
οφόρων ἀνδρῶν τά περί αὐτοῦ διεσά-
φησε λόγος, οὐ διά τήν φύσιν τήν κτι-
στήν καί ἐξ οὐκ ὄντων, καθ᾽ ἥν τοῦ
εἶναι ἤρξατό τε καί ἔληξεν, ἀλλά διά
τήν χάριν τήν θείαν καί ἄκτιστον καί
ἀεί οὖσαν ὑπέρ πᾶσαν φύσιν καί πάν-
τα χρόνον ἐκ τοῦ ἀεί ὄντος Θεοῦ, καθ᾽
ἥν δι᾽ ὅλου μόνην ὅλος γνωμικῶς γεν-
νηθείς ἐπιγινώσκεται».

19. Πρός Μαρῖνον τόν ὁσιώτατον
Πρεσβύτερον PG 91, 33A.B· «ἔφην
μίαν ἐνέργειαν τοῦ Θεοῦ καί τῶν
ἁγίων, τήν πάντων ἐκθεωτικήν τῶν
ἁγίων, τῆς ἐλπιζομένης μακαριότητος·
τοῦ μέν Θεοῦ κατ’ οὐσίαν ὑπάρχου-
σαν, τῶν δέ ἁγίων κατά χάριν γεγενη-
μένην», καί ἐπίσης Περί διαφόρων
ἀποριῶν PG 91, 1253D· «Ἑτοίμους ὁ
λόγος δι᾽ ἐλπίδος καθίστησι τῇ παρα-
δοχῇ τῆς τῶν ἀληθῶν ἀρχετυπίας ψυ-
χωθῆναι καί γενέσθαι ζώσας εἰκόνας
Χριστοῦ, καί ταὐτόν αὐτῷ μᾶλλον κα-
τά τήν χάριν ἤ ἀφομοίωμα».

20. Ἔκθεσις δυσσεβημάτων 21, ἐκδ.
Χρήστου τόμ. 2, 583 (ΕΠΕ 3, 522):
«Ἀποβαλλόμεθα τούς λέγοντας τήν
ἐπί τούς ἁγίους ἐκχεομένην χάριν καί
ἐνέργειαν τοῦ Πνεύματος κτιστήν, ὅτι
μή οὐσία τοῦ Πνεύματός ἐστιν».

21. JEAN-CLAUDE LARCHET, ἔνθ’
ἀνωτ., σελ. 336.338ἑ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι
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Προκλητική οἰκουμενιστική ἐνέργεια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλσίνκι κ. Ἀμβροσίου

Ἐκκλησία νά ἀποδεχθεῖ γυναῖκες
ἱερεῖς ἤ Ἐπισκόπους, πρᾶγμα τό
ὁποῖο δέν ἔβρισκε σύμφωνο τόν
Σεβ. Μητρ. Ἑλσίνκι. Τέλος, ὁ Μακ.
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέων ἐζήτησε
ἐξηγήσεις ἀπό τόν Σεβ. Μητρ. κ.
Ἀμβρόσιο γιά τό ἀτυχές συμβάν .

Ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Σεβ. Μητρ.
κ. Ἀμβρόσιος συμφώνησε μέ τόν
Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. Λέοντα,
παρʼὅλα αὐτά ὑπογράμμισε «πώς δέν
ἔκανε κάτι, πού προσέβαλε τήν
Ἐκκλησία». Σέ ἄλλο σημεῖο, ἀνέφε-
ρε τό γεγονός «τῆς ἐπισκέψεως τοῦ
Πάπα στό Φανάρι, ὅπου κατά τήν
ἄφιξή του οἱ διάκονοι θυμιατίζανε,
ἐνῶ ὁ ἴδιος προσευχήθηκε ἐντός
τοῦ ναοῦ». Ἀναφέρθηκε, ἐπίσης, καί
στήν πρόσκληση τῆς Λουθηρανῆς
«ἐπισκόπου», τονίζοντας ὅτι «τό
ἔκανε στά πλαίσια τῆς συνεργασίας
γιά ἕνα συνέδριο, πού γίνεται μεταξύ
Ὀρθοδόξων καί Λουθηρανῶν».
«Θέλουμε μιά Ἐκκλησία γκέτο καί
περιθωριακή ἤ θέλουμε μιά
Ἐκκλησία ἀνοιχτή στό διάλογο καί
τήν οἰκουμενική κοινότητα»; διε-
ρωτήθηκε. Ἀκόμη, ξεκαθάρισε ὅτι «ἡ
Ἐπίσκοπος τῆς Λουθηρανικῆς
Ἐκκλησίας δέν εἶχε καμμία συμμε-
τοχή στήν Θεία Λειτουργία».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἑλσίνκι κ.
Ἀμβρόσιος διέπραξε πάρα πολλά
ἀτοπήματα εἰς βάρος τῆς ἀμωμήτου
Ὀρθοδόξου πίστεως, τά ὁποῖα
συλλήβδην εἶναι ἀπαράδεκτα καί κα-
ταδικαστέα. 

Ἀναγνώρισε τήν Λουθηρανική
Κοινωνία ὡς «Ἐκκλησία» καί ὄχι ὡς
αἵρεση.  Ὁ Λουθηρανισμός, ὅμως,
δέν εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά αἵρεση, διότι δέν παραδέχεται
τό ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου, ἀλλά
λέει ὅτι αὐτή, μετά τήν ἄφθορη καί
ὑπερφυῆ σύλληψή της καί τόν
ἀνερμήνευτο τόκο τοῦ Υἱοῦ καί
Θεοῦ, Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ἀφοῦ συνεμίγη μέ τόν Ἰωσήφ, ἔτεκε
ἀπό αὐτόν κι ἄλλα τέκνα, ὅπως οἱ
μνημονευόμενοι στό ἱερό Εὐαγγέλιο
ἀδελφοί τοῦ Κυρίου. Δέν ἀποδίδει
καμμία τιμή καί ὑπεροχή στήν Θεο-
τόκο ὡς πρός τήν ἀρετή καί τήν
ἁγιότητα πάνω ἀπό ὅλους τούς
ἁγίους, ἀλλά ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι
κοινή γυναίκα, δηλ. ὅπως μία ἀπό τίς
γυναῖκες τοῦ κόσμου! Δέν πα-
ραδέχεται ὅτι πρέπει νά παρακα-
λεῖται ἡ Θεοτόκος καί οἱ ὑπόλοιποι
ἅγιοι γιά τήν σωτηρία καί βοήθεια
τῶν ἀνθρώπων καί ἀρνεῖται ὅτι θαυ-
ματουργοῦν οἱ ἅγιοι! Δέν προσκυνᾶ
τίς ἅγιες εἰκόνες, τόν τίμιο Σταυρό,
τό ἱερό Εὐαγγέλιο κλπ., δηλ. εἶναι
εἰκονομάχος. Δέν προσεύχεται κατʼ
ἀνατολάς, δέν κάνει τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ, οὔτε γονυκλισίες ἤ
μετάνοιες κλπ. Ἀπορρίπτει ὡς ἄσκο-
πο τό νά μνημονεύουμε καί νά
δεόμασθε ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων!
Παντελῶς ἀποδοκιμάζει τήν ἐξο-
μολόγηση καί τόν κανόνα τοῦ πνευ-
ματικοῦ! Ἀποβάλλει τήν θεο-
πνευστία, τήν αὐθεντία καί τό
ἀλάθητο τῶν Οἰκουμενικῶν
Συνόδων. Δέν δογματίζει τήν μετα-
βολή τῶν Τιμίων Δώρων, δηλ. ὅτι ὁ
ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλονται σέ
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ μέ τήν
ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπό
τόν ἱερέα, ἀλλά ὅτι ἡ θεία μυστα-
γωγία γίνεται ἁπλῶς σέ ἀνάμνηση
τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου! Πιστεύει
στόν διπλό ἀπόλυτο προορισμό,
σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ὁ Θεός
ἄλλους προορίζει γιά τήν αἰώνια ζωή
καί ἄλλους γιά τήν αἰώνια κόλαση.
Ἀπορρίπτει τήν Ἱερά Παράδοση καί
τούς ἁγίους Πατέρες καί θεωρεῖ τήν
Ἁγία Γραφή ὡς τήν μοναδική πηγή
Ἀποκαλύψεως (sola scriptura).
Ἀρνεῖται τήν ὁρατή Ἐκκλησία καί πι-
στεύει στήν ἀόρατη καί ἰδανική
Ἐκκλησία. Υἱοθετεῖ τήν αἵρεση τοῦ
Filioque, ὅτι δηλ. τό Ἅγιον Πνεῦμα

ἐκπορεύεται καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ. Ὑπο-
στηρίζει τήν αἱρετική διδασκαλία γιά
τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Χριστοῦ
σωματικῶς, τή γνωστή ubiquitas.
Ἀπορρίπτει τήν Ἱεραρχία μέ τήν
Ὀρθόδοξη ἔννοια καί τήν ἱερωσύνη
ὡς μυστήριο. Περιορίζει τόν ἀριθμό
τῶν μυστηρίων μόνο σέ δύο, τό
βάπτισμα καί τή θεία Εὐχαριστία,
στηριζόμενος μόνο στούς ἱδρυτι-
κούς λόγους τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπορρίπτει τήν Ὀρθόδοξη εἰκονο-
γραφία. Θεωρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος,
ὅταν σώζεται, σώζεται μέ μόνη τήν
Χάριν τοῦ Θεοῦ (sola gratia) καί μέ
μόνη τήν πίστη (sola fide) καί ὅτι στή
παροῦσα ζωή ὁ πιστός εἶναι
ταυτόχρονα δίκαιος καί ἁμαρτωλός
(simul justus et peccator). Τοποθετεῖ
τήν κατά χάριν θέωση τοῦ
ἀνθρώπου στή μετά θάνατον ζωή.
Πρεσβεύει ὅτι, μέ τήν πτώση τῶν
πρωτοπλάστων, τό κατʼ εἰκόνα ἐξα-
χρειώθηκε καί καταστράφηκε τε-
λείως. Κάθε προτεστάντης εἶναι
αὐτός ἀπό μόνος του ἡ Ἐκκλησία, ἡ
Παράδοση. Αὐτός κατέχει τό πρω-
τεῖο καί τό ἀλάθητο. Κάθε προ-
τεστάντης εἶναι κι ἕνας πάπας. Ἐνῶ
δηλ. στόν Παπισμό ἔχουμε ἕνα
Πάπα, στόν Προτεσταντισμό ἔχουμε
πολλούς Πάπες3. Ἀποδέχεται τήν
χειροτονία καί τήν ἱερωσύνη τῶν γυ-
ναικῶν καί τούς γάμους μεταξύ ὁμο-
φυλοφίλων. Μέ τήν στάση του ὁ
Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἀμνήστευσε ἐν
μιᾷ νυκτί ὅλες τίς παραπάνω σο-
βαρές δογματικές παρεκτροπές, πα-
ρεκκλίσεις καί αἱρέσεις τῶν Λουθη-
ρανῶν. 

Ὁ Σεβ. Μητρ. κ. Ἀμβρόσιος
ἀναγνώρισε τήν χειροτονία καί τήν
ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν, καί στήν
συγκεκριμένη περίπτωση τήν
«ἀρχιερωσύνη» τῶν γυναικῶν, στό
πρόσωπο τῆς Λουθηρανῆς «ἐπι -
σκόπου». Δέν γνωρίζει ὁ Σεβ. ὅτι
στήν Ὀρθοδοξία, πού κατέχει τήν
Ἀποστολική πίστη καί διαδοχή, δέν
τίθεται κἄν θέμα Ἱερωσύνης γυ-
ναικῶν; Μήπως ὁ Σεβ. ἔρχεται σέ
ὀξεῖα ἀντιπαράθεση μέ τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο διοργά-
νωσε διορθόδοξο θεολογικό Συνέ-
δριο στή Ρόδο τό Φθινόπωρο τοῦ
1998 μέ θέμα «Τό ἀδύνατον τῆς
εἰδικῆς ἱερωσύνης τῶν γυναικῶν»;

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπορρί-
πτει τήν χειροτονία καί τήν ἱερωσύ-
νη τῶν γυναικῶν,  διότι ὁ Χριστός
παραμένει πάντοτε ὁ Μέγας Ἀρχιε-
ρεύς καί ὁ μόνος Λειτουργός τῶν
Μυστηρίων. Τήν μοναδική αὐτή
Ἱερατική ἐξουσία ὁ Θεάνθρωπος τήν
μετέδωσε μόνο στούς Ἀποστόλους.
Οἱ Ἀπόστολοι μετέδωσαν τήν Ἀρχιε-
ρατική Ἐξουσία στούς διαδόχους
τους. Δηλαδή μόνο σέ ἄνδρες. Οἱ
Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς εἶναι ἄρρενες,
γιά νά διατηρηθεῖ ἡ συμβολική ἀντι-
στοιχία μεταξύ Λειτουργοῦ καί Χρι-
στοῦ. Στόν Μυστικό Δεῖπνο, ὅταν ὁ
Χριστός παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, ἦταν παρόντες
μόνο οἱ Δώδεκα Μαθητές Του. Ἡ
ἴδια ἡ Θεοτόκος, “μετά Θεόν ἡ θεός”
κατά τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας
μας, δέν ἔλαβε τό χάρισμα τῆς Ἱερω-
σύνης! Οἱ “Ἀποστολικές Διαταγές”,
ἀναφερόμενες στό, ἄν οἱ γυναῖκες
δύνανται νά βαπτίζουν, γράφουν
πώς τοῦτο εἶναι “παράνομον καί ἀσε-
βές”. Ἡ δέ χειροτονία γυναικῶν εἶναι
ἔργον “τῆς τῶν Ἑλλήνων
(=Ἐθνικῶν-Εἰδωλολατρῶν) ἀθεότη-
τος” καί ὄχι “τῆς τοῦ Χριστοῦ διατά-
ξεως”. Ὁ Ἀπ. Παῦλος τονίζει ὅτι ἡ γυ-
ναίκα δέν ἐπιτρέπεται οὔτε νά διδά-
σκει σέ ὥρα λατρείας (Α  ́Τιμ. β ,́ 12 ).
Ἀπό ἄποψη θεολογική ὁ Πατρικός
ρόλος τοῦ Ἱερέως στήν Ἐκκλησία
ἀντανακλᾶ τόν ρόλο τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός στήν Ἁγία Τριάδα. Ὁ ρόλος
αὐτός δέν εἶναι δυνατόν νά ἐναλλα-
γεῖ μέ τόν μητρικό ρόλο τοῦ “θήλε-
ος προσώπου”. Οἱ “Διακόνισσες”, πού

ὑπῆρχαν στήν ἀρχαία Ἐκκλησία, γιά
ποιμαντικούς λόγους βοηθοῦσαν
στά Μυστήρια. Ἄν καί ἡ Ἱερωσύνη
εἶναι εἰδικό χάρισμα καί εἰδική προ-
σωπική κλήση ἀπό τόν Θεό καί ἀπευ-
θύνεται μόνο σέ ἄνδρες, καί πάλι
ὅμως δέν εἶναι προνόμιο ὅλων τῶν
ἀνδρῶν, παρά ἐλαχίστων4. Μόνο ἡ
γνωστικίζουσα αἵρεση τοῦ Μοντανι-
σμοῦ δεχόταν γυναῖκες στόν ἐπι-
σκοπικό καί τόν πρεσβυτερικό βαθ-
μό, πρᾶγμα πού χαρακτήρισε ὁ ἅγιος
Ἐπιφάνιος Κύπρου ὡς «εἰδωλοποιόν
ἐπιτήδευμα» καί «ἐγχείρημα διαβο-
λικόν»5. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Μον-
τανισμός ἐκτός ἀπό τήν ἱερωσύνη
τῶν γυναικῶν διατήρησε κι ἄλλα
εἰδωλολατρικά στοιχεῖα, ἐνῶ ὁ εἰση-
γητής του Μοντανός ἦταν ἀρχικά
ἱερέας τῆς θεᾶς Κυβέλης. Ἀλλά καί
σήμερα ἡ προώθηση γυναικῶν στήν
ἱερωσύνη δέν εἶναι ἄσχετη μέ τή
διάδοση νεογνωστικῶν καί νεοπαγα-
νιστικῶν ἀντιλήψεων, πού χαρακτη-
ρίζουν τό γενικότερο πνεῦμα τῆς
ἐποχή μας»6. Αὐτή ἦταν, εἶναι καί θά
εἶναι, ἕως τῆς συντελείας τῶν
αἰώνων, ἡ θέση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας στό ζήτημα τῆς Ἱερωσύ-
νης, διότι αὐτό καί μόνον αὐτό εἶναι
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί αὐτή εἶναι ἡ
αὐθεντική Ἀποστολική Παράδοση.
Κάθε ἀντιτιθέμενο πρός αὐτά, κα-
θώς ἐπίσης καί τό περισσόν τούτων,
«ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν». Ἐξ ἄλλου,
τό ὅτι ἡ θεία Πρόνοια δέν παρέδωσε
στήν γυναικεία φύση τήν Ἱερωσύνη,
δέν ἀποτελεῖ μειονέκτημα γιά τήν
γυναίκα, καθ ̓ὅτι ὁ κατ ̓ἐξοχήν σκο-
πός τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἁγια-
σμός, ἡ κατά Χάριν θέωσις, στήν
ὁποία μποροῦν ἐξ ἴσου νά συμμετά-
σχουν καί οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες,
ἐξ οὗ καί ἡ εὐκλεής χορεία τῶν
Ἁγίων γυναικῶν μέ ἀποκορύφωμα
τήν Θεοτόκο, πού εἶναι ἡ Ἁγιωτέρα
πάσης τῆς κτίσεως. Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία δέν υἱοθέτησε καί δέν
πρέπει νά υἱοθετήσει ποτέ τήν χει-
ροτονία-ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν, γιά
νά διακρίνεται καί νά μή ἐξομοιώνε-
ται μέ τήν αἱρετική παρασυναγωγή
τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί δή τῶν
Ἀγγλικανῶν, τῶν Λουθηρανῶν καί
τῶν Μεταρρυθμισμένων.

Παραλλήλως, ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος
κατέλυσε τήν πάγια θέση ὅτι στό
ὑπερφυέστατο μυστήριο τῆς Θείας
Λειτουργίας, τήν κορωνίδα τῶν μυ-
στηρίων, μετέχουν μόνο οἱ βα-
πτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί
ὄχι αἱρετικοί. Κατέλυσε τήν ἐπίσης
δεδομένη θέση ὅτι στό ἱερό Βῆμα
τοῦ Ναοῦ δέν μποροῦν νά
εἰσέλθουν ὄχι μόνο οἱ αἱρετικοί,
ἀλλά οὔτε καί οἱ λαϊκοί Ὀρθόδοξοι
ἄντρες καί γυναῖκες, διότι εἶναι ὁ
χῶρος τῶν κληρικῶν. 

Ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἀσπάζεται
ταυτοχρόνως τήν οἰκουμενιστική
θεωρία ὅτι ἐπιτρέπεται ἡ συμπροσ -
ευχή μεταξύ Ὀρθοδόξων καί αἱρε-
τικῶν ἤ ἀλλοθρήσκων, καί ὅτι ἀπα-
γορεύεται μόνο ἡ συλλειτουργία με-
ταξύ τους. Σύμφωνα, ὅμως, μέ τόν
ΜΕ  ́Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
ὅποιος Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ
Διάκονος μόνο συμπροσευχηθεῖ,
ἀλλά ὄχι καί νά συλλειτουργήσει μέ
αἱρετικούς, ἄς ἀφορίζεται. Ἐπειδή,
ὅποιος μέ τούς ἀφορισμένους συμ-
προσεύχεται (καθώς τέτοιοι εἶναι οἱ
αἱρετικοί), πρέπει νά συναφορίζεται
κι αὐτός, κατά τόν Ι΄ Κανόνα τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἄν ἀκόμη
συγχώρησε στούς αἱρετικούς
αὐτούς νά ἐνεργήσουν κανένα λει-
τούργημα, σάν Κληρικοί, ἄς καθαι-
ρεῖται, ἐπειδή ὅποιος Κληρικός συλ-
λειτουργήσει μέ καθηρημένους
(καθώς τέτοιοι εἶναι οἱ αἱρετικοί,
κατά τόν Β  ́καί Δ  ́Κανόνα τῆς Γ  ́Οἰκ.
Συν.) συγκαθαιρεῖται κι αὐτός, κατά
τόν ΙΑ΄ Κανόνα τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων. Γιατί, δέν πρέπει ποτέ
νά συμπροσευχόμασθε μέ αὐτούς ἤ

νά συγχωροῦμε σέ αὐτούς νά
ἐνεργήσουν κάποιο Ἐκκλησιαστικό
λειτούργημα, ἤ ὡς Κληρικοί, ἤ ὡς
ἱερεῖς7. Παραλλήλως, ὁ ΛΓ΄ Κανών
τῆς Λαοδικείας διορίζει νά μή συμ-
προσευχόμασθε οὔτε μέ τούς αἱρε-
τικούς, δηλ. αὐτούς πού σφάλλουν
περί τήν πίστη, οὔτε μέ τούς σχισμα-
τικούς, δηλ. αὐτούς πού εἶναι
ὀρθόδοξοι κατά τήν πίστη, ἀλλά
εἶναι χωρισμένοι ἀπό τήν Καθολική
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά κάποιες πα-
ραδόσεις καί ἔθιμα ἰάσιμα, σύμφωνα
μέ τόν Α  ́Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου8.

Γιά νά καλύψει ὁ Σεβ. Μητρ. κ.
Ἀμβρόσιος τήν παράβαση τῆς ἀντι-
κανονικῆς συμπροσευχῆς του μέ
τήν Λουθηρανή «ἐπίσκοπο», ἰσχυ -
ρίστηκε μέ παρρησία πώς τό ἴδιο
ἔπραξε καί ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος μέ τόν «πάπα» Φρα -
γκίσκο, κατά τά πρόσφατα ἀντικανο-
νικά, ἀντορθόδοξα καί ἀπαράδεκτα
γεγονότα τοῦ Φαναρίου στίς 29 καί
30.11.2014. Εἶναι, ὅμως, τουλάχιστον
ἄστοχη καί ἀτυχής ἡ ἐπίκληση τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου ἐκ μέρους τοῦ Σεβ.
Μητρ. Ἀμβροσίου, διότι, ὡς γνω -
στόν, ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λομαῖος ἀποτελεῖ παράδειγμα πρός
ἀποφυγήν καί ὄχι πρός μίμησιν,
ἀφοῦ πρωτοστατεῖ στήν προώθηση
τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρη-
σκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ, καταπατώντας τούς Ἱερούς
Κανόνες καί περιθωριοποιώντας
τούς ἁγίους Πατέρες. Ἀλάθητο
κριτήριο στήν Ὀρθοδοξία δέν
κατέχει κανένα πρόσωπο, ὅσο ψηλά
κι ἄν βρίσκεται στήν ἐκκλησιαστική
ἱεραρχία, παρά μόνον ἡ Ἐκκλησία ἐν
Συνόδῳ, ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος. Ἡ
γνωστή Σύναξη Ὀρθο δόξων Κλη-
ρικῶν καί Μοναχῶν ἔχει τοποθετη-
θεῖ ἤδη μέ ἕνα μνημειῶδες θεολο-
γικό κείμενο, τό ὁποῖο ὑπογράφουν
ἕξι Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καί χιλιάδες πιστοί, μέ
τίτλο «Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκ.
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου», μέ
το ὁποῖο ἀποδεικνύει, μέ ἐπιστημο-
νικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα, ὅτι
ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
ἀνα πτύσσει μιά ἐκκλησιολογία καί πι-
στεύει σέ μιά ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι
καινοφανής καί ξένη πρός τήν
Ὀρθοδοξία, καί ἡ ὁποία γἰ  αὐτό τόν
λόγο εἶναι καταδικαστέα καί ἀπορ-
ριπτέα. Καλόν θά εἶναι ὁ Σεβ. κ.
Ἀμβρόσιος νά λάβει γνώση τοῦ
κειμένου αὐτοῦ καί νά τοποθετηθεῖ
ἀναλόγως. 

Ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἐξήγησε ὅτι
ἐνήργησε στά πλαίσια τῆς ἐθιμο-
τυπίας, λόγω ἑνός συνεδρίου, πού
διεξαγόταν μεταξύ Ὀρθοδόξων καί
Λουθηρανῶν. Πράγματι, μία θεολο-
γική ἡμερίδα, τήν διοργάνωση τῆς
ὁποίας εἶχαν ἀναλάβει γιά πρώτη
φορά ἀπό κοινοῦ ἡ Ὀρθόδοξη
Μητρόπολη καί ἡ Λουθηρανική ἐπι-
σκοπή Ἑλσινκίου, ἔλαβε χώρα στίς
2-3-2015 στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Ἑλσινκίου. Τό θέμα
τῆς ἡμερίδας ἦταν ἡ θεολογική
ἀνασκόπηση τοῦ γάμου. Ἡ ἐπιλογή
τοῦ θέματος ὑποβλήθηκε ἀπό τήν
εὐρεία κοινωνική συζήτηση, ἡ ὁποία
ἀπασχόλησε τήν κοινωνία τῆς Φιλ-
λανδίας ἐν ὄψει τῶν διαβουλεύσεων
τοῦ Φιλλανδικοῦ Κοινοβουλίου γιά
τόν νόμο τοῦ «σεξουαλικά οὐδέτε-
ρου γάμου» (sexually neutral marria-
ge), δηλ. τῆς νομικῆς κατοχύρωσης
τοῦ δικαιώματος τοῦ γάμου καί γιά
ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου. Οἱ ἐργασίες
της ξεκίνησαν μέ τήν τέλεση τῆς Θ.
Λειτουργίας στόν ἱστορικό Καθε-
δρικό ναό τοῦ Uspenski, ὅπου
συνέβησαν τά ἀνωτέρω ἔκτροπα μέ
τήν Λουθηρανή «ἐπίσκοπο», κατά
τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Σεβ.
Μητρ. Ἑλσινκίου προέβη στήν χει-
ροτονία ἑνός νέου ἱερέως. Στίς
ἐργασίες τῆς ἡμερίδος συμμετεῖχαν
Λουθηρανοί θεολόγοι, ὅπως ὁ καθη-

γητής Risto Saarinen καί ἡ δρ. Minna
Hietamäki. Κύριος προσκεκλημένος
ὁμιλητής ἦταν ὁ καθηγητής π. Παν-
τελεήμων Μανουσάκης, ὁ ὁποῖος
ἀνέπτυξε τό θέμα «Marriage Recon-
sidered : Some Theological Reflections
on the Recent Debate on Marriage»).
Τήν ὁμιλία τοῦ π. Μανουσάκη
σχολίασαν ὁ δρ. Jyri Komulainen, ἀπό
τήν πλευρά τῶν Λουθηρανῶν, καί ὁ
«ἱερεύς» Antoine Levy, OP, ἐκ μέρους
τῶν Παπικῶν. Τίς ἐργασίες τῆς
ἡμερίδος συντόνισαν ὁ Σεβ. Μητρ.
Ἑλσινκίου κ. Ἀμβρόσιος καί ἡ Λου-
θηρανή «ἐπίσκοπος» Ἑλσινκίου Irja
Askola. Ἄς σημειωθεῖ πώς τό θέμα
τοῦ γάμου θά ἀπασχολήσει τήν
ἑπόμενη συνδιάσκεψη τῆς προπαρα-
σκευαστικῆς πανορθοδόξου συνό -
δου στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας9. 

Στό ἐρώτημα τοῦ Σεβ.  κ. Ἀμ -
βροσίου ἄν «θέλουμε Ἐκκλησία
γκέτο καί περιθωριακή ἤ ἀνοικτή στό
διάλογο καί στήν οἰκουμενική
κοινότητα», ἀπαντᾶμε ὅτι θέλουμε
Ἐκκλησία Ὀρθόδοξη καί ὄχι οἰκου-
μενιστική, καί Ἱεράρχες Ὀρθο -
δόξους καί ὄχι οἰκουμενιστές, πού
νά σέβονται καί νά κάνουν ὑπακοή
στόν Χριστό, τήν Ἁγία Γραφή, τό
Εὐαγγέλιο, τούς Ἱερούς Κανόνες
τῶν Ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, τούς ἁγίους Πατέρες καί
τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Θέλουμε Ἐπισκόπους,
πού νά διαλέγονται μέ τούς αἱρετι-
κούς μέ ἀγάπη καί ἀλήθεια, βάσει
τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Ἁγίων
Πατέρων. 

Εἶναι δυστυχές τό γεγονός ὅτι τήν
στιγμή πού οἱ ἀνορθοδόξως διεξ -
αγόμενοι οἰκουμενιστικοί διάλογοι
μέ παπικούς, λουθηρανούς, ἀγγλι-
κανούς καί ἄλλους αἱρετικούς ἔχουν
ὁδηγηθεῖ σέ τέλμα, ἀδιέξοδο καί
ναυάγιο, ὁ Σεβ. κ. Ἀμβρόσιος ἐπι -
μένει νά τούς ὑποστηρίζει μʼαὐτόν
τόν καινοφανῆ τρόπο. 

Τέλος, θά θέλαμε νά ἐπαινέσουμε
τήν διαφωνία τοῦ Μακ. Ἀρχιε-
πισκόπου Φιλλανδίας κ. Λέοντος καί
τή θέση του ὅτι ἡ χειροτονία γυ-
ναικῶν εἶναι ἀδύνατη θεολογικά.
Αὐτό, πού περιμένουμε στή
συνέχεια, εἶναι νά μή μείνει στίς
δηλώσεις, ἀλλά νά προχωρήσει στά
προβλεπόμενα ἀπό τούς Ἱερούς
Κανόνες. Ἤδη, ἡ ἐκκοσμίκευση καί
ὁ οἰκουμενισμός ἀπειλεῖ νά μή
ἀφήσει τίποτε ὄρθιο στήν Φιλλαν-
δική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
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Ἐμπόδια εἰς τὸν διάλογον
μὲ τὸν Προτεσταντισμόν

ροδόξων, προσφέροντας σʼ ἐμᾶς
τούς ᾿Ορθοδόξους ἕνα ἀκόμη ἐπι-
χείρημα κατά τῆς ἐγκυρότητος
αὐτῶν.

῾Η θέση τῆς ᾿Ορθόδοξης ᾿Εκ-
κλησίας ἔναντι τῆς ἱερωσύνης τῶν
γυναικῶν εἶναι σαφής καί
κρυστάλλινη. ῾Η ᾿Ορθοδοξία δέν
παρασύρεται ἀπό τούς ἰσχυρούς
ἰδεολογικούς ἀνέμους τῆς κάθε
ἐποχῆς, ὅπως συμβαίνει μέ τά ἀπε-
ξηραμένα φύλλα τοῦ Προτεσταντι-
σμοῦ. ῾Η ᾿Ορθοδοξία διδάσκει «ὅ,τι
πάντοτε, πανταχοῦ καί ὑπό πάντων
ἐπιστεύθη»5. Καί αὐτό πού πάντο-
τε, πανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐπι-
στεύθη ὡς πρός τήν ἱερωσύνη
εἶναι ὅτι ἡ συμμετοχή τῆς γυναίκας
στό ἱερατικό ἀξίωμα καί λει-
τούργημα εἶναι παντελῶς ἀδύνατη
καί ἀνεπίτρεπτη. ῾Η ᾿Ορθόδοξη ἐπι-
χειρηματολογία εἶναι ἰσχυροτάτη.
Καί εἶναι θλιβερό καί συνάμα ἐξορ-
γιστικό τό γεγονός ὅτι σέ διεθνές
ἐπιστημονικό συμπόσιο, πού
ὀργάνωσε ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ
Α.Π.Θ., τόν ᾿Ιούνιο τοῦ 2003, ὑπό
τήν αἰγίδα μάλιστα τοῦ Μακ. ᾿Αρ-
χιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κ. Χριστο-
δούλου, μέ θέμα ᾿Ορθόδοξη Θεο-
λογία καί Οἰκουμενικός Διάλογος,
᾿Ορθόδοξοι θεολόγοι διεπίστωσαν
τήν «ἀδυναμία τῆς ἐναντίον τῆς
χειροτονίας τῶν γυναικῶν θεολο-
γικῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν ̓Ορ-
θοδόξων»! Νεκροθάπτες αὐτοί τῆς
ἀντιρρητικῆς καί ἀπολογητικῆς θε-
ολογίας, ἀφοῦ ἔθαψαν πρῶτα τόν
βαρύ ὁπλισμό τῆς ᾿Ορθοδοξίας,
δηλώνουν τώρα ἀδυναμία νʼ ἀντι-
μετωπίσουν τά ἐχθρικά πυρά τῆς
πλάνης καί τῆς αἱρέσεως ἐλλείψει
ἐπιχειρημάτων!

᾿Επιχειρήματα ὅμως ὑπάρχουν,
καί εἶναι πειστικά καί ἀκλόνητα.

_ ̔Η ρίζα τῆς ἀληθείας, ὅτι μόνον
ἄρρενες πρέπει νά λαμβάνουν
ἱερωσύνη, βρίσκεται, νομίζουμε,
στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ στήν Πα-
λαιά Διαθήκη «πᾶν ἄρσεν δια-
νοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ
κληθήσεται»6.

_ ῾Η ἱερωσύνη κατά τήν Παλαιά
Διαθήκη ἐδίδετο μόνο σέ ἄνδρες.

_ ̔Ο Χριστός δέν ἐπέλεξε καμμία
γυναίκα ὡς ᾿Απόστολό Του. Καί οἱ
δώδεκα ᾿Απόστολοί Του ἦσαν
ἄνδρες.

_ ῾Ο προδότης ᾿Ιούδας δέν ἀντι-
καταστάθηκε ἀπό γυναίκα, ἀλλά
ἀπό ἄνδρα, τόν Ματθία7.

_ Στόν Μυστικό Δεῖπνο ὁ
Χριστός κάλεσε μόνο τούς Δώδε-
κα καί σʼ αὐτούς παρέδωσε τό
Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας.

_ Τήν ἐντολή νά βαπτίσουν
«πάντα τά ἔθνη» ἔδωσε ὁ Χριστός
μόνο στούς ᾿Αποστόλους καί ὄχι
στόν εὐρύτερο κύκλο τῶν μα-
θητῶν Του, πού ἀποτελοῦσαν καί
γυναῖκες8.

_ Τήν ἐξουσία τοῦ «δεσμεῖν καί
λύειν ἁμαρτίας» ἔδωσε ὁ Χριστός
μόνο στούς ᾿Αποστόλους Του, ὄχι
σέ γυναῖκες9.

_ ῾Η Παναγία, ἄν καί προερ-
χομένη, κατά τόν Γερμανό Κων-
σταντινουπόλεως, «ἐκ γένους
ἱερατικοῦ, φυλῆς ᾿Ααρωνείτιδος,
ρίζης προφητικῆς καί βασιλικῆς»10,
δέν ἔλαβε τήν ἱερωσύνη. ̔Ο ἴδιος ὁ
Υἱός της δέν τήν συμπεριέλαβε με-
ταξύ τῶν ᾿Αποστόλων.

_ Οἱ ᾿Απόστολοι οὐδέποτε χει-
ροτόνησαν γυναῖκες.

᾿Αλλά καί ἡ Παύλειος διδασκαλία
εἶναι ἀληθινός καταπέλτης
ἐναντίον τῆς ἱερωσύνης τῶν γυ-
ναικῶν. «Αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις σιγάτωσαν», πα-
ραγγέλλει στούς Κορινθίους11, «γυ-
ναικί δέ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω»,
γράφει πρός τόν Τιμόθεο12. Πῶς
λοιπόν θά χειροτονήσωμε γυ-
ναῖκες, ἐφʼ ὅσον ὁ ἴδιος ὁ Κύριος13

ἀπαγορεύει σʼ αὐτές τό
«διδάσκειν», τό ὁποῖο εἶναι
ἀναπόσπαστο μέρος τῆς θείας Λα-
τρείας καί ἀπό τά βασικώτερα
καθήκοντα τοῦ πρεσβυτέρου καί
τοῦ ἐπισκόπου;

_ ̔Ο πρεσβύτερος πρέπει νά εἶναι
«μιᾶς γυναικός ἀνήρ»14, συμβου-
λεύει ὁ ̓Απόστολος, χωρίς ὅμως νά
προσθέσῃ καί τό ἀντίστροφο,
«ἑνός ἀνδρός γυνή».

_ ῾Ο ἐπίσκοπος ἵσταται «εἰς
τύπον καί τόπον Χριστοῦ». ῾Ο
Χριστός εἶναι ἄνδρας. Δύναται γυ-
ναίκα νά σταθῇ εἰς τύπον καί τόπον
τοῦ ἀνδρός Χριστοῦ;

_ ῾Ο ἱερεύς εἶναι «alter Christus»,
ἄλλος Χριστός. ῾Ο Χριστός εἶναι ὁ
Νυμφίος, ἡ δέ ᾿Εκκλησία ἡ Νύμφη.

Δύναται γυναίκα νά θεωρηθῇ
Νυμφίος; Θά τολμήσωμε νά συμ-
βολίσωμε τήν ὑπερφυᾶ σχέση Χρι-
στοῦ καί ᾿Εκκλησίας μέ τή διε-
στραμμένη σχέση ὁμοφυλοφίλου
ζεύγους; Αὐτό ἀκριβῶς πράττουν
ὅσοι ἑτερόδοξοι παρέχουν τήν
ἱερωσύνη στίς γυναῖκες.

Μήπως ὅμως εἴμεθα ὑποχρε-
ωμένοι νά ἀντλοῦμε ἐπιχειρήματα
μόνον ἀπό τήν ̔Αγία Γραφή, ἐπειδή
οἱ Προτεστάντες δέν παραδέχον-
ται τήν ῾Ιερά Παράδοση; ῎Οχι! ῾Η
῾Ιερά Παράδοση γιά μᾶς τούς ᾿Ορ-
θο δόξους εἶναι ἰσόκυρη καί
ἰσοδύναμη πρός τήν ῾Αγία Γραφή.
Καί ἡ ῾Ιερά Παράδοση μαρτυρεῖ
κατά τῆς χειροτονίας γυναικῶν,
ἀφοῦ ἐπί 2000 ἔτη τώρα ὅλοι οἱ φο-
ρεῖς τῆς ἱερωσύνης ἦσαν ἄνδρες.
Πλῆθος ἁγίων γυναικῶν κοσμεῖ τό
νοητό στερέωμα τῆς ᾿Εκκλησίας
μας. Μεταξύ αὐτῶν οἱ Μυροφόρες,
οἱ ἰσαπόστολοι Φωτεινή καί ̔Ελένη,
καθώς καί ἅγιες μητέρες μεγάλων
Πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας. Καμμία
ἀπʼ αὐτές δέν ὑπῆρξε ἱερουργός
τῶν θείων Μυστηρίων. Καμμία ἀπό
τίς ἀρχαῖες διακόνισσες ἤ τίς ἀνά
τούς αἰῶνες μοναχές δέν ἀπαίτησε
νά λάβῃ τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης.
Οἱ δέ ᾿Αποστολικές Διαταγές εἶναι
σαφεῖς καί κατηγορηματικές· «Οὐκ
ἐπιτρέπομεν οὖν γυναῖκας διδά -
σκειν ἐν ἐκκλησίᾳ, ἀλλά μόνον
προσεύχεσθαι καί τῶν διδασκάλων
ἐπακούειν. Καί γάρ καί αὐτός ὁ
διδά σκαλος ἡμῶν Κύριος ᾿Ιησοῦς
Χριστός ἡμᾶς τούς δώδεκα
πέμψας μαθητεῦσαι τόν λαόν καί
τά ἔθνη, γυναῖκας οὐδαμοῦ
ἐξαπέστειλεν εἰς τό κήρυγμα... Εἰ
δέ ἐν τοῖς προλαβοῦσι διδάσκειν
αὐταῖς οὐκ ἐπιτρέπομεν, πῶς ἱερα-
τεῦσαι ταύ ταις παρά φύσιν τις συγ-
χωρήσει; Τοῦτο γάρ τῆς τῶν
῾Ελλήνων ἀθεότητος τό ἀγνόημα
θηλείαις θεαῖς ἱερείας χειροτονεῖν,
ἀλλʼ οὐ τῆς τοῦ Χριστοῦ διατάξε-
ως»15.

«Δέν ἐπιτρέπεται στή γυναίκα νά
ὁμιλῇ στήν ἐκκλησία οὔτε νά
διδάσκῃ οὔτε νά χρίῃ οὔτε νά κάνῃ
τήν προσκομιδή οὔτε νά διεκδικῇ
γιά τόν ἑαυτό της ὁποιοδήποτε
ἀξίωμα πού ἔχουν οἱ ἄνδρες ἤ
κάποιο ἱερατικό λειτούργημα»,
γράφει ὁ Τερτυλλιανός16. ῾Ο δέ
῞Αγιος ᾿Επιφάνιος ἐρωτᾷ· «τίνι οὐ
σαφές ἐστιν ὅτι δαιμόνων ἐστί τό
δίδαγμα καί σχῆμα καί ἠλλοι-
ωμένον τό ἐπιχείρημα;», γιά νά
προσθέσῃ, «Θεῷ γάρ ἀπʼ αἰῶνος
οὐδαμῶς γυνή ἱεράτευσεν»17.
Τέλος, ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ
Χρυσόστομος συμβουλεύει, «οἱ
γυναῖκες νά ἀπομακρύνωνται ἀπό
μία τέτοια ὑπηρεσία, ὅπως καί τό
πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων»,
προσθέτοντας ὅτι «ὁ θεῖος νόμος
ἀπομακρύνει τίς γυναῖκες ἀπό τό
ἱερατικό λειτούργημα, ἀλλʼ αὐτές
ἐπιζητοῦν νά τό κατακτήσουν δυ-
ναμικά»18.

῞Ο,τι δέν ἐπέτυχαν οἱ γυναῖκες
τῆς ἐποχῆς τοῦ Χρυσοστόμου,
ἐπέτυχαν οἱ φεμινίστριες τῶν
ἐσχάτων τούτων καιρῶν. ῎Οχι
ὅμως μέσα στήν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκ-
κλησία, ἀλλʼ ἔξω ἀπʼ αὐτήν, στό
χῶρο τῆς ἄκρας θεολογικῆς ἀσυ-
δοσίας τοῦ ᾿Αγγλικανισμοῦ καί τοῦ
παναιρετικοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Γιά τήν ᾿Ορθοδοξία ἡ ἱερωσύνη
δέν εἶναι «δικαίωμα», γιά τήν
κατάκτηση τοῦ ὁποίου ἀρέσκεται
νά καυχᾶται ὁ σύγχρονος φεμι-
νισμός. ̔Η ἱερωσύνη εἶναι δῶρο τοῦ
῾Αγίου Πνεύματος. Πηγή καί
κάτοχός της εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ
ὁποῖος καί τήν χορηγεῖ σʼ ὅσους
αὐτός ἐπιλέγει καί καλεῖ19. Καί
αὐτοί, πού ἀπʼ ἀρχῆς καλεῖ ὁ Θεός
στήν ἱερωσύνη, εἶναι μόνον
ἄνδρες. ῞Εως ὅτου κατανοήσουν
τοῦτο οἱ ἑτερόδοξοι συνομιληταί
μας, οἱ θέσεις τῶν ᾿Ορθοδόξων
στήν τράπεζα τοῦ διαλόγου μαζί
τους ἐπιβάλλεται νά παραμένουν
κενές.

«Περιεκτική γλῶσσα»
Μία ἀκόμη ἐπιτυχία τοῦ φεμινι-

σμοῦ στόν ἀδυσώπητο πόλεμο πού
ἔχει κηρύξει ἐναντίον τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, ἀλλά καί ἕνα ἀκόμη
ἐμπόδιο στήν πορεία τῶν διαλόγων
ἀποτελεῖ ἡ χρήση ἐκ μέρους
πολλῶν ἑτεροδόξων, ᾿Αγγλικανῶν,
Λουθηρανῶν κ.ἄ., τῆς «περιε-
κτικῆς» ἤ «οὐδετέρου γένους»
γλώσσης20 σέ πολλές μεταφράσεις
τῆς ̔Αγίας Γραφῆς, σέ Λειτουργικά
τους κείμενα καί στήν ῾Υμνολογία
τους.

῾Η ῾Αγία Γραφή, κατά τίς φε-
μινίστριες, ἀδικεῖ τίς γυναῖκες!
Γραμμένη ἀποκλειστικά ἀπό

ἄνδρες τῶν τότε ἀνδροκεντρικῶν
καί πατριαρχῶν ἐποχῶν, περιφρο-
νεῖ, λέγουν, τό γυναικεῖο φῦλο, τό
ἀποκλείει καί τό θέτει στό πε-
ριθώριο! Γιʼ αὐτό εἶναι ἀνάγκη,
ἰσχυρίζονται, νʼ ἀλλάξουν πολλά
κείμενά της, ὥστε νά συμπερι-
λαμβάνουν καί αὐτές, ἐναρμο-
νιζόμενα μέ τή σύγχρονη περί
ἰσότητος φεμινιστική ἰδεολογία καί
πραγματικότητα. ῞Οπερ καί ἐγένε-
το. ᾿Αποτέλεσμα; ῾Ο βιασμός καί ἡ
κακοποίηση, πού ὑπέστησαν τά
ἱερά καί θεόπνευστα κείμενα ἀπό
τίς ἀνίερες καί βέβηλες πέννες
ἀσεβῶν καί ἀπίστων μεταφραστῶν,
εἶναι πρωτοφανής στά ἐκκλησια-
στικά χρονικά. ῾Η θεοπνευστία, ἡ
αὐθεντία καί ἡ ἀξιοπιστία τῆς
Γραφῆς θυσιάστηκαν ἀπό τούς
ἑτεροδόξους στό βωμό τῆς ἰσότη-
τος τῶν δύο φύλων καί τῆς «πολι-
τικῆς ὀρθότητος», πού κυριαρχεῖ
τόν τελευταῖο καιρό στήν παναιρε-
τική Δύση. Μετά τήν παντελῆ
ἀπόρριψη ἐκ μέρους των τῆς ̔Ιερᾶς
Παραδόσεως, ἦλθαν τώρα νά
πλήξουν βάναυσα καί τήν ἄλλη
πηγή τῆς θείας ̓Αποκαλύψεως, τήν
῾Αγία Γραφή, ἀρνούμενοι οὐσια-
στικά στήν πράξη τήν ἴδια τή θεο-
λογία τους, σύμφωνα μέ τήν ὁποία
«ἡ ̔Αγία Γραφή εἶναι νόμιμος ἑρμη-
νευτής τοῦ ἰδίου τοῦ ἑαυτοῦ
της»21.

Παροξύνεται τό πνεῦμα κάθε
᾿Ορθοδόξου Χριστιανοῦ μελετώ ν -
τας ἀναθεωρημένες ἐκδόσεις τῆς
᾿Αμερικανικῆς Βιβλικῆς ῾Εταιρείας
καί ἄλλων μεγάλων ἐκδοτικῶν
οἴκων, πού ἔχουν κατακλύσει τά
ράφια τῶν θρησκευτικῶν βιβλιο-
πωλείων τῆς Δύσεως. Οἱ μεταφρα-
στικές καί ἑρμηνευτικές αὐθαι-
ρεσίες ἀναρί θμητες. ̔Η βλασφημία
κατά τοῦ ̔Αγίου Πνεύματος μεγάλη
σφόδρα. «῞Α ὁ Θεός ὠνόμασε, τίς
μετονομάσαι τολμήσει;», ἐρωτᾶ
τόν Σεραπίωνα ὁ Μέγας ᾿Αθα -
νάσιος22. Καί ὅμως, ἑτερόδοξοι
στίς ἡμέρες μας τόλμησαν καί
ἀντικατέστησαν τίς ἀρσενικοῦ
γένους λέξεις, πού ἀναφέρονται
σέ ἱερά πρόσωπα τῆς Γραφῆς, ἀλλά
καί στόν ἴδιο τόν Θεό Πατέρα καί
τόν Υἱό, μέ λέξεις θηλυκοῦ ἤ
οὐδετέρου γένους, σέ ἄλλες δέ
περιπτώσεις «διόρθωσαν» τή
Γραφή προσθέτοντας νέες λέξεις
καί φράσεις, πού περιέχουν καί τό
θηλυκό στοιχεῖο! Τό σκεπτικό τους;
᾿Εφʼ ὅσον οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄνδρες
καί γυναῖκες, εἶναι λογικό, λέγουν,
καί ἡ Θεότης, εἰκών καί ὁμοίωση
τῆς ὁποίας εἴμεθα, νά εἶναι ἄνδρας
καί γυναίκα! ῎Ετσι, τό «Πάτερ
ἡμῶν» ἔγινε «Πάτερ - Μῆτερ
ἡμῶν»23. Δέν δίστασαν δέ γιά τή
θεϊκή «σοφία» στό Παρ. 1, 20 νά
ἰσχυρισθοῦν ὅτι ἡ σοφία αὐτή εἶναι
τό γυναικεῖο πρόσωπο τοῦ Θεοῦ!

Δειγματοληπτικά θά ἀναφέρωμε
ὅτι τό «ἄνδρες» ἔγινε πλέον
«ἄνθρωποι», τό «υἱοί» «τέκνα», τό
«Πατήρ, Υἱός καί ῞Αγιο Πνεῦμα»
«Δημιουργός, Λυτρωτής καί
῾Αγιαστής»24, τό «Υἱός τοῦ Θεοῦ»
«Τέκνο τοῦ Θεοῦ», τό «Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου» «ὁ ̓Ανθρώπινος»25, ἐνῷ
τό «Πατέρα ἔχομεν τόν ᾿Αβραάμ»
στό Ματθ. 3, 9 ἔδωσε τή θέση του
στό περιεκτικό «Πατέρα ἔχομε τόν
᾿Αβραάμ καί μητέρες τή Σάρρα καί
τήν ῎Αγαρ»!26. ᾿Επίσης, ἡ Εὔα στό
Γέν. 2, 18 ἀπό «βοηθός» ἔγινε
«συν εργάτης» τοῦ ᾿Αδάμ27, ἐνῷ ὁ
ἐπίσκοπος στήν Α´ Τιμ. 3, 2 ἀπό
«μιᾶς γυναικός ἀνήρ» ἀρκεῖ τώρα
νά εἶναι «πιστός στόν γάμο»28!

᾿Εάν δύναται κανείς νά μετρήσῃ
τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καί τήν
ἄμμο τῆς θαλάσσης, τότε ἴσως νά
μπορέσῃ νά ἀπαριθμήσῃ καί τίς
ἐγκληματικές καί θανατηφόρες
ἐπεμβάσεις πού ὑπέστη στίς
ἡμέρες μας ἡ ῾Αγία Γραφή στό χει-
ρουργικό τραπέζι ἑτεροδόξων με-
ταφραστῶν, μέ ἀποτέλεσμα ἀπό
ζωντανός καί αἰώνιος λόγος τοῦ
Θεοῦ νά καταστῇ γιʼ αὐτούς ἕνα
νεκρό καί ἄναυδο θρησκευτικό
κείμενο, κατάλληλο γιά μαθήματα
᾿Ανατομίας στά νεκροτομεῖα τῆς
Δυτικῆς θεολογίας.

῾Υπό τίς παροῦσες συνθῆκες
εἶναι φυσικώτατα τά ἀποτελέσμα-
τα πρόσφατης ἔρευνας τοῦ Β.Β.ἒ.
σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἀπό τούς
103 ἐρωτηθέντες ᾿Αγγλικανούς,
Ρωμαιοκαθολικούς καί Μεθοδι -
στές ἐπι σκόπους μόνο τρεῖς ἐξέ -
φρασαν τήν ἄποψη ὅτι τά πε-
ριεχόμενα τῶν Γραφῶν εἶναι ἀλη-
θινά. ᾿Ογδόντα μάλιστα ἀπʼ αὐτούς
ἀμφιβάλλουν πλήρως ἄν πράγματι
ὑπῆρξαν ὁ ᾿Αδάμ καί ἡ Εὔα, ἐνῷ τό
1/4 ἀπʼ αὐτούς δέν πιστεύει κἄν ὅτι
ὁ Χριστός γεννήθηκε ἀπό παρθένο
Μητέρα29!
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ΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΕΣΙΣ - ΠΡΟΣΔΟ-
ΚΙΑΙ - ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ (20 -24 Σεπτεμ-
βρίου 2004). Ἐκδόσεις Θεοδρομία.
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τοῦ ψυχροῦ πολέμου καὶ μάλιστα σὲ
συνθῆκες κομμουνιστικῶν καθεστώ-
των τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, δὲν
ἦταν πιὰ ἐπίκαιρα.

Γἰ  αὐτὸ οἱ Πατριάρχες καὶ οἱ Ἀρχε-
πίσκοποι ἵδρυσαν μία νέα ἐπιτροπή,
ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώ-
πους ὅλων τῶν 14 Αὐτοκέφαλων
Ἐκκλησιῶν, ὥστε νὰ ἀναθεωρήσουν
τὰ ἐν λόγῳ παρωχημένα κείμενα.

Ὁ στόχος αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς
ἦταν νὰ ἐπικαιροποιήσει τὰ παρωχη-
μένα αὐτὰ κείμενα, γιὰ νὰ γίνουν ἀπο-
δεκτὰ ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς ποὺ θὰ συμ-
μετεῖχαν στὴν Σύνοδο. Ἄλλωστε
ὅλες οἱ συνοδικὲς ἀποφάσεις, ὅπως
τὸ συμφώνησαν οἱ Προκαθήμενοι τὸν
περασμένο Μάρτιο, ἔπρεπε νὰ λη-
φθοῦν ὁμόφωνα.

Εἶναι δύσκολο νὰ ὑπολογισθεῖ ὁ
χρόνος πού θὰ καταφέρουν νὰ
ἐκπληρώσουν τοὺς στόχους τους,
ἀφοῦ οἱ προκάτοχοί τους χρειάστη-
καν δεκαετίες νὰ ἑτοιμάσουν τὰ κεί-
μενα ποὺ τώρα πρόκειται νὰ ὑποβλη-
θοῦν σὲ ἀναθεώρηση.

Πάντως ἂν λάβουμε ὑπόψη μας τὸ
περιεχόμενο τῆς τελευταίας συνε-
δρίας τῆς ἐπιτροπῆς στὸ Σαμπεζύ, τὸ
ὁποῖο ἀποκαλύπτουμε σήμερα εἶναι
καλύτερα νὰ μὴ βιαστοῦν νὰ πάρουν
ἀποφάσεις.

Κι ἀκόμη καλύτερα θὰ ἦταν νὰ μὴ
συγκληθεῖ καθόλου ἡ Σύνοδος αὐτὴ
ἐφόσον κάποιοι ποὺ πρόκειται νὰ πά-
ρουν μέρος στὶς ἐργασίες της, εἶναι
ἕτοιμοι νὰ ἀναθεωρήσουν καὶ νὰ τρο-
ποποιήσουν ὄχι μόνο τὰ προσχέδια
τῶν θεολόγων τοῦ περασμένου
αἰώνα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἁγία
Γραφὴ μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὴν διδασκαλία τῶν
Ἁγίων Πατέρων.

Αὐτὴ τὴ φορά οἱ σοφοί, ποὺ μαζεύ-
τηκαν στὴν Ἑλβετία, συζήτησαν τὸ
κείμενο ποὺ εἶχε συνταχτεῖ ἀπὸ τὴν
Τρίτη Πανορθόδοξη Προσυνοδικὴ
Διάσκεψη ἀκόμη τὸ 1986 καὶ φέρει
τὸν ἠχηρὸ τίτλο «Ἡ συμβολὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτη-
σιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς

ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ
τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν λαῶν, καὶ
ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καὶ λοιπῶν δια-
κρίσεων».

Οἱ Ἱεράρχες ἀπὸ τὸ Ἀνατολικὸ
μπλὸκ ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἔβαλαν τὸ κεί-
μενο αὐτὸ στὴν ἀτζέντα τῆς ἐπερχό-
μενης Συνόδου. Ἄλλωστε ἔπρεπε νὰ
δώσουν ἀναφορὰ στὶς δικτατορικὲς
ἀρχὲς τῶν κομμουνιστικῶν κρατῶν
τους καὶ νὰ τοὺς ἀποδείξουν ὅτι οἱ κό-
ποι τους κατὰ τὰ ἐπαγγελματικὰ ταξί-
δια στὸ ἐξωτερικὸ δὲν πᾶνε χαμένοι.

Ἐπίσης ἔπρεπε νὰ τοὺς καθησυχά-
σουν ὅτι ἀγωνίζονται ἐκεῖ γιὰ τὴν
"εἰρήνη", ὅπως βέβαια τὴν καταλάβαι-
ναν τὴν εἰρήνη στὸ Ἀνατολικὸ μπλόκ.

Τώρα ὅμως ἄλλαξαν τὰ πράγματα
καὶ παρόλο ποὺ βρισκόμαστε ἀκόμη
πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀδελφοσύνη καὶ
τὴν ἀγάπη μεταξὺ τῶν λαῶν, ὁ
ἀγῶνας κατὰ τῶν φυλετικῶν διακρί-
σεων δὲ φαίνεται νὰ εἶναι καὶ πολὺ
ἐπίκαιρο θέμα.

Καὶ πράγματι, τὸ ἀπαρτχάϊντ στὴ
Νότια Ἀφρικὴ ἀφορᾶ πλέον τὸ μα-
κρινὸ παρελθόν, "οἱ ἀποικιακὲς
χῶρες" κατάφεραν νὰ ἀποκτήσουν
τὴν ἀνεξαρτησία τους, ἐνῷ ἐκπρόσω-
πος μίας καταπιεσμένης κάποτε
φυλῆς μετακόμισε στὸ Λευκὸ Οἶκο
καὶ διευθύνει τὸ πιὸ δυνατὸ κράτος
τοῦ σύγχρονου κόσμου.

Τό παρασκήνιον 
τῆς ἐντροπῆς

και αἱ διαμάχαι 
Κανεὶς λοιπὸν δὲ θὰ περίμενε τὸ ζή-

τημα αὐτὸ νὰ προκαλέσει ἔντονες συ-
ζητήσεις μεταξὺ τῶν συμμετεχόντων
στὴν περασμένη συνεδρία.

Οἱ διαμάχες ὅμως ποὺ προέκυψαν
πῆραν διαστάσεις θύελλας σύμφωνα
μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες. Ἦταν
μάλιστα τόσο θερμὲς καὶ ἠχηρὲς,
ὥστε ἔφτασαν ἀπὸ τὴν αἴθουσα τῶν
κλειστῶν συσκέψεων, στὰ αὐτιὰ τόσο
τοῦ τεχνικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ὀρθό-
δοξου Κέντρου, ὅσο καὶ τῶν φοι-
τητῶν ποὺ σπουδάζουν ἐκεῖ ὀρθόδο-
ξη θεολογία.

Ὅπως ἀποδείχτηκε, ἀντικείμενο

διαφωνιῶν ἔγιναν τὰ δικαιώματα τῶν
σεξουαλικῶν μειονοτήτων. Τὶς μει-
ονότητες αὐτὲς ὁ μητροπολίτης Περ-
γάμου κατ ̓ εὐφημισμὸν ἀποκάλεσε
"μειονότητες ἄλλης φύσεως" καὶ οἱ
ὁποῖες κατὰ τὴ γνώμη του πρέπει νὰ
προστατεύονται ἀπὸ κάθε εἴδους διά-
κριση καὶ ἄδικους διωγμούς.  

"Δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ ταπεινώ-
νουμε καὶ νὰ διώκουμε τὴν εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ", εἶπε σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς
πληροφορίες ὁ 84χρονος καθηγητὴς
ὀρθόδοξης θεολογίας ἀπευθυνόμε-
νος στοὺς "ἄσπλαγχνους" συναδέλ-
φους του.

"Ἂς ἀναρωτηθοῦμε ἐὰν πρέπει νὰ
θεωροῦμε τοὺς ὁμοφυλόφιλους ἀπο-
διοπομπαίους τράγους ποὺ ἀξίζουν νὰ
ὑφίστανται διώξεις; Ἐὰν οἱ ἴδιοι θέ-
λουμε νὰ ὑφίστανται διώξεις; Κι ἐὰν
δὲ θέλουμε νὰ καθιερωθεῖ ἡ ἀρχὴ
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι πρέπει νὰ προστατεύονται,
αὐτὸ σημαίνει ὅτι θέλουμε νὰ τιμω-
ροῦνται καὶ νὰ φυλακίζονται". 

Ὁ μητροπολίτης ἐπανέλαβε μὲ
αὐτὸν τὸν τρόπο τὰ πιστεύω ἐκείνων
ποὺ ὑποστήριξαν τὸ ἀντιρατσιστικό,
ἀλλὰ στὴν οὐσία ἀντιορθόδοξο νομο-
σχέδιο τὸ ὁποῖο ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν
Ἑλληνικὴ Βουλὴ ὑπὸ τὴν πίεση τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης .

Τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ θυμίζουμε ὅτι
ἀποτέλεσε ἀντικείμενο κατάκρισης ἐκ
μέρους τοῦ σεβασμιώτατου μητρο-
πολίτη Πειραιῶς, κ. Σεραφείμ, καθὼς
καὶ πολλῶν ἄλλων ἀξιοπρεπῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν παραγόντων μὲ μεγάλο
πνευματικὸ κῦρος οἱ ὁποῖοι ἀντιπρο-
σωπεύουν τὴν ἠθικὰ ὑγιῆ πλειοψηφία
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Ὡστόσο οἱ προσπάθειες νὰ ἐν σω-
ματωθεῖ στὸ κείμενο τῆς Ἁγίας Συνό-
δου ἡ θέση ποὺ ἀπαιτεῖ σεβασμὸ ἀπέ-
ναντι στὶς "κοινότητες μειονοτήτων
ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς, γλωσσικῆς
καὶ ἄλλης φύσεως" καὶ "ἐγγυήσεις γι'
αὐτοὺς νὰ ἀναπτύσσονται ἐλεύθερα
σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχές τους" δὲ βρῆκε
ὑποστήριξη ἀπὸ τὴν πλειοψηφία.

Τότε προσπάθησε νὰ βοηθήσει τὸν
μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη ἕνας
ἄλλος καθηγητὴς θεολογίας, κοσμή-

τορας τοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθόδοξης
Θεολογίας στὸ Σαμπεζὺ, ὁ Βλάσιος
Φειδᾶς ὁ ὁποῖος τόνισε :

«Σεξουαλικὲς μειονότητες ὑπάρ  -
χουν, τόνισε ὁ καθηγητής, εἶναι ὅπως
κι ἐμεῖς, μέλη τῆς Ἐκκλησίας, αὐτοὶ
μετέχουν στὴ ζωή της, εἶναι ἁμαρτω-
λοί, ἀλλὰ κι ἐμεῖς ὅλοι εἴμαστε ἁμαρ-
τωλοί. Τὸ κράτος τοὺς ἀναγνωρίζει
ὡς σεβαστὰ μέλη τῆς κοινωνίας, ἑπο-
μένως καὶ ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ τοὺς
ἀγνοοῦμε. Σεξουαλικὲς ἁμαρτίες δὲν
εἶναι μὲ τίποτα οἱ πλέον βαριές", γι'
αὐτὸ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν
LGBT κοινότητα ὄχι μὲ καταδίκη, ἀλλὰ
μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό.»

Στὴν ἀρχὴ ἀνάμεσα στοὺς συμμε-
τέχοντες βρέθηκαν ἐλάχιστοι ποὺ
συμμερίστηκαν αὐτὴ τὴ στάση. Ἀντι-
θέτως ἡ ἀντιπροσωπία τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν μητρο-
πολίτη Ἱλαρίωνα Ἀλφέγιεφ, ἐξέφρασε
τὴν ἀπόλυτη διαφωνία της.

Τὴν θέση γιὰ σεβασμὸ ἀπέναντι
στὶς ὁμοφυλοφιλικὲς κοινότητες καὶ
γιὰ προστασία τους ἀπὸ τὶς διώξεις
δὲν ἤθελαν μὲ τίποτα νὰ τὴν ἐγκρί-
νουν οὔτε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀντιοχείας μητροπολίτης
Βασίλειος ἀπὸ τὴ Συρία, ὅπου οἱ ἀδελ-
φοί μας χριστιανοὶ ὑφίστανται σκλη-
ροὺς διωγμοὺς λόγω τῆς πίστης τους,
οὔτε ὁ μητροπολίτης Μαυροβουνίου
Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁποῖος ἀντιστέκεται μὲ
θάρρος στὰ Φεστιβὰλ Ὑπερηφάνειας
(gay pride) στὴν πρωτεύουσα τῆς χώ-
ρας του, οὔτε οἱ ἄλλοι Ἱεράρχες. 

Ἀλλὰ ἡ πλύση ἐγκεφάλου μαζὶ μὲ
τὴν ἔντονη ψυχολογικὴ πίεση ποὺ τὴν
ἄσκησε κατὰ τὴ διάρκεια 7 (!) ὡρῶν ὁ
πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς πάνω στοὺς
συμμετέχοντες, δὲν ἔμεινε ἄκαρπη.

Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ διατυπωθεῖ
μία συμβιβαστικὴ τροπολογία, ὅτι "οἱ
μειονότητες ἄλλης φύσεως δὲν πρέ-
πει νὰ ἀποτελοῦν ἀντικείμενο διάκρι-
σης, ἀλλὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἀπαι-
τεῖ ἀπὸ κανένα νὰ συμμεριστεῖ τὶς
ἀπόψεις καὶ τὶς ἀρχές τους".

Τὴν τροπολογία αὐτὴ λοιπόν, πρὸς
μεγάλη μας λύπη καὶ ντροπή, σύμφω-
να μὲ τὸ ἀποκλειστικό μας ρεπορτὰζ
τὴν ψήφισαν ὅλοι οἱ Ἱεράρχες ἑλλη-

νικῆς καταγωγῆς, συμπεριλαμβανο-
μένου τοῦ μητροπολίτη Δημητριάδος
Ἰγνατίου.

Ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος δή-
λωσε ὅτι στὴν Ἑλλάδα "οἱ φορεῖς να-
ζιστικῆς ἰδεολογίας" δῆθεν ἐπιτίθεν-
ται στὶς σεξουαλικὲς μειονότητες.

Τὴν τροπολογία ψήφισαν ὁ μητρο-
πολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ὁ
μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος
(ἐκκλησία Κύπρου), ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Κωνσταντίνης Ἀρίσταρχος (Πατριαρ-
χεῖο Ἱεροσολύμων) καὶ ὁ μητροπολί-
της Καλῆς Ἐλπίδος Σέργιος (Πα-
τριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας).

Σὲ αὐτὸν τὸν συμβιβασμὸ τῆς
ντροπῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς προαναφερ-
θέντες Ἱλαρίωνα, Βασίλειο, Ἀμφιλό-
χιο, ἀντιστάθηκαν σθεναρά, οἱ ἱεράρ-
χες τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Σερβίας,
Βουλγαρίας, Γεωργίας καὶ Ρουμανίας.

Ὅλοι αὐτοί, πρὸς τιμήν τους, δὲν
ἄλλαξαν γνώμη μέχρι τέλος. Χάρη σὲ
αὐτοὺς ἡ προδοτικὴ ἀναθεώρηση τῆς
ὀρθόδοξης θεολογίας δὲν πραγματο-
ποιήθηκε, ἀφοῦ ἀρνήθηκαν νὰ ἐνσω-
ματωθεῖ στὸ κείμενο ποὺ συντάχτηκε
γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ἡ θέ-
ση γιὰ τὴν προστασία ὁμοφυλοφίλων. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως καὶ
πρίν, θὰ ὀνομάζει τὴν ἁμαρτία, ἁμαρ-
τία καὶ τὴν ἀλήθεια, ἀλήθεια.

Δὲ θὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὴν Ἁγία
Γραφὴ οὔτε τὸ κεφάλαιο γιὰ τὰ Σόδο-
μα καὶ Γόμορρα, οὔτε τὰ λόγια τοῦ
ἀποστόλου Παύλου, ὅτι "οἱ ἀρσενο-
κοῖται Θεοῦ Βασιλείαν οὐ κληρονο-
μήσουσιν." 

Πάντως τὸ γεγονός, ὅτι τέτοιου
εἴδους συζήτηση, ἔλαβε χώρα ἀνάμε-
σα σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔβαλε ὁ Θεὸς
ποιμένες τοῦ λαοῦ Αὐτοῦ καὶ φύλα-
κες τῆς ὀρθόδοξης πίστης, προκαλεῖ
βαθιὰ ἀνησυχία.

Ἐνῷ ἡ συμπεριφορὰ στὴ συζήτηση
αὐτὴ συγκεκριμένων ἱεραρ χῶν οἱ
ὁποῖοι ἐξαιτίας φόβου ἀπέναντι στὸν
κόσμο τοῦτο καὶ ἐν ὀνόματι αἱρετικῆς
πολιτικῆς ὀρθότητας, κρυφὰ ἀπὸ τὸ
ποίμνιό τους, προδίδουν τὴν διδασκα-
λία τῶν Ἁγίων Πατέρων, προξενεῖ βα-
θιὰ θλίψη».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Ἔκκλητον» πρὸς τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπον ὑπὸ Δημάρχου!

Δημοτικὴ ἀντιπροσωπία τοῦ Δή-
μου Φυλῆς ἐπεσκέφθη τὸν Μακ.
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
μον, διά νὰ μεσολαβήση εἰς τὴν λύ-
σιν τοῦ προβλήματος μεταξύ τοῦ
Δήμου καὶ τῆς Ἱ.Μ. Κλειστῶν. Τὸ
ἱστολόγιον «paraponofylis.blog-
spot.gr» τῆς 9ης Μαρτίου μεταξὺ
ἄλλων ἀναφέρει:

«Τὴν Τετάρτη 05-03-2015 ἀντι-
προσωπία τοῦ Δήμου Φυλῆς μὲ ἐπι-
κεφαλῆς τὸν Δήμαρχο Φυλῆς κ.
Χρῆστον Παπποῦ, ἐπισκέφτηκε τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Σκοπὸς τῆς συνάντησης ἦταν νὰ
μεταφερθεῖ πρὸς τὸν ἀρχηγὸ τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τὸ πάγιο αἴτημα ὅλων σχεδὸν
τῶν κατοίκων τῆς Δημοτικῆς Ἑνό-
τητας Φυλῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρύτε-
ρης περιοχῆς, τῆς μεταφορᾶς τοῦ
προσκυνήματος καὶ εὐλογίας τῆς
ἐφεστίου Εἰκόνας τῆς Παναγίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κλειστῶν, στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου
Φυλῆς γιὰ τὴν συνέχιση τῆς παρά-

δοσης καὶ τοῦ ἐθίμου ποὺ ἔχει δια-
κοπὴ τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια.

Ἡ συζήτηση ξεκίνησε μὲ τὴν
ἐνημέρωση, πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμο, ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη
Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλε-
ως κκ Ἀθηναγόρα, περὶ τοῦ ἐθί-
μου – παράδοση τῆς λιτάνευσης
τῆς Ἱερῆς Εἰκόνας. Ἀνταλλάχθη-
καν ἀπόψεις ἀπὸ τὰ δύο μέρη καὶ
ἡ συνάντηση ἔγινε σὲ ἐγκάρδιο
κλῖμα.

Ἀπὸ τὴν μεριά του, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος καλωσόρισε τοὺς ἐκπρο-
σώπους τοῦ Δήμου Φυλῆς καὶ
ἀφοῦ εἶχε μία ἐγκάρδια συνομιλία
μὲ τὸν Δήμαρχο Φυλῆς, τόνισε ὅτι,
ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, θὰ συζητήσει
τὸ θέμα μὲ τὶς μοναχές, καθὼς
ΔΕΝ ΕΧΕΙ, ἐκ τοῦ νόμου, τὴν ἁρμο-
διότητα νὰ ἐπέμβει στὴ Μονὴ
Κλειστῶν. Μᾶς ἐνημέρωσε δέ ὅτι
θὰ θέσει τὸ θέμα στὴν Ἱερὰ Σύνο-
δο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καὶ εὐχήθηκε νὰ πρυτανεύσει τὸ
θεῖο πνεῦμα καὶ ἡ λογικὴ πρὸς ὅλα
τὰ ἐμπλεκόμενα μέρη».



Σελὶς 8η

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Παλαμᾶς ὡς Ἁγιορείτης

Ὁμιλία μὲ θέμα «Ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς ὡς Ἁγιορείτης»
ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱ.Ν. τοῦ
Ἁγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης, μετὰ
τὸ πέρας τοῦ Γ΄ Κατανυκτικοῦ
Ἑσπερινοῦ. Συμφώνως πρὸς τὸν
ἱστότοπον «Romfea.gr» (10.3.15):

«Τὴν ὁμιλία πραγματοποίησε ὁ
Γέρων Μάξιμος τῆς Ἱ.Μ. Ἰβήρων, ὁ
ὁποῖος ἔχει διατελέσει καὶ Πρωτε-
πιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Γέροντας Μάξιμος κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ὁμιλίας παρουσίασε
ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ζωή καὶ τὸ ἔργο τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου, τὸ ὁποῖο συνέ-
λεξε ἀπὸ χειρόγραφα ποὺ βρί-
σκονται στὸ Ἅγιον Ὄρος ἔπειτα
ἀπὸ πολυετῆ ἔρευνα.

Ἐκ μέρους τῶν πατέρων τὸν Γέ-

ροντα Μάξιμο εὐχαρίστησε γιὰ
τὴν θαυμάσια ὁμιλία του, ὁ π. Θεο-
δόσιος Ἀργυροπουλος, ἐφημέριος
του Ἱεροῦ Ναοῦ».

Σεβ. Θεσ/νίκης: «Ἔχουμε ἀνάγκη
ἀπὸ φωτεινὲς προσωπικότητες»

Ὁ Σεβ. Μητρ. Θεσσαλονίκης
Ἄνθιμος τὴν Β´ Κυριακὴν τῶν Νη-
στειῶν ἀπὸ τὸν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ν. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
ὡμίλησε διὰ τὴν ἀνάγκην ἐπανα-
προσανατολισμοῦ τῆς κοινωνίας
ἀπὸ τὴν οἰκονομίαν εἰς τὴν πνευ-
ματικὴν καλλιέργειαν. 

Συμφώνως πρὸς ὅσα τὸ Ἁγιορει-
τικὸν Βῆμα (8.3.2015) ἐσταχυολό-
γησε, εἶπε συγκεκριμένα:

«Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ φωτεινὲς
προσωπικότητες, ἀνθρώπους
ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ φιλοπα-
τρία, ὀρθόδοξη πίστη, πνευματικὴ
καλλιέργεια μὲ ἱκανότητες, γιὰ νὰ
κάνουν τὸ καλὸ μὲ ἀνιδιοτέλεια.
Ἂν δὲν ἀνανήψουμε δὲ σῳζόμα-
στε οὔτε μὲ μνημόνια, οὔτε μὲ
τρόϊκες οὔτε μὲ θεσμούς. Νὰ
πᾶνε καλὰ αὐτά, νὰ ἐπιτύχουν
ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν ἁρμο-

δίων. Ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν οἰκονο-
μικὴ ρύθμιση δὲ λύνεται τὸ πρό-
βλημα τῆς καλλιέργειας τῶν
ψυχῶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ὑπάρ-
ξεων. Ἔχει χαλάσει ὁ κόσμος.
Δεῖτε καὶ σκεφτεῖτε τὸ περιστα-
τικὸ μὲ τὸ παιδὶ ποὺ χάθηκε στὰ
Ἰωάννινα (σ.σ. Βαγγέλης Γιακου-
μάκης), ψάχνουν ὅλοι καὶ τώρα
βγαίνει τί ἔπαθε τὸ παιδὶ καὶ τὴν
ἀπόγνωσή του. Αὐτὰ εἶναι πρωτο-
φανῆ καὶ πιὸ σοβαρὰ ἀπὸ τὸ ἂν θὰ
πάρουμε αὔριο, Δευτέρα, θετικὲς
ἀπαντήσεις στὴν Εὐρώπη». Ὁ κ.
Ἄνθιμος στάθηκε στὸν Ἰωάννη
Καποδίστρια, λέγοντας: «Ἔχουν
ὑπάρξει κατὰ τὸ παρελθὸν τέτοι-
ες προσωπικότητες, ἀλλὰ θὰ
σταθῶ μόνο σὲ μία, τὸν Ἰωάννη
Καποδίστρια, γιὰ τὸν ὁποῖο εἶχα
πεῖ σὲ Ἱερὰ Σύνοδο νὰ τὸν ἀνακη-
ρύξουμε σὲ Ἅγιο, ἔστω Ὅσιο,
κατὰ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας».

Ἐπίσκεψις μελῶν τοῦ Π.Σ.Ε 
εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

Πολυμελὴς ἀποστολὴ τοῦ Π.Σ.Ε.
ἐπεσκέφθη τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσο-
λύμων καὶ εἶχε συνάντησιν μετὰ τοῦ
Θειοτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύ-
μων κ. Θεοφίλου. 

Συμφώνως πρὸς τὸ Δελτίον Τύ-
που τοῦ Πατριαρχείου τὰ μέλη τῆς
ἀποστολῆς τοῦ Π.Σ.Ε. φέρονται ὡς
ἔχοντα πνευματικάς ἀναζητήσεις,
θεωροῦμεν ὅμως ὅτι μόνον ἐὰν ἀκο-
λουθήσουν τὴν ἀλήθειαν τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεώς μας, πράγματι θὰ
βοηθήσουν εἰς τὴν προώθησιν ἐπιλύ-
σεως τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ εἰς τὴν
ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης εἰς τὴν
Ἁγίαν Γῆν. 

Τὸ Δελτίον Τύπου τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἱεροσολύμων τῆς 9ης Μαρτίου
μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει:

«Τήν Β  ́Κυριακήν τῶν Νηστειῶν,
23ην Φεβρουαρίου/ 8ην Μαρτίου
2015, 10μελής Ἀποστολή τοῦ Παγ-
κοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν
(Π.Σ.Ε.) ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως
ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα
συζήτησις περί τῆς κρατούσης πολι-
τικῆς ἀσταθοῦς καταστάσεως εἰς
Ἱερουσαλήμ καί τήν λοιπήν Ἁγίαν
Γῆν μετά φαινομένων βίας καί περί
τῆς ἀνάγκης συνεχίσεως τοῦ εἰρη-
νευτικοῦ, συμφιλιωτικοῦ ἔργου τῶν
Ἐκκλησιῶν, ἐργαζομένων ἀπό κοι-
νοῦ πρός τοῦτο.

Ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι αἱ
Ἐκκλησίαι ἀγωνίζονται διά νά διατη-
ρήσωσιν τό θρησκευτικόν χα-
ρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ καί οὕτω
νά παραδειγματίσουν τούς κατοί-
κους αὐτῆς νά ἀποκτήσουν ἁγιότη-
τα ζωῆς ἐκ τῆς ἁγιότητος τῶν γεγο-
νότων τῶν συντελεσθέντων εἰς
αὐτήν. Τήν ἁγιότητα ταύτην ἀναζη-
τοῦν εἰς τήν ἐξόρμησιν αὐτῶν ταύ-
την – pilgrimage τά μέλη τῆς Ἀπο-
στολῆς ταύτης.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη καί
εἰς τάς καταβαλλομένας ὑπό τοῦ
Πατριαρχείου προσπαθείας διά τήν
ἀναδιοργάνωσιν καί τήν ἀναβάθμι-
σιν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς Σ.Ε.Μ.Α., στεφθεί-
σας ὑπό ἐπιτυχίας ἄχρι τοῦ νῦν.

Τοῦτο εἶπεν εἶναι ἕν μέσον, εἷς
θεσμικός χῶρος ἐκφράσεως τῆς
φωνῆς τῶν Χριστιανῶν. Σημαντικόν

διά τήν προώθησιν τῆς εἰρήνης εἶναι
καί τό πρό ἐτῶν ἱδρυθέν Συμβού-
λιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμά-
των τῆς Ἁγίας Γῆς- Council of the Re-
ligious Institutions of the Holy Land,
λόγῳ τῆς ἐν αὐτῷ συνεργασίας διά
τήν προώθησιν ἐπιλύσεως τοῦ πολι-
τικοῦ προβλήματος τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς, Χριστιανῶν, Ἰουδαίων καί
Μουσουλμάνων πολιτικῶν καί τῶν
θρησκευτικῶν ἀντιπροσώπων τῶν
τριῶν Μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν.
Ὡς πρός τό φαινόμενον τῆς χρησι-
μοποιήσεως τῆς θρησκείας ὡς
ὅπλου διά τήν πολιτικήν διένεξιν,
εἰπώθη ὅτι ὑπό τῶν Ἐκκλησιῶν καί
τοῦ Π.Σ.Ε. ἡ θρησκεία ὀφείλει νά
χρησιμοποιῆται διά τήν καταπολέ-
μησιν τοῦ φαινομένου τούτου καί
τήν ἐνίσχυσιν καί ἐπικράτησιν τῆς
εἰρήνης».

Ὡστόσο φρονοῦμεν ὅτι κάθε συν -
εργασία μὲ τὸ Π.Σ.Ε. θὰ πρέπη νὰ
λαμβάνη ὑπόψιν της τὰς ἐπισημάν-
σεις, αἱ ὁποῖαι ἀπὸ πολλῶν ἤδη ἐτῶν
κατεγράφησαν ὑπὸ τοῦ π. Χαρα-
λάμπους Βασιλοπούλου εἰς τὸ βι-
βλίον του «Ὁ Οἰκουμενισμὸς χωρὶς
μάσκα» ( Ἐκδόσεις «Ὀρθοδόξου Τύ-
που»), ὅπου μεταξύ ἄλλων εἰς τήν
σ.112 ἀναφέρει:

«Ἐνόμισαν ὅτι ἂν μποῦν μέσα, θὰ
τοὺς σώσουν ἐκείνους. Ἀλλὰ μὲ τὸ
νὰ εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι ὀργανικὰ μέ-
λη Ἑνώσεως συγχρόνων αἱρετικῶν,
αὐτὸ δὲν ἁγιάζει τοὺς αἱρετικούς.
Τοὺς Ὀρθοδόξους ὅμως, ποὺ πη-
γαίνουν ἐκεῖ, τοὺς ψυχραίνει καὶ
τοὺς ἀποξενώνει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδο-
ξο ἑνότητα.

Ἐμπῆκαν στὸ Π.Σ.Ε. οἱ Ὀρθόδοξοι,
λένε μερικοί, διότι σήμερα οἱ αἱρέσεις
δὲν εἶναι, ὅπως στὰ χρόνια τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Νομίζουν,
ὅτι δὲν εἶναι τόσον κακόβουλες καὶ
καταστρεπτικές, ὅσον τότε στὰ παλιὰ
τὰ χρόνια»... «Ὁ Οἰκουμενισμός μᾶς
καλεῖ νὰ πιάσωμε ἐν ὀνόματι τῆς ἀγά-
πης κουβεντολόγι γιὰ τὴν Πίστι μας
καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας. Νὰ ξεκινή-
σουμε δηλαδὴ μιὰ συζήτησι γιὰ νὰ
βροῦμε τὴν Ἀλήθεια. Ἀλλὰ ἡμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι τί ἀλήθεια νὰ βροῦμε,
ἀφοῦ τὴν ἔχουμε; Μᾶς τὴν ἐφανέρω-
σε ὁ θεάνθρωπος Κύριός μας. 

«Εὕρομεν Πίστιν Ἀληθῆ, ἀδιαίρε-
τον Τριάδα προσκυνοῦντες. Αὕτη γὰρ
ἡμᾶς ἔσωσεν», διακηρύττομε ψάλ-
λοντες σέ κάθε μας Θ. Λειτουργία».

Διαφωνεῖ ἡ Π.Ε.Θ. μὲ δήλωσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
διὰ τὸ θέμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν τοῦ Α.Π.Θ.
Ἡ Π.Ε.Θ. μὲ ἀνακοίνωσίν της

τὴν 10ην Μαρτίου ἐκφράζει τὴν
ριζικὴν διαφωνίαν της εἰς δηλώ-
σεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Τὸ σχετικὸν Δελτίον Τύπου
ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Σὲ Δελτίο Τύπου, ποὺ ἐκδό-
θηκε ἀπὸ τὸ κόμμα τῶν Ἀνεξάρ-
τητων Ἑλλήνων, ἀνακοινώθηκε,
ὅτι στὴ συνάντηση τῆς Βουλευ-
τοῦ Β´ Περιφέρειας Θεσσαλονί-
κης τοῦ ἀνωτέρω κόμματος, κας
Σταυρούλας Ξουλίδου μὲ τὸν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθη νῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμο στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀθηνῶν, στὶς 5 Μαρτίου
2015, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώ-
νυμος μεταξὺ τῶν ἄλλων θεμά-
των, ἀναφέρθηκε καὶ στὶς Μου-
σουλμανικὲς Σπουδὲς στὴν Θε-
ολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ καὶ
ὅπως σημειώνεται «τάχθηκε
ὑπὲρ τῆς τροποποίησης τῆς λει-
τουργίας τοῦ συγκεκριμένου
Τμήματος σὲ Πρόγραμμα Σπου -
δῶν, ὅπου οἱ Ἕλληνες μου-
σουλμάνοι θὰ ἔχουν τὴν δυνα-
τότητα φοίτησης καὶ ἐπιμόρφω-
σης». Ἡ δήλωση αὐτὴ δὲν δια-
ψεύστηκε, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιε-
πισκοπὴ Ἀθηνῶν. Καθόσον
λοιπὸν ἰσχύει, θεωροῦμε ἱστο-
ρικὸ καὶ θεολογικὸ χρέος μας νὰ
τοποθετηθοῦμε ἔναντι αὐτῆς.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-
λόγων ἐκφράζει τὴ ριζικὴ ἀντί-
θεσή της στὴν πρόταση νὰ
ὀργανωθοῦν οἱ Ἰσλαμικὲς Σπου -
δὲς ἀπὸ καὶ στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Μάλι-
στα, στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ

Περιοδικοῦ της, τὴν «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ», θεμελιώθηκε μὲ ἐπιστημο-
νικὰ καὶ θεολογικὰ ἐπιχειρήμα-
τα, ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἄστοχη
καὶ πρωτόγνωρη στὴν Ἱστορία
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ
Θεολογίας μεθόδευση συμφυρ-
μοῦ τῆς Χριστιανικῆς μὲ τὴν
Ἰσλαμικὴ Θεολογία, ἀφοῦ εἶναι
διαπιστωμένο καὶ διατυπωμένο
ἤδη πρὸ πολλῶν αἰώνων ἀπὸ
Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας τὸ ἀγεφύρωτο χάσμα τῆς πί-
στεως τοῦ Εὐαγγελίου μὲ τὴν πί-
στη τοῦ Κορανίου. 

Ὁ συμφυρμὸς αὐτός, ποὺ ἐπι-
χειρεῖται στὴ Θεολογικὴ Σχολή,
προωθεῖται ἀπὸ γνωστοὺς γιὰ
τὴν ἀποδομητική τους δράση
θεολογικοεκκλησιαστικοὺς κύ-
κλους, οἱ ὁποῖοι σκόπιμα προ-
βάλλουν τὴν πολυθρησκειακὴ
ποικιλία ὡς συμβατὴ μὲ τὴν
ὀρθόδοξη πίστη καὶ διδασκαλία.
Ἡ μεθόδευση αὐτὴ ἡ ὁποία προ-
ωθεῖται, ἀπὸ τοὺς ἴδιους κύ-
κλους, στὴν Πρωτοβάθμια καὶ
στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευ-
ση, ὡς μοντέλο συγγραφῆς καὶ
ἐφαρμογῆς τῶν Νέων Προγραμ-
μάτων Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν (Δημοτικοῦ -
Γυμνασίου - Λυκείου), ἐπεκτεί-
νεται τώρα καὶ στὸ θεολογικὸ
χῶρο τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαί-
δευσης.

Σκοπὸς τῶν προαναφερόμε-
νων μεθοδεύσεων δὲν εἶναι
ἄλλος ἀπὸ τὴν ἀνίερη ἀνάμειξη
τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸ Ἰσλὰμ
καὶ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, στὸ
πλαίσιο τῆς συρρίκνωσης τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἐπιβολῆς
καὶ ἐπικράτησης τῆς Πολυθρη-

σκείας ἢ τῆς Πανθρησκείας στὴ
Χώρα μας.

Μὲ τὴν παραπάνω δήλωση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, δίνεται ἡ ἐντύ-
πωση, κατὰ τὴν γνώμη μας, ὅτι ἡ
ἐπιχείρηση τῆς πνευματικῆς
ἀποδόμησης τῆς Ὀρθόδοξης
Παράδοσης, μέσῳ τῶν ἐκπαι-
δευτικῶν ἱδρυμάτων τῆς Χώρας
μας, ἐγκρίνεται καὶ ἐπιδοκιμάζε-
ται, ἀντὶ νὰ προκαλεῖ τὴν ἀντί-
δραση καὶ τὴν ἀφύπνιση τῶν
πνευματικῶν Πατέρων καὶ Ἡγη-
τόρων τῆς Διοικούσας Ἐκκλη-
σίας μας.

Ἡ Ἕνωσή μας ἔχει ἐκφράσει
ἐπανειλημμένως τὶς ἀνησυχίες
της, αἰτούμενη διαρκῶς τὴν πα-
ρέμβαση τῆς Διοικούσας Ἐκ -
κλησίας μας, ἡ ὁποία, ὡστόσο,
ἕως σήμερα, ὡς πρὸς τὴ μετα-
τροπὴ τοῦ Μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν σὲ πολυθρησκειακὸ
μάθημα, σιωπᾶ. Στὴν περίπτωση
ὅμως τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν,
ποὺ ἤδη ἐπίκειται ἡ ἐγκαθίδρυ-
σή τους ἐντὸς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, παρατηροῦμε
ὅτι δὲν σιωπᾶ ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ
ἐπικροτεῖ καὶ εὐλογεῖ!

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος καὶ
ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουμε
τὴ βεβαιότητα, ὅτι, συνεχίζον-
τας τὴν παράδοση τῶν Ἁγίων
Πατέρων, θὰ ἐκπληρώσουν τὸ
χρέος τους καὶ θὰ ἀναλάβουν
τὴν ἱστορική τους εὐθύνη, γιὰ τὴ
στήριξη τῆς καλλιέργειας τῆς
χριστιανικῆς καὶ θεολογικῆς παι-
δείας στὰ ἑλληνικὰ ἐκπαιδευ-
τικὰ ἱδρύματα.

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-

λόγων ἐνεργώντας μὲ κριτήρια
τὴν πίστη καὶ τὸ πνευματικὸ συμ-
φέρον τοῦ γένους μας, δηλώνει
ἀκόμη μία φορὰ ὅτι δὲν εἶναι
ἀντίθετη στὴ λειτουργία Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στὴν Ἑλλάδα,
ἀλλὰ εἶναι ἀντίθετη μὲ τὸν τρό-
πο καὶ τὸν τόπο ποὺ αὐτὲς ὀργα-
νώνονται, διότι εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ
ὀργάνωση αὐτὴ ὑποκρύπτει
συμβολικὲς καὶ ὀντολογικὲς
σκοπιμότητες ὡς πρὸς τὸν μελ-
λοντικὸ ρόλο, τὸν χαρακτῆρα
καὶ τὸ σκοπὸ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς.

Τὸ ἐγχείρημα ἀναμείξεως τῆς
Ἀποκαλυπτικῆς Χριστιανικῆς Πί-
στης μὲ τὸ Κοράνιο καὶ τὴ θρη-
σκεία τοῦ Ἰσλὰμ στὸ Τμῆμα Θε-
ολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ ΑΠΘ, θεωροῦμε ὅτι εἶναι
πρωτόγνωρο καὶ ἀθεμελίωτο καὶ
ἀπὸ ἐπιστημονικῆς καὶ ἀπὸ
ἠθικῆς καὶ ἀπὸ θεολογικῆς
πλευρᾶς.

Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω καὶ παρὰ
τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ
τρέφομε, πρὸς τὸ Σεπτὸ Πρόσω-
πο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλ -
λάδος κ. Ἱερωνύμου, δηλώνου-
με ὅτι, λυπούμαστε βαθύτατα
καὶ ἐκφράζουμε ἔντονα τὴ ριζικὴ
διαφωνία μας γιὰ τὴν ἀπρόσμε-
νη δήλωσή του, ἡ ὁποία φανε-
ρώνει ὅτι, ὄχι μόνον δὲν προ-
βληματίζεται, ἀλλὰ ἀντίθετα,
υἱοθετεῖ καὶ ἐγκρίνει τὴν ἵδρυση
εἰσαγωγικῆς κατεύθυνσης Μου-
σουλμανικῶν Σπουδῶν στὴ Θεο-
λογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ ἀπὸ ὁμά-
δα καθηγητῶν τοῦ Τμήματος
Θεολογίας».

ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

«Τὸ ἔργον τοῦ κληρικοῦ εἶναι πνευματικόν»
Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέ-

σμου Κληρικῶν Ἑλλάδος π. Ἰωάν-
νης Κατωπόδης ἔδωσε συνέντευ-
ξιν εἰς τὸν δημοσιογράφον κ. Μά-
νον Χατζηγιάννην, τὴν ὁποίαν ἐδη-
μοσίευσεν ὁ ἱστότοπος «Ἁγιορεί-
τικον Βῆμα» τὴν 5ην Μαρτίου. Γί-
νεται ἀναφορὰ εἰς τὸν ρόλον τοῦ
ΙΣΚΕ, τὴν μισθοδοσίαν τῶν κλη-
ρικῶν, τὴν σχέσιν τοῦ Ἕλληνος με-
τά τῆς Ἐκκλησίας, τόν διαχω-
ρισμὸν Ἐκκλησίας- Κράτους.  Ἡ
συνέντευξις ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«πατέρα Ἰωάννη, ποιὸς ὁ ρόλος
τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν
Ἑλλάδος καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ
ἀποτελέσει μία ἰσχυρὴ δύναμη
ἐκκλησιαστικῆς παρέμβασης στὰ
τεκταινόμενα;

Ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. εἶναι τὸ ἀρχαιότερο
συλλογικὸ ὄργανο τῆς Ἑλλάδος.
Ἤδη ἐφέτος συμπληρώνει 125
χρόνια. Ξεκίνησε ὡς Σύνδεσμος
κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν μὲ πρόεδρο τὸν τότε
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ σὺν τῷ χρόνῳ
μετεξελίχθη σὲ Πανελλήνιο ὄργα-
νο τῶν κληρικῶν καὶ ὄργανο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγινε μία
σοβαρὴ προσέγγιση μὲ ἀρκετοὺς
Ἐπισκόπους καὶ μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνο-
δο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καὶ προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε « μία
γροθιὰ» κατὰ τὸ λεγόμενο τοῦ
Μακαριωτάτου.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ φωνὴ μας
εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν Ἱ.Σ., διότι ὁ
ἐφημεριακὸς κλῆρος εἶναι ὁ μάχι-
μος κλῆρος μέσα στὶς ἐνορίες ποὺ
καθημερινὰ ἀντιμετωπίζει ποικίλα
προβλήματα.

Ἐξ ἄλλου ἡ παράλληλη παρου-
σία μας καὶ στὴν πολιτικὴ ἐξουσία,
ἀποβλέπει συμπληρωματικὰ πρὸς
τὴν Ἱ.Σ. νὰ καταστήσει τὰ προβλή-
ματα τοῦ Ὀρθοδόξου κλήρου
ἀμεσότερα καὶ πιὸ οἰκεῖα.

-Τὸ ἔργο τοῦ Ἕλληνα κληρικοῦ
εἶναι πνευματικό, ἀλλὰ ὁ ἱερέας
εἶναι καὶ ὑποχρεωμένος, ὅπως κά-
θε ἐργαζόμενος, νὰ φέρνει χρή-
ματα στὸ σπίτι. Πιστεύετε -μὲ δε-
δομένη καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση
ποὺ περνᾶμε ὡς Χώρα- πώς ὁ κλη-
ρικὸς εἶναι ἀδικημένος;

Πράγματι τὸ ἔργο τοῦ κληρικοῦ
ἐφημερίου εἶναι πνευματικὸ καὶ οἱ
ἱερεῖς εἶναι οἱ μόνοι ποὺ ἐπὶ
24ώρου βάσεως καὶ ἐπὶ 365 ἡμέ-
ρες τὸ χρόνο εἶναι παρόντες μέσα
στὶς ἐνορίες τους, γιὰ νὰ καλύ-
ψουν τὶς πνευματικές, τὶς ψυχο-
λογικὲς καὶ ὑλικὲς ἀνάγκες τοῦ
κόσμου.

Σήμερα οἱ κληρικοὶ λαμβάνουν

ὡς ἀποδοχὲς ἕνα μισθὸ ποὺ ξεκι-
νάει ἀπὸ 580 – 1200 εὐρὼ περίπου.
Ποσὸ ποὺ βεβαίως δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ
μία οἰκογένεια ποὺ ἀποτελεῖται
ἀπὸ 4, 5, 6, ἢ καὶ 10 ἄτομα μερικὲς
φορές. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ ,πάλαι πο-
τέ, λεγόμενα τυχερά, αὐτὰ πλέον
ἔχουν ἐκλείψει ἢ εὑρίσκονται σὲ
πάρα πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα καὶ
αὐτὰ μόνον σὲ κάποιες μεγάλες
ἀστικὲς ἐνορίες.

-Πολὺς λόγος γίνεται τὸ τελευ-
ταῖο διάστημα περὶ διαχωρισμοῦ
Κράτους-Ἐκκλησίας. Ἂν συνέ-
βαινε κάτι τέτοιο ὁ πρῶτος ποὺ θὰ
ἐπηρεαζόταν θὰ ἦταν ὁ Ἕλληνας
κληρικός, τοῦ ὁποίου τὴν ἀμοιβὴ
θὰ ἔπρεπε νὰ καλύπτει ἡ Ἐκκλη-
σία καὶ ὄχι τὸ κράτος. Πῶς τὸ σχο-
λιάζετε;

Ὁ λόγος περὶ διαχωρισμοῦ Κρά-
τους – Ἐκκλησίας εἶναι λόγια.
Σύμφωνα μὲ τὸ παρὸν Σύνταγμα
δὲν ὑφίσταται τέτοιο θέμα. Ἂν
μελλοντικὰ προκύψει μὲ ἕνα ἄλλο
Σύνταγμα ἢ Ἀναθεώρηση συντά -
γματος, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ
μισθοδοσία τοῦ κλήρου θὰ καταρ-
γηθεῖ, διότι αὐτὴ εὑρίσκεται ὑπὸ
τὴν συμφωνία τῆς ἀνταλλαγῆς
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

Τὸ 35% ἐπὶ τῶν ἀκαθαρίστων
ποὺ ἔπαυσε ἐπὶ πρωθυπουργίας
Σημίτη, ἦταν πονηρὸ καὶ ἀπέβλεπε
ἐν καιρῷ σὲ κάτι τέτοιο (ὡς πρὸς
τὴν μισθοδοσία). Ἀλλὰ νομίζω ὅτι
τὸ κράτος θὰ βρεθεῖ πρὸ ἐκπλήξε-
ων, ὅταν θὰ σπάσει τὴν συμφωνία.
Πάντως οἱ τελευταῖες εἰδήσεις
ἀπὸ τὴν Γ.Γ. τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας διαβεβαιώνουν ὅτι δὲν πρό-
κειται οὔτε κατὰ διάνοια νὰ ὑπάρ-
ξει διακοπὴ μισθοδοσίας.

-Στὴν πρόσφατη γενικὴ συνέ-
λευση τοῦ συνδέσμου συζητήσα-
τε καὶ τὰ θέματα τῆς ἀσφάλισης
καὶ συνταξιοδότησης τῶν ἱερέων.
Τί προβλήματα ὑπάρχουν ἐκεῖ; Τί
θὰ γίνει μὲ τὸ ἐφάπαξ;

Τὸ θέμα τῆς ἀσφάλισης καὶ τῆς
συνταξιοδότησης τῶν ἱερέων δὲν
ἔχει ἀκόμη κάποιες σοβαρὲς πα-
ρενέργειες, ἐκτός τῆς ὑποχρέω-
σης τοῦ ἐφημερίου, νὰ συμπλη-
ρώνει τὴν ἡλικία τῶν 70 ἐτῶν,
σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ
χάρτη Ν.590/ 1977, προκειμένου
νὰ συνταξιοδοτηθεῖ.

Τὸ θέμα τοῦ ἐφάπαξ εἶναι τὸ σο-
βαρό, καθʼ ὅσον ἡ προηγούμενη
κυβέρνηση ἔπαυσε τὴν εἴσπραξη
τοῦ κληρικοσήμου, κατόπιν τῆς
συστάσεως τῆς τρόϊκας, τὸ ὁποῖο
ἦταν μία σοβαρὴ εἴσπραξη γιὰ τὸ
ταμεῖο Προνοίας. Ἡ μείωση τοῦ
ἐφάπαξ , δυστυχῶς ἀκολούθησε
τὴν μείωση τῶν ἐφάπαξ τῶν Δ.Υ.
ἄνευ λόγου, διότι τὸ ταμεῖο δὲν

εἶχε ἰδιαίτερο πρόβλημα γιʼ αὐτὸ
καὶ τὸ ἐφάπαξ ἐχορηγεῖτο σὲ περί-
που 3 -4 μῆνες. Τώρα ὅμως δὲν
γνωρίζουμε τί πρόκειται νὰ γίνει
μὲ τὴν μείωση τῶν εἰσπράξεων,
ποὺ ἐπέβαλε ἡ Μνημονιακὴ κυ-
βέρνηση.

-Πρόσφατα τέθηκε ἐκ νέου τὸ
ζήτημα τῆς ἔλλειψης ἱερέων κυ-
ρίως στὴν ἐπαρχία. Συζητήθηκε
καὶ στὴ συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας;
Τί πιστεύετε πὼς πρέπει νὰ γίνει
καὶ πῶς κρίνετε τὶς περιπτώσεις
ποὺ χειροτονοῦνται ἱερεῖς καὶ
προσφέρουν ἀμισθὶ ὑπηρεσίες;

Τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει σήμερα
ἔλλειψη ἱερέων καὶ μάλιστα στὴν
ἐπαρχία, εἶναι πράγματι μεγάλο
πρόβλημα. Ὑπάρχουν Μητροπό-
λεις ποὺ δὲν διαθέτουν οὔτε τοὺς
μισοὺς ἱερεῖς, σὲ ἀριθμό, σὲ σχέ-
ση μὲ τὶς ὑπάρχουσες ὀργανικὲς
θέσεις. Αὐτὸ εἶναι βέβαια τὸ ἀπο-
τέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως
καὶ τῆς λιτότητας ποὺ ἐπεβλήθη
στὴν Ἑλλάδα μὲ βάναυσο τρόπο.
Ἐφ  ̓ὅσον καὶ οἱ ἱερεῖς μισθοδοτικὰ
καλύπτονται ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ἀκο-
λουθήθηκε καὶ γἰαὐτοὺς ἡ μείωση
τοῦ ἀριθμοῦ τους, ὅπως στοὺς δη-
μοσίους ὑπαλλήλους.

Τὸ ὅτι ὁρισμένοι Ἀρχιερεῖς ἐπέ-
λεξαν νὰ κάνουν ἄμισθους κληρι-
κούς, αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο πρό-
βλημα ἀπὸ Νομοκανονικῆς πλευ -
ρᾶς, καθ᾽ ὅσον οἱ χειροτονίες
αὐτὲς εἶναι ἐν πολλοῖς ἀπολελυ-
μένες.

-Πῶς κρίνετε τὴν πρόσφατη
ἀπόφαση καὶ τὶς συστάσεις τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν
«Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέ-
ρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων καὶ
ἐκ μέρους κληρικῶν καὶ μο-
ναχῶν»;

Στὴν πρόσφατη Γενικὴ Συνέ-
λευση τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. στὶς 18 Φε-
βρουαρίου 2015 , ἔγινε πολὺς λό-
γος γιὰ τὴν ἀπόφαση καὶ τὶς συ-
στάσεις τῆς Δ.Ι.Σ.

Βέβαια κάθε φυσικὸ πρόσωπο –
πολίτης ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς
ἐλεύθερης γνώμης. Ὅμως δὲν
ἁρμόζει οἱ ἱστοσελίδες καὶ μάλι-
στα ἐπισκόπων ἐνίοτε νὰ εἶναι
ὑβριστικές, ἐπιθετικὲς καὶ νὰ συμ-
βάλλουν στὴν διαίρεση καὶ τὴν κα-
κότητα. Καθένας ἔχει τὸ δικαίωμα
νὰ ἐκφράσει τὴν γνώμη του

εὐπρεπῶς ,χωρὶς λογοκρισία. Μία
συμβουλευτικὴ ἐγκύκλιος τῆς
Δ.Ι.Σ. θὰ ἦταν ἀρκετὴ χωρὶς τὶς
ἐξάρσεις περὶ αἱρέσεων κ.λ.π. γε-
νικῶν ἀπαξιώσεων.

-Ὁ Ἕλληνας εἶναι κοντὰ στὴν
Ἐκκλησία ἢ θυμᾶται νὰ λειτουρ-
γηθεῖ μόνο στὶς μεγάλες ἑορτές; 

Ὁ Ἕλληνας ψυχολογικὰ εἶναι
κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλʼ ὄχι καὶ
σωματικά. Δυστυχῶς ἕνα 2 -3% συν -
ήθως ἐκκλησιάζεται καὶ στὶς μεγά-
λες ἑορτὲς ἄντε μέχρι ἕνα 10-
12%. Αὐτὸ ἆραγε δείχνει ὅτι ὁ λό-
γος τῆς ἐκκλησίας εἶναι παρωχη-
μένος; Ὑποκριτικός; Ἄλλοι παρά-
γοντες συμβάλλουν στὸν ἀπο-
προσανατολισμό; 

Ἐγὼ ὅμως εἶμαι αἰσιόδοξος,
διότι ὁ κόσμος, ἀκόμη καὶ οἱ πολι-
τικοί, εἶδαν ὅτι στὰ πέτρινα αὐτὰ
χρόνια τῆς κρίσεως καὶ τῆς λιτό-
τητας ἡ ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ μάνα
καὶ μὲ τὸν ἐφημεριακό της κλῆρο
στάθηκε προστάτης καὶ τάϊσε
πολὺ κόσμο. Συμπαραστάθηκε σὲ
πολλοὺς καὶ γλύτωσε ἀπὸ τὴν
αὐτοκτονία πολλαπλάσιους ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ εἶχαν τὴν ἀτυχία (πε-
ρίπου 5000 – 6000 χιλ.) νὰ αὐτο-
κτονήσουν λόγῳ ἀνέχειας καὶ
ἀπελπισίας.

-Ποιὰ τὰ ἐφόδια ποὺ πρέπει νὰ
ἔχει ὁ πιστὸς γιὰ τὴν Τεσσαρα-
κοστὴ καὶ τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ
Ἅγιο Πάσχα;

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς θὰ πρέπει ὁ χρι-
στιανὸς νὰ κάνει μία αὐτοκριτική.
Νὰ προσπαθήσει νὰ θυμηθεῖ καὶ
νὰ ἐπανέλθει στὸ βάπτισμά του
συνειδητοποιώντας ὅτι εἶναι τέ-
κνο τοῦ Θεοῦ. Ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς
δίδαξε τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγά-
πη. Μᾶς ἔδειξε τὸ δρόμο γιὰ τὴν
Βασιλεία Του. Ἕνα δρόμο ποὺ
περπάτησαν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ἡ μετάνοια ὅμως δὲν πρέπει νὰ
εἶναι ἕνα ἀτομικὸ γεγονὸς γιὰ τὸν
καθένα. Θὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ κοι-
νωνικὸ καὶ πολιτικὸ γεγονός. Ἂν
τὸ δοῦμε τὸ θέμα σʼ αὐτὴ τὴ συν -
άφεια, τότε θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε
μὲ ὑπομονή, σὲ προσμονὴ τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Ὀρθόδοξου
λαοῦ μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν μόνιμη
προσδοκία τῆς Β´ Παρουσίας τοῦ
Κυρίου καὶ τῆς κοινῆς Ἀναστάσε-
ως».

Μητροπολίτης Πάφου:
Ἀγὼν ἕως ἐσχάτων

Ὁ Μητρ. Πάφου Γεώργιος ἐκάλε-
σε τοὺς Κυπρίους εἰς συνεχῆ καὶ
ἀδιάλειπτον ἀγῶνα διὰ τὴν ἀναχαί-
τισιν τοῦ σχεδίου ἐκτουρκισμοῦ τῆς
Μεγαλονήσου.

Συμφώνως πρὸς τὸ Κυπριακὸν
Πρακτορεῖον Εἰδήσεων τῆς
7.3.2015:

«Ὁ Μητροπολίτης Πάφου Γεώρ-
γιος στὸν ἐπιμνημόσυνο λόγο του
κατὰ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ
πρώην Προέδρου τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας, ποὺ τελέστηκε στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ,
παρουσία καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Δη-
μοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη, ἀνέ-
φερε πὼς ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου
βρίσκεται σήμερα σὲ τροχιὰ ἀφανι-
σμοῦ ἀπὸ τὸν τόπο στὸν ὁποῖο ζεῖ
ἐδῶ καὶ 35 αἰῶνες καὶ “ἔχουμε ὑπο-
χρέωση, τὸ χρω στᾶμε στὸν Σπύρο
Κυπριανοῦ, νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν
ὑλοποίηση τῶν τουρκικῶν στόχων
καὶ νὰ τοὺς ματαιώσουμε”.Ὀφεί-
λουμε, συνέχισε, νὰ ἀναχαιτίσουμε
τὴ ψυχολογικὴ κατάρρευση τοῦ
λαοῦ, νὰ ἀνορθώσουμε τὸ ἠθικό
του, νὰ τοῦ ἐμπνεύσουμε πίστη στὶς
δυνάμεις του, νὰ τοῦ ἐμπεδώσουμε
ὅτι, ὅπως ἡ ἐλευθερία δὲν δωρίζε-
ται ἀλλὰ κατακτᾶται, ἔτσι καὶ τὸ μέλ-

λον δὲν διαγράφεται παθητικὰ ἀπὸ
τὴν τύχη ἀλλὰ διαμορφώνεται δυ-
ναμικὰ ἀπὸ κάθε λαό. Πρόσθεσε,
ἐπίσης, πὼς δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀπεμ-
πολήσουμε τὰ δικαιώματά μας καὶ
νὰ μὴ συμβιβαστοῦμε μὲ κάτι ποὺ
θὰ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν παραμονή
μας στὴ γῆ τῶν πατέρων μας,
ἐκφράζοντας τὴ βεβαιότητά του
πώς, ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ Σπύρος Κυ-
πριανοῦ, θὰ πρωτοστατοῦσε στὴν
ἀπεμπλοκὴ ἀπὸ μία ἄγονη διαδικα-
σία ποὺ ἐξυπηρετεῖ μόνο τὸν ἀμε-
τάθετο στόχο τῶν Τούρκων γιὰ κα-
τάληψη καὶ τουρκοποίηση ὁλόκλη-
ρης τῆς Κύπρου καὶ πὼς θὰ ἐπέμε-
νε στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ προβλήμα-
τός μας στὶς σωστές του διαστά-
σεις, ὡς θέματος εἰσβολῆς καὶ κα-
τοχῆς. «Μνημονεύοντας τὸν Σπύρο
Κυπριανοῦ καὶ τὶς ὑποθῆκες τους,
ὀφείλουμε νὰ μὴ ξεχνοῦμε οὔτε γιὰ
μία στιγμὴ ὅτι κανένας δὲν θὰ φανεῖ
πιὸ Ἕλληνας ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς Ἕλλη-
νες, στὴ διεκδίκηση τῶν δικαίων
μας», εἶπε ὁ Μητροπολίτης Γεώρ-
γιος, σημειώνοντας ὅτι “ἐμεῖς
πρῶτα θὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ ὕστερα
νὰ ἔχουμε ἀπαίτηση γιὰ συμπαρά-
σταση στὸν ἀγῶνα μας, ὁ ὁποῖος
πρέπει νὰ εἶναι συνεχὴς καὶ ἀδιάλει-
πτος”».

Σεβ. Φθιώτιδος: «Ὁ λαός μας
εἶναι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας»

Ὁ Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος κ. Νικό-
λαος εἰς κείμενον ποὺ ἀνηρτήθη εἰς
τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μ.
Φθιώτιδος (5.3.2015) προκρίνει διὰ
τὴν στήριξιν τοῦ φιλανθρωπικοῦ
ἔργου τὴν ἔνθερμον παρακίνησιν
τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας εἰς προσφορὰν καὶ ὄχι
τὴν εὔκολον ἀλλὰ ὀλισθηρὰν ὁδὸν
τῆς ἐκζητήσεως χρημάτων ἀπὸ κρα-
τικοὺς καὶ διεθνεῖς θεσμούς.

«Ἡ βαθειὰ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ
διέρχεται ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία πέ-
ραν τῶν δεινῶν ἔχει καὶ μερικὰ κα-
λά, τὰ ὁποῖα, ἐὰν συνειδητοποι-
ήσουμε, ἠμποροῦμε ἀπὸ τὸ πικρὸ
νὰ παράγουμε γλυκὺ καὶ ἀπὸ τὴ δο-
κιμασία νὰ περάσουμε στὴν ἐπιτυ-
χία. Ἐμεῖς θὰ μείνουμε σὲ ἕνα μόνο
στοιχεῖο, ποὺ γιὰ τὴν Ἐκκλησία
εἶναι εὐκαιρία, τὴν ὁποία δυστυχῶς
δὲν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ καὶ δὲν
ἔχουμε χρησιμοποιήσει. Εἶναι ὁ πε-
ριούσιος λαός. Ἡ λέξη    «περιού-
σιος» προέρχεται ἐτυμολογικὰ ἀπὸ
τὴ λέξη «περιουσία». Ὁ λαὸς μᾶς
εἶναι ἡ περιουσία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐὰν κινητοποιήσουμε καὶ ἐμπνεύ-
σουμε τὸν λαό μας, δὲν ἔχουμε
ἀνάγκη ἀπὸ τὰ Εὐρωπαϊκὰ προ-
γράμματα καὶ τὶς κρατικὲς ἐπιχορη-
γήσεις. Αὐτὲς ἂς χρησιμοποιηθοῦν
γιὰ τὴ λειτουργία τῆς κρατικῆς μη-
χανῆς καὶ τὰ μεγάλα ἐθνικὰ καὶ κοι-
νωνικὰ ἔργα. Τὴν φιλανθρωπία μας
καὶ τὰ ἔργα τῆς Ἐκκλησίας θὰ τὰ
στηρίξει ὁ λαὸς ἐκ τοῦ ὑστερήμα-
τός του, γιατί γνωρίζει καλὰ ὅτι
πραγματοποιοῦνται μὲ τιμιότητα,
διαφάνεια, ἀγάπη πρὸς τὸν πάσχον-
τα ἄνθρωπο καὶ τὴ δόξα τοῦ Ἁγίου

Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Στὴ Ἐκκλησία
ὑπάρχει ἡ ἀρχὴ «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν»
Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος φροντίζει τὸν
συνάνθρωπό του καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέ-
ρημά του κτίζει Ναοὺς καὶ Μονα-
στήρια, ὀργανώνει συσσίτια καὶ
συντηρεῖ γενικὰ τὰ προνοιακὰ ἔργα
τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ θαυμαστὸ εἶναι,
ὅτι σὲ περιόδους πολέμων, οἰκονο-
μικῆς κρίσεως καὶ ποικίλων περιπε-
τειῶν ἡ Ἐκκλησία κατόρθωσε νὰ κι-
νητοποιήσει τὸ λαό της καὶ νὰ κάνει
πραγματικὰ θαύματα, ὅπως πρό-
σφατα στὴν Κατοχὴ καὶ τώρα στὴν
σημερινὴ κρίση. Ἀπὸ τὸ νὰ ἐκλιπα-
ροῦμε τοὺς πολιτικοὺς καὶ νὰ κά-
νουμε ὑπὲρ αὐτῶν ἀνεπίτρεπτες
ἐκπτώσεις σὲ θέματα ἠθικὰ καὶ
Ἐκκλησιαστικά, εἶναι προτιμότερο
νὰ παρακαλοῦμε τὰ παιδιά μας, τὸν
εὐσεβῆ λαό μας, νὰ προσφέρει
ὑπὲρ τοῦ πλησίον καὶ τῶν φιλαν-
θρωπικῶν δράσεων τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ὅσα γίνονται μὲ
τὸν ἱδρῶτα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ
τῆς Ἐκκλησίας ἐκπέμπουν τὴν γλυ-
κύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνθρώπου
πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ λειτουργοῦν
μὲ πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Μὴ σκεφθεῖ κανείς ὅτι θὰ εἶναι
ἀφροσύνη νὰ ἀποποιηθοῦμε τὴν
δυνατότητα οἰκονομικῆς ἐνισχύσε-
ως τῶν ἔργων μας ἀπὸ διαφόρους
φορεῖς. Πιὸ μεγάλη ἀφροσύνη θὰ
εἶναι ὅμως νὰ ἀποποιηθοῦμε τὴν
δυνατότητα ποὺ μᾶς παρέχει ὁ πε-
ριούσιος λαός μας καὶ νὰ τοῦ δημι-
ουργήσουμε τὴν ψευδαίσθηση ἀνι-
κανότητάς του νὰ χρησιμοποιήσει
τὰ ἀποθέματα τῆς ἀγάπης του γιὰ
τὴν στήριξη τοῦ πάσχοντος καὶ
ἐμπεριστάτου πλησίον του».

Διεθνὲς συνέδριον διὰ τὴν θεολογίαν τῶν Ο΄
Ἡ ἀξία τῆς ἀρχαιοτέρας μετα-

φράσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ἦταν ἀνέκαθεν ἀνεγνωρισμένη.
Εἶναι ἰδιαιτέρως ὅμως συγκινη-
τικὸν τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ τελευταῖα
μόλις ἔτη ἡ θεολογία τοῦ κειμένου
τῶν Ο΄ ἔχει λάβει παγκοσμίους δια-
στάσεις, ὥστε νὰ θεωρῆται σήμερα
σημεῖον αἰχμῆς καὶ πρωτοποριακῆς
ἐρεύνης ὄχι μόνον διὰ χριστιανοὺς
ἀλλὰ καὶ διὰ κάθε λογῆς ἐνασχο-
λουμένους. Ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς
ὅτι τὸν πλοῦτο τῆς θεολογίας τῶν
Ο΄ ἀπολαμβάνει μόνον ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία, καθὼς οἱ ὑπόλοιποι
χριστιανοὶ ἀπὸ ἐνωρὶς ἐστράφηκαν
εἴτε εἰς ξενογλώσσους μεταφρά-
σεις εἴτε πρὸς τὸ ἑβραϊκὸν κείμε-
νον, αὐτὸ καθιστᾶ τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν ἐπίκεντρον τοῦ ἐνδια-

φέροντος τῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀνοίγε-
ται ἐμπρός μας. Συνειδητο-
ποιοῦντες αὐτὸν τὸν ρόλον ποὺ
καλεῖται νὰ διαδραματίση ἡ ὀρθό-
δοξος θεολογία, Ἕλληνες πανεπι-
στημιακοὶ διδάσκαλοι τοῦ τμήμα-
τος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς
Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. συγκαλοῦν
ἐφέτος τὸ δεύτερον κατὰ σειρὰν
συνέδριον καὶ μοναδικὸν εἰς τὸ
εἶδος του περὶ τὴν θεολογίαν τῶν
Ο΄ μὲ κεντρικὸν ἄξονα τὴν θεμα-
τικὴν «περὶ τοῦ φυσικοῦ καὶ ἠθικοῦ
κακοῦ». Τὸ συνέδριον θὰ διεξάγη
τὰς ἐργασίας του ἐντὸς τοῦ κτηρί-
ου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
κατὰ τὴν 12ην καὶ 13ην τοῦ τρέ-
χοντος μηνὸς καὶ θὰ συγκεντρώση
ἐπιστήμονας διεθνοῦς βεληνε-
κοῦς.
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Χειροτέρα ἀπὸ θεομηνίαν
ἡ πτώχεια εἰς τὴν Θρᾴκην

Ἡ Ἱ. Μ. Ξάνθης εἰς συνεργασίαν
μὲ τὴν ΜΚΟ «Ἀποστολὴ» τῆς Ἱ. Ἀ.
Ἀθηνῶν προσπαθεῖ νὰ ἀνακουφίση
τοὺς πληγέντας ἀπὸ τὴν ἀνθρωπι-
στικὴν κρίσιν κατοίκους: Ὁ ἐπίση-
μος συναγόμενος ἐκ τῶν αἰτήσεων
διὰ βοήθειαν ἀριθμός των πλησιάζει
τοὺς 2.500!

Σύμφωνα πρὸς τὸν ἱστότοπον th-
rakitoday.com (5.3.2015):

«Τὴ στήριξη τῶν οἰκογενειῶν τῆς
Θρᾴκης ποὺ ζοῦν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο
τῆς φτώχειας ἔχει δρομολογήσει
ἤδη ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ἡ ΜΚΟ Ἀπο-
στολὴ σὲ συνεργασία μὲ τὶς Μη-
τροπόλεις τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖες
ξεκίνησαν τὴ διαδικασία κατα-
γραφῆς τῶν ἀπόρων, οἱ ὁποῖοι θὰ
λαμβάνουν δωρεὰν τρόφιμα καὶ
εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Πρὸς αὐτὴ
τὴν κατεύθυνση ἄλλωστε οἱ κατὰ
τόπους ἐνορίες ἀνέλαβαν νὰ ἐνη-
μερώσουν τοὺς πολίτες, ὥστε νὰ
συλλέξουν αἰτήσεις ὅλων ὅσοι ἐπι-
θυμοῦσαν νὰ λάβουν τὴ στήριξη
τοῦ φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Σὲ συ-
ν άντηση ποὺ εἶχαν οἱ Μητροπολίτες
τῆς Θρᾴκης μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς
Ἀποστολῆς, στὶς 7 Νοεμβρίου ὅταν
καὶ ξεκίνησε ἡ προσπάθεια, ὑπῆρξε
κοινὴ διαπίστωση τῶν ἔντονων προ-
βλημάτων ἐπιβίωσης μεγάλης μερί-
δος πολιτῶν τῆς Θρᾴκης καὶ ἡ
ἀνάγκη καταγραφῆς τους. Ὅπως
ἐξηγεῖ ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης κ.
Παντελήμων, στὴν Ξάνθη συγκεν-
τρώθηκαν περίπου 2.500 αἰτήσεις,
τρομακτικὰ μεγάλος ἀριθμὸς ἀπό-
ρων, τὶς ὁποῖες λόγω τοῦ ὄγκου
τους δὲν μποροῦσε νὰ ἀξιολογήσει
ἡ Μητρόπολη καὶ γιὰ αὐτὸ προωθή-
θηκαν ἀπευθείας στὴν ΜΚΟ Ἀπο-
στολὴ ὅπου καὶ βρίσκονται στὸ στά-
διο τῆς ἐπεξεργασίας. “Ἐπειδή οἱ

αἰτήσεις ἦταν κάπου στὶς 2.500,
πολὺ μεγάλος ἀριθμός, δὲν ἦταν
δυνατὸν νὰ ἀξιολογηθοῦν ἀπὸ ἐμᾶς
καὶ πῆγαν ὅλες, ὅπως καὶ οἱ αἰτήσεις
ἀπὸ τὶς ἄλλες Μητροπόλεις, στὴν
Ἀποστολή, γιὰ νὰ ἀξιολογηθοῦν
ἐκεῖ” ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης
ἐξηγώντας πὼς τὸ πρόβλημα στὴν
περιοχὴ εἶναι μεγάλο καὶ καταγρά-
φεται καὶ στὶς δράσεις τῆς Μητρό-
πολης. “Στὸ Τραπέζι τῆς Ἀγάπης
ἔχουμε φτάσει στὴν κόκκινη γραμ-
μή, ποὺ εἶναι οἱ 150 μερίδες καθη-
μερινά. Δὲν μειώθηκαν καθόλου οἱ
μερίδες ἀλλὰ θὰ ἔλεγα ὅτι αὐξά-
νονται” προσθέτει ὁ ἴδιος, κάνοντας
γνωστὸ πὼς ἔχει ἐγκριθεῖ ἡ συμμε-
τοχὴ τῆς Μητρόπολης σὲ πρόγραμ-
μα χρηματοδότησης ὕψους 70.000
εὐρὼ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας,
χρήματα τὰ ὁποῖα θὰ δοθοῦν γιὰ τὸ
Τραπέζι τῆς Ἀγάπης ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ
στήριξη ἀπόρων μὲ τρόφιμα καὶ
εἴδη πρώτης ἀνάγκης. “Προσπα-
θοῦμε ὅσο μποροῦμε νὰ σταθοῦμε
κοντὰ στὸν λαό μας, καλύπτοντας
καὶ τὶς ὑλικές τους ἀνάγκες, παράλ-
ληλα μὲ τὶς πνευματικές” ἀναφέρει
ὁ κ. Παντελήμων, γιὰ νὰ συμπληρώ-
σει πὼς ἀρκετοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κά-
θε μέρα προσέρχονται στὴ Μητρό-
πολη ζητώντας βοήθεια γιὰ τὴν κά-
λυψη βασικῶν βιοποριστικῶν τους
ἀναγκῶν, ὅπως ἡ θέρμανση ἀλλὰ
καὶ τὸ ρεῦμα. “Με τοὺς ἔμπορους
τῶν καυσόξυλων ἐδῶ μπορῶ νὰ πῶ
ὅτι ἔχουν ἀνοίξει ἕνα διαρκῆ λογα-
ριασμό. Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε νὰ
στηρίζουμε τοὺς πολίτες ποὺ ἔχουν
ἀναγκη” ἐπισημαίνει μεταξὺ ἄλλων
ὁ Μητροπολίτης».

Ἱερόσυλοι
«ξαναχτύπησαν» 

εἰς τὴν Καστοριάν
Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα

τῆς Ἱ.Μ. Καστορίας τῆς 10ης
Μαρτίου:

«Ἀσυνείδητοι καὶ θρασύτατοι
ἱερόσυλοι χτύπησαν καὶ πάλι μέσα
σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα σὲ
Ἐκκλησίες τῆς Μητροπολιτικῆς
μας Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, ἐχθὲς τὸ βράδυ
παραβίασαν καὶ ἔκλεψαν τὸ παγ-
κάρι τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου
Χριστοφόρου, ποὺ βρίσκεται στὸν
προαύλιο χῶρο τοῦ Ἁγίου Νικάνο-
ρος Καστοριᾶς.

Ἐπίσης, πρὸ ἡμερῶν στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Κο-
ρησοῦ, οἱ ἱερόσυλοι ξήλωσαν καὶ
ἔκλεψαν τὸ χαλκὸ ἀπὸ τὴ μισὴ
σκεπὴ τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ».

Εἰς τὸ ὑπ. Παιδείας
ὁ φάκελος διὰ τὴν ἵδρυσιν
τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν

Σπουδῶν εἰς τὸ Α.Π.Θ.
Ὅπως ἀναφέρει τὸ ἱστολόγιον

«Ἁγιορείτικον Βῆμα» τῆς 11ης Μαρ-
τίου:

«Στὰ χέρια τῶν ἐπιτελῶν τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας βρίσκεται
ἐδῶ καὶ μερικὲς ἡμέρες ὁ φάκελος
γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ τμήματος Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στὸ Ἀριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα μὲ τὸ Ἁγιορείτικο
Βῆμα ἔχει λάβει θετικὴ ἔγκριση ἀπὸ
τὸ ΑΠΘ καὶ πλέον τὸν τελευταῖο λό-
γο ἔχει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας.

Μετὰ τὴ διαβούλευση ἀναμένε-
ται νὰ ληφθεῖ ἡ τελικὴ ἀπόφαση γιὰ
τὸ ἂν θὰ προχωρήσει ὁριστικὰ ἡ σύ-
σταση τοῦ τμήματος. Ὅπως ἔλε-
γαν ἄνθρωποι ποὺ γνωρίζουν τὸ θέ-
μα, τὰ χρονικὰ περιθώρια εἶναι ἰδιαί-
τερα στενὰ καὶ πιθανότατα τὸ ἐν
λόγῳ τμῆμα δὲ θὰ βρίσκεται στὰ
μηχανογραφικὰ τῶν μαθητῶν
γι'αὐτὴ τὴ σχολικὴ χρονιά».

Πατριάρχης Μόσχας: «Καταδικάζουμε 
τὴν τρομοκρατία καὶ τὶς δολοφονίες ἀνθρώπων»
Ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύ-

ριλλος συμφώνως πρὸς τὸν ἱστό-
τοπον briefingnews (10.3.15) κα-
ταδικάζει τὴν τρομοκρατία. Πλέ-
ον συγκεκριμένως:

«Σὲ συνέντευξή του στὸ
TASS, ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Κύριλλος,
ἀνέφερε πὼς ἡ τρομοκρατία,
ἀλλὰ καὶ ἡ βλασφημία εἶναι ἐξί-
σου ἀπαράδεκτες.

«Καταδικάζουμε σαφῶς τὴν
τρομοκρατία καὶ τὶς δολοφονίες
τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὶς πεποιθή-
σεις τους. Θρηνοῦμε γιὰ ἐκεί-
νους ποὺ ὑπέφεραν στὰ χέρια
τῶν τρομοκρατῶν.

Μαζὶ ὅμως μὲ αὐτὸ θεωροῦμε
τόσο τοὺς ψευτοθρησκευόμε-
νους καὶ τὸν κοσμικὸ ριζοσπα-
στισμὸ ἀπαράδεκτα», ὑπογράμ-

μισε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν.

«Τὰ αἴσχη γιὰ τὴ θρησκεία καὶ
ἡ βεβήλωση τῶν θρησκευτικῶν
συν αισθημάτων εἶναι ἀδιανόητα
μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὅπως εἶναι καὶ
οἱ προσβολὲς σὲ σχέση μὲ τὴν
ἐθνικὴ ταυτότητα κάποιου. Ἡ
σημερινὴ Εὐρώπη πνίγεται μὲ τὰ
ἀποβράσματα ποὺ ἀνακάτεψε ἡ
ἴδια καθὼς προσπάθησε νὰ συν-
δυάσει τὴν πολυπολιτισμικότητα
καὶ τὶς φιλελεύθερες ἀξίες», τό-
νισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Παράλληλα, προσέθεσε ὅτι ἡ
Ρωσία εἶχε ἀρκετὴ κοινὴ λογικὴ
σὲ νομοθετικὸ ἐπίπεδο, ἔτσι
ὥστε νὰ ἀποφύγει ἐνέργειες,
ὅπως τὴ δημοσίευση τῶν θρη-
σκευτικῶν γελοιογραφιῶν στὰ
μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης».

Τὸ στάδιον τῆς διαδοχῆς ἠνέῳκται
Ἂν καὶ προβλέπωμεν ὅτι ὁ

ἑπόμενος Μητροπολίτης Κεφαλ-
ληνίας θὰ προέλθη ἐκ τῶν Συνο-
δικῶν κόλπων, δημοσίευμα φέρει
ὡς ὑποψηφίους δύο ἐκ τῶν ἐντο-
πίων Ἀρχιμανδριτῶν. Συμφώνως
πρὸς τὸν ἱστότοπον «e-kefalo-
nia.net» τῆς 9ης Μαρτίου:

«Τὴν Κυριακὴ 8 Μαρτίου μετὰ
τὸ 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ μα-
καριστοῦ μητροπολίτου κυροῦ
Σπυρίδωνος, ὁ Σεβασμιώτατος
Τοποτηρητὴς Μητροπολίτης

Ἠλείας κ. Γερμανὸς λειτούργησε
στὸν Ἅγιο Γεράσιμο μὲ συμμε-
τοχὴ τῶν ὑποψηφίων Ἀρχιμαν-
δριτῶν Πανοσιολογιωτάτων
πατρὸς Γερασίμου Φωκᾶ καὶ Νι-
κόλαου Χαρτουλιάρη ὅπως ἐπί-
σης καὶ τῶν πρεσβυτέρων
πατρὸς Διονυσίου Κουρούκλη
καὶ Βασιλείου Παυλάτου.

Ἀπ᾽ ὅτι λέγεται οἱ δύο πρῶτοι,
εἶναι καὶ Κεφαλονίτες, θὰ εἶναι
ὑποψήφιοι γιὰ τὸν ἐπισκοπικὸ
θρόνο τῆς Κεφαλονιᾶς».

Δὲν τίθεται θέμα διακοπῆς
τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν

Συμφώνως πρὸς τὸν ἐκκλησια-
στικὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον
«Ἁγιορείτικον Βῆμα» ὑπὸ ἡμε-
ρομηνίαν 5ην Μαρτίου:

«“Δὲν τίθεται θέμα διακοπῆς
τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν
ἀπὸ τὴν Πολιτεία” ἀπάντησε ὁ
ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονο-
μικῶν Δημήτρης Μάρδας, μετὰ
τὸ τέλος τῆς συνάντησης μὲ τὸν

Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.
Αὐτὸ τονίστηκε καὶ στὸ τὲτ α

τὲτ ποὺ εἶχαν στὸ γραφεῖο τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ὁ κ.Ἱερώνυμος μετὰ τὸ τέλος
τῆς συνάντησης προσέθεσε πὼς
ἡ Ἐκκλησία φορολογεῖται καὶ
μάλιστα πολὺ περισσότερο ἀπὸ
ὅλα τὰ ΝΠΔΔ, τονίζοντας πὼς
ὅσα λέγονται εἰς βάρος της εἶναι
ψεύδη».


