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Ἡ συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων εἰς Πανορθόδοξον Συνόδον γίνεται αὐτοδικαίως καί ὄχι διά ἐπιλεκτικῶν προσκλήσεων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ

Α΄
Ἡ μέλλουσα Πανορθόδοξος Σύν-

οδος πάσχει τόσο δομικά ὅσο καί
οὐσιαστικά ὡς πρός τίς Ἱεροκανο-
νικές Προϋποθέσεις τῆς συνθέσε-
ώς της.

Ὅροι γνησιότητος Συνοδικῶν
Διασκέψεων: Μέ πολλές ἀπορίες
καί βασικά ἐρωτήματα οἱ Ὀρθόδο-
ξοι Χριστιανοί πληροφοροῦνται ὅτι
προετοιμάζεται μία «Πανορθόδο-
ξος Σύνοδος» ἀπό τούς Προκαθη-
μένους τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-
σιῶν. Καί ἀμέσως τίθενται ἐρωτή-
ματα γιά τίς προϋποθέσεις καί τούς
ὅρους αὐτῆς τῆς συγκλήσεως.

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι, γιά νά θε-
μελιώσουμε τήν ἐπιστήμη τῶν Μα-
θηματικῶν, ἀπαιτεῖται νά ἀποδε-
χθοῦμε μερικά βασικά «ἀξιώματα»,
ὅπως π.χ. ὅτι 1+1=2. Χωρίς αὐτές
τίς βασικές ἀρχές δέν ὑπάρχει Μα-
θηματική ἐπιστήμη. Τό ἴδιο καί γιά
τή σύγκλησι μιᾶς Μεγάλης Ὀρθο-
δόξου Συνόδου, ἐννοεῖται ἐξ ὅλων
τῶν Ἐπισκόπων, ἀπαιτεῖται νά συν-
τρέχουν οἱ Βασικές Ἀρχές τοῦ
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων καί ἐν γένει τῆς Ἱερᾶς Πα-
ραδόσεως. Καί νά ποῖες εἶναι αὐτές
οἱ πασίγνωστες Βασικές Ἐκκλησια-
στικές Ἀρχές:

1. Ἅπαντες οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι
ἴσοι μεταξύ τους καί πρέπει νά
ἐκλέγονται διά μυστικῆς ψηφοφο-
ρίας ἀπό τό σύνολον τῆς Ἱεραρχίας
κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας.

2. Ἅπαντες οἱ Ἐπίσκοποι συμμε-
τέχουν τῶν Ἱερῶν Συνόδων τῆς
Ἱεραρχίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
των.

3. Ἅπαντες οἱ Ἀρχιερεῖς (Ἐπί-
σκοποι, Μητροπολίτες, Ἀρχιεπίσκο-
ποι, Πατριάρχες), χωρίς οὐδεμία
ἐξαίρεσι, ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ, λαμβά-
νουν τήν ποιμαντορική τους ράβδο

καί μετέχουν μιᾶς Μεγάλης Συνό-
δου, χωρίς ἀποκλεισμούς καί ἐμπό-
δια.

4. Οἱ Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι,
κατʼ ἀδήριτον ἀνάγκη, πρέπει νά
ἐκλέγωνται μέ ἐλεύθερες μυστικές
ἐκλογές ἀπό τό σύνολο τῶν Ἀρχιε-
ρέων ἑκάστης τοπικῆς Αὐτοκεφά-
λου Ἐκκλησίας.

5. Νά ὑπάρχουν θεμελιώδη ζητή-
ματα, περί τῶν ὁποίων νά ἀπαιτεῖται
ἡ σύγκλησις Πανορθοδόξου Συνό-
δου.

Ἐάν οἱ ἀνωτέρω Ἱεροκανονικές
καί Εὐαγγελικές προϋποθέσεις δέν
πληροῦνται, τότε δέν εἶναι δυνατόν
νά συγκροτηθῇ γνησία Μεγάλη Σύν-

οδος, χωρίς ἐκτροπές καί συνέπει-
ες, χωρίς Σχίσματα καί διαιρέσεις,
ὅπως δέν εἶναι ἐφικτόν νά ἀνυ-
ψωθῇ ὑψηλή Οἰκοδομή, ἐάν τά δο-
μικά ὑλικά αὐτῆς δέν σύγκεινται
ἀπό σταθερούς λίθους.

Ἐπίσκοποι μή μετέχοντες
Ἱερῶν Συνόδων

Καί πῶς θά λειτουργήση μία Με-
γάλη Ἱεροσύναξις, ὅταν πλῆθος Ἐπι-
σκόπων δέν ἔχουν τήν δυνατότητα
νά μετέχουν, καί δέν μετέχουν ΠΟ-
ΤΕ σέ Ἱερά Σύνοδο τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας των;

Ἀποτελεῖ βαρειά Ἐκκλησιαστική
ἐκτροπή ὅταν ὁλόκληρες Ἤπειροι
δέν συγκροτοῦν Ἱερές Συνόδους

τῆς Ἱεραρχίας των (Δυτική Εὐρώπη,
Ἀμερική, Αὐστραλία).

Ὅταν καί οἱ Ἐπίσκοποι ὁλοκλή-
ρων περιοχῶν τῆς Ἐλευθέρας
Ἑλλάδος ποτέ, δέν μετέχουν Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ὅπως οἱ
Ἱεράρχες τῆς Δωδεκανήσου ἤ δέν
μετέχουν Ἱερᾶς Συνόδου Αὐτοκε-
φάλουἘκκλησίας,ὅπωςοἱ Ἱεράρχες
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Ὅταν ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία
τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν συνε-
κάλεσε ἐπί δεκαετίες Ἱερά Σύνοδο
τῶν Ἱεραρχῶν της, παρεκτός
“σκιωδῶν Συνόδων” τῶν τελευταίων
ἐτῶν!

Θά λέγαμε ὅτι ἔχουμε νά παρου-
σιάσουμε μία «Ἀσυνοδική Διασπο-
ρά» καί «Ἀσυνοδικές Ἑλλαδικές Πε-
ριοχές»! Καί αὐτό, ἀποτελεῖ οὐσιώδη
Ἱεροκανονική παράβασι καί παρέκ-
κλισι τῶν Ἱερῶν Παρακαταθηκῶν
μας.

Ζητήματα ἐκλογῆς
Προκαθημένων

Βασικό πρόβλημα ἀποτελοῦν οἱ
Ἐκλογές τῶν Ὀρθοδόξων Προκα-
θημένων.

Γιά παράδειγμα, ἡ Ἐκλογή τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεως δέν συντελεῖται
μέ Συνοδική συμμετοχή ὅλων τῶν
Ἐπισκόπων αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά μόνον ἀπό ἕνα ἐλάχιστο ἀριθ-
μό Ἀρχιερέων, βάσει μεθοδευμένου
Νόμου ἀλλοθρήσκου κυριάρχου
Κράτους!

Ἐπί πλέον, τό περιεχόμενο αὐτοῦ

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Τὴν Παρασκευὴν μετὰ τὴν Δ´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν
ψάλλεται ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος πρὸς τιμὴν τῆς Ὑπεραγίας
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.
Ἀνωτέρω Ρωσσικὴ εἰκὼν 16ου αἰῶνος.

Ὁ «Λεβεντόγερος» τῆς Κύπρου
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Βίος καὶ λόγος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ τοῦ Θεοῦ ἐπηρεάζει τούς ἀδελφούς του ἄλλο-
τε μέ τό φωτεινό του παράδειγμα καί ἄλλοτε μέ τούς λό-
γους του. Τά δύο αὐτά ἔχουν στενότατη σχέση. Ἡ συνέ-

πεια καί εἰλικρίνεια στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί στόν
ἀγώνα γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν ἀποτελοῦν τήν πηγή τῶν λό-
γων του. Δέν ἐννοοῦμε τήν εὔκολη ἠθικολογία, ἀλλά τή βιωματι-
κή διδασκαλία πού πείθει καί μεταβάλλει τούς ἀνθρώπους.

Ὁ ὅσιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης λέει ὅτι «ὁ βίος χωρίς λόγο
ὠφελεῖ περισσότερο, παρά ὁ λόγος δίχως βίο. Γιατί ὁ πρῶτος
ὠφελεῖ ἀκόμα καί μέ σιγή, ἐνῶ ὁ δεύτερος καί μέ βοή ἐνοχλεῖ.
Ἄν δέ συνδυαστοῦν ὁ βίος καί ὁ λόγος, τότε καί τά δύο αὐτά μα-
ζί φτιάνουν ἕνα κόσμημα ὅλης τῆς φιλοσοφίας».

Συνήθως οἱ ἐνάρετοι μιλοῦν λίγο ἕως ἐλάχιστα, γιατί δέν θέ-
λουν νά φανερώσουν τό παραμικρό ἀπό τόν πνευματικό τους
ἀγώνα, οἰκοδομοῦν ὅμως τούς ἀνθρώπους πού τούς πλησιάζουν
μέ τήν παρουσία τους καί τή λαμπερή εἰκόνα τοῦ προσώπου τους,
τήν ὁποία δέν μποροῦν νά κρύψουν ἤ νά μειώσουν.

Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν τό χάρισμα τοῦ λόγου, ἀλλά ὑστεροῦν
στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, δέν ὠφελοῦν πνευματικά τούς
ἄλλους. Ἁπλῶς τούς ἐνημερώνουν γιά μερικά θέματα πού ἀφο-
ροῦν τήν Ἐκκλησία. Ἡ τακτική τους εἶναι κοσμική καί ὁ θόρυβος
πού δημιουργοῦν μέ τίς κραυγές τους εἶναι ἐνοχλητικός καί προ-
κλητικός.

Ἡ εὐχέρεια τῆς ματάδοσης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι κάτι
κακό. Μακάρι νά τήν εἶχαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού ἐργάζονται στό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Πρωτίστως ὅμως χρειάζεται τό προσωπικό
βίωμα, γιά νά εἶναι ὁ λόγος τους πειστικός. Ἡ εὐχέρεια μετάδο-
σης τοῦ λόγου μπορεῖ νά παρομοιαστεῖ μέ τό μηχανισμό ἑνός πη-
γαδιοῦ, πού διευκολύνει στήν ἄντληση τοῦ νεροῦ ἀπό τό πηγάδι,
τό ὁποῖο ὅμως πρέπει νά ἔχει νερό, δηλαδή νά ὑπάρχει ἡ προσω-
πική ἐμπειρία τοῦ ὁμιλοῦντος.

Σέ πολλές περιπτώσεις τό κήρυγμα ἐνοχλεῖ. Δέν εἶναι λίγοι
ἐκεῖνοι πού δυσανασχετοῦν μόλις βλέπουν τόν ἱεροκήρυκα στόν
ἄμβωνα, ἄλλοι δέ βγαίνουν ἀμέσως ἔξω ἀπό τό ναό. Αὐτό βέβαια
δείχνει ἀσέβεια. Ὅμως καί ὁ ἱεροκήρυκας πρέπει νά εἶναι προσε-
κτικός. Τό κήρυγμά του νά εἶναι ὀλιγόλεπτο, προσεγμένο καί μο-
νοθεματικό. Νά μή θέλει σέ ἕνα κήρυγμα νά μιλήσει γιά ὅλα τά
θέματα, ἐπιδεικνύοντας τίς ἱκανότητές του, ἀλλά καί τή σοφία
του. Νά ἔχει σαφῆ καί καθαρό λόγο, χωρίς ρητορισμό καί περιτ-
τές ἀναλύσεις. Οὔτε πάλι νά περιέχει σχολιασμό τῆς ἐπικαιρότη-
τας καί ἀναφορές σέ κοσμικούς ἀνθρώπους πού εἶναι ἄσχετοι μέ
τήν Ἐκκλησία. Νά εἶναι ἀμιγῶς θεολογικό, ἀλλά καί πρακτικό,
γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάει ὁ ἱεροκήρυκας ὅτι ὁ σκοπός του εἶναι
νά παρακινήσει τούς ἀκροατές στή συνεπῆ τήρηση τῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ.

Ὁ λόγος λοιπόν πρέπει νά εἶναι ἔκφραση τοῦ προσωπικοῦ βιώ-
ματος τοῦ ἱεροκήρυκα, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀδιανόητο νά μή ἔχει πνευ-
ματική ζωή.

Ἡ τελευταία ἐθνική ἐποποιΐα
τῆς Ἑλληνικῆς Κύπρου, παίχτηκε
τήν Πρωταπριλιά τοῦ 1955-59, μ᾽
ἕνα καί μόνο στόχο: τήν ΕΝΩΣΗ
τῆς Κύπρου μέ τή μητέρα ΕΛΛΑ-
ΔΑ. Κλείνουν φέτος ἑξήντα χρό-
νια. Ἡ μεγάλη καί ἱστορική ἐπέτει-
ος τῶν Κυπρίων. Ἡγέτες τότε: ὁ
ἐθνάρχης Μακάριος, ἀρχιεπίσκο-
πος τῆς Ἐκκλησίας, καί ὁ συντα-
γματάρχης Γεώργιος Γρίβας - Δι-
γενής, ἀρχηγός τοῦ ἀντιστασια-
κοῦ- ἀντιαποικιακοῦ ἀγώνα τῆς
Ε.Ο.Κ.Α. (Ἐθνική Ὀργάνωση Κυ-

πρίων Ἀγωνιστῶν).
Προετοιμάστηκε μέ κάθε λε-

πτομέρεια ὁ στρατιωτικός τομέας
- (ἡ μυστική ἐπιστράτευση, ὁ
ὅρκος τῆς ΕΟΚΑ, ὁ μυστικός ἐξο-
πλισμός -ντόπιος καί ἀπ᾽ τήν Ἑλ-
λάδα - ἡ ὅλη ὀργάνωση τῶν νέων
ἀγωνιστῶν, ὁ ὑπαρχηγός (Γρ.
Αὐξεντίου), οἱ τομεάρχες μέ τίς
ἀντάρτικες καί μαχητικές ὁμάδες
τους, οἱ δραπετεύσεις κάποιων ἀπ᾽
τά στρατόπεδα κράτησης καί συγ-
κέντρωσης, ὁ τομέας πνευματι-
κοῦ (χριστιανικοῦ) ἀνεφοδιασμοῦ,
ἐκκλησιασμός στά στρατόπεδα
καί ἄλλοι διάφοροι τομεῖς, ὅπως ἡ
μαθητική νεολαία κ.λπ.

Στόν τιτάνιο τοῦτον ἀγώνα πού
"κέρδισε τόν πόλεμο, ἀλλ᾽ ἔχασε
τή μάχη", μέγας ἀναδείχθηκε - καί
θά μείνει στήν Ἑλληνική Ἱστορία,
ὁ "Λεβεντόγερος" τῆς Κύπρου, ὁ
Ἀρχηγός Διγενής. Καί τοῦ ᾽δωσαν
τοῦτο τό χαρακτηρισμό, πού εἶχε
στόν ἀγώνα τοῦ 1821 ὁ Κολοκο-
τρώνης. Μετά τή Σχολή Εὐελπί-
δων, βρέθηκε στά πολεμικά μέτω-
πα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Τό 1923
προάγεται σέ ὑπολοχαγό, τό 1926
σέ λοχαγό... τό δέ 1940 ὁ Στρατη-
γός Παπάγος τοῦ εἶχε ἀπόλυτη
ἐμπιστοσύνη. Μετά τόν τορπιλλι-
σμό τῆς "Ἕλλης", ἔστειλε μέ τό
Γρίβα ἐπιστολή πρός τόν ὑπο-
στράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμῆ-
τρο, διοικητή τῆς 8ης Μεραρχίας
στά Γιάννενα.

Ὁ ἐνθουσιασμός τῆς Κυ-
πριακῆς νεολαίας τοῦ ἔδινε δύνα-
μη καί αἰσιοδοξία. Καί στά τρα-
γούδια τους πάντα ὁ Διγενής:

Ἦταν πρώτη Ἀπριλίου
τῆς ΕΟΚΑ ἡ ἀρχή,

«Ἐντάλματα ἀνθρώπων» ἔχουν ἀντικαταστήσει τούς Ὅρους τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Πρέπει οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς νά μή ἐγείρουν ἐγωϊστικά ζητήματα, τά ὁποῖα προδίδουν ἔλλειψιν Ἐκκλησιαστικῶν κριτηρίων.
Κάμωμεν φανερόν αὐτό πού δέν εἶναι μυστικόν. Ἐπιβάλλεται νά λειτουργήσουν αἱ Σύνοδοι
τῆς Ἱεραρχίας τῶν Ἐπισκόπων, πού οὐδόλως συγκροτοῦνται ἤ πλημμελῶς λειτουργοῦν.

«... Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ πίστις καὶ ὁμολογία δὲν ἀλλάζει μὲ τοὺς καιρούς,
δὲν μεταβάλλεται μὲ τοὺς χρόνους, δὲν ἀλλοιοῦται ἀπὸ περιστάσεις, δὲν
μαραίνεται, δὲν γηράσκει, ἀλλὰ μένει πάντοτε ἡ αὐτὴ καὶ παλαιὰ καὶ νέα...
Τὶ τολμῶσιν αὐτοὶ οἱ νέοι «θεολόγοι» νὰ κινήσουν τὰ ἀκίνητα....» (Εὐγέ-
νιος Βούλγαρις). Πόσον δίκαιον εἶχε καὶ πόσον ἀληθινά, προφητικὰ καὶ
συνάμα διαχρονικὰ ἦταν καὶ παραμένουν τὰ πεφωτισμένα καὶ ἱερὰ λόγια
τοῦ ἀοιδίμου καὶ μεγάλου διδασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας μας, τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως. Ἑπόμενος καὶ ἐκεῖνος τοῖς
ἁγίοις ἡμῶν πατράσι, ἐστηλίτευσεν εἰς τὸν καιρόν του, ὅσον ὀλίγοι τὶς
κακοδοξίες τῆς παπικῆς ἐκκλησίας, καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἀοιδίμους Νικηφόρον
Θεοτόκην, Ἠλίαν Μηνιάτην καὶ ἄλλους σχεδὸν συγχρόνους του, ἐστήρι-
ξαν, καὶ ἐκραταίωσαν τὰ Ἀληθῆ Δόγματα καὶ φρονήματα, τῆς ἀμωμήτου
ἡμῶν ὀρθοδόξου πίστεως.

Ζοῦμε ὄντως ἀποκαλυπτικοὺς καιρούς. «Αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσιν». Δὲν
χρειάζεται ἄλλωστε ἰδιαιτέρα προσπάθεια κατανοήσεως, τὸ ὅτι δηλαδὴ
εὑρισκόμεθα ὀλίγον τί, πρὸ ἀνησυχητικῶν ἀπροβλέπτων καὶ ἐν γένει δυσ-
αρέστων ἐξελίξεων.... Ἀσφαλῶς δὲν τρομοκρατοῦμε καὶ δὲν ἐπιτρέπεται
νὰ εἴμεθα κυριευμένοι ὑπὸ πνεύματος ἀπαισιοδοξίας ἀπελπισίας, καὶ ἀπο-
γνώσεως, μὴ γένοιτο· ἀλλὰ πάντοτε ἔχοντες ὡς ὁδοδείκτην, πυξίδα καὶ
ὁδηγὸν τὴν καλὴν ὁμολογίαν, τῶν Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν,
οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέδωσαν ὡς καλὴν Παρακαταθήκην, τὴν Μόνην Ἀληθινὴν
Ὀρθόδοξον Πίστιν, τὴν ὁποίαν διετράνωσαν, καὶ ἐμεγάλυναν καὶ ἐκρα-
ταίωσαν, διὰ τοῦ φωτισμοῦ τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διὰ
τῶν ἱερῶν Κανόνων τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, διὰ τῆς
ἱερᾶς καὶ ὀρθοδόξου παραδόσεως, διὰ τῆς προσεκτικῆς των διατηρήσε-
ως καὶ ἐμπεδώσεως τῶν Ἀποστολικῶν διατάξεων, καὶ τέλος διὰ τῆς ἀπο-
κεκαλυμμένης ἀληθείας τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἔτσι πορευόμεθα ἀσφαλῶς, πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν ἡμῶν

ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟ-ΚΟΣΜΑ «ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ»!

Ἀπάντησις εἰς ἄρθρον τοῦ Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεωργίου Τσέτση
Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, ἐφημ.
Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΦΩΝΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους, σκοτεινὰς
καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς

ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
Γέρων Ἐρημίτης Ἁγίου Ὄρους

(1ον)
1. Λανθασμένοι ἰσχυρισμοί

Τό βασικό ἐπιχείρημα γιά τήν εἰσαγωγή τῆς ΚτΠ εἶναι ὅτι θά δοθεῖ ὁρι-
στική λύση στά προβλήματα τῆς «καθημερινότητας τοῦ πολίτη», στά προ-
βλήματα πού ἀντιμετωπίζει, ὅταν προσπαθεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ ἀπό τίς Δη-
μόσιες Ὑπηρεσίες.

Ἐάν βεβαίως τό μέτρο τῆς εἰσαγωγῆς τῆς ΚτΠ ὁδηγήσει καί στήν ὀργά-
νωση τοῦ Δημοσίου, αὐτά εἶναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ἡ ὀργάνωση
τοῦ Δημοσίου πρέπει νά γίνει ἀσχέτως μέ τήν εἰσαγωγή τῆς ΚτΠ. Δέν
εἶναι προϋπόθεση τῆς ὀργάνωσης τοῦ Δημοσίου ἡ ΚτΠ, οὔτε πρέπει νά γί-
νει μέ δικαιολογία τήν ΚτΠ. Πρέπει νά γίνει οὕτως ἤ ἄλλως. Αὐτό εἶναι
σημαντικό νά τό συνειδητοποιήσουμε, γιατί ἐνῶ δέν λύνει ἡ ΚτΠ προ-
βλήματα μέ τήν εἰσαγωγή της, ἀντίθετα φέρνει πολλά προβλήματα μέ τήν
εἰσαγωγή της, ὅπως θά δοῦμε κατωτέρω.

Πιό συγκεκριμένα: Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τῆς πρώ-
της δημόσιας διαβούλευσης ἀναμένεται νά περιέχει ἐμφανῶς ἐπάνω της τά
βασικά στοιχεῖα ταυτοποίησης τοῦ κατόχου της: «Δέν ἀποτελεῖ ἐπιλογή μας
ἡ φόρτωση πληθώρας στοιχείων στό ἐσωτερικό τῆς Κάρτας. Ἀντίθετα, σχε-
διαστικό μας στόχο ἀποτελεῖ ἡ ἀνάπτυξη μίας Κάρτας, ἡ ὁποία θά περιέχει
τά ἐλάχιστα ἀπαιτούμενα στοιχεῖα» (http://www.opengov.gr/ypes/?p=863).

Σέ αὐτή τήν περίπτωση ἡ ΚτΠ δέν προσφέρει τίποτα περισσότερο ἀπό ὅτι
τό ὑφιστάμενο Δελτίο Ταυτότητας. Στήν προσπάθειά του νά ἐξυπηρετηθεῖ
ἕνας πολίτης, ὅταν βρίσκεται σέ μία ὑπηρεσία ἔχει 2 βασικά προβλήματα:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 1. ταυτοποίηση τοῦ πολίτη, μέ τήν ταυ-

Ἕξ λόγοι διά τούς ὁποίους ἀξίζει νά πῆς ΟΧΙ
εἰς τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καί τήν «Ἠλεκτρονικήν Διακυβέρνησιν»
Γράφει ὁ κ. Στάθης Ἀδαμόπουλος, οἰκονομολόγος

� Ἡ φωνὴ τοῦ Ρήγα Βελε-
στινλῆ (1757 - 1798) διὰ τὴν
Παιδείαν καὶ τὸ Γένος. Τοῦ
κ. Δημητρίου Κ. Κουτσου-
λέλου. Σελ. 3

� Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας
διὰ τοῦ Τύπου εἰς τὴν προ-
ετοιμασίαν, τοῦ Ἀγῶνος
τοῦ ᾽21. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ.
Παλούκα. Σελ. 4

� Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως:
«Ὁ ἐπίσκοπος μπορεῖ νὰ
φέρνη τὰ πάνω κάτω!». Σελ. 8

� Ἡ ποιμαντική τῆς Ἱ. Μ.
Ἱερισσοῦ κατὰ τῶν νεο-
φανῶν αἱρέσεων. Σελ. 8

� Οἱ ἑορτασμοί διά τήν ἐπε-
τειακὴν ἀρχιερατείαν τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν. Σελ. 8

� Ἑτοιμάζεται νομοσχέδιον
διὰ τὸν γάμον τῶν ὁμοφύ-
λων; Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»(1ον)

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ἐνοχλοῦνται ἀπό τήν ρήση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ: «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε»! Βλέποντας, ἄλλωστε, τὴν κα-
θολική, σταθερὴ καὶ ἀδιάκοπη πίστη τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι ὁ παπισμὸς

εἶναι αἵρεση, ὅτι ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Φωτίου μέ-
χρι σήμερα, ἐπὶ 1200 χρόνια, καταδικάζουν τὸν παπισμὸ ὡς αἵρεση,
ἐφηῦραν καινούργια αἵρεση, μέσα στά πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ δια-
χριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὴν με-
ταπατερικὴ καί μετακανονική αἵρεση τοῦ Φαναρίου καί τῆς Ἀκαδημίας τοῦ
Βόλου, ἡ ὁποία παραμερίζει καί καταργεῖ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καί τούς
Ἱερούς Κανόνες, ὡς ἀνεπίκαιρους, ξεπερασμένους καί παρωχημένους,
μαζὶ καὶ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Τοὺς εἶναι ἐμπόδιο στὰ συγκρητιστι-
κά, μασονοεβραϊκά, οἰκουμενιστικά καί νεοεποχίτικα σχέδιά τους.

Στήνχορείατῶνμεταπατερικῶνἀμφισβητιῶντῆςρήσεωςτοῦπατρο-Κοσμᾶ,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

«ΜΑΚΑΡΙΟΙ οἱ νεκροί, οἱ
ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες
ἀπ᾽ ἄρτι. Ναί, λέγει τὸ
Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται
ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ δὲ
ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽
αὐτῶν...» (Ἀποκ. 14, 13).

Ἀείμνηστε καὶ μακα-
ριστὲ ἀδελφέ Γεώργιε,
ἀφιερώθηκες στὸν Χριστό,
ἐδούλευσες διὰ τὸν Χρι-
στό, ἀγωνίσθηκες διὰ τὸν
Χριστό. Ὁ θάνατος σὲ εὑ -

ρῆκε καθ ̓ὁδὸ πρὸς τὸ ἱερό σου καθῆκον, πηγαί-
νοντας νὰ παραδώσης τὰ τελευταῖα ἄρθρα σου
διὰ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο».

Ἀγωνίστηκες μέχρι καὶ τὴν τελευταία πνοή
σου. Εἶχες ὡς ἀρχή σου τὴν ἐντολὴ τοῦ ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ μεγάλου ἀγωνιστοῦ
ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας:«οὐ συγχωρεῖ συγκατάβα-
σις εἰς τὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως».

Διδάχθηκες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὴν ὁδὸ τοῦ Κυ-

ρίου, διότι ἀπὸ μικρὸ παιδάκι  διακονοῦσες στὸ
ἱερό ὡς παπαδάκι. Ἤσουν ἑνωμένος μὲ τὸν Χρι-
στό μας. Στὴν Ἐκκλησία διδάχθηκες τὰ τοῦ Εὐαγ-
γελίου καὶ ἀγάπησες τὸ ράσο. Ἄν καὶ ἡ ἐπιθυμία
σου ἦταν νὰ τὸ φορέσης, ὅμως ὁ Κύριος διὰ ἄλλο
ἀγῶνα  σὲ εἶχε προορίσει. 

Στὴν Ἐκκλησία ἔμαθες τὸν σκοπὸ τῆς ἐπιγείου
ζωῆς, ἔμαθες ὅτι εἴμαστε ἀδέλφια ἐν Χριστῷ, ....
ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀνώτεροι καὶ κατώτεροι, «οὐκ

ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ
θῆλυ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»
(Γαλ. γ  ́28) Στὴν Ἐκκλησία εἶδες τὴν ματαιότητα
τοῦ κόσμου τούτου, δι᾽ αὐτὸ καὶ κατὰ Χριστὸν
ἀντιμετώπισες τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀδελ-
φοῦ σου καὶ τοῦ πατρός σου. 

Στὴν Ἐκκλησία ἔμαθες τὶ σημαίνει τὸ νὰ ἀπο-
κτήσης ἀρετές: «καὶ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν πα-
ρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν

τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, ἐν δὲ τῇ
γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν
ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, ἐν δὲ
τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελ-
φίᾳ τὴν ἀγάπην» (Β  ́Πέτρου α  ́5,6,7).

Ἐκπλαγήκαμε, ὅταν μία ἡμέρα πρὶν τὴν εἰς
οὐρανὸν ἀναχώρησή σου μίλησες μὲ πολλὴ γλυ-
κύτητα καὶ ἀγάπη σὲ κάποιο πρόσωπο, ποὺ σὲ εἶχε
στενοχωρήσει. Εἶχες ὑπ ̓ὄψιν σου τὸ «ὁ ἥλιος μὴ

ἐπιδυέτω ἐπὶ  τῷ παροργισμῷ ὑμῶν» (Ἐφεσ. δ´
26). Ἀγαποῦσες ὅλον τὸν κόσμο, δὲν κρατοῦσες
κακία. Δὲν ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ στόμα σου πικρὰ λό-
για. 

Στὴν Ἐκκλησία ἔμαθες διὰ τὴν ἀξία τῆς ἐλεη-
μοσύνης. Ἄκουσες τὸ «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 3.7) Ὅσο κρυφὰ
καὶ ἄν ἔκανες τὴν ἐλεημοσύνη, ὁ Ἅγιος Τρια-
δικὸς Θεὸς φανέρωνε τὰ ἔργα σου. Τὶ νὰ πρωτο-
θυμηθοῦμε, Γεώργιε;  Ἕνα ἀδελφό, θῦμα τῆς
οἰκονομικῆς κρίσεως, μὲ πολύτεκνη οἰκογέ-
νεια,τὸν εἴδαμε νὰ κλαίη, ὅταν τοῦ προσέφερες

Γεώργιος Π. Ζερβός, ὁ ὁμολογητὴς δημοσιογράφος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

(3ον.–Τελευταῖον)
Στὴν ὀρθόδοξη πατρίδα μας οἱ

μηχανισμοὶ προβολῆς ὑποστηρίζον-
ται ἀπὸ τοὺς δημόσιους φορεῖς καὶ
κυρίως ἀπὸ τοὺς μεγάλους Δήμους.
Τὸ Athens pride ξεκίνησε τὸ 2005 καὶ
πάντα μήνα Ἰούνιο, καὶ δέχθηκε τὴν
ὑποστήριξη τῆς Δημάρχου Ντόρας
Μπακογιάννη. Ὁ ἑπόμενος κ. Νική-
τας Κακλαμάνης ἀρνήθηκε νὰ τὸ
θέσει ὑπὸ τὴν αἰγίδα του, ἐνῷ ὁ ση-
μερινὸς Δήμαρχος κ. Καμίνης μαζὶ
μὲ τὸν Σύριζα εἶναι οἱ πλέον ἔνθερ-
μοι ὑποστηρικτές.

Στὴ Θεσσαλονίκη τὰ πράγματα
εἶναι ἀκόμα περίλυπα, περίπλοκα
ἀλλὰ καὶ προκλητικά. Σὲ ἔνθετο πε-
ριοδικὸ ποὺ κυκλοφόρησε μαζὶ μὲ

τὴν ἐφημερίδα «Μακεδονία» στὶς 16
Νοεμβρίου 2014, ὅπου ὁ Δήμαρχος
Γιάννης Μπουτάρης δίνει συνέν-
τευξη κατὰ τὴν ὁποίαν ὑποστηρίζει:
«ἂν μπορέσουμε νὰ φέρουμε 50.000
gay (σοδομίτες) στὴ Θεσσαλονίκη
ἀπὸ ὅλα τὰ Βαλκάνια, ἀπὸ τὴ Μέση
Ἀνατολή, ἀπʼ ὁπουδήποτε, γιὰ νὰ
ἐκδηλώσουν τὶς θέσεις τους θὰ
εἶναι κάτι μεγάλο γιὰ τὴν πόλη».
Ὡστόσο στὸ τέλος μᾶλλον ὁμολογεῖ
τὴν ἀπογοήτευσή του ἀναφέροντας
καὶ ἐκτιμώντας ὅτι «ἡ Θεσσαλονίκη
δὲν θὰ γίνει ποτὲ μία ἐξαιρετικὰ
ἀνοιχτὴ πόλη, τουλάχιστον στὴ δική
μου γενιά». Θλιβερὸ καὶ ἐξωφρενικὸ
γεγονὸς παραμένει ἡ χρηματοδότη-
ση καὶ ἡ διαφήμιση τέτοιων ἐκδη-
λώσεων ἀπὸ δημόσιο χρῆμα καὶ ἀπὸ

ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα.
Γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν τὰ σχέδια τῆς

παγκόσμιας διακυβέρνησης πρέπει
προηγουμένως οἱ κοινωνίες νὰ πά-
ψουν νὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ συμπα-
γεῖς ἐθνοτικὲς-θρησκευτικὲς ὁμά-
δες καὶ νὰ μετατραποῦν σὲ ἕνα
ἐθνοφυλετικὸ καὶ πολυπολιτισμικὸ
ἀχταρμά, χωρὶς ἀρχές, ἀξίες καὶ
ἰδανικά. Σʼ αὐτὸν τὸν προδοτικὸ καὶ
ὄχι μόνο ρόλο ὡς κύριο ἐκσκαφέα
ἐκριζωτὴ ἐπιστρατεύθηκαν ὅλα τὰ
πολυποίκιλα μίντια μὲ ἀρχηγὸ κυ-
ρίως τὴν Τηλεόραση.

Ὁ ἀγωνιστής, ἀντιοικουμενιστὴς
καὶ σφόδρα πολέμιος τῆς Νέας Τά-
ξεως πραγμάτων τῆς ἐποχῆς μας, π.
Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης στὴν ὁμιλία
του τῆς Θεσσαλονίκης στὴν συγκέν-
τρωση-διαμαρτυρία κατὰ τῆς παρέ-
λασης Ὁ/λων μεταξὺ ἄλλων ἐπεσή-
μανε: «Τὸ ἦθος καὶ οἱ ἰδέες τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου-καταναλωτῆ δια-
μορφώνονται ἀπὸ τὴν κατευθυνόμε-
νη τηλεόραση καὶ αὐτὴ γεμίζει μὲ
σκουπίδια τὸ μυαλὸ καὶ τὴν καρδιὰ
ὅσων τὴν βλέπουν…Διαφημίζεται ἡ

Ὁ, ἐνῷ χτυπιοῦνται οἱ ἀξίες ποὺ κρα-
τοῦν ὄρθια τὴν κοινωνία. Χτυ-
πιοῦνται οἱ ρίζες, χτυπιέται τὸ ἀνθρώ-
πινο πρόσωπο καὶ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκο-
γένειας. Γιατί τὸ κάνουν αὐτό; Διότι
ἄνθρωποι χωρὶς τὰ παραπάνω ἠθικὰ
ἐρείσματα, εἶναι ἕνα ἄμορφο ὑλικὸ
μία μᾶζα εὔκολα χειραγωγήσιμη καὶ
διαχειρίσιμη ἀπὸ τοὺς πονηροὺς καὶ
δόλιους συνωμότες τῆς παγκόσμιας
δικτατορίας τῶν ἀγορῶν…». Νὰ
ὑπενθυμίσουμε καὶ τὸ τί ἔλεγε πρὶν
μερικὰ χρόνια ὁ τότε διευθυντὴς τῆς
ΕΡΤ Βασιλικός: «Ἔχω τὴν τηλεόρα-
ση στὰ χέρια μου καὶ θὰ ἀλλάξω τὰ
κεφάλια τῶν Ἑλλήνων»! Εἶναι ἄλλω-
στε κοινὸς τόπος ὅτι ὑπάρχει πληθώ-
ρα Ὁ/λων στὰ ΜΜΕ.

Ὁ ἀδιάντροπος κιναιδισμὸς εἰσπή-
δησε εὔκολα στὸ Χῶρο τῆς λεγόμε-
νης Τέχνης, καὶ ἰδιαίτερα στὸ χῶρο
τοῦ Θεάτρου, δημιουργώντας τὶς
ἀπαραίτητες προϋποθέσεις ἀπο-
δοχῆς του. Γἰ  αὐτὸ καὶ δὲν μᾶς ξενί-
ζει ὁ τίτλος τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου:
«Gay θεατρικὰ ἔργα: μόδα ἢ γεγο-
νός; Οἱ «Ἄγγελοι στὴν Ἀμερικὴ» τοῦ

Τ. Κοῦσνερ τὸ καλοκαίρι ἦταν ἁπλῶς
ἡ προθέρμανση. Δύο ἀπὸ τὰ ἔργα
ποὺ θὰ δοῦμε σὲ avant premiere
ἔχουν γιὰ ἥρωες Ὁμοφυλόφιλους
καὶ queer (ὁμοφυλοφιλικὴ) θεματο-
λογία…Καὶ ὁ σχετικὸς σχολιασμὸς
«Δὲν θεωροῦμε πὼς πρόκειται γιὰ
τάση ἢ μόδα ἁπλῶς ἡ gay ἐμπειρία
εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ ἀφορᾶ πλέον
τὴ ζωή μας-ἄρα καὶ τὸ θέατρό μας-,
καὶ ἴσως αὐτὰ τὰ ἔργα διαθέτουν
ἐκείνη τὴ διαφορετικὴ ματιὰ ποὺ
στηλιτεύει τὰ στερεότυπα καὶ ἐπανε-
ξετάζει τὶς προκαταλήψεις μας, μία
ματιὰ τὴν ὁποία χρειαζόμαστε ὡς
ἀντιστάθμισμα στὸν κομφορμισμὸ
ποὺ μᾶς κατακλύζει». (athinorama.gr).

Τί συμβαίνει
εἰς τήν Τουρκίαν

Νὰ δοῦμε τί συμβαίνει καὶ στὴ γει-
τονική μας Τουρκία μὲ τὰ ὁμοφυλο-
φιλικὰ «ἐπεισόδια» ποὺ ἔχουν κατα-
γραφεῖ στὰ σαράγια τῶν ὀθωμα-
νικῶν σουλτάνων. Κλασικὸ παρά-
δειγμα ὁ φλογερὸς «ἔρωτας» τοῦ
περίφημου σουλτάνου, Σουλεϊμάν

τοῦ Μεγαλοπρεπῆ, μὲ τὸν βεζίρη του
τὸν Ἰμπραὴμ πασά. Ἀλλὰ καὶ σήμερα
ἂν κάποιος γνωρίσει ἀπὸ κοντὰ τὴν
τουρκικὴ ἐπικαιρότητα, θὰ παρατη-
ρήσει πὼς οἱ πιὸ γνωστοὶ Τοῦρκοι
καλλιτέχνες, (κλασικὸ παράδειγμα ὁ
περίφημος Τοῦρκος βάρδος ZekiMu-
ren), εἶναι Ὁ/λοί. (Ν. Χειλαδάκης).

Χωρὶς νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ ἀνα-
τριχιαστικὲς λεπτομέρειες ἐπώνυ-
μοι μέτρ (σχεδιαστὲς) τῆς Μόδας,
ἡμέτεροι καὶ ξένοι σὲ ἀποκαλυ-
πτικὲς συνεντεύξεις ἀπερίφραστα
δηλώνουν τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς διε-
στραμμένες ὀρέξεις τους. Στὶς πε-
ρισσότερες τῶν περιπτώσεων εἶναι
καὶ χρῆστες σκληρῶν ἢ μαλακῶν
ναρκωτικῶν. Ὁ ἕλληνας σχεδιαστὴς
Ντίμης Κρίτσας ἐξομολογεῖται:
«Εἶχα τρέλα μὲ τὴν κοκαΐνη! Ἔκρυ-
βα ὅτι ἤμουν Ὁμοφυλόφιλος».

Ἐπίσης ὁ διάσημος Γάλλος σχε-
διαστὴς μόδας Ζάν Πὼλ Γκοτιὲ εἰσή-
γαγε τὶς φοῦστες γιὰ ἄνδρες…μετα-
φέρει στὴν πασαρέλα τὴ μόδα τοῦ
δρόμου σὲ συνδυασμὸ μὲ στοιχεῖα
ποὺ σοκάρουν, ὅπως ὁ ἀσαφὴς κα-

Ἡ ἀποθέωσις τῆς διαφορετικότητος*

Τοῦ κ. Παύλου Σαββίδη, θεολόγου

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 Ἁγίου
Γεωργίου Διονύσου μετά τήν θείαν Λειτουργίαν θά τελεσθῆ τό
πενταετές μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἱερομονάχου π. Μάρκου Μανώλη, ἐφημερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ
καί πνευματικοῦ προϊσταμένου τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου
Ἑνώσεως» καί τοῦ «Ὀρ θοδόξου Τύπου», καθὼς καὶ τὸ 40νθήμε-
ρον μνημόσυνον τοῦ προσφιλοῦς μας ἀδελφοῦ Γεωργίου Ζερ-
βοῦ, Διευθυντοῦ Συντάξεως τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Ἐπίσης ἡ οἰκογένειά του θὰ τελέση τὸ 40νθήμερον μνημόσυ-
νόν του εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδελφείας τὴν
Κυριακὴν 29ην Μαρτίου.
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Ὁ θεσπέσιος Ἀκάθιστος Ὕμνος

Ἡ ἀποθέωσις τῆς διαφορετικότητος

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 12/27 Μαρτίου 2015
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ,
Ὄργανον τῶν Γ.Ο.Χ. Θεσ/νίκης.
Ἰούλ. – Αὔγ. 2012.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ, μηνιαῖον
περιοδικὸν Γ.Ο.Χ. Ἰούλ. – Αὔγ. –
Σεπτ., Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Κο-
ρωπί.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ. Διμηνιαῖον Ἱερᾶς Συν -
όδου Γνησίων Ὀρθοδόξων. Σεπτ.,
Ὀκτ. 2014. Ἀθῆναι.

ΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑ-
ΛΑΝΤΟΥ, Διμηνιαῖον περιοδικὸν
Γ.Ο.Χ. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ.
2014 Ἰαν. – Φεβρ. 2014. Λυκόβρυση.

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ἐτησία
ἔκδοσις τῆς Ἱ. Μονῆς ὁσίου Γρη-
γορίου Ἁγίου Ὄρους. Περίοδος Α´,
Περίοδος Β´. Ἔτος 2014. Ἅγιον
Ὄρος.

ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ, Μηνιαῖο πε-
ριοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Γρεβενά.

ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ,
Ἑβδομαδιαία Ἐφημερίς – Δημοσιο-
γραφικὸν Ὄργανον τοῦ Εὐβοϊκοῦ
Λαοῦ. Νοέμβ., Δεκ. 2014. Ἰαν., Φεβρ.,
Μάρτ. 2015.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, Διμηνιαία
ἔκδοση τοῦ Ὁμωνύμου Συλλόγου.
Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ. 2014.
Θεσσαλονίκη.

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΜΑΤΡΩΝΑ

ΣΗΜΕΡΑ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, Παρα-
σκευὴ τῆς Ε΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, θὰ ψα-
λεῖ στὴν Ἐκκλησία μας ὁλόκληρος ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος. Ἤδη ἔχουν ψαλεῖ τμηματικὰ οἱ τέσσερις
στάσεις του (Χαιρετισμοί). Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ
τὰ σπουδαιότερα ὑμνολογικὰ κείμενα τῆς
Ἐκκλησίας μας, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὴν κατηγορία
τῶν κοντακίων. Δὲν γνωρίζουμε δυστυχῶς τὸν
ἱερὸ ποιητή του, οὔτε καὶ τὸν χρόνο σύνθεσής
του. Ὅμως αὐτὸ δὲν ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, διό-
τι μᾶς ἐνδιαφέρει πρωτίστως τὸ ὕψιστο θεολο-
γικὸ περιεχόμενό του, ποὺ εἶναι ἡ μοναδικὴ καὶ
ἀνεπανάληπτη συμβολὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου στὴν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς σωτηρίας
τοῦ κόσμου. Καὶ ὄντως στοὺς 24 οἴκους τοῦ πε-
ρίφημου αὐτοῦ κοντακίου ἱστορεῖται καὶ
ὑμνεῖται, μὲ μοναδικὸ τρόπο, τὸ ἔργο τῆς θείας
οἰκονομίας. Μὲ τὸν ἄφθαστο ποιητικό του τά-

λαντο ὁ ἄγνωστος ἱερὸς ποιητής, καὶ μὲ τὴν συν -
 οδεία τῆς ἐξαίσιας μελῳδίας του, εἰσάγει τὸν
πιστὸ στὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Θεοῦ, διά τῆς Παρθένου Μαρίας, ἡ Ὁποία κατέ-
στη τὸ πολύτιμο δοχεῖο, γιὰ νὰ δεχτεῖ στὰ πάνα-
γνα σπλάγχνα Της τὸ πῦρ τῆς Θεότητος, νὰ γίνει
ἡ αἴτια καὶ τὸ μέσον τῆς σωτηρίας μας. Μάταια
προσπάθησαν κατὰ καιροὺς διάφοροι χριστιανο-
μάχοι νὰ μειώσουν τὴν ἀξία τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μας ὑμνολογίας, μηδὲ ἐξαιρουμένου καὶ τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου. Τὸ ὑπέροχο αὐτὸ ποίημα
ἀποτελεῖ, καὶ θὰ ἀποτελεῖ ἐσαεί, τὸ ἀπάνθισμα
τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γιὰ μᾶς δὲ τοὺς πι-
στοὺς ἀποτελεῖ τὸ προσφιλὲς ἀνάγνωσμα, τὴν
παρηγορητικὴ προσευχή, σὲ στιγμὲς χαρᾶς καὶ
λύπης, ἐναποθέτοντες στὴν Ὑπέρμαχο Στρα-
τηγὸ τὴ βεβαία λύτρωσή μας «ἐκ παντοίων
δεινῶν»! 

Ἐφόρεσαν
«τὰ κέρατα
τοῦ διαβόλου»!

ΠΡΟΦΑΝΩΣ πάσχουν ἀπὸ πνευ-
ματικὴ μυωπία ὅσοι δὲν βλέπουν
ὅτι ὁ κόσμος σήμερα κυριολε-
κτικὰ δαιμονοκρατεῖται, ἀφοῦ ὁ
«ἔξω ἀπʼ ἐδῶ» πῆρε τὴ θέση τοῦ
Θεοῦ καὶ θρονιάστηκε ὡς «θεὸς»
στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων!
Αὐτὸ τὸ διαπιστώνουμε ἀπὸ τὸν
ἐνθουσιασμὸ τῶν ἐκδηλώσεων
πρὸς τιμήν του. Δεῖτε ἕνα ἁπτὸ
δεῖγμα: Στὴ φετινὴ ἀπονομὴ τῶν
διεθνῶν μουσικῶν βραβείων
«Grammy» χιλιάδες συμμετέχον-
τες ἐπώνυμοι τῆς «σόου μπὶζ» φό-
ρεσαν μὲ καμάρι τὰ «κέρατα τοῦ
διαβόλου», τὰ ὁποῖα συνοδεύον-
ταν μὲ τὴ γνωστὴ σατανικὴ χειρο-
νομία! «Οἱ πολυδιαφημιζόμενες
αὐτὲς “τελετές” λειτουργοῦν τὰ
τελευταῖα χρόνια, ὡς πλατφόρμα
προώθησης τοῦ ἀποκρυφισμοῦ,
τῆς χριστιανοφοβίας καὶ τῆς ὁμο-
φυλοφιλικῆς ἀτζέντας μὲ ἕνα
“γκλάμουρ” περιτύλιγμα. Στὸ φε-
τινὸ show ὑπῆρχε πληθώρα κερά-
των ποὺ φόρεσαν στὸ κεφάλι
τους μὲ μεγάλη προθυμία καὶ
“εὐθυμώντας” τὰ ἄτομα ποὺ
πῆγαν ἐκεῖ. […] Ἡ μόνη μάλιστα,
“καλλιτέχνις” ποὺ τὰ φοροῦσε συ-
νεχῶς καὶ δὲν ἤθελε νὰ τὰ βγά-
λει, ἦταν ἡ “πὸπ τραγουδίστρια”
(καὶ πρώην χριστιανή!) Katy Per-
ry», παρὰ τὴν ἐπίσημη προτροπὴ
τῶν διοργανωτῶν: “Κυρίες καὶ κύ-
ριοι: τὰ κέρατα τοῦ διαβόλου
εἶναι δικά σας, νὰ τὰ κρατήσετε,
ἀλλὰ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ τὰ
βγάλετε γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς πα-
ράστασης. Σᾶς εὐχαριστοῦμε”»
(Πηγή: redskywarning.blogspot.gr)!
Καλλίτερη διαφήμιση τοῦ σατανι-
σμοῦ δὲ θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει,
ἀφοῦ τὴ συγκεκριμένη ἀπονομὴ
παρακολούθησαν ἑκατομμύρια
ἑκατομμυρίων τηλεθεατῶν σὲ
ὅλο τὸν κόσμο! Τελικὰ ὁ διάβο-
λος κάνει πολὺ καλὰ τὴ δουλειά
του! Δυσ τυχῶς!

12χρονος
παρενοχλοῦσε ἐρωτικὰ
μέσῳ τοῦ διαδικτύου!

Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ἐρωτισμὸς στὰ
παιδιὰ εἶναι καὶ ὁ ἐφιάλτης τους.
Ὁ καθημερινὸς «βομβαρδισμὸς»
τῶν παιδιῶν μὲ ἐρωτικὰ ὑπονοού-
μενα (καὶ νοούμενα) ἀπὸ τὴν τη-
λεόραση, τὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ
(δυστυχῶς) τὸ οἰκογενειακὸ λεξι-
λόγιο, εἰσάγουν πρόωρο ἐρωτισμὸ
στὰ παιδιά, μὲ καταστρεπτικὰ ἀπο-
τελέσματα γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σω-
ματική τους ὑγεία. Πρὶν λίγες ἡμέ-
ρες ἀποκαλύφτηκε ἀπὸ τὴν ὑπη-
ρεσία δίωξης ἠλεκτρονικοῦ
ἐγκλήματος πὼς δράστης ἰσχυρῆς
σεξουαλικῆς παρενόχλησης καὶ
ἐκβιασμοῦ μέσῳ τοῦ διαδικτύου,
ἦταν ἕνας 12χρονος ἀπὸ τὴν Κα-
βάλα! «Ἕνας δωδεκάχρονος
ἦταν, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛ.ΑΣ.,
αὐτὸς ποὺ ἔστελνε ἄσεμνες φω-
τογραφίες καὶ παρενοχλοῦσε σε-
ξουαλικὰ ἄλλα παιδιὰ μέσῳ Διαδι-
κτύου. […] Ὅπως διαπιστώθηκε,
ἄγνωστο ἄτομο προσέγγιζε παιδιὰ
ἡλικίας 8 ἕως 11 ἐτῶν στὸ πλαίσιο
διαδικτυακοῦ παιχνιδιοῦ καὶ τοὺς
ζητοῦσε μέσω chat rooms νὰ τοῦ
ἀποστείλουν τὴ διεύθυνση τοῦ
ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τους,
καθὼς καὶ φίλων τους. Στὴν περί-
πτωση ποὺ οἱ ἀνήλικοι ἔστελναν
τὶς διευθύνσεις τῶν ἠλεκτρο-
νικῶν ταχυδρομείων τους, καθὼς
καὶ συμμαθητῶν τους, λάμβαναν
ἠλεκτρονικὰ μηνύματα μὲ φωτο-
γραφίες ἄσεμνου περιεχομένου
καὶ παρενοχλήσεις σεξουαλικοῦ
χαρακτῆρα» (ἱστολ. Τὰ Νέα)! Καὶ
ὅλα αὐτὰ ἐν ὄψει τῆς εἰσαγωγῆς
στὰ σχολεῖα τῆς «σεξουαλικῆς
διαπαιδαγώγησης», ὅπου θὰ «πά-
ρει φωτιὰ τὸ διαδίκτυο» καὶ ἀλί-
μονο σὲ ὅποιους φτάσει ἡ φλόγα! 

Ἡ πνευματικὴ
χριστιανική μας λατρεία
καὶ οἱ ὀλέθριες
πρακτικὲς
τῶν δαιμονοθρησκειῶν

ΟΙ ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ λάτρεις τῆς δαι-
μονοθρησκείας τοῦ Ἰνδουισμοῦ
προτρέπονται ἀπὸ τὸ ἀδίστακτο
καὶ σκοταδιστικὸ ἱερατεῖο της νὰ
πίνουν τὰ οὖρα τῶν «παρθένων
ἱερῶν ἀγελάδων» πρὶν τὴν ἀνα-
τολὴ τοῦ ἡλίου, ἢ τὰ βορθολύμα-
τα τοῦ πλέον βρώμικου ποταμοῦ
τοῦ κόσμου, τοῦ «ἱεροῦ ποτα-
μοῦ» Γάγγη γιὰ «εὐλογία» καὶ
«θεραπεία»! Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κά-
τι πιὸ φρικτὸ καὶ μακάβριο. Πολ-
λοὶ γκουροὺ ἀποφασίζουν νὰ πε-

θάνουν στὶς «ἱερὲς» ὄχθες τοῦ
Γάγγη καὶ οἱ πολυάριθμοι προ-
σκυνητὲς τρώγουν τεμάχια ἀπὸ
τὰ κουφάρια τους, γιὰ νὰ «ἁγια-
στοῦν» ἀπὸ αὐτούς! Ὅπως ἐμεῖς
πίνουμε τὸν διαυγέστατο καὶ μο-
σχοβολημένο ἁγιασμὸ καὶ τρῶμε
τὸ καθαρότατο καὶ ἁγιασμένο

ἀντίδωρο, ἐκεῖνοι πίνουν γελαδί-
σια οὖρα καὶ βοθρολύμματα καὶ
τρῶνε σάπια ἀνθρώπινα πτώματα!
Φυσικὰ οἱ χριστιανομάχοι ἐπιτί-
θενται μόνον κατὰ ἡμῶν τῶν Χρι-
στιανῶν καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ
λογικῆς λατρείας μας. Κατακρί-
νουν τὴν δῆθεν ἀνθυγιεινὴ κοι-
νωνία μας ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο
μὲ τὴν ἴδια λαβίδα, ἐνῷ γιὰ τὶς
ἰνδουιστικὲς φρικαλεότητες δὲ
βγάζουν «τσιμουδιά»! Ἀλλὰ γιατί
νὰ ἀσχοληθοῦν μʼ αὐτές, ἀφοῦ
εἶναι (ἑκόντες – ἄκοντες) ὄργανα
τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει
τέτοιες πρακτικὲς μέσῳ τῶν δαι-
μονοθρησκειῶν του! Ἄ, καὶ κάτι
τελευταῖο: τοὺς δικούς μας
οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι «βλέ-
πουν» σωτηρία καὶ στὸν δαιμο-
νικὸ Ἰνδουισμό, τοὺς ἐνοχλοῦν
ἆραγε αὐτὲς οἱ πρακτικές; 

Ἀνίερος
οἰκουμενιστικὴ
ἐκδήλωσις
εἰς τὸ Μόναχον

Η ΙΕΡΑ Μητρόπολη Γερμανίας
εἶναι ἀπόλυτα προσδεδεμένη στὸ
ἅρμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν
ὑπάρχει «τουρλοὺ» οἰκουμενι-
στικὴ ἐκδήλωση ποὺ νὰ μὴ «εἶναι
μέσα»! Τὸν περασμένο μήνα στὸ
Μόναχο 17.000 ἄτομα, ἀπὸ διά-
φορες «ἐκκλησίες», ἔλαβαν μέ-
ρος σὲ «μεγάλη ἐκδήλωση τῶν
θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη στὴ πό-
λη καὶ σʼ ὅλο τὸν κόσμο», ὅπως
ἀποκάλυψε τὸ ἱστολόγιο «Ρομ-
φαία». «Μία ἀτελείωτη ἁλυσίδα
μὲ ἀνθρώπους πάσης ἡλικίας μὲ
ἀναμμένα κεριὰ παρατάχθηκαν
κατὰ μῆκος κεντρικῶν ὁδῶν τῆς
πόλης, ἑνώνοντας πέντε θρη-
σκευτικὰ κέντρα, τὴν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος (Σαλβάτορκιρχε),
τὴν ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία
ἁγ. Μιχαήλ, τὸ μουσουλμανικὸ
τέμενος, τὴν ἑβραϊκὴ συναγωγὴ
καὶ τὴν εὐαγγελικὴ ἐκκλησία ἁγ.

Ματθαίου, μία συνολικὴ δηλαδὴ
ἀπόσταση τριῶν περίπου χιλιομέ-
τρων. […] Τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Γερμανίας ἐκπροσώπησε ὁ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βαυα-
ρίας, Πρωτοπρεσβύτερος Ἀπό-
στολος Μαλαμούσης»! Ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολη Γερμανίας ἀναζητᾶ
τὴν εἰρήνη, ἐκεῖ ὅπου σπέρνεται
ἡ βία, ὁ πόλεμος καὶ ὁ ὄλεθρος!
Πιστεύει ὅτι μὲ τὶς κάτι τέτοιες
γελοῖες διαθρησκειακὲς φιέστες
μπορεῖ νὰ ἑδραιωθεῖ ἡ εἰρήνη,
λησμονώντας πὼς ἡ εἰρήνη γιὰ
μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, δὲν εἶναι
μία ἀφηρημένη ἔννοια καὶ ἕνα
ἀόριστο ζητούμενο (καλῆς γειτο-
νίας), ἀλλὰ ἔνσαρκη, στὸ θεαν-
δρικὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ
Ὁποῖος βιώνεται μόνο μέσα στὴν
ἀληθινή Του Ἐκκλησία, τὴν
Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία ἀδελφοποιεῖ
καὶ εἰρηνεύει πραγματικὰ τοὺς
ἀνθρώπους! Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι
«ψιλὰ γράμματα» καὶ «ξεπερα-
σμένες ἰδέες» γιὰ τοὺς οἰκουμε-
νιστές! Ἀλίμονο! 

Σκοτειναὶ
νεοπαγανιστικαὶ
τελετουργίαι
εἰς τὰ πάρκα μας!

ΟΙ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΕΣ τελε-
τουρ γίες εἶναι μία ἀκόμη πληγὴ
τῆς σύγχρονης κοινωνίας, διότι
μέσῳ τῆς νέας ἔκδοσης τοῦ
ἀρχαίου ἐφιαλτικοῦ παγανισμοῦ,
εἰσάγεται ἀνεπαίσθητα ὁ νεοεπο-
χίτικος ἀποκρυφισμὸς στὴν θρη-
σκευτικότητα τοῦ σημερινοῦ
ἀνθρώπου. Μπορεῖ βεβαίως νὰ
εἶναι ὀλιγομελεῖς οἱ πολυπληθεῖς
νεοπαγανιστικὲς ὁμάδες στὴ χώ-
ρα μας, ἀλλὰ φροντίζουν νὰ κά-
νουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους,
γιὰ νὰ πείσουν ὅτι «ὑπάρχουν καὶ
ἔρχονται δυναμικὰ νὰ ἐπανελλη-
νίσουν τὴν ὑπόδουλη στοὺς Χρι-
στιανοὺς κατακτητὲς πατρίδα
τους» (ἔτσι ἀποκαλοῦν τὴν Ἑλλά-
δα)! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Αὐξάνον-
ται τὸ τελευταῖο διάστημα τὰ
στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ ἀποτελοῦν
ἐνδείξεις πρὸς τὸ παρὸν καὶ ὄχι
ἀποδείξεις πὼς στὸν λόφο τοῦ
Ἀρδηττοῦ ἐξελίσσονται ἀπὸ και-
ροῦ εἰς καιρὸν παγανιστικὲς τελε-
τές. Ὁ φωτογραφικὸς φακὸς τοῦ
«ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ» ἀποθανά-
τισε καὶ σᾶς παρουσιάζει τὶς πε-
ρίεργες κατασκευὲς ποὺ “ξεφύ-
τρωσαν” τὸ τελευταῖο διάστημα
σὲ διαφορετικὰ σημεῖα τοῦ δά-
σους στὸ λόφο τοῦ Ἀρδηττοῦ. Οἱ
περίοικοι ψιθυρίζουν πὼς αὐτὲς
οἱ κατασκευὲς μὲ πέτρες, κλαδιὰ
καὶ φύλλα ἀποτελοῦν κομμάτι
ἀπὸ κάποιου εἴδους τελετουργικὸ
ποὺ παγανιστὲς ἐκτελοῦν μετα-
μεσονύχτιες ὧρες» (ἱστολ. Κατο-
χικὰ Νέα)! Νὰ γελᾶ κανεὶς ἢ νὰ
κλαίει; Ἰδοὺ ἡ ἀπορία! 
Ὁ Δῆμος Σύρου
προσεκάλεσε
τὸν Πάπαν
εἰς τὴν Ἑλλάδα!

Ο «ΑΓΙΟΣ πατέρας» ἔβαλε
πλώρη, γιὰ νὰ πατήσει ἡ ἀφεντιά
του καὶ πάλι τὴν ὀρθόδοξη αἱμα-
τοβαμένη ἡρωοτόκο καὶ ἁγιοτό-
κο πατρίδα μας! Αὐτὴ τὴ φορά
ἔλαβε τὴν πρόσκληση ἀπὸ τὴν
τοπικὴ αὐτοδιοίκηση: τὸν Δῆμο
Σύρου! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Πρό-
σκληση στὸν Πάπα Φραγκίσκο γιὰ
τὴν πραγματοποίηση ἐπίσημης
ἐπίσκεψης στὸ νησὶ τῆς Σύρου
μέσα στὸ ἔτος θὰ ἀπευθύνει τὶς
ἑπόμενες ἡμέρες ὁ Δῆμος Σύρου
- Ἑρμούπολης. Ἡ πρόσκληση
ἀπευθύνεται μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐγκαί-
νια, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν
ἐργασιῶν ἀποκατάστασης, τοῦ
Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου (Σὰν Τζώρτζη) στὴν
Ἄνω Σῦρο, μὲ τὴ συνεπικουρία
τόσο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπι-
σκόπου Καθολικῶν Π. Στεφάνου
ὅσο καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπι-
σκόπου Καθολικῶν Φ. Παπαμανώ-
λη, προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας Ἑλλά-
δος» (Ἱστολ. tornosnews.gr)! Μία
ἀκόμη πονηριὰ τῶν παπικῶν.
Ἔβαλαν κάποια «τσιράκια» τους,
παπικοὺς δημοτικοὺς συμβού-
λους, νὰ τὸν προσκαλέσουν, γιὰ
νὰ φανεῖ ἡ κλήση τοῦ πάπα
«αὐθόρμητη» καὶ ὄχι ὑποκινού-
μενη ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ δώματα
τοῦ Βατικανοῦ! Μάλιστα γιὰ νὰ
φανεῖ πιὸ ἀληθοφανὴς ἡ κλήση,
κάνουν πὼς «ἀγωνιοῦν» οἱ τοπι-
κοὶ ἄρχοντες τῆς Σύρου, γιὰ τὸ
ἂν θὰ ἀποδεχτεῖ ὁ «ἀλάθητος»
τὴν πρόσκλησή τους! Ἰησουίτες
παπικοί: αὐτὰ ἀλλοῦ, ὄχι σέ μᾶς,
διότι ἔχουμε μάθει τὰ «κόλπα»
σας πολὺ καλά! 

Ἡ Ἁγία Μαρία
ἡ Αἰγυπτία

ζωντανὸν παράδειγμα
εἰλικρινοῦς μετανοίας

Ἡ Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν
εἶναι ἀφιερωμένη στὴ Ἁγία
Μαρία τὴν Αἰγυπτία, τὴ δια-
βόητη πρώην πόρνη, ἡ ὁποία
κατέστη συνώνυμη μὲ τὴ συν-
τριβὴ καὶ τὴ μετάνοια. Προ-
βάλλεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
μας ὡς λαμπρὸ παράδειγμα με-
ταστροφῆς ἁμαρτωλοῦ
ἀνθρώπου, ἀφοῦ μὲ τὴν ἀπο-
φασιστική της μετάνοια καὶ
τὸν πνευματικό της ἀγῶνα
ἔφτασε σὲ μεγάλα ὕψη ἁγιότη-
τας. Προβάλλεται ὡς πρότυπο,
γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅτι τὸ με-
γάλο πρόβλημα δὲν εἶναι τόσο
ἡ ἁμαρτία, ὅσο μεγάλη καὶ ἂν
εἶναι, ἀλλὰ ἡ ἀμετανοησία, τὴν
ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας χαρα-
κτηρίζει ὡς βλασφημία κατὰ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Μάρκ.
3, 29)! Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία,
προβάλλοντας τὴ σεπτὴ μορ-
φή της, μᾶς προτρέπει νὰ συ-
νειδητοποιήσουμε, πὼς οἱ
κρουνοὶ τοῦ θείου ἐλέους καὶ
τῆς φιλανθρωπίας εἶναι ἀκένω-
τοι. Φτάνει νὰ πάρουμε τὴ με-
γάλη καὶ σωτήρια ἀπόφαση νὰ
ἀνορθωθοῦμε ἀπὸ τὸ βρώμικο
δεσμωτήριο τῆς ἁμαρτίας,
ὅπου βρισκόμαστε δεμένοι! Τὸ
κλειδὶ τῶν χειροπέδων μας τὸ
κρατᾶμε ἐμεῖς, ὅπως κρατᾶμε
καὶ τὸ κλειδὶ τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, ποὺ εἶναι ἡ μετάνοιά
μας! Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία
εἶναι ζωντανὸ παράδειγμα εἰλι-
κρινοῦς μετάνοιας, ἡ ὁποία
δείχνει τὸ δρόμο τῆς μεταμέ-
λειας σὲ κάθε πιστό. Ἀποδει-
κνύει περίτρανα πὼς ὁ κάθε
ἄνθρωπος, ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ
ἂν εἶναι, εἶναι καλεσμένος γιὰ
σωτηρία, φτάνει νὰ μετανοή-
σει εἰλικρινά. Αὐτὸ εἶναι τὸ με-
γαλεῖο καὶ ἡ εἰδοποιὸς δια-
φορὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ
τὰ ἄλλα θρησκεύματα. Γιʼ αὐτὸ
καὶ ἡ ἁγία μορφὴ τῆς ἁγίας
Μαρίας προβάλλεται καὶ
τιμᾶται αὐτὴ τὴν κατʼ ἐξοχὴν
περίοδο τῆς μετάνοιας ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία μας. Ἂς τὴν μι-
μηθοῦμε!

ΣΤΙΣ 27  Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει τήν μνήμη τῆς

ἁγίας μάρτυρος Ματρώνης τῆς
ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἡ ἁγία μάρτυς
Ματρώνα ἦταν ὑπηρέτρια κά-
ποιας ἑβραίας τῆς Παντίλλης,
τῆς ὁποίας ὁ σύζυγος ἦταν ἀρχι-
στράτηγος στήν πόλη τῆς Θεσ-
σαλονίκης. Ὅταν ἡ κυρία τῆς
ἁγίας Ματρώνας πήγαινε στήν
συναγωγή τῶν Ἑβραίων ἡ ἁγία
τήν ἀκολουθοῦσε, ὅμως δέν
ἔμπαινε μέσα στήν συναγωγή,
ἀλλά πήγαινε κρυφά στήν

ἐκκλησία τῶν χριστιανῶν. Ὅταν
κάποτε φανερώθηκε αὐτό στήν
κυρία της τήν κτύπησαν ἀνελέητα
καί τήν ἔκλεισαν στήν φυλακή.
Μετά ἀπό ἡμέρες τήν ἔβγαλαν,
τήν ξανακτύπησαν καί τήν ξανα-
φυλάκισαν. Ἔτσι ἡ ἁγία Ματρώνα
παρέδωσε τήν ψυχή της στόν πα-
νάγαθο Κύριό μας μέσα στήν φυ-
λακή καί ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ
μαρτυρίου. Ἡ παράδοση ἀναφέρει
ὅτι ἐνταφιάσθηκε μέ τιμές καί ὅτι
ἡ κυρία της περπατώντας κάποτε
γλίστρησε καί σκοτώθηκε.  

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμι -
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδό ξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐ τῆς (Κάνιγ -
γος 10, Α´ ὄροφος).

Τὴν Δευτέραν 30ὴν Μαρτί-
ου καὶ ὥ ραν 6:30 μ.μ. θὰ ὁμιλή-
ση ὁ πρωτ. π. Βασίλειος Βο-
λουδάκης μὲ θέμα:

«Ὁ ἁγιώτατος π. Μᾶρκος Μα-
νώλης, Σχολή Ὀρθοδοξίας».

Αἱ ὁμιλίαι θὰ ἐπαναληφθοῦν με -
τὰ τὸ Πάσχα, τὴν 20ὴν Ἁπριλίου.
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.

θορισμὸς τοῦ φύλου, τῆς φυλῆς καὶ
τῆς σεξουαλικότητας.
Τὸ φαινόμενον Κοντσίτα:
«γυναῖκα μὲ τὰ μούσια»
Θεωρεῖ ὅτι δὲν προκαλεῖ καὶ πὼς

ἁπλὰ θέλει νὰ περάσει τὸ μήνυμά της
σὲ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο
παρὰ «ἀνοχὴ» καὶ ἀνεκτικότητα. Τὸ
θέμα ὅμως εἶναι τί ἀκριβῶς πρέπει νὰ
ἀνεχτοῦμε δηλαδὴ τὴν διαφορετι-
κότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὅμως
τί γίνεται ὅταν προκαλεῖς, γιὰ νὰ το-
νίσεις τὴν διαφορετικότητά σου σὲ
ἕνα ἤδη τόσο «πολύχρωμο» κόσμο;

Ἔχει λοιπὸν ἄδικο ὁ ἱερός μας
πατὴρ, ὅταν ἐπισημαίνει «διά τοῦτο
οὐ τὸ δόγμα αὐτοῖς σατανικὸν μόνον
ἦν ἀλλὰ καὶ ὁ βίος διαβολικός»;

Τουρισμὸς 
καὶ ὁμοφυλοφιλία

Ὁ gay τουρισμός, ὅπως ἀποκα-
λεῖται στὴ διεθνῆ ἀγορὰ ἀφορᾶ ἀπο-
κλειστικὰ στὰ Ὁ/λα ἄτομα ποὺ  πρα -
γματοποιοῦν ταξίδια σὲ φιλικοὺς γιὰ
τὴ «διαφορετικότητά τους» προορι-
σμοὺς (gay friendly προορισμοί). Σʼ
αὐτοὺς τοὺς προορισμοὺς ἀνήκουν
οἱ ΗΠΑ, τὰ ἑλληνικὰ νησιά, Αὐστρα-
λία καὶ Ἱσπανία. Ἡ Μύκονος εἶναι ὁ
προσφιλέστερος προορισμὸς τῶν
σοδομιτῶν. Ὅπως ἀναφέρουν εἰδι-
κοὶ τὰ ἔσοδα ἀνάγονται σὲ δισεκα-
τομμύρια εὐρὼ καὶ ἡ ὀρθόδοξη πα-
τρίδα μας δυστυχῶς γιὰ τὰ δηνάρια
τοῦ Ἰούδα πρωτοστατεῖ καὶ προωθεῖ
τὴν ἀνηθικότητα.

Νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα.
Ποῦ ἀποσκοπεῖ ἡ προσπάθεια κα-

θιέρωσης ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ καὶ φί-
μωσης ὅσων ἔχουν διαφορετικὴ
ἄποψη ἀπὸ τὴν ἄλλη;

Οἱ Νεοεποχίτες ἔχουν καταφέρει
νὰ δημιουργήσουν ἀρκετὰ εὔφορα
ἐδάφη σὲ ἀρκετὲς χῶρες τοῦ κό-
σμου. Τὸ βασικὸ ὅπλο ἡ σύγχυση
ἐπάνω σὲ ἕνα «ζαλισμένο κοπάδι».
Μὲ ὅπλο τὴ σύγχυση καὶ τὴν πλάνη
δημιουργοῦν μία «νέα ἠθική», ἕνα
νέο εἶδος ἠθικῆς ἔξω τοῦ Εὐαγγελί-
ου τοῦ Χριστοῦ, διεισδύοντας στὸν
κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ προκαλώντας
ρωγμὲς στὰ θεμέλια τῆς οἰκογένειας
καὶ τῆς ἐκκλησίας. Κατόρθωσαν νὰ
προσεταιρισθοῦν στὶς τάξεις τους
Ὁ/λους (οἱ ὁποῖοι ἔφτιαξαν δική τους
Βίβλο!) ἀπὸ τοὺς θρησκευτικοὺς χώ-
ρους.

Ὅταν πρόσφατα στὴ Φιλλανδία
ψηφίστηκε, μὲ λίγους ψήφους δια-
φορά, νόμος ὑπὲρ τῶν λεγομένων
«δικαιωμάτων» τῶν Ὁ/φίλων, προτε-
στάντης ἐπίσκοπος τῆς Φιλλανδίας,
δήλωσε: «Ξέρω πόσο αὐτὴ ἡ ἡμέρα
σημαίνει πολλὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους
τοῦ οὐράνιου τόξου, τοὺς ἀγαπημέ-
νους τους καὶ πολλοὺς ἄλλους. Χαί-
ρομαι μὲ ὅλη τὴν καρδιά μου γιʼ
«αὐτοὺς καὶ μὲ αὐτούς», δήλωσε ὁ
Μάκινεν. Βέβαια ὑπῆρξαν καὶ οἱ σχε-
τικὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ παραδοσια-
κοὺς Χριστιανικοὺς κύκλους.

Ὀρθότατα ὁ Γάλλος Καρδινάλιος
Philippe Barbarin δήλωσε στὸν ραδιο-
φωνικὸ σταθμὸ Radio Free Christiani-
ty: «Ὁ γάμος μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων
θὰ σημάνει τὴν πλήρη κατάρρευση
τῆς κοινωνίας. Θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει
ἀμέτρητες συνέπειες. Στὴ συνέχεια
θὰ θέλουν νὰ δημιουργήσουν ζευ-
γάρια μὲ τρία ἢ τέσσερα μέλη. Καὶ
μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἴσως μία μέρα νὰ πέ-
σει καὶ τὸ ταμποὺ τῆς αἱμομιξίας».
(Κόκκινος Οὐρανός). Τὸ ἀκούσαμε
καὶ αὐτό: «Στὴν Ἀμερικὴ μία 18χρο-
νη θὰ παντρευτεῖ τὸν…πατέρα της»!
Γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη πραγματικό-
τητα ἀπώτερος στόχος αὐτοῦ τοῦ
σκοτεινοῦ σατανικοῦ συστήματος
οὔτε λίγο οὔτε πολὺ εἶναι «τὸ τέλος
τῆς οἰκογένειας», μὲ τὴν ἀκύρωση
τῶν ρόλων τῆς μητέρας καὶ τοῦ πα-
τέρα, ἡ δημογραφικὴ ἀλλοίωση καὶ
φυσικὰ ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ἑλληνικοῦ
ἔθνους.. Ὁ διάβολος ἐπιστρατεύει
πολλοὺς συμμάχους καὶ βρίσκει
ἄσπονδους φίλους στὰ ὁμοφυλοφι-
λικὰ κινήματα!

Ὑγιεῖς ἀντιδράσεις
Ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσίας, σὲ σχε-

τικὴ ἐρώτηση, ἀπήντησε: ««Δὲν
εἴμαστε ὁμοφοβικοί, ἀλλὰ σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τὶς ΗΠΑ προτιμοῦμε τὴν παρα-
δοσιακὴ ὑγιῆ οἰκογένεια».

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος σὲ συγκέν-
τρωση τοῦ Βατικανοῦ «πρὸς μεγάλη
ἀπογοήτευση τῶν ἁπανταχοῦ
Ὁ/λων, ἀνέφερε ὅτι «ἡ Ἕνωση τοῦ
ἄντρα καὶ τῆς γυναίκας εἶναι ἡ ρίζα
τοῦ γάμου» καὶ ὅτι «τὰ παιδιὰ ἔχουν
τὸ δικαίωμα νὰ μεγαλώνουν μέσα σὲ
μία οἰκογένεια μὲ ἕνα πατέρα καὶ μία
μητέρα».

Στὴ δήλωση αὐτὴ ἔντονη ὑπῆρξε

ἡ ἀντίδραση τοῦ David Badash μέλος
ἀκτιβιστικῆς ὀργάνωσης, ποὺ δήλω-
σε ὅτι ἡ ὁμιλία τοῦ Πάπα ἐμπεριεῖχε
«καλυμμένες ἐπιθέσεις» γιὰ τοὺς γά-
μους τοῦ ἰδίου φύλου. (Protothema.gr
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014».

Ἡ ἀμερικανίδα Barronelle Stutzman
ἀρνήθηκε νὰ φτιάξει «γαμήλια»
τούρτα γιὰ τοὺς κίναιδους καὶ κινδυ-
νεύει νὰ χάσει τὰ πάντα. Μία ἀπὸ τὶς
πάμπολλες παρόμοιες περιπτώσεις
ὅπου στοχοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς σο-
δομίτες(Ὁ) χριστιανοὶ ἐπιχειρημα-
τίες προκειμένου νὰ ὁδηγηθοῦν εἴτε
στὴ ὑποταγὴ εἴτε στὴν ἐπαγγελμα-
τικὴ| οἰκονομικὴ| κοινωνικὴ ἐξόντω-
ση.

Οἰκογένεια χριστιανῶν στὴ Γερ-
μανία καταδικάστηκε σὲ φυλάκιση,
γιατί ἀρνήθηκαν νὰ ἀφήσουν τὰ παι-
διά τους νὰ παρακολουθήσουν μα-
θήματα σὲξ στὸ σχολεῖο.

Ὑπάρχουν καταγγελίες Μολδα-
βοῦ πολιτικοῦ γιὰ ἐπέμβαση τῆς Δύ-
σης (ΗΠΑ) στὴν προώθηση τῆς ὁμο-
φυλοφιλικῆς ἀτζέντας καὶ τῶν νό-
μων περὶ «μὴ διακρίσεων».

«Ὁ Γάλλος ἐπίσκοπος Dominique
Rey ζήτησε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ
ἐπιτρέψει στοὺς πολίτες τῆς Γαλλίας
νὰ ἀποφασίσουν σχετικὰ μὲ τὸν
ὁρισμὸ τῆς λέξεως «γάμος», ὅπως
τὸν προτείνει ἡ κυβέρνηση. Ἐπιβάλ-
λεται ἡ διεξαγωγὴ ἑνὸς δημοψηφί-
σματος…γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν οἱ πολί-
τες ὅτι ἡ Κυβέρνηση δὲν πράττει τυ-
φλά, εὑρισκόμενη στὸ ἔλεος κάποι-
ων λόμπυ…Ἡ πλειοψηφία τοῦ πλη-
θυσμοῦ συμφωνεῖ μὲ τὴν παραδο-
σιακὴ ἄποψη τοῦ γάμου».

*[[Νεοζηλανδὸς Πάστορας γιὰ
τοὺς gay: «προσεύχομαι νὰ αὐτοκτο-
νήσετε!»]]*

Ἡ ἐκστρατεία γιὰ τὰ «ἄφυλα» παι-
χνίδια ἔχει πάρει μεγάλες διαστάσεις
στὴ Δύση. Στὴ Βρετανία ἔγινε διά-
σημη μία μαμὰ ποὺ προκειμένου νὰ
«προστατεύσει» τὴν κόρη της ἀπὸ
τὴν «ρὸζ πανούκλα», ἔκρυβε τὰ ρὸζ
παιχνίδια καί τῆς ἔβαλε μπλὲ ἀγορί-
στικες πάνες.

Στὴν Ἑλλάδα τὴν ἐκστρατεία γιὰ
τὰ ἄφυλα παιχνίδια κάλυψε τὸ Τμῆμα
Ἐπιστημῶν Προσχολικῆς Ἀγωγῆς
καὶ Ἐκ\σης σὲ συνεργασία μὲ τὴν
Παιδαγωγικὴ Σχολὴ καὶ τὸ Τμῆμα
Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ ΑΠΘ,
μὲ τίτλο-θέμα «Κοριτσίστικα\ἀγορί-
στικα ἢ οὐδέτερα ὡς πρὸς τὸ φῦλο
παιχνίδια».

«Μὴ ἀγοράζετε ἀγορίστικα παιχνί-
δια στὰ ἀγόρια καὶ κοριτσίστικα στὰ
κορίτσια» ζητάει ἡ Larissa Waters γε-
ρουσιαστὴς τῶν πρασίνων. No gender
December.

Βέβαια ὑπάρχουν καὶ τὰ κωμικο-
τραγικὰ παρεπόμενα: Ὁ δικαστὴς
Ντέϊλ Κοὲν τὴν Τετάρτη 17/12/2014
διέλυσε τὸ γάμο τῆς Χέδερ Μπράσ-
νερ καὶ τῆς Μέγκαν Λέϊντι στὴ Φλώ-
ριντα. Μετὰ τοὺς Ὁ/φιλικοὺς γά-
μους, ἔχουμε καὶ τὸ πρῶτο, ἐπίσημο
Ὁ/φιλικὸ διαζύγιο!

Ἡ Θεσσαλονίκη 
ἐπὶ ποδὸς

Ἡ πόλη τοῦ ἁγίου Δημητρίου κι-
νητοποιεῖται δυναμικά, ἀντιστέκεται,
καὶ διαμαρτύρεται ἔντονα στὴν
ἠθικὴ ἔκπτωση καὶ τὴν πνευματικὴ
μόλυνση τῆς πόλης ἀπὸ τὶς ἐκδηλώ-
σεις τῆς Ὁ/λικῆς ὑπερηφάνειας. Ἡ
ἀγρυπνία στὴν Ἀχειροποίητο καὶ ἡ
συγκέντρωση στὸν προαύλιο χῶρο
τοῦ Πολιούχου μὲ τὶς μαχητικὲς ὁμι-
λίες, εἰδικῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν,
ἔδωσαν τὸ στίγμα τῆς ὀρθόδοξης
τοποθέτησης ἀπέναντι στὴν βδε-
λυρὴ σοδομικὴ ἁμαρτία. Στὸ ἴδιο
μῆκος κύματος κινήθηκαν καὶ τὰ
ἀναρτημένα πανὸ μὲ συνθήματα
«ὄχι στὴν προβολὴ τῆς διαστροφῆς»,
«μὴ βεβηλώνετε τὴν ἁγιοτόκο Θεσ-
σαλονίκη».

Τέλος τὸ ἐμπεριστατωμένο Ψήφι-
σμα, μεταξὺ ἄλλων καταδικάζει ἀπε-
ρίφραστα τὴν Ὁ, ἡ ὁποία τείνει νὰ
παρουσιαθεῖ ὡς φυσιολογικὴ κατά-
σταση, ὡς ἁπλὴ διαφορετικότητα. Ἡ
Ὁ εἶναι τὸ πιὸ σιχαμερὸ καὶ ἀκάθαρ-
το πάθος. Ἡ παρέλαση Ὑπερηφάνει-
ας στέλνει πρὸς τοὺς νέους μηνύ-
ματα ἀνώμαλης σεξουαλικῆς συμπε-
ριφορᾶς…Καλοῦμε γιʼ αὐτό τὸν κ.
Δήμαρχο νὰ παύσει νὰ διαφθείρει τὰ
ἤθη τῆς πόλεως καὶ νὰ μολύνει τὸ
πνευματικό της περιβάλλον, νὰ κα-
ταργήσει καὶ νὰ ἀκυρώσει τὶς ἁμαρ-
τωλὲς πανηγύρεις καὶ παρελάσεις
τῆς Ὁ/λίας πρὶν ἐπέμβει ὁ Θεός.

Συμπεράσματα
Ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος σὲ ἔσχα-

τη ἀνάλυση ἀνάγεται, πιστεύουμε,
στὴν ἀπόρριψη τοῦ ὀρθοδόξου   δό -
γματος, ἀπὸ τὴν κατὰ πάντα ἐκκο-
σμικευμένη Δύση, καὶ τὴ διαμόρφω-

ση ἑνὸς ἄηθους ἤθους, τῆς ὁποίας ὁ
κύριος σκοπὸς εἶναι ὁ κορεσμὸς τῆς
ὕλης μὲ κάθε τίμημα, καὶ οἱ ἀχαλίνω-
τες κτηνώδεις ἀπολαύσεις, μὲ ὅλες
τὶς διεστραμμένες ὁμοφυλοφιλικὲς
ὀρέξεις καὶ ἀποχαυνώσεις.

Στὸν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς φιλοσο-
φίας καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς, ἡ ὀρθο-
δοξία μας, ποὺ στέκει πέραν τοῦ χώ-
ρου καὶ τοῦ χρόνου, εἶναι ὁ αἰώνιος
καὶ ἀλάθητος φορεὺς τῶν εὐαγγε-
λικῶν ἐντολῶν καὶ ὅλων τῶν θεο-
φιλῶν ἀρετῶν. Γἰ  αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν
λόγο ἡ Ὁ/λία θεωρεῖται ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία μας ὡς μία ἀπὸ τὶς χειρό-
τερες μορφὲς ἁμαρτίας, αἰσχρὸ βδέ-
λυγμα μπροστὰ στὸ Θεό. Τὸ ἐπιβε-
βαιώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Δυσ -
κολώτερα δὲ τὰ παρὰ φύσιν καὶ
ἀηδέστερα ὥστε οὐδὲ ἡδονὴν ἂν
ἔχοιεν εἰπεῖν, ἡ γὰρ γνησία ἡδονὴ ἡ
κατὰ φύσιν ἐστίν. Ἀλλ ̓ὅταν ὁ Θεὸς
ἐγκαταλείπει πάντα ἄνω καὶ κάτω γί-
νεται».

«Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἱερὸ
ποίημα τοῦ Θεοῦ, ναὸς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καὶ γιʼ αὐτὸ δὲν μπο-
ροῦμε νὰ τὸ παραδίνουμε στὴν ἀκο-
λασία. Εἶναι προϊὸν κοινωνίας τῶν
γονέων μας. Ἡ Ὁ/λία εἶναι ἀφύσικη
σχέση καὶ δὲ μπορεῖ νὰ ἐξυπηρετή-
σει τὸ σκοπὸ τοῦ ἔρωτα (τὸν ὁποῖον
ὁ Θεὸς ἐμφύτευσε «ἐγκατέσπειρε»
μέσα μας), ποὺ εἶναι ἡ ἀλληλοσυμ-
πλήρωση τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ θήλε-
ως, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνθρώπινης
προσωπικότητος καὶ διʼ αὐτοῦ γέν-
νηση νέου ἀνθρώπου». (Λάμπρος
Σκόντζος, Θεολόγος).

Τὰ ΜΜΕ ἔχουν καταφέρει νὰ
ἀπευαισθητοποιήσουν τοὺς ἀνθρώ-
πους ἀπέναντι στὴ χυδαιότητα τῆς
ἁμαρτίας τῆς διαφθορᾶς. Οἱ ἀνήθι-
κες πράξεις καὶ ἡ βία ἔχουν καθιε-
ρωθεῖ στὸ ὑποσυνείδητο τοῦ κόσμου
ὡς εἶδος ψυχαγωγίας καὶ δὲν ὑπάρ-
χουν ἀντιδράσεις διαμαρτυρίας…Ἡ
εἰσαγόμενη ἀνηθικότητα ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο διεισδύει στὴν κοινωνία
μας καὶ βέβαια ἡ Ὁ εἶναι μία ἀπὸ τὶς
κύριες μορφές της.

Κανεὶς δὲν ἀντιλέγει ὅτι ὡς χρι-
στιανοὶ ὀφείλουμε νὰ ἐπιδεικνύουμε
ἀγάπη στὸ πρόσωπο τοῦ Ὁ/φίλου,
ἀλλὰ νὰ καταδικάζουμε μὲ παρρησία
τὴ βδελυκτὴ αὐτὴ ἁμαρτία.

Ἐπιθυμοῦμε τὴ σωτηρία καὶ τὸν
ἁγιασμὸ αὐτῶν τῶν συνανθρώπων
μας, ἡ ὁποία ὅμως προϋποθέτει νι-
νευιτικὴ μετάνοια καὶ ταπεινὴ ἐξο-
μολόγηση τῶν σαρκικῶν ἀλλὰ καὶ
ὅλων τῶν παθῶν.

Ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ καταδίκη τῆς
ἁμαρτίας δὲν ὀφείλεται σὲ μῖσος
ἀλλὰ σὲ ἀγάπη καὶ πόνο γιὰ τὴν
αἰώνια σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Εἶναι συγκινητικὴ καὶ ἐξόχως συγ-
κλονιστικὴ ἡ ἱστορία ἑνὸς Ὁμοφυλό-
φιλου, ὁ ὁποῖος ἔζησε πατόκορφα τὴν
παρὰ φύσιν ἡδονή, ἡ ὁποία ὅμως καὶ
τὸν πλήρωσε πολὺ ἀκριβά. Ὁ νέος
αὐτὸς προσεβλήθη -κόλλησε- τὸν ἰὸ
ΗΙΥ (ΑΙDS). Συγκλονισμένος εἶπε ἐν
μετανοίᾳ : «Θὰ πάω στὸ Ἅγιον Ὄρος
νὰ σώσω τὴν ψυχή μου». Ὁ νέος ἐκά-
ρη μοναχὸς καὶ ἔγινε ὑπόδειγμα ἀλη-
θινῆς ἀρετῆς καὶ ἁγιότητας. Ἄγνω-
στο ἐὰν μέχρι σήμερα ζεῖ…

Ὁ ἀποκαλυπτικὸς λόγος δὲν ἀφή-
νει περιθώρια ἐφησυχασμοῦ ἢ τὸ χει-
ρότερο ἀμνηστεύσεως τῶν ἀφύσι-
κων ἁμαρτημάτων, ἀφοῦ τὸ τέλος
τους θὰ εἶναι στὴν ἀπαράκλητη,
καιόμενη μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι, λίμνη.
«Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ
ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρ-
νοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολά-
τραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος
αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν
πυρὶ καὶ θείῳ, ὃ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ
δεύτερος». (Ἀποκ. κα ,́ 8).

Ἀπέναντι στὴν δικτατορία τοῦ θρά-
σους ἐπιβολῆς νέας, ἀδέσμευτης,
ἀνερμάτιστης ἠθικῆς, καὶ στὸν ὀχετὸ
τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν σχέσεων, εἶναι
πλέον καιρὸς «νὰ λεπτύνουμε τὰ
πνευματικά μας αἰσθητήρια, γιὰ νὰ
μπορέσουμε νὰ διαπιστώσουμε τὸ
εὖρος τῆς «ὑπερηφανείας», δηλαδὴ
τῆς προκλητικῆς καὶ αὐθάδους ἀναι-
σχυντίας ποὺ ἔχει κατακλύσει τὸν κό-
σμο μας, τὴν ἐποχή μας, τοὺς δρό-
μους τῶν πόλεων, τὶς ἀφίσες καὶ γι-
γαντοοθόνες τοῦ ὑλόφρονος πολιτι-
σμοῦ μας…Ἂς καταλάβουμε τὴ σο-
βαρότητα τῶν περιστάσεων, τὸ
χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ στὸ ὁποῖο βρι-
σκόμαστε, κἰ  ἂς φορέσουμε ἐπάνω
μας «σάκκο καὶ σποδό». (Περιοδικὸν
ὁ Σωτήρ, τ. 2095, σελ. 362).

Ἄλλα περιθώρια δὲν ἔχουμε,
ἄλλος δρόμος δὲν ὑπάρχει.

«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν πα-
ράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γά-
λα ποὺ θηλάσαμε, ἀγωνιζόμαστε,
ἄλλος ἐδῶ ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω
στὴν ψευτιά. Καταπάνω σʼ αὐτοὺς
ποὺ θέλουνε τὴν Ἑλλάδα ἕνα κου-
φάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι
χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο, ὁ καιρὸς
θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκαιο, ἂν καὶ δὲ
χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδει-
ξη» (Φώτης Κόντογλου).

Καὶ ὁ καταληκτικὸς πατερικὸς λό-
γος

«Πᾶν γὰρ τὸ ὑπερβαῖνον τοὺς
παρὰ Θεοῦ τιθέντας νόμους, τῶν
ἀλλοκότων ἐπιθυμεῖ καὶ οὐχὶ τῶν νε-
νομισμένων».

* Εἰσήγησις εἰς τὸ 30όν Παιδαγωγικὸν
Συνέδριον τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας
Πατρῶν (14/2/15).

Ὁ «Λεβεντόγερος» τῆς Κύπρου
πού ἀκούστηκε στήν Κύπρο

ἡ φωνή τοῦ Διγενῆ.
*  *  *

Καί στόν ἦχο τῆς φωνῆς του
ἔτρεξε ἡ λεβεντιά,

γιά ν᾽ ἀρχίσουνε τή δράση
εἰς τῆς Κύπρου τά βουνά.

Τόν Διγενῆ τόν τίμησε ἡ Βουλή

τῶν Ἑλλήνων, ἡ Ἀκαδημία Ἀθη -
νῶν κι ἀναδείχτηκε "ἄξιο τέκνο
τῆς Πατρίδας". Ἀκόμα καί οἱ
ἐχθροί του, ὅπως ὁ πρ. Κυβερνή-
της Τζών Χάρντινγκ (πού ἀπαγχό-
νισε τά 9 παλληκάρια), πλέκει με-
γάλο ἐγκώμιο στό Γρίβα ("Ἡμερή-
σιος Τηλέγραφος", 1958).

Ὁ "λεβεντόγερος" τῆς Κύπρου,
καί οἱ ἀθάνατοι ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ
μᾶς δείχνουν τό δρόμο τῆς δόξας
καί τῆς τιμῆς.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΑΡΧΙΜ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ Σ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: "Φῶς στό μυστήριο
τοῦ πόνου", Ἐκδόσεις Ἀδελφότητος Θεολόγων "Ὁ Σωτήρ",
Ἀθήνα 2015, σελίδες 86.

Τό βιβλίο αὐτό ἔχει μιά ἰδιαίτε-
ρη, ἔγκριτη καί βαρύνουσα σφρα-
γίδα, γιατί ὁ συγγραφέας δέν εἶναι
ἕνας τυχαῖος κληρικός, ἀλλ᾽ ἐκτός
τῶν ξέχωρων ἐπιστημονικῶν προ-
σόντων του - γιά νά μή προσκρού-
σω στήν ταπείνωση τοῦ ἀνδρός -
τοῦτο μόνο λέγω, ὅτι ἀπό ἐτῶν
διατελεῖ προϊστάμενος τῆς ἀνωτέ-
ρω Ἀδελφότητος. Μέ τόν ἀριθμό
καί τόν πλοῦτο τῶν σοφῶν βι-
βλίων του, σκοπό ἔχει νά καταρτί-
σει καί οἰκοδομήσει τό Ὀρθόδοξο
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ. Πρίν μιλήσω γιά τό περιεχό-
μενο τοῦ πολύ ἐνδιαφέροντος βι-
βλίου του, μιά ματιά στό ὀπισθό-
φυλλο μέ τίς παρακάτω γραμμές,
μᾶς κατατοπίζει ἄριστα. Ἰδού τό
κείμενο: "Ὁ πόνος φανερώνει τήν
παρουσία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.
Ἑρμηνεύει τήν καταδίωξη τοῦ
ἐλέους τοῦ Θεοῦ, πού ζητεῖ μέ
τούς μεγάλους καί ἔσχατους πό-
νους νά μᾶς ὁδηγήσει στήν αἰώνια
σωτηρία καί χαρά. Στό χέρι μας
εἶναι νά χρησιμοποιήσουμε σωστά
τόν πόνο μας. Νά τόν κάνουμε
φτερό, ὄχι ἁλυσίδα. Νά μή τόν
χρησιμοποιήσουμε, γιά νά μᾶς
στείλει δέσμιους στόν τόπο τῆς
ἄφατης ὀδύνης καί τῶν ἀφόρη-
των πόνων καί στεναγμῶν, ἀλλά
νά τόν ἀξιοποιήσουμε ἔτσι ὥστε
νά μᾶς ἀνοίξει τόν δρόμο καί νά
μᾶς ἀνεβάσει στόν φωτεινό Πα-
ράδεισο τοῦ Θεοῦ,"ἔνθα οὐκ ἔστι
πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός,
ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος"». Πολύ
ἐνδιαφέροντα τά κεφάλαια καί οἱ
ὅλες πλευρές τοῦ τεράστιου θέμα-

τος τοῦ πόνου.Τέσσερα εἶναι τά
κεφάλαια -ἤ ἄν προτιμᾶτε- τά γε-
νικά μέρη τῶν θεμάτων: 1. Πῶς
εἰσῆλθε ὁ πόνος στή ζωή μας, 2. Ἡ
σκοπιμότητα τοῦ πόνου, 3. Ἡ
ἀντιμετώπιση τοῦ πόνου, καί 4.
Σταυρός καί Ἀνάσταση. Μερικά
θέματα ἀπ' τίς ὑποδιαιρέσεις τῶν
κεφαλαίων, εἶναι καί τά ἑξῆς: Ὁ
πόνος γίνεται μέσο σωτηρίας -
Ἐπιστρέφουμε στό Θεό - Συνέπει-
ες τῆς ἁμαρτίας - Γνωρίζουμε τόν
ἑαυτό μας - Ὁ Θεός γνωρίζει τό
συμφέρον μας - Ὁ Θεός εἶναι κον-
τά στόν πόνο μας - Ὑπέρβαση τοῦ
πόνου ἀνώτερη ἀπό τή θεραπεία
του - Ὁ πόνος τοῦ ἐσταυρωμένου
Κυρίου κ.ἄ. Τό βιβλίο ἀρχίζει μέ
μιά σύντομη εἰσαγωγή καί κλείνει
μ᾽ ἕνα μικρό ἐπίλογο. Εὐχαρι-
στοῦμε τόν πολυσέβαστο π. Ἀστέ-
ριο. Νά ᾽χουμε τίς εὐχές του.

Μιχ. Μιχαηλίδης

ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ: «Ὁμιλίες» (Γιά τήν εὐτυχία,
τήν Μετάνοια, τήν ὁδό πρός τόν οὐρανό καί διάφορα ἀφυπνι-
στικά), ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σελίδες 110. Θεσσα-
λονίκη 2015.

Στούς μεγάλους ἁγίους Γέρον-
τες τοῦ 20οῦ αἰώνα ἔχουμε γράψει
πολλά τόν τελευταῖο καιρό. Διορ-
γανώθηκαν ἐπίσης εἰδικές "ἡμερί-
δες" στή συμπρωτεύουσα γιά τόν
Γέροντα π. Φιλόθεο Ζερβάκο, τόν
Ἀρχιμανδρίτη καί Καθηγούμενο
τῆς Ἱ. Μονῆς Λογγοβάρδας τῆς
Πάρου. Ὑπῆρξε ὁ Γέροντας, ἕνας
ἀπ' τούς λίγους καί ἐκλεκτούς
κληρικούς τοῦ περασμένου αἰώνα,
μέ ἐγνωσμένη ἁγιότητα, σοφία καί
προπάντων πνευματικότητα, ὅλα
συνδυασμένα μέ τή χάρι τοῦ ἀπο-
λογητῆ, τοῦ ὁμιλητῆ καί τοῦ συγ-
γραφέα.

Σήμερα, μέ ἰδιαίτερη χαρά, πα-
ρουσιάζουμε κάποιες ἐκλεκτές
ὁμιλίες του, ἀλλά νά μοῦ ἐπιτρέψει
πρῶτα ὁ ἀγαπητός ἐκδότης καί
φίλος κ. Στυλιανός Κεμεντζετζί-
δης νά σημειώσω τήν ἀφιέρωση
τοῦ βιβλίου ἐπί λέξει: «Στά τέκνα
μας, Φιλόθεο, Δημήτριο, Βαρβά-
ρα καί Ἐφραίμ, πού μᾶς ἐμπι-
στεύθηκε ὁ Κύριος, διά νά εὐαρε-
στήσουν Θεό καί ἀνθρώπους».

Οἱ γονεῖς
Στυλιανός - Δέσποινα

Ἐπειδή γιά πάντα, οἱ φιλα-
ναγνῶστες σπεύδουν πρῶτα νά ρί-
ξουν μιά ματιά στά περιεχόμενα -
γιά νά πληροφορηθοῦν σχτικά μέ
τό θέμα ἤ τά θέματα τοῦ βιβλίου,
ἔτσι σπεύδω κι ἐγώ νά τούς πλη-
ροφορήσω ὅτι τό βιβλίο περιέχει
τίς ἑξῆς ὁμιλίες: 1. Γιά τήν εὐτυχία,
2. Γιά τή μετάνοια, 3. Ψευδής καί
ἀληθής μετάνοια, 4. Πῶς πρέπει
νά μετανοοῦμε, 5. Πῶς θά ἀπαλ-
λαγοῦμε ἀπό τήν ἁμαρτία, 6. Σω-
τήριο σάλπισμα μετανοίας, 7. Πῶς
νά μή λυποῦμαι; 8. Ἡ ἐρχομένη

ρομφαία, 9. Γιά τό μυστήριο τῆς
μετανοίας. 10. Ἀπειλούμεθα μέ
ἀφανισμό, 11.Θαυμαστό γεγονός,
12 Ὁ ὁδός πρός τόν οὐρανό, 13.
Διάφορα ἀφυπνιστικά, 14. Γιά τήν
μέλλουσα ζωή. 15.Γιά τήν κα-
κουργία τῶν δαιμόνων, 16. Οἱ πα-
ραβάσεις στόν νόμο τοῦ Θεοῦ ἐπι-
φέρουν μεγάλες συμφορές, καί 17.
Γενικά γιά τήν ὁσιακή προσωπι-
κότητα τοῦ Γέροντος Φιλοθέου
Ζερβάκου (α. Ὁσιακή ζωή τοῦ
Γέροντος, β. Ἐλάχιστες μαρτυρίες
λαοῦ καί Κλήρου, καί γ. Ὁ Γέρον-
τας διέθετε ταπεινό φρόνημα, εἶχε
μνήμη θανάτου καί ἰσόβια μετά-
νοια καί νοσταλγία γιά τήν οὐρά-
νια πατρίδα).

Ὅταν ἀσχολεῖσαι καί μελετᾶς
τή ζωή καί τά ἔργα τέτοιων σύγ-
χρονων ἁγίων Γερόντων, ἡ ὠφέ-
λεια τῆς ψυχῆς εἶναι τεράστια.

Μιχ. Μιχαηλίδης



(1ον)
(Εἰσήγησις εἰς τό Πανελλήνιον

Ἐπιστημονικὸν Συνέδριον μὲ θέμα
«Τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν:
Προβληματισμοὶ – Ἐπισημάνσεις –
Προτάσεις», ποὺ ἐπραγματοποιήθη
εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἀπὸ 11-13
Μαρτίου 2012)

Εἰσαγωγικά
Ἡ σύγχρονη θρησκευτικὴ

ἀγωγὴ ὁριοθετεῖται, σύμφωνα μὲ
τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ
τὰ Θρησκευτικά τοῦ Δημοτικοῦ
καὶ τοῦ Γυμνασίου1, στὸ πλαίσιο
τοῦ ἐπονομαζόμενου κριτικοῦ
θρησκευτικοῦ γραμματισμοῦ. Ἡ
ὁριοθέτηση αὐτὴ τῆς θρησκευ-
τικῆς ἀγωγῆς στοχεύει νὰ κατα-
στήσει τὸ θρησκευτικὸ μάθημα
σύγχρονο καὶ ἱκανὸ νὰ ἀνταποκρι-
θεῖ μὲ ἐπιτυχία στὶς ἀπαιτήσεις τό-
σο τοῦ στενοῦ σχολικοῦ περιβάλ-
λοντος ὅσο καὶ τοῦ εὐρύτερου
κοινωνικοῦ. Ἐντούτοις, οἱ θεωρη-
τικὲς βάσεις τοῦ γραμματισμοῦ
καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ γραμματι-
σμοῦ ἐγείρουν ὁρισμένους προ-
βληματισμούς. 

Ὁ γραμματισμὸς -μετάφραση
τοῦ ἀγγλικοῦ ὅρου literacy- συνδέ-
εται ἄμεσα μὲ τὸν γλωσσικὸ ση-
μειωτικὸ λόγο καὶ ἀφορᾶ πρωταρ-
χικὰ καὶ κυρίως στὴ γλωσσικὴ
ἐκπαίδευση. Ἀντιδιαστέλλεται ἀπὸ
τὸν ἀναλφαβητισμό, ἀλλὰ δὲν
ταυτίζεται μὲ τὸν ἀλφαβητισμό,
ἐφόσον τοῦ ἀποδίδεται εὐρύτερο
ἐννοιολογικὸ περιεχόμενο. Ἡ
ἔννοια τοῦ γραμματισμοῦ δὲν πε-
ριορίζεται στὴ γνώση γραφῆς καὶ
ἀνάγνωσης, ἀλλὰ συμπεριλαμβά-
νει ἱκανότητες καὶ δεξιότητες, οἱ
ὁποῖες συμβάλλουν καθοριστικὰ
στὴν ἐπικοινωνία καθὼς καὶ στὴν
ἐπιτυχῆ ἔνταξη στὸ κοινωνικὸ πε-
ριβάλλον. Μὲ βάση τὰ παραπάνω

ὡς γραμματισμὸς ὁρίζεται, σύμ-
φωνα μὲ τὸν Ἠλία Ματσαγγούρα,
ἡ «ἱκανότητα τοῦ ἀτόμου νὰ χρη-
σιμοποιεῖ τὶς (μετὰ-) γλωσσικὲς καὶ
ἐπικοινωνιακὲς γνώσεις καὶ δεξιό-
τητές του εὐέλικτα καὶ δημιουργι-
κά, ἀλλὰ πάντα μὲ τρόπο ποὺ προσ -
ιδιάζει σὲ κάθε περίσταση ἐπικοι-
νωνίας, γιὰ νὰ ἐπιτύχει στόχους
ποὺ ἀφοροῦν: α) στὶς λεκτικὲς
πράξεις τοῦ προφορικοῦ λόγου, β)
στὴν κατανόηση, χρήση, κριτική,

ἀλλὰ καὶ τὴν παραγωγὴ κειμένων
ποικίλης σημειωτικῆς σύνθεσης
καὶ διαφορετικῆς κοινωνικῆς λει-
τουργίας καί, ὡς ἐκ τούτου, δια-
φορετικοῦ περιεχομένου καὶ δια-
φορετικῆς μορφῆς καὶ δομῆς καὶ
διαφορετικῶν λεξικὸ-γραμμα-
τικῶν καὶ ὑφολογικῶν χαρακτηρι-
στικῶν»2.

Ἀπὸ τὴν παραπάνω ἐννοιολο-
γικὴ προσέγγιση προκύπτει ὅτι ἡ
ἔννοια τοῦ γραμματισμοῦ περι-
λαμβάνει ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γνώση τό-
σο τὴν ἱκανότητα ὀρθῆς χρήσης
τῶν γλωσσικῶν δομῶν ὅσο καὶ τὴ
δυνατότητα τοῦ ἀτόμου νὰ προσ -
αρμόζεται μὲ εὐκολία καὶ νὰ λει-
τουργεῖ μὲ ἀποτελεσματικότητα
σὲ ποικίλα περιβάλλοντα καὶ δια-
φορετικὲς περιστάσεις ἐπικοινω-
νίας3. Ἑπομένως, ὁ γραμματισμὸς
δὲν ἐξαντλεῖται στὴν κατάκτηση
συγκεκριμένου διδακτικοῦ ὑλι-
κοῦ, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὶς
δεξιότητες ἀποτελεσματικῆς χρή-
σης αὐτοῦ τοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τοὺς
μαθητὲς μὲ στόχο τὴ λειτουργικὴ
ἐπικοινωνία τους μὲ τὸ διαρκῶς
μεταβαλλόμενο κοινωνικὸ περι-
βάλλον. Ὁ Mike Baynham προσδιο-
ρίζει τὶς δεξιότητες αὐτὲς ὡς τὴ
λειτουργικὴ διάσταση τοῦ γραμ-
ματισμοῦ4.

Στὴν προσπάθεια προσδιορι-
σμοῦ τοῦ ἐννοιολογικοῦ περιεχο-
μένου τοῦ γραμματισμοῦ ὑποστη-
ρίζεται ἐπιπλέον ὅτι «ὁ γραμμα-
τισμὸς συνεπάγεται λογική, ἀνα-
λυτική, κριτικὴ καὶ ὀρθολογικὴ
σκέψη, χρήση τῆς γλώσσας μὲ γε-
νικεύσεις καὶ ἀφαιρέσεις, σκεπτι-
κισμὸ καὶ κριτικὴ στάση, διάκριση
μεταξὺ μύθου καὶ ἱστορίας, ἀνα-
γνώριση τῆς σημασίας τοῦ χώρου
καὶ τοῦ χρόνου, σύνθετους καὶ
σύγχρονους τρόπους διοίκησης
(μὲ διαχωρισμὸ κράτους – ἐκκλη-
σίας, πολιτικὴ δημοκρατία καὶ με-
γαλύτερη κοινωνικὴ ἰσότητα, χα-
μηλότερο δείκτη ἐγκληματικότη-
τας, καλύτερους πολίτες, οἰκονο-
μικὴ ἀνάπτυξη, πλοῦτο καὶ παρα-
γωγικότητα, πολιτικὴ σταθερότη-
τα, ἀστικοποίηση καὶ χαμηλότερη
γεννητικότητα»5. 

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἀπὸ τὶς ποικίλες ἐννοι-
ολογικὲς προσεγγίσεις τοῦ γραμ-
ματισμοῦ προκύπτει ἡ διάκριση
μεταξύ τοῦ αὐτόνομου καὶ τοῦ
ἰδεολογικοῦ γραμματισμοῦ. Ὁ
Brian Street6 ἐπισημαίνει ὅτι ἡ δια-
φορὰ μεταξύ τοῦ αὐτόνομου καὶ
τοῦ ἰδεολογικοῦ γραμματισμοῦ
ἐντοπίζεται στὸν ρόλο ποὺ ἔχουν
συγκεκριμένες κοινωνικὲς πρα-
κτικὲς στὴν κατανόηση τοῦ γραμ-
ματισμοῦ. Στὴν περίπτωση τοῦ
αὐτόνομου γραμματισμοῦ αὐτὸς
κατανοεῖται ὡς καθαρὰ γνωστικὴ
ἱκανότητα ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ κοι-
νωνικὸ πλαίσιο καὶ τὸν πολιτισμὸ
ἐντός τοῦ ὁποίου ἐκδηλώνεται.
Ἀντίθετα, ὁ ἰδεολογικὸς γραμμα-
τισμὸς ἀλληλεπιδρᾶ μὲ τὴν κοινω-
νία καὶ τὸ πολιτισμικὸ περιβάλλον7. 
Σημειώσεις:

1. Ὑπουργεῖο Παιδείας, Διά Βί-
ου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων –
Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, Νέο Σχο-
λεῖο. Πρόγραμμα Σπουδῶν στὰ
Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ & Γυμνα-
σίου, Ἀθήνα 2011. 

2. Ἠ. Ματσαγγούρας (ἐπιμ.),
Σχολικὸς Ἐγγραμματισμός. Λει-
τουργικός, Κριτικός, Ἐπιστημονι-
κός, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2007, σ.
22. Γενικότερα, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ
ἐπισημανθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἕνας
κοινὰ ἀποδεκτὸς ὁρισμὸς τοῦ
γραμματισμοῦ. Μία προσπάθεια
σύνθεσης διάφορων ὁρισμῶν ἔγι-
νε ἀπὸ τὴν Unesco, ἡ ὁποία ὅρισε
τὸ γραμματισμὸ ὡς ἑξῆς: «Ἕνα
ἄτομο εἶναι ἐγγράμματο ὅταν ἔχει
ἀποκτήσει τὶς ἀπαραίτητες γνώ-
σεις καὶ δεξιότητες ποὺ τὸ καθι-
στοῦν ἱκανὸ νὰ συμμετάσχει σὲ
ὅλες ἐκεῖνες τὶς δραστηριότητες,
στὶς ὁποῖες ἀπαιτεῖται γραμμα-
τισμὸς γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ
λειτουργία τοῦ ἀτόμου στὴν ὁμά-
δα καὶ στὴν κοινότητά του καὶ τοῦ
ὁποίου οἱ ἐπιτεύξεις στὴν ἀνά-
γνωση, τὴ γραφὴ καὶ τὴν ἀριθμη-
τικὴ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ συνεχίζει
νὰ χρησιμοποιεῖ αὐτὲς τὶς δεξιό-
τητες γιὰ τὴν ἀτομικὴ ἐξέλιξη καὶ
τὴν ἀνάπτυξη τῆς κοινότητάς
του», στὸ M. Baynham, Πρακτικὲς
Γραμματισμοῦ, μτφρ. Μ. Ἀράπο-
γλου, ἐκδ. Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2002,
σσ. 19 – 20. 

3. Ἠ. Ματσαγγούρας (ἐπιμ.),
Σχολικὸς Ἐγγραμματισμός. Λει-
τουργικός, Κριτικός, Ἐπιστημονι-
κός, ὅ.π. Βλ. καὶ Β. Μητσικοπού-
λου, «Γραμματισμός», στὸ Ἀ. Χρι-
στίδης (ἐπιμ.), Ἐγκυκλοπαιδικὸς
Ὁδηγὸς γιὰ τὴ Γλώσσα, ἐκδ. Κέν-
τρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Θεσσα-
λονίκη 2001 [http://www.komvos.
edu.gr/glwssa/odigos/thema_e1/e_1
_thema.htm, προσπελάστηκε
10.03.2013]. Βλ. ἐπίσης, M. Kalan-
tzis καὶ B. Cope, «Πολυγραμματι-
σμοί», στὸ Ἀ. Χριστίδης (ἐπιμ.),
Ἐγκυκλοπαιδικὸς Ὁδηγὸς γιὰ τὴ
Γλώσσα, ἐκδ. Κέντρο Ἑλληνικῆς
Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2001
[http://www.komvos.edu.gr/glwssa/
odigos/thema_e2/e_2_thema.htm,
προσπελάστηκε 10.03. 2013]. 

4.Μ. Baynham, Πρακτικὲς Γραμ-
ματισμοῦ, ὅ.π., σ. 20. 

5. J. Gee, «Ὁ Γραμματισμὸς καὶ
ὁ Μῦθος τοῦ Γραμματισμοῦ: ἀπὸ
τὸν Πλάτωνα στὸν Freire», στὸ Ἀ.
Χαραλαμπόπουλος (ἐπιμ.), Γραμ-
ματισμός, Κοινωνία καὶ Ἐκπαίδευ-
ση, μτφρ. Μ. Ἀράπογλου, Ε. Κον-
σούλη, Δ. Κορομπόκης, Λ. Κουφά-
κη, ἐκδ. Ἀριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, Ἰνστιστοῦτο
Νεοελληνικῶν Σπουδῶν, Ἵδρυμα
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσα-
λονίκη 2006, σ. 8. 

6. Ἀναλυτικότερα βλ. B. Street,
Literacy in Theory and Practice, ἐκδ.
Cambridge University Press, Cam-
bridge 1984. 

7. Βλ. περισσότερα στὸ Ἀ. Χα-
ραλαμπόπουλος (ἐπιμ.), Γραμματι-
σμός, Κοινωνία καὶ Ἐκπαίδευση,
μτφρ. Μ. Ἀράπογλου, Ε. Κονσού-
λη, Δ. Κορομπόκης, Λ. Κουφάκη,
ἐκδ. Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ἰνστιστοῦτο Νε-
οελληνικῶν Σπουδῶν, Ἵδρυμα
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσα-
λονίκη 2006.
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
25. Ἀναγακαία ἡ ταπείνωσις
Ἡ ἁρμονική συνύπαρξη δύο ἤ

περισσοτέρων ἀνθρώπων προ-
ϋποθέτει ταπείνωση, ἡ ὁποία κά-
νει πιό εὔκολη τήν ἀλληλοϋποχώ-
ρηση. Οἱ ἀδυναμίες εἶναι δεδομέ-
νες καί ὅταν ἐκδηλώνονται, πρέ-
πει νά ἀντιμετωπίζονται μέ ὑπο-
χώρηση καί ἀνοχή. Στήν ἀδυναμία
τοῦ ἑνός ὑποχωρεῖ ὁ ἄλλος. Μέ
τόν τρόπο αὐτό ἀποφεύγονται οἱ
συγκρούσεις.

Ἕνας γέροντας ἔλεγε στούς μα-

θητές του μία παραβολή, γιά νά
κατανοήσουν τήν ἀξία τῆς ταπει-
νοφροσύνης. Κάποτε εἶπαν οἱ κέ-
δροι στά καλάμια:

– Πῶς ἐσεῖς, ἄν καί εἶστε ἀσθε-
νικά καί ἀδύνατα, ἀντέχετε τό
χειμώνα καί δέν σπᾶτε, ἐνῶ ἐμεῖς
παρόλο πού εἴμαστε μεγαλύτεροι
καί ἀνθεκτικότεροι συντριβόμα-
στε καί καμιά φορά μᾶς ξεριζώνει
ὁ ἄνεμος;

Καί τά καλάμια ἀπάντησαν:
– Ἐμεῖς, ὅταν φυσοῦν οἱ ἄνεμοι

τό χειμώνα, γέρνουμε πότε ἐδῶ

καί πότε ἐκεῖ καί δέν σπᾶμε. Ἐνῶ
ἐσεῖς ἀντιστέκεστε στούς ἀνέ-
μους, γι᾿ αὐτό κινδυνεύετε.

Καί κατέληγε ὁ γέροντας μέ τό
συμπέρασμα: «Πρέπει νά ὑπο-
χωροῦμε, ὅταν μᾶς βρίζουν καί νά
δίνουμε τόπο στήν ὀργή. Ἔτσι χω-
ρίς ἀντίσταση, δέν θά ἔχουμε ἄτο-
πους λογισμούς, δέν θά λογομα-
χοῦμε καί δέν θά δημιουργοῦμε
ζητήματα». 

* * *
26. Προσοχή

εἰς τούς ἐμμόνους λογισμούς
Εἶναι συχνό τό φαινόμενο στούς

πνευματικούς ἀγωνιστές καί ἰδιαί-
τερα στούς μοναχούς, νά κυριαρ-
χοῦνται ἀπό κάποιους λογισμούς
καί νά θέλουν νά τούς τηρήσουν
ἐπακριβῶς στή ζωή τους, γιατί
πιστεύουν ὅτι μόνο μέ αὐτούς
μποροῦν νά σωθοῦν. Ξεχνοῦν
ὅμως ὅτι οἱ ἔμμονοι λογισμοί
ὁδηγοῦν σέ ὑπερβολές ἀλλά καί
σέ λήθη τοῦ κύριου σκοποῦ, πού
εἶναι ἡ καταπολέμηση τῶν
παθῶν. Χρειάζεται νά εἶναι κα-
νείς προσεκτικός καί νά συμβου-
λεύεται διακριτικό γέροντα. Ἡ
ἐμπειρία τῶν μεγάλων ἀσκητῶν
αὐτό διδάσκει. Εἶναι ἐκφραστική
μιά διήγηση ἀπό τό Γεροντικό: 

Ἕνας φιλόπονος γέροντας ἐπι-
σκέφθηκε τόν ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ
φορώντας ἕνα ψάθινο ροῦχο.
Μόλις τόν εἶδε ὁ ἀββᾶς τοῦ
εἶπε: 

– Σέ τίποτα δέν σέ ὠφελεῖ ἡ
ψάθα πού φορᾶς.

Στή συνέχεια ὁ γέροντας ρώ-
τησε τόν ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ:

– Πάτερ, μέ ἐνοχλοῦν τρεῖς
λογισμοί. Ὁ πρῶτος μοῦ λέει νά
γυρίζω στήν ἔρημο, ὁ δεύτερος
νά πάω σέ ξένο τόπο, ὅπου δέν
θά μέ γνωρίζει κανένας καί ὁ τρί-
τος μοῦ λέει νά κλειστῶ στό κε-
λί, νά μή συναντῶ κανένα καί νά

τρώω κάθε δεύτερη μέρα. Ποιό
λογισμό νά ἀκολουθήσω;

Ὁ πολύπειρος καί θεοφώτι-
στος ἀββᾶς τοῦ ἀπάντησε:

– Κανένας ἀπό τούς τρεῖς λο-
γισμούς δέν θά σέ συμφέρει νά
πραγματοποιήσεις. Εἶναι προτι-
μότερο, ἐάν θέλεις νά μέ ἀκού-
σεις, νά καθίσεις στό κελί σου,
νά τρῶς καθημερινά καί νά ἔχεις
στό νοῦ καί τήν καρδιά σου τήν
προσευχή τοῦ τελώνη «ὁ Θεός
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Μέ
τόν τρόπο αὐτό μπορεῖς νά σω-
θεῖς.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Ἡ αἵρεση Shinchonji ἱδρύθηκε
τό 1984 στή Νότια Κορέα ἀπό
τόν Κορεάτη Man-Hee Lee (γεν.
1931) καί ἡ ἐπίσημη ὀνομασία
της εἶναι « Shinchonji Church of
Jesus, The Temple of Tabernacle
of the Testi mony». Ἡ Κορεατική
ἔννοια ἀποτελεῖ ἀπόδοση τοῦ
βιβλικοῦ χωρίου Ἀποκ. 21, 1:
«οὐρανόν καινόν καί γῆν και-
νήν».

Ὁ ἱδρυτής της προβάλλει τόν
ἑαυτό του, ὅτι εἶναι ἕνα ἐσχα-
τολογικό πρόσωπο, καθώς μέ
τήν ἵδρυση τῆς κίνησής του
ὑποστηρίζει ὅτι ἀρχίζει νά ὑλο-
ποιεῖται αὐτό τό ὁποῖο ἀναφέ-
ρεται στήν Ἁγία Γραφή, στό Β΄
Πέτρ. 3, 13 «ἡ καινούργια γῆ καί
οἱ καινούργιοι οὐρανοί», ὅπως
εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Χριστός. Σύμ-
φωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς τοῦ
Man- Hee Lee ὁ ἴδιος ἔγινε ἀπο-
δέκτης μιᾶς θεϊκῆς ἀποκαλύψε-
ως, ὅτι αὐτός πρέπει νά ἐπανι-
δρύσει τίς δώδεκα φυλές τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί μέσω αὐτοῦ
τοῦ γεγονότος θά ἀρχίσει μιά
νέα περίοδος στήν ἀνθρώπινη
θρησκευτική ἱστορία.

Ἡ κίνηση νοηματοδοτεῖ τήν
ὕπαρξή της, κατά τούς ἰσχυρι-
σμούς της πάντα, μέ τό ὅραμα
πού ἔχει, ὅτι ἀποτελεῖ τήν ἀπαρ-
χή τῆς ἱστορικῆς ἐσχατολο-
γικῆς ἀνανέωσης τοῦ κόσμου.
Πρίν ἀπό τή δική της ξεχωριστή

ἱστορική περίοδο, κατά τίς δο-
ξασίες τῆς αἵρεσης, ἔχουν προ-
ηγηθεῖ τρεῖς περίοδοι πού περι-
λαμβάνουν 2.000 ἔτη κάθε μία
ἐξ αὐτῶν. Ἡ πρώτη περίοδος
τῶν 2.000 ἐτῶν εἶναι ἀπό τή δη-
μιουργία τοῦ Ἀδάμ μέχρι τόν
Ἀβραάμ. Ἡ δεύτερη περιλαμβά-
νει 2.000 ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι
τήν ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ τρί-
τη περιλαμβάνει τά ἀνάλογα
ἔτη ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Χρι-
στοῦ μέχρι τή δημιουργία τῆς
κίνησης Shinchonji.

Ἡ τέταρτη περίοδος ξεκινάει
μέσω τοῦ καλέσματος ἀπό τόν
Θεό τοῦ Man-Hee Lee, περιλαμ-
βάνει τήν ἵδρυση τῆς αἱρέσεως
καί θά συμπεριλάβει καί τήν
ἀναμενόμενη χιλιετῆ βασιλεία,
πού κατά τή γνώμη του, ἀναφέ-
ρεται στήν Ἀποκάλυψη.

Ἡ αἵρεση ἔχει κλειστή καί
συγκεντρωτική δομή γιά τά μέ-
λη της μέ περιοριστικούς ὅρους
σχετικά μέ τήν ἐπικοινωνία
πρός τά ἔξω καί τούς ἄλλους
ἀνθρώπους, πού δέν τυγχάνουν
ὀπαδοί. Ἡ ἔνταξη κάποιου στήν
αἵρεση προϋποθέτει συμμετοχή
σέ εἰδικά σεμινάρια καί εἰδική
πνευματική ἐκπαίδευση. Στά μέ-
λη της καλλιεργεῖ τήν ἄποψη,
ὅτι ἀνήκουν καί συγκροτοῦν
τόν ἀριθμό τῶν 144.000, γιά τόν
ὁποῖο γίνεται λόγος στήν Ἀπο-
κάλυψη (Ἀποκ.7,4).

Οἱ ἀντιτριαδικές περί Θεοῦ
δοξασίες της σέ συνδυασμό μέ
τίς ἄλλες δοξασίες της, ἀποτε-
λοῦν ἐμπόδιο καί λόγο μή συν -
εργασίας μέ ἄλλες χριστιανικές
προτεσταντικές Ὁμολογίες,
ὅπως καί μέ διεθνεῖς χριστιανι-
κούς ὀργανισμούς. Ἡ αἵρεση
δραστηριοποιεῖται σέ 15 χῶρες
τοῦ κόσμου καί στήν Εὐρώπη
ἔχει δημιουργήσει κοινότητες
στή Γαλλία καί στή Γερμανία.
Γιά ἐπικοινωνιακούς λόγους
ἐκπρόσωποί της συμμετέχουν
σέ διεθνεῖς ὀργανώσεις σχετι-
κά μέ τήν εἰρήνη κ.ἄ. Ἐπίσης ἡ
αἵρεση χρησιμοποιεῖ καί ἄλλες
ὀνομασίες ὅπως: «Healing All
Nations, Gemeinde im Licht». Στά
πλαίσια τῆς ἐπικοινωνιακῆς
στρατηγικῆς της γιά τήν περαι-
τέρω ἀποδοχή της καί τή δυνα-
τότητα κοινωνικῆς παρέμβασής
της στή Γερμανία ἔχει δημιουρ-
γήσει ἐπίσης ἕνα θυγατρικό
ὀργανισμό, πού ἔχει τήν Κορε-
ατική ὀνομασία «Mannam» καί
σημαίνει «Συνάντηση». Ὡς
ὀργανισμός θέλει νά καλλιερ-
γήσει τή φιλία, τήν εἰρήνη καί
τή συνεργασία μεταξύ ἀνθρώ-
πων διαφορετικῶν θρησκειῶν,
γλωσ σῶν καί πολιτισμῶν.

Στήν ἴδια κίνηση καί μέ ἀνά-
λογη δραστηριότητα, ἀνήκει καί
ἄλλο θυγατρικό παρακλάδι πού
ἔχει τήν ὀνομασία: «International
Peace Youth Group».

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Shinchonji
Μιὰ νέα Ἀντιτριαδικὴ Κορεατικὴ ἐσχατολογικὴ αἵρεσις

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

Ὀκνηρία
Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «τῇ σπουδῇ μή ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες,

τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες» (Ρωμ. ιβ´ 11). Δηλαδή στήν προθυμία καί τόν
ζῆλο, πού ἀπαιτεῖται γιά κάθε ἔργο θεάρεστο, νά μή εἶσθε ὀκνηροί.
Οἱ ἐσωτερικές σας πνευματικές δυνάμεις νά εἶναι πάντοτε ζεστές ἀπό
τήν πνευματική φλόγα τοῦ πνεύματος. Μέ ὅλα αὐτά νά ὑπηρετῆτε ὡς
ἀφοσιωμένοι δοῦλοι τόν Κύριο.

Ἡ ὀκνηρία εἶναι μητέρα κάθε κακίας, ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες.
«Ἀργία μήτηρ πάσης κακίας».

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης λέγει ὅτι ἡ ὀκνηρία παραλύει τήν ψυ-
χή καί τόν νοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Κύριος μᾶς λέγει:
«Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται»

(Ματθ. κδ´ 42).
Δηλαδή, ὅπως τό ἐξηγεῖ ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας, «νά εἶσθε ἕτοιμοι σέ κά-

θε στιγμή, διότι δέν γνωρίζετε κατά ποία ὥρα ἔρχεται ὁ Κύριος, μή-
πως ἔλθη ἔξαφνα καί σᾶς εὕρη νά κοιμᾶσθε».

*  *  *
Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης λέγει γιά τήν ὀκνηρία:
«Ἡ ὀκνηρία εἶναι μία παράλυσις καί χαλάρωσις τῆς ψυχῆς καί τοῦ

νοῦ, καί κράτησις τῶν μελῶν, τύφλωσις τῶν ὀφθαλμῶν, κωφότης τῶν
ὤτων, κεκλεισμένη θύρα τοῦ στόματος, φραγμός τῆς ρινός, δεσμός
τῶν χειρῶν, ἅλυσις τῶν ποδῶν, χαύνωσις τῆς καρδίας, καί θανατη-
φόρος ἀσθένεια ὅλου τοῦ ἀνθρώπου, μία ἀνορεξία τῆς ἀρετῆς, ὀλι-
γωρία τῆς ἀσκητικῆς καί κουραστικῆς ζωῆς, καταφρόνησις τῆς παν-
τοτινῆς βασιλείας καί ἀποστροφή καί μῖσος τοῦ ἀγγελικοῦ ἐνδύμα-
τος, ἡ ὁποία ἐπαινεῖ τούς κοσμικούς καί ντροπιάζει τούς μοναχούς,
ἀγαπᾶ τήν κοσμική ζωή καί μισεῖ τό μοναστήριον, διαβάλλει τόν Θεό
πώς εἶναι ἀνελεήμων καί ἄσπλαγχνος καί δέν θέλει νά σώση χωρίς
κόπους καί ἱδρῶτες τόν ἄνθρωπο».

*  *  *
Στόν βίο τοῦ Ὁσίου Ἀκακίου (12/4) βλέπουμε τό ἑξῆς:
Ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ νέος κάποτε πῆγε σέ ἕνα πιό ἐρημικό μέρος μέ

κάποιον ἄλλο ἀδελφό. Ἐκεῖνος ὅμως ὁ δυστυχής ἔδειχνε ὑποκριτικά
ὅτι ζῆ ἀσκητικό βίο. Ἐσωτερικά ὅμως ἦταν γεμᾶτος ἀπό πονηρά
ἔργα.

Συνέβη κάποτε νά πάη ὁ Ὅσιος μέ ἐκεῖνο τόν Μοναχό στήν περιο-
χή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, γιά νά ἐπισκεφθῆ μερικούς
ἀδελφούς, ὅπου καί ἔμειναν νά διανυκτερεύσουν στό κελλί τους.
Ἦταν Σάββατο βράδυ καί οἱ μέν ἄλλοι μοναχοί, μαζί μέ τόν συνο-
δοιπόρο τοῦ Ὁσίου, ἀφοῦ ἔφαγαν καί ἤπιαν κατά κόρον, τό ἔρριξαν
στόν ὕπνο σάν τά ἄλογα ζῶα. Ὁ θεῖος ὅμως Ἀκάκιος, ἔχοντας τήν
θεία φλόγα στήν καρδιά του, δέν μποροῦσε νά κοιμηθῆ, ἀλλά σηκώ-
θηκε ἥσυχα καί προσευχόταν νοερά πρός τόν Θεό ἐκεῖ δίπλα πού κοι-
μόντουσαν οἱ ἄλλοι.

Κατά τήν ὥρα τοῦ ὄρθρου ἦλθε σέ ἔκταση καί εἶδε ἕνα ἄνδρα φο-
βερό καί θαυμάσιο, πού ἦλθε καί στάθηκε πάνω ἀπό αὐτούς, πού κοι-
μόντουσαν καί εἶπε:

«Κύριε ἐλέησον! Σάν ὄνοι κοιμῶνται τέτοια ἡμέρα!».
Ἀμέσως μετά κτύπησε τήν γῆ μέ τό ραβδί, πού κρατοῦσε καί εἶπε

δείχνοντας τόν συνοδοιπόρο τοῦ Ἁγίου:
«Ἀλλοίμονο σέ τοῦτον τόν ἄνθρωπον» καί ἀμέσως ἔγινε ἄφαντος.
Τελικά ὁ μοναχός αὐτός ἐγκατέλειψε τήν μοναχική ζωή καί πῆγε

στήν Σάμο, ὅπου καί τελείωσε τήν ζωή του, ἀφοῦ ἔγινε σέ ὅλους ἐλε-
εινό θέαμα.

*  *  *
Ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει: «Κάθε πρόφαση ἀργίας εἶναι πρόφαση

ἁμαρτίας. Γιατὶ πρέπει νὰ εἴμαστε πρόθυμοι ὅπως καὶ νὰ ὑπομένου-
με, μέχρι θανάτου, ὅτι δὲ ἡ ὀκνηρία ἑνωμένη μὲ τὴν πονηρία, καταδι-
κάζει τὸν ὀκνηρὸ φαίνεται ἀπ᾽ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε:
«Δοῦλε πονηρὲ καὶ ὀκνηρέ».

*  *  *
Ὁ δὲ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρει:
«Ὅπως αὐτοὶ ποὺ εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ γλυκὸ ὕπνο, ὄχι μόνο τὴ

νύχτα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ διάστημα τοῦ ὄρθρου κι ἐνῶ ἀνέτειλε
λαμπρὴ ἡ ἡμέρα μένουν ξαπλωμένοι στὸ κρεβάτι καὶ δὲν ντρέπονται
χαριζόμενοι στὴν ἡδονή, καὶ τὸν καιρὸ τῆς ἐργασίας καὶ τῆς δρα-
στηριότητας τὸν κάνουν καιρὸ ὕπνου καὶ ὀκνηρίας, ἔτσι λοιπὸν κι
ἐμεῖς, ἐνῶ πλησιάζει ἡ ἡμέρα καὶ ἡ νύχτα ὑποχωρεῖ, ἐργαζόμαστε
πολὺ περισσότερο τὰ ἔργα τῆς νύχτας. Γιατί λέγει, «νὰ ἐργάζεστε ὅσο
εἶναι ἡμέρα» (Ἰω. 9,4). Ἐνῶ εἶναι ἡμέρα, ἐμεῖς κάνουμε ὅλα τὰ ἔργα
τῆς νύχτας, κοιμόμαστε, βλέπουμε ὄνειρα, ἀπορροφούμαστε ἀπ᾽ τὶς
φαντασίες. Ἔχουν κλείσει τὰ μάτια τῆς διάνοιάς μας καὶ τοῦ σώμα-
τος, μωρολογοῦμε, παραμιλοῦμε».

(Ἀπ᾽ τὴν ΚΔ´ Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ»)

Τοῦ Δρ. Εὐαγγέλου Πεπέ

Θρησκευτικός Γραμματισμός: Ἑρμηνεῖαι καί Παρερμηνεῖαι

“Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Πάλιν ἐρῶ, χαίρετε”!
Οὐδὲν ἀνθρώπινο σύστημα καὶ οὐδεμία φιλοσοφία μπορεῖ

νὰ διδάξει στὸν ἄνθρωπο τὴν πραγματικὴ χαρὰ καὶ μάλιστα νὰ
τὴν βιώνει, ὅταν αὐτὸς βρίσκεται κυκλωμένος ἀπὸ θλίψεις καὶ
πειρασμούς. Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸ κατὰ κόσμον παράδοξο τὸ βλέ-
πουμε νὰ πραγματοποιεῖται, ὅταν ὁ πιστὸς χριστιανὸς συνει-
δητὰ ζεῖ καὶ ἐφαρμόζει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

“Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Πάλιν ἐρῶ, χαίρετε”, γράφει ὁ
θεόπνευστος Ἀπόστολος στοὺς Φιλιππησίους καὶ δι᾽ αὐτῶν σὲ
ὅλο τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Χαρὰ λοιπόν, μολονότι μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων εἰσερχό-
μεθα στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὅπου ἀποκορυφοῦται τὸ πά-
θος τοῦ Κυρίου καὶ δεσπόζει ὁ ὀδυνηρὸς Σταυρός; Βεβαίως,
διότι ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης δὲν εἶναι τοῦ κόσμου τού-
του. Δὲν ἑρμηνεύεται ἀπὸ τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ κυριαρχεῖ τὸ
ὑπέρλογο καὶ οἱ διατάξεις τῆς χάριτος ἀκόμα καὶ στὶς πλέον
δύσκολες καὶ ὀδυνηρὲς στιγμὲς ποὺ διανύουμε. Σὲ στιγμὲς
ποὺ ὅλα φαίνονται νὰ χάνονται καὶ νὰ κυριαρχεῖ τὸ ἀρνητικό,
τότε δηλ. ποὺ φαίνεται νὰ χαίρονται οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ.
Ὅταν ὅμως ὑπάρχει ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Ἐσταυρω-
μένο καὶ Ἀναστάντα, τότε ἡ χαρὰ πάντοτε μεσουρανεῖ καὶ τὸ
εὐλογημένο χαμόγελο στὰ χείλη ἀποδεικνύει τὴ χάρη καὶ τὴν
εἰρήνη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ὑπάρχουν λόγοι ποὺ ἀνθεῖ
ἡ χαρὰ στὶς χριστιανικὲς καρδιές. 

Ὁ πρῶτος λόγος ποὺ δικαιολογεῖ τὴν χαρὰ εἶναι ἡ ἀντιμετώ-
πισις τῶν προβλημάτων μὲ τὴν ζωντανὴ πίστη στὸν Χριστό. Τὰ
βασανιστικὰ ἐρωτήματα ποὺ συνθλίβουν τοὺς μακρὰν τῆς
Ἐκκλησίας ἀνθρώπους “τί θὰ γίνουμε”! “πῶς θὰ ζήσουμε”! “τί θὰ
φᾶμε”! “πῶς θὰ ἐξασφαλισθοῦμε”! Ἀλλὰ καὶ τόσα ἄλλα ποὺ ὡς
καταθλιπτικὴ ἐπῳδὸς ἀναδύονται στὰ πικραμένα χείλη, ὄχι ὅτι
τὰ ἀγνοοῦν οἱ πιστοί, ἀλλὰ τὰ βλέπουν ἀντικειμενικὰ καὶ μέσα
ἀπὸ τὸ φῶς τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς
δὲν καταντᾶ εἵλωτας τῆς ζωῆς, ὅπως αὐτοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν
διάλειμμα καὶ Κυριακή, ἢ ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ μπορεῖ νὰ διαθέτουν
ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς καὶ ὅμως νὰ νομίζουν ὅτι δὲν ἔχουν τί-
ποτε μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταντοῦν οἱ δυστυχέστεροι τῶν
ἀνθρώπων. 

Ὄχι, οὐδέποτε τέτοιες ἀποκρουστικὲς καὶ ζοφερὲς κατα-
στάσεις ποὺ ὁδηγοῦν ἀκόμα καὶ σὲ ψυχοπάθειες καὶ καταλή-
γουν σὲ πνευματικὴ νέκρωση. Ὁ πιστὸς μελετᾶ τὸν θεῖο λό-
γο ὅπως τὸν ἑρμηνεύουν οἱ θεοφόροι Πατέρες, προσεύχεται
καθημερινῶς καὶ εἰ δυνατὸν ἀκαταπαύστως καὶ τὴν ὅλη του
ζωή τὴν ἔχει ἀναθέσει στὴν πατρικὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Κάνει
βεβαίως ὅ,τι περνᾶ ἀπὸ τὸ χέρι του· οὐδέποτε παραμελεῖ τὸ
καθῆκον του· εἶναι κατὰ πάντα συνειδητὸς στὶς ὑποχρεώσεις
του, ὅμως μετὰ καὶ πάνω ἀπ' ὅλα αὐτά, ἀκόμα καὶ στὶς θλίψεις
καὶ τὰ ἀτυχήματα δοξάζει τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ δοκιμάζει τὴν
χάρη καὶ τὴν εὐλογία. 

Ἀλλὰ ὑφίσταται καὶ δεύτερος σπουδαῖος, οὐσιωδέστερος
λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ πιστὸς οὐδέποτε αἰσθάνεται νὰ τὸν
ἐγκαταλείπει ἡ καρδιακὴ χαρά. Καὶ ποῖος εἶναι αὐτός; Μά, ἡ
ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν μας! 

Ὁ Χριστιανὸς δὲν εἶναι ὁ ἔνοχος ποῦ δὲν ἔχει ποῦ νὰ κρυ-
φτεῖ ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως. Πολὺ σωστὰ εἶπε κά-
ποιος ὅτι: “οὐδέποτε οἱ Ἐρινύες κυνήγησαν καὶ συνέλαβαν
συνειδητὸ πιστό”. Ἀλλὰ καὶ πῶς νὰ συλλάβουν πιστό, ἀφοῦ
τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν συνακολουθεῖ ἡ οὐράνια εὐλογία; 

Βεβαίως, Χριστιανὸς δὲν θὰ πεῖ ἀναμάρτητος. Κάποιες
φορὲς μάλιστα τὰ πάθη καὶ οἱ ἀδυναμίες, τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ
ἐχθροῦ, θεριεύουν σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ οὐδέποτε μποροῦν
νὰ φανταστοῦν οἱ κοσμικοί, τοὺς ὁποίους ὁ διάβολος “σέρνει
ἀπὸ τὴν μύτη”. Ὄχι, ὁ πιστὸς δὲν εἶναι ὁ ἀπείραστος, εἶναι
ὅμως ὁ ἀγωνιστὴς ποὺ γνωρίζει ὅτι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἄπειρο γιὰ ὅσους μετανοοῦν καὶ ἀκαταπαύστως ἀγωνίζονται
τὸν δύσκολο μέν, ὄμορφο δὲ καὶ ἀνέκφραστο ἀγῶνα τῶν
εὐαγγελικῶν ἀρετῶν καὶ τῆς ἁγιότητος. Ἡ δὲ τακτικὴ μυστη-
ριακὴ ζωή, ὁ ἀρραβώνας δηλ. τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν δὲν
εἶναι παρὰ ἡ μυστικὴ χαρὰ ποὺ φέρει τὴν κάθαρση, τὸν φω-
τισμὸ καὶ πληροῖ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν “εἰρήνην τοῦ Θεοῦ τὴν
ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν” ὅπως λέει καὶ εὔχεται σὲ ὅλους ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος. 

Θὰ μποροῦσε ὅμως ἀπὸ τὴν μυροβόλο δέσμη τῆς χαρᾶς νὰ
λείπει καὶ τὸ τρίτο ἄνθος τοῦ οὐρανοῦ; Αὐτὴ δηλ. ἡ ἐλπίδα γιὰ
τὸ ὑπέρλαμπρο μέλλον ποὺ μᾶς ἀναμένει στὸ ὑπερουράνιο
θυσιαστήριο· πλησίον τῆς Θεοτόκου καὶ μητέρας τοῦ φωτός·
καὶ ἐκεῖ ποὺ ὅλες οἱ ἅγιες καὶ ἐκλεκτὲς ψυχὲς μᾶς ἀναμένουν
“ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι”; (Ἑβρ. ια´ 40). 

Ποιὸς μπορεῖ ἀλήθεια νὰ περιγράψει τὸ ὑπέρλαμπρο ἐκεῖνο
μέλλον; Ὄχι ἁπλῶς ἐκεῖ δὲν ὑφίσταται ἴχνος πόνου καὶ δα-
κρύων, πένθη καὶ ἀδικίες ἀνθρώπινες, ἀλλὰ ἐκεῖ μᾶς ἀναμέ-
νει ὁ παράδεισος. Ὁ παράδεισος τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς χαρίζει
στὰ τέκνα Του, ποὺ ἐκτίμησαν τὴν ἀγάπη Του. Ἐκεῖ τὰ αἰώνια.
Ἡ δόξα, ἡ τιμὴ καὶ τὰ αἰώνια ἀγαθά, “ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ
οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἅ ἡτοί-
μασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν”.

Καὶ εἶναι μὲν ἀλήθεια ὅτι δὲν βλέπουμε διά τῶν αἰσθητῶν
μας ὀφθαλμῶν ὅλες αὐτὲς τὶς εὐλογίες ποὺ ἀναμένουν τοὺς
πιστούς. Συμβαίνει ὅμως κάτι ἀπείρως ἀνώτερο. Τὰ πι-
στεύουμε καὶ τὰ ἀποδεχόμεθα ἀπολύτως ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς
ἀποκάλυψε ὁ Χριστός. Τὰ πιστεύουμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τοῦ
“εἶναι” μας καὶ μὲ ὅλη τὴ θέρμη τῆς καρδιᾶς μας καὶ ἑπομέ-
νως, διά τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἀπὸ τοῦ νῦν βιώνουμε
τὰ μέλλοντα, δοθέντος ὅτι αὐτὴ ἡ ὀρθόδοξος πίστις εἶναι
“τῶν ἐλπιζομένων ὑπόστασις καὶ πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλε-
πομένων”. 

Καὶ μετὰ ἀπ᾽ ὅλα αὐτά, ἀπὸ τὸ ἀντίκρυσμα δηλ. τῶν προ-
βλημάτων τῆς ζωῆς μέσῳ τῆς πίστεώς μας, τὴν ἄφεση τῶν
ἁμαρτιῶν μας καὶ τέλος τὸ δοξασμένο μέλλον μας στὴν οὐρά-
νια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἶναι δυνατὸν νὰ καλλιεργοῦμε σκέ-
ψεις καὶ νὰ ἐκτρέφουμε αἰσθήματα ποὺ ἐκδιώκουν τὴν χαρὰ
ἀπὸ τὴν ψυχή; “Παιδί μου, δὲν ἔχεις δικαίωμα νὰ φυγαδεύεις
τὴν χαρὰ μέσα ἀπὸ τὴν ὕπαρξή σου”, ἐτόνιζε ἕνας πνευμα-
τικὸς σὲ κάποια ψυχὴ ποὺ ἔρρεπε πρὸς τὴν μελαγχολία. 

Ἀδελφοὶ “χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε”. Ἡ συστηματικὴ καλ-
λιέργεια τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας, νομοτελειακῶς
ἐπιφέρει τὴν δρόσον ἀερμῶν τῆς χαρᾶς καὶ τὶς ριπὲς δροσο-
βόλου χάριτος. 

Τὸ λοιπὸν “χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Πάλιν ἐρῶ, χαίρετε”!
Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
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Ἦχος – Ἑωθινόν –
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

«Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογάται, 
συλλογάται καλά» ΡΗΓΑΣ

Μιὰ φωτεινὴ καὶ ρωμαλέα
μορφὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας
εἶναι ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς, γιὸς
φλογεροῦ πατριώτη καὶ γνήσιας
ἑλληνίδας, ἀναδείχθηκε ἀντάξιος
γόνος τῶν Παλαιῶν Φερῶν, πατρί-
δας τοῦ Ἰάσονα. Στὴν ὄμορφη
Θεσσαλονίκη πόλη διδάχτηκε τὰ
πρῶτα γράμματα. Ἐδῶ,  περιδιαβά-
ζοντας, κάτω ἀπ᾽ τοὺς παχεῖς
ἴσκιους χιλιόχρονων δέντρων, θαυ-
μάζοντας τὸ φυσικὸ περιβάλλον
καὶ στενάζοντας γιὰ τὴ βαρύτατη
σκλαβιὰ τοῦ Γένους, τὸ φιλότιμο
ἑλληνόπουλο -ὁ Ἀντώνης Κυ-
ριαζῆς- τραγούδησε τὰ κλέφτικα
τραγούδια, ὁραματίστηκε ἐλεύθε-
ρη τὴν Πατρίδα καὶ ἀντίκρυσε τὶς
χιονισμένες κορφὲς τοῦ Πηλίου
καὶ τοῦ Ὀλύμπου. Στὴ Ζαγορὰ  καὶ
στ᾽ Ἀμπελάκια, κοντὰ σὲ φωτισμέ-
νους Δασκάλους, προικισμένος μὲ
ἐνθουσιαστικὴ ἔφεση γιὰ τὰ γράμ-
ματα καὶ ἀκαταπόνητη ἐπιμέλεια,
μὲ γόνιμη φαντασία καὶ ἐξαιρετικὴ
εὐφυΐα, ἔθρεψε μὲ πλουσιότατη
πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ παράδοση,
τὴ διψασμένη γιὰ μάθηση ἁγνὴ ψυ-
χή του. Δάσκαλος, ὕστερα, γιὰ ἕνα
χρόνο, στὸν Κισσό, ἕνα χωριὸ τοῦ
Ἀνατολικοῦ Πηλίου, ἀνέπτυξε
πλουσιότατη δράση καὶ ἄφησε ζων-
τανὸ ἀπ᾽ ἐκεῖ τὸ πέρασμά του.

Νέος ἀκόμη, ἐγκαταλείπει τὴ γε-
νέθλια γῆ, μὲ μεγάλο ἀπόθεμα
ὀδυνηρῶν ἐμπειριῶν ἀπ᾽ τὶς Τουρ-
κικὲς ἀντεκδικήσεις γιὰ τὰ Ὀρλω-
φικὰ καὶ μὲ ἄσβεστο μῖσος κατὰ
τῶν τυράννων. Στὴν Κωνσταντι-
νούπολη, στὴ Βλαχία καὶ στὴ Βιέν-
νη, παντοῦ, ὅπου βρίσκεται, γρά-
φει, τυπώνει βιβλία, κηρύττει, τρα-
γουδᾶ, ὀργανώνει, κινεῖται, ἐμψυ-
χώνει τοὺς ὁμογενεῖς, ἀλληλογρα-
φεῖ μὲ τοὺς δραστήριους Ἕλλη-
νες, ποὺ ζοῦν στὰ πέρατα τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ
ἀνάσταση τοῦ Γένους, χρυσὸ καὶ
ἀτελείωτο ὄνειρο τῶν αἰώνων τῆς
σκλαβιᾶς, ἔγινε ἐπίμονη σκέψη του
καὶ ἀκοίμητη φροντίδα. Ἔτσι, ἡ
μορφὴ τοῦ προφήτη τῆς ἀναστά-
σεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοῦ πρωτό-
κλητου τῆς θυσίας καὶ τοῦ πρωτο-
μάρτυρα τῆς ἐλευθερίας, ἔγινε τὸ
σύμβολο, ποὺ ἀναζητοῦσε ἡ πίστη
τῶν ὑποδούλων. Ὑπῆρξε ἡ φλο-
γερὴ δασκαλικὴ ψυχή, τὴν ὁποία
περιβάλλουν ὁ φωτοστέφανος τοῦ
μαρτυρίου καὶ ἡ ἀχλύδα τοῦ θρύ-
λου. 

* * * 
Ὁ Ρήγας δὲν ὑπῆρξε μόνο ὁ

φλογερὸς βάρδος τῆς ἐλευθερίας
καὶ ὁ πρωτομάρτυρας τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐπαναστάσεως. Ὑπῆρξε,
πολὺ περισσότερο, ὁ τολμηρὸς
ἐνσαρκωτὴς τοῦ Νεοελληνικοῦ
Κράτους, μὲ τὸ Σύνταγμά του, μέ-
σα στὸ Βαλκανικὸ καὶ γενικότερα,
τὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο, πιστεύοντας
στὴν τεράστια δύναμη τῆς Ἑλλη-
νικῆς Παιδείας, μὲ ὀρθοὺς προσα-
νατολισμοὺς καὶ φωτεινοὺς ὁρί-
ζοντες.

Σ᾽ ἐποχή, ποὺ ἡ καθολικὴ ἐκπαί-
δευση δὲν εἶχε καθιερωθεῖ ἀκόμη
στὴν Εὐρώπη, μὲ τὸ ἄρθρο 22, ὁρί-
ζει: «Ὅλοι, χωρὶς ἐξαίρεσιν, ἔχουν
χρέος νὰ ἠξεύρουν γράμματα. Ἡ
Πατρὶς ἔχει νὰ καταστήση Σχολεῖα
εἰς ὅλα τὰ χωρία, διὰ τὰ ἀρσενικὰ
καὶ θηλυκὰ παιδία. Ἐκ τῶν γραμμά-
των γεννᾶται ἡ προκοπή, μὲ τὴν
ὁποίαν λάμπουν τὰ ἐλεύθερα

Ἔθνη. Νὰ ἐξηγοῦνται οἱ παλαιοὶ
ἱστορικοὶ συγγραφεῖς. Εἰς δὲ τὰς
μεγάλας πόλεις νὰ διδάσκεται ἡ
γαλλικὴ καὶ ἡ ἰταλικὴ γλώσσα. Εἰς
ὅλα τὰ Σχολεῖα ἡ Ἑλληνικὴ νὰ εἶναι
ἀπαραίτητος».

Ἀκολουθεῖ τὶς ἀπόψεις τοῦ Πα-
τροκοσμᾶ, ποὺ πίστευε, ὅτι «ὅλα τὰ
παιδιὰ νὰ μαθαίνουν γράμματα,
ποὺ λαμπρύνουν τὸν νοῦν τοῦ μα-
θητοῦ» Εἶχε συνθέσει ἰδιαίτερο
ποίημα, μὲ τίτλο: «Ὕμνος πρὸς τὴν
παιδείαν καὶ πρόσκλησις τῶν
Μουσῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα». Εἶναι
χαρακτηριστικὸ τὸ ἀπόσπασμα:

«Ἡ σοφία ἄς ἀστράψη
καὶ τὸ Γένος μας ἄς λάμψη
πάλιν τὸ Ἑλληνικὸν
Καὶ αἱ Μοῦσαι ἄς ἀρχίσουν
τὰ γλυκὰ νὰ κελαδήσουν 
ἦχον τὸν μελωδικόν...»
Τὰ αἰτήματα αὐτὰ ἐξακολου-

θοῦν νὰ ἔχουν ἐπικαιρότητα. Τὰ
κλασσικὰ γράμματα καὶ ἡ ἑλληνικὴ
γλώσσα, ὅπως ἀποκρυσταλλώνον-
ται στὸ ἔργο τῶν κορυφαίων τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὀφείλουν ν᾽
ἀποτελοῦν τὸ βάθρο τῆς παιδείας
μας, ποὺ ἀντλεῖ χυμοὺς ἀπ᾽ τὴν
ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ τὴ βυζαν-
τινὴ πνευματικότητα. Σήμερα, ἡ πε-
ριρρέουσα τὴν Κοινωνία μας ἀτμό-
σφαιρα εἶναι ὑλιστικὴ καὶ εὐδαιμο-
νιστική. Οἱ ἠθικὲς δυνάμεις τοῦ τό-
που μας, εἶναι λίγες καὶ οἱ ἀξίες τῆς
ζωῆς, διαρκῶς, ὑποχωροῦν, ὥστε
ὅλα νὰ ἐπιτρέπονται καὶ ὅλα νὰ γί-
νονται, χωρὶς φραγμοὺς καὶ τιμω-
ρίες. Ἡ ἀσεβὴς λύσσα τῶν καταλυ-
τικῶν καιρῶν μας καταστρέφει τὰ
ἰδανικὰ καὶ τὸ παρελθόν μας. 

Τὴ γενικὴ νοσηρὴ αὐτὴ κατά-
σταση ἀκολουθεῖ, δυστυχῶς, ὡς
εὐπαθὴς κοινωνικὴ λειτουργία, καὶ
ἡ παδεία. Τὸ πνεῦμα τοῦ καλοῦ
ἀντιπαλαίει κατὰ τοῦ κακοῦ καὶ
ὀλεθρίου πνεύματος, μέσα στὴν
τραγικὴ ἀντιφατικότητα τῆς
ἐποχῆς μας. Οἱ ἐλλοχεύουσες  δυ-

νάμεις τῆς ἀρνήσεως ὀρθώνονται
μπροστά μας ἀπειλητικὲς καὶ ὑπο-
νομεύουν τὴν ἀνθρώπινη προσωπι-
κότητα. Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία ἔπα-
ψε νὰ εἶναι γνήσια ἀνθρωπιστικὴ
καὶ ἀνθρωποπλαστικὴ λειτουργία.
Χρειάζεται πίστη καὶ ἐνατένιση
πρὸς τὸ μέλλον. Ἡ μοῖρα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Σχολείου εἶναι ἡ μοῖρα
τοῦ Ἔθνους. Ἡ Πατρίδα μας ἔζησε
καὶ θὰ ζήσει μὲ μιὰ Παιδεία Ἑλλη-
νοχριστιανική, μὲ τὴν πίστη τῶν
ἰδανικῶν της καὶ τὶς ὑψηλὲς ἀνα-
τάσεις της, ποὺ ἐκράτησε ἀλώβη-
τη τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀμόλυντο
τὸν Ἑλληνισμό. Ἡ φωνὴ τοῦ Ρήγα
εἶναι πάντοτε ζωντανὴ καὶ ἐπίκαι-
ρη. 

Ἡ Ἱστορία ἐδικαίωσε ἀπόλυτα
τοὺς ἀγῶνες καὶ τὴ θυσία τοῦ Ρή-
γα. Ὁ σπόρος του ἔπεσε σὲ ἀγαθὴ
γῆ. Οἱ ἐπερχόμενες γενιὲς δὲν
ἄργησαν  νὰ θερίσουν τοὺς καρ-
πούς του. Ἡ ἀπήχηση τῆς ὕψιστης
προσφορᾶς του ἦταν τεράστια. Πα-
ραμένει, στὴ διαδρομὴ τοῦ χρό-
νου, μιὰ παιδαγωγοῦσα καὶ ἰδανικὴ
Μορφή, ἕνα αἰώνιο ὄνομα καὶ μιὰ
λαμπρὴ δόξα.

«Αὐτὸ τὸ ἀνασκαμμένο χῶμα -
παρατηρεῖ ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης,
τὴν ἑπομένη ἄνοιξη, ἐπρόβαλε
πλῆθος ἀπὸ κόκκινες παπαροῦνες,
οἱ ὁποῖες ἐπλατάγιζαν τὴν αὔρα
καί, μέσα στὸ ἄφθονο ἐαρινὸ φῶς,
μηνοῦσαν τὴν ἀνάσταση». 

Ποτισμένος μὲ τὸ αἷμα τῆς θυ-
σίας, βλάστησε καὶ γιγάντωσε στὴν
εὔκαρπη γῆ, ὁ σπόρος, ποὺ ἔκαμε
τὸ μυστηριακό του κύκλο, ἴδιο καὶ
ἀπαράλλαχτο, ἀπὸ καταβολῆς τῆς
ζωῆς. Τὸν κύκλο τῆς μεταβάσεως
ἀπ᾽ τὸν Ἅδη στὴ ζωὴ καὶ τῆς ἀνα-
κλήσεως ἑνὸς Λαοῦ στὴν ἱστορικὴ
του Πορεία τοῦ πάθους καὶ τῆς θυ-
σίας. 

Οἱ ἰδέες του, οἱ στοχασμοί του
καὶ οἱ ὑποθῆκες του γιὰ τὴ ζωὴ
ἐνσαρκώνουν τὸ ἔργο του καὶ τὸ
παράδειγμά του καὶ μᾶς παρορ-
μοῦν σὲ δράση καὶ ἐργασία, γιὰ
ἐνάρετο βίο καὶ ψυχικὴ ἐνατένιση,
γιὰ πίστη καὶ σφυρηλάτηση τοῦ
ἑλληνικοῦ μέλλοντος. 

Ὁ μαρτυρικὸς θάνατος τοῦ Ρή-
γα καὶ τῶν ἑπτὰ συντρόφων του,
μέσα στὰ σκοτεινὰ καὶ ὑγρὰ κελλιὰ
τοῦ πύργου Νεμπόϊα, στὸ παραπο-
τάμιο φρούριο τοῦ Βελιγραδίου,
ἄναψε τὸν ἑλληνικὸ δαυλό, ποὺ
ἐφώτισε καὶ φωτίζει ἀνέσπερα τὴν
ἑλληνικὴ ἱστορία, ποὺ ἔδειξε καὶ
δείχνει τὸ ζωντανότερο δεῖγμα τῆς
ἀγωνιστικῆς διαθέσεως τῆς Ἑλλη-
νικῆς Φυλῆς.

«Ἥλιέ μου νά ᾽σαι μαρτυριά, 
τὸ αἷμά μου ὡς τὴ σταλαγματιὰ 
γιὰ τὴν Πατρίδα χύνω!...».
«Ξενιτεμένε, μήπως μᾶς στέλνεις

χαιρετίσματα;
Μηνᾶς τὸ γύρισμό σου;
Τῆς δόξας ἦλθεν ὁ καιρός; Ὡς πό-

τε παλληκάρια;»
Κ. ΠΑΛΛΑΜΑΣ

Ἡ φωνὴ τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ (1757 - 1798)
διὰ τὴν Παιδείαν καὶ τὸ Γένος
Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτ. Ἐπόπ. Δημοτ. Ἐκπαιδεύσεως
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Τὸ λέμε συχνὰ αὐτό, καλοί μου φί-
λοι: Τί μπορῶ νὰ κάνω ἐγὼ ἕνας
ἄνθρωπος; Ἕνας σημαίνει … κανέ-
νας! Χάνεται σὰν βότσαλο μές τοῦ
χειμάρρου τὴν ὁρμή. Εἶναι ἀνυπολό-
γιστος. Ἔχει μηδαμινὴ ἀξία! Εἶναι
ἀσφαλῶς οὐτοπία νὰ νομίζει κανεὶς
ὅτι θὰ ἀλλάξει μόνος του τὰ πράγμα-
τα, ὅτι θὰ καταφέρει κάτι!...

* * *
Καὶ πότε τὸ λέμε αὐτό; Τότε

ἀκριβῶς ποὺ μᾶς καλεῖ τὸ καθῆκον
γιὰ κάτι ὑψηλὸ καὶ μεγάλο. Τότε ποὺ
οἱ στιγμὲς ἀπαιτοῦν τὴν ἀντίσταση ἢ
καὶ τὴ δράση μας. Τότε ποὺ πρέπει νὰ
κινηθοῦμε γενναῖα καὶ μαχητικὰ γιὰ
κάτι πολὺ σημαντικό.

Ἰδιαίτερα λέγεται ὅταν καλούμα-
στε νὰ ἀντισταθοῦμε σὲ κάτι κακό.
Ὅταν μᾶς ζητεῖται νὰ ἀντιδράσουμε
σὲ κάτι ἁμαρτωλό. Ὅταν ἀπαιτεῖται
νὰ δραστηριοποιηθοῦμε σὲ κάτι σά-
πιο καὶ διεφθαρμένο. Τότε ποὺ κα-
λούμαστε νὰ προχωρήσουμε δυνα-
μικὰ καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε προκειμέ-
νου νὰ προβληθεῖ ἡ ἀλήθεια, τὸ ἐνά-
ρετο, τὸ ἁγιασμένο. Καὶ νὰ ἀνατρέ-
ψουμε κάθε ἁμαρτωλὸ κατεστημέ-
νο!

Κι εἶναι ἀλήθεια πώς, ἔτσι ὅπως
προβάλλεται τὸ ὅλο θέμα, δειλιᾶ κα-
νεὶς μπροστὰ σʼ αὐτὸ ποὺ ἔχει νὰ
ἀντιμετωπίσει. Ἀπʼ τὴ μία σκέπτεται
τὴ δική του μετριότητα καὶ ἀπʼ τὴν
ἄλλη τὴν τεράστια δύναμη τοῦ κα-
κοῦ. Μὲ τὴ λογικὴ ἐξεταζόμενα τὰ
πράγματα βλέπει ὅτι … δὲν βγαίνει!
Ὁπότε καὶ φαίνεται πὼς εἶναι συνετὴ
μία τέτοια ἀντιμετώπιση τῶν πρα γμά-
των. Δηλαδὴ τὸ … ἂς καθίσω καλύ-
τερα στ  ̓αὐγά μου!

Ὡστόσο ἡ κατάσταση εἶναι ἔτσι;
Ὄχι, δὲν εἶναι! Ὑπάρχει κάτι ποὺ
ἀνατρέπει κι αὐτὴν ἀκόμη τὴ λογική.
Ὑπάρχει σαφῶς Κάποιος, νὰ τὸν
δοῦμε, ποὺ ἐν τέλει ἀλλάζει ὅλα τὰ
δεδομένα. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς
ἀκριβῶς; Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα
μὲ τὴ σειρά τους…

* * *
Κατ  ̓ἀρχὴν αὐτὸ ποὺ πρέπει ἀμέ-

σως νὰ σκεφτοῦμε εἶναι τοῦτο τὸ
πολὺ ἁπλό. Ὅτι, δηλαδή, εἶναι γνώ-
ρισμα τοῦ κακοῦ νὰ ἐντυπωσιάζει.
Μὲ τὸν ὄγκο του, τὸ θράσος του, τὴν
ὑποτιθέμενη δύναμή του. Νὰ δείχνει
πὼς μονάχα αὐτὸ ὑπάρχει καὶ τίποτε
ἄλλο. Πὼς εἶναι ἀκαταμάχητο καὶ
ἀήττητο, τάχα! 

Ἐνσάρκωσή του, ὁ πολὺς Γολιάθ.
Ἢ καὶ ὁ Λυαῖος ἀργότερα. Αὐτὸ
ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι τοῦ ἀνήκουν
καὶ οἱ νίκες. Αὐτὲς τὶς συναντᾶ κα-
νεὶς πάντοτε στὶς ὑποτιθέμενες «μη-
δαμινὲς» ἢ καὶ «ἀνύπαρκτες» δυνά-
μεις τῆς ἀρετῆς. Στὸν κάθε ταπεινὸ
Δαυίδ, ἢ καὶ στὸν κάθε ἁπλὸ Νέστο-
ρα, ποὺ τολμᾶ νὰ τὰ βάλει μαζί του!

Βλέπετε εἶναι στὴ φύση τῆς
ἀρετῆς νὰ δείχνει ὅτι εἶναι ἀσήμαν-
τη. Τόσο πολὺ ποὺ νὰ δημιουργεῖ τὴν
ἐντύπωση πὼς οὔτε κἄν ὑπάρχει!
Ἄλλωστε ἀρετὴ ποὺ φαίνεται δὲν
εἶναι ἀρετή. Πόσο μᾶλλον νὰ κομπά-
ζει κιόλας! Ὡστόσο εἶναι ἐκείνη ποὺ
πάντοτε νικᾶ καὶ κατορθώνει τὰ πάν-
τα. Μὰ τὰ πάντα! Πιὸ κάτω θὰ δοῦμε
καὶ τὸ πῶς… 

* * *
Ἔπειτα εἶναι καὶ ἡ ἱστορία. Στ  ̓ἀλή-

θεια ποιοὶ ἔχουν γράψει τὶς σελίδες
της καὶ ποιοὶ προβάλλονται μέσα σʼ
αὐτή; Οἱ μονάδες! Ναί, οὐσιαστικὰ
μονάχα αὐτές! Στρατηλάτες, πολιτι-
κοί, ἡγέτες, ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ κατεύ-
θυναν τὶς μᾶζες καὶ τοὺς ὄχλους. Μὲ
τὴ δική τους ἀπόφαση, ἄλλαζε ἡ πο-
ρεία καὶ μαζί τους ὁ ροῦς τῆς ἱστο-
ρίας τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἴσως εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε
πὼς μᾶζα, ὄχλος καὶ ὄγκος, μόνο δύ-
ναμη δὲν σημαίνει. Γίνεται τέτοια δύ-
ναμη καὶ μάλιστα ὑπολογίσιμη, ἀξιό-
λογη καὶ ἀξιόμαχη, πότε; Τότε ποὺ
κάποια μονάδα τεθεῖ ἐπικεφαλῆς καὶ
τὴν κατευθύνει κατάλληλα!

Ἂς προσέξουμε κι αὐτό. Εἶναι γε-
γονὸς ἀδιαμφισβήτητο πὼς πίσω ἀπὸ
κάποιο ἵδρυμα, ἕνα σοβαρὸ ἔργο,
ὁ,τιδήποτε μεγάλο, κάθε τί ἀξιοθαύ-
μαστο, βρίσκεται σαφῶς κάποια προ-
σωπικότητα. Μία προσωπικότητα πύ-
ρινη, ἀδάμαστη, δραστήρια, ἐμπνευ-
σμένη. Μία προσωπικότητα γεμάτη
θέληση καὶ ἀποφασιστικότητα γιὰ
δημιουργία, ποὺ τὰ ἀψήφησε ὅλα.
Μὰ ὅλα!

Ὅλες οἱ ἐποχὲς ἔχουν νʼ ἀναφέ-
ρουν πλῆθος παραδειγμάτων, μὲ τέ-
τοιες μονάδες δυναμικές. Ὄχι μό-
νον ἡ ἱστορία ἀλλὰ κι αὐτὴ ἡ ἐπιστή-
μη, κάθε πρόοδος κι ὁ πολιτισμὸς
ἀκόμη, εἶναι θέμα μονάδων, χωρὶς
ὑπερβολή. Μονάδων ἀκαταπόνητων
καὶ ἀκαταμάχητων. Ποὺ ἐνέπνευσαν
τοὺς ἄλλους, ποὺ καθοδήγησαν
τοὺς πολλούς, ποὺ ἐνεργοποίησαν
ὅ,τι διαθέσιμο ὑπῆρχε.

Ἂς μὴ ξεχνοῦμε ἄλλωστε, καὶ τὸν
Ἕνα. Τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκεῖνον
ποὺ χώρισε τὴν ἱστορία στὰ δύο.
Ἐκεῖνον ποὺ ἀπέκτησε δισεκατομ-
μύρια πιστοὺς ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ
ἀναγέννησε τὰ πάντα.

* * *
Λοιπὸν ὁ Χριστός, αὐτὴν ἀκριβῶς

τὴν ἀνυπέρβλητη δύναμή Του, τὴν
ὄντως ἀκαταμάχητη, τὴ θεϊκή, τὴν
δίνει σὲ κάθε πιστό Του. Σὲ καθέναν
ποὺ θέλει νὰ ἐργασθεῖ γιὰ τὸ καλὸ
καὶ τὴν ἀρετή. Ὁπότε καὶ τὸν ἀνα-
δεικνύει σὲ μονάδα!

Ἀναφέρει ὑπέροχα ὁ ἱ. Χρυσόστο-
μος: «Ἡ δύναμη τῶν ἐναρέτων δὲν
βρίσκεται στὴν ποσότητα τοῦ ἀριθ-
μοῦ, ἀλλὰ στὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη
τοῦ Πνεύματος».

Καὶ συνεχίζει μὲ τὰ ἑξῆς: «Δώδεκα
ἦταν οἱ Ἀπόστολοι. Εἶδες πόσο μικρὴ
ἦταν ἡ ζύμη; Ὅλη ἡ οἰκουμένη
ζοῦσε στὴν ἀπιστία. Εἶδες πόσο με-
γάλη ἦταν ἡ μᾶζα; Ὅμως ἐκεῖνοι οἱ
δώδεκα ἔφεραν πρὸς τὴ δική τους
πίστη ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη. Ἡζύ-
μη καὶ ἡ μᾶζα ἦταν τῆς ἴδιας φύσης,
ἀλλὰ δὲν ἦταν τῆς ἴδιας ποιότητας».1

Νὰ ποιὰ ἦταν ἡ διαφορά! Νὰ τί
ἔφερε τὸ ἀποτέλεσμα! 

Ἀλλʼ ἀξίζει νὰ σταθοῦμε λίγο σʼ
αὐτὴ τὴν ὑπέροχη ἔννοια τῆς ζύμης,
ὅπως τὴν παρουσιάζει πάλι ὁ ἱ. Χρυ-
σόστομος: «Γιʼ αὐτὸ σὲ ὀνόμασε ὁ
Χριστὸς ζύμη. Γιατί πραγματικὰ ἡ ζύ-
μη δὲν ζυμώνει τὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ
τὸ ὑπόλοιπο φύραμα, τὸ πολὺ καὶ
ἀνείπωτο, αὐτὴ ἡ μικρὴ καὶ ἡ ἐλάχι-
στη. Ἔτσι ἀκριβῶς κι ἐσεῖς, ἂν καὶ
στὸν ἀριθμὸ εἶστε λίγοι, γίνεστε
ὅμως πολλοὶ καὶ δυνατοὶ στὴν πίστη
καὶ στὸ ἐνδιαφέρον ποὺ θέλει ὁ Θε-
ός. Ὅπως λοιπὸν ἡ ζύμη δὲν ἀδυνα-
τεῖ ἐξ αἰτίας τῆς μικρῆς της ποσότη-
τας, ἀλλὰ ὑπερισχύει ἐξαιτίας τῆς
θερμότητας ποὺ περιέχει καὶ τῆς δύ-
ναμης τῆς φύσης της, ἔτσι ἀκριβῶς
κι ἐσεῖς θὰ μπορέσετε, ἂν θέλετε, νὰ
ἐπαναφέρετε πολὺ περισσότερους
στὸ ἴδιο μὲ σᾶς ἐνδιαφέρον».

Ναί, λίγοι εἴμαστε, μικροὶ σὲ ποσό-
τητα. Ὅμως μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χρι-
στοῦ εἴμαστε πολλοὶ δυνατοὶ καὶ
ἀκαταμάχητοι. Μᾶς ἔχει δώσει ὅλη
τὴ Χάρη Του, ὅπως καὶ στὴ ζύμη!
Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ τὸ μυστικὸ
καθενὸς ποὺ θέλει νὰ ἐργασθεῖ γιὰ
τὸ καλό, νὰ τὰ βάλει μὲ τὸ κακό, αὐτὸ
τὸ πομπῶδες, τὸ ὀγκῶδες καὶ ἐπι-
βλητικό, ἀλλὰ πάντοτε ἀσθενὲς καὶ
ἀνήμπορο!

Τί ἦταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος;
Ἕνας μικρόσωμος, ἕνας ἀσθενικός,
χωρὶς ὑλικὰ μέσα καὶ χωρὶς ρητορικὸ
λόγο. Κι ὅμως, ὡς ἔνθεος ποὺ ἦταν,
ἔγινε πύρινος, καὶ τὰ ἔβαλε μὲ τοὺς
πάντες καὶ τὰ πάντα. Ἰουδαίους,
εἰδωλολάτρες, ἐξουσίες, κακουχίες,
καιρικὲς συνθῆκες, διωγμοὺς καὶ κα-
τατρεγμούς. Καὶ τί κατόρθωσε; Σὲ λί-
γο χρόνο νὰ ἐξαπλώσει τὸν Χριστια-
νισμὸ παντοῦ, σʼ ὅλο τὸν τότε
γνωστὸ κόσμο. Νὰ ἱδρύσει Ἐκκλη-
σίες, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὴν δική μας. 

Δηλαδὴ στὸν Χριστιανισμό, ἡ μο-
νάδα παίρνει ἀξία διαφορετική. Γι-
γαντώνεται ἀπὸ τὴν Θεϊκὴ Παντοδυ-
ναμία, δὲν κάμπτεται καὶ δὲν νικιέται.
Μόνον προχωρεῖ ἀκατάπαυστα καὶ
δημιουργεῖ.

Ἂν ἕνα ἄτομο τῆς ὕλης περιέχει
μεγάλη ἐνέργεια, πόσο μᾶλλον ἕνα
ἄτομο - ἄνθρωπος. Καὶ ἀκόμη περισ-
σότερο, ἕνα ἄτομο - Χριστιανός! Νὰ
γιατί καὶ πάλι ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἀνα-
φωνεῖ: «Ἀρκεῖ εἷς ἄνθρωπος, ζήλῳ
πυρούμενος, ὁλόκληρον διορθῶσαι
δῆμον». 

Βλέπετε ὁ Θεὸς αὐτὸν ποὺ λογα-
ριάζει καὶ ἐνισχύει εἶναι τὸν ἐνάρετο.
Ἂς εἶναι κι ἕνας! Καὶ ποτὲ τοὺς «πα-
ράνομους», ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖ, ἂς
εἶναι καὶ πλῆθος ἀμέτρητο. Ἀναφέρει
ἡ Ἁγ. Γραφή: «Εἶναι προτιμότερος
ἕνας, ποὺ ἐκτελεῖ τὸ θέλημα τοῦ Κυ-
ρίου, παρὰ ἀμέτρητοι παράνομοι»
(Σoφ. Σειρὰχ 16,3). Γἰ αὐτὸ ὅπως καὶ
πάλι παρατηρεῖ ὁ ἱ. Χρυσόστομος «τί-
ποτα ἀσθενέστερο δὲν ὑπάρχει ἀπὸ
πολλοὺς παράνομους, οὔτε ἰσχυρό-
τερο ἀπὸ τὸν ἕνα ποὺ ζεῖ σύμφωνα
μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ».

* * *
Ὑπόψη κι αὐτό. Οἱ ἐνάρετοι, ἂς

εἶναι λίγοι ἢ καὶ ἐλάχιστοι ἀκόμη,
ὡστόσο εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ σῴζουν τὸν
κόσμο. Ἂς δοῦμε πῶς τὸ περιγράφει
αὐτὸ ὁ ἱ. Χρυσόστομος:

«Ἀπ  ̓τὴν ἀρετὴ τοῦ ἑνὸς συναπο-
λαμβάνουν καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πο-
νηρούς. Μὲ τὴν κακία δὲ τῶν
πολλῶν, κι ἂν ἕνας εἶναι αὐτὸς ποὺ
ζεῖ ἐνάρετα μέσα σὲ ἄπειρο πλῆθος,
δὲν καταστρέφεται μαζὶ μ᾽ αὐτούς.
Ἕνας μόνο ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ ὀρθά,
μπορεῖ ν  ̓ἀπαλλάξει ὁλόκληρη πόλη
ἀπ  ̓τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ ὁλόκλη-
ρη πόλη διεφθαρμένη δὲν μπορεῖ νὰ
τραβήξει καὶ νὰ φέρει μὲ τὸ μέρος
της ἐκεῖνον ποὺ ζεῖ ἐνάρετα. Καὶ
τοῦτο γίνεται φανερὸ ἀπʼ τὸν Νῶε.
Ἐνῷ ὅλοι χάνονταν, αὐτὸς διασῳζό-
ταν μόνος. Ἐπίσης γίνεται φανερὸ κι
ἀπ  ̓τὸν Μωυσῆ. Γιατί μόνος του μπό-
ρεσε ν ̓ἀπαλλάξει διά τῆς ἱκεσίας του
τόσο πλῆθος λαοῦ ἀπ  ̓τὴν τιμωρία»

Ὑπέροχα εἶναι καὶ τοῦτα τὰ λόγια
τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ: 

«Κι ἂν εἶναι πλῆθος τ ̓ἄσχημα,
κι ἂν εἶναι τ ̓ἄδεια ἀφέντες,
φτάνει μία σκέψη, μία ψυχή, 
φτάνεις ἐσύ, ἐγὼ φτάνω, 
νὰ δώσει νόημα στῶν πολλῶν τὴν

ὕπαρξη,
ἕνας φτάνει»

* * *
Λοιπόν, παιδιά, τί λέτε; Δὲν εἶναι

λάθος ἡ ἀντίληψη, ὅτι ἕνας σημαίνει,
τάχα, κανένας; Δὲν προκύπτει ὅτι
ἕνας σημαίνει τὰ πάντα; Ἀρκεῖ ν  ̓ἀπο-
φασίσουμε νὰ ὀρθώσουμε τὸ ἀνά-
στημά μας καὶ νὰ τὸ ἀναδείξουμε σὲ
δυναμικὴ καὶ ἀκατάβλητη μονάδα.
Δηλαδὴ σὲ ἱερὴ μονάδα, ὅπως θὰ
τὴν λέγαμε. Ἂς ἀρχίσουμε, τελικά,
ἕνα τέτοιο ρόλο. Καὶ τότε θὰ δοῦμε,
πὼς μηδενίζονται μπροστὰ μας ὅλα
τοῦ κακοῦ τὰ ἀντριλίκια… 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Μελετώντας κανείς, μὲ εὐρὺ καὶ
ἀντικειμενικὸ πνεῦμα, τὶς πηγὲς γιὰ
τὸ ξεκίνημα τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου,
θὰ βεβαιωθεῖ ὅτι, κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς Τουρκοκρατίας, τὸν κύριο ρόλο
στὰ πρῶτα βήματά του, τὸν ἔπαιξε ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ συμβολή
της στὸν τομέα αὐτὸ ὑπῆρξε μεγά-
λη καὶ σημαντική. Μὲ ἐνέργειές της
βασικὰ λειτούργησαν τυπογραφεῖα
στὰ Πατριαρχεῖα, κυρίως, γιὰ τὴν
ἔκδοση ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον βιβλίων,
ποὺ θὰ βοηθοῦσαν στὴ διατήρηση
καὶ συνέχιση τῆς ἑλληνικῆς γλώσ-
σας, καὶ τῆς πνευματικῆς ἀναγέννη-
σης καὶ τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Γένους,
στὴν ἐπιβίωση τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καὶ τῆς χριστιανικῆς πί-
στης γενικότερα, στὴν καλλιέργεια
τῆς ἐνθνικοϊστορικῆς συνείδησης
καὶ ἐθνικῆς αὐτογνωσίας - ταυτότη-
τας.

Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ ἀπώτερο σκοπὸ
ἤ στόχο νὰ προετοιμαστεῖ στὶς συν -
ειδήσεις τῶν σκλαβωμένων ἑλλή-
νων ἡ ἰδέα τῆς ἐπανάστασης καὶ τῆς
ἀνάκτησης τῆς ἐλευθερίας τους. 

Ὁ πατριάρχης Κύριλλος Β´ Λού-
καρις διατύπωσε τὴν ἀξία τῆς τυπο-
γραφίας καὶ ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν
ἐγκατάσταση τυπογραφείου στὰ
Πατριαρχεῖα, βοηθούμενος ἀποτε-
λεσματικὰ ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Νι-
κόδημο Μεταξᾶ. Τυπογραφεῖα ἐπί-
σης λειτουργοῦσαν στὴ Ρουμανία,
στὴν Κωνσταντινούπολη, στὴ Μο-
σχόπολη Β. Ἠπείρου, στὴ Σμύρνη,
στὰ Ἑπτάνησα, στὴ Βιέννη κ.λπ. Σὲ
κάποια ἀπ᾽ αὐτά, λ.χ. στὰ τυπογρα-
φεῖα Σμύρνης καὶ Βιέννης, ἐκτὸς
ἀπὸ βιβλία, τυπώνονταν καὶ ἐφημε-
ρίδες.

Ὡς πρῶτος τυπογράφος τοῦ τυ-
πογραφείου Βιένης ἀναφέρεται τὸ
1874 ὁ Γεώργιος Βεντόντης, ποὺ
τύπωσε τὴν πρώτη ἑλληνικὴ ἐφημε-
ρίδα, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ δύο μῆνες οἱ
Τοῦρκοι σταμάτησαν τὴν ἔκδοσή
της. 

Μετὰ ἀπὸ χρόνια, ξανάνοιξε τὸ
τυπογραφεῖο, στὸ ὁποῖο δουλεύουν
πιὰ οἱ ἀδελφοὶ Μαρκίδαι Πούλιοι.
Αὐτοὶ ἔβγαζαν καὶ ἑλληνικὴ ἐφημε-
ρίδα ἀπὸ τὸ 1790 ἕως τὸ 1797. 

Μ᾽ αὐτὲς τὶς ἐφημερίδες, παρὰ
τὴν αὐστριακὴ αὐστηρὴ λογοκρισία,
«κατόρθωσαν νὰ δώσουν μιὰ πνοὴ
ἐλευθερίας στὸν ὑπόδουλο ἑλληνι-
σμό. Κατάφερναν ἀκόμα νὰ βγά-
ζουν καὶ φύλλα ποὺ δὲν εἶχαν λογο-
κριθεῖ, καὶ τὰ ἔστελναν κρυφὰ στὴν
Ἑλλάδα, μὰ ἡ πιὸ μεγάλη τους προ-
σφορὰ στὸν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων

εἶναι ὅτι τύπωσαν ὅλα τὰ βιβλία, τὴ
Μεγάλη Χάρτα, τὰ Θούρια καὶ ὅλα
τὰ ἐπαναστατικὰ κηρύγματα τοῦ
Ρήγα» (Δρα Κωνστ. Γ. Μακρυκώστα,
Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας στὰ πρῶτα βήματα τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Τύπου, ἔκδ. «Ὀρθόδοξος Χρι-
στιανικὴ Γωνιά», Ἀθήνα 1982, σελ.
40).

Ὁ Νεόφυτος Δούκας ἀπὸ τὸ Ζα-
γόρι Ἰωαννίνων, τὸ 1804, ζήτησε
ἄδεια (ἀπὸ τοὺς αὐστριακούς), γιὰ
νὰ βγάλει ἑλληνικὴ ἐφημερίδα,
ἀλλὰ δὲν τοῦ ἔδωσαν. Τύπωσε
ὅμως πολλὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία,
ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος, γιὰ τὴ στήριξη
καὶ ἀφύπνιση τῶν χριστιανῶν. 

Ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς τὴν 1.1.1811
κατώρθωσε νὰ κυκλοφορήσει στὴ
Βιέννη τὸ φιλολογικὸ καὶ ἐπιστημο-
νικὸ περιοδικὸ «Λόγιος Ἑρμῆς»,

πολὺ ἀξιόλογο, ποὺ προκάλεσε τὸν
ἐνθουσιασμὸ ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
Τὶ περιεῖχε τὸ περιοδικὸ αὐτό;

«Στὴ στήλη “Εἴδησις” ἐξηγεῖ τὸν
σκοπὸ τῆς ἐκδόσεως καὶ ἀναφέρει
πὼς τὸ περιεχόμενο... θὰ εἶναι φιλο-
λογικό...,  θὰ πραγματεύεται προ-
βλήματα γλωσσικά, θὰ δημοσιεύει
γιὰ τὶς νέες ἐφευρέσεις, γιὰ τὶς τέ-
χνες καὶ τὶς ἐπιστῆμες, γιὰ διάφορα
θέματα ἀρχαιολογικά, γεωγραφικά,
ἱστορικά, χρονολογικά, δικονομικά,
καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκόμα».

Τέλος, ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης
ἔφερε μαζί του τὸν τυπογράφο
Κωνσταντῖνο Τόμπρο, καὶ ἐγκατέ-
στησαν τυπογραφεῖο στὴν Καλαμά-
τα. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1821 ποὺ ἄρχισε
νὰ λειτουργεῖ, τύπωσαν τὴν προκή-

ρυξη πρὸς τοὺς Ἕλληνες ποὺ εἶχε
δημοσιεύσει ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψη-
λάντης στὸ Ἰάσιο, στὶς 26 Φεβρουα-
ρίου τοῦ 1821. Ὁ Ὑψηλάντης σκέ-
φθηκε ἀκόμη νὰ ἐκδώσει καὶ ἐφη-
μερίδα καὶ ὡς πιὸ κατάλληλο γιὰ τὸ
ἔργο αὐτὸ ἔκρινε τὸν πολὺ μορφω-
μένο καὶ ἔμπειρο στὰ δημοσιογρα-
φικὰ (ἀφοῦ ἤδη ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς
τὸν εἶχε συνεργάτη στὸ περιοδικὸ
«Λόγιος Ἑρμῆς»), τὸν Κληρικὸ Θεο-
λόγο Θεόκλητο Φαρμακίδη. Ἔτσι
τὴν 1.8.1821 τυπώθηκε ἡ πρώτη
ἐλληνικὴ ἐφημερίδα στὸν ἑλλαδικὸ
χῶρο μὲ τίτλο «Σάλπιγξ ἡ Ἑλληνι-
κή».

Τρία μόνο φύλλα (μέχρι 20
Αὐγούστου) κυκλοφόρησαν καὶ κα-
τόπιν διακόπηκε ἡ ἔκδοσή της, γιατὶ
ὁ Θ. Φαρμακίδης δὲν συμφωνοῦσε
μὲ τὸν Ὑψηλάντη, ποὺ «ἤθελε νὰ
λογοκρίνει τὰ φύλλα» (Κων. Μακρυ-
κώστα, ὅ.π., σελ. 45).

Ὁ Θεόκλητος Φαρμακίδης «θεω-
ροῦσε τὴ δημοσιογραφία μεγάλο
λειτούργημα» καὶ γνώριζε καλὰ τὴν
ἀποστολὴ τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν
δημοσιογράφων, καὶ τὶ περίμενε ἀπ᾽
αὐτοὺς τὸ Ἔθνος.

Τὸ 1825 ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση,
στὸ Ναύπλιο, ἀποφάσισε νὰ ἐκδώ-
σει δική της ἐφημερίδα. Πράγματι
στὶς 7 Ὀκτωβρίου 1825 ἐκδίδεται ἡ
«Γενικὴ Ἐφημερὶς τῆς Ἑλλάδος»,
ποὺ στὸ πρῶτο της φύλλο δημοσί-
ευσε καὶ τὴ σχετικὴ ἀπόφαση γιὰ
τὴν ἔκδοσή της:

Πρακτικὰ τῆς Διοικήσεως τῆς
Ἑλλάδος

Τὸ Ἐκτελεστικὸ Σῶμα
«Ἐπειδή, διὰ τῶν ἀναγκῶν του νὰ

δημοσιεύωνται τὰ πρακτικὰ τῆς Δι-
οικήσεως, καὶ νὰ κοινοποιοῦνται ἐν
τάχει αἱ εἰδήσεις, ὅσαι μάλιστα ἀπο-
βλέπουν εἰς τὰ συμφέροντα τοῦ
λαοῦ, ἐκρίθη ἀναγκαῖον, νὰ συ-
σταθῆ ἡ ἐφημερὶς εἰς τὴν Καθέ-
δραν τῆς Διοικήσεως...».

Συμπερασματικά: Ὁ ἔντυπος λό-
γος, μὲ τὴν τεράστια δύναμη ποὺ
κρύβει μέσα του, ἦταν, καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας καὶ
κατὰ (καὶ μετά) τὴν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821, ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος διαφύ-
λαξε τὴ γλώσσα τὴν ἑλληνική, τὴ
χριστιανικὴ πίστη (θρησκεία), τὴν
ἐθνικὴ καὶ ἱστορικὴ συνείδηση τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸν χαρακτῆρα, τὰ
ἤθη καὶ ἔθιμα τοῦ λαοῦ, τὸν πολιτι-
σμό μας, καὶ συνέβαλε στὴν πνευ-
ματικὴ ἀναγέννηση, μόρφωση καὶ
ἐθνικὴ ἀφύπνιση / ἀνάσταση τοῦ
σκλαβωμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἕνας φτάνει!

(5ον.–Τελευταῖον)
Ἀπαγορεύεται οἱ κληρικοὶ

εἰς συνεστιάσεις τῶν Ρόταρυ
«Παραγγέλλεται ἡ ἀποχὴ τῶν

κληρικῶν ἀπὸ τῶν Ροταριανῶν
ὁμίλων καὶ συνεστιάσεων, ἄχρις
οὗ οἱ Ροταριανοὶ ἐκκαθαρίσουν
τὴν θέσιν αὐτῶν ἔναντι τῆς
Ἐκκλησίας, ἄν δηλ. τυγχάνουν
πιστὰ τέκνα αὐτῆς».

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἑκλησίας τῆς Ἑλλάδος
29.11.1958

Ὁ μακαριστὸς Καθηγητὴς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰω.
Καρμίρης εἰς τὴν συνεδρίαν τῆς
26.2.70 τῆς Μεγάλης Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ἐβεβαίωσεν, ὅτι «ὁ
Προσκοπισμὸς εἶναι ὁ προθάλα-
μος τῆς Μασονίας».

Τὸ «σύνταγμα» ἤ ὁ ἐσωτε-
ρικὸς Κανονισμὸς τῶν Ρόταρυ
μᾶς λέγει ξάστερα καὶ μασονικά
ὅτι “οἱ ἰδέες τῶν Ρόταρυ εὑρί-
σκονται σὲ ἀπόλυτη ἁρμονία μὲ
ὅλες τὶς θρησκεῖες τῆς γῆς...».
(Οἰκουμενική, Μασονικὴ ΜΡΑ
μὲ ὅλην της τὴν μεγαλοπρέπεια:
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀμφιβάλη;).

Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου

Προθάλαμος τῆς Μασονίας
Κάθε τι τὸ σκοτεινὸ καὶ ἀντί-

χριστο τῆς Μασονίας εἶναι πάν-
τοτε ἐπιδέξια καμουφλαρισμένο.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ Ρό-
ταρυ. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἐπιδέξια
καμουφλαρισμένο, διότι τὸ Ρό-
ταρυ δὲν εἶναι σήμερα τίποτε
ἄλλο, παρὰ ἕνας προθάλαμός
της, ὅπως πολὺ καλὰ ἐχαρακτη-
ρίσθη. Τὸ Ρόταρυ δρᾶ ἐκεῖ, ὅπου
δὲν μποροῦν νὰ δράσουν φα-
νερὰ οἱ Στοὲς τῶν Μασόνων.

Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου

Ἀποχριστιανισμός
Ὅπως εἴδαμε ὁ προσκοπι-

σμός, οἱ Ρόταρυ καὶ οἱ Λάϊονς
ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὴν Μα-
σονία, καὶ ἐξαρτώμενοι ἀπὸ
αὐτὴν ἐξυπηρετοῦν τοὺς σκο-
πούς της. Κοινὸ στοιχεῖο τους
εἶναι ἡ φιλανθρωπία καὶ ὅσα
ἀναφέραμε. Ἀπώτερος σκοπός
τους ὅμως εἶναι ἡ ἀποχριστιανο-
ποίηση τῆς κοινωνίας μας. Ἐκεῖ
ποὺ θέλουν νὰ διεισδύσουν, βρί-
σκουν τὸν τρόπο καὶ τὸ πετυχαί-
νουν, διότι πάντα τὸ χρῆμα καὶ ἡ
δόξα εἶναι οἱ καλύτερες παγίδες. 

Ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Μασωνία. 
Ἰωάννου Παπᾶ

Νὰ διαφωτισθῆ ὁ λαὸς
Ἀλλ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἀκόμη και-

ρός, ἔλεγε ὁ μακαριστὸς π.
Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ
Ὀρθόδοξος λαὸς ὀφείλει νὰ ἐξε-
γερθῆ ἐκ τοῦ ὕπνου του καὶ νὰ
λάβη τὰ μέτρα του. Ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος  τῆς Ἐκκλησίας, ὅλοι οἱ
ἄμβωνες, ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Χρι-
στιανικὰ Σωματεῖα, ὅλα τὰ
Ὀρθόδοξα περιοδικά, οἱ Θεολο-
γικὲς Σχολές, καὶ ὅλοι οἱ ἁρμόδι-
οι φορεῖς, νὰ ἐνημερώσουν τὸν
Ἑλληνικὸ λαὸ  καὶ νὰ τὸν προ-
φυλάξουν ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς
αὐτὲς δυνάμεις, ποὺ δὲν ἔχουν
ἄλλο σκοπὸ παρὰ τὴν ὑποδού-
λωσι τῶν ψυχῶν, τὴν ἐπιβολὴ
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Παν-
θρησκείας, τὴν διάλυσι τῆς πί-
στεως καὶ τῆς Πατρίδος.

Ἐγκύκλιος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

κατὰ τοῦ τεκτονισμοῦ
Εἶναι ἀπογοητευτικὸ Ἕλληνες

Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ ἀνή-
κουν στὸν Τεκτονισμὸ δηλ. στὴν
Μασονία καὶ σὲ ὅλα τὰ παρά-
γωγα αὐτῆς Ρόταρυ, Λάϊονς,
Προσκοπισμός, Μπίλτεμπεργκ,
ΧΑΝ, ΧΕΝ, Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μὲ
ἐγκύκλιό της τὴν  19ην Μαρτίου

2014 κατεδίκασε τὸν Τεκτονι-
σμό. Ἡ ἐγκύκλιος μεταξὺ τῶν
ἄλλων ἀναφέρει:

«Συνοδικῇ Ἀποφάσει, λη-
φθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
19ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., γνω-

ρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύν -
οδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ
Αὐτῆς καί κατόπιν προτάσεως
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν Αἱρέσεων, ἐπαναδιακηρύσ-
σει διά τῆς παρούσης τήν ἐκπε-
φρασμένην θέσιν Αὐτῆς κατά
τοῦ Τεκτονισμοῦ, ἐπικαλουμένη
τήν ἀπό 12.10.1933 Πρᾶξιν καί
τήν ἀπό 4.10.1996 Διακήρυξιν
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρ-
χίας, ὡς καί τάς ἀπό 17.5.1970
καί 29.11.1972 Ἀποφάσεις τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, αἱ ὁποῖαι κα-
ταδικάζουν τόν Τεκτονισμόν
καί θεωροῦν ἀσυμβίβαστον τήν
ἰδιότητα τοῦ Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανοῦ πρός αὐτήν τοῦ Τέκτο-
νος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει
ἀπολύτως εἰς τά ὑπό τῶν ὡς
ἄνω Ἀποφάσεων Αὐτῆς ὁριζό-
μενα. Διακηρύσσει καί αὖθις ὅτι
ὁ Τεκτονισμός συν ιστᾷ συγκρη-
τιστικόν μυσταγωγικόν θρη-
σκευτικόν σύστημα ἀσυμβίβα-
στον πρός τήν Ἐκκλησίαν, ὅλως
διάφορον, κεχωρισμένον καί
ἀλλότριον Αὐτῆς. 

Καταδικάζοντες ἐκ νέου τόν
Τεκτονισμόν μετά πολλῆς εὐθύ-
νης, καλοῦμεν ὅπως ἐπιστρέ-
ψωσιν οἱ πεπλανημένοι εἰς ἐπί-
γνωσιν τῆς ἀληθείας διά τῆς
ἀπείρου Χάριτος καί τοῦ ἐλέ-
ους τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὕστερα

ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνεται
ὅτι  οἱ Ρόταρυ, οἱ Λάϊονς καὶ ὁ
Προσκοπισμὸς εἶναι ὄργανα τῆς
παγκοσμίου Μασονίας καθοδη-
γοῦνται ἀπό αὐτήν, ἐξυπηρετοῦν
αὐτὴν καὶ σκοπός των εἶναι ἡ
διάλυσις τῆς πατρίδος μας καὶ
τῆς πίστέως μας καὶ ἡ ἐπιβολὴ
τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας. 

Ἐφ᾽ ὅσον ἤδη οἱ ἐκκλησια-
στικὲς καὶ δικαστικὲς ἀρχὲς
ἔχουν καταδικάσει τὴν Μασονία
ὡς θρησκεία ἀντίχριστο, ἀντε-
θνικὴ καὶ ἀντικείμενη εἰς τὰ
χρηστὰ ἤθη, πρέπει ὅλοι νὰ θέ-
σουμε τέρμα στὴν ὕπουλη δρᾶσι,
ποὺ μολύνει τὸν ἅγιον τόπον
μας. Ἑπομένως δὲν ἔχουν θέσι οἱ
Ρόταρυ, οἱ Λάϊονς καὶ οἱ πρό-
σκοποι εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Ἑλλάδα. Μακριὰ ἀπὸ τὶς πλά-
νες τους. 

Οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 12ης
Ὀκτωβρίου 1933. 2) 17.5. 1970
καὶ 29.11.1972 Πρωτοδικείου
Ἀθηνῶν ἀρ. 2060 τῆς 6.12.69. 

3) Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
19.3.14

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

Ἡ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας διὰ τοῦ Τύπου
εἰς τὴν προετοιμασίαν, τοῦ Ἀγῶνος τοῦ ᾽21

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

ΤΡΙΑ χρόνια πέρασαν ἀπὸ τὴν εἰς
Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ
Γέροντος καὶ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ.
Ὁσίου Δαυΐδ  Κυρίλλου Γεραντώνη.
Ἦταν ἡ τριακοστὴ Μαρτίου τοῦ
ἔτους 2012, ὅταν ὁ μακαριστὸς π.
Κύριλλος ἄφησε τὴν τελευταία του
πνοὴ στὸ Ναυτικὸ Νοσοκομεῖο.
Ἄξιος διάδοχος τοῦ μακαριστοῦ Γέ-
ροντος π. Ἰακώβου Τσαλίκη ὑπηρέ-
τησε ὡς ἡγούμενος πάνω ἀπὸ 20
χρόνια.

Μετὰ τὴν στρατιωτική του θητεία
προσῆλθε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου
Δαυΐδ, ὅπου καὶ ἐκάρη Μοναχὸς τὴν
1η Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1965 ἀπὸ
τὸν τότε μακαριστὸ ἡγούμενο Ἀρχι-
μανδρίτη Νικόδημο Θωμᾶ († 1977),
λαβών τὸ ὄνομα Κυπριανός.

Στὶς 27 Μαρτίου 1971 χειροτονή-
θηκε Διάκονος στὸν Ἱ. Ν. Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου Λίμνης, λαβών τὸ ὄνο-
μα Κύριλλος. Στὶς 28 Μαΐου 1971 χει-
ροτονήθηκε πρεσβύτερος στὴν Ἱ. Μ.
Ὁσίου Δαυὶδ ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μη-
τροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο (†
1975).

Μαζὶ μὲ τὸν Γέροντα Ἰάκωβο καὶ
τὸν μακαριστὸ μοναχὸ Νικόδημο (†
2009), ὑπηρέτησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ
περίπου 20 χρόνια καὶ διηκόνησαν
τοὺς χιλιάδες προσκυνητές της. Τὸ
1991 μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἡγουμέ-
νου Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη,
ἐξελέγη μὲ τὴν ψῆφο ὅλης τῆς
ἀδελφότητος Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καὶ ἐνθρονίστηκε στὴν Ἱερὰ

Μονὴ ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπο-
λίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο Α´ (†
2010) στὶς 12 Ἀπριλίου τοῦ 1992. 

Ἦταν ἄνθρωπος προσευχῆς,
πρᾶος, εὐγενικός, χαρούμενος.
Ὑποδεχόταν ὅλους τούς ἐπισκέπτες
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πάντα μὲ τὸ χαμό-
γελο, ἀεικίνητος στὰ διακονήματα,

πρόθυμος στὴν προσφορὰ τῆς ἀγά-
πης. Συνέχισε τὶς καθημερινὲς θεῖες
Λειτουργίες, ἀνακαίνισε τὰ κτίρια
τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ καθοδηγοῦσε ἁγιο-
πνευματικὰ μὲ πατρικὴ στοργὴ τοὺς
νέους μοναχούς. Ἀνεδείχθη πνευ-
ματικὸς πατέρας καὶ ἐξομολόγος
ἀναριθμήτων κληρικῶν, μοναχῶν
καὶ λαϊκῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ
τὸ ἐξωτερικό.

Διεκρίνετο διά τὴν ἀκρίβεια στὰ
θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Δὲν συμφωνοῦσε μὲ τὰ οἰκουμενι-
στικὰ ἀνοίγματα καί ἦταν θερμὸς
ὑποστηρικτὴς τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύ-
που»· ἕνας σύγχρονος ὁμολογητὴς
τῆς Πίστεως.

Ἂν καὶ οἱ γραμματικές του γνώ-
σεις ἦταν τῆς στοιχειώδους ἐκπαι-
δεύσεως, ὅπως τοῦ Γέροντός του
Ἰακώβου, ὅμως ἦταν κατὰ Θεὸν φω-
τισμένος καὶ σοφός.

Ἡ ὑπομονή του στὶς θλίψεις καὶ
στὶς ἀσθένειες ποὺ δοκίμασε ἦταν πα-
ράδειγμα πρὸς μίμησιν· Τὶς ἀντιμετώ-
πιζε πάντα μὲ τὸ «Δόξα σοι ὁ Θεός».

Ἦταν ἕνας πνευματικὸς ἄνθρω-
πος ποὺ μᾶς λείπει σὲ αὐτὲς τὶς κρί-
σιμες καταστάσεις ποὺ ζῆ ἡ πατρίδα
μας. Λίγο πρὶν τὴν ἐκδημία του, ὅταν
τὸν ρωτήσαμε γιὰ τὴν κρίση ποὺ
διέρχεται ἡ Ἑλλάδα μας, ἔδειξε τὸν
Οὐρανὸ καὶ μᾶς εἶπε: «περιμένουμε
τὸ σημεῖο τοῦ Θεοῦ. Τὰ πάντα εἶναι
θέμα μετανοίας».

Τὴν εὐχή σου προσφιλέστατε Γέ-
ροντα Κύριλλε.

ΕΙς ΜνηΜΟςυνΟν ΑΙΩνΙΟν

Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Γεραντώνης, Καθηγούμενος
Ἱ.Μ. Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ Γέροντος (30.10.1938 - 30.03.2012)

Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολό-
γων (Π.Ε.Θ.) εἰς συνέδριόν της
ἐξέδωσε ψήφισμα διά τήν προώθη-
σιν πραγματοποιήσεως τοῦ Τάμα-
τος τοῦ Ἔθνους. Τό ἐμπεριστατω-
μένον ψήφισμα ἀναφέρει: 

«Σήμερα 1η Μαρτίου 2015, συν -
εδρίασε τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεο-
λόγων, ἐπʼ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας, στὰ γραφεῖα τῆς
Ἑνώσεως, Χαλκοκονδύλη 37 -
Ἀθήνα, καὶ διαπιστώνοντας ὅτι τὸ
Διοικητικὸ Συμβούλιο ἔχει ἀπαρ-
τία συζήτησε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ
θέμα «Ψήφισμα γιὰ τὸ τάμα τοῦ
Ἔθνους».

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς
Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολό-
γων, ἔχοντας ὑπ' ὄψιν του, τὴν
ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅτι τὸ Τάμα τοῦ
θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ
τῶν ἄλλων ἡρῴων τῆς Ἐθνικῆς
μας Παλιγγενεσίας, τὸ ὁποῖο μὲ τὸ
Η´ Ψήφισμα τῆς Δ' Ἐθνοσυνελεύ-
σεως τῆς 31ης Ἰουλίου 1829 ὁρι-
στικοποιήθηκε καὶ τὸ ὑπέγραψε
καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης
Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ μὲ τὰ
Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834
(ΦΕΚ 5/29-1-1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ
12/11-4-1838) ἔγινε ἐπίσημος Νό-
μος τοῦ Κράτους, ἐνῷ πέρασαν

186 ὁλόκληρα ἔτη, ἀκόμη δὲν
πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Πολι-
τεία καὶ τὴν Ἐκκλησία -ἀντίθετα
μάλιστα, ἡ Πολιτεία ἐπανέρχεται
συνεχῶς γιὰ τὴν ἀνέγερση Μου-
σουλμανικοῦ τεμένους στὸ κέν-
τρο τῶν Ἀθηνῶν - συσκέφθηκε
καὶ ἐκδίδει τὸ ἀκόλουθο Ψήφισμα:

Διερμηνεύοντες καὶ τὰ ὀρθό-
δοξα καὶ ἐθνικὰ συναισθήματα
ὅλων τῶν συναδέλφων Θεολό-
γων τῆς Ἑλλάδος, συνηγοροῦμε
ἔνθερμα γιὰ τὴν ἄμεση νομοθε-
τικὴ ρύθμιση γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση τοῦ μνημείου δοξολογίας,
εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ
λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ
Σωτῆρα Χριστό, γιὰ νὰ ἐνθαρρυν-
θεῖ καὶ ἀναζωογονηθεῖ τὸ κατα-
τρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος
τῶν Ἑλλήνων.

Μὲ τὸ ἀνωτέρω σκεπτικὸ καὶ
λόγῳ τῶν ἀνεκτίμητων ὀφελῶν,
ποὺ θὰ ἔχει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία μας, τὸ Ἔθνος καὶ ἡ Ἑλλάδα
μας σὲ βάθος χρόνου, ὑπερθεμα-
τίζουμε καὶ προτείνουμε ὅπως ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος παραπέμψει τὸ ὅλον θέ-
μα στὴν προσεχῆ Σύνοδο τῆς
Ἱεραρχίας ὡς θέμα καὶ ἡ σεπτὴ
ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀποφαν-
θεῖ τελεσίδικα καὶ νὰ ἀπαιτήσει
ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ ἐν γένει

ἀπὸ ὅλους τούς ἰθύνοντες τὴν
ἄμεση νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ
τὴν ἀπρόσκοπτη πραγματοποίηση
τοῦ Πανελλήνιου Προσκυνήματος
τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως
Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τά-
ματος τοῦ Ἔθνους, στὴν προτει-
νομένη, περίοπτη καὶ δεσπόζουσα
θέση «Ἄγχεσμος» τοῦ Ἀττικοῦ
Ἄλσους.

Μὲ βάση τὰ παραπάνω ἀποφασί-
ζουμε τὸ ψήφισμα αὐτό:

1. Νὰ ἀποσταλεῖ στὴν Ἱερὰ Σύν -
οδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καὶ τὴν σεπτὴ Ἱεραρχία, ὥστε νὰ
συζητηθεῖ ὡς θέμα κατὰ τὴν ἑπο-
μένη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας, νὰ
ληφθεῖ ἀπόφαση καὶ νὰ ἀπαιτηθεῖ
ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ τοὺς λοι-
ποὺς ἰθύνοντες ἄμεση νομοθετικὴ
ρύθμιση γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη
πραγματοποίηση τοῦ Πανελλήνιου
Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους.

2. Νὰ ἀποσταλεῖ καὶ στὸν Πρό-
εδρο τῆς Δημοκρατίας, τὴν Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων, σὲ ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε.

3. Νὰ δημοσιευθεῖ καὶ στὸ τρέ-
χον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Τὸ Δ.Σ. τῆς ΠΕΘ»

Ψήφισμα τῆς Π.Ε.Θ. διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους 

Ἡ σκλαβιὰ τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ
τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ ἡ σκλαβιὰ ἀπὸ
τὸν διάβολο (Ἰωάν. η´44).

Τὸ θέμα ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει
σήμερα εἶναι  κολοσσιαίας σημασίας.
Ἀφορᾶ τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλά-
δα μας, ἀλλὰ βεβαίως καὶ ὁλόκληρο
τὸν κόσμο. 

Ἔχουμε ἀλήθεια συνειδητοποι-
ήσει τὶ σημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τε-
τρακόσια ὁλόκληρα χρόνια, ὄχι πέν-
τε ἤ δέκα, ἤ πατρίδα μας ἦταν σκλα-
βωμένη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς;

Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τὶ ση-
μαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τετρακόσια
ὁλόκληρα χρόνια ζοῦσε κάτω ἀπὸ
ἀλλόθρησκους, ποὺ συνέχεια προσ -
παθοῦσαν νὰ μᾶς κάνουν νὰ ἀλλαξο-
πιστήσουμε;

Ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι οἱ
πρόγονοί μας πάλευαν σκληρὰ γιὰ νὰ
διατηρήσουν τὴν πίστη τους στὸ
Χριστὸ καὶ μέσα στὴ φρικτή τους
σκλαβιὰ ἔλεγαν ἐκεῖνο τὸ περίφημο:
«Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη
ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ
καὶ φυλακή;».

Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε νὰ κα-
ταλάβουμε καὶ νὰ ζωντανέψουμε
μπροστά μας τὸ τὶ τράβηξαν τὰ ἀδέλ-
φια μας τοὺς τέσσερις αὐτοὺς
αἰῶνες, εἶναι ἀδύνατο.

Κι ὅμως ὑπάρχει μιὰ ἀπείρως χει-
ρότερη σκλαβιά, τὴν ὁποία δυ-
στυχῶς τὴν ξεχνᾶμε κι αὐτὴ εἶναι ἡ
σκλαβιά μας στὸ διάβολο:

Ἄς παρακολουθήσουμε μιὰ συγ-
κλονιστικὴ περιγραφὴ ποὺ ὑπάρχει
μέσα στὸ Εὐαγγέλιο. 

Ὁ Κύριος συνομιλεῖ μὲ Ἑβραίους
καὶ τοὺς λέει ὅτι, ἐὰν μείνετε κοντά
μου θὰ γνωρίσετε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ
ἀλήθεια θὰ σᾶς ἐλευθερώσει.
Ἐκεῖνοι δὲν κατάλαβαν τὰ λόγια του
καὶ ἐνόμισαν ὅτι τοὺς ἀποκαλεῖ δού-
λους ξένων κατακτητῶν καὶ μὲ θυμὸ
τοῦ λένε: «Ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι
τοῦ Ἀβραάμ καὶ ποτὲ ὡς τώρα δὲν γί-
ναμε δοῦλοι σὲ κανένα. Πῶς, λοιπόν,
ἐσὺ μᾶς λές ὅτι θὰ γίνετε ἐλεύθε-

ροι;». Τοὺς ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦς: «Σᾶς
διαβεβαιώνω ὅτι καθένας ποὺ ἁμαρ-
τάνει καὶ μένει ἀμετανόητος στὴν
ἁμαρτία, εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρ-
τίας»...

Γνωρίζω ὅτι εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ
Ἀβραάμ. Ἀλλὰ δὲν τοῦ μοιάζετε καὶ
ζητᾶτε νὰ μὲ σκοτώσετε, διότι ἡ δι-
δασκαλία μου δὲν μπαίνει μέσα
στὴν ψυχή σας, ποὺ εἶναι δούλη
τῆς ἁμαρτίας. Τοῦ εἶπαν τότε: «Ὁ
πατέρας μας εἶναι ὁ Ἀβραάμ καὶ ὄχι
ἐκεῖνος ποὺ ὑπονοεῖς ἐσύ». Καὶ ὁ
Κύριος τοὺς εἶπε: «Ἐὰν πράγματι
εἴσασθε παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ, θὰ
ἐκάνατε τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραάμ. Τώ-
ρα ὅμως ζητᾶτε νὰ μὲ σκοτώσετε
ποὺ σᾶς εἶπα τὴν ἀλήθεια, ποὺ ἔχω
ἀκούσει ἀπὸ τὸ Θεό. Ἐσεῖς κάνετε
τὰ ἔργα τοῦ πατέρα σας».

Αὐτοὶ ἀπάντησαν: «Ἐμεῖς ἔχομε
ἕνα πατέρα τὸ Θεό». Καὶ ἀπὸ τὸ στό-
μα τοῦ Χριστοῦ μας βγαίνουν τότε
τὰ ἑξῆς φοβερὰ λόγια: «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ
Πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ»! «Πατέ-
ρας σας εἶναι ὁ διάβολος».

Τὸ εἶπε δὲ αὐτὸ ὁ Κύριος διότι
ἀπεκάλυψε ὅτι ζοῦσαν μέσα στὴν
ἁμαρτία.

Ἀντιλαμβάνεστε τώρα γιὰ ποιὰ
φοβερὴ σκλαβιὰ μιλᾶμε. Γιὰ τὴ σκλα-
βιὰ τοῦ ἀνθρώπου στὸ διάβολο, ποὺ
εἶναι ἀπείρως χειρότερη καὶ ἀπαισιό-
τερη ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῶν προγόγων
μας στοὺς Ὀθωμανούς. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στὴν
ἁμαρτία, ἀμετανόητος, πατέρα του
ἔχει τὸ διάβολο, γιατὶ τοῦ κάνει τὰ
χατίρια.

Ὑπάρχει φρικτότερο πρᾶγμα ἀπὸ
αὐτό;

Τὸ πελώριο τώρα ἐρώτημα:
Σήμερα σὲ πόσους Ἕλληνες καὶ

Ἑλληνίδες  ὁ Κύριος λέει: «Πατέ-
ρας σας εἶναι ὁ διάβολος;». Τὸν
ἀριθμὸ αὐτό, τὸ φρικιαστικὸ αὐτὸ
ἀριθμό, τὸν γνωρίζει μόνο ὁ Θεός.
Ἔστω ἄς ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι μό-
νο ἕνας. Τὴ σημαίνει αὐτό; Σημαί-
νει ὅτι ἐὰν ὁ ἀδελφός μας αὐτὸς

δὲν μετανοήσει καὶ πεθάνει ἀμετα-
νόητος, ὁδηγεῖται στὴν κόλαση
ποὺ θὰ βρίσκεται πλέον ἐκεῖ
αἰώνια. 

Καὶ μόνον ποὺ τὸ λέμε αὐτὸ μᾶς
πιάνει τρόμος καὶ φόβος!

Εἶναι, λοιπόν, ἡ δὲν εἶναι χειρότε-
ρη σκλαβιὰ ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ στοὺς
Ὀθωμανούς, ἡ σκλαβιὰ στὸ διάβολο;

Δυστυχῶς, τὸν ἐχθρό μας τὸν
Ὀθωμανὸ τὸν βλέπουμε ὡς κατα-
κτητή, ποὺ περνοῦσε μπροστά μας
πάνω στὸ ἄλογό του, μὲ τὴ στολή
του. Τὸ διάβολο δὲν τὸν βλέπουμε
ποὺ εἶναι πνεῦμα, πνεῦμα σατανικὸ
ποὺ θέλει νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν
αἰώνια κόλαση. Δὲν τὸν βλέπουμε
μέν, ἀλλά, δυστυχῶς, εἶναι ὑπαρκτὸς
δέ, ἑκατὸ τοῖς ἑκατό. 

Θὰ ἀδιαφορήσουμε, λοιπόν, γιὰ
τὸν τρομακτικὸ αὐτὸ κίνδυνο, τῆς
σκλαβιᾶς μας στὸ διάβολο;

Φαντάζεσθε τὴν Ἑλλάδα μας
σκλαβωμένη ἀπὸ τὸν διάβολο; Τότε
εἶναι τελείως ἄχρηστοι οἱ πανηγυρι-
σμοί μας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή μας
ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, ὅταν σκλα-
βωθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀπείρως χειρότε-
ρη σκλαβιὰ στὸ διάβολο!

Αὐτονόητη εἶναι τώρα ἡ ἀπάντηση
τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε ὅλοι οἱ
Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες ποὺ
ζοῦμε στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο,
ποὺ ἔζησαν τόσοι ἀναρίθμητοι ἅγιοι,
ἄνδρες καὶ γυναῖκες.

Νὰ ἀγκαλιάσουμε τὸ Χριστό, νὰ
ἀγωνισθοῦμε σκληρά, γιὰ νὰ εἴμαστε
ἀληθινοὶ ἀκόλουθοί Του, νὰ ζοῦμε
μέσα στὴ χάρη καὶ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ
Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν
πραγματικὴ καὶ ἀνεκτίμητη ἐλευθε-
ρία, ποὺ μόνο κοντὰ στὸ Θεὸ ὑπάρ-
χει.

Τὸ ἐγκληματολογικό μας ἔργο
ὁλοψύχως συμμετέχει στὴ μεγάλη
αὐτὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἐλευθε-
ρία τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ τὴ σκλα-
βιά της στὸ διάβολο. Μόνο μέσα σ᾽
αὐτὴ τὴν ἐλευθερία ἡ Ἑλλάδα μπο-
ρεῖ πραγματικὰ νὰ μεγαλουργήσει.

Διπλῆ Σκλαβιά 
Τοῦ κ. Γεωργίου Νικοδότη, Ἐγκληματολόγου

L

Ὁ  Ἅ γ ι ο ς  Ἰ ω ά ν ν η ς
τ ῆ ς  Κ λ ί µ α κ ο ς

Τὴν 30ὴν Μαρτίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις
Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου
τῆς Κλίμακος.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ.
Ὄρους.

L

«…εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ
ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει,
μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς
οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέ-
γετε·…» (Β´ Ἰωάν. 10-11).

Ὁ μακαριστὸς π. Κύριλλος
μετὰ τοῦ νῦν Καθηγουμένου
π. Γαβριήλ.
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«Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός,
ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς».
Αὐτὸς ὁ ὕμνος, καθὼς γράφει ὁ
Ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής, ποὺ
εἶναι μεγάλος Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καὶ θαυμάσιος ἑρμη-
νευτὴς τῆς θείας Λειτουργίας, φα-
νερώνει «τὴν πρὸς τοὺς ἁγίους
ἀγγέλους ἕνωσίν τε καὶ ἰσοτιμίαν,
καὶ τὴν ἄπαυστον τῆς ἁγιαστικῆς
δοξολογίας τοῦ Θεοῦ σύμφωνον
εὐτονίαν». Μὲ τὸν Τρισάγιο Ὕμνο
τί γίνεται; Λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιμος:
«Μὲ τὸν Τρισάγιο Ὕμνο ὁ οὐράνιος
χορὸς τῶν Ἀγγέλων καὶ ὁ ἐπίγειος
χορὸς τῶν ἀνθρώπων ἑνώνονται σὲ
μία ἀκατάπαυστη δοξολογικὴ ἀνύ-
μνηση τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι γίνεται στὸν
οὐρανὸ μιμεῖται ἡ Ἐκκλησία στὴ
γῆ». Κάθε μέρα στὴν κάθε λειτουρ-
γικὴ σύναξη τῆς Ἐκκλησίας γίνεται
ἡ ἴδια ἀδιάλειπτη Λειτουργία ἐπάνω
στὸν οὐρανὸ καὶ κάτω στὴ γῆ. Αὐτὸ
εἶναι καὶ τὸ βαθύτερο νόημα τῆς
θείας Λειτουργίας.

Ὁ Τρισάγιος Ὕμνος εἶναι ἀπὸ
τοὺς πιὸ γνωστοὺς καὶ τοὺς πιὸ
ἀγαπητοὺς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας.
Δὲν μποροῦμε βέβαια νὰ ξέρουμε
ποιὰ ἦταν ἡ «σύμφωνος εὐτονία»,
γιὰ τὴν ὁποία γράφει ὁ Ἅγιος Μάξι-
μος ὁ ὁμολογητής, γιατί ἐμεῖς τώρα
μόνο κατὰ παράδοση ξέρουμε τὴ
μουσικὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ὕμνων. Τὰ πιὸ παλαιὰ χειρόγραφα
τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς δὲν
εἶναι παραπάνω ἀπὸ χίλια χρόνια, μὰ
καὶ αὐτὰ δὲν μποροῦμε σίγουρα νὰ
τὰ διαβάσουμε. Ἡ μαρτυρία τοῦ
Ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ,
ὁπωσδήποτε εἶναι πολὺ πιὸ παλαιά,
εἶναι 6ος, 7ος αἰῶνας καὶ δὲν ξέ-
ρουμε ἀκριβῶς, λέγει καὶ ὁ σύγχρο-
νος ἑρμηνευτής, ὁ Σεβασμιώτατος
πῶς ἀκριβῶς ἦταν αὐτὴ ἡ «σύμφω-
νος εὐτονία». Ὅμως αὐτὸ τὸ «κατὰ
παράδοση» ποὺ λέγομε ἔχει μεγά-
λη ἀξία, γιατί ἡ παράδοση εἶναι ζων-
τανὴ συνέχεια στὴν Ἐκκλησία, ποὺ
πάντα σῴζει μέσα της πολλὴ ἀλή-
θεια. Ἀπὸ δάσκαλο σὲ μαθητή, ἀπὸ
τὸν πρωτοψάλτη στοὺς μαθητές
του καὶ ἀπὸ τὸν πατέρα στὸν υἱό,
μεταδίδεται ζωντανὴ ἡ παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γενικώτερα
ἡ Παράδοση.

Μόνο μία παρατήρηση κάμνει
στὸ θέμα τῆς ψαλμῳδίας. Μόνο ποὺ
θὰ πρέπη νὰ φροντίζουμε ἡ
ψαλμῳδία στὴν Ἐκκλησία νὰ εἶναι
ὅσο μπορεῖ πιὸ ἁπλῆ καὶ θὰ λέγαμε
δωρική. Σχετικὰ μὲ τὸν Τρισάγιο
Ὕμνο θὰ πρέπη νὰ λείψουν οἱ
μακρὲς καὶ ὁλωσδιόλου ἀταίρια-
στες στὴν ὀρθόδοξο λατρεία
φωνὲς καὶ μελῳδίες, ποὺ δὲν ἔχουν
ἄλλο σκοπὸ παρὰ νὰ δείξουν τὴν
καλλιφωνία καὶ τὴν τέχνη τῶν
ψαλτῶν. Πάντως ἐπιμένει ὁ Σεβα-
σμιώτατος ὅτι ὅσο τὸ δυνατὸν ἡ λα-
τρεία, ἡ μουσικὴ τῆς λατρείας, νὰ
εἶναι ἁπλῆ, νὰ εἶναι δωρικὴ καὶ πάσῃ
θυσίᾳ νʼ ἀποφεύγεται καὶ ἀπὸ τὸν
ἱερέα καὶ ἀπὸ τοὺς ψάλτες κάθε θε-
ατρικὴ ἐπίδειξη ἐφόσον εἶναι ἡ λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Λειτουργία καλὰ-καλὰ δὲν
ἄρχισε, ἀλλὰ εὑρισκόμεθα ἀκόμη
στὸν πρόλογο, δηλαδὴ νὰ μὴ χάνε-
ται πολὺς χρόνος. Δὲν ἔχει ἀρχίσει
ἀκόμη ἡ θεία Λειτουργία καὶ γιʼ
αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ προχωρή-
σουμε σὲ ποιά; στὰ ἀναγνώσματα
καὶ ἔχει τὸν λόγο του ἐπίσης, τὸ το-
νίζει, πῶς πρέπει νὰ γίνεται καὶ
αὐτό, στὸ θεῖο κήρυγμα καὶ ἐν συν -
εχείᾳ νὰ προχωρήσουμε στὴ λει-
τουργία τῶν πιστῶν, στὸν καθα-
γιασμὸ τῶν τιμίων δώρων.

Ὕστερα ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ
Εὐαγγελίου μὲ τὸν Τρισάγιο Ὕμνο
προετοιμάζουμε τὴν ἀνάγνωση τῶν
Γραφῶν, δηλαδὴ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ
ὁποῖα λέγονται καὶ ψάλλονται μᾶς
προετοιμάζει ἡ μητέρα Ἐκκλησία,
γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν γραφῶν τοῦ
Ἀποστόλου καὶ τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἀρχίζουν νὰ κάνουν
λόγο ὅλα τὰ ἀρχαῖα λειτουργικὰ
κείμενα.

Ὁ Τρισάγιος Ὕμνος ποὺ δὲν
ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀλλὰ μπῆκε με-
ταγενέστερα στὴ θεία Λειτουργία,
εἶναι ὁ ὕμνος ποὺ ἡ Ἐκκλησία
«κατὰ πᾶσαν ἔναρξιν ὕμνου Θεοῦ
τοῦτον πρὸ πάντων πλατεῖ στόματι
καθηγεῖται». Κάθε ἀκολουθία, κάθε
ἔναρξη ἱερᾶς ἀκολουθίας, λέγει, μὲ
αὐτὸ τὸν ὕμνο ἀρχίζει.

Στὴν ἀρχὴ κάθε ἀκολουθίας,
μετὰ τὸ «Βασιλεῦ οὐράνιε», μεγα-
λόστομα ὑμνοῦμε πάντα τὴν Ἁγία
Τριάδα, «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυ-
ρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον
ἡμᾶς». Ἴσως βάζουμε καὶ τὰ παιδά-
κια, ὅπως συνηθίζω καὶ ἐγώ, νὰ λέ-
νε τὸ Τρισάγιο, νὰ λένε τὸ «Ἅγιος ὁ
Θεός», ἀλλὰ μοῦ φαίνεται ὅτι τὸ λέ-
νε μηχανικά, δὲν τὸ λένε μὲ συνεί-
δηση, μὲ προσοχή, γιὰ νὰ ἔχουμε
ἐπίγνωση τοῦ τί λέμε καὶ τί κάνου-
με αὐτὴ τὴν στιγμή.

Ἐδῶ ἀξίζει νὰ προσθέσουμε λίγα
λόγια ἀκόμα, ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς
ψαλμῳδίας τοῦ Τρισαγίου Ὕμνου
καὶ ἔχει ἕνα ὁλόκληρο κεφάλαιο,
ἀπὸ τὸ ὁποῖον δὲν πρόκειται βέβαια
νὰ σᾶς ἀπασχολήσουμε, νὰ τὸ πα-
ραθέσουμε, ἀλλὰ ἐπιμένει σʼ αὐτὴ
τὴ θέση ὁ ἑρμηνευτής μας: «ψάλα-
τε συνετῶς». Φέρνει καὶ τὸν ἱερὸ
κανόνα τῆς ἕκτης Οἰκουμενικῆς Συν -
όδου, «τοὺς ἐπὶ τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς
ἐκκλησίαις παραγινομένους, βου-
λόμεθα, μήτε βοαῖς ἀτάκταις
κεχρῆσθαι, καὶ τὴν φύσιν πρὸς
κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι, μήτε τι ἐπιλέ-
γειν τῶν μὴ ἐκκλησίᾳ ἁρμοδίων τε
καὶ οἰκείων».

Εἶναι ἕνας ἱερὸς κανὼν καὶ εἶναι
μία πυξίδα θὰ λέγαμε πλεύσεως μέ-
σα στὴν Ἐκκλησία μας, πῶς πρέπει
νὰ τελῆται ἡ θεία Λειτουργία δη-
λαδὴ θέλουμε αὐτοὶ ποὺ ψέλνουν
στὴν Ἐκκλησία μήτε νὰ φωνάζουν
ἄτακτα καὶ νὰ βιάζουν τὸν ἑαυτό
τους σὲ κραυγὲς μήτε νὰ λέγουν
πράγματα ξένα καὶ ἀνάρμοστα στὴν
Ἐκκλησία.

* * *
Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ θεία

λατρεία. Δὲν ἔχει συνειδητοποιηθῆ
αὐτὸ βέβαια καὶ πολλοὶ νομίζουν
ἄλλα πράγματα, ὅτι εἶναι ἡ καρδιά,
τὸ κέντρο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ
ὁ Σεβασμιώτατος τονίζει καὶ πι-
στεύω ὅτι ἔχει δίκαιο, ἡ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ θεία λατρεία.

Ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ στὸν καιρό μας,
ποὺ εἶναι καιρὸς πρακτικῆς καὶ κοι-
νωνικῆς δραστηριότητας, δὲν
ἀκούγεται καλά, ὅμως εἶναι μία βα-
σικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια. Ἂν
μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐποχὲς πα-
ρακμῆς τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὲς εἶναι
οἱ ἐποχὲς παρακμῆς τῆς θείας λα-
τρείας. Ἀλλὰ τὸ ζήτημα εἶναι τί πρέ-
πει νὰ θεωροῦμε γιὰ ἀκμὴ ἢ γιὰ πα-
ρακμὴ στὴ θεία λατρεία. Μποροῦμε
νὰ ποῦμε γενικὰ ὅτι ἡ ἀκμὴ τῆς
ὀρθοδόξου λατρείας δὲν εἶναι πάν-
τως ὁ ὑλικὸς πλοῦτος καὶ ἡ βασι-
λικὴ μεγαλοπρέπεια. Αὐτὸ πρέπει νὰ
θεωρηθῆ πὼς εἶναι παρακμὴ τῆς
θείας λατρείας καὶ παρεκτροπὴ ἀπὸ
τὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
Εὐαγγελίου. Οὔτε τὰ χρυσὰ σκεύη
οὔτε τὰ πολυτελῆ ἄμφια οὔτε οἱ
λαμπροὶ φωτισμοὶ οὔτε οἱ πολυφω-
νικοὶ χοροὶ εἶναι ἡ ζωντανὴ καὶ
ἀκμαία ὀρθόδοξη λατρεία. Εἶναι,
μπορεῖ νὰ πῆ κανείς, αὐτὰ τὰ λόγια
μία ἀπήχηση ἑνὸς σπουδαίου κη-
ρύγματος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυ-
σοστόμου, ποὺ τονίζει ὅτι δὲν εἴχα-
με στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία χρυσὰ δι-
σκοπότηρα, ἀλλὰ εἴχαμε χρυσὲς
καρδιές, καθαρὲς ψυχὲς καὶ λα-
τρεύαμε, ὅπως ἔπρεπε, τὸν Κύριο.
Ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἄλλο ἄκρο. Γιατί
πολλοὶ ἀπὸ ἀντίδραση πέφτουν στὸ
ἄλλο ἄκρο ἢ ἀκόμα καὶ ἀρνοῦνται
τὴν ἀξία τῆς θείας λατρείας καὶ
φθάνουν νὰ ποῦν πὼς ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ἕνα στεγνὸ προτεσταντικοῦ
τύπου κήρυγμα καὶ μία κοινωνικὴ
μόνο δραστηριότητα.

Τὰ ζήσαμε μὲ πολλὴ μεγάλη δο-
κιμασία καὶ μὲ πολλὴ μεγάλη πικρία
πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, ἴσως καὶ τὰ ζοῦμε
ἐνδεχομένως αὐτὲς τὶς ἀπόψεις καὶ
ἐνθυμοῦμαι ὅτι κάποιος μεγάλος
ἐκκλησιαστικὸς παράγοντας εἶπε
ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ εἶναι
γιὰ τὸ μουσεῖο. Τέλος πάντων μὲ
κάποια συγκατάβαση καὶ σὲ δύσκο-
λους καιροὺς εὑρέθηκε ὁ κ. Γεώρ-
γιος Τσατσαρώνης, ποὺ εἶναι ἀπόψε
μαζί μας, καὶ ἀπήντησε μὲ αὐτὸ τὸ
ἐρωτηματικό, «εἶναι ἡ βυζαντινὴ
μουσικὴ γιὰ τὸ μουσεῖο;». Σὲ δύσ -
κολες ὧρες ὑπὸ λογοκρισία παρα-
καλῶ καὶ δόθηκε μία ἀπάντηση σὲ
ἀνώτατο ἐκκλησιαστικὸ ἄρχοντα
τῆς ἐποχῆς ποὺ πολλὲς φορὲς καὶ
αὐτοὶ μπορεῖ νὰ πέφτουν ἔξω δυσ -
τυχῶς σὲ τέτοια καίρια θέματα τῆς
ὀρθοδόξου λατρείας.

Γιʼ αὐτὸ λοιπὸν χρειάζεται μεγά-
λη προσοχὴ νὰ μὴ πέσουμε στὸ
ἄλλο ἄκρο, σʼ ἕνα στεγνὸ προτε-
σταντικοῦ τύπου κήρυγμα καὶ μία
κοινωνικὴ μόνο δραστηριότητα τά-
χα αὐτὸ εἶναι ἡ οὐσία καὶ ἡ καρδιὰ
τῆς Ἐκκλησίας. Γιʼ αὐτὸ δὲν ἀγα-
ποῦν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, δὲν συγ-
κινοῦνται στὴ λειτουργικὴ σύναξη,
δὲν ξέρουν καὶ δὲν θέλουν νὰ λει-
τουργήσουν. Μιλᾶμε γιὰ ὁρισμέ-
νους κληρικούς, ποὺ θέλουν νὰ
εἶναι μᾶλλον προϊστάμενοι καὶ διοι-
κητὲς στὴν Ἐκκλησία παρὰ ἱερεῖς
καὶ λειτουργοί. Ἡ θέση τοῦ Ἐπισκό-
που, τῶν κληρικῶν εἶναι τὸ θυσια-
στήριο, ὄχι ἡ διοίκηση, μετὰ ἔρχε-
ται αὐτό, πρῶτα ἡ λατρεία καὶ ἐν
συνεχείᾳ ὅλα τʼ ἄλλα.

Τίποτε περισσότερο καὶ καλύτε-
ρο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς στὴν
Ἐκκλησία παρὰ ἱερεὺς καὶ λειτουρ-
γός, ὅλα τʼ ἄλλα ὕστερα σʼ ἕνα καλὸ
καὶ ἀληθινὸ ἱερέα ἔρχονται μόνα
τους. Αὐτὸ δυστυχῶς πολλοὶ δὲν τὸ
καταλαβαίνουμε, γιʼ αὐτὸ καὶ μᾶς
δέρνει ἡ πολυπραγμοσύνη καὶ γιʼ
αὐτὸ συμβαίνει πολλὴ ἀκαταστασία
στὴν Ἐκκλησία.

Καὶ ἔχομε παραδείγματα ἀπὸ
πολλὲς ἀδελφὲς Ἐκκλησίες, ποὺ
γιὰ ἄλλους λόγους δὲν ἔχουν δυ-
νατότητα νʼ ἀναπτύξουν τὸ κήρυ -
γμα ἢ κοινωνικὴ δραστηριότητα καὶ
τοὺς ἔμεινε μόνο ἡ θεία λατρεία,
ὅμως αὐτὸ ἐπειδὴ εἶναι τόσο θεμε-
λιῶδες καὶ τόσο βασικὸ στοιχεῖο
τῆς Ἐκκλησίας, ἐβοήθησε ἀφάντα-
στα, ὥστε νὰ ἔχουμε στὶς χῶρες
αὐτὲς ποὺ δὲν ἔχουν οἱ ἀδελφοί
μας αὐτὴ τὴν ἐλευθερία, νὰ ἔχουμε
μία ἄνθηση πνευματική.

Ἑπομένως μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ στά-
ση μας καὶ ἡ συμπεριφορά μας μέσα
στὴ θεία Λειτουργία, ποιὰ εἶναι ἡ
ὀρθὴ στάση στὴ θεία Λειτουργία.
Καὶ θέλομε νὰ ποῦμε γιὰ ἕνα μέτρο,
ποὺ πρέπει νὰ μᾶς κρατάη, ὅταν λει-
τουργοῦμε εἴτε πρὸς τὸ ἕνα εἴτε
πρὸς τὸ ἄλλο ἄκρο. Εἶναι λοιπὸν με-
γάλη ἁμαρτία ὅταν οἱ λειτουργοὶ
ἱερεῖς καὶ οἱ ψάλτες ξεχνιοῦνται ἢ
καὶ θέλουν νὰ δίνουν τὴν ἐντύπωση
μὲ τὸν τρόπο ποὺ ψάλλουν καὶ κι-
νοῦνται, πὼς ἡ Ἐκκλησία εἶναι θέα-
τρο. Ἔχει βέβαια μία δραματικὴ κί-
νηση ἡ τελετὴ τῆς θείας Λειτουρ-
γίας, ἔτσι ὥστε καθὼς εἶναι ὁ ναὸς
μὲ τὸ εἰκονοστάσι καὶ μὲ τὸ ἅγιο
βῆμα ψηλότερα, μὲ τὴν ἱερὴ μου-
σικὴ καὶ μὲ τὸν διάλογο ποὺ
διαρκῶς γίνεται μὲ τὸν ἱερέα καὶ τὸ
λαό. Στοὺς μεγάλους μάλιστα

ναοὺς τῶν πόλεων, ὅπου ὑπάρχουν
καὶ διάκονοι αὐτὴ ἡ κίνηση γίνεται
ζωντανότερη. Ἀλλὰ ποτὲ μὰ ποτὲ ἡ
θεία Λειτουργία δὲν πρέπει νὰ ξε-
πέφτη σὲ θεατρικὴ παράσταση.

Ὅταν ὁ λόγος ἦταν γιὰ τοὺς
ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας, ἐτονίσθη

τότε πῶς πρέπει νὰ ψάλλωνται
αὐτοὶ οἱ ὕμνοι καὶ ἀπόψε συμπλη-
ρώνεται καὶ αὐτὸ εἰδικώτερα.

Ἡ ψαλμῳδία καθὼς εἶχε τονισθῆ
καὶ σὲ μία προηγούμενη ὁμιλία καὶ
εἶναι γνωστὸ δὲν εἶναι σκοπὸς στὴν
Ἐκκλησία, δηλαδὴ δὲν ψάλλουμε
γιὰ νὰ ψάλλουμε. Αὐτὸ δὲν πρέπει
νὰ τὸ ξεχνᾶμε καὶ μάλιστα οἱ ψάλ-
τες ποὺ πολλὲς φορὲς θεωροῦν
πὼς ἡ ἱερὴ σύναξη γίνεται, γιὰ νὰ
τοὺς δοθῆ ἡ εὐκαιρία νὰ δείξουν
τὴν τέχνη τους καὶ τὴ φωνή τους.
Ξέρουμε ἐδῶ πόσο ζημιὰ γίνεται
στὴν προσευχὴ καὶ τὴ λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας μὲ ἐκεῖνο τὸ περίφημο
«Δύναμις» τοῦ «Ἅγιος ὁ Θεός». Καὶ
φαίνεται πὼς αὐτὸ γινόταν πάντα,
ἀπὸ πολὺ παλαιὰ καὶ στὴ θεία Λει-
τουργία καὶ στὶς ἄλλες ἀκολουθίες,
ἀλλιῶς δὲν θὰ ἀναγκαζόταν ἡ Ἕκτη
Οἰκουμενικὴ Σύνοδος νὰ ἐκδώση
τὸν ἑβδομηνταπέντε κανόνα ποὺ
παραθέσαμε στὴν ἀρχή, αὐτὸ ποὺ
εἴπαμε πῶς πρέπει νὰ ψάλλουν οἱ
ψάλτες μας μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Ἀλλὰ ἡ Σύνοδος δὲν ὥρισε μόνο
πῶς καὶ τί νὰ μὴ ψάλλουν οἱ ψάλτες,
ἀλλὰ στὴ συνέχεια τοῦ κανόνα εἶπε
καὶ πῶς πρέπει νὰ ψάλλουν οἱ ψάλ-
τες καὶ ὅλοι μας πῶς πρέπει νὰ στε-
κώμεθα στὴν Ἐκκλησία «ἀλλὰ μετὰ
πολλῆς προσευχῆς καὶ κατανύξεως
τὰς τοιαύτας ψαλμῳδίας προσάγειν
τῷ τῶν κρυπτῶν ἐφόρῳ Θεῷ».

Ἡ ψαλμῳδία δὲν εἶναι καλλιτε-
χνικὴ ἐπίδειξη, ἀλλὰ ἐκκλησιαστικὴ
διακονία καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἀκούει τὶς
κραυγὲς στὸ «ἀθάνατος» ἀλλὰ τί
ψάλλει ὁ καθένας μέσα του «ἄδον-
τας καὶ ψάλλοντας ἐν τῇ καρδίᾳ
ἡμῶν τῷ Κυρίῳ», γράφει ὁ Ἀπόστο-
λος.

Ἀλλὰ εἶναι καὶ τὸ ἄλλο ἄκρο, ἡ
ἀντίληψη ἐκείνων ποὺ δὲν ξέρουν
τί εἶναι ἡ θεία λατρεία καὶ δὲν τὴν
ἐκτιμοῦν. Αὐτοὶ δὲν θέλησαν καὶ
δὲν φιλοτιμήθηκαν νὰ μάθουν πῶς
πρέπει νὰ κινοῦνται μέσα στὴν
Ἐκκλησία σὰν λειτουργοὶ καὶ μεῖς
καὶ οἱ ἄλλοι, ἐπίσης οἱ παρακολου-
θοῦντες καὶ ζῶντες ὡς πιστοὶ καὶ
πῶς πρέπει νὰ ἀνοίγουν τὸ στόμα
τους, γιὰ νὰ διαβάσουν καὶ νὰ ψάλ-
λουν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν θέλει καλλι-
τέχνες καὶ τραγουδιστές, ἀλλὰ
ἀνθρώπους μὲ ἱερατικὴ καὶ λει-
τουργικὴ συνείδηση, ποὺ νὰ θέ-
λουν καὶ νὰ ξέρουν νὰ μεταχειρι-
σθοῦν τὴν ὅποια φωνὴ τοὺς ἔδωκε
ὁ Θεός. Ἀλλὰ καὶ δὲν εἶναι κατάλ-
ληλοι γιὰ τὴν ἱερουργία ὅσοι δὲν
ἀγαποῦν τὴν εὐπρέπεια τοῦ οἴκου
τοῦ Θεοῦ. Τὸ μυαλό μας, ὅταν
ἀκοῦμε εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ
Θεοῦ, πάει στὴν καθαριότητα. Δὲν
εἶναι ἁπλῶς ἡ καθαριότητα, δὲν
εἶναι ἡ εὐπρέπεια ἡ ἐξωτερική.
Εὐπρέπεια δὲν εἶναι τὸ συγύρισμα
τοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ ἡ καλὴ διεξα-
γωγὴ τῆς θείας λατρείας. Κάποιοι
θέλοντας πολὺ σωστὰ νʼ ἀποφύ-
γουν τὰ τραγούδια, ξεπέφτουν στὸ
ἄλλο ἄκρο καὶ κάνουν σύνθημά
τους τὴν ἀπειροκαλία.

Ἐνθυμοῦμαι, αὐτὴ τὴν ὥρα ἕνα
μεγάλο ψάλτη, ποὺ ζῆ ἀκόμη. Ἦταν
πρωτοψάλτης Μεγάλη Πέμπτη καὶ
τὸν ἐπίεζε ὁ ἐπίσκοπος νὰ λέη τοὺς
ὕμνους τῆς Μεγάλης Πέμπτης ξε-
ρά, διαβαστά, ἂν εἶναι δυνατόν. Ἄϊ
πὲς δάσκαλε καὶ ἕνα δοξαστικό,
κατὰ χάριν. Οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ
ἄλλο ποὺ εἶναι τραγικὸ μέσα στὴν
Ἐκκλησία μας, ἡ ἀπειροκαλία ποὺ

λέμε. Ἀκοῦνε, γιὰ παράδειγμα νὰ γί-
νεται λόγος γιὰ ἀναγνώσματα καὶ
ἐπιμένουν νὰ διαβάζουν τὸν Ἀπό-
στολο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο σὰν τὰ
κοινὰ κείμενα καὶ σὰν τὴν ἐφημερί-
δα. Μεγάλο θέμα αὐτὸ πολὺ ση-
μαντικὸ καὶ εἶναι παρανόηση ὅτι ὁ
Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι
ἁπλῶς ἕνα ἀνάγνωσμα καὶ νὰ δια-
βάζεται σὰν μία κοινὴ ἐφημερίδα.
Μὰ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἕνα δικό της
τρόπο ποὺ διαβάζει τὸν Ἀπόστολο
καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, τὶς εὐχὲς καὶ κά-
θε ἀνάγνωσμα. Εἶναι τὸ λεγόμενο
ὕφος, ἡ ἐμμελὴς ἀπαγγελία, κάτι
ποὺ ἔρχεται ἀπὸ πολὺ μακρυὰ καὶ
ὅπως λένε οἱ εἰδικοὶ εἶναι ὁ τρόπος
τῆς ἀπαγγελίας τοῦ χοροῦ στὴν
ἀρχαία Ἑλληνικὴ τραγῳδία.

Πολλοὶ ξένοι φιλόλογοι ἔρχονται
στὴ θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ ἀκού-
σουν μία καλή, ἐμμελῆ ἀπαγγελία.

Σʼ αὐτὸ τὸ σημεῖο, εἶναι πολὺ
γνωστὸς ὁ ἀγῶνας ποὺ ἔκανε ὁ μα-
καριστὸς Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάν-
της, γιατί καὶ στὴν ἐποχή του ἦταν
κάποιοι ἐπηρεασμένοι, προτεσταν-
τίζοντες κατὰ κάποιο τρόπο, ὅπως
ἔλεγε καὶ ὁ μεγάλος ἐπίσκοπος ὁ
Θεοδώρητος, ποὺ δὲν ἐδέχθη τὴν
μετάθεση καὶ ἔχει γράψει ἕνα ἀρι-
στουργηματικὸ κείμενο καὶ ἴσως
κάποια φορά νὰ τὸ ἀναπτύξουμε
ἐδῶ στὴν ἀγάπη σας, ποὺ τονίζει σὲ
κάποιον, τὸν πρῶτο ἱερέα ποὺ ἄρχι-
σε τὸ 1841 κάπου στὴν Ἠλεία, νὰ
διαβάζη ξερὰ τὸ Εὐαγγέλιο, «μὴ γί-
νου σοφώτερος τῆς Ἐκκλησίας»
καὶ φέρνει μαρτυρίες, πολλὲς μαρ-
τυρίες καὶ ἐδῶ βλέπουμε καὶ
ἀκοῦμε ὅτι πάει ἀκόμη πιὸ βαθειὰ
καὶ ἀκόμα λέει καὶ φιλόλογοι γεροὶ
καὶ ξένοι ἔρχονται καμμιὰ φορά
στὴν Ἐκκλησία νὰ δοῦν πῶς διαβά-
ζεται ὁ Ἀπόστολος μὲ τὴν ἐμμελῆ
ἀπαγγελία καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ
ὁποῖο τονίζει ὁ Παπαδιαμάντης κά-
που ἀλλοῦ «διά τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς καὶ τοῦ λογαϊδικοῦ αὐτοῦ
τρόπου κατέστησαν γνωριμώτερα
εἰς τὰς ἀκοὰς τὰ λόγια τῶν θείων
Εὐαγγελίων ὡς καὶ τοῦ Ἀποστό-
λου». Ὁ Ἀπόστολος τεχνικώτερος,
τὸ Εὐαγγέλιο ἁπλούστερο καὶ ἐξη-
γεῖ τὸ πρᾶγμα ὅτι μὲ τὴν παράταση
τῶν συλλαβῶν καθὼς γίνεται στὴν
ἐμμελῆ ἀπαγγελία ἐντυπώνονται
καὶ μένουν στὴν ἀκοὴ τὰ ἱερὰ κεί-
μενα.

Αὐτὲς οἱ παρατηρήσεις φαίνονται
ὅτι ἀπευθύνονται, ὅπως λέγει καὶ ὁ
Σεβασμιώτατος μόνο στοὺς ἱερεῖς
καὶ στοὺς ψάλτες, τί μᾶς ἐνδιαφέ-
ρουν ἐμᾶς. Ὅμως ὅσα εἴπαμε πρέ-
πει νὰ τὰ μάθουν καὶ οἱ χριστιανοί,
γιὰ νὰ ξέρουν τί πρέπει νὰ θέλουν νʼ
ἀκοῦνε καὶ νὰ βλέπουν στὴ θεία λα-
τρεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰδικὰ τώ-
ρα στὴ θεία Λειτουργία. Καλὰ ποὺ
δὲν ὑπάρχουν ψάλτες, μὰ καὶ ὅταν
βρεθῆ κανένας, δὲν ξέρουμε τί τοῦ
ζητᾶμε. Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε
στὴ σκέψη μας αὐτὸ ποὺ λέμε πάν-
τα, ὅτι δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι
θέατρο ποὺ πᾶμε νʼ ἀκούσουμε
μουσικὴ καὶ νὰ δοῦμε παράσταση.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «οἶκος Θεοῦ
ζῶντος», ὅ,τι γίνεται καὶ ὅ,τι λέγεται
στὴ λειτουργικὴ σύναξη εἶναι εἰκό-
να Θεοῦ καὶ φωνὴ Θεοῦ.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι μία θεο-
φάνεια καὶ σὲ ὅσα ἀκοῦμε νὰ λέ-
γωνται καὶ σὲ ὅσα βλέπουμε νὰ γί-
νωνται στὴν ἱερὴ σύναξη.

Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ καταλάβουν
πρῶτα οἱ τὰ τῆς λατρείας ἐπιτε-
λοῦντες, τὰ πρόσωπα ποὺ μὲ τὴ χει-
ροτονία ἢ χειροθεσία ἔχουν τὴν
ἐντολὴ νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ ψάλ-
λουν στὴν Ἐκκλησία. Ἐμεῖς καὶ σή-
μερα εἴπαμε ὅσα μπορέσαμε, ξέ-
ροντας τί γίνεται στὶς Ἐκκλησίες,
ἀκούοντας τὸν ψαλμὸ ποὺ λέει
«ψάλατε συνετῶς» καὶ ἀκολουθών-
τας τὸν κανόνα τῆς Συνόδου, ποὺ
θέλει «μήτε βοαῖς ἀτάκτοις
κεχρῆσθαι καὶ τὴν φύσιν πρὸς
κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι».

Ἀμήν.
Πήραμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, μία

μικρή, μία ἀμυδρὰ ἰδέα τῆς ἑρμη-
νείας τοῦ Τρισαγίου Ὕμνου, τῆς
εὐχῆς ποὺ ἔχει ὁ Τρισάγιος Ὕμνος,
ποὺ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Τρισάγιο
Ὕμνο, ἀλλὰ καὶ τῆς προβληματικῆς
ποὺ ὑπάρχει πολλὲς φορὲς κατὰ
τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας.

Ἂς εὐχηθοῦμε ἡ λατρεία μας καὶ
ἰδιαιτέρως ἡ θεία Λειτουργία, νὰ
εἶναι μία μίμηση τῆς θείας Λειτουρ-
γίας ποὺ τελεῖται στὸν Οὐρανό,
ὅπως μᾶς εἶπε ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ
ὁμολογητής.

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

Ἡ θεία Λειτουργία*

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Πέντε χρόνια πέρασαν ποὺ
ἔφυγε σωματικὰ ἀπὸ κοντά μας  ὁ
πατέρας μας.

Πέντε χρόνια, χωρὶς τὸ καλη-
μέρα του, χωρὶς νὰ γονατίσουμε
στὸ πετραχήλι του, νὰ κλάψουμε
καὶ νὰ πονέσουμε γιὰ τὶς ἁμαρ-
τίες μας  καὶ νὰ τὸν ἔχουμε παρη-
γορητὴ στὰ λόγιά μας καὶ στὶς
πράξεις μας.

Τὰ λόγια του πάντα τρυφερὰ
καὶ αὐστηρὰ συγχρόνως, γεμάτα
ἀπὸ ἀγάπη καὶ πατρικὴ στοργή.

«Γέροντα, εἶναι δύσκολα, δὲν
μπορῶ νὰ ζήσω ἔτσι»· καὶ ἐκεῖνος
ἔλεγε: «προσπαθεῖστε ὅ,τι μπο-
ρεῖτε,  ὅσο μπορεῖτε …. Ὅλα θὰ
γίνουν μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ».

«Μέχρι ποὺ φτάνει ἡ Ἀγάπη,
Γέροντα;»

«Ἡ Ἀγάπη, παιδί μου, δὲν ἔχει ὅρια
φτάνει μέχρι τελικῆς πτώσεως.

- ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΕ  -
Αὐτὸς εἶναι ὁ Γέροντάς μας, ὁ

Γέροντας Μᾶρκος Μανώλης.
Μέχρι τελικῆς πτώσεως ξέρει

νʼ  ἀγαπάει ὁ Γέροντάς μας  καὶ μι-
λάω πάντα στὸν ἐνεστῶτα χρόνο,
γιατί μπορεῖ νὰ ἔχει φύγει σωμα-
τικὰ ὅμως ἡ Ἀγάπη του εἶναι παν-
τοῦ.

Δίπλα μας, πλάϊ μας, στὸν
Οὐρανὸ καὶ στὴ Γῆ.

Πάντα αἰσθανόμαστε τὴν πα-
ρουσία του, δίνοντας λύση στὰ
προβλήματά μας, προστασία στὴν
καθημερινότητά μας, κατεύθυν-
ση στὴν πνευματική μας ζωή.

Τὸ μυαλό του καὶ οἱ αἰσθήσεις
του βλέπουν πάντα τὴν ψυχή μας,
«προχωρημένος» ὅσο κανείς, γιʼ
αὐτὸ καὶ τὸ ποίμνιό του ἔχει πολ-
λοὺς ἀντιφατικοὺς καὶ ἀντισυμ-
βατικοὺς χαρακτῆρες, τοὺς ὁποί-

ους κέρδισε καὶ συντηρεῖ στὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν Προστα-
σία του καὶ τὴν Ἀγάπη του.

Κερδίζει ψυχὲς ἀνθρώπων,
τοὺς ἀλλάζει τρόπο σκέψεως καὶ
ζωῆς καὶ διαφοροποιεῖ μὲ τὴν
προσευχή του τὴν πορεία τους,
πορεία ποὺ ἀλλάζει μὲ πολὺ πόνο,
κόπο, δάκρυα.

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ μετανοεῖς
καὶ νʼ  ἀλλάζεις τὴ ζωή σου τόσο
ὅσο νὰ μὴ γνωρίζεσαι ἀπὸ τοὺς
φίλους σου, τοὺς συγγενεῖς σου,
τοὺς συνεργάτες σου.  Ὅμως ὁ
Γέροντάς μας φρόντιζε νʼ ἀλλά-
ζεις μὲ τρυφερὸ τρόπο τόσο ὅσο
νὰ τὸ ἀντέχεις.

Ἡ  προσευχὴ του δυνατὴ καὶ
ἐλαφριὰ φτάνει μέχρι τὸ ὑψηλό-
τερο σημεῖο τοῦ Οὐρανοῦ καὶ
ἀκούγεται τόσο ὅσο νὰ γίνονται
καθημερινὰ θαύματα στὴ ζωή
ὅλων μας.

Ὁ Γέροντάς μας ἔδωσε γερὲς
βάσεις σʼ  ὅλα τὰ παιδιά του, ἔδω-
σε βάσεις ὑγιοῦς πίστεως καὶ γιὰ
ὅσους τὸν κατάλαβαν, ἤξεραν πό-
σο ἔνοιωσε τὸν πόνο, γιʼ  αὐτὸ καὶ
στάθηκε δίπλα στοὺς πονεμέ-
νους.  Ὅσες περισσότερες  ἀδυ-
ναμίες καὶ πάθη ὑπῆρχαν  τόσο
μεγαλύτερη ἦταν ἡ   φροντίδα καὶ
ἡ ἀγαπητικὴ του κατανόηση. 

Μακάρι οἱ ἀρχὲς τοῦ ἀληθινοῦ
Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ποὺ μᾶς
δίδαξε νὰ συνοδεύουν ὅλους
μας!

Κ.Κ.

Ὁ Γέροντάς μας  
πατήρ Μᾶρκος Μανώλης

Πέντε χρόνια χωρὶς τὸν πατέρα μας... 
Τῆς κας Μάρω Σιδέρη

Μπορεῖ ὁ χρόνος νὰ καλύψει τὴ
θλίψη ἑνὸς παιδιοῦ γιὰ τὴν πα-
τρικὴ ἀπώλεια; Μπορεῖ ἡ ὀρφάνια
νὰ μειωθεῖ ὅσο τὰ χρόνια περ-
νοῦν; Ἀσφαλῶς ὄχι: ἡ ἀπώλεια τῆς
πατρικῆς στοργῆς γίνεται μεγαλύ-
τερη ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, ἡ ὀρφά-
νια γίνεται πιὸ ἔντονη ὅσο ἡ ζωή
συνεχίζεται... Γιὰ ὅλους ὅσους
εἴχαμε τὴν εὐλογία καὶ τὴ χαρὰ νὰ
ἔχουμε πνευματικὸ πατέρα τὸν
μακαριστὸ π. Μᾶρκο Μανώλη, ἡ
πνευματική μας ὀρφάνια εἶναι πιὸ
ἔντονη τώρα, ἀπὸ ὅτι ἦταν τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 2010, ὅταν ἀναζητή-
σαμε τὴν ὕστατη εὐλογία στὸ
σεπτὸ σκήνωμά του. Τότε εἴμαστε
συγκλονισμένοι ἀπὸ τὴν εἴδηση
τῆς κοίμησής του, τρομαγμένοι
ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ὀρφάνια ποὺ
ἀνοιγόταν μπροστά μας, ἀλλὰ δυ-
νατοὶ ἀκόμα ἀπὸ τὴν τελευταία
ἐξομολόγηση κάτω ἀπὸ τὸ πετρα-
χήλι του, δυνατοὶ ἀπὸ τὶς προσ -
ευχὲς ποὺ μὲ τὴν ἀσκητική του
στοργὴ ἀφιέρωνε γιὰ τὶς ψυχὲς
καὶ τὶς ζωές μας. 5 χρόνια μετά, ἡ
ἐγκόσμια πορεία μας συνεχίζεται,
τὸ ἴδιο καὶ οἱ προκλήσεις, τὰ προ-
βλήματα, τὰ πάθη καὶ οἱ ἀδυνα-
μίες μας... κι  εἶναι  αὐτὲς   οἱ στι -
 γμές, ὅταν μᾶς χτυποῦν τὰ
ἐχθρικὰ κύματα τῆς ζωῆς, τὰ ἀκό-
μα πιὸ ἐχθρικὰ κύματα τοῦ πα-
λαιοῦ ἑαυτοῦ μας, ποὺ ἀναζη-
τοῦμε ἐκεῖνο τὸ πετραχήλι ποὺ
δὲν ἔχουμε πιά... εἶναι ἐκεῖνες τὶς
στιγμὲς ποὺ λαχταροῦμε τὴ ζεστὴ
φωνὴ ποὺ δὲν ἀκοῦμε, τὰ χαμη-
λωμένα μάτια ποὺ δὲν βλέπουμε,
τὸ στοργικὸ χαμόγελο ποὺ ἔχου-
με χάσει... εἶναι ἐκεῖνες οἱ στιγμὲς
ποὺ συνειδητοποιοῦμε ὅτι χωρὶς
τὸν Πατέρα Μᾶρκο εἴμαστε πνευ-
ματικὰ ὀρφανοί... 

Δὲν ἦταν ἁπλὸ κεφάλαιο στὴ
ζωή τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν
ὁ μακαριστὸς π. Μᾶρκος: Ἦταν ὁ
σεισμὸς ποὺ ἔσπασε τὸ βράχο τῆς
ἀπάθειάς μας καὶ ὁ βράχος ποὺ
ἔμενε ἀκλόνητος στοὺς σεισμοὺς
τοῦ ἐγωισμοῦ μας. Ἦταν ἕνας
πνευματικὸς γίγαντας ποὺ συνέ-
θλιβε τοὺς δισταγμούς μας γιὰ
τὴν ἐξομολόγηση, ὁ συνετὸς πα-
τέρας ποὺ ἰσορροποῦσε ἀνάμεσα
στὸν κανόνα καὶ στὴ στοργή, ὁ
σοφὸς διδάσκαλος ποὺ ἄκουσε
τὶς ἐνστάσεις μας, ἔλυσε τὶς ἀπο-
ρίες μας, μᾶς ἔμαθε μὲ ἁπλὸ τρό-
πο ὅτι ἡ Χριστιανικὴ διδασκαλία
εἶναι βίωμα, εἶναι τρόπος ζωῆς καὶ
πρωτόγνωρη ἐμπειρία. 

Δὲν ἦταν ἁπλὸ κεφάλαιο στὶς
ζωές μας ὁ μακαριστὸς π.
Μᾶρκος: ἦταν μία ἀκόμα ἀπόδειξη
ὅτι ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὰ χαμένα παι-
διά Του καὶ στέλνει ποιμένες νὰ
τὰ ἀναζητήσουν καὶ νὰ τὰ σώ-
σουν. Τέτοιος εὐλογημένος ποι-
μένας ἦταν κι ἐκεῖνος: μέσα στὴ
κούρασή του ἀκούραστος, μέσα
στὴ σωματικὴ ἀδυναμία του δυνα-
τός, μέσα στὴν σιωπή του εὔγλωτ-
τος. Στὸ πετραχήλι του καταλάβα-
με – μερικοὶ ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ πρώτη
φορά- πόσο ἐλεύθερη νοιώθει ἡ

ψυχή, ὅταν ἀποτινάζει τὰ βαρίδια
ποὺ τὴν κρατοῦν αἰχμάλωτη: τὸ
θαῦμα καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Θ.
Ἐξομολόγησης τὸ βιώναμε σὲ κά-
θε πέρασμά μας ἀπὸ τὸ ἐξομολο-
γητήριό του: βλέπαμε μπροστὰ
μας τὸ γλυκὸ καλωσόρισμά του,
ποὺ ἔδιωχνε τὸ φόβο τοῦ ἐγωι-
σμοῦ ποὺ δοκιμάζεται. Βλέπαμε
τὰ δάκρυα καὶ τὸν πόνο του, ὅταν
γινόταν μάρτυρας τῶν πληγῶν
ποὺ εἶχαν προκαλέσει τὰ πάθη καὶ
τὰ λάθη μας στὶς ψυχές μας...
Βλέπαμε τὴν ἱκεσία του πρὸς τὸν
Θεὸ γιὰ τὴν συγχώρεσή μας νὰ
τὸν συγκλονίζει καὶ νοιώθαμε
αὐτὴ τὴν ἱκεσία νὰ κυλᾶ μέσα μας
σὰ δροσερὸ νερό, ποὺ ἔσβηνε τὴ
φωτιὰ τῶν κριμάτων μας... στὸ τέ-
λος αἰσθανόμαστε ἀνάλαφροι
ἀλλὰ αὐτὴ τὴ συγχώρεση ποὺ μᾶς
εἶχε δοθεῖ ἀπὸ τὴ Θεϊκὴ Ἀγάπη τὴ
βλέπαμε καὶ στὸ πρόσωπό του,
γιατί γινόταν φωτεινό, εὐτυχισμέ-
νο, ἱλαρό... Ὁ π. Μᾶρκος βίωνε τὴ
Θ. Ἐξομολόγηση βῆμα – βῆμα:
βίωνε τὴ ντροπὴ τοῦ κρινόμενου
καὶ τὴ στοργὴ τοῦ Κριτῆ, τὴ συν-
τριβὴ τοῦ κρινόμενου καὶ τὴ θλί-
ψη τοῦ Κριτῆ καὶ στὸ τέλος τὴν
ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Κριτῆ καὶ τὴ
μεταβολὴ τοῦ κρινόμενου... 

Ὁ Πατὴρ Μᾶρκος βίωνε ἔτσι
καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Στὸ πρόσωπό του καὶ στὴ φωνή
του ἀποτυπωνόταν ὅλο τὸ θαῦμα
ποὺ συντελοῦνταν κάθε φορά ποὺ
γινόταν λειτουργὸς καὶ φορέας
τῆς Θ. Χάριτος: ἡ συγκίνηση καὶ
τὸ δέος του, ἡ βαθιὰ ἀγάπη του
γιὰ τὸ Θεὸ καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη
του γιὰ τὴν ἀσύλληπτη δωρεά, ἡ
ταπείνωσή του μπροστὰ στὸ με-
γαλεῖο καὶ ἡ ἀληθινὴ εὐτυχία ποὺ
αἰσθανόταν περνοῦσαν στὸ
ἐκκλησίασμα καὶ τὸ παρέσυραν.
Ἦταν ἕνας πραγματικὸς φορέας
χάριτος ὁ μακαριστὸς Πατὴρ
Μᾶρκος, ἕνα δοχεῖο θεϊκῆς δρο-
σιᾶς, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πολλοὶ ξεδιψά-
σαμε. Ἦταν ἕνας πατέρας στορ-
γικὸς γιὰ δεκάδες πνευματικὰ
ἀνώριμα καὶ ἄτακτα παιδιά... μία
ἀγκαλιὰ πάντα παροῦσα, πάντα
ἀνοιχτή, πάντα στιβαρή, ποτὲ κου-
ρασμένη...

5 χρόνια μετά, ἡ σχέση μας μὲ
τὸν μακαριστὸ πατέρα Μᾶρκο δὲν
ἔχει διακοπεῖ: ἔχει μεταλλαχθεῖ
ἀλλὰ παραμένει παροῦσα καὶ ἰσχυ-
ρή... ἡ προσευχή του, ἀκλόνητη
καὶ ἄμεση, συνοδεύει ἀκόμα τὸν
ἀγῶνα μας μὲ τὰ προβλήματα καὶ
τὰ πάθη μας... ἡ ἀέρινη παρουσία
του ὅποτε τὴν ἐπικαλεστοῦμε
διώχνει τοὺς φόβους μας καὶ μᾶς
συντροφεύει. 5 χρόνια μετά, ὁ μα-
καριστὸς π. Μᾶρκος ποὺ μᾶς δί-
δαξε τὸν τρόπο νὰ προσεγγίζουμε
τὸ Θεὸ καὶ μᾶς ἔμαθε τὴ δύναμη
τοῦ μυστηρίου τῆς Θ. Ἐξομολό-
γησης, παραμένει συνοδοιπόρος:
ὁδηγεῖ ἁπαλὰ καὶ εὐγενικὰ τὰ βή-
ματά μας στὸ ἐξομολογητήριο καὶ
ἱκετεύει τὸν Κύριο – εἴμαστε σί-
γουροι- γιὰ τὴ σωτηρία τῶν
ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας...

Διορισμοὶ ἀξιολογητῶν κληρικῶν
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἐξέ-

δωσε τὴν 2αν Μαρτίου ἐ.ἔ. ἀπόφα-
σιν, διά τῆς ὁποίας  ἀναθέτει εἰς
ἁρμόδια πρόσωπα τὸ ἔργον τῆς
ἀξιολογήσεως πρεσβυτέρων καὶ
διακόνων ἀναφορικὰ μέ τὰ ὑπ᾽
αὐτῶν ἀναληφθέντα καθήκοντα.
Εἰδικῶς δὲ οἱ Πανιερώτατοι Μητρο-
πολῖται Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης
καὶ Μαραθῶνος κ. Μελίτων ἀνέλα-
βον τὴν ἀποτίμησιν τῆς δραστηριό-
τητος τῶν ἱεροκηρύκων ἀπὸ τὴν θέ-
σιν τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου ἀξιο-
λογητοῦ ἀντιστοίχως. Ἀκολουθεῖ ἡ
ἀπόφασις:

«Ἀριθμ. πρωτ./ ΕΞ 735/ 2015, ἐν
Ἀθήναις τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2015:

ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΗΜΕΙΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β´

Ἔχοντες ὑπ᾽ ὄψιν:
1. τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 4024/2011

(Φ.Ε.Κ. 226 τ. Α´/27-10-2011) «Συν-
ταξιοδοτικὲς ρυθμίσεις, ἑνιαῖο μι-
σθολόγιο - βαθμολόγιο, ἐργασιακὴ
ἐφεδρεία καὶ ἄλλες διατάξεις
ἐφαρμογῆς τοῦ μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικῆς στρατη-
γικῆς 2012-2015», ὡς αὐτὲς συνε-
πληρώθησαν ἀντιστοίχως ὑπὸ τῆς
παρ. 7 τοῦ ἄρθρου 1 καὶ τῆς παρ. 3
τοῦ ἄρθρου 32 τοῦ Ν. 4038/2012
(Φ.Ε.Κ. 14 τ. Α´/02.02.2012) «Ἐπεί-
γουσες ρυθμίσεις ποὺ ἀφοροῦν
τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικῆς στρατη-
γικῆς 2012- 2015».

2. τὸν ὑπ᾽ ἀριθμ. 230/2012 Κανο-
νισμὸν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ
Ἐφημερίων καὶ Διακόνων» (Φ.Ε.Κ.
73 τ. Α/09.04.2012).

3. τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 53/30.04.2012
Προεδρικὸν Διάταγμα «Διατήρηση
σὲ ἰσχὺ εἰδικοῦ συστήματος ἀξιο-
λόγησης τῶν κληρικῶν τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(Φ.Ε.Κ. 105 τ. Α/30.04.2012).

4. τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 2932/16.10.2012
Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Περὶ τοῦ
Ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογή-
σεως τῶν Ἐφημερίων καὶ Διακό-
νων καὶ τοῦ τρόπου συμπληρώσε-
ως αὐτῆς».

5. τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 264/2015 Κανο-
νιστικὴν Διάταξιν τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
«Τύπος τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογή-
σεως τῶν Ἐφημερίων καὶ Διακό-
νων, καὶ διαδικασία συμπληρώσεως
αὐτῶν» (Φ.Ε.Κ. Α´ 25/24-2-2015).

Ἀποφασίζομεν
1. Ἀναθέτομεν εἰς τοὺς Ἀρχιερα-

τικοὺς Ἐπιτρόπους ἑκάστης Ἀρχιε-
πισκοπικῆς Περιφερείας τὰ ὑπὸ τῶν
ὡς ἄνω ὁριζόμενα καθήκοντα πρώ-
του ἀξιολογητοῦ διά τὴν συμπλή-
ρωσιν τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως
Ἀξιολογήσεως ἔτους 2014 τῶν
Κληρικῶν (Ἐφημερίων καὶ Διακό-
νων) τῶν ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς
εὐθύνης τῆς Περιφερείας αὐτῶν.

2. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεὼν Βολιώ-
την, Πρωτοσύγκελλον τῆς καθ᾽
ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, τὰ ὑπὸ τῶν
ὡς ἄνω ὁριζόμενα καθήκοντα δευ-
τέρου ἀξιολογητοῦ διά τὴν συμ-
πλήρωσιν τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέ-
σεως Ἀξιολογήσεως ἔτους 2014
τῶν Κληρικῶν (Ἐφημερίων καὶ Δια-
κόνων) τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς.

3. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεὼν Βολιώ-
την, Πρωτοσύγκελλον τῆς καθ᾽
ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, τὰ ὑπὸ τῶν
ὡς ἄνω ὁριζόμενα καθήκοντα ἀξιο-
λογητοῦ εἰδικῶν ἐφημεριακῶν κα-
θηκόντων διά τὴν συμπλήρωσιν
τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιο-
λογήσεως ἔτους 2014 τῶν Κλη-
ρικῶν οἵτινες τυγχάνουν Προϊστά-
μενοι τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς.

4. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεὼν Βενε-
τσιάνον, Διευθυντὴν τοῦ Γραφείου
Νεότητος τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, τὰ ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω ὁριζό-
μενα καθήκοντα ἀξιολογητοῦ
εἰδικῶν ἐφημεριακῶν καθηκόντων
διά τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἐντύπου
τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως
ἔτους 2014 τῶν Κληρικῶν οἵτινες
τυγχάνουν Ὑπεύθυνοι Νεότητος
τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιε-
πισκοπῆς.

5. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Αἰδεσιμολ.
Πρωτοπρεσβύτερον π. Βασίλειον
Χαβάτζαν, Διευθυντὴν Γενικοῦ Φι-
λοπτώχου Ταμείου τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς, τὰ ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω
ὁριζόμενα καθήκοντα ἀξιολογητοῦ
εἰδικῶν ἐφημεριακῶν καθηκόντων
διά τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἐντύπου
τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογήσεως
ἔτους 2014 τῶν Κληρικῶν οἵτινες
τυγχάνουν Ὑπεύθυνοι τῶν Γενικῶν
Φιλοπτώχων Ταμείων τῶν Ἱ. Ναῶν
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

6. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεὼν Βολιώ-
την, Πρωτοσύγκελλον τῆς καθ᾽
ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, τὰ ὑπὸ τῶν
ὡς ἄνω ὁριζόμενα καθήκοντα ἀξιο-
λογητοῦ εἰδικῶν ἐφημεριακῶν κα-

θηκόντων διά τὴν συμπλήρωσιν
τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιο-
λογήσεως ἔτους 2014 τῶν Κλη-
ρικῶν, εἰς τοὺς ὁποίους ἔχουν ἀνα-
τεθεῖ λοιπὰ εἰδικὰ ἐφημεριακὰ κα-
θήκοντα (π.χ. Ἱδρύματα, Νοσηλευ-
τήρια, κ.λπ.).

7. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Αἰδεσιμολ.
Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἀδαμάντιον
Αὐγουστίδην, Γενικὸν Ἀρχιερα-
τικὸν Ἐπίτροπον τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς τὰ ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω
ὁριζόμενα καθήκοντα πρώτου ἀξιο-
λογητοῦ διά τὴν συμπλήρωσιν τοῦ
ἐντύπου της Ἐκθέσεως Ἀξιολογή-
σεως ἔτους 2014 τῶν Ἀρχιερατικῶν
Ἐπιτρόπων τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιε-
πισκοπῆς.

8. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεὼν Βολιώ-
την, Πρωτοσύγκελλον τῆς καθ᾽
ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, τὰ ὑπὸ τῶν
ὡς ἄνω ὁριζόμενα καθήκοντα δευ-
τέρου ἀξιολογητοῦ διά τὴν συμ-
πλήρωσιν τοῦ ἐντύπου τῆς Ἐκθέ-
σεως Ἀξιολογήσεως ἔτους 2014
τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων τῆς
καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

9. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Πανιερώ-
τατον Μητροπολίτην Θερμοπυλῶν
κ. Ἰωάννην τὰ ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω ὁρι-
ζόμενα καθήκοντα πρώτου ἀξιολο-
γητοῦ διά τὴν συμπλήρωσιν τοῦ
ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογή-
σεως τῶν συμφώνως πρὸς τὰς δια-
τάξεις τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγμα-
τος 582/1980 (Φ.Ε.Κ. 158. Α',
11.07.1980) «Περὶ κατανομῆς θέσε-
ων Ἱεροκηρύκων εἰς τὰς Ἱεράς Μη-
τροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος» διορισθέντων Βοηθῶν
Ἐπισκόπων ἤτοι:

1. τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολί-
του Κορωνείας κ. Παντελεήμονος,

2. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου,

3. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ἀβύδου κ. Κυρίλλου,

4. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Τανάγρας κ. Πολυκάρπου,

5. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου,

6. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που  Σαλώνων κ. Ἀντωνίου. Ὡσαύ-
τως

7. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
π. Συμεὼν Βολιώτη, Πρωτοσυγκέλ-
λου Ἱερᾶς

Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
8. τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυ-

τέρου π. Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη,
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,

9. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
π. Κωνσταντίου Παναγιωτακοπού-
λου, Ἱεροκήρυκος τοῦ Ν. 1811/1987
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς,

10. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου,
Ἱεροκήρυκος τοῦ Ν. 1811/1987 τῆς
καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ

11. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
π. Γρηγορίου Παπαθωμᾶ, τακτικοῦ
Ἱεροκήρυκος  Ἐφημεριακῆς θέσε-
ως τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

10. Ἀναθέτομεν εἰς τὸν Πανιερώ-
τατον Μητροπολίτην Μαραθῶνος
κ. Μελίτωνα τὰ ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω ὁρι-
ζόμενα καθήκοντα δευτέρου ἀξιο-
λογητοῦ διά τὴν συμπλήρωσιν τοῦ
ἐντύπου τῆς Ἐκθέσεως Ἀξιολογή-
σεως τῶν συμφώνως πρὸς τὰς δια-
τάξεις τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγμα-
τος 582/1980 (Φ.Ε.Κ. 158. Α',
11.07.1980) «Περὶ κατανομῆς θέσε-
ων Ἱεροκηρύκων εἰς τὰς Ἱεράς Μη-
τροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος» διορισθέντων Βοηθῶν
Ἐπισκόπων ἤτοι:

1. τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπο-
λίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμο-
νος,

2. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητου,

3. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Ἀβύδου  κ. Κυρίλλου,

4. τοῦ Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκό-
που Τανάγρας κ. Πολυκάρπου,

5. τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό-
που Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου,

6. τοῦ Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκό-
που Σαλώνων  κ. Ἀντωνίου. Ὡσαύ-
τως

7. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτου
π. Συμεὼν Βολιώτη, Πρωτοσυγκέλ-
λου Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,

8. τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυ-
τέρου π. Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη,
Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,

9. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
π. Κωνσταντίου Παναγιωτακοπού-
λου, Ἱεροκήρυκος τοῦ Ν. 1811/1987
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς,

10. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου
π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου,
Ἱεροκήρυκος τοῦ Ν. 1811/1987 τῆς
καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, καὶ

11. τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-
του π. Γρηγορίου Παπαθωμᾶ, τα-
κτικοῦ Ἱεροκήρυκος Ἐφημεριακῆς
θέσεως τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκο πῆς».

Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος πρὸς πνευματικούς:
Πατρικὴ ἀντιμετώπισις τῶν ἁμαρτιῶν
Ὁ πνευματικὸς ἀγὼν ἐντείνεται

κάθε Μ. Τεσσαρακοστὴ καὶ ἀπαι-
τεῖ ἑτοιμότητα ἰδιαιτέρως τῶν ἱερέ-
ων-ἐξομολόγων καὶ δι’ αὐτὸ εἰς σύν -
αξιν ποὺ ἐπραγματοποίησεν ἡ Ἱ.
Μ. Φθιώτιδος ὁ Μητροπολίτης κ.
Νικόλαος ἐχάραξε τὴν κεντρικὴν
πνευματικὴν γραμμήν, ποὺ πρέπει
νὰ εἶναι ἡ οἰκονομία τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὅπως ἐπίσης συνεζήτησεν
ἐκτενῶς διά τὰ προβλήματα ποὺ
ἀναφύονται λόγῳ τῆς συγχρόνου
κοινωνικῆς ἀλλοτριώσεως. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως τῆς 17ης Μαρτίου
2015:

«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της κ. Νικόλαος στὴν εἰσαγωγικὴ
ὁμιλία του περιέγραψε τὴ σημαν-
τικὴ συμβολὴ τῶν ἐξομολόγων
στὴν ἐν γένει πνευματικὴ ζωή
τῶν πιστῶν καὶ τὰ προβλήματα
ποὺ ἀντιμετωπίζουν στὴν ἐνάσκη-
ση τοῦ καθήκοντός τους. Ὑπε-
γράμμισε τὴν ἀνάγκη προσηλώ-
σεως στὰ εὐαγγελικὰ παραγγέλ-
ματα καὶ στὰ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων ὁριζόμενα, καθὼς ἐπίσης

καὶ στὴν ἀνάγκη φιλανθρώπου καὶ
πατρικῆς ἀντιμετωπίσεως ὅλων
τῶν περιπτώσεων τῶν ἁμαρτιῶν.
Ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς Πνευματικοὺς
νὰ ἐξασκοῦν κάθε ἐπιείκεια καὶ
μὲ τὴν ἀγάπη τους νὰ ἐνισχύουν
τοὺς ἀδυνάμους στὸν πνευμα-
τικὸ ἀγῶνα ὑπὲρ τοῦ ἁγιασμοῦ
καὶ τῆς σωτηρίας. Μετὰ τὴν ὁμι-
λία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπηκο-
λούθησε ἐνδιαφέρων διάλογος
καὶ ἐτέθησαν ἀπὸ τοὺς Πνευματι-
κοὺς ὅλα τὰ ζητήματα ποὺ προκύ-
πτουν στὴν διεξαγωγὴ τοῦ μυστη-
ρίου τῆς μετανοίας. Κατὰ τὴν
τρίωρη διαλογικὴ συζήτηση ἐτο-
ποθετήθησαν ὅλοι οἱ Πνευματικοὶ
καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἀγωνία τους
γιὰ τὴν διαμόρφωση στὴν κοινω-
νία ἑνὸς ἤθους, ποὺ ἐπικίνδυνα
ἀλλοτριώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ
ἀλλοιώνει τὴν χριστιανικὴ ζωή. Ἡ
σύναξη ἔκλεισε μὲ συγκεκριμέ-
νες κατευθύνσεις, ποὺ ἔδωσε ὁ
Σεβασμιώτατος πρὸς τοὺς Ἐξο-
μολόγους, εὐχηθεὶς εἰς αὐτοὺς
καλὴ δύναμη γιὰ τὸ ὑπόλοιπο τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς προσφέροντας καὶ ἕνα
πνευματικὸ βιβλίο».

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου κ. Δαμιανὸς
κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν πρὸς τιμὴν τοῦ Προφήτου
Μωυσέως εἰς τὴν Τραγάνα Ἀταλάντης.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136
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Ἐφθάσαμεν «μετα-πατερικῶς καί εἰς τόν «ἀντι-παλαμισμόν»
ΜΕ ΑΦΟΡΜην ΜΙΑν ΕΠΙςΤΟΛην ΑΡΧΙΜΑνΔΡΙΤΟυ...

Τοῦ μοναχοῦ Σεραφείμ, Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου
(3ον)

Εἶναι καί πάλιν χρήσιμο ἐν προ-
κειμένῳ τό παραπάνω43 ἐπιχείρημα
τοῦ ἁγίου Παλαμᾶ: ἄν δέν ἦταν ἡ
θέωση τοῦ ἀνθρώπου σκοπός τῆς
θείας Οἰκονομίας, τότε γιατί ὁ Υἱός
ἐνηνθρώπησε; Ἀρκοῦσε ἡ ἔξωθεν,
ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη, πέμψη
τῆς χάριτος, ἄν αὐτή δέν ἦταν ἡ ἰδι-
κή Του ἔμφυτος Θεότης. Ὅμως οἱ
ἅγιοι Πατέρες εἶναι σαφέστατοι· ὁ
Λόγος ἔγινε «σάρξ» (ἄνθρωπος),
γιά νά κάνει τό ἀνθρώπινο γένος
δεκτικό τῆς θεότητος44· αὐτή ἡ ἴδια
ἡ θέωση εἶναι «ἡ πρός Θεόν, ὡς
ἐφικτόν, ἀφομοίωσίς τε καί ἕνω-
σις»45. Ποῦ ἐδῶ χῶρος καί λόγος
γιά ἠθικές βελτιώσεις καί μετοχή
σέ κτιστές, ἔστω καί ὑπερφυσικές,
«χάριτες»; Ἀντιθέτως ἡ μετοχή σέ
ἄκτιστες (δηλαδή θεῖες) ἐνέργειες
εἶναι ἡ ἀσφαλής ἐκπλήρωση46 τῆς
ἀποστολικῆς ἐμπειρίας καί ὑποσχέ-
σεως ὅτι καθιστάμεθα «θείας φύ-
σεως κοινωνοί» (Β΄ Πέτρ. 1, 4).

Μέ τόν ὑποβιβασμό τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς σέ ἐπίπεδα ἁπλοῦ
«ἤθους» εἶναι ἀδύνατον νά ἀπο-
φευχθεῖ ἡ ἀνεπαίσθητη «νεστορια-
νικο-ποίηση» τῆς πνευματικῆς
ζωῆς· διότι κατά τόν αἱρεσιάρχη
Νεστόριο ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς ἐπέ-
τυχε μόνος του ἠθική ἐξύψωση τέ-
τοια, ὥστε νά δεχθεῖ μεταγενεστέ-
ρως τήν ἐνοίκηση τοῦ Υἱοῦ καί Λό-
γου. Ἀπό αὐτήν προῆλθε μία ἠθική
καί βουλητική συνάφεια καί συνερ-
γασία τῶν δῆθεν δύο προσώπων,
τοῦ Ἰησοῦ καί τοῦ Θεοῦ-Λόγου·
αὐτή ὅμως ἡ χριστολογική ἄποψη
προδίδει «προτίμησιν τῆς πνευμα-
τικῆς καί ἠθικῆς σφαίρας ἐν τῇ
θρησκείᾳ ἀπό τήν ἐφαρμογήν
κοινῶν φυσικῶν κατηγοριῶν ἐν
αὐτῇ»47. Ὁ φανταστικός νεστορια-
νικός «Χριστός» τῆς «ἠθικῆς ἐξυ-
ψώσεως» τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ,
εἶχε ὡς προφανῆ σωτηριολογική
συνέπεια ὅτι χρησίμευε «ὡς πρότυ-
πον δι᾽ αὐτοσωτηρίαν τῶν ἀνθρώ-
πων, ἐνισχυομένων μόνον, καί
αὐτῶν, ὑπό τοῦ Θεοῦ (Πελαγιανι-
σμός)»48. Ἀπό αὐτό ὅμως πάσχει
ἀφανῶς καί ἡ δυτική σωτηριολογία
ὑποβιβάζοντας τή θεοποιό χάρη
τοῦ Θεοῦ  σέ κτίσμα. Ἐπιστρέφου-
με λοιπόν στή «μίμηση Χριστοῦ»,

ὄχι κατά τά δεδομένα τῆς ὀρθοδό-
ξου σωτηριολογίας, δηλαδή ὡς σέ
ὑπερφυῆ μίμηση ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
- ἀλλά τῶν ἀντι-ησυχαστῶν καί τῶν
σημερινῶν Παπικῶν· ἐπιστρέφουμε
σέ μίμηση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μέ
ἠθικές παραμέτρους, «ὑπερφυ-
σικῶς» μέν, ἀλλά ὄχι θεϊκῶς,
ἀκτίστως, κεχαριτωμένη.  

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφκσυ
ἐπικαιροποιώντας τήν περί τόν
Νεστοριανισμό ἀρχαία προβλη-
ματική, ἐπισημαίνει ὅτι «ὁ σύγ-
χρονος ἄνθρωπος σκοπίμως ἤ
ὑποσυνειδήτως δελεάζεται ἀπό
τό Νεστοριανικόν ἄκρον, δηλαδή
δέν δέχεται τήν ἐνανθρώπησιν
ὡς ἀποφασιστικόν γεγονός. Δέν
τολμᾶ νά πιστεύσει ὅτι ὁ Χριστός
εἶναι πρόσωπον θεῖον. Ζητεῖ
ἀνθρώπινον λυτρωτήν, ἁπλῶς
βοηθούμενον ἀπό τόν Θεόν.
Ἐνδιαφέρεται περισσότερον διά
τήν ἀνθρωπίνην ψυχολογίαν τοῦ
Λυτρωτοῦ, παρά διά τό μυστή-
ριον τῆς θείας ἀγάπης, διότι, εἰς
τελευταίαν ἀνάλυσιν, πιστεύει μέ
αἰσιοδοξίαν εἰς τήν ἀξιοπρέπειαν
τοῦ ἀνθρώπου»49·  τό ἀνάλογον
ἰσχύει ἀσφαλῶς, ὅταν ἡ θεία βοή-
θεια στή σωτηρία ὑποβιβάζεται
ἀπό ἄκτιστη Χάρη σέ ἁπλοῦν πα-
ράδειγμα, πρότυπο φυσικῆς μιμή-
σεως, καί σέ ἠθική προτροπή καί
ἐνίσχυση - ὅπως δηλαδή ἀκριβῶς
φανερώνει ἡ ἐπιστολή τοῦ ἐν λόγῳ
Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου! 

Παρά ταῦτα, μόνον τό Ἅγιον
Πνεῦμα - ἐπειδή εἶναι ἄκτιστο, ὡς
ἄκτιστη ἐνέργεια – εἶναι δυνατόν
νά εἰσχωρήσει στήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου καί νά ἑνωθεῖ μέ αὐτήν,
σέ ἀντίθεση μέ ὁποιοδήποτε νοερό
κτίσμα, ὅπως οἱ δαίμονες, οἱ ὁποῖοι
ἁπλῶς συνδέονται μέ τίς ψυχές. Τό
Ἅγιον Πνεῦμα δέν προκαλεῖ ἁπλῆ
συνάφεια, ἀλλά ἀνάκραση τῆς χά-
ριτός Του μέ τήν ὅλη ὕπαρξη τοῦ
ἀνθρώπου, κατά τόν ἱερό Παλαμᾶ50.

5. Ἡ μαρτυρία 
τῆς ρωσικῆς

καί τῆς παπικῆς 
θεολογίας

Σύμφωνα μέ τόν ἐπίλογο τῆς ἐν
λόγῳ Ἐπιστολῆς, «Εἶναι γνωστό ὅτι

καί οἱ Δυτικοί καί οἱ Ρῶσοι, ὅπως
μοῦ εἶπε ἕνας καθηγητής, δέν δέ-
χονται τήν ὀρθότητα τῆς Θεολο-
γίας τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ»
(δηλαδή, θά ἀναμέναμε οἱ λύκοι νά
δεχθοῦν τό κῦρος τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ Ποιμένος ;!). Βεβαίως, ἡ ρω-

σική ἀκαδημαϊκή θεολογία ὑπέστη
γιά κάποιο διάστημα, καθώς ἄλλω-
στε καί ἡ ἑλληνική, τίς δυτικές σχο-
λαστικές ἐπιδράσεις51. Ἀλλά αὐτό
δέν συνιστᾷ μέτρον τῆς διαχρο-
νικῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας !
Πάντως, καί οἱ ἴδιοι οἱ δυτικοί θεο-
λόγοι ἔχουν ἀρχίσει νά παραδέχον-
ται καί ἄκοντες τή συμφωνία τοῦ
ἁγίου Παλαμᾶ μέ τούς πρό αὐτοῦ
μεγίστους Διδασκάλους τῆς
Ἐκκλησίας. 

Ἤδη τό 1980 ἡ προτεστάντις θε-
ολόγος Dorothea Wendebourg,
ἀργότερα Καθηγήτρια τῆς προτε-
σταντικῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ
Μονάχου, παρά τήν πολεμική της
κατά τῆς θεολογίας τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου, ἀναγνώρισε τήν πατερική
συνέχεια τῆς παλαμικῆς διδασκα-
λίας. Κατά τή Wendebourg, εἶναι με-
γάλη ἡ εὐθύνη τῶν προδρόμων τοῦ
Παλαμᾶ γιά τήν πορεία τῆς ὀρθο-
δόξου θεολογίας, διότι καί αὐτοί δι-
δάσκουν, ὅπως καί ὁ Παλαμᾶς, ὅτι
ὁ ἀπρόσιτος κατά τήν οὐσία Θεός
κοινωνεῖ μέ τόν κόσμο μέσῳ τῶν
ἐνεργειῶν Του· ὡς προδρόμους
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ὀνομάζει τόν
Μ. Ἀθανάσιο, τόν Δίδυμο τόν Τυ-
φλό καί τούς τρεῖς ἁγίους Καππα-
δόκες Πατέρες, Μ. Βασίλειο, Γρη-
γόριο Θεολόγο καί Γρηγόριο Νύσ-
σης. Τῶν ἀπόψεών της ὑπεραμύν-
θηκαν καί ἄλλοι ξένοι ἀκαδημαϊκοί
θεολόγοι, ὅπως  ὁ  Καρδινάλιος
Christoph von Schönborn52.

Τήν τελευταία θετική στροφή
μέρους τῆς παπικῆς θεολογίας
ὑπέρ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐπιβεβαι-
ώνει καί ὁ Ὀρθόδοξος Καθηγητής
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρα-
σβούργου Jean-Claude Larchet γρά-
φοντας: «Μέ ἱκανοποίηση ἐπιση-
μαίνουμε ὅτι κάποιοι καθολικοί πα-
τρολόγοι, διακινδυνεύοντες νά
ἀντιμετωπίσουν τίς ἐπικρίσεις ὁρι-
σμένων ἐκ τῶν συναδέλφων τους,
κατέθεσαν προσφάτως στίς μελέ-
τες τους μία πραγματική συμπά-
θεια πρός τόν διδάσκαλο τοῦ ἡσυ-
χασμοῦ καί συνέβαλαν στό νά κα-
ταδείξουν πώς τό ἔργο του βρίσκε-
ται ἐν ἁρμονίᾳ μέ τήν πατερική πα-
ράδοση καί εἶναι συνέχεια αὐτῆς»·
ὁ Καθηγητής Larchet ἀναφέρεται
ὀνομαστικῶς στίς σχετικές μελέ-
τες τῶν G.Habra (1957-58, 1963), C.
Journet (1960), J. Kuhlmann (1968),
M. Strohm (1967), G. Philips (1972), A.
De Halleux (1973), G.A. Maloney
(1987), D. Coffey (1988) καί J. Lison
(1994) καί προσθέτει ὅτι οἱ μελέτες
αὐτές «ἐπιβεβαιώνουν μέ χρήσιμο
τρόπο τίς ἐργασίες πολυαρίθμων
ὀρθοδόξων ἱστορικῶν, οἱ ὁποῖοι
πρίν ἀπό αὐτούς ἤ παραλλήλως
πρός αὐτούς ἐφώτισαν μέ βαθεῖες
ἀναλύσεις τά παραδοσιακά θεμέλια
τῆς παλαμικῆς θεολογίας»53.

Περιττόν νά λεχθεῖ ὅτι αὐτή ἡ
στροφή τῶν ἑτεροδόξων ὑπέρ τῆς
παραδοσιακῆς, διά στόματος τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, διδασκα-
λίας περί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν,
καί τό θέμα τῆς ἐν Θεῷ διακρίσεως
οὐσίας καί ἐνεργείας, θά ἦταν δυ-
νατόν παλαιότερα νά ἔχουν ἀξιο-
ποιηθεῖ στούς  θεολογικούς διαλό-
γους· ἡ σχετική προεργασία τοῦ
Παλαμᾶ καί τῶν λοιπῶν Ἡσυ-
χαστῶν Θεολόγων, θά κονιορτο-
ποιοῦσε – συνδεόμενη μέ τή λοιπή
πατερική παράδοση, κυρίως τῶν
Καππαδοκῶν Πατέρων - τά θεμέλια
τῆς θωμιστικῆς, σχολαστικῆς καί
ἀριστοτελικῆς ἀπάτης τῆς δυτικῆς
θεολογίας.

6. Ἡ ὀντολογική διαφορά 
ἀκτίστου (Θεοῦ) 

καί κτιστοῦ (ἀνθρώπου)
δέν εἶναι ἐμπόδιον

Ἡ περί θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου
διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ καί τῶν προγενεστέ-
ρων Πατέρων, στηρίζεται ἐπί τῶν
βάσεων (α) τῆς «κατʼ εἰκόνα καί
καθ΄ ὁμοίωσιν Θεοῦ» δημιουργίας
τοῦ ἀνθρώπου, (β) τῆς ἐνανθρωπή-
σεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί (γ) τῆς
δυνατότητος τῆς κοινωνίας τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι54. Οἱ πραγματικότητες
αὐτές αἴρουν τά ἐμπόδια τῆς θεώ-
σεως λόγῳ τῆς χαώδους ὀντολο-
γικῆς ἀποστάσεως ἀκτίστου Θεοῦ
καί κτιστοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἁγία Τριάς ὁ Θεός κατεσκεύ-
σε τόν ἄνθρωπο ἐξ ἀρχῆς δεκτικό
τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν, καί αὐτό
χάρις στή θεϊκή Παντοδυναμία,
ὅπως ἐπιχειρηματολογεῖ ὁ Μέγας
Βασίλειος: «Εἶναι διαπίστωση ἀνά-
ξια γιά τόν Θεό, τό νά ἐγκαταλείψει
τήν κτίση γυμνή καί τρόπον τινά
ἔρημη τοῦ ἑαυτοῦ Του. Ἀλλά οὔτε
ἡ κτίση εἶναι τόσο ἄθλια, οὔτε ὁ
Θεός τόσο ἀδύνατος, ὥστε νά μή

μεταδώσει στά δημιουργήματα τήν
ἁγία μετάδοση»55. Λοιπόν, τό καθ΄
ὁμοίωσιν τοῦ ἀνθρώπου, ἔγκειται
στό ὅτι δύναται ὁ ἄνθρωπος νά κα-
ταστῇ ὅμοιος τῷ Θεῷ, διότι Αὐτός
«μᾶς ἔκανε δυνάμει ἱκανούς πρός
ὁμοίωση μέ τόν Θεό [...] ἔχοντας

δώσει δύναμη γιά τήν πρός τόν
Θεό ὁμοίωση [...] Βιάσου νά γίνεις
ὅμοιος μέ τόν Θεό, ἐνδύσου τόν
Χριστό»56. Προϋπόθεση, προτέρα
φυσική καταβολή τῆς δυνατότη-
τος, γιά τήν ὁμοίωση αὐτή εἶναι
τό ὅτι ἔχουμε ἐκ φύσεως τό κατ΄
εἰκόνα, δηλαδή τό «νοερόν καί
αὐτεξούσιον», καθώς καί ὁ Θεός
εἶναι Νοῦς, εἶναι δέ ἐλεύθερος,
αὐτοκρατής καί αὐτοδέσποτος57.
Ὁ προπάτωρ Ἀδάμ ἔχων τό
δῶρον τοῦ κατʼ εἰκόνα καί τή δυ-
νατότητα τοῦ καθʼ ὁμοίωσιν, εἶχε
τόν Θεόν ἔνοικον ἐντός του (βε-
βαίως τήν ἄκτιστη ἐνέργειά Του)
καί ἀπέλαυε τή θεωρία τοῦ ἰδίου
τοῦ Θεοῦ, θεούμενος μέ μετοχή
τῆς θείας ἐλλάμψεως58, κατά
τούς Ἁγίους Πατέρες. Βεβαίως, ἡ
ἐνοικοῦσα χάρις ἀπεχώρησε με-
τά τήν πτώση καί ὁ ἄνθρωπος
ὑπέστη τόν θάνατον, ὡς γνω-
στόν, ψυχῆς καί σώματος.

Ἡ ἐν Χριστῷ ἀνάκληση τοῦ
ἀνθρώπου στή ζωή τῆς χάριτος,
τῆς ἀκτίστου ἐν τῇ Παναγίᾳ Τριάδι
ζωῆς, κατωρθώθη διά τῆς Οἰκονο-
μίας τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου· καί γιά νά
μή μακρηγοροῦμε στά ἐπί μέρους,
ἀκριβῶς ἐπειδή ἡ ἀνθρώπινη φύση
ἐν Χριστῷ ἔγινε ἀπαρχή ὅλης τῆς
ἀνθρωπότητος στή ζωή αὐτή, διά
τοῦτο καί ἐμεῖς συμμετέχοντας μυ-
στηριωδῶς στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
καθιστάμεθα μέτοχοι τῆς ἀκτίστου
αὐτῆς ζωῆς· κατά τόν Μέγα Ἀθα-
νάσιο «ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι χά-
νονταν ἐξ αἰτίας τῆς παραβάσεως
τοῦ Ἀδάμ, πρώτη ἀπό τούς ἄλλους
σώθηκε καί ἐλευθερώθηκε ἡ
ἀνθρώπινη φύση Ἐκείνου [τοῦ Χρι-
στοῦ], ἐπειδή ἔγινε σῶμα τοῦ ἰδίου
τοῦ Λόγου, καί λοιπόν ἐμεῖς, ἐπει-
δή εἴμαστε σύσσωμοι, σωζόμαστε
χάρις σέ ἐκεῖνο»59. Μέ ἄλλα λόγια,
κατά τόν Καθηγητή τῆς Δογμα-
τικῆς Δημήτριο Τσελεγγίδη, «μέ
τήν ὑποστατική ἕνωση τῆς θείας
καί τῆς ἀνθρώπινης φύσεως στό
Χριστό δόθηκε ἡ ὀντολογική δυνα-
τότητα γιά συνεχῆ μετοχή τῆς θεί-
ας χάρης ἀπό τόν ἄνθρωπο πού
ἐντάσσεται καί παραμένει στό μυ-
στηριακό σῶμα τοῦ Χριστοῦ [...] Ἡ
σχέση πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στή
θεότητα καί τήν ἀνθρώπινη φύση
τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό πρότυπο
τῆς χαρισματικῆς σχέσεως τῆς θεί-
ας χάρης μέ τήν ἀνθρώπινη φύση
τοῦ κάθε πιστοῦ»60. Γιʼ αὐτό
ἀκριβῶς, ἐπειδή ἡ μεθεκτή ἀπό
ἐμᾶς ἄκτιστη θεία χάρη ἦταν «ἀπο-
κειμένη» στόν Χριστό, γι΄ αὐτό καί
μᾶς ἐδόθη, ὅπως λέγει ἡ Ἁγία Γρα-
φή, «κατ΄ ἰδίαν πρόθεσιν καί χάριν
[τοῦ Θεοῦ] ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρό
χρόνων αἰωνίων»61, διότι μόνον
Αὐτός ὑπῆρχε πρό χρόνων αἰωνίων
ὡς ταμίας τῶν ἀκτίστων «λόγων
τῶν ὄντων».

Ἡ «ἐπιστροφή» λοιπόν τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στήν ἀνθρωπότητα, χά-
ρις στήν Οἰκονομία τοῦ Θεανθρώ-
που συνιστᾷ κατʼ ἀρχήν ἀποκατά-
σταση στήν προπτωτική κατάστα-
ση· ὅπως στήν ἀρχή ὁ ἄνθρωπος
ἦταν μέτοχος τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, ἄν καί δέν εἶχε στερεωθεῖ
στήν ἀρετή, ἔτσι καί τώρα ὁ Θεάν-
θρωπος ἐπαναφέρει τή χάρη τοῦ
Παρακλήτου στήν ἀνθρωπότητα
ὡς μόνιμη ἔνοικο στό Σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας62: «Καινουργής πάλι δη-
μιουργία, μεταλαμβάνοντας ἀπό τό
Πνεῦμα, ἀπό τό ὁποῖο στερημένη
εἶχε παλαιωθεῖ [...] Ἄν λοιπόν στήν
ἀρχή τά πάντα ἔχουν δημιουργηθεῖ
ἐν Πνεύματι, ἔτσι καί ἀνακαινίζον-
ται πάλιν ἐν Πνεύματι· μία καί ἡ
αὐτή φανερώνεται προφανῶς ὅτι
εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, μέσῳ
τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι»63. Εἶναι
προφανές, ὅτι τό Ἅγιον Πνεῦμα ὡς
Θεός Παντοδύναμος δέν στερεῖται
τῆς ἱκανότητος νά καταστήσει με-
τόχους Του τούς ἀνθρώπους, ὅπως
μάλιστα καί ἐποπτικούς τῆς θείας
δόξης· μέ τό ἴδιο αὐτό φρόνημα
γράφοντας καί ὁ ἅγιος Παλαμᾶς
ἐπισημαίνει: «Ἀποβάλλουμε ὅσους
λέγουν ὅτι ἐκεῖνοι πού βλέπουν ἐν
Πνεύματι δέν μποροῦν μέ τή δύνα-
μη τοῦ θείου Πνεύματος νά δοῦν
κάτι ἄκτιστο· διότι ὑβρίζουν τήν
ἴδια τή δύναμη τοῦ θείου Πνεύμα-
τος»64.

Ἄν ὅμως ἡ ὀντολογική διαφορά
ἀκτίστου (θείου) καί κτιστοῦ (δημι-
ουργήματος) καθιστᾷ ἀδύνατη τή
χαρίτωση τοῦ ἀνθρώπου μέ ἄκτι-
στη ἐνέργεια, ἐνῷ (δῆθεν) μόνον ἡ
κτιστή χάρη εἶναι μεθεκτή, τότε
πῶς ἐξηγεῖται ἐξ ἀρχῆς ἡ δημιουρ-
γία κτιστῆς χάριτος ἀπό τήν ἄκτι-
στη ἐνέργεια; Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει
πρόβλημα ὀντολογικῆς διαφορᾶς
κτιστοῦ-ἀκτίστου; (διότι ἡ θεία
οὐσία δέ δημιουργεῖ ἀπ΄ εὐθείας
κτίσματα, καθότι δέν τρέπεται, δέν
ἀλλοιώνεται). Πῶς ἐξηγεῖται περαι-
τέρω ἡ διατήρηση τῆς εὐρυθμίας
τοῦ σύμπαντος διά τῆς συνεκτικῆς
δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, καθώς παρα-
δέχεται ἡ Ἐκκλησία, ὅτι «ἁγίῳ
Πνεύματι περικρατεῖται πάντα τά
ὁρατά τε σύν τοῖς ἀοράτοις»65;  Ἤ
εἶναι καί αὐτό τό Πνεῦμα, ὡς συνε-
κτική δύναμη ... κτίσμα;
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55. Κατ᾽ Εὐνομίου Λόγος 5, PG 29,
724ΑΒ· «Ἀνάξιος δέ ὁ λόγος περί
Θεοῦ, τό γυμνήν καί ὥσπερ ἔρημον
ἑαυτοῦ περιορᾶν τήν κτίσιν. Ἀλλ᾽ οὔτε
ἡ κτίσις οὕτως ἀθλία, οὔτε ὁ Θεός
οὕτως ἀδύνατος, ὥστε τήν ἁγίαν με-
τάδοσιν μή διαπέμπειν ἐπί τά ποιήμα-
τα».

56. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, Εἰς τό
Ποιήσωμεν ἄνθρωπον 1, PG 44,
273B.D: «[...] δυνάμει ἡμᾶς ἐποίησεν
ὁμοιωτικούς Θεοῦ [...] δύναμιν δούς
πρός τό ὁμοιοῦσθαι Θεῷ [...] ἐπείχθητι
γενέσθαι ὅμοιος Θεῷ, ἔνδυσαι Χρι-
στόν».

57. Βλ. τήν σχετική πατερική σκέψη
ἐν Π.Ν.ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ, Δογματική τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας,
τόμ. Α΄, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 1978,
σελ. 488ἑ.

58. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, Λόγος
κατηχητικός ὁ μέγας 6, PG 44, 29Β·
«ἀνάπλεως δέ παρρησίας, αὐτῆς κατά
πρόσωπον τῆς θείας ἐμφανείας κατα-
τρυφῶν». ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗ-
ΝΟΣ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως Β΄ 11 (25) PG 94, 916C·
«Θεόν ἔχων οἶκον τόν ἔνοικον, καί
αὐτόν ἔχων εὐκλεές περιβόλαιον, καί
τήν αὐτοῦ περιβεβλημένος χάριν, καί
τοῦ μόνου γλυκυτάτου καρποῦ τῆς
αὐτοῦ θεωρίας κατατρυφῶν, οἷά τις
ἄγγελος ἄλλος». Αὐτόθι, Β΄12 (26) PG
94, 924A· «πέρας τοῦ μυστηρίου, τῇ
πρός Θεόν νεύσει θεούμενον· θεούμε-
νον δέ, μετοχῇ τῆς θείας ἐλλάμψεως,
καί οὐκ εἰς τήν θείαν μεθιστάμενον
οὐσίαν». 

59. Κατά Ἀρειανῶν 2, 61 PG 26, 277B·
«... πάντων τῶν ἀνθρώπων ἀπολλυμέ-
νων κατά τήν παράβασιν τοῦ Ἀδάμ,
πρώτη τῶν ἄλλων ἐσώθη καί ἠλευθε-
ρώθη ἡ ἐκείνου σάρξ, ὡς αὐτοῦ τοῦ
Λόγου σάρξ γενομένη, καί λοιπόν
ἡμεῖς, ὡς σύσσωμοι τυγχάνοντες, κατ᾽
ἐκεῖνο σῳζόμεθα». Βλ. καί ΑΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Λόγος εἰς τήν
ξηρανθεῖσαν συκῆν 2 PG 96, 577C· «Ὡς
μέγεθος ἰατρείας τήν αὐτοῦ θεότητα
προσήνεγκεν τῇ φύσει τῆς ἀνθρωπό-
τητος φάρμακον, φάρμακον ἐναργέ-
στατον, φάρμακον παντοδύναμον.
Αὕτη τό ἀσθενές σαρκίον, τῶν ἀορά-
των ἀνέδειξε δυνατώτερον [...] ὁ χόρ-
τος τῆς ἡμετέρας φύσεως ἑνωθείς τῷ
πυρί τῆς θεότητος, ἀπρόσιτος τῷ δια-
βόλῳ γέγονε».

60. Χάρη καί ἐλευθερία κατά τήν πα-
τερική παράδοση τοῦ ιδ΄ αἰώνα, Φιλο-
σοφική καί Θεολογική Βιβλιοθήκη 9,
ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη
1998, σελ. 129ἑ. 

61. Πρβλ. Β΄Τιμ. 1, 9· ὁ Καθηγητής
Τσελεγγίδης ἐπισημαίνει (αὐτόθι, 129):
«Ἡ ἀφετηρία τῆς μετοχῆς τοῦ ἀνθρώ-
που στή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος
εἶναι λοιπόν προαιωνίως θεμελιωμένη
στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὁ
ὁποῖος εἶναι καί τό πρωτότυπο τοῦ
κατ’ εἰκόνα».

62. Περί τῆς διαφορᾶς τῆς πρό Χρι-
στοῦ καί μετά Χριστόν ἐνεργείας τῆς
μονῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς
ἀνθρώπους, βλ. Πρωτοπρ. Θ. ΖΗΣΗΣ,
Ἑπόμενοι τοῖς θείοις Πατράσιν· ἀρχές
καί κριτήρια τῆς Πατερικῆς Θεολο-
γίας, Πατερικά 1, ἐκδ. Βρυέννιος,
Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 135ἑ.

63. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Κατ᾽ Εὐνομίου
Λόγος 5, PG 29, 728A.729Α· «καινή
πάλιν ἡ κτίσις μεταλαμβάνουσα τοῦ
Πνεύματος, οὗπερ ἐστερημένη πεπα-
λαίωτο [...] Εἰ δή καί κατ’ ἀρχήν ἐν
Πνεύματι τά πάντα πεποίηται, καί
ἀνακαινοῦται πάλιν ἐν Πνεύματι· μία
καί ἡ αὐτή προφανῶς ἐνέργεια Θεοῦ
δι᾽ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι φαίνεται».

64. Ἔκθεσις δυσσεβημάτων 11, ἐκδ.
Χρήστου τόμ. 2, 581 (ΕΠΕ 3, 522):
«Ἀποβαλλόμεθα τούς λέγοντας διά
τῆς τοῦ θείου Πνεύματος δυνάμεως μή
δύνασθαι ὁρᾶν ἄκτιστόν τι τούς ἐν
πνεύματι ὁρῶντας, ὡς εἰς αὐτήν τήν
τοῦ θείου Πνεύματος δύναμιν ὑβρί-
ζοντας».

65. Ἐκ τῶν Ἀναβαθμῶν τοῦ πλ. α΄
ἤχου ( Ὄρθρος Κυριακῆς τοῦ πλ. α΄
ἤχου στήν Παρακλητική), α΄ ἀντίφω-
νον.

Ἀπάντησις εἰς ἄρθρον τοῦ Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Γεωργίου Τσέτση

ἐκτός ἀπό τούς κ. Ἰωάννη Μενοῦνο,
παν. ἀρχιμ. Εἰρηναῖο Δεληδῆμο καί
Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο,
πού προηγήθηκαν, προστέθηκε πρόσ -
φατα καί ὁ γνωστός γιά τά οἰκουμενι-
στικά του φρονήματα, Μ. Πρωτοπρε-
σβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
π. Γεώργιος Τσέτσης. 

Στίς 18-2-2015 δημοσίευσε στό
ἱστολόγιο amen.grἄρθρο μέ θέμα «Τό
εἶπε ἤ ὄχι; Καί ἄν τό εἶπε, πῶς τό εἶπε»1;
προσπαθώντας,ἀνεπιτυχῶς βεβαίως,
νά δικαιολογήσει τόν Σεβ. Μητρ.
Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο γιά τίς δύο
πρόσφατες οἰκουμενιστικές του
ἐνέργειες  ̇τήν συμμετοχήκαίεἰσήγη-
σή του σέ παπική ἐκδήλωση πα-
ρουσίασης βιβλίου τοῦ αἱρεσιάρχου
Ἰησουΐτη «πάπα» Φραγκίσκου Α ,́ στίς
12 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., στήν Ἀθήνα, μέ
διοργανωτή τό Ἰνστιτοῦτο Ἀνθρωπι-
στικῶν Ἐπιστημῶν, ὄργανο τοῦ παπι-
κοῦ «μοναχικοῦ» τάγματος τῶν ἐν
Ἀθήναις Ἰησουϊτῶν, μέ τίτλο τῆς
ἐκδήλωσης «Γιά μιά Ἐκκλησία φτωχή
καί τῶν φτωχῶν»2, καί τήν γέμουσα
οἰκουμενιστικῶν φληναφημάτων ἐπι-
στολή του πρός ἱστολόγο τοῦ διαδι-
κτύου3. 

Ἐπειδή ὁ π. Γεώργιος στό ἄρθρο
του ἀναφέρεται στήν ἐλαχιστότητά
μας, χωρίς νά μᾶς κατονομάζει, ἀλλά
φωτογραφίζοντάς μας, ἐνοχλούμε-
νος ἐμφανῶς ἀπό τό ἐλεγκτικό κείμε-
νό μας μέ τίτλο «Ἡ οἰκουμενιστική
ταυτότητα τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος
κ. Νεκταρίου»4, γἰαὐτό θεωρήσαμε
χρέος μας νά σχολιάσουμε τό ἀνα-
φερθέν ἄρθρο του.

Κατ  ̓ἀρχήν, ὁ π. Γεώργιος κατα-
φεύγει σέ χαρακτηρισμούς. Μᾶς ἀπο-
καλεῖ «Λατινοφάγους», καί λέει ὅτι
διακατεχόμαστε ἀπό «ἀντιπαπική
φρενίτιδα, πού μαίνεται ἐδῶ καί πολύ
καιρό στούς θεμελιοκρατικούς κύ-
κλους τοῦ Ἑλλαδικοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ χώρου». Εὐχαριστοῦμε πάρα πο-
λύ τόν π. Γεώργιο γιά τούς χαρακτη-
ρισμούς, ἀλλά εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό
ὅτι,ὅποιος καταφεύγει σέ ἄδικους χα-
ρακτηρισμούς, διακρίνεται γιά τήν θε-
ολογική του ἔνδεια καί τήν ἔλλειψη
ἐπιστημονικῶν καί θεολογικῶν ἐπιχει-
ρημάτων. Βεβαίως, δέν εἴμαστε «Λα-
τινοφάγοι», οὔτε διακατεχόματε ἀπό
«ἀντιπαπική φρενίτιδα», διότι ὁ σκο-
πός μας δέν εἶναι νά «φᾶμε» τούς Λα-
τίνους, ἀλλά νά τούς ὁδηγήσουμε σέ
μετάνοια, ἀποκήρυξη τῶν αἱρέσεών
τους καί ἐπιστροφή στήν ἁγία Ὀρθο-
δοξία, μέ ἀποτέλεσμα τήν σωτηρία
τους, μέ τήν προβολή φυσικά τῆς
ἁγιοπατερικῆς καί ἱεροκανονικῆς δι-
δασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας, πρᾶγμα τό ὁποῖο οὐδόλως
γίνεται στούς ἀτέρμονες συγχρόνους
οἰκουμενιστικούς καί ἀποτυχόντες
διαλόγους μέ τούς παπικούς, ὑπέρμα-
χος καί συμμέτοχος τῶν ὁποίων εἶναι,
μεταξύ ἄλλων, καί ὁ π. Γεώργιος, καί
γἰ  αὐτό φέρει μεγάλη καί ἀνυπολόγι-
στη εὐθύνη.

Ἀντιθέτως, ὁ π. Γεώργιος ἀποκαλεῖ
τὸν Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκτά-
ριο «νουνεχῆ, προσγειωμένο, ἄνευ
παρωπίδων καί σώφρονα Ὀρθόδοξο
Ἱεράρχη». Αὐτά βέβαια ἰσχύουν γιά
τόν Σεβασμιώτατο σέ ὅλες τίς ἄλλες
ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς του (προσωπική,
κοινωνική κ.λπ.), ἀλλά ὄχι στά πλαίσια
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐν σχέσει μέ
τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, μπορεῖ κα-
θένας, ὀρθοδόξως καί νηφαλίως σκε-
πτόμενος, νά μελετήσει τά σχετικά
κείμενα.

Στή συνέχεια παρατηροῦμε ὅτι ὁ π.
Γεώργιος συμπεριφέρεται ἐντελῶς
ἀντιεπιστημονικά, διότι ἀφʼἑνός δέν
παραθέτει καμμία ἀπολύτως παρα-
πομπή σέ πηγές καί κείμενα, γιά νά
στηρίξει τίς ἀπόψεις του, καί ἀφʼἑτέ-
ρου ἀμφισβητεῖ εὐθέως καί μεταπα-
τερικῶς τήν ἤδη ἀποδεδειγμένη καί
κατοχυρωμένη ἐπιστημονικῶς καί θε-
ολογικῶς, δεδομένη ἀπό τίς πηγές
γνώση, ὅτι ὄντως ὁ μεγάλος διδάχος
τοῦ Γένους μας, ἰσαπόστολος καί
ἐθνομάρτυς ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
εἶπε τήν προφητεία «Τόν Πάπα νά κα-
ταρᾶσθε»!

Σπέρνει τήν ἀμφιβολία εὐθύς ἐξ
ἀρχῆς ἀπό τόν τίτλο τοῦ ἄρθρου του
«Τό εἶπε ἤ ὄχι; Καί ἄν τό εἶπε, πῶς τό
εἶπε»;Διατυπώνει τήν ἄποψη ὅτι εἶναι
«… ἕνα ἀπόφθεγμα, πού ἀποδίδεται
στόν … Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό».
Τολμᾶ νά προσβάλει τόν μεγάλο ἀγω-
νιστή καί φλογερό ἱεροκήρυκα, Μη-
τροπολίτη Φλωρίνης κυρό
Αὐγουστῖνο Καντιώτη, λέγοντας «πώς
ἡ φράση εἶναι νόθα καί ὅτι ἀποτελεῖ
πονηρό ἐπινόημα τοῦ Φλω ρίνης
Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος
σ΄ἕνα σύγγραμμά του περί Ἁγίου
Κοσμᾶ, θεώρησε σκόπιμο νά
ἐνσφηνώσει σέ ἕνα κείμενο τοῦ Ἁγίου
τήν ἀρά τοῦ Κωλέττη. Kαίτοῦτο, προ-
κειμένου ὅπως προσ δώσει κάποιο
«πατερικό ἔρεισμα» στόν ἀντιπαπικό
του ἀγώνα»! Παραθέτει, ἐπίσης, σάν
μεταπατερικός πατήρ καί τήν προσω-
πική του γνώμη: «Προσωπικά τείνω νά
συνταχθῶ μέ ὅσους φρονοῦν ὅτι ἡ
προτροπή αὐτή εἶναι ἐμβόλιμη. Ἀπό
ποῖον, Κύριος οἶδε! Διότι εἶναι
ἀδιανόητο νά φαντασθεῖ κανείς ὅτι ὁ
πεπαιδευμένος στήν περιώνυμη Ἀθω-
νιάδα Σχολή (τῆς ἐποχῆς ἐκείνης!), καί
μαθητής Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως,
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, νά μήν εἶχε ποτέ
ἀναγνώσει τήν πρός Ρωμαίους Ἐπι-
στολή καί νά ἀγνο οῦσε τήν ρητή ἐπι-
ταγή τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν
Παύλου «Εὐλογεῖτε καί μή κα-
ταρᾶσθε» (Ρωμ. 12,14). Ἤ, ἀκόμη, νά
μή γνώριζε τήν μακρόθυμη ἐκείνη
εὐχή τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, μέ
τήν ὁποία ἱκετεύουμε τόν Θεό νά συγ-
χωρεῖ «τούς μισοῦντας καί ἀδι-
κοῦντας ἡμᾶς»! Καί καταλήγει:
«Ἐκεῖνο, ὅμως, τό ὁποῖο ἐνοχλεῖστήν
διελκυστίνδα αὐτή, δέν εἶναι τό τί εἶπε
ἤ δέν εἶπε Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός περί τοῦ
Πάπα…».

Ἄς μπεῖ στόν κόπο ὁ π. Γεώργιος νά
ἀνατρέξει στίς πηγές, στό αὐθεντικό
ἀλβανικό καί ἑλληνικό κείμενο τοῦ
ἁγίου Κοσμᾶ. Ἄς μελετήσει α) τήν
ἐξαιρετική γνώμη τοῦ φιλολόγου καὶ
θεολόγου κ. Κωνσταντίνου Σιαμάκη5,
β) το θαυμάσιο κείμενο τοῦ ὁμοτίμου
καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς

τοῦ Α.Π.Θ. αἰδεσιμολογιωτάτου πρω-
τοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
μέ θέμα «Ἡ ἐπικαιρότης τῶν διδαχῶν
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ»6 καί γ)
τήν ἐξέχουσα ἐρευνητικὴ καὶ ἐπιστη-
μονική ἐργασία τῆς Γεροντίσσης
Εὐθυμίας, Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Με-
γαδένδρου μέ θέμα «Οἱ προφητεῖες
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μέσα
στὴν ἱστορία», ποὺ θὰ μποροῦσε ἄνε-
τα καὶ ἐπάξια νὰ τῆς χαρίσει τὸν τίτλο
τοῦ διδάκτορος τῆς Θεολογίας7.

Μέ βάση τήν δεδομένη αὐτή
γνώση, ἡ προσωπική ἄποψη τοῦ π. Γε-
ωργίου ὅτι «ἡ προτροπή αὐτή εἶναι
ἐμβόλιμη», χωρίς μάλιστα νά γνωρίζει
καί ἀπό ποῦ προῆλθε, εἶναι ἐντελῶς
περιττή καί ἀσήμαντη. Δέν πρέπει να
μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ προσωπική γνώμη
τοῦ καθενός, ἀλλά τό τί ἔχουν πεῖ οἱ
ἅγιοι Πατέρες.

Ἀκόμη καὶ ἂν - ὑποθετικά - ἔλειπε
αὐτὴ ἡ προφητεία, ὑπάρχουν σὲ ἄλλα
σημεῖα τῶν Διδαχῶν τοῦ πατρο-
Κοσμᾶ ἀντιπαπικὲς ρήσεις, ποὺ δὲν
ἐπιτρέπουν νὰ ἀλλοιώσουμε τὴν πίστη
τοῦ ἁγίου, τὴν πίστη τῶν Ὀρθοδόξων
γιὰ τὸν «πάπα». Εἶναι πολὺ χειρότερη
ἡ ἄλλη ρήση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ γιὰ τὸν
«πάπα» καὶ τὸν Μωάμεθ, γιὰ τὸν δεύ-
τερο λίγο συγκεκαλυμμένα, λόγῳ τῆς
δουλείας. Τοὺς ταυτίζει μὲ τὸν Ἀντί-
χριστο καὶ βρίσκεται στὴν Η  ́Διδαχή
του : «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι· ὁ ἕνας
εἶναι ὁ πάπας καὶ ὁ ἕτερος εἶναι αὐτὸς,
ὁπού εἶναι εἰς τὸ κεφάλι μας, χωρὶς νὰ
εἰπῶ τὸ ὄνομά του, τὸ καταλαβαίνετε,
μὰ λυπηρὸν εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ, διό-
τι αὐτοὶ οἱ Ἀντίχριστοι εἶναι εἰς τὴν
ἀπώλειαν, καθὼς τὸ ἔχουν. Ἡμεῖς
ἐγκράτεια, αὐτοὶ ἀπώλεια· ἡμεῖς νη-
στεία, αὐτοὶ πολυφαγία· ἡμεῖς παρθε-
νία, αὐτοὶ πορνεία· ἡμεῖς δικαιοσύνη,
αὐτοὶ ἀδικία»8. Ἄλλωστε καὶ σʼαὐτὰ,
ποὺ ἀναφέρει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ὅτι
ὅλες οἱ ἄλλες πίστες εἶναι ψεύτικες,
κάλπικες, τοῦ Διαβόλου, καὶ μόνη ἡ πί-
στη τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι καλὴ καὶ
ἁγία, δὲν περιλαμβάνει καὶ τὸν «πά-
πα»; Καὶ τὸ ὅτι τὰ εὐρωπαϊκὰ ρηγᾶτα,
οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, θὰ μᾶς ἔβλαπταν
στὴν πίστη, ἂν ὑποτασσόμασταν
στοὺς Φράγκους, ἀντὶ γιὰ τοὺς Τούρ-
κους, τὸν παπισμὸ καὶ τὸν προτεσταν-
τισμὸ δὲν ἐννοεῖ; Ὑπῆρχε τότε ἄλλη
πίστη στὴν Εὐρώπη;

Σχετικά μέ τό χωρίο ἀπό τήν πρός
Ρωμαίους ἐπιστολή, πού ἐπικαλεῖται ὁ
π. Γεώργιος, ὁλόκληρος ὁ 14ος στίχος
λέει: «Εὐλογεῖτε τούς διώ κοντας
ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε».
Ἐδῶ ὁ Ἀπ. Παῦλος διδάσκει ἐμᾶς
τούς χριστιανούς νά εὐλογοῦμε καί
νά μή καταριώμαστε αὐτούς, πού μᾶς
διώκουν, γιά νά μάθουμε νά μή μνησι-
κακοῦμε οὔτε νά καταριώμαστε τούς
ἐχθρούς μας9. Τό ἴδιο μᾶς πα-
ραγγέλλει καί ὁ Κύριος, λέγοντας
«ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ἡμῶν, εὐλο-
γεῖτε τούς καταρωμένους ὑμᾶς,
καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καί
προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρε-
αζόντων ὑμᾶς καί διωκόντων ὑμᾶς»10.
Τό ἴδιο λέει καί ἡ εὐχή τοῦ Μεγάλου
Ἀποδείπνου.

Βεβαίως, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τά γνώρι-
ζε αὐτά. Ὅμως, τήν ἐποχή τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ, οἱ διώκοντες τό ὑπόδουλον
γένος ἦταν οἱ Τοῦρκοι καί ὄχι ὁ
«πάπας». Γνώριζε ὁ πατρο-Κοσμᾶς ὅτι
ὁ Τοῦρκος δέν μᾶς πειράζει τήν πίστη.
Μόνο χρήματα θέλει. Ὅμως, ὁ
«πάπας», ὡς αἱρετικός, θά μᾶς πείρα-
ζε τήν πίστη. Γἰαὐτό καί εἶπε «καλύτε-
ρα τούρκικο φέσι, παρά παπική τιάρα».
Ἡ κατάρα τοῦ πατρο-Κοσμᾶ στόν
«πάπα», δικαιολογεῖται α) ἀπό τό ὅτι
εἶναι αἱρετικός καί β) ἀπό τό ὅτι ἤθελε
νά προφυλάξει τούς ὑπόδουλους ἀπό
τήν ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδόξου πίστε-
ως ἐκ μέρους τοῦ «πάπα». Ἡ κατάρα
τοῦ πατρο-Κοσμᾶ ἰσοδυναμεῖ μέ τά
ἀναθέματα ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν,
πού ἐκφωνοῦνται τήν Κυριακή τῆς
Ὀρθοδοξίας ἀπό τό Συνοδικό τῆς Ζ΄
Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου
ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, τά ὁποῖα ἔχουν
καταργήσει τά τελευταῖα χρόνια οἱ
Οἰκουμενιστές. Ἑπο μένως, ἡ κατάρα
καί τό ἀνάθεμα ἐπιτρέπονται μόνο,
ὅταν ὑπάρχει αἵρεση.

Ἐπίσης, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἦταν
βαθύς γνώστης καί τοῦ ἄλλου χωρίου
ἀπό τό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως καί τῆς
Δευτέρας Παρουσίας, τό ὁποῖο ἀπο-
σιωπᾶ ὁ π. Γεώργιος, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός λέει : «Πορεύεσθε ἀπʼἐμοῦ οἱ
κατηραμένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον τό
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καί τοῖς
ἀγγέλοις αὐτοῦ»11. Ἄς προσέξουμε
ἐδῶ τήν λέξη «κατηραμένοι». Αὐτή ἡ
λέξη, πού τρομάζει καί ἀναστατώνει
τόν κόσμο, εἶναι μέσα στό Εὐαγγέλιο.
Αὐτή τή λέξη τή λέει ὁ Χριστός. Λέει
λόγο, πού δέν εἶπε ποτέ. Ἐκεῖνος, πού
ἦταν ὅλο ἀγάπη καί συγχώρεση, κι
ἀκόμη καί γιά τούς σταυρωτές του
εἶπε: « Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς…»12, τώρα
εἶναι ὁ ἴδιος, πού ἔρχεται ἀπό τόν
οὐρανό καί ἐνώπιον ὅλου τοῦ κόσμου
λέει: «Πορεύεσθε ἀπ ̓ἐμοῦ οἱ κατη-
ραμένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον τό ἡτοι-
μασμένον τῷ διαβόλῳ καί τοῖς
ἀγγέλοις αὐτοῦ». Αὐτή ἡ κατάρα ὁδη-
γεῖ στήν κόλαση καί στήν τιμωρία. Ἄς
ἀντιληφθοῦμε τί λέει ὁ Χριστός. Λέει
καθαρά καί ξάστερα κατάρα καί κατη-
ραμένοι. Ποιοί εἶναι οἱ κατηραμένοι;
Εἶναι αὐτοί, πού δέν ἔχουν αὐτιά νʼ
ἀκούσουν, καί καρδιά νά αἰσθανθοῦν
τά λόγια τοῦ Χριστοῦ  ̇αὐτοί, πού δέν
χύνουν ἕνα δάκρυ γιά τʼἁμαρτήματά
τους˙ αὐτοί, πού δέν τήρησαν τίς
ἐντολές Του καί μάλιστα τήν ἐντολή
τῆς ἀγάπης. Εἶναι οἱ ἀμετανόητοι
ἁμαρτωλοί, οἱ ἀσεβεῖς, οἱ ἄθεοι, οἱ
αἱρετικοί, οἱ ἀλλόθρησκοι, οἱ οἰκουμε-
νιστές.

Στή συνέχεια, ὁ π. Γεώργιος χαρα-
κτηρίζει τούς ὑπευθύνους τῶν ἱστο-
λογίων, πού δημοσίευσαν ἐλεγκτικές
κριτικές, τίς ὁποῖες ὀνομάζει «ἀγενεῖς
καί χυδαῖες ἐπιθέσεις»,κατά τοῦ Σεβ.
Μητρ. Ἀργολίδος, ὡς ἀποκομμένους
ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, παρασυ-
ναγωγές, ὀργανώσεις καί ἐλεύθε-
ρους σκοπευτές.

Στό σημεῖο αὐτό θά θέλαμε νά το-
νίσουμεστόν π. Γεώργιο ὅτι οὐδόλως
οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἱστολογίων, στούς
ὁποίους ἀναφέρεται, εἶναι ἀποκομμέ-
νοι ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, πα-
ρασυναγωγές, ὀργανώσεις καί ἐλεύ-

θεροι σκοπευτές, ἀλλά οἱ οἰκουμενι-
στές θέτουν οὐσιαστικῶς ἑαυτούς
ἐκτός Ἐκκλησίας. Τό ὑπογράψαμε
αὐτό τό 2009, μαζί μέ ὀκτώ Σεβασμιω-
τάτους Μητροπολίτες καί πάνω ἀπό
24.000 κληρικούς καί λαϊκούς, στό
ἐξαίσιο, θεολογικώτατο καί ἐπιστημο-
νικώτατο κείμενο «Ὁμολογία Πίστε-
ως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», λέγον-
τας: «…Αὐτήν τήν παναίρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ ἔχουν ἀποδεχθεῖ πολ-
λοί πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι, ἐπί-
σκοποι, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί.
Τήν διδάσκουν «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ»,
τήν ἐφαρμόζουν καί τήν ἐπιβάλλουν
στήν πράξη, κοινωνοῦντες παντοι-
οτρόπως μέ τούς αἱρετικούς, μέ συμ-
προσευχές, ἀνταλλαγές ἐπισκέψεων,
ποιμαντικές συνεργασίες, θέτοντας
οὐσιαστικῶς ἑαυτούς ἐκτός Ἐκκλη-
σίας…»13.

Στή συνέχεια, ὁ π. Γεώργιος ἀνα-
φέρει : «Ἀκατάληπτηκαίλίανπροβλη-
ματική παραμένει ἡ ὁποιαδήποτε ἐκ
τῶν ἔνδον καί ἀπό τό περιβάλλον
ἑνός Ἱεράρχου προερχόμενη κατά
μέτωπο ἐπίθεση, ἐναντίον κάποιου
ἄλλου Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας».

Ἐδῶ γίνεται φανερό ὅτι ὁ π. Γεώρ-
γιος καί οἱ ὁμόφρονές του οἰκουμενι-
στές, θέλουν νά ἐπιβάλουν τήν φίμω-
ση τῶν ὑγιῶς καί ὀρθοδόξως ἀντι-
δρώντων καί ἀντιφρονούντων Ἐπι-
σκόπων. Ἔρχεται, λοιπόν, σέ φανερή
ἀντίθεση μέ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του
καί μέ τά ἴδια τά λόγια του ὁ π.
Γεώργιος, ὅταν, πρός τό τέλος τοῦ
ἄρθρου του, ὑπεραμυνόμενος τοῦ
ὑπʼἀριθ. Πρωτ. 187/Διεκπ. 79/15-1-2015
ἐγκυκλίου σημειώματος τῆς ΔΙΣ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα
«Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους
ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέ-
ρους κληρικῶν καὶ μοναχῶν»,
ἀναφέρει ὅτι αὐτή «δέν ἀποτελοῦσε
ποσῶς «φίμωτρο» ». Νά, ὅμως, πού
ἄθελά του ἀποκαλύπτεται. Πολύ
φοβόμαστε - μακάρι νά μή ἀληθεύει -
ὅτι πίσω ἀπό αὐτή τήν ἐγκύκλιο τῆς
ΔΙΣ ὑποβόσκει Φαναριώτικος δάκτυ-
λος. Ἑπομένως, ἡ ἀντίδραση καί ἡ
ἐνημέρωση δέν συμφέρει τούς οἰκου-
μενιστές, διότι ἀποκαλύπτει καί ἀκυ-
ρώνει τά κρυφά σχέδιά τους, ξυπνᾶ
καί εὐαισθητοποιεῖ τό Ὀρθόδοξο ποί-
μνιο, τό ὁποῖο ἀπορρίπτει μετά βδε-
λυγμίας τά οἰκουμενιστικά μαγειρέ-
ματα. Παρέλκει νά τονίσουμε ὅτι κά-
θε ὑγιής καί ὀρθόδοξη ἀντίδραση στά
οἰκουμενιστικά δρώμενα δέν ἀποτε-
λεῖ καθόλου «κατά μέτωπο ἐπίθεση»,
ἀλλά χρέος ἐλέγχου, προφυλάξεως
καί διατηρήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως ἔναντι τῆς οἰκουμενιστικῆς λαί-
λαπας. Εἶναι φυσικό νά δημιουργεῖται
θεολογική καί ὄχι προσωπική ἀντι-
παράθεση μεταξύ Ἱεραρχῶν, ὅταν ὁ
ἕνας ὑπερασπίζεται τήν Ὀρθοδοξία
καί ὁ ἄλλος τήν παναίρεση τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ, διότι ἐδῶ θίγονται θέματα
πίστεως.

Ἀπόʼδῶ καί πέρα, ὁ π. Γεώργιος
ἀρχίζει τήν συκοφαντική καί ἄδικη
ἐπίθεση ἐναντίον τῆς ἐλαχιστότητός
μας, χωρίς βέβαια νά ἔχει τά ἀνάλογα
ἐπιχειρήματα. Ἄν ἤθελε πραγματικά ὁ
π. Γεώργιος ν  ̓ἀπαντήσει σοβαρά στό
κείμενό μας καί ὄχι νά μᾶς σπιλώσει
καί νά μᾶς μέμψει ἀδίκως, θά ἔπρεπε
νά γράψει ἕνα κείμενο μέ παραπομπές
σέ πηγές καί βοηθήματα μέ θεολογι-
κή καί ἐπιστημονική ἐπιχειρηματολο-
γία,καί ὄχι προσωπικά λόγια τοῦ ἀέρα.

Λέει, λοιπόν: «Μιά ἀπό τίς πλέον
βάναυσες ἐπιθέσεις κατά τοῦ Μητρο-
πολίτου Ἀργολίδος, ἦταν ἐκείνη ἡ
ὁποία προῆλθε ἀπό τόν κάλαμο κληρι-
κοῦ, στενοῦ συνεργάτου ἑνός
Ἐπισκόπου, πού θεωρεῖται σημαι-
οφόρος τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος».

Ὁ π. Γεώργιος χαρακτηρίζει σκόπι-
μα τό κείμενό μας ὡς «μιά ἀπό τίς
πλέον βάναυσες ἐπιθέσεις κατά τοῦ
Μητροπολίτου Ἀργολίδος», γιά νά πε-
ράσει τό λανθασμένο μήνυμα ὅτι
εἴμαστε ἀκραῖοι, φανατικοί, φοντα-
μενταλιστές καί ἐπιθετικοί.Πληροφο-
ροῦμε τόν π. Γεώργιο ὅτι δέν εἴμαστε
ʻτζιχαντιστές ,̓ γιά νά ἐπιτιθέμεθα καί
νά κόβουμε κεφάλια. Εἴμαστε
Ὀρθόδοξοι κληρικοί μέ σπουδές στήν
Ὀρθόδοξη Θεολογία καί εἰδίκευση
στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Πατερική
Γραμματεία. Ἀντιτιθέμεθα, ἑπόμενοι
τοῖς ἁγίοις πατράσι, στήν παναίρεση
τῆς ἐποχῆς μας, τόν Οἰκουμενισμό,
διότι δέν εἶναι διδασκαλία τοῦ Κυρίου
καί τῶν Πατέρων. Τά ὅσα γράφονται
ἐκ μέρους μας, γράφονται μέ πόνο
καρδίας καί ὄχι ἀπό κάποια προσωπική
ἐμπάθεια καί μῖσος πρός ὁποιοδήποτε
πρόσωπο. Τό κίνητρό μας εἶναι ἀνι-
διοτελές. Σκοπός μας δέν εἶναι νά
θίξουμε τά πρόσωπα, ἀλλά νά στηλι-
τεύσουμε πλανεμένες ἀπόψεις καί
θεωρίες. Βασικός κανόνας μας εἶναι
ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶμε τά πρόσωπα,
ἀλλά νά ἐλέγχουμε καί νά ἀπο-
στρεφόμαστε τίς πλανεμένες ἰδέες
καί τίς ἐνέργειές τους. Στόχος μας,
ἐπίσης, εἶναι ἡ ὑπεράσπιση τῆς
Ὀρθοδόξου διδασκαλίας ἔναντι τῆς
παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Μοναδικό ἐνδιαφέρον μας εἶναι ἡ
Ἁγία Ὀρθοδοξία μας, μόνο μέσα στήν
ὁποία ἔχει ὁ ἄνθρωπος σωτηρία, ἡ
ὁποία γιά κανένα λόγο καί καμμία σκο-
πιμότητα δέν πρέπει νά στρεβλώνεται
καί νά προδίδεται ἀκόμη καί ἀπό
ἀνωτάτους Ὀρθοδόξους ἐκκλησια-
στικούς ἡγέτες καί θεολόγους. Δέν
ἐπιτρέπεται ἀντορθόδοξες θέσεις νά
προβάλλονται ἐπισήμως ὡς θέσεις
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Προσ -
ευχόμασθε νά φωτίσει ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός τούς μέν Ὀρθο -
δόξους, πού εἶναι μπλεγμένοι στά
δίχτυα τοῦ σατανοκινήτου διαχρι-
στιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγ-
κρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νά μετα-
νοήσουν καί νά ἐγκαταλείψουν αὐτήν
τήν σύγχρονη παγίδα τοῦ Διαβόλου,
τούς δέ πεπλανημένους αἱρετικούς
καί ἑτεροδόξους νά ἐπισυναγάγει διά
τῆς μετανοίας καί τῆς ἀποκηρύξεως
τῆς πλάνης τους στήν Μία, Ἁγία, Κα-
θολική καί Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἐάν τό
κείμενό μας χαρακτηρίζεται ἐσφαλ -
μένως ὡς «μιά ἀπό τίς πλέον βάναυ-
σες ἐπιθέσεις κατά τοῦ Μητρο-
πολίτου Ἀργολίδος», τότε πῶς πρέπει
νά χαρακτηριστοῦν οἱ δύο προανα-
φερόμενες ἐνέργειες τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ
ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ…

τοῦ ἐκτρωματικοῦ νόμου, κελεύει
τήν διαγραφή ὅλων τῶν μή
ἀρεστῶν σʼ αὐτό τό ἀλλόθρησκο
σήμερα Μικρασιατικό Κράτος ὑπο-
ψηφίων Ἀρχιερέων. Εἶναι προφα-
νές, ὅτι, ὅταν ὁ Μουσουλμάνος
ἐξουσιαστής διαγράφει ὑποψηφί-
ους κατά τήν δική του ἐπιθυμία, τό-
τε δύναται νά ἀποκλείσῃ τούς πρά -
γματι ἱκανούς καί ἁγίους Ἐπισκό-
πους καί νά ἀφήσῃ ἐκείνους πού
δέν ἔχουν τίς πνευματικές καί δια-
νοητικές ἱκανότητες πού ἀπαι-
τοῦνται γιά τήν ὑψηλή αὐτή Καθέ-
δρα. Δύναται λοιπόν ὁ ἀλλοεθνής
δυνάστης,  νά ἐπιτρέψη τήν ὑποψη-
φιότητα μόνον ἐκείνων πού αὐτός
ἐπιθυμεῖ μέ τά δικά του ὕποπτα, μυ-
στικά, καταχθόνια καί ἀντιχριστιανι-
κά κριτήρια. Ἐνδεχομένως, κάνο-
ντας τίς κατάλληλες διαγραφές καί
γνωρίζοντας τούς διαφόρους συ-
σχετισμούς θά προκρίνῃ ἀνθρώ-
πους μετριότητος καί ἴσως ἄτομα
πού δέν ἔχουν τίς δέουσες Ἱεροκα-
νονικές πνευματικές προϋποθέσεις.
Καί σέ τελική ἀνάλυσι πρόσωπα τά
ὁποῖα ὑπακούουν ἀπόλυτα στά πολι-
τικά κελεύσματα.

Ἀντίστοιχα προβλήματα ἐκλογῆς
Προκαθημένων ἀνακύπτουν καί κα-
τά τίς ἐκλογές ἄλλων Προκαθημέ-
νων, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς εὑρίσκον-
ται κάτω ἀπό τήν καταπιεστική κυ-
ριαρχική ἐξουσία ἀλλοθρήσκων,
ἐχθρικῶν καί ἀνελευθέρων Κρατῶν
(Μουσουλμανικῶν καί παλαιότερα
Κομμουνιστικῶν) ἤ τίς ξεχωριστές
συνθῆκες τῶν Ἁγίων Τόπων. 

Κατά συνέπειαν, μέ ποῖες Ἡγετι-
κές Ἐκκλησιαστικές Μορφές θά δυ-
νηθοῦμε νά πορευθοῦμε πρός Με-
γάλες Συνόδους καί κορυφαῖες
Ἱερές Συνάξεις;

Πνεῦμα
ἀληθοῦς ἐλευθερίας:

Πέραν τῶν ἀνωτέρω, γιά νά
ὑπάρξῃ Ἁγιοπνευματικό ἀποτέλε-
σμα μιᾶς Ἱερᾶς Συνόδου Πανορθο-
δόξου ἐμβελείας, θά πρέπῃ νά πνέῃ
πράγματι ἄνεμος ἀληθινῆς ἐλευθε-
ροσυνειδησίας εἰς τούς Ποιμένες.
Αὐτοί ἐπιβάλλεται νά καθοδη-
γοῦνται ἀπό τό Πανάγιον Πνεῦμα,
δηλαδή ἀπό Πνεῦμα ἐλευθερίας καί
Ἀληθείας, Ἁγιότητος, Φόβου Θεοῦ
καί Ἀγάπης. Νά μή διακατέχωνται
ἀπό φοβικά καί ὑποτακτικά σύνδρο-
μα πρός τούς Προκαθημένους τῶν
τοπικῶν τους Ἐκκλησιῶν. Νά εἶναι
ὄντως Διάπυροι καί Διαπρύσιοι Διά-
δοχοι τῶν Θείων Ἀποστόλων καί ὄχι
ὑποχείρια κάποιων ἰσχυρῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν ἐξουσιαστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ
ἀντικανονικούς τρόπους πού ἐπε-
νόησαν ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, ἀπο-
λύουν (!) τούς μή ὑποτεταγμένους
εἰς αὐτούς, ἄνευ δίκης καί ἀπολο-
γίας, μέ τήν ἴδια εὐκολία πού ἀπο-
λύονται οἱ προσωρινοί ἰδιωτικοί
ὑπάλληλοι!

Ἐπιπροσθέτως, πρέπει οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς νά μή ἐγείρουν ἐγωϊστικά ζητή-
ματα, τά ὁποῖα προδίδουν ἔλλειψι
Ἐκκλησιαστικῶν, Κανονικῶν καί
Εὐαγγελικῶν κριτηρίων, ὅπως ζητή-
ματα συγκρουσιακῆς φύσεως ἐν
σχέσει μέ προνόμια καί πρωτεῖα
ἐξουσίας (π.χ. διαμάχες σχετικά μέ
πρωτοκαθεδρίες, προβαδίσματα,
προεδρίες κ.τ.ὅ.). Φυσικά ὅλοι οἱ Ἐπί-
σκοποι ὀφείλουν νά ἔχουν βαθειά
συνείδησι, ὅτι ἐκπροσωποῦν τήν
«Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀπο-
στολικήν Ἐκκλησίαν» καί ὄχι τίς Μη-
τροπόλεις ἤ Ἐπισκοπές γιά τίς

ὁποῖες ἐξελέγησαν ἤ πολύ χειρότε-
ρα ἄλλες σκοπιμότητες. 

Φανερά Μυστικά
Εἶναι πασιφανές πώς, τά προηγου-

μένως ἐκτεθέντα ἀποτελοῦν Φανερά
Μυστικά, καθόσον ἅπαντες τά γνω-
ρίζουν καλῶς, ἀλλά οὐδείς τά διατυ-
πώνει δημοσίως. Ὅταν ὅμως κάποι-
ος τολμήσῃ νά τά δημοσιοποιήση φέ-
ροντάς τα στό φῶς τῆς ἡμέρας, τότε
γίνεται σεισμός, ὅπως καί τότε πού ὁ
Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος ἔθεσε δημοσίως τό ὑποβό-
σκον μέγα πρόβλημα τῆς περιτομῆς
γιά τούς Χριστιανούς καί τῆς καταρ-
γήσεως τῶν πολλῶν τυπικῶν διατά-
ξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου.

Ἀναλογικῶς καταγράφεται αὐτό
πού δέν ἀποτελεῖ μυστικό, καθώς οἱ
πάντες τό συζητοῦν καί τό ὁμολο-
γοῦν. Δηλαδή τό ὕψιστο πρόβλημα
τῆς ἀπουσίας Συνοδικότητος, ἀλλά
καί ὅπου ὑπάρχουν Σύνοδοι τῆς «κα-
τεσκευασμένης Συνοδικῆς πλειοψη-
φίας»..!

Ἐπιμύθιον:
Ἐν κατακλεῖδι, ὅταν ἀναφερώμε-

θα στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία,
ἐννοεῖται ὅτι δέν ἐπιτρέπεται, ἤ κα-
λύτερα ὅλως ἀπαγορεύεται κάθε
διαμάχη καί ἐγωϊστική ἐκδήλωσις
καί διαπάλη κάποιων «ἐκ τοῦ ἀριθ-
μοῦ τῶν Ἐπισκόπων» πρός χάριν
ἀτομικῶν συμφερόντων, περί προ-
νομίων νομῆς κοσμικῆς ἐξουσίας μέ
ἐκκλησιαστικό μανδύα κ.τ.τ.. Ἐπί
πλέον, δέν πρέπει νά ὑπάρχουν  μι-
κροπρεπεῖς σκοπιμότητες ἀνθρωπο-
κατασκευασμάτων, ἀναλόγων πρός
τά «ἐντάλματα ἀνθρώπων» τά ὁποῖα
στήν ἐποχή τοῦ Κυρίου ἀντικατέ-
στησαν τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ καί τά
κατακεραύνωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός!
Καί ἀσφαλῶς στό χῶρο τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἐπʼ οὐδενί λόγῳ πρέπει νά
προβάλλεται ὡς πρότυπο ἡ νοοτρο-
πία καί τό πνεῦμα τοῦ Ἱεροεξετα-
στοῦ τοῦ Ντοστογιέφσκι, πού βο-
λεύεται μέ ἕνα «Χριστιανισμό» ὑπο-
κύπτοντα εἰς τούς τρεῖς Πειρασμούς
πού ἐνίκησε ὁ Κύριος στό Σαραντά-
ριο ὄρος.

Ἑπομένως ὀφείλουμε νά ἐπανέλ-
θουμε εἰς τήν Εὐαγγελική διδασκα-
λία διατυπωμένη ἀπό τά χείλη τοῦ
ἰδίου τοῦ Κυρίου μας: «Εἴ τις θέλεις
πρῶτος εἶναι, ἔστω πάντων ἔσχατος
καί πάντων διάκονος»! Μέσα σ  ̓αὐτή
τήν κρυστάλλινη διατύπωσι δέν
ὑπάρχουν οὔτε ἐξουσιαστικές τά-
σεις, οὔτε πολύ περισσότερο σατρα-
πικές καί τυραννικές ἐκδηλώσεις.

Κατακλείοντας, εὐχόμεθα ἡ προ-
γραμματισμένη Πανορθόδοξος Σύν -
οδος, ὅποτε καί ὅταν συγκληθῆ, νά
συγκληθῆ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἑνό-
τητι Πίστεως καί Ἀγάπης, δίχως ἀπο-
κλεισμούς καί κονκλάβια, καί
ἀσφαλῶς στηριγμένη ἐπάνω εἰς
τούς λόγους τῆς Ἀρχιερατικῆς Προσ -
ευχῆς, ὅπως ἐναγωνίως τήν ἀπηύ-
θυνε ὁ Κύριος πρός τόν Ἐπουράνιο
Πατέρα Του, καί τή διέσωσε ὁ Εὐαγ-
γελιστής τῆς Ἀγάπης:  

«... Πάτερ ἅγιε͵ τήρησον αὐτοὺς
ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι͵
ἵνα ᾦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς...» (Ἰωάνν.
ιζ  ́11).

«... ἵνα πάντες ἕν ὦσιν καθώς σύ,
Πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί
αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν ... καί ἐγώ τήν
δόξαν ἥν δέδωκάς μοι δέδωκα
αὐτοῖς͵ ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν
ἐσμέν, κἀγώ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν
ἐμοί͵ ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς
ἕν.͵..». (Ἰωάνν. ιζ  ́21-23)

Α.Ο.Κ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Γεώργιος Π. Ζερβός,
ὁ ὁμολογητὴς δημοσιογράφος

μαζὶ μὲ τὰ χρήματα καὶ ἕνα αὐτοκί-
νητο γεμᾶτο τρόφιμα καὶ τέλος εἶπε:
«ὑπάρχουν καὶ καλοὶ ἄνθρωποι,
ὑπάρχει καὶ Θεός». Ὅλες τὶς δανει-
ακὲς διευκολύνσεις σὲ ἀδελφούς,
τὶς μετέτρεπες σὲ ἐλεημοσύνη. Δὲν
δέχθηκες ποτὲ τὴν ἐπιστροφή τους.
Ἐπλήρωνες τὰ ἑστιατόρια μὲ τὸ
μῆνα, γιὰ νὰ πηγαίνουν νὰ σιτίζωνται
πτωχοὶ ἀδελφοί μας. 

Νὰ ἐνθυμηθοῦμε τὶς προσφορές
σου στὶς Ἐκκλησίες; Τὴν κτηματική
περιουσία πολλῶν στρεμμάτων, με-
γάλης ἀξίας, ποὺ ἐδώρησες στὸν
ἱερὸ ναὸ τοῦ τόπου καταγωγῆς σου;
Νὰ θυμηθοῦμε, Γεώργιε, ποὺ ξεκι-
νοῦσες μὲ ἀρκετὰ χρήματα ἀπὸ τὸ
σπίτι σου καί, ὅταν ἔφθανες στὸ
γραφεῖο, αὐτά ποὺ κρατοῦσες, δὲν
σοῦ ἔφθαναν οὔτε γιὰ τὴν βενζίνη
τοῦ αὐτοκινήτου σου; 

Πόσα ἐξωκκλήσια φρόντισες! πό-
σα ἀνακαίνισες καὶ τὰ τροφοδο-
τοῦσες μὲ καθαρὸ κερί, μὲ λάδι ποι-
ότητος; Διότι ἤσουν παραδοσιακὸς
καὶ ἤθελες νὰ προσφέρης στὴν
Ἐκκλησία τὰ γνήσια καὶ καθαρά...
Καὶ αὐτὸ διότι πολλὲς φορὲς ἄκου-
γες μέσα στὴν Ἐκκλησία «ἁγίασον
τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ
οἴκου σου».

Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ ἔμα-
θες, Γεώργιε μέσα στὴν Ἐκκλησία.
Ἐκεῖ ἔζησες τὸν Χριστό, μεγάλωσες
μὲ τὸν Χριστό, ἀνδρώθηκες μὲ τὸν
Χριστό, ἀγάπησες τὸ Χριστό. Εἶχε
πλημμυρίσει ἡ καρδιά σου ἀπὸ τὸν
«θεῖο ἔρωτα». Μέλημά σου στὴν
ζωὴ ἦταν πάντα ἡ πρώτη ἐντολή:
«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν
ὅλῃ τῇ καρδίᾳ Σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ
σου». Ζοῦσες ὡς μοναχὸς μέσα
στὸν κόσμο. Σοῦ ἄρεσε αὐτὴ ἡ ζωή.
Ζοῦσες σύμφωνα μὲ τὴν συμβουλὴ
τοῦ Ἀπ. Παύλου· «ὁ ἄγαμος μεριμνᾶ
τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς  ἀρέσει τῷ Κυ-
ρίῳ» (Α  ́Κορ. ζ  ́32). Πόσο τὸ ζοῦσες
αὐτό! Πόσους πειρασμούς, Γεώργιε,
ἀντιμετώπισες! Πόσες στημένες πα-
γίδες  ἀντιμετώπισες! Πραγματικά,
ἀπορούσαμε καὶ θαυμάζαμε τὴν
πνευματική σου δύναμη, τὴν φλόγα
Χριστοῦ, ποὺ ἔκαιγε μέσα στὴν καρ-
διά σου.

Κάποτε μᾶς ἀνέφερες τὸν πει-
ρασμὸν τοῦ ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Παγ-
κάλου. «Πῶς ποιήσω τοῦτο ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου». Δηλαδή ἐνῶ μὲ βλέπει
ὁ Κύριος; Εἶχες «Μνήμη Κυρίου».
Διότι,  σὲ κάθε σου ἐνέργεια, σὲ κά-
θε σου πράξη εἶχες μπροστά σου
τὸν Κύριο. Ἔπραττες ὅτι ἄρεσε
στὸν Κύριο

Ἤσουν ἁπλός. Ἡ συμπεριφορά
σου ἁπλῆ. Ἡ ἐνδυμασία σου ἁπλῆ
καὶ ταπεινή. 

Δὲν σὲ ἐνδιέφεραν οἱ διασκεδά-
σεις καὶ τὰ θέατρα. Μᾶς εἶχες εἰπεῖ
ὅτι ποτέ σου δὲν εἶχες πάει σὲ κέν-
τρα διασκεδάσεως καὶ θέατρο. 

Ζοῦσες σὲ μιὰ πόλη μὲ τόσους
πειρασμούς, μὲ τόσες προκλήσεις,
ἀλλὰ ἐσὺ διάλεξες τὸ «εἰσέλθετε
διὰ τῆς στενῆς πύλης» (Ματθ. ζ  ́13).
Σὲ ἐνδιέφεραν μόνο οἱ προσευχές,
οἱ νηστεῖες, ἡ κάθαρση καὶ ἡ ἀπό-
κτηση ἀρετῶν.

Γνωρίζαμε ὅτι προσπαθοῦσες νὰ
κάμης τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· τὸ
«ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν
παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλη-
μα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς»
(Α  ́Θεσ. 17,18). 

Οἱ νηστεῖες συνεχόμενες. Ἀπέ-
φευγες τὸ κρέας καὶ τὰ ψάρια. Μόνο
Χριστούγεννα, Πάσχα καὶ Δεκαπεν-
ταύγουστο  τὰ γευόσουν. Πάντα μὲ
ἁπλᾶ ἐποχιακὰ φαγητὰ τρεφόσουν.
Ζήσαμε ἀρκετὰ χρόνια μαζί σου καὶ
τὰ βλέπαμε, ὅσο καὶ ἄν προσπα-
θοῦσες νὰ κρυφτῆς. Ἤσουν πάντα
«ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νη-
στείαις» (Β  ́Κορ. 5).

Σοῦ ἄρεσε νὰ συμβουλεύης. Τὸ
εἶχαν ἀνάγκη οἱ ἀδελφοί.  Ἐφήρμο-
ζες τὸ τοῦ Ἀποστόλου «νουθετεῖτε
τοὺ ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς
ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν
ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάν-
τας»(Α  ́Θεσ. ε´14).

Πόσους ἀδελφούς βλέπαμε νὰ
παρηγορῆς! πολλοὺς σοῦ εἶχε στεί-
λει καὶ ὁ π. Μᾶρκος ποὺ σὲ ἀγαποῦσε
πολὺ καὶ σοῦ εἶχε ἐμπιστοσύνη.
Ὅσο ζοῦσε τὸν εἶχες πνευματικό.
Τοὺς δεχόσουν πάντα μὲ αὐτὸ τὸ
γλυκὸ χαμόγελο καὶ τοὺς ζέσταινες,
ὅπως ὁ ἥλιος, μὲ τὴν ζεστασιὰ τῆς
ἀγάπης. Ἡ ἀγριάδα τοῦ βοριᾶ δὲν σὲ
ἄγγιζε. 

Ἤσουν ἕνας γνήσιος δημοσιο-
γράφος. Ἡ δημοσιογραφικὴ δεον-
τολογία ἦταν ἡ πυξίδα  σου. Θυμό-
μαστε, Γεώργιε, τὴν προσπάθεια,
ποὺ ἔκαναν ὁρισμένοι, γιὰ νὰ σὲ ἐξα-
γοράσουν μὲ τὸ μεγάλο ποσὸ τῶν
10.000.000 δραχμῶν, γιὰ νὰ σιωπή-
σης τὴν ἀλήθεια. 

Θυμόμαστε τὸ ποσὸν τῶν 200.000
εὐρώ, ποὺ σοῦ πρότειναν ὡς δῶρο,
γιὰ νὰ ἀναλάβης ὡς ἀρχισυντάκτης
μιᾶς νέας ἐφημερίδας. Ἀπόρησαν οἱ
ἄνθρωποι, ὅταν δὲν δέχθηκες αὐτὴ
τὴν προσφορὰ καὶ τοὺς ἀνάγκασες
νὰ σοῦ εἰποῦν:«Μὰ δὲν σὲ ἐνδιαφέ-
ρουν τὰ χρήματα; Πρώτη φορὰ βλέ-
πουμε ἄνθρωπο νὰ ἀρνῆται χρήμα-
τα».

Ἄλλα σὲ ἐνδιέφεραν, Γεώργιε,
λαμπρά, θαυμαστά καὶ οὐράνια. Σοῦ
ἔμαθε ἡἘκκλησία τὸ «Μὴ θησαυρί-
ζετε ὑμῖν θησαυρούς ἐπὶ τῆς γῆς,
ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει... Θη-
σαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν
οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε
βρῶσις ἀφανίζει» (Ματθ. στ  ́19,20). 

Δύσκολο τὸ ἔργο τοῦ δημοσιο-
γράφου. Ἐσύ, ὅμως, τὰ κατάφερες,
παρὰ τοὺς περιορισμοὺς καὶ τὶς ἐπι-
θέσεις, ποὺ γίνονταν ἐναντίον σου.
Τὰ ἀψηφοῦσες ὅλα αὐτά. Οὔτε οἱ δι-
καστικὲς διαμάχες οὔτε οἱ ἀπειλὲς
σὲ φόβιζαν. Ἤσουν γνήσιος, καθα-
ρός, ὁμολογητής. Ποτὲ δὲν καταδι-
κάστηκες. Διότι, εἶχε πάντα συνήγο-
ρο τὴν ἀλήθεια. Δὲν εἶχες ποτέ σου
δόλο. Ἤσουν ἀτρόμητος στὶς ἀπει-
λές καὶ τὶς συκοφαντίες. Ἀγωνιζό-

σουν γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς πίστεως καὶ
τῆς πατρίδος. Εἶχες βοηθὸ τὸν Κύ-
ριο «ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ
τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχάς καὶ
τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἤ τὶ
εἴπητε. Τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδά-
ξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἅ δεῖ
εἰπεῖν» (Λουκ. ιβ 11,12). Ἐργαζόσουν
πάρα πολύ. Ἐφήρμοζες τὸ τοῦ νέου
Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυ-
βίτου· «Νὰ ἐργαζώμαστε ὡς ἀθάνα-
τοι, ἀλλὰ νὰ ζοῦμε ὡς ἑτοιμοθάνα-
τοι». Ἀγάπησες τὴν δουλειά σου.
Ὅμως, μέσῳ τοῦ λειτουργήματός
σου, προέβαλες τὰ ἰδανικὰ «πίστη,
πατρίδα, οἰκογένεια». Ἤσουν  κατὰ
τῶν αἱρέσεων, κατὰ τῆς αἱρέσεως
τοῦ παπισμοῦ καὶ κατὰ τῆς παναιρέ-
σεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ δια-
θρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκου-
μενισμοῦ. Ἐκκλησιαζόσουν, Γεώρ-
γιε, ἀπὸ μικρὸ παιδάκι. Οἱ καλοὶ γο-
νεῖς σου σὲ ἀνέθρεψαν «ἐν παιδείᾳ
καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου».

Εἶχες προστάτη τὸν Ἅγιο Γεώρ-
γιο. Σοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομά του, διότι
μὲ θαῦμα ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶχε
σώσει τὸν πατέρα σου ἀπὸ τοὺς Γερ-
μανοὺς τότε στὸν πόλεμο. Γι᾽αὐτὸ
καὶ ἀπὸ εὐχαρίστηση χρηματοδότη-
σες τὴν ἔκδοση τοῦ βίου του. Ἐπί-
σης ἀγάπησες πολὺ καὶ τὸν Ἅγιο Φα-
νούριο. Πρὶν πολλὰ χρόνια σὲ ἔσω-
σε θαυματουργικῶς ἀπὸ κάποιο τρο-
χαῖο ἀτύχημα. Φαίνεται αὐτὸ καὶ στὸ
βίο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου ἐκδ.
«Ὀρθοδόξου Τύπου» μαζὶ μὲ ἄλλα
θαύματα. 

Τὴν παραμονὴ τῆς ἀναχωρήσεώς
σου διὰ τὰς οὐρανίους Μονὰς μᾶς
εἶπες τὴν λέξη «κουράστηκα»,
κι᾽ἐμεῖς σοῦ εἴπαμε. Ἀφοῦ σὲ εἰδο-
ποίησαν ὅτι αὐτὸν τὸν μῆνα, τὸν Φε-
βρουάριο, θὰ σοῦ δώσουν τὴν σύν-
ταξη, καιρὸς εἶναι νὰ ξεκουρασθῆς.
Ἀλλά, ἐσὺ εἶχες τὸ νοῦ σου τὸ τοῦ
Κυρίου μας «Δεῦτε πρός με πάντες
οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι,
κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια´
28). Τὴν σύνταξή σου δὲν τὴν πῆρες,
Γεώργιε. Τὴν δώρησες καὶ αὐτὴν
στὴν πατρίδα μας, ποὺ τόσο ἀγα-
ποῦσες. 

Κάποιο πρωϊνό, τὸ καλοκαίρι τοῦ
2014, μετὰ τὸ «καλημέρα σας» μᾶς
ξάφνιασες. Μᾶς εἶπες: «Ἐγὼ γρήγο-
ρα θὰ φύγω γιὰ τὸν οὐρανό». Μᾶς
ἄφησες ἄφωνους. Σκεφθήκαμε ὅτι
κάποιο θεϊκὸ σημεῖο θὰ εἶδες. Πι-
στεύουμε ὅτι ὁ φιλέσπλαγχνος Κύ-
ριος σὲ πῆρε στὴν καλύτερή σου
ὥρα.

Ἡ τελευταία σου ἐπιθυμία ἦταν νὰ
ταφῆς στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας
μας, «Ἄξιόν Ἐστι» στὴν Βαρυμπόπη,
ποὺ τόσο πολὺ τὴν ἀγαποῦσες. Ναί,
μᾶς τὸ εἶχες ζητήσει πολλὲς φορές.
Εἶχες ἑτοιμασθῆ, περίμενες, διότι πι-
στεύουμε ὅτι ἰσχύει καὶ γιὰ σένα τὸ
χωρίο τοῦ Ἀπ. Παύλου: «τὸν ἀγῶνα
τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον
τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·
λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύ-
νης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ
Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δίκαιος
Κριτής» (Β  ́Τιμ. δ  ́8).

Ἀείμνηστε καὶ μακαριστὲ ἀδεφλὲ
Γεώργιε.

Ζητοῦμε νὰ μᾶς συγχωρέσης,
ἐπειδὴ τολμήσαμε νὰ γράψουμε
αὐτὰ τὰ ὀλίγα γιὰ σένα. Διότι, ἀλή-
θεια, ποιὸς μπορεῖ νὰ περιγράψη μία
ψυχὴ ποὺ ἦταν προικισμένη μὲ τὰ
θεῖα πνευματικὰ χαρίσματα;

Ἀνήκεις πλέον στὴν θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία. Ἀνήκεις πλέον
στὴν οὐράνιο χορεία τῆς «Πανελ-
ληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» καὶ
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» τῶν
ὁποίων ἤσουν διάκονος καὶ ὑπηρέ-
της. Τώρα εἶσαι συντροφιὰ μὲ τους
μακαριστοὺς καὶ ἀειμνήστους π.
Χαράλαμπο, ἱδρυτὴ τῆς «Π.Ο.Ε.»,
π. Μᾶρκο, ποὺ τόσο σὲ ἀγαποῦσε
καὶ τὸν ἀγαποῦσες, καὶ μαζὶ μὲ ὅλα
τὰ μέλη τῆς  Π.Ο.Ε. Παρέα μὲ
ὅλους τοὺς δικούς σου, τοὺς εὑρι-
σκομένους στὴν οὐράνια πολιτεία.
Πλέον κατοικεῖς εἰς τὰς οὐρανίους
Μονάς. «Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός»
(Ἰωάν. ιδ´ 2).

* * *
Ἀπὸ ὅλη τὴν δημοσιογραφικὴ πο-

ρεία σου στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο»,
διακρίνει ὁ ἀναγνώστης τὴν ἀγωνία
σου γιὰ τὴν πορεία τῆς πίστεώς μας
καὶ τῆς πατρίδος μας. Διακρίνει τὰ
ἰδανικὰ στὰ ὁποῖα ἐπίστευες. Ἀπὸ τὰ
ἔργα σου διακρίνει καὶ κρίνει  «ἀπρο-
σωπολήπτως» (Α  ́Πέτρ. 17).

Τέλος παραθέτουμε τίτλους ἀπὸ
ὀλίγα ἄρθρα σου.

-Πῶς ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων ἐπι-
χειρεῖ τὴν διάλυσιν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἑλλάδος μὲ τὴν Ἰσλαμοποίησίν
της».

-Νέα προκλητικὴ δήλωσις τοῦ
αἱρεσιάρχου Πάπα «ἀσθενὴς ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

-Ἡ Ἐκκλησία εἰς τὰς ἐκλογικὰς
συμπληγάδας τῶν φιλελευθέρων
«ἐκκλησιομάχων» καὶ τῶν ἀθέων
τῆς Ἀριστερᾶς. 

-Συγκλονιστικαὶ ἀποκαλύψεις καὶ
ἐρωτήματα διὰ τὸ τμῆμα Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν εἰς τὴν Θεολογικὴν Θεσ-
σαλονίκης.

-Ἡ ἀντιπαπικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου
Παϊσίου πρὸς τὸν Ἱδρυτὴν τῆς
«Π.Ο.Ε.»

-Διὰ πρώτην φορὰν ἀπὸ τὸ 1827
ἀπουσίαζεν ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Εὐαγ-
γέλιον ἀπὸ τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ νέ-
ου Πρωθυπουργοῦ

-Ἐφίμωσαν ὅλους τοὺς ἀντιπαπι-
κοὺς Κληρικούς - Μοναχούς.

-Προσευχόμεθα ἀλλὰ καὶ ἐπαγρυ-
πνοῦμε.

-Ἄς μὴ λησμονοῦν οἱ Κυ-
βερνῶντες.

-Δὲν ἀνησυχοῦν οἱ Ἱεράρχαι μας;
-Διαλύονται ἐνορίαι ἀπὸ τὴν ἀπα-

γόρευσιν διορισμοῦ νέων κληρικῶν.
* * *

«Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ
πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου».

Αἰωνία σου ἡ μνήμη πολυαγαπη-
μένε μας  Γεώργιε!  

Καλὸ Παράδεισο καὶ καλὴ Ἀνά-
σταση!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἕξ λόγοι διά τούς ὁποίους ἀξίζει νά πῆς ΟΧΙ εἰς τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ) καί τήν «Ἠλεκτρονικήν Διακυβέρνησιν»

τότητά του ἤ ἄλλο ἔγγραφο ἀποδει-
κτικό αὐτῆς 2. ἐξυπηρέτηση τοῦ πο-
λίτη ἀφοῦ ταυτοποιηθεῖ μέ τήν κα-
λύτερη ὀργάνωση τῆς ὑπηρεσίας καί
τήν ὀρθολογικότερη διαχείριση τοῦ
προσωπικοῦ τοῦ Δημοσίου.

Ἡ ΚτΠ μπορεῖ νά διευκολύνει τό
1ο, στό 2ο ὅμως δέν προσφέρει κα-
μία βοήθεια. Παραδείγματα:

α. Χορήγηση πιστοποιητικοῦ οἰκο-
γενειακῆς κατάστασης ἀπό μηχανο-
γραφημένο Δημοτικό Κατάστημα:

Σήμερα, ἐάν δέν ὑπάρχει οὐρά, ἡ
ταυτοποίηση μέ τήν ἐπίδειξη τοῦ ὑφι-
στάμενου δελτίου ταυτότητας δέν
ξεπερνᾶ τά 3-5 δευτερόλεπτα. Ἡ
ἐκτύπωση τοῦ ἐγγράφου καί ἡ ὑπο-
γραφή του δέν ξεπερνᾶ ἐπίσης τό 1-
2 λεπτά. Συνολικός χρόνος παρα-
μονῆς στό κατάστημα: 2 λεπτά. Πόσο
πιό σύντομα θά ἐκδοθεῖ τό πιστοποι-
ητικό μέ τήν ΚτΠ;

β. Χορήγηση Οἰκοδομικῆς Ἄδειας
ἀπό τήν Πολεοδομία: Μέ τό ὑφιστά-
μενο Δελτίο Ταυτότητας ἡ ταυτοποί-
ηση τοῦ προσώπου γίνεται σέ μηδε-
νικό χρόνο. Ἀξιολόγηση καί ἔκδοση
οἰκοδομικῆς ἄδειας; Μέρες ἤ καί
μῆνες. Ἐάν δέν ἔχει περισσότερο
προσωπικό καί καλύτερη ὀργάνωση
ἡ Πολεοδομία πῶς θά βοηθήσει ἡ
ΚτΠ;

γ. Ἔκδοση ἄδειας ὁδήγησης ἀπό
τό Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν: Ταυτο-
ποίηση σέ μηδενικό χρόνο. Ἔκδοση
ἀδείας μέσα σέ μερικές ἡμέρες. Ἡ
ΚτΠ δέν μπορεῖ νά βάλει τούς ἐργα-
ζόμενους νά δουλέψουν πιό γρήγο-
ρα ...

δ. Ἐξυπηρέτηση ἀπό τήν ἐφορία.
Στίς συναλλαγές του μέ τήν ἐφορία ὁ
πολίτης δέν ἀντιμετωπίζει πρόβλημα
ταυτοποίησης. Ταυτοποιεῖται ἀμέ-
σως, εἰδικά ὅταν χρωστάει χρήματα.
Τό πρόβλημά του εἶναι ἡ πληθώρα
τῶν ἐγγράφων καί τῶν ὑπογραφῶν
ἐσωτερικά πού πρέπει νά διακινήσει
προκειμένου νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ
ἐργασία του. Στήν καλύτερη ὀργά-
νωση τῆς ἐφορίας λοιπόν καί στήν
ἁπλούστευση τῶν διαδικασιῶν της
δέν προσφέρει τίποτα ἕνα νέο
ἔγγραφο ταυτοποίησης (ΚτΠ). 

Μπορεῖτε καί μόνοι σας νά σκε-
φθεῖτε ἀνάλογες προσωπικές σας
περιπτώσεις καί νά δεῖτε ὅτι ἡ ταυτο-
ποίηση τοῦ προσώπου πού θά γίνεται
μέσω τῆς ΚτΠ, ἀντί τοῦ σημερινοῦ
Δελτίου Ταυτότητας δέν εἶναι τό
πρόβλημα πού πρέπει νά λυθεῖ μέ τό
Δημόσιο, ἀλλά ἡ ὀργάνωση τοῦ ἴδιου
τοῦ Δημοσίου.

Ἡ εἰσαγωγή λοιπόν τῆς ΚτΠ ἀπό
μόνη της δέν προσφέρει τίποτα. Δέν
πρόκειται νά διευκολύνει τήν ἐπικοι-
νωνία τοῦ πολίτη μέ τίς δημόσιες
ὑπηρεσίες, ἐάν δέν συνδυαστεῖ μέ
τήν ὀργάνωση τῶν ὑπηρεσιῶν.
Ὅταν ὅμως ὁ πολίτης βρεθεῖ μπρο-
στά σέ ὀργανωμένες ὑπηρεσίες τοῦ
Δημοσίου τότε τοῦ εἶναι ἄχρηστη ἡ
ΚτΠ μιᾶς καί θά μπορεῖ νά ἐξυπηρε-
τηθεῖ ἄνετα μέ τό ὑφιστάμενο Δελ-
τίο Ταυτότητας.

Στό πλαίσιο τῶν ἀνωτέρω γιατί νά
εἰσαχθεῖ στή ζωή μας ἡ ΚτΠ ἡ ὁποία
θά φέρει πλινθίο (τσιπάκι) καί νά μή
παραμείνουμε στό ὑφιστάμενο Δελ-
τίο Ταυτότητας; Ἡ εἰσαγωγή τοῦ
πλινθίου ἐγκυμονεῖ περισσότερους
κινδύνους ἀπό τά προβλήματα πού
ἐπιθυμεῖ νά λύσει.

2. Ἔκθεση τῶν πολιτῶν
σὲ τεράστιο κίνδυνο
ἀπὸ τὴ συγκέντρωση

τῶν πληροφοριῶν
Γιά νά λειτουργήσει ἡ ΚτΠ εἶναι

ἀπαραίτητο νά δημιουργηθεῖ ἡ κα-
τάλληλη ὑποδομή: Κάρτες μέ ἤ χω-
ρίς πλινθία (τσιπάκια), ἀναγνῶστες
καρτῶν, Ἠλεκτρονικοί Ὑπολογιστές
μέ καταχωρημένα σέ αὐτούς τά προ-
σωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν,
ἐφαρμογές Η/Υ πού νά λειτουργοῦν
μέ τήν ΚτΠ, δίκτυα διασύνδεσης τῶν
ὑπολογιστῶν, ὑπάλληλοι-χρῆστες
κατάλληλα ἐκπαιδευμένοι, συνερ-
γεῖα συντήρησης καί ἀποκατάστασης
βλαβῶν, ἐπιτελεῖα ἀναβάθμισης καί
βελτίωσης ἐφαρμογῶν, Διευθυντές,
Προϊστάμενοι καί ἄλλοι «ἐπιβλέπον-
τες» μέ διαφορετικά ἐπίπεδα πρόσ -
βασης κλπ κλπ. Ὅλο αὐτό τό πλαίσιο
λειτουργίας θά μπορούσαμε νά τό
περιγράψουμε μέ τήν ἔκφραση «ἠλε-
κτρονική διακυβέρνηση».

Ἐπίσης σέ μεταγενέστερο στάδιο
καί βάση τῶν συνθηκῶν πού ἔχει ἤ
θά ὑπογράψει ἡ χώρα μας ἀλλά καί ἡ
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά ὑπάρχει ἡ δυ-
νατότητα πέραν τῶν Ἑλλήνων ἁρμο-
δίων καί ἄλλοι ἐκτός Ἑλλάδας
«ἁρμόδιοι», νά ἔχουν πρόσβαση σέ
αὐτά τά δεδομένα; (σέ τμῆμα τους;
ἤ/καί στό σύνολό τους;). Ἤδη γνωρί-
ζουμε ὅτι ἀνταλλάσσονται στοιχεῖα
μεταξύ ΕΕ καί ΗΠΑ καί μάλιστα ὁ
ὄγκος τους εἶναι πολύ ὑψηλός. Δια-
βάζουμε σέ σχετική ἀνακοίνωση τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου
(http://www.europarl.europa.eu/news/pu
blic/story_page/019-89976-298-10-44-
902-20101025STO89954-2010-25-10-
2010/default_el.htm) :«Μιλώντας στήν
ἀκρόαση ὁ εἰσηγητής τοῦ ΕΚ, Γερ-
μανός εὐρωβουλευτής τῶν Πρασί-
νων Jan Philipp Albrecht, τόνισε τήν
ἀνάγκη νά ὑπάρξει συμφωνία καί δή
τό συντομότερο δυνατό (σσ: μέ τίς
ΗΠΑ), ἀκριβῶς λόγω τοῦ μεγάλου
ὄγκου πληροφοριῶν πού ἤδη ἀνταλ-
λάσσουν οἱ δύο πλευρές». 

Σέ αὐτή τήν περίπτωση οἱ βάσεις
δεδομένων τῆς Ἑλληνικῆς «Κάρτας
τοῦ Πολίτη» θά εἶναι διασυνδεδεμέ-
νες μέσω ἑνός «εἰδικοῦ» ἐθνικοῦ
ἀλλά καί παγκόσμιου δικτύου μέ
ἄγνωστο ἀριθμό κέντρων ἐπεξεργα-
σίας καί διαχείρισης δεδομένων, τά
ὁποῖα θά ἔχουν ὑπό τήν «ἐποπτεία»
τους καί ἄλλες «Κάρτες τοῦ Πολίτη»
ἄλλων χωρῶν; Μιλᾶμε δηλαδή γιά
ἕνα εἶδος «εἰδικοῦ internet», στό
ὁποῖο θά συμμετέχει ἄγνωστος ἀριθ-
μός «πιστοποιημένων» χρηστῶν καί
διαχειριστῶν καί φυσικά ἀκόμα …πιό
ἄγνωστος ἀριθμός «πειρατῶν». Ὅλο
αὐτό τό πλαίσιο λειτουργίας δέν θά
μπορούσαμε κατ  ̓ἀναλογία νά τό πε-
ριγράψουμε μέ τήν ἔκφραση «Παγ-
κόσμια Ἠλεκτρονική Διακυ βέρ -

νηση»;
Σέ αὐτό τό σύστημα (Ἐθνικό ἤ

Ὑπέρ-Ἐθνικό) πάντα κάποιοι θά
ἔχουν τό νόμιμο δικαίωμα πρόσβα-
σης στό φάκελο τοῦ κάθε πολίτη: Ὁ
ἁπλός ὑπάλληλος θά βλέπει ἕνα
τμῆμα τοῦ φακέλου τοῦ Πολίτη, κά-
ποιοι προϊστάμενοι-διευθυντές θά
ἔχουν ἀνώτερο ἐπίπεδο πρόσβασης
καί θά βλέπουν μεγαλύτερα τμήμα-
τα τοῦ φακέλου τοῦ πολίτη. Κάποιοι
ἄλλοι ἀνώτεροι διαχειριστές καθώς
καί εἰδικοὶ τῆς Πληροφορικῆς θά
ἔχουν πρόσβαση στόν πλήρη φάκε-
λο τῶν πολιτῶν, προκειμένου νά προ-
βαίνουν στίς ἀπαραίτητες βελτιώ-
σεις, ἀναβαθμίσεις, ἐπεκτάσεις τῶν
βάσεων δεδομένων καί τῶν προ-
γραμμάτων χρήσης.

Θά μπορούσαμε νά δεχτοῦμε ὡς
στοιχειωδῶς «ἀσφαλῆ» τήν παραχώ-
ρηση αὐτῆς τῆς … ἰδιόμορφης καί
ἀφανοῦς ἐξουσίας στούς διαπιστευ-
μένους «χειριστές» τῶν συστημά-
των διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας τῶν
πολιτῶν (διότι περί αὐτοῦ πρόκειται),
ἐάν ζούσαμε σέ μία «κοινωνία ἀγγέ-
λων».

Δυστυχῶς ὅμως στήν σημερινή
κοινωνία -ἡ ὁποία πλέον μέσω τῆς
ΚτΠ καί τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυ-
βέρνησης «τακτοποιεῖται» μέ …ἠλε-
κτρονικό τρόπο -, ἡ διαφθορά καί ἡ
ἀπάτη ἔχουν καταστεῖ σχεδόν οἱ
ἀπαραίτητες «πιστοποιήσεις καταλ-
ληλότητας» καί «καπατσοσύνης»
προκειμένου κάποιος νά ἀνέλθει σέ
πολλούς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς. Ἄς μή γελιόμαστε, ἀνάμεσά
μας ζοῦν ἄνθρωποι πού εἴτε ἔχουν
χαλαρές ἕως καί ἀνύπαρκτες ἠθικές
ἀντιστάσεις ἤ πού εἶναι εὐάλωτοι σέ
ἐκβιασμούς καί ἀπειλές ἤ ἀκόμα καί
κάποιοι (ἔστω λίγοι) πού εἶναι ἐκτε-
λεστικά ὄργανα ἐξωθεσμικῶν φα-
νερῶν ἤ μυστικῶν ὀργανώσεων.

Ποιός λοιπόν μπορεῖ νά ἀποκλείσει
ὅτι δέν θά χρησιμοποιηθοῦν καί τέ-
τοια ἄτομα ὡς χρῆστες ἤ διαχειρι-
στές σέ αὐτό τό σύστημα τῆς ἠλε-
κτρονικῆς διακυβέρνησης;

Φαντασθεῖτε λοιπόν τί δυστυχία
μπορεῖ νά προκαλέσει σέ κάποιον κά-
τοχο μίας «Κάρτας τοῦ Πολίτη» ἕνας
ἀπό αὐτούς τούς διαχειριστές ἄν
ἐκβιασθεῖ ἤ ὑποχρεωθεῖ νά ἀλλοι-
ώσει τό προφίλ τοῦ κατόχου προσ -
θέτοντας π.χ τήν φράση «ὕποπτος
τρομοκράτης».

Τί νά τό κάνουμε πού δέν θά κα-
θόμαστε στήν οὐρά γιά ἕνα πιστο-
ποιητικό ἤ μία «φορολογική ἐνημε-
ρότητα» ἀφοῦ ἡ ζωή μας καί τό μέλ-
λον μας θά κινδυνεύουν ἀνά πάσα
στιγμή εἴτε ἀπό ἕνα «λάθος» εἴτε ἀπό
μία κακόβουλη ἐνέργεια; 

Δέν χωράει λοιπόν καμία ἀμφιβο-
λία ὅτι κινδυνεύουν τά στοιχεῖα μας
ἀπό κακόβουλους, κακόπιστους,
ἰδιοτελεῖς, κακεντρεχεῖς ἤ καί ἐπιρ-
ρεπεῖς στήν δωροδοκία χρῆστες-δια-
χειριστές καί πλῆθος ἄλλων «ἐνδια-
φερομένων». Δεῖτε ἕνα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα:

Ὁ κ.Falciani μέ τήν περίφημη λίστα
καταθετῶν πού ἔκλεψε ἀπό τήν
HSBC Ἑλβετίας δέν εἶχε μία ἀπό τίς
ἀνώτερες δυνατότητες πρόσβασης
στή βάση δεδομένων τῆς HSBC;

Ἡ HSBC δέν εἶχε υἱοθετήσει «κα-
λές πρακτικές ἀσφαλείας»; 

Προστατεύθηκε ἀπό αὐτές τίς
πρακτικές; 

ΟΧΙ. 
Δέν μπόρεσε νά κάνει ἀπολύτως

τίποτα. 
Τά στοιχεῖα ὅμως αὐτά ὁ κ. Falcia-

ni τά μοσχοπουλάει τώρα πιά σέ κυ-
βερνήσεις: Ἤδη Γαλλία, Γερμανία,
Ἰταλία ἔχουν ἀγοράσει αὐτές τίς λί-
στες. 

Ἐάν μία ἰδιωτική πολυεθνική Τρά-
πεζα δέν μπόρεσε νά ἀποτρέψει ἕνα
τέτοιον κίνδυνο γιά τά συστήματά
της, τί μᾶς κάνει νά πιστεύουμε ὅτι
ἕνα Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο θά τά κα-
ταφέρει καλύτερα; Καί πολύ περισ-
σότερο ἐάν πελάτες εἶναι ξένες κυ-
βερνήσεις, τότε ὅπως βλέπουμε καί
ἀπό τήν περίπτωση τοῦ κ. Falciani μία
παράνομη πώληση «μετατρέπεται»
σέ μία νόμιμη ἀγορά !!! Τό ἐρώτημα
πού προκύπτει ἐδῶ μεγαλοπρεπῶς
εἶναι: «ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;»

Ὅπως καί νά τό κάνουμε, ἡ συλ-
λογή πολλῶν προσωπικῶν στοιχείων
γιά τήν ζωή καί τήν καθημερινότητά
μας εἶναι γεγονός. Αὐτό ὅμως πού θά
συμβεῖ μέ τήν Ἠλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση καί τό ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ἐργα-
λεῖο της πού εἶναι ἡ «Κάρτα τοῦ Πο-
λίτη» δέν θά ἔχει προηγούμενο. Τί-
ποτε δέν θά μείνει κρυφό ἀπό τό
«μάτι τοῦ Μεγάλου ἀδελφοῦ». Κάθε
κίνηση, κάθε συναλλαγή, κάθε ἀγο-
ρά καί πώληση, κάθε μετακίνηση καί
γενικά ὁτιδήποτε ἀφορᾶ τήν δημόσια
καί προσωπική ζωή τοῦ πολίτη θά κα-
ταγράφεται καί θά συλλέγεται, γιά νά
γίνει ἀντικείμενο ἐπεξεργασίας. Τό
φορολογικό, τό σεξουαλικό, τό πολι-
τικό, τό θρησκευτικό, τό ψυχολογικό,
τό πολιτιστικό, τό ἰατρικό προφίλ τοῦ
καθενός μας θά εἶναι τό πρῶτο πού
θά βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχει-
ριστής καί κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἤ
ἀνεπίσημος «ἑταῖρος» τῆς «παγκό-
σμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».
Ἐπιπλέον ὁ διεστραμμένος «διαβαθ-
μισμένος» διαχειριστής ἐκτός ἀπό τό
δικαίωμα τῆς …ἀνάγνωσης θά ἔχει
τήν δυνατότητα νά ἐπεξεργάζεται ἤ
καί νά ἀλλοιώνει αὐτό τό προφίλ προσ -
 θαφαιρώντας ψευδῆ ἤ παραποιημέ-
να στοιχεῖα στίς βάσεις δεδομένων. 

Κάποιοι ἰσχυρίζονται μέ ἀφέλεια
καί ἄγνοια: «τί θά ἀλλάξει μέ τήν
Κάρτα τοῦ Πολίτη μιᾶς καί σήμερα
δέν μᾶς φακελώνουν δεκάδες δημό-
σιες καί ἰδιωτικές ὑπηρεσίες;».

Ἡ ἀπάντηση σέ τέτοιου εἴδους
ἀφελεῖς ἤ ἐκ τοῦ πονηροῦ ἰσχυρι-
σμούς εἶναι ἁπλῆ καί ξεκάθαρη: Ἡ
ἔκταση τοῦ σημερινοῦ «φακελώμα-
τος» καί ἡ διαδραστική λειτουργία
τῶν συστημάτων εἶναι ἐκ   τῶν  πρα -
γμάτων περιορισμένη καί μειωμένης
ἀξίας ὅσον ἀφορᾶ τόν ἔλεγχο καί τήν
διαχείριση τῶν συνταγματικά καί ἐθι-
μικά κατοχυρωμένων ἀτομικῶν
ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτη. Ἄλλο εἶναι
π.χ νά ἐπιλέγουμε ἐμεῖς τί θά ξέρει

καί τί δέν θά ξέρει γιά μένα ἡ τάδε
τράπεζα ἤ τό δεῖνα super market καί
ἄλλο νά τροφοδοτῶ καθημερινά, μέ-
σω τῆς ἀναγκαστικῆς καί εὐρείας
χρήσης τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μέ
χιλιάδες στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς καί
δημόσιας ζωῆς μου τίς γιγάντιες καί
διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομέ-
νων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνη-
σης. Ἄλλο δηλαδή νά ἐπιλέξεις νά
φορᾶς μία σφιχτή γραβάτα καί ἄλλο
νά δεχτεῖς νά σοῦ φορέσουν γιά πάν-
τα «ἔξυπνες» ἠλεκτρονικές χειροπέ-
δες.

Ἔτσι λοιπόν, ἕνα ἐπιχείρημα πού
τίθεται ἀπό τούς ὑποστηρικτές τῆς
ΚτΠ εἶναι ὅτι καί σήμερα γίνονται
διαρροές δεδομένων. Λένε: «καί σή-
μερα ὁ ἐφοριακός δέν ἔχει πρόσβα-
ση στά οἰκονομικά στοιχεῖα; Καί σή-
μερα δέν ἔχει πρόσβαση ὁ ὑπάλλη-
λος τῆς πολεοδομίας στόν φάκελο
οἰκοδομικῆς ἄδειας, ἤ ὁ ὑπάλληλος
τοῦ ὑπουργείου συγκοινωνιῶν στόν
φάκελο τῆς ἄδειας ὁδήγησης ἤ ὁ
στρατιωτικός στόν φάκελο τῆς θη-
τείας τοῦ πολίτη; Μήπως οἱ σημερι-
νοί διαχειριστές αὐτῶν τῶν ΔΙΑ-
ΣΠΑΡΤΩΝ καί ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΝΤΟΣ βάσεων δεδομένων εἶναι
ἠθικοί ἐνῶ οἱ αὐριανοί, πού σέ πολ-
λές περιπτώσεις θά εἶναι ἐνδεχομέ-
νως οἱ ἴδιοι, θά ἔχουν ἐλαστικότερες
συνειδήσεις ἤ μειωμένες ἠθικές
ἀντιστάσεις;»

Τό ἐπιχείρημα αὐτό θά εἶχε κάποια
λογική βάση ἄν συνέκρινε μεταξύ
τους ὁμοειδῆ πράγματα. Ὅμως
ὅπως ἔχουμε περιγράψει προηγου-
μένως, ἄλλο εἶναι νά διαρρεύσουν
π.χ οἱ πληροφορίες τοῦ συστήματος
TAXIS τῆς ἐφορίας γιά τήν περιου-
σιακή σου ἤ τήν εἰσοδηματική σου
κατάσταση, ἤ ἀκόμα καί οἱ κατανα-
λωτικές σου συνήθειες ὅπως τίς ἔχει
καταγράψει ἕνα super market μέ τήν
συναίνεσή σου (χρήση ἐκπτωτικῆς
κάρτας κλπ), καί ἄλλο νά πουληθεῖ ἤ
νά «διαρρεύσει» τό πλῆρες προφίλ
σου καί ὁ τεράστιος συγκεντρωμέ-
νος ὄγκος πληροφοριῶν πού τό κα-
τασκεύασε.

Ἡ διαφορὰ μεταξύ τῆς σημερινῆς
ἠλεκτρονικῆς καταγραφῆς κάποιων
δεδομένων τοῦ πολίτη καί ἐκείνης
πού θά ὑπάρξει μέ τήν χρήση τῆς
Κάρτας τοῦ Πολίτη σέ ἕνα περιβάλ-
λον «Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνη-
σης» εἶναι δυσθεώρητη καί μπορεῖ νά
συγκριθεῖ μέ ἐκείνη πού ἔχει μία
σφεντόνα καί μία ἀτομική βόμβα.

Ὁ σημερινός λοιπόν διαχειριστής
τῆς βάσης δεδομένων π.χ μίας ἐφο-
ρίας, μίας πολεοδομίας, ἑνός νοσο-
κομείου, μίας ἑταιρείας κινητῆς τη-
λεφωνίας, ἤ ἑνός super market, δέν
μπορεῖ νά διαρρεύσει καθολικά τά
στοιχεῖα γιά ὅλους τοὺς πολίτες. Δέν
μπορεῖ νά ἔχει τό πλῆρες προφίλ,
ἀλλά ἕνα ἐλάχιστο τμῆμα του. Δέν
μπορεῖ νά συνδυάσει πληροφορίες
ἀπό διαφορετικές ὑπηρεσίες. Εἶναι
ἀπίθανο ἕως ἀδύνατο. Πόσο δυνα-
τόν εἶναι ὅμως ὅταν οἱ πληροφορίες
εἶναι διασυνδεδεμένες ἀπό μόνες
τους, νά «πακεταριστοῦν» σέ ἕνα
φλασάκι καί νά σταλοῦν ὅπου γῆς; 

Στό πλαίσιο λοιπόν τῶν ἀνωτέρω
ἕνα πολύ σημαντικό στοιχεῖο εἶναι νά
μή ἀντικατασταθοῦν ὅλοι οἱ διαφο-
ρετικοί κωδικοί πού διαθέτουμε ἀπό
ἕνα, δηλ τόν ΑΜΚΑ. Πρέπει ἡ Ἐφορία
νά μᾶς ταυτοποιεῖ μέ τό Ὀνοματε-
πώνυμό μας καί τό ΑΦΜ, τό Ταμεῖο
Ἀσφάλισης μέ τό Ὀνοματεπώνυμό
μας καί τόν ΑΜΑ, τό Ὑπουργεῖο Συγ-
κοινωνιῶν μέ τό Ὀνοματεπώνυμό
μας καί τόν ἀριθμό ἀδείας διπλώμα-
τος κοκ. Δέν πρέπει νά ἐπικρατήσει ὁ
ΑΜΚΑ ὡς ἑνιαῖος μοναδικός ἀριθμός
ταυτοποίησης. Ἔτσι καί διαρροή ἐάν
ὑπάρξει (εἴτε ἀπό hackers εἴτε ἀπό
ὑπάλληλο τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυ-
βέρνησης) νά μή μποροῦν νά συν-
δυαστοῦν τά στοιχεῖα καί νά προκύ-
ψει σέ ἄλλον Η/Υ τό πλῆρες προφίλ
τοῦ πολίτη.

Εἶναι τεράστιος ὁ κίνδυνος πού
δημιουργεῖται μέ τήν ἑνοποίηση τῶν
Βάσεων Δεδομένων πού ἤδη ἐξελίσ-
σεται, προκειμένου νά μπορεῖ νά λει-
τουργήσει ἡ ΚτΠ. Δέν πρέπει νά ἐπι-
τρέψουμε νά συμβεῖ αὐτό, κάτω μά-
λιστα ἀπό τήν μύτη μας καί χωρίς κἄν
νά ἔχει ψηφιστεῖ ἀκόμα οὔτε τό νο-
μοσχέδιο γιά τήν «Ἠλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση» ἀλλά οὔτε καί γιά τήν
«Κάρτα τοῦ Πολίτη». Πρέπει ὅλοι μας
νά συνειδητοποιήσουμε τόν κίνδυνο
καί νά ἀντιδράσουμε στήν ἀντισυν-
ταγματική κατασκευή «Ὑπουργικῶν
Ἀποφάσεων» οἱ ὁποῖες δίνουν στήν
οὐσία τό δικαίωμα στούς Ὑπουργούς
νά κτίζουν τμηματικά καί κατά «πτέ-
ρυγα» τή νέα ἠλεκτρονική φυλακή
μέσω τῶν ποικίλων Καρτῶν πού
ἐξαγγέλλουν. Ἀλλά δέν ἀρκεῖ μόνο
αὐτό. Θά πρέπει νά διασφαλισθεῖ ἡ
ἀποκέντρωση τῶν στοιχείων. Δηλα-
δή, ὅτι κάθε δημόσιος ἤ ἰδιωτικός
φορέας θά διατηρεῖ ἀποκλειστικά καί
μόνον τά στοιχεῖα πού τόν ἀφοροῦν
καί μάλιστα αὐστηρῶς ἀπόρρητα. 

Μόνο ὡς ἐφιάλτης μπορεῖ νά χα-
ρακτηριστεῖ τό ἐνδεχόμενο τῆς
«χρήσης» ἤ τῆς κατάχρησης αὐτῆς
τῆς τεράστιας ἐξουσίας πού θά πα-
ρέχει ὁ γιγάντιος ὄγκος τῶν συγκεν-
τρωμένων πληροφοριῶν καί δεδομέ-
νων γιά τόν κάθε ἕνα πολίτη, σέ κυ-
βερνήσεις, ὁλοκληρωτικά κα-
θεστῶτα, μεγάλα ἰδιωτικά συμφέ-
ροντακλπ. Καί μή μᾶς πεῖ κάποιος ὅτι
δέν ὑπάρχει περίπτωση νά βρεθοῦμε
ξανά στήν τραγική θέση νά βιώσου-
με κάποιο πραξικόπημα ἤ μία στρα-
τιωτική ἤ πολιτική χούντα (ὅ μή γέ-
νοιτο). Τή θέση μας αὐτή τή στηρί-
ζουμε στό γεγονός ὅτι ἡ ἀνθρώπινη
ἱστορία δέν ἀκολουθεῖ πάντοτε θετι-
κή πορεία. Γιά σκεφθεῖτε πόσο «πο-
λύτιμο» θά ἦταν ἕνα τέτοιο σύστημα
σέ φασιστικά-ἀπολυταρχικά κα-
θεστῶτα: Χίτλερ, Στάλιν καί στίς μέ-
ρες μας καθεστώς Βόρειας Κορέας,
καθεστώς ΙΡΑΝ κοκ.

Ἔχει διατυπωθεῖ ὡς ἀξίωμα, στά
πλαίσια τῆς κοινωνικῆς διαχείρισης
τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, ὅτι
«κάθε λάθος πού εἶναι δυνατό νά
συμβεῖ, θά συμβεῖ ὁπωσδήποτε». Ἡ
Ἀμερική καί ἡ πρώην Σοβιετική Ἕνω-
ση, οἱ μεγαλύτερες παγκόσμιες δυ-
νάμεις τοῦ20οῦ αἰώνα, καί σέ ἐπίπεδο
ὑψηλῆς τεχνολογίας καί διοικητικῆς
ἀσφάλειας, ὑπέστησαν ὀλέθρια πυ-

ρηνικά ἀτυχήματα μέ ἐκρήξεις πού
ἐπέφεραν τεράστιες ἀπώλειες. Γιʼ
αὐτό πολλές χῶρες, ἀντιπαρῆλθαν
τόν πειρασμό γιά τή φθηνότερη,
ἀλλά ἐπικίνδυνη λύση, καί ἀποφάσι-
σαν νά μή χρησιμοποιήσουν πυρηνι-
κή ἐνέργεια (ἀνάμεσα σ  ̓αὐτές καί ἡ
Ἑλλάδα). Ἡ ἀναλογία εἶναι μεταφο-
ρική, ἀλλά προφανής. Ἡ ὑποχρεωτι-
κή συγκέντρωση ἑνιαίας ἠλεκτρο-
νικῆς πληροφορίας γιά κάθε πολίτη
μέσω τῆς ΚτΠ, ἀφήνει ἀνοικτή τήν
πόρτα γιά μία ἐπίσης τρομακτική
ἔκρηξη ἀποδέσμευσης τῆς συγκεν-
τρωμένης πληροφορίας: τόν ἐπικίν-
δυνο τραυματισμό ἤ καί τήν ἀπειλή
θανάτου τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθε-
ρίας!

3. Δοκιμασμένη
καὶ ἀποτυχημένη -

μὴ ἀσφαλὴς τεχνολογία
Σύμφωνα μέ τό κείμενο τῆς Δημό-

σιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολί-
τη θά διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χα-
ρακτηριστικά ἀσφάλειας, σύμφωνα
μέ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυ-
πα… Γιά τό σκοπό αὐτό, οἱ τεχνικές
προδιαγραφές τῆς Κάρτας Πολίτη,
καθώς καί οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καί
διαχείρισής της, θά εἶναι σύμφωνες
μέ τά διεθνῆ ἐπιστημονικά πρότυπα
καί θά υἱοθετοῦν καλές πρακτικές
ἀσφαλείας,....»

Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκής ἀσφά-
λεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε
καί πρόκειται νά ὑπάρξει. Εἰδικότερα
τό Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι
σχεδόν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος
πόλεμος γύρω ἀπό τήν πληροφορία
καί τήν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμ-
πορεύεται χρονικά μέ ... τήν ἱστορία
τοῦ ἀνθρώπου. 

Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολί-
τη εἶναι παραπροϊόν καί πρώτιστος
σκοπός εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μη-
χανισμῶν. 

Τά παραδείγματα τοῦ πόσο
«ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομέ-
νων εἶναι πολλά:

- Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευ-
θύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας
Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε
γιά τίς βάσεις δεδομένων τῆς NSA
πώς: «Δέν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια
«ἀσφάλεια», «Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι
ἀντίπαλοι πρόκειται νά παραμείνουν
ἀπαρατήρητοι στά δίκτυά μας»,
«Πρέπει πλέον νά οἰκοδομήσουμε τά

συστήματά μας μέ τήν παραδοχή ὅτι
οἱ ἀντίπαλοι θά τά παραβιάσουν» (will
get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δέν
μποροῦν νά ἐμπιστευτοῦν «τά δια-
φορετικά μέρη ἑνός συστήματος
πού μπορεῖ ἤδη νά ἔχουν παραβια-
στεῖ» κἄ.

- Τόν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη πα-
ραβίαση (hacking) ἡ Γερμανική Κάρ-
τα τοῦ Πολίτη ἀπό hackers, καί ἀνα-
γνώστηκαν τά δεδομένα της, σέ ζων-
τανή ἐκπομπή τῆς γερμανικῆς τηλε-
όρασης.

- Τό Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε
τό software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης
τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη
μετά ἀπό «τρύπα» ἀσφαλείας πού πα-
ρατηρήθηκε σέ αὐτό. 

- Τό Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers
ἐπιτέθηκαν καί παραβίασαν τήν ἱστο-
σελίδα τῆς Interpol (International Cri-
minal Police Organization (ICPO) –
INTERPOL, Διεθνής Ὀργάνωση
Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέ-
ρεται σήμερα ἕνας σημαντικός μή
κυβερνητικός διακρατικός ὀργανι-
σμός, ὁ μεγαλύτερος σέ παγκόσμια
κλίμακα μετά τόν ΟΗΕ (πληροφορίες
ἀπό τήν Wikipedia))

- Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνι-
κή Ἐπιτροπή Τηλεπικοινωνιῶν καί
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε
πώς ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10
φορές hackers παραβίασαν ψηφιακά
τηλεφωνικά κέντρα ἰδιωτικῶν ἑται-
ρειῶν καί πραγματοποίησαν διεθνεῖς
τηλεφωνικές κλήσεις μέ συνολικό
κόστος χιλιάδων € γιά τίς ἑταιρεῖες.

- Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers
ἐπιτέθηκαν στήν βάση δεδομένων
τῆς ἱστοσελίδας Gwaker.com καί ὑπέ-
κλεψαν 1,3 ἑκ. κωδικούς μελῶν
αὐτῆς τῆς ἱστοσελίδας. 

- Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers
ἔσπασαν τήν βάση δεδομένων τοῦ
Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ)
ὑπέκλεψαν τά στοιχεῖα τῶν μελῶν
καί τά passwords πού εἶχαν καί τά δη-
μοσίευσαν ὅλα σέ μία ἱστοσελίδα.

- Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑται-
ρεῖες VISA καί Mastercard διέκοψαν
τίς δωρεές πρός τό WikiLeaks. Σέ
ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hac-
kers ἐπιτέθηκαν στά διαδικτυακά συ-
στήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστω-
τικῶν Ὀργανισμῶν καί τά ἔθεσαν
ἐκτός λειτουργίας γιά μία ἡμέρα του-
λάχιστον,

- Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers

ἔσπασαν τήν βάση δεδομένων τῆς
Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πε-
λάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμε-
ρικανοί στρατιωτικοί, καί ὑπάλληλοι
τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας καί τοῦ
Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας
καί ἄλλα πολλά.

Αὐτές οἱ βάσεις δεδομένων δέν
εἶχαν υἱοθετήσει «καλές πρακτικές
ἀσφαλείας»; Δέν ἐνδιαφέρονταν γιά
τήν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν
χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρ-
μόζουν τά καλύτερα δυνατά συστή-
ματα ἀσφαλείας, καί τό πιό πιθανό νά
εἶναι καλύτερα ἀπό αὐτά πού θά χρη-
σιμοποιηθοῦν γιά τή βάση τῆς «Κάρ-
τας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετά ἀπό
τά ἀνωτέρω γεγονότα πού παρατί-
θενται, ὅτι τά προσωπικά σας δεδο-
μένα θά εἶναι ἀσφαλῆ στή βάση δε-
δομένων τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη»;
Εἶναι ποτέ δυνατόν, ὅποιο σύστημα
ἀσφαλείας κι ἄν χρησιμοποιηθεῖ, νά
εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νά πάρει στούς
κλέφτες λίγο χρόνο, γιά νά «ἀνα-
βαθμιστοῦν», γιά νά ἀντιμετωπίσουν
αὐτή τή νέα «πρόκληση», ἀλλά νά
εἶστε σίγουροι ὅτι θά τό κάνουν.

Εἰδικά ἐάν ἡ βάση δεδομένων πε-
ριέχει βιομετρικά στοιχεῖα –δέν ἔχει
ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικό σέ αὐτή τή
φάση, ἡ Γερμανική ὅμως Κάρτα τοῦ
Πολίτη περιλαμβάνει καί ψηφιακή
φωτογραφία καί δακτυλικό ἀποτύ-
πωμα- τότε ἡ κλοπή πού θά ὑποστεῖ
τό θύμα θά εἶναι κλοπή ἐφόρου
ζωῆς. Ἐάν περιέχει δακτυλικά ἀπο-
τυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τήν
ἴριδα κἄ καί αὐτά τά στοιχεῖα διαρ-
ρεύσουν ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπο-
ρεῖ νά εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρ-
ροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἄν χάσετε τήν πι-
στωτική σας ἤ τήν κάρτα ἀναλήψε-
ων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νά
σᾶς τήν ἀντικαταστήσει. Ἄν τό PIN
σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νά
σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καί ὁ ἀριθ-
μός Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ
νά ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλά τί θά κάνε-
τε ἐάν κάποιος κλέψει τήν σάρωση
τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θά σᾶς δώσει
νέα μάτια;

Πρέπει ὅλοι νά συνειδητοποιήσου-
με τό γεγονός ὅτι ἀσφαλής, ἀπαρα-
βίαστη, ἀπαραχάρακτη, ἀπροσπέλα-
στη ἀπό τρίτους, τεχνολογική μέθο-
δος ταυτοποίησης δέν ὑπάρχει καί
δέν πρόκειται ποτέ νά ὑπάρξει. Ὅ,τι
ψηφιοποιεῖται σέ βάση δεδομένων,
ὑποκλέπτεται. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους, σκοτεινὰς
καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς

ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

καὶ τελείωσίν μας. Ἡ Ὀρθοδοξία
μας εἶναι ὁ θησαυρὸς τῆς ζωῆς
μας. 

Πόσο πολὺ θλίβεται ἡ ψυχὴ καὶ ἡ
καρδία ἡμῶν ἐκ τῶν γεγονότων
ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν σημερινὴν
ἀποστασίαν περὶ τὴν Ὀρθόδοξον
Πίστιν τῶν ταγῶν καὶ «ὁδηγῶν» καὶ
«φυλάκων», ὅπου σέρνονται ἅμα
καὶ ὁλοταχῶς ἀπὸ τὸ ἅρμα τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, τῆς Πανθρησκείας
τῆς νοθεύσεως τῆς ὀρθοδοξίας
καὶ τῆς ἀμετανοήτου πορείας των,
καινοτομίας τῶν φρονημάτων καὶ
τῶν λειτουργικῶν πρακτικῶν
των.Ἐν γένει, ἐν ἑνὶ λόγῳ, οἱ ταγοί
μας αὐτοὶ τὶς τελευταῖες δεκαετίες
ἕως καὶ τῆς σήμερον, κινούμενοι
πάντοτε δυστυχῶς τῶν ὑπὸ τῆς
Δυτικῆς καινοτομίας προμάχων,
τῶν ἐνθέρμων καὶ ἐκκεκαυμένων
(κατὰ Εὐγένιον Βούλγαριν) ὑπὸ
ἀδιακρίτου καὶ ἀνοσίου «ζήλου
διαφεντευτῶν καὶ ὑπασπιστῶν τῆς
παπικῆς μονοκρατορίας Λατίνων»,
«προσφέρουν» λοιπὸν μόνον λύ-
πην εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρω-
μα, ἀποστροφὴν καὶ δυσαρέσκειαν.
Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-
ως ὅλως αὐθαιρέτως ἀνυποχώρη-
τος εἰς τὴν οἰκουμενιστικὴν γραμ-
μήν, καὶ πορείαν του, δυστυχῶς
δὲν ἀκούει τὶς τόσες δίκαιες
φωνὲς διαμαρτυρίας τῶν πιστῶν
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι
ἀποτελοῦν τὸ θεόσωστον χριστε-
πώνυμον πλήρωμα τῆς Μιᾶς Ἁγίας
Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας μας. Δὲν συγκινεῖται
ποσῶς ἀπὸ τὴν ἁγιοπατερικὴν στά-
σιν καὶ τὴν καλὴν καὶ φιλόθεον
ὁμολογίαν τῶν εὐλαβεστάτων, πε-
φωτισμένων καὶ κατὰ πολλὰ ἐνα-
ρέτων κληρικῶν, καθηγητῶν, Ἐπι-
σκόπων, λαϊκῶν καὶ ὁσιωτάτων Γε-
ρόντων καὶ Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, καὶ συνεχίζει  προ-
χωρῶντας μανιωδῶς, ὁλοταχῶς
ὄχι εἰς ὁδὸν σωτηρίας καὶ ἀσφα-
λείας καθὼς ὁ ἴδιος νομίζει, ἀλλὰ
μᾶλλον εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους,
σκοτεινὰς καὶ νεφελώδεις, καὶ
ἀλλοίμονον λέγομεν εἰς ὅποιον
πιστὸν καὶ ὀρθόδοξον συμφωνεῖ μὲ
τὶς ἀνορθόδοξες αὐτὲς κινήσεις
τοῦ Πατριάρχου... 

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος
μᾶς λέγει «....μὴ συσχηματίζεσθε
τῷ αἰῶνι τούτῳ...» γι᾽αὐτὸ λοιπὸν οἱ
πιστοὶ θὰ πρέπη πάσῃ θυσίᾳ, ἐν
σπουδῇ, ἐν ἐγρηγόρσει, ἐν προσ -
ευχῇ ἀδιαλείπτῳ ἐν κατανύξει, ἐν
δάκρυσι, νὰ φροντίζουν πρωτίστως
καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα νὰ φυλάττουν τὴν
Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ ὁμολογίαν
των γνησίαν, καθαράν, ἀνόθευτον
καὶ λελαμπρυσμένην ἀποφεύγον-
τες τὰ οἰκουμενιστικὰ φρονήματα,
τὶς λεγόμενες συμπροσευχὲς  μετὰ
ἑτεροδόξων καὶ ἀλλοθρήσκων.
Ἀλλὰ μὲ συνεχῆ βίωσιν τῆς ἐν
Χριστῷ πολιτείας καὶ ὀρθοδόξου
διαγωγῆς των, νὰ ζοῦν μὲ ἰσόβιον
μετάνοιαν, ὀρθοπραξίαν θεοφιλε-
στάτην, καλλιέργειαν ἀείρρητον
τῶν ἔργων τῶν ἀρετῶν, ἐν τῷ μυ-
στικῷ ἀγρῷ τῆς καθαρᾶς καρδίας
των, οὕτως ὥστε νὰ δοξάζεται ὁ
Πανάγιος Τριαδικὸς Θεός μας,
ἀληθῶς καὶ γνησίως, τοὐλάχιστον
ὑπὸ τῶν ἀκαινοτομήτων καὶ μὴ
ἀποδεχομένων οὔτε συμφωνούν-
των μὲ τὶς οἰκουμενιστικὲς «ἀβρό-
τητες» τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν
καὶ ποιμεναρχῶν... 

Ποτὲ νὰ μὴ λησμονῆ ὁ πιστὸς λα-
ός μας τὰ θεοφώτιστα καὶ ἱερὰ λό-
για τῶν Ἁγίων Πατέρων μας. Ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς μᾶς
λέγει:«... Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλη-
σίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι
καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί, φεύγει
τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι, καὶ
τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι...».
Ἆραγε πῶς δύναται νὰ ἀνθέξη τὴν
σημερινὴν προδοσίαν τῆς φιλτά-
της ἡμῶν ὀρθοδόξου πίστεως, κά-
θε ψυχὴ ὀρθοδόξου πιστοῦ; Μετὰ
πολλῆς λύπης καὶ συνοχῆς καρ-
δίας, κατ᾽ ἔτος ἑκατέρωθεν (ἐκ Δύ-
σεως καὶ ἐξ Ἀνατολῆς διὰ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου) τε-
λοῦνται ἄνευ τῆς συμφώνου γνώ-
μης τῶν πιστῶν οἱ συνεορτασμοὶ
κατὰ τὰς λεγομένας θρονικὰς
ἑορτὰς Κωνσταντινουπόλεως καὶ
Ρώμης μὲ συμπροσευχὰς καὶ συλ-
λείτουργα τῶν ἐκπροσώπων Φανα-
ρίου καὶ Βατικανοῦ. Εἶναι ἀδιανόη-
τον, ἀνήκουστον, καὶ παντελῶς
«ἀπόβλητον» ἐκ τῆς ὀρθοδόξου
συνειδήσεως τῶν πιστῶν νὰ συμ-
βαίνουν τοιαῦτες οἰκουμενιστικὲς
κινήσεις καὶ πρακτικές, ὅπου μόνον
σκάνδαλον διανέμουν, ἀπο-
στροφὴν καὶ θλῖψιν... Ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία μας, αὐτὴ ἡ Μόνη
Ἀληθινὴ πίστις καὶ Ὁδὸς καὶ Ζωή,
ἔχει τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας της, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν θεσπισθῆ διὰ Πνεύ-
ματος Ἁγίου καὶ εἶναι ἰσόκυροι μὲ
τὴν Ἁγίαν Γραφήν. Ὅμως δυσ -
τυχῶς οἱ σημερινοὶ οἰκουμενισταὶ
ἀρχιερεῖς καὶ ποιμενάρχαι, συγ-
κρητισταί, παραβαίνουν αὐτοὺς
εὐκαίρως ἀκαίρως καὶ κηρύττουν
«νέον Εὐαγγέλιον» (Γαλ. α´ στ´6). 

Ὁ ΜΕ´ Ἀποστολικὸς Κανών μετὰ
συμφωνίας καὶ ἑτέρων Ἱερῶν Κα-
νόνων ἀπαγορεύει τὴν συμπροσ -
ευχήν καὶ συλλειτουργίαν μετὰ
τῶν αἱρετικῶν: «... Ἐπίσκοπος ἤ
πρεσβύτερος ἤ διάκονος, αἱρετι-
κοῖς συνευξάμενος μόνον ἀφορι-
ζέσθω, εἰ δὲ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς
κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι, καθαιρεί-
σθω...». Κατ᾽ ἐκείνην τὴν εὐλογη-
μένην ἡμέραν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὅλη ἡ
Ἁγιορειτικὴ Ἀδελφότης συνεόρτα-
ζεν καὶ τιμοῦσε διὰ κατανυκτικω-
τάτης ἱερᾶς ἀγρυπνίας τὸν προ-
στάτην ἡμῶν Ἅγιον Ἱερομάρτυρα
Κοσμᾶν, ὁ ὁποῖος εἶχε μαρτυρήσει
ἀπὸ τοὺς Λατινόφρονας αἱρετι-
κούς, καὶ δὴ ὑπὸ τοῦ τότε Πα-
τριάρχου Ἰωάννου Βέκκου, κατ᾽
ἐκείνην λοιπὸν τὴν ἡμέραν εἰς τὸ
«ἐσβεσμένον πλέον Φανάριον» ὁ
Οἰκουμενικὸς  Πατριάρχης ἐδέχε-
το εἰς τὸ Πατριαρχικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τὸν αἱρεσιάρχην
τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Πάπαν
Φραγκίσκον, ἄνευ μετανοίας τοῦ
δευτέρου καὶ ἐπιστροφῆς εἰς τὴν
ὀρθόδοξον πίστιν, ἐκ μέρους τοῦ
Πάπα καὶ ἀκολούθως ὑπῆρξαν συμ-
προσευχαί, συνεορτασμός, κοιναὶ
δηλώσεις καὶ κοιναὶ ὑπογραφαί...
Κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν οἱ καμπά-
ναι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκτυποῦσαν
πενθίμως. Ἐννοοῦμε, ὄχι τὶς ἐξω-
τερικὲς καμπάνες τῶν Ἱερῶν μας
Μονῶν, ἀλλὰ ἐκτυποῦσαν πενθί-
μως αἱ ἐσωτερικαὶ καμπάνες τῶν
μυστικῶν καρδιῶν ἡμῶν, ἐκτυ-
ποῦσαν πενθίμως αἱ συνειδήσεις
ὅλων τῶν Ἁγιορειτῶν συνασκητῶν
ἡμῶν, τῶν εὑρισκομένων, ἐν ταῖς
σκήτεσι, ἐν τοῖς κελλίοις, καὶ ἐν
τοῖς κοινοβίοις ἅπαντες γάρ, συν -
εχῶς καὶ ἀδιαλείπτως καὶ ταυτο-
χρόνως ἀνέπεμπαν θρηνώδεις

φωνὲς καὶ κλαυθμούς, προσευχό-
μενοι ἐν τῷ μυστικῷ τόπῳ τῆς καρ-
δίας των... «στήριξον Ὀρθοδοξίᾳ
τὴν Ἐκκλησίαν Σου Χριστέ, καὶ
εἰρήνευσον τὴν ζωὴν ἡμῶν ὡς
Ἀγαθὸς καὶ Φιλάνθρωπος...».

Αἱ ἡμέραι ἡμῶν εἰσιν πονηραί,
ἀποκαλυπτικαί, καὶ διὰ τοῦτο ὀφεί-
λομε πάντοτε νὰ εἴμεθα ἄγρυπνοι,
προσεκτικοί, νήφοντες καὶ προσ -
ευχόμενοι ἀδιαλλείπτως εἰς τὸν
Κύριον καὶ Θεὸν καὶ Σωτῆρα μας,
νὰ γίνη ἵλεως καὶ νὰ εὐσπλαγ-
χνισθῆ, τὸ πολύπαθον ποίμνιον τῆς
ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὀφεί-
λομεν καὶ νὰ δεώμεθα πάντοτε, καὶ
νὰ ἱκετεύωμεν, καὶ νὰ παρακα-
λοῦμεν τὸν Κύριον ἡμῶν, ἵνα φωτί-
ση τοὺς ἐν σκότει πορευομένους
ἀδελφούς ἡμῶν, ὅπως ἀπομακρυν-
θοῦν πάραυτα καὶ τὸ ταχύτερον
δυνατὸν ἀπὸ τὴν συγκρητιστικὴν  -
οἰκουμενιστικὴν πανθρησκείαν τῆς
Νέας Ἐποχῆς. 

Πρέπει νὰ προσέχωμεν πολύ,
ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπωμεν νὰ εἰσέλ-
θη εἰς τὸν νοῦ μας οὔτε ὁ παρα-
μικρὸς λογισμὸς καὶ οὔτε ἡ ἐλαχι-
στοτάτη σκέψις ἀμφιβολίας ἤ
ἀμφισβητήσεως περὶ τῆς μοναδι-
κότητος καὶ τῆς αὐθεντίας καὶ τῆς
μόνης Κιβωτοῦ τῆς σωτηρίας,
ὅπου δὲν εἶναι ἄλλο, ἀπὸ τὴν ὀρθό-
δοξον πίστιν, καὶ τὸ ὀρθόδοξον
ἐκκλησιαστικὸν ἦθος, ὅπου παρε-
λάβομεν ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρας
ἡμῶν, ἀπὸ τοὺς ὁμολογητάς, ἀπὸ
τοὺς ἱεροὺς Ἀποστόλους, τοὺς
Μάρτυρας τῆς πίστεως, καὶ ἀπὸ
τοὺς Ὁσίους καὶ Δικαίους Διδα-
σκάλους ἡμῶν. Ἅπαντες οἱ ὁσιώ-
τατοι πατέρες καὶ Γέροντες τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ συνασκηταὶ
ἡμῶν, οἱ  ἀποτελοῦντες τὴν σύμ-
πασαν Ἁγιορειτικὴν ἀδελφότητα,
συμφωνοῦν ὁμοφώνως, καὶ τάσ-
σονται  ἐναντίον τῆς παναιρέσεως
τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 

Σήμερον, ποὺ δυστυχῶς ὅλοι
σχεδὸν οἱ ποιμενάρχαι ὅλων τῶν
Πατριαρχείων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων
τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, σιωποῦν, συν -
ευδοκοῦν καὶ συντάσσονται μὲ
τὴν ὀλέθριον αὐτὴν παναίρεσιν
τοῦ οἰκουμενισμοῦ -  συγκρητι-
σμοῦ, ἐμεῖς θὰ πρέπη μὲ φόβον
Θεοῦ, μὲ καλὴν ἀνησυχίαν, καὶ πό-
θον θεῖον νὰ προσευχώμεθα εἰς
τὸν Κύριον ὅπως ἀναδείξη ἱερὰ καὶ
φωτισμένα πρόσωπα, ἔχοντες τὴν
ἁγιότητα, τῶν ἁγίων Πατέρων
ἡμῶν, τῶν ὁμολογητῶν καὶ ἱερο-
μαρτύρων τῆς ὀρθοδοξία μας,
ὥστε νὰ ἀναχαιτίσουν αὐτὴν τὴν
παναίρεσιν. Χρειάζεται ἀπαραιτή-
τως ἀπὸ ὅλους μας καθαρὰ πίστις
καὶ καλὰ ἔργα, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος
Ἀπόστολος Ἰάκωβος «.... ὥσπερ
γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος
νεκρὸν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις
χωρὶς τῶν ἔργων νεκρὰ ἐστι...»
(Ἰακ. β´ 26).

Ἐν κατακλεῖδι νὰ μὴ λη-
σμονῶμεν ποτὲ τὸν ὑπέροχο δυ-
νατὸν καὶ ἄκρως παρηγορητικὸν
λόγον τοῦ Κυρίου μας, ὅπου μᾶς
λέγει: «... Πορευθέντες οὖν, μαθη-
τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζον-
τες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς,
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην
ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ
πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ἀρχ. Κύπρου: «ἡ Τουρκία 
θέλει ὅλη τὴν Κύπρο»

Ἄλυτον φαίνεται ὅτι θὰ παραμείνη
τὸ Κυπριακὸν, ἀφοῦ ἡ τουρκικὴ
πλευρὰ τηρεῖ ἀδιάλλακτον στάσιν καὶ
ὁμιλεῖ περὶ δύο κρατῶν. Δηλώσεις ἔκα-
νενὁ Ἀρχ. Κύπρου κ. Χρυσόστομος, αἱ
ὁποῖαι, ὅπως τὰς ἐδημοσίευσε τὸ proto-
thema.gr τῆς 20ῆς Μαρτίου 2015,
ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

«Ἀπαισιόδοξος γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο
ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ, ἀκόμα καὶ ἂν
ξαναρχίσουν σύντομα οἱ διαπραγμα-
τεύσεις, ἐμφανίστηκε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Κύπρου Χρυσόστομος. Ὁ Κύ-
πριος Ἀρχιεπίσκοπος εὐχήθηκε «νὰ
φτάσουμε σὲ μία συμφωνία, θὰ εἶναι ἡ
χαρά μας, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ φθά-
σουμε ἐκεῖ ποτέ». Ὅπως εἶπε: «Ἔχει
ἀποφασίσει ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσμος
ὅτι θὰ συνομιλήσουμε, γιὰ νὰ καταλή-
ξουμε σὲ μία Ὁμοσπονδία. Ἡ Τουρκία

ἐπισήμως ὁμιλεῖ περὶ δύο κρατῶν.
Αὐτὴ εἶναι Ὁμοσπονδία; Ἔχω πεῖ καὶ
στὸν ἴδιο τὸν Πρόεδρο (Ἀναστασιά-
δη), κοροϊδεύουμε καὶ τοὺς ἑαυτούς
μας καὶ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη καὶ τὴν
Εὐρώπη καὶ τὶς μεγάλες δυνάμεις. Καὶ
ὀφείλει νὰ τονίσει στὸ συνομιλητὴ
του, ὅταν θὰ ξεκινήσουν οἱ συνομιλίες
ὅτι πρέπει νὰ μείνουμε στὰ πλαίσια τῆς
Ὁμοσπονδίας, ποὺ ἔχει συμφωνηθεῖ
καὶ νὰ παύσουν νὰ ὁμιλοῦν περὶ δύο
κρατῶν, διότι δύο κράτη δὲν εἶναι
Ὁμοσπονδία». Ἐρωτηθείς ἂν τὸν ἀνη-
συχεῖ ἡ ἐπιστροφὴ στὶς συνομιλίες, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε ὅτι δὲν ἀνησυχεῖ
καθόλου «διότι δὲν πρόκειται νὰ φθά-
σουμε στὸ τέλος». «Ἡ Τουρκία θέλει
ὅλη τὴν Κύπρο. Μακάρι νὰ φτάσουμε
σὲ μία συμφωνία, θὰ εἶναι ἡ χαρά μας
ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ φθάσουμε ἐκεῖ
ποτέ».

Ἡ Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου
«ἀσθενούντων ἰατρός»

Ὄχι μόνον τὴν μακραίωνον παρά-
δοσιν τῆς παροχῆς θεραπείας ἀνε-
βίωσεν ἡ Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου μὲ τὴν
μικράν κλινικὴν, τὴν ὁποίαν ἐπανε-
λειτούργησεν ἐντός τῆς Ἱ. Μονῆς,
ἀλλὰ ἔδωσε λύσιν καὶ εἰς τὸ πρόβλη-
μα τῆς δυσχεροῦς προσβάσεως
λαϊκῶν καὶ μοναχῶν εἰς ἰατροφαρμα-
κευτικὴν περίθαλψιν. Ὅπως ἐπληρο-
φορήθημεν ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον agiori-
tikovima τῆς 19ης Μαρτίου 2015: 

«Στὸ σερβικό μοναστήρι τοῦ Χι-
λανδαρίου στὸ Ἅγιον Ὄρος δημι-
ουργήθηκε πρόσφατα μία νέα κλι-
νικὴ στὰ ἰσόγεια καταλύματα.
Ἀσθενεῖς, μοναχοί, καθὼς καὶ οἱ
ἐργαζόμενοι ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν
ἀποκατάσταση τῶν κτιρίων τοῦ μο-

ναστηριοῦ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ
ἐπισκεφθοῦν τὸ νέο αὐτὸ θεραπευ-
τήριο. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐπιλεγμένο
κελὶ ποὺ ἔχει λάβει τὴ μορφὴ μικροῦ
νοσοκομείου, μὲ κρεβάτι γιὰ ἄρρω-
στους κλπ. Ἡ... νοσοκομειακὴ αὐτὴ
παράδοση, ὅπως ἀναφέρεται στὰ
ἀρχεῖα τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου πά-
ει πίσω γύρω στὸ ἔτος 1200 μ.Χ.,
ὅταν λειτούργησε τὸ πρῶτο σερ-
βικὸ νοσοκομεῖο στὰ τέλη τοῦ 12ου
αἰώνα. Ἡ μονὴ Χιλανδαρίου συνέχι-
σε τὴν παράδοσή του ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τοῦ Ἁγίου Σάββα, μὲ τὴν πρακτικὴ
νὰ ὑπάρχει ἕνα εἰδικὸ τμῆμα γιὰ
τοὺς ἀρρώστους καὶ τοὺς ἡλικιωμέ-
νους, ἐξηγεῖ ὁ Milivoj Randic, διευ-
θυντὴς τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Χιλανδαρίου». 

Πρώην Πρωθυπουργὸς καταθέτει 
ὑπὲρ τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Νέαι ἐξελίξεις ἐσημειώθησαν εἰς
τὸ ζήτημα τῆς λίμνης Βιστωνίδος. Ὁ
πρώην πρωθυπουργὸς κ. Κων. Μη-
τσοτάκης κατέθεσεν ἐνόρκως ὑπὲρ
τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ ἐξέφρασε τὴν δυσα-
ρέσκειάν του διά τὰς κατηγορίας
ἐναντίον της. Ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἐκ τοῦ «agioritikovima» τῆς
23ης Μαρτίου 2015:

«Ἀποβολὴ τοῦ Δημοσίου ἀπὸ πο-
λιτικὴ ἀγωγὴ αἰτήθηκε ἡ ὑπεράσπιση
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαίδιου στὴ
δίκη γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν ἀνταλ-
λαγῶν ποὺ ξεκίνησε ἐκ νέου σήμερα
μετὰ τὴ διακοπὴ στὶς 2 Μαρτίου. Ἰδι-
αίτερα σημαντικὴ γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς
ὑπόθεσης σὲ σχέση μὲ τὴ Μονὴ θε-
ωρεῖται ἡ ἔνορκη βεβαίωση τοῦ
πρώην πρωθυπουργοῦ Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία  «ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀποδέ-
χονταν τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς
τῆς Μονῆς στὴ Λίμνη». Ὁ κ.Μητσο-
τάκης περιγράφει τὴν ὑπόθεση σὰν
τὴ «μεγαλύτερη πολιτικὴ παρεξήγη-

ση» καὶ ἐκφράζει τὴν δυσφορία του
γιὰ τὴν ἄδικη, ὅπως δηλώνει, κατη-
γορία ποὺ ἀποδόθηκε στὸ ἱστορικὸ
Μοναστήρι. Ἡ δίκη θὰ συνεχιστεῖ
τὴν ἑπόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου. Σύμ-
φωνα μὲ τοὺς δικηγόρους τῆς
Μονῆς, ὑπάρχουν 18 ἀποφάσεις ποὺ
ἔχουν ἐκδοθεῖ γιὰ τὶς 28 ἀγωγὲς γιὰ
τὰ ἀκίνητα ποὺ ἔχει ὑποβάλει τὸ
ἑλληνικὸ Δημόσιο καὶ ποὺ δικαιώ-
νουν τὴν Ἱερὰ Μονή. Ὑπενθυμίζεται
πὼς τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο διεκδικεῖ
ποσὸ 234 ἑκατ. εὐρώ. «Δὲν εἶναι
αὐτονόητο πὼς ἡ κυριότητα ἀνήκει
στὸ Δημόσιο καὶ πὼς αὐτὴ ἐξαρτᾶται
κατὰ περίπτωση ἀπὸ τοὺς τίτλους
ποὺ προσκομίζονται. Δὲν ὑπῆρχαν
ὑπερεκτιμήσεις στὴν ἀξία τῶν ἀκινή-
των. Ἐπὶ 100 χρόνια ἡ Μονὴ προσπα-
θοῦσε νὰ ἐπιλύσει τὴν ἰδιοκτησιακὴ
διαφορὰ μὲ τὸ Δημόσιο μὲ εἰρηνικὸ
καὶ ὠφέλιμο τρόπο καὶ γιὰ τὰ δύο μέ-
ρη. Ἡ ὑπόθεση στράβωσε γιὰ ἄλ -
λους λόγους καὶ ὄχι γιὰ τὴν οὐσία
της», ἐπισήμαναν οἱ δικηγόροι ἐπικα-
λούμενοι τὶς ἀποφάσεις».

Θὰ κληθῆ εἰς τὸ Φανάριον
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλσίνκι;

Μετὰ ἀπὸ τάς διαστάσεις ποὺ ἔλα-
βε τὸ ζήτημα τῆς συμπροσευχῆς εἰς τὸ
Ἑλσίνκι τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον δὲν
ἐκώφευσε καὶ κατὰ τὴ συνεδρίασίν
του ἀπεφάσισε νὰ ζητήση διευκρινή-
σεις. Τὸ ζήτημα θὰ  ἔχη καθώς φαίνε-
ται συνέχειαν. Συμφώνως πρὸς τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Πατριαρχικῆς Συνό-
δου τῆς 20ῆς Μαρτίου:

«Συνῆλθεν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καὶ
Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὰς τακτικάς
αὐτῆς συνεδρίας, ἀπὸ τῆς Τρίτης,
17ης, μέχρι καὶ τῆς Παρασκευῆς,
20ης τ. μ. Μαρτίου 2015. Κατ ̓ ἀρχὴν
ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιω-
τάτου Πατριάρχου καὶ τοῦ α  ́τῇ τάξει
τῶν Σεβ. συνοδικῶν ἀρχιερέων Μη-
τροπολίτου Σύμης κυρίου Χρυσο-
στόμου αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις
καὶ ἀντιφωνήσεις, ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς

νέας συνοδικῆς περιόδου.Κατὰ τὰς
συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν
ἅπαντα τὰ ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει
ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾽ ὧν καὶ
ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφά-
σεις. Μεταξὺ ἄλλων ἐθεωρήθη καὶ
ἀναφορὰ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
Καρελίας καὶ πάσης Φιλλανδίας κ. Λέ-
οντος ἐπὶ προσφάτου ἀντικανονικῆς
ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσιγ-
κίου Ἀμβροσίου, καὶ ἀπεφασίσθη
ὅπως ζητηθῶσι παρὰ τοῦ τελευταίου
πλείονες διευκρινήσεις περὶ αὐτῆς
πρὸς λῆψιν ἐν συνεχείᾳ τῶν προση-
κουσῶν ἀποφάσεων. Ἐν τέλει τῆς
συνεδρίας τῆς Παρασκευῆς, ἐπὶ ταῖς
ἐγγιζούσαις ἁγίαις ἡμέραις τῶν
Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-
ρίου, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Σύμης κυρίου Χρυσοστόμου αἱ
προσήκουσαι τῇ περιστάσει εὐχαί».

Οἱ ἑορτασμοί διά τήν ἐπετειακήν ἀρχιερατείαν τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν
Τὴν Κυριακὴ 22 Μαρτίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης κ. Ἀλέξιος ἑόρτασε τὴ
συμπλήρωση εἰκοσαετίας ἀπὸ τὴν
ἀνάρρησή του στὸν θρόνο τῆς Ἱ. Μ. Νι-
καίας. Ἡ Ἱ. Μ. Νικαίας ἀποτελεῖ ἰδιαίτε-
ρα σημαντικὴ Μητρόπολη ὄχι μόνο
διότι ἀνήκει στὶς πέντε πλουσιώτερες
Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, καὶ πολλοὶ ὀρέχτηκαν νὰ κα-
ταστοῦν ἐπίσκοποι αὐτῆς τῆς λαμπρᾶς
ἐπαρχίας, ἀλλὰ διότι φέρει σπουδαῖες
παρακαταθῆκες ὅπως τὴν ἀκάματη
μορφὴ τοῦ πρώτου Μητροπολίτη κυ-
ροῦ Γεωργίου, ὁ ὁποῖος παρέλαβε χω-
ράφια καὶ παρέδωσε τὴν πιὸ ὀργανω-
μένη Μητρόπολη, ὅπως καὶ τὸ συμβο-
λικό της ὄνομα «Νικαίας», ποὺ παρα-
πέμπει ὄχι μόνο στοὺς πρόσφυγες τῆς
Μ. Ἀσίας ἀλλὰ καὶ στὸν τόπο ὅπου
συνῆλθαν δύο Οἰκ. Σύνοδοι, ποὺ ἑδραί-
ωσαν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλά καί στήν πα-
τρίδα τῆς Ἁγίας καί Ἰσαποστόλου Ἑλέ-
νης τῆς μητρός τοῦ Μεγάλου Κων-
σταντίνου. 

Μαζὶ μὲ τὶς εὐχές μας καὶ τὴν ἐκζή-
τηση εὐλογίας ἀπὸ τὸ Σεβασμιώτατο
καὶ μὲ ἀφορμὴ τοὺς ὡς ἄνω ἑορτα-
σμοὺς θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ καταθέ-
σουμε ταπεινὰ καὶ μερικὲς γενικότερες
σκέψεις. Πρῶτα ἀπ ̓ὅλα θὰ θέλαμε νὰ
θέσουμε εἰς κοινὸν προβληματισμὸν
τὸ ζήτημα τῶν ἑορτῶν μὲ ἀφορμὴ τὴ
συμπλήρωση κάποιων ἐτῶν ἀπὸ τῆς
ἀναρρήσεως ἐπισκόπων στὴν τοπική
τους Ἐπισκοπή. Τὸ ἔθιμο αὐτὸ εἶναι
ἐντελῶς νεόφερτο στὸν τόπο μας καὶ
ἀποροῦμε ποιὸς ἦταν ὁ εὐφυὴς νοῦς
ποὺ τὸ εἰσήγαγε. Μπορεῖ νὰ φαντασθῆ
κανεὶς ἀναστήματα ὅπως ἐκεῖνο τοῦ Ἱ.
Χρυσοστόμου ἢ τοῦ Μ. Βασιλείου νὰ
ἑορτάζουν τὴν ἀνάρρησή τους στὸ
θρόνο; Μάλιστα, ὄχι μόνο τὴν ἀνάρρη-
σή τους ἀλλὰ ἐνώπιον φωτογράφων ἢ
ἐνίοτε καὶ ὀπερατέρ; Ποιὸ εἶναι τὸ πε-
ριεχόμενο μίας τέτοιας ἑορτῆς; Μή-
πως ἠ αὐτοπροβολή, ἢ ἡ δημιουργία
ψευδαισθήσεων, ἢ ἡ προώθηση τοῦ

ἑκάστοτε μητροπολίτη γιὰ πιθανὲς
μελλοντικὲς ἀρχιεπισκοπικὲς ἐπιδιώ-
ξεις, ἢ ἡ καλλιέργεια ἐντυπώσεων ὅτι ὁ
«δεσπότης μας», ὅπως λένε ἀγαθοὶ
ἄνθρωποι, εἶναι καλός; Πολλὰ καὶ ἀτέ-
λειωτα εἶναι τὰ ἐρωτήματα ἀλλὰ δὲν
ὑπάρχει τόπος, γιὰ νὰ τὰ ἐξαντλήση κα-
νεὶς ὅλα. Πολὺ φοβόμαστε ὅτι ὅλες
αὐτὲς οἱ φιέστες ὀφείλονται σὲ αὐλο-
κόλακες, οἱ ὁποῖοι προκειμένου νὰ εἶναι
ἀρεστοὶ ἱκανοποιοῦν τὶς ἀνθρώπινες
ματαιοδοξίες καὶ δὲν ἀποσκοποῦν στὴν
οὐσία τῆς Ἐκκλησίας. 

Οἱ συνετοὶ σύμβουλοι δὲν εἰσα-
κούονται πάντοτε ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ
εἶναι εἰδικοὶ στὴν αὐλοκολακεία. Ὑπο-
κρινόμενοι ὅτι συμφωνοῦν μὲ τὸν προ-
ϊστάμενὸ τους ἐπικροτοῦν τὶς πιὸ τολ-
μηρὲς πράξεις του καὶ θωπεύουν τὰ
λάθη του, κάνοντάς τα ἀκόμη πιὸ ὑπερ-
βολικά. Εἶναι οἱ ψεύτικοι φίλοι.

Ἔπειτα ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ἀνα-
ρωτηθοῦν ὅσοι καλύπτουν εἰδησεο-
γραφικὰ αὐτὰ τὰ γεγονότα, πλὴν φυ-
σικὰ ἐκείνων ποὺ πληρώνονται γιὰ νὰ
τὸ κάνουν, ἂν ὅλα αὐτὰ τὰ καλὰ λόγια
ποὺ γράφονται ἀπηχοῦν τὴ γνώμη τοῦ
ποιμνίου ἢ τὴ εὐφάνταστη γραφίδα τοῦ
συντάκτη τους ἢ χειρότερα ὑπαγο-
ρεύονται ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ ἑκά-
στοτε Μητροπολίτη. Σὲ ὅσα δημοσιεύ-
ματα διαβάσαμε δὲν ἀνεγνώσαμε που-
θενὰ ἕως σήμερα ρήσεις διαποιμενο-
μένων πιστῶν τῆς ἑκάστοτε μητροπο-
λιτικῆς ἐπαρχίας ἀλλὰ κρίσεις καὶ
ἐγκώμια τῶν ἀρθρογράφων. Πόσο πι-
στευτὰ εἶναι αὐτὰ, ὅταν συνοδεύωνται
ἀπὸ ἐπαγγελματικὲς φωτογραφίες ποὺ
τὸ μόνο ποὺ παράγουν εἶναι ἕνα ψεύτι-
κο στήσιμο καὶ ὄχι ἕνα λαοπρόβλητο
διάκονο τοῦ λαοῦ; Ἀφῆστε τὸν κόσμο
νὰ μιλήση καὶ ἂν εἶναι τόσο λαοφιλὴς ὁ
κάθε ἐπίσκοπος δὲν ἔχει τίποτε νὰ φο-
βηθῆ, διότι θὰ τὸν ὑπερασπιστοῦν οἱ
ἴδιοι οἱ πιστοί.

Ἐπιπροσθέτως νὰ συμπληρώσουμε

ἐρωτώντας: γιατί ἡ παραμονὴ κάποιου
ἐπισκόπου στὴν ἐπισκοπὴ του πρέπει νὰ
θεωρῆται γεγονὸς ποὺ ἀπαιτεῖ ἑορτα-
σμό; Δὲν εἶναι αὐτὸ αὐτονόητο;
Ὑπῆρξαν κατὰ καιροὺς ἐπίσκοποι ποὺ
πέρασαν γιὰ δεκαετίες ἀπὸ περιοχὲς
καὶ ὄχι μόνο πνευματικὰ δὲν ὠφέλησαν
-ἴσως ζημίωσαν καὶ τὴν ἐπαρχία τους-
ἀλλὰ οὔτε ἕνα λιθαράκι δὲν πρόσθε-
σαν πουθενά. Ἀκόμη, μὲ ποιὸ σκεπτικὸ
ἑορτάζονται τὰ δέκα, τὰ εἴκοσι, τὰ
τριάντα χρόνια; Εἶναι θεμελιωμένο σὲ
κάποια θεολογία τῆς Ἐκκλησίας ἢ
ἁπλῶς ἀντιγράφουμε τὰ τοῦ κόσμου;

Ἐρχόμενοι στὸ συγκεκριμένο ζήτη-
μα τοῦ Σεβ. Μητρ. Νικαίας εἶναι καλὸ
κανεὶς νὰ ἐξετάζη προσ εκτικὰ τὶς ἐγκυ-
κλίους ποὺ ἐκδίδονται σὲ τέτοιες περι-
στάσεις, διότι «τὰ γραπτὰ μένουν»
ὅπως ἔλεγαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι λατῖνοι. Ὁ
Σεβασμιώτατος γράφει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος
εἶναι «ἐξοπλισμένος μὲ τὸ τρισσὸν
ἀξίωμα τοῦ Κυρίου». Παρὰ τό ὅτι τὸ
«ἐξοπλισμένος» δὲν εἶναι τόσο δόκιμο,
ἐκεῖνο ποὺ ξαφνιάζει εἶναι, γιατί τὸ ἀνα-
φέρει αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος; Μήπως
κάθε λαϊκὸς σύμφωνα μὲ  τὴν Ὀρθό-
δοξη δογματική, δὲν μετέχει στὸ ἴδιο
τρισσὸν ἀξίωμα τοῦ Κυρίου; Εἶναι μό-
νον ἴδιον τοῦ Ἐπισκόπου αὐτό; Ἡ ἐπε-
ξήγηση ποὺ δίνει εἶναι ἀκόμα πιὸ ἀφο-
πλιστικὴ καθὼς λέει ὅτι «τὸ προφητικὸ
ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου σημαίνει ὅτι
εἶναι στόμα τοῦ Θεοῦ, μεταφέροντας
στοὺς πιστοὺς τὶς θεῖες βουλές». Ὁ
τρόπος ποὺ εἶναι διατυπωμένο ὑπο-
βάλλει τὸν ἀκροατὴ σὲ μία «ὑπερφυ-
σικὴ» αὐθεντία τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ὄχι
στὴν ἀληθῆ ἔννοια τοῦ προφητικοῦ
ἀξιώματος, ποὺ εἶναι τὸ ὀρθοτομεῖν καὶ
διδάσκειν. Προφανῶς ὑπάρχει κάποια
μικρὴ σύγχυση μεταξύ τοῦ λειτουργή-
ματος τοῦ προφήτη καὶ ἐκεῖνο τοῦ Ἐπι-
σκόπου, ὅπως ἐπίσης δὲν ἀποσαφηνί-
ζεται ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος δὲν μεταφέρει
μία ἀλήθεια μόνος του, ὡσὰν αὐτὴ νὰ
ἦταν ἕνα προσωπικὸ μυστικό, ἀλλὰ με-

ταφέρει τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐρωτῶμεν τὸν Σεβασμιώτατον ποιὸ
εἶναι τὸ κριτήριο, γιὰ νὰ διαπιστώσου-
με πότε ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι «στόμα τοῦ
Θεοῦ»; Ἤ εἶναι ἁπλὰ μία γενικοῦ κύ-
ρους ἔκφραση ποὺ μεταφέρθηκε στὴ
συγκεκριμένη ὁμιλία καὶ ὡς τέτοια τὸ
πιθανότερο εἶναι νὰ προκαλῆ παρερ-
μηνεῖες;

Ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρει ὅτι τὰ
ὅσα εἶπε περί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τὰ
ἀνέφερε διότι « Ὁ παραπάνω ἀπολο-
γισμὸς παιδιά μου, συν ιστᾶ ὑπακοὴ
στὴν ἀποστολικὴ ἐντολή: «τὴν διακο-
νίαν σου πληροφόρησον» (Β  ́Τιμ. 4, 4)».
Λυπούμεθα εἰλικρινὰ ποὺ δὲν βρέθηκε
ἕνας νὰ ἐπισημάνη, προτοῦ ἀφήσουν
τὸν Σεβασμιώτατο νὰ ἐκτεθῆ, ὅτι ἡ
ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου δὲν ἔχει
καμία ἀπολύτως σχέση μὲ τὴ δημοσιο-
ποίηση τῶν ἔργων ἀγαθοποιίας, καθὼς
θὰ ἦταν ἀντίθετος ὁ Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν στὸ «μὴ γνώτω ἡ ἀριστερὰ τί
ποιεῖ ἡ δεξιά». Ὁ Ἀπ. Παῦλος προτρέ-
πει τὸν Ἀπ. Τιμόθεο νὰ φέρη εἰς πέρας
μὲ κάθε θυσία τὴν διακονία του, νὰ τὴν
φέρη πλήρη καὶ πλήρως, καὶ ὄχι νὰ δια-
τρανώνη ὅσα κάνει, ὅπως συνήθως
συμβαίνει μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἑορτὲς γιὰ
τὴν δεκαετία ἢ εἰκοσαετία ἢ τριακον-
ταετία διαφόρων Μητροπολιτῶν.

Ἐκφράζουμε καὶ ἕνα φόβο. Τελευ-
ταίως πολλοὶ Ἀρχιερεῖς ὀργάνωσαν
πανηγυρικὲς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις
γιὰ τὴν πολυετῆ διακονία τους, ἀλλὰ
ἀμέσως ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ ἐγκαταλεί-
ψουν τὴν θέση τους. Χαρακτηριστικὰ
παραδείγματα τὰ δεκάχρονα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ τὰ
εἰκοσάχρονα τοῦ Μητροπολίτου
πρώην Πειραιῶς Καλλινίκου.

Σεβασμιώτατε, ὅπως λέτε «ἔχετε
λευκανθεῖ». Εὐχόμαστε πάνω ἀπ ̓ὅλα
νὰ Σᾶς λευκάνη ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος γιὰ ὅσα ἔτη δώσει ὁ Πανά-
γαθος Κύριος».

Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως: «Ὁ ἐπίσκοπος μπορεῖ νὰ φέρνη τὰ πάνω κάτω!»
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρου-

πόλεως κ. Ἄνθιμος ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ τῶν
δραστηρίων ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ποὺ πολλάκις ἔχει ἀπα-
σχολήσει τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσε-
ως μὲ δηλώσεις του, οἱ ὁποῖες προκα-
λοῦν πάντοτε συζητήσεις, καθὼς
ἐκφράζεται πάντοτε μὲ ἕνα ξεχωριστό,
ἄμεσο καὶ εὔληπτο τρόπο. Ὀφείλει κα-
νεὶς νὰ συγχαρῆ τὸν ἐν λόγῳ Ἱεράρχη,
διότι ἀντιλαμβάνεται τὸ τί σημαίνει νὰ
εἶσαι δημόσιος λειτουργὸς καὶ ποτὲ δὲν
χρησιμοποιεῖ δικαιολογίες, γιὰ νὰ ἀπο-
φύγη συνεντεύξεις ἢ ἄλλου εἴδους
ἐμφανίσεις, τὴν ὥρα ποὺ ἄλλοι κρύβον-
ται, προκειμένου μὲ παρρησία νὰ κατα-
θέτη τὴ γνώμη του ἀνοικτὰ καὶ ἀπροκά-
λυπτα στὰ πλαίσια τῆς συγχρόνου κοι-
νωνίας, ἡ ὁποία θέτει πλέον ὡς προ-
ϋπόθεση τὴν παρουσία τῶν θεσμικῶν
προσώπων στὸν δημόσιο χῶρο καὶ ὄχι
ἐγκλωβισμένους σὲ γυάλινους πύρ-
γους. Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἀπασχό-
λησε καὶ πάλι ὁ λόγος του ἔντυπα καὶ
ἠλεκτρονικὰ μέσα. 

Μὲ ρηξικέλευθο τρόπο ἀπευθυνόμε-
νος στὸ τηλεοπτικὸ κοινό τοῦ evros24
παρεχώρησε σχεδὸν ὡριαία συνέντευ-
ξη στὸν Σάκη Σταυρίδη, ὁ ὁποῖος πα-
ρουσιάζει τὴν ἐκπομπὴ «Πρόσωπα». Ὁ
Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε ἀρχικὰ σὲ
θεολογικὰ μηνύματα τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδος καὶ στὶς
ἐπίκαιρες προεκτάσεις τους. Ξεκινών-
τας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλά-
στων καὶ τὴν ἔξωσή τους ἀπὸ τὸν Πα-
ράδεισο τῆς τρυφῆς, γεγονὸς τὸ ὁποῖο
προτάσσει ἡ Ὀρθόδοξη λειτουργική
μας ζωή κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας,
ἔλαβε ἀφορμὴ διά νὰ ὁμιλήση διά τὴν
ὕπαρξη τοῦ κακοῦ. Ἔπειτα προχώρησε
στὴν ἐκ τῆς σταυρικῆς θυσίας προερ-
χομένη λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους καὶ τόνισε ὅτι ἡ ἀνάσταση τοῦ Θε-
ανθρώπου πέραν τῶν ἄλλων ὑπογραμ-
μίζει τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος,
ὄχι βεβαίως τῆς σαρκολατρίας ἀλλὰ
τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεὸς ἐποίησε τὸν
ἄνθρωπο ὡς σῶμα ὁμοῦ μετὰ ψυχῆς, γἰ
αὐτὸ καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ὀφείλουν νὰ
σέβωνται τὴ δημιουργία τοῦ Θεοῦ,
ἕνας λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία
δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἐθελούσια καύση
τοῦ σώματος μετὰ θάνατον. Ἡ θεμα-
τικὴ ἐπεκτάθηκε μετὰ ἀπὸ ἐρωτήματα
τοῦ δημοσιογράφου σὲ ζητήματα εὐρυ-
τέρου ἐνδιαφέροντος, ὅπως στὰ σχε-
τικὰ μὲ τὴ διακήρυξη τῆς ἁγιότητας τοῦ
Ἁγ. Παϊσίου, διά τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώ-
τατος τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐξετά-
ζει τὴ διάρκεια παρέλευσης ὁρισμένου

χρόνου καθὼς δὲν ὑπάρχει ἕνα ἀντι-
κειμενικὸ χρονικὸ ὅριο ἀλλὰ τὴν ἁγιό-
τητα τοῦ βίου καὶ τὴ συν είδηση τοῦ
πληρώματος. Ἐπιπλέον τέθηκαν καὶ τὰ
ζητήματα τῆς μετανοίας, τῆς μοναχικῆς
βιωτῆς κ.ἄ. 

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεντεύξεως,
σὲ ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του, ὁ Σεβα-
σμιώτατος δήλωσε ὅτι «ὁ ἐπίσκοπος
ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς διδασκαλίας τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὁ ἐπίσκοπος ἔχει καὶ τὸ
δικαίωμα τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν, νὰ δέ-
νη καὶ νὰ λύνη μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ
νὰ ἀνατρέπη ὅλους τούς κανόνες, νὰ
τοὺς ἀνατρέπη, τὰ πάνω κάτω νὰ φέρ-
νη, κάποιους νὰ τοὺς τηρῆ διαφορετικὰ
τελείως ἀπ̓ ὅτι εἶναι καταγεγραμμένοι,
κάποιους νὰ μὴ τοὺς τηρῆ καθόλου. Ὁ
ἐπίσκοπος μπορεῖ νὰ τὰ διαχειριστῆ
αὐτά, πότε; ὅταν εἶναι νὰ ἀποβοῦν πρὸς
ὄφελος πνευματικὸ τῶν ἀνθρώπων».
Προφανῶς ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιχει-
ρώντας νὰ τονίση τὶς διαστάσεις τῆς
ἐπισκοπικῆς διακονίας δὲν ἀντιλήφθη-
κε ὅτι οἱ διατυπώσεις του ἦταν ἀτυχεῖς
ἢ ἐσφαλμένες. Ὀφείλουμε νὰ σημει-
ώσουμε ὅτι τὴν εὐθύνη τῆς διδασκα-
λίας ὁ Ἐπίσκοπος τὴν παρεχώρησε ἤδη
ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ εἰς τοὺς συμπρεσβυτέρους καὶ
δὲν τὴν διαθέτει σὲ ἀποκλειστικότητα,
ἂν καὶ ὁ ἴδιος παραμένη πάντοτε ἡ
ὁρατὴ ἔκφραση τοῦ ὀρθοτομεῖν. Τὸ ἴδιο
συνέβη καὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα ἐπισκοπικὰ
«καθήκοντα» πλὴν τοῦ  δικαιώματος
«χειροτονεῖν». Ὅσον ἀφορᾶ στὸ «δε-
σμεῖν καὶ λύειν» δὲν εἶναι γενικὸ καὶ
ἀόριστο, δηλ. νὰ λύνη καὶ νὰ δένη, κα-
τανόηση ποὺ παραπέμπει εὐθέως εἰς
ἐξουσιαστικάς καὶ ὄχι διακονικάς νοο-
τροπίας, ἀλλὰ ἔχει σαφῆ ἀναφορὰ μό-
νο στὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ σὲ κα-
μία περίπτωση δὲν ἀναφέρεται στὴν νο-
μιζόμενη ὑπὸ πολλῶν «παντοδυναμία»
τοῦ ἐπισκόπου νὰ πράττη κατὰ τὸ δο-
κοῦν. Τὸ ἐπ ̓ὠφελείᾳ τῶν πιστῶν ἀνα-
φέρεται ρητὰ μόνο στὴν πνευματικὴ
ζωὴ ἑνὸς ἑκάστου πιστοῦ καὶ ὄχι σὲ μία
γενικόλογη ὠφέλεια καθὼς ἂν ἦταν
ἔτσι τότε δὲν θὰ ὑπῆρχαν οὔτε κανό-
νες, οὔτε ποιμαντική, οὔτε τίποτε. Προ-
φανῶς ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρεται
στὸ ΡΒ  ́Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκ.
Συν όδου, ὁ ὁποῖος οὔτε ἀναφέρεται
μόνο στοὺς ἐπισκόπους οὔτε ὁρίζει κα-
τάργηση τῶν Κανόνων οὔτε ἐμπλέκει
ἄλλα πράγματα παρὰ μόνο τὰ τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς. 

Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς Ἱ. Κανόνας ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν γνώμη ὅτι
μπορεῖ νὰ μὴ τηρῆ ἢ νὰ ἀλλάζη τοὺς Κα-

νόνας γιὰ λόγους ὠφελείας. Πρῶτον
ποιὸς θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του ὑπέρτερο
τῶν Οἰκ. Συνόδων, γιὰ νὰ τοὺς μετα-
πλάθη ἀνάλογα μὲ τὸ τί τοῦ ὑπαγορεύει
ὁ νοῦς του; Δεύτερον, ποιὸς ἐπίσκοπος
ἔχει δικαίωμα νὰ ἀλλάζη τοὺς Κανόνες
χωρὶς νὰ ρωτάη τὴν Ἐκκλησία; Ἀπὸ ποῦ
πηγάζει ἕνα τέτοιο δικαίωμα; Ἀπεναν-
τίας ὅλες σχεδὸν οἱ Οἰκ. Σύνοδοι ὡς
πρῶτο Κανόνα θεσπίζουν πάντοτε τὴν
τήρηση τῶν ἕως τότε παραδεδεγμένων
καὶ θεσμοθετημένων Κανόνων. Τρίτον,
μᾶλλον ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
ὡς τύπος καὶ ὑπογραμμὸς ὀφείλει νὰ
τηρῆ τοὺς κανόνες κατ̓ ἀκρίβεια δίνον-
τας τὸ καλὸ παράδειγμα ὑπακοῆς πρὸς
τὴν Ἐκκλησία ποὺ τοὺς ἔχει θεσπίσει.
Τέταρτον, οἱ ἐπίσκοποι εἶναι πρωτίστως
αὐτοὶ ποὺ ὑπάγονται εἰς τοὺς Κανόνας
καὶ δευτερευόντως ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι
καθὼς οἱ Κανόνες τοὺς ἀφοροῦν κατε-
ξοχήν, διότι πηγὴ δημιουργίας τῶν Κα-
νόνων εἶναι κυρίως ἡ ἀρχὴ τοῦ «δικαίου
κρίσεως καὶ χειροτονιῶν τῶν ἐπισκό-
πων». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ ἐπί-
σκοποι εἶναι οἱ ἄμεσα ὑπόλογοι καὶ ὅτι
γἰ αὐτοὺς κατὰ πρῶτο λόγο θεσπίστη-
καν οἱ Κανόνες προκειμένου νὰ διαφυ-
λάξουν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὶς αὐθαιρε-
σίες τῶν ἐπισκόπων, ὅπως ἀκριβῶς τὸ
νὰ «ἀνατρέπει ὅλους τούς κανόνες»
ἕνας ἐπίσκοπος, καὶ προκειμένου νὰ θε-
σμοθετήσουν μία τάξη στὴν Ἐκκλησία.

Ἡ συνέντευξη εἶχε καὶ ἄλλα ἐνδια-
φέροντα σημεῖα. Στὴν πορεία τῆς συζή-
τησης ὁ Σεβασμιώτατος διέκρινε τὴν
αἵρεση ἀπὸ τὴν πλάνη, ἀναφερόμενος
στὴ δεύτερη ὡς μικρὴ ἀπόκλιση ἀπὸ
τὴν ἀλήθεια, τὸ ὁποῖο βέβαια εἶναι
ἀρκετὰ προβληματικὸ, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ
τὸ δικαιολογήση κανεὶς λέγοντας ὅτι
δὲν εἶχε τὸν ἀπαραίτητο χρόνο νὰ τὸ
ἀναπτύξη. Ὅμως τὸ παράδειγμα ποὺ
κατέθεσε περιπλέκει τὰ πράγματα: δή-
λωσε ὅτι ἀπαντάει σὲ ὅσους βρίσκονται
σὲ πλάνη ὅτι «καὶ ἐμένα μερικὰ πράγ-
ματα εἶναι δύσκολο νὰ ἀποδεχτῶ στὸ
Εὐαγγέλιο ἀλλὰ ἀφοῦ τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς
καὶ τὸν ἐμπιστεύομαι εἶμαι ἀπολύτως
βέβαιος ὅτι εἶπε ἀλήθεια καὶ αὐτὸ ποὺ
εἶπε εἶναι γιὰ τὸ συμφέρον μου». Εἶναι
ἀπορίας ἄξιον πῶς ἐπίσκοπος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκ κλησίας ποὺ ὀρθοτομεῖ
τὸν λόγο τῆς ἀληθείας δυσκολεύεται
νὰ ἀποδεχθῆ κάποια πράγματα στὸ
Εὐαγγέλιο. Πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὸ
«Ὀρθόδοξον παράδοξον», τὸ ὁποῖο
ἔχουμε ἀκούσει καὶ ἀπὸ ἄλλα ἀρχιερα-
τικὰ χείλη. Ἂν δυσ κολεύεται νὰ τὰ ἀπο-
δεχθῆ ὁ ἐπίσκοπος τότε ποιὸ τὸ νόημα
τοῦ ἐπισκοπικοῦ θεσμοῦ; Ἀκόμα καὶ ἂν

ἰσχυρισθῆ ὅτι τὸ μεταχειρίζεται ὡς
«κόλπο», θὰ ἀπαντούσαμε ὅτι δὲν
συνάδει ἡ ταχυδακτυλουργία μὲ τὸ
ἀρχιερατικὸ λειτούργημα, καὶ ἐν πάσῃ
περιπτώσει τὸν ἐκθέτει.

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε
ὅτι «γἰ αὐτὸ λένε οἱ Κανόνες ὅτι ὅποιος
πράττει ἐνάντια στὴ γνώμη τοῦ ἐπισκό-
που αὐτὸς λατρεύει τὸν διάβολο» καὶ
ἀνέφερε τὴ σχετικὴ τεκμηρίωση. Αὐτὴ
ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς αὐθεντίας τοῦ
ἐπισκόπου ποὺ εἶναι ὑπόρρητη στὰ λό-
για τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει προκύψει
στὸν Ὀρθόδοξο χῶρο ὡς ἐπιγέννημα
τῆς διατριβῆς τοῦ Μητρ. Περγάμου Ζη-
ζιούλα περὶ τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλη-
σίας στὸ πρόσωπο τοῦ ἐπισκόπου καὶ
τῆς Θ. Εὐχαριστίας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Γέ-
ρων Περγάμου εἶχε δηλώσει ὅτι ἂν
γνώριζε πῶς θὰ ἐκλαμβάνονταν οἱ ἀπό-
ψεις του δὲν θὰ τὴν ἔγραφε. Ὡστόσο,
θὰ συμφωνήσουμε μὲ τὸν Σεβασμιώ-
τατο μόνο ἂν ὁ Σεβασμιώτατος μᾶς
ὑποδείξει πότε ὁ ἐπίσκοπος βρίσκεται
εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ, διότι μόνο
τότε ἂν ἀντιπράττη κανεὶς εἶναι μὲ τὸ
διάβολο. Εἰδάλως ἂν ἡ γνώμη τοῦ ἐπι-
σκόπου εἶναι αἱρετική; αὐθαίρετη;
προϊὸν ἁμαρτίας; ἀντίθετη πρὸς τὴ λο-
γική; Κατὰ τὴ γνώμη μας ἂν ὁ ἐπίσκοπος
φέρεται καὶ δρᾶ ὡς ἐπίσκοπος τότε δὲν
τίθεται κανένα θέμα ἀντίπραξης καὶ τὰ
ὅσα ἀνέφερε σχετίζονται μόνο μὲ αἱρε-
τικοὺς καὶ σχίσματα.

Στὴ συνέχεια συμπλήρωσε ὅτι «χρι-
στιανικὸ ὀρθόδοξο δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ
λένε οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἐπίσκοποι, ἀλλὰ αὐτὸ
ποὺ λέγεται παντοῦ, πάντοτε καὶ ὑπὸ
πάντων». Ἐκτός τοῦ ὅτι ὑπάρχει ἴσως
μία ἀντίφαση μὲ ὅσα εἶπε προηγουμέ-
νως περὶ τῆς γνώμης τοῦ ἐπισκόπου,
στηρίχθηκε στὸ συγκεκριμένο σημεῖο
στὴ ἄποψη τοῦ Βικεντίου ἐκ Λειρίνου
σχετικὰ μὲ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ὀρθὴ πίστη
τῆς Ἐκκλησίας. Μόνο ποὺ ὁ διάσημος
αὐτὸς ὁρισμὸς εἶναι σχολαστικὸς καὶ
προβληματικὸς διὰ τὶς ὀρθόδοξες
δο γματικὲς καθὼς αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ὁ,τιδήποτε προῆλθε ἐκ
Θείας Ἀποκαλύψεως καὶ ὄχι ὁ,τιδήποτε
λέγεται ὑπὸ πάντων. Τέλος νὰ σημει-
ώσουμε ὅτι ἐπανέλαβε γἰ ἄλλη μία φο-
ρά τὴν ἄποψή του νὰ καταργηθῆ ὁ
ὅρκος στὴν Ἁγία Τριάδα καθὼς κάποιοι
ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς γίνονται ἐπίορκοι.
Νὰ ὑπενθυμίσουμε στοὺς ἀνα γνῶστες
νὰ μελετήσουν τὰ προσ φατα ἄρθρα
ποὺ δημοσίευσε ὁ Ο.Τ. Γιὰ κάθε ἐνδια-
φερόμενο ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη
ὑπάρχει στὸ evros24.gr ἤδη ἀπὸ τὶς 16
Μαρτίου ἐ.ἔ.
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Ἔχουμε ἐθνικὰ θέματα ἀνοιχτά: Β. Ἤπειρος, Κύπρος, Θράκη, Αἰγαῖο
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλε-

ως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέ-
ας εἰς ἐμπεριστατωμένην ἐγκύκλιον μὲ
πνευματικὸν καὶ ἐθνικὸν περιεχόμενον
ὑπὸ τὸν τίτλον «25η Μαρτίου: Δυὸ
γιορτὲς ὁρόσημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία
καὶ τὸ Ἔθνος»μᾶς προτρέπει: «νὰ μέ-
νουμε σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι σὲ ὅσα
μᾶς παρέδωσαν μὲ τόσες θυσίες οἱ πα-
τέρες μας, ἀλλὰ καὶ στὴν σωτηρία ποὺ
μᾶς χάρισε ὁ Κύριος». Ἀκολουθεῖ ὁλό-
κληρος ἡ ἐγκύκλιος.
«Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-
Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι μεγάλος

σταθμὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ
Ἔθνος. Εἶναι δυὸ γιορτές, ποὺ ὁ ὀρθό-
δοξος χριστιανικὸς λαός μας τὶς θεω-
ρεῖ ἄρρηκτα συνδεδεμένες. Γιατὶ ἡ μιὰ
σηματοδοτεῖ τὴν σωτηρία μας. Καὶ ἡ
ἄλλη, τὴν ἀπαρχὴ τῆς λυτρώσεως τῆς
Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ἀπὸ τὸν
ἀπάνθρωπο τουρκικὸ ζυγό.

Πράγματι ! Ὅταν ὁ Ἀρχάγγελος Γα-
βριὴλ ἔφερε τὸ «εὐαγγέλιο», δηλαδὴ
τὸ εὐχάριστο μήνυμα στὴν Παρθένο
Μαριάμ, ποὺ κατοικοῦσε στὴν Ναζα-
ρέτ, ὅτι θὰ γινόταν ἡ μητέρα τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ, πρόσθεσε κἰ αὐτὰ τὰ λόγια :
«Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου
κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ
Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον
Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασι-
λείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος" (Λουκᾶ

α  ́32-33). "Αὐτὸς σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν" (Ματθ. α΄
21). Αὐτὸς θὰ σώσῃ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες
του τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος θὰ Τὸν πι-
στέψῃ ὡς Σωτῆρα καὶ θὰ γίνῃ μὲ τὴν πί-
στη αὐτὴ ὁ πραγματικὸς λαός Του.

-Β-
Ἡ Παναγία μας, τὸ ἔργο τῆς σωτη-

ρίας ποὺ θὰ ἔφερνε ὁ Μεσσίας στὴν
ἀνθρωπότητα, τὸ περιγράφει περίφη-
μα στὴν Ὠδὴ ποὺ εἶπε μετὰ τὴν συ-
νάντησή της μὲ τὴν συγγενῆ της τὴν
Ἐλισάβετ, τὴν μητέρα τοῦ Προδρό-
μου: Ὁ Θεὸς πάντοτε, καὶ στὸ παρελ-
θόν, ἀλλὰ πρὸ παντὸς τώρα, μὲ τὴν
ἀποστολὴ τοῦ Μεσσία, ἔκανε ἔργα
ἰσχυρὰ καὶ δυνατὰ μὲ τὸ παντοδύναμο
χέρι Του (...). Ἔδωσε ἄφθονες τὶς
πνευματικὲς δωρεὲς τῆς σωτηρίας σ'
ὅσους τὶς πόθησαν πολύ. Ἀντίθετα
ὅμως ἀποδίωξε μὲ ἀδειανὰ χέρια
ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν ὑλικὰ πλούτη,
καθὼς κι' ἐκείνους ποὺ εἶχαν τὴν ἰδέα
ὅτι κατέχουν τὸν θησαυρὸ τῆς ἀρετῆς.
(Λουκᾶ α  ́51-53).

Ἄς ἔχῃ δόξαν ὁ Ἅγιος Θεὸς ποὺ
δὲν μᾶς ξέχασε, ἀλλὰ μᾶς θυμήθηκε
καὶ θέλησε νὰ μᾶς προφυλάξῃ καὶ νὰ
μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὰ πλοκάμια τῆς ποικι-
λόμορφης ἁμαρτίας. Φτάνει μόνο,
αὐτὸ νὰ μὴ τὸ ξεχνᾶμε ποτέ.

-Γ-
Ἀλλὰ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶπε

στὴν περίφημη ὠδή Της καὶ τοῦτον τὸν
προφητικὸ λόγο: Ὁ Θεὸς "καθεῖλε δυ-
νάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπει-

νούς" (Λουκᾶ α  ́52). Δηλαδή, ἔρριξε
κάτω ἀπὸ τοὺς θρόνους τους ἄρχον-
τες κραταιοὺς καὶ δυνατούς, καὶ ἀνύ-
ψωσε ταπεινοὺς καὶ περιφρονημέ-
νους. Κἰ αὐτό, ἀκριβῶς ἔγινε στὶς 25
Μαρτίου 1821. Στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας
Λαύρας, ὅταν ὑψώθηκε τὸ Λάβαρο τῆς
Ἐπαναστάσεως, οἱ Ἕλληνες, μὲ μιὰ
φωνὴ καὶ μὲ μιὰ καρδιὰ εἶπαν "ἐλευθε-
ρία ἤ θάνατος". Ἀπὸ τὴν ἄσχημη ζωὴ
τῆς δουλείας προτιμότερος εἶναι ὁ θά-
νατος γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πα-
τρίδος μας ἀπὸ τὴν δουλεία τετρακο-
σίων ἐτῶν κάτω ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυ-
γό. Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ γιὰ τὴν
Ἑλλάδα ἄρχιζε ὁ ἀγώνας ἐκεῖνος,
ὅπως ἀργότερα τὸ διεκήρυξε ὁ Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης πρὸς τοὺς μα-
θητὲς τῶν Ἀθηνῶν, στὴ Πνύκα: "Ὅταν
ἐπιάσαμε τὰ ὅπλα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ
Πίστεως κι' ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος".

-Δ-
Ἦταν βέβαια, ἄνισος ἐκεῖνος ὁ

ἀγώνας. Γιατὶ μιὰ χούφτα Ἕλληνες τὰ
ἔβαλαν μὲ τὴν πανίσχυρη τουρκικὴ
αὐτοκρατορία. Ὅμως, στὸ τέλος,
παρὰ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ ἐλαττώματά
τους καὶ τὸν διχασμό – τὸν αἰώνιο
ἐχθρὸ τῆς φυλῆς μας - ἐνίκησαν καὶ
δημιούργησαν τὴν νέα Ἑλλάδα βγαλ-
μένη ἀπὸ τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν ἀγω-
νιστῶν. Σ  ̓ὅσους ἀποροῦν πῶς ἔγινε
αὐτὸ τὸ θαῦμα, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία
καὶ μοναδική : Ὁ Θεὸς «καθεῖλε δυνά-
στας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπει-
νούς». Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν δύναμη
στοὺς ραγιάδες νὰ παλαίψουν καὶ στὸ

τέλος νὰ νικήσουν, ὅπως καὶ ἡ Πανα-
γία μας, ποὺ εἶχε γίνει, γιὰ μιὰ ἀκόμη
φορά, ἡ Ὑπέρμαχος τοῦ Ἔθνους μας
Στρατηγός. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ
προσευχὴ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ στὸ
ἐξωκκλήσι τῆς Παναγίας, στὸ Χρυσο-
βίτσι, ὅταν τὰ πράγματα εἶχαν πολὺ
δυσ κολέψει καὶ φαινόταν σχεδὸν ἀδύ-
νατη ἡ ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς : «Πα-
ναγία μου, βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ
τοὺς Ἕλληνες νὰ ψυχωθοῦνε». Κἰ
Ἐκείνη, πράγματι, τοὺς βοήθησε, τοὺς
ἐμψύχωσε, καὶ σὲ λίγο ἡ τότε πρω-
τεύουσα τῆς Πελοποννήσου βρισκό-
ταν στὰ χέρια τῶν ἐπαναστατημένων
Ἑλλήνων.

-Ε-
Αὐτὲς τὶς δυὸ γιορτὲς γιορτάζουμε

σήμερα, ἀδελφοί μου. Καὶ πρέπει,
στοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ
περνᾶμε, νὰ φροντίζουμε ἀδιάκοπα νὰ
ἀνανεώνουμε τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν
Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Σὲ καιρούς,
ποὺ ἄλλοι ἀρνοῦνται ἐπίσημα τὴν χρι-
στιανική τους ἰδιότητα, κἰ  ἄλλοι ὑπο-
νομεύουν τὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα,
ἄς μένουμε σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι
σὲ ὅσα μᾶς παρέδωσαν μὲ τόσες θυ-
σίες οἰ πατέρες μας, ἀλλὰ καὶ στὴν σω-
τηρία ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Κύριος. Κἰ ἄς
μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι ἔχουμε ἐθνικὰ θέματα
ἀνοιχτά : Βόρειος Ἤπειρος, Κύπρος,
Θράκη, Αἰγαῖο, μᾶς θέλουν ἄγρυπνους
στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους. Οἱ καιροὶ οὐ
μενετοί.

Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα,
ἀγωνιστικά».

Ἑτοιμάζεται νομοσχέδιον 
διὰ τὸν γάμον τῶν ὁμοφύλων;

Ἡ ἀναμενομένη εἰσήγησις τοῦ
ἀεροπαγίτου κ. Μαχαίρα φαίνεται
ὅτι θὰ κλείση ὁριστικῶς τὸ ζήτημα
ἑρμηνείας τῆς κειμένης νομοθεσίας
σχετικὰ μὲ τὸν πολιτικὸν γάμον, ποὺ
ἤνοιξε τὸ 2008 μὲ τὰς ἀναληφθεί-
σας πρωτοβουλίας τῆς δημοτικῆς
ἀρχῆς Τήλου νὰ τελέση αὐτὸν διά
δύο ἄτομα ἰδίου φύλου. Ὡστόσο φαί-
νεται πὼς ἤνοιξαν οἱ ἀσκοὶ τοῦ
Αἰόλου καθὼς, ὅπως κατέστη
γνωστὸν τὴν 17ην Μαρτίου ἀπὸ τὸ
news.in.gr, ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ τὸ  Ὑπ.
Δικαιοσύνης προτίθενται νὰ ἐπανα-
φέρουν τὸ ὅλον θέμα εἰς τὸ προσκή-
νιον. Συγκεκριμένα: 

«Ὁ ἀρεοπαγίτης Χαρ. Μαχαίρας,
ὅπως ἔγινε γνωστό, ἐνώπιον τοῦ Α1
Πολιτικοῦ Τμήματος τοῦ Ἀρείου
Πάγου θὰ ὑποστηρίξει ὅτι «δὲν
νοεῖται πολιτικὸς γάμος μεταξὺ
ὁμοφύλων» καὶ θὰ εἰσηγηθεῖ νὰ μὴ
ἀναιρεθεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου
Δωδεκανήσου, ποὺ ἔκρινε ἀνυπό-
στατο τὸν γάμο ποὺ τελέστηκε
στὴν Τῆλο τὸ 2008 μεταξὺ δύο ὁμό-
φυλων γυναικῶν. Στὸν Ἄρειο Πάγο
ἦταν νὰ συζητηθεῖ ἡ ἀναίρεση ποὺ
ἔχει ἀσκήσει τὸ ὁμόφυλο ζευγάρι
κατὰ τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου
Δωδεκανήσου, ἀλλὰ γιὰ τυπικοὺς
λόγους ἀναβλήθηκε γιὰ τὸν ἐρχό-
μενο Νοέμβριο. Ὅπως ἔγινε γνω-
στό, ὁ ἀρεοπαγίτης-εἰσηγητὴς τῆς
ὑπόθεσης, κ. Μαχαίρας, κατὰ τὴν
ἀκροαματικὴ διαδικασία θὰ ὑποστη-
ρίξει ὅτι ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ Ἀστι-
κοῦ Κώδικα καὶ ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα
νομοθεσία δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὸς ὁ
πολιτικὸς γάμος μεταξὺ ὁμόφυλων
ζευγαριῶν. Ἀναλυτικότερα, ὁ κ. Μα-
χαίρας θὰ ἀναφέρει πέντε νομικοὺς
λόγους ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι νό-
μιμος ὁ πολιτικὸς γάμος τῶν ὁμό-
φυλων ζευγαριῶν, ἐνῷ συγχρόνως
αἰτιολογεῖ τὶς ἀπόψεις του. Εἰδικό-
τερα, οἱ πέντε λόγοι ποὺ θὰ ἐπικαλε-
στεῖ ὁ κ. Μαχαίρας εἶναι:

1) Ὑπὸ τὸ νομικὸ καθεστὼς τοῦ
Ἀστικοῦ Κώδικα (Α.Κ.), θεωρεῖται
αὐτονόητη ἡ διαφορετικότητα τῶν
φύλων τῶν νεονύμφων (βλέπε ἴδια
ἐκεῖνες περὶ προικός, τοῦ ἄρθρου
1.350 κ.ἄ.). Ἀπὸ τὶς διατάξεις αὐτὲς
προκύπτει ὅτι ὁ Α.Κ. ἀντιλαμβάνεται
τὸν γάμο μόνο μεταξὺ ἑτεροφύ-
λων. Ἡ δὲ ἀναφορὰ τῶν διατάξεων
τοῦ Α.Κ. πλέον, σὲ "συζύγους" καὶ
"μελονύμφους", οὐδόλως ὁδηγεῖ
στὸ συμπέρασμα ὅτι ἔγινε, γιὰ νὰ
καταδείξει ὅτι ἐφεξῆς "ἀναγνωρί-
ζει" πολιτικὸ γάμο καὶ μεταξὺ ὁμο-
φύλων, ἀλλὰ μᾶλλον ὅτι υἱοθετήθη-
κε αὐτὴ ἡ φρασεολογία γιὰ λόγους
νομοτεχνικούς.

2) Αὐτὸ ἄλλωστε ἐνισχύεται καὶ

ἀπὸ τὴν ρητὴ ἀναφορὰ σὲ πρόσφα-
το νομοθέτημα, τὸν νόμο 3719/2008
- σύμφωνο συμβίωσης-, ὅπου στὸ
ἄρθρο 1 αὐτοῦ γίνεται χρήση
ρητῶς τῆς ἔννοιας τῶν "ἑτερόφυ-
λων".

3) Ἀπὸ τὸ ἄρθρο 12 τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ
Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ), οὐδόλως συνά-
γεται καταλυτικὸ ἐπιχείρημα ὑπὲρ
τῆς ἀναγνώρισης πολιτικοῦ γάμου
μεταξὺ ὁμοφύλων, ἀφοῦ καὶ ἐκεῖ
διακρίνονται τὰ δύο φῦλα.

4) Ὁμοίως καὶ στὸ ἄρθρο 23 παρ.
2 τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου γιὰ τὰ
Ἀτομικὰ καὶ Πολιτικὰ Δικαιώματα
(ΔΣΑΠΑ).

5) Ἡ εὐρωπαϊκὴ νομολογία κρίνει
καὶ τάσσεται μὲν ρητῶς ὑπὲρ τῆς δι-
εύρυνσης τῆς ἔννοιας τῆς οἰκογέ-
νειας καὶ μεταξὺ ὁμοφύλων (Στρα-
σβοῦργο κ.λπ.), δὲν ἔχει ἀποφανθεῖ
ὅμως ρητὰ περὶ τοῦ τρόπου ποὺ θὰ
πραγματωθεῖ αὐτή, δηλαδὴ γιὰ πα-
ράδειγμα μὲ ποιὸ νομικὸ μόρφωμα,
ὅπως λ.χ. τὸ σύμφωνο συμβίωσης ἢ
ἄλλως».

Κατὰ συνέπεια, σημειώνει ὁ ἀρε-
οπαγίτης, ὑπὸ ἑλληνικὸ νομικὸ κα-
θεστὼς «δὲν νοεῖται πολιτικὸς γά-
μος μεταξὺ ὁμοφύλων».

Τέλος, θεωρεῖ ὁ δικαστικὸς λει-
τουργὸς ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ θέσπι-
ση μὲ ρητὴ νομοθετικὴ διάταξη τοῦ
γάμου μεταξὺ ὁμοφύλων, ὅπως ἤδη
προβλέπεται σὲ δέκα εὐρωπαϊκὲς
χῶρες. Παράλληλα, ὁ δικηγόρος
τοῦ ὁμόφυλου ζευγαριοῦ, Βασ.
Χειρδάρης, μὲ ἀφορμὴ τὴν εἰσήγη-
ση τοῦ κ. Μαχαίρα σὲ δήλωσή του
ἐπισημαίνει:«Ἡ ὑπόθεση τῶν γάμων
τῶν ὁμοφύλων ποὺ θὰ ἐκδικαστεῖ
στὸν Ἄρειο Πάγο δίνει τὴν εὐκαιρία
στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριό μας νὰ
ἐγκαταλείψει τὴν ἐσωστρέφεια στὴ
νομολογία του καὶ νὰ προχωρήσει
σὲ μία ἑρμηνεία τῆς νομοθεσίας
ποὺ θὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὰ σύγ-
χρονα δεδομένα καὶ τὶς ἀλλαγὲς
ποὺ ἔχουν ἐπέλθει στὰ ἤθη καὶ στὴν
κοινωνία». Καὶ προσθέτει: «Ἤδη τὸ
ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἑτοιμάζει
νομοσχέδιο ποὺ ἐπεκτείνει τὸ σύμ-
φωνο συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα
ζευγάρια. Δὲν ἀντιλαμβάνομαι γιατί
ἡ νομιμοποίηση μίας ἐρωτικῆς σχέ-
σης μέσῳ τοῦ συμφώνου συμβίω-
σης νὰ μὴ ἐπεκταθεῖ καὶ στὴν πιὸ
ὥριμη καὶ σοβαρὴ μορφὴ τῆς σχέ-
σης, τὸν γάμο. Ἡ λύση δὲν πρέπει
νὰ εἶναι κομματιαστὴ ἀλλὰ συνολι-
κή. Δὲν μπορεῖ νὰ παραβιάζονται τὰ
δικαιώματα τῶν ὁμοφύλων ὅσον
ἀφορᾶ τὸ σύμφωνο συμβίωσης,
ἀλλὰ νὰ μὴ παραβιάζονται ταυτόση-
μα δικαιώματα ὅσον ἀφορᾶ τὸν γά-
μο».

Κατέφθασαν αἱ πρῶται
γερμανικαὶ ἀποζημιώσεις!

Ἔκπληξιν προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι
ζεῦγος Γερμανῶν προέβησαν οἰκειο-
θελῶς εἰς κατάθεσιν ποσοῦ προκει-
μένου νὰ παραδειγματίσουν καὶ
ἄλλους ὁμοεθνεῖς των εἰς τὴν ἀνα-
γνώρισιν τοῦ χρέους πρὸς τὴν Χώ-
ραν μας. Ὅπως ἀναφέρει εἰς δημοσί-
ευμά του τὸ STUDIO B & G τῆς
17ης Μαρτίου ἐ.ἔ.: 

«Ἕνα ζευγάρι Γερμανῶν πολιτῶν
ὁ Ludwig Zacaro καὶ ἡ Nina Lahge
ἀποφάσισαν νὰ καταθέσουν σὲ κοι-
νωφελῆ ὀργάνωση, τὴν Πύλη τοῦ
Πολιτισμοῦ στὸ Ναύπλιο, τὸ ποσὸ
τῶν 875€. Ἐπισκέφτηκαν τὴν Ἑλλά-
δα καὶ μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὸν
Δήμαρχο Ναυπλίου Δημήτρη Κω-

στοῦρο ἀποφάσισαν νὰ δώσουν τὸ
ποσὸ αὐτὸ γιὰ κοινωφελὲς ἔργο. Τὸ
ποσὸ προκύπτει μετὰ ἀπὸ τὸν ὑπο-
λογισμὸ τῶν χρημάτων ἐπανόρθω-
σης ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ 2ου παγκο-
σμίου πολέμου ποὺ διεκδικεῖ ἡ Χώ-
ρα μας, σὲ 70δις καὶ διαιρούμενο μὲ
τὰ 80 ἑκ. πληθυσμὸ τῆς Γερμανίας
ἀντιστοιχεῖ σὲ κάθε ἕνα Γερμανὸ
πολίτη. «Τὸ κάνουμε αὐτὸ γνωστό,
ὥστε νὰ δώσουμε τὸ ἐρέθισμα καὶ
σὲ ἄλλους νὰ διευρύνουν τὸ
πνεῦμα τους καὶ νὰ ὁδηγήσουν τὸ
κράτος μας νὰ ἀναγνωρίσει τὸ χρέ-
ος του ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα», τό-
νισαν σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσαν
στὰ τοπικὰ ΜΜΕ».
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Ἔκτακτος συνεδρία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Συνῆλθεν ἐκτάκτως τὴν 19ην
Μαρτίου ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου. Ἀκολουθεῖ τὸ σχε-
τικὸν Δελτίον Τύπου:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα Πέμ-
πτη, 19 Μαρτίου 2015, σὲ ἔκτακτη
συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς
Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσο-
στόμου, καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Συζήτησε τὰ ὑπὸ τῆς Εἰδικῆς
Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς ἀναθεω-
ρημένα κείμενα τῶν Προσυνοδικῶν
Πανορθοδόξων Διασκέψεων καὶ
ὑπέβαλε τίς, κατὰ τὴ γνώμη της,
εἰσηγήσεις γιὰ τροποποιήσεις.

2) Ἐνημερώθη ἀπὸ τὸν Μακαριώ-
τατο γιὰ τὴν ἵδρυση Θεολογικῆς
Σχολῆς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου. Ἡ ἔναρξη λειτουργίας
τῆς Σχολῆς προγραμματίζεται γιὰ
τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο.

3) Ἐξέτασε διάφορες καταγγε-
λίες ἐναντίον θέσεων ποὺ ἐκφράζει,
κατὰ καιρούς, ὁ κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλί-
δης καὶ οἱ ὁποῖες ἔρχονται εἰς ἀντί-
θεση μὲ τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας. Ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος ὅρισε Συνοδικὴ Ἐπι-
τροπή, γιὰ μελέτη τοῦ ὅλου θέμα-
τος καὶ ἐνημέρωσή της γιὰ λήψη
ἀπόφασης».

Αἱ ἀποκαλύψεις τουρκικῆς ἐφημερί-
δος διά 35.000.000 χριστιανοὺς εἰς τὴν
Τουρκίαν ἐγείρουν πολλὰ ἐρωτήματα
διὰ τὴν εὐθύνην τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερα-
ποστολῆς, καθὼς φαίνεται ὅτι μεγάλο
μέρος ἀπὸ αὐτοὺς προσηλυτίζονται
ὑπὸ προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν. Ἀνα-
ρωτιέται κανείς, ἐὰν ἡ μάχη δίδεται εἰς
τὴν πρώτην γραμμὴν ἢ ἐκ τῶν ἀναπαυ-
τικῶν πολυθρόνων τῶν γραφείων. Θὰ
ἀφεθοῦν τόσα ἑκατομμύρια Χρι-
στιανῶν, ποὺ ἕως πρότινος ἀποτε-
λοῦσαν σάρκα ἐκ τῆς σαρκός μας καὶ
τὸν πιὸ ζωτικὸν πνεύμονα τῶν Ὀρθοδό-
ξων κατὰ τὴν περίοδον τῆς Βυζαντινῆς
Περιόδου, ὡς βορὰ διά προβατοσχή-
μους λύκους;  Συμφώνως πρὸς ἀνάρ-
τησιν τοῦ agioritikovima τῆς 18ης
Μαρτίου 2015:

«Στὴν ἑβδομαδιαία τουρκικὴ ἐφη-
μερίδα Aksiyon ἐμφανίστηκε ἀναλυ-
τικὸ ἄρθρο σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση
τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς
Τουρκίας. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο στὴ
χώρα ὑφίστανται περίπου 35 ἑκατομ-
μύρια σπίτια, τὰ ὁποῖα περιοδικὰ
κρυφὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς χριστια-
νικὲς ἐκκλησίες. Εἶναι ἄγνωστο ἂν τε-
λοῦνται σὲ ὅλες τὶς μυστικὲς ἐκκλη-
σίες αὐτὲς καὶ τὰ μυστήρια. Σύμφωνα
μὲ τὴν Aksiyon στὴν Τουρκία δραστη-
ριοποιοῦνται Χριστιανοὶ ἱεραπόστολοι
(κυρίως ἀπὸ τὴ Γερμανία καὶ τὶς ΗΠΑ).
Σύμφωνα μὲ τὰ τουρκικὰ μέσα ἐνημέ-
ρωσης τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχουν κα-
ταφέρει νὰ διαδώσουν τὸ Εὐαγγέλιο
σὲ περίπου 8 ἑκατομμύρια πολίτες σὲ
ὅλη τὴ χώρα. Ἰδιαίτερα ἐπιτυχὲς εἶναι
τὸ ἔργο τους καὶ στὸ ἔδαφος τοῦ ἐσω-
τερικοῦ τῆς Ἀνατολίας».

Ἡ δευτέρα μικρασιατικὴ καταστροφή

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἱερισσοῦ, εἰς
τὰ πλαίσια τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων
διωργάνωσεν ὁμιλίαν μὲ σκοπὸν τὴν
ἐνημέρωσιν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου διά τὸ
πρόβλημα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων
καὶ τὴν ποιμαντικὴν στρατηγικήν τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως πρὸς ἀντιμετώπισίν
των, μὲ ὁμιλητὴν τὸν αἰδ. πρωτοπρ. π.
Κυριακόν Τσουρόν, Γραμματέα τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν αἱρέσε-
ων.  Ἡ Ἱ.Μ. Ἱερισσοῦ εἰς δελτίον τύ-
που ἀναφέρει:

«Γιά τήν ποιμαντική στρατηγική
στήν ἀντιμετώπιση τῶν νεοφανῶν
αἱρέσεων μίλησε σέ Ἱερατική Σύναξη
τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως
Ἱερισσοῦ τήν Τρίτη 17η Μαρτίου τ. ἔ.,
ὁ Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Κυρια-
κός Τσουρός Γραμματέας τῆς Συνο-
δικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Θεόκλητος παρουσίασε τόν π.
Κυριακό καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν
ἀνταπόκρισή του στήν πρόσκληση
τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ π. Κυριακός στήν ἀρχή τῆς ὁμι-
λίας του ἀναφέρθηκε στήν ἰδιαιτερό-
τητα τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, φαι-
νόμενο πού ἐμφανίσθηκε τήν δεκαε-
τία τοῦ ́ 70.

Τά χαρακτηριστικά τῶν ὁμάδων
αὐτῶν εἶναι, ὅτι:

• Δέν ἐκφράζονται φανερά ἐχθρι-
κά κατά τῆς Ἐκκλησίας, ὁπότε δέν γί-
νονται εὔκολα ἀντιληπτές.

• Ἐμφανίζονται μέ προσωπεῖα καί
ἱκανοποιοῦν ποικίλα γοῦστα, ἀποτε-
λώντας κατά τήν ἔκφραση τοῦ ἀει-
μνήστου π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου
«ὑπεραγορά θρησκειῶν».

• Ἔχουν ὁλοκληρωτική δομή καί
συμπεριφορά στούς ὁπαδούς.

• Καί χρησιμοποιοῦν τεχνικές ἐλέγ-
χου τοῦ νοῦ καί τῆς θέλησης.

Χωρίζονται σέ δύο ὁμάδες:
α) τίς χριστιανικές αἱρέσεις ἤ πα-

ραθρησκεῖες πού ἔχουν χριστιανικά
χαρακτηριστικά καί ὑπολογίζονται
ἐδῶ στήν Ἑλλάδα στίς 130.

β) τίς ἐξωχριστιανικές παραθρη-
σκευτικές ὁμάδες πού ἀνήκουν στήν
Νέα Ἐποχή καί εἶναι περί τίς 450.

Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε στίς
ἀρνητικές συνέπειες γιά τό ἄτομο,
τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία. Αὐτό
ἀνάγκασε τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο
νά συστήσει στά κράτη μέλη τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος νά λάβουν
μέτρα γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν
ἀπό τήν δράση τῶν καταστροφικῶν
λατρειῶν.

Ἐνῶ ὅλα τά κράτη ἔχουν λάβει τά
μέτρα τους, στήν Ἑλλάδα μόνο ἡ
Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται καί προστα-
τεύει τούς πολίτες.

Ἡ Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας γιά
τήν ἀντιμετώπιση πρέπει νά κινεῖται
σέ δύο ἄξονες:

α) Τήν κατήχηση στήν ὀρθόδοξη
πίστη.

β) Τήν ἐνημέρωση τῶν πιστῶν γιά
τήν ἀπειλή.

Τελικά ἡ παρουσία τῶν αἱρέσεων
πέρα τῶν καταστροφικῶν συνεπειῶν,
μᾶς ἀναγκάζει νά μελετήσουμε καλ-
λίτερα τήν πίστη, νά ξυπνήσουμε ἀπό
τήν ραθυμία καί νά γίνουμε ἀγωνιστι-
κότεροι.

Ὁ ποιμένας ὀφείλει νά ἐνδιαφερ-
θεῖ μέ πατρικό ἐνδιαφέρον. Καί ἡ προσ -
φορά ἀγάπης πρός τά θύματα τῶν
αἱρέσεων εἶναι ἡ καλλίτερη φιλαν-
θρωπία.

Μετά τό τέλος τῆς εἰσηγήσεως
ἀκολούθησε συζήτηση καί ὁ π. Κυρια-
κός ἀπήντησε σέ ἐρωτήσεις καί προ-
βληματισμούς τῶν Ἱερέων.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε
τήν Σύναξη εὐχαριστῶντας καί πάλιν
τόν π. Κυριακό καί ἐφιστῶντας τήν
προσοχή τῶν Κληρικῶν μας γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν πού ἐπι-
τίθενται στίς Ἐνορίες τους».

Ἡ ποιμαντική τῆς Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ
κατὰ τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων


