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ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου, ὁσίου Νικήτα τοῦ ὁμολογητοῦ, Ἐλπιδοφόρου μάρτυρος ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2064

Αἱ προεργασίαι συνεχίζονται ἀλλὰ αἱ προβλέψεις εἶναι δυσοίωνοι

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝ ΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

«Ὁ Ἑωσφόρος εἰς ὑπέρτατον
βαθμὸν ἡδονίζεται καὶ θριαμβεύει,
ὅταν ἐκ τοιούτων χώρων καὶ ἐκ τοι-
ούτων συναθροίσεων, συνερχομέ-
νων ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ,
ἀποσπᾶ διά τῶν πειρασμῶν του
πρὸςἑαυτὸντοὺςἐνδίδοντας,προσ-
φέρων ἐν τέλει εἰς αὐτοὺς τὴν τρα-
γικὴν ψευδαίσθησιν ὅτι προσεχώ-
ρησαν ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὀρθο-
δοξίας». Αὐτὰ ὑπῆρξαν τὰ ἀκριβῆ
λόγια τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπροσω-
πίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, κατὰ τὴν ἐναρκτήρια συνεδρία-
ση τῆς Β΄ Προσυνοδικῆς Πανορθο-
δόξου Διασκέψεως ἐν Σαμπεζὺ τῆς
Γενεύης κατὰ τὴν Κυριακὴ 5 Σε-
πτεμβρίου 1982, τοῦ τότε Σεβ. Μη-
τροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος
κ. Μελίτωνος. Τὰ ἐκ πατριαρχικοῦ
στόματος λεχθέντα ἀφενὸς προει-
δοποιοῦσαν, μὲ τὴν ἀποκομι-
σθεῖσαν ἕως τότε ἐμπειρία περὶ τῆς
δρομολογουμένης Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Συνόδου, γιὰ τοὺς ἐνδεχομέ-
νους κινδύνους, ἀφετέρου ἦσαν
προοιωνίζοντα προφητικῶς τὶς δυ-
σκολίες ἀλλὰ καὶ ἐνίοτε τὶς πρό-
σκαιρες ἀστοχίες ποὺ θὰ εἶχε νὰ
ἀντιμετωπίση ἡ ὑπὲρ πεντηκονταε-
τίαν ἤδη μακρόσυρτος λεπτολόγος
διαδικασία προετοιμασίας τῶν ὑπὸ
ἐξέτασιν θεμάτων. Πράγματι, ἡ
ἱστορία ἦρθε νὰ ἐπιβεβαιώση τοῦ
λόγου τὸ ἀληθὲς μὲ τὰ ὅσα ἕως σή-
μερα μεσολάβησαν.

Ἔκτοτε παρῆλθον ἤδη τριάκον-
τα καὶ δύο ἔτη καὶ στὸ προσκήνιο
βρίσκονται κυρίως τὰ ποικίλης φύ-
σεως προβλήματα τῆς συγκλήσεως
τῆς Ἁγ. Μεγάλης Συνόδου παρὰ
διαφαίνεται ἀναπτυσσομένη μία
ἀπόλυτη ὁμοφωνία καὶ ἀδιατάρα-
κτος ὁμοψυχία τῶν κατὰ τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖες
ὅμως θὰ κληθοῦν μὲ τὴ σύγκληση
τῆς Ἁγ. Μεγάλης Συνόδου πρωτί-
στως νὰ διατρανώσουν τὴν ἑνότη-
τα τῆς Ἐκκλησίας. Πρὸς ἐπίρρωσιν
αὐτῶν μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθῆ κανεὶς
τὸ ἀνοικτὸ ζήτημα περὶ τῆς συμμε-

τοχῆς τῶν ἐπισκόπων -ποῖοι, πόσοι
κ.λπ.- καθὼς καὶ τοῦ τρόπου λήψε-
ως τῶν ἀποφάσεων κατὰ τὴ διεξα-
γωγὴ τῆς Ἁγ. Μεγάλης Συνόδου,
γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχουν διατυπωθῆ δια-
φορετικὲς ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες δύ-
νανται νὰ τινάξουν τὰ πάντα εἰς τὸν
ἀέρα ἂν δὲν ἐπιλυθοῦν ἐγκαίρως
καὶ συμφώνως πρὸς τὰ κριτήρια
τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Θὰ

ἦταν ἄδικο καὶ μονομερές, ὡστόσο,
νὰ μὴ ἀναγνωρίση κανεὶς τὴν ἐπί-
τευξη συμφωνίας σὲ πολλὰ ζητή-
ματα, διὰ τὰ ὁποῖα ὅμως ἡ τελικὴ
κρίση θὰ προέλθη ἐκ τῆς Ἁγ. Μεγά-
λης Συνόδου, στὴν δικαιοδοσία τῆς
ὁποίας εὑρίσκεται ἀκόμα καὶ ἡ καθʼ
ὁλοκληρίαν ἀνατροπὴ πάσης προ-
ηγουμένης προεργασίας, ἔστω καὶ
ἂν αὐτὸ δὲν φαντάζη ἐξαρχῆς τόσο

πιθανό. Τὸ παράδειγμα διά ἕνα τέ-
τοιο ἐνδεχόμενο προῆλθε προσφά-
τως ἀπὸ τὸ ὡς μὴ ὤφελε ἀνακῦψαν
ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἐντὸς
τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπι-
τροπῆς, ποὺ συνῆλθε στὸ Σαμπεζὺ
ἀπὸ 16 ἕως 20 Μαρτίου 2015.

Φιλολογία
καὶ παραφιλολογία

Μετὰ ἀπὸ ἀνάρτηση πληροφο-
ριῶν ἀπὸ γνωστὴ ἱστοσελίδα, οἱ
ὁποῖες ἀφοροῦσαν σὲ ἐκτενῆ συζή-
τηση πέριξ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ποὺ
διημείφθη ἐπισήμως ἐντὸς τῆς
αἰθούσης συνεδριάσεων κατὰ τὴ
συζήτηση τοῦ πρὸς ἐπικαιροποίηση
κειμένου «Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθο-

Ἡ καταδυνάστευσις
τοῦ αὐτονοήτου

Διανύσαμε τὴν ἐφετινὴ Ἁγία
καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ
ἤδη εἰσοδεύουμε στὴν Ἁγία καὶ
Μεγάλη Ἑβδομάδα χωρὶς ὅμως
νὰ ἔχουμε πραγματικὰ κατηχηθῆ
στὸ νόημα τῆς περιόδου αὐτῆς.
Ἀκούσαμε πολλὰ καὶ διαβάσαμε
ἀκόμα περισσότερα στὰ δίκτυα
ἐνημέρωσης διά τὴν μετάνοια,
ἀλλὰ τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἄγγιζε
γενναῖα τὸ θεολογικό της βάθος
καὶ γἰ αὐτὸ καὶ τὸ βίο μας. Ἆραγε
γιατί; Μήπως εἶναι ὑπερβολικὴ ἡ
ἐκτίμηση αὐτή;

Ἡ πρώτη αἰτία εἶναι ὅτι ὁ λόγος
περὶ μετανοίας τὶς περισσότερες
φορὲς συντελοῦνταν ὑπὸ τὸ
βλέμμα δημοσιότητος ἐντὸς
ἱερῶν ναῶν ὅπου τελέστηκε κα-
τανυκτικὸς ἑσπερινὸς μὲ κάποιες
φορὲς ὡς πάρεργο τὴν ὁμιλία
περὶ μετανοίας. Ἂν προϋπόθεση
τῆς μετανοίας εἶναι τὸ νὰ εἰσέλθη
κανεὶς εἰς ἑαυτόν, δυστυχῶς ναοὶ
κατάμεστοι στὸ φῶς, μὲ φωνα-
σκοῦντες διά τὴν παρουσία ἐπι-
σκόπου ἱεροψάλτες καὶ φωτογρά-
φους μὲ ἐνοχλητικὰ φλὰς δὲν
εἶναι εὔκολο νὰ προάγουν μία τέ-
τοια κατάσταση. Μᾶλλον τὴν ἀπο-
τρέπουν ἢ ἀκόμη χειρότερα μᾶς
καλλιεργοῦν μία ἐντύπωση -καὶ
δὴ παραπλανητικὴ- περὶ τῆς μετα-
νοίας, ἐνῷ αὐτὴ εἶναι στάση, ὄχι
ἔννοια, ποὺ συμπληρώνεται ἀπὸ
τὸ λειτουργικὸ ὅλον, δηλ. τὸν
τρόπο ποὺ συμμετέχουμε στὶς
ἀκολουθίες.

Δεύτερον ἀντὶ οἱ εἰκόνες τῶν
Ἁγίων, τῶν ἀπαράμιλλων προτύ-
πων μετανοίας, νὰ δεσπόζουν,
ἐπισκιάστηκαν ἀπὸ τὶς ποικίλες
φωτογραφίες. Μία εἰκόνα εἶναι χί-
λιες λέξεις, ἀλλὰ δυστυχῶς χίλιες
λέξεις ἐν μέσῳ περιόδου περισυλ-
λογῆς εἶναι μᾶλλον βαττολογία
βδελυκτὴ ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐπισκιά-
στηκαν, διότι ἀντὶ νὰ δοθῆ ἔμφα-

Η ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Τό Σάββατον πρό τῶν Βαΐων ἑορτάζομεν τήν ἔγερσιν
τοῦ ἐν τάφῳ τετραημέρου, ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ
Χριστοῦ Λαζάρου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος ά .
Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος,
ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ
ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ
τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Κοντάκιον. Ἦχος β́ . Τὰ ἄνω ζητῶν.
Ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ κό-
σμου ἡ ἀνάστασις, τοῖς ἐν γῇ πεφανέρωται, τῇ αὐτοῦ ἀγα-
θότητι, καὶ γέγονε τύπος τῆς Ἀναστάσεως, τοῖς πᾶσι πα-
ρέχων θείαν ἄφεσιν.

Ἡ πανθρησκεία ὕβρις καὶ βλασφημία
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Οἱ στῦλοι τῆς Πίστεως
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας οἱ ἄνθρωποι εἶναι κυριολεκτικά αἰχμάλωτοι στά ἐφή-
μερα καί μάταια τῆς ζωῆς καί καλοῦνται συχνά νά ἀντιμετωπίσουν διά-
φορα σοβαρά προβλήματα μέ τίς ἀντιλήψεις πού κυριαρχοῦν, ἀδια-

φορώντας προκλητικά γιά τό παρελθόν καί τήν ἱστορική μνήμη, δηλαδή πῶς
εἶχαν ἀντιμετωπιστεῖ ἴδια προβλήματα σέ παλαιότερες ἐποχές, οἱ ὁποῖες
ἦταν πιό δύσκολες ἀπό τίς σημερινές. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά ἐπι-
κρατεῖ ἐπιπολαιότητα στίς κρίσεις καί ἀποφάσεις καί οἱ λύσεις πού δίνονται
νά εἶναι ἐλλειπεῖς, ἄδικες καί τελικά ἐσφαλμένες. Τά ἴδια συμβαίνουν καί
στήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων. Ἀγνοεῖται ἡ ἱστορία
καί ἀντιμετωπίζονται τά προβλήματα μέ ἀντιπαραδοσιακές μεθόδους καί
κοσμική νοοτροπία, ἐνῶ γνωρίζουμε τίς καθαρές καί θεοφιλεῖς λύσεις πού
εἶχαν δοθεῖ παλαιά. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διαφυλάσσει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας.

Ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα πού καθημερινά ἀπασχολεῖ τήν Ἐκκλη-
σία εἶναι ὁ οἰκουμενισμός, δηλαδή τό ὄχημα πού κυρίως χρησιμοποιεῖ τό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προκειμένου νά πετύχει τήν ἕνωση τῶν «ἐκκλη-
σιῶν», ἀδιαφορώντας γιά τίς μεγάλες δογματικές διαφορές πού τίς χωρί-
ζουν καί περιφρονώντας τούς ἱερούς κανόνες καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Περιφρονεῖ ἀκόμα καί τούς ὁσιομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν
χάριν τῆς πίστεως. Πρόκειται γιά τά θύματα τῶν ἀδίστακτων λατινοφρόνων
«ὀρθοδόξων».

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ στίς ἀποφάσεις καί τίς ἐνέργειες τῶν οἰκουμε-
νιστῶν εἶναι ἀκόμα «ὑποτονικές, παρόλο πού συμβαίνουν φοβερά καί προ-
κλητικά πράγματα. Ὑποτονικές, δυστυχῶς, εἶναι καί στό Ἅγιον Ὄρος, ὄχι
γιατί συμφωνοῦν οἱ ἁγιορεῖτες πατέρες μέ τόν οἰκουμενισμό, ἀλλά γιατί κυ-
ριαρχεῖ ὁ φόβος καί ἡ ἀπειλή. Φοβοῦνται νά διαφοροποιηθοῦν δημοσίως
ἀπό τόν μεγάλο ποιμένα καί δεσπότη κ. Βαρθολομαῖο. Τελικά ὁ φόβος εἶναι
ὑπερβολικός. Ὅταν διαμαρτύρεται ἕνας ἡγούμενος, ὁ κίνδυνος εἶναι με-
γάλος, ἐάν ὅμως πέντε ἡγούμενοι δήλωναν εὐθαρσῶς ὅτι διαφωνοῦν μέ
τόν οἰκουμενισμό καί τίς δραστηριότητες τοῦ Πατριάρχη, ἡ κατάσταση θά
ἦταν διαφορετική στό Ὄρος, ἀφοῦ ὁ φόβος θά εἶχε μεταφερθεῖ στό Φα-
νάρι! Τόνωση σέ μιά τέτοια γενναία στάση μπορεῖ νά δώσει καί τό παρά-
δειγμα τῶν ἁγιορειτῶν ὁσιομαρτύρων τοῦ 13ου αἰώνα, ὅταν ὁ αὐτοκράτο-
ρας Μιχαήλ ὁ Η΄ ὁ Παλαιολόγος ὑπέγραψε στή Λυών τό 1274 τήν ψευδοέ-
νωση μέ τούς Λατίνους προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν ὑποστήριξη τοῦ
Πάπα, γιά νά μπορέσει νά ἀνασυγκροτήσει τήν αὐτοκρατορία. Εἶναι συκ-
γλονιστικά τά ὅσα συνέβησαν τότε στό Ἅγιον Ὄρος, τά ὁποῖα φανερώνουν
ὅτι στά θέματα τῆς πίστης πρέπει νά εἴμαστε σταθεροί, ἀγέρωχοι καί ἀπο-
φασισμένοι.

Στό ὡραιότατο καί ἄκρως ἀποκαλυπτικό τεῦχος πού κυκλοφόρησαν τό
2014 ἁγιορεῖτες πατέρες μέ τίτλο «Ἅγιον Ὄρος, διαχρονική μαρτυρία
στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πίστεως» περιγράφονται καί τά ἐγκλήματα πού διε-
πράχθησαν στό Ὄρος τήν ἐποχή ἐκείνη. Μεταφέρω τό σχετικό ἀπόσπασμα:

«Ὁ Μιχαήλ Η΄, ἀποφασισμένος νά ἐπιβάλει τήν ἕνωση μέ κάθε τρόπο, σέ
συνεργασία μέ τόν λατινόφρονα Πατριάρχη Ἰωάννη ΙΑ΄ Βέκκο (1275-1282)
στράφηκε μέ μανία ἐναντίον τῶν Ἁγιορειτῶν. Οἱ δύο λατινόφρονες ἡγέτες
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας μετέβησαν στό Ἅγιον Ὄρος μέ παπική ἐπικουρία,
γιά νά ἀναγκάσουν τούς Ἁγιορεῖτες νά δεχθοῦν τήν ἕνωση.

Οἱ Μονές Μεγίστης Λαύρας καί Ξηροποτάμου ὑπέκυψαν πρός στιγμήν
στήν βία τῶν λατινοφρόνων καί ἀποδέχτηκαν τήν βδελυρή ψευδοένωση.

Οἱ Μοναχοί τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων ἀντιστάθηκαν μέ ἄκαμπτο καί ἀδιάλ-
λακτο φρόνημα. Ἤλεγξαν μέ αὐστηρότητα καί παρρησία τόν δυσσεβῆ βα-
σιλέα καί τούς ὁμόφρονές του ὡς αἱρετικούς καί παράνομους. Ὁ Μιχαήλ
ἐξοργισμένος ἔδωσε ἐντολή στούς στρατιῶτες του νά βάλουν σ᾿ ἕνα πλοῖο

Εἶναι πολυδιάστατη καί διαχρονι-
κή, ἡ σημασία τοῦ προμηθεϊκοῦ
συμβόλου στήν ἀνθρώπινη ἱστορία.
Εὐεργέτης μέν ὁ Προμηθέας ἀλλ᾽
ἀπουσιάζει ὁ Θεός ἀπ᾽ τό ἔργο καί
τή ζωή του. Δέν τό ᾽χει γιά τίποτε, νά
φωνάξει σέ στιγμή παροξυσμοῦ:
"μισῶ ὅλους τούς θεούς"!

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀποστα-
σίας - σάν τή δική μας - χρεωκοπή-
σει καί πάρει τόν κατήφορο, τίποτε
δέν τόν συνεφέρνει. Τραγωδία κα-
τάντησε ἡ ἐποχή μας. Ἄνομη καί
παράνομη καί ἀντίχριστη. Θέλησε
νά φτιάξει δικό της "εὐαγγέλιο"
πού τό κακό νά λέγεται καλό, τό
ἀνήθικο νά λέγεται ἠθικό, ὁ ἄντρας
νά γίνεται γυναίκα καί ἡ γυναίκα νά
γίνεται ἄντρας, ὥστε τά δύο γένη
νά μετονομάζονται "οὐδέτερο γέ-
νος"! Ἡ Νεοεποχίτικη καί σατανική
παγκοσμιοποίηση, καταργεῖ τή μία
θρησκεία καί ἐπιβάλλει τήν πολυ-
θρησκεία. Δέ θέλει ὀρθόδοξους
ἱερεῖς στά σχολεῖα οὔτε Γάμους
οὔτε Μυστήρια οὔτε κι αὐτή τήν τα-
φή. Προτιμοῦν τήν ἀποτέφρωση,
γιά νά μή τούς θυμίζουν πώς ὑπάρ-
χει καί ἄλλη ζωή... ὁπότε, ἀλλοίμο-
νό τους!

Μεθυσμένοι ἀπ᾽ τόν ἀμοραλισμό
καί τόν ἀθεϊσμό τῆς ἀνώμαλης ζωῆς
τους, ἀπαιτοῦν, μέ ὑποκρισία καί μέ
ὄργανο τήν Ἐκκλησία, τήν ἕνωση-
ὄχι μόνο τῶν χριστιανῶν - ἀλλά καί
ὅλων τῶν θρησκειῶν, ὥστε στό τέ-
λος νά μή ξέρει κανείς τί πιστεύει!
Τούτη ὅμως ἡ πανθρησκεία περνά-
ει μόνο μέσον τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Ἄλλο διαβολικό τέχνασμα, πού δέ
ξανάγινε ποτέ, τουλάχιστο, στήν
Ὀρθοδοξία. Γιαυτό καί οἱ ἄθεοι καί
ἀντίχριστοι πολιτικοί τῆς Δύσης,

προσποιοῦνται τόν εὐσεβῆ, γιά νά
ἐπιτύχουν τήν παγκοσμιοποίηση,
καί μέ αὐτή, τή σατανική πανθρη-
σκεία. Ἀλλά τέτοια πανθρησκεία δέ
θά 'ναι παρά ἔσχατη ὕβρις καί βλα-
σφημία. Μή τά βάζουμε μέ τό Θεό,
διότι, καθώς λέγει: "Ἐγώ γάρ εἰμι
Κύριος ὁ Θεός σου, Θεός ζηλω-
τής... (Ἐξόδ. Κ´ 5). Ἀποστρέφεται
τούς δίψυχους καί ὑποκριτές.

Τά γεγονότα πιά εἶναι γνωστά σέ
παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἡ ἀνθρωπότη-
τα φαίνεται πώς βρίσκεται στίς πα-
ραμονές τοῦ Ἀντιχρίστου. Καί ἐνῶ
γίνεται τόσος λόγος γιά τόν διαχρι-
στιανικό καί διαθρησκειακό οἰκου-
μενισμό, πού ἔρχονται σέ εὐθεῖα
ἀντίθεση μέ τήν Ὀρθόδοξή μας Πί-
στη, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρ-
χης - παρά τίς παγκόσμιες τῶν
Ὀρθοδόξων διαμαρτυρίες, σπεύδει
νά συμπροσευχηθεῖ μέ τόν Πάπα
καί ἡγέτες ἄλλων θρησκειῶν. Ἐπα-
νειλημμένα κωφεύει. Ἐρωτῶ: Σέ
ποιό Θεό προσευχήθηκε μέ τόν Πά-
πα, τόν ραββῖνο καί τόν Παλαιστί-
νιο; Μήπως θά πρέπει νά μελετήσει
τό : Ἐξόδου, ΚΓ΄ 13; Τό σημειώνω:
"Καί ὄνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀνα-
μνησθήσεσθε, οὐδέ μή ἀκουσθῇ ἐκ
τοῦ στόματος ὑμῶν". Ὀνόματα
ἀλλότριων θεῶν οὔτε νά ἔρχονται
στή μνήμη σας, ἀλλ᾽ οὔτε νά προ-
φέρονται ἀπ' τό στόμα σας. Ὑπερ-
βολή, θά ποῦνε μερικοί. Ὄχι! Ἄς
προσέξουν τή σημειολογία τῆς
ἐντολῆς τοῦ Νόμου, καί θ᾽ ἀντιλη-
φθοῦν.

Αὐτό τό τελευταῖο, ἄς τ᾽ ἀκού-
σουν καί οἱ τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας καί οἱ ἐκπαιδευτικοί τῶν θρη-
σκευτικῶν καί οἱ τοῦ Α.Π.Θ., καί κά-
ποιοι ἐπίσκοποι!

Φλέγοντα θέματα παραμένουν ἀκόμη ἀνοιχτά, ἐνῷ καλλιεργεῖται κλῖμα ὅτι ὅλα βαίνουν ὁμαλῶς,
παρὰ τὸ ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη τὰ ἀντιλαμβάνεται ὡς συμβαίνοντα «ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ».
Ἂν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ νὰ προχωρήση εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην
Σύνοδον, δὲν θὰ πρέπη νὰ ὑπάρξη μεγαλυτέρα διαφάνεια κατὰ τὰς προεργασίας;
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ΑΣΦΑΛΩΣ πολλοὶ ἀπόψε θὰ θέλαμε νὰ δοῦμε τὸν π. Μᾶρκο, δὲν θὰ θέ-
λαμενὰἀκούσουμελόγια.Νὰἀκούσουμελόγια, τὰὁποῖαδὲνβγαίνουν
ἀπὸ ψυχὴ ἁγία. Ὅμως πιστεύουμε ὅτι ὁ π. Μᾶρκος εἶναι παρών, γιατὶ ὁ

ἴδιοςἁγίασεκαὶαὐτὴτὴναἴθουσακαὶαὐτὸτὸκτήριοκαὶὅλητὴνπροσπάθεια
ποὺ συνδέεται μὲ αὐτὸ τὸ χῶρο.

Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι καὶ ἐγὼ πολὺ σπάνια πλέον ἔρχομαι σ᾽ αὐτὸ τὸ χῶρο,
γιατὶ ὑποφέρω ἀρκετά, ὅταν ἔρχομαι. Ὄχι γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι τώρα
δὲνεἶναιἄνθρωποιποὺσυνεχίζουντὸἔργοτου,ἀλλὰγιατὶτὸκάθετιμοῦθυ-
μίζειἐκεῖνονκαὶἡσωματικήτουἀπουσίαεἶναιγιὰμέναπολὺμεγάλη ἀπώλεια.
Ὡστόσο παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἔχουμε, παρότι σωματικὰ δὲν τὸν βλέπουμε
ἀνάμεσά μας, νομίζω ὅτι ἀφοῦ εἴμαστε χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι καὶ μάλιστα μα-
θηταὶ τοῦ πατρὸς Μάρκου, πρέπει νὰ πιστεύουμε περισσότερο στὴν δύναμη
τοῦΘεοῦπαρὰστὴνδικήμαςμικρότητακαὶἀσημαντότητακαὶγἰαὐτὸθὰτολ-
μήσω νὰ πῶ κάποια λόγια ἀπόψε ὄχι δικά μου, γιατὶ ὅπως ξέρετε καὶ σεῖς καὶ
ἐγὼ καὶ πολλοὶ ἄλλοι, δυσκολευόμαστε πολὺ νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ τὶς
ἁμαρτίες μας ἀκόμη. Δὲν μποροῦμε, παρότι εἶναι ἔργα δικά μας, ἔχουμε τό-
σο πολὺ σκληρυνθεῖ, ὥστε δὲν μποροῦμε μόνοι μας καὶ χρειαζόμαστε καθο-
δηγητικὰ βιβλία, γιὰ νὰ μᾶς ὑποδείξουν τὸ ποῦ σφάλαμε, τὸ ποιὲς ἀσθένειες
ἔχειἡψυχήμας,πολὺπερισσότεροδυσκολευόμεθαἤμᾶλλονεἶναιἀδύνατον
νὰ ἐντοπίσουμε, νὰ γνωρίσουμε τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἁγίων. Ἀφοῦ τὰ χα-
ρακτηριστικὰ τῶν ἀθλίων ψυχῶν μας δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε, κατα-
λαβαίνουμε ὅλοι πόσον ἀδύνατον εἶναι, νὰ διαγνώσουμε καὶ νὰ κατανοή-
σουμε τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἁγίων.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε λοιπὸν νὰ χρησιμοποιήσω καὶ ἐγὼ τὸ βιβλιαράκι μου,
ὅπως καὶ σεῖς χρησιμοποιεῖτε βιβλιαράκια κατὰ τὴν ἐξομολόγηση, ποὺ ἔχετε
καταγράψει ἤ ποὺ ἔχουν οἱ ἅγιοι Πατέρες ὑποδείξει καὶ ἔχετε ἐπισημάνει τὰ
ἁμαρτήματά σας, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε καὶ μένα νὰ χρησιμοποιήσω τὸ βιβλια-
ράκι μου ἀπόψε καὶ νὰ προσπαθήσω μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου ποὺ ἑορτάζει
σήμερα, ὄχι ἀπὸ σύμπτωση ἀλλὰ κατὰ θεία εὐλογία, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς «Κλίμακος», μὲ τὴν βοήθειά του καὶ μὲ τὴν
πνευματικὴ «Κλίμακα» ποὺ μᾶς παρέδωσε νὰ προσπαθήσουμε νὰ προσεγγί-
σουμε λίγο τὸν «κρυπτὸν τῆς καρδίας ἄνθρωπον», π. Μᾶρκο.

Εἶναι περιττὸν νὰ πῶ ὅτι πρέπει νὰ γραφοῦν ὁλόκληρα βιβλία, γιὰ νὰ περι-
γράψουμετὰἀπερίγραπταχαρακτηριστικὰτοῦἁγίουαὐτοῦἀνθρώπου.Ἀπό-
ψε ἄς ποῦμε ὅτι θὰ ἀναφέρουμε τὸν Πίνακα τῶν Περιεχομένων καὶ ὁ καθέ-
ναςἀπὸσᾶςμπορεῖἀπὸαὐτὸντὸνΠίνακανὰγράψεικαὶτὸδικότουβιβλίομὲ
βάση τὶς δικές του ἐμπειρίες, τὴ δική του σχέση ποὺ εἶχε μὲ τὸν π. Μᾶρκο.
ΓιατὶοἱἄνθρωποιτοῦΘεοῦἔχουναὐτὸτὸχαρακτηριστικό,νὰγίνονταιοἰκεῖοι
στὸν καθένα μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ὁ καθένας νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι μόνο
μὲ αὐτὸν σχετίζεται. Εἶναι τὸ ἴδιο ποὺ αἰσθανόμεθα ὅλοι, ὅταν ἀπευθυνόμε-
θα στὸν Θεό. Νομίζουμε, καὶ ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι ἡ σχέση μας, ὅτι ἐμεῖς καὶ ὁ
Θεὸς μόνο ὑπάρχουμε στὸν κόσμο, κατὰ τὸ ἁγιοπατερικὸ «ἐὰν μὴ εἴπῃ
ἄνθρωπος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι ἐγὼ μόνος καὶ ὁ Θεὸς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ
οὐχ ἔξει ἀνάπαυσιν».

Ὁ π. Μᾶρκος δὲν ρώτησε ποτέ, τὶ λέγουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ μένα; Ποιὸς νο-
μίζουνὅτιεἶμαι;Ὡστόσοοἱἄνθρωποιἔλεγανκαὶλένεπολλὰγιὰτὸνπ.Μᾶρκο,
ἀλλὰ πολὺ λίγα ἀπ᾽ αὐτὰ εἶναι ὁ π. Μᾶρκος γιατί, ὅπως εἶπα καὶ πρίν, ὅσο καὶ
νὰπροχωροῦμεκαὶνὰπροσπαθοῦμενὰπεριγράψουμε,νὰκαταγράψουμετὰ
ἅγια χαρακτηριστικά,ἡ εἰκόνα χάνεται καὶ οἱ λέξεις καὶ τὰ λόγια δὲν μποροῦν
νὰ βροῦν τὸν εἰρμό, ὥστε νὰ κατακρατήσουν αὐτὴ τὴν περιγραφή.

Ὁπ.Μᾶρκος,μποροῦμε νὰποῦμε,εἶναιμίακλῖμαξἀρετῶν.Καὶεἶναικλῖμαξ
ἀρετῶν, γιατὶ δὲν ἀνέβηκε ἁπλῶς τὴν κλίμακα, ἀλλὰ βοήθησε καὶ βοηθεῖ καὶ
ὅποιον θέλει νὰ ἀνεβεῖ αὐτὴ τὴν κλίμακα. Εἶναι ὁδηγὸς τυφλῶν ἀλλὰ καὶ
ὁδηγὸς βλεπόντων.

Εἶναιπάραπολὺμεγάλοκρῖμακαὶοἰκτείρωτὸνἑαυτόμου,διότιπαρότιτὸν
συναναστράφηκα πέραν τῶν τεσσαράκοντα ἐτῶν, δὲν κατόρθωσα νὰ ἀντι-
γράψω τίποτε ἀπὸ αὐτὸν παρὰ μόνον νὰ τὸν ἀγαπήσω μὲ ἕνα τρόπο ποὺ πι-
στεύω ὅτι μοῦ δίνει τὴν ἐλπίδα νὰ προσδοκῶ τὴν πιὸ οὐσιαστικὴ σχέση μαζὶ
του κάποια μέρα.

Ὁπ.Μᾶρκος,γιὰνὰχειραγωγηθοῦμεμὲτὴν«Κλίμακα»τοῦὉσίουπατρὸς
ἡμῶν Ἰωάννου, ὑπῆρξε πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα μοναχὸς τέλειος, ὄχι ἁπλῶς ὅπως θε-
ωρεῖτὸνμοναχὸ ὁεὐσεβὴςκόσμος,ἀλλὰὅπωςτὸνπεριγράφειὁἅγιοςἸωάν-
νης, καὶ αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ προϋπόθεση τῆς πραγματικῆς ἀποταγῆς
τοῦ κόσμου, χωρὶς νὰ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀπομακρυνθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὸν κό-
σμο.

Γνωρίζουμεπολλοὺςποὺἔφυγανἀπὸτὴντύρβητοῦκόσμου,ἀλλὰδὲνκα-

Ο π. ΜΑΡΚΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΙΣ ΤΗΣ «ΚΛΙΜΑΚΟΣ» ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Ὁ ἁγιώτατος π. Μᾶρκος Μανώλης:
Σχολή Ὀρθοδοξίας*

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη,
Προϊσταμένου Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων

� Ἀπάντησις εἰς παραπλανη-
τικὸν φυλλάδιον τῶν «μαρ-
τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἐν
ὄψει τοῦ Πάσχα. Τοῦ
Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Κολλᾶ.
Σελ. 8

� Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων:
«Χωρᾶνε Χριστὸς καὶ Μωά-
μεθ στὸν ἴδιο θεολογικὸ δι-
δακτικὸ χῶρο;». Σελ. 8

� Εἰς τὰ φρικτὰ πάθη τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώ-
λη. Σελ. 5

� Οἱ Κροῖσοι ποὺ μᾶς ἔρρι-
ξαν εἰς τὴν κρίσιν, τί θὰ κά-
νουν εἰς τήν ἐσχάτην Κρί-
σιν; Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ.
Μπούσια. Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»
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συναπτὰ ἔτη ἀπὸ τὴν ὑπο-
γραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λω-

ζάνης καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς
«Ἀναγκαστικῆς Ἀνταλλαγῆς» τῶν
πληθυσμῶν τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Ἔτσι, ἡ ἐπετειακὴ γραφὴ γυ-

ρίζει πίσω τὶς σελίδες τῆς ἱστορίας
τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὴν δί-
σεκτη ἐκείνη χρονιὰ τοῦ 1922.

Οἱ ἀποφράδες ἐκεῖνες ἡμέρες
τοῦ Αὐγούστου καὶ τοῦ Σεπτεμβρί-
ου τοῦ 1922, τοῦ «μαύρου Σεπτεμ-
βρίου», σφραγίστηκαν ἀνεξίτηλα
ἀπὸ τὴν «μαρτυρικὴ ἅλωση» τοῦ
Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ

ὁποῖος ὡς «ἄδολον ἀρνίον» κατε-
σφάγη στὸ βωμὸ τῆς ἀκραίας ἐθνι-
κιστικῆς μανίας καὶ τῆς ἐφαρμογῆς
τῆς νέας πολιτικῆς τῆς ἀναδυόμε-
νης πλέον κεμαλικῆς- μεταοθωμα-
νικῆς Τουρκίας γιὰ ἐθνοκάθαρση
τῶν μὴ μουσουλμανικῶν μειονοτή-
των, καθὼς καὶ στὸ βωμὸ τῶν πολι-
τικῶν καὶ γεωστρατηγικῶν σκοπι-
μοτήτων τῶν μεγάλων Εὐρωπαϊκῶν
Δυνάμεων.

Παρὰ ταῦτα, τὸ τραγικὸ τέλος
τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς «καθʼ ἡμᾶς
Ἀνατολῆς» δὲν εἶχε ἀκόμη συντε-
λεσθεῖ. Αὐτὸ τὸ ὁριστικὸ τέλος
ἐπρόκειτο νὰ ἔλθει μὲ τὴν λεγόμε-
νη ἀναγκαστικὴ ἀνταλλαγὴ τῶν
πληθυσμῶν τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καὶ συγκεκριμένα μὲ τὸν ξερι-
ζωμὸ τῶν Ἀνατολικοθρακῶν Ἑλλή-
νων, κατὰ τὸν Σεπτέμβριο, Ὀκτώ-
βριο καὶ Νοέμβριο τοῦ 1922, ὁ
ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν ἀφα-
νισμὸ καὶ τῶν ἐσχάτων ἑστιῶν τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Θρά-
κης καὶ μέχρι τῶν προαστίων τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, διὰ τῆς

ἐφαρμογῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λω-
ζάνης (1923),  ἡ ὁποία ἔθεσε καὶ τὴν
«ταφόπλακα» τῆς Ἀνατ. Θράκης.
Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ ἱστο-
ρικὸς Κωνσταντῖνος Βακαλόπου-
λος: «οἱ ἰθύνοντες τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους μὲ τὴν ἀδιαφορία ποὺ
εἶχαν ἐπιδείξει στὰ 1885, ὅταν ὁ
βουλγαρικὸς στρατὸς προσάρτησε
πραξικοπηματικὰ τὴν Ἀνατολικὴ
Ρωμυλία, ἐπέτρεψαν χωρὶς κανένα
λόγο καὶ πάλι τὸ 1922 καὶ μόνο ἐξαι-
τίας τῶν δυτικῶν πιέσεων καὶ τῆς
ἐνδοτικῆς πολιτικῆς, ποὺ ἀκολου-
θοῦσαν, τὴν ἀποκοπὴ τοῦ ἀνατολι-
κοθρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὶς
πατρογονικὲς ἑστίες».

Στὸ σημεῖο τοῦτο θὰ πρέπει νὰ
ὑπογραμμισθεῖ μὲ ἔμφαση ὅτι ἡ ἐκ
μέρους τῶν Μεγάλων Δυνάμεων
προκλητικὴ παραχώρηση τῆς ἑλλη-
νικῆς Ἀνατολικῆς Θράκης στὴν
Τουρκία προσλαμβάνει τραγικώτε-
ρη καὶ ὀδυνηρότερη διάσταση, ἐὰν
ἀναλογισθεῖ κανεὶς ὅτι μέχρι τὰ τέ-
λη τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1920 εἶχε κατα-
ληφθεῖ ἀπὸ τὸν προελαύνοντα νι-

κηφόρο ἑλληνικὸ στρατὸ ὁλόκληρη
ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη ἐκτὸς μιᾶς
μικρῆς περιοχῆς ἀνατολικά τῆς
γραμμῆς Μηδείας-Τσατάλτζας καὶ
ἐπιπλέον στὶς 28 Ἰουλίου/10 Αὐγού-
στου 1920 εἶχε ὑπογραφεῖ ἡ Συνθή-
κη τῶν Σεβρῶν,  ἡ ὁποία παραχω-
ροῦσε στὴν Ἑλλάδα ὁλόκληρη τὴν
Δυτικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Θράκη, μαζὶ
μὲ τὴν Καλλίπολη καὶ σχεδὸν ἕως
καὶ τὴν περιοχὴ τῆς Τσατάλτζας.

Τὸ ὄνειρο ὅμως τῶν Ἀνατολικο-
θρακῶν γιὰ ἐλευθερία δὲν κράτησε
γιὰ πολὺ καὶ μετεβλήθη σὲ ἕνα
ἐφιάλτη ἀνείπωτου πόνου λόγῳ τοῦ
ἐπακολουθήσαντος ἐκπατρισμοῦ
καὶ ξεριζωμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπεβλήθη
ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις πρὸς
ἱκανοποίηση τῶν ἀπαιτήσεων τῆς
νικήτριας Τουρκίας καὶ φυσικὰ
πρὸς ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτικῶν
καὶ γεωστρατηγικῶν συμφερόντων
τους, ποὺ ἦταν ταυτισμένα κατʼ
ἐκείνη τὴν ἱστορικὴ περίοδο μὲ τὴν
ἀναδυόμενη μεταοθωμανικὴ-κεμα-
λικὴ Τουρκία. Ἡ δὲ τραγικὴ εἰρω-
νεία στὸν σχεδιασμὸ γιὰ τὴν ἐπι-

βολὴ τῆς παραχωρήσεως τῆς Ἀνα-
τολικῆς Θράκης στὴν κεμαλικὴ
Τουρκία ἔγκειται στὸ ὅτι αὐτὴ ἐπε-
τεύχθη χωρὶς νὰ παρεμποδισθεῖ
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά,  ἡ ὁποία
οὖσα διπλωματικὰ ἀπομονωμένη
ἐδέχθη μοιρολατρικὰ τὰ ἀποφασι-
σθέντα καὶ ἐπιβληθέντα ἀπὸ τὶς Με-
γάλες Δυνάμεις, παρόλο ποὺ ὁ
ἑλληνικὸς στρατὸς κατεῖχε τὴν
Ἀνατολικὴ Θράκη δυνάμει τῆς
ἰσχύουσας ἀκόμη καὶ τότε Διε-
θνοῦς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν
(1920) καὶ ἐνῶ δὲν εἶχε ἡττηθεῖ ἀπὸ
τοὺς Τούρκους σὲ κάποια πολεμικὴ
ἀναμέτρηση ἐπὶ τῶν ἐδαφῶν τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης.

ΤΑ ΟΛΕΘΡΙΑ γεγονότα ὅμως τῆς
μικρασιατικῆς καταστροφῆς

ἐπηρέασαν ἄμεσα καὶ καταλυτικὰ
τὴν ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Ἀνα-
τολικὴ Θράκη καὶ προμήνυαν τὴν
τραγικὴ μοῖρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης. Ὁ συνω-
στισμὸς 80.000 προσφύγων ἐκ

• ΕΠΕΤΕΙΟΣ 92 ΕΤΩΝ (1923-2015)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟγρΑφΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝθΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΩζΑΝΗΣ

Ἀναγκαστική ἀνταλλαγή
τῶν πληθυσμῶν τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ
Η ΠΕρΙΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ θρΑΚΗΣ

Γράφει ὁ Ἰωάννης Ἐλ. Σιδηρᾶς,
Θεολόγος - Ἐκκλησιαστικός Ἱστορικός- Νομικός

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΛΙΓΟ πρὶν ἀπὸ τὴν θριαμβευτικὴ εἴσοδό του
στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ Χριστὸς ἔρχεται στὴ Βη-
θανία. Ἐπισκέπτεται τὸν φίλο του Λάζαρο καὶ

τοὺς ἄλλους φίλους του ἐκεῖ σὲ μιὰ ἀποχαιρετι-
στήρια ἐπίσκεψη πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος του. Κάποιος
μάλιστα κάλεσε τὸν Χριστὸ σὲ δεῖπνο.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου ἡ ἀδελφή τοῦ
Λαζάρου Μαρία, κυριευμένη ἀπὸ τὴν μυστικὴ
ἀγαλλίαση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἀφήνει νὰ
ξεχειλίσει ἡ εὐγνωμοσύνη της γιὰ τὴν ἀνάσταση
τοῦ ἀδελφοῦ της. Παίρνει, λοιπόν, ἕνα πολύτιμο
μύρο καὶ ἀλείφει μ ̓αὐτὸ τὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ. Καὶ
ἡ ποσότητα καὶ ἡ ποιότητα τοῦ μύρου δείχνουν τὴν

ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση
τῆς γυναίκας πρὸς
τὸν Διδάσκαλο. Γἰ
αὐτὸ ἡ πρωτοβουλία
της, ποὺ ἔχει τὴν
ἔννοια τῆς λατρείας
καὶ τιμῆς πρὸς τὸν
Μεγάλο Εὐεργέτη
τοῦ ἀνθρώπου Χριστό, ἀσφαλῶς θὰ συγκίνησε,
ὅπως συγκινεῖ καὶ σήμερα, σὰν ἐκδήλωση πίστεως
καὶ εὐλαβείας.

2. Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάποιος, ποὺ σκέπτεται δια-
φορετικά. Εἶναι ὁ σκοτεινὸς Ἰούδας, ποὺ σπεύδει

νὰ κατακρίνει
τὴν ἐνέργεια
τῆς γυναίκας. Ἀσυγκίνητος μπροστὰ στὸ μεγα-
λειῶδες θέαμα τῆς εὐγνωμονούσας ἀγάπης,
ψυχρὸς καὶ ἀδιάφορος γιὰ τὴν συγκινητικὴ ἐκδή-
λωση, ἀφήνει νὰ φανοῦν οἱ ὑλιστικές του διαθέ-

σεις. Δὲν
τολμᾶ ὅμως νὰ

ἀποκαλύψει τὸν πραγματικὸ ἑαυτό του. Καλύπτει
τὴν στειρότητα τῆς καρδιᾶς του μὲ τὸ πέπλο τῆς
ὑποκρισίας. Φορεῖ προσωπεῖο, φαντασμαγορικὸ
προσωπεῖο. Τὸ προσωπεῖο τοῦ φιλάνθρωπου καὶ

τοῦ φιλόπτωχου καὶ πα-
ρουσιάζεται διαμαρτυρό-
μενος (δῆθεν) χάρη τῶν
πτω χῶν. «Διατὶ τοῦτο τὸ
μῦρον οὐκ ἐπράθη τρια-
κοσίων δηναρίων καὶ
ἐδόθη πτωχοῖς;» Τὸ ἐπι-
χείρημά του φαινομενικὰ

εἶναι ὀρθὸ καὶ δίκαιο. Καὶ ἐντυπωσιάζει. Καταδικά-
ζει μίαν ἄδικη σπατάλη -ἂν ὅμως εἶναι ποτὲ δυνατὸ
νὰ θεωρηθεῖ σπατάλη  ὅ,τι  καθ ̓ οἱονδήποτε  τρό-
πο  προσφέρεται στὸν Θεό! Τὰ λόγια τοῦ Ἰούδα,
ἀκουόμενα σὲ κάθε ἐποχή, ἔχουν τὴν δύναμη νὰ

κλονίσουν τὸν θαυμασμὸ γιὰ τὴν πράξη τῆς Μα-
ρίας. Διατὶ κατορθώνει πρὸς στιγμὴ ὁ Ἰούδας, νὰ
παρουσιάζει τὴν ἀγάπη τῆς Μαρίας σὰν ἀδικία, καὶ
τὴν ἀρετή της σὰν κακία. Τὸν ξεσκεπάζει ὅμως ὁ ἱ.
Εὐαγγελιστής: «Εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν
πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ ̓ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ
γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζε».
Εἶναι σαφὴς ἡ ἀπουσία κάθε δυνατότητας σχέσε-
ως ψυχικῆς μεταξὺ Μαρίας καὶ Ἰούδα. Αὐτὸς προ-
φασίζεται τὸν φιλόπτωχο («προσχήματι δῆθεν
εὐλαβείας» λέγει ὁ Χρυσόστομος), ἐνῷ κατ ̓οὐσίαν
δὲν σκέπτεται καὶ δὲν ἀγαπᾶ τίποτε ἄλλο παρὰ τὸν

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (ΙΩΑΝ. ιβ´ 1-18)

Ἔξω οἱ Ἰοῦδες ἀπὸ τὴν ζωήν μας!
«ΕΙΠΕ ΔΕ ΤΟΥΤΟ... ΟΤΙ ΚΛΕΠΤΗΣ ΗΝ» (ΙΩΑΝ. ιβ´ 6)

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.



Μικρᾶς Ἀσίας στὴν Ἀνατολικὴ Θρά-
κη προκαλοῦσε στοὺς Ἀνατολικο-
θρακιῶτες αἰσθήματα θλίψης, ἀπό-
γνωσης καὶ ἀγανάκτησης καλλιερ-
γώντας παράλληλα κλῖμα ἡττοπά-
θειας, τρόμου καὶ πανικοῦ, ἐπειδὴ
ἀκριβῶς ἔτρεμαν τὸ ἐνδεχόμενο
ἐπανάληψης τοῦ φρικτοῦ σκηνικοῦ
τῆς Σμύρνης καὶ στὸν θρακικὸ
χῶρο.

Ὁ Κώστας Γεραγᾶς ζώντας τὰ
γεγονότα ὡς αὐτόπτης καὶ αὐτή-
κοος μάρτυς ὑπογραμμίζει μὲ
ἔμφαση: «Μετὰ τὴν συμφορὰν ἡ
χαρὰ τῶν Μουσουλμάνων δυσκό-
λως ἠδύνατο νὰ ἀποκρυβῆ, ἐπί-
στευον δὲ πλέον ἀκραδάντως εἰς
ἐπάνοδον τῆς Τουρκίας. Δὲν
ὑπῆρχε καμμία ἀμφιβολία ὅτι οἱ
Τοῦρκοι, εὐκαιρίας διδομένης, θὰ
ἐδεικνύοντο οἷοι εἶνε. Τὰ ἐπακο-
λουθήσαντα κατὰ τὴν ἐκκένωσιν
γεγονότα διεπίστωσαν τοῦτο. Τὸ
ἑλληνικὸν στοιχεῖον κατελείφθη
ὑπὸ συγκινήσεως διά τὴν συμ-
φορὰν καὶ ὑπὸ αἰσθημάτων ἀγω-
νίας μετὰ τὰς ἀγρίας σφαγάς τῆς
Σμύρνης, μάλιστα δὲ πάντων οἱ
πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι μετὰ τόσας
δοκιμασίας ἀπώλεσαν τὴν εὐψυ-
χίαν καὶ ἐζήτουν νὰ μεταφερθῶσιν
εἰς Μακεδονίαν. Ἡ συγκίνησις, ἂν
μὴ ὁ πανικός, τῶν πρώτων ἡμερῶν
ἠδύνατο νὰ διαλυθῆ, νὰ παρέλθη,
ἂν ἀποκαθίστατο ἡ πεποίθησις τοῦ
λαοῦ ἐπὶ τὸν στρατόν. Τοῦτο δὲν
συνέβαινε καὶ περιττὸν νὰ ἐπε-
κταθῆ κανεὶς περισσότερον εἰς
πενθίμους σελίδας ἐπὶ τοῦ ζητήμα-
τος».

Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις (Ἀγγλία,
Γαλλία καὶ Ἰταλία), ὕστερα ἀπὸ τὴν
ἀπάνθρωπη στάση ποὺ ἐπέδειξαν
κυνικὰ ἔναντι τῆς ἐθνοκαθάρσεως
σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας καὶ παρὰ τὶς ὅποιες ἀσθε-
νικὲς ἀντιδράσεις τοῦ Ἐλ. Βενιζέ-
λου, ἀπεφάσισαν νὰ θυσιασθεῖ ἡ
Ἀνατολικὴ Θράκη καὶ νὰ ἀποδοθεῖ
στὴν Τουρκία, μέχρι τὴν Ἀνδρια-
νούπολη καὶ τὸν Ἕβρο.

Τόπος τῶν συσκέψεων μεταξὺ
τῶν ἐκπροσώπων τῶν Μεγάλων
Δυνάμεων, τῆς Τουρκίας καὶ τῆς
Ἑλλάδος εἶχαν ὁρισθεῖ τὰ Μουδα-
νιά, ὅπου οἱ Ἕλληνες βουλευτὲς
τῆς Θράκης ὡς πληρεξούσιοι τῶν
Ἀνατολικοθρακῶν πληροφορήθη-
καν ἐμβρόντητοι τὰ περὶ τῆς ἀναγ-
καστικῆς ἐκκενώσεως τῆς Ἀν. Θρά-
κης ὀλίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν
ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τῶν
Μουδανιῶν. Ἔτσι, στὶς 25 Σεπτεμ-
βρίου/8 Ὀκτωβρίου 1922 ὁ Ἐλ. Βε-
νιζέλος ἔστειλε ἀπὸ τὸ Παρίσι πρὸς
τὴν Γενικὴ Διοίκηση Θράκης, τὸ πα-
ρακάτω συγκλονιστικὸ τηλεγράφη-
μα: «Ἀνακοινώσατε, παρακαλῶ, τη-
λεγράφημα εἰς πληρεξουσίους
Θράκης. Ἀνατολικὴ Θράκη ἀπωλέ-
σθη ἀτυχῶς δι᾽ Ἑλλάδα καὶ ἐπανέρ-
χεται εἰς ἄμεσον κυριαρχίαν Τουρ-
κίας, ἀποκλειομένης πάσης διαμέ-
σου λύσεως, οἵα ὑπονοουμένη εἰς
τηλεγράφημά Σας. Ἐπὶ πλέον ὑπο-
χρεούμεθα νὰ ἐκκενώσωμεν ἀπὸ
τοῦδε Θράκην. Ὁλόκληρος προσ -
πάθειά μου στρέφεται πῶς χάνον-
τες Θράκην νὰ σώσωμεν ἐν μέτρῳ
δυνατῷ Θράκας. Γνωρίζετε ὅτι
πᾶσαι αἱ ἐγγυήσεις, ἅς συνθήκη
Εἰρήνης ἠδύνατο νὰ προΐδη καὶ ἅς
Τοῦρκοι θὰ ἐδέχοντο, οὐδεμίαν
ἀσφάλειαν πραγματικὴν ἀποτε-
λοῦσιν διά χριστιανοὺς καὶ χαίρω,
διότι ἐπὶ τούτῳ συμφωνεῖτε
ἐντελῶς. Ὅσον τραγικὸν καὶ ἂν
εἶνε, ἀνάγκη Θράκες νὰ ἐγκαταλεί-
ψωσιν τὴν γῆν, ἥν ἀπὸ τόσων
αἰώνων κατοικοῦσιν αὐτοὶ καὶ πρό-
γονοί των, δὲν ὑπάρχει ἄλλο μέσον
σωτηρίας διʼ αὐτοὺς μετὰ τὴν
θριαμβευτικὴν ἐπιστροφὴν τῶν
Τούρκων εἰς Εὐρώπην. Κάμνω ὅ,τι
δυνατόν, ὅπως ἐπιτύχω, ἵνα τὴν
ἀποχώρησιν τῶν Ἑλληνικῆς Διοική-
σεως μὴ ἐπακολουθήση ἀμέσως
ἐπαναφορὰ Τουρκικῆς Διοικήσεως
καὶ χωροφυλακῆς, ἀλλὰ συμμαχικὰ
στρατεύματα ἀναλάβωσι προσω-
ρινῶς διοίκησιν, ἵνα δοθῆ καιρὸς
εἰς θέλοντας ἐκ τῶν κατοίκων νὰ
μετοικήσωσιν ἀποκομίζοντες τὴν
κινητὴν περιουσίαν των…».

ΣΤΙΣ 28 Σεπτεμβρίου / 11 Ὀκτω-
βρίου 1922 ὑπεγράφη τελικῶς

στὰ Μουδανιὰ μεταξὺ τῶν συμμά-

χων ἡ στρατιωτικὴ συμφωνία,  ἡ
ὁποία ἐτέθη σὲ ἰσχὺ ἀπὸ τὰ μεσά-
νυκτα τῆς 1/14 – 2/15 Ὀκτωβρίου.
Ἡ στρατιωτικὴ ἐκκένωση τῆς Ἀνα-
τολικῆς Θράκης, μὲ ἐξαίρεση τὴν
περιοχὴ τῆς Καλλιπόλεως, θὰ ἔπρε-
πε νὰ συντελεσθεῖ ἐντὸς προθε-
σμίας 15 ἡμερῶν καὶ ἡ ἔξοδος τῶν
ἑλληνικῶν πληθυσμῶν θὰ ὁλοκλη-
ρωνόταν μέσα σὲ 30 ἡμέρες μετὰ
τὸ πέρας τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ
ἑλληνικοῦ στρατοῦ.

Ἐν προκειμένῳ, ἄξια ἰδιαίτερης
μνείας εἶναι ἡ κρίση τοῦ Ἀλ. Μαζα-
ράκη-Αἰνιάν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ
ἄλλοτε ἐλευθερωτὴς τῆς Θράκης
καὶ ἦταν ἀπολύτως ἀντίθετος μὲ τὸ
περὶ ἀνακωχῆς σχέδιο τοῦ Πρωτο-
κόλλου τῶν Μουδανιῶν. Γράφει
λοιπὸν ὁ Μαζαράκης-Αἰνιὰν στὰ
«Ἀπομνημονεύματά» του: «κι ἂν
ὑπῆρχε μία μικρὴ πιθανότητα νὰ
διασωθεῖ ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη (παρὰ
τὴν κατάπτωση τοῦ ἠθικοῦ τοῦ
ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τὴν ἀπο-
διοργάνωσή του), φρόντισαν, τόσο
ὁ Ἐλ. Βενιζέλος στὸ Παρίσι ὅσο καὶ
ἡ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση στὴν
Ἀθήνα, νὰ δώσουν τὴ χαριστικὴ
βολὴ, γιατί ἀποδέχθηκαν ἀμέσως
καὶ μάλιστα τὴν ἄμεση ἐκκένωσή
της». Αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ ἀπάντηση τοῦ
Ἀλ. Μαζαράκη-Αἰνιάνος στὸ αὐτὸ
ἐρώτημα «Ἠδυνάμεθα νὰ σώσω-
μεν τὴν Θράκην;».

Ὅταν πλέον ἡ διπλωματία τῶν
ἰσχυρῶν ἔθεσε καὶ ἐπὶ χάρτου τὶς
ὑπογραφὲς γιὰ τὸν πατρογονικὸ ξε-
ριζωμὸ τῶν ἀθώων Ἑλλήνων τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης, ἄρχισε ἡ «Με-
γάλη Ἔξοδος» μέσα σὲ κατάσταση
ἀπόλυτου πανικοῦ καὶ ὑπὸ τὸ «σύν-
δρομο τῆς ἀτάκτου φυγῆς». Γρά-
φει σπαρακτικὰ ὁ λόγιος καὶ φιλό-
μουσος θρακιώτης Πολύδωρος Πα-
παχριστοδούλου: «Ἕνα λυπητερὸ
καὶ μουχρωμένο φθινόπωρο ἄφη-
ναν οἱ Θράκες πανοικεί τοὺς χρυ-
σαφένιους κάμπους καὶ τὶς ἀπέραν-
τες κοιλάδες, ἄφηναν τοὺς θρακι-
κοὺς δρυμῶνες, τὶς λαγκαδιὲς καὶ
τὰ δάση τʼ ἀπάτητα, ἄφηναν τὴ γῆ
τῶν τριῶν χιλιετηρίδων τοῦ Γέ-
νους, ὅπου ἀνθοβολοῦσε ἡ ἑλλη-
νικὴ σκέψη καὶ προκοπή. Ἄφηναν
τοὺς παμπάλαιους τάφους τῶν
προγόνων καὶ τὶς Ἐκκλησίες τους
καὶ ἔπαιρναν τὸν δρόμο τῆς ἐξο-
ρίας. – Πρὸς τὰ γεφύρια, ἀκούγεται
πάντα ἡ προσταγή, πρὸς τὰ γεφύ-
ρια! Καὶ ταξίδευαν ὅλοι πρὸς τὰ γε-
φύρια. Μέρες ἀπὸ τʼ ἀκρογιάλια τῆς
Μαυροθάλασσας ἀφήνοντας πίσω
τους τὴν τρισευλογημένη γῆ τῆς
Θράκης. Τὴν ἀτρύγητη θάλασσά
τους οἱ Ἀγαθοπολίτες, οἱ Βασιλι-
κιῶτες, οἱ Μηδειῶτες – τὴ Μαυρο-
θάλασσα».

Οἱ δυστυχεῖς Θράκες ἀναζη-
τοῦσαν τὴν σωτηρία τους μέσῳ τῆς
ἀτάκτου φυγῆς μὲ κάρα καὶ ἀραμ-
πάδες, ποὺ ὅταν ἀκινητοποιοῦνταν
λόγῳ τῶν ἀθλίων καιρικῶν συν-
θηκῶν ἀπὸ τὶς πυκνὲς βροχοπτώ-
σεις, ὁδηγοῦσαν τοὺς ἀπροστάτευ-
τους ἐπιβάτες τους σὲ βέβαιο θά-
νατο ἀπὸ τοὺς ἀτάκτους ἐνόπλους
Τούρκους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
μαρτυρικῆς ἐξόδου συνέβαιναν θά-
νατοι καὶ τοκετοί. Ἡ πεζοπορία
ὑπῆρξε ἕνας ἐφιαλτικὸς καὶ βασα-
νιστικὸς γολγοθᾶς. Γέροι, μωρὰ καὶ
ἀσθενεῖς ὑπέκυπταν ἀπὸ τὶς κακου-
χίες.

Ὅπως γράφει μὲ πόνο ψυχῆς ὁ
Κώστας Γεραγᾶς: «Δὲν ἦταν μόνο
οἱ προσωπικὲς περιουσίες ποὺ χά-
νονταν, ἦταν οἱ ἀπέραντες καὶ γό-
νιμες πεδιάδες, οἱ πράσινες θάλασ-
σες τῶν ἀμπελιῶν, τὰ πλούσια
ἀρχοντόσπιτα, τὰ ἐπιβλητικὰ κοινο-
τικὰ καὶ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, τὰ
ἀτέλειωτα θρακικὰ δημητριακά,
τῶν ὁποίων ἐνῶ εἶχε παραχωρηθεῖ
στὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τὸ προνόμιο
τῆς ἐξαγορᾶς μεγάλου μέρους
τους, τελικὰ καὶ ἐκεῖνα ἐγκαταλεί-
φθηκαν σχεδὸν ὅλα».

Ὁ δεύτερος τρόπος φυγῆς τῶν
μαρτύρων Θρακῶν ἦταν ἡ διά τῆς
θαλάσσης ὁδός. Ἀπερίγραπτες καὶ
ἀνείπωτες εἰκόνες διεδραματίζον-
ταν στοὺς παραλιακοὺς ὅρμους
λόγῳ τῆς ἀθρόας συρροῆς τῶν
προσφύγων Θρακῶν, οἱ ὁποῖοι
ἐπρόκειτο νὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ τὰ
λιμάνια τῆς Θυνιάδος, τῆς Μηδεί-
ας, τοῦ Ἑξάστερου, τῶν Ἐπιβατῶν,
τῆς Σηλυβρίας, τῆς Ἡρακλείας, τῆς

Ραιδεστοῦ, τῆς Μυρνοφύτου, τῆς
Περιστάσεως καὶ ἄλλων σημείων
τῆς Προποντίδος.

Ὅσοι ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς
θρακικῆς ἐνδοχώρας μποροῦσαν
νὰ ἀκολουθήσουν τὶς ὁδικὲς δια-
βάσεις κατευθύνονταν διά μέσου
τοῦ Ἕβρου πρὸς τὴν Δυτικὴ Θρά-
κη. Κατὰ χιλιάδες ὅμως ἔπαιρναν
τὸν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς καὶ
μέσῳ τῶν σιδηροδρομικῶν
σταθμῶν, ὅπου ἀθρόα συγκεντρώ-
νονταν ὑπὸ ἄθλιες καιρικὲς
συνθῆκες μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μπο-
ροῦσαν ὕστερα καὶ ἀπὸ ἀναμονὴ
πολλῶν ἡμερῶν νὰ ἐπιβιβαστοῦν
σὲ κάποια βαγόνια γιὰ νὰ σωθοῦν.

ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ἔσωζαν πρωτίστως
μὲ ἀγάπη τὰ ἱερὰ σκεύη, τὰ

Εὐαγγέλια, τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τὰ
ἱερὰ λείψανα τῶν ἁγίων τους, ὅπως
συνέβη καὶ μὲ τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ
ἐθνοϊερομάρτυρος Ἁγίου Κυρίλλου
τοῦ Στ΄ (†1821), Πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο ἐφυ-
λάσσετο στὴ Μητρόπολη Ἀδρια-
νουπόλεως, καὶ ἀφοῦ τὰ τοποθε-
τοῦσαν εἴτε στὰ κάρα καὶ τοὺς
ἀραμπάδες εἴτε τὰ ἔκρυπταν κάτω
ἀπὸ τὰ ροῦχα τους, μὲ δάκρυα λυ -
γμοὺς κλείδωναν τὰ σπίτια καὶ τὶς
ἀποθῆκες μὲ τὸ βιὸς τῆς χρονιᾶς
ἐκείνης, καὶ ἔπαιρναν τὸν μαρτυ-
ρικὸ δρόμο τῆς προσφυγιᾶς ἔχον-
τας ἄσβεστη ἐλπίδα ὅτι θὰ ἐπέ-
στρεφαν καὶ πάλι στὰ σπίτια τους.

Μετὰ τὴν ἀναχώρηση τῶν
Θρακῶν ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους
ἑστίες ἀντίκριζε κανεὶς στὰ ἔρημα
χωριά, κωμοπόλεις καὶ πόλεις, τὰ
λεηλατημένα σπίτια καὶ καταστή-
ματα, τὶς κατεστραμμένες
ἀποθῆκες καὶ τὶς ἀπογυμνωμένες
Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες μάλιστα σὲ
πολλὲς περιπτώσεις εἶχαν ὑποστεῖ
τοὺς βανδαλισμοὺς τῶν ἔνοπλων
τουρκικῶν ὁμάδων. Ὁ δὲ Κων-
σταντῖνος Βακαλόπουλος ἀναφέ-
ρει ὅτι συγκλονιστικὲς σκηνὲς ἐξε-
λίσσονταν ἀνάμεσα σὲ φίλους καὶ
γείτονες Ἕλληνες καὶ Τούρκους, οἱ
ὁποῖοι ἀγκαλιασμένοι ἀποχωρίζον-
ταν καὶ τὸ συγκινητικὸ εἶναι ὅτι
ἐκεῖνες τὶς μεγάλες ὧρες, ἐὰν κά-
ποιοι Τοῦρκοι χρωστοῦσαν κάποιο
χρηματικὸ ποσὸ στοὺς Ἕλληνες,
τὸ ἐπέστρεφαν. Σὲ ἄλλες περιπτώ-
σεις οἱ Ἕλληνες καθὼς ἐγκατέλει-
παν τὸν τόπο τους, ἔκαιγαν τὰ σπί-
τια καὶ τὰ καταστήματά τους, γιὰ νὰ
μὴ λεηλατηθοῦν ἀπὸ τοὺς ἐπελαύ-
νοντες Τούρκους.

Ὁ Μενὲλ Ἐμμανουηλίδης ἀνα-
φερόμενος στὸν ξεριζωμὸ τῶν
Ἑλλήνων τῆς κωμοπόλεως Βρύσης
(Μπουνὰρ-Χισάρ),  ἡ ὁποία ὑπήγετο
στὴν ἐπαρχία τῶν Σαράντα Ἐκκλη-
σιῶν, γράφει χαρακτηριστικά: «…
ἀφοῦ ἐφιλήσαμε μὲ συντριβὴν καρ-
δίας τὰ ἅγια χώματα τῆς χώρας τῶν
πατέρων καὶ προγόνων μας ἐξεκι-
νήσαμεν κατὰ καραβάνια συνεχῆ
σχεδὸν ὅλοι ὁμαδικῶς πλὴν τῶν Δι-
οικ. Ἀρχῶν, αἱ ὁποῖαι εἶχον δια-
ταγὴν νὰ μείνουν μέχρι τῆς τελείας
ἐκκενώσεως τῆς Θράκης». Παντοῦ
κυριαρχοῦσαν ὁ φόβος, ὁ πανικός,
ἡ ἀπόγνωση, οἱ ἀσθένειες καὶ οἱ ἐπι-
δημίες, οἱ ὁποῖες θέριζαν γέροντες
καὶ παιδιά, ἐνῶ ἀνήμπορες μανάδες
καὶ νήπια, ποὺ ἔκλαιγαν γοερά, ἀνα-
ζητοῦσαν τὶς οἰκογένειές τους.

Οἱ τελευταῖοι ἀνατολικοθρα-
κιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τὶς
πατρογονικὲς ἑστίες τους, ἦταν οἱ
καλλιπολίτες κατὰ τὸν Νοέμβριο
τοῦ 1922 καὶ οἱ κάτοικοι τῆς περι-
φέρειας Τσατάλτζας κατὰ τὸν Δε-
κέμβριο τοῦ 1922.

Συγκλονιστικὲς εἶναι οἱ μαρτυ-
ρίες τῶν αὐτοπτῶν καὶ αὐτηκόων
μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς περι-
γραφὲς τους διασώζουν τὴν τρα-
γικὰ πραγματικότητα, ποὺ βίωναν
οἱ πρόσφυγες κατὰ τὴν ὁδὸ τοῦ
μαρτυρίου τους στὴν «Μεγάλη
Ἔξοδο» ἀπὸ τὴν πατρίδα τους. Μία
ἐξ αὐτῶν τῶν περιγραφῶν ἀναφέ-
ρει: «Ἡ ἔξοδος αὐτὴ παρίστα σπα-
ραξικάρδιον θέαμα. Διά τῆς πόλε-
ως Μ. Γέφυρας, κεντρικῆς ὁδοῦ
πολλῶν περιφερειῶν, ἐπὶ ἡμέρας
καὶ νύκτας πολλάς διήρχοντο μυ-
ριάδες προσφύγων τῆς Μ. Ἀσίας
καὶ Θράκης. Θρῆνοι καὶ ὀδυρμοὶ
καὶ ἀραὶ στυγεραὶ κατὰ τῶν ὑπαι-
τίων τῆς τραγικῆς συμφορᾶς ἐπλή-
ρουν τοὺς αἰθέρας. Κατὰ σατα-
νικὴν σύμπτωσιν βροχὴ ραγδαία
καὶ χάλαζα χονδρὰ ἔπληττον τοὺς
ἀτυχεῖς τούτους πληθυσμούς…
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΠΡΕΣΒ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ
«ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ» ΠΟΡΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ. Τὸ Ἀποκορύ-
φωμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κόνιτσα
2015. Σχ. 20,50x14 σσ 118.

ΠΡΕΣΒ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ
«ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΝΘΗ» ΚΟΝΙΤΣΑ
2015 Σχ. 20,50x14 σσ 128. ΚΕΝΤΡΙ-
ΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Πρεσβ. Διονύσιος
Τάτσης Κόνιτσα. Τηλ. 6655022788. 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Διμηνιαία
Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. 

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, Ἔκδοση τῆς
Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης.
Ἰούλ. – Αὔγ. – Σεπτ. 2014. Ἀθήνα.

Η ΠΑΤΜΙΑΚΗ Διμηνιαῖο ὄργα-
νο τοῦ Συλλόγου Πατμίων «Ο
ΞΑΝΘΟΣ» Ὀκτ. 2014.

ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τριμη-
νιαῖο ὀρθόδοξο περιοδικὸ Ἱ. Μη-
τροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ
Καμπανίας. Ἰούλ. – Αὔγ. 2014.
Βέροια.

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Μη-
νιαῖο περιοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως
Πειραιῶς. Νοέμβ., Δεκ. 2014 Ἰαν.,
Φεβρ., Μάρτ. 2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τῆς
Ἐκκλησίας στὸ Λαό, Μηνιαία
ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημη-
τριάδος. Σεπτ. – Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ.
2014 Ἰαν., Φεβρ. 2015. Βόλος.

Ο ΠΟΙΜΗΝ, Μηνιαῖον Ἐκκλη-
σιαστικὸν περιοδικὸν Ἱ. Μη-
τροπόλεως Μυτιλήνης. Σεπτ. –
Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Μυ-
τιλήνη.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, Διμηνιαῖον Περιο-
δικὸν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν. Αὔγ. – Σεπτ.
– Ὀκτ. 2014. Κερατέα Ἀττικῆς.

«ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», Τριμη-
νιαῖο Ἱεραποστολικὸ περιοδικὸ

Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλ-
λογος. Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2014
Λάρισα.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, Μηνιαῖο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ νεανικὸ πε-
ριοδικό. ̓ Ιδιοκτήτης Ἀδελφότης Θε-
ολόγων «Ὁ Σωτήρ». Δεκ. 2014.
Ἰαν., Φεβρ. 2015. Ἀθῆναι.

ΠΥΡΣΟΣ, Μαθητικὸ περιοδικὸ
τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἀπόστολος
Παῦλος». Κόρινθος. Ἐκδότης·
Σύλλογος «Κοινωνικὴ προσ -
πάθεια». Ἀθῆναι. Νοέμβ., Δεκ. 2014.
Ἰαν. – Φεβρ. 2015.

π. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», Ι.
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ,
2014, σελ. 446.

Τό παρόν βιβλίο τοῦ π. Αὐγου-
στίνου Μύρου «Ἡ Ἀντίστασι τῆς
Ἀγάπης» ἐπανεκδίδεται γιά τρίτη
φορά καί ἀποτελεῖ καρπό ἔρευνας
τοῦ συγγραφέα, στό ὁποῖο παρου-
σιάζεται μέσα ἀπό τά συγκλονιστι-
κά γεγονότα πού παρατίθενται τό τί
προσέφερε στήν Πατρίδα μας ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ κλῆρος καί
ὁ λαός της σέ μία ἐξαιρετικά δύσκο-
λη περίοδο, αὐτή τῆς γερμανικῆς
κατοχῆς τοῦ 1940 – 1944. Μία πτυχή
αὐτῆς τῆς προσφορᾶς ἀποτελεῖ καί
ἡ διακονία τοῦ μακαριστοῦ π.
Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἡ ὁποία
ταυτίζεται μέ τήν προσωπική του
ἱστορία ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅπου ὁ
π. Αὐγουστῖνος στήν πόλη τῆς Κο-
ζάνης ὑπῆρξε ὁ στυλοβάτης καί ὁ
ἐμπνευστής ἑνός μεγάλου ἀντιστα-
σιακοῦ ἔργου ἀγάπης. Γενικώτερα
τήν περίοδο τῆς κατοχῆς ἡ Ἐκκλη-
σία ἔπαιξε σημαντικώτατο ρόλο
στόν ἀγῶνα τῆς Πατρίδας, ὅπου
ἔκανε ἀκέραιη καί πραγματική ἀντί-
σταση ἀγωνιζόμενη γιά τήν διάσω-
ση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό τήν
πεῖνα. Ἡ παροῦσα τρίτη ἔκδοση πα-
ρουσιάζεται οὐσιαστικά βελτιωμένη
ἐν σχέσει μέ τίς προηγούμενες, μέ
πολλά νέα καί πρωτοδημοσιευμένα
στοιχεῖα καί μάλιστα, ὅπως ἀναφέ-
ρει καί ὁ συγγραφέας μέ τήν πληθώ-
ρα τῶν ἄρθρων πού δημοσιεύθηκαν
μέ τήν κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου ἐπι-
σκόπου Αὐγουστίνου ἐντοπίσθηκαν
σημαντικές πληροφορίες,  οἱ ὁποῖες
ἦταν ἄγνωστες μέχρι πρότινος καί
ἔτσι συμπεριλήφθηκαν στήν νέα
ἔκδοση. Ὁ π. Αὐγουστῖνος Μύρος
μέ τά ἱστορικά γεγονότα πού πα-
ρουσιάζει ἀποσκοπεῖ νά δώσει μία
ἀπάντηση σέ ὅλους ἐκείνους πού
ἀποσιωποῦν τήν προσφορά τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ

κλήρου της τήν περίοδο ἐκείνη, γε-
γονότα τά ὁποῖα μαρτυροῦν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία μας πάντοτε ἀντιστέκε-
ται, ἀλλά πάντοτε ἀπό ἀγάπη καί
πάντοτε μέ ἀγάπη. Ὁ μακαριστός
Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος Καν-
τιώτης σέ εἰδική ὁμιλία του τόν Νο-
έμβριο τοῦ 1984 τόνιζε: «Τά γεγονό-
τα τῆς Κατοχῆς τά ἔζησα ἀπό κον-
τά. Τώρα δέ ὡς γέρων, ἀνήκων εἰς
τήν παλαιάν γενεάν, ἕνα τονίζω, ὅτι
ἡ ἀντίστασις τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδος
ἦτο καθολική. Πλήν ἐλαχίστων
Ἑλλήνων καί Ἑλληνίδων, πού ἐφά-
νησαν προδόται κατά τάς φοβεράς
ἐκείνας ἡμέρας καί ὡς ἄλλοι Ἰου-
δαῖοι ἐπώλησαν τήν πατρίδα ἀντί
ὑλικῶν συμφερόντων, καί τούς
ὁποίους ἔχει στιγματίσει ἡ ἑλληνική
ἱστορία, πλήν ἐλαχίστων, λέγω, ἀτό-
μων, ἡ Ἑλλάς ἐν συνόλῳ ἐστάθη εἰς
τό ὕψος της».

Γ.Κ.Τ.

ΔΗΜΗΤΡΑΣ Δ. ΚΑΠΑΤΣΟΥ: «ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» -
«ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ», Ἐκδότης Ἀδελφότης
Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», Ἀθήνα 2015, σελίδες 74.

Ἡ συγγραφέας εἶναι θεολόγος -
δασκάλα στά πρότυπα Σχολεῖα τῆς
«Ἑλληνικῆς Παιδείας», μέ ἐξαιρετι-
κές ἐπιτυχίες στούς τομεῖς τῆς Παιδεί-
ας γενικότερα. Ἀνήκει ἐπίσης, στή γυ-
ναικεία Ἀδελφότητα «Ἡ Ἄμπελος»,
μέ πλούσια χριστιανο-κοινωνική προ-
σφορά. Πρέπει νά δοξάζουμε τόν
Θεό, πού ἀναδεικνύει στήν ἀποστα-
τημένη καί ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή μας
- ἐποχή κρίσης ὅλων τῶν ἀξιῶν - τέ-
τοιες προσωπικότητες σάν τήν Δήμη-
τρα Καπάτσου.

Τό μεγαλυτέρου μεγέθους βιβλίο
της γιά παιδιά, εἶναι, ἀπό κάθε ἄπο-
ψη, ἕνα ἀριστούργημα χάρτου (ἰλλου-
στρασιόν), χρώματος, καί τυπογρα-
φικῆς ἐπιτυχίας.

Ἡ εἰκονογράφηση, ὄχι μόνο πλου-
σιότατη, ἀλλά καί ἐπιτυχημένη. Τά
Περιεχόμενα δέν εἶναι ἄλλα, ἀπ᾽ αὐτά
πού λέει ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου, δηλαδή,
«Τά Πάθη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ».
Ἐδῶ νά σημειώσω ὅτι τό βιβλίο αὐτό
ἀνήκει εἰδικά στή σειρά τεσσάρων
ἄλλων εἰκονογραφημένων βιβλίων: 1.
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, 2. Τά
Ἅγια Θεοφάνεια, 3. Ἡ Μεταμόρφω-
ση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, καί 4. Ὁ
Μυστικός Δεῖπνος.

Οἱ μέν διηγήσεις προέρχονται ἀπό
τά τέσσερα Εὐαγγέλια (Ματθ.
ΚΣΤ´30 καί ΚΖ, Μάρκ. ΙΔ΄26 καί ΙΕ,
Λουκ. ΚΒ΄39 καί ΚΓ΄καί Ἰω. ΙΗ΄-
ΙΘ).

Τά δέ Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου
ἀκολουθοῦν τήν ἑξῆς σειρά:

– Ἡ ἀγωνία τῆς Γεθσημανή.
– Ἡ προδοσία καί σύλληψη τοῦ

Ἰησοῦ Χριστοῦ.
– Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πρό τοῦ Συνε-

δρίου.
– Ἡ ἄρνηση καί ἡ μετάνοια τοῦ

Πέτρου.
– Ὁ Ἰησοῦς μπροστά στόν Πιλάτο. 
– Τό φοβερό τέλος τοῦ Ἰούδα.
– Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μαστι-

γώνεται καί ἐμπαίζεται.
– Ἡ καταδίκη Του στό θάνατο τοῦ

Σταυροῦ.
– Ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ.
– Ὁ Ἰησοῦς στόν τάφο.
– Μάθε κι αὐτό! Καί… Δραστηριό-

τητες!
Μὲ τέτοιες ὑπέροχες διηγήσεις τῶν

σεπτῶν καί ἁγίων Παθῶν τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ, πού συνοδεύονται
μέ τά τόσο ἐπιτυχημένα ἐποπτικά μέ-
σα, ἀποτελοῦν τήν καλύτερη Ὀρθό-
δοξη διδασκαλία γιά τά παιδιά τοῦ
Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου.

Τή συγγραφέα τή συγχαίρουμε
θερμά, τήν εὐχαριστοῦμε καί τῆς
εὐχόμαστε κάθε ἐπιτυχία στό ἐκπαι-
δευτικό καί ἱεραποστολικό της ἔργο.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΟΔΕΥΟΥΜΕ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὴν Ἁγία καὶ
Μεγάλη Ἑβδομάδα, στὴν ἱερότερη χρονικὴ περίο-
δο τοῦ ἔτους, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία
μᾶς καλεῖ νὰ βιώσουμε τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρί-
ου καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὰ ὁποῖα γιὰ χά-
ρη μας, ἑκών, ὑπέμεινε. Νὰ τὰ ζήσουμε ὀντολογικὰ
καὶ ὄχι ἁπλὰ συναισθηματικὰ ἢ ἐθιμικά, ὅπως τὰ βιώ-
νει ὁ πολὺ κόσμος, «κεκαθαρμέναις διανοίαις»,
ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος. Καλού-
μαστε, ὅπως, «συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυ-
ρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι᾽ αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου
ἡδοναῖς, ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ», διότι ἔτσι θὰ νοι-
ώσουμε στὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς μας τὸ ἄμετρο
ὕψος τῆς θείας εὐσπλαγχνίας. Ὁ Λυτρωτής μας
Χριστὸς πλημμυρισμένος ἀπὸ ὑπέρμετρη ἀγάπη γιὰ
τὸ πλάσμα Του τὸν ἄνθρωπο, καταδέχτηκε νὰ γίνει

ὅμοιος μὲ αὐτὸν καὶ νὰ ὑποστεῖ τὸν ἐπονείδιστο
σταυρικὸ θάνατο. Ἡ ἀνθρώπινη ἁμαρτωλότητα
ἔφτασε στὴ ἔσχατη κατάντια, νὰ καταδικάσει τὸ
Θεὸ σὲ θάνατο καὶ ὁ Θεὸς ἔφτασε στὸ ὑπέρτατο ση-
μεῖο τῆς ἀγάπης, νὰ χρησιμοποιήσει τὸ δικό Του θά-
νατο, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει γιὰ ἐκεῖνον τὴν ἀθανασία!
Γι᾽ αὐτὸ ψάλλουμε μὲ δάκρυα μετανοίας καὶ εὐγνω-
μοσύνης πρὸς τὸν Λυτρωτή μας Χριστό: «Ἐξηγόρα-
σας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου
Αἵματι, τῷ Σταυρῷ προσηλωθεὶς καὶ τῇ λόγχῃ κεν-
τηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις Σωτὴρ
ἡμῶν δόξα σοι». Δὲν ἔχουμε ἄλλο τρόπο νὰ ἐξο-
φλήσουμε τὴν ἀπολύτρωσή μας, παρὰ μόνο μὲ τὸ
ἄνοιγμα τῶν πηγῶν τῶν δακρύων μας, κάτω ἀπὸ τὴν
σκιὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου! Καλὴ Ἁγία Μεγάλη Ἑβδο-
μάδα, Καλὴ καὶ εὐλογημένη Ἀνάσταση! 

Ἀπίστευτον:
Δαιμονικὴ φεμινίστρια
ἔκανεν ἔκτρωσιν,
ἐπειδὴ τὸ ἔμβρυόν της
ἦτο ἀρσενικόν!

ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ κίνημα ὄχι μό-
νον δὲν προωθεῖ τὰ πραγματικὰ
συμφέρονται τῶν γυναικῶν, ἀλλὰ
ἀπώτερος στόχος του εἶναι ἡ κα-
ταστροφὴ τῶν ἰδίων τῶν γυναικῶν
καὶ τῆς κοινωνίας. Κιʼ αὐτὸ διότι ὁ
φεμινισμὸς εἶναι ἀπότοκος τοῦ
ἀθεϊσμοῦ καὶ τοῦ μηδενισμοῦ.
Δεῖτε μία ἀπίστευτη ἐνέργεια μιᾶς
ἡγέτιδας τοῦ φεμινιστικοῦ κινήμα-
τος, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὸ δαι-
μονικὸ μῖσος τοῦ φεμινισμοῦ κατὰ
τοῦ ἀνδρικοῦ φύλου: «Μία φεμινί-
στρια παραδέχθηκε ὅτι ἔκανε
ἔκτρωση τὸ μωρό της ἐπειδὴ ἦταν
ἀγόρι, δηλώνοντας ὅτι “δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ φέρει ἕνα ἄλλο τέ-
ρας στὸν κόσμο” καὶ ὅτι ἡ ἀπόφασή
της “κάνει τὴ διαφορά”. Ἡ ἀμερικα-
νίδα φεμινίστρια ὀνόματι Λάνα δή-
λωσε πὼς ὅτι ἀφοῦ ἀνακάλυψε ὅτι
τὸ ἀγέννητο μωρό της ἦταν ἀρσε-
νικό, ἄρχισε νὰ “κλαίει στὴ σκέψη”
ὅτι μὲ αὐτὸ “θὰ καταραστεῖ τὸν κό-
σμο” καὶ ἀποφάσισε ὅτι μὲ μία
ἄμβλωση θὰ διορθώνονταν τὰ
πράγματα”. Ἀπόλυτα πωρωμένη
ἔκλεισε τὴ δήλωσή της πὼς “Ἐὰν ἡ
κατάρα ἔρθει ξανὰ θὰ κάνω
ἀκριβῶς τὸ ἴδιο πρᾶγμα”»
(ἱστολ.redskywarning.gr)! Ἔχουμε
ἄδικο ὅταν λέμε ὅτι ἡ ἀποκτήνωση
εἶναι ἀδόκιμος ὅρος, ὅταν θέλου-
με νὰ ὁρίσουμε τέτοιες ἁμαρτίες,
ἀφοῦ τὰ ζῷα, ὄχι μόνον δὲν σκο-
τώνουν τὰ παιδιά τους, ἀλλὰ θυ-
σιάζουν καὶ τὴ ζωή τους, γιὰ νὰ τὰ
προστατέψουν; Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ
ζῷα ὁ ἀθεϊστικὸς καὶ μηδενιστικὸς
φεμινισμὸς δολοφονεῖ, καὶ μάλιστα
ἀνυπεράσπιστα ἀνθρώπινα ἔμ -
βρυα!

Ἀντιπαπικὴ
ἢ φιλοπαπικὴ
ἡ σύγχρονος
φρενίτις;

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ τὸ ἁμαρτωλὸ
Βατικανὸ παρουσιάσει ἐμφανῆ ση-
μάδια πρωτοφανοῦς σήψεως, καὶ
καταρρεύσεως, ἔρχονται οἱ «δι-
κοί» μας οἰκουμενιστὲς νὰ «βά-
λουν πλάτη» καὶ νὰ περισώσουν
ὅ,τι μποροῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἁμαρ-
τωλὸ ἐρείπιο. Ὁ λόγος γιὰ τὸν
γνωστὸ Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο
τοῦ οἰκουμενικοῦ θρόνου, π. Γ.
Τσέτση, ὁ ὁποῖος «ξεσπάθωσε»
ἐναντίον τῶν «Λατινοφάγων»
Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἄσκησαν
τὴν ἐπιβεβλημένη κριτικὴ στὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀργολί-
δος κ. Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος παρέστη
καὶ μίλησε σὲ παπικὴ «φιέστα» πα-
ρουσίασης βιβλίου τοῦ πάπα.
Ἐναντίον τῆς «ἀντιπαπικῆς φρενί-
τιδας ποὺ μαίνεται, ἐδῶ καὶ πολὺ
καιρό, στοὺς θεμελιοκρατικοὺς
κύκλους τοῦ Ἑλλαδικοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ χώρου», ὅπως τόνισε σὲ
ἄρθρο του. Τὸν πείραξε «ὁ τρόπος
μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίσθηκε
ἕνας σώφρων Ὀρθόδοξος Ἱεράρ-
χης, ἐπειδὴ εἶχε τὸ θάρρος νὰ
ἐκφράσει μία γνώμη». Δὲν κάνει
ὅμως τὸ κόπο νὰ μᾶς πεῖ τί εἶπε ὁ
«σώφρων Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης»,
ὅταν κυριολεκτικὰ ἀποθέωσε τὸν
αἱρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκο, πα-
ρουσιάζοντάς τον ὡς πρότυπο χρι-
στιανοῦ ποιμένα καὶ τὸ βιβλίο του
ὡς ἐγχειρίδιο ποιμαντικῆς χριστια-
νικῆς διακονίας, αἴροντας καὶ τὶς
τελευταῖες ἐπιφυλάξεις του περὶ
τῆς κακοδοξίας τοῦ παπισμοῦ!
Ρωτᾶμε τὸν Μέγα Πρωτοπρεσβύ-
τερο (σ.σ. ὑπάρχουν καὶ ἐλάσσο-
νες πρωτοπρεσβύτεροι;): Γνωρίζει
ἡ πολυπραγμοσύνη του, παρόμοια
περίπτωση στὴν ἐκκλησιαστική
μας ἱστορία, ὀρθοδόξου ἐπισκό-
που, νὰ ἀποκαλεῖ ἀληθινὸ ποιμένα
τῆς Ἐκκλησίας κάποιον αἱρετικὸ
καὶ νὰ συστήνει τὰ αἱρετικά του
συγγράμματα γιὰ ἀνάγνωση τῶν
πιστῶν; Ἐὰν ἦταν ὄντως ὁ συγκε-
κριμένος ἐπίσκοπος, «σώφρων
Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης», εἶχε τὸ δι-
καίωμα νὰ συμμετάσχει καὶ νὰ μι-
λήσει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο γιὰ τὸν
ἀμετανόητο αἱρεσιάρχη, ἰησουίτη
πάπα; Μήπως ἡ φρενίτιδα, ποὺ
βλέπει ὁ Μέγας Πρωτοπρεσβύτε-
ρος, βρίσκεται στὸν «ξεσαλωμέ-
νο» οἰκουμενισμὸ καὶ δὲν εἶναι
ἀντιπαπική, ἀλλὰ φιλοπαπική; Ἂν
μπορεῖ καὶ θέλει, ἂς τὸ ψάξει! 

Βαρθολομαῖος: «Εἶμαι
ὁ πνευματικὸς πατὴρ
τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην
Ὀρθοδόξων πιστῶν»!

ΑΛΛΟ καὶ τοῦτο: Μελετώντας

τὸ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολομαίου γιὰ τὴν
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή,
διαβάσαμε καὶ ἐτούτη τὴν ἀξιοπε-
ρίεργη φράση: «Ὅθεν, προτρεπό-
μεθα καὶ παρακαλοῦμεν, ὡς πνευ-
ματικὸς Πατὴρ τῶν ἀνὰ τὴν οἰκου-
μένην Ὀρθοδόξων πιστῶν μας,

ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, νὰ δράμω-
μεν μετὰ σπουδῆς εἰς τὸ ἀπὸ τῆς
αὔριον ἀρχόμενον στάδιον τῶν
ἀρετῶν, “μὴ ἄτοπα λογιζόμενοι, μὴ
παράνομα πράττοντες”, ἀλλὰ πο-
ρευόμενοι ἐν Χάριτι νὰ ἐκπλύνω-
μεν τὰς συνειδήσεις “γνώμῃ
ἀγαθῇ” διὰ τῆς μετανοίας, ἔχον-
τες τὴν βεβαιότητα ὅτι οἱ οὐρανοὶ
καὶ ἡ γῆ καὶ πάντα “τὰ ὁρατὰ καὶ
ἀόρατα” θὰ καταυγασθοῦν ἐν τέ-
λει ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου». Προτρέπει ὁ Πα-
ναγιώτατος τοὺς πιστούς, γιὰ νὰ
κάμουν τὸν προσωπικό τους
ἀγῶνα «ὡς πνευματικὸς Πατὴρ
τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδό-
ξων πιστῶν»! Κάνουμε τὴν ἀφελῆ
ἐρώτηση: ἀπὸ πότε ὁ κ. Βαρθολο-
μαῖος ἔγινε «πνευματικὸς πατὴρ
τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδό-
ξων πιστῶν»; Ἂν αὐτὸ εἶναι γεγο-
νός, τότε τί ρόλο διαδραματίζουν
οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κατὰ τόπους
Ἐκκλησιῶν; Αὐτὸ δὲν ἰσχυρίζεται
καὶ ὁ αἱρεσιάρχης τοῦ Βατικανοῦ;
Μήπως τὸ Φανάρι ἔγινε Βατικανὸ
καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε, ἢ μήπως
μέσα ἀπὸ τέτοιες δηλώσεις, σκο-
πεύει νὰ ἀναδειχθεῖ; 

Οἱ τζιχαντισταὶ
ἐμπορεύονται
τὰ ὄργανα
τῶν θυμάτων τους!

Η ΦΡΙΚΗ τῶν ἰσλαμιστῶν δολο-
φόνων τζιχαντιστῶν συνεχίζεται
ἀκάθεκτη, ὑπὸ τὴν φανερὴ ἀδια-
φορία τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων.
Ὁ ἴδιος ὁ «πλανητάρχης» δήλωσε
πὼς δὲν πιστεύει ὅτι ὑπάρχει πό-
λεμος μεταξὺ τοῦ «Ἰσλαμικοῦ
Κράτους» καὶ τοῦ ὑπολοίπου κό-
σμου. Ὅμως οἱ εἰδήσεις ἀπὸ τὴ
μαρτυρικὴ Μέση Ἀνατολὴ εἶναι
καταιγιστικές. Τὰ καλόπαιδα τοῦ
«στρατοῦ τοῦ Ἀλλὰχ» ὄχι μόνον
δολοφονοῦν, ἀλλὰ καὶ κάνουν
ἐμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων!
Δεῖτε τὴν φρικιαστικὴ καὶ συνάμα
λίαν ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Ὁ πρε-
σβευτὴς τοῦ Ἰρὰκ στὰ Ἡνωμένα
Ἔθνη κατηγόρησε τὸ Ἰσλαμικὸ
Κράτος ὅτι πουλᾶ τὰ ὄργανα τῶν
ὁμήρων του, προκειμένου νὰ χρη-
ματοδοτήσει τὶς τρομοκρατικές
του δραστηριότητες. Κάλεσε, μά-
λιστα, τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν νὰ ἐρευνή-
σουν τὴν ὑπόθεση. “Ἔχουμε τὶς
σορούς. Ἐλᾶτε νὰ τὶς ἐξετάσετε”

εἶπε ὁ Μοχάμεντ Ἀλχακὶμ σὲ δη-
μοσιογράφους, σύμφωνα μὲ τὸ As-
sociated Press. “Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι
λείπουν κάποια ὄργανα” δήλωσε ὁ
ἴδιος. Πρόσθεσε ὅτι ἀξιωματοῦχοι
ἔχουν βρεῖ ἀρκετὰ πτώματα σὲ ρη-
χοὺς τάφους τὶς τελευταῖες ἑβδο-
μάδες, λέγοντας ὅτι ἀπὸ τὶς σο-
ροὺς λείπουν τὰ νεφρὰ καὶ ἄλλα
ὄργανα. Κατήγγειλε ὅτι τουλάχι-
στον 12 γιατροὶ φέρεται νὰ ἔχουν
ἐκτελεστεῖ ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ
λάβουν μέρος στὴν ἀφαίρεση
ὀργάνων» (ἱστολ. Τὰ Νέα)! Κι ὅλα
αὐτά, ὅπως προαναφέραμε ὑπὸ
τὴν ἔνοχη ἀνοχὴ τῶν δυτικῶν κυ-
βερνήσεων! Ρωτᾶμε: Ὡς πότε θὰ
συνεχίζεται αὐτὴ ἡ φρίκη;

Εὐρωπαῖοι πολῖται
στρατεύονται
εἰς τὰς τάξεις
τῶν τζιχαντιστῶν!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμέ-
νου σχολίου. Οἱ δυτικοί, ὄχι μόνον
ἀνέχονται τὶς θηριωδίες τῶν δο-
λοφόνων τζιχαντιστῶν στὴν Μέση
Ἀνατολή, ἀλλὰ δὲν εἶναι λίγες οἱ
περιπτώσεις ποὺ «τσοῦρμο» εὐρω-
παίων πολιτῶν, πολεμοῦν στὶς τά-
ξεις τους, προκειμένου νὰ ἑδραι-
ωθεῖ τὸ «Κράτος τοῦ Ἀλλάχ»! Τρία
ἀνήλικα κορίτσια ἀπὸ τὴ Μ. Βρετα-
νία ἔφυγαν κρυφὰ γιὰ τὴν Συρία,
νὰ πολεμήσουν στὸ πλευρὸ τῶν
μουσουλμάνων μαχητῶν! Δεῖτε
τὴν εἴδηση: «Ἡ βρετανικὴ ἀστυνο-
μία ἀπηύθυνε ἔκκληση γιὰ τὸν
ἐντοπισμὸ τριῶν μαθητριῶν ποὺ
πιστεύεται ὅτι τὸ ἔσκασαν ἀπὸ τὰ
σπίτια τους, γιὰ νὰ πᾶνε στὴ Συρία
μέσῳ Τουρκίας. Τὰ τρία κορίτσια,
δύο 15χρονες καὶ μία 16χρονη,
ἔφυγαν ἀπὸ τὰ σπίτια τους στὸ
ἀνατολικὸ Λονδίνο τὴν Τρίτη,
πῆγαν στὸ ἀεροδρόμιο τοῦ Γκάτ-
γουικ καὶ ἐπιβιβάστηκαν σὲ πτήση
τῆς Turkish Airlines μὲ προορισμὸ
τὴν Κωνσταντινούπολη. Δὲν εἶχαν
ἐνημερώσει κανένα συγγενικό
τους πρόσωπο γιὰ τὴν ἀπόφασή
τους αὐτή. […] Σύμφωνα μὲ τὶς
βρετανικὲς ἀρχές, περίπου 600
Βρετανοὶ μουσουλμάνοι ἔχουν
φύγει, γιὰ νὰ πολεμήσουν στὴ Συ-
ρία καὶ ὁρισμένοι ἀπὸ αὐτοὺς
ἐντάχθηκαν στὴν ἀκραία τζιχαντι-
στικὴ ὀργάνωση Ἰσλαμικὸ Κράτος.
Οἱ μισοὶ ἔχουν ἤδη ἐπιστρέψει στὴ
Βρετανία καὶ δεκάδες συνελήφθη-
σαν καὶ ἀντιμετωπίζουν κατηγο-
ρίες μὲ βάση τὸν ἀντιτρομοκρα-
τικὸ νόμο» (ἱστολ. Τὰ Νέα)! Χωρὶς
καμιὰ ἀμφιβολία αὐτὰ εἶναι τὰ
δραματικὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἀπο-
χριστιανισμοῦ τῆς Δύσεως. Τὸ κε-
νό, ποὺ ἄφησε ἡ χριστιανικὴ πίστη,
τὸ γεμίζει ὁ ἰσλαμικὸς παραλογι-
σμός! 

Εὑρέθη ἡ οἰκία,
ὅπου ἐμεγάλωσεν
ὁ Κύριος
εἰς τὴν Ναζαρέτ;

ΙΔΟΥ καὶ μία ἐνδιαφέρουσα
εἴδηση, ἐν μέσῳ τῶν ἁγίων
ἡμερῶν. Ἀρχαιολόγοι ἀνακοίνω-
σαν πὼς ἐνδεχομένως ἀνακάλυ-
ψαν τὸ σπίτι ποὺ μεγάλωσε ὁ
Χριστὸς στὴ Ναζαρέτ! Δεῖτε τὴν
εἴδηση: «Ἀρχαιολόγοι ποὺ ἐργά-
ζονται στὸ σημεῖο, ποὺ βρίσκεται
στὸ σημερινὸ Ἰσραήλ, ἀναγνώρι-
σαν μία οἰκία ἡ ὁποία καὶ χρονολο-
γεῖται ἀπὸ τὸν 1ο αἰ. μ. Χ. καὶ φαί-
νεται νὰ εἶναι τὸ σπίτι στὸ ὁποῖο
μεγάλωσε ὁ Ἰησοῦς μαζὶ μὲ τὴν
μητέρα του Μαρία καὶ τὸν Ἰωσήφ.
Τὸ οἴκημα εἶναι φτιαγμένο ἀπὸ
σκαλιστοὺς τοίχους καὶ πέτρα, λα-
ξευμένο στὶς παρυφὲς ἑνὸς βρά-
χου. Ἀνακαλύφθηκε γιὰ πρώτη
φορὰ τὸ 1880 ἀπὸ τὶς ἀδερφὲς τῆς
Ναζαρέτ, ἀλλὰ δὲν ἦταν παρὰ τὸ
2006 ποὺ Βρετανοὶ ἀρχαιολόγοι
μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ken Dark, ἐκτί-
μησαν πὼς τὸ οἰκοδόμημα χρονο-
λογεῖται ἀπὸ τὸν 1ο αἰ. μ. Χ. κάτι
ποὺ δημιούργησε ἀμέσως συζητή-
σεις γιὰ τὸ ἂν θὰ μποροῦσε νὰ
εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Ἰησοῦ. Ἀφοῦ τὸ
σπίτι ἐγκαταλείφθηκε, χρησιμο-
ποιήθηκε ὡς λατομεῖο, ἐνῷ στὴ
συνέχεια χτίστηκαν παραπλεύρως
του δύο τάφοι. Ὑπάρχουν μαρτυ-
ρίες ἀπὸ τὴν μεσαιωνικὴ ἐποχὴ
ποὺ ἀναφέρουν πὼς ἕνας ἀπὸ
τοὺς τάφους αὐτοὺς ἀνήκει στὸν
Ἰωσὴφ» (ἱστολ. Τροκτικό2)! Ὕστε-
ρα ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη τῆς Συνα-
γωγῆς στὴ Γαλιλαία, πρὶν λίγο και-
ρό, ὅπου δίδασκε ὁ Κύριος, σύμ-
φωνα μὲ τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια, ἔρχε-
ται καὶ ἡ νέα ἀνακάλυψη νὰ δώσει
τὴ μαρτυρία της γιὰ τὴν ἱστορικὴ
(τουλάχιστον) ὕπαρξή Του! Δὲν
γνωρίζουμε τί θὰ ἀποφανθοῦν ἐν
τέλει οἱ ἀρχαιολόγοι, ἀλλὰ ἐμεῖς
πάντοτε ἔχουμε κατὰ νοῦν, πώς,
ὅσο ἐμεῖς σιωποῦμε γιὰ τὸ Λυτρω-
τή μας καὶ τὸ ἔργο Του, θὰ κρά-
ζουν οἱ λίθοι! 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Παπικὸς «Ἐπίσκοπος»
ἀμφισβητεῖ δημοσίως

τὸν Πάπα!
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, «ἄρχισε νὰ ξηλώ-

νεται τὸ πουλόβερ» τοῦ παπι-
σμοῦ! Παπικοὶ «ἐπίσκοποι» ἀμφι-
σβητοῦν ἀνοικτὰ καὶ δημόσια
τὸν «ἀλάθητο» «ὑπὲρ-ἐπίσκοπό»
τους, γεγονὸς ἀδιανόητο ὡς τώ-
ρα! Δεῖτε τὴν σημαντικὴ εἴδηση
ποὺ δημοσιοποίησε ὁ δημοσιο-
γράφος κ. Γ. Παπαθανασόπου-
λος: «Πλῆγμα δέχθηκε ἡ εἰκόνα
τοῦ Πάπα ἀπὸ τὸν ἐπίτιμο Λατῖνο
ἐπίσκοπο Καζακστὰν Γιὰν Πάβελ
Λένγκα. Ὁ ἐν λόγῳ ἐπίσκοπος σὲ
ἀνοικτὴ ἐπιστολή του, ποὺ δημο-
σιεύεται, τὴν 10η Φεβρουαρίου
2015 στὸ “Blog de Jeanne
Smits”, καταγγέλλει ὅτι ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν τοῦ σημερινοῦ Πάπα, ἡ
Λατινικὴ Ἐκκλησία διέρχεται βα-
θιὰ κρίση. Κατηγορεῖ συγκεκρι-
μένα τὸν Πάπα Φραγκίσκο ὅτι ἡ
ἀφοσίωσή του στὶς δημόσιες
σχέσεις καὶ στὴν ἐξωστρέφεια
εἰσήγαγε στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ
Ἐκκλησία τὸ κοσμικὸ πνεῦμα, μὲ
συνέπεια νὰ λείψει πλήρως ἡ
ἱερότητα στὴ ζωή της. Ἐπίσης
κατηγορεῖ τὸ Βατικανὸ ὅτι “ἔχει
περιβληθεῖ ἀπὸ ἕνα τεῖχος πλή-
ρους σιγῆς” καὶ πὼς “ἡ φωνὴ τῆς
πλειονότητας τῶν ἐπισκόπων
μοιάζει περισσότερο στὴ σιωπὴ
τῶν ἀμνῶν μπροστὰ στοὺς πει-
νασμένους λύκους καί, γιʼ αὐτό,
οἱ πιστοὶ συχνὰ εἶναι ὡς πρόβατα
χωρὶς προστασία”. Ἡ ἐκκοσμί-
κευση εἶναι ἐνδημικὴ πνευματικὴ
νόσος τῆς Ρώμης καὶ στοὺς δύσ -
κολους καιροὺς ποὺ διέρχεται ὁ
κόσμος αὐτὴ φαίνεται περισσό-
τερο, ἰδιαίτερα μὲ τὶς ἐνέργειες
τοῦ σημερινοῦ Ἰησουίτη Πάπα»!
Μετὰ τὸν καταιγισμὸ κλεισίμα-
τος παπικῶν ναῶν, λόγω ἔλλει-
ψης πιστῶν, ἔρχεται καὶ ἡ ἀμφι-
σβήτηση τοῦ θλιβεροῦ «πρώ-
του» τῆς «καθολικῆς ἐκκλη-
σίας». Κάτι εἶναι καὶ αὐτό!

ΣΤΙΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ἡ Ἐκκλη-
σία μας τιμᾶ τήν μνήμη

τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν καί
ὁμολογητοῦ Νικήτα ἡγουμέ-
νου τῆς Μονῆς τοῦ Μηδι-
κίου. Ὁ ὅσιος Νικήτας ἀπό
νεαρή ἡλικία ἀγάπησε τήν
ἄσκηση καί τήν προσευχή. Γι᾽
αὐτό ἀναχώρησε ἀπό τόν κό-
σμο καί ἐγκαταστάθηκε σέ
ἥσυχο μέρος, ὅπου ἐξα-
σκοῦσε τίς ἀρετές. Ἔτσι
ἀξιώθηκε ἀπό τόν Κύριο νά
ἀνέλθη πνευματικά καί ἀφοῦ
χειροτονήθηκε ἱερέας καί
ἔχοντας τό χάρισμα τοῦ λό-
γου ὀφελοῦσε πολλές ψυχές
καί τίς ὁδηγοῦσε στόν Χρι-
στό. Ἐπειδή ἐκείνη τήν ἐπο-
χή ἡ αἵρεση τῶν εἰκονομά-
χων τυραννοῦσε τήν οἰκου-
μένη, ὁ ἅγιος Νικήτας
ἐκδιώχθηκε ἀπό τό ποίμνιό

του, ἐπειδή τιμοῦσε τίς ἅγιες
εἰκόνες καί καταδικάσθηκε
σέ ἐξορία. Ἐκεῖ βρισκόμενος
ἔλεγχε τήν αἵρεση τῶν εἰκο-
νομάχων, ἐπειδή δέν πί-
στευαν ὅτι ὁ Κύριός μας δέν
ἦταν μόνο Θεός ἀληθινός
ἀλλά καί τέλειος ἄνθρωπος
καί πολλούς πιστούς παρακι-
νοῦσε νά μείνουν ἑδραῖοι
στήν πίστη τους καί νά μαρ-
τυρήσουν γιά τήν προσκύνη-
ση τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ἔτσι
ὁ ἀοίδιμος Νικήτας εὐχαρι-
στώντας τόν Κύριο γιά τίς
κακοπάθειες πού τόν ἀξίωσε
νά ὑποστῆ γιά τό ὄνομά του,
ἀποδείχθηκε δόκιμος ἀγωνι-
στής τοῦ Χριστοῦ καί ἀφοῦ
ἀξιώθηκε νά ὁμολογήση τόν
Θεό ἔλαβε καί τό στέφανο
τοῦ μαρτυρίου ἀπό τόν ἀγω-
νοθέτη Κύριο.   
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(2ον)
Κριτική παιδαγωγική

Ἡ κριτικὴ παιδαγωγικὴ ἑδραι-
ώνεται ὡς παιδαγωγικὸ ρεῦμα τὴ
δεκαετία τοῦ 1980 μὲ τοὺς Henry
Giroux, Michael Apple καὶ Stanley
Aronowitz. Ἐντούτοις, θεωρη-
τικὲς ἐπιδράσεις ἔχει δεχθεῖ ἀπὸ
ἀπόψεις τῶν Paulo Freire, Antonio
Gramsci καὶ John Dewey, ἀπὸ τὴν
κριτικὴ θεωρία τῆς Σχολῆς τῆς
Φρανκφούρτης8 καθὼς καὶ ἀπὸ
ἄλλα ἰδεολογικὰ ρεύματα, ὅπως
αὐτὰ τοῦ μεταμοντερνισμοῦ καὶ
τοῦ μεταδομισμοῦ. 

Πρωταρχικὸς στόχος τῶν
ἐκπροσώπων τῆς κριτικῆς παιδα-
γωγικῆς εἶναι ὁ μετασχημα-
τισμὸς τῆς ἐκπαίδευσης καὶ κατʼ
ἐπέκταση τῆς κοινωνίας. Ὁ στό-
χος αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ
μέσῳ τῆς κοινωνικῆς προβλημα-
τικῆς τῆς ἐκπαίδευσης, ἡ ὁποία
διευρύνεται ὡς πρὸς τὸ περιεχό-
μενό της, ὥστε νὰ συμπεριλάβει
τὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτισμικὸ
στοιχεῖο9. Ἐπιτυγχάνεται, ἐπίσης,
μὲ τὴν ὑπέρβαση τῆς θεωρίας
τῆς στείρας ἀναπαραγωγῆς καὶ
τὸν προσανατολισμὸ τῆς ἐκπαί-
δευσης πρὸς τὴν κοινωνικὴ καὶ
πολιτισμικὴ παραγωγή10. Οἱ ἰδεο-
λογικὲς καταβολὲς τῆς κριτικῆς
παιδαγωγικῆς αἰτιολογοῦν
ἐπαρκῶς, ὅπως θὰ γίνει στὴ συν -
έχεια κατανοητό, τὸ γεγονὸς ὅτι
οἱ ἐκπρόσωποί της προσηλώνον-
ται στὴν ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ
χειραφέτηση, στὴ συγκρότηση
δημόσιων χώρων ἀναστοχασμοῦ
καὶ στὴν ἀνάληψη αὐτόνομης
κοινωνικῆς δράσης ὡς πρωταρ-
χικῶν κεντρικῶν σκοπῶν ἑνὸς
σύγχρονου ἐκπαιδευτικοῦ συ-
στήματος11. 

Στὶς νέες παιδαγωγικὲς προτά-
σεις τοῦ Giroux γιὰ τὴ θεωρία τῆς
ἐκπαίδευσης στὶς Η.Π.Α. τονίζε-
ται μεταξὺ ἄλλων ἡ θεμελιώδης
πολιτικὴ φύση τοῦ σχολείου12.
Ἀναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τὸ
πρόβλημα τῆς ἐκπαίδευσης εἶναι
κυρίως ἡ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας
[...] τῶν κυρίαρχων ὁμάδων πάνω
στὶς ἀδικημένες ὁμάδες σὲ συν -
άρτηση μὲ τὴ φυλὴ (οἱ ὁρατὲς
μειονότητες), τὸ φῦλο (ἄνδρας –
γυναῖκα), τὶς σεξουαλικὲς προτι-
μήσεις ἢ τὶς κοινωνικές τους θέ-
σεις (φεμινιστές, μαρξιστὲς

κ.λπ.). Ὑπάρχει ἐδῶ ἕνα μεγάλο
πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἀγγίζει ὅλες
τὶς πολιτισμικὲς δραστηριότητες.
Οἱ ἀνώτερες τάξεις ἐλέγχουν
τὴν ἀνάπτυξη τῆς κοινωνίας μέ-
σα ἀπὸ πολιτιστικὲς δραστηριό-
τητες. Ἡ παιδαγωγικὴ δὲν μπορεῖ
νὰ γίνει κατανοητὴ ὡς μία ἁπλὴ
μετάδοση τῆς γνώσης, διότι τώ-
ρα εἶναι ὑποτελὴς μίας ἐκτετα-
μένης πολιτισμικῆς πολιτικῆς». 

Ὁ Giroux ὑποστηρίζει, ἐπίσης,

μὲ θέρμη τὴν ἀναγκαιότητα σύν-
δεσης ἀφενὸς τῆς παιδαγωγικῆς
μὲ τὴν προοπτική τῆς κοινωνικῆς
ἀλλαγῆς καὶ ἀφετέρου τῆς μάθη-
σης μὲ τὸ πολιτισμικὸ ὑπόβαθρο
καὶ τὶς προσωπικὲς ἐμπειρίες τοῦ
κάθε μαθητῆ, ἐφόσον «ἡ ἀνάλυ-
ση τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος
τῆς ἐκπαίδευσης […] ἔγινε ἡ ἀνά-
λυση τῆς ἐκπαίδευσης ὡς στοι-
χείου πολιτιστικοῦ μετασχηματι-
σμοῦ»13. Ἑπομένως, ἐκπαίδευση
γιὰ τὸν συγκεκριμένο παιδαγωγὸ
εἶναι τὸ πεδίο στὸ ὁποῖο παράγε-
ται ἀμφισβήτηση, ἀντίσταση καὶ
προοπτικὴ κοινωνικῆς δράσης14.

Οὐσιαστικὰ ἡ κριτικὴ παιδαγω-
γικὴ κατὰ τὸν Giroux δὲν περι-
γράφεται ἐννοιολογικὰ μόνο ὡς
ἕνα σύνολο γραπτῶν, προφο-
ρικῶν καὶ ὀπτικῶν πρακτικῶν, οἱ
ὁποῖες διευκολύνουν τὰ ἄτομα
νὰ ἀλληλοκατανοοῦνται καὶ νὰ
ἀναλύουν τὶς σχέσεις τους μὲ
τοὺς ἄλλους καὶ τὸ περιβάλλον15.
Ἡ κριτικὴ παιδαγωγικὴ εἶναι, ἐπί-
σης, «μία ἀμφισβήτηση τῶν κυ-
ρίαρχων μορφῶν συμβολικῆς πα-
ραγωγῆς, ἂν δεχτοῦμε τὴν ἄπο-
ψη ὅτι οἱ συμβολικὲς ἀναπαρα-
στάσεις οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται
στὶς διαφορετικὲς πολιτιστικὲς
σφαῖρες εἶναι ἐμποτισμένες ἀπὸ
σχέσεις ἐξουσίας ἀμφισβητήσι-
μες, διότι εἶναι ἄδικες»16.

Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω «ἡ
κριτικὴ παιδαγωγικὴ προτείνει
μία διαπαιδαγώγηση τοῦ σπου-
δαστῆ, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κύριο χα-
ρακτηριστικὸ νὰ εἶναι μία ἐναλ-
λακτικὴ παιδεία στὴν κυρίαρχη
παιδεία καὶ ἡ ὁποία θὰ στηρίζεται
σὲ ἀρχὲς ὅπως ἡ κοινωνικὴ δι-
καιοσύνη, ἡ ἰσότητα, ὁ σεβασμὸς
τῶν διαφορῶν. Εἶναι μία παιδεία
τῆς ἀμφισβήτησης ἡ ὁποία τοπο-

θετεῖται σὲ μία νέο-μαρξιστικὴ
προοπτικὴ ἀποκαλούμενη κριτικὴ
θεωρία. Ἡ τάση αὐτὴ ἐκδηλώνε-
ται κυρίως μὲ κριτικὰ σχόλια πά-
νω στὰ προβλήματα τῆς σύγχρο-
νης διαπαιδαγώγησης καὶ μὲ τὴν
πρόταση μίας καινούριας γλώσ-
σας στὴν ἐκπαίδευση. Γιʼ αὐτὸ τὸ
λόγο συνιστοῦμε στοὺς ὑπερα-
σπιστὲς τῆς τάσης αὐτῆς περισ-
σότερο θεωρητικοὺς προβλημα-
τισμοὺς παρὰ συγκεκριμένες παι-
δαγωγικὲς προτάσεις»17.

Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση τῆς
ἰδεολογικοποιημένης, δηλαδή,
ἐκπαίδευσης εἶναι στραμμένη καὶ
ἡ προσέγγιση τοῦ Freire γιὰ τὸν
γραμματισμό, συμβάλλοντας κα-
θοριστικὰ στὴ μετάλλαξη τῆς
ἐκπαιδευτικῆς σὲ πολιτικὴ διαδι-
κασία. Ὁ Freire καθιερώνει στὸν
χῶρο τῆς Παιδαγωγικῆς ἐπιστή-
μης τὴν παιδαγωγική τῆς συνει-
δητοποίησης, ἕνα μαρξιστικὸ
ἐκπαιδευτικὸ μοντέλο, τὸ ὁποῖο
ἀναπτύχθηκε κατὰ τὴ δεκαετία
τοῦ 1970 ἀπὸ τὸ Σωματεῖο τῶν
ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Κεμπὲκ (Eco-
le et lutte de classes au Quebec,
1975). 

Κατὰ τὴν προσέγγιση τοῦ Frei-
re τὸ σχολεῖο λειτουργεῖ ὡς μη-
χανισμὸς μετάδοσης καὶ καλ-
λιέργειας τῆς ἰδεολογίας τοῦ κα-
πιταλιστικοῦ κράτους. Μέσῳ τοῦ
γραμματισμοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία
στὶς καταπιεσμένες κοινωνικὲς
ὁμάδες νὰ ἀναγνωρίσουν τὶς
ὑπεύθυνες γιὰ τὴν ἀλλοτρίωσή
τους κοινωνικὲς δομές. Ἑπομέ-
νως, ὅπως εὔστοχα ἔχει παρατη-
ρηθεῖ, «[...] σημαντικὸς πολιτικὸς
στόχος γιὰ τὸ Βραζιλιάνο παιδα-
γωγὸ εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἀπε-
λευθερωτικῆς ὀπτικῆς τοῦ γραμ-
ματισμοῦ γιὰ τὸν κοινωνικὸ με-
τασχηματισμὸ πρὸς τὴν κατεύ-
θυνση τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ σοσια-
λισμοῦ»18. 

Κατὰ συνέπεια, ὁ Freire ὑπο-
στηρίζει μὲ σαφήνεια ὅτι κανένα
εἶδος γραμματισμοῦ δὲν εἶναι
οὐδέτερο, ἀφοῦ συνοδεύεται
ἀπὸ ἀξίες, στάσεις καὶ κανόνες.
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ θέση τοῦ Freire
ὁδηγεῖ τὸν Gee στὸ συμπέρασμα
ὅτι «αὐτὸ ποὺ κάνει τὸν Freire
πραγματικὰ σπουδαῖο εἶναι ὅτι
δὲν προσποιεῖται τὸ διαχωρισμὸ
τῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὸ γραμματι-
σμό. Ὁ παιδαγωγὸς πρέπει νὰ
ἔχει τὸ θάρρος νὰ καθιστᾶ σαφῆ
τὴν πολιτικὴ του ὀπτικὴ καὶ νὰ
ἀντιστέκεται στὸ γραμματισμὸ
τῆς χειραγώγησης»19. Ὡς ἀντίδο-
το στὸν γραμματισμὸ τῆς χειρα-
γώγησης προσφέρεται ὁ κριτικὸς
γραμματισμὸς τῆς χειραφέτη-
σης, στὸ πλαίσιο τοῦ ὁποίου, βέ-
βαια, ἡ κριτικὴ θεώρηση νοημα-
τοδοτεῖται μὲ τὶς ἔννοιες τῆς
ἀμφισβήτησης, τῆς ἄρνησης καὶ
τῆς ἀλλαγῆς.
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Ἀσκητικαί ἐμπειρίαι
27. Ἡ πίστις πού σώζει 

Ἡ πονεμένη Χαναναία τοῦ
Εὐαγγελίου φώναξε δυνατά στό
Χριστό νά τήν ἐλεήσει καί νά θε-
ραπεύσει τή θυγατέρα της, πού
βασανιζόταν ἀπό δαιμόνιο. Ὁ
Χριστός, ἀφοῦ δοκίμασε τήν πί-
στη της, τῆς εἶπε: «Μεγάλη σου
ἡ πίστη, γυναίκα! Ἄς γίνει ὅπως
τό θέλεις».

Ἡ αἱμορροοῦσα γυναίκα πλη-
σίασε τό Χριστό σιωπηλά, ἄγγιξε
τό ροῦχο τοῦ Χριστοῦ καί θερα-

πεύτηκε. Ὁ Χριστός τῆς εἶπε:
«Κόρη μου, ἡ πίστη σου σέ ἔσω-
σε. Πήγαινε στό καλό. Εἶσαι θε-
ραπευμένη ἀπό τήν ἀρρώστια
σου».

Ὁ τελώνης τῆς παραβολῆς δέν
μιλάει, ἀλλά προσεύχεται μυστι-
κά: «Θεέ μου, σπλαγχνίσου με
τόν ἁμαρτωλό». Καί εἰσακούεται
ἡ προσευχή του, ἐνῶ ὁ φαρισαῖος
προσεύχεται μεγαλοφώνως μέ
κομπασμό καί κατακρίνεται.

Οἱ τρεῖς πρῶτοι εἶναι ἀξιο-
θαύμαστοι καί ἀξιομίμητοι. Ὁ
τελευταῖος ἀποτελεῖ παράδει -

γμα πρός ἀποφυγήν.
* * *

28. Ἁμαρτωλοί καί «ἐνάρετοι»
Συνηθίζουν πολλοί χριστιανοί νά

κατηγοροῦν καί νά περιφρονοῦν
τούς ἁμαρτωλούς ἀδελφούς τους,
ἀδιαφορώντας ἐάν ἐκεῖνοι ἔχουν με-
τανοήσει. Πρόκειται γιά ἀπαράδεκτη
συμπεριφορά, πού στηρίζεται στή
μεγάλη ἰδέα πού ἔχουν γιά τόν ἑαυ-
τό τους, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν με-
γάλα ἁμαρτήματα! Τό φαινόμενο
εἶναι εὐρέως διαδεδομένο καί πολύ
ἐνοχλητικό. Ἐάν θελήσει κάποιος νά
ἀσχοληθεῖ μέ αὐτό, δύσκολα θά μπο-
ρέσει νά πετύχει κάτι. Πάντως σί-
γουρο εἶναι ὅτι θά διασυρθεῖ ἀπό

τούς καθαρούς καί ἀναμάρτητους!
Ὁ ἀββᾶς Σαρματίας ἔλεγε:

«Προτιμῶ ἕνα ἁμαρτωλό ἄνθρω-
πο, πού ἀναγνωρίζει ὅτι ἁμάρτη-
σε καί μετανόησε, ἀπό ἕνα πού
δέν ἁμάρτησε καί ἔχει τή γνώμη
ὅτι εἶναι ἐνάρετος». Καί ἕνας
ἄλλος ἀσκητής συμπλήρωνε:
«Προτιμῶ μιά ἧττα πού τή συνο-
δεύει ταπεινοφροσύνη, παρά μιά
νίκη μέ ὑπερηφάνεια». 

* * *
29. Ἀντιμετώπισις
τῆς καλῆς φήμης

Ἡ καλή φήμη πάντα ἐνοχλεῖ τόν
κατά Θεόν ἀγωνιζόμενο, ὁ ὁποῖος πο-

τέ δέν τήν καλλιεργεῖ οὔτε καί τή με-
θοδεύει μέσῳ ἄλλων γνωστῶν του.
Ὅταν ὅμως μεγαλώσει ἐξαιτίας τῆς
ἐνάρετης ζωῆς του, δέν μπορεῖ νά τήν
ἐλέγξει. Βαίνει συνεχῶς αὐξανόμενη
καί μπορεῖ νά τοῦ σταθεῖ ἐμπόδιο στήν
περαιτέρω πορεία του. Γἰ αὐτό ζητά-
ει τίς συμβουλές ἔμπειρων ἀνθρώπων,
γιά νά μπορέσει νά διατηρήσει τήν τα-
πείνωσή του. Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον
τό ἀκόλουθο περιστατικό:

Κάποτε ρώτησε ἕνας ἀδελφός: 
– Γέροντα, τί πρέπει νά κάνει

ἐκεῖνος πού ἔχει μεγάλη φήμη καί
θέλει νά ἡσυχάζει; Μήπως τά ὅσα
λέγονται γι᾿ αὐτόν τόν βλάψουν
σύμφωνα μέ τό λόγο τῶν πατέρων

«ἀλίμονο σέ ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο
πού τό ὄνομά του εἶναι μεγαλύτερο
ἀπό τά ἔργα του;».

Ὁ γέροντας τοῦ ἀπάντησε: 
– Τό νά ἔχει κάποιος ὄνομα ἤ δό-

ξα μεγαλύτερη ἀπό τήν ἐργασία σέ
τίποτα δέν τόν βλάπτει, ἐφ  ̓ὅσον δέν
αἰσθάνεται ἡδονή καί εὐχαρίστηση
ἀπό τά ἐπαινετικά λόγια καί δέν
συμφωνεῖ μέ ὅσα λέγονται, ὅπως
ἀκριβῶς καί ἐκεῖνος πού συκοφαν-
τεῖται γιά φόνο, ἀλλά δέν ἔχει δια-
πράξει φόνο. Ὁ ἄνθρωπος πού ἐπαι-
νεῖται ὀφείλει νά σκέφτεται ὅτι οἱ
ἄνθρωποι τόν ἐκτιμοῦν χωρίς νά
γνωρίζουν ἀκριβῶς ποιός εἶναι.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Α΄
Ἡ ἀρχαία ἑλληνική θρησκεία

παρουσιάζει μία ποικιλία μορ -
φῶν καί ἐκδηλώσεων σʼ ὅλη τήν
ἱστορική πορεία της1, μέ κορυ-
φαῖο βεβαίως σταθμό τή δια-
μόρφωση τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ
δωδεκάθεου, μέ τήν καθοριστι-
κή συμβολή σ΄αὐτό τό γεγονός
τῶν ποιητῶν Ἡσίοδου καί Ὁμή-
ρου, ὅπως ἔχει ἤδη ἐπισημάνει ὁ
Ἡρόδοτος2. 

Ἐκτός ὅμως ἀπό τούς δώδεκα
ὀλύμπιους θεούς, τήν καθιερω-
μένη καί παραδοσιακή μορφή
λατρείας τῶν ἑλληνικῶν πόλε-
ων, ἐπιμέρους κεφάλαια καί πτυ-
χές τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρη-
σκείας ἀποτελοῦν: i) ἡ διονυσια-
κή λατρεία, ii) τό πλῆθος τῶν
ἄλλων δευτερευουσῶν θεοτή-
των (π.χ. Διόνυσος, Πάνας, Θέ-
μις, Γαῖα, Τύχη, Δίκη, Χάριτες,
Ἑκάτη, Σάτυροι, Σειληνοί κ.ἄ.),
iii) οἱ ἑορτές καί οἱ ἀγῶνες, iv) οἱ
ναοί καί τά μαντεῖα, v) τά Ἐλευ-
σίνια μυστήρια καί τά μυστήρια
μέ ὀργιαστικό χαρακτῆρα τοῦ
Διονύσου, τά Καβείρια καί τῆς
Κυβέλης.

Ἐπιπλέον, στά παραπάνω πρέ-
πει νά προστεθοῦν: α) ἡ παρου-
σία καί κατά τούς ἱστορικούς
χρόνους ἀνιμιστικῶν, φετιχι-
στικῶν καί τοτεμιστικῶν στοιχεί-
ων, ὅπως ἡ πίστη στή μαγική δύ-
ναμη τῶν ξοάνων, β) ἡ ἀπόδοση
ψυχῆς σέ φυσικά ἀντικείμενα
(π.χ. στά δέντρα ἐνοικοῦν οἱ
Ἀμαδρυάδες), γ) ἡ ἀπόδοση λα-
τρείας σέ ἄψυχα ἀντικείμενα,
ὅπως οἱ λεγόμενοι «βαίτυλοι»
πού θεωροῦνταν ἱεροί λίθοι, γιά
τούς ὁποίους πίστευαν ὅτι εἶχαν
πέσει ἀπό τόν οὐρανό καί ἡ ἀπό-
δοση σʼ αὐτούς μαντικῶν καί θε-
ραπευτικῶν ἰδιοτήτων. Ὁ Παυ-
σανίας κατά τούς ἱστορικούς
χρόνους μᾶς πληροφορεῖ γιά
τήν παρουσία καί τήν ἀπόδοση
λατρείας σέ ἱερούς λίθους στήν
περιοχή τῆς Ἀχαΐας (VII, 12, 4)

καί στόν Ὀρχομενό τῆς Βοι-
ωτίας ( IX 38, 1) μέ τήν ἐπισήμαν-
ση μάλιστα ὅτι: «Τάς μέν δή πέ-
τρας σέβουσί τε μάλιστα καί τῷ
Ἐτεοκλεῖ αὐτάς πεσεῖν ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ φασίν». δ) Οἱ μαντικές
πρακτικές, μαγικές θεραπεῖες
καί τελετουργίες, οἱ δεισιδαιμο-
νίες, ε) ἡ θεώρηση ἀφηρημένων
ἐννοιῶν ὡς θεοτήτων π.χ. Ὁμό-
νοια, Αἰδώς, Φήμη κ.ἄ. στ) ἡ λα-
τρεία διαφόρων τερατόμορφων
ὄντων, (π.χ. Σφίγγες, Ἄρπυιες)
κ.ἄ.

Παράλληλα ὅμως μέ τήν κα-
θιερωμένη μορφή λατρείας τῶν
διαφόρων θεῶν, σχετικά νωρίς,
ἤδη ἀπό τόν 5ον π.Χ. αἰ., ἀρχίζει
καί μία μορφή ἀμφισβήτησης
καί κριτικῆς τῆς καθιερωμένης
παραδοσιακῆς ἀρχαιοελληνικῆς
θρησκείας, στόν κύκλο τῶν φι-
λοσόφων καί τῶν πνευματικῶν
ἀνθρώπων καί κορυφώνεται
ἀργότερα στά ἑλληνιστικά χρό-
νια. Ἡ κριτική αὐτή ἔχει μέν δια-
φορετική ἀφετηρία ἐκκίνησης
στά ἐπιμέρους πρόσωπα, πλήν
ὅμως ἔχει πάντοτε συγκεκριμέ-
νη στόχευση, ὅπως π.χ. τήν
ἀπόρριψη δεισιδαιμονιῶν ἤ τήν
ὑπέρβαση τοῦ ἔντονου ἀνθρω-
πομορφισμοῦ ἤ τή μετάβαση
ἀπό τό μῦθο στό λόγο κ.ο.κ3.
Μία κριτική πού σέ ὁρισμένες
περιπτώσεις βλέπουμε νά ἔχει
ταυτοχρόνως καί μία μονοθεϊ-
στική χροιά4 καί ἐπιπλέον νά
εἶναι συνδεδεμένη μέ συγκεκρι-
μένες πολιτικές, κοινωνικές καί
θρησκευτικές παραμέτρους.
Ἄς δοῦμε κάποια χαρακτηριστι-
κά καί ἀντιπροσωπευτικά παρα-
δείγματα αὐτοῦ τοῦ φαινομέ-
νου.

Ὁ Ἡράκλειτος (544 -484 π.Χ.)
ἀσκεῖ δριμεῖα κριτική σέ τελε-
τουργίες ὀργιαστικοῦ καί ἐκστα-
τικοῦ χαρακτήρα5.

Ὁ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος
(570-480 π.Χ.) ὁ ἱδρυτής τῆς
Ἐλεατικῆς σχολῆς, ἀποτελεῖ

ἕνα παράδειγμα ἐξαιρετικοῦ ρε-
αλισμοῦ καί ἀδαμαντίνου διαύ-
γειας κριτικῆς στήν Ὁμηρική καί
Ἡσιόδειο θεογονία. Ἀναφέρεται
χαρακτηριστικά στό Ἀρ. 11 δια-
σωζόμενο ἀπόσπασμά του:
«Πάντα θεοῖσʼ ἀνέθηκαν Ὅμη-
ρος θʼ Ἡσίοδός τε ὅσα παρʼ
ἀνθρώποισιν ὀνείδεα καί ψόγος
ἐστίν κλέπτειν μοιχεύειν τε καί
ἀλλήλους ἀπατεύειν». Μετά-
φραση: «Ὁ Ὅμηρος καί ὁ Ἡσίο-
δος ἀπέδωσαν στούς θεούς ὅλα
ὅσα προκαλοῦν στούς ἀνθρώ-
πους ὄνειδος καί ψόγο, δηλαδή
τό νά κλέβουν, νά μοιχεύουν καί
νά ἐξαπατοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλ -
λον»6.
Σημειώσεις:

1. Ἐπιλεκτικά βλ.W. F. Otto, Die
Götter Griechenlands, 19473. W. Bur-
kert, Griechische Religion der archai-
schen und klassischen Epoche, 1977.
M. P. Nilsson, Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας
ἑλληνικῆς θρησκείας, (μτφρ: Αἰκ.
Παπα θωμοπούλου), 19905. Τοῦ
ἰδίου, Ἑλληνική λαϊκή θρησκεία,
(μτφρ. Ἰ. Κακριδῆ), 20002. R. Par-
ker, Ἡ Θρησκεία στήν ἀρχαία
Ἀθήνα, Ἱστορικἠ ἐπισκόπηση,
(μτφρ. Γεωρ. Τριανταφυλλίδη),
2005. 2. Βλ. Ἡροδότου ἱστοριῶν,
Βιβλ. 2, κεφ. 53, «Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ
ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησιν ,
καί τοῖσι θεοῖσι τάς ἐπωνυμίας
δόντες καί τιμάς καί τέχνας διελόν-
τες καί εἴδεα αὐτῶν σημήναντες».
3. Βλ. Griechische Religion, στὀ H.
F.von Campenhausen - A. Bertholet
(Hg), Wörterbuch der Religionen,
1952, σ.172. 4. Βλ. W. Weischedel,
Der Gott der Philosophen, τόμος A΄ ,
19722, σσ. 56, 58. 5. Βλ. H. Diels,
Fragmente der Vorsokratiker, τόμος
Α, 19566. Πρβλ. Κλήμεντος Ἀλε-
ξανδρέως, Προτρεπτικός πρός
Ἕλληνας, Β΄ 22, 1. 6. Βλ. Η.Diels,
Die Fragmente der Vorsokratiker, τό-
μος A, 19566, σ. 132. W. Weischedel,
Der Gott der Philosophen, όπ.π., σ.
42. 

Ὁ Παπισμὸς παραμένει ἀμετακίνητος εἰς τὰς κακοδοξίας του!
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠρΟΣφΑΤΟΥ ΠρΟΣφΩΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ φρΑγΚΙΣΚΟΥ

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέ-
σεων καὶ Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ.
Μ. Πειραιῶς ἐξεδόθη τὴν 16ην
Μαρτίου ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνω-
σις:

Τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ θιασῶτες τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, Ὀρθόδοξοι ἐπί-
σκοποι ,ἀναζητοῦν στὰ πλαίσια
τῶν Διαλόγων μὲ τοὺς παπικούς,
την «ἑρμηνεία» τοῦ ἐπάρατου
«παπικοῦ πρωτείου» σύμφωνα
«μὲ τὴν παράδοση τῆς πρώτης χι-
λιετίας», οἱ ἴδιοι οἱ παπικοί, μὲ
προεξάρχοντα τὸν πάπα Φραγκί-
σκο τὸν Α΄, διακηρύσσουν τοῖς
πᾶσι, ὅτι ἡ μοναδικὴ«ἑνότητα»,
ποὺ δέχεται ὁ Παπισμός, εἶναι ἡ
«ἑνότητα μὲ τὸν διάδοχο τοῦ
ἀποστόλου Πέτρου», δηλαδὴ μὲ
τὸν πάπα!

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνα-
κοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ πρόσ -
φατη προσφώνηση τοῦ πάπα
Φραγκίσκου τοῦ Α΄, πρὸς τοὺς
ἕλληνες «καθολικοὺς ἱεράρχες»,
οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφτηκαν τὸ Βατι-
κανὸ στὶς 5 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἡ
ὁποία δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημε-
ρίδα«Καθολική», (φύλ.16.2.2015).
Στὴν ἐν λόγῳ ἐπίσκεψη συμμε-
τεῖχαν ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς παπικοὺς
«ἐπισκόπους» καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι
Οὐνίτες «ἐπίσκοποι», πρᾶγμα
ποὺ σημαίνει ὅτι ἡ Οὐνία στὴν
Ἑλλάδα κατέχει κυρίαρχη θέση
στὴν προσηλυτιστικὴ δράση τοῦ
Βατικανοῦ, μέσῳ τῆς ὁποίας προσ -
παθεῖ νὰ ἁλώσει καὶ νὰ ἐκπορθή-
σει τὴν Ὀρθοδοξία. Διαπιστώ-
νουμε πώς, παρὰ τὶς ἐπανειλημ-
μένες δυναμικὲς ἀντιδράσεις
ἀπὸ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ
Παπισμός, ὄχι μόνο δὲν περι-
στέλλει καὶ περιορίζει τὴ δράση
τῆς Οὐνίας, ἀλλὰ τὴν καλλιεργεῖ
καὶ τὴν προάγει ὡς τὸν κύριο
τρόπο διείσδυσης τοῦ Παπισμοῦ
στὴν Ὀρθοδοξία. Ὡς τὸν πιὸ
πρόσφορο τρόπο «ἕνωσης τῶν
ἐκκλησιῶν», σύμφωνα μὲ τὶς
ἀποφάσεις τῆς λῃστρικῆς ψευδο-
συνόδου Φερράρας - Φλωρεν-
τίας, ἡ ὁποία γιὰ τοὺς παπικοὺς
συγκαταλέγεται στὶς «οἰκουμενι-
κές» τους «συνόδους» καὶ ἄρα οἱ
ἀποφάσεις της εἶναι ἐφαρμοστέ-
ες.

Ὁ πάπας Φραγκίσκος ὁ Α΄, κατὰ
τὴν προσλαλιά του πρὸς τοὺς
ἕλληνες «καθολικοὺς ἐπισκό-
πους» εἶπε μεταξὺ ἄλλων τὰ
ἑξῆς: «Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ στὴν
Ἀρχιερωσύνη, Σᾶς χαιρετῶ
ὅλους μὲ ἀγάπη ἐπʼ εὐκαιρίᾳ τοῦ
προσκυνήματός σας ad Limina

Apostolorum. Τὸ προσκύνημά σας
αὐτὸ στοὺς τάφους τῶν Ἀποστό-
λων, εἶναι πάντοτε μία προνο-
μιακὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ δυναμώσε-
τε τοὺς δεσμοὺς κοινωνίας μὲ
τὸν Διάδοχο τοῦ Πέτρου καὶ μὲ
τὸ σύνολο τοῦ διεσπαρμένου σὲ
ὅλο τὸν κόσμο Ἐπισκοπικοῦ Συλ-
λόγου. Ἡ ἑνότητα αὐτή, διευκο-
λύνει τὴν μεταξὺ σας ἀδελφικὴ
κοινωνία, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀπαραί-
τητη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς
Ἐκκλησίας».

Ἀπὸ τοὺς παρὰ πάνω λόγους
τοῦ πάπα καθίσταται σαφές, ὅτι ὁ
Παπισμὸς παραμένει περιχαρα-
κωμένος καὶ ἀμετακίνητος στὶς
περὶ πρωτείου μεσαιωνικὲς κακο-
δοξίες του, παρ᾽ ὅλους τοὺς μέ-
χρι τώρα γενομένους διαλόγους
καὶ παρ᾽ ὅλες τὶς «ἑρμηνευτικὲς
προσπάθειες», ποὺ ἐπιχειρήθη-
καν σʼ αὐτούς. Ὁ Παπισμὸς παρα-
μένει πεισματικὰ γαντζωμένος
στὴ δαιμονικὴ κακοδοξία περὶ
τοῦ «πρωτείου τοῦ πάπα» καὶ δὲν
ἔχει τὴν παραμικρὴ διάθεση, ὄχι
μόνον νὰ τὴν ἀπορρίψει, ἀλλὰ
οὔτε κἄν νὰ τὴν ἐπανερμηνεύ-
σει! «Καθολικὴ ἐκκλησία», χωρὶς
πάπα, «πρῶτο» καὶ «ἀλάθητο»,
δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει, γιὰ τὸν
ἁπλούστατο λόγο, ὅτι ἡ «καθο-
λικὴ ἐκκλησία» εἶναι ὁ πάπας, ὄχι
ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ ὡς ἡ «ὁρατὴ κεφαλή» της!
Ὅταν οἱ δικοί μας Ὀρθόδοξοι
πασχίζουν νὰ δώσουν «Ὀρθόδο-
ξη ἑρμηνεία» στὸ «παπικὸ πρω-
τεῖο», ἔρχεται ὁ ἴδιος ὁ φορέας
του, ὁ πάπας νὰ διαλύσει κάθε
αὐταπάτη περὶ ἀποβολῆς αὐτῆς
τῆς κορυφαίας κακοδοξίας, ἡ
ὁποία ἀλλοιώνει ἀπόλυτα αὐτὴ
τὴν ἴδια τὴν οὐσία τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὴν ὁποία μεταβάλλει σ᾽ ἕνα
ἐγκόσμιο πολιτικό, καὶ στὴν καλ-
λίτερη περίπτωση, θρησκευτικὸ
ὀργανισμό, ἀπογυμνωμένο ἀπὸ
τὴ Θεία Χάρη καὶ τὴν σώζουσα
δύναμη τοῦ Χριστοῦ.

Στὴ συνέχεια ὁ πάπας κάνει λό-
γο γιὰ τὸν παπικὸ Οἰκουμενισμό,
ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ πλήρη ἐξέ-
λιξη καὶ ἀποσκοπεῖ, ὡς γνωστόν,
στὴν ἕνωση ὅλων τῶν χριστια-
νικῶν ὁμολογιῶν ὑπὸ τὴν πνευ-
ματικὴ ἡγεμονία τοῦ Παπισμοῦ.
Τὸν παπικὸ Οἰκουμενισμὸ ἀποκα-
λεῖ ὡς«διακονία ἀδελφοσύνης»,
ὁποία «ἀπὸ τὴ μία, ἀξιώνει τὴ δια-
φύλαξη καὶ τὴν ἐνδυνάμωση τῶν
πολιτισμικῶν παραδόσεων καὶ
χριστιανικῶν ριζῶν τῆς Ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας, ἀπὸ τὴν ἄλλη,
ἀπαιτεῖ ἄνοιγμα πρὸς τὶς πολιτι-

σμικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες ποὺ
φέρνουν οἱ πολυάριθμοι μετανά-
στες, μὲ πνεῦμα εἰλικρινοῦς ὑπο-
δοχῆς γιʼ αὐτοὺς τοὺς ἀδελφοὺς
καὶ ἀδελφές, χωρὶς διακρίσεις
φυλῆς, γλώσσας ἢ θρησκευτικῶν
πεποιθήσεων»! Ἰδοὺ τρανταχτὴ
ἐπιβεβαίωση, ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀλήθεια,
ἀλλὰ μόνο γιὰ τὴν ἕνωση ὑπὸ τὸν
πάπα, παρὰ τὶς ὑπάρχουσες δογ-
ματικὲς διαφορές, ποὺ μᾶς χωρί-
ζουν ἀπὸ αὐτούς! Πρόκειται
ἀναμφίβολα γιὰ τὴν ὑλοποίηση
τοῦ Διατάγματος περὶ Οἰκουμενι-
σμοῦ τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου,
γιὰ τὸ ὁποῖο κάναμε λόγο σὲ προ-
γενέστερη ἀνακοίνωσή μας. Τὸ
νέο δόγμα τοῦ Παπισμοῦ εἶναι
ἕνα: ἡ ἑτερόκλητη ἑνότητα στὸν
Παπισμὸ ὑπὸ τὸν πάπα! 

Στὴ συνέχεια ἀναφέρεται στὸ
γεγονὸς τῆς συμβολῆς τῶν ἑλλή-
νων «καθολικῶν ἐπισκόπων» γιὰ
τὴν προώθηση τοῦ παπικοῦ
Οἰκουμενισμοῦ: «Μὲ τὸ ἴδιο αὐτὸ
πνεῦμα, σᾶς ἐνθαρρύνω νὰ συνε-
χίσετε τὸν διαπροσωπικὸ διάλο-
γο μὲ τοὺς ἀδελφοὺς Ὀρθοδό-
ξους, ὥστε νὰ διατηρεῖτε ζων-
τανὴ τὴν ἀναγκαία οἰκουμενικὴ
πορεία, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ
ἕνα μέλλον ἠρεμίας καὶ πνευμα-
τικῆς γονιμότητας πρὸς ὄφελος
ὅλου τοῦ Ἔθνους σας». Ἐδῶ ὁ
πάπας θέτει πρὸ τῶν εὐθυνῶν
του τὸν «καθολικὸ κλῆρο» γιὰ
τὴν ἐπίτευξη τοῦ προαιώνιου
στόχου του, νὰ θέσει ὑποπόδιο
τῶν ποδῶν του τὴν Ὀρθοδοξία
μας, τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ. Φτάνει μάλιστα στὸ ἀπαρά-
δεκτο σημεῖο νὰ συνδέει τὴν
«ἠρεμία» καὶ τὸ «ὄφελος τοῦ
Ἔθνους μας» μὲ τὴν ἕνωση –
ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μας
στὸ Βατικανό!

Περαίνοντας τὴν σύντομη
αὐτὴ ἀναφορά μας, ἐκφράζουμε
γιὰ μία ἀκόμη φορά τὴν πικρία
μας καὶ τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὸ
αὐταπόδεικτο γεγονός, ὅτι ὁ Πα-
πισμὸς παραμένει ἀμετακίνητος
στὶς θέσεις του. Διαλαλεῖ μὲ τὸν
πλέον ἐπίσημο καὶ κατηγορημα-
τικὸ τρόπο πὼς ἡ «ἕνωση τῶν
ἐκκλησιῶν» δὲν θὰ «ἐπέλθει ἐπὶ
ζημίᾳ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας»,
ὅπως ἄλλωστε εἶχε δηλώσει πα-
λαιότερα προηγούμενος πάπας,
ἀλλὰ μὲ τὴν ὑποταγὴ ὅλων τῶν
Χριστιανῶν καὶ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας, στὴν παπικὴ
ἐξουσία! Ποίων ἄλλων μαρτυ-
ριῶν ἔχουμε χρεία;».

Ἡ κριτικὴ εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν θρησκείαν
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΗΜΕΡΟΝ

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

Αἱ καλαὶ μητέραι
Τί εἶπε ὁ Κύριος:
«Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ

τῇ ψυχῆ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου» (Ματθ. κβ´ 37). 
Δηλαδή, ὀφείλεις νά ἀγαπᾶς τόν Κύριο καί Θεό σου μέ ὅλη σου τήν

καρδιά, ὥστε αὐτόν ἐξ ὁλοκλήρου νά ποθῆς, μέ ὅλη σου τήν ψυχή,
ὥστε ὁλόκληρος ἡ θέλησή σου σ᾽ αὐτόν νά εἶναι παραδομένη, καί μέ
τόν νοῦν σου ὁλόκληρο, ὥστε αὐτόν πάντοτε νά σκέπτεσαι.

Καί γιατί:
Διότι «ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη» (Α´ Ἰωάν. δ´ 8).
Διότι «αὐτός πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α´ Ἰωάν. δ´ 19).
Καί «τόσο πολύ ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε τόν μονογενῆ

Υἱό του ἔδωσε, ὥστε ὅποιος πιστεύει σέ Αὐτόν νά μή χάνεται, ἀλλά νά
ἔχη ζωή αἰώνια» (Ἰωάν. γ´ 16).

Καί ὄχι μόνον νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό ἀπόλυτα, ἀλλά καί νά λέγουμε
αὐτό πού εἶπε ὁ Ἀπ. Παῦλος: «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χρι-
στός» (Γαλ. β´ 20).

Αὐτή τήν ἀγάπη πρέπει νά τήν μεταδώσουμε στά παιδιά. Ἰδιαιτέ-
ρως οἱ γονεῖς καί οἱ λειτουργοί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Παιδείας. Ἡ
καλύτερη διδασκαλία καί συμβουλή εἶναι ἡ πράξη. Αὐτό τό καλό πα-
ράδειγμα τό ἔδωσαν καί τό δίδουν πάντα οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας.

Ἕνα ὡραῖο παράδειγμα μᾶς ἔδωσε ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου Καλλιοπί-
ου (7 Ἀπριλίου).

Ὅταν ὁ Ἅγιος Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Καλλιόπιος συνελήφθη ἀπό
τόν τύραννο, βασανίστηκε τόσο πολύ, ὥστε φαινόταν σάν παραμορ-
φωμένος. Τελικά τόν ἔβαλαν στήν φυλακή.

Ἡ εὐλογημένη μητέρα του, ἀφοῦ μοίρασε τήν περιουσία της στούς
φτωχούς, πῆγε στήν φυλακή, ὅπου ἦταν ὁ ἀγαπημένος της γιός καί
τοῦ σκούπιζε τά αἵματα, πού ἔτρεχαν ἀπό τίς πληγές του.

Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά ἐπειδή ἦταν Μεγάλη Πέμπτη καί ἡ
Ἐκκλησία μας ἑόρταζε τά ἅγια καί φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου μας, ἡ
εὐλογημένη μητέρα ἔδωσε πέντε χρυσά νομίσματα καί παρεκάλεσε
νά μή τόν θανατώσουν μέ ἄλλο τρόπο (ἐπειδή ἤδη εἶχε καταδικασθῆ
εἰς θάνατον) παρά μόνον διά τοῦ Σταυροῦ.

Καί πράγματι ὁ Ἅγιος σταυρώθηκε μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω.
Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς τότε παρέδωσε καί τό
πνεῦμα του. Μάλιστα, ὅταν κατέβασαν τό σῶμα τοῦ Μάρτυρα ἀπό
τόν Σταυρό, ἔπεσε ἐπάνω του ἡ εὐλογημένη μητέρα καί ἀφοῦ τόν
ἀγκάλιασε, παρέδωσε καί αὐτή τήν ἁγία της ψυχή στά χέρια τοῦ
Θεοῦ.

* *  *
Ἕνα φοβερὸ καὶ θαυμαστὸ παράδειγμα εἶναι καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας

(17 Σεπτεμβρίου). Ὅταν συνελήφθη μαζὶ μὲ τὶς κόρες της, τὶς Ἁγίες
Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη μέσα στὴ φυλακὴ τὶς δίδασκε ὡς ἑξῆς:
«Ἐγὼ ἀγαπημένες μου θυγατέρες, ἀφοῦ σᾶς ἐγέννησα καὶ σᾶς ἀνέ-
θρεψα, σᾶς ἐστόλισα μὲ τὰ ἱερὰ γράμματα, σᾶς δίδαξα καὶ σᾶς ἐκπαί-
δευσα στὶς ἀρετὲς καὶ μὲ τὸ παράδειγμά μου, γιὰ νὰ μπορέσετε νὰ
ἀντιμετωπίσετε γενναῖα τὸν καιρὸ τοῦ σατανικοῦ πολέμου. Νὰ τώρα
ὁ διάβολος ἔστησε τὸν πόλεμό του. Προσέχετε παιδιά μου, μήπως τὰ
πρόσκαιρα βάσανα γίνουν ἐμπόδιο στὴν ὁμολογία σας γιὰ τὸν Χρι-
στό. Ἔχετε θάρρος στὸν Ἰησοῦ Χριστό, αὐτὸς θὰ σᾶς βοηθήση μὲ τὴν
ἀκαταμάχητη δύναμή του. Ἂν φυλάξετε, παιδιά μου, ἕως τὸ τέλος
ἀνίκητη τὴν ὁμολογία στὸν Χριστό, θὰ στεφανωθῆτε παρὰ τῆς δεξιᾶς
τοῦ Ὑψίστου μὲ ἀμάραντους στεφάνους, καὶ θὰ ἀπολαύσετε δόξα
καὶ χαρὰ στὴν Βασιλεία Του. Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα νὰ ἀνταλλάξη κά-
ποιος τὰ πρόσκαιρα μὲ τὰ αἰώνια. Τιμιώτερο εἶναι καὶ θαυμαστότερο
νὰ ἐξαγοράση κάποιος ἀντὶ ὀλίγου αἵματος, ποὺ θὰ χυθῆ γιὰ τὸν Χρι-
στό, τὴν οὐράνια Βασιλεία Του».

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια καὶ μὲ ἄλλα πολλὰ προσπαθοῦσε νὰ ἐνισχύη τὶς
κόρες της, ὥστε νὰ μὴ δειλιάσουν μπροστὰ στὸ μαρτύριο. Πράγματι
ἔδειξε πολὺ δύναμη πίστεως καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Χριστό, ὅπως καὶ
οἱ θυγατέρες της καὶ μαρτύρησαν γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι
τώρα ἀπολαμβάνουν τὰ οὐράνια ἀγαθὰ κοντὰ στὸν ἀθλοθέτη Κύριό
μας.

Τοῦ Δρ. Εὐαγγέλου Πεπέ

Θρησκευτικός Γραμματισμός: Ἑρμηνεῖαι καί Παρερμηνεῖαι

Ὁ θρίαμβος τοῦ Ἀναστάντος
Πάσχα! Πάσχα Κυρίου Πάσχα, ἀδελφοί! Ἀνάστασις Κυρίου

Ἰησοῦ Χριστοῦ! 
Καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ χαρά μας εἶναι ἀσυγκράτητη. Τὴν

διαλαλοῦμε δὲ καὶ τὴν κηρύσσουμε στὰ πέρατα τῆς οἰκου-
μένης. Συμψάλλουμε μὲ τὴν θριαμβεύουσα ἐν οὐρανοῖς
Ἐκκλησία τὸν παιᾶνα τῆς Νίκης «Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χα-
ρισάμενος»!

Γι' αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ θεμελιῶδες γεγονὸς τῆς πίστεώς μας,
κάνει λόγο καὶ τὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Γράφει ὁ Ἕλλη-
νας Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς, πρὸ τῆς Ἀναλήψεώς του
στοὺς οὐρανοὺς «παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν
αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις» στοὺς μαθητές του. (Πράξ.
Ἀποστ. Α΄ 3).

Δηλ. ὁ Ἀναστὰς Κύριος, τοὺς παρουσίασε τὸν ἑαυτόν του
ζῶντα μετὰ τὸ πάθημα τοῦ Σταυροῦ. Καὶ τὸ θαυμαστὸ εἶναι
ὅτι αὐτὸ ἔγινε μὲ πολλὲς ἀποδείξεις. Ἐμφανιζόταν ὁ Κύριος
«δι᾽ ἡμερῶν τεσσαράκοντα».

Ἐπὶ σαράντα ἡμέρες, κατὰ διαλείμματα τοὺς ἔλεγε περὶ
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ τοὺς ἐτόνιζε ὅτι «οὐ μετὰ
πολλὰς ταύτας ἡμέρας» θὰ βαπτισθοῦν «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ».
(Πράξ. Ἀπ. Α΄5). Θὰ λάβουν δηλ. τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ
ἀφοῦ δὲν εἶναι δικό τους θέμα τὸ νὰ γνωρίζουν τοὺς «χρό-
νους ἢ καιροὺς οὕς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ»
(Πράξ. Ἀπ. Α΄7), δηλ. περὶ τῶν ἐσχάτων, τοὺς δίνει τὴν εὐλο-
γημένη ἐντολὴ νὰ γίνουν «μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ
ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»
(Πράξ. Ἀπ. Α΄8). Δηλαδὴ τοὺς εἶπε ὅτι θὰ λάβετε ἐνίσχυση
καὶ δύναμη, ὅταν ἔλθει ἐπάνω σας ἡ χάρις τοῦ Παναγίου
Πνεύματος καὶ θὰ εἶστε μάρτυρες τοῦ βίου μου καὶ τῆς δι-
δασκαλίας μου καὶ στὸν χῶρο τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς Ἰου-
δαίας καὶ Σαμαρείας, ἀλλὰ καὶ ἕως τὸ ἔσχατον καὶ τὸ πλέον
ἀπομεμακρυσμένο σημεῖο τῆς γῆς.

Φυσικὰ ὅλ᾽ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Ἀναστὰς Κύριος πραγματοποι-
ήθηκαν, ἀλλὰ καὶ θὰ πραγματοποιοῦνται πρὸς δόξαν τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ ἕως τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας. Οὐδέποτε θὰ
παύσει νὰ κηρύσσεται ἡ ἔνδοξος Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
«ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς», πρὸς πεῖσμα τῶν δαιμόνων.

Τί κι ἂν κατὰ καιροὺς φαίνεται ὅτι σὲ ὁρισμένα σημεῖα τοῦ
κόσμου κυριαρχοῦν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τοῦ Ἅδου; Ὄχι
μόνο δὲν ἐμποδίζουν τὴν ἀλήθεια τῆς Εὐαγγελικῆς διδαχῆς
καὶ τὴν πραγματικότητα τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλ᾽ ὅλως ἀντι-
θέτως, ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι δίχως νὰ τὸ
θέλουν, κατορθώνουν τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο.

Κλασσικὸ πλέον παράδειγμα τούτου, γιὰ τὴν γενεά μας
τὴν «μοιχαλίδα καὶ ἁμαρτωλὸν» ἀποδείχθηκε ὁ θρίαμβος
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ στὰ πρώην κομμουνιστικὰ κρά-
τη.

Ἐκεῖ ποὺ φαινόταν ὅτι εἶχε τὸν θρόνο του, τὸ αἱμοβόρο
θηρίο τοῦ ἀθεϊσμοῦ καὶ τοῦ ἀπαίσιου καὶ ξεπερασμένου
πλὲον μαρξισμοῦ, στὴν Μόσχα, ἐκεῖ δηλαδὴ ἀκριβῶς ποὺ
φαινόταν νὰ κυριαρχοῦσε ἡ ἄρνηση τῆς Ἀναστάσεως, ἐκεῖ
ἦταν ποὺ ὑπέστη καὶ τὸν ἐξευτελισμό του. Διαλύθηκε εἰς τὰ
ἐξ ὧν συνετέθη, καὶ στοὺς ἴδιους χώρους τώρα κτίστηκε
ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ρωσικὴ κυβέρνηση ὁ μεγαλοπρεπὴς Ὀρθό-
δοξος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ!

Ἐκεῖ ποὺ οἱ ἀνόητοι ἀντίχριστοι ἐτύπωναν τὸ περιοδικὸ
«Ἄθεος», γιὰ νὰ χτυπήσουν τὴν πίστη τῶν Χριστιανῶν, ἐκεῖ
τώρα οἱ Ἀρχὲς καὶ οἱ ἐξουσίες τὴ νύκτα τῆς Ἀναστάσεως θὰ
κοινωνήσουν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ!
Ἐκεῖ ποὺ ὑπῆρχε ὁ πάγος καὶ ἡ βουβαμάρα τοῦ διωγμοῦ, τὴ
νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, καὶ ὄχι μόνον, οἱ πελώριες καμπά-
νες τοῦ Κρεμλίνου θὰ μεταφέρουν πανηγυρικῶς τὸν θρίαμ-
βο τῆς Ἀναστάσεως, ἕως τὶς ἐσχατιὲς τῆς ἀχανοῦς αὐτῆς
χώρας. Θὰ μεταφέρεται τὸ ζεστὸ καὶ γλυκό, συνάμα δὲ καὶ
λαμπρὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, ἕως ἐκεῖ ποὺ μέχρι προσ -
φάτως ὑπῆρχαν τὰ ἀλήστου μνήμης γκουλάγκ. Τὰ πλέον
σκληρὰ καὶ φρικτὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στὰ ὁποῖα
ἐγκλείονταν τὰ τέκνα τοῦ φωτὸς καὶ τῆς Ἀναστάσεως, γιὰ
νὰ περάσουν ἀπὸ κεῖ στὸ φωτεινὸ χῶρο τῶν Ἁγίων, καὶ γιὰ
νὰ ἱκετεύσουν τὸν Θεὸ ὑπὲρ τῶν δεινῶς χειμαζομένων καὶ
δεδιωγμένων ἀδελφῶν τους (Ἀποκάλυψις ΣΤ΄10).

Ἀλλὰ τί νὰ πρωτοπεῖ κανεὶς γιὰ τὶς ἱστορικὲς καὶ ἀδιαμφι-
σβήτητες πλέον αὐτὲς ἀλήθειες; Ποῦ νὰ πρωτοσταθοῦμε,
καὶ ποῦ νὰ ἑστιάσουμε τὸ βλέμμα μας; Νὰ ἀνοίξουμε τὴν
τραγική, συνάμα δὲ καὶ τόσο λαμπερὴ σελίδα, ὅσον ἀφορᾶ
τὴ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως; Νὰ ἀνοίξουμε τὴν μαύρη βίβλο
τῆς γειτονικῆς μας Ἀλβανίας, ἢ μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα νὰ
ἀτενίσουμε σὲ τόσα ἄλλα μέρη τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης,
καὶ τῆς ὅπου γῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δηλ. τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας;

«Ἐπιλήψει με διηγούμενον ὁ χρόνος».
Ἀναμφιβόλως, γιὰ ὅσους διαθέτουν τὸν κοινὸν νοῦν καὶ

θέλουν νὰ εἶναι ἐλεύθερες προσωπικότητες, ὅλα αὐτὰ εἶναι
ἀκαταμάχητες ἀλήθειες, «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις». Ἀλήθειες
γιὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήση»! (Ἀπο-
κάλ.ΣΤ΄2).

Καὶ τονίζουμε ἀδελφοί μου τὸν «κοινὸν νοῦν» καὶ τὸ
«ἐλεύθερον τῆς προσωπικότητος», κυρίως δὲ τῆς ὀρθοδό-
ξου καὶ δὴ Ἑλληνικῆς Χριστιανικῆς προσωπικότητας. 

Ἂς μὴ λησμονοῦμε δὲ ὅτι τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως γιὰ
ὅσους συνειδητὰ τὸ ἀρνοῦνται ἢ νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ
«παίξουν» μὲ τὸν Ἰησοῦ, γίνεται «πῦρ καταναλίσκον» ἀφοῦ
«φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» κατὰ τὸν
ἀψευδῆ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἴδια ἡ
ζωή ποὺ εἶναι ἡ ἀδιάψευστη πραγματικότητα.

Ἀδελφοί μου. Ζοῦμε καὶ θὰ ζοῦμε πρὸς δόξαν Θεοῦ, πάν-
τα καὶ γιὰ πάντα, τὸ φῶς, τὴν χαρά, τὴν εὐωδία, τὸν θρίαμ-
βο καὶ τὴν αἰώνια νίκη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ!

Χριστὸς Ἀνέστη-Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Καθὼς πλησιάζουν οἱ ἡμέρες
τοῦ Πάσχα, καλοί μου φίλοι, εἶναι
ἀλήθεια πὼς μία σκέψη μᾶς διακα-
τέχει ὅλους. Ποῦ θὰ κάνουμε Πά-
σχα; Καὶ μὲ ποιούς; Ὁπότε κατα-
στρώνουμε σχέδια, τὸ συζητᾶμε μὲ
τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους
μας, κάνουμε ἕνα σωρὸ προετοι-
μασίες. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ «περά-
σουμε καλὰ» τὸ Πάσχα. 

Εἶναι κακὸ αὐτό; Θὰ πεῖτε.
Ἀσφαλῶς ὄχι! Μὴ ξεχνᾶμε πὼς καὶ
οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ τὴν ἴδια
σκέψη εἶχαν γιʼ αὐτὸ τὸ θέμα, ὁπό-
τε καὶ Τὸν ἐρώτησαν: «Ποῦ θέλεις
νὰ πᾶμε καὶ νὰ Σοῦ ἑτοιμάσουμε τὸ
Πάσχα;» (Ματθ. 16,17). Κι Ἐκεῖνος,
ποὺ δὲν κατήργησε οὔτε καὶ ὑποτί-
μησε τὸ ἑβραϊκὸ Πάσχα, τοὺς εἶπε
τί ἀκριβῶς νὰ κάνουν, γιὰ νὰ τὸ
ἑορτάσουν ὅλοι μαζί. Κι αὐτὸ μάλι-
στα ἔγινε στὰ Ἱεροσόλυμα ἀκριβῶς
πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος Του. Μόνο ποὺ
στὸ Πάσχα ἔδωσε ἄλλο νόημα.
Ποιό; Ἀλλʼ ἂς πάρουμε τὰ πράγμα-
τα μὲ τὴ σειρά τους…

* * *
Ἆραγε τί σημαίνει Πάσχα; Ἡ λέ-

ξη αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν
ἑβραϊκὴ «πεσὰχ» ποὺ σημαίνει πέ-
ρασμα. Μάλιστα οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὸ
Πάσχα ἑόρταζαν τὸ πέρασμά τους
ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα στὴ «γῆ
τῆς ἐπαγγελίας», τὴ διάβασή τους
ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν Αἰγυπτίων
στὴν ἐλευθερία. Ἕνα πολὺ μεγάλο
γεγονὸς ποὺ συνέβη μὲ τὶς ὄντως
θαυμαστὲς παρεμβάσεις τοῦ
Θεοῦ. Ἦταν ἡ ἀνάμνηση αὐτῆς
τῆς ἐξόδου τους, τὸ πέρασμά τους
σὲ μία πραγματικὰ ἐντελῶς νέα
ζωή.

Ὡστόσο ὁ Χριστὸς ἔδωσε πλέον
μιὰν ἄλλη διάσταση στὸ Πάσχα.
Εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ποὺ προέρχε-
ται μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σωτη-
ρίου ἔργου Του καὶ τὸ πέρασμα
πρὸς τὸν οὐράνιο Πατέρα Του.
Εἶναι ἡ ἔξοδός Του ἀπʼ τὴ γήινη
ζωή στὴν ἐπουράνια μέσα ἀπʼ τὸν
μαρτυρικὸ θάνατο καὶ τὴν ἔνδοξη
Ἀνάστασή Του.

Ἔτσι, ἐνῷ οἱ Ἑβραῖοι μὲ τὸ Πά-
σχα ἑορτάζουν τὴν μέσῳ τῆς
Ἐρυθρᾶς θάλασσας διάβασή τους
ἀπʼ τὴν δουλεία στὴν ἐλευθερία, οἱ
Χριστιανοὶ μὲ τὸ Πάσχα ἑορτάζουν
τὸ μέσῳ τῆς ἀνάστασης τοῦ Χρι-
στοῦ πέρασμά τους ἀπὸ τὴν ἁμαρ-

τία καὶ τὴν θάνατο στὴν αἰώνια ζωή.
Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ νέα διά-
σταση ποὺ ἔδωσε ὁ Χριστὸς σʼ
αὐτὸν τὸν ἑορτασμό.

* * *
Ὁπότε τὸ Πάσχα δὲν ἔχει νὰ κά-

νει τόσο μὲ τὸ «ποῦ» καὶ μὲ τὸ
«ποιοὺς» θὰ τὸ ἑορτάσουμε, ἀλλὰ
περισσότερο μὲ τὸ «πῶς» θὰ κά-
νουμε αὐτὸ τὸν ἑορτασμό.

Ἂν τὸ Πάσχα μας περιοριστεῖ
μόνο στὶς ἐκδρομὲς καὶ τὰ ταξίδια,
τότε ἀσφαλῶς δὲν ἑορτάσαμε Πά-
σχα, γιατί δὲν περάσαμε σὲ κάτι
ὑψηλὸ καὶ μεγάλο!

Ἂν τὸ Πάσχα μας περιοριστεῖ
στὸ ἀρνί, τὶς σοῦβλες, τὰ κόκκινο
αὐγά, τὰ τσουρέκια, τὰ γλυκύσμα-
τα καὶ τὸ γλέντι, τότε ἀσφαλῶς δὲν
ἑορτάσαμε Πάσχα, γιατί  δὲν  πρα -
γματοποιήσαμε καμμία ἔξοδο πρὸς
τὴ νέα ζωή!

Ἂν τὸ Πάσχα μας περιοριστεῖ
στὰ καινούργια ροῦχα, καὶ τὴν ἐξω-
τερική μας ἐμφάνιση ἢ στὰ μηνύ-
ματα καὶ τὶς ἀνταλλαγὲς εὐχῶν, τό-
τε ἀσφαλῶς δὲν ἑορτάσαμε Πά-
σχα, γιατί δὲν διαβήκαμε σὲ κάτι
ποὺ ἔχει ἀνάγκη πολὺ ἡ ψυχή μας,
καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ἔπαθε καὶ σταυρώ-
θηκε ὁ Χριστός!

Ἀσφαλῶς ὅλα αὐτά, τὰ ὑλικὰ δη-
λαδή, χρειάζονται καὶ συνεπῶς δὲν
τὰ ἀπορρίπτει κανείς. Ὅμως
ἔρχονται μετὰ τὸ πνευματικό μας
Πάσχα, ὡς συμπλήρωμα ἂν θέλετε
τῆς εὐφροσύνης μας. Καὶ ὁ
Χριστὸς συνέφαγε μὲ τοὺς μαθη-
τές Του τὸ Πάσχα ἐκεῖνο, ὅμως δὲν
περιορίστηκε στὶς ὑλικὲς καὶ λιτὲς
τροφὲς ποὺ εἶχαν στὸ τραπέζι
τους. Μίλησε στοὺς μαθητές Του
γιὰ πολὺ ὑψηλὰ πνευματικὰ θέμα-
τα, τοὺς ἔδωσε τὶς τελευταῖες Του
ὁδηγίες, τοὺς παρέδωσε τὸ μυστή-
ριο τῆς Θείας εὐχαριστίας. Τόσο
πνευματικὸ ἦταν τὸ Πάσχα τους,
ποὺ στὸ τέλος τί ἔκαναν; «Ὑμνή-
σαντες ἐξῆλθον στὸ Ὄρος τῶν
Ἐλαιῶν». Ἀφοῦ ἔψαλαν, δηλαδή,
βγῆκαν γιὰ νὰ πᾶνε στὸ Ὄρος τῶν
Ἐλαιῶν (Μᾶρκ. 14, 26).

Τί λάθος κάνουμε σήμερα! Πε-
ριοριζόμαστε στὰ ὑλικὰ πράγματα
τὰ ὁποῖα μάλιστα καὶ ἀπολυτο-
ποιοῦμε! Κανένας ἑορτασμὸς
πνευματικός, καμμιὰ πνευματικὴ
προετοιμασία! Πόσο γήινοι εἴμα-
στε, πόσο γήινα συμπεριφερόμα-

στε. Ὅλα τὰ κάνουμε γιὰ τὸν ὑλικό
μας κορεσμό, ὅλα τὰ μεταβάλαμε
σὲ διασκέδαση!

Ἐρώτησα κάποιον ποὺ μετὰ μα-
νίας ἔλεγε πὼς εἶναι ἄθεος, πῶς θὰ
περάσει τὸ Πάσχα. Κι ὅλα ὅσα μοῦ
εἶπε ἦταν γύρω ἀπʼ τὶς σοῦβλες, τὸ
χορὸ καὶ τὸ γλέντι. Τίποτα τὸ πνευ-
ματικό, ἀφοῦ ὅλα τὰ βλέπει ἀπʼ τὴν
ὑλικὴ καὶ μόνο σκοπιά. Ὁπότε καὶ
τοῦ εἶπα: «Ἀφοῦ δὲν πιστεύεις, δὲν
θὰ ἔπρεπε νὰ ἑορτάζεις τὸ Πάσχα
οὔτε κι ἔτσι!». Μὲ κοίταξε ἐπίμονα
στὰ μάτια χωρὶς νὰ ἀπαντήσει. Βλέ-
πετε, ἐπειδὴ ὅλοι ἑορτάζουν τὸ Πά-
σχα (ὅπως τὸ ἑορτάζουν) εἶπε κι
αὐτὸς νὰ κάνει κάτι γιὰ νὰ μὴ νοι-
ώθει ἄσχημα. Καὶ διάλεξε μόνο τὴν
ὑλικὴ πλευρὰ τῶν πραγμάτων, γιὰ
νὰ βολέψει καὶ τὴν ἀθεΐα του! Κάτι
ποὺ μᾶς παραπέμπει στοῦ … ζῴου
τὴ ζωή!

Ἔ λοιπόν, ναί, Πάσχα θὰ ἑορτά-
σουμε …

Ἂν περάσουμε σὲ ἀποφάσεις καὶ
ἔργα μετανοίας!

Ἂν διαβοῦμε τὸ κατώφλι τοῦ
πνευματικοῦ γιὰ τὴν ἐξομολόγησή
μας!

Ἂν ὑπερβοῦμε ὅσο γίνεται τὰ
πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες μας!

Ἂν ἐπιδοθοῦμε περισσότερο
στὴ Θεία Λατρεία!

Ἂν δώσουμε χέρι βοηθείας στὸν
πονεμένο!

Ἂν συγχωρήσουμε ἀπὸ καρδιᾶς
καθένα ποὺ μᾶς ἔφταιξε!

Ἂν κοινωνήσουμε ὅσο ἐπάξια
γίνεται αὐτὴ τὴ φορά!

* * *
Ὁ Χριστὸς ἑόρτασε τὸ Πάσχα μὲ

ὅλους τοὺς μαθητές Του. Καὶ τοὺς
δώδεκα! Ὅμως ἕνας ἀπʼ αὐτούς, ὁ
Ἰούδας, ποὺ παραβρέθηκε κι αὐτὸς
μαζί τους, δὲν ἦταν ἄξιος γιὰ ἕνα
τέτοιο γεγονός. Ὡς κι ἐκείνη τὴ
στιγμὴ σκεπτόταν τὴν προδοσία!
Ὁπότε καὶ δὲν ἦταν ἄξιος ἐκείνου
τοῦ Πάσχα γιʼ αὐτὸ καὶ ἀποβλήθηκε
ἀπʼ τὸν ἑορτασμό του. Ἄρα γιὰ νὰ
«περάσουμε καλὰ» τὸ Πάσχα, δὲν
εἶναι τόσο θέμα ποῦ θὰ πᾶμε καὶ μὲ
ποιούς, ἀλλὰ πῶς προετοιμαστήκα-
με νὰ τὸ ἑορτάσουμε. Δὲν ἔχω,
παιδιά, παρὰ νὰ σᾶς εὐχηθῶ ἕνα
τέτοιο ἑορτασμό, ἕνα ἑορτασμὸ
ὅσο γίνεται πνευματικό. Ἕνα ἑορ-
τασμὸ μὲ τὸν Χριστό…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Ζοῦμε, ἀσφαλῶς κατὰ παραχώ-
ρηση Θεοῦ, σὲ μιὰ ἐποχή, κατὰ
τὴν ὁποία  ἐπιχειροῦν τὰ μεγάλα
κράτη καὶ οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, νὰ
θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους  τὰ
μικρὰ καὶ ἀδύναμα κράτη, ὅπως
τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο μας,
ἀλλὰ καὶ τὰ νοικοκυριὰ τῶν
ἀνθρώπων. Περιμένουν μὲ δόλο
στὴ γωνία νὰ δοῦν κάποιον ἀπὸ
ἐμᾶς νὰ παραπατάει καὶ νὰ μᾶς
δώσουν μιὰ κλωτσιὰ νὰ ἐξαφανι-
σθοῦμε ἀπὸ προσώπου γῆς, γιὰ νὰ
οἰκειοποιηθοῦν τὸ μόχθο μας, τὴν
περιουσία τοῦ ἱδρώτα μας. Ἐμεῖς
τοὺς ἐχθρούς μας τοὺς γνωρίζου-
με καὶ καταβάλλουμε προσπάθει-
ες νὰ προφυλαχθοῦμε ἀπὸ
αὐτούς. Μὲ τοὺς φίλους μας,
ὅμως, μὲ τοὺς ἑταίρους μας τί γί-
νεται; Πῶς νὰ προφυλαχθοῦμε
ἀπὸ αὐτούς; Εἶναι, δυστυχῶς,  λυ-
κόφιλοι. Μὲ πικρία τοὺς βλέπουμε,
ὄχι σὰν τὸν Καλὸ Σαμαρείτη, νὰ
σπεύδουν νὰ μᾶς βοηθήσουν καὶ
νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ πανδοχεῖο
τῆς ἀναρρώσεως, ἀλλὰ σὰν ὄρνεα
σαρκοβόρα νὰ ἐκμεταλλεύονται
τὰ δικά μας πάθη καὶ λάθη, τὶς δι-
κές μας παραλείψεις, καὶ νὰ
ἀσκοῦν μία ἐπιλεκτικὴ δικαιοσύνη
ἐπιβάλλοντας δυσβάστακτα οἰκο-
νομικὰ μέτρα σὲ βάρος τοῦ λαοῦ.
Αὐτοὶ εἶναι οἱ σύγχρονοι Κροῖσοι,
οἱ ὁποῖοι καὶ μᾶς ὁδήγησαν σὲ κρί-
ση καὶ ἐξαθλίωση. 

Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ βασιλιὰς τῆς
Λυδίας Κροῖσος ἦταν ξακουστὸς
σὲ ὅλο τὸν ἀρχαῖο κόσμο γιὰ τὰ
ἀμύθητα πλούτη του. Ἀπὸ τοὺς
φόρους ποὺ τοῦ ἔδιναν οἱ ἑλλη-
νικὲς ἀποικίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
καὶ ἀπὸ τὰ χρυσωρυχεῖα τοῦ Πα-
κτωλοῦ ποταμοῦ γινόταν ὅλο καὶ
πιὸ πλούσιος καὶ πιὸ περήφανος
γιὰ τὰ πλούτη του. Πίστευε μάλι-
στα ὅτι δὲν ὑπῆρχε πιὸ εὐτυχισμέ-
νος ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὸν στὸν κό-
σμο. Ὅταν τὸν ἐπισκέφτηκε ὁ Σό-
λων, ἕνας ἀπὸ τοὺς σοφοὺς τῆς
ἀρχαιότητας, τοῦ ἔδειξε τοὺς
ἀμύθητους θησαυρούς του καὶ
τὸν ρώτησε ποιὸς ἦταν ὁ πιὸ εὐτυ-
χισμένος ἄνθρωπος ποὺ εἶχε γνω-
ρίσει στὸν κόσμο, περιμένοντας
ἀπὸ τὸ Σόλωνα, ὅτι θὰ ἀνέφερε τὴ
δική του μεγαλοσύνη! Ἐκεῖνος,
ὅμως, τοῦ ἀνέφερε δύο ἐπώνυμα
παραδείγματα καὶ ὄχι ἐκεῖνον ποὺ
στὸ ἄκουσμα αὐτὸ θύμωσε καὶ
προτοῦ τὸν διώξει ξέσπασε λέ-
γοντας: «Ὡραῖα ὅλα αὐτά, Ἀθη-
ναῖε φίλε μου, ἀλλὰ τί ἔχεις νὰ
πεῖς, γιὰ τὴ δική μου εὐτυχία;»

Τότε ὁ σοφὸς Ἀθηναῖος τοῦ
ἀποκρίθηκε μὲ μιὰ φράση ποὺ
ἔμεινε στὴν ἱστορία: «Μηδένα πρὸ
τοῦ τέλους μακάριζε». Τὰ μεγάλα
πλούτη δὲν κάνουν τόν ἄνθρωπο
περισσότερο εὐτυχισμένο ἀπʼ ὅτι
μιὰ μέτρια περιουσία. Μὴ θεωρή-
σεις κανένα εὐτυχῆ, πρὶν γνωρί-
σεις τὸ τέλος του.

Ἔτσι, σύντομα μετὰ τὴν ἀνα-
χώρηση τοῦ Σόλωνα πλῆθος συμ-
φορῶν βρῆκε τὸν Κροῖσο. Ὁ γιός
του σκοτώθηκε καὶ ὁ ἴδιος νικημέ-
νος ἀπὸ τὸ βασιλιὰ Κῦρο τῶν
Περσῶν ὁδηγήθηκε στὴν πυρά,
γιὰ νὰ καεῖ. Ἐκεῖ ὁ Κροῖσος θυμή-
θηκε τὰ λόγια τοῦ Σόλωνα καὶ φώ-
ναξε μετανιωμένος τρεῖς φορές:
«Σόλων! Σόλων! Σόλων!». Ὁ
Κῦρος ποὺ τὸν ἄκουσε, ζήτησε νὰ
μάθει τί σήμαινε ἡ ἐπίκληση αὐτή.
Ἀκούγοντας τὴν ἱστορία, συγκινή-
θηκε καὶ τοῦ χάρισε τὴ ζωή.

Ὁ Σόλων μὲ τὴ σοφία του, ὅταν
ὁ ἐπαχθὴς δανεισμὸς εἶχε φέρει

σὲ ἀπόγνωση τοὺς Ἀθηναίους,
ἔλαβε νομοθετικὰ μέτρα ὑπὲρ
τῶν καταπιεσμένων ἐφαρμόζον-
τας τὴ σεισάχθεια, νόμο ποὺ κα-
ταργοῦσε τὰ χρέη ἀπὸ δανεισμὸ
μὲ ὑποθήκη ἀκίνητης περιουσίας
καὶ πώληση σώματος, δηλαδὴ τὰ
χρέη κυρίως τῶν ἀγροτῶν, οἱ
ὁποῖοι, μὴ μπορώντας νὰ τὰ ξε-
πληρώσουν, εἶχαν χάσει τὶς περι-
ουσίες τους καὶ εἶχαν πουληθεῖ
δοῦλοι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς
Ἀττικῆς. Μὲ τὴ σεισάχθεια ὁ Σό-
λων σήκωσε τὸ ἄχθος, δηλαδὴς
τὸ βάρος, ἀπὸ τοὺς ὤμους τῶν
ἀσθενέστερων οἰκονομικὰ πο-
λιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν περιέλθει σὲ
κατάσταση κοινωνικῆς ἐξαθλιώ-
σεως. Ὅσοι εἶχαν πουληθεῖ
δοῦλοι γιὰ χρέη ἀπελευθερώθη-
καν καὶ ἐπέστρεψαν στὰ σπίτια
τους.

Στὴν ἱστορία διδασκόμαστε ὅτι
οἱ Κροῖσοι ποτὲ δὲν ἔχουν καλὸ
τέλος. Ἂς τὸ  γνωρίζουν αὐτοί,  οἱ
μεγάλοι τοῦ κόσμου, οἱ ἄσπονδοι
φίλοι μας,  ὅτι ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἐκμε-
τάλλευση τῶν λαῶν δὲν εἶναι
ἔργο θεάρεστο καὶ κάποια στιγμὴ
θὰ κριθοῦν αὐστηρά, ὄχι ἀπὸ τοὺς
φτωχοὺς καὶ ταπεινοὺς τῆς γῆς,
ἀλλὰ ἀπὸ τὸν δικαιοκρίτη Θεό,
ὅπως λέει καὶ ἕνας στίχος τοῦ
προφήτη Ἡσαΐα: «Πρόσθες αὐτοῖς
κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακὰ
τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» (Ἡσ.
κστ΄15). Τιμώρησέ τους, δηλαδή,
Κύριε, τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυ-
ροὺς τῆς γῆς, τιμώρησέ τους. Τί
λέει ἐδῶ ὁ προφήτης; Ὁμιλεῖ περὶ
τῶν κακῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶναι
στὴν ἐξουσία, περὶ τῶν Κροίσων
ποὺ πέρα ἀπὸ τὸ στενὸ συμφέρον
τους δὲν βλέπουν τίποτα ἄλλο.
Καὶ δὲν εἶναι μόνο οἱ Γερμανοὶ σή-
μερα οἱ Κροῖσοι, γιὰ τοὺς ὁποίους
ὁ Προφήτης Ἡσαΐας θὰ μποροῦσε
νὰ πεῖ: «Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύ-
ριε, πρόσθες αὐτοῖς κακὰ τοῖς
στυγνοῖς Γερμανοῖς», ποὺ κατα-
δυναστεύουν ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ
ἰδιαίτερα ἐμᾶς ποὺ βρισκόμαστε
σὲ οἰκονομικὴ δυσχέρεια καὶ ἀδυ-
ναμία.

Οἱ Κροῖσοι ταυτίζονται μὲ τοὺς
ἐγωϊστές, μὲ τοὺς καταπιεστές, μὲ
τοὺς κακούς. Καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ κα-
κοί; Ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης,
ὁ φλογερὸς ἀγωνιστὴς ἱεράρ χης,
ἔλεγε ὅτι κακὸς δὲν εἶναι ὁ ἁμαρ-
τωλός, ποὺ ἀπὸ συν αρπαγὴ τοῦ
διαβόλου διαπράττει κάποιο
ἁμάρτημα, καὶ κατόπιν μετανοεῖ
καὶ χύνει δάκρυα ζητώντας τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Κακὸς εἶναι ὁ
διαποτισμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία
μέχρι μυελοῦ ὀστέων, ὁ διεφθαρ-
μένος μέχρι κυττάρων. Ἡ κακία σ᾽
αὐτὸν ἔχει προχωρήσει βαθειὰ
στὸν ἐσωτερικό του κόσμο καὶ
τοῦ ἔχει γίνει δεύτερη φύση. Μέ-
ρα καὶ νύχτα σκέπτεται τὸ κακό.
Διαλογίζεται καὶ σχεδιάζει τί κακὸ
θὰ κάνει, πῶς θὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς
ἀνίσχυρους, πῶς θὰ πλουτίσει μὲ
τὸν ἱδρώτα τῶν ἄλλων. Ἡ ἱστορία
εἶναι γεμάτη ἀπὸ Κροίσους, ἀπὸ
φιλάργυρους, ἀπατεῶνες, κατα-
πιεστές, ἀπὸ τοὺς «ἐνδόξους τῆς
γῆς», ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ θρη-
σκευτικοὺς ἄρχοντες κάθε
ἐποχῆς.  Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς μω-
ραίνει ὁ Κύριος, ὥστε νὰ μὴ δια-
βάζουν  ἱστορία καὶ νὰ μὴ γνωρί-
ζουν ὅτι ὅλων αὐτῶν τὸ τέλος
εἶναι οἰκτρό. Τοὺς περιμένει εἴτε ἡ
ἀγχόνη, ὅπως τὸν Ἰούδα, στὴ γῆ,
εἴτε ἡ ἀγχόνη τοῦ οὐρανοῦ.  

Οἱ σημερινοὶ Κροῖσοι τῆς Εὐρώ-

πης δὲν εἶναι ἁπλῶς ἁμαρτωλοί.
Μισοῦν ὅ,τι ὡραῖο, ὅ,τι ὑψηλό, ὅ,τι
μεγάλο ἔχουμε ἰδίως ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες μὲ τὸ μοναδικὸ φυσικὸ
περιβάλλον, τὸν ἥλιο καὶ τὴ θά-
λασσα, τὸν ὀρυκτό μας πλοῦτο,
τὴν μακραίωνη ἱστορία μας, τὸν
πολιτισμὸ καὶ προπάντων τὴν
Ὀρθοδοξία μας. Ὅταν ἐμεῖς κτί-
ζαμε Παρθενῶνες οἱ Οὖνοι
ζοῦσαν νομαδικὰ στὴ Μογγολία
καὶ δὲν γνώριζαν παρὰ τὸν πρωτό-
γονο τρόπο ζωῆς. Ὅταν ἐμεῖς κτί-
ζαμε τὴν Ἁγια-Σοφιὰ, ἐκεῖνοι ἐπι-
δίδονταν στὶς ἁρπαγὲς καὶ φυσικὰ
οὔτε γνώριζαν τὸ λυτρωτικὸ ἔργο
τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ τώρα ποὺ γιὰ τὶς
ἁμαρτίες μας βρισκόμαστε ἐμεῖς
σὲ παρακμή, σὲ ἀνάγκη, γινόμα-
στε ἀποδέκτες ὄχι τῆς ἑταιρικῆς
συμπάθειάς τους, -ἂχ πῶς τὸ ἔφε-
ραν τὰ γυρίσματα τῶν καιρῶν νὰ
εἴμαστε σήμερα ἑταῖροι αὐτῶν
ποὺ αἱματοκύλισαν τὴν πατρίδα
μας καὶ τὴν ἀφαίμαξαν μὲ τήν
πραγματικὴ σημασία τῆς λέξεως,-
ἀλλὰ τοῦ φθόνου καὶ τῆς σκληρο-
καρδίας τους. Ἂν ἔτσι εἶναι οἱ φί-
λοι μας, οἱ  ἑταῖροι μέσα στὴν
εὐρωπαϊκὴ ἕνωση, τότε δὲν τοὺς
θέλουμε. Αὐτοὶ τὰ τελευταῖα χρό-
νια μᾶς ἐπέβαλαν ἕνα τρόπο ζωῆς
ἄγνωστο γιὰ τὴν ἱστορία μας, μὲ
χλιδή, ἀνέσεις, αὐτουργίες ἠθικῶν
σκανδάλων, ἐξαγορὲς συν -
ειδήσεων, θαλασσοδάνεια καὶ ἐπι-
ζήτηση τῆς ὑπεραφθονίας, μὲ
στόχο νὰ καταναλώνουμε τὶς
ὑπερπαραγωγές τους καὶ νὰ ὁδη-
γούμαστε  στὶς ὑπερχρεώσεις. Καὶ
τώρα ποὺ μᾶς ἔφεραν στὴν ἐξα-
θλίωση καὶ τὴν ἀπύθμενη οἰκονο-
μικὴ κρίση μᾶς προσ βάλλουν, μᾶς
θίγουν τὴν ἀξιοπρέπεια, ἀσχημο-
νοῦν σὲ βάρος μας, μᾶς καταπιέ-
ζουν, ζητοῦν τὴν κεφαλήν μας
«ἐπὶ πίνακι» (Ματθ. ιδ΄ 11). Εἶναι οἱ
μυρμηκολέοντες», ἀφοῦ μοι-
άζουν μὲ τὸν πονηρό, ὅπως αὐτὸν
ὀνομάζουν οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας. 

Καθὲ κακὸ ὅμως ἔχει καὶ τὴν μι-
σθαποδοσία του. Εἶναι ἀνάγκη νὰ
ὑπενθυμίσουμε, ποιό θὰ εἶναι τὸ
τέλος αὐτῶν τῶν Κροίσων; Θὰ
εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ τέλος τοῦ Κροί-
σου, τὸν ὁποῖο ὁ σοφὸς Σόλων
δὲν μακάριζε. Θὰ εἶναι ὅμοιο μὲ τὸ
κακὸ τέλος ὅλων τῶν διωκτῶν τῆς
ἱστορίας, τῶν  «ἐνδόξων τῆς γῆς»,
ποὺ ἀπὸ τὰ ὕψιστα ἀξιώματα βρέ-
θηκαν στὰ σκουπίδια τῆς ἱστορίας.
Σὲ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς περιπτώσεις
αὐτὲς ἐφαρμόσθηκε τὸ «Πρόσθες
αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες
αὐτοῖς κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς
γῆς». Ἕνα μόνο χαρακτηριστικὸ
παράδειγμα θὰ ἀναφέρουμε ἀπὸ
τὰ πολλά. Εἶναι αὐτὸ τοῦ᾿Ιουλια-
νοῦ τοῦ  Παραβάτη, ποὺ μίσησε
πολὺ τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ κα-
τεδίωξε τὴν ᾿Εκκλησία. Νόμιζε ὅτι
θὰ ξερριζώσῃ ἀπὸ τὶς καρδιὲς τοῦ
κόσμου τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ.
Ὄχι, ὅμως, αὐτὴ δὲν τὴν ξερρίζω-
σε, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ξερριζώθηκε. Πο-
λεμώντας ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν
στὰ βάθη τῆς Περσίας τραυματί-
σθηκε θανάσιμα. Τὸν χτύπησε στὸ
στῆθος ἕνα βέλος καὶ τὸ τραῦμα
ἦταν θανατηφόρο. Πεσμένος
κάτω στὸ χῶμα τῆς γῆς, ἔβαλε τὴ
φούχτα του κάτω ἀπὸ τὴν πληγή,
τὴ γέμισε μὲ τὸ αἷμα ποὺ ἔτρεχε,
καὶ μετὰ τὸ σκόρπισε στὸν ἀέρα
λέγοντας· «Νενίκηκάς με, Ναζω-
ραῖε», Ναζωραῖε, μὲ νίκησες! 

Καὶ πάλι ἂν δὲν ἔλθει ἡ νέμεση,
ἡ δικαιοσύνη στοὺς Κροίσους σʼ
αὐτὴ τὴ ζωή, θὰ ἔλθει στὴν ἄλλη.
Θὰ ἔλθει ἡ ἔσχατη Κρίση, ἡ Κρίση
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἐγγὺς καὶ
τὴν ὁποία κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ
ἀποφύγει. Ἐκεῖ θὰ εἶναι «ὁ
κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν
ὀδόντων» (Ματθ. ιγ΄ 50). Τοὺς
ἀνθρώπους μποροῦμε νὰ τοὺς κο-
ροϊδέψουμε, τὸ Θεὸ δὲν μπο-
ροῦμε. «Ὁ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται»
(Γαλ. στ΄ 7). Θὰ ἐπέμβει καὶ θὰ
προσθέσει ἀτέλειωτα κακὰ στοὺς
ἐνδόξους τῆς γῆς, ποὺ ὅσο
ζοῦσαν κακοποιοῦσαν μὲ τὴ βδε-
λυκτὴ συμπεριφορά τους τοὺς συν -
ανθρώπους τους, τὰ ἔθνη, τὶς κοι-
νωνίες, τὸν ἁπλὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ,
γιὰ τὸν ὁποῖο «Χριστὸς ἀπέθανε»
(Ῥωμ. ιδ΄ 15).    

Ἂς λυσσοῦν οἱ ἐχθροί μας, οἱ
ἰσχυροὶ τῆς ἡμέρας. Ἂς πολεμοῦν
τὴν πατρίδα μας, τὴν ἁγία μας
Ὀρθοδοξία. Ἂς μηχανεύονται
ὅ,τι θέλουν, ἂς ἐφαρμόσουν ὅλα
τὰ σατανικὰ σχέδια πρὸς ἐξόντω-
σή μας. Δὲν θὰ τὸ ἐπιτύχουν.
Προσωρινὰ μπορεῖ νὰ ση-
μειώσουν μερικὲς ἐπιτυχίες, νὰ
ἔχουν ὁρισμένες νίκες, ὅμως
αὐτὲς θὰ εἶναι προσωρινές. Ἡ
Ἑλληνικὴ πατρίδα  μας καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία μας εἶναι δυὸ δένδρα
συμφυτευμένα καὶ ἔχουν κλαδιὰ
αἰωνόβια, ἀθάνατα. Ἔχουν ἀξίες
φυτευμένες μέσα στὶς καρδιὲς
τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πανά-
χραντη  Δεξιὰ τοῦ Ὑψίστου. Αὐτὰ
τὰ δένδρα δὲν ξερριζώνονται ἀπὸ
ἀνθρώπινα χέρια οὔτε κλονίζον-
ται, ἰδιαίτερα ἀπὸ φιλάργυρους
Οὔνους. Ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς
κολάσεως νὰ μαζευτοῦν καὶ νὰ
τοὺς κατευθύνουν δὲν θὰ
μπορέσουν νὰ τὰ κλονίσουν. Τὰ
τσεκούρια τους θὰ σπάσουν καὶ οἱ
ἴδιοι θὰ συντριβοῦν ὡς «σκεύη
κεραμέως» (Ψαλμ. β΄ 9). Πταίσαμε
πολλὰ ὅλοι μας, τὸ ὁμολογοῦμε,
ἀλλὰ ἔχουμε Πατέρα οὐράνιο ποὺ
μπορεῖ νὰ μᾶς συμπαθήσει καὶ νὰ
μᾶς σώσει. Ἕνα «ἥμαρτον, Κύριε,
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν Σου»
ἑλκύει τὴ Χάρη Του. Ἡ τελικὴ Κρί-
ση «ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους»
(Ματθ. ε΄ 45) ἔρχεται. Τὴν περιμέ-
νουμε οἱ καταδυναστευόμενοι
σὰν λύτρωση. Ἀλλοίμονο στοὺς
καταπιεστές μας, ποὺ τοὺς περι-
μένει τὸ «πῦρ τὸ ἐξώτερον, τὸ
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ» (Ματθ. κε΄
41). Τὸ ξέρουν οἱ δυνάστες μας;
Τὸ ξέρουν οἱ δανειστές μας; Τὸ
ξέρουν οἱ «ἑταῖροι» μας;

Τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Πέμπτην ἑορτάζομεν τὸν Μυστικὸν
Δείπνον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τῶν Ἀποστόλων.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΠΝΟΣΟἱ Κροῖσοι ποὺ μᾶς ἔρριξαν εἰς τὴν κρίσιν,
τί θὰ κάνουν εἰς τήν ἐσχάτην Κρίσιν;

Τοῦ Δρ Χαραλάμπη Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ποῦ θὰ κάνεις Πάσχα;

Στὴν Ἀθηναϊκὴ ἀγορὰ τοῦ ''Χρυ-
σοῦ αἰώνα'', σὰν ὑψώσει ὁ ἥλιος τὸ
μπόϊ του καὶ κάνει τὸν ἱδρῶτα ποτά-
μι, τὰ συνάφια παρατᾶνε γιὰ λίγο τὶς
δουλειές τους καὶ πιάνουνε τὴν
κουβέντα. 

- Περικλῆ, ἐσὺ ποὺ τόσα ξέρεις,
πές μας τί εἶναι εὐτυχία; 

- Ὁ παπποὺς ὁ Θουκυδίδης ἔλε-
γε: ''Τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον''.
Εὐτυχία εἶναι ἡ ἐλευθερία. 

- Καὶ ἐλευθερία τί εἶναι;
- ʼʼἘλευθερία ἐστὶ ἀγαθὴ συνεί-

δησιςʼʼ. Ἔτσι δίδασκε ὁ σοφὸς Πε-
ρίανδρος ἀπὸ τὴν Κόρινθο. Ἐλευ-
θερία καὶ βίος ἐνάρετος πᾶνε πάν-
τοτε μαζί. Θυμᾶστε τί ἔλεγε ὁ δά-
σκαλος ἐκεῖνος, ποὺ τὸν καταδικά-
σαμε νὰ πιεῖ τὸ κώνειο; ''Ὅποιος πα-
ρασύρεται ἀπὸ τὶς ἀπολαύσεις καὶ
τὶς ἡδονὲς τοῦ σώματος,  καταντά-
ει δοῦλος. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι ἐλεύθερος, ἐὰν δὲν εἶναι κύ-
ριος τοῦ ἑαυτοῦ του''.  

Ἡ ἴδια συζήτηση συνεχίζεται,
ὀχτὼ αἰῶνες ἀργότερα, στὴν Πόλη
τῶν ὀνείρων μας: Στὴν Βασιλεύου-
σα. 

Στὸ κέντρο τῆς λαοσύναξης βρί-
σκεται ὁ Μέγας Ἱεράρχης Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος. 

Τὸ παλάτι καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ
σκότους δὲν ἀντέχουνε τὸν χρυσό
του λόγο, ποὺ στηρίζει τοὺς φτω-
χοὺς καὶ ἐλέγχει τοὺς δυνάστες, γι'
αὐτὸ καὶ τὸν ἐξορίζουν τρεῖς φο-
ρές. 

- Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, τί
εἶναι ἐλευθερία; 

- Ἐλευθερία εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος
εἶναι πλασμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ αὐτε-
ξούσιος καὶ ἐλεύθερος. Ὅπου εἶναι
τὸ πνεῦμα τοῦ Κυρίου , ἐκεῖ εἶναι
καὶ ἡ Ἐλευθερία. Δὲν ἔχετε ἀκού-
σει τί λέει ἐπ' αὐτοῦ καὶ ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος; ''Ἐσεῖς ἀδελφοί μου
εἶστε καλεσμένοι γιὰ τὴν ἐλευθε-
ρία. Προσοχὴ μονάχα, μὴ πάρετε
τὴν ἐλευθερία ὡς ἀφορμὴ γιὰ καλ-
λιέργεια τῶν παθῶν''. 

Καὶ ἀπὸ τὴν Πόλη πᾶμε στὰ Γιάν-
νενα, χίλια πεντακόσια χρόνια μετά,
μὲ πρωταγωνιστὲς αὐτὴ τὴν φορά
τὸν Ἀλῆ πασᾶ καὶ τοὺς ἡρωικοὺς
Σουλιῶτες.

Παραδοθεῖτε μωρέ, τοὺς λέει ὁ
Ἀλῆ πασᾶς,  κι ἐγὼ θὰ σᾶς χαρίσω
ὅ,τι λαχταράει ἡ ψυχή σας. Καὶ οἱ
Σουλιῶτες τοῦ ἀπαντᾶνε: Ἡ λευτε-
ριὰ , πασᾶ μου, δὲν ἀγοράζεται οὔτε
μὲ ὅλους τούς θησαυροὺς τῆς γῆς. 

Ἀφήνουμε τὰ Γιάννενα καὶ πᾶμε
κατευθεῖαν στὴν Τεργέστη. Ἡ κου-
βέντα γιὰ τὴν ἐλευθερία ἄναψε γιὰ

τὰ καλά. Στὸ κέντρο τῆς ὁμήγυρης
τὸν πρῶτο λόγο ἔχει κάποιος ἀπὸ τὸ
Βελεστίνο. Ρήγας τὸ ὄνομά του. 

-  Ἀδέλφια μου, μπροστὰ μας
ἔχουμε δύο ἐλευθερίες. Τὴν ἐλευ-
θερία τοῦ Γένους καὶ τὴν ἐλευθε-
ρία τοῦ ἤθους. Γιὰ τὴν ἐλευθερία
μας ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἕνα ἔχω
νὰ πῶ: Ἡ σκλαβιὰ πιότερο δὲν ὑπο-
φέρεται. Θὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ ὅ,τι
πεῖ ὁ Θεός. Καλύτερα μιᾶς ὥρας
ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρό-
νια σκλαβιὰ καὶ φυλακή. 

Ὅσο γιὰ τὸ ἠθικὸ σύνορο τῆς
ἐλευθερίας νὰ θυμᾶστε τοῦτο τὸ
ρητό: ''Μή κάμεις εἰς τὸν ἄλλον
αὐτό, ποὺ  δὲν θέλεις νὰ κάμουν εἰς
ἐσένα''. Συλλογᾶται καλά, ὅποιος
συλλογᾶται ἐλεύθερα

Καὶ φτάνουμε στὰ χρόνια τὰ δικά
μας. Τὰ χρόνια τῶν μνημονίων, τῆς
ταπείνωσης καὶ τοῦ ἐθνικοῦ μας
ἐξευτελισμοῦ. 

Εἶναι ὁλοφάνερο, ὅτι ὡς ἔθνος
σκλαβωθήκαμε. Καὶ σκλαβωθήκα-
με, διότι θεωρήσαμε τὴν εὐκολία
καὶ τὴν ἄνεση πιὸ σημαντικὲς κατα-
κτήσεις ἀπὸ τὴν θεόσδοτη ἐλευθε-
ρία. Καὶ ἡ εἰρωνεία εἶναι, ὅτι κοντὰ
στὴν ἐλευθερία χάνουμε τώρα καὶ
τὰ εὐτελῆ δολώματα τῶν εὐκολιῶν
καὶ τῶν ἀνέσεων. 

Ἔλεγε ἐκεῖνος ὁ εὐλογημένος
στρατηγὸς Μακρυγιάννης: ''Καί
λευτερωθήκαμεν ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους καὶ σκλαβωθήκαμεν εἰς
ἀνθρώπους, ὅπου ἦταν ἡ ἀκαθαρ-
σία τῆς Εὐρώπης''. 

Οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες χάσαμε
τὴν λευτεριά μας, ὅπως χάνουνε
τὴν ἐλευθερία τους καὶ οἱ πίθηκοι
στὴν Ἰνδία: Εἰδικὰ δοχεῖα καλὰ στη-
ριγμένα, ποὺ ἔχουν στόμιο μικρῆς
διαμέτρου, τὰ γεμίζουν μὲ φυστί-
κια. Οἱ πίθηκοι βάζουν τὸ χέρι τους
μέσα, γεμίζουν λαίμαργα τὴν χού-
φτα τους μὲ φυστίκια ἀλλὰ ἔτσι,
ὅπως εἶναι κλειστὴ καὶ γεμάτη ἡ πα-
λάμη τους,  εἶναι ἀδύνατον νὰ χω-
ρέσει καὶ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ δο-
χεῖο...Στὸ μεταξὺ ἔρχονται οἱ ἐπιτή-
δειοι καὶ τοὺς αἰχμαλωτίζουν.

Τὸ παράδειγμα φαίνεται ἁπλό,
ἀλλὰ ἔχει τὸ νόημά του: Καμμιὰ
ἐθνικὴ ἐλευθερία δὲν τὰ καταφέρ-
νει νὰ ζήσει γιὰ πολύ, ὅταν στὶς
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων πεθαίνει ἡ
ἐλευθερία τοῦ Πνεύματος καὶ τοῦ
Ἤθους.

14 Μαρτίου 2015
(Σὰν σήμερα, τὸ 1957, ἀπαγχονί-

ζεται στὴν Κύπρο ἀπὸ τοὺς
Ἄγγλους κατακτητὲς ὁ γενναῖος
Ἀγωνιστὴς τῆς Ἐλευθερίας Εὐαγό-
ρας Παλληκαρίδης, σὲ ἡλικία μόλις
19 ἐτῶν).

Ἐλευθερία καὶ βίος ἐνάρετος
«πᾶνε» πάντοτε μαζί

Γράφει ὁ Φώτιος Μιχαήλ, ἰατρὸς

«Δὲν ξέρεις ἂν ἡ Σκιάθος γέννη-
σε τὸν Παπαδιαμάντη ἢ ἂν ὁ Παπα-
διαμάντης τὴ Σκιάθο».

Τὸ καταπράσινο καὶ μαγεμένο νη-
σί, μὲ τοὺς γραφικοὺς δρόμους καὶ
τὰ λιτὰ σπίτια, ὑποδέχεται τὸν ἐπι-
σκέπτη μὲ στοργὴ καὶ καλοσύνη. Ἡ
μνήμη του γυρίζει πολλὰ χρόνια πί-
σω. Ἕνα φτωχὸ καὶ πετρῶδες νησί,
λησμονημένο ἀπ᾽ τὸν κόσμο, ἀλλὰ
γεμᾶτο εὐωδία ἀπ᾽ τὴν ἄνθηση, τὰ
ξωκκλήσια καὶ τὰ ρόδινα ἀκρογιάλια
του. Σκληρὴ ἡ ζωή τῶν κατοίκων,
τῶν φτωχῶν θαλασσινῶν, ναυαγῶν
καὶ ξενιτεμένων γιὰ τὸ φαρμακερὸ
καὶ μὲ δάκρυα ζυμωμένο ψωμί τους.
Εἶναι οἱ κουρασμένοι ἄνθρωποι τῆς
ζωῆς. Ἐδῶ τούς ἔρριξε ὁ Θεός, κά-
τω ἀπ ̓τὴν ἐπιβλητικὴ σκιὰ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν τὴν
ὑπέρτατη ἐπιταγὴ τῆς μοίρας τους,
ἰδανικοὶ καὶ πονεμένοι, γενναῖοι καὶ
ὑπερήφανοι, ἐκράτησαν σταθερὰ τὴ
δάδα τῆς τραγικῆς πορείας τους, μέ-
σα στὸ χρόνο.

Σ ̓αὐτὸ τὸ μαγεμένο νησί, γεννή-
θηκε, πρὶν ἀπὸ 154 χρόνια, ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης (1861 -
1911), εὐόσμος καὶ πάναγνος Σκιαθί-
της, ποὺ τίμησε, μὲ τὴ ζωή του καὶ τὸ
ἔργο του, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν
Ἑλλάδα. Ἔζησε τὶς τελευταῖες δε-
καετίες τοῦ 19ου αἰώνα καὶ τὴν πρώ-
τη τοῦ περασμένου, ἀνακαλύπτον-
τας, μέσα στὸν Ἑλληνισμὸ του τὸ
Βυζάντιο καὶ μέσα στὸ Βυζαντινισμὸ
του τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἄρρηκτα
συνυφασμένες δύο αἰώνιες ἀξίες.
Εἶναι ὁ φορέας τοῦ πόνου καὶ τῆς
Ἑλληνικῆς παραδόσεως. Ἡ ἐκκλη-
σιαστικὴ ποίηση, τὰ φτωχὰ ξωκκλή-
σια, μὲ τὰ χορταριασμένα πλακό-
στρωτα, οἱ κατανυκτικὲς λειτουρ-
γίες καὶ οἱ ἑσπερινοὶ στὸ ἱλαρὸ φῶς
τὸν συγκινοῦν καὶ τὸν ἐμπνέουν στὰ
ἔργα του.

«Καὶ πάλιν κίνησα νὰ ̓ ρθῶ, 
Χριστέ μου στὴν αὐλή σου, 
νὰ σκύψω στὰ κατώφλια σου, 
στὰ τρισαγαπημένα, 
ὅπου, μὲ πόθο ἀχόρταγο, 
τὸ λαχταρεῖ ἡ ψυχή μου».
Γιὸς ταπεινοῦ ἐφημερίου, ξεκινᾶ

ἀπ ̓τὸ ὡραῖο νησί του καὶ ὑψώνεται,
μέσα στὴ δοκιμασία καὶ στὸν πόνο,
στὴ στέρηση καὶ στὴν πικρία, σὲ ἰδε-
ολόγο ἀγωνιστὴ τῶν Γραμμάτων Ἡ
ζωή του ὁλόκληρη εἶναι ἕνα λαμπρὸ
παράδειγμα ἁγνότητας καὶ ταπεινο-
φροσύνης, αὐτοπειθαρχίας καὶ συν -
έπειας. Ἀγαποῦσε καὶ νοσταλγοῦσε
τὴν ἁγνότητα τῆς θρησκευτικῆς
ζωῆς, γιατί ζοῦσε μέσα του ἡ
αὐστηρὴ παράδοση.

Ἡ ζωή του μοιράζεται ἀνάμεσα
στὴ Σκιάθο καὶ στὴν Ἀθήνα. «Ἡ ψυ-
χή μου - ἔγραφε - ἦτο πάντοτε πρὸς
τὰ μέρη ἐκεῖνα τῆς Σκιάθου, ἂν καὶ
τὸν τελευταῖον χρόνον ἀπεδήμουν
σωματικῶς...». Θύελλες καὶ καταιγί-
δες τὸν συνοδεύουν, ὅπως ἀφρίζει
ἡ θάλασσα στοὺς βράχους τοῦ Κά-
στρου.

Οἱ χωρισμοί, ἡ ξενιτιά, τὰ ναυάγια,
ἡ φτώχεια, οἱ θάνατοι, ἡ ἀθῳότητα, ἡ
νοσταλγία, ἡ πίστη στοιχειοθετοῦν
τὸν ἀγαπημένο καὶ οἰκεῖο βιοκόσμο
τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ μᾶς ἀφυπνί-
ζουν τὴ συγκίνηση καὶ τὴ συμμετοχὴ

στὴν καρτερία καὶ στὴν ὀδύνη του.
Ποτὲ δὲν ἀπομακρύνθηκε ἀπ᾽ τὴν
πραγματικότητα τῆς ζωῆς. Ἡ μνήμη
του μεταφέρεται διαδοχικὰ ἀπ᾽ τὰ
ἔγκατα τῶν ψυχῶν τῶν Σκιαθιτῶν
στὶς φτωχογειτονιὲς τῆς Ἀθήνας.
Ἀπ᾽ τὸ σκιόφωτο τοῦ ἐξωκκλησίου
στὸ δροσερὸ ὑπόγειο τοῦ καπηλιοῦ.
Εἶναι ὁ μεγάλος καημός του γιὰ τὴν
ἐνατένιση τῆς ζωῆς καὶ τὸν τίμιο
ἀγῶνα γιὰ τὰ ἀληθινὰ καὶ τὰ δίκαια. 

Ἑκατὸ μέτρα ἀπὸ τὴν παραλία
βρίσκεται τὸ σπίτι τοῦ Παπαδιαμάν-
τη, χωρὶς ἰδιαίτερο ἀρχιτεκτονικὸ
σχέδιο, ποὺ τὸ 1965, κηρύχτηκε δια-
τηρητέο μνημεῖο καὶ λειτουργεῖ ὡς
μουσεῖο. Ἡ ἐπίσκεψη σ ̓αὐτὸ φέρνει
πολλὲς συγκινήσεις... Ἐδῶ, ἔμεινε
μόνιμα τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς
ζωῆς του. Ὁ ἐπισκέπτης νομίζει, ὅτι
θὰ δεῖ τὸν «Κοσμοκαλόγερο», σκυμ-
μένο, μὲ πλεγμένα τὰ χέρια του,
μπροστὰ καὶ τὸ τριμμένο παλτό του,

καὶ τὶς τέσσερις ἀδελφές του: τὴ Χα-
ρίκλεια, τὴ Σοφούλα, τὴν Κυρατσού-
λα καὶ τὴν Οὐρανία, πρόθυμες νὰ
τὸν φιλέψουν καρύδι καὶ φασκόμη-
λο.

Ἐδῶ «μετὰ στοργῆς ἐζωγράφισε
τὰ γνήσια ἑλληνικὰ ἤθη, τὴ Σκιαθίτι-
κη φύση καὶ μετὰ λατρείας ὑμνοῦσε
τὸν Χριστόν του» κι ἔψαλλε τὰ «τρα-
γούδια τοῦ Θεοῦ», μὲ τὴν κατανυ-
κτικὴ καὶ γλυκειὰ φωνή του. Ἐδῶ,
ἄρρωστο ἀπὸ πνευμονία, τὸν βρῆκε
ὁ θάνατος. Ἀτάραχο καὶ ἤρεμο. Ἀνή-
μερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς τοῦ 1911,
θέλησε νὰ σηκωθεῖ, ἀλλὰ δὲ βρῆκε
τὴ δύναμη κι ἐδάκρυσε. Ζήτησε καὶ
τοῦ διάβασε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀν -
δρέας Μπούρας ἀπ᾽ τὸ ὡραῖο του
ἱστορημένο χειρόγραφο, ὅπου εἶχε
μαζὶ τὶς λειτουργίες τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου τὴν ὡραία προσευχὴ τῶν μεγά-
λων ἁμαρτωλῶν, ποὺ μετανοοῦν.

Μετάλαβε τρεῖς φορὲς καὶ προσ -
ευχήθηκε στὸ εὐχέλαιο. Εἶπε στὶς
ἀδελφές του καὶ στοὺς φίλους του,
ποὺ τὸν συντρόφευαν, νὰ τὸν ἀφή-
σουν μόνο καί, γυρνώντας πρὸς
τὸν τοῖχο, ἄρχισε νὰ ψέλνει χαμη-
λόφωνα τὸ δοξαστικό τῆς Ἐνάτης
ὥρας τῶν Θεοφανείων: «Τὴν
χεῖραν Σου τὴν ἁψαμένην, τὴν
ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου,
ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς αὐτόν,
Βαπτιστά...». Στὴ μία μετὰ τὰ μεσά-
νυχτα, ἡ ἁγία ψυχὴ του πέταξε στὰ
οὐράνια.

Ἡ θαυμαστὴ Σκιάθος
Τοῦ Δημ. Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως

Ὁ Σεβ. Σπάρτης διὰ τοὺς ἱερόπαιδας
Ὁ Σεβ. Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, εἰς

ἐκδήλωσιν ποὺ ἔλαβε χώραν εἰς τὸ
Πνευματικὸν Κέντρον Ὁσίου Νίκω-
νος Σπάρτης συνηντήθη μὲ παιδιά,
τὰ ὁποῖα διακονοῦν εἰς τὸ Ἱερὸν
Βῆμα καὶ συνωμίλησε μαζί τους, διά
τὴν ὠφέλειαν ποὺ θὰ λάβουν πλη-
σίον τῶν ἱερέων. Συμφώνως πρὸς
ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ.Μ. Σπάρτης τῆς
23ης Μαρτίου ἐ.ἔ.:

«Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μίλησε
στὰ 65 περίπου παιδιά, ἡλικίας 7 ἕως
17 ἐτῶν, γιὰ τὸ διακόνημά τους το-
νίζοντας τὴν σπουδαιότητά του.

Ἐπεσήμανε ὅτι θεωροῦνται πολύ-
τιμοι συνεργάτες τῶν ἱερέων, ὑπο-

γράμμισε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐμπει-
ρία θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ στέκονται
ὄρθιοι στὶς δυσκολίες ποὺ θὰ ἀντι-
μετωπίσουν στὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς
τους, ἐνῷ χαρακτήρισε τὰ παιδιὰ
ποὺ διακονοῦν στὸ Ἱερὸ Βῆμα ὡς
πρότυπα πρὸς μίμηση γιὰ συμμα-
θητὲς καὶ φίλους τους.

Παράλληλα ἀναφέρθηκε στὰ παι-
δικά του χρόνια ἐνθυμούμενος μὲ
ποιὰ ἀφορμὴ εἰσῆλθε στὸ Ἱερὸ Βῆμα
καθὼς καὶ τὶς ἐμπειρίες ποὺ ἀπεκό-
μισε ὡς διακονητὴς στὴν ἐνορία τοῦ
χωριοῦ του, τὴ Βαλύρα Μεσσηνίας.

Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικὸς
διάλογος μεταξύ τοῦ Ποιμενάρχη
καὶ τῶν παιδιῶν».

Ὅπου δὲν ὑπάρχει ὀρθὴ πίστις
δὲν ὑπάρχει καὶ ὀρθὴ ἠθική. Αὐτὸ
ἀποδεικνύουν αἱ ἀνάρμοστοι ἐνέρ-
γειαι αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν
Οὐκρανῶν. Συμφώνως πρὸς τὸ
«Ἁγιορείτικον Βῆμα» τῆς 24ης
Μαρτίου 2015:

«Δραματικὰ τὰ γεγονότα γύρω
ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Γεννήσεως
τῆς Θεοτόκου στὴν περιοχὴ s.Stenka
Buchatskii στὸ Ternopil. Σύμφωνα μὲ
τὸν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννή-
σεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
στὴν περιοχὴ Priest πατέρα Βασίλειο,
τὴν Κυριακὴ 22 Μαρτίου στὶς 15:00
περίπου δέκα ἱερεῖς τῆς οὐκρανικῆς
ἑλληνικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας

(Οὐνίτες) ὀργάνωσαν μία προβοκά-
τσια στὸ ναό. Τὶς ἐνέργειες τῶν
Οὐνιτῶν ὑποστήριξε καὶ τὸ Περιφε-
ρειακὸ Συμβούλιο («Ἐλευθερία»),
μὲ τὴν παρουσία περισσότερων ἀπὸ
50 ἀνδρῶν μὲ κουκοῦλες καὶ στολὲς
παραλλαγῆς. Παράλληλα στὶς 18
Μαρτίου στὸ χωριὸ Uhryniv Goro-
khovsky τῆς περιοχῆς Volyn ὁμάδα
σχισματικῶν, σύμφωνα μὲ καταγγε-
λίες, ἐπιτέθηκε καὶ ξυλοκόπησε
ἱερέα ποὺ ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπαγόμε-
νη στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Θῦμα
τῆς ἐπίθεσης ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
στὸ χωριὸ Uhryniv, πρωθιερέας Ro-
stislav Shoemaker».

Οὐνῖται βιαιοεπράγησαν εἰς ἱερέα

Ὁ μεθοδευμένος ἀποχριστιανισμὸς
τοῦ δυτικοῦ κόσμου φαίνεται πὼς συν -
εχῶς καταλαμβάνει νέα ἐδάφη. Δὲν
εἶναι μόνον οἱ νεκροὶ ἢ αἱ βέβηλοι
πράξεις ἐναντίον χριστιανικῶν μνη-
μείων ἀλλὰ καὶ ἡ «σιγή ἰχθύος» πολι-
τικῶν καὶ διαύλων ἐπικοινωνίας, ποὺ
ἀποφεύγουν νὰ ὁμιλήσουν διὰ τὰς
ἀποτροπαίας πράξεις, ὡς νὰ μὴ ἦταν
οἱ ἴδιοι χριστιανοὶ (;) ἢ ὡς νὰ μὴ εἶναι
οἱ χριστιανοὶ ἄνθρωποι μὲ ἴσα δικαιώ-
ματα, ἐνῷ κατὰ κόρον γίνονται ἀνα-
φοραὶ δἰ  ἄλλας θρησκείας. Παραθέ-
τομεν ἕν ἐνδιαφέρον κείμενον μὲ συγ-
κεκριμένα παραδείγματα ἐκ τοῦ ἱστο-
λογίου redskywarning.blogspot.gr
τῆς 27ης Μαρτίου 2015:

«Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ διαφορὰ
στὴ στάση τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ Τύ-
που καὶ τῶν ἀνάλογων δηλώσεων,
σχετικὰ μὲ τοὺς βανδαλισμοὺς κατὰ
χριστιανικῶν τόπων στὴν Εὐρώπη
καὶ ἰδιαίτερα στὴ Γαλλία. Στὴν περί-
πτωση ποὺ ὑπάρχουν ἐπιθέσεις κατὰ
ἑβραϊκῶν νεκροταφείων ἡ γαλλικὴ
κυβέρνηση ἔντονα τὶς καταδικάζει
(μὲ πρῶτον καὶ καλύτερο τὸν πρω-
θυπουργὸ Manuel Valls) ἐνῷ τὰ me-
dia, φυσικά, δίδουν μεγάλη ἔκταση
σὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Ἀλλὰ στὴν περί-
πτωση ποὺ ὑπάρχουν βεβηλώσεις
χριστιανικῶν τόπων, ὑπάρχει σιωπή.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ σιωπή. Εἶναι
καὶ ἡ ὑποκρισία. Τὸν Φεβρουάριο
τοῦ 2015, τὸ εἰδησεογραφικὸ κανάλι
BFMTV δημοσίευσε στοιχεῖα σχε-
τικὰ μὲ τὴ βεβήλωση νεκροταφείων
τὸ 2014. Στὴν πρώτη θέση βρέθηκαν
λοιπὸν χριστιανικὰ νεκροταφεῖα, μὲ
συνολικὰ 206 περιπτώσεις, στὴν δεύ-
τερη θέση καὶ σὲ τεράστια διαφορά,

ἦταν τὰ ἑβραϊκὰ νεκροταφεῖα μὲ συν -
ολικὰ 6 περιπτώσεις καὶ στὴν τρίτη
τὰ μουσουλμανικὰ μὲ συνολικὰ 4 πε-
ριπτώσεις. Οἱ πρῶτες πληροφορίες
δημοσιεύθηκαν τὸ πρωί, ἀλλὰ τὸ με-
σημέρι ἔπεσε ἄγριο σύρμα ̒πολιτικῆς
ὀρθότητας  ̓καὶ τὸ κανάλι ἄλλαξε καὶ
δὲν ἀνέφερε πλέον "χριστιανικὰ" νε-
κροταφεῖα, ἀλλά... "δημοτικὰ" νεκρο-
ταφεῖα! Μία ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς βε-
βηλώσεις ἦταν ἡ περίπτωση τοῦ νε-
κροταφείου τοῦ Saint-Laurent-de-la-
Cabrerisse, ὅπου βάνδαλοι ἔσπασαν
καὶ κατέστρεψαν δώδεκα σταυρούς.
Γιὰ τὴν ὑπόθεση αὐτὴ μάλιστα, ὁ
εἰσαγγελέας David Charmatz ἔτρεξε
νὰ ἐπιβεβαιώσει τὰ κανάλια ὅτι «τὸ
περιστατικὸ αὐτὸ δὲν ἔχει καμία φυ-
λετικὴ ἢ θρησκευτικὴ φύση»! Ὁμοί-
ως, στὸ περιστατικὸ στὴν Βασιλικὴ
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ Νάντη,
ὅπου ἕνας ἄνθρωπος πῆγε στὸ ναὸ
ἔριξε κάτω τὸ σταυρὸ καὶ τὸν βεβή-
λωσε,  κρίθηκε γιὰ τὸν δράστη ὅτι
δὲν ὑπῆρχε "κανένα σημάδι βλασφη-
μίας"! Ὁ Ὁλὰντ στὴν δήλωσή του γιὰ
τὴ δολοφονία τῶν 21 κόπτων χρι-
στιανῶν ἀπὸ τοὺς σφαγεῖς τῆς ISIS,
σὲ ὅλο τὸ κείμενο δὲν ἀνέφερε τὴ
λέξη «Χριστιανός», παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι σφάχτηκαν
ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς γιὰ τὴ χριστια-
νικὴ πίστη τους. Ὁ Ὁλὰντ τοὺς ἀνά-
φερε ἁπλῶς ὡς "Αἰγύπτιοι πολίτες".
Τὴν στιγμὴ ποὺ 100.000 χριστιανοὶ τὸ
χρόνο σκοτώνονται μόνο καὶ μόνο
γιὰ τὴν πίστη τους, ὅλοι αὐτοὶ οἱ πο-
λιτικάντηδες καὶ οἱ μιντιάνθρωποι,
φαίνεται δὲν ἔχουν ἀκόμα καταφέ-
ρει νὰ ἐφεύρουν τὴν λέξη «χριστια-
νοφοβία», οὔτε βρῆκαν ἔστω νὰ
ποῦν μία λέξη γιὰ αὐτοὺς τοὺς
ἀνθρώπους...».

Δὲν ὑπάρχει ἕνας χριστιανὸς 
νὰ ὁμιλήση διὰ τὴν χριστιανοσύνην;

Τὸ «ἠλεκτρονικὸν φακέλωμα»
ἀπασχολεῖ ἐντόνως καὶ ὅλον τὸ ρω-
σικῆς ἐπιρροῆς ἐδαφικὸν μπλόκ,
μὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας νὰ
ζητῆ νά μὴ γίνωνται διακρίσεις εἰς
βάρος ὅσων δὲν παίρνουν τάς ἠλε-
κτρονικάς κάρτας. Ὅπως ἔγινε
γνωστὸν ἀπὸ τὸ agioritikovima
τῆς 26ης Μαρτίου 2015:

«Τὴ στιγμὴ ποὺ στὴ χώρα μας
ἔχει φουντώσει ἐκ νέου τὸ ζήτημα
τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ποὺ ἑτοιμά-
ζει νά...σερβίρει ἡ κυβέρνηση, στὴ
Ρωσία ἡ Ἐκκλησία παρεμβαίνει σὲ
ἀνάλογη περίπτωση καὶ ζητάει νὰ
μὴ γίνονται διακρίσεις εἰς βάρος
ὅσων δὲν δέχονται νὰ πάρουν τὶς
ἠλεκτρονικὲς κάρτες. Ἡ Ρωσικὴ
Ἐκκλησία καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρ-
χης Κύριλλος δέχονται ἐκκλήσεις
χιλιάδων πολιτῶν τῆς Ρωσίας, τῆς
Οὐκρανίας, τῆς Λευκορωσίας, τῆς
Μολδαβίας καὶ ἄλλων περιοχῶν

σχετικὰ μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς κάρ-
τες. Στὶς ἐπιστολὲς ἀναφέρονται
ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴ χρήση
τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐγγράφων,
ἀναφέρεται ἐπίσης ἡ ἔλλειψη
ἐναλλακτικῶν καὶ ἡ ἐπίδραση ποὺ
ἔχουν οἱ νέες τεχνολογίες μεταξὺ
τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἀρχῶν. "Ἡ
Ἐκκλησία διεξάγει διάλογο γιὰ τὰ
θέματα αὐτὰ μὲ τὶς ἀρχές, ἐπιδιώ-
κοντας τὴν κατανόηση τῆς θέσης
τῶν πιστῶν, ζητώντας τὸν σε-
βασμὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐθελοντι-
σμοῦ κατὰ τήν λήψη ὁποιωνδήπο-
τε στοιχείων καὶ τὴν παροχὴ ἐναλ-
λακτικῶν ἐπιλογῶν τῶν παραδο-
σιακῶν μεθόδων ταυτοποίησης"
εἶπε ἐκπρόσωπος τῆς ρωσικῆς
ἐκκλησίας ἐκφράζοντας τὴν ἀνάγ-
κη νὰ γίνουν σεβαστὰ τὰ συντα -
γματικὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν
καὶ νὰ μὴ γίνονται διακρίσεις
ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἀρνοῦνται
νὰ δεχτοῦν τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα
ἀναγνώρισης».

Παρέμβασις τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας διὰ τὴν Κ.τ.Π.

Ἡ Ἱ. Μ. Κηφισίας ἀνήρεσε τάς
φήμας περὶ ἀνεγέρσεως μνημείου
τοῦ Σατανᾶ. Συμφώνως πρὸς τὸ
δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας
τῆς 24ης Μαρτίου 2015:

«Περὶ ἀναληθοῦς δημοσιεύμα-
τος. Σχετικὰ μὲ πρόσφατο δημοσί-
ευμα ποὺ κάνει τὸν γῦρο τοῦ δια-
δικτύου, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο
ἔχει δοθεῖ ἔγκριση ἀπὸ «τὶς ἁρμό-
διες ἀρχὲς» γιὰ κατασκευὴ μνη-
μείου στὴν Κηφισιὰ ἀπὸ ἀποκρυ-
φιστικὴ σέκτα, τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν
αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρω-
ποῦ ἐνημερώνει ὅτι κατόπιν ἐπι-
κοινωνίας μὲ τὸν Δῆμο Κηφισιᾶς
καὶ τὸ Τμῆμα ἑτεροθρήσκων καὶ
ἑτεροδόξων τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας καὶ Θρησκευμάτων, οὐδέ-
ποτε ἔγινε τέτοιο αἴτημα οὔτε καὶ
βεβαίως δόθηκε σχετικὴ ἄδεια.
Πρόκειται περὶ διαδικτυακῆς φάρ-

σας γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς
ὁποίας οἱ δημιουργοί της στοιχη-
ματίζουν στὸν ἐρασιτεχνισμὸ τῶν
ποικίλων «εἰδησεογραφικῶν»
ἱστοχώρων, ποὺ ἀναπαράγουν
ὁ,τιδήποτε μπορεῖ νὰ προκαλέσει
αἴσθηση, χωρὶς τὸν αὐτονόητο
ἔλεγχο. Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε
ἰδιαίτερα προσεκτικοὶ καὶ κριτικοὶ
στὴν διαδικτυακὴ ἐνημέρωσή
μας, καθὼς ἡ παραπληροφόρηση
προκαλεῖ ἀποπροσανατολισμό,
σύγχυση καὶ ἄκαιρο συναγερμὸ.
Μεθοδευμένα δὲ καὶ κατʼ ἐπανά-
ληψη χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ὁλο-
κληρωτικοὺς μηχανισμοὺς ὡς βα-
σικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴ διάβρωση
τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καὶ χειρα-
γώγηση (προπαγάνδα), ἐνῶ εὔκο-
λα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν κατα-
στροφικὴ καχυποψία, τὴν ἰδεολη-
ψία καὶ μανία, τὴν ἀπομόνωση,
ἤτοι ἐκμηδένιση τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου».

Ἱ. Μητρόπολις Κηφισίας: Φάρσα τὰ περὶ 
μνημείου τοῦ Σατανᾶ εἰς τήν Κηφισιάν
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Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, πάντοτε τὰ
ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὅταν τὰ ἐνθυμηθῆ ὁ
εὐλαβὴς ἄνθρωπος, προκαλοῦν κα-
τάνυξιν καὶ δάκρυα καὶ φέρουν τὴν
ψυχὴν εἰς μεγάλην ταπείνωσιν. Ἀνα-
φέρει τὸ «Γεροντικὸν» τὴν ἑξῆς διή-
γησιν. «Εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὅτι
ἐκαθήμην κάποτε κοντὰ εἰς τὸν ἀββᾶ
Ποιμένα· καὶ
τὸν εἶδα ὅτι
ἦλθε εἰς θείαν
ἔκστασιν καὶ
ἐπειδὴ εἶχα
πολὺ θάρρος
εἰς αὐτόν, τοῦ
ἔβαλα μετά-
νοια καὶ τὸν
παρεκάλεσα
λέγοντας: πές
μου, ποῦ
ἤσουν; Ὁ δὲ
Γέροντας ,
ἀφοῦ τὸν
ἠνάγκασα,
εἶπε ὁ λογι-
σμός μου ἦτο
ὅπου ἡ ἁγία
Μαρία ἡ Θε-
οτόκος ἔστε-
κε καὶ ἔκλαιε
πλησίον τοῦ
Σταυροῦ τοῦ
Σωτῆρος· καὶ ἐγὼ ἤθελα πάντοτε ἔτσι
νὰ κλαίω».

Ἰδιαιτέρως ὅμως ἀπόψε, κατὰ τὴν
ἱερὰν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου τῆς
Μ. Πέμπτης, τὰ φρικτὰ πάθη τοῦ
Σωτῆρος μας Χριστοῦ μαλακώνουν
καὶ τὴν πιὸ σκληρὴ καρδιά, τὴν κα-
τανύσσουν καὶ τὴν κάμνουν νὰ χύνη
δάκρυα σωτήρια. 

Ποῖα δὲ εἶναι τὰ Πάθη τοῦ Χρι-
στοῦ μας; Ὅπως μνημονεύει τὸ ὑπό-
μνημα τοῦ Τριωδίου «Τῇ ἁγίᾳ καὶ με-
γάλῃ Παρασκευῇ τὰ ἅγια καὶ σωτή-
ρια καὶ φρικτὰ πάθη τοῦ Κυρίου καὶ
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ἐπιτελοῦμεν, τοὺς ἐμπτυσμούς,
τὰ ραπίσματα, τὰ κολαφίσματα, τὰς
ὕβρεις, τοὺς γέλωτας, τὴν πορφυρᾶν
χλαῖναν, τὸν κάλαμον, τὸν σπόγγον,
τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην· καὶ
πρὸ πάντων τὸν σταυρὸν καὶ τὸν θά-
νατον, ἃ δι’ ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο…»
Ὅλα αὐτά, τὰ ὁποῖα δὲν μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ τὰ περιγράψη, ὅπως πρέπει.
Καὶ ὄχι μόνον ἀνθρωπίνη γλῶσσα
δὲν δύναται νὰ τὰ περιγράψη, ἀλλὰ
καὶ ὅλων τῶν ἀγγέλων.

Ἂς ἐννοήσωμεν, ἀδελφοί, καὶ ἂς
συλλογισθῶμεν αὐτὸ τὸ μέγα καὶ
ἀνερμήνευτον μυστήριον. «Σήμερον
κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου» ψάλλει ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία ἐκφραστικώτατα, «ὁ
ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Στέφα-
νον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν
Ἀγγέλων βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν
περιβάλλεται ὁ περιβάλλων τὸν
οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ράπισμα κατε-
δέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας
τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη, ὁ
Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ
ἐκεντήθη, ὁ υἱὸς τῆς Παρθένου».Με-
γάλα καὶ ὑπερφυσικὰ θεάματα! Εἶδε
αὐτὰ ὁ ἥλιος καὶ ἔχασε τὰς ἀκτῖνας
του. Εἶδε ἡ σελήνη καὶ ἐσκοτείνιασε.
Ἤκουσε ἡ γῆ καὶ ἀπὸ τὸν φόβον της
ἔτρεμε καὶ ἐκλονεῖτο·εἶδαν αἱ πέτραι
καὶ ἐσχίζοντο· ὅλος ὁ κόσμος ἐτα-
ράχθη καὶ ὅλα τὰ δημιουργήματα
συν εκλονίσθησαν διὰ τὰ πάθη τοῦ
Δημιουργοῦ των.

* * * 
Ἀλλὰ πῶς τὰ βλέπομεν ἡμεῖς,

ἀδελφοί; Ἐὰν τὰ ἄψυχα στοιχεῖα καὶ
ἀναίσθητα, σὰν νὰ ἦσαν ἔμψυχα καὶ
ζωντανά, τὰ ἔχασαν καὶ ἄλλαξαν τὴν
τάξιν των ἀπὸ τὸν φόβον Κυρίου καὶ
ἀπὸ τὴν θεωρίαν τῶν βλεπομένων,
ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι οἱ λογικοί, ποὺ
ἐλάβομεν τόσας μεγάλας εὐεργεσίας
ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ποὺ δι’ ἡμᾶς ὁ
Χριστὸς ἀπέθανε, νὰ μὴ κατανυ -
χθοῦμε καὶ νὰ μὴ δακρύσωμεν κατ’
αὐτὰς τὰς ἁγίας ἡμέρας; Καὶ δὲν κιν-

δυνεύομεν νὰ γίνωμεν ἀπὸ τὰ ἄλογα
ζῶα ἀλογώτεροι καὶ χειρότεροι, καὶ
ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λίθους ἀνοητότεροι;
Ὄχι ἀδελφοί μου. Ἂς μὴ μᾶς συμβῆ
αὐτό. Ἀντιθέτως μάλιστα. Ἐμεῖς μετὰ
φόβου καὶ τρόμου ἂς ἀνυμνήσωμεν
καὶ ἂς δοξολογήσωμεν τὰ θεῖα παθή-
ματα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ
ἡμῶν, ἀλλοιούμενοι τὴν καλὴν

ἀλλοίωσιν
καὶ συσταυ-
ρούμενοι καὶ
ἡμεῖς μετὰ
τοῦ Κυρίου
μας. Πῶς θὰ
γίνη αὐτό;
Ὅταν ἀπο-
φασίσωμεν
ἀπὸ τώρα νὰ
ἀσκήσωμεν
τὴν ὑπακοὴν
εἰς τὸ πανά-
γιον θέλημα
τοῦ Θεοῦ καὶ
εἰς τὸν πνευ-
ματικόν μας
Πατέρα καὶ
νὰ κόψωμεν
τελείως τὰ
ἰδικά μας θε-
λήματα. Καὶ
ἀκόμη, ὅταν
ἀποφασίσω-

μεν νὰ νεκρώσωμεν τὰς σαρκικὰς
ἡδονὰς καὶ ἁμαρτωλὰς ὀρέξεις. Διὰ
τοῦτο ἂς ἀκούσωμεν πόσα εἶναι
ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἀναγκάζουν καὶ μᾶς
παρακινοῦν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ
Θεοῦ.

* * * 
Ποιὸς ἀπὸ ἡμᾶς διὰ τὴν ἀγάπην

τοῦ φίλου του κατεδέχθη νὰ φυλα-
κισθῆ ἢ ἠθέλησε νὰ ἀποθάνῃ διὰ τὸν
ἀγαπημένον του; Ἀλλ’ ὅμως ὁ Πανά-
γαθος Θεός μας ὄχι ἕνα ἢ δύο, ἀλλὰ
πολλὰ καὶ ἀναρίθμητα παθήματα κα-
τεδέχθη νὰ πάθη δι’ ἡμᾶς τοὺς κατα-
κρίτους. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ μακάριος
Ἀπόστολος Παῦλος, ἐνθυμούμενος
αὐτὰ ἔλεγε: «πέπεισμαι ὅτι οὔτε θά-
νατος οὔτε ζωή οὔτε ἄγγελοι οὔτε
ἀρχαί οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα
οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βά-
θος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται
ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Διότι
τόσην ἀγάπην ἔδειξεν εἰς ἡμᾶς ὁ Θε-
ός, «ὥστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονο-
γενῆ ἔδωκε, διὰ νὰ μὴ χαθῆ κανείς,
ποὺ πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ
ζωὴν αἰώνιον». (Ἰωάν. 3.16)

Διὰ τοῦτο καὶ οἱ ἅγιοι ἐπιθυμοῦσαν
νὰ δώσουν κάποιο ἀνταπόδωμα
πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τὴν τόσην πολλὴν
ἀγάπην, ποὺ ἔχει εἰς ἡμᾶς. Καὶ ἐπειδὴ
δὲν εἶχαν τί νὰ δώσουν, οἱ μὲν ἔδω-
σαν τὸ αἷμα των, ὅπως οἱ ἔνδοξοι
Μάρτυρες, ἄλλοι δὲ ἐδαπάνησαν καὶ
ἐξήραναν τὸ κορμί τους εἰς νηστείαν
καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς κόπους τῆς
ἀσκήσεως, ὅπως οἱ Ὅσιοι καὶ Δίκαιοι.
Ἄλλοι δὲ ἔδωσαν τὴν περιουσίαν τους
ἐλεημοσύνην, ψάλλοντες μετὰ τοῦ
θείου Δαβὶδ «τί ἀνταποδώσωμεν τῷ
Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν
ἡμῖν;». Αὐτὸν λοιπὸν τὸν ψαλμικὸν
στίχον «τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ
περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;»
ἂς λέγωμεν καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί, πάν-
τοτε μὲ ἀχόρταστον ἀγάπην καὶ ἐπι-
θυμίαν τῆς ψυχῆς μας ὑπηρετοῦντες
Αὐτόν, ὅσον μποροῦμεν καθημε-
ρινῶς. Καὶ νὰ αὐξάνωμεν τὴν
σπουδὴν καὶ τὴν προθυμίαν μας εἰς
τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ σωτηρίας
μας, διὰ νὰ γίνωμεν μαζὶ μὲ τοὺς ἁγί-
ους κληρονόμοι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Εἰς
τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα καὶ τὸ κρά-
τος, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύ-
ματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων. Ἀμήν.  

* Ὁµιλία εἰς τὴν ̔ Ι. Μ. Ἁγ. Παντελεήµονος
Ἀττικῆς, κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου Μ.
Πέµπτη 1978.

Εἰς τὰ φρικτὰ πάθη
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ*

«Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ
πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;»

Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Εὐχαριστίαι
Ἀρχιεπισκόπου
Μ. Βρετανίας

Πρὸς
Τὴν Διεύθυνση Ὀρθόδοξου Τύπου
Ἀγαπητοί,

Ἔλαβα τὰ βιβλία «Τὰ Μυστικὰ
τῆς Εὐτυχίας», 1ος καὶ 2οςΤόμος,
καὶ εὐχαριστῶ πολύ. Ἦταν ἐκ μέ-
ρους σας εὐγενικὸ καὶ εὐχαριστῶ
γιὰ τὴ σκέψη καὶ τὴ χειρονομία.

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης
Χαράλαμπος Βασιλόπουλος ἦταν
γνωστός μου. Τὸν θυμοῦμαι πολὺ
ἔντονα ὡς Ἀρχιμανδρίτη, ὅταν
κατὰ τὴν περίοδο 1954-59 ἤμουν
διάκονος καὶ φοιτητὴς τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Ὁ Κύριος
νὰ τὸν ἀναπαύει ἐν σκηναῖς δι-
καίων.

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης
Χαράλαμπος Βασιλοπουλος ἦταν
πνευματικός, καλὸς ἱεροκήρυκας
καὶ δόκιμος συγγραφέας. Θὰ δια-
βάσω τὰ κηρύγματά του μὲ μεγά-
λη εὐχαρίστηση.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀποστολὴ καὶ
εὐχόμενος ὅπως μὲ ὑγεία καὶ χαρὰ
διέλθητε τὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ
διατελῶ μετὰ θερμῶν εὐχῶν καὶ
τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καὶ τιμῆς.

Λονδίνο, 12 Μαρτίου 2015
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων

καὶ Μεγάλης Βρετανίας
Γρηγόριος

Περί τῆς «ὁμοιοπαθητικῆς»
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

Στό φύλλο 2061 (13-3-2015) τῆς
ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας δημοσι-
εύσατε ἐπιστολή τοῦ ἰατροῦ κ.
Ἐλευθερίου Ταπάκη (ΕΤ, στή συ-
νέχεια) μέ θέμα «Τί εἶναι ἡ Ὁμοι-
οπαθητική;».

Kατ᾽ ἀρχήν ἐπιτρέψατέ μου νά
διατυπώσω τήν ἄποψη ὅτι, προκει-
μένου νά  δημοσιευθῆ ἡ ἐπιστολή
αὐτή, θά ἔπρεπε νά συστήσετε
στόν νεαρό ἐπιστολογράφο σας
νά εἶναι προσεκτικός στίς ἐκφρά-
σεις του καί νά μή συκοφαντῆ πο-
λιόν, σεβάσμιον, λογιώτατον καί
ἀνά τό Πανελλήνιον γνωστόν κλη-
ρικόν καί τόν ὑπογράφοντα, ὁ
ὁποῖος πιθανότατα ὑπῆρξε καί Κα-
θηγητής του στήν Ἰατρική Σχολή
τοῦ Α.Π.Θ. Δέν ἐπιτρέπεται νά
γράφη ὁ ἐπιστολογράφος σας ὅτι
«...ἀποκαλύπτεται ὅτι οἱ (ἡμέτε-
ρες, ἐννοεῖ) θέσεις ἐναντίον τῆς
Ὁμοιοπαθητικῆς εἶναι ψευδέστα-
τες...», ὅταν, ὅπως ἀποδεικνύεται
στήν συνέχεια, αὐτό συν ιστᾶ σο-
βαρή συκοφαντία, τίς δυνητικές
συνέπειες τῆς ὁποίας δέν ὑπελό-
γισε ὁ κ. ΕΤ!

Κατά τόν κ. ΕΤ ἡ «ψευδέστατη»
θέση μου ἀφορᾶ στό ἡμέτερο
(ὅπως ἐκεῖνος τό παραθέτει) γρα-
φόμενο: «Ὁ ἱδρυτής τῆς Ὁμοι-
οπαθητικῆς Samuel Hahnemann
...δέν ἐπίστευε στήν ὕπαρξη
Θεοῦ». Στό ἡμέτερο ὅμως κείμενο
-τό ὁποῖο ἐπικαλεῖται ὁ κ. ΕΤ- γρά-
φεται: «Ὁ Hahnemann μᾶς πληρο-
φορεῖ στό "ΟΡΓΑΝΟΝ" ὅτι τήν
ὁμοιοπαθητική μέθοδο τοῦ τήν
ἀπεκάλυψε ὁ (ἀπρόσωπος) "Δημι-
ουργός" στόν ὁποῖον πίστευε»  καί,
ὀλίγον κατωτέρω, «...ὁ Hahne-
mann, δέν ἐπίστευε στήν ὕπαρξη
Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐπαινοῦσε τόν
Κομφούκιο, δέν ἀπεδέχετο τά
θαύματα καί ἀποκαλοῦσε τόν Κύ-
ριο ὀνειροπόλο, οὐτοπιστή». Σέ
ἄλλο ἡμέτερο κείμενο, ἀποσταλέν
ὑπό τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Με-
λετῶν στήν Ἑλληνική Ἑταιρεία
Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς (ΕΕΟΙ),
γράφεται ἀκριβῶς: «Ὁ Hahnemann
δέν ἐπίστευε στήν ὕπαρξη Θεοῦ
(ἦταν δεϊστής- ἐπίστευε στήν
ὕπαρξη κάποιας ὑπέρτερης ἀνώ-
τερης δημιουργικῆς δυνάμεως»). 

Ἐπειδή δέν εὑρίσκεται στήν
ζωή ὁ Hahnemann, ἀναγκαῖο εἶναι
νά καταφύγη κάποιος στούς βιο-
γράφους του, προκειμένου νά
πληροφορηθῆ περί τῶν φιλοσο-
φικῶν καί θρησκευτικῶν πεποιθή-
σεών του. Οἱ σχετικές πληροφο-
ρίες ἀπό τό κύριο ἔργο τοῦ Hah-
nemann "ΟΡΓΑΝΟΝ" καί τήν πα-
ρελθοῦσα ἀναδίφηση τοῦ διαδι-
κτύου γιά τό προαναφερθέν θέμα
ἔχουν ὡς ἑξῆς:

α) Ὁ Hahnemann ἦταν φλογερός
ὑποστηρικτής (καί μαθητής) τοῦ
Swedenborg (1688-1772), ὁ ὁποῖος
ἦταν πνευματιστής δεχόμενος
ἀποκαλύψεις καί διδάσκαλος  τοῦ
τρόπου ἐπικοινωνίας μέ τά πνεύ-
ματα1.

β) Ὁ Hahnemann ὑπῆρξε μέλος
τῆς Στοᾶς τῶν Ἐλευθερο-Μασώ-
νων. Στό ἐξώφυλλο τοῦ βασικοῦ
συγγράμματός του "ΟΡΓΑΝΟΝ"
ἀνέγραψε τό Μασωνικό σύνθημα
"Aude Sapere" ("Τόλμησε νά γίνης
σοφός")2.  

γ) Ὁ Hahnemann παρεδέχετο
τήν ὕπαρξη τοῦ «Ζωϊκοῦ Μαγνη-
τισμοῦ» (Μεσμερισμοῦ). Ὁ ἴδιος,
ἀναφερόμενος στόν «Ζωϊκό Μα-
γνητισμό», γράφει: «Αὐτὴ ἡ θε-
ραπευτικὴ δύναμη, ποὺ ἀγνοήθη-
κε καὶ συκοφαντήθηκε ἐπὶ ἕναν
ὁλόκληρο αἰώνα, συχνὰ κατὰ
τρόπο ἀνόητο, εἶναι ἕνα θαυμα-
στό, ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ
στὸν ἄνθρωπο... Διά μέσου
αὐτοῦ... μὲ ἐπαφὴ ἢ ἀκόμα καὶ
χωρὶς αὐτήν, ἡ ζωτικὴ δύναμη
τοῦ ὑγιοῦς... προικισμένου με-
σμεριστῆ εἰσρέει δυναμικὰ σὲ
ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο»3. 

δ) Ὁ Hahnemann στό βασικό
σύγγραμμά του "ΟΡΓΑΝΟΝ" ἀνα-
φέρεται στή «μαγική» ἰαματική δύ-
ναμη (ἡμέτερη ἡ ὑπογράμμιση)
τῶν φαρμάκων πού παρασκευά-

στηκαν (δυναμοποιήθηκαν), σύμ-
φωνα μέ τήν ὁμοιοπαθητική θεω-
ρία»4. Ὁ ἴδιος στό ἴδιο σύγγραμμα
ἀναφέρεται ἐπανειλημμένως στήν
«ἐσωτερική πνευματοειδῆ δύνα-
μη» τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμά-
κων5 καί στόν «ἐκπνευματισμό τῆς
ὕλης»6.

ε) Ὁ Hahnemann σέ ἐπιστολή
(15-4-1827) του σέ κάποιο πιστό φί-
λο του, Stapf, ἀναφερόμενος στόν
Θεό τόν χαρακτηρίζει ὡς «Ἀνώτα-
το Ὄν ἤ Ἀνώτατη Ὕπαρξη»7, ἐνῶ
γράφοντας στόν ἴδιο σέ ἄλλη πε-
ρίσταση (1826) θαυμάζει τόν Κομ-
φούκιο καί τήν θεϊκή του σοφία
πού εἶναι ἀπηλλα γμένη ἀπό θαύ-
ματα καί προκαταλήψεις!8 Ὁ ἴδιος
(Hahnemann) ἀναφερόμενος στόν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν  τόν ἀπο-
καλεῖ «ἀρχι-συναισθηματία» ("arch-
enthusiast"), ὁ ὁποῖος δέν ὁδηγεῖ
τήν διαφώτιση στήν εὐθεῖα ὁδό
τῆς σοφίας!9.

Ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀνωτέρω πλη-
ροφοριῶν, οἱ ὁποῖες ἀντλήθηκαν
ἀφ' ἑνός ἀπό τό προσωπικό ἔργο
τοῦ Hahnemann ("OΡΓΑΝΟΝ") καί
ἀφ' ἑτέρου ἀπό τούς βιογράφους
του, ἔχει, νομίζομε, ὁ ἀναγνώστης
τή δυνατότητα νά κρίνη ἐάν ὁ θε-
ός τοῦ Hahnemann ἔχη ὁποιαδή-
ποτε σχέση μέ τόν Τριαδικόν Θεόν
τῆς θεολογίας τῆς Ὀρθόδοξης
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας· περαιτέ-
ρω, δύναται ὁ ἀναγνώστης νά κρί-
νη, ἐάν ὁ ἐπιστολογράφος σας ἔχη
ὁποιοδήποτε ἐλαφρυντικό γιά τό
βαρύ ἀτόπημά του, ἐκτός ἀπό τό
νεαρόν τῆς ἡλικίας του!

Ὅσον ἀφορᾶ στήν πρόταση τοῦ
νεαροῦ ἐπιστολογράφου σας γιά
ἔναρξη διαλόγου διά τῆς ἐφημερί-
δος σας γιά τό θέμα τῆς «Ὁμοι-
οπαθητικῆς», αὐτός νομίζομε ὅτι
περιττεύει· ὁ λόγος εἶναι ὅτι τέτοι-
οι διάλογοι ἔχουν πραγματοποιηθῆ
καί ἔχουν ἀναδείξει τήν ἀσυμβα-
τότητα τῆς «Ὁμοιοπαθητικῆς» τό-
σον μέ τήν τεκμηριωμένη ἐπιστη-
μονική καί ἰατρική μεθοδολογία
ὅσον, κυρίως, καί μέ τήν Ὀρθόδο-
ξη Θεολογία. Τό τελευταῖο προκύ-
πτει καί ὡς συμπέρασμα σέ ἐπα-
νειλημμένες Διορθόδοξες Διασκέ-
ψεις, ἡ τελευταία ἐκ τῶν ὁποίων
πραγματοποιήθηκε στόν Βόλο τόν
Νοέμβριο τοῦ 2013.

Ὁ ὑπογράφων, περατώνων ὁρι-
στικῶς τόν διάλογο, σᾶς εὐχαρι-
στεῖ πολύ γιά τήν φιλοξενία αὐτῆς
τῆς ἐπιστολῆς του.

Μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς,
Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης

τ. Καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
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Οἱ Κανόνες
καταπατοῦνται

Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι μὲ τὸ ἐὰν
οἱ πιστεύοντες πιστεύουν εἰλι-
κρινὰ καὶ τίμια, ἢ κοροϊδεύουν
ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ μάλιστα
τὸν πιστὸ λαὸ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεό.
Καὶ δὲν μιλῶ γιὰ τοὺς ἁπλοῦς
ἀνθρώπους καὶ πιστοὺς τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ὑψη-
λόβαθμους κληρικούς, ποὺ ἔχουν
ἀξιοζήλευτη θέση στὴν ἐκκλησια-
στικὴ ἱεραρχία.

Ἴσως μοῦ πεῖτε: Εἶναι λόγια
αὐτὰ ποὺ ξεστομίζετε; Μά, δὲν τὸ
χωράει ὁ νοῦς μου ὅτι οἱ κατέχον-
τες ἱερατικὰ ἀξιώματα νὰ μὴ πι-
στεύουν σὲ αὐτὰ ποὺ κηρύττει ἡ
Ἐκκλησία μας καὶ ποὺ ἡ ἀπιστία
τους ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὰ λόγια
τους καὶ τὰ ἔργα τους. Καὶ γιὰ νὰ
γίνω πιὸ σαφὴς καὶ συγκεκριμέ-
νος.

Πιστεύουν ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦ μα
κατέβηκε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς καὶ ἐφώτισε τοὺς
ἀγραμμάτους ψαράδες καὶ «παν-
σόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας»
καὶ ὅτι μένει ἀπὸ τότε στὴν
Ἐκκλησία μας ὡς ἀντικαταστάτης
τοῦ Χριστοῦ, ὅπως εἶπε στοὺς μα-
θητές του. (Ἰωάν. ιστ´7): «…συμ-
φέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω, ἐὰν
γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ
ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πο-
ρευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς»,
γιὰ νὰ (Ἰωάν. ιστ´ 13): «…ὁδηγήσει

ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» καὶ
(Ἰωάν. ιδ´ 15): «…ἵνα μένη μεθ᾽
ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα»; Καὶ βέβαια
θὰ μοῦ πεῖτε, πιστεύουν.

Πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς ὡς
Πνεῦμα καὶ Θεὸς βρίσκεται κοντά
μας (Ματθ. κη´ 20) καὶ μάλιστα
ὅπου εἶναι δύο ἢ τρεῖς συγκεν-
τρωμένοι στὸ ὄνομά Του (Ματθ.
ιη´ 20), ὅπως εἶπε στοὺς μαθητές
του;

Μά, αὐτά, θὰ μοῦ πεῖτε, εἶναι
αὐτονόητα καὶ ἐξυπακούεται ὅτι
τὰ πιστεύουν. Πολὺ καλά. Νὰ
ὅμως ποὺ ἡ πραγματικότητα τοὺς
διαψεύδει. Εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ
μαθητές του καὶ Ἀπόστολοί του
γιὰ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς
Ἐκκλησίας σὲ Σύν οδο τῶν Ἱερο-
σολύμων καταγράψανε ὀγδόντα
πέντε (85) Κανόνες. Τοὺς Κανόνες
αὐτοὺς τοὺς ἔγραψαν ὡς ἄνθρω-
ποι, ἢ ὡς ἔχοντες καθοδηγὸ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα, ποὺ εἶναι ἀποστο-
λή Του νὰ τοὺς ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν
τὴν ἀλήθειαν», ποὺ εἶναι τὸ τρίτο
πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ
Θεὸς ἀληθινός;

Μόνο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἦταν πα-
ρών, ἢ καὶ ὁ Χριστὸς στὸ ὄνομα
τοῦ ὁποίου κάνανε τὴν Σύνοδο ὄχι
δύο καὶ τρεῖς, ἀλλὰ οἱ δώδεκα μα-
θητές του καὶ ὅλοι οἱ διάκονοι καὶ
πρεσβύτεροι; Καὶ ὅταν ὁ Χριστὸς
λέει (Ἰωάν. ι´ 30): «Ἐγὼ καὶ ὁ πα-
τήρ μου ἕν ἐσμεν», τί λέτε, ἀπου-
σίαζε ὁ πατὴρ ὡς πνεῦμα καὶ Θε-
ός;

Ἄρα οἱ Κανόνες τῶν Δώδεκα
Ἀποστόλων καταγράφτηκαν μὲ
τὴν παρουσία καὶ καθοδήγησι τοῦ
Τριαδικοῦ καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ διά
τῶν Ἀποστόλων.

Καὶ ἐρχόμεθα τώρα στὴν οὐσία
τοῦ θέματος.

Ὅταν ὁ 10ος καὶ 65ος Κανόνας
ἀπαγορεύει τὶς συμπροσ ευχὲς μὲ
τοὺς ἑτεροδόξους (αἱρετικοὺς)
καὶ ἑτεροθρήσκους μὲ τὴν ποινὴ
τῆς καθαιρέσεως τῶν κληρικῶν
καὶ ἀφορισμοῦ τῶν λαϊκῶν καὶ οἱ
ἀνώτατοι κληρικοὶ κατὰ παράβασι
τῶν θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων
συμπροσεύχονται ὄχι μόνο μὲ
αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ μὲ εἰδωλολά-
τρες (ἑτεροθρήσκους) καὶ ἀντι-
χρίστους ποὺ μάχονται τὸν Χριστὸ
ὄχι μόνο στὰ λόγια, ἀλλὰ καὶ μὲ
ἔργα (Ἑβραῖοι, μουσουλμάνοι τζι-
χαντιστὲς κ.λπ.), αὐτοὶ ὅλοι πι-
στεύουν στὰ αὐτονόητα, ποὺ ὑπο-
τίθεται ὅτι πιστεύουν;

Ποιὸς ὅμως νὰ τοὺς καθαιρέσει
καὶ νὰ ἐπιβάλει τὶς ποινὲς ποὺ ὁρί-
ζει ὁ Τριαδικὸς καὶ ἀληθινὸς Θεὸς
διά τῶν Ἀποστόλων, ὅταν οἱ κε-
φαλὲς (Πατριάρχες) τῆς Ὀρθοδο-
ξίας δείχνουν ἀδιαφορία γιὰ τὴν
κατακραυγὴ τῶν πιστῶν, ἀσέβεια,
ἀνυπακοὴ καὶ ἀπιστία καὶ εἶναι οἱ
ἴδιοι αὐτῆς τῆς ἀπαραδέκτου κα-
ταστάσεως;

Καὶ δὲν εἶναι μόνο ὁ 10ος καὶ
65ος Κανόνας ποὺ παραβαίνουν,
ἀλλὰ καὶ ὁ 7ος καὶ 70ος, ποὺ ἀπα-
γορεύουν τοὺς συνεορτασμοὺς
καὶ τὶς ἀνταλλαγὲς δώρων καθὼς
καὶ ὁ 71ος, ποὺ ἀπαγορεύει τὴν
προσφορὰ λαδιοῦ καὶ τὸ ἄναμμα
τῆς ἑπτάφωτης λυχνίας τῶν
Ἑβραίων καὶ ἄλλων λύχνων (καν-
δηλίων).

Μὲ τὸν 45ον ἐκτὸς τῶν συμ-
προσευχῶν ἀπαγορεύουν τὴν πα-
ραχώρησι τῶν ναῶν πρὸς χρῆσιν
ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν καὶ ἀλλοθρή-
σκων. Ἐκτὸς τῶν Ἀποστόλων καὶ
ἡ Τοπικὴ Σύνοδος τῆς Λαοδικείας
μὲ τοὺς Κανόνες 7ον, 32ον, 37ον,
38ον, 39ον ἀπαγορεύουν τὶς συμ-
προσευχές, τοὺς συνεορτασμοὺς
καὶ τὶς εὐλογίες τῶν αἱρετικῶν.

Δυστυχῶς ὅλοι αὐτοὶ οἱ Κανό-
νες καταπατοῦνται, περιφρο-
νοῦνται, ὑποτιμῶνται, ἀντικαθί-
στανται καὶ χαρακτηρίζονται ὡς…
«τείχη τοῦ αἴσχους».

Ὅταν μετατίθενται «ὅρια ἃ
ἔθεντο οἱ πατέρες ἡμῶν» δεί-
χνοντας ἀσέβεια πρὸς τοὺς Κανό-
νες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ποὺ
ἐλάλησαν καὶ ἔγραψαν ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι παρουσίᾳ τῆς Ἁγίας
Τριάδος, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ
ἀπορῶ καὶ νὰ μὴ ἐξίσταμαι!

Μετὰ τιμῆς
Ράπτης Παναγιώτης

Φιλιππιάδα

Συλλυπητήριος ἐπιστολὴ
ὑπό τοῦ συλλόγου

«Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος
τοῦ Ἔθνους»

Ὡς «ἀστραπὴ ἐν αἰθρίᾳ» ἐπλη-
ροφορήθημεν τὴν ἀπροσδόκητον
ἐκδήμησιν εἰς Κύριον τοῦ ἀειμνή-
στου ἀδελφοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ
καὶ ἐλυπήθημεν σφόδρα.

Δεχθῆτε παρακαλοῦμεν τὰ πιὸ
εἰλικρινῆ καὶ θερμά  μας συλλυπη-
τήρια. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμε-
θα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς
μας ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύῃ εἰς
τὰς αἰωνίους μονάς του καὶ ἐσᾶς
νὰ σᾶς παρηγορῆ καὶ νὰ ἀναδείξη
ἄλλον ἀντάξιον συνεργάτην.
Ὅλοι θὰ ἐγκαταλείψωμεν ἀργά ἢ
γρήγορα τὸν μάταιον τοῦτον κό-
σμον καὶ δυστυχῶς δὲν τὸ συνει-
δητοποιοῦμεν, νομίζοντες καὶ
ἐνεργοῦντες ἐδῶ σὰν νὰ εἴμεθα
αἰώνιοι.

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ
ἦτο κατὰ πάντα ἕτοιμος καὶ νὰ ἀνα-
παύεται τώρα εἰς τὰς αἰωνίους
μονὰς τοῦ Κυρίου μας.

Φιλικώτατα
Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος

Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου 
«Οἱ φίλοι του Τάματος

τοῦ Ἔθνους»

Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τοῦ Βυζαντινοῦ
μουσείου, Ἀθήνα, 14ος αἰών.

ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ τό Σάββατο τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου (28-3-
2015) στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου

Γεωργίου Διονύσου, μέ τήν πα-
ρουσία πληθώρας πνευματικῶν
τέκνων καί πιστῶν, παρά τίς ἀντί-
ξοες καιρικές συνθῆκες, τό πεν-
ταετές μνημόσυνο τοῦ π. Μάρ-
κου Μανώλη καί τό τεσσαρακον-
θήμερο μνημόσυνο τοῦ Γεωργί-
ου Ζερβοῦ. Στήν Θεία Λειτουργία
προεξῆρχε ὁ ἱερομόναχος Γέρων
Εὐστράτιος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Με-
γίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους,
ἐνῶ συλλειτούργησε καί συμπρο-
σ ευχήθηκε πλειάδα κληρικῶν. Ὁ
Σεβ. Μητρ. Κηφισίας κ.κ. Κύριλ-
λος ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Γε-
νικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, αἰδε-
σιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτε-
ρο π. Χρῖστο Κυριακόπουλου. Τήν
διακονία τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ
αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρε-
σβύτερος π. Ἄγγελος Ἀγγελακό-
πουλος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος
ἀνέφερε τά ἑξῆς: 

«Τελοῦμε σήμερα, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, μέσα σέ κλίμα βα-
θείας κατανύξεως καί ἱερᾶς συγ-
κινήσεως τά μνημόσυνα τοῦ Γέ-
ροντός μας π. Μάρκου Μανώλη
καί τοῦ ἀδελφοῦ μας Γεωργίου
Ζερβοῦ.

Ὡς γνωστόν, ὁ π. Μᾶρκος
ὑπῆρξε ὁ ἄξιος διάδοχος τοῦ
ἀντιαιρετικοῦ καὶ ἀντιοικουμενι-
στοῦ, τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος
ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Βα-
σιλοπούλου. Ἀλλά καί ὁ ἀδελφός
μας, Γεώργιος Ζερβός, ὑπῆρξε κι
αὐτός ἄξιος διάδοχος καί συνεχι-
στής τοῦ π. Μάρκου Μανώλη. 

Γι᾽αὐτὸ τὸ ταξίδι πρὸς τὴν
οὐράνια καὶ παντοτεινὴ πατρίδα,
ἀπὸ τὴν ὁποία ὅλοι μας προερχό-
μαστε, ἐργάστηκαν καί οἱ δύο σʼ
ὁλόκληρη τὴ ζωή τους.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ πόνος καὶ ἡ
θλίψη εἶναι ἀβάστακτη γιά ὅσους
τούς γνώρισαν καὶ ὠφελήθηκαν
πνευματικῶς ἢ εἶχαν τὴν συμπα-
ράστασή τους ἀπὸ πάσης ἀπόψε-
ως. 

Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ Χριστιανοί συ-
στοιχούμεθα μέ τό τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου, πού μᾶς συμβου-
λεύει «μή λυπῆσθε, καθώς καί οἱ
λοιποί οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα» (Α΄
Θεσ. 4, 14). Δέν πρέπει νά λυπού-
μαστε γιά τούς κεκοιμημένους
ἀμέτρως, διότι δέν μοιάζουμε μέ
τούς μή ἔχοντας ἐλπίδα, δηλ.
τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, οἱ
ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐλπίδα ἀναστά-
σεως. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί πιστεύουμε στήν Ἀνάστα-
ση τόσο τοῦ Χριστοῦ μας ὅσο καί
τῶν νεκρῶν. Γιʼαὐτό καί οἱ νεκροί
μας δέν «χάθηκαν», δέν «ἔφυ-
γαν», ἀλλά ζοῦν. Ζοῦν οἱ ἀθάνα-
τες ψυχές τους. Μέ τήν κοινή καί
καθολική Ἀνάσταση θά ἀναστη-
θοῦν καί τά σώματά τους καί θά
εἴμαστε ὅλοι μαζί ἐν Παραδείσῳ. 

Γιʼαὐτόν τόν λόγο, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, δὲν ἀξίζουν δάκρυα
γιά τόν π. Μᾶρκο καί τόν Γεώργιο
Ζερβό, οἱ ὁποῖοι σʼ ὁλόκληρη τὴ
ζωή τους προσεύχονταν, τε-
λοῦσαν ἤ συμμετεῖχαν καθημε-
ρινῶς στίς Θεῖες Λειτουργίες,
ἐξομολογοῦνταν καί ἐξομολο-
γοῦσαν ἤ συμβούλευαν ἀρκετές
ὧρες τῆς ἡμέρας, τελοῦσαν ἤ
συμμετεῖχαν συχνάκις σέ ἱερές
ἀγρυπνίες, ζοῦσαν καί οἱ δύο
ἀσκητικῶς, ζητοῦσαν συγγνώμη
ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτοὺς, πού τούς

μισοῦσαν καὶ τούς συκοφαν-
τοῦσαν καὶ συμβούλευαν μόνο
προσευχή καὶ ἄκρα ταπείνωση γιὰ
τὴν ἐπίλυση καὶ τῶν μεγαλυτέ-
ρων προβλημάτων.

Δὲν ἀξίζουν ἄμετρα δάκρυα γιὰ
τὸν μακαριστὸ Γέροντα π. Μᾶρκο
καί τόν ἀδελφό Γεώργιο Ζερβό,
οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν τὴν ζωή
τους στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας,
ἦταν ἀσυμβίβαστοι σέ θέματα πί-
στεως, ἐλεγκτικοί γιὰ τίς παρεκ -
τροπές ἀπό τήν ἅπαξ παραδο-
θεῖσα πίστη καὶ τὴν καταφρόνηση
τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὶς καινοτομίες στὴν Ἐκκλησία
καὶ τὴν ἐκκοσμίκευσή της.

Δὲν ἀξίζουν ἄμετρα δάκρυα γιὰ
τὸν μακαριστὸ Γέροντα π. Μᾶρκο
καί τόν Γεώργιο Ζερβό, οἱ ὁποῖοι,
ὅσα χρήματα εἶχαν, τὰ προσέφε-
ραν σέ πτωχούς, ἀδυνάμους,
οἰκογενειάρχες, πολυτέκνους,
ἀνέργους, φυλακισμένους καὶ σέ
ὅσους εἶχαν ἀνάγκη βοηθείας.

Δὲν ἀξίζουν ἄμετρα δάκρυα γιὰ
τὸν μακαριστὸ Γέροντα π.
Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος πρὸ τῆς καθη-
μερινῆς πρωϊνῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ἔσπευδε στὰ Νοσοκομεῖα,
γιὰ νὰ κοινωνήσει ἀσθενεῖς.
Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία συμ-
παραστεκόταν σέ ἐγκαταλελειμ-
μένους ἀπὸ τέκνα, σέ κατακοί-
τους καί σέ ἄλλους ἐμπεριστά-
τους ἀδελφούς μας. Στή συνέ-
χεια ἐπισκεπτόταν τίς φυλακές
τῆς Αὐλώνας, Νοσοκομεῖα, ἱδρύ-
ματα, ὀρφανοτροφεῖα. Ἀκολού-
θως τελοῦσε ἑσπερινούς. Ἐξομο-
λογοῦσε ἕως ἀργὰ τὸ βράδυ καὶ
συχνές ἦταν αὐτές οἱ ἀξέχαστες
ἀγρυπνίες, πού τελοῦσε ἐδῶ
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου Διονύσου, ὅπου ὁ μακαριστός
ἦταν ἐφημέριος. Τὸν χρόνο, πού
τοῦ περίσσευε, τόν ἐξαγόραζε,
ἐπιτελῶντας ἱερά μυστήρια. Μετὰ
τὸ μεσονύκτιο, ὅταν δὲν εἶχε
ἱερές ἀγρυπνίες, ἔκανε ἄλλες
ἀγρυπνίες˙ ἀγρυπνίες γιὰ τὸν
Ο.Τ., κοιτάζοντας μὲ μεγάλη προ-
σοχὴ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐφημε-
ρίδας, καὶ ἀφήνοντας σημειώσεις
μὲ παρατηρήσεις. Τό ἴδιο ἰσχύει
καί γιά τόν μακαριστό ἀδελφό
μας Γεώργιο Ζερβό. Κι αὐτός
ἔκανε πολλάκις ἀγρυπνίες γιά τήν
ἐφημερίδα τοῦ Ο.Τ.

Ἀντὶ, λοιπόν, ἀμέτρων δα-
κρύων, θερμὴ προσευχὴ καὶ
διαρκῶς τό «Χριστὸς Ἀνέστη» καί
γιὰ τὸν π. Μᾶρκο καί γιά τόν Γε-
ώργιο Ζερβό. Νὰ ἀκολουθήσου-
με, ὅσο τό δυνατόν, τὰ βήματά
τους, προσευχόμενοι ἐν μετα-
νοίᾳ, ζῶντας ἐν ἐλεημοσύνῃ καὶ
ἀποβάλλοντας τὸν ἐγωϊσμό καί
τὸν φθόνο.

Γιά τόν ἀδελφό μας, τόν Γεώρ-
γιο Ζερβό, θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι
ὑπῆρξε ἐφάμιλλος τοῦ π. Χαρα-
λάμπους καί τοῦ π. Μάρκου. Εἶχε
ὡς ἀρχή του τὴν ἐντολὴ τοῦ ἁγί-
ου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ
μεγάλου ἀγωνιστοῦ ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδοξίας, ὅτι «οὐ συγχωρεῖ
συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Ὀρθο-
δόξου πίστεως».

Ζοῦσε ὡς μοναχὸς, παρʼὅτι λαϊ-
κός, μέσα στὸν κόσμο.

Ἦταν ἕνας γνήσιος δημοσιο-
γράφος. Ἡ δημοσιογραφικὴ δε-
οντολογία ἦταν ἡ πυξίδα του. Θυ-
μόμαστε τὴν προσπάθεια, ποὺ
ἔκαναν ὁρισμένοι, γιὰ νὰ τόν ἐξα-
γοράσουν μὲ τὸ μεγάλο ποσὸ τῶν
10.000.000 δραχμῶν, γιὰ νὰ ἀπο-

σιωπήσει τὴν ἀλήθεια. Θυμόμα-
στε, ἐπίσης, τὸ ποσὸ τῶν 200.000
εὐρώ, ποὺ τοῦ πρότειναν ὡς
δῶρο, γιὰ νὰ ἀναλάβει ὡς ἀρχι-
συντάκτης μιᾶς ἄλλης νέας ἐφη-
μερίδας. Ἀπόρησαν, ὅμως, ὅλοι
αὐτοί, ὅταν δὲν δέχθηκε αὐτὴ
τὴν προσφορὰ τους καὶ τοὺς
ἀνάγκασε νὰ τοῦ ποῦν : «Μὰ δὲν
σὲ ἐνδιαφέρουν ἐσένα τὰ χρήμα-
τα; Πρώτη φορὰ βλέπουμε
ἄνθρωπο νὰ ἀρνεῖται χρήματα».
Ἀλλά, ὁ μακαριστός ἀδελφός Γε-
ώργιος εἶχε πάντα κατά νοῦν τὸ
εὐαγγελικό «Μὴ θησαυρίζετε
ὑμῖν θησαυρούς ἐπὶ τῆς γῆς,
ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει...
Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς
ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε
βρῶσις ἀφανίζει» (Ματθ. στ´
19,20).

Τὸ ἔργο τοῦ δημοσιογράφου
εἶναι ὄντως δύσκολο. Ὁ μακαρι-
στός, ὅμως, ἀδελφός μας Γεώρ-
γιος τὰ κατάφερε, παρʼὅλους
τοὺς περιορισμοὺς καὶ τὶς ἐπιθέ-
σεις, ποὺ γίνονταν ἐναντίον του.
Τὰ ἀψηφοῦσε ὅλα. Οὔτε οἱ δικα-
στικὲς διαμάχες οὔτε οἱ ἀπειλὲς
τόν φόβιζαν. Ἦταν γνήσιος, κα-
θαρός καί ὁμολογητής. Δὲν εἶχε
ποτέ του δόλο. Ἦταν ἀτρόμητος
στὶς ἀπειλές καὶ τὶς συκοφαντίες.
Ἀγωνιζόταν γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς πί-
στεως καὶ τῆς πατρίδος. Εἶχε
βοηθὸ του βεβαίως σʼ ὅλ᾽ αὐτά
τὸν Κύριο, ὁ Ὁποῖος εἶπε: «Ὅταν
δὲ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συ-
ναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχάς καὶ τὰς
ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε πῶς ἤ τὶ
εἴπητε. Τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα δι-
δάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ἅ δεῖ
εἰπεῖν» (Λουκ. ιβ 11,12). Ἐργαζό-
ταν ὁ ἀδελφός Γεώργιος πάρα
πολύ καί ἐφήρμοζε τὸ τοῦ νέου
Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκα-
λυβίτου· «Νὰ ἐργαζόμαστε ὡς
ἀθάνατοι, ἀλλὰ νὰ ζοῦμε ὡς ἑτοι-
μοθάνατοι». Ἀγάπησε τὴν δου-
λειά του. Μέσῳ τοῦ λειτουργή-
ματός του, προέβαλε τὰ ἰδανικὰ
πίστη, πατρίδα, οἰκογένεια. Ἦταν,
βεβαίως, ἐναντίον τῶν αἱρέσεων,
ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ παπι-
σμοῦ καὶ ἐναντίον τῆς παναιρέ-
σεως τοῦ διαχριστιανικοῦ καὶ δια-
θρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ
οἰκουμενισμοῦ.

Ἀνήκει πλέον ὁ ἀδελφός Γεώρ-
γιος στὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλη-
σία. Ἀνήκει στὴν οὐράνια χορεία
τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ Ο.Τ., τῶν ὁποί-
ων ἦταν διάκονος καὶ ὑπηρέτης.
Τώρα εἶναι συντροφιὰ μὲ τούς
μακαριστοὺς καὶ ἀειμνήστους π.
Χαράλαμπο καί π. Μᾶρκο, ποὺ τό-
σο τὸν ἀγαποῦσαν καί τούς ἀγα-
ποῦσε, καὶ μαζὶ μὲ ὅλα τὰ κεκοι-
μημένα μέλη τῆς Π.Ο.Ε. 

Τὸ οἰκοδόμημα τοῦ π. Χαρα-
λάμπους ἔμεινε ὄρθιο, προσφέ-
ροντας τά μέγιστα στὸν ἀντιαιρε-
τικό, ἀντιπαπικό καί ἀντιοικουμε-
νιστικὸ ἀγῶνα, ὑπὸ τὴν καθοδή-
γηση τοῦ μακαριστοῦ διαδόχου
του π. Μάρκου Μανώλη καί τοῦ
Γεωργίου Ζερβοῦ. Τὸ οἰκοδόμη-
μα τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ Ο.Τ. θά πρέ-
πει καί σήμερα νὰ συνεχίσει τὴν
γραμμὴ τῶν μακαριστῶν Γερόν-
των καί τοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ. Οἱ
ὑπεύθυνοι καί συνεργάτες τους
θά πρέπει νὰ συνεχίσουν τὴν
ἀντιαιρετική, ἀντιπαπικὴ καὶ ἀντι-
οικουμενιστικὴ γραμμή, ἐνῶ πα-
ραλλήλως θά πρέπει νὰ παρακο-
λουθοῦν ὅλες τίς ἐξελίξεις γιά τὰ
ἐκκλησιαστικὰ καὶ τά ἐθνικὰ θέ-
ματα.

Ὁ μακαριστός π. Μᾶρκος καί ὁ
ἀδελφός Γεώργιος ἔφυγαν
ἀπʼαὐτὴ τὴν ζωή, ἀλλὰ ἄφησαν
πολλοὺς συνεργάτες μὲ Ὀρθό-
δοξο φρόνημα καὶ βαθειά ἐκκλη-
σιαστικὴ συνείδηση. Θά πρέπει οἱ
ἰθύνοντες καί οἱ συνεργάτες νά
συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα, συμφώ-
νως μὲ τὸ πνεῦμα, τήν γραμμή
καὶ τίς παρακαταθῆκες τοῦ π.
Μάρκου καί τοῦ Γεωργίου. Θὰ
διαπιστωθεῖ στὴν πορεία ὅτι ὁ π.
Μᾶρκος, ὁ Γεώργιος καὶ ἡ γραμ-
μή τους εἶναι ὁλοζώντανοι. Καὶ
ὡς ἐκ τούτου ἡ Π.Ο.Ε. καὶ ὁ Ο.Τ.
θὰ παραμείνουν, σύν Θεῷ καί
δι᾽εὐχῶν τῶν ἁγίων Γερόντων, οἱ
ναυαρχίδες τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τους
καί νά ἔχουν καλὸ Παράδεισο καὶ
καλὴ Ἀνάσταση. Ἀμήν!»

Τά Μνημόσυνα τῶν π. Μάρκου Μανώλη καί Γεωργίου Ζερβοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, ἐφημ.
Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Ἔξω οἱ Ἰοῦδες ἀπὸ τὴν ζωήν μας!
ἑαυτό του. Ἡ Μαρία ὅμως ἀποκάλυ-
ψε τὸν πλοῦτο τῆς ψυχῆς της, ποὺ
εἶναι πρόθυμη, χάρη τοῦ Χριστοῦ, νὰ
κάμει κάθε θυσία. Ἡ ἰδιοτέλεια δὲ καὶ
ἡ ἀγάπη ἀπέχουν ὅσο ἡ ἡμέρα ἀπὸ
τὴν νύκτα.

3. Μέσα στὴ ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὁ
τύπος τῆς Μαρίας ἐκφράζει τὴν τάξη
ὅσων εἰλικρινὰ πιστεύουν στὸν Χρι-
στό, ὅσων εἶναι ἀφοσιωμένοι σ' αὐτὸν
μὲ ὁλόκληρη τὴ ζωή τους, δοσμένοι
σ ̓Ἐκεῖνον καὶ ζοῦν μονάχα γιὰ χάρη
Ἐκείνου. Εἶναι τὰ «γνήσια μέλη» τῆς
Ἐκκλησίας. Ὅσοι δέχθηκαν μὲ ὅλη
τους τὴν ὕπαρξη τὸ κήρυγμα τοῦ
Εὐαγγελίου καὶ προσπαθοῦν νὰ ρυθ-
μίσουν σύμφωνα μ ̓αὐτὸ τὴ ζωή τους.
Ὅσοι δέχονται τὸν Χριστὸ ὡς τὸν μο-
ναδικὸ βασιλέα καὶ Κύριο τῆς ζωῆς
τους.

Παράλληλα ὅμως μὲ αὐτοὺς τοὺς
χριστιανοὺς ὑπάρχουν πάντα καὶ οἱ
Ἰοῦδες. Χριστιανοὶ κατ' ὄνομα, ποὺ
δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀναζητῶνται
μόνο στὴν τάξη τῶν λαϊκῶν! Μὲ στε-
νότερο δεσμὸ μὲ τὸν κόσμο καὶ ὄχι μὲ
τὸν Χριστό. Καλυπτόμενοι μὲ διάφο-
ρα προσωπεῖα καὶ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ
μαθητῆ καὶ συνεργάτη τοῦ Χριστοῦ,
σὰν τὸν Ἰούδα. Κόπτονται δῆθεν γιὰ
τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό του, ἐνῷ
στὴν οὐσία εἶναι τελείως ξένοι πρὸς
αὐτὸ καὶ τὸ μισοῦν. Περιφρονητὲς

τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, δὲν γνωρί-
ζουν τὴν ἀναγεννητικὴ δύναμή τους,
διότι, πωρωμένοι καὶ ἀνάλγητοι, δὲν
ἔνοιωσαν ποτὲ τὴν ἀνάγκη νὰ μετα-
νοήσουν. Δὲν διστάζουν, μάλιστα, νὰ
εἶναι ὑλιστές, φροϋδιστὲς καὶ μέλη
σκοτεινῶν Ἑταιρειῶν καὶ νὰ παρου-
σιάζονται σὰν θερμοὶ χριστιανοὶ στὰ
μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ὅλων αὐτῶν ὁ
πτωχὸς καὶ ἀγωνιστὴς Χριστὸς δὲν
ἀγγίζει καμμιὰ χορδὴ τῆς καρδιᾶς
των. Γιατί τὸ μόνο, ποὺ δὲν ἔχει δοθεῖ
ἀπ ̓αὐτοὺς ποτὲ στὸν Χριστό, εἶναι
ἀκριβῶς ἡ καρδιά τους. Γἰ αὐτὸ καὶ
δὲν θὰ διστάσουν μὲ τὴν πρώτη
εὐκαιρία νὰ προδώσουν τὸν Χριστό.
Γιατί δὲν πίστευσαν ποτὲ σ  ́Ἐκεῖνον,
παρὰ στὸν ἑαυτό τους καὶ θεοποιοῦν
τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη τους. Πι-
στεύουν στὸν Χριστό, τόσο μόνο, ὅσο
«χρειάζεται», γιὰ νὰ κατορθώνουν μὲ
τὴν καπηλεία τοῦ ὀνόματός Του νὰ
ἔχουν ὠφέλη καὶ κατὰ κόσμον ἐπιτυ-
χίες, σταδιοδρομίες ζηλευτὲς καὶ
πλούτη.

4. Νὰ ὅμως ποὺ ἐπιμένουν αὐτοὶ
ἀκριβῶς οἱ «κατ ̓ὄνομα χριστιανοὶ» νὰ
θέλουν, ὅπως ὁ Ἰούδας, νὰ ρυθμί-
σουν τὴν ζωή καὶ τὴν πορεία τῆς
Ἐκκλησίας, ὅσων δηλαδὴ γνήσια πι-
στεύουν στὸν Χριστό. Εἶναι οἱ ἐκσυγ-
χρονιστὲς καὶ οἰκουμενιστές, ποὺ τί-
ποτε δὲν βρίσκουν στὴ ζωή τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὀρθό. Θέλουν
τὴν Ἐκκλησία κομμένη καὶ ραμμένη

στὰ μέτρα τους. Νὰ πορεύεται ὄχι
κατὰ τὸ αἰώνιο θέλημα τοῦ θείου της
Ἱδρυτοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὶς δικὲς των ἐπι-
θυμίες καὶ ὀρέξεις. Καταγγέλλουν
τὴν εὐσέβεια σὰν ὑπερβολή, τὴν
ἐμμονὴ στὴν πίστη καὶ παράδοση τῶν
Πατέρων ὡς «εὐσεβισμό», κατηγο-
ροῦν τὴν ἐγκράτεια καὶ εὐλάβεια σὰν
καλογηρισμὸ καὶ πολεμοῦν τὴν ἀγω-
νιστικότητα καὶ τὸ γενναῖο φρόνημα
σὰν «ταλιμπανισμὸ» καὶ ἀκρότητα.
Ἰοῦδες καὶ αὐτοί, λαθρεπιβάτες τοῦ
σκάφους τῆς Ἐκκλησίας, θέλουν νὰ
ὑποκλέψουν τὴν γνησιότητα τῶν κα-
νονικῶν ἐπιβατῶν της. Ὁπότε
γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Θὰ ἀνεχθεῖ ὁ
πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ νὰ ρυθμίζουν
Ἰοῦδες τὴν ζωή του;

Τὴν ἀπάντηση δίνει ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός μας μὲ ὅσα λέγει στὸν Ἰούδα.
«"Ἄφες αὐτὴν» τοῦ ἀπαντᾶ. "Ἄφησέ
την ἥσυχη καὶ νὰ μὴ τὴν ἐλέγχεις. Μὴ
τὴν ἐμποδίζεις νὰ ἐκδηλώσει τὴν
εὐλάβειά της. Τὴν ἀγάπη της πρὸς
τὸν Θεό της. Μὴ τὴν πειράζεις.
«Ἄφες αὐτήν»...

5. Ἰοῦδες ὅλων τῶν αἰώνων, σᾶς μι-
λεῖ ὁ Χριστός. Καὶ σᾶς λέγει: Ἀφῆστε
ἥσυχους τοὺς πιστούς μου, τὸ ποί-
μνιό μου. Ζῆστε μέσα στὴν ὑποκρισία,
στὰ συμφέροντα καὶ στοὺς ἐγωι-
σμούς σας. Συνεχίστε, ἐφ ̓ὅσον θέ-
λετε, τὴν ζωή σας, «πλανῶντες καὶ
πλανώμενοι» μέσα στὴν ματαιότητα.

Κάτω τὰ χέρια σας ὅμως ἀπὸ τοὺς πι-
στούς μου. Ἀπὸ ὅσους λίγους μοῦ
ἀπέμειναν στοὺς ἀποκαλυπτικοὺς
αὐτοὺς καιρούς, ὅλοι ἐσεῖς ποὺ τοὺς
ἐκμεταλλεύεσθε. Ποὺ ἐκμεταλλεύε-
σθε τὸ ὄνομά μου, γιὰ νὰ ἀναδει -
χθεῖτε καὶ νὰ πλουτήσετε. Ποὺ δια-
στρέφετε τὸ εὐαγγέλιό μου, γιὰ νὰ
ὑποδουλώνετε καὶ νὰ ἀδικεῖτε. Μα-
κριὰ οἱ Ἰοῦδες ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μου,
ἔστω καὶ ἂν προφασίζεσθε ὅτι διδά-
σκετε τὸν θεῖο λόγο. Ἔστω καὶ ἂν φέ-
ρετε τὸ σχῆμα τοῦ κληρικοῦ, ἐνῷ δὲν
παύετε νὰ πορεύεσθε κατὰ τὶς ἐπιθυ-
μίες τῶν καρδιῶν σας, διδάσκοντας
ἔτσι τοὺς ἀνθρώπους. Ἀφῆστε ἥσυχη
τὴν Μαρία. Κάθε ψυχὴ ποὺ μὲ δέχε-
ται, ὅπως πράγματι εἶμαι, ὡς Θεὸ δη-
λαδὴ ἀληθινό, Σωτήρα καὶ Κύριο. Για-
τί μόνο σ ̓αὐτὲς τὶς ψυχὲς ἀνήκω καὶ
μόνο αὐτὲς οἱ ψυχὲς ἀποτελοῦν καὶ
ἐκφράζουν γνήσια καὶ αὐθεντικὰ τὴν
Ἐκκλησία μου... Εἶναι γεγονὸς ὅτι πά-
νω ἀπὸ τὴν ἀθεΐα, τὸν ὑλισμό, τὶς
αἱρέσεις καὶ κάθε κεκηρυγμένο
ἐχθρό τοῦ Χριστιανισμοῦ, δὲν ὑπάρ-
χει μεγαλύτερος ἀντίπαλος τῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προδί-
δουν τὸν Χριστὸ στοὺς ἐχθρούς Του.
Ἀπὸ τοὺς Ἰοῦδες τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι πολὺ βαρὺς ὁ λόγος ἐκεῖνος
τοῦ Χριστοῦ μας στὴν πολιτικὴ ἐξου-
σία: «Ὁ παραδιδοὺς μὲ σοι μείζονα
ἁμαρτίαν ἔχει» (Ἰωάν. ιθ  ́11).

ΕΞΩ ΟΙ ΙΟΥΔΕΣ... Ναί, ἀλλὰ μὴ

ξεχνᾶμε, ἀδελφοί μου! Τίποτε δὲν κά-
νει ὁ Θεὸς χωρὶς τὴν θέληση τὴ δική
μας καὶ -τὸ σπουδαιότερο- χωρὶς τὰ
χέρια τὰ δικά μας...

6. Κάπου εἶναι στημένος ἕνας πα-
ράξενος Σταυρός. Γιὰ ἐσταυρωμένο
ἔχει ἕνα σῶμα χωρὶς χέρια. Καὶ στὴν
βάση του εἶναι κρεμασμένη μιὰ ἐπι-
γραφὴ μὲ τὰ λόγια: Δὲν ἔχω ἄλλα χέ-
ρια ἀπὸ τὰ δικά σας... Πράγματι ὁ
Θεὸς δὲν ἔχει χέρια ἄλλα ἀπὸ τὰ δικά
μας. Ἐνεργεῖ μέσα στὴν ἱστορία -θέ-
λει καὶ ἐνεργεῖ- μὲ τὰ δικά μας χέρια.
Μὲ τὰ χέρια ἐκεῖνα, ποὺ εὐλογοῦν
τὸν εὐχαριστιακὸ ἄρτο καὶ οἶνο, γιὰ
νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἄχραντο δεσποτικὸ
Σῶμα καὶ Αἷμα. Δρᾶ ὁ Θεὸς μὲ τὰ δικά
μας χέρια. Ὅπως καὶ βλέπει μὲ τὰ δι-
κά μας μάτια, καὶ ἀκούει μὲ τὰ δικά
μας αὐτιά. Τρέχει μὲ τὰ δικά μας πό-
δια. Μιλεῖ μὲ τὸ στόμα μας, ἀγαπᾶ μὲ
τὴν καρδιά μας, ἀγωνίζεται μὲ τὴν
ψυχή μας! Ἂν διαιωνίζεται τὸ δρᾶμα
τῆς κοινωνίας, δὲν ὀφείλεται σὲ ἀδια-
φορία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γιατί τὰ μέλη
μας καὶ ὅλη ἡ ὕπαρξή  μας δὲν ἔγιναν
ἀκόμη  «μέλη Χριστοῦ» καὶ «καινὴ
κτίσις». Εἶναι γιατί δὲν γίναμε ἀκόμη
τὰ χέρια, τὰ πόδια, τὰ μάτια, τὰ αὐτιά,
τὸ στόμα, ἡ καρδιά, ἡ ψυχὴ τοῦ Χρι-
στοῦ. Εἶναι γιατί δὲν χριστοποιηθήκα-
με ἀκόμη. Καὶ χωρὶς χριστοποιημέ-
νους χριστιανοὺς οἱ Ἰοῦδες δὲν ἀπο-
μακρύνονται, ἡ Ἐκκλησία δὲν νικᾶ,
οὔτε μεταμορφώνεται ἡ κοινωνία!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 6η 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

(4ον.–Τελευταῖον)
7. Ὁ ἄνθρωπος 
δέν στερεῖται

ὀργάνου προσκτήσεως
ἀκτίστων ἐνεργειῶν·

ἔχει τόν πάντιμον νοῦν
Ἡ Ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιμανδρίτου

βασίζει τήν ἀδυναμία προσλήψεως
ἀκτίστου χάριτος ἀπό τόν ἄνθρωπο,
στήν ἔλλειψη καταλλήλου ὀργάνου
ὑποδοχῆς τῆς ἀκτίστου χάριτος:
«Ὁ ἄνθρωπος πῶς θά μετέχει τῶν
ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, μέ
ποιό γνωστικό ὄργανο, μέ ποιό μέ-
ρος τῆς ὑπάρξεώς του; Ἔχει ὁ
ἄνθρωπος πάνω του, στήν ὕπαρξή
του κάτι ἄκτιστο, ὥστε μέ αὐτό σάν
ὄργανο νά διεισδύσει στόν Ἄκτιστο
χῶρο;»66. Ἀντιθέτως, σύμφωνα καί
μέ τή διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου,
ὅπως αὐτή ἐκτίθεται στήν Ἐπιστο-
λή 233 «δέκτης τῆς ἀποκαλύψεως
τοῦ Θεοῦ εἰς τόν κόσμον εἶναι ὁ
ἀνθρώπινος νοῦς», ὁ ὁποῖος «συν -
ιστῶν τό “κατ΄ εἰκόνα” τοῦ Θεοῦ εἰς
τόν ἄνθρωπον, ἐδόθη εἰς αὐτόν
πρός γνῶσιν τῆς ἀληθείας καί κυ-
ρίως πρός γνῶσιν τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἡ “αὐτοαλήθεια”»67. Τό
γεγονός ὅτι ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ
«δέν δύναται νά εἶναι πλήρης, δέν
σημαίνει ὅτι ὁ νοῦς εἶναι τελείως
ἀνίκανος, διά νά γνωρίσῃ τόν Θεόν.
Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ, ἔστω καί μερι-
κή, μόνον διά μέσου τοῦ νοῦ δύνα-
ται νά ἐπιτευχθῇ». Ἀπαιτεῖται, βε-
βαίως, ἡ καθαρότητα τοῦ νοός ἀπό
κάθε πνευματικό ρύπο68. Σύμφωνα
μέ τούς λόγους τοῦ ἁγίου πατρός:
«Ὁ νοῦς ὅμως ὁ  ὁποῖος  ἔχει  μει -
χθεῖ μέ τή θεότητα τοῦ Πνεύματος,
αὐτός ἤδη εἶναι ἱκανός γιά ἐποπτεία
τῶν μεγάλων θεαμάτων, καί βλέπει
τά θεϊκά κάλλη, ἀλλά τόσο, ὅσον
ἐπιτρέπει ἡ χάρις καί ἀνέχεται ἡ κα-
τασκευή του»69.

Ἡ θεία ἀποκάλυψη ἐντοπίζοντας
τή σημασία τοῦ ἡγεμόνος νοῦ γιά
τή σύνολη πνευματική ἐργασία τοῦ
ἀνθρώπου καί τόν ἁγιασμό του,
ἐπαίνεσε τόν νοῦ τῆς ἁγίας Παρθε-
νομάρτυρος Ἀγάθης, καθώς μαρ-
τυρεῖται στόν βίο της (5 Φεβρουα-
ρίου), μέ τή θεόσδοτη φράση
«Νοῦς ὅσιος αὐτοπροαίρετος, τιμή
ἐκ Θεοῦ καί πατρίδος λύτρωσις».
Ὅπως εἴδαμε, τό ὅτι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι νοερός τόν καθιστᾷ κτίσμα
«κατ΄ εἰκόνα Θεοῦ», ὁ Ὁποῖος εἶναι
ὁ ὑπεροχικώτατος Νοῦς. 

Πλήν τοῦ νοός, ὡς ὀφθαλμοῦ
τῆς ψυχῆς, ἡ ὅλη ψυχοσωματική
κατασκευή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὀντο-
λογία του, καθιστᾷ δυνατή τή μετο-
χή του στήν ἄκτιστη θεία Χάρη, τίς
θεῖες δυνάμεις. Μέ βάση τή διδα-
σκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου καί τῶν
ἄλλων Πατέρων «στήν ὀντολογική
τους βάση, οἱ ἀρετές εἶναι θεῖες
ἰδιότητες, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν “ἐξ
ἀϊδίου ἐν τῷ Θεῷ”, λαμβάνουν δέ
“τήν ἀρχήν παρά Θεοῦ τῇ ἡμετέρᾳ
ψυχῇ κατά χάριν”». Ὀρθῶς ἄρα ἐπι-
σημαίνεται, ὅτι «ὅλα τά ἀγαθά νοή-
ματα τῆς ψυχῆς (ἀγάπη, εἰρήνη, δι-
καιοσύνη) στήν προπτωτική καθα-
ρότητά τους, μποροῦν νά θεωρη-
θοῦν ὡς κτιστές εἰκόνες τῶν ἄκτι-
στων λόγων καί τρόπων τῶν θείων
ἀρετῶν, νοήματα στά ὁποῖα ἐπο-
χούμενες οἱ ἀρετές [ἄκτιστες καί
θεῖες, σ.ἡμ.] ὁδηγοῦν τό ἅρμα τῆς
ψυχῆς πρός τήν τελείωσή της»70.
Εἶναι συνεπῶς ἐπιτρεπτόν νά ὁμι-
λοῦμε περί ἀκτίστου ὀντολογικοῦ
θεμελίου τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν
λειτουργιῶν του, τό ὁποῖο προβάλ-
λει ἡ πνευματική γνωσιολογία τῶν
Πατέρων μέ τούς «προαιωνίους λό-
γους»71, τά ἄκτιστα προαιώνια ἐπί
μέρους ἀγαπητικά θελήματα, τούς
προορισμούς, τοῦ Θεοῦ γιά τά
ὄντα, πού εἶναι μυστικῶς κεκρυμ-
μένοι μέσα σέ αὐτά, στά κτίσματα,
καί βεβαίως καί μέσα στήν ἀνθρώ-
πινη διφυᾶ φύση. 

8. Τό Θαβώριον Φῶς
δέν εἶναι κτιστόν

Ἡ θέση τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Παν -
οσ. Ἀρχιμανδρίτου πρός τόν «Ἐφη-
μέριο», ὅτι τό Θαβώριον Φῶς εἶναι
κτιστό καί γι᾽ αὐτό ἔγινε ὁρατό -
ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι «φῶς οἰκῶν
ἀπρόσιτον, ὅν εἶδεν οὐδείς ἀνθρώ-
πων, οὐδέ ἰδεῖν δύναται»72 - δει-
κνύει μονομερῆ γνώση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς· τόσο ἡ παραπάνω ἁγιο-
γραφική ρήση, ὅσον καί τό ὅτι «Θε-
όν οὐδείς ἑώρακε πώποτε»73 συμ-
πληρώνονται ἀπό ἀντίθετες διαπι-
στώσεις, ὅτι «ἐθεασάμεθα τήν δό-
ξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς
παρά Πατρός», ὅτι «μακάριοι οἱ κα-
θαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν
ὄψονται» καί ὅτι «ὀψόμεθα αὐτόν
καθώς ἐστι»74. Πῶς ἐπιλύεται ἡ φαι-
νομενική αὐτή ἀντίφαση; Ἐπιλύε-
ται, καθώς μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ
ἱεροί Κανόνες, μέ τή μόνη ἐπιτρε-
πτή ἑρμηνευτική μέθοδο τῆς
Ὀρθοδοξίας, τήν καταφυγή στίς
ἑρμηνεῖες τῶν ἁγίων Πατέρων.
Ἄλλωστε, ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς
ὑποδεικνύει πώς μόνον τῶν θεω-
θέντων, τῶν ἁγίων, ἡ ἑρμηνεία
εἶναι ἡ κατάλληλη γιά τήν κατανόη-
ση τῶν προφητειῶν75. Γράφει λοι-
πόν ὁ 19ος ἱ. Κανών τῆς Πενθέκτης
Οἰκουμενικῆς Συνόδου· «ἄν ἀνακι-
νηθεῖ ἁγιογραφικό θέμα, νά μή τό
ἑρμηνεύσουν διαφορετικά, παρά
ὅπως οἱ φωστῆρες καί διδάσκαλοι
τῆς Ἐκκλησίας παρέθεσαν διά τῶν
συγγραμμάτων τους»76.

Τί λέγουν λοιπόν οἱ Πατέρες σχε-
τικῶς; 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
σέ μία φράση του περίφημη γιά τήν
ὑπεράσπιση τῆς ἡσυχαστικῆς θεο-
λογίας, διατυπώνει τόσο τό ἄκτιστο
τοῦ θείου φωτός τῆς Μεταμορφώ-
σεως ἐν Θαβώρ, ὅσο καί τήν ἄμεση
σχέση τοῦ φωτός αὐτοῦ μέ τή θεία
φύση, μακράν πάσης φυσικῆς
ἀλλοιώσεως τοῦ Χριστοῦ ἤ προσ-
λήψεως ἐξωτερικοῦ (δηλονότι κτι-
στοῦ, δημιουργημένου) φωτός· ὁ
Χριστός «μεταμορφώνεται λοιπόν,
ὄχι μέ τό νά προσλάβει αὐτό τό

ὁποῖο δέν ἦταν, οὔτε μέ τό νά με-
ταβληθεῖ σέ αὐτό πού δέν ἦταν,
ἀλλά μέ τό νά φανερώσει στούς δι-
κούς Του μαθητές αὐτό τό ὁποῖο
ἦταν, διανοίγοντας τά μάτια τους
καί κάνοντάς τους νά βλέπουν, ἀπό
τήν [προηγούμενη] κατάστασή τους
τῆς τυφλότητος [...]. Μένοντας ὁ
ἴδιος στήν ἴδια κατάσταση, ἔγινε
ὁρατός στούς μαθητές τώρα δια-
φορετικά ἀπ΄ ὅ, τι φαινόταν πρίν [...]
Καί ἔλαμψε τό πρόσωπό Του ὅπως
ὁ ἥλιος, Αὐτοῦ ὁ Ὁποῖος φωταγώ-
γησε τόν ἥλιο μέ τήν πολλή ἐξουσία
Του [...] “Διότι αὐτός εἶναι τό Φῶς τό
ἀληθινό”, τό ὁποῖο γεννᾶται ἀπό τό
ἀληθινό καί ἄυλο Φῶς [...] ἀλλά
εἶναι ἀδύνατον νά εἰκονισθεῖ στήν
κτίση τό ἄκτιστο χωρίς ἀπώλεια»77.
Συνεπῶς, ἡ λεκτική εἰκόνα «σάν
τόν ἥλιο» ἀδυνατεῖ νά παραστήσει
τή λαμπρότητα τοῦ ἀκτίστου φω-
τός τῆς θείας φύσεως, δηλαδή
«αὐτό τό ὁποῖο ὁ Χριστός ἦταν»,
διότι τό Φῶς αὐτό πάντοτε εὑρί-
σκεται στόν Χριστό - ἄρα δέν εἶναι
κτίσμα, δηλ. δέν τό ἀπέκτησε ὁ Χρι-
στός δημιουργώντας το «ἐξ οὐκ
ὄντων»78.

Τό ὅτι αὐτή ἡ ἔλλαμψη, ἄκτιστη
κατά τόν Δαμασκηνό, εἶναι ἡ μεθε-
κτή ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, μαρτυ-
ρεῖται ἀπό τόν ἅγιο Μάξιμο τόν
Ὁμολογητή πολύ ἐνωρίτερα: «κοι-
νή εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί
τῶν τεθεωμένων»79, ἡ ὁποία βεβαί-
ως ταυτίζεται μέ τό Θαβώριον Φῶς
καί μέ τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῶν δι-
καίων80! Ποῦ τό κτιστό (δημιουργη-
μένο) φῶς, ἐδῶ, κατά τόν Πανοσ.
Ἀρχιμανδρίτη ; Αὐτό εἶναι τό ὁποῖο
ὁ ἅγιος Μάξιμος ἀλλοῦ ὀνομάζει
ἀπεριφράστως «ἀγένητη καί ἐνυ-
πόστατη ἔλλαμψη πού φανερώνε-
ται μέσα στούς ἀξίους», δηλαδή
φῶς ἄκτιστον, ἀφοῦ «δέν ἔχει γέ-
νεση» δηλ. κτίση, δημιουργία81. Καί
πρό τοῦ Μαξίμου ὁ Μέγας Ἀθανά-
σιος ἔγραφε ὅτι ὡς πρός τή θεο-
ποιό χάρη ὁ Θεός καί μετέχεται καί
βλέπεται ἀπό τούς ἀξίους, ἀλλά κα-
τά τήν οὐσία εἶναι ἀμέθεκτος82. Τό
ὅτι βλέπεται, («ὁρᾶται»), ὡς φῶς,
δέν μπορεῖ νά ἀμφιβάλλει κανείς
ὅτι ἀποτελεῖ κοινή ἐμπειρία τῆς Πα-
λαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀπό
τή λάμψη τοῦ προσώπου τοῦ Μωϋ-
σέως ἐν Σινᾶ, μέχρι τό φωτεινό
ὅραμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου στό
δρόμο πρός τή Δαμασκό καί τή δό-
ξα τῆς Β΄ Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ,
ἡ ὁποία θά εἶναι ἡ αἰωνιότητα τῶν
σῳζομένων, διότι «ὁ αἰών ἡμῶν εἰς
φωτισμόν τοῦ Προσώπου Σου»83!  

Ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησιαστική ὑμνογρα-
φία τῆς Μεταμορφώσεως, συμφω-
νεῖ στή διαπίστωση τῆς θειότητος,
τῆς ἰδιότητος ὡς ἀκτίστου, τοῦ φω-
τός τῆς ἐν Θαβώρ Μεταμορφώσε-
ως τοῦ Σωτῆρος. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Μελῳδός ὑμνολογεῖ: «Τήν ἀμαυ-
ρωθεῖσαν ἐν Ἀδάμ φύσιν μεταμορ-
φωθείς ἀπαστράψαι πάλιν πεποί-
ηκας, μεταστοιχειώσας αὐτήν εἰς
τήν σήν τῆς Θεότητος δόξαν τε καί
λαμπρότητα», ἐνῷ καί ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός σέ δικό του
τροπάριο περιλαμβάνει τά ἑξῆς:
«Δεῦτε μοι πείθεσθε λαοί, ἀναβάν-
τες εἰς τό ὄρος τό ἅγιον [...] ἐπο-
πτεύσωμεν νοΐ θεότητα ἄϋλον, Πα-
τρός καί Πνεύματος, ἐν Υἱῷ Μονο-
γενεῖ ἀπαστράπτουσαν»84.

Βάσει αὐτῶν καί πολύ περισσο-
τέρων ἄλλων στοιχείων, ὁ Ἁγιορει-
τικός Τόμος, πού ἀποτελεῖ συνοδι-
κόν μνημεῖον τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, καταδικάζει ἐκείνους
πού ὀνομάζουν τό Θαβώριον Φῶς
«φάσμα καί σύμβολον τέτοιου
εἴδους, ὥστε νά δημιουργεῖται καί
νά ἐξαφανίζεται» (γινόμενον καί
ἀπογινόμενον κτίσμα), ἐνῷ μάλιστα
ὅλοι οἱ ἅγιοι ἐπιβεβαιώνουν ὅτι
εἶναι «ἄρρητο, ἄκτιστο, ἀΐδιο, ἄχρο-
νο, ἄπλετο, ἄπειρο, ἀπεριόριστο,
ἀθέατο [κατά τή φύση του - ὄχι κα-
τά συγκατάβαση] στούς ἀγγέλους
καί τούς ἀνθρώπους, ἀρχέτυπο καί
ἀναλλοίωτο κάλλος, δόξα Θεοῦ,
δόξα Χριστοῦ, δόξα Πνεύματος,
ἀκτῖνα θεότητος καί τά παρό-
μοια»85. Αὐτά ὅλα εἰσήχθησαν καί
στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας καί
ἀποτελοῦν δόγμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλη-
σίας, τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς.
Τό συνοδικόν ἐπιρρίπτει τό «ἀνά-
θεμα» (τόν χωρισμό ἀπό τό ἐκκλη-
σιαστικό σῶμα) σέ ὅσους «φρονοῦν
καί λέγουν ὅτι τό φῶς πού ἔλαμψε
ἀπό τόν Κύριο κατά τή θεία Του με-
ταμόρφωση ἄλλοτε ὅτι εἶναι ἴνδαλ-
μα καί κτίσμα καί φάσμα πού φανε-
ρώθηκε γιά λίγο καί διαλύθηκε ἀμέ-
σως [...] ἀλλά δέν ὁμολογοῦν, σύμ-
φωνα μέ τίς θεόπνευστες θεολο-
γίες τῶν Ἁγίων καί τό εὐσεβές φρό-
νημα τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι οὔτε κτί-
σμα εἶναι ἐκεῖνο τό θειότατον φῶς,
οὔτε οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ΄ ἄκτιστη
καί φυσική χάρη καί ἔλλαμψη καί
ἐνέργεια, ἡ ὁποία πάντοτε προχέε-
ται ἀπό τήν ἴδια τή θεία οὐσία χωρίς
νά χωρίζεται ἀπό αὐτήν»86.

Ἐπίλογος
Στό σημεῖο αὐτό περατώνουμε

τή μικρή αὐτή μελέτη ὡς ἀπάντηση
καί κατάρριψη προβληματισμοῦ ὁ
ὁποῖος δέν θά ἔπρεπε κἄν νά ὑφί-
σταται γιά θεόσδοτα δόγματα,
ὅπως θά ἦταν ἐπικίνδυνος ὁποιοσ-
δήποτε προβληματισμός τῶν
ἰατρῶν γιά τά ἤδη ἀποδεδειγμένως
ἀποτελεσματικά ἐπιτεύγματα τῆς
ἐπιστήμης τους. Ἐλευθερία φρονή-
ματος ἐπιτρέπεται ἐκεῖ πού δέν πα-
ραβλάπτεται ἡ σωτηρία ἡμῶν καί
τοῦ πλησίον, εἶναι ἐπιτρεπτή μόνον
σέ ὅσα εἶναι ἐκκλησιαστικῶς ἀμφι-
βαλλόμενα ἤ θεολογούμενα (“in ne-
cessariis unitas, in dubiis libertas”).
Δέν συμπεριλαμβάνεται ὅμως σέ
αὐτά τό ἤδη ὁριστικῶς καί ἐπ᾽
Ἐκκλησίαις ἐπιλυθέν θέμα τῆς δια-
κρίσεως οὐσίας καί ἐνεργείας ἐν
τῷ Θεῷ, τῆς μεθέξεως τῶν θείων
ἐνεργειῶν καί τοῦ ἀκτίστου Θαβω-
ρίου Φωτός· ἡ ἀνακίνησή του, μό-
νον ψυχική ἀπώλεια μπορεῖ νά προ-
καλέσει, πέραν τῆς κτισματολα-
τρείας καί τοῦ πελαγιανισμοῦ-νε-
στοριανισμοῦ, ἔστω καί ὡς ἀμφι-

σβήτηση τῆς ἑνιαίας ἐκκλησια-
στικῆς Πίστεως. «Οἱ ἀναθεματισμοί
τῆς συνόδου τοῦ 1351 εἰσήχθησαν,
ὡς γνωστόν, εἰς τό τυπικόν τῆς Κυ-
ριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν τῷ
Τριωδίῳ. Οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι
ὀφείλουν ἀπαραιτήτως ὅπως δέ-
χωνται αὐτούς»87.
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ΛΟΣ, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 28.

67. Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ, Οὐσία καί ἐνέρ-
γειαι τοῦ Θεοῦ, ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 122

68. Αὐτόθι, σελ. 123. 
69. Ἐπιστολή 233 (Ἀμφιλοχίῳ ἐρωτή-

σαντι) 1, PG 32, 865B.C· «Ὁ μέντοι τῇ
θεότητι τοῦ Πνεύματος ἀνακραθείς
νοῦς, οὗτος ἤδη τῶν μεγάλων ἐστί θε-
ωρημάτων ἐποπτικός, καί καθορᾷ τά
θεῖα κάλλη, τοσοῦτον μέντοι, ὅσον ἡ
χάρις ἐνδίδωσι, καί ἡ κατασκευή
αὐτοῦ ὑποδέχεται».

70. Βλ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ, Θεός Λόγος καί ἀνθρώ-
πινος λόγος· οἱ ἐνέργειες τῆς ψυχῆς
στήν πατερική ἀνθρωπολογία, ἐκδ.
Ἱ.Μ. Ἁγ. Διονυσίου, Ἅγιον Ὄρος 1998,
σελ. 144ἑ.

71. Αὐτόθι, σελ. 293. 
72. Α΄ Τιμ. 6, 16.
73. Ἰω. 1, 18. Πρβλ. καί Α΄ Ἰω. 4, 12·

«Θεόν οὐδείς πώποτε τεθέαται».
74. Ἰω. 1, 14 καί Ματθ. 5, 8 καί Α΄ Ἰω.,

3, 2. Πρβλ. Α΄Κορ. 13, 12 «τότε δέ [βλέ-
ψομεν] πρόσωπον πρός πρόσωπον»
καί Ἰω. 14, 21.

75. Β΄ Πετρ. 1, 21.
76. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ,

Πηδάλιον, ἐκδ. Ἀ. Γεωργίου καί Ἀπ.
Φερετοπούλου, Ἀθῆναι 1886, σελ. 195:
«... καί μή παρεκβαίνοντας τούς ἤδη
τεθέντας ὅρους, ἤ τήν ἐκ τῶν Θεοφό-
ρων Πατέρων παράδοσιν, ἀλλά καί εἰ
γραφικός ἀνακινηθείη λόγος, μή
ἄλλως τοῦτον ἑρμηνευέτωσαν, ἤ, ὡς
ἄν οἱ τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρες καί δι-
δάσκαλοι διά τῶν οἰκείων συγγραμμά-
των παρέθεντο, καί μᾶλλον ἐν τούτοις
εὐδοκιμείτωσαν, ἤ λόγους οἰκείους
συντάττοντες, ἵνα μή, ἔστιν ὅτε, πρός
τοῦτο ἀπόρως ἔχοντες, ἀποπίπτοιεν
τοῦ προσήκοντος».

77. Λόγος εἰς τήν ὑπερένδοξον Με-
ταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ 12, 13· PG 96, 564C.565A·
«Μεταμορφοῦται τοίνυν, οὐχ ὅ οὐκ ἦν
προσλαβόμενος, ἀλλ’ ὅπερ ἦν τοῖς
οἰκείοις μαθηταῖς ἐκφαινόμενος, δια-
νοίγων τούτων τά ὄμματα, καί ἐκ
τυφλῶν ἐργαζόμενος βλέποντας [...]
Μένων γάρ αὐτός ἐν ταυτότητι, παρ᾽ ὅ
τό πρίν ἐφαίνετο, ἕτερον νῦν τοῖς μα-
θηταῖς ἑωρᾶτο φαινόμενος [...] Καί
ἔλαμψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ
ἥλιος, τοῦ τόν ἥλιον ἐξουσίᾳ πολλῇ δα-
δουχήσαντος [...] Αὐτός γάρ ἐστι τό
φῶς τό ἀληθινόν, τό ἐξ ἀληθινοῦ καί
ἀΰλου φωτός ἀϊδίως γεννώμενον [...]
ἀμήχανον γάρ ἀπαραλείπτως ἐν τῇ κτί-
σει τό ἄκτιστον εἰκονίζεσθαι».

78. Αὐτόθι, 2, PG 96, 548C· «Οὐκ ἔξω-
θεν ἡ δόξα τῷ σώματι προσεγένετο,
ἀλλ’ ἔνδοθεν ἐκ τῆς ἀῤῥήτῳ λόγῳ ἡνω-
μένης αὐτῷ καθ᾽ ὑπόστασιν τοῦ Θεοῦ
Λόγου ὑπερθέου θεότητος».

79. Περί διαφόρων ἀποριῶν PG 91,
1076C· «... τῆς εἰκόνος ἀνελθούσης
πρός τό ἀρχέτυπον [...] ὡς τῆς θείας
ἐπειλημμένης ἐνεργείας, μᾶλλον δέ Θε-
ός τῇ θεώσει γεγενημένης [...] διά τήν
ἐκνικήσασαν αὐτήν χάριν τοῦ Πνεύ-
ματος καί μόνον ἔχουσαν ἐνεργοῦντα
τόν Θεόν δείξασαν, ὥστε εἶναι μίαν καί
μόνην διά πάντων ἐνέργειαν, τοῦ Θεοῦ
καί τῶν ἀξίων Θεοῦ, μᾶλλον δέ μόνου
Θεοῦ, ὡς ὅλου ὅλοις τοῖς ἀξίοις περι-
χωρήσαντος».

80. Ἐρωταποκρίσεις 190, ἐκδ. J. De-
clerck, Corpus Christianorum Series Grae-
ca 10, Brepols-Turnhout 1982, σελ. 132· «
... καθ᾽ ὅ μέν οὖν ἐστιν Υἱός τοῦ Θεοῦ
ἀεί τήν δόξαν κέκτηται, κατά δέ τό γε-
νέσθαι Υἱός ἀνθρώπου λέγεται ἔρχε-
σθαι ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ. Οὕτως γάρ
ἐδόξασεν τήν προσληφθεῖσαν ἀνθρω-
πότητα, ὅτι ὥσπερ ἐν τῷ παθητῷ σώ-
ματι ὤν ὤφθη ἐν τῷ ὄρει μεταμορφω-
θείς, οὕτως ἡμεῖς ἐν τῇ ἀναστάσει
ἄφθαρτον ἀπολαμβάνοντες σῶμα ἐσό-
μεθα».

81. Πρός Θαλάσσιον 61 (Σχόλιον 16),
PG 90, 644D· «Ἀγέννητον (sic) εἶπε θέ-
ωσιν, τήν κατ᾽ εἶδος ἐνυπόστατον τῆς
θεότητος ἔλλαμψιν, ἥτις οὐκ ἔχει γένε-
σιν, ἀλλ’ ἀνεννόητον ἐν τοῖς ἀξίοις φα-
νέρωσιν».

82. Πρός Ἀντίοχον Δούκα 28, PG 28,
616A· «Ὅθεν πρόδηλον ὅτι, οὐ τήν
οὐσίαν τοῦ Θεοῦ ἔβλεπον, ἀλλά τήν
δόξαν».

83. Ψαλμ. 89, 8
84. Πρόκειται περί τοῦ β΄ ἰδιομέλου

τῆς Λιτῆς τῆς 6ης Αὐγούστου, τῆς Με-
ταμορφώσεως, καί τοῦ β΄τροπαρίου
τῆς θ΄ ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ πλ. δ΄
ἤχου.

85. Ἁγιορειτικός Τόμος 4, ἐκδ. Χρή-
στου τόμ. 2,  572ἑ. (ΕΠΕ 3, 506):
«Ὅστις τό ἐν Θαβωρίῳ τούς μαθητάς
περιαστράψαν φῶς φάσμα λέγει καί
σύμβολον τοιοῦτον, οἷον γίνεσθαι καί
ἀπογίνεσθαι, ἀλλ’ οὐ κυρίως εἶναι καί
οὐχ ὑπέρ πᾶσαν νόησιν, ἀλλά χείρω
νοήσεως ἐνέργειαν, σαφῶς ἀντιφθέγ-
γεται ταῖς τῶν ἁγίων δόξαις. Οὗτοι γάρ
κἄν τοῖς ᾄσμασι, κἄν τοῖς συγγράμμα-
σιν, ἀπόρρητον, ἄκτιστον, ἀΐδιον,
ἄχρονον, ἄπλετον, ἄπειρον, ἀπεριόρι-
στον, ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις ἀθέα-
τον, ἀρχέτυπον κάλλος καί ἀναλλοί-
ωτον, δόξαν Θεοῦ, δόξαν Χριστοῦ, δό-
ξαν Πνεύματος, ἀκτῖνα θεότητος καί
τά τοιαῦτα προσαγορεύουσι».

86 . Τά κατά τοῦ Βαρλαάμ καί Ἀκιν-
δύνου κεφάλαια 1, ἐν Τριώδιον Κατα-
νυκτικόν, ἐκδ. Ἰω. καί Σπ. Βελούδων,
Ἐνετίῃσιν 1856, σελ. 140ἑ. «Τοῖς αὐτοῖς
φρονοῦσι καί λέγουσι τό λάμψαν ἀπό
τοῦ Κυρίου ἐπί τῆς θείας αὐτοῦ Μετα-
μορφώσεως φῶς, ποτέ μέν εἶναι ἴνδαλ-
μα, καί κτίσμα, καί φάσμα ἐπί βραχύ
φανέν καί διαλυθέν παραχρῆμα [...] μή
ὁμολογοῦσι δέ, κατά τάς τῶν Ἁγίων
θεοπνεύστους θεολογίας καί τό τῆς
Ἐκκλησίας εὐσεβές φρόνημα, μήτε
κτίσμα εἶναι τό θειότατον ἐκεῖνο φῶς,
μήτε οὐσίαν Θεοῦ, ἀλλ’ ἄκτιστον καί
φυσικήν χάριν καί ἔλλαμψιν καί ἐνέρ-
γειαν ἐξ αὐτῆς τῆς θείας οὐσίας ἀχω-
ρίστως ἀεί προϊοῦσαν. Ἀνάθεμα γ΄».

87. Πρωτοπρ. Γ. ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ, «Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς καί ἡ Πατερική Πα-
ράδοσις», ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 251. 

Ἐφθάσαμεν «μετα-πατερικῶς καί εἰς τόν «ἀντι-παλαμισμόν»
ΜΕ ΑφΟρΜΗΝ ΜΙΑΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΑρΧΙΜΑΝΔρΙΤΟΥ...

Τοῦ μοναχοῦ Σεραφείμ, Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

(2ον)
4. Δυνατότητα

παρακολούθησης τοῦ ἀτόμου
καὶ συνακόλουθοι κίνδυνοι
Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θά φέ-

ρει πλινθίο, μέσω τοῦ ὁποίου θά
προσφέρεται, γιά ὅποιον πολίτη τό
ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς
αὐθεντικοποίησης κατά τή χρήση
ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στό δη-
μόσιο καί τόν ἰδιωτικό τομέα, κα-
θώς καί ἡ δυνατότητα παραγωγῆς
ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».

Στό πλαίσιο τῆς διαβούλευσης
δέν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους
πλινθίο θά εἶναι αὐτό. Πρόκειται
γιά ἁπλό πλινθίο πού δουλεύει
ὅταν μπεῖ μέσα σέ ἕνα ἀναγνώστη
καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας)
καί εἶναι ὁρατό, ἤ πρόκειται γιά
πλινθίο τό ὁποῖο θά δουλεύει ἐξ
ἀποστάσεως (μέ πιθανότερο τό
πλινθίο RFID) καί εἶναι μία «φέτα»
πολύ λεπτοῦ πλαστικοῦ πού βρί-
σκεται μέσα στήν κάρτα καί κατά
συνέπεια εἶναι ἀόρατο; 

Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μέ
πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νά μπεῖ
στόν εἰδικό ἀναγνώστη καρτῶν
προκειμένου νά πάρει ρεῦμα τό
πλινθίο καί νά λειτουργήσει. Ὅσον
ἀφορᾶ τά ἐξ ἀποστάσεως (τσιπά-
κια RFID) δέν ἀπαιτεῖται  νά  εἰσα -
χθοῦν μέσα σέ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ
νά περάσουν ἀπό μία εἰδική πύλη,
μία πόρτα ἤ νά περάσουν δίπλα
ἀπό ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν.
Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινω-
νοῦν μέ τήν πύλη ἤ τόν ἀναγνώ-
στη ἀπό ἀπόσταση, στέλνουν καί
λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καί
λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ.
ἠλεκτρονικό ἀόρατο σῆμα. Διακρί-
νονται σέ αὐτά πού λειτουργοῦν
μέ μπαταρία (active=ἐνεργητικά,
semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν
μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος
(βλ. κινητά τηλέφωνα) καί σέ αὐτά
πού μποροῦν νά λειτουργήσουν
χωρίς μπαταρία (passive=παθητι-
κά). Αὐτά τά τελευταῖα εἶναι πολύ
φτηνά καί χρησιμοποιοῦνται εὐρέ-
ως στίς ἀποθῆκες γιά τόν ἔλεγχο
καί τή διαχείριση τῶν ἐμπορευμά-
των. Μπορεῖ σήμερα νά ἔχουν μι-
κρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλά
ὅλοι γνωρίζουμε πώς μέ τήν πρό-
οδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατό-
τητές τους στό μέλλον, θά εἶναι
ἴδιες μέ αὐτές τῶν τσίπ  πού λει-
τουργοῦν μέ τή δική τους μπατα-
ρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων,
τσιπάκια πού ἔχουν οἱ σκύλοι
ἐμφυτευμένα στόν σβέρκο τους).
Ὁπότε κάποια στιγμή καί αὐτά θά
μποροῦν νά διαβάζονται ἀπό δο-
ρυφόρους (GPS) ἤ/καί τό δίκτυο
κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρ-
χουν αὐτά στά ὁποῖα μποροῦν νά
γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μέ
τήν δημιουργία τους καί ἄλλα πού
εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γρά-
φονται, σβήνονται καί ξαναγρά-
φονται πληροφορίες. 

Γιατί ἡ ΚτΠ νά περιέχει πλινθίο;
Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς
θά λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικός
χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος
ὁ ὁποῖος θά περιέχει παντός
εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἤ/καί
πληροφορίες τῶν πολιτῶν σέ ἠλε-
κτρονική μορφή, κωδικούς καί
ἀριθμούς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καί
τά ὁποῖα θά μποροῦν νά ἐκτυπώ-
νονται ἤ/καί νά ἀποστέλλονται
ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω
κωδικοί θά λειτουργοῦν καί ὡς
“κλειδιά”, γιά νά ξεκλειδώνουν οἱ
βάσεις δεδομένων μέ τά στοιχεῖα
τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θά
ἐπιθυμεῖ νά χρησιμοποιήσει τίς δυ-
νατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς δια-
κυβέρνησης. Τό πόσα στοιχεῖα τε-
λικά θά περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται
ἀπό τίς ἀποθηκευτικές δυνατότη-
τες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου
ἀπό τόν προϋπολογισμό τῆς ΚτΠ
καί τελικά ἀπό τίς ἀποφάσεις τοῦ
ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στά πρῶτα
στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ
μπορεῖ νά περιέχει ἐλάχιστα στοι-
χεῖα, σύμφωνα μέ τήν διαβούλευ-
ση, καί μέσῳ τῆς διασύνδεσης τῶν
δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν
νά ἀντλοῦνται ἀπό τίς διασυνδε-
δεμένες βάσεις δεδομένων καί νά
ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα. 

Ὅμως ὅπως βλέπουμε στήν
Ἐσθονική ΚτΠ ἤ τήν Γερμανική
ΚτΠ, αὐτές φέρουν ἤδη καί πλινθίο
ἐξ ἐπαφῆς καί πλινθίο ἐξ ἀποστά-
σεως (RFID) καί χρησιμοποιοῦνται
σέ πολλές ἠλεκτρονικές ὑπηρε-
σίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
στίς 15 Δεκεμβρίου 2010 στό πλαί-
σιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφια-
κό Θεματολόγιο: τό σχέδιο δρά-
σης γιά τήν τηλε-διακυβέρνηση θά
διευκολύνει τήν πρόσβαση στίς
δημόσιες ὑπηρεσίες σέ ὅλη τήν
ΕΕ» ἀνακοίνωσε: 

« - ὑλοποίηση ἐφάπαξ ἀσφαλοῦς
καταχώρισης δεδομένων στήν κυ-
βέρνηση (γιά νά μή ὑπάρχει ἀνάγ-
κη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφο-
ριῶν πολλές φορές σέ διαφορετι-
κά κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

- ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν
ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID»)
σέ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

Κατά συνέπεια καί νά μή ἔχει ἡ
ΚτΠ στήν ἀρχική της μορφή ἐξ
ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγου-
ρα θά περιέχει σέ ἑπόμενη, μετα-
γενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση,
σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τῆς ΕΕ.

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἐξ ἐπαφῆς τσι-
πάκι, κάθε φορά πού θά χρησιμο-
ποιεῖται ἡ κάρτα, θά καταγράφεται
τό σημεῖο στό ὁποῖο χρησιμοποι-
ήθηκε, ὁ χρόνος καί ὁ λόγος γιά
τόν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σέ κά-
ποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τό
ἴδιο γίνεται σήμερα καί μέ τήν πι-
στωτική κάρτα. Ἄς δοῦμε ἕνα πα-
ράδειγμα γιά νά καταλάβουμε τήν
πληθώρα τῶν πληροφοριῶν πού

«ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στά δί-
κτυα τῶν Τραπεζῶν:

Στό ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν κατα-
γράφονται πολλές πληροφορίες.
Οἱ πιστωτικές κάρτες εἶναι κατά
βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καί MA-
STERCARD. Ὅταν ἕνας κατανα-
λωτής χρησιμοποιήσει κάρτα VISA
σέ ἕνα κατάστημα τό ὁποῖο ἔχει
μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς
τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο
πιστωτικές MASTERCARD, τότε ἡ
πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα
ἀπό τά συστήματα τῆς Τράπεζας,
«στέλνεται» ἀπό τήν Τράπεζα Χ
στήν VISA στό Λονδίνο, ἐπιβεβαι-
ώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας
καί ἡ δυνατότητά της νά κάνει
ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικό μήνυμα
στήν Τράπεζα Χ ἀπό τήν VISA, καί
ἡ Τράπεζα Χ δίνει τό ΟΚ στό κατά-
στημα γιά τήν συναλλαγή. Τό δί-
κτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησι-
μοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μέ τά
κεντρικὰ τῆς VISA στό Λονδίνο.
Ἐάν ἡ συναλλαγή γίνει μέ κάρτα
MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ τό-
τε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τή βάση
δεδομένων πού διαθέτει καί ἀπορ-
ρίπτει ἤ ἐγκρίνει τήν συναλλαγή.

Κατʼ ἀναλογία στό σημεῖο χρή-
σης τῆς ΚτΠ, θά καταγράφονται οἱ
πληροφορίες σχετικά μέ τήν χρή-
ση τῆς ΚτΠ. Ἐάν σκεφθεῖ κανείς
ὅτι μελλοντικά –σύμφωνα μέ τίς
δηλώσεις τῶν ἁρμοδίων– στήν
ΚτΠ θά ἐνσωματωθεῖ καί ἡ Κάρτα
Ἀγορῶν ἀλλά πιθανῶς καί ἄλλες
Κάρτες (πχ τοῦ Ἐργαζομένου,
Ὑγείας, τοῦ Δημότη καί ἄλλες πού
δέν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ
χρήση της θά εἶναι συνεχής καί τά
καθημερινά ἠλεκτρονικά ἴχνη πού
θά ἀφήνει ὁ πολίτης θά εἶναι δε-
κάδες.

Ἄς δοῦμε ἕνα μικρό παράδει -
γμα χρήσης τῆς Κάρτας:

- Τό πρωϊ θά χτυπᾶμε τήν ΚτΠ
στό λεωφορεῖο προκειμένου νά
πληρώσουμε τό εἰσιτήριο γιά νά
πᾶμε στή δουλειά μας. (λόγω
ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας
Ἀγορῶν).

- Στή δουλειά μας θά χτυπᾶμε
τήν ΚτΠ γιά νά μποῦμε στό κτήριο.
(λόγω ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας
τοῦ ἐργαζομένου).

- Πιό πρίν θά ἔχουμε χτυπήσει
τήν ΚτΠ, γιά νά ἀγοράσουμε καφέ
καί σάντουϊτς. (λόγω ἐνσωμάτω-
σης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν).

- Θά χρησιμοποιοῦμε τήν ΚτΠ,
γιά νά μποῦμε στό Internet (λόγω
αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς
Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ,
δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογή στήν Γερ-
μανική ΚτΠ).

- Ἄλλη μία φορά ὅλα τά ἀνωτέ-
ρω βγαίνοντας ἀπό τό internet,
βγαίνοντας ἀπό τό Κτήριο, ἐπι-
στρέφοντας μέ τό λεωφορεῖο σπί-
τι.

- Θά μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε
καί ἔχουμε ἐγκαταστήσει τόν ἀπα-
ραίτητο ἐξοπλισμό, νά μπαίνουμε
στό σπίτι μας χτυπώντας τήν ΚτΠ.

- Τά ψώνια στό Super Μarket, τά
τηλέφωνα πού κάνουμε, τά πιστο-
ποιητικά πού θέλουμε ἀπό τόν
Δῆμο, τίς αἰτήσεις πού κάνουμε
στόν ΑΣΕΠ, τόν μισθό πού πληρω-
νόμαστε ἀπό τήν Τράπεζα, τά διό-
δια, τά φάρμακά μας, τά εἰσιτήρια
γιά τό γήπεδο, τό ἀεροπλάνο, τό
πλοῖο, ὅλα θά τά κάνουμε μέ τήν
ΚτΠ.

Θά μπορεῖ τό σύστημα νά βγάζει
στατιστικά μέ τόν Μέσο Ὅρο Χτυ-
πημάτων τῆς ΚτΠ ἀνά ἡμέρα κατά
ἡλικιακή ὁμάδα! Θά παρακολου-
θοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα
μέ τό χτύπημα τῆς Κάρτας τους.

Συνδυαζόμενα ὅλα αὐτά τά ἴχνη
ἀποκαλύπτουν συμπεριφορές,
προτιμήσεις, hobbies, ἐνδιαφέρον-
τα, καθημερινές καί ἔκτακτες δρα-
στηριότητες, θρησκευτικά καί
ἄλλα εὐαίσθητα προσωπικά δεδο-
μένα. Μέ λίγα λόγια λειτουργοῦν
ὡς τό τέλειο ἠλεκτρονικό φακέ-
λωμα. Οἱ παλαιότεροι θά θυ-
μοῦνται τό κάψιμο τῶν χειρόγρα-
φων φακέλων, πού ἔγινε πρίν με-
ρικές δεκάδες χρόνια. Θά εἶναι
ὀδυνηρό νά διαπιστώσουμε λοι-
πόν, πώς οἱ ἀρχές προχώρησαν
στό κάψιμο τῶν χειρόγραφων φα-
κέλων, μιᾶς καί συνιστοῦσαν μία
ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακο-
λούθησης καί ἐλέγχου, καθότι
ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγ-
χρονες μέθοδοι. Ἁπλά αὐτές οἱ νέ-
ες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικά
χρόνια ἀλλά τελικά ἦρθαν...

Ὅσον ἀφορᾶ τά τσιπάκια RFID
τά πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότε-
ρα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέ-
ρω, οἱ πληροφορίες πού ἀναγρά-
φονται σέ αὐτά «διαβάζονται» ἀπό
ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτό
ἐξαρτᾶται ἀπό τό εἶδος τοῦ τσίπ.
Ἐπίσης ἡ τεχνολογική πρόοδος,
κάνει τήν τεχνολογία τοῦ σήμερα
νά ἀπαξιώνεται μέ ταχύτατους
ρυθμούς αὔριο. Ὅτι φαντάζει μέ
σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται
πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο
εἶναι γιά παράδειγμα ἡ τεχνολογία
παρακολούθησης τῶν σκύλων,
μέσῳ τοῦ τσίπ πού φέρουν ἐμφυ-
τευμένο στόν σβέρκο τους, νά πε-
ράσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο
στήν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμέ-
νη καί ἀποτελεσματική μέθοδος
ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!!
Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τούς
κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ αὐτή ἡ
δυνατότητα; 

Τέλος ἀνεξάρητα ἀπό τό ἐάν τό
πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε
ἐξ ἀποστάσεως, ἀπό τήν στιγμή
πού ὁ πολίτης μέ τήν χρήση τῆς
ΚτΠ στό πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρο-
νικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλε-
κτρονικά ἴχνη οἱ κίνδυνοι εἶναι πο-
λύ μεγάλοι.

Ἄς δοῦμε μερικούς κινδύνους,

ὅπως τοὺς περιγράφει στό ἐξαιρε-
τικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζού-
φας, καθηγητής Νομικῆς στό ΑΠΘ,
μέ τίτλο «Βιομετρία καί Βιοπολιτι-
κή»:

- Τά δεδομένα αὐτά, πού μπορεῖ
νά ἀφοροῦν σέ ἀρνητικά γεγονό-
τα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνο-
μες πράξεις πού ἔχουν παραγρα-
φεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιά ποινικά ἀδι-
κήματα, καταδικαστικές ἀποφά-
σεις γιά χρέη πού τελικά ἐξοφλή-
θηκαν, ποινικές κατηγορίες γιά τίς
ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώ-
θηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο
ἀρχειοθέτησης καί ἠλεκτρονικῆς
ἐπεξεργασίας καί διατηροῦνται σέ
τράπεζες πληροφοριῶν.

- Οἱ πληροφορίες αὐτές μπο-
ροῦν νά ἀνασυρθοῦν σέ ὁποιαδή-
ποτε στιγμή τοῦ βίου τοῦ ἀτόμου
καί νά ἀποτελέσουν μεγάλο πρό-
σκομμα στήν προσπάθειά του νά
ἀναπτύξει τήν προσωπικότητά του.
Ἔτσι τό ἄτομο ἐγκλωβίζεται σέ
μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπό
τήν ὁποία ἐνδέχεται νά ἐπιθυμεῖ
νά ἀπομακρυνθεῖ καί ἡ ὁποία
ὅμως, ἀκόμα τόν καταδυναστεύει,
στερώντας του κάθε αὐθορμητι-
σμό. 

- Ἐπιπλέον, μέ τήν συνεχῆ ἐπε-
ξεργασία καί δημοσιοποίηση γεγο-
νότων ἀπό τά ἀρχεῖα, τό ἄτομο
(ἰδίως, τό θεωρούμενο ὡς δημόσιο
πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυ-
νατότητες νά μεταβάλει τίς ἐπιλο-
γές του καί νά ἀξιοποιήσει εὐκαι-
ρίες πού τοῦ παρουσιάζονται, κα-
θώς ὁ φόβος τῆς δημοσιογρα-
φικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν
στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τόν κα-
θηλώνει στήν ἀπομόνωση. Μέ τόν
τρόπο αὐτό παραβλάπτεται ἡ δυ-
νατότητα τοῦ ἀτόμου νά ἀπομα-
κρύνεται ἀπό σφάλματα τοῦ πα-
ρελθόντος, καί νά διεκδικεῖ τήν
κοινωνική του ἐπανένταξη.

- Εἰδικά ὅταν τά ἀρχεῖα προσω-
πικῶν δεδομένων συλλέγονται γιά
τίς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς
ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδή σύν-
θεση διάσπαρτων πληροφοριῶν
ἀπό ποικίλες χρονικές στιγμές κα-
τά τήν ὑποκειμενική κρίση τοῦ
συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνά σέ
μία παραπλανητική συνολική εἰκό-
να τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία λόγω τῆς
δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται
στό κοινό καί προσδιορίζει καθορι-
στικά τήν κοινωνική του εἰκόνα.
Ἔτσι, τό ἄτομο χάνει τήν δυνατό-
τητα νά αὐτοπροσδιορίζεται κοι-
νωνικά, νά ἀναπτύσσει μέ τό κοι-
νωνικό του περιβάλλον σχέσεις
πού νά ἐξαρτῶνται ἀπό δικές του
ἐπιλογές, καί νά μή μετατρέπεται
σέ πληροφοριακό δεδομένο ἀπό
τρίτα πρόσωπα.

- Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω
ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο
ἐμφανής καί ὁ κίνδυνος μεγαλύ-
τερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγρα-
φή καί ταξινόμηση τῶν πληροφο-
ριῶν ἄγει στήν κατηγοριοποίηση
τῶν ἀτόμων μέ βάση συγκεκριμέ-
να πρότυπα. Ἡ κατάταξη μέ βάση
ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρα-
κτηριστικῶν, ἐνῶ συχνά ἐξυπηρε-
τεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς
πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορά τῶν
ἀσθενῶν σέ σχέση μέ τό ἀσφαλι-
στικό σύστημα), συνήθως ἀποβαί-
νει τό μοναδικό στοιχεῖο πού
προσδιορίζει τήν κοινωνική ταυτό-
τητα τοῦ ἀτόμου, ἀναγκάζοντας
ἔμμεσα τό πληροφοριακά στιγμα-
τισμένο πρόσωπο νά συμμορφω-
θεῖ σέ ὁρισμένο πρότυπο. Ἔτσι,
γιά παράδειγμα, τό ἀσφαλιστικό ἤ
τό συνδικαλιστικό προφίλ τοῦ ἀτό-
μου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο
τῆς συνολικῆς του προσωπικότη-
τας τά δέ ἐπιμέρους στοιχεῖα
(ἀρνητικά ἤ θετικά) αὐτοῦ τοῦ
πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τήν
σχέση τοῦ ἀτόμου μέ τό περιβάλ-
λον του.

Τί ἰσχυρίζεται ὁ κ. Μαντζούφας
μέ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ
ἄνθρωπος χάνοντας τήν ἰδιωτικό-
τητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καί
ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του,
πού εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νά
γίνεται μέ τήν ΚτΠ καί θά γίνεται,
τότε τό ἄτομο παύει νά αὐτενερ-
γεῖ. Τροποποιεῖ τήν συμπεριφορά
του, προσαρμόζεται, καλουπώνε-
ται μέσα στά πρότυπα τῶν παρα-
κολουθούντων. Ἀλλάζει στάση
ζωῆς, τυποποιεῖται, ἀπορρίπτει συν -
ήθειες «μή ἀρεστές» καί υἱοθετεῖ
συμπεριφορές πού δέν εἶναι ἀπο-
δεκτές ἀπό τόν ἴδιο, ἀλλά εἶναι
ἀρεστές στό «σύστημα». Στό ἑκά-
στοτε σύστημα, τό δημοκρατικό,
τό ἀπολυταρχικό, τό κρατικό, τό
παρακρατικό κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σέ
αὐτή τήν περίπτωση τό αὐτεξού-
σιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου;
Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτε-
νέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ
δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία;
Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δέν ἰσχυρίζε-
ται κανείς ὅτι αὐτές εἶναι αὐτόμα-
τες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε
μέ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονι-
σμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας,
ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ κα-
ταλήγουν ὅμως; Πιό εἶναι τό τίμη-
μα; Τί κόσμο θά παραδώσουμε στίς
ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρί-
ζουν τήν ΚτΠ, μποροῦν νά στα-
θοῦν μερικά λεπτά καί νά ἀναλογι-
στοῦν τήν Ἑλλάδα, τόν κόσμο σέ
100 χρόνια ἀπό σήμερα; Μέ τήν τε-
χνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτή δέν
εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονική φυλα-
κή, στήν ὁποία θά ζοῦν «ἐλεύθε-
ροι» οἱ ἠλεκτρονικά μαρκαρισμέ-
νοι ἄνθρωποι;

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

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

(2ον. –Τελευταῖον)
Στή συνέχεια λέει ὁ π. Γεώργιος:

«Σέ μιά φλύαρη δεκαεξασέλιδη
φύρδην μίγδην «ἁπανταχοῦσα»
του, ὁ ἐν λόγω κληρικός δέν δίστα-
σε νά χαρακτηρίσει, μέ οὐκ ὀλίγη
ἔπαρση, τόν Μητροπολίτη Νεκτάριο
«ἀδιάβαστο», «ἀθεολόγητο»,
«ἀκρι βές ἀντίγραφο καί ὑπόδειγμα
Οἰκουμενιστή Ἐπισκόπου», πού
προβάλλει «σαθρά» ἐπιχειρήματα
προκειμένου νά τεκμηριώσει τά
λεγόμενά του, καί δέν διστάζει νά
προβαίνει στήν «νόθευση τῆς (περί
Πάπα) προφητείας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ», ἤ στήν «κολόβωση»
ρημάτων τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ».

Ὁ π. Γεώργιος χαρακτηρίζει τό
κείμενό μας «φλύαρη δεκαεξασέλι-
δη φύρδην μίγδην «ἁπαντα-
χοῦσα»», χαρακτηρισμός πού
μᾶλλον ταιριάζει στό δικό του
ἄρθρο, ἀλλά καί στό φλύαρο δωδε-
κασέλιδο φύρδην μίγδην κείμενο
τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος. Ἡ οὐσία
δέν εἶναι πόσες σελίδες εἶναι ἕνα
κείμενο, ἀλλά ποιό εἶναι τό πε-
ριεχόμενο καί ἡ κατοχύρωσή του.

Λέγει ὁ π. Γεώργιος ὅτι ἔχουμε
«οὐκ ὀλίγη ἔπαρση». Τό γεγονός,
ὅμως, ὅτι τόσο ὁ π. Γεώργιος ὅσο
καί ὁ Σεβ. Ἀργολίδος ἀποδεικνύον-
ται μέ τά γραφόμενά τους μεταπα-
τερικοί, ἀμφισβητώντας τούς ἀντι-
παπικούς ἁγίους Πατέρες μας,
ὅπως τόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό
καί τόν ἅγιο Μᾶρκο τον Εὐγενικό,
γιά χάρη οἰκουμενιστικῶν σκοπιμο-
τήτων καὶ φιλοδοξιῶν, κατα-
δεικνύει τό ποιός διακατέχεται ἀπό
«οὐκ ὀλίγη ἔπαρση». Διότι, τί ἄλλο
πρέπει νά διαθέτει κανείς παρά
ἑωσφορικό ἐγωισμό, γιά νά θεωρεῖ
ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι ξεπερα-
σμένοι γιά τήν ἐποχή μας καί πρέπει
νά τεθοῦν στό περιθώριο, ἔτσι ὥστε
οἱ σύγχρονοι μεταπατερικοί νά ἀνα-
δειχθοῦν οἱ νέοι πατέρες τῆς
ἐποχῆς μας, τοποθετώντας τούς
ἑαυτούς τους ὑπεράνω Πατέρων,
Συνόδων καί Ἐκκλησίας; Δόξα τῷ
Θεῷ, ἐμεῖς δέν ἔχουμε πέσει σέ τέ-
τοια αἵρεση. Θεός φυλάξοι!

Οἱ χαρακτηρισμοί, πού ὁ π. Γε-
ώργιος ἀποδίδει σʼἐμᾶς, μέ τούς
ὁποίους δῆθεν ἀπευθυνθήκαμε
στόν Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος εἶναι
ἀνακριβεῖς. Οἱ λέξεις «ἀδιάβα-
στος» καί «ἀθεολόγητος» δέν
ὑπάρχουν στά γραφόμενά μας στό
κείμενο. Δέν γράψαμε ὅτι ὁ Σεβ.
«προβάλλει «σαθρά» ἐπιχειρήματα
προκειμένου νά τεκμηριώσει τά
λεγόμενά του», ἀλλά ὅτι «οἱ δι-
καιολογίες τοῦ Σεβ. εἶναι σαθρές».
Δέν γράψαμε, ἐπίσης, ὅτι ὁ Σεβ.
«δέν διστάζει νά προβαίνει στήν
«νόθευση τῆς (περί Πάπα) προφη-
τείας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ», ἤ στήν «κολόβωση»
ρημάτων τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ», ἀλλά ἡ ἐπικεφαλίδα
μιᾶς παραγράφου τοῦ κειμένου
μας εἶχε ὡς τίτλο «Ἡ νόθευση τῆς
προφητείας τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ: “Τόν Πάπα νά κα-
ταρᾶσθε”» καί στή συνέχεια γρά-
ψαμε «ὁ Σεβ. στήν ἐν λόγῳ ἐπιστο-
λή δέν δίστασε νά διαστρεβλώσει
τόν μεγάλο διδάχο τοῦ Γένους
μας, τόν ἰσαπόστολο καί ἐθνομάρ-
τυρα ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό». Μιά
ἄλλη ἐπικεφαλίδα ἄλλης παραγρά-
φου τοῦ κειμένου μας εἶχε  ὡς  τί -
τλο «Ἡ κολόβωση καί τοῦ ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ» καί στή
συνέχεια γράψαμε ὅτι «στήν ἴδια
ἐπιστολή ὁ Σεβ. δέν διστάζει νά
ἐπιστρατεύσει τόν ἀντίπαπα καί πα-
πομάστιγα, τόν ἄτλαντα καί μέγα
πρόμαχο τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἅγιο
Μᾶρκο ἐπίσκοπο Ἐφέσου τόν
Εὐγενικό, παραθέτοντας ὁρισμένα
ἀποσπάσματα φράσεών του, τά
ὁποῖα εἰπώθηκαν κατά τήν λη-
στρική σύνοδο τῆς Φερράρας -
Φλωρεντίας» καί ὅτι «θά ἔπρεπε ὁ
Σεβ., ἐάν ἤθελε νά μή κολοβώσει
τόν ἅγιο καί νά μή δώσει μιά παρα-
πλανητική εἰκόνα γιʼ αὐτόν, νά μνη-
μονεύσει καί ὅσα περί παπισμοῦ
εἶπε ὁ Ἅγιος περί τό τέλος τῆς
ψευδοσυνόδου (στήν Φλωρεντία),
ὅπως ἐπίσης καί μετά τήν ψευ-
δοσύνοδο μέχρι τῆς ὁσιακῆς
κοιμήσεώς του».

Σχετικά μέ τόν ἄτλαντα τῆς
Ὀρθοδοξίας καί ἀγωνιστή ἅγιο
Μᾶρκο Ἐφέσου τόν Εὐγενικό,
ἔχουμε νά παρατηρήσουμε ὅτι
εἶναι πολύ φυσικό ὁ π. Γεώργιος νά
στηρίζει τόν Σεβ. Ἀργολίδος στήν
στρέβλωση καί κολόβωση τοῦ ἁγί-
ου, διότι ὁ ἴδιος ὁ π. Γεώργιος ἦταν
αὐτός, πού πολύ νωρίτερα ἀπό τόν
Σεβ. Ἀργολίδος, τόλμησε πρῶτος
νά κολοβώσει καί νά στρεβλώσει
τόν ἅγιο Μᾶρκο μέ ἄρθρο του14.
Μᾶλλον, ὁ Σεβ. Ἀργολίδος μαθη-
τεύει στόν π. Γεώργιο.

Στή συνέχεια ἀναρωτιέται ὁ π.
Γεώργιος: «Πῶς, δεκαπέντε, μόλις,
μέ ρες μετά τήν ἐξαπόλυση μιᾶς
ἐγκυ κλίου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς κατά Ἑλλάδα Ἐκ -
κλησίας περί συνετῆς χρήσεως
ἱστοσελίδων ἐκ μέρους «παντός
βαθμοῦ» κληρικῶν καί μοναχῶν,
(ἐγκυκλίου πού δέν ἀποτελοῦσε
ποσῶς «φίμωτρο», ὡς ἐλέχθη, ἀλλά
μᾶλλον πρόσκληση σέ κοσμιότητα
καί αὐτοσυγκράτηση), πῶς, λοιπόν,
ἕνας Ἱεράρχης ἀνέχεται (ἄν δέν
εὐλογεῖ) μιάν ἀπρεπέστατη καί τα-
πεινωτική συμπεριφορά κληρικοῦ
του, ἔναντι ἑνός συνεπισκόπου
του»;

Μέ τό ἀνωτέρω ἐρώτημα, οὐσια-
στικά ὁ π. Γεώργιος ζητᾶ τήν τιμω-
ρία μας μέ βάση τήν πρόσφατη
ἐγκύκλιο τῆς ΔΙΣ.

Σχετικά, ὅμως, μέ τήν ἐν λόγῳ
ἐγκύκλιο θά πρέπει νά ἐπισημάνου-
με ὅτι, σύμφωνα μέ τήν Σύναξη
Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μο-
ναχῶν15, ἡ ἐ λευ θε ρί α τοῦ λό γου καί

τῆς διακί νη σης τῶν ἰ δε ῶν εἶ ναι πα-
ράλ λη λα καί θεῖ ο δι καί ω μα, ὡς ἄ με -
σα συ να πτό με νο μέ τόν πυ ρή να τῆς
θε όσ δο της ἐλευ θε ρί ας τοῦ ἀν θρω -
πί νου προ σώ που.

Οἱ «ἐ νο χλη τι κές» στήν Ἱ ε ραρ χί α
ἀ ναρ τή σε ις καί δη μο σι εύ σε ις εἶ ναι
αὐ τές, πού ἐλέγχουν καί καυτηριά -
ζουν τά κα κῶς κεί με να σέ σχέ ση μέ
τά πα ρα δε δο μέ να. Εἶ ναι αὐ τές, πού
ἐλέγχουν τήν ἐκκοσμί κευ ση τῆς
κα θό λου ἐκ κλη σι α στι κῆς ζω ῆς καί ἰ -
δι αί τε ρα τῶν κλη ρι κῶν κά θε βαθ-
μοῦ καί δικαιοδο σί ας. Ἀ κό μη πιό πο-
λύ ἐ νο χλοῦν οἱ ἱ στο σε λί δες, πού φι-
λο ξε νοῦν καί δι α κι νοῦν ἀπόψεις κα-
τά τῆς ἐκ κλη σι ο λο γι κῆς παναι ρέ σε -
ως τοῦ Οἰ κου με νι σμοῦ, τῶν «συμ-
προ σευ χῶν» κά θε εἴ δους καί τῶν
συνα φῶν δογ μα τι κῶν ἀ πο κλί σε ων
ἀ πό τά ὀρ θά, ὅ πως τά πε ρί «βα πτι -
σμα τι κῆς θε ο λο γί ας», «θεωρίας
τῶν ἐκκλησι α στι κῶν κλά δων», «ἀ -
δελ φῶν ἐκ κλη σι ῶν» κ.λπ. Ἐ νο -
χλοῦν ἐ κεῖ νες οἱ ἱ στο σε λί δες, πού
ἔ χουν τό θάρ ρος νά δι α δί δουν καί
νά ὁ μο λο γοῦν τά ὀρ θά, «ἑ πό με ναι
τοῖς ἁ γί οις πα τρά σιν». 

Τίθενται, λοιπόν, τά παρακάτω
ἐρωτήματα : Εἶ ναι λό γος ἐμ πα θής
καί προ σβλη τι κός ἐ κεῖ νος, μέ τόν ὁ -
ποῖ ο ἐ λέγ χον ται πρό σω πα καί κα τα -
στά σεις γιά ἐκ κο σμί κευ ση καί ἐγ κα -
τά λει ψη τῶν ὀρ θο δό ξων προ τύ πων;
Εἶ ναι λό γος πα ρα τα ξια κός, προπα-
γανδι στι κός καί σχι σμα τι κός ἐ κεῖ -
νος, μέ τόν ὁ ποῖ ο ἐ λέγ χον ται ἱ ε -
ράρ χες καί πνευ μα τι κοί τα γοί γιά
νό θευ ση τῶν ὀρ θοδό ξων δογ μά -
των καί τῆς ὀρ θό δο ξης ἐκ κλη σι ο -
λο γί ας, γιά οἰ κου με νι σμό καί ἀ προ -
ϋ πό θε το δογ μα τι κά φι λε νω τι σμό;

Οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς ἔχουν προ-
ειδοποιήσει ὅτι στούς ἐσχάτους
καιρούς τό φυσικό θά θεωρεῖται
ἀφύσικο, ἐνῶ τό ἀφύσικο ὡς φυσι-
κό. Τό κατά φύσιν θά θεωρεῖται πα-
ρά φύσιν, ἐνῶ τό παρά φύσιν ὡς
κατά φύσιν. Ἡ Ὀρθοδοξία θά θεω-
ρεῖται αἵρεση, ἐνῶ ἡ αἵρεση καί δή
ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
ὡς Ὀρθοδοξία. Ὁ Ὀρθόδοξος ὡς
αἱρετικός, ἐνῶ ὁ αἱρετικός καί
οἰκουμενιστής ὡς Ὀρθόδοξος.
Ἐάν κάποιος σήμερα δέν εἶναι
οἰκουμενιστής, δέν εἶναι χριστια-
νός. 

Ἡ ἐ λευ θε ρί α τοῦ λό γου δι α σφα -
λί ζε ται ἀ πό τά ἄρ θρα τοῦ Συν τάγ -
μα τος 5 παρ. 1, 5Α, 14 παρ. 1 καί 2
καί ἀ πό τό ἄρ θρο 10 τῆς ΕΣΔΑ, πού
ἔ χει ὑ περ νο μο θε τι κή ἰ σχύ. Κα νείς
δέν ἐξαι ρεῖ ται ἀ πό τήν ἐ λευ θε ρί α
τοῦ λό γου. Ἑ πο μέ νως, οἱ κλη ρι κοί
καί οἱ μο να χοί ἀ πο λαμβάνουν πλή-
ρως τῆς ἐ λευ θε ρί ας τοῦ λό γου,
ὅπως καί κά θε ἄλ λος πο λί της. Ἤ δη
αὐ τό ἔ χει κρι θεῖ ἀ με τά κλη τα ἀ πό τό
ΣτΕ.

Θά μπορούσαμε νά ἀντιστρέ-
ψουμε τό ἐρώτημα τοῦ π. Γεωργίου
γιά τό πῶς δέν μᾶς τιμωρεῖ ὁ Ἐπί-
σκοπός μας καί νά τό διατυπώσου-
με ὡς ἑξῆς: Πῶς ἕνα καί πλέον
αἰώνα τώρα οἱ παντός βαθμοῦ
οἰκουμενιστές κληρικοί, δέν ἔχουν
ἐπιτιμηθεῖ ἀκόμη μέ τήν ποινή τῆς
καθαιρέσεως, πού προβλέπουν οἱ
Θεῖοι καί Ἱεροί Κανόνες γιά περι-
πτώσεις ἐμφανοῦς καταπατήσεώς
τους;

Καί καταλήγει τό ἄρθρο του ὁ π.
Γεώργιος, λέγοντας: «παρόμοια
φαινόμενα, ἄν μή τί ἄλλο, δηλώ-
νουν πώς «κάτι σάπιο ὑπάρχει στό
βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας» (Σαίξ-
πηρ, «Ἄμλετ»)».

Ἐδῶ θά πρέπει νά πανηγυρίσου-
με, γιατί ἐπιτέλους ὁ π. Γεώργιος
θυμήθηκε νά βάλει καί μιά παρα-
πομπή, ἔστω καί στό τέλος. Καί τί
εἴδους παραπομπή! Ὄχι, βεβαίως
στούς ἁγίους Πατέρες, πού τούς
θεωρεῖ παρακατιανούς, ἀλλά στόν
Σαίξπηρ. Ὁ Σαίξπηρ εἶναι γιά τόν π.
Γεώργιο «πατήρ».

Θά θέλαμε, κατακλείοντας, νά
ἀντιστρέψουμε καί πάλι τήν τελευ-
ταία φράση τοῦ π. Γεωργίου, στη-
ριζόμενοι στίς τελευταῖες πρόσφα-
τες πληροφορίες σχετικά μέ τήν
ἀπενοχοποίηση τοῦ κολοφῶνος
καί τῆς κορωνίδος τῶν ἁμαρτιῶν,
τοῦ αἰσχίστου καί καταδικαστέου
σοδομικοῦ πάθους τῆς ἀνατροπῆς
τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας και
φυσιολογίας, στίς πρόσφατες συ-
ζητήσεις τῆς διορθοδόξου προπα-
ρασκευαστικῆς ἐπιτροπῆς στή Γε-
νεύη16, στήν ὁποία βασικό μέλος
εἶναι καί ὁ π. Γεώργιος, σχετικά μέ
τήν θεματολογία τῆς συγκληθησο-
μένης - ἐκτός ἀπροόπτου - Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου τό 2016. Μή-
πως, λοιπόν, παρόμοια φαινόμενα,
ἄν μή τί ἄλλο, δηλώνουν πώς κάτι
σάπιο ὑπάρχει στό βασίλειο τῶν
οἰκουμενιστῶν;
Σημειώσεις:

14. Μ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΤΣΗΣ, Τί εἶναι ἡ πρεσβυτέρα Ρώ-
μη; ‘Μόρφωμα’ ἤ Ἐκκλησία; 7-4-2014,
http://fanarion.blogspot.gr/2014/04/blog-
post_8910.html καί http://www.imp.gr/
images/Antiairetika/AGIOS%20MAR-
KOS%20O%20EYGENIKOS.pdf

15. ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ,
Σκέψεις καί παρατηρήσεις στό
ὑπ’ἀριθ. πρωτ. 187/Διεκπ. 79/15-1-2015
ἐγκύκλιο σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
μέ θέμα «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ
μέρους ἐκκλησιαστικῶν φορέων καὶ ἐκ
μέρους κληρικῶν καὶ μοναχῶν»,
http://aktines.blogspot.gr/2015/01/blog-
post_525.html

16. Ἡ ὁμοφυλοφιλία, μῆλον τῆς ἔρι-
δος γιά τούς Ὀρθόδοξους Ἱεράρχες
στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης, 03–03–2015,
http://www.agioritikovima.gr/arthrogra-
fia/item/55136 καί ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, «Πνευματική
τορπίλλη ἡ ὁμοφυλοφιλία κατά τήν
προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου», Ὀρθόδοξος Τύπος (13-3-
2015) 1, 7.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
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ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝ ΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

δόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν
τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς
ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ
τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν λαῶν, καὶ
ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καὶ λοιπῶν
διακρίσεων», καὶ αἱ ὁποῖαι ἐνέπλε-
καν ἠχηρὰ ὀνόματα ὅπως τὸν Μη-
τροπολίτη Γέροντα Περγάμου κ.
Ἰωάννη, τὸν κοσμήτορα τοῦ Ἰνστι-
τούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας στὸ
Σαμπεζὺ κ. Βλάσιο Φειδᾶ, τὸν Μη-
τροπολίτη κ. Ἱλαρίωνα Ἀλφέγιεφ,
τὸν Μητροπολίτη Δημητριάδος κ.
Ἰγνάτιο, τὸν Μητροπολίτη Μεσση-
νίας κ. Χρυσόστομο, τὸν Μητροπο-
λίτη Πάφου κ. Γεώργιο, τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρ-
χο, τὸν Μητροπολίτη Καλῆς Ἐλπί-
δος κ. Σέργιο κ.ἄ., τὸ θέμα ἔλαβε γι-
γαντιαῖες διαστάσεις στὸν ἔντυπο
καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο, ἐνῷ σὲ διά-
φορα ἱστολόγια πρόσωπα τοποθε-
τήθηκαν δημοσίως -ἐπωνύμως καὶ
ἀνωνύμως- ρίχνοντας μάλιστα τὴν
εὐθύνη στὸν πρόεδρο τῆς συνε-
δρίας.

Τὴν διαλεύκανση τοῦ θέματος
ἀνέλαβε ὁ καθηγητὴς κ. Θ. Γιάγκου
μὲ δημοσίευμά του στὶς 10 Μαρτί-
ου ἐ.ἔ. στὴν «Πεμπτουσία». Ὁ κα-
θηγητὴς δι᾽ ὅσων ἔγραψε ἐπιβεβαι-
ώνει ρητῶς ὅτι ὑπῆρξε τέτοια συ-
ζήτηση: «τὸ συγκεκριμένο ζήτημα
προέκυψε ἐντελῶς τυχαῖα, κατὰ τὶς
συζητήσεις, καὶ οὐδείς Ἱεράρχης
τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας».
Παράλληλα διέψευσε κατηγορημα-
τικὰ τὸ φερόμενο ὡς περιεχόμενο
τῆς συζητήσεως, ποὺ κυκλοφόρη-
σε εὐρέως, τὸ ὅτι ὑπῆρξαν ἐντά-
σεις καὶ τὸ ὅτι ἔλαβε χώρα ψηφο-
φορία. Ἡ εἰλικρινὴς παραδοχὴ ὅτι
τὸ θέμα τέθηκε στὸ τραπέζι ἦταν
ἀναπότρεπτη καὶ εὔλογη, καθὼς
δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἐπίσημο οὔτε ἀνε-
πίσημο ἀνακοινωθὲν διαψεύσεως.
Μάλιστα, κανένα ἀπὸ τὰ ὑποτιθέ-
μενα ἐμπλεκόμενα πρόσωπα δὲν
προέβη σὲ κάποια γραπτὴ ἢ προφο-
ρικὴ ἀναίρεση τῶν λεγομένων,
πρᾶγμα ποὺ ἀφήνει πολλὰ ἐρωτη-
ματικὰ γιὰ ποιὸ λόγο νὰ ἀναλάβη
μόνο ὁ κ. Γιάγκου τὴν ὑπεράσπιση
τῆς ἀλήθειας καὶ ὄχι οἱ ἄμεσα θιγό-
μενοι. Παρὰ τὶς «ἐγκλήσεις» καὶ
«ἀντεγκλήσεις» μεταξὺ τοῦ ἱστο-
λογίου καὶ τοῦ καθηγητοῦ, τὸ ζήτη-
μα φαίνεται νὰ παραπέμπεται ἀπὸ
ἀμφότερες τὶς πλευρὲς στὰ ἀναμε-
νόμενα ἀνακοινωθέντα, ποὺ θὰ
προκύψουν μετὰ τὸ ὁριστικὸ πέρας
τῆς ὅλης ἐπεξεργασίας ἀπὸ τὴν πα-
ροῦσα Ἐπιτροπή, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπο-
σαφηνίσουν τὸ μεῖζον ζήτημα, δη-
λαδὴ ἐὰν ὄντως ὑπάρχει ὁποιαδή-
ποτε ἀναφορὰ ἢ νύξη στὸ «καυτὸ»
αὐτὸ ζήτημα. 

Ἀνοικτὰ ἐρωτήματα
Γεγονὸς εἶναι ὅτι ἀπὸ κανένα δὲν

μάθαμε ὅμως: πρῶτον, γιατί ἀνακι-
νήθηκε ἕνα τέτοιο ζήτημα; ἢ ἔστω
ποιὸς ἦταν ὁ τυχαῖος λόγος ποὺ τὸ
ἔθεσε ἐπὶ τάπητος; καὶ δεύτερον,
ποιὸς ἀκριβῶς τὸ ἀνακίνησε; Δὲν
μποροῦμε νὰ πιστέψουμε ὅτι ἀνά-
μεσα σὲ μία ἐπιτροπὴ τοιούτου κύ-
ρους ἀποτελουμένη ἀπὸ πρόσωπα
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, φορέων τῆς
Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ δια-
κεκριμένων γιὰ τὶς γνώσεις τους
καὶ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστική τους
δράση ἢ ἀκόμα ἔστω ἐξαιτίας τῆς
θέσεως ποὺ κατέχει κάθε ἕνας, θὰ
μποροῦσε ἕνα τόσο σοβαρὸ καὶ
ἐξειδικευμένο ζήτημα νὰ ἀποτελέ-
ση ἕνα εἴδους ἀστεῖο ἢ ἕνα ἐκ τοῦ
μηδενὸς ἀναφανὲν θέμα ἀπουσία
προφανῶς ἄλλου τινὸς σπουδαι-
οτέρου. Μὲ βεβαιότητα μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ εἰκάση ὅτι τὸ πρόσωπο ποὺ
τὸ ἔθεσε ἐπιθυμοῦσε νὰ συνδράμη
γιὰ κάποιο λόγο στὴν ὅλη συζήτη-
ση. Ὅσον ὅμως δὲν δίνονται κρυ-
στάλλινες καὶ συγκεκριμένες ἀπαν-
τήσεις, τόσο ἐπωμίζονται οἱ ἰθύνον-
τες τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀναπτυσσό-
μενη δυσπιστία ποὺ ἐπανέρχεται
στὴν ἐπιφάνεια στὰ εἰδησεογρα-
φικὰ μέσα, καθὼς οὔτε τὸ περιεχό-
μενο τῶν κειμένων ποὺ ἐπεξεργά-
ζονται οἱ ἐπιτροπὲς αὐτὲς δὲν εἶναι
εὐρέως γνωστό, οὔτε οἱ διαμειβό-
μενοι διάλογοι εἶναι δημοσιευμένοι
καὶ οὔτε ἀναφαίνονται ἄτομα ποὺ
θὰ ἀναλάβουν τὸ βάρος  ὅσων  λέ -

χθηκαν. Μία ἀπάντηση στὸ γιατί καὶ
στὸ ποιός, ἂν καὶ ἐφόσον τὸ ζήτημα
ὅπως λέγεται ἦταν τυχαῖο, θὰ διέ-
λυε κάθε εὐφάνταστο σύννεφο.
Ἀναδεικνύεται ὅμως ἀνεξάρτητα
ἀπὸ τὰ πρόσωπα ἕνα κρίσιμο ζήτη-
μα μέσα ἀπὸ ὅλο αὐτό: ὑπάρχει
ἔλλειμμα ἐνημερώσεως. Αὐτὸ θὰ
πρέπη νὰ ἀναγνωρισθῆ ὑπευθύνως
καὶ νὰ ἀντιμετωπισθῆ ἄμεσα, ὥστε
τέτοιου εἴδους ἐμπόδια νὰ μὴ χρει-
ασθῆ νὰ τὰ ἐπιφορτισθῆ ἡ Ἁγ. Με-
γάλη Σύνοδος, ὅταν πλέον θὰ εἶναι
ἀργά, καθὼς θὰ ἔχουν ἤδη δημι-
ουργήσει μία εὔθραυστη σχέση
ἀνάμεσα σὲ αὐτὴν καὶ στὸ πλήρω-
μα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐρωτήματα ἐγείρονται ὅμως καὶ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οὔτε Ἱεράρχες
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ
δὲν συμμετέχουν στὴν ἐπιτροπή,
δὲν τοποθετήθηκαν ἀνοικτὰ ἢ δὲν
ἔθεσαν κάποια ἐρωτήματα σχετικὰ
μὲ τὸ ζήτημα, ἀναμένοντες προ-
φανῶς ἐπίσημη ἐνημέρωση. Ἀντʼ
αὐτοῦ πρόσφατη παραδοχὴ τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Ἀνθίμου περὶ ὑπάρξεως ὁμοφυ-
λοφίλων ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς
Ἐκκλησίας παρεξηγήθηκε, προκα-
λώντας σὲ διαύλους ἐνημερώσεως
ὑβριστικὲς συζητήσεις γιὰ τὰ σεπτὰ
μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες πιστεύουμε
θὰ ὁδηγηθοῦν στὴ δικαιοσύνη ἢ
τουλάχιστον στὴν ἀπαίτηση δια-
ψεύσεως.

Τυγχάνει ἀνέριστος
ἡ ἀνησυχία;

Εἶναι λυπηρὸ νὰ ἀκούγεται καὶ νὰ
γράφεται δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὅτι κά-
ποιοι ὑποσκάπτουν τὴν προσπάθεια
συγκλίσεως τῆς Ἁγ. Μεγάλης Συν -
όδου, καθὼς δὲν ὑπάρχει Ὀρθόδο-
ξος ποὺ δύναται νὰ τὸ κάνη γιὰ μία
Σύνοδο τέτοιας ἐμβελείας, ἐκτὸς
ἀπὸ τοὺς ἴδιους ποὺ συμμετέχουν
σὲ αὐτή. Γιʼ αὐτὸ κάθε τί ποὺ γρά-
φεται -καὶ ἐκλαμβάνεται κακῶς ὡς
ἀρνητικὴ κριτικὴ- θὰ πρέπη νὰ
θεᾶται ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ἀληθινῆς
ἀνησυχίας καὶ ἐπιθυμίας συμμε-
τοχῆς ὅλου τοῦ πληρώματος τῶν
πιστῶν στὸ τόσο αὐτὸ σημαντικὸ
καὶ καθοριστικὸ βῆμα, τὸ ὁποῖο ἐπί-
κειται νὰ γίνη, καὶ εἶναι φυσικὸ ὅτι
ὅσο αὐτὸ πλησιάζει τόσο περισσό-
τερο θὰ προκαλῆ ὑγιῶς τὴν δρα-
στήρια ἀνταπόκριση τῶν πιστῶν,
ἀφοῦ ἀφορᾶ τὴν ἴδια τὴν πίστη
τους. Ἂς ὑπομνήσουμε ὅτι ἡ Ἁγ.
Μεγάλη Σύνοδος κατὰ τὸ παρά-
δειγμα τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
δὲν ἀποτελεῖ ἕνα κογκλάδιο
σοφῶν, ἀλλὰ λειτουργία τοῦ Σώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας, στὸ ὁποῖο ὀφεί-
λουν νὰ μετέχουν καὶ ὅσοι δὲν
εἶναι παρόντες. Κάτι τέτοιο ἄλλω-
στε δὲν εἶναι ἄγνωστο στὶς μέχρι
σήμερα διαδικασίες καὶ θὰ πρέπη
νὰ εἶναι ὄχι μόνο θεμιτὸ ἀλλὰ καὶ
ἐπιδιωκτέο ἀπὸ τοὺς μετέχοντες
στὶς προσυνοδικὲς διαδικασίες.
Στὶς 29 Ὀκτωβρίου 1986 ὁ τότε
Πρόεδρος τῆς Γ´ Προσυνοδικῆς
Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Σαμ-
πεζύ, 28 Ὀκτωβρίου - 6 1986), Σεβ.
Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσό-
στομος εἶχε πεῖ «προηγοῦντο μα-
κραὶ πρὸ ἑκάστης Συνόδου περίο-
δοι καλλιέργειας κλίματος - διὰ μι-
κρότερων συνάξεων καὶ ἀλληλοε-
πικοινωνιῶν ἐπισκόπων, διὰ πλου-
σίας συγγραφικῆς ἢ ἐπιστολιμαίας
θεολογικῆς δραστηριότητος καὶ δι᾽
ἄλλων ποικίλων κατ᾽ ἄνθρωπον καὶ
κατὰ περίπτωσιν τρόπων περίοδοι,
λέγω, καλλιεργείας εὐρυτέρου κλί-
ματος περὶ τὴν ἢ τὰς διδασκαλίας
καὶ περὶ τὴν ἤ τὰς ἐκκλησιαστικο-
κανονικὰς ρυθμίσεις, τὰς ὁποίας θὰ
εἰσῆγεν ἑκάστη Σύνοδος εἰς τὴν
ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας». Ἂς ἀνακα-
λέση ἐπίσης κανεὶς στὴ μνήμη του
τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅταν συνεζητεῖτο τὸ θέμα τῆς
«ἀναπροσαρμογῆς» τῆς νηστείας
καὶ πόσο συνετέλεσαν στὸ νὰ ἐπα-
νέλθη αὐτὸ σὲ ὀρθὲς βάσεις ἢ τὸν
καταιγισμὸ ἀκαδημαϊκῶν δημοσι-
εύσεων μετὰ τὴν πρώτη Πανορθό-
δοξο Προσύνοδο καὶ πόσο αὐτὰ συν -
ετέλεσαν στὸ νὰ δοθοῦν νέοι ὁδο-
δεῖκτες γιὰ τὴν πορεία ἕως σήμε-
ρα.

Πιθανῶς σ᾽ αὐτὰ θὰ ἀντιπροβάλη
κανεὶς τὸ ἐπιχείρημα ὅτι διὰ ἔκφρα-
ση ἀνησυχιῶν δὲν ὑφίσταται ἡ πα-
ραμικρὰ ἀφορμή. Τέτοιο ἐπιχείρη-
μα λησμονεῖ τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς
ὁποῖες συγκλήθηκε ἡ παροῦσα

Εἰδικὴ Διορθόδοξη Ἐπιτροπή, ποὺ
δὲν ἦταν ἄλλες ἀπὸ τὴν ἀναθεώρη-
ση τῶν κειμένων. Τὰ παλαιότερα
κείμενα εἶχαν ἐπιτύχει μία κάποια
συμφωνία, ἀλλὰ μία νέα ἀναθεώ-
ρησή τους καλλιεργεῖ πάντοτε τὴν
ὑποψία ὅτι πιθανῶς ἐπανέλθουν
στοιχεῖα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀπο-
κλεισθῆ, καὶ αὐτὸ ἀπὸ μόνο του πυ-
ροδοτεῖ τὴν ὅλη κατάσταση. Γιὰ πα-
ράδειγμα, δὲν εἶναι τυχαία ἡ ἀνη-
συχία γιὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ὁμοφυ-
λοφιλία, ὅταν στὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
Διορθοδόξου Προπαρασκευα-
στικῆς Ἐπιτροπῆς (Σαμπεζὺ 15-23
Φεβρουαρίου 1986) ἀφοῦ σὲ μία πα-
ράγραφο προτάσσεται τὸ «οὐκ ἔνι,
Ἰουδαῖος, οὐδὲ Ἕλλην, οὐδὲ
δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ… (Γαλ. 3, 28)» τὸ
κείμενο ἐν συνεχείᾳ κάνει λόγο γιὰ
τὶς φυλετικὲς διακρίσεις καὶ ἀκο-
λούθως ἀναφέρεται «εἰς τὴν κατα-
πολέμησιν τῶν διακρίσεων εἰς βά-
ρος διαφόρων μειονοτήτων, δια-
κρίσεων ὀφειλομένων εἰς τὰς θρη-
σκευτικὰς πεποιθήσεις τῶν μειονο-
τήτων αὐτῶν ἢ καὶ εἰς τὴν ἀπόκλι-
σιν τῶν ἀπὸ τὸ κρατοῦν κοινωνικόν,
ἐθνικὸν ἢ πολιτικὸν πλαίσιον, ἐντὸς
τοῦ ὁποίου ζοῦν». Οἱ τελευταῖες
αὐτὲς φράσεις ἂν ἐπανέλθουν
λόγῳ ἐπικαιροποιήσεως τοῦ κειμέ-
νου, δὲν ἀφήνουν ἀνοικτὴ κάθε
ἐνδεχόμενη ἑρμηνεία;

Μία διαφορετικὴ προβληματικὴ
ἐπίσης ἀνοίγει τὸ ζήτημα αὐτό,
ὅταν κανεὶς τὸ συσχετίση πρὸς τὸ
διαχριστιανικὸ διάλογο. Στὰ ἤδη
ὑπάρχοντα ὡς σήμερα κείμενα τῶν
ἐπιτροπῶν καταγράφεται τὸ ἀποτέ-
λεσμα τῶν διαλόγων μὲ τὶς ἄλλες
χριστιανικὲς ὁμολογίες. Σὲ πολλὰ
ἀπὸ αὐτὰ φαίνεται ὅτι τὰ προβλή-
ματα ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὶς
ἐκκλησιολογικὲς προϋποθέσεις
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐμφορεῖται καὶ πρε-
σβεύει ἡ κάθε μία πλευρὰ στοὺς
διαλόγους. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς διαλόγους, ποὺ εἶχαν ξεκινή-
σει μὲ πολλὴ θέρμη καὶ ἐλπίδες π.χ.
μὲ τοὺς Παλαιοκαθολικούς, κατέ-
ληξαν σὲ ἀδιέξοδο, ὅταν διαπιστώ-
θηκε ὅτι οἱ συνδιαλεγόμενοι μὲ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προέβησαν
μεταξὺ ἄλλων ὄχι μόνο σὲ πλήρη
ἀποδοχὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀλλὰ
καὶ στὴ χειροτονία ἱερέων ποὺ δη-
λώνουν ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλοι. Τὸ
ζήτημα αὐτὸ διέκοψε κάθε περαι-
τέρω προοπτικὴ διαλόγου καὶ κατέ-
στη μάλιστα, κατὰ κάποιο τρόπο,
μέρος τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ προ-
βλήματος. Ἑπομένως ἡ λογικὴ μᾶς
ὑπαγορεύει ὅτι ἡ ὑπέρβασή του θὰ
μποροῦσε νὰ σημάνη τὴν ἐπανεκκί-
νηση -ἐν μέρει- τοῦ διαλόγου. Αὐτὸ
ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνο του ἰσχυρὸ κί-
νητρο καὶ ἐπιχείρημα σὲ ὅσους δια-
καῶς μὲ τὴν πρόφαση συνέχισης
τῶν διαλόγων θὰ ἐπιδίωκαν ἐξεύ-
ρεση μιᾶς διφορουμένης διατυπώ-
σεως, ἡ ὁποία νὰ ἱκανοποιῆ ὅλες τὶς
πλευρές. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἐνδόμυχη
ἐπιθυμία, ἐὰν περνάη ἔστω καὶ ὡς
λογισμὸς ἀπὸ ὁποιονδήποτε, ὀφεί-
λει νὰ ἀναχαιτισθῆ ἐν τῇ γενέσει
της, καθὼς δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ θυ-
σιασθῆ ἡ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας
στὸ βωμὸ τῆς «ἀγάπης».

Προνοεῖν οὐ μετανοεῖν!
Ἂν τελικὰ ἡ Ἁγ. Μεγάλη Σύνο-

δος πραγματοποιηθῆ κατὰ τὴν
ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὸν Ναὸ
τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, στὴν ὁποία
ἔγινε ἡ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
τὸ 381 μ.Χ., ἡ ὁποία συμπλήρωσε
τὸ «σύμβολο τῆς πίστεως», δὲν
θὰ ἀρκῆ ὁ συμβολισμός, γιὰ νὰ πε-
ρισώση τὶς ἀποφάσεις, ἀλλὰ οἱ πα-
ρόντες ἐκεῖ θὰ κληθοῦν νὰ
ἐκφράσουν μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος τὴν καθολικὴ συνεί-
δηση τῆς Ἐκκλησίας, πρᾶγμα τὸ
ὁποῖο δὲν ἐπιτυγχάνεται οὔτε
αὐτομάτως μηχανιστικὰ οὔτε μό-
νο μὲ τὴν προετοιμασία κειμένων.
Ἂν αὐτὸ δὲν συμβῆ, δηλ. ἡ δια-
τράνωση τῆς ἑνότητας, γεγονὸς
τὸ ὁποῖο ἀπευχόμεθα, τότε θὰ
προκαλέση πολὺ μεγαλύτερες
ἁλυσιδωτὲς ἀντιδράσεις, ποὺ οἱ
συνέπειές τους θὰ εἶναι ἀνεξέ-
λεγκτες γιʼ αὐτὸ καὶ μὴ προβλέψι-
μες. Κανεὶς λοιπὸν νὰ μὴ ἐφησυ-
χάζει ἀλλὰ νὰ ἐνυπάρχη ἡ καλὴ
ἀνησυχία καὶ ἡ διαφάνεια, ἡ ὁποία
θὰ ἦταν εὐάρεστο νὰ καλ-
λιεργῆται ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς προπα-
ρασκευαστικὲς ἐπιτροπὲς ἐπʼ
ὠφελείᾳ συν όλης τῆς Ἐκκλησίας.

Ν.Σ.Π.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ ἁγιώτατος π. Μᾶρκος Μανώλης: Σχολή Ὀρθοδοξίας*

τόρθωσαν τὴν ἀποταγὴ αὐτὴ ὅπως
τὴν θέλει ἡ Ἐκκλησία μας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης λέει ὅτι ὁ τέλει-
ος μοναχὸς ἔχει τὴν τάξη καὶ τὴν κα-
τάσταση τῶν ἀσωμάτων. «Ὁ μόνων
τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν καὶ ἐνταλμά-
των ἐχόμενος, ἡγνισμένον σῶμα κε-
καθαρμένον στόμα καὶ πεφωτισμέ-
νον νοῦν». Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀμφι-
σβητήσει ὅτι ὁ π. Μᾶρκος μόνο τὶς
ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἐπρόσεχε καὶ τη-
ροῦσε μὲ εὐλάβεια. Ποιὸς μπορεῖ νὰ
ἀμφισβητήσει ὅτι τὸ στόμα τοῦ π.
Μάρκου δὲν εἶχε ἐξαγνιστεῖ, ἀφοῦ
ποτὲ δόλος δὲν βγῆκε ἀπὸ τὸ στόμα
του, ἀλλὰ μόνον καλὰ λόγια ἀκόμη
καὶ γιὰ κείνους, ποὺ τὸν πολέμησαν
καὶ δὲν ἦσαν λίγοι. Μπορῶ νὰ πῶ ὅτι
ἐν τῇ ζωῇ του ἦσαν περισσότεροι
ἐκεῖνοι, ποὺ τὸν πολέμησαν καὶ τὸν
κατεφρόνησαν ἀπὸ ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι εἶδαν στὸ πρόσωπό του, τὸν
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Καὶ γιὰ τὸν πε-
φωτισμένο νοῦ του, νομίζω ἔχουμε
ὅλοι πεῖρα λάβει, γιατὶ οἱ κατευθύν-
σεις, ποὺ ἔδωσε στὸν καθένα μας,
ὄχι μὲ τὰ λόγια του μόνον, τὰ ὁποῖα
φρόντισε ὅσο ζοῦσε νὰ μὴ δημοσι-
εύονται, καὶ εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἄλλο
χαρακτηριστικὸ τοῦ ἁγίου ἀνθρώ-
που. Ἡ ἀδημοσίευτη σύνεσις. Τώρα
ποὺ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
ἀγάπη πνευματικῶν του παιδιῶν ἀπο-
μαγνητοφωνοῦνται τὰ λόγια του καὶ
δημοσιεύονται, βλέπουμε τὸ πόσο
θεοφώτιστος ἦταν ὁ νοῦς του καὶ μὲ
πόση ἀκρίβεια καθοδηγοῦσε τὸ
ἐκκλησίασμά του, τὸ ὁποῖον δὲν τὸ
βρῆκε ἕτοιμο, ἀλλὰ τὸ δημιούργησε
ἐξ ἀρχῆς. Δεῖγμα καὶ αὐτὸ μεγάλου
ἁγίου, διότι οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς
τοὺς κληρικοὺς βρίσκουμε ἕτοιμο τὸ
ἐκκλησίασμα καὶ πολλὲς φορὲς μὲ
τὴν στάση μας, μὲ τὴ ζωή μας, λιγο-
στεύουμε τὸ ἐκκλησίασμα αὐτό.
Ἐκεῖνος βρῆκε μία χέρσα, κλειστὴ
καὶ ἀραχνιασμένη ἐκκλησία καὶ τὴν
ἔκαμε κέντρο πνευματικό, φάρο
πνευματικό.

Μέριμνά του ἦταν νὰ μὴ λυπεῖ τὸν
Κύριο. Προσπαθοῦσε μὲ κάθε τρόπο,
ὄχι μόνον ὁ ἴδιος νὰ μὴ λυπεῖ, ἀλλὰ
νὰ προλαμβάνει καὶ τὰ πνευματικά
του παιδιὰ νὰ μὴ λυποῦν τὸν Θεό.
Πάντοτε τὴν ἁμαρτία τὴν παρουσία-
ζε καὶ ὡς ἀσθένεια τῆς ψυχῆς καὶ ὡς
λύπη τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔλλειψη ἀγάπης
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἀκολουθοῦσε τὸν
Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη σὲ αὐτό, τὸ
ὁποῖο μᾶς λέγει ὅτι: «πολλὲς φορὲς
ἐσεῖς οἱ ἄνθρωποι προσπαθεῖτε νὰ
συμφιλιωθεῖτε μὲ τὰ ἀγαπητά σας
πρόσωπα καὶ κάνετε πολλὲς θυσίες,
προσπαθεῖτε, τοὺς προσφέρετε καὶ
δῶρα, ταπεινώνεστε, ὥστε νὰ ἐπι-
στρέψετε στὴν προτέρα σχέση, δὲν
ἔχουμε ὅμως τὴν ἴδια προθυμία, γιὰ
νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν καλή σχέση
μας μὲ τὸν Χριστὸ καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ
δημιουργεῖ ἕνα χάσμα ἀγεφύρωτο
μεταξὺ ἡμῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων τοῦ
Θεοῦ».

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ποὺ βλέπουμε
στὸν π. Μᾶρκο, ποὺ εἶναι καὶ συνέ-
χεια τοῦ πρώτου εἶναι ἡ ξενιτεία. Θὰ
μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ δοῦμε πῶς πα-
ρουσιάζει τὴν ξενιτεία ὄχι ἁπλῶς τὴν
ὁμοιότητα ἀλλὰ τὴν ταυτότητα,
ἀπαρρησίαστον ἦθος, ἀπαρρησία-
στον,  χωρὶς θράσος, χωρὶς γνωμικὸ
θέλημα, διότι παρρησία οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες ἀποκαλοῦν τὸ θράσος. Ἀπαρ-
ρησίαστο ἦθος εἶναι τὸ ἦθος τὸ σε-
μνό, τὸ ταπεινό. Ἄγνωστος σοφία.
Καὶ ἡ σοφία ποὺ εἶχε ὁ π. Μᾶρκος
εἶναι ἄγνωστη σὲ μᾶς, ἀλλὰ ἄγνωστη
σὲ μᾶς εἶναι  καὶ αὐτὴ ἡ κατὰ κόσμο
γνώση του, ἀλλὰ περισσότερο ἄγνω-
στη εἶναι ἡ σοφία ποὺ διδάχθηκε ἀπ᾽
εὐθείας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ αὐτὴ παρέ-
μεινε σὲ ἐμᾶς ἄγνωστη καὶ κρυφή·
δὲν μᾶς τὴν φανέρωνε ἀλλὰ ἄφηνε
νὰ φανεῖ κατὰ τὶς κατ ̓ἰδίαν ἐπικοινω-
νίες του μὲ πρόσωπα ποὺ ἔπρεπε νὰ
ἐνισχύσει. Ἀκόμη καὶ σήμερα ὑπάρ-
χουν πολλοὶ ἴσως οἱ περισσότεροι οἱ
ὁποῖοι δὲν ξέρουν ὅτι ὁ π. Μᾶρκος
εἶναι ὁ μεγαλύτερος Θεολόγος τοῦ
αἰῶνος μας. Ὡστόσο ποτὲ δὲν τὸ
εἶπε, ποτὲ δὲν τὸ παραδέχθηκε, ποτὲ
δὲν τὸ συζήτησε καὶ ὡσάκις προσπα-
θοῦσα ἔτι ζῶντος αὐτοῦ νὰ κάνω λό-
γο γἰ  αὐτό, δέχθηκα τὴ δημόσια ἐπί-
πληξή του, ὅπως οἱ ἅγιοι Πατέρες
ἐθύμωναν, ὅταν κάποιος προσπα-
θοῦσε νὰ τοὺς ἐπαινέσει, παρότι
αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἔλεγαν δὲν ἦταν
ἔπαινος, ἀλλὰ ἦταν ἡ ἀλήθεια, δὲν
ἦταν κάτι πλέον τοῦ πραγματικοῦ.
Ὡστόσο δὲν τὸ ἐδέχετο καθόλου
καί, βεβαίως, λόγῳ τῆς εὐαισθησίας
τῆς ψυχῆς του μετά, κατ  ̓ἰδίαν, μοῦ
ζητοῦσε συγγνώμη γἰ  αὐτή του τὴν
ἀντίδραση, ὡστόσο δὲν τὴν ἐδέχετο
ὅταν αὐτὴ ἀκούετο. Ὁ π. Μᾶρκος
εἶναι ὁ μεγαλύτερος Θεολόγος τοῦ
αἰῶνος μας μὲ τὴν κυριολεκτικὴ ση-
μασία τοῦ προσδιορισμοῦ Θεολόγος
καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἀξιολόγη-
ση. Γιὰ τὴν θεολογικὴ γνώση τοῦ π.
Μάρκου πρέπει κάποτε νὰ γίνη ἰδιαί-
τερος λόγος. Πρὸς τὸ παρὼν ἀρκού-
μεθα στὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγ.
Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ ὅτι
ἄνθρωποι σὰν τὸν π. Μᾶρκο ἐμφανί-
ζονται κάθε 400 χρόνια!

Ἀδημοσίευτος σύνεσις ἦτο: Συν -
εχῶς ρωτοῦσε σὰν νὰ μὴ ξέρει, σὰν
νὰ μὴ ἔχει κρίση, σὰν νὰ μὴ μπορεῖ νὰ
βγάλει συμπέρασμα, σὰν νὰ μὴ μπο-
ρεῖ νὰ ἀποφασίσει, ρωτοῦσε ὅλους
καὶ τελικὰ κάποιοι πίστεψαν ὅτι μπο-
ρεῖ καὶ νὰ μὴ ξέρει, μπορεῖ καὶ νὰ μὴ
ἔχει κρίση μπορεῖ καὶ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ
ἀποφασίζει· τόσο κρυφὰ ἐργάζονται
λίγοι ἅγιοι καὶ λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες
καὶ ἰδίως ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐ-
της, ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ κρύ-
βονται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν διάβολο ὄχι
μόνο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ οὔτε
μπροστὰ στὸν διάβολο δὲν φανερώ-
νουν τὴν ἄσκησή τους, τὴν ἀρετή
τους, τὸν ἀγῶνα τους, τὴν πνευματι-
κή τους ἐργασία.

Ἀπόκρυφος βίος. Ποιὸς ξέρει τὴν
ζωή τοῦ π. Μάρκου; Τὴ ζωή «τοῦ κρυ-
πτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ ἀνθρώπου»; Πι-
στεύω ὅτι καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἦσαν
πολὺ κοντά του καὶ ἔμεναν μαζί του,
ἔχουν πολλὰ νὰ μάθουν ἀκόμη ἀπὸ
τὸν «κρυπτόν τῆς καρδίας, π.
Μᾶρκο».

Ἀθεώρητος σκοπός, ἀφανὴς λογι-
σμός, εὐτελείας ὄρεξης. Ἀκόμη καὶ οἱ
παραμικροὶ λογισμοί του, οἱ λογισμοὶ

ποὺ ἔκανε γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ κα-
θενός μας, οἱ θυσίες ποὺ ἔκανε, ἡ
ἄσκηση ποὺ ἐπέβαλε στὸν ἑαυτό
του, κρυφὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε μεῖς
μὲ τὴν ἀμέλειά μας νὰ δεχθοῦμε τὴν
Χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅλα αὐτὰ ἔμειναν
ἀπόκρυφα, ἔμειναν κρυφά. 

Εἶχε τέτοια ὄρεξη νὰ ἀκούει λόγια
ταπεινωτικὰ ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε ὄρε-
ξη νὰ ἀκοῦμε τοὺς ἐπαίνους. Ὅταν
ἄκουγε ὅτι κάποιοι τὸν ὑποτιμοῦν,
κάποιοι λένε λόγια ἐναντίον του, γε-
λοῦσε σὰν νὰ ἄκουγε τὸ πιὸ εὐχάρι-
στο γεγονός, ὄχι μόνον δὲν ὀργιζό-
ταν, ὄχι ἁπλῶς προσευχόταν γἰ
αὐτοὺς ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἀπὸ πολὺ
νωρίς, ὄχι μόνον πρὸς τὸ τέλος τῆς
ζωῆς του, (γιατί ὁ π. Μᾶρκος ἦταν
παιδιόθεν ἅγιος), τοὺς ἀγαποῦσε, καὶ
ὅταν λέω τοὺς ἀγαποῦσε, ὄχι μόνον
ἁπλῶς τοὺς συγχωροῦσε καὶ προσ -
ευχόταν γἰ  αὐτούς, ἀλλὰ ἤθελε νὰ
τοὺς τιμήσει, ἤθελε νὰ τοὺς προβάλ-
λει, ἤθελε νὰ τοὺς ἀναδείξει.

Πόθου θείου ὑπόθεσις, ἔρωτος
πλήθους, κενοδοξίας ἄρνησις,
σιωπῆς βάθος. Νομίζω αὐτὰ εἶναι χα-
ρακτηριστικὰ τὰ ὁποῖα ἐὰν θὰ τὰ ἀνα-
λύσω δὲν θὰ μᾶς φθάσουν οἱ ὧρες.
Παρότι εἶπα ὅτι εἶναι Πίνακας Περιε-
χομένων αὐτὰ ποὺ θὰ σᾶς πῶ ὁ Πίνα-
κας αὐτὸς εἶναι ἕνα μικρὸ βιβλίο.
Ἐὰν ἐπεξεργαστοῦμε τὸ κάθε τί, θὰ
σᾶς κουράσω πολὺ καὶ δὲν τὸ θέλω.
Θέλω ὅμως νὰ πάρουμε μιὰ ἀμυδρὰ
εἰκόνα καὶ γεύση τοῦ ποιὸς ἦταν ὁ π.
Μᾶρκος.

Ἡ ὑπακοὴ καὶ ἡ ταπείνωσή του,λέ-
ει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, ἄβυσσος ταπει-
νοφροσύνης, ἀπάθεια, ἀναισθησία
καὶ ἀπονία ἐν λοιδορίαις καὶ ὕβρεσι.
Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἴπαμε καὶ πιὸ πρὶν μὲ
πιὸ ζωηρὰ χρώματα, «ἄβυσσος τα-
πεινοφροσύνης», ὅμως δὲν ἦταν μιὰ
ἁπλὴ ταπείνωση, γιατί καὶ οἱ λέξεις
ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους, θὰ ἔπρε-
πε ἡ λέξη ταπείνωση νὰ λέει γιὰ μᾶς
αὐτὸ ποὺ εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλὰ
ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀποδίδουμε τὶς λέ-
ξεις καὶ σὲ ἀρχαρίους τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς, γἰ  αὐτὸ ἀναγκάζονται
ἀκόμη καὶ οἱ ἅγιοι νὰ χρησιμοποι-
ήσουν καὶ προσδιορισμοὺς τῶν λέξε-
ων, ὥστε νὰ ἔχουμε καλύτερη εἰκό-
να καὶ γἰ  αὐτὸ λέει ὁ ἅγιος «ἄβυσσος
ταπεινοφροσύνης, ἀπάθεια, ἀναι-
σθησία». Ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε ἀναι-
σθησία γιὰ κάθε καλό, ἀναισθησία γιὰ
τὸ ἂν ὑποφέρει ὁ διπλανός μας, ἀναι-
σθησία γιὰ τὸ πῶς αἰσθάνεται ἀπὸ τὸ
πρωὶ ποὺ θὰ σηκωθεῖ ὁ ἄνδρας μας ἢ
ἡ γυναῖκα μας, οἱ κοντινοί μας
ἄνθρωποι. Ὁ π. Μᾶρκος εἶχε αὐτὴ
τὴν ἀναισθησία γιὰ τὶς κατηγορίες
ποὺ τοῦ ἀπηύθυναν, γιὰ τὶς ταπεινώ-
σεις ποὺ τοῦ προσέφεραν, ποὺ τοῦ
προσφέραμε μᾶλλον, διότι ὅλοι εἴμε-
θα συμμέτοχοι εἴτε γιατί ἀπευθείας
τὸν θλίψαμε, εἴτε γιατί δὲν κάναμε
ἀρκετὸ πόλεμο ἐναντίον τῶν θλι-
ψάντων αὐτόν. 

Τὸ μαρτύριο ποὺ ὑπέστη καὶ ἀπὸ
συνεφημερίους του δὲν τὸ ἀκούσα-
με ποτὲ ἀπὸ τὸ στόμα του. Τὸ ἀκού-
σαμε ἀπὸ αὐτόπτες μάρτυρες, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν συγκλονιστεῖ, εἶχαν συγ-
κλονιστεῖ καὶ σκανδαλιστεῖ κάποιοι.
Καὶ ὡσάκις θέλησα νὰ ἀναφερθῶ σὲ
αὐτὸ τὸ θέμα, μὲ ἀπέτρεπε καὶ προ-
σπαθοῦσε νὰ μοῦ πεῖ τί χαρίσματα
ἔχουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ τί πόλε-
μο κάνει ὁ διάβολος σ  ̓αὐτοὺς τοὺς
ἀνθρώπους, ὥστε νὰ φέρονται ἔτσι.
Ἀκόμη καὶ τὶς τελευταῖες μὲρες ποὺ
ἦταν στὸ νοσοκομεῖο, πρὸ τῆς κοιμή-
σεώς του, ἔλεγε ὀνομαστικά, ἀνεφέ-
ρετο στοὺς συνεφημερίους του καὶ
ἔλεγε τὸ τί πρέπει νὰ λάβουν, τί πρέ-
πει νὰ πάρουν, ὅλα γιὰ κείνους, ὅλα,
ὀνομαστικὰ τὸν καθένα, ὅλα, ὅλα γιὰ
κείνους νὰ τὰ πάρουν νὰ μὴ στερη-
θοῦν τίποτε. Αὐτὰ γιὰ μᾶς εἶναι ἀκα-
τανόητα, εἶναι ἀσύλληπτα. 

Πιστεύω ὅτι ἡ παραμονή του ἐπὶ
δεκαεννέα χρόνια στὸ βαθμὸ τοῦ
διακόνου ἦταν δική του ἐπιλογή. Βε-
βαίως εἶχε διωχθεῖ, βεβαίως ὁ τότε
ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἐδέχετο νὰ τὸν
χειροτονήσει, ἀλλὰ εἶχε πάρα πολ-
λοὺς ἐπισκόπους ὁ π. Μᾶρκος, οἱ
ὁποῖοι ὄχι ἁπλῶς θὰ τὸν χειροτο-
νοῦσαν ἀλλὰ θὰ τὸ θεωροῦσαν καὶ
καύχημά του νὰ εἶναι χειροτονία
τους ὁ π. Μᾶρκος καὶ ὅμως ἐκεῖνος
χρησιμοποιοῦσε αὐτὴν τὴν κακία τῆς
τότε ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως γιὰ
νὰ μιμηθεῖ καὶ πάλιν ἁγίους, ποὺ πε-
ριγράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης.
Ὁ ὁποῖος ἀναφέρει κάποιον Ἰσίδωρο,
ὁ ὁποῖος πῆγε σὲ ἕνα μοναστήρι ἐνῷ
ἦταν πρῶτα ἄρχοντας καὶ εἶχε φρό-
νημα ἀγέρωχο, πῆγε σὲ ἕνα μονα-
στήρι γιὰ νὰ διορθώσει τὸν ἑαυτό
του καὶ ὁ γέροντας, τὸν ἔβαλε νὰ μέ-
νει κοντὰ στὸν θυρωρὸ καὶ τοῦ εἶπε
ὅτι, ἂν θέλεις νὰ μείνεις στὸ μονα-
στήρι θὰ πρέπει νὰ ὑποδέχεσαι κάθε
προσκυνητὴ ὅταν ἔρχεται, νὰ τοῦ βά-
ζεις μετάνοια καὶ ὅταν φεύγει πάλι νὰ
βάλεις μετάνοια καὶ θὰ λές, ἐλεήσα-
τέ με ἀδελφὲ διότι εἶμαι ἐπιληπτικός.
Ἐπιληψία χαρακτηρίζουν οἱ ἅγιοι Πα-
τέρες τὴν ὑπεροψία, τὴν ὑπερηφά-
νεια καὶ τὴν ὀργή, τὸν θυμό, ὅτι εἶναι
ἑκουσία ἐπιληψία. Τοῦ εἶπε λοιπὸν ὅτι
θὰ λὲς αὐτὴ τὴν φράση. Καὶ τόσο
πολὺ ἀγάπησε αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ μονα-
χός, ὥστε μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια
ἐκλήθη γιὰ νὰ χειροτονηθεῖ. Ἐκεῖνος
ἠρνεῖτο καὶ ἔβαλε μεσάζοντες νὰ μὴ
τὸν χειροτονήσουν, διότι εὕρισκε
πολλὴ ἀνάπαυση σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ
εἶπε καὶ τὸ τελευταῖο, ποὺ φανέρωνε
ὅτι ὁ Κύριος τοῦ εἶχε προείπει τὸ τέ-
λος του:«ἐξάλλου ἐγὼ δὲν ἔχω πολὺ
χρόνο ζωῆς». Αὐτὸ τὸ ἄκουσε ὁ θυ-
ρωρός, ὁ ὁποῖος εἶχε συνδεθεῖ πνευ-
ματικὰ μαζί του καὶ τοῦ λέει: «ἐγὼ τί
θὰ ἀπογίνω;» Λέει: «ἄκουσε ἀδελφέ,
ἐὰν βρῶ χάριν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου,
σὲ ὀλίγο θὰ σὲ καλέσω κοντά μου νὰ
εἴμαστε γιὰ πάντα μαζί». Καὶ πράγμα-
τι σὲ ἑπτὰ ἡμέρες ἐκοιμήθη ὁ θυ-
ρωρὸς μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου,
ἡ ὁποία συνέβη εὐθὺς ὡς εἶπε αὐτὸν
τὸν λόγο.

Πιστεύω λοιπὸν ὅτι καὶ ὁ π.
Μᾶρκος χρησιμοποίησε αὐτὸ τὸ τέ-
χνασμα, τὸ κατὰ Θεὸν τέχνασμα,
ὥστε ὅσο γίνεται περισσότερο νὰ
κρύψει τὸν ἑαυτό του χωρὶς νὰ
ἀρνεῖται τὴν ἱερωσύνη, γιατί καὶ ἐκεῖ
ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ γίνει κανεὶς
ὑπερήφανος, διὰ τῆς ταπεινώσεως.
Χωρὶς λοιπὸν νὰ φαίνεται ἡ ταπείνω-
σή του, νὰ μὴ ἐπιζητεῖ τὴν λύση, ἕως
ὅτου ὁ Θεὸς ἔδειξε φανερὰ καὶ μὲ

ἕνα τρόπο ποὺ δὲν ἐξηγεῖται ἀνθρω-
πίνως, διότι ὁ Μητροπολίτης ποὺ χει-
ροτόνησε τὸν π. Μᾶρκο, τοῦ ἔδειξε
πολὺ σεβασμὸ καὶ ἀναγνώρισε τὴν
προσωπικότητα τοῦ π. Μάρκου· ὁ
ἴδιος Μητροπολίτης εἶχε κατὰ τὸ
κοινῶς λεγόμενο, “ψήσει τὸ ψάρι στὰ
χείλη” τοῦ π. Πορφυρίου καὶ γἰ  αὐτὸ
ὁ π. Πορφύριος, ὁ ἅγιος Πορφύριος,
ἀναγκάστηκε νὰ γράψει τὸ μοναστή-
ρι του στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν.
Αὐτὸ λοιπὸν ἦταν τὸ παράδοξο, τὸ νὰ
συγκρουστεῖ ἕνας Μητροπολίτης, ὁ
ὁποῖος εἶχε φερθεῖ ἀσεβῶς πρὸς τὸν
Ἅγιο Πορφύριο, νὰ ἀδιαφορήσει γιὰ
τὴν προσωπικὴ φιλία ποὺ εἶχε μὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο, τὸν τότε Ἀρχιεπίσκο-
πο καὶ νὰ προχωρήσει στὴν χειροτο-
νία τοῦ π. Μάρκου! Ἔτσι μὲ αὐτὸ τὸν
τρόπο ὁ Θεὸς τὸν ἤθελε νὰ γίνει
ἱερεὺς παρὰ τὴν ἄρνηση τοῦ π. Μάρ-
κου. Καὶ ἐπιβεβαιώνεται ἐδῶ ὁ λόγος
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, «ὁ ταπεινόνους
πάντοτε τὸ ἑαυτοῦ θέλημα ὡς πλά-
νον βδελύττεται· καὶ ἐν τοῖς αἰτήμα-
σιν αὐτοῦ τοῖς πρὸς Κύριον, πίστει
ἀδιστάκτῳ τὰ προσήκοντα μανθά-
νειν, καὶ ὑπακούειν πέφυκεν· οὐ τῇ
πολιτείᾳ προσέχων τῶν διδασκάλων·
ἀλλὰ Θεῷ ἀναθεὶς τὴν μέριμναν, τῷ
καὶ δἰ ὄνου ἐπὶ τοῦ Βαλαὰμ τὰ χρει-
ώδη διδάξαντι». Δηλαδὴ αὐτὸς ποὺ
εἶναι ταπεινὸς πάντοτε σιχαίνεται τὸ
δικό του θέλημα καὶ ὑποτάσσεται
ἀκόμη καὶ σὲ διδασκάλους οἱ ὁποῖοι
δὲν ἔχουν γνώση καλή, ἀκριβῶς θε-
ολογική, γιατί ξέρει ὅτι ὁ Θεὸς γιὰ
τὸν ταπεινὸ ἄνθρωπο θὰ μεριμνήσει
καὶ θὰ βάλει στὸ στόμα τοῦ διδασκά-
λου τὰ ἀπαραίτητα, τὰ ἀναγκαῖα,
ὅπως ἔβαλε καὶ στὸ στόμα ἑνὸς γαϊ-
δουριοῦ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη διά
τοῦ ὁποίου καθοδηγήθηκε ὁ Βαλα-
άμ.

Ὁ π. Μᾶρκος ἦταν μετανοίας
κῆρυξ καὶ εἰκὼν καὶ διδάσκαλος. Τὴν
μετάνοια τὴν κηρύττομε ὅλοι οἱ κλη-
ρικοὶ καὶ λαϊκοί, βεβαίως δὲν τὴν δι-
δάσκουμε ὅσο πρέπει στοὺς ἑαυτούς
μας.

Ὁ π. Μᾶκρος ἐκήρυττε τὴν μετά-
νοια ἀλλὰ μὲ ἕνα τρόπο ποὺ ζητοῦσε
συγγνώμη ἀπὸ ὅλους. Μᾶς ἔδειχνε
μὲ τὴν στάση του, μὲ τὸ πρόσωπό
του, μὲ τὴν συμπεριφορά του ὅτι
πρέπει νὰ τοῦ μοιάσουμε. Γιατί τὸ νὰ
μοιάσουμε στὸν Χριστὸ δὲν εἶναι,
ὅπως νομίζουν πολλοί, κάτι ἀσεβές.
Ἐγώ, λέγουν πολλοί, οὔτε στοὺς ἁγί-
ους δὲν μπορῶ νὰ μοιάσω, πῶς θὰ
μοιάσω στὸ Χριστό; Καὶ ὅμως εἶναι
ἐπιταγή μας καὶ λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες
ὅτι, ἐὰν δὲν οἰκειωθοῦμε τὸ ἦθος καὶ
τὸν χαρακτῆρα τοῦ Χριστοῦ, δὲν
μπορεῖ κάποιος νὰ γνωρίσει τὸν ἀλη-
θινὸ Χριστὸ καὶ τότε θὰ πλανηθεῖ ἀπὸ
ψευδοχρίστους, οἱ ὁποῖοι στὴν ἐπο-
χή μας εἶναι πάρα πολλοί.

Ἦταν καὶ εἶναι ὁ π. Μᾶρκος ζων-
τανὴ εἰκόνα, ἡ διδασκαλία τῆς μετα-
νοίας καὶ τῆς ταπεινώσεως. Ὅταν
τὸν ἔβλεπες νὰ σοῦ ζητάει συγγνώ-
μη, ἐνῶ ἐσὺ εἶχες ἄδικο. Νὰ σοῦ ζη-
τάει συγγνώμη ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ
σοῦ μιλήσει λίγο πιὸ αὐστηρά. Νὰ σοῦ
ζητάει συγγνώμη, γιατί δὲν σὲ ἄφησε
νὰ κάνεις τὸ θέλημά σου, ποὺ θὰ σὲ
κατέστρεφε. Ὅταν σοῦ ζητοῦσε
συγγνώμη, ἀντὶ νὰ ἀπαιτήσουμε τὴν
διόρθωση ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας,
εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ εἶναι διδάσκαλος
τῆς συγγνώμης, τῆς μετανοίας; Εἰκό-
να χειροπιαστή; Μποροῦμε νὰ ἰσχυ-
ριστοῦμε ὅτι δὲν εἴδαμε τὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ βλέποντας ἕνα ἄνθρω-
πό Του μὲ αὐτὸ τὸ ἦθος καὶ τὴν συμ-
περιφορά;

Ἀοργησίας κανὼν ἦταν ὁ π.
Μᾶρκος.Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀοργησίας εἶναι
«σιωπὴ χειλέων ἐν ταραχῇ καρδίας».
Γιὰ νὰ βάλει κανεὶς ἀρχὴ νὰ μὴ ἐξορ-
γίζεται, πρέπει παρ  ̓ὅτι ἡ καρδιά του
εἶναι ταραγμένη, νὰ μὴ μιλήσει, νὰ
κλείσει τὸ στόμα του. Αὐτὸ εἶναι ἡ
ἀρχή. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο εἶναι πρὶν τὴν
ἀρχή. Εἶναι κατώτερο καὶ σαφῶς δὲν
ὁδηγεῖ στὴν ἀοργησία. «Μεσότης δὲ
σιωπὴ λογισμῶν ἐν ψιλῇ ταραχῇ
ψυχῆς». Ὅταν μᾶς ἔρχονται λογι-
σμοὶ ἐναντίον ἐκείνου ποὺ μᾶς ἐξόρ-
γισε καὶ αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ εἶναι ἀπὸ
τὸν διάβολο, εἶναι πάντοτε κατηγο-
ρητικοί, ποτὲ οἱ λογισμοί μας αὐτοί,
ποὺ ἔρχονται αὐθόρμητα δὲν εἶναι
λογισμοὶ ὑπερασπίσεως ἐκείνων ποὺ
μᾶς ἔβλαψαν, ἐκείνων ποὺ μᾶς πα-
ρόργισαν, ἀλλὰ πάντοτε εἶναι κατη-
γορητικοί. 

Πρέπει ἐμεῖς νὰ ἐπιστρατεύσουμε
λογισμοὺς καλοὺς καὶ γἰ  αὐτὸ ὁ
Ἅγιος λέει ὅτι πρέπει νὰ ἐπιτιμήσου-
με τοὺς λογισμοὺς ποὺ ἔρχονται
ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, καὶ παρότι
αὐτὴ εἶναι «μεσότης», προχώρησε ὁ
ἄνθρωπος.

«Τέλος δὲ πεπηγμένη γαλήνη ἐν
πνοῇ ἀνέμων ἀκαθάρτων». Ἡ τελει-
ότης εἶναι ἡ γαλήνη ποὺ μοιάζει σὰν
νὰ ἔχει πήξει. Πῶς εἶναι ἡ θάλασσα
ποὺ τὴν βλέπουμε πολλὲς φορὲς καὶ
λέμε «τὴν  κόβεις μὲ τὸ μαχαίρι».
Ὄχι ἁπλῶς ἔχει ἠρεμία, ὄχι ἔχει ἡσυ-
χία, ὄχι μόνο δὲν ἔχει κύματα, ἀλλὰ
κόβεται μὲ τὸ μαχαίρι σὰν νὰ ἔχει γί-
νει πάγος, ἔχει σταθεροποιηθεῖ.

Σᾶς λέγω λοιπὸν ὅτι πολλὲς φορὲς
ὁ π. Μᾶρκος λέγοντάς μου γἰ  αὐτὴ
τὴν κατάσταση, ποὺ εἶχε ἡ ψυχὴ του
«αἰσθάνομαι μία ἀπέραντη ἠρεμία,
μία ἀπέραντη γαλήνη» προσέθετε,
«καὶ ἀνησυχῶ γἰ  αὐτό». Φαντάζεσθε
τί σημαίνει αὐτό; Δηλαδὴ εἶχε φθάσει
στὴν τελειότητα ποὺ περιγράφει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης καὶ ἀνησυχοῦσε καὶ
διερωτᾶτο «πῶς ἐγὼ ἔχω αὐτὴ τὴν
γαλήνη;» γιατί δὲν διενοεῖτο ὅτι ἔχει
φθάσει στὴν τελειότητα.

Πραότητος εἰκών: «Πραότης
ἐστὶν, ἀκίνητος ψυχῆς κατάστασις,
ἐν ἀτιμίαις καὶ εὐφημίαις ὡσαύτως
ἔχουσα». Ἡ πραότητα εἶναι εἴτε μᾶς
ἐπαινοῦν, εἴτε μᾶς κακολογοῦν, εἴτε
μᾶς δυσφημοῦν, νὰ ἔχουμε τὸ ἴδιο
αἴσθημα. Ἐκεῖνος ὄχι ἁπλῶς τὸ εἶχε,
ὅπως προείπαμε· ἔβλεπε καὶ τὸ καλὸ
καὶ ὅ,τι καλὸ μποροῦσε ὁ ἴδιος νὰ δη-
μιουργήσει μὲ τοὺς λογισμούς του
ὑπὲρ ἐκείνων ποὺ τὸν ἔβλαπταν,
ὑπὲρ ἐκείνων ποὺ τὸν ἐχθρεύονταν.

Ἀμνησικακίας ὁδηγός: Ἡ ἀμνησι-
κακία του ἦταν φυσικὴ κατάληξη καὶ
φυσικὴ συνέπεια τῆς ἀοργησίας του,
γιατὶ ὅπως μᾶς λέει πάλι ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης, ἡ μνησικακία εἶναι «ἡ θυ-
μοῦ κατάληξις». Ἡ κατάληξη τοῦ θυ-
μοῦ. Μνησικακοῦμε ἐναντίον ἐκεί-

νου ποὺ μᾶς ἔκανε νὰ θυμώσουμε
καὶ γιατί μνησικακοῦμε; γιατί ἀντὶ νὰ
κακίσουμε τὸν ἑαυτό μας ποὺ ἐξορ-
γίστηκε, τά βάζουμε μὲ ἐκεῖνον ποὺ
ἔγινε ἡ ἀφορμὴ, γιὰ νὰ ἐξοργι-
στοῦμε. «Μὲ κόλασε αὐτὸς ὁ ἄνθρω-
πος» λέμε «καὶ ἤθελα νὰ κοινωνήσω
καὶ ἐξοργίστηκα ἐξαιτίας του». Δη-
λαδὴ ἔσφαλα, δὲν κρατήθηκα στὴν
στάση αὐτὴ ποὺ ἔπρεπε νὰ κρατηθῶ.
Δὲν ἔβαλα καλὸ λογισμὸ γιὰ τὸν
ἄλλο ἄνθρωπο καὶ κρατῶ καὶ κακία
ἐναντίον του, ἀντὶ νὰ τὸν θεωρῶ
εὐεργέτη, πού μοῦ ἔδωσε τὴν
ἀφορμὴ νὰ διαπιστώσω ὅτι εἶμαι
ἀτελὴς πνευματικά.

Ἐγκρατείας διδάσκαλος. Περιττὸ
νὰ ποῦμε, ξέρετε ὅλοι, τὸ πῶς ἐτρέ-
φετο ὁ π. Μᾶρκος καὶ νὰ σημειώσου-
με ὅτι οἱ σωματικὲς ἀνάγκες τοῦ π.
Μάρκου ἦταν πολὺ ηὐξημένες. Δὲν
ἦταν οἱ σωματικές του ἀνάγκες οἱ
φυσικὲς ἀνάγκες ὅπως τῶν περισσο-
τέρων ἀπὸ ἐμᾶς. Ὅπως καὶ ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, ἐνῶ χρειαζό-
ταν πέντε πιάτα, ἔτρωγε δύο· κάποιοι
μοναχοὶ σκανδαλίζονταν, γιατί τὸν
ἔβλεπαν νὰ τρώει περισσότερο. Γἰ
αὐτὸ τούς ἔβαλε ὁ Γέροντάς τους νὰ
φᾶνε μία μέρα ὅσο ἤθελε ἡ ὄρεξή
τους, ὅσο μποροῦσαν νὰ φᾶνε, καὶ
ἐνῶ ὅλοι ἔφαγαν δύο πιάτα, ἐκεῖνος
ἔφαγε πέντε καὶ ὁ Γέροντας τοὺς κά-
λεσε στὸ τέλος καὶ τοὺς εἶπε: «ἐσεῖς
ἔχετε κράση νὰ φᾶτε δύο πιάτα καὶ
τρῶτε ἕνα, ὁ Ἀθανάσιος ἔχει κράση
νὰ φάει πέντε πιάτα καὶ τρώει δύο.
Ποιὸς κάνει μεγαλύτερη ἄσκηση,
ἐσεῖς ἢ ἐκεῖνος;». Μὲ αὐτὴ τήν κρά-
ση τοῦ σώματός του, τὶς ἀνάγκες τοῦ
σώματός του, ἐτρέφετο ἀπὸ ὅλους
μας λιγότερο. Καὶ ἐτρέφετο ὅσο τὸν
ἔβλεπαν οἱ ἄνθρωποι καὶ μάλιστα
πολλὲς φορὲς ἔτρωγε καὶ βιαστικά,
γιὰ νὰ νομίζει ὁ ἄλλος ὅτι εἶναι λαί-
μαργος. 

Λέει καὶ αὐτὸ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὅτι
πολλοὶ ἀσκηταὶ ἔκαμαν αὐτὸ νὰ
τρῶνε λαίμαργα, ὥστε νὰ πλανήσουν
ἀκόμη καὶ τὸν διάβολο. Νὰ τοὺς θε-
ωρήσει λαίμαργους ὁ διάβολος καὶ
νὰ μὴ τοὺς πειράζει οὔτε μὲ λογι-
σμοὺς ὑπερηφανείας οὔτε μὲ λογι-
σμοὺς  λεπτεπιλέπτους ποὺ θὰ κιν-
δύνευαν.

Ἡ ἁγνότης καὶ ἡ σωφροσύνη τοῦ
π. Μάρκου μαρτυρεῖται ἀπὸ ὅλα ὅσα
εἴπαμε. Διότι ἁγνότης καὶ σωφροσύ-
νη δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ σὲ
ἀνθρώπους μὲ ὀργή. Σὲ ἀνθρώπους
ποὺ δὲν ἔχουν πραότητα καὶ ἀνεξι-
κακία. 

Ἡ ἁγνότητα εἶναι κάτι πολὺ βαθύ,
δὲν ἐξαντλεῖται στὴν ἁγνότητα τοῦ
σώματος ἀπὸ σαρκικὲς πράξεις,
ἁμαρτωλές, ἀλλὰ εἶναι κάτι πολὺ
βαθὺ καὶ ἀρχίζει καὶ τελειώνει ἀπὸ
τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ τὸν
νοῦν ποὺ ἑδράζεται στὴν καρδιά.

«Τὶς σῶμα ἐνίκησε;» ρωτάει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης «ὅστις καρδίαν συν -
έτριψε». «Καρδίαν συντετριμμένην
καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ
ἐξουδενώσει». Καὶ τὸ λέει αὐτὸ ἕνας
ἅγιος, ὁ ἅγιος προφήτης Δαβίδ, ὁ
ὁποῖος τόσο πολὺ ταλαιπωρήθηκε
ἀπὸ τὸ σῶμα του καὶ ἁμάρτησε καὶ
διεπίστωσε ὅτι μὲ τὴν συντριβὴ τῆς
καρδίας του μὲ τὴν ταπείνωσή του,
τὸν ἀπήλλαξε ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸ σαρκικὸ
πρόβλημα.

Ἡ ἀφιλαργυρία, ἡ ἀκτημοσύνη καὶ
ἡ φιλανθρωπία τοῦ π. Μάρκου εἶναι
τὰ πιὸ γνωστά, νομίζω, σὲ ὅλους. Τό-
σο γνωστὰ ποὺ πολλὲς φορὲς δια-
μαρτυρηθήκαμε γιὰ τὴν φιλανθρω-
πία, ποὺ ἔκανε καὶ πρῶτος ἐγὼ καὶ τὸ
ἐξομολογοῦμαι δημόσια, ἁμάρτησα.
Καὶ ἐκεῖνος μὲ ταπείνωση μοῦ ἔλεγε:
«νὰ μοῦ τὰ πῆς μία μέρα νὰ βάλουμε
σειρὰ καλή», μὲ ταπείνωση μαθητοῦ.
Ἐγὼ ἔβλεπα ὑπερβολικὰ αὐτὰ, γιατί
ἡ φιλαργυρία εἶναι ζωντανὴ μέσα
μου. Ἐκεῖνος ὅμως ἐλεοῦσε, ὅπως ὁ
Θεὸς ἐλεεῖ, δικαίους καὶ ἀδίκους,
ὑπερηφάνους καὶ ταπεινοὺς καὶ ὄχι
μόνο ἁπλῶς ἐλεοῦσε. Προσωπικὰ
χρήματα ἀπὸ τὸν μισθό του δὲν χρη-
σιμοποιοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό του· ὅ,τι
φαγητὸ τοῦ προσέφερε τὸ σπίτι ποὺ
θὰ κατέλυε ἢ οἱ δικοί του, οἱ οἰκεῖοι
του ἄνθρωποι, αὐτὰ ἦταν τὰ ἔξοδά
του καὶ ὅ,τι ροῦχο τοῦ ἀγόραζαν οἱ
ἄνθρωποι ποὺ ἔβλεπαν ὅτι λειώνουν
τὰ ροῦχα του ἐπάνω του. Ἐκεῖνος
δὲν ἐφρόντιζε οὔτε ἤξερε πρὸς τὰ
ποῦ πωλοῦν τέτοια ροῦχα.

Ὡστόσο ἐπεστράτευε καὶ ἄλλους
ἀνθρώπους νὰ βοηθήσουν καὶ ὄχι
μόνο ἔδινε τὰ χρήματα, ἀλλὰ καὶ
ἔπαιρνε ἐπάνω του τὸν πόνο, τὴν
ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων, ποὺ κινδύ-
νευαν νὰ χάσουν τὸ σπίτι τῆς οἰκογε-
νείας τους ἀπὸ τὶς ἀνεξόφλητες δό-
σεις τοῦ δανείου. Πολλοὶ τὸν ἐκμε-
ταλλεύονταν καὶ ὅσοι ἤσασταν κοντὰ
του τὸ ξέρετε πολὺ καλὰ αὐτό.
Ἐκεῖνος δὲν ἦταν ἀφελής, ἤξερε,
γιατί ὅλους τούς ἐγνώριζε, ἂν καὶ
ποτὲ δὲν ἔλεγε ὁ ἴδιος τὸ τί βλέπει, τί
γνωρίζει. Ὁ π. Πορφύριος εἶχε ἀπὸ
τὸν Θεὸ αὐτὴ τὴν ὁδηγία, νὰ λέει
στοὺς ἀνθρώπους αὐτὰ ποὺ βλέπει.
Ὁ π. Μᾶρκος πιστεύω ὅτι εἶχε ζητή-
σει ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ μὴ τοῦ δώσει τέ-
τοια εὐλογία καὶ τὸ ἐπέτυχε. Ἐπέτυ-
χε νὰ κρυφτεῖ μὲ μοναδικὸ τρόπο.
Νομίζω εἶναι ὁ μοναδικὸς ἅγιος, ὁ
ὁποῖος εἶχε καὶ κατὰ κόσμο γνώση
καὶ θεολογικὴ γνώση καὶ θεία γνώση
καὶ ἔμεινε τόσο ἄγνωστος καὶ ἀδια-
φήμιστος καὶ γἰ  αὐτὸ καὶ ὁ μισθός
του θὰ εἶναι πολλαπλάσιος, ὅταν ὁ
Θεὸς μιλήσει. Πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι,
ἂν ἀνοιχθεῖ ὁ τάφος του, θὰ μιλήσει
ὁ Θεός…

Γιὰ τὴν ἀγρυπνία καὶ τὴν προσευ-
χή. Οἱ ἀγρυπνίες, οἱ ἐξομολογήσεις,
οἱ θεῖες Λειτουργίες, οἱ ἱεροπραξίες,
ἦταν τὸ ἐξωτερικὸ περίβλημα μὲ τὸ
ὁποῖον ἔκρυβε τὴν ἀδιάλειπτο προσ -
ευχὴ ποὺ ἔκανε. Ποτὲ δὲν εἶπε ὅτι
κάνει ἀδιάλειπτο προσευχή. Προσ -
ευχὴ ποτὲ δὲν ἐδίδαξε, τουλάχιστον
σὲ κύκλο ἀνθρώπων. Ποτὲ δὲν ἀπέ-
κτησε φήμη τέτοια καὶ ὅμως ἦταν
ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους γνῶστες, ἕνας
ἀπὸ τοὺς λίγους ἐμπειρικούς τῆς
ἀδιαλείπτου νοερᾶς προσευχῆς.
Βλέποντάς τον νὰ κάνει ἀδιάκοπες
τελετουργίες, ἱερὲς ἀκολουθίες,
ἁγιασμούς, τὸ μυστήριο τοῦ εὐχε-
λαίου, ἐξοντωτικά, σὲ συχνότητα ποὺ
δὲν ἐξηγεῖται οὔτε μὲ τὴν ἰατρικὴ
οὔτε μὲ τὴν ἀντοχὴ τοῦ ἀνθρωπίνου
σώματος. Καὶ νὰ ληφθεῖ ὑπ  ̓ὄψιν ὅτι

κατὰ τὴν τέλεση τῶν θείων Λειτουρ-
γιῶν καὶ τῶν ἐξομολογήσεων καὶ τῶν
ἱεροπραξιῶν κατέθετε τὸν ἑαυτό
του, δὲν ἔλεγε ἁπλῶς τὰ λόγια. Καὶ
αὐτὴ ἡ κατάθεση γιὰ ἕνα ἄνθρωπο
ποὺ δὲν ἔχει φύγει ἀπὸ αὐτὴ τὴ γῆ
εἶναι γιὰ τὸ σῶμα μεγάλη φθορά, για-
τί φθείρεται ἡ γήινη δύναμη τοῦ
ἀνθρώπου καὶ ἐνισχύεται ἡ δύναμη
τῆς ψυχῆς.

Ἂς ἀφήσουμε δὲ τὸ πόσες ἀσθέ-
νειες ἀνθρώπων ἀνελάμβανε καὶ ἡ
τελευταία ἀσθένεια, ποὺ τὸν ὁδήγη-
σε στὸν θάνατο, ἦταν ἀσθένεια τὴν
ὁποία ἀνέλαβε ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ
ἐκινδύνευε εἰς θάνατον καὶ ὁ ἄνθρω-
πος ἔγινε καλὰ καὶ ὁ π. Μᾶρκος ἔφυ-
γε ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή. Ὄχι βέβαια για-
τί ἔφταιγε ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ γιατί
ἔτσι θέλησε ὁ Θεὸς νὰ γίνει.

Ὁ π. Μᾶρκος ἦταν ὁ ἀληθὴς καὶ
γνήσιος ποιμήν: «Ποιμὴν ἐστίν, ὁ τὰ
ἀπολωλότα λογικὰ πρόβατα δἰ ἀκα-
κίας, δἰ  οἰκείας σπουδῆς καὶ εὐχῆς
ἀνακτῆσαι καὶ ἀνορθῶσαι δυνάμε-
νος» λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, «Κυβερ-
νήτης ἐστίν, οὐ μόνον ἐκ τρικυμίας
ἀλλὰ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀβύσσου τὴν
ναῦν ἀνασπᾶσαι δυνάμενος», δη-
λαδὴ ὄχι μόνον νὰ σώσει κάποιους
ἀνθρώπους ποὺ κλυδωνίζονταν,
ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους ποὺ ἦσαν χαμέ-
νοι. Ἡ ψυχὴ τους ἦταν ἀδύνατον νὰ
σωθεῖ μὲ ἄλλο τρόπο, μὲ τὴν Χάρη
τοῦ Θεοῦ ὁ π. Μᾶρκος ἀνέσυρε
ψυχὲς ἐκ τῆς ἀβύσσου, ἐκ τοῦ ᾅδου.
Καὶ ἐπαληθεύτηκε καὶ σʼ ἐκεῖνον ἡ
φράση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δηλαδὴ τὰ
λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ «ὁ ἐξάγων
ἄξιον ἐξ ἀναξίου ὡς τὸ στόμα μου
ἔσται», ἔγινε δηλαδὴ ὁ π. Μᾶρκος
στόμα Χριστοῦ καὶ ἀνέσυρε ψυχὲς ἐκ
κοιλίας ᾅδου.

Ἰατρὸς καὶ διδάσκαλος ὄντως
ὑπῆρξε. Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν
σωμάτων. Περὶ τὸ τέλος δὲ τῆς ζωῆς
του, ἔλαβε καὶ τὸ χάρισμα τῆς ἰάσε-
ως τῶν δαιμονισμένων ἀνθρώπων
καὶ τὸ ἔλεγε σὰν νὰ μιλᾶ γιὰ κάποιον
ἄλλο ἄνθρωπο, ὅτι κάποιος ἄλλος
ἔχει αὐτὴ τὴ δύναμη, ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς
ὅτι ἐνεργεῖ καὶ τὸν ἔχει θεατὴ τὸν π.
Μᾶρκο αὐτῆς τῆς θαυμαστῆς
ἰατρικῆς. 

Ἦταν γνήσιος λοιπὸν καί ποιμὴν
καὶ διδάσκαλος καὶ ἰατρὸς καὶ ὅπως
λέει πάλι ὁ ἅγιος Ἰωάννης «ὄχι ἐξ
ἀντιγράφων τὴν παιδείαν ἀσκῶν»,
δὲν ἀντέγραφε, ὅπως κάνουμε ἐμεῖς,
διαβάζουμε τοὺς βίους τῶν ἁγίων καὶ
προσπαθοῦμε νὰ μιμηθοῦμε, νὰ ἀντι-
γράψουμε τὶς μεθόδους τῶν ἁγίων.
Γιὰ τὸν π. Μᾶρκο ἦταν πηγαία αὐτὴ ἡ
καθοδήγηση ποὺ ἔκανε, γιατί ὁ ἴδιος
καθοδηγεῖτο ἀπὸ τὸν Κύριο.

Τέλος ἦταν ὁ π. Μᾶρκος ἡ φανέ-
ρωση ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγάπης. Δεῖτε
πόσες φωτογραφίες ὑπάρχουν, δεῖτε
τὸ χαμόγελο, δὲν εἶναι χαμόγελο
ἀνόητο, ὅπως τὰ δικά μας τὰ χαμό-
γελα, εἶναι ἕνα χαμόγελο τὸ ὁποῖον
δίδει τὴν εἰκόνα τῆς ἀγάπης, τῆς
χαρᾶς, τῆς ζωῆς, τῆς γαλήνης, τῆς
εἰρήνης, τῆς ἐλπίδος, ἕνα χαμόγελο
ποὺ βλέποντάς το ὁ ὁποιοσδήποτε
καὶ ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἀπηλπισμένος λέ-
ει ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὑπάρχει ἀνάστα-
ση, ὄχι ἁπλῶς ἐλπίδα. «Καρδίας
εὐφραινομένης θάλλει τὸ πρόσω-
πον» λέει ἡ Ἁγία Γραφή· τοῦ π. Μάρ-
κου δὲν ἔθαλλε ἁπλῶς τὸ πρόσωπό
του, ἀλλὰ τὸ πρόσωπό του ἀπέδιδε
τὸ περιεχόμενο τῆς ψυχῆς του. Γιʼ
αὐτὸ τὸ πρόσωπό του καὶ ὁποιαδήπο-
τε ἀπεικόνισή του ἔχει μία μοναδικὴ
σημασία, γιατί πολὺ σπάνια ἐκφράζε-
ται μία ἁγία ψυχὴ καὶ μὲ τὴν εἰκόνα
ποὺ δίνει τὸ σῶμα στὸν βαθμὸ ποὺ
εἰκονίζεται στὸ πρόσωπο τοῦ π. Μάρ-
κου.

Ἡ εἰρηνόχυτος μορφή του, ὁ κρυ-
πτός τῆς καρδίας ἄνθρωπος, ἡ μέρι-
μνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ὡς δική
του μέριμνα, ἦταν ὁ σκοπὸς τῆς ἐπι-
γείου ζωῆς του. Καὶ ἡ ἐφημερίδα ὁ
«Ὀρθόδοξος Τύπος» ἦταν τὸ μέσον
διά τοῦ ὁποίου ἐποιμένετο ἡ οἰκου-
μενικὴ Ὀρθοδοξία.

Διαπιστώνουμε ὅτι παρότι ἡ ἀπου-
σία τῆς σωματικῆς του παρουσίας
εἶναι πολὺ μεγάλη ἀπώλεια, διαπι-
στώνουμε ὅτι ὁ π. Μᾶρκος κατόρθω-
σε τὸ ἀκατόρθωτο, νὰ κατευθύνει
τὴν ἐφημερίδα αὐτὴ ἀπὸ τὸν οὐρα-
νό. Μὲ ἕνα θαυμαστὸ τρόπο, ὅσοι
ἀσχολούμεθα εἴμεθα παντελῶς ἀνί-
δεοι καὶ ἀνάξιοι γἰ  αὐτὸ τὸ ἔργο. Βρί-
σκεται κάποιος-κάποιοι, μία λέξη ὁ
ἕνας, μία φράση ὁ ἄλλος καὶ συνεχί-
ζεται ὁ ἀγῶνας, ἡ μαρτυρία τῆς ἀλη-
θείας, ὁ ἔλεγχος τοῦ κακοῦ. Ἡ πηδα-
λιουχία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
μας καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα πρῶτο καὶ με-
γάλο θαῦμα, ποὺ δείχνει τὴν παρρη-
σία ποὺ ἔλαβε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἄνευ ἐμπαθείας διόρθωση τῶν
ἀνθρώπων ἦταν καὶ τὸ χαρακτηριστι-
κό τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ καὶ τὸ χαρα-
κτηριστικὸ τὸ ὁποῖον μετέδιδε διά
τῆς ἐφημερίδος. Μερικὲς φορὲς βε-
βαίως ἡ δική μας ἡ ἀδυναμία, ἡ ἐμπά-
θεια εἰσχώρησε καὶ εἰσχωρεῖ καὶ γἰ
αὐτὸ μᾶς ἐλέγχει καὶ στενοχωρεῖται
καὶ θλίβεται, ὅταν ἐμεῖς ἀφήνουμε
τοὺς ἑαυτούς μας νὰ ἐκφράζονται μὲ
τὰ πάθη τους καὶ ὄχι μὲ τὸ φόβο τοῦ
Θεοῦ καὶ μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Δὲν θέλω νὰ σᾶς κουράσω ἄλλο,
ἀλλὰ θέλω νὰ καταλήξω μὲ τὰ λόγια
πάλι τοῦ Ὁσίου ἡμῶν Πατρὸς Ἰωάν-
νου τῆς Κλίμακος, τὰ ὁποῖα ταιριά-
ζουν ἀπόλυτα στὸν π. Μᾶρκο σὰν μία
κατάθεση ὅλων μας πρὸς τὸ πρόσω-
πό του. Ταυτόχρονα καὶ ἱκεσία.

«Οὐρανοδρόμε, πάτερ ἡμῶν
Μᾶρκε, λέγομέν σοι ὅτι καὶ προσεπέ-
λασας τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ καὶ τὸ ὄμμα
εἰς οὐρανὸν ἀνέτεινας καὶ ἐπὶ τὴν βά-
σιν τὸν πόδα προσεπεβίβασας καὶ
ἔδραμες καὶ ἀνέδραμες καὶ ὑψώθης
καὶ ἐπέβης ἐπὶ Χερουβὶμ ἀρετῶν καὶ
ἐπετάσθης καὶ ἀνέβης ἐν ἀλαλαγμῷ
τὸν ἐχθρὸν τροπωσάμενος· καὶ προ-
ωδοποιήσας καὶ προηγήσω μᾶλλον
δὲ εἰσέτι καὶ νῦν ἡγῇ καὶ προηγῇ πάν-
των ἡμῶν ἐπʼ αὐτὴν τὴν κορυφὴν
ἀναδραμών τῆς ὁσίας Κλίμακος καὶ
ἑνωθείς τῇ ἀγάπῃ, ἡ δὲ ἀγάπη ἐστὶν ὁ
Θεός». Ταῖς τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν
Μάρκου πρεσβείαις, ἀδελφοί μου,
Καλὴ Ἀνάσταση!

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία εἰς
τὴν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10)
ποὺ ἐπραγματοποιήθη τὴν Δευτέραν
30.3.15, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει πέντε ἐτῶν
ἀπὸ τὴν κοίμησίν του.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Οἱ στῦλοι τῆς Πίστεως

τούς μοναχούς πού κατάγονται ἀπό
τήν Ἰβηρία καί ἀφοῦ ξανοιχτοῦν στό
πέλαγος νά τό βυθίσουν μαζί μέ
τούς ἐπιβάτες του. Ἔτσι οἱ ἅγιοι
Ὁσιομάρτυρες ἔλαβαν τόν στέφα-
νο τοῦ μαρτυρίου ἐπισφραγίζοντας
μέ τή θυσία τους τήν ὅλη ὁσιακή
βιωτή τους. Τούς Ἁγίους Ἰβηρίτας
Ὁσιομάρτυρες ἑορτάζουμε στίς 13
Μαΐου.

Οἱ λατινόφρονες συνεχίζοντας
τήν καταστροφική ἐπιδρομή τους
ἔφθασαν στή Μονή Βατοπαιδίου,
ἀλλά καί ἐκεῖ ἀντιμετώπισαν ἰσχυρή
ἀντίδραση. Ἀφοῦ κατάλαβαν πώς
δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά λυγίσουν
τούς μοναχούς πού ἀντίκρυσαν ὡς
ἀκλόνητους βράχους τῆς Πίστεως,
ἄρχισαν νά τούς κακοποιοῦν. Τέλος,
ἔσυραν ἔξω τόν ἁγιώτατο προηγού-
μενο Ὅσιο Εὐθύμιο καί δώδεκα ἀπό
τούς μοναχούς καί τούς ἀπηγχόνι-
σαν. Ἡ μνήμη αὐτῶν τῶν Βατοπαι-
δινῶν ὁσιομαρτύρων ἑορτάζεται
στίς 4 Ἰανουαρίου.

Ἔπειτα ἀπό ὅλα αὐτά καί ἐνῶ οἱ
λατινόφρονες συνέχιζαν νά λεηλα-
τοῦν τά πάντα στό πέρασμά τους,
ἔφθασαν στή Μονή τοῦ Ζωγράφου.
Οἱ μοναχοί εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ἀπό
ὅραμα τῆς Παναγίας γιά τόν ἐπερ-
χόμενο κίνδυνο… Κάποιοι ἀπό τούς
μοναχούς φοβισμένοι κατέφυγαν
στά γύρω βουνά. Οἱ ὑπόλοιποι κλεί-
σθηκαν μέσα στόν πύργο τῆς

Μονῆς. Ἀπό ἐκεῖ ἤλεγξαν μέ παρρη-
σία τούς λατινόφρονες ὡς αἱρετι-
κούς καί παράνομους. Τότε ὁ βασι-
λέας ἐξοργισμένος διάταξε καί τούς
ἔκαψαν ζωντανούς μαζί μέ τόν πύρ-
γο πού χρησίμεψε σάν ὀχυρό τους.
Ἔτσι κέρδισαν καί αὐτοί τόν στέ-
φανο τοῦ μαρτυρίου… Ἡ μνήμη
τῶν Ζωγραφιτῶν Ὁσιομαρτύρων
ἑορτάζεται στίς 22 Σεπτεμβρίου.

Ἀφοῦ ὁ Μιχαήλ ἀνεχώρησε ἀπό
ἐκεῖ, ἔφθασε στήν κελλιώτικη Λαύ-
ρα τῶν Καρυῶν, στήν ὁποία εἶναι
ἐγκατεστημένη καί ἡ ἕδρα τοῦ Πρώ-
του τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ δέ
Πρῶτος, ὁ Κοσμᾶς καί οἱ συνασκη-
τές του ἐναντιώθηκαν στόν βασιλέα
μέ γενναιότητα, ἐλέγχοντάς τον
ὅπως καί οἱ προηγούμενοι Πατέ-
ρες… Ἔτσι διατάχθηκε καί γι᾿
αὐτούς ὁ θάνατος. Ἀγχόνη γιά τόν
Πρῶτο Ὅσιο Κοσμᾶ καί σφαγή γιά
τούς μοναχούς. Τό αἷμα τῶν Ἁγίων
σφράγισε καί ἐδῶ τήν ὁμολογία
τους καί μαζί μέ τίς ψυχές τους ἀνέ-
βηκε στό θρόνο τοῦ Θεοῦ ὡς ἡ
ὕστατη αἱματηρή θυσία τους. Ἡ
μνήμη τῶν Καρεωτῶν Ὁσιομαρτύ-
ρων ἑορτάζεται στίς 5 Δεκεμβρίου»
(σελ. 5-7).

Τήν ἱστορία δέν πρέπει νά τήν
ξεχνᾶμε. Εἶναι πηγή φωτός καί μᾶς
δείχνει τό δρόμο τῆς ἀντίστασης
στούς λατινόφρονες καί οἰκουμε-
νιστές, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νά μᾶς
ὁδηγήσουν στόν ὄλεθρο. Ὑπέρ τῆς
Ὀρθοδοξίας ἀξίζει κάθε θυσία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
ση στὸ λόγο, δηλ. στὴν οὐσία τῆς
μετανοίας, δόθηκε ἔμφαση στὸ ἄ-
λόγο, δηλ. αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει χωρὶς
λόγο καὶ γιʼ αὐτὸ δὲν ἔχει λόγο νὰ
ὑπάρχη. Ποιὸ εἶναι αὐτό; Δὲν εἶναι
ἄλλο ἀπὸ τὸ αὐτονόητο, διότι περὶ
αὐτονοήτου πρόκειται, ὅταν συν -
εχῶς προβάλλεται ὡς εἴδηση ἡ τέ-
λεση μιᾶς ἀκολουθίας καὶ ὅτι ὁ τά-
δε μίλησε γιὰ τὴν μετάνοια, χωρὶς
νὰ διαβάζουμε κάτι πέρα ἀπὸ τὴ συν -
ηθισμένη ἐπανάληψη «νὰ ἀλλάξου-
με νοῦ, νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν
ἁμαρτία». Ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ ἐπανά-
ληψη ὑπάγεται στὴν καταδυνά-
στευση τοῦ νὰ μεγαλοστομίζουμε
τὸ αὐτονόητο, διότι δὲν ἔχουμε κά-
τι οὐσιῶδες νὰ ἀρθρώσουμε.

Ἡ οὐσία τῆς μετανοίας εἶναι ὁ
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο θὰ προβῆ κα-
νεὶς συγκεκριμένα στὴν ἀναίρεση
ἐκείνων ποὺ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρή-
της ἔγραψε: «ὁ Νόμος ἠσθένησεν,
ἀργεῖ τὸ Εὐαγγέλιον, Γραφὴ δὲ
πᾶσα, ἐν σοί παρημέληται, Προ -
φῆται ἠτόνησαν, καὶ πᾶς Δικαίου
λόγος, αἱ τραυματίαι σου, ὦ ψυχή,
ἐπληθύνθησαν, οὐκ ὄντος, ἰατροῦ
τοῦ ὑγιοῦντός σε». Μετάνοια
λοιπὸν εἶναι ἡ τέχνη τῆς ἐπανα-
γραφῆς τῆς ζωῆς μας ὡς τροπάριο:
«ὁ Νόμος κυριαρχεῖ, γρηγορεῖ τὸ
Εὐαγγέλιον, Γραφὴ δὲ πᾶσα, ἐν σοί
ἐπιμέληται, Προφῆται ἐνισχύθη-
σαν, καὶ πᾶς δικαίου λόγος, αἱ τραυ-
ματίαι σου, ὦ ψυχή, ἐλαττώνονται,
ὄντος ἤδη, ἰατροῦ τοῦ ὑγιοῦντός
σε», δηλ. ἡ ἀνομολόγητη διά θεϊκῆς
συνεργίας πορεία μεταποίησης τοῦ
ὄντος πρὸς τὸ ἐν Χριστῷ δέον.

Ἡ καταδυνάστευσις 
τοῦ αὐτονοήτου



Σελὶς 8η

Τὴν Δευτὲραν 23ην Μαρτίου
ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν αἴθου-
σαν Λόγου καὶ Τέχνης, εἰς τὴν
Στοὰν τοῦ Βιβλίου, ἡ παρουσίασις
τοῦ Τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ Β´
Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρί-
ου μὲ θέμα: «Ἡ ζωή τῶν ὑποδού-
λων Ἑλλήνων ἐπὶ Τουρκοκρατίας.
Καταπίεση - Κοινοτισμὸς - Παι-
δεία».

Τὸ Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου ὑπὸ ἡμερομηνίαν 23ην Μαρ-
τίου τ.ἔ. μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«…Τὴν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως
κήρυξε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος, λέγοντας: “…Αἰσθανόμα-
στε χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση ποὺ ἡ
Ἐκκλησία κατόρθωσε νὰ συγκεν-
τρώσει λαμπροὺς καὶ καταξιωμέ-
νους ἐρευνητὲς ὑπὸ τὴν ἴδια στέ-
γη καὶ μὲ κοινὸ σκοπό: τὴν σειρὰ 10
Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων γιὰ τὰ
200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης. Καὶ μόνο τοῦτο τὸ γε-
γονὸς φανερώνει τὴν ἀξία αὐτοῦ
τοῦ τολμήματος… Μέσα ἀπὸ τὰ
κείμενα αὐτὰ ἀναψηλαφοῦνται
ὅλα ὅσα ἔδεναν τότε τοὺς Ἕλλη-

νες μεταξύ τους, ἀπὸ τὸν πιὸ ἄση-
μο ὡς τὸν πλέον φημισμένο, ἡ
κοινὴ πίστη καὶ συνείδηση, οἱ πα-
ραδόσεις, ὁ καθημερινὸς βίος, τὰ
γράμματα καὶ ἡ παιδεία. Φανερώ-
νουν ὅτι χρειάζεται πάντοτε ἀγώ-
νας καὶ ἄθληση, ὥστε νὰ διατη-
ροῦμε καθαρὲς καὶ φωτεινὲς τὶς
ψυχές μας, διότι ἡ ἐλευθερία οὔτε
πωλεῖται οὔτε ἀγοράζεται. Δια -
σῴζεται ὁ Ἑλληνισμὸς ποὺ καρτε-
ρεῖ καὶ ἀγωνίζεται ἐν πνεύματι καὶ
ἀληθείᾳ… Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαρι-
στήσω ὅσους συνετέλεσαν στὴν
πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἐκδό-
σεως καὶ εὔχομαι ὁ τόμος αὐτός,
μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀγα-
πηθεῖ, νὰ ὠφελήσει οὐσιαστικὰ καὶ
νὰ ἔχει εὐλογητὴ συνέχεια καὶ
εὔδρομη πορεία στὴν βιβλιογρα-
φία”.

Τὴν ἐκδήλωση συντόνιζε ὁ κ.
Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς
Ἐπιστήμων καὶ Ἀρχισυντάκτης τοῦ
Περιοδικοῦ “ΕΚΚΛΗΣΙΑ”. …Τὸ Δ´
Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο,
θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ φθινόπωρο
τοῦ 2015 μὲ θέμα: “Εὐρωπαϊκὸς καὶ
Ἑλληνικὸς Διαφωτισμός”».

Βανδαλισμοὶ εἰς ἱστορικοὺς
Ἱ. Ναοὺς τῶν Ἀθηνῶν

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες εἰς τὴν
ἐπικαιρότητα ἦρθαν οἱ περιπτώσεις
δύο Ἱ. Ναῶν τοῦ κέντρου τῆς Ἀθή-
νας, οἱ ὁποῖοι ὑπέστησαν ποικίλες
καὶ ἐκτεταμένες φθορές. Σύμφωνα
μὲ δημοσιεύματα, ὁ μὲν Ἱερὸς
Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στὴ
γωνία Σόλωνος καὶ Μασσαλίας,
ἀφοῦ παρεβιάσθη ἡ εἴσοδός του
κατὰ νυκτερινὴ ὥρα, κατέληξε ὡς
τόπος ἀνηλεοῦς λεηλασίας καὶ ἐπέ-
λασης βαρβάρων, καθὼς κατα-
στράφηκαν τὸ παγκάρι, ἕνα ξύλινο
προσκυνητάρι, ἀρκετὰ στασίδια,
ἕνα ἀναλόγιο κ.ἄ. Ἐπίσης ἀφαιρέ-
θηκε ἀπὸ αὐτὸν κάθε τί τιμαλφές,
ὅπως τὰ χρυσὰ ἀφιερώματα καὶ τά-
ματα τῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, τὰ δύο ἀσημένια καντή-
λια τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ ἕνα ἀπὸ
τὰ δύο ἀσημένια Ἑξαπτέρυγα. Ἐπί-
σης ἐκλάπησαν ὅ,τι χρήματα
ὑπῆρχαν, καρέκλες καὶ ἠλεκτρικὰ
εἴδη. Στὸν Πανεπιστημιακὸ Ἱ. Ν. Παν -
αγίας Καπνικαρέας ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
Ἑρμοῦ, ἀναγράφηκε σύνθημα στὴν
πρόσοψη μὲ περιεχόμενο «σπᾶμε
τὸ φόβο βγαίνουμε στὸ δρόμο»,
ποὺ συμπληρώνεται ἀπὸ τὴν ὑπεν-
θύμιση ἡμερομηνίας μιᾶς πορείας,
ὡς ἐκείνης τῶν 200 ἀτόμων, ποὺ πέ-
ρασαν ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ προκάλεσαν
αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα.

Κατὰ τὴ γνώμη πολλῶν τὰ δύο
αὐτὰ γεγονότα συσχετίζονται καὶ
ἀποδίδονται σὲ ἀντιεξουσιαστικὲς
ὁμάδες ἀναρχικῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ στὸ
παρελθὸν ἔχουν προβῆ σὲ ἀνάλο-
γες πράξεις. Ὡστόσο, ἂν αὐτὸ
ἰσχύη γιὰ τὴν Καπνικαρέα, εἶναι
μᾶλλον ἀπίθανο ἡ «ἀπέκδυσις» τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων νὰ ὀφείλε-
ται σὲ τυχάρπαστους ἀκροαριστε-

ρούς. Ἡ ὅλη διαδικασία προδίδει ὅτι
ὑπῆρξε προσχεδιασμὸς π.χ. ἡ ἐπι-
λογὴ τῆς ὥρας, ἡ ἀφαίρεση συγκε-
κριμένων πραγμάτων κ.λπ. Μάλιστα
ἡ στοχοποίηση τῶν πολυτίμων ἀντι-
κειμένων δείχνει ὅτι πρόκειται γιὰ
ὀργανωμένη λῃστεία, ἀλλὰ καὶ ἡ
ἀφαίρεση ξυλίνων καθισμάτων, ποὺ
μόνο ὡς καυσόξυλα θὰ μποροῦσαν
νὰ χρησιμοποιηθοῦν, ὅπως καὶ τῶν
ἠλεκτρικῶν συσκευῶν ὁδηγεῖ στὴν
ἄποψη ὅτι πρόκειται γιὰ ἀνθρώπους
χαμηλῆς κοινωνικῆς ἐπιφάνειας,
ποὺ κλέβουν γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν,
ἐνῷ οἱ ὑπόλοιπες καταστροφὲς
μποροῦν νὰ αἰτιολογηθοῦν ὡς ἐπι-
γενόμενες λόγῳ βιασύνης.

Ἡ ἱεροσυλία καὶ λεηλασία Ἱ.
Ναῶν εἶναι πανάρχαιο φαινόμενο,
ποὺ εἶναι πέρα ὡς πέρα ἀπολύτως
καταδικαστέο, καὶ ὀφείλεται σὲ
διαφόρους παράγοντες. Σεβασμὸς
στοὺς Ἱ. Ναοὺς δὲν εἶναι μόνο
ἔνδειξη πολιτισμοῦ ἀλλὰ καὶ σε-
βασμὸς πρὸς τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο,
ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸ ζωντανὸ ναὸ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θὰ πρέπη
ὅμως κάποτε νὰ μᾶς ἀπασχολήση
γιὰ ποιὸ λόγο αὐτὰ τὰ συντετριμ-
μένα στὸν ἐσωτερικό τους κόσμο
ἄτομα τοῦ περιθωρίου γράφουν
συνθήματα στοὺς τοίχους Ἐκκλη-
σιῶν; Μήπως αἰσθάνονται ὅτι ὁ
Θεὸς δὲν τοὺς ἀκούει καὶ διαμαρ-
τύρονται μέσα ἀπὸ τὴν πέτρινη ψυ-
χή τους ἢ εἶναι ἁπλὰ κοινοὶ ἐγκλη-
ματίες; Στὸ σύνθημά τους, ποὺ πα-
ραθέσαμε λίγο παραπάνω, μία
ἀπάντηση ὑπάρχει «οἱ γὰρ ὑπι-
σχνούμενοι δείματα καὶ ταραχὰς
ἀπελαύνειν ψυχῆς νοσούσης,
οὗτοι καταγέλαστον εὐλάβειαν
ἐνόσουν» (Σ. Σολ. 17,8).

Πρόσφατοι ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων
Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν τοῦ

Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τῆς
29ης Μαρτίου 2015 ἐλήφθησαν ἐκ
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ
Πατριαρχείου ἀποφάσεις ποὺ ἀφο-
ροῦν εἰς τὴν μέριμναν τῶν ἀπόρων
καὶ εἰς χειροτονίαν πρεσβυτέρου.
Ἀκολουθεῖ τό ἀνακοινωθέν:

«Τό Σάββατον 15ην/28ην Μαρτί-
ου 2015, συγκληθεῖσα ἡ Ἁγία καί
Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν Προεδρίαν
τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου
Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, ἐπε-
λήφθη θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου.

Μία τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς ἦτο ἡ
ἔγκρισις ἱδρύσεως δύο συνοι-
κισμῶν, ἑνός εἰς τήν πόλιν τῆς Βη-
θλεέμ ἐπί ἐκτάσεως γῆς τοῦ Πα-
τριαρχείου 10 στρεμμάτων καί ἑνός
εἰς τήν πλησιόχωρον τῆς Βηθλεέμ
κώμην τῆς Μπετζάλλας ἐπί ἐκτάσε-
ως 20 στρεμμάτων γῆς τοῦ Πα-
τριαρχείου, διά κατοίκησιν ἀπόρων
μέ λίαν εὐνοϊκούς ὅρους ἀποκτήσε-
ως τῆς ἰδιοκτησίας τῆς γῆς παραμε-
νούσης εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τά συν -
απτόμενα Συμβόλαια ἐνοικίων διά
τούς συνοικισμούς τούτους εἶναι
μετά τῆς ἑταιρείας HADI MASHAL &
ASSOCIATES.

Μία ἄλλη τῶν ἀποφάσεων τῆς
Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ἡ εἰς
Πρεσβύτερον Χειροτονία καί προ-
αγωγή εἰς τό τιμητικόν διακόνημα
τοῦ Παρασκευοφύλακος καί Ἀρχι-
μανδρίτου, τοῦ διακονητοῦ τοῦ Παν -
ιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἱερο-
διακόνου π. Πολυκάρπου.

Ἑπόμενος τῇ ἀποφάσει ταύτῃ, ὁ
Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Πανιέρου
Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Σεβ. Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος,
ἐχειροτόνησε τόν Ἱεροδιάκονον
Πολύκαρπον εἰς Πρεσβύτερον κατά
τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς νυκτός
τοῦ Σαββάτου, 15ης/28ης πρός τήν
Κυριακήν, 16ην/29ην Μαρτίου 2015,
εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ
Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου,
προσφωνῶν αὐτόν διά τῆς κάτωθι
προσφωνήσεως αὐτοῦ (παραθέτο-
μεν μικρόν ἀπόσπασμα):

“Εὐλαβέστατε Ἱεροδιάκονε Πο-
λύκαρπε,

Ἡ Θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία
ἁπλή ἐπανάληψη κινήσεων καί λό-
γων. Εἶναι μία μοναδική ἐμπειρία καί
ἕνα μοναδικό κοσμο-ἱστορικό γεγο-
νός, στό ὁποῖο ὁ Λειτουργός βγαίνει
ἔξω ἀπό τό χρόνο καί μετέχει χάρι-
τι Θεοῦ μέ τόν Δημιουργό τοῦ χρό-
νου. Κατά τή φρικτή καί μοναδική
στιγμή τῆς μεταβολῆς τῶν Τιμίων
Δώρων θά βιώσεις τή Σάρκωση, τήν
Ταφή, τήν Ἀνάσταση, τήν Ἀνάληψη,
τήν ἐκ δεξιῶν Καθέδρα τοῦ Κυρίου
μας καί ταυτόχρονα τή Δευτέρα καί
ἔνδοξο Παρουσία Του, ἡ ὁποία γιά
τόν ἀνθρώπινο χρόνο ἀνήκει στό
μέλλον ἀλλά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἤδη
τελεῖται.

Σέ παρακαλῶ, νά μείνεις πιστός
καί νά φυλάξεις αὐτή τήν Ἱερά Πα-
ρακαταθήκη πού σοῦ ἐμπιστεύεται
σήμερα ἡ Ἐκκλησία, γιατί θά ἔλθει
ὥρα, πού θά ἀπολογηθεῖς ἐνώπιον
τοῦ φοβεροῦ Κριτοῦ, γιά τόν τρόπο
πού θά τή διαχειριστεῖς».

Ὁ Μητροπολίτης Βελγίου
εἰς διαθρησκειακὴν πορείαν εἰρήνης!

Χιλιάδες διαδηλωταὶ ἀπὸ κάθε
θρησκείαν ἐπραγματοποίησαν πο-
ρείαν εἰρήνης εἰς τὰς Βρυξέλλας
ἐναντίον τοῦ θρησκευτικοῦ φανα-
τισμοῦ· ἀνάμεσά τους καὶ ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοί. Ἐνεργῶς συμμετεῖχε
καὶ ὁ Μητρ. Βελγίου εἰς αὐτὸ τὸ
θρησκευτικὸν συνονθύλευμα δίδων
«μήνυμα εἰρήνης τὸ ὁποῖο διακη-
ρύττει τὸ Εὐαγγέλιο τῶν Χρι-
στιανῶν». Αἱ πορεῖαι εἰρήνης εἶναι
καλαί, ἀλλὰ μόνον ὅταν δίδουν
«ξεκάθαρα» μηνύματα, καθὼς τὸ
Ἱερὸν Εὐαγγέλιον δὲν δύναται διό-
λου νὰ συμπορεύεται μὲ τὸ Κορά-
νιον καὶ διὰ τοῦ συγκρητισμοῦ νὰ
δίδεται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μία ἀκόμη
θρησκεία ἀνάμεσα εἰς τὰς ἄλλας.
Προσέτι ἂς ὑπογραμμισθῆ ὅτι ἀκό-
μη καὶ ἡ οἰκουμενιστικοῦ χα-
ρακτῆρος συνύπαρξις Ὀρθοδόξου
«μηνύματος εἰρήνης» μετὰ μηνυ-
μάτων ἄλλων ὁμολογιῶν κατα-
σκευάζει τὴν στρεβλὴν ἐντύπωσιν
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν
ἀποτελεῖ τὴν «Μίαν, Ἁγίαν, Ἀπο-
στολικὴν καὶ Καθολικὴν», ἀλλὰ
μόνον μίαν διαφορετικὴν ἑρμηνεί-
αν τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς νὰ ὑπῆρχον
πολλαὶ σωσταὶ ἐκ τῶν ὁποίων, ἕκα-
στος ἐπιλέγει ἐκείνην, ἡ ὁποία τυγ-
χάνει ἀρεστὴ δίκην ὑπαιθρίου
ἀγορᾶς. Ἡ Ἱ. Μ. Βελγίου τὴν 18ην
Μαρτίου 2015 ἐξέδωσε τὴν ἀκό-
λουθον ἀνακοίνωσιν:

«Πορεία εἰρήνης (Together in Pe-
ace) ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Saint Egi-
dio πραγματοποιήθηκε τὴν Κυ-
ριακὴ 15 Μαρτίου 2015 στὴν καρ-
διὰ τῆς Εὐρώπης, τὴν πρωτεύου-

σα τοῦ Βελγίου, στὶς Βρυξέλλες.
Μὲ τὴ συμμετοχὴ 4.000 περίπου
διαδηλωτῶν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη,
Ρωμαιοκαθολική, Προτεσταντική,
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία, Μουσουλ-
μάνων, Ἑβραίων καὶ τῶν ἄλλων
διαδήλωσε τὸ Βέλγιο γιὰ τὴν ἑνό-
τητα ὅλων τῶν θρησκειῶν στὴν
κρίσιμη περίοδο ποὺ διανύει ἡ
οἰκουμένη μὲ τὸν ἔντονο θρη-
σκευτικὸ φανατισμό, ποὺ μαστίζει
τὴν ἐποχή μας. Οἱ συμμετέχουσες
ὁμάδες μαζὶ μὲ τοὺς ἐκπροσώ-
πους τους, τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς κά-
θε Θρησκείας, ξεκίνησαν ὅλοι μαζὶ
τὴν πορεία εἰρήνης μὲ τὴν ὁμιλία
τοῦ διοργανωτοῦ ἀναφερόμενος
στὸ στόχο καὶ στὸν σκοπό της, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἡ εἰρηνικὴ συμβίωση
ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀνεξαρτήτου
θρησκείας καὶ πεποιθήσεων, στὸν
κόσμο. Στὴ συνέχεια ἡ πορεία πέ-
ρασε συμβολικὰ ἔξω ἀπὸ ἕνα ναὸ
κάθε Θρησκείας ὅπου ὁ ἑκάστοτε
ἐκπρόσωπός της ἔδινε ἕνα μήνυ-
μα εἰρήνης. Στὸν Μητροπολιτικὸ
Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
δόθηκε τὸ μήνυμα τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Βελγίου κ.
Ἀθηναγόρα ἀναφερόμενος στὸ
μήνυμα τῆς εἰρήνης, τὸ ὁποῖο δια-
κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο τῶν Χρι-
στιανῶν. Ὁμίλησε ἐπίσης ὁ
Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, κ. Γένς,
ἐνῷ εἶχε συμμετοχὴ ἀπὸ πολλοὺς
πολιτικοὺς τοῦ Βελγίου. Στὸ τέ-
λος τῆς πορείας ἡ πρόεδρος τοῦ
Saint Egidio μίλησε γιὰ τὴν εἰρήνη,
τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν σεβασμὸ
ποὺ ἁρμόζει στοὺς ἀνθρώπους
τῆς σημερινῆς κοινωνίας. Συμβο-
λικὰ δόθηκε σὲ κάθε ἐκπρόσωπο
ἕνα λευκὸ περιστέρι, σύμβολο
εἰρήνης, γιὰ νὰ τὰ ἐλευθερώσουν
ὅλοι μαζί».

Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων: «Χωρᾶνε Χριστὸς
καὶ Μωάμεθ στὸν ἴδιο θεολογικὸ διδακτικὸ χῶρο;»
Ὁ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων κ.

Ἀμβρόσιος κατεκεραύνωσε μὲ τὴν
γραφίδα του Ἱεράρχας καὶ Πανεπι-
στημιακοὺς Καθηγητάς, οἱ ὁποῖοι
εἴτε διὰ τῆς σιωπῆς εἴτε διὰ τῆς
συμμετοχῆς των ἐνήργησαν θε-
τικῶς, διὰ νὰ  ὁδηγηθοῦν  τὰ  πρά -
γματα πρὸς σύστασιν Τμήματος
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τὸ Α.Π.Θ.
Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovima
τῆς 16ης Μαρτίου 2015:

«Δόξα τῷ Θεῷ! Ἐπὶ τέλους
ἀκούσαμε καὶ μία φωνή, ποὺ μᾶς
ἐγέμισε μὲ παρηγοριά! Στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Θεσσαλονίκης πρόκειται νὰ συ-
στήσουν καὶ ἕνα Τμῆμα Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν! Ἀλλὰ τί σχέση μπορεῖ νὰ
ἔχει ἡ Θεολογία μὲ τὸ Μουσουλ-
μανισμὸ καὶ μὲ τὸ Ἰσλάμ; Μπορεῖ
ἆραγε ἐκεῖ ψηλὰ στὴν ἁγιοτόκο
Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ τοῦ πανεπιστημίου της νὰ
διδάσκωνται καὶ ἡ Διδασκαλία τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Διδασκαλία
τοῦ Μωάμεθ; Μέχρι σήμερα μα-
θαίναμε ὅτι ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινὸς
Θεός, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός! Ὑπάρ-

χει ἆραγε καὶ κάποιος ἄλλος Θεός;
Χωρᾶνε ἆραγε, Χριστὸς καὶ Μωά-
μεθ, στὸν ἴδιο θεολογικὸ διδακτικὸ
χῶρο; Μπορεῖ στὴ μία αἴθουσα ὁ
Καθηγητὴς τῆς Ὀρθοδόξου Θεο-
λογίας νὰ διδάσκει τὴν διδασκαλία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ δίπλα, στὴν
ἄλλη αἴθουσα, ἕνας ἄλλος Καθη-
γητὴς νὰ διδάσκει τὴ θεολογία τοῦ
Μωάμεθ; Μπορεῖ στὸν ἴδιο θεολο-
γικὸ χῶρο νὰ ἀκούωνται δύο ἀντι-
κρουόμενες διδασκαλίες; Ὁ
Χριστὸς μᾶς διδάσκει τὸ "ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους", ἀκόμη καὶ τοὺς
ἐχθρούς μας! Ὁ Μωάμεθ, ἀντιθέ-
τως, διδάσκει τὸ "σφάξτε τοὺς ἀπί-
στους"! Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς πα-
ρουσιάσω ἐδῶ ἕνα μικρὸ ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ τὰ "ἱερὰ" βιβλία τοῦ Ἰσλάμ:
Ταμπαρὶ 7: 97 «Τὸ πρωὶ μετὰ τὸ φό-
νο τοῦ Ἀσράφ, ὁ Προφήτης διέτα-
ξε: “Σκοτῶστε ὅποιον Ἑβραῖο μπο-
ρεῖτε.”». Ἰσχὰκ : 369 «Τότε ὁ Μασʼ
ούντ ὅρμησε πάνω στὸν Σουναϋ-
νά, ἕνα ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους ἐμπό-
ρους, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ οἰκογένειά
του εἶχε κοινωνικὲς κʼ ἐμπορικὲς
σχέσεις, καὶ τὸν σκότωσε. Ὁ
ἀδερφὸς τοῦ Μουσουλμάνου δια-
μαρτυρήθηκε λέγοντας: “Γιατί τὸν

σκότωσες; Ἀρκετὸ λίπος ἔχεις
στὴν κοιλιά-σου ἀπὸ τὴ φιλανθρω-
πία του.” Ὁ Μασ᾽ ούντ ἀπάντησε:
“Μὰ τὸν Ἀλλάχ, ἂν ὁ Μωάμεθ μὲ
εἶχε διατάξει νὰ σκοτώσω ἐσένα,
ἀδερφέ μου, θὰ σοῦ εἶχα κόψει τὸ
κεφάλι.” Ὁπότε ὁ ἀδερφός του
εἶπε: “Ὅποια θρησκεία μπορεῖ νὰ
σὲ βάλει νὰ κάνεις τέτοιο πρᾶγμα
εἶναι πραγματικὰ θαυμάσια!”» (πη-
γή: http://www.foundalis.com/rlg/Is-
lam_kai_eirini.htm). Ἡ καλύτερη
ἐπαλήθευση στὴ προκειμένη περί-
πτωση μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα
εἶναι τὰ φρικτὰ ἐγκλήματα τῶν Τζι-
χαντιστῶν σὲ βάρος τῶν χρι-
στιανῶν! Τὸ παράπονό μας εἶναι,
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ΔΕΝ ἀντέδρασε στὸν
ἀταίριαστο αὐτὸ θεολογικὸ γάμο!
Ἀκόμη καὶ Ἱεράρχες τῆς Βορείου
Ἑλλάδος ἐξεφράσθησαν "μὲ κατα-
νόηση" πάνω στὸ καυτὸ αὐτὸ ζήτη-
μα, δηλ. ἀποδέχθηκαν τὴν σύστα-
ση τοῦ Τμήματος τῶν Ἰσλαμικῶν

Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλο-
νίκης!. Οἱ Θεολογικές μας Σχολές,
λοιπόν, ἐκκοσμικεύονται ταχύτα-
τα! Καθηγητὲς τῶν Σχολῶν αὐτῶν
προσπαθοῦν, ἆραγε, νὰ μᾶς δεί-
ξουν τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό τους; Ἀρι-
στερόστροφοι μερικοὶ ἐξ αὐτῶν
εἶναι ἤδη! Ἀλλὰ καὶ ἄπιστοι;
Θιασῶτες τῆς πολυ-πολιτισμικότη-
τος; Πρόδρομοι τῆς παγκοσμιοποι-
ήσεως; Θὰ τὰ κάνουν, λοιπόν, ὅλα
"ἕνα ἀχταρμά", ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ
Μακαριστὸς Χριστόδουλος; "Κύριε
ἐλέησον!". Τὴν ἔνοχη αὐτὴ σιγὴ
ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν,
εὐτυχῶς, ἦλθε νὰ διακόψει ἡ πα-
ρέμβαση τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου
τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασ. Νικο-
πούλου. Μὲ παρρησία μᾶς λέγει,
ὅτι: "ἡ ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν
Σπουδῶν μέσα στὸ Ἀριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης
εἶναι ξεκάθαρα παράνομη καὶ ἀντι-
συνταγματική"!».

Ἀπάντησις εἰς παραπλανητικὸν φυλλάδιον
τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἐν ὄψει τοῦ Πάσχα
Ὅπως κάθε χρόνο, τὶς ἅγιες

ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς, ἡ Ἀμερικανοεβραϊκὴ Ἑται-
ρεία Σκοπιὰ «τῶν μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ» (Μ.τ.Ἰ.) ἐν ὄψει τοῦ Πά-
σχα, ἐκτύπωσε ἕνα φυλλάδιο - πρόσ -
κληση, τὸ ὁποῖο τὰ μέλη της μοιρά-
ζουν παντοῦ καὶ καλοῦν κάθε
ἄνθρωπο νὰ πάρει μέρος σὲ ἐκδη-
λώσεις ποὺ ὀργανώνουν σὲ διάφο-
ρους χώρους, μὲ σκοπὸ νὰ τιμή-
σουν τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ, μὲ
μία ἁπλὴ τελετὴ ἀνάμνησης τοῦ τε-
λευταίου - Μυστικοῦ δείπνου τοῦ
Χριστοῦ μὲ τοὺς Ἀποστόλους, σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἐντολὴ Του σ᾽ αὐτοὺς
«τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνά-
μνησιν» (Λουκ. 22,19-20)», ὅπως
σημειώνεται στὸ φυλλάδιο. Δηλ., ὁ
Μυστικὸς Δεῖπνος τοῦ Χριστοῦ
ἦταν «μία ἁπλὴ τελετή, ποὺ ἐγκαι-
νίασε ὁ Χριστὸς νὰ γίνεται μία
φορὰ τὸ χρόνο ἀναμνηστικά, γιὰ
νὰ θυμοῦνται οἱ πιστοὶ τὸ Θάνατό
του»· τίποτα ἄλλο.

Ὅσα γράφει τὸ φυλλάδιο δὲν
εἶναι ἀλήθεια· εἶναι ἕνα μεγάλο ψέ-
μα τῆς Ἑταιρείας τῶν «Μ.τ.Ἰ.», ἡ
ὁποία ἔχει ἀλλάξει τὸ κείμενο τῆς
Καινῆς Διαθήκης, γιὰ νὰ φαίνεται
ὅτι, δῆθεν, συμφωνεῖ μὲ ὅσα διδά-
σκει, καὶ συστηματικὰ διαστρεβλώ-
νει τὴν ἀλήθεια, ποὺ ἀρχικὰ γρά-
φει. Τὸ φυλλάδιο τῶν «Μ.τ.Ἰ.» εἶναι
παραπειστικό, παραπλανητικὸ καὶ
ἐπικίνδυνο νὰ ἐξαπατήσει ὅποιον
τὸ διαβάζει καὶ δὲ γνωρίζει τὴν
ἀλήθεια, καὶ τελικά, νὰ τὸν ὁδηγή-
σει ὡς θῦμα στὴ σκοτεινὴ φυλακὴ
τῆς Ἑταιρείας Σκοπιά, δηλ. μακριὰ
ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ποὺ
διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
στὴν κόλαση. Ποιά, λοιπόν, εἶναι ἡ
ἀλήθεια; Τί ἔννοια ἔχουν καὶ τί ση-
μαίνουν τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ
«τοῦτο ποεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνά-
μνησιν»;

Τί εἶναι ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος;
Α) Τὸ τελευταῖο Δεῖπνο τοῦ Χρι-

στοῦ μὲ τοὺς Ἀποστόλους ἔχει ἰδι-
αίτερη καὶ μέγιστη σημασία, ὅπως
μπορεῖ κανεὶς νὰ καταλάβει ἀπὸ
ὅσα γράφουν σχετικὰ μὲ αὐτὸ οἱ
ἱεροὶ εὐαγγελιστὲς καὶ ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος, μὲ λεπτομέρεια
(Ματθ. 26, 17-30, Μᾶρκ. 14, 12-20,
Λουκ. 22, 7-20, Ἰωάν. 13, 21-30, Α΄

Κορ 11, 23-34). Τὸ δεῖπνο αὐτὸ εἶχε
ἄμεση σχέση καὶ συνδεόταν μὲ τὴν
ἑβραϊκὴ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα καὶ τὸ
νόημα ποὺ εἶχε. Οἱ ἑβραῖοι στὸ
δεῖπνο αὐτὸ ζοῦσαν ἔντονα τὰ
θαυμαστὰ γεγονότα τῆς ἀπελευ-
θέρωσής τους ἀπὸ τὴ δουλεία
στοὺς Αἰγύπτιους μὲ ἀρχηγὸ τὸν
Μωυσῆ καὶ τὴν
δυναμικὴ πα-
ρέμβαση τοῦ
Θεοῦ, καθὼς καὶ τὴ συμφωνία τους
μὲ τὸ Θεὸ στὸ Σινᾶ, ποὺ ὑπογρά-
φηκε μὲ αἷμα ζῴων (Ἐξ. 24,1-8). 

Β) Ὁ Χριστὸς σ᾽ αὐτὸ τὸ πασχά-
λιο δεῖπνο ἔδωσε ἕνα ἐντελῶς νέο
νόημα. Συνέδεσε τὸ δεῖπνο - τὸ πα-
σχάλιο ἀρνὶ καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ γε-
γονότα - μὲ τὸ πρόσωπό Του, μὲ
τὸν ἐπικείμενο θάνατο καὶ τὴν ἀνά-
στασή Του. Στὰ δύο αὐτὰ γεγονό-
τα τῆς ζωῆς Του θεμελιώνει τὸ δι-
κό Του χριστιανικὸ Πάσχα, τὸ ὁποῖο
ἔχει ὡς νόημα τὴν ἀπελευθέρωση
τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὴ δουλεία
στὸ θάνατο καὶ τὴν ἁμαρτία, τὴν
ἀνάσταση, τὴν ἐπιστροφὴ στὸν Πα-
ράδεισο στὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ- καὶ τὴν αἰώνια ἀθάνατη ζωή,
μὲ τὴ νέα συμφωνία της μὲ τὸν Πα-
τέρα Θεὸ καὶ τὴν πίστη σ᾽ Αὐτόν,
ποὺ θὰ ὑπογραφεῖ μὲ τὸ τίμιο Αἷμα
του, ποὺ ἔτρεξε ἀπὸ τὴν πλευρά
Του πάνω στὸ Σταυρὸ (Ἰωάν.19, 34,
Πράξ 20, 28).

Γ) Καθὼς ἔτρωγαν τὸ ἑβραϊκὸ
Πάσχα –τὸ ψημένο ἀρνί, τὸ ἄζυμο
ψωμί, τὰ πικρὰ χόρτα– ὁ Χριστὸς
πῆρε τὸ ψωμί, τὸ εὐλόγησε, τὸ ἔκο-
ψε σὲ κομμάτια κὰ τὸ μοίρασε
στοὺς Ἀποστόλους, λέγοντας «Λά-
βετε, φάγετε· τοῦτό ἐστι (εἶναι) τὸ
σῶμα μου». Ἔπειτα, πῆρε τὸ ποτή-
ρι μὲ τὸ κρασί, εἶπε εὐχαριστήρια
προσευχὴ καὶ τὸ ἔδωσε στοὺς Ἀπο-
στόλους, λέγοντας «Πίετε ἐξ
αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι (εἶναι) τὸ
αἷμα του, τὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης
–συμφωνίας– τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυ-
νόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν»
(Ματθ. 26, 26-28)». Τοῦτο ποιεῖτε
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. 22,
19). Μὲ τὰ λόγια Του αὐτὰ ὁ
Χριστὸς δὲν «ἐγκαινίασε μία ἁπλὴ
τελετή», ὅπως γράφει τὸ παραπλα-
νητικὸ φυλλάδιο τῶν «Μ.τ.Ἰ.»,
ἀλλὰ ἱδρύει τὸ μέγιστο Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ πάνω σ᾽

αὐτὸ οἰκοδομεῖ τὴν Ἐκκλησία του.
Τί σημαίνει ἡ φράση «Εἰς τὴν

ἐμὴν ἀνάμνησιν»; 
Α) Ἡ φράση «εἰς τὴν ἐμὴν ἀνά-

μνησιν», ποὺ εἶπε ὁ Χριστός, ἔχει
μία ἰδιαίτερη καὶ σπουδαία βιβλικὰ
ἔννοια καὶ σημασία. Ἡ φράση αὐτὴ

εἶναι ἕνας
ἑβραϊσμός, εἶ -
ναι μία στερεό-
τυπη φράση

τῆς ἑβραϊκῆς γλώσσας καὶ θεολο-
γίας. Δὲν ἔχει τὴν ἔννοια μιᾶς
ἁπλῆς, τυπικῆς λειτουργίας τῆς
μνήμης, τῆς ἀνάμνησης ἑνὸς γε-
γονότος. Ὅλες οἱ μεγάλες
ἑβραϊκὲς ἑορτὲς (Πάσχα, Σκηνοπη-
γία, Πεντηκοστὴ κ.λπ.) γίνονταν
ἀπὸ τοὺς πιστοὺς «εἰς τὴν ἀνάμνη-
σιν». Δηλ. ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ θυ-
μοῦνται καὶ νὰ μὴ λησμονοῦν τὰ
γεγονότα ποὺ ἔγιναν κάποτε, ἀλλὰ
γιὰ νὰ ξαναζοῦν τὰ ἴδια γεγονότα
στὴ δική τους ἐποχὴ καὶ στὴ δική
τους ζωή. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο βίω-
σης τὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος
γίνονταν ζωντανά, παρόν.

Β) Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ χρησιμο-
ποίησε καὶ εἶπε τὴ φράση «εἰς τὴν
ἐμὴν ἀνάμνησιν» ὁ Χριστὸς στοὺς
Ἀποστόλους, καθὼς θεμελίωνε τὸ
δικό Του Πάσχα μὲ τὰ γεγονότα
τοῦ Σταυρικοῦ θανάτου καὶ τῆς
Ἀνάστασής Του στὸ τελευταῖο Μυ-
στικὸ Δεῖπνο, μὲ ὅσα ἔκανε καὶ
εἶπε, ἱδρύοντας τὸ μέγα Μυστήριο
τῆς θείας Κοινωνίας, τὸ ὁποῖο
ἔπρεπε οἱ Ἀπόστολοι νὰ τελοῦν κά-
θε φορά –ὄχι μία φορά τὸ χρόνο–
«εἰς τὴν ἀνάμνησίν Του». Δηλ. νὰ
ζοῦν σὲ κάθε τέλεση τῆς Θείας
Κοινωνίας –τοῦ Μυστικοῦ
δείπνου– τὴν παρουσία του ἀνάμε-
σά τους καὶ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς
ζωῆς του μαζί του καὶ κυρίως τοῦ
Σταυρικοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀνά-
στασής του. Ἄρα, ἡ ἐντολὴ τοῦ
Χριστοῦ στοὺς Ἀποστόλους
«τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνά-
μνησιν», κατὰ τὸ τελευταῖο Μυ-
στικὸ δεῖπνο μαζί τους, ἔχει τὴν
ἔννοια: «Αὐτὸ ποὺ κάνω ἐγὼ τώρα
μὲ τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασί, ποὺ εἶναι
μὲ τὴν εὐλογία μου – τὸ ἴδιο τὸ
Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου, νὰ κά-
νετε κι ἐσεῖς πάντοτε, γιὰ νὰ εἶμαι
πάντα μαζί σας, ἁπλά, γιὰ νὰ μὲ

θυμᾶστε».
Γ) Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι μὲ αὐτὴν

τὴν ἔννοια κατάλαβαν τὴν ἐντολὴ
τοῦ Χριστοῦ στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο.
Κάθε ἡμέρα τελοῦσαν, ὅπως ὁ δι-
δάσκαλός τους, τὸ Μυστήριο τῆς
Θείας Κοινωνίας γιὰ νὰ εἶναι ὁ Χρι-
στός μαζί τους, ὅπως ἀναφέρεται
πολλὲς φορὲς στὴν Καινὴ Διαθήκη
ἀπὸ τὸν Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ καὶ
τὸν ἀπόστολο Παῦλο (Πράξ. 2, 42-
46, 20, 711, 27, 35, Α´ Κορ. 10, 14-21,
11, 20-25) καὶ αὐτὴ τὴν τάξη, ὡς πο-
λύτιμη «παρακαταθήκη» (κληρονο-
μιὰ) ἄφησαν στὴν Ἐκκλησία, μὲ τὴν
ἐντολὴ νὰ φυλαχθεῖ ἀκέραιη καὶ νὰ
τελεῖται, γιὰ νὰ εἶναι πάντοτε ὁ
Χριστὸς μαζὶ μὲ τοὺς πιστούς του
(Α΄ Τιμ. 6,20, Β´ Τιμ. 1,14). Ἡ Ἐκκλη-
σία κρατάει σταθερὰ αὐτὴ τὴν ἱερὴ
«παρακαταθήκη» τῶν Ἀποστόλων
ὅλους τοὺς αἰῶνες. Τελεῖ τὸ Μυ-
στικὸ Δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ- τὴ Θεία
Κοινωνία - τακτικά. Καὶ σὲ κάθε τέ-
λεση τῆς Θείας Κοινωνίας ἢ Λει-
τουργίας ζεῖ τὴν ἄφατη ἀνέκφρα-
στη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τῆς Πα-
ρουσίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁλόκλη-
ρης τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὴ ζωή καὶ
τὸ Πανάγιο πρόσωπό Του, περιμέ-
νοντας μὲ λαχτάρα τὴ Δευτέρα
Παρουσία Του (Α´ Κορ.11, 26).

Δ) Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»
«δὲν βαδίζουν σύμφωνα μὲ τὴν
ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ δίδα-
ξαν οἱ Ἀπόστολοι» (Γαλ 2,14) καὶ δι-
δάσκει μὲ ἀκρίβεια ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία (Α΄ Τιμ. 3, 15). Τὸ φυλλά-
διο τῶν «Μ.τ.Ἰ.» δὲν γράφει τὴν
ἀλήθεια, εἶναι παραπλανητικὸ . Γι᾽
αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο νὰ ὁδηγήσει
στὴν πλάνη καὶ νὰ καταστρέψει
αἰώνια ὅποιον πιστέψει στὰ ψέματα
ποὺ γράφει. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι στὴν Ἐκκλησία. Ἂς
εἴμαστε ριζωμένοι καὶ ἀσφαλισμέ-
νοι αἰώνια μέσα στὴν ἁγία Ἐκκλη-
σία μας (Κολ. 2,7, Α´ Τιμ. 3,15, Ἑβρ
13,9). Κανένας νὰ μὴ ἀνταποκριθεῖ
στὴν πρόσκληση τῶν «Μ.τ.Ἰ.» , γιὰ
νὰ μὴ παγιδευτεῖ καὶ χάσει τὴ ψυχή
του. Οἱ «Μ.τ.Ἰ.» δὲν εἶναι Χριστια-
νοί. Δὲν πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶναι Θεός, οὔτε στὴ διδασκαλία
Του. Εἶναι ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ
φοβεροὶ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας
ποὺ ἵδρυσε (Ματθ. 16,18, Φιλιπ.
3,18).

Ἐξελίξεις εἰς τὸ ψευδό-«Πατριαρχεῖον Κιέβου»
Ἀπαιτήσεις διὰ πανορθόδοξον,

διὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, ἀναγνώρισίν των ὡς  «Πα-
τριαρχείου Κιέβου» ἔχουν, ὅπως
δείχνουν τὰ πράγματα, οἱ «διαφω-
νοῦντες» τοῦ Κιέβου, ἀλλὰ αὐτὸ
ἀπερρίφθη ἀσυζητητί. Δὲν φαίνε-
ται ὅμως αὐτὸ νὰ τοὺς πτοῆ καὶ
συνεχίζουν νὰ δραστηριοποιοῦνται
αὐτονόμως. Ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὸ agioritikovima τῆς
20ῆς Μαρτίου 2015:

«Ξεκάθαρη ἀπόρριψη τῶν ὅποι-
ων φιλοδοξιῶν τοῦ αὐτοαποκα-
λούμενου "Πατριαρχείου Κιέβου"
γιὰ ἀναγνώριση εἴχαμε μὲ δήλωση
Μητροπολίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ
θρόνου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σα-
σίμων, ὑπέρτιμος καὶ ἔξαρχος Δευ-
τέρας Καππαδοκίας, κ. Γεννάδιος
ξεκαθάρισε πὼς "οἱ ἴδιοι μπορεῖ νὰ
ζητοῦν ὅ,τι θέλουν, ἀλλὰ δὲν ἀνα-
γνωρίζονται ἀπὸ καμία ἐκκλησία".
Ἡ κάθετη αὐτὴ ἀπόρριψη τῶν
προσδοκιῶν τῶν διαφωνούντων
τοῦ Κιέβου ἦρθε σὲ μία περίοδο
ποὺ πολλαπλασιάζονται οἱ εἰδήσεις
ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ "Πατριαρχείου"
γιὰ ὁλοένα καὶ νέες "ἐπιτυχίες",
ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἔμπρακτη ἀνα-
γνώρισή του. Πρὶν λίγες μέρες ἀπὸ
πλευρᾶς "Πατριαρχείου Κιέβου"
ἀνακοινώθηκε πὼς στὸ χωριὸ Myl-
cha πραγματοποιήθηκε γενικὴ συν -
έλευση τῶν μελῶν τῆς Τοπικῆς
Ὀρθόδοξης Κοινότητας Γεννήσε-
ως τῆς Θεοτόκου, μὲ σκοπὸ τὴν
ἀποχώρησή τους ἀπὸ τὴν UOC τοῦ
Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ τὴν
προσχώρησή τους στὴν Ἐκκλησια-
στικὴ Δικαιοδοσία τὴ δική του. Συν -
άμα, πρόσφατα μὲ βαρύγδουπους
τίτλους ὅπως "Πάσχα πρὶν τὸ Πά-
σχα" τὸ ἴδιο τὸ "Πατριαρχεῖο" ἀνα-
κοίνωνε τὴν εὐαρέσκειά του καθό-
τι μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν μελῶν τῆς

Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότη-
τας Αὐστραλίας, οἱ ὁποῖες πρόσ -
κεινται στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Διασπορᾷ,
ὑπὸ τὸ Ὠμοφόριο τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, ὁ "Πατριαρ-
χικὸς" Ἔξαρχος ἐν Ἑλλάδι τῆς
"Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐ -
κρανίας τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου",
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀζο-
φικῆς Χερσονήσου κ.κ. Χρυσόστο-
μος τέλεσε χειροτονία Ἀναγνώστη
σὲ διάκονο στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ
Ὁσίου Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνῳ
στὴν πόλη τοῦ Σύδνεϋ. Ἡ κίνηση
αὐτὴ παρουσιαζόταν ὡς τὸ πρῶτο
βῆμα γιὰ τὴν...ἑνότητα τῆς οὐκρα-
νικῆς ἐκκλησίας. Μετὰ ὅμως ἀπὸ
τὶς παραπάνω δραστηριότητες τοῦ
"Πατριαρχείου" καὶ συγκεκριμένα
στὶς 18 Μαρτίου στὸ Κίεβο πρα γμα-
τοποιήθηκε ἡ συνάντηση τοῦ ἐπι-
κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐξωτε-
ρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων
τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, Μητροπολίτη Λου -
γκὰνσκ καὶ Ἀλτσὼφσκ Μητροφάνη
μὲ ἀντιπροσωπία ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο
Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ). Ὁ
Μητροπολίτης ἀνέφερε στὴν ἀντι-
προσωπία τοῦ ΠΣΕ ἀναφορικὰ μὲ
τὸ θέμα τῶν διαθρησκειακῶν σχέ-
σεων στὴν Οὐκρανία, πὼς τὸ UOC
διατηρεῖ ὁμαλὲς σχέσεις μὲ
σχεδὸν ὅλα τὰ δόγματα στὴν
Οὐκρανία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ λε-
γόμενου UOC-KP ("Πατριαρχεῖο
Κιέβου"), οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ὁποί-
ου, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ριζο-
σπαστικῶν πολιτικῶν δυνάμεων -
καὶ συχνὰ ὁρισμένων ἐκπροσώπων
τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, ἁρπάζουν να-
ούς, καὶ ἔχουν ξεκινήσει μία συκο-
φαντικὴ ἐκστρατεία μέσῳ τῶν μέ-
σων ἐνημέρωσης ἐναντίον τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας ποὺ ὑπάγεται στὸ Πα-
τριαρχεῖο Μόσχας».

Μητρ. Βολοκολάμσκ: Φρένο εἰς τὰς ἀμβλώσεις
καὶ εἰς τοὺς «γάμους» ὁμοφύλων

Οἱ Πρεσβυτεριανοὶ Προτεστάν-
τες τῶν ΗΠΑ, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ
τὴν πλειονότητα ἐκ τῶν χριστια-
νικῶν ὁμολογιῶν εἰς τὴν Ἀμερικὴν
καὶ θεωροῦνται ὡς συντηρητικὴ
σχετικῶς μερίς, ἐνέκριναν διὰ
ἐσκεμμένης διατυπώσεως τὸν γά-
μον τῶν ὁμοφυλοφίλων. Μόνον ἡ
ἠχηρὰ φωνὴ τοῦ Μητρ. Βολο-
κολὰμσκ κ. Ἱλαρίωνος ἀκούεται
διεθνῶς ὡς ἐναντιουμένη. Τὸ Οἰκ.
Πατριαρχεῖον δὲν θὰ πρέπη νὰ
ἐπισκιάζεται ἀπὸ τέτοιες ἐνέργειες
ἀλλὰ νὰ προβάλλη τὸν ρόλον του
ἀναλαμβάνοντας αὐτὸ πρῶτον τὴν
ὀχληρὰν φωνὴν ἔναντι τέτοιων
συγχρόνων ζητημάτων ἀλλιῶς, ἐὰν
ἀλλοῦ σιωπᾶ καὶ ἀλλοῦ ὁμιλῆ,
ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ τοῦ προσ -
άψουν τὴν κατηγορίαν τῆς μερολη-
ψίας. Συμφώνως πρὸς ἀνάρτησιν
ἀπὸ τὸ agioritikovima.gr τῆς 21ης
Μαρτίου 2015:

«Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Ρωσικὴ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία ἐξέφρασε τὴν
ἀνησυχία της γιὰ τὴν ὑπονόμευση
τῆς ἔννοιας τοῦ γάμου ὡς ἕνωση
μεταξὺ ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυ-
ναίκας, οἱ Πρεσβυτεριανοὶ στὶς
ΗΠΑ στηρίζουν ἀπόλυτα τοὺς γά-
μους ὁμοφύλων! «Δέκα ἀπὸ τὶς 19
χῶρες ὅπου οἱ συνενώσεις τοῦ
ἴδιου φύλου ἔχουν νομιμοποιηθεῖ
βρίσκονται στὴν Εὐρώπη κάτι ποὺ
ἐπηρεάζει ἄμεσα τὴ Ρωσία ὡς μέ-
ρος τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.
Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε πὼς ἡ ρω-
σικὴ νομοθεσία περιορίζει τὴν
προπαγάνδα τῆς ὁμοφυλοφιλίας
μεταξὺ τῶν ἀνηλίκων». Οἱ δηλώ-
σεις αὐτὲς ἀνήκουν στὸν Μητρο-
πολίτη Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνα,
ἐπικεφαλῆς τοῦ Συνοδικοῦ Τμή-
ματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Σχέσεων, κατὰ τὴ διάρκεια
μιᾶς συνεδρίασης τῆς ἐπιτροπῆς

γιὰ τὴ διεθνῆ συνεργασία τοῦ
Προεδρικοῦ Συμβουλίου μὲ θρη-
σκευτικὲς ὀργανώσεις στὴ Μό-
σχα. Ὁ Μητροπολίτης μίλησε ἐπί-
σης γιὰ τὸ θέμα τῆς ἄμβλωσης,
λέγοντας ὅτι ἡ ἄμβλωση ἀποτελεῖ
μείζονα παραβίαση τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωμάτων. «Πρέπει νὰ δώ-
σουμε σὲ κάθε πρόσωπο τὸ δι-
καίωμα νὰ γεννηθεῖ. Καὶ σὲ κάθε
ἄτομο θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ τὸ δι-
καίωμα νὰ ζεῖ, ὅπως καθορίζει ὁ
Θεός. Τώρα ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ
ποὺ ἡ εὐθανασία ἀναπτύσσεται
στὴν Εὐρώπη, ἡ παιδικὴ εὐθανα-
σία καὶ ἡ ὑποβοηθούμενη αὐτο-
κτονία (μὲ τὴν παρουσία τοῦ για-
τροῦ)», εἶπε ὁ ἱεράρχης. Ὁ μητρο-
πολίτης ἐξέφρασε ἐπίσης ἀνησυ-
χίες σχετικὰ μὲ τὴν ἀπότομη
αὔξηση τοῦ ἐξτρεμισμοῦ καὶ τὴν
κατάσταση τῶν θρησκευτικῶν
μειονοτήτων στὴ Μέση Ἀνατολή.
Ὁ ἴδιος χαιρέτισε τὴ δήλωση ποὺ
υἱοθέτησε ὁ ΟΗΕ γιὰ τὴ χριστια-
νικὴ καὶ ἄλλες κοινότητες τῆς πε-
ριοχῆς, ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπὸ τὴ
Ρωσία, τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Λίβανο.
Τὸ ἔγγραφο παρουσιάστηκε κατὰ
τὴν 28η σύνοδο τοῦ Συμβουλίου
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν στὴ Γενεύη
στὶς 13 Μαρτίου καὶ ὑπεγράφη
ἀπὸ 65 χῶρες. Κι ἐνῷ ὅλα αὐτὰ
συμβαίνουν στὴν Ὀρθόδοξη Ρω-
σία στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαν-
τικοῦ τὸ μεγαλύτερο Πρεσβυτε-
ριανὸ δόγμα τῆς Ἀμερικῆς ἐνέκρι-
νε τροποποίηση, μὲ τὴν ὁποία
ἀλλάζει ἐπίσημα ὁ ὁρισμὸς τοῦ
γάμου, γιὰ νὰ συμπεριλάβει καὶ τὰ
ὁμόφυλα ζευγάρια. Πέρυσι ἡ Πρε-
σβυτεριανὴ Ἐκκλησία (ΗΠΑ) ἐνέ-
κρινε μὲ ψηφοφορία ἐπὶ τῆς τρο-
πολογίας τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐπίση-
μου ὁρισμοῦ τοῦ γάμου ἀπὸ «ἕνα
ἄνδρα καὶ μία γυναίκα» σὲ δύο
ἄτομα, παραδοσιακὰ ἑνὸς ἄνδρα
καὶ μιᾶς γυναίκας».

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: «Ἡ ἐλευθερία
οὔτε πωλεῖται οὔτε ἀγοράζεται»
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Ριζοσπάσται ἰσλαμισταὶ εἰς τὰ Σκόπια
Τὰ πάλαι ποτὲ χριστιανικὰ Βαλ-

κάνια ἔχουν καταστῆ τόπος τροφο-
δοσίας τῶν τζιχαντιστῶν, καθὼς
ὁλοένα αὐξάνονται τὰ τζαμιὰ εἰς
τὰ ὁποῖα κηρύττεται τὸ μῖσος τοῦ
πολέμου. Ἀκόμη καὶ τὸ μικρὸν καὶ
ὀλιγοπληθὲς κράτος τῶν Σκοπίων
ἐκτὸς ἀπὸ τὰς ἐθνικὰς ἀξιώσεις
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος φαίνεται
πὼς θὰ δημιουργήση καὶ ἄλλα
προβλήματα καθὼς καθίσταται
προπύργιον τῆς ἱεροπολεμικῆς
προπαγάνδας. Συμφώνως πρὸς τὸ
mikres-ekdoseis echedoros-a.gr
τῆς 26ης Μαρτίου 2015: 

«Ἐπισήμανση τῆς ἐφημερίδας
τῶν Σκοπίων, ʻDnevnikʼ, τὴν ὁποία
ἀναδημοσιεύει τὸ βουλγαρικὸ πρα-
κτορεῖο ʻΦόκουςʼ, ἀναφέρει ὅτι ξέ-
νοι πρὸς τὴ χώρα (Σκόπια) θεολό-
γοι τοῦ Ἰσλὰμ δίνουν διαλέξεις σὲ
τζαμιὰ στὴν πόλη τῶν Σκοπίων
ἀργὰ τὸ βράδυ προκειμένου νὰ
προσλάβουν νέους ἀνθρώπους,
γιὰ νὰ πᾶνε στὸ πόλεμο στὸ Ἰρὰκ
καὶ τὴ Συρία. Ἡ ʻDnevnikʼ δημοσι-

εύει  ὅτι ὁ Μουφτὴς τῶν Σκοπίων,
Ἰμπραὴμ Σαμπάνι, δήλωσε ὅτι θεο-
λόγοι ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, τὸ Κοσσυ-
φοπέδιο καὶ τὴ Βοσνία-Ἐρζεγοβί-
νη, διοργανώνουν   θρησκευτικὰ
ριζοσπαστικὰ κηρύγματα, χωρὶς νὰ
ἔχει τὴν ἀνάλογη ἐνημέρωση ἡ
Ἰσλαμικὴ Θρησκευτικὴ Κοινότητα
τῶν Σκοπίων. Τὸ δημοσίευμα τονί-
ζει ὅτι γιὰ τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶχε
ἐνημερωθεῖ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς
Ἰσλαμικῆς Θρησκευτικῆς Κοινότη-
τας, Σουλεϊμάν Ρετζέπι καὶ ὁ ἴδιος
εἶχε ἐπισημάνει ὅτι δύο τζαμιὰ στὰ
Σκόπια δὲν βρίσκονταν ὑπὸ τὸν
ἔλεγχό του. Σύμφωνα μὲ τὸν Σαμ-
πάνι σὲ αὐτὰ τὰ δύο τζαμιά, ἀλλὰ
καὶ σὲ ἄλλα,  γίνονται κατηχήσεις
τὰ βράδια  καὶ κανεὶς δὲν γνωρίζει
τί λέγεται σὲ αὐτές. Παρόμοια κη-
ρύγματα ἔχουν ἐντοπισθεῖ στὸ
Ἀρασίνοβο. Σύμφωνα μὲ τὸν
Μουφτὴ τῶν Σκοπίων, πιστοὶ ποὺ
ἔχουν μία ὄμορφη φυσιολογικὴ
ζωή, μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς κατηχή-
σεις, ἀποφασίζουν νὰ πᾶνε στὸ
Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία νὰ πολεμήσουν
στὸ πλευρὸ τῶν τζιχαντιστῶν».

Μ. Σούλτς:  Νὰ προωθήσωμεν
τὸν διαθρησκειακὸν διάλογον
Μὲ τὰ γεγονότα εἰς τάς μουσουλ-

μανικάς χώρας νὰ μὴ ἐκτονώνωνται
ἡ ἀνησυχία εἰς τήν Εὐρώπην κορυ-
φώνεται. Τὸ Εὐρωπαϊκὸν Κοινοβού-
λιον συνεκάλεσε συνάντησιν μὲ
θρησκευτικοὺς ἡγέτας προκειμένου
νὰ ζητήση προώθησιν τοῦ διαλόγου
καὶ τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ. Δὲν
ἔχει γίνει προφανῶς ἀντιληπτὸν ὅτι
οἱ διάλογοι εἶναι ἡμίμετρα καθὼς
εἶναι σχεδὸν ἀκατόρθωτον νὰ ἐπι-
τευχθῆ ἀμοιβαῖος σεβασμὸς διὰ
θρησκείας, ποὺ δὲν ὑποστηρίζουν
τέτοιες ἀξίες. Ὡστόσο, τὴν εὐθύνην
πρέπει νὰ ἀναλάβη ἡ Εὐρώπη, ἡ
ὁποία ὅσον ὁδεύει εἰς ἀποχριστιανο-
ποίησιν, τόσον δίδει ἄδειον χῶρον
διὰ τὴν προέλασιν τοῦ Ἰσλάμ. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ mo-
spat.ru τῆς 26ης Μαρτίου 2015:

«Μὲ τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες
τῆς Εὐρώπης εἶχε συνάντηση στὶς
24 Μαρτίου 2015 στὸ χῶρο τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἡ ἡγε-
σία αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ. Τὸ θέμα τῆς
συναντήσεως ἦταν «Ἡ διόγκωση
τοῦ θρησκευτικοῦ ριζοσπαστισμοῦ
καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ διαθρησκειακοῦ
διαλόγου στὴν ἑδραίωση τῆς ἀνεξι-
θρησκίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας». Οἱ συμ-
μετάσχοντες συζήτησαν διαφορε-
τικὲς πτυχὲς τοῦ ζητήματος τοῦ
θρησκευτικοῦ ριζοσπαστισμοῦ, τῶν
ἐπιμέρους στοιχείων τῆς κοινῆς
Εὐρωπαϊκῆς στρατηγικῆς καταπο-
λεμήσεως τοῦ ριζοσπαστισμοῦ
καθὼς καὶ τοῦ συστήματος τῆς διε-
θνοῦς παρακολουθήσεως καὶ
ἔγκαιρης ἐνημερώσεως θρησκευ-
τικῶν κοινοτήτων γιὰ τὶς ἐνδεχόμε-
νες ἀπειλές. Στὴ συνάντηση μὲ
θρησκευτικοὺς ἡγέτες συμμε-
τεῖχαν ὁ Μάρτιν Σούλτς, πρόεδρος
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ὁ
ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τοῦ Κοι-
νοβουλίου Ἀντόνιο Ταγιάνι κ.ἄ. Τὶς
κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-

σίες ἐκπροσώπησαν ὁ Μητροπολί-
της Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ὁ ἀσκῶν
χρέη ἀντιπροσώπου τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας παρὰ τοὺς Εὐρωπαϊ-
κοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς Πρω-
θιερέας Δημήτριος Σιζονένκο καὶ ὁ
ἀρχηγὸς τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς
Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας παρὰ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ ἕνωση Πρωθιερέας
Σορὶν Σελάρου. Στὰ πλαίσια τῶν συ-
ζητήσεων πάνελ ἐκπρόσωποι τῆς
Ἐπιτροπῆς τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν
Ἐπισκοπικῶν Διασκέψεων τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ λοιπῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ θρησκευτικῶν κοι-
νοτήτων παρουσίασαν τὶς ὁμιλίες
τους. Συνοψίζοντας τὰ ἀποτελέ-
σματα τῆς συναντήσεως ὁ Πρό-
εδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβου-
λίου ἀνέφερε εἰδικά: «Κατὰ τὸ δεύ-
τερο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰώνα εὐρείας
ἀποδοχῆς ἔτυχε ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀμοι-
βαίου σεβασμοῦ. Καὶ ὅμως ζοῦμε
σήμερα σὲ ἕνα κόσμο, ὅπου ἡ ἀρχὴ
τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ δὲν εἶναι
πλέον κάτι τὸ αὐτονόητο. Γιʼ αὐτὸ
εἶναι ἀνάγκη νὰ προωθήσουμε τὸ
διάλογο μὲ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι
πρεσβεύουν διαφορετικὲς πεποι-
θήσεις προκειμένου νὰ ἐξασφαλί-
σουμε μία εἰρηνικὴ συμβίωση, ποὺ
νὰ στηρίζεται ἐπὶ τοῦ ἀμοιβαίου σε-
βασμοῦ». Μέχρι τὸ 2009 ἡ συνερ-
γασία τῶν θεσμῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως μὲ τὶς Ἐκκλησίες καὶ
τοὺς θρησκευτικοὺς ὀργανισμοὺς
τῆς Εὐρώπης πραγματοποιεῖτο
μέσῳ ἄτυπων συναντήσεων καὶ δια-
βουλεύσεων. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ καθὼς
ἐτέθη σὲ ἰσχὺ ἡ Συνθήκη τῆς Λισ-
σαβώνας ἔγινε ἡ ἀναβάθμιση τοῦ
διαλόγου τῶν ἐπισήμων ἐκπροσώ-
πων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ
ἡγετῶν τῶν θρησκευτικῶν κοινο-
τήτων. Τὸ ἄρθρο 17 τῆς Συνθήκης
περὶ λειτουργίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως καλεῖ σὲ τακτικό,
ἀνοιχτὸ καὶ διαφανῆ διάλογο μὲ
ἐκπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ
θρησκευτικῶν ὀργανισμῶν».

Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Κολλᾶ

Εἰς πολὺ καλὸν κλῖμα ἐπραγμα-
τοποιήθη ἡ συνάντησις τῆς Προ-
έδρου τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς κ.
Ζωῆς Κωνσταντοπούλου μὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσό-
στομον. Ὄχι μόνον ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἀλλὰ καὶ ἡ Πρόεδρος ἀπὸ τὴν
πλευρὰν της ὑπεστήριξε τὴν θέσιν,
ὅτι εἰς τὰ κοινωνικὰ ζητήματα θὰ
πρέπη νὰ ἐνθαρρύνεται ἡ συνερ-
γασία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
Συμφώνως πρὸς τὸ protothema
τῆς 24ης Μαρτίου 2015:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὑπο-
δεχόμενος τὴν κυρία Κωνσταντο-
πούλου δήλωσε ὅτι «ἂν ἐργα-
στοῦμε ὅλοι σωστά, προγραμματι-
σμένα θὰ πᾶμε μπροστά». Ἀπὸ μία
συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία δὲν
ἔχει νὰ χάσει τίποτα τὸ κράτος. Νὰ
κερδίσει ἔχει. Μὴ φοβᾶστε τὴν

Ἐκκλησία».
Ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς εἶπε

ὅτι «ἔχει σημασία νὰ ὑπενθυμίζου-
με εἰδικὰ στὶς κρίσιμες καὶ στὶς δύσ -
κολες ὧρες τὴ σημασία τῆς ἀλλη-
λεγγύης, τῆς ἀνεκτικότητας καὶ
τῆς προστασίας τῆς ἀξιοπρέπει-
ας».

«Καὶ ἐκεῖ ὑπάρχουν κοινὰ πεδία
γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πολιτεία
καὶ νομίζω ὅταν ἐνεργοποιοῦνται
οἱ φορεῖς καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τῆς πολιτείας στὰ πεδία αὐτὰ ἀπο-
δεικνύεται ὅτι μποροῦμε νὰ αἰσιο-
δοξοῦμε. Ἐμεῖς τὸ λέμε μὲ ἀπερί-
φραστο τρόπο, ὅτι στὸ πεδίο τῆς
ἀλληλεγγύης καὶ τῆς στήριξης
τῶν ἀνθρώπων νὰ ἀντιμετωπίσουν
τὴν κρίση ὄχι ἁπλῶς δὲν πρέπει νὰ
ὑπάρχει ἀναστολὴ ἀλλὰ θὰ πρέπει
νὰ ἐνθαρρύνεται ἡ σύμπραξη. Σᾶς
εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ὑποδοχή»,
κατέληξε».

Πρόεδρος τῆς Βουλῆς: Ἀπαιτεῖται 
σύμπραξις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας

Μετὰ τὴν υἱοθέτησιν τῆς χειροτο-
νίας τῶν γυναικῶν ἤνοιξεν ὁ ἀσκὸς
τοῦ αἰόλου διὰ τὴν Ἀγγλικανικὴν
Ἐκκλησίαν, καθὼς τὰ ἀποτελέσματα
ἀναφαίνονται σήμερα. Εἰς τοιοῦτον
ἐκκλησιολογικὸν κατάντημα πε-
ριῆλθεν, ὥστε πλέον νὰ ὑπάρχη καὶ
ζευγάρι ἐπισκόπων. Συμφώνως πρὸς
τὸ  agioritikovima τῆς 26ης Μαρτί-
ου 2015:

«Στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας
ἀνῆλθε αὐτὲς τὶς μέρες στὸ βαθμὸ
τοῦ ἐπισκόπου ἡ 58χρονη  Alison
White. Πρόκειται γιὰ τὴ δεύτερη γυ-
ναίκα ἐπίσκοπο στὸ Ἡνωμένο Βασί-
λειο καὶ μάλιστα αὐτὴ τὴ φορά εἶναι
καὶ παντρεμένη μὲ ἄλλο ἐπίσκοπο!
"Ἡ Alison εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἀλη-
θινῆς εὐσέβειας καὶ σοφίας καὶ εἶναι

ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι ἔλαβε
κλήση τοῦ Κυρίου νὰ μεταφέρει τὴν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἐπισκοπὴ
τῆς Ὑόρκης" - εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
τοῦ Γιόρκ John Sentamu. Ἡ Alison
White εἶναι παντρεμένη μὲ τὸν Frank
White, ὁ ὁποῖος εἶναι βοηθὸς ἐπίσκο-
πος τοῦ Newcastle. Εἶναι τώρα τὸ
πρῶτο ζευγάρι Βρετανῶν, ποὺ καὶ
δύο μέλη εἶναι ἐπίσκοποι! Ὑπενθυμί-
ζεται πὼς στὸ τέλος τοῦ περασμέ-
νου ἔτους, ἡ Libby Lane διορίστηκε
ἐπίσκοπος τοῦ Στόκπορτ, καὶ ἔγινε
ἔτσι ἡ πρώτη γυναίκα ἐπίσκοπος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας. Ὁ διο-
ρισμὸς ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ βασίλισσα
Ἐλισάβετ Β .́ Νωρίτερα, ἡ Γενικὴ Σύν -
οδος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας
κατὰ πλειοψηφία ἐνέκρινε τὴ χειρο-
τονία τῶν γυναικῶν στὴν ἐπισκοπή».

Οἱ καρποὶ τῆς χειροτονίας τῶν γυναικῶν


