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Ἕνα ἐπαίσχυντον Διεθνές Ἐκκλησιαστικόν Συνέδριον εἰς Θεσσαλονίκην

«ΠΡΟΒΑ ΤΖΕΝΕΡΑΛΕ» ΔΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΟΔΟΝ!

Ἡ θλιβερὴ καὶ ἀποκρουστικὴ γιὰ
τοὺς ἐνσυνειδήτους Ὀρθοδόξους
πιστοὺς προετοιμασία τῆς Πανορ-
θοδόξου Συνόδου συνεχίζεται μὲ
“χαρὲς καὶ μὲ τραγούδια” ἀπὸ
ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα -
ὅπως ἀποκαλύπτεται ἡμέρα τῇ
ἡμέρᾳ- στεροῦνται στοιχειώδους
ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους, ἀληθοῦς
Θεολογικῆς γνώσεως καὶ πνευμα-
τικῆς ἐμπειρίας.

Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν
θεματολογίατῆςσχεδιαζομένηςΣυν-
όδου, ἡ ὁποία φανερώνει τελεία
ἄγνοια τοῦ νοήματος καὶ τῆς Θεο-
λογικῆς σημασίας τῶν προηγουμέ-
νων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων,
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐν γένει κοσμικὸ
πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν
οἱ ἰθύνοντες «ὅλον τὸν θεσμὸν τῆς
Ἐκκλησίας».

Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἐκκο-
σμικεύσεως ἡ πρόσφατη Διεθνὴς
Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα τῆς 21ης
Ἀπριλίου 2015 ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς
Κοσμητείας τοῦ Α.Π.Θ. μὲ θέμα
«Φραγκίσκος Α´ Ἐπίσκοπος Ρώμης
– Βαρθολομαῖος Α´ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης». Πρότυπα θρησκευ-
τικῶν ἡγετῶν στὸν 21ο αἰώνα», ἡ
ὁποία μᾶς προσέθεσε «λύπην ἐπὶ
λύπης», ἀφοῦ, πέραν τοῦ ὅτι ἦταν
ὁ ὁρισμὸς τοῦ «δόξαν παρʼ ἀλλή-
λων λαμβάνοντες», εἰσήγαγε καὶ
νέες μεθόδους «μείξεως τῶν ἀμί-
κτων» μὲ τὸ νὰ θέτη τὸν ἐκπεσόν-
τα καὶ αἱρετικὸν τιτλοφορούμενον
Ἐπίσκοπον Ρώμης ἐκ παραλλήλου
μὲ τὸν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην
Κωνσταντινουπόλεως καί, μάλιστα,
νὰ τὸν ἀναφέρη πρῶτον, ὡσὰν νὰ
ἔχη ἀποκατασταθῆ ἐκκλησια-
στικῶς στὴν Πρωτόθρονη Οἰκου-
μενική του Καθέδρα!

ἩὅληθεματολογίατῆςἩμερίδος
ἦταν σχεδιασμένη ἀπὸ τὰ ἀκαδη-
μαϊκὰ πρόσωπα, ποὺ ἔκαμαν τὶς
Εἰσηγήσεις, πρόσωπα ταυτισμένα μὲ
τὸ συγκρητιστικὸ οἰκουμενιστικὸ
πνεῦμα, τὸ ὁποῖο ὑπηρετοῦν μὲ πά-
θος, γιατί αὐτὸ καὶ μόνο πληρώνεται
καί, μάλιστα, ἁδρὰ ἀπὸ τοὺς κρατι-

κοὺς κορβανάδες, ἀφοῦ τὸ Οἰκου-
μενιστικὸ (γράφε Παγκοσμιοποιημέ-
νο) πνεῦμα εἶναι ποὺ ἐξυπηρετεῖ πέ-
ρα γιὰ πέρα τοὺς Πολιτικοὺς σχεδια-
σμοὺς τῆς ἐποχῆς μας γιὰ μία Παγ-
κοσμιοποιημένη Κυβέρνηση μὲ ὑπο-
ταγμένα πιόνια τοὺς λαούς.

Ποιὰ σοβαρὴ Θεολογικὴ κριτικὴ
θὰ μποροῦσε νὰ γίνη σὲ ἀνθρώπους,
ποὺ δὲν σέβονται πιὰ τίποτα; Δὲν σέ-
βονται τοὺς ἁγίους, ποὺ διεκήρυξαν
ὅτι ὁ Πάπας εἶναι «ὁ Ἑωσφόρος τῆς
Ρώμης», ἁγίους ποὺ προβάλλει ἡ
Ἐκκλησία μας γιὰ τὴν ἀντίθεσή τους
στὸν «Ἀντίθεο» Πάπα, καὶ ἰδιαιτέρως
ἐκεῖνον τὸν Μέγαν Ἅγιον Γρηγό-
ριον Παλαμᾶν, ποὺ ὑπερυψώνει ἡ
Ἐκκλησία μας μετὰ τὴν Κυριακὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας γιὰ τοὺς Ἀντιπαπικοὺς

ἀγῶνες του ἐναντίον τοῦ ἀναβιωτῆ
τῆς Ἀρειανικῆς αἱρέσεως Πάπα;

Μίλησαν γιὰ τὴν Χριστοκεντρικό-
τητα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀποδει-
κνύοντας ὅτι ἀγνοοῦν τὴν Ὀρθόδο-
ξηΧριστολογία,δηλαδὴτὸνἈληθινὸ
Χριστό. Ἀπὸ πότε καὶ μὲ ποιὸν πνευ-
ματικὸ τρόπο ἀπέκτησε ὁ Πάπας τὴν
γνώση τοῦ Ἀληθινοῦ Χριστοῦ χωρὶς
νὰ ὑγιαίνη στὴν Πίστη; Ἀπὸ πότε ὁ
Παπισμός, ποὺ ἐξεδίωξε τὸν Θεὸ
ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ Τὸν ἀντικατέ-
στησε μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἐπίνοιες
καὶ τοὺς βρώμικους σχεδιασμοὺς
τοῦ ἑκάστοτε Κονκλαβίου, ἀναδει-
κνύει πνευματικοὺς ἡγέτες καί, μά-
λιστα, «Πρότυπα» πνευματικῶν
ἡγετῶν;

Σαφῶς, μὲ αὐτὴν τὴν ἐπαίσχυν-

τη Ἡμερίδα ἔκαμαν οἱ ἐκκλησια-
στικοὶ ῾῾Πρίγκηπες᾽᾽ μία «πρόβα τζε-
νεράλε» γιὰ τὴν Σύνοδό τους, καὶ
διʼ ὅλου ἀπίθανο εἶναι νὰ ἑτοιμά-
σουν καὶ τὸν «Ἑωσφόρο τῆς Ρώ-
μης» νὰ παρακαθίση στὴ Σύνοδο
αὐτή, γιατί ἀκούσθηκε καὶ αὐτὸ τὸ
φαιδρὰ ἀνατριχιαστικό, ὅτι δὲν θὰ
εἶναι τάχα μία Σύνοδος Οἰκουμε-
νικὴ ἂν ἀπουσιάζη ὁ Ἐπίσκοπος
Ρώμης!

Τελικά, ὁ Θεὸς ἔχει μείνει πολὺ
πίσω! Δὲν ἔχει τὴν Θεολογικὴ
εὐαισθησία τῶν δικῶν μας Ἀκαδη-
μαϊκῶν Θεολόγων, γιὰ νὰ φροντί-
ση νὰ ὀργανώση διαλόγους μὲ
τοὺς διαβόλους καὶ τοὺς Ἀγγέ-
λους, ὥστε νὰ συμφιλιωθοῦν, ἐπὶ
τέλους, οἱ Ἀρχάγγελοι τῶν ἐννέα
ταγμάτων μὲ τὸν ἕνα Ἑωσφόρο!
Γιʼ αὐτὸ οἱ δικοί μας Τοῦ παραδί-
δουν μαθήματα! Φραγκίσκος καὶ
Βαρθολομαῖος συμφιλιώθηκαν! Τί
παιδεύονταν τόσοι ἅγιοι τόσους
αἰῶνες; Κρῖμα στὰ γράμματα ποὺ
γνώριζαν καὶ στὴν ἁγιότητα ποὺ
εἶχαν καὶ νὰ μὴ μποροῦν νὰ φθά-
σουν τὰ Πρότυπα Ἡγετῶν Φραγκί-
σκου(μὴ ξεχνᾶμε νὰ τὸν γράφου-
με πρῶτον, αὐτὸ εἶναι τὸ πολιτικὰ
ὀρθὸν) καὶ Βαρθολομαίου!

Εἶχαν ἆραγε ἄδικο μόνο οἱ
Ἀρχιερεῖς, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φα-
ρισαῖοι ποὺ εἶπαν τὸν Χριστὸ βλά-
σφημο, ἐπειδὴ ἔλεγε ὅτι εἶναι Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ καί οἱ δικοί μας
Ἀρχιερεῖς τὸν εἶπαν “εὐγενικάʼʼ βέ-
βαια, καὶ ὄχι κατὰ πρόσωπον- Θεὸ
ποὺ συντηρεῖ τὸ μῖσος καὶ τὴν
ἔχθρα;

Εὐτυχῶς, ποὺ σὲ κάθε κρίσιμη
στιγμὴ πολιτικῆς παρακμῆς, ὅπως
τότε «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ» ἔτσι καὶ
σήμερα, βρίσκονται πάντοτε οἱ
Ἀρχιερεῖς καὶ τὸ Συνέδριον ὅλον
καὶ σῴζουν τὴν πολιτικὴ παρτίδα!

Σὰ δὲ ντρεπόμαστε!

Ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου
τοῦ Ἰσραὴλ εἰς τὸν Μακ.

Πατρ. Ἱεροσολύμων
Ἐντὸς ἐγκαρδίου κλίματος διεξ-

ήχθη τὴν πρωΐαν τῆς Τρίτης τῆς
Διακαινησίμου, 1ης/14ης Ἀπριλίου
2015 ἡ συνάντησις τοῦ Προέδρου
τοῦ ἰσραηλιτικοῦ κράτους κ.
Ροῦβεν Ρούβλιν καὶ τοῦ Μακ.
Πατρ. Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου.
Ὁ Μακ. Πατριάρχης ὑπεδέχθη
τὸν Πρόεδρον «ἐκ μέρους τῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν χριστιανικῶν
κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς», ὅπως
ἐδήλωσεν εἰς τὴν προσφώνησίν
του! Μάλιστα ἔκανε λόγον διὰ
«τοὺς βαθεῖς δεσμοὺς οἱ ὁποῖοι
ἑνώνουν τὰ τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ εἰς
τὶς σεβαστὲς ἀβρααμικὲς παραδό-
σεις μας, τῶν ὁποίων οἱ μουσουλ-
μάνοι ἀδερφοὶ καὶ ἀδερφές μας
ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος».
Ὁ Μακ. Πατριάρχης προσπαθεῖ
ἀξιεπαίνως ἐν μέσῳ τῶν τεταμέ-

ΤΟ ΧΑΙΡΕ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Τὴν 26ην Ἀπριλίου, Κυριακῇ τρίτῃ ἀπὸ τοῦ Πάσχα,
τὴν τῶν ἁγίων γυναικῶν Μυροφόρων ἑορτὴν ἑορτάζο-
μεν.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος β́
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε
τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ
καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδό-
τα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος Β́
Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν θρῆνον τῆς
προμήτορος Εὔας κατέπαυσας, τῇ Ἀναστάσει σου,
Χριστὲ ὁ Θεός, τοῖς Ἀποστόλοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν
ἐπέταξας, ὁ Σωτὴρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.

Προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας ἡ μετάνοια
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀναγκαία ἡ ὁμολογία πίστεως
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας, ἐπηρεασμένοι ἀπό τή
νοοτροπία τοῦ κόσμου, δέν ἔχουν τήν πρέπουσα εὐαισθησία σέ θέ-
ματα πίστεως καί ἤθους. Τούς ἀρέσει ἡ ἁμαρτωλή χαλάρωση, τό

κοσμικό φρόνημα καί ἡ ἄμβλυνση τῶν θείων ἐντολῶν. Ἐπιδιώκουν τό
συμβιβασμό μέ ὅλους, γιά νά περνοῦν καλά, δηλαδή νά ζοῦν χωρίς ἠθι-
κούς φραγμούς. Θέλουν νά ξεχάσουν καί τά βασικά δόγματα τῆς πίστε-
ως, ἀλλά καί τίς μεγάλες διαφορές πού ἔχουμε μέ τούς ἑτερόδοξους πα-
πικούς καί προτεστάντες. Τά δέχονται ὅλα καί ἐντυπωσιάζονται ἀπό τίς
θεατρικές ἐμφανίσεις τοῦ πάπα, τόν ὁποῖο δυστυχῶς τά μέσα ἐνημέρω-
σης προβάλλουν μέ τρόπο προκλητικό ὡς τόν μοναδικό θρησκευτικό ἡγέ-
τη πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τίς τύχες ὅλου τοῦ κόσμου! Αὐτή ἡ ἐσφαλ-
μένη ἄποψη κυριαρχεῖ καί ἐπαναλαμβάνεται κάθε φορά πού ὁ πάπας κά-
νει τήν παραμικρή κίνηση ἤ δήλωση.

Ὅλοι αὐτοί οἱ χριστιανοί προφανῶς δέν ἀκολουθοῦν τό δρόμο τῆς σω-
τηρίας. Ἡ πίστη δέν τούς μεταμορφώνει. Οἱ ἐντολές δέν τούς συγκινοῦν
καί τό σοβαρότερο δέν ἔχουν τήν δύναμη νά ὁμολογήσουν τήν πίστη
τους, γι᾿ αὐτό πρέπει νά παραδειγματιστοῦν ἀπό τούς μάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι χάριν τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεώς τους δέχτηκαν τόν
ἀμαράντινο στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Εἶναι ἀνάγκη νά καλλιεργεῖται στό λαό ἡ εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη πρός
τήν Ἐκκλησία. Ἡ εὐθύνη ἀνήκει κυρίως στούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ὅμως
πολλές φορές ἀσχολοῦνται μέ ἄλλα θέματα δευτερεύοντα ἤ μέ τόν
οἰκουμενισμό, συγχρωτιζόμενοι καί συμπροσευχόμενοι μέ τούς ἑτερό-
δοξους, διατυπώνοντας συγχρόνως προκλητικές θεωρίες, μέ τίς ὁποῖες
ἐξισώνουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τίς «ἐκκλησίες» τῶν παπικῶν καί
προτεσταντῶν καί πάντα μέ τίς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη
καί μερικῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἕνας εὐσεβής θεολόγος σημειώνει σχετικά μέ τήν ὁμολογία πίστεως,
πού πρέπει νά διακρίνει τόν κάθε ὀρθόδοξο χριστιανό, τά ἑξῆς: «Αὐτή
τήν πίστη ὁμολογοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, ὅπως τή λάβαμε ἀπό τούς
πατέρες μας, καί τή ζοῦμε στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἡ πίστη πού μᾶς
ζωογονεῖ καί μᾶς τρέφει, ὁ αἰώνιος θησαυρός καί ἡ σωτηρία μας. Μέ αὐτή
τήν πίστη ἔζησε πάντα ἡ Ὀρθοδοξία καί ἀντίκρισε νικηφόρα τούς πάμ-
πολλους ἐχθρούς της. Δυστυχῶς στίς μέρες μας καί σ᾿ ἕνα μέρος,
εὐτυχῶς μικρό, τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὀρθόδοξη αὐτή
αἴσθηση ἀρχίζει νά ὑποχωρεῖ. Πολλοί σύγχρονοι, καί μάλιστα θεολόγοι(!),
δέν πιστεύουν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, ὑποβαθμίζουν τά δόγματα καί τήν παράδοσή της καί ἐρω-
τοτροποῦν ἀσύστολα μέ τίς αἱρετικές “ἐκκλησίες” τῆς Δύσης, σπεύδον-
τας σέ μιά κακότεχνη “ἕνωση” τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὁ Θεός νά τούς ἐλεήσει
καί νά τούς φωτίσει» (Ἀνδρέα Θεοδώρου, «Τά σά ἐκ τῶν σῶν», Ἀθήνα
2000, σελ. 160).

Παράλληλα μέ τήν ὁμολογία τῆς πίστεως χρειάζεται καί ἡ συνέπεια
στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνει τήν πίστη καί
ἀναδεικνύει τό μεγαλεῖο της. Ἡ πίστη χωρίς τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν δέν
ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία. Δέν βοηθάει σέ τίποτα καί βέβαια δέν ἐξασφαλίζει τή
σωτηρία. Τό νά ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός, χω-
ρίς νά ἔχει πνευματική ζωή, εἶναι προκλητικό καί σκανδαλῶδες. Οὐσια-
στικά εἶναι ἄρνηση τῆς πίστεως. Πρέπει λοιπόν νά ζοῦμε τήν Ὀρθοδοξία
καί νά τήν προασπιζόμαστε πάντα, χωρίς τόν παραμικρό ἐνδοιασμό.

Ἡ Ὀρθόδοξη Σωτηριολογία
μᾶς δείχνει τόν τρόπο καί τό
δρόμο τῆς σωτηρίας μας. Εἶναι
κατά κάποιο τρόπο, θέμα ἐσχα-
τολογικό, ἐφόσον μᾶς ὁδηγεῖ μέ
ἀσφάλεια στόν αἰώνιο προορι-
σμό μας, δηλαδή, τή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. Αὐτός εἶναι καί ὁ
λόγος πού τόσο συχνά ἀναφέρε-
ται στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Πί-
στη μας ἡ λέξη "σωτηρία".

Ὅταν ὁ Χριστός πῆγε στό σπί-
τι τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου καί
εἶδε τήν εἰλικρινῆ του μετάνοια,
εἶπε τόν ὡραῖο ἐκεῖνο λόγο: "Σή-
μερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ
ἐγένετο" (Λουκ. ΙΘ΄ 9). Μά εἶναι
καί φυσικό καί λογικό. Πῶς θά
ὑπάρξει σωτηρία, ἄν δέν προ-
ηγηθεῖ μετάνοια; Ὅπως τό κλει-
δί ἀνοίγει τήν πόρτα, ἔτσι καί ἡ
μετάνοια ἀνοίγει τόν παράδεισο.

"Μή ἀπογνῶμεν τῆς ἑαυτῶν
σωτηρίας", λέγει ὁ ἅγιος Ἐφραίμ
ὁ Σύρος. Καί συνεχίζει: "Ἡμάρ-
τομεν; Μετανοήσωμεν. Μυριά-
κις ἡμάρτομεν; Μυριάκις μετα-
νοήσωμεν. Ὁ καιρός τῆς μετα-
νοίας ὀλίγος ἐστί. Τό τῆς βασι-
λείας τῶν οὐρανῶν τέλος οὐκ
ἔχει". Νά μή χάνουμε τήν ἐλπίδα
τῆς σωτηρίας μας. Ἁμαρτήσαμε;
Νά μετανοήσουμε. Μυριάδες
φορές ἁμαρτήσαμε; Ἄλλες τό-
σες νά μετανοήσουμε.

"Τό δάκρυον σβέννυσι πυρ-
καϊάν ἁμαρτημάτων", λέγει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος. Καί προ-
σθέτει: "Ἄφεσις ἁμαρτιῶν, πηγή
σωτηρίας καί ἔπαθλον μετανοί-
ας". Ὑπάρχει ἐνδοξότερο ἔπα-
θλο ἀπό τήν ἄφεση ἁμαρτιῶν;
Γιά νά σβήσουν τίς πυρκαϊές τῶν
δασῶν, ἐπιστρατεύουν συ-
χνά,ἑκατοντάδες πυροσβέστες
καί πυροσβεστικά ὀχήματα καί

ἀεροπλάνα νεροῦ σέ μάχες πο-
λυήμερες. Ἐνῶ λίγων λεπτῶν
εἰλικρινής Ἐξομολόγηση, σβήνει
καί τό πιό βρώμικο παρελθόν!
Αὐτό, δέν εἶναι θαῦμα Θεοῦ μέ-
γα;

Ἡ Μετάνοια δέν εἶναι τίποτ'
ἄλλο, παρά μεταμέλεια καί ἐλεύ-
θερη ἀπόφαση ἀλλαγῆς.Ἰδιαίτε-
ρα ἡ αὐτοεξέταση καί ἡ μεταμέ-
λεια, ἀποτελοῦν τήν ἀσφαλέστε-
ρη κρηπίδα τῆς μετάνοιας καί
τῆς σωτηρίας. Στιγμές ἱερές.
Στιγμές μοναδικές. Στιγμές ἀνε-
πανάληπτες. Στιγμές θεανθρώπι-
νου διάλογου. Στιγμές ἀναβαπτι-
σμοῦ τῆς ψυχῆς. Ἄλλωστε τό
Μυστήριο τῆς Μετάνοιας, ἡ
Ἐκκλησία μας τ᾽ ὀνομάζει "δεύ-
τερο Βάπτισμα". Ποιός μπορεῖ νά
περιγράψει τῆς ψυχῆς τήν ἀλλοί-
ωση καί ἀναγέννηση;

Ἡ Μετάνοια μέ τή σφραγίδα
τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερῆς Ἐξο-
μολόγησης, σβήνει τά πάντα καί
γιά πάντα. Τό δικαίωμα τῶν ἱερέ-
ων καί ἐπισκόπων, τό ἔδωκε ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος πρῶτος καί
πρῶτα, στούς ἀποστόλους Του.
Καί ποιά ἦταν ἡ ἐντολή Του; "Ἄν
τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας,
ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρα-
τεῖτε, κεκράτηνται" (Ἰω. Κ΄ 23).

Στούς "ἐν δυνάμει Θεοῦ
φρουρουμένους", θ᾽ ἀποδοθεῖ ἡ
σωτηρία τῆς ἀποκάλυψης "ἐν
καιρῷ ἐσχάτῳ" τῆς δευτέρας πα-
ρουσίας. Αὐτή τή σωτηρία πού
χαρίζει ὁ Χριστός, τήν εἶχαν πο-
θήσει καί ἀναζητήσει - ἐκτός τῶν
χριστιανῶν - καί οἱ προφῆτες τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης (Α´ Πέτρ. Α´ 5-
10).

Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Κύριος τῆς
βασιλείας Του. Ἀμήν.

Οἱ ἐκκλησιαστικοί ῾῾Πρίγκηπες᾽᾽ προλειαίνουν τὸ ἔδαφος, διὰ νὰ παρακαθίση
ὁ «Ἑωσφόρος τῆς Ρώμης» εἰς τὴν προετοιμαζομένην Πανορθόδοξον Σύνοδον;

Ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφεὶμ μὲ νέαν παρέμβασίν του, κατόπιν συζητή-
σεως εἰς τὴν Εἰδικὴν Προσυνοδικὴν Ἐπιτροπὴν εἰς Σαμπεζύ, καταδικάζει
τὴν ὁμοφυλοφιλίαν ὡς βλάσφημον κατάργησιν τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ
πλῆρες ἀνακοινωθὲν ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Σήμερα ὁ Σατανᾶς σηκώνει πάλι μὲ αὐθάδεια τὸ κεφάλι καὶ ἀπειλεῖ νὰ
καταστρέψει ὅ,τι ὡραῖο, ὑψηλό, ἠθικό, πνευματικό, χριστιανικό, εὐαγγε-
λικό, ἀποστολικὸ καὶ πατερικό, ἔχει κατορθωθεῖ κατὰ τὸ δισχιλιετὲς διά-
στημα τῆς ζωῆς καὶ δράσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Προσπαθεῖ νὰ ἐκτροχιάσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν σκοπὸ τῆς δημιουρ-
γίας του ποὺ εἶναι ἡ ὑποταγὴ τῆς σάρκας στὸ πνεῦμα, ἡ πνευματοποίηση
καὶ ἡ κατὰ χάριν θέωση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο, ἡ σαρκοποί-
ηση, ἡ ὑποταγὴ τοῦ πνεύματος στὴ σάρκα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀνατροπὴ τοῦ
σχεδίου τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἀντικείμενος Σα-
τανᾶς θέλει τὸν ἄνθρωπο δοῦλο τῆς σάρκας, τῆς ἡδονῆς, τῆς ἁμαρτίας,
ὄχι πνευματικό, ἀλλὰ ὑλικὸ δημιούργημα, σὰν τὰ ἄλογα ζῷα.

Ἡ φερομένη πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου
κ.κ. Ἰωάννου κατὰ τὶς ἐργασίες τῆς Εἰδικῆς Προσυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ
τὴν ἑτοιμασία τῶν θεμάτων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθο-
δόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας1, καθὼς καὶ τὰ σκωπτικὰ καὶ ἐπικριτικὰ δη-
μοσιεύματα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν αὐτονόητη δήλωση σὲ τηλεοπτικὸ δίαυ-
λο τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου2, σχε-
τικὰ μὲ τὸν «κολοφῶνα» τῶν ἁμαρτημάτων, ὅπως εὔστοχα χαρακτηρίζε-
ται ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο3 ἡ ἀνατροπὴ τῆς ἀνθρωπίνης
ὀντολογίας καὶ φυσιολογίας μὲ τὴν ἀπενοχοποίηση τῆς σαρκικῆς σαπρό-
τητος, ὡς δῆθεν διαφορετικότητος καὶ ἐκφράσεως ἐλευθέρου αὐτο-
προσδιορισμοῦ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀναφέρωμεν τὰ αὐτονόητα.

Α. Ἡ φερομένη πρόταση τοῦ Σεβ. Μητρ. Περγάμου κ.κ. Ἰωάννου, ἡ
ὁποία τελικῶς ὡς δημοσιογραφικῶς φέρεται δὲν συμπεριελήφθη στὸ κεί-
μενο τῆς Εἰδικῆς Προσυνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἕνεκα τῆς θυέλλης τῶν ἀντι-
δράσεων τῶν περισσοτέρων ἀντιπροσώπων, δημιουργεῖ τεράστια θεο-
λογικὰ καὶ ἠθικὰ ἐρωτήματα, γιατί ἀνατρέπει συλλήβδην ὅσα ἡ Ἁγία
Γραφὴ καὶ ἡ Πατερικὴ Παράδοση διδάσκουν περὶ ἀρσενοκοιτίας καὶ Σο-
δομισμοῦ.

Β. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, εἶναι τὸ ἰατρεῖο τῶν ψυ-
χικῶν καὶ σωματικῶν παθῶν καὶ ἡ χώρα τῶν μεταποιουμένων ἁμαρτωλῶν,
καὶ ὄχι τῶν σατανικῶς καὶ ἀμετανοήτως ἐμμενόντων στὴν διαστροφὴ τῆς
ἀληθείας καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ ὀντολογίας.

Διαχρονικά, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀγωνιζομένη ἐπὶ
τῆς Γῆς, στηλιτεύει τὴν πολυποίκιλη τραγικότητα τῆς εἰδεχθοῦς ἁμαρ-
τίας, ὡς ἀποκοπῆς καὶ σχάσης ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τὸν Ζῶντα Θεό, τὸν
Δημιουργὸ τῆς ζωῆς, καὶ ὄχι τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖο περι-
θάλπει διὰ τῶν εὐχῶν καὶ τῶν ἱερῶν μυστηρίων της καὶ περιβάλλει μὲ
ἄφατη στοργὴ καὶ συμπάθεια, ἐφαρμόζοντας κατὰ περίπτωση καὶ τὴν
οἰκονομία, μέσῳ τῆς ὁποίας ρυθμίζει τὴν ἐπιστροφὴ καὶ ἀνάνηψή του.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέβεται τὴν προσωπικὴ καὶ ἰδιωτικὴ ζωή κάθε
προσώπου, ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δὲν ἔχει πρόθεση οὔτε νὰ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ: Διαφωνοῦμεν
μὲ τὰς ἀπόψεις καὶ τὰς κινήσεις

ποὺ ἀπενεχοποιοῦν τὴν σαρκικὴν σαπρότητα

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ τῆς Διακαινησίμου 16 Ἀπριλίου συνεπληρώθησαν
πέντε ἔτη ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ὁσιακὴν κοίμησιν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου
π. Μάρκου Μανώλη.

Τὸ πρωῒ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου, ὅπου
ὑπάρχει ὁ τάφος του, ἔγινε θεία Λειτουργία καὶ τρισάγιον. Εἰς τὸ Ἀρχον-
ταρίκι τοῦ Ναοῦ ἐδόθη κέρασμα καὶ ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Εὐθυμίου Μουζακίτη ἔγινεν ἀνάγνωσις κει-
μένου τοῦ π. Μάρκου διὰ τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου.

Πολλὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ μακαριστοῦ π. Μάρκου ἦλθαν εἰς τὸν
Ἱερὸν Ναόν, ὅπου παλαιότερα διὰ τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογή-
σεως εἶχον εὕρη ἀνάπαυσιν εἰς τὰς ψυχάς των. Ἦτο ἀληθὴς Ποιμὴν
ἑκατοντάδων ψυχῶν. Ἐθεωρεῖτο ὑπὸ πλήθους ἀνθρώπων ἀπλανὴς ὁδη-
γός, διδάσκαλος, χειραγωγός, εὔσπλαγχνος, μακρόθυμος, ταπεινός.
Ἦτο ὁ φύλακας ἄγγελος διὰ τὰ πνευματικά του παιδιά· μᾶς μετέδιδε τὴν
ἀγάπην του, ἐνίσχυε τὴν πίστιν μας, ἐθεράπευε τὰς πληγάς μας. Ἐπε-
σκέπτετο τὰ φυλακισμένα παιδιὰ εἰς τὸν Αὐλῶνα καὶ τοὺς ἀσθενεῖς εἰς
τὸ Νοσοκομεῖον ΚΑΤ.

Τὸ ἀπόγευμα 8μ.μ., πολλὰ πνευματικὰ παιδιὰ τοῦ μακαριστοῦ π. Μάρ-
κου ἦλθαν εἰς τὸν τάφον του, διότι 8 μ.μ. πρὶν 5 χρόνια εἰς τὸ 401 στρα-
τιωτικὸν Νοσοκομεῖον ἄφησε τὴν τελευταίαν του πνοήν, ὁ ταπεινός,
πρᾶος καὶ εἰρηνικός, φιλόστοργος π. Μᾶρκος. Ἔγινε τρισάγιον καὶ ἀνε-

ΠΠέέννττεε  χχρρόόννιιαα  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  
κκοοίίµµηησσιινν  ττοοῦῦ  ππ..  ΜΜάάρρκκοουυ  

�Δύο σύγχρονοι Ἕλληνες τιτά-
νες τῆς νοήσεως καὶ τοῦ πνεύ-
ματος. Ἡ ἰδιωτικὴ ἀλληλογρα-
φία τοῦ Κωνσταντίνου Καβαρ-
νοῦ καὶ τοῦ Φωτίου Κόντο-
γλου (1952 -1965). Σελ. 5

� Οἱ Ροταριανοὶ συμμετέχουν
εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον
τῆς Ἱ. Μ. Κερκύρας! Σελ. 8

� Συναγωγή ἐρωτημάτων διά
τήν παρουσίαν τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου εἰς τὴν μεγ. Συν -
αγωγήν! Σελ. 8

� Οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ ὑπὸ ἐπικειμένην
διάλυσιν; Σελ. 8

� Ποῖοι ἆραγε ἐπιθυμοῦν τὰ
Τζαμιά εἰς τήν Πατρίδα
μας, ἀφοῦ δὲν τὰ θέλουν
οἱ μουσουλμάνοι; Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΙΙΣΣΤΤΕΕΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ

(1ον)
1. Τά χαρακτηριστικά 

τοῦ προβλήματος 
Εἶναι γνωστό, ὅτι οἱ αἱρέσεις καί

τά σχίσματα συνοδεύουν τήν πο-
ρεία τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ ἀπό τά πρῶτα βήματά της.
Ὑπῆρξαν μάλιστα ἕνα ἀπό τά κύρια
αἴτια τῆς σύγκλησης τοπικῶν καί
οἰκουμενικῶν συνόδων, οἱ ὁποῖες
κατοχύρωσαν σέ ὅρους τήν Ὀρθή
Πίστη, καί συγχρόνως ἀπετέλεσαν
τήν πρόκληση γιά τήν γόνιμη ἀνά-
πτυξη τῆς πατερικῆς (καί εἰδικότε-

ρα τῆς ἀπολογητικῆς) θεολογίας. 
Τό φαινόμενο ὅμως τῆς σύγχρο-

νης πλάνης καί τῶν νεοφανῶν
αἱρέσεων διαφέρει τόσο στήν
ἔκταση ὅσο καί στά χαρακτηριστι-
κά. Οἱ παλαιότερες αἱρέσεις, μία ἤ
ἐλάχιστες σέ κάθε ἐποχή, ἐμφανί-
ζονταν ὡς θεολογικές, δογματικές
ἤ ἐκκλησιολογικές διαφοροποι-
ήσεις καί παρεκκλίσεις ἀπό τό
δόγμα καί τό πολίτευμα, τῆς ἱστο-
ρικῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν γνωστή ἡ
ταυτότητά τους καί οἱ ἴδιες δέν
ἔκρυπταν τό ἀληθινό τους πρόσω-
πο. Ἡ Ἐκκλησία ἐντόπιζε,  ἀπο μό -

νωνε καί καταπολεμοῦσε τήν αἵρε-
ση, διεξάγοντας ἕνα θεολογικό
ἀγώνα, πολλές φορές διαλεγόμενη
μέ τόν ἴδιο τόν αἱρετικό.

Οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις εἶναι πο-
λυάριθμες, πολύμορφες καί πο-
λυώνυμες καί δραστηριοποιοῦνται
κάτω ἀπό ποικίλα προσωπεῖα. Δέν
εἶναι μόνον αἱρέσεις, ὑπό τήν
ἐκκλησιολογική ἔννοια, ἀλλά καί
παραθρησκεῖες, μέ ἔντονο συγ-
κρητιστικό καί ἀποκρυφιστικό χα-
ρακτήρα. Ἀριθμοῦν ἑκατοντάδες
μέ αὐξανόμενο ρυθμό. 

Οἱ νεοφανεῖς αἱρέσεις δέν ἐκδη-
λώνονται ὅλες ἐχθρικά πρός τήν
Ὀρθόδοξη Πίστη ἤ δέν ἀπορρί-
πτουν φανερά τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξη
ἰδιότητα. Χρησιμοποιοῦν παραπλα-
νητικούς τίτλους, προσωπεῖα καί
ὁρολογίες ὀρθόδοξες, προκαλών-
τας ἔτσι μεγάλη σύγχυση, ὡς πρός
τό περιεχόμενο τῆς πίστης καί δι-
ευκολύνοντας τόν προσηλυτισμό. 

Μέ τόν τρόπο αὐτό δημιουρ-

γεῖται μιά ἔντονη σύγχυση στό
Ὀρθόδοξο Πλήρωμα, καθόσον οἱ
αἱρέσεις δέν γίνονται εὔκολα ἀντι-
ληπτές καί φανερές. Ἡ σύγχυση
ἐντείνεται ἀπό τό γεγονός ὅτι
ὑπάρχει μία ἀτέλειωτη ποικιλία τίτ-
λων μέ χαρακτηριστικά χριστιανι-
κά, ψευδοχριστιανικά, ἀκόμη καί
δῆθεν Ὀρθόδοξα, χιλιαστικά καί
γενικῶς ἐσχατολογικά, νεογνωστι-
κά, φιλοσοφικά, πολιτιστικά, ἀπο-
κρυφιστικά, γκουρουϊστικά, ἰνδουϊ-
στικά καί βουδιστικά, πνευματιστι-
κά καί παραψυχολογικά, οὐφολογι-
κά, νεοσατανιστικά καί νεοπαγανι-
στικά, ἀλλά καί ἐπιστημονικοφανῆ,
ὅπως, ἰνστιτοῦτα ψυχολογίας ἤ ψυ-
χοθεραπείας ἤ ἀνάπτυξης τοῦ νοῦ,
καί, τέλος, πολεμικῶν τεχνῶν,
ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν κ.ἄ.
Ὑπάρχει, δηλαδή προσφορά γιά
ὅλα τά "γοῦστα" τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου. Ὁ μακαριστός π. Ἀντώ-
νιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ πρωτεργά-
της αὐτός καί σύγχρονος ἀπολο-
γητής στόν νευραλγικό τομέα τῆς
ὀρθῆς ἀντιμετώπισης τοῦ προβλή-

ματος τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων,
ἔκανε λόγο γιά "ὑπεραγορά θρη-
σκείας". 

Προτοῦ ὅμως προχωρήσουμε
πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ σύγ-
χρονες αἱρέσεις διακρίνονται σέ
δύο μεγάλες κατηγορίες: Στήν μία
κατηγορία ἐντάσσονται οἱ ὁμάδες
ἐκεῖνες πού ἔχουν χριστιανικά ἤ
ψευδοχριστιανικά χαρακτηριστικά
καί εἶναι οἱ κατά κυριολεξίαν αἱρέ-
σεις. Στήν δεύτερη ἐντάσσονται
ἐκεῖνες οἱ ὁμάδες πού διαφορο-
ποιοῦνται οὐσιαστικά ἀπό τήν χρι-
στιανική πίστη, ἀλλά καί τήν διδα-
σκαλία τῶν μονοθεϊστικῶν θρη-
σκειῶν, ἀλλά καί τῶν θρησκειῶν
τῆς Ἀνατολῆς, ἀπό τίς ὁποῖες κυ-
ρίως προέρχονται καί τίς ὁποῖες
χαρακτηρίζομε ὡς παραθρησκευτι-
κές ὁμάδες (διεθνῶς σέκτες ἤ λα-
τρεῖες-cults). Οἱ ὁμάδες αὐτές
ἐντάσσονται στό παγκόσμιο συγ-
κρητιστικό ρεῦμα τῆς "Νέας
Ἐποχῆς", τό ὁποῖο, ὡς γνωστό,
ἐπαγγέλλεται τήν ἐγκαθίδρυση
μιᾶς "Νέας Παγκόσμιας Θρη-

σκείας". Στίς ὁμάδες αὐτές ἐπιδιώ-
κεται νά σχετικοποιηθεῖ ἡ Χριστια-
νική Ἀλήθεια, ὥστε νά καταντήσει
μία ἀπό τίς πολλές "ἀτραπούς" τῆς
"Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας".
Δέν εἶναι δέ σπάνιο ὀπαδοί τῶν
ὁμάδων αὐτῶν νά δηλώνουν πιστοί
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί
συγχρόνως ὀπαδοί ἑνός γκουρού,
ἑνός ζῶντος δηλαδή δασκάλου,
"μεσσία""ὑδροχοϊκοῦ χριστοῦ".

Συνοπτικά, μποροῦμε νά ποῦμε
ὅτι καί οἱ δύο κατηγορίες τῆς σύγ-
χρονης πλάνης (αἱρέσεις καί σέ-
κτες), καίτοι διαφοροποιοῦνται ρι-
ζικά μεταξύ τους ὡς πρός τήν προ-
έλευση καί τήν διδασκαλία, ἔχουν
ὡς κοινό χαρακτηριστικό τους, ὅτι
εἶναι ὁλοκληρωτικές ὁμάδες "χει-
ρισμοῦ τοῦ νοῦ" τοῦ ἀνθρώπου,
τόν καθιστοῦν ὑποχείριό τους καί
τόν ὁδηγοῦν (μέ διάφορους μηχα-
νισμούς καταστολῆς καί ἄσκησης
ψυχολογικῆς βίας ) σέ μιά συμπερι-
φορά ἐπικίνδυνη γιά τόν ἑαυτό του

Νεοφανεῖς αἱρέσεις καὶ παραθρησκεῖαι*
ενα ποιμαντικον και κοινωνικον προβλημα

Τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ,
Γραμματέως τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν Αἱρέσεων 
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1. Ἄρρωστος καὶ ἐπικίνδυνος
ἡ κρατοῦσα παγκοσμιοποίησις

Τὸ θέμα τῆς εἰσηγήσεώς μου θὰ μποροῦσε νὰ
εἶναι «Ὁ ἑλληνορθόδοξος πολιτισμὸς ὡς ἡ ὑγιὴς
παγκοσμιοποίηση», ὁπότε θὰ ἔδινε ἐξ ἀρχῆς
ἀπάντηση σ᾽ αὐτὸ ποὺ φαίνεται νὰ ζητάει ὁ τίτ-
λος τῆς ἡμερίδος «Ἡ παγκοσμιοποίηση καὶ ἡ
ἑλληνορθόδοξη πρόταση». Ἐπειδὴ ὅσοι κρίνου-
με ἀρνητικὰ τὴν σημερινὴ καὶ τρέχουσα παγκο-
σμιοποίηση καὶ καλὰ κάνουμε γιατὶ τῆς ἀξίζει,
ἀφοῦ εἶναι φορτωμένη μὲ τοῦ κόσμου τὶς ἀπα-
ξίες, εἶναι ἄρρωστη, ἐπικίνδυνη παγκοσμιοποί-
ηση, ψάχνουμε νὰ βροῦμε μία ἄλλη πρόταση, ἡ

πρόταση αὐτὴ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ
τὸν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμὸ καὶ
τὶς ἀξίες του, ἀπὸ τὸ παγκόσμιο κράτος τῆς Ρω-
μιοσύνης τοῦ Βυζαντίου, τῆς μοναδικῆς στὴν
ἱστορία σὲ χρονικὴ διάρκεια καὶ πνευματικὰ ἐπι-
τεύγματα ἑλληνοχριστιανικῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ
ἀξίες αὐτὲς ἔχουν διαχρονικὴ ἰσχὺ καί, παρὰ τὸν
πόλεμο τὸν λυσσώδη ποὺ ὑπέστησαν καὶ ὑφί-

στανται, σχεδιασμένα καὶ ὀργανωμένα ἀπὸ ἀντί-
θεες δυνάμεις, ἀπό «τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ
σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου»1, ἐξακολουθοῦν νὰ
εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα γιὰ νὰ ἐπικρατήσουν στὸν κό-
σμο ἡ εἰρήνη, ἡ καταλλαγή, ἡ ἀγάπη, ἡ συμφι-
λίωση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν.

Καὶ ἡ ἐλπίδα αὐτὴ εἶναι βεβαία καὶ ἀδιάψευ-
στη, διότι δὲν στηρίζεται σὲ ἀνθρώπινους σχε-
διασμούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπισφαλεῖς καὶ ἀβέβαι-
οι, ἀλλὰ στὸ σχέδιο ποὺ ἐξεπόνησε ὁ ἴδιος ὁ Θε-
ός, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου μὲ τὴν ἐναν-
θρώπηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ τὴν ἐπὶ

γῆς ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας ὡς βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία κα-

λοῦνται ἀδιακρίτως νὰ μετάσχουν ἰσότιμα ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, γλώσσης, φύ-
λου, ἡλικίας. Αὐτὴν τὴν νέα παγκόσμια κατάστα-
ση, αὐτὴν τὴν παγκοσμιοποίηση ἐννοοῦν οἱ δύο
θαυμάσιοι ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ ψάλ-
λονται τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴν Πεντηκοστή. Ὁ

ὕμνος τοῦ ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων, ποί-
ημα τῆς ὑμνογράφου Κασσιανῆς, λέγει: «Αὐγού-
στου μοναρχήσαντος ἐπὶ τῆς γῆς ἡ πολυαρχία
τῶν ἀνθρώπων ἐπαύσατο· καὶ σοῦ ἐνανθρωπή-
σαντος ἐκ τῆς Ἁγνῆς ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων
κατήργηται. Ὑπὸ μίαν βασιλείαν ἐγκόσμιον αἱ πό-
λεις γεγένηνται· καὶ εἰς μίαν δεσποτείαν θεότη-
τος τὰ ἔθνη ἐπίστευσαν. Ἀπεγράφησαν οἱ λαοὶ
τῷ δόγματι τοῦ Καίσαρος· ἐπεγράφημεν οἱ πιστοὶ
ὀνόματι Θεότητος σοῦ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος
Θεοῦ ἡμῶν. Μέγα σου τὸ ἔλεος δόξα σοι». Στὴν
ἴδια νέα παγκόσμια χριστιανικὴ ἑνότητα παρα-
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καί γιά τό κοινωνικό σύνολο. 
2. Εἰδικά χαρακτηριστικά
τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων 
α. Μιλώντας, πρῶτον, γιά τίς χρι-

στιανικές αἱρέσεις καί τίς παραχρι-
στιανικές ὁμάδες, πρέπει νά ποῦμε
ὅτι εἶναι ὁμάδες μέ πολλές καί σο-
βαρές ἀποκλίσεις καί διαφοροποι-
ήσεις ἀπό τήν Χριστιανική Ἀλήθεια.
Πρόκειται συνήθως γιά διδασκα-
λίες ἤ ὀργανωμένες ὁμάδες πού
πιστεύουν στόν Ἰησοῦν Χριστό, ἤ
τουλάχιστον ὁμιλοῦν γι᾽ Αὐτόν.
Εἶναι δηλαδή ὁμάδες πού κι-
νοῦνται ἐντός τοῦ χριστιανικοῦ
χώρου. Μερικές ἔχουν ἀπωλέσει
κάθε χριστιανικό χαρακτηριστικό
στό "δόγμα" τους ἤ στό πολίτευμά
τους, ὅπως εἶναι οἱ "Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ", οἱ Μορμόνοι, οἱ Ἀντβεντι-
στές κ.ἄ.

Κύριο χαρακτηριστικό τῶν ὁμά-
δων αὐτῶν, εἶναι ἡ μικρή ἱστορική
πορεία τους, πού δέν ἔχει καμία
σχέση καί σύνδεση μέ τήν ἱστορική
Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, οὔτε στήν πίστη, οὔτε
στήν λατρεία, πολύ περισσότερο
στήν "ἀποστολική διαδοχή". Ἡ
ἱστορία τους ξεκινᾶ αὐθαίρετα καί
ξαφνικά, μόλις μερικές δεκαετίες
πρίν, ὅπως τῶν Ἑλλήνων Νεοπεν-
τηκοστιανῶν στή δεκαετία τοῦ '60
καί ἄλλων στή δεκαετία τοῦ '20.
Ἄλλες ὁμάδες ἔχουν ζωή 100 ἤ τό
πολύ 130 ἐτῶν, ὅπως ἡ ἑταιρεία
"Σκοπιά" τῶν "Μαρτύρων τοῦ
Ἰεχωβᾶ".

Ἄλλο χαρακτηριστικό τῶν νεο-
φανῶν αὐτῶν αἱρέσεων εἶναι οἱ
φονταμενταλιστικές διδασκαλίες
τους, ἡ σκληρή συμπεριφορά τους
πρός τούς ἔξω καί ἡ αὐστηρότητα
στήν πειθαρχία τῶν ὀπαδῶν, ἡ
ὁποία ἐνίοτε παίρνει τόν χαρακτή-
ρα ἀπειλῆς. Ἀκόμη χαρακτηρίζον-
ται γιά τίς ἔντονες ἐσχατολογικές
διδασκαλίες τους καί τίς δῆθεν
προφητικές προβλέψεις τους, γιά
τίς ὁποῖες συνεχῶς διαψεύδονται.
Οἱ συνεχεῖς ἀναγγελίες τοῦ τέ-
λους τοῦ κόσμου (συστήματος κα-
τά τούς Χιλιαστές) καί ἡ ἀπειλή τοῦ
Ἀντιχρίστου ἤ ἡ ὑπόσχεση τῆς λε-
γομένης "ἁρπαγῆς" (κατά τούς
Πεντηκοστιανούς), ὁλοκληρώνουν
τήν μέθοδο τοῦ ἐκφοβισμοῦ καί
τῆς καταπιέσεως τῆς ἀνθρώπινης
προσωπικότητος καί τῆς στερήσε-
ως βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμά-
των τῶν ὀπαδῶν τους. Καί εἶναι
αὐτές ἀκριβῶς οἱ ὁμάδες πού,
ὅταν καταγγελθοῦν, διαμαρτύρον-
ται ὅτι καταπατοῦνται τάχα τά
ἀνθρώπινα δικαιώματά τους καί ἡ
θρησκευτική ἐλευθερία τους. 

β. Μιλῶντας τώρα γιά τήν παρα-
θρησκεία, πρέπει νά ποῦμε ὅτι
πρόκειται γιά διδασκαλία ἤ συγ-
κροτημένη ὁμάδα (σέκτα) ἤ ὀργά-
νωση πού δέν ἐντάσσεται στόν χρι-
στιανικό χῶρο, ἀκόμη καί ὅταν
χρησιμοποιεῖ χριστιανική ὁρολογία·
δέν πιστεύει στόν Χριστό, ἀκόμη
καί ὅταν χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο
"χριστός" καί συνήθως δέν ἀνήκει
στίς μονοθεϊστικές θρησκεῖες. Δη-
λαδή, δέν πρόκειται γιά "γνωστή
θρησκεία", ὅπως αὐτή ὁρίζεται ἀπό
τό Ἑλληνικό Σύνταγμα. Δηλαδή
θρησκεία μέ φανερή διδασκαλία
καί λατρεία καί πού δέν ἀπειλεῖ τήν
δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη.
Γι'αὐτό καί θεωρεῖται ὡς παραθρη-
σκεία. 

Ἡ Ἔκθεση τῆς Γαλλικῆς "Διυ-
πουργικῆς Ἀποστολῆς γιά τήν κα-
ταπολέμηση τῶν αἱρέσεων"
(Ἰανουάριος τοῦ 2000, ὑπό τήν
προεδρία τοῦ κ. Ἀλέν Βιβιέν), ἐπι-
χειρῶντας νά δώσει ἕνα ὁρισμό
τοῦ ὅρου σέκτα, γράφει: "Ἡ αἵρεση
(σέκτα) εἶναι ἕνας σύνδεσμος μέ
ὁλοκληρωτική δομή, δηλώνοντας
ἤ ὄχι θρησκευτικούς σκοπούς, τοῦ
ὁποίου ἡ συμπεριφορά πλήττει τά
Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καί τήν κοι-
νωνική ἰσορροπία" (σελ. 53). 

Βασικό χαρακτηριστικό τους
εἶναι, ἀκόμη, ἡ ὁλοκληρωτική δομή
τους. Στήν κορυφή τῆς κάθε ὁμά-
δας ὑπάρχει ὁ ἀρχηγός, ὁ ὁποῖος
εἶναι περιβεβλημένος μέ θεϊκή
αὐθεντία, εἴτε αὐτός ὀνομάζεται
γκουρού ἤ θεϊκός διδάσκαλος, εἴτε
μεσσίας (χριστός). Αὐτός ἔχει
ἀπόλυτη ἐξουσία πάνω σέ ὅλες τίς
πτυχές τῆς προσωπικότητας τοῦ
ὀπαδοῦ, μηδέ τῆς καθαρά ἰδιω-
τικῆς καί προσωπικῆς ζωῆς του
ἐξαιρουμένης. Ὑπάρχουν ὁμάδες
πού καθορίζουν, φερειπεῖν, ποιός
ποιάν καί πότε θά νυμφευθῆ (Ἑνω-
τική Ἐκκλησία τοῦ Σάν Μιούνγκ
Μούν). Ἄλλες πού ἐλέγχουν στενά
τήν ζωή τῶν ὀπαδῶν τους ἤ πού οἱ
ὀπαδοί τους ἀστυνομεύουν τήν
προσωπική ζωή τῶν ἄλλων (Ἐκκλη-
σία τῆς Σαηεντολογίας). Σχεδόν
ὅλες ἀπαιτοῦν πλήρη ὑποταγή,
ἀποκοπή ἀπό τό οἰκογενειακό περι-
βάλλον, τίς σπουδές, τό ἐπάγγελ-

μα καί τήν ἀφιέρωση στόν "σκοπό"
τῆς ὀργάνωσης, πού ταυτίζεται
δῆθεν μέ τήν "σωτηρία τοῦ
κόσμου". Ἄλλες ἀπαιτοῦν ἔγγραφη
παραχώρηση τῶν περιουσιακῶν
στοιχείων τῶν ὀπαδῶν τους, καί
ἄλλες ἐνυπόγραφη δήλωση παραί-
τησής τους ἀπό εὐθύνη τῆς ὀργά-
νωσης γιά τυχόν αὐτοκτονία τους
(ἀπό ἀπελπισία) μέσα στήν ὀργά-
νωση (Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολο-
γίας). Δέν εἶναι λίγες ἐκεῖνες οἱ
ὁμάδες πού ἐξευτελίζουν τήν προ-
σωπικότητα καί τήν ἀξιοπρέπεια
τῶν ὀπαδῶν τους ἐκβιάζοντάς
τους μέ ἐξομολογήσεις γραπτές ἤ
μέ ὁμαδικά ὄργια καί ἄλλες ταπει-
νωτικές πράξεις ἤ τούς ὑποβάλ-
λουν ἀποφάσεις αὐτοκτονίας (π.χ.
ἀπαγόρευση μετάγγισης, στούς
"Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ"). Μερικές
ὁμάδες φθάνουν μέχρι καί τήν πα-
ρακαλούθηση δημοσίων προσώ-
πων (Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολο-
γίας) ἤ τήν λασπολογία καί τήν τρο-
μοκρατία θυμάτων καί ἐπικριτῶν
τους (Αὐτό ἔχει διαπιστωθεῖ καί
στήν Ἑλλάδα παράδειγμα ἡ περί-
πτωση τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζο-
πούλου καί ὄχι μόνον, ἀλλά καί
διεθνῶς).

Χαρακτηριστικό ἐπίσης τῶν ὁμά-
δων αὐτῶν εἶναι καί ἡ προσφορά
ποικίλων δελεασμάτων καί ὑπο-
σχέσεων, ἤ ἡ διοργάνωση προ-
γραμμάτων κοινωνικῆς προσ -
φορᾶς, ὅπως ἡ ἀπεξάρτιση ἀπό τά
ναρκωτικά, ἡ ὑπεράσπιση δῆθεν
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ
πυροπροστασία, κ.ἄ.

Ἔτσι, ἀπειλοῦνται μέ διάβρωση,
ὄχι μόνον τό Ὀρθόδοξο φρόνημα,
ἀλλά καί ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς κοινω-
νικῆς ζωῆς. Γιά τήν Ἐκκλησία (πού
αὐτό κυρίως μᾶς ἐνδιαφέρει) δημι-
ουργεῖται ἕνα σοβαρώτατο καί σέ
συνεχῆ διόγκωση ποιμαντικό
πρόβλημα.

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ 
ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

1. Μορφή 
τῆς Ποιμαντικῆς 

τῶν αἱρέσεων 
Σπεύδω νά ἐπισημάνω ἐξ ἀρχῆς

ὅτι ἡ ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν
αἱρέσεων καθορίζεται ἀπό τήν
μορφή τοῦ σύγχρονου φαινομένου
τῶν αἱρέσεων. Πρέπει δηλαδή νά
ληφθῆ ὑπόψη ὅτι, ἀφενός, ὅλες οἱ
σύγχρονες αἱρέσεις δέν ἐντάσ-
σονται σέ μιά καί μόνη κατηγορία
καί, ἀφετέρου, ὅτι ἀριθμοῦν ἑκα-
τοντάδες. Ἔτσι, διαφορετική θά
εἶναι προφανῶς ἡ μελέτη καί ἡ
ἀντιμετώπιση τῶν ὁμάδων πού
ἀνήκουν στήν μιά κατηγορία, δη-
λαδή ἐκείνη τῶν χριστιανικῶν
αἱρέσεων καί τῶν παραχριστια-
νικῶν ὁμάδων, καί διαφορετική
ἐκείνων πού ἀνήκουν στήν κατη-
γορία τῶν ἐξωχριστιανικῶν παρα-
θρησκευτικῶν ἀποκρυφιστικῶν,
γκουρουϊστικῶν, νεογνωστικῶν,
νεοπαγανιστικῶν, καί πλήθους
ἄλλων ὁμάδων τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Κάθε μιά ἀπʼ αὐτές τίς
δύο κατηγορίες χρειάζεται διαφο-
ρετικές, εἰδικές γνώσεις, εἰδική
ἐκπαίδευση καί ἀνάλογη μεταχεί-
ριση. 

Βεβαίως, πρέπει νά τονίσουμε
ὅτι, καίτοι οἱ δύο αὐτές κατηγορίες
τῆς πλάνης (αἱρέσεις καί σέκτες),
διαφοροποιοῦνται ριζικά μεταξύ
τους ὡς πρός τήν προέλευση καί
τήν διδασκαλία, ἐν τούτοις, ἀπό
ποιμαντικῆς ἀπόψεως πρέπει νά
ἀντιμετωπίζονται ὡς ἐξίσου ἀπει-
λητικές γιά τό Ὀρθόδοξο Πλήρω-
μα, ἐφόσον ἀλλοιώνουν τήν Εὐαγ-
γελική Ἀλήθεια καί ὁδηγοῦν σέ
σύγχυση καί ἐκτός τῆς Κιβωτοῦ
τῆς σωτηρίας. 

2. Τρόποι ἐφαρμογῆς 
τῆς Ποιμαντικῆς 

στρατηγικῆς
Κατά τήν ταπεινή μου γνώμη,

δύο εἶναι οἱ ἄξονες πάνω στούς
ὁποίους στηρίζεται –καί πρέπει νά
στηρίζεται ἡ ποιμαντική ἀντιμετώ-
πιση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων: πρω-
τίστως, ἡ σέ βάθος καί πλάτος
οὐσιαστική καί ὁλοκληρωμένη ἐκ
μέρους μας γνώση τῆς ὀρθῆς Ἁγιο-
γραφικῆς Πίστεως καί τῆς Ἁγιοπα-
τερικῆς ἑρμηνείας της, δηλαδή ἡ
κατήχηση -ἀνακατήχηση Ποιμένων
καί Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας,
καί, ἀκολούθως, ἡ στοιχειώδης
τουλάχιστον, ἄν μή ἐπαρκής, πλη-
ροφόρηση καί γνώση τῶν κυριωτέ-
ρων θέσεων, κακοδιδασκαλιῶν καί
προσηλυτιστικῶν μεθοδεύσεων
τῶν συγχρόνων αἱρετικῶν. 

Καί βεβαίως, στόχος μας δέν
εἶναι –καί δέν πρέπει νά εἶναι ἡ μεί-
ωση ἤ ἡ προσβολή κανενός.

Σεβόμενοι τό δικαίωμα τοῦ κα-
θενός στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ
θρησκευτικοῦ πιστεύω του, ἔχομε
ὡς στόχους μας, ἀπό τήν μιά πλευ-
ρά, τήν ἐνημέρωση τῶν Ὀρθο -
δόξων ἀδελφῶν μας πάνω στά κύ-
ρια χαρακτηριστικά τῆς σύγχρονης
πλάνης καί τήν διαφύλαξη ἀνόθευ-
της τῆς παρακαταθήκης τῆς «ἅπαξ
παραδοθείσης» (Ἰούδα, 3) σέ μᾶς
πίστεως, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά,
στοχεύομε στήν ἀπελευθέρωση
καί τόν ἀπεγκλωβισμό τῶν πλανε-
μένων ἀδελφῶν μας ἀπό τά δίκτυα
τῆς πλάνης. Γιʼ αὐτό, βασική προ-
ϋπόθεση γιά τήν ὀρθή ποιμαντική
στρατηγική εἶναι ἡ γνώση τῆς προ-
βληματικῆς, ἡ ὁποία προβάλλει ἀπό
τόν χαρακτήρα καί τήν δραστη-
ριότητα τῶν ὁμάδων αὐτῶν. Ἐπει-
δή δέ, τόσον ὁ χαρακτήρας αὐτῶν,
ὅσο καί ἡ δραστηριότητά τους πα-
ρουσιάζουν, ὅπως εἴπαμε, μιά με-
γάλη ποικιλία, ἀνάλογες εἶναι καί οἱ
πτυχές τοῦ προβλήματος. 

Στήν προσπάθειά μας αὐτή πρέ-
πει νά λάβουμε ὑπόψη ὅτι οἱ νεο-
φανεῖς αἱρέσεις χρησιμοποιοῦν κα-
τά κόρον πολυποίκιλα καί παρα-
πλανητικά προσωπεῖα, καθιστῶν -
τας ἔτσι δυσκολώτατο τό ἔργο τοῦ
ποιμένος στόν ἔγκαιρο ἐντοπισμό
τοῦ προβλήματος. Πολλάκις ὁ ποι-
μένας δέν ἀντιλαμβάνεται κἄν ἤ
δέν εἶναι σέ θέση νά διακρίνει τήν
ὕπαρξη τοῦ προβλήματος καί ἄρα
νά ἀποκαλύψει τήν πλάνη πού ὑπο-
κρύπτεται. Γι᾽ αὐτό, ἀπαιτεῖται Ὀρ -
θόδοξη θεολογική κατάρτιση, ποι-
μαντική μέριμνα, μελέτη τῶν χα-
ρακτηριστικῶν καί τῶν μεθόδων
δράσεως τῶν ὁμάδων αὐτῶν καί
ἀνάπτυξη τῶν δοκιμασμένων ἀπο-
λογητικῶν μεθόδων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. 
3. Τό γενικόν Ποιμαντικόν

ἔργον τῆς Ἐκκλησίας
Καί εἶναι ἀληθές ὅτι τό ποιμαν-

τικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας δέν πε-
ριορίζεται καί δέν μπορεῖ νά περιο-
ρίζεται μόνο στήν ἀντιμετώπιση
τῶν αἱρέσεων. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει
ἕνα πολύπλευρο ποιμαντικό ἔργο
νά ἀσκήσει καί μέσα σ' αὐτό καί-
ρια, κεντρική καί πρωταρχική θέση
κατέχει ἡ ἀνάπτυξη τῆς λατρευ-
τικῆς ζωῆς καί ἡ τέλεση τῶν Μυ-
στηρίων καί ἰδιαιτέρως τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, ὡς φορέων τῆς σώ-
ζουσας ἄκτιστης θείας Χάριτος
γιά τούς πιστούς. 

Ἔπειτα ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά
ἀντιμετωπίζει ποικίλα ἄλλα προ-
βλήματα πνευματικά, κοινωνικά
καί ποιμαντικά, ἀσκεῖ φιλανθρω-
πία, μεριμνᾶ γιά τήν νεότητα, γιά
τά γηρατειά, γιά τήν οἰκογένεια,
συμμετέχει στό κοινωνικό γίγνε-
σθαι, ὑψώνει τήν φωνή της γιά κά-
θε θέμα πού ἔχει σχέση μέ τήν
ζωή, τόν γάμο, τήν ἐπιστημονική
ἔρευνα κ.λ.π. Καί ὀρθῶς κάνει. 

Ὅμως ἀνάμεσα σέ ὅλα αὐτά
εἶναι ἀναγκαῖο ἡ Ἐκκλησία ἰδιαίτε-
ρα σήμερα νά περιφρουρήσει τό
ὀρθόδοξο φρόνημα ἀπό τήν διά-
βρωση καί τήν σύγχυση, μέ τίς
ὁποῖες ἀπειλεῖται ἀπό τήν καταιγι-
στική καί ὕπουλη ἐπέλαση τῶν
αἱρετικῶν καί νεοεποχίτικων μη-
νυμάτων συνθημάτων ἀπό πολλές
πλευρές. Αὐτό εἶναι τό πρώτιστο
ἔργο της. Ἡ Ε´ Διορθόδοξη Συν-
διάσκεψη τῆς Ναυπάκτου (13-
18.5.93) σημειώνει: «Παρατηρεῖται
μία ἐκκοσμικευμένη ποιμαντική μέ
κίνδυνο νά ἐπικεντρώνουμε τήν
προσπάθειά μας στούς κοινωνι-
κούς κινδύνους καί νά διαγράφου-
με τούς πνευματικούς κινδύνους»
(Ποιμαντική Ἀντιμετώπιση, σ. 107-
108). Πνευματικοί κίνδυνοι εἶναι ἡ
διάβρωση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε-
ως καί ἄρα ἡ σύγχυση στό θέμα
τῆς σωτηρίας. Ἡ περιφρούρηση
λοιπόν τῆς «ὑγιαινούσης διδασκα-
λίας» (Α´ Τιμ. α´ 10) εἶναι πρώτιστη
ποιμαντική ἀνάγκη σήμερα. Ἐξ
ἄλλου, οἱ σοβαρές συνέπειες ἐπί
τοῦ ἀτόμου καί τοῦ κοινωνικοῦ
συνόλου, πού προκύπτουν ἀπό τήν
ἐγκληματική ἐνίοτε δραστηριότη-
τα πολλῶν παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων, πλήττουν καί αὐτό τό
Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπομέ-
νως, ἡ ἄσκηση τῆς Φιλανθρωπίας
τοῦ Χριστοῦ πρέπει νά συμπερι-
λαμβάνει καί τά θύματα τῆς πλά-
νης. Νά δώσει, ὄχι μόνο τόν
«ἄρτον τόν ἐπιούσιον», ἀλλά καί
τόν «Ἄρτον τῆς Ζωῆς». 

Στή συνέχεια θά ἤθελα νά κάνω
μερικές πρακτικές ἐπισημάνσεις,
οἱ ὁποῖες, κατά τήν γνώμη μου,
πρέπει νά λαμβάνονται σοβαρῶς
ὑπόψη στήν ἐφαρμογή τοῦ
τρόπου τῆς ὀρθῆς ποιμαντικῆς,
στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήμα-
τος τῶν αἱρέσεων.

* Ὁμιλία κατά τήν Ἱερατικήν Σύν -
αξιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου,
17.3.2015
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

«ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓ-
ΚΑΣΤΑΘΗΣ 1902-1975» Ἐφημέ-
ριος Πλατάνου Τρικάλων. Ὁ φω-
τισμένος καὶ ἀγωνιστὴς κληρικός,
τῆς Ὁμολογίας Χριστοῦ, καὶ τῆς
θυσιαστικῆς ἀγάπης. Συνοπτικὴ
ἀναφορὰ στὴν ὑποδειγματική του
διακονία. Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2015 Σχ.
20,50x14 σσ 120, τηλ 2310212659.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΠΥΡΙ-
ΔΩΝΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗ «ΟΙΚΟΥ-
ΜΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» «τῶν Ἀποστό-
λων τὸ κήρυγμα καὶ τῶν Πατέρων
τὰ δόγματα ἡ Ἐκκλησία φυλάτ-
τουσα, μίαν τὴν πίστιν ἐσφράγι-
σε…». Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη» Θεσ/νίκη 2015. Σχ
20,50x14 σσ 48.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, Δεκαπενθήμερη
Ἐφημερίδα τοῦ κινήματος Χριστια-
νικῆς Δημοκρατίας. Ἰαν., Φεβρ.,
Μάρτ., Ἀπρίλ. 2015. Ἀθήνα.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, Τριμ.
περιοδικὸ τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος
Ἁγίας Τριάδος. Ἰαν. – Μάρτ. 2015.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ-
ΦΙΑ, Τριμηνιαία ΚριτικὴἜκδοση.

Ἰούλ. – Σεπτ. 2013. Ἀθῆναι.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, Μηνιαία

ἔκδοσις τῆς χριστιανικῆς θρησκευτικῆς
Κοινότητος Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης. Νοέ.
–Δεκ. 2014. Ἰαν. –Φεβρ. 2015. Θεσ/νίκη.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ∆ΟΥΚΑΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Η ΤΡΙΤΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιερω-
μένη στοὺς ἄνδρες καὶ γυναῖκες Μυροφόρους, οἱ
ὁποῖοι, εἶχαν τὴν ὕψιστη εὐλογία νὰ ἀψηφήσουν
τοὺς φόβους τους καὶ νὰ τελέσουν τὴν θεόσωμη
ταφὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ δύο ἅγιοι
ἄνδρες ἦταν ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθείας καὶ ὁ Νι-
κόδημος. Ὁ Ἰωσὴφ ἦταν μέλος τοῦ Μεγάλου Συν -
εδρίου καὶ κρυφὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ εἶχε
ἀντιταχθεῖ στὴν καταδίκη Του. Τόλμησε νὰ ζητή-
σει ἀπὸ τὸν Πιλᾶτο τὸ σῶμα Του καὶ παραχώρησε
τὸν οἰκογενειακό του τάφο γιὰ τὴν ταφή. Ὁ Νικό-
δημος, «εὐσχήμων βουλευτὴς» καὶ αὐτὸς καὶ
κρυφὸς μαθητὴς τοῦ Κυρίου, βοήθησε τὸν Ἰωσὴφ
στὴν ταφή Του, ἀφοῦ μύρωσαν τὸ «ἀκήρατο
Σῶμα». Μαζί τους καὶ οἱ ἅγιες ἡρωικὲς Μυροφό-
ρες γυναῖκες: ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μαρία ἡ
τοῦ Ἰακώβου, ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, ἡ Ἰωάννα τοῦ
Χουζᾶ, κ.ἄ., μὲ ἐπικεφαλῆς τὴ Θεοτόκο, οἱ ὁποῖες

δὲν ἀρκέστηκαν στὸν σπαραχτικό τους θρῆνο
κατὰ τὴν ταφή, ἀλλὰ «τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων»,
«ὄρθρου βαθέως» ἦρθαν στὸ μνημεῖο, μὲ τὰ πο-
λύτιμα μύρα τους, γιὰ νὰ συνεχίσουν τὴν ἀπόδοση
τιμῶν στὸν πολυαγαπημένο καὶ λατρεμένο Δά-
σκαλό τους. Ἡ ἄκρα ἀφοσίωσή τους καὶ ἡ ἀγάπη
τους σʼ Αὐτόν, τὶς ἀντάμειψε, ὥστε νὰ γίνουν οἱ
πρῶτες μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, νὰ δοῦν τὸν
Ἀναστάντα Κύριο καὶ νὰ διαμηνύσουν τὸ μεγάλο
καὶ σωτήριο γεγονός! Στὰ ἱερὰ πρόσωπά τους ἡ
ἁγία μας Ἐκκλησία τίμησε τὴν ἀπʼ αἰῶνος κατα-
φρονεμένη γυναικεία φύση καὶ τῆς ξανάδωσε τὴ
χαμένη της ἀξία! Αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ εἶναι γιὰ τὶς
γυναῖκες τὰ ἱερὰ πρότυπα τοῦ ἀληθινοῦ «φεμινι-
σμοῦ» καὶ ὄχι αὐτὰ τῶν σύγχρονων διεφθαρμένων
φεμινιστριῶν, οἱ ὁποῖες, ἀντὶ νὰ ἐξυψώσουν τὴ γυ-
ναίκα, τὴν καταβαράθρωσαν περισσότερο!

Ἀπειλὴ σχίσματος 
εἰς τὴν «καθολικὴν
ἐκκλησίαν»λόγῳ
νομιμοποιήσεως
τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

ΓΡΑΨΑΜΕ πολλὲς φορὲς γιὰ τὸν
σύγχρονο «οἶστρο» νομιμοποιήσε-
ως τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς δῆθεν
«φυσικὴ ἐπιλογὴ» σὲ παγκόσμιο
ἐπίπεδο. Αὐτὸς ὁ «οἶστρος» δὲν
ἄφησε ἄγγιχτη καὶ τὴν «Ἁγία
Ἕδρα», ἀφοῦ «δίνουν καὶ παίρ-
νουν» οἱ συζητήσεις καὶ οἱ διαπλη-
κτισμοὶ εἴτε σὲ «συνοδικὸ» ἐπίπε-
δο, εἴτε παρασκηνιακά. Ἕνα εἶναι
τὸ ἀποτέλεσμα: ὅτι ἡ «καθολικὴ
ἐκκλησία» ἀπειλεῖται μὲ σχίσμα,
διότι οἱ θιασῶτες τῆς νομιμοποι-
ήσεως τοῦ σοδομισμοῦ μεγαλο-
φραγκοπαπάδες δὲν εἶναι λίγοι μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν «ἀλάθητο»! Δεῖτε
τὴν εἴδηση: «Σὲ ὅλη τὴν Βόρεια
Ἀμερικὴ καὶ τὴν Εὐρώπη ἐκτυλίσ-
σεται μία μάχη μεταξὺ τῶν καθο-
λικῶν ποὺ εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὸ
«γάμο» τῶν ὁμοφυλόφιλων καὶ
ἐκείνων ποὺ εἶναι δὲν εἶναι. Τὸ Βα-
τικανὸ κατηγορεῖται ὅτι ὁδηγεῖ στὸ
«καθαρτήριο» τοὺς παραδοσια-
κοὺς καθολικούς. Τὸ σχίσμα ἔχει
φτάσει σὲ κρίσιμο σημεῖο καὶ τώρα
ἡ Διάσκεψη τῶν Γερμανῶν Ἐπι-
σκόπων ἀπειλεῖ νὰ χωριστεῖ ἀπὸ τὸ
Βατικανό. Πολλοὶ παραδοσιακοὶ
καθολικοὶ κατηγοροῦν τὸν Πάπα
Φραγκίσκο ὅτι συνωμοτεῖ, γιὰ νὰ
ἀλλάξει τὶς καθολικὲς διδασκαλίες
σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἠθική,
συμπεριλαμβανομένου τοῦ «γά-
μου» μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων.
Ὡστόσο, ἡ Γερμανικὴ Ἐπισκοπικὴ
Διάσκεψη ζήτησε ἀπὸ τὸν Φραγκί-
σκο νὰ ἀλλάξει τὶς ἐπίσημες διδα-
σκαλίες τῆς ἐκκλησίας τὸ συντο-
μότερο δυνατὸν» (ἱστολ. redsky-
warning.gr)! Μάλιστα, καλὰ διαβά-
σατε: κατηγορεῖται, ἀπὸ τοὺς ἴδι-
ους τοὺς παπικούς, ὁ «ἀλάθητος»
ὅτι ὑποδαυλίζει τὴν ὁμοφυλοφιλία
καὶ γιʼ αὐτὸ ἀπειλεῖται σχίσμα ἀπὸ
τοὺς παραδοσιακοὺς παπικούς!
Ἀμὴν καὶ πότε!

Ἡ ἀπάτη
τοῦ ἀποκρυφισμοῦ

ΕΙΝΑΙ γνωστὴ ἡ κατάσταση μὲ τὴ
δράση τῶν ἀποκρυφιστῶν στὴ σύγ-
χρονη κοινωνία. Στὴν πατρίδα μας,
κάθε γειτονιὰ διαθέτει πλέον τοὺς
«δικούς» της μάγους, μέντιουμ,
χαρτορίχτρες, καφετζοῦδες, ὡρο-
σκόπους, κλπ., διότι τὸ «ἐπάγγελ-
μα» ἀποκρυφιστὴς πουλάει! Ὑπάρ-
χουν δυστυχῶς χιλιάδες ἄνθρωποι,
οἱ ὁποῖοι ἐξαρτῶνται ἀπὸ τέτοιες
(πανάκριβες) «ὑπηρεσίες», παρʼ ὅτι
ἀποκαλύπτεται συχνὰ ἡ ἀπάτη τῶν
ἀποκρυφιστῶν. Στὴν Κύπρο συνε-
λήφθη ἀπατεώνας μέντιουμ, ἐν
«ὑπηρεσίᾳ»! «Ἡ 47χρονη φέρεται
νὰ δεχόταν σὲ διαμέρισμα στὴν
Πάφο πελάτες ποὺ ἤθελαν νὰ μά-
θουν τὸ μέλλον ἀπὸ τὰ χαρτιά, μὲ
χρέωση 40 εὐρώ, σύμφωνα μὲ τὸν
Ἐκπρόσωπο Τύπου τῆς Ἀστυνο-
μικῆς Διεύθυνσης Πάφου Νίκο
Τσαπή. Ἡ Ἀστυνομία μετὰ ἀπὸ πλη-
ροφορίες ποὺ ἐξασφάλισε, ὀργά-
νωσε χθὲς βράδυ ἐπιχείρηση συλ-
λαμβάνοντας τὴ γυναίκα. Συγκε-
κριμένα γυναίκα Ἀστυνομικὸς ὑπὸ
κάλυψη ἐπισκέφτηκε τὸ ὑποστα-
τικὸ ποὺ διατηροῦσε ἡ Κύπρια
«μάντισσα» στὴν Πάφο, γιὰ νὰ μά-
θει τὰ …μελλούμενα. Ἐνῷ ἡ
47χρονη ἔριχνε τὰ χαρτιὰ καὶ ἔβρι-
σκε ἀγγέλους καὶ ἀγάπες, ἔκανε
ἕφοδο ἡ Ἀστυνομία καὶ τὴν συνέ-
λαβε, ἀφοῦ φαίνεται πὼς δὲν τὸ
κατεῖχε τὸ «ἐπάγγελμα» καὶ δὲν
προέβλεψε τὴ σύλληψή της. Ἀπὸ
τὸ διαμέρισμά της κατασχέθηκαν
χαρτιὰ τράπουλας καὶ ἄλλα τεκμή-
ρια. Τὸ μέντιουμ κατηγορήθηκε
γραπτῶς, γιὰ νὰ κλητευθεῖ ἀργότε-
ρα» (ἱστολ. tothemaonline.com)!
Ἀλλὰ ἡ ἐν λόγῳ «κυρία» ὅλα μπο-
ροῦσε νὰ τὰ προβλέψει ἐκτὸς ἀπὸ
τὴ … σύλληψή της! Δύο ὀλέθρια
κακὰ παθαίνουν ὅσοι καταφεύγουν
στὸν ἀποκρυφισμό: πρῶτον κατα-
φεύγουν στὸν ἔξω ἀπὸ ἐδῶ γιὰ τὴ
λύση τῶν προβλημάτων τους, δί-
νοντάς του δικαιώματα σʼ αὐτοὺς
καὶ τὴν οἰκογένειά τους καὶ δεύτε-
ρον πέφτουν θύματα ἀπάτης! Προ-
σοχὴ λοιπόν, ὁ διάβολος καὶ οἱ ἀπα-
τεῶνες θεράποντές του καραδο-
κοῦν! 

Ὁ «ἱερὸς» 
καννιβαλισμὸς
τοῦ ἰνδουϊσμοῦ

ΓΙΑ ΤΟΝ σύγχρονο συγκρητι-
στικὸ οἰκουμενισμὸ ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες εἶναι «διαφορετικοὶ δρόμοι
προσέγγισης τοῦ Θεοῦ», σὲ ἀντί-
θεση μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος ὁρίζει ρητὰ ὅτι «οἱ θεοὶ τῶν

ἐθνῶν (εἶναι) δαιμόνια» (Ψαλμ.
95,5). Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν καὶ οἱ «δικοί»
μας «ποτισμένοι μέχρι τὸ κόκκα-
λο» οἰκουμενιστές, ἐναγκαλίζον-
ται, ἀνταλλάσσουν δῶρα μὲ σημα-
σία καὶ συμπροσεύχονται μεταξύ
τους! Μία ἀπὸ τὶς πλέον δαιμονικὲς
θρησκεῖες εἶναι ὁ Ἰνδουισμός.

Δεῖτε τὴ φρίκη ποὺ κρύβει: «Λίγες
ἡμέρες μὲ τοὺς μοναχοὺς Ἀνγκό-
ριν, στὸ Μπεναρὲς τῆς Ἰνδίας, πέ-
ρασε ὁ Ἰταλὸς φωτογράφος, Κρι-
στιάνο Ὀστινέλι. Στὸ μυαλὸ τῶν
περισσότερων ἡ λέξη «μοναχοὶ»
εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ἠρεμία,
τὴν πραότητα καὶ τὸν ἀσκητισμό.
Ὅμως, δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς
Ἀνγκορί, μία ἄγρια φυλὴ ποὺ τὴ
φοβᾶται ὅλη ἡ Ἰνδία! Οἱ περίεργοι
μοναχοὶ ζοῦν δίπλα σὲ σημεῖα ποὺ
γίνονται ἀποτεφρώσεις καὶ τρέ-
φονται μὲ ἀνθρώπινη σάρκα, γιατί
πιστεύουν ὅτι ἡ κατανάλωση
ἀνθρώπινου κρέατος τοὺς φέρνει
πιὸ κοντὰ στὴν πνευματικὴ φώτιση.
Πιστεύουν στὸν θεὸ Σίβα, ὁ ὁποῖος
εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τοῦ Διονύσου
στὴν Ἰνδία. Οἱ τελετὲς περιλαμβά-
νουν τὴν κατανάλωση ποτῶν ἀπὸ
ἀνθρώπινα κρανία καὶ γεῦμα μὲ κε-
φάλια ἀπὸ ζωντανὰ ζῷα» (ἱστολ.
Τροκτικό2)! Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ τὰ φρι-
κιαστικά, οἱ ἰνδουιστὲς γίνονται
ὁμοτράπεζοι τῶν «δικῶν» μας
οἰκουμενιστῶν καὶ συμπροσεύχον-
ται μαζί τους, ὅπως λ.χ. τὸ 2007στὴ
Γροιλανδία, ἢ κάθε χρόνο στὴν
Ἀσίζη, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ «ἀλάθη-
του»! 

Ἀναταραχὴ
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Φινλλανδίας
ἐξ αἰτίας μιᾶς…
ἐπισκοπίνας!

«ΜΑΛΛΙΑ κουβάρια» ἔγιναν οἱ
οἰκουμενιστὲς ἐπίσκοποι τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλ-
λανδίας. Ἡ ἀναταραχὴ ἐγκυμονεῖ
τὸν κίνδυνο ἀκόμα καὶ σχίσματος!
Αἰτία: μία λουθηριανὴ ἐπισκοπίνα!
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Σὲ ἀναταραχὴ
βρίσκεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Φινλλαν-
δίας. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες
τῆς Romfea.gr ὁ λόγος τῆς ἀνατα-
ραχῆς, ἦταν ἡ συμμετοχὴ γυναίκας
Ἐπισκόπου τῆς Λουθηρανικῆς
Ἐκκλησίας στὴν Κυριακάτικη Θεία
Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἑλσίνκι. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Ἐπί-
σκοπος εἶχε προσκληθεῖ ἐπίσημα
ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Μητροπολίτη
Ἑλσίνκι Ἀμβρόσιο. Ὁ ἐπικεφαλῆς
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Φινλλανδίας Ἀρχιεπίσκοπος κ. Λέ-

ων στὸ ἄκουσμα τῆς εἴδησης, ἐξέ-
φρασε ἀμέσως τὴν ἔντονη διαφω-
νία του γιὰ τὸ γεγονός. “Δὲν ἔπρε-
πε ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος νὰ
ἀφήσει μία γυναίκα Ἐπίσκοπο νὰ
συμπροσευχηθεῖ κατὰ τὴν διάρ-
κεια χειροτονίας ἐντὸς τοῦ Καθε-
δρικοῦ Ναοῦ” δήλωσε μεταξὺ
ἄλλων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λέων. Καὶ
ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἀνταπάντησε: “Θέ-
λουμε μία Ἐκκλησία γκέτο καὶ πε-
ριθωριακή, ἢ θέλουμε μία Ἐκκλη-
σία ἀνοιχτὴ στὸ διάλογο καὶ τὴν
οἰκουμενικὴ κοινότητα;”» (ἱστολ.
Ρομφαία)! Μὲ ἄλλα λόγια ὁ «κόμ-
πος ἔφτασε στὸ χτένι», ὅσον
ἀφορᾶ τὰ «ἀνοίγματα» τῶν οἰκου-
μενιστῶν! Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δὲν
πιστεύουν πλέον στὴν Ὀρθοδοξία,
διότι τὴν θεωροῦν «Ἐκκλησία γκέ-
το καὶ περιθωριακὴ» καὶ γιʼ αὐτὸ
«χώνουν» τὶς ἐπισκοπίνες στὸ Ἱερὸ
Βῆμα, ὅπως ὁ «ἅγιος» Ἑλσίνκι! 

Οἱ τζιχαντισταὶ
καταστρέφουν
καὶ τὸν πολιτισμόν! 

ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ τοῦ Ἰσλάμ, ποὺ
«ἀγωνίζονται» γιὰ τὴ δημιουργία
τοῦ «κράτους τοῦ Ἀλλάχ», δὲν κό-
βουν μόνο λαρύγγια Χριστιανῶν,
ἀλλὰ καταστρέφουν καὶ τὸν παγ-
κόσμιο πολιτισμό, θεωρώντας τὴν
καταστροφή του, ὡς μέρος τοῦ
«θεάρεστου» ἔργου τους! Στίφη
οἰστρηλατημένων τζιχαντιστῶν,
ἁρπάζουν βαριοποῦλες, τσεκούρια
καὶ ἀξίνες, εἰσβάλλουν στὰ μου-
σεῖα καὶ κάνουν θρύψαλα ὅ,τι καλὸ
δημιούργησε ὁ κόσμος ἐδῶ καὶ χι-
λιάδες χρόνια! «Ἡ ὀργάνωση Ἰσλα-
μικὸ Κράτος ἄρχισε νὰ καταστρέ-
φει μνημεῖα, ποὺ χρονολογοῦνται
ἀπὸ τὴν ἀσσυριακὴ ἐποχὴ καὶ βρί-
σκονται στὸ Νιμρούντ, λίγες ἡμέ-
ρες μετὰ τὴ δημοσιοποίηση ἀπὸ
τοὺς τζιχαντιστὲς ἑνὸς βίντεο, στὸ
ὁποῖο καταγραφόταν ἡ καταστρο -
φὴ τῶν προϊσλαμικῶν γλυπτῶν στὸ
βόρειο Ἰράκ, ἀνακοίνωσε τὸ
ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ. Τὸ Ἰσλαμικὸ
Κράτος «ἐξαπέλυσε μία ἐπίθεση
ἐναντίον τῆς ἱστορικῆς πόλης Νιμ-
ροὺντ καὶ ξεκίνησε νὰ τὰ κατα-
στρέφει χρησιμοποιώντας μπουλν-
τόζες» ἐπισήμανε τὸ ὑπουργεῖο
Τουρισμοῦ καὶ Ἀρχαιοτήτων στὸν
ἐπίσημο λογαριασμό του στὸν
ἱστότοπο κοινωνικῆς δικτύωσης
Facebook, ὅπως μετέδωσε τὸ Ἀθη-
ναϊκὸ Πρακτορεῖο» (ἱστολ. Τροκτι-
κό2)! Ἀναρωτιέστε, τί τοὺς φταῖνε
τὰ ἔργα τέχνης; Ὅ,τι δὲν δημιουρ-
γήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ εἶναι τοῦ Σα-
τανᾶ καὶ ἄρα πρέπει νὰ καταστρα-
φεῖ! Ἂς θυμηθοῦμε τὶς πυρπολή-
σεις τῶν ἑλληνικῶν καὶ χριστια-
νικῶν βιβλιοθηκῶν τὸν 8ο μ.Χ.
αἰώνα ἀπὸ τοὺς τότε τζιχαντιστές,
μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι τὸ Κοράνιο
ἀρκεῖ καὶ δὲν χρειάζεται ἄλλο βι-
βλίο! 

Τὸ ἀπίστευτον 
«Πασχαλινὸν» 
μήνυμα 
τοῦ κ. Φραγκίσκου!

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ τὸ πασχαλινὸ μή-
νυμα τοῦ «ἀλάθητου» τῆς Ρώμης
καὶ δὲν ξέραμε ἂν πρέπει νὰ γελά-
σουμε ἢ νὰ κλάψουμε! Δὲν μπο-
ρούσαμε νὰ πιστέψουμε, ἂν αὐτὰ
ποὺ εἶπε, τὰ εἶπε ὄχι ἁπλὰ ὡς «ἐπί-
σκοπος», ἀλλὰ ὡς «ἀντιπρόσωπος
τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ»! Δεῖτε τὶς ἀπί-
στευτες ἀερολογίες του, ἀπογυ-
μνωμένες ἀπὸ ἴχνος πνευματικό-
τητας: «Στὴν ὁμιλία του, ὁ Φραγκί-
σκος κάλεσε τοὺς καθολικοὺς νὰ
μάθουν πῶς νὰ “νιώθουν τὸ μυ-
στήριο” τοῦ Πάσχα. “Γιὰ νὰ νιώ-
σουμε τὸ μυστήριο σημαίνει ὅτι
πηγαίνουμε πέρα ἀπὸ τὴ δική μας
ζώνη ἄνεσης, πέρα ἀπὸ τὴν τεμπε-
λιὰ καὶ τὴν ἀδιαφορία ποὺ μᾶς
κρατοῦν πίσω καὶ βγαίνουμε σὲ
ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, τῆς
ὀμορφιᾶς καὶ τῆς ἀγάπης”, εἶπε ὁ
πάπας Φραγκίσκος. “Ἀναζητοῦμε
ἕνα βαθύτερο νόημα, μία ἀπάντη-
ση, ποὺ σίγουρα δὲν εἶναι εὔκολη,
στὰ ἐρωτήματα ποὺ θέτουν ὑπὸ
ἀμφισβήτηση τὴν πίστη μας, τὴν
ἀφοσίωσή μας καὶ τὴν ἴδια τὴν
ὕπαρξή μας”, τόνισε ἐπίσης ὁ πον-
τίφικας» (ἱστολ. Τροκτικό2)! Δεῖτε
ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες τί ση-
μαίνει Πάσχα γιὰ τὸν «πρῶτο» καὶ
τὸν «ἀλάθητο» τῆς «καθολικῆς
ἐκκλησίας»: ἁπλὰ νὰ μὴν εἴμαστε
… τεμπέληδες καὶ ἀδιάφοροι! Ἡ
νίκη τοῦ Χριστοῦ κατὰ τοῦ Ἅδη, ὁ
θάνατος τοῦ θανάτου μας, ἡ
ἀπαρχὴ τῆς ἀναστάσεώς μας, δὲν
ἔχουν προφανῶς ἰδιαίτερη σημα-
σία γιὰ ἐκεῖνον, γιὰ νὰ τὰ ἀναφέ-
ρει στὸ μήνυμά του! Ἀληθινὰ θὰ
πρέπει νὰ κλαῖμε γιὰ τὴν κατάντια
τοῦ παπισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει
γυρισμὸ στὴ σωτήρια μάνδρα τῆς
Ἐκκλησίας! 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Δυτικαὶ κυβερνήσεις
τροφοδοτοῦν

τοὺς τζιχαντιστάς;
ΤΟ ΔΡΑΜΑ τῶν χριστιανῶν,

ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἀθῴων ἀνθρώ-
πων στὴ φλεγόμενη Μέση Ἀνα-
τολὴ δὲν ἔχει τελειωμό. Οἱ «μα-
χητὲς τοῦ Ἀλλὰχ» κρατώντας
στὸ ἕνα χέρι τὸ Κοράνιο καὶ
στὴν ἄλλη τὴ χατζάρα σκορ-
ποῦν τὸ θάνατο καὶ τὸν ὄλεθρο.
Κι ὅλα αὐτὰ ὑπὸ τὴν προκλητικὴ
ἀδιαφορία τῶν δυτικῶν! Πολλοὶ
μάλιστα κάνουν ἀκόμα λόγο γιὰ
βοήθεια τῶν τζιχαντιστῶν ἀπὸ
τὴ Δύση. Ἡ πληροφορία αὐτὴ
δυστυχῶς ἐπαληθεύτηκε! Δεῖτε
τὴν ἀπίστευτη εἴδηση: «Ὁ Ἰρα-
νικὸς στρατὸς ἔριξε δύο βρετα-
νικὰ ἀεροπλάνα ποὺ μετέφεραν
ὅπλα γιὰ τοὺς τρομοκράτες
στὴν ἐπαρχία Ἂλ Ἀνμπάρ, ἀπο-
κάλυψε ἕνας ἀνώτερος ἀξιωμα-
τικὸς τὴ Δευτέρα. Ἡ Ἐπιτροπὴ
Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας καὶ Ἄμυ-
νας τοῦ ἰρακινοῦ κοινοβουλίου
ἔδωσε τὶς φωτογραφίες τῶν
δύο βρετανικῶν ἀεροπλάνων
ποὺ μετέφεραν ὅπλα γιὰ τὴν
ISIS. Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ Εὐρω-
παῖοι φορολογούμενοι ξεσκί-
ζονται στὴν φορολογία τὰ ἀφεν-
τικά τους σκίζονται στὴν ἀπάτη,
τὴν παραπλάνηση καὶ τὸ θάνατο
ἀθῴων πολιτῶν, ὥστε νὰ διατη-
ροῦν τὸν φόβο... Ποῦ εἶναι οἱ
δημοσιογράφοι νὰ γράψουν γιὰ
μία φορά τὴν ἀλήθεια;» (ἱστολ.
katohika.gr)! Ἂν ἡ εἴδηση εἶναι
ἀληθινή, καταλαβαίνει ὁ καθέ-
νας τὰ βρώμικα παιχνίδια ποὺ
παίζουν οἱ «μεγάλοι» στὶς πλά-
τες τῶν λαῶν. Καταλαβαίνετε τί
σημαίνει, ἰσλαμικὴ κυβέρνηση
(τοῦ Ἰράκ), νὰ κατηγορεῖ εὐθέ-
ως τοὺς δυτικοὺς ὅτι «τροφο-
δοτοῦν» τοὺς τρομοκράτες καὶ
δολοφόνους «μαχητὲς τοῦ Ἀλ -
λάχ»! Καταλαβαίνετε τί σημαί-
νει νὰ σφάζονται οἱ Χριστιανοὶ
μὲ τὴ βοήθεια τῶν δυτικῶν!

Στίς 24 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγί-

ου νεομάρτυρα Δούκα τοῦ
Μυτιληναίου. Ὁ ἅγιος μάρτυς
Δούκας ἦταν νέος στήν ἡλι-
κία, ὄμορφος στήν ὄψη, ἀλλά
πολύ σώφρονας καί ἐγκρατής
στίς σαρκικές ἡδονές. Τό
ἐπάγγελμά του ἦταν ράπτης
καί μάλιστα ἔραβε γιά τούς
τούρκους ἀξιωματούχους.
Ἔτσι ἔμπαινε στά παλάτια τῶν
Τούρκων, ὅμως κάποτε ἔτυχε
καί τόν ἀγάπησε ἡ γυναίκα
ἑνός σπουδαίου Τούρκου
ἀξιωματικοῦ, ἡ ὁποία στήν
ἀρχή τοῦ χάριζε δωρήματα,
ἀργότερα ὅμως τοῦ εἶπε ἄσε-
μνα λόγια μέ ἀποτέλεσμα ὁ
ἅγιος Δούκας νά μή ξαναπάη
στό σπίτι της. Ἐκείνη ὅταν
εἶδε ὅτι δέν ἐρχόταν ἐπῆγε ἡ
ἴδια στό ἐργαστήριο του καί

τοῦ εἶπε νά μή φοβᾶται νά
ἔρχεται στό σπίτι της· σέ περί-
πτωση ὅμως πού θά ἀρνιόταν,
τοῦ τόνισε ὅτι θά ἔχανε τήν
ζωή του. Ὁ ἀοίδιμος Δούκας
ἔχοντας πολύ ἀγάπη πρός τόν
Κύριο ἀρνήθηκε νά ἐνδώση γι΄
αὐτό ἡ γυναίκα τόν κατηγόρη-
σε στόν Βεζίρη ὅτι, ὅταν ἦλθε
γιά κάποια δουλειά στό σπίτι
της, τῆς εἶπε ἄπρεπα λόγια γι΄
αὐτό τόν κτύπησε καί ζητοῦσε
ἀπό τόν Βεζίρη νά τόν κάνη
Τοῦρκο ἤ νά τόν θανατώση. Ὁ
κριτής ἀφοῦ εἶδε ὅτι μέ κολα-
κευτικά λόγια δέν κατάφερε
νά τόν φέρη στό θέλημά του
τόν βασάνισε πολύ σκληρά,
κατόπιν τόν ἔγδαρε ζωντανό
καί ἔτσι ὁ μακάριος Δούκας
παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν
Κύριο καί ἔλαβε τόν στέφανο
τοῦ μαρτυρίου. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

Τὴν προσεχῆ Δευτέραν 27
Ἀπριλίου καὶ ὥ ραν 7:00 μ.μ. θὰ
ὁμιλήση ὁ κ. Ἰωάννης Ἀγγελό-
πουλος, Δρ. Θεολογίας - Λυ-
κειάρχης μὲ θέμα: «Ἡ Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ πίστη τῆς
Ἐκκλησίας».

Τὴν Δευτέραν 4 Μαΐου καὶ ὥ -
ραν 7:00 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ κ.
Παῦλος Παλούκας, Θεολόγος,
ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
Δ.Ε. μὲ θέμα: «Πολέμιοι καί δύσ -
πιστοι ὁμολογοῦν τήν Ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Πληροφοροῦμε τούς ἀγαπη-
τούς μας συνδρομητάς ὅτι δύ-
νανται νά καταθέτουν τήν συν-
δρομήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς
τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό
ὄνομα «Πανελλήνιος Ὀρθόδο-
ξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασμοῦ
129/296140-76.

Διά τούς ἀγαπητούς συνδρο-
μητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ
εἶναι: GR 1201101290000012929
614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπε-
ζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπι-
κόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα
ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀπο-
κλειστικῶς καί μόνον εἰς τὰς συν-
δρομάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν
ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ἀρχιμ. Νεκταρίου Ζιόμπολα, «Σαράντα εἰκόνες τῆς Παναγίας»,
ΑΘΗΝΑ 2015, σελ. 272.

Ὁ πολυγραφότατος Ἀρχιμ. π. Νε-
κτάριος Ζιόμπολας, συνεργάτης τῆς
ἐφημερίδος τοῦ Ο.Τ. προσφέρει στό
φιλόχριστο ἀναγνωστικό κοινό τήν
παροῦσα ἔκδοση, «Σαράντα εἰκόνες
τῆς Παναγίας», ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ
τρίτη. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἕνας πνευ-
ματικός ὁδηγός τῶν Θεομητορικῶν

προσκυνημάτων τῆς πατρίδος μας,
ὅπου ὁ συγγραφέας κινούμενος ἀπό
θεῖο ζῆλο ἀποσκοπεῖ στήν πνευματική
ὠφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν. Πρόκειται
γιά μία παρουσίαση σαράντα ἱερῶν
εἰκόνων τῆς Παναγίας μας, τῶν πλέον
γνωστῶν καί θαυματουργῶν, στίς
ὁποῖες γίνεται ἡ ἱστορική παρουσίαση
τῆς κάθε εἰκόνος, ἀλλά ταυτόχρονα
καί ἡ ψυχική ἐνίσχυση τῶν ἀνα-
γνωστῶν μέσῳ τῶν θεολογικῶν ἀνα-
φορῶν στό πρόσωπο τῆς Θεοτόκου.
Μερικά θεολογικά θέματα μέ τά
ὁποῖα διαπραγματεύεται ὁ συγγραφέ-
ας εἶναι· ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Θεοτό-
κου μέσα στόν χριστιανικό κόσμο, μέ

ποιό τρόπο διακηρύττεται ἡ θεότητα
τοῦ Κυρίου μέσα ἀπό τό πρόσωπο τῆς
Παναγίας, ὁ ρόλος τῆς Παναγίας στίς
μεγάλες θεομητορικές ἑορτές, ἡ θεο-
λογία τῆς Ἐκκλησίας μας περί τῶν
εἰκόνων κ.ἄ. Ἀλλά καί ἀπολογητικό
χαρακτήρα ἔχει τό παρόν πόνημα,
ὅπου ὁ συγγραφέας μέσα ἀπό τό πρό-
σωπο τῆς Παναγίας καί τήν ἑορτή τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ κάνει ἀναφορά στό σο-
βαρό πρόβλημα τῶν ἐκτρώσεων ἀλλά
καί τῆς βλασφημίας τῶν θείων. Βιβλίο
φροντισμένο καί καλαίσθητο, μέ
ὄμορφες εἰκόνες. Μερικές ἀπό τίς
εἰκόνες πού παρουσιάζονται εἶναι : ἡ
Παναγία ἡ Ἑκατονταπυλιανή τῆς
Πάρου, Παναγία ἡ «Ἄξιόν Ἐστιν», ἡ
Παναγιά τῆς Ἁγιάσου, ἡ Παναγία ἡ
Νεαμονίτισσα τῆς Χίου, ἡ Παναγία ἡ
Μυροβλύτισσα στήν Ἄνδρο καί πολ-
λές ἄλλες. Κλείνοντας θά παρουσιά-
σουμε μέρος τῆς βιβλιοπαρουσίασης
πού εἶχε κάνει ὁ μακαριστός Γέροντας
Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης
στήν Α΄ ἔκδοση «Ὁ εὐλαβέστατος θε-
οτοκόφιλος π. Νεκτάριος, κινούμενος
ἀπό φιλαδελφίαν, ὑπεβλήθη στόν κά-
ματον νά παρουσιάση στόν ταλαιπω-
ρημένον λαόν μας καί γιά πνευματι-
κήν ἐνίσχυσίν του, τά ἐκτυπώματα
αὐτά ἤ θεῖα ἐκμαγεῖα τῶν κατά ποικί-
λην δόκησιν τῆς θειοτάτης μορφῆς τῆς
Μητροπαρθένου Μαρίας τῆς Μητρός
τοῦ Θεοῦ. Καί ἐπέτυχε στήν εὐλαβῆ
πρόθεσίν του, ὥστε νά μᾶς δώση τήν
Παναγίαν, ὅπως τήν θέλουν οἱ τοπικές
καί ἱστορικές παραδόσεις, ἀλλά σχε-
δόν τό σύνολον τῶν ἐπί μέρους το-
πικῶν καί ἱστορικῶν παραδόσεων,
ὅπου ἡ Κυρία Θεοτόκος ἐμφανίζεται
ὡς πολυώνυμος καί πολύμορφος,
ἀλλά καί πολυσχιδής στήν θαυμα-
τουργικήν εὐεργετικήν παρουσίαν
Της στήν ἱστορικήν διαδρομήν τοῦ
Ἔθνους».  

ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ: «Ἐργογραφία», τόμος Γ΄ (1944 -
2014), Θεσσαλονίκη 2014, σελίδες 73.

Ὁ Φιλόλογος - Ἱστορικός, Ἀρι-
στοῦχος τοῦ Δ/λείου Μ. Ἐκπ/σεως,
ἐ.τ. Λυκειάρχης καί μέ ἔπαινο τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μᾶς παρουσιά-
ζει τόν Γ΄ τόμο τῆς πολύχρονης, τῆς
ἐπιμελημένης καί πολύπτυχης ἐργο-
γραφίας του, ἡ ὁποία δέν ἀφορᾶ μο-
νάχα τόν ἴδιο, προσωπικά, ἀλλά καί
τό μεγάλο ἀναγνωστικό κοινό πού
γιά χρόνια τόν μελετᾶ μέ ἐνδιαφέ-
ρον.

Πολύ ὡραία καί ἐπιμελημένη ἡ
ἔκδοση, μέ ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον καί
ἐκλεκτό, ἀλλά καί ποικίλο περιεχό-
μενο.Ὁ λόγιος καί φίλος συγγραφέ-
ας, ἀπ᾽ τά μαθητικά του χρόνια,
ἀγάπησε εἰδικότερα τήν Ἱστορία
καί τή λογοτεχνία (καί ἀσφαλῶς καί
τήν ποίηση). Ὁ ἀναγνώστης τοῦ βι-
βλίου, θαυμάζει τίς ἐγκυκλοπαιδι-
κές γνώσεις τοῦ συγγραφέα καί τόν
πλοῦτο τῶν θεμάτων του. Ὅλα αὐτά
τά θέματα τῶν ἐτῶν 1944 - 2014 τά
καταχωρεῖ σέ 73 μικρά κεφάλαια,
πού τό καθένα ἀναφέρεται καί σέ
κάποιο γεγονός, χωρίς ν' ἀπουσιάζει
καί ὁ ποιητικός στίχος. Ἤδη, ἀπ' τό
πρῶτο κιόλας κείμενο,μᾶς προσφέ-
ρει τετράστροφο ποίημα, γραμμένο

στήν Ζ΄ Ὀκταταξίου Γυμνασίου,
στό θέμα: "χρόνου φείδου".Στόν
ἀρ.2 ἀναφέρεται στά Δημοτικά μας
τραγούδια. Στόν ἀρ.4 ἀναφέρεται
στή σημασία καί ἀξία τῶν ἑλλη-
νικῶν ἰδανικῶν.Στόν ἀρ.5 ἀναφέρε-
ται στόν Ἄγγελο Σικελιανό. Στόν ἀρ.
9 ἀναφέρεται στήν Δ΄ σταυροφορία.
Στόν ἀρ. 11΄ἀναφέρεται στόν ἥρωα
τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς Παῦλο
Κακουλίδη(σέ ποιητικό στίχο). Στό
16 ἀναφέρεται στό ἔπος τῆς Πίνδου
κ.λπ. ...

Δέ μπορῶ νά μή μεταφέρω ἀπ' τό
26 "ἐμβατήρια" τά παρακάτω: "Τό
ποίημα τοῦτο, ἐπηρεασμένο ἀπό τήν
ποίηση τοῦ Ἄγγελου Σικελιανοῦ,
πού τόν ἐκτιμοῦσα, ἀξίζει νά δημο-
σιευθεῖ, γιά νά δοῦν οἱ φίλοι
ἀναγνῶστες ποιά ἰδανικά ἦταν
ἐκεῖνα πού φλόγιζαν τίς καρδιές
μας...

Στῆστε ψηλά τά φλάμπουρα
τά φλάμπουρα ἀνεμίστε
κι ὅλοι μπροστά βαδίστε
σέ δρόμους φωτεινούς. 

Μιχ. Μιχαηλίδης



(1ον)
Τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας ἀπέ-

στειλεν ἀπάντησιν εἰς ἐπιστολὴν
τῆς ΠΕΘ, διὰ τῆς ὁποίας ἐξέφρα-
ζεν ἀνησυχίας μεταξὺ ἄλλων διὰ
τὸ νέον μοντέλον διδασκαλίας τοῦ
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, διὰ
τὴν διαδικασίαν μὲ τὴν ὁποίαν κα-
τηρτίσθη τὸ νέον πρόγραμμα καὶ
διὰ τὸ περιεχόμενό του. Ἀκολουθεῖ
ἡ ἀπάντησις:

Σᾶς διαβιβάζουμε τὸ Ἀπόσπασμα
Πρακτικοῦ 15/23-03-2015 τοῦ Δ.Σ,
τοῦ Ι.Ε.Π., ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀνάσχεση
τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Προγράμματος
Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν.

Μὲ ἐντολὴ Προέδρου,
Ὁ Διευθυντὴς τῆς Διοικητικῆς

Ὑπηρεσίας
Κωνσταντῖνος Καλπάκας
Συνημμένα: σελίδες 08 (ὀκτὼ)

*   *   *
Ἀπόσπασμα Πρακτικοῦ 15/23-03-

2015
Σήμερα 23 Μαρτίου 2015, ἡμέρα

Δευτέρα καὶ ὥρα 12:30, στὸ γρα-
φεῖο τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰνστιτού-
του Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, Τσό-
χα 36 Ἀθήνα, συνεδρίασε τὸ Διοικη-
τικὸ Συμβούλιο, ὑπὸ τὴν προεδρία
τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π) καὶ
Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβᾶ.

Παρόντες: Στὴ συνεδρίαση πα-
ρευρίσκονται μετὰ ἀπὸ πρόσκληση,
ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ι.Ε.Π. κ. Ἰωάν-
νης Κουμέντος καὶ τὰ μέλη τοῦ Δι-
οικητικοῦ Συμβουλίου κ.κ.: Ἰωάν-
νης Ἀντωνίου, Παρασκευάς Για-
λούρης, Ἠλίας Ματσαγγούρας καὶ

Γεώργιος Τύπας. Ἀπουσιάζει λόγω
ἄλλης ὑπηρεσιακῆς ἀπασχόλησης
ὁ κ. Θεμιστοκλῆς Παναγιωτόπου-
λος. Χρέη Γραμματέως ἀσκεῖ ἡ κ.
Κυριακὴ Σημαιοφορίδου, ἀποσπα-
σμένη ἐκπαιδευτικὸς στὸ Ι.Ε.Π.
Ἀφοῦ διαπιστώνεται ἀπαρτία, ἀρχί-
ζει ἡ συνεδρίαση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: «Ἀπάντηση στὴν ἐπιστολὴ

τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολό-
γων (ΠΕΘ) πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ
ΙΕΠ μὲ θέμα «Ἀνάσχεση τῆς ἐφαρ-
μογῆς τοῦ Προγράμματος
Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν»

Ὁ Πρόεδρος ἐνημερώνει τὰ μέ-
λη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅτι
οἱ κ.κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου καὶ
Παῦλος Μάραντος, Προϊστάμενοι
τῶν Γραφείων Ἔρευνας Σχεδια-
σμοῦ καὶ Ἐφαρμογῶν Α καὶ Β,
ἔχουν καταθέσει πρὸς ἔγκριση τὴν
παρακάτω εἰσήγηση (ἀρ. πρωτ.:
986/13-03-2015):

Ἀκολουθεῖ συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέ-
ματος τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου.

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, ὁμό-
φωνα, ἀποφασίζει νὰ δοθεῖ στὴν
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων
(ΠΕΘ) ἡ ἀκόλουθη ἀπάντηση:

1. Ὁ χαρακτήρας τῆς Θρησκευ-
τικῆς Ἐκπαίδευσης στὸ νέο ΠΣ τοῦ
Λυκείου

Ὁ σχεδιασμὸς τοῦ νέου Προ-
γράμματος Σπουδῶν (ΠΣ) στὰ Θρη-
σκευτικὰ Λυκείου λαμβάνει ὑπόψη:

α. Τὴ γενικὴ καὶ τὴν εἰδικὴ σκο-
ποθεσία τῆς Ἐκπαίδευσης, σύμφω-
να μὲ τὸ ὑφιστάμενο θεσμικὸ πλαί-
σιο, τὸ ὁποῖο ἀπορρέει ἀπὸ τὸ Σύν-
ταγμα τῆς Ἑλλάδας καὶ τοὺς βασι-
κοὺς νόμους γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση

καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸ Λύκειο.
β. Τὶς ἐπιστημονικὲς προτάσεις

τῆς σύγχρονης θρησκειοπαιδαγω-
γικῆς, ὅπως προκύπτουν ἀπὸ ἑλλη-
νικὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς ἔρευνες σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὶς νέες θεωρίες
μάθησης καὶ διδακτικῆς μεθοδολο-
γίας.

γ. Τὰ παιδαγωγικὰ χαρακτηρι-
στικὰ τῶν (μετ)ἐφήβων μαθητῶν,
τὴν προγενέστερη γνώση καὶ τὰ
μαθησιακὰ ἐπιτεύγματά τους, τὶς
ἐμπειρίες ποὺ κομίζουν ἀπὸ τὸ πε-
ριβάλλον στὸ ὁποῖο ζοῦν καὶ ἐπι-
πλέον τὶς προσδοκίες καὶ τὶς ἰδιαί-
τερες ἀνάγκες τους στὸ μαθη-
σιακὸ πεδίο τοῦ Μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν (ΜτΘ).

δ. Τὸ πλαίσιο ὀργάνωσης, τὶς παι-
δαγωγικὲς ἀρχές, τοὺς ἐκπαιδευτι-
κοὺς προσανατολισμοὺς καθὼς καὶ
τὸ πλαίσιο ἀξιολόγησης τοῦ Λυ-
κείου.

ε. Τὸν ἐκπαιδευτικὸ προσανατο-
λισμὸ καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν περιε-
χομένων τοῦ νέου ΠΣ στὰ Θρη-
σκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου
γιὰ λόγους συνοχῆς, συνέχειας καὶ
ὁμαλῆς μετάβασης ἀπὸ τὴ μία βαθ-
μίδα στὴν ἄλλη.

στ. Τὴν ἐπικρατοῦσα τοπικὴ θρη-
σκευτικὴ παράδοση ὡς θεμελιώδη
πυλώνα τοῦ θρησκευτικοῦ γραμ-
ματισμοῦ τῶν μαθητῶν, καθὼς καὶ
τὸ εὐρύτερο θρησκευτικὸ καὶ πολι-
τισμικὸ πλαίσιο, τὸ ὁποῖο τὴν περι-
βάλλει.

ζ. Τὴ συνθετότητα τοῦ σύγχρο-
νου κοινωνικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ
ἱστοῦ, ὅπως διαμορφώνεται σὲ τοπι-
κό, εὐρωπαϊκὸ καὶ οἰκουμενικὸ ἐπί-
πεδο, καθὼς καὶ τὶς εἰδικὲς μορφω-
τικὲς καὶ ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγκες,
ποὺ προκύπτουν ἀπὸ αὐτή.

Ἑπομένως, οἱ εἰδικοὶ σκοποὶ τῆς
θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης στὸ Λύ-
κειο σύμφωνα μὲ τὸ νέο ΠΣ εἶναι α)
Ἡ ἀνάπτυξη τῆς προσωπικῆς ταυτό-
τητας τοῦ ἐφήβου μαθητῆ, β) Ὁ
ἀνθρωπιστικὸς χαρακτήρας τοῦ
ΜτΘ βασισμένος στὴν ἑλληνικὴ πο-
λιτισμικὴ ἰδιοπροσωπία καὶ ἰδιαίτε-
ρα τὰ μορφωτικὰ ἀγαθὰ τῆς παρά-
δοσης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς
Ὀρθοδοξίας, γ) Ὁ θρησκευτικὸς
γραμματισμὸς τοῦ ἐφήβου μα-
θητῆ, δ) Ἡ κριτικὴ θρησκευτικότη-
τα, ε) Ἡ διαπολιτισμικὴ διάσταση
τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης,
στ) Ἡ κοινωνικοποίηση, ζ) Ἡ λει-
τουργία τῆς τάξης ὡς κοινότητας
μάθησης.

2. Ἡ συνοχὴ καὶ ἡ συνέχεια τῶν
Προγραμμάτων Σπουδῶν στὸ Δη-
μοτικό, Γυμνάσιο καὶ Λύκειο

Ἡ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση μὲ
τὴν παιδαγωγικὴ καὶ διδακτικὴ μέ-
θοδο ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ θεματικὸ πε-
ριεχόμενό της ἔχει πολλὲς δυνα-
τότητες νὰ ἐμπλαισιώσει ριζικὰ τὴ
δημιουργία καὶ καλλιέργεια κοινό-
τητας, ἡ ὁποία καὶ ὡς ἔννοια σχετί-
ζεται μὲ τὴ θρησκευτικὴ πίστη καὶ
τὴν πολιτισμικὴ παράδοση τοῦ τό-
που. Μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς κοι-
νότητα μάθησης στὸ πλαίσιο τοῦ
συνεχοῦς διαλόγου, τῆς ἀνάλυ-
σης καὶ βιωματικῆς ἐφαρμογῆς
ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, ὅπως ἡ ἐλευθε-
ρία, ἡ ἀγάπη, ἡ δημοκρατία, τὰ δι-
καιώματα, ἡ ἰσότητα, ἡ αὐτονομία,
ὁ σεβασμὸς στὴν ἑτερότητα, ἡ
ἀλληλεγγύη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐλπί-
δα κ.ἄ. Ἔτσι, τὸ ΜτΘ ἀνταποκρίνε-
ται στὶς σύγχρονες μορφωτικὲς
ἀνάγκες τῶν μαθητῶν, ὑπηρετών-
τας, ἀφενός, τοὺς γενικοὺς σκο-
ποὺς τῆς ἐκπαίδευσης καί, ἀφετέ-
ρου, ἕνα «θρησκευτικὸ γραμματι-
σμό», ὁ ὁποῖος συμβάλλει στὴ δη-
μιουργία θρησκευτικὰ συνειδητο-
ποιημένων καὶ διαλεγόμενων πο-
λιτῶν. Ἡ θρησκευτικὴ αὐτὴ ἐκπαί-
δευση ἀποβλέπει στὸν θρησκευ-
τικὸ γραμματισμό, ἀλλὰ καὶ στὴν
εὐαισθητοποίηση καὶ στὸν προσω-
πικὸ ἀναστοχασμὸ τῶν μαθητῶν
ἀπέναντι στὸν δικό τους θρησκευ-
τικὸ καὶ ἠθικὸ προβληματισμό. 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Σελὶς 3η

Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου 
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

2. «Ἀντώνιε, 
σεαυτῷ πρόσεχε...»

Πολλοὶ κληρικοί, ἀλλὰ καὶ ἐνά-
ρετοι λαϊκοί, προσπαθοῦν νὰ δώ-
σουν ἀπαντήσεις σὲ διάφορα ἐρω-
τήματα τῶν ἁπλῶν πιστῶν. Θέλουν
οἱ ἀπαντήσεις τους νὰ ἔχουν πλη-
ρότητα καὶ νὰ εἶναι πειστικές. Δὲν
εἶναι ὅμως ἡ προσπάθειά τους
εὔκολη ὑπόθεση, γιατί τὰ ἐρωτή-
ματα εἶναι στηριγμένα στὴν κοινὴ
λογική, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ κα-

τανοήσει τὶς κρίσεις καὶ τὶς ἀποφά-
σεις τοῦ Θεοῦ. Ἐπιπλέον, οἱ προ-
βληματιζόμενοι ἄνθρωποι, ἐνῷ πα-
ρατηροῦν ὅσα συμβαίνουν στὴ ζωή
καὶ τὰ ὁποῖα πολλὲς φορὲς προκα-
λοῦν, δὲν δείχνουν καὶ τὸ ἀνάλογο
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν προσωπική
τους ζωή καὶ τὸν ἀγώνα ποὺ πρέπει
νὰ κάνουν κατὰ τῶν παθῶν τους.
Ἡ περιέργεια τοὺς ἀπομακρύνει
ἀπὸ τὴ δική τους πραγματικότητα
καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι ἀναζήτηση
τῆς ἀλήθειας.

Τὰ πράγματα θὰ ἦταν εὐκολώτε-
ρα, ἐὰν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν πι-
στοί, εἶχαν πνευματικὴ ζωή καὶ στα-
θερὸ προσανατολισμό. Αὐτὸ ὅμως
δὲν συμβαίνει. Στὴν κοινωνία
ὑπάρχουν διαφορετικοὶ ἄνθρωποι
μὲ ποικιλία προβλημάτων, τὰ

ὁποῖα ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ λύνει μὲ
πολλοὺς τρόπους. Οἱ πιστοί πρέ-
πει νὰ γνωρίζουν ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς
δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ γίνουν καλύ-
τεροι, νὰ ἀποφεύγουν τὴν ἁμαρτία
καὶ νὰ ἀξιοποιοῦν τὸ παρόν, χωρὶς
νὰ προβληματίζονται γιὰ θέματα
ποὺ δὲν τοὺς ἀφοροῦν ἢ ξεπερ-
νοῦν τὶς δικές του πνευματικὲς δυ-
νάμεις.

Κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος, ἀτε-
νίζων στὸ βάθος τῶν κρίσεων τοῦ
Θεοῦ, ρώτησε: «Κύριες, πῶς συμ-
βαίνει, μερικοὶ νὰ ζοῦν λίγο στὴ γῆ
καὶ ἄλλοι νὰ φθάνουν σὲ βαθιὰ γη-
ρατειά; Καὶ γιατί ἄλλοι νὰ βρί-
σκονται μέσα σὲ φτώχεια καὶ ἄλλοι
νὰ εἶναι πλούσιοι; Καὶ πῶς οἱ ἄδι-
κοι μὲν πλουτίζουν, ἐνῷ οἱ δίκαιοι
εἶναι φτωχοί;». Καὶ ἀμέσως ἄκουσε
ἄνωθεν φωνὴ νὰ τοῦ λέει: «Ἀντώ-
νιε, κοίτα τὸν ἑαυτό σου. Αὐτὰ τὰ

κανονίζει ὁ Θεὸς κατὰ τὴν κρίση
του καὶ δὲν συμφέρει νὰ τὰ μά-
θεις».

Τὸ ἐνδιαφέρον κυρίως πρέπει νὰ
στρέφεται στὴν πνευματική μας
προκοπὴ καὶ ὄχι στὰ γενικὰ καὶ δυσ -
εξήγητα ποὺ συμβαίνουν στὴ ζωή
καὶ ἔχουν μικρὴ ἀξία γιά μᾶς.
Ἐκεῖνα ποὺ κανονίζει ὁ Θεὸς δὲν
μποροῦμε οὔτε νὰ τὰ κρίνουμε
οὔτε νὰ τὰ κατανοήσουμε. 

*  *  *

3. «Τί φυλάξας 
τῷ Θεῷ εὐαρεστήσω;»
Στοὺς συνειδητοὺς χριστιανοὺς

εἶναι συχνὴ ἡ ἀνησυχία μήπως μὲ
τὰ ἔργα τους καὶ τοὺς λόγους τους
παροργίζουν τὸ Θεό, χωρὶς νὰ τὸ
ἀντιλαμβάνονται. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἐπι-
διώκουν συναντήσεις μὲ πνευματι-

κοὺς κληρικοὺς καὶ ἐνάρεους μονα-
χοὺς καὶ τοὺς ρωτοῦν σχετικά.
Ὑπάρχει δίψα γιὰ κάτι ψυχωφελὲς
καὶ καλὴ προαίρεση νὰ ἀλλάξουν
στὴ ζωή τους καθετὶ ποὺ τοὺς βλά-
πτει πνευματικὰ ἢ τοὺς φέρνει
μπροστὰ σὲ πειρασμοὺς καὶ κινδύ-
νους. Ζητοῦν πρακτικὲς συμβου-
λές, ποὺ θὰ ἔχουν ἄμεσο ἀποτέλε-
σμα. 

Μία φορά ἐπισκέφθηκε τὸν
ἀββᾶ Ἀντώνιο ἕνας ἀνήσυχος
ἄνθρωπος καὶ τὸν ρώτησε τί πρέ-
πει νὰ κάνει γιὰ νὰ εἶναι ἀρεστὸς
στὸ Θεό. Καὶ ὁ Ἀντώνιος τοῦ
ἀπάντησε: «Νὰ τηρεῖς αὐτὰ πού
σοῦ λέω. Ὅπου πηγαίνεις νὰ ἔχεις
πάντα μπροστὰ στὰ μάτια σου τὸ
Θεό. Ἐπίσης ὅ,τι κάνεις καὶ ὅ,τι λὲς
νὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν Ἁγία
Γραφὴ καὶ νὰ μένεις σταθερὸς
στὸν τόπο σου, ἀποφεύγοντας τὶς

συνεχεῖς μετακινήσεις. Αὐτὰ τὰ
τρία νὰ τὰ φυλᾶς καὶ καθημερινὰ
θὰ ἔχεις τὴ βεβαιότητα τῆς σωτη-
ρίας».

Οἱ τρεῖς συμβουλὲς τοῦ μεγάλου
ἀββᾶ εἶναι ἁπλές καί ἡ τήρησή-
τους διαλύει κάθε ἀνησυχία γιὰ τὴ
σωτηρία. Ἡ πρώτη εἶναι σπουδαι-
οτάτη, γιατί ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὴν
αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
παντοῦ καὶ πάντοτε, ποτὲ δὲν θὰ
παρασυρθεῖ στὴν ἁμαρτία. Ἡ δεύ-
τερη εἶναι ἀποτρεπτικὴ κάθε πλα-
νεμένης ἀντίληψης καὶ ἐπιλογῆς. Ἡ
τρίτη ἐμποδίζει τὸν ἄνθρωπο νὰ γί-
νει ἀνικανοποίητος ἀποδημητὴς
καὶ τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ πνευμα-
τικὴ ὠφέλεια δὲν προκύπτει ἀπὸ
τὸν τόπο στὸν ὁποῖο μένουμε,
ἀλλὰ ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
ζοῦμε.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Ὁ Πνευματισμός τόσο στήν
κλασική του μορφή ὅσο καί στή
μεταγενέστερη ἐξέλιξή του, σέ
ὅλες τίς παραλλαγές, ὅπως κι ἄν
αὐτοπροσδιορίζεται (ἐπιστημονι-
κός - ὑλιστικός – θρησκευτικός)
ἀνήκει στόν σκληρό πυρήνα τοῦ
Ἀποκρυφισμοῦ καί ἀποτελεῖ μία
ἀπό τίς πλέον γνωστές μορφές
ἔκφρασής του.

Καί στόν ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστι-
κό χῶρο δέν ἀπουσιάζουν περι-
πτώσεις ὅπου διάφορα γεγονότα
καί χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς προσ -
άγονται ἀπό τούς Πνευματιστές
ὡς μαρτυρίες - ἀποδείξεις γιά τήν
ὑποτιθέμενη ἀξιοπιστία τῶν ἰσχυ-
ρισμῶν τους.

Στό σημερινό ἄρθρο μας θά κά-
νουμε μία ἐνδεικτική ἀναφορά σέ
ὁρισμένες τέτοιες ἀποκρυφιστι-
κές ἑρμηνεῖες – προσεγγίσεις βι-
βλικῶν δεδομένων, γιά νά δοῦμε
ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἡ πλάνη,
ὅταν ἡ πνευματική σύγχυση καί ὁ
σκοτασμός τοῦ νοός ἔχουν δια-
βρώσει κυριολεκτικά τήν ἀνθρώπι-
νη ὕπαρξη. Σέ ὅλες τίς περιπτώ-
σεις θά διαπιστώσουμε χρήση
ἀποκρυφιστικῆς ὁρολογίας στήν
προσέγγιση τῶν γεγονότων.

Ἡ πρώτη περίπτωση ἀφορᾶ
στόν Προφήτη Δανιήλ (Κεφ.2). Τί
ἰσχυρίζονται γιʼ αὐτό οἱ Πνευματι-
στές; Ἀναφέρουν ὅτι ὁ Προφήτης
Δανιήλ: « ἐν ὑπνωτιστικῇ καταστά-
σει εὑρισκόμενος, ἀνέγνωσε ἀπό
τόν αἰθερικόν ἐγκέφαλον τοῦ βα-
σιλέως Ναβουχοδονόσορος τό
ὄνειρον, τό ὁποῖον εἶχε λησμονή-
σει».

Ἡ δεύτερη περίπτωση ἀναφέρε-
ται στή φυλάκιση τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου (Πράξ. 12, 7-11). Πῶς ἐλευ-
θερώθηκε; Ἀπαντοῦν: «Ἄγγελος
Κυρίου προυκάλεσεν ἐξαΰλωσιν
τοῦ σώματός του καί οὕτω τόν
ἠλευθέρωσεν καί ἀπό τάς ἁλύσεις
του (…) καί ὅτε ἦτο ἐν πλήρῃ
ἀσφαλείᾳ τότε τόν ἐπανέφερε εἰς
τό ὑλικόν καί γήϊνον σῶμα του».

Ἡ τρίτη περίπτωση ἀφορᾶ στή
συνομιλία τοῦ Κυρίου κατά τή Με-
ταμόρφωσή Του στό ὄρος Θαβώρ,
πρό τοῦ ἑκουσίου Πάθους Του, με-
τά τοῦ Μωϋσέως καί τοῦ Ἠλιού.
Κατά τούς Πνευματιστές ἐδῶ
ἔχουμε: «σαφές πνευματιστικόν
φαινόμενον νεκρῶν ὑλοποιηθέν-
των καί συνομιλούντων».

Ἡ τέταρτη περίπτωση ἀναφέρε-
ται στό Ματθ. 27, 52-54 ὅπου γίνε-

ται λόγος στήν Ἁγία Γραφή ὅτι με-
τά τόν θάνατο τοῦ Κυρίου, μεταξύ
τῶν ἐκτάκτων καί θαυμαστῶν γε-
γονότων πού ἀκολούθησαν ἀνήκει
καί ἡ περίπτωση ὅτι: «πολλά σώμα-
τα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρ-
θη» καί ἐμφανίστηκαν σέ πολλούς
στά Ἱεροσόλυμα, ἀφοῦ εἶχε προ-
ηγηθεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Γιά τούς Πνευματιστές δέν
ὑπῆρξε πραγματική ἀνάσταση τῶν
κεκοιμημένων. Τί ὑπῆρξε; Ἀπαν-
τοῦν: «ἐπρόκειτο περί ὑλοποιήσε-
ως  θανόντων».

Τί διαπιστώνουμε μετά ἀπʼ ὅλα
αὐτά; Ὄχι μόνο θεμελιώδη λογικά
σφάλματα σέ ἐπίπεδο συλλο-
γισμῶν καί τεκμηρίωσης, ὄχι μόνο
ἀφόρητη ἑρμηνευτική κακοποί-
ηση τῶν ἁγιογραφικῶν μαρτυ-
ριῶν, ἀλλά καί τό ὅτι εὑρισκόμα-
στε μπροστά σέ μιά κλασική περί-
πτωση προκρούστειας τακτικῆς.
Ὅπως ὅμως στήν περίπτωση τοῦ
Προκρούστη, πού ἀνεξαρτήτως
τῆς ἐπιλογῆς ὁ θάνατος ἦταν ἡ τε-
λική κατάληξη, ἔτσι καί ἐδῶ ἡ
Πνευματιστική θεώρηση τῶν βι-
βλικῶν δεδομένων εἶναι νοσηρή
ὡς πρός τή σύλληψή της καί θνη-
σιγενής ὡς πρός τά ἀποτελέσματά
της.

«Τί εἶναι ἡ Ὁμοιοπαθητική;»
Τοῦ κ. Ἀθανασίου Β. Ἀβραμίδη, Καρδιολόγου,
Ἀν. Καθ. Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ὑπʼ αὐτὸν τὸν τίτλο ἐδημοσιεύ-
θη στὸ φύλλο τοῦ «Ὀρθοδόξου
Τύπου» τῆς 13ης Μαρτίου 2015 ἐπι-
στολὴ ὑπογραφομένη ὑπὸ τοῦ κ.
Ἐλευθερίου Ταπάκη, ἰατροῦ στρε-
φομένου ἐναντίον τοῦ κ. Κ. Καρα-
κατσάνη καὶ τοῦ π. κ. Κ. Στρατηγο-
πούλου, διὰ τῆς ὁποίας τοὺς κατη-
γορεῖ: «γιὰ τὶς θέσεις τους ἐναν-
τίον τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς Ἰατρικῆς,
τὶς ὁποῖες ἔστειλαν καὶ στὴν
Ἱεραρχία, —καταλογίζοντάς
τους— ὅτι εἶναι ψευδέστατες καὶ
βρίσκονται σὲ τραγικὴ ἀντίθεση μὲ
τὴν πραγματικότητα…». Ἐπιλέγει
δὲ ὅτι: «Ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος, ὡς
ἐφημερίδα ποὺ ἐκφράζει τὴν ἀλή-
θεια, θὰ μποροῦσε νὰ συμβάλει
στὴν ἔναρξη ἑνὸς διαλόγου, ποὺ
θὰ ἀποκαθιστοῦσε τὴν ἀλήθεια».

Σκέφθηκα, κατ᾽ ἀρχήν, νὰ συμ-
βάλλω δι᾽ ἐπιστολῆς μου «πρὸς
ἀποκατάσταση τῆς πραγματικῆς
ἀλήθειας περὶ τὴν αὐθαιρέτως
αὐτο-ἀποκαλουμένη «ὁμοιοπαθη-
τικὴ ἰατρική». Ἀναλογιζόμενος
ὅμως ὅτι πολλὰ περὶ αὐτῆς ἔχουν
πληροφορηθεῖ οἱ ἀναγνῶστες τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου» ἀπὸ τὴν δη-
μοσίευση τοῦ ἄρθρου μου στὰ
φύλλα 7ης καὶ 14ης Σεπτεμβρίου
2012 μὲ τίτλον «Εἰς Δίκας διὰ τὴν
Ὁμοιοπαθητικήν», προτίμησα νὰ
περιμένω. Καί, πράγματι, ὑπῆρξε
ἀπάντηση στὸν κ. Ἐλευθέριο Τα-
πάκη ἀπὸ τὸν καθ. τῆς Ἰατρικῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κ. Κ. Καρακατσάνη «Περὶ τῆς
“ὁμοιοπαθητικῆς”» στὸ φύλλο σας
τῆς 3ης Ἀπριλίου 2015, στὴν ὁποία
ἁπαντᾶ καὶ στὴν κατηγορία τοῦ κ.
Ταπάκη εἰς βάρος του, «γιὰ τὸν χα-
ρακτηρισμὸ τοῦ Ἰδρυτοῦ τῆς
Ὁμοιοπαθητικῆς Samuel Hahne-
mann ὅτι δὲν πίστευε στὴν ὕπαρξη
Θεοῦ». Δι᾽ αὐτῆς ὁ κ. Καρακατσά-
νης ἀποδεικνύει διὰ τῶν γραφομέ-
νων τοῦ ἰδίου τοῦ Hahnemann στὸ
βιβλίο του «ΟΡΓΑΝΟΝ» τῆς ὁμοι-
οπαθητικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ πλῆθος
παραπομπῶν, ὅτι ὁ Hahnemann πί-
στευε σὲ «κάποιον ἄλλον θεό», ὁ
ὁποῖος οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὸν
Θεὸν τῆς πίστεώς μας.

Ὁ S. Hahnemann —αὐτὸ δὲ εἶναι
λίαν ἀξιοσημείωτο εἰς βάρος τῆς
εἰλικρινείας τοῦ ἰατροῦ κ. Ταπά-
κη— ἔγραψε γιὰ τὴν «ὁμοιοπαθη-
τικὴ» τὸ βιβλίον Organon der Hell-
kunst («Ὄργανον τῆς Θεραπευ-
τικῆς Τέχνης», Ἐκδ. Πύρινος Κό-
σμος, γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μετάφρα-
ση). Τὸ βιβλίο ὅμως τὸ ὁποῖον
ἔγραψε ὁ Hahnemann ἔφερε τὸν
τίτλο «Organon der Rationallen Heil-
kunde». Δηλαδή, «Ὄργανον τῆς
Ὀρθολογικῆς Θεραπευτικῆς Τέ-
χνης», καὶ «ὄχι τῆς Ὁμοιοπαθη-
τικῆς Ἰατρικῆς», ὅπως ἀναφέρει ὁ
κ. Ταπάκης. Ἀποδεικνυομένης,
ἑπομένως, καὶ τῆς «διαστροφῆς
τῆς ἀληθείας» τὴν ὁποία διέπραξε
ὁ κ. Ταπάκης, ὁ ἐνδιαφερόμενος
δῆθεν «ὑπὲρ τῆς ἀληθείας» γιὰ τὴν
ὁμοιοπαθητική.

Στὰ ὅσα ὁ κ. Καρακατσάνης γρά-
φει στὴν ἀπάντησή του γιὰ τὴν ἐπι-
στολὴ τοῦ κ. Ταπάκη, δὲν θὰ ἤθελα
νὰ προσθέσω οὔτε «κεραίαν μίαν ἢ
ἰῶτα ἕν». Θεωρῶ, ὅμως, ὅτι ὁ
«Ὀρθόδοξος Τύπος», ὁ ὁποῖος

καθ᾽ ὁμολογίαν τοῦ κ. Ἐλ. Ταπάκη
«ἐκφράζει τὴν ἀλήθεια», θὰ συνέ-
βαλε στὴν «ἀποκατάσταση τῆς
ἀληθείας» δημοσιεύοντας τὴν λίαν
ἀξιόλογη «Δήλωση τῆς κυβερνή-
σεως τῆς Αὐστραλίας». Τὴν ὁποία
ἀνακοίνωσε δι᾽ ὅλων τῶν Μ.Μ.Ε.
ὡς «κυβερνητικὴ ἀπόφαση», μετὰ
τὴν «Ἔκθεση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμ-
βουλίου Ὑγείας καὶ Ἰατρικῆς
Ἐρεύνης τῆς 11ης Μαρτίου» (The
National Health and Medical Resear-
ch Council (NHMRC) statement today
(Media Release March 11, 2014). 

Κατὰ τὰ συμπεράσματα τοῦ
NHMRC: «Δὲν ὑπάρχουν καλῆς
ποιότητος ἀποδείξεις πρὸς ὑπο-
στήριξη τοῦ ἰσχυρισμοῦ τῆς διεκ-
δίκησης τοῦ δικαιώματος ἀποτελε-
σματικῆς θεραπείας καταστάσεων
ὑγείας». «Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἔκθε-
σης τοῦ ΝΗΜRC ὑπῆρξε τὸ ἀποτέ-
λεσμα ἐπιμελεστάτης καὶ ἐξονυχι-
στικῆς ἀνασκοπήσεως ἀποδείξεων
μὲ ὑπευθυνότητα προσφορᾶς συμ-
βουλῶν ὑποστήριξης ἀποφάσεων
ἰατρικῆς μέριμνας ἢ φροντίδας».

Τὰ συμπεράσματα τῆς Ἔκθεσης
τοῦ NHMRC «βασίσθηκαν ἐπὶ τῶν
εὑρημάτων μιᾶς αὐστηρῆς ἐκτιμή-
σεως πλέον τῶν 1.800 ἐπιστημο-
νικῶν μελετῶν. Ἡ πραγματοποι-
ηθεῖσα ἀνασκόπηση τῶν ἐπιστημο-
νικῶν διατριβῶν γιὰ τὴν ὁμοιοπα-
θητικὴ διεπίστωσε μὴ καλὴ ποιότη-
τα, (καὶ μὲ) καλὰ σχεδιασμένες με-
λέτες μὲ ἀρκετοὺς ὑποστηρικτὲς
τῆς γνώμης ὅτι ἡ ὁμοιοπαθητικὴ
ἐνεργεῖ καλύτερα ἀπὸ ὅ,τι ἕνα rla-
cebo (δηλαδὴ ἕνα εἰκονικὸ ἢ ψεύ-
τικο φάρμακο), ἢ ὅτι ἐπιφέρει βελ-
τιώσεις στὴν ὑγεία ἴσης ἀξίας μὲ
κάποιο ἄλλο εἶδος θεραπευτικῆς
ἀγωγῆς». Ἐξ αὐτῶν μόνον οἱ 225
ἐκπληροῦσαν τὰ κριτήρια ὥστε νὰ
συμπεριληφθοῦν στὴν ἔρευνα τοῦ
NHMRC.

Ἂν καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς μελέτες
πράγματι ἀνέφεραν ὅτι ἡ ὁμοιοπα-
θητικὴ ἦταν ἀποτελεσματική, ἡ ποι-
ότητα αὐτῶν τῶν μελετῶν εἶχε
ἐκτιμηθεῖ ὅτι ἦταν μικρὴ/ἢ χαμηλή.
Αὐτὲς οἱ μελέτες εἶχαν εἴτε πολὺ
μικρὸ ἀριθμὸ περιπτώσεων, εἴτε
ἀνεπαρκῆ σχεδιασμό, εἴτε ἀνε-

παρκῆ καθοδήγηση, ἀλλὰ καὶ ἀνα-
κοίνωση ἀποτελεσμάτων μὲ εὐχέ-
ρεια συμπερασμάτων ἀξιόπιστης
ἀποτελεσματικότητας τῆς ὁμοι-
οπαθητικῆς.

Τὸ Ταμεῖον τοῦ ΝΗΜRC ἔχει δα-
πανήσει περισσότερα ἀπὸ 320 ἑκα-
τομμύρια δολλάρια τὸ 2014 γιὰ
ἔρευνες καὶ δοκιμὲς θεραπευτικῶν
μεθόδων σὲ ἀσθενεῖς, γιὰ κλινικὲς
μελέτες καὶ ἔρευνες σὲ ὑπηρεσίες
ὑγείας. 

Εἶναι δὲ σπουδαῖον τὸ ὅτι τὸ
κοινὸν ἔχει πρόσβαση σὲ ἀνεξάρ-
τητες, ὑψηλῆς ποιότητος συμβου-
λές, ὅταν πρόκειται γιὰ ἀποφάσεις
φροντίδας περὶ τὴν ὑγεία του. Ὑπ`
αὐτὴν τὴν ἄποψη, «ἡ πρωτεύουσα
σύσταση» τῆς Κυβέρνησης πρὸς
τοὺς Αὐστραλοὺς εἶναι ὅτι «δὲν θὰ
πρέπει νὰ βασίζονται στὴν ὁμοι-
οπαθητικὴ ὡς ὑποκατάστατο ἀπο-
δεδειγμένων καὶ ἐπικυρωμένων
θεραπευτικῶν μεθόδων»!

Ἡ ἔκθεση αὐτὴ τοῦ NHMRC –ση-
μειωθήτω—ἦταν «τὸ ἀποτέλεσμα
αὐστηρῆς καὶ ἄκαμπτης ἐξέτασης
τῶν ἀποδείξεων, μὲ τὴν χρησιμο-
ποίηση διεθνῶς παραδεκτῶν μεθό-
δων ἀποδοχῆς τῆς ποιότητας καὶ
τῆς ἀξιοπιστίας τῶν ἀποδείξεων».

Γιὰ τὰ εὑρήματα δὲ τῆς ἀσχο-
λουμένης μὲ τὴν «ὁμοιοπαθητικὴ
ὁμάδος» παραπέμπει στὸ me-
dia@nhmrc.gov.au
κ. Διευθυντὰ

Θεωρῶ ὅτι ἡ «ἀνακοίνωση» τῆς
Κυβερνήσεως τῆς Αὐστραλίας καὶ
ἡ «δήλωσή της», μὲ τὴν παρουσία-
ση τῶν «συμπερασμάτων ἀπὸ τὴν
ἔκθεση τῆς NHMRC», δημοσιευό-
μενα ἀπὸ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο»,
θὰ συμβάλλουν καὶ στὴν ἱκανοποί-
ηση τῆς ὑποδείξεως ἡ ὁποία σᾶς
ἔγινε ἀπὸ τὸν κ. Ταπάκη «νὰ συμ-
βάλετε στὴν ἔναρξη ἑνὸς διαλό-
γου, ποὺ θὰ ἀποκαθιστοῦσε τὴν
ἀλήθεια». Διότι ἐλπίζω νὰ ἀντιλη-
φθεῖ καὶ ὁ ἴδιος ὅτι παρέλκει, δη-
λαδή, ὅτι εἶναι περιττὸς καὶ δὲν
χρειάζεται ὁ διάλογος, τὸν ὁποῖο
σᾶς ὑποδεικνύει «γιὰ τὴν ἀποκατά-
σταση τῆς –κατ᾽ ἐκεῖνον— ἀλήθει-
ας». 

Ἀποκρυφιστικαί προσεγγίσεις Βιβλικῶν δεδομένων
Ἡ περίπτωσις τοῦ Πνευματισμοῦ

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

Συμβουλαὶ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους
Λέγει ὁ Ἀπ. Πέτρος γιά τά καθήκοντα τῶν ποιμένων. «Πρεσβυτέ-

ρους τούς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ, ποιμάνατε τόν ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ,
ἐπισκοποῦντες μή ἀναγκαστῶς, ἀλλά ἑκουσίως, μηδέ αἰσχροκερδῶς,
ἀλλά προθύμως, μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλά τύποι γι-
νόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Α´ Πέτρ. ε´ 1-3).

Δηλαδή τούς μεταξύ σας ἐγκατεστημένους πρεσβυτέρους παρα-
καλῶ… Ποιμάνατε τό ποίμνιο τοῦ Θεοῦ, καί ἐπιβλέπετε μέ κάθε ἐπι-
μέλεια καί προσοχή αὐτό, ὄχι ἐξ ἀνάγκης ἐπειδή εὑρέθητε στήν θέση
τοῦ πρεσβυτέρου, ἀλλά μέ ὅλη σας τήν θέληση, χωρίς νά ἀποβλέπετε σέ
κέρδη αἰσχρά, ἀλλά μέ προθυμία καί ζῆλο, χωρίς νά καταπιέζετε καί
τυραννῆτε τούς πιστούς, πού ὡς ἄλλοι γεωργικοί κλῆροι πρός πνευμα-
τική καλλιέργεια ἐδόθησαν στόν καθένα σας, ἀλλά νά γίνεσθε στό ποί-
μνιο ὑποδείγματα ἀρετῆς ἀξιομίμητα.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μέ τήν ἁπλότητα, πού τόν διέκρινε, συμ-
βούλευε τότε τούς ἱερεῖς, πῶς νά γίνουν εὐλαβεῖς.

«Ἐδῶ, χριστιανοί μου, πῶς πηγαίνετε; Κάμετε λακριντιά (συζητή-
σεις) μέσα εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν;

—Κάνουμε, ἅγιε τοῦ Θεοῦ.
—᾿Αμὴ ἡ ἁγιωσύνη σας, ἅγιοι ἱερεῖς, τὶ τοὺς λέγετε; 
—Τοὺς λέγουμε νὰ μὴ κουβεντιάζουν, μὰ αὐτοὶ δὲν μᾶς ἀκοῦν. 
—Καὶ τὶ εἶνε ἡ ἀφορμὴ καὶ δὲν σᾶς ἀκοῦν; Μὲ φαίνεται πὼς νὰ εἴστενε ἡ

αἰτία ἡ ἁγιωσύνη σας καὶ δὲν σᾶς ἀκοῦν. ̓́Ας σηκωθῆ ἐπάνω ἕνας παπᾶς ἀπὸ
τὴν ἁγιωσύνη σας νὰ τὸν ἐρωτήσω ἕνα ἐρώτημα. ̓́Εχεις παιδιά, παπᾶ μου;

—῎Εχω. 
—῞Οταν βάνης τὴν τράπεζαν νὰ φάγουν ψωμὶ τὰ παιδιά σου, ποῦ

πρέπει νὰ τὴν βάλης, εἰς τὴν ἄκρην, τὰ μισὰ νὰ τρώγουν καὶ τὰ ἄλλα
μισὰ νὰ μὴ τρώγουν; 

—Εἰς τὴν μέσην, διὰ νὰ σώνουν ὅλα. 
—Μὰ ἄν τύχη καὶ τὴν βάλης εἰς τὴν ἄκρην, τὰ μισὰ νὰ τρώγουν καὶ

τὰ ἄλλα μισὰ νὰ μὴ τρώγουν, δὲν πρέπει νὰ σὲ κατηγορήσουν τὰ παι-
διά σου;

—Πρέπει.
—Νὰ ἰδοῦμε τώρα, δέσποτά μου, ποῖος εἶνε πατέρας, τράπεζα ποιὰ

εἶνε, τὸ φαγὶ ποῖον εἶνε καὶ ποιὰ εἶνε τὰ παιδιά. 
Πατέρας πνευματικὸς καὶ ἐπίτροπος εἶσαι σύ, ἡ ἁγιωσύνη σου, ὁποὺ

σὲ ἔκαμεν ὁ Θεός, μητέρα εἶναι ἡ ᾿Εκκλησία, τράπεζα τὸ ἀναλόγι, φαγὶ
εἶνε τὰ βιβλία τῆς ̓ Εκκλησίας καὶ τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον, παιδιὰ πνευμα-
τικὰ εἶνε ὁ χριστιανοί. Τώρα δὲν μὲ φαίνεται πὼς ὁμοίως πρέπει νὰ
κάνης καὶ ἡ ἁγιωσύνη σου (δὲν τὸ λέγω μόνον διὰ λόγου σου, ἀλλὰ νὰ
ἀκούσουν καὶ οἱ ἄλλοι), νὰ βάνης τὸ ἀναλόγι εἰς τὸ μέσον τῆς ᾿Εκ-
κλησίας, νὰ διαβάζης παστρικὰ καὶ μεγαλοφώνως, διὰ νὰ ἀκούουν
ὅλοι οἱ χριστιανοί; Καὶ ὡσὰν ἀκούουν, δὲν κουβεντιάζουν· ἀμὴ ὅταν
διαβάζης ἐμπρὸς εἰς τὸν Χριστὸν καὶ τὰ λέγης μέσα σου, ὁποὺ ὁ
Χριστὸς τὰ ἠξεύρει καὶ τὰ ἀκούεις μοναχός σου, ἔτσι καὶ οἱ χριστιανοί,
ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὡσὰν δὲν ἀκούουν καὶ δὲν ἔχουν φαγὶ, ἀρχινοῦνε
τὰ λακριντιὰ μέσα εἰς τὴν ̓ Εκκλησία καὶ λέγει ἡ μία γυναῖκα τὴν ἄλλην,
ποία ἔχει καλύτερον φόρεμα καὶ στολίδια, ὕστερα παίρνουν καὶ
φεύγουν καὶ δὲν ἔχουν ὄρεξιν νὰ ματαέρθουν. Καὶ γίνεσαι αἰτία καὶ
κολάζονται καὶ ἐκεῖνες καὶ κολάζεσαι καὶ ἡ ἁγιωσύνη σου».

*  *  *
Στὸν «Εὐεργετινὸ» (Τόμος Δ´ σ. 497) διαβάζουμε:
Ἕνας Γέροντας διηγήθηκε τὴν ἑξῆς ἱστορία: Κάποτε ἕνας Ἐπίσκοπος

ἦλθε σ  ̓ἕνα χωριὸ τὴν Κυριακὴ καὶ λέγει στοὺς Διακόνους του: Ἀναζητή-
σατε τὸν Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ, διὰ νὰ μᾶς κάμη τὴν ἀναφορὰ τῶν Ἁγίων
Μυστηρίων (τὴν θεία Λειτουργία). Πράγματι οἱ Διάκονοι ἀνεζήτησαν καὶ
βρῆκαν τὸν Ἐφημέριο· αὐτὸς ἐφαίνετο σὰν ἁπλὸς καὶ ἀμόρφωτος χωρι-
κός. Τὸν ὡδήγησαν λοιπὸν ἐνώπιον τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ὁ Ἐπίσκοπος τὸν
προέτρεψε νὰ τελέση τὴν θεία Ἱερουργία.

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ ἁπλὸς ἐκεῖνος Πρεσβύτερος εἰσῆλθε στὸ Ἅγιο Θυ-
σιαστήριο, βλέπει αὐτὸν ὁ Ἐπίσκοπος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ στάθηκε
πρὸ τῆς Ἁγίας Τραπέζης, νὰ περιβάλλεται ὁλόκληρος ἀπὸ πῦρ καὶ νὰ
μὴ καταφλέγεται.

Ὅταν ἐτελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ Ἐπίσκοπος καλεῖ πλησίον
του τὸν Πρεσβύτερο στὸ διακονικὸ καὶ τοῦ λέγει:

—Εὐλόγησέ με, ἄξιε δοῦλε τοῦ Θεοῦ! Ἔκπληκτος ὁ Πρεσβύτερος
τοῦ ἀπαντᾶ:

—Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Ἐπίσκοπος, ποὺ χειροτονεῖ τὸν Πρεσβύτε-
ρο, νὰ εὐλογηθῆ ἀπὸ τὸν Πρεσβύτερο;

—Δέν ἔχω τὴν δύναμη—ἀπάντησε καὶ πάλιν ὁ Ἐπίσκοπος—νὰ
εὐλογήσω Ἱερέα ποὺ προσεκόμισε στὸν Θεὸ τὰ Τίμια Δῶρα φλεγόμε-
νος ἀπὸ ὑπερφυσικὸ πῦρ καὶ μὴ καταφλεγόμενος. Ὁπωσδήποτε τὸ
ἔλαττον εἰς ἀξίαν εὐλογεῖται ὑπὸ τοῦ κρείττονος.

Μὲ ἄκραν ταπεινοφροσύνη ὁ Πρεσβύτερος ἀπάντησε:
—Εἶναι ποτὲ δυνατόν, τίμιε Δέσποτα, Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος,

νὰ τελῆ τὰ φρικτὰ καὶ ζωοποιὰ Μυστήρια καὶ νὰ μὴ περιβάλλεται ἀπὸ
θεῖο πῦρ;

Ὁ Ἐπίσκοπος, μόλις ἄκουσε αὐτὸ ἀπὸ τὸν ἁπλὸ Πρεσβύτερο,
ἐθαύμασε πάρα πολὺ τὴν ψυχικὴ καθαρότητα τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ
ἀπροσποίητο τῶν τρόπων του. Ἀνεχώρησε δὲ ὠφεληθεὶς πάρα πολύ.

Ἀπάντησις τοῦ ΙΕΠ εἰς ἔγγραφον τῆς ΠΕΘ
διὰ τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν Θρησκευτικῶν Λυκείου

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνίδος
Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ γυναῖκα μπορεῖ

νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ ἐπαγγέλματα. Ὑπάρχουν
ὅμως καὶ κάποια, τὰ ὁποῖα εἶναι κατάλληλα μόνο γι᾽ αὐτήν.

Ἡ ἀνατροφὴ τῶν τέκνων, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα ποὺ ἔχουν νὰ κά-
νουν μὲ τὸν πόνο τοῦ ἀνθρώπου καὶ γενικῶς τὰ ἔργα τῆς κοι-
νωνικῆς πρόνοιας, ἀπαιτοῦν τὰ ψυχικὰ χαρίσματα, ποὺ ὁ Θεὸς
τῆς ἔχει χαρίσει.

Ἡ Ἱστορία εἶναι γεμάτη ἀπὸ τέτοια παραδείγματα, ἀλλὰ κυ-
ρίως αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τὴν διαπιστώνουμε στὸ Ἀποστολικὸ
ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς, ὅπου ἡ Ταβιθὰ “ἦν πλήρης ἀγαθῶν
ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει”.

Ὅταν ἡ γυναῖκα βιώνει τὴν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα,
αἰσθάνεται ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ περιορίσει τὴν ἀγάπη της καὶ τὴν
προσφορά της μόνο στὰ ὅρια τῆς οἰκογένειάς της, ἔστω κι ἂν
αὐτὴ εἶναι πολύτεκνη ἢ στερεῖται ὑλικῶν ἀγαθῶν.

Γνωρίζει ὅτι ἡ ἀποστολή της ἐπεκτείνεται στὴν ἀνακούφιση
τῶν πτωχῶν καὶ πονεμένων ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑπάρχουν
σὲ ὁποιοδήποτε κοσμικὸ οἰκονομικὸ σύστημα ἐπὶ τῆς γῆς.
Ἰδίως στὴν ἐποχή μας καὶ στὴν Πατρίδα μας ποὺ οἱ ἔχοντες
ἀνάγκη καὶ οἱ δυστυχισμένοι ἔχουν πληθυνθεῖ τόσο πολύ, κα-
ταλληλότερος γιὰ τὸ ὄντως ὑψηλὸ αὐτὸ ἔργο τῆς φιλανθρω-
πίας, πλὴν τοῦ ἐπίσημου κρατικοῦ φορέως, εἶναι ἡ Χριστιανὴ
γυναῖκα. 

Βεβαίως τὶς περισσότερες φορὲς τὸ ἔργο εἶναι καὶ πρέπει νὰ
εἶναι ἀθόρυβο. Ἐὰν ὅμως ἐρευνήσουμε θὰ δοῦμε μὲ θαυμα-
σμό, ἐπίπεδα προσφορᾶς ποὺ οὐδέποτε θὰ μπορούσαμε νὰ δια-
νοηθοῦμε.

Ἐντελῶς ἐπιγραμματικῶς ἀναφερόμεθα τόσο στὴν ὀργανω-
μένη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας πρόνοια, ὅσο καὶ στὴν ἰδιωτικὴ προσ -
φορὰ ποὺ ἐκπονεῖται ἀπὸ πιστὲς γυναῖκες, σημειώνουμε τὴν
προσφορὰ καὶ βοήθεια σὲ χῆρες, ὀρφανά, ἀσθενεῖς, ἄστεγους,
ἀνέργους, γέροντες, ἀλλοδαποὺς καὶ σὲ τόσες ἄλλες περι-
πτώσεις ἐκτάκτων ἀναγκῶν, ποὺ ὁλόκληρο τὸ φάσμα τὸ γνω-
ρίζει “ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ”. Ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται ὡς πα-
ράδοξο ἢ ἀπίστευτο ἔχει καὶ ἡ δική μας ἐποχὴ τὴ δική της “Τα-
βιθά”, σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου
πόνου.

Βεβαίως γιὰ νὰ εἶναι ἡ προσφορὰ ὁλοκληρωμένη, ἀφοῦ
ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο αὐτὸ ποὺ φαίνεται, τὸ σῶμα δηλ.,
ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχὴ (καὶ κυρίως αὐτὴ πεινᾶ καὶ διψᾶ τὴν ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ), ἡ σύγχρονη “Ταβιθὰ” δὲν θὰ ἀδιαφορήσει
μπροστὰ στὴν ἀρρωστημένη καὶ δύστυχη ψυχὴ ποὺ τὴν κατα-
τρώει τὸ σαράκι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν παθῶν. Γνωρίζει ἡ ἴδια
πολὺ καλά, ἀφοῦ ἀγωνίζεται νὰ ζεῖ τὴν ζωή τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεως ὅτι τὶς περισσότερες φορὲς ἡ αἰτία τῶν πόνων καὶ τῶν
θλίψεων δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία μὲ τὶς ποικίλες
της μορφές, ποὺ ταράσσει τὸν ἄνθρωπο, διαιρεῖ τὶς οἰκογένει-
ες καὶ ταλαιπωρεῖ τὴν κοινωνία καὶ τὰ ἔθνη. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ πιστὴ
γυναῖκα στὴν προσφορά της δὲν θὰ σταθεῖ μόνο στὴν ἐξωτε-
ρικὴ βοήθεια ποὺ ὁπωσδήποτε εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία, ἀλλὰ
σύμφωνα μὲ τὰ τάλαντα καὶ τὰ χαρίσματά της καὶ βεβαίως μὲ
διάκριση, θὰ προσπαθήσει νὰ ἐλευθερωθεῖ ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὴν
αἰτία τῆς δυστυχίας καὶ τοῦ πόνου, δηλ. ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Φυσικὰ αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὴ ὑπόθεσις, ἀφοῦ ἀπαιτεῖ
ἀκράδαντη πίστη καὶ ἀποθέματα ἀγάπης, ὑπομονῆς καὶ κυρίως
ταπεινώσεως.

Μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, ἡ πιστὴ γυναῖκα, στὴν προσφο-
ρά της θὰ φέρει τὸ μήνυμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς πνευματικῆς
εἰρήνης στοὺς κουρασμένους καὶ στοὺς ἀπόμαχους τῆς ζωῆς.

Τόμοι ὁλόκληροι θὰ μποροῦσαν νὰ γραφοῦν μὲ γεγονότα καὶ
περιστατικὰ προσφορᾶς ἀγάπης στὴν κοινωνία γενικῶς καὶ
εἰδικῶς στὸ κεφάλαιο τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀσθένειας. Καὶ ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος γνωρίζει πόσες ψυχὲς ὁδηγήθηκαν στὴν εἰλικρινῆ με-
τάνοια βοηθούμενες ἀπὸ τέτοιες πιστὲς γυναῖκες, ὅταν ὁ πό-
νος εἶχε αὐλακώσει τὴν ψυχή τους.

Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὅταν ἐργάζεται τὸ ἔργο της μὲ
ὑπευθυνότητα καὶ ἐν ταπεινώσει, γίνεται παντοῦ ἀγαπητή, ἐπι-
βάλλεται καὶ τιμᾶται ὅπως ἡ ἁγία Ταβιθά, ποὺ μελετοῦμε στὸ
Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα. 

Αὐτὲς οἱ ἀλήθειες βεβαίως ἰσχύουν γιὰ ὅλες τὶς πιστὲς γυ-
ναῖκες ὅπου γῆς. Τονίζουμε πώς, ὅταν ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανὴ
γυναῖκα ἀγωνίζεται παρὰ τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς δυσκολίες, ποὺ
ἀρκετὲς φορὲς ὑψώνονται ἀνυπέρβλητες, ὄχι μόνο ὁδηγεῖ τὴν
οἰκογένειά της στὸν Χριστό, ἀλλὰ προσφέρει καὶ στὴν κοινω-
νία στὴν ὁποία βρίσκεται. Ἀλλὰ ἐὰν αὐτὸ ἰσχύει γιὰ κάθε πιστή,
πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὴν Ἑλληνίδα
Ὀρθόδοξη Χριστιανή. 

Καὶ τοῦτο διότι ὅσο κι ἂν ἐπιχειροῦν ὁρισμένοι κύκλοι νὰ
ἀποορθοδοξοποιήσουν τὴν Πατρίδα μας, ἡ ἴδια ἡ πραγματικό-
της ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Ἑλληνίδες ἀγαποῦν τὸν Χριστὸ καὶ
ἔχουν ἀποθέματα γνησίου ἀνθρωπισμοῦ μέσα στὴν συνείδη-
σή τους. Παρὰ τὰ λάθη ἢ τὶς ἐλλείψεις καὶ ἀδυναμίες, ἡ παρά-
δοση καὶ ἡ πλούσια κληρονομιὰ τῶν μητέρων ἀποτελεῖ σημαν-
τικὸ παράγοντα στὸν εὐλογημένο τομέα τῆς ἁγνῆς προσ -
φορᾶς. Ἂν τώρα προστεθεῖ καὶ τὸ ὅτι τόσοι ἄνθρωποι ἀλλοε-
θνεῖς κατοικοῦν στὴν πατρίδα μας μὲ τὰ τόσα προβλήματα, ποὺ
οἱ ἴδιοι φέρουν, ἀλλὰ καὶ δημιουργοῦνται, κατανοεῖ κανεὶς πό-
σο θὰ πρέπει οἱ πιστὲς γυναῖκες νὰ ἀφομοιώσουν τὴν πίστη καὶ
νὰ μιμηθοῦν τὴν προσφορὰ τῶν Ἁγίων γυναικῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, ἀλλὰ καὶ τὴν πολύπλευρη προσφορὰ τῶν μητέρων
μας στὸ Ἔθνος.

Τὸ πόσο ἡ κοινωνία θὰ ἀλλάξει ἐπὶ τὰ βελτίῳ ἐὰν ἡ πιστὴ γυ-
ναῖκα συνειδητοποιήσει τὴν εὐλογία τῆς προσφορᾶς, αὐτὸ δὲν
χρειάζεται κἄν νὰ τὸ τονίσουμε, δοθέντος ὅτι “τὸ χειρότερο
νερὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ λιμνάζει καὶ τὸ καλύτερο αὐτὸ ποὺ προσ -
φέρεται”.

Εἴθε ἡ Ἁγία Ταβιθὰ νὰ εὐλογεῖ ἀλλὰ καὶ νὰ βρεθοῦν στὸν
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας πιστὲς ψυχές, ποὺ θὰ τὴν μιμηθοῦν καὶ
φυσικὰ θὰ λάβουν καὶ τὴν χάρη της.

Ἀμήν.
Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
3 ΜΑΪΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Πράξ. θ´ 32 - 42
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν. ε΄ 1-15

Ἦχος. γ΄– Ἑωθινόν: Ε΄
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεο-

λόγων, εὑρίσκεται στήν εὐχάρι-
στη θέση νά ἀνακοινώσει στούς
συναδέλφους καί νέους θεολό-
γους ὅτι, στό Ἐπιμορφωτικό Σε-
μινάριο Παιδαγωγικῆς καί Διδα-
κτικῆς Κατάρτισης, στά Γραφεῖα
τῆς ΠΕΘ (Χαλκοκονδύλη 37,
ὄροφος 3ος) εἰσηγητής στίς 25-
4-2015 ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα
11.30 - 14.30 θά εἶναι ὁ κ. Kων-
σταντῖνος Μπελέζος, Ἀναπλη-
ρωτής Καθηγητής τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν, μέ θέμα : «Ἡ διδα-
σκαλία τῆς Κ.Δ. στή Δευτερο-
βάθμια Ἐκπαίδευση».

Ἀπό τή Γραμματεία τῆς ΠΕΘ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ  « Π Α Ν Ε Λ Λ Η -

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

Ὁ α´ τόμος περιέχει κηρύγματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β´ τόμος περιέ-
χει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτι-
κές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς
καὶ οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγά-
λη πνευματικὴ ὠφέλεια.
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(1ον)
Δέστε, καλοί μου φίλοι, μία

ἄλλη – ὅπως θὰ τὴν λέγαμε - εἴδη-
ση. Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς
«Ericsson Ἑλλάς», ὁ μέσος χρή-
στης κινητῶν «ἔξυπνων» συ-
σκευῶν στὴν Ἑλλάδα «καταναλώ-
νει» κάπου 300 megabyte ψη-
φιακῶν δεδομένων! Μία «κατανά-
λωση» ποὺ εἶναι, μάλιστα, συν -
εχῶς αὐξανόμενη. Λοιπόν, ἀξίζει
τὸν κόπο νὰ σταθοῦμε σʼ αὐτὸ λί-
γο… 

*  *  *
Κατʼ ἀρχὴν αὐτὸ ποὺ ἔχουμε νὰ

ποῦμε εἶναι πὼς ἔχει διευρυνθεῖ
πλέον ἡ «γκάμα» τοῦ καταναλωτι-
κοῦ ἀνθρώπου. Ὁ σημερινὸς
ἄνθρωπος δὲν καταναλώνει μόνο
τροφές, ροῦχα, βιβλία, διασκεδά-
σεις κ.λπ., ἀλλὰ καὶ ψηφιακὰ δε-
δομένα. Κι αὐτὸ γιατί ζοῦμε πλέον
στὴν ἐποχὴ τῆς τεχνολογίας. Δη-
λαδὴ ἡ τεχνολογία ἦρθε, γιὰ νὰ
προσθέσει κι αὐτὴ τὰ δικά της
προϊόντα – ἐμπορεύματα σʼ αὐτὸ
τὸ «μενοὺ» ποὺ ὡς τώρα εἴχαμε
μπροστά μας.

Βλέπετε ἡ «ψηφιακὴ ἐπανάστα-
σή» της, συνίσταται στὸ ἑξῆς
ἁπλό. Ὅτι ψηφιοποιεῖ κάθε περιε-
χόμενο. Δηλαδὴ κάθε κείμενο,
εἰκόνα καὶ ἦχο. Μὲ τὴν ψηφιοποί-
ησή τους αὐτὴ δέ, ὅλα αὐτά, γί-
νονται ἀναλλοίωτα, ἀντιγράψιμα
καὶ ταχέως μεταδιδόμενα παντοῦ
καὶ ταυτόχρονα!

Αὐτὴ ἡ ἐπανάσταση συνοδεύε-
ται ἀναπόσπαστα καὶ ἀπὸ μία ἄλλη,
τὴν «ἐπανάσταση τῶν γκάντζετ»,
ὅπως θὰ τὴν λέγαμε, δηλαδὴ τὴν
ἐξέλιξη αὐτῶν τῶν ἰδίων τῶν συ-
σκευῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐφαρμογῶν
ὅπως εἶναι τὸ διαδίκτυο, οἱ ἱστο-
σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης
κ.λπ., οἱ ὁποῖες γίνονται ὅλο καὶ
πιὸ φθηνές, πρακτικές, κομψές,
μοδάτες καὶ προσβάσιμες, προκει-
μένου νὰ διοχετεύεται μὲ ἄνεση
ὄχι μόνο στὰ γραφεῖα καὶ τὰ δω-
μάτιά μας, ἀλλὰ καὶ σʼ αὐτὴν ἀκό-

μη τὴν τσέπη μας ἡ … αὐτοῦ ἐξο-
χότης ἡ (ψηφιοποιημένη) πληρο-
φορία! 

Μάλιστα οἱ δύο αὐτὲς τεχνολο-
γικὲς ἐπαναστάσεις προωθοῦνται
ταυτόχρονα, γιατί εἶναι ἀπαραίτη-
τες ἡ μία στὴν ἄλλη.

Ἆραγε τί θὰ ἦταν τὸ διαδίκτυο,
ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ ψηφιοποιημένο
περιεχόμενο; Ἢ πόσο θὰ μπο-
ροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ τὸ ὁποι-
οδήποτε ψηφιοποιημένο περιεχό-
μενο, ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ὑπολο-
γιστὲς καὶ τὰ ἄλλα τεχνολογικὰ
μέσα; 

Ὁπότε τί βλέπουμε; Πὼς τελικὰ
ἀπʼ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς δύο ἐπανα-
στάσεις (τὴν ψηφιακὴ καὶ τῶν γκά-
τζετ), ὠθούμαστε τελικὰ σὲ μίαν
ἄλλη ἐπανάσταση, αὐτὴ τῆς προ-
σωπικῆς τεχνολογίας, ὅπως ἀπο-
καλεῖται.

Ὅλα αὐτὰ δέ, εἶναι ραγδαῖα
ἐξελισσόμενα ἰδιαίτερα τὶς τελευ-
ταῖες δύο δεκαετίες καὶ μᾶς ἔχουν
ὁδηγήσει στὴν «ψηφιακὴ ἐποχή»,
ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται. Τὰ
πράγματα ἐπʼ αὐτῶν ἐξελίσσονται
τόσο πολύ, ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν
μπορεῖ νὰ παρακολουθήσει ὁ μέ-
σος ἄνθρωπος!

Εἶναι ἑπόμενο πλέον, ὅλοι μας,
καιρὸ τώρα, νὰ καταναλώνουμε
ὅλο καὶ πιὸ πολύ, καὶ μάλιστα κα-
θημερινά, «ψηφιακὰ δεδομένα».
Πόσα γιγαμπάϊτ ἆραγε νὰ εἶναι
ὅλα αὐτὰ σὲ καθημερινὴ βάση; 

*  *  *
Τὸ ἑπόμενο ποὺ ἔχουμε νὰ

ποῦμε εἶναι πὼς ἡ μάχη τοῦ ἐμπο-
ρίου, καὶ βεβαίως τῶν πολυε-
θνικῶν ποὺ ἡγοῦνται αὐτοῦ, εἶναι
στὸ ἑξῆς ἕνα: Πῶς θὰ αὐξήσουμε
ὅλοι αὐτὴ τὴν ψηφιακή μας κατα-
νάλωση. Οἱ ἀκροαματικότητες, οἱ
θεαματικότητες, οἱ πωλήσεις κ.λπ.
εἶναι ἀσφαλῶς γιʼ αὐτοὺς τὸ μέγα
ζητούμενο. Ὁπότε καὶ πρὸς τὴν
κατεύθυνση αὐτή, εἶναι τὰ πάντα
ἐπιστρατευμένα. Ἀπὸ τὸ μάρκε-

τινγκ καὶ τὶς διαφημίσεις, ὡς τὸν
δωρεὰν χρόνο ὁμιλίας, τὶς 3D δια-
στάσεις στὶς εἰκόνες, τὶς 4G ταχύ-
τητες καὶ … τὰ Like! Τεράστιες δὲ
ἐπενδύσεις γίνονται καθημερινά,
ὡς καὶ συγχωνεύσεις πολυε-
θνικῶν κολοσσῶν. 

*  *  *
Ὡστόσο ἡ μάχη σήμερα δὲν

βρίσκεται μόνο στὴν αὔξηση τῆς
ψηφιακῆς κατανάλωσης, εἶναι καὶ
στὴν «μόλυνση» τῆς ψηφιοποι-
ημένης πληροφορίας. Γιατί ἀπʼ
αὐτὸ εἰδικὰ θέλει νὰ βγεῖ κερδι-
σμένη καὶ «ἡ διεθνὴς τῶν πο-
νηρῶν». Αὐτὴ ποὺ διακινεῖ εἰδικὰ
τὴν πληροφορία τῆς διαφθορᾶς!
Αὐτὴ ποὺ ἔχει ὡς στόχο της πρὸ
πάντων τὴ νέα γενιά.

Μάλιστα γιὰ τὴ νέα γενιὰ ἔχει …
εἰδικὸ πρόγραμμα! Θέλει νὰ γα-
λουχεῖται μὲ τὸ δικό της διεφθαρ-
μένο ψηφιακὸ γάλα, θέλει νὰ κα-
ταναλώνει τὴ δική της διεστραμ-
μένη καὶ ἁμαρτωλὴ ψηφιακὴ τρο-
φή! Μόνιμα, ἄπληστα, ἀχόρταγα!

Ὁπότε τί παρατηροῦμε πλέον;
Πὼς πολὺ μεγάλο μέρος αὐτῆς
τῆς «ψηφιοποιημένης πληροφο-
ρίας», διακατέχεται ὅλο καὶ πιὸ
πολὺ ἀπὸ τὸ ἑξῆς περιεχόμενο:
Τὸν ἐρωτισμό, τὴν βία, τὸν ἀπο-
κρυφισμό, τὸν ρατσισμό, τὴν χυ-
δαιότητα κ.λπ.

Κι ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ ἔχουν
ἀσφαλῶς καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς
πνευματικῆς διατροφῆς, ἄρα
ἔχουμε καὶ τὸν κίνδυνο νὰ τρεφό-
μαστε μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάντια
καὶ τὴν θολούρα, δηλαδὴ μὲ τὴν
διαφθορὰ ποὺ μᾶς προσφέρεται
σήμερα μὲ … κάθε μεγαλοπρέ-
πεια! Κι αὐτὸ γιατί ἔχει ὅλη τὴ
γοητεία τοῦ … ψηφιακοῦ σερβιρί-
σματος! 

Στὸ ἑπόμενο θὰ δοῦμε ἀναλυ-
τικὰ στοιχεῖα τῆς διεφθαρμένης
διατροφῆς – κατανάλωσης καὶ θὰ
ὁλοκληρώσουμε τὸ θέμα μας.

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

(2ον)
Τὸ ἐρώτημα

Μετά τά παραπάνω ἀναρωτιέται
κανείς, ἄν οἱ ὅροι, πού θέτουν ὁ
Οἰκ. Πατριάρχης καί ὁ «πάπας»
Φραγκίσκος, εἶναι οἱ ἀληθεῖς ὅροι
τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως τῆς αἱρέσε-
ως τοῦ Παπισμοῦ μέ τήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ἤ οἱ ψευδεῖς ὅροι
μιᾶς ψευδοενώσεως. Καί, τέλος
πάν των, ποιοί εἶναι οἱ ἀληθεῖς ὅροι
τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως, σύμφωνα
πάντα μέ τήν διαχρονική παράδο-
ση καί αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρ -
θοδόξου Ἐκκλησίας; 

Σύμφωνα μέ τόν ἀοίδιμο παν.
ἀρχιμ. κυρό Σπυρίδωνα Μπιλάλη5,
δύο εἶναι οἱ ὅροι τῆς ἀληθοῦς
ἑνώσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπι-
σμοῦ μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία:
Α) Ἕνωση ἐπί τοῦ ἐδάφους τῆς
ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί Β) Δογμα-
τική ἕνωση στήν Ὀρθόδοξη πίστη.

Α) Ἕνωσις
ἐπί τοῦ ἐδάφους

τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας
Ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου Θεο-

λογίας, ἀπό τό Σχίσμα τοῦ 1054
καί μετά, τονίσθηκαν
κατʼἐπανάληψιν οἱ ὅροι τῆς ἀλη-
θοῦς ἑνώσεως τοῦ Παπισμοῦ μέ
τήν Ὀρθοδοξία, οἱ ὁποῖοι, ἀτυχῶς,
μέχρι καί σήμερα δέν ἔγιναν ἀπο-
δεκτοί ἀπό τόν πλανεμένο ἀκόμη
Παπισμό. Ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγε-
νικός στήν προδοτική ψευ-
δοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας
κάλεσε τόν Παπισμό νά ἄρει ἀπό
τό μέσον τήν αἰτία τοῦ Σχίσματος,
χάριν τῆς ποθητῆς ἑνώσεως:
«Ἀδύνατόν ἐστιν ἀνακαλέσασθαι
τήν εἰρήνην, ἐάν μή λυθῆ τό τοῦ
σχίσματος αἴτιον»6. Ὁ Παπισμός
εἶναι ὁ μόνος καί κύριος ὑπεύθυ-
νος τοῦ Σχίσματος7. Ὁ ρῶσος Μη-
τροπολίτης Βρυξελλῶν κυρός
Βασίλειος, κατά τήν Ε΄ Παν -
ορθόδοξη Διάσκεψη τῆς Γενεύης
τό 1968, ἀπαντώντας στίς
ἀπαράδεκτες κατηγορίες τοῦ
οἰκουμενιστοῦ Σεβ. Μητρ. Χαλ-
κηδόνος κυροῦ Μελίτωνος περί
φανατισμοῦ καί μισαλλοδοξίας
τῶν Ὀρθοδόξων, τόνισε: «Δέν
πρόκειται περί ἐκκλησιαστικῆς δι-
αιρέσεως καί μονοπλεύρου φανα-
τισμοῦ καί μισαλλοδοξίας ἤ ἀπο-
μονωτισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων,
ἀλλά περί σχίσματος τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς Ρώμης, τό ὁποῖο
φέρει τήν εὐθύνη τοῦ σχίσματος,
ἕνεκα τῶν γνωστῶν λατινικῶν
ἑτεροδιδασκαλιῶν περί τοῦ πρω-
τείου τοῦ Πάπα, τοῦ Filioque κ.τ.λ.
Οὐδόλως φέρει τήν εὐθύνη τοῦ
σχίσματος ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -
κλησία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκ -
κλησία, ἐπειδή κατέχει τήν
πληρότητα τῆς χάριτος»8.Ὁ Πα-
πισμός, πού προκάλεσε τό Σχίσμα,
καλεῖται ἤδη νά ἄρει τά αἴτια τοῦ
Σχίσματος καί νά ἐπανέλθει στήν
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, συν-
τελώντας στήν ἕνωσή του μέ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐάν θέλει
νά ἐφαρμόσει τόν γνωστό λόγο
«ὁ τρώσας καί ἰάσεται». Ὁ Πα-
πισμός θά συντελέσει πράγματι
στήν ἀπό ὅλους ποθητή καί μόνι-
μη ἕνωση, ἐάν μετακινηθεῖ ἀπό
τήν θέση του κατά ἕντεκα
ὁλόκληρους αἰῶνες καί βρεθεῖ
στό ἔδαφος τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας, ὅταν ἀπήγγελλε τό
ἴδιο Σύμβολο τῆς Πίστεως μέ τήν
Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καί ἀναγνώριζε ὡς ὑπέρτατη
ἐκκλησιαστική ἀρχή καί στόμα
τοῦ ἀλαθήτου τῆς Ἐκκλησίας τήν
Οἰκουμενική Σύνοδο.

Ὑπέρ τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως
τῆς αἱρέσεως τοῦ Παπισμοῦ μέ
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπί τοῦ
ἐδάφους τῆς ἀρχαίας ἀδιαιρέτου
Ἐκκλησίας, μίλησαν καί ἔγραψαν
ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι, οἱ
ὁποῖοι ἀπέκρουσαν τίς ἀν -
τορθόδοξες ἑνωτικές θεωρίες
περί δογματικῆς συνυπάρξεως, οἱ
ὁποῖες ἐκπορεύθηκαν ἐσχάτως
ἀπό τούς ἐγκεφάλους κάποιων
οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων καί θε-
ολόγων. Ἀναφέρουμε ὀνομαστικά
καί μόνον τήν ἐν Κων/λει Σύνοδο
τοῦ 18959, τόν Παναγιώτη
Τρεμπέλα10, τήν ὀρθόδοξη ἀντι-
προσωπία στό Β΄ Συνέδριο περί
πίστεως καί τάξεως τό 1937 στό
Ἐδιμβοῦργο11, τήν ὀρθόδοξη
ἀντιπροσωπία στό Β΄ Συνέδριο
τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.» στό
Ἔβανστον τό 195412, τούς Μακ.
Ἀρχιεπισκόπους Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κυρούς Θεόκλη-
το Β΄13 καί Χρυσόστομο Β΄14, τόν
καθηγητή Παναγιώτη Μπρα-
τσιώτη15, τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀμερικῆς κυρό Μιχαήλ16, τόν
Ἰωάννη Καρμίρη17, τόν καθηγητή
Λεωνίδα Φιλιππίδη18, τόν καθη-
γητή Κων/νο Μουρατίδη19 καί τόν
καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Ἀκα-
δημίας Πετρουπόλεως Ossinin20.

Ἡ αὐθεντία
καὶ ἡ παράδοσις

τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας
Πῶς, ὅμως, θά ἐπέλθει ἡ ἀλη-

θής ἕνωση, ὅταν ὁ Παπισμός, ἀπο-
δεχόμενος κατʼἀρχήν μόνο τούς
κανόνες τῆς Α΄ ἐν Νικαίᾳ Ἁγίας καί
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325) καί
τῆς Σαρδικῆς (343), ἀδιαφόρησε
ὡς πρός τήν νομοθεσία σέ σχέση
μέ τήν ἐκκλησιαστική εὐταξία καί
πειθαρχία τῶν ὑπολοίπων Ἀνατο-
λικῶν Συνόδων, Οἰκουμενικῶν ἤ
Τοπικῶν21; Ὁ Παπισμός, χάριν τῆς
ἑνώσεως, καλεῖται νά ἀπορρίψει
ὅλες τίς πλάνες των, μετά τό Σχί-
σμα τοῦ 1054, δεκατεσσάρων ψευ-
δοοικουμενικῶν συνόδων του, νά
ἀπορρίψει ὅλα τά πλανεμένα παπι-
κά Δεκρετάλια καί νά ἀποδεχθεῖ
ἀνεπιφυλάκτως τίς ἑπτά Ἅγιες καί
Οἰκουμενικές Συνόδους (ὅπως
ἐπίσης καί τήν Η΄ ἐπί Μ. Φωτίου καί
τήν Θ΄ ἐπί ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ), ὅλες τίς τοπικές, οἱ
ὁποῖες προσέλαβαν οἰκουμενικό
κῦρος, καί τούς Ἱερούς Κανόνες
τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέ-
ρων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν οἰκουμενικό
κῦρος, ἐπικυρούμενοι ἀπό τόν Β΄
Κανόνα τῆς ΣΤ΄ Ἁγίας καί Οἰκ. Συ-
νόδου.

Ἡ αὐθεντία καί ἡ Παράδοση τῆς
ἀρχαίας Οἰκουμενικῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἡ μόνη βάση καί τό μόνο
ἀσφαλές κριτήριο πιστότητας ἤ
ἀποκλίσεως μιᾶς συγχρόνου
Ἐκκλησίας. Κάθε Ἐκκλησία, πού
καινοτομεῖ, ἀποκόπτει τόν ἑαυτό
της αὐτομάτως ἀπό τήν ἑνότητα
μέ τήν ἀρχαία Οἰκουμενική
Ἐκκλησία. Ὁ πάπας Ρώμης Κε-
λεστῖνος Α΄, σύγχρονος τοῦ ἁγίου
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, προση-
λωμένος στήν ἐκκλησιαστική
ἀρχαιότητα, διεκήρυξε : «Παυσά-
σθω ἡ καινοτομία μιαίνειν τήν
ἀρχαιότητα»22.

Οἱ Παπικοί, οἱ κληρονόμοι τῆς
πλάνης, χάριν τοῦ θαύματος τῶν
θαυμάτων, δηλ. τῆς ἑνώσεως,
εἶναι ἀνάγκη νά παρεκκλίνουν ἀπʼ
ὅλες τίς αἱρετικές ἀποκλίσεις τῆς
αἱρετικῆς παρασυναγωγῆς τους,
καί νά ἐπανεύρουν τήν εὐθεῖα
ὁδό, πού ὁδηγεῖ στήν Μία, Ἁγία,
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλη-
σία. Τήν παρέκκλιση ἀπό τήν πλα-
νεμένη ἀπόκλιση τῶν προγόνων
ζητᾶ ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος : «Δέν
ὑποχρεούμαστε νά ἀκολουθοῦμε
τίς πλάνες τῶν προγόνων μας καί
τῶν οἰκείων μας, ἀλλά τό κῦρος
τῶν Γραφῶν καί τίς διαταγές τοῦ
Θεοῦ»23. Ἐπιστροφή τῶν πλανεμέ-
νων στήν πρωταρχική χριστιανική
διδασκαλία ἀπαιτεῖ καί ὁ ἅγιος Κυ-
πριανός: «Ὅταν ἀπό τήν συνήθεια
καί τήν παράδοση λείπει ἡ ἀλή-
θεια, αὐτές δέν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρά ἡ ἀρχαιότητα τῆς πλάνης.
Ὑπάρχει ἕνα πολύ ἀσφαλές μέ-
σον, μέ τό ὁποῖο οἱ θρησκευτικές
ψυχές μποροῦν νά διακρίνουν
αὐτό πού εἶναι ἀληθές ἀπό αὐτό
πού δέν εἶναι. Ἀρκεῖ νά φθάσουν
στήν πρώτη ἀρχή τῆς θείας διδα-
σκαλίας, ἐκεῖ ὅπου τερματίζεται ἡ
ἀνθρώπινη πλάνη. Ἄς ἐπιστρέ-
ψουμε ἐκεῖ στήν πρωταρχική δι-
δασκαλία, ἡ ὁποία δόθηκε ἀπό τόν
Κύριό μας, ὡς τήν εὐαγγελική
ἀρχή, στήν ἀποστολική παράδοση,
ἀπʼὅπου πηγάζει ὁ λόγος τῶν σκέ-
ψεων καί τῶν πράξεών μας»24. 

Β) Δογματική ἕνωσις
εἰς τήν Ὀρθόδοξον πίστιν
Ἡ ἕνωση θά γίνει μόνο μέ βάση

τήν ταυτότητα τῆς δογματικῆς πί-
στεως. Χωρίς ἑνότητα στήν πίστη,
ὁποιοσδήποτε ἑνωτικός ὁραματι-
σμός θά καταντᾶ πάντοτε καθαρά
οὐτοπία. Οἱ οἰκουμενιστικές θεω-
ρίες τῆς δογματικῆς συνυπάρξε-
ως, πού βασίζονται στόν ἀντορθό-
δοξο συγκρητισμό, ἀποτελοῦν γέ-
φυρα τῆς ψευδοῦς ἑνώσεως καί
θέτουν σέ κίνδυνο τήν ἴδια τήν
ὕπαρξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Ἡ μυστηριακή κοινωνία, ὡς
πρῶτο στάδιο ἑνώσεως, χωρίς τήν
δογματική ἕνωση, ἀποτελεῖ στήν
οὐσία ἄρνηση τῆς ὀρθοδόξου
δογματικῆς διδασκαλίας περί τοῦ
ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς Θείας
Εὐχαριστίας. Αὐτοί, πού δέν τοπο-
θετοῦν τήν δογματική ἕνωση ὡς
θεμέλιο τῆς ἑνώσεως, λόγω τῆς
συγχύσεως ἀπό τόν Οἰκουμενι-
σμό, ἀπομακρύνουν τήν ποθητή
ἡμέρα τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως.

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαῖος, σπεύδοντας ὅπως-ὅπως σέ
μιά ψευδῆ ἕνωση, δέν δίστασε νά
δηλώσει, ὅπως φαίνεται στά ἀνω-
τέρω ἀποσπάσματα τῶν κειμένων
του, πού παραθέσαμε στήν ἀρχή,
ὅτι κατευθύνεται πρός τό κοινό
Ἅγιο Ποτήριο καί ὅτι πρέπει νά κα-
ταρριφθοῦν καί οἱ τελευταῖοι
φραγμοί γιά τήν μετοχή στό κοινό
Ποτήριο Ὀρθοδόξων καί παπικῶν.
Οἱ πατριαρχικές δηλώσεις προ-
φανῶς ἀγνοοῦν τήν πραγματικό-
τητα τῆς πείσμονος ἐμμονῆς τῶν
παπικῶν σʼὅλες τίς φοβερές αἱρέ-
σεις τους. Τά ἀπαράδεκτα πα-
τριαρχικά κείμενα ἑτοιμάζουν,
φαίνεται, τήν ὁδό γιά αὐθαίρετη
καί πραξικοπηματική ἄνωθεν ἕνω-
ση, χωρίς τήν δογματική ἕνωση
στήν Ὀρθόδοξη πίστη. Δυστυχῶς,
τά περισσότερα Ὀρθόδοξα Πα-
τριαρχεῖα καί οἱ περισσότερες
Ὀρθόδοξες αὐτοκέφαλες Ἐκκλη-
σίες σιγοῦν καί δέν δίνουν τήν δέ-

ουσα ἀπάντηση στά προκλητικά
λόγια τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου. Ὅμως, τήν ἔμπρακτη
ἀπάντηση δίνει τό πανορθόδοξο
πλήρωμα, τό ὁποῖο, πιστό στήν
Ὀρθόδοξη πίστη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, ἀποδοκιμάζει ὁποι-
οδήποτε Βαρθολομαιϊκό ἑνωτικό
πραξικόπημα καί ἀποδεικνύεται
γιά μιά ἀκόμη φορά ὁ ἄγρυπνος
φύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως
πολύ χαρακτηριστικά συμπεραίνε-
ται α) ἀπό τήν συνεχιζόμενη συλ-
λογή χιλιάδων ὑπογραφῶν κλη-
ρικῶν καί λαϊκῶν στό ἐξαίρετο καί
ἐμβριθέστατο, θεολογικότατο καί
ἐπιστημονικότατο κείμενο τῆς Συ-
ν άξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν μέ
θέμα : «Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαί-
ου»25, καί β) ἀπό τό κείμενο δια-
μαρτυρίας ἑκατοντάδων ἁπλῶν
πολιτῶν, ἀλλά πιστῶν τέκνων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό τό νο-
μό Ἠμαθίας πρός τόν Οἰκ. Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαῖο26.

Τί λέγουν
οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι
Τήν ἀνάγκη τῆς δογματικῆς ἑνώ-

σεως ὑπογραμμίζουν ὅλοι οἱ
ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ὅπως ὁ
Κων/νος Δυοβουνιώτης27, ὁ Ἀλέξαν-
δρος Σμέμαν28, ὁ Χρῆστος
Ἀνδροῦτσος29, ὁ Παναγιώτης Τρε μ-
πέλας30 καί ἡ ὀρθόδοξη ἀντιπροσω-
πία τό 1954 ἐνώπιον τοῦ Β΄ Συνεδρί-
ου τοῦ λεγομένου «Π.Σ.Ε.» στό
Ἔβανστον31. 

Σύμφωνα μέ τόν Βούλγαρο ὀρθό-
δοξο θεολόγο S. Zankow, «ἐμεῖς οἱ
Ὀρθόδοξοι δέν μποροῦμε νά δε-
χθοῦμε τήν ἄποψη ὅτι ἡ παγκόσμια
χριστιανική ἀγάπη συνεπάγεται
ἀδιαφορία πρός τίς δογματικές δια-
φορές καί ὅτι πάνω σʼαὐτή τήν ἀδια-
φορία μπορεῖ νά στηριχθεῖ ἡ ἕνωση.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι φρονοῦμε ὅτι,
ὅπως ὁ Χριστιανισμός ἤ ἡ Χριστιανι-
κή Ἐκκλησία χωρίς ἀρχές εἶναι ἀδύ-
νατος καί παράλογος, ἔτσι καί ἡ
ἕνωση χωρίς ἑνότητα στήν πίστη
εἶναι ἀδύνατη καί παράλογη»32. Ἡ
δήλωση αὐτή τοῦ S. Zankow, πού
ἔγινε τό 1925, ἰσχύει καί σήμερα, καί
ἀποτελεῖ ἀποστομωτική ἀπάντηση
στή θεωρία τῆς δογματικῆς συνυ-
πάρξεως τῶν συγχρόνων οἰκουμε-
νιστῶν ἐπισκόπων καί θεολόγων καί
στή θεωρία τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου περί ἀποχρωματι-
σμοῦ τῶν θεολογικῶν διαφορῶν μέ-
σω τῆς ἀγάπης.

Ἡ δογματική ἕνωση πρέπει να γί-
νει μόνο μέ βάση τήν ὀρθόδοξη
δογματική διδασκαλία, ἡ ὁποία εἶναι
ἡ ἴδια καί ἀπαράλλακτη μέ τήν διδα-
σκαλία τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Ἐάν
ὁ Παπισμός, χάριν τῆς ἑνώσεως, πο-
θεῖ εἰλικρινῶς νά βρεθεῖ καί πάλι στό
ἔδαφος τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας καί
νά ἑνωθεῖ δογματικῶς μέ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πρέπει νά
ἀπορρίψει ὅλες τίς πλάνες του καί
νά ἀποδεχθεῖ τήν διδασκαλία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σχετικά μέ
τό δόγμα, τήν λατρεία καί τήν
ἐκκλησιαστική ὀργάνωση, ὅπως
ὀρθῶς παρατηρεῖ ἐν προκειμένῳ ὁ
Χρῆστος Ἀνδροῦτσος33.
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ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰγνατίου Μπρατσιανίνωφ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΙΑΝΙΝΩΦ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ποὺ κρύβουμε μέσα
στὶς ψυχές μας καὶ αὐτὲς
ποὺ θέλουμε νὰ κυβερνοῦν

τὴν κοινωνία μας εἶναι διαχρονι-
κές. Μοιάζουν μὲ τοὺς πολύτιμους
μαργαρίτες, ποὺ ὅσο πιὸ πολυεδρι-
κοὶ εἶναι τόσο περισσότερη ἀξία
μᾶς προσδίδουν στὶς τράπεζες τῶν
ἀνθρώπων, ὅλων μας ποὺ θέλουμε
νὰ μετροῦμε τὶς «ἀξίες» μὲ μέτρα
καὶ σταθμὰ ἀντικειμενικά. 

Σήμερα, δυστυχῶς, οἱ ἀξίες
ἐκλείπουν καί, φυσικά, δὲν κυβερ-
νοῦν. Ἡ ἔλλειψή τους φαίνεται
στὶς πράξεις μας, εἴτε ὡς ἁπλῶν
ἀνωνύμων πολιτῶν, εἴτε ὡς ἐπω-
νύμων, ἐφʼ ὅσον δὲν συνταυτίζον-
ται μὲ τὰ λόγια μας. Εἴμαστε
ἄνθρωποι τῆς ἐπιφάνειας στὸ κοι-
νωνικὸ γίγνεσθαι καὶ δὲν βρίσκου-
με «τὴν πρᾶξιν εἰς θεωρίας ἐπίβα-
σιν». Γιʼ αὐτὸ καὶ ἡ νεολαία μας, τὰ
νεαρὰ βλαστάρια μας, τὰ παιδιά
μας, ἀλλὰ καὶ οἱ μεγαλύτεροι, ὅλος
ὁ κόσμος ποὺ μᾶς περιβάλλει, δὲν
μᾶς δείχνει ἐμπιστοσύνη καὶ δὲν
μᾶς ἀκολουθεῖ. Δὲν ἀποτελοῦμε,
ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, «πρότυπα
πρὸς μίμησιν» τῶν νεωτέρων, γιατὶ
δὲν ἐμφορούμαστε ἀπὸ ἦθος καὶ
γνήσιες χριστιανικὲς ἀρχές. Ἐπι-
διώκουμε ἀξιώματα καὶ ἀναρρίχη-
ση σὲ ὑψηλὲς κοινωνικές, πολι-
τικὲς καὶ πολιτειακὲς θέσεις, χωρὶς
οἱ ἴδιοι νὰ ἀποτελοῦμε ἀξίες. Λη-
σμονοῦμε ὅτι ἡ ἀξία σὲ ὅλους μας,
στοὺς  κυβερνῆτες, στοὺς καθη-
γητές, στοὺς ἡγέτες, στοὺς ἐκκλη-
σιαστικοὺς ἄνδρες, στοὺς δικαστι-
κούς, στοὺς στρατιωτικοὺς καὶ γε-
νικὰ στὴν ἡγεσία τοῦ κοινωνικοῦ
ἱστοῦ, ἀλλὰ καὶ καὶ σὲ ὅλο τὸ κυ-
βερνώμενο πλήρωμα, ἔχει μετα-
τραπεῖ σὲ ἀπαξία. Ζοῦμε στὴν
ἐποχὴ ποὺ ὅλοι μας δὲν κυβερ-
νοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ ὡς ἐκ
τούτου μᾶς κυβερνοῦν ἀνάξιοι
ἄρχοντες. Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ
σὲ ὅλο τὸ φυτικὸ βασίλειο, ἀφοῦ
κανένα φυτὸ δὲν διεκδικεῖ τὰ πρω-
τεῖα,  βασιλεύει τὸ ἀγκάθι. Δὲν γι-
νόμαστε φωτεινὰ παραδείγματα
γιὰ τοὺς ἄλλους. Δὲν φωτίζουμε τὴ
σκοτεινιὰ τοῦ κόσμου μὲ τὸ φῶς
τῆς ἠθικῆς μας ὑποστάσεως, τῆς
ἀνιδιοτέλειας, τῆς κενωτικῆς ἀγά-
πης στὴν ὑπηρεσία τοῦ πλησίον.
Θέλουλε νὰ ἄρχουμε καὶ ὄχι νὰ
διακονοῦμε. Δὲν ἔχουμε μάθει νὰ
προσφέρουμε, νὰ παρέχουμε τὴν
εὐεργετική μας διακονία ὡς ἀνάσα
ζωῆς, γιὰ διακονία χωρὶς διάκριση
στοὺς γύρω μας. Δὲν ἀντηχοῦν
στὰ αὐτιά μας τὰ λόγια τῆς ὑψο-
ποιοῦ ταπεινώσεως τοῦ Κυρίου
μας: «Οὐκ ἦλθον διακονηθῆναι,
ἀλλὰ διακονῆσαι» (Ματθ. κ΄ 28).

Εἶναι πλάνη 
καί ὄχι ἀλήθεια

Τόσα χρόνια ποὺ ἡ ἠθικὴ ἔπαιρ-
νε τὸν κατήφορο, τόσα χρόνια ποὺ
βλέπαμε τὶς ἠθικὲς ἀξίες νὰ ἀπα-
ξιοῦνται τὴν μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλη,
τόσα χρόνια ποὺ ἡ διαφθορὰ τῶν
συνειδήσεων γινόταν ὁρατὴ ἀπὸ
ὅλους μας καὶ βλέπαμε νὰ δίνει
ἀξίες καὶ ἀξιώματα σὲ ἀπαξίες καὶ
ἀνάξιους συνανθρώπους μας, ἐνῶ
ταυτόχρονα ἀπαξίωνε τὸν κοινω-
νικὸ ἱστό, ἐμεῖς ἀδιαφορούσαμε
καὶ μάλιστα  δικαιολογούσαμε τὴν
ἀδιαφορία μας μέ, ἀλλοίμονο, τὰ
λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν:
«Πονηροὶ καὶ  γόητες προκόψωσιν
ἐπὶ τὸ χεῖρον» (Β΄ Τιμ. γ΄ 13). Ἐμεῖς
θεωρούσαμε ὅτι εἴμαστε οἱ καλοὶ
καὶ ἄλλοι εἶναι οἱ κακοί, αὐτοὶ ποὺ
μὲ πονηριὲς προκόβουν καὶ κατα-

δυναστεύουν τὸν κόσμο. Αὐτὸ
εἶναι πλάνη, δὲν εἶναι ἀλήθεια.
Εἶναι πλάνη καὶ μάλιστα μεγάλη,
γιατὶ ἀδιαφορούσαμε καὶ γιατὶ με-
ταθέταμε τὶς εὐθύνες στοὺς
ἄλλους νίπτοντες ὡς Πόντιοι
Πιλᾶτοι τὰ χέρια μας. Ὅμως ἡ
ἀδιαφορία ὅλων μας εἶναι αὐτὴ
ποὺ μᾶς ἔφθασε στὸ κατώφλι τῆς
παρακμῆς. Ἡ ἠθικὴ κρίση εἶχε καὶ
ἀκόμη ἔχει παρασύρει καὶ ἐμᾶς καὶ
μᾶς στριφογυρίζει στὴν ἀνεμοζάλη
τῆς ἀπαξίας, τοῦ ἐθελοτυφλισμοῦ
καὶ τῆς ἀρνήσεως πνευματικῆς
ἀντιστάσεως λέγοντας: «Ὤχ ἀδελ-
φέ! Ἐγὼ θὰ διορθώσω τὴν κοινω-
νία»;

Ἀλλοίμονο, εἴμαστε χλιαροὶ στὴ
πίστη, εἴμαστε φαρισαῖοι στὴ συμ-
περιφορά, εἴμαστε ἀνακόλουθοι
στὴν πορεία ζωῆς μας, τόσο ποὺ ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος νὰ θέλει νὰ μᾶς ἀπο-
στραφεῖ, «μὴ γένοιτο», νὰ θέλει νὰ
μᾶς ἐμέσει, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο
τῆς Ἀποκαλύψεως: «Οἶδα ὅτι
χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε
ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ
στόματός μου» (Ἀποκ. γ΄ 16). Θαυ-
μάζουμε κάποιους γύρω μας, ποὺ
ἂν καὶ εἶναι ἐλάχιστοι, ὅμως εἶναι
ἀκραιφνεῖς, καθαροί, ἄμεμπτοι,
ὑψηλοῦ ἠθικοῦ ἀναστήματος.
Αὐτοὶ εἶναι οἱ ὁδοδεῖκτες μας στὴν
κατάκτηση τῆς ἀρετῆς μέσα ἀπὸ
τὴν κοινωνική μας συμπεριφορά.
Εἶναι τὰ πρότυπα ὅλων μας πού,
ὅπως καὶ αὐτῶν, τὸ «πολίτευμα ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. γ΄ 20).
Προβάλλονται ἀπόλυτα στὴν
ἡρωϊκὴ μορφὴ τοῦ φιλοπάτριδος
ἥρωα, τοῦ Ναύαρχου Κουντουριώ-
τη, ὁ ὁποῖος στὴ διαθήκη του ἔγρα-
φε: «Ἔζησα πιστὸς εἰς τὴν Χρι-
στιανικήν θρησκείαν καὶ εἰς τὴν
Ἀνατολικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν. Ἠγάπησα διʼ ὅλης τῆς ψυχῆς
μου τὴν πατρίδα μου. Κατὰ τὸ μέ-
τρον τῶν δυνάμεών μου καὶ τὴ
βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐξετέλεσα τὸ
καθῆκόν μου. Ἀτενίζω ἤρεμος τὴν
κρίσιν τῆς ἱστορίας.». 

Μεγάλα διδάγματα
Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὅσο ὁ πιστὸς

ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσει
μέσα του τὸ «νοητὸ μαργαρίτη»
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τόσο αὐτὸς
αὐξάνει τὴν ἀξία του. Ἀπομακρύνει
ὅ,τι στέκεται ἐμπόδιο σὲ αὐτὴν τὴν
ἀγάπη. Καταφρονεῖ τὰ ὑλικὰ
ἀγαθὰ, τὰ ὑπάρχοντα, τὰ ἀξιώματα,
τὶς κοσμικὲς ἀπολαύσεις, ἐπειδὴ τί-
ποτα δὲν ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ
αὐτὴ τὴν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη κρίνει,
σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο,
τὴ γενναιότητα τοῦ χριστιανοῦ
κατὰ τὶς προσπάθειες τοῦ πνευμα-
τικοῦ του ἀγώνα. Καὶ ἡ γενναιότη-
τα κρίνεται ἀπὸ τὸν βαθμὸ συνερ-
γίας τοῦ ἀνθρώπου στὸ θεϊκὸ σχέ-
διο τῆς σωτηρίας του. Γιʼ αὐτό, δι-
δάσκει ὁ ἅγιος Πατέρας, γενναῖος
εἶναι ἐκεῖνος ποὺ διακρίνεται ὄχι
γιὰ τὰ φυσικὰ καὶ ἔμφυτα χαρίσμα-
τα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ἀλλὰ γιὰ
τὰ πνευματικὰ χαρίσματα, τὰ κα-
τορθώματα ποὺ πέτυχε μὲ τοὺς δι-
κούς του κόπους. «Διʼ οἰκείων πό-
νων» καὶ κυρίως μὲ τὴν ἀνδρεία
τῆς ἀγάπης, καὶ ὄχι μὲ θαύματα καὶ
σημεῖα, ἀναγνωρίζει ὁ Χριστὸς
τοὺς μαθητές Του. Ὡς συνειδητοὶ
Χριστιανοὶ γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀλη-
θινὴ χαρά, ἡ εὐφροσύνη δὲν ὑπάρ-
χει στὰ ἐξωτερικὰ πράγματα, στὴν
καλοπέραση, στὴν ἐνδυμασία, στὰ
ἀξιώματα, στὴν πολυτέλεια καὶ
στὴν ἐν γένει τρυφηλὴ ζωή, γιατὶ
δὲν περνάει στὴν καρδιά, ἀλλὰ
εἶναι ἐπιδερμικὴ καὶ μένει στὰ μά-

τια τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πραγματικὴ
εὐφροσύνη βρίσκεται στὴν καρδιά,
στὴ σκέψη ποὺ σκέπτεται τὰ ἄϋλα
καὶ ἀσώματα, στὴν καρδιὰ ποὺ
ἀγαπᾶ, ποὺ συγχαίρει στὴ χαρὰ
τῶν ἄλλων καὶ συμμετέχει στὴ λύ-
πη τους. Ἔκφραση τῆς εὐφροσύ-
νης αὐτῆς ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἀπόδοση
τιμῆς στοὺς γύρω μας, ποὺ ἐκπο-
ρεύεται ἀπὸ ἀνιδιοτελῆ, ἀγαπητικὴ
καρδιά, ἀπὸ καρδιὰ ποὺ «χαίρει
μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίει μετὰ
κλαιόντων» (Ῥωμ. ιβ΄ 15).

Εὔλογοι ἀπορίαι
Τώρα «πόθεν ἄρξωμαι θρηνεῖν»,

ἀφοῦ οἱ ἀξίες ἐξέπεσαν; Διερωτώ-
μαστε καὶ ψάχνουμε νὰ βροῦμε τὸ
«μίτο τῆς Ἀριάδνης». Ἀπὸ ποῦ νὰ
ξεκινήσουμε τὸ θρῆνο, τὸν κοπετό,
τὸν ὀδυρμό; Ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ γά-
μου, ὅπου τὸ μυστήριο ἐξέπεσε σὲ
πολιτικὴ δεξίωση ἢ σύμφωνο συμ-
βιώσεως; Ἀπὸ τὸ θέμα τῆς τεκνο-
γονίας, ὅπου ἔχει διαμορφωθεῖ καὶ
τείνει νὰ παγιωθεῖ μεταξὺ τῶν ζευ-
γαριῶν, δυστυχῶς, μία κατάσταση,
ἡ ὁποία ἀποσπᾶ τὸ γάμο ἀπὸ τὴν
τεκνογονία; Ἀπὸ τὸ θέμα τῆς βα-
πτίσεως τῶν παιδιῶν, ποὺ προσπα-
θοῦν οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους νὰ
τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ ἁπλῆ ὀνο-
ματοθεσία στὸ ληξιαρχεῖο; Ἀπὸ τὸ
θέμα τῆς ἐκπτώσεως στὶς ἀπαιτή-
σεις τῆς ἱερωσύνης, ὅπου ἐφαρμό-
ζεται ἡ οἰκονομία ἀντὶ τοῦ κανό-
νος; Ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ἐκπτώσεως
στὶς ἠθικὲς ἀπαιτήσεις τῆς ἱερᾶς
μας παραδόσεως γιὰ τὴν προσέ-
λευση τῶν πιστῶν στὸ Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας; Δυστυχῶς,
καταντήσαμε «φάροι ἐσβεσμένοι
ἀντί τηλαυγεῖς», χλιαροὶ στὴν πί-
στη ἀντί θερμοί, ὄντες «φιλήδονοι
μᾶλλον, ἤ φιλόθεοι» (Β´ Τιμόθ. γ´
4). Ἀποδομοῦντες ὅμως τὴν ἐκκλη-
σιαστική μας Παράδοση καταστρα-
τηγοῦμε τὴν ἔννοια τῆς εὐλογημέ-
νης οἰκονομίας, τὴν ὁποία δεχόμα-
στε μόνο ὡς ἐπικάλυμμα τῶν
παθῶν καὶ τῶν ἐγκλημάτων κατὰ
τῆς πίστεως. Μὲ ὀδύνη καὶ θλίψη
βλέπουμε τὴν καταφρόνηση τῶν
νόμων ποὺ ἔθεσαν οἱ Ἅγιοι Πατέ-
ρες μας, ἡ ὁποία μᾶς ἀνοίγει
πληγὲς, ποὺ πυορροοῦν καὶ ἐπέρ-
χεται τρέχοντας «ἀτιμία καὶ ὄνει-
δος» (Παροιμ. ΙΗ´ 3). Ἂς παρακαλέ-
σουμε τὸν Κύριό μας νὰ μὴ μνη-
σθεῖ τῶν ἀνομιῶν μας καὶ τῶν
ἐκπτώσεών μας. Καὶ ἂς μᾶς συγ-
κρατεῖ κατὰ κύριο λόγο στὴν
Ὀρθόδοξη πίστη μας, μακριὰ ἀπὸ
οἰκουμενιστικὲς τακτικές, συγκρη-
τισμοὺς καὶ ἐκπτώσεις σὲ θέματα
δογμάτων, ποὺ καταδικάζονται
ἀπερίφραστα ἀπὸ τοὺς Θείους καὶ
Ἱεροὺς Κανόνες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ
θεηγόρο ὅμιλο ὅλων τῶν θεοφό-
ρων Πατέρων. Ἡ προσβολὴ καὶ ἡ
περιφρόνηση τῶν Θείων καί Ἱερῶν
Κανόνων, ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Γέ-
ροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπου-
λος, συνοδεύεται πάντοτε ἀπὸ
θεία ἐκδίκηση. Ἄς γίνουμε, λοιπόν,
ὅλοι πολὺ προσεκτικοί, διότι περι-
πίπτουμε σὲ πλάνη, καθ᾽ ὅσον ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ εἶναι ξεκάθαρος
πρὸς ὅσους προσβάλλουν τὸ Σῶμα
Του, τὴν Ἐκκλησία Του: «Φοβερόν
τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ
ζῶντος» (Ἑβρ. Ι´ 31). Τηροῦντες
τοὺς θείους νόμους ἀποκτοῦμε
ἀξία καὶ ἂν δώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀπο-
κτήσουμε καὶ ἀξιώματα, ποὺ δὲν
σώζουν, αὐτὰ θὰ ὁδηγήσουν σὲ
πρόοδο τῆς κοινωνίας μας, στὴν
ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, ὅπως στὸν οὐρανό, ἔτσι καὶ
στὴ γῆ. 

Οἱ ὅροι τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως τῆς αἱρέσεως 
τοῦ Παπισμοῦ μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Ποιὰ εἶναι ἡ … ψηφιακὴ διατροφή μας;

«Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, λη-
φθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 1ης
μηνὸς Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν
ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐν τῇ ρη-
θείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσι-
σεν, ὅπως συστήση εἰς τοὺς κατὰ
τόπους Σεβασμιωτάτους Μητρο-
πολίτας τὸν ἔλεγχον τηρήσεως
τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977
ΦΕΚ Α΄ 146), τοῦ Βασιλικοῦ Δια-
τάγματος τῆς 28.7.1858 (ΦΕΚ
42/15.9.1858) καὶ τῶν Ἱερῶν Κανό-
νων περὶ τὰ μοναχολόγια τῶν
Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων
καὶ τῆς διαδικασίας ἐγγραφῆς ἢ
διαγραφῆς καὶ μεταπέμψεως μο-
ναχοῦ ἀπὸ Ἱερᾶς Μονῆς πρὸς ἑτέ-
ραν Ἱερὰν Μονὴν τῆς αὐτῆς ἢ ἑτέ-
ρας Μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας.
Ὑπενθυμίζεται, προσέτι, ὅτι δέον
ὅπως εἰς πᾶσαν Ἱερὰν Μητρόπο-
λιν, τηρῆται ἀντίγραφον τοῦ μονα-
χολογίου ἑκάστης Ἱερᾶς Μονῆς
καὶ Ἡσυχαστηρίου.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω διατάξεων συν -
άγεται:

1. Ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται μοναχὸς
νὰ μὴ εἶναι ἐγγεγραμμένος εἰς τὸ
μοναχολόγιον Μονῆς ἢ Ἡσυχα-
στηρίου.

2. Ὅτι ἐὰν πάντως μοναχός, μὴ
ἐγγεγραμμένος εἰς Μονήν, πε-
ριέρχηται ἐν τῷ κόσμω, διατάσσε-
ται ὑπὸ τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολί-
του νὰ ἐγκαταβιώση εἴς τινα Μο-
νήν, εἰς τὸ μοναχολόγιον τῆς ὁποί-
ας καὶ ἐγγράφεται.

3. Ὅτι ἀπαγορεύεται ἐπὶ ποινῇ
ἀκυρότητος τοῦ ἀπολυτηρίου
γράμματος ἡ ἔκδοσίς του διὰ κλη-
ρικὸν ἢ μοναχόν, ἄνευ προηγου-
μένης ἐγγράφου συγκαταθέσεως
τοῦ Ἀρχιερέως τοῦ τόπου, εἰς ὃν
θὰ ἀποκατασταθῆ ὁ κληρικός,
προκειμένου δὲ περὶ μοναχοῦ καὶ
ἄνευ κανονικῆς βεβαιώσεως περὶ
τῆς μελλούσης ἐγγραφῆς αὐτοῦ
εἰς τὸ μοναχολόγιον τῆς εἰς ἣν
πρόκειται νὰ ἐγγραφῆ Μονῆς.

4. Ὅτι τὸ ἀπολυτήριον γράμμα
(«ἀπολυτικὴ ἐπιστολὴ» Κανὼν ρς΄
τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου κα-
λουμένη καὶ ὡς «ἀπολυτήριον
γράμμα», ἄρθρα 56 πάρ. 6 ν.
590/1977, 16 πάρ. 1 Κανονισμοῦ
230/ 2012, ΦΕΚ Α΄ 73) ἐκδίδεται

ἐντὸς τοῦ κανονικοῦ ἐδάφους τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκει-
μένου περὶ κληρικῶν ὑπὸ τοῦ ἐπι-
χωρίου Μητροπολίτου καὶ προκει-
μένου περὶ μοναχῶν ὑπὸ τοῦ Μη-
τροπολίτου ἢ τοῦ Ἡγουμένου, κα-
τόπιν ὅμως ἀποφάσεως τοῦ Ἡγου-
μενοσυμβουλίου καὶ προηγουμέ-
νης ἐγκρίσεως τοῦ οἰκείου Μη-
τροπολίτου (ἑρμηνεία Βαλ-
σαμῶνος ὑπὸ τὸν Κανόνα π΄ τῆς ἐν
Καρθαγένῃ Συνόδου).

5. Ὅτι ἀντίγραφον τοῦ μοναχο-
λογίου τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ
Ἡσυχαστηρίων δέον νὰ τηρῆται
καὶ εἰς τὴν οἰκεῖαν Ἱερὰν Μητρό-
πολιν.

6. Ὅτι τὸ μοναχολόγιον δέον νὰ
ἀναγράφη τὰ στοιχεῖα τῆς περι-
πτώσεως β΄ τῆς παραγράφου Ζ΄
τοῦ Β.Δ/τος 28.7.1858 (ΦΕΚ 42),
ἤτοι ὀνοματεπώνυμον, ἐθνικότη-
τα, ἡλικίαν, ἡμερομηνίαν προσε-
λεύσεως εἰς τὴν Μονήν, ἡμερομη-
νίαν κουρᾶς καὶ μοναχικὸν βαθ-
μόν.

7. Ὅτι αἱ ἐγγραφαὶ εἰς τὸ μονα-
χολόγιον δέον νὰ στηρίζωνται εἰς
ἀντιστοίχους ἁρμοδίως ἐκδοθεί-
σας βεβαιώσεις περὶ κουρᾶς τοῦ
μοναχοῦ ἢ εἰς ἀπολυτήριον γράμ-
μα κ.λπ., ὥστε νὰ ἀποδεικνύηται ἡ
κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας προσ -
ήκουσα ἐγγραφὴ ἢ διαγραφὴ εἰς
τὸ μοναχολόγιον.

Παρακαλοῦνται οἱ Σεβασμιώτα-
τοι Μητροπολῖται, ὅπως συνεργα-
σθοῦν μὲ τὰ ἁρμόδια Ἡγουμενο-
συμβούλια ἢ Ἐπιτροπὰς Διοικήσε-
ως Μονῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων
πρὸς ἐπανέλεγχον καὶ διασταύρω-
σιν τῆς ὀρθῆς τηρήσεως τῶν μο-
ναχολογίων κατὰ τὰ ἀνωτέρω,
ὅπου κατὰ τὴν κρίσιν των παρίστα-
ται σχετικῶς ἀνάγκη πρὸς ἄρσιν
ἀσαφειῶν, καὶ ὅπως τηροῦν ἀντί-
γραφον τῶν μοναχολογίων εἰς τὰς
ἑκασταχοῦ Ἱερὰς Μητροπόλεις,
καθʼ ὅσον ἔχουν παρατηρηθῆ
ἐσχάτως φαινόμενα ἀταξίας περὶ
τὴν τήρησίν των, μὲ συνέπειαν τὴν
ἐντεῦθεν ἀβεβαιότητα περὶ τὴν
κανονικὴν ὑπαγωγὴν ὡρισμένων
μοναχῶν ἢ ἀκόμη καὶ περὶ τὴν μο-
ναχικήν των ἰδιότητα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης»

Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
διὰ τὰ μοναχολόγια

Ἀξίαι καὶ ἀξιώματα. Πόθεν ἄρξομαι θρηνεῖν;
Τοῦ Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια,

Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἰς τήν πόλιν
Κλοὺζ τῆς Ρουμανίας

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος δὲν παραμέ-
λησε τὴν παράκληση τοῦ Ἐπισκό-
που Βασιλείου Somesanul. Τὰ ἱερὰ
λείψανα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἐτέ-
θησαν στὸ Κέντρο Ἀνακουφιστικῆς
Φροντίδας «Ἅγιος Νεκτάριος» στό
Κλούζ, πρὸς πνευματικὸ ὄφελος
τῶν ἐνδονοσοκομειακῶν ἀσθενῶν.

Φέτος, συμπληρώνονται ἕξι χρό-
νια ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου βοηθοῦ Ἐπισκόπου Βα-
σιλείου Somesanul, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν
εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου Bartolo-
meu τοῦ Κλοὺζ  ἔφτασε μαζὶ μὲ μία
ἀντιπροσωπία στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ
λάβη τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Νεκτα-
ρίου Ἀρχιεπισκόπου Πενταπόλεως
τοῦ Θαυματουργοῦ γιὰ τὴν οἰκοδό-
μηση τοῦ Κέντρου Ἀνακουφιστικῆς
Φροντίδας «Ἅγιος Νεκτάριος» στό
Κλούζ τῆς Ρουμανίας. Ὁ μακαρι-
στός Ἀρχιμανδρίτης π. Μᾶρκος Μα-
νώλης, ὁ πνευματικὸς Προϊστάμε-
νος τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου
Ἑνώσεως», ὁ ὁποῖος τοὺς ὑποδέχ-
θηκε καὶ τοὺς φιλοξένησε μὲ μεγά-
λη χαρὰ, κατάφερε νὰ διοργανώσει
τὴν συνάντηση τοῦ Ἐπισκόπου Βα-
σιλείου μὲ τὴν Γερόντισσα Θεοδο-
σία Γκούντα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Νεκταρίου.

Ὁ Ἐπίσκοπος Βασίλειος μαζὶ μὲ
τὴν ἀντιπροσωπία του καὶ πνευμα-
τικὰ παιδιά τοῦ μακαριστοῦ Γέρον-
τος Μάρκου γέμισαν τὸ γραφεῖο
τῆς γερόντισσας Θεοδοσίας, ἡ
ὁποία ἦταν συγκλονισμένη ἀπὸ τὴν
χαρὰ καὶ τὴν καλοσύνη τους. Μετὰ
τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων μεταξύ
τους, ὁ Ἐπίσκοπος τῆς παρουσίασε
τὸ σχέδιο οἰκοδομήσεως. Τὸ μήνυ-

μά του ἦταν πολὺ ταπεινὸ, «ἤρθαμε
ἐδῶ γιὰ νὰ παροῦμε τὴν εὐλογία
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, γιὰ νὰ ξεκι-
νήσουμε τὸ ἔργο κατασκευῆς τοῦ
Κέντρου». Ἡ γερόντισσα κατανο-
ώντας τὸ πνευματικό του μήνυμα,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Πατρὸς
Μάρκου, εἶπε πρὶν τὴν ἀναχώρησή
τους: «δὲν ξέρω πῶς….θὰ γίνει,
ἀλλὰ θὰ γίνει». Στὴ συνέχεια, μᾶς
εἶπε ἰδιαιτέρως «ἡ καρδιά μου θέλει
τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου νὰ φτάσουν στὸν Ἐπίσκοπο Βα-
σίλειο στό Κλούζ, αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ
θέλημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (βά-
ζοντας τὸ χέρι της πάνω στὴν καρ-
διὰ) παραμένουν ἀκόμα μόνο οἱ
διατυπώσεις ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν
μεταξὺ τῶν δύο Μητροπόλεων»,
ἔτσι χωρίσαμε. 

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
Βασιλείου στὴν Ἀθήνα ἔπαιξε ἕνα
τεράστιο ρόλο, ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ
γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἁγίων λειψά-
νων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καὶ ἀπὸ
τὴ ἄλλη γιὰ τὴν ἀδελφοποίηση τῆς
Μητροπόλεως Κλοὺζ μὲ τὴν ἐνορία
τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Διονύσου. Ἔτσι
λοιπόν, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου καὶ τὴν βοήθεια τῶν δύο
μεγάλων πνευματικῶν, τοῦ Ἐπισκό-
που Βασιλείου καὶ τοῦ Ἀρχιμανδρί-
του Μάρκου, δημιουργήθηκαν στε-
νοὶ δεσμοὶ φιλίας. Ἐτησίως, τρία
ποῦλμαν ἀπὸ τὴν Κλοὺζ μὲ ἱερο-
σπουδαστές, παιδιὰ μὲ σωματικὲς
ἀναπηρίες, μοναχές, μοναχοί,
ἱερεῖς, φοιτητὲς καὶ ὄχι μόνο,
ἔρχονται νὰ φιλοξενηθοῦν, στὸ
«σπίτι τῆς ἀγάπης» ὅπως τὸ ἀπεκά-
λεσαν οἱ νέοι ἀπὸ τὴν Πολωνία.

Προσκυνηματικὸν ὁδοιπορικὸν
τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος

Προσκύνημα στό Ἅγιον Ὄρος
πραγματοποίησε ἀντιπροσωπία
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς
Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολό-
γων ἀπό τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου
4-4-2015 ἕως καί τή Μεγάλη Δευ-
τέρα 6-4-2015.

Τά μέλη τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ εἶχαν
τήν εὐκαιρία νά ἐκθέσουν τό ἔργο
καθώς καί τά μελλοντικά σχέδια
δράσεως τῆς Ἑνώσεως στόν Πρω-
τεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Παν -

οσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Γέ-
ροντα Συμεών Διονυσιάτη καί
στόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγού-
μενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς
Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτη π.
Ἐφραίμ, ἄκουσαν μὲ ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον τὶς σοφές τους παραι-
νέσεις καί ἔλαβαν τίς ἁγιοπνευμα-
τικές εὐλογίες τους γιά τή συνέχι-
ση τῶν ἀγώνων τῶν Θεολόγων
πρός στήριξη τῆς ὀρθόδοξης χρι-
στιανικῆς παιδείας στήν Πατρίδα
μας.
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Ὁ Φώτιος Κόντογλου καὶ ὁ Κων-
σταντῖνος Καβαρνὸς ὑπῆρξαν
ἀδελφικοὶ φίλοι καὶ ἐκλεκτοὶ συν -
εργάται τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου ἐπὶ
σειρὰν ἐτῶν. «Τὸ κέντρον Παρα-
δοσιακῶν Ὀρθοδόξων Μελετῶν»,
μὲ ἕδραν τὴν Ἔτνα τῆς Καλλιφόρ-
νιας, Ἀμερικῆς ἐξέδωσε τὴν ἀλλη-
λογραφίαν των μετεφρασμένην εἰς
τὴν Ἀγγλικὴν εἰς ἕνα καλαίσθητον
τόμον. Ἀπὸ τὸ βιβλίον αὐτὸ μὲ τίτ-
λον «TWO MODERN GREEK TI-
TANS OF MIND AND SPIRIT»
παραθέτομεν (μετεφρασμένην ὑπὸ
τῆς Ἀ.Κ.) τὴν ἀξιόλογον εἰσαγωγὴν
γραφεῖσαν ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου
Ἔτνας Χρυσοστόμου:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ὁ Φώτιος Κόντογλου εἶναι

ἕνας γνωστὸς καλλιτέχνης, ἁγιο-
γράφος, λογοτέχνης καὶ σύγχρο-
νος Ἕλληνας τιτάνας τοῦ πολιτι-
σμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὸ 1965,
ἐνῷ ὁ Κωνσταντῖνος Καβαρνὸς
εἶναι ἕνας Ἑλληνοαμερικανικῆς
καταγωγῆς φιλόσοφος, συγγρα-
φέας, μεταφραστής, βυζαντινο-
λόγος καὶ πνευματικὸς καθοδη-
γητής, δηλαδὴ ἕνας πραγματικὸς
τιτάνας τῆς Ὀρθόδοξης διανόη-
σης στὴ Δύση, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη
τὸ 2011. Ἡ ἀλληλογραφία μεταξὺ
τῶν δύο αὐτῶν προσωπικοτήτων
δὲν εἶναι εὐρέως γνωστή.
Ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀποσπάσμα-
τα ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τους
μόνο περιστασιακά. Ὅλα τὰ
γράμματα ποὺ περιέχει ἡ συλ-
λογὴ αὐτὴ εἶναι ἀποκλειστικὰ τὰ
γράμματα ποὺ ἔγραψε ὁ Κόντο-
γλου στὸν Καβαρνό. Ὁ Κόντο-
γλου, ὅμως, σὲ κάθε περίσταση
κάνει ξεκάθαρη ἀναφορὰ στὰ θέ-

ματα καὶ στὰ ζητήματα ποὺ καλύ-
πτει ἡ συζήτηση καὶ τῶν δύο
τους, ἐνῷ συχνὰ ἐπαναλαμβάνει
σχόλια κὰ ἰδέες ποὺ περιέχονται
στὰ γράμματα τοῦ Καβαρνοῦ. Γιὰ
τὸν λόγο αὐτό, νιώθουμε ὅτι δι-
καιολογεῖται ὁ χαρακτηρισμὸς
τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Κόντογλου
στὸ βιβλίο αὐτὸ ὡς ἀλληλογρα-
φία μεταξὺ τῶν δύο προσωπικο-
τήτων, ἡ ὁποία καλύπτει μία χρο-
νικὴ περίοδο σχεδὸν μιάμισης
δεκαετίας. Ὁ Καθηγητὴς Κα-
βαρνὸς φύλαξε μὲ συνέπεια καὶ
προσοχὴ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Φώτη
Κόντογλου σὲ ἕνα εὐρύχωρο
ντοσιέ, χρονολογικὰ ταξινομημέ-
νες. Κάθε κομμάτι τῆς ἀλληλο-
γραφίας ἦταν γραμμένο στὸ χέρι
σὲ περίτεχνη ρέουσα γραφή,
χρησιμοποιώντας τὰ συνήθη
συμπλέγματα γραμμάτων τῆς βυ-
ζαντινῆς μικρογράμματης καλλι-
γραφίας. (Ἕνα χαρακτηριστικὸ
δεῖγμα γραφῆς του ἀπὸ τὴν
ἀλληλογραφία ἐμφανίζεται μετὰ
ἀπὸ τὸ Προλογικὸ Σημείωμα τοῦ
τόμου αὐτοῦ.) Ὁ Δρ. Καβαρνὸς
ἄφησε στὸ Κέντρο Ὀρθόδοξων
Σπουδῶν τὴν πολύτιμη αὐτὴ συλ-
λογὴ μὲ ἐπιστολὲς μέσῳ τοῦ πα-
λιοῦ του φίλου, συναδέρφου καὶ
συνεργάτη στὸ Ἰνστιτοῦτο Βυ-
ζαντινῶν καὶ Νεοελληνικῶν Με-
λετῶν στὸ Μπέλμοντ τῆς Μασσα-
χουσέττης, τοῦ Αἰδεσιμωτάτου
π. Δρ. Ἀστερίου Γεροστεργίου,
γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε στὴν πλή-
ρη ἔκδοσή τους γιὰ πρώτη φορά
ἐδῶ, μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν ἐπι-
στολῶν αὐτῶν νὰ μὴ ἔχει ἐκδο-
θεῖ ποτὲ στὸ παρελθόν.

Ὁ Καβαρνὸς ἄκουσε πρώτη
φορά γιὰ τὸν Κόντογλου στὶς
ἀρχὲς τοῦ 1948, στὸ Πανεπιστή-
μιο τῆς Ὀξφόρδης. Ἐκεῖ, ἔχον-
τας λάβει τὴν ὑποτροφία φιλοσο-
φίας Sheldon Traveling Fellowship
ἀπὸ τὸ Χάρβαρντ (ἀπὸ τὸ ὁποῖο
ἔλαβε πτυχίο, μεταπτυχιακὸ καὶ
διδακτορικὸ) συνάντησε τὸν
Ἕλληνα φιλόσοφο, Βασίλειο Λα-
ούρδα, ὁ ὁποῖος ἐκεῖνο τὸν καιρὸ
ἦταν Ὑπότροφος τοῦ Βρετανι-
κοῦ Συμβουλίου στὸ Πανεπιστή-
μιο τῆς Ὀξφόρδης. Ὁ Λαούρδας
εἶχε μιλήσει στὸν Καβαρνὸ γιὰ
τὴν σπουδαιότητα τῶν Ἁγιογρα-
φιῶν καὶ τῶν γραπτῶν τοῦ Κόν-
τογλου, παρακινώντας τον, μὲ
τὴν ἐπιστροφή του στὸ Χάρ-
βαρντ, νὰ ξεκινήσει συστηματικὴ
ἀνάγνωση τοῦ σπουδαίου ἔργου
του καὶ νὰ ἐρευνήσει ἐπιμελῶς
τὸ ζωτικὸ ρόλο του στὴν ἀναβίω-
ση τῆς βυζαντινῆς ἁγιογραφικῆς
παράδοσης καὶ τὸ ἔργο του γιὰ
τὴν διαφύλαξη τῶν θρησκευ-
τικῶν παραδόσεων τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας. Ὡς ἀποτέλεσμα
τῆς ἔρευνάς του, ὁ Καβαρνὸς
ἔγραψε ἕνα ἄρθρο γιὰ τὸν Κόν-
τογλου, γιὰ νὰ ἐπαινέσει τὴν συν -
εισφορά του στὸν νεοελληνικὸ
πολιτισμό, τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε τὸ
1948. Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ
ἄρθρου αὐτοῦ, ὁ Κόντογλου
ἔγραψε ἕνα σύντομο γράμμα, γιὰ
νὰ ἐκφράσει τὴν ἐκτίμησή του
στὸν συντάκτη τοῦ περιοδικοῦ
στὸ ὁποῖο ἐμφανίστηκε τὸ
ἄρθρο. Ὁ συντάκτης μὲ τὴν σει-
ρά του προώθησε ἕνα ἀντίγραφο
τοῦ μηνύματος στὸν Καβαρνό.

Ὡστόσο, ὁ Καβαρνὸς συνάντησε
γιὰ πρώτη φορά τὸν Κόντογλου
ἀπὸ κοντὰ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1952.
Ἐκείνη τὴν περίοδο, ὁ Καβαρνὸς
ἦταν Καθηγητὴς Φιλοσοφίας στὸ
Πανεπιστήμιο τῆς Βόρειας Καρο-
λίνας στὸ Τσάπελ Χίλ, ἐνῷ ὁ Κόν-
τογλου ζοῦσε μαζὶ μὲ τὴν σύζυγο
πολὺ φτωχικὰ σὲ ἕνα γκαρὰζ
στὴν περιοχὴ τῶν Ἄνω Πατησίων

τῆς Ἀθήνας. Εἶχε ἀναγκαστεῖ νὰ
πουλήσει τὸ σπίτι του ἐξαιτίας
τῶν συνθηκῶν ἐξαθλίωσης ποὺ
ἐπικρατοῦσαν στὴν Ἑλλάδα μετὰ
τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
καὶ εἶχε βρεῖ καταφύγιο ἐκεῖ χά-
ρη στὴν εὐεργεσία μιᾶς εὐκατά-
στατης οἰκογένειας, μέχρι νὰ κα-
ταφέρει νὰ ἀγοράσει τὸ σπίτι του
ξανὰ ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα.
Ἔτσι ξεκίνησε ἡ περίοδος ἀλλη-
λογραφίας ποὺ ἀκολουθεῖ σὲ
αὐτὸ τὸ βιβλίο.

Ὁ Κόντογλου ξεχώρισε ἀμέ-
σως τὸν πνευματικὸ πλοῦτο τοῦ
Καβαρνοῦ, ἐκτίμησε τὸν ἀσύγ-
κριτα ἐξευγενισμένο καὶ μὲ κα-
λοὺς τρόπους χαρακτῆρα του καὶ
ἀνακάλυψε ὅτι μοιράζονται ἕνα
σύνολο κοινῶν διανοητικῶν καὶ
πνευματικῶν στοιχείων: ἦταν καὶ
αὐτὸς λάτρης τοῦ Βυζαντίου,
τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ
τῆς σύγχρονης κληρονομιᾶς της.
Ὁ Καβαρνός, ὅπως καὶ ὁ Κόντο-
γλου, ἦταν ἕνας Ἕλληνας ποὺ
γεννήθηκε ἐκτὸς τῶν συνόρων
τοῦ τότε ἑλλαδικοῦ χώρου.
Ἀκριβῶς ὅπως μετακόμισε ὁ Κόν-
τογλου ἀπὸ τὴν γενέτειρά του,
τὴν Μικρὰ Ἀσία, στὴν Ἑλλάδα
τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ δέ-
κατου-ἔνατου αἰώνα, ἔτσι μετα-
κόμισε καὶ ὁ νεαρὸς Καβαρνὸς
μὲ τοὺς μετανάστες γονεῖς του
ἀπὸ τὴν ἀκμάζουσα ἑλληνικὴ κοι-
νότητα τῆς Βοστώνης ὅπου γεν-
νήθηκε, ὅταν αὐτοὶ ἐπέστρεψαν
στὸν τόπο καταγωγῆς τους, στὴ
Λέσβο. Ὡστόσο, σὲ ἀντίθεση μὲ
τὸν Κόντογλου, πού, ἐνῷ σπού-
δασε στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἔγινε
γνωστὸς κυρίως στὸν Ἑλλαδικὸ
χῶρο, ὁ Καβαρνός, ὁ ὁποῖος ἐπέ-
στρεψε στὶς Ἡνωμένες Πολι-
τεῖες, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὶς
δευτεροβάθμιες καὶ πανεπιστη-
μιακὲς σπουδές του, ἦταν ἕνας
ἀκαδημαϊκὸς καὶ καθηγητὴς ποὺ
ἔχαιρε ἐξέχουσας φήμης καὶ
στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὴν Δύ-
ση. Ὡς μέλος προγραμμάτων
ὑποτροφιῶν Sheldon Traveling Fel-
lowship καὶ Fulbright, ἐπισκέφτηκε,
συναναστράφηκε καὶ συνδιαλέ-
χθηκε μὲ μερικοὺς ἀπὸ τοὺς πιὸ
σημαντικοὺς ἀκαδημαϊκοὺς τῆς
Ἑλλάδας καὶ τῆς Δυτικῆς Εὐρώ-
πης τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ἀπὸ τὸν
Μπέρτραντ Ράσελ ὡς τὸν Νικό-
λαο Μπερντιάγεφ καὶ τὸν Ἰωάννη
Καλιτσουνάκη, πρώην Πρόεδρο
τῆς περίφημης Ἀκαδημίας τῶν
Ἀθηνῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
μακρᾶς ἀκαδημαϊκῆς καριέρας
του, ἐξέδωσε ἕνα τεράστιο
ἀριθμὸ βιβλίων καὶ ἄρθρων στὰ
Ἀγγλικὰ καὶ τὰ Ἑλληνικὰ (ἀρκετὰ
πάνω ἀπὸ ἑκατὸ) καὶ ἦταν ἕνας
ἀπὸ τοὺς μεταφραστὲς ποὺ συν -
εργάστηκαν γιὰ τὴν ἀγγλικὴ με-
τάφραση μιᾶς ἀπὸ τὶς ἀναμφισβή-
τητα πιὸ σημαντικὲς συλλογὲς
Ὀρθόδοξων πνευματικῶν γρα -
πτῶν, τὴν πεντάτομη «Φιλοκα-
λία». Ὅπως γράφει ὁ π. Ἀστέριος
Γεροστέργιος, ὁ Καβαρνὸς ἦταν
«ἕνας λαμπρὸς Ἑλληνοαμερι-
κανὸς ἀκαδημαϊκὸς ποὺ τίμησε
τὴν ἑλληνικὴ καταγωγή του καὶ
διαφύλαξε τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα
καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ βαθιὰ
μέσα στὴν ψυχή του.» 

Πέραν ἀπὸ τὴν ὑπεροχὴ τῶν
δύο ἀνδρῶν σὲ προσωπικὸ καὶ
ἀκαδημαϊκὸ ἐπίπεδο, τὸ στοιχεῖο
ποὺ ἕνωσε, περισσότερο ἀπὸ κάθε
ἄλλο, τὴν οἰκογένεια τοῦ Κόντο-
γλου καὶ τὸν Καβαρνὸ μὲ στενὴ
πνευματικὴ φιλία ἦταν ἡ ἐμπειρία
τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης ποὺ μοι-
ράζονταν καὶ οἱ δύο. Στὴν περί-
πτωση τοῦ Κόντογλου, ἡ ἐμπειρία
αὐτὴ διακρίνεται μέσα ἀπὸ τὸν
ἀσυνήθιστα εὐσεβῆ οἰκογενειακὸ
βίο του καὶ τὴν ἀφοσίωσή του
στὴν ἀναβίωση τῆς Βυζαντινῆς
Ἁγιογραφίας, μία δέσμευση ποὺ
σημάδεψε τὴν ζωή του ὡς καὶ τὶς
τελευταῖες μέρες του. Στὴν περί-
πτωση τοῦ Καβαρνοῦ, ἡ ὀρθόδοξη
ἐμπειρία του φαίνεται μέσα ἀπὸ
τὴν συνεισ φορά του στὴν Βυζαν-
τινὴ Ὀρθόδοξη παιδεία καί, εἰδικά,
στὴν ἀπόφασή του νὰ εἰσέλθει
στὸν μοναστικὸ βίο τὰ τελευταῖα
χρόνια τῆς ζωῆς του στὴν Ἑλλη-
νικὴ Ὀρθόδοξη Μονὴ τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου στὸ Φλόρενς τῆς Ἀριζό-
να (ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδή-
γηση τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραίμ,
ὁ ὁποῖος ἦταν πρώην Ἡγούμενος
τῆς Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου στὸ Ἅγιο
Ὄρος). Ἐκεῖ, ὄντας πλέον τυ-
φλός, ἀναπαύτηκε ὡς ὁ μεγαλό-
σχημος Πατέρας Κωνσταντῖνος.
Ἡ ἀλληλογραφία αὐτῶν τῶν δύο

ἀξιόλογων ἀνδρῶν ἀντανακλᾶ τὴν
βαθιὰ ταύτισή τους σὲ σχέση μὲ
συγκεκριμένα ἀμφιλεγόμενα ζη-
τήματα τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου,
τὰ ὁποῖα προσέγγισαν μὲ ἀληθινὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν διαφύλαξη
τῆς ἀκεραιότητας τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ἐρευνώντας τὸ πνεῦμα καὶ τὸ
φρόνημα τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας.

Πιὸ συγκεκριμένα, ἐνῷ ἦταν
ἔνθερμοι ὑποστηρικτὲς τῆς θρη-
σκευτικῆς ἀνεκτικότητας καὶ
ἀπαιτοῦσαν σεβασμὸ πρὸς τὶς
ἄλλες θρησκεῖες, ὁ Κόντογλου
καὶ ὁ Καβαρνὸς ἀντιτίθονταν
ἔντονα καὶ μὲ πάθος στὸν θρη-
σκευτικὸ συγκρητισμὸ τοῦ κινή-
ματος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐπι-
πλέον κατέκριναν τὸν ρόλο τοῦ
κινήματος αὐτοῦ στὴν ἀναδια-
μόρφωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Ἡμερολογίου (μερικὰ σχόλια τοῦ
Κόντογλου πάνω στὸ θέμα αὐτὸ
βρίσκονται στὸ Παράρτημα 1) τὸ
ὁποῖο ἔσπειρε διχόνοια μέσα
στὸν κόσμο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα διαλόγους
ὑποταγῆς μὲ τὸν Παπισμό, τοὺς
ὁποίους θεωροῦσαν ἐπιβλαβεῖς
γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἰδέα τῆς ἐπι-
σκοπικῆς ἰσότητας καὶ ὅτι συσχε-
τιζόταν περισσότερο μὲ τὸν κλη-
ρικαλισμό. Θεωροῦσαν τὸν κλη-
ρικαλισμὸ μία ἰδιαίτερα ἐπικίνδυ-
νη ἀπειλὴ γιὰ τὸ ἦθος τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ποὺ πάντα ἀναζητοῦσε
τὴν ἐξισορρόπηση ἀνάμεσα στὴν
ἐξουσία τοῦ κληρικοῦ καὶ αὐτὴν
τῶν Ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι
γεγονὸς ὅτι ὁ Κόντογλου, στὴν
ἀλληλογραφία του μὲ τὸν Κα-
βαρνὸ (καὶ ἄλλα γραπτά του), πα-
ρουσιάζεται ὁρισμένες φορὲς
τραχὺς καὶ δριμὺς στὸν τρόπο
ποὺ ἐκφράζει τὶς βαθιὰ ριζωμέ-
νες ἀντιπαπικὲς πεποιθήσεις του,
ἐνῷ ἐπικρίνει αὐστηρὰ τὸν ὀρθό-
δοξο κληρικαλισμό, σὲ ἀντίθεση
μὲ τὴν συνήθη μετριοφροσύνη
του ποὺ χαρακτήριζε τὶς προσω-
πικές του συζητήσεις (γιὰ νὰ μὴ
ἀναφέρουμε τὸ μετρημένο ὕφος
στὸν λόγο τοῦ Καβαρνοῦ, ἀκόμα
καὶ ὅταν ἔκανε ἀκραῖες παρατη-
ρήσεις καὶ τὴν φιλότιμη προσπά-
θειά του γιὰ ἀποφυγὴ διενέξων).
Ἦταν καὶ οἱ δύο τους ἐξίσου πα-
θιασμένοι καὶ ἀμεταμέλητοι ἀντι-
μαχόμενοι τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ
καὶ τῶν νεωτερισμῶν στὸν
Ἐκκλησιαστικὸ βίο, ἐπιμένοντας,
μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο ποὺ ἕνας
γιατρὸς ὑπερασπίζεται τὰ συμβα-
τικὰ φάρμακα ἔναντι τῶν μα-
γικῶν φίλτρων ἀπὸ «ἔλαιο φι-
διοῦ», ὅτι ἡ Χριστιανικὴ Ἀλήθεια
στὸ σύνολό της μεταδόθηκε ἀπὸ
τὸν Χριστὸ στοὺς Ἀποστόλους,
διαφυλάχθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους
Πατέρες καὶ ἐνσωματώθηκε
στὴν Πίστη καὶ στὴν Πράξη τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Κλείνοντας, θὰ ἤθελα νὰ κάνω
κάποια σχόλια πάνω σὲ αὐτὴ τὴν
συλλογὴ γραμμάτων πρὸς τὸν Κα-
βαρνὸ - ἐνενήντα γράμματα στὸ

σύνολό τους. Ὁ τρόπος γραφῆς
τοῦ Κόντογλου παρουσιάζει ξεχω-
ριστὸ ἐνδιαφέρον διότι εἶναι
ἀρκετὰ ἰδιαίτερος, μιᾶς καὶ χρησι-
μοποιεῖ, σὲ κάποια σημεῖα,  ἁπλὴ
καθαρεύουσα μὲ πολυτονικὸ σύ-
στημα, ἐνῷ σὲ ἄλλα σημεῖα γράφει
στὴ δημοτική. Εἰσάγει, ἐπίσης,
ἐκφράσεις ἀπ᾽ τὴν καθαρεύουσα,
ἡ ὁποία εἶναι συναφὴς τῶν Κλασ-
σικῶν Ἑλληνικῶν, ἐνῷ καμιὰ φορά
χρησιμοποιεῖ στὰ κείμενά του μὲ
φαινομενικὰ παιχνιδιάρικο ὕφος
λέξεις ἀπὸ τὴν Ποντιακὴ Διάλε-
κτο, τήν ὁποίαν μιλούσαν στὴν πα-
τρίδα του τὴν Μικρὰ Ἀσία. Ὅλες
αὐτὲς οἱ ἐκκεντρικότητες μπο-
ροῦν νὰ ἐντοπιστοῦν στὰ γράμμα-
τά του πρὸς τὸν Καβαρνό. Ὁ Κόν-
τογλου προσφωνεῖ συνήθως τὸν
Καβαρνὸ ὡς «κύριε», ποὺ ἀποτε-
λεῖ μία πολὺ ἐπίσημη μορφὴ προ-
σφώνησης στὰ ἑλληνικά, ὅπως
ἀκριβῶς χρησιμοποιοῦν οἱ Βρετα-
νοὶ τὸ «mister» σὲ ἀκαδημαϊκὰ καὶ
ἐπαγγελματικὰ περιβάλλοντα.
Προσκολλᾶ αὐτὸν τὸν ὅρο καὶ στὸ
ἐπίθετο ἀλλὰ καὶ στὸ μικρὸ ὄνομα
τοῦ Καβαρνοῦ, ὅπως συνηθίζουν
νὰ κάνουν οἱ Ἕλληνες, ἐνῷ χρησι-
μοποιεῖ, ἀλλὰ μόνο σὲ λίγες περι-
πτώσεις, τὴν ἀνεπίσημη ἐκδοχὴ
τοῦ «Κωνσταντῖνος»: «Κώστας» (ἢ
«Κώστα» στὴν κλητική). Ὁ ἴδιος
ὑπογράφει τὸ ὄνομά του μὲ διά-
φορους τρόπους, ὡς «Φώτης» ἢ
«Φώτιος» καὶ ὡς «Κόντογλου» ἢ
«Κόντογλους». Ὅπως προεῖπα,
πέραν τῶν ἐνενήντα γραμμάτων
πρὸς τὸν Καβαρνό, στὸν τόμο
αὐτὸ ἔχουμε προσθέσει ἕνα ἐπι-
πλέον γράμμα τοῦ Κόντογλου στὸ
Προλογικὸ Σημείωμα, καθὼς καὶ
δύο γράμματα, στὸ Παράρτημα Ι,
τὰ ὁποῖα ἔχει γράψει πρὸς ἕνα
ἀνώνυμο φίλο σχετικὰ μὲ τὸ κίνη-
μα τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.

Δύο σύγχρονοι Ἕλληνες τιτάνες
τῆς νοήσεως καὶ τοῦ πνεύματος*

η ιδιωτικη αλληλογραφια τοΥ κωνσταντινοΥ καβαρνοΥ
και τοΥ φωτιοΥ κοντογλοΥ (1952 - 1965)

Πασχαλινὸν μήνυμα Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου
Ἀγαπητά μου παιδιά,

Χριστὸς "ἐγήγερται" καὶ ὁ Ἅδης
"ἠχμαλώτισται". Χριστὸς "ἐγήγερται"
καὶ ὁ Ἅδης "ἐπικράνθη". Χριστὸς
"ἐγήγερται" καὶ ὁ Ἅδης "συνετρίβη".
Ὁ Ἅδης στὴ συμβολικὴ γλώσσα τῆς
λατρείας μας εἶναι τὸ κράτος τοῦ θα-
νάτου, τὸ μεταθανάτιο δεσμωτήριο
τῶν ψυχῶν. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
δὲν πιστεύει στὸν Ἅδη. Ἀφοῦ ἀπο-
πνευμάτωσε τὴν φυσικὴ καὶ πολιτικὴ
ἱστορία του, τὴν τέχνη, τὴν μόρφω-
ση, τὴν ἴδια του τὴ ζωή, ἔχει πλέον
ἀποπνευματώσει καὶ τὸν θάνατο. Ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἔχει "σκο-
τώσει" μόνον τὸν Θεό, ἀπονέκρωσε
καὶ τὸν θάνατο. Κάποτε οἱ κοινωνίες
συμπεριφέρονταν σὲ ἀκολουθία μὲ
τὴν πίστη στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.
Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν τὴν ἀπόλυτη βε-
βαιότητα ὅτι ἡ ψυχή τους δὲν θὰ χα-
θεῖ, θὰ ζεῖ, ἔστω καὶ σὲ ἕνα στενά-
ζοντα καὶ ὀδυρόμενο Ἅδη. Μὰ τώρα,
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θεωρεῖ ὅτι
μὲ τὸν θάνατο τελειώνουν ὅλα. Καὶ
σῶμα καὶ ψυχή. Ὅλο καὶ περισσότε-
ροι παύουν νὰ φέρονται προσχημα-
τικὰ καὶ ὑποκριτικὰ καὶ προσχωροῦν
ἀνοικτὰ στὴν νοοτροπία τοῦ "φάγω-
μεν, πίωμεν, αὔριο γὰρ ἀποθνήσκο-
μεν". Αὐτὴ τὴ γνωστὴ ρήση ἀντιμε-
τωπίζει αὐστηρὰ τὸ χωρίο τῆς Ἀπο-
καλύψεως "οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι
ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ"
(Ἀποκ. 3, 1).

Γέμισε ὁ κόσμος νεκροὺς ἀνθρώ-
πους ποὺ ζοῦν περιμένοντας νὰ πε-
θάνουν. Ἀνθρώπους ὑποκρινόμε-
νους τοὺς εὐτυχεῖς μέσα ἀπὸ τὴν
ἐπιφανειακὴ καὶ ἐπίπλαστη εὐθυμία ἢ
κάποιους πιὸ εἰλικρινεῖς, ὡς πρὸς τὴν
ἀπελπισία τους, καὶ γι᾽ αὐτὸ βαθειὰ
μελαγχολικούς. Ἀνθρώπους συμβι-
βασμένους μὲ τὴ θνητότητα τῆς
ὕπαρξής τους. Ἐκεῖνος ποὺ συμβι-
βάζεται μὲ τὴν ἐπικείμενη ἀνυπαρξία
του, εἴτε χάνει τὸ ἐνδιαφέρον του
γιὰ τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς, εἴτε ἀνάγει σὲ
ὕψιστη καὶ μοναδικὴ ἀξία τὴν εὐζωία,
μὴ διστάζοντας νὰ πατήσει ἐπὶ πτω-
μάτων, γιὰ νὰ τὴν ἐξασφαλίσει. Στὴ
συνείδησή του ὅλοι εἴμαστε πτώμα-
τα. Τὰ πτώματα δὲν νιώθουν. Δὲν πο-
νοῦν. Ἂν ἕνα πτῶμα πατήσει ἕνα
ἄλλο πτῶμα δὲν ὑπάρχει βλάβη, δὲν
ὑφίσταται καμία μεταβολὴ στὸν ἄδι-
κο καὶ μάταιο τοῦτο κόσμο. Χωρὶς
Ἀναστημένο Χριστὸ δὲν ἔχει σημα-
σία ἂν ὁ Ἅδης εἶναι ὑπαρκτὸς ἢ ἀνύ-
παρκτος. Χωρὶς Ἀναστημένο Χριστὸ
ὁ κόσμος παραμένει ἕνας σφαλιστὸς
τάφος. Τάφος ὁ σκοτεινὸς Ἅδης, τά-
φος καὶ ἡ ἡλιόλουστη κτίση. Θαμμέ-
νες οἱ ψυχές, εἴτε μέσα στὴν θνητὴ
σάρκα, εἴτε ἔξω ἀπὸ αὐτήν. Ἐπειδὴ
"Ἀνέστη ὁ Χριστὸς" ἡ πέτρα τοῦ τά-
φου κύλισε. Ἐπειδὴ "Ἀνέστη ὁ
Χριστὸς" ὁ Ἅδης "ἐπικράνθη, κατηρ-
γήθη, ἐνεπαίχθη, ἐνεκρώθη, καθη-
ρέθη, ἐδεσμεύθη".Ἐπειδὴ "Ἀνέστη ὁ
Χριστὸς" νικήθηκε μὲ θάνατο τὸ κρά-
τος τοῦ θανάτου. 

Μέσα σὲ ἕνα κόσμο ἀδικίας, σκλη-
ρότητας, κακότητας καὶ μισανθρω-
πίας κάθε συνειδητὸς χριστιανὸς πα-
λεύει νὰ κρατηθεῖ ἀπὸ τὰ κράσπεδα
τῶν ἱματίων τοῦ Ἀναστημένου Χρι-
στοῦ, μέχρι νὰ ἑνωθεῖ γιὰ πάντοτε
μαζί Του στὴν αἰώνια Ζωή. Μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπο μετέχει στὸ μυστήριο τῆς
Θείας Οἰκονομίας γιὰ τὴ σωτηρία τῆς
ἀνθρωπότητας. Ὁ Χριστὸς δὲν ζητᾶ
ἀπὸ τὸν καθένα μας νὰ ἐργαστεῖ μὲ
ἕνα τρόπο αὐτιστικὸ καὶ ἀτομικιστικὸ
γιὰ τὴ σωτηρία του. Ἡ σωτηρία τοῦ
καθενὸς περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴ σωτηρία
τῶν ἄλλων. Καὶ πολλὲς φορές, ἂν ὄχι
ὅλες, ἀπαιτεῖται ἡ δική μας σταύρω-
ση γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἄλλων. Νὰ
χαιρόμαστε γιὰ τὸ ὑπαρκτό τοῦ συν-
τετριμμένου Ἅδη. Νὰ χαιρόμαστε
γιὰ τὶς σταυρώσεις μας, τὰ βάσανα
καὶ τὶς ὀδύνες μας. Γιατί ὅλα
αὐτά,ὅποτε καὶ ἂν συνέβησαν, ὅποτε
συμβαίνουν καὶ ὅποτε καὶ ἂν συμ-
βοῦν, θὰ ἀνήκουν στὸ χθές. Μετὰ
τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τὰ μέλη
τῆς Ἐκκλησίας ζοῦμε ἤδη στὸ αἰώνιο
σήμερα, μετέχουμε στὸν θρίαμβο
τοῦ πνεύματός Του, γευόμαστε τὴ
δόξα τοῦ τεθεωμένου σώματός Του.
Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ
στὸν Κύριό του καὶ Θεό του, τὸν
Ἰησοῦ Χριστό, μὲ τὰ λόγια τοῦ ψαλ-
μωδοῦ: "Χθὲς συνεθαπτόμην σοι Χρι-
στέ", σήμερα "συνεγείρομαι ἀνα-
στάντι σοι". "Συνεσταυρούμην σοι
χθές". Σήμερα "συνδόξασόν με Σω-
τήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου".

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε ὅτι κρα-

ταιὸς ὁ Ἀναστὰς Κύριος
καὶ σήμερα καὶ πάντοτε καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνες.

Πασχαλινὸν μήνυμα Σεβ. Ἀρχ.
Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου 

...Εἰς αὐτὴν τὴν εὐλογημένην ἡμέ-
ραν, ἡ Τεσσαρακοστὴ τελειώνει μὲ
τὸ νὰ μετατραπῆ εἰς μίαν ἑορτὴν
χαρᾶς. Ὁ χρόνος διὰ τὴν συντριβὴν
τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς περισυλλογῆς
εἶναι παρελθόν, καθὼς συμμετέχο-
μεν μὲ ὅλην μας τὴν ψυχήν, τὸ σῶμα
καὶ τὸ νοῦ εἰς τὴν πανήγυριν ἐνώπιόν
μας. Ἡ μετάνοια ἔχει λάβει συγχώ-
ρεσιν καὶ χάριν. Ἔχομεν ἐπιστρέψει
εἰς τὴν οἰκίαν καὶ τυγχάνομεν καλω-
σορίσματος ἀπὸ τὴν στοργικὴν ἀγκα-
λιὰν τοῦ Πατέρα. Ἔχομεν ὁλοκλη-
ρώσει τὸ ταξίδιον τῆς πίστεως, καὶ
εἰς τὴν δόξαν τοῦ Ἁγίου Του Πάσχα
διαβλέπομεν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ
τὴν ἀνάπαυσιν. Ἡ ἐλπίς μας εἰς τὶς
εὐλογημένες ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ
ἔχει ἐκπληρωθῆ εἰς τὴν Ἁγίαν Ἀνά-
στασιν. Ἡ μεταμόρφωσις αὐτὴ ἔχει
ἔρθει εἰς ἐμᾶς μέσω τοῦ Ἀναστάντος
Κυρίου μας. Εἰς αὐτὴν τὴν ἱερὰν ἡμέ-
ραν ἑορτάζομεν ἐξαιτίας Ἐκείνου ὁ
ὁποῖος εἶπε «ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀνάστασις καὶ
ἡ ζωὴ» (Ἰωὰν 11:25), καὶ ἑορτάζομεν
μαζί Του. Αὐτὸς εἶναι ἀνάμεσά μας.
Εἴδαμε τὸ πάθος Του. Εἰς τὸ ταξίδιον
διαμέσου τῆς ἐρήμου εἴδαμε τὸν Κύ-
ριόν μας νὰ ὑψώνεται εἰς τὸν
Σταυρὸν διὰ νὰ φέρη τὴν ἐντροπὴν
καὶ τὴν ἁμαρτίαν μας μέσα ἀπὸ τὸ
πάθος Του. Σήμερα, ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ἀνέστη μέσα εἰς τὴν ἁγιότη-
τα καὶ τὴν δόξαν, ἀποκαλύπτων τὴν
δύναμιν τῆς αἰωνίου καὶ ἀφθόνου
ζωῆς. Τὸν χαιρετῶμεν μὲ ἀγαλλίασιν.
Λαμβάνομεν τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα

Του ὡς εὐχαριστίαν. Διακηρύττομεν
εἰς τὸν κόσμον τὴν Ἀνάστασίν Του.
Μεταμορφούμεθα εἰς τὸ φῶς καὶ
τὴν ζωήν, ἡ ὁποία ἔρχεται ἀπὸ
Αὐτόν...

†Δημήτριος 
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς

Πασχαλινόν μήνυμα Μακ. Ἀρχ.
Κύπρου κ. Χρυσοστόμου

...Ὅ,τι δὲν μπόρεσε νὰ ἀποκτήσει
ὁ πρῶτος Ἀδὰμ στὸν κῆπο τῆς Ἐδέμ,
τὴ γεύση τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ τὴν
ἀθανασία, τοῦ τὸ χαρίζει σήμερα ὁ
νέος Ἀδὰμ στὸν κῆπο τοῦ Γολγοθᾶ.

Ἀπὸ τὸν τάφο αὐτοῦ τοῦ κήπου λαμ-
βάνει ὁ ἄνθρωπος τὴ ζωή... Ἡ ἁμαρ-
τία τῶν πρωτοπλάστων εἶχε ὡς συν -
έπεια τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπὸ τὸν Θεό, τὸν ἐκπεσμὸ ἀπὸ
τὸ ὕψος τῆς μοναδικῆς ἀξίας του,
τὴν ἀμαύρωση τοῦ θεοδωρήτου
κάλλους του καὶ τὴν κυριαρχία τῆς
θλίψης στὸν κόσμο. Ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ κατέστησαν
δυνατὴ τὴν προσέγγιση Θεοῦ καὶ
ἀνθρώπου καὶ ἔδωσαν πάλιν τὴ δυ-
νατότητα στὸν ἄνθρωπο νὰ γίνει
υἱὸς Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
διασαφηνίζει ὅτι «...κατηλλάγημεν
τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ
αὐτοῦ» (Ρωμ. Ε΄10). Ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ἔρχεται σήμερα νὰ ἀποδεί-
ξει περίτρανα ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν
εἶναι ἕνα ὂν τὸ ὁποῖο χάνεται γιὰ πάν-
τα μὲ τὸν θάνατο, μία ἁπλὴ μηχανὴ
ποὺ φθείρεται διαρκῶς μέχρις ὅτου
καταλήξει στὴν ὁριστικὴ διάλυση. Ἡ
Ἀνάσταση διδάσκει ὅτι πέραν τοῦ τά-
φου, πέραν ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό,
ὑπάρχει ἕνας ἄλλος, ὡραιότερος κό-
σμος, ποὺ δίνει βαθύτερο νόημα στὴ
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς ὁ ἄφθαρ-
τος κόσμος ἐγκαινιάζεται σήμερα μὲ
τὴν Ἀνάσταση...

Αὐτῆς τῆς ἐλπίδος ἔχουμε ἀνάγκη
κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου σή-
μερα, ποὺ γιὰ σαρανταένα χρόνια
βαδίζουμε τὸν δρόμο τοῦ ἐθνικοῦ
μαρτυρίου. Κι ἔχουμε ἀνάγκη αὐτῆς
τῆς ἐμψύχωσης, γιατί τριανταπέντε
Ἑλληνικοὶ Κυπριακοὶ αἰῶνες καὶ πέ-
ραν τῶν ἑκατόν ἀδιάλειπτων Ἑλλη-
νικῶν Κυπριακῶν γενεῶν ἔχουν ἐνα-
ποθέσει στοὺς ὤμους μας μία βαρύ-
τατη εὐθύνη: τὴν εὐθύνη τῆς ἀπε-
λευθέρωσης τῆς πατρίδας μας, τῆς
ματαίωσης, πάσῃ θυσίᾳ, τῶν στόχων
τῆς Τουρκίας, ποὺ εἶναι ἡ πλήρης κα-
τάληψη τῆς Κύπρου καὶ ἡ ἐκδίωξη
τοῦ λαοῦ μας ἀπὸ τὴ γῆ τῶν πατέρων
του... Θὰ πρέπει, ὡς ἐκ τούτου,
πρῶτα νὰ διαφυλάξουμε ὅ,τι ἔχουμε
καί, ξεκινώντας ἀπὸ αὐτό, νὰ ἀνα-
κτήσουμε ὅ,τι πρόσκαιρα χάσαμε: νὰ
προστατεύσουμε, κυβέρνηση καὶ λα-
ός, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν Κυ-
πριακὴ Δημοκρατία, τὸ μοναδικὸ
ἔρεισμά μας γιὰ ἐθνικὴ ἐπιβίωση. Ἂν
ἐξακολουθοῦμε νὰ ὑπάρχουμε ὡς
Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς καὶ νὰ ἔχου-
με τὴ δυνατότητα ἀγώνα εἶναι γιατί
ὑπάρχει ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία, ποὺ
τὴν κατοχυρώνουν τὰ ψηφίσματα
καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἡνωμένων
Ἐθνῶν, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
καὶ ἄλλων διεθνῶν ὀργανισμῶν. Νὰ
ὑπερασπιστοῦμε, ὕστερα, καὶ τὴν
ΑΟΖ τῶν ἐλευθέρων μας περιοχῶν,
μὲ τὴν προσφυγὴ σὲ κάθε διεθνὲς
βῆμα καὶ τὴ χρήση κάθε μέσου ποὺ
διαθέτουμε. Ἔχουμε τὴ γνώμη πὼς
ἡ ἀναστολὴ τῆς συμμετοχῆς μας
στὶς συνομιλίες, ποὺ ὀρθῶς ἀπεφα-
σίσθη, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ
γιὰ ἀπεμπλοκὴ μας ἀπὸ μίαν ἄγονη
καὶ ἀτελέσφορη διαδικασία, ποὺ ἐξυ-
πηρετεῖ μόνον τὰ συμφέροντα τῆς
Τουρκίας καὶ νὰ ἐπιδιωχθεῖ μὲ κάθε
τρόπο  ἡ μονολιθικὴ γραμμὴ, μέσα
στὰ πλαίσια τῆς ὁμόφωνης ἀπόφα-
σης τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τοῦ
2009 καὶ στὶς συμφωνίες κορυφῆς
Μακαρίου - Ντεκτάς καὶ Κυπριανοῦ -
Ντεκτὰς, καὶ ν  ̓ἀπορρίψουμε σαφῶς
τὶς θέσεις τῆς Ἄγκυρας, ἡ ὁποία
συχνὰ πυκνὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴ δημιουρ-
γία δύο κρατῶν στὴν Κύπρο...

† Ὁ Κύπρου Χρυσόστομος

Πασχαλινὸν μήνυμα Σεβ. Μητρ.
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ

Ἀνέτειλε καὶ πάλιν ἡ πανευφρό-
συνος ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁλό-
κληρη ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μετα-
δίδει τὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον
τοῦ θανάτου. Ἑκατομμύρια στόμα-
τα ψάλλουν χαρμόσυνα καὶ μαζὶ
θριαμβευτικὰ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη».
Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς
χαρᾶς ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ, γιὰ μία
ἀκόμα φορά, νὰ σταθοῦμε ἐκστατι-
κοὶ μπροστὰ στὸ συγκλονιστικώτε-
ρο γεγονὸς τῆς Ἱστορίας καὶ νὰ ζή-
σουμε μέσα σὲ αὐτὸ τὶς τρεῖς
ἀρετὲς ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πεμ-
πτουσία τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὴν πί-
στη, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀγάπη. Γιατί ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα γε-
γονὸς ποὺ μόνο μὲ τὴν πίστη μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος νὰ τὸ καταλάβει. Κι
ὅταν τὸ καταλάβει, γεμίζει ἐλπίδα
καὶ ζεῖ σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς του
τὴν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἂν
εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ τρεῖς παραπά-
νω ἀρετὲς ἀντιστοιχοῦν στὶς τρεῖς
διαστάσεις τοῦ χρόνου, στὸ πα-
ρελθὸν ἡ πίστις, στὸ μέλλον ἡ ἐλπί-
δα καὶ στὸ παρὸν ἡ ἀγάπη, τότε ἡ
Ἀνάσταση, ποὺ τὶς ἑνώνει καὶ τὶς
ἀνακεφαλαιώνει, εἶναι ἡ ἴδια ἡ
αἰωνιότητα...

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου
εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ πραγματοποι-
ήθηκε μέσα στὴν Ἱστορία, ποὺ δια-
δραματίσθηκε σὲ ὁρισμένο τόπο, σὲ
μία συγκεκριμένη στιγμὴ τοῦ πα-
ρελθόντος. Οἱ Ἀπόστολοι τὸ εἶδαν
μὲ τὰ μάτια τους, τὸ ψηλάφισαν μὲ
τὰ χέρια τους, τὸ κήρυξαν ὡς τὰ πέ-
ρατα τῆς οἰκουμένης. Ἡ μαρτυρία
τους γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
εἶναι σαφής: «ὃ ἀκηκόαμεν, ὅ ἑωρά-
καμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅ ἐθε-

ασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλά-
φησαν... ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν»  (Α΄
Ἰωάν. α  ́1). Γἰ  αὐτὸ καὶ οἱ Ἀπόστολοι
δὲν προσπάθησαν νὰ ἐξηγήσουν τὸ
θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως μὲ τὴ λογι-
κή. Πίστεψαν σὲ αὐτό. Τοῦ ἔδωσαν
τὴν καρδιά τους. Καὶ ἔγιναν «μάρτυ-
ρες τῆς Ἀναστάσεως». Τούτη ἡ
μαρτυρία τῆς Ἀναστάσεως δὲν
ἦταν μόνον ὁμολογία γιʼ αὐτούς.
Ἦταν καὶ μαρτύριο. Μὲ ἄλλα λόγια,
ὁμολογία ἐπισφραγισμένη μὲ αἷμα...

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ
προμήνυμα καὶ μαζὶ ἡ ἐγγύηση τῆς
ἀναστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Πλέον
ἡ αἰωνιότητα εἶναι ἡ πατρίδα μας καὶ
ὁ Θεὸς τὸ τέρμα καὶ ὁ σκοπὸς τῆς
ζωῆς μας. Γεννιώμαστε, γιὰ νὰ πε-
θάνουμε, καὶ πεθαίνουμε, γιὰ νὰ ζή-
σουμε· αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία μας στὸν
κόσμο.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἐγκάρδιος
Εὐχέτης σας πρός τόν Ἀναστάντα
Κύριό μας.

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου 
καί Ὠρωποῦ Κύριλλος

Πασχαλινὸν μήνυμα Σεβ. Μητρ.
Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν

...Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀληθῶς.
Τὸ βεβαιώνει τὸ ἄδειο μνημεῖο. Τὸ
ἀναγγέλλει στὶς Μυροφόρες ὁ λευ-
κοφορεμένος Ἄγγελος. Τὸ κηρύτ-
τουν μὲ παρρησία οἱ Ἀπόστολοι. Τὸ
ὁμολογοῦν μὲ θάρρος οἱ Μάρτυρες.
Τὸ βιώνουν μὲ αὐταπάρνηση οἱ ἀσκη-
τές. Τὸ ζοῦν καὶ τὸ χαίρονται οἱ Χρι-
στιανοὶ ὅλων τῶν αἰώνων. Καὶ πλημ-
μυρισμένοι μὲ τὴν ἀναστάσιμη χαρὰ
ὁμολογοῦν Χριστὸς ἀνέστη! Καὶ ἀντι-
φωνοῦν μὲ βεβαιότητα Ἀληθῶς ἀνέ-
στη!... Ὅσοι πολέμησαν τὴν Ἀνάστα-
ση τοῦ Κυρίου ξεχάστηκαν ἢ πέρασαν
στὸ περιθώριο τῆς ἱστορίας. Ὅσοι ξό-
δεψαν ἀνυπολόγιστο χαρτὶ καὶ μελά-
νι, γιὰ νὰ κλονίσουν τὴν πίστη στὴν
Ἀνάσταση λησμονήθηκαν. Καὶ τὰ ὅσα
ἔγραψαν -ἀμέτρητες σελίδες καὶ βι-
βλία-, τὰ χαίρεται ἡ σκόνη κάποιων βι-
βλιοθηκῶν. Καὶ ὅπου ἀθεϊστικὰ κα-
θεστῶτα ἐπὶ δεκαετίες βάλθηκαν νὰ
ξεριζώσουν τὴν πίστη στὴν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ, τὰ καθεστῶτα αὐτὰ κα-
τέρρευσαν μὲ πάταγο. Κι ἐκεῖ σήμερα
ὑψώνεται καὶ πάλι ὁ σταυρὸς καὶ φεγ-
γοβολεῖ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Τὸ
καίριο πρόβλημα γιὰ τοὺς Χριστια-
νοὺς κάθε ἐποχῆς, ἑπομένως καὶ γιὰ
μᾶς σήμερα, εἶναι πόσο θερμὴ εἶναι ἡ
πίστη μας στὸν ἀναστημένο Κύριό
μας. Πόσο ἡ Ἀνάστασή Του φωτίζει τὸ
νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ μας• πόσο ἐμπνέ-
ει τὴ ζωὴ μας• πόσο διαμορφώνει τὴ
συμπεριφορά μας. Πόσο ἡ προσδοκία
καὶ τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως καὶ ἡ
εἴσοδος στὴν ἀληθινὴ ζωὴ τοῦ μέλ-
λοντος αἰῶνος -αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ
ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς πίστε-
ώς μας-, ἀποτελεῖ βεβαιότητα τῆς
καρδιᾶς μας καὶ ὁδηγὸ τῆς ἐγκόσμιας
πορείας μας...

† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεών

Πασχαλινόν μήνυμα Σεβ. Μητρ.
Κυθήρων κ. Σεραφείμ

...Ὁ ἱερός ὑμνογράφος τῆς κορυ-
φαίας αὐτῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς, τό
ἡδύλαλο στόμα τῆς Ἁγίας μας
Ἐκκλησίας, μᾶς παρακινεῖ νά «λαμ-
πρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει». Ὄχι μό-
νον τά ἐνδύματά μας νά εἶναι λαμπρά,
ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως ἡ στολή
τῆς ψυχῆς νά εἶναι λαμπρή καί φωτει-
νή, καί ὁ νοῦς καί ἡ καρδία μας νά κοι-
νωνοῦν καί μετέχουν τῆς θείας φω-
ταυγείας. Οἱ χριστιανικές ἀρετές, μέ
πρυτανεύουσα τήν θεία ἀγάπη, νά
φεγγοβολοῦν καί νά ἀστράπτουν.
Μέσα σέ αὐτό τό ἀκτινοβόλο Ἀνα-
στάσιμο κλῖμα καλούμεθα νά πραγ-
ματώσωμε τήν ὑμνογραφική προτρο-
πή «καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα». Ἡ
Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας εἶναι ἡ τρι-
σμέγιστη ἑορτή τῆς ἀγάπης καί τῆς
φιλαδελφίας. Εἶναι ἡ «καινή ἐντολή»
τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν
ὁποία ἐδίδαξε ὄχι μόνο μέ λόγους,
ἀλλά καί ἔμπρακτα, ἀπό τό ἰκρίωμα καί
τόν «ἄμβωνα» τοῦ Ζωοποιοῦ Του
Σταυροῦ. Ἀγάπη θυσιαστική, κενωτι-
κή, ζωηφόρα, ἀναγεννητική καί ἀνα-
πλαστική... Θαυμάζει κανείς καί
ἐκπλήσσεται μέ τό εὐρυδιάστατο καί
τό ἀπεριόριστο τῆς χριστιανικῆς ἀγά-
πης  ̇τό ὕψος καί τό βάθος της, τό
εὖρος καί τό μῆκος, τήν καθολικότη-
τα καί τό ἀπερίγραπτο τῆς θεοδίδα-
κτης θείας ἀγάπης. Εἶναι ἡ ἀληθινή,
μοναδική καί ὑπερτέλεια ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, ἀσύγκριτη καί ὑπέρτερη ἀπό
κάθε γήϊνη καί κοσμική ἀγάπη... 

Ὁ Μητροπολίτης † Ὁ Κυθήρων
Σεραφείμ

Πασχαλινὸν μήνυμα Σεβ. Μητρ.
Σάμου κ. Εὐσεβίου 

...Ἡ εἰρήνη καὶ ἡ χαρὰ πήγασαν ἀπὸ
ἕνα Τάφο, ποὺ ἐνῶ προηγήθηκαν τὰ
φρικτὰ Πάθη καὶ ὁ Γολγοθᾶς, καὶ ὁ
ἴδιος ἦταν ἑρμητικὰ κλεισμένος,
ἀφοῦ εἶχε σφραγισθεῖ ἀπὸ «λίθον μέ-
γα», ἐντούτοις ἀναδείχθηκε ζωοδό-
χος. Αὐτὸ σημαίνει, ἀγαπητοί μου
ἀδελφοί, ὅτι ἡ ἀναστάσιμη εἰρήνη καὶ
χαρὰ εἶναι καρπὸς σταυρικῆς πορείας
καὶ ἀγῶνος πνευματικοῦ. Ὅτι ξε-
περνᾶ ἐφήμερους προβληματισμούς,
δυσκολίες, ποικίλες κρίσεις, ἀδιέξοδα
καὶ ἀβεβαιότητες. Τὰ πολυώνυμα πά-
θη –προσωπικά, οἰκογενειακά, κοινω-
νικὰ– παρέρχονται καὶ «χαρᾶς τὰ πάν-
τα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τὴν
πεῖραν εἰληφότα». Ὅταν ἀγωνιζόμα-
στε μέ χριστιανικὴ συνέπεια, βιώνου-
με ἐμπειρικά, μὲ εἰρήνη καὶ χαρά, τὴν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, τὴν ὁποία
ἐκφράζουμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ
μόλις δύο λέξεις, γεμάτες νόημα: ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!... Ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ζοῦμε
ἀδιάφορα, λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος. «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ
ζωὴ πολιτεύεται». Θὰ εἴμαστε ἄνθρω-
ποι τῆς ἀναστάσεως ὄχι μόνο ἂν πι-
στεύουμε, ἀλλὰ κυρίως ἂν ζοῦμε ὡς
ἄνθρωποι τῆς ἀφθαρσίας. Ἂν πολι-
τευόμαστε μὲ στόχο τὴν αἰωνιότητα.
Ἂν ὡς πολίτες τῆς γῆς, ἐπιδιώκουμε
νὰ γίνουμε καὶ τοῦ οὐρανοῦ μελλον-
τικοὶ δημότες. Ἂν ἡ ζωὴ καὶ ὁ λόγος
μας ἀποτελεῖ ἐπιβεβαίωση τῆς Ἀνα-
στάσεως...
† Ὁ Σάμου καὶ Ἰκαρίας Εὐσέβιος

Πασχάλια ἐκκλησιαστικά μηνύματα

Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοὶ καὶ τέ-
κνα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ μητέρα σας Ἐκκλησία τῆς Κων-
σταντινουπόλεως εἶναι εὐτυχὴς ποὺ
κι  ἐφέτος, αὐτὴ τὴν κλητὴ καὶ ἁγία
ἡμέρα, βρίσκεσθε μέσα στὴν ἀγκα-
λιά της, ἐδῶ εἰς τὸ ἄσβεστο Φανάρι
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους,
ἐρχόμενοι «ἐκ δυσμῶν καὶ βορρᾶ
καὶ θαλάσσης καὶ ἑώας» διὰ νὰ λά-
βετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός.
Καὶ εἶναι ἀνέσπερον τὸ φῶς τοῦ Φα-
ναρίου, ἐπειδὴ πηγάζει ἀπὸ τὴν πηγὴ
τοῦ φωτός, τὸν Ἀναστάντα Χριστόν,
ὁ Ὁποῖος σκορπίζει ἀφειδῶς αὐτὸ τὸ
φῶς τῆς σωτηρίας πρὸς δικαίους καὶ
ἀδίκους, πρὸς πιστοὺς καὶ ἀπίστους,
πρὸς πλουσίους καὶ πτωχοὺς –διότι
θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.

Εἴμαστε ὅλοι χαρούμενοι ἀπόψε,
παρὰ τὶς τραγικότητες ποὺ μᾶς περι-
βάλλουν, παρὰ τὰ δράματα τοῦ κό-
σμου. Διότι τὸ φῶς καὶ ἡ δύναμις τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἀποτε-
λοῦν πηγὴ αἰσιοδοξίας καὶ ρεαλι-
σμοῦ καὶ ἐλπίδας. Ξαναζοῦμε καὶ
ἀνανεώνουμε αὐτὴν τὴν ἐλπίδα κά-
θε χρόνο σὰν ἀπόψε, ὅταν ὁ Πα-
τριάρχης βγαίνη ἀπὸ τὸ ἱερὸ βῆμα
καὶ τὴν Ἁγία Τράπεζα, ποὺ συμβολί-
ζει τὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ, καὶ θριαμ-
βευτικὰ ψάλλη: Δεῦτε, λάβετε φῶς!
Καὶ μὲ αὐτὲς τὶς λέξεις, τὸ φῶς τῆς
ἀκοίμητης κανδήλας φωτίζει ὁλό-
κληρη τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία περί-
μενε μέσα στὸ σκοτάδι. Εἶναι
ἀκριβῶς ἡ πεποίθησίς μας ὅτι τὸ
φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι πιὸ ἰσχυρὸ καὶ
πιὸ φωτεινὸ ἀπὸ ὁποιοδήποτε σκο-
τάδι στὴν καρδιά μας, στὸ περιβάλ-
λον μας καὶ στὸν κόσμον ὅλον. Τὸ
μήνυμα τῆς «ἄλλης βιοτῆς» δὲν
κρύβεται καὶ ἡ Ἀνάστασις εἶναι ἡ μό-
νη βεβαιότητα ποὺ ἡ Μεγάλη τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία, αἰῶνες τώρα,
τὴν ζῆ μὲ συνέπεια, προσπερνώντας
καὶ ὑπερβαίνοντας τόσες καὶ τόσες
κουστωδίες.
Ἀδελφοί μου,

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν ἐσταύ-
ρωναν τὸν Χριστὸ «σκότος ἐγένε-

το ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν» ἐνῶ ἦταν
«ἕκτη ὥρα», δηλαδὴ δώδεκα τὸ
μεσημέρι. Τώρα ἐδῶ, ἐνῶ εἶναι βα-
θειὰ μεσάνυχτα καὶ σκοτάδι παν-
τοῦ, ἐμεῖς μόλις πρὸ ὀλίγου «εἴδο-
μεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν», τὸ φῶς
τῆς ἀναστάσεως. Εἶναι αὐτὸ τὸ
φῶς ποὺ ἐκπέμπουν οἱ ἱερὲς εἰκό-
νες τῶν Ἐκκλησιῶν μας καὶ συμ-
βολίζουν οἱ ἀναστάσιμες λαμπά-
δες ποὺ κρατᾶτε στὰ χέρια σας,
εἶναι τὸ φῶς τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ. Ὅλοι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ
καλούμεθα νὰ γίνουμε χαρμόσυ-
νοι μάρτυρες αὐτοῦ τοῦ φωτὸς εἰς
τὸν κόσμον ποὺ τὸ ἔχει σήμερα
τόση ἀνάγκη. Ἂς μὴ ἀμελήσουμε.
Θὰ τὸ ἐπιτύχουμε μὲ τὴ ζωή μας
καὶ μὲ τὸ παράδειγμά μας ὡς «τέ-
κνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας».

Σὲ λίγο θὰ ξεχυθῆτε μέσα στὶς
λεωφόρους καὶ τὶς ἀτραποὺς καὶ
μέσα στοὺς πολλαπλοὺς κόσμους
αὐτῆς τῆς κοσμόπολης. Καὶ ὕστε-
ρα, θὰ πάρετε τὸν δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια. Ἀλλὰ
ἡ Πόλις θὰ σᾶς ἀκολουθῆ, κατὰ
τὸν ἀλεξανδρινὸ ποὺ ἦταν καὶ
Κωνσταντινουπολίτης. Καὶ τὸ φῶς
τοῦ Φαναρίου, τὸ χάδι, τὸ ἱλαρὸ
βλέμμα αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς,
τῆς σταυροαναστάσιμης μητέρας
σας Ἐκκλησίας, κι  αὐτὸ θὰ σᾶς
συνοδεύη, παντοῦ καὶ πάντοτε,
ἐγγὺς καὶ μακράν, σήμερα καὶ
αὔριο. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ μᾶς
ἔλθετε καὶ πάλι. Ξανὰ καὶ ξανά. Θὰ
σᾶς περιμένουμε! «Μιὰ πόλις ἄλλη
-δὲν- θὰ βρεθεῖ καλλίτερη ἀπὸ
αὐτή», γιὰ νὰ παραφράσουμε τὸν
ποιητή.

Καλὴ ἀντάμωσι, λοιπόν!
Ὁλόθερμες εὐχὲς καὶ ἀγάπη

πολλὴ καὶ σὲ ὅλους, τοὺς ἀδελ-
φούς μας ποὺ μᾶς ἀκοῦν καὶ μᾶς
βλέπουν αὐτὴ τὴν στιγμὴ σὲ ὅλο
τὸν κόσμο. Εἴμαστε ὅλοι ἀδιάσπα-
στα ἑνωμένοι γύρω ἀπὸ τὸν πάν-
σεπτο Οἰκουμενικὸ Θρόνο στὴν
κοινὴ πίστι μας στὸν ἀναστημένο
Χριστό, στὴν ἀγάπη, στὴν ἐλπίδα.

Καλὴ Πασχαλιά! Χριστὸς ἀνέ-
στη!

Πατριαρχική ἀπόδειξις 
ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2015

Ἡ «Π.Ε.ΦΙ.Π» συνεχίζει 
τό εὐλογημένον ἔργον της

Μέ χαρά εἴδαμε νά κυκλοφορῆ
τό περιοδικό «Ἑλληνορθόδοξη
Πολύτεκνη Οἰκογένεια» (τεῦχος
145, 2015), δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων
τῶν Πολυτέκνων». Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.
ἕνα χρόνο μετά τήν κοίμηση τοῦ
μακαριστοῦ Γέροντα π. Νικοδήμου
Μπιλάλη συνεχίζει μέ συνέπεια τό
εὐλογημένο ἔργο τοῦ μακαριστοῦ
Γέροντα ἔχοντας πίστη καί ἐμπιστο-
σύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀλλά
καί στίς ἄνωθεν προσευχές τοῦ π.
Νικοδήμου. Στό ἐκδοθέν τεῦχος δη-
μοσιεύεται γράμμα τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Βελιμίροβιτς μέ τίτλο «Πῶς
ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», στό ὁποῖο
γίνεται ἀναφορά στό πρόβλημα
τῶν ἐκτρώσεων. Δυστυχῶς στίς
ἡμέρες μας ὁ παραλογισμός τοῦ
ἐπαναστατημένου ἀνθρώπου κατά
τοῦ Θεοῦ ἔχει ὑπερβῆ κάθε ὅριο, σέ
σημεῖο νά θανατώνη τά ἴδια τά
ἔμβρυα πού κυοφορεῖ. Γιά τό ἁμάρ-
τημα τῶν ἀμβλώσεων, τό ὁποῖο
εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἁμαρ-
τήματα τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, ἄς
προσευχώμεθα, ὥστε νά ὑπάρξη
συναίσθηση τῆς φοβερῆς ἀποστα-
σίας στήν ὁποία ἔχει περιπέσει ἡ
Χώρα μας, γιά νά μετανοήσουμε.
Τό κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς 

«Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!»
(Γράμμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βε-

λιμίροβιτς σὲ μία κυρία)
«Μοῦ γράφεις πὼς κάτι σὲ ἀνα-

στατώνει στὸν ὕπνο. Τρία παιδιὰ
ἐμφανίζονται μόλις κλείσεις τὰ μά-
τια καὶ γελοῦν μαζί σου, σὲ κοροϊ-
δεύουν, σὲ ἀπειλοῦν καὶ σὲ τρομά-
ζουν.

Πῆγες, εἶπες, σὲ ἔξυπνους ἀνθρώ-
πους καὶ ἔψαχνες φάρμακο.
Ἐκεῖνοι σοῦ εἶπαν: «Δὲν εἶναι τίπο-
τα»!

Ἐσὺ τοὺς εἶπες: «Ἀφοῦ δὲν εἶναι
τίποτα διῶξτε αὐτὸ τὸ τέρας ἀπὸ
μένα! Μά, μπορεῖ νὰ μὴ εἶναι τίποτα
ἐκεῖνο ποὺ δὲν μ’ ἀφήνει νὰ ἡσυχά-
σω ἤδη ἕξι μῆνες»; Καὶ ἐκεῖνοι σοῦ
ἀπάντησαν: «Ἄλλαξε ἀέρα, πήγαι-
νε σὲ χαρούμενες παρέες, νὰ τρέφε-
σαι καλύτερα. Αὐτὸ εἶναι ἁπλὴ
ὑποχονδρία».

Ξέρω, ἀδελφή, τέτοιους «ἔξυ-
πνους». Αὐτοὶ ἐπίασαν στὸ στόμα
τους ἔτσι μερικὲς λέξεις ὅπως «ὑπο-
χονδρία», «τηλεπάθεια», «αὐθυπο-
βολή», μὲ τὶς ὁποῖες προσπερνοῦν
τὴν ἀδιαμφισβήτητη πνευματικὴ
πραγματικότητα καὶ σὲ καθημε-
ρινὴ βάση μιλοῦν στὸν ἀέρα, μὲ
ἐλαφρότητα καὶ ἄγνοια σὰν νὰ μιλᾶ
τὸ κρασί.

Ἐγὼ πιστεύω ὅτι αὐτὰ τὰ τρία
παιδιά, ποὺ ἐμφανίζονται, εἶναι τὰ
ἴδια ἐκεῖνα τρία δικά σου παιδιά,
ποὺ ἐσὺ κατὰ τὴν προσωπική σου
ὁμολογία νέκρωσες πρὶν ὁ λαμ-
περὸς ἥλιος τὰ φιλήσει ζωντανά.
Καὶ αὐτὰ τώρα σὲ ἐκδικοῦνται.
Καὶ ἡ ἐκδίκηση τῶν νεκρῶν εἶναι
πολὺ φρικαλέα!

Ἀπὸ τά βιβλία θὰ θυμηθεῖς τὸν
Μάκβεθ ἢ πῶς τὸ πνεῦμα ἑνὸς νε-
κροῦ ἀνθρώπου σκότωσε τὸν
Ἄγγλο βασιλιᾶ. Διάβασες ὁπωσδή-
ποτε πὼς ὁ βασιλιὰς Βλάδισλαβ,
δολοφόνος τοῦ βασιλιᾶ Βλαδίμη-
ρου, δολοφονήθηκε ἀπὸ τὸ πνεῦμα

τοῦ Βλαδίμηρου.
Ὅμως, ἴσως διάβασες γιὰ τὴν

ἀκόλουθη περίπτωση. Ὁ Βυζαν-
τινὸς βασιλιὰς Κώνστας εἶχε
ἀδελφὸ τὸν Θεοδόσιο, τὸν ὁποῖο
δὲν ἀγαποῦσε, ἐπειδὴ φοβόταν νὰ
μὴ τὸν ρίξει ἀπὸ τὸν θρόνο. Γι’ αὐτὸ
ὁ Κώνστας ἀνάγκασε τὸν Θεοδό-
σιο νὰ γίνει διάκονος. Ἀλλὰ ὁ φό-
βος δὲν ἄφηνε τὸν βασιλιά οὔτε τό-
τε.

Τελικὰ ὁ βασιλιὰς ἀποφάσισε νὰ
ἐγκληματήσει. Κανόνισε ὥστε νὰ
σκοτώσουν τὸν Θεοδόσιο. Ὅταν
πέτυχε τὸν δόλιο σκοπό του ἀνέ-
πνευσε ἡ ψυχή του νομίζοντας ὅτι
γιὰ πάντα ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸν
ἀντίπαλό του.

Ὅμως ὁ ἀδαὴς δὲν φαντάστηκε
ὅτι οἱ νεκροὶ εἶναι πιὸ δυνατοὶ ἀπὸ
τοὺς ζωντανοὺς καὶ ὅτι ἐκεῖνος, ποὺ
σκοτώνει ἀθῷο ἄνθρωπο στὴν
πραγματικότητα δὲν νικᾶ, ἀλλὰ
παραδίδει τὰ ὅπλα μπροστὰ στὸν
νεκρό. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ μία νύχτα ὁ
δολοφονημένος διάκονος Θεοδό-
σιος ἐμφανίστηκε στὸν ἀδελφό του,
τὸν βασιλιά, μὲ ἕνα ποτήρι αἷμα,
ποὺ ἄχνιζε καὶ φώναξε μὲ φοβερὴ
φωνή: «Πιὲς ἀδελφέ»!

Ὁ βασιλιὰς ἀναπήδησε, ξεσήκω-
σε ὅλο τὸ παλάτι ὅμως κανένας δὲν
ἤξερε νὰ τοῦ πεῖ τίποτα.

Μία ἄλλη νύχτα ἐπαναλήφθηκε
ἡ ἴδια σκηνή: Ὁ διάκονος μὲ ἕνα
ποτήρι αἷμα καὶ τὴ φρικτὴ κραυγή:
«Πιὲς ἀδελφέ»!

Ὁ βασιλιὰς ξεσήκωσε ὅλη τὴν
Κωνσταντινούπολη, ὅμως ὅλοι τὸν
χάζευαν, ὅπως ἐσένα ἐκεῖνοι οἱ ἔξυ-
πνοι, ποὺ σὲ στέλνουν στὸν καθαρὸ
ἀέρα καὶ τὴν καλύτερη κουζίνα.
Πάλι μία νύχτα ἐπαναλήφθηκε τὸ
ἴδιο. Τελικὰ ὁ βασιλιὰς Κώνστας
βρέθηκε ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ νεκρὸς
στὸ κρεβάτι του.

Διαβάζεις τὴν Ἁγία Γραφή;
Ἐκεῖ ἔχουν εἰπωθεῖ ὅλα, ὅλα ἔχουν
ἐξηγηθεῖ, πῶς καὶ γιατί οἱ νεκροὶ
ἐκδικοῦνται τοὺς ζωντανούς. Διά-
βασε ἄλλη μία φορά γιὰ τὸν Κάϊν,
ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς δολοφονίας τοῦ
ἀδελφοῦ του πουθενὰ καὶ ποτὲ δὲν
ἔβρισκε εἰρήνη...

Θὰ καταλάβεις τί σὲ βασανίζει
καὶ γιατί. Θὰ καταλάβεις ὅτι ὁ κό-
σμος τῶν δολοφονημένων εἶναι πιὸ
δυνατὸς ἀπὸ τοὺς δολοφόνους
τους καὶ ἐκδικεῖται φοβερά.
Πρῶτα κατάλαβε αὐτὸ καὶ κατα-
νόησέ το. Ὕστερα κάνε ὅ,τι μπο-
ρεῖς γιὰ τὰ σκοτωμένα παιδιά σου.

Καὶ ὁ ἐλεήμων Θεός, στὸν Ὁποῖο
δὲν ὑπάρχουν νεκροί, θὰ σὲ συγχω-
ρήσει καὶ θὰ σοῦ χαρίσει εἰρήνη.
Καὶ ὅσο γιὰ ὅλα ἐκεῖνα, ποὺ πρέπει
νὰ πράξεις, ρώτησε τὴν Ἐκκλησία.
Οἱ ἱερεῖς τὰ ξέρουν. Ὁ Θεὸς νὰ σὲ
ἐλεήσει.

(Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς,
«Δρόμος χωρίς Θεό δέν ἀντέχεται»,
Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α ,́ ἐκδό-
σεις «Ἐν πλῷ», Ἀθήνα 2008).

*Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐκτός
ἀπό τό ἐπιτίμιο - κανόνα πού κάθε
Πνευματικός, ἀνάλογα μέ τήν περί-
πτωση, θά ὁρίσει γιά τό φοβερό
ἁμάρτημα τῆς Ἔκτρωσης, συνιστᾶ
θεραπευτικά τήν ἐλεημοσύνη καί
τήν ἀναδοχή ἀπόρων, ἀβαπτίστων
παιδιῶν.

Ὁ Φώτιος Κόντογλου

Ὁ μακαριστός μοναχός 
π. Κωνσταντῖνος Καβαρνός
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Ἔχει λεχθῆ, καὶ ὀρθῶς, ὅτι γιὰ
πολλὰ δεινὰ αὐτοῦ τοῦ κόσμου δὲν
φταῖνε τόσο οἱ πράξεις τῶν κακῶν,
ὅσο ἡ ἀπραξία τῶν καλῶν. Tὸ
ἀληθὲς αὐτοῦ τοῦ λόγου ἀπο-
δεικνύεται καθημερινῶς σὲ πολλὲς
περιπτώσεις, ἀποδεικνύεται δὲ καὶ
ἀπὸ τὶς πρόσφατες δηλώσεις δύο
μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος γιὰ τὸν Oἰκουμενισμό.

Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Σεβ. Mητρο-
πολίτης Ἀργολίδος κ. Nεκτάριος
ἀπαντώντας σὲ δίκαιες ἐπικρίσεις,
ποὺ δέχθηκε γιὰ τὴν συμμετοχή
του ὡς ὁμιλητοῦ σὲ παπικὴ
ἐκδήλωσι παρουσιάσεως βιβλίου
τοῦ Πάπα, ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων
ἀπαραδέκτων, ὅτι ἀπὸ τὸν Oἰκου-
μενισμὸ «κανεὶς δὲν κινδυνεύει,
οὔτε τὸ θέμα αὐτὸ ἀγγίζει
κανένα», καὶ πρόσθεσε: «Tὸ ξέρω,
ἐσεῖς θὰ θέλατε σὲ ὅλα τὰ
κηρύγματα νὰ κατακεραυνώνω
τὸν πάπα καὶ τὸν οἰκουμενισμό,
ὅμως σᾶς ἐρωτῶ καὶ πάλι: Aὐτὰ
εἶναι τὰ θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν
τὸ ποίμνιο τοῦ Xριστοῦ; Πέστε μου
εἰλικρινά, πιστεύετε ὅτι τὸ μεγάλο
πνευματικὸ πρόβλημα καὶ ὁ με-
γαλύτερος κίνδυνος στὴν
Ἀργολίδα, ἀλλὰ καὶ σʼ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα εἶναι ὁ πάπας; Kινδυνεύει
κανεὶς νὰ προσηλυτιστεῖ στὸν πα-
πισμό; Ἀκούσατε ἐσεῖς κανένα
Ὀρθόδοξο χριστιανὸ νὰ ἀσπάστη-
κε τὸν παπισμό; Ὄχι… Ἄλλα εἶναι
τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα, ποὺ μὲ
ἀπασχολοῦν ὡς ἐπίσκοπο».

Σοβαρολογεῖτε, Σεβασμιώτατε,
ὅτι κανεὶς δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸν
Oἰκουμενισμὸ καὶ ὅτι τὸ θέμα δὲν
ἀγγίζει κανέναν; Ἐὰν αὐτὸ εἶναι
ἀληθές, τότε γιατί τόσοι ἐπώνυμοι
ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες, μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ μεγάλες μορφὲς
καὶ ἐξέχουσες προσωπικότητες,
ἀκόμη καὶ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας,
ἤλεγξαν μὲ σφοδρότητα τὸν
Oἰκουμενισμό, καὶ ἔκρουσαν καὶ
κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ
κινδύνου, προειδοποιώντας καὶ
διαφωτίζοντας τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ;
Mήπως εἶναι φαντασιόπληκτοι,
πλανεμένοι, ὀνειροπαρμένοι ἢ
μήπως δὲν εἶχαν τίποτε καλύτερο,
μὲ τὸ ὁποῖο νὰ ἀσχοληθοῦν; Διε-
νεργήσατε μήπως κανένα δη-
μοψήφισμα καὶ ἀποφαίνεσθε μὲ
τόση εὐκολία καὶ ἀπολυτότητα ὅτι
τὸ θέμα δὲν ἀγγίζει κανένα;
Pωτήσατε ὅλους τοὺς κληρικούς,
μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς τῆς Μη-
τροπόλεώς σας καὶ σᾶς εἶπαν, ὅτι ὁ
Oἰκουμενισμὸς τοὺς εἶναι ἀδιάφο-
ρος; Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη συνέβη
αὐτό, ἐρευνήσατε καὶ τὴν ὑπόλοι-
πη Ἑλλάδα καὶ τὸν χῶρο τοῦ
Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καὶ δια-
πιστώσατε τὴν ἴδια παγερὴ ἀδια-
φορία ἔναντι τοῦ Oἰκουμενισμοῦ
ἀπὸ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς
οἰκουμένης Ἑλληνορθοδόξους πι-
στούς;

Ἐφησυχάζετε μὲ τὴ βεβαιότητα,

ὅτι κανεὶς Ὀρθόδοξος δὲν κινδυ-
νεύει νὰ προσηλυτισθῇ στὸν Πα-
πισμό, τὴ στιγμή, ποὺ ἕνα μεγάλο
δυστυχῶς μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ, συμπεριλαμβανομένων καὶ
πολλῶν κληρικῶν καὶ θεολόγων,
ἔχει προσηλυτισθῆ –καὶ φέρετε καὶ
σεῖς εὐθύνη γιʼ αὐτό– στὴν
ἀπείρως χειρότερη παναίρεσι τοῦ
Oἰκουμενισμοῦ!

Ὁ Οἰκουμενισμὸς 
ὀργιάζει

Ἂς ὑποθέσωμε ὅτι ἕνας
Ὀρθόδοξος νέος ἀπὸ τὸ Nαύπλιο
γνωρίζεται μέσῳ διαδικτύου μὲ μία
Λουθηρανὴ νέα ἀπὸ τὴ Γερμανία
καὶ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ οἰκουμε-
νιστικὸ δόγμα «ὅλοι οἱ χριστιανοὶ
τὸ ἴδιο εἴμαστε, στὸν ἴδιο Xριστὸ πι-
στεύουμε» ἔρχεται στὴ Mητρόπολί
σας καὶ ζητεῖ νὰ τελέσῃ μικτὸ γάμο
(διότι ὁ καθένας ἐπιθυμεῖ νὰ
κρατήσῃ τὴν πίστι του). Θὰ δώσετε
τὴν ἄδεια, Σεβασμιώτατε;
Ἀσφαλῶς καὶ θὰ τὴν δώσετε, διότι
ἡ βαπτισματικὴ θεολογία τοῦ
Oἰκουμενισμοῦ σᾶς λέγει ὅτι ἡ
Λουθηρανὴ νέα εἶναι χριστιανή,
διότι “βαπτίσθηκε” ἢ ραντίσθηκε
στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Tριάδος!
Kατὰ τὰ ἄλλα κανεὶς ἀπὸ τὸ ποίμνιό
σας δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸν Oἰκου-
μενισμό!

Ἂς κάνωμε μία ἀκόμη ὑπόθεσι:
Mία Ὀρθόδοξη νέα γνωρίζεται σὲ
μία ἀπὸ τὶς ὄμορφες παραλίες τῆς
Ἀργολίδος τὸ καλοκαίρι μʼ ἕνα
Ἀγγλικανὸ νέο καὶ ἐπηρεασμένη
ἀπὸ τὸ ἕτερο οἰκουμενιστικὸ
δόγμα, ὅτι ὅλες οἱ αἱρέσεις ἀποτε-
λοῦν «Ἐκκλησίες» μὲ ἔγκυρα
μυστήρια, ἔρχεται καὶ σᾶς ζητεῖ νὰ
τελέσῃ καὶ αὐτὴ μικτὸ γάμο. Θὰ
τὸν ἐπιτρέψετε; Bεβαίως καὶ θὰ
τὸν ἐπιτρέψετε, διότι τὸν Ἀγγλι-
κανὸ θεωρεῖτε χριστιανὸ βα-
πτισμένο, ὅπως καὶ τὴ Λουθηρανή,
ἀσχέτως ἂν ὁ πάστορας ἢ ἡ ἱέρεια
(!), ποὺ τέλεσε τὸ «βάπτισμα», εἶχε
προηγουμένως ἑνώσει μὲ τὰ
δεσμὰ τοῦ «γάμου» καὶ ἕνα ζεῦγος
ὁμοφυλοφίλων! Ὁ Oἰκουμενισμὸς
ὀργιάζει καὶ ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε,
δηλώνετε ὅτι δὲν ἀγγίζει κανένα!
Ὄχι μόνο μᾶς ἀγγίζει, ἀλλὰ ἔχει
ἀγκαλιάσει ἀσφυκτικὰ ὁλόκληρη
τὴν Ἐκκλησία, πολλοὺς δὲ
ἐπισκόπους της ἔχει κάνει
δούλους του καὶ παίζει στὰ
δάκτυλά του! Ὁ Oἰκουμενισμὸς
εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρώτερα ποι-
μαντικὰ προβλήματα τῆς
Ἐκκλησίας σήμερα καὶ ἑπομένως
εἶναι καὶ δικό σας πρόβλημα, ἔστω
καὶ ἂν δὲν θέλετε νὰ τὸ παρα-
δεχθῆτε. Ὁ Oἰκουμενισμὸς εἶναι
πνευματικὴ πανούκλα καὶ χολέρα,
ἕνας δὲ ἐπίσκοπος, ποὺ ἀδιαφορεῖ
γιʼ αὐτόν, ὁμοιάζει μὲ Ὑπουργὸ
Ὑγείας, ὁ ὁποῖος σὲ περίοδο παν-
δημίας λοιμώδους καὶ θανα-
τηφόρου νόσου δηλώνει ὅτι οἱ πο-
λίτες τῆς Χώρας εἶναι ἀπρόσβλητοι

ἀπʼ αὐτὴ καὶ οὐδεὶς κίνδυνος
ὑπάρχει.
Τιμᾶτε, ἀλλὰ δὲν μιμεῖσθε

τὸν Ἅγιον Λουκᾶν
Ἀπὸ ἀγάπη σᾶς γράφομε αὐτά,

Σεβασμιώτατε, διότι σᾶς θεω-
ρούσαμε πνευματικὸ ἄνθρωπο καὶ
χαρήκαμε, ὅταν γίνατε ἐπίσκοπος.
Σεῖς ὅμως μᾶς ἀπογοητεύετε. Eἶσθε
ἀξιέπαινος γιὰ τὴν τιμή, ποὺ δείξατε
τόσα χρόνια πρὸς τὸν Ἅγιο Λουκᾶ
τὸν ἰατρὸ καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Συμφε-
ρουπόλεως καὶ Kριμαίας. Tιμὴ ὅμως
ἁγίου, μίμησις ἁγίου. Σεῖς ὅμως δὲν
μιμεῖσθε τὸν ἅγιο. Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς
τιμήθηκε μὲ τὸ Bραβεῖο Στάλιν, τὴν
κορυφαία διάκρισι τῆς προπολε-
μικῆς Pωσίας, ἀλλὰ ἀπεῖχε ἀπὸ τὴν
ἀπονομή (ἀντίδρασι ἀδιανόητη τὴν
ἐποχὴ ἐκείνη). Σεῖς οἰκειοθελῶς
τιμήσατε μὲ τὴν ἀρχιερατικὴ πα-
ρουσία καὶ ὁμιλία σας ἐκδήλωσι γιὰ
τὸν Πάπα! Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς
ἀντιστάθηκε γενναῖα στὸν ἄθεο
Kομμουνισμό. Σεῖς μὲ τὴ σιωπὴ καὶ
ἀδιαφορία σας προσφέρετε πολύτι-
μες ὑπηρεσίες στὸν ἐπάρατο Oἰκου-
μενισμό. Eἴθε νὰ ἀλλάξετε πορεία,
καὶ ἀπὸ τὸ στρατόπεδο τῶν ἐφησυ-
χαζόντων καὶ ἀδιαφορούντων νὰ
ἐνταχθῆτε σʼ αὐτὸ τῶν ἀγωνι-
ζομένων κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ
αἰῶνος μας Ὀρθοδόξων ποιμένων,
μιμούμενος τὸν Ἅγιο Λουκᾶ καὶ
ἄλλους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.

«Οὐδέποτε ἠσχολήθη
μὲ τὸ θέμα»!

Ἐρχόμεθα τώρα στὴν περίπτωσι
τοῦ Παναγιωτάτου Mητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος
σὲ ἐπιστολή, ποὺ ἀπέστειλε στὸν
«Ὀρθόδοξο Tύπο», προσπαθώντας νʼ
ἀποδείξῃ ὅτι δὲν ὑφίσταται ἰδιότυπος
διωγμὸς ἐναντίον τοῦ ἀγωνιστοῦ
ἱερέως π. Nικολάου Mανώλη, δήλω-
σε ὅτι «οὐδέποτε ἠσχολήθη μὲ τὸ
θέμα τοῦ Oἰκουμενισμοῦ, οὔτε τοῦ
Ἀντιοικουμενισμοῦ, οὔτε ἔχει κατα-
χωρήσει ἀπόψεις θετικὲς γιὰ τὸ ζή-
τημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Πα-
πισμοῦ»! Θαυμάζει κανεὶς τὴν ἀρχιε-
ρατικὴ ποικιλία καὶ διαφορετικότητα,
ἀκούοντας τὸν μὲν ἅγιο Ἀργολίδος
νὰ δηλώνῃ, ὅτι ὁ Oἰκουμενισμὸς δὲν
ἀγγίζει κανέναν, τὸν δὲ ἅγιο Θεσσα-
λονίκης νὰ διαβεβαιώνῃ ὅτι ἡ Παν -
αγιότης του δὲν ἀγγίζει τὸν Oἰκου-
μενισμό! Kαὶ γιατί δὲν τὸν ἀγγίζει καὶ
δὲν ἀσχολεῖται μʼ αὐτόν; Διότι ὁ
Oἰκουμενισμὸς γιὰ τοὺς μητροπολί-
τες τῶν λεγομένων Nέων Xωρῶν
εἶναι σὰν τὸ γυμνὸ ἠλεκτροφόρο
καλώδιο. Ποιός λογικὸς ἄνθρωπος
τὸ ἀγγίζει; Ὅποιος τὸ ἀγγίξῃ θὰ καῇ.
Ἔτσι καὶ ὅποιος Bορειοελλαδίτης
ἐπίσκοπος ἀποφασίσει νὰ πολεμήσῃ
τὸν Oἰκουμενισμό, πρέπει νὰ
ἑτοιμάσῃ τὶς βαλίτσες του μὲ τὰ
ἀρχιερατικὰ ἄμφιά του καὶ νὰ
ἀναμένῃ τὸν διωγμὸ του ἀπὸ τὸ συν-
τονιστικὸ κέντρο τῆς παναιρέσεως
τοῦ Oἰκουμενισμοῦ στὸ Φανάρι.

Ἆραγε, ἐὰν ζοῦσε σήμερα ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τὸ
ἴδιο θὰ ἔκανε; Tὸν φαντάζεται κα-
νεὶς νὰ κάθεται σʼ ἕνα γραφεῖο καὶ
νὰ δηλώνῃ ὅτι δὲν ἀσχολεῖται μὲ
τὸν Oἰκουμενισμὸ ἢ τὸν Ἀντιοικου-
μενισμό; Φαντάζεται κανεὶς τὸν
Mέγα Ἀθανάσιο νὰ δηλώνῃ μέσα
στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸν 4ο μ.X.
αἰῶνα, ὅτι δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν
Ἀρειανισμό;

Ἆραγε, Παναγιώτατε, θεωρεῖτε
ὡς θετικὸ στοιχεῖο τοῦ βιογραφι-
κοῦ σας, ὡς Ὀρθoδόξου
ἐπισκόπου τοῦ 20οῦ-21ου αἰῶνος,
τὸ ὅτι οὐδέποτε ἀσχοληθήκατε μὲ
τὸν Oἰκουμενισμό; Mὲ τὴν «ἔξυ-
πνη» καὶ «φρόνιμη» αὐτὴ τακτική
σας ἀποφεύγετε βέβαια τὶς κακο-
τοπιὲς σʼ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ ἀπο-
λαμβάνετε τὸν θρόνο σας. Mήπως
ὅμως ὁ Xριστὸς ἔχει αὐξημένες
ἀπαιτήσεις ἀπὸ ἐσᾶς; Mήπως ὁ
Ἀρχηγὸς τῆς Πίστεώς μας, εἰς
τύπον καὶ τόπον τοῦ ὁποίου ἵστα-
σθε, ἀπαιτεῖ μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο, ποὺ
ἐντελῶς ἀκίνδυνα ὑποστηρίζετε τὴν
ἑλληνικότητα τῆς Mακεδονίας, νὰ
διακηρύξετε καὶ τὴν ἐπικινδυνότητα
τοῦ Oἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ ἐλέγξετε
τοὺς ὑποστηρικτές του; Φαντάζε-
σθε ποιμένα ἀλόγων προβάτων, ἐνῷ
ἡ στάνη του ἔχει περικυκλωθῆ ἀπὸ
πεινασμένους λύκους, αὐτὸς νὰ
λέγῃ ὅτι δὲν ἀσχολεῖται μαζί τους; Ὁ
Oἰκουμενισμὸς ἔχει εἰσβάλει καὶ
ἁλώσει ἀκόμη καὶ τὴν Θεολογικὴ
Σχολὴ τοῦ AΠΘ καὶ σεῖς δὲν ἀσχο-
λεῖσθε! Ἡ διοργάνωσι συσσιτίων καὶ
τὸ ἄνοιγμα κοινωνικῶν παντοπω-
λείων εἶναι φαίνεται σπουδαιότερα
ποιμαντικὰ κα θήκοντα ἀπὸ τὴν
διαφύλαξι καὶ προστασία τῶν ψυχῶν
ἀπὸ τὴν λαίλαπα τοῦ Oἰκουμενισμοῦ!

Σκεφθήκατε ὅμως μήπως ἡ οἰκο-
νομικὴ κρίσι, ποὺ βιώνει ἡ Πατρίδα
μας, καὶ τὰ συσσίτια εἶναι ἀποτέλεσμα
τῆς πνευματικῆς κρίσεως καὶ ἀπο-
στασίας μας, κυριώτερο χαρακτηρι-
στικὸ τῆς ὁποίας εἶναι οἱ προδοσίες
τῆς Πίστεως καὶ ὁ Oἰκουμενισμός;

Oἱ καιροί μας βοοῦν, Παναγιώτα-
τε, καὶ ὁ Θεός, κατὰ τὸν Σοφὸ Σο-
λομῶντα, ἔχει ἤδη ὁπλοποιήσει μὲ
πρωτοφανῆ μῆνι «τὴν κτίσιν εἰς
ἄμυναν ἐχθρῶν», ἔχει ἐξεγείρει ὅλα
τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως κατὰ τῆς
ἀσεβοῦς ἀνθρωπότητος. Ἂς μὴ τὸν
ἐξοργίσωμε περισσότερο καὶ ἐμεῖς
ὑποθάλποντας μὲ τὴν ἁμαρτωλὴ
σιωπὴ καὶ ἀπραξία μας τὴν μεγα-
λυτέρα ἐκκλησιολογικὴ ἀσέ βεια
καὶ πλάνη ὅλων τῶν αἰώνων, τὴν
παναίρεσι καὶ πανθρησκεία τοῦ
Oἰκουμενισμοῦ.

Ἔλεγχος τῆς ἐπισκοπικῆς ἀφωνίας καί ἀπραξίας 
ἔναντι τὴς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Tοῦ κ. Xρήστου K. Λιβανοῦ

Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ: Διαφωνοῦμεν 
μὲ τὰς ἀπόψεις καὶ τὰς κινήσεις

ποὺ ἀπενεχοποιοῦν τὴν σαρκικὴν σαπρότητα
ἐπέμβει ρατσιστικὰ οὔτε νὰ ἀνα-
στείλει δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες.

Ἡ ἀπενοχοποίηση, ὅμως, τοῦ
ἐγκλήματος τῆς ἀνατροπῆς τῆς
ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καὶ φυσιο-
λογίας, μὲ τὴν θεσμικὴ ἀναγνώριση
τῶν αἰσχίστων παθῶν τῆς ὁμοφυλο-
φιλίας σήμερα, τῆς παιδοφιλίας
αὔριο (βλ. Ὁλλανδία) καὶ τῆς κτηνο-
βασίας μεθαύριο (βλ. Γερμανία), ἀπο-
τελεῖ ἀσύγγνωστο καὶ τερατῶδες
κακούργημα εἰς βάρος τοῦ αἰωνίου
Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ-
που, τὸ ὁποῖο ἐξισώνεται πλήρως μὲ
τὴν ὕβρη τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρ-
ρων. Ἡ ἀθῴωση, ὑποστήριξη καὶ πα-
ρουσίαση τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀτίμων
παθῶν ὡς φυσιολογικῆς καταστάσε-
ως καὶ ὡς ἁπλῆς διαφορετικότητος
προσκρούει στὴν πανανθρώπινη συν -
είδηση, ἡ ὁποία ἀνὰ τοὺς αἰῶνες
γνωρίζει ὡς φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ
συμπεριφορὰ τὶς σχέσεις ἀνάμεσα
στὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα, στὸ
ἄρσεν καὶ τὸ θῆλυ. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φυσιολο-
γία καὶ ὀντολογία. Κάθε ἄλλη σχέση
ἀνατρέπει τὴν ἀνθρώπινη ὀντολογία,
ὡς παρὰ φύσιν ἐκτροπή, ἡ ὁποία δὲν
παρατηρεῖται οὔτε καὶ στὰ ζῷα, παρὰ
τὰ κατασκευασθέντα «ντοκυ-
μαντὲρ» τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήμα-
τος.

Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ
ἐκφράζει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ
Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ σο-
φοῦ Γνώστη τῆς ἀνθρωπίνης φύσε-
ως, καταδικάζει τὴν ὁμοφυλοφιλία
ὡς πάθος, ἀτιμία καὶ ἀσχημοσύνη, τὸ
ὁποῖο τιμωρήθηκε αὐστηρὰ μὲ φωτιὰ
καὶ θειάφι στὴν πόλη τῶν Σοδόμων
καὶ Γομόρρων.

Γιὰ τὸ σύνολο τῶν Ἁγίων Πατέρων
ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τὸ πιὸ σιχα-
μερὸ καὶ ἀκάθαρτο ἁμάρτημα καὶ
ἀποτελεῖ μεγάλη ἀσέβεια πρὸς τὸν
Θεὸ - Δημιουργὸ τοῦ ἀνθρώπου σὲ
ἄρσεν καὶ θῆλυ καὶ βλάσφημη κα-
τάργηση τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ δημόσια προβολὴ τῆς ὁμοφυ-
λοφιλίας, ἐκτὸς τοῦ ὅτι προσβάλλει
τὴν δημόσια αἰδῶ καὶ τὴν θρησκευ-
τική μας συνείδηση, στέλνει πρὸς
τοὺς νέους μηνύματα ἀνώμαλης σε-
ξουαλικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἀποτε-
λεῖ τορπίλλη στὰ θεμέλια της ἑλλη-
νικῆς οἰκογένειας καὶ τῆς κοινωνίας
μὲ τὸ ὀξὺ δημογραφικὸ πρόβλημα,
ἀλλὰ καὶ αἰτία ψυχοπαθολογικῶν δια-
ταραχῶν στὰ παιδιά, ποὺ θὰ ἀνατρα-
φοῦν ἀπὸ ὁμοφυλοφιλικὰ ζεύγη,
ὅπως ἐπιδιώκεται4.

Στὸν νέο αἰῶνα τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, ποὺ πραγματοποιεῖται μέσα
στὴν ἱστορικὴ πορεία καὶ ζωή τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐγκαταλεί-
πονται τὰ παλαιὰ πάθη, τὰ γήινα, τὰ
σαρκικά, καὶ βιώνεται ἀπὸ τώρα, κατὰ
τὶς δυνατότητες κάθε πιστοῦ, εἴτε
μέσα στὸν εὐλογημένο θεσμὸ τοῦ
γάμου ὡς ἐγκράτεια καὶ σωφροσύνη,
εἴτε στὸν ἰσάγγελο βίο τῶν μοναχῶν
μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς παρθενίας, ἡ πο-
ρεία ἀπὸ τὸ «κατ ̓εἰκόνα» στὸ «καθ᾽
ὁμοίωσιν», ἡ νίκη τοῦ πνεύματος ἐπὶ
τῆς σάρκας, ἡ ἀγγελοποίηση τοῦ
ἀνθρώπου στὴ θέση τοῦ φθονεροῦ
καὶ ἐκπεσόντος ἀπὸ τὴν ἀγγελικὴ τά-
ξη Ἑωσφόρου.

Ἀναφερόμενος ὁ Χριστὸς στὴν
αἰφνιδιαστικὴ ἔλευση τῆς ἡμέρας
τῆς κρίσεως, ποὺ θὰ ξαφνιάσει
ὅσους ἀνέμελα καὶ ἀφρόντιστα ζοῦν
μέσα στὶς ὑλικὲς καὶ σαρκικὲς ἀπο-
λαύσεις, λέγει ὅτι θὰ πάθουν αὐτό,
ποὺ ἔπαθαν πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ οἱ
ἄνθρωποι, δίνοντάς μας ἔτσι ἀκριβέ-
στατη εἰκόνα τῆς ὑλιστικῆς καὶ σαρ-
κικῆς ζωῆς τους: «Ὥσπερ γὰρ ἦσαν
ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Νῶε ταῖς πρὸ
τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πί-
νοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες,
ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν
κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν
ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας,
οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ
τοῦ ἀνθρώπου»5. Ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς προσθέτει καὶ τὸν τρόπο
ζωῆς τῶν Σοδομιτῶν, ὅμοιο πρὸς τὴν
ζωή τῶν ἀνθρώπων πρὸ τοῦ κατα-
κλυσμοῦ : «Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν
ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν
ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που· ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγα-
μίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε
εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατα-
κλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας.
Ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέ-
ραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον,
ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· ᾗ
δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων,
ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ ̓οὐρανοῦ καὶ
ἀπώλεσεν ἅπαντας»6.

Ὁ ἴδιος εὐαγγελιστὴς παρουσιάζει
τὸν Σωτῆρα Χριστὸ νὰ ἐξαγγέλλει
τὸν νέο αἰῶνα τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἐγκαταλεί-
πουν τὰ σαρκικὰ καὶ ζοῦν ὡς ἄγγελοι
«Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι
καὶ ἐκγαμίζονται· οἱ δὲ καταξιωθέν-
τες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ

τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε
γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται… ἰσάγγε-
λοι γὰρ εἰσι καὶ υἱοὶ εἰσι τοῦ Θεοῦ τῆς
ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες»7.

Μέσα, λοιπόν, στὴν καινὴ κτίση
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὁ καινός, ὁ
νέος ἄνθρωπος, ποὺ κτίσθηκε ἐν
Χριστῷ, θάπτει τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο,
νεκρώνει τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες
καὶ πραγματοποιεῖ τὸ θαῦμα τῆς με-
ταμορφώσεώς του κατὰ τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ καὶ κατ᾽ εἰκόνα Χριστοῦ.
Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων ζοῦμε αὐτὸ τὸ
θαῦμα· ἡ ἄγονη πρὶν καὶ στεῖρα
ἀνθρωπότητα γέννησε καὶ καρποφό-
ρησε ἑκατομμύρια ἁγίων ἀνθρώπων,
ὁσίων, ἀσκητῶν, παρθένων, νέων καὶ
νεανίδων, ποὺ κατόρθωσαν μὲ τοὺς
πνευματικούς τους ἀγῶνες ὄχι νὰ
ἀποφύγουν ἁπλῶς τὸ παρὰ φύσιν καὶ
νὰ μείνουν στὸ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ νὰ
φθάσουν καὶ στὸ ὑπὲρ φύσιν,
ἐκπλήττοντας ἀκόμη καὶ τοὺς ἀγγέ-
λους, ποὺ ἔβλεπαν ἀνθρώπους συν-
δεδεμένους μὲ σάρκα νὰ κατανικοῦν
τὸν ἄσαρκο Σατανᾶ καὶ νὰ συναγω-
νίζονται τοὺς ἀγγέλους. 

Οἱ ὕμνοι πρὸς τοὺς ὁσίους
ἀσκητὲς αὐτὰ τὰ κατορθώματα ἐξυ-
μνοῦν. Διδάσκουν οἱ ὅσιοι ἄνδρες
καὶ οἱ ὅσιες γυναῖκες «ὑπερορᾶν μὲν
σαρκός, παρέρχεται γάρ, ἐπιμε-
λεῖσθαι δὲ ψυχῆς πράγματος ἀθανά-
του». Ἔζησαν ὡς «ἄσαρκοι» ἐπὶ τῆς
γῆς, ὡς «ἐν σώματι ἄγγελοι», «τῶν
δαιμόνων ὤλεσαν τὰς φάλαγγας,
τῶν ἀγγέλων ἔφθασαν τὰ τάγματα,
ὧν τὸν βίον ἀμέμπτως ἐζήλωσαν»8.

Γ. Οἱ σαρκικὲς πράξεις, ἐκτὸς τοῦ
ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου, χωμα-
τοποιοῦν ἀναπόδραστα τὴν ψυχὴ
τοῦ ἀνθρώπου καὶ καταστρέφουν τὶς
πνευματικές του ἐφέσεις, σκοτίζον-
τας τὸν ἀνθρώπινο νοῦ, καὶ κατα-
λύουν τὴν δυνατότητα κοινωνίας μὲ
τὸν Πανάγιο Θεό, ποὺ διασαλπίζει
διαχρονικὰ «οὐ μὴ μείνῃ τὸ πνεῦμά
μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς
τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρ-
κας»9.

Ἡ σχέση μὲ τὸν Θεὸ εἶναι βέβαια
θέμα ἐλευθέρας ἐπιλογῆς, κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς .Ὁ Πανά-
γιος, ὅμως, Θεός, στὸ ἐπέκεινα, στὴν
ἄλλη, τὴν αἰώνια ζωή, ὅταν ἅπασα ἡ
ἀνθρωπότης θὰ ὑποστεῖ τὴν κοινὴ
καὶ καθολικὴ κρίση, ὅπου «οὐκ ἔστι
μετάνοια», θὰ στηλιτεύσει, ὅπως
ἀποδεικνύεται μέσῳ τῶν Ἱερῶν
Γραφῶν, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ
τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ τὴν ἁμαρτία
καὶ τὸν ἁμαρτωλό. Οἱ φρικώδεις λό-
γοι τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου,
«Πορεύεσθε ἀπ  ̓ἐμοῦ οἱ κατηραμέ-
νοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμα-
σμένο τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις
αὐτοῦ»10, ἀποδεικνύουν τὰ πράγμα-
τα.

Δὲν ἔχει καμμία θέση στὴν Ὀρθό-
δοξη Θεολογία ἡ Ὠριγενιστικὴ θεω-
ρία περὶ ἀποκαταστάσεως τῶν πάν-
των, μὲ τὴν ὁποία ἐρωτοτροποῦν καὶ
μερικοὶ σύγχρονοι «ὀρθόδοξοι» θε-
ολόγοι. Σύμφωνα μ'αὐτή, ὁ Θεὸς
εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ καλοῦ. Τὰ
πάντα δημιούργησε «καλὰ λίαν». Τὸ
κακὸ δὲν ἔχει τὴ βάση του στὸν Θεό,
γιατί ὁ Θεὸς «οὐκ ἔστιν τῶν κακῶν
αἴτιος». Τὸ κακὸ ἐμφανίσθηκε μετα-
γενεστέρως. Δὲν εἶναι δημιούργημα
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ἐξ αἰτίας τῆς
κτιστότητος καὶ τῆς τρεπτότητός
του, κάνοντας κακὴ χρήση τοῦ αὐτε-
ξουσίου του, ἐπινόησε καὶ ἐπέλεξε τὸ
κακό. Πρωταίτιος καὶ ἐφευρέτης τῆς
κακίας εἶναι ὁ διάβολος, καὶ συναί-
τιος, θῦμα τῆς κακίας εἶναι ὁ ἄνθρω-
πος.

Ἄρα, τὸ κακὸ δὲν ἔχει ὑπόσταση,
εἶναι παρυπόσταση δὲν ἔχει ὀντολο-
γία, δηλ. δὲν εἶναι δημιουργὸς τοῦ
κακοῦ ὁ Θεός. Τίποτε, ὅμως, δὲν νικᾶ
τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἔλεός
Του. Ἑπομένως, οὔτε καὶ τὸ κακὸ
μπορεῖ νὰ ὑπερισχύσει τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι, στὸ τέλος τῆς ἱστορίας θὰ ἐπι-
κρατήσει μόνο τὸ καλό, δηλ. ὁ Θεός,
ἐνῷ τὸ κακὸ θὰ ἐξαφανισθεῖ παν-
τελῶς. Ἀκόμη καὶ τὸ πῦρ τῆς κολά-
σεως, κατὰ τὸν Ὠριγένη, εἶναι κα-
θάρσιο καὶ ἰαματικὸ καὶ ὄχι τιμωρό.
Ἑπομένως, κι αὐτὴ ἡ κόλαση ὑπάρ-
χει ὡς θεραπευτήριο καὶ δὲν εἶναι
ἀπέραντη. Ἐφ' ὅσον τὸ κακὸ θὰ στα-
ματήσει νὰ ὑπάρχει, δὲν θὰ εἶναι
αἰώνιο, οὔτε καὶ ἡ κόλαση θὰ εἶναι
αἰώνια.

Ὅμως, θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε
ὅτι ὁ Ὠριγένης ἔχει ἀναθεματισθεῖ
καὶ καταδικασθεῖ ἀπὸ τὴν Ε  ́Ἁγία καὶ
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (653) γιὰ τὰ μι-
σαρὰ δόγματα, ποὺ φλυαροῦσε, ἀνά-
μεσα στὰ ὁποῖα ἦταν ἡ θεωρία περὶ
ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων καὶ ὅτι
ἡ κόλαση ἔχει τέλος.

Ἡ Σύνοδος ἐπίσης ἐξέθεσε εἰκο-
σιπέντε ἀναθεματισμοὺς ἐναντίον
τῶν Ὠριγενιστῶν11. Ἄρα, ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία, διὰ ἀλαθήτου ἀπο-
φάνσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου,
ἔχει ἀπορρίψει καὶ καταδικάσει αὐτὴ

τὴν θεωρία. Ἄλλωστε, ἡ ἐσφαλμένη
ἄποψη ὅτι ἡ κόλαση ἔχει τέλος,
ἔρχεται σὲ σφοδρὴ σύγκρουση μὲ
ἁγιογραφικὰ χωρία, ὅπου ὀφθαλμο-
φανῶς κηρύττεται ὅτι ἡ κόλαση εἶναι
αἰώνια, ὅπως τὰ Μτθ. 25,46, Μρκ.
3,29, Β  ́Θεσ. 1,9 καὶ Ἀποκ. 14,112 διό-
τι εἶναι καθαρὰ θέμα ἐλευθέρας προ-
σωπικῆς ἐπιλογῆς!!! Καὶ ἑπομένως ὁ
σεβόμενος πλήρως τὴν ἐλευθερία
τῶν κτισμάτων Του Θεός, θὰ ἀνέ-
τρεπε τὴν θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ
προσώπου παρεμβαίνων καὶ ἀνατρέ-
πων τὴν προσωπικὴ ἐπιλογή.

Ὅλα τὰ προαναφερθέντα ἔχουν
ἄμεση καὶ ἄρρηκτη σχέση μὲ τὴν σω-
τηρία, τὸν ἐξαγιασμό, τὴν κατὰ χάριν
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχουν δηλ.
σωτηριολογικὲς συνέπειες. Εἶναι θέ-
μα ζωῆς καὶ θανάτου, μετοχῆς τοῦ
Παραδείσου ἢ τῆς κολάσεως. Ὅποι-
ος διακατέχεται ἀπὸ τὰ αἰσχρὰ καὶ
ἄτιμα πάθη καὶ δὲν τὰ καταπολεμᾶ ἐν
μετανοίᾳ, ἀλλὰ ἀντιθέτως ὑπερηφα-
νεύεται γἰαὐτὰ καὶ προσπαθεῖ νὰ τὰ
νομιμοποιήσει ἐπίσημα καὶ θεσμικὰ
ὡς φυσιολογικά, δὲν σῴζεται, χάνει
τὸν Παράδεισο. Ὁ λόγος τοῦ Ἀπ.
Παύλου, ποὺ εἶναι τὸ στόμα τοῦ Χρι-
στοῦ, εἶναι σαφέστατος, καθαρὸς καὶ
ξάστερος· «μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρ-
νοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί,
οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται,
οὔτε πλεονέκται, οὔτε κλέπται, οὔτε
μέθυσοι, οὐ λοίδωροι, οὐχ ἅρπαγες
βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσου-
σι»13.

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἀποδεικνύεται
πασίδηλα ὅτι ἡ δῆθεν σχετικὴ πρό-
οδος καὶ δημοκρατικὴ εὐαισθησία,
τὰ δῆθεν σχετικὰ «ἀνθρώπινα δι-
καιώματα» καὶ ὁ δῆθεν ἐλεύθερος
αὐτοπροσδιορισμὸς καὶ προσανατο-
λισμὸς περὶ τὸ γενετήσιο ἔνστικτο
καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου δὲν
εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ καταβαράρ-
θρωση καὶ ὁ καταποντισμὸς τῆς
ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καὶ ἀξιοπρέ-
πειας καὶ ὁ πλήρης εὐτελισμὸς τῆς
ἐννοίας «ἄνθρωπος», ποὺ στὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα σύγκειται ἀπὸ τὸ
ἐπίρρημα «ἄνω» καὶ τὸ ρῆμα «θρώ-
σκω», ποὺ σημαίνει «ἄνω βλέπω, ἄνω
φέρομαι».

Συμπερασματικῶς ἐπισημαίνουμε
ὅτι ὅσα καὶ ἂν διανοοῦνται διε-
στραμμένα οἱ ἄνθρωποι, ὅσες καὶ ἂν
εἶναι οἱ δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως
ἀστάθειές τους, καὶ ὅποια θέση κι ἂν
ἔχουν στὸν κόσμο τῆς φθορᾶς καὶ
τοῦ θανάτου, σύντομα ὁ καθένας
μας θὰ βιώσει τὴν Ἀλήθεια τοῦ
Ζῶντος Θεοῦ, καὶ ἤδη ἀπὸ αὐτῆς τῆς
ζωῆς προγεύεται τοῦ Παραδείσου
καὶ τῆς Κολάσεως, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ
φωνὴ τῆς συνειδήσεως.

Ἐπιπροσθέτως, θὰ πρέπει νὰ λη-
φθεῖ ὑπ  ̓ὄψιν ὅτι γιὰ τὸν κάθε ἄνθρω-
πο ἡ Δευτέρα Παρουσία δὲν θὰ ἐπι-
συμβεῖ σὲ ἕνα ἀπώτατο ἀπροσδιόρι-
στο μέλλον, ἀλλὰ στὴν ὁριακὴ
στιγμὴ τοῦ θανάτου του, ὁ ὁποῖος ὡς
κλέπτης ἔρχεται «ὀψὲ ἢ μεσονυκτί-
ου ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωί»14.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Σημειώσεις:
1. 3-3-2015 Ἡ ὁμοφυλοφιλία, μῆλον

τῆς ἔριδος γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Ἱεράρ-
χες στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης,
http://www.agioritikovima.gr/arthrografia/item
/55136 2.18-3-2015 Ἄνθιμος : Ἡ γραβάτα
τοῦ Τσίπρα, ἡ ἀθεΐα καὶ τὸ «θανάσιμο
ἁμάρτημα» τῆς ὁμοφυλοφιλίας
http://www.amen.gr/article20926,
http://www.tanea.gr/news/greece/article/52201
82/anthimos-h-grabata-toy-tsipra-h-atheia-kai-
to-thanasimo-amarthma-ths-omofylofias/ 3.
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
Πρὸς τοὺς πολεμοῦντας τοῖς ἐπὶ τὸ μονά-
ζειν εἰσάγουσι 3, 8, PG 47, 360-361. 4.Ψή-
φισμα τῆς εἰρηνικῆς διαμαρτυρίας γιὰ τὶς
ἐκδηλώσεις «ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφά-
νειας» (Gay Pride), Θεσ/κη, προαύλιος
χῶρος Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου, 14-6-2013,
http://www.impantokratoros.gr/A20D2526.el.
aspx 5.Ματθ. 24, 37-39. 6.Λουκ. 17, 26-29.
7.Λουκ., 20, 34-36. Ματθ. 22, 30: «Ἐν γὰρ
τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσι οὔτε ἐκγαμί-
ζονται, ἀλλ  ̓ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ
εἰσί». 8.ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΗΣΗΣ, «Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἀντίδρα-
σις κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας», Ὀρθόδο-
ξος Τύπος (27-6-2014). 9. Γέν. 6, 3. 10.
Ματθ. 25, 41. 11.ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἔκδ. Β. Ρηγό-
πουλου, Θεσ/κη 2003, σ. 212. 12.«Καὶ ἀπε-
λεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ
δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον», «ὃς δ  ̓ἂν βλα-
σφημήση εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ
ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ  ̓ἔνοχος
ἐστιν αἰωνίου κρίσεως», «οἵτινες δίκην τί-
σουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου
τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχῦος
αὐτοῦ», «καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ
αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ
οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ
νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ
τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ
χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ». 13.Α΄
Κορ. 6, 9-10. 14.Μάρκ. 13, 35».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὄχι εἰς τὴν ἀποδόμησιν  καὶ τὴν ἀλλαγὴν
προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν!

Ὁ Σύνδεσμος Θεολόγων ΟΕΛ-
ΜΕΚ ἀντέδρασεν εἰς τήν μείωσιν
τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν θρη-
σκευτικῶν προασπιζόμενος τὴν
σπουδαιότητα τοῦ μαθήματος μὲ
ἐπιχειρήματα ποὺ ἀγγίζουν ὄχι μό-
νον τὴν εὐαίσθητον πρόσφατον
ἱστορίαν τῆς Μεγαλονήσου ἀλλὰ
καὶ τοὺς συγχρόνους προβληματι-
σμοὺς σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλληνορθό-
δοξον ταυτότητα τῶν μαθητῶν.
Παραθέτομεν μέρος τοῦ ἀνακοι-
νωθέντος ἀπὸ τὸ paideia-
news.com:

«Περαιτέρω διερωτόμαστε
κατὰ πόσο ἡ Παιδεία τούτου τοῦ
τόπου θὰ κινηθεῖ ἀποκλειστικὰ
στοὺς ἄξονες τοῦ ΟΟΣΑ καὶ τῆς
"ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ" (τὸ Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙ-
ΚΗ εἶναι τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίκτυο

Πληροφόρησης γιὰ τὴν Ἐκπαίδευ-
ση) η/καὶ θὰ πρέπει νὰ σεβαστεῖ
καὶ τὴν ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ
ἰδιοσυστασία τοῦ λαοῦ μας. Ἡ
Ἐπιτροπὴ ὑπογραμμίζει ὅτι «ὅλα
αὐτὰ κρίνονται ἀπαραίτητα στὴν
ἐποχὴ τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ καὶ
τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῶν κιν-
δύνων ὑπὸ τοὺς ὁποίους τελεῖ ὁ
κυπριακὸς ἑλληνισμός». Διαβά-
ζοντας ὅλα τὰ πιὸ πάνω ἀναντίλε-
κτα θὰ ἀναφωνήσει ὁ καλόπιστος
ἀναγνώστης ὅτι ἔχουν ἄμεση σχέ-
ση καὶ συνάφεια μὲ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, ἀφοῦ αὐτὸ διακρί-
νεται γιὰ τὸν οἰκουμενικὸ καὶ παν -
ανθρώπινο χαρακτήρα του, ἐνῶ
παράλληλα διαφυλάσσει τὴν ταυ-
τότητα τῶν μαθητῶν/τριῶν. Ἐν -
τού τοις, τὰ προαναφερθέντα πι-
στώνονται μεροληπτικῶς σὲ κά-
ποιο ἄλλο γνωστικὸ ἀντικείμενο.

Μᾶς ἀφήνει ἀκόμη ἄναυδους τὸ
γεγονὸς πώς, ἐνῶ ἑορτάζουμε μὲ
ἰδιαίτερη λαμπρότητα τὰ ἑξήντα
χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἐθνι-
κοαπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα τῆς
ΕΟΚΑ 1955-59 -στὴν ὁποία στρα-
τολόγησε χιλιάδες χριστιανοὺς
ἀγωνιστές, ὁ θεολόγος πρωθιερέ-
ας τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τῆς Πανα-
γίας Φανερωμένης Παπασταῦρος
Παπαγαθαγγέλου- ἀνακοινώνεται
μία τέτοια ἀπόφαση. Νὰ σημει-
ώσουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ ὅρκος τῆς
ΕΟΚΑ δόθηκε στὸ σπίτι τοῦ Καθη-
γητῆ τῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν Γεράσιμου Κονι-
δάρη στὴν παρουσία τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου τοῦ Γ'. Ἐπιπρό-
σ θετα, νὰ ἀναφέρουμε πὼς μὲ τὰ
Χριστιανικὰ τραγούδια τῆς ΟΧΕΝ
ὁδηγήθηκαν στὴν ἀγχόνη οἱ
ἡρωομάρτυρες».

Καταδίκη τῆς γενοκτονίας
τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ΔΣΟ

Ἡ Διακοινοβουλευτικὴ Συνέλευσις
Ὀρθοδοξίας προχώρησε εἰς κατηγο-
ρηματικὴν καταδίκην τῶν τραγικῶν
ὅσων συμβαίνουν εἰς τὴν Μ. Ἀνα-
τολὴν τόσον διὰ τοὺς χριστιανοὺς
ὅσον καὶ διὰ τὸν πολιτισμόν. Ἡ ἀνάρ-
τησις εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς ΔΣΟ τῆς
8ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ. ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Τὶς μέρες τῶν ἑορτῶν τοῦ Πά-
σχα ἡ ἀνθρωπότητα ἔγινε μάρτυρας
δύο ἀκόμη πράξεων θρησκευτικῆς
βίας καὶ βαρβαρότητας. Αὐτὲς τῆς
μαζικῆς δολοφονίας τῶν 148 ἀθώων
χριστιανῶν φοιτητῶν, ποὺ σφαγιά-
σθηκαν στὸ Πανεπιστήμιο Γκαρίσα,
καὶ τῆς καταστροφῆς χριστιανικοῦ
ναοῦ στὴ βορειοανατολικὴ ἐπαρχία
Χασάκα τῆς Συρίας. Ἡ Διακοινοβου-
λευτικὴ Συνέλευση Ὀρθοδοξίας
(Δ.Σ.Ο.) ὡς ὁ κατεξοχὴν διεθνὴς
ὀργανισμὸς γιὰ τὴν προώθηση τῆς
θρησκευτικῆς εἰρήνης καὶ συνύπαρ-
ξης, προβαίνει στὴν κατηγορημα-
τικὴ καταδίκη καὶ αὐτῶν τῶν γεγο-
νότων ποὺ τραυματίζουν βαθειὰ τὸ
σῶμα τῆς κοινωνίας μας. Στὸν 20ὸ
αἰώνα πιστέψαμε ὅτι ἡ ἀνθρωπότη-
τα ἔβαλε τέλος στὶς γενοκτονίες,
ὡριμάζοντας κοινωνικὰ καὶ ἀντιλαμ-
βανόμενη τὴν αὐτοκτονικότητα
αὐτοῦ τοῦ ὀλέθρου. Σήμερα, δυσ -
τυχῶς, βρισκόμαστε ἐνώπιον μιᾶς
θρησκευτικῆς γενοκτονίας, ἐξαπλω-
μένης σὲ δύο ἠπείρους, ἡ ὁποία με-
τράει ἤδη χιλιάδες φριχτὰ δολοφο-
νημένα θύματα. Οἱ ἄνθρωποι ὁδη-

γοῦνται στὸν θάνατο ἀπὸ τοὺς ἴδι-
ους θύτες, ποὺ προηγουμένως
εἶχαν καταστρέψει ἀνεκτίμητες πο-
λιτισμικὲς παρακαταθῆκες τῶν
ἀρχαίων λαῶν τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ δο-
λοφονία τοῦ σώματος πάντα ἕπεται
τῆς δολοφονίας τοῦ πνεύματος.
Πλέον, δὲν μποροῦμε νὰ ἐκφράζου-
με μόνον ἀνησυχία ἀλλὰ ζητοῦμε
ἀπὸ τοὺς ἄλλους διεθνεῖς εἰρηνευ-
τικοὺς ὀργανισμοὺς τὴν κινητοποί-
ησή τους μὲ στόχο τὴν παύση τῆς
βίας ἔναντι τῶν χριστιανῶν πολιτῶν
τῶν κρατῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς
καὶ τῆς Ἀφρικῆς. Σὲ αὐτὴ τὴν προσ -
πάθεια ἡ Δ.Σ.Ο. θέτει ὅλες τὶς δυνά-
μεις της στὴ διάθεση τῶν φορέων
δράσης».

Τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον της διὰ
τὴν καταστροφὴ ἀνεκτιμήτων πολι-
τισμικῶν μνημείων ἐξεδήλωσε
ἔμπρακτα μὲ τὴν προκήρυξη εἰδικοῦ
διαγωνισμοῦ κατὰ τὴ συνάντηση
στὴν Τυφλίδα 4ης ὡς 7ης Ἀπριλίου:
«Θέματα τῆς κοινῆς συνεδρίασης
ἦταν ὁ δεύτερος διεθνὴς διαγω-
νισμὸς φωτογραφίας μὲ θέμα: «Κα-
ταστροφὴ μνημείων τῆς Χριστια-
νικῆς Ἀνατολῆς», ἡ συμπλήρωση
τῶν ὑπογραφῶν τῆς διακήρυξης
τῶν Ὑπουργῶν Πολιτισμοῦ τῶν
κρατῶν-μελῶν, τῶν ὁποίων τὰ κοι-
νοβούλια συμμετέχουν στὴν Δ.Σ.Ο.,
ἡ διαμόρφωση τοῦ κειμένου διακή-
ρυξης τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας τῶν
κρατῶν-μελῶν τῆς Δ.Σ.Ο. καθὼς καὶ
ἄλλα θέματα ἐνδιαφέροντος».

Ἱ. Μ. Μαλεβῆς: Νέα 
Ἡγουμένη ἡ Παρθενία Δελῆ

Μὲ τὴ συμπλήρωσιν ἀκριβῶς
δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τῆς
μακαριστῆς Ἡγουμένης Παρθε-
νίας Γιόβα ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱ.
Μονῆς Παναγίας Μαλεβῆς προ-
έβη διὰ ψηφοφορίας εἰς τὴν ἀνά-
δειξιν τῆς νέας Καθηγουμένης
Παρθενίας Δελῆ. Εὐχόμεθα καὶ
ἐμεῖς ὁ Κύριος νὰ τὴν χαριτώνη καὶ
νὰ τὴν ἐνισχύη. Ὅπως ἐπληροφο-
ρήθημεν ἐκ τοῦ ἀνακοινωθέντος
τῆς Ἱ. Μ. Μαντινείας τῆς 13ης
Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«Σήμερα Δευτέρα τοῦ Πάσχα
μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ἡ ἀδελφότητα προέβη στὰ

δέοντα περὶ τῆς διαδοχῆς τῆς μα-
καριστῆς Ἡγουμένης  Παρθενίας
Γιόβα. Μὲ ψήφους κανονικὲς ἐξε-
λέγη ἡ Μοναχὴ Παρθενία Β΄ Δελῆ
νὰ ἀναλάβει τὸ πηδάλιο τῆς ἱστο-
ρικῆς Μονῆς Μαλεβῆς Κυνουρίας.
Ἡ Μοναχὴ Παρθενία Β΄ Δελῆ,
κατὰ κόσμον Παναγιώτα, γεννή-
θηκε τὸ 1969 στὸ Θεόκτιστο τῆς
Γορτυνίας. Ὑπηρέτησε ὡς δόκιμη
Μοναχὴ στὴ Μαλεβὴ ἀπὸ τοῦ
ἔτους 1987. Ὑπέστη τὴν μοναχικὴ
κουρὰ τὴν 16 Αὐγούστου 1992,
λαμβάνοντας καὶ τὸ μεγάλο σχῆμα
ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Θε-
οκλήτου Β΄». 

Ὁ Ρῶσος Πρόεδρος 
ὁμολογεῖ Ὀρθοδοξίαν!

Τὰ πολιτικὰ πρόσωπα εἰς του-
λάχιστον τὰ ἀνεπτυγμένα κράτη
ἔχουν συνηθίσει τὰς κοινωνίας εἰς
αὐτὴν τὴν ἄχρωμον καὶ ἀπνευμά-
τιστον οὐδετεροθρησκευτικὴν
στάσιν, ἡ ὁποία θεμελιώνεται ἐπὶ
τῆς κακῶς νοουμένης ἀνεξιθρη-
σκίας. Αὐτὴ ἡ στάσις φαίνεται
πὼς τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχει ἀπο-
δώσει καρποὺς ἐντελῶς ἀντιθέ-
τους πρὸς τοὺς προσδοκωμέ-
νους. Αἱ κοινωνίαι ὁδηγοῦνται εἰς
πνευματικὴν πενίαν καὶ ἠθικὴν
καταρράκωσιν. Εἴθε ὁ Πρόεδρος
τῆς Ρωσίας νὰ σταθῆ παράδειγμα
εἰς τὸ συγκεκριμένον καὶ νὰ
ἐμπνεύση καὶ ἄλλους ἡγέτας νὰ
ἀναγνωρίσουν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος
πίστις ἀποτελεῖ σήμερον τὴν νέ-
αν προοπτικήν τῆς ἀνθρωπότη-
τος καὶ πιθανῶς ἔτσι δοθῆ ὤθησις
καὶ εἰς τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέ-
τας, τοὺς μὲν Ὀρθοδόξους νὰ
ἀντιληφθοῦν τὸ βάρος τῆς ἀπο-
στολῆς των, τοὺς δὲ ὑπολοίπους
τὸν ὁλικὸν ἐπαναπροσδιορισμόν
των εἰς τὴν ἀλήθειαν. Συμφώνως
πρὸς τὸ defencenet τῆς 15ης
Ἀπριλίου 2015:

«Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας
Βλαντίμιρ Πούτιν εὐχήθηκε μὲ

μήνυμά του στοὺς Χριστιανοὺς
καὶ ὅλους τοὺς Ρώσους ποὺ
γιορτάζουν τὴν Κυριακὴ τὴν
Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
«Ἡ μεγάλη γιορτὴ τοῦ Πάσχα δί-
νει σὲ ἑκατομμύρια πιστοὺς
χαρὰ κι ἐλπίδα, ἐπιστρέφοντας
στὶς πνευματικὲς ρίζες καὶ προ-
γονικὲς παραδόσεις», ἀναφέρει
στὸ μήνυμά του, ποὺ ἐξέδωσε τὸ
Κρεμλίνο τὴν Κυριακή. «Ἡ Ρω-
σικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παίζει
τεράστιο δημιουργικὸ ρόλο στὴ
διατήρηση τῆς πλούσιας πολιτι-
στικῆς καὶ ἱστορικῆς μας κληρο-
νομιᾶς, καὶ τὴν ἀναβίωση τῶν
διαχρονικῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. Νοι-
άζεται ἀκούραστα γιὰ τὴν κοινω-
νικὴ συνοχή, τὴν ἐνίσχυση τοῦ
θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, τὴν
ἀνατροφὴ τῆς νέας γενιᾶς στὸ
πνεῦμα πατριωτισμοῦ», σημει-
ώνει ὁ Βλαντίμιρ Πούτιν στὸ μή-
νυμά του, ὑπογραμμίζοντας ὅτι
«ἡ Ἐκκλησία κάνει πολλὰ γιὰ τὴ
λύση πιεστικῶν κοινωνικῶν προ-
βλημάτων, καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς
ἁρμονίας μεταξὺ ἐθνοτήτων καὶ
θρησκειῶν στὴ χώρα». Ἐπιπλέον,
ὁ Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη
τὸν Πατριάρχη Μόσχας καὶ
Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο γιὰ
τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ».

1.278.000 εὐρὼ διὰ τὸ Ἅγ. Ὄρος
Ὀλίγα εἶναι τὰ χρήματα ποὺ θὰ χο-

ρηγήση τὸ ὑπ. Οἰκονομικῶν πρὸς τὰς
Ἁγιορειτικὰς Ἱ. Μονάς, καθὼς εἶναι
ἀναντίστοιχον τόσον πρὸς τὰς ἀνάγ-
κας ὅσον καὶ πρὸς τὴν ἀνεκτίμητον
πνευματικὴν προσφορὰν τῶν ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων. Ὅπως ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὸ agioritikovima τῆς 15ης
Ἀπριλίου 2015:

«Λίγες μέρες μετὰ τὴν ἐπίσκεψη
τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας
τοῦ Ἁγίου Ὄρους σὲ ὑπουργούς, με-
ταξὺ τῶν ὁποίων καὶ στὴν ἀναπληρώ-
τρια ὑπουργὸ οἰκονομικῶν Νάντια
Βαλαβάνη, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργι-
κοῦ συμβουλίου καθορίστηκε τὸ
ὕψος ἐτήσιας οἰκονομικῆς χορηγίας
τοῦ Δημοσίου πρὸς τὶς Ἱερὲς Μονὲς
τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὸ οἰκονομικὸ
ἔτος 2015. Ἀναλυτικά: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙ-
ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ἔχοντας ὑπόψη: 1.
τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Ν.
1166/1981 «Περὶ συστάσεως ἐτησίας
οἰκονομικῆς χορηγίας τοῦ Δημοσίου
πρὸς τὰς Ἱερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου
Ὄρους» (Α  ́161), ὅπως ἰσχύει, 2. τὴν
Φ.2/21/2859 τῆς 28ης Νοεμβρί-

ου/11ης Δεκεμβρίου 2014 πρόταση
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, 3. τὴν Φ.387/5/ΑΣ4655/6-2-
2015 εἰσήγηση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξω-
τερικῶν, 4. τὸ 2/1559/ΔΠΔΑ/20-1-
2015 ἔγγραφο τῆς Διεύθυνσης Προ-
ϋπολογισμοῦ καὶ Δημοσιονομικῶν
Ἀναφορῶν τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης
Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Γε-
νικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν
Συστημάτων καὶ Διοικητικῆς Ὑπο-
στήριξης τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονο-
μικῶν, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὅτι ἡ
ἐγγεγραμμένη πίστωση στὸν τακτικὸ
προϋπολογισμὸ γιὰ τὴν ἐπιχορήγηση
τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, γιὰ τὸ ἔτος 2015, ἀνέρχεται
σὲ ἕνα ἑκατομμύριο διακόσιες ἑβδο-
μήντα ὀκτὼ χιλιάδες (1.278.000)
εὐρὼ καὶ ἔχει προβλεφθεῖ στὸν
Κ.Α.Ε. 2461 τοῦ Ε.Φ. 23-140 τοῦ προ-
ϋπολογισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Οἰκο-
νομικῶν, ἀποφασίζει: Καθορίζει τὸ
ὕψος τῆς ἐτήσιας οἰκονομικῆς χορη-
γίας τοῦ Δημοσίου πρὸς τὶς Ἱερὲς
Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὸ οἰκο-
νομικὸ ἔτος 2015 στὸ ποσὸ τῶν ἑνὸς
ἑκατομμυρίου διακοσίων ἑβδομήντα
ὀκτὼ χιλιάδων (1.278.000) εὐρώ».

65 χῶραι εἰς τὸ πλευρὸν
τῶν χριστιανῶν τῆς Μ. Ἀνατολῆς
Διακήρυξιν ὑπέγραψαν 65 χῶραι,

διὰ νὰ ἀπευθύνουν ἔκκλησιν διεθνῶς
διὰ τοὺς καταπιεζομένους καὶ σφό-
δρα δοκιμαζομένους εἰς τὴν Μ. Ἀνα-
τολήν. Ἡ ἐπιτυχία τῆς διακηρύξεως
ὑπῆρξε μεγάλη καὶ ἄμεσος, καθὼς ὁ
ΟΗΕ τὴν υἱοθέτησεν ἐντὸς ὀλίγων
μόλις ἡμερῶν. Παραθέτομεν ἀνάρτη-
σιν ἐκ τοῦ mospat.ru:

«Ἀνακοίνωση μὲ τίτλο “Ὑπὲρ τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν χρι-
στιανῶν καὶ ἄλλων κοινοτήτων καὶ
ἰδίως στὴ Μέση Ἀνατολὴ” υἱοθέτη-
σε στὶς 13 Μαρτίου 2015 κατόπιν
πρωτοβουλίας τῆς Ρωσίας, τοῦ Βα-
τικανοῦ καὶ τοῦ Λιβάνου στὰ περι-
θώρια τὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων
Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ΚΗ´ συνεδρίας του:
«Ἑκατομμύρια ἄν θρωποι μετακινή-
θηκαν ἢ ἀναγκάσθησαν νὰ ἐγκατα-
λείψουν τὶς ἑστίες τους. Ὅσοι πα-
ραμένουν στὶς ἐμπόλεμες ζῶνες ἢ
στὰ ἐδάφη ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὶς τρο-
μοκρατικὲς ὁμάδες, ὑπάρχει μόνι-

μος κίνδυνος καταπατήσεως τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, κατα-
στολῶν καὶ ὠμοτήτων εἰς βάρος
τους. Τόσο οἱ κοινότητες ὅσο καὶ τὰ
ἐπιμέρους ἄτομα πέφτουν θύματα
βαρβαρικῶν πράξεως βίας: ἀποστε-
ροῦνται τῶν οἰκίων τους, ἐκδιώκον-
ται ἀπὸ τὶς ἑστίες, ἐξανδραποδίζον-
ται, φονεύονται, ἀποκεφαλίζονται,
καίονται ζωντανοί. Ἔχουν κατα-
στραφεῖ δεκάδες χριστιανικὲς
Ἐκκλησίες καὶ ἀρχαῖα ἱερὰ σεβά-
σματα ὅλων τῶν θρησκειῶν».
Χῶρες οἱ ὁποῖες υἱοθέτησαν τὴν
ἀνακοίνωση ἀπευθύνουν ἔκκληση
πρὸς τὴ διεθνῆ κοινότητα «νὰ στη-
ρίξει τὴν βαθιὰ ριζωμένη ἱστορικὴ
παρουσία ὅλων τῶν ἐθνοτικῶν καὶ
θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὴ Μέ-
ση Ἀνατολὴ» καθὼς καὶ «νὰ ἐπιβε-
βαιώσει τὴν προσήλωσή της στὸ σε-
βασμὸ τῶν δικαιωμάτων κάθε
ἀνθρώπου εἰδικότερα δὲ τῆς ἐλευ-
θερίας τοῦ θρησκεύειν, τὸ ὁποῖο δι-
καίωμα κατοχυρώθηκε ἀπὸ τὰ θε-
μελιώδη διεθνῆ κείμενα σχετικὰ μὲ
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα».

Ἐκοιμήθη ὁ καθ. Π. Χριστινάκης
Ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ

Κανονικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ
Δικαίου εἰς τὸ Τμῆμα Ποιμαν-
τικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν -
επιστημίου Ἀθηνῶν Παναγιώτης
Χριστινάκης ἐκοιμήθη τὴν Τρί-

την 21 Ἀπριλίου ἐ.ἔ. μετὰ ἀπὸ τὴν
πολυετῆ ἀσθένειαν τοῦ καρκί-
νου, ποὺ τόσο τὸν ἐδοκίμασε. Ἡ
ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλει τὴν
Τετάρτην 22/4 (2 μ.μ.) εἰς τὸν Ἱ.
Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου,
Γουδῆ.

Ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου...
νων ἐξελίξεων τῆς Μ. Ἀνατολῆς νὰ
δημιουργήση συναινετικὸν κλῖμα.
Ὡστόσο, ἡ πολὺ καλὰ τὰ τελευταῖα
χρόνια πολυδιαφημισμένη θεωρία
τῆς «ἀβρααμιτικῆς» καταγωγῆς τῶν
Ἑβραίων, Χριστιανῶν καὶ Μουσουλ-
μάνων, πρέπει νὰ ἐπισημάνωμεν ὅτι
χωλαίνει ἐντελῶς, διότι ὄντως «τέ-
κνα τοῦ Ἀβραὰμ» δὲν εἶναι τὰ τέκνα
οὔτε τῆς ἐξ αἵματος συγγενείας
οὔτε ὅσοι βλέπουν κάποιους ἀπόμα-
κρους ἱστορικοὺς δεσμούς, οὔτε
ὅσοι τὸν ἐπικαλοῦνται, ἀλλʼ ὅσοι

εὑρίσκονται εἰς τὴν ἀληθῆ παράδο-
σιν τῆς ἀποκαλύψεως. Ἐπίσης,
ἐντύπωσιν μᾶς προεκάλεσε τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ Μακ. Πατριάρχης ἐδώρι-
σεν εἰς τὸν Πρόεδρον μίαν ἑπτάφω-
τον λυχνίαν. Τὰ δῶρα ἔχοντα συμ-
βολικὴν σημασίαν ἐκφράζουν τὴν
παράδοσιν καὶ τὴν πρόθεσιν τοῦ δω-
ρίζοντος καὶ ὄχι τὴν παράδοσιν ἢ
τὴν θέλησιν τοῦ λαμβάνοντος. Δω-
ρίζεις εἰς κάποιον κάτι τὸ ὁποῖον ἤδη
τὸ ἔχει; Μήπως κάτι τὸ ὁποῖον ζητεῖ
ὁ ἴδιος ἀπὸ ἐσένα; Κάτι τὸ ὁποῖον
διὰ τὴν παράδοσίν σου δὲν ἔχει κά-
ποιαν ἀξίαν;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Ἁβρότητες» ἢ κρυπτοχριστιανισμός;
Ἀπορίας γεννᾶ, διατί ὁ Μουφτὴς

συνώδευσε μαζὶ μὲ τὸν Σεβ. Μητρ.
Κωνσταντίας κ. Βασίλειον τὴν
πομπὴν τοῦ Ἐπιταφίου. Ἦτο μία
ἀτυχὴς διαθρησκειακὴ συνάντησις
διὰ δημοσιότητα, ὅπως θεωροῦν κά-
ποιοι; Μὲ τὰ ὅσα γράφονται περὶ τρο-
μακτικῆς αὐξήσεως τῶν κρυπτοχρι-
στιανῶν τὰ τελευταῖα χρόνια
γεννῶνται συνεχῶς ὑποψίαι καὶ τίποτε
δὲν εἶναι πάντοτε ὅπως φαίνεται.
Συμφώνως πρὸς τὸ in.gr τῆς 11ης
Ἀπριλίου 2015:

«Ὁ Μουφτὴς τῶν τουρκοκυπρίων
Φουὰντ Τοσοῦν βρισκόταν ἐπικε-
φαλῆς τῆς πομπῆς μαζὶ μὲ τὸν Μη-
τροπολίτη Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώ-
στου Βασίλειο. Ἑκατοντάδες πιστοὶ
παρακολούθησαν γιὰ δεύτερη χρο-
νιὰ ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τοῦ 1974 τὴν
ἀκολουθία καὶ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπι-
ταφίου ποὺ ἔγινε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγί-
ου Γεωργίου Ἐξορινοῦ ποὺ βρίσκε-
ται στὴν ἐντὸς τῶν μεσαιωνικῶν

τειχῶν στὴν τουρκοκυπριακὴ συνοι-
κία τῆς κατεχόμενης Ἀμμοχώστου.
Κόσμος συνέρρευσε στὴν Ἀμμόχω-
στο κυρίως μὲ λεωφορεῖα ποὺ ἔχουν
ναυλωθεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς πόλεις: Λευ-
κωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο καὶ
Παραλίμνι. Τὴν ἀκολουθία καὶ τὴν πε-
ριφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, ποὺ ἔγινε
στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας, παρα-
κολούθησαν περίπου 300 πιστοί, ξέ-
νοι διπλωμάτες, ὁ Μουφτὴς τῶν
τουρκοκυπρίων Φουὰντ Τοσοῦν, ποὺ
βρισκόταν ἐπικεφαλῆς τῆς πομπῆς
μαζὶ μὲ τὸν Μητροπολίτη Κωνσταν-
τίας καὶ Ἀμμοχώστου Βασίλειο,
καθὼς καὶ ὁ δήμαρχος τῆς Ἀμμοχώ-
στου Ἀλέξης Γαλανός. «Ὅσα ἔγιναν
σήμερα ἀποτελοῦν μήνυμα γιὰ τὸ
μέλλον» δήλωσε μετὰ τὸ πέρας τῆς
τελετῆς ὁ κ. Γαλανός. Τὴν κυπριακὴ
κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Ἐπίτρο-
πος Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων Φώ-
της Φωτίου. Τὸν Ἐπιτάφιο στόλισαν
ἀπὸ τὸ πρωὶ ἐθελοντές, ἐνῶ τὸ μεση-
μέρι ἔγινε ἡ ἀναπαράσταση τῆς ἀπο-
καθήλωσης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

26 Ἀπριλίου 2015 καὶ ὥρα 6:30
μ.μ. στὴν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ
Ἀμαρουσίου, Ἁγ. Ἀναργύρων 9,
θὰ γίνει ὁμιλία μὲ θέμα: «Ἡ ἁγία
Μυροφόρος Μαρία ἡ Μαγδα-
ληνὴ». Ὁμιλητής: ὁ πανοσ/τος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀπόστολος
Τσολάκης. Εἴσοδος ἐλεύθερη



24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Σελὶς 7η

Ὁ Ἑλληνορθόδοξος πολιτισμὸς καὶ ἡ ὑγιὴς παγκοσμιοποίησις
πέμπει καὶ τὸ κοντάκιο τῆς Πεντη-
κοστῆς: «Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσ-
σας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ
Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσ-
σας διένειμε, εἰς ἑνότητα πάντας
ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν
τὸ πανάγιον Πνεῦμα».

Καλοῦνται ἀκόμη καὶ οἱ ἀρχὲς καὶ
ἐξουσίες νὰ ἐκχριστιανισθοῦν καὶ
νὰ ἐνταχθοῦν στὴν νέα χριστιανικὴ
οἰκουμένη, νὰ ἐκκλησιοποιηθοῦν,
καὶ κατὰ τὸ μέτρο τῆς ἐκκλησιοποι-
ήσεως νὰ συμβάλουν στὴν ἐκκλη-
σιοποίηση τοῦ κόσμου, ὅπως ἔγινε
στὸ Βυζάντιο, ὁπότε μετὰ ἀπὸ μία
περίοδο σκληρῶν διωγμῶν τῆς Ρω-
μαϊκῆς πολιτείας ἐναντίον τῶν Χρι-
στιανῶν, ὁ Μ. Κωνσταντῖνος κλη-
θεὶς ὄχι ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλὰ ἄνω-
θεν2, πρῶτος ἔθεσε τὴν βασιλικὴ
ἁλουργίδα, τὴν κοσμικὴ ἐξουσία,
στὴν διακονία τοῦ θελήματος τοῦ
Θεοῦ, τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου.

2. Ποικιλία ἀξιολογήσεων
Ἐδιάβασα αὐτὲς τὶς ἡμέρες

ἀρκετὲς μελέτες γιὰ τὴν παγκοσμιο-
ποίηση εἰδικῶν κοινωνιολόγων, διε-
θνολόγων, νομικῶν, θεολόγων,
ἀρχιερέων. Ὑπάρχει μία ποικιλία
ἀξιολογήσεων· ἀπὸ τὴν ἐπαινετικὴ
θριαμβευτικὴ ὑποστήριξη, τὴν με-
σαία ἐπιφυλακτικὴ καὶ ὑπὸ προϋπο-
θέσεις ἀποδοχή της, μέχρι τὴν παν-
τελῆ της ἀπόρριψη. Ὑπάρχει μάλιστα
καὶ μία ρεαλιστική, ὅπως αὐτοχαρα-
κτηρίζεται, ἐκτίμηση, πὼς εἴτε τὴν
βλέπει κανεὶς θετικὰ εἴτε ἀρνητικά,
αὐτὴ ἀποτελεῖ μία ἀναπόφευκτη, κυ-
ριαρχοῦσα πραγματικότητα καὶ μάλι-
στα μὴ ἀναστρέψιμη. Ἑπομένως
ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ προσ -
αρμοσθοῦμε καὶ νὰ τὴν βελτιώσου-
με, ὅσο μποροῦμε.

Πρέπει πάντως ἐξ ἀρχῆς νὰ λεχθεῖ
ὅτι, ὅταν ὑπάρχουν θεσμικὲς κατα-
στάσεις ποὺ ἐξ ἀρχῆς θεμελιώνονται
σὲ ἀντιευαγγελικές, ἀντιχριστιανι-
κές, ἀντιανθρώπινες ἀρχὲς ποὺ φθά-
νουν μέχρι τὴν ὕβρη καὶ τὴν βλα-
σφημία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
παντελῆ ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου, ποὺ γκρεμίζουν ὡς ὁδο-
στρωτήρας ὅ,τι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἱστορίας ἐπιτεύχθηκε ἠθικό, ὑψηλό,
θεῖο, ἐκεῖ χρειάζεται σθεναρὴ ἀντί-
σταση· γιὰ νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ
σκοτεινὴ θύελλα ποὺ γκρεμίζει
ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σύνορα, κα-
ταργεῖ τὶς ἐθνικὲς καὶ πολιτιστικὲς
ἰδιαιτερότητες, τοὺς ἠθικοὺς φραγ-
μούς, ὁδηγεῖ σὲ ἠθικὴ κατάπτωση καὶ
παρακμὴ καὶ ἀποχριστιανίζει τὸν κό-
σμο. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς καθαρὰ
οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς διευρύ-
νει τὸ χάσμα μεταξὺ πλουσίων καὶ
πτωχῶν, κάνει τοὺς πλούσιους πλου-
σιότερους καὶ τοὺς πτωχοὺς πτωχό-
τερους καὶ ὁδηγεῖ σὲ νέα ἀποικιο-
κρατία. Καὶ αὐτό, γιατὶ εἶναι ἕνα
ἀκραῖο ὑλιστικὸ σύστημα, τοῦ ὁποί-
ου κινητήρια δύναμη καὶ μοχλὸς
εἶναι ἡ αὔξηση τοῦ κέρδους τῶν ἐπι-
χειρηματιῶν, τῶν τραπεζῶν, τῶν ὀλί-
γων, οἱ ὁποῖοι μάλιστα κατόρθωσαν
μὲ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ποὺ
ἵδρυσαν νὰ περιορίσουν ἢ καὶ νὰ κα-
ταργήσουν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν
κρατῶν, εἴτε ἐξαγοράζοντας πολιτικὰ
πρόσωπα, εἴτε μὲ σχεδιασμένες οἰκο-
νομικὲς κρίσεις ὑποχρεώνοντας
τοὺς λαοὺς νὰ ὑποταγοῦν.

3. Συνεχίζει καὶ αὐξάνει 
τὸν ὑλισμὸν καὶ τὴν ἀθεΐαν

τῆς Ἀναγεννήσεως 
καὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ. 

Ἀμερικανοποίησις
τοῦ κόσμου

Εἶναι ὄντως πολυδιάστατο τὸ φαι-
νόμενο τῆς παγκοσμιοποίησης, ἐπε-
κτεινόμενο στὴν οἰκονομική, στὴν
πολιτικὴ καὶ στὴν πολιτιστικὴ θρη-
σκευτικὴ σφαῖρα3. Οἱ προϋποθέσεις
πάντως καὶ τὰ θεμέλιά του βρίσκον-
ται στὸν δυτικὸ πολιτισμό, ὅπως
αὐτὸς διαμορφώθηκε ἀπὸ τὴν λε-
γόμενη νεωτερικότητα ποὺ ἄρχισε
τὸν 16ο αἰώνα, καὶ τὴν μετανεωτε-
ρικότητα, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου
αἰῶνος, ποὺ δίνει τώρα τὴν θέση
της στὴν παγκοσμιοποίηση, τὴν
ἔναρξη καὶ ἐνίσχυση τῆς ὁποίας
πολλοὶ τοποθετοῦν στὴν δεκαετία
τοῦ 1970, πρὶν ἀπὸ σαράντα - πενήν-
τα χρόνια. Ἡ παγκοσμιοποίηση κλη-
ρονόμησε τὸν ὑλισμό, τὸν ἀτομικι-
σμό, τὴν ἐλευθεριότητα στὰ ἤθη,
τὸν ὀρθολογισμό, προπαντὸς τὴν
ἀθεΐα τῆς Ἀναγεννήσεως καὶ τοῦ
Διαφωτισμοῦ, δηλαδὴ τῆς νεωτερι-
κότητας καὶ τῆς μετανεωτερικότη-
τας ἢ τοῦ μοντερνισμοῦ καὶ τοῦ με-
ταμοντερνισμοῦ, ποὺ τὰ προωθεῖ
τώρα ταχύτερα καὶ ἀποτελεσματι-
κότερα λόγῳ τῆς τεχνολογικῆς με-
γάλης προόδου, ἰδιαίτερα τῆς ἠλε-
κτρονικῆς τοῦ διαδικτύου ἀλλὰ καὶ
τῆς τηλεοράσεως ἐνωρίτερα.

Σχεδὸν ὅλοι οἱ εἰδικοὶ συμφω-
νοῦν ὅτι τὸ μοντέλο ζωῆς καὶ πολι-
τισμοῦ, ποὺ προωθεῖ ἡ παγκοσμιο-
ποίηση εἶναι τὸ ἀμερικανικό, μετε-
ξέλιξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δυτικοῦ·
πρόκειται γιὰ ἀμετάκλητη ἀμερικα-
νοποίηση τοῦ κόσμου, γιὰ ἕνα πλα-
νητικὸ καπιταλισμό, ποὺ ἐπιβάλλει
τὴν παντοκρατορία τῆς ἀγορᾶς, ποὺ
συρρικνώνει τὸν ἄνθρωπο σὲ «οἰκονο-
μικὸ ζῶο» καὶ τὴν παγκόσμια κοινω-
νία σὲ γιγαντιαία ἀγορά, ποὺ ὁμογε-
νοποιεῖ καὶ καταστρέφει τοὺς
ἄλλους πολιτισμοὺς σὲ ὅλες τὶς
ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς, στὴ μουσική,
στὴν τέχνη, στὴν ἐνδυμασία, στὴν
νομοθεσία, στὴν διατροφή. Ἀκόμη
καὶ στὴν Ἀμερικὴ ὑπάρχει ἰσχυρὸ
ρεῦμα ἐναντίον τῆς παγκοσμιοποί-
ησης, διότι φοβοῦνται ὅτι ἀποσαρ-
θρώνει ἀδυσώπητα τὸν ἀμερικανικὸ
παραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς4. Οὐσια-
στικῶς, πρόκειται ὅπως προσφυῶς
ἐλέχθη, γιὰ μία Μακντοναλντοποί-
ηση (McDonaldization) τοῦ κόσμου.
Ἔχουμε ὄντως νὰ κάνουμε γιὰ ἕνα
πολιτισμὸ χωρὶς Θεὸ μὲ ἀντιανθρώ-
πινο πρόσωπο, γιὰ μία ἐφιαλτικὴ
ἐξέλιξη, ποὺ θεοποιεῖ τὸ χρῆμα καὶ
τὸ κέρδος καὶ ὑποτιμᾶ τὸν ἄνθρωπο
ὡς πρόσωπο, ὡς εἰκόνα Θεοῦ, ὡς
ψυχοσωματικὴ ὀντότητα, γιὰ μία
ἀποκρουστικὴ PAX AMERICANA, γιὰ

μία νέα εἰδωλολατρία.
4. Μόνη ἀνταγωνιστικὴ

καὶ ὑγιὴς δύναμις
ὁ ἑλληνορθόδοξος 

πολιτισμός. Παπισμὸς 
καὶ Προτεσταντισμὸς 

ἀπεχριστιάνισαν τὴν Δύσιν
Ἐπιδίωξη τῆς νέας αὐτῆς παγκό-

σμιας ἀπειλῆς, οἰκονομικῆς καὶ πολιτι-
στικῆς, εἶναι νὰ συντρίψει καὶ νὰ ἀπο-
δυναμώσει τὰ ἀντίθετα οἰκονομικὰ
καὶ πολιτιστικὰ μοντέλα, τὸ ἰσχυρότε-
ρο τῶν ὁποίων πνευματικὰ εἶναι ἡ
Ὀρθοδοξία, ὁ ἑλληνορθόδοξος πολι-
τισμός, οἱ ἀξίες τοῦ ὁποίου δὲν ἔχουν
καμμία σχέση μὲ τὶς ἀξίες τοῦ φραγ-
κικοῦεὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, τὶς
ὁποῖες υἱοθέτησε καὶ ἐνίσχυσε ὁ ἀμε-
ρικανικὸς πολιτισμός. Σὲ βιβλίο ποὺ
γράψαμε παλαιότερα μὲ τίτλο «Φραγ-
κέψαμε» (τώρα θὰ τὸ λέγαμε «Ἀμερι-
κανέψαμε») παρουσιάζαμε τὶς δια-
φορὲς μεταξὺ εὐρωπαϊκοῦ καὶ ἑλλη-
νορθόδοξου πολιτισμοῦ, μὲ βάση μά-
λιστα τὴν σύγκρουση αὐτῶν τῶν δύο
πολιτισμῶν τὸν 14ο αἰώνα στὰ πρό-
σωπα τοῦ δυτικοῦ οὑμανιστῆ μονα-
χοῦ Βαρλαὰμ τοῦ Καλαβροῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τὴν μνήμη
τοῦ ὁποίου γιὰ δεύτερη φορὰ ἑορτά-
ζει ἡ Ἐκκλησία μας τὴν Β  ́Κυριακὴ
τῶν Νηστειῶν, ὡς ἐπέκταση καὶ συ-
νέχεια τῆς Α  ́Κυριακῆς, τῆς Κυριακῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν θὰ τὶς ἀναλύσω
αὐτὲς τὶς διαφορές, ἁπλῶς θὰ τὶς ἀνα-
φέρω γιὰ δύο λόγους· ἀφ ̓ἑνὸς γιὰ νὰ
ἀποδυναμωθοῦν οἱ ἐνθουσιώδεις
εὐρωπαϊστές, οἱ εὐρωλιγούρηδες, καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ προβληματισθοῦν οἱ
ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν φιλο-
παπικοὶ καὶ φιλοπροτεστάντες, ποὺ
δὲν κατανοοῦν ὅτι ὁ Παπισμὸς καὶ τὸ
γνήσιο τέκνο του ὁ Προτεσταντισμὸς
εὐθύνονται γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ δυ-
τικοευρωπαϊκοῦ ἀμερικανικοῦ πολιτι-
σμοῦ, γιὰ τὴν ἀποχριστιάνιση τῆς Δύ-
σεως, ἐπειδὴ ἐνόθευσαν τὴν διδα-
σκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς στέρησαν
τὴν ἀναπλαστικὴ καὶ ἀνακαινιστική
τους δύναμη, διευκολύνοντας ἔτσι
τὴν ἐπικράτηση τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς
ἀθεΐας5. Ἡ προσέλκυση καὶ ἀφομοί-
ωση τῶν Ὀρθοδόξων ἀποτελεῖ πολὺ
καλὰ σχεδιασμένη ἀπὸ τοὺς ἡγέτες
τῆς παγκοσμιοποίησης ἐπιχείρηση.
Ἀφοῦ ὁ δυτικὸς Χριστιανισμὸς ἐκκο-
σμικεύθηκε καὶ ἀχρηστεύθηκε, καὶ
«ἐὰν τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθή-
σεται»6,ἐπιχειροῦν νὰ ἀχρηστεύσουν
καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὴν κίνηση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ γιὰ τὴν δῆθεν ἕνωση
καὶ ἑνότητα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου,
ποὺ εἶναι ὅμως ψευτοένωση καὶ ψευ-
τοενότητα σὰν τὴν ψευτοένωση τῆς
ΦερράραςΦλωρεντίας,διότι δὲν εἶναι
ἐπιστροφὴ στὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ διομο-
λογιακὴ συγκόλληση καὶ συγκρητι-
σμός. Προωθεῖται μάλιστα ὄχι μόνο
διαχριστιανική, ἀλλὰ καὶ διαθρη-
σκειακὴ ἑνότητα, ὥστε σταδιακὰ νὰ
φθάσουμε στὴν ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ μὲ
ἡγέτη τὸν πάπα, γιὰ νὰ ὑπάρχει στὴν
παγκόσμια διακυβέρνηση7 μαζὶ μὲ τὸν
πολιτικὸ καὶ ὁ θρησκευτικὸς πλανη-
τάρχης.

Ἐπειδὴ στὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἐπανέλ-
θουμε μνημονεύω τώρα τὶς διαφορὲς
μεταξὺ δυτικοῦ καὶ ἑλληνορθοδόξου
πολιτισμοῦ, ποὺ δὲν εἶναι οἱ μοναδι-
κές: α) Ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς δίδει με-
γάλη ἀξία στὸν ὀρθό λόγο, στὴν
ἀνθρώπινη γνώση, στὴν ἐπιστήμη. Ὁ
ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός, χωρὶς
νὰ περιφρονεῖ τὴν ἐπιστήμη, τὸν
ἀνθρώπινο Διαφωτισμό, προτάσσει
τὸν θεϊκὸ Φωτισμὸ καὶ τὴν μέσῳ
αὐτοῦ κάθαρση ἀπὸ τὶς κακίες καὶ τὰ
πάθη. Ἐμπαθεῖς ἐπιστήμονες δὲν
ὠφελοῦν, βλάπτουν. β) Στὴν Δύση τὸ
βάρος πέφτει ὄχι στὰ πνευματικὰ ἀγα-
θά, ἀλλὰ στὰ ὑλικά, μὲ ἐπιδίωξη τὸν
πλοῦτο, τὴν ὑλικὴ εὐημερία, τὴν ἄνε-
ση μὲ ὑπερ εκμετάλλευση τοῦ πλού-
του τῆς γῆς καὶ καταστροφὴ τοῦ πε-
ριβάλλοντος. Στὴν Ὀρθοδοξία τὸ βά-
ρος πέφτει στὰ πνευματικά, στὴν
ἄσκηση, στὴν ὀλιγάρκεια, στὴν λιτό-
τητα, ὅπως αὐτὰ κυρίως βιώνονται
στὸν Μοναχισμό γ) Ἡ ὑπερηφάνεια
καὶ ἡ ἐγωκεντρικότητα τῆς Δύσεως,
ὅπως αὐτὲς ἐκφράζονται ἀπὸ τὸν
ἀλάθητο πάπα καὶ τὸν ὑπεράνθρωπο
τοῦ Νίτσε καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις, ἀντι-
τίθενται στὸ ταπεινὸ καὶ συνοδικὸ
φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων καὶ 4) ἡ
ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ διακρίνει
ἐπίσης τοὺς δύο πολιτισμούς. Δὲν φο-
βόμαστε οἱ Ὀρθόδοξοι τὸν θάνατο,
οὔτε ὡς Ἐκκλησία ἔχουμε ἐγκοσμιο-
κρατικὲς τάσεις, ὅπως ὁ Παπισμὸς καὶ
τὰ κοσμικὰ κράτη τῆς Δύσεως, «ἀλλὰ
περαιτέρω πρόϊμεν ταῖς ἐλπίσι καὶ
πρὸς ἑτέρου βίου παρασκευὴν ἅπαν-
τα πράττομεν»8.

5. Μετὰ τὸ ἁγιασμένον
Βυζάντιον γυρίζομεν ὀπίσω

εἰς τὴν βαρβαρότητα
τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀθεΐας

Τώρα ἡ παγκοσμιοποίηση μᾶς γυ-
ρίζει πίσω στὴν βαρβαρότητα τοῦ
ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀθεΐας. Ἐμεῖς,
ὅμως, δέν καυχώμαστε γι᾽ αὐτὴν
οὔτε τὴν δεχόμαστε.

Καυχώμαστε γιὰ τὴν κλασσικὴ
Ἑλλάδα τῶν προχριστιανικῶν χρό-
νων καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῶν ἀρχαί-
ων προγόνων μας στὴν φιλοσοφία,
τὴν ἐπιστήμη, τὴν τέχνη. Καυχώμα-
στε γιὰ τὸ γιγάντιο ἐκπολιτιστικὸ
ἔργο τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ
ὅλης τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου,
ποὺ προετοίμασε καὶ διευκόλυνε μὲ
τὴν χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης
τὸ κήρυγμα καὶ τὴν διάδοση τοῦ
Εὐαγγελίου σὲ ὅλη τὴν ἑλληνίζουσα
τότε Οἰκουμένη. Καυχώμαστε, γιατὶ
κατὰ θεία ρύθμιση καὶ πρόνοια ὁ τέ-
λειος λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνυλώθηκε
καὶ ἐκφράσθηκε στὰ κείμενα τῆς Κ.
Διαθή κης μὲ τὸ τελειότερο μέχρι
σήμερα γλωσσικὸ ὄργανο, τὴν ἑλλη-
νικὴ γλώσσα. Μὰ περισσότερο καυ-
χώμαστε, γιατὶ ὁ διεσπασμένος πάν-
τοτε καὶ διηρημένος Ἑλληνι σμός,
ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ὀλιγοχρόνια
ἑνοποίησή του ἀπὸ τὸν Μακεδόνα
στρατη λάτη, ἑνοποιήθηκε γιὰ πρώ-
τη φορὰ καὶ δοξάσθηκε καὶ μεγα-
λούργησε ὄχι σὲ ἕνα μικρὸ κράτος
πόλη, ἀλλὰ σὲ μία οἰκουμενικῶν δια-

στάσεων μὲ μεγαλειώδη πνευματικὰ
κατορθώματα ἑλληνικὴ αὐτοκρατο-
ρία, τὴν Ρωμιοσύνη τοῦ Βυζαντίου.

Ὁ Κύπριος ποιητὴς Βασίλης Μι-
χαηλίδης στὸ ἐξαιρετικὸ ποίημά του
γιὰ τὸν μαρτυρικὸ ἐθνάρχη τῆς Κύ-
πρου Κυπριανό, ὁ ὁποῖος μαρτύρη-
σε τὸ 1821, συμπαρι στάμενος στὴν
ἐξέγερση, βάζει στὸ στόμα του τὰ
ἑξῆς λόγια, ποὺ ἐκφράζουν τὴν συ-
ν είδηση καὶ τὴν περηφάνεια ὅλων
τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21 γιὰ τὶς
ἐθνικὲς καὶ πολιτιστικές τους ρίζες,
γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ πολιτιστική τους
ταυτότητα. Τὰ ἀπευ θύνει πρὸς τὸν
Τοῦρκο πασᾶ ποὺ τὸν ἀνέκρινε καὶ
τὸν βασάνιζε:

Ἡ Ρωμιοσύνη ἒν φυλὴ συνόκαιρη
τοῦ κόσμου. Κανένας δὲν εὑρέθηκε
γιὰ νὰ τὴν ἐξαλείψῃ, κανένας, γιατὶ
σκέπει την ᾽πὸ τἄψη ὁ Θεός μου. Ἡ
Ρωμιοσύνη θὰ χαθῇ, ὄντας ὁ κό-
σμος λείψει.

Πέρασε δύσκολες ἱστορικὲς πε-
ριόδους ὁ Ἑλληνισμός· ἀπέφυγε
τὸν ἐκρωμαϊ σμὸ μετὰ τὴν ρωμαϊκὴ
κατάκτηση καὶ μὲ τὴν δύναμη τὴν
πνευματικὴ ποὺ διέθετε παρ᾽ ὀλίγον
νὰ ἐξελληνίσει τὴν ρωμαϊκὴ αὐτο-
κρατορία, πολλοὶ λόγιοι τῆς ὁποίας,
ἰδιαίτερα ποιηταί, διαμαρτύρονται,
διότι ἡ στρατιωτικὰ καὶ πολιτικὰ κα-
τακτημένη Ἑλλάδα, κατέκτησε καὶ
ἐνίκησε πολιτιστικὰ τὸν κατακτητή9.
Ὅ,τι δὲν κατορθώ θηκε τότε μὲ
ἀνθρώπινες δυνάμεις κατορθώθηκε
στὴν Ρωμιοσύνη τοῦ Βυζαντίου, μὲ
τὴν ἐξ ὕψους δύναμη τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ καὶ τὴν οὐρανόθεν, ἀπὸ τὰ
ὕψη, ἐν θάρρυνση τοῦ Μ. Κωνσταν-
τίνου νὰ ἱδρύσει στὴν ἑλληνικὴ Ἀνα-
τολή, μὲ πρωτεύ ουσα τὸ ἑλληνικὸ
μικρὸ Βυζάντιο, τὴν μετέπειτα Κων-
σταντινούπολη, τὸ πρῶτο χριστια-
νικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο γρήγορα ἐξελ-
ληνίσθηκε.

Κατὰ τὸν Φώτη Κόντογλου «μέσα
στὴ βάρβαρη ἀνθρωπότητα τὸ Βυ-
ζάντιο ἤ τανε ἡ κιβωτὸς ἡ σφραγι-
σμένη, ποὺ φύλαγε μέσα της κάθε
πνευματικὸ θησαυρό, ἀποχτημένον
μὲ τὸν πόνο καὶ τὴν πίστη. Σὰν χά-
λασε αὐτὴ ἡ κιβωτός, καὶ σκορπι -
στήκανε οἱ θησαυροί της, ὁ κόσμος
θράφτηκε πνευματικὰ ἀπὸ τὰ ψί-
χουλα ποὺ μαζέψανε κάποιοι Ἕλλη-
νες καὶ τὰ πήγανε στὰ δυτικὰ
ἔθνη»10.

Καὶ ἂν τὰ δυτικὰ ἔθνη ἐτράφησαν
ἐν μέρει πνευματικὰ μὲ τὰ ἀγαθὰ
τῆς παι δείας ποὺ κουβάλησαν οἱ φυ-
γάδες Ἕλληνες λόγιοι, πρὶν καὶ
μετὰ τὴν ἅλωση τοῦ 1453, μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ ἀρξάμενη ἤδη
ἐκεῖ ἀνθρωπιστικὴ ἀναγέννη ση,
ἐνωρίτερα, μέχρι τὴν ἐμφάνιση τῶν
ΓερμανῶνΦράγκων στὸ ἱστορικὸ
προσ κήνιο τὸν 9ο αἰώνα, ὁλόκληρη
ἡ λατινικὴ Δύση ἦταν προσκολλημέ-
νη καὶ προσαρτημένη στὴν ἑλληνικὴ
Ἀνατολή, στὴν ἑνιαία ἑλληνορω-
μαϊκὴ αὐτοκρατο ρία, τρεφόμενη ὄχι
μὲ τὰ ἐλάχιστα ψίχουλα τῶν φυγά-
δων λογίων, ἀλλὰ μὲ τὸν ἐπι ούσιο
ἄρτο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ
ζωῆς, ὁ ὁποῖος κουβαλοῦσε συνθε-
τικὰ καὶ ἀφομοιωτικὰ καὶ τὰ ὑγιῆ
στοιχεῖα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παι-
δείας, ὅπως αὐτὰ εἶ χαν προσληφθῆ
ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Κ. Διαθήκης
καὶ διατηρήθηκαν καὶ αὐξή θηκαν
ἀπὸ τοὺς μεγάλους Ἁγίους Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Μέχρι τὴν ἐμφάνιση
τῶν Φράγκων ἡ Δύση ἦταν μαθή-
τρια τῆς Ἀνατολῆς στὰ δόγματα,
στὴν λατρεία, στὴν πνευματικὴ ζωή.
Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι οἱ μεγάλες
σύνοδοι, οἱ μεγάλοι Ἅ γιοι Πατέρες,
ὁ μεγαλειώδης θεσμὸς τοῦ Μοναχι-
σμοῦ, ἡ ἐκκλησιαστικὴ γραμμα τεία,
ἡ λατρεία, ἡ ὑμνογραφία, ἡ τέχνη
καὶ πολλὰ ἄλλα, στὴν Ἀνατολὴ κυ-
ρίως ἐμφανίσθηκαν καὶ ἄνθισαν καὶ
ἀπὸ ἐκεῖ ἐφώτισαν καὶ τὴν «δυτικὴν
ἀμαυρότη τα»11 κατὰ ὑμνογραφικὴ
ἔκφραση.

Ὁ ἴδιος πνευματικὰ ζωοποιὸς
ἄρτος μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο,
ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Φω-
τίου καὶ πρὸς τοὺς σλαβικοὺς λαοὺς
τοῦ Βορρᾶ, ἡ πρὸς τοὺς ὁποίους
ἐπέκταση τῆς Ὀρθοδοξίας διηύρυ-
νε τὰ πνευματικὰ καὶ γεωγραφικὰ
ὅρια τῆς Ρωμιοσύνης, ἔδωσε ἀνάσα
ζωῆς στὸν Ἑλληνισμό, νέο ζωτικὸ
χῶρο, ἀπέ ναντι δύο ἰσχυρῶν
ἐχθρῶν ποὺ ἐπεδίωκαν νὰ συρρι-
κνώσουν τὴν αὐτοκρατορία· ἀπέ-
ναντι τοῦ Ἰσλὰμ τῶν Ἀράβων καὶ κα-
τόπιν τῶν Τούρκων ἀπὸ τὴν Ἀνα-
τολὴ καὶ ἀπέναντι τῶν Γερμανῶν
Φράγκων ἀπὸ τὴ Δύση. Εἶναι ἄκρως
χαρακτηριστικὸ ὅτι τὴν ἴδια περίοδο
ποὺ οἱ Τοῦρκοι ἀφαιροῦν ἀνατο-
λικὲς ἐπαρχίες ἀπὸ τὰ ἀνατολικὰ
τῆς αὐτοκρατορίας, τὴν ἴδια ἐποχὴ
οἱ Φράγκοι ὄχι μόνον ἀποκτοῦν ἐδά-
φη καὶ ἱδρύουν φραγκικὰ κρατίδια,
ἀλλὰ κατακτοῦν στρατιωτικὰ τὴν
Κων σταντινούπολη τὸ 1204 κατὰ
τὴν διάρκεια τῶν ἐπαίσχυντων
σταυροφοριῶν. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἅλωση
τοῦ 1453 ἡ Ρωμιοσύνη γνώρισε τὴν
ἅλωση τοῦ 1204, ἡ ὁποία κατὰ γε-
νικὴ σχεδὸν ἐκτίμηση τῶν ἱστο-
ρικῶν συνετέλεσε, μὲ τὴν ἐξασθέ-
νηση ποὺ ἐπέ φερε, νὰ πέσει τελικὰ
ἡ αὐτοκρατορία στὰ χέρια τῶν
Τούρκων. Πάντως οὔτε οἱ Φράγκοι,
καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὸν πάπα,
παρὰ τὶς βιαιότητες καὶ τὶς πιέσεις
καὶ τὶς ὑποσχέσεις βοηθείας, κατόρ-
θωσαν νὰ ἐκλατινίσουν, νὰ φραγκέ-
ψουν τοὺς Ὀρθοδόξους, γιατὶ ἀντέ-
δρασαν μεγάλες ἡγετικὲς μορφὲς
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ὁ Μ. Φώτιος, ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος Παλαμᾶς, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος
Εὐγενικός, οὔτε νὰ τοὺς ἐξισλαμί-
σουν οἱ Τοῦρκοι μετὰ τὴν ἅλωση
τῆς Πόλης τὸ 1453, γιατὶ καὶ πάλι
ἐμποδίσθηκαν ἀπὸ τὴν ἐθναρχοῦσα
Ἐκκλησία, ποὺ ἀνέλαβε νὰ συντη-
ρήσει τὸ Γένος καὶ τὸ ἐπέτυχε μὲ
μεγάλες μορφὲς ἁγίων κληρικῶν
καὶ διδασκάλων, ὅπως ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, οἱ Ἅγιοι Κολλυ-
βάδες, ὁ Ἠλίας Μηνιάτης, ὁ Εὐγέ-
νιος Βούλγαρης, ὁ Νικηφόρος Θεο-
τόκης καὶ πλεῖστοι ἄλλοι.

Ἔχει μάλιστα παρατηρηθῆ ὅτι,
μολονότι ὁ Ἑλληνισμὸς τοῦ Βυζαν-
τίου μεταξὺ τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453
πολιτικὰ εἶναι ἀδύναμος καὶ ἐξασθε-

νημένος, πολιτιστικὰ καὶ πνευματικὰ
παρουσιάζει ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῶν Πα-
λαιολόγων ἀξιοσημείωτο δυ ναμισμὸ
σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ πνευματι-
κοῦ βίου, ἰδιαίτερα στὸν χῶρο τῆς Θε-
ολογίας, ὅπου λόγῳ τοῦ κινήματος
τοῦ Ἡσυχασμοῦ καὶ τῆς προφητικῆς
καὶ δυναμικῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀποτυγχάνει
ἡ Δύση νὰ ἐκδυτικίσει, νὰ φραγκέψει
τὴν Ἀνατολή, μὲ τὶς ἰδέες ποὺ μετέ-
φερε ἐκεῖθεν ὁ οὑ μανιστὴς λόγιος
μοναχὸς Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρός12. Δὲν
ἦσαν εὐκαταφρόνητες οἱ δυ νάμεις
ποὺ ἐπεδίωκαν ἀπὸ τότε τὸν ἐκδυτι-
κισμὸ τῆς ᾽Ανατολῆς, ὅπως φάνηκε
στὴν συνέχεια ἀπὸ τὴν διαμάχη με-
ταξὺ Λατινοφρόνων καὶ Ὀρθοδόξων,
ποὺ κα κῶς ἀπὸ δυτικὴ ἐπίδραση τοὺς
ὀνομάζουμε ἑνωτικοὺς καὶ ἀνθενωτι-
κούς13, ποὺ κα τέληξε στὴν ταπεινω-
τικὴ γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ὑπογραφὴ
τοῦ ὅρου τῆς συνόδου Φερράρας
Φλωρεντίας τὸ 1438-39, δεκατέσσερα
μόνον χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἅλωση, ἡ
ὁποία εὐτυχῶς παρέμεινε στὰ χαρτιά,
γιατὶ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν συνεί δηση
τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτὸ ὀφείλεται στὸν πνευματικὸ δυ-
ναμι σμὸ τοῦ Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ,
καὶ ἦταν συγχρόνως ἕνα σημάδι πὼς
αὐτὸς θὰ ἄντεχε, ἀκόμη καὶ ἄν, ὅπως
ὅλα ἔδειχναν, ὑπέκυπταν οἱ Ρωμιοὶ
στοὺς πολιτιστικὰ λιγώτερο ἐπικίνδυ-
νους Τούρκους. Ἦταν μία ἄσκηση
ἀντοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ τὰ κα-
τάφερναν, ὅταν ὁ Θεός, λόγῳ τῆς
ἀξιωσύνης των, τοὺς ἔστελνε ἄξιους
ἡγέτες. Ἡ ἀποφυγὴ αὐτὴ τοῦ ἐκλατι-
νισμοῦ, τοῦ φραγκέματος, ἀποτελεῖ
τὴν τρίτη νίκη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μετὰ
τὴν ἀποφυγὴ τοῦ ἐκρωμαϊσμοῦ καὶ
μετὰ τὸν ἐξελληνι σμὸ τῆς ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας, γιὰ νὰ ἀκολουθήσει
καὶ τέταρτη νίκη, ἡ ἀποφυγὴ τοῦ ἐξισ-
λαμισμοῦ καὶ ὁ παρ ̓ὀλίγον ἐξελλη-
νισμὸς τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατο-
ρίας.

6. Ἀναστρέψιμος
ἡ κυριαρχοῦσα 

παγκοσμιοποίησις.
Ἀξιομίμητον τὸ παράδειγμα
τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Βατάτζη

Ἀξίζει μάλιστα νὰ σημειώσουμε, μιὰ
καὶ βρισκόμαστε στὸ Διδυμότειχο, ὅτι
ὅλος αὐτὸς ὁ ἐκπληκτικὸς δυνα-
μισμὸς ποὺ ἔδειξε ἡ Ρωμιοσύνη τοὺς
τρεῖς τελευταίους αἰῶνες μετὰ ἀπὸ
τὶς σταυροφορίες τῶν Φραγκολατί-
νων τοῦ πάπα κατὰ τὴν Παλαιολόγεια
Ἀναγέννηση, ὅπως λέγεται, ὀφείλε-
ται, κατὰ κοινὴ καὶ ἀστασίαστη τῶν
ἐρευνητῶν ἐκτίμηση στὸν ἐκ Διδυμο-
τείχου καταγόμενο μεγάλο αὐτοκρά-
τορα καὶ ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας
Ἰωάννη Γ  ́Βατάτζη. Αὐτὸς στὰ τριαν-
ταδύο ἔτη τῆς βασιλείας του στὴν Νί-
καια, ὅπου εἶχε μετακομίσει ἡ αὐτο-
κρατορία (1222 - 1254), ἔθεσε τὰ θε-
μέλια, οἰκονομικά, στρατιωτικά, πολι-
τιστικά, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐπανάκτηση
τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1261,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατοπινὴ ἀντοχή
της14. Εἶναι πολὺ καλὸ παράδειγμα,
πολὺ καλὴ ἑλληνορθόδοξη πρόταση
στὴν σημερινὴ ἄρρωστη παγκοσμιο-
ποίηση ποὺ θεωρεῖται μὴ ἀναστρέψι-
μη, ὅπως καὶ τότε μὴ ἀναστρέψιμη
ἐθεωρεῖτο ἡ κατάκτηση τῶν Φραγκο-
λατίνων καὶ ἡ ἐξασθένηση τῶν Ἑλλη-
νορθοδόξων. Ἀξίζει σὲ μιὰ ἡμερίδα,
ἐδῶ στὸ Διδυμότειχο ἢ καὶ στὴν Θεσ-
σαλονίκη, νὰ παρουσιασθεῖ λεπτομε-
ρέστερα ἡ μεγάλη αὐτὴ μορφὴ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἁπλῶς θὰ μνημονεύσω τὴν ὑπερήφα-
νη καὶ ἄξια ἀπάντησή του πρὸς τὸν
πάπα Γρηγόριο Θ ,́ ὁ ὁποῖος φοβού-
μενος τὴν ἐπανάκτηση τῆς Κωνσταν-
τινούπολης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ζη-
τοῦσε ἀναγνώριση τῶν τετελεσμέ-
νων. Τοῦ γράφει ὁ ἅγιος Βατάτζης:
«Δὲ χρειαζόμασταν ἰδιαίτερη σοφία
γιὰ νὰ γνωρίσουμε καλὰ ποιός εἶναι ὁ
δικός σου θρόνος. Ἂν βρισκόταν πά-
νω στὰ σύννεφα ἢ ἂν ἦταν κάπου “με-
τέωρος”, ἴσως ἔπρεπε νὰ ἔχουμε με-
τεωρολογικὲς γνώσεις γιὰ νὰ τὸν
βροῦμε, ἀλλ ̓ἐπειδὴ στηρίζεται στὴ γῆ
καὶ δὲ διαφέρει καθόλου ἀπὸ τοὺς
ὑπόλοιπους θρόνους, ὅλος ὁ κόσμος
τὸν ξέρει.

Μᾶς γράφεις ὅτι ἀπὸ τὸ δικό μας,
τὸ Ἑλληνικὸ γένος, ἄνθησε ἡ σοφία
καὶ τὰ ἀγαθά της καὶ διαδόθηκε
στοὺς ἄλλους λαούς. Αὐτὸ σωστὰ
τὸ γράφεις. Πῶς ὅμως ἀγνόησες ἢ,
καὶ ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι δὲν τὸ ἀγνόη-
σες, πῶς ξέχασες νὰ γράψεις ὅτι,
μαζὶ μὲ τὴ σοφία, τὸ γένος μας κλη-
ρονόμησε ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταν-
τίνο καὶ τὴ βασιλεία; Ποιός ἀγνοεῖ
ὅτι τὰ κληρονομικὰ δικαιώματα τῆς
διαδοχῆς πέρασαν ἀπὸ ἐκεῖνον στὸ
δικό μας γένος καὶ ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε
οἱ νόμιμοι κληρονόμοι καὶ διάδοχοι;

Ἔπειτα, σὺ ἀπαιτεῖς νὰ μὴ ἀγνοή-
σουμε τὸ θρόνο σου καὶ τὰ προνό-
μιά του. Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ἔχουμε νὰ
ἀνταπαιτήσουμε νὰ δεῖς καθαρὰ καὶ
νὰ μάθεις τὰ δικαιώματα ποὺ ἔχου-
με ἐμεῖς ἐπὶ τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ
κράτους τῆς Κωνσταντινούπολης,
τὸ ὁποῖο, ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντί-
νο, διατηρήθηκε γιὰ μιὰ χιλιετία καὶ
ἔφτασε σὲ μᾶς. Οἱ γενάρχες τῆς βα-
σιλείας μου εἶναι ἀπὸ τὸ γένος τῶν
Δουκῶν καὶ τῶν Κομνηνῶν, γιὰ νὰ
μὴ ἀναφέρω ἐδῶ καὶ ὅλους τοὺς
ἄλλους βασιλεῖς ποὺ εἶχαν ἑλληνικὴ
καταγωγὴ καὶ γιὰ πολλὲς ἑκατοντά-
δες χρόνια κατεῖχαν τὴν βασιλικὴ
ἐξουσία τῆς Κωνσταντινούπολης.
Αὐτοὺς ὅλους, καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ρώμης καὶ οἱ ἱεράρχες της, τοὺς
προσκυνοῦσαν ὡς αὐτοκράτορες
τῶν Ρωμαίων. Πῶς λοιπὸν ἐμεῖς φαι-
νόμαστε στὰ μάτια σου ὅτι δὲν
ἐξουσιάζουμε καὶ δὲ βασιλεύουμε
σὲ κανένα τόπο, παρὰ χειροτόνησες
λὲς κι εἶναι ἐπίσκοπός σου τὸν ἐκ
Βρυέννης Ἰωάννη βασιλιὰ στὴν Πό-
λη; Ποιό δικαίωμα ἐπρυτάνευσε στὴ
συγκεκριμένη αὐτὴ περίσταση; Πῶς
κατάφερε ἡ τιμία σου κεφαλὴ καὶ
ἐπαινεῖ τὸ ἄδικο τῆς πλεονεξίας καὶ
βάζει στὴ μοῖρα τοῦ δικαίου τὴ λη-
στρικὴ καὶ αἱμοχαρῆ κατάκτηση τῆς
Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Λατί-
νους;

Ἐμεῖς ἐξαναγκαστήκαμε ἀπὸ τὴν
πολεμικὴ βία καὶ φύγαμε ἀπὸ τὸν τό-
πο μας· ὅμως δὲν παραιτούμαστε

ἀπὸ τὰ δικαιώματά μας τῆς ἐξου-
σίας καὶ τοῦ κράτους τῆς Κωνσταν-
τινούπολης. Καὶ νὰ ξέρεις ὅτι αὐτὸς
ποὺ βασιλεύει εἶναι ἄρχοντας καὶ
κύριος ἔθνους καὶ λαοῦ καὶ πλή-
θους· δὲν εἶναι ἄρχοντας καὶ ἀφεν-
τικὸ σὲ πέτρες καὶ ξύλα, μὲ τὰ ὁποῖα
χτίστηκαν τὰ τείχη καὶ οἱ πύργοι»15.

Ἐπίλογος
Ἀρχαία Ἑλλάδα, Βυζάντιο, Τουρ-

κοκρατία· μιὰ ἀδιάκοπη ἱστορική, ὑπε-
ρήφανη συνέχεια καὶ παρουσία τῶν
Ἑλλήνων, ἀκόμη καὶ σὲ δύσκολα χρό-
νια. Ἡ ἅλωση δὲν ἔγινε τὸ 1453. Ὑπο-
δουλωθήκαμε σωματικά, ἀλλὰ κρατή-
σαμε τὸν πολιτισμό, τὴν ψυχή μας. Ἡ
ἅλωση γίνεται σταδιακὰ μετὰ τὸ 1821
σὲ περίοδο πολιτικῆς ἐλευθερίας. Ξέ-
να κέντρα ἀποφάσεων μὲ ξενόφερ-
τους ἡγέτες ἢ ξενομανεῖς, δυτικό-
τροπους καὶ δυτικόστροφους, ἐνσυ-
νείδητους ἢ ἀφελεῖς, προσπαθοῦν ἐπὶ
διακόσια σχεδὸν χρόνια νὰ μᾶς ξεγυ-
μνώσουν ἐθνικὰ καὶ πολιτιστικά, νὰ
ξεριζώσουν τὴν ψυχή μας. Δὲν μπό-
ρεσαν νὰ τὸ κάνουν μὲ πολέμους καὶ
μὲ τὴ βία, γιατὶ τοὺς βλέπαμε σὰν φα-
νεροὺς ἐχθρούς· μᾶς σφάζανε, μᾶς
κομματιάζανε, μᾶς κρεμάγανε, μᾶς
σουβλίζανε, μὰ δὲν πεθάναμε πολιτι-
στικά· κρατήσαμε τὸν Χριστὸ καὶ τὴν
Ἑλλάδα. Τώρα ὅμως, ὅπως λέγει ὁ
Φώτης Κόντογλου, οἱ ἐχθροὶ ἀλλάξα-
νε ὄψη, γινήκανε κρυφοδαγκανιάρη-
δες, μὲ τὸ χαμόγελο στὰ χείλια, φίλοι
δολεροί, ποὺ φαίνονται ἄβλαβοι, μά-
λιστα κι εὐεργέτες καὶ καλόβολοι16.
Μᾶς ξεγελοῦν καὶ παραδιδόμαστε μό-
νοι μας, ξεπουλᾶμε τὰ πνευματικὰ καὶ
πολιτιστικά μας πρωτοτόκια ἀντὶ πινα-
κίου φακῆς. Ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες
αὐτὸ γινόταν πιὸ διακριτικά. Τὶς τε-
λευταῖες ὅμως δεκαετίες τὸ ξεγύ-
μνωμά μας εἶναι ἐντυπωσιακό· νοι-
ώθουμε γυμνοί, μᾶς κάνει νὰ ντρεπό-
μαστε. Σὰν νὰ μὴ ἔχουμε παλιὰ ὑπο-
στατικὰ καὶ νοικοκυριά, σὰν νὰ μὴν
ἔχουμε θησαυροὺς καὶ ροῦχα γιὰ νὰ
ντυθοῦμε καὶ νὰ στολισθοῦμε, σὰν νὰ
μὴν ἔχουμε πατρίδα καὶ θρησκεία, πε-
ριφερόμαστε στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν
Ἀμερικὴ ψάχνοντας γιὰ καινούργια
πατρίδα καὶ καινούργια θρησκεία.
Ἀφήρεσαν τὴν καθαρεύουσα, ἀφήρε-
σαν τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα,
ἔβγαλαν τὶς προσευχὲς καὶ τὰ πα-
τριωτικὰ κείμενα ἀπὸ τὰ σχολικὰ βι-
βλία, μείωσαν τὰ θρησκευτικά, κα-
τήργησαν τὴν ἑρμηνεία τῶν εὐαγγε-
λικῶν περικοπῶν, ποὺ γινόταν κάθε
Παρασκευὴ στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα,
ἔδιωξαν τὴν ντροπὴ καὶ τὴν αἰδῶ στὶς
προγαμιαῖες σχέσεις, ἀποποινικοποί-
ησαν καὶ διεφήμισαν τὴ μοιχεία καὶ
τὸν ἐλεύθερο ἔρωτα, τὴν ἐλεύθερη
συμβίωση, κατήργησαν τὴ σχολικὴ
ποδιά, τὸν ἐκκλησιασμὸ τοῦ σχολείου,
συκοφάντησαν τὸν πατριωτισμό, θέ-
λουν νὰ καταργήσουν τὸν θρησκευ-
τικὸ γάμο, τὴν θρησκευτικὴ κηδεία,
τὸν θρησκευτικὸ ὅρκο, νὰ κατεβά-
σουν σὰν νέοι εἰκονομάχοι τὶς εἰκόνες
ἀπὸ τὶς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων,
τῶν σχολείων καὶ τῶν δημοσίων γρα-
φείων, κατήργησαν τὸ θρήσκευμα καὶ
τὴν ἰθαγένεια ἀπὸ τὶς ταυτότητες, τὸ
ἐθνικό μας νόμισμα, τὴν δραχμή, νο-
μιμοποιοῦν καὶ προβάλλουν τώρα καὶ
τὴν ὁμοφυλοφιλία. Τί ἄλλο ἀπομένει
γιὰ νὰ σκεπάσουμε τὴ γύμνια μας ὡς
φύλλο συκῆς. Ἂν τολμήσουμε νὰ δια-
μαρτυρηθοῦμε,μᾶς συκοφαντοῦν καὶ
μᾶς εἰρωνεύονται ὡς φανατικούς,
φονταμενταλιστές, ὀπισθοδρομικούς,
ὅπως ἔκαναν μὲ τὴν ἀπόφαση σαράν-
τα ἀκαδημαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ τέλους,
μπράβο τους, ἀποφάσισαν νὰ ἀντι-
δράσουν γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας, τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφα-
βήτου, γιατὶ ὅπως γράφουν ὑπάρχει
ἀνίερο σχέδιο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς
Ἑνετοκρατίας νὰ υἱοθετήσουμε τὸ
λατινικὸ ἀλφάβητο. Συνεχίζεται τὸ ξε-
γύμνωμα.

Δὲν φοβᾶται ὁ Ἑλληνισμὸς τὴν
συνάντηση καὶ τὸ διάλογο μὲ
ἄλλους λαοὺς καὶ ἄλλους πολιτι-
σμούς, γιατὶ πιστεύει στὴν ἀξία καὶ
στὴ δύναμη τῶν θησαυρῶν του·
φοβᾶται τὴ σχεδιασμένη καὶ ὕπου-
λη παγκοσμιοποίηση πάνω σὲ οἰκο-
νομικὲς καὶ ὑλικές, καὶ ὄχι πάνω σὲ
πνευματικές ἀξίες. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσει
χρειάζεται νὰ κρατήσει κοινὲς δοκι-
μασμένες πανανθρώπινες ἀξίες,
ἠθικὲς καὶ πνευματικές, σὰν αὐτὲς
τῆς Ρωμιοσύνης τοῦ Βυζαντίου.

Ἐμεῖς πάντως ἐδῶ στὴν Ὀρθό-
δοξη Ἑλλάδα θὰ ἀντισταθοῦμε
ὄρθιοι καὶ ἀταλάντευτοι. Αὐτὸ ποὺ
ζητοῦμε στὴ νέα περίοδο Φραγκο-
κρατίας καὶ Ἀμερικανοκρατίας εἶναι
νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ζοῦμε καὶ
νὰ πιστεύουμε, ὅπως ζοῦσαν καὶ πί-
στευαν οἱ πατέρες καὶ οἱ παπποῦδες
μας, καὶ ἡ ἴδια πίστη καὶ ζωή, ἡ πολι-
τισμένη καὶ ἁγιασμένη, νὰ ἐξασφα-
λισθεῖ καὶ γιὰ τὰ παιδιά μας, ὅπως
εἶπε ὁ Ἅγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης
θέτοντας ὅρους, πρὶν παραδώσει
τὴν Θεσσαλονίκη στοὺς Βενετοὺς
γύρω στὸ 142017, καὶ ὅπως ζήτησαν
καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Πελοποννήσου
ἀπὸ τοὺς Φράγκους κατακτητές,
κατὰ τό «Χρονικὸ τοῦ Μωρέως»

Τοῦτο ζητοῦμεν, λέγομεν, μεθ᾽
ὅρκου νά μᾶς πείσης.Ἐγγράφως νὰ
τὸ ἔχωμεν, ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας.
Ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἔμπροσθεν Φράγ-
κος μὴ μᾶς βιάση ν᾽ ἀλλάξωμεν τὴν
πίστιν μας καὶ Φράγκοι νὰ γενοῦμε.
Σημειώσεις:

* Εἰσήγηση στὴν ἡμερίδα ποὺ ὀργάνω-
σε στὸ Διδυμότειχο στὶς 15 Μαρτίου 2015 ὁ
σύλλογος «Ἀκρίτες», μὲ θέμα: «Ἡ Παγκο-
σμιοποίηση καί ἡ ἑλληνορθόδοξη πρότα-
ση».
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ξάμενος ὁ ἐν βασιλεῦσιν ἀπόστολός σου
Κύριε βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί σου πα-
ρέθετο...».

3. Σχετικῶς βλ. γιὰ τὶς πολλὲς διαστάσεις
τῆς παγκοσμιοποίησης, εἰς M. STEGER,Παγ-
κοσμιοποίηση. Ἡ ἐποχή μας σὲ 15 λέξεις,
Εἰδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν ἐφημερίδα «Τὸ
Βῆμα», Ἀθήνα 2006, σελ. 43 ἑ.

4. Αὐτόθι, σελ. 138ἑ.
5. Γιὰ τὴν ἀποχριστιάνιση τῆς Δύσεως

ἐκτὸς τῆς καταστρεπτικῆς συμβολῆς τῆς
Ἀναγέννησης καὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀπὸ

ἀντίδραση στὸν κακοποιημένο ἀπὸ τὸν
Παπισμὸ Χριστιανισμό, εὐθύνονται καὶ οἱ
σημερινοὶ πολιτικοὶ ἡγέτες τῆς Εὐρώπης, οἱ
ὁποῖοι στὴ σύνοδο κορυφῆς Εὐρωπαϊκοῦ
Συμβουλίου, στὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας τὸ
2000, ὅπου ἐνέκριναν τὴν «Χάρτα γιὰ τὰ
ἀνθρώπινα δικαιώματα», ἀρνήθηκαν νὰ
περιλάβουν ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴν
χριστιανικὴ παράδοση καὶ ἱστορία τῆς
Εὐρώπης, ποὺ εἶναι σφραγισμένη ἐπὶ
αἰῶνες ἀπὸ τὴν παρουσία καὶ ἐπίδραση τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Περισσότερα βλ. εἰς Πρω-
τοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Ἀπὸ τὴ
Νίκαια τῆς Βιθυνίας στὴ Νίκαια τῆς Γαλ-
λίας. Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος καὶ οἱ μικροὶ τῶν
καιρῶν μας, Θεσσαλονίκη 2001.

6. Ματθ.5, 13.
7. Εἶναι ἐκπληκτικὲς οἱ προβλέψεις, ποὺ

μοιάζουν μὲ προφητεία, ποὺ κάνει τὸ 1962
γιὰ τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση ὁ τότε
πρωθυπουργὸς τοῦ νεοσύστατου κράτους
τοῦ Ἰσραὴλ Ben Gurion σὲ συνέντευξή του
στὸ περιοδικὸ Look. Τώρα ὅλο καὶ περισ-
σότεροι ἡγέτες καὶ ἐπιστήμονες ὁμιλοῦν γιὰ
τὴν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας διακυβέρνη-
σης, ἀκολουθώντας τὸν σχεδιασμὸ τῶν
Σιωνιστῶν, ἔστω καὶ ἂν ὁ Ben Gurion λέγει
ὅτι ὅσα λέγει τὰ ἀνιχνεύει στὴν φαντασία
του. Εἶπε λοιπὸν σ  ̓ἐκείνη τὴν πολύκροτη
συνέντευξη, προβλέποντας τὴν διάλυση τῆς
Σοβιετικῆς Ἕνωσης, τὴν ὁμοσπονδοποί-
ηση τῆς Εὐρώπης, τὴν κατάργηση τῶν
ἐθνικῶν στρατῶν καὶ τὴν ἐγκατάσταση στὰ
Ἱεροσόλυμα ἀπὸ τά «Ἡνωμένα Ἔθνη»
ἑνὸς Ὑπερτάτου Δικαστηρίου τῆς Ἀνθρω-
πότητος, τὰ ἑξῆς. Τὸ πιὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι
ὅτι προέβλεψε ὅτι θὰ ἀνακαλυφθεῖ καὶ ἕνα
χάπι ἀποτρεπτικὸ τῆς ἐγκυμοσύνης, γιὰ νὰ
ἐπιβραδύνει τὴν ἐκρηκτικὴ αὔξηση τοῦ
πληθυσμοῦ στὴν Κίνα καὶ στὴν Ἰνδία. Κα-
τανοεῖ κανεὶς ἔτσι εὐκολώτερα τὶς διασυν-
δέσεις τοῦ πάπα Φραγκίσκου, ὁ ὁποῖος σὲ
πρόσφατα ταξίδια του στὴν Κίνα καὶ στὶς
Φιλιππίνες συνέστησε στὶς γυναῖκες νὰ χρη-
σιμοποιοῦν αὐτὸ τὸ ἤδη ἀνακαλυφθὲν χά-
πι. Ἂς δοῦμε τίς «προφητεῖες» τοῦ Ben Gu-
rion: «Ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου τὸ 1987, ὅπως
ἀνιχνεύεται στὴ φαντασία μου: Ὁ Ψυχρὸς
Πόλεμος θὰ εἶναι πρᾶγμα τοῦ παρελθόν-
τος. Ἡ ἐσωτερικὴ πίεση τῆς διαρκῶς ἀνα-
πτυσσόμενης διανόησης στὴ Ρωσία, γιὰ πε-
ρισσότερη ἐλευθερία, καὶ ἡ πίεση τῶν
μαζῶν γιὰ ἀνύψωση τοῦ βιοτικοῦ τους ἐπι-
πέδου μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἕνα σταδιακὸ
ἐκδημοκρατισμὸ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ αὔξουσα ἐπιρροὴ
τῶν ἐργατῶν καὶ ἀγροτῶν, καὶ ἡ ἀνερχό-
μενη πολιτικὴ σημασία τῶν ἐπιστημόνων,
μπορεῖ νὰ μεταμορφώσουν τὶς Ἡνωμένες

Πολιτεῖες σὲ ἕνα κράτος προνοίας μὲ σχε-
διασμένη οἰκονομία. Ἡ Δυτικὴ καὶ ἡ Ἀνα-
τολικὴ Εὐρώπη θὰ γίνουν μία ὁμοσπονδία
αὐτονόμων κρατῶν ποὺ θὰ ἔχουν ἕνα σο-
σιαλιστικὸ καὶ δημοκρατικὸ καθεστώς. Μὲ
ἐξαίρεση τὴν Ε.Σ.Σ.Δ, ὡς ἕνα ὁμοσπονδο-
ποιημένο εὐρασιατικὸ κράτος, ὅλες οἱ
ἄλλες ἤπειροι θὰ καταστοῦν ἑνωμένες σὲ
μία παγκόσμια συμμαχία, στὴ διάθεση τῆς
ὁποίας θὰ εὑρίσκεται μία διεθνὴς ἀστυνο-
μικὴ δύναμη. Ὅλοι οἱ στρατοὶ θὰ καταρ-
γηθοῦν, καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν πιὰ ἄλλοι πό-
λεμοι. Στὰ Ἱεροσόλυμα, τὰ Ἡνωμένα
Ἔθνη (πραγματικῶς Ἡνωμένα Ἔθνη), θὰ
κτίσουν ἕνα Προσκύνημα τῶν Προφητῶν,
πρὸς ἐξυπηρέτηση τῆς ὁμοσπονδοποιημέ-
νης ἕνωσης ὅλων τῶν ἡπείρων· αὐτὴ θὰ
εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ Ὑπερτάτου Δικαστηρίου
τῆς Ἀνθρωπότητος, γιὰ νὰ διευθετεῖ ὅλες
τὶς ἀντιπαραθέσεις μεταξὺ τῶν ὁμοσπον-
δοποιημένων ἠπείρων, ὅπως προφητεύθη-
κε ἀπὸ τὸν Ἠσαΐα. Ὑψηλοτέρα παιδεία
θὰ εἶναι τὸ δικαίωμα κάθε προσώπου στὸν
κόσμο. Ἕνα χάπι ποὺ νὰ ἀποτρέπει τὴν
ἐγκυμοσύνη θὰ ἐπιβραδύνει τὴν ἐκρηκτικὴ
φυσικὴ αὔξηση στὴν Κίνα καὶ τὴν Ἰνδία.
Καὶ μέχρι τὸ 1987, ὁ μέσος ὅρος ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου θὰ φθάσει στὰ 100 ἔτη».

8. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως
ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, 2, ΕΠΕ
7, 318. Ἀναλυτικώτερη παρουσίαση τῶν
διαφορῶν μεταξὺ Ὀρθοδόξου καὶ Εὐρω-
παϊκοῦ πολιτισμοῦ βλ. εἰς Πρωτοπρεσβυ-
τέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, Φραγκέψαμε. Ἡ
εὐρωπαϊκή μας αἰχμαλωσία, Θεσσαλονίκη
1994, σελ. 59ἑ καὶ 84ἑ.

9. ΟΡΑΤΙΟΣ: Graecia capta ferum victorem
cepit et artes intulit agresti Latio (=Ἡ Ἑλλὰς
κα τακτηθεῖσα κατέκτησε τὸν ἄγριον νι-
κητὴν καὶ εἰσήγαγε τὰς τέχνας εἰς τὸ
ἀγροῖκον Λάτιον). ΙΟΥ ΒΕΝΑΛΙΟΣ: Non pos-
sum fere, Quirites, graecam urbem (=Δὲν δύ-
ναμαι νὰ ἀνεχθῶ, πολῖται, ἑλληνι κὴν τὴν
πόλιν), ἐννοώντας τὴν ἐξελληνισθεῖσα Ρώ-
μη.

10. Βλ. τὸ ἄρθρο «Ἡ ἀκατάλυτη ἑλλη-
νικὴ φύτρα», στὸ βιβλίο του Ἡ Πονεμένη
Ρωμιοσύνη, σελ. 270.

11. Βλ. στιχηρὸ μικροῦ ἑσπερινοῦ 29ης
Ἰουνίου, ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καὶ Παύλου: «Ἔδωκας καυχήμα-
τα τῇ Ἐκκλησίᾳ φιλάνθρωπε, τοὺς σεπτοὺς
Ἀποστόλους σου, ἐν ᾗ ὑπερλάμπουσι νοη-
τοὶ φωστῆρες, Πέτρος τε καὶ Παῦλος,
ὥσπερ ἀστέρες λογικοὶ τὴν οἰκουμένην πε-
ριαυγάζοντες, δἰ  ὧν ἐφωταγώγησας τὴν
δυτικὴν ἀμαυρότητα, Ἰησοῦ παντοδύνα-
με, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

12. Γιὰ τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ πολιτιστικὴ

ἄνθηση βλ. μεταξὺ ἄλλων καὶ Πρωτοπρε-
σβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥΖΗΣΗ, Θεολόγοι τῆς
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 19972, σελ.
206ἑ.

13. Τὴν ὁρολογία «ἑνωτικοί» καὶ «ἀνθε-
νωτικοί» τὴν παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς δυτι-
κοὺς ἱστορι κοὺς καὶ θεολόγους, οἱ ὁποῖοι
ὡς ἕνωση ἐννοοῦν τὴν ἐνσωμάτωση καὶ
ὑποταγὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὸν πάπα. Σ᾽
αὐτὴν τὴν κακὴ ἕνωση ὄντως ἀντέδρασαν
ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ πολλοὶ
ἄλλοι, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀρνητικὰ ὡς
ἀνθενωτικοί. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν κακὴ
ἕνωση ὑπάρχει καὶ ἡ καλὴ ἕνωση, ἡ συνδε-
δεμένη μὲ τὴν ἀλήθεια, ποὺ προϋποθέτει
τὴν ἀποκήρυξη τῶν καινοτο μιῶν καὶ τῶν
αἱρέσεων ἐκ μέρους τοῦ Παπισμοῦ καὶ τὴν
ἐπιστροφὴ τῶν Λατίνων εἰς τὴν Μίαν, Ἁ -
γίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλη-
σίαν. Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς, τῆς ὀρθοδό-
ξου, ἑνωτικοί, ὑπὲρ τῆς ἀληθοῦς δηλαδὴ
ἑνώσεως, εἶναι ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενι-
κός, οἱ πρὸ αὐτοῦ, οἱ σὺν αὐ τῷ καὶ οἱ μετ̓
αὐτὸν Ἅγιοι Πατέρες, καὶ ἀνθενωτικοί,
ἐναντίον τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως, ὁ Βησσα-
ρίων καὶ ἡ παρέα του. Ἑπομένως οἱ Ὀρθό-
δοξοι δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ
«ἑνωτικοί» καὶ «ἀνθενωτικοί» τῶν Δυ-
τικῶν, ἀλλὰ τὸ λατινόφρονες καὶ Ὀρθόδο-
ξοι.

14. Περὶ αὐτοῦ βλ. τὴν πολὺ καλὴ μελέτη
τοῦ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΣΑΚΗ, Ἰωάννης Βατά-
τζης. Ὁ ἅγιος αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντί-
ου, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»,
Θεσσαλονίκη 20102.

15. Αὐτόθι, σελ. 8586.
16. Βλ. ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Μυστικὰ

Ἄνθη, ἤγουν κείμενα γύρω ἀπὸ τὶς ἀθάνα-
τες ἀξίες τῆς ὀρθόδοξης ζωῆς, Ἀθῆναι
19812, σελ. 11: «Οἱ σημερινοὶἐχθροὶ τῆς θρη-
σκείας καὶ τοῦ ἔθνους εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι
ἀπὸ τοὺς παλιούς, γιατὶ μᾶς παραπλανοῦνε
μὲ τὴν ἥμερη ὄψη τους καὶ μᾶς φαίνουνται
ἄβλαβοι, ἀκίνδυνοι. Τέτοιοι εἶναι τὰ λεγό-
μενα “ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ”, οἱ εὐκολίες
τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι παγίδες φαρμακωμένες,
τὰ θεάματα, οἱ ψυχαγωγίες, οἱ τουρισμοί
κ.τ.ἄ. Τοῦτοι οἱ ἐχθροὶ φαίνουνται ἄκακοι
κι ἀνίκανοι νὰ μᾶς κάνουνε κακό, γιατὶ δὲν
εἶναι ἄγριοι καὶ φανεροί, ἀλλὰ ὕπουλοι καὶ
κρυφοδαγκανιάρηδες. Ἀπὸ τοὺς πρώτους
προφυλάγεσαι, μὰ ἀπὸ τοὺς δεύτερους ὄχι,
ποὺ νὰ σὲ καταπιοῦνε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ
ἕναν θαλασσινὸν μῦθο ποὺ θὰ σᾶς πῶ:».
Καὶ παραθέτει στὴ συν έχεια τὸν πολὺ
ὡραῖο μῦθο τῆς χταπόδας μὲ τὸ χταποδά-
κι.

17. Βλ. Πρωτοπρεσβυτέρου ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΖΗΣΗ, Φραγκέψαμε, σελ. 56.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

γνώσθη ὑπὸ πνευματικοῦ του τέ-
κνου, μία μικρὴ ἀναφορὰ εἰς τὴν
διακονίαν του, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀκολουθεῖ
τὸ ἀναγνωσθὲν κείμενον:

*   *   *
Πέρασαν πέντε χρόνια ἀπὸ τότε

ποὺ ἔφυγε ἀπὸ κοντά μας ὁ π.
Μᾶρκος. Ἀπὸ τότε ποὺ ἔφυγε ἀπὸ
τὴν στρατευομένη Ἐκκλησία, γιὰ
νὰ μεταβῆ στὴν θριαμβεύουσα
Ἐκκλησία, ὅπως αὐτὸς ἐπιθυμοῦσε,
γιατὶ ἐκεῖ εἶναι ἡ θέση του. Ὅμως
γιὰ ἐμᾶς -τὰ πνευματικά του παιδιά-
φαίνεται σὰν νὰ ἦταν χθές. Διότι
εἶναι δύσκολο νὰ συνειδητοποι-
ήσουμε ὅτι χάσαμε ξαφνικὰ καὶ
ἀπότομα τὸν πνευματικό μας Πατέ-
ρα, τὸν σεβαστὸ ἀδελφό μας, τὸ
πιστὸ φίλο μας. Διότι εἶναι δύσκολο
νὰ πιστεύσουμε ὅτι χάσαμε τόσο
γρήγορα ἕνα τόσο ἀγαπημένο πρό-
σωπο. Ὅτι χάσαμε αὐτὸν ποὺ τόσο
μᾶς ἀγάπησε καὶ τόσο μᾶς ἐμπι-
στεύθηκε. Αὐτὸν ποὺ πραγματικὰ
ἀναλώθηκε, μὴ φειδόμενος χρόνον
καὶ κόπους, γιὰ τὴν σωτηρία μας καὶ
τὴν καθοδήγησή μας στὴν κατὰ
Χριστὸν ζωήν.

Ὁ π. Μᾶρκος δὲν ἐδίδασκε μό-
νον μὲ λόγια μεστὰ συμβουλῶν,
ἀλλὰ κυρίως ἐδίδασκε μὲ τὸ παρά-
δειγμά του. Ἐδίδασκε μὲ τὸν τρόπο
διαβιώσεώς του, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν
σιωπή του. Ἡ ὅλη βιοτή του ἦταν
αὐθεντικὸ παράδειγμα χριστια-
νικῆς ζωῆς. Καὶ τοῦτο διότι ἦταν μι-
μητὴς τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ
αὐτὸ προσπαθοῦσε νὰ ὑποδείξη σὲ
ὅλους τοὺς ἄλλους.

Ὑπῆρξε ἁπλὸς καὶ ταπεινὸς κλη-
ρικός. Δὲν τοῦ ἄρεσαν οἱ ἐπιδείξεις
καὶ τὰ μεγαλεῖα. Ἐπεδίωκε ἀθορύ-
βως μόνον ἔργα ἀγάπης πρὸς τὸν
συνάνθρωπο. Λαμπρότητα καὶ με-
γαλοπρέπεια ἐπεδίωκε μόνον μὲ
ἀκολουθίες ἐντὸς τοῦ Ἱ. Ναοῦ,
πρὸς δόξαν Θεοῦ. Πάντα θὰ θυμό-
μαστε τὶς κατανυκτικὲς θεῖες λει-
τουργίες καὶ ἀκολουθίες, μὲ διακε-
κριμένους ἐκλεκτοὺς ἱεροψάλτες,
στοὺς ὁποίους παρεῖχε ἀνεξάντλη-
τες πρωτοβουλίες ἐκτελέσεως
λαμπρῶν βυζαντινῶν ὕμνων πρὸς
τὸν Θεόν. Χάρις σὲ αὐτὴν τὴν ἐπι-
θυμία του, πέρασαν ἀπὸ τὸν τα-
πεινὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Διονύ-
σου, κατὰ καιροὺς οἱ μεγαλύτερες
Βυζαντινὲς χορωδίες καὶ οἱ καλλί-
τεροι ἱεροψάλτες, μετακαλούμενοι
προσωπικῶς ἀπὸ αὐτόν, γιὰ νὰ ψάλ-
λουν τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ὅπως
συνήθιζε νὰ λέγη. Χωρὶς ποτὲ νὰ
ἐπιβαρύνη τὸ ταμεῖο τοῦ Ναοῦ, τὸ
ὁποῖον, ὅπως ἔλεγε, προωρίζετο
μόνον γιὰ τὴν βοήθεια ἐμπερίστα-
των συνανθρώπων.

Ἦταν ἀφιλοχρήματος καὶ δὲν
ἐδέχετο ἀμοιβὴ γιὰ τὶς ἱεροπραξίες
του. Ἐνῶ συνεχὴς ἐπιθυμία του
ἦταν νὰ τελέση ἔστω καὶ ἕνα
ἁγιασμὸ ἢ ἕνα εὐχέλαιο τουλάχι-
στον σὲ ὅλα τὰ σπίτια τοῦ Διονύ-
σου. Καὶ νομίζω ὅτι τὸ ἐπέτυχε.

Ὁ μισθός του κατηναλώνετο μό-
νον σὲ ἐλεημοσύνες καὶ μερικὲς
φορὲς σὲ μετακλήσεις διασήμων
ἱεροψαλτῶν καὶ γνωστῶν χορω-
διῶν στὸν Ναό, πρὸς τέρψιν τῶν
πιστῶν Χριστιανῶν. Στὰ πλαίσια
αὐτῆς τῆς προσπαθείας του ἀναφέ-
ρω μόνον τὴν θέσπιση τῶν κατανυ-
κτικῶν ἑσπερινῶν τῆς Μεγάλης Σα-
ρακοστῆς, στὸ τέλος τῶν ὁποίων
ἀκολουθοῦσε πάντοτε σχετικὴ διά-
λεξη, ἀπὸ διαπρεπεῖς ὁμιλητές.

Ἐκ κοιλίας μητρὸς εἶχε τὴν ἱερα-
τικὴ κλίση. Ἀπὸ παιδὶ ἀκόμη ἐξέπεμ-
πε ἁγιοσύνη, κατὰ τὴν μαρτυρία συν -

ομηλίκων του. Κατὰ τὰ πρῶτα χρό-
νια τῆς ἱερατικῆς προσφορᾶς του
στὸν Διόνυσο, μακρυνοὶ προσκυ-
νητὲς τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου, πα-
λαιοὶ γνώριμοί του, μᾶς ἔλεγεν:
«προσέξατέ τον εἶναι Ἅγιος
Ἄνθρωπος». Καὶ ἀληθῶς ἦτο.

Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ὅμως
αὐτὸν τὸν Ἅγιον Ἄνθρωπον τὸν
καθήλωσε ἐπὶ πολλὰ ἔτη (19) εἰς
τὸν βαθμὸν τοῦ Διακόνου, ὡς τιμω-
ρίαν του, γιὰ τὸ ἀσυμβίβαστον τοῦ
χαρακτῆρος του, ὡς πρὸς τὸ δόγμα
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Καὶ ὅταν
ἐπι τέλους ἀπεφάσισε τὴν προαγω-
γήν του εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Πρε-
σβυτέρου, τὸν ἐτοποθέτησε σὲ ἕνα
ἐξωκκλήσι, ἔρημο ἀπὸ κόσμο, καὶ
ὄχι σὲ περικαλλῆ ἐνοριακὸ Ναό,
ἀνάλογα μὲ τὸ ἦθος του καὶ τὴν
μόρφωσή του.

Αὐτὸς ὅμως τὸ ταπεινὸ ἐρημοκ-
κλήσι τὸ μετέτρεψε σὲ σεμνὸ προσ -
κύνημα τῶν ζητούντων σωτηρίαν,
καὶ τὴν ὑπὸ ἵδρυση ἐνορία του, τῆς
τότε Κοινότητος Διονύσου, σὲ σφύ-
ζουσα κυψέλη βοηθείας παντὸς
ἀναξιοπαθοῦντος στὴν εὐρύτερη
περιφέρεια τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς.

Ἰδὼν ὁ τότε Μητροπολίτης
Ἀττικῆς Δωρόθεος τὴν δράση του
καὶ ἀξιολογήσας τὶς πολλὲς δυνα-
τότητές του, τὸν διώρισε Ἀρχιερα-
τικὸν Ἐπίτροπον τῆς περιοχῆς,
πρὸς καλλιτέραν διακονίαν τῆς Μη-
τροπόλεως, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀπόκτη-
σιν τυπικοῦ κατὰ νόμον προσόντος,
ἀπαραιτήτου γιὰ τὴν προαγωγή του
εἰς Ἐπίσκοπον, ὅπως εὐθέως ἐδή-
λωσε πρὸς τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμ-
βούλιο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου, διότι
κατὰ τὴν γνώμην του γρήγορα
ἔπρεπε νὰ φθάση ἐκεῖ. Οὐδέποτε
ὅμως ἔφθασε, διότι ὁ μὲν Μητρο-
πολίτης ἐκοιμήθη προώρως, ὁ δὲ
φίλος του Ἀρχιεπίσκοπος Χριστό-
δουλος, ὁ τόσον ὑποστηριχθεὶς
ἀπὸ τῶν στηλῶν τοῦ «Ὀρθοδόξου
Τύπου», κατὰ τὴν ἀρχιεπισκοπικήν
ἐκλογήν, ἁπλῶς τὸν συμπεριέλαβε
εἰς τὸν κατάλογον τῶν πρὸς Ἀρχιε-
ρατείαν ἐκλογίμων. Καὶ οὐδὲν πέ-
ραν αὐτοῦ. Προφανῶς ἐθεωρεῖτο ὁ
π. Μᾶρκος «ἐπικίνδυνος», ἀπὸ
ὅλους, φίλους καὶ ἐχθρούς, ὁ κατὰ
τὰ ἄλλα, ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς προσ-
διοριζόμενος, ὡς «Ἅγιος Ἄνθρω-
πος».

Ὅταν μάλιστα συνεργάτης του,
κατὰ μεταμεσονύκτια συνεργασία
τους -τέτοιες ὧρες μόνον εὐκαι-
ροῦσε ὁ π. Μᾶρκος- ἀπετόλμησε νὰ
τοῦ ὑποδείξη τὴν πονηρὰν στάσιν
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐπὶ τοῦ θέματος
αὐτοῦ (μελλοντικῆς προαγωγῆς
του) ἐκεῖνος ἀπαθῶς τοῦ ἀπήντη-
σε: «Μὴ ἀσχολεῖσθε μὲ αὐτά, σᾶς
διαβεβαιῶ εἰλικρινῶς, ὅτι εἶμαι ἀπο-
λύτως ἀναπαυμένος μὲ τὰ ἐνο-
ριακὰ καθήκοντά μου εἰς τὴν ὑπη-
ρεσίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ». Αὐτὸς
ἦταν ὁ π. Μάρκος, ταπεινὸς καὶ
ἁπλός. Ἐνδιεφέρετο μόνον γιὰ τὴν
προσφορὰν ὑπηρεσιῶν πρὸς τὸν
λαὸν τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι γιὰ ἀξιώμα-
τα.

Ὁ π. Μᾶρκος ἦτο ἀνεξίκακος,
ἐπιεικὴς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καὶ
αὐστηρὸς  μόνον  ὡς  πρὸς  τὸ  Δό -
γμα. Γιὰ τὴν ἀνεξικακίαν του μόνον,
θὰ ἀναφέρω δύο χαρακτηριστικὰ
περιστατικά, ὡς αὐτόπτης καὶ αὐτή-
κοος μάρτυς τῆς συμπεριφορᾶς
του ἔναντι δύο διωκτῶν του Ἀρχιε-
πισκόπων, αἰφνιδίως, διαδοχικῶς
προσελθόντων εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου, γιὰ νὰ παραστοῦν εἰς τε-
λούμενα μνημόσυνα γνωστῶν των
προσώπων. Ἀμφοτέρους ὑπεδέχθη
μετὰ τιμῶν καὶ μὲ ἔκδηλον χαρὰν
γιὰ τὴν παρουσίαν τους εἰς τὸν Να-
όν. Ἀπὸ τὸν πρώην Ἀρχιεπίσκοπον

Ἱερώνυμον ἐζήτησε μάλιστα νὰ
συλλειτουργήσουν. Ἐκεῖνος ὅμως
εὐγενικὰ ἠρνήθη, προβάλοντας πι-
θανὲς δυσμενεῖς συνέπειες εἰς βά-
ρος τοῦ π. Μάρκου, ἐκ τῆς τοιαύτης
ἐνεργείας. Ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Σεραφεὶμ ἰδὼν τὸν π. Μᾶρκον βα-
στάζοντα βοηθητικὴν ράβδον,
λόγῳ προσφάτου τότε ἀσθενείας
του, μεγαλοφώνως τὸν «ἐπετίμη-
σε» λέγοντας: «πέταξέ το αὐτό, τί
τὸ θέλεις νέος ἄνθρωπος». Προ-
φανῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸν ἐνεθυ-
μεῖτο ἀκόμη ὡς διάκονο!!!

Παροιμιώδης ὑπῆρξε ἡ ταπεινο-
φροσύνη τοῦ π. Μάρκου· οὐδέποτε
ἐσήκωνε τοὺς ὀφθαλμούς, ἐνῶ συν -
εχῶς προσηύχετο. Εἴτε ἐκάθητο,
εἴτε περπατοῦσε, συνεχῶς ἐψιθύρι-
ζε προσευχές. Ἀδιαλείπτως προσηύ -
χετο.

Λειτουργοῦσε καθημερινῶς καὶ
ἀνακαίνισε καὶ ἐλειτούργησε ὅλα
τὰ ἐρημικὰ - ἐξωκκλήσια τῆς πε-
ριοχῆς Διονύσου. Συχνὰ πραγματο-
ποιοῦσε ὁλονυκτίες. Καὶ ἐνῶ ἐτέρ-
πετο μὲ τὶς παννυχίδες, προτιμοῦσε
τὶς συχνὲς ὁλιγόωρες «μικρὲς ὁλο-
νυκτίες», ὅπως τὶς ἀποκαλοῦσε, γιὰ
νὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν περισ-
σότεροι πιστοί. Ἰδιαιτέρως ἐνδιεφέ-
ρετο, πάντοτε, γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυ-
νατὸν μεγαλυτέρα συμμετοχὴ τοῦ
πιστοῦ λαοῦ σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησια-
στικὲς ἐκδηλώσεις.

Πρώτιστον ἔργον καὶ καθῆκον
του θεωροῦσε τὴν τέλεση τοῦ μυ-
στηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, τῆς
συνεπικουρίας εἰς τὴν μετάνοιαν
τῶν χριστιανῶν, εἰς τοῦτο καὶ ἀνη-
λίσκετο νυχθημερόν.

Ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ σημασία
ἀπέδιδε καὶ εἰς τὸ θεῖον κήρυγμα.
Σὲ κάθε θεία Λειτουργία περιελάμ-
βανε ἀπαραιτήτως καὶ τὸ εἰδικὸν
κήρυγμα τῆς ἡμέρας. Ἀπέφευγε τὶς
προχειρότητες καὶ τοὺς αὐτοσχε-
διασμοὺς στὸ κήρυγμα καὶ ἀπαι-
τοῦσε ἐπαρκῆ προπαρασκευὴ πρὸς
τοῦτο. Ἀπόδειξη αὐτῆς τῆς τα-
κτικῆς του ἀποτελοῦν, τὰ μετὰ τὴν
κοίμησή του, δημοσιευόμενα κείμε-
να ὁμιλιῶν του καὶ κηρυγμάτων,
ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον, τὰ
ὁποῖα ἀναδεικνύουν καὶ τὴν ἀρίστη
θεολογική του κατάρτιση.

Ὁ π. Μᾶρκος, πλέον ὅλων τῶν
ἄλλων προτερημάτων του, ὑπῆρξε
καὶ μεγάλος θεολόγος. Ἀλλὰ ὁ «θε-
ολόγος π. Μᾶρκος» πρέπει νὰ ἀπο-
τελέση ἀντικείμενον ἰδιαιτέρας με-
λέτης.

Ἡ πολύωρος καθημερινὴ ἐνα-
σχόλησή του εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ
πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, μὲ θ. Λει-
τουργίες, Μυστήρια καὶ ἄλλα Ἔργα
Ἀγάπης, ἔφθειραν τὴν ὑγείαν του,
συντελούσης καὶ τῆς ἀδιαφορίας
του πρὸς τὴν καθημερινὴ σωματικὴ
κόπωσή του.

Ὁ καλὸς Θεὸς τὸν προειδοποίησε!
Καὶ τοῦτο διότι ἡ παραίτησή του ἀπὸ
τῆς θέσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ.
Ν. Ἁγ. Γεωργίου ὠφείλετο εἰς «ση-
μεῖον», ὅπως ὁ ἴδιος ἐκμυστηρεύθη-
κε σὲ συνεργάτη του.

Παρὰ ταῦτα ὅμως συνέχισε τὴν
πορείαν του πρὸς ἀνακούφιση τῶν
πόνων τῶν ἄλλων, ἀδιαφορώντας
γιὰ τὸν δικό του σωματικὸ πόνο.
Ἔτσι ὁδηγήθηκε στὴν πρόωρον
κοίμησή του.

Πολυσέβαστε πνευματικέ μας
π. Μᾶρκε, αἰωνία σου ἡ μνήμη.
Σὲ παρακαλοῦμε πρέσβευε εἰς

τὸν Φιλάνθρωπον Κύριόν μας, νὰ
μᾶς ἐνδυναμώνη νὰ ἀκολουθή-
σουμε τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες
σου καὶ τὸ ἅγιο παράδειγμά σου.

Ἕνα πνευματικό σου παιδί

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΠΠέέννττεε  χχρρόόννιιαα  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  κκοοίίµµηησσιινν  ττοοῦῦ  ππ..  ΜΜάάρρκκοουυ  



Σελὶς 8η

Μόνον ὡς προκλητικὴ μπορεῖ νὰ
χαρακτηρισθῆ ἡ ἔκθεσις διὰ τὸν
Μωάμεθ ἐντὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας
κατὰ τὰς ἱερωτέρας ἡμέρας τῆς
Ὀρθοδοξίας. Δὲν ἔφθανε μόνον
αὐτό, ἀλλὰ ἡ ἐκδήλωσις περιελάμ-
βανε καὶ ἀπαγγελίαν τοῦ Κορανίου,
ἐντὸς ἑνὸς τόσο ἱστορικοῦ ναοῦ,
ὅπου ἐπὶ αἰῶνας ἀντηχοῦσε μόνον
τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Συμφώνως
πρὸς τὸ protothema.gr τῆς 11ης
Ἀπριλίου 2015:

«Τὴν Μεγάλη Παρασκευή, ἐπέλε-
ξε ἡ Διεύθυνση Θρησκευτικῶν
Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, γιὰ νὰ
πραγματοποιήσει τὰ ἐγκαίνια τῆς
ἔκθεσης «Ἡ Ἀγάπη τοῦ Προφήτη»,
γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς γέννησης τοῦ
Προφήτη Μωάμεθ, μέσα στὸν βυ-
ζαντινὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἡ
συγκεκριμένη ἐκδήλωση περιλάμ-
βανε μάλιστα καὶ τὴν πρώτη ἀπαγ-
γελία τοῦ Κορανίου μέσα στὸν ναὸ-
σύμβολο τῆς Ὀρθόδοξης πίστης,
μετὰ ἀπὸ 85 χρόνια».

Νέα δήλωσις διὰ τὴν μετατροπὴν
τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς τζαμί ἦλθεν
ἀπὸ τὸν μουφτὴν τῆς Ἀγκύρας εἰς
ἀντίδρασιν τῶν δηλώσεων τοῦ Πον-
τίφικος διὰ τὴ γενοκτονίαν τῶν
Ἀρμενίων. Μάλιστα εἰς τὴν συγκε-
κριμένην περίπτωσιν διαπιστώνει

κανεὶς κάτι ποὺ ἀφορᾶ καὶ εἰς τὰ δι-
κά μας ζητήματα. Πολλοὶ ἰσχυρίζον-
ται ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχη σχέδιον
ἀμοιβαιότητος μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ
Τουρκίας, δηλ. ἂν ἀνοίγεται ἕνα
τζαμὶ ἐδῶ νὰ γίνεται κάτι ἀντίστοι-
χον καὶ εἰς τὴν γείτονα. Ὅμως, αἱ
φράσεις τοῦ μουφτῆ καταδεικνύουν
ὅτι τὸ σχέδιον θεᾶται ἀντιστρόφως
ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευράν, δηλ. μὴ
προβαίνετε εἰς ἀρνητικὰς δηλώσεις
εἰδάλλως θὰ κλείσωμεν καὶ ἄλλους
ναούς.. Συμφώνως πρὸς τὸ dot-
news.gr τῆς 16ης Ἀπριλίου 2015:

«Ὁ Μουφτὴς τῆς Ἄγκυρας σχο-
λιάζοντας τὴν δήλωση τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου διασύνδεσε γιὰ πρώτη
φορά τὴν ἀρμενικὴ γενοκτονία μὲ
τὴν Ἁγία Σοφία. “Ἡ ἀλήθεια εἶναι
πὼς αὐτὴ ἡ δήλωση πιστεύω ὅτι θὰ
ἐπιταχύνει μόνο τὸ ἄνοιγμα τῆς
Ἁγιᾶς Σοφιᾶς γιὰ μουσουλμανικὴ
προσευχή”. Ὑποστήριξε ὅτι πολλοὶ
ἐχθροί τῆς Τουρκίας καὶ μέσα καὶ
ἔξω συνεχίζουν τὶς ἐπιθέσεις τους
μὲ διάφορα μέσα. Ὑποστήριξε ἀκό-
μη ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ δηλώ-
σεις ἀποτελοῦν ἀντανάκλαση τοῦ
μοντέρνου τρόπου τῶν σταυροφο-
ριῶν ποὺ ἔχουν πραγματοποιηθεῖ
σὲ αὐτὰ τὰ χώματα ἐδῶ καὶ
αἰῶνες».

Συναγωγή ἐρωτημάτων διά τήν παρουσίαν 
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τήν μεγ. Συναγωγήν
Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν

τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τῆς 29ης
Μαρτίου:

«Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πα-
τριάρχης, κατόπιν ἀπευθυνθεί-
σης Αὐτῷ προσκλήσεως ὑπό τοῦ
Ἐξοχ. κ. Bülent Arınç, Ἀντιπρο-
έδρου τῆς Κυβερνήσεως τῆς
Τουρκίας,
συνοδευό-
μενος δέ
ὑπό τοῦ Πα-
ν ο σ ι ο λ .
Ἀρχιμανδρί-
του κ. Βαρ-
θολομαίου,
Ἀρχιγραμ-
ματέως τῆς
Ἁγίας καί
Ἱερᾶς Συνό-
δου, τήν
πρωΐαν τῆς
Π έ μ π τ η ς ,
26ης Μαρτίου, μετέβη εἰς Ἀδρια-
νούπολιν (Edirne) καί ἐτίμησε διά
τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν
τελετήν ἐγκαινίων τῆς μεγάλης
Συναγωγῆς τῆς πόλεως, παρου-
σίᾳ τῆς Α. Ἐξοχότητος, ἄλλων το-
πικῶν ἀρχόντων καί πλήθους ἐκ
τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος».

Ἡ ἀνακοίνωσις ἤγειρεν αὐθορ-
μήτως μερικάς ἀπορίας. Γνωρίζο-
μεν ὅτι εἰς τέτοια γεγονότα καλεῖ
ὁ οἰκοδεσπότης. Οἰκοδεσπότης
ἦτο ὁ Ἀρχισυνάγωγος ἢ ὁ Ἀντι-
πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Κυβερ-
νήσεως; Ἦτο ἐν γνώσει τοῦ οἰκο-
δεσπότου ἡ πρόσκλησις τοῦ Οἰκ.
Πατριάρχου ἢ ὁ Ἀντιπρόεδρος
ἐνήργησεν αὐθαιρέτως; Τὸ πρω-
τόκολλον εὐγενείας ἂν μὴ τί ἄλλο
προβλέπει προσυνεννόησιν εἰδάλ-
λως θὰ ἦτο ἀπρεπὲς καθεὶς νὰ
προσκαλῆ χωρὶς «νὰ λογαριάζη
τὸν ξενοδόχον». Ὁ Παναγιώτατος
ἐγνώριζεν ἂν ὑπῆρξε προσυνεν-
νόησις; Ἂν δὲν ὑπῆρξε, πῶς ἀπο-

δέχεται νὰ μεταβῆ εἰς τόπον θρη-
σκευτικὸν χωρὶς νὰ ἔρθη ὁ ἴδιος
εἰς ἐπαφὴν μὲ τὸν οἰκοδεσπότην;
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, διατὶ ὁ οἰκοδεσπό-
της δὲν ἐκάλεσε τὸν ἴδιον τὸν Πα-
τριάρχην προσωπικῶς; Ποῖος ὁ λό-
γος; Ἄλλωστε καὶ παλαιότερα
ἔχομεν ἰδεῖ τὸν Πατριάρχην νὰ πα-
ρευρίσκεται καὶ ἐνίοτε νὰ συμπρο-

σ ε ύ χ ε τ α ι
ἀντ ικανο-
νικῶς μὲ
ἀ λ λ ο θ ρ ή -
σκους. Ἂν
ὑπῆρξε προ-
συνεννόη-
σις τότε μὲ
ποίαν αἰτιο-
λογίαν ἀνέ-
λαβε τὸν
ρόλον προσ -
κλητοῦ ὁ
Ἀ ν τ ι π ρ ό -

εδρος; Πέραν αὐτῶν, διατὶ ὁ Πα-
ναγιώτατος ἐθεώρησε καλὸν νὰ
μεταβῆ εἰς τοιαύτην ἐκδήλωσιν;
Ὅταν τὸν καλῆ ἡ Τουρκικὴ Κυ-
βέρνησις ἀμέσως ἀνταποκρίνεται
εἰς τὰ κελεύσματά της; Ἄν,
αὔριον τελέση ὁ ἴδιος ἐγκαίνια εἰς
ἱ. ναόν, θὰ προσκαλέση τὸν Ἀρχι-
συνάγωγον ἢ τὸν Πρωθυπουργόν;
Ἂς ἐπισημάνωμεν, διὰ νὰ προλαμ-
βάνωμεν, ὅτι, ὅταν θρησκευτικαὶ
τελεταὶ λαμβάνουν τὸ ἔνδυμα τῶν
κοινωνικῶν ἐκδηλώσεων ἀπομει-
ώνουν τὴν πνευματικήν των ἀξίαν.
Ὁ Παναγιώτατος κατέχει μίαν
ὑψηλὴν θέσιν, καὶ κάθε κίνησίς
του δύναται νὰ δώση λαβάς διὰ τὰ
τεκταινόμενα, ὅπως ἡ παρουσία
του ἐκεῖ μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν τοῦ
κ. Bulent Arinc, ὅταν τάς ἰδίας ἡμέ-
ρας ὀλίγα χιλιόμετρα βορειοτέρα
εἰς Σόφιαν ἱδρύεται καὶ Τμῆμα
Ἑβραϊκῶν Σπουδῶν καὶ ὀλίγα χι-
λιόμετρα δυτικότερα εἰς Θεσσα-
λονίκην τίκτεται ἀντίστοιχον Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν.

Ποῖοι ἆραγε ἐπιθυμοῦν τὰ Τζαμιά 
εἰς τήν Πατρίδα μας, ἀφοῦ

δὲν τὰ θέλουν οἱ μουσουλμάνοι;
Τοῦ κ. Δημητρίου Κατσαροῦ

Ἦλθε ἐδῶ καὶ καιρὸ ἡ ὥρα νὰ
ἀντιμετωπίσουμε καὶ στὴν Χώραν
μας τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν
τὴν συνύπαρξη μὲ πιστοὺς ἄλλων
θρησκειῶν. Ἡ φτώχεια, οἱ πόλε-
μοι καὶ οἱ πολιτικὲς διώξεις
ἀδεφλῶν μας ἀπὸ ἄλλες χῶρες
τοὺς ἔφεραν στὴν Ἑλλάδα. Μαζὶ
μὲ αὐτοὺς ἦλθαν καὶ οἱ θρησκευ-
τικές τους κοινότητες. 

Ὁ Ἀχμὰντ Ἐλντὶν εἶναι, ὅπως ὁ
ἴδιος προτιμᾶ νὰ ὁρίζη τὴν ἰδιότη-
τά του, ἕνας «ἱεραπόστολος τοῦ
Ἰσλὰμ στὴν Ἑλλάδα». Δραστηριο-
ποιεῖται στὸ ἀρχαιότερο ἐν ἐνερ-
γείᾳ Τζαμὶ τῆς Ἀθήνας καὶ σὲ ἕνα
ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα τῆς Χώρας.
Κηρύττει τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡγεῖται
μιᾶς μουσουλμανικῆς κοινότη-
τας. Ὁ ἴδιος, γεννηθεὶς καὶ ἀνα-
τραφεὶς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ πατέρα
αἰγύπτιο καὶ μητέρα ἑλληνίδα,
δὲν διστάζει νὰ ἐπιβεβαιώση ὅτι
«δὲν λείπει τίποτα ἀπὸ ἕνα μου-
σουλμάνο ποὺ διαβιεῖ στὴν Ἑλλά-
δα». 

Ἔτι περαιτέρω, ὅπως ὁ ἴδιος
ἐξήγησε στὸν δημοσιογράφο τοῦ
Ὀρθοδόξου Τύπου, ἀπὸ τοὺς
μουσουλμάνους συμπολίτες μας
δὲν λείπει οὔτε αὐτὸ διὰ τὸ
ὁποῖον κόπτονται πολλοὶ πολιτικοὶ
παράγοντες, οἱ ὁποῖοι μάλιστα
συγκρούστηκαν στὸ παρελθὸν
καὶ μὲ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ
ἕνας ἐπίσημος χῶρος λατρείας,
κάποιο μεγάλο τζαμὶ στὴν Ἀθήνα,
τὴν Θεσσαλονίκη ἢ ἄλλη μεγάλη
πόλη. Ἡ ἀπάντησή του, ἦταν
ἁπλή, λογικὴ ἀλλὰ καὶ αἰφνιδια-
στική. «Ἔχομε τζαμιὰ καὶ χώρους
ὅπου προσευχόμεθα ἐλευθέρως»
δηλώνει. Μάλιστα διερωτᾶται
πῶς θὰ μποροῦσαν οἱ μουσουλμά-
νοι ἀπὸ τὶς διάφορες ὁμολογίες
τῆς Ἰσλαμικῆς πίστης νὰ συνέρ-
χωνται καὶ νὰ προσεύχωνται μαζί.
Ἆραγε μποροῦν Ὀρθόδοξοι, Πα-
πικοὶ καὶ Προτεστάντες χριστια-
νοὶ νὰ λατρεύουν τὸν Θεὸ στοὺς
ἴδιους ναοὺς καὶ μὲ τὶς ἴδιες ἱερα-
τικὲς πράξεις;

Κατόπιν αὐτοῦ τὸ ἐρώτημα βε-
βαίως ποὺ προκύπτει εἶναι ποιοὶ
καὶ γιατί κόπτονται γιὰ τὴ δημι-
ουργία τζαμιῶν, ἢ ὅπως ἀπὸ πολι-
τικοὺς παράγοντες ὀνομάζονται
«ἐπίσημων χώρων λατρείας»; Ἐν
μέρει ὁ κύριος Ἐλτνὶν δίδει μία
ἐξήγηση ἀναφέροντας πὼς οἱ
«Ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι» οἱ

Ἑνώσεις καὶ Σύλλογοι, δηλαδή,
τῶν μουσουλμάνων ἐν Ἑλλάδι
τείνουν νὰ ἐκτρέπωνται ἀπὸ τὸ
ποιμαντικό τους ἔργο καὶ ἐπιδί-
δονται σὲ πολιτικοὺς ἀκτιβισμοὺς
καὶ προσπάθειες πολιτικῆς ἐπιρ-
ροῆς. Φυσικὰ μεγάλα Τζαμιὰ στὸ
κέντρο τῶν μεγαλυτέρων Ἑλλη-
νικῶν πόλεων θὰ ἔδιδαν παρου-
σία κοινωνικὴ σὲ μουσουλμανικὲς
κοινότητες μὲ σπουδαία πολιτικὴ
χρηστικὴ ἀξία. 

Ἡ χρήση τῆς θρησκευτικῆς πί-
στεως γιὰ στόχους πολιτικῆς
ἐπιρροῆς, καταγγέλλεται καὶ ἀπὸ
τὸν ἴδιο τὸν κύριο Ἐλτνίν, ὡς
στρεβλὴ θέαση τοῦ Κορανίου, χα-
ρακτηριστικὸ ἴδιο συγκεκριμένης
μουσουλμανικῆς αἱρέσεως, αὐ -
τῆς τῶν χαριτζιτιστῶν. Στοὺς χα-
ριτζιτιστὲς συγκαταλέγονται καὶ
ἐκεῖνοι οἱ μουσουλμάνοι ποὺ προ-
βαίνουν τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις
στὴν Εὐρώπη καὶ ἐξαπολύουν
Τζιχὰντ στὴ Μέση Ἀνατολή. Διε-
ρωτᾶται κανεὶς πῶς παρὰ τὸ γε-
γονὸς ὅτι οἱ χαριτζιτιστὲς δὲν
ἔχουν παρουσία στὸν Ἑλλαδικὸ
χῶρο, ἡ ἀνάπτυξη Κοινοτήτων
ποὺ ἐκφράζονται ἀπὸ τέτοιες ἰδε-
ολογίες, δὲν φέρει τὸν κίνδυνο
γιὰ μελλοντικὰ τρομοκρατικὰ
χτυπήματα, ὅπως αὐτὰ ποὺ εἴδα-
με νὰ συμβαίνουν πρόσφατα στὴ
Γαλλία καὶ τὴ Δανία; Ὁ ἴδιος ὁ κύ-
ριος Ἐλντίν, συμμερίζεται αὐτὸν
τὸν φόβο!

Εἶναι ἆραγε ἡ ἀφέλεια θε-
σμικῶν καὶ πολιτικῶν παραγόντων
ποὺ ἐπιτρέπει τὴν εὐόδωση καὶ
ἀνάπτυξη τέτοιου εἴδους ἀκτιβι-
σμοῦ; Εἶναι ἡ ἰδεολογικὴ ἐθελο-
τυφλία ὁρισμένων ποὺ δὲν τοὺς
ἐπιτρέπει νὰ δοῦν τὴν ἀπόσταση
ποὺ χωρίζει τὴν προστασία τῆς
ἐλεύθερης λατρείας τῆς πίστεως
κάθε πολίτη στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ
τὴν ὑποστήριξη μουσουλμανικῶν
ἑνώσεων ποὺ φέρουν τὸν κίνδυ-
νο ποὺ περιγράψαμε; Καὶ ἐν τέλει
ποιὲς εἶναι οἱ σχέσεις ἡγετῶν τέ-
τοιων κοινοτήτων μὲ δημάρχους
καὶ ἄλλους πολιτικούς, ποὺ ἕως
τώρα ἐπέδειξαν ἰδιαίτερη προθυ-
μία γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν αἰτη-
μάτων τους; Τὰ παραπάνω εἶναι
ἐρωτήματα ποὺ χρήζουν ἀπαντή-
σεων ἀλλὰ καὶ ποὺ πρέπει νὰ μᾶς
προβληματίσουν γιὰ τὴν ἐφαρ-
μογὴ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθε-
ριῶν στὴ Χώρα. 

«Παράδοξα εἶδον τὰ ἔθνη
πάντα ἐν πόλει Δαυίδ»!

Οὔτε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως
οὔτε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τῆς ἐπερχο-
μένης Πεντηκοστῆς φαίνεται νὰ φω-
τίζη τὴν γραφίδα τοῦ συνυπογρά-
φοντος Μακ. Πατρ. Ἱεροσολύμων κ.
Θεοφίλου τὴν κοινὴν δήλωσιν δεκα-
τριῶν ἐπικεφαλῆς «Ἐκκλησιῶν». Ἡ
πρωτοβουλία ἀντιτάξεως πρὸς τὴν
βίαν ἀξιέπαινος, ὅμως τὸ περιεχόμε-
νον… βρίθει μειοδοσίας! Τί σημαίνει
ὅτι «δὲν ὑπάρχει ἀληθινὴ θρησκεία
ἡ ὁποία…»; Ὅλοι ὅσοι ὑπογράφουν
ἀνήκουν εἰς μίαν ἀληθινὴν θρη-
σκείαν ἢ μήπως πρεσβεύουν ὅλοι
ἀληθινάς θρησκείας; Ἂν μία θρη-
σκεία εἶναι ἡ ἀληθινὴ, εἶναι δυνατὸν
νὰ ἀληθεύουν καὶ αἱ ὑπόλοιποι; Ἡ
Ὀρθόδοξη πίστις δὲν εἶναι μία θρη-
σκεία, ἀλλὰ ἡ μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλη-
σία. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφέρε-
ται ἡ λέξις ἐπικεφαλῆς «Ἐκκλη-
σιῶν»; Ὅλαι εἶναι «Ἐκκλησίαι»; Δυσ -
 τυχῶς, τὸ πιὸ ἀκατανόητον, διὰ
τοῦτο καὶ ὕποπτον, εἶναι ἡ ἀναφορὰ
εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ. Γιατί ἡ ὕπαρξις
τῆς πόλεως αὐτῆς ἀποτελεῖ σημεῖον
ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπικρα-
τήση; «Πνεῦμα ὁ Θεός», δὲν ἔχει
τόπον κατοικίας! Μήπως ἐπεστρέ-
ψαμεν εἰς τὴν παλαιοδιαθηκικὴν
ἀντίληψιν τοῦ ἀπορθήτου τῆς Σιών;
Ἂν ἡ φράσις ἐννοεῖ τὴν συνύπαρξιν
διαφόρων θρησκειῶν καὶ ἐθνοτήτων
εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ, τότε καὶ πάλιν
καθίσταται ἀμφιβόλου νοήματος,
καθὼς, ἀφενὸς ἡ διαπίστωσις ἀπο-
λύτου εἰρηνικῆς συμβιώσεως δὲν
ἐπιβεβαιώνεται, ἀφετέρου ἀκόμη
καὶ ἡ τελεία ἀγαπητικὴ συνύπαρξις
προσ καίρως εἰς ἕνα μέρος δὲν εἶναι
κριτήριον διὰ τὴν Βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ. Συμφώνως πρὸς τὸ ekklisi-
aonline τῆς 8ης Ἀπριλίου 2015 τὸ
ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει:

«Μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
ποὺ διακατέχονται ἀπὸ καλὴ θέλη-
ση, εἴμαστε βαθιὰ στενοχωρημένοι
γιὰ τὸ ἐπίπεδο τῆς βίας ποὺ ἐξακο-
λουθεῖ νὰ λαμβάνει χώρα σὲ μέρη
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ἀλλοῦ τὰ
τελευταῖα χρόνια ψευδῶς στὸ ὄνο-
μα τῆς θρησκείας" ἀναφέρουν καὶ
συμπληρώνουν: " Δὲν ὑπάρχει ἀλη-
θινὴ θρησκεία ἡ ὁποία νὰ τάσσεται
ὑπὲρ τῆς παραβίασης τῶν δικαιω-

μάτων τοῦ ἀνθρώπου ἢ ὑπὲρ τῆς
θυματοποίησης τῶν μειονοτικῶν
ὁμάδων  καὶ καταδικάζουμε τέτοιες
ἐνέργειες μὲ τὸν ἐντονότερο δυ-
νατὸ τρόπο. Ὅσοι συμμετέχουν σὲ
τέτοιου εἴδους βάρβαρη συμπερι-
φορὰ ἀποκτηνώνουν ὄχι μόνο τὰ
θύματά τους, ἀλλὰ τοὺς ἑαυτούς
τους". Οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν Ἐκκλη-
σιῶν καλοῦν τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ
ἀπελπίζονται σημειώνοντας πὼς "ἡ
ἴδια ἡ ὕπαρξη τῆς πόλης τῆς Ἱερου-
σαλὴμ εἶναι παραδόξως ἕνα σημάδι
ἐλπίδας ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δι-
καιοσύνης θὰ ἐπικρατήσει". "Τὸ πιὸ
σκοτεινὸ σημεῖο τῆς νύχτας εἶναι
συχνὰ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν αὐγὴ" ἐπι-
σημαίνουν προσπαθώντας νὰ σπεί-
ρουν τὴν ἐλπίδα στὶς καρδιὲς τῶν
Χριστιανῶν. "Ἡ χαρούμενη διακή-
ρυξη τῆς Ἀνάστασης τὰ ξημερώμα-
τα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, μᾶς
διαβεβαιώνει ὅτι ἡ τελευταία λέξη
ἀνήκει ὄχι στὴ βία καὶ τὴν ἀπαν-
θρωπιά, ἀλλὰ στὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης,
τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἐλπίδας"
καταλήγει ἡ ἀνακοίνωση. Τὸ μήνυ-
μα ὑπογράφεται ἀπό τούς: 

† Πατριάρχη Θεόφιλο ΙΙΙ, Ἑλλη-
νικὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο. † Πα-
τριάρχη Φουὰντ Twal, Λατινικὸ Πα-
τριαρχεῖο. † Πατριάρχη Nourhan
Μανουκιάν, Ἀρμενικὸ Ἀποστολικὸ
Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο. † Π. Pier-
battista Pizzaballa, Τάγμα τῶν Φραγ-
κισκανῶν, Custos τῶν Ἁγίων Τόπων.
† Ἀρχιεπίσκοπο Anba Ἀβραάμ, Κο-
πτικὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς
Ἱερουσαλήμ. † Ἀρχιεπίσκοπο Swe-
rios Malki Murad, Πατριαρχεῖο τῆς
Συρίας. † Ἀρχιεπίσκοπος Aba Emba-
kob, Αἰθιοπίας Πατριαρχεῖο. †
Ἀρχιεπίσκοπο Ἰωσὴφ-Jules Zerey,
Ἕλληνες-Μελχίτες-Καθολικὸ Πα-
τριαρχεῖο. † Ἀρχιεπίσκοπο Mosa El-
Hage, Πατριαρχικῆς Ἐξαρχία Μα-
ρωνιτῶν. † Ἀρχιεπίσκοπο Suheil
Νταγουανί, Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία
τῶν Ἱεροσολύμων καὶ  Μέσης Ἀνα-
τολῆς. † Ἐπίσκοπο Munib Younan,
Εὐαγγελικὴ Λουθηρανικὴ Ἐκκλη-
σία στὴν Ἰορδανία καὶ τοὺς Ἁγ. Τό-
πους. † Ἐπίσκοπο Pierre Malki, τῆς
ΣυροΚαθολικῆς Πατριαρχικῆς Ἐ -
ξαρχίας. † Msgr. Georges Dankaye»,
τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας Ἀρμε-
νίων Καθολικῶν».
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Οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ὑπὸ ἐπικειμένην διάλυσιν;
Πρὸ τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης

Ἑβδομάδος ἐλάβαμε μία ἐπι-
στολὴ μιᾶς εὐσεβοῦς καὶ ἀγαθῆς
ψυχῆς τὴν ὁποίαν καὶ ἐδημοσιεύ-
σαμε στὸ φύλλο (10-4-15 ἀρ. φ.
2065). Ἡ ἐπιστολογράφος ἐξέ-
φραζε μὲ περισσῆ ἀγωνία καὶ
καημὸ τὴν ἀποθράσυνση τῶν παν-
τοίου εἴδους αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι
λυσσομανοῦν κατὰ τῆς ὀρθῆς πί-
στεως, ἀλλὰ πάντοτε μὲ κεκαλυμ-
μένη τὴν πρόσοψη, ὡς ἀκριβῶς
ἔχουν καὶ τὰ ἑλκυστικά τους χρω-
ματιστὰ φυλλάδια καὶ οἱ μεγάλου
μεγέθους ἐντυπωσιακὲς ἀφίσσες.
Οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν ἐπιδοθῆ σὲ
σφοδρὸ ἀγῶνα καὶ ἔχουν ἐξαπο-
λύσει, σύμφωνα μὲ τὰ εἰσαγόμενα
ἐκ σκοτεινῶν κέντρων τοῦ ἐξωτε-
ρικοῦ σχέδιά τους, ὅλες τους τὶς
δυνάμεις διὰ νὰ παρασύρουν
ἀνθρώπους ἀδαεῖς σὲ ζητήματα
πίστεως, εὑρισκόμενοι σὲ κεν-
τρικὰ σημεῖα κυρίως τῶν Ἀθηνῶν
καὶ περιχώρων, ὅπως στὶς στάσεις
τῶν μέσων συγκοινωνίας καὶ τὶς
πλατεῖες. Τὴν ὥρα ποὺ ἐπιχειροῦν
νὰ δέσουν τὰ χέρια καὶ τὴν
γλῶσσα τῆς ἐκκλησιαστικῆς δια-
φωτίσεως, διὰ ἀντιρατσιστικῶν
καὶ ἄλλων νόμων, ἀφήνεται
ἕρμαιο τὸ πλῆθος στὴν προπαγάν-
δα κάθε παραθρησκείας καὶ ὑπο-
κουλτούρας. Ὅμως «ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ οὐ δέδεται» καὶ εἶναι ὀξὺς
ὡς «ρομφαία δίστομος», γιʼ  αὐτὸ
καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἐδῶ τὸ βῆμα κατα-
βάλλουμε κάθε προσπάθεια νὰ
τοὺς ξεσκεπάσουμε καὶ νὰ ἀνα-
δείξουμε τὴν ἀλήθεια, καθὼς πα-
ρατηροῦμε ὅτι πολλὰ ἱστολόγια
καὶ «ἐκκλησιαστικὲς» ἐφημερίδες
«τυρβάζουν περὶ πολλὰ» ἀλλὰ ὄχι
γιὰ τὸ ἕνα, τὸ ἀναγκαῖον.

Ὅλες αὐτὲς τὶς ὁμάδες, ποὺ
ἀποπροσανατολίζουν τὸν κόσμο
ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, θὰ μποροῦσε
κανεὶς νὰ τὶς κατατάξη, σὲ τρεῖς
κατηγορίες:  α) ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν
χριστιανικὴ ἐπικάλυψη, δηλαδὴ
ἰσχυρίζονται ὅτι πιστεύουν στὸν
Χριστό, β) ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν φι-
λοσοφικὸ προσωπεῖο, οἱ ὁποῖες
συνήθως ἐκμεταλλεύονται τὴν
ἀγάπη τῶν γηγενῶν διὰ τοὺς
ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους,
καὶ γ) ἐκεῖνες ποὺ παρουσιάζονται
ὡς ἐκφράζουσες τὴν ἐπιστήμη,
ποὺ ἀναμειγνύουν ψυχολογία μὲ
ἐσωτερισμὸ καὶ προπαγανδίζουν
τὴν αὐτοδυναμία τοῦ ἀνθρώπου
νὰ βρῆ λύσεις ἐντός του, ὡς τὸ
ἐντὸς νὰ μὴ ἦταν μέρος τοῦ προ-
βλήματος. Καθὼς δὲν ἐπαρκεῖ ὁ
χῶρος διὰ τὴν ἐνασχόληση καὶ μὲ
τίς τρεῖς κατηγορίες, θὰ ἀρκε-
σθοῦμε αὐτὴ τὴ φορὰ στὴν πρώτη
καὶ συγκεκριμένα στὴν αἵρεση
τῶν ψευδομαρτύρων τοῦ ἰεχωβᾶ,
καθὼς αὐτὴ ἀπησχόλησε τελευ-
ταῖα ἔντονα τοὺς ἐκκλησιαστι-
κοὺς κύκλους. Ἐπειδὴ τὰ δογμα-
τικά τους ζητήματα ἔχουν πολλά-
κις ἀναλυθῆ καὶ καταδειχθῆ ὡς
ἀναντίστοιχα πρὸς τὴν Ἁγία
Γραφὴ ἀλλὰ καὶ ὡς τελείως
ἀβαθῆ πνευματικά, θὰ ἀναδείξου-
με τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις ἐντὸς
τῶν κόλπων τῶν Ἰεχωβάδων.

Ἡ σαπουνόπερα 
τῆς ἐσχατολαγνείας

Ἡ κληρονομία ποὺ ἄφησε ὁ Κά-
ρολος Ρῶσελ (1852-1916), τὴν
ὁποία μεταπρατικὰ ἀπὸ τοὺς
Ἀντβεντιστές εἰσήγαγε εἰς τὴν ὑπʼ
αὐτοῦ ἱδρυθεῖσα ἑταιρεία τῆς
«Σκοπιᾶς τῆς Σιών», ἦταν ἡ προσ -
κόλληση στὸν προσδιορισμὸ τῆς
Δευτέρας Παρουσίας. Αὐτὴ ἀ ρ -
χικὰ ὁρίστηκε ὅτι θὰ συνέβαινε τὸ
1872, ἔπειτα τὸ 1874, ἀργότερα τὸ
1914 καὶ τέλος τὸ 1975. Μετὰ τὴν
τελευταία αὐτὴ ἡμερομηνία ἡ
ἑταιρεία ἔχασε 1.000.000 μέλη καὶ
γιʼ αὐτὸ ἔκτοτε ἀποφεύγει ἀκρι-
βεῖς ἡμερομηνίες. Ὡστόσο, ὅρι-
σαν ὡς ἀρχὴ τῶν γεγονότων τὸ
1914, παρόλο ποὺ αὐτὸ ἐρχόταν
σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν ἄποψη

τοῦ Ρῶσελ, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει
ὅτι τελικὰ ἡ Β΄ Παρουσία ἔγινε
«ἀοράτως» τὸ 1874. Τὸ περασμέ-
νο ἔτος λοιπὸν συνεπληρώθησαν
100 ἔτη ἀπὸ τὸ 1914 καὶ ἔκτοτε
ἔχουν φουντώσει καὶ πάλι στοὺς
κόλπους της τὰ γεμᾶτα τρόμο σε-
νάρια, ἐνῶ διατυμπανίζεται συν -
εχῶς ἡ συμπλήρωση αὐτοῦ τοῦ
ἀριθμοῦ ἐτῶν ὡς κάτι τὸ σημα-
διακό. Σὲ προσεχὲς προδημοσιευ-
μένο τεῦχος τῆς «Σκοπιᾶς» (Ἰού-
λιος 2015) γράφουν: «Σύντομα,
πολὺ σύντομα, ὁ καθένας μας θὰ
βρεθεῖ σὲ μία παρόμοια κατάστα-
ση (δηλ. ὅπως τῶν παραμονῶν τῆς
καταστροφῆς τῆς Ἱερουσαλήμ).
Ὁ Ἰησοῦς, ὄχι μόνο προειδοποί-
ησε τοὺς Χριστιανοὺς γιὰ τὴν κα-
ταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ
καὶ χρησιμοποίησε ἐκεῖνα τὰ γε-
γονότα τοῦ πρώτου αἰώνα ὡς πα-
ράλληλα τῶν ὅσων θὰ συμβοῦν,
ὅταν θὰ ξεσπάση ξαφνικὰ ἡ «με-
γάλη θλίψη». Ἡ ἑταιρεία γιʼ ἄλλη
μία φορὰ ὁρίζει ἡμερομηνία χωρὶς
νὰ τὸ λέη εὐθέως, καθὼς πιστεύει
ὅτι τώρα θὰ ξεσπάση τὸ στάδιο
τῆς «μεγάλης θλίψης», ποὺ ἀνα-
φέρει τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψε-
ως. Πῶς ἀλλιῶς νὰ ἐξηγηθῆ τὸ
«πολὺ σύντομα»; Καὶ διὰ ἄλλη μία
φορὰ καταφέρεται ἐναντίον
διεθνῶν θεσμῶν: «Αὐτὰ τὰ κέρα-
τα ἀντιπροσωπεύουν ὅλες τὶς
ὑπάρχουσες πολιτικὲς δυνάμεις,
οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν τὰ Ἡνω-
μένα Ἔθνη, τὴν ὀργάνωση ποὺ
ἐξεικονίζεται ἀπὸ τὸ «κατακόκκι-
νο θηρίο»· διαβάστε Ἀποκάλυψη
17:3 16-18».

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ συνήθη πρα-
κτικὴ νὰ διαβλέπη συνεχῶς ὅτι ἡ
Δευτέρα Παρουσία εἶναι πρὸ τῶν
θυρῶν, τί ἄλλο ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ
τὴ φορὰ ἡ κατεπείγουσα ἀνακοί-
νωση περὶ αὐτῆς; Ὅπως θὰ κατα-
δείξουμε ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα στοι-
χεῖα, φαίνεται πὼς ὑπάρχουν σει-
σμοὶ μεγάλων ρίχτερ ἐντὸς τῆς
ὀργάνωσης καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀπο-
σοβήση τὸν κίνδυνο τῆς ὁλοκλη-
ρωτικῆς διάλυσης δημιουργών-
τας ψευδαισθήσεις. Βλέπετε ὅτι
ὅταν τὸ ἴδιο σενάριο παίζεται σὲ
χιλιάδες ἐπεισόδια ὡς σαπουνό-
περα κάποια στιγμὴ ἡ τηλεθέαση
πέφτει καὶ οἱ ἠθοποιοὶ παύουν νὰ
πληρώνωνται ἁδρὰ ἐκτὸς καὶ ἂν
νέα τροπὴ ἔλθη στὸ προσκήνιο.

Ὁ «μαμωνᾶς» ἐσώθη…
Ἂς μὴ παραπλανηθῆ κανείς,

δὲν ἄλλαξαν τὴ διδασκαλία τους
περὶ τοῦ Σατανᾶ, ἁπλὰ τὰ χρήμα-
τα τῆς ἑταιρείας λιγοστεύουν.
Δὲν χρειάζεται νὰ ἰδῆ κανεὶς τὶς
μετοχὲς τῆς ἑταιρείας, διὰ νὰ
ἀντιληφθῆ κάτι τέτοιο, ἄλλωστε
μὲ τὰ χρηματιστήρια τὸ μέλλον
εἶναι ἄδηλον, ἀρκεῖ νὰ διαβάση
κανεὶς στὸ τεῦχος «Σκοπιά», ποὺ
προαναφέραμε τὸ ἑξῆς: «θὰ εἴμα-
στε ἄραγε πρόθυμοι νὰ ὑπο-
στοῦμε οἰκονομικὲς ἀπώλειες, γιὰ
νὰ παραμείνουμε πιστοί;». Ἀναφε-
ρόμενοι στὴν ἐπικείμενη «μεγάλη
θλίψη» προετοιμάζουν τάχα τοὺς
πιστοὺς γιὰ οἰκονομικὴ δυσπρα-
γία. Τὸ κείμενο πολὺ προσεγμένα
λέει «γιὰ νά», θέτοντας ὡς βέβαιο
ἀλλὰ καὶ σκόπιμο τὸν οἰκονομικὸ
μαρασμό. Μήπως προετοιμάζουν
τὰ μέλη τους σιγὰ σιγὰ γιὰ κάτι
ἄλλο; Μήπως οἱ ὁδηγίες τοῦ
Μπρούκλιν εἶναι νὰ κλείση ἡ
στρόφιγγα;
Διακηρύττουν μόνοι τους 

ὅτι θὰ σωπάσουν
Ἐπιτέλους θὰ σωπάσουν! Τὸ

διαλαλοῦν οἱ ἴδιοι καὶ πάλι στὸ
τεῦχος ποὺ προαναφέραμε:
«αὐτὸς δὲν θὰ εἶναι ὁ καιρὸς γιὰ
νὰ κηρύττουμε «τὰ καλὰ νέα τῆς
βασιλείας». Ἐκεῖνος ὁ καιρὸς θὰ
ἔχη περάσει. Τότε θὰ ἔχη ἔρθει ὁ
καιρὸς γιὰ «τὸ τέλος»!». Ἑτοιμα-
ζόμενοι διὰ τὴν μεγάλη θλίψη θὰ
πάψουν νὰ κηρύττουν καὶ ἀφοῦ

κατʼ αὐτοὺς πολὺ σύντομα αὐτὴ
καταφθάνει, τότε τοὺς καλοῦμε
νὰ εἶναι συνεπεῖς σὲ αὐτὸ ποὺ
γράφουν καὶ νὰ τὸ τηρήσουν,
ὥστε νὰ γλυτώση καὶ ὁ κόσμος
ἀπὸ τὶς πλάνες τους. Ἢ μήπως
προσπαθοῦν νὰ κάνουν νὰ φανῆ
ὡς προφητεία αὐτὸ ποὺ ἤδη γνω-
ρίζουν (ἀπὸ τὸ Μπρούκλιν) ὅτι θὰ
συμβῆ, δηλ. ἡ διάλυσή τους; 

Ἡ ἐκ τῶν ἔσω 
ἀμφισβήτησις

Οἱ ἐσωτερικοὶ τριγμοὶ προδί-
δονται ἀπὸ μόνοι τους πίσω ἀπὸ
τὶς ἀκόλουθες γραμμὲς τοῦ ἴδιου
τεύχους:  «Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια,
οἱ μεγαλύτεροι ἀνάμεσά μας
ἔχουν ζήσει ἀπὸ πρῶτο χέρι με-
ρικὲς ἀπὸ τὶς ὀργανωτικὲς προσ -
αρμογὲς ποὺ ἔχουν κάνει πιὸ
ὄμορφο τὸ ἐπίγειο τμῆμα τῆς
ὀργάνωσης τοῦ Ἰεχωβᾶ. Θυ-
μοῦνται τὴν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἐκκλη-
σίες εἶχαν ὑπηρέτη ἐκκλησίας
ἀντὶ γιὰ πρεσβυτέριο, οἱ χῶρες
εἶχαν ὑπηρέτη τμήματος ἀντὶ γιὰ
Ἐπιτροπὴ τοῦ Τμήματος καὶ τὴν
κατεύθυνση τὴν ἔδινε ὁ πρό-
εδρος τῆς Ἑταιρείας Σκοπιὰ καὶ
ὄχι τὸ Κυβερνῶν Σῶμα τῶν Μαρ-
τύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, μὲ τὸ ὁποῖο
εἴμαστε καλὰ ἐξοικειωμένοι σή-
μερα. Ἂν καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀφο-
σιωμένοι ἀδελφοὶ εἶχαν τὴν ὑπο-
στήριξη πιστῶν βοηθῶν, τὶς ἀπο-
φάσεις στὶς ἐκκλησίες, στὰ γρα-
φεῖα τμήματος καὶ στὰ παγκόσμια
κεντρικὰ γραφεῖα τὶς ἔπαιρνε
οὐσιαστικὰ ἕνα ἄτομο… Ἀποδεί-
χτηκαν ὠφέλιμες αὐτὲς οἱ προσ -
αρμογές; Ναί, ὅπως ἦταν ἀναμε-
νόμενο. Γιατί; Ἐπειδὴ βασίζονταν
σὲ αὐξημένη γνώση γύρω ἀπὸ τὸ
πρότυπο ποὺ θέτουν οἱ Γραφές.
Ἀντὶ νὰ δεσπόζη ἡ ἄποψη ἑνὸς
ἀτόμου, ἡ ὀργάνωση ὠφελεῖται
ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ τῶν καλῶν
ἰδιοτήτων ποὺ διαθέτουν ὅλοι
(ὑπογράμμιση δική τους) ἐκεῖνοι,
τοὺς ὁποίους μᾶς ἔχει προμηθεύ-
σει ὁ Ἰεχωβᾶ ὡς «δῶρα σὲ μορφὴ
ἀνθρώπων –Ἐφεσ. 4:8 Παρ. 24:6».
Δὲν θὰ σχολιάσουμε τὴν παρερ-
μηνεία τῶν βιβλικῶν χωρίων οὔτε
ὅτι ἡ «αὐξημένη γνώση» ἀποτελεῖ
ἀπὸ μόνη της τὴν ἀναίρεση τῶν
ἰεχωβάδων, ἀφενὸς διότι δείχνει
ὅτι προηγουμένως ἦταν σὲ
ἐσφαλμένο δρόμο ἀφετέρου, διό-
τι ἴσως μελλοντικὰ μάθουν καὶ
ἄλλα, ἄρα ἡ πιστευόμενη ἀπὸ
τοὺς ἴδιους μέχρι σήμερα ὡς ἀλή-
θεια, αὔριο μπορεῖ νὰ ἀποδειχθῆ
ἕνα τρανὸ ψέμα.

Ἡ σημαντικότερη πληροφορία
τοῦ κειμένου δὲν εἶναι ὅτι παρα-
δέχονται τὴν ἀπολυταρχία ἐντὸς
τῶν κόλπων τους, ἀλλὰ ὅτι τονί-
ζεται μία ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸ
τότε καὶ τὸ σήμερα, ἀνάμεσα σὲ
κάποιους ποὺ προφανῶς ὑποστη-
ρίζουν ἀκόμα τὸ ἀξίωμα «ἑνὸς
ἀνδρὸς ἀρχὴ» ἢ ἔχουν τέτοιες
βλέψεις διὰ κάτι τέτοιο καὶ εἰς τὴν
μερίδα τοῦ γράφοντος, ποὺ τονί-
ζει ἀπὸ μόνος του τὸ «ὅλοι» καὶ
ἐπαναλαμβάνει τό «μας», προ-
φανῶς διότι αὐτὰ τυγχάνουν
ἀμφισβητήσεως. Ἂς ἀναρωτηθεῖ
κανείς: ἂν ὅλα τὰ μέλη εἶναι πε-
πεισμένα διὰ τὸ σύστημα, διὰ
ποῖον λόγον ὁ συγγραφέας ἐπιμέ-
νει; Ποιὸν προσπαθεῖ νὰ πείσει;
Μήπως κάποιους ἢ κάποιον συγ-
κεκριμένα; Οἱ ἐμμονὲς στὰ αὐτο-
νόητα προδίδουν τὸ ὀδυνηρὸ τῆς
πραγματικῆς καταστάσεως.

Συνεχὴς μείωσις 
τῶν μελῶν

Οἱ Ἰεχωβάδες ἐδῶ καὶ χρόνια
ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ὀργάνωση ἀπα-
ριθμεῖ παγκοσμίως 8.000.000 μέ-
λη. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς μόνο φαντα-
στικὸς μπορεῖ νὰ εἶναι. Πῶς τὸ
συμπεραίνουμε αὐτό; Οἱ ἴδιοι τὸ
μαρτυροῦν ἄθελά τους μὲ τὰ ἐπί-
σημα δημοσιεύματά τους στὴν
ἱστοσελίδα τους. Συγκεκριμένα

ἀναφέρουν συνεχῶς, διὰ νὰ ἑλκύ-
σουν τὴν προσοχή, ἀριθμούς:
«Στὶς 27-29 Ἰουνίου 2014, οἱ Μάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ στὴν Ἑλλάδα
φιλοξένησαν τὴ Διεθνῆ Συνέλευ-
ση «Νὰ Ἐπιζητεῖτε Πρῶτα τὴ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ!» στὸ Ὀλυμπιακὸ
Ἀθλητικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν…τὸν
ἀνώτατο ἀριθμὸ τῶν παρόντων
στοὺς 38.956» καὶ ἀλλοῦ «Στὴν
Ἀτλάντα διεξάχθηκαν τὸν Ἰούλιο
καὶ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2014 τρεῖς
συνελεύσεις, δύο στὴν ἀγγλικὴ
καὶ μία στὴν ἱσπανικὴ γλώσσα. Πα-
ρευρέθηκαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ του-
λάχιστον 28 χῶρες. Συνολικὰ οἱ
παρόντες στὶς τρεῖς συνελεύσεις
ἀνῆλθαν στοὺς 95.689». Ἀναρω-
τιώμαστε λοιπόν, ἂν σὲ διεθνεῖς
ἀνοικτὲς συνελεύσεις, ὅπως καὶ
σὲ ἄλλες ποὺ διὰ οἰκονομία χώ-
ρου δὲν ἀναφέρομε, εἶναι μόνο
μερικὲς χιλιάδες -ποὺ ἴσως κάποι-
οι νὰ εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι περιφερό-
μενοι-, τὰ ὑπόλοιπα ἑκατομμύρια
ποῦ βρίσκονται;

Διέδωσαν ἐπίσης ὅτι στὴν «τε-
λετὴν ἀναμνήσεως» τοῦ θανάτου
τοῦ Ἰησοῦ ἦταν πέρσι περὶ τὰ
20.000.000 ἄτομα καὶ ὅτι ἐφέτος
θὰ ἦταν πολλὰ περισσότερα.
Ὅμως στὰ ἐπίσημα «βιβλία ἐτῶν»
τους γράφουν: «Πόσο χαρήκαμε
βλέποντας 19.374.737 ἄτομα νὰ
παρευρίσκονται στὴν Ἀνάμνηση
τοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου τὸ 2011»
ἐνῶ τὸ 2013 ἴδιοι γράφουν ὅτι πα-
ρευρέθηκαν 19.241.252 ἄτομα,
ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα καὶ παιδιά.
Ἐκτὸς ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἐλεχθῆ
αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς ἀπὸ κανένα, ἀκό-
μη καὶ ἂν ποτὲ ἴσχυε, εἶναι σαφὴς
ἡ πτωτική του τάση.

Ἰσχύει προφανῶς αὐτὸ ποὺ δια-
βάσαμε σὲ ἱστολόγιο αὐτόπτου
μάρτυρος: «Ρώτησα τὸ Δημήτρη,
γιατί ἐπιλέχθηκε ἡ Ἀθήνα ὡς τό-
πος διεθνοῦς συνέλευσης. Μοῦ
ἐξήγησε ὅτι ἐπιλέγονται ἐκ περι-
τροπῆς εὐρωπαϊκὲς πόλεις γιὰ τὴν
ἐνθάρρυνση τῶν ἀδελφῶν, νὰ
αἰσθανθοῦν τὴ χαρὰ τῆς ἑνότη-
τας. Εἶχε ξαναγίνει διεθνῆ συνέ-
λευση στὴν Ἀθήνα πρὶν ἀπὸ 12
χρόνια. Ἀναρωτιέμαι μήπως ἡ
Σκοπιὰ ἐπιλέγει τὶς πόλεις, ὅταν
βλέπει στασιμότητα ἢ πτώση στὶς
στατιστικές της» (antiairetikos.
blogspot.gr/2014)

Πρὸς ἐπίρρωσιν ὅλων αὐτῶν
ἔρχεται ἡ διαφημιζόμενη ἀπὸ
τοὺς ἴδιους ἱεραποστολική τους
δραστηριότητα. Οἱ ἱεραποστολές
τους στοχεύουν κυρίως σὲ χῶρες
τοῦ Τρίτου Κόσμου ἢ στὰ βάθη
τῆς Ἀσίας. Ἔχοντας ἀποτύχει
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἤπειρο, κατα-
φεύγουν σὲ χῶρες καὶ περιοχές,
ποὺ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀγράμματοι
καὶ φτωχοί, γιʼ αὐτὸ καὶ εὐεπηρέ-
αστοι καὶ εὔκολα χειραγώγημοι.
Διατυμπανίζουν τὰ ὀλιγοστὰ νέα
μέλη τους σὲ αὐτὰ τὰ μέρη, ὡς
ἔνδειξη ἀπελπισμένων κινήσεων.

Ποῖον τὸ μέλλον;
Δὲν θὰ πρέπη κανεὶς νὰ

φοβᾶται τὴν ἑταιρεία Σκοπιά οὔτε
ὅμως νὰ ἐφησυχάζη. Ἐμεῖς ὅλοι
οἱ χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ δια-
φωτίζουμε καθένα γύρω μας διὰ
τὴν ἀλήθεια. Τὸ ψάρι πρὶν πεθάνη
σπαρταράει, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἂν
δὲν ξεψυχήση, καθὼς οἱ δυνάμεις
τοῦ σκότους ἢ οἱ δυνάμεις τοῦ
χρήματος δὲν θὰ ἀφήσουν ἔτσι
εὔκολα νὰ ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὸ
χάρτη μία «ἐπικερδὴς» ὀργάνω-
ση, ἡ ἀλήθεια δὲν ἔχει νὰ φοβηθῆ
σὲ τίποτε τὸ ψεῦδος. Θὰ ἔρθη
ὅμως καὶ ἡ ὥρα αὐτὴ διότι, «θαρ-
σεῖτε ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»,
εἶπε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἑταιρεῖες
εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ὄχι ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ!

Ν.Σ.

Οἱ Ροταριανοὶ συμμετέχουν εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς Ἱ. Μ. Κερκύρας! 
Ἐρωτῶμεν τὸν Σεβ. Κερκύρας κ.

Νεκτάριον: Γνωρίζετε Σεβασμιώ-
τατε ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς λέσχες Ρότα-
ρυ, Λάϊονς, Προσκοπισμὸ κ.λπ.
κρύβεται ἡ Μασωνία; Τί εἴδους
σχέσεις διατηρεῖτε μὲ τέτοιου
εἴδους λέσχες; Πῶς ἀποδέχεσθε
ὁποιανδήποτε βοήθειαν ἀπὸ λέ-
σχες γνωστὲς διὰ τὰ πιστεύω καὶ
τὸ ἔργον τους εἰς τὸν χῶρον τῆς
Ὀρθοδοξίας; Μήπως ἔγινε λάθος
εἰς τὸ δελτίον τύπου καὶ θὰ πρέπη
νὰ ἀνακαλέσετε;  Δὲν μποροῦσε ὁ
ὅμιλος τῶν Ρόταρυ νὰ μοιράση
ἀπὸ μόνος του τρόφιμα; Εἰς τὴν
Ἁγ. Γραφὴν ἀναφέρεται: «ἔλαιον
δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κε-
φαλήν μου». Ἐν τῷ μεταξὺ δὲν
ἀντέδρασε κανείς! Ὅλα τὰ πρα-
κτορεῖα εἰδήσεων ἀνήρτησαν τὴν
εἴδησιν, μερικὰ καὶ μετ’ ἐπευφη-
μιῶν, συνοδεύοντα αὐτήν μέ τάς
ἰδίας φωτογραφίας! Ἐξέλιπεν ἡ θε-
ολογικὴ διάκρισις; Συμφώνως πρὸς
τὸ ἱστολόγιον «ὁ Παιδαγωγὸς» τῆς
8ης Ἀπριλίου 2015: 

«Ὁ μητροπολίτης Κέρκυρας
μοιράζει τρόφιμα ποὺ τοῦ ἔδωσαν
οἱ Ροταριανοί. Διαβάζουμε στὰ
ἐκκλησιαστικὰ πρακτορεῖα εἰδή-
σεων (αὐτὰ στὰ ὁποῖα στέλνουν οἱ
μητροπόλεις τὶς ἀνακοινώσεις
τους, συνήθως μὲ τὸ ἀζημίωτο..): 

«Τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Τρίτης 7
Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κερκύρας Παξῶν καὶ
Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος
μοίρασε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τρόφιμα
καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης σὲ 200
καὶ πλέον οἰκογένειες, ἐν ὄψει τοῦ
Πάσχα. Τὰ τρόφιμα συγκεντρώθη-
καν στὰ πλαίσια τοῦ Κοινωνικοῦ
Παντοπωλείου ποὺ λειτουργεῖ
ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια ἡ τοπικὴ
Ἐκκλησία ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ

ἀπὸ τὴν συνδρομὴ τῶν Κερκυ-
ραϊκῶν Συλλόγων τῆς Νέας Ὑόρ-
κης στὶς ΗΠΑ (Hellenic Relief- Corfu
ORFU Relief), τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅπως ἐπίσης καὶ τοῦ Ροταριανοῦ
Ὁμίλου Κέρκυρας».

Ματαιότης!
Μία ἁπλὴ ἐνορία,  δίνει κάθε Χρι-

στούγεννα καὶ Πάσχα περισσότε-
ρες σακοῦλες. 200 σακοῦλες τρό-
φιμα ἀπὸ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Κέρ-
κυρας καὶ ἀπὸ ἕνα σωρὸ συλλό-
γους.. (Μονὴ Βατοπαιδίου, Ροτα-
ριανὸς Σύλλογος, Σύλλογος Κερ-
κυραίων ΗΠΑ κλπ). 

Καὶ ὅμως στέλνουν τὴν εἴδηση
σὲ ὅλα τὰ δημοσιογραφικὰ site
(ἐνδεχομένως ἡ προβολὴ τῆς
εἴδησης νὰ κοστίζει περισσότερο
ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ τρόφιμα). Τὸ τραγι-
κότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἴδια ἡ μη-
τρόπολη διαφημίζει ὅτι μέρος τῆς
προσφορᾶς (200 σακοῦλες!), προ-
έρχεται ἀπὸ τὸν Ροταριανὸ Ὅμιλο
Κέρκυρας! Δεῖτε τὴν διαφήμιση
τῶν 200 σακούλων μὲ τὰ τρόφιμα
(καὶ τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου)  καὶ
στὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς μη-
τρόπολης Κερκύρας. Εἴπαμε, πιστὴ
ἐφαρμογὴ τοῦ "σοῦ δὲ ποιοῦντος
ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστε-
ρά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου". Ἡ δια-
φήμιση εἶναι καὶ σὲ ἄλλα ἐκκλη-
σιαστικὰ site: ΡΟΜΦΑΙΑ, ΑΜΗΝ,
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ κ.ἄ. Μᾶς θλί-
βει ἀκόμη, ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Βατοπαιδίου νὰ ἐπιμένει νὰ
προβάλει τὸ φιλανθρωπικό της
ἔργο ἀλλὰ καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ
ὀνόματος τῆς Ἁγιορείτικης Μονῆς
δίπλα στοὺς Ροταριανούς.

Στὸ «Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸν εὐσεβῆ
Ἑλληνικὸν λαὸν» τῆς 29.11.1958
μεταξὺ ἄλλων θεμάτων ἀναφέ-
ρονται καὶ τὰ ἑξῆς γιὰ τοὺς Ροτα-
ριανούς: «….Ἡ Ὀργάνωσις αὐτὴ

ἔχει χαρακτήρα διεθνῆ, στηριζό-
μενη ἐπὶ ἀφηρημένων ἠθικῶν φι-
λοσοφικῶν ἀρχῶν. Δὲν δέχεται
τὴν ἠθικὴν ζωὴν καὶ τὴν φιλαν-
θρωπίαν ὡς καρποὺς τῆς Ὀρθοδό-
ξου Χριστιανικῆς Πίστεως, τουτέ-
στι τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς παρα-
δόσεως…. Πᾶσα ἠθικὴ καὶ κοινω-
νικὴ κίνησις καὶ ζωὴ ἐκτὸς τοῦ Χρι-
στοῦ καθιστᾶ τὴν Ἐκκλησίαν ἐφε-
κτικὴν (=ἐπιφυλακτικὴν) καὶ τὴν
ἐφεκτικότητα αὐτὴν ἔκρινεν ἡ
Ἱεραρχία νὰ τηρήση καὶ ἀπέναντι
τῆς Ροταριανῆς Ὀργανώσεως καὶ
νὰ συστήση εἰς τοὺς Κληρικοὺς νὰ
ἀπέχουν τῶν συνεστιάσεων
αὐτῆς….». 

«Συγχορδία 
παντὸς γένους…» 
εἰδησεογραφικοῦ!

«Ἐκκλησιαστικὰ Πρακτορεῖα
εἰδήσεων: Τελικὰ εἶναι μύθος ὅτι
δὲν γίνονται ἐπενδύσεις στὴν
Ἑλλάδα. Ἀπόδειξη: τὰ ἐκκλησια-
στικὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων. Καθη-
μερινὰ δεκάδες φωτογραφίες δε-
σποτάδων σὲ διάφορες πόζες μέ-
σα στὸ ναό, ἀκόμη καὶ τὶς πιὸ ἱερὲς
στιγμὲς μέσα στὸ Ἱερὸ (συνεπῶς
εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ φωτογράφιση
γίνεται σκόπιμα). Ταυτόχρονα, τὰ
ἐκκλησιαστικὰ πρακτορεῖα εἰδή-
σεων διασφαλίζουν ὅτι θὰ κοποῦν
τὰ μὴ ἀρεστὰ σχόλια ἀναγνωστῶν.
Νὰ ᾽ναι καλὰ τὰ χρήματα ἀπὸ τοὺς
δίσκους τῶν ναῶν, ποὺ καταλή-
γουν -σὲ κάποιο ποσοστὸ- στὴ μη-
τρόπολη, καὶ ἀπὸ τὴ μητρόπολη ...
στὴν διαφήμιση-αὐτοπροβολὴ τοῦ
ἑκάστοτε μητροπολίτη.. Κάνουν
λοιπὸν σίγουρα λάθος νὰ λένε ὅτι
δὲν ἦρθε ἀκόμη ἡ ἀνάπτυξη στὴν
Ἑλλάδα». 

Ὁ Δημήτρης Σωτηρόπουλος
σχολίασε τὰ ἀνωτέρω: «Ἐπειδὴ με-
ρικοὶ ἴσως δὲν γνωρίζουν πῶς λει-
τουργοῦν οἱ Μητροπόλεις (Δόξα
τῷ Θεῷ) ὄχι ὅλες μὲ τὰ «ἐκκλησια-

στικὰ πρακτορεῖα», ὁρισμένες πλη-
ροφορίες: - Τίποτε δὲν ἀναγράφε-
ται τυχαῖα καί... χάριν ἐνημέρωσης
σὲ αὐτά, ἀλλὰ μόνο μὲ συγκεκρι-
μένα ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Μητροπόλε-
ων ποὺ περιέχουν συγκεκριμένη
θεματολογία καὶ πληρώνονται «μὲ
τὸ κομμάτι» (=μὲ τὴ δημοσίευση). -
Ὅταν βλέπετε δεκάδες ἢ καὶ ἑκα-
τοντάδες φωτογραφίες ἀπὸ διάφο-
ρες Ἀκολουθίες, εἰδικὰ Πανηγύ-
ρεις καὶ Ἀρχιερατικὰ Συλλείτουρ-
γα, τότε τὸ «μπαγιόκο» εἶναι πολὺ
μεγαλύτερο: Εἰδικότερα, στὴν
Ἀττικὴ ὑπάρχουν 2-3 συγκεκριμέ-
νοι Μητροπολίτες ποὺ πληρώνουν
ἁδρὰ γιὰ τέτοιες δημοσιεύσεις,
εἰδοποιώντας ἐγ καί ρως τοὺς «δη-
μοσιογράφους» τῶν ἐν λόγω «πρα-
κτορείων» νὰ στείλουν ἄτομα, γιὰ
νὰ καλύψουν τά...events! - Πολὺ ση-
μαντικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς οἱ
ἰδιοκτῆτες τῶν συγκεκριμένων
«πρακτορείων» ΔΕΝ εἶναι κἄν δη-
μοσιογράφοι καὶ εἰδικότερα ἐκκλη-
σιαστικῶν εἰδήσεων, ἀλλὰ ἀνεπάγ-
γελτα τσιράκια, λακέδες (χωρὶς
εἰσαγωγικὰ) Μητροπολιτῶν ἢ Ἀρχι-
μανδριτῶν, ἀκόμη καὶ πολιτικῶν
κομμάτων (!!!) ποὺ μὲ τὶς κατάλλη-
λες διασυνδέσεις καὶ τὴν ἀπαραί-
τητη διαπλοκή, «ἔστησαν» τὶς ἱστο-
σελίδες τους ὄχι φυσικὰ ἀπὸ ἀγά-
πη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν
Ἐκκλησία, ἀλλὰ γιατί αὐτὴ ἡ ἐνα-
σχόληση τοὺς εἶναι πολὺ ἐπικερ-
δής! Εἰλικρινά, δὲν καταλαβαίνω σὲ
τί χρειάζονται ὅλες αὐτὲς οἱ δημο-
σιεύσεις σὲ αὐτὲς τὶς χαμηλότατης
ὑποστάθμης ἱστοσελίδες, ὅταν
ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ οἱ Μητροπόλεις
διαθέτουν πλέον δικές τους ἱστο-
σελίδες, ὅπου μποροῦν ἄριστα νὰ
προβάλουν ὅποιες δραστηριότη-
τες ἐπιθυμοῦν. Μήπως ὅλα γίνον-
ται γιὰ τὴν ΔΙΑΠΛΟΚΗ ποὺ ἐξα-
σφαλίζει τήν... ἀνάπτυξη τῆς συγ-
κεκριμένης ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ δραστη-
ριότητας στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας...;».

«Διέφθειρον τὸν ἀμπελῶνα μου…»
εἰς τὴν Βοστώνην!

Συμπροσευχὴ τοῦ Σεβ. Μητρ. Βο-
στώνης κ. Μεθοδίου καὶ τοῦ Παπι-
κοῦ Καρδιναλίου Σὸν O'Malley
ἐπραγματοποιήθη κατὰ τὴν θ. Λει-
τουργίαν τῆς Ἀναστάσεως! Μάλιστα
ὁ δεύτερος «εὐαγγέλισε» τὸ Ὀρθό-
δοξον ποίμνιον, ἐφόσον φορῶν τὰ
ἄμφιά του ἐπίσης ἀνέγνωσε μετὰ τὸν
Μητροπολίτην τὴν ἀναστάσιμον
εὐαγγελικὴν περικοπήν! Θὰ ἀναρω-
τηθῆ κανεὶς πῶς συμβαίνει αὐτό;
Εἶναι ἁπλῶς ἡ φυσικὴ κατάληξις τῶν
πραγμάτων, ὅταν ὁ Μητροπολίτης
θεωρεῖ εὐλογημένον τὸν Πάπαν τῆς
ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων καὶ ὅταν αἱ
ἐκκλησιαστικαὶ ἀκολουθίαι ἐκλαμ-
βάνωνται ὡς τόποι ἀνταλλαγῆς ἐπι-
σκέψεων! Διατὶ ἡ ἄρσις τῶν ἀναθε-
μάτων θεωρεῖται σωστή ἐνέργεια; Ὁ
ποιήσας αὐτὴν εἶναι ἄξιος εὐλογίας;
Μήπως νὰ ἀφαιρέσωμεν αὐτὰ καὶ
ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας;
Ἡ ἄρσις ἔλυσε κάποιο πρόβλημα;
Ἰδιαιτέρου σχολιασμοῦ ἀξίζει ἡ δεδη-
λωμένη εὐφορία διὰ μελλοντικὴν
πλήρη ἑνότητα. Ἀπὸ ποῦ ἐκπηγάζει
αὐτὴ ἡ ἐλπίς, ἐφόσον εῖναι γνωστὸν
ὅτι εἰς τοὺς διαλόγους συν εχῶς ἀνα-
φαίνονται ἐντονώτερα τὰ ζητήματα,
τὰ ὁποῖα μᾶς χωρίζουν. Πιθανῶς ὁ
διάλογος προχωρεῖ, ἀλλὰ δὲν σημαί-
νει ὅτι βαδίζομεν πρὸς πλήρη ἑνότη-
τα. Ἴσως βαδίζομεν πρὸς πλήρη διά-
στασιν. Ἐκτὸς καὶ ἂν κάποιοι ἀγωνί-
ζωνται νὰ προκαλέσουν μία de facto
κατάστασιν προκειμένου νὰ μᾶς φέ-
ρουν πρὸ τετελεσμένων. Ἀλλὰ αὐτὸ
τοὺς προειδοποιοῦμεν ὅτι ἀποτελεῖ
«ὄνειρον θερινῆς νυκτός». Εἶναι
ἀπορίας ἄξιον πῶς ἀπὸ τὴν ἄλλην
οὐδεὶς συνειδητοποιεῖ τὴν ἱερότητα
καὶ τὴν σημασίαν τῶν ἀκολουθιῶν,
ὥστε νὰ συμμετέχουν εἰς αὐτὰς
ἄλλοτε Παπικοὶ καὶ ἄλλοτε Διαμαρ-

τυρόμενοι! Οἱ χριστιανοὶ τῆς Βοστώ-
νης γιατί δὲν ἀντιδροῦν; Ὅπως ἀνέ-
γραψε τὸ aktines.blogspot.gr τῆς
14ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«Τὴ Μεγάλη Τρίτη τῶν Καθολικῶν
(31 Μαρτίου 2015) ὁ Ὀρθόδοξος
Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος
παρευρέθηκε στὸ Ρωμαιοκαθολικὸ
καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
μαζὶ μὲ τὸν καρδινάλιο Σὸν O'Malley
γιὰ τὴν τελετὴ τοῦ Χρίσματος. Στὴν
τελετὴ οἱ Παπικοὶ εὐλογοῦν τὰ
ἔλαια, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ
ὅλες τὶς ἐνορίες τους σὲ βαπτίσεις,
Χειροτονίες, Εὐχέλαιο κ.α. Ὁ Μη-
τροπολίτης Μεθόδιος στὴν ὁμιλία
του ἀνέφερε ὅτι «γιορτάζουμε τὸ 50
ἔτος ποὺ ὁ εὐλογημένος Πάπας
Παῦλος Ι, συναντήθηκε μὲ τὸν Πα-
τριάρχη Ἀθηναγόρα καὶ τὴν ἄρση
τῶν ἀμοιβαίων ἀφορισμῶν ποὺ εἶχαν
τεθεῖ σὲ ἰσχὺ γιὰ σχεδὸν 1.000 χρό-
νια. Ἀπὸ τότε, οἱ δύο Ἐκκλησίες μας
ἔχουν ἔρθει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ καὶ
ἔχουμε μεγάλη ἐλπίδα γιὰ τὴν πλήρη
ἑνότητα ὅσο προχωρᾶμε». Τὴ Μεγά-
λη Τρίτη, λοιπόν, ὁ Ὀρθόδοξος Μη-
τροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος θε-
ώρησε καλὸ νὰ παρευρεθεῖ στὸ Ρω-
μαιοκαθολικὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ μαζὶ μὲ τὸν καρδινά-
λιο Σὸν O'Malley. Ἀνταπόδοση τῆς
ἐπισκέψεως ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ
Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Βοστώνης, καρδιναλίου Σὸν O'Mal-
ley, στὸν Ὀρθόδοξο καθεδρικὸ Ναὸ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Βοστώνης
στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως.
Ὁ καρδινάλιος O'Malley μάλιστα
συμμετεῖχε κατὰ τρόπο λειτουργικὸ
στὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως,
καθότι ἀνέγνωσε τὸ ἑωθινὸ εὐαγγέ-
λιο τῆς Ἀναστάσεως στὴν ἀγγλικὴ
γλώσσα ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ὁ
ὁποῖος προέστη τῆς Ἱερῆς Ἀκολου-
θίας».

Ἡ Ἁγία Σοφία ξανὰ «τζαμί»!
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Ἀνοίγει τὸ θέμα
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας

Ὁ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
μος ἐδήλωσεν ὅτι θὰ συζητήση μὲ
τὸν Πρωθυπουργόν, ὥστε τὰ ἔσο-
δα ἀπὸ τὴν περιουσίαν τῆς Ἐκκλη-
σίας νὰ διατεθοῦν διὰ τὸ ἐθνικὸν
χρέος. Τὸ ζήτημα ποὺ ἐπὶ χρόνια
ἀπασχολεῖ τὴν Πολιτείαν εἶναι τὸ
πῶς θὰ καταφέρη νὰ ἔχη λόγον δι᾽
ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν καὶ τελικὰ φαίνεται πὼς ἡ ἰδία
ἡ ἐκκλησιαστικὴ πλευρὰ ἀνοίγει
τὸν φεγγίτην. Ἀπομένει καὶ εἰς τὰ
χέρια τοῦ Σεβ. Μητρ. Σπάρτης κ.
Εὐσταθίου, ποὺ ὡρίσθη προσφά-
τως ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπικε-
φαλῆς διὰ τέτοια ζητήματα, τὸ πα-
ραθυράκι νὰ μὴ μετατραπῆ εἰς
κερκόπορταν. Ὅπως ἐδημοσίευσαν
τὰ parapolitika.gr τῆς 11ης Ἀπριλί-
ου 2015:

«Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἐκκλησία

ἀνοίγει τὸ θέμα τῆς ἐκμετάλλευ-
σης τῆς περιουσίας της γιὰ τὴν
ἀποπληρωμὴ τοῦ ἑλληνικοῦ χρέ-
ους. Ἡ δήλωση αὐτὴ ἦρθε ἐκ
στόματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἱερώνυμου τονίζοντας ὅτι δὲν
πρόκειται νὰ πωληθοῦν περιου-
σιακά της στοιχεῖα, ἀλλὰ νὰ ἀξιο-
ποιηθοῦν σὲ συνεργασία μὲ τὸ
ἑλληνικὸ κράτος. Μιλώντας σὲ
τηλεοπτικὸ σταθμό, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλά-
δος διευκρίνισε ὅτι δὲν μιλᾶ γιὰ
πώληση τῆς ἐκκλησιαστικῆς πε-
ριουσίας, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀξιοποί-
ησή της, προκειμένου αὐτὴ νὰ
παραμείνει σὲ ἑλληνικὰ χέρια,
ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι τὰ ἔσο-
δα ποὺ θὰ προκύψουν, θὰ διατε-
θοῦν γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ
χρέους. Τὸ θέμα αὐτό, ὅπως
εἶπε, θὰ συζητηθεῖ μὲ τὸν πρωθυ-
πουργό». 


