
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ
ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 1 ΜΑΪΟΥ 2015 Ἰερεμίου τοῦ Προφήτου, Βατᾶ Ἱερομάρτυρος, Φιλοσόφου τοῦ Μάρτυρος, Ἰσιδώρας Ὁσίας, ΝΙκηφόρου Ὁσίου τοῦ Χίου ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2067

Ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ἤθελε νὰ ἀποκαταστήση τὰς σχέσεις μέ τό Φανάρι, ἀλλά συνεκρούσθη βιαίως μαζί του

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

Πενθήμερη ἐπίσκεψι στήν Ἱ. Μη-
τρόπολι Σερρῶν πραγματοποίησε ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος 17-21 Ἀπριλίου μὲ ἀσή-
μαντη πρόφασι.

Κατʼ αὐτή ὁ μὲν Πατριάρχης ἐξε-
τέθη διά μίαν εἰσέτι φοράν προσ-
φωνῶντας τοὺς πιστοὺς τῶν
Σερρῶν ὡς «Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητὰ…» καί «Τέκνα τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας ἠγαπημένα…»
οἱ δὲ παρόντες Ἀρχιερεῖς ἀπεδέ-
χθησαν τὴν ἀπρέπεια μὲ χαρακτη-
ριστική δουλικότητα καὶ ἀπαράδε-
κτη σιωπή.

Δὲν ἔχουν ἆραγε Ποιμένα οἱ πι-
στοὶ αὐτῆς τῆς Μητροπόλεως; Δὲν
ὑπάρχει Τοπικὴ Ἐκκλησία στὴν
ἐπαρχία αὐτή; Μήπως δὲν εἶναι
ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς Πατέρες τοῦ ἰδι-
κοῦ τους ποιμνίου καὶ ἴσοι πρὸς
ἀλλήλους, ὅπως σαφῶς διδάσκει ἡ
Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἐκκλησιο-
λογία, διερμηνεύουσα ἀλαθήτως
τό πνεῦμα καί τό γράμμα τῆς Ἁγίας
Γραφῆς;

Μόνον ὁ Πάπας τῆς Ρώμης προσ-
φωνεῖ κυριαρχικά ὅλους τοὺς Ρω-
μαιοκαθολικούς χριστιανούς ὡς
«τέκνα» του. Ἀντιθέτως, στήν
Ὀρθοδοξία, ΟΥΔΕΙΣ Ἐπίσκοπος
εἶναι Ποιμὴν ἄλλης Ἐπισκοπῆς
πλήν τῆς ἰδικῆς του! Καὶ ἀσφαλῶς,
δὲν ἐπιτρέπεται στή δική μας
Ἐκκλησία νὰ ἐπιβάλλεται «Πα-
τριαρχικῷ δικαίῳ» ἡ Παπικὴ νοο-
τροπία. Ἀποδεικνύονται δέ ἀνόητοι
πεμπτοφαλαγγίτες ἐκεῖνοι οἱ ρασο-
φόροι ποὺ φρονοῦν ὅτι μποροῦν νὰ
ἐμφυτεύσουν στὴν Παράδοσί μας
μιά τέτοια αὐταρχική νοοτροπία.

Σημειώνουμε ὅτι ὁ Πατριάρχης
κ. Βαρθολομαῖος ἐπαναλαμβάνει
συχνότατα αὐτὸ τὸ Κανονικό ἀτό-
πημα! Καί ἐνῶ δέν κερδίζει τίποτε
μέ ὅλα αὐτά, στήν οὐσία εὐτελίζει
τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο
τρόπο. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα, ὅταν
πρὸ ἐτῶν (1999) ἔφθασε στὴν Ἀθή-
να, μετὰ ἀπὸ ἄσκοπη ἐπίσημη πρόσ-
κλησι τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Χρι-

στοδούλου, καί ἄρχισε νὰ ὁμιλῆ μὲ
τὴν ἴδια γλῶσσα ἀνυπάρκτου πα-
τρότητος πρός τούς πιστούς τῶν
Ἀθηνῶν, ἐπάνω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι
τοῦ Ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετ-
τανία», ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς
ἐλάχιστους ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν
συγκεντρώσει κάποιοι στὴν Πλα-
τεῖα Συντάγματος καί ἐφώναζε
ἀγχωμένος ἀπὸ τὰ μεγάφωνα:
«Πνευματικά μου τέκνα....»(!), τήν
στιγμή ἐκείνη μερικοί σοβαροὶ καὶ
ἐλεύθεροι δημοσιογράφοι (ὅπως
τούς εἴδαμε καί τούς ἀκούσαμε),
ἄρχισαν νὰ τὸν εἰρωνεύωνται στὰ
πηγαδάκια τους, λέγοντες διάφορα
εὐτράπελα καὶ μή, γιὰ τὴν ἄτοπη
προσφώνησί του πρὸς ἕνα ξένο λο-
γικό ποίμνιο! Γιά λόγους σεβασμοῦ
καί σοβαρότητός μας, δέν θὰ ση-
μειώσουμε τὰ λεχθέντα, ἀλλὰ ἄς
φαντασθοῦμε κάποιον νὰ ἐπισκέ-
πτεται τήν οἰκία τοῦ ἀδελφοῦ του

καὶ νὰ ἀποκαλῆ κυριαρχικὰ τὰ ἀνή-
ψια του «παιδιά» του καὶ νὰ θέλη
στανικά νά τὰ διατάζη...!

Ἅπαντες γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἀθή-
να ἔχει δικό της Ποιμένα καὶ Προ-
καθήμενον. Οἱ πιστοί, ἑκάστης το-
πικῆς Ἐκκλησίας ἀκοῦνε μόνο
τοὺς οἰκείους καὶ καλοὺς «Ποιμέ-
νες» τους καὶ ὄχι τοὺς ξένους καὶ
ἀλλοτρίους, καὶ μάλιστα τοὺς
«ἀναβαίνοντας ἀλλαχόθεν»
(Ἰωάνν. ι΄ 1) στὴ Μάνδρα μιᾶς
ἄλλης ποίμνης.

Μοναδική δουλικότης
ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς

Στὴν ἴδια ἐπίσκεψι, λοιπόν, στὴν
ἔνδοξη πόλι τῶν Σερρῶν, ἐπανελή-
φθη πρό ἡμερῶν, κάτι, ποὺ δυσ-
τυχῶς γίνεται ἀνεκτὸ ἀπὸ μερικούς
Ἐπισκόπους. Τουτέστιν, ὁ ὑποβι-
βασμὸς τους καὶ ὁ εὐτελισμὸς
τους.

Συγκεκριμένα, οἱ προσφωνήσεις
τους πρὸς τὸν Πατριάρχη πε-
ριεῖχον τὴν δουλικότητα καὶ τὴν
ὑποταγή καὶ οἱ ἀντιφωνήσεις τοῦ
Πατριάρχου πρὸς ἐκείνους, ἐδεί-
κνυαν τήν αὐταρχική καταδεκτικό-
τητα καί ἐπιείκεια πρός τούς κόλα-
κές του..., τούς ὁποίους ὑπεβίβασε
ἀπό Σεβασμιωτάτους εἰς Ἱερωτά-
τους!

Ἐπιπροσθέτως, σημειώνουμε ὅτι
οἱ παρόντες Ἐπίσκοποι δὲν ἐνεδύ-
θησαν πλήρη τὴν Ἀρχιερατική τους
στολὴ, ὅπως ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ
ὑπέστησαν μερικὴ «Ἀπο-αρχιερο-
ποίησι». Δὲν ἔθεσαν ἐπὶ τῆς κε-
φαλῆς των τὴν Ἀρχιερατικὴ Μίτρα,
ἀλλὰ ἐλειτούργησαν μὲ ἐπανωκα-
λύμμαυχα, σὰν ἁπλοί καί ἄσημοι
Ἀρχιμανδρίτες!

Τὴν ἴδια ἐξευτελιστικὴ «Ἀπο-αρ-
χιεροποίησι» ὑπέμειναν καὶ κατὰ
τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας,
ὅπου μετεῖχαν, ὄχι ὡς ἰσότιμοι συλ-
λειτουργοί, ἀλλά, ὡς ἔχοντες κα-
τώτερο βαθμό, δηλαδή ὡς «Ὑπο-
αρχιερεῖς». Καὶ τοῦτο δυστυχῶς

«Ἐπέσαξε τὴν ὄνον
αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη
μετὰ τῶν ἀρχόντων
Μωάβ» (Ἀριθμ. κβ΄ 21)

Ὁ Σεβ. Μητρ. Σύρου διαθέτει
χρόνον, ὥστε νὰ τελῆ διπλὰ καθή-
κοντα, παρευρισκόμενος καὶ μετὰ
τοῦ ποιμνίου του καὶ μετὰ τοῦ Πα-
πικοῦ εἰς Σῦρον ποιμνίου. Κατ’
αὐτὸν τὸν τρόπον ἱερουργεῖ εἰς
ἕνα Ὀρθόδοξον ναὸν καὶ ἄλλοτε
παρίσταται μετά περισσῆς εὐλα-
βείας εἰς Παπικόν. Μετέχει ἔφιπ-
πος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον λιτανείαν
καὶ πεζὸς εἰς τὴν Παπικήν. Οἱ πι-
στοὶἆραγεεἶναι εἰςθέσιννὰξεχω-
ρίσουν ὅτι ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ποιμε-
νάρχουτωνκαὶεἰς τὰςδύοδὲνσυν-
επάγεται καὶ ὀρθότητα ἀμφοτέ-
ρων ἢ ἀμβλύνονται αἱ συνειδήσεις
καὶ καθίσταται δυσδιάκριτος ἡ
διαφορά; Μήπως νομίζουν ὅτι Θ.
Κοινωνία καί ὄστια εἶναι τό ἴδιο;
Διατὶ τόση ἀνάγκη συγχρωτισμοῦ
μετὰ τῶν Παπικῶν; Ἡ πολὺ δημο-
σιότης καθίσταται βλαπτικὴ καὶ
διὰ τὰς ψυχὰς τῶν πιστῶν ἀλλὰ
καὶ διὰ ὁποιανδήποτε Ἀρχιεπισκο-
πικὴν ἀνάβασιν. Συμφώνως πρὸς
ἀνακοινώσεις τῆς Ἱ. Μ. Σύρου τῆς
23ης καὶ 26ης Ἀπριλίου 2015:

«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ μετέ-
βη (23 Ἀπριλίου) στὸν ΡΚαθολικό
Ναὸ τῆς Παναγίας τοῦ Καρμήλου,
στὴν Ἄνω Σύρο, ὅπου ἐτελεῖτο ἡ
ἑορτὴ τοῦ Προστάτου τῶν ἐν
Σύρῳ Ρ/Καθολικῶν Ἁγίου Γεωργί-

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Τὴν 3ην Μαΐου, Κυριακήν τετάρτην ἀπὸ τοῦ Πάσχα, ἑορ-
τάζομεν τό θαῦμα τῆς παρά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ θεραπείας τοῦ Παραλύτου .
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´
Τὴν ψυχήν μου, Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις παντοίαις, καὶ ἀτό-
ποις πράξεσι, δεινῶς παραλελυμένην, ἔγειρον τῇ θεϊκῇ
σου ἐπιστασίᾳ, ὥσπερ καὶ τὸν παράλυτον, ἤγειρας πάλαι,
ἵνα κράζω σεσῳσμένος· Οἰκτίρμον δόξα, Χριστέ, τῷ κρά-
τει σου

Χριστιανικὴ ἐπανάστασις
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΜΕΓΑΛΗ εἶναι ἡ προθυμία τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων νά ἀσχολη-
θοῦν μέ τά κοινά, νά πρωτοστατήσουν σέ κοινωνικούς ἀγῶνες, νά
χτυπήσουν τήν ἀδικία καί τήν ἐκμετάλλευση καί γενικά νά κάνουν

τόν κόσμο καλύτερο. Ὅλοι θέλουν νά γίνουν ἐπαναστάτες, ἀπό τούς
ἀνώριμους μαθητές μέχρι τούς ἀριστερούς καί τούς παράξενους οἰκο-
λόγους. Βάζουν ἕνα στόχο, χωρίς νά ἔχουν ξεκαθαρισμένο τόν τρόπο μέ
τόν ὁποῖο θά τόν πετύχουν, καί ἀρχίζουν οἱ «ἀγῶνες». Νομίζουν ὅτι μπο-
ροῦν νά κάνουν αὐτό πού σκέφτονται, μέ τόν τρόπο πού θέλουν, περι-
φρονώντας ὅλους ἐκείνους πού διαφωνοῦν μαζί τους. Μεταξύ τους οἱ
«ἀγωνιστές» αὐτοί ἄλλοτε συμφωνοῦν καί ἄλλοτε μαχαιρώνονται. Τούς
διακρίνει τό θράσος, ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ, ἡ καταπάτηση τῶν νόμων, οἱ
αὐθαιρεσίες, ὁ ἐκφοβισμός, ἡ βία, ἡ νοθεία, ἡ ἀνυπαρξία ἤθους, ὁ προ-
κλητικός τρόπος δράσης καί ὁ ἀνυπότακτος ἐγωισμός. Ὅλα αὐτά στηρί-
ζονται στήν ἐσφαλμένη ἀντίληψή τους ὅτι στίς εὐγενικές, ἀνιδιοτελεῖς
καί κοινωνικά ὠφέλιμες δραστηριότητές τους κανένας δέν μπορεῖ νά
ἀντισταθεῖ, οὔτε φυσικά καί ἡ εὐνομούμενη κοινωνία. Ὅταν ἐμποδι-
στοῦν, δέν διστάζουν νά γίνουν θύτες, νά κάψουν ὁλόκληρες πόλεις, νά
ἐξανεμίσουν ξένες περιουσίες καί νά καταργήσουν κάθε νομιμότητα.

Μέ τέτοιους ἀνθρώπους δέν πρόκειται ποτέ νά βελτιωθεῖ ἡ κοινωνία
μας. Πάντα θά βαδίζει χωρίς φῶς καί χωρίς προσανατολισμό. Ἡ ἐπικίν-
δυνη ἀναταραχή δέν θά εἶναι σπάνιο φαινόμενο, γιατί ἁπλούστατα ἡ ἀσυν-
εννοησία καί ἡ κακοδαιμονία θά ὑπάρχει στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἀναφερόμενος στίς διάφορες ἐπανα-
στάσεις καί στούς ἐπαναστάτες, ἐπισημαίνει τά ἑξῆς: «Ἡ μόνη ἐπανά-
σταση πού κάνει τόν ἄνθρωπο πιό εὐγενικό εἶναι ἡ ἐπανάσταση τοῦ χρι-
στιανισμοῦ. Κάθε ἄλλη ἐπανάσταση κάνει τόν ἄνθρωπο πιό ὠμό ἀπ᾿ ὅ,τι
εἶναι. Συγκρίνετε τά πρόσωπα τά ὁποῖα δημιούργησε καί τόνισε ὁποιαδή-
ποτε ἄλλη ἐπανάσταση στόν κόσμο μέ τά πρόσωπα, πού δημιούργησε ἡ
χριστιανική ἐπανάσταση στήν ἱστορία καί θά σᾶς εἶναι ἀμέσως ὀφθαλμο-
φανής ἡ ἀνωτερότητα καί ἡ εὐγενική ὑπεροχή τῶν τελευταίων σέ σχέση
μέ τούς πρώτους. Σχεδόν ὅλες οἱ ἄλλες ἐπαναστάσεις στόχευαν στό νά
δημιουργοῦν ἀπό τούς ἀνθρώπους χορτασμένα ζῶα. Μόνο ἡ χριστιανική
ἐπανάσταση στόχευε νά δημιουργήσει ἀπό τούς ἀνθρώπους πεινασμέ-
νους θεούς. Μακάριοι οἱ πεινασμένοι καί διψασμένοι γιά τή δικαιοσύνη».

Ὁ ἀληθινός χριστιανός εἶναι ὁ ἀθόρυβος, πλήν ἀποτελεσματικός, ἐπα-
ναστάτης. Μέ τήν προσωπική του ζωή καί μέ τήν ὅποια δραστηριότητα,
πού μπορεῖ νά ἀναπτύξει, διορθώνει τήν κοινωνία. Μέ τίς ἠθικές του
ἀρχές ἐμποδίζει τούς ἀνήθικους, μέ τή δικαιοσύνη του καταπολεμεῖ τήν
ἀδικία, μέ τήν ἐλεημοσύνη του περιορίζει τή φτώχεια, μέ τήν ἀγαθοποιΐα
του ἀλλάζει τή μορφή τῆς κοινωνίας, μέ τίς θυσίες του ἀφυπνίζει τούς
ράθυμους καί ἰδιοτελεῖς καί γενικά ὡς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ φωτίζει τόν
κόσμο. Μέ τόν τρόπο αὐτό πετυχαίνει περισσότερα ἀπό ὅσα πετυχαίνει ὁ
ἐπαναστάτης τοῦ θορύβου καί τῆς βίας.

Ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό χριστιανούς ἐπαναστάτες, οἱ ὁποῖοι
μποροῦν νά τή βελτιώσουν.

Ἐπίσκοποι, ἐνδεδυμένοι χωρίς διακριτικά προκαλοῦν τό φρόνημα καί τήν
νοημοσύνην τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Εἶναι ποίμνιον τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθο-
λομαίου καί πνευματικά του τέκνα οἱ πιστοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

(1ον)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ στὸ πάγιο αἴτημα τῆς ἱστοριογραφίας, νὰ δη-
μοσιεύονται, γιὰ νὰ γίνουν γνωστές, ὅλες οἱ πηγὲς στὰ διάφορα εἴδη
τους (κείμενα, μνημειακὲς μαρτυρίες, προφορικὲς καταθέσεις

κ.λπ.), πῆρα τὴν ἀπόφαση νὰ δημοσιοποιήσω καὶ τὶς δικές μου ἐμπειρίες
ἀπὸ τὴν γνωριμία μου μὲ τὸν πρώην Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρὸν Ἱερώ-
νυμον Α´ (Κοτσώνην, 1905 - 1988).

Ἄλλωστε, συνεχίζεται ἡ κατὰ καιροὺς κατάθεση ἀπόψεων γιὰ τὸν πο-
λυσυζητημένο καθηγητὴ καὶ κληρικό. Γράφω τὰ παρακάτω μὲ σκοπὸ ὄχι
τὴν ἀντίκρουση ὁποιωνδήποτε θέσεών του, οὔτε πολὺ περισσότερο ἐπι-
διώκοντας τὴν ἁγιοποίηση ἢ δαιμονοποίησή του, ἀλλὰ γιὰ νὰ παρουσιά-
σω κάποια «ντοκουμέντα», ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὸν ἀναγνώστη
νὰ συναγάγει μόνος τὰ συμπεράσματά του. Σπεύδω δὲ νὰ δηλώσω ὅτι
πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων δὲν ἔβαλα στὸν τίτλο τὸν ὅρο «ἰνστρού-
χτορας», ποὺ τὸν θεωρῶ περισσότερο κατάλληλο, γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ
τοῦ ρόλου, ποὺ ἤθελε νὰ ἀναλάβω, ὅπως θὰ δοῦμε, ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυμος. Ὁ ὅρος αὐτός, γνωστὸς ἀπὸ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα,
ἀντιστοιχεῖ στὸν ἑλληνικὸ «καθοδηγητής», καὶ τελικὰ πρόκεται γιὰ τὸ ἴδιο
πρᾶγμα.

Ἡ γνωριμία
Τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο Α´ γνώριζα ὡς θεολόγος ἀπὸ τὰ δημοσι-

εύματά του1 καὶ κυρίως τὴν μετάφραση ἀπὸ αὐτὸν (1948) τοῦ ἔργου τοῦ
προτεστάντη J. HOLZNER «ΠΑΥΛΟΣ», ἀπὸ τὸ ὁποῖο μάθαμε νὰ χαρακτη-
ρίζουμε τὸν Ἀπόστολο «Ὁ Πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα», ἀλλ᾽ ὁ ἀείμνηστος δι-
δάσκαλός μας στὴν Ὀρθοδοξία, πάπα - Γιάννης Ρωμανίδης, σχολίαζε ὅτι,
ἂν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὀρθόδοξα μία τέτοια φράση, μόνο ἡ Πανα-
γία μας εἶναι «ἡ Πρώτη μετὰ τὸν Ἕνα», τὸν Υἱὸ καὶ Θεό της, ἡ «μετὰ Θεὸν
Θεός». Δόθηκε ὅμως ἡ εὐκαιρία νὰ τὸν συναντήσω καὶ προσωπικά. Λίγο
μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς Δικτατορίας, στὶς ἀρχὲς Μαΐου τοῦ 1967, ἐπισκέ-
φθηκε τὴν «Ὀρθόδοξο Κατηχητικὴ Σχολή», ἵδρυμα- δημιούργημα τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου Νευροκοπίου Γεωργίου (1881 - 1958), ποὺ διηύ-
θυνε ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς (ἀργότερα) τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βασί-
λειος Δεντάκης. Ὁ ἀκόμη ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος καὶ ὁ ἱεροκήρυκας
(τότε) καὶ ἀρχιμανδρίτης, μετέπειτα Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγου-
στίνος Καντιώτης (1907 - 2010) ἐπισκέφθηκαν τὸ Ἵδρυμα, Κυριακὴ μετὰ

Ἡ δαιμονικὴ ἐπίθεσις κατὰ
τοῦ «Ἐσφαγμένου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ»
ὑπὸ τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΪ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
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Πῶς δὲν ἔγινα «Καθοδηγητὴς» τοῦ Ἀγαπισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

Ἡ Παπικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια ἡ καλούμενη «Εnciclopedis Cattolica», ἀναφέ-
ρει γιὰ τὸ Δόγμα τοῦ Παπικοῦ ἀλαθήτου ὅτι «αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ Πά-
πας μπορεῖ νὰ ἐφεύρει ἀλήθειες τῆς πίστης καὶ τῆς ἠθικῆς, ἢ ὅτι μπορεῖ νὰ
ἐπιβάλει τὴν προσωπική του ἰδέα». Ἐπεξηγηματικὰ οἱ Παπικοὶ χρησιμο-
ποιοῦν τὴν ρητορικὴ τεχνικὴ «ναὶ μὲν ἀλλά…», γιὰ τὴν ἀποδοχή του ἀλλὰ
γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι τὸ Δόγμα τοῦ Παπικοῦ ἀλαθήτου, εἶναι ἀτόπημα
μέγιστο. Τὸ παπικὸ “ἀλάθητο” καταστρατηγεῖ τὴ Συνοδικότητα, διὰ τῆς
ὁποίας ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζεται.

Γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ Παπικοὶ ὅτι τὸ περὶ Παπικοῦ ἀλαθήτου δόγμα,
καταρρίπτεται ἀπὸ τὴ στάση κάποιων Παπῶν. Ὁ Πάπας Λιβέριος (352-366

Τὸ παπικὸν «ἀλάθητον» ἀναιρεῖται
ἀπὸ τὰς «ρητορικὰς» ἐπεξηγήσεις,

ποὺ δίδουν οἱ ἴδιοι οἱ παπικοί
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

� Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ
καὶ ἡ πίστις τοῦ ἀνθρώπου.
Τοῦ κ. Ἰωάννου Κ. Ἀγγε-
λοπούλου, Δρ. θεολογίας,
Λυκειάρχου. Σελ. 5

� Τοπικοὶ Ἅγιοι, προφητεῖαι-
καί τοπικαὶ ἐθνικαὶ ἐπέ-
τειοι. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ.
Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ
Συμβούλου Δ.Ε. Σελ. 5

� Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας
πιέζει τὸ Π.Σ.Ε., ἐνῶ τὸ Οἰκ.
Πατριαρχεῖον δηλώνει ἁ-
πλῶς παρόν. Σελ. 8

� Τώρα καὶ οἱ Ἀγγλικανοὶ
«εἰσβάλλουν» εἰς τὴν Ἁγί-
αν Γῆν. Σελ. 8

� Ἐθνικιστικοί κύκλοι ἐναν-
τίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἀλβανίας. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ἔγινε πλέον ἔθος τοῦ τηλεοπτικοῦ διαύλου ΣΚΑΪ ἡ κατά τήν Ἁγία καί
Μεγάλη Ἑβδομάδα κάθε ἔτους, ἀνασταύρωσις τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ
Λόγου μέ τήν τηλεοπτική ἀναπαραγωγή δῆθεν ἐπιστημονικῶν ντοκυμαν-
τέρ ποὺ ὅλως περιέργως ἄρχονται καί τελειοῦνται μέ Ἑβραίους συνεντευ-
ξιαζομένους, πού σκοπόν ἔχουν τήν ἀπομείωσιν καί τήν κατασπίλωσι τοῦ
Παναγίου Προσώπου τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ Κυρίου καί εἶναι ἐνδεικτι-
κόν τό γεγονός ὅτι ἐπιλέγονται οἱ ἱερώτερες ἡμέρες τῆς Χριστιανοσύνης
γιά τήν δαιμονική ἐπίθεσι κατά τοῦ «Ἐσφαγμένου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ», κατά
τῆς «Ὀδυνωμένης Ἀγάπης» πού ἔτεμε τήν ἱστορία καί πού μέ τό Αἷμα Της
ὑπέγραψε τό «Σύνταγμα τῆς Χάριτος», τήν Καινή Διαθήκη.

Ἀπευθυνθήκαμε ὡς ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος τῆς περιοχῆς πού δραστηριο-
ποιεῖται ὁ ΣΚΑΪ, στόν κ. Γιάννη Ἀλαφοῦζο, μέ τήν παράκλησι νά σεβασθεῖ ὁ
τηλεοπτικός του Δίαυλος, τό Πανάγιον καί Λατρευτόν Πρόσωπον τοῦ
Σωτῆρος μέ τήν ὑπʼ ἀριθ. 425/7-4-2015 ἐπιστολή μας, ἐπειδή εἶχαν προ-
γραμμματισθεῖ τά ἐπαίσχυντα καί βορβορώδη τερατουργήματα τοῦ Σιωνι-
στικοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ καί ἡ ἀπάντησις μᾶς ἐδόθη λίαν εὐγενῶς μέ τήν
ἀναμετάδοσι τῶν αἰσχρουργημάτων. Τόσον πολύ σέβεται τήν Ἐκκλησία, ὁ
κ. Γιάννης Ἀλαφοῦζος. Βέβαια καί στόν κ. Ἀλαφοῦζο καί στούς Σιωνιστάς
κατασκευαστάς τῶν ντοκυμαντέρ ἀπαντᾶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία διά τῆς
ὑμνολογίας της: «Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον, κουστωδία. Οὐ γὰρ καθέξει
τύμβος αὐτοζωΐαν.» (Συναξάριον Μεγάλου Σαββάτου) καί ὅσα αἴσχιστα καί
βορβορώδη ψεύδη καί γελοιότητες καί ἄν ἐκμέσουν οἱ Ἑβραῖοι Σιωνιστές
Ραββῖνοι στήν Ἁγία μας Χώρα, τήν αἱματοπότιστη ἀπό τό αἷμα τῶν Μαρτύ-
ρων, τήν ἀπάντησιν δίδουν τά ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν πού κατακλύζουν
τούς πανίερους ναούς μας καί οἱ χιλιάδες τῶν νέων ἀνθρώπων πού μετα-
λαμβάνουν μετά ζέσεως καί λατρείας τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος καί Αἵμα-
τος τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου. Ἄλλωστε ἀναιροῦνται οἱ φαιδρότη-
τες καί γελοιότητες τῶν Ἑβραίων Ταλμουδιστῶν ἀπό τό γεγονός ὅτι ἐνῶ
εὐτελίζουν τό Πανάγιον Πρόσωπον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος
Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, χαρακτηρίζοντάς Τον ὡς «τίποτα», τήν ἰδία στιγμή
ἐπί 2.015 χρόνια ἀσχολοῦνται μετά ἀνειπώτου μανίας, μίσους καί ἐμπαθεί-
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(2ον- Τελευταῖον)
4. Ἡ Ποιμαντική 

στρατηγική ἔναντι 
τῶν αἱρέσεων 

α) Συχνά, μπροστά στήν παρου-
σία ἑνός ἀνεπιθύμητου αἱρετικοῦ,
πού ἔρχεται νά διαταράξει τήν
εἰρήνη καί τήν συνοχή τῆς ἐνο-
ρίας μας ἤ τῆς πόλεώς μας ἤ τῆς
οἰκογένειάς μας, χρησιμοποιοῦμε
τρόπους πού δέν εἶναι ποιμαντικά
ὀρθοί. Εἶναι λάθος νά κινούμεθα
ἀνεξέλεγκτα, ἀπρογραμμάτιστα,
σπασμωδικά καί ἐρασιτεχνικά. Ἡ

εἴδηση, φερειπεῖν, τῆς ἵδρυσης
ἑνός εὐκτηρίου οἴκου "μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ" ἤ Πεντηκοστιανῶν ἤ
ἡ ἐμφάνιση μιᾶς αἴθουσας κάποι-
ας παραθρησκευτικῆς ὁμάδας
στήν ἐνορία μας ἀσφαλῶς καί δέν
πρέπει νά ἀντιμετωπισθῆ ἀπό τόν
ποιμένα μέ ἔνοχη ἀδιαφορία.
Ὅμως δέν πρέπει ἐξ ἴσου νά χρη-
σιμοποιηθῆ ἡ βία ἤ νά ἐκδηλωθῆ
πανικός. Ἀπαιτεῖται προσοχή και
συστηματική μελέτη τοῦ προβλή-
ματος. Ὑπάρχουν νόμιμα, νομικά
μέσα, τά ὁποῖα πρέπει νά ἐξαντλη-
θοῦν, σέ συνεργασία μέ ἐξειδι-
κευμένους νομικούς. Συγχρόνως,

εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐνημέρωση τῶν
πιστῶν καί δή τῶν περιοίκων, ἄν
αὐτή δέν ἔχει γίνει ἤδη προληπτι-
κά, στήν γενικώτερη κατήχηση
τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος. Κά-
θε ἄλλη ἀπρόσεκτη ἀντίδραση
εἶναι σέ βάρος τῆς ποιμαντικῆς
μας καί ἐνδεχομένως ἐπʼ ὠφελείᾳ
τῶν αἱρετικῶν. 

β) Μιά δεύτερη ἐπισήμανση
ἀφορᾶ στήν κατήχηση τῶν πιστῶν
καί μάλιστα τῶν νέων, ἕνα ἔργο
ἀναγκαῖο, σοβαρό καί ἐπεῖγον, ἰδι-
αιτέρως σήμερα, πού τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλοιώνεται,
ὑποβαθμίζεται ἤ παραγκωνίζεται
στά σχολεῖα. Ἡ κατήχηση τοῦ
Λαοῦ περιορίζεται σέ ἐλάχιστες
ἐνοριακές συνάξεις μελέτης τοῦ
Λόγου τοῦ Θεοῦ καί στό κήρυγμα.
Τό κήρυγμά μας ὅμως εἶναι πολ-
λές φορές χωρίς κατηχητικό καί
θεολογικό λόγο. Εἶναι συνήθως
μιά ἀνώδυνη καί ἀνιαρή ἠθικολο-
γία καί καθηκοντολογία μωσαϊκῆς
μορφῆς. Ἐνίοτε καλλιεργεῖται
στόν πιστό ἡ σκληρότητα πρός τόν

ἁμαρτωλό καί μάλιστα πρός τόν
πλανεμένο ἀδελφό. Ὁ αἱρετικός
χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ λύκος», «ὁ
σατανᾶς», «ὁ ἀντίχριστος», ὁ
«πουλημένος» κ.λ.π. Ἐκφράσεις
ἀνάρμοστες, πιθανῶς ἀναληθεῖς,
σίγουρα βλαπτικές γιά τήν ἀντιμε-
τώπιση τῆς ἀπειλῆς. Χρειάζεται ἡ
οἰκοδομή στήν πίστη καί ἡ σωστή
ἐνημέρωση τῶν πιστῶν καί ὄχι ἡ
διαβολοποίηση τοῦ ἄλλου. Ὁ
λόγος μας πρέπει νά εἶναι «ἅλατι
ἠρτυμένος» (Κολ.δ´ 6) καί λόγος
πόνου καί ἀγωνίας, ἀλλά καί ἀγά-
πης γιά κάποιους ἀδελφούς, πού
πρέπει νά θεωροῦνται, τίς πε-
ρισσότερες φορές, ὡς θύματα.
Ποιός ξέρει μήπως μέ τή χάρη τοῦ
Θεοῦ οἱ λόγοι μας φθάσουν καί
στά δικά τους αὐτιά καί χτυπή-
σουν κάποια εὐαίσθητη χορδή μέ-
σα στήν καρδιά τῶν πλανεμένων
ἀδελφῶν μας; Κι ἔπειτα, ἄν κοιτά-
ξουμε μέσα μας ἤ ἀναμεταξύ μας,
μήπως θά βροῦμε καί εὐθύνη δική
μας στήν ἐλλιπῆ κατήχηση τοῦ
Ποιμνίου μας καί ἄρα στήν προσ -

χώρηση τῶν ἀδελφῶν μας στήν
πλάνη; Ἔχομε ἐφοδιάσει τόν
Ὀρθόδοξο Λαό μας μέ τήν γνώση
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι
«ζῶν καί ἐνεργός καί τομώτερος
ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον»
(Ἑβρ. δ´ 12) καί ἱκανός νά διαλύσει
τά σκοτάδια τῆς πλάνης; Ὁ ἀκατή-
χητος Χριστιανός εἶναι ὑποψήφιος
αἱρετικός. Ἐκεῖνος μάλιστα πού
ἀντιμετωπίζει ὀρθολογικά ἀρκετά
θέματα τῆς δογματικῆς διδασκα-
λίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤ ἀπορρί-
πτει τό πολίτευμά της, εἶναι ἤδη
κατά μεγάλο ποσοστό ταυτισμέ-
νος μέ τήν αἵρεση, γι᾽ αὐτό καί
εὐκολώτερα προσχωρεῖ σ' ἐκεῖνο
τό προκρούστειο «δόγμα», πού
τοῦ προσφέρει ὁ αἱρετικός. Ἄλλω-
στε, πόσοι ἀπό τούς Χριστιανούς
μας ἔχουν ἤδη ἀποκόψει ἀπό τήν
ζωή τους παραδόσεις, μυστήρια
καί δόγματα ὁλόκληρα καί δέν δέ-
χονται τό μυστήριο τῆς Ἐκκλη-
σίας; Πόσοι Χριστιανοί μας δέν
ζοῦν στήν σύγχυση, νοθεύοντας
τήν ὀρθή πίστη μέ δεισιδαιμονίες,

μέ δοξασίες ἀντιχριστιανικές
(ὅπως, φερειπεῖν, ἡ μετενσάρκω-
ση), προστρέχοντας σέ ἀ σ τρο -
λόγους, μέντιουμς καί μάντεις,
«θεραπευτές» καί ἐξορκιστές,
μελλοντολόγους καί «φωτισμέ-
νους»; 

Συνεπῶς ἡ Ὀρθόδοξη κατήχη-
ση, ἐντός καί ἐκτός τοῦ κηρύγμα-
τος, καθίσταται παράγων ἐκ τῶν
ὧν οὐκ ἄνευ στήν ἀντιμετώπιση
τοῦ προβλήματος, καί τήν θωράκι-
ση τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ δέ ἔλλειψή της ἀποτελεῖ
κατάσταση ὑψίστου κινδύνου. Καί
αὐτό ἰσχύει τόσο γιά τούς πιστούς
μας, ὅσο καί γιά μᾶς τούς ποιμέ-
νες. Ἔχω τήν γνώμη ὅτι ἡ κατή-
χηση τοῦ Λαοῦ εἶναι ὁ καλύτερος
καί ἀποτελεσματικότερος τρόπος
καταπολεμήσεως τῶν αἱρέσεων. 

γ) Σημαντικός παράγοντας καί
χῶρος γιά τήν ἄσκηση τῆς ποιμαν-
τικῆς στρατηγικῆς γενικῶς καί τῆς
ἀντιαιρετικῆς εἰδικότερα εἶναι ἡ

Νεοφανεῖς αἱρέσεις και παραθρησκεῖαι*
ενα ποιμαντικον και κοινωνικον προβλημα

Τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ,
Γραμματέως τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν Αἱρέσεων 
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ΟΠ Ο Ι Ο Σ
ἔχει ἐπι-
σ κ ε φ θ ῆ

τὴν νῆσον Πά-
ρον γνωρίζει
καλῶς ὅτι ἡ
μορφὴ τοῦ Ὀσι -
ωτάτου πρὸ ἐ -
τῶν -καὶ σήμε-
ρον πνευματι -
κῶς ἀπʼ οὐρα-
νοῦ- Ἡγουμένου
τῆς Ἱ. Μ. Λογγο-

βάρδας (1930 – 1980) ἐσφράγισε τὴν ἱστορίαν
τοῦ τόπου. Ἡ εὑρισκομένη εἰς τό μέσον τῶν
Κυκλάδων πάλαι ποτὲ πειρατικὴ τοποθεσία,
ἐφιλοξένησε πνευματικὴν ναυαρχίδα, κύκλῳ
τῆς ὁποίας ἀνεζωπυρώθησαν εὐσεβεῖς ψυχαί.
Ἂν καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα του εἰς τὰς
χεῖρας τοῦ Παναγάθου Θεοῦ πρὶν ἀπὸ 35 ἔτη,
ἡ παρουσία του εἶναι ζῶσα καθημερινῶς ὄχι

διὰ τῶν ἀναμνήσεων καὶ τῶν εὐεργεσιῶν,
ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ ἀληθῶς ζῶντος Κυρίου,
καθὼς «οὐκ ἔστι ὁ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ
ζώντων» (Μτ 22,32), καὶ ὁ πατὴρ Φιλόθεος, μὲ
πᾶσαν βεβαιότητα, ἔχει εὕρει πρεσβείαν ἐνώ-
πιόν Του. Ἡ φωνὴ τοῦ γέροντος ὅμως, ποτὲ
δὲν ἔπαψε καὶ δὲν ἐσίγησε, οὔτε μίαν στιγ-
μήν, ἀλλὰ ἠχεῖ καὶ ἀντηχεῖ, ὄχι μόνον εἰς

εὐλαβεῖς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι βιώνουν θαύ-
ματα ἀπὸ τὸν γέροντα, οὔτε μόνον εἰς τὴν Ἱ.
Μονὴν τῆς ἀσκήσεώς του ἢ εἰς τὴν Μονὴν
τῆς τελευτῆς του εἰς Θαψανά, ἀλλὰ «εἰς
πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ
εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα
αὐτοῦ» (Ψαλμ. 18,5). Πολλοὶ ἠθέλησαν ἡ
φωνὴ αὐτὴ νὰ σιωπήση καὶ ἤλπιζαν ὅτι θὰ τὸ

ἐπιτύχη ὁ τάφος, ἀλλὰ ὅταν εἶδαν ὅτι καὶ
αὐτὸς εἶναι ἀνίσχυρος ἐσκέφθησαν: «ἐν γε-
νεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθήτω τὸ ὅνομα αὐτοῦ» (Ψαλμ.
108,13). Ἕως σήμερον τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον
δὲν προβαίνει εἰς τὴν ἐπίσημον ἁγιοκατάτα-
ξίν του παρὰ τὸ γεγονός ὅτι ὁ ἐσχάτως ἀνα-
κηρυχθεὶς ἐπισήμως Ἅγιος Γέρων Πορφύριος
Καυσοκαλυβίτης κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐξοδί-

ου ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου εἶπε:
«Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἀπέκτησε ἕνα δεύτερο
ἅγιο Νεκτάριο». Καὶ εἰς ἄλλο πνευματικόν του
παιδὶ εἶπε: «Αὐτὲς τὶς ἡμέρες πέθανε ἕνας με-
γάλος ἅγιος, τόσο μεγάλος ποὺ ὁ κόσμος δὲν
τὸ ξέρει».

Διατὶ κωφεύει 
τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον;

Ἡ στάσις τοῦ Πατριαρχείου ἐπιβεβαιώνει ἐπα-
κριβῶς τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ὅσιος Φιλόθεος εἶναι ὁ
δεύτερος ἅγιος Νεκτάριος. Πῶς ὅμως συμβαίνει

«ΑΓΩΝΙΣΘΗΤΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΟΚΑΠΗΛΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

Ὁ ἀγωνιστὴς Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884 – 1980), 35 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

«Νοῦς κτηνώδης ἢ δαιμονιώδης»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ποιός εἶναι αὐτός ὁ "νοῦς ὁ
κτηνώδης καί δαιμονιώδης";
ἀναρωτιέστε! Ἡ ἀπάντηση: "ὁ
ἀποστάς τοῦ Θεοῦ". Ὁ λόγος
τοῦτος ἀνήκει στόν ἅγιο Γρηγό-
ριο τόν Παλαμᾶ. Καί τόν σημει-
ώνω ὁλοκληρωμένο: "Νοῦς ἀπο-
στάς τοῦ Θεοῦ, ἤ κτηνώδης γί-
νεται, ἤ δαιμονιώδης". Δίχως
Θεό, ὁ ἄνθρωπος χάνει καί τήν
ἀνθρωπιά του καί κάθε ἠθική
ἀξία. Κατά τόν θεόπνευστο Δα-
βίδ, αὐτός ὁ χωρίς Θεό, ἄνθρω-
πος, "παρασυνεβλήθη τοῖς κτή-
νεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη
αὐτοῖς". "Χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέ-
πονται", κατά τόν Ντοστογιέφ-
σκι. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἐγω-
κεντρικός, τρομοκράτης, λη-
στής, ἀνήθικος, πόρνος, μοιχός,
ὁμοφυλόφιλος (κίναιδος), κτη-
νοβάτης, καί ἱκανός γιά ὁποι-
αδήποτε ἀντιανθρώπινη παρανο-
μία καί ὁποιοδήποτε ἔγκλημα.
Καταντᾶ Νιτσεϊκός, "ὑπεράν-
θρωπος" -κτηνάνθρωπος- καί
σφαγέας τῆς ἐλευθερίας του.

Στή μέθη τῆς ἑωσφορικῆς
ἀλαζονίας του ὁ ἄνθρωπος, σάν
ἄλλος βαβυλώνιος βασιλιάς,
ὑψώνει τό ἀνάστημά του ἐνάν-
τια στό Θεό, ζητώντας νά στήσει
τό δικό του ἀνθρωποείδωλο.
Τολμᾶ, μέ θρασύτητα κάτι παρό-
μοιο μ᾽ αὐτό πού λέει ὁ προφή-
της Ἡσαΐας: "Ἀναβήσομαι ἐπά-
νω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ
Ὑψίστῳ" (ΙΑ΄ 4). Τήν ἴδια βέβηλη
πρόθεση εἶχαν καί οἱ ἀπόγονοι
τοῦ Νῶε, ὅταν ἀποφάσισαν τό
χτίσιμο τοῦ πανύψηλου πύργου.
"Εἶπαν, δεῦτε οἰκοδομήσωμεν
ἑαυτοῖς πόλιν καί πύργον, οὗ
ἔσται ἡ κεφαλή ἕως τοῦ οὐρα-
νοῦ, καί ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνο-
μα" (Γεν. ΙΑ΄ 4).

Ἡ ματαιοδοξία τους συναγω-
νίζεται τό θράσος καί τήν αὐθά-
δεια. Ταλαίπωροι καί ὑβριστές
τοῦ Θεοῦ! Φιλοδόξησαν τή θεο-
ποίησή τους, ἀλλά δέχτηκαν τήν
τιμωρία Του, τήν "βαβέλ", τή
"σύγχυση" τῶν γλωσσῶν".

Αὐτό τό ἀλαζονικό καί ἀντι-
θεϊκό πνεῦμα, τό συναντοῦμε
στόν "Προμηθέα δεσμώτη" τοῦ
Αἰσχύλου. Θεομαχία μέ τούς τι-
τάνες. Ὁ τιτάνας καί ἥρωας τῆς
τραγωδίας, εἶναι ὁ τύπος τοῦ
ἐπαναστάτη, τοῦ παράτολμου
ἀντάρτη καί τοῦ ἀναρχικοῦ πού
ἀρνεῖται τό κατεστημένο. Τί κι
ἄν ὁ χορός τόν συμβουλεύει νά
ὑπακούσει καί πειθαρχήσει στό
θεό; Ἐπαναστατική καί ὑβριστι-
κή ἡ ἀπάντησή του: "Πιό λίγο κι
ἀπ' τό τίποτα ὁ Δίας μέ μέλλει"!
Κι ἀμέσως πιό κάτω θά πεῖ ἀλα-
ζονικά: "Ἁπλῷ λόγῳ τούς πάντας
ἐχθαίρω θεούς"! (= Μ᾽ ἕνα λόγο,
μισῶ τούς θεούς ὅλους).

Τά πλήγματα τοῦ ἀνόσιου
ἀθεϊσμοῦ εἶναι καί σήμερα βαριά
καί ἐξουθενωτικά. Ἡ Εὐρώπη καί
ἡ Ἀμερική ἀποχριστιανίζεται, ἄν
δέν ἔχει ἤδη ἀποχριστιανιστεῖ!
Σέ κάποια δήλωσή του ὁ Ἀλέ-
ξανδρος Σολτζενίτσιν στή Δύση,
ἔλεγε προφητικά: "Ἡ Δυτική
κοινωνία εἶναι τό ἴδιο ὑλιστική,
ὅπως ἡ κομμουνιστική, καί ἑτοι-
μάζεται μέ τόν ἀθεϊσμό της νά
μεταβληθεῖ σέ μιά προσεχῆ κό-
λαση..." Φοβερή προφητική πρό-
βλεψη.

Ἰδού ἡ Δύση. Ἰδού ἡ Εὐρώπη,
ἡ Ἀμερική. Ἰδού ἡ ἀνθρωπότη-
τα! Τά πάντα καταρρέουν. Αἰτία;
"Νοῦς ἀποστάς τοῦ Θεοῦ, ἤ κτη-
νώδης γίνεται ἤ δαιμονιώδης"!
Λοιπόν; Δέ μένει, παρά ἐπιστρο-
φή στό δρόμο τοῦ Θεοῦ.



ἐνορία. Ἡ ἐνορία ἦταν καί εἶναι ὁ
ζωτικός χῶρος μέσα στόν ὁποῖο
γεννιέται, ἀναπτύσσεται, καί οἰκο-
δομεῖται ὁ πιστός. Ποῦ ὅμως νά
ἀναζητήσωμε ἕνα τέτοιο χῶρο;
Στίς ὑδροκέφαλες μεγα-
λουπόλεις, ψυχορραγεῖ μαζί μέ
τήν γειτονιά καί ἡ ἐνορία (Ἔχω
ὑπόψη μου τίς πολυπληθεῖς καί
ἀπρόσωπες ἐνορίες τῶν Ἀθηνῶν).
Οἱ ἐξαιρέσεις δέν αἴρουν τό
πρόβλημα. Ὁ νέος ἄνθρωπος ἤ ὁ
προβληματισμένος μεσήλικας,
πού ἀναζητᾶ φιλικό περιβάλλον,
συμπαράσταση στήν ἀνάγκη του,
φωτεινά καί ζωντανά παραδείγμα-
τα, στοργή, ὁμάδα γιά συζήτηση,
ἀπάντηση σέ ἀπορίες καί προβλη-
ματισμούς του, ποῦ θά βρῆ
ἀνταπόκριση; Μόνο σέ μιά ζωντα-
νή ἐνορία, μέ τόν ἄγρυπνο ποιμέ-
να της μπορεῖ νά βρεῖ τήν ἀπάντη-
ση καί τόν στηριγμό ὁ ἀναζητητής
ἤ ὁ προβληματισμένος ἄνθρωπος.
Ἴσως ὁ ἐνορίτης μας, κυρίως μέ-
σα στίς πολυάριθμες καί ἀπρόσω-
πες ἐνορίες τῶν μεγαλουπόλε-
ων,νά βρίσκεται σέ κατάσταση
ὑψηλοῦ κινδύνου καί ἐμεῖς δέν τό
γνωρίζουμε. Ἴσως ἀσθενεῖ ἤ πεν-
θεῖ ἤ ὑποφέρει ἀπό οἰκογενειακά
προβλήματα ἤ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ
ἀπό τούς ἴδιους τούς οἰκείους
του. 

Σ᾽ αὐτή τήν τραγική καί κρίσιμη
κατάσταση τοῦ ἐνορίτη μας θά
ἐμφανισθεῖ πιθανῶς ὁ «ἔμπορος
τῆς κάλπικης ἐλπίδας», ἕνας «πλα-
σιέ τοῦ ὑπερφυσικοῦ», ὁ προση-
λυτιστής μέ τό «εὐγενικό» πρόσω-
πο, γιά νά τοῦ προσφέρει τήν
δῆθεν λύση ὅλων τῶν προβλημά-
των του. Μποροῦμε ἆραγε νά
ἐπιρρίψουμε σʼ αὐτόν ὅλο τό βά-
ρος τῆς εὐθύνης; 

δ) Καί μιά τέταρτη ἐπισήμανση:
Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο
ψυχῶν. Καί οἱ ψυχές πληγώνονται
καί ἀρρωσταίνουν εἴτε ἀπό τήν
ἁμαρτία εἴτε ἀπό τήν αἵρεση. Καί ἡ
μέν θεραπεία τῆς ἁμαρτίας μέσα
στήν Ἐκκλησία, εἶναι ἔργο εὐχε-
ρέστερο, συνδεδεμένο μέ τήν με-
τάνοια καί τήν ἐξομολόγηση. Ἡ
θεραπεία ὅμως τῆς αἵρεσης εἶναι
δυσχερής ἕως καί ἀδύνατη. Γιατί
τό θῦμα ἔχει θέσει τόν ἑαυτό του
ἐκτός τῆς σώζουσας Ἐκκλησίας
καί διακρίνεται συνήθως γιά τήν
ὑπεροψία του, τήν ἀμετανοησία
του καί τήν ἀπροθυμία του ἤ τήν
ἀδυναμία του νά κατανοήσει τήν
πλάνη του καί νά ἐπανενταχθεῖ
στήν Ἐκκλησία. Εἴτε διότι τό
ἔχουν πείσει νά πιστεύει ὅτι βρί-
σκεται στήν ἀλήθεια, εἴτε διότι
ἀπειλεῖται μέ διάφορους τρόπους,
στήν περίπτωση ἀποχώρησής του
ἀπό τήν αἵρεση. Ἐμεῖς βλέπομε -
καί πρέπει νά βλέπουμε τόν κάθε
πλανεμένο ἀδελφό μας ὡς
ἀσθενῆ στήν πίστη, ὡς θῦμα πλά-
νης, ὡς τραυματισμένο ἀπό τούς
«ληστές τῶν ψυχῶν». Ἡ συμπερι-

φορά μας πρέπει νά εἶναι
παρόμοια μέ ἐκείνη τοῦ γιατροῦ, ὁ
ὁποῖος στούς σωματικά ἀσθενεῖς
μάχεται καί χτυπᾶ τήν ἀσθένεια
καί ὄχι τούς ἀσθενεῖς. Ἔτσι κι
ἐδῶ: ὁ πλανηθείς ἀδελφός μας -
πού μπορεῖ νά εἶναι καί μέλος τῆς
οἰκογενείας μας, πρέπει νά ἀντι-
μετωπίζεται μέ στοργή καί ἐνδια-
φέρον. Δέν τόν ταπεινώνουμε,
δέν τόν λοιδωροῦμε, δέν τόν διώ-
κουμε. Στόχος μας δέν εἶναι ὁ
αἱρετικός, ἀλλά ἡ αἵρεση. Ὁ αἱρε-
τικός ἔχει ἀνάγκη μόνο ἀπό τήν
βοήθειά μας, τήν ὁποία ὀφείλομε
νά τοῦ προσφέρουμε ἐφόσον, βε-
βαίως, ἔχουμε τίς ἀπαραίτητες
γνώσεις καί τίς προϋποθέσεις νά
τό κάνουμε. Χωρίς αὐτές καί ἐμεῖς
εἶναι ἐνδεχόμενο νά διακινδυνεύ-
σουμε, ἀλλά καί τόν ἀδελφό μας
νά μή μπορέσουμε νά βοηθήσου-
με. Συμβαίνει μερικές φορές,
ὅταν ὑπάρχει ἐκ μέρους μας
ἄγνοια καί ἀνεπάρκεια, ἀντί νά
βοηθήσουμε στόν προβληματισμό
καί τήν ἀνάνηψη τοῦ ἀδελφοῦ
μας, νά τόν σπρώξουμε βαθύτερα
στά βαλτόνερα τῆς πλάνης. Ἡ
πεῖρα μᾶς ἔχει διδάξει ὅτι πρόκει-
ται γιά ἔργο πολύ δύσκολο, πού
μόνο μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου, τήν
προσευχή καί τήν μεγάλη ὑπομο-
νή μπορεῖ νά ὁδηγηθῆ σέ αἴσιο
ἀποτέλεσμα. 

5. Συμπερασματική 
κατακλεῖδα

«Ἕτοιμοι πρός ἀπολογίαν» 
Μέ ὅσα ἔθεσα ὑπόψη σας συν -

οπτικά καί ἐπιγραμματικά στήν
σημερινή εἰσήγησή μου προσεπά-
θησα νά ἐπισημάνω ὅτι ὁ ἀγώνας
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἰδι-
αιτέρως σήμερα, εἶναι δύσκολος
καί πολυμέτωπος καί ἄρα ἀνάλο-
γη πρέπει νά εἶναι καί ἡ συναί-
σθηση τῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης
τῶν ποιμένων. Προβάλλει λοιπόν
ὡς ἐπείγουσα ἀνάγκη ἡ κατάρτι-
σή μας πάνω στόν λόγο τοῦ
Θεοῦ, ὥστε νά εἴμεθα "ἕτοιμοι ἀεί
πρός ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι
ἡμᾶς λόγον περί τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπί-
δος μετά πραότητος καί φόβου
(Α΄ Πέτρ. γ΄ 15-16). Παράλληλα, ἡ
κατάρτισή μας αὐτή νά εἶναι ἱκα-
νή νά κατηχήσει, νά ὁδηγήσει καί
νά περιφρουρήσει τόν Λαό τοῦ
Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
μένει εἰς τόν αἰῶνα καί δέν
φοβᾶται τήν αἵρεση. Αὐτή ὅμως ἡ
βεβαιότητα δέν ἐπιτρέπει τόν
ἐφησυχασμό τῶν ποιμένων τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀντιθέτως, γεννᾶ μέ-
σα τους τήν ἀγωνία, γιατί κινδυ-
νεύουν ψυχές «ὑπέρ ὧν Χριστός
ἀπέθανεν». 

Τό πρόβλημα τῶν νεοφανῶν
αἱρέσεων εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία
μας μιά πρόκληση. Ἡ πρόκληση
τῶν αἱρέσεων εἶναι γιά τήν ἐποχή
μας μιά πραγματικότητα. Οἱ προ-
κλήσεις ὅμως δέν ἀποτελοῦν
πάντοτε ἀπειλή, ὅταν ἀντιμετωπί-
ζονται ὀρθά. Σύμφωνα δέ μέ τούς

λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
«δή γάρ καί αἱρέσεις ἐν ὑμῖν
εἶναι, ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροί
γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α´ Κορ. ια´ 19).
Ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατό νά
ἐξαλείψουμε τήν πρόκληση τῶν
αἱρέσεων, μποροῦμε ὅμως νά τήν
μεταστρέψουμε σέ εὐκαιρία γιά
μᾶς, ἤ νά ἀναβάλουμε τίς κατα-
στροφικές συνέπειες τῆς πλάνης. 

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, τήν πρόκλη-
ση τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων, ὄχι
μόνον ὡς ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδο-
ξο Ποίμνιο, ἀλλά καί ὡς εὐκαιρία
γιά μιά ὀρθότερη ποιμαντική.
Ὀφείλομε νά βροῦμε τά πνευμα-
τικά -ποιμαντικά ἀντισώματα, τά
ἀντίδοτα, πού θά καταστήσουν
τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
τό «ἐμπεπιστευμένον ἡμῖν ποί-
μνιον» (Πράξ. κ΄ 28), ἄτρωτους
στά βέλη τῆς πλάνης καί τίς με-
θοδεύσεις τοῦ «πατρός τοῦ
ψεύδους» ἀνίκανες νά βλάψουν
καί νά ἀπωλέσουν ψυχές. 

Ὁ ποιμένας μεριμνᾶ, γιά νά
προστατέψει τό ποίμνιό του, πονᾶ
γιά τήν ἀπώλεια ψυχῶν, ἀναζητεῖ
τό «πλανώμενον», θεραπεύει
πληγές, πάντοτε μέ στοργή καί
ἀγάπη, χωρίς μισαλλοδοξία καί
φανατισμό, χωρίς ὑστεροβουλία.
Ἀκόμη, θά γίνει ὁ «συγκυρη-
ναῖος» τῆς οἰκογένειας ἐκείνης
πού θρηνεῖ γιά τήν ἐμπλοκή τοῦ
παιδιοῦ της στά δίκτυα τῆς πλά-
νης. Ὁ ποιμένας λοιπόν πρωτί-
στως πρέπει νά γίνει ὁ δέκτης
τῶν ἀναζητήσεων καί τῶν ἀμφι-
σβητήσεων τοῦ ποιμνίου του, ἐν
τῇ γενέσει τους, τῶν προβλημά-
των καί τῶν προβληματισμῶν
του, προτοῦ ἐμφανιστεῖ στήν
πόρτα τοῦ Ὀρθόδοξου πιστοῦ ὁ
«διαφορετικός», «ὁ πρόθυμος»,
μέ τό γλυκό πρόσωπο, τό θερμό
«ἐνδιαφέρον» καί τόν «βομβαρ-
δισμό τῆς ἀγάπης» του προσηλυ-
τιστής, ὑποσχόμενος τήν ἐπίλυση
κάθε προβλήματος πνευματικοῦ,
οἰκογενειακοῦ ἤ κοινωνικοῦ. Βα-
σικῆς σημασίας ὅμως γιʼ αὐτό
εἶναι ἡ σωστή, ἔγκαιρη καί ὑπεύ-
θυνη κατάρτιση καί δραστηριότη-
τά μας στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς
τῆς ἀπειλῆς.

Πρός τόν σκοπό αὐτό εἶναι
ἀπολύτως ἀναγκαῖο, στά πλαίσια
τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας καί τῶν ἀτομικῶν δι-
καιωμάτων κάθε πολίτη, νά δρα-
στηριοποιηθοῦν ἐγκαίρως ὁ ποι-
μένας καί οἱ συνεργάτες του καί
στόν εὐαίσθητο καί νευραλγικό
αὐτό ποιμαντικό τομέα, ὥστε νά
ἐπιτευχθεῖ ἡ ὀρθή ποιμαντική
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος
τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων. Καί ἡ
κατάρτιση στελεχῶν, συνερ-
γατῶν τῶν ποιμένων στήν ἀντιμε-
τώπιση τοῦ προβλήματος εἶναι
ἀπολύτως ἀναγκαία, ἀπαραίτητη
καί ἐπιβεβλημένη. 
* Ὁμιλία κατά τήν Ἱερατικήν Σύναξιν
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου
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Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 16/1 Μαΐου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟ-
ΘΕΪΤΟΥ «Διδασκαλία γιὰ τὴν νοερὰ
προσευχή». Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς
Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους. Κεντρικὴ
Διάθεσης «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Σχ.
20,50x14 σσ 22.

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ π. ΑΜΦΙΛΟ-
ΧΙΟΥ ΚΟΝΤΟΥ «Ὁσιομάρτυρες
τοῦ 21ου Αἰώνα». Βίος καὶ Μαρτύριο
τῶν Μοναζουσῶν Μακρίνης καὶ Μα-
καρίας τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀρτοκωστᾶς
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» Σχ.
20,50x14 σσ 48 Θεσ/νίκη 2015.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Μη-
νιαῖον περιοδικὸν ἀδελφότητος
«Σταυρός». Νοέμβ. – Δεκ. 2014 Ἰαν.
– Φεβρ. 2015. Πάρος.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, Τρι-
μηνιαῖο ὀρθόδοξο χριστιανικὸ πε-
ριοδικό. Ὄργανο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς φιλοπτώχου Ἀδελφό-
τητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». Ὀκτ. – Δεκ.
2014. Ἰαν. – Μάρτ. 2015. Θεσσα-
λονίκη.

ORTHODOX LIFE, ἐκδίδεται διμη-
νιαίως, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς
Ἁγίας Τριάδος, εἰς Τζόρνταβιλ, Ν.
Ὑόρκη. Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Ἰαν.,
Φεβρ. 2015.

ORTHODOX TIDNING, Ἐπίσημον
δελτίον ὄργανον τῆς Ἱ. Μητροπόλε-
ως Σουηδίας. Στοκχόλμη. Ἰούλ.,
Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ. 2014.

PRAVOSLAVJE XNEHB (PRA-
VOSLAVNIAIA ZHIZN), Μηνιαῖον
περιοδικὸν (εἰς γλῶσσαν ρωσικήν),
ἔκδοσις Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος. Jordanvil-
le Ν.Υ. Μάρτ. 2015.

ΠΡΩΤΟΠΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΗΛ. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ: «ΣΤH ΣΚΙA ΤΟΥ Π.
ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΥ», Πειραιάς 2015. σελίδες 348.

Τόν περασμένο χρόνο εἴχαμε δη-
μοσιεύσει τό Κυριακοδρόμιο τοῦ π.
Ἀνδρέα Μαμαγκάκη. Καί ἰδού τώρα,
μᾶς παρουσιάζει ἕνα καθαρά αὐτο-
βιογραφικό - καί πολλῶν σελίδων -
βιβλίο του. Ἐπειδή, καθώς φαίνεται,
ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Γερμανός
Κ. Δημάκος ὑπῆρξε τό ἴνδαλμα τοῦ
συγγραφέα, γιαυτό καί σ᾽ αὐτὸν
ἀφιερώνει τό βιβλίο. Ἄλλωστε, τό ση-
μειώνει στήν ἀφιέρωσή του: "Τοῦτο
τό βιβλίο ἀφιερώνεται στόν μακαρι-
στό πάτερ Ἀνυπόμονο, ἡγούμενο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος Ὑπάτης
Φθιώτιδος, Ἀρχιμ. Γερμανό Γ. Δημά-
κο, τόν ἀγωνιστή καί λάτρη τῶν
ὑψηλῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας".
Στή σελίδα τῆς ἀφιέρωσης, βλέπει ὁ
ἀναγνώστης καί σέ μεγένθυνση τόν
ἴδιο τόν Ἀνυπόμονο, καθώς καί στήν
ἑπόμενη, τόν ἐμφανίζει μέ καλυμμαύ-
χι καί ντυμένο στρατιωτικά καί μέ τό
ντουφέκι στόν ὦμο. Ἄλλωστε καί ὁ
συγγραφέας τοῦ βιβλίου π. Ἀνδρέας
Μαμαγκάκης, ὡς Κρητικός, ἔχει
ἔντονο τό πατριωτικό αἴσθημα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πειραιῶς σημειώνει στήν ἀπαντητική
εὐχαριστήριά του ἐπιστολή, ὅτι: "Ἡ
ὡς ἄνω ἐμβριθής παρακαταθήκη
ὑμῶν, εὐάρεστη κατά Θεόν, ἐλπίζου-
με νά ἀποτελέση ὁδοδείκτην καί γιά
πλεῖστες ψυχές συνανθρώπων μας,

πού ἀγωνιοῦν διά τόν προσωπικόν
τους ἁγιασμόν καί τήν σωτηρίαν
ὅλων ἡμῶν".

Ὁ συγγραφέας στόν Πρόλογό του,
ἀναφέρεται στή γνωριμία του μέ τόν
Ἀνυπόμονο, γιατί συνταιριάζουν στά
δυό μεγάλα ἰδανικά: Τόν Χριστό καί
τήν Πατρίδα. (Ἆραγε ἐμεῖς ἀνυπομο-
νοῦμε καί ἀγωνιζόμαστε γιά τά με-
γάλα καί ὑψηλά ἰδανικά;). Ἡ συνεί-
δησή μας τί λέει; Ὄχι μόνο τά χειρο-
κροτήματα, ἀλλά καί ἀγῶνες καί
προσευχές καί Πίστη.

Κατά τά ἄλλα, τό βιβλίο ἀποτελεῖ
διδακτική αὐτοβιογραφία τοῦ συγ-
γραφέα πατέρα Ἀνδρέα Μαμαγκά-
κη. Στό τέλος ἀφιερώνει ἀμέτρητες
φωτογραφίες, πού κι αὐτές διδά-
σκουν μέ τό δικό τους τρόπο. Λένε
πώς κάποτε, "μιά φωτογραφία ἀξίζει
χίλια λόγια". Τά ἐποπτικά μέσα, γιά
πάντα, ἔχουν τή δική τους γλῶσσα
καί διδάσκουν μικρούς καί μεγάλους.

Τόν π. Ἀνδρέα Μαμαγκάκη συγ-
χαίρουμε καί τόν εὐχαριστοῦμε, καί
εὐχόμαστε ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τό
ποιμαντικό του ἔργο γιά τή σωτηρία
ψυχῶν. Καί τόν παρακαλοῦμε νά
εὔχεται καί ὑπέρ ἡμῶν.

Τηλ. 210- 9417116
Μιχ. Μιχαηλίδης

Η ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΓΥΡΗ

Η ΤΕΤΑΡΤΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιε-
ρωμένη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ παραστα-
τικότερα θαύματα τοῦ Κυρίου μας, στὴ θεραπεία
τοῦ παραλύτου. Ἕνας ἄνθρωπος ἐγκαταλειμμέ-
νος καὶ καθηλωμένος στὸ κρεβάτι τῆς παραλυ-
σίας γιὰ τριάντα ὀχτὼ ὁλόκληρα χρόνια, συναντᾶ
τὸ μεγάλο Ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων.
Δὲν «εἶχε ἄνθρωπο», νὰ τὸν ρίξει πρῶτον στὴ δε-
ξαμενή, κατὰ τὴν ταραχὴ τοῦ ὕδατος, γιὰ νὰ γίνει
καλά, ὥσπου ἦρθε πρὸς αὐτὸν ὁ Θεάνθρωπος.
Ἐκεῖνος ποὺ γιὰ χάρη μας «ἑαυτὸν ἐκένωσε», γε-
νόμενος ἄνθρωπος γιὰ νὰ γίνει ὁ μεγάλος φίλος
τῶν ἐγκαταλειμμένων, ὁ προστάτης τῶν ἀδυνά-
των, ὁ ἰατρὸς τῶν ἀσθενούντων, ὁ λυτρωτὴς τῶν
ἁμαρτωλῶν, ὁ ἐλευθερωτής μας ἀπὸ τὴν δουλεία
τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας, ὁ καθαιρέτης τοῦ

θανάτου μας. Χάρις στὴν παντοδυναμία Του, μὲ
μόνο τὸ λόγο Του, γιάτρεψε τὸν δυστυχισμένο
ἐκεῖνο ἄνθρωπο, λέγοντάς του νὰ πάρει στοὺς
ὤμους του τὸ κρεβάτι του καὶ νὰ περπατήσει, γιὰ
νὰ βεβαιωθεῖ, ὁ ἴδιος, ὅπως καὶ οἱ δύσπιστοι Ἰου-
δαῖοι γιὰ τὴν πραγματική του ἴαση, ἀδιαφορώντας
γιὰ τὰ πικρόχολα σχόλιά τους, περὶ καταλύσεως
τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου. Τοῦ εἶπε καὶ κάτι ἄλλο
πολὺ σημαντικό: «ἴδε ὑγιὴς γέγονας• μηκέτι ἁμάρ-
τανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰωάν.5,15), γιὰ
νὰ διδάξει τὸν ἴδιο καὶ ἐμᾶς, πὼς ἡ ἀσθένεια εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτίας, πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ
καθολικὸς ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων
μας, πὼς μακριὰ ἀπὸ Αὐτὸν ὑπάρχει ὁ ὄλεθρος καὶ
ἡ καταστροφή. Ἂς μὴ ξεχνᾶμε αὐτὴ τὴ μεγάλη
ἀλήθεια! 

Ἁγία καὶ Μεγάλη
Σύνοδος
ἢ «καϊαφαϊκὸν
συνέδριον»;

Η ΑΓΙΑ καὶ Μεγάλη Σύνοδος δὲν
θὰ εἶναι, δυστυχῶς, οὔτε Ἁγία, οὔτε
Μεγάλη καὶ οὔτε κἄν Σύνοδος,
ὅπως πάει τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ «καϊα-
φαϊκὸ συνέδριο», ὅπως χαρακτήρι-
σε τὴν ψευδοσύνοδο Φερράρας –
Φλωρεντίας ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ
Εὐγενικός. Βγάζουμε αὐτὸ τὸ ὀδυ-
νηρὸ  συμπέρασμα ἀπὸ τὶς προτά-
σεις τῶν θεμάτων ποὺ συζητοῦνται
στὶς «προσυνοδιακὲς διασκέψεις».
Τὸ θράσος, ἡ ἀναίδεια καὶ ἡ θεομ-
παιξία ὁρισμένων συζητητῶν, κλη-
ρικῶν καὶ λαϊκῶν ἔφτασε στὸ ἀπο-
κορύφωμά της πρὶν λίγο καιρό, ὅταν
προσπάθησαν νὰ «περάσουν ἀπὸ τὸ
παράθυρο» τὴν ἀπάλειψη τοῦ σοδο-
μισμοῦ ὡς θανάσιμης ἁμαρτίας. Τοῦ
σεβασμοῦ τῶν σεξουαλικῶν ἐπι-
λογῶν τῶν κιναίδων ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία! Ἡ εἴδηση ἔπεσε ὡς κεραυνὸς
στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα. Ἐξαιτίας
τῶν σφοδρῶν ἀντιδράσεων οἱ ἰθύ-
νοντες ἀναγκάστηκαν νὰ «συμμα-
ζέψουν τὰ ἀσυμμάζευτα», χωρὶς
στὴν οὐσία νὰ διαψεύδουν τὴν
φρικτὴ εἴδηση! Εἶναι ὁλοφάνερο
πὼς οἱ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι «κι-
νοῦν τὰ νήματα», ἀποζητοῦν, μέσῳ
τῶν ἀποφάσεων τῆς Μεγάλης Συν -
όδου, νὰ ἐκκοσμικεύσουν τὴν
Ἐκκλησία, νὰ τὴν συγχρονίσουν μὲ
τὶς αἱρετικὲς παρασυναγωγὲς καὶ
κύρια τὸν παπισμό, στὸν ὁποῖο δὲν
ἀπόμεινε κανένα στοιχεῖο τῆς
Ἐκκλησίας. Δὲν εἶναι βεβαίως τυ-
χαῖο πώς, τὸν τελευταῖο καιρό, καὶ
στὸ Βατικανὸ «σφάζονται» γιὰ τὴν
νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας
καὶ ἀπειλεῖται ἡ παπικὴ «ἐκκλησία»
μὲ σχίσμα, ἀλλὰ καὶ στὸν Ἀγγλικα-
νισμὸ, ὅπου καθιερώθηκε καὶ τε-
λεῖται θρησκευτικὸς «γάμος» ὁμο-
φυλοφίλων! Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο!
Ἂς προσευχόμαστε στὸ Θεὸ νὰ μὴ
ἐπιτρέψει τὴ σύγκληση τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου, ἂν πρόκειται
νὰ γίνει λῃστρική, «Καϊαφαϊκὸ Συνέ-
δριο», διότι μόνο ζημία θὰ προκαλέ-
σει στὴν Ἐκκλησία!            

Ὁ ἀπόλυτος
σκοταδισμός:
Ἰμάμης ὑποστηρίζει
ὅτι ἡ γῆ δὲν κινεῖται!

Ο ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ εἶναι σκοταδι-
σμός. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία.
Ὅπου καὶ ἂν ἐπικράτησε ἔφερε τὴν
καταστροφή! Ἀκόμα καὶ σήμερα δὲ
μπορεῖ νὰ δεχτεῖ τὰ αὐτονόητα τῆς
ἐπιστήμης. Δεῖτε ἕνα δεῖγμα: «“Ἡ Γῆ
δὲν γυρίζει”. Αὐτὸ ὑποστήριξε ἐνώ-
πιον ὁμάδας μαθητῶν ἕνας σαου-
δάραβας ἰμάμης, προκαλώντας του-
λάχιστον ἕνα εἰρωνικὸ μειδίαμα σὲ
ὅσους τὸν ἄκουσαν. Σὲ βίντεο ποὺ
κυκλοφορεῖ στὸ You Tube, ὁ σεΐχης
Μπεντὲρ ἂλ Χαϊμπερί, φαίνεται νὰ
ὑποστηρίζει μὲ θέρμη τὴν ἄποψή
του ὅτι ἡ Γῆ εἶναι σταθερὴ καὶ δὲν
γυρίζει. Γιὰ νὰ γίνει μάλιστα πει-
στικὸς χρησιμοποιεῖ ἕνα πλαστικὸ
ποτήρι νεροῦ, ποὺ στὸ παράδειγμά
του εἶναι ἡ Γῆ καὶ λέει: “Ἂς ποῦμε
ὅτι πηγαίνουμε μὲ τὸ ἀεροπλάνο
στὴν Κίνα. Λέτε ὅτι ἡ Γῆ γυρίζει.
Προσέξτε με τώρα (δείχνει τὸ ποτή-
ρι). Ἂν ἡ Γῆ γύριζε, δὲν θὰ ἔπρεπε
τὸ ἀεροπλάνο νὰ στεκόταν στὸν
ἀέρα καὶ ἡ Κίνα νὰ ἐρχόταν σὲ αὐτό;
Λάθος ἢ σωστό; Ἂν γύριζε πρὸς τὴν
ἀντίθετη κατεύθυνση, τότε τὸ
ἀεροπλάνο δὲν θὰ ἔφτανε ποτὲ
στὴν Κίνα, γιατί καὶ ἡ Κίνα θὰ ἐκι-
νεῖτο πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση μὲ
τὸ ἀεροπλάνο”» (Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Ἡ
ἐξήγηση εἶναι ἁπλή: ἐφόσον τὸ Κο-
ράνιο λέει ὅτι ἡ γῆ δὲν κινεῖται πάει
καὶ τελείωσε! Δεῖτε, ἀγαπητοί μας
ἀναγνῶστες, τί εἴδους μονολιθικό-
τητα καὶ σκοταδισμὸ ἔχει νὰ ἀντιμε-
τωπίσει ἡ ἀνθρωπότητα στὸ ἐγγὺς
μέλλον!

Σοβαρὸν δίλημμα
διὰ τὸ Χριστὸν
εἰς μουσουλμανικὴν
συζήτησιν!

ΕΙΝΑΙ παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι
ὑπάρχουν νέοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι
μποροῦν νὰ ἀμφισβητοῦν τὰ θρη-
σκευτικὰ ψεύδη καὶ νὰ κάνουν τὴν
κριτική τους. Ὁ λόγος γιὰ μία συζή-
τηση στὴν Σαμψοῦντα τῆς Τουρκίας
γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος γύ-
ρισε «μπούμερανγκ» κατὰ τῶν ἰσλα-
μιστῶν. «Τὸ πρόβλημα ποὺ ἐμφανί-
στηκε ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο τῆς συν-
διάσκεψης χωρὶς νὰ βρεθεῖ ἀξιόπι-
στη ἀπάντηση, δείχνει γιὰ ἄλλη μία
φορά ἀφʼ ἑνὸς τὶς ἀντιφάσεις τοῦ
Κορανίου, ποὺ οἱ μουσουλμάνοι τὸ
θεωροῦν «ἄκτιστο», δηλαδὴ σὰν ὁ
αὐτούσιος θεῖος λόγος, ἀντίγραφο
τοῦ ὁποίου ὑπάρχει στὸν οὐρανό,

καὶ ἀφʼ ἑτέρου τὴν ἄμεση ἐπίδραση
ποὺ εἶχε ὁ Μωάμεθ ἀπὸ διάφορες
χριστιανικὲς πηγές. Τὸ πρόβλημα
ὅπως παρουσιάστηκε εἶναι ἡ παρου-
σία καὶ θέση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σὲ
σχέση μὲ τὸν Μωάμεθ, ἀλλὰ καὶ μὲ
τὴν πολυσυζητημένη δευτέρα πα-
ρουσία. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ

Ἰησοῦς Χριστὸς στὸ Κοράνι ἐμφανί-
ζεται ὄχι σὰν Θεάνθρωπος ἀλλὰ σὰν
ἕνας μεγάλος προφήτης προτελευ-
ταῖος πρὶν ἀπὸ τὸν Μωάμεθ, ὁ
ὁποῖος θεωρεῖται ὡς ὁ τελευταῖος
προφήτης. […] Τὸ μεγάλο ἐρώτημα
ποὺ τέθηκε στὴν συνδιάσκεψη τῆς
Σαμψούντας, χωρὶς νὰ ὑπάρξει ἱκα-
νοποιητικὴ ἀπάντηση, εἶναι πὼς στὸ
ἱερὸ Κοράνι προβάλλεται ὁ Μωάμεθ
σὰν ὁ τελευταῖος προφήτης τοῦ
Θεοῦ, ὅταν στὸ ἴδιο τὸ Κοράνι ἀνα-
γράφεται ὅτι στὴν δεύτερη παρου-
σία θὰ ἐμφανιστεῖ ὁ τελευταῖος προ-
φήτης, Ἰησοῦς Χριστός; Μήπως ἔτσι
τὸ Κοράνι μειώνει τὴν παρουσία τοῦ
Μωάμεθ σὲ σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ
Χριστό;» (Ἱστολ. Ἀνεξήγητο)! Φυ-
σικὰ ὁ μουσουλμάνος «θεολόγος»
«κατάπιε τὴ γλώσσα» του καὶ μὴ
ἔχοντας νὰ ἀπαντήσει κάτι ἄλλο
εἶπε πὼς «ὅλοι οἱ προφῆτες κάτι
ἔχουν νὰ ποῦν»! Μέσα στὴν πλάνη
τους δὲ μποροῦν νὰ μὴ ἀναγνωρί-
σουν τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ
ὡς Κύριο τῶν πάντων! 

Σύγχρονα
νυφοπάζαρα
εἰς τὴν Τουρκίαν!

ΜΟΝΟ ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία καταξιώνει τὸ ἀνθρώπινο
πρόσωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Στὸν
προχριστιανικὸ κόσμο τὸ ἀνθρώπινο
πρόσωπο ἦταν ἐμπορεύσιμο
πρᾶγμα. Ἀλλὰ καὶ στὴ σύγχρονη
ἐποχὴ ὑπάρχουν τέτοια φρικτὰ φαι-
νόμενα. Πρόκειται γιὰ τὰ νυφοπάζα-
ρα τῆς Τουρκίας.  Δεῖτε τὴν ἀπί-
στευτη εἴδηση: «Μία ἀπίστευτη
ἱστορία ἑνὸς σύγχρονου βάρβαρου
νυφοπάζαρου, μὲ θύματα ἀνήλικα
κορίτσια ἡλικίας 12 ἕως 14 ἐτῶν
ἀποκαλύπτει  φύλλο τῆς ἐφημερί-
δας “Cumhuriyet” στὴν Τουρκία. Σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, τὸ περι-
στατικὸ αὐτὸ διαδραματίζεται στὶς
ἐπαρχίες τῆς κεντρικῆς Ἀνατολίας.
Ἄνδρες ποὺ ἔχουν χηρέψει, στή-
νουν τὰ μικρὰ κοριτσάκια τῶν χω-
ριῶν στὶς κεντρικὴ πλατεῖα καὶ τὰ
ἀγοράζουν ἔναντι ἀμοιβῆς ὡς συζύ-
γους. Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ ἴδια πη-
γή, ἡ τιμὴ ἀγορᾶς κυμαίνεται ἀπό...
500 ἕως καὶ 4.000 εὐρὼ καὶ εἶναι χι-
λιάδες τὰ κορίτσια ποὺ παντρεύον-
ται κάθε χρόνο μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο.
[…] Αὐτοὶ οἱ παράνομοι γάμοι ἀπο-
καλύπτονται, ὅταν τὰ κορίτσια

ἀρρωσταίνουν καὶ μπαίνουν γιὰ νο-
σηλεία στὰ νοσοκομεῖα. Οἱ γιατροὶ
ἐκτιμοῦν ὅτι αὐτὲς οἱ καταστάσεις
ὁδηγοῦν τὶς νεαρὲς κοπέλες σὲ κα-
τάθλιψη καὶ σὲ ἀπόπειρες αὐτοκτο-
νίας. Τὸ πιὸ ἀνησυχητικό, πάντως,
εἶναι ὅτι οἱ Ἀρχές, ἂν καὶ γνωρίζουν
αὐτὴ τὴν κατάσταση ἀπὸ πρῶτο χέ-
ρι, δὲν ἔχουν κάνει, μέχρι στιγμῆς,
ἀπολύτως τίποτε, ὥστε νὰ τὶς ἀπο-
τρέψουν» (ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)!
Κατὰ τὰ ἄλλα φταίει ὁ «κακὸς» Χρι-
στιανισμὸς γιὰ τὴν κακοδαιμονία
τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ ὁποῖος τίμησε,
τιμᾶ καὶ σέβεται τὸν ἄνθρωπο ὡς
εἰκόνα Θεοῦ! 

Ἰδοὺ ὁ δαιμονικὸς
χαρακτήρ
τῶν θρησκειῶν
τοῦ κόσμου!

ΔΕΝ ΘΑ πάψουμε νὰ ἀναφερόμα-
στε στὰ διάφορα σύγχρονα θρη-
σκεύματα καὶ στὰ ἀρνητικά τους ση-
μεῖα, γιὰ νὰ καταδείξουμε τὴν δαι-
μονικὴ προέλευσή τους καὶ ἰδιαίτε-
ρα τὸν κίνδυνο ποὺ παραμονεύει
ἀπὸ τὰ οἰκουμενιστικὰ «ἀνοίγματα»
πρὸς αὐτές. Κι αὐτὸ διότι ὁ οἰκου-
μενισμὸς θεωρεῖ ὅλες τὶς θρησκεῖες
ὡς τοὺς «διαφορετικοὺς δρόμους»
ποὺ μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει ὁ καθέ-
νας νὰ φτάσει στὸ Θεό! Ἀλλὰ εἶναι
ἔτσι τὰ πράγματα; Δεῖτε ἕνα δεῖγμα
ἑνὸς τέτοιου «θεϊκοῦ δρόμου»:
«Συμπλοκὲς καὶ ξιφομαχίες ξέσπα-
σαν στὸν «Χρυσὸ Ναὸ» τῶν Σὶχ στὴν
πόλη Ἀμριτσὰρ τῆς βόρειας Ἰνδίας,
ὅπου ἐκτυλίχθηκαν σκηνὲς ἀπὸ
ἄλλη πραγματικὰ ἐποχή. Ἀφορμὴ
γιὰ τὴ σύγκρουση ἦταν τὸ ποιὸς θὰ
πάρει πρῶτος τὸ λόγο στὴν τελετὴ
γιὰ τὴν 30ὴ ἐπέτειο τῆς ἐπιδρομῆς
τοῦ στρατοῦ τῆς Ἰνδίας στὸν ἱερὸ
αὐτὸ χῶρο. Οἱ ξιφομαχίες μεταξὺ
σπαθοφόρων Σὶχ διήρκεσαν πάνω
ἀπὸ μισὴ ὥρα καὶ τραυματίστηκαν
τουλάχιστον 12 ἄτομα, ἐνῷ ἡ ἀστυ-
νομία ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν
τραυματιῶν ἐνδεχομένως νὰ ἀνέβει
στοὺς εἴκοσι. Τὰ κανάλια τῆς χώρας
μεταδίδουν ἀπίστευτες εἰκόνες μὲ
τοὺς Σὶχ νὰ φοροῦν παραδοσιακὰ
τουρμπάνια καὶ ντυμένους στὶς
λευκὲς φορεσιές τους νὰ κραδαί-
νουν σπαθιὰ καὶ νὰ ξιφομαχοῦν ἐνῷ
κάποιοι ἄλλοι ἔκαναν ἐκκλήσεις γιὰ
ἠρεμία» (ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Τὸ
1984, σὲ παρόμοια σύγκρουση εἶχαν
σκοτωθεῖ στὸ ναὸ αὐτὸ 5.000 ἄτομα!
Ἔχουν νὰ μᾶς ποῦν κάτι ἐπὶ αὐτοῦ
οἱ «δικοί» μας οἰκουμενιστές, οἱ
ὁποῖοι συμπροσεύχονται μὲ τοὺς Σὶχ
στὰ διάφορα διαθρησκειακὰ συνέ-
δρια καὶ οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τὴ θρη-
σκεία τους ὡς «ἕνα ἀπὸ τοὺς πολ-
λοὺς δρόμους, ποὺ ὁδηγοῦν στὸ
Θεό»;

Παπικὴ ἀποκάλυψις:
Ἡ ἕνωσις θὰ γίνη 
μὲ βάσιν τὰς ἀποφάσεις
τῆς ψευδοσυνόδου
Φερράρας - Φλωρεντίας!

ΕΧΟΥΜΕ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότη-
τα ὅτι οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ πασχίζουν
νὰ γίνει ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν»,
ὡς ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων τῆς
ψευδοσυνόδου Φερράρας – Φλω-
ρεντίας (1438 – 1439). Σ᾽ αὐτὴ τὴ
«σύνοδο» ἀποφασίστηκε νὰ ἀκο-
λουθήσει ἡ κάθε «ἐκκλησία» τὴ δι-
κή της «παράδοση», ἀρκεῖ νὰ μὴ θι-
γεῖ τὸ «πρωτεῖο» τοῦ πάπα. Μόνη
προϋπόθεση ἕνωσης θὰ εἶναι ἡ ὑπο-
ταγή μας στὸν πάπα! Σὲ πρόσ φατο
ἄρθρο του ὁ θεολόγος κ. Β. Χαρα-
λάμπους ἀποκάλυψε πὼς σύγχρονα
παπικὰ κείμενα ἐπιβεβαιώνουν
αὐτὸν τὸν ἰσχυρισμό. «Στὸ τελευ-
ταῖο τεῦχος τοῦ Ἰησουίτικου Περιο-
δικοῦ “La Civita Cattolica” μὲ θρασύ-
τητα ἀναφέρεται ὅτι “ὁ Πάπας
Φραγκίσκος ἔχει λάβει μία ἀρχαία
φόρμουλα τῆς Ἕνωσης, ἡ ὁποία
εἶχε ὑποστεῖ “κυρώσεις” τὸ ἔτος
1439, τὸ Συμβούλιο (Σύνοδος) τῆς
Φλωρεντίας”. Σὲ κείμενο τοῦ Andrea
Tornielli στὴ Vatican insider, ἡμερομη-
νίας 5 Φεβρουαρίου 2015 ποὺ τιτλο-
φορεῖται “Τὸ Συμβούλιο (Σύνοδος)
τῆς Φλωρεντίας, τὸ μοντέλο γιὰ
ἑνότητα μεταξὺ Καθολικῶν καὶ
Ὀρθοδόξων” (Il concilio di Firenze,
modello per lʼ unita tra cattolici e orto-
dossi), σχολιάζεται εὐμενῶς ἡ ʻ̓ ἀνα-
κάλυψηʼʼ τῆς φόρμουλας γιὰ “ἕνω-
σηʼʼ, ἀπὸ τὸ Ἰησουίτικο Περιοδικὸ
“La Civita Cattolica”. […] Σὲ ἄρθρο του
ὁ Ἰησουίτης “πατέραςʼ̓  Giancarlo Pa-
ni, ποὺ τιτλοφορεῖται “Γιὰ νὰ ἐπιτύ-
χουμε τὴν πλήρη ἑνότητα” ὑποδει-
κνύει μὲ θράσος, τὴν ἀρχαία, ὅπως
τὴν κάλεσε φόρμουλα τῆς Φλωρεν-
τίας γιὰ ἕνωση»! Δεῖτε ἀγαπητοί
μας ἀναγνῶστες γιατί ἀνησυχοῦμε
γιὰ ὅσα γίνονται στὰ σκοτεινὰ παρα-
σκήνια. Οἱ «δικοί» μας δέχονται στὰ
«μουλλωχτὰ» ὅ,τι τοὺς σερβίρουν
οἱ παμπόνηροι καὶ ἀδίστακτοι παπι-
κοί! Πῶς νὰ μὴ εἴμαστε λοιπὸν καχύ-
ποπτοι;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἰδοὺ γιατὶ δὲν θέλουν
νὰ εἶναι ἡ ἁγία

καὶ μεγάλη Σύνοδος
Οἰκουμενική

ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ γιὰ πιὸ
λόγο οἱ «δικοί» μας οἰκουμε-
νιστὲς δὲν θέλουν μὲ τίποτε
νὰ λογισθεῖ ἡ Ἁγία καὶ Μεγά-
λη Σύνοδος τοῦ 2016 ὡς
Οἰκουμενική; Τὴν ἀπάντηση
τὴ δίνει ὁ ἔγκριτος θεολόγος
κ. Β. Χαραλάμπους: «Γιατί ἡ
προγραμματισθεῖσα Ἁγία καὶ
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας δὲν κα-
λεῖται Οἰκουμενική;   Ἡ συμ-
μετοχὴ τῶν τοπικῶν Ἐκκλη-
σιῶν θὰ εἶναι πλήρης. Γιατί
λοιπὸν δὲν καλεῖται Οἰκουμε-
νική;  Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς
ὑπονοεῖται ἀπὸ κάποιους ἡ
ἀπουσία τῶν Παπικῶν»! Μάλι-
στα ἀγαπητοί μας ἀναγνῶ -
στες, ἀρνοῦνται τὴν οἰκουμε-
νικότητα τῆς Μεγάλης Συνό-
δου, ἐπειδὴ ἀπουσιάζουν οἱ
αἱρετικοὶ παπικοί! Μὲ ἄλλα
λόγια θεωροῦν τὴν Ἐκκλησία
«κολοβωμένη», ἐπειδὴ δὲν
εἶναι ἑνωμένη μὲ τὸν παπι-
σμό! Δὲν τὴν θεωροῦν Καθο-
λική, ὅπως ἐπιτάσσει τὸ Ἱερὸ
Σύμβολο τῆς Πίστεως! Γιὰ νὰ
εἶναι Καθολική, κατʼ αὐτούς,
πρέπει νὰ εἶναι ἑνωμένη μὲ
τὴν ψευδοκαθολικὴ «ἐκκλη-
σία» τοῦ παπισμοῦ! Ἀλλὰ ὁ
ὁμολογητὴς θεολόγος σημει-
ώνει: «Ἡ Μία Ἁγία Ἐκκλησία
δὲν ἀπώλεσε τὴν Οἰκουμενι-
κότητά της μετὰ τὴν ἀπο-
κοπὴ τῶν Παπικῶν ἀπὸ αὐτήν.
Οἱ ἀποστάτες Παπικοὶ τὴν Χά-
ριν ἀπώλεσαν.  Ὁ Ἅγιος
Μᾶρ κος ὁ Εὐγενικὸς λέγει
“ὡς αἱρετικοὺς αὐτοὺς ἀπε-
στράφημεν καὶ διὰ τοῦτο
αὐτῶν ἐχωρίσθημεν” καὶ πιὸ
κάτω συνεχίζει “αἱρετικοὶ
εἰσὶν ἄρα καὶ ὡς αἱρετικοὺς
αὐτοὺς ἀπεκόψαμεν”». Ἔχε-
τε ἀμφιβολίες πὼς πᾶνε ὁλο-
ταχῶς γιὰ σύγκληση ψευδο-
συνόδου; Ἐμεῖς ὄχι!

Στίς 30 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τῆς

ἁγίας νεομάρτυρος Ἀργυρῆς.
Ἡ Ἁγία Ἀργυρή καταγόταν
ἀπό τήν Προῦσα, ἀπό γονεῖς
θεοσεβεῖς καί ἦταν ὄμορφη
καί στήν ὄψη καί στήν ψυχή.
Ὅταν παντρεύθηκε καί ἐνῶ
ἦταν νεόνυμφη κάποιος
Τοῦρκος γείτονάς της τήν ἐπι-
θύμησε καί ἐπειδή ἐκείνη δέν
συγκατατέθηκε, τήν κατηγό-
ρησε στόν κριτή ὅτι εἶχε ὁμο-
λογήσει ὅτι θά γινόταν μου-
σουλμάνα. Κατόπιν ὁδηγήθη-
κε καί στόν κριτή τῆς Κων-
σταντινούπολης μέ τήν ἴδια
κατηγορία, ὅπου καί πάλι ἡ
ἁγία Ἀργυρή μέ πολλή παρρη-
σία ὁμολόγησε τήν πίστη της
καί τήν ἀγάπη της στό πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ μας. Γι αὐτό
τήν κτύπησαν ἀνελέητα καί
τήν φυλάκισαν πολλές φορές
μέ διαταγή τοῦ κριτῆ. Καί πάν-
τα ἡ ἁγία μέ πολλή γενναιότη-

τα ὁμολογοῦσε τήν πίστη της
καί μάλιστα μέσα στήν φυλακή
οἱ τουρκάλες φυλακισμένες,
παρακινούμενες ἀπό τόν διά-
βολο, τῆς προσέθεταν περισ-
σότερη θλίψη καί βάσανα, τά
ὁποῖα τά ὑπέμενε μέ γενναι-
οψυχία.  Ὅταν κάποιος χρι-
στιανός βλέποντας τίς ταλαι-
πωρίες της προσπάθησε νά
τήν ἐλευθερώσει, ἡ ἁγία
Ἀργυρή ἀρνήθηκε, καθώς θε-
ωροῦσε τό μαρτύριό της χαρά
καί εὐχαρίστηση, γιατί τό ὑπέ-
φερε, γιά τόν Νυμφίο της Χρι-
στό. Ἔτσι ἡ ἁγία στίς 30 Ἀπρι-
λίου τοῦ 1725 δέσμια γιά τόν
Χριστό τελείωσε τήν ζωή της
καί ἔλαβε τό ἀμάραντο στέφα-
νο τοῦ μαρτυρίου. Τό δέ ἅγιο
λείψανό της οἱ χριστιανοί τό
ἐνταφίασαν μέ τιμές καί ὅταν
μετά ἀπό τρία χρόνια ἔκαναν
τήν ἀνακομιδή του τό βρῆκαν
ἀκέραιο καί νά ἀναβλύζει ἀπε-
ρίγραπτη εὐωδία. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

Τὴν Δευτέραν 11 Μαΐου καὶ
ὥ ραν 7:00 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
πρωτ. π. Γεώργιος Χάας, θεο-
λόγος,  μὲ θέμα: «Οἱ ἅγιοι Κύ-
ριλλος καί Μεθόδιος ὡς ἐμπνευ-
στές νέου ὁράματος».
Παρακαλοῦνται τὰ μέλη τῆς

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

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Πληροφοροῦμε τούς 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.»

ΑΡΧΙΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ: «Στενοχώρια - Ἡ ἀσθένεια
τῆς καρδιᾶς», Ἐκδόσεις Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ»,
Ἀθήνα 2015, σελίδες 94.

Δέν ἀμφιβάλλει κανείς πώς ἡ ἐπο-
χή μας εἶναι ἐποχή πόνου καί στενο-
χώριας. Ἄλλωστε, ὅπου πόνος καί
στενοχώρια καί ὅπου στενοχώρια
ἐκεῖ καί πόνος. Μά εἶναι δυνατό σ᾽
ἐποχή γενικῆς κρίσης καί δυστυχίας,
νά παραμένεις ἀδιάφορος; Ἡ Ἀδελ-

φότης «Ὁ Σωτήρ», ἄριστα πράττον-
τας, γιά νά ἐνισχύσει ἠθικά καί ψυ-
χολογικά τόν λαό, ἔχει κυκλοφορή-
σει δυό παρόμοια καί σχετικά βιβλία,
τό ἕνα, γραμμένο ἀπ᾽ τόν προϊστάμε-
νο τῆς Ἀδελφότητος («Φῶς στό μυ-
στήριο τοῦ πόνου»), καί τό δεύτερο -
μέ σχετικό θέμα - «Στενοχώρια - ἡ
ἀσθένεια τῆς καρδιᾶς», γραμμένο
ἀπ᾽ τόν Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Ἀθανα-
σιάδη, καί μέ ὑπότιτλο, τό στίχο τοῦ

Ἀπ. Παύλου: «Ἐν παντί θλιβόμενοι
ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι» (Β´ Κορ.
Δ´ 8). Μιά καί πάλι ματιά στό μικρό
κείμενο τοῦ ὀπισθοφύλλου, πολύ θά
μᾶς κατατοπίσει στό θέμα. Σημει-
ώνει: «Ἡ γνώμη ὅτι ἡ στενοχώρια
δέν θεραπεύεται μοιάζει μέ λύση φυ-
γοπονίας. Δέν θεραπεύεται μόνο σέ
κείνους, πού ἔχουν ἀδύνατη θέληση
καί πίστη καί δέν ἐπιθυμοῦν νά τήν
ἀλλάξουν. Ἡ στενοχώρια εἶναι προ-
ϊόν τῆς ἀσθενικῆς θελήσεως τοῦ
ἀνθρώπου. Εἶναι ἁπλούστατα ἕνας
λανθασμένος τρόπος ἀντιμετωπίσε-
ως τῶν δυσκολιῶν. Ἀφοῦ λοιπόν
εἶναι καρπός τῆς θελήσεως τοῦ
ἀνθρώπου, αὐτό σημαίνει ὅτι ὑπερ-
νικᾶται καί πάλι μέ τή θέλησή του.
Τό «θέλω» τοῦ χριστιανοῦ σημαίνει
καί «μπορῶ». Μπορῶ, ἀλλά πάντοτε
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. «Πάντα
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με
Χριστῷ» (Φιλιπ. Δ´ 13). Στόν Πρόλο-
γο σημειώνει καί τοῦτο: «Στενοχώ-
ρια, ἴσον, στενός χῶρος, συμπληγά-
δες πέτρες. Καταπίεση τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ μας κόσμου, κάποτε καί μαρτύ-
ριο τῆς ψυχῆς ἀπό τήν ὁποία ἀπου-
σιάζει ὁ Θεός». Κι αὐτό χωρίζεται σέ
τέσσερα κεφάλαια, μέ διάφορες ὑπο-
διαιρέσεις. Σημειώνω τά κεφάλαια: 1.
Ἡ στενοχώρια, ἕνα κοινό ψυχικό νό-
σημα, 2. Οἱ ἀφορμές τῆς στενοχώ-
ριας, 3. Οἱ πικροί καρποί τῆς στενο-
χώριας, καί 4. Ἡ καταπολέμηση τῆς
στενοχώριας. 

Συγχαίρουμε καί εὐχαριστοῦμε.
Εὔχεσθε π. Γαβριήλ.

Μιχ. Μιχαηλίδης

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς ἐκδήλωσιν
μνήμης τῶν Ἰουδαίων θυμάτων τοῦ Ναζισμοῦ
Ἂν καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος»

εἶναι ἐναντίον τῶν διαθρη-
σκειακῶν συναντήσεων ὀφείλομεν
νὰ ἐπαινοῦμεν τὴν ὀρθὴν ἐκκλη-
σιαστικὴν καὶ πατριωτικὴν στάσιν,
ὅταν αἱ συναντήσεις αὐταὶ δὲν
ἔχουν θρησκευτικὸν χαρακτῆρα.

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων κ. Θεόφιλος εἰς ὁμιλίαν του
εἰς ἐκδήλωσιν μνήμης τῶν Ἐβραί-
ων θυμάτων τοῦ Ναζισμοῦ, ὑπεν-
θύμισε τὰ ὅσα ἔκανε ὁ Μητροπο-
λίτης Δημητριάδος Ἰωακεὶμ κατὰ
τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, διὰ
νὰ σώση τοὺς Ἑβραίους τῆς πόλε-
ως τοῦ Βόλου. Ὅπως ἐπληροφο-
ρήθημεν ἐκ τῆς σχετικῆς ἀνακοι-
νώσεως τοῦ Πατριαρχείου:

«Τὴν πρωΐαν τῆς Πέμπτης τῆς
Διακαινησίμου, 3ης /16ης Ἀπριλί-
ου 2015, διωργανώθη ἀπὸ κοινοῦ
ὑπὸ τοῦ B᾽nai Bʼrith Organisation
καὶ τοῦ Keren Kayemet Le – Israel
εἰς τὸ παρὰ τὴν Ἱερουσαλὴμ δά-
σος τῶν Ἑβραίων Μαρτύρων, τε-
λετὴ εἰς μνήμην τῶν Ἑβραίων θυ-
μάτων τοῦ Ναζισμοῦ κατὰ τὸν Βʼ
Παγκόσμιον πόλεμον εἰς τὴν
Ἑλλάδα, κυρίως δὲ εἰς τὴν πόλιν
τοῦ Βόλου καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ τό-
τε ραββίνου τοῦ Βόλου Πεσάχ,
χάρις εἰς τὸν ἡρωϊσμὸν καὶ τὴν
ἀνδρείαν τοῦ ὁποίου, ἐν συνερ-
γασίᾳ μετὰ τοῦ τότε Μητροπολί-
του Δημητριάδος μακαριστοῦ

Ἰωακεὶμ Ἀλεξοπούλου, τοῦ Δη-
μάρχου Βόλου καὶ τῶν Ἑλλήνων
ἀνταρτῶν, ἐφυγαδεύθησαν ἐκ
τῆς πόλεως οἱ Ἑβραῖοι πολῖται
αὐτῆς, περὶ τοὺς χιλίους καὶ ἐφι-
λοξενήθησαν εἰς Ἑλληνικὰς οἰκο-
γενείας τῆς ὑπαίθρου καὶ διεσώ-
θη τὸ 85% αὐτῶν, ὅταν ἔληξεν ὁ
Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος καὶ ἐπέ-
στρεψαν εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν.

Εἰς τὰς προσφωνήσεις τῶν
ἐντιμοτάτων ὁμιλητῶν ὑπεγγραμ-
μίσθη δεόντως ἡ ἁρμονικὴ συνύ-
παρξις τῶν Ἑλληνοεβραίων μετὰ
τῶν Ἑλλήνων εἰς Ἑλλάδα καὶ
ἰδίως  εἰς τὴν πόλιν τοῦ Βόλου καὶ
ἡ προσφορὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους εἰς τὴν διάσωσιν τῶν
Ἑλληνοεβραίων τῆς Ἑλλάδος,
κυρίως τῆς πόλεως τοῦ Βόλου ἐκ
τῆς μανίας τοῦ Ναζισμοῦ καὶ ἡ
εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἰουδαϊκοῦ
ἔθνους διὰ ταύτην.

Πρῶτος ὁμιλητής εἰς τὴν τε-
λετὴν ἦτο ὁ Μακαριώτατος Πα-
τριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεό-
φιλος, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων
ἐτόνισε τὰ ἑξῆς: 

«Ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ προσφω-
νοῦμε σὲ αὐτὴ τὴν διακεκριμένη
συγκέντρωση, σὲ μία τόσο σημαν-
τικὴ καὶ συγκινητικὴ περίσταση.
Ἐνθυμούμαστε σήμερα τὸν
Ραββῖνο Μοσὲ Πεσὰχ ἀπὸ τὸν Βό-
λο, ὅπως καὶ ἄλλους ἐξέχοντες
πολίτες τοῦ Βόλου, Ἑβραίους καὶ

Χριστιανοὺς ἄνευ διακρίσεως, οἱ
ὁποῖοι βοήθησαν στὴν ἐξασφάλι-
ση τῆς διάσωσης τοῦ μεγαλύτε-
ρου μέρους τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινό-
τητας ἐκεῖ, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Τὴν στιγμὴ ἐκείνη, ποὺ τόσες
πολλὲς Ἑβραϊκὲς Κοινότητες
στὴν Εὐρώπη εἶχαν σβηστεῖ ἀπὸ
προσώπου τῆς γῆς, οἱ Ἑβραῖοι
τοῦ Βόλου κατάφεραν νὰ ὑπομεί-
νουν.

Ἀνάμεσα στοὺς πλέον θεατοὺς
συνεργάτες τοῦ Ραββίνου Μοσὲ
Πεσάχ, ἦταν ὁ Μητροπολίτης Δη-
μητριάδος Ἰωακείμ, καθὼς καὶ
ἄλλοι Ἑλληνορθόδοξοι ἱερεῖς ἀπὸ
τὸν Βόλο καὶ τὴν γειτονικὴ περιο-
χή. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Γερμα-
νικῆς Κατοχῆς, ὁ Μητροπολίτης
Ἰωακεὶμ ἐνθάρρυνε τοὺς κατοί-
κους τοῦ ὄρους Πηλίου, νὰ κρύ-
ψουν τὸν Ἑβραϊκὸ πληθυσμὸ ἀπὸ
τοὺς Ναζί. Ὅταν δέ, ὁ Μητροπο-
λίτης ρωτήθηκε νὰ παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικὰ μὲ τοὺς Ἑβραί-
ους τῆς περιοχῆς, ἔδωσε τὴν πε-
ρίφημη ἀπάντηση, «Εἶμαι
Ἑβραῖος.» Ὁ Μητροπολίτης Ἰωα-
κεὶμ ὑπῆρξε καθοριστικὸς παρά-
γων στὴν διάσωση τῆς ζωῆς, πε-
ρισσοτέρων ἀπὸ ἑπτακόσιους
ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὸν λόγο
αὐτό, μνημονεύεται ἀνάμεσα
στοὺς ἐνάρετους τῶν Ἐθνῶν».



(2ον)
Τὸ ἐγχείρημα αὐτὸ δὲν εἶναι θε-

ωρητικὸ ἢ νεφελῶδες, ἀλλὰ ἤδη
ἔγινε πραγματικότητα στὸ νέο Πρό-
γραμμα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ
Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου, τὸ ὁποῖο
ἐφαρμόστηκε πιλοτικὰ κατὰ τὴν πε-
ρίοδο 2011-2013 καὶ ἤδη ἔχει βελ-
τιωθεῖ καὶ ἀναθεωρηθεῖ (2014) καὶ
ὑφίσταται ὡς συμπληρωματικὸ
πρὸς τὸ ἰσχῦον ΠΣ μέχρι τὴν πλήρη
ἐφαρμογή του. Κατ' αὐτὸ τὸν τρόπο
πραγματοποιεῖται ἡ σταδιακὴ - καὶ
πάντως ὄχι ἀποκλειστικὴ καὶ μονο-
διάστατη - μετάβαση ἀπὸ τὸ στάδιο
τῆς κατανόησης (Δημοτικὸ) στὴν
ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση (Γυμνά-
σιο) καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν κριτικὴ προσ -
έγγιση καὶ στὴ δημιουργικὴ ἀνί-
χνευση τῶν ὁρίων τοῦ διαλόγου καὶ
τῆς σύνθεσης μὲ τὴ σημερινὴ
ἐποχὴ (Λύκειο), ἔχοντας ὡς ἐπίκεν-
τρο τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία τῶν
ἐφήβων.

3. Ἡ ἐννοιοκεντρικὴ 
μέθοδος τοῦ νέου ΠΣ 

στὰ Θρησκευτικὰ Λυκείου
Τὸ προτεινόμενο ΠΣ στὸ μάθημα

τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ Λυκείου
ἔχει ὡς ἐπίκεντρο τὴ μαθησιακὴ μέ-
θοδο καὶ διαδικασία. Σὲ ἀντιδια-
στολὴ μὲ ἄλλα εἴδη ΠΣ, τὰ ὁποῖα
ἑστιάζουν στὶς γνώσεις ποὺ πρέπει
νὰ ἀποκτήσουν οἱ μαθητὲς (τί θὰ μά-
θουν) καὶ στὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ
πρέπει νὰ μάθουν (γιατί θὰ μάθουν),
στὸ νέο ΠΣ ἡ διαδικασία μὲ τὴν
ὁποία θὰ μάθουν οἱ μαθητὲς (πῶς θὰ
μάθουν) ἔχει κομβικὴ σημασία. Οἱ
στόχοι καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ΠΣ
ὑπηρετοῦνται ἀπὸ τὴ μαθησιακὴ
διαδικασία (μέθοδο) καὶ συνδέονται
λειτουργικὰ μεταξύ τους. Ἡ πρώτη
ὕλη τῆς μεθόδου ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Λύ-
κειο εἶναι οἱ «βασικὲς ἔννοιες», οἱ
ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες στὴν ἐπι-
κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ἑαυ-
τό του, τοὺς ἄλλους καὶ τὸν Θεό.
Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι μέχρι τώρα ἡ
θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση ἐμφάνιζε
προβλήματα ἀκριβῶς στὴ νοηματο-
δότηση τῶν ἐμπειριῶν τῆς ζωῆς μὲ
θρησκευτικὲς ἔννοιες. Οἱ ἔννοιες
αὐτὲς μᾶς δίνουν τὴ δυνατότητα νὰ
παρουσιάσουμε καὶ νὰ ἑρμηνεύσου-
με τὸ περιεχόμενο τοῦ ΜτΘ στὸ Λύ-
κειο σὲ σχέση μὲ τὴν ἀνθρώπινη

ἐμπειρία, μᾶς προσφέρουν ἐργαλεῖα
νὰ κατανοήσουμε· καὶ νὰ νοηματο-
δοτήσουμε τὸν κόσμο. Στὴν Ὀρθό-
δοξη χριστιανικὴ παράδοση, ἀλλὰ
καὶ στὶς ἄλλες θρησκευτικὲς παρα-
δόσεις οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν
συγκεκριμένες ἔννοιες μὲ συγκε-
κριμένο περιεχόμενο, γιὰ νὰ ἐκφρά-
σουν τὶς ἐμπειρίες καὶ τὸν τρόπο
ποὺ κατανοοῦν τὸν Θεό, τὸν κόσμο
καὶ τὸν ἄνθρωπο. Στὴ βάση τῶν
ἐννοιῶν αὐτῶν σὲ κάθε μάθημα δη-
μιουργεῖται ἕνας συγκεκριμένος
καμβάς, ἕνα διδακτικὸ σενάριο. Οἱ
μαθητὲς ἐπιδιώκεται νὰ προσεγγί-
σουν κάθε βασικὴ ἔννοια, νὰ τὴ γνω-
ρίσουν σὲ βάθος, νὰ τὴν ἀναλύ-
σουν, νὰ διαπραγματευθοῦν θέσεις
καὶ ἀντιθέσεις σὲ διαφορετικὲς
πραγματικότητες τοῦ παρελθόντος,
τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος, νὰ
ἀντιμετωπίσουν πιθανὰ διλήμματα,
νὰ τὴ συνδέσουν μὲ τὴ ζωή τους καὶ
νὰ τὴν ἀξιοποιήσουν ἔμπρακτα καὶ
δημιουργικά, ἀνάλογα μὲ τὴ σημα-
σία καὶ τὸ περιεχόμενό της. Σκοπὸς
κάθε διδασκαλίας εἶναι ἡ ἐννοιολο-
γικὴ κατανόηση ποὺ ἀκολουθεῖ συγ-
κεκριμένα στάδια, ἡ ἀποτελεσματι-
κότητα τῶν ὁποίων ἔχει ἐπιβεβαι-
ωθεῖ ἀπὸ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες.

4. Οἱ θρησκειολογικὲς
ἀναφορὲς τοῦ Μαθήματος

τῶν Θρησκευτικῶν
α. Οἱ θρησκειολογικὲς ἀνα-

φορὲς στὸ νέο ΠΣ Δημοτικοῦ καὶ
Γυμνασίου

Οἱ βασικὲς ἐπικρίσεις κατὰ τοῦ
νέου ΠΣ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαί-
δευσης (Δημοτικὸ καὶ Γυμνάσιο)
ἀφοροῦσαν κυρίως στὴν συμπερί-
ληψη θρησκειολογικῶν στοιχείων
καὶ ἀναφορῶν. Ἀρκετοὶ μάλιστα
εἴτε ἀπομόνωσαν ἐπιμέρους θρη-
σκειολογικὲς ἀναφορὲς εἴτε συνέ-
λεξαν ὅλα τὰ θρησκειολογικὰ στοι-
χεῖα τοῦ νέου ΠΣ καὶ τὰ ἑνοποίησαν
σκόπιμα, γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι τὸ νέο
Πρόγραμμα εἶναι σαφέστατα ἢ
ἀμιγῶς θρησκειολογικό. Οἱ ὅποιες
ἀναφορὲς σὲ ἄλλες θρησκεῖες -
ὅπου αὐτὸ κρίνεται σκόπιμο - ἔγιναν
στὸ ΠΣ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευ-
σης πάντοτε ἔπειτα ἀπὸ προηγη-
θεῖσα ἐκτενῆ παρουσίαση τῶν
Ὀρθόδοξων χριστιανικῶν θεμάτων
κάθε ἑνότητας καὶ πάντως σὲ πο-
σοστὸ ὄχι ἄνω τοῦ 10% ἐπὶ τῆς συ νο-

λικῆς διαπραγματευόμενης ὕλης
κάθε Θεματικῆς Ἑνότητας. Ἀξίζει
νὰ ἐπισημάνουμε ἀκόμη ὅτι οἱ θρη-
σκειολογικὲς ἀναφορὲς στὰ βιβλία
τῶν Θρησκευτικῶν ὑπάρχουν ἤδη
ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ '60 στὸ Γυ-
μνάσιο, ἐνῷ στὸ Δημοτικὸ ἤδη μὲ
τὰ ἰσχύοντα νέα βιβλία τοῦ 2003-
2006. Συνεπῶς, εἶναι παντελῶς ἀνυ-
πόστατη ἡ κατηγορία ὅτι στὸ νέο ΠΣ
τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης πα-
ραγνωρίζεται ἢ παραγκωνίζεται ἡ
Ὀρθόδοξη πίστη. Οἱ μαθητὲς δὲν
καλοῦνται νὰ μελετήσουν σὲ βάθος
ἄλλες θρησκεῖες ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ
ἐντάξουν στὸ πεδίο τῶν θρησκευ-
τικῶν τους γνώσεων κάποια ἀκόμη
στοιχεῖα γιὰ τὶς θρησκεῖες αὐτές,
ἐνῷ φυσικὰ στὰ θέματα τοῦ μαθή-
ματος σὲ ὅλες τὶς τάξεις εἶναι κυ-
ρίαρχη ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας
(πίστη-θεολογία-λατρεία-ζωή-
τέχνη). Τὸ νέο αὐτὸ ΠΣ, ὅμως, δὲν
μποροῦσε νὰ μὴ λάβει σοβαρὰ ὑπό-
ψη του, ὅτι στὸν σύγχρονο κόσμο οἱ
μαθητὲς - ἀκόμη καὶ τῶν τάξεων
τοῦ Δημοτικοῦ-ἔχουν πολλὲς εὐκαι-
ρίες νὰ πληροφορηθοῦν - συχνὰ μὲ
μὴ ἔγκυρο ἕως καὶ ἐπιζήμιο τρόπο -
ἀπὸ πολλὲς πηγὲς (τηλεόραση-βιν-
τεοπαιχνίδια-κινηματογράφος-
διαδίκτυο), δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν
στὴν πίστη καὶ στὴ λατρεία ἀνατο-
λικῶν κυρίως θρησκειῶν καὶ τῶν
ποικίλων παραφυάδων τους, ὅπως
ἐμφανίζονται στὸν δυτικὸ κόσμο.
Ἑπομένως, ἕνα σοβαρὸ σχολικὸ μά-
θημα Θρησκευτικῶν, ποὺ αἰσθάνε-
ται τὸ «παλμὸ» τῶν ἐξελίξεων στὴ
σύγχρονη κοινωνία, δὲν θὰ ἦταν δυ-
νατὸν νὰ ἀδιαφορήσει γιὰ τὴ σωστὴ
καὶ ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τῶν
μικρῶν μαθητῶν μὲ ἀπώτερο στόχο
τὴν ἀποφυγὴ τῆς παραπληροφόρη-
σης καὶ τῶν συνεπαγόμενων κινδύ-
νων. Ἡ διαστρωμάτωση τῆς ὕλης
σχετικὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη διδασκα-
λία, μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁμο-
λογίες καὶ μὲ τὶς λοιπὲς μεγάλες
θρησκεῖες, εἶναι ἀπολύτως σαφὴς
καὶ διακριτὴ τόσο μέσα στὸ ΠΣ τῆς
ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης ὅσο καὶ
στὸ νέο ΠΣ τοῦ Λυκείου, ὅπου δι-
καιολογοῦνται μὲ ἐπάρκεια οἱ θεμα-
τικὲς ἐπιλογές, οἱ ὁποῖες πάντως κι-
νοῦνται ἐντὸς τοῦ νομιμοποιητικοῦ
πλαισίου τοῦ ἰσχύοντος νόμου
(Ν.1566/85). β. Οἱ θρησκειολογικὲς
ἀναφορὲς στὸ νέο ΠΣ τοῦ Λυκείου

Ὁ ἴδιος ἰσχυρισμὸς περὶ εἰσα-
γωγῆς «μιᾶς πανθρησκείας» ἐπαν -
έρχεται καὶ τώρα μὲ τὸ νέο ΠΣ στὰ
Θρησκευτικὰ Λυκείου καὶ εἶναι τὸ
ἴδιο ἀνυπόστατος, καθὼς στὸ Λύ-
κειο δὲν γίνεται συστηματικὴ διδα-
σκαλία συγκεκριμένων θρησκειῶν,
ἀλλὰ μόνο ἀναφορὲς ὅπου αὐτὸ
χρειάζεται, ὑπηρετώντας τὸν θρη-
σκευτικὸ γραμματισμὸ τῶν ἐφήβων
μαθητῶν μέσῳ τῶν ἐννοιῶν, οἱ
ὁποῖες ὑπάρχουν σὲ διαφορετικὲς
θρησκεῖες καὶ μάλιστα νοηματοδο-
τοῦνται στὸ πλαίσιό τους ἐντελῶς
διαφορετικά. Συνεπῶς, δὲν εἰσάγε-
ται ἡ «πανθρησκεία», ἀλλὰ γίνεται
λόγος γιὰ ἄλλες θρησκεῖες, πέρα
καὶ διακριτὰ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό,
καὶ ὁ διδάσκων καὶ οἱ μαθητές του
μπορεῖ νὰ ἐπιλέξουν, ἂν καὶ μὲ ποιὲς
θρησκεῖες εἶναι δυνατὸ νὰ ἀσχολη-
θοῦν στὸ πλαίσιο τῶν εἰδικῶν στό-
χων κάθε τάξης καὶ τῶν συγκεκρι-
μένων προσδοκώμενων μαθη-
σιακῶν ἀποτελεσμάτων, ποὺ ὀργα-
νώνονται στὸ πλαίσιο τοῦ ἐννοι-
οκεντρικοῦ πλέον σχεδιασμοῦ τοῦ
μαθήματος.

Σὲ κάθε περίπτωση, τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν ὀφείλει στὸ
πλαίσιο λειτουργίας του νὰ διαχειρί-
ζεται τὴ γνωριμία μὲ τὶς ἄλλες θρη-
σκεῖες, νὰ ἔχει ἄποψη γιὰ τὴ θρη-
σκευτικὴ ἑτερότητα καὶ νὰ ἐγκαι-
νιάζει ἢ ἐνθαρρύνει ἕνα οὐσιαστικὸ
διάλογο καὶ μία κριτικὴ προσέγγιση
τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου ἐν
γένει. Οἱ ἐπικριτὲς αὐτῆς τῆς προσ -
έγγισης ἀντιλαμβάνονται τὸ μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν μᾶλλον ὡς
κλειστὸ μάθημα, ποὺ δὲν χρειάζεται
νὰ διαλέγεται στὸν δημόσιο χῶρο
τοῦ σχολείου. Ὡστόσο, οἱ θεολόγοι
ἐκπαιδευτικοὶ δὲν εἶναι ἁπλῶς οἱ μό-
νοι ποὺ ἔχουν διδαχθεῖ θέματα θρη-
σκειολογίας στὶς πανεπιστημιακές
τους σπουδές, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ
καλοῦνται στὶς νέες συνθῆκες τῶν
σύγχρονων πολυπολιτισμικῶν κοι-
νωνιῶν καὶ τοῦ ἐνεργοῦ πολίτη τοῦ
κόσμου νὰ διαδραματίσουν οὐσια-
στικὸ ρόλο μετὰ λόγου γνώσεως
πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ ἀλληλο-
σεβασμοῦ καὶ τῆς εἰρηνικῆς συνύ-
παρξης μὲ τὴ θρησκευτικὴ ἑτερό-
τητα. Ἄλλωστε, ἀρχὲς ὅπως ἡ
ἀνοικτότητα, ἡ ἀνεκτικότητα, ἡ
νηφαλιότητα, ἡ οἰκουμενικότητα,
ἡ ἀποδοχὴ καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ
ἄλλου, ὁ σεβασμὸς τῆς θρησκευ-
τικῆς ἑτερότητας καὶ τοῦ διαφο-
ρετικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ εἰρηνικὴ συν -
ύπαρξη, ὁ διάλογος, ἡ ἐλευθερία
κ.ἄ., ἀποτελοῦν ὄχι ἁπλῶς θεωρη-
τικὲς συλλήψεις τῆς χριστιανικῆς
ἢ μὴ χριστιανικῆς διανόησης ἀλλὰ
βιωματικὲς κατακτήσεις τῆς
Ὀρθόδοξης Παράδοσης κατὰ τὴν
μακραίωνα ἱστορική της ὅδευση.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου 
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

4. Χωρὶς πειρασμοὺς 
κανένας δὲν σῴζεται

Τὸ φρόνημα τῆς μετανοίας δὲν
ἀποκτᾶται εὔκολα. Προϋποθέτει βα-
θιὰ συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας,
ἀντίσταση στὴ διάπραξη τῶν ἁμαρ-
τιῶν καὶ συνεχῆ ἐγρήγορση ἀπέναν-
τι στοὺς πειρασμούς. Ὁ Μέγας
Ἀντώνιος χαρακτήριζε «μεγάλη

ἐργασία» τὴν ἀπόκτησή της καὶ τόνι-
ζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει «νὰ ἀνα-
λαμβάνει μπροστὰ στὸ Θεὸ τὴν
εὐθύνη τῶν σφαλμάτων του καὶ νὰ
περιμένει πειρασμοὺς μέχρι τὴν τε-
λευταία του ἀναπνοή».

Οἱ πειρασμοὶ πάντα θὰ ἐμφανίζον-
ται στὴ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀντιμε-
τώπισή τους ὅμως προϋποθέτει
διαρκῆ ἀγῶνα. Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος
ἔλεγε ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ
εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν
χωρὶς νὰ δοκιμάσει πειρασμούς. Ἂν
βγάλουμε ἀπὸ τὴ μέση τούς πειρα-
σμούς, κάνεις δὲν πρόκειται νὰ σω-
θεῖ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ
ἀνησυχοῦμε ὑπερβολικὰ ἀπὸ τοὺς

πειρασμούς, ἀλλὰ μὲ γενναιότητα
καὶ ταπείνωση νὰ τοὺς ἀντιμετωπί-
ζουμε, χωρὶς νὰ παρασυρόμαστε
στὴν ἁμαρτία.

*   *   *

5. Ἀναγκαία ὑπενθύμισις
Πολλὲς φορὲς καὶ μεγάλοι γέ-

ροντες, ἀποδεδειγμένα ἐνάρετοι,
αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκη ἐπικοινω-
νίας μὲ ἄλλους γέροντες, γιὰ νὰ
βροῦν λύσεις σὲ διάφορα προβλή-
ματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν, ἄλλοτε
προσωπικὰ καὶ ἄλλοτε γενικότερα.
Εἶναι ἐνδεικτικὴ ἡ περίπτωση τοῦ
ἀββᾶ Παμβώ, ὁ ὁποῖος ρώτησε τὸν
ἀββᾶ Ἀντώνιο τί νὰ κάνει σὲ κά-
ποια περίπτωσή του. Κι ἐκεῖνος
τοῦ ἀπάντησε: «Νὰ μὴ ἔχεις πεποί-
θηση στὴν ἀρετή σου. Μήτε νὰ με-

ταμελεῖσαι γιὰ πρᾶγμα ποὺ πέρασε
πιά. Καὶ νὰ κυριαρχεῖς στὴ γλώσσα
σου καὶ τὴν κοιλιά σου».

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ὑπενθύμισε
στὸ συνομιλητή του γνωστὰ πρά-
γματα. Δὲν τοῦ ἔκανε βαθυστόχα-
στες ἀναλύσεις, δὲν τοῦ παρέθε-
σε ἐπιχειρήματα, δὲν τοῦ ἔκανε
εὔκολο κήρυγμα. Καὶ ὅμως ἦταν
χρήσιμα τὰ ὅσα τοῦ εἶπε, γιατί
συχνὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπήρεια δια-
φόρων γεγονότων ξεχνοῦσε ἁπλὰ
πράγματα καὶ ἀμελοῦσε τὴν πνευ-
ματική του ζωή.

*   *   *

6. Ἡ ἀσπίς
τῆς ταπεινοφροσύνης

Ὁ διάβολος πάντα προσπαθεῖ νὰ

παγιδέψει τοὺς ἀγωνιζόμενους
χριστιανούς. Χρησιμοποιεῖ πολ-
λοὺς καὶ ἀπίθανους τρόπους, γιὰ
νὰ πετύχει τὴν ἀπομάκρυνσή τους
ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο,
ὅλα αὐτὰ στὸν σταθερὸ πνευμα-
τικὸ ἀγωνιστὴ δὲν εἶναι ἀνυπέρ-
βλητα ἐμπόδια. Μὲ τὴν ὑπομονὴ
καὶ προπαντὸς μὲ τὸ ταπεινὸ φρό-
νημα, χωρὶς νὰ πανικοβάλλεται, τὰ
παρακάμπτει καὶ συνεχίζει τὴν πο-
ρεία του.

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος κάποτε εἶχε
δεῖ ὅλες τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου
ἁπλωμένες στὸ χῶμα καὶ πανικο-
βλημένος ἀναστέναξε καὶ μονολό-
γησε: «Ποιὸς ἆραγε μπορεῖ νὰ τὶς
προσπεράσει χωρὶς νὰ παγιδευ-
θεῖ;». Καὶ ἄκουσε μία μονολεκτικὴ
ἀπάντηση: «Ἡ ταπεινοφροσύνη».

Προφανῶς ἡ φωνὴ ἦταν ἐκ Θεοῦ
καὶ ὑπενθύμιζε κάτι γνωστό, ποὺ
ἴσως εἶχε ξεχάσει ὁ μεγάλος ἀσκη-
τής.

Προϋπόθεση λοιπὸν γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῶν παγίδων τοῦ
διαβόλου εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη,
τὴν ὁποίαν ἀποκτοῦν οἱ ἀγωνιζό-
μενοι κατὰ Θεὸν μετὰ ἀπὸ μακρὸ
καὶ ἔντονο πνευματικὸ ἀγῶνα.
Ἐπίσης καὶ ἡ διατήρησή της δὲν
εἶναι εὔκολη. Ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ
μπορεῖ νὰ ἐμφανιστεῖ ὁ λογισμὸς
τῆς ὑπερηφάνειας στὸν ἄνθρωπο
πὼς τάχα εἶναι προοδευμένος
πνευματικὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν
παγιδεύσει ὁ διάβολος. Καὶ τότε ἡ
πτώση εἶναι βέβαιη.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Ὁ ἀνθρώπινος πόνος καί ἡ ἀσθέ-
νεια ὑπῆρξε πάντα ἕνα φαινόμενο
στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους, πού ἔτυχε πολυμεροῦς προσ -
έγγισης καί ἑρμηνείας μέ κύριο πα-
ράγοντα φυσικά ἀντιμετώπισής
του τήν ἰατρική ἐπιστήμη. Τό
πλῆθος τῶν παραμέτρων μέ τίς
ὁποῖες συσχετίζεται τό πρόβλημα
τῆς ἀσθένειας, ὑπῆρξε ἡ ἀφορμή
κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες,
πλῆθος ἀποκρυφιστικῶν, ἐσωτερι-
στικῶν, γκουρουιστικῶν κ.ἄ. ὁμά-
δων, κομμάτια τοῦ παγκόσμιου
ἀντιχριστιανικοῦ μωσαϊκοῦ τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”, νά χρησιμοποιοῦν
μέσα στίς διδασκαλίες τους θέμα-
τα πού σχετίζονται μέ τήν ὑγεία1.

Ἐπικρίνοντας ἐν πολλοῖς τόν
τρόπο κατανόησης τῆς ἀσθένειας
καί τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή σύγχρο-
νη ἰατρική ἐπιστήμη, ἀντιτείνουν
μιά ἄλλη θεώρηση τῶν πραγμάτων
«ὁλιστική», ὅπως τή χαρακτηρί-
ζουν, σύμφωνη μέ τίς ἀντίστοιχες
ἀντιλήψεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

Στά πλαίσια αὐτά διαφημίζονται
καί προωθοῦνται ἀπό τίς ὁμάδες
αὐτές διάφορες ἀνορθόδοξες «θε-
ραπευτικές» μέθοδοι. Μέθοδοι,
πού δέν ἔχουν καμμία ἀπολύτως
ἐπιστημονική βάση. Ἀντιθέτως,
ἀφετηρία ἐκκίνησης και ὑπόβαθρο
πάνω στό ὁποῖο θεμελιώνονται
αὐτές οἱ ἀνορθόδοξες «θεραπευ-
τικές» μέθοδοι εἶναι οἱ δοξασίες
θρησκευμάτων τῆς Ἀνατολῆς ἤ καί

ἀποκρυφιστικές ἀντιλήψεις2.
Στίς νεοεποχίτικες ἀνορθόδοξες

«θεραπευτικές» μεθόδους ἀνήκει
καί ἡ λεγόμενη «Θεραπεία Πνευ-
ματικῆς Ἀπόκρισης» (Spiritual Re-
sponse Therapy).

Ἱδρυτής τῆς ἐν λόγῳ ἀνορθόδο-
ξης «θεραπευτικῆς» μεθόδου εἶναι
ὁ Robert Detzler, πάστορας τῆς
αἱρετικῆς κίνησης Unity Church, σέ
συνεργασία μέ τούς Κλάρκ καί Σά-
ρον Κάμερον. Στό ἐν λόγῳ σύστη-
μα συναντᾶ κάποιος σύνθεση στοι-
χείων ἀπό τήν παραχριστιανική -
πανθεϊστική κίνηση τῆς «Χριστια-
νικῆς Ἐπιστήμης» - Θετικῆς σκέ-
ψης καί ἀποκρυφισμοῦ3. Βάση τοῦ
προγράμματος ἐργασίας τῆς «Θε-
ραπείας πνευματικῆς ἀπόκρισης»
(Spiritual Response Therapy) ἀποτε-
λοῦν ἐπίσης οἱ «ἐσωτερικές» ἀνα-
καλύψεις τοῦ ἱδρυτῆ σχετικά μέ τό
Θεό, τήν ψυχή, τόν κύκλο τῆς ζωῆς
κ.ἄ. 

Κατά τούς ὀπαδούς τοῦ συστή-
ματος, ἡ «θεραπεία» στοχεύει στή
διερεύνηση, στόν προσδιορισμό
καί τήν ἐλευθέρωση τῶν «ψυχικῶν
ἀρχείων» ἀπό τραυματικά περιστα-
τικά. Ποιά εἶναι αὐτά τά «ψυχικά
ἀρχεῖα»; Κατά τήν μέθοδο τά «ψυ-
χικά ἀρχεῖα» ταυτίζονται μέ τά λε-
γόμενα «Ἀκασικά ἀρχεῖα», ἕνα θε-
μελιώδη, δηλαδή, ὅρο γιά πολλές
ἀποκρυφιστικές κινήσεις4. 

Νεοποχίτικη καί ἀποκρυφιστική

ὁρολογία, ὅπως π.χ. «ἐπαφή μέ τόν
ἀνώτερο ἑαυτό μας» καί σύνδεση
μέ τόν «ἐσωτερικό Ὁδηγό μας»
συναντᾶμε καί σέ ἄλλες θεωρητι-
κές ἀρχές τῆς ἐν λόγῳ μεθόδου. 

Ἀπό τήν μέθοδο, ἐπίσης, δέν
ἀπουσιάζει καί ἡ ἀντιχριστιανική
πλάνη τῆς μετενσάρκωσης, καθώς
οἱ ὀπαδοί τῆς «Θεραπείας πνευμα-
τικῆς ἀπόκρισης» (SRT) ἰσχυρίζον-
ται, ὅτι ἡ μέθοδός τους ἐρευνᾶ
ἐνέργειες καί περιστατικά «προ-
ηγούμενων ζωῶν»5.
Σημειώσεις:

1. Βλ. A. Ernst, New Age-ein neuer
Weg zu körpelicher und seelicher Gesun-
dheit, στό Materialdienst der
EZW1/1991,σσ. 15- 25. G. Roth, Medi-
zin, στό Lexikon der Sekten, Sondergrup-
pen und Weltanschauungen, 7η ἔκδ,2001,
στ. 666 - 667.

2. Βλ. Panorama der neuen Reli-
giösität, 2001, σ. 217. M. Kotsch, Chine-
sische Medizin. I. Weltbild –Menschebild
– Krankheitsbild. Religiöse und ideologi-
sche Hintergründe, 3η, 2005, σσ. 50- 52. 

3. Βλ. http: //www.religio.de/lex/Da-
ten/S/srt.html .

4. Bλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαί-
δεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου
Γνώσεως, Τόμος Α΄, σσ. 124-125.
J.M.Greer, Enzyklopädie der Geheimleh-
ren, 2005, σ. 32.

5. Βλ. http: //www.iathiein.gr/
print.php?id=1174325651 &archive

Εὐθύνεται ἡ Ἐκκλησία διὰ τόν Ἀντισημιτισμόν; 
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Τὸ Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ
Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς μὲ
ἀνακοίνωσίν του ἀπαντᾶ εἰς δημοσίευ-
μα τοῦ κ. Δημητρίου Ψαρρᾶ εἰς τὴν
ἐφημερίδα «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (φ. 30.3.15) μὲ τίτλον:
«Πολλοὶ Ἑβραῖοι αἰσθάνονται ταρα-
γμένοι σήμερα ἀπὸ τὸν ἀντισημιτισμὸ
στὴν Εὐρώπη». Ἀκολουθεῖ ὁλόκληρος
ἡ ἀνακοίνωσις:

«Ὁ ρατσισμός, σὲ ὅλες τους τὶς
ἐκφάνσεις, ἀποτελεῖ σήμερα ἕνα
ἀπὸ τὰ σοβαρότερα κοινωνικὰ προ-
βλήματα. Οἱ ὄντως δύσκολες οἰκο-
νομικὲς καὶ ἄλλες συνθῆκες, σὲ
παγκόσμιο ἐπίπεδο, εὐνοοῦν τὴν
ἀνάδυση τέτοιων φαινομένων. Μία
ἔκφανση τοῦ ρατσισμοῦ εἶναι καὶ ὁ
ἀντισημιτισμός. Τὸ ἐκπεφρασμένο
μὲ φράσεις καὶ πράξεις μῖσος κατὰ
τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, τὸ ὁποῖο ἐμφα-
νίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν ἱστορία,
ἤδη στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ καὶ
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνα-
κοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ πρόσφα-
το δημοσίευμα τοῦ κ. Δημήτρη
Ψαρρᾶ, στὴν ἐφημερίδα «Η ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (φύλ-
λο: 30-3-2015), μὲ τίτλο: «Πολλοὶ
Ἑβραῖοι αἰσθάνονται ταραγμένοι
σήμερα ἀπὸ τὸν ἀντισημιτισμὸ
στὴν Εὐρώπη». Ὁ συντάκτης στὸ
δημοσίευμά του σχολιάζει μία
ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας σχετικὰ μὲ τὸν ἀντισημιτι-
σμό, ἡ ὁποία παρουσιάστηκε στὴ
βρετανικὴ πρεσβευτικὴ κατοικία
στὴν Ἀθήνα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς
βρετανικῆς προεδρίας τῆς Διε-
θνοῦς Συμμαχίας γιὰ τὴ Μνήμη
τοῦ Ὁλοκαυτώματος (IHRA). Στὴν
ἐκδήλωση αὐτὴ κεντρικὸς ὁμιλη-
τής ἦταν ὁ Βρετανὸς ἀναλυτὴς κ.
Τζόναθαν Μπόϊντ, τοῦ ὁποίου στὴ
συνέχεια παραθέτει θέσεις καὶ
ἀπόψεις πάνω στὸ ἐν λόγῳ θέμα.

Ὁ κ. Μπόϊντ, ἀφοῦ προηγουμέ-
νως ἔδωσε πολλὰ ἐνδιαφέροντα
στοιχεῖα γύρω τὸ φαινόμενο τοῦ
ἀντισημιτισμοῦ στὴν Εὐρώπη, στὴ
συνέχεια, τελειώνοντας τὴ συνέν-
τευξή του, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «Τὰ
φαινόμενα ἀντισημιτισμοῦ δὲν
φαίνεται ὅτι θὰ ἐξαλειφτοῦν ποτέ.
[…] οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν συχνὰ πα-
ρουσιαστεῖ ὡς ἀουτσάϊντερ, καὶ
δυστυχῶς, μεγάλο μέρος αὐτῆς
τῆς ἀντιπάθειας πηγάζει ἀπὸ τὸν
τρόπο ποὺ παραδοσιακὰ τοὺς
ἔβλεπε ἡ Ἐκκλησία. Μέχρι πολὺ
πρόσφατα, σὲ ἕνα μεγάλο μέρος
τῆς χριστιανικῆς παράδοσης, οἱ
Ἑβραῖοι δυσφημίζονταν ὡς δολο-
φόνοι τοῦ Χριστοῦ, ὡς μία διε-
φθαρμένη δαιμονικὴ παρουσία ποὺ
τυφλὰ διατηρεῖ τὶς δικές της
ἀρχαϊκὲς παραδόσεις, παρόλο ποὺ
ἡ διαθήκη τοῦ Θεοῦ μὲ τοὺς
Ἑβραίους ἔχει ἀπὸ καιρὸ ἀντικατα-
σταθεῖ ἀπὸ τὴ νέα διαθήκη τοῦ
Θεοῦ -ἢ ἀλλιῶς τὴν Καινὴ Διαθήκη-
μὲ τοὺς χριστιανούς. Αὐτὲς εἶναι
ὅλες φρικτὲς ἰδέες, ἀλλὰ ἔχουν
χρησιμοποιηθεῖ ὡς δικαιολογία, γιὰ
νὰ θυματοποιήσουν ποικιλοτρό-
πως, στιγματίσουν, παρενοχλή-
σουν, «χτυπήσουν», ἀπομακρύ-
νουν καὶ σφαγιάσουν τοὺς Ἑβραί-
ους γιὰ αἰῶνες».

Ἐπειδή, προφανῶς, ὁ κ. Μπόϊντ
δὲν ἔδωσε τὶς σωστὲς διαστάσεις
στὶς αἰτίες ποὺ ἐξέθρεψαν τὸν

ἀντισημιτισμό, ἐμπλέκοντας τὴν
Ἐκκλησία σὲ αὐτὴ τὴ διαδικασία,
θεωροῦμε ὅτι πρέπει νὰ δώσουμε
ὁρισμένες διευκρινήσεις ἐπὶ τῶν
δηλώσεών του.

Τὶς βαθύτερες αἰτίες τοῦ ἀντι-
σημιτισμοῦ, ὅπως καὶ κάθε ἄλλης
μορφῆς ρατσισμοῦ, θὰ πρέπει νὰ
ἀναζητήσουμε ὄχι στὴν Ἐκκλησία,
ἀλλὰ στὴν ἴδια τὴν πεπτωκυῖα καὶ
στὰ πάθη ὑποδουλωμένη ἀνθρώπι-
νη φύση, ἡ ὁποία ἀδυνατεῖ νὰ ἀγα-
πήσει τὸν πλησίον του γνήσια καὶ
ἔμπρακτα. Ὁ ἀνθρώπινος ἐγωι-
σμός, ὅταν ἀναπτυχθεῖ καὶ καλ-
λιεργηθεῖ σὲ συλλογικὸ καὶ ἐθνικὸ
ἐπίπεδο, δημιουργεῖ, μὲ τὴν σειρά
του, ἰδεολογικές, φυλετικές, ἐθνι-
κιστικές,ἢ θρησκευτικὲς προκατα-
λήψεις, ποὺ μπορεῖ νὰ πάρουν τὴν
μορφὴ μίσους καὶ ἀποστροφῆς
ἀπέναντι σὲ ἄλλους λαούς, ἢ νὰ
γεννήσουν τὴν ἐπιθυμία ἐπιβολῆς
καὶ ἐκμεταλλεύσεως αὐτῶν. Κλασ-
σικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ἀποι-
κιοκρατία καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐκμε-
τάλλευση τῶν χωρῶν τοῦ τρίτου
κόσμου, (Ἀφρική, Ἀσία), κατὰ τοὺς
τελευταίους πέντε αἰῶνες ἀπὸ τὶς
χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ἡ
ὁποία ὑπῆρξε καρπὸς ρατσιστικῶν
ἀντιλήψεων τῶν λαῶν τῶν χωρῶν
αὐτῶν. Γενικότερα μποροῦμε νὰ
ποῦμε ὅτι στὶς περισσότερες περι-
πτώσεις, τὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο
τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων με-
ταξὺ τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν εἶναι
ρατσιστικὲς ἀντιλήψεις καὶ ἐθνικι-
στικὲς προκαταλήψεις.

Εἰδικότερα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν
ἑβραϊκὸ λαὸ παρατηροῦμε, ὅτι ἀπὸ
ἀρχαιοτάτων χρόνων βρίσκεται σὲ
ἐμπόλεμη κατάσταση μὲ τοὺς γει-
τονικοὺς λαοὺς ποὺ τὸν περιβάλ-
λουν. Πρῶτοι οἱ Ἀσσύριοι τὸ 722 π.
Χ. κατέλυσαν τὸ βασίλειο τοῦ
Ἰσραὴλ καὶ στὴν συνέχεια οἱ Βαβυ-
λώνιοι τὸ 587 π. Χ., ἀφοῦ κατέ-
στρεψαν τὴν Ἱερουσαλὴμ ὁλο-
σχερῶς, ὁδήγησαν τοὺς αἰχμαλώ-
τους Ἰουδαίους σὲ ἐξορία στὴ Βα-
βυλῶνα. Ἀργότερα οἱ Ἕλληνες
κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο ὑπὸ
τὸν Ἀντιόχο τὸν Ἐπιφανῆ (215-164
π. Χ.), ἐξαπέλυσαν σκληρότατο
διωγμὸ ἐναντίον τῶν Ἑβραίων, ποὺ
ἔφθασε μέχρι βεβηλώσεως τοῦ
Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ, πρᾶγμα ποὺ
εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἐκδηλω-
θοῦν στὴ συνέχεια οἱ ἡρωϊκοὶ
ἀγῶνες τῶν Μακκαβαίων γιὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τοῦ ἔθνους των.
Κατὰ τὴν περίοδο τῆς κυριαρχίας
τῶν Ρωμαίων μνημονεύουμε τὴν
μαζικὴ ἀπέλαση τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ
τὴν Ρώμη ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος
καὶ τὴν ἐκ νέου ὁλοσχερῆ κατα-
στροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τὰ
στρατεύματα τοῦ Τίτου τὸ 70 μ. Χ.
Τέλος ἀναφέρουμε τὴ συστημα-
τικὴ ἐξόντωση ἑκατομμυρίων
Ἑβραίων ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ Γερ-
μανία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οὐδέ-
ποτε εἶδε μὲ «ἀντιπάθεια» τοὺς
Ἑβραίους, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ κ.
Μπόϊντ. Τὴν ἀντιπάθεια θὰ πρέπει
νὰ τὴν ἀναζητήσει ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τῶν Ἑβραίων καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ
Ἑβραῖοι καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἡ
θρησκευτικὴ ἡγεσία τοῦ Ἰσραήλ,

ἦταν ἐκείνη ποὺ «ἀντιπάθησε» τὸν
Χριστὸ καὶ ὄχι ἁπλῶς τὸν «ἀντιπά-
θησε», ἀλλὰ τὸν μίσησε μὲ θανά-
σιμο μῖσος, μέχρις ὅτου τελικὰ
τὸν ὁδήγησε σὲ σταυρικὸ θάνατο,
καθʼ ὅν χρόνον Ἐκεῖνος δὲν
ἔπαυε ἐπὶ τριετία νὰ εὐεργετεῖ τὸν
λαὸ τῶν Ἑβραίων μὲ μία πληθώρα
θαυμάτων, μοναδικῶν στὸ εἶδος
τους, ποὺ ἀπεδείκνυαν τὴν μεσ-
σιανική του ἰδιότητα. Ἀλλὰ καὶ
ὅταν τὸν κάρφωναν πάνω στὸ
σταυρὸ καὶ τότε ἀκόμη Ἐκεῖνος
ἔδειξε σʼ αὐτοὺς τὸν ἀνεξάντλητο
πλοῦτο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνεξι-
κακίας του: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς
οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ.
23, 34). Τὸ παράδειγμα τῆς ἀνεξι-
κακίας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου
ἀκολούθησε κατόπιν καὶ ἡ Ἐκκλη-
σία. Οἱ ἀπόστολοι οὐδέποτε καλ-
λιέργησαν μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας μῖσος κατὰ τῶν Ἑβραί-
ων. Ἀντίθετα μάλιστα θεώρησαν
χρέος τους νὰ κηρύξουν τὸ εὐαγ-
γέλιο καὶ νὰ καλέσουν σὲ μετά-
νοια πρῶτα τοὺς Ἑβραίους καὶ
ἀργότερα, μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρό-
νια, (γύρω στὸ 39 μ. Χ.) καὶ τοὺς
ἐθνικούς, μὲ πρῶτο τὸν Κορνήλιο
τὸν ἑκατόνταρχο. Τί θὰ ἔλεγε ὁ κ.
Μπόϊντ ἂν ζοῦσε τὴν ἐποχὴ τῶν
ἀποστόλων καὶ ἔβλεπε τὴν παρά-
δοξη αὐτὴ τακτικὴ τῶν ἀποστό-
λων, νὰ κηρύττουν δηλαδὴ τὰ ἕξι
πρῶτα χρόνια τῆς ἱεραποστολικῆς
δράσεώς των ἀποκλειστικὰ μόνο
στοὺς Ἑβραίους καὶ ὄχι ταυτό-
χρονα καὶ στοὺς ἐθνικοὺς καὶ
τοὺς ἔκρινε μὲ τὰ δικά του κριτή-
ρια; Ἆραγε θὰ τοὺς χαρακτήριζε
ὡς σημίτες - ρατσιστές; Ὅταν
ἀργότερα ἐκδηλώθηκε ὁ πρῶτος
μεγάλος διωγμὸς τῶν Ἑβραίων
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, (βλ. Πρά-
ξεις 8ο κεφ.), μετὰ τὸν λιθοβο-
λισμὸ τοῦ Στεφάνου, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ διασκορπιστοῦν οἱ χριστια-
νοὶ ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ σʼ ὅλη τὴν
Παλαιστίνη καὶ τότε ἀκόμη ἡ
Ἐκκλησία ἔδειξε μακρόθυμη στά-
ση ἀνεξικακίας καὶ ἀγάπης ἀπέ-
ναντι στοὺς ἀπειθοῦντες καὶ βλα-
σφημοῦντες Ἰουδαίους. Ἐξακο-
λουθοῦσε νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέ-
λιο τόσο πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅσο
καὶ πρὸς τοὺς Ἐθνικούς. Ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος σʼ ὅποια πόλη πή-
γαινε, θεωροῦσε χρέος του νὰ κη-
ρύξει τὸ εὐαγγέλιο πρῶτα στοὺς
Ἑβραίους, (στὶς ἑβραϊκὲς συνα-
γωγὲς) καὶ κατόπιν στοὺς ἐθνι-
κούς. Στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπι-
στολή του ἐκφράζεται μὲ τέτοια
ἀγάπη, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ μὲ
τόσο μεγάλη λύπη καὶ ὀδύνη γιὰ
τοὺς συμπατριῶτες του Ἑβραίους,
ὥστε θὰ προτιμοῦσε αὐτὸς νὰ χω-
ρισθεῖ γιὰ πάντα ἀπὸ τὸν Χριστό,
ἀρκεῖ νὰ σωθοῦν οἱ συμπατριῶτες
του: «λύπη μοί ἐστι μεγάλη καὶ
ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇ καρδίᾳ μου.
Ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα
εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν
ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου
κατὰ σάρκα» (9,2-3). Ἐπίσης στὴν
πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολή του,
ἐξαίρει τὸ ρόλο καὶ τὴ διακονία τοῦ
παλαιοῦ Ἰσραὴλ γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ
προφητεύει, ὅτι στὰ ἔσχατα «πᾶς
Ἰσραὴλ σωθήσεται» (Ρωμ.11,26).
Παραθέτουμε μερικὲς ἀκόμη χα-

«Θεραπεία πνευματικῆς ἀπόκρισης»
Μία ἀνορθόδοξος νεοεποχίτικη «θεραπεία»

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

«Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν»
Μᾶς λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι, καὶ

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι· ὁ ἀγαπῶν τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν»
(Α´ Ἰωάν. β´ 9-10). Δηλαδή Ἐκεῖνος, πού λέγει ὅτι ζῆ μέσα στό ἠθικό
φῶς, καί συγχρόνως μισεῖ τόν ἀδελφό του, εὑρίσκεται μέσα στό ἠθικό
σκοτάδι. Αὐτός ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του, μένει στό ἠθικό φῶς
καί δέν σκανδαλίζεται ἀπό αὐτόν.

Ὁ δέ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κολοβός ἔλεγε: «Δέν γίνεται νά κτίση κάποι-
ος σπίτι ἀρχίζοντας ἀπό τά ἐπάνω καί καταλήγοντας στά κάτω. Θά
ἀρχίση ἀπό τά θεμέλια καί θά συνεχίση πρός τά ἄνω».

Τόν ρωτοῦν: «Τί σημαίνουν αὐτά τά λόγια;».
«Τά θεμέλια εἶναι ὁ πλησίον, τό πῶς θά τόν κερδίσης. Καί ὠφελεῖσαι

πρῶτος. Γιατί σέ αὐτόν κρέμονται ὅλες οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ».
*  *  *
Στόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος (12/11) διαβάζουμε:
Ὅταν ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἔμαθε ὅτι ὁ ἄρχοντας τῆς Ἀλεξάνδρειας εἶχε

μεγάλη ἔχθρα μέ κάποιον ἄλλον ἄρχοντα, ἔστειλε δικούς του ἀνθρώ-
πους καί τόν παρακαλοῦσε νά κάνη ἀγάπη. Ἐκεῖνος ὅμως ἦταν ἀνέν-
δοτος.

Μιά μέρα τόν παρεκάλεσε ὁ Ὅσιος νά πάῃ στήν Ἐκκλησία, πού θά
λειτουργοῦσε, γιά κάποια κρατική ὑπόθεση. Πράγματι πῆγε ὁ ἄρχον-
τας, βρῆκε τόν Ἅγιο στήν θεία Λειτουργία καί ἔμεινε μέχρι τό τέλος.

Ὅταν ὁ ἄρχοντας ἔλεγε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί ἔφθασε στό σημεῖο,
πού ἔλεγε «ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν»,
κοιτᾶ πρός αὐτόν ὁ Ὅσιος καί τοῦ λέγει μέ πολλή πραότητα.

«Βάλε στό νοῦ σου αὐτόν τόν λόγον, πού εἶπες, νά σέ συγχωρέση ὁ
Θεός καθὼς καί σύ τόν πλησίον σου».

Τότε κατάλαβε ὁ Ἄρχοντας αὐτό πού τοῦ εἶπε ὁ Ὅσιος, κατενύγη καί
ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ὁσίου καί μέ δάκρυα ζητοῦσε νά τόν συγχωρέση.
Μετά τήν θεία Λειτουργία ἔκανε ἀγάπη μέ τόν ἐχθρό του καί τό συγ-
χώρεσε ἀπό τήν καρδιά του.

*  *  *
Στὸ Γεροντικὸ διαβάζουμε γιὰ τὸν Ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου (12.5)
Ἐμήνυσε κάποτε ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος στὸν ἀββᾶ Ἱλαρίωνα, παρα-

καλῶντας τον καὶ λέγοντας: «Ἂς δοῦμε λοιπὸν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον πρὶν
βγοῦμε ἀπὸ τὸ σῶμα». Καὶ φθάνοντας ἐκεῖνος, χάρηκαν μεταξύ τους.
Ἐνῶ δὲ ἔτρωγαν, τοὺς ἔφεραν στὸ τραπέζι πουλί. Παίρνει ὁ ἐπίσκοπος
καὶ δίνει στὸν Ἀββᾶ Ἱλαρίωνα. Ἀλλὰ ὁ γέροντας τοῦ λέγει: «Μὲ συγ-
χωρεῖς, ἀλλὰ ἀπὸ τότε ποὺ φόρεσα τὸ μοναχικὸ σχῆμα, δὲν ἔφαγα
σφαχτό». Καὶ τοῦ λέγει ὁ ἐπίσκοπος: «Καὶ ἐγώ, ἀφ᾽ ὅτου φορῶ τὸ
σχῆμα, δὲν ἄφησα κανένα νὰ κοιμηθῆ ἂν εἶχε τίποτε ἐναντίον μου,
οὔτε ἐγὼ κοιμήθηκα ἔχοντας ἐναντίον κάποιου κάτι». Καὶ τοῦ λέγει ὁ
ἀββᾶς: «Συγχώρησέ με, ἀλλὰ ὁ δικός σου τρόπος ζωῆς εἶναι ἀνώτερος
τοῦ δικοῦ μου».

*  *  *
Ὁ δὲ ἀββᾶς Ἀγάθων ἔλεγε: «Ποτὲ δὲν ἔπεσα νὰ κοιμηθῶ, ἔχοντας

κάτι ἐναντίον κάποιου. Ἀλλὰ καὶ δὲν ἄφησα κανένα νὰ κοιμηθῆ, ὅσο
μποροῦσα, ἂν εἶχε τίποτε ἐναντίον μου».

*  *  *
Ἀλλὰ καὶ στὸν ἀββᾶ Εὐπρέπιο κάτι παρόμοιο βλέπουμε.
Ὁ ἴδιος, ὅταν ἦλθαν κλέφτες καὶ τοῦ ἔπαιρναν τὰ πράγματα, τὰ σή-

κωνε μαζί τους. Ἀφοῦ δὲ πῆραν ὅλα ὅσα ἦταν μέσα στὸ κελλί του, πα-
ράτησαν τὸ ραβδί τους καὶ μόλις τὸ εἶδε ὁ ἀββᾶς Εὐπρέπιος, στενοχω-
ρήθηκε. Τὸ πῆρε λοιπὸν καὶ ἔτρεχε πίσω τους, θέλοντας νὰ τοὺς τὸ
ἐπιστρέψη. Ἐκεῖνοι ὅμως δὲν θέλησαν νὰ τὸ δεχθοῦν καὶ εἶχαν φόβο
μήπως συνέβη τίποτε δυσάρεστο γι᾽ αὐτούς. Τότε αὐτός, συναντῶντας
κάποιους, ζήτησε νὰ δώσουν αὐτοὶ τὸ ραβδί, καθὼς βάδιζαν στὸν ἴδιο
μὲ τοὺς κλέφτες δρόμο.

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Εὐπρέπιος καὶ τοῦτο: «Τὰ σωματικὰ εἶναι ὕλη. Ὅποι-
ος ἀγαπᾶ τὸν κόσμο, ἀγαπᾶ προσκόμματα. Ἂν λοιπὸν συμβῆ νὰ χά-
σουμε τίποτε, τὸ γεγονὸς αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ δεχθοῦμε μὲ χαρὰ καὶ δο-
ξολογία, γιατὶ ἔτσι ἀπαλλαχθήκαμε ἀπὸ φροντίδες».

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

Ὁ αὐθεντικὸς Χριστιανὸς,
ποὺ τιμᾶ τὸ ὄνομά του

Τὰ ὀνομαστήριά μας ἑορτάζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοὶ τὴν Κυριακή. Καὶ αὐτὸ διότι στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνω-
σμα ἀκοῦμε πότε γιὰ πρώτη φορά ὀνομάσθηκαν οἱ ὀπαδοὶ
τοῦ Χριστοῦ Χριστιανοί!

Ἀλλὰ τὸ ὄνομα αὐτὸ “Χριστιανός” δὲν εἶναι καθόλου ἁπλῆ
ὑπόθεση γι᾽ αὐτὸν ποὺ πραγματικὰ θέλει νὰ τὸ φέρει καὶ νὰ
τὸ τιμήσει. Δυστυχῶς ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τὸ φέρουν·
ἀλλὰ μόνο Χριστιανοὶ δὲν εἶναι στὸν τρόπο ζωῆς τους.
Ἐννοεῖται ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται κανεὶς μὲ τὸ ὑψηλὸ
αὐτὸ ὄνομα, ἐπειδὴ στὴ νηπιακή του ἡλικία τὸν βάπτισαν,
ἔλαβε ὄνομα κάποιου Ἁγίου καὶ στὴν συνέχεια διέκοψε κά-
θε οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του.

Αὐθεντικὸς πιστὸς Χριστιανὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀνήκει
συνειδητὰ στὸν Χριστὸ καὶ ποὺ τὸν ὁμολογεῖ ὡς Σωτήρα
του καὶ Λυτρωτή του. Φυσικὰ αὐτὸ συνεπάγεται καὶ ἄλλες
ἀλήθειες ποὺ πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται.

Ἀπαιτεῖται τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ζωντανὸ μέλος τοῦ Σώμα-
τος τοῦ Χριστοῦ δηλ. τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Τὸ
νὰ ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι εἶναι πιστὸς Χριστιανὸς ἀλλὰ
χωρὶς ὀργανικὸ σύνδεσμο μὲ τὴν Ἐκκλησία του, τοῦτο ἀπο-
τελεῖ πλάνη. Ἀλλὰ καὶ κάτι ἀκόμα, δὲν φθάνει νὰ πιστεύει
κανεὶς στὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀνήκει στὴν
Ἐκκλησία Του. Χρειάζεται νὰ ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Μοναδικὴ καὶ
ἄρα σώζουσα Ἐκκλησία εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καὶ μόνο αὐτή.
Πολὺ παραστατικὰ διατυπώνει τὴν μεγάλη αὐτὴ ἀλήθεια ὁ
Ἀπ. Παῦλος “Ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους”
(Α´ Κορ. ιβ´ 27). καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον διὰ
τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν “Μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος
αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ”
(Ἐφεσ. ε´ 30).

Οἱ συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ μὲ τὴν δύναμη τῆς
Πίστεως καὶ τῶν ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας
ἔχουμε ἐγκαταστήσει μέσα στὴν ὕπαρξή μας κυρίαρχο καὶ
βασιλέα τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Βάπτισμα
“Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε” (Γαλ.
Γ´ 27). Ἀλήθεια τουτέστιν, ποὺ συγκλονίζει τὴν καρδιά.

Τὸ τέκνον λοιπὸν τῆς Ἐκκλησίας ποὺ κεφαλή της ἔχει τὸν
Χριστό, πρέπει διὰ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου πνευ-
ματικότητος, ὅπως αὐτὴ μᾶς τὴν παρέδωσαν οἱ φωτισμένοι
καὶ οἱ θεούμενοι Ἅγιοι νὰ βιώνει κατὰ τέτοιον τρόπο τὴν
Χριστιανική του ἰδιότητα, ὥστε καὶ διὰ τοῦ λόγου καὶ διὰ
τῶν ἔργων νὰ ἐπιβεβαιώνει “ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζεῖ δὲ ἐν ἐμοὶ
Χριστός”. Οἱ προσωπικότητες ποὺ περισσότερο ὅλων ἐπι-
βεβαιώνουν αὐτὴ τὴν πραγματικότητα εἶναι οἱ Ἅγιοι τῆς
Ὀρθοδοξίας μας. Αὐτῶν ποὺ τιμοῦμε τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ
προσκυνοῦμε τὰ τίμια καὶ χαριτόβρυτα λείψανα.

Αὐτοὶ εἶναι τὰ γνήσια τέκνα τοῦ Θεοῦ “Ὅσοι ἔλαβον
αὐτὸν (τὸν Χριστό), ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ
γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ οἵ... ἐκ Θεοῦ
ἐγεννήθησαν (Ἰωάν. Α´ 12,13).

Ἑπομένως καὶ μόνο τὸ ὄνομα Χριστιανὸς ποὺ φέρουμε
διὰ τοῦ Βαπτίσματος καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
εἶναι ἱκανὸ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει καὶ νὰ μᾶς δείξει τὴν πορεία
μας πρὸς τὸν οὐρανό, ἀφοῦ οἱ πιστοὶ ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεὸ
“ἐν ζωῇ βασιλεύσουσι διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦ” (Ρωμ.
Ε´ 17).

Νὰ γίνει τώρα, μετὰ ἀπὸ αὐτὰ λόγος γιὰ ὅσους ἐπισήμως
ἀρνήθηκαν τὴν πίστη τους καὶ ὡς ἄφρονες λεπροὶ περιφέ-
ρουν καυχόμενοι τὸν μολυσμὸ τῆς πνευματικῆς τους ἀσθέ-
νειας, γενόμενοι περίγελοι τοῦ διαβόλου καὶ παράδειγμα
πρὸς ἀποφυγὴν γιὰ τοὺς πιστούς; Τοῦτο μόνο τὸν θεό-
πνευστο λόγο τονίζουμε: “Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ·
οὐκ ἔστι Θεός” (Ψαλμ. ιγ΄1).

Θὰ ἀφήσουμε λοιπὸν τοὺς ἀθέους καὶ τοὺς ἀπίστους στὸ
καρδιακό τους ἔρεβος εὐχόμενοι πρὸς αὐτοὺς ταχεῖαν θε-
ραπείαν καὶ ἀνάνηψιν.

Ἐπιβάλλεται ὅμως νὰ ἐπισημάνουμε τούτη τὴν ἀλήθεια,
ὅτι δηλ. στὶς ἡμέρες μας ὁλοένα καὶ περισσότερο αὐξά-
νονται οἱ “ὀρθοδοξοι” κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ποὺ ἐνῷ αὐτοα-
ποκαλοῦνται Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν
εἶναι παρὰ “οἰκουμενιστὲς χριστιανοί”. Μὲ τὴν ὅλη τους
στάση ἔναντι τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καὶ τῆς διδαχῆς τῶν
Πατέρων, ἀποκαλύπτουν ὅτι ὑφίσταται στὸ Ἐκκλησιαστικὸ
Σῶμα ἕνας ψευδὴς καὶ διαβρωτικὸς χριστιανισμός, τὸν
ὁποῖον οἱ συνειδητοὶ Χριστιανοὶ ὠφείλουν νὰ ἀποφεύγουν
ὅπως τὸ πῦρ. 

Καὶ τοῦτο διότι ὁ ἀληθὴς Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος οὐδέ-
να νεωτερισμὸν ἐπιδέχεται, εἴτε στὴν διδασκαλία, εἴτε στὴν
πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πραγματικὸς Χριστιανὸς εἴτε κλη-
ρικός, εἴτε μοναχός, εἴτε λαϊκὸς δὲν κολακεύει τὰ ἤθη καὶ
τὰ ἔθιμα τοῦ κόσμου τούτου, ὁ ὁποῖος ὁλοένα καὶ περισ-
σότερο βυθίζεται στὸ τέλμα τῆς ἁμαρτίας, οὔτε γίνονται
συνοδοιπόροι τῆς οἰκουμενιστικῆς ἀποστασίας. Ὄχι, πα-
ραμένουν ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως αὐξάνοντας σὺν τῷ χρόνῳ τὸν πατε-
ρικό τους ζῆλο καὶ προσαρμόζοντας τὴν ζωή τους στὴν
Ἀποστολικὴ ἁπλότητα.

Ἐπίσης οἱ Χριστιανοὶ ποὺ συνειδητοποιοῦν τὸ χρέος τους
ἔναντι τοῦ ὑψηλοῦ ὀνόματος ἀρνοῦνται τὸν συμπνευμα-
τισμὸ μὲ κάθε ἀποστάτη τῆς Εὐαγγελικῆς ἀληθείας. Εἶναι
πάντοτε ἕτοιμοι καὶ μὲ ὑπομονὴ νὰ βαδίζουν τὴν εὐθεῖαν
ὁδὸν χωρὶς νὰ στρέφουν δεξιὰ ἢ ἀριστερὰ ἢ νὰ προσπα-
θοῦν νὰ ἱκανοποιοῦν τοὺς μὲν ἢ τοὺς δὲ ἐκ τοῦ φόβου μὴ
τυχὸν ἀπολέσουν κάτι ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου. Ἑπο-
μένως οὐδέποτε θὰ ἀρνηθοῦμε τὸ Χριστιανικό μας ὄνομα
καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἰδιότητά μας. Ὅσοι ξεκίνησαν τὸν ὀλι-
σθηρὸ δρόμο τοῦ ἐπάρατου οἰκουμενισμοῦ, κατὰ τὸν λόγο
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου “μεταλαμβάνουν τῆς
ζύμης καὶ κακίας καὶ ἔτσι καθίστανται μολυσμένοι”.

Τὸ λοιπὸν ἅμα Χριστιανός, ἅμα καὶ ἀγωνιστὴς τῶν Πα-
τρικῶν Παραδόσεων.

Ἀμήν.
Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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(2ον.–Τελευταῖον)
Κι ἂς δοῦμε, τώρα, μερικὰ στοι-

χεῖα αὐτῆς τῆς διεφθαρμένης ψη-
φιακῆς κατανάλωσης, αὐτῆς τῆς
ψηφιακῆς διατροφῆς, μὲ τὴν ὁποία
«ἡ διεθνὴς τῶν πονηρῶν» τρέφει
τὸ παγκόσμιο καταναλωτικὸ κοινὸ
καὶ γαλουχεῖ γιὰ τὰ καλὰ τὴ νέα γε-
νιά, ὁπότε καὶ θὰ γίνει καλύτερα
κατανοητὸ αὐτὸ ποὺ συζητᾶμε.
Λοιπόν…

• Σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Inter-
national Association of Internet Hotli-
nes, μεγάλη αὔξηση παρουσιάζει ὁ
ἀριθμὸς τῶν ἱστοσελίδων πορνο-
γραφικοῦ καὶ ρατσιστικοῦ περιεχο-
μένου καθὼς καὶ τῆς παιδικῆς πορ-
νογραφίας (τῆς τάξης τοῦ 30%,
25% καὶ 15% ἀνὰ διετία)!. Ἡ ἴδια δέ-
χεται γιὰ τὸ φαινόμενο 5.800 κα-
ταγγελίες μηνιαίως!1

• Ὑπολογίζεται ὅτι περισσότερες
ἀπὸ 20.000 εἰκόνες παιδικῆς πορ-
νογραφίας τοποθετοῦνται στὸ δια-
δίκτυο κάθε ἑβδομάδα! Μάλιστα ἡ
παιδικὴ πορνογραφία εἶναι ἐπιχεί-
ρηση μὲ 3 δισεκ. ἔσοδα κάθε χρό-
νο! Τὸ 20% τοῦ συνόλου τῆς πορ-
νογραφίας στὸ διαδίκτυο ἀφορᾶ
παιδιά! Ἡ ἁρμόδια Ἀμερικανικὴ
ὑπηρεσία τοῦ «Ἐθνικοῦ Κέντρου
Ἀγνοουμένων Παιδιῶν» ὑπολογίζει
ὅτι περισσότερες ἀπὸ 100.000 ἱστο-
σελίδες ἀναφέρονται στὴν παιδικὴ
πορνογραφία.2

• Σύμφωνα μὲ μελέτη ποὺ ἔγινε
γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Us Department
Of Justice, τὸ 1,1% τῶν ἱστοσελίδων
ποὺ ἔχουν ταξινομηθεῖ ἀπὸ τὴν Go-
ogle καὶ τὴν Microsoft εἶναι «sexual-
ly explicit»!

• Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ ἔρευνα
τῆς ἑταιρείας ἀσφάλειας ὑπολο-
γιστῶν Symantec, ἡ ὁποία δημοσιο-
ποίησε ἕνα κατάλογο μὲ τὶς 100 δη-
μοφιλέστερες online ἀναζητήσεις
παιδιῶν, τῶν ὁποίων οἱ ὑπολο-
γιστὲς εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὴν
ὑπηρεσία Online Family - Norton ἡ
ὁποία ἐλέγχει τὶς διαδικτυακὲς
δραστηριότητες τῶν παιδιῶν τους.
Ἡ μελέτη περιέλαβε 3,5 ἑκατομμύ-
ρια ἀναζητήσεις παγκοσμίως. Τί
προέκυψε λοιπόν; Πῶς κατὰ σειρὰν
οἱ δημοφιλέστερες ἀναζητήσεις
εἶναι οἱ ἑξῆς: You Tube, Google, Fa-
cebook, σέξ, MySpace, πορνὸ καὶ

οἱ ρὸκ στάρ!3

• Κατὰ τὴν ἴδια ἔκθεση τὸ 12%
τῶν παιδιῶν ἡλικίας 9-16 ἐτῶν
εἶπαν ὅτι ἔχουν ἐνοχληθεῖ ἢ ἀνα-
στατώθηκαν ἀπὸ κάτι ποὺ εἶδαν
στὸ διαδίκτυο, πὼς τὸ 14% αὐτῶν
ἦρθε ἀντιμέτωπο μὲ εἰκόνες σε-
ξουαλικοῦ περιεχομένου, πὼς τὸ
15% ἔχουν λάβει μηνύματα τέτοια
μηνύματα (sexting) ἀπʼ αὐτὰ ποὺ
ἀποστέλλονται μεταξὺ συνομηλί-
κων, πὼς τὸ 3% ἔχει στείλει ἢ
ἀναρτήσει τέτοια μηνύματα καὶ
πὼς τὸ 21% ἔχουν δεχθεῖ ἐπι-
βλαβὲς ὑλικὸ ποὺ ἐνισχύει τὸ
μῖσος, τὴ νευρικὴ ἀνορεξία, τὴν τά-
ση αὐτοτραυματισμοῦ, τὴ λήψη
ναρκωτικῶν καὶ τὴν τάση γιὰ αὐτο-
κτονία!4

• Ἄλλη ἔρευνα ἔδειξε5 ὅτι οἱ
ἔφηβοι δαπανοῦν στὸ διαδίκτυο
μόλις 1,8 ὧρες τὴν ἑβδομάδα γιὰ
τὴν προετοιμασία τῶν σχολικῶν
τους ἐργασιῶν καὶ 8,5 ὧρες σὲ
ὕποπτα chat rooms!

• Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Le-
eds τῆς Ἀγγλίας (Τμῆμα Ψυχολο-
γίας) ποὺ ἔγινε σὲ 1319 ἄτομα ἡλι-
κίας κατὰ μέσον ὅρο 21 ἐτῶν, ἡ
ὁποία καὶ δημοσιεύτηκε στὸ περιο-
δικὸ «Psychopatholgy»6 ἔδειξε ὅτι οἱ
«κολλημένοι» στὸ διαδίκτυο περ-
νοῦν πολλὲς ὧρες σὲ πορνογρα-
φικὲς ἱστοσελίδες, σὲ online τυ-
χερὰ παιχνίδια, σὲ online κοινότη-
τες καὶ σὲ κοινωνικὰ δίκτυα.

• Στὴ Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα μὲ
ἔρευνα τῆς Ὑπηρεσίας Ἐσωτε-
ρικῶν Ὑποθέσεων τῆς χώρας, πά-
νω ἀπὸ 11 ἑκατ. ἔφηβοι παρακο-
λουθοῦν τακτικὰ πορνογραφία!7

• Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ Πανε-
πιστημίου τοῦ Hamprshire σὲ 1.500
ἀνήλικους χρῆστες τοῦ διαδικτύου
διαπιστώθηκε ὅτι τὰ 2/3 ποὺ ἐκτί-
θεται σὲ online πορνογραφικὸ
ὑλικὸ δὲν τὸ ἐπιλέγουν αὐτὸ οἱ ἴδι-
οι, ἀλλ᾽ αὐτὸ συμβαίνει τυχαῖα.8

• Στὶς ΗΠΑ 7 στὰ 10 παιδιὰ παί-
ζουν online ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια
ἀκατάλληλα γιὰ τὴν ἡλικία τους!

*  *  *
Νὰ μία πλευρὰ τοῦ «ψηφιακοῦ

μενοὺ» ποὺ προσφέρεται σήμερα
σὲ ὅλους καὶ ἰδιαίτερα στὴ νέα γε-
νιά. Βέβαια αὐτὸ δὲν εἶναι ὅλο τὸ

«ψηφιακὸ περιεχόμενο». Ἀσφαλῶς
ὑπάρχει καὶ τὸ ὑγιές, τὸ ὠφέλιμο
καὶ τὸ θρεπτικό, ὅπως συμβαίνει
καὶ στὶς ὑλικὲς τροφές. Καὶ …

Ἂν ὅλοι σήμερα μᾶς μιλᾶνε γιὰ
τὴν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς καὶ τὴν ὑγι-
εινὴ διατροφή, γιατί δὲν ὑπάρχει ἡ
ἴδια κι ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνάγκη
γιὰ τὴν ψηφιακὴ διατροφή;

Ἂν μὲ τίποτα δὲν καταναλώνου-
με κάτι ποὺ εἶναι σάπιο, βρώμικο ἢ
μολυσμένο, γιατί νὰ μὴ κάνουμε τὸ
ἴδιο καὶ μὲ τὸ ψηφιακὰ διεφθαρμέ-
νο;

Ἂν φροντίζουμε γιὰ τὴν δίαιτά
μας, γιατί νὰ μὴ κάνουμε τὸ ἴδιο καὶ
μὲ τὴν ψηφιακή μας δίαιτα; Νὰ μὴ
ἐπιλέγουμε ὅλα τὰ ἐπικίνδυνα γιὰ
τὴν ψυχική μας ὑγεία «ψηφιακὰ
ἀγαθὰ» ποὺ μᾶς τέρπουν (ὅπως
ἐκεῖνα τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς πα-
χαίνουν!) ἀλλὰ δὲν μᾶς ὠφελοῦν,
ποὺ εἶναι πολὺ εὐχάριστα (ὅπως
ἐκεῖνα τὰ γεμάτα ζάχαρη καὶ λίπη)
ἀλλὰ σαφῶς ἐπικίνδυνα γιὰ τὴ ζωή
καὶ τὸ μέλλον μας;

*  *  *
Παιδιὰ τὸ λέμε καθαρά. Τὸ ἐμπό-

ριο κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὸ διακινοῦν,
ὅλο καὶ θὰ μᾶς κατακλύζουν μὲ τὰ
διάφορα ψηφιακὰ «ἀγαθά» τους.
Ἐμεῖς ὅμως ἐπιβάλλεται νὰ εἴμα-
στε ἐκλεκτικοί, ὅπως κάνουμε καὶ
στὴ διατροφή μας καὶ σὲ κάθε
ἄλλη κατανάλωση. Ζεῖ καὶ μακρο-
ζωεῖ ὄχι μόνο ὅποιος προσέχει τὴ
διατροφή του, ἀλλὰ κι ἐκεῖνος ποὺ
τρέφει τὴν ψυχή του μὲ ὅ,τι ψη-
φιακὰ ὑγιεινὸ ὑπάρχει. Κι ἄν, ὅπως
πολὺ σωστὰ λένε οἱ εἰδικοί, «εἴμα-
στε αὐτὸ ποὺ καταναλώνουμε»,
γιατί δὲν εἴμαστε ἢ δὲν γινόμαστε
σύμφωνα μὲ αὐτὸ ποὺ ψηφιακὰ
χρησιμοποιοῦμε ἐκεῖ στὴν καθημε-
ρινότητά μας;

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

1. Πηγή: Kathimerini. 2. Πηγή: Kathi -
merini.gr 3. Πηγή: Kathimerini.gr μέ
πληροφορίας ἀπό AFP. 4. Πηγή: Kathi -
merini.gr 5. Τῆς Ἑταιρείας Μελέτης
Ἀνθρώπινης Σεξουαλικότητας. 6. Πη-
γή: news.bbc.co.uk/2/hi/health/8493149
.stm καὶ ΑΠΕ - ΜΠΕ. 7. Πηγή: Kathi-
merini.gr 8. Πηγή: Ἄρθρο στό «Popular
Medicine».

(3ον- Τελευταῖον)
Κατά τήν δογματική ἕνωση, ἡ

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρέπει νά
διαφυλάξει ἀναλλοίωτη κάθε δι-
δασκαλία της σχετικά μέ τό δό-
γμα, τή λατρεία καί τήν κανονική
τάξη. Ὑπενθυμίζουμε τήν ὀρθόδο-
ξη ἑνωτική ἀρχή τοῦ Ὁσίου
Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου: «Ἡ δέ
(ἕνωσις) πάντως ἔσται, ἀπαρατρέ-
πτων μενόντων τῶν ἡμετέρων
δογμάτων, τό τοῖς πολλοῖς μέν δο-
κοῦν εἶναι πάντων παραδοξότα-
τον, τῷ δέ Θεῷ ἑτοιμότατον»34. Σέ
κάθε ἑνωτική ἀπόπειρα ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι ὁ
ἄγρυπνος θεματοφύλακας τῆς
ἀμωμήτου χριστιανικῆς πίστεως,
δέν πρέπει νά ἐπιλανθάνεται τῶν
λόγων τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ: «Πάντα τά παραδε-
δομένα ἡμῖν διά τε νόμου καί προ-
φητῶν καί ἀποστόλων καί εὐαγγε-
λιστῶν δεχόμεθα καί γινώσκομεν
καί σεβόμεθα, οὐδέν περαιτέρω
τούτων ἐπιζητοῦντες… Ταῦτα
ἡμεῖς στέρξωμεν καί ἐν αὐτοῖς
μείνωμεν, μή μεταίροντες ὅρια
αἰώνια, μηδέ ὑπερβαίνοντες τήν
θείαν παράδοσιν»35. Ἡ ἀληθής
δογματική ἕνωση πρέπει νά γίνει
μακρυά ἀπό κάθε καινοτομία στήν
πίστη, καί ὀφείλει νά περιλαμβάνει
μόνο τήν ἀποστολική πίστη, πού
μᾶς παραδόθηκε ἀπό τούς ἁγίους
καί θεοφόρους Πατέρες, σύμφω-
να μέ τόν ἐπιγραμματικό λόγο τοῦ
Μ. Ἀθανασίου: «Κατά τήν παραδο-
θεῖσαν ἡμῖν παρά τῶν Πατέρων
ἀποστολικήν πίστιν παρέδωκα, μη-
δέν ἔξωθεν ἐπινοήσας»36. Σέ κάθε
ἑνωτική ἐπαφή μέ τήν Ρώμη, ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν πρέπει
νά παύσει νά διακηρύττει, μαζί μέ
τόν Λεόντιο Βυζάντιο, ὅτι διαφυ-
λάττει «ἀπρόσκοπτον τήν παρακα-
ταθήκην» καί ὅτι θά διατελέσει
«ἀμείωτόν τε καί ἀπλήθυντον φυ-
λάττουσα» αὐτήν «μέχρι τῆς με-
γάλης ἐπιφανείας τοῦ μεγάλου
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ»37. Ἀπό πλευρᾶς Ὀρθο-
δόξων, ἡ δογματική ἕνωση πρέπει
νά γίνει μόνο, ὅταν ὁ Παπισμός
ἀποδεχθεῖ ἀνεπιφυλάκτως ὅτι ἡ
διδασκαλία του πρέπει νά ἀποκα-
θαρθεῖ, γιά νά βρεθεῖ «πρός τούς
θεοφόρους ἡμῶν Πατέρας σύμ-
φωνος καί ὁμόλογος»38. Ἡ Ὀρθό-
δοξη Θεολογία, χάριν τῆς ἀλη-
θοῦς δογματικῆς ἑνώσεως, πρέπει
νά ὑπομνήσει στόν Παπισμό, πού
καινοτόμησε τήν πίστη, τόν λόγο
τοῦ Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολο-
γητοῦ: «Πᾶσα λέξις καί φωνή, μή
τοῖς πατράσιν εἰρημένη, καινοτο-
μία προδήλως καθέστηκεν»39. Ἡ
δογματική ἕνωση θά ὁδηγήσει
στήν ἀληθῆ ἕνωση, ἐάν βασισθεῖ
στήν ἀποδοχή ἀπό τόν Παπισμό
ὅλης τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας,
διότι «μόνο ἡ ἀλήθεια σώζει καί
μόνον διʼαὐτῆς εἶναι δυνατή ἡ
ἕνωσις»40. 

Εἴτε τό θέλουν εἴτε ὄχι, οἱ Παπι-
κοί καί ὅλοι οἱ ἑτερόδοξοι, χάριν
τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως, εἶναι ἀνάγ-
κη νά κατανοήσουν ὅτι μόνο στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θά ἐπανεύ-
ρουν ἀναλλοίωτη τήν χριστιανική
πίστη, ἡ ὁποία παραδόθηκε ἀπό
τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί δια-
φυλάχθηκε ἀπό τούς ἁγίους Πα-
τέρες, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἰωάννης
Καρμίρης41. Θά ἔλθει ὄντως ἡ ἡμέ-
ρα, ἔστω καί στό ἀπώτερο μέλλον,
κατά τήν ὁποία οἱ ἑτερόδοξοι, ἀνι-
κανοποίητοι ἀπό τήν πλάνη καί τήν
αἵρεσή τους, θά σπεύσουν «ἐκ
δυσμῶν καί βορρᾶ καί θαλάσσης
καί ἑώας» στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατο-
λική Καθολική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
παραμένει ὁ στῦλος καί τό ἑδραί-
ωμα τῆς ἀληθείας.

Αἱ θεωρίαι 
τῶν «Ἑνωτικῶν»

Ἀπό οἰκουμενιστές ἐπισκόπους
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου ἔχει χαρα-
κτηρισθεῖ ἀπαρχαιωμένη καί ἀπα-
ράδεκτη ἑνωτική μέθοδος γιά τήν
ἐποχή τοῦ οἰκουμενιστικοῦ διαλό-
γου τό κήρυγμα τῆς ἐπιστροφῆς
τοῦ Παπισμοῦ στήν Μία, Ἁγία, Κα-
θολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία,
τήν Ὀρθοδοξία. Φρονοῦμε, ὅμως,
ὅτι ἀπαρχαιωμένες εἶναι ὅλες οἱ
ἑνωτικές θεωρίες τῶν οἰκουμε-
νιστῶν, οἱ ὁποῖες βασίζονται στήν
μέθοδο τοῦ συμβιβασμοῦ, διότι
δοκιμάσθηκαν καί στήν ψευδοσύ-
νοδο τῆς Λυῶνος (1274) καί στήν

ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεν-
τίας (1438-9) καί ἀπέτυχαν. Τό ἱερό
θέμα τῆς ἑνώσεως δέν ἐπιδέχεται
ἡμίμετρα καί ἐμβαλωματικές λύ-
σεις, ἀλλά ἀπαιτεῖ τό μόνο ἀντισει-
σμικό θεμέλιο, τήν δογματική ἕνω-
ση στήν ὀρθόδοξη πίστη, ἡ ὁποία
ποτέ μέχρι σήμερα δέν ἔγινε ἀπο-
δεκτή ἀπό παπικῆς πλευρᾶς. Ἀπό
ὀρθοδόξου πλευρᾶς, τό κήρυγμα
τῆς ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανημέ-
νων ἑτεροδόξων στήν Μία, Ἁγία,
Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλη-
σία εἶναι τό μόνο σύμφωνο μέ τήν
μακραίωνη ὀρθόδοξη παράδοση
καί τό μόνο ἱκανό νά τοποθετήσει
σέ ἀσφαλῆ βάση τό ὅλο θέμα τῆς
ἀληθοῦς ἑνώσεως. Οἱ ἅγιοι Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας, πού
ἀγνοοῦσαν τήν διπλωματική
γλῶσσα τῶν συγχρόνων οἰκουμε-
νιστῶν, πού ἐμφοροῦνται ἀπό τό
πνεῦμα τοῦ συγκρητισμοῦ, κήρυτ-
ταν τήν ἐπιστροφή ὅλων ὅσων
πλανήθηκαν ἀπό τήν ὀρθή πίστη:
«Ἡκέτωσαν τοίνυν οἱ πάλαι πλα-
νώμενοι˙ ἐρχέσθωσαν εἰς ἀληθι-
νόν καί ἀκαπήλευτον ἰατρεῖον»43.
Αὐτούς ἀκολούθησαν ὀρθόδοξοι
κληρικοί καί ἐκκλησιαστικοί
ἄνδρες, ὅπως ὁ Μακ. Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας κυρός Χριστόφο-
ρος44, ὁ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κυ-
ρός Μελέτιος43, ὁ καθηγητής καί
μετέπειτα μοναχός Κων/νος Κα-
βαρνός45, ὁ παν. ἀρχιμ. κυρός
Ἀνδρόνικος Δημητρακόπουλος46,
ἡ ὀρθόδοξη ἀντιπροσωπία τό 1954
στό Ἔβανστον47 καί ὁ καθηγητής
τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Πε-
τρουπόλεως Ossinin48.

Ὁ καθηγητής τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῆς Χάλκης Ἰωάννης Πα-
ναγιωτίδης, ὑπέρμαχος τῶν ἑνω-
τικῶν θεωριῶν τοῦ μεγάλου
οἰκουμενιστοῦ Οἰκ. Πατριάρχου
κυροῦ Ἀθηναγόρου, ὑποστήριξε
τήν ἀπαράδεκτη θέση τῶν οἰκου-
μενιστῶν, σύμφωνα μέ τήν ὁποία
δέν πρέπει νά τεθεῖ ἡ πλήρης δο-
γματική συμφωνία ὡς τό πρῶτο καί
ἀμέσως ζητούμενο, ἀλλά μᾶλλον
νά προκύψει ὡς καρπός τῆς ζητου-
μένης προσεγγίσεως, ἀλληλοκα-
τανοήσεως καί συνεργασίας49. Ἡ
πρόταση τοῦ Ἰω. Παναγιωτίδου, ἄν
υἱοθετοῦνταν, θά ὁδηγοῦσε σέ μία
ψευδῆ ἕνωση τύπου Φλωρεντίας.
Ἡ δογματική ἕνωση, ἡ μόνη ἀλη-
θής ἕνωση, δέν ἀποτελεῖ συναι-
σθηματική ὑπόθεση, οὔτε καρπό
τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης, ὁ
ὁποῖος δέν βασίζεται στήν ἀλή-
θεια. Τέτοιες θεαματικές ἐνέργει-
ες παρακωλύουν σοβαρά τήν προ-
ώθηση τῆς ἀληθοῦς ἑνώσεως,
ὅταν ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς δέν
γίνονται σαφεῖς καί κατηγορηματι-
κές δηλώσεις γιά τούς ὅρους τῆς
ἀληθοῦς ἑνώσεως, πού νά δια-
λύουν κάθε εὔλογη ἀνησυχία καί
νά προλαμβάνουν ὁποιαδήποτε
σύγχυση μεταξύ τοῦ ὀρθοδόξου
πληρώματος. Ἡ ἀληθής ἕνωση δέν
θά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν θυσία, ἀλλά
μέ τήν ἐπιβολή τῆς ὁλότητας τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως στόν πλανε-
μένο Παπισμό. Κάθε ἄλλη ἑνότητα,
χωρίς τήν δογματική ἕνωση στήν
ὀρθόδοξη πίστη, ἀποτελεῖ παρωδία
ἑνότητας.

Ὁ Ὀρθόδοξος κλῆρος καί λαός
καταδικάζει κάθε ἑνωτική σπουδή,
ἡ ὁποία θά παρέδιδε τήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία δέσμια τοῦ Παπισμοῦ.
Μέσα σʼ αὐτά τά πλαίσια κινήθηκαν
καί οἱ ἀντιδράσεις ἀπό τό περιοδι-
κό ʻΣωτήρʼ50, τόν σύγχρονο Ὅσιο
Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο51 καί
τόν Σεβ. Μητρ. Ζιχνῶν κυρό Νικό-
δημο52. Τόν μεγάλο κίνδυνο μιᾶς
ψευδοῦς ἑνώσεως, μέ βάση τίς
ἐπιδιώξεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐπι-
σήμανε τό ρωσικό περιοδικό «The
Orthodox Word»53, πού ἐκδιδόταν
στήν Ἀμερική, καὶ ὁ Γ. Μουστά-
κης54.

Δὲν ἀπορρίπτουν
τὰς παπικὰς πλάνας

Πάντως, ἄς μή ἀπατώμαστε.
Ὅπως ἔχουν τά πράγματα μέχρι
τώρα, ἀπό πλευρᾶς παπικῶν, δέν
ὑπάρχει καμμία διάθεση ἀπορρί-
ψεως τῶν παπικῶν πλανῶν καί
ἐπανόδου στήν δογματική βάση
τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης Ἐκκλη-
σίας. Γράφει ὁ Ἀντώνιος Βακόν-
διος: «Σφαλερή εἶναι ἡ ἰδέα ὅτι ἡ
ἕνωση θά γίνει μόνο, ὅταν ὁ Παπι-
σμός παραμερίσει ἤ ἐγκαταλείψει
ὅσα δόγματα καθόρισε μετά τόν

χωρισμό Ἀνατολῆς καί Δύσεως»55.
Τό Βατικανό δέν εἶναι διατεθειμέ-
νο οὔτε ἕνα ἰῶτα νά ἀφαιρέσει
ἀπό τόν ὁρμαθό τῶν αἱρετικῶν
καινοτομιῶν του.

Τέλος, ἀδιστάκτως φρονοῦμε
ὅτι ἡ ἀληθής ἕνωση θά γίνει μόνο,
ὅταν τηρηθεῖ ἀπαρεγκλίτως ἡ δια-
δικασία τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Λατί-
νων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία ἔχει ἐνσωματωθεῖ στήν ἱερά
ἀκολουθία τοῦ Βαπτίσματος, πού
τελεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας κα-
τά τίς μεμονωμένες ἐπιστροφές
Λατίνων στήν Ὀρθοδοξία. Ἡ εὐχή
τῆς εἰσδοχῆς τῶν Λατίνων μιλᾶ
σαφῶς περί ἐπιστροφῆς «ἐκ τῆς
λατινικῆς πλάνης πρός τήν ἀλή-
θειαν τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῦ
ἀψευδοῦς στόματος (τοῦ Κυρίου)
καί τήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς
εὐσεβείας ἀκραιφνῆ Θεολογίαν τε
καί Παράδοσιν»56. Ἀληθής ἕνωση
θά γίνει μόνο, ὅταν ὅλοι οἱ
Λατῖνοι, ἀπό τόν «πάπα» μέχρι καί
τόν τελευταῖο παπικό, δώσουν λί-
βελλο, τόν ὁποῖο ἤδη δίνει κάθε
Λατῖνος, ὅταν ἐπιστρέφει στήν
Ὀρθοδοξία. Τό κείμενο τοῦ λιβέλ-
λου παρέχει τόν ὅρο τῆς ἀληθοῦς
ἑνώσεως : «Θεία χάριτι προσερχό-
μενος εἰς τήν Ὀρθόδοξον, ἤτοι
τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί
Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, παρέχω
τόν παρόντα λίβελλον, δι᾽ οὗ κα-
θομολογῶ καί στέργω ἅπαντα τά
παρά τῶν ἁγίων ἑπτά Οἰκουμε-
νικῶν καί τοπικῶν Συνόδων ἀπο-
φανθέντα καί στερχθέντα, ἀπο-
βαλλόμενος πάντα τά ὑπό τῆς Λα-
τινικῆς Ἐκκλησίας καινοτομηθέν-
τα περί τε τά δόγματα, τά μυστή-
ρια, τάς παραδόσεις καί τήν πρᾶξιν
τῆς Ἐκκλησίας. Τήν Ὀρθοδοξίαν
δέ καθομολογῶν καί ὁλοψύχως
ἀσπαζόμενος, ἔσομαι πιστόν καί
γνήσιον αὐτῆς τέκνον»57. Μετά δέ
τόν λίβελλο νά ἀκολουθεῖ τό βά-
πτισμα, καί ὄχι μόνο ἡ χρίση μέ
Ἅγιο Μύρο, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ
τούς ἁγίους Πατέρες, ὅλα τά μυ-
στήρια τῶν Παπικῶν, καί ἑπομέ-
νως καί τό Βάπτισμα ἤ μᾶλλον τό
ράντισμα ἤ τό βάπτισμα διʼἐπιχύ-
σεως, εἶναι ἄκυρα. Κάθε ἄλλη ὕπο-
πτη διαδικασία ἑνώσεως, πού ἤδη
ἑτοιμάζεται ἀπό τούς φιλοπαπι-
κούς οἰκουμενιστές, θά ὁδηγήσει
σέ τραγική περιπέτεια τήν Ὀρθο-
δοξία καί θά προκαλέσει μεγαλύ-
τερο διχασμό. 
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Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΒ Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ

ρακτηριστικὲς περιπτώσεις ἀπὸ
τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας: Στὴν
περίφημη Βασιλειάδα τοῦ Μ. Βα-
σιλείου ἔβρισκαν καταφύγιο καὶ
βοήθεια ὄχι μόνο χριστιανοί, ἀλλὰ
καὶ Ἰουδαῖοι, ὅπως καὶ εἰδωλολά-
τρες. Κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, ὅταν οἱ «χριστιανοὶ» τῆς
Εὐρώπης καὶ φυσικὰ ὁ Ναζισμὸς
ἔστελνε στὰ φονικὰ κρεματόρια
τοὺς Ἑβραίους τῆς Εὐρώπης, ἡ
Ἐκκλησία στὴν Ἑλλάδα τοὺς
ἔκρυβε. Ἡρωικοὶ Ἐπίσκοποι, ὅπως
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κυρὸς
Δαμασκηνός, ὁ Μητροπολίτης Ζα-
κύνθου κυρὸς Χρυσόστομος, ἑκα-
τοντάδες κληρικοί, μοναχοὶ καὶ
ἁπλοὶ πιστοὶ ἔκρυβαν μὲ κίνδυνο
τῆς ζωῆς τους Ἕλληνες Ἑβραί-
ους. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δαμα-
σκηνὸς ἐξέδιδε χιλιάδες πλαστὲς
ταυτότητες, παρουσιάζοντας πολ-
λοὺς καταδιωκόμενους Ἑβραίους
ὡς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς! Δὲν
εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ ἐν Ἑλλάδι
Ἑβραῖοι ἀναγνωρίζουν αὐτὴ τὴν
ὑπέρτατη προσφορὰ τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καὶ τιμοῦν κάθε χρόνο
τοὺς ἀείμνηστους Ἱεράρχες της
ὡς «Δικαίους τῶν Ἐθνῶν».Θὰ
μπορούσαμε νὰ παραθέσουμε καὶ
ἄλλες πολλὲς παρόμοιες μαρτυ-
ρίες, ὡστόσο περιοριζόμαστε σʼ
αὐτές, γιὰ νὰ μὴ μακρύνουμε πολὺ
τὸν λόγο.

Ἐπίσης ὁ ἰσχυρισμός του ὅτι «οἱ
Ἑβραῖοι δυσφημίζονταν ὡς δολο-
φόνοι τοῦ Χριστοῦ, ὡς μία διε-
φθαρμένη δαιμονικὴ παρουσία
ποὺ τυφλὰ διατηρεῖ τὶς δικές της
ἀρχαϊκὲς παραδόσεις», δὲν ἀποδί-
δει τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φθάνει στὸ
ἐσφαλμένο συμπέρασμα ὅτι
«αὐτὲς εἶναι ὅλες φρικτὲς ἰδέες»
καὶ ἑπομένως, κατὰ τὴν ἄποψή
του, ἀπορριπτέες. Τὸ ὅτι οἱ
Ἑβραῖοι ἐφόνευσαν τὸν Χριστό,
μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς θρησκευ-
τικοὺς ἡγέτες τοῦ λαοῦ, δὲν ἀπο-
τελεῖ δυσφήμιση, οὔτε συκοφαν-
τία, ἀλλὰ μία ἀναντίρρητη ἱστο-
ρικὴ ἀλήθεια. Μία ἁπλὴ ματιὰ στὰ
εὐαγγελικὰ κείμενα ἀποδεικνύει
τετραγωνικὰ τοῦ λόγου τὸ ἀλη-
θές. Παραθέτουμε δύο μόνον βι-
βλικὲς μαρτυρίες ἀπὸ τὶς πολλές,
ἀντιπροσωπευτικῶς: «Ἦν δὲ πα-
ρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ
ἕκτη καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις, ἴδε
ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. Οἱ δὲ ἐκραύγα-
σαν, ἆρον, ἆρον, σταύρωσον
αὐτὸν» (Ἰω.19,14-15). «Τοῦτον
(τὸν Ἰησοῦν) τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ
καὶ προγνώσει τοῦ Θεοῦ ἔκδοτον
λαβόντες, διὰ χειρῶν ἀνόμων προσ -
πήξαντες ἀνείλετε» (Πράξ.2,23).
Ἐὰν ὁ Βρετανὸς ἀναλυτὴς πι-
στεύει ὅτι τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα
δὲν ἀποδίδουν τὴν ἀλήθεια, ἂς τὸ
ἀποδείξει. Ἂν ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ
ἀποδείξει, ὡς ἱστορικῶς ἀναξιόπι-
στα τὰ εὐαγγελικὰ κείμενα, τότε
ὀφείλει νὰ δεῖ κατάματα τὴν ἀλή-
θεια καὶ νὰ τὴν παραδεχθεῖ. Νὰ πα-
ραδεχθεῖ δηλαδὴ καὶ νὰ ὁμολογή-
σει ὅτι ὁ λαὸς αὐτὸς διέπραξε τὴν
μεγαλύτερη ἁμαρτία ὅλων τῶν
αἰώνων καὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν στὴν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ νὰ
μὴ προσπαθεῖ πονηρά, νὰ παρου-
σιάσει τὴν μεγίστη εὐθύνη τῶν
Ἑβραίων γιὰ τὸ φοβερὸ αὐτὸ
ἔγκλημα, ὡς μία ἄδικη συκοφαν-

τικὴ δυσφήμιση καὶ ὡς μία
«φρικτὴ ἰδέα», ποὺ ὀφείλει νὰ
ἀπορριφθεῖ. Ἐξ ἴσου ἀληθὲς ἐπί-
σης εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Θεὸς
ἀπέρριψε καὶ ἐγκατέλειψε τὸν λαὸ
αὐτὸ ἐξʼ αἰτίας τῆς ἀπιστίας του νὰ
ἀποδεχθεῖ τὸν Χριστὸ ὡς τὸν προ-
αναγγελθέντα καὶ ἀναμενόμενο
ἀπὸ τοὺς προφῆτες Μεσσία καὶ
ἰδίως μετὰ τὸ φοβερὸ ἔγκλημα,
ποὺ διέπραξε,νὰ σταυρώσει τὸν
Χριστό: «Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσα-
λήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφή-
τας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπε-
σταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις
ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα
σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις
τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυ-
γας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. ἰδοὺ
ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρη-
μος» (Ματθ.23,37-38). Ὁ Θεὸς δὲν
δίστασε νὰ ἀπορρίψει τὸν λαό Του
καὶ νὰ ἀποσύρει τὴν Χάρη Του ἀπὸ
αὐτόν, (ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τὸ κατʼ
ἐκλογὴν λεῖμμα, ποὺ ἦταν ὅλοι
ὅσοι ἐπίστευσαν σʼ Αὐτόν), παρʼ
ὅλο ποὺ μέχρι τότε καὶ καθʼ ὅλη
τὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ἦταν ὁ ἐκλεκτός Του λαός: «καὶ
ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν καὶ ἔσομαι
ὑμῶν Θεός, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι
λαὸς» (Λευϊτ. 26,12). «Καὶ ἔσται ἡ
κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, καὶ
ἔσομαι αὐτοῖς Θεός, καὶ αὐτοί μου
ἔσονται λαὸς» (Ἰεζεκ.37,27). Τί
λοιπόν; Μὲ βάση τὴν παρὰ πάνω
ἐκλογὴ θὰ κατηγορήσουμε τὸν
Θεὸ ὡς σημίτη -ρατσιστή; Ἄπαγε
τῆς βλασφημίας. Βέβαια ἂν σκε-
πτόμασταν μὲ τὴν λογικὴ τοῦ κ.
Μπόϊντ, σὲ τέτοιο συμπέρασμα θὰ
καταλήγαμε. Ὁ Θεὸς οὔτε ὅταν
ἐξέλεξε τοὺς Ἑβραίους ὡς τὸν
ἐκλεκτό Του λαὸ ἦταν σημίτης -
ρατσιστής, οὔτε ὅταν τὸν ἀπέρρι-
ψε ἔγινε ἀντισημίτης, ἀλλὰ ὅλες
του οἱ ἐνέργειες καὶ στὴν ἐποχὴ
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ σʼ
αὐτὴν τῆς Καινῆς ὑπῆρξαν θεο-
πρεπεῖς καὶ κατὰ πάντα δίκαιες.
Ἔχουμε ἀνάγκη θείου φωτισμοῦ,
διότι χωρὶς αὐτὸν ἀδυνατοῦμε νὰ
εἰσχωρήσουμε καὶ νὰ κατανοή-
σουμε μὲ τὴν ἐμπαθῆ ἀνθρώπινη
λογική μας τὶς θεοπρεπεῖς αὐτὲς
ἐνέργειες καὶ νὰ δοῦμε τὴν
ἐκλογὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ μέσα
στὸ σχέδιο τῆς οἰκονομίας τοῦ
Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία ὅλης τῆς
ἀνθρωπότητος καὶ ὄχι μόνον ἑνὸς

λαοῦ. Διότι ὅπως λέγει ὁ προφή-
της, ἢ μᾶλλον ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς διὰ
τοῦ προφήτου: «οὐ γὰρ εἰσὶν αἱ
βουλαί μου ὥσπερ αἱ βουλαὶ ὑμῶν,
οὐδ᾽ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἱ ὁδοί
μου, λέγει Κύριος. Ἀλλ᾽ ὡς ἀπέχει
ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτως
ἀπέχει ἡ ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν
ὑμῶν καὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ
τῆς διανοίας μου» (Ἡσ. 55, 8-9).

Πέραν αὐτῶν ὁ κ. Μπόϊντ, ἂν
ἤθελε νὰ εἶναι δίκαιος καὶ ἀντικει-
μενικὸς ἀπέναντι στὴν ἱστορία, θὰ
ἔπρεπε νὰ παρουσιάσει καὶ τὴν
ἄλλη πλευρὰ τοῦ θέματος. Νὰ πα-
ρουσιάσει δηλαδὴ παράλληλα καὶ
τὰ φρικτὰ ταλμουδικὰ κείμενα,
ποὺ ἀνασταυρώνουν τὸν Χριστό,
τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι μόνον συκο-
φαντικὰ κατὰ τοῦ Κυρίου μας, τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν χριστιανῶν κεί-
μενα, ἀλλὰ καὶ ἄκρως ρατσιστικά.
Νὰ μᾶς ἀναλύσει ὁ κ. Μπόϊντ τὴν
δυσώνυμη Καμπάλα, ποὺ διδάσκε-
ται στὰ Πανεπιστήμια τοῦ Ἰσραήλ.
Νὰ κάνει ἐπίσης λόγο γιὰ τὸν ἐθνι-
κισμὸ καὶ ρατσισμό, ὁ ὁποῖος καλ-
λιεργήθηκε ἐπὶ 20 καὶ πλέον
αἰῶνες μέχρι σήμερα, μέσα στοὺς
κόλπους τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ,
τὸν ὁποῖον ὁ τότε ἀδέσμευτος
Ο.Η.Ε. καταδίκασε τὸ 1985 ὡς
ὄντως ρατσισμό.

Τελειώνοντας τὴν ἀναφορά μας
αὐτὴ καὶ μὲ βάση ὅσα ἀναφέραμε
παρὰ πάνω, θέλουμε νὰ τονίσουμε
καὶ πάλι, ὅτι ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε
ἐγκλωβίστηκε καὶ παγιδεύτηκε σὲ
ρατσιστικά, ἢ ἀντιρατσιστικά, σὲ
σημιτικά, ἢ ἀντισημιτικὰ σύνδρο-
μα. Τέτοιου εἴδους καταστάσεις
ποὺ τροφοδοτοῦν ἔχθρες, ἀντιπά-
θειες καὶ πολεμικὲς συγκρούσεις
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν
λαῶν ἀποτελοῦν γνωρίσματα τοῦ
παλαιοῦ ἀνθρώπου, τοῦ μακρὰν
τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκομένου κό-
σμου. Ἀντίθετα ἡ Ἐκκλησία καλ-
λιέργησε στοὺς κόλπους της τὴν
ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη πρὸς τὸν πλη-
σίον ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώμα-
τος, ἢ ἐθνικῆς καταγωγῆς, σύμ-
φωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου
Παύλου: «οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰου-
δαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία,
βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύ-
θερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι
Χριστὸς» (Κολ. 3,11). Αὐτὰ γιὰ τοῦ
λόγου τὸ ἀληθές!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

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

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Οἱ φόροι τῶν τελευταίων ἐτῶν
ἔχουν δυσχεράνει ἕως παύσει
ἐντελῶς τὸ ἔργον τῶν Ἱερῶν
Μονῶν, αἱ ὁποῖαι σὺν τοῖς ἄλλοις
ἔχουν νὰ συντηρήσουν καὶ
ἑαυτὰς δι᾽ ἀρκετῶν ἐξόδων, ὅταν
μάλιστα εἶναι καὶ εὐάριθμοι. Τὸ
κράτος πρέπει νὰ ἐπιληφθῆ τῆς
καταστάσεως καὶ ὄχι νὰ ἀπαιτῆ
ἀπὸ τὰ πιὸ τίμια φοροδοτικὰ μέλη
του παράλογα πράγματα, καθὼς
αὐτὰ εἶναι ποὺ στηρίζουν ὄχι μό-
νον τὴν οἰκονομίαν ἀλλὰ καὶ τὸ
ὑψηλὸν ἠθικόν τοῦ λαοῦ. Δύο ἐκ
τῶν Ἱερῶν Μονῶν εἰς Χαλκιδικὴν
καὶ εἰς Ὕδραν προσέφυγαν διὰ τὸ
ζήτημα τοῦ ΕΝΦΙΑ εἰς τὸ Συμβ.
τῆς Ἐπικρατείας. Ὅπως ἔγινε
γνωστὸν ἀπὸ τὸ Ἀθηναϊκὸν Πρα-
κτορεῖον Εἰδήσεων τῆς 25ης
Ἀπριλίου ἐ.ἔ.: 

«Νὰ μὴ καταβάλλουν ΕΝΦΙΑ, σὲ
ὅποιο σημεῖο τῆς Ἑλλάδος καὶ
ἐὰν βρίσκονται, ὅλα τὰ μοναστη-
ριακὰ ἀκίνητα (ἀκίνητα τῶν Ἱερῶν
Μονῶν) εἴτε αὐτὰ ἀνήκουν στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἴτε στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν χρησιμο-
ποιοῦνται γιὰ λατρευτικοὺς ἢ γιὰ
ἄλλους σκοποὺς (μίσθωσης,
κ.λπ.). Αὐτὸ ζητοῦν ἀπὸ τὸ Συμ-
βούλιο τῆς Ἐπικρατείας δύο
Ἱερὲς Μονές, οἱ ὁποῖες ἀρνοῦνται
νὰ πληρώσουν Ἑνιαῖο Φόρο Ἰδιο-

κτησίας Ἀκινήτων (ΕΝΦΙΑ) γιὰ τὰ
ἀκίνητά τους, στὰ ὁποῖα δὲν τε-
λοῦνται θρησκευτικὲς – λατρευ-
τικὲς τελετές. Ἡ μὲν πρώτη Ἱερὰ
Μονὴ καλεῖται νὰ πληρώσει κάτι
λιγότερο ἀπὸ 260.000 εὐρὼ καὶ ἡ
δεύτερη λίγο περισσότερο ἀπὸ
140.000 εὐρώ.Οἱ δύο Ἱερὲς
Μονὲς ποὺ προσέφυγαν στὸ Ἀνώ-
τατο Διοικητικὸ Δικαστήριο εἶναι:
1) τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμο-
κολύτριας Χαλκιδικῆς καὶ 2) τοῦ
Προφήτου Ἠλία τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν,
Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζη-
νίας.

Πρὶν δύο χρόνια ὁ νόμος
4223/2013 προέβλεψε ὅτι ἀπαλ-
λάσσονται ἀπὸ τὸν ΕΝΦΙΑ τὰ ἀκί-
νητα ποὺ ἀνήκουν στὶς Ἱερὲς
Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἴτε
αὐτὰ βρίσκονται μέσα στὸ Ἅγιο
Ὄρος εἴτε ἐκτὸς αὐτοῦ, καὶ ἀνε-
ξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν χρησιμο-
ποιοῦνται γιὰ λατρευτικοὺς σκο-
ποὺς ἢ μισθώνονται σὲ τρίτους,
χρησιμοποιοῦνται γιὰ κατοικίες,
κ.λπ. Ἀντίθετα, σύμφωνα μὲ τὸν
ἴδιο νόμο, δὲν ἀπαλλάσσονται
ἀπὸ τὸν ΕΝΦΙΑ τὰ ἀκίνητα τῶν
Πατριαρχικῶν καὶ Σταυροπη-
γιακῶν Ἱερῶν Μονῶν, καθὼς καὶ
τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, ποὺ δὲν χρησιμο-
ποιοῦνται γιὰ θρησκευτικοὺς καὶ

λατρευτικοὺς σκοπούς. Οἱ δύο
Ἱερὲς Μονὲς ποὺ προσέφυγαν
στὴν Δικαιοσύνη (ἡ μία ὑπαγόμε-
νη στὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ ἄλλη
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος)
ὑποστηρίζουν ὅτι συντρέχει ἄνι-
ση φορολογικὴ μεταχείριση με-
ταξὺ τῶν Μονῶν, ἡ ὁποία, ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, παραβιάζει καὶ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ
Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, τὸ
Πρῶτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο
αὐτῆς, τὸν Χάρτη Θεμελιωδῶν Δι-
καιωμάτων τῶν Ἡνωμένων
Ἐθνῶν, καὶ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Κοινω-
νικὸ Χάρτη τοῦ Συμβουλίου τῆς
Εὐρώπης, ποὺ προστατεύουν τὸ
δικαίωμα στὴ ἰδιοκτησία καὶ τοὺς
πολίτες ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ βία.
Ἡ ἰδιαιτερότητα μεταξὺ τῶν
Ἱερῶν Μονῶν, ἀναφέρουν οἱ προσ -
φεύγουσες, εἶναι μόνο πνευμα-
τικῆς φύσης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
ἀποτελέσει συνταγματικὰ θεμιτὸ
κριτήριο φορολογικῆς διαφορο-
ποίησης καὶ διαφοροποίησης ὡς
πρὸς τὴν φοροδοτικὴ ἱκανότητα
κάθε Μονῆς. Οἱ δύο αὐτὲς ὑποθέ-
σεις τῶν Ἱερῶν Μονῶν τὸ πρῶτο
δεκαήμερο τοῦ ἐρχόμενου Νοεμ-
βρίου θὰ ἐκδικαστοῦν μὲ τὴν δια-
δικασία τοῦ ἐπείγοντος (νόμος
3900/2010) στὴν Ὁλομέλεια τοῦ
Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστη-
ρίου ὡς πιλοτικὲς δίκες».

Ἱεραὶ Μοναὶ προσέφυγαν εἰς τὸ Συμβ. τῆς Ἐπικρατείας διὰ τὸν ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ποιὰ εἶναι ἡ … ψηφιακὴ διατροφή μας;

Ἡ αὐτοκρατορία τοῦ Ἰσλὰμ
στηρίζεται ἐπὶ πηλίνων ποδῶν.
Καθημερινὰ ἄνθρωποι ποὺ γνωρί-
ζουν τὴν χριστιανοσύνην, ἀκόμα
καὶ εἰς τάς πιὸ πεπτωκυῖας μορ-
φάς της, προτιμοῦν τὴν ἐλευθε-
ρίαν τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν δι-
δασκαλίαν τοῦ Κορανίου. Δύο
ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι φεύ-
γουν ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἀσπάζον-
ται τὸν χριστιανισμὸν κάθε χρό-
νον! Αὐτὸ καθιστᾶ τὸ Ἰσλὰμ
εὐάλωτον καὶ δι’ αὐτὸ ἀρχίζουν
καὶ παρατηροῦνται προσπάθειαι
ποὺ χρησιμοποιοῦν εἴτε τὴν
πειθὼ εἴτε τὴν ράβδον, διὰ νὰ
ἀποφευχθῆ κάθε εἴδους ἐκροὴ
πιστῶν. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ θὰ
πρέπη νὰ ἐνταθῆ ἡ Ὀρθόδοξος
Ἱεραποστολή, ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθο-
δοξία νὰ ἀπαιτήση τὸν σεβασμὸν
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, ὥστε νὰ μὴ
ὁδηγοῦνται συνεχῶς ἄνθρωποι εἰς
τὸ μαρτύριον. Συμφώνως πρὸς τὸ
redskywarning.blogspot τῆς
14ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«Ἀνάμεσα σὲ ὅλες τὶς εἰδήσεις
ποὺ μιλᾶνε γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ
Ἰσλὰμ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὑπάρχει
καὶ μία εἴδηση ποὺ δὲν ἔχετε
ἀκούσει ποτέ: Στὴν Ἰνδονησία,
τὴν πολυπληθέστερη μουσουλμα-
νικὴ χώρα (πληθυσμός:
248.216.193 κάτοικοι) - 2 ἑκατομ-
μύρια μουσουλμάνοι φεύγουν
ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἀσπάζονται τὸν
χριστιανισμὸ κάθε χρόνο! Σωστά.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γίνονται νέοι
χριστιανοὶ κάθε 15 δευτερόλεπτα.
Μὲ τὸ ρυθμὸ αὐτό, ἡ Ἰνδονησία
θὰ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χρι-
στιανικὴ μέχρι τὸ 2035. Μερικοὶ
μουσουλμάνοι ἀνησυχοῦν τόσο
γιὰ αὐτὸ τὸ φαινόμενο, ποὺ δημι-
ούργησαν ἕνα βίντεο στὸ YouTu-
be, γιὰ νὰ προειδοποιήσουν τοὺς
μουσουλμάνους γιὰ αὐτὴν τὴν
«ἀπειλὴ» καὶ προσπαθοῦν νὰ μα-
ζέψουν 2.000.000 δολλάρια, γιὰ νὰ
ξεκινήσουν ἕνα τηλεοπτικὸ σταθ-
μό, ποὺ στόχο θὰ ἔχει ἡ μουσουλ-
μανικὴ νεολαία νὰ κρατηθεῖ στὸ
Ἰσλάμ. Πρόσφατα, ἕνας Ἰνδονή-
σιος πάστορας ποὺ ἐπισκέφθηκε
τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπιβεβαί-
ωσε στὸν Steve Strang, ἐκδότη
τοῦ ̒ Charismaʼ, ὅτι ἡ ἐκκλησία τῆς
Ἰνδονησίας αὐξάνεται παρὰ τὶς
διώξεις, καθὼς ὑπάρχουν ἐκκλη-
σίες ποὺ ἔχουν καεῖ καὶ μερικοὶ
Χριστιανοὶ ἔχουν σκοτωθεῖ. «Ὁ

μουσουλμάνος δὲν ἔχει καμία
ἀπάντηση γιὰ τὴ ζωή του καὶ εἶναι
πολὺ στενοχωρημένοι, γιατί ἡ ζωή
εἶναι τόσο δύσκολη," εἶπε. "Ἡ
θρησκεία τους δὲν ἔχει καμία
ἀπάντηση. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς ἀνθρώπους εἶναι τόσο μονα-
χικοί, ποὺ θὰ κάτσουν νὰ παρακο-
λουθήσουν ἕνα χριστιανικὸ πρό-
γραμμα καὶ μετὰ κάποιος χρι-
στιανὸς θὰ τοὺς φέρει στὴ χρι-
στιανικὴ κοινότητα».

Ὁ ἐμπρησμὸς δὲν ἀφορᾶ μόνον
ναοὺς ἀλλὰ εἰς ἄλλας χώρας καὶ
ἀνθρώπους, ποὺ ρίπτονται εἰς τὴν
πυράν. Ὅπως ἐνημερώθημεν ἐκ
τῆς tribune τῆς 14ης Ἀπριλίου
ἐ.ἔ.:

«Σὲ κατάθεση ποὺ ἔδωσε ὁ
14χρονος Ναουμὰν στὴν Ἀστυνο-
μία, εἶπε ὅτι δύο ἄγνωστοι σὲ αὐτὸν
μουσουλμάνοι, ποὺ ἐπέβαιναν σὲ
μοτοσικλέτα τὸν σταμάτησαν στὸν
δρόμο καὶ τὸν ρώτησαν τὴ θρη-
σκεία του. Ὅταν τοὺς ἀπάντησε ὅτι
εἶναι χριστιανὸς ἄρχισαν νὰ τὸν
δέρνουν. Ὁ Ναουμὰν προσπάθησε
νὰ ξεφύγει καὶ ἄρχισε νὰ τρέχει μα-
κριά τους, ἀλλὰ τὰ δύο ἀγόρια τὸν
ἀκολούθησαν, τὸν ἔπιασαν, τὸν πε-
ριέλουσαν μὲ κηροζίνη καὶ τοῦ ἔβα-
λαν φωτιά. Παρὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ
πρωθυπουργοῦ τοῦ Πακιστὰν περὶ
προστασίας τῶν μειονοτήτων στὴ
χώρα, οἱ χριστιανοὶ καὶ οἱ ἐκκλησίες
τους δὲν ἔχουν καμία προστασία.
Τὸν Νοέμβριο ἕνα ζευγάρι χρι-
στιανῶν κάηκαν ζωντανοὶ ἀπὸ ἐξα-
γριωμένο μουσουλμανικὸ ὄχλο σὲ
ἕνα καμίνι τούβλων ἐπειδή, κατη-
γορήθηκαν ὅτι πρόσβαλαν τὸ Κο-
ράνι». 

Τὰ προαναφερθέντα περιστα-
τικὰ δὲν εἶναι ἐξαιρέσεις ἀλλὰ ὁ
κανών. Ὅπως ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ agioritikovima τῆς 16ης
Ἀπριλίου ἐ.ἔ.: 

«15χρονο ἀγόρι, Χριστιανὸς ἀπὸ
τὸ Πακιστάν, τὸ ὁποῖο ξυλοκοπήθη-
κε καὶ πυρπολήθηκε ἀπὸ δύο μου-
σουλμάνους τὴν περασμένη Παρα-
σκευὴ μετὰ τὴν ὁμολογία του ὅτι
ἦταν Χριστιανός, πέθανε χθὲς τὸ
πρωὶ λόγω τῶν ἐγκαυμάτων ποὺ
τοῦ προκλήθηκαν κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς ἐπίθεσης. Σύμφωνα μὲ πληρο-
φορίες ὁ ἕνας ἦταν θεῖος του!!! Ὁ
πρόεδρος τῆς Βρετανικῆς πακιστα-
νικῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Wilson
Chowdhry, ἀποκάλυψε πὼς ὁ Nou-
man ἔδωσε μία «χριστιανικὴ συγ-
χώρεση» στοὺς ἄνδρες ποὺ διέ-
πραξαν τὴν ἐπίθεση, πρὶν πεθάνει».

Τὸ Ἰσλὰμ συντηρεῖται μόνον διὰ
τῆς προπαγάνδας καὶ τῆς βίας;

Εἰς τὰ ἐγκαίνια τῆς Ροτόντας εἰς
Αἴγυπτον παρευρέθη ὑψίστη δι-
πλωματικὴ ἐκπροσώπησις μὲ
πρῶτον ἀπ’ ὅλους τὸν ἀνώτατον
ἄρχοντα τοῦ πολιτειακοῦ μας κα-
θεστῶτος, τὸν Πρόεδρον τῆς Δη-
μοκρατίας. Ὁ Πρόεδρος ἔχει
ἀντιληφθῆ πλήρως τὸν ρόλον του,
καθὼς παρευρισκόμενος εἰς τὴν
Ροτόντα τῆς Ἀνατολῆς, Ἁγίου Γε-
ωργίου Καΐρου ὡμίλησε διὰ «Γέ-
νος» καὶ ὄχι μόνον διά «Ἔθνος».
Αὐτὸ καταδεικνύει ὅτι διαθέτει
τὴν διάκρισιν καὶ τὴν διαπεραστι-
κήν εἰς τὸν πνευματικὸν κόσμον
«ματιά», διὰ τῆς ὁποίας ἔχει συλ-
λάβει ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ
Ἑλληνισμὸς εἶναι μεγέθη ὑπερε-
θνικά, καὶ ἕνας Πρόεδρος δὲν κα-
λεῖται νὰ ἔχη μόνον ἕνα γραφει-
οκρατικὸν ρόλον, ἀλλὰ νὰ ὁραμα-
τίζεται διὰ τὸ Ρωμαίϊκον. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ defencenet.gr:

«Μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουρ-
γίας, ὁ μακαριώτατος εὐχαρίστη-
σε τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρα-
τίας, λέγοντάς του: «Σᾶς εὐχαρι-
στοῦμε ποὺ ἤρθατε ἐδῶ κοντά
μας, ὁ Πρόεδρος ποὺ δίνει καὶ θὰ
δώσει ἀγῶνες γιὰ τὴν Ἑλλάδα
εἶναι ἐδῶ». Στὴν ἀπάντησή του, ὁ
κ. Παυλόπουλος, ἀναφερόμενος
στὴν ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας
στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴ «συμβίωση
τῶν λαῶν σὲ αὐτὰ ἐδῶ τὰ χώμα-
τα», εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ ποὺ

«τὸν ἀξίωσε νὰ βρίσκεται στὴν
Ροτόντα τῆς Ἀνατολῆς». «Εἴμα-
στε μαζὶ σὲ ἕνα ἑνιαῖο ἀγώνα
Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, γιὰ νὰ
στηρίξουμε τὶς παραδόσεις τοῦ
Ἔθνους καὶ τοῦ Γένους μας» τό-
νισε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα-
τίας, Προκόπης Παυλόπουλος,
ἀπαντώντας στὸν Πάπα καὶ Πα-
τριάρχη Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης
Ἀφρικῆς, Θεόδωρο Β', ὁ ὁποῖος
τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρου-
σία του στὴν τελετὴ θυρανοι-
ξίων, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου στὸ Παλαιὸ Κάϊρο. Συν -
εχάρη καὶ εὐχαρίστησε τὸν Ἀθα-
νάσιο Μαρτίνο καὶ τὴ σύζυγό του
Μαρίνα γιὰ τὴ δωρεά, χάρη στὴν
ὁποία κατέστη δυνατὴ ἡ ἀναστή-
λωση τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Γεωργίου
καὶ εὐχήθηκε «νὰ ὑπάρξουν μι-
μητὲς ποὺ θὰ στηρίξουν τὸν λαὸ
καὶ τὸ Ἔθνος αὐτὲς τὶς δύσκο-
λες ὧρες». Στὴν τελετή, παρέ-
στησαν, ἐκτός τοῦ Προέδρου, ὁ
ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐξωτε-
ρικῶν, Ν.Χουντὴς καὶ ὁ Κύπριος
ὑπουργὸς Ἄμυνας, Ἀπ. Φωκαΐ-
δης, ἐνῶ τὴν αἰγυπτιακὴ κυβέρ-
νηση ἐκπροσώπησαν ὁ ὑπουργὸς
Ἀρχαιοτήτων καὶ ὁ κυβερνήτης
τοῦ Καΐρου. Μετὰ τὸ πέρας τῶν
θυρανοιξίων, πραγματοποιήθη-
καν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Μουσείου,
ποὺ βρίσκεται στὸν ἀναστηλωμέ-
νο Πύργο τῆς Βαβυλώνας, κάτω
ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ παρατέθη-
κε δεξίωση ἀπὸ τὸν Πατριάρχη».

Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας: «Νὰ στηρίξουμε
τὶς παραδόσεις τοῦ Γένους μας»

Εὐθύνεται ἡ Ἐκκλησία διὰ τόν Ἀντισημιτισμόν; 

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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Ξεφυλλίζοντας κανείς ἀντικει-
μενικά τό ἐθνικό καί ἱστορικό
ἡμερολόγιο τῆς πατρίδας μας,
παρατηρεῖ ὅτι κάποιες τοπικές
ἀπελευθερώσεις ἀπό τόν ξενικό
ζυγό (Τούρκων, Ἑνετῶν, Ἰταλῶν
καί Γερμανῶν) ἔγιναν ἀνήμερα
τῆς ἑορτῆς τοῦ τοπικοῦ ἁγίου,
καί πολιούχου τῆς πόλεως ἤ
ἐκπληρώθηκαν προφητεῖες τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γι᾽
αὐτές. Τυχαῖες εἶναι ἄραγε αὐτές
ἤ συμπτωματικές; Ὁ ἀναγνώστης
ἄς τοποθετηθεῖ μόνος του μετά
ἀπό βαθειά σκέψη καί ἄς βγάλει
τά συμπεράσματά του.

Ἐμεῖς προσωπικά πιστεύουμε
στό θαῦμα, στήν ἐπέμβαση τοῦ
Θεοῦ τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευθε-
ρίας καί τοῦ δικαίου, διά μέσου
τοῦ ἁγίου του, πού τιμᾶται συλ-
λογικά ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀλλά
καί σέ κάθε τόπο χωριστά καί μέ
ἰδιαίτερη λαμπρότητα. Ἐνδεικτι-
κές ἀναφορές θά κάνουμε ἀμέ-
σως παρακάτω γιά τοῦ λόγου τό
ἀληθές.
1. ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Εὐλογεῖται ἡ ἀπόφαση γιά ἐπα-
νάσταση ἀπό τήν Ἐκκλησία μέσα
στόν μήνα τῆς Παναγίας (“Χαιρετι-
σμοί” καί Εὐαγγελισμός), δηλαδή
τόν Μάρτιο, καί ἀρχίζει ἐπισήμως
μέ τήν ὕψωση τοῦ λαβάρου τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στίς
23/25 Μαρτίου 1821. Προεορτίως ἤ
καί ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου. Ὁ βαθύς συμβολι-
σμός ἔγκειται ὄχι μόνο ὅτι φέρνει
τήν πνευματική καί ἠθική ἐλευθε-
ρία τοῦ “πεπτωκότος” ἀνθρώπου
ἀλλά καί τήν ἐθνική καί κοινωνική
του. Τήν ἐλευθερία πού μᾶς χάρι-
σε ὁ Θεός ἐρχόμενος στόν κόσμο,
διά τῆς Θεοτόκου, δέν ἔχει δικαίω-
μα κανείς νά μᾶς τήν ἀφαιρέσει. Γι᾽
αὐτό καί εὐλογήθηκε ὁ ἀγώνας
τοῦ 1821 ἀπό τόν Θεό τῆς εἰρήνης
καί τῆς ἐλευθερίας.

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
26 Ὀκτωβρίου 1912

(ἀπό τούς Τούρκους)
Τοῦ πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου

Ἀκόμη καί στούς φοβερούς σει-
σμούς πού ὑπέστη ἡ Θεσσαλονίκη
στό πρόσφατο παρελθόν, ἦταν
ὁλοφάνερη ἡ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ
διά τοῦ προστάτου της ῾Αγίου Δη-
μητρίου. Ἀκόμη καί Τοῦρκος σει-
σμολόγος εἶχε πεῖ ὅτι ὁ ἅγιος (Δη-
μήτριος) τήν ἔσωσε, εἰδάλλως
ἔπρεπε νά εἶχε ὑποστεῖ τεράστιες
καί ἀνυπολόγιστες ζημιές.

3. ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 
11 Νοεμβρίου 1912

(ἀπό τούς Τούρκους)
Τῶν Ἁγ. Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου

Στό ἀπολυτίκιό τους ζητοῦμε νά
δώσουν εἰρήνη στόν κόσμο καί
στίς ψυχές μας. Ἴσως ἔχουν καί
τόν συμβολισμό τους οἱ Ἅγιοι: Ὁ
μέν Ἅγιος Μηνᾶς ἦταν στρατηλά-
της, στρατιωτικός ἅγιος, ὁ δέ
Ἅγιος Βίκτωρ εἶναι αὐτός πού
ἔχει καί φέρνει τή νίκη, ἀφοῦ λα-
τινιστί victor σημαίνει νικητής (vin-
co= νικῶ).

Καί ἀπό τό ἱστορικό ἀναφέρου-
με τοῦτα τά συγκινητικά λόγια:
«Τήν 9η πρωϊνή ὥρα τῆς 11ης Νο-
εμβρίου 1912, ἴλη ἱππικοῦ ὑπό τόν
ὑπίλαρχον Νικολαΐδην εἰσῆλθε μέ
ἀπερίγραπτο ἐνθουσιασμό τῶν κα-
τοίκων στήν Καστοριά καί ὕψωσε
τήν γαλανόλευκη στήν ἐλεύθερη
πόλη, ὕστερα ἀπό τυραννία 527
ἐτῶν».
4. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ,

11 Νοεμβρίου 1912
(ἀπό τούς Τούρκους)

Τῶν Ἁγ. Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου
Ἀπ᾽ αὐτούς ὁ Ἅγιος Μηνᾶς

τιμᾶται καί σ᾽ ἄλλες πόλεις τῆς Πα-
τρίδας μας (Νάουσα, Χίο, Θήρα
κ.ἄ.). Ὅλως ἰδιαιτέρως γεραίρεται
στό Ἡράκλειο Κρήτης, τοῦ ὁποίου
τυγχάνει πολιοῦχος καί προστάτης,
ὁ δέ μητροπολιτικός ναός εἶναι
ἀφιερωμένος στόν Ἅγιο Μηνᾶ καί
ἑορτάζεται μεγαλοπρεπῶς. Γιά δέ
τόν συμβολισμό τῶν ὀνομάτων
ἤδη ἀναφέραμε σχετικά ἀμέσως
πιό πάνω.

5. ΧΙΟΣ, 
11 Νοεμβρίου 1912

(ἀπό τούς Τούρκους)
Τῶν Ἁγ. Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου

Ἰσχύουν τά ὡς ἄνω ἀναγραφέν-
τα. Πρέπει νά μᾶς κάνει ὅμως ἰδι-
αίτερη ἐντύπωση ὅτι ἔχουμε τρεῖς
περιπτώσεις τοπικῶν ἀπελευθε-
ρώσεων ἀνήμερα τῶν ῾Αγίων
Μηνᾶ καί Βίκτωρος. Τυχαῖο; Δέν
νομίζουμε. Σημειωτέον ὅτι ὁ μη-
τροπολιτικός ναός εἶναι ἀφιερω-
μένος στόν Ἅγιο Μηνᾶ.
6. ΛΕΣΒΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ,

8 Νοεμβρίου 1912
(ἀπό τούς Τούρκους)

Τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, τῶν Ταξιαρχῶν
Ἀκούσαμε νά χαρακτηρίζεται

“Νησί τῶν Ἀγγέλων”. Οἱ Ἄγγελοι

μεταξύ τῶν ἄλλων ἀποστολῶν
τους (λ.χ. νά ὑμνοῦν τό μεγαλεῖο
τοῦ Θεοῦ (Ψαλμ. 148,2), νά περι-
βάλλουν τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ (Ἰώβ
1,6) κ.λ.π.) ἔχουν καί τούτη: τήν
προστασία ἀτόμων (Γεν. 24,7·
Ἔξοδ. 23,20· Τωβίτ 5,4) καί λαῶν
(Δαν. 10,3.20 καὶ ἑξῆς) ἤ τήν τιμω-
ρία τους κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ
(Β´Βασιλ. 19,35· Ψαλμ. 78,49), ἐπει-
δή καταπατοῦν τόν νόμο τοῦ Θεοῦ
καί τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων
(ἐλευθερίας, εἰρήνης κ.λπ.).

Ἐξάλλου καί ἡ Ἐκκλησία εὔχεται
μέ τό ἀπολυτίκιό τους: Νά λυτρώ-
νουν ἐμᾶς ἀπό τούς κινδύνους, ὡς
Ταξιάρχες τῶν ἄνω Δυνάμεων.
7. ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,

10 Φεβρουαρίου 1944
(ἀπό τούς Γερμανούς)

Τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Διασώθηκαν ἀπό θαῦμα τοῦ Ἁγί-

ου, ἀπό τή βοήθειά του καί τήν
ἐπέμβασή του. Τό συνειδητοποί-
ησε καί ὁ ἁρμόδιος Γερμανός ἀξιω-
ματικός πού πῆγε νά κάνει κακό
στά Φιλιατρά, ἀφοῦ τόν εἶδε στόν
ὕπνο του, τόν ἅγιο.
8. ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 

8/9 Σεπτεμβρίου 1944 
(ἀπό τούς Γερμανούς)
Τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

(Παναγίας τῆς Σκριποῦς)
Ἡ Παναγία ἔσωσε τόν Ὀρχομε-

νό μέ θαῦμα. Ἡ εἰκόνα πού ὑπάρ-
χει ἔχει ὡς θέμα τό σχετικό θαῦμα.
Παρεμποδίζονταν τά τάνκς, νά
προχωρήσουν, ἀπό ἀόρατη δύνα-
μη. Κάποιος (-οια) εἶδε μιά “γυ-
ναῖκα” νά τούς ἐνθαρρύνει ὅτι θά
σώσει τόν Ὀρχομενό. Συνειδητο-
ποίησαν καί οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοί ὅτι
ἐπρόκειτο γιά θαῦμα.

9. ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,
᾽Απρίλιος 1944 

(ἀπό τούς Γερμανούς)
Τοῦ πολιούχου Ἁγίου Γεωργίου
Ὁ Ἅγιος θαυματουργικά ἔσωσε

τήν πόλη, ἀφοῦ τά ἄλογα τοῦ Γερ-
μανοῦ διοικητῆ, μέ τά κανόνια, δέν
προχωροῦσαν γιά νά κάνουν τό κα-
κό στήν Ἀράχωβα. Μετά ἀπό μεγά-

λη πίεση, γονατίζει τό ἄλογο καί
σπάει τό κανόνι, κόβεται στή μέση
(διατηρεῖται σήμερα στό προαύλιο
τοῦ ναοῦ). Ὁ ἴδιος ὁ Γερμανός
ἀξιωματικός τό θεώρησε θαῦμα καί
ἐπέτρεψε τόν ἑορτασμό. Σεβόταν
πλέον καί προσκυνοῦσε τόν Ἅγιο
Γεώργιο, εἶχε φτιάξει δέ στό σπίτι
του στή Γερμανία μιά μεγάλη τοι-
χογραφία μέ τή μορφή τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου.

Ἐπίσης κάθε χρόνο παλαιότερα
ἐπισκεπτόταν τήν Ἀράχωβα τήν
ἡμέρα τῆς μνήμης του. (Ἀπό διηγή-
σεις Ἀραχωβιτῶν, ὅταν ὑπηρε-
τοῦσα στό ἐκεῖ Γυμνάσιο ὡς καθη-
γητής ἀπό τό 1974-1977).

10. ΗΠΕΙΡΟΣ (Γιάννινα -
Πωγώνι- Β.Ἤπειρος), 

τό ἔτος 1912,
(ἀπό τούς Τούρκους)

Ἐδῶ δέν θά ἀναφέρουμε κάποι-
ον συγκεκριμένο πολιοῦχο ἤ τοπι-
κό ἅγιο, ἀλλά τή δικαίωση τῆς θυ-
σίας καί τοῦ χυθέντος αἵματος
“γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστι τήν ἁγία
καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία”
τῶν Νεομαρτύρων, ὅπως λ.χ. τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις
(τοῦ φουστανελλᾶ), τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη ἐκ Τερόβου, τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ ἐκ Κονίτσης κ.λπ.

Θά κάνουμε μιά ἰδιαίτερη ἀνα-
φορά στίς προφητεῖες τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ γιά τήν ἀπε-
λευθέρωση τοῦ δούλου Γένους.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς περιηγήθηκε τήν
Ἤπειρο, τή Β. Ἤπειρο, Ἀλβανία
κ.λπ. κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου, γιά νά ἀνακό-
ψει τόν βίαιο ἐξισλαμισμό καί τήν
προσχώρηση χριστιανῶν στόν
Μωαμεθανισμό, μετά ἀπό ἀφόρη-
τες πιέσεις ἀπό τίς τουρκικές

Ἀρχές, καί νά κρατηθεῖ ἡ ἑλληνική
γλώσσα.

Προφητεῖαι διά τήν
ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἠπείρου:

1. “Πότε θαρθῆ τό ποθούμενον;”
ρώτησαν τόν ἅγιο στά Τσαραπλα-
νά (σημερινό Βασιλικό) τοῦ Πωγω-
νίου τῆς Ἠπείρου (Ν. Ἰωαννίνων).
“Ὅταν σμίξουν αὐτά” ἀπάντησε ὁ
ἅγιος, δείχνοντας δύο δενδρύλ-
λια, τά ὁποῖα καί ἔσμιξαν τό 1912
(Μ. Τρίτος). Κατά τόν πολιτικό Γε-
ώργιο Γάγαρη: “Εἰς τήν τοποθε-
σίαν αὐτήν ὑπῆρχεν δέντρον
(δρῦς), τοῦ ὁποίου ὁ κορμός ἦτο
κούφιος. Εἰς τό κούφωμα αὐτό ὁ
ὅσιος Κοσμᾶς ἐτοποθέτησε τό
σκόπι (ράβδον, μπαστούνι) λέγων:
“ὅταν κλείσῃ τό κούφωμα αὐτὀ θά
ἐλευθερωθῆτε” (Ἐφημερίδα
“Ἠπειρωτικόν Μέλλον”, 19-2-1953,
ἀρ. φ. 97/254, ἀναδημοσίευσή του
ἀπό τήν ἴδια ἐφημερίδα τοῦ Φε-
βρουαρίου 2004).

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
Βελλᾶς καί Κονίτσης Σπυρίδων, κα-
τά τό 1912, ἄρχισε τήν περιοδεία
του ἀπό τά Τσαραπλανά, ὅπου πλη-
ροφορήθηκε ὅτι ἔκλεισε ὁ κορμός
τοῦ δένδρου, καί ἐπειδή ἕνας Τσα-
ραπλανίτης ἐπρόκειτο νά ἔλθει
στήν Ἀθήνα, τοῦ εἶπε: “Νά πᾶς νά
βρῆς τόν Γάγαρη καί νά τοῦ πῆς ὅτι
τό κούφωμα τοῦ δένδρου τοῦ ̔Αγί-
ου Κοσμᾶ ἔκλεισε καί θά ἐλευθε-
ρωθοῦμε” (Γ. Γάγαρη, ὅ.π.). Ὄντως
ἐλευθερωθήκαμε.

2. “...Ἕως ὅτου νά κλείσῃ αὐτή ἡ
πληγή τοῦ πλατάνου, τό χωριό σας
θἆναι σκλαβωμένο καί δυστυχι-
σμένο”. Εἰπώθηκε καί αὐτή στά
Τσαραπλανά (Βασιλικό). ʻΗ πληγή
τοῦ πλατάνου ὄντως ἔκλεισε τό
1912, ὅταν ἀπελευθερώθηκε ἡ
Ἤπειρος.

3. “Τό ποθούμενον θά ἔρθη, ὅταν
θαρθοῦν δυό πασχαλιές μαζί”.
Εἰπώθηκε καί αὐτή στά Τσαραπλα-
νά (Βασιλικό). Ἐκπληρώθηκε τό
1912, ὅταν ἀπελευθερώθηκε ἡ
Ἤπειρος ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.
Πράγματι συνέπεσαν τήν ἴδια μέ-
ρα, τό 1912, οἱ γιορτές τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ καί τῆς Πασχαλιᾶς (μέ τό
παλαιό ἡμερολόγιο).

11. ΕΠΤΑΝΗΣΑ, τό ἔτος
1864 (ἀπό τούς Ἑνετούς,
Γάλλους καί ῎Αγγλους)
Καί στήν περίπτωση τῆς προσαρ-

τήσεως τῶν ̔Επτανήσων μέ τή μητέ-
ρα Ἑλλάδα τό 1864, δέν θ᾽ ἀναφέ-
ρουμε ἡμερομηνία πού νά συμπίπτει
μέ κάποιον τοπικό ἅγιο, ἀλλά μιά
προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, ἡ ὁποία καί πραγματοποι-
ήθηκε. Ἡ προφητεία ἔχει ὡς ἑξῆς:
“Θάρθουν οἱ Κόκκινοι σκοῦφοι κι
ὕστερα οἱ Ἄγγλοι ἐπί 54 χρόνια, καί
κατόπιν θά γίνῃ Ρωμαίϊκο”.

Εἰπώθηκε στήν Κεφαλλονιά καί
ἀφοροῦσε τήν ἀπελεύθερωση τῆς
Ἑπτανήσου. Καταπληκτική ἡ προφη-
τεία, ἡ ὁποία καί ἐκπληρώθηκε στό
ἀκέραιο. Ὁ Μιχαήλ Τρίτος ἑρμηνεύει
ἱστορικά τήν προφητεία: “Μετά τούς
Ἑνετούς ἦλθαν στά Ἑπτάνησα οἱ Γάλ-
λοι (ὀνομάζονται Κόκκινοι σκοῦφοι
ἀπό τό χρῶμα τῶν καλυμμάτων τῆς
κεφαλῆς κατά τούς ναπολεοντείους
χρόνους) καί στή συνέχεια οἱ Ἄγγλοι,
τῶν ὁποίων ἡ παραμονή διήρκεσε 54
χρόνια, ὅσα προφήτευσε ὁ ἅγιος. Τό
1864 τά Ἑπτάνησα παραδόθηκαν ἀπό
τούς Ἄγγλους στήν Ἑλλάδα”.

(Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ φωτιστής τοῦ
Γένους - Ὁ προφήτης, ἔκδ. Α  ́Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 2000, σελ. 66).

12. ΓΕΝΙΚΑ
Ἡ παρέμβαση τοῦ Θεοῦ, πού κάνει

τό θαῦμα του στούς ἀπελευθερωτι-
κούς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας, ὁμολο-
γεῖται λ.χ. ἀπό τούς ἴδιους τούς ἀγω-
νιστές (τοῦ 1821), τούς μαχητές τοῦ
1912-13 ἤ τούς ἥρωες τοῦ 1940-41.
Ἀπό τά ἴδια τά ἱστορικά πράγματα φαί-
νεται ὅτι καί τό ̓21 καί τό ̓12-13 καί τό
᾽40 ἦταν πραγματικό θαῦμα. Δέν ἑρμη-
νεύονται διαφορετικά μέ μόνη τή λο-
γική, ὅταν π.χ. ὁ ἴδιος ὁ γενναῖος στρα-
τηγός Θ. Κολοκοτρώνης ἀναφέρει
πολλάκις ὅτι ὁ Θεός καί ἡ Παναγία
βοήθησαν, ἤ, “μᾶς περάσαν γιά τρελ-
λούς, ὅταν ξεκινήσαμε τήν ἐπανάστα-
ση”· τήν πίστη στό Θεό, στήν Παναγία
καί τούς Ἁγίους ἐκφράζουν καί οἱ
ἄλλοι γενναῖοι ἀγωνιστές τοῦ ᾽21, καί
τούς ἐπικαλοῦνται συχνά - πυκνά στόν
ἀγώνα τους. Τέτοιες ὁμολογίες, συν -
αντοῦμε καί στόν πόλεμο τοῦ ᾽40. Καί
αὐτοί οἱ Ἰταλοί ἔλεγαν ὅτι οἱ Ἕλληνες
ἔχουν τήν Παναγία μέ τό μέρος τους,
σύμμαχό τους.

Ἄς τούς μιμηθοῦμε καί ἄς ἐπικα-
λούμεθα τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῆς
Παναγίας καί τῶν Ἁγίων στήν ἀγωνι-
στική πορεία τῆς ζωῆς μας. Αὐτονο-
μημένοι καί μέ μόνη τή λογικοκρατία ἤ
τήν τεχνοκρατία καί μέ τό ὑλιστικό
πνεῦμα, δέν θά πετύχουμε ποτέ καί
τίποτε στή ζωή μας.

Καί εἶναι κρίμα!

Τοπικοὶ Ἅγιοι, προφητεῖαι 
καί τοπικαὶ ἐθνικαὶ ἐπέτειοι

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.1. Εἰσαγωγή
Ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀπὸ τὶς ὀμορφότερες καὶ

λαμπρότερες ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ
Πάσχα ἔχει συνδεθῆ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ πλῆθος ἐθίμων
καὶ παραδόσεων. Βεβαίως, ὑπάρχουν πολλοὶ κατʼ ὄνομα χρι-
στιανοί, οἱ ὁποῖοι ἑορτάζουν τὸ Πάσχα τυπικῶς καὶ ἐξωτε-
ρικῶς, τηροῦντες κάποια ἔθιμα καὶ πηγαίνοντες στοὺς
ἱεροὺς ναοὺς κυρίως στὸν Ἐπιτάφιο καὶ στὴν τελετὴ τῆς
Ἀναστάσεως, διασκορπιζόμενοι ἀμέσως μετὰ τὸ Χριστὸς
Ἀνέστη, ὅπως τὸ περιγράφει καὶ ὁ ὑμνογράφος (ἀναστήτω ὁ
Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ καὶ φυγέτω-
σαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν!).

Πολλοὶ ἄνθρωποι συνδέουν καὶ συνδυάζουν τὸ φαινόμε-
νο τῆς ἀνοίξεως τῆς φύσεως μὲ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ.
Ὑποστηρίζουν μάλιστα,  ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
ἐπιβίωσις τῶν εἰδωλολατρικῶν ἀντιλήψεων τῶν ἀρχαίων
προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι στὰ ὀρφικὰ μυστήρια ἐλάτρευαν τὸν
Ὀρφέα, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν μυθολογία ἐπανῆλθε ἀπὸ τὸν
Ἅδη. Ἡ ἀνάστασις κάποιου θεοῦ εἶναι πεποίθησις πολλῶν
θρησκειῶν: «Οἱ φυσιολατρικὲς θρησκεῖες τῆς ἀρχαίας Ἀνα-
τολῆς ἔδιναν ἐξέχουσα θέση στὸ μῦθο τοῦ Θεοῦ ποὺ πεθαί-
νει κι ἀνασταίνεται, δραματικὴ παράσταση μιᾶς κοινῆς
ἀνθρώπινης ἐμπειρίας: τὸ ἀνοιξιάτικο ξαναφανέρωμα τῆς
ζωῆς ὕστερα ἀπὸ τὴ χειμερινή της νάρκη»1. Μὲ τὸν συνδυα-
σμό, ὅμως, Ἀνοίξεως καὶ Ἀναστάσεως παραθεωρεῖται ὅτι ἡ
Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἕνα πρα-
γματικὸ γεγονὸς καὶ ὄχι ἕνα σύμβολο, μία ἰδέα, ἡ ὁποία μπο-
ρεῖ νὰ συσχετισθῆ ἢ νὰ παρομοιασθῆ μὲ τὴν ἀναγέννησι τῆς
φύσεως κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἀνοίξεως. Ἐπισημαίνει ἕνας
σύγχρονος διανοητής: «Τὰ θεμελιώδη κείμενα τῆς χριστια-
νικῆς Ἐκκλησίας, τὰ Εὐαγγέλια, καταγράφουν μόνο ἱστορικὴ
ἐμπειρία - ὄχι θεωρητικὲς ἀρχὲς ἢ ἰδεολογικὲς διακηρύξεις.
ʻὋ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ
χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, τοῦτο μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγ-
γέλλομενʼ. Δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ προσπάθεια νὰ ἀναλυ-
θεῖ θεωρητικὰ ἢ νὰ κατοχυρωθεῖ ἰδεολογικὰ ἡ ἐγκυρότητα
τῆς γραπτῆς μαρτυρίας. Ἂν γίνει ἀποδεκτή, θὰ εἶναι μόνο
ἀπὸ πίστη - ἐμπιστοσύνη στὰ πρόσωπα ποὺ τὴν καταθέτουν.
Ὄχι ἄλογη ἐμπιστοσύνη, ἀλλὰ ἐκείνην ποὺ γεννιέται στὴν
ἄμεση προσωπικὴ σχέση μὲ τοὺς αὐτόπτες μάρτυρες ἢ μὲ τὰ
πρόσωπα ποὺ ἐγγυῶνται – σὲ συνεχῆ ἱστορικὴ διαδοχή, ἀπὸ
γενιὰ σὲ γενιὰ - τὴν ἀξιοπιστία τῶν αὐτοπτῶν μαρτύρων»2.
2. Τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
Τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπὸ τὰ γε-

γονότα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀναφέρουν καὶ οἱ τέσσερις εὐαγγε-
λιστές. Ἐνῷ οἱ εὐαγγελιστὲς δὲν ἀναφέρουν ὅλοι τὰ ἴδια πε-
ριστατικά, θαύματα, γεγονότα, διδαχὲς τοῦ Κυρίου (π.χ. μόνον
δύο εὐαγγελιστὲς ἀναφέρονται στὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως
τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ματθαῖος καὶ ὁ Λουκᾶς), τοὐναντίον καὶ οἱ
τέσσερις περιγράφουν τὰ πάθη, τὴν ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάστασι τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτὸ φανερώνει τὴν μεγάλη σημασία, τὴν ὁποία εἶχαν
καὶ ἔχουν τὰ Πάθη καὶ ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου γιὰ τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴν ζωὴ τῶν πιστῶν χριστιανῶν.

Πρέπει, ὅμως, νὰ σημειώσωμε ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθʼ
ἑαυτὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου δὲν περιγράφεται στὰ
εὐαγγελικὰ κείμενα: «Ὅλα τὰ εὐαγγέλιά μας τελειώνουν μὲ
τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἀναφέρουν μαρ-
τυρίες γι᾽ αὐτήν (ἐπίσκεψη στὸν κενὸ τάφο, ἐμφανίσεις τοῦ
Ἀναστάντος), χωρὶς νὰ περιγράφουν αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς
τῆς ἀνάστασης. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δεῖ κανεὶς καὶ νὰ περι-
γράψει τὴν ἀνάσταση, γιατὶ αὐτὴ ἐγκαινιάζει ἕνα νέο κόσμο,
ποὺ δὲν ὑπάγεται στὴν νομοτέλεια τοῦ παρόντος κόσμου τῆς
φθορᾶς· τὴν ἀνάσταση τὴ βλέπει ὁ πιστὸς μὲ τὰ μάτια τῆς πί-
στης, καὶ τὸν Ἀναστημένο Κύριο τὸν συναντᾶ στὰ μυστήρια
τῆς ἐκκλησίας (βλ. Λκ. 24,30 ὅπου οἱ δύο μαθητὲς στὴν
Ἐμμαοὺς ἀναγνωρίζουν τὸν Ἀναστημένο Χριστὸ ὅταν εὐλό-
γησε τὸν ἄρτον)»3. Γιʼ αὐτὸ «εἶναι ἀδύνατη ἡ περιγραφὴ τοῦ
γεγονότος τῆς ἀναστάσεως δηλαδὴ τῆς στιγμῆς ποὺ ὁ Ἰησοῦς
ἐπανέρχεται ἀπὸ τὸ θάνατο»4.

Στὰ βιβλία τῆς Κ. Διαθήκης ἀναφέρονται ἀρκετὰ περιστα-
τικὰ ἀπὸ τὶς ἐμφανίσεις τοῦ ἀναστημένου Κυρίου στοὺς μα-
θητές του. Κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ βιβλίου τῶν Πράξεων ὁ
Κύριος «παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν
πολλοῖς τεκμηρίοις, διʼ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος
αὐτοῖς»5. Μάλιστα ὅλες οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν
Ἀνάστασί Του, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στὰ τέσσερα εὐαγγέλια
καὶ εἶναι ἕνδεκα ἐν συνόλῳ ἀποτελοῦν τὰ ἕνδεκα ἑωθινὰ
εὐαγγέλια (δηλ. εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα, τὰ ὁποῖα ἀνα-
γιγνώσκονται κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ
Ὄρθρου)6. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιὰ νὰ ὑπερασπισθῆ τὸ ἀπο-
στολικό του ἀξίωμα, ἀναφέρεται στὶς ἐμφανίσεις τοῦ ἀνα-
στημένου Χριστοῦ ὡς ἑξῆς: «Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν
ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ἐτάφη καὶ ὅτι ἐγήγερ-
ται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφὰς καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα
τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς
ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ
ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις
πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.
Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς
καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ»7.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀναστὰς Κύριος ἐνε-
φανίσθη μόνον στοὺς μαθητὲς καὶ στὶς μαθήτριές Του, δηλ.
μόνον στοὺς πιστεύοντες εἰς Αὐτόν. «Ὁ Ἰησοῦς ἐπιφυλάσσει
τὶς ἐμφανίσεις του στοὺς μάρτυρες ποὺ ὁ ἴδιος ἐξέλεξε (Πράξ.
2,32· 10,41· 13,31) καὶ ποὺ ὁ τελευταῖος τους εἶναι ὁ Παῦλος
στὸ δρόμο τῆς Δαμασκοῦ (1 Κορ. 15,8)»8. Ἐνῷ ἐδίδαξε καὶ
ἐθαυματούργησε ἐνώπιον ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ τὰ Πάθη,
ἡ Σταύρωσις καὶ ἡ Ταφὴ ἔγιναν δημοσίως, ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Χριστοῦ ἐπεφυλάχθη μόνον γιὰ τοὺς  πιστοὺς μαθητές Του.
Καὶ αὐτὸ συνέβη, γιατί, γιὰ νὰ δεχθῆ κάποιος τὴν Ἀνάστασι τοῦ
Χριστοῦ, πρέπει νὰ πιστεύση. Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς ἔλεγε ὅτι
«ἐὰν μὴ ἴδω ... οὐ μὴ πιστεύσω»9. Ὁ Κύριος ἀντέστρεψε αὐτὴν
τὴν νοοτροπία τονίζων ὅτι «μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πι-
στεύσαντες»10. Γιὰ νὰ δῆ ἕνας χριστιανὸς τὸν ἀναστημένο
Κύριο πρέπει νὰ προηγηθῆ ἡ πίστις· αὐτὴ θὰ τοῦ ἀνοίξη τὰ
μάτια ὥστε νὰ δῆ τὸν Κύριο. Διαφορετικὰ ὅ,τι καὶ νὰ δῆ ἕνας
ἄνθρωπος, ἐὰν δὲν ἔχει πίστι, θὰ προσπαθήση νὰ τὸ ἑρμηνεύση
λογικῶς ἢ φυσικῶς. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ὑπερβαίνει τὴν
λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου, γιʼ αὐτὸ καὶ εἶναι ζήτημα πίστεως.

Μετὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου, ὕστερα ἀπὸ διάστημα 40
ἡμερῶν, ὅπου ἐπιστοποίησε πλήρως τὴν πραγματικότητα τῆς
Ἀναστάσεώς Του πρὸς τοὺς μαθητές Του, ὁ Κύριος ἀνελήφθη
στοὺς οὐρανούς. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἄνοδός Του
στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ - Πατρὸς μὲ τὸ ἀναστημένο, θεωμένο
καὶ μεταμορφωμένο σῶμα Του. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶχε προείπει
στοὺς μαθητές Του ὅτι «συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν
γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν
δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς»11. Ἡ ἐν χρόνῳ ἀπο-
στολὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται τὴν ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς, ὅπου ἀρχίζει τὴν ζωή της ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ
Κύριος πλέον, μετὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, εὑρίσκεται
στὸν κόσμο «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»12, στὸ πρόσωπο τοῦ Παναγίου
Πνεύματος, στὸ τρίτο πρόσωπο δηλ. τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, παρευρίσκεται ἀοράτως ὁ
Κύριος καὶ γίνεται ἀντιληπτὸς καὶ ἁπτὸς ἀπὸ τοὺς ποθοῦντες
Αὐτὸν μέσα ἀπὸ τὴν προσευχή, τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
τὴν λατρεία καὶ τὰ Μυστήρια, καὶ κατʼ ἐξοχὴν στὴν τέλεσι τῆς
θείας Εὐχαριστίας· «ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ
ἄρτου»13, ὑπογραμμίζεται στὸ Εὐαγγέλιο.

Μὲ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας ὑπερβαίνουν οἱ πιστοὶ χρι-
στιανοὶ τὸ ψευδοπρόβλημα περὶ τοῦ ἱστορικοῦ Ἰησοῦ. Ἀπὸ
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπίστευαν τὴν διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἐρευνοῦσαν τὸ Εὐαγγέλιο μὲ δικά τους
κριτήρια καὶ προϋποθέσεις ἀνέκυψε στὰ νεώτερα χρόνια τὸ
ζήτημα γιὰ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ πραγματικὸς Ἰησοῦς, ὁ Ἰησοῦς τῆς
ἱστορίας καὶ ὄχι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κηρύγματος. Καὶ ἕκαστος
ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς αὐτοὺς ἐφιλοτέχνησε μιὰν δική του προ-
σωπογραφία τοῦ Ἰησοῦ. Ἄλλοι τὸν ἐθεώρησαν ὡς κοινωνικὸ
ἐπαναστάτη καὶ ἀναμορφωτή· ἄλλοι ὡς ἐπαναστάτη κατὰ τῆς
ρωμαϊκῆς ἐξουσίας· ἄλλοι ὡς ἕνα περιφερόμενο θαυματοποιό·
ἄλλοι ὡς ἕνα ρομαντικὸ κήρυκα τῆς ἀγάπης καὶ τόσα ἄλλα. Ὁ
ἀναστημένος Κύριος καταρρίπτει ὅλα αὐτὰ τὰ πορτραῖτα ὡς
πολὺ μικρά, γιὰ νὰ χωρέσουν τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.
Τὸ ἴδιο μικρὰ καὶ στενὰ εἶναι τὰ λογοτεχνικά,  θεατρικὰ καὶ κι-
νηματογραφικὰ ἔργα ποὺ ἀναφέρονται στὸ πρόσωπο τοῦ Θε-
ανθρώπου. Ποιὸς ἠθοποιὸς μπορεῖ νὰ ὑποδυθῆ τὸν Ἰησοῦ
Χριστό; Αὐτὸν ποὺ ὅταν ἐδίδασκε οἱ ἄνθρωποι καταλάβαιναν
ὅτι ἐδίδασκε ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ ὄχι ὅπως οἱ γραμματεῖς καὶ
οἱ νομοδιδάσκαλοι; Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίνει τὴν δυ-
νατότητα νὰ δοῦμε τὸν πραγματικὸ Ἰησοῦ καὶ ὄχι τὸν Ἰησοῦ
ὅπως τὸν κατασκευάζει ἡ φαντασία μας ἢ ὁ θολωμένος καὶ διε-
στραμμένος ἀπὸ κάποιες ἰδεολογίες νοῦς μας.

Στὴν διάρκεια τῶν αἰώνων πολλοὶ ἀμφισβήτησαν τὴν

Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὸ ἔγινε σκοπίμως, ἀφοῦ κατὰ
τὸν ἀπόστολο Παῦλο «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ
πίστις ἡμῶν»14. Τὰ κυριώτερα ἐπιχειρήματα τῶν ἀρνητῶν τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι τρία: ἡ κλοπή, ἡ νεκροφάνεια
καὶ ἡ φαντασία.

Συμφώνως μὲ τὴν ὑπόθεσι τῆς κλοπῆς ὁ Χριστὸς δὲν ἀνέστη
ἀλλὰ οἱ μαθητές Του ἔκλεψαν διὰ νυκτὸς τὸ νεκρὸ σῶμα Του
καὶ διέδωσαν στὸν κόσμο ὅτι δῆθεν ἀνέστη ὁ Χριστός. Τὸ ἐπι-
χείρημα αὐτὸ εἶναι σαθρὸ γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: Οἱ ἴδιοι οἱ
ἄρχοντες τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ εἶχαν ζητήση ἀπὸ τὸν Πιλᾶτο τὴν
τοποθέτησι φρουρᾶς ἔξω ἀπὸ τὸν τάφο, ὥστε νὰ ἀποφευχθῆ
ἡ ἀναμενομένη κλοπὴ τοῦ νεκροῦ σώματος. Ἀκόμη οἱ μαθητὲς
ἦταν συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων μὲ κλειστὲς τὶς

πόρτες τοῦ σπιτιοῦ («τῶν
θυρῶν κεκλεισμένων»15).
Ἐπὶ πλέον ἀντίκειται ἡ
κλοπὴ τοῦ σώματος στὴν
εἰλικρίνεια, ἡ ὁποία
διακρίνει τὰ κείμενα τῶν
εὐαγγελίων. Πράγματι στὰ
εὐαγγελικὰ κείμενα πε-
ριγράφονται ποικίλες καὶ
πολλὲς περιπτώσεις ὅπου
οἱ μαθητὲς ἐπετιμοῦντο
ἀπὸ τὸν Κύριο ἐπειδὴ τὸν
παρανοοῦσαν (ὅπως ὅταν
ἀνέβαιναν πρὸς τὰ
Ἱεροσόλυμα), περιγράφε-
ται ἡ ἄρνησις τοῦ Πέτρου,
ὁ φόβος καὶ ἡ διασκόρπι-
σις τῶν μαθητῶν, ὁ ὕπνος
τους στὸν κῆπο τῆς Γεθ-
σημανῆ, ἡ ἀρχικὴ ἀπιστία
τους στὴν Ἀνάστασι τοῦ

Χριστοῦ καὶ τόσα ἄλλα καθόλου κολακευτικὰ γιὰ τὰ πρόσωπά
τους. Μπροστὰ σὲ αὐτὴν τὴν εἰλικρίνεια καὶ ἀποφυγὴ
ἀποκρύψεως τῆς ἀληθείας δὲν μπορεῖ νὰ σταθῆ ἡ κλοπὴ τοῦ
σώματος καὶ ἡ διάδοσις ψευδοῦς κηρύγματος. Τὸ ἰσχυρότερο,
ὅμως, ἐπιχείρημα εἶναι τὸ μαρτυρικὸ τέλος τῶν περισσοτέρων
ἀποστόλων. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν διαπράξει τὴν κλοπὴ
τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, νὰ κηρύττουν (ἀνιδιοτελῶς)
γιὰ τὴν Ἀνάστασί Του καὶ ὅταν τοὺς καλοῦν νὰ ἀρνηθοῦν τὴν
πίστι τους πρὸς τὸν Κύριο νὰ προτιμοῦν τὴν θυσία τῆς ζωῆς
τους. Κανεὶς δὲν θυσιάζει τὴν ζωή του γιὰ ἕνα ἐν γνώσει του
ψέμμα.

Ἡ δευτέρα ὑπόθεσις εἶναι ἡ νεκροφάνεια. Συμφώνως πρὸς
αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς δὲν ἀπέθανε πράγματι ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ
ὑπῆρξε νεκροφάνεια. Μετὰ τρεῖς ἡμέρες συνῆλθε ὁ Ἰησοῦς
καὶ ἐνόμισαν οἱ μαθητές Του ὅτι ἀνέστη. Καὶ ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ
εἶναι λογικῶς ἀποβλητέα γιὰ πολλοὺς λόγους. Ὁ Ἰουδαῖος
ἱστορικὸς Ἰώσηπος ἀναφέρει περιπτώσεις σταυρωθέντων
ἀνθρώπων, στοὺς ὁποίους τὴν τελευταία στιγμὴ ἐδόθη χάρις.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, γιὰ νὰ ἐπανέλθουν στὴν πλήρη ὑγεία χρει-
άσθηκαν μῆνες ὁλοκλήρους νὰ μείνουν στὸ κρεββάτι, γιὰ νὰ
ἀναρρώσουν. Στὴν περίπτωσι τοῦ Χριστοῦ βλέπομε μετὰ τὶς
τρεῖς ἡμέρες ὁ Κύριος νὰ πεζοπορῆ πρὸς τὸ χωριὸ Ἐμμαούς,
νὰ διανύη μεγάλες ἀποστάσεις, νὰ τρώγη κ.λπ. Τὴν πραγματι-
κότητα τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ τὴν ἐπιστοποίησαν δύο ἔμπει-
ροι στρατιωτικοί: ἕνας στρατιώτης, ὁ ὁποῖος ἀντὶ νὰ σπάση τὰ
κόκκαλα τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, γιὰ νὰ ἐπιταχυνθῆ ὁ θά-
νατός του, ὅπως ἔκανε στοὺς ἄλλους δύο συσταυρωθέντες
ληστές, τὸν ἐκέντησε - ἐτρύπησε μὲ τὴν λόγχη του στὴν
πλευρὰ καὶ διεπίστωσε ἔτσι τὸν θάνατό του. Ἀλλὰ καὶ ὁ
Πιλᾶτος, ὅταν τοῦ ἐζητήθη τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ἐκάλεσε
τὸν ἐπικεφαλῆς ἀξιωματικό, τὸν ἑκατόνταρχο νὰ πληροφο-
ρηθῆ ἐγκύρως καὶ ὑπευθύνως «εἰ ἤδη τέθνηκεν». Ἀλλὰ καὶ
στὴν ὑποθετικὴ περίπτωσι ὁ Ἰησοῦς νὰ μὴ εἶχε ξεψυχήση πά-
νω στὸν Σταυρό, ὁ τρόπος ταφῆς τῶν Ἰουδαίων θὰ τὸν ὡδη-
γοῦσε σὲ θάνατο ἀπὸ ἀσφυξία, μὲ τὸ σφικτὸ τύλιγμα ὅλου τοῦ
σώματος μὲ τὰ ὀθόνια καὶ τὴν περίλουσι τοῦ σώματος μὲ με-
γάλη ποσότητα μύρου. Ἡ νεκροφάνεια, ἐξ ἄλλου, δὲν ἐξηγεῖ τὸ
παράδοξο γεγονὸς νὰ παραμείνουν ἄθικτα τὰ ὀθόνια καὶ νὰ
ἔχη διέλθη διʼ αὐτῶν τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Ὁ ἀνανήψας ἔπρε-
πε νὰ σχίση τὰ ὀθόνια καὶ νὰ κυλίση τὸν ὑπερμεγέθη λίθο, γιὰ
νὰ ἐξέλθη τοῦ τάφου.

Τὸ τρίτο ἐπιχείρημα κατὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἡ θεωρία τῆς φαντασίας. Συμφώνως πρὸς αὐτὴν τὴν θεωρία
οἱ μαθητές, ἐπειδὴ περίμεναν τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ ἐφαν-
τάσθηκαν ὅτι Τὸν εἶδαν ἀναστημένο. Καὶ αὐτό, ὅμως, δὲν
ἰσχύει, γιατὶ οἱ μαθητὲς οὔτε περίμεναν, οὔτε ἐπίστεψαν ἀμέ-
σως στὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Ἐξ ἄλλου, ἡ φαντασία δὲν
μπορεῖ νὰ εἶναι ὁμαδική. Ὁ Κύριος, γιὰ νὰ πείση τοὺς μαθητές
Του ὅτι δὲν βλέπουν φάντασμα ἔφαγε, περπάτησε μαζί τους,
τοὺς ἔδειξε τὸ ἀναστημένο σῶμα Του, τὸ ἔκανε ὁρατὸ καὶ ψη-
λαφητό, ἀκριβῶς γιὰ νὰ Τὸν πιστεύσουν. Οἱ ἐμφανίσεις Του
ἔγιναν σὲ διαφορετικὲς ὧρες (ὄχι βράδυα καὶ στὸ σκοτάδι) καὶ
σὲ διαφορετικὲς τοποθεσίες (στὴν λίμνη Γεννησαρέτ, στὴν
Ἐμμαούς, στὰ Ἱεροσόλυμα).

Ἀντιθέτως, τὸ μεγαλύτερο ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου μας, μᾶς τὸ δίνουν οἱ ἀναρίθμητες στρατιὲς τῶν
μαρτύρων. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐπαινῶν παρθενόμαρτυρα
ἐπισημαίνει ὅτι ὁ μέγας Πατριάρχης Ἀβραὰμ δύο φορές, φο-
βούμενος τὸν θάνατο, ἀπέκρυψε ὅτι ἡ Σάρρα ἦταν γυναῖκα του
καὶ τὴν ἐχαρακτήρισε ἀδελφή του. Ὁ τόσο μέγας στὴν πίστι
καὶ στὴν ἀρετὴ ἐδειλίασε ἐμπρὸς στὸ ἐνδεχόμενο τοῦ θανά-
του του. Οἱ μάρτυρες, ἀκριβῶς ἐπειδὴ πιστεύουν στὸν Ἀνα-
στάντα Κύριο, ὑπερβαίνουν τὸν θάνατο. «Γυναῖκες θανάτου
κατατολμῶσι· τίς οὐκ ἂν ἐκπλαγείη; Αἰσχυνέσθωσαν Ἕλληνες,
ἐγκαλυπτέσθωσαν Ἰουδαῖοι οἱ διαπιστοῦντες τῇ ἀναστάσει τοῦ
Χριστοῦ. Τί γὰρ μεῖζον, εἰπέ μοι, ζητεῖς σημεῖον τῆς ἀναστάσε-
ως ἐκείνης, ὅταν ἴδῃς τοσαύτην μετάστασιν πραγμάτων γε-
γεννημέην; Γυναῖκες θανάτου κατατολμῶσι, πράγματος τοῦ
καὶ ἀνδράσιν ἁγίοις πρὸ τούτου φοβεροῦ καὶ φρικώδους
ὄντος»16.

Ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας
εἶναι λογικῶς ἕωλα καὶ ἀστήρικτα. Παρʼ ὅλα αὐτὰ πλῆθος
ἀνθρώπων δὲν παραδέχονται τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, γιατὶ
αὐτὴ ἡ Ἀνάστασις μᾶς παρωθεῖ σὲ ἕνα καινούργιο τρόπο ζωῆς,
δὲν μποροῦμε νὰ ζοῦμε ὅπως πρίν, ἐὰν πράγματι ὁ Χριστὸς
ἀνέστη.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας παραμένει ἔτσι ζήτημα πίστε-
ως. Ὁ ἄνθρωπος ἐλευθέρως καὶ ἀβιάστως δέχεται τὴν πρα-
γματικότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τοιουτοτρόπως
καθίσταται ὁ Ἰησοῦς Κύριος τῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ. Ὁ πιστὸς
προσανατολίζει τὴν ὕπαρξί του στὴν νέα πραγματικότητα, τὴν
ὁποία ἐγκαινίασε ὁ ἀναστὰς Κύριος. Μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία
ψάλλει: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τὴν καθαίρε-
σιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν· καὶ σκιρτῶντες
ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν πατέρων Θεὸν
καὶ ὑπερένδοξον»17.

Τὴν πίστι στὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ δὲν τὴν δέχονται ὅλοι:
«οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις»18. Οὔτε, ὅμως, αὐτὴ ἡ πίστις ἐξαναγ-
κάζεται ἀπὸ ἱστορικὲς ἀναγκαιότητες: «ἡ πραγματικότητα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν πίστη τῆς χριστιανικῆς κοι-
νότητας, καὶ πὼς ἔξω ἀπὸ αὐτὴν τὴν κοινότητα, πρόκειται γιὰ
μιὰ ἱστορικὴ πραγματικότητα ἐλάχιστα ἀντιληπτή. Κανένα
εἶδος ἱστορικῆς ἀναγκαιότητας δὲ μπορεῖ νὰ βιάσει τὴν πί-
στη»19. Ἡ πίστις δὲν ἀπαιτεῖ λογικὲς ἀποδείξεις, τὶς ὑπερβαίνει:
«τό γε ἁπλοῦν τῆς πίστεως ἰσχυρότερον ἔστω τῶν λογικῶν
ἀποδείξεων»20, μᾶς συμβουλεύει ὁ ἅγιος Βασίλειος. Οἱ μόνες
προϋποθέσεις εἶναι «ἐσωτερικὲς προϋποθέσεις. Δύο εἶναι οἱ
βασικές. Ἡ καθαρότης τῆς καρδιᾶς καὶ ἡ ἁπλότης τῆς δια-
νοίας»21.

3. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου 
θεμέλιον τῆς πίστεως 

Ἡ ἔννοια τῆς πίστεως εἶναι παρεξηγημένη ἀπὸ πολλοὺς
ἀνθρώπους. Οἱ περισσότεροι θεωροῦν ὡς πίστι τὴν ἀνεξέτα-
στο παραδοχὴ κάποιων ἰδεῶν - ἀληθειῶν, τὶς ὁποῖες ἀξιωμα-
τικῶς δέχεται ὁ ἄνθρωπος. Μία τέτοια, ὅμως, «πίστις» πόρρω
ἀπέχει ἀπὸ τὴν ἀληθῆ χριστιανικὴ πίστι.

Ἡ χριστιανικὴ πίστις εἶναι διφυής· κατὰ πρῶτον εἶναι μία σχέ-
σις ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Ἰησοῦ
Χριστό, καὶ διʼ Αὐτοῦ πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό. Κατὰ δεύτερον
εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἀληθειῶν (ἠθικῶν καὶ δογματικῶν) τοῦ
Χριστοῦ. «Ὀρθόδοξος πίστις εἶναι ἡ σὺν τῇ ἀποδοχῇ τοῦ ὅλου
περιεχομένου τῶν ἀποκεκαλυμμένων θείων ἀληθειῶν ὁλο-
κληρωτικὴ ἀφοσίωσις καὶ προσφορὰ τοῦ ὀρθοδόξου χριστια-
νοῦ πρὸς τὸν Κύριον, τὸν ἀγαπῶντα καὶ περιβάλλοντα διὰ τῆς
ἀγάπης – χάριτός Του πάντα ἄνθρωπον»22. Τὸ νὰ ἀσπάζεται κά-
ποιος, θεωρητικῶς, τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ δὲν τὸν καθιστᾶ
αὐτομάτως καὶ πιστὸ χριστιανό. Κατὰ τὴν ρῆσι τοῦ ἁγίου Ἰακώ-
βου «καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσι»23· αὐτὴν τὴν
ψιλὴ πίστι (δηλ. τὴν ἀποδοχὴ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χρι-

στοῦ) τὴν ἔχουν ἀκόμη καὶ οἱ δαίμονες, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ
τοὺς χαρακτηρίσωμε ὡς πιστοὺς στὸν Θεό; Βεβαίως, ὄχι. Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι ὅποιος δέχεται ἁπλῶς τὴν ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ ἢ τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν χαρακτηρίζεται αὐτομάτως ὡς πιστὸς χρι-
στιανός.

Ἡ χριστιανικὴ πίστις προϋποθέτει κάποια γνωρίσματα, κά-
ποια χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἱκανοποιῆ ὁ ἐπιθυμῶν
τὸν τίτλο τοῦ πιστοῦ. Τὰ κυριώτερα γνωρίσματα εἶναι ἡ ὑπα-
κοὴ καὶ ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν καὶ τῶν δογμάτων τοῦ Κυρίου.
Ὡς ἐντολὲς ἐννοοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου μας, ὅπως αὐτὸ
ἐξεφράσθη ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ ἀπετυπώθη στὰ κείμενα τῆς Κ. Δια-
θήκης καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ
ἐντολὲς ἀφοροῦν τὸν πρακτικὸ βίο τοῦ χριστιανοῦ, τὴν ἠθική
του ζωή, καὶ εἶναι ὁδηγίες γιὰ τὴν ἀπόκτησι καὶ διατήρησι τῆς
θείας ζωῆς ἐντὸς ἡμῶν. Δὲν δεσμεύουν τὴν ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου (οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις...), ἀλλὰ τοὐναντίον
τὴν καθιστοῦν ἀπεριόριστο, ἀφοῦ ἀπεγκλωβίζουν τὸν ἄνθρω-
πο ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν παθῶν. Ὁ πιστός, τηρῶν
τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, ἀπελευθερώνεται ἀπὸ κάθε φυσικὴ
δέσμευσι καὶ γεύεται τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν δόξα τῶν τέκνων
τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐντολὲς δεικνύουν τὰ μέτρα ἁγιότητος, στὰ
ὁποῖα μπορεῖ νὰ φθάση κάθε ἀγωνιζόμενος πιστὸς μὲ τὴν βοή-
θεια, ἔμπνευσι καὶ συνδρομὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἐν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ. Τὰ δόγματα ἀφοροῦν τὶς θεωρητικὲς ἀλήθειες – διδασκα-
λίες τοῦ Κυρίου μας. Εἶναι οἱ θεῖες ἀποκαλύψεις, τὶς ὁποῖες
ἔκανε ὁ Κύριος στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τοὺς διέταξε νὰ
κηρύξουν σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Δὲν εἶναι ἀνθρώπινες ἐπινοή-
σεις καὶ κατασκευάσματα, ὅπως κάποιοι ὑποστηρίζουν, διότι
δὲν μποροῦσαν ἄνθρωποι νὰ τὰ ἐπινοήσουν. (Π.χ. τὸ τριαδικὸ
δόγμα ἢ τὸ χριστολογικό· ἐὰν δὲν μᾶς τὰ ἀπεκάλυπτε ὁ ἴδιος ὁ
Χριστὸς δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος ἄνθρωπος νὰ τὰ ἐπινοήση,
γιʼ αὐτὸ καὶ οὐδέποτε φιλόσοφος ἢ ἱδρυτὴς θρησκείας ἐδίδα-
ξε κάτι παρόμοιο). Οἱ ἐντολὲς καὶ τὰ δόγματα ἀποτελοῦν τὸ θε-
ωρητικὸ ὑπόβαθρο τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς. Ὁ χρι-
στιανὸς πιστεύει καὶ ζεῖ μὲ βάσι τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ τὰ θεῖα
δόγματα. Ὄχι ὅπως ἕκαστος θέλει καὶ ἐπιθυμεῖ, ἀλλὰ μὲ βάσι
τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ (ἠθικὲς καὶ δογματικές). Γιʼ αὐτὸ καὶ
πλανῶνται ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι «πιστοὶ» μὲ τὰ δικά τους
κριτήρια (δηλ. μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐκτὸς τῆς λατρείας,
ἐκτὸς τῆς χριστιανικῆς κοινότητος, ζῶντες ὡς αὐτοὶ θέλουν,
αὐτοποιμαινόμενοι!). Ὁ πιστός, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὑπακούει στὰ
δόγματα τοῦ Χριστοῦ καὶ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του, ὅπως αὐτὰ καὶ
αὐτὲς διατηροῦνται στὴν Ἐκκλησία, ζεῖ συνδεδεμένος μὲ τοὺς
ὑπολοίπους χριστιανοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐν Χριστῷ καὶ ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι.

Οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀφήνονται στὴν μεταμορφωτικὴ
δύναμι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ζοῦν ἡμιτελῆ ζωή· ἡ πί-
στις τους εἶναι ἀναιμικὴ καὶ ἀτροφική. Στὴν πρώτη δυσκολία
θὰ τοὺς ἐγκαταλείψη. Γίνονται ὀλιγόπιστοι καὶ ἐνίοτε ἄπιστοι.
Σημειώνει σχετικῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος:
«Συχνὰ συμπεριφερόμαστε σὰν νὰ μὴ σταυρώθηκε καὶ ἀνα-
στήθηκε γιὰ μᾶς ὁ Χριστός· σὰν νὰ πρόκειται γιὰ κάτι ποὺ δὲν
σχετίζεται μὲ τὴν καθημερινότητά μας, τὰ λάθη, τὶς προδοσίες,
τὶς ἀποτυχίες, τὶς προσδοκίες μας. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι εὐαί-
σθητοι, ποὺ συνοδεύουν τὸν Χριστὸ μέχρι τὴ Σταύρωσή Του.
Στέκονται μὲ σεβασμὸ ἐμπρὸς στὸν ἥρωα, τὸν φίλο τῶν πονε-
μένων καὶ φτωχῶν, τὸ θῦμα τῶν ἀνόμων καὶ πονηρῶν. Σταμα-
τοῦν ὅμως ἐκεῖ. Συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ Ἰησοῦς ξεσκέπασε
τοὺς διεφθαρμένους, τοὺς ὑποκριτές. Ἀλλὰ περιορίζονται σʼ
αὐτό. Δυσκολεύονται νὰ κάνουν τὸ ἑπόμενο βῆμα. Ἀδυνατοῦν
νὰ Τὸν δοῦν ὡς τὸν Κύριο τῆς ζωῆς, ὡς τὸν Ἀναστάντα ποὺ
ἄνοιξε θύρα ἐλπίδας στὸ ἀδιέξοδο τοῦ θανάτου, ποὺ ἔδωσε
νόημα στὴ ζωή»24. Ἡ ἀπιστία ἀρνεῖται ἀκριβῶς τὴν Ἀνάστασι
τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα ἁπλὸ ἱστορικὸ Ἰησοῦ, δημιουργημένο «κατʼ
εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» μας μποροῦμε νὰ τὸν δεχθοῦμε χωρὶς νὰ
ἀλλάξωμε τὴν ζωή μας. Τὸν Ἀναστάντα, ὅμως, Ἰησοῦ, ἐὰν τὸν
δεχθοῦμε καὶ τὸν πιστέψωμε, τότε πρέπει νὰ προσαρμόσωμε
τὴν ζωή μας στὴν πραγματικότητα τῆς Ἀναστάσεώς Του. Βε-
βαίως, ἡ πίστις παραμένει πάντοτε στὴν διακριτικὴ εὐχέρεια
τοῦ ἀνθρώπου: «Ὁ Θεὸς ... δὲν ἐπιβάλλει τὴν ἀναγνώρισι τῆς
παρουσίας του. Ἡ ἀποδοχὴ ἢ ἡ ἀπόρριψη τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ παραμένει στὴ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου ὡς δυνατότητα
ἐλευθερίας»25.

Γιʼ αὐτὸ καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστις βιώνεται ὡς ἀναστάσιμος
(καινὴ) ζωή. Ἡ πίστις, θεμελιωμένη στὸ ὑπερφυσικὸ γεγονὸς
τῆς Ἀναστάσεως, γίνεται ἀπαρχὴ νέας καινῆς βιωτῆς γιὰ τοὺς
χριστιανούς. Ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν26, μᾶς διδάσκει
ὁ ἅγιος Παῦλος. Οἱ πιστοὶ ζοῦν, πλέον, ἀνακαινισμένοι ὡς πρὸς
τὴν φύσι τους, μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα καὶ τὸν συνεχῆ ἐγκεντρι-
σμό τους στὸ Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, δηλ. τὴν Ἐκκλησία,
μὲ τὴν μυστηριακὴ καὶ ἀσκητική τους ζωή.

Καρπὸς τῆς πίστεως στὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
ὑπέρβασις πάσης ἀντιξοότητος καὶ παντὸς ἐμποδίου. Ὁ πιστὸς
χριστιανὸς ἀντιμετωπίζει ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ τὶς δυσκολίες τῆς
ζωῆς του μέσα στὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι δὲν πτοεῖται, δὲν ἀπογοητεύεται, δὲν ὀλιγοπιστεῖ,
ἀλλὰ προσδοκᾶ τὴν ἀνάστασι μετὰ τὴν ὀδύνη, τὴν λύτρωσι
μετὰ τὴν περιπέτεια, τὴν καρποφορία μετὰ τὴν περίοδο τοῦ
χειμῶνος. «Ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀπο-
θάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέ-
ρει»27. Γνωρίζει ὅτι ὅπως στὴν περίπτωσι τοῦ Κυρίου ἡ Σταύ-
ρωσις δὲν ὑπῆρξε τὸ τέλος, ἀλλὰ τὸ μέσον γιὰ τὴν τελικὴ Ἀνά-
στασι, ἔτσι καὶ οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μία ἀκα-
τανόητο ἐκ τῶν προτέρων τελείωσι τῆς ὑπάρξεώς μας. Αὐτὰ
γίνονται ἀποδεκτὰ καὶ κατορθωτὰ μόνον διὰ τῆς πίστεως, ὅπως
τόσο γλαφυρὰ περιγράφεται στὸ 11ο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ἑβραί-
ους ἐπιστολῆς ὅπου διαβάζομε ὅτι οἱ πιστοὶ «διὰ πίστεως κα-
τηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον
ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυ-
ρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθε-
νείας, ἐγεννήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν
ἀλλοτρίων...»28.

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ προσανατολίζει τὸν πιστὸ ἄνθρω-
πο στὴν μίμησι τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀναστάντος Χρι-
στοῦ. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ διακριτικὸ γνώρισμα τοῦ πιστοῦ ἀπὸ τὸν
ἄπιστο ἄνθρωπο.

4. Ἐπίλογος
Τὸ Πάσχα, δηλαδὴ ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, εἶναι μία χρι-

στιανικὴ ἑορτή. Ἀφορᾶ, ὅπως εἴδαμε, τοὺς πιστοὺς χριστια-
νούς. Γιʼ αὐτὸ καὶ ὁ ὑμνογράφος τονίζει μὲ ἔμφασι σὲ ἕνα τρο-
πάριο: «... πάσχα τῶν πιστῶν... πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς».
Ἡ ἀναστάσιμος περίοδος τὴν ὁποία διανύομε μᾶς προσκαλεῖ
σὲ μία βίωσι τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας
καὶ σὲ μία ἀναβίωσι, αὔξησι καὶ τόνωσι τῆς πίστεώς μας στὴν
λυτρωτικὴ καὶ σωτηριώδη σημασία αὐτῆς τῆς Ἀναστάσεως γιὰ
τὴν ζωή μας.

Καὶ ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιμένει νὰ
γιορτάζει τὴν Ἀνάσταση κάθε Κυριακή, στὸ ξεκίνημα τῆς ἑβδο-
μάδος. Καὶ οἱ πιστοὶ τὴ βιώνουν σὲ κάθε θεία Λειτουργία. Ἔτσι,
προεκτείνεται σὲ ὅλο τὸ ἔτος, γιὰ νὰ πληρώσει τὸν χρόνο. Τὸ
ʻνῦνʼ, τὸ τώρα, τὴν κάθε στιγμή. Καὶ τὶς ὧρες τῆς ἐπιτυχίας
ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποτυχίας· τῆς χαρᾶς ἢ τοῦ πόνου· τῆς νίκης ἢ
τῆς κάμψεως. Τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρά, τὶς σκέψεις, τὰ σχέδια,
τὰ καθήκοντα καὶ τὶς δυσκολίες μας. Ἕνα ʻνῦνʼ ποὺ προεκτεί-
νεται στὸ ʻἀείʼ»29.

* Ὁμιλία εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10). Δευτέρα 27. 4.15.
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Τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας
εἰς τὸ πλευρὸν τῶν σφαγιασθέντων Αἰθιόπων
Ἐπιστολὴν συλλυπητηρίων ἀπέ-

στειλεν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας κ. Θεόδωρος πρὸς τὸν Πα-
τριάρχην τῆς Αἰθιοπικῆς «Ἐκκλη-
σίας» κ. Ἀμπούνα Ματθίαν διὰ τὴν
δολοφονίαν τῶν Αἰθιόπων Χρι-
στιανῶν. Τὴν ἐπιστολὴν ἐδημοσίευσεν
ἡ Romfea.gr τὴν 22αν Ἀπριλίου 2015:

«Πρὸς τὸν Πατριάρχην τῆς Αἰθιο-
πικῆς Ἐκκλησίας Ἀμπούνα Ματθία
εἰς Ἀντὶς Ἀμπέμπαν.

Πληροφορηθέντες τὴν ἐκτέλεσιν
τῶν 30 Αἰθιόπων Χριστιανῶν ὑπὸ
ἀνόμων χειρῶν εἰς τὴν Λιβύην, σπεύ-
δομεν νὰ ἐκφράσωμεν εἰς Ὑμᾶς καὶ
εἰς τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας Ὑμῶν
τὰ εἰλικρινῆ μας συλλυπητήρια καὶ
τὴν ἀμέριστην συμπαράστασή μας.
Ἡ καθ  ̓Ἡμᾶς Ἁγία Ἐκκλησία στέκε-

ται ἐμπόνως στὸ πλευρὸ τοῦ Αἰθιοπι-
κοῦ λαοῦ ἀποκηρύσσοντας τοιαύτας
τρομοκρατικὰς πράξεις, ἀποτέλεσμα
τῆς φανατικῆς νοσηρότητος τῆς δυσ -
ανεξίας τοῦ διαφορετικοῦ, καὶ μιᾶς
ἰδεολογίας θρησκευτικῆς ἀποκλει-
στικότητος ποὺ καταλήγει σὲ ἐπικίν-
δυνες καὶ βίαιες ἀτραπούς. Προσευ-
χόμενοι ὅπως ὁ Πολυεύσπλαγχνος
καὶ ἐκ νεκρῶν Ἀναστὰς Κύριος φωτί-
ση τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς ἐπίτευξιν
τῆς παρ ̓αὐτῷ εἰρήνης καὶ ἀγάπης καὶ
ἀναπαύση τὰς ψυχὰς τῶν 30 μαρτυ-
ρικῶς θανόντων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν
τῇ παρʼ Αὐτῷ μακαριότητι, διατε-
λοῦμεν μετʼἐγκαρδίων εὐχῶν Ἀγα-
πητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς 

Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς Θεόδω-
ρος Β΄».

Καλὸν Παράδεισον
Γέροντα Ἱερόθεε

Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὸ agioritikesmnimes.blogspot
.gr:

«Ἐκοιμήθη τὴν 24ην Ἀπριλίου
ἐ.ἔ. ὁ Γέρων Ἱερόθεος ὁ Καρεώ-
της. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψά-
λη εἰς τὸ Ἱερὸν Κουτλουμου-
σιανὸν Κελλίον Ἁγίου Νικολάου
τοῦ Χαλκιᾶ. Ὁ μακαριστὸς Γέ-
ρων ὑπῆρξε ἡ ψυχὴ τοῦ περιοδι-
κοῦ «Πρωτᾶτον» ἀπὸ τὸ 1982 ὡς
τὸ 2010».
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αὐτό; Μὲ πολλοὺς τρόπους.
Πρῶτον, κατὰ τὴν πνευματικὴν συγ-
γένειαν, εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Γέρων
Φιλόθεος ἦτο πνευματικὸν ἀνάστη-
μα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καθὼς τὸν
εἶχε ἐξομολόγον, πνευματικὸν καὶ
γέροντα. Ὅπως λοιπὸν ἐδιώχθη
ἀπὸ ἄλλο Πατριαρχεῖον ὁ Ἅγιος,
ἔτσι καὶ ὁ Ὅσιος κρατεῖται σκοπί-
μως ἀφανής. Δεύτερον, διά τήν
ἀρετήν του, καθὼς ὁ ἴδιος ἦταν χα-
ριτοσκέπαστος ἀλλὰ καὶ συνεχῶς
συνέγραφε καὶ ἐκήρυττε διὰ τὴν
κατὰ Θεὸν προκοπὴν καὶ καλλιέρ-
γειαν ὡς καὶ ὁ Ἅγιος τοῦ 20οῦ
αἰῶνος. Ἡ ἄρνησις ἀναγνωρίσεως
τῆς ἁγιότητός του κάποια στιγμὴ θὰ
ὑποχωρήση, καὶ θὰ ἀναδειχθῆ
Ὅσιος εἰς τὸν 21ον αἰῶνα, καθὼς
τὸ σχέδιον τοῦ Θεοῦ, ὅπως φαίνε-
ται, εἶναι νὰ συνεχίζεται ἡ πνευμα-
τικὴ γραμμὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.
Τρίτον, διά τὸν ζῆλον τῆς πίστεως,
καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν τρανοτέραν
ἀπόδειξιν. Εἰδικῶς, ὁ Ἅγιος Νεκτά-
ριος εἶχε συγγράψει συστηματικὴν
μελέτην ὑπὸ τὸν τίτλον «Μελέτη
ἱστορικὴ περὶ τῶν αἰτιῶν τοῦ σχί-
σματος… καὶ περὶ τοῦ ἀδυνάτου ἢ
δυνατοῦ τῆς ἑνώσεως», εἰς τὴν
ὁποίαν κατεφαίνετο τὸ ἀδύνατον
τῆς ἑνώσεως μὲ τοὺς Παπικούς. Ὁ
Ὅσιος, παρὰ ὅτι δὲν συνέγραψεν
ἰδιαιτέραν μονογραφίαν, ὄχι μόνον
ἠκολούθει τὰ διδάγματα αὐτά, ἀλλὰ
καὶ μὲ περισσὴν παρρησίαν ἐνουθέ-
τει ἁπλοὺς πιστοὺς καὶ μὲ ἀκατά-
βλητον σθένος συνεβούλευε καὶ
προειδοποιοῦσε Ἁγιορείτας καὶ
Προκαθημένους, ὡς τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπον Ἀθηνῶν, τὸν Οἰκ. Πατριάρ-
χην ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τοῦτον τὸν Πά-
παν Ρώμης! Ἡ ἀνάπτυξις τῶν ἐπι-
χειρημάτων του, ἡ ὁποία ἐνίοτε
ἐλάμβανε τὴν μορφὴν ἐλέγχου, ἂν
καὶ προερχομένη ἐκ πόνου ψυχῆς
καὶ ἐκ συναισθήσεως τῆς πνευμα-
τικῆς εὐθύνης, διὰ τὴν ἐκκλησια-
στικὴν κατάστασιν, δὲν ἐτύγχανε
καλῆς ὑποδοχῆς, ἀλλὰ μᾶλλον ἐξή-
γειρε τὸ μένος ἐναντίον του. Εἶναι
χαρακτηριστικὸν τὸ περιστατικόν,
κατὰ τὸ ὁποῖον, ὅταν διʼ ἐπιστολῶν
συνέστησε ταπείνωσιν, ἀναφέρει:
«Ὁ μὲν Πατριάρχης μοῦ ἐπέστρεψε
τὴν ἐπιστολὴν μὲ παράπονον ὅτι
δὲν ὑποφέρεται τοιαύτη ἐπιστολὴ
ἀπὸ τὸν Ἡγούμενον Λογγοβάρδας
καὶ τοιαύτη ἐπιστολὴ δὲν ἔπρεπε νὰ
φυλαχθῆ εἰς τὰ ἀρχεῖα τῆς Μεγά-
λης Ἐκκλησίας. Ὁ δὲ Πάπας μοὶ
ἔγραψε ὄχι ὁ ἴδιος ἀλλὰ διά τινος
ἰδικοῦ του, ὅτι νὰ μὴ ἐμποδίζω τὴν
ἕνωσιν, διότι θὰ ὑπάγω εἰς τὴν κό-
λασιν»!

«Γραικολατῖνοι» 
καὶ «Παπολάτραι»

Ὁ Γέρων Φιλόθεος εἶχε ζήσει τό-
σα ἔτη, ὥστε νὰ ἰδῆ καὶ νὰ γνωρίζη
ὁ ἴδιος ἐκ πείρας μία ὁλόκληρη
σειρὰ Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν
εἰργάζοντο τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ μηχανορραφοῦσαν εἴτε ἠθε-
λημένα, λόγῳ ἐμπλοκῆς των εἰς τὴν
μασονίαν, εἴτε ἀκόμη καὶ ἀθέλητα,
λόγω ἀλλοιώσεως τοῦ φρονήματός
των, ἐναντίον της καὶ ἤθελαν τὴν
ὑποταγήν της εἰς τὴν Παπικὴν
ἕδραν. Φαίνεται, ὅτι μετὰ τόν Γρη-
γόριο Ζ´ (1923-1925) διάδοχον τοῦ
Μελετίου Μεταξάκη εἰς τὸν πα-
τριαρχικὸν θρόνον, ὁ Βασίλειος Γ´
(1925-1929), συνέχιζε τάς καινοτο-
μίας τοῦ πρώτου, ἐνῶ τὸ ἀποκορύ-
φωμα ἦλθε ἀργότερα μὲ τὸν Πα-
τριάρχην Ἀθηναγόρα καὶ τὴν
ἐσπευσμένην προσπάθειαν ψευδο-
ενώσεως. Τὰ ἀτοπήματα τῶν Πα-
τριαρχῶν πολλὰ καὶ ἐπικίνδυνα. Εἰς
τὴν ἐπιστολογραφίαν ποὺ ἔχει μὲ
τὸν Μακ. Ἀρχ. Χρυσόστομον, δια-
φαίνονται αἱ προσπάθειαί του νὰ
τὸν στηρίξη εἰς ἀντίστασιν, καθὼς
«διέρχεται διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος,
ὀνειδιζόμενος, καταφρονούμενος,
πιεζόμενος, ἴσως ἀφανῶς καὶ ὑπού-
λως, καὶ διωκόμενος. Διατί; διότι
δὲν στέργει τὴν προτεινομένην,
ὑπὸ δύο κεφαλῶν τοῦ οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου καὶ τοῦ Πάπα, ἕνωσιν».
Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπον, διαμοφώ-
νονται δύο μερίδες: οἱ ἐκτός, οἱ
«Παπολάτραι», ποὺ εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ
Παπικοί, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ἀφο-
σιωμένα τὴν ἀπόλυτον ἐξουσίαν
τοῦ Πάπα καὶ θὰ ἠρέσκοντο εἰς τὸ

νὰ ὑποταχθῆ ἡ Ὀρθοδοξία ὡς ὑπο-
πόδιον εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ οἱ
ἐντός, οἱ «Γραικολατῖνοι», κατὰ τὴν
ἔκφρασιν τοῦ Ἁγ. Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ, τὴν ὁποίαν χρησιμοποιεῖ
ὁ Ὅσιος διʼ ἐκείνους τοὺς κατʼ ὄνο-
μα μόνον Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι
πασχίζουν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ
παπικοῦ σχεδίου.

«Τί μεγαλύτερον καλὸν
ἀπὸ τὴν ἕνωσιν!»

Οἱ δόλιοι σκοποὶ δὲν ἀποπροσα-
νατόλισαν ποτὲ τὸν Ὅσιον ἀπὸ
τὴν ἐλπίδα καὶ εὐχὴν τῆς ἑνώσεως
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ
τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρί-
σκονται ἐκτός τοῦ Σώματος
Αὐτῆς. Πάντοτε εὐκαίρως ἀκαίρως
ὑπενθυμίζει καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εὔχεται καὶ προσεύχεται
συνεχῶς «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων
ἑνώσεως». Αὐτό, θὰ ἰσχυρίζετο κα-
νεὶς ὅτι ἀποτελεῖ μίαν τυπικὴν ἀνα-
φορὰν τοῦ Γέροντος, ὅπως συνη-
θίζουν πολλοὶ διὰ τῶν χειλέων νὰ
ὑποστηρίζουν μίαν θέσιν, ὄχι ὅμως
καὶ διὰ τῆς καρδίας των. Δὲν χω-
ρεῖ, ὡστόσο, ἀμφιβολία ὅτι ὁ ἴδιος
δὲν ὑπεκρίνετο ποτὲ καὶ ἐτήρει τὸ
«ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὐ οὐ» (Ἰακ. 5,12).
Ἀπεναντίας, ἦτο ἔνθερμος ὑπο-
στηρικτὴς τῆς ἑνώσεως, διὰ τοῦτο
καὶ ἦτο φλογερὸς εἰς τὸν ἔλεγχον
διὰ τὰ σφαλερῶς πεπραγμένα εἰς
τὸ ζήτημα αὐτό, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον
δὲν κατανοοῦν πολλοὶ κακόβου-
λοι. Ὁ ἴδιος ἐδήλωσε γραπτῶς
πρὸς παπικόν: «Ἀγαπητὲ φίλε, βλέ-
πω ὅτι ἐπιθυμεῖς πολὺ τὴν ἕνωσιν,
τῆς ὁποίας οὐδὲν γλυκύτερον καὶ
ὠφελιμώτερον εἰς τὸν κόσμον.
Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ ἐπιθυμία
καὶ εὐχὴ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Ταύ-
την καὶ ἐγὼ ὁ ἐλάχιστος περισσό-
τερον ἀπὸ σὲ ἐπιθυμῶ. Νὰ παύσης
δὲ τοῦ λοιποῦ νὰ λέγης ὅτι ἐμπο-
δίζω τὴν ἕνωσιν, καθόσον οὕτω
λέγων εἶσαι ἐκτὸς ἀληθείας καὶ
ἁμαρτάνεις». Ὁρίζει, ὅπως φαίνε-
ται, ὡς ἁμαρτία τὸ νὰ τὸν κατη-
γορῆ ὁ οἱοσδήποτε ὅτι τάχα δὲν
ἐπιθυμεῖ τὴν ἕνωσιν. Δὲν πρέπει νὰ
φαίνεται εἰς κανένα ὡς παράλογος
μία τέτοια ἄποψις. Εἶναι ἀπόλυτα
λογικὸν νὰ τὴν ἐπιθυμῆ, διότι ὡς
σύναιμος καὶ σύσσωμος μὲ τὸν
Χριστόν, τὸ θέλημά του ταυτίζεται
μὲ Ἐκείνου, καὶ ἡ ἕνωσις εἶναι ἐπι-
θυμία τοῦ Σωτῆρος. Δὲν ἀρκεῖται
μόνον εἰς αὐτὸ ἀλλὰ τὴν χαρακτη-
ρίζει ὡς «τὸ μεγαλύτερον καλόν»!
Καὶ πῶς νὰ μὴ εἶναι, ἐφόσον τὴν
ἀναγνωρίζει ὡς ἔργον τῆς θείας
Χάριτος, λέγων «ἡ θεία Χάρις, τῆς
ὁποίας καὶ ἔργον εἶναι ἡ ποθητὴ
ἕνωσις», καθὼς ὁ ἴδιος βιώνει τὸ
«πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρη-
μα τέλειον ἄνωθέν ἐστι…».

«Νὰ ἀγωνισθῆτε κατὰ
τῶν θεοκαπήλων προδοτῶν

τῆς Ὀρθοδοξίας»
Ἡ ἀνωτέρω φράσις δὲν εἶναι μία

πολεμικὴ ἰαχὴ ἢ προτροπὴ πρὸς μι-
σαλλοδοξίαν. Τουναντίον, ἡ φρά-
σις αὐτὴ προέρχεται ἀκριβῶς ἀπὸ
τό ἐνδιαφέρον του διὰ τὴν σωτη-
ρίαν καὶ τῶν ἐντὸς καὶ τῶν ἐκτός
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀναφορικὰ πρὸς
τὸ ζήτημα τῆς ἑνώσεως. Ἡ Ὀρθο-
δοξία δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸν Πά-
πα, ἀλλὰ κινδυνεύει πρωτίστως
ἀπὸ τοὺς μειοδότες καὶ δοσιλό-
γους τῆς ἀληθοῦς πίστεως. Οἱ
ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀκρίτως καὶ ἐπι-
μόνως, κινούμενοι ἀπὸ ποταπὰ
ἰδεώδη καὶ προσωπικὰ ὀφέλη,
σπεύδουν εἰς μίαν ἄνευ ὅρων πα-
ράδοσιν καὶ ὑποταγὴν εἰς τὴν Ρώ-
μην. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ μόνο
πρᾶξιν προδοσίας, μὲ ὅλην τὴν ση-
μασίαν τῆς λέξεως, ἀλλὰ κατα-
στροφὴ καὶ διὰ τοὺς ἐκτός. Μὲ
αὐτὰς τὰς ἐνεργείας εἰς τοὺς
ἐκτὸς δίδεται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία εἶναι μία πλάνη καὶ ὅτι
οἱ αἱρετικοὶ εὑρίσκονται εἰς τὴν
ἀλήθειαν! Μὲ αὐτή, λοιπόν, τὴν
συγκλονιστικὴν φράσιν καλεῖ εἰς
ἀγῶνα διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς
ἐννοίας τῆς ἑνώσεως εἰς τὴν μό-
νην ὀρθὴν θεμελιώδη βάσιν της.
Ποία αὐτή;

Ἡ μοναδικὴ 
καὶ ἀπαράβατος 

ὁδὸς τῆς ἑνώσεως

Ὁ Ὅσιος λέγει: «Τὴν ἑνότητα
καὶ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν πο-
θοῦμε βαθύτατα ὅλοι καὶ προσευ-
χόμαστε καὶ τὴν ἐπιζητοῦμε. Ποτέ,
ὡστόσο, ὑποταγὴ στοὺς ἑτερόδο-
ξους. Προϋπόθεση γιὰ τὴν ἕνωση,
εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τῶν πλανεμέ-
νων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἀποστόλων καὶ
τῆς Παραδόσεως» καὶ συμπληρώ-
νει: «Ἐὰν ὁ Πάπας θέλη ἕνωσιν νὰ
ἀναγνωρίση καὶ ὁμολογήση ὅλας
τὰς πλάνας, αἱρέσεις καὶ καινοτο-
μίας τὰς ὁποίας ἔκαμον, ἀπ' ἀρχῆς
οἱ κατὰ καιροὺς Πάπαι, ἀποσχι-
σθέντες ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν, νὰ μετανοήση, νὰ
κλαύση πικρῶς, νὰ ταπεινωθῆ καὶ
τότε εἶναι δεκτός». Τὰ ὅσα ἀναφέ-
ρει χρήζουν ἰδιαιτέρας προσοχῆς
καὶ ἐμβαθύνσεως. 

Πρῶτον, ἡ ἑνότητα ἢ ἡ ἕνωσις
δὲν σχετίζεται μὲ καμμίαν συγ-
κόλλησιν δύο μερῶν. Θεωροῦν
κάποιοι, ὅτι ὑπάρχουν δύο μέρη
καὶ αὐτὰ θὰ ἔλθουν καὶ θὰ ἑνω-
θοῦν. Αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς, ἐσφαλ-
μένον. Μία τέτοια παρανόησις
εἶναι εὐρέως διαδεδομένη ἀκόμα
καὶ μεταξὺ θεολόγων, οἱ ὁποῖοι
ἐνίοτε ἀγωνίζονται νὰ εὕρουν
ἀναλογίας πρὸς τὰς δύο φύσεις
τοῦ Χριστοῦ, αἱ ὁποῖαι ἑνώθησαν,
διὰ νὰ ἀποτελέσουν τὸν ἕνα
Χριστὸ (λὲς καὶ ὁ Χριστὸς ἦταν
σύνθετος!), πρεσβεύοντες τὴν
ψευδοθεωρίαν τῆς «διηρημένης
Ἐκκλησίας». Αὐτὰ εἶναι ἀπαράδε-
κτα καὶ ἀθεολόγητα καὶ ὅπως δὲν
ἰσχύουν διὰ τὸν Χριστόν, δὲν
ἰσχύουν οὔτε διὰ τὴν Ἐκκλησίαν,
καθὼς πολὺ περισσότερον εἶναι
ζητήματα ἄλλης τάξεως. Ὁ Γέρων
Φιλόθεος ὁμιλεῖ ἐναργῶς περὶ
«ἐπιστροφῆς τῶν πλανεμένων»
καὶ περὶ «ἀποσχισθέντων ἀπὸ τὴν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν». Τί σημαί-
νει αὐτό; Ὑπάρχει μόνο μία
Ἐκκλησία καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθό-
δοξος. Καθένας ποὺ εὑρίσκεται
ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ὁποιοδήποτε χριστιανικὸν προσω-
νύμιον καὶ ἂν φέρη, καὶ ὅσον φαι-
νομενικὰ ἐγγὺς τῆς Ὀρθοδοξίας
νὰ ἵσταται, δὲν εἶναι μέλος τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι αἱρετικός, εἶναι
ἐκτὸς τῆς ὁρισθείσης ὑπὸ τοῦ Κυ-
ρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁδοῦ
σωτηρίας. Ὑπάρχει ἕνα μυστη-
ριακὸ σῶμα, αὐτὸ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, καὶ αὐτὸ καλεῖ νὰ συσ-
σωματώσει ὅλην τὴν οἰκουμένην.

Δεύτερον, ἡ ἕνωσις δὲν εἶναι
μόνον ἐπιστροφή. Ἡ ἐπιστροφὴ
ἀφʼ ἑαυτῆς δὲν ἐπαρκεῖ, ἀπαιτεῖται
ἀπόρριψις τῶν αἱρέσεων καὶ μετά-
νοια εἰλικρινής. Ἡ ὁμολογία μάλι-
στα δὲν μπορεῖ νὰ ἀναφέρεται μό-
νον εἰς ὅσα πλανεμένα ἔχουν πε-
ριπέσει εἰς γνῶσιν ἐσχάτως, ἀλλὰ
ὀφείλει νὰ περιλαμβάνη ὅλας τὰς
κακοδοξίας ἀπʼ ἀρχῆς ἕως σήμε-
ρον. Ὁ μή εἰλικρινῶς μετανοῶν
εἶναι ὡς νὰ ἐθελοτυφλῆ ἢ νὰ εὑρί-
σκη προφάσεις, διὰ νὰ παραμένη
εἰς τὴν αἵρεσιν, διατρέχων πάντο-
τε τὸ κίνδυνον νὰ μετακυλίση καὶ
πάλιν. Καὶ ὁ Ἀπόστολος λέει «προ-
σέχωμεν ἵνα μὴ παραρρυῶμεν»
(Ἐβρ. 2,1). Ἄλλωστε, δὲν χωρᾶ
ψεῦδος ἐντός τῆς ἀληθείας, ἑπο-
μένως δὲν χωρᾶ καὶ αἵρεσις ἐντὸς
τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως δὲν χωρᾶ
ἀπειροελαχίστη ποσότης δηλητη-
ρίου εἰς ποτήριον καθαροῦ ὕδα-
τος. Ἂν αὐτὸ συμβῆ εἶναι ὡς νὰ
ἐπιχειρῆ κανεὶς νὰ κατακρατᾶ εἰς
τοὺς κόλπους του ἀνθρώπους διʼ
ἐξαπατήσεως, δολίως καταστρα-
τηγοῦντες τὴν ἐλευθερίαν των,
ὡς ἔπαθαν οἱ Πρωτόπλαστοι ὑπὸ
τοῦ ὄφεως. Ὅμως Ὀρθοδοξία νο-
θευμένη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη πο-
τέ! Ἔπειτα, ἀπαιτεῖται ὁ καρπὸς
τῆς ἀληθοῦς μετανοίας ποὺ εἶναι
«νὰ κλαύση πικρῶς». Προφανῶς
δὲν ἀναμένει κανεὶς ὁ Πάπας «νὰ
βάλη τὰ κλάμματα», ἀλλὰ ὁ Πατὴρ
Φιλόθεος ἀναφέρεται εἰς τὴν κα-
τάστασιν τῶν δακρύων, τὴν ὁποί-
αν δανείζεται ἀπὸ τὸ μυστήριον
τῆς ἐξομολογήσεως, δηλ. ἂν μὲν
μπορῆ ἂς φθάση κανεὶς νὰ ἐξωτε-
ρικεύση μὲ τὰς «πηγὰς τῶν δα-
κρύων» τὴν μετάνοιάν του, ἀλλὰ
τὸ βασικὸν εἶναι νὰ ὁδηγηθῆ ὁ Πά-
πας εἰς τὴν ἀπόλυτον συναίσθησιν
τῶν πεπραγμένων του, εἰς τὸ γε-
γονὸς ὅτι χιλιάδες χριστιανοὶ κα-

θωδηγήθησαν πρὸς τὴν ἀπώλειαν
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως
διὰ παράδειγμα ἀναλογικῶς συνέ-
βη εἰς τὰς Σταυροφορίας. Ἂς μὴ
ξεχνοῦμε ὅτι καὶ σήμερον ἡ
εἰσδοχὴ ἑνὸς Παπικοῦ εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν ἀπαιτεῖ πάντοτε ὁμο-
λογίαν πίστεως, ἐγγράφως καὶ
ἐκφώνως ἐνώπιον τῆς ἐκκλησια-
στικῆς κοινότητος, ὅπου προηγου-
μένως ἔχει ἀποκηρύξει ἀπεριφρά-
στως τὴν πλάνην.

Τρίτον, ἡ ἕνωσις δὲν περιλαμ-
βάνει σχέσεις ἐξουσίας. Οἱ ἑτερό-
δοξοι ἐπιθυμοῦν ὑποταγὴν τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν ἰδικήν των
«Ἐκκλησίαν», ἢ ἀκόμα καὶ ἂν δὲν
τὸ ἐπιθυμοῦσαν οἱ ἴδιοι, ὑπάρχουν
Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι τὸ ἐπιθυ-
μοῦν, εἴτε διότι ἔχουν μάθει νὰ
ἐξουσιάζωνται εἴτε διότι ἔχουν μά-
θει νὰ ἐξουσιάζουν. Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι πνευματικὸς χῶρος καὶ διʼ
αὐτὸ ἡ ὑποταγὴ νοεῖται ὡς ἐθε-
λούσιος ὑπακοὴ καὶ ἀλληλοσεβα-
σμός, διʼ αὐτὸ καὶ ἡ Γραφὴ ἀναφέ-
ρει «τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους
φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους
προηγούμενοι» (Ρωμ. 12,10). Ἡ
ὑποταγὴ ὡς ἐξουσιαστικὸν κα-
θεστὼς ἠμπορεῖ νὰ ὑπάρχη μόνον
εἰς τὴν αἵρεσιν. Ὁ Γέρων Φιλόθε-
ος ἐντέλει ὡς ἀπαράβατον κανό-
να: «ποτὲ ὑποταγὴ στοὺς ἑτερο-
δόξους». Ὑποταγὴ εἰς τὸν Χρι-
στόν, ὑποταγὴ εἰς τὴν Παράδοσιν
τῆς Ἐκκλησίας, ὑποταγὴ εἰς τὴν
Ἀλήθειαν, ἀλλὰ ποτὲ ὑποταγὴ εἰς
τοὺς ἑτεροδόξους. Ἂν γενικὰ οἱ
ἀνθρώπινες σχέσεις δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι σχέσεις ὑποταγῆς, ὑπὸ μίαν
ἀπόλυτον ἔννοιαν, πολὺ περισσό-
τερον δὲν μπορεῖ νὰ ὑφίσταται
ὑποταγὴ εἰς τὸ ψεῦδος καὶ τὸν
ὄλεθρον. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη
ὑποταγὴ εἰς τὰ ἀνθρώπινα κελεύ-
σματα ἑνὸς Μονάρχου τῆς Δύσε-
ως, ἑνὸς ἐσκοτισμένου αἱρετικοῦ.
Ὑποταγὴ εἰς τὸν ἑτερόδοξον
ἰσοῦται μὲ ὑποταγὴν εἰς τὸ ἀντί-
θετον θέλημα πρὸς ἐκεῖνο τοῦ
Χριστοῦ, εἰς ἕνα θέλημα ἀντίθεον,
διὰ τοῦτο καὶ ἀντίχριστον.

«Ὁ Ἄρχων τοῦ σκότους
ἑτοιμάζει γενικὴν ἔφοδον

κατὰ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τῶν ἐκλεκτῶν

τοῦ Θεοῦ»
Μὲ ἑρμηνευτικά τῆς θεολογίας

τοῦ π. Φιλοθέου ἐφόδια τὰ ὅσα
προετάξαμε, ἀνοίγει ἕνα παράθυ-
ρον εἰς τὴν πληρεστέραν κατα-
νόησιν τῶν ἀποδοθέντων ὑπὸ τοῦ
Ὁσίου χαρακτηρισμῶν τοῦ Πάπα
ὡς ἀντιχρίστου: «ὄχι νὰ
ἀσπασθῶμεν τὴν παράδοσιν τοῦ
ἀντιχρίστου Πάπα» καὶ «στῆτε
ἀνδρείως καὶ μὴ κλίνετε γόνυ εἰς
τὸν ἀντίχριστον Πάπαν καὶ εἰς
τοὺς ὀπαδοὺς αὐτοῦ φιλοπαπιστὰς
οἰκουμενιστάς». Τὸ σημεῖον εἶναι
ἰδιαιτέρως κρίσιμον καὶ ἀπαιτεῖται
ἐγρήγορσις καὶ ὀξύνοια, διὰ νὰ κα-
τανοηθοῦν αἱ λεπταὶ ἔννοιαι. Κατʼ
ἀρχάς, οὐδέποτε ταυτίζει συγκε-
κριμένον Πάπαν μὲ τὸν Διάβολον.
Ἂν ἔπραττε κάτι τέτοιο, θὰ τὸν
διέψευδε ἡ ἱστορία, καθὼς μετὰ
τὴν κοίμησίν του ἔχουν μεσολαβή-
σει ἀκόμη τρεῖς τὸν ἀριθμόν. Κατὰ
δεύτερον, ἡ λέξις «ἀντίχριστος»
χρησιμοποιεῖται ὡς χαρακτη-
ρισμὸς καὶ ὄχι ὡς κύριον πρόσω-
πον. Ὁ Πάπας εἶναι «ἀντίχριστος»,
δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι «ὁ Ἀντίχρι-
στος», ὅπως πολλοὶ τὸ παρερμη-
νεύουν, ἀλλὰ σημαίνει ὅτι ὁ ἑκά-
στοτε Ποντίφηκας λόγῳ θέσεως

ἀντιστρατεύεται τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ καὶ τὸ σχέδιον τῆς θείας
οἰκονομίας. Ἄλλωστε εἰς ἄλλην
συγγραφήν του κάνει ξεχωριστὸν
λόγον διὰ τὸν Ἀντίχριστον. Τρίτον,
ὡς «ἀντιχρίστους» χαρακτηρίζει
καὶ τοὺς χιλιαστὰς καὶ ὄχι ἀποκλει-
στικὰ τὸν Πάπαν. Ὡστόσο, διὰ κά-
ποιον λόγον ἀποδίδει πιὸ συχνὰ
τὸν χαρακτηρισμὸν αὐτὸν εἰς τὸν
Πάπαν. Ποῖος εἶναι ὁ λόγος;

Διαφωτιστικὸν εἰς τὴν λύσιν τῆς
ἀπορίας εἶναι ἄλλο σημεῖον ἀπὸ
τὰς ἐπιστολάς του. Ἐκεῖ γράφει:
«Μή, Παναγιώτατε, μὴ «τὴν κακὴν
ἡμᾶς αἰχμαλωσίαν αἰχμαλωτίσητε
καὶ πρὸς τὴν Βαβυλῶνα τῶν Δυ-
τικῶν ἐθῶν καὶ δογμάτων θελήση-
τε κατασῦραι» ….ἀντίχριστον Ἕ -
νω  σιν (ὑποταγὴν) μὲ τὸν αἱρετικώ-
τατον Παπισμόν». Εἰς τὸ παρὸν ση-
μεῖον ὁ χαρακτηρισμὸς «ἀντίχρι-
στος» συνδέεται μὲ τὴν ὑποταγήν.
Ἡ ὑποταγὴ αὐτή, εἶναι ὑποταγὴ εἰς
τὴν αὐθαιρεσίαν τοῦ Πάπα. Πρό-
κειται δι᾽ ἕνα φορτίον τοῦ ὁποίου
τὰς συνεπείας τώρα καὶ μελλον-
τικὰ ὑφίστανται ὡς θύματα οἱ ἴδιοι
οἱ Παπικοί: «ἀποτινάξητε τὸν ζυγὸν
οὐχὶ τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ τοῦ Πάπα.
Διότι ὁ ζυγὸς τοῦ Κυρίου εἶναι
χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον του ἐλα-
φρόν, ἐνῶ τοῦ Πάπα ὁ ζυγὸς εἶναι
ἀνθρώπινος καὶ ἡμαρτημένος καὶ
τὸ φορτίον ἔνοχον καὶ δυσβάστα-
κτον». Ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ «ἔνο-
χον φορτίον»; Πρόκειται διὰ τὴν
ἐγκόσμιον ἐξουσίαν τοῦ Πάπα:
«…τὸν Παπισμόν, ὅστις εἶναι πρό-
δρομος τοῦ Ἀντιχρίστου, διότι ὑπὸ
ἀλαζονείας καὶ ἐπάρσεως κυριευ-
θεὶς ὁ Πάπας καὶ θέλων νὰ γίνη
ἀνώτερος ἐξουσιαστὴς τῆς Ἐκ -
κλησίας καὶ πολιτείας ἔσχισε τὴν
Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ».

Ἂς τοποθετήσωμεν τὰ πράγμα-
τα εἰς μίαν λογικὴν ἀλληλουχίαν.
Ὁ Πάπας χαρακτηρίζεται ὡς «ἀντί-
χριστος», διότι ἐπιβάλλει ὑποτα-
γήν, ἀντίθετα πρὸς τὸν Χριστόν,
τοῦ ὁποίου ὁ ζυγὸς εἶναι ἐλαφρύς.
Ἡ ὑποταγὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς μία
προσωπικὴ αὐθαιρεσία ἀλλὰ ἕνα
ὁλόκληρον σύστημα, τὸ σύστημα
τοῦ Παπισμοῦ. Ὁ Παπισμὸς εἶναι ἡ
συστηματοποιημένη ἐπιδίωξις τοῦ
Πάπα  νὰ ἀσκῆ ἐξουσίαν καὶ εἰς τὰ
Ἐκκλησιαστικὰ καὶ εἰς τὰ Πολιτικά.
Εἶναι μία προσπάθεια ἀπολύτου
ἐγκοσμίου κυριαρχίας. Ἡ προσπά-
θεια αὐτὴ ὅσο τείνει πρὸς τὸν ἀπό-
λυτον βαθμὸν τείνει νὰ ταυτισθῆ μὲ
τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου,
τὸν Ἀντίχριστον. Ἑπομένως, ὁ Πα-
πισμὸς ὡς κατάστασις προλειαίνει
τὴν ὁδόν, εἶναι πρόδρομος τοῦ Ἀντι-
χρίστου, διὰ τοῦτο ὁ ἴδιος εἶναι ἀντί-
χριστος. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ
Ὅσιος ἀποδίδει τὸν τίτλον σχεδὸν
ἀποκλειστικὰ εἰς τὸν Πάπαν, διότι ἡ
αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ εἶναι ἡ μόνη
εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὰς ἄλλας αἱρέ-
σεις, ποὺ ἔχει καταστῆ παγκόσμιος
κοσμικὴ ἐξουσία, ὅπως ἀναλόγως
περιγράφονται καὶ τὰ γεγονότα πρὸ
τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου εἰς
τὴν Ἀποκάλυψιν. Διʼ αὐτὸ ἡ «γενικὴ
ἔφοδος» τοῦ «ἄρχοντος τοῦ σκό-
τους», τὴν ὁποίαν ἀνακοινώνει ὁ Γέ-
ρων Φιλόθεος δὲν συνδέεται εἰς τὴν
ἐπιστολήν του πρὸς τὸν π. Γαβριὴλ
τὸν Διονυσιάτην μὲ ἕνα ἀποκαλυ-
πτικὸν χιλιαστικὸν σενάριον, ἀλλὰ
μὲ τὴν κοινὴν προσπάθειαν Πα-
τριάρχου καὶ Πάπα διὰ τὴν ἐπιβολὴν
ψευδοενώσεως! 

Σημ: Αἱ πηγαί μας εἶναι ἐκ τῶν
βιβλίων τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδο-
ξος Κυψέλη» διά τόν π. Φιλόθεον.

Ν.Σ.

Ὁ ἀγωνιστὴς Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884 – 1980) 35 ἔτη ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του Ἡ δαιμονικὴ ἐπίθεσις κατὰ τοῦ «Ἐσφαγμένου Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ»
ας μέ Αὐτό τό δῆθεν «Τίποτα». Στό
ἐρώτημα, μόνο ὁ κ. Γιάννης Ἀλα-
φοῦζος ἔχει τήν εὐθύνη τῆς ἀνα-
σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ κάθε Πά-
σχα ἤ καί οἱ καθʼ οἱονδήποτε τρό-
πον ἐργαζόμενοι στόν εἰδησεογρα-
φικό ὅμιλο ΣΚΑΪ ἡ ἀπάντησις εἶναι
σαφεστάτη: ὅλοι ὅσοι ἀδιαμαρτύ-
ρητα συνευδοκοῦν ἤ σιωποῦν σέ
αὐτήν τήν πρόδηλη κατά τοῦ
ζῶντος Θεοῦ ἐπίθεση, ἐπισύρουν
ἐπί τάς κεφαλάς των τήν αἰώνια κα-
ταδίκη καί προγεύονται ἀπό τώρα
τῆς αἰωνίου κολάσεως. Καί μή
ἀκοῦνε τούς «χρήσιμους ἠλίθιους»
τοῦ δαιμονικοῦ περιπαίγματος πού
μπορεῖ νά εἶναι καί μεγαλόσχημοι
«ρασοφόροι» ὅτι ὁ Θεός εἶναι μόνο
ἀγαπολογία καί παραμυθία, διότι
εἶναι ἀσφαλῶς ἀγάπη ἀβόλιστος
ἀλλά καί δικαιοσύνη καί ἀλήθεια
πού διασάλπισε «Λέγω, δὲ ὑμῖν ·
πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν
αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ
Θεοῦ· ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώ-
πιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ.»
(Λουκ. ιβ΄, 8-9).

Ἀπαντῶντες τώρα στούς Σιωνι-
στάς Ραββίνους καί τούς συνερ-
γούς τους, πού στά ἐργοστάσια
ὑποδημάτων τους στήν Κίνα, χα-
ράσσουν τό σύμβολο τῆς Χριστια-
νοσύνης τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν
Σταυρόν, γιά νά ποδοπατεῖται
ἀσεβῶς καί πού συγγράφουν καί
διαδίδουν τά δῆθεν ἀποκαλυπτικά
ντοκυμαντέρ, τούς λέμε ὅτι δια-
σαλπίζοντες τήν τήρηση τῶν 613
κανόνων τῆς Τορά (Νόμου) ἀλλοι-
ώνουν, διαστρέφουν καί παρερμη-
νεύουν πλήρως τήν Τορά καί βέ-
βαια τόν προφητισμό τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης μέ τήν Καμπαλά πού ἰσχυ-
ρίζονται ὅτι ἀποτελεῖ τήν ἐσωτερι-
κή γνῶσι τῆς Τορά. Ἡ Καμπαλά
ὅμως, ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ Ραββῖνοι ἀνα-
φέρουν στά κείμενά τους (Scholem,
Εἰσαγωγή στήν Καμπάλα, Roihlini, Ἡ
τέχνη τῆς Καμπαλά, Waite AE The
Doctrine and Literature of the Kabalah,
Hall MP The secret teaching of all
ages), δέν ἀποτελεῖ τήν ἐσωτερική
γνώση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά
τήν ἀπόλυτη διαστροφή της σέ τέ-
τοιο βαθμό ὥστε νά θεωρεῖται ὅτι ὁ
Θεός εἶναι μιά ἀπρόσωπη θεότητα
τό Εin Sof «τό ἀπόλυτο τίποτα». Ἡ
δημιουργία θεωρεῖται ὡς μιά συνε-
χής ἐξέλιξη-ἐκδήλωση τοῦ «Θεοῦ
τίποτα», τήν ὁποία οἱ μυστικιστές
Ραββῖνοι προβάλλουν μέ τόν ἄκρα-
το ἀποφατισμό μέσῳ τῆς ἀποκρυφι-
στικῆς τεχνικῆς τοῦ διαλογισμοῦ,
ὡς δῆθεν προορισμένη νά ἀναγεν-
νηθῇ τήν ἐποχή τῆς ἔλευσης τοῦ
δῆθεν Μεσσία, ἑνούμενη μέ τόν
Ἑωσφόρο. Ἡ Καμπαλά εἶναι ὁ δρό-
μος τῆς ἑνώσεως τῶν ἀνθρώπων
μέ τούς δαίμονες. 

Ἑπομένως καί οἱ Ραββῖνοι τοῦ
Ἰσραήλ ὡς λ. χ. ὁ κ. Μαρδοχαῖος
Φριζῆς μέ ἀναφορές τους ἐπιμαρ-
τυροῦν καί ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὁ
θεϊσμός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τῶν
Δικαίων καί τῶν Προφητῶν μετε-
βλήθη ἀπό τό Ραββινικό κατεστη-
μένο τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους σέ φρι-
κώδη Ἑωσφορισμό καί σατανολα-
τρεία. Διʼ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο
οἱ Ραββῖνοι συνέγραψαν τό φρικια-
στικό Ταλμούδ, μέ τό ὁποῖο ἀλλοί-
ωσαν πλήρως ὅλο τό πνευματικό
καί ὀντολογικό μέγεθος τοῦ Νόμου
καί τῶν Προφητῶν ἀρνούμενοι με-
τά μανίας καί τρομακτικῆς ἐμπαθεί-
ας τόν μόνο ἀληθῆ Μεσσία, τόν
ἐνσαρκωθέντα Υἱόν καί Λόγον τοῦ
Θεοῦ Πατέρα, Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἀδαμάντινο ἐπιστέγασμα τῆς φύ-
σει καί οὐσίᾳ θεότητος τοῦ ἀλη-
θοῦς Μεσσίου Κυρίου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ἀποτελεῖ ὁ Προφητισμός, τόν
ὁποῖον ἐσκεμμένως θέλει νά
ἀγνοεῖ κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ὁ Ἰου-
δαϊσμός. Ὁ προφητάναξ Δαυΐδ εἰς
τόν ΡΘ΄ Ψαλμόν γράφει: «Εἶπεν ὁ
Κύριος τῷ Κυρίῳ μου κάθου ἐκ δε-
ξιῶν μου ἕως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου». Ὁ
μεγαλοφωνότατος Ἠσαΐας Ζ΄14
«διά τοῦτο δώσει Κύριος αὐτῷ ση-
μεῖον: Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί
ἕξει καί τέξεται υἱόν καί καλέσεις
τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», Θ΄6
«Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱός
καί ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχή ἐγεννή-
θη ἐπί τοῦ ὤμου αὐτοῦ καί καλεῖται
τό ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς
ἄγγελος, θαυμαστός σύμβουλος,
Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος», ΛΕ΄3-10 «Ἰδού ὁ Θεός
ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι καί
ἀνταποδώσει, αὐτός ἥξει καί σώσει
ἡμᾶς». ΝΒ΄ 13-14, «Ἰδοὺ συνήσει ὁ
παῖς μου καὶ ὑψωθήσεται καὶ δο-
ξασθήσεται καὶ μετεωρισθήσεται
σφόδρα. ὃν τρόπον ἐκστήσονται
ἐπὶ σὲ πολλοὶ οὕτως ἀδοξήσει ἀπὸ
τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου καὶ ἡ
δόξα σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων»
ΝΓ΄1-12 «Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ
ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου
τίνι ἀπεκαλύφθη; ἀνηγγείλαμεν ὡς
παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ, ὡς ρίζα ἐν
γῇ διψώσῃ. οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ
οὐδὲ δόξα· καὶ εἴδομεν αὐτόν, καὶ
οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος· ἀλλὰ
τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον καὶ ἐκλεῖπον
παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν
ἀνθρώπων· ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν
καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτι
ἀπέστραπται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ,
ἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη. οὗτος
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ
ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλο-
γισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ
ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν κακώσει.
αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς
ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται
διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν· παιδεία
εἰρήνης ἡμῶν ἐπʼ αὐτόν. τῷ μώλωπι
αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. πάντες ὡς
πρόβατα ἐπλανήθημεν, ἄνθρωπος
τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· καὶ Κύριος
παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις
ἡμῶν. καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι
οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ· ὡς
πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς
ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος
αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει
τὸ στόμα. ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις
αὐτοῦ ἤρθη· τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ

τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς
γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν
τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον. καὶ
δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς
ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους
ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ὅτι
ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ
εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι
αὐτοῦ. καὶ Κύριος βούλεται κα-
θαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς. ἐὰν
δῶτε περὶ ἁμαρτίας, ἡ ψυχὴ ὑμῶν
ὄψεται σπέρμα μακρόβιον· καὶ
βούλεται Κύριος ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ
πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι
αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει, δι-
καιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα
πολλοῖς, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν
αὐτὸς ἀνοίσει. διὰ τοῦτο αὐτὸς
κληρονομήσει πολλοὺς καὶ τῶν
ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα, ἀνθ᾽ ὧν πα-
ρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ,
καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη· καὶ
αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκε
καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν πα-
ρεδόθη».

Πρέπει νά ἐπισημειωθῇ ἐνταῦθα
ὅτι τά φληναφήματα τῶν Ραββίνων
ὅτι δῆθεν τό κείμενο αὐτό ἀναφέ-
ρεται εἰς τόν Ἰουδαϊκό λαό εἶναι κα-
ταγέλαστα διότι ἐκ τῶν συμφραζο-
μένων παρουσιάζεται ὁ Μεσσίας ὡς
ἄτομον διακρινόμενον τοῦ λαοῦ,
διά τάς ἁμαρτίας τοῦ ὁποίου καί
ἀποθνήσκει. Εἶναι σαφής καί ἀναν-
τίρρητος ἡ προφητική ρῆσις τοῦ
Ἡσαΐου διά τήν ἐπί γῆς πορείαν καί
τό ἱερόν ἔργον τοῦ ἀληθοῦς Μεσσί-
ου πού διϊστορικῶς ἐφαρμόζεται
μόνον εἰς τόν Κύριον Ἰησοῦν Χρι-
στόν.

Ὡσαύτως ὀγκόλιθος συντριπτι-
κός διά τάς ψευδολογίας τῶν ραβ-
βίνων τοῦ ἑβραϊκοῦ ἔθνους ἀποτε-
λεῖ ἡ Προφητεία τοῦ Δανιήλ Θ΄ 21-
27 «καὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦντος ἐν τῇ
προσευχῇ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Γαβριήλ,
ὃν εἶδον ἐν τῇ ὁράσει ἐν τῇ ἀρχῇ,
πετόμενος καὶ ἥψατό μου ὡσεὶ
ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς. καὶ
συνέτισέ με καὶ ἐλάλησε μετ' ἐμοῦ
καὶ εἶπε· Δανιήλ, νῦν ἐξῆλθον συμ-
βιβάσαι σε σύνεσιν· ἐν ἀρχῇ τῆς
δεήσεώς σου ἐξῆλθε λόγος, καὶ
ἐγὼ ἦλθον τοῦ ἀναγγεῖλαί σοι. ὅτι
ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν εἶ σύ· καὶ ἐννοήθη-
τι ἐν τῷ ρήματι καὶ σύνες ἐν τῇ
ὀπτασίᾳ. ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες
συνετμήθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ
ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν σου τοῦ
συντελεσθῆναι ἁμαρτίαν καὶ τοῦ
σφραγίσαι ἁμαρτίας καὶ ἀπαλεῖψαι
τὰς ἀνομίας καὶ τοῦ ἐξιλάσασθαι
ἀδικίας καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δι-
καιοσύνην αἰώνιον καὶ τοῦ
σφραγίσαι ὅρασιν καὶ προφήτην καὶ
τοῦ χρῖσαι ἅγιον ἁγίων. καὶ γνώσῃ
καὶ συνήσεις· ἀπὸ ἐξόδου λόγου
τοῦ ἀποκριθῆναι καὶ τοῦ οἰκο-
δομῆσαι Ἱερουσαλὴμ ἕως χριστοῦ
ἡγουμένου ἑβδομάδες ἑπτὰ καὶ
ἑβδομάδες ἑξηκονταδύο· καὶ
ἐπιστρέψει καὶ οἰκοδομηθήσεται
πλατεῖα καὶ τεῖχος, καὶ ἐκκε-
νωθήσονται οἱ καιροί. καὶ μετὰ τὰς
ἑβδομάδας τὰς ἑξηκονταδύο ἐξο-
λοθρευθήσεται χρῖσμα, καὶ κρίμα
οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ· καὶ τὴν πόλιν καὶ
τὸ ἅγιον διαφθερεῖ σὺν τῷ
ἡγουμένῳ τῷ ἐρχομένῳ καὶ
ἐκκοπήσονται ἐν κατακλυσμῷ, καὶ
ἕως τέλους πολέμου συντε-
τμημένου τάξει ἀφανισμοῖς. καὶ δυ-
ναμώσει διαθήκην πολλοῖς,
ἑβδομὰς μία· καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τῆς
ἑβδομάδος ἀρθήσεταί μου θυσία
καὶ σπονδή, καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυ-
γμα τῶν ἐρημώσεων, καὶ ἕως τῆς
συντελείας καιροῦ συντέλεια
δοθήσεται ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν». Ὁ
πρ. Δανιήλ ὁμιλεῖ ὅτι ὁ Θεός
εὐσπαγχνίσθη τόν λαόν Του καί τήν
ἁγίαν πόλιν Του καί δέν ἀπομένουν
παρά 70 ἑβδομάδες, γιά νά κατα-
λυθῇ τό κράτος τῆς ἁμαρτίας, νά
παύσουν οἱ προφητεῖες καί οἱ ὁρά-
σεις καί νά χρισθῇ ὁ ἅγιος τῶν
ἁγίων. Καί βέβαια δέν ἀναφέρεται
σέ ἑβδομάδες ἡμερῶν ἀλλά σέ
ἑβδομάδες ἐτῶν, ὅπως καί οἱ ἴδιοι
οἱ Ραββῖνοι Saabia Gaon καί Aben
Esra ἀποδέχονται. Ὁ πρ. Δανιήλ
ὁμιλεῖ περί 70 ἑβδομάδων πού ὑπο-
διαιρεῖ εἰς τρεῖς περιόδους. (στ. 25),
ἑπτά ἑβδομάδες ἀποτελοῦν τήν
πρώτη περίοδο πού ἀρχίζει ἀπό τοῦ
χρόνου ἐκδόσεως διατάγματος
πρός ἀνοικοδόμηση τῆς Ἱερουσα-
λήμ, ἡ δευτέρα περίοδος ἀποτε-
λεῖται ἀπό 62 ἑβδομάδες καί ἡ τρίτη
περίοδος εἶναι μία ἑβδομάς, κατά
τήν ὁποία θά ἐνεφανίζετο ὁ Μεσ-
σίας. Ἑπτά ἑβδομάδες ἐκπροσω-
ποῦν 49 χρόνια καί 70 ἑβδομάδες
490 χρόνια, τά ὁποῖα θά παρήρχον-
το ἀπό τήν ἀνοικοδόμηση τῆς
Ἱερουσαλήμ μέχρι τῆς ἐλεύσεως
τοῦ Μεσσία. Ἡ ἀνοικοδόμησις τῆς
Ἱερουσαλήμ μετά τῶν τειχῶν
αὐτῆς ἄρχισε ἀπό τό διάταγμα τοῦ
Ἀρταξέρξου Μακρόχειρος (455
π.Χ.) καί συνεπῶς αἱ ἑβδομήκοντα
ἑβδομάδες ἐτῶν ἔληξαν τό ἔτος 34
μ.Χ. Ἡ τελευταία ἑβδομάς ἄρχεται
ἀπό τοῦ ἔτους 28 π.Χ. καί κατά τό
ἥμισύ της κατά τό 31 μ.Χ. ἀναπέμ-
πεται πρός τόν οὐρανό θυσία καί
σπονδή διά τοῦ σταυρικοῦ θανάτου
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἀληθοῦς
Μεσσία Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετά τήν

ἀναφορά τῆς ὁποίας, βεβηλώνεται
ἐρημούμενον τόν ἱερόν τοῦ Θεοῦ
καί δέν παρέρχονται παρά ὀλίγα
χρόνια διά τήν καταστροφήν τῶν
Ἱεροσολύμων ἀπό τόν Ῥωμαῖο
αὐτοκράτορα Τίτο τό 70 μ.Χ. Ἡ πο-
λύκροτη αὐτή προφητεία τοῦ Δα-
νιήλ πού μέ ἱστορική ἀκρίβεια καθο-
ρίζει καί τόν χρόνο τῆς ἐπιφανείας
καί τόν θάνατον τοῦ ἀληθοῦς Μεσ-
σίου ἀποτελεῖ αἰώνιον κόλαφον κα-
τά τῆς διαστροφικῆς μανίας κατά
τῆς ἀληθείας τῶν Ραββίνων τοῦ
ἑβραϊκοῦ ἔθνους.

Δέν εἶναι ὅμως μόνο, οἱ Προφη-
τεῖες αὐτές πού προαναγγέλλουν
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ αἰωνίου Λό-
γου – Υἱοῦ ἐν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστῷ. Ὑπάρχουν καί ἄλλες ἐξαι-
ρετικῶς πολλές προκαθορίσασαι
σαφῶς καί ἐν ἄκρᾳ λεπτομερείᾳ:

Α. Τό ἄχρονον τοῦ Λόγου Υἱοῦ.
Ψαλμ. Β:1-10. Β. Τήν προσκύνησιν
τῶν μάγων. Ψαλμ. ΟΑ(ΟΒ):10-11. Γ.
Τήν διδασκαλία καί τό ἀπολυτρωτι-
κό καί κοσμοσωτήριο ἔργο Του Γεν.
ΜΘ:10, Ψαλμ. Β:1-10, ΟΑ(ΟΒ):6-18,
Μιχ. Δ:2-3, Ἠσ. Θ:1-8, ΝΒ:13-15,
ΝΓ:4, ΝΕ:13, Ξ:1-7, Ζαχ. ΙΓ:1-7. Δ. Τά
θαύματά Του Ἡσ. ΛΕ:1-6. Ε. Τήν εἰς
Ἱεροσόλυμα εἴσοδόν Του ἐπί πώλου
ὄνου Ζαχ. Θ:9. Στ. Τήν προδοσία
τοῦ Ἰούδα καί τά τριάκοντα ἀργύ-
ρια καί τήν διʼ αὐτῶν ἀγορά τοῦ
ἀγροῦ τοῦ κεραμέως Ζαχ. ΙΑ:12-13.
Ζ. Τήν ἐγκατάλειψή Του ὑπό τῶν
μαθητῶν Του Ψαλμ. ΛΖ(ΛΗ):12-15,
Ζαχ. ΙΓ:6-7 Η. Τούς ἐμπαιγμούς, τά
ραπίσματα, τόν στέφανον ἐξ
ἀκανθῶν, τόν διαμερισμόν τῶν
ἐνδυμάτων Του διά κλήρου, τόν κά-
λαμον μέ τήν χολήν καί τό ὄξος Ἡσ.
Ν:6, ΝΓ:4-7, Ψαλμ. ΚΑ(ΚΒ):17-19,
Ψαλμ. ΞΗ(ΞΘ):22. Θ. Τήν σταύρωσή
Του μεταξύ δύο κακούργων καί τόν
σκοτισμό τοῦ ἡλίου Ἡσ. ΝΓ:12, Δαν.
Θ:26, Ζαχ. ΙΓ:6 . ΙΑ. Τήν ἐν θριάμβῳ
κάθοδον εἰς τόν ἅδην Ἰώβ ΛΗ:17.
ΙΒ. Τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν Ψαλμ.
ΙΕ(Ις):9-10, Νς, ΞΗ:19. ΙΓ. Τήν διάδο-
σιν τῆς διδασκαλίας Του εἰς ὅλον
τόν κόσμον Ἡσ. ΜΒ:1-5, ΝΒ:13-15,
ΝΕ:4-5, ΞΑ:4-14 κλπ. Ὑπό τῶν θεοει-
κέλων προφητῶν τοῦ Ἰσραήλ προ-
εφητεύθη σαφῶς ἡ ἐνανθρώπησις
τοῦ αἰωνίου Θεοῦ Λόγου, προανηγ-
γέλθη ἡ μετά τήν ἐνανθρώπησι θε-
ανδρική Του δρᾶσις, ἡ σταύρωσίς
Του καί ἡ ἀνάστασίς Του ἐκ νεκρῶν
καί ἡ διάδοσις τῆς διδασκαλίας Του
εἰς πάντα τά ἔθνη. Θά ἠδυνάμεθα
νά γράφωμεν ἐπί ἡμέρας διά τήν
ἀνατροπήν τῶν κακοδοξιῶν καί τῆς
ἀναληθείας τῶν ραββίνων τοῦ
Ἰσραήλ ἀλλά ἐμποδιζόμεθα ἀπό τόν
χῶρον. Κατακλείομεν ὅμως μέ τήν
κυρίαν ἐπισήμανσι τοῦ μακαριστοῦ
πρώην ῥαββίνου Δαυΐδ Κοῦπερ,
προσελθόντος εἰς τήν Ὀρθοδο-
ξίαν, ὁ ὁποῖος εἰς τό πολυσήμαντον
βιβλίον του «Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ»
πού «ἐξηφανίσθη» διά παρεμβάσε-
ως τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἀπέδει-
ξε ὅτι ὁ ἀληθής Θεός τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης εἶναι ὁ Τρισυπόστατος
ἕνας καί μοναδικός Θεός, ὁ Πατήρ,
ὁ Υἱός καί τό Πανάγιο Πνεῦμα.

Ἡ δῆθεν τρομερά ὁμολογία τοῦ
Ἰσραήλ πού ἐπικαλοῦνται μετʼἐπιτά-
σεως οἱ ραββῖνοι αὐτοῦ ὅτι ὁ Θεός
εἶναι «εἷς» Δευτ. ΣΤ:4 πού εἰς τήν
μετάφρασιν τῶν Ο΄ ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἄκουε Ἰσραήλ Κύριος ὁ Θεός
ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστίν» ἀποτελεῖ
τήν πλέον εὔγλωττον διακήρυξιν
τοῦ θεόπτου Μωϋσέα διά τό Τριαδι-
κόν δόγμα, διότι εἰς τό Μασοριτικό
κείμενο ἡ λέξι ὁ Θεός ἡμῶν ἀνα-
γράφεται διά τῆς συνθέτου λέξεως
«ἐλωέ» ἡ ὁποία εἶναι συνεζευγμένη
κατάσταση τῆς λέξεως «ἐλωίμ» καί
σημαίνει πάλι «οἱ Θεοί» καί τῆς λέ-
ξεως «νοῦ» πού σημαίνει «ἡμῶν».
Ἑπομένως τό χωρίο σέ ἀκριβῆ με-
τάφραση ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἄκουε
Ἰσραήλ Κύριος οἱ Θεοί ἡμῶν, Κύ-
ριος εἷς ἐστί». Ἡ λέξις ὅμως «εἷς»
τοῦ ἱεροῦ κειμένου εἶναι ἡ λέξις
«ἐχάδ» πού ἔχει σύνθετη ἔννοια
καί σημαίνει μονάδα σύνθετον
(Πρβλ. Γεν. Α:5, Β:24, Ἰεζ. ΛΖ:17 κἄ)
καί δέν ἐννοεῖται συνεπῶς ἡ ἀπόλυ-
τος μονάς διά τῆς λέξεως αὐτῆς,
διότι τότε θά ἐγράφετο ἀντʼ αὐτῆς
ἡ λέξις «γιαχίδ». Συνεπῶς ὁ θεό-
πτης Μωϋσῆς διακηρύσσει ὅτι ὁ
Θεός κατά τήν οὐσία καί τήν φύση
αὐτοῦ εἶναι εἷς ἀλλά ὑποστατικῶς
εἶναι Τριάς. Εἷς Θεός ἐν τρισί ὑπο-
στάσεσι.

Ἄς μή ἐνοχλοῦνται λοιπόν οἱ
Ραββῖνοι τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἔθνους,
ὅταν σύμφωνα μέ τίς διακηρύξεις
τῶν Γραφῶν ἡ Ἐκκλησία διαχρο-
νικῶς διασαλπίζει ὅτι ὁ ἀναμενόμε-
νος ἀπό αὐτούς Μεσσίας εἶναι ὁ
φρικτός Ἀντίχριστος. Ἄλλωστε ἡ
ἐνασχόλησις μέ τήν Καμπάλα καί
τόν ἀποκρυφισμόν της, τίς ἐπικλή-
σεις δαιμόνων καί τήν μαύρη μα-
γεία, τήν χρῆσι τῆς Σολωμονικῆς
τούς «προευπρεπίζει» ἱκανῶς.

Σέ αὐτό τό ἔργο ἐδούλευσε καί
φέτος ὁ τηλεοπτικός ΣΚΑΪ, διʼ αὐτό
καί δικαιωνόμεθα πλήρως πού ὡς
Μητρόπολις Πειραιῶς ἔχουμε δια-
κόψει κάθε συνεργασία μαζί του.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Συμφώνως πρὸς τὸ Ἀθηναϊκὸν
Πρακτορεῖον Εἰδήσεων τῆς 24ης
Ἀπριλίου 2015:

«Σὲ «ἁγίους» ἀνακηρύσσει ἡ
«Ἐκκλησία» τῆς Ἀρμενίας ὅλους
τοὺς μάρτυρες τῆς Γενοκτονίας
τοῦ 1915, σὲ μεγαλειώδη τελετὴ
τῆς Ἁγίας Ἕδρας στὸ Ἐτσμιατζὶν
τῆς Ἀρμενίας, στὸ πλαίσιο τῶν
ἐκδηλώσεων τιμῆς καὶ μνήμης τῆς
100ῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴν Ἀρμενικὴ
Γενοκτονία. «Αἰσθάνομαι ὅτι ἀπο-
καθίστανται οἱ ψυχὲς 1.500.000
ἀνθρώπων, τὰ διασωθέντα λείψα-
να τῶν ὁποίων θὰ φυλάσσονται σὲ
ὀστεοθῆκες στὶς Ἐκκλησίες τῆς
Ἀρμενίας καὶ τοῦ Λιβάνου (ὅπου
καὶ ἡ ἕδρα τοῦ πατριάρχη Κιλικίας
Ἀρὰμ Α΄), ὑπογραμμίζει στὸ ΑΠΕ-
ΜΠΕ ὁ «μητροπολίτης» Ἀρμενίων
Ἑλλάδος «ἀρχιεπίσκοπος» κ
Χορὲν Ντογραματζιάν, ὁ ὁποῖος
χοροστατεῖ στὴν ἐκκλησία τοῦ
Ἁγίου Ἰακώβου στὴν Παλαιὰ Κοκ-

κινιὰ (ἀνάλογες τελετὲς ἔχουν
προγραμματισθεῖ στὴ Θεσσαλονί-
κη καὶ τὴν Ἀλεξανδρούπολη). Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἐκφράζει τὴν ἱκα-
νοποίησή του γιὰ τὴ συγκεκριμένη
«πρώτη ἁγιοποίηση ποὺ τελεῖ ἡ
Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ 400 χρόνια.
Μὲ τὴ σημερινὴ ἁγιοκατάταξη τῶν
σφαγιασθέντων προγόνων μας,
γιὰ τὴν ὁποία ἀπαιτήθηκαν 10 χρό-
νια σκληρῆς προετοιμασίας ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, θεωροῦμε ὅτι
καλύφθηκε ἕνα μεγάλο κενὸ στὴν
Ἱστορία τοῦ λαοῦ μας. Φέραμε
κοντὰ τοὺς νεκρούς μας ποὺ σὲ
συμβολικὸ ἐπίπεδο ἔπαψαν νὰ
εἶναι διασκορπισμένοι, ἄταφοι, πα-
ραπεταμένοι καὶ πλέον εἴμαστε
ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι».Τὸ γεγονὸς
ἑορτάζεται μὲ 100 κωδωνοκρου-
σίες ἀπὸ ὅλες τὶς Ἀρμενικὲς
ἐκκλησίες στὶς 19.15΄ἀκριβῶς ὥρα
Ἀρμενίας (18.15΄ὥρα Ἑλλάδας)
ὥστε νὰ ὑπάρχει ἀντιστοιχία μὲ τὸ
ἔτος τῆς γενοκτονίας».

«Ἅγιοι» ὅλοι οἱ νεκροί τῆς γενοκτονίας τοῦ 1915

Τὸ παπικὸν «ἀλάθητον» ἀναιρεῖται ἀπὸ τὰς «ρητορικὰς»...
μ.Χ.) εἶχε καθαιρεθεῖ, ἐπειδὴ ὑπέ-
γραψε τὴν ἀρειανίζουσα ὁμολογία
περὶ «ὁμοιουσίου». Ὁ Πάπας Ὀνώ-
ριος ὁ Α΄ (625-638 μ.Χ.) καταδικά-
στηκε ἀπὸ τὴν ΣΤ  ́Οἰκουμενικὴ Σύν -
οδο, ἐπειδὴ ἀσπάστηκε τὸν Μονο-
θελητισμό. Ὁ Πάπας Ἰννοκέντιος Δ΄
εἶχε ὁρίσει νὰ καίονται οἱ διαφω-
νοῦντες μὲ τὰ Παπικὰ δόγματα.
Αὐτὸ φυσικὰ ὑποστηρίχθηκε μὲ ἐπί-
σημες Παπικὲς βοῦλες καὶ ἀπὸ
ἄλλους Πάπες. Ὁ Πάπας Σέργιος Δ΄
(1009-1012 μ.Χ.) ἔβαλε τὴν αὐθαίρε-
τη προσθήκη τοῦ «filioque», ἐνῷ
προηγουμένως ὁ Πάπας Λέων Γ΄
(796-816 μ.Χ.) Ὀρθοδόξως τὸ πολέ-
μησε.

«Ἀλάθητο τοῦ Πάπα», ἐπεξη-
γεῖται στὴν Παπικὴ Ἐγκυκλοπαί-
δεια, τὴν καλούμενη «Εnciclopedis
Cattolica», «δὲν σημαίνει ἀναμάρτη-
το». «Ἡ Πίστη καὶ ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία, μὲ βάση τὴν Ἁγία Γρα-
φή», λένε οἱ Παπικοί, «διδάσκει ὅτι
ὁ Πάπας δὲν μπορεῖ νὰ κάνει λάθη
σὲ θέματα Πίστης καὶ ἠθικῆς ὑπὸ
ὁρισμένες προϋποθέσεις». 

Οἱ Παπικοὶ παρουσιάζοντας τὸ
ἀλάθητο διαφοροτρόπως, φανερώ-
νουν τί ἐπιδιώκουν. Αἰωρεῖται ἁπλὰ
τὸ ἀλάθητο ὡς “ἰδέα”, γιὰ νὰ ἐνι-
σχύει τὸ ἐξουσιαστικὸ Παπικὸ Πρω-
τεῖο καὶ γιὰ νὰ ἐμμένουν οἱ Παπικοὶ
“ἄνευ ὅρων” στὶς Παπικὲς πλάνες.
Ἡ δογματικὴ τούτη διαστροφὴ τοῦ
«ἀλαθήτου», μαζὶ μὲ τὸ Παπικὸ
πρωτεῖο, καθίστανται οἱ κατʼ ἐξοχὴν
ἐμμονές, γιὰ τὴ μὴ ἐπιστροφὴ τῶν
Παπικῶν στὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία.
«Ὁ Πάπας εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία τὸ
δυσκολότερο ἐμπόδιο στὴν πορεία
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ὁμολόγησε ὁ

Πάπας Παῦλος Ι´ κατὰ τὴν προσφώ-
νηση τῆς Παπικῆς Γραμματείας γιὰ
τὴν Ἑνότητα στὶς 28 Ἀπριλίου 1967.

To Παπικὸ ἀλάθητο σχετίζεται μὲ
τὴν πλάνη τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστι-
κοῦ πρωτείου. Τὸ Παπικὸ ἀλάθητο
ἐπαυξάνει τὸ Παπικὸ ἐξουσιαστικὸ
πρωτεῖο. Αὐτὲς οἱ δύο Παπικὲς πλά-
νες πρέπει νὰ συζητοῦνται μαζί, κα-
θότι καὶ ἡ μία φανερώνει τῆς ἄλλης
τὸ ἄτοπον. 

Τὸ Παπικὸ δόγμα τοῦ «ἀλαθή-
του», θεσπίστηκε κατὰ τὴν Α΄ Σύνο-
δο τοῦ Βατικανοῦ, μὲ τὴ σημείωση
«ἐκ καθέδρας». Ὅμως «τὸ ἀλάθη-
το ἐπεκτάθηκε σὲ κάθε ἀπόφαση
τοῦ Πάπα», ἀναφέρει χαρακτηρι-
στικὰ ὁ Γέροντας Γεώργιος Καψά-
νης, δηλαδὴ ὄχι μόνο ὅταν ἀποφαί-
νεται ὁ Πάπας, ἀλλὰ ὅποτε ἀποφαί-
νεται. 

Μάλιστα στὴ Β΄ Σύνοδο τοῦ Βατι-
κανοῦ, ὑποδείχθηκε ὅτι ὅποιος
«ἀντείπει, ἀνάθεμα ἔστω», μὲ ἀπο-
τέλεσμα κάποιοι παπικοὶ θεολόγοι
νὰ λέγουν ὅτι καὶ λάθος νὰ πεῖ ὁ
Πάπας, ὡς ὀρθὸ πρέπει τοῦτο νὰ
ἐκληφθεῖ. Καὶ ὡς εἶναι φυσικὸ τὸ
«ἀλάθητον», καθίσταται σοβαρὸς
λόγος γιὰ τὴν ἐμμονή, σὲ ὅτι πλάνο
παρεισέφρησε στὸν Παπισμό, καθό-
τι δὲν εἶναι εὔκολο ὁ «ἀλάθητος
πρῶτος», νὰ παραδεχθεῖ ὅτι λα-
θεύει.

Ὁ Ὁμολογητὴς Ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς, μιλώντας γιʼ αὐτοὺς ποὺ
προσπαθοῦν «νὰ ἀντικαταστήσουν
τὴν πίστη στὸν Θεάνθρωπο μὲ τὴν
πίστη στὸν ἄνθρωπο, νὰ ἀντικατα-
στήσουν τὸ Εὐαγγέλιο κατ᾽ ἄνθρω-
πο, τὴν φιλοσοφία κατὰ Θεάνθρω-
πο μὲ τὴν φιλοσοφία κατʼ ἄνθρωπο,
τὴν κουλτούρα κατὰ Θεάνθρωπο

μὲ τὴν κουλτούρα κατʼ ἄνθρωπο.
Μὲ μία λέξη νὰ ἀντικαταστήσουν
τὴν ζωή κατὰ Θεάνθρωπο μὲ τὴν
ζωή κατʼ ἄνθρωπο», σημειώνει ὅτι
«τὸ 1870 στὴν Α΄ Σύνοδο τοῦ Βατι-
κανοῦ, ὅλα αὐτὰ συνεκεφαλαιώθη-
σαν στὸ δόγμα τοῦ ἀλάθητου Πά-
πα» (Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς –
Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος).

Δὲν θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ ἀναφερθεῖ
ὅτι ὁ παραλογισμὸς τοῦ «ἀλαθή-
του» εἰς τὴν Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο,
βρῆκε τὴ μεγαλύτερη ἑδραίωσή
του. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ ὀλισθηρὸς καὶ
ἀνθρωπάρεσκος συναισθηματι -
σμὸς τῶν οἰκουμενιστῶν πολλοὺς
ἐπαίνους προσθέτει ἀκόμη γιὰ τὴ Β΄
Βατικάνειο Σύνοδο. Ποῦ βρῆκαν οἱ
Παπικοὶ νὰ ἀναφέρεται ἡ Ἁγία
Γραφὴ στὸ Παπικὸ ἀλάθητο; Ἁπλὰ
βασίζεται στὴ Β΄ Βατικάνειο Σύνο-
δο. Δὲν ὑπάρχει οὔτε ὑπαινιγμὸς
περὶ ἀλαθήτου στὴν Ἁγία Γραφή.
Μία ἀκόμη ἐσκεμμένη παρερμηνεία
τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπὸ τοὺς Παπι-
κούς.

«Ἀλάθητος εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
δὲν εἶναι εἷς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως εἰς τὴν Δύσιν
ἡ Τριαδικὴ συνοδικὴ ἀρχὴ ἀντικα-
τεστάθη διὰ τῆς ἀντιτριαδικῆς ὁλο-
κληρωτικῆς παπικῆς συγκεντρω-
τικῆς ἀρχῆς. Ὁ ρωμαῖος ποντῖφιξ
ἐκηρύχθη μὲ μίαν ἑωσφορικὴν ὑπε-
ρηφάνειαν “ἀλάθητος” καὶ ὑπέρτα-
τος ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας», ἀναφέ-
ρει ὁ Γέροντας Γεώργιος Καψάνης

«Καμία αἵρεσις δὲν ἐξηγέρθη τό-
σον ὁλοκληρωτικῶς κατὰ τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας Του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ Πα-
πισμὸς διὰ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα-
ἀνθρώπου» ἀναφέρει ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς.

Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Μητρoπόλεως
Κυθήρων-Ἀντικυθήρων 

οΦειλομενη εΞηΓηΣιΣ

Τὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κυθήρων μὲ ἀφορμὴ
συζητήσεις καὶ ἀνώνυμα σχόλια γιὰ
δῆθεν παρέμβασι τοῦ Μητροπολίτη
μας στὸ ἔργο τῆς Δικαιοσύνης (ἀνα-
φορικὰ μὲ τὶς δίκες σὲ βάρος τοῦ
προηγούμενου Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Κυθήρων - Ἀντικυθήρων) δη-
λώνει ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος δὲν ἔκα-
με καμμία παράστασι ἢ παρέμβασι
γιὰ τὶς ὑποθέσεις αὐτὲς στὰ δικα-
στικὰ ὄργανα τῆς πατρίδας μας. Μό-
νο γιὰ τὸ θέμα τῆς διανοίξεως τῆς
νέας παρακαμπτήριας ὁδοῦ γιὰ τὴ
Μονὴ Μυρτιδίων (θέσις «τρύπια πέ-
τρα» ἢ «παραθύρα») ἔστειλε καὶ μὲ
τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς
Μονῆς Μυρτιδίων ἐπιστολὴ ἠθικῆς
στηρίξεως στὸν τ. Ἀντιδήμαρχο κ.
Μιχ. Πρωτοψάλτη, τὴν ὁποία καὶ δη-
μοσιεύουμε γιὰ τὴν ἐνημέρωσι τοῦ
κοινοῦ, μιὰ καὶ προσκομίσθηκε ἀπὸ
τὸν ἐνδιαφερόμενο στὸ δικαστήριο.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου μας.

Ἀγαπητέ μου Ἀντιδήμαρχε,
Ἡ Παναγία Μητέρα μας νὰ εἶναι

μαζί σας καὶ μὲ ὅλο τὸ κόσμο.
Μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου

θέλω νὰ ἐκφράσω τὴν συμπαράστα-
σί μου ὡς Ποιμενάρχου τῆς Θεοσώ-
στου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων
στὴ δοκιμασία σας σχετικὰ μὲ τὴν
ποινικὴ δίωξί σας ἀναφορικὰ μὲ τὴν
διάνοιξι καὶ κατασκευὴ τοῦ νέου πα-
ρακαμπτηρίου δρόμου τῶν Μυρτι-
δίων, στὴ θέσι «τρύπια πέτρα» ἢ
«παραθύρα».

Δὲν θὰ ὑπεισέλθω εἰς τὸ νομικὸν
καὶ διαδικαστικὸν μέρος τῆς ὑποθέ-
σεως. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔργον καὶ
ἁρμοδιότητα τῆς δικαιοσύνης. Διὰ
λόγους ὅμως Ἐπισκοπικῆς συνειδή-
σεως, διότι ἐὰν σιωπήσω «καὶ οἱ λί-
θοι κεκράξονται» (Λουκ. 19, 40) κατὰ
τὸν Εὐαγγελικὸν λόγον, θέλω νὰ κα-
ταθέσω τὴν μαρτυρίαν μου  ὅτι πολὺ
φιλότιμα καὶ φιλόπονα βοηθήσατε
γιὰ τὴν ἐκτέλεσι τοῦ πολὺ σημαντι-
κοῦ, ἀλλὰ καὶ δύσκολου καὶ νευραλ-
γικῆς σημασίας ὁδικοῦ αὐτοῦ
ἔργου. Ἐν ὥρᾳ βροχῆς ἀνέβηκα
στὴν κακοτράχαλη ἐκείνη πλαγιὰ
πολὺ πρὶν ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες
ἐκσκαφῆς καὶ ἐκβραχισμοῦ, ὅταν
παρουσίᾳ μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς

Ἐγχωρίου Περιουσίας καὶ τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν
Μυρτιδίων καὶ ὡρισμένων ἁρμοδίων
τεχνικῶν σκαρφαλώσαμε στὸ ὕψος,
ποὺ σήμερα διέρχεται ἡ παρακαμ-
πτήριος ὁδός, καὶ ἐκάναμε τὴν διε-
ρεύνησι τοῦ βραχώδους ἐκείνου το-
πίου.

Ἔχω τὴν πεποίθησι ὅτι πρόθυμα
καὶ χωρὶς ὀρθολογιστικὸ σκεπτι-
κισμὸ ἐβάλατε «τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἄρο-
τρον» (Λουκ. 9, 62) καὶ ἀντιμετωπί-
σατε πολλὲς δυσκολίες στὸ δυσχε-
ρέστατο ἔργο τοῦ ἐκβραχισμοῦ καὶ
τῆς ἐξομαλύνσεως τῆς χαραχθεί-
σης ὁδικῆς γραμμῆς.

Δὲν ἔχω τεχνικὲς γνώσεις, ἀλλὰ
νομίζω ὅτι καὶ ἐὰν ἀκόμη ἀνετίθετο
τὸ ἔργο μὲ τὴν ἀρχικὴ τιμὴ τῆς δη-
μοπρατήσεώς του, χωρὶς τὴν μεγά-
λη ἔκπτωσι ποὺ ἐπετύχατε στὸν διε-
ξαχθέντα μειοδοτικὸ διαγωνισμό, ἡ
ἀμοιβὴ ἔναντι τοῦ προσφερθέντος
μεγάλου καὶ δαπανηροῦ αὐτοῦ
ἔργου δὲν θὰ ἦταν ἱκανοποιητική.

Ἐσεῖς, πιστεύω, εἴδατε πρωτί-
στως τὴν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου
γιὰ τὸν τόπο μας, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸ
Μοναστήρι τῆς Μυρτιδιώτισσας, καὶ
ἀψηφίσατε κόπο, μόχθο, χρόνο καὶ
δαπάνες. Καὶ ἐπειδὴ ὡρισμένοι
ἀμφισβητοῦν ὅλα αὐτὰ καὶ νομίζουν
ὅτι βρήκατε «εὔκολη λεία» ἀντιλαμ-
βάνομαι τὴν μεγάλη πικρία σας καὶ
τὰ αἰσθήματά σας μπροστὰ σ᾽ αὐτὴ
τὴν ἀγνωμοσύνη.

Προσωπικὰ ὡς Μητροπολίτης καὶ
Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου τῆς Μονῆς Μυρτιδίων
σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τοὺς κό-
πους καὶ τὶς θυσίες σας γιὰ τὸ μεγά-
λο αὐτὸ ἔργο καὶ τὸ τολμηρό σας
ἐγχείρημα.

Εἶναι πράγματι ὀδυνηρὸ νὰ παρα-
πέμπεσθε εἰς δίκην, ἐνῶ ἀντὶ γιὰ
ὄφελος ἀπεκομίσατε ζημία καὶ πι-
κρία, ἐνῶ προσφέρατε ἕνα μνη-
μειῶδες ἔργο στὸ νησί μας.

Εὔχομαι μὲ τὴν ἀκοίμητη παρέμ-
βασι τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτι-
διώτισσας νὰ διευθετηθῆ κατὰ τὸν
καλύτερο τρόπο τὸ θέμα αὐτό.

Εὐχέτης σας πρὸς Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



1 ΜΑΪΟΥ 2015 Σελὶς 7η

Πῶς δὲν ἔγινα «Καθοδηγητὴς»...
τὴν θεία Λειτουργία. Ἤμουν τότε
λαϊκὸς καὶ ἀριστερὸς ψάλτης στὸν
Ναὸ τοῦ Ἱδρύματος («Ἅγιος Ἀθανά-
σιος», στὴν Ἄνω Κυψέλη). Μὲ ἔκπλη-
ξη, ὅλοι μας (ἐπίτροποι καὶ συνεργά-
τες) ὑποδεχθήκαμε τοὺς δύο διακε-
κριμένους Κληρικοὺς στὴν αἴθουσα
τοῦ Ἱδρύματος, καὶ ἐμεῖς οἱ νεώτεροι
ἀκούαμε μὲ ἐνδιαφέρον τὴ συζήτη-
ση, ποὺ ἀκολούθησε. Ὅταν ἔγινε λό-
γος γιὰ τὴν «ἐπανάσταση» τοῦ Στρα-
τοῦ (21 Ἀπριλίου 1967), ὁ μὲν π. Ἱερώ-
νυμος μίλησε πολὺ θετικά, διαβλέ-
ποντας σημαντικὲς ἐξελίξεις γιὰ τὸ
Ἔθνος. Ὁ π. Αὐγουστίνος ὅμως, μο-
λονότι παλαιὸς στρατιωτικὸς ἱερεύς,
ἦταν πολὺ ἐπιφυλακτικός, περιοριζό-
μενος στὸ νὰ τονίσει τὴν παραδο-
σιακὴ ἐντιμότητα τῶν Στρατιωτικῶν
καὶ ἐκφράζοντας τὴν εὐχὴ νὰ πρά-
ξουν τὸ πρὸς τὸ Ἔθνος καθῆκον
τους, ἐξυγιαίνοντας τὴν Χώρα. Αὐτὴ
ἦταν ἡ πρώτη ἐπαφή μου μὲ τὸν
ἀρχιμανδρίτη- καθηγητὴ π. Ἱερώνυ-
μο, ὁ ὁποῖος στὶς 14 Μαΐου 1967
ἐκλέχθηκε ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὴν
«Ἀριστίνδην» Σύνοδο2.

Ἀπὸ τὸ 1969 ἕως τὸ 1975 ἐσπού-
δασα στὴν Δυτικὴ Γερμανία (Βόννη
καὶ Κολωνία), ὅπου τὸν Μάϊο τοῦ
1971 εἰσῆλθα στὶς τάξεις τοῦ ἱ. Κλή-
ρου, στὸ κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου. Ἀπὸ ἐκεῖ παρακολου-
θοῦσα τὶς πολιτικοεκκλησιαστικὲς
ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα καὶ παράλλη-
λα μὲ τὸ ποιμαντικό μου ἔργο ἑτοί-
μαζα καὶ τὶς δύο διδακτορικὲς δια-
τριβές μου, τὴν γερμανικὴ καὶ τὴν
ἑλληνική. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1975 ἐπέ-
στρεψα μὲ τὴν οἰκογένειά μου στὴν
Ἑλλάδα καὶ ἐπαναπροσλήφθηκα στὴ
θέση τοῦ ἐπιστημονικοῦ βοηθοῦ στὴ
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὴν ὁποία εἶχα πα-
ραιτηθεῖ τὸ 1971 μετὰ τὴν χειροτο-
νία μου.

Τὸ 1977 ἐγνώρισα τὸν μακαριστὸ
Μητροπολίτη Νικαίας κυρὸ Γεώργιο
(Παυλίδη) (1910 - 1990), ἕνα μεγάλο
ἱεροκήρυκα καὶ ἄξιο Ποιμένα. Μὲ
ἐκάλεσε γιὰ μία ὁμιλία καὶ γίναμε φί-
λοι, μὲ κύριο συνδετικό μας στοιχεῖο,
μετὰ τὴν ἱερωσύνη, τὸν διαβήτη
(σάκχαρο): Ὄχι μόνο μὲ καλοῦσε
συχνὰ γιὰ ὁμιλίες καὶ διαλέξεις, ἰδιαί-
τερα στὸν «Κύκλο ἐπιστημόνων»,
ποὺ εἶχε3, ἀλλά μοῦ ἀνέθεσε καὶ τὴν
διεύθυνση τοῦ τομέα «Ἐργατικῆς
Διακονίας», γιὰ νὰ ἀξιοποιήσω, ὅπως
ἐτόνιζε, τὴν σχετικὴ ἐμπειρία μου
ἀπὸ τὴν Γερμανία. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ
θεμελιώθηκε καὶ ἡ δεύτερη - οὐσια-
στικότερη - γνωριμία μου μὲ τὸν (τέ-
ως) ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1979, ὁ ἀρχιεπίσκο-
πος Ἱερώνυμος εἶχε ἱδρύσει τὴν
«Διεθνῆ τῆς Ἀγάπης», ὅπως ὀνόμασε
τὴν Κίνησή του, ἢ τὸν «Ἀγαπισμό»,
ὅπως ἐπεκράτησε νὰ ὀνομάζεται, καὶ
ἐργαζόταν πυρετωδῶς γιὰ τὴν ὀργά-
νωση καὶ στελέχωσή της. Ἤδη εἶχε
ἐπιστρατεύσει διακεκριμένα μέλη τῆς
Ἑλληνικῆς Κοινωνίας (Καθηγητὲς
Πανεπιστημίου, Στρατιωτικούς, Πολι-
τικούς, Βιομηχάνους, Ἐπιχειρηματίες
κ.λπ.), ἀναζητοῦσε ὅμως τὸν καθοδη-
γητή, ποὺ θὰ ἀναλάμβανε τὸ ἔργο
διαφωτισμοῦ, ὡς ὁμιλητής ἐπὶ τακτῆς
βάσεως καὶ «κατηχητὴς» τῶν Μελῶν
καὶ ὅ,τι ἄλλο σχετικό. 

Ἕνα βράδυ δέχθηκα ἕνα ἀπρό-
σμενο γιὰ ἐμέ, τὸν ταπεινὸ Παπᾶ, τη-
λεφώνημα: «Ἐδῶ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυμος». Τὰ ἔχασα πρὸς στιγμήν,
ἀλλὰ ἠρέμησα μετὰ ἀπὸ λίγο καὶ δέ-
χθηκα τὴν πρόσκλησή του νὰ συναν-
τηθοῦμε τὸ ταχύτερο δυνατόν. Αὐτὸ
ἔγινε μετὰ ἀπὸ 2-3 ἡμέρες, στὶς
24.5.1979 σὲ ἕνα διαμέρισμα, ποὺ
ὅπως μὲ πληροφόρησε, ἀνῆκε στὸν
ἀείμνηστο πρ. Θηβῶν καὶ Λεβαδείας
κυρὸν Νικόδημον (Γραικόν).

Μὲ ὑποδέχθηκε μὲ τὴν γνωστὴ
παποφράγκικη «μπέρτα», μὲ τὴν
ὁποία εἶχε ἀρχίσει νὰ κυκλοφορεῖ.
Ἔβαλα μετάνοια καὶ παρήγγειλε
στὴν Κυρία ποὺ τὸν διακονοῦσε νὰ
φτειάξει τοὺς καφέδες. Τὸν εὐχαρί-
στησα καὶ ἐντελῶς αὐθόρμητα τοῦ
εἶπα: «Λάλει, Κύριε, ὁ δοῦλός σου
ἀκούει»! Ἐκεῖνος ὅμως μοῦ ἀπάντη-
σε: «Δὲν ἀναζητῶ δούλους, ἀλλὰ συν -
εργάτες», καὶ ἄρχισε νὰ μιλεῖ γιὰ τὴν
«Διεθνῆ τῆς Ἀγάπης» καὶ τὸ ρόλο
ποὺ ἤθελε νὰ μοῦ ἀναθέσει. Αἰφνι-
διάστηκα καὶ τότε κατάλαβα, ὅτι ἀπὸ
τὴν ἀγάπη τοῦ Γεωργίου καὶ τὴν διά-
θεσή του νὰ διακριθῶ, ἀφοῦ τότε
περνοῦσα μία περίοδο ὄχι ὁμαλῶν
σχέσεων μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπή4,
ζώντας μιὰ περιπέτεια, ποὺ δὲν γνώ-
ριζα, ποῦ θὰ κατέληγε. 

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁμολογῶ ὅτι ἡ
«Διεθνὴς» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ
λεκτικὰ τουλάχιστον θύμιζε τὴν κομ-
μουνιστικὴ «INTERNATIONALE», δὲν
μὲ προδιέθεσε θετικά. Τὸν ἐπισκέ-
φθηκα ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὸν Νι-
καίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ περιέργεια νὰ
διαπιστώσω περὶ τίνος ἐπρόκειτο. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος μὲ ἐνημέρωσε ἐκ -
τενῶς γιὰ τὸ ἐγχείρημά του, γιὰ τὸ
ὁποῖο αἰσθανόταν ὑπερήφανος, καὶ
μοῦ περιέγραψε ποιὸς θὰ ἦταν ὁ ἀνα-
τιθέμενος σὲ ἐμὲ ρόλος. Κατάλαβα
ὅτι ἦταν ἕνα εὐσεβιστικὸ κατα-
σκεύασμα, μὲ καθαρὰ δυτικὲς καὶ κα-
θόλου ὀρθόδοξες προϋποθέσεις,
ἀλλὰ δὲν θὰ ἐπιχειρήσω τώρα μα-
κρότερες ἀναλύσεις. Αὐτὸ ὅμως, ποὺ
σφηνώθηκε μέσα μου εὐθὺς ἐξ
ἀρχῆς, ἦταν νὰ βρῶ τρόπο νὰ ἀπο-
φύγω ὁποιαδήποτε δέσμευση. Ζήτη-
σα, λοιπόν, περισσότερες πληροφο-
ρίες γιὰ τὴν «Διεθνῆ», γιὰ νὰ ἐνημε-
ρωθῶ πληρέστερα, πρὶν δώσω τὴν
ἀπάντησή μου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μοῦ
ἔδωσε ἀμέσως τὸ ὑλικό, ποὺ διένεμε,
διὰ τὴν στρατολόγηση τῶν Μελῶν
τῆς «Δ.τ.Α.», ἀπὸ τὸ ὁποῖο πληροφο-
ρούμεθα τὰ περὶ τῆς ταυτότητος καὶ
τῶν στόχων τῆς Ὀργανώσεως5. Ὅλα
αὐτὰ - καὶ πολλὰ ἀκόμη - δημοσιεύ-
θηκαν σὲ ἕνα βιβλίο τοῦ Μακαριωτά-
του μὲ τὸν τίτλο «Ἀγαπισμός, τὸ και-
νούριο σύστημα ζωῆς», ἐκδ. ΤΗΝΟΣ,
Ἀθήνα 19, σελ. 208. Γἰ αὐτὸ περιορί-
ζομαι ἐδῶ σὲ ὅσα ἐξυπηρετοῦν τὸν
σκοπὸ τοῦ παρόντος κειμένου. 

Τί εἶναι ἡ «Διεθνής
τῆς Ἀγάπης»

«Ἡ Διεθνής τῆς Ἀγάπης εἶναι ἕνα
κίνημα, ποὺ θέλει νὰ τονίση, πὼς γιὰ

νὰ καρποφορήσουν πιὸ πολὺ ὅλες οἱ
ἀξιόλογες καὶ χρήσιμες προσπάθει-
ες, ποὺ γίνονται σήμερα γιὰ τὴν ἐπι-
κράτηση τῆς εἰρήνης στὸν κόσμο καὶ
γιὰ τὴν ἐπίτευξι τοῦ γενικοῦ ἀφοπλι-
σμοῦ, εἶναι ἀπόλυτα ἀναγκαῖο νὰ
ἀξιοποιηθῆ στὶς διεθνεῖς μας σχέσεις
ἡ Ἀγάπη. Ἡ Διεθνής τῆς Ἀγάπης
εἶναι ἕνα μεγάφωνο, ποὺ θέλει νὰ το-
νίση πὼς ἡ εἰρηνικὴ συναδέλφωσις,
ἡ πρόοδος καὶ ἡ πολιτιστικὴ καὶ ἠθικὴ
ἐξύψωσις ὅλων τῶν Λαῶν δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἐπιτευχθῆ οὔτε μὲ τὸ μῖσος,
οὔτε μὲ τὴ βία, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν
ἀπέραντη, πλατειὰ καὶ ἑκατὸ τοῖς
ἑκατὸ εἰλικρινῆ Ἀγάπη.

Ἡ Διεθνής τῆς Ἀγάπης εἶναι ἕνα
μέσο, γιὰ νὰ ἐκφρασθῆ ἡ ἀσίγαστη
ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου, νὰ ζήση
ἐλεύθερος καὶ ἀνεξάρτητος στὴ Χώ-
ρα του καί, ἐξασφαλισμένος ἀπ᾽ τὸ
μῖσος καὶ τὴ βία καὶ ἀδελφωμένος μὲ
ὅλους, νὰ βλέπη ὅτι ὁ ἱδρώτας του
ξοδεύεται ὄχι γιὰ ὄργανα σφαγῆς καὶ
ἀφανισμοῦ, ἀλλὰ γιὰ ἔργα προόδου
καὶ πολιτισμοῦ, ἔργα Ἀγάπης.

Ἔτσι, ὅταν ἡ Διεθνής τῆς Ἀγάπης
ἐξαπλωθῆ σ ̓ὅλο τὸν κόσμο, θὰ ἀπο-
μακρυνθῆ ἀπὸ πάνω μας ὁριστικὰ τὸ
φάσμα καὶ ἡ μαύρη σκιὰ τοῦ Πολέ-
μου καὶ τοῦ γενικοῦ μας ἐξοπλισμοῦ,
καὶ τὸ ὄνειρο τῆς ἀνθρωπότητος γιὰ
τὴν συναδέλφωσι ὅλων τῶν Λαῶν
τῆς Γῆς θὰ γίνη ἐπὶ τέλους πραγμα-
τικότης. Γιὰ νὰ γίνη αὐτό, ἡ Διεθνής
τῆς Ἀγάπης θὰ προσπαθήση, εἴτε μὲ
δημοψηφίσματα, εἴτε μὲ τὴν ὑπο-
γραφὴ τοῦ κάθε Πολίτη στὴν Διακή-
ρυξί της, νὰ ἀκουσθῆ σὲ κάθε Κρά-
τος ἡ φωνὴ τῆς συντριπτικῆς πλει-
οψηφίας τοῦ Λαοῦ, ποὺ θέλει νὰ ζή-
ση μὲ ἀγάπη καὶ ἀδελφωσύνη μαζὶ μὲ
ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους Λαοὺς [......].

Ἡ Διεθνής τῆς Ἀγάπης δὲν εἶναι
οὔτε θρησκευτικὴ ὀργάνωσις, οὔτε
πολιτικὸ κόμμα καὶ κυρίως δὲν εἶναι
ἄρνησις τῆς πατρίδος. Εἶναι, ὅπως
εἴπαμε, ἕνας συναγερμὸς συνειδή-
σεων, μιὰ ψυχικὴ ἐπανάστασις, ἕνα
ξέσπασμα τῆς ἀγάπης ἀπ᾽ τὸν ὕπνο
της καὶ ἕνα ξεσήκωμα ὅλων μας γιὰ
τὴ μάχη τῆς ζωῆς [......]. Ἡ Διεθνής
τῆς Ἀγάπης, τέλος, δὲν ἔχει τὴν πα-
ραμικρὴ ἐξάρτησι ἀπὸ ὁπουδήποτε,
οὔτε ἔχει ὁποιοδήποτε οἰκονομικὸ
συμφέρον.

Ἀπὸ νομικῆς ἀπόψεως ἡ Διεθνής
τῆς Ἀγάπης σὲ κάθε Χώρα εἶναι ἕνα
Σωματεῖο, ποὺ ἔχει συγκροτηθεῖ καὶ
λειτουργεῖ σύμφωνα μὲ τοὺς νό-
μους, ποὺ ἰσχύουν καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοι-
πα Σωματεῖα [......]. Στὴν «Διεθνῆ τῆς
Ἀγάπης» μπορεῖ νὰ γίνη μέλος, χωρὶς
καμμιὰ οἰκονομικὴ ὑποχρέωσι, κάθε
ἄνδρας ἢ γυναῖκα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
θρησκεία, καταγωγή, ἐθνικότητα,
μόρφωσι, ἐπάγγελμα, ἀρκεῖ νὰ ἔχη
συμπληρώσει τὰ δεκαοκτώ του χρό-
νια [......]. Μόνο ἡ Ἀγάπη μπορεῖ νὰ
ἐκπληρώση τὸ πανανθρώπινο αἴτημα
γιὰ συναδέλφωσι καὶ εἰρήνη. Μόνο ἡ
Ἀγάπη μπορεῖ νὰ φυλάξη καὶ νὰ
ἐγγυηθῆ ἕνα εἰρηνευμένο καὶ ἐλεύ-
θερο κόσμο. Ἕνα κόσμο πραγματικὰ
εὐτυχισμένον, ὅπως ὅλοι τὸν πο-
θοῦμε».

Ἐνδιαφέρον ἀκόμη, παρουσιάζει
καὶ ἕνα ἔγγραφο μὲ τὸν τίτλο: «ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΗΣ Δ.τ.Α.».

Σ᾽ αὐτὸ πληροφορούμεθα, ὅτι
μετὰ τὸ «Διοικητικὸ Συμβούλιο», τὴν
«Ἐκτελεστικὴ δηλαδὴ Ἐπιτροπή»,
ὑπάρχουν δέκα «Εἰδικαὶ Ἐπιτροπαί»,
δηλαδή: 1) Γραμματείας, 2) Οἰκονο-
μική, 3) Ὀργανωτική τῆς Περιφερεί-
ας Πρωτευούσης, 4) Ὀργανωτικὴ
τῆς Περιφερείας (ἐπαρχιῶν), 5)
Ὀργανωτικὴ Ἐξωτερικοῦ, 6) Με-
λετῶν καὶ Ἐκπαιδεύσεως Στελεχῶν,
7) Πνευματικῆς Τροφοδοσίας τῶν
Στελεχῶν, τῶν Συνεργατῶν, τῶν
Μελῶν, 8) Ἐκδόσεων, 9) Διοργανώ-
σεως μεγάλων ἐκδηλώσεων καὶ 10)
Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων. Ἡ δι-
κή μου εὐθύνη καὶ δραστηριότητα
θὰ ἐκινεῖτο στὶς Ἐπιτροπὲς 6 καὶ 7,
καὶ περισσότερο στὴν δεύτερη(6).

Στὸ «Δελτίον Μέλους» ἀναγρά-
φονται καὶ τὰ ὀνόματα τοῦ πρώτου
Κεντρικοῦ Συμβουλίου (Διοικητικοῦ)
τῆς Δ.τ.Α. ποὺ ἦσαν τὰ ἀκόλουθα:

ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΜΕΛΟΣ: Η Α.Μ. Ο
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ: Ο ΑΡΧΙΕ-
ΠΙΣΚΟΠΟΣ τ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ-
ΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ΚΩΝ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-
ΚΗΣ, Δικηγόρος, τ. Γεν. Γραμματεύς
Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΧΡ. ΖΑΦΕΙΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Ταξίαρχος ἐ.ἀ. ΤΑΜΙΑΣ. Β.
ΚΟΥΡΙΑΣ, Ἰατρός, Καθηγ. Πανεπι-
στημίου, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΥ

ΜΕΛΗ: Δ. ΓΚΟΥΤΑΣ, Καθηγητής,
Κοινωνιολογίας. Γ. ΔΡΑΚΟΣ, Βιομή-
χανος. Α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τ. Δι-
οικητὴς Ι.Κ.Α. Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ, Κα-
θηγητὴς Ἀν. Γεωπονικῆς Σχολῆς. Ε.
ΧΟΪΔΑ, τ. Ἀρχηγὸς Ἑλληνίδων
Ὁδηγῶν.

Μαζί μοῦ ἔδωσε καὶ τὴν «Κατά-
στασιν Ἱδρυτικῶν Μελῶν» τοῦ Σω-
ματείου τῆς «Διεθνοῦς τῆς Ἀγάπης»,
ποὺ εἶχε συντάξει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἰδιοχείρως. Πρόκειται γιὰ 122 πρό-
σωπα τῆς ἀστικῆς κοινωνικῆς τάξε-
ως, ἀπὸ διαφόρους ἐργασιακοὺς χώ-
ρους. 

Μετὰ ἀπὸ δύο περίπου ὧρες ἔφυ-
γα καὶ τὸ μόνο ποὺ σκεπτόμουν, ἦταν
πῶς θὰ ἀποφύγω κάθε ἀνάμειξη
στοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ πρ. Ἀρχιεπι-
σκόπου. Ἦταν, ἄλλωστε, ἡ μόνη δυ-
νατότητά μου τότε, γιὰ νὰ «ἐλέγξω»
τὴν σχεδιαζομένη Ὀργάνωση. Αὐτὸ
δείχνει τὸ γράμμα, τὸ ὁποῖο τοῦ
ἔστειλα μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες.
Τοῦ τὸ διεβίβασα ταχυδρομικά, γιὰ
νὰ μὴ πραγματοποιηθεῖ νέα συνάν-
τηση μαζί του. Τὸ γράμμα μου εἶναι
τὸ ἀκόλουθο:

«Ἀθῆναι 31.5.1979
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
πρ. Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. Ἱερώνυμον
Ἐνταῦθα
Μακαριώτατε, προσκυνῶ.

Διὰ τοῦ παρόντος ἐπιθυμῶ νὰ Σᾶς
ἐκθέσω ὡρισμένας σκέψεις μου ἐν ἀνα-
φορᾷ πρὸς τὴν ὑφ  ̓ Ὑμῶν ὀργανω-
θεῖσαν «ΔΙΕΘΝΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»,

κατόπιν μάλιστα τῆς συνομιλίας μας
κατὰ τὴν 24ην φθίνοντος μηνός. Δια-
τελῶ ἀκόμη ὑπὸ τὸ κράτος τῆς συγκινή-
σεως, πού μοῦ ἐπεφύλαξεν ἡ πρόσκλη-
σίς Σας νὰ συναντηθῶμεν καὶ Σᾶς
ἐκφράζω διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὴν
εὐγνωμοσύνην μου, διότι ἠθελήσατε νὰ
καλέσετε εἰς τὴν ὡραίαν αὐτὴν προσπά-
θειαν καὶ τὴν ταπεινότητά μου. Βεβαίως
δὲν συντάσσω τὴν στιγμὴν αὐτὴν ἐπίση-
μον ὑπόμνημα. Ἁπλῶς Σᾶς ὑποβάλλω
μερικάς σκέψεις μου μὲ ὅλην τὴν ἁπλό-
τητα, μὲ τὴν ὁποίαν θὰ Σᾶς τὰς ἐξέθετα
προφορικῶς.

Ὡς πρὸς τὴν μορφὴν τῆς ἐργασίας εἰς
τὸν χῶρον τῆς «πνευματικῆς τροφοδο-
σίας» ἔχω νὰ προτείνω τὰ ἀκόλουθα:

Αἱ συναντήσεις θὰ γίνωνται εἰς συγ-
κεκριμένον χῶρον, εἰς αἴθουσαν - εἰ δυ-
νατὸν - εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν,
ἀργότερον δὲ εἰς Πειραιᾶ καὶ Προ-
άστεια. Θὰ εἶναι συναντήσεις διαρκείας
περίπου μιᾶς ὥρας. Εἰς τὴν ἀρχὴν καλὸν
εἶναι νὰ γίνωνται αἱ συναντήσεις ἅπαξ ἢ
ἔστω δὶς τοῦ μηνός, πάντοτε ὅμως εἰς
ὡρισμένην ἡμέραν, π.χ. τὴν πρώτην ἢ τὴν
τελευταίαν Τετάρτην τοῦ μηνός, κατὰ
τὴν πρώτην καὶ τρίτην Τετάρτην κ.ο.κ.
Ἐκ πείρας γνωρίζω ὅτι αἱ ἡμέραι Δευ-
τέρα καὶ Τετάρτη προσφέρονται περισ-
σότερον. 

Κατὰ τὴν συνάντησιν θὰ γίνεται μία
ὁμιλία - διάλεξις καὶ καλὸν εἶναι νὰ ἀκο-
λουθῆ (σύντομος) συζήτησις πρὸς δια-
σάφησιν ὡρισμένων σημείων τῆς προ-
ηγηθείσης ὁμιλίας. Ἡ συζήτησις θὰ συμ-
βάλλη εἰς τὴν καλυτέραν γνωριμίαν τῶν
μελῶν, θὰ τονώνη δὲ τὸ ἐνδιαφέρον των.

Κατὰ τὴν συνάντησιν θὰ γίνωνται,
ἐπίσης, ἀνακοινώσεις διὰ τὴν πορείαν
τῆς Κινήσεως, ἀλλὰ καὶ διὰ κάθε ἄλλο
θέμα, τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ εἰς τὴν Διεθνῆ
τῆς Ἀγάπης. Τὸ ἐπίπεδον τῶν διαλέξεων
θὰ ρυθμίζεται, βεβαίως, ἀναλόγως πρὸς
τὴν πνευματικὴν (μορφωτικὴν) κατά-
στασιν τῶν προσερχομένων. Αἱ συναν-
τήσεις αὐταὶ θὰ ἀποτελοῦν τὴν ψυχὴν
τοῦ ὅλου ἔργου, διότι εἰς αὐτάς θὰ γίνε-
ται ἡ γνωριμία μὲ νέα μέλη, ἀλλὰ καὶ ἡ
προετοιμασία τῶν διαφόρων ἐκδηλώσε-
ων.

Ὡς πρὸς τὴν συμμετοχήν μου εἰς τὸ
ἔργον τῆς πνευματικῆς τροφοδοσίας τῶν
μελῶν, ἐπιτρέψατέ μοι, νὰ Σᾶς ἐκθέσω
τὰ κάτωθι:

Ὡς καὶ προφορικῶς Σᾶς εἶπον, εἶναι
ἀδύνατον νὰ ἀναλάβη τὸ ἔργον αὐτὸ ἓν
καὶ μόνον πρόσωπον. Διότι τότε θὰ πρέ-
πει κανεὶς νὰ ἀφιερωθῆ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς
τὴν προσπάθειαν αὐτήν. Ἀλλὰ καὶ τὸ
πρόσωπον, τὸ ὁποῖον θὰ ἀναλάβη τὴν
ὑπευθυνότητα τῆς πνευματικῆς τροφο-
δοσίας καὶ τὸν συντονισμὸν τοῦ ὅλου
ἔργου, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ εἶναι ἐλεύ-
θερον ἀπὸ παντὸς εἴδους δέσμευσιν,
πρὸς ἀποφυγὴν εὐνοήτων παρεξηγήσε-
ων. Ἄρα τὸ μόνον κατάλληλον διὰ τὴν
περίπτωσιν πρόσωπον εἶναι ὁ Σεβ. πρ.
Ἀττικῆς. Ὁ ὑποφαινόμενος, ὅπως καὶ οἱ
λοιποὶ συνεργάται, θὰ ὑποβοηθήσωμεν
τὸ ἔργον, κατὰ τὸ ἐνὸν ἕκαστος. Κατὰ
τὴν γνώμην μου δὲ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ
ἠδύναντο νὰ προσφέρουν τὴν ὑπηρε-
σίαν των, ἐφ  ̓ὅσον θὰ ἀπεδέχοντο βε-
βαίως τὴν πρότασίν Σας, εἶναι: Ὁ θεολό-
γος κ. Νικ. Σωτηρόπουλος, Ζωοδόχου
Πηγῆς 44, ὁ π. Δημήτριος Νίκου, Προ-
ϊστάμενος Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ, ὁ Δρ. Θεολογίας κ. Παναγιώτης
Νέλλας, καθηγητὴς Ἀρσακείου Ψυχι-
κοῦ, ὁ Δρ. Θεολογίας κ. Ἰωάννης Κων-
σταντινίδης, Καθηγητὴς Ριζαρείου
Σχολῆς, ὁ Ὑφηγητὴς κ. Ἠλίας Μου-
τσούλας, Πλάτωνος 6, Ν. Ψυχικόν7. 

Ὡς πρὸς ἐμέ, θὰ εἶμαι πρόθυμος νὰ
ἀναλάβω μίαν σειρὰν ὁμιλιῶν. Ἐπὶ τοῦ
παρόντος δὲν δύναμαι, δυστυχῶς, νὰ
ἀναλάβω ὑπευθυνότερον ρόλον, διότι
ὡς γνωρίζετε, ἡγοῦμαι τῆς Ὁμάδος διὰ
τὴν Ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Δυνάμε-
ων τῆς Ἑλλάδος. (Σᾶς διαβιβάζω συν -
ημμένως σχετικὸν κατατοπιστικὸν φυλ-
λάδιον). Δὲν θὰ παύσω ὅμως, τὸ κατὰ
δύναμιν, νὰ βοηθῶ εἰς τὴν πραγμάτωσιν
τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ τῆς Ὑμετέρας προσ -
παθείας.

Σᾶς φιλῶ τὸ χέρι
μὲ βαθύτατον σεβασμόν,

(Ὑπογραφή)»
Ὅπως γίνεται ἀντιληπτόν, τὸ

γράμμα συντάχθηκε μὲ πολλὴ περί-
σκεψη, φαίνεται δὲ καθαρὰ ὁ σκοπός
του, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν
ἀποσύνδεσή μου ἀπὸ κάθε ἐπιδίωξη
στρατεύσεώς μου εἰς τὸ ἔργο τῆς
«Διεθνοῦς τῆς Ἀγάπης». Ὡς ἐργά-
της τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, δὲν εἶχα θέση σὲ μία τέτοια
Ὀργάνωση, ποὺ θύμιζε τὸ «ὅλα στὸ
ἴδιο Τσουκάλι» («Alles in einem Topf»)
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Τε-
κτονισμοῦ, καί, μὲ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ,
τὸ ποθούμενον ἐπετεύχθη. Ὁ Μακα-
ριώτατος δὲν μὲ ἐνόχλησε πιὰ γιὰ
τὴν «Δ.τ.Α.» θὰ ἀκολουθήσει ὅμως
καὶ νέα συνάντηση καί, τὴν φορά
αὐτή, ἀπροσδόκητη «ἀντιπαράθεσή»
μας. Στὸ μεταξὺ ὀφείλω νὰ παρου-
σιάσω ἀντιπροσωπευτικὰ δείγματα
τῆς εὐρύτερης ἀντίδρασης στὴ
«Δ.τ.Α.» τοῦ μακαριωτάτου Ἱερωνύ-
μου. Εἶναι δὲ πρὸς τιμὴν τοῦ «Ο.Τ.»,
ὁ ὁποῖος δημοσίευσε δύο σπουδαῖα
κείμενα, σχετιζόμενα μὲ τὸ θέμα.
Σημειώσεις:

1) Ἦταν καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ
Δικαίου στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2) Γιὰ
τὰ πολιτικοεκκλησιαστικὰ γεγονότα
τῆς ἐποχῆς μετὰ τὴν 21η Ἀπριλίου καὶ
κυρίως στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς
δικαιοσύνης βλ. τὸ βιβλίο τοῦ μακαρί-
τη διδασκάλου μου, ἱστορικοῦ Γερ.
Ἰω. Κονιδάρη «Περὶ τῆς ἐν Ἑλλάδι
«Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης» σή-
μερον», ἐν Ἀθήναις 1971/ 1972. 3) Συμ-
μετεῖχαν σημαντικοὶ ἄνθρωποι τῶν
Γραμμάτων, μὲ τοὺς ὁποίους διατηρῶ
μέχρι σήμερα φιλικότατες σχέσεις. 4)
Αὐτὸ εἶναι ἄλλη ἱστορία, ποὺ δὲν θὰ θί-
ξω ἐδῶ. 5) Κατὰ τὴ συζήτησή μας ἐρώ-
τησα τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴ σχέση
αὐτῆς τῆς ἰδεατῆς Ἀγάπης μὲ τὴν συγκε-
κριμένη Ἀγάπη τοῦ Χρισοῦ μας, ἀλλὰ
ἀπέφυγε νὰ μοῦ ἀπαντήσει. 6) Αὐτὸ κυ-
ρίως μοῦ εἶχε ζητήσει. 7) Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἤθελε νὰ ἀναθέσει τὸ ἔργον μόνο
στὴν ταπεινότητά μου, ἀλλὰ ἀσφαλῶς
θὰ ἀντιληφθῆ, ὅτι προτείνονται καὶ
ἄλλοι Συνάδελφοι, ἀκριβῶς, διὰ νὰ μὴ
τὸ ἀναλάβω ἐξ ὁλοκλήρου, ἂν τυχὸν
ἄρχιζε ἡ συνεργασία μας.

Οἱ τρεῖς νέοι Ἅγιοι
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς - Ἅγ. Πορφύριος -   Ἅγ. Παΐσιος
Ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευ-

κακίων Ἀθηνῶν ἔχει τήν μεγάλη εὐλο-
γία νά ἱστορηθοῦν σέ ἐμφανές σημεῖο
τοῦ Ναοῦ της μέ τοιχογραφίες οἱ τρεῖς
σύγχρονοι ἅγιοι τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς, ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ
Καυσοκαλυβίτης καί ὁ ἅγιος Παΐ-
σιος ὁ Ἁγιορείτης. Πρόκειται γιά τήν
πρώτη τοιχογράφηση τῶν τριῶν
ἁγίων τῆς ἐποχῆς μας σέ κεντρικό Ναό
πόλεως καί, μάλιστα, σέ κεντρικό καί
ἱστορικό Ναό τῆς Πρωτευούσης Ἀθή-
νας.

Εἶναι βέβαια, μεγάλη χαρά και εὐλο-

γία οἱ ἱστορημένοι ἅγιοι, γιατί, ὅπως
ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του «Ὁσίου
Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Βίος» “Οἱ ἅγιοι
εἶναι οἱ περισσότερο τέλειοι Χριστια-
νοί, διότι ἔχουν ἁγιασθῆ εἰς τόν μέγι-
στον, κατά τό δυνατόν, βαθμόν μέ τήν
ἄσκησι τῆς πίστεως εἰς τόν Ἀναστάντα
καί αἰωνίως ζῶντα Κύριο Ἰησοῦ”.
Ὅμως, εἶναι ἐπί πλέον μεγάλη παρηγο-
ριά καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν ἡ ἁγιο-
γράφηση συγχρόνων ἁγίων μορφῶν,
τίς ὁποῖες πολλοί ἀπό ἐμᾶς συνανε-
στράφησαν καί ἔγιναν αὐτόπται καί
αὐτήκοοι μάρτυρες τῆς ἁγιότητός
τους.

Γιά τό θέμα τῆς ἁγιογράφησης τῶν
τριῶν συγχρόνων ἁγίων, ὁ προϊστάμε-
νος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ π. Βασίλειος Βο-
λουδάκης σέ ἄρθρο του στό ἐνοριακό
περιοδικό, «Ἐνοριακή Εὐλογία» (
τεῦχος 152, Ἀπρίλιος 2015), μᾶς ἐνημε-
ρώνει ὡς ἑξῆς:

«Μεγάλη εὐλογία γιὰ τὶς ζοφερὲς
ἡμέρες μας εἶναι ἡ ἐπίσημη διακήρυ-
ξη τῆς Ἁγιότητος τριῶν συγχρόνων
μας Πατέρων, τοῦπ. Ἰουστίνου Πόπο-
βιτς, τοῦ π. Πορφυρίου καί τοῦ π. Παϊ-
σίου.

Ἀπό τόν πρῶτο, τὸν π. Ἰουστῖνον,δι-
δάχθηκα μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία του
αὐθεντικὴ καὶ ζωντανὴ Θεολογία, τὴν
ὁποία καὶ συζητοῦσα μὲ τοὺς Κληρι-
κοὺς ἐν Χριστῷ μαθητάς του, ποὺ ἔκα-
ναν τότε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν
Ἑλλάδα, ἰδιαιτέρως δὲ μὲ τὸν π. Ἀθα-
νάσιον Γιέβτιτς καὶ τὸν π. Ἀρτέμιον
Ραντοσάβλιεβιτς.

Εἴχαμε καὶ τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ
εὑρεθοῦμε μὲ τὴν πρεσβυτέρα μου
στὴν κηδεία τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πό-
ποβιτς στὸ Μοναστήρι τοῦ Τσέλιε
(ἀνθοῦντος τοῦ Κομμουνιστικοῦ κα-
θεστῶτος), νά λάβω μέρος σ  ̓αὐτήν,
νὰ προσκυνήσουμε τὸ εὐωδιάζον(!)
σκήνωμά του καὶ νὰ τὸ συνοδεύσου-
με μέχρι καὶ τῆς ταφῆς του.

Ὁ π. Πορφύριος ὑπῆρξε κατὰ τὴν

νεότητά του συνασκητὴς τοῦ Γέρον-
τός μας π. Σίμωνος καί, ὅταν ὁ Γέρον-
τάς μας ἀσθένησε σοβαρὰ καὶ διέκο-
ψε τὴν ἐπικοινωνία του μὲ τὸν περι-
βάλλοντα κόσμο, ὁ π. Πορφύριος μὲ
κατηύθυνε ὡς πρὸς τὸ ποιὲς ὁδηγίες
νὰ δώσω στοὺς ἰατρούς, γιὰ νὰ παρα-
ταθῆ ἡ ζωὴ τοῦ π. Σίμωνος. Τότε, μοῦ
διηγήθηκε καὶ περιστατικὰ ἀπὸ τὰ
πρῶτα βήματα τῆς κοινῆς μοναστικῆς
ζωῆς τους.

Βεβαίως, καὶ ἄλλες φορὲς μᾶς ἔδω-
σε συμβουλὲς γιὰ τὴν πνευματική μας
ζωὴ καὶ γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ τῆς οἰκο-
γενείας μας, εἶχα δὲ τὴν εὐλογία –τό-
τε ποὺ ἀσκήτευε στὰ Καλλίσια– νὰ λει-
τουργήσω μαζὶ μὲ τὸν π. Εἰρηναῖο
Μπού λο βιτς (Ἀρχιμανδρίτη τότε καὶ
σήμερα Μητροπολίτη τῆς Σερβι κῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας), συμπροσευ-
χομένου τοῦ π. Πορφυρίου ἐντὸς τοῦ
Ἱεροῦ Βήματος. Μετὰ τὸ τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας, ὁ π. Πορφύριος
ἐτέλεσε –μαζὶ μὲ ἐμᾶς τοὺς Λειτουρ-
γοὺς– τὸ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως νη-
πίου, τὸ ὁποῖο ἔλαβε τὸ ὄνομα Θεολό-
γος (υἱὸς τοῦ π. Χριστοδούλου καὶ τῆς
Εὐτυχίας Χατζηθανάση), μὲ ἀνάδοχο
τὸν ἀείμνηστο Καθηγητὴ τῆς Θεολο-
γίας Κ. Σκουτέρην.

Τὸν π. Παΐσιον ἐγνώρισα ὅ ταν
ἤμουν 18 ἐτῶν καὶ εὐεργετή θηκα πολ-
λαπλῶς –καὶ ὅλη ἡ οἰκογένειά μου–
ἀπό τήν ἀρετή, τὶς συμβουλὲς καὶ τὶς
ἅγιες προσευχές του. Δυστυχῶς κά-
ποιοι μὲ διέβαλαν καὶ συνεχίζουν νὰ μὲ
διαβάλλουν –κυρίως στὴν περιοχὴ τῆς
Θεσσαλονίκης– ὅτι τἄχα περιφρόνησα
τὸν π. Παΐσιον καὶ ὅτι ...ἀσέβησα πρὸς
αὐτόν, διαστρέφοντες τὶς θεολογικές
μου ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ περιεχόμενο
τῆς ἐπιστολῆς του, ποὺ ἀναφέρεται
στὸ δαιμονικὸ σφράγισμα τῶν ἀνθρώ-

πων, ἐπιφυλάξεις ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ
τὴν θεολογικὴ ἀκρίβεια τοῦ ζητήμα-
τος αὐτοῦ, ὅπως τὴν ἐνέκρινε καὶ τὴν
ἐπεσφράγισε στὰ σχετικὰ χειρόγραφα
κείμενά μου μὲ τὴν γραφίδα του ὁ μα-
καριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπου-
λος. Οἱ συκοφάντες μου ἐξακολου-
θοῦν νὰ μὲ διασύρουν ὡς ...καταφρο-
νητὴν(!) τοῦ ἁγίου Παϊσίου, παρ ̓ὅτι
πλειστάκις ἔγραψα, πολὺ πρὸ τῆς ἐπι-
σήμου διακηρύξεως τῆς ἁγιότητός
του, ὅτι τὸν θεωρῶ ἅγιον καὶ ὅτι
«προσ κυνῶ καὶ τὸν τόπον οὗ ἔστησαν
οἱ πόδες αὐτοῦ»!

Εἶναι ἄξιο ἀπορίας τὸ πῶς δὲν θεω-
ρήθησαν οὔτε θεωροῦνται καταφρο-
νηταὶ ἀλλὰ καὶ ὑβρισταὶ τῶν ἁγίων,
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐστράφησαν –καὶ, μά-
λιστα, ἀδίκως– ἐναντίον μεγάλων
ἁγίων, ἐλέγξαντες θεολογικὲς δογμα-
τικὲς θέσεις τους, παρ ̓ὅτι οἱ ἐλεγχό-
μενοι ἅγιοι ἦσαν ἄριστοι δογματικοὶ
θεολόγοι καὶ ἑρμηνευταὶ καὶ ὄχι ὅπως
ὁ ἅγιος Παΐσιος, τοῦ ὁποίου ἡ πνευμα-
τικὴ εἰδικότητα δὲν ἦταν ἡ θεολογική,
δογματικὴ καὶ ἑρμηνευτικὴ διατύπω-
ση τῆς Πίστεώς μας, ἀλλὰ ἡ καθοδή-
γηση τῶν ἀνθρώπων στὴν πνευματική
τους ζωή.

Παραδείγματος χάριν, ὁ ἅγιος Γεν-
νάδιος «ὁ θεολόγος καὶ ἐξηγητής»,
ὅπως γράφει ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφ-
σκυ, «εἶχε γράψει μιὰ δριμεῖα κριτικὴ
κατὰ τῶν “Δώδεκα ἀναθεματισμῶν”
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου καὶ εἶχε κατηγο-
ρήσει τὸν ἅγιον Κύριλλον γιὰ βλασφη-
μία στὸ ἔργο του “Πρὸς Παρθέ-
νιον”»(!),παλαιοὶ δὲ καὶ σύγχρονοι θε-
ολόγοι κατηγοροῦν ἐπὶ Μονοφυσι-
τισμῷτὸν ...ἅγιον Γρηγόριον Νύσσης!

Στὶς ἡμέρες μας, ὁ ἀείμνηστος Πα-
ναγιώτης Τρεμπέλας ἔγραψε ὅτι ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς «ἔν τινι
μέτρῳ εἰς τὴν αὐτὴν (ὡς ὁ Βαρλαάμ)
παρεσύρθη σύγχυσιν κατὰ διεύθυνσιν
ἀντίθετον»(!) καὶ συμφωνεῖ μὲ τὰ γρα-
φέντα ἀπὸ τὸν καθηγητὴν κ. Γ. Μαν-
τζαρίδην ὅτι ὁ ἅγιος Παλαμᾶς δὲν ἀπέ-
φυγε ...«ὡρισμένας ὑπερβολὰς ἢ
ἀστόχους φραστικὰς διατυπώσεις εἰς
τὸν πυρετὸν τῆς πολεμικῆς συγγρα-
φικῆς του δραστηριότητος»!

Ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης Ρωμανί-
δης καταφέρεται σκαιότατα κατὰ τοῦ
ἁγίου Αὐγουστίνου –ὁ ὁποῖος, σημει-
ωτέον, ἀπὸ Οἰκουμενι κὲς Συνόδους
ἀποκαλεῖται Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας–
ἐπειδὴ μελέτησε τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο
μέσῳ τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι πλαστο-
γράφησαν κείμενα τοῦ ἁγίου, παρ ̓ὅτι
–ἐκτὸς τῶν πολλῶν ἄλλων– καὶ ὁ
ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν αἵρεση ἅγιος
Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς στὴν Σύνοδο τῆς
Φλωρεντίας, γιὰ νὰ ἀποστομώση τοὺς
αἱρετικοὺς Παπικούς, ποὺ προέβαλαν
πλαστογραφημένα κείμενα τοῦ ἁγίου
Αὐγουστίνου, χρησιμοποίησε κείμενα
ἀπὸ τὰ γνήσια ἔργα τοῦ ἁγίου, «Μονό-
λογοι» (Soliloquia) καὶ «Περὶ Ἁγίας
Τριάδος», ἀποκαλῶντας τον «μακά-
ριον καὶ θεῖον Αὐγουστῖνον»!

Ὁ κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς ὑβρίζει
προσωπικὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν
Ἁγιορείτη καὶ συκοφαντεῖ μὲ ἀπίστευ-
το πάθος ὡς ...αἱρετικὰ τὰ κείμενά του
–παρ  ̓ὅτι ἡ ἁγιότης τοῦ Πατρὸς τῆς
Ἐκκλησίας μας Νικοδήμου διεκηρύ-
χθη ἰδιαιτέρως γιὰ τὰ συγγράμματά
του– χωρὶς ἀνάλογη ἀντίδραση τῶν
Ἁγιορειτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι ἀρκέ-
σθηκαν σὲ μιὰ ἐπιδοκιμασία τῶν δεκα-
τριῶν ἄρθρων ποὺ ἔγραψα, ὑποστηρί-
ζων τὸν ἅγιο Νι κό δημο. Μάλιστα, ἡ ἐπι-
δοκιμασία αὐτὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
καὶ ἀποδοκιμασία τοῦ κ. Γιανναρᾶ
ἐγρά φη μετὰ τὴν ἐπιμονὴ τοῦ μακαρι-
στοῦ ἀκαδημαϊκοῦ διδασκάλου μου
Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου Καψάνη,
Καθηγουμένου τότε τῆς Ἱερᾶς Μο νῆς
Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους!

Ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ θὰ
μπορούσαμε νὰ μνημονεύσουμε,
ἀρκούμεθα ὅμως στὰ παραδείγματα
ποὺ παραθέσαμε καὶ αὐτὸ γιατὶ μὲ τὰ
παρατεθέντα ἡ ὑπὲρ ἡμῶν συνηγορία
εἶναι ἰσχυροτέρα, ἀφοῦ ἐν ἀδίκῳ εὑρί-
σκονται οἱ ἀναφερθέντες ἐπικριταὶ
τῶν ἁγίων καὶ ὄχι οἱ ἐπικρινόμενοι ἅγι-
οι.

Ἀξίζει, πάντως, νὰ προσθέσουμε τὴν
περίπτωση τοῦ κατὰ τὰ λοι πὰ εὐλαβε-
στάτου καθηγητοῦ, ἀειμνήστου
Ἀνδρέα Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἔχει γρά-
ψει βιβλίο μὲ τὸ ὁποῖο ἰσχυρίζεται ὅτι
εἶναι Ὀρθόδοξη ἡ Χριστολογία τοῦ
Μονοφυσίτου Σεβήρου, Πατριάρχου
Ἀντιοχείας, παρ  ̓ὅτι αὐτὸς πολέμησε
τὴν Χριστολογία τῆς Δ  ́Οἰκουμενικῆς
Συνόδου καὶ κατεδικάσθη ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία μας! Καὶ νὰ συνυπολογί-
σουμε ὅτι ὁ Ἀνδρέας Θεοδώρου ἦταν
Καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῶν Δογμά-
των καί, μέχρι σήμερα, δὲν ἔχει βρεθεῖ
κανεὶς νὰ τὸν κατηγορήση γιὰ αὐτό!

Αὐτὰ γιὰ τοὺς κατηγόρους μου. Γιὰ
μᾶς, ἡ χαρὰ εἶναι μεγάλη ἀπὸ τὴν ἁγιο-
κατάταξη τῶν τριῶν αὐτῶν συγχρό-
νων ἁγίων καὶ τὴν χαρά μας αὐτὴ
ἐκδηλώσαμε μὲ πολλοὺς τρόπους
ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἁγιο γρά φη σή τους
στὸν Ναόν μας καί, μάλιστα, σὲ
ἐμφανὲς σημεῖο, δεξιὰ στὴν εἴσοδο
τοῦ Κυρίως Ναοῦ.

Ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ Ναὸς
μας εἶναι ὁ πρῶτος Κεντρικὸς Ναὸς
πόλεως καί, μάλιστα, τῆς Πόλεως τῶν
Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐτίμησε μὲ τοιχο-
γραφία τὰ Τρία αὐτὰ Σκεύη τῆς Θείας
Χάριτος.

Οἱ εὐχὲς καὶ οἱ προσευχές τους νὰ
μᾶς συνοδεύουν πάντοτε!».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ...

συμβαίνει πρὸ τοῦ ἀφελῶς νομί-
ζοντος ἤ πονηρῶς σκεπτομένου
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὅτι
αὐτὸς μόνος κατέχει τὸ τῆς Ἀρχιε-
ρωσύνης μέγα Ἀξίωμα, ὡς «Ὑπερ-
αρχιερεὺς», καὶ ὄχι ἅπαντες οἱ ἑκα-
τοντάδες πραγματικοὶ Ποιμένες
καὶ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας εἰς
τήν Οἰκουμένη! Βασικὴ Ἐκκλησιο-
λογικὴ καὶ Ἱεροκανονικὴ παραχά-
ραξις τῶν Παπικῶν εἶναι ὅτι ὁ Ἀπό-
στολος Πέτρος, (ἄρα καὶ ὁ Πάπας)
ὑπάρχει κυριαρχικά, θείῳ δικαίῳ
τῶν ἄλλων Ἁγίων Ἀποστόλων.
Ἀντιθέτως οὐσιαστικὴ θέσις τῆς
Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι ἅπαντες οἱ
Ἀπόστολοι ἦσαν ἴσοι μεταξύ τους
καὶ ἄρα καὶ ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι. Κάθε
ἀπόκλισις ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν
ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἐκκλησιαστικὴ
ἐκτροπή.

Ἀπρέπεια τοῦ Μητροπολίτου
Σερρῶν κατὰ Χριστοδούλου

τοῦ καί εὐεργέτου αὐτοῦ
Αὐτὲς οἱ γενικῆς φύσεως ἀντι-

κανονικὲς ἀπρέπειες διανθίσθησαν
καὶ ὑπογραμμίσθησαν ἀπὸ αὐτὴν
καθʼ ἑαυτὴν τή δουλικὴ πρόσκλησι
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Σερρῶν κ.
Θεολόγο, πρὸς τὸν Πατριάρχη. 

Φαίνεται ὅτι αὐτὸς ὁ Ἐπίσκοπος
ἐλησμόνησε τὴν «Φοβερὴ Ἀκοινω-
νησία» (ἀνύπαρκτη βέβαια κανο-
νικῶς), πού, ὁ Πατριάρχης εἶχε ἐπι-
βάλει στὸν μεγάλο εὐεργέτη του,
τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο! Ὁ μα-
καριστός Χριστόδουλος τὸν κατέ-
στησε Ἐπίσκοπο, καὶ μάλιστα ἀντί-
θετα ἀπὸ τὸ Καταστατικὸ Χάρτη
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὶν
δηλαδὴ συμπληρώσει τὴν νόμιμη
ἡλικία (τὰ τριάντα πέντε ἔτη).! Κα-
τόπιν, τάχιστα τὸν προέτεινε καὶ
τόν ἐξέλεξε ὡς Μητροπολίτη
Σερρῶν, σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτε-
ρες Μητροπόλεις τῆς Μακεδο-
νίας...

Συντονισμένοι στὴν ἴδια συχνό-
τητα τῆς ἀγνώμονος ἀπρέπειας καὶ
τῆς δουλοφροσύνης, προηγήθη-
σαν καί κάποιοι ἄλλοι τινές Μητρο-
πολίτες, ὅπως ὁ Κερκύρας, ὁ Μεσ-
σηνίας, ὁ Πατρῶν, ὁ Ἐδέσσης κ.ἄ.. 

Ἀναρωτιέται κανείς, μήπως ὅλα
αὐτὰ ἐντάσσονται στὰ πλαίσια τα-
κτικοῦ καὶ στρατηγικοῦ σχεδια-
σμοῦ τῶν νεοδελφίνων, λόγῳ καὶ
τῶν ὑποψελλιζομένων λόγων περὶ
παραιτήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἱερωνύμου Β΄... Ἐκτὸς ὅμως τοῦ
θρόνου τοῦ Προκαθημένου τῆς
Ἐκκλησίας Τῆς Ἑλλάδος, μερικοὶ
στοχεύουν ἢ μεθοδεύουν, διὰ με-
ταθετοῦ καὶ στὸν ἐπίζηλον θρόνον
τῆς συμπρωτευούσης Θεσσαλονί-
κης.

Ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος
ἐξήγγειλε σχέσιν ἀγάπης

μέ τό Φανάρι, ἀλλά ἐβίωσε
τήν σύγκρουσιν

Ἂς δημοσιοποιήσουμε ὅμως καὶ
μερικές ἄγνωστες ἐνέργειες, ποὺ
προεκάλεσαν σεισμικούς τριγμούς
στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅταν ἐξελέγη ὡς Νέος Ἀρχιεπί-
σκοπος ὁ μακαριστὸς Χριστόδου-
λος, τὸ 1998, καὶ προετοίμαζε τὸν
ἐνθρονιστήριο λόγο του, σημείωνε
ὅτι θὰ μεταβῆ «ἐντὸς ἑνὸς μηνὸς
στὴν Κωνσταντινούπολι, γιὰ νὰ ἀπο-
καταστήση τὶς σχέσεις τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸν Πατριάρ-
χη», οἱ ὁποῖες εἶχαν σφοδρῶς δια-
ταραχθῆ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Σερα-
φείμ.

Τότε, τοῦ ὑπεδείχθη νὰ διαγράψη
αὐτὴ τὴν παράγραφο ἀπὸ τὸν «Ἐπι-
βατήριο Λόγο» του καὶ νὰ ἀφήση τὸ
θέμα γιά βαθύτερη μελέτη στόν
χρόνο πού πρέπει. Σύμφωνα μέ πλη-
ροφορίες ἀπολύτως ἔγκυρες καί
ἀκριβεῖς, τοῦ ἐπισημάνθηκε:

-«Γνωρίζετε καλῶς Μακαριώτα-
τε, ὅτι λόγῳ τῶν προσπαθειῶν ἀντι-
κανονικῶν παρεμβάσεων τοῦ Προ-
καθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κωνσταντινουπόλεως στὴν Αὐτο-
κέφαλον Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
ποὺ διαθέτει ἐλεύθερη Ἱερὰ Σύνο-
δο, ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
μέχρι σήμερα, ἀπεμάκρυναν καὶ
ἐκράτησαν τὸν Πατριάρχη μακριὰ
ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ ὅρια. Γιά παρά-
δειγμα:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος
ἀρθρογραφοῦσε δημοσίως ἐναν-
τίον τοῦ Πατριάρχου. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Α΄,
τοῦ διεμήνυσε μὲ αὐστηρότητα ὅτι
δὲν ἔχει τίποτε νὰ προσφέρη στὴν
Ἑλλάδα, ἀλλὰ νὰ φροντίση γιά τὰ
ποιμαντικά του καθήκοντα στὴν
Μικρὰ Ἀσία, στόν Πόντο καὶ στὴν
ὅλη Τουρκικὴ ἐπικράτεια. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, μέ-
χρι τὴν κοίμησί του (ἐπὶ ΟΚΤΩ ΧΡΟ-
ΝΙΑ), παρὰ τὶς λανθασμένες ἀρχικὲς
ὑποσχέσεις γιὰ ἀποκατάστασι τῶν
σχέσεων, δὲν ἐπέτρεψε ΠΟΤΕ στὸν
κ. Βαρθολομαῖο νὰ πατήση τό πόδι
του στὴν Ἀθήνα». 

Παρά τά ὡς ἄνω ὅμως, δυστυχῶς,
καί τὰ ἱστορικῶς ἀτράντακτα ἐπιχει-
ρήματα τοῦ συνομιλητοῦ, ὁ μακα-
ριστὸς Χριστόδουλος, ἂν καὶ κλονι-
σμένος καὶ προβληματισμένος, ἀπε-
φάσισε νὰ ἀνακοινώση ἐπισήμως
στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του τὴν
λεγομένη «ἀποκατάστασι τῶν σχέ-

σεων μὲ τὸ Φανάρι».
Ἕλληνες Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ

προσ έπεσαν στὸ ἔδαφος
μὲ τὸ πρόσωπο στὴ γῆ (μπρούμυτα)

μπροστὰ στὸν Πατριάρχη!
Ὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα καί ὁ μακα-

ριστὸς Χριστόδουλος ἔφθασε στὴν
Κωνσταντινούπολι βρῆκε τὰ πρά-
γματα πολὺ χειρότερα ἀπὸ ὅτι τοῦ
εἶχε ἐξηγηθῆ καί τεκμηριωθῆ...

Θά ἤθελε, ἂν αὐτὸ ἦτο ἐφικτό, νὰ
διακόψη τὴν ἐπίσημη καὶ μὲ πολλὲς
τυμπανοκρουσίες διαφημισμένη
ἐπίσκεψι καὶ νὰ ἐπιστρέψη πάραυτα
στὴν Ἀθήνα.

Ὁ Πατριάρχης, ἄνθρωπος ἐκτὸς
Εὐαγγελικῶν καὶ Κανονικῶν ὁρίων,
ἀπαίτησε καὶ ὑπεχρέωσε ὅλους
τοὺς ἐπισκέπτες του, πλὴν τῶν
Ἀρχιερέων, στὴν ἐπίσημο τελετὴ νὰ
πέσουν πρὸ τοῦ θρόνου του ξάπλα
μὲ τὸ πρόσωπο στὴ γῆ καί νά τόν
προσκυνήσουν..! Γιατί, ἔτσι, ἰσχυρί-
ζεται, προβλέπει τὸ τυπικό.! Ἀπαρά-
δεκτες γελοιότητες τῆς ἐποχῆς τῶν
Σουλτάνων καὶ τῶν Βασιλέων τῆς
Περσικῆς αὐλῆς!!! 

Πράγματι τό 1998 ἐκεῖ, στήν Βα-
σιλεύουσα τῶν Ἱερῶν Χρυσοστό-
μων καί τῶν Ἁγίων Γρηγορίων, συν -
ετελέσθη αὐτός ὁ ἐξευτελισμὸς γιὰ
τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκούς!!!

Δυστυχῶς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος ἀπεδέχθη αὐτὸ τὸ
φαιδρὸ καὶ ἀπαίσιο τελετουργικό, ἂν
καὶ (ὅπως μᾶς διαβεβαίωσαν ἐν ἀλη-
θείᾳ) σφοδρῶς τὸ διεκωμώδει, ὅταν
ἐπέστρεψε στὴν Πρωτεύουσα τῆς
Ἑλλάδος καί τό παρίστανε μάλιστα,
γελοιοποιώντας το ὁλοκληρωτικῶς,
μαζί μέ τά “τσιράκια” του. Οἱ ὀρθο-
φρονοῦντες ὅμως δέν ἐλησμόνη-
σαν ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα Ὀρθόδοξοι
Ἕλληνες, καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες ΠΟΤΕ,
ὡς ἐλεύθεροι πολίτες, δὲν προσκυ-
νοῦσαν ἀνθρώπους, οὔτε θρησκευ-
τικούς ἄνδρες οὔτε καί τό Βασιλιά
τους, ἐν ἀντιθέσει πρός ὅλους τοὺς
βαρβαρικοὺς λαούς! Καί ἐρωτῶμεν:
Σεβασμιώτατοι, λησμονήσατε ἐκεῖ -
να τά συμβάντα; 

Ὁ Πατριάρχης ἀπαιτοῦσε ὀκτώ
ψήφους ἔναντι μιᾶς

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Μετὰ τὴν πρώτη ψυχρολουσία

ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες ποὺ φανε-
ρώνουν τὴν παράλογη ἀντιεκκλη-
σιαστικὴ καὶ ἀντικανονικὴ νοοτρο-
πία τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαί-
ου.

Καταγράφουμε μόνον ἕνα ἀκόμη
περιστατικό, αὐτὸ τοῦ Καταστατι-
κοῦ τοῦ «Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τῶν Ὀρθοδόξων» στὸ κέντρο τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Σʼ αὐτό τό
στρεβλὸ καὶ ἀπαράδεκτο κείμενο,
εἶχε ΟΚΤΩ ψήφους ὁ Πατριάρχης
καὶ τὴν Προεδρία, καὶ ΜΙΑ μόνο
ψῆφο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος!
Πράγματι, μία πρωτοφανὴς ὑποβάθ-
μισις καὶ ἕνας ἀπαράδεκτος ἐξευτε-
λισμός! Μία μόνο ψῆφο θά εἶχε ἡ
Ἑλληνική Ἐκκλησία, ἀλλὰ, μία ἐπί-
σης ψῆφο, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς
Μητροπόλεως Κῶ, ἄλλη μία ψῆφο ἡ
Μητρόπολις Ρόδου καί ἄλλη μία ἡ
Μητρόπολις Γαλλίας κ.τ.λ.. (δηλαδὴ
ὀκτώ ψῆφοι τοῦ Πατριάρχη.!)...

Προφανῶς ἐδῶ ἔχουμε τόν ἐξευ-
τελισμὸ τῶν μὲν, καὶ, τήν ... ἄκρατη
ἐγωϊστική τυραννία τῶν δὲ, σὲ μία
«περίτεχνη» σύνθεσι Ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἐκτροχιασμοῦ τῆς ἀληθοῦς Πα-
ραδόσεως!

Νά διευθετήσωμεν
τά τοῦ «Οἴκου» μας

Ὅταν ὁ Προκαθήμενος τῆς
Ἑλλάδος Χριστόδουλος εἶχε ἐπι-
στρέψει στὴν Ἀθήνα ἦτο στὴν κυ-
ριολεξία μπουρινιασμένος καὶ ἐκρη-
κτικός. Σʼ αὐτὴ τὴν κατάστασι εἶχε
μία ἀνεπανάληπτη συζήτησι μὲ τὸν
εἰσηγητὴ τῆς διαγραφῆς τῆς «ἐξαγ-
γελίας ἐπισκέψεως στὴν Πόλι».
Ὅπως μᾶς πληροφόρησε ἡ πηγή
μας, ἐλέχθησαν τά ἑξῆς:

«...Εἶχες δίκαιο, γιʼ αὐτὰ πού μοῦ
ἔλεγες, ἀλλὰ δυστυχῶς, τὰ πράγμα-
τα εἶναι καὶ χειρότερα», ἔλεγε βη-
ματίζοντας νευρικὰ καὶ κουνώντας
τὰ χέρια του σφιγμένα σὲ γροθιὲς ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος.

«Μακαριώτατε», ἀπεκρίθη ὁ εἰση-

γητής, «δὲν εἶναι θέμα ποιὸς εἶχε δί-
καιο μέχρι σήμερα, ἀλλὰ τί θὰ κά-
νουμε ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς. Ἡ εὐθύ-
νη εἶναι δική σας ἀπόλυτα. Νὰ μὴ
συνεχίσετε, λοιπόν, τὰ ἴδια τραγικὰ
λάθη, τὰ ὁποῖα ὁ προκάτοχός σας
Σεραφεὶμ ἔκαμε, ἀλλά εὐτυχῶς, τὰ
διώρθωσε ἐγκαίρως.

Θὰ σᾶς παραδώσω ἕνα ἄλλο σχε-
τικὸ κείμενο, γιά τά ζητήματα τοῦ
«Οἴκου» μας, καί, ἐὰν κρίνετε σωστὸ
νὰ τὸἐφαρμόσετε», συνέχισε ὁ συν -
ομιλητής.

«Θὰ τὸ ἀναμένω μὲ ἐνδιαφέρον
καὶ θὰ τὰ ἐφαρμόσω μέ σταθερότη-
τα!» 

-«Διότι, φίλτατε, μαζὶ θὰ ἐπιτύ-
χουμε ἤ μαζὶ θὰ ἀποτύχουμε», κα-
τέληξε ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος.

Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες τὸ σχετι-
κό κείμενο παρεδόθη, ἀλλά ὅταν
ἐμελετήθη ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Χρι-
στόδουλο, τοῦ προεκάλεσε σύν-
δρομα διβουλίας καὶ φοβικὲς ἀνα-
ταράξεις. Στὸ τέλος οὐδέν ἐφηρμό-
σθη. Τὰ πράγματα συνεχίσθησαν
στὸν ἴδιο ἐσφαλμένο ὀλισθηρὸ καὶ
ἐπικίνδυνο δρόμο γιὰ τὴν ἑνότητα
τῆς Ὀρθοδοξίας καί δή τῆς Ἑλλη-
νορθοδοξίας...

Ὁ Πατριάρχης ἐπέβαλε
τήν ψευτο-«Ἀκοινωνησία»

εἰς τὸν Χριστόδουλον
Παρῆλθε ἀρκετὸς χρόνος καὶ ὁ

Ἀρχιεπίσκοπος πάσης Ἑλλάδος, συν -
έχιζε νὰ ἐπαυξάνη τούς ἀτυχεῖς χει-
ρισμούς μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, μέ
ἀποτέλεσμα νά ἐπέλθη μία βίαιη
Ἐκκλησιατική μετωπικὴ σύγκρουσις
Χριστοδούλου-Βαρθολομαίου. Τότε
ὁ δεύτερος, ὁ μὴ συγκαλῶν ΠΟΤΕ
(!)Ἱεραρχία, συνεκέντρωσε μερι-
κοὺς Ἀρχιερεῖς, τά «ὑποχείριά» του,
ἐφόρεσε πετραχήλι καὶ ὠμοφόριο,
ὅπως καί οἱ συμπαρόντες, καὶ μὲ θυ-
μιατό, λιβάνια καὶ κεριά, σὲ μία ἀντι-
κανονικὴ παρωδία, ἐπέβαλε «τελε-
τουργικῶς», μέ τηλεοπτικὴ κάλυψι,
μία ἀνυπόστατη καὶ ἀντικανονικὴ
ψευτο-«Ἀκοινωνησία» στὸν μακα-
ριστὸ Χριστόδουλο.

Τὸ ζήτημα αὐτῆς τῆς ἀνυπάρκτου
ψευτο-«Ἀκοινωνησίας», δὲν διευ-
θετήθη ποτέ Ἐκκλησιαστικὰ καί μὲ
τρόπο Κανονικὸ, ὅπως θὰ ἔπρεπε.
Ἀλλά, ἀπεστάλη ἕνας στενός «Συν -
εργάτης» σημαντικοῦ Πολιτικοῦ πα-
ράγοντος τῶν Ἀθηνῶν στὴν Κων-
σταντινούπολι. Αὐτὸς ὁ πλούσιος
“Συνεργάτης” κατακεραύνωσε δε-
όντως τὸν ἔνοχο (!), σὲ πολλὰ ἐπίπε-
δα (!), καὶ φοβισμένο (!) Πατριάρχη
καὶ ἐκεῖνος τρομοκρατημένος, ὡς
ἀγράμματος διάκονος, ἐλησμόνησε
τὴν ἀνύπαρκτη ψευτο-«Ἀκοινωνη-
σία» Χριστοδούλου!!!

Οἱ ὅπου γῆς Ὀρθόδοξοι
ἀπορρίπτουν «δουλικότητες-

αὐταρχικότητες»
Μολονότι οἱ σοβαροί καί νουνε-

χεῖς Χριστιανοί καταγράφουν ἐμπό-
νως τήν ἐπαναλαμβανομένη τακτι-
κή τῶν αὐταρχικοτήτων καὶ τῆς
δουλοπρεπείας, ὅπως καί στίς Σέρ-
ρες, δὲν χάνουν τό ἐλεύθερο
Ὀρθόδοξο ἀγωνιστικό τους φρόνη-
μα, ἀλλά παρωθοῦν στήν σκιά τῆς
ἀπαξίας τήν δυαδική ὁμάδα τῶν
«Δουλοφρόνων- Αὐταρχι κῶν»...

Οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί, οἱ εὐλα-
βεῖς Κληρικοί, οἱ πύρινοι Μοναχοὶ
καὶ οἱ ἅγιοι Ἐπίσκοποι ἐξεγείρονται
ἀπό τήν κατάπτωσι τμήματος τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας, ποὺ κα-
ταλύει τὸ πνεῦμα τῆς ἑνότητος τοῦ
Μυστικοῦ Σώματος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ποικιλοτρόπως δέ, κα-
ταπολεμοῦν ἐκείνους ποὺ συστοιχί-
ζονται μὲ τίς φαιδρές δυαδικότητες
ἀπό τήν μία «Τυραννικῆς Αὐθεν-
τίας» καί ἀπό τήν ἄλλη «Προσωπο-
λατρείας-Δουλικότητος», μέ Ἀντι-
Κανονικὲς ἐπικλήσεις καὶ Ἀντι-
Εὐαγγελικὲς μεθοδευμένες ἐνέρ-
γειες. 

Οἱ πιστοί ἀνεμίζουν δυναμικά τό
λάβαρο τῆς ὑψοποιοῦ γνησίας Ἀγά-
πης, τῆς ἐν Χριστῷ ταπεινόφρονος
Διακονίας, τῆς ἀπαστραπτούσης
Ἀληθείας καὶ τῆς ἐλευθερούσης
Ἐλευθερίας, μέσα εἰς τούς κόλ-
πους τῆς ὑπερλάμπρου «Παν-
Ὀρθοδοξίας»!

Α.Ο.Κ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Αἱ διαπιστώσεις συνεχίζονται, 
καμία ὅμως ἐνέργεια διὰ τὸ τέλος 

τοῦ δράματος εἰς τὴν Μ. Ἀνατολήν
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας Βλ. Πού-

τιν προέβη δι᾽ ἀκόμη μίαν φορὰν εἰς
δηλώσεις, ἐκφράζων τὴν λύπην του
ἀλλὰ καὶ τὴν διαμαρτυρίαν του διὰ
τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ καθημερινῶς
αἱματοβάφουν τὴν γῆν τῆς εὐρυτέ-
ρας Μ. Ἀνατολῆς. Ἔχουσα ἀνοίξει
καὶ ἕτερα μέτωπα π.χ. μὲ τὴν
Οὐκρανίαν, δὲν διαβλέπει κανεὶς
τὴν διάθεσιν τῆς Ρωσίας νὰ ἐπέμβη
δυναμικὰ εἰς τὸ ζήτημα. Τουλάχι-
στον, ἡ ὑπερδύναμις αὐτὴ θὰ πρέπη
νὰ κινητοποιήση ὅλας τὰς πολιτικὰς
ἐξουσίας τῶν κρατῶν, διὰ ἕνα ζήτη-
μα τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ ὅλους καὶ
ἀπαιτεῖ ἤδη ἀπὸ καιροῦ λύσιν.
Ὅπως ἀνεγνώσαμεν εἰς τὸ pentapo-
stagma τὴν 21ην Ἀπριλίου 2015:

«Μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Ρώσου
πατριάρχη πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κ.
Κυρίλλου, γιὰ τὸν «ἐξανδραπο-
δισμὸ» τῶν χριστιανῶν στὴν Μέση
Ἀνατολὴ καὶ τὴν καταστροφὴ
ὀρθόδοξων ναῶν ἐκ θεμελίων ἀπὸ
τοὺς βάρβαρους ἰσλαμιστές, στὸ
ἴδιο θέμα εἰσέρχεται καὶ ὁ Β. Πού-
τιν. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος Β. Πούτιν
δήλωσε ὅτι ἡ κατάσταση τῶν Χρι-
στιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ εἶναι
«ἀπαίσια, καὶ ἡ διεθνὴς κοινότητα
λαμβάνει ἀνεπαρκῆ μέτρα γιὰ τὴν
προστασία τους. «Στὴ Μέση Ἀνα-
τολὴ γιὰ τοὺς χριστιανούς, ἡ κατά-
σταση εἶναι φοβερή. Ἔχουμε πολὺ
χρόνο νὰ μιλᾶμε γι᾽ “αὐτό, καὶ πι-
στεύουμε ὅτι ἡ διεθνὴς κοινότητα
δὲν πράττει ἀρκετά, γιὰ νὰ προστα-
τεύσει τὸ χριστιανικὸ πληθυσμὸ

τῆς Μέσης Ἀνατολῆς», δήλωσε ὁ
Πούτιν στοὺς δημοσιογράφους,
ἀναφέρει ἡ ἱστοσελίδα. Ὁ ἐπικε-
φαλῆς τοῦ Κρεμλίνου τόνισε ὅτι οἱ
χριστιανοὶ ζοῦν καὶ ἀναπτύσσονται
στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐδῶ καὶ
αἰῶνες, μιᾶς καὶ ἡ περιοχὴ ἀποτελεῖ
τὴν γενέτειρα τοῦ Χριστιανισμοῦ.
«Εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι
αὐτὴν τὴν δεδομένη χρονικὴ
στιγμὴ ἡ διεθνὴς κοινότητα δὲν
μπορεῖ νὰ προστατεύσει τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ χρειάζονται τὴν
προστασία της, περισσότερο ἀπὸ
ποτὲ », δήλωσε ὁ Ρῶσος πρόεδρος.
Ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες, ὅλου τοῦ
κόσμου ἀκόμη καὶ ὁ Πάπας μὲ τὸν
ἕνα ἡ τὸν ἄλλο τρόπο «διαπιστώ-
νουν» ὅτι οἱ χριστιανοὶ στὴν Μέση
Ἀνατολὴ γίνονται οἱ «σύγχρονοι
μάρτυρες» τοῦ χριστιανισμοῦ,
ἀλλὰ κανένας δὲν κάνει τίποτε γιὰ
αὐτό. Αὐτὸ ποὺ μένει εἶναι τὰ εὐχο-
λόγια καὶ οἱ διαπιστώσεις γιὰ χιλιά-
δες ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά,
ποὺ «καίγονται ζωντανοί», ἀποκε-
φαλίζονται, βιάζονται, βασανίζονται
, ἀπάνθρωπα ἀπὸ ἀνθρωπόμορφα
τέρατα ποὺ ἕλκουν τὴν καταγωγῆς
τους στὸν «μινώταυρο» καὶ στὰ
ἄλλα ἡμιανθρώπινα πλάσματα τῆς
ἑλληνικῆς μυθολογίας. Ὅλες οἱ με-
γάλες δυνάμεις τοῦ πλανήτη ἁπλὰ
κοιτοῦν, διαπιστώνουν , καὶ κυρίως
ἐκφράζουν τὴν συμπόνια τους ,
ἀλλὰ μέχρι ἐκεῖ. Ὅσο γιὰ τὸν Πάπα,
καλὰ εἶναι τὰ κηρύγματα, ἀλλὰ μή-
πως θὰ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσει μία νέα
σύγχρονη σταυροφορία κατὰ τῶν
ἀπίστων στοὺς Ἁγίους Τόπους;».

ου καὶ εὐχήθηκε πρὸς τοὺς Σεβα-
σμιωτάτους Ἐπισκόπους, πρώην κ.
Φραγκίσκο καὶ νῦν κ. Πέτρο, καὶ
τοὺς Ρ/Καθολικοὺς συμπολίτες».
«Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (26η
Ἀπριλίου), ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δω-
ρόθεος Β' ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, στὸ
Μάννα, κατὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Προ-
στάτου τῶν μελῶν καὶ ἀναβατῶν
τοῦ Ἱππικοῦ Ὁμίλου Ἁγίου Γεωργί-
ου… Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δω-
ρόθεος Β' φέρων τὴν εἰκόνα τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, προεξῆρχε, ἔφιπ-
πος, ἐπὶ τοῦ καθαρόαιμου ἵππου
"Φαέθων", τῆς ἐφίππου λιτανείας
καὶ εὐλόγησε τοὺς ἱππεῖς, τοὺς ἀνα-
βάτες καὶ τὰ ὑποζύγιά τους».

«Ἐπέσαξε τὴν ὄνον...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ἐδικαιώθη νομικῶς τὸ αἴτημα
τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου νὰ μὴ παρί-
σταται ἡ πολιτικὴ ἀγωγὴ εἰς τὴν
διεκδίκησιν ἀποζημιώσεων διὰ τὰ
πέντε ἀκίνητα, διὰ τὰ ὁποῖα ὑπάρ-
χουν ἤδη ἀποφάσεις. Συμφώνως
πρὸς τὴ naftemporiki.gr τῆς 22ας
Ἀπριλίου:

«Ἀποβλήθηκε μὲ ἀπόφαση τοῦ
Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργη-
μάτων, ὅπου ἐκδικάζεται ἡ ὑπόθε-
ση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου
ἡ πολιτικὴ ἀγωγὴ ὡς πρὸς τὸ σκέ-
λος τῆς διεκδίκησης ἀποζημίωσης
τοῦ Δημοσίου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ
γιὰ τὰ πέντε ἀκίνητα, γιὰ τὰ ὁποῖα
ἔχουν ἐκδοθεῖ ὁριστικὲς ἀποφά-
σεις τῶν πολιτικῶν δικαστηρίων
ὑπὲρ τῆς Μονῆς. Τὸ δικαστήριο
ἀποφάσισε νὰ ἀποβληθεῖ καὶ ἡ πο-
λιτικὴ ἀγωγὴ  σὲ βάρος τῆς συμ-
βολαιογράφου Αἰκατερίνης Πελέ-
κη, κάνοντας δεκτὴ τὴν πρόταση
τῆς εἰσαγγελέως τῆς ἕδρας, ἡ
ὁποία ἔκρινε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ Δη-

μόσιο ἔλαβε γνώση τῶν πράξεων
γιὰ τὶς ὁποῖες κατηγορεῖται στὶς 12
Φεβρουαρίου 2010, ὅταν ὁ
ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἔδωσε
ἐντολὴ στὸ Νομικὸ Συμβούλιο τοῦ
Κράτους νὰ ἀσκήσει κάθε νόμιμη
ἐνέργεια γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς
Μονῆς Βατοπαιδίου. Ἀπὸ τότε,
ὅπως τόνισε ἡ Εἰσαγγελέας, εἶχε
προθεσμία ἕξι μηνῶν προκειμένου
νὰ καταθέσει ἀγωγὴ σὲ βάρος τῆς
Αἰκατερίνης Πελέκη, κάτι ὅμως
ποὺ δὲν ἔπραξε. «Τὸ Δημόσιο δὲν
μπορεῖ νὰ παρασταθεῖ, γιὰ νὰ ὑπο-
στηρίξει τὴν κατηγορία σὲ βάρος
τῆς κατηγορουμένης» εἶπε χαρα-
κτηριστικὰ ἡ Εἰσαγγελέας. Ὅλοι
οἱ κατηγορούμενοι μέσῳ τῶν συ-
νηγόρων τους, ἀρνήθηκαν τὶς κα-
τηγορίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν.
Συγκεκριμένα, ὁ συνήγορος τοῦ
ἡγούμενου Ἐφραίμ, Γιάννης Γιαν-
νίδης, τόνισε πὼς ὁ ἐντολέας του
«ἔπραξε ἐν πνεύματι δικαίου καὶ
μὲ τὴν πεποίθηση πὼς ἔκανε τὸ
σωστό».

Ὁ διάδοχος διορθώνει τὸν προκάτοχον!
Δὲν πρόλαβε νὰ ἀθρώση λόγον

περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας ὁ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν καὶ φαί-
νεται πὼς οἱ ἴδιοι οἱ προσκείμενοι
εἰς αὐτὸν προβαίνουν εἰς διορθω-
τικὰς κινήσεις τῶν λόγων του.
Ὅπως ἐδημοσίευσαν τὰ Νέα τῆς
Βοιωτίας τῆς  21ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«Θέση ἔναντι τῆς ἄποψης τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδας Ἱερώνυμου γιὰ ἀξιοποί-
ηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας πρὸς ὄφελος τῶν ἀναγκῶν
τοῦ Κράτους παίρνει ὁ Μητροπο-

λίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας Γεώρ-
γιος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης δήλωσε τὴν ἀμέριστη συμ-
παράστασή του στοὺς χειρισμοὺς
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τὴ συμμε-
τοχὴ τῆς Μητροπόλεώς του στὸ
σχέδιο γιὰ ἀπὸ κοινοῦ ἀξιοποίηση
τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς
ἐκκλησίας μὲ τὴν κυβέρνηση, μὲ
τὴ σημείωση ὅτι ὁ προκαθήμενος
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀναφε-
ρόταν προφανῶς στὰ περιουσιακὰ
στοιχεῖα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ
ὄχι τοῦ συνόλου τῶν Μητροπόλε-
ων».

Μακ. Ἀρχ. Κύπρου: Τὰ μνημεῖα ἀνήκουν
εἰς ὅλην τὴν πολιτισμένην ἀνθρωπότητα

«Μεταξὺ τυροῦ καὶ ἀχλαδιοῦ»
συνεζήτησαν ὁ Μακ. Ἀρχ. Κύ-
πρου κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ
Μουφτὴς κ. Τ. Ἀταλάϊ διὰ τὴν
προάσπισιν τῶν θρησκευτικῶν
ἀναγκῶν χριστιανῶν καὶ μουσουλ-
μάνων εἰς τὴν Κύπρον. Ἡ ὑπόσχε-
σις ποὺ ἐλήφθη ὡς σύμφωνος
ἀπόφασις εἶναι νὰ μὴ ὑποστηρίξη
ὁ καθένας τὴν ἰδικήν του πλευρὰν
ἔναντι τῶν θεσμῶν ἀλλὰ ἀπὸ κοι-
νοῦ τὰ αἰτήματα καὶ τῶν δύο
πλευρῶν. Εἰς τὰ αἰτήματα ἀνήκει
ἡ προστασία καὶ συντήρησις τῶν
μνημείων. Ἂς ἐπαγρυπνῆ ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος, διότι ἀνέκαθεν ἡ πολι-
τικὴ τῆς ἄλλης πλευρᾶς, ἦτο ἡ πο-
λιτικὴ τῆς ἰσχύος καὶ ὄχι τῆς συ-
νεννοήσεως. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
μετὰ τὴν συνάντησιν προέβη εἰς
δηλώσεις. Ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν εἰς
ἀνακοίνωσιν τῆς 21ης Ἀπριλίου
ἐ.ἔ.:

«… ὅπως πάντοτε εἶναι γνω-
στό, μὲ τὴν παρουσία του
(Μουφτῆ), ἐδῶ κοντά μας, ἔχου-
με τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνταλλάσσου-
με μερικὲς ἀπόψεις γιὰ τὰ Μνη-
μεῖα μας, τόσο τὰ Τεμένη ποὺ
εὑρίσκονται στὴν περιοχὴ τὴ δική

μας ὅσο καὶ τὰ δικά μας Μνημεῖα
ποὺ εὑρίσκονται στὴν ἄλλη πλευ-
ρά…ἡ ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ἀπο-
βοῦν ὅλα συντηρημένα, καὶ τὰ
Μουσουλμανικὰ Τεμένη, ἀλλὰ καὶ
οἱ Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, γιατί
αὐτὸ θέλει ὁ πολιτισμός μας. Τὰ
Μνημεῖα ἀνήκουν, βέβαια, σὲ
ἐμᾶς καὶ τοὺς Τουρκοκυπρίους,
ταυτόχρονα ὅμως ἀνήκουν καὶ σὲ
ὅλη τὴν πολιτισμένη ἀνθρωπότη-
τα. Καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ συντη-
ροῦμε, νὰ τὰ προστατεύουμε για-
τί εἶναι ἡ ἱστορία μας, εἶναι ὁ πολι-
τισμός μας… Ἐπίσης, πιστεύω ὅτι
θὰ ζητήσω μία συνάντηση… μὲ τὸ
νέο ἡγέτη τῶν Τουρκοκυπρίων,
ὅπως καὶ μὲ τὸν Πρόεδρο Ἀνα-
στασιάδη, θὰ εἴμαστε μαζὶ μὲ τὸν
Μουφτὴ στὴ συνάντηση, καὶ θὰ
τοὺς ποῦμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ
ὅτι πρόβλημα θρησκευτικὸ δὲν
εἴχαμε ποτὲ στὴν Κύπρο, οὔτε καὶ
τώρα ἔχουμε, καὶ πρέπει νὰ βοη-
θήσουν ἀμφότεροι νὰ ὑπερπηδή-
σουμε τὶς διάφορες δυσκολίες
ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, οὕτως
ὥστε νὰ ὑπάρξει μία ἀλληλοκατα-
νόηση, μία προσέγγιση τῶν μὲν
μὲ τοὺς δέ. Πιστεύω ὅτι κι αὐτὸ
εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ
πρέπει νὰ συμβάλουμε πρὸς αὐτὴ
τὴν κατεύθυνση».

Τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας πιέζει τὸ Π.Σ.Ε., 
ἐνῶ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον δηλώνει ἁπλῶς παρόν

Εἰς συνάντησιν Μακ. Πατρ. Μό-
σχας καὶ τοῦ Γ.Γ. τοῦ Π.Σ.Ε. κ.
Tveit ὁ Πατριάρχης ἐξεδήλωσεν
ἐμφανῶς τὴν δυσφορίαν του σχε-
τικῶς πρὸς τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Παγ-
κόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν
ἀσχολεῖται μὲ ποικίλα ζητήματα,
ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσχοληθῆ καὶ μὲ
τὰ ὅσα βιώνουν οἱ χριστιανοὶ τῆς
Μ. Ἀνατολῆς. Ἀπὸ τὴν ἄλλην
πλευρὰν τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον διὰ
τοῦ ἐκπροσώπου αὐτοῦ Σεβ.
Μητρ. Σασίμων κ. Γενναδίου ἐδή-
λωσεν ὅτι παρακολουθεῖ τὴν κατά-
στασιν καὶ ὅτι κάνει προσευχήν.
Διατί ἐδίστασεν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ
Οἰκ. Πατριαρχείου νὰ πιέση πρὸς
τὴν ἰδίαν κατεύθυνσιν τὸ Π.Σ.Ε.; Ἡ
προσευχὴ βεβαίως χρειάζεται,
ἀλλὰ τὰ προηγούμενα χρόνια
ἐκτὸς ἀπὸ προσευχὴν εἰς τὸ Π.Σ.Ε.
προέβαινον καὶ εἰς ἄλλας ἐνεργεί-
ας, διατί τώρα τηροῦν στάσιν ἐφε-
κτικήν; Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ
εἰς τὸ Π.Σ.Ε.; Συμφώνως πρὸς τὸ
δημοσίευμα τοῦ agioritikovima
τῆς 23ης Ἀπριλίου 2015:

«Στὶς 22 Ἀπρίλη ὁ Πατριάρχης
Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν
Κύριλλος συναντήθηκε μὲ τὸν Γε-
νικὸ Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου
Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ), πά-
στορα Olav Fykse Tveit. Ὁ Προκα-
θήμενος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας στάθηκε στὴν κατά-
σταση τῆς χριστιανικῆς μειονότη-
τας στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Βό-
ρεια Ἀφρική. Μίλησε γιὰ τὴν κατα-
στροφὴ ὅλων τῶν χριστιανικῶν
ἐκκλησιῶν στὴν ἰρακινὴ πόλη τῆς

Μοσούλης, ὅπου μέχρι πρόσφατα
ὑπῆρχαν 45 ἐκκλησίες, καθὼς καὶ
γιὰ τοὺς ντόπιους χριστιανοὺς ποὺ
ἢ διώχθηκαν ἢ σκοτώθηκαν. Ἐπί-
σης ἀναφέρθηκε στὶς τέσσερις
ἐκκλησίες ποὺ καταστράφηκαν
στὴ Συρία καὶ στοὺς ἑκατοντάδες
χιλιάδες ποὺ ὁμολογοῦν ὅτι εἶναι
Χριστιανοὶ καὶ ἀναγκάζονται νὰ
ἐγκαταλείψουν τὴ χώρα. Δὲν πα-
ρέλειψε νὰ σταθεῖ σὲ ὅσα ἀποτρό-
παια γεγονότα λαμβάνουν χώρα
στὴ Λιβύη, ὅπου ὑπάρχουν ἀνα-
φορὲς γιὰ νέες δολοφονίες καὶ
ἀπαγωγὲς χριστιανῶν, καθὼς καὶ
ἐπιθέσεις σὲ χριστιανικὲς ἐκκλη-
σίες. "Τὸν Φεβρουάριο δολοφονή-
θηκαν βάναυσα περισσότεροι ἀπὸ
εἴκοσι πιστοὶ τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλη-
σίας, καὶ πρόσφατα ἔλαβα γνώση
τῆς βάναυσης σφαγῆς τῶν τριάν-
τα χριστιανῶν τῆς Αἰθιοπίας" εἶπε
ὁ κ. Κύριλλος πρὸς τὰ μέλη τοῦ
ΠΣΕ.

“Εἴμαστε σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὸ
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ρω-
σίας, καὶ μὲ ἐκπροσώπους ἄλλων
χωρῶν" - συνέχισε ὁ Προκαθήμε-
νος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας. "Κάθε φορά, ποὺ συν -
αντῶ ἀρχηγοὺς κρατῶν καὶ κυβερ-
νήσεων, θέτω αὐτὸ τὸ ζήτημα"
εἶπε. Παράλληλα ὁ Πατριάρχης
ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς 13 Μαρτίου,
2015 μετὰ τὴν κοινὴ πρωτοβουλία
τῆς Ρωσίας, τοῦ Βατικανοῦ καὶ
τοῦ Λιβάνου τὸ Συμβούλιο Ἀνθρω-
πίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ
υἱοθέτησε μία δήλωση "γιὰ τὴν
ὑποστήριξη τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων τῶν χριστιανῶν καὶ
ἄλλων κοινοτήτων, ἰδιαίτερα στὴ

Μέση Ἀνατολή" . Τὸ ἔγγραφο ὑπε-
γράφη ἀπὸ 65 χῶρες.

"Αὐτὰ εἶναι σωστὰ βήματα, ἀλλὰ
ἡ τραγωδία εἶναι τόσο μεγάλη, τό-
σο ὀδυνηρή, ποὺ χρειάζεται ὅλο
καὶ περισσότερη προσπάθεια," -
εἶπε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος.
Ἐπέστησε τὴν προσοχὴ τῶν συνο-
μιλητῶν σχετικὰ μὲ τὶς διακρίσεις,
τὶς διώξεις τῶν Χριστιανῶν σὲ
ἄλλες χῶρες, ποὺ δὲν ἔγινε ἀπο-
δεκτὴ ἡ λεγόμενη Ἀραβικὴ Ἄνοι-
ξη. "Ὅλο αὐτὸ δημιουργεῖ μία θλι-
βερὴ εἰκόνα: οἱ Χριστιανοὶ στὸν
ΧΧΙ αἰώνα ὑποφέρουν ὅπως κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτο-
κρατορίας", - εἶπε ὁ Προκαθήμε-
νος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ἐκφράζοντας τὴν ἀπο-
ρία, γιατί αὐτὸ τὸ θέμα παραμένει
σὲ δεύτερη μοῖρα σὲ διεθνὲς ἐπί-
πεδο. «Φυσικὰ γνωρίζετε ὅτι
ἔχουν ὑπογραφεῖ, συμπεριλαμβα-
νομένων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν,
τὰ ἔγγραφα σχετικὰ μὲ τὸν ἀντι-
σημιτισμὸ καὶ τὴν ἰσλαμοφοβία. Πι-
στεύουμε ὅτι εἶναι πολὺ σωστὰ βή-
ματα, ἀλλὰ ἦρθε ἡ ὥρα νὰ μιλή-
σουμε γιὰ τὴ χριστιανοφοβία" –
εἶπε.

Κατόπιν ἔθεσε τὸν δάκτυλον ἐπὶ
τὸν τύπον τῶν ἥλων γιὰ τὸ ρόλο
τοῦ ΠΣΕ σὲ ὅλα αὐτά: "Νομίζω ὅτι
τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν
Ἐκκλησιῶν θὰ μποροῦσε πλέον νὰ
διαδραματίσει ἕνα πολὺ σημαν-
τικὸ ρόλο , μιλώντας ἐξ ὀνόματος
τῶν περισσοτέρων ἀπὸ 300 ἐκκλη-
σιῶν ποὺ εἶναι μέλη του καὶ νὰ
ἀρθρώσει μία κοινὴ θέση γιὰ τὸ
θέμα αὐτὸ πρὸς τὶς πολιτικὲς
ἀρχὲς καὶ τοὺς διεθνεῖς ὀργανι-

σμούς. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαρι-
στήσω γιὰ ὅ,τι ἔχετε κάνει πρὸς
αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, ἀλλὰ νομί-
ζω ὅτι ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα, ποὺ πρέπει
ὅλοι νὰ ἐργαστοῦμε ἀκόμα πιὸ δυ-
ναμικά." Εἶπε "Ἐμεῖς ὡς Χριστιανοὶ
πρέπει νὰ σκεφτοῦμε τοὺς ἀδελ-
φοὺς καὶ τὶς ἀδελφές μας, καθὼς
ἐπίσης νὰ σκεφτοῦμε τὸ πῶς μπο-
ροῦμε νὰ ὠθήσουμε τοὺς ἀρχη-
γοὺς κρατῶν καὶ κυβερνήσεων
πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς προ-
ώθησης τῆς εἰρήνης. Καλοῦμε
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θέ-
λησης γιὰ τὴν προστασία τῆς χρι-
στιανικῆς μειονότητας" - συνέχισε
ὁ γενικὸς γραμματέας τοῦ Παγκο-
σμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ
κατέληξε "Πολλὰ διακυβεύονται
τώρα, γι᾽ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ
ἐνισχυθοῦν οἱ κοινές μας προσπά-
θειες σὲ πολλοὺς τομεῖς.

"Ἅγιε Πατέρα, σχετικὰ μὲ τὸ θέ-
μα ποὺ θέσατε γιὰ τὴν κατάσταση
στὴ Μέση Ἀνατολή, τὴ Βόρεια
Ἀφρική, τὸ Πακιστάν, τὸ Ἰράκ, καὶ
ἀλλοῦ πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι τὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὁ Πα-
τριάρχης τῆς Κωνσταντινούπολης
καὶ ἡ Σύνοδος παρακολουθοῦν
προσεκτικὰ τὴν κατάσταση" - εἶπε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ.
Γεννάδιος. "Ὅπως καὶ ἄλλες
ἐκκλησίες καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέ-
τες, δηλώνουμε τὴν ἀλληλεγγύη
μας, καὶ τὴν ἑνότητα στὴν προσευ-
χή. Ἀνησυχοῦμε ἰδιαίτερα γιὰ τὸ τί
συμβαίνει στὴ Συρία, εἶναι ἀνησυ-
χητικὴ ἡ φυγὴ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ
τὴν περιοχή. Πρέπει νὰ προσπαθή-
σουμε νὰ βροῦμε τρόπους, γιὰ νὰ
λύσουμε αὐτὸ τὸ πρόβλημα" συμ-
πλήρωσε».

Ἱ.Σ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς: Συμπαραστεκόμεθα
εἰς τοὺς Αἰθίοπας καὶ Κόπτας ἀδελφούς μας

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς
Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀμερικῆς εἰς τὴν συνεδρίασίν της
ἐξέδωσε τὴν 22αν Ἀπριλίου ἐ.ἔ. δή-
λωσιν σχετικὰ μὲ τὰ πρόσφατα
τραγικὰ γεγονότα εἰς τὴν Βόρειον
Ἀφρικὴν καὶ τὴν Μέσην Ἀνατολήν.
Παραθέτομεν τὴν πλήρη ἀνακοί-
νωσιν:

«Κάθε μέρα μαθαίνουμε τὸν πό-
νο τῶν ἀνθρώπων σὲ ὅλο τὸν κό-
σμο καὶ εἶναι εὔκολο νὰ ἀπευαι-
σθητοποιηθεῖ κανεὶς γιὰ τὸν πόνο
καὶ τὴν θλίψη, ποὺ προκαλεῖται σὲ
διάφορες περιστάσεις καὶ σὲ πολ-
λαπλὰ περιβάλλοντα:

Ἑκατοντάδες μετανάστες
ἔχουν μόλις πνιγεῖ στὴ Μεσόγειο,
καθὼς ζητοῦσαν ἀθῶα καταφύγιο,
ἀκόμη ὅταν ἄλλοι ἐκμεταλλεύον-
ται τὴν εὐάλωτη κατάστασή τους.

Χιλιάδες σφαγιάστηκαν στὴ Συ-
ρία, τὴν Ὑεμένη καὶ σὲ πολλὲς
χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς,
καθὼς δύναμη καὶ ἀπληστία κά-
νουν τὰ στραβὰ μάτια σὲ ἀθώους
πολίτες ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιβιώ-
σουν ἢ νὰ ξεφύγουν.

Ἀνείπωτοι ἀριθμοὶ εἶναι ἄγνω-

στα θύματα τοῦ σεχταρισμοῦ, τῶν
διακρίσεων καὶ τοῦ κοινωνικοῦ
ἀποκλεισμοῦ, τόσο στὶς δικές τους
χῶρες, ὅπως ἡ Νιγηρία καὶ ἡ Ζιμ-
πάμπουε ἢ σὲ γειτονικὲς περιοχὲς
ὅπως ἡ Λιβύη καὶ ἡ Νότια Ἀφρική.
Τέτοιες συγκρούσεις καὶ αἱματο-
χυσία δὲν περιορίζονται στὴ Μέση
Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀφρική, ἀλλὰ
προκαλοῦν τὸν ὄλεθρο καὶ στὴν
Εὐρώπη, μὲ τὶς ἐχθροπραξίες στὴν
Οὐκρανία.

Ἐνώπιον τέτοιων συνεχιζόμε-
νων φρικιαστικῶν πράξεων βαρβα-
ρότητας, ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ
ἀδελφὸ ἐνάντια στὸν ἀδελφὸ σὲ
ὅλο τὸν κόσμο, ἐμεῖς δὲν θὰ παρα-
μείνουμε σιωπηλοί, ἀλλὰ θὰ ὑψώ-
σουμε τὴ φωνή μας στὴν ἀλληλεγ-
γύη καὶ τὴν προσευχή. Ὅπως ὁ
Ἅγιος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει,
«Ἐὰν ἕνα μέλος ὑποφέρει, ὑποφέ-
ρουμε ὅλοι μαζί, ἐὰν ἕνα μέλος
τιμᾶται, ὅλα χαίρονται μαζὶ »(1
Κορ. 12,26).

Ὡς ἐκ τούτου, ἐκφράζουμε τὴν
ἀνησυχία καὶ τὴ συμπόνια μας γιὰ
τὴν κατάσταση τῶν χριστιανῶν
στὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ Βόρεια Ἀφρι-
κή, καθὼς καὶ στὸ Ἰράκ, τὴ Συρία

καὶ ὁλόκληρη τὴ Μέση Ἀνατολή.
Ἐκφράζουμε τὴν ὑποστήριξή μας
γιὰ τὸ δικαίωμά τους νὰ παραμεί-
νουν καὶ νὰ ἀνθίσουν στὶς πατρί-
δες τους. Καὶ ἐμεῖς καταδικάζουμε
κάθε μορφὴ καταπίεσης καὶ βίας
ἐναντίον ὅλων τῶν ἀνθρώπων,
ἀνεξαρτήτως φυλετικῆς κατα-
γωγῆς, ἐθνοτικῆς καταγωγῆς ἢ
θρησκευτικῆς πεποίθησης.

Αἰσθανόμαστε ἀποτροπιασμὸ
γιὰ τὶς διακρίσεις καὶ τὴν κτηνωδία
ἐνάντια στοὺς ἀνθρώπους κάθε
θρησκείας, ἀλλὰ κυρίως κατὰ τῶν
χριστιανῶν ποὺ ἀπήχθησαν καὶ
ἀδιακρίτως σφαγιάστηκαν. Θυμό-
μαστε μὲ βαθιὰ θλίψη τὴν ἐξαφά-
νιση πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ χρονικοῦ διαστήμα-
τος μετὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Ἀνά-
στασης τοῦ Κυρίου, τοῦ Ἑλληνο-
Ὀρθόδοξου Μητροπολίτη Boulos
Yazigi (ἀδελφοῦ του Μακαριωτά-
του Πατριάρχη Ἰωάννη Ι΄ Ἀντιοχεί-
ας) καὶ τοῦ Συρο-Ὀρθόδοξου
Ἀρχιεπισκόπου Yohanna Ibrahim,
ἀμφοτέρους Ἐπισκόπους τοῦ Χα-
λεπίου, τῆς Συρίας, οἱ ὁποῖοι ἀπή-
χθησαν ἀπὸ ἰσλαμιστὲς μαχητὲς
κατὰ τὴ διάρκεια κοινῆς φιλαν-
θρωπικῆς ἀποστολῆς στὴν περιο-

χή. Συνεχίζουμε νὰ προσευχόμα-
στε γιὰ τὴν ἀσφαλῆ ἐπιστροφή
τους ἀνάμεσά μας.

Ἐπιπλέον, ἔχουμε βαθιὰ θρηνή-
σει γιὰ τὴν πολὺ πρόσφατη ἀπώ-
λεια Χριστιανῶν Αἰθιόπων καὶ
Κοπτῶν, οἱ ὁποῖοι ψυχρὰ ἀποκεφα-
λίστηκαν ἀπὸ ἰσλαμιστὲς ἐξτρε-
μιστὲς στὴ Λιβύη. Ἡ Ἑλληνικὴ
Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμε-
ρικῆς πάντοτε καλωσορίζει τοὺς
Αἰθίοπες καὶ Κόπτες ἀδελφούς
μας στὶς κοινότητές μας σὲ ὅλη τὴ
χώρα. Μοιραζόμαστε τὴν ἀπώλειά
τους καὶ τὸ πένθος σὲ τέτοιες ἀδι-
καιολόγητες περιστάσεις. Εἴθε τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ νὰ χρησιμεύσει
ὡς βάλσαμο γιὰ τὶς πληγές τους
καὶ νὰ φέρει θεραπεία στὶς κοινό-
τητές τους.

Καλοῦμε τοὺς πιστοὺς τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς μας καὶ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους καλῆς θέλησης νὰ
ἔχουν τοὺς πονεμένους ἀδελ-
φοὺς καὶ τὶς ἀδελφὲς στὴν προσ -
ευχή τους. Καὶ «εἴθε ὁ Κύριος τῆς
εἰρήνης νὰ σᾶς δώσει τὴν εἰρήνη
ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ καὶ μὲ κάθε τρό-
πο. Ὁ Κύριος νὰ εἶναι μαζί σας» (2
Θεσ 3.16)».

Ἐθνικιστικοὶ κύκλοι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας
Ἄνθρωποι ποὺ δὲν βλέπουν διὰ

πολλοὺς λόγους μὲ καλὸ μάτι τὴν
παρουσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας εἰς τὴν Ἀλβανίαν προσπαθοῦν
νὰ βάλουν ἐναντίον της μὲ ἐθνικι-
στικὰ ἐπιχειρήματα περὶ τῆς χρήσε-
ως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς τοὺς
ναούς. Ἂς ὑπενθυμίσωμεν ὅτι ἡ ἑλλη-
νικὴ γλῶσσα μόνον πλοῦτον μπορεῖ
νὰ προσθέση καὶ ὄχι νὰ βλάψη.
Ἄλλωστε ἡ ἰδία ἡ Ἁγ. Γραφὴ εἶναι εἰς
τὰ ἑλληνικά. Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρ-
χη χριστιανοσύνη ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
χωρὶς νὰ ἀντλῆ τὴν πηγήν της ἀπὸ τὸ
πρωτότυπον κείμενον; Οἱ ὑποτιθέμε-
νοι ἐθνικόφρονες ἂς μὴ λησμονοῦν
ἐπίσης ὅτι εἰς τὴν περιοχήν, ὅπου σή-
μερον κατοικοῦν, πρὸ δύο χιλιάδων
ἐτῶν ὡμίλουν ἑλληνικά. Συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Πρωινὸς Λό-
γος» Ἰωαννίνων τῆς 21ης Ἀπριλίου
2015:

«Σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ Ἀλβανία
συγκλονίζεται ἀπὸ τὴ δράση φανα-
τικῶν ἰμάμηδων, ποὺ στρατολογοῦν
τζιχανιστὲς γιὰ τὴ Συρία καὶ τὸ Ἰράκ,
κάποιοι ἀκραῖοι κύκλοι σὲ ἀντιπερι-

σπασμὸ ἐπιχειροῦν γιὰ μία ἀκόμη
φορὰ νὰ πλήξουν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀναστάσιο. Τὸ ἐπιχείρημα ποὺ τώρα
χρησιμοποιοῦν στὸν «πόλεμο» κατὰ
τοῦ Ἀναστάσιου, Μέσα Ἐνημέρω-
σης, σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης,
καθὼς καὶ ὁρισμένοι ἀκραῖοι πολιτι-
κοί, εἶναι ἡ χρήση τῆς γλώσσας στὶς
Ἐκκλησίες. Οἱ ἐπιθέσεις αὐτὲς -
σύμφωνα μὲ γνωρίζοντες καλὰ τὰ
τῆς Ἀλβανίας- συνδέονται μὲ τὴν
εἴσοδο σὲ κρίσιμο στάδιο τῆς δίκης
δύο ἀκραίων, φανατικῶν ἰμάμηδων
τῶν Τιράνων καὶ πέντε συνεργατῶν
τους, γιὰ ρητορικὴ μίσους, προσηλυ-
τισμὸ καὶ στρατολόγηση πολιτῶν μὲ
προορισμὸ τὶς τάξεις ἔνοπλων
ἐξτρεμιστικῶν ἰσλαμιστικῶν ὀργα-
νώσεων στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰράκ! Οἱ
κύκλοι ποὺ ἀναμοχλεύουν τὶς ἐπιθέ-
σεις κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀνα-
στάσιου, ἔχουν ἐξαπολύσει ἕνα
μπαρὰζ ἐπικρίσεων καὶ σχολίων, θέ-
τοντας καὶ πάλι ζήτημα νὰ εἶναι
Ἀλβανὸς στὴν καταγωγὴ ὁ ἐπικε-
φαλῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Θέση στὸ θέμα ποὺ ἐπιχειρεῖται νὰ
προκληθεῖ ἐκ νέου οὐσιαστικὰ ἄνευ
λόγου- καθὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συν -

ήθως μόνο σὲ κηρύγματα μιλᾶ στὰ
Ἑλληνικὰ- πῆρε τὸ ΚΕΑΔ, τὸ ὁποῖο
μὲ ἀνακοίνωσή του ἐπισημαίνει ὅτι
«στὸ Καταστατικὸ τῆς Ἐκκλησίας,
στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ καὶ στὴ νομοθε-
σία γιὰ τὶς Μειονότητες ποὺ συμπε-
ριλαμβάνονται στὸ ποίμνιο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα
τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότη-
τας, εἶναι ἀναγνωρισμένο τὸ δικαίω-
μα τῆς δημόσιας χρήσης τῆς μη-
τρικῆς γλώσσας καὶ αὐτὸ ἀπὸ συ-
στάσεως τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους».
Τὸ ΚΕΑΔ, χαρακτηρίζει «βλακώδη
ἀγνόηση τῆς πραγματικότητας» τὴν
κριτικὴ ἐκείνων ποὺ θέλουν «μονό-
χρωμη κατάσταση στὸ ἐσωτερικὸ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ
ζητᾶ περισσότερη σοβαρότητα καὶ
αὐτοσυγκράτηση σὲ τέτοιου εἴδους
ζητήματα. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀναστάσιο τὸ Κόμμα τῆς
Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
ἐπισημαίνει: «Οἱ χειρισμοί του ἔχουν
διασφαλίσει ἕνα πρωτοφανῆ κλῖμα
ἑνότητας στὸ ἐσωτερικό τῆς
Ἐκκλησίας διατηρώντας αὐτὴ τὴν
σύνθεση εἰκόνα της σεβόμενοι τὴν
ἐθνικὴ καταγωγὴ καὶ γλωσσικὴ ἰδιαι-

τερότητα τῶν πιστῶν της. Τὸ ἀντίθε-
το θὰ ἐπέφερε κατακερματισμὸ καὶ
διείσδυση στὴ χώρα διάφορων
ἐκκλησιαστικῶν ρευμάτων, ποὺ θὰ
καταδίκαζαν ὁριστικὰ τὴ συνοχή». Ἡ
δίκη τῶν ἰμάμηδων: Οἱ δύο ἰμάμηδες
ποὺ δικάζονται, κατηγοροῦνται ὅτι
στὸ χῶρο τῆς προσευχῆς τῶν μου-
σουλμάνων (τεμένη), ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
νὰ προπαγανδίζουν τὴν πλέον
ἀκραία ἐκδοχὴ τοῦ Ἰσλάμ, στρατο-
λογοῦσαν τοὺς πιὸ φανατικοὺς νέ-
ους μὲ προορισμὸ τὶς ἐμπόλεμες πε-
ριοχὲς στὴ Μέση Ἀνατολή. Σημαντι-
κοὶ κρίκοι στὴν ἁλυσίδα αὐτοῦ τοῦ
μηχανισμοῦ ἦταν -σύμφωνα μὲ τὸ
κατηγορητήριο- καὶ οἱ ἄλλοι συγκα-
τηγορούμενοί τους. Μάλιστα, ὅπως
ἀποκάλυψαν οἱ Ἀλβανικὲς Ἀστυνο-
μικὲς Ἀρχὲς σὲ συνεργασία μὲ τὶς
ἀντίστοιχες Ἰταλικές, ἂν καὶ προφυ-
λακισμένοι, οἱ δύο φανατικοὶ ἰμάμη-
δες κατηύθυναν τὸ δίκτυο στρατο-
λόγησης, δίνοντας κατευθύνσεις
καὶ ἐντολὲς στὴν ὁμάδα ποὺ στρα-
τολογεῖ τζιχαντιστές, τοὺς ὁποίους
«φιλοξενεῖ» γιὰ ἕνα διάστημα στὴν
Ἰταλία καὶ στὴ συνέχεια τοὺς στέλ-
νει στὴ Συρία».

Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: «Σταματῆστε τοὺς δουλεμπόρους!»
Διὰ πρώτην φορὰν ὁ Μακ. Ἀρχ.

Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ἄφησεν
ἐκπλήκτους τοὺς δημοσιογράφους
καὶ τὴν κοινὴν γνώμην. Ὁ ἤπιος καὶ
πρᾶος, ὅπως εἶναι πάντοτε, Ἀρχιεπί-
σκοπος ἐδήλωσεν εὐθαρσῶς τὴν
ἀγανάκτησίν του καὶ ἀπεύθυνεν
ἀμείλικτα ἐρωτήματα πρὸς τοὺς
ἀρχηγοὺς τῶν κρατῶν διὰ τὴν νω-
θρότητα καὶ κωλυσιεργίαν των, τὴν
στιγμὴν ποὺ χιλιάδες ἄνθρωποι γί-
νονται θύματα ἐκμεταλλεύσεως κα-
ταλήγοντες ὄχι σπάνια εἰς τὸν θάνα-
τον. Συμφώνως πρὸς τὸ  Ἀθηναϊκὸν
Πρακτορεῖον Εἰδήσεων (Α.Π.Ε.) τῆς
19ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«“Ἀρκετά! Ἡ ἀγανάκτησή μας
συμπυκνώνεται σὲ αὐτὴ τὴ λέξη. Ἡ
εὐθύνη γιὰ ὅσους ἐπιτρέπουν νὰ
συμβαίνουν αὐτὲς οἱ τραγῳδίες,
εἴτε προκαλώντας τις, εἴτε μὴ ἀντι-
μετωπίζοντάς τις, εἶναι τεράστιες”,
τονίζει μὲ ἀφορμὴ τὴ νέα τραγῳδία
μὲ πρόσφυγες στὴ Μεσόγειο, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. 

“Ποιὰ ἔκτακτη Σύνοδος ἔγινε γιὰ
τοὺς χιλιάδες ἀνθρώπους ποὺ χά-
θηκαν στὴ Μεσόγειο”, ρωτᾶ καὶ
ζητᾶ νὰ ἀναληφθεῖ δράση ἀπὸ
ὅλους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ
τοῦ τεράστιου προβλήματος “ποὺ

συνιστᾶ, πιά, ντροπὴ γιὰ τὸν ἀνθρώ-
πινο πολιτισμό”.

“Τριακόσια, τετρακόσια… ἑπτα-
κόσια. Δὲν πρόκειται γιὰ δισεκατομ-
μύρια ποὺ πρέπει νὰ ἀνευρεθοῦν.
Οὔτε ἀριθμοὺς ποὺ ἀφοροῦν
ἐθνικὲς οἰκονομίες ἢ ὅσα καθημε-
ρινὰ καθορίζουν οἱ "ἀγορές".
Μιλᾶμε γιὰ ἀνθρώπινες ψυχές”,
ἀναφέρει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ συμ-
πληρώνει: 

«Γιὰ ἀνθρώπους, πατεράδες, μα-
νάδες, παιδιά, ἀκόμη καὶ βρέφη ποὺ
πνίγηκαν, μόλις πρὶν λίγες ὧρες,
στὴ θάλασσα τῆς Μεσογείου.
Ἀνθρώπους ποὺ ἔψαχναν ἕνα
ἀσφαλὲς καταφύγιο στὴν Εὐρώπη.
Γιατί γνώριζαν, εἶχαν ἀκούσει, τοὺς
εἶχαν ὑποσχεθεῖ αὐτοὶ οἱ δουλέμπο-
ροι, ὅτι ἐκεῖ ποὺ γεννήθηκε ὁ δυ-
τικὸς πολιτισμὸς ἡ ἀνθρώπινη ζωή
εἶναι σεβαστὴ καὶ προστατεύεται
καί, μάλιστα, τῆς δίδεται ἀπόλυτη
προτεραιότητα. Τί ἀπʼ ὅλα συνέβη
προχθές; Πρόσφατα στὸ Αἰγαῖο;
Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες στὴ Λαμ-
πεντούζα; Τίποτα. Ἀπολύτως τίποτα. 

»Πόσοι ἀρχηγοὶ κρατῶν μέσα στὸ
σαββατοκύριακό τους ἐνδιαφέρθη-
καν γἰ  αὐτὴ τὴν τραγῳδία; 

»Πόσοι ἐπικοινώνησαν μεταξύ
τους, πόσοι ξαγρύπνησαν σὲ "συνό-

δους κορυφῆς", γιὰ νὰ βροῦν λύση
σὲ αὐτὸ τὸ πρόβλημα καὶ νὰ ἐξετά-
σουν τρόπους νὰ φιλοξενήσουν
ἀνθρώπους ποὺ φεύγουν μὲ σαπιο-
κάραβα ἀπὸ τὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο
γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ γῆ;» ἀναφέρει ὁ
Ἱερώνυμος καὶ συμπληρώνει: 

«Οἱ δηλώσεις συμπάθειας, τὰ
συλλυπητήρια τηλεγραφήματα, τὰ
ρεπορτὰζ τῶν διεθνῶν ΜΜΕ δὲν
ἀρκοῦν, δὲν σῴζουν ζωές. Ἦρθε ὁ
καιρὸς νὰ σηκώσουμε ὅλοι μας τὰ
μανίκια, νὰ βροῦμε ὅλοι μαζὶ τὴ λύ-
ση ποὺ ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ σταματή-
σουν αὐτὲς οἱ τραγῳδίες. 

»Σταματῆστε τοὺς δουλέμπο-
ρους, ποὺ ὑπόσχονται ταξίδια χωρὶς
ἐπιστροφὴ σὲ γονεῖς, ποὺ ψάχνουν
ἕνα καλύτερο μέλλον γιὰ τὰ παιδιὰ
καὶ τὰ βρέφη τους. Σταματῆστε
τοὺς πολέμους ποὺ προκαλοῦν τὰ
κύματα προσφύγων. Σταματῆστε
ὅσους κερδοσκοποῦν στὴν πλάτη
ἀπελπισμένων φτωχῶν ἀνθρώπων
ποὺ ἐπενδύουν τὸ βιός τους γιὰ μία
ἐλπίδα ποὺ καταλήγει νὰ μὴ ἔχει
ἀντίκρυσμα καὶ τοὺς κοστίζει τὴ ζωή
τους. 

»Δὲν ψάχνουν πλούτη αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι. Δὲν ἀναζητοῦν ἀνέσεις.
Ἐλπίζουν σὲ μία ἤρεμη ζωή, μακριὰ
ἀπὸ τὸ κυνήγι ποὺ περνοῦν στὶς πα-

τρίδες τους. Μία ζωή μὲ ἀσφάλεια,
χωρὶς κινδύνους. Αὐτὰ τὰ "λίγα" ζη-
τοῦν. Ἔστω, τὸ ἕνα δέκατο, τῆς φυ-
σιολογικῆς καὶ ἤρεμης ζωῆς ποὺ
ζοῦμε ἐμεῖς οἱ Εὐρωπαῖοι. Μὲ τὰ κα-
θημερινά μας ἄγχη καὶ μὲ τὶς ἀγω-
νίες μας. 

»Δὲν χωροῦν πολιτικὰ παιχνίδια
καὶ "ἰσορροπίες" γιὰ βάρκες ποὺ
πλημμυρίζουν ἀπὸ ἀνθρώπινες
ψυχὲς καὶ δὲν προφταίνουν κἄν νὰ
ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς
Μεσογείου. 

»Χρειάζεται τόλμη, ἀποφασιστι-
κότητα καὶ νὰ ἀναληφθεῖ δράση ἀπὸ
ὅλους ὅσοι μποροῦν νὰ συμβάλουν
στὴν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ τερά-
στιου προβλήματος ποὺ συνιστᾶ,
πιά, ντροπὴ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο πολι-
τισμό. 

»Ἑνώνουμε τὶς προσευχές μας
γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν
αὐτῶν τῶν θυμάτων. Ἂς ἑνώσουμε,
ἐπιτέλους, καὶ τὶς προσπάθειές μας,
γιὰ νὰ εἶναι τὰ τελευταῖα θύματα
ποὺ χάνονται σὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι. Γιὰ
ἕνα καλύτερο αὔριο αὐτῶν τῶν
ἀνθρώπων, ὥστε στὴν ἀντίπερα
ὄχθη νὰ τοὺς περιμένει ἡ ἐλπίδα καὶ
νὰ μὴ καραδοκεῖ ὁ θάνατος» κατα-
λήγει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος».

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις διὰ τοὺς ἀπαχθέντας
Ἐπισκόπους εἰς τὸ Χαλέπι

Ἀνακοινώσεις ἐξέδωσε τὸ ὑπ.
Ἐξωτερικῶν διὰ τὴν συμπλήρωσιν
δύο ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἀπαγωγὴν τῶν
Ἐπισκόπων εἰς τὸ Χαλέπι καὶ διὰ
τὴν ἐκτέλεσιν Αἰθιόπων Χριστιανῶν
εἰς τὴν Λιβύην. Τὸ Ὑπουργεῖον βε-
βαιώνει ὅτι ἡ Ἑλ. Κυβέρνησις συνε-
χίζει νὰ καταβάλη κάθε προσπάθει-
αν διὰ τὸν ἐντοπισμὸν τῶν
Ἱεραρχῶν, ἀλλὰ καὶ ὅτι καταδικάζει
ἀπερίφραστα τάς σφαγάς τῶν Χρι-
στιανῶν. Παραθέτομεν τὰ ἀνακοι-
νωθέντα ἐκ τοῦ Ὑπουργείου κατὰ
τὴν 22αν Ἀπριλίου 2015:

«Συμπληρώνονται, σήμερα, δυσ -
τυχῶς, δύο χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα
τῆς ἀπαγωγῆς στὴ Συρία τοῦ Μη-
τροπολίτη Χαλεπίου κ. Παύλου καὶ
τοῦ Συρορθοδόξου Μητροπολίτη
κ. Ἰωάννη, ἡ τύχη τῶν ὁποίων ἐξα-
κολουθεῖ νὰ ἀγνοεῖται. Ἡ Ἑλλη-
νικὴ Κυβέρνηση στηρίζει μὲ ὅλες
της τὶς δυνάμεις τὶς διεθνεῖς προσ -
πάθειες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τὴν
ἀπελευθέρωση τῶν ἀπαχθέντων

Μητροπολιτῶν καὶ καλεῖ ὅλες τὶς
πλευρὲς νὰ καταβάλουν κάθε προσ -
πάθεια γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς βίας
στὴν περιοχὴ ποὺ ἔχει προκαλέσει
πρωτοφανῆ ἀνθρωπιστικὴ κρίση,
κύματα προσφύγων καὶ κατα-
στροφὲς μνημείων ἀνυπολόγιστης
πολιτιστικῆς ἀξίας». «Κατόπιν, δυ-
στυχῶς, τῆς χθεσινῆς ἐπιβεβαί-
ωσης ἀπὸ τὴν Αἰθιοπικὴ Κυβέρνη-
ση τῆς ὁμαδικῆς ἐκτέλεσης στὴ Λι-
βύη Αἰθιόπων Χριστιανῶν ἀπὸ μία
τζιχαντιστικὴ ὀργάνωση ποὺ πρόσ -
κειται στὸ ISIS, ἐκφράζουμε τὴν
ἀπερίφραστη καταδίκη μας καὶ τὸν
ἀποτροπιασμό μας γιὰ τὴ βάρβαρη
δολοφονία ἀθώων ἀπὸ μία τρομο-
κρατικὴ ὀργάνωση ποὺ μὲ τὴν
ἀδιέξοδη δράση της στοχεύει στὴν
ἔξαρση τῆς θρησκευτικῆς μισαλλο-
δοξίας καὶ τοῦ φανατισμοῦ.
Ἐκφράζουμε τὰ συλλυπητήριά μας
στοὺς οἰκείους τῶν θυμάτων καὶ
τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή μας
στὸ φίλο λαὸ καὶ τὴν Κυβέρνηση
τῆς Αἰθιοπίας».

Μακ. Ἀρχ. Κύπρου: Καλύτερα δύο
παρὰ 40 κομμάτια ἡ Κύπρος 

Μετὰ τὴν φλογερὰν ἐθνικοθρη-
σκευτικοῦ χαρακτῆρος ἀναστάσι-
μον ἐγκύκλιον τοῦ Μακ. Ἀρχ. Κύ-
πρου κ. Χρυσοστόμου ἦτο σχεδὸν
ἀναμενόμενον νὰ ἐκφράση μίαν
αἰφνιδιαστικὴν ἀλλὰ ἔντιμον ἄπο-
ψιν διὰ τὸ ἄλυτον ζήτημα τῆς νή-
σου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποστηρί-
ζει ἐνθέρμως ὅτι κάθε κακὴ λύσις
θὰ τὸν εὕρη ἀντίθετον καὶ αὐτὸ
ὁδηγεῖ ἀναπόδραστα εἰς τὴν δι-
αιώνισιν τῆς παρούσης καταστά-
σεως. Ὅπως ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ ant1iwo τῆς 16ης Ἀπριλίου
2015:

«Μιλώντας στὴν ἐκπομπὴ "Μέ-
ρα Μεσημέρι" ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος ἐμφανίσθηκε ἀπαι-
σιόδοξος ὅσον ἀφορᾶ τὴν προ-
διαγραφόμενη ἐπανέναρξη τῶν
συνομιλίων γιὰ τὸ Κυπριακὸ τονί-
ζοντας ὅτι προτιμᾶ τὴ διχοτόμη-
ση τῆς Κύπρου παρὰ μία κακὴ λύ-
ση. "Τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία
πρέπει νὰ τὴ διαφυλάξουμε ὡς
κόρη ὀφθαλμοῦ. Διχοτομημένη;

Ἂν θὰ τὴν κάνουμε 40 κομμάτια
αὔριο ἂς εἶναι σὲ δύο. Νὰ μὴ πᾶμε
σὲ κάτι χειρότερο", εἶπε ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος. Ἀναφερόμενος στὴν
ἀντιπαράθεση μὲ τὴν ἐκκλησια-
στικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Παναγίας τοῦ
Τράχωνα τόνισε πὼς δὲν ἔχει με-
τανιώσει γιὰ τὶς δηλώσεις του καὶ
ἀποκάλυψε πὼς ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ
ἔχει ὑποβάλει παρόμοιο αἴτημα
καὶ σὲ ἄλλες τέσσερεις ἐνορίες
καθὼς εἶχε ἀνάγκη τὰ χρήματα.
Καὶ πρόσθεσε πὼς ἐπικοινώνησε
καὶ μὲ τὸν Μουφτὴ στὰ κατεχόμε-
να γιὰ ἀναστήλωση τοῦ Ναοῦ τῆς
Παναγίας τοῦ Τράχωνα. "Θέτω
εὐθέως στὸ Μουφτὴ ὅλοι οἱ ναοί
μας νὰ ἀναστηλωθοῦν καὶ μάλι-
στα τὰ ἔξοδα θὰ τὰ κάνει ἡ Ἀρχιε-
πισκοπή. Φθάνει νὰ μᾶς δώσουν
τὴν ἄδεια, ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι
καὶ τὸ ξέρουν καὶ αὐτοί", ἐπισήμα-
νε. Τέλος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέ-
φερε πὼς ἡ Ἐκκλησία θὰ συνεχί-
σει νὰ τοποθετεῖται τόσο γιὰ τὸ
Κυπριακὸ ὅσο καὶ γιὰ τὶς οἰκονο-
μικὲς ἐξελίξεις τοῦ τόπου».

Ἡ πολιτικὴ ἀγωγὴ ἐτέθη ἐκτὸς 
τῆς δίκης τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
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Τί συνεζήτησαν ὁ Σεβ. Μητρ. 
Βολοκολάμσκ καὶ ὁ Σεβ. Ἀρχ. Ἀχρίδος;
Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι οὐδεὶς

γνωρίζει, ἀλλὰ πολλαί εἰκασίαι
γίνονται. Εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ Σεβ.
Ἀρχ. Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης ὀφείλει
τὴν ἀποφυλάκισίν του εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας καὶ προ-
σωπικὰ εἰς τὸν Σεβ. Μητρ. Ἱλα-
ρίωνα. Ὅμως ἡ συνάντησις αὐτὴ
δὲν εἶχε μόνον τὸν χαρακτῆρα
ἐκφράσεως εὐγνωμοσύνης τοῦ
νῦν ἀπελευθέρου πρὸς τὸν δια-
μεσολαβητήν του. Ὁ Σεβ. Ἀρχ.
Ἀχρίδος θὰ κληθῆ νὰ «διαμεσο-
λαβήση» καὶ ὁ ἴδιος εἰς ὑποθέ-
σεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
εἰς τὴν περιοχήν του καθὼς μὲ
κάθε εὐκαιρίαν οἱ Ρῶσοι δικτυώ-
νουν τὰς διπλωματικὰς σχέσεις
των εἰς κάθε μῆκος καὶ πλάτος.
Ἄλλωστε δι’ αὐτὸ ἡ μεσολάβησις
ἔγινε μετὰ παρέλευσιν τριῶν
ἐτῶν. Μένει νὰ ἀναμένωμεν τὰς
ἐξελίξεις. Συμφώνως πρὸς τὸ
agioritikovima τῆς 21ης Ἀπριλί-
ου ἐ.ἔ:

«Μὲ τὸν ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου

ἡ διαμεσολάβηση ὡς ἐκπροσώ-
που τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας,
ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἀπελευ-
θέρωσή του συναντήθηκε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος. Βολο-
κολὰμ κ Ἱλαρίων καὶ Ἀχρίδος
Ἰωάννης εἶχαν πολλὰ νὰ ποῦν...
Συγκεκριμένα, στὶς 20 τοῦ Ἀπρι-
λίου,ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος
Ἰωάννης, ποὺ διαμένει στὴ Ρω-
σία, ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ
Πατριάρχη τῆς Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου
ἐπισκέφθηκε τὸ Τμῆμα Ἐξωτε-
ρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὅπου
συναντήθηκε μὲ τὸν πρόεδρο
τοῦ ΤΕΕΣ Μητροπολίτη Βολο-
κολὰμσκ Ἱλαρίωνα. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἰωάννης ἐξέφρασε τὴ
βαθιὰ εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὴ
Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ
τὸν Πρόεδρο τοῦ ΤΕΕΣ γιὰ ὅλα
ὅσα ἔχουν κάνει ἀναφορικὰ μὲ
τὴν ἀπελευθέρωσή του, ἀλλὰ
βεβαίως καὶ τὴν παραμονή του
γιὰ ξεκούραση, ἰατρικὲς ἐξετά-
σεις καὶ γιὰ τὴ θεραπεία του».

Τώρα καὶ οἱ Ἀγγλικανοὶ 
«εἰσβάλλουν» εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν!
Ὁμάδα Ἀγγλικανῶν Παστόρων

ὑπεδέχθη ὁ Μακ. Πατριάρχης κ.
Θεόφιλος. Ἡ ὁμὰς ἰσχυρίζεται ὅτι
εὑρίσκεται ἐκεῖ, διὰ νὰ ἐργασθῆ διὰ
τὴν καλλιτέρευσιν τῆς θέσεως τῶν
Χριστιανῶν. Ὅμως αἱ ἐχθροπραξίαι
εἰς τὴν Μ. Ἀνατολὴν δὲν γίνονται
εἰς τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ! Ἢ μήπως
οἱ Ἀγγλικανοὶ ἀμφισβητοῦν τὴν ἐκεῖ
εὐνομίαν; Ἀκόμη καὶ ἂν κάτι ἐπιτύ-
χουν, αὐτὸ θὰ εἶναι καλλιτέρευσις
πολιτικὴ ἢ καὶ οἰκονομική, καὶ ἐφό-
σον πνευματικὴ δὲν πρόκειται νὰ
εἶναι, εἰς μάτην κοπιάζουν. Ἀπὸ τὴν
ἄλλην ὁ Μακ. Πατριάρχης τοὺς
ὡμίλησε διὰ τὰ προσκυνήματα «ὡς
τεῖχος διαφυλάξεως τῆς Χριστια-
νικῆς ταυτότητος». Τὴν Ὀρθόδοξον
ταυτότητα ποῖος θὰ τὴν διαφυλά-
ξη; Οἱ Ἀγγλικανοὶ ἀπεκρίθησαν ὅτι
ἡ ἁγιότης τῆς Ἱερουσαλὴμ ὀφείλε-
ται εἰς τὸ αἷμα τῶν προφητῶν καὶ
τοῦ Κυρίου. Ποῦ λόγος διὰ τοὺς χι-
λιάδες μάρτυρες ἁγίους! Πρωτί-
στως, αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς ἐπι-
σημανθῆ, ὅτι ἡ ἱστορία τῆς Ἱερου-
σαλὴμ δὲν διεκόπη οὔτε τὸν 1ον αἰ.
μ.Χ. οὔτε εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν οἰκο-
δομημάτων, ἀλλὰ συνεχίζεται διὰ
μέσου τῶν αἰώνων ἀπὸ ὅλους τοὺς
μάρτυρας, ἕως καὶ τοὺς συγχρό-
νους. Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων:

«Τὴν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 21ης
Ἀπριλίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ
ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τὸ

Πατριαρχεῖον πεντηκονταμελῆ
ὁμάδα Deans τῆς Ἀγγλικανικῆς
Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα, συνο-
δευομένων ὑπὸ τῶν συζύγων
αὐτῶν καὶ ὑπὸ τοῦ Dean τῆς ἐν
Ἱεροσολύμοις Ἀγγλικανικῆς Ἐκ -
κλησίας π. Χουσάμ. Τὰ μέλη τῆς
ὁμάδος ταύτης ἐπεσκέφθησαν τὴν
Ἁγίαν Γῆν, διὰ νὰ γνωρίσουν ταύ-
την καὶ διὰ νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὴν
καλλιτέρευσιν τῆς θέσεως τῶν
Χριστιανῶν εἰς αὐτήν.

Εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως
ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν
αὐτοῖς περὶ τῶν Παναγίων Προσκυ-
νημάτων, τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσε-
ως, τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεὲμ καὶ
ἄλλων προσκυνημάτων, ὡς τῆς
ἀρραγοῦς στέγης προστασίας τῶν
Χριστιανῶν καὶ ὡς τοῦ τείχους δια-
φυλάξεως τῆς Χριστιανικῆς ταυτό-
τητος αὐτῶν καὶ τῆς παραμονῆς
αὐτῶν εἰς τὰς πατρογονικάς ἑστίας
αὐτῶν.

Οἱ ἱερωμένοι οὗτοι, Πάστορες
τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας,
ἤκουσαν μετὰ προσοχῆς τοὺς λό-
γους τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ηὐχα-
ρίστησαν Αὐτόν, λέγοντες ὅτι οἱ
λόγοι οὗτοι θὰ ἀποβοῦν χρησιμώ-
τατοι εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν ὑπηρεσίαν
αὐτῶν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῶν.
Οἱ ἐν λόγῳ ἐπισκέπται ἐξέφρασαν
ἰδιαιτέρας εὐχαριστίας διὰ τοὺς
λόγους τοῦ Μακαριωτάτου, λέγον-
τος ὅτι ἡ ἁγιότης τῆς Ἱερουσαλὴμ
ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι ἡ γῆ αὕτη ἔχει
ποτισθῆ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν προ-
φητῶν καὶ τοῦ σταυρικοῦ αἵματος
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Συμφώ-
νως πρὸς
ἀνακοίνω-
σιν τῆς Ἱ.
Μ. Φθιώτι-
δος:

« Π α ν η -
γ υ ρ ι κ ὴ
Θεία Λει-
τουργία ἐπὶ
τῇ μνήμῃ
τοῦ Ἁγίου
Ἐ ν δ ό ξ ο υ
Ἀποστόλου
καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου τελέ-
σθηκε τὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμά-
στας.

Στὴ Θεία Λειτουργία ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος καὶ συμμε-
τεῖχαν πολλοὶ ἱερεῖς ἐξ Ἀθηνῶν
καὶ ἀλλοῦ.   

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τελέσθηκε Ἱερὸ Μνημόσυνο
ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
μακαριστοῦ Πνευματικοῦ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γέροντος Φωτίου
(Κερασιώτη).

Στὸ κήρυγμά του ὁ Ποιμενάρ-
χης μας σταθεὶς στὸν τιμώμενο
Ἅγιο Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ
Μᾶρκο καὶ στὸ χωρίο τῆς σημε-
ρινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς:  «Ὁ

ἀ κ ο ύ ω ν
ὑμῶν ἐμοῦ
ἀκούει, καὶ
ὁ ἀθετῶν
ὑμᾶς ἐμὲ
ἀθετεῖ· ὁ
δὲ ἐμὲ
ἀ θ ε τ ῶ ν
ἀθετεῖ τὸν
ἀ π ο σ τ ε ί -
λαντά με»,
ἀναφέρθη-
κε στὴν
ἑ ν ό τ η τ α
τῶν μελῶν

τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας διὰ
τῆς πειθαρχίας καὶ τῆς ὑπακοῆς
στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Ἀναφερθείς, τέλος, στὴν προ-
σωπικότητα καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ
ἀειμνήστου Γέροντος Φωτίου ἐτό-
νισε ὅτι ὑπῆρξε ἀγωνιστὴς Μο-
ναχὸς μὲ εὐθὺ λόγο καὶ ταπεινὸ
φρόνημα καὶ αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς
θεωρίας καὶ πράξεως τὸν ἀνήγαγε
σὲ μεγάλη πνευματικὴ προσωπικό-
τητα. Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Φώ-
τιος ὑπῆρξε ἕνας ἀκάματος ἐργά-
της τοῦ θείου ἀμπελῶνος, ὁ
ὁποῖος ἔμεινε στὶς πνευματικὲς
ἐπάλξεις ὄρθιος, στηρίζοντας,
νουθετώντας, παρηγορώντας τὸν
ἄνθρωπο καὶ διὰ τοῦ τρόπου
αὐτοῦ δοξάζοντας καὶ μεγαλύνον-
τας τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ».

Διετὲς μνημόσυνον 
Γέροντος Φωτίου Κερασιώτου

Ὁ Πρό-
εδρος τῆς
Δημοκρα-
τίας καὶ ὁ
Μακ. Ἀρχ.
Ἀ θ η ν ῶ ν ,
μετὰ πολυ-
προσώπου
συνοδείας
παρέστη -
σαν εἰς τὰ
θυρανοίξια
τῆς «Ροτόν-
τας τῆς Ἀνατολῆς». Συμφώνως
πρὸς ἀνακοίνωσιν τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος  τῆς 23 Ἀπριλίου
2015:

«Στὸ Κάϊρο βρέθηκε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερώνυμος κατόπιν προσ -

κ λ ή σ ε ω ς
τοῦ Πα-
τ ρ ι ά ρ χ η
Ἀ λ ε ξ α ν -
δρείας καὶ
π ά σ η ς
Ἀφρικῆς κ.
Θ ε ω δ ό -
ρου, γιὰ
τὴν τελετὴ
θυρανο ι -
ξίων τῆς
ἱστορικῆς
μονῆς Ἁγί-

ου Γεωργίου, τῆς Ροτόντα τῆς
Ἀνατολῆς καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ μουσείου. Ἡ τε-
λετὴ θυρανοιξίων καὶ τὰ ἐγκαίνια
τοῦ μουσείου πραγματοποιήθηκαν
τήν 24ην Ἀπριλίου παρουσίᾳ τοῦ
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-
κρατίας».

Θυρανοίξια εἰς τὴν Ἱ. Μ.
Ἁγ. Γεωργίου εἰς Κάϊρον


