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

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 8 ΜΑΪΟΥ 2015 Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου, Ἀρσενίου Βαρνακοβίτου ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2068

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ ἀπαιτήση τὴν πλήρη Αὐτοκεφαλίαν της ἀπὸ τὴν Πανορθόδοξον Σύνοδον

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Πολλὲς φορὲς καὶ σὲ πάμπολλα
δημοσιευμένα ἄρθρα ἔχει γίνει
ἀναφορὰ στὸ Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως, γιὰ νὰ κατηγο-
ρηθῆ ὡς ἐκκοσμικευμένος Ἐκκλη-
σιαστικὸς Ὀργανισμὸς ποὺ προ-
ωθεῖ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν
ἕνωση τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὶς
αἱρέσεις, σχεδὸν πάντοτε, ὅμως,
γίνεται τούτη ἡ ἀναφορὰ χωρὶς νὰ
ἀναζητοῦνται οἱ βαθύτεροι λόγοι
αὐτῆς τῆς δραστηριότητός του,
ἰδίως κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα
ἀπὸ τῆς Πατριαρχείας τοῦ Ἀθηνα-
γόρου μέχρι σήμερα, ὅπου ὁ ρόλος
τῶν Η.Π.Α. στὴν ἐκλογὴ καὶ στὴν
καθοδήγηση τῶν Πατριαρχῶν εἶναι
ἀπολύτως ἀπόλυτος!

Οἱ Η.Π.Α., ἀπὸ τῆς Προεδρίας
τοῦ Τρούμαν καὶ ἐντεῦθεν, ἔχουν
δώσει –διὰ τῆς διπλωματικῆς
ὁδοῦ– ὑπερεξουσίες στὸ Πατριαρ-
χεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ὄχι, βε-
βαίως, γιὰ νὰ προαχθῆ τὸ ἔργο τῆς
Ὀρθοδοξίας –κάθε ἄλλο– ἀλλὰ γιὰ
νὰ ἐλέγχη μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ
ἄνθρωπο τὴν Οἰκουμενικὴ Ὀρθο-
δοξία. Αὐτὸς εἶναι, ἄλλωστε, καὶ ὁ
λόγος ποὺ δὲν ἔχει ἐπιτραπεῖ στὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἀμερικῆς νὰ
ἀποκτήση αὐτοκεφαλία. Κρύπτεται
ἡ Ἀμερικανικὴ πολιτικὴ πίσω ἀπὸ
τὴν Τουρκία καὶ ἀσκεῖ τὶς πιέσεις
της σὲ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθοδοξία
διὰ τοῦ Πατριάρχου, μέσῳ τῆς
Τουρκίας, χωρὶς νὰ ἀποκαλύπτεται
τὸ πρόσωπό της καὶ οἱ δόλιοι σκο-
ποί της, παριστάνοντας ὑποκριτικὰ
καί…τὸν διαμεσολαβητή(!), ὁ
ὁποῖος, βεβαίως, δὲν προσφέρει
ἀπολύτως τίποτα γιὰ τὴν ἐπικράτη-
ση «τοῦ Λόγου τῆς Ἀληθείας». Μία
ὑποκρισία, δηλαδή, ποὺ θὰ ἀπεκα-
λύπτετο, ἂν ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμε-
ρικῆς εἶχε πραγματικὴ καὶ ἀνεπη-
ρέαστη ἐξουσία.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ἡ τα-
κτικὴ τοῦ Πατριαρχείου δὲν ἀντέ-
χει σὲ θεολογικὴ κριτική, μᾶλλον
δὲ καὶ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τοὺς
Πατριαρχικοὺς μὲ σαρκασμὸ καὶ
εἰρωνία μία τέτοιου εἴδους κριτική,
ἀφοῦ μὲ αὐτή μας τὴν ἀντιμετώπι-
ση τοὺς δίδουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι
εἴμαστε ἀφελεῖς καὶ δὲν καταλα-
βαίνουμε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώ-
κεται καὶ ἐξυφαίνεται “πίσω ἀπὸ
τὴν πλάτη μαςʼʼ.

Ποιὰ θεολογικὴ κριτικὴ νὰ
ἀσκηθῆ, ἄλλωστε, σὲ Ἐπισκόπους,
οἱ ὁποῖοι, ἀπειλούμενοι ἀπὸ τὸ Πα-
τριαρχεῖο ἐπὶ ποινῇ ἐκπτώσεως ἀπὸ
τοῦ Θρόνου τους, ἀπαγορεύουν
τὴν προσέλευση στὴν Ὀρθοδοξία

σὲ ἑτεροδόξους, λέγοντάς τους
ὅτι οἱ αἱρέσεις καὶ ἡ Ὀρθοδοξία
εἶναι τὸ ἴδιο καὶ γιʼ αὐτὸ δὲν χρει-
άζεται νὰ βαπτισθοῦν Ὀρθόδοξοι;
Σὲ ποιοὺς ἄλλους, ἆραγε, θὰ ταί-
ριαζε περισσότερο ὁ χαρακτη-
ρισμὸς τῆς Ἁγίας Γραφῆς «λύκοι
βαρεῖς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνί-
ου», ἂν ὄχι σὲ Ἐπισκόπους μὲ
αὐτὴν τὴν “ποιμαντική; Ποιὰ θεο-
λογικὴ κριτικὴ νὰ ἀσκηθῆ σὲ Ἐπι-
σκόπους ποὺ ἀνατρέπουν –μόνο μὲ
αὐτὴν τους τὴν τακτικὴ– «ὅλον τὸν
θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας» καὶ πα-
ρουσιάζουν ὡς Ἐκκλησία τὸν
«πυθμένα τοῦ Ἅδου»;

Ὅλα αὐτὰ τὰ προτάξαμε μὲ
βαθὺ προβληματισμό, ἀπευθυνό-

μενοι μὲ βαθύτατον σεβασμὸν
πρὸς τὴν Ἱεραρχία μας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ πρὸς
τὸ ποίμνιο ποὺ μᾶς ἀναλογεῖ, ἐπι-
τελοῦντες τὸ χρέος μας ὡς ἄση-
μος καὶ ἔσχατος πρεσβύτερος, ὁ
ὁποῖος, ὅμως, ἔχει τὴν ὑποχρέωση
–ὄχι ἀπὸ τὴν ἀξία του ἀλλὰ ἀπὸ τὸ
ἀξίωμά του– νὰ διατυπώση τὶς σκέ-
ψεις καὶ τοὺς φόβους του ἐν ὄψει
τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου, ἡ
ὁποία, ἂν δὲν ἀντιμετωπισθῆ σω-
στά, θὰ ἐπιφέρη μεγάλες πληγὲς
στὸ πάντιμο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
μας καὶ ἀπὸ Πανορθόδοξος θὰ
ἀποβῆ Πανώλεθρος!

Ταπεινή μας γνώμη εἶναι ὅτι
πρωτεύει νὰ ἑδραιώσουμε τὴν
αὐτοσυνειδησία μας ὡς Αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἰσό-
τιμη, ἀπαιτοῦντες 78 Ἀρχιερατικὲς
ψήφους στὴν σχεδιαζομένη Παν-
ορθόδοξον Σύνοδον. Χωρὶς αὐτὴ
τὴν αὐτοσυνειδησία, ἐκτὸς τῶν
ἐκκλησιαστικῶν τραυματικῶν
ἐμπειριῶν ποὺ θὰ ἀποκτήσουμε
ἀπὸ αὐτὴν τὴν Σύνοδον, κινδυ-
νεύουμε νὰ ὑπογράψουμε μόνοι
μας καὶ τὴν κατάτμηση τῆς Πατρί-
δος μας, ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ Η.Π.Α.
μέσῳ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐξ ἄλλου,
συχνὰ-πυκνὰ ἀκούγονται ἀπὸ τὰ
Πατριαρχικὰ χείλη ἀπειλὲς περὶ
ἐπανυπαγωγῆς στὴν Κωνσταντι-
νούπολη τῶν λεγομένων «Νέων
Χωρῶν», τῶν περιοχῶν δηλαδὴ τῆς
Βορείου Ἑλλάδος, Μακεδονίας καὶ
Θρᾴκης, ὡς προανάκρουσμα τῶν
μελλόντων γεωπολιτικῶν ἐξελίξε-

Τρίμηνον μνημόσυνον
Γεωργίου Ζερβοῦ

Τὴν 16η Μαΐου ἡμέρα Σάββα-
το καὶ ὥρα 7:30 π.μ. στὸν Ἱ. Ναὸ
Ἁγίου Νεκταρίου (Λεωφ. Θησέ-
ως 25 Νέα Ἐρυθραία) θὰ τε-
λεσθῆ τὸ τρίμηνο μνημόσυνο
τοῦ προσφιλοῦς μας ἀδελφοῦ
Γεωργίου Ζερβοῦ.

Παρακαλοῦμε τὰ μέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ ὅλους τούς ἀγαπη-
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ φίλους τοῦ
Γεωργίου Ζερβοῦ νὰ συμμετά-
σχουν σὲ αὐτὴ τὴν ἐπιμνημόσυ-
νο ὑπὲρ τῆς ψυχῆς του δέηση.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ∆Α

Κυριακή Ε´ἀπό τοῦ Πάσχα, ἑορτὴ τῆς Σαμαρείτιδος· κατ᾽
αὐτὴν τὴν ἡμέραν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς Μεσ-
σίαν ἑαυτὸν ὡμολόγησε.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ́ . Ταχὺ προκατάλαβε.
Τὸὕδωρὡςἤντλησας,τῆςαἰωνίουζωῆς,εὑροῦσακαθήμενον,
παρὰτὸφρέαρσεμνή.ΧριστὸντὸνΘεὸνἡμῶν,λόγοιςσουθε-
ηγόροις,καὶἐνἄθλοιςἀνδρείοις,ᾔσχυναςτὴνἀπάτην,Ἰσαπό-
στολεΜάρτυς·διὸσὲἈθληφόρεΦωτεινή,ὕμνοιςγεραίρομεν.

Ὁ σαρκικὸς πόλεμος
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τὸ φῶς τοῦ παραδείγματος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΧΝΑ ἀκούγεται στούς ναούς ἡ προτροπή πρός τούς πι-
στούς νά δίνουν τό καλό παράδειγμα στούς ἄλλους καί ἰδιαί-
τερα στούς κοσμικούς, πού εἶναι μακριά ἀπό τό Θεό, προκει-

μένου νά ἐπιστρέψουν.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στίς μέρες μας προβάλλεται μέ σύγχρονο κι

ἐντυπωσιακό τρόπο μόνο τό κακό παράδειγμα, ἐνῶ τό καλό συ-
σκοτίζεται, γιατί οἱ βυθισμένοι στήν ἁμαρτία δέν τό ἀνέχονται.
Αὐτό βέβαια δέν πρέπει νά μᾶς ἀποθαρρύνει, γιατί τό φῶς τοῦ
καλοῦ παραδείγματος δέν σβήνει εὔκολα καί δέν ἔχει σχέση μέ
τίς ἐφήμερες ἐντυπώσεις τοῦ κακοῦ παραδείγματος, πού γρήγο-
ρα χάνονται καί στή θέση τους ἔρχονται ἄλλες πού ἔχουν τήν
ἴδια τύχη.

Εἶναι σημαντικό πράγμα νά εἶσαι τό καλό παράδειγμα στούς
ἄλλους, ἀλλά σημαντικότερο εἶναι νά παραδειγματίζεσαι ἐσύ ἀπό
τούς ἄλλους, γιατί ἔχεις ἀνάγκη γιά κάτι τέτοιο καί ἄς ἀπέκτησες
ὅλες τίς ἀρετές. Στήν πνευματική ζωή χρειάζεται μιά συνεχής
ἀνανέωση. Καί τά πιό γνωστά μέ τόν καιρό ξεχνιοῦνται καί ἀτο-
νοῦν, γι᾿ αὐτό εἶναι ἀναγκαία ἡ ὑπόμνηση καί ἡ παρακίνηση.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς λέει ὅτι «ὅλοι εἴμαστε σέ ὅλη
μας τή ζωή ταυτόχρονα καί παιδαγωγοί καί παιδαγωγούμενοι.
Διότι σέ ὅλη μας τή ζωή ἤ λάμπουμε σέ ἄλλους ἤ δεχόμαστε τό
φῶς ἀπό ἄλλους, ἤ συσκοτίζουμε ἄλλους ἤ γινόμαστε σκοτεινοί,
ἤ ἐπηρεάζουμε ἄλλους μέ τό χαρακτήρα μας ἤ μᾶς ἐπηρεάζουν
ἄλλοι. Καί ὅταν θέλουμε καί ὅταν δέν θέλουμε, ἐμεῖς παιδαγω-
γοῦμε, καί μᾶς παιδαγωγοῦν. Ἡ ἀγωγή, ἐάν δέν εἶναι παντοδύνα-
μη, εἶναι πράγματι παντοῦ παροῦσα».

Ὁ ἄνθρωπος, πού ἔχει τήν καλή ἀνησυχία, ἀπό ὅλα μπορεῖ νά
ὠφεληθεῖ πνευματικά. Πρωτίστως ἀπό τόν ἐνάρετο, ὁ ὁποῖος μέ
τά λόγια καί τά ἔργα του καί γενικά μέ τή συμπεριφορά του δίνει
τό καλό παράδειγμα. Ἀπό τίς εἰκόνες τῆς φύσης, ἀπό τά ἔντομα
καί τά μικρά ζῶα, ἀλλά καί ἀπό τά ἄγρια θηρία τοῦ δάσους, ἀπό
τόν οὐρανό, τή θάλασσα καί λοιπά. Ἀλλά καί ἀπό τό κακό παρά-
δειγμα μπορεῖ νά ὠφεληθεῖ, ἐάν ἔχει κάποια πνευματική σταθε-
ρότητα. Τό βλέπει καί ἐνοχλεῖται, ἀγανακτεῖ γιά τήν προκλητικό-
τητα καί τήν ἔλλειψη ντροπῆς καί ἀρνεῖται τό μιμητισμό καί τήν
ἐπιπόλαιη ἀποδοχή του. Αὐτό συμβαίνει καθημερινά στήν τηλεό-
ραση μέ τό νά προβάλλονται πρόσωπα φθαρμένα ἀπό τήν ἁμαρ-
τία, τά ὁποῖα θέλουν νά κατευθύνουν τό λαό καί νά τόν ἀπομα-
κρύνουν ἀπό τίς ἠθικές καί παραδοσιακές ἀξίες.

Προσοχή χρειάζεται στό ὑποκριτικό παράδειγμα, τό ὁποῖο
εὐρέως ὑπάρχει στή σύγχρονη κοινωνία. Πρέπει νά εἴμαστε ἐπι-
φυλακτικοί καί νά μή χειροκροτοῦμε εὔκολα. Ἡ ὑποκρισία πάντα
στοχεύει στήν παραπλάνηση καί τίς ψεύτικες ἐντυπώσεις, προ-
κειμένου στή συνέχεια νά ἐπιτευχθοῦν ἰδιοτελεῖς σκοποί. Εἶναι ἡ
προσφιλής τακτική τῶν πολιτικῶν, τῶν καλλιτεχνῶν, τῶν ἀνθρώ-
πων τῆς ἐξουσίας, ἀλλά καί τῶν ἀπατεώνων, πού ποτέ δέν ἔλλει-
ψαν ἀπό τήν κοινωνία μας.

Ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος
μεταφέρει μέσα του, σάν κλη-
ρονομιά, τήν ἁμαρτία καί τή
ροπή πρός τό κακό, χωρίς ν᾽
ἀπουσιάζει καί ἡ νοσταλγία τῆς
παραδείσιας ἐκείνης χαρᾶς καί
ψυχοπνευματικῆς ἡδονῆς. Ἀπ᾽
τή στιγμή τῆς παρακοῆς καί
τῆς γέννησης τῆς ἁμαρτίας μέ-
σα του, προβάλλει πιά ὁ ἀγώ-
νας μέ τόν ἑαυτό του. Θά σέρ-
νει γιά πάντα ἐντός του τό με-
γάλο παράπονο τῆς ἀνθρώπι-
νης ἀδυναμίας του: "Οὐ γάρ ὅ
θέλω ποιῶ ἀγαθόν, ἀλλ᾽ ὅ οὐ
θέλω κακόν τοῦτο πράσσω"
(Ρωμ. Ζ΄19).

Ἡ ἀληθινή ἡδονή εἶναι ἡ
πνευματική.Ἡ αἰσθησιακή καί
σαρκική ἡδονή -πλήν αὐτῆς
τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου -
εἶναι ἀπατηλή καί ψεύτικη. Κα-
τά τόν ἅγιο Κάλλιστο, κάθε τέ-
τοια σαρκική ἡδονή φέρνει "πι-
κρόν μετάμελον. Νόθη γάρ".
Καρπός, δηλαδή, τῆς σαρκικῆς
ἁμαρτίας εἶναι ἡ πικρόγευστη
μεταμέλεια, διότι εἶναι νόθος
καί ὄχι γνήσια. Αὐτές τίς ψεύ-
τικες ἡδονές, ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος τίς ὀνομάζει "δήμι-
ους"! "Δεινοί τοῦ σώματος δή-
μιοι, μᾶλλον δέ, δημίων δεινό-
τεροι". Ὁ δέ Ἅγιος Νικόδημος
ὁ Ἁγιορείτης παρομοιάζει τήν
ἡδονή μέ μιά λίμα ἀλειμμένη
στό λάδι, πού γλύφοντάς την ἡ
γάτα, γλύφει τό αἷμα της. Ἡ μέ
μύγα στό μέλι πού εὐχάριστα
τό πίνει, ἀλλά παγιδεύεται καί
ψοφάει.

Γι᾽ αὐτό καί τ᾽ ἁμαρτήματα
πού συνδέονται μέ τίς ἀντίθε-
τες πρός τόν ἠθικό νόμο ἡδο-
νές, ὀνομάζονται σαρκικά
ἁμαρτήματα. Εἶναι ἁμαρτήμα-
τα πού προσβάλλουν τήν τιμή
καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ

ἀνθρώπου, καί τά ὁποῖα ἰδιαίτε-
ρα τ' ἀποστρέφεται ὁ Θεός. Τέ-
τοια εἶναι: ἡ πορνεία, ἡ μοι-
χεία, ἡ ὁμοφυλοφιλία (ἀρσενο-
κοιτία καί λεσβιασμός), ἡ αἱμο-
μιξία,ἡ κτηνοβασία καί κάθε
εἴδους ἀσέλγεια καί διαστρο-
φή… Ὁ ἀείμνηστος π. Εὐσέ-
βιος Ματθόπουλος στόν περί-
φημο "Προορισμό τοῦ ἀνθρώ-
που", σημειώνει καί τά ἑξῆς:
"Τά ἁμαρτήματα αὐτά τῆς σαρ-
κός, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι,
μισεῖ, βδελύσσεται καί καταδι-
κάζει ἀδυσώπητα ὁ Θεός...
Ἐάν λοιπόν εἶναι κάποιος ἔνο-
χος σ' ἕνα ἤ σέ πολλά σαρκικά
ἁμαρτήματα, ὀφείλει νά μετα-
νοήσει εἰλικρινά καί ἄς ἔχει
ἀδίστακτη τή βεβαιότητα ὅτι ὁ
Θεός θά συγχωρέσει ὅποια κι
ἄν εἶναι ἡ ἐνοχή του, κι ὅσες
ἄν εἶναι οἱ ἐκτροπές του".

Φαίνεται πώς ἡ ἐποχή μας ζή-
λεψε τήν κατακλυσμική καί Σο-
δομική διαφθορά! Τρομακτική
τῆς ἁμαρτίας ἡ ἔξαρση. Ἀκό-
ρεστο τῆς ἡδονῆς καί τοῦ
αἰσθησιασμοῦ τό ἀνθρωποκυ-
νηγητό. Φρικτά καί ἐξωφρενι-
κά τά ὅσα λέγονται καί γίνον-
ται καί ἀκούγονται. Ὁ κορυ-
φαῖος Πέτρος συνιστᾶ: "Ἀπέ-
χεσθε τῶν σαρκικῶν ἐπιθυ-
μιῶν, αἵτινες στρατεύονται κα-
τά τῆς ψυχῆς"(Α΄Πέτρ. Γ΄5). Ὁ
δέ ἄλλος πρωτοκορυφαῖος, ὁ
Παῦλος, γράφει: "Νεκρώσατε
οὖν τά μέλη ὑμῶν τά ἐπί τῆς
γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πά-
θος, ἐπιθυμίαν κακήν καί τήν
πλεονεξίαν, ἥτις ἐστιν εἰδωλο-
λατρία" (Κολ. Γ΄ 5). Τέλος, ὁ
ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
διδάσκει: "Τήν ἁγνείαν ἡμῶν
περιφρουροῦντες" (Θεόδωρος
Στουδίτης). Ἁγνοί καί σώφρο-
νες.

Δὲν εἶναι θεοπρεπὲς νὰ λειτουργῆ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ὡς Πολι-
τικὸς Μοχλὸς γεωπολιτικῶν ἀνακατατάξεων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, ὅταν –μάλι-
στα– ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ καὶ τὴν μοναδικὴν οἰκονομικὴν πηγὴν τοῦ Πατριαρχείου!

Τὸ Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πει-
ραιῶς μὲ ἀφορμὴν τὴν ἡμερίδα, ποὺ διωργάνωσεν ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ
Α.Π.Θ. τὴν 25ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ. μὲ θέμα: «Πρότυπα Θρησκευτικῶν
Ἡγετῶν στὸν 21ο αἰώνα» ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν:

«Μὲ πόνο ψυχῆς καὶ ἀνησυχία παρατηροῦμε ὅτι ἡ λεγόμενη «Ἀκαδη-
μαϊκὴ Θεολογία» ὀλισθαίνει δυστυχῶς ὁλοένα καὶ περισσότερο στὸν
οἰκουμενιστικὸ κατήφορο. Οἱ Θεολογικές μας Σχολές, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶναι οἱ κυματοθραῦστες καὶ τὰ προπύργια τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῆς
πλάνης καὶ τῶν αἱρέσεων, ἔγιναν δυστυχῶς οἱ «κεκρόπορτες», μέσῳ τῶν
ὁποίων εἰσέρχεται στὴν Ἐκκλησία ἡ πλάνη καὶ ἑδραιώνεται ὁ Θρησκευ-
τικὸς Συγκρητισμός, ντυμένος μάλιστα μὲ τὸν μανδύα τῆς ἐπιστημονικῆς
ἐγκυρότητας καὶ αὐθεντίας! Καὶ φθάσαμε στὸ τραγικὸ κατάντημα νὰ δι-
δάσκουν στοὺς φοιτητές μας τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση, ἀντὶ νὰ δίδουν
τὴν μαρτυρία τῆς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Τὸ δὲ τραγικότερο
εἶναι ὅτι ὅλα αὐτὰ συντελοῦνται ὄχι ἁπλῶς μὲ τὴν ἀνοχή, ἀλλὰ μὲ τὴν
ὁλόθυμη συμπαράσταση καὶ σύμφωνη γνώμη τῆς πλειονότητας τῶν
Ἱεραρχῶν μας.

Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες μὲ ἔκπληξη καὶ ὀδύνη πληροφορηθήκαμε ἀπὸ
τὰ ἱστολόγια καὶ τὶς ἐφημερίδες, τὴν ἀπόφαση τῶν καθηγητῶν τοῦ Τμή-
ματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. γιὰ τὴν ἵδρυση,
ἐντὸς τῆς ἐν λόγῳ Σχολῆς, κατευθύνσεως ἰσλαμικῶν σπουδῶν, ὥστε νὰ
διδάσκεται καὶ ἡ πλάνη τοῦ Ἰσλάμ, ὁ νεοαρειανισμός, ποὺ ἀρνεῖται τὸν
Τριαδικὸ Θεὸ καὶ στὴ θέση του τοποθετεῖ τὸν πρωτιστεύοντα τοῦ Ἀραβι-
κοῦ πολυθεϊστικοῦ συστήματος τοῦ «Ἰλὰχ Ἀλλάχ». Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφθα-
νε τὸ ὀδυνηρὸ αὐτὸ πλῆγμα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἦρθε καὶ δεύτερο
πλῆγμα ἀπὸ τὸ ἴδιο Τμῆμα τῆς ἴδιας Σχολῆς: Ἡ διοργάνωση Διεθνοῦς Ἐπι-
στημονικῆς Ἡμερίδας ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπι-
στημίου τοῦ Graz μὲ θέμα: «Πρότυπα Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν στὸν 21ο
αἰώνα». Ἡ ἡμερίδα αὐτὴ δὲν στόχευε ἁπλῶς στὴν διεθνῆ προβολὴ καὶ
ἀνάδειξη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου τοῦ Α΄ καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου ὡς «Προτύπων Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν». Κυρίως καὶ
πρωτίστως στόχευε στὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἀρνητικοῦ κλίματος καὶ τῆς ἀρνη-

Τὸ ὁμολογιακὸν φρόνημα τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ

Τοῦ κ. Βασιλείου Χαραλάμπους, θεολόγου
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Τὰ ἀληθινὰ πρότυπα
τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν

Τὶς ἡμέρες αὐτὲς δημοσιεύθηκε στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» καὶ σὲ θρη-
σκευτικὰ ἱστολόγια ἄρθρο, διὰ τοῦ ὁποίου ὁ ὑποφαινόμενος ἤλεγχε προ-
κλητικὲς δηλώσεις δύο μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
γενικότερα τὴν ἐπισκοπικὴ ἀφωνία καὶ ἀπραξία ἔναντι τῆς παναιρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἄρθρο αὐτὸ σχολιογράφος μὲ τὰ ἀρχικὰ Π.Σ. ἔγραψε
στὸ ἱστολόγιο «Ἀποτείχιση καὶ Πατερικὴ Παράδοση» τὸ ἀκόλουθο σχό-
λιο, τὸ ὁποῖο ἀναδημοσιεύθηκε καὶ σὲ ἄλλα ὁμόφρονα ἱστολόγια: «Λυ-
πούμαστε ποὺ ὁ ἀγαπητὸς κ. Λιβανός, στοιχώντας στὴν ἀντιπατερικὴ τα-
κτική, ποὺ χάραξαν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, ἐπισημαίνει τὸ πρόβλημα θε-
ωρητικά, ἀλλὰ πρακτικὰ κάνει ὅ,τι οἱ Ἐπίσκοποι τῶν ὁποίων τὴν τακτικὴ
καταγγέλλει: Δὲν ἀπομακρύνεται, δηλαδή, ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς
Οἰκουμενιστές, ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι. Δὲν κάνει ὅ,τι ἔκαναν οἱ Ἅγιοι Γρη-
γόριος Παλαμᾶς καὶ Μ. Ἀθανάσιος, τοὺς ὁποίους προτείνει ὡς παράδει-
γμα.

»Κατηγορεῖ τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ὅτι φοβᾶται τὸ θρόνο του,
καὶ δὲν συνειδητοποιεῖ ὅτι κι αὐτὸς ἔχει παραλύσει ἀπὸ ἕνα ἄλλο φόβο:
Μήπως μείνει μακριὰ ἀπὸ τὴν “ἐκκλησία τῶν πονηρευομένων" καὶ τῶν κοι-
νωνούντων μὲ αὐτήν!

»Γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸν Ἱ. Κανόνα, ἀλλὰ καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων,
ὅτι οἱ ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς (οἱ Ἀποτειχιζόμενοι), συν-
τελοῦν "τὸ κατὰ δύναμιν", γιὰ νὰ ἀποφύγει ἡ Ἐκκλησία τὸ ΣΧΙΣΜΑ μὲ τὴν
Ἀλήθεια, συντελοῦν καὶ ἀποτρέπουν τὴν καθολικὴ ἐπικράτηση τῆς παν-
αιρέσεως. Κι ὅμως, προτιμᾶ νὰ κοινωνεῖ μὲ ὅλους αὐτοὺς (στὴν Ἑλλάδα

Ἀπάντησις εἰς ἀποτειχισθέντα θεολόγον
Τοῦ Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Προέδρου τῆς Ὀρθοδόξου

Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Μέγας Ἀθανάσιος», Τορόντο, Καναδᾶ

� Ὑπογραφαὶ Ἁγιορειτῶν διὰ
τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Σελ. 3

� Ἡ «μάχαιρα τοῦ πνεύμα-
τος»: Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος
Ζερβάκος (1884-1980). Σελ. 5

� Ἡ Ρωσία τοῦ σήμερα, εἶναι
ἡ Ἑλλάδα τοῦ χθές. Σελ. 5

� Νάρκη εἰς τὰ θεμέλια τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου! Σελ. 8

� Ἀρχιεπ. Κύπρου: Θά ἀναζη-
τοῦμεν ἕως τέλους τούς
ἀγνοουμένους. Σελ. 8

� Σεβ. Μητρ. Ἠλείας: «Νὰ
ἔλθουν τὰ παιδιὰ στὸν Χρι-
στό». Σελ. 8

� Μακ. Πατριάρχης Ἀντιοχεί-
ας: «Τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων
χριστιανῶν καὶ μουσουλμά-
νων εἶναι ἕνα»!». Σελ. 8

� Ποῖος «ἄδειασε» τὸ τα-
μεῖον τῆς Ἱ. Μ. Κεφαλλη-
νίας; Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, στὶς δύσκολες μέρες μας, ὑπερασπί-
στηκε πολλὲς φορὲς τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἰδιαιτέρως ἔναντι τῶν παπικῶν
πλανῶν. Ὁ Γέροντας Γεώργιος μὲ βαθειὰ συναίσθηση τοῦ ρόλου τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἔγραφε «Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὴν Μίαν, Ἁγίαν,
Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» καταδεικνύοντας ὅτι τὸ κάλλος τῆς
ὁμολογίας, τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση ἔχει ὄχι μόνο στὸ Ὀρθόδοξο λαὸ ἀλλὰ
καὶ σὲ ὅσους ταλαιπωροῦνται ἀπὸ κακοδοξίες. Γιὰ τοῦτο ἔγραφε γιὰ τὴν
Ἐκκλησία «ἠσθάνετο πάντοτε βαρύτατο χρέος νὰ διατηρήση ἀκαινοτόμητον
καὶ ἀνόθευτον τὴν Ἀποστολικὴν πίστιν καὶ παράδοσιν».

Ἐπέμενε ὁ Γέροντας Γεώργιος ὅτι πρέπει νὰ δίδεται προσοχὴ καὶ στὰ κα-
λούμενα μικρὰ καὶ δευτερεύοντα προβάλλοντας τὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου «Ἐν
γὰρ μικρᾷ πλάνῃ πολὺς ἡμάρτηται λόγος» καθὼς καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
Νύσσης«Οὕτω,τὸνμὴδἰ ὅλουτοῦμυστηρίουτὴνἀληθῆμόρφωσιντῆςεὐσε-
βείας δεξάμενον, χριστιανὸν οὐκ εἶδεν ὁ λόγος». Καὶ σημείωνε ὅτι «οἱ παρεκ-
κλίσεις ἀπὸ τὴν πίστιν δὲν ἀλλοιώνουν τὴν Θεολογίαν μόνο τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ καὶ διαστρέφουν καὶ αὐτὴν τὴν πνευματικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν ζωήν».

Πολλάκις μὲ ὁμιλίες, ἀλλὰ καὶ μὲ γραπτὰ κείμενά του ἀνεσκεύαζε τὶς πα-
πικὲς πλάνες (τὴν αἵρεση τοῦ Filioque, τὸ Παπικὸ πρωτεῖο, τὸ Παπικὸ ἀλάθητο,
τὴν παπικὴ πλάνη περὶ κτιστῆς Θείας Χάριτος κ.λ.π. ). Γιὰ τὴν αἵρεση τοῦ Filio-
que σημείωνε «Ἡ αἵρεσι τοῦ Filioque ἔχει τὰς συνεπείας της εἰς τὴν ἐκκλησια-
στικὴνκαὶτὴνπροσωπικὴνζωήν,αἱὁποῖαιγίνονταιἐπίσηςἀνθρωποκεντρικαί»,
ἔγραφε στὸ σύγγραμμά του “Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμόςʼ̓ . «Ἡ καὶ “ἐκ τοῦ Υἱοῦʼ̓
ἐκπόρευσις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰσάγει τὴν διαρχίαν ἢ τὸν ἡμισαβελλια-
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(1ον)
Στὶς 23 Μαρτίου ἐ.ἔ. στὴν αἴθου-

σα «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ» εἰς τὸν Χο-
λαργὸν ἔγινε ἡ παρουσίασις τοῦ νέου
βιβλίου τοῦ π. Γεωργίου Μεταλλη-
νοῦ, «Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Ἱστο-
ρικὰ καὶ θεολογικὰ τοῦ Ρωμαίικου
Ἑλληνισμοῦ», ἐκδ. ΑΡΜΟΣ, Ἀθήνα
2015, σελ. 331. Τὸ βιβλίο, ποὺ ἀποτε-
λεῖ συναγωγὴ δεκαπέντε ὁμοκέν-
τρων θεμάτων, παρουσίασαν ἡ δ.
Καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστ. Ἀθηνῶν κ.
Μαρία Μαντουβάλου, γνωστὴ ἀγω-
νίστρια διὰ τὰ ἐθνικὰ καὶ παραδο-
σιακὰ θέματα, καὶ ὁ ὁμ. Καθηγητὴς

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ἰδίου
Πανεπιστημίου, κ. Νικόλαος Τζιρά-
κης, φιλόλογος - θεολόγος καὶ ἱστο-
ρικὸς διακεκριμένος. Καὶ οἱ δύο κα-
θηγηταί, ἄριστοι γνῶσται τῆς ἱστο-
ρίας τοῦ Γένους καὶ τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ, ἀνέλυσαν κεντρικὰ θέματα
τῆς προβληματικῆς τοῦ βιβλίου τοῦ
π. Γ. Μ., ἐντυπωσίασαν τὸ πολυ-
πληθὲς κοινὸ καὶ ἐκρίθη σκόπιμον
νὰ δημοσιευθοῦν ἐδῶ οἱ κριτικὲς
ἀναλύσεις των. Οἱ ὁμιληταὶ εἶπαν τὰ
ἑξῆς:

Α) Καθηγ. κ. Μαρία
Μαντουβάλου

«Τὸ πλούσιο ἔργο τοῦ π. Μεταλ-

ληνοῦ ἔχει γίνει σημεῖο ἀναφορᾶς
γιὰ ἐρευνητὲς διαφορετικῶν τομέ-
ων τῆς Ἐπιστήμης, καὶ ποικίλων ἰδε-
ολογικῶν χαρακτηριστικῶν, ὅπως
θεολόγους, ἱστορικούς, φιλολόγους,
ἐθνολόγους, φιλοσόφους, κοινωνιο-
λόγους, ἀνιχνευτὲς νοοτροπιῶν καὶ
πολλοὺς ἄλλους φορεῖς πολλαπλῶν
ἐποχικῶν ἰδεολογημάτων. Ἔχοντας
χαράξει ὁ ἴδιος, ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια
τῆς ἐπιστημονικῆς του παρουσίας,
τὸν δικό του προσωπικὸ δρόμο στὴν
ἀντικειμενικὴ καὶ ἀπροσωπόληπτη
ἔρευνα καὶ στὴν διεθνῆ ἐνημέρωσή
του, δεδομένου ὅτι εἶναι κάτοχος
πολλῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν, ἀνέ-
τρεψε ἐκ βάθρων καὶ ἔδωσε καὶ δί-
νει ἀποστομωτικὲς ἀπαντήσεις σὲ
παγιωμένες καὶ παρερμηνευτικὲς
τῶν πηγῶν καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς
ἀλήθειας ἀπόψεις καὶ μᾶς παρουσία-
σε ἀποκατεστημένα πρόσωπα καὶ
πράγματα σὲ ἕνα πλῆθος ἔργων του,
τῶν ὁποίων ἡ μελέτη ἀνοίγει νέους
ὁρίζοντες στὴ σκέψη καὶ διευρύνει
τὰ ἱστορικὰ καὶ ἰδεολογικὰ πλαίσια
κάθε καλοπροαίρετου ἀναγνώστη

καὶ ἐρευνητῆ τοῦ θησαυροῦ, ποὺ ὁ
ἴδιος ἀφειδώλευτα μᾶς προσφέρει
ἐπὶ τόσα χρόνια, πάνω στὶς ἴδιες πάν-
τα ἀπαρέγκλιτες ἀξιολογικὲς ἀρχές
του.

Στὰ ἴδια αὐτὰ ἀξιολογικὰ πλαίσια
ἐντάσσεται καὶ τὸ παρουσιαζόμενο
σήμερα καλαίσθητο βιβλίο τῶν
ἐκδόσεων Ἁρμός, ποὺ περιλαμβάνει
ἔρευνές του μὲ πρωτογενές, ὅπως
πάντα, ὑλικὸ πάνω σὲ ἀνοιχτὰ μέχρι
σήμερα θέματα, ὅπως εἶναι τὸ ἀνα-
φερόμενο στὸν τόμο μὲ τίτλο «Τὸ
ἀνολοκλήρωτο '21», ποὺ καὶ μόνο
αὐτὸ νὰ εἶχε ὁ παρουσιαζόμενος τό-
μος καὶ ποὺ θὰ ἄξιζε νὰ φθάσει στὰ
χέρια ὅλων τῶν Ἑλλήνων, θὰ ἦταν
ἀρκετὸ νὰ μᾶς κεντρίσει τὸ φιλότιμο
γιὰ ἀφύπνιση ἀπὸ τὸ τέλμα στὸ ὁποῖο
ἔχουμε περιπέσει μὲ τὴν ἐπὶ τόσα
χρόνια προσφερόμενη μὲ ὅλα τὰ μέ-
σα κατασκευασμένη ἱστορία καὶ μὲ
τὸ χλευασμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
τοῦ Βυζαντίου, δηλαδὴ τῆς Ἑλλη-
νορθόδοξης Ρωμηοσύνης, ὅπως
ἔχει καθιερώσει τὸν ὅρο ἀπὸ χρόνια
ὁ π. Μεταλληνὸς μὲ πλῆθος ἐπιστη-

μονικῶν τεκμηρίων.[…]
Ἀνεκτίμητη εἶναι ἡ προσφορὰ τοῦ

βιβλίου «Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ» γιὰ ὅσα
προσφέρει ὁ σεβάσμιος συγγραφέ-
ας του, ἀπὸ τὴν πρώτη ὡς τὴν τε-
λευταία σελίδα του, προκειμένου νὰ
μᾶς διαφωτίσει πάνω σὲ ἀκανθώδη
θέματα, ὅπως π.χ. εἶναι τὸ κεφάλαιο
γιὰ τὰ «Παθολογικὰ συμπτώματα τῆς
σύγχρονης ἱστοριογραφίας», ὅπου
ἐπισημαίνεται ὅτι «μὲ τὴν παθολογία
τῆς ἱστοριογραφίας συνδέονται προ-
βλήματα τῆς πορείας τοῦ ἔθνους»
καὶ ὡστόσο, θὰ προσθέσω ἐγώ, ἐπι-
χειρεῖται ἡ ἀποδόμηση τοῦ ἑλληνορ-
θόδοξου ἱστορικοῦ παρελθόντος
ἀπὸ τοὺς παρερμηνευτές του καὶ δι-
κολάβους τῆς ἱστορίας οἱ ὁποῖοι ἐπι-
βάλλουν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς
ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τὴν παρα-
χαραγμένη ἀπ' αὐτοὺς ἱστορία, προ-
παγανδίζοντας τὶς ἰδεολογικὲς διε-
στραμμένες τους ἐπιλογές. Μὲ τρό-
πο ἰδιοφυῆ καὶ ἀποκαλυπτικὸ παρέ-
χονται στὸ κεφάλαιο αὐτὸ οἱ ἐξηγή-
σεις καὶ τὰ βαθύτερα αἴτια αὐτῶν
τῶν ἀλλοιώσεων ὅλων τῶν χαρα-

κτηριστικῶν τῆς ταυτότητάς μας.[…]
Ἕνα ἄλλο σπουδαῖο καὶ ἐπίκαιρο

κεφάλαιο εἶναι τὸ θέμα τῆς Ἐπιστή-
μης καὶ Ἠθικῆς σὲ περιόδους κρί-
σης, ὅπου ἐκεῖ ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ
κρίση εἶναι συνέπεια τῆς ἐσωτερικῆς
ἀλλοτρίωσης καὶ τοῦ προπαγανδι-
σμένου ἀπὸ χρόνια μοντέλου τοῦ
εὐρωπαϊκοῦ ρομπότ, τοῦ ἀνθρώπου
δηλαδὴ χωρὶς Θεὸ καὶ ψυχὴ μὲ συν -
έπεια τὴν αὐτοκτονία του, ἀφοῦ
προηγήθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο εὐρωπαῖο
ἄνθρωπο ἡ θεοκτονία μὲ ἀποτέλε-
σμα «χωρὶς Θεὸ ὅλα νὰ ἐπιτρέπον-
ται» καὶ συνεπῶς καὶ ἡ αὐτοκτονία.
Ἐπίσης διαπιστώνεται ὅτι καὶ ἡ Ἐπι-
στήμη δημιουργεῖ κρίση, ὅταν χει-
ραγωγεῖ τὴν κοινωνία σὲ ἐνέργειες
ἀντιανθρωπιστικὲς καὶ ἀντικοινω-
νικὲς καὶ ὅταν ὁ ἐπιστήμονας κα-
ταντᾶ μισθοφόρος τῆς ντόπιας καὶ
ξένης ἐξουσίας.

Ὡς ἀνυποχώρητος ὑπερασπιστὴς
τῶν ἱερῶν Γραφῶν καὶ τοῦ Πατερι-
κοῦ Λόγου ὁ π. Μεταλληνὸς προ-

Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ
(ΣΥΜΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ 

κ. ΜΑΡ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΑΙ κ. ΝΙΚ. ΤΖΙΡΑΚΗΝ)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ πρὸς τὸ Οἰκουμενικόν Πα-
τριαρχεῖον, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν,
τούς Σεβασμιώτατους Ἀρχιερεῖς, τὴν

Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί τήν εἰδικήν διορθόδοξον ἐπιτροπήν ἐπί
τῆς προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου ἀπέστειλεν ὁ πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Σαράντης Σαράντος, διὰ τῆς ὁποίας ἀπο-
δεικνύει ὅτι ὁ δεύτερος γάμος τῶν κληρικῶν
ἀντίκειται εἰς τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας.
Δημοσιεύομεν ἀκολούθως ὁλόκληρον τὴν
ἐπιστολήν:

«Μαρούσι 27-4-2015.
Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Στίς ἡμέρες μας γίνεται πολύς λόγος γιά τή
θεματολογία τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου πού
ἀναμένεται νά συνέλθει μέσα στό ἑπόμενο
ἔτος 2016. 

Ἕνα ἐκ τῶν θεμάτων πού κατά δημοσιογρα-

φικές πληροφορίες πρόκειται νά συζητηθοῦν
εἶναι ὁ δεύτερος γάμος τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν
καί τῶν διαζευγμένων.

Ἡ αὐτονόητη κοσμική λογική ὑποστηρίζει, ὅτι
εἶναι ἄδικο νά ἀπαγορεύεται στόν ἱερέα νά ἔχει
δεύτερη νόμιμη σύντροφο γιά τίς δικές του

«ἀνάγκες», ἀλλά καί γιά τήν ἀνατροφή τῶν
ὀρφανῶν του παιδιῶν.

Αὐτή ὅμως ἡ αὐτονόητη κοσμική λογική
ἔρχεται σέ εὐθεῖα ἀντίθεση μέ τούς θεοπνεύ-
στους ἱερούς Κανόνες τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας καί γενικώτερα μέ τό ὀρθόδοξο ἦθος

καί τόν ἐν τῇ πράξει καθημερινό ἐν Χριστῷ
τρόπο ζωῆς.

Βέβαια ἡ νεοβαρλααμική μεταπατερική θεο-
λογία συμπορεύεται μέ τήν αὐτονόητη κοσμική
λογική καί ἀναφανδόν ἰσοπεδώνει τή μακραί-
ωνη Πατερική θεολογία, μαζί καί τά «ἀποστεω-
μένα» πιά καί «ἀπηρχαιωμένα» προϊόντα της,
τούς ἱερούς Κανόνες καθώς καί τό αὐστηρό

ὀρθόδοξο ἦθός της.
Δέν γνωρίζουμε ὅμως μέ ἀκρίβεια, ἄν οἱ ἅγι-

οι Ἀπόστολοι καί δή ὁ θεῖος Παῦλος συγκατα-
λέγονται στήν μεταπατερική Βαρλααμική νοο-
τροπία ἤ ὄχι κατά τούς μεταπατερικούς.

Τί γίνεται; Ὅσα διατείνεται ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος περί τῆς μιᾶς καί μοναδικῆς συζύγου
τῶν κληρικῶν, «…τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν
Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃς, καὶ κα-
ταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ
σοι διεταξάμην, εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

Γάμος τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν
Γράφει ὁ π. Σαράντης Σαράντος ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Βασιλείου Βολουδάκη, προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων



τάσσει στὸ βιβλίο τὸ κεφάλαιο τὸ
ἀφιερωμένο στὴν Ὀρθοδοξία, ὅπου
διευκρινίζονται μὲ σαφήνεια τὰ θέ-
ματα τῶν σχέσεων Ὀρθοδοξίας καὶ
Πίστης καὶ δηλώνεται μεταξὺ ἄλλων
ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία λειτουργεῖ ὡς θε-
ραπευτικὴ τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης,
ὁπότε καὶ παράγεται τὸ ὀρθόδοξο
ἦθος καὶ ὅτι τὴν αὐθεντικὴ ἕνωση
Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ καὶ
Ἑλληνικότητας διασῴζουν στοὺς
αἰῶνες οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία τότε μόνο εἶναι εὐεργε-
τικὴ καὶ σωτήρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο
καὶ τὸν κόσμο, ὅταν μένει πιστὴ σὲ
ὅ,τι παρέλαβε, ἐκπληρώνοντας τὸν
«θεοφανέρωτο σκοπό της».

Σὲ ἄλλο ἀξιοσημείωτο σχετικὸ κε-
φάλαιο μὲ θέμα «Ἐθνικὰ καὶ ὑπερε-
θνικὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου
στὸ δοῦλο Γένος» ἀναδεικνύεται ἡ
ταύτιση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων μὲ
τοὺς Νέους, μὲ προσαγωγὴ ἰσχυρῆς
τεκμηρίωσης καὶ ἀποσαφηνίζεται ἡ
ἐθνικὴ ὀνοματολογία Ἕλληνες,
Γραικοί, Νεορωμαῖοι καὶ παρατίθεται
ἡ σπουδαία μαρτυρία ὅτι ὁ Καποδί-
στριας, κατὰ Νικόλαο Σπηλιάδη,
Γραμματέα τοῦ Κυβερνήτη, ἤθελε
νὰ ἱδρύσει «Νεορωμαϊκὴ Αὐτοκρα-
τορία», νὰ ἀναστήσει δηλαδὴ τὴν
αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης καὶ
ἀκόμη διατυπώνεται ἡ βασισμένη σὲ
πλῆθος προσαγομένων μαρτυριῶν
ἔγκυρη πεποίθηση τοῦ γράφοντος,
ἀπευθυνόμενη πρὸς κάθε κακόβου-
λο, ὅτι «στὴν Ὀρθοδοξία ἡ ὑπερε-
θνικότητα δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἐθνικότη-
τα καὶ φιλοπατρία, ἀλλὰ ἀντίθετα τὶς
ἀναδεικνύει» καὶ αὐτὸ τονίζεται
πρὸς ἄρση παρεξηγήσεων, στὰ πλαί-
σια τῆς προβολῆς τῆς οἰκουμενικό-
τητας τῆς Ὀρθοδοξίας.

Διεξοδικὰ ἐπίσης ἀναπτύσσεται ὁ
συνδυασμὸς τῆς Ἀρχαίας Ἑλλη-
νικῆς Γραμματείας μὲ τὰ ἔργα καὶ

τὸν κηρυγματικὸ λόγο τοῦ Δαμα-
σκηνοῦ Στουδίτη, τοῦ Ἠλία Μηνιά-
τη, τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,
ὅπου καὶ μέσῳ αὐτῶν ἀποδεικνύεται
ἡ ἑλληνικὴ συνέχεια μὲ τὴν αὐτο-
νόητη φυσικὰ διαφοροποίηση στὸ
θέμα τῆς θρησκείας.

Ἡ προσφορὰ συγκεκριμένων καὶ
ἀποκαλυπτικῶν εἰδήσεων γύρω ἀπὸ
τὸ θέμα τῶν προβληματικῶν καὶ πο-
λιτιστικῶν σχέσεων Ἀνατολῆς - Δύ-
σης, θέμα ποὺ ὁ π. Μεταλληνὸς ἔχει
ὁ ἴδιος ἐγκαινιάσει ἀπὸ χρόνια, ρί-
χνοντας φῶς στὶς παραμέτρους τῶν
πολύπλοκων αὐτῶν σχέσεων, συνε-
χίζεται σ ̓αὐτὸ τὸ βιβλίο μὲ νέα στοι-
χεῖα καὶ κυρίως μὲ τὴν ἀρωγὴ τῆς
ἰσχυρῆς προσωπικότητας τοῦ Μη-
τροπολίτη Τραπεζοῦντος Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν Χρύσανθου, τοῦ
ἀρχιεπισκόπου ποὺ ἔδρασε στὴν πιὸ
ἡρωϊκὴ ἀλλὰ καὶ πιὸ τραγικὴ συνάμα
περίοδο τῆς νεώτερης ἱστορίας μας,
στὴ Γερμανικὴ κατοχή.

Στὸ Κεφάλαιο τὸ σχετικὸ μὲ τὸ
Χρύσανθο καὶ τὴ διαλεκτικὴ Ἀνα-
τολῆς -Δύσεως παρέχεται κατ᾽
ἀρχήν, μὲ νέα στοιχεῖα, τὸ μεγαλεῖο
τῆς πολύπλευρης αὐτῆς προσωπικό-
τητας, στὴ συνέχεια ὅμως, τὸ σπου-
δαιότερο εἶναι, ὅτι ἀναπτύσσεται καὶ
τεκμηριώνεται ὁ ἄρρηκτος συν-
δυασμὸς στὸ πρόσωπό του τόσο τῆς
ἐθνικῆς ὅσο καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
δραστηριότητάς του καὶ παρατίθεται
ἕνα ἠχηρὸ καὶ διδακτικὸ γιὰ σήμερα
ἀπόσπασμα ἀπὸ διαπίστωση τοῦ
πραγματικὰ Ἑλληνορθόδοξου Ἱε -
ράρχη. Ἐπιτρέψτε μου νὰ τὸ ἀναφέ-
ρω.

Γράφει: «Γιὰ μᾶς τοὺς λαοὺς τῆς
καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς ὁ ἐξευρω-
παϊσμὸς κάτω ἀπὸ ὁποιαδήποτε
μορφὴ δὲν εἶναι πρόοδος, εἶναι ὀπι-
σθοδρόμηση καὶ εἶναι ἀσθένεια.
Εἶναι ἡ εὐεξία ποὺ νοιώθει ὁ φυματι-
κός, ποὺ ἐκλαμβάνει τὴν ἀρρώστιά
του ὡς ὑγεία». Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο

προσθέτει: «Ἐξανίσταται, διαμαρτύ-
ρεται ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ὄχι μόνο,
ὅταν ξένοι ἐπιβουλεύονται τὶς ἐθνι-
κές του παραδόσεις, ἀλλὰ καὶ ὅταν
δικοί του ἄνθρωποι ξενομανεῖς ζη-
τοῦν μὲ μεταρρυθμίσεις νὰ ἐπιβά-
λουν στὸ λαὸ ξένες ἰδέες καὶ ξένα
συστήματα, ποὺ ἀδυνατεῖ ἡ ἐθνικὴ
ψυχὴ νὰ χωνέψει ἢ νὰ ἀφομοιώσει
καὶ ὅταν τυχὸν διὰ τῆς βίας ἐπιβλη-
θοῦν στὸ Λαὸ οἱ ξένες ἰδέες ἔρχεται
ἡμέρα, ποὺ μὲ μία ἀναστάτωση ὁ
λαὸς ἀποτινάζει τὰ ξένα καὶ εἰσέρ-
χεται στὸ φυσιολογικό του δρόμο».

Ἐδῶ, παρακαλῶ, ἐπιτρέψτε μου
μία διευκρίνηση, προκειμένου νὰ
ἀποφύγουμε νὰ χρησιμοποιηθοῦν
τὰ ἱερὰ λόγια τοῦ Χρύσανθου ἀπὸ
τοὺς κραδαίνοντες σήμερα τὰ λά-
βαρα τοῦ ἀντιευρωπαϊσμοῦ γιὰ λό-
γους ὅμως, αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι κα-
θαρὰ πολιτικῆς προπαγάνδας καὶ
χρηματιστηριακῶν σκοπιμοτήτων,
προκειμένου νὰ καλύψουν τὴν ἀφε-
ρεγγυότητά τους. Ἀντίθετα, ὁ Τρα-
πεζοῦντος Χρύσανθος, ὅπως καὶ ὁ π.
Μεταλληνός, ὅταν ἀναφέρονται
ἀρνητικὰ στὴν Εὐρώπη, ἡ ἄρνησή
τους αὐτὴ ἔχει χαρακτήρα πνευμα-
τικό, καθαρὰ ἑλληνορθόδοξο καὶ
χρονικὴ διάρκεια αἰώνων. Ξεκινάει
ἀπὸ τὸ Σχίσμα, περνάει στὶς Σταυρο-
φορίες, σταματάει στὴ Φλωρεντία
καὶ στὸ Ὄχι τοῦ Μάρκου Εὐγενικοῦ
καὶ συνεχίζει μὲ τοὺς ὕποπτους, σή-
μερα, δῆθεν διαθρησκευτικοὺς διά-
λογους. Ὁ δικός τους, λοιπόν, ἀντι-
ευρωπαϊκὸς προσανατολισμός, ση-
ματοδοτεῖ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀνυπο-
χώρητης διατήρησης, χωρὶς ἀλλοι-
ώσεις, τῆς ὀρθόδοξης παρακαταθή-
κης καὶ τῶν ἑλληνικῶν ἀξιῶν.

Πολλούς, λοιπόν, θησαυροὺς χα-
ρίζει τὸ νέο αὐτὸ βιβλίο τοῦ π. Με-
ταλληνοῦ καὶ κλείνοντας τοῦ εὐχό-
μεθα νὰ ἔχει ὑγεία, γιὰ νὰ συνεχίσει
τὸ δύσκολο δρόμο του στὸν Γολ-
γοθᾶ ποὺ ἔχει ἐπιλέξει.
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«Πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν
ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωάν.4,24)
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΙΩΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩ-
ΠΙΑΣ «Ὁ Δεσπότης Χριστός». Ὁμιλίες
σὲ Δεσποτικὲς Ἑορτές. Ἐκτύπωση-βι-
βλιοδεσία. Γραφικὲς Τέχνες “Μέλισ-
σα”. Ἔδεσσα 2015. Σχ. 21x17 σσ 404.

ΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΟΥ ΠΑΣΧΟΥ «Ἡ Ἑλλήνων γη-
γενῶν διαχρονικὴ διατροφὴ ἀνθρώ-
που - ἰατροδιατροφολογία». Μέτσο-
βον 2014. Σχ. 21x14 σσ 214.

ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΓΙΟ-
ΡΕΙΤΟΥ «Πατερικὰ θησαυρίσματα».
* Ἁγίου ΙΣΑΑΚ τοῦ Σύρου. * Ἁγίου
Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ *
Ἐντρυφήματα γιὰ τὴν προσευχή.
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Θεσσαλονίκη 2015. Σχ. 20,50x14 σσ 220.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟ-
ΘΕΪΤΟΥ «Πατερικὲς ὁδηγίες καὶ
ἐμπειρικές ὑποθῆκες γιὰ πνευματικὴ
τελείωση». Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη» Θεσσαλονίκη 2015. Σχ.
20,50x14 σσ 128.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-
ξον Χριστιανικὸν περιοδικὸν τῆς
Ἀδελφότητος «Λυδία». Φεβρ., Μάρτ.,
Ἀπρίλ. 2015. Θεσσαλονίκη.

Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ, Τριμηνιαῖο περιο-
δικὸ τῆς ὁμωνύμου «Ὀρφανικῆς
Στέγης». Ἰαν. – Φεβρ. 2014. Λεβάδεια.

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ Ἐσφιγ-
μενίτης, Διμηνιαία Ὀρθόδοξος Ἔκδοσις
Ἁγίου Ὄρους. Νοέμβ. –Δεκ. 2014. Ἰαν. –
Φεβρ. 2015. Ἅγιον Ὄρος.

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Περιοδικὴ
ἔκδοσις Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς Ἁγίων
Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

φυλῆς Ἀττικῆς. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙ-
ΜΩΝΑΣ 2014.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Μηνιαῖον
Δελτίον τοῦ Ἱδρύματος Ἁγ. Νεκτάριος.
Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ., Ἀπρίλ. 2015. Λευ-
κωσία.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙ-
ΤΗΣ. Διμηνιαία ἔκδοσις τοῦ συλλόγου
«Φίλοι Ἱ. Κοινοβίου Ἁγ. Νικοδήμου».
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Ἰαν. – Φεβρ. 2015.
Γουμένισσα.

† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ: «ΔΕΥΤΕ ΛΑ-
ΒΕΤΕ ΦΩΣ», Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιού, Πρέβεζα
2015, σελίδες 134.

Σύν Θεῷ, ἦρθε καί τό τρίτο
τεῦχος τοῦ Κυριακοδρομίου τοῦ
μακαριστοῦ Πρεβέζης Μελετίου,
δηλαδή κηρύγματα στίς εὐαγγελι-
κές περικοπές τοῦ ἔτους. Νομίζω
πώς τώρα, ἀπομένει τό τέταρτο
τεῦχος, ὥστε νά συμπληρωθεῖ ὁ ἐνι-
αύσιος κύκλος τῶν κηρυγμάτων.

Τό νέο τεῦχος φέρει τόν τίτλο
«Δεῦτε λάβετε φῶς», πού, σημειολο-
γικά, μᾶς θυμίζει τό Πάσχα, δηλαδή
τήν μετά τό Πάσχα ἐκκλησιαστική
περίοδο. Πρίν ὅμως ἀναφερθοῦμε
στά περιεχόμενα τῶν μετά τό Πά-
σχα εὐαγγελικῶν περικοπῶν καί κη-
ρυγμάτων, ἄς δοῦμε τί σημειώνει
στόν Πρόλογο, ὁ διάδοχος τοῦ Με-
λετίου, ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
Χρυσόστομος.

Ἀφοῦ ἀναφερθεῖ πρῶτα στό μέγα
γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου
μέ ὡραιότατες σκέψεις, καταλήγει
μέ τά ἑξῆς: «Ὀφείλω θερμές εὐχαρι-
στίες στόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς
Προφήτου Ἠλιού, Ἀρχιμ. π.
Ἐφραίμ καί τήν περί αὐτόν ἐκλεκτή
Ἀδελφότητα, γιατί ἡ ἀγάπη τους
μοῦ ζήτησε νά προλογίσω καί τό πα-
ρόν βιβλίο πού περιέχει ὁμιλίες τοῦ
μακαριστοῦ προκατόχου μου Μη-
τροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέ-
ζης κυροῦ Μελετίου στίς Κυριακές
τοῦ Πεντηκοσταρίου. Εὔχομαι…».

Ὅταν λέμε Πεντηκοστάριο,

ἐννοοῦμε τήν ἐκκλησιαστική περίο-
δο ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, μέ-
χρι τήν Πεντηκοστή καί τοῦ Ἁγ.
Πνεύματος. Ἑπομένως τά περιεχό-
μενα τοῦ βιβλίου περιλαμβάνουν τίς
ἑξῆς Κυριακές:

Κυριακή τοῦ Πάσχα (καί τήν Πα-
ρασκευή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς),
Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, Κυριακή τῶν
Μυροφόρων, Κυριακή τοῦ Παρα-
λύτου, Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος,
Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ, (Πέμπτη τῆς
Ἀναλήψεως).

Κυριακή τῶν Πατέρων, Κυριακή
τῆς Πεντηκοστῆς καί (Δευτέρα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος). Ὁ ἀείμνηστος
Μητροπολίτης Μελέτιος, ἔκαμε
τρεῖς ἐξαιρέσεις - πού ἴσως δέν
ἔχουν ἄλλα Κυριακοδρόμια - πρόσ -
θεσε δηλαδή καί τίς ἑξῆς τρεῖς ἑορ-
τές: Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τῆς
Ἀναλήψεως καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Καί ὁ λόγος ὅτι, πρόκειται γιά
μεγάλες καί βασικές ἑορτές τῆς
Ἐκκλησίας.

Νά καί μιά σκέψη τοῦ ἀειμνή-
στου: «Κάθε μέρα πρέπει νά ἀλλά-
ζεις πρός τό καλύτερο. Ὅπως ἀνα-
πτύσσεσαι μέ τήν πάροδο τοῦ χρό-
νου σωματικά, τό ἴδιο - ἤ μᾶλλον πιό
γρήγορα καί πιό πολύ - πρέπει νά
ὡριμάζεις καί νά μεγαλώνεις» πνευ-
ματικά.

Μιχ. Μιχαηλίδης

ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΤΣΗ: «Εὔοσμα Ἄνθη» (Ἀπό τόν πάντερπνο
ἀγρό τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου), Ἀθήνα 2015, σελίδες 105.

Δέ χρειάζεται σύσταση ὁ φίλος καί
πνευματικός ἀδελφός Πέτρος Μπό-
τσης στούς φιλαναγνῶστες τοῦ «Ο.Τ.»
γιατί ἔγινε γνωστός ἀπ᾽ τίς βιβλιοπα-
ρουσιάσεις πολλῶν Ὀρθόδοξων ρω-
σικῶν, σερβικῶν κ.ἄ. βιβλίων του, κα-
θώς καί δικῶν του συγγραφῶν. Σήμε-
ρα σᾶς παρουσιάζω, ἀγαπητοί
ἀναγνῶστες, ἕνα -ἄν ὄχι πρωτότυπο-
ἀλλά ἰδιότυπο βιβλίο του - γιά τόν πε-
ρίφημο καί τόσο ἀγαπητό καί πανορ-
θόδοξα ἀσκητικό ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σύ-
ρο. Θά πεῖτε, μά τό βιβλίο τοῦ ἀββᾶ
Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, εἶναι τά "Ἀσκητι-
κά"! Σωστά! Ἀλλά προτιμῶ νά μᾶς μι-
λήσει ἐκτενέστερα ὁ ἴδιος, ἀπ' τόν 5σέ-
λιδο Πρόλογό του, γιά τή δουλειά του
σέ τοῦτο τό ἔργο. Μετά τήν ἀναφορά
του σέ κάποια περιστατικά τῆς ζωῆς
τοῦ ἀββᾶ - γιατί τά περισσότερα εἶναι
ἄγνωστα - σημειώνει τά ἑξῆς: "Γιά τήν
ἀνάπτυξη καί παρουσίαση τῶν θεμά-
των, ἀκολούθησα τή συμβουλή τοῦ
ἴδιου τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ πού μᾶς λέει ὅτι
ὁ ἀγωνιζόμενος χριστιανός πρῶτα
πρέπει ν᾽ ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἀποφυγή
τῆς ἁμαρτίας ("ἔκκλινον ἀπό κακοῦ")
κι ἔπειτα νά προχωρήσει στήν τέλεση
τοῦ καλοῦ ("καί ποίησον ἀγαθόν")
…Πρῶτα μᾶς διδάσκει ν' ἀποκτήσου-

με τίς λεγόμενες "σωματικές" ἀρετές"
κι ἔπειτα νά προχωρήσουμε στίς "ψυ-
χικές"... Τή συμβουλή καί τή σειρά
αὐτή προσπάθησα ν' ἀκολουθήσω
στήν ἀνάπτυξη τῶν θεμάτων τοῦ βι-
βλίου..Τό βιβλίο ξεκινᾶ μέ τήν προσ -
ευχή τοῦ ἴδιου τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ". Ὁ
συγγραφέας παρατηρεῖ ὅτι, "σέ πολ-
λούς χριστιανούς ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη
πώς τέτοιου εἴδους βιβλία, μέ κείμενα
κατά βάση, ἀσκητικά, εἶναι μόνο
γιά… τούς καλογήρους. Τά ἴδια πάθη
ὅμως πού βασανίζουν τούς καλογή-
ρους, βασανίζουν κι ἐμᾶς "...ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΑ: ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΘΗ:
Ἁμαρτία, Ἀμέλεια, Γαστριμαργία, Φι-
λοκτημοσύνη, Κοσμική ζωή, Καταλα-
λιά-Πολυλογία, Φθόνος, Φιλαυτία,
Κενοδοξία, Ὑπερηφάνεια,Ὑψηλο-
φροσύνη ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΡΕΤΕΣ:
Ἀκτημοσύνη, Ἀμεριμνησία, Ἀναχώ-
ρηση, Ἄσκηση, Διδασκαλία, Ἐλεημο-
σύνη, Ἡσυχία, Πτωχεία. Ἡ λεξικο-
γραφική καί ἑρμηνευτική ἀνάλυση,
πού κάνει ὁ συγγραφέας γιά κάθε
ἀρετή καί κακία, θά σᾶς καταπλήξει
καί θά σᾶς οἰκοδομήσει ἀφάνταστα.
Θερμότατα συγχαρητήρια κ. Μπότση.
Τά βιβλία σας στήν πρώτη γραμμή...

Μιχ. Μιχαηλίδης

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ 

Η ΠΕΜΠΤΗ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα εἶναι ἀφιε-
ρωμένη στὴν Σαμαρείτισσα γυναίκα, τὴν μετέ-
πειτα ἁγία καὶ ἰσαπόστολο Φωτεινή. Στὴ συνάν-
τηση καὶ τὸν διάλογο τοῦ Κυρίου μας μὲ μία
«ἐλαφριῶν ἠθῶν» καὶ «αἱρετικὴ» γιὰ τοὺς Ἰου-
δαίους γυναίκα, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νὰ τῆς ἀποκα-
λυφτοῦν ὕψιστες καὶ σωτήριες ἀλήθειες. Ὁ παν-
τογνώστης καὶ καρδιογνώστης Κύριος διέγνωσε
ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ κατάλληλο πρόσωπο νὰ τοῦ
ἀποκαλύψει τὴ μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι
Πνεῦμα, πέρα ἀπὸ κάθε ἐνδοκοσμικὴ θεώρηση,
καὶ πὼς ἡ λατρεία Του εἶναι μόνο πνευματική.
Τῆς ἀποκάλυψε ἐπίσης πὼς Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀναμε-
νόμενος Μεσσίας τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καὶ πὼς τὸ κήρυγμά Του ἔχει παγκό-
σμιο χαρακτήρα. Ἦρθε νὰ σώσει «παγγενῆ τὸν
Ἀδὰμ» καὶ ὄχι μόνο τοὺς Ἰουδαίους, διαψεύδον-
τας τὶς μικροεθνικιστικές τους προσδοκίες.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κλήση στὴ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φυλή, φῦλο, κοινωνικὴ
καὶ οἰκονομικὴ διάκριση. Διαβεβαίωσε τέλος τὴν
Σαμαρείτισσα πὼς δὲν ὑπάρχουν πιὰ τόποι ἀπο-
κλειστικῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποκλειστικὰ
τελετουργικά, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ λατρευτεῖ «ἐν
παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας Αὐτοῦ». Μέσα ἀπὸ
τὸν διάλογο αὐτὸ διαφαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ὁ
Χριστὸς ἀπέρριψε καὶ τὶς δύο θρησκευτικὲς πα-
ραδόσεις καὶ τὸν τυπολατρικὸ Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸν
αἱρετικὸ Σαμαρειτισμὸ καὶ μαζὶ μὲ αὐτές, ὅλα τὰ
κοσμικὰ θρησκευτικὰ σχήματα ὡς ἀπόλυτα ἀνα-
ποτελεσματικά! Δὲν ἦρθε νὰ δημιουργήσει μία
νέα θρησκεία, ἔστω τὴν καλλίτερη, ἀλλὰ νὰ συμ-
πήξει τὴν Ἁγία Του Ἐκκλησία, νὰ εἶναι τὸ πνευ-
ματικὸ θεραπευτήριο ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλων
τῶν λαῶν, ὅλων τῶν ἐποχῶν!

Διαθρησκειακὴ 
πορεία «εἰρήνης» 
εἰς τὸ Βέλγιον, 
μὲ τὴν συμμετοχὴν
τῶν Ὀρθοδόξων!

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στὸ χῶρο τοῦ
διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ
βαίνει δυστυχῶς ἐπὶ τὸ χεῖρον!
Δὲν χάνουν εὐκαιρία οἱ «δικοί»
μας οἰκουμενιστές, συμμετέχον-
τας στὶς διαθρησκειακὲς ἐκδηλώ-
σεις. Πρὶν λίγες ἡμέρες ἔγινε
οἰκουμενιστικὴ ἀσχήμια στὸ Βέλ-
γιο, μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ὀρθοδό-
ξων. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Πορεία
εἰρήνης ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Saint
Egidio πραγματοποιήθηκε τὴν Κυ-
ριακὴ 15 Μαρτίου 2015 στὴν καρ-
διὰ τῆς Εὐρώπης, τὴν πρωτεύου-
σα τοῦ Βελγίου, στὶς Βρυξέλλες.
Μὲ τὴ συμμετοχὴ 4.000 περίπου
διαδηλωτῶν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη,
Ρωμαιοκαθολική, Προτεσταντική,
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία, Μουσουλ-
μάνων, Ἑβραίων καὶ τῶν ἄλλων
διαδήλωσε τὸ Βέλγιο γιὰ τὴν ἑνό-
τητα ὅλων τῶν θρησκειῶν στὴν
κρίσιμη περίοδο ποὺ διανύει ἡ
οἰκουμένη μὲ τὸν ἔντονο θρη-
σκευτικὸ φανατισμὸ ποὺ μαστίζει
τὴν ἐποχή μας. Οἱ συμμετέχουσες
ὁμάδες μαζὶ μὲ τοὺς ἐκπροσώ-
πους τους, τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς κά-
θε Θρησκείας, ξεκίνησαν ὅλοι μαζὶ
τὴν πορεία εἰρήνης. […] Στὸν Μη-
τροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν δόθηκε τὸ μήνυ-
μα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα ἀνα-
φερόμενος στὸ μήνυμα τῆς εἰρή-
νης, τὸ ὁποῖο διακηρύττει τὸ
Εὐαγγέλιο τῶν Χριστιανῶν»
(Ἱστολ. Κατάνυξις)! Εἶχαν, δὲν
εἶχαν, μετέβαλαν τὴν ἁγία μας
Ἐκκλησία σὲ θρησκεία καὶ τὴν
ἐξομοίωσαν μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς
θρησκεῖες τοῦ κόσμου! Ἐπιδιώ-
κουν (ἰσχυρίζονται) τὴν εἰρήνη,
ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ συζητοῦν γιὰ εἰρήνη
καὶ κάνουν θεατρινίστικες πο-
ρεῖες, ξεσπᾶ ὁ ὄλεθρος! Ἀπὸ τότε
ποὺ ἄρχισαν «οἱ διαθρησκειακὲς
συναντήσεις γιὰ τὴν εἰρήνη», με-
ταβλήθηκε ὁ κόσμος σὲ θέατρο
τοῦ παραλόγου! Τυχαῖο; Καθόλου! 

Προσοχή: Χαράσσουν
Βυζαντινὸν Σταυρὸν
εἰς τὶς σόλες 
ὑποδημάτων!

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ εἶναι τὸ
πλέον μισητὸ σύμβολο τοῦ διαβό-
λου καὶ τῶν ἐπὶ γῆς ὀπαδῶν καὶ συν -
εργατῶν του, χριστιανομάχων. Γιʼ
αὐτὸ κάνουν ὅ,τι μποροῦν, γιὰ νὰ
τὸ βεβηλώνουν. Θυμίζουμε τὴν
γελοία διαμαρτυρία τῶν ἀθεϊστῶν
τῆς Ἀμερικῆς κατὰ τῆς τοποθέτη-
σης σιδερένιου Σταυροῦ στὸ ση-
μεῖο τῶν γκρεμισμένων διδύμων
πύργων τῆς Νέας Ὑόρκης, μὲ τὴ
δικαιολογία ὅτι τοὺς …ἀρρωσταί-
νει ἡ παρουσία του! Κάποιοι σκέ-
φτηκαν νὰ σχεδιάζουν μικροὺς
σταυροὺς στὶς σόλες τῶν ὑποδη-
μάτων, ὥστε νὰ καταπατοῦν, ὅσοι
τὰ φοροῦν, τὸν Τίμιο Σταυρό! Τε-
λευταῖα ἔγινε γνωστὸ πὼς κινέζικα
ὑποδήματα γέμισαν τὴν ἑλληνικὴ
ἀγορά, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχεδιασμέ-
νο στὴ σόλα τους, μεγάλο βυζαν-
τινὸ σταυρό! Ἐνδιαφέρον ἔχει τὸ
σχόλιο τοῦ ἱστολογίου, ποὺ ἔφερε
στὸ φῶς τὴν ἀνίερη εἴδηση:
«Στέλνουμε μήνυμα διαμαρτυρίας
πρὸς κάθε κατεύθυνση, νὰ ἀπο-
συρθοῦν ἀμέσως ὅλα τὰ εἴδη ποὺ
ἐμπαίζουν τὰ Ἱερὰ τῆς Πίστεώς
μας καὶ προτρέπουμε ὅλους τοὺς
πιστοὺς νὰ εἶναι προσεκτικοὶ στὰ
πράγματα ποὺ ἀγοράζουν. Ἐπίσης,
ὅταν παρατηροῦν κάτι ἀντίστοιχο
νὰ διαμαρτύρονται οἱ ἴδιοι στὸν
καταστηματάρχη, γιὰ νὰ μὴ κυκλο-
φοροῦν στὴν ἀγορὰ τέτοια αἴσχη
καὶ γιὰ νὰ μὴ γινόμαστε νεροκου-
βαλητὲς τῶν ἀντιχρίστων σκο-
τεινῶν δυνάμεων» (Ἱστολ. orthodo-
xia-ellhnismos.gr)! Συμφωνοῦμε καὶ
συστήνουμε νὰ προσέχουμε τὶς
ἀγορές μας καὶ νὰ σαμποτάρουμε
τὰ σχέδια τῶν χριστιανομάχων,
ἔχουμε ὑποχρέωση! 

Ἐπιβεβαίωσις 
τοῦ σχεδίου μειώσεως
τοῦ παγκοσμίου 
πληθυσμοῦ!

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ κάναμε λόγο γιὰ
σχέδιο δραματικῆς μείωσης τοῦ
παγκόσμιου πληθυσμοῦ, τὸ ὁποῖο
ἐφαρμόζουν οἱ δικοί μας πολιτικοὶ
τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἔρχεται
μία εἴδηση, ποὺ ἐπιβεβαιώνει τοῦ

λόγου τὸ ἀληθές: «Ὁ Τζὼν Χόλν-
τρεν, ἐπιστημονικὸς σύμβουλος
τοῦ Μπαρὰκ Ὀμπάμα, ὑποστηρίζει
τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ στὸ ἕνα
δισεκατομμύριο καὶ γιὰ νὰ ἐπι-
τευχθεῖ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ εἰσά-
γονται χημικὲς οὐσίες στὴν τροφὴ
καὶ στὸ νερό μας γιὰ νὰ μᾶς “ξεκά-
νουν” πρὶν τὴν ὥρα μας. Ὅταν ὁ
Τζὼν Χόλντρεν, ὁ ἐπιστημονικὸς
σύμβουλος τοῦ Μπαρὰκ Ὀμπάμα,
ὑποστηρίζει νὰ εἰσάγονται χημικὲς
οὐσίες στὴν τροφὴ καὶ στὸ νερό
μας, γιὰ νὰ μᾶς “ξεκάνουν” πρὶν

τὴν ὥρα μας, θὰ πρέπει νὰ ἀναρω-
τιόμαστε τί συμβαίνει μὲ τὴν πολι-
τικὴ ἐλὶτ ἀνὰ τὸν πλανήτη. Ὁ κύ-
ριος αὐτὸς ζητάει ἄδειες γιὰ γεν-
νήσεις (!), καὶ τὴν ἵδρυση ἑνὸς
πλανητικοῦ καθεστῶτος! Καὶ περι-
φέρεται ἐλεύθερος στὸν Λευκὸ
Οἶκο» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ»! Ἴσως
δὲ χρειάζονται χημικὲς οὐσίες, γιὰ
νὰ μᾶς «ξεκάνουν». Ἡ τεχνητὴ
φτώχεια στὸν «τρίτο κόσμο», ἡ
ὁποία ἀποδεκατίζει κυρίως τὰ παι-
διὰ καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν (νόμι-
μων πιὰ) ἐκτρώσεων στὸν «πολιτι-
σμένο» κόσμο, ἀρκοῦν γιὰ νὰ
πραγματοποιήσουν τὰ σχέδιά
τους! Ἀλλὰ ζεῖ Κύριος ὁ Θεὸς καὶ
μπορεῖ νὰ ματαιώσει τὰ σατανοκί-
νητα σχέδιά τους! 

Καθηγηταὶ 
παρηνόχλουν 
ἠλεκτρονικὰ 
μαθητρίας των!

ΚΑΠΟΤΕ οἱ δάσκαλοι ἦταν τὰ
πλέον σεβαστὰ πρόσωπα τῆς κοι-
νωνίας. Τὰ τελευταῖα χρόνια ὅμως
ἡ ἠθικὴ σήψη ἔχει εἰσβάλλει καὶ
στὶς τάξεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν.
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι μεταξὺ τῶν
παιδοφίλων, ποὺ συλλαμβάνονται
κατὰ καιρούς, συμπεριλαμβάνον-
ται, σχεδὸν πάντα, καὶ ἐκπαιδευτι-
κοί! Δεῖτε καὶ τὴν ἀκόλουθη εἴδη-
ση, ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ μᾶς βάλ-
λει ὅλους σὲ ἀνησυχία. Καθηγητὲς
στὴ Ρόδο παρενοχλοῦσαν σεξουα-
λικὰ μαθήτριες μέσῳ SMS! «Οἱ μα-
θήτριες ἔδειξαν τὰ μηνύματα ποὺ
ἔλαβαν ἀπὸ τὸν καθηγητὴ στοὺς
γονεῖς τους. Δύο σοβαρὲς ὑποθέ-
σεις, παρενόχλησης μαθητριῶν
ἀπὸ καθηγητὲς ποὺ ὑπηρετοῦν σὲ
σχολεῖα τῆς Δωδεκανήσου, ἀπα-
σχολοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἑβδο-
μάδας τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες,
τὴν Εἰσαγγελία, καθὼς ἐπίσης καὶ
τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ποὺ ἐνη-

μερώθηκε σχετικά. Οἱ ὑποθέσεις
ποὺ φέρνει στὴ δημοσιότητα ἡ το-
πικὴ ἐφημερίδα “Ροδιακὴ” στὴν
ἔντυπη ἔκδοση τῆς Τετάρτης 18
Μαρτίου, ξεπερνοῦν κάθε προ-
ηγούμενο, ἀφοῦ στὴν μία ἀπὸ τὶς
δύο, ὑπάρχουν ντοκουμέντα καὶ
SMS ποὺ ἔστειλε ὁ καθηγητὴς σὲ
τρεῖς μαθήτριες, τὰ ὁποῖα δὲν
ἀφήνουν κανένα περιθώριο ἀμφι-
σβήτησης γιὰ τὶς προθέσεις του»
(Ἱστολ. Τροκτικο2)! Εἶναι φοβερὸ
νὰ σκεφτεῖ κανείς, πὼς στέλνον-
τας τὰ παιδιά μας στὸ Σχολεῖο νὰ
ἀγωνιοῦμε μήπως ἀποπλανηθοῦν
καὶ βιαστοῦν ἀπὸ τὸ δάσκαλό
τους! Νέα «ἤθη» πρωτόγνωρα καὶ
δαιμονικά. «Ἤθη» τῶν ἐσχάτων
καιρῶν τῆς ἀποστασίας! 

Μαθήματα «ἀνθρωπιᾶς» 
ἀπὸ τὰ ζῶα!

ΣΤΗΝ ΦΡΙΚΤΗ ἐποχὴ τῆς ἀπο-
στασίας τῶν ἐσχάτων ἔφτασαν οἱ
ἄνθρωποι στὴν ἔσχατη κατάντια
νὰ μὴ λειτουργοῦν οὔτε μὲ τὰ
ἔνστικτά τους· κλασσικὸ παρά-
δειγμα τὸ ὁλοένα καὶ περισσότερο
διογκούμενο φαινόμενο τῆς γο-
νικῆς ἀσπλαγχνίας. «Μητέρες»
κάνουν ἔκτρωση, ἐλαφρᾷ τῇ καρ-
δίᾳ, σὰν νὰ ἔκοψαν τὰ μαλλιά
τους! Πετοῦν τὰ ἀνεπιθύμητα νεο-
γέννητα στὰ σκουπίδια, σὰν ἄχρη-
στα καὶ ἐπιβλαβῆ ἀπορρίμματα!
«Πατέρες» καὶ «μητέρες» ἐγκατα-
λείπουν σύζυγο καὶ παιδιὰ γιὰ τὰ
«μάτια» τῶν ἐρωμένων τους! Αὐτὰ
στὸν «κόσμο» τῶν ἀνθρώπων, για-
τί στὸν «κόσμο» τῶν ζῴων τὰ
πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορε-
τικά, διότι, τουλάχιστον, αὐτὰ λει-
τουργοῦν καὶ συμπεριφέρονται
σύμφωνα μὲ τὰ ἔνστικτά τους, ποὺ
τὰ προίκισε ὁ Δημιουργός, γιὰ νὰ
ἐπιβιώνουν! Ἕνα πρόσφατο γε-
γονὸς σόκαρε κυριολεκτικά. Στὴ
Χιλὴ προκλήθηκε μία μεγάλη πυρ-
καγιά, ἡ ὁποία ἀποτέφρωσε μιὰ τε-
ράστια περιοχή. Ἀνάμεσα στὶς φο-
νικὲς φλόγες βρέθηκε μία σκυλί-
τσα μὲ τὰ κουτάβια της. Βλέπον-
τας τὸν κίνδυνο, ἔσκαψε μὲ τὰ νύ-
χια της βαθὺ λάκκο, ὅπου τὰ ἔβα-
λε καὶ τὰ κάλυψε μὲ τὸ σῶμα της,
γιὰ νὰ τὰ προστατέψει! Τελικὰ τὰ
ἔσωσε, μὲ σοβαρὰ ἐγκαύματα γιὰ
τὴν ἴδια! Οἱ πυροσβέστες δὲν πί-
στευαν στὰ μάτια τους, βλέποντας
τὴ χαρὰ τῆς σκύλας μάνας, ποὺ
σώθηκαν τὰ «παιδιά» της παρὰ
τοὺς ἀφόρητους πόνους της!
Ἔρχονται, δυστυχῶς, τὰ ἄλογα
ζῷα, γιὰ νὰ μᾶς διδάξουν τὴν
ἀνθρωπιά, τὴν ὁποία ἐμεῖς οἱ ἔλλο-
γοι ἄνθρωποι, θυσιάσαμε στὸν
εἰδωλολατρικὸ βωμὸ τοῦ ἐγωκεν-
τρισμοῦ μας! 

Πάπας: «Θέλω 
νὰ παραιτηθῶ, 
γιὰ νὰ πάω νὰ φάω
σὲ μία πιτσαρία»!

Ο ΘΛΙΒΕΡΟΣ «ἀλάθητος» ἡγετί-
σκος τοῦ κρατικοῦ δείγματος τοῦ
Βατικανοῦ καὶ ἀξιολύπητος
«πρῶτος» τῆς «καθολικῆς ἐκκλη-
σίας» κάνει τὰ ἀδύνατα δυνατά,
γιὰ νὰ διατηρεῖ τὴ δημοσιότητα
στὴν ἀφεντιά του! Ἡδονίζεται
ἀφάνταστα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι
βρίσκεται συνεχῶς στὴν ἐπικαιρό-
τητα! Γιʼ αὐτὸ καὶ ρίχνει ἀδιάκοπα
θορυβώδεις «ρουκέτες», γιὰ νὰ
ἀσχολεῖται ὁ κόσμος μαζί του, νὰ
μὴ ξεχνᾶ ὅτι εἶναι, τὸ «ἐλέῳ
Θεοῦ», ἀφεντικὸ τῆς ἀνθρωπότη-
τας, ὁ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χρι-
στοῦ στὴ γῆ»! Φροντίζει νὰ κάνει
συνεχῶς δηλώσεις ἀπὸ ἀσήμαν-
τες, ἕως βλακώδεις, τὶς ὁποῖες
προβάλλουν τὰ Μ.Μ.Ε., προφανῶς
ὄχι δωρεάν, ὡς δῆθεν «συνταρα-
κτικές»! Πρὶν λίγες ἡμέρες
ἐπανῆρθε, σὲ παλιότερη δήλωσή
του, ὅτι «ἡ θητεία μου θὰ εἶναι
σχετικὰ σύντομη, τέσσερα μὲ πέν-
τε χρόνια. Ἔχω αὐτὴ τὴν μικρή,
ἀκαθόριστη διαίσθηση». Θεωρεῖ
προφανῶς τὴν παπικὴ «διακονία»
του ὡς «θηλιὰ στὸ λαιμό», καὶ ξέ-
ρετε γιατί; Ἀκοῦστέ τον καὶ ἀπο-
λαῦστέ τον: «Ἕνα ἀπὸ τὰ πράγμα-
τα ποὺ μοῦ λείπουν, σὲ σχέση μὲ
πρὶν ἐκλεγῶ ποντίφικας, εἶναι ὅτι
δὲν μπορῶ νὰ κυκλοφορῶ ἐλεύθε-
ρα, νὰ πάω νὰ φάω σὲ μία πιτσα-
ρία» (ἱστοσελ. Τὰ Νέα)! Δηλαδή,
γιὰ τὸν «ἐπίσκοπο τῆς καθολικῆς
ἐκκλησίας» καὶ «ἀντιπρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ στὴ γῆ», μεγαλύτερη ση-
μασία ἔχει τὸ ἐλεύθερο «σουλα-
τσάρισμα» καὶ οἱ … πίτσες! Ἰδοὺ ὁ
«ἐπισκοπικὸς» ζῆλος τοῦ «πρωτό-
θρονου»! Ἰδοὺ μὲ ποιὸν θέλουν νὰ
μᾶς ἑνώσουν οἱ «δικοί» μας οἰκου-
μενιστές, ἢ μᾶλλον: σὲ ποιὸν θέ-
λουν νὰ μᾶς ὑποτάξουν! Ἀντιστα-
θεῖτε!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Eurostat: Ὁ πληθυσμὸς
τῆς Ἑλλάδος μειώνεται

δραματικά!
ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ εἶναι ἡ ἔκθεση

τῆς Εὐρωπαϊκῆς Στατιστικῆς
Ἀρχῆς ὅσον ἀφορᾶ τὴ μεί-
ωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴ χώ-
ρα μας, ὅπως καὶ σὲ ὅλη τὴ
γηραιὰ ἤπειρο. Δεῖτε τὴν
ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Εἴμα-
στε ἔθνος ἀνάδελφο ἢ ἁπλῶς
ἔθνος ποὺ συρρικνώνεται;
Ἂν τὸ πρῶτο ἐξάγεται ὡς
συμπέρασμα, τὸ δεύτερο
εἶναι μία ἐκτίμηση ποὺ ἂν
ἐπαληθευτεῖ, τότε ἡ Ἑλλάδα
σὲ προβολὴ 70 χρόνων ἀπὸ
τώρα, θὰ εἶναι μικρότερη σὲ
πληθυσμό. Τὶς ἐκτιμήσεις της
γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ πλη-
θυσμοῦ τῶν εὐρωπαϊκῶν
χωρῶν ἕως τὸ 2080 ἔδωσε
στὴν δημοσιότητα ἡ Εὐρω-
παϊκὴ Στατιστικὴ Ἀρχή.
Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ στοι-
χεῖα καὶ τὸν παρακάτω χάρ-
τη, ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς
πληθυσμοῦ θὰ εἶναι συγκεν-
τρωμένος στὴ Γαλλία καὶ τὴν
Βρετανία, μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν
πολιτῶν νὰ φτάνει τὰ 78,84
ἑκατομμύρια καὶ 85,14 ἑκα-
τομμύρια ἀντίστοιχα. Ἡ Γερ-
μανία, ἡ μεγαλύτερη σήμερα
οἰκονομία τῆς Εὐρώπης, θὰ
ἔχει πληθυσμὸ 65,37 ἑκατομ-
μυρίων ἀνθρώπων. Τὰ στοι-
χεῖα τῆς Eurostat δείχνουν
πὼς ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας
μας μέχρι τὸ 2080 ἀναμένε-
ται νὰ μειωθεῖ, καθὼς ὑπολο-
γίζεται πὼς θὰ διαμορφωθεῖ
στὰ 7,69 ἑκατομμύρια ἀνθρώ-
πους» (Ἱστολ. Χωρὶς Ὅρια)!
Μὴ ἔχετε ἀμφιβολία, πὼς ἡ
ἐφιαλτικὴ αὐτὴ πρόβλεψη,
εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου γιὰ
τὴν δραματικὴ μείωση τοῦ
παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Οἱ
πολιτικοί μας φρόντισαν καὶ
φροντίζουν νὰ ὑλοποιοῦν μὲ
ἀκρίβεια τὰ σχέδιά τους γιὰ
τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ
στὴ χώρα μας!

ΣΤΙΣ 8 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πα-

τρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ μεγά-
λου. Ὁ ὅσιος Ἀρσένιος γεννήθη-
κε καί μεγάλωσε στήν Ρώμη καί
ἀπό μικρή ἡλικία ἦταν στολισμέ-
νος μέ τίς θεῖες ἀρετές καί δια-
κρινόταν τόσο γιά τήν ἐσωτερι-
κή του σοφία ὅσο καί γιά τήν
ἐξωτερική. Γιά τόν λόγο αὐτό κα-
τά τούς χρόνους τοῦ Θεοδοσίου
τοῦ μεγάλου, ἀφοῦ χειροτονή-
θηκε διάκονος  ἀπεστάλη στήν
Κωνσταντινούπολη, μετά ἀπό
ὑπόδειξη τοῦ βασιλιᾶ Γρατιανοῦ
καί τοῦ πάπα Ἰννοκεντίου, γιά νά
διδάξη στούς υἱούς τοῦ Θεοδο-
σίου, τόν Ὀνώριο καί τόν Ἀρκά-
διο μαθήματα φιλοσοφίας ἀλλά
καί τήν κατά Θεό σοφία. Βλέπον-
τας ὁ βασιλιάς ἀλλά καί ἡ Σύγ-
κλητος τήν σεμνότητα καί τό τα-

πεινό χαρακτήρα του τόν τι-
μοῦσαν καί τόν σέβονταν, ὡς
ἄξιο πατέρα καί διδάσκαλο. Ὁ
ἅγιος Ἀρσένιος ὅμως ἐπειδή
ἀγαποῦσε τόν Θεό καί ποθοῦσε
τήν μοναχική ζωή, μετά ἀπό θεία
ὑπόδειξη ἀναχώρησε γιά τήν
ἔρημο τῆς Ἀλεξάνδρειας, ὅπου
ἔγινε μοναχός καί ὑπέβαλλε τόν
ἑαυτό του σέ μεγάλη ἄσκηση καί
σκληραγωγία. Ἔτσι ἔφθασε σέ
πολύ ὑψηλά μέτρα ἀρετῆς,
ἀγρυπνοῦσε προσευχόμενος
ὅλη τήν νύκτα ὄρθιος καί πεν-
θοῦσε συνεχῶς προσφέροντας
δάκρυα μετανοίας καί ἔχοντας
πάντα μπροστά του τήν ὥρα τοῦ
θανάτου. Ἔτσι ὁ ἅγιος Ἀρσένιος
ζώντας μέ συνεχεῖς ἀγῶνες πα-
ρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύ-
ριο σέ βαθύ γῆρας καί ἀξιώθηκε
τῆς αἰωνίου μακαριότητας.

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 11 Μαΐου καὶ
ὥ ραν 7:00 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
πρωτ. π. Γεώργιος Χάας, θεο-
λόγος,  μὲ θέμα: 

«Οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθό-
διος ὡς ἐμπνευστές νέου ὁρά-
ματος».

Τὴν Δευτέραν 18 Μαΐου καὶ
ὥ ραν 7:00 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ  κ.
Λάμπρος Σκότζος, θεολόγος
με θέμα: 

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέ-
κρωσιν».
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.»

Ἡ παπικὴ καινοτομία τῶν ἀζύμων
Ἐκ του Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων

καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ.
Πειραιῶς ἐλάβομεν τὴν ἀκόλουθον
ἀνακοίνωσιν δι᾽ ἐνημέρωσιν τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παπικὴν
κακοδοξίαν τῶν ἀζύμων:

«Ὁ παπισμὸς παραμένει δυστυχῶς
ἀπόλυτα ἀμετανόητος, «γαντζωμέ-
νος» καὶ ἀμετακίνητος στὸ ἐφιαλτικὸ
μεσαιωνικὸ παρελθόν του. Καμιὰ ἀπὸ
τὶς πάμπολλες πλάνες, ποὺ συσσώ-
ρευσε, μετὰ τὴν ἀπόσχισή του, (τὸ
1054 μ. Χ.), ἀπὸ τὴν Μία Ἁγία Καθο-
λικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, δὲν ἀποκήρυξε. Τὸ ἀντί-
θετο μάλιστα. Φροντίζει νὰ τὶς προ-
βάλλει καὶ νὰ τὶς «ντύνει» μὲ «ἁγιο-
γραφικὸ» μανδύα καὶ νὰ ὑπεραμύνε-
ται γιʼ αὐτές! Μία ἀπὸ τὶς βασικὲς
πλάνες του εἶναι καὶ ἡ χρησιμοποί-
ηση στὴ Θεία Εὐχαριστία ἄζυμου
ἄρτου. Δηλαδὴ ἄρτου χωρὶς προζύ-
μι. Πρόκειται γιὰ μία καινοτομία τὴν
ὁποία εἰσήγαγαν οἱ αἱρετικοὶ Φράγκοι
στὴ Δυτικὴ Ἐκκλησία, μετὰ τὴν ἐπέ-
λαση καὶ κατάληψη ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ
πατριαρχικοῦ θρόνου τῆς Δύσεως τὸ
1009 μ.Χ. 

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀνακοίνωσή μας
αὐτὴ πήραμε ἀπὸ τὸ «πασχαλινὸ μή-
νυμα 2015» στὴν ἐφημερίδα «Καθο-
λική», (31.3.2015), τοῦ παπικοῦ
«ἀρχιεπισκόπου Καθολικῶν Ἀθηνῶν
καὶ Ἀποστολικοῦ Τοποτηρητῆ Ρό-
δου» κ. Σεβαστιανοῦ, ὁ ὁποῖος με-
ταξὺ ἄλλων ἀναφέρει τὰ ἑξῆς χαρα-
κτηριστικά, στηρίζοντας καὶ προβάλ-
λοντας τὴν παπικὴ κακοδοξία τῶν
ἀζύμων: «Ὁ Ἰουδαϊκὸς λαὸς τὴ νύ-
χτα τοῦ Πάσχα, καὶ ἑπομένως ὁ
Ἰησοῦς μὲ τοὺς ἀποστόλους τὴ Με-
γάλη Πέμπτη, ἀλλὰ καὶ οἱ πρῶτοι Χρι-
στιανοί, τὸ ψωμὶ ποὺ ἔτρωγαν, τὸ
ἑτοίμαζαν ἄζυμο, χωρὶς μαγιὰ ἀπὸ
τὴν προηγούμενη ζύμωση. Ἔτσι συμ-
βόλιζαν τὴ νέα ζωή, τὴν ὁποία ἄρχι-
ζαν κατὰ τὴ νύχτα τοῦ Πάσχα, μία ζωή
ἄσχετη πρὸς τὴν προηγούμενη κακία
καὶ τὸ θάνατο καὶ τὴ φθαρτότητα».

Ἐδῶ ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» δὲν κάνει
τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ ἐπανα-
λαμβάνει τὴν γνωστὴ καινοτομία τῶν
Παπικῶν, τὴν καθιέρωση δηλαδὴ ὑπʼ
αὐτῶν ἀζύμου ἄρτου στὴ Θεία Εὐχα-
ριστία. Τὴν καινοτομία αὐτὴ μάλιστα
προσπαθεῖ νὰ στηρίξει στὴν ἁγία
Γραφὴ καὶ στὸ ὅτι δῆθεν ὁ Κύριος
κατὰ τὸ ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμ-
πτης συνέφαγε μὲ τοὺς μαθητές του
τὸ ἰουδαϊκὸ Πάσχα μὲ ἄζυμο ἄρτο.
Σχετικὰ μὲ τὴν καινοτομία αὐτὴ διὰ
πολλῶν ἔχει ἀσχοληθεῖ στὴν περι-
σπούδαστη καὶ πολυσέλιδη, (δίτομη),
πραγματεία του μὲ τίτλο «Ὀρθοδο-
ξία καὶ Παπισμὸς»ὁ βαθὺς μελετητὴς
τοῦ Παπισμοῦ ἀείμνηστος ἀρχ.
κυρὸς Σπυρίδων Μπιλάλης, ἀπὸ τὸν
ὁποῖο καὶ θὰ δανεισθοῦμε κάποια
στοιχεῖα πρὸς ἀνατροπὴν τῆς πλάνης
καὶ ἐνημέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ.

Τὰ ἄζυμα τῶν Λατίνων στὴ Θεία
Εὐχαριστία δὲν μαρτυροῦνται ἀπὸ

τὴν ἁγία Γραφή, διότι οἱ εὐαγγε-
λιστὲς ὁμιλοῦν σαφῶς περὶ ἄρτου ἐν
τῷ Μυστικῷ Δείπνῳ, ὄχι ὅμως καὶ
περὶ «ἀζύμου ἄρτου»: «Ἐσθιόντων
δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον
καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου
τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε, λάβετε φάγε-
τε, τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου» (Ματθ.
26, 26). (Βλ. καὶ Μᾶρκ. 14, 22, Λουκ.
22, 19). Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, ἀναφερόμενος στὸ «κυ-
ριακὸ δεῖπνο», γράφει: «Ἐγὼ γὰρ πα-
ρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέ-
δωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ
νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ
εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε, λάβε-
τε φάγετε, τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον» (Α  ́Κορ.11,
23). Ἡ ἁγία Γραφὴ πάντοτε ὁμιλεῖ
περὶ ἄρτου, ὅταν πρόκειται περὶ ἐνζύ-
μου ἄρτου (Ματθ. 4, 4.6, 11.14, 17, 19.
Μᾶρκ. 8, 6, 16, 17. Λουκ. 9, 13, 16. Ἰω.
6, 23, 26, Πράξ. 27, 35. Β  ́Θεσ. 3, 8),
ἐνῷ ἀντιθέτως ὁμιλεῖ ἁπλῶς περὶ
«ἀζύμων», ἢ περὶ «ἀζύμου ἄρτου»,
ὅταν θέλει νὰ ὑποδηλώσει τὰ ἄζυμα
(Ἐξοδ. 29, 2, Λευϊτ. 2,4. Ἀριθ, 6, 19.
Ματθ. 26,17, Μᾶρκ.14,12, Λουκ. 22,7,
Πράξ.12, 3.20, 6). Ἡ χρήση ἀζύμου
ἄρτου κατὰ τὸ Μυστικὸ Δεῖπνο ἀπο-
κλείεται, διότι αὐτὸς ἐτελέσθη τὸ
ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, μία
ἡμέρα δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὸ ἰουδαϊκὸ
Πάσχα, τὸ ὁποῖο ἄρχιζε ἀπὸ τὸ ἑσπέ-
ρας, μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, τῆς
14ης τοῦ μηνὸς Νισάν, ποὺ τὴν χρο-
νιὰ ἐκείνη ἔπεφτε ἡμέρα Παρασκευή.
Ὁ μὲν πασχάλιος ἀμνὸς θυσιαζόταν
τὴν παραμονὴ τοῦ Πάσχα, τὴν Παρα-
σκευή, ἡ δὲ βρῶσις τῶν ἀζύμων μαζὶ
μὲ τὰ πικρὰ χόρτα καὶ τὸν ψημένο
ἀμνό, γινόταν ἅμα τῇ ἐνάρξει τῆς
ἑορτῆς, δηλαδὴ τὸ ἑσπέρας τῆς Πα-
ρασκευῆς, ὅπως ὅριζε ὁ Μωσαϊκὸς
νόμος. Γἰ  αὐτὸ ἄλλωστε οἱ ἀρχιερεῖς
τῶν Ἰουδαίων κατὰ τὴ δίκη τοῦ Κυρί-
ου ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου, ἡ ὁποία ἔγι-
νε τὴν Παρασκευὴ τὸ πρωί, δὲν
«εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ
μιανθῶσιν, ἀλλ  ̓ ἵνα φάγωσι τὸ Πά-
σχα» (Ἰωάν. 18, 28), δηλαδή, νὰ φά-
γουν τὸν ἄζυμο ἄρτο, τὰ πικρὰ χόρτα
καὶ τὸν ψημένο ἀμνό. Ἐπίσης λαμβά-
νουν μέριμνα γιὰ τὸν ἔγκαιρο ἐντα-
φιασμὸ τῶν σταυρωθέντων. Ὅπως
σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής: «Οἱ οὖν
Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυ-
ροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ Σαββάτῳ, ἐπεὶ
Παρασκευὴ ἦν, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέ-
ρα ἐκείνου τοῦ Σαββάτου, ἠρώτησαν
τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ
σκέλη καὶ ἀρθῶσιν» (Ἰω. 19, 31).
Ὑπῆρχε μία διάταξη στὸ Δευτερονό-
μιο, ποὺ ἀπαγόρευε νὰ μένουν τὰ
νεκρὰ σώματα τῶν σταυρωμένων
ἄταφα πάνω στὸ σταυρὸ κατὰ τὴν
ἐπίσημη ἡμέρα τοῦ Πάσχα. Καὶ προ-
κειμένου νὰ τηρήσουν καὶ αὐτὴ τὴν
διάταξη οἱ Ἰουδαῖοι, σπεύδουν στὸν
Πιλᾶτο καὶ τὸν παρακαλοῦν, νὰ συν-
τομεύσει τὸν θάνατο τῶν καταδίκων
μὲ τὴν συντριβὴ τῶν σκελῶν των,
ὥστε νὰ τοὺς σηκώσουν ἀπὸ ἐκεῖ τὸ
ταχύτερο καὶ νὰ τοὺς θάψουν. Καὶ
ὅλα αὐτὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν πρὶν νὰ

δύσει ὁ ἥλιος, διότι ἡ ἡμέρα κατὰ τὴν
ὁποία σταυρώθηκαν οἱ κατάδικοι
ἦταν ἡ παραμονὴ τοῦ Πάσχα, (ἡ 14η
Νισάν), καὶ ἀπὸ τὴ δύση τοῦ ἡλίου
ἄρχιζε ἡ ἑπόμενη ἡμέρα, (ἡ 15η Νι-
σάν), ἡ πρώτη καὶ κύρια ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

Ἡ καινοτομία τῶν ἀζύμων ἐπινοή-
θηκε γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τοὺς ἰου-
δαΐζοντες αἱρετικοὺς Ἐβιωνίτες τὸν
2ομ.Χ. αἰώνα καὶ ἀργότερα ἀπὸ τοὺς
Ἀπολλιναριστὲς καὶ τοὺς Ἀρμενίους
Μονοφυσίτες. Ὁ Μέγας Φώτιος περὶ
τὰ τέλη τοῦ 9ου αἰῶνος σὲ ἐγκύκλιο
ἐπιστολή του «Πρὸς τοὺς τῆς Ἀνα-
τολῆς Ἀρχιερατικοὺς θρόνους»στη-
λιτεύει τὶς μέχρι τότε ἐμφανισθεῖσες
παπικὲς καινοτομίες, ἀγνοεῖ ὅμως
τὴν χρήση τῶν ἀζύμων ἀπὸ τοὺς Δυ-
τικούς. Ἄρα μέχρι τότε οἱ Λατῖνοι
ὁπωσδήποτε χρησιμοποιοῦσαν ἔνζυ-
μο ἄρτο στὴ Θεία Λειτουργία. Δύο
αἰῶνες περίπου ἀργότερα, τὸ
1054μ.Χ., ὁ Μιχαὴλ Κηρουλάριος,
στὴν πρώτη ἐπιστολή του πρὸς τὸν
Πατριάρχη Ἀντιοχείας Πέτρο, ἐπιτί-
θεται κατὰ τῆς παπικῆς καινοτομίας
τῶν ἀζύμων, χαρακτηρίζοντας τὰ
ἄζυμα «ἐπικρεμάμενον ἔγκλημα»1.Ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἀνα-
φερόμενος στὴν ἐμφάνιση τῶν ἀζύ-
μων μεταξὺ τῶν Παπικῶν, γράφει:
«Πόσον ἀξιοκατάκριτοι εἰσὶν οἱ
Λατῖνοι, οἱ καινοτομήσαντες τὸ μυ-
στήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ
εἰσάξαντες ἐν αὐτῷ τὰ ἰουδαϊκὰ ἄζυ-
μα! Ὅτι δὲ καινοτομία ἐστὶ τὰ ἄζυμα,
πρόδηλον. Ἀπὸ γὰρ Χριστοῦ ἕως τοῦ
1053 ἔτους δἰ  ἐνζύμου ἄρτου ἐλει-
τούργει ἡ τῶν Δυτικῶν Ἐκκλησία.
Κατὰ τὸ ἔτος γὰρ τοῦτο Λέων ὁ 9ος
πρῶτος ἐφευρέτης τῶν ἀζύμων ἐγέ-
νετο».2 Κατὰ τὸν ἱστορικὸ Βασίλειο
Στεφανίδη «τὰ ἄζυμα εἰσήχθησαν εἰς
τὴν Δύσιν περὶ τὸ τέλος τῆς 9ης ἑκα-
τονταετηρίδος, φαίνεται ὅμως ὅτι
πρῶτος ὁ Λέων ὁ 9ος ἐζήτησε νὰ τὰ
ἐπιβάλη καὶ εἰς τὴν Ἀνατολικὴν
Ἐκκλησίαν».3

Περαίνοντας ὑπογραμμίζουμε ὅτι
ἡ χρήση ἐνζύμου ἄρτου στὴ Θεία
Εὐχαριστία ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ
τὴν Ἐκκλησία μας. Πρῶτον δηλώνει
ὅτι τὸ «τὸ Πάσχα ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν
ἐτύθη Χριστὸς» (Α  ́Κορ. 5, 7) καὶ δὲν
ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὰ «ἄζυμα», δη-
λαδὴ τὸ ἰουδαϊκὸ Πάσχα, τὸ ὁποῖο
εἶναι ἁπλὴ προτύπωση τοῦ δικοῦ μας
αἰωνίου Πάσχα. Δεύτερον, κατὰ τοὺς
Πατέρες ὁ ἔνζυμος ἄρτος, θεωρεῖται
«ζωντανός», ἔμψυχος ἄρτος καὶ ὡς
τέτοιος χρησιμοποιεῖται στὴν Θεία
Εὐχαριστία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἄζυ-
μο, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται «νεκρὸς»
ἄρτος».
Σημειώσεις:

1. Παρὰ Ἰω. Καρμίρη, Τὰ Δογματικὰ καὶ
Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθο-
λικῆς Ἐκκλησίας, Τόμ. Α ,́ σελ. 293. 2. Νικο-
δήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον, σελ.87, (ὑπο-
σημ.1), Ἀθῆναι 1886. 3. Βασιλείου Στεφανίδη,
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ἔκδ. Β, σελ. 376,
Ἀθῆναι 1959.
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5. Ποιοὶ συμμετέχουν
στὴν ἐκπόνηση τοῦ ΠΣ
Σύμφωνα μὲ τὶς προκηρύξεις

τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς
Πολιτικῆς (ΙΕΠ) ἔγινε πρόσκληση
κατάθεσης ὑποψηφιοτήτων ἀξιο-
λογητῶν καὶ ἐμπειρογνωμόνων
σὲ εἰδικὸ ἠλεκτρονικὸ Μητρῷο
τοῦ ΙΕΠ καὶ κατόπιν πραγματοποι-
ήθηκε, βάσει συνεκτίμησης τυ-
πικῶν καὶ οὐσιαστικῶν προσόν-
των, ἀρχικὰ ἡ ἐπιλογὴ καὶ συγ-
κρότηση τῆς ὁμάδας τῶν ἀξιολο-
γητῶν τοῦ νέου ΠΣ, ἡ ὁποία καὶ
εἰσηγήθηκε τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἐπι-
στημονικὰ ὑπεύθυνης καὶ τῶν
ἐμπειρογνωμόνων γιὰ τὴν ἐκπό-
νηση Προγραμμάτων Σπουδῶν
σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ Λυκείου

ἀπὸ τὸ εἰδικὸ ἠλεκτρονικὸ
Μητρῷο τοῦ ΙΕΠ. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν
ἀξιολογητῶν καὶ τῶν ἐμπειρο-
γνωμόνων ἔγινε μὲ ἀμιγῶς ἐπι-
στημονικὰ καὶ παιδαγωγικὰ κριτή-
ρια τῆς ὁμάδας τῶν ἐμπειρογνω-
μόνων στὰ Θρησκευτικὰ Δημοτι-
κοῦ καὶ Γυμνασίου. Τὴν ἐπιτροπὴ
τῶν ἀξιολογητῶν ἀποτελοῦν δύο
μέλη ΔΕΠ, ἕνας Σχολικὸς Σύμ-
βουλος καὶ μία Θεολόγος ἐκπαι-
δευτικὸς πειραματικοῦ σχολείου,
ὑπὸ τὸν συντονισμὸ τοῦ Προϊστα-
μένου τοῦ Γραφείου Ἔρευνας,
Σχεδιασμοῦ καὶ Ἐφαρμογῶν Α
τοῦ ΙΕΠ. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ ὑπέ-
γραψε κοινὴ πρόταση-εἰσήγηση
πρὸς τὸ ΔΣ τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὴν ἐπι-
λογὴ συγκεκριμένων ἐμπειρο-
γνωμόνων καὶ ἐπιστημονικῆς
ὑπεύθυνης μέλους ΔΕΠ, δηλαδὴ
τῆς ὁμάδας ἐκπόνησης τοῦ ΠΣ

καὶ τοῦ Ὁδηγοῦ γιὰ τὸν Ἐκπαι-
δευτικὸ στὰ Θρησκευτικὰ Λυ-
κείου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ
δύο μέλη ΔΕΠ, ἀπὸ τέσσερις Σχο-
λικοὺς Συμβούλους, ἀπὸ δύο Θε-
ολόγους ἐκπαιδευτικοὺς Διευ-
θυντὲς Λυκείου καὶ Δρ. Θεολο-
γίας, καὶ ἀπὸ ἄλλους πέντε διδά-
κτορες ἢ κατόχους μεταπτυ-
χιακῶν τίτλων ἐκπαιδευτικοὺς
Θεολόγους τῆς τάξης. Τόσο στὴν
ἐπιτροπὴ τῶν ἀξιολογητῶν ὅσο
καὶ στὴν ὁμάδα τῶν ἐμπειρογνω-
μόνων συμμετέχουν ἐν ἐνεργείᾳ
μέλη ΔΕΠ μὲ γνωστικὸ ἀντικείμε-
νο τὴ διδακτικὴ τοῦ ΜτΘ. Μονα-
δικὴ προϋπόθεση γιὰ τὴ συμμετο-
χή τους ὑπῆρξε ἡ μὲ βάση τὶς τυ-
πικὲς καὶ οὐσιαστικὲς προϋποθέ-
σεις τῆς σχετικῆς προκήρυξης
ἐγγραφή τους στὸ Μητρῷο ὑπο-
ψηφιοτήτων γιὰ τὸ συγκεκριμένο
συγχρηματοδοτούμενο ἔργο τοῦ
ΙΕΠ στὴν εἰδικὴ ἠλεκτρονικὴ
πλατφόρμα τοῦ φορέα.

Ὡς γνωστόν, ἡ ΠΕΘ ζητεῖ νὰ
συμμετέχει ex officio σὲ ἐπιτροπὲς
τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου
ἄλλοτε καὶ τώρα τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὴν
ἐκπόνηση Προγραμμάτων Σπου -
δῶν, διδακτικῶν βιβλίων καὶ
ἄλλων ἐκπαιδευτικῶν ὑλικῶν,
ἐπειδὴ εἶναι Πανελλήνια Ἕνωση
Θεολόγων. Ὡστόσο, τὸ Ἔργο
τοῦ Νέου Σχολείου δὲν προέβλε-
πε τέτοια δυνατότητα, παρὰ μόνο
τὴν ἀτομικὴ ἐγγραφὴ ὑποψηφίων
ἐμπειρογνωμόνων-ἐπιστημόνων,
βάσει τῆς προκήρυξης ὑποβολῆς
ὑποψηφιοτήτων. Ἡ ΠΕΘ, ὅπως
καὶ ἄλλες ἑνώσεις ἐκπαιδευ-
τικῶν, μπορεῖ, ἐφόσον τὸ ἐπιθυ-
μεῖ, νὰ ἀσκεῖ γόνιμη καὶ δημιουρ-
γικὴ κριτική, ὥστε νὰ βελτιωθοῦν
καὶ νὰ ἀναθεωρηθοῦν τὰ ἐκπαι-
δευτικὰ αὐτὰ ὑλικὰ στὴν πορεία
τους.

6. Ὁ δημόσιος διάλογος
γιὰ τὴ φυσιογνωμία 

τοῦ ΜτΘ
Οἱ κύκλοι ποὺ ἀσκοῦν κριτικὴ

στὸ νέο ΠΣ συχνὰ ἀποσιωποῦν ἢ
ἁπλῶς δὲν λαμβάνουν σαφῶς
ὑπόψη τους μία μεγάλη συζήτηση
ἐδῶ καὶ δεκαετίες γύρω ἀπὸ τὸν
«ὁμολογιακὸ» χαρακτήρα τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν
Ἑλλάδα. Στὴ συζήτηση αὐτή, πέ-
ρα ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ
ὁμολογιακοῦ μαθήματος, ὑπάρ-
χουν καὶ οἱ ἐπικριτές του, ποὺ
εἶναι μέλη τῆς ἐπιστημονικῆς κοι-
νότητας, συνταγματολόγοι,
ἐκπαιδευτικοὶ ἢ ἁπλῶς διανοού-
μενοι ποὺ καταθέτουν τὴν ἄποψή
τους. Ἐπιπλέον, ἰδιάζουσα σημα-
σία ἔχουν οἱ θέσεις θεσμοθετη-
μένων ὀργάνων καὶ ἀρχῶν τῆς
Πολιτείας, ὅπως τὸ Συμβούλιο
τῆς Ἐπικρατείας, ἡ Ἀρχὴ Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χα-
ρακτήρα καὶ ὁ Συνήγορος τοῦ Πο-
λίτη.

Οἱ ἴδιοι κύκλοι στὴν πρόσφατη
ἀντίδρασή τους κατὰ τοῦ νέου ΠΣ
στὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ-Γυ-
μνασίου καὶ Λυκείου ἔχουν
μᾶλλον ξεχάσει τὴ δημόσια συζή-
τηση, ἡ ὁποία διεξάγεται ἐδῶ καὶ
δεκαετίες στὴν ἑλληνικὴ κοινω-
νία, συχνὰ μὲ ἀφορμὴ τὸ ζήτημα
τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ Θρησκευ-
τικά. Ἡ παρουσίαση τοῦ θέματος
αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὰ λοιπὰ
ΜΜΕ, οἱ θέσεις καὶ οἱ δηλώσεις
τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη, τῶν
κομμάτων, τῆς ΟΛΜΕ καὶ τῶν ἐπι-
μέρους ἐκπαιδευτικῶν παρατάξε-
ων, οἱ θέσεις διαφόρων ἐκπαιδευ-
τικῶν κύκλων καὶ διανοουμένων,
οἱ ἐπίσημες παρεμβάσεις τῶν Θε-
ολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ
Θεσσαλονίκης, τῶν θεολογικῶν
ἑνώσεων καὶ πολλῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν ἔδωσαν τὸ στίγμα ἑνὸς δη-
μόσιου διαλόγου γύρω ἀπὸ τὸν
χαρακτήρα καὶ τὴν φυσιογνωμία
τῶν Θρησκευτικῶν. Τὸ προβλημα-
τικὸ σημεῖο γιὰ τοὺς ἐπικριτὲς
τοῦ μαθήματος ἀποτελεῖ ὁ ἔντο-
να ὁμολογιακὸς καὶ κατηχητικὸς
χαρακτήρας τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὄχι μόνο οἱ
θεολόγοι ἐκπαιδευτικοὶ ἀλλὰ καὶ
οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς ἔκαναν λό-
γο γιὰ τὸ ἀναγκαῖο ἄνοιγμα πρὸς
τὴ θρησκευτικὴ ἑτερότητα μὲ τὴν
εἰσαγωγὴ θρησκειολογικῶν ἀνα-
φορῶν σὲ ἕνα νέο καὶ ἀνοικτὸ ΠΣ,
«ὥστε νὰ ἀναβαθμιστεῖ ἀκόμη πε-
ρισσότερο τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, νὰ ἐμπλουτιστοῦν τὰ
ἀναλυτικὰ σχολικὰ προγράμματα
μὲ μαθήματα κοινωνικῆς ἠθικῆς ἢ
ἱστορίας τῶν θρησκευμάτων, τὰ
ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ παρακολου-
θοῦν οἱ μαθητὲς στὸ σύνολό τους
ἀνεξαρτήτως θρησκείας ἢ ὁμολο-
γίας» (Θεολογικὴ Σχολὴ ΕΚΠΑ, 9-
9-2008).

8 ΜΑΪΟΥ 2015 Σελὶς 3η

Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου 
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

7. Ἄσκησις 
καὶ διάκρισις

Τὸ αὐτοκίνητο τὴ νύχτα χρει-
άζεται φῶτα. Δίχως αὐτὰ εἶναι
ἀδύνατη ἡ πορεία του. Κάτι παρό-
μοιο συμβαίνει καὶ στὴν πνευμα-
τικὴ πορεία. Εἶναι ἀναγκαία ἡ
ἀρετὴ τῆς διάκρισης, μὲ τὴν
ὁποία ἀποφεύγονται οἱ ὑπερ-
βολὲς ἀλλὰ καὶ τὰ λάθη στὶς ἐπι-
λογές. Ὅσοι δὲν ἔχουν διάκριση,
καλὸ εἶναι νὰ βροῦν ἕναν γέρον-
τα γιὰ νὰ τοὺς κατευθύνει.

Ἡ διάκριση εἶναι πάντα ἀναγ-

καία. Καὶ στὰ μικρὰ καὶ στὰ μεγά-
λα. Προλαβαίνει δυσάρεστες κα-
ταστάσεις στὶς διαπροσωπικὲς
σχέσεις καὶ ἀποτελεῖ τὴν πνευμα-
τικὴ πυξίδα.

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρι-
στεῖ ὅτι ἡ προσωπικὴ ἄσκηση ἐξα-
σφαλίζει τὴν ἀρετὴ τῆς διάκρι-
σης. Ἡ νηστεία, οἱ μετάνοιες καὶ
γενικὰ ἡ ἀδιάκοπη καταπόνηση
τοῦ σώματος δὲν ἔχουν ἰδιαίτερη
ἀξία χωρὶς τὴ διάκριση. Εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ βλέπει ὁ ἄνθρωπος τί
πρέπει νὰ κάνει καὶ τί νὰ ἀποφεύ-
γει, σὲ ποιὸ βαθμὸ πρέπει νὰ δια-
τηρεῖ τὴν ἄσκησή του καὶ ποιὸς
εἶναι ὁ στόχος του. Διαφορετικὰ ὁ
δρόμος του θὰ τὸν ἀπομακρύνει
ἀπὸ τὸ Θεό. Ὁ ἀββὰς Ἀντώνιος
συχνὰ ἀναφερόταν στὴν ἔλλειψη
διάκρισης καὶ στὰ ὀλέθρια ἀποτε-
λέσματά της. Ἔλεγε: «Εἶναι μερι-
κοὶ ποὺ ἔλειωσαν τὰ σώματά τους

μὲ τὴν ἄσκηση, ἐπειδὴ ὅμως τοὺς
ἔλειπε ἡ διάκριση βρέθηκαν μα-
κριὰ ἀπὸ τὸ Θεό».

*   *   *

8. Ἀπέναντι 
εἰς τὸν πλησίον

Ἡ στάση μας ἀπέναντι στὸν πλη-
σίον πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσε-
κτική. Ὅταν λέω πλησίον δὲν
ἐννοῶ μόνο τὸ συγγενῆ, τὸ
γνωστὸ καὶ τὸ φίλο, ἀλλὰ κυρίως
τὸν ἄνθρωπο, ποὺ εἶναι πιὸ ἔξω καὶ
ἡ σχέση μας μαζί του, δὲν εἶναι
συχνὴ οὔτε καὶ ἡ ἐπικοινωνία εἶναι
πάντα ἐφικτή. Ἀπὸ αὐτὸν ὅμως
ἐξαρτᾶται ἡ ζωή μας καὶ ὁ θάνατός
μας. Ὅταν τοῦ δείχνουμε ἔμπρα-
κτη ἀγάπη καὶ προσπαθοῦμε νὰ
τὸν ὁδηγήσουμε στὸ Θεό, ἐξα-
σφαλίζουμε τὴ δική μας πραγμα-
τικὴ ζωή, ἐνῷ ὅταν τὸν σκανδαλί-
ζουμε, ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη καὶ
ἁμαρτάνουμε στὸ Χριστό, ποὺ ση-
μαίνει πνευματικὸς θάνατος, δί-

χως ἐλπίδα σωτηρίας.
Ὁ ἀββὰς Ἀντώνιος ἔλεγε: «Ἀπὸ

τὸν πλησίον μας ἐξαρτᾶται ἡ ζωή
καὶ ὁ θάνατος. Ἂν κερδίσουμε τὸν
ἀδελφό μας, τὸν Θεὸ κερδίζουμε.
Ἂν σκανδαλίσουμε τὸν ἀδελφό
μας, στὸν Χριστὸ ἁμαρτάνουμε».
Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ ἁγίου πρέπει
νὰ κατανοηθεῖ ἀπὸ τοὺς πνευματι-
κοὺς ἀγωνιστὲς καὶ νὰ τοὺς κάνει
ἀνήσυχους. Δυστυχῶς, πολλοὶ
ἀδελφοὶ κλείνονται στὸν ἑαυτό
τους καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸν πλη-
σίον τους. Αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι
ἡ πνευματική τους πορεία εἶναι σὲ
λάθος κατεύθυνση.

*   *   *

9. Ὡσὰν τὰ ψάρια 
εἰς τήν ξηρὰν

Ἀξιοθαύμαστοι εἶναι οἱ μοναχοὶ
ποὺ ἀπαρνοῦνται τὸν κόσμο καὶ
δὲν ἀπομακρύνονται γιὰ «ψύλλου
πήδημα» ἀπὸ τὴ «μετάνοιά τους».

Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μας δὲν
εἶναι πολλοί. Ἀποτελοῦν μικρὴ μει-
οψηφία. Οἱ πολλοὶ εἶναι πολὺ δρα-
στήριοι, βρίσκονται συχνὰ στὸν
κόσμο, διεκπαιρεώνουν ὑποθέσεις
ἄσχετες μὲ τὸ μοναχικὸ ἰδεῶδες
καὶ ἀκολουθοῦν τὸ σύγχρονο
ρυθμὸ τῆς κοσμικῆς ζωῆς. Βρί-
σκονται σὲ διαρκῆ κίνηση καὶ ἀδιά-
κοπη ἐπικοινωνία. Συνεχῶς ταξίδια
καὶ μετακινήσεις, ἀλλὰ καὶ ἀτέλει-
ωτα τηλεφωνήματα. Ἔχουν ὅλοι
κινητὸ τηλέφωνο καὶ ἐνυπωσιά-
ζονται ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς τε-
χνολογίας. Εἶναι ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυ-
τό τους καὶ ὅταν ἀκόμη βρίσκονται
μέσα στὸ κελί του! Ὁ ἐκσυγχρο-
νισμὸς καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση σχεδὸν
τοὺς ἔχουν νεκρώσει πνευματικά,
γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν ἔχουν κάτι σπου-
δαῖο νὰ δώσουν σ᾽ αὐτοὺς ποὺ
τοὺς ἐμπιστεύονται.

Ὁ μεγάλος ἀββὰς Ἀντώνιος
χρησιμοποιοῦσε ἕνα παράδειγμα
γιὰ νὰ ἐπισημάνει τὸ μεγάλο κίν-
δυνο ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ μονα-

χοί, ὅταν ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ
κελί τους καὶ συμφύρονται μὲ κο-
σμικοὺς καὶ ἄσχετους περὶ τὴν πί-
στη ἀνθρώπους. Τὸ παράδειγμα
αὐτὸ τὸ γνωρίζουν ὅλοι οἱ μοναχοὶ
καὶ τὸ διηγοῦνται συνεχῶς, ἀλλὰ
οἱ ἴδιοι δὲν πείθονται. Αὐτὸ συμ-
βαίνει γιατί δὲν ἔχουν γευθεῖ τὴ
γλυκύτητα τῆς ἱερᾶς προσευχῆς
ποὺ ἐξασφαλίζει ἡ ἡσυχία τοῦ κε-
λιοῦ. Ἔλεγε λοιπὸν ὁ ἀββὰς Ἀντώ-
νιος: «Καθὼς τὰ ψάρια, ἂν χρονο-
τριβήσουν στὴ στεριά, πεθαίνουν,
ἔτσι καὶ οἱ μοναχοί, χρονοτριβών-
τας ἔξω ἀπὸ τὸ κελί τους ἢ μὲ λαϊ-
κοὺς περνώντας τὴν ὥρα τους, χά-
νουν τὴ δύναμη τοῦ ἡσυχασμοῦ
τους. Πρέπει λοιπόν, ὅπως ἔχει τὸ
ψάρι νὰ ξαναβρεθεῖ γρήγορα στὴ
θάλασσα, ἔτσι καὶ ἐμεῖς νὰ σπεύ-
δουμε νὰ γυρίσουμε στὸ κελί. Για-
τί, καθυστερώντας ἔξω, μπορεῖ νὰ
λησμονήσουμε τὴν ἐσωτερικὴ
ζωή».

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Ἀφορμή γιά τό σημερινό μας
ἄρθρο ὑπῆρξε ἐκπομπή μικροῦ τη-
λεοπτικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἀττικῆς,
στήν ὁποία κάποια κυρία πού αὐτο-
προσδιοριζόταν «Ἐρευνήτρια πνευ-
ματικῶν φαινομένων», μεταξύ τῶν
ἄλλων παράδοξων ἐπιχειρημάτων
της, ὑποστήριξε, ὅτι ἡ Βίβλος σέ
πολλά σημεῖα ὁμιλεῖ γιά τήν «κατα-
λυτική ἐπίδραση τῶν ἄστρων στή
ζωή τοῦ ἀνθρώπου».

Στοιχειώδης ὅμως γνώση τῆς
Ἁγίας Γραφῆς ἀποδεικνύει ἀκριβῶς
τό ἀντίθετο. Ὄχι μόνο δέν γίνεται
λόγος γιά «καταλυτική ἐπίδραση
τῶν ἄστρων στή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου» ἀλλά, ἀντιθέτως, ἡ
Ἀστρολογία συναριθμεῖται στήν
Ἁγία Γραφή στίς ἀποκρυφιστικές καί
παγανιστικές ἐκεῖνες πρακτικές, οἱ
ὁποῖες χαρακτηρίζονται ὡς «βδέ-
λυγμα» ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.

Σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή τά
ἄστρα εἶναι δημιουργήματα τοῦ
Θεοῦ, πού σχετίζονται μέ τό χρονι-
κό προσδιορισμό τῶν ἡμερῶν, τῶν
ἐποχῶν καί τῶν ἐτῶν, ἀποκαλύ-
πτουν καί διηγοῦνται τή δόξα, τήν
παντοδυναμία καί τήν πανσοφία τοῦ
Δημιουργοῦ (Ψαλμ. 8, 4. 146, 4. 148,
3. Ἰώβ 9, 7-10. Ἡσ. 40, 26.Ἀμώς5,8. Α΄
Κορ. 15, 41). 

Ὡς δημιουργήματα πού ἀποκαλύ-
πτουν τή θεϊκή παντοδυναμία ἐνι-
σχύουν ταυτοχρόνως τήν πίστη καί
τήν πεποίθηση τοῦ ἀνθρώπου στή
θεία Πρόνοια (Γέν. 15, 5. Δευτ. 1, 10.
10, 22. Ἱερ. 33, 22). Ταυτοχρόνως ἡ
Ἁγία Γραφή μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι ἡ
Ἀστρολογία ἦταν πρακτική εἰδωλο-
λατρικῶν λαῶν καί μάλιστα εἶναι
ἀντίθετη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἀρχαῖοι εἰδωλολατρικοί λαοί, μᾶς
πληροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, ὅτι προ σκυ-

νοῦν καί λατρεύουν τά ἄστρα καί
ἄλλα οὐράνια σώματα, ὡς θεούς
(Δευτ.4,19. 17,3. Δ΄Βασ.23,5. Σοφ.1,
5. Ἰερ.19,13. Ἰεζ.8,16).

Ἐπίσης, ὡς πρακτική πρόγνωσης
συναριθμεῖται μαζί μέ τίς ἄλλες ἀπο-
κρυφιστικές πρακτικές σέ αὐτά πού
χαρακτηρίζονται ὡς «βδέλυγμα»
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (Δευτ. 18, 9-14)
καί ταυτοχρόνως τονίζει μετʼ ἐμφά-
σεως, ὅτι οὐδεμία ἐπίδραση ἤ βοή-
θεια μπορεῖ νά προσφέρει στούς
ἀνθρώπους (Ἡσ. 47, 12-14). 

Εἶναι λοιπόν σαφές, ὅτι ἡ δήλωση
τῆς «Ἐρευνήτριας πνευματικῶν
φαινομένων», μέ τή διατύπωση τῆς
θέσεως, ὅτι τά ἄστρα ἔχουν «κατα-
λυτική ἐπίδραση στή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου», ἤ ἀγνοοῦσε ἤ σκοπίμως
παραπλανοῦσε ἀνύποπτους ἀνθρώ-
πους.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἡ θέσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς διά τήν Ἀστρολογίαν
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ
Ἀλήθεια! Ἔχουμε ἀναλογισθῆ τό πόσο ἀξίζει ἡ ψυχή; Δέν ὑπάρχει

πολυτιμότερο ἀγαθό στόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ψυχή του.
«Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίση, τήν δέ

ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῆ; ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ;» (Ματθ. ιστ´ 26).

Αὐτό καί μόνο, δηλαδή ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς, ἦταν ἀρκετό καί ὡδήγησε
τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας στόν Παράδεισο. 

Ὅμως αὐτό μᾶς ὁδηγεῖ καί σέ ἕνα ἄλλο συμπέρασμα. Πόση μεγάλη
εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἔχουν θέσει τήν ψυ-
χή τους ὑπέρ τῶν προβάτων; Διότι, «ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν
αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν. ι´ 11).

Μήπως λόγῳ ἀμελείας ἤ γιά ὁποιοδήποτε ἄλλο λόγο «ὁ λύκος
ἀρπάζει αὐτά καί σκορπίζει τά πρόβατα;» (Ἰωάν. ι´ 12).

*  *  *
Τό πόσο φρόντιζαν οἱ πατέρες μας γιά τό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας

καί ἰδιαίτερα οἱ Ἀπόστολοι, φαίνεται ἀπό ἕνα φοβερό γεγονός, πού ἀνα-
φέρεται στόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ.

Ὁ ἱστορικός Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς γράφει γιά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν
Θεολόγο (8 Μαΐου).

Κάποτε ὁ Ἀπόστολος Ἰωάννης στίς περιοδεῖες του, συνάντησε κάποιο
νέο στολισμένο μέ σωματική ὡραιότητα, δύναμη καί ἀνάστημα. Ὁ Ἅγιος
ἀγάπησε τήν ψυχή του καί τόν συμβούλευσε νά γίνη χριστιανός.

Ὅταν ὁ νέος πείσθηκε, τόν ὡδήγησε στόν Ἐπίσκοπο τῆς πόλεως, γιά νά
τόν κατηχήση καί μάλιστα τοῦ εἶπε τά ἑξῆς:

«Τόν νέον αὐτόν, Ἐπίσκοπε, σοῦ τόν ἐμπιστεύομαι καί ἔχω ὡς μάρτυ-
ρα τόν Θεό καί ὅλους τούς χριστιανούς τῆς πόλεως αὐτῆς».

Κατόπιν ὁ Ἀπ. Ἰωάννης ἀνεχώρησε γιά ἄλλες περιοδεῖες. Πράγματι, ὁ
Ἐπίσκοπος παρέλαβε τόν νέο, τόν κατήχησε, τόν συμβούλευσε, τόν δίδα-
ξε καί μάλιστα στό τέλος τόν βάπτισε χριστιανό.

Μετά ὅμως, ἀφοῦ τόν ἀσφάλισε ἀπό κάθε κίνδυνο μέ τό Ἅγιο Βάπτι-
σμα, ἀμέλησε λίγο–λίγο καί ἔπαυσε νά τόν προσέχη καί νά τόν καθοδηγῆ.
Ἔτσι, δόθηκε εὐκαιρία στόν νεαρό καί συνδέθηκε μέ κάποιους νεωτερι-
στές, διαφθορεῖς καί κακοπροαίρετους ἀνθρώπους.

Στήν ἀρχή τόν παρέσυραν σέ οἰνοποσίες, σέ ξενύχτια, σέ σχέσεις μέ
πόρνες, σέ κλοπές καί λωποδυσίες. Στό τέλος, ἀφοῦ τόν ὡδήγησαν στά
βουνά, τόν ἀνεκήρυξαν ἀρχηγό τῶν ληστῶν, ἐπειδή ἦταν μεγάλος στό
ἀνάστημα καί στήν δύναμη τοῦ σώματος καί τόν ἔκαναν σκληρό καί
ἄσπλαγχνο, ἀπάνθρωπο καί ἄθεο.

Πέρασαν μερικά χρόνια ἀπό τότε καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ξα-
ναπέρασε ἀπό τήν Ἔφεσο.

Τότε μπροστά σέ ὅλους λέγει στόν Ἐπίσκοπο:
«Φέρε μου, Ἐπίσκοπε, τήν παρακαταθήκη, πού σοῦ ἐμπιστεύθηκα,

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῶν χριστιανῶν τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς».
Ὁ Ἐπίσκοπος ξαφνιάστηκε μέ τά λόγια αὐτά, διότι νόμιζε ὅτι ὁ Ἰωάννης

τοῦ ζητοῦσε κάποιο χρηματικό ποσό, πού δῆθεν τοῦ εἶχε ἐμπιστευθῆ.
Ὅταν ὁ Ἰωάννης εἶδε τήν ἀμηχανία τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ εἶπε:
«Φέρε μου, Ἐπίσκοπε, τόν νέο, πού σοῦ ἐμπιστεύθηκα, διότι σέ ἔκρινα

ἄξιο ἐμπιστοσύνης».
Ὅταν ἄκουσε αὐτό ὁ Ἐπίσκοπος, ἀναστέναξε βαθειά καί εἶπε: «Ὁ νέ-

ος ἐκεῖνος ἀπέθανε».
Τότε ὁ Ἰωάννης ρώτησε: «Μέ ποιό τρόπο;».
Ὁ Ἐπίσκοπος ἀπάντησε: «Ἐννοῶ τόν ψυχικό θάνατο, ὅτι ἀπέθανε.

Διότι ἔγινε πονηρός και κακοῦργος. Μά στό τέλος ἔγινε ληστής καί μάλι-
στα σκληρότατος».

Ὅταν ἄκουσε αὐτά ὁ Ἀπόστολος λέγει στόν Ἐπίσκοπο:
«Σέ καλό φύλακα, Ἐπίσκοπε, ἐμπιστεύθηκα τήν ψυχή τοῦ νέου. Καλό

Ποιμένα τοῦ προβάτου τοῦ Χριστοῦ σέ ἔκανα. Φέρτε μου γρήγορα ἕνα
ἄλογο καί δῶστε μου μερικούς ὁδηγούς, γιά νά μοῦ δείξουν τόν δρόμο,
πού θά μέ ὁδηγήση μέχρι τόν νέο».

Ὁ Ἀπόστολος ἀνέβηκε ἀμέσως στό ἄλογο καί προχωροῦσε ὅσο πιό
γρήγορα μποροῦσε, ἀποφασισμένος νά φέρη πίσω τό ἀπολωλός πρόβα-
το.

Ὅταν ἔφθασε στό βουνό, πού βρισκόταν τό καταφύγιο τῶν ληστῶν, συ-
νελήφθη ἀπό τούς σκοπούς χωρίς νά προβάλη καμμία ἀντίσταση, χωρίς
νά στεναχωρῆται, μόνο συνέχεια ἔλεγε, γι᾽ αὐτό ἦλθα ἐδῶ, ὁδηγῆστε με
στόν ἀρχηγό σας.

Ἐκεῖνος στεκόταν ὁπλισμένος καί μόλις ἀντίκρυσε τόν Ἀπόστολο νά
ἔρχεται πρός τό μέρος του, ντράπηκε καί ἄρχισε νά τρέχη.

Ὁ Ἀπόστολος σάν νά ξέχασε τά γεράματά του, ἔτρεχε μέ ὁρμή κατα-
διώκοντας τόν νέο καί λέγοντάς του: «Γιατί ἀποφεύγεις, τέκνον μου, τόν
πατέρα σου; Γιατί μέ βασανίζεις; Λυπήσου με τόν ξένο, τόν γυμνό, τόν
γέροντα, τόν ἀδύνατο, τόν πτωχό. Στάσου, μή φοβῆσαι, ἔχεις ἐλπίδα νά
σωθῆς. Ἐγώ νά δώσω ἀπολογία γιά σένα. Ἐγώ νά θυσιάσω τήν ζωή μου γιά
σένα, ὅπως ὁ Κύριος γιά χάρη μας. Μή φοβῆσαι τέκνο μου.Ἐγώ γιά σένα
ὑπομένω θάνατο. Εἰς βάρος μου τό αἷμα πού ἔχυσες. Σέ μένα τό φορτίο
τῶν ἁμαρτιῶν σου, στόν δικό μου τόν λαιμό».

Ἔτσι σταμάτησε ὁ νέος. Πέταξε τά ὅπλα του καί τρέμοντας καί κλαί-
γοντας πλησίασε τόν Ἀπόστολο, καί μέ λυγμούς καί μέ δάκρυα τόν
ἀσπαζόταν, χωρίς νά ἔχη δύναμη νά μιλήση καί νά δικαιολογηθῆ. Καί μό-
νο τό δεξί του χέρι τό καταματωμένο, ἔδειχνε στόν Ἀπόστολο.

Ὁ Ἀπ. Ἰωάννης καταφιλοῦσε τό δεξί χέρι τοῦ ληστοῦ, καθαρισμένο
πλέον ἀπό τά δάκρυά του, καί δέν σταμάτησε μέχρις ὅτου παρέλαβε μα-
ζί του τόν νέο καί τόν ἐπανέφερε πάλι στήν Ἐκκλησία, δίδοντας παρά-
δειγμα εἰλικρινοῦς μετανοίας.

Φοβερό τό γεγονός, φοβερή ἡ θυσία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου. Αὐτό ση-
μαίνει καλός ποιμένας. Γνώριζε ὁ Ἀπόστολος τήν ἀξία τῆς αἰώνιας ψυχῆς.
Ἐάν τήν ἔχανε ὁ νέος, τήν ἔχανε μιά γιά πάντα. Γι᾽ αὐτό κοπίασε καί κιν-
δύνευσε τήν ζωή του.

*  *  *
Ἀλλά καί ὁ Ἀπ. Παῦλος τί λέγει: «Τίς ἀσθενεῖ, καί οὐκ ἀσθενῶ; Τίς

σκανδαλίζεται, καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;» (Β´ Κορ. ια´ 29). Ἐπιβεβαιώνει
μέ αὐτόν τόν τρόπο πόσο ὁ ἴδιος, σάν καλός ποιμένας, ὑπέφερε γιά τήν
ψυχή τῶν λογικῶν προβάτων τῆς Ἐκκλησίας. 

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

Τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ,
ἐκτὸς τῶν ἄλλων μᾶς δείχνει τὸ ὑπόδειγμα τῆς εὐτυχι-
σμένης οἰκογένειας. Πρόκειται γιὰ τὴν οἰκογένεια τοῦ δε-
σμοφύλακα τῆς φυλακῆς τῶν Φιλίππων. Τοῦ χώρου δηλ.
ποὺ φυλακίσθηκαν ὁ Ἀπ. Παῦλος καὶ ὁ Σίλας.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς γράφει μὲ τὴν τέλεια ἔκφραση
τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας : “Ἠγαλλιάσατο  πανοικὶ πεπι-
στευκώς τῷ Θεῷ”. Δοκίμασε δηλ. πραγματικὴ χαρὰ καὶ
ἀγαλλίαση ὁ δεσμοφύλακας, ἀφοῦ ὁλόκληρο τὸ σπίτι του
(ἡ οἰκογένειά του), ἐπίστευσε στὸν Χριστὸ .

Ἀλλὰ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ χαρὰ τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου μᾶς
κάνει νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ μεγάλο θέμα ποὺ ὀνομάζεται
“Χριστιανικὴ Οἰκογένεια”.

Δυστυχῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις κατόρθωσαν νὰ κτυ-
πήσουν τὸ πλέον οὐσιαστικὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας.

Καὶ ἐὰν αὐτὸ ἰσχύει γενικῶς, πολὺ περισσότερο ἰσχύει
γιὰ τὴν Χριστιανικὴ Οἰκογένεια μὲ τὶς Ἑλληνορθόδοξες
παραδόσεις, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ παγκόσμιο καύχημα, ὅταν
αὐτὴ ἀναπτύσσεται μέσα στὸ εὐλογημένο πλαίσιο τῆς
ἁγιαστικῆς χάριτος.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν τὰ κύρια σημεῖα καὶ προσόντα, ποὺ
χρειάζεται νὰ ἔχει ἡ οἰκογένεια, γιὰ νὰ χαρακτηρισθεῖ
σωστὴ καὶ χριστιανική.

Τὸ πρῶτο καὶ κύριο εἶναι ἡ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ ὁ ἀπό-
λυτος σύνδεσμος μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Τοῦτο
βεβαίως σημαίνει ὄχι ἁπλὴ καὶ θεωρητικὴ πίστη ἀλλὰ τὴν
πίστη ποὺ βιώνουν οἱ Ἅγιοι καὶ ποὺ φυλάσσουν τὴν παρα-
καταθήκη τῆς ἀμωμήτου πίστεως.

Στὸ δὲ θέμα τῆς οἰκογένειας τοῦτο συνεπάγεται τὴν μί-
μηση τῶν ἐγγάμων ἁγίων στὸ θέμα τῆς συζυγίας καὶ τῆς
τεκνογονίας καὶ φυσικὰ τὴν συνέπεια στὴν τήρηση σὲ
ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὑφίστανται αὐτὲς οἱ
προϋποθέσεις, τότε εἰσέρχεται ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς στὸν
οἰκογενειακὸ βίο καὶ εὐλογεῖ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας. Τό-
τε τὴν οἰκογένεια αὐτὴ δὲν τὴν κυβερνᾶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ
ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ τὴν εὐλογεῖ καὶ καθίσταται “κατ' οἶκον
Ἐκκλησία”.

Δεύτερο γνώρισμα καὶ προσὸν τῆς Χριστιανικῆς Οἰκογέ-
νειας εἶναι ἡ συνειδητὴ μυστηριακὴ ζωή καὶ ἡ προσευχή.
Σπουδαῖο κεφάλαιο ποὺ χρῄζει ἰδιαιτέρας προσοχῆς.

Ἐφ' ὅσον ἡ οἰκογένεια αἰσθάνεται Πατέρα τὸν Θεό, θὰ
εὑρίσκεται σὲ στενότατη ἐπικοινωνία μαζί Του, ὅπως
ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τὸν φυσικό τους πατέ-
ρα. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας, ὁ πατέρας θὰ φροντίζει
γι' αὐτὸ καὶ καθημερινῶς ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια (κυρίως
τὸ βράδυ) μπροστὰ στὰ εἰκονίσματα θὰ δοξάζουν, θὰ
εὐχαριστοῦν καὶ θὰ ψελλίζουν τὰ αἰτήματά τους στὸν
Θεὸ, τοῦ ὁποίου πάντοτε αἰσθάνονται τὴν πανταχοῦ του
παρουσία. Ἰδιαίτερη δὲ εὐλογία ἀποτελεῖ ἡ σύζυγος καὶ
μητέρα μὲ τὶς θυγατέρες (ἐὰν ὑπάρχουν) νὰ ζυμώνουν τὸ
πρόσφορο καὶ ὅλοι μαζὶ μὲ δέος νὰ κοινωνοῦν τῶν ἀχράν-
των μυστηρίων. Σὲ μία τέτοια οἰκογένεια, παρὰ τὶς μικρὲς
ἢ μεγάλες δυσκολίες ποὺ ὁπωσδήποτε θὰ ἀντιμετωπίζουν,
ἔρχεται ὁ Χριστὸς καὶ τοὺς Χριστοποιεῖ καὶ τοὺς προφυ-
λάσσει ἀπὸ κάθε ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ κακό.

Τρίτο γνώρισμα τῆς Χριστιανικῆς οἰκογένειας εἶναι ἡ
ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα μὲ ὅ,τι αὐτὸ περιλαμβάνει ἡ
ἔννοια στὶς αὐθεντικὲς της προδιαγραφές, ὅπως ἐπίσης
καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῶν μελῶν της μὲ τὶς ἰδέες τῆς χριστια-
νικῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν πλησίον.

Ἡ μελέτη τῶν Πατέρων καὶ ἡ γνώση τοῦ βίου καὶ τῆς πο-
λιτείας τῶν Ἁγίων ὡς πρὸς τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ
καλύτερο Πανεπιστήμιο γιὰ ὅλους, κυρίως ὅμως γιὰ τοὺς
μικροὺς, ποὺ διαμορφώνουν τὴν προσωπικότητά τους. Γε-
νικῶς ἡ γνώση καὶ τὸ βίωμα τῆς Ρωμιοσύνης ὁδηγεῖ τὰ μέ-
λη τῆς οἰκογένειας σὲ ἀγωνιστικὰ ἐπίπεδα καὶ ἀναδεικνύει
ἀσυμβίβαστους χριστιανοὺς πρὸς κάθε κακὸ καὶ ἀναπτύσ-
σει ἀλτρουισμὸ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. 

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὅτι “ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γι-
νώσκεται” ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν οἰκογένεια. Ἀπὸ τοὺς καρ-
ποὺς πρωτίστως τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς θὰ φανεῖ, ἐὰν
ὄντως εἶναι χριστιανικὴ καὶ τὸ ἐπίπεδο τῆς πνευματικότη-
τάς της. Ἐννοεῖται δὲ ὅτι ἡ ἑνότητα καὶ ἡ ὁμοφροσύνη
εἶναι στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ εὐτυχία
καὶ πρόοδο. Καὶ ἡ ἑνότητα διασφαλίζεται, ὅταν ὑπάρχει
κοινὴ γραμμὴ ἀπ' ὅλους καὶ ὅταν αὐτὸς ποὺ κυβερνᾶ τὴν
οἰκογένεια ἐμπνέει σεβασμὸ καὶ οἱ ἄλλοι τοῦ ἀποδίδουν
τιμὴ μετὰ ὑπακοῆς. Διαφωνίες μπορεῖ νὰ ἐμφανίζονται καὶ
συζητήσεις νὰ γίνονται. Ἀλλὰ θὰ καταλήγουν ὅλα σὲ συμ-
φωνία καὶ ἔτσι ἡ οἰκογένεια θὰ εἶναι ἑνωμένη σὲ ὅλα τὰ
ζητήματα.

Χρειάζεται νὰ προσθέσουμε ὅτι ἡ οἰκογένεια ποὺ βιώνει
τὰ Ἑλληνορθόδοξα ἰδεώδη καὶ τὶς εὐλογημένες πατρικές
μας παραδόσεις οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὶς ξενόφερτες
ἀντιλήψεις καὶ πρακτικὲς, ποὺ στὴν ἐφαρμογὴ τους τινάσ-
σουν στὸν ἀέρα τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας. Τὸ δρᾶμα ποὺ
ὅλοι μας ζοῦμε σήμερα σὲ ὅλη τὴν πατρίδα μας καὶ στὸν
τομέα αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει τραγικά τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ἀλλὰ ποιὸς θὰ στηρίξει τὴν τσακισμένη Ἑλληνικὴ οἰκο-
γένεια; Ὁ κρατικὸς φορέας; Μὰ αὐτὸς τὴν ἔφερε ἐδῶ ποὺ
βρίσκεται καὶ μέσῳ ἀθεΐας ἑτοιμάζεται νὰ τῆς ρίξει τὴν χα-
ριστικὴ βολή. 

Ποῦ ἀλλοῦ λοιπὸν θὰ βρεῖ στοργὴ καὶ στήριγμα ἡ “κατ'
οἶκον ἐκκλησία” καὶ ἀπὸ ποῦ θὰ λάβει δυνάμεις, γιὰ νὰ
ἀνορθωθεῖ καὶ νὰ συνεχίσει τὴν πορεία της; Πουθενὰ
ἀλλοῦ παρὰ στὸν Χριστό. Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Στὶς παραδόσεις μας καὶ στὸν ἀγῶνα γιὰ εὐλογημένη
οἰκογενειακὴ ζωή.

Καὶ ἂς κλείσουμε μὲ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, ποὺ τόσα
ἐκήρυξε γιὰ τὴν οἰκογένεια. 

“Ἀγών ἔστω καὶ παλαίστρα ἀρετῆς ἡ οἰκία, ἵνα, ἐκεῖ
καλῶς γυμνασόμενος, μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιστήμης τοῖς ἐν
ἀγορᾷ προσβάλης”. 

Δηλ. ἂς γίνει τὸ σπίτι σου στίβος καὶ παλαίστρα ἀρετῆς,
ὥστε, ἀφοῦ γυμναστεῖς ἐκεῖ μὲ ἐπιμέλεια, νὰ ἀντιμετωπί-
σεις μὲ πολλὴ γνώση καὶ τέχνη τοὺς ἀνθρώπους τῆς
ἀγορᾶς.

Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ἡ ἐπιτροπὴ διὰ τὸ Τάμα τοῦ
Ἔθνους προχωρεῖ μὲ ταχυτάτους ρυθ-
μοὺς τὴν κινητοποίησιν ὅλων τῶν φο-
ρέων διὰ τὴν ἐκπλήρωσίν του, ἐπειδή
τὸ 2021 ἐπὶ τῇσυμπληρώσει 200 ἐτῶν
ἀπὸ τῆς Ἐθνεγερσίας θὰ πρέπη νὰ
εἶναι ὁλοκληρωμένον. Δυστυχῶς ἂν
καὶ πλῆθος κόσμου ὅπως
καὶ πάμπολλοι μοναχοὶ
στέργουν εἰς τὴν προσπά-
θειαν, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλη-
σία καὶ ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία
δὲν ἔχουν λάβει ἐπίσημον
καὶ ὁριστικὴν θέσιν. Τί
εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει ἐπι-
φέρει δυσκαμψίαν εἰς τοῦ
κόλπους τῆς Ἐκκλησίας
μας διὰ ἕνα τέτοιο ζήτημα,
τὸ ὁποῖον ὄχι μόνον ἀποτε-
λεῖ δι’ ὅρκου ἀνεκπλήρω-
τον χρέος, ἀλλὰ καὶ θὰ
ἀποτελέση ἕνα σύγχρονον
θαῦμα τῆς πίστεως τοῦ
λαοῦ μας, γράφοντος μίαν
λαμπρὰν σελίδα εἰς τὴν
ἱστορίαν. Ἂς μὴ ἀνησυχῆ
κανεὶς διὰ τὴν ἐξεύρεσιν
τῶν χρημάτων! Δὲν θὰ λη-
φθοῦν ἀπὸ τὸν θύλακα
κανενὸς καθὼς σύσσωμος
ὁ ἑλληνισμὸς θὰ προστρέ-
ξη. Ποῖος δὲν θὰ ἤθελε νὰ ἀποτελῆ
ἕνα ἐλάχιστον πετραδάκι εἰς τὸ λαμ-
πρότερον διάδημα; Ἀκολούθως δη-
μοσιεύομεν μέρος τῆς ἀνακοινώσεως
τῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὸ Τάμα τοῦ
Ἔθνους: 

«Μετὰ ἀπὸ τὰ ψηφίσματα τοῦ
Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλά-
δος (ΙΣΚΕ), τῆς Πανελληνίου Ἑνώσε-
ως Θεολόγων (ΠΕΘ), τὸ ἔγγραφό
τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καὶ πασῶν
τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κυρίλλου, τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ. Εἰρηναίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ
Αἰγιαλείας Συνοδικοῦ κ. Ἀμβροσίου,
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικο-
λάου, ἄρχισαν νὰ συνειδητοποιοῦν
ὅλοι οἱ Συνοδικοὶ τὴν ἀνάγκη νὰ μᾶς
ἐξουσιοδοτήση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν
τῆς συμφωνίας ποὺ ἔκανε τὴν Παρα-

σκευὴ 20.3.2015 ὁ Μακαριώτατος
ἐνώπιον δεκαμελοῦς Ἐπιτροπῆς
μας, γιὰ νὰ διαπραγματευόμεθα μὲ
τὴν Κυβέρνησι γιὰ τὴν Νομοθετικὴ
Ρύθμισι καὶ λοιπὰ πρὸς ἄμεση καὶ
ἀπρόσκοπτη ἔναρξι ἔργων Πανελλη-
νίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος
τοῦ Ἔθνους… Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁρί-

σει τὰ ἐγκαίνια γιὰ τὶς 25.3.2021, ἤτοι
στὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Παλιγγενε-
σία. Συμφωνοῦμε. Ὁ χρόνος τρέχει.
Χρειαζόμαστε τὰ εὐήκοα ὦτα τῆς
Πολιτείας, τῆς Ἱεραρχίας καί κάθε
ἐξουσίας. Χρειαζόμαστε τὴν ὑποστή-
ριξι καὶ συμπαράστασι ὑπευθύνων
ἀνθρώπων καὶ ἐπιστημόνων ὀρθοδό-
ξων ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ Φι-
λέλληνες. Ἐλᾶτε. Σᾶς περιμένουμε.
Ξεκινᾶμε… Εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ δι-
αιωνισθῆ περαιτέρω ἡ ἀπουσία τῆς
ἔμπρακτης συμπαραστάσεως τῆς Δι-
οικούσης Ἐκκλησίας. Σὰν ἐπισφράγι-
σμα στὴ παροῦσα κρισιμωτάτη
καμπὴ ἔφθασε ἡ ἔμπρακτος ἠθικὴ
συμπαράστασις εὐλαβῶν καὶ τα-
πεινῶν μοναχῶν καὶ ἀσκητῶν ἀπὸ
τὸν προμαχώνα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ
Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς, τὸ Ἅγιο
Ὄρος. Ἑκατοντάδες ἀσκητὲς καὶ
πατέρες ἀπὸ τὶς σκῆτες καὶ τὰ κελλιὰ
στέλνουν μήνυμα αἰσιοδοξίας, ποὺ

δημοσιεύουμε παρακάτω. Εὐελπι-
στοῦμε καὶ ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τῶν 20
Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτεί-
ας νὰ ἐπισφραγίση καὶ εὐλογήση τὴν
ὅλη δραστηριότητα καὶ νὰ ἀναλάβη
πρωτοβουλίες.

«Ἅγιον Ὄρος- Ἄθως. Σᾶς συγχαί-
ρομε γιὰ τὸν νεανικό σας ζῆλο, τὴν

Ὀρθόδοξη πίστι σας καὶ
τὸν ἀκατάπαυστο καί
ἀκάματο ἀγώνα σας διὰ
τὴν πραγματοποίησι τοῦ
Πανελληνίου προσκυνή-
ματος τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους μας. Μᾶς συγκι-
νεῖ καὶ μᾶς ἐνθουσιάζει ἡ
ὑπομονή σας καὶ ἡ ἐπιμο-
νή σας. Γιὰ αὐτὸ καὶ ὅλοι
ἐμεῖς οἱ Ἁγιορεῖτες μονα-
χοὶ καὶ πατέρες εἴμαστε
δίπλα σας, ἑνωμένοι καὶ
ταυτισμένοι μὲ ὅλους
τοὺς γνησίους Ρωμιοὺς -
Ἕλληνες ποὺ ἀγωνίζον-
ται γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία
μας καὶ τὴν πατρίδα μας,
τὴν δοξασμένη Ἑλλάδα.
Μὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπερ -
αγίας Θεοτόκου, μονα-
χοί, κλῆρος καὶ εὐσεβὴς
Ἑλληνικὸς λαὸς προσευ-
χόμεθα καὶ προσ-

δοκῶμεν νὰ ἀκούσωμεν ἀπὸ τὴν φω-
τισμένη Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τὴν ἱστορικὴ ἀπόφασι ὁλο-
κληρώσεως τοῦ τάματος τοῦ
Ἔθνους στὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ὥστε
νὰ ἀναπαυθοῦν καὶ οἱ ψυχὲς τῶν
Ἐθνικῶν ἡρώων μας, Θεοδώρου Κο-
λοκοτρώνη κ.ἄ. Πρὸς ἐπὶ τούτοις διε-
ρωτώμεθα καὶ ἀληθῶς πῶς δὲν εἶναι
ἀπορίας ἄξιον ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ παρα-
χωρῆται εὐχερῶς οἰκόπεδον διὰ
μωαμεθανικὸ τέμενος στὴν Ἀθήνα,
ἀφ ̓ἑτέρου δὲ νὰ μὴ ἐγκρίνεται πρω-
τίστως ἡ ἄδεια καὶ νὰ μὴ παρα-
χωρῆται ὁ ἀνάλογος χῶρος διὰ τὸν
Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους!!! Ἀναμένουμε προσευχό-
μενοι τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς
ἀποφάσεως τῆς προσεχοῦς συνε-
δριάσεως τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὥστε μὲ
τὴν νομοθετικὴ ρύθμισιν τῆς Πολι-
τείας νὰ τεθεῖ ἐπὶ τῆς γῆς ὁ θεμέλιος
λίθος τοῦ Ἱ. Ν. τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Ὑπογραφαὶ Ἁγιορειτῶν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Ὅπως ἔγινε γνωστόν ἀπὸ τὸ dio-
rismos.gr:

«Ἐνόψει τῆς ἔναρξης ἐγγραφῶν
στὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς χώρας
γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2015-2016, τὸ
ὑπουργεῖο παιδείας μὲ ἀνακοίνωσή
του ἐνημερώνει τοὺς ἐνδιαφερο-
μένους γονεῖς/κηδεμόνες γιὰ τὴ
δυνατότητα καὶ τὴ διαδικασία
ἐγγραφῆς ἀποφοίτων μαθητῶν δη-
μοτικῶν σχολείων καὶ γυμνασίων
στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Γυμνάσια καὶ
Λύκεια ἀντίστοιχα. Σκοπὸς τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι
ἡ ἀνάδειξη καὶ κατάρτιση κληρικῶν
καὶ λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα, ὑψη-
λοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καὶ χρι-
στιανικοῦ ἤθους, χωρὶς ἡ στελέχω-
ση τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα νὰ ἀποτε-
λεῖ ὑποχρεωτικὸ ἐπαγγελματικὸ
προσανατολισμὸ ἀποκλειστικῆς κα-
τεύθυνσης. Τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Γυ-
μνάσια καὶ Λύκεια ἀποτελοῦν
τμῆμα τῆς Γενικῆς Δευτεροβάθ-
μιας Ἐκπαίδευσης τῆς χώρας, γιὰ
αὐτὸ καὶ οἱ προαγωγικοὶ καὶ ἀπολυ-
τήριοι τίτλοι σπουδῶν τους εἶναι

ἰσότιμοι μὲ τοὺς ἀντίστοιχους τῶν
Γυμνασίων καὶ τῶν Γενικῶν Λυ-
κείων. Συνεπῶς, οἱ ἀπόφοιτοι τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων ἔχουν
ὅμοια δυνατότητα πρόσβασης στὴν
Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση μὲ τοὺς
ἀποφοίτους τῶν Γενικῶν Λυκείων.
Οἱ γονεῖς/κηδεμόνες ποὺ ἐπιθυ-
μοῦν νὰ ἐγγράψουν τὰ παιδιά τους
σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ
Γυμνάσια ἢ Ἐκκλησιαστικὰ Λύκεια,
ὀφείλουν νὰ προσκομίσουν στοὺς
διευθυντές τους τὰ ἑξῆς: Σχετικὴ
αἴτηση, Ἀπολυτήριο τίτλο (δημοτι-
κοῦ ἢ γυμνασίου ἀντίστοιχα), Σύν-
τομο βιογραφικὸ σημείωμα, Συστα-
τικὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἐπιχώριου Μη-
τροπολίτη. Ἡ ἐπιλογὴ φοίτησης σὲ
Ἐκκλησιαστικὸ Σχολεῖο δὲν περιο-
ρίζεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ διαμονῆς
τοῦ μαθητῆ/τριὰς ἢ τῶν γονέων/κη-
δεμόνων του. Ἐπισημαίνεται ὅτι
στοὺς ἄρρενες μαθητὲς τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων εἶναι δυ-
νατὴ (ἐφόσον καὶ οἱ ἴδιοι τὸ ἐπιθυ-
μοῦν καὶ κατόπιν ἐγκρίσεως ἀπὸ
τὴν Ἐφορεία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Σχολείου) ἡ δωρεὰν διαμονὴ καὶ σί-
τισή τους στὰ οἰκοτροφεῖα τῶν
ἀντίστοιχων μὲ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ

Σχολεῖα Περιφερειακῶν Ἑστιῶν
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης, οἱ
ὁποῖες ὑπάγονται στὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδας. Γιὰ περισσότερες
πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι
μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὰ
Ἐκκλησιαστικὰ Σχολεῖα. Τέλος, ση-
μειώνεται ὅτι τὸ προεκτεθὲν κα-
θεστὼς ἐγγραφῶν ἰσχύει καὶ γιὰ
τοὺς ἐνδιαφερόμενους, ποὺ ἐπιθυ-
μοῦν νὰ μετεγγραφοῦν ἀπὸ τὰ Γε-
νικὰ Γυμνάσια-Λύκεια στὰ ἀντίστοι-
χα Ἐκκλησιαστικὰ Γυμνάσια- Λύ-
κεια τῆς χώρας. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
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(1ον)
Δὲν τὸ συζητᾶμε, καλοί μου φί-

λοι. Τὰ sms (= Short Message Ser-
vice) εἶναι ἕνας ἀπʼ τοὺς πιὸ σύγ-
χρονους τρόπους ἐπικοινωνίας τῆς
ἐποχῆς μας. Εἶναι ὅ,τι πιὸ νέο καὶ
πρακτικὸ διαθέτει ἡ τεχνολογία.
Ὥσπου αὔριο νὰ μᾶς δώσει τὴ δυ-
νατότητα νὰ ἐπικοινωνοῦμε μὲ κά-
τι ἄλλο, ἀκόμη καλύτερο. Ὡστόσο
πόσο τὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ γιατί;
Τί ἀποκαλύπτει ἡ χρήση τους καὶ
μάλιστα ἀπʼ τοὺς νέους; Πότε εἶναι
λύση καὶ πότε μεταβάλλονται σὲ
παγίδα; Τί θὰ μπορούσαμε νὰ κά-
νουμε ἐπʼ αὐτοῦ ἀκριβῶς; Ἀξίζει νὰ
τὸ δοῦμε…

Τί εἶναι τὰ sms;
Προέρχονται ἀπὸ τὶς ἀγγλικὲς

λέξεις Short Message Service ποὺ
σημαίνει «Ὑπηρεσία Σύντομου Μη-
νύματος» καὶ δηλώνει τὴν ὑπηρε-
σία τῆς κινητῆς τηλεφωνίας, μὲ
τὴν ὁποία ὁ χρήστης ἔχει τὴ δυνα-
τότητα νὰ ἀποστείλει ἢ νὰ παραλά-
βει σύντομο γραπτὸ μήνυμα ἀπὸ
ἄλλους χρῆστες, στὸ κινητό του. Ἡ
ὑπηρεσία αὐτὴ καθιερώθηκε γιὰ
πρώτη φορά ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες κι-
νητῆς τηλεφωνίας τὸ 1992. Ἡ ἀνα-
κάλυψή τους ἔγινε στὰ τέλη τῆς
δεκαετίας τοῦ ʼ80 ἀπὸ μία Φιλ-
λανδὴ μηχανικό.

Ποιὰ εἶναι 
ἡ ἀπήχησή τους;

Εἶναι ὄντως τεράστια! Ὑπολογίζε-
ται ὅτι τὰ χρησιμοποιοῦν τὸ 74% τῶν
κατόχων κινητοῦ τηλεφώνου, καὶ
πὼς κάθε χρόνο στέλνονται περίπου
10 τρισεκατομμύρια sms παγκο-
σμίως! Εἶναι μία πολὺ μεγάλη πηγὴ
ἐσόδων γιὰ τὶς ἑταιρεῖες κινητῆς τη-
λεφωνίας, ἀλλὰ συμφέρουν καὶ τοὺς
καταναλωτὲς ἐπειδὴ τὸ κόστος ἀπο-
στολῆς ἑνὸς γραπτοῦ μηνύματος
εἶναι κατὰ πολὺ μικρότερο ἀπὸ τὴν
ἀπ' εὐθείας συνομιλία. Ἐπιπλέον
στέλνονται καὶ μαζικὰ ἀπὸ ἑταιρεῖες,
πολιτικὰ γραφεῖα κ.λπ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
ἰδιῶτες.

Τὰ SMS ἔχουν γίνει πλέον ἀπα-
ραίτητα στὴν ἐπικοινωνία μας μὲ
τοὺς ἄλλους, λόγῳ τῆς ἁπλότητας,
τοῦ χαμηλοῦ κόστους καὶ τῆς εὐρεί-
ας διαθεσιμότητάς τους.

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ τὰ sms ἔχουν με-
γάλη ἀπήχηση εἶναι μεταξὺ τῶν νέ-
ων καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἐφήβων. Σχε-
τικὴ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Μίσιγκαν (ΗΠΑ) εἶναι πολὺ ἀποκαλυ-
πτική. Ἔδειξε ὅτι, ὄχι μόνο κάνουν
θραύση τὰ γραπτὰ μηνύματα μεταξὺ
τῶν ἐφήβων στὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ πὼς
τὰ προτιμοῦν περισσότερο ἀπὸ τὶς
τηλεφωνικὲς κλήσεις.

Πιὸ συγκεκριμένα, ἔδειξε πὼς ὁ
μέσος ἔφηβος στὶς ΗΠΑ στέλνει ἢ
λαμβάνει τουλάχιστον 50 sms τὴν
ἡμέρα, ποὺ ἰσοδυναμοῦν μὲ 1500
τὸν μήνα!

Ὅμως ἕνα μεγάλο μέρος τῶν
ἐφήβων αὐτῶν (πάνω ἀπὸ 30%)
στέλνει καὶ λαμβάνει πάνω ἀπὸ 100
sms τὴν ἡμέρα, δηλαδὴ πάνω ἀπὸ
3.000 τὸν μήνα, καὶ τὸ 15% αὐτῶν
φθάνει ἀκόμη καὶ στὴν ὑπερβολή,
στέλνοντας 200 sms τὴν ἡμέρα ἢ

6.000 τὸν μήνα!
Διαπιστώθηκε ἐπιπλέον ἀπὸ τὴν

ἔρευνα αὐτὴ ὅτι τὰ κορίτσια εἶναι πιὸ
μανιώδεις χρῆστες αὐτῶν σὲ σχέση
μὲ τὰ ἀγόρια, ἀφοῦ στέλνουν 80 μη-
νύματα τὴν ἡμέρα, ὅταν τὰ ἀγόρια
περιορίζονται στὰ 30!

Τέλος ἡ ἐν λόγῳ ἔρευνα ἔδειξε
πὼς οἱ τηλεφωνικὲς κλήσεις χάνουν
διαρκῶς ἔδαφος ἔναντι τῶν
γραπτῶν μηνυμάτων, ἀφοῦ κατὰ μέ-
σον ὅρο δὲν ξεπερνοῦν τὶς 5 τὴν
ἡμέρα!

Μάλιστα μία ἐφημερίδα μεγάλης
κυκλοφορίας, ἔδωσε αὐτὸ τὸν τίτλο
στὸ ἐν λόγῳ θέμα: «Ἐφηβεία σημαί-
νει πλέον … sms»!

Πλήττουν ἢ βοηθοῦν 
τὴν ἐπικοινωνία;

Κακὰ τὰ ψέματα! Τὰ sms ἀποτε-
λοῦν τὸν κατʼ ἐξοχὴν τρόπο ἐπικοι-
νωνίας τῶν νέων.

Ὅπως εἴδαμε στὴν πιὸ πάνω ἔρευ-
να, τὰ γραπτὰ μηνύματα (sms) ἔχουν
πλέον ἀντικαταστήσει σὲ πολὺ μεγά-
λο βαθμὸ τὴν ὅλη ἐπικοινωνία ποὺ
μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιος μὲ τοὺς
οἰκείους, τοὺς φίλους καὶ τοὺς γνω-
στούς του. Ὄχι μόνο τὰ μηνύματα
ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (ποὺ
καὶ αὐτὰ τὸ ἴδιο εἶναι), ἀλλὰ καὶ τὶς
προσωπικὲς ἐπαφὲς ποὺ θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ γίνουν εἴτε μὲ τὶς κατʼ
ἰδίαν συναντήσεις, εἴτε – ἔστω - μὲ
τὶς τηλεφωνικὲς καὶ γενικὰ τὶς φω-
νητικὲς κλήσεις. Κι αὐτὸ ἀσφαλῶς
δὲν εἶναι καλό! Καὶ νὰ γιατί…

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἡ ἐπικοι-
νωνία μας πρόσωπο μὲ πρόσωπο
εἶναι ὁ κορυφαῖος τρόπος ἐπικοινω-
νίας, γιατί τότε ἔχουμε τὸν συνάν-
θρωπό μας ὁλόκληρο μπροστά μας!
Τὸν βλέπουμε, τὸν ἀκοῦμε, τὸν
αἰσθανόμαστε. Ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς
ἐκφράσεις τοῦ προσώπου του ἢ καὶ
ἀπʼ αὐτὴ τὴν χροιὰ τῆς φωνῆς του,
τὸν ἀντιλαμβανόμαστε καλύτερα,
μᾶς καταλαβαίνει κι αὐτὸς καλύτερα,
ἔχουμε μία ἀμεσότητα. 

Ἐπειδὴ ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι πάν-
τοτε ἐφικτό, ἐπικοινωνοῦμε τουλάχι-
στον μὲ τὴν φωνή μας. Κι αὐτὸς εἶναι
ἕνας καλὸς τρόπος, ὄχι ὅμως καλύ-
τερος ἀπ  ̓τὸν προηγούμενο.

Τὰ γραπτὰ μηνύματα τώρα, ὅσο
πρακτικὰ καὶ οἰκονομικὰ κι ἂν εἶναι,
ἀνήκουν ἀσφαλῶς στὴ λεγόμενη
«εἰκονικὴ πραγματικότητα». Αὐτὴν
ποὺ ἀπ  ̓τὴν φύση της δὲν ἔχει οὔτε
συναισθήματα, οὔτε δὲ καὶ ἀνθρω-
πιά, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τὰ ἐπιτύ-
χει ἢ καὶ νὰ τὰ δεχθεῖ κανεὶς αὐτά,
ὅσο κι ἂν τὸ προσπαθήσει!

Βλέπετε ἡ ἐπικοινωνία τοῦ εἴδους
αὐτοῦ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν ἔχει
τὸ ἴδιο εἰδικὸ βάρος καὶ τὰ ἴδια συ-
ναισθηματικὰ ὀφέλη ποὺ ἔχει ἡ φυ-
σικὴ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἄλλους (τὴν
οἰκογένεια, τοὺς φίλους, τοὺς συμ-
μαθητές, τοὺς συμφοιτητές, τοὺς
συγγενεῖς καὶ τοὺς ὅποιους ἄλλους
γνωστούς). Πρόκειται γιὰ ὑποκατά-
στατο τῆς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας,
ποὺ πολλὲς φορὲς θέλει νὰ ξεφύγει
ἀπὸ προσωπική, γιὰ νὰ γίνει ἐντελῶς
ἀτομικιστική!

Ὁ φανατικὸς χρήστης τῶν κι-

νητῶν τηλεφώνων μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ
προέκταση τοῦ δικτυωμένου, ἰδιαί-
τερα δὲ τοῦ «κολλημένου» στὸ δια-
δίκτυο, ὁ ὁποῖος καταλήγει νὰ ἀντι-
καθιστᾶ τὶς κοινωνικὲς συνήθειες καὶ
τὶς ἀνάγκες τῆς πραγματικῆς ζωῆς
μὲ τὶς online ἐπαφὲς καὶ τὶς συνομι-
λίες σὲ chart-rooms καὶ κοινωνικὲς
ἱστοσελίδες ὅπως τὸ Facebook!

Οἱ «κολλημένοι» στὴν «εἰκονικὴ
πραγματικότητα» δὲν θέλουν νὰ
βλέπουν τοὺς γονεῖς καὶ τ  ̓ἀδέλφια
τους, τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φί-
λους τους, δὲν συμμετέχουν σὲ
οἰκογενειακὲς ἢ καὶ ἄλλες συγκεν-
τρώσεις, δὲν ἀποχωρίζονται μὲ τίπο-
τα τὸ κινητὸ καὶ τὸν ὑπολογιστή
τους, γιατί βρίσκονται γιὰ τὰ καλὰ
στὸν (εἰκονικὸ) κόσμο τους! Στὴν
οὐσία τὸ κινητό τους ἢ ὁ ὑπολογι-
στής τους, εἶναι ὁ πραγματικός τους
φίλος. Δηλαδή, ὄχι ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ μηχανή!

Ἆραγε πῶς εἶναι
δυνατὸ αὐτὸ 

νὰ μὴ ἔχει ἐπιπτώσεις;
Οἱ φρενήρεις ρυθμοὶ μὲ τοὺς ὁποί-

ους ἐπικοινωνοῦμε μέσῳ τοῦ Twitter,
τοῦ Facebook καὶ τῶν γραπτῶν μηνυ-
μάτων«ὁδηγοῦν σὲ μία ψυχοπαθολο-
γικὴ συμπεριφορά», γράφει στὸ βιβλίο
της «Μόνοι Μαζὶ» ἡ Σερὶ Τέρκλ, καθη-
γήτρια τοῦ ΜΙΤ τῶν ΗΠΑ, καὶ κορυ-
φαία κοινωνιολόγος, ἡ ὁποία πρωτο-
στατεῖ στὴν ἐπίθεση κατὰ τῶν νέων
μορφῶν ἐπικοινωνίας.

Ἡ θέση τῆς δρος Τὲρκλ εἶναι ἁπλή:
«Ἡ τεχνολογία ἀπειλεῖ νὰ κυριαρχή-
σει ἐπὶ τῆς ζωῆς μας καὶ νὰ μᾶς ἀπο-
μονώσει ἀπὸ τὴν ἐπαφή μας μὲ τοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους. Δημιουργώντας
μας τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μᾶς ἐπιτρέ-
πει νὰ ἐπικοινωνοῦμε καλύτερα, μᾶς
κάνει νὰ ζοῦμε σὲ μία κυβερνο-πραγ-
ματικότητα πολὺ κατώτερη, καὶ συχνὰ
πιὸ σκληρή, ἀπ  ̓τὸν πραγματικὸ κό-
σμο»!

Ἀσφαλῶς ἡ βιωματικὴ ἐπικοινωνία
μέσῳ τῆς φυσικῆς παρουσίας, ἰδιαίτε-
ρα δὲ τῶν ἐφήβων, δὲν εἶναι δυνατὸ
νὰ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὴν ὅποια εἰκονική.
Καὶ πόσο μεγάλη ἀνάγκη δὲν ἔχει ὁ
ἔφηβος τὴν πραγματικὴ φιλία καὶ τὴν
παρέα! Τὴν ἀνάγκη τῆς συνάντησης
πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ ὅλους, ἰδιαί-
τερα δὲ μὲ τοὺς συνομηλίκους του!

Ἀξίζει νὰ τονιστεῖ ὅτι τὰ sms χρησι-
μοποιοῦνται πολὺ ἀπ  ̓αὐτοὺς ποὺ δὲν
ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἀντιμετωπίσουν
τὸν ἄλλο πρόσωπο μὲ πρόσωπο (γιὰ νὰ
τοῦ ποῦν π.χ. «σ  ̓ἀγαπῶ», «χωρίζου-
με», «ζητῶ συγγνώμη» κ.λπ.) ἢ νὰ τοῦ
στείλουν τὶς εὐχές τους ἐπειδὴ δὲν
μποροῦν νὰ κάνουν διαφορετικά, ὁπό-
τε καὶ ἀνταποκρίνονται τυπικὰ καὶ μό-
νο.

Ἄρα τὰ sms, καὶ ἀνάλογα βέβαια μὲ
τὸν βαθμὸ ποὺ τὰ χρησιμοποιεῖ, πλήτ-
τουν τελικὰ τὰ ὀφέλη ποὺ θὰ μπο-
ροῦσε νὰ ἔχει κανεὶς ἀπὸ τὴν προσω-
πικὴ ἐπαφή του μὲ τοὺς ἄλλους.

(Στὸ ἑπόμενο θὰ δοῦμε, μεταξὺ
ἄλλων, ποιὸ εἶναι τὸ περιεχόμενό τους
καὶ οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν κακὴ χρήση
τους, ὅτι αὐτὰ μᾶς ἀποκαλύπτουν καὶ
πῶς νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε σωστά). 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

(1ον)
1. Εἰσαγωγική 
τοποθέτησις

Μᾶς παραξενεύει λίγο ὁ τίτλος
τοῦ θέματός μας. Πάντως, εἶναι
ἐξόχως ἐνδιαφέρον γιά ὅλους μας
καί μάλιστα γιά τούς σύγχρονους
δύσπιστους «Θωμάδες» καί τούς
ἀμφισβητίες. Πρίν, ὅμως, μποῦμε
στήν «καρδιά» τοῦ θέματός μας,
τό ὁποῖο, ὅπως προείπαμε, εἶναι
ἐνδιαφέρον, παρότι ἠχεῖ παράδοξα
στ᾽ αὐτιά μας ὁ τίτλος του, θά
πρέπει νά κάνουμε μιά κατατοπι-
στική εἰσαγωγή, μιά τοποθέτηση
γύρω ἀπό τό σπουδαῖο, σημαντικό,
μεγάλο καί σωτήριο αὐτό θέμα τῆς
Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας.

Ἄς δώσουμε, ὅμως, τόν λόγο
στόν προφητάνακτα Δαβίδ νά μᾶς
ἀνοίξει καί νά προλογίσει τό θέμα
μας μέ τόν προφητικό καί εὐχετικό
λόγο του:

«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καί διασκορ-
πισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ

καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου
αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν»

(Ψαλμ. 67, 2).
Καί ἡ προφητική αὐτή ρήση ἐπα-

ληθεύεται ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ Γε-
γονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου μέχρι τῶν ἡμερῶν μας,
ἀσφαλῶς καί θά συνεχίσει νά
βρίσκει ἐπαλήθευση μέχρι συντε-
λείας τῶν αἰώνων.

«Χριστός ἀνέστη» φωνάζουν οἱ
αἰῶνες, οἱ ἐποχές, οἱ ἄνθρωποι καί ἡ
Δημιουργία ὁλόκληρη, οἱ πάντες καί
τά πάντα· ἀκόμη, καί ἀπερίσκεπτοι
πολέμιοι τῆς Ἀναστάσεως καί ἐχθροί
τοῦ Χριστοῦ, ἔμμεσα, μέ τίς ἀνόητες
καί ἀστήρικτες ἐνέργειες καί
προσπάθειές τους, καθώς καί δύσπι-
στοι, οἱ ἀγαθά ἀμφιβάλλοντες.

Πολλοί ἀπ᾽ αὐτή τήν κατηγορία
τῶν λεγομένων ἀθέων, ἀρνητῶν,
ἀγνωστικιστῶν, ἀμφιβαλλόντων ἤ
ἀμφισβητιῶν, δύσπιστων, προβλη-
ματισμένων καί μή καταστα-
λαγμένων κ.ἄ., χωρίς ἤ μέ τή θέλη-
σή τους, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, διακήρυ-
ξαν καί ὁμολόγησαν ὅτι ὁ «Χριστός
ἀνέστη»!

Στήριξαν τό Γεγονός τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ δίχως καί
οἱ ἴδιοι νά τό καταλάβουν, καί
ὁμολόγησαν πολλοί «Ἰησοῦν σταυ-
ρωθέντα καί ἀναστάντα», μέσα στήν
προσπάθειά τους νά τόν πο-
λεμήσουν! Καί, ὤ τοῦ θαύματος,
συγκλονίστηκαν καί συνταράχτηκαν
κυριολεκτικά ἀπό τή Χάρι Του καί
ἔγιναν ἀντίθετα ἔνθερμοι ὑποστη-
ρικτές καί ἀπόστολοι τοῦ ἀνα-
στημένου Χριστοῦ. Παραδείγματα
θά ἀναφέρουμε πιό κάτω.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ
μεγαλύτερο ἀλλά καί συγκλονι-
στικότερο ὑπερφυσικό, λυτρωτικό
καί κοσμοϊστορικό Γεγονός ὅλων
τῶν αἰώνων.

Εἶναι μιά πραγματικότητα πού ξε-
περνᾶ τή λογική μας καί δέν μπο-
ροῦμε νά τήν ἑρμηνεύσουμε μέ
ὁποιαδήποτε λογική ἀπόπειρα: «Τό
Πάσχα εἶναι ἡ ἧττα τῆς λογικῆς μας
καί ἡ νίκη τῆς Πίστεώς μας, τό ὁποῖο
ἀξίζει πολύ περισσότερο ἀπό τή γνώ-
ση»,1 ὅπως παρατηροῦσε ὁ διάση-
μος καθηγητής οἰκολογίας τοῦ Πα-
νεπιστημίου τοῦ Giessen J. Jelies.
Δέν παύει  ὅμως νά εἶναι καί ἕνα
ἐπίγειο ἱστορικό Γεγονός, πού
ἐντάσσεται στίς ἀνθρώπινες ἱστο-
ρικές συντεταγμένες.

Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή μπορεῖ νά πε-
ριγραφεῖ καί νά κατοχυρωθεῖ μέ
πάρα πολλές μαρτυρίες, κάτι πού
δέν συμβαίνει μέ ἄλλα ἀναμ-
φισβήτητα μέν γεγονότα τῆς
ἱστορίας (π.χ. γιά μιά μάχη τοῦ Μ.
Ἀλεξάνδρου νά μᾶς πληροφοροῦν
τό πολύ ἕνας ἤ δύο ἱστορικοί συγ-
γραφεῖς), ἀλλά μέ ἐλάχιστες πληρο-
φορίες γι' αὐτά.

Καί ἐν τούτοις, τούς συγγραφεῖς
– μάρτυρες θεωροῦμε ἀξιόπιστους
καί δεχόμαστε ἀληθῆ καί τή μαρ-
τυρία τους. Γιατί μόνο γιά τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού πέραν
ἀπό τίς ἀξιόπιστες πηγές τῶν
τεσσάρων εὐαγγελιστῶν συνηγο-
ροῦν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καί ἡ λογική
καί ἡ ἱστορία καί τά γεγονότα καί…

Ἁπλούστατα, γιατί ἡ Ἀνάσταση
δέν εἶναι ἁπλά ἕνα γεγονός ἤ ἁπλή
ἱστορική ἤ μαθηματική γνώση, ἀλλά
ἔχει πνευματικές καί ἠθικοκοινω-
νικές προεκτάσεις στή ζωή μας καί
καλούμαστε κι ἐμεῖς νά θάψουμε
τόν παλιό καί ἁμαρτωλό ἑαυτό μας
καί νά συναναστηθοῦμε μέ τόν
Χριστό καί νά συζήσουμε μέ Αὐτόν,
ὅπως λένε καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος
(Ρωμ. 6, 4) καί οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας.

Ἐδῶ εἶναι πού σκοντάφτει καί δυ-
σκολεύεται ὁ ἄνθρωπος. Στό ν᾽
ἀλλάξει, μετανοώντας, ζωή καί πο-
ρεία. Ἡ ἀθεΐα ἑστιάζεται περισσότε-
ρο στήν πρακτική ἠθική τῆς ζωῆς,
παρά στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Εἶχε
δίκιο ὁ T. Toth ὅταν ἔλεγε ὅτι: «Πολ-
λοί ἀκολουθοῦν κατ᾽ ἀνάγκην τήν
ἀπιστία, μόνο καί μόνο γιά νά μήν
ὑποχρεωθοῦν ν ̓ἀλλάξουν ζωή»!1α

Ψυχολογικοί καί ἠθικοί λόγοι τόν
κάνουν νά θέλει νά ἀμφισβητήσει ἤ
καί νά ἀπορρίψει την Ἀνάσταση. 

Ἐφαρμόζεται στόν ἄνθρωπο αὐτό
πού ἔλεγε ὁ μεγάλος Γερμανός μα-
θηματικός καί φιλόσοφος Λάϊμπνιτς:
«Ἄν ἡ γεωμετρία ἦταν ἀντίθετη στά
πάθη μας τότε δέν θά ἔλειπαν οἱ
ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού θά ἀμφισβη-
τοῦσαν τή θετικότητα τῶν ἀποδεί-
ξεών της».2

Δηλαδή ἄν τά μαθηματικά καί γε-
ωμετρικά ἀξιώματα ἀπαιτοῦσαν ἀπό
τόν ἄνθρωπο ἠθική συνέπεια στή
ζωή του, θά τά ἀπέρριπτε καί αὐτά.
Γι᾽αὐτό, ὁ ἐπίσης διάσημος Γάλλος
φυσικομαθηματικός καί φιλόσοφος
Βλ. Πασκάλ συμβούλευε: «Προσπά-
θησε νά πιστέψεις, ὄχι μέ τήν αὔξη-
ση τῶν ἐπιχειρημάτων σου, ἀλλά μέ
τή μείωση τῶν παθῶν σου»!3

Μαρτυρίες, λοιπόν, ἤ καλύτερα
ἐπιβεβαιώσεις, πού νά βεβαιώνουν
ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἀληθινό ἱστορικό Γεγονός ἔχουμε
πάρα πολλές, πού λόγῳ ἐλλείψεως
χώρου δέν θά τίς ἀναφέρουμε ἐδῶ.
Νομίζω, ὅμως, ὅτι ἰδιαίτερη βαρύτη-
τα ἔχει τό θέμα ἀπό τή σκοπιά τῶν
δύσπιστων καί πολέμιων τοῦ Χρι-
στοῦ, ὅπως θά δοῦμε  παρακάτω,
πού … ὁμολογοῦν τὴν Ἀνάσταση
χωρίς κἄν νά τό καταλάβουν καί οἱ
ἴδιοι.

2. Ἐχθροί, ἄθεοι, 
δύσπιστοι μαρτυροῦν

τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ
Ἐχθροί, ἄθεοι, δύσπιστοι, προ-

βληματισμένοι κ.ἄ. αὐτῆς τῆς κα-
τηγορίας μαρτυροῦν ἠθελημένα ἤ
ἄθελά τους τήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ, τήν ἀποδέχονται, ἀνα-
διπλώνονται, μετανοοῦν καί ζοῦν τήν
κατά Χριστόν ζωήν. Αὐτή τή ζωή πού
μᾶς καλεῖ ἡ ἴδια ἡ Ἀνάστασή του νά
ζήσουμε καί μᾶς τήν ὑπενθυμίζει ὁ ἀπ.
Παῦλος: «Ὅπως ἀκριβῶς ἀναστήθη-
κε ὁ Χριστός ἐκ νεκρῶν, ἔτσι πρέπει
νά βαδίσουμε καί ἐμεῖς μιά και-

νούργια ζωή» (Ρωμ. 6, 4).
Καί ἐρχόμεθα στήν ἀναφορά

κάποιων παραδειγμάτων, ἀρχῆς γε-
νομένης ἀπό τούς βασικά πολεμίους
τῆς ἀναστάσιμης ἀλήθειας: τόν
Πιλάτο, τόν θάνατο, τόν ἄδειο τάφο
καί τούς Ρωμαίους στρατιῶτες, τή
φρουρά τοῦ τάφου, ὁ ὁποῖος καί
ἀσφαλίστηκε μάλιστα μέ τόν ὀγκόλι-
θο καί μέ την κουστωδία: «Οἱ δέ πο-
ρευθέντες ἠσφαλίσαντο τόν τάφον
σφρα γίσαντες τόν λίθον μετά τῆς
κουστωδίας», ὅπως μᾶς πληροφορεῖ
ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος (27, 65-66).

α. Ὁ Πιλάτος ἐθαύμασε ὅτι ἤδη
εἶχε ἀποθάνει πάνω στόν σταυρό καί
το βεβαιώνει καί ὁ Ρωμαῖος
Ἑκατόνταρχος (πού ἀσφαλῶς γνώρι-
ζε ἀπό θανάτους καί πο λέμους, ὡς
ἀξιωματικός): «Ὅ ταν ὁ ἑκατόνταρ-
χος, ὁ ὁποῖος ἦτο ἐκεῖ ἀπέναντί του,
εἶδε ὅτι κατ' αὐτόν τόν τρόπον
ἐξέπνευσε, εἶπε: “Ἀλήθεια αὐτός ὁ
ἄνθρωπος ἦτο ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ”»(Μάρκ. 15, 39 – Ἰωάν. 19, 31-
34).

Διαβεβαιώνεται ὁ θάνατος αὐτ οῦ,
ἀλλά καί ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ἄρα
ὅτι δέν ἦταν ὁ Χριστός κοινός καί
ἀδύναμος ἄνθρωπος.

β. Ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ εἶναι
μέν ὁ πρῶτος καί μέγιστος ἐχθρός,
ἀλλά καί ὁ πρῶτος καί σημαντικός
μάρτυρας τῆς Ἀνάστασής Του. Γιατί;
Ἄν δέν εἴχαμε θάνατο, γιά ποιά
Ἀνάσταση θά μιλούσαμε! Εἶναι βεβαι-
ωμένος ἀπό ἰατρικῆς, ἐπιστημονικῆς
πλευρᾶς,4 καθώς καί ἀπό τήν εὐαγγε-
λική ἱστορία. Ὁ λογχισμός τῆς
πλευρᾶς, ἀπ ̓ ὅπου βγῆκε αἷμα καί
νερό (Ἰωάν. 19, 31-34), σημαίνει θάνα-
το.

Ὁ J. Simpson, ἰατρός, ἐφευρέτης
τοῦ χλωροφορμίου καί καθηγητής
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμ-
βούργου, ἀπέδειξε ὅτι τό «αἷμα» καί
τό «ὕδωρ» πού ἔτρεξε ἀπό τή «λογχι-
σθεῖσα» πλευρά τοῦ Κυρίου εἶναι
τρανή ἀπόδειξη τοῦ πραγματικοῦ
θανάτου. 

«Ὁ Ἰησοῦς, γράφει ὁ  Simpson,
ἀπέθανε ἀπό διάρρηξη τῆς καρδιᾶς.
Κατά τόν θάνατο αὐτόν ἐκφεύγει
αἷμα εἰς τό περικάρδιον, τό αἷμα
ἐμποδίζει τήν καρδιά ἀπό τοῦ νά
πάλλει καί μετά ἀπ' ὀλίγον χωρίζεται
τό αἷμα σέ ὀρό (ὕδωρ καί αἱμο-
σφαίρια). Ἐκεῖνος πού πεθαίνει κατ'
αὐτόν τόν τρόπο ἐκβάλλει κραυγή
δυνατή, πρᾶγμα τό ὁποῖο – ὅπως
ἀναφέρουν τά Εὐαγγέλια: «Ὁ δέ
Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ,
ἀφῆκε τό πνεῦμα» (Ματθ. κζ, 50) –
συνέβη καί μέ τόν Κύριο»5.

Ἐπιπλέον, κατ' ἄλλους, εἶναι δύο
στοιχεῖα συστατικά καί συμβολικά
τῶν μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος καί
τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἄν δέν θέλουμε νά δεχθοῦμε τόν
θάνατο πάνω στό Σταυρό, ὅπως
ἰσχυρίσθηκαν μερικοί ὀρθολογιστές,
ὅπως λ.χ. ὁ PAULUS, τότε θά ἐπῆλθε
ἀπό ἀσφυξία μέσα στόν τάφο, κατά
τον James Simpson.6

Ὁ ὀρθολογιστής PAULUS
ὑποστήριζε ὅτι: «Ὁ Χριστός δέν πέθα-
νε ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ἀλλά λιποθύμησε
καί περιῆλθε σέ βαθύ λήθαργο.
Ἐτέθη στόν τάφο καί συνῆλθε ἀπό τά
ἀρώματα. Ἐμφανίστηκε τήν τρίτη
ἡμέρα στούς μαθητές, τούς ὁποίους
καί ἄφησε νά σχηματίσουν τήν
ἐντύπωση ὅτι ἀνέστη».7

Αὐτή ἡ ἐκδοχή δέν εὐσταθεῖ, γιατί:
Οἱ 100 περίπου (ρωμαϊκές) λίτρες
ἀρωμάτων (μῖγμα σμύρνης καί ἀλόης)
(Ἰωάν. 19, 39) – περισσότερο ἀπό 32
κιλά  - πού χύθηκαν μέσα στόν μικρό
χῶρο τοῦ Τάφου (πού εἶχε μῆκος 2,07
μ. καί πλάτος 1,93 μ.) θά εἶχαν σάν
συνέπεια τόν θάνατο ἀπό ἀσφυξία. Κι
ἄν παρ ̓ἐλπίδα συνέβαινε κάτι τέτοιο,
τότε γεννῶνται χίλια δυό ἐρωτήματα
ἀναπάντητα ἀπό τούς κακόβουλους,
συκοφάντες καί διαστρεβλωτές τῆς
ἀλήθειας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ.

Σημειωτέον ὅτι, ἀκόμα καί τό Ταλ-
μούδ (βιβλία τῶν Ἑβραίων) δέν
ἀναφέρει οὔτε τήν παραμικρή ἀμφι-

βολία πώς ὁ Χριστός δέν εἶχε
πεθάνει.8

«Ὡς εἶδον αὐτόν τεθνηκότα (=ὅτι
εἶχε πεθάνει), οὐ κατέαξαν (= δέν
ἔσπασαν) αὐτοῦ τα σκέλη» (Ἰωάν. 19,
31-34). Γι' αὐτό καί τό Πάσχα χαρα-
κτηρίζεται ὡς Σταυροαναστάσιμο ἤ
μιλᾶμε γιά χαρμολύπη.

Σέ τελευταία ἀνάλυση θά πρέπει νά
ποῦμε ὅτι οἱ ἐχθροί του διαβε-
βαιώνουν τόν θάνατο καί πληροφο-
ροῦν τήν Ἐξουσία γιά τά περαιτέρω.

Τί ἄλλη μαρτυρία ζητᾶμε;
Ἡ ὑπόθεση τῆς νεκροφάνειας τοῦ

Χριστοῦ ἀποδεικνύεται «ἠλίθια», καί
ὅπως λέει ὁ Keim «ἀπεκηρύχθη σήμε-
ρον ὑπό πάντων τῶν κριτικῶν»9, ὅπως
λ.χ. ἀπό τούς ἀρνητές A. MEYER, RE-
VILLE κ.ἄ.10

γ. Ὁ ἄδειος τάφος· αὐτός πού δια-
λαλεῖ ἀνά τούς αἰῶνες τήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ καί συγκλόνισε ἤ συ-
νεχίζει νά συγκλονίζει τίς ψυχές τῶν
ἀνθρώπων.  Τό παραδέχτηκε καί
αὐτός ὁ ἀρνητής Ρενάν. Καί ἄς λένε
οἱ ἐχθροί του, καί σήμερα, ὅτι ἔκαναν
τήν «ἀνακάλυψη» τοῦ αἰώνα, ὅτι δη-
λαδή «ἀνακάλυψαν τόν τάφο τοῦ Χρι-
στοῦ».

Ναί, βρῆκαν τόν τάφο, ἀλλά ἀδει-
ανό, χωρίς ὀστᾶ, χωρίς τίποτε! Δίχως
νά τό καταλάβουν διακήρυξαν τήν
Ἀνάσταση! 

Ἀλλ ̓ὅμως καί ἀρχαιολόγοι καί ἱστο-
ρικοί καταδικάζουν τή νέα «ἀνακάλυ-
ψη». Ἀνατρέπουν ὡς ψευδεῖς καί
ἀνυπόστατους τούς ἰσχυρισμούς τοῦ
φαντασιόπληκτου Ἀμερικανοῦ σκη-
νοθέτη Τζέϊμς Κάμερον (2007). Δια-
κηρύσσουν ἀκόμη οἱ ἀρχαιολόγοι, ὅτι
ὑπάρχουν τέτοιοι πολλοί τάφοι μέ τό
ὄνομα Ἰησοῦς, Μαγδαληνή καί
Ἰούδας, διότι ἦταν τά πλέον διαδε-
δομένα ὀνόματα τήν ἐποχή πού ἔζη-
σε καί ἔδρασε ὁ Χριστός. Ἔτσι, μίλη-
σαν γιά «ἀπατεῶνες» μέ σκοτεινές
καί κερδοφόρες σκοπιμότητες.

«Θέλουν ἁπλῶς νά κερδίσουν
χρήματα…», δήλωσε ὁ Ἑβραῖος δια-
κεκριμένος ἀρχαιολόγος καθηγητής
Ἄμος Κλόνερ, πού ἐπέβλεψε τήν
ἀνασκαφή.11

δ. Γιά τόν ἄδειο τάφο καταθέτουν
τή μαρτυρία τους καί τά νεκρικά
σάβανα, πού βρέθηκαν ἀνέπαφα
μέσα σ ̓ αὐτόν. Τό βεβαιώνει ὁ
Ἰωάννης, πού ἔσκυψε στόν τάφο καί
διαπίστωσε τήν ἀνέπαφη ἐκεῖ ὕπαρξή
τους (Ἰωάν. 20, 4 - 8)· ἐπίσης καί ὁ
ἄλλος μαθητής, ὁ Σίμων Πέτρος
(Ἰωάν. 20, 4-8 καί Λουκ. 24, 12), καθώς
καί τά ποιητικά κείμενα τῆς ὀρθόδο-
ξης λατρείας μας (βλ. Παρακλητική).

Ἀνασκευάζεται ἔτσι αὐτόματα καί
ἡ λεγομένη θεωρία «τῆς κλοπῆς τοῦ
σώματος τοῦ Ἰησοῦ» ἀπό τούς φο-
βισμένους καί κλειδαμπαρωμένους
μαθητές Του. 

ε. Οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες,οἱ ὁποῖοι,
ἐκτυφλωθέντες ἀπό τό ἀνέσπερο
φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ἔπεσαν χαμαί,
καί ἔγιναν σάν νεκροί ἀπό τον φόβο,
πού προκάλεσε ἡ παρουσία τοῦ
ἀγγέλου. Τά εἶπαν ὅλα τά γεγονότα.
Στή συνέχεια δωροδοκήθηκαν, γιά νά
ποῦν ψέματα, πώς δέν ἀναστήθηκε
ἀλλά ὅτι, ἐνῶ ἐμεῖς κοιμόμασταν,
ἦλθαν καί ἔκλεψαν τό σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ οἱ μαθητές Του (Ματθ. 28, 11-
15): «Λαβόντες τά ἀργύρια ἐποίησαν
ὡς ἐδιδάχθησαν» (Ματθ. 28, 15).
Πολλά τά ἐρωτηματικά μέ κύρια
τοῦτα: Πῶς μπόρεσαν καί κινήθηκαν
μέσα στήν κοσμοπλήμμυρα τῶν
ἡμερῶν ἐκείνων, ἀφοῦ ὁ Ἰουδαῖος
Ἰώσηπος ἀναφέρει τοὐλάχιστον τόν
συνωστισμό δύο ἑκατομ. ἀνθρώπων;
Πῶς  πέρασαν τήν φρουρά; Χωρίς
θόρυβο ἔγινε ἡ ἀποκόλληση τοῦ
ὀγκόλιθου καί ἡ ἀποσφράγιση τοῦ
τάφου τοῦ Χριστοῦ; Ἀστειότητες…
Καί  περιεπλάκησαν τόσο πολύ τά
πράγματα, πού στό τέλος ἀπο-
δεικνύεται ὅτι ἡ Ἀνάσταση εἶχε γίνει,
παρά τόν ὀγκόλιθο πού ἐκάλυπτε τόν
τάφο καί τήν κουστωδία, πού εἶχε
ἐγκατασταθεῖ, γιά νά φυλάττει τόν
τάφο.

Καί αὐτός ὁ ἄπιστος Ρενάν γράφει:
«Τό μῖσος τῶν στρατιωτῶν κατά τοῦ
Ἰησοῦ ἦταν τόσο, ὥστε ἦταν ἀδύνα-
το νά μή λάβουν φροντίδα περί ὁρι-
στικῆς του θανατώσεως».12

Μέ φανερή εἰρωνεία καί πει-
στικότητα  περιγράφει αὐτή την
ἀνοησία τους ὁ ἱερός Αὐ γουστῖνος:
«Λέτε ὅτι κοιμόντουσαν οἱ φύλακες!
Ἀλλ ̓ὅταν μιλᾶτε μ' αὐτόν τόν τρόπο
μήπως κοιμᾶται τό λογικό σας πε-
ρισσότερο ἀπ' ὅ,τι οἱ φύλακες; Ἐάν
κοιμόντουσαν, τί εἶδαν; Κι ἄν δέν
εἶδαν τίποτε τίνος εἶναι μάρτυρες; Τί
εἴδους μάρτυρες εἶναι οἱ μάρτυρες
πού κοιμοῦνται! Ποιό τό περιεχόμενο
τῆς μαρτυρίας τους; Γιατί εἶναι σάν νά
ἔλεγαν: Μαρτυροῦμε ὅτι οἱ μαθητές
τοῦ Ἰησοῦ ἔκλεψαν τό σῶμα του  ̇καί
ἡ μαρτυρία μας εἶναι ἀπόλυτα ἀδιαμ-
φισβήτητη, γιατί ὅταν τό σῶμα
ἐκλάπη, ἐμεῖς κοιμόμασταν ὕπνο
τόσο βαθύ, ὥστε οὔτε ἀκούσαμε
οὔτε εἴδαμε τίποτε!...».13

Γιατί δέν τούς τιμώρησε ἡ
αὐστηρότατη Ρωμαϊκή Ἐξουσία, γιά
παράβαση καθήκοντος ἤ ἐγκατάλει-
ψη σκοπιᾶς ἤ …;

Γιατί, ὅμως, δέν τιμωρήθηκαν,
ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ μαθητές
γιά τό «ἔγκλημα τῆς κλοπῆς»;…
Γιά τό μεγάλο αὐτό ψέμα κάνει
λόγο καί ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος, ὁ
φιλόσοφος καί μάρτυρας, στόν
«Διάλογο πρός Τρύφωνα».14

Καί ὅλα αὐτά, μόνο καί μόνο γιά
νά μή φανερωθεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς
Ἀναστάσεως! Καί τό συμπέρασμα
ἀπό τήν περιπέτεια αὐτή: Ἡ
Ἀνάσταση εἶναι ἀληθινή πραγμα-
τικότητα καί αὐτοί (οἱ ἐχθροί) ἀπο-
δεικνύονται ἀνόητοι καί γίνονται
καταγέλαστοι…, ἀλλά καί μάρτυ-
ρες τῆς Ἀναστάσεως παρά τή θέ-
λησή τους.

*Ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε. Δευτέρα 4.5.15

Τὴν 11ην Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῶν
Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλάβων.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΙΟΣΔύσπιστοι καί πολέμιοι… ὁμολογοῦν
τήν ΑΝΑΣΤΑΣIN τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ*

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

Τὰ sms τῆς ζωῆς μας

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα,
ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμη-
νεύσω τόν 1ο ψαλμό. Ὁ ψαλμός
αὐτός γράφτηκε στά χρόνια μετά
τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία, μετά
δηλαδή τό 586 π.Χ. Τότε πολλοί
Ἰουδαῖοι, ἐπηρεαζόμενοι ἀπό τό
ἑλληνικό πνεῦμα, ἄρχιζαν νά φιλε-
λευθεριάζουν καί νά θέλουν νά
ἀναμείξουν τόν Μωσαϊκό Νόμο
καί τήν προφητική διδασκαλία μέ
τήν ἑλληνική φιλοσοφία. Αὐτοί οἱ
μοντέρνοι Ἰουδαῖοι, ὅπως φαίνε-
ται ἀπό τόν ψαλμό μας, συγκρο-
τοῦσαν ἰδιαίτερες ὁμάδες καί ἔκα-
ναν διαλέξεις γιά τό κίνημά τους
σέ ἰδιαίτερους χώρους. Ἐναντίον
αὐτῶν τῶν Ἰουδαίων γράφεται ὁ
1ος ψαλμός καί τούς ἀποκαλεῖ μέ
τρεῖς βαρειές ἐκφράσεις. Τούς λέ-
γει «ἀσεβεῖς», «ἁμαρτωλούς» καί,
ἀκόμη περισσότερο, τούς ἀποκα-
λεῖ «λοιμούς», δηλαδή διεφθαρ-
μένους (στίχ. 1). Καί βεβαίως ἦταν
μεγάλη ἡ ἁμαρτία τῶν Ἰουδαίων
αὐτῶν, γιατί ἤθελαν νά ἀλλοι-
ώσουν τήν πίστη τῶν πατέρων
τους, τήν παράδοσή τους, καί νά
τήν ἀναμείξουν μέ τήν διδασκαλία
τῆς νέας ἐποχῆς τῶν ἑλληνι-
στικῶν χρόνων.

2. Ὁ Ψαλμωδός μας λοιπόν ἀρχί-
ζοντας τόν ψαλμό του λέγει ὅτι
εὐσεβής εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος
«οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν»
(στίχ. 1). Δέν σκέπτεται, δηλαδή,
ὅπως σκέπτονται οἱ μοντέρνοι Ἰου-
δαῖοι. Καί, ἀκόμη περισσότερο,
εὐσεβής εἶναι ἐκεῖνος πού δέν θέ-
λει νά πάει στήν ὁδό πού εἶναι ἡ
αἴθουσα, ὅπου συγκεντρώνονται οἱ
ἀσεβεῖς μοντέρνοι Ἰουδαῖοι, καί νά
καθήσει καί αὐτός ἐκεῖ γιά νά ἀκού-
σει τήν διδασκαλία τους: «Καί ἐν
ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καί ἐπί
καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν»
(στίχ. 1). Εὐσεβής κατά τόν ψαλμό
μας εἶναι αὐτός πού δέν συμπο-
ρεύεται μέ τό πνεῦμα τῆς νέας
ἐποχῆς, ἀλλά κρατάει ἀκέραιη τήν
ἱερή παράδοση, χωρίς νά θέλει νά
τήν ἀναμείξει μέ φιλοσοφικά διδά -
γματα. Αὐτός ὁ εὐσεβής ἄνθρωπος
εἶναι «μακάριος», λέγει ὁ Ψαλμω-
δός μας: «Μακάριος ἀνήρ, ὅς οὐκ
ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν...»
(στίχ. 1).

3. Στήν συνέχεια ὁ ἱερός Ψαλ-
μωδός μᾶς λέγει πιό συγκεκριμέ-
να ποιά στάση πρέπει νά κρατοῦν
οἱ εὐσεβεῖς στό θέμα πού δημι-
ούργησαν οἱ ἀσεβεῖς μοντέρνοι.
Αὐτοί, ὅπως εἴπαμε, ἤθελαν νά
ἀναμείξουν τήν ἑλληνική φιλοσο-
φία μέ τόν παραδοθέντα διά τοῦ
Μωυσῆ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ψαλ-
μός μᾶς λέγει καθαρά: Ὁ εὐσεβής
Ἰουδαῖος θά εἶναι προσηλωμένος
στόν Νόμο καί μόνο στό Νόμο. Σ᾽
αὐτόν θά εἶναι ἡ καρδιά του καί
αὐτόν θά ψελλίζει στήν ἡμερονύ-
κτια προσευχή του: «Ἀλλ᾽ ἤ ἐν τῷ
Νόμῳ Κυρίου τό θέλημα αὐτοῦ καί
ἐν τῷ Νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέ-
ρας καί νυκτός» (στίχ. 2). Πέρα ἡ
φιλοσοφία καί κάθε ἀνθρώπινο κα-
τασκεύασμα ἀπό τόν Νόμο τοῦ
Θεοῦ. Δέν εἶναι ἀτελής οὔτε ἐλλι-
πής ὁ θεῖος Νόμος, γιά νά ἔχει
ἀνάγκη νά τόν συμπληρώσουμε μέ
ἀνθρώπινη σοφία*. 

4. Καί τώρα ὁ ποιητής τοῦ ψαλ-
μοῦ παρουσιάζει μέ εἰκόνες τήν
εὐτυχία τῶν εὐσεβῶν καί τήν δυ-
σ τυχία τῶν ἀσεβῶν. Οἱ εὐσεβεῖς,
αὐτοί, δηλαδή, πού δέχονται ἀνό-
θευτο τό θεῖο Νόμο καί προσ -
κολλῶνται σ᾽ αὐτόν, παριστάνον-
ται ἐδῶ στόν ψαλμό μας σάν ἕνα
δένδρο ἀειθαλές, πού ποτίζεται
μέ ἄφθονα νερά καί φέρει τόν
καρπό του καί μάλιστα «ἐν καιρῷ
αὐτοῦ» (στίχ. 3), στόν κατάλληλο
δηλαδή καιρό (στίχ. 3). Πάντοτε,
λοιπόν, θά εἶναι εὐτυχισμένος ὁ
εὐσεβής, γιατί θά ἔχει τήν εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ. Δέν θά εἶναι ὅμως
ἔτσι οἱ ἀσεβεῖς, δέν θά εἶναι ἔτσι!
«Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ
οὕτως», λέει ὁ Ψαλμωδός. Οἱ ἀσε-
βεῖς θά μοιάζουν σάν τό ἄχυρο
πού τό ἁρπάζει ὁ ἄνεμος καί τό πε-

τάει μακριά (στίχ. 4). Καί τελικά
λέγει ὁ ψαλμός μας περί τῶν
ἀσεβῶν ὅτι «οὐκ ἀναστήσονται ἐν
κρίσει» (στίχ. 5).

5. Ὁ λόγος αὐτός τοῦ ψαλμοῦ
ἔχει παρεξηγηθεῖ, γιατί σάν νά λέ-
γει ὅτι δέν πρόκειται νά ἀναστη-
θοῦν οἱ ἁμαρτωλοί κατά τήν τελι-
κή κρίση. Αὐτήν ὅμως τήν πλάνη
τήν λέγουν οἱ Χιλιαστές, οἱ Ψευ-
δομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ἀλλά
δέν λέγει αὐτό ἐδῶ ὁ Ψαλμωδός
μας. Τό σωστό νόημα τῆς φράσης
«οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν
κρίσει», εἶναι τό ἑξῆς: Στά ἰουδαϊ-
κά δικαστήρια ὁ κατηγορούμενος
καθόταν στό ἑδώλιο. Ἄν ἀθωωνό-
ταν, σηκωνόταν μέ καύχηση
ὄρθιος, γιά νά φανεῖ ὅτι δικαιώθη-
κε. Ἄν ὅμως ὁ κατηγορούμενος
καταδικαζόταν, τότε ἔπεφτε κατά
γῆς, δεῖγμα τῆς καταδίκης του. Ὁ
στίχος μας λοιπόν θέλει νά πεῖ:
Στήν καθημερινή κρίση πού κάνει
ὁ Θεός, οἱ ἀσεβεῖς «οὐκ ἀναστή-
σονται», δέν θά σηκωθοῦν ὄρθιοι,
δηλαδή δέν θά ἀθωωθοῦν, ἀλλά
θά καταδικασθοῦν. Εἶναι καταδι-
κασμένοι ἀπό τόν Θεό. Καί σάν
τοιοῦτοι δέν θά ἀνήκουν στήν
«βουλή τῶν δικαίων» (στίχ. 5). Δέν
θά εἶναι δηλαδή τότε μέλη τῆς
ἱερῆς κοινότητας, μέλη τῆς
Ἐκκλησίας. Καί μέ λίγα λόγια συν -
οψίζει τέλος ὁ Ψαλμωδός ὅλα ὅσα
εἶπε περί τῆς τύχης τῶν εὐσεβῶν
καί ἀσεβῶν: «Γινώσκει Κύριος
ὁδόν δικαίων καί ὁδός ἀσεβῶν
ἀπολεῖται» (στίχ. 6). Τούς εὐσε-
βεῖς ὁ Θεός τούς «γινώσκει», δη-
λαδή τούς φροντίζει καί τούς προ-
στατεύει. Οἱ ἀσεβεῖς ὅμως θά κα-
ταστραφοῦν.

6. Τό κίνημα τῶν «ἀσεβῶν» τοῦ
ψαλμοῦ μας, τούς ὁποίους ὁ Ψαλ-
μωδός ἀποκαλεῖ «λοιμούς» (στίχ.
1), δηλαδή διεφθαρμένους, τό
ἐκφράζει ἀκριβῶς ἡ αἵρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Γιατί ὅπως οἱ ἀσε-
βεῖς Ἰουδαῖοι ἤθελαν νά νοθεύ-
σουν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ καί νά
τόν ἀναμείξουν μέ τήν ἑλληνική
φιλοσοφία, ἔτσι καί οἱ ἀσεβεῖς
Οἰκουμενιστές, θέλουν νά νοθεύ-
σουν τήν πίστη μας ζευγνύοντάς
την μέ τίς πλάνες καί τίς αἱρέσεις,
ὅπως μέ τήν αἵρεση τοῦ παπισμοῦ
καί τοῦ προτεσταντισμοῦ. Τό δί-
δαγμα ὅμως καί μήνυμα τοῦ θεο-
πνεύστου 1ου ψαλμοῦ, πού ἑρμη-
νεύσαμε, εἶναι νά μένουμε πιστοί
στήν παράδοση καί νά μή μετέ-
χουμε στίς συν άξεις αὐτῶν πού
θέλουν νά μᾶς τήν ἀλλοιώσουν
καί νά ἀποκρούουμε τήν διδασκα-
λία τους.

* Ἐκεῖνο τό «μελετήσει ἡμέρας καί
νυκτός», δέν σημαίνει ἐδῶ νά μελετᾶμε
ἐπισταμένως τόν θεῖο Νόμο, γιά νά μά-
θουμε τήν ἑρμηνεία του, ἀλλά ἐδῶ ση-
μαίνει αὐτό πού ἔκαναν οἱ Ἰουδαῖοι νά
ψελλίζουν, νά μουρμουρίζουν στήν
προσευχή τους κομμάτια ἀπό τόν Νό-
μο καθήμενοι μάλιστα ὀκλαδόν καί κά-
νοντες καί ρυθμικές κινήσεις μέ τό
σῶμα τους. Ἔτσι «μουρμουρίζω»
ἀποδίδεται στό ἑβραϊκό τό ἀντίστοι-
χο ρῆμα «χαγά». Συμβαίνει δέ καί σέ
᾽μᾶς τό ρῆμα «μελετῶ» νά ἔχει τήν
ἔννοια τοῦ μουρμουρίζω, ὅπως, γιά
παράδειγμα, στό ποίημα: «Στῶν
Ψαρρῶν τήν ὁλόμαυρη ράχη περπα-
τώντας ἡ δόξα μονάχη μελετᾶ (=
μουρμουρίζει) τά λαμπρά παλληκά-
ρια».

Τὸ κίνημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ

Ὁ 1ος Ψαλμός
Τοῦ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

Ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος Πρεβέ-
ζης ἀπευθύνει ἔκκλησιν καὶ παράκλη-
σιν τόσον πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπολί-
την Νικοπόλεως Χρυσόστομον ὅσον
καὶ εἰς τὰς διοικητικὰς τοπικὰς
ἀρχάς, διὰ νὰ προχωρήση τὸ ζήτημα
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου.
Ὑπῆρξεν ὡς φαίνεται ἀπραξία ἕως
σήμερον, ἡ ὁποία θὰ πρέπη νὰ διορ-
θωθῆ διὰ ἕνα τόσον ὠφέλιμον ἔργον.
Αἱ πρωτοβουλίαι καὶ «πιέσεις» τῶν
πολιτῶν μποροῦν νὰ ἔχουν ἀποτέλε-
σμα καὶ διὰ τὰ κοσμικὰ καὶ διὰ τὰ
ἐκκλησιαστικά. Παραθέτομεν τὴν
ἀνακοίνωσιν τοῦ Συλλόγου τῆς 25ης
Ἀπριλίου, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων
ἀναφέρει:

«Ὡς γνωστόν, μὲ τὸ ἀριθ.

48397/13-4-2000 συμβόλαιο διαρ-
κείας τριάντα (30) ἐτῶν, εἶχε ἐκμι-
σθωθεῖ στὴν Μητρόπολη Πρέβεζας,
τὸ δημοτικὸ ἀκίνητο ποὺ βρίσκεται
στὴ συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης καὶ Χρήστου Κοντοῦ
ὑπὸ τὸν ὅρο ἐντὸς πενταετίας νὰ
ἱδρυθεῖ καὶ στεγασθεῖ σʼ αὐτὸ τὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο… Ὁ Σύλλο-
γός μας πρὶν ἀπὸ ἕνα καὶ πλέον χρό-
νο, τὸν Μάρτιο 2014, μὲ ἔγγραφο
πρὸς τὸ Γραφεῖο Δημοτικῆς Περιου-
σίας καὶ Κληροδοτημάτων ζήτησε νὰ
ἐνημερωθεῖ ἂν ἰσχύει ἡ παραχώρη-
ση-ἐκμίσθωση πρὸς τὴν Μητρόπολη
καὶ μέχρι πότε. Συγχρόνως ἐπεσήμα-
νε τὴν ἐπείγουσα καὶ ἐπιτακτικὴ
ἀνάγκη ἵδρυσης τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Μουσείου, γιὰ νὰ στεγασθεῖ ἡ
πλούσια πολιτιστικὴ ἐκκλησιαστική

μας κληρονομιά, θεωρώντας τὸ κεν-
τρικὸ αὐτὸ κτίριο ἐν ἐπαφῇ μὲ τὸν
μητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Χαρα-
λάμπους ἰδανικὸ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.

Μὲ μεγάλη καθυστέρηση καὶ μετὰ
ἀπὸ ἐπανειλημμένες ὀχλήσεις ὁ
Δῆμος μᾶς ἀπάντησε πρόσφατα
“…ἐπειδὴ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει
ὑλοποιηθεῖ ὁ σκοπὸς τῆς ἐκμίσθω-
σης ὁ Δῆμος θὰ προχωρήσει πρῶτα
στὴ λύση τῆς σύμβασης καὶ στὴν συ-
νέχεια θὰ ἐξετασθεῖ τὸ αἴτημά
σας”… Ἀπευθύνουμε, λοιπόν, θερμὴ
παράκληση -ΕΚΚΛΗΣΗ- στὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας, παρα-
βλέποντας τὸ παρελθόν, νὰ ὑποβά-
λει στὸν Δῆμο αἴτημα γιὰ τὴν ἐν
λόγῳ παράταση καὶ νὰ προχωρήσει
στὴν ἵδρυση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Μουσείου».

Ἀπαίτησις Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου εἰς Πρέβεζαν

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας κ.
Κύριλλος ἐξέθεσεν τὸν ἔντονον
προβληματισμὸν του διὰ τὴν ἀπο-
στολὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς ἕνα κό-
σμον, ὁ ὁποῖος ζῆ καὶ ἀναπνέει
ἐντὸς τῶν μέσων κοινωνικῆς δι-
κτύωσης καὶ προτείνει τὴν ἐντονω-
τέραν δραστηριοποίησιν τῆς
Ἐκκλησίας εἰς αὐτά. Ὁ παλμὸς τῆς
συγχρόνου ζωῆς καὶ ἰδιαιτέρως τῆς
νεολαίας εὑρίσκεται εἰς αὐτὰ τὰ
μέσα, δι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία πρέπει
νὰ μὴ ἀναβάλη τὴν ἀξιοποίησιν
αὐτῶν τῶν μέσων, ὅπως παρατη-
ρεῖται εἰς διαφόρους Ἱ. Μητροπό-
λεις, αἱ ὁποῖαι δὲν διαθέτουν οὔτε
ἱστοσελίδα. Ἂς μὴ ἐναποθέτωμεν
βεβαίως ὅλας τὰς ἐλπίδας μόνον
ἐκεῖ, διὰ νὰ μὴ καταλήξη καὶ ἡ ποι-
μαντικὴ εἰκονική. Ὅπως ἐπληροφο-
ρήθημεν ἀπὸ τὸ agioritikovima
τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2015:

«Δὲν ἔχουμε κανένα δικαίωμα
νὰ δραπετεύουμε ἀπὸ χώρους
ὅπου τὸ ποίμνιό μας εἶναι, καὶ σή-
μερα τὸ ποίμνιό μας εἶναι στὰ κοι-
νωνικὰ δίκτυα, καὶ εἰδικὰ τὸ πιὸ
ἐνεργὸ μέρος τοῦ ποιμνίου μας",
εἶπε ὁ πατριάρχης μιλώντας τὴν
Τετάρτη σὲ συνεδρίαση τοῦ Ἀνω-
τάτου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στὴν Μόσχα.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ἡ ζωὴ τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου σὲ ἕνα ὁρι-
σμένο βαθμὸ ἐπικεντρώνεται στὰ
κοινωνικὰ δίκτυα (facebook, twitter
κλπ), "καὶ γιὰ μερικοὺς ἀνθρώπους

ἔχουν γίνει παγκόσμια, ἀλλὰ στὴν
πραγματικότητα δὲν εἶναι ἀξιόπι-
στη καὶ βαθιὰ πηγὴ πληροφοριῶν".
"Ἂν δὲν εἴμαστε ἱκανοποιημένοι
μὲ τὴν ἀντίδραση τοῦ ποιμνίου σὲ
ὁρισμένα γεγονότα, εἰδικὰ γεγο-
νότα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τό-
τε ὑπάρχει ἕνα ἐρώτημα, τί ἔχου-
με κάνει, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ αὐτὴ
ἡ ἀντίδραση, τὸ πόσο δραστήριοι
εἴμαστε, προκειμένου νὰ ἐξηγή-
σουμε τὴ θέση τῆς ἐκκλησίας, στὴ
συζήτηση γιὰ πραγματικὰ προβλή-
ματα", ἀναρωτιέται. Ὁ Πατριάρχης
τόνισε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ κά-

τοχος τῶν ἀξιῶν τοῦ Εὐαγγελίου,
κατὰ συνέπεια καθῆκον της εἶναι
νὰ ἐξηγήσει αὐτὲς τὶς ἀξίες σὲ
γλώσσα κατανοητὴ γιὰ τοὺς συγ-
χρόνους ἀνθρώπους. "Ἂν δὲν θέ-
λουμε ἡ εἰκονικὴ πραγματικότητα
νὰ γίνει ἀθεϊστικὸ φαινόμενο, θὰ
πρέπει νὰ ἐξετάσουμε σοβαρὰ τὸ
πῶς ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ εἶναι
παροῦσα σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο πιὸ
ἀποτελεσματικὰ μὲ σκοπὸ τὴ με-
ταφορὰ στὸν κόσμο καὶ στὴ νεο-
λαία τοῦ μηνύματός της", δήλωσε
ὁ Πατριάρχης».

Ὀρθόδοξος δρᾶσις εἰς τὸν κόσμον τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητος

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μόλις ἐκυκλοφορήθησαν τὰ νέα βιβλία τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟ-

ΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γραμμένα εἰς ἁπλῆν γλῶσσαν, εὐκολονόητα, καλαίσθη-
τα καὶ πολὺ ὠφέλιμα διὰ μικροὺς καὶ μεγάλους.

1. «ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ, ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ» τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου.

2. «ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ
ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΡΤΟΚΩ-
ΣΤΑΣ» Ἱερομονάχου π. Ἀμφιλοχίου Κοντοῦ.

3. «ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ (1902-1975) Ἐφημέριος Πλα-
τάνου Τρικάλων».

4. «ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ» * Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου * Ἁγίου
Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ * Ἐντρυφήματα γιὰ τὴν προσευχή. Τοῦ
Μοναχοῦ Ἀρσενίου Ἁγιορείτου.

5. «Πάπας καὶ οἰκουμενιστές» Μοναχοῦ Γαβριὴλ Ἁγιορείτου.
Ὅλα αὐτὰ καθὼς καὶ πολλὰ ἄλλα βιβλία Ὀρθοδόξου φρονήματος

ὠφέλιμα διὰ κάθε Ὀρθόδοξον Χριστιανὸν κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὰς ἐκδό-
σεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» Σπαρτάκου 6, Συκιὲς Θεσσαλονίκης. Τη-
λέφωνον 2310 212659, φάξ 2310 207340.

Ἐπίσης μπορεῖτε νὰ τὰ βρῆτε καὶ εἰς τὰ κεντρικὰ θρησκευτικὰ βι-
βλιοπωλεῖα τῶν Ἀθηνῶν.

Ἡ Τιμία Χείρ 
τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος

εἰς Μυτιλήνην
Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Θεράπον-

τος θὰ παρατεθῆ πρὸς προσκύνη-
σιν καὶ ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν ἡ Τι-
μία Χεὶρ τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος τοῦ
Θαυματουργοῦ, ἡ ὁποία θὰ μετα-
φερθῆ ἀπὸ τὴν Κέρκυρα εἰς τὴν
ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεράποντος
Μυτιλήνης. Αἱ πανηγυρικαὶ ἐκδη-
λώσεις θὰ διαρκέσουν ἀπὸ 13
Μαΐου μέχρι 17 Μαΐου ἐ.ἔ.
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Αἱ σχέσεις μὲ τοὺς Ρώσους ἀπα-
σχολοῦν τὸ τελευταῖον διάστημα
τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, καθὼς
ἐπραγματοποιήθησαν πλῆθος συ-
ναντήσεων εἴτε μεταξὺ κυβερνη-
τικῶν φορέων εἴτε μεταξὺ ἐκκλησια-
στικῶν ἀνδρῶν τῶν δύο χωρῶν. Ὁ κ.
Μ.Β. εἶχε τὴν καλωσύνην, σχετικῶς
πρὸς τὸ ζήτημα αὐτό, νὰ ἀποστείλη
εἰς τὸν «Ο.Τ.» τὸ παρακάτω Ρω-
σικὸν κείμενον Διακήρυξης Πίστε-
ως», ὅπως θὰ μποροῦσε νὰ χαρα-
κτηρισθῆ, τὸ ὁποῖον εἶναι μετάφρα-
σις ἀπὸ τὸ Ρωσικὸν πρωτότυπον καὶ
ἄγνωστον εἰς τὸν πολὺν κόσμον.
Κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν, ἀποκομίζει κα-
νεὶς τὴν ἐντύπωσιν ὅτι οἱ Ρῶσοι
ἔχουν ἀφομοιώσει εἰς μεγάλον
βαθμὸν τὴν Βυζαντινὴν τακτικήν. Δι’
αὐτὸ συναντᾶ ὁ ἀναγνώστης ὁμοίας
ἀρχὰς π.χ. ὅτι ἡ «αὐτοκρατορία»
διεξάγει μόνον ἀμυντικοὺς πολέ-
μους, ὅτι αἰτία αὐτῶν εἶναι συνήθως
ἡ πίεσις εἰς τὰ ἄκρα-σύνορα αὐτῆς,
ὅτι ἐπιχειρεῖται πάντοτε ἀρχικὰ ἡ
ἀποφυγὴ ἑνὸς πολέμου μέσῳ τῆς δι-
πλωματικῆς ὁδοῦ, ὅτι ἡ τελικὴ εὐθύ-
νη προκλήσεως βαραίνει τοὺς
ἐχθροὺς κ.ἄ. Τὸ κείμενον δίδει ἐπί-
σης ἔμφασιν εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι διὰ
τὴν Ὀρθοδοξίαν δὲν ὑφίσταται ὁ
«Δίκαιος Πόλεμος», ὑπὸ τὴν ἔννοι-
αν τῆς ἐκ τῶν προτέρων συνολικῆς
ἀφέσεως διὰ τὰ διαπραττόμενα
ἐγκλήματα, ὅπως ἐπίσης καὶ εἰς τὸ
γεγονός, ὅτι οἱ Ρῶσοι πολεμοῦν διὰ
τὸν Χριστόν, διὰ τὴν ὑπεράσπισιν
τῆς πίστεως, καὶ ὄχι διὰ κοσμικὰς
ἐξουσίας. Διὰ τοὺς Ἕλληνας εἰς
Ἑλλάδα καὶ Κύπρον, τὸ κείμενον
ὑποστηρίζει ὅτι θὰ ὑπῆρχε πλήρης
ἄρνησις νὰ πολεμήσωμεν ἐναντίον
τῶν Ρώσων, ἐνῶ μᾶς ὑπενθυμίζει τὸν
ὕπουλον ρόλον, τὸν ὁποῖον διαδρα-
ματίζουν αἱ ἀγγλικαὶ κοινωνικαὶ ἀντι-
λήψεις, διὰ τὰς ὁποίας, συμπληρώ-
νομεν ἐμεῖς, κυβερνῆτες ὅπως ὁ Κα-
ποδίστριας ἐπλήρωσαν μὲ τὴν ζωήν
των. Τὸ κείμενον καταγγέλλει καὶ
προειδοποιεῖ ὅτι εἰς περίπτωσιν Τρί-
του Παγκοσμίου Πολέμου αἴτιοι θὰ
εἶναι καὶ πάλιν οἱ Δυτικοί. Ὡστόσο,
δύο σημεῖα τοῦ κειμένου χωροῦν
πολλὴν συζήτησιν. Πρῶτον, ἡ φρα-
σεολογία «ὁλικὴ καταστροφὴ» εἰς
περίπτωσιν προκλήσεως τῆς Ρωσίας,
φέρνει εἰς τὸν νοῦν ἀρνητικοὺς συν -
ειρμοὺς περὶ τοῦ «ὁλοκληρωτικοῦ
πολέμου» τοῦ περασμένου αἰῶνος.
Δεύτερον, ἡ φράσις «ἡ γῆ ποὺ
Ἐκεῖνος (ὁ Ἰ. Χριστὸς) μᾶς ἔδωσε ὡς
Τρίτη Ρώμη», ἀποπνέει μίαν τάσιν
Ὀρθοδόξου ἐπικυριαρχίας μὲ παλαι-
οδιαθηκικὸν ἔνδυμα.

«Ἕνα ἐκπληκτικὸν ἄρθρο
[http:/ /russia-insider.com
/en/2015/03/22/4790] τοῦ Russia In-
sider, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο φαίνεται ξε-
κάθαρα ἡ χαοτικὴ νοοτροπία τῆς Δύ-
σης καὶ τῆς Ρωσίας. Σᾶς τὸ παρου-
σιάζω στὴν μετάφρασή μου, χωρὶς
κανένα ἐπιπλέον σχόλιο. Σᾶς παρο-
τρύνω νὰ τὸ μελετήσετε προσεκτικά,
ὑπενθυμίζοντας πὼς οἱ ἐπισημάνεις
εἶναι προσωπικές μου καὶ ὄχι τοῦ
ἀρθρογράφου.

«Ἡ Ἀμερικὴ ἔχει πλήρη ἐπίγνωση
ὅτι ὁ τρόπος γιὰ νὰ προκαλέσει τὴν
Ρωσία σὲ μία σύγκρουση εἶναι νὰ
ἀσκήσει πίεση στὰ σύνορα τῆς Ρω-
σίας. Μὲ τὸν καιρό, ἡ Ρωσία θὰ ἀναγ-
καστεῖ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸ δικαίωμά
της νὰ ὑπάρχει, καὶ ὅταν συμβεῖ
αὐτό, οἱ δυτικὲς δυνάμεις δὲν θὰ ξέ-
ρουν τί τοὺς χτύπησε.

Οἱ Ἀμερικανοὶ πολιτικοὶ ἰδιαίτερα
καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι πολιτικοὶ γενικότε-
ρα, εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀδαεῖς ἀνόη-
τους, ὅταν τὸ θέμα ἀφορᾶ σὲ ὁ,τι-
δήποτε βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὰ σύνο-
ρά τους. Ὅταν πρόκειται γιὰ τὴ Ρω-
σία, εἶναι ἕνα αἴνιγμα τυλιγμένο σὲ
ἕνα μυστήριο ... ἀλλὰ [αὐτὸ ἰσχύει]
μόνο καὶ μόνο ἐπειδή, ἀγαπητοὶ
ἀναγνῶστες, κανεὶς δὲ μπῆκε ποτὲ
στὸ κόπο νὰ προσπαθήσει νὰ κατα-
νοήσει τοὺς Ρώσους καὶ τὴ Ρωσικὴ
ἄποψη γιὰ τὸν κόσμο.

Ἕνα σημαντικὸ ἱστορικὸ γεγονὸς
γιὰ τὴ Ρωσία εἶναι ὅτι εἶναι μία μονα-
δικὴ πολιτισμικὴ αὐτοκρατορία δο-
μημένη πάνω στὴν ἄμυνα καὶ ὄχι
στὴν ἐπίθεση. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι
ἱστορικά, ἡ Ρωσία δὲν ξεκινᾶ πολέ-
μους, ἢ σειρὰ πολέμων (ἂν καὶ μπο-

ρεῖ νὰ χτυπήσει πρώτη σὲ μία ἀντι-
παράθεση ποὺ σημαδεύτηκε ἀπὸ μία
σειρὰ πολέμων). Στὴ Ρωσικὴ ἱστορία,
οἱ Ρῶσοι ἡγέτες, μετὰ τὸ βάπτισμα
τῆς Ρωσίας στὴν Ὀρθοδοξία, ἔχουν
προσπαθήσει σκληρά, γιὰ νὰ ἀπο-
φευχθεῖ ὁ πόλεμος μὲ τοὺς γείτονές
μας, ἂν καὶ σχεδὸν κάθε φορά αὐτὸ
ἔχει ἀποτύχει. Παράλληλα, ὅσο κι ἂν
δὲν μᾶς ἀρέσει ὁ πόλεμος -στὴν
Ὀρθοδοξία τὸ νὰ σκοτώνεις στὴ μά-
χη ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι μία ἁμαρτία,
καθὼς ἐμεῖς δὲν ἔχουμε τὴν αἵρεση
τοῦ Δίκαιου Πολέμου- εἴμαστε πάρα
πολὺ καλοὶ στὸ νὰ σκοτώνουμε καὶ
νὰ καταστρέφουμε. Εἶναι παράδοξο,
ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα.

Αὐτὸ ἦταν τόσο ἔντονο ποὺ τὸ κα-
λοκαίρι τοῦ 1914, ὅταν ὁ πόλεμος
ἦταν ἀναμενόμενος, ποὺ ὁ Τσάρος
Νικόλαος Β' πάγωσε τὴν κινητοποί-
ηση σὲ μία προσπάθεια νὰ ἑνώσει
τὴν κατάσταση καὶ προσπαθώντας
νὰ μᾶς κάνει νὰ μιλήσουμε μὲ τοὺς
Αὐστριακοὺς καὶ τοὺς Γερμανοὺς
γιὰ μία ἀκόμη φορά, σὲ αὐτὸ ποὺ
ἐπρόκειτο νὰ γίνει ἡ μεγάλη
τραγῳδία τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ
αἰώνα.

Τὰ προβλήματα μὲ τοὺς συγχρό-
νους, στὴν πραγματικότητα δὲν δια-
φέρουν ἀπὸ τοὺς προγόνους τους,
Δυτικοὺς πολιτικάντηδες, εἶναι ὅτι
αὐτοὶ οἱ τύποι εἶναι ἀπόλυτα ἀνόητοι,
χωρὶς κατανόηση τῆς Ρωσικῆς
ψυχῆς καὶ εἶναι σίγουρο ὅτι αὐτοὶ θὰ
εἶναι ἡ αἰτία τοῦ Τρίτου Παγκοσμίου
Πολέμου, εἴτε ἑκούσια ἢ ἀκούσια.
Προβάλλουν τὴ δική τους ψυχὴ πά-
νω στοὺς Ρώσους.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι προβάλλουν μία
τυπικὴ ἐνίσχυση ἀρνητικῆς νοοτρο-
πίας. Ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ ΗΠΑ εἶναι κοι-
νωνίες, ποὺ βασίζονται στὴ συνεχῆ
ἐπιθετικότητα ἔναντι τῶν γειτόνων.
Τέτοια ἐπιθετικότητα, ἀποτρέπεται
μὲ τὴ δημιουργία μιᾶς ἀξιόπιστης με-
γάλης ἀντίθετης δύναμης συμμά-
χων καὶ ὁμάδων, ἡ ὁποία προκαλεῖ τὸ
φόβο τῆς ἥττας καὶ τῆς ἀποκλιμά-
κωσης ... τὸ τυπικὸ Εὐρωπαϊκό σας
ἀντίβαρο στὴ προσέγγιση δυνάμε-
ων.

Ἡ Ρωσία εἶναι μία ἀμυντικὴ αὐτο-
κρατορία, δηλαδή, οἱ περισσότεροι
πόλεμοι ἢ ἡ σειρὰ τῶν πολέμων, δὲν
ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς Ρώσους, ἀλλὰ
ἀπὸ ἐπίθεση τῶν ἐχθρῶν ἢ μὲ τὴ
συγκέντρωσή τους στὰ σύνορα τῆς
Ρωσίας. Μετὰ ἀπὸ 800 χρόνια
σχεδὸν ἀσταμάτητη ἐπιθετικότητα
ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους, ἡ Ρωσία δὲν
ἀνέχεται κανένα ἐχθρὸ νὰ συγκεν-
τρώνεται στὰ σύνορά της, κάτι ποὺ
φαίνεται ὡς προετοιμασία γιὰ
εἰσβολὴ ἢ γιὰ δημιουργία περιοχῶν
μεγάλης κλίμακας βάσεων, ὅπως θὰ
ἦταν μία Ἀμερικανικὸ-νεοσυντηρη-
τικὸ-κρατούμενη Οὐκρανία. Αὐτὸ
συνδέεται ἐπίσης μὲ τὴΡωσικὴ προσ -
έγγιση τῆς μὴ ἐγκατάλειψης τῶν
Ρώσων (ἐθνικῶν ἢ πολιτισμικῶν) καὶ
συμμάχων, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν
Ἀγγλο-κοινωνικὴ ἀντίληψη ὅπου τὸ
πίσω-μαχαίρωμα τῶν συμμάχων,
ὅταν ὑπάρχει ἡ εὐκαιρία γιὰ κέρδος,
εἶναι μία πολύτιμη δεξιότητα.

Ὡς ἐκ τούτου, αὐτὴ εἶναι μία ἑλι-
κοειδὴς προσέγγιση. Κάθε κλιμάκω-
ση ἀπὸ τοὺς ξένους θὰ ὁδηγήσει σὲ
ἄμεση κλιμάκωση ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ
ὄχι σὲ ἀποκλιμάκωση. Ἡ ἰσορροπία
δυνάμεων δὲν λειτουργεῖ, ὅταν ἡ
Ρωσία αἰσθάνεται τὴν ἐπιβίωσή της
νὰ ἀπειλεῖται. Φτάνει πιὰ μὲ τὴν κλι-
μάκωση τοῦ ἐχθροῦ, ποὺ ἔχει τὴν
ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀναγκάσει τὴ Ρωσία νὰ
ὑποχωρήσει. Θὰ δημιουργήσει ἕνα
ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀποτέλεσμα πυ-
ροδοτώντας ἕνα πρῶτο χτύπημα καὶ
ἕνα συνολικὸ πόλεμο, καθὼς ἡ Ρω-
σία θὰ αἰσθάνεται τὴ ζωή καὶ τὴν
ὕπαρξή της νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸν
ἐχθρό.

Δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ ἀπειλητικὸ
ἀπὸ τὸ νὰ βάζουμε τὴ Ρωσικὴ κοινω-
νία σὲ μία νοοτροπία πολιορκίας, ποὺ
κάνει τὴν ἀτομικὴ χαοτικὴ Ρωσικὴ
φύση νὰ κρυσταλλώσει σὲ μία κα-
τεύθυνση: τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ
τῆς ἀπειλῆς καὶ τῶν κρατῶν ποὺ τὴν
παράγουν.

Ὁ στρατὸς τῆς Ρωσίας μπορεῖ νὰ
εἶναι μόνο 1 ἑκατομμύριο, ἀλλὰ τὸ
ἕτοιμο ἀπόθεμα εἶναι πάνω ἀπὸ 20
ἑκατομμύρια, μὲ δυνατότητα παρα-
κολούθησης τῆς συνολικῆς κινητο-
ποίησης πάνω ἀπὸ 40 ἑκατομμύρια
ἀκόμη, καὶ ἴσως περισσότερο ἂν κά-
ποιος ἀρχίζει νὰ μετρᾶ τὶς μάχιμες
γυναῖκες κάτι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ
κάνει.

Τὴν τελευταία φορά τὰ ἐργοστά-
σια λειτούργησαν ἀπὸ παιδιά, ἡλι-
κιωμένους καὶ γυναῖκες. Τώρα, μὲ τὸ
μαζικὸ αὐτοματισμό, ἀκόμη μεγαλύ-
τερο κομμάτι τῆς κοινωνίας ἔχει
ἀπελευθερωθεῖ, γιὰ νὰ πολεμήσει.
Καθώς ὁ Ρωσικὸς πολιτισμὸς δὲν
εἶναι μόνο ἡ γῆ ἀλλὰ καὶ μία πολιτι-
στικὴ ἰδέα/φιλοσοφία, αὐτὸ δημι-
ουργεῖ μία ἀπόλυτη φανατικὴ πίστη.
Αὐτὴ εἶναι μία πίστη σὲ μία κουλτού-
ρα, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν προσωρινὴ πα-
ράδοση τῆς γῆς γιὰ κάποιο χρόνο μὲ
τὴν πεποίθηση ὅτι αὐτὴ θὰ χρησιμο-
ποιηθεῖ στὴ συνέχεια, σὲ συνδυασμὸ
μὲ τὸν ἀσταμάτητο πόλεμο τῶν
ὀπαδῶν, γιὰ νὰ ἀλέσουν τὸν εἰσβο-
λέα καὶ νὰ τὸν ἀποδεκατίσουν βαθιὰ
στὸ Ρωσικὸ ἐσωτερικό, πρὶν εἰσβά-
λουν στὶς πόλεις του καὶ τὶς κάψουν
συθέμελα γιὰ ἐκδίκηση.

Ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ βρεῖ κάποι-
ους Γερμανοὺς ἢ Ρουμάνους βετε-
ράνους καὶ νὰ τοὺς ρωτήσει πόσο
διασκεδαστικὸ ἦταν. Ὁ Mamal Kur-
gan, ὁ ὑψηλότερος λόφος στὸ Vol-
gograd (Stalingrad) 1,5 χιλιόμετρα τε-
τραγωνικὰ περιοχὴ εἶχε 35.000 ἀνα-
γνωρίσιμα πτώματα σὲ αὐτόν, τὰ
μισὰ ἀπὸ αὐτὰ Γερμανοί, μετὰ ἀπὸ 4
μῆνες μαχῶν. Αὐτὸ εἶναι περισσότε-
ρο ἀπὸ ὅ, τι καὶ οἱ δύο πλευρὲς ἔχα-
σαν στὶς παραλίες τῆς Νορμανδίας.
Στὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ Γερ-
μανοὶ κατὰ μέσο ὅρο ἔχαναν 1 στρα-
τιώτη κάθε 30 δευτερόλεπτα. Ὑπο-
λογίστε 3-4 φορές, ἄλλους τόσους
τραυματίες.

Οἱ τωρινοὶ στρατοὶ ὑπηρεσίας τοῦ
ΝΑΤΟ θὰ ἐξολοθρεύονταν σὲ 3-4
μῆνες. Αὐτὸ θὰ ἰσοδυναμοῦσε μὲ
σχεδὸν ἑνάμισι ἑκατομμύριο νε-
κροὺς καὶ τραυματίες.

Τὸ ΝΑΤΟ θὰ κατέρρεε. Οἱ Ἕλλη-
νες θὰ ἀρνοῦνταν νὰ πολεμήσουν.
Γιὰ τοὺς Σέρβους θὰ ἦταν ἕνας πό-
λεμος στὴ μέση ὅλων αὐτῶν. Οἱ Κύ-
πριοι θὰ ἀρνοῦνταν νὰ πολεμήσουν.
Ἡ Τουρκία θὰ ἦταν πιθανὸν ἐπίσης
νὰ ἀρνηθεῖ νὰ πεθάνει σὲ ἕνα πόλε-
μο, στὸν ὁποῖο μόνο θὰ μποροῦσε νὰ
χάσει. Ἡ Βουλγαρία θὰ ἔκανε προ-
φανῶς μία ἐπανάσταση. Ἡ Ρουμανία
καὶ ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία καὶ ἡ Πορ-
τογαλία δὲν θὰ εἶχαν ὑποστεῖ μεγά-
λες βαριὲς ἀπώλειες, πρὶν νὰ ἀνα-
τραποῦν οἱ ἀντιλαϊκὲς κυβερνήσεις
τους. Ἡ Γαλλία περισσότερο ἀπὸ πι-
θανὸ ἐπίσης. Οἱ ΗΠΑ δὲν θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ συγκεντρώσουν πλήρως
τὸ στρατό τους, δεδομένου ὅτι θὰ
ἔπρεπε νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν κυ-
ριαρχία τους σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους
τομεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴ σειρά τους θὰ
ἀνατρέπονταν.

Ὅσο γιὰ ἕνα δεύτερο μέτωπο,
δηλαδή, ἂν ἡ Ἀμερικὴ ἦταν νὰ
εἰσβάλει στὴν Ρωσικὴ Ἄπω Ἀνατο-
λή, καθώς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ
τῶν Sakhalin καὶ Vladivastok καὶ Kha-
barovsk, τὸ σύνολο τῶν ὁποίων θὰ
κοστίσει ἑκατοντάδες χιλιάδες πτώ-
ματα, μία δύναμη εἰσβολῆς τῶν ΗΠΑ
θὰ βρεθεῖ ἀντιμέτωπη μὲ μία πορεία
3000 χιλιομέτρων, ἢ περίπου 1.800
χιλιόμετρα ὡς τὸν κοντινότερο ἀπὸ
τὰ μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου
καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ καλύψει μία
ἔκταση γῆς μεγαλύτερη ἀπὸ ὅ,τι οἱ
ἠπειρωτικὲς Ἡνωμένες Πολιτεῖες,
σὲ ἔρημο ἔδαφος, μὲ τοὺς Ρώσους
ἀντάρτες καὶ τὸ πολὺ κρύο χειμῶνα
τῆς Σιβηρίας (διάρκειας 8 μηνῶν)
συμπληρώνοντας τοὺς καταλόγους
πτωμάτων σὲ καθημερινὴ βάση. Μὲ
ἄλλα λόγια, ἐκτὸς ἀπὸ μία προσω-
ρινὴ ἁρπαγὴ γῆς, τίποτα ἄξιο φόβου.

Ἐπίσης, ἂν τὰ πράγματα χειροτέ-
ρευαν ἡ Κίνα θὰ ἐπενέβαινε γνωρί-
ζοντας ὅτι εἶναι ὁ ἑπόμενος στὴ λί-
στα γιὰ χτύπημα, καὶ ἔτσι ἡ Σιβηρία
θὰ ἦταν ἀρκετὰ ἀσφαλὴς ἀπὸ τὶς
Ἀμερικανικὲς δυνάμεις.

Ἡ πραγματικότητα, Ἀμερικανοί,
Γερμανοί, καὶ ἀνόητοι Πολωνοί,
εἶναι, ὅτι οἱ Ρῶσοι θὰ πολεμήσουν
καὶ 152 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι θὰ
παλέψουν μέχρι τέλους, ὄχι διότι ὁ
Putin βρίσκεται στὴν ἐξουσία, ἢ
ἐπειδὴ φοβόμαστε τὸν ἐχθρό, ἀλλὰ
γιατί ἡ ἀγάπη τῆς Ρωσίας, ἡ ἴδια ἡ
ἰδέα τῆς Ρωσίας, θὰ προβάλλει φα-
νατισμένη, καλὰ ἐκπαιδευμένη καὶ
ὁπλισμένη μὲ προηγμένα ὅπλα, ἀντί-
σταση. Οἱ Ρῶσοι θὰ πολεμήσουμε
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιὸς κάθεται
στὸ θρόνο, γιατί δὲν ἀγωνιζόμαστε
γιὰ τὸν ἡγέτη, ἀλλὰ γιὰ τὸν Χριστὸ
καὶ γιὰ τὴ Ρωσία, τὴ γῆ ποὺ
Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε ὡς Τρίτη Ρώ-
μη. Ἐσεῖς γιὰ τί ἀκριβῶς θὰ πολε-
μήσετε;».

Μ.Β.

ΠΩΣ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΧΑΣΤΟΥΚΙΣΑΝ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ

«Ἡ Ρωσία τοῦ σήμερα, εἶναι ἡ Ἑλλάδα τοῦ χθές»

A´
Ἦταν τὸ ἔτος 1976, τέσσερα

ἔτη πρὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ μακα-
ριστοῦ π. Φιλοθέου, ὅταν συνέ-
γραψαν στὴν Ἀθωνιάδα Σχολὴ ποί-
ημα, τὸ ὁποῖο περιελάμβανε καὶ
τὸν ἀκόλουθο στίχο: «Γέροντʼ
ἀνθρώπους βιβλικούς/  μοῦ θύμιζε
ἡ θωριά σου/ κι ἄλλους μᾶς ἄνοιγε
οὐρανοὺς/ ἡ στραφτερὴ ματιά
σου». Πράγματι, ἡ θωριὰ τοῦ π. Φι-
λοθέου θύμιζε τοὺς Δικαίους τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ἀγωνίστη-
καν ἀνάμεσα σὲ εἰδωλολάτρες διὰ
τὴν ἀληθινὴ πίστη, πολὺ περισσό-
τερο ὅμως ὁ λόγος του. Ἡ εἰδο-
ποιὸς διαφορὰ τοῦ λόγου τῶν
ψευδοπροφητῶν ἀπὸ τῶν Προ-
φητῶν ἦταν ἡ ἀλήθεια, ἡ προερχο-
μένη ἐκ τοῦ Θεοῦ, τίποτε περισσό-
τερο τίποτε λιγότερο. Οἱ πρῶτοι
κολάκευαν τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ
λαὸ ἀναγγέλλοντας μόνον εὐχάρι-
στα, ἐνῶ οἱ δεύτεροι ἀποτε-
λοῦσαν τοὺς διαπρυσίους κήρυ-
κες τῆς ἀληθείας, ὅσο καυστικὴ
καὶ ἂν ἦταν ἡ ἴδια διὰ τοὺς ἀκροα-
τές. Διότι, ἡ ὀξύτητα τοῦ λόγου
δὲν ἔγκειται κυρίως στὸ ὕφος,
ἀλλὰ στὸ περιεχόμενο. «Ἑπόμε-
νος τοῖς ἁγίοις Προφήταις» ὁ Γέ-
ροντας, ἂν καὶ γαλήνιος καὶ ἀνεξί-
κακος, διέθετε λόγο «τομώτερον
ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον»
(Ἑβρ. 4,12), ὄχι διότι στηλίτευε
ἀκρίτως, ἀλλὰ διότι ἔδιδε τὶς
ὀρθὲς πνευματικὲς κατευθύνσεις,
οἱ ὁποῖες δὲν ἐτύγχανον καλοπί-
στου ὑποδοχῆς ἀπὸ ἀνθρώπους
ἀπνευματίστους στὰ νάματα τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἀ-πνευ-
ματίστους ἀπὸ τὸν φωτισμὸ τῆς
Ἁγίας Τριάδος. Τί θὰ ἦταν οἱ
Προφῆτες, ἐὰν ὁ λόγος τους δὲν
περιεῖχε τὴν πνοὴ τοῦ Κυρίου; Μή-
πως δὲν θὰ φυλλορροοῦσε  τὸ κή-
ρυγμά τους ἁπλῶς καὶ μόνον σὲ
ἠθικὲς προτροπὲς καὶ κοινωνικὲς
μεταρρυθμίσεις; Πνευματικὸς λό-
γος σημαίνει θεοφόρος λόγος, λό-
γος ἔναντι τοῦ ὁποίου προσπαθεῖ
κανεὶς νὰ καθρεφτίση καὶ νὰ με-
τρήση τὸν ἑαυτὸ του, διὰ νὰ ἰδῆ
ἂν πράττη κατὰ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ ἢ κατὰ τὸ θέλημα τὸ δικό
του.

Ἐπιτρέπεται ὁ ἔλεγχος;
Στὶς μέρες μας τὸ πλήρωμα τῆς

Ἐκκλησίας ἔχει κατακλεισθῆ ὑπὸ
τῆς προπαγανδιζομένης ἀπόψε-
ως, ὅτι ἡ ἐπισήμανση πρὸς τοὺς
ἄρχοντες καὶ τὸν λαὸ τῶν ἀποκλί-
σεων ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοση καὶ
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη ἀποτελεῖ
«κουτσομπολιό», κιτρινισμό, κατά-
κριση καὶ ἐνασχόληση μὴ πνευματι-
κή. Ὁ καθένας, κατὰ τὴν ἄποψη
αὐτή, ὀφείλει νὰ κοιτάη τὴν «ψυχή»
του καὶ νὰ ἀποθέτη τὴν μέριμνα διὰ
τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα ἀπο-
κλειστικὰ καὶ μόνο στοὺς Ἐπισκό-
πους, οὔτε κἄν σὲ ἱερεῖς ἢ σὲ λαϊ-
κοὺς θεολόγους! Ἡ ἐσωτερικὴ γα-
λήνη καὶ ἡ ἀταραξία θὰ πρέπη νὰ πα-
ραμένη ἀδιασάλευτη πάσῃ θυσίᾳ! Γἰ
αὐτὸ κάποιοι φθάνουν στὸ σημεῖο
νὰ δυσφημοῦν καὶ νὰ ἀπαγορεύουν
ἀκόμα καὶ τὴν κυκλοφορία Ὀρθο-
δόξων φυλλαδίων, εἴτε συντασσό-
μενοι μὲ αὐτὲς τὶς πλανεμένες ἀπό-
ψεις εἴτε ἀπὸ προσωπικὴ μισαλλο-
δοξία. Τί ἀπαντᾶ ὁ Ὅσιος Φιλόθεος;

«Εἰς περιστάσεις κατὰ τὰς ὁποίας
περιφρονεῖται καὶ ὑβρίζεται ἡ Ἁγία
Ὀρθόδοξος Πίστις ἡμῶν ἐπιτρέπε-
ται ἔλεγχος ἀκόμη καὶ θυμὸς δί-
καιος, δικαιότατος, ἀπαγορεύεται
δὲ ἡ σιωπή»! Ὄχι μόνο εἶναι θεμιτὸς
ὁ ἔλεγχος, ἀλλὰ ἀπαγορεύεται νὰ
μείνη κανεὶς σιωπηλὸς καὶ ἄπραγος!
Ὀφείλει κανεὶς νὰ μιλήση καὶ νὰ
γράψη καὶ νὰ διαμαρτυρηθῆ, διότι
περισσότερο ἀπʼ ὅλα ὁ Θεὸς μισεῖ
τὴν χλιαρότητα κατὰ τὸ χωρίο τῆς
Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου (Ἀποκ.
3,15-16). Στὴν ἀντίθετη περίπτωση ἡ
σιωπὴ εἶναι ἁμαρτία: «Ἀναγκάζομαι
νὰ σᾶς γράψω, φοβούμενος ὅτι θὰ
ἁμαρτήσω, ἐὰν φιμωθῶ καὶ δὲν
ὁμολογήσω τὴν ἀλήθειαν», λέει ὁ
Γέροντας. Γιατί προσδιορίζει τὴν
σιωπὴ ὡς ἁμαρτία; Ἂν ἁμαρτία εἶναι
ἡ παράβαση ἢ καὶ ἡ ἁπλὴ ἀδιαφορία
πρὸς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, τότε
εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ εἶναι ἁμαρτία ἡ
διαστροφὴ τῶν ἐντολῶν καθαυτῶν;
Βεβαίως καὶ εἶναι! Μάλιστα, ἂν δια-
κυβεύεται ἡ πίστη, τότε ἡ ἀπραξία
δὲν εἶναι μόνο ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ
προδοσία! Μήπως διὰ τῆς σιωπῆς
δὲν ὁδηγήθηκε καὶ σήμερα ἡ κοινω-
νία μας στὸν ἔκλυτο βίο καὶ στὴν
πνευματικὴ νωθρότητα; Ὅσο, λοι-
πόν, ἐμποδίζουν κάποιοι νὰ ὁμιλοῦν
σύγχρονοι «Προφῆτες», τόσο κω-
λύουν τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο.

Κάποιοι, ὅμως, ὅσο ζοῦσε ὁ Γέ-
ροντας ἐνέμεναν στὶς ἀπόψεις τους
καὶ ἀναζητοῦσαν δικαιολογίες λέ-
γοντας ὅτι δὲν εἶναι καθῆκον τῶν
ἱερομονάχων καὶ μοναχῶν νὰ
ἐμπλέκωνται στὰ τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ ἂς παραμένουν στὸ κελί τους
προσευχόμενοι. Ἐκεῖ ἑδράζεται καὶ
ἡ ἐσφαλμένη ἄποψη ὅτι οἱ Ἁγιο-
ρεῖτες δὲν πρέπει νὰ ἀρθρώνουν
λόγο διὰ τὰ ἐκκλησιαστικά. Ὁ
Ὅσιος ἀπαντᾶ μὲ βιβλικὸ παράδειγ-
μα: «Ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης ἐν
ἐρήμῳ διέτριβεν, ἀλλ ̓ὅταν ἐπληρο-
φορήθη ὅτι ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης πα-
ρηνόμησεν, ἀφῆκε τὴν ἔρημον καὶ
μετέβη εἰς τὴν πόλιν καὶ ἤλεγξε τὸν
παρανομήσαντα βασιλέα». Φέρνει
ὡς ὑπόδειγμα ἐκκλησιαστικοῦ βίου
τὸν Προφήτη τῶν Δύο Διαθηκῶν,
τὸν ἄγγελον ἐπὶ γῆς, τὸν ἀσκητὴ
τῆς μεσσιακῆς ἐποχῆς, διὰ νὰ κα-
ταρρίψη ἀκριβῶς τοὺς ἰσχυρισμοὺς
ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι στοχεύουν στὸ νὰ
φιμώσουν τὶς ἀδέσμευτες φωνὲς
τῆς πίστεως.

Ὅμως πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ
ἀνθρώπινη ἀδυναμία, πολλοὶ συλ-
λογιζόμαστε καὶ ἀναρωτιόμαστε:
Καλά, ὁ π. Φιλόθεος ἦταν ἅγιος,
ἐγὼ ὁ μοναχὸς ἢ λαϊκός, ποὺ δὲν
εἶμαι ἅγιος ἀλλὰ ἕνας κοινὸς
ἁμαρτωλός, πρέπει νὰ ἐμπλέκω-
μαι; Καὶ πάλι ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀφο-
πλιστική: Στοὺς μοναχοὺς ἀπαντᾶ:
«Ἡ γνώμη τῶν Ἁγίων Πατέρων
εἶναι νὰ κάμης διαμαρτυρίαν ἐνώ-

πιον τοῦ Ἡγουμένου καὶ τῆς ἀδελ-
φότητος, νὰ εἴπης εὐθαρσῶς, ἐγὼ
δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν γνώμη τοῦ
Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου καὶ
τῶν ἄλλων οἰκουμενιστῶν καὶ
αἱρετικῶν, Λατινοφρόνων καὶ Δια-
μαρτυρομένων» καὶ γιὰ τοὺς λαϊ-
κοὺς λέει τὰ ἑξῆς: «Καὶ πᾶς ἄνθρω-
πος οἷος καὶ ἂν ᾖ, ὀφείλει νὰ μὴ
κλείη τὸ στόμα του, ὅταν ἀκούη

τὴν πίστιν του νὰ ὑβρίζεται, ἀλλὰ
νὰ διαμαρτύρεται, νὰ συμβουλεύη
καὶ ἐν ἀνάγκῃ νὰ ἐλέγχη». Στὰ ζη-
τήματα πίστεως, ὅπως καὶ τῆς
ἁμαρτίας, δὲν τίθεται οὔτε θέμα
ὑπακοῆς οὔτε ζήτημα ἀνευθυνό-
τητας. Κάθε εὐσεβὴς χριστιανὸς
ἀπὸ τὸν πρῶτον ὡς τὸν τελευταῖον
ὀφείλει νὰ ἔχη παρρησία, νὰ γρη-
γορῆ, νὰ μὴ σιωπᾶ, διότι εἶναι συ-
νυπεύθυνος διὰ τὴν πορεία τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, στὸν
βαθμὸ ποὺ τοῦ ἀναλογεῖ. «Ἂν πά-
σχη τὸ ἕνα μέλος, ὅλο τὸ σῶμα πά-
σχει» (Α΄ Κορ. 12,26) λέει ὁ Ἀπ.
Παῦλος, φράση ποὺ σημαίνει ὅτι
διὰ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση
δὲν ὑπάρχει ἕνας ἄνθρωπος ἢ ἕνα
κονκλάβιο, τὰ ὁποῖα εἶναι καθʼ
ὕλην καὶ ἀποκλειστικῶς ἁρμόδια,
ἀλλὰ κάθε ἕνας Ὀρθόδοξος χρι-
στιανός.

Αὐτὰ ὅλα συνεπάγονται τὴν
πρόκληση ταραχῆς καὶ φιλονικίας;
Συνήθως, δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ
κλήση αὐτὴ διὰ τὸν ἀγώνα τῆς πί-
στεως συνοδεύεται ἀναπόφευκτα
ἀπὸ ἐμπάθεια, κακία καὶ ἐγωισμό.
Αὐτὸ δὲν ἰσχύει. Ὁ Ὅσιος σαφῶς
ὁρίζει τὶς λεπτὲς διαφοροποιήσεις
ἐπὶ τοῦ θέματος: «Ἀλλὰ καὶ ὁ ἔλεγ-
χος νὰ γίνεται μὲ διάκρισιν καὶ σύ-
νεσιν ὄχι μὲ ταραχὴν καὶ θυμὸν
ὑπερβολικόν, νὰ γίνεται μὲ θυμὸν
θεϊκόν, διότι καὶ ὁ Θεὸς μᾶς λέγει,
μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ
ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ». Ὑπάρχουν,
λοιπόν, δύο εἴδη θυμῶν, ὁ θεϊκὸς
καὶ ὁ μὴ θεϊκός. Πῶς συμβαίνει κά-
τι τέτοιο, ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι ὁ
θυμὸς εἶναι κακὸ πρᾶγμα; Οἱ Ἅγιοι
ἀπαντοῦν ὅτι ὁ θυμὸς εἶναι ἐνέρ-
γεια τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ
κατευθυνθῆ θετικὰ ἢ ἀρνητικά,
ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐμεῖς
ἐπιλέγουμε νὰ τὴν καθοδηγοῦμε,
ἀνεξάρτητα ἂν σήμερα τὴν ἔχου-
με λανθασμένα ταυτίσει μόνο μὲ
τὴν κακία. Γιʼ αὐτὸ ὅταν στὸ Εὐαγ-
γέλιο γράφει διὰ τὸν ἴδιο τὸν Κύ-
ριό μας «περιβλεψάμενος αὐτοὺς
μετʼ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ
πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν» (Μκ
3,5), δὲν ἐννοεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς ὀργίστηκε, διότι ἦταν φύ-
σει ἀναμάρτητος, ἀλλὰ ὅτι εἶχε
αὐτὸν τὸν «θεϊκὸ θυμό», στὸν
ὁποῖο ἀναφέρεται καὶ ὁ π. Φιλόθε-
ος. Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε πρᾶοι
ἀλλὰ ὄχι νωχελικοί, θυμώδεις -
κατὰ τὴν ἔννοια ποὺ προσδίδουν
οἱ Ἅγιοι- ἀλλὰ ὄχι ὀργίλοι. 

Πολλοὶ νομίζουν ὅτι εἶναι
ἐπαρκὲς διὰ τὴν πνευματική τους
ζωὴ νὰ κάνουν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα δί-
χως νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ζητήμα-
τα τῆς πίστεως ἢ τὰ ὅσα ἀφοροῦν
τὸ Ποίμνιο, ἐφησυχάζοντες στὴν
σκέψη ὅτι πράττουν καθʼ ὅλα τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὡς ἂν τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ νὰ μὴ περιλαμβάνη
τὸν ἀγώνα τῆς πίστεως, ἀλλὰ μόνο
ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, ὡς δηλαδὴ νὰ
μποροῦσε νὰ ἐξαιρεθῆ μόνον
αὐτό, τὸ ὁποῖο, ὡστόσο, εἶναι τὸ
ἀρραγὲς θεμέλιο ὅλων τῶν ὑπο-
λοίπων. Αὐτὸ ἀντίκειται καὶ παρα-
βαίνει τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου,
τὴν ὁποία πολλὲς φορὲς μνημο-
νεύει ὁ Ὅσιος Φιλόθεος: «Μὴ συγ-
κοινωνῆτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρ-
ποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ
ἐλέγχετε, τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα
ὑπʼ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέ-
γειν» (Ἐφ. 5,11). Ἡ ἐντολὴ τοῦ
Ἀποστόλου εἶναι καὶ αὐτὴ μέρος
τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τοῦ
πνευματικοῦ ἀγώνα, ὅπως καὶ ὅλες
οἱ ὑπόλοιπες ἐντολές. Δυστυχῶς,
ἐπιχειροῦν κάποιοι τεχνηέντως νὰ
ἀναφέρωνται μόνο στὸ πρῶτο σκέ-
λος τῆς ἐντολῆς, δηλ. στὸ νὰ μὴ γί-
νεται κανεὶς συμμέτοχος στὶς πρά-
ξεις τῆς ἁμαρτίας. Ὡστόσο, στὸ
δεύτερο σκέλος της ἡ ἐντολὴ
εἶναι σαφής: «μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγ-
χεται». Τὸ «μᾶλλον» δὲν εἶναι ὑπο-
θετικὸ-πιθανολογικό, ὅπως στὰ
νέα ἑλληνικά, δηλ. δὲν σημαίνει
«ἴσως θὰ ἔπρεπε νά…», ἀλλὰ ση-
μαίνει «πολὺ περισσότερο». Ὁ Ἀπ.
Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς
νὰ ἐλέγχουν τὰ ἔργα τῆς ἁμαρ-
τίας! Ὄχι ἁπλῶς προτρέπει, ἀλλὰ
δίδει ἐντολήν! Ἂν τηροῦμε τὶς
ἐντολὲς καὶ δὲν τηροῦμε αὐτήν,
τότε εἴμαστε παραβάτες ὅλου τοῦ
Νόμου, εἴμαστε παραβάτες τοῦ
ζῶντος Νόμου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἀληθείας:
ὅποιος «λύση μίαν τῶν ἐντολῶν
τούτων τῶν ἐλαχίστων... Ἐλάχι-
στος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ
τῶν οὐρανῶν» (Μτ. 5,19).. Δὲν
ὑπάρχει πνευματικὴ ζωή, ὅσα καὶ
νὰ κάνουμε, ἂν δὲν ἀγωνιζώμαστε
πρωτίστως διὰ τὴν ὀρθὴ πίστη.
Αὐτὸ αὐταποδεικνύεται περίτρανα
στὴν περίπτωση τῶν αἱρετικῶν, κά-
ποιοι ἐκ τῶν ὁποίων καὶ νηστεύουν
καὶ προσ εύχονται καὶ ἀγρυπνοῦν,
ἀλλὰ δὲν πιστεύουν στὴ θεότητα
τοῦ Κυρίου ἢ δὲν πιστεύουν στὴν
Ἀνάσταση κ.ἄ. ἄρα «ματαία ἡ πί-
στις» αὐτῶν.

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

Ν.Σ.

Ἡ «μάχαιρα τοῦ πνεύματος»: 
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)

Πῶς δὲν ἔγινα «Καθοδηγητὴς» τοῦ Ἀγαπισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

(2ον - Τελευταῖον)
Τὸ πρῶτο ἀνήκει στὸν ἀγαπητὸ

Ἀδελφὸ καὶ Συναγωνιστή, αἰδεσι-
μολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π.
Βασίλειο Βολουδάκη. Ὁ π. Βασί-
λειος ἀσκεῖ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου κρι-
τική, ἐλέγχοντας θεολογικὰ καὶ
ἐκκλησιολογικὰ τὴν «Ἀγάπη», γιὰ
τὴν ὁποία ἀγωνιζόταν ὁ Μακαριώ-
τατος, καταλήγει δὲ μὲ τὰ ἑξῆς:

«Συνοπτικὰ τὰ γενικὰ συμπεράσματα
ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου εἶναι: 

1) Ἐὰν ὁ Ἀγαπισμὸς θεωρηθῆ μό-
νο βιοτικὸ σύστημα, κατακρίνεται ὁ
συγγραφέας του, γιατί σὰν ἐπίσκοπος
ὀρθόδοξος τῆς Μιᾶς καὶ Μόνης
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχει δι-
καίωμα νὰ ρυθμίζη ἀνθρώπινα (δη-
λαδὴ μόνο σαρκικὰ) τὴν ἐπὶ γῆς ζωή
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ θεανθρώπινα.

2) Ἐὰν ὁ «Ἀγαπισμὸς» θεωρηθῆ
θρησκευτικὸ σύστημα, πάλι ὁ συγγρα-
φέας του κατακρίνεται, γιατί ἐνῷ εἶναι
ὀρθόδοξος καὶ μάλιστα ἐπίσκοπος τῆς
Ἐκκλησίας γράφει μὲ προϋποθέσεις
ξένες πρὸς τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν
«διὰ τῶν ἁγίων Πατέρων» Παράδοση
τοῦ Ἁγ. Πνεύματος.

Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάθεσή μας ἐνώπιον
τῆς Ἐκκλησίας»8.

Ἡ δεύτερη κριτικὴ προερχόταν
ἀπὸ ἕνα σεβαστὸ κληρικό, ἀείμνη-
στο τώρα, τὸν Ἀρχιμανδρίτη -
Ἱεροκήρυκα π. Ἀρσένιο Κομπούγια,
ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων παρατηρεῖ:

«Τί εἶναι πάλιν αὐτὸ ποὺ τώρα τε-
λευταίως μετεπήδησεν εἰς τὴν Ἑλλά-
δα, ἡ λεγομένη «Διεθνής τῆς Ἀγάπης»,
ἡ ὁποία ἐσχάτως ἔλαβε Σωματειακὴν
καὶ Νομικὴν ὑπόστασιν, μὲ ἐπίλεκτα
μέλη τῆς κοινωνίας καὶ μάλιστα,
καθὼς φαίνεται, ἡγήθη ταύτης ὁ
πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κὸς
Ἱερώνυμος;

Προσεπάθησα νὰ μάθω τοὺς σκο-
πούς, τῆς ἰδιοτύπου αὐτῆς κινήσεως,
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ δὲν ἐδημοσιεύθησαν που-
θενὰ οἱ σκοποί της τουλάχιστον εἰς ἐμὲ
μένουν ἄγνωστοι. Ἀλλ᾽ ὅσο καὶ ἂν γί-
νουν γνωστοὶ οἱ σκοποί, ὅσον καὶ ἂν
εἶναι ἅγιοι, εἶναι εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς κατα-
δικασμένοι εἰς οἰκτρὰν ἀποτυχίαν!

Καὶ θὰ εἶναι εἰς ἀποτυχίαν, διότι ἡ
κίνησις αὐτὴ τόσον εἰς τὴν Ἑλλάδα,
ὅσον εἰς τὴν Εὐρώπην ποὺ ἕλκει τὴν
ἀρχικήν της καταγωγήν, ἀποτελεῖται
ναὶ μὲν ἀπὸ ἐπίλεκτα τῆς κοινωνίας
μέλη, οὐχὶ ὅμως μὲ ἀναγεννημένα τῆς
Ἐκκλησίας πρόσωπα, ἀνθρώπους μὲ
βαθεῖαν εὐσέβειαν καὶ μυστηριακὴν
ζωήν, ἴσως μάλιστα τινὲς ἐξ αὐτῶν νὰ
ἀνήκουν καὶ σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις!
Καὶ ἑπομένως δὲν ξεκινοῦν μὲ τὸν
Χριστὸν καὶ διὰ τοῦ Χριστοῦ, καὶ θέ-
λουν νὰ δώσουν ἀγάπη καὶ εἰρήνη
χωρὶς Χριστόν, χωρὶς τὴν ἀγάπη καὶ
εἰρήνη ποὺ μοναδικὰ δίδει μόνον ὁ
Χριστός. «Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι
ὑμῖν, οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν,
Ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν» (Ἰωάν. ΙΔ´ 26) δια-
βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Πᾶν ὅ,τι
προέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου χωρὶς Χρι-
στόν, εἶναι ἀτελὲς καὶ ματαιοπονία...

Μακαριώτατε, ὁ κόσμος χάνεται
καὶ μὴ βαυκαλίζεσθε μὲ ἐνθουσια-
σμοὺς ὅτι ὅλα πηγαίνουν καλά, τὰ τῆς
πίστεως καὶ σωτηρίας, καὶ ἀφήσατε
τὴν «διεθνῆ ἀγάπην» καὶ κατασκευά-
σατε ἕνα νέον σχῆμα, τὴν διεθνῆ με-
τάνοιαν καὶ κηρύξατε σὲ συναγερμὸν
μετανοίας εἰς τοὺς συναδέλφους σας
ὡς καὶ ὅλον τὸν κλῆρον καὶ λάον. Θὰ
τὸ κάμετε; Καλῶς. 

Ἄλλως, παραιτηθῆτε ἀπὸ τὰς κο-
σμικὰς ἐνεργείας καὶ κινήσεις καὶ τὰ
ταξίδια ἀνὰ τὴν Εὐρώπην, διὰ νὰ κη-
ρύξετε ὄχι μετάνοιαν εἰς τὸν ἀφηνιά-
σαντα κόσμον τῆς Δύσεως, ἀλλὰ ἀγά-
πην χωρὶς Χριστὸν καὶ χωρὶς ἐπι-
στροφὴν καὶ μετάνοιαν σ᾽ Αὐτόν, καὶ
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν μας»9.

Ἡ νέα συνάντηση 
Ἡ νέα καὶ τελευταία - συνάντη-

σή μου μὲ τὸν Μακαριώτατο ἔγινε
μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες, στὶς ἀρχὲς
Ἰουνίου 1979. Μετὰ τὴν ἐπιστροφή
μου ἀπὸ τὴν Γερμανία μοῦ ἐζήτη-
σε ἡ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Χ.Ε.Ε.Ν.)
νὰ κάνω μία ὁμιλία στὸ ἐντευκτή-
ριό της (Φειδίου 3) κάθε Πέμπτη
βράδυ. Τὸ ἐπληροφορήθη, φαίνε-
ται, ὁ Μακαριώτατος καὶ ἔκαμε τὴν
αἰφνιδιαστικὴ ἐπίσκεψή του. Φο-
ροῦσε τὴν καθιερωμένη πλέον πα-
πικὴ «μπέρτα» του. Εἶχα ἀρχίσει
τὴν ὁμιλία, ὅταν εἰσῆλθε στὴν
αἴθουσα, ἀκολουθούμενος ἀπὸ κά-
ποιον ἄγνωστό μου. Ἦταν μεγάλη
ἔκπληξη γιὰ ὅλους μας (οἱ ἀκρο-
ατὲς ἦσαν περὶ τοὺς 70 - 80). Προσ -
πάθησα νὰ ἐξηγήσω μέσα μου τὸν
λόγο τῆς ἐπισκέψεώς του. Τὸ βε-
βαιότερο εἶναι, ὅτι θὰ ἐπληροφο-
ρήθη κάποιο σχόλιό μου γιὰ τὴν
νέα ἀμφίεσή του. Αὐτὸ φάνηκε καὶ
ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς συνομι-
λίας μας στὴ συνέχεια. 

Σηκώθηκα στὸ βάθρο, ὅπου κα-
θόμουν γιὰ τὴν ὁμιλία, καὶ τοῦ προσ -
έφερα τὴ θέση μου, λέγοντας ὅτι

ἦταν τιμή μας ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ καὶ
παρακαλώντας τον νὰ μᾶς διδάξει
αὐτὸς τὸν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἐκεῖνος ἀπάντησε, ὅτι δὲν ἦλθε
γιὰ ὁμιλία, ἀλλὰ ὅτι ἤθελε νὰ ἀκού-
σει ἐμένα. Συνέχισα τὴν ὁμιλία
μου, προφανῶς μὲ κάποια ἀμηχα-
νία («τρὰκ») καὶ ὅταν ὁλοκλήρωσα,
τὸν παρεκάλεσα πάλι νὰ μᾶς μιλή-
σει. Καὶ τότε μοῦ λέγει: «Δὲν γνω-
ρίζετε, ὅτι ἀρκετοὶ Πατέρες μας
στὰ μοναστήρια κυρίως, φοροῦσαν
τὸ ἔνδυμα, ποὺ ἐπέλεξα καὶ ἐγώ;
Γιατί λοιπὸν μὲ κρίνετε;». Τότε συν -
ειδητοποίησα τὸν σκοπὸ τῆς ἐπι-
σκέψεώς του. Μετὰ τὴν ἄρνησή
μου νὰ ἀναλάβω δράση στὴν Δ.τ.Α.
ἄλλαξε καὶ ἡ στάση του ἀπέναντί
μου. Δὲν ἐδίστασα νὰ ἀπαντήσω,
χωρὶς περισπασμούς, ἱστορικὰ γιὰ
τὴν ἀμφίεσή του, ὑποστηρίζοντας
τὴν ἔνστασή μου. Τοῦ εἶπα: «Ναί,
Μακαριώτατε, ἴσως ἔχετε δίκιο γιὰ
τὴν ἀμφίεση. Ἐφ᾽ ὅσον ὅμως τὸ
ἔνδυμα τῶν Ὀρθοδόξων Κληρικῶν
εἶναι τὸ καθιερωμένο ράσο, αὐτὸ
ποὺ κάνετε αἰφνιδιαστικὰ τὸν τε-
λευταῖο καιρὸ καὶ χωρίς καμμιὰ

ἐξήγηση, λέγεται παραποίηση
στολῆς. Ἂν ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ κληρικοί,
ὅταν ἤσασταν ἀρχιεπίσκοπος, ἐκά-
ναμε κάτι τέτοιο, δὲν θὰ εἴχαμε συν -
έπειες; «Ὄχι, μοῦ ἀπάντησε. Μπο-
ρούσατε νὰ τὸ κάμετε, ἂν θέλατε».
«Ναί, τοῦ λέγω, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἐνη-
μερώσατε». Διότι τότε θὰ ἐλαμβά-
νατε τὴν δέουσα ἀπάντηση. Ἐμεῖς
στὴν Γερμανία κυκλοφορούσαμε
μὲ τὸ καθιερωμένο ράσο μας, θεω-
ρώντας το σημαία τῆς Ἑλληνορθο-
δοξίας. Δὲν σκεφθήκατε, λοιπόν,
ὅτι τὸ τόλμημά σας θὰ προκαλέσει
σκανδαλισμὸ στὸ ἐκκλησιαστικὸ
σῶμα;».

Τὴν στιγμὴ ἐκείνη, κάποιος ἀπὸ
τοὺς ἀκροατές μας, γύρω στὰ 40,
οἰκογενειάρχης μὲ ρίζες παλαιοημε-
ρολογίτικες, πῆρε τὸν λόγο καὶ τοῦ
λέγει: «Ἔχει δίκιο ὁ π. Γεώργιος, πά-
τερ Ἱερώνυμε!». Ὁ ἀρχιεπίσκοπος
τότε ἔχασε τὴν ψυχραιμία του καί,
ἀπευθυνόμενος σὲ μένα, μοῦ λέγει:
«Ἔτσι τοὺς διδάσκετε νὰ μιλοῦν
στὸν Ἀρχιεπίσκοπο, μὲ τὸ “Πάτερ”;».
Δὲν ἐσιώπησα, διότι μπροστά μου
εἶχα Ὀρθοδόξους, ποὺ ζητοῦσαν
ἀπὸ ἐμὲ λόγο Ἀληθείας. Καὶ τοῦ
εἶπα: «Μακαριώτατε, ἀπὸ τὸν εἰδικό
μου καθηγητὴ τῆς Πατρολογίας,
τὸν κ. Κων. Μπόνη, φίλος σας, ἔμα-
θα ὅτι ἡ προσφώνηση τῶν Κληρικῶν
μας μὲ τὸ «Πάτερ» εἶναι ὅ,τι τρυφε-
ροτέρα ὑπάρχει. Τὰ γνωστά μας
«Σεβασμιώτατε», «Μακαριώτατε»,
«Παναγιώτατε», «Αἰδεσιμώτατε» τὰ
γέννησε ἡ κοσμικὴ νοοτροπία. Γι᾽
αὐτὸ στοὺς ὕμνους μας, τοὺς Ἁγί-
ους, ὅπως τὸν Ἅγιο Νικόλαο ἢ τὸν
Μ. Βασίλειο, μὲ τὸ «πάτερ» τοὺς
προσφωνοῦμε. Θὰ ἔπρεπε νὰ
χαρῆτε, λοιπόν, ποὺ σᾶς μίλησε τό-
σο υἱϊκὰ καὶ τρυφερὰ ὁ προλαλή-

σας». Τότε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σηκώ-
θηκε ἀμίλητος καὶ ἔφυγε. Καὶ ἐμεῖς
συνεχίσαμε τὰ τῆς συναντήσεώς
μας, χωρὶς κανένα σχόλιο γιὰ τὸ
συμβάν, ποὺ προηγήθηκε.

Τὶς ὁμιλίες τῆς Πέμπτης συνήθι-
ζαν νὰ καταγράφουν στὰ μαγνητό-
φωνά τους ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ἀκρο-
ατές. Ἔτσι κατεγράφη καὶ ὅλη ἡ συ-
ζήτηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώ-
νυμο καὶ τελικὰ κατέληξε στὸ Ἅγιον
Ὄρος. Αὐτὸ αἰτιολογεῖ καὶ ἡ πλη-
θώρα τῶν ἐπαινετικῶν γραμμάτων,
ποὺ ἔλαβα ἀπὸ σεβαστοὺς Ἁγιο-
ρεῖτες. Δὲν θὰ λησμονήσω τὴν θέρ-
μη τῆς ἀγάπης τοῦ ἀοιδίμου π. Νικο-
δήμου (Μπιλάλη), ποὺ κατὰ τὴν συν -
ήθειά του προέβη καὶ σὲ μακρὰ
ἀδελφικὴ ἀνάλυση καὶ κρίση τοῦ
ὅλου συμβάντος. Ὁμολογῶ, ὅτι μὲ
στήριξαν πολὺ σὲ μιὰν ἔκρυθμη πε-
ρίοδο καὶ κρίσιμη γιὰ τὴν πορεία
μου, διότι ἀκόμη δὲν μὲ ἐγνώριζαν
ὡς κληρικὸ στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ γιὰ
ἕξι χρόνια εἶχα «χαθεῖ» στὴν Γερμα-
νία. Καὶ τὸ κυριότερο, κάποιοι
ἐκκλησιαστικοὶ τῆς «παλαιᾶς τάξε-
ως πραγμάτων» μὲ χαρακτήριζαν
«κομμουνιστὴ» ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ
κηρύγματά μου, ἔστω καὶ ἂν προσ -
παθοῦσα ταπεινὰ νὰ φέρω στὴν ἐπι-
φάνεια τὸν πατερικὸ λόγο, παρα-
πέμποντας ἐπίμονα στὴν ὀρθοδοξο-
πατερικὴ παράδοση τοῦ Μοναστι-
κοῦ Κοινοβίου καὶ τῆς Ἑλληνορθό-
δοξης Κοινότητας. Ἐν ἀγνοίᾳ του ὁ
Μακαριώτατος μὲ βοήθησε νὰ ἀπο-
καταστήσω τὴν εἰκόνα μου σὲ φί-
λους καὶ ἀμφισβητίες.

Βέβεαια, δὲν ἤμουν ὁ μόνος,
ποὺ ἄθελά μου ἀναγκάσθηκα νὰ
ἀσκήσω κριτικὴ στὴν ἐμφάνιση τοῦ
Μακαριωτάτου. Διότι ἀκολούθη-
σαν καὶ ἄλλοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων
καὶ ἡ ἐφημερίδα μας, ὁ «Ὀρθόδο-
ξος Τύπος», ἀπὸ τὸν ὁποῖον προέρ-
χεται καὶ ἡ δημοσιευόμενη φωτο-
γραφία μὲ τὸν σχολιασμὸ τῆς ἐφη-
μερίδος.

Ὁλοσέλιδο δέ, χιουμοριστικὸ
σχόλιο, ποίημα ὁλόκληρο, τοῦ μα-
καρίτη Μπόστ (Μ. Μποστατζόγλου)
δημοσίευσε στὸ κυριακάτικο φύλ-
λο της (3 Ἰουνίου 1979) ἡ «Κυρια-
κάτικη Ἐλευθεροτυπία». Καὶ δὲν
ἦταν ἡ μόνη. Ὁ εὐφυέστατος
Μπόστ στὸ ὀκτάστηλο σκίτσο του
παρουσιάζει τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀσκεῖ
κριτικὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴ
Στολή, ποὺ εἶχε ἐπιλέξει. Στὸ μα-
κροσκελὲς δὲ στιχούργημά του,
σημειώνει μεταξὺ τῶν ἄλλων, μὲ
τὴν δική του «ὀρθογραφία»:

«Δέσποτα Ἱερόνιμε, βλέπο ὅτη τα-
χέως | βάλατε ροῦχα δυτικά, γυρνῶν
ὡς ἐβροπέος10.| Σᾶς καθιστὸ ὅμος γνω-
στόν, ἂν ντύθιτε γιὰ μένα, | ἡ εἴσοδός
μου θὰ συνβῆ εἰς τὸ ὀγδονταένα11. | Ὁ
ἀντιπρόεδρος ΕΟΚ, ὁ κήριος Νατάλι,
|  ἐμπυρογνόμονες πολοὶ κὲ κορηφέοι
ἄλοι, |  μᾶς εἶπαν νὰ ἀλλάξομαι ὅλοι
νοοτροπεία | κὲ ὄχη τὰ ἐνδήματα, φο-
ρόντες κελεμπία. | Οἱ θεσμικοὶ οἱ νόμοι
μας πρέπει ν᾽ ἀλάξουν ὅλοι | κι ὄχι
ἀλάζοντες στολὴ νὰ βγένομε στὴν πό-
λι. |Ἐσεῖς παρεξηγίσαντες τὰς ἀνωτέ-
ρω θέσεις | περιπατῆτε καθ᾽ ὁδὸν μὲ
ἄλας ἀμφιέσεις.

*  *  *
Οἱ μόδιστροι τῆς Δήσεος θέλουν νὰ

μὲ ἐνδήσουν | φορὼν καὶ φέσι εἰς ἐμὲ
διὰ νὰ μ᾽ εὐχαριστίσουν | πρᾶγμα ποὺ
δὲν εἶνε κομψόν, ὅπως ἀντιλαβῆσθε, |
κὲ θὰ τ᾽ ἀκούσατε συχνὰ στοὺς ρά-
πτας ποὺ ραβεῖσθε.

*  *  *
Ἄχ! σᾶς ζηλέβο, δέσποτα, ποὺ εἴχα-

τε τὸ θάρος | Σεῖς τῆς ὀρθοδοξίας Μας
ποὺ ἦσθο ἕνας φάρος12, | νὰ ἐνδηθῆτε
Δητικὰ κὲ τόρα νὰ γυρνᾶτε | φορῶν
ἀφτὰ ποὺ θέλετε χωρὶς νὰ χο-
λοσκᾶτε...».

Ὁ εὑρηματικὸς Μπὸστ συνδέει
τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Μακαριωτάτου μὲ
τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ τὴν ἀναμε-
νόμενη γιὰ τὸ 1981 ἔνταξή μας στὴν
ΕΟΚ. Θεωρεῖ δὲ ὡς ἔκφραση δυτικο-
ποιήσεως καὶ τὴν νέα περιβολὴ τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ κατὰ τὸν εὐφυῆ
σκιτσογράφο συνέπλεε μὲ τὴν ὅλη
πορεία τοῦ πλήρους ἐκφραγκισμοῦ
τῆς Ἑλλάδος, κάτι ποὺ ὁλοκληρώθη-
κε στὴν ἐποχή μας, στὸ πλαίσιο τοῦ
διπλοῦ οἰκουμενισμοῦ, θρησκευτικοῦ
καὶ πολιτικοῦ, τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ὁ
Γελοιογράφος βλέπει τὰ πράγματα
μὲ τὸ βλέμμα ἑνὸς αὐθεντικοῦ
Ὀρθοδόξου, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ὅλο
τὸ στιχούργημά του.

Διαβάζοντας τὰ σχόλια τοῦ Τύπου,
καὶ ἰδιαίτερα ἐκεῖνα τοῦ «Ὀρθοδόξου
Τύπου», βεβαιώθηκα ὅτι ἡ κρίση μου
γιὰ τὰ τολμήματα τοῦ πρ. Ἀρχιεπι-
σκόπου δὲν ἦσαν προϊὸν ἐσφαλμέ-
νης ἐκτιμήσεως, ἀλλὰ δίκαιη ἀντί-
δραση στὰ μηνύματα, ποὺ ἤθελε νὰ
«περάσει» στὸν λαό μας. Παρ  ̓ὅλα
αὐτά, μετὰ τὴν κοίμησή του
(15.11.1988) θέλησα νὰ πάω στὴν
Μονὴ Πετράκη, νὰ προσκυνήσω τὴν
σορό του. Τὸ ἄφησα δὲ γιὰ τὴν τε-
λευταία ἡμέρα, ποὺ θὰ ἐτελείωνε τὸ
προσκύνημα καὶ θὰ μετεφέρετο στὴν
Τῆνο. Τὴν νύχτα εἶδα ἕνα ὄνειρο ποὺ
μὲ αἰφνιδίασε: Εἶδα ὅτι πηγαίνοντας
γιὰ τὴν Μονή, ἐξερχόταν τὸ φέρετρο
ἀπὸ τὸ πίσω μέρος τοῦ περιβόλου
της, ἐνῷ κάποιος ἄγνωστός μου, μοῦ
εἶπε, ὅτι στὴν Ἐκκλησία ἔχει ἐκτεθεῖ
γιὰ προσκύνημα τὸ λείψανο μιᾶς Γυ-
ναίκας. Ὅταν πῆγα στὸ Ναό, τὸ πρωΐ,
πράγματι τὸ λείψανο τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που δὲν ἦταν πιὰ ἐκεῖ καὶ εἶχε ἐκτεθεῖ
γιὰ προσκύνηση τεμάχιο τοῦ λειψά-
νου τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Πρὸς
Θεοῦ! Δὲν τὸ θεωρῶ οὐράνιο μήνυ-
μα! Μᾶλλον θὰ ἦταν καρπὸς στομα-
χικῆς δυσλειτουργίας. Τὸ μόνο
ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ὄντως βρέθηκα στὸ
προσκύνημα τῆς Ἁγίας, ποὺ καὶ στὴ
συνείδησή μου ἐνσάρκωσε τὴν
ὄντως σοφία (Ἰακ. 5, 13) ἡ ὁποία ἐφώ-
τιζε καὶ τὴν ἐπιστημονική της γνώση.
Καὶ γἰ αὐτὸ ἦταν Ἁγία.
Σημειώσεις: 

8) Ὀρθ. Τύπος, ἀρ. φύλλου 441
(1981), σ. 1 καὶ 2. 9) Ὀρθ. Τύπος, φ. 447.
10) = Εὐρωπαῖος. Αὐτὸ λέγει πολλά. Ἡ
Εὐρώπη κατεργάζεται τὴν ἀποορθοδο-
ξοποίησή μας. 11) Τὸ 1981 γίναμε μέλη
τῆς ΕΟΚ καὶ τὸ 1992 τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως (Ε.Ε.). 12) Καταφανὴς
εἰρωνεία γιὰ τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ θη-
τεία τοῦ Ἱερωνύμου.

Παράσημον εἰς τὸν Παν. Μητρ. Ταμασοῦ!
Δὲν ἀμφισβητοῦμεν κατ’ ἐλάχιστον

τὴν προσφορὰν τοῦ ἐκ Ρωσίας λαβόν-
τος παίδευσιν Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου. Ὅμως ὑπενθυμίζομεν ὅτι
ἡ παρασημοφόρησις μειώνει τὴν ἀξίαν
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός, ἀφενὸς
διότι κάθε Ἀρχιερεὺς εἶναι ἀνώτερος
ὁποιουδήποτε «Τάγματος τῶν
Ἱπποτῶν» καὶ ἀφετέρου ἡ Ἐκκλησία,
καὶ αὐτὸ ὀφείλει νὰ ἀκολουθῆ κάθε
ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή, ἀναδεικνύει μόνο
τοὺς ὄντως πνευματεμφόρους μυστικῷ
τῷ τρόπῳ καὶ ὄχι διὰ τιμητικῶν διακρί-
σεων «ὅπου σὴς καὶ βρῶσις καταφάγε-
ται αὐτά», καθὼς τὰ ἴδια συνοδεύουν
μόνον ἕως τάφου, ἴσως δἰ αὐτὸ λέγον-
ται καὶ παρά-σῆμα (ἀρχαϊστὶ τάφος)!
Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύμων:

«Τὴν Παρασκευὴν τῆς Διακαινησί-
μου, 4ην /17ην Ἀπριλίου 2015, ὁ  Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ
καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας μετὰ τοῦ
Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσο-
λύμων εἰς Κύπρον Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου,

ἡγούμενοι πεντηκονταμελοῦς ὁμά-
δος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Μητροπό-
λεως Ταμασοῦ καὶ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ
Παναγίου Τάφου εἰς Κύπρον, ἐπεσκέ-
φθησαν τὸ Πατριαρχεῖον, ἐν συνε-
χείᾳ τῆς προσκυνήσεως εἰς τὸν Πα-
νάγιον Τάφον καὶ τῆς λιτανείας, τὴν
ὁποίαν εἶχον εἰς τὰ ἐν τῷ Ναῷ τῆς
Ἀναστάσεως προσκυνήματα. Τὴν
ὁμάδα ταύτην καὶ τοὺς ἡγουμένους
αὐτῆς, Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς
ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεό-
φιλος. Ὁ Μακ. Πατριάρχης ὑπεγράμ-
μισεν ἰδιαιτέρως τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τα-
μασοῦ ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου καὶ
τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων διὰ
τῆς φιλοξενίας μελῶν τοῦ ποιμνίου
τοῦ Πατριαρχείου εἰς κατασκηνώσεις
τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, διὰ τῆς
ἀναλήψεως προσκυνηματικῶν
ἐκδρομῶν ὡς καὶ αὕτη καὶ εἰς ἀνα-
γνώρισιν τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ
ἀπένειμε αὐτῷ τὴν τιμητικὴν διάκρι-
σιν τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ πα-
ρασήμου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν
τοῦ Παναγίου Τάφου».

Μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἐργατικῆς
Πρωτομαγιᾶς ὁ Σεβ. Μητρ. Χίου κ.
Μᾶρκος ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν
πρὸς τὸν πρόεδρον τοῦ Ἐργατικοῦ
Κέντρου Χίου, μὲ τὴν ὁποίαν
ἐκφράζει τὴν συμπαράστασίν του
εἰς τὰ αἰτήματα τῶν ἐργαζομένων
καὶ θεμελιώνει Ἁγιογραφικὰ τὸ δί-
καιον τῆς ἀπολαβῆς τοῦ μισθοῦ κά-
θε ἐργαζομένου. Παραθέτομεν τὴν
ἐπιστολήν: 

«Ἀξιότιμε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς

ἐργατικῆς πρωτομαγιᾶς θὰ θέλαμε
νὰ ἐκφράσωμε  τὴν κατανόησή μας
στὸν ἀγώνα τῶν ἐργαζομένων γιὰ
τὴν Μισθολογική τους κατάσταση.

Στὸ γεγονὸς αὐτὸ συνηγορεῖ ἡ
διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ παρακάτω
χωρία:

«οὐκ ἀδικήσεις τὸν πλησίον καὶ
οὐχ ἁρπάσεις καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσε-
ται ὁ μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ σου
παρὰ σοὶ ἕως πρωΐ (Λευϊτ. ιθ΄,13)».
Μετάφρασις: Δὲν θὰ ἀδικήσης τὸν
πλησίον σου, δὲν θὰ ἁρπάσης ὅ,τι
τοῦ ἀνήκει. Τὸ ἡμερομίσθιον τοῦ
ἐργάτου σου δὲν θὰ μείνη μαζί σου
ἕως τὸ πρωΐ. Θὰ πληρώσης αὐτὸν
τὸ ἴδιο βράδυ.

«οὐκ ἀπαδικήσεις μισθὸν πένη-

τος καὶ ἐνδεοῦς ἐκ τῶν ἀδελφῶν
σου ἢ ἐκ τῶν προσηλύτων τῶν ἐν
ταῖς πόλεσί σου· αὐθημερὸν ἀπο-
δώσεις τὸν μισθὸν αὐτοῦ, οὐκ ἐπι-
δύσεται ὁ ἥλιος ἐπ᾽ αὐτῷ, ὅτι πένης
ἐστι καὶ ἐν αὐτῷ ἔχει τὴν ἐλπίδα·
καὶ καταβοήσεται κατά σοῦ πρὸς
Κύριον, καὶ ἔσται ἐν σοί ἁμαρτία
(Δευτερ. κδ΄, 14-15)». Μετάφρασις:
Δὲν θὰ ἐλαττώσης οὔτε θὰ κατα-
κρατήσης τὸ ἡμερομίσθιον πτωχοῦ
καὶ ἐνδεοῦς τόσον ἐκ τῶν
ἀδελφῶν σου τῶν Ἰσραηλιτῶν,
ὅσον καὶ ἀπὸ τοὺς ξένους ποὺ
εὑρίσκονται εἰς τὰς πόλεις σας. Θὰ
πληρώσης αὐτὸν τὴν ἰδίαν ἡμέραν.
Δὲν θὰ δύση ὁ ἥλιος, χωρὶς αὐτὸς
νὰ ἔχη λάβει τὸ ἡμερομίσθιόν του,
διότι εἶναι πτωχὸς καὶ εἰς αὐτὸ στη-
ρίζει τὴν ἐλπίδα του. Ἐὰν δὲν τὸν
πληρώσης ἐγκαίρως, θὰ φωνάξη
κατά σοῦ μὲ ἀγανάκτησιν πρὸς τὸν
Κύριον καὶ θὰ καταλογισθῆ εἰς σὲ
ἁμαρτία.

«ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν
ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ ἀπε-
στερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ
βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα
Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν
(Ἰακώβου ἐ΄, 4)». Μετάφρασις: Ἰδοὺ
ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν, ποὺ ἐθέρι-
σαν τὰ ἀπέραντα χωράφια σας καὶ
τὸν ὁποῖον ἐσεῖς ἀδίκως καὶ πλεο-
νεκτικῶς κατεκρατήσατε, κραυγά-
ζει ἐναντίον σας. Καὶ αἱ ὁμαδικαὶ
βοαὶ τῶν θεριστῶν, ποὺ τοὺς ἀδι-

κήσατε, ἔχουν φθάσει σὰν ἐπίκλη-
σις δικαιοσύνης μέσα εἰς τὰ αὐτιὰ
τοῦ Κυρίου τῶν Δυνάμεων.

Μὲ τὴν εὐχὴ οἱ ἁρμόδιοι νὰ
ἐφαρμόσουν τὴν διδασκαλία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, ὥστε νὰ μὴ ἀδι-
κοῦνται οἱ ἐργαζόμενοι διατε-
λοῦμεν

† Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ»

Ἐπιστολὴ Σεβ. Μητρ. Χίου πρὸς τὸ Ἐργατικὸν Κέντρον Χίου

Νέος πρόεδρος
τῆς Θεολ. Σχολῆς

τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Βοστώνης

Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὸ ekirikas τῆς 2ας Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Χριστό-
φορος Μητρόπουλος, ἱερατικὸς
προϊστάμενος τῆς κοινότητας τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου στὴν πόλη Fort
Lauderdale τῆς Φλώριδας ἀπὸ τὸ
1990, διορίστηκε παμψηφεὶ νέας
πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλε-
γίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης. Ὁ
ἐπίσημος διορισμὸς ἔγινε τὴν Πα-
ρασκευὴ 1η Μαΐου 2015 ἀπὸ τὴν
ἐφορία τῆς Σχολῆς παρουσία τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου, ὁ
ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ πρόεδρος τῆς
ἐφορίας».

Ὁ Ὅσιος Γέρων Φιλόθεος Ζερβά-
κος ἐκοιμήθη τήν 8ην Μαΐου 1980
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γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά,
μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπό-
τακτα…» (Τίτ. 1,5-6), στήν πρός Τί-
τον ἐπιστολή του καί «δεῖ οὖν τὸν
ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς
γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώ-
φρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδα-
κτικόν» (Α Τιμ. 3,2), στήν πρός Τι-
μόθεον, ἀνήκουν στήν Καινή Δια-
θήκη καί διατηροῦν τό θεόπνευστο
καινοδιαθηκικό κῦρός τους ἤ περι-
λαμβάνονται στήν μεταπατερική
θεολογία καί ἑπομένως δέν
ἰσχύουν ἤ ἔχουν μειωμένη, μερική
θεοπνευστία; Εἶναι αὐτονόητο ὅτι
κατά τούς μεταπατερικούς θεολό-
γους εἶναι ξεπερασμένοι καί αὐτοί
οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ὡς παμπάλαιοι,
ἄλλων ἐποχῶν…

Εἶναι εὔκολο νά ξεπερασθεῖ ἡ
θεόπνευστη ὁδηγία τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου πρός τό πνευματικό
του τέκνο Τιμόθεο: «…δεῖ οὖν τὸν
ἐπίσκοπον… εἶναι, μιᾶς γυναικὸς
ἄνδρα…»; Ἡ ὁδηγία αὐτή τηρήθη-
κε ἀπαρέγκλιτα στήν πρώτη ἀπο-
στολική Ἐκκλησία καί μετέπειτα σέ
ὅλους τούς ἱερωμένους διαδόχους
τους. Κατοχυρώθηκε ἐπί πλέον καί
μέ τόν Ε΄ Κανόνα τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων, ὁ ὁποῖος διατάσσει…
«…τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα μή ἐκβαλ-
λέτω προφάσει εὐλαβείας. Ἐάν δέ
ἐκβάλῃ ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ
καθαιρείσθω». Ἀποκλείει ὁ παρών
Κανών κάθε διάσπαση τῆς συζυ-
γίας τοῦ ἱερέως ἀκόμα καί μέ τήν
πρόφαση πνευματικῆς ἀσκήσεως,
γιατί γνωρίζει ἡ Ἐκκλησία τίς κατα-
στρεπτικές συνέπειες καί στούς
δύο, ἄν ἐγκαταλείψει ὁ ἕνας τόν
ἄλλο. Ἐπίσης ὁ ιζ΄ τῶν ἁγίων Ἀπο-
στόλων ὁρίζει «ὁ δυσί γάμοις συμ-
πλακείς μετά τό Βάπτισμα ἤ παλλα-
κήν κτησάμενος οὐ δύναται εἶναι
Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διά-
κονος ἤ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ
ἱερατικοῦ». Παραπλήσια εἶναι καί
ὅσα διαλαμβάνει ὁ ΙΗ΄ Κανών τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων: «Ὁ χήραν λα-
βών ἤ ἐκβεβλημένην, ἤ ἑταίραν, ἤ
οἰκέτιν ἤ τῶν ἐπί σκηνῆς οὐ δύνα-
ται εἶναι Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτε-
ρος ἤ Διάκονος ἤ ὅλως τοῦ κατα-
λόγου τοῦ ἱερατικοῦ». Τό ἱερό Πη-
δάλιο, στή σελίδα 19, στίς ὑποση-
μειώσεις ἀναφέρει καί ἐξηγεῖ λε-
πτομερῶς τίς ὡς ἄνω περιπτώσεις
γυναικῶν πού κωλύονται τῆς συζυ-
γίας τους μέ κληρικό, λόγῳ τοῦ
προτέρου ἀνηθίκου τρόπου ζωῆς.
Ἀποκτᾷ κώλυμα ἱερωσύνης καί ὁ
ἐρχόμενος σέ γάμο μέ τίς ὡς ἄνω
περιπτώσεις γυναικῶν, ἀκόμη καί
ἄν εἶναι ἀκώλυτος ὡς ὑποψήφιος
κληρικός ἀτομικά. Τόσο πολύ πρό-
σεχε ἀνέκαθεν ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία μας γιά τόν τρόπο ζωῆς τῶν
κληρικῶν, ὥστε ἐκ τῆς ἀμολύντου
καί ἀμιάντου ἐν Χριστῷ πνευμα-
τικῆς περιουσίας τους νά ποιμαί-
νουν τό ὀρθόδοξο ποίμνιο!

Ἐξ ἄλλου ὁ ΙΘ΄ Κανών τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων ἐμποδίζει δύο ἀδέλφια
ἤ ξαδέλφια νά νυμφευθοῦν δύο
ἀδελφές, ἀφοῦ γενικῶς καί γιά
τούς λαϊκούς θεωροῦνται παράνο-
μοι ἤ ἄθεσμοι αὐτοί οἱ γάμοι. Κατά
μείζονα λόγο κωλύεται ὁ κληρικός
«Ὁ δύο ἀδελφάς ἀγαγόμενος, ἤ
ἀδελφιδῆν, οὐ δύναται εἶναι κληρι-
κός», ὁρίζει ὁ κανών. Στίς σελίδες
240-241 τοῦ ἱεροῦ Πηδαλίου ἐξη-
γοῦνται, ἐπακριβῶς τά περί ἀθέ-
σμων, ἤ παρανόμων γάμων σύμφω-
να μέ τό πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησία μας. Οἱ Ἀποστολικοί Πα-
τέρες αἰσθάνθηκαν τήν ἀνάγκη νά
καθορίσουν κάτι γιά τή θεσμικότη-
τα τοῦ γάμου τοῦ κληρικοῦ, μολο-
νότι γενικῶς καλύπτεται ἀπό τούς
κανόνες πού ἀναφέρονται στό θε-
σμικό γάμο τῶν Χριστιανῶν. Ἀκόμα
καί τό αὐτονόητο τό ἐπεσήμαναν
μέ τόν συγκεκριμένο Κανόνα γιά
τόν ἱερέα. Ἐπίσης Ὁ Γ΄ Κανών τῆς
ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀνα-
πτύσσει λεπτομερῶς καί ἐξηγεῖ
ποῖοι γάμοι εἶναι ἄθεσμοι (παράνο-
μοι) γιά ὅλους τούς κληρικούς καί
γιατί. Ἀποκλείεται μάλιστα κάθε
οἰκονομία.

Τέλος ὁ ΚΣΤ΄ Κανών τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων ὁρίζει, γιά ὅσους ἐκ
τῶν ἤδη ἀγάμων κληρικῶν ἐπιθυ-
μοῦν νά νυμφευθοῦν, ὅτι ἐπιτρέ-
πεται μόνο στούς ἀναγνῶστες καί
στούς ἱεροψάλτες. «Τῶν εἰς τόν
κλῆρον ἀγάμων κελεύομεν, βου-
λομένους γαμεῖν, ἀναγνώστας καί
ψάλτας μόνον». Προφανῶς τοῦτο
ἀκριβῶς καθορίζεται, γιατί θεω-
ρεῖται αὐτονόητη ἡ ἐν Χριστῷ
πνευματική ἱκανότητα τοῦ ἀγάμου
ἱερωμένου νά ἀντλεῖ χάρη καί δύ-
ναμη ἐκ τῶν ἁγίων Μυστηρίων πού
τελεσιουργεῖ και ἐκ τοῦ ὡρίμου
ἁγίου πνευματικοῦ πατρός ἀπό τόν
ὁποῖο χάριτι Κυρίου καθοδηγεῖται.
Τά αὐτονόητα καθορίζονται ἐπα-
κριβῶς γιά νά μή παρανοεῖται τό
παραμικρό στήν Ὀρθόδοξη Ἱερω-

σύνη.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

στήν Κλίμακα καί στόν τελευταῖο
του λόγο «Εἰς τόν ποιμένα» λέγει
χαρακτηριστικά γιά τόν ποιμένα:
«Ποιμήν κυρίως ἐστίν ὁ τά ἀπολω-
λότα λογικά πρόβατα διʼ ἀκακίας,
διʼ οἰκείας σπουδῆς καί εὐχῆς ἀνα-
ζητῆσαι καί ἀνορθῶσαι δυνάμενος.
Κυβερνήτης ἐστίν, ὁ ἰσχύν νοεράν
ἐκ Θεοῦ εἰληφώς, οὐ μόνον ἐκ τρι-
κυμίας, ἀλλά καί ἐξ αὐτῆς τῆς
ἀβύσσου τήν ναῦν ἀνασπάσαι δυ-
νάμενος». Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ
ποιμήν νά εἶναι ὄντως ποιμήν καί
νά μπορεῖ νά προσεύχεται καί οἱ
καθαρές, ταπεινές καί ἔμπονες
προσευχές του νά ἀποσποῦν τό
Θεῖον ἔλεος καί νά ἐπιτελοῦνται
πνευματικές νεκραναστάσεις; Εἶ -
ναι δυνατόν νά εἶναι ποιμήν καί ὁ
νοῦς του νά βρίσκεται στήν ἐνα-
γώνια ἀναζήτηση «καλοῦ» συντρό-
φου εἴτε εἶναι ἄγαμος, εἴτε ἐν χη-
ρείᾳ ἤ διαζευγμένος; 

Ἐπιτρέψατέ μου νά ὑπενθυμίσω
κάποιες παραμέτρους προερχόμε-
νες ἐκ τῆς πικροτάτης ἐν χηρείᾳ
ἐμπειρίας ἀλληλοπεριχωρού μενης
ὅμως μετά τῆς ἀρχοντικῆς ἄνωθεν
καταπεμπομένης βοηθείας τοῦ
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σύμ-
φωνα μέ τά κοσμικά στατιστικά παι-
δαγωγικά δεδομένα, πολύ ταλανί-
ζεται ἡ οἰκογένεια τοῦ ἐν χηρείᾳ
κληρικοῦ καί οἱ προβλέψεις εἶναι
δυσοίωνες. Τά πρακτικά καί ψυχο-
λογικά προβλήματα θά ξεφυτρώ-
νουν σάν μανιτάρια στό διάβα τῶν
νηπιακῶν, σχολικῶν ἤ καί πανεπι-
στημιακῶν χρόνων τῶν παπαδοπαί-
δων. Ὅμως ἡ φιλανθρωπία τοῦ
Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος
Χριστοῦ μετά ἀπό τό παραχωρημέ-
νο γενικευμένο οἰκογενειακό πέν-
θος, καταπέμπει ἄφθονη ἄκτιστη
Χάρη. Ἡ μονογονεϊκή, μέ μόνο τόν
πατέρα ἱερέα οἰκογένεια, ἀναπτύσ-
σεται, προκόπτει καί θείᾳ βοηθείᾳ
καταξιώνεται. Ἡ ὑπαρκτή θεία Χά-
ρις, πού ἀναθερμαίνεται μέ τήν κα-
θημερινή μνημόνευση τῶν ὀνομά-
των τους στήν ἁγία Πρόθεση ἤ στό
κομποσχοίνι τοῦ ἱερέως, ὁμοῦ με-
τά τῆς μνημονεύσεως πολλῶν
ἄλλων ὀνομάτων τῶν ἐνοριτῶν
του θά φέρει, τοῦ Κυρίου συνερ-
γοῦντος, ἀγαστά ἀποτελέσματα. Ὁ
ἱερέας θά γίνει τελικά ἑνιαῖος φο-
ρέας ἀγωγῆς εἰς Χριστόν καί τῶν
παιδιῶν του, σαρκικῶν καί πνευμα-
τικῶν καί τῶν ἐνοριτῶν του.

Ὁ φέρων τήν ἄκτιστη ἱερωσύνη
τοῦ Χριστοῦ ἱερέας, εἰδικότερα ὁ
ἐφημέριος τῶν μεγάλων ἐνοριῶν
τῶν μεγαλουπόλεων, συμπνίγεται
ἀπό τίς πολλές ὑποχρεώσεις τῶν
ἀναριθμήτων ποιμαντικῶν προβλη-
μάτων καί καταλαμβάνεται καθη-
μερινῶς ἀπό τήν ἀγωνία γιά τό πῶς
θά ἀνταποκριθεῖ σʼ αὐτές τίς ὑπο-
χρεώσεις πρός ὄφελος τῶν πιστῶν.
Ἐπειδή ὅμως βρίσκεται πολύ συ-
χνά μέσα στό λειτουργικό χρόνο,
διαπιστώνει μέ μυστικό θαυμασμό,
ὅτι ὁ χρόνος του διαστέλλεται καί
χωροῦν σταδιακῶς ὅλες οἱ ὑποχρε-
ώσεις καί ἀπαιτήσεις τῶν πολλῶν
διακονημάτων του. Ἀκόμα καί ὅλες
οἱ διακονίες τῆς ἐκλιπούσης πρε-
σβυτέρας βρίσκουν χῶρο γιά νά
ἐκπληρωθοῦν, γιά νά ἐφαρμοσθεῖ
κάποτε τό τοῦ θείου Παύλου «Πάν-
τα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γι-
νέσθω». Δοξάζει τόν ἐν Τριάδι
Ὕψιστο Θεό καί γιά τίς ἀντοχές καί
τίς πολλές εὐλογίες πού χορηγεῖ
στήν οἰκογένειά του καί στούς πι-
στούς, πού ἀξιώθηκε θείᾳ Χάριτι νά
ποιμάνει.

Ἐξ ἄλλου στίς ἡμέρες μας πολ-
λοί λαϊκοί νέοι ἄνδρες, συμμετέ-
χουν ἔμπρακτα στίς πάμπολλες
οἰκιακές ἐργασίες καί στήν περι-
ποίηση τῶν νεογέννητων παιδιῶν
τους. Ἔχει προκύψει αὐτή ἡ ἱκανό-
τητα καί εὐελιξία τῶν νέων ἀνδρῶν
(φυσικά μιλᾶμε γιά ἄνδρες καί ὄχι
γιά ἀνδρείκελα), γιατί καί οἱ γυ-
ναῖκες τους ἐργάζονται, γιά νά
ἀνταπεξέλθουν στίς οἰκονομικές
τους ὑποχρεώσεις. Ἰδιαιτέρως
ὅμως στίς ἱερές μονές τοῦ Ἁγίου
Ὄρους οἱ Πατέρες, μικροί καί με-
γάλοι, περνοῦν ἀπό ὅλα διαδοχικά
τά διακονήματα καί μαθαίνουν
ὅλες τίς ἐργασίες τῶν ἀνδρῶν καί
ὅλες ἐπίσης τίς παραδοσιακές
ἐργασίες τῶν γυναικῶν. Ἡ ἁγία
ὑπακοή τούς καθιστᾷ ἐπιδεξιό-
τατους, ὄχι μόνο γιά νά ἐπιβιώνουν
ἀτομικά ἀλλά καί γιά νά διακονοῦν
τό σύνολο τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν
τους, ἀλλά καί τίς ἑκατοντάδες
τῶν προσκυνητῶν, πού φιλοξε-
νοῦνται στό περιβόλι τῆς Πανα-
γίας. Ζωσμένοι τίς ποδιές τους,
ἀνασκουμπωμένοι διακονοῦν
ἀσταμάτητα στά μαγειρεῖα, στά ζυ-
μωτήρια, στίς ἀποθῆκες, στά ἐλαι-
οτριβεῖα, στίς τραπεζαρίες, στά
πλυντήρια, στούς κήπους, στίς ὑπο-
δοχές, στά αὐτοκίνητα, στά τρα-

κτέρ, στά ἐργαλεῖα. Παντοῦ τρέ-
χουν νά προλάβουν ὅλες τίς δου-
λειές. Λάμπουν τά πρόσωπά τους
ἀπό τή βαθειά ἱκανοποίηση τῆς νο-
ερᾶς προσευχῆς καί τῆς διακονίας
πού ρίζωσε, ἀναπτύσσεται καί
φουντώνει ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη
τῆς θεόπνευστης πολύωρης καθʼ
ἡμέραν θείας ὀρθόδοξης Λατρείας
μας. Ἄνδρες γεροί, σοῦ σφίγγουν
τό χέρι δυνατά μέ τό δικό τους ρο-
ζιασμένο χέρι ἀπό τίς σκληρές δου-
λειές καί τίς μετάνοιες καί σοῦ με-
ταδίδουν ἡρωισμό, λεβεντιά, αἰσιο-
δοξία, πλοῦτο ἀπό τόν ψυχικό τους
πλοῦτο. Καθόλου μιζέρια ἀπό τήν
ἀληθινή συναίσθηση τῆς ἀναξιότη-
τός τους. Οἱ μῦτές τους ἔχουν χα-
μηλώσει καί φτάνουν στό ἔδαφος,
στό χῶμα. Ὁ νοῦς καί οἱ καρδιές
τους μαζί μέ τήν εὐχή ἀνεβαίνουν
στό Χριστό, στήν ἀειπάρθενο Παν -
αγία μας, στούς Ἁγίους. Καί πάλι
κατεβαίνουν στό ἔδαφος, στό
χῶμα, στά περιβόλια, στά ποτίσμα-
τα, γιά νά γίνουν ὅλα, εἰ δυνατόν
τέλεια, μέ τήν Χάρη τῆς ἁγίας ὑπα-
κοῆς. 

Γιατί νά μή ζηλέψουμε καί μεῖς οἱ
κοσμικοί ἱερεῖς αὐτά τά ὑπαρκτά
ἁγιορείτικα πρότυπα! Γιατί καί μεῖς
οἱ ἄνδρες ἱερεῖς ὁπλισμένοι μέ τήν
ἁγία ὑπομονή καί τήν ἁγία ὑπακοή
στόν πρῶτο Ὑπήκοο, τό Χριστό
μας, νά μή ἐνεργοποιηθοῦμε στήν
εὐχή καί στή διακονία! Τί δαιμονική
μεταπατερική μανία μᾶς ἔπιασε νά
διαλύσουμε ὅ,τι ἅγιο, ὅ,τι καλό, ὅ,τι
φιλάνθρωπο ἐμπνεύστηκαν οἱ ἅγι-
οι πατέρες μας καί μᾶς τό μετέδω-
σαν! Ἄς σκύψουμε τίς μῦτές μας
καί τά κεφάλια μας, ἄς ποῦμε τό
«νά εἶναι εὐλογημένο» καί ἀσύλλη-
πτη ἄκτιστη βοήθεια, Χάρη καί δύ-
ναμη θά μᾶς ἐπισκιάσει γιά τήν ἐπι-
τέλεση ὅλων τῶν καθηκόντων μας
οἰκιακῶν, λειτουργικῶν, ποιμαν-
τικῶν, παιδαγωγικῶν, οἰκονομικῶν.
Ἡ ἐν Χριστῷ πεῖρα ἀποδεικνύει, ὅτι
ἱερωσύνη καί ἀγωνιστική ἀκατά-
παυστη διακονία, ἀλληλοπεριχω-
ροῦνται καί θαυματουργοῦν… καί
χωρίς τήν βοήθεια πρεσβυτέρας.

Ὁ Κύριος χίλια τοῖς ἑκατό θά
οἰκονομήσει τά πάντα ὅσον ἀφορᾷ
στόν κατά Χριστόν παρθενικό τρό-
πο ζωῆς, κατʼ οὐσίαν ἱερατικό, τοῦ
ἐν χηρείᾳ ἱερέως καί στήν ἐν γένει
κατά Χριστόν ἀνατροφή καί στα-
διοδρομία τῶν ὀρφανῶν ἀπό μητέ-
ρα ἀλλά πολύ πλουσίων ἐκ τῆς πα-
ρουσίας τῆς θείας Χάριτος καί τῇ
βεβαίᾳ κραταιᾷ σκέπῃ καί προστα-
σίᾳ τῆς ἀειπαρθένου κυρίας Θεο-
τόκου. Φτάνει νά πεῖ ἄν ὄχι ἀρχικά,
τουλάχιστον μετά ταῦτα, ὁ λει-
τουργός τοῦ Ὑψίστου τό «νά εἶναι
εὐλογημένο», ἤ τό τοῦ Ἰώβ «εἴη τό
ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό
τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος».

Εἶναι ἐνδεχόμενο ἤ σίγουρο ὅτι
ὁ Κύριος θά στέλνει κατά καιρούς
καταλλήλους, ἁγίους ἀνθρώπους,
ὡς Σίμωνα τόν Κυρηναῖο, γιά νά
βοηθοῦν στά ἄπειρα κατά κόσμον
πρακτικά προβλήματα τῶν παιδιῶν
καί τῶν δικῶν του πολλῶν ποιμαν-
τικῶν καί βιωτικῶν ὑποθέσεων.
Ἀρκεῖ νά πεῖ ἐκ βαθέων «εἴη τό
ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον…».
Ἀκόμα καί οἱ ἱερές μονές μποροῦν
γιά λίγες ἡμέρες νά φιλοξενήσουν
τά μικρᾶς ἡλικίας τέκνα τοῦ ἐν χη-
ρείᾳ ἱερέως, γιά νά ἔχει τήν εὐκαι-
ρία νά ἐπισκεφθεῖ τό περιβόλι τῆς
Παναγίας, γιά νά ἀντλήσει εὐλο-
γίες.

Εἶναι ἄκρως ἀπαραίτητο νά δια-
φυλαχθεῖ ἡ ἑνότητα τῆς ἱερατικῆς
οἰκογενείας. Αὐτό πρέπει νά συνει-
δητοποιοῦν ὅλοι οἱ ἐνορίτες καί
ὅλα τά πνευματικά τέκνα καί νά
κρατοῦν διακριτικές ἀποστάσεις,
ἄν ἐπιθυμοῦν νά ὠφελοῦνται ἀπό
τήν ἱερωσύνη τοῦ Χριστοῦ πού φέ-
ρει ὁ ἐν τιμητικῇ χηρείᾳ ἱερέας.
Αὐτό βέβαια ἰσχύει γιά ὅλες τίς
οἰκογένειες καί κατά μείζονα λόγο
γιά τήν ἱερατική οἰκογένεια. Ἄγρυ-
πνος καί ἀνύστακτος θά πρέπει νά
εἶναι ὁ οἰκογενειάρχης ἱερέας καί
δή ὁ ἐν χηρείᾳ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Νύσσης λέγει ὅτι ἡ ἀρετή ἀνα-
πτύσσεται καί γιγαντώνεται μέ τή
σκληρότητα. Ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας
φύλαξαν ἑαυτούς καί ἀλλήλους
ἀπό τίς πολλές παγίδες τοῦ πονη-
ροῦ - καί τίς «συναισθηματικές» -
ἐπειδή πρόσεχαν νά κρατοῦν ἀπο-
στάσεις πνευματικῆς ἀσφαλείας.
Ἀκόμη καί στίς ἱερές ὀρθόδοξες
μονές μας, δέν ἐπιτρέπονται οἱ ἐπί
μέρους στενές φιλίες μέ τούς
ἀδελφούς μοναχούς ἤ τίς ἀδελφές
μοναχές, γιά νά μή συμβεῖ κάτι πού
θά παραλύσει τήν ψυχή τους ἀπό
τό σκληρό ἀγῶνα κατά τῶν παθῶν
καί τήν κάθετη πρός τά ἄνω - ἄνω
σχῶμεν τάς καρδίας, ἔχομεν πρός
τόν Κύριον – προσευχή, ὥστε νά
ἔρθει κάποτε τό μυστικῶς ποθού-
μενον, νά ἔρθει ἡ ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ καί νά κατακλύσει ὅλο τό
εἶναι μας.

Εἶναι δέ καταλληλότατη εὐκαι-
ρία ἡ χηρεία ὁμοῦ καί ὀρφάνια ἐν
βαρυτάτῳ χειμῶνι ἀφάτου πίκρας
γιά τή στέρηση τῆς μητέρας καί
πρεσβυτέρας, ὅλη ἡ οἰκογένεια νά
διδαχθεῖ ἄνωθεν τήν ἱερά τέχνη
τοῦ κομβοσχοινίου. Κάθε κόμβος
μέ τούς ἐννέα πλεγμένους σταυ-
ρούς καί μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ἁγί-
ου «ὑπέρ πᾶν» ὀνόματος τοῦ Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ θά εἶναι
οὐράνια παραμυθία καί μοναδική
παρηγορία σʼ ὁλόκληρη τήν οἰκο-
γένεια. Θά βεβαιώνονται ἅπαντες,
τόσο οἱ ἐντός τῆς ἱερατικῆς οἰκο-
γενείας ὅσο καί οἱ πέριξ ὅτι ὁ Κύ-
ριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο, ὁ
Κύριος ξαναδίνει ἤ θά δώσει τά δι-
κά του ἄκτιστα πνευματικά δῶρα
καί τά ἀπαραίτητα καί συμφέροντα
ὑλικά ἀγαθά.

Ἄλλωστε δέν ξεχνᾶμε ὅτι τό
πρόσωπο τῆς ἐκλιπούσης καί μετα-
στάσης πρεσβυτέρας δέν χάθηκε,
ἀλλά εὑρισκόμενο στή θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία, ἔνθα οὐκ ἔστι
πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός,
ὅπου δέν ὑπάρχει φόβος ἀσθένει-
ας, δυστυχήματος ἤ ἄλλου θανά-
του, δέν θά ξεχάσει τήν ἐν τῇ στρα-
τευομένῃ Ἐκκλησίᾳ οἰκογένειά
της, ἀλλά μαζί μέ τή θεοσθενῆ καί

διακριτική ἐπέμβαση τῆς θείας Χά-
ριτος, ἡ οἰκογένεια θά προχωράει
καί θά δίδονται λύσεις στά συνεχῆ
προβλήματα τῶν ἐφηβικῶν ἐπανα-
στάσεων καί τοῦ κοσμικοῦ φρονή-
ματος πού ἀπειλοῦν ὅλα τά παιδιά
μας, μᾶλλον ὅλους μας, μικρούς
καί μεγάλους, ἀκόμη καί τούς ὑπερ -
ήλικες. 

Ἄφησα τελευταῖο αὐτό πού
ἔπρεπε πρῶτο νά ἀναφέρω. Ὅλα
τά παραπάνω γίνονται καί πραγμα-
τοποιοῦνται μέσα στό πέλαγος τῆς
χηρείας τοῦ Κυρίου συνερ-
γοῦντος, διά τῶν τιμίων χειρῶν καί
τοῦ ἱεροῦ ἐπιτραχηλίου τοῦ πνευ-
ματικοῦ πατρός καί ἐξομολόγου
τοῦ ἱερέως. Ἁπλούστατη ἐν Κυρίῳ,
χαρισματική ἐν Θεῷ Πατρί, ἁγιο-
πνευματικά στιβαρή ἦταν ἐπί πε-
νήντα χρόνια ἡ καθοδήγηση τοῦ
μακαριστοῦ πολιοῦ, οἰκογενειάρ-
χου, μέ πολυκύμαντη ζωή, πνευμα-
τικοῦ μου πατρός Γεωργίου Πι-
κριδᾶ. Μόνο ὁ Κύριος γνωρίζει τόν
ὠκεανό τῶν εὐεργεσιῶν πού διο-
χετεύτηκαν διά τῶν ἁγίων εὐχῶν
του στήν ἀναξιότητά μου καί στά
τέκνα μου.

Μακαριώτατε,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τηρουμέ-

νων τῶν ἀναλογιῶν τά αὐτά γε-
νικῶς ἰσχύουν καί γιά τούς δια-
ζευγμένους κληρικούς. Ὁ ἀγώνας
γιά τόν ἀρχικά ἀβούλητο παρθενι-
κό τρόπο ζωῆς ἰσχύει καί γιά τούς
χωρισμένους. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος ὑποστηρίζει, ὅτι κα-
λοῦνται οἱ ἐν χηρείᾳ κληρικοί ἀλλά
γενικά ἄνδρες καί γυναῖκες ἐν χη-
ρείᾳ ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο σέ ἀνώ-
τερο παρθενικό βίο, κατά τόν ὁποῖο
ἐπιφυλάσσονται ἀνώτερες ἐμπει-
ρίες ἐν Χριστῷ πνευματικῆς ζωῆς.
Τό αὐτό συμβαίνει καί γιά τούς ἐν
διαζεύξει. Τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο
στή ζωή μας. Ὁ Κύριος διατείνεται
ὅτι καί «αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς
ὑμῶν πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί». Πό-
σο μᾶλλον φροντίζει ὁ Κύριος καί
γιά τήν εὔρυθμη ζωή τῶν συζύγων.
Στό ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου
εὔχεται ἡ Ἐκκλησία μας νά ἔχουν
ὁμόνοια ψυχῶν καί σωμάτων καί
πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα.
Ἑπομένως ἡ διάζευξη προέρχεται
ἀπό μή κατανόηση τοῦ ἑνός συζύ-
γου πρός τόν ἄλλο, ἀπό τήν πτώση
τοῦ ἑνός, τοῦ ἀδυνατοτέρου στίς
παγίδες τοῦ πονηροῦ καί στήν πα-
ραχώρηση τοῦ Κυρίου πρός τελική
σωτηρία καί τῶν δύο διά τῆς εἰλι-
κρινοῦς μετανοίας. Ἔχει ὅμως καί
ὁ διαζευγμένος κληρικός ὅλες τίς
δυνατότητες νά ἐπιβιώσει ἐν
Χριστῷ διά πίστεως εἰς τόν Ἰησοῦν
καί νά ἀποβεῖ παράδειγμα πρός μί-
μηση τῶν πιστῶν.
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἀσφαλῶς ἡ δική σας Σεπτή
ἐμπειρία ὡς πρώτων πνευματικῶν
Πατέρων καί ἐξομολόγων ὑπερβαί-
νει τήν πτωχότατη δική μου. Κατα-
θέτω ὅλα τά ἀνωτέρω ὡς παθών τά
τῆς πολυχρόνιας χηρείας. Εὐχη-
θεῖτε Σᾶς παρακαλῶ, ὅσα μᾶς ἔγι-
ναν γνωστά ἀπό τούς πνευματικούς
Πατέρες μας καί τούς θεοφωτί-
στους Ἁγίους μας, νά γίνουν μαθη-
τά καί μεθεκτά ἀπό τήν ἐλαχιστό-
τητά μου καί ἀπό τά εἰσέτι ἀγωνιζό-
μενα ἐν Χριστῷ τέκνα μου καί ἐγγό-
νια μου.

Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι θά ὑποστεῖ
μεγάλο πλῆγμα τό κύτταρο τῆς
ὀρθοδόξου οἰκογενείας μας, ἄν
ὑποβαθμισθεῖ ἡ ἐν Χριστῷ πνευμα-
τική ζωή τοῦ ὀρθοδόξου ἱερέως,
τοποθετώντας του ὡς νόμιμη σύζυ-
γο, δεύτερη γυναῖκα. Θά τόν ἰσοπε-
δώσει στά ἐνδοκο σμικά δεδομένα
τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀφοῦ μετά μα-
νίας ἐπιδιώκει μεταπα τερικῶς καί
νεοβαρλααμικῶς τήν ἀποϊεροποί-
ηση, ἤ μᾶλλον τήν ἀποορθοδοξο-
ποίηση καί τῆς δογματικῆς διδα-
σκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν
πρακτική καί ἠθική ἀκύρωση τοῦ
θεανδρικοῦ χαρακτήρα της.

Μή… Μή… ποτέ γένοιτο!
Ἄν οἱ διοργανωτές τῆς Ἁγίας καί

ἱερᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου ἐπι-
θυμοῦν νά μή καταστεῖ ληστρική ἡ
Πανορθόδοξος, ταπεινῶς φρο-
νοῦμε πρέπει νά προσεχθοῦν τά κά-
τωθι:

Νά μή συνεχισθοῦν οἱ ἐνέργειες
καί ἐκδηλώσεις πού εὐνοοῦν μέχρι
τώρα τήν de facto ἐγκατάσταση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Πανθρη-
σκείας. Ἐμεῖς εἰλικρινῶς ἀγαποῦμε
τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαῖο καί ταπεινῶς καί
υἱικῶς προσευχόμαστε γιʼ Αὐτόν
καί τήν ἁγία Συνοδεία Του. Ἔδωσε
μέ τό παραπάνω τό μήνυμα τῆς ἐν
Χριστῷ ἀγάπης στούς ἑτεροδόξους
καί στούς ἀλλοπίστους. Εἶναι και-
ρός νά ὀρθοτομήσει τόν ἀκαινοτό-
μητο λόγο τῆς ὀρθοδόξου μονα-
δικῆς Ἀληθείας ἀνά τήν οἰκουμένη.

Εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾷ στό προτει-
νόμενο θέμα τοῦ δευτέρου γάμου
τῶν κληρικῶν ταπεινῶς φρονοῦμε
ὅτι βάσει ὅλων ὅσων ἀναφέραμε
ἀπό τή μακρά παράδοση τῆς ἁγίας
Ὀρθοδοξίας μας, τό θέμα εἶναι κυ-
ρίως ποιμαντικό καί ὄχι ἱεροκανονι-
κό ἤ δογματικό. Τελειότατα τά πάν-
τα ὅρισαν οἱ θεῖοι Πατέρες.

Πιό συγκεκριμένα:
α. Οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μας τῆς

ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξίας, ἀλλά κυ-
ρίως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
πρέπει νά συνειδητοποιήσουν –καί
ἔχουν τίς προϋποθέσεις- ὅτι ὁ μάχι-
μος ἐφημέριος εἶναι ἡ ψυχή, ἡ κε-
φαλή, ἡ κινητήριος δύναμη ὅλης
τῆς ἐνορίας καί ὅλων τῶν πιστῶν.
Ἑπομένως ὅ,τι καί νά τοῦ συμβεῖ,
πρέπει ἀπαραιτήτως ὁ Ἐπίσκοπός
του νά εἶναι κοντά του, πατέρας
ὅσο δύναται στοργικότερος, γιά νά
μπορέσει νά ἀντιμετωπίσει τό σταυ-
ρό του καί τή δοκιμασία του, τήν
οἱαδήποτε περιπέτειά του. Κορυ-
φαία δοκιμασία εἶναι ἡ χηρεία. Ἄν ὁ
Ἐπίσκοπος, ὡς πνευματικός πατέ-
ρας καί ὄχι μόνο ὡς διοικητής στη-
ρίζει τόν ἱερέα του, ἀσφαλῶς καί
δέν θά εἰσχωρήσει στήν ἄσπιλη καί

ἀμόλυντη ἁγία ἱερωσύνη του ἡ πα-
ρανομία τοῦ δεύτερου γάμου, τῆς
παράνομης σχέσεως, τῆς μητριᾶς
πού θά συσσωρεύει προβλήματα,
πού θά ἀδρανοποιήσουν καί τόν
ἱερέα καί τά βλαστάρια του. Σέ
ὅποια ἡλικία καί κατάσταση βρεθεῖ,
θά τόν ἐκκοσμικεύσουν, θά παρα-
λύσουν τίς ἐν Χριστῷ πνευματικές
του δυνάμεις καθιστώντας τον
ἄχαρο ὑπάλληλο καί ὄχι ἁγιοπυρα-
κτωμένο λειτουργό τοῦ Ὑψίστου,
«καί τούς λειτουργούς Αὐτοῦ πυ-
ρός φλόγα» (ψαλμ ργ΄).

β. Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἄς
συστήσει σέ ὅσους πνευματικούς
πατέρες ἔχουν τήν εὐθύνη τῆς πα-

τρότητας, νά συμπαρασταθοῦν θε-
τικά, πνευματικά, πατρικά γιά ἀπο-
δοχή τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί
γιά νά τονισθεῖ ἡ ἀξία καί ἡ σημασία
τοῦ νέου, ἐν Χριστῷ παρθενικοῦ,
τρόπου ζωῆς πού τιμητικά ἀνοίγει ὁ
Κύριος στόν ἱερέα του γιά ἁγία
ἄθληση καί ἐν Χριστῷ χριστοκατα-
ξίωση. Ἄν δέν πορευθοῦμε ἑπόμε-
νοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι καί ὅσον
ἀφορᾷ τήν προσωπική μας ζωή, ἄν
δέν ἀγωνισθοῦμε μέ πνεῦμα ἁγίας
θυσίας πού ζητάει ἡ ἐκκλησία μας
ἀπό ὅλους τούς πιστούς καί δή
τούς ποιμένες της, πῶς θά ἀντικρύ-
σουμε Θεοῦ πρόσωπο; Πῶς θά δώ-
σουμε λόγο στόν Κύριο τοῦ ὁποίου

τήν Ἱερωσύνη ἀξιωθήκαμε νά φέ-
ρουμε στή στρατευομένη μας
Ἐκκλησία; 

Προσωπικά δέν γνωρίζω κληρι-
κούς ἐν χηρείᾳ πού νά ἐπιθυμοῦν
διακαῶς δεύτερο γάμο. Ἀντιθέτως
οἱ ἐν χηρείᾳ γνωστοί κληρικοί πα-
ραμένουν πιστοί στήν κανονικο-
δογματική καί ἁγιοπατερική διδα-
σκαλία καί ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀσχολοῦνται μέ τά παιδάκια τους
καί τίς οὐκ ὀλίγες ποιμαντικές ὑπο-
χρεώσεις, ἀπό τή θεία Λειτουργία
τά λοιπά ἱερά Μυστήρια, μέχρι τό
ἱερό Κοιμητήριο πού νοηματοδοτεῖ
περισσότερο τή διακονία τους σʼ
αὐτό, μέσα στό ὁποῖο ὁ πιό κοντινός

τους ἄνθρωπος, ἡ πρεσβυτέρα τους
σωματικῶς ἀναπαύεται… Ποῦ και-
ρός καί ποῦ μυαλό γιά ξαναπαντρέ-
ματα!

Ἄν ἡ ἁγία Πανορθόδοξος Σύνο-
δος προχωρήσει σέ ἀλλότρια θε-
σμοθέτηση, θά μειώσει τό κῦρος
της καί φυσικά τή θεοπνευστία της
καί θά ἐπιβεβαιώσει ἀκράδαντα, ὅτι
δουλικά χειραγωγεῖται ἀπό τούς τα-
γούς τῆς Νέας Ἐποχῆς. 

Μή γένοιτο! Μή γένοιτο! Μή γέ-
νοιτο!
Εὐλαβῶς ἀσπάζομαι τήν Δεξιάν Σας, 

ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις 
π. Σαράντης Σαράντος»

Γάμος τῶν ἐν χηρείᾳ κληρικῶν

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ
ων, ἡμῶν κοιμωμένων. Καὶ νὰ ση-
μειωθῆ ὅτι ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν εἰς
βάρος τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ ἡ Ἑλλά-
δα –ἐκτὸς τῶν ἄλλων– ἀποτελεῖ
τὴν μοναδικὴ οἰκονομικὴ πηγὴ τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε-
ως!

Σʼ αὐτήν μας τὴν αὐτοσυνειδη-
σία θὰ βοηθηθοῦμε ἀπὸ τὴν μελέ-
τη τῶν πραγματικῶν ἱστορικῶν δε-
δομένων, τὰ ὁποῖα σκόπιμα μᾶς τὰ
ἀποκρύπτουν. Αὐτὸ θὰ ἐπιχειρή-
σουμε μὲ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν με-
γαλύτερη συντομία:

Αἱ Μητροπόλεις 
τῆς Ἑλλάδος ἦσαν 

ἀνέκαθεν Αὐτοκέφαλοι
Ἆραγε «ἁμαρτάνομεν ἂν ζητή-

σωμεν ταπεινῶς (παρὰ τῆς Κων-
σταντινουπόλεως) τοὺς τίτλους,
καθʼ οὓς κέκτηται κανονικῶς ἡ
ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλη-
σία τὸ δικαίωμα τοῦ πρυτανεύειν
ἔνθα, καὶ ὅτε, καὶ κατὰ δεῖ; ...»,
ἐρωτᾶ ἀπὸ τὸ 1852 ὁ Ἀρχιμ. Θεό-
κλητος Φαρμακίδης χωρὶς νὰ ἔχη
λάβει ἀκόμη ἀπάντηση, ἐπειδὴ ἔχει
τὸ ἱστορικὸ στίγμα ὅτι αὐτὸς ὑπη-
ρετοῦσε τὰ συμφέροντα τῆς τότε
Πολιτείας καὶ ὄχι τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅμως, ἡ ἱστορία δὲν εἶναι μόνο
ἄσπρο-μαῦρο. Ἔχει καὶ ἀποχρώ-
σεις τοῦ γκρὶ, καὶ ὅποιος μελετάει
προσεκτικὰ καὶ ἀπροκατάληπτα,
βρίσκει ἀλήθειες καὶ στὸν μεγαλύ-
τερο “ψεύτη”.

Τὸ ἐρώτημα, συνεπῶς, ἔχει μεί-
νει ἀναπάντητο σχετικὰ μὲ τὸ πῶς
ἡ Κωνσταντινούπολη θεωρεῖ ἐξαρ-
τώμενη ἀπὸ ἐκείνην τὴν Ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία, ἐνῶ ποτὲ οἱ πόλεις τῆς
Ἑλλάδος δὲν εἶχαν ἐξάρτηση ἀπὸ
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, μὲ
τὴν σημερινὴ ἔννοια καὶ πρακτικὴ
τῆς ἐξαρτήσεως, ἀλλὰ μόνο πνευ-
ματικὴ σχέση καὶ σύνδεσμο;

Ὁ Φαρμακίδης μὲ βαθὺ σεβασμὸ
πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες πα ρα -
πέμπει τοὺς Πατριαρχικοὺς νὰ
τοὺς διαβάσουν: «Ἂς ἀνα-
γνωσθῶσιν (οἱ Ἱ. Κανόνες) ὀρθότε-
ρον –ἄν ποτε ἀνέγνωσαν– οἱ τὴν
ἁγίαν καὶ μεγάλην σύνοδον συγ-
κροτήσαντες, τὸν κη΄ Κανόνα τῆς
Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸν β΄
τῆς Β΄ καὶ τὸν η΄ τῆς Γ΄», διότι
«ἡμεῖς διϊσχυριζόμεθα, ὅτι αἱ ἀπαρ-
τίζουσαι, τὸ γε νῦν ἔχον, τὸ Βασί-
λειον τῆς Ἑλλάδος Κράτος, μη-
τροπόλεις, ἀρχιεπισκοπαὶ καὶ ἐπι-
σκοπαὶ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐξήρτηντο κα-
νονικῶς τοῦ ἁγιωτάτου Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως, καὶ κανονικῶς ἔπραξαν
αὗται, ἀπολυθεῖσαι ἐξ ἑαυτῶν τῆς
ἐξ αὐτοῦ ἐξαρτήσεως».

Αὐτὰ ποὺ ἰσχυρίζεται ὁ Φαρμακί-
δης τὰ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ἡ
ὁποία μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὄχι μόνο
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν
ἀνέκαθεν αὐτοκέφαλη ἀλλὰ καὶ
κάθε, σχεδόν, πόλη τοῦ Ἑλλαδικοῦ
χώρου!

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, μάλι-
στα, γράφει ὅτι ὄχι μόνον ἦσαν
αὐτοκέφαλες ἕως πρὸ τῆς ἁλώσε-
ως τῆς Κωνσταντινουπόλεως οἱ
σημερινὲς Ἑλληνικὲς πόλεις - Μη-
τροπόλεις, ἀλλὰ ὅτι ἦταν Ἑλληνικὴ
καὶ Αὐτοκέφαλη καὶ ἡ ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀχριδῶν, στὴν ὁποία ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς τοῦ ια΄ αἰῶνος(!) «ὑπήχθη-
σαν αἱ ἐπισκοπαὶ Χειμάρρας (ἡ Χει-
μάρ ρα καὶ τὸ Βουθρωτὸ ἀνήκουν
σήμερα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλβα-
νίας), Ἀδριανουπόλεως (ἢ Δρυϊ-
νουπόλεως) Βουθρωτοῦ καὶ Ἰωαν-
νίνων, ἴσως δὲ καὶ Φωτικῆς, ἐνῶ
μεταγενεστέρως ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, ὑπή-
χθησαν αἱ ἐπισκοπαὶ Βερροίας καὶ
Σταγῶν»! (Γ. Κονιδάρη, Ἐκκλησια-
στικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, Τόμος
Β΄, Ἀθῆναι 1970).

Παραθέτουμε ἐνδεικτικά, ὡς
ἐνίσχυση τῶν θέσεών μας, ἕνα ἐπι-
λεγμένο ἀπὸ μᾶς ἱστορικὸ μνημό-
νιο ἀπὸ τὸ μνημονευθὲν βιβλίο τοῦ
ἀειμνήστου καθηγητοῦ Γερ. Κονι-
δάρη:

«Ἐν ἀρχῇ τοῦ Ι΄ αἰῶνος ὑπῆρχον
ἐν Ἑλλάδι ἐπίσης αἱ αὐτο κέ φαλοι
ἀρχιεπισκοπαὶ Αἰγίνης καὶ Θηβῶν,
ὡς καὶ ἡ Σερρῶν, Λήμνου, Λευκά-
δος, Κερκύρας»...... Ὁ Θηβῶν πρὸ
τῶν μέσων τοῦ ιβ΄ αἰῶνος εἶχε ἐπὶ
Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ τὰς ἐπι-
σκοπὰς Κανάλων, Ζαρα τό βων, Καϊ-
στορίου, Τριχίων καὶ Πλατάνων.»
(ὅ.ἀν., σελ. 38).

Ἀναφέρει στὴ συνέχεια καὶ
πολλὲς ἄλλες αὐτοκέφαλες Ἑλλα-
δικὲς Μητροπόλεις καὶ καταλήγει:

«Περὶ τοῦ ἀκριβοῦς ἀριθμοῦ τῶν
αὐτοκεφάλων ἀρχιεπισκοπῶν τῆς
Ἑλλάδος δὲν ἔχομεν ἀκριβεῖς
εἰδήσεις.» (ὅ.ἀν., σελ. 177).

Περιγράφοντας, ἐπίσης, τὴν
ὀργάνωση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας κατὰ τὶς παραμονὲς τῆς Ἁλώ-
σεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὁ
ἀείμνηστος ἐρευνητὴς-καθηγητής,
ὁμολογεῖ τὴν ἀνεπάρκεια ἱστο-
ρικῶν στοιχείων λόγῳ τῶν πολλῶν
γεγονότων καὶ ἀνακα τα τάξεων καὶ
παραδέχεται ὅτι «ἡ λεπτομερὴς
τῆς πραγμα τικό τητος ἔκθεσις εἶναι
δυσχερὴς διότι ἡ χώρα ἦτο διηρη-
μένη εἰς κρατίδια ἀνήκοντα εἴτε

εἰς τοὺς Βυζαντινοὺς εἴτε εἰς τοὺς
ξένους.» (ὅ.ἀν., σελ. 154).

Εὔλογα, λοιπόν, γεννᾶται τὸ
ἐρώτημα; Ποῦ, ἄραγε, βρῆκε τὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως
τὶς ἱστορικὲς πληροφορίες περὶ
τῶν δικαίων του, ἀφοῦ αὐτὲς οἱ
πληροφορίες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ἐντοπισθοῦν ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ
ἔρευνα;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολὺ ἁπλῆ. Τὶς
βρῆκε σὲ ἀσχέτους Ἱ. Κανόνες τῆς
Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, παρα-
κάμπτοντας καὶ ἀδιαφορῶντας γιὰ
τὶς ἱστορικὲς ἐξελίξεις, γιὰ τὶς ἐδα-
φικὲς ἀνακατατάξεις, γιὰ τὶς ἀνα-
τροπὲς καθεστώτων καὶ τὶς
ἀλλαγὲς τῶν ἰσορροπιῶν τῆς
οἰκου μένης γῆς, ἀλλὰ καὶ χωρὶς νὰ
λαμβάνη ὑπʼ ὄψη του τὶς θέσεις -
δόγματα ἀληθείας ἁγιωτάτων Πα-
τριαρχῶν, ὅπως τοῦ ἁγίου καὶ Με-
γάλου Φωτίου, ὁ ὁποῖος ὑπενθύμι-
σε στὸν πάπα Νικόλαο, ποὺ εἶχε καὶ
αὐτὸς ρομαντικὲς διεκδικήσεις, ὅτι
εἶναι πιὰ συνήθεια στὴν ἐκκλησία
(ἤδη ἀπὸ τόν θ΄ αἰῶνα!) νά συμμε-
ταβάλλονται τὰ ἐκκλησιαστικὰ
πράγματα μὲ τὶς πολιτειακὲς ἐξελί-
ξεις!

Ἀκολουθοῦν τὰ χρόνια μετὰ τὴν
ἅλωση τῆς Πόλης, ὅταν ὁ κατα-
κτητὴς εἶχε νεκρώσει κάθε αὐτο-
κέφαλη ἐκκλησιαστικὴ λειτουργία
στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο δίνοντας ὅλα
τὰ προνόμια στὸν Πατριάρχη.

Ἦταν τυχαῖο αὐτό; Πιστεύουμε
πὼς ὄχι καὶ ἡ ἱστορία συνηγορεῖ σʼ
αὐτό.

Ὁ Σουλτᾶνος ἤξερε καλὰ πὼς
δὲν μπορεῖ νὰ ὑποτάξη πολλὰ
ἀρχιερατικὰ κεφάλια καὶ προέκρινε
νὰ ἐλέγχη ἕνα. Γιʼ αὐτὸ ἔδωσε στὸν
Πατριάρχη ὅλα τὰ προνόμια. Γιὰ νὰ
τὸν προσεταιρισθῆ, νὰ τὸν ἐλέγχη
καὶ νὰ τὸν χρησιμοποιῆ γιὰ νὰ
ἐνορχηστρώνη τοὺς ὑπολοίπους.

Αὐτό κράτησε ὅλα τὰ χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας. Καὶ ἴσως βοήθησε
κάποιες φορές, ἂν καὶ πολλοὶ ἅγιοι
ταλαιπωρήθηκαν ἀπὸ τὶς Φαναριώ-
τικες ἀγκυλώσεις, μεταξὺ τῶν
ὁποίων καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ
ἁγιορείτης μὲ τὶς ἐκδόσεις τῶν βι-
βλίων του.

Ὁ καθηγητὴς Κονιδάρης,
ἐρευνῶντας τὴν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας ἐκφράζει κάποιον
ἀγνωστικισμό, καθʼ ὅτι ἡ περίοδος
αὐτὴ «συμπίπτει πρὸς τοὺς λεγο-
μένους σκοτεινοὺς αἰῶνας τῆς
ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς αὐτοκρα-
τορίας τοῦ Βυζαντίου, περὶ τῶν
ὁποίων στερούμεθα πολλάκις
ἀκριβῶν εἰδήσεων.» (ὅ.ἀν., σελ.
31).

Δὲν πρέπει, λοιπόν, τὶς μετα-
βολὲς τῆς παρακμῆς νὰ τὶς θεω-
ροῦμε «αἰωνόβιες ἐκκλησιαστικὲς
παραδόσεις» καὶ ἱστορικὰ ντοκου-
μέντα, ποὺ πρέπει νὰ καθορίζουν
τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀδια-
φορῶντας γιὰ τὸ πραγματικὸ συμ-
φέρον τῶν πιστῶν καὶ ἀψηφῶντας
τοὺς κινδύνους ποὺ αὐτὲς συνεπά-
γονται.

Εἶναι ἀξιομνημόνευτη ἡ Συνο-
δικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως πρὸς τὸν
Πάπα Λέοντα τὸν ΙΓ΄ , μὲ τὴν ὁποία
διατρανώνεται ἡ διαχρονικὴ ἀνε-
ξαρτησία καὶ τὸ αὐτοδιοίκητο τῶν
αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν τῆς
Οἰκουμένης: «Ἑκάστη κατὰ μέρος
Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἐν τε τῇ
Ἀνατολῇ καὶ τῇ Δύσει ἦν ὅλως ἀνε-
ξάρτητος καὶ αὐτοδιοίκητος κατὰ
τοὺς χρόνους τῶν ἑπτὰ Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων· ὅπως δὲ οἱ Ἐπί-
σκοποι τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-
σιῶν τῆς Ἀνατολῆς, οὕτω καὶ οἱ τῆς
Ἀφρικῆς, τῆς Ἱσπανίας, τῶν Γαλ-
λιῶν, τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Βρετ-
τανίας ἐκυβέρνων τὰ τῶν Ἐκκλη-
σιῶν αὐτῶν ἕκαστος διὰ τῶν ἰδίων
Τοπικῶν Συνόδων, οὐδὲν ἀναμεί-
ξεως δικαίωμα ἔχοντος τοῦ Ἐπι-
σκόπου Ρώμης, ὅστις καὶ αὐτὸς
ἐπίσης ὑπήγετο καὶ ὑπεῖκεν εἰς τὰς
συνοδικὰς ἀποφάσεις. Ἐν σπου-
δαίοις δὲ ζητήμασι δεομένοις τοῦ
κύρους τῆς καθόλου Ἐκκλησίας
ἐγίνετο ἔκκλησις εἰς Οἰκουμενικὴν
Σύνοδον, ἥτις μόνη ἦν καὶ ἔστι τὸ
ἀνώτατον ἐν τῇ καθόλου Ἐκκλησίᾳ
κριτήριον».

Ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ ἐπιστολὴ τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντι νου πό -
λεως μπορεῖ νὰ ἀποτελέση καὶ τὸν
ὁδοδείκτη γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς διε-
νέξεως τῶν δύο αὐτοκεφάλων
Ἐκκλησιῶν (Κωνσταντινουπόλεως
καὶ Ἑλλάδος) καθʼ ὅσον ἐκφράζει
τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα ὅτι «ἀνώ-
τατον ἐν τῇ καθόλου Ἐκκλησίᾳ
κριτήριον» εἶναι ἡ Οἰκουμενικὴ Σύν -
οδος καὶ ὄχι τὸ Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως.

Παρά ταῦτα, ἀκόμη 
καὶ ὁ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

τοῦ 1850 ἀχρηστεύει 
τὴν ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ

τοῦ 1928
Οἱ συζητηταὶ τοῦ θέματος τῶν

σχέσεων Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καὶ Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως παρασύρονται ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον σὲ μιὰ μονοδιάστατη
ἀξιολόγηση τῆς ἀκανθώδους γιὰ
τὶς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν
Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928.

Βεβαίως καὶ μὲ τὴ μονοδιάστατη
ἀξιολόγηση τῆς περὶ οὗ ὁ λόγος
Πράξεως ἔχουν διατυπωθεῖ πολλὰ
καὶ ἀξιόλογα ἐπιχειρήματα, τὰ
ὁποῖα ἀποδυναμώνουν τὶς ἀξιώσεις
τοῦ Πατριαρχείου.

Ὅμως, ἕνας συσχετισμὸς τῆς
Πράξεως αὐτῆς μὲ αὐτὸν καθʼ
ἑαυτὸν τὸν Συνοδικὸ Τόμο τοῦ
1850, ὁ ὁποῖος προηγήθηκε καὶ ὁ
ὁποῖος ἐκφράζει μὲ κάθε λεπτομέ-
ρεια τὶς διαθέσεις καὶ τὸ φρόνημα
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κυριο-
λεκτικὰ ἀχρηστεύει τὴν Πατριαρ -
χικὴ Πράξη τοῦ 1928 καὶ ἀποδει-
κνύει περίτρανα ὅτι αὐτὴ ἡ Πράξη
δὲν θὰ εἶχε ποτὲ ἐκδοθεῖ ἂν ἐπρυ-
τάνευε ἡ λογικὴ καὶ ἡ θεολογικὴ
ὀξυδέρκεια στοὺς τότε ἐκκλησια-
στικῶς ὑπευθύνους.

Ἀρκεῖ ἡ παράθεση μιᾶς καὶ μό-
νης παραγράφου τοῦ Συνοδικοῦ
Τόμου, γιὰ νὰ καταπέση ἡ ἰσχὺς
τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως. Τὴν
ἀντιγράφουμε:

«... ὡρίσαμεν τῇ δυνάμει τοῦ Παν -
αγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύμα-
τος διὰ τοῦ παρόντος Συνοδικοῦ
Τόμου, ἵνα ἡ ἐν τῷ Βασιλείῳ τῆς
Ἑλλάδος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀρχηγὸν ἔχουσα καὶ κεφαλήν, ὡς
καὶ πᾶσα ἡ Καθολικὴ καὶ Ὀρθόδο-
ξος Ἑκκλησία, τὸν Κύριον καὶ Θεὸν
καὶ Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
ὑπάρχη τοῦ λοιποῦ κανονικῶς
αὐτοκέφαλος ...ἐπιγινώσκομεν
αὐτὴν καὶ ἀνακηρύσσομεν πνευμα-
τικὴν ἡμῶν ἀδελφὴν ...καὶ ὡς τοι-
αύτην τοῦ λοιποῦ ἀναγνωρίζεσθαι
καὶ μνημονεύεσθαι τῷ ὀνόματι
«Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος» δαψιλεύομεν δὲ αὐτῇ
καὶ πάσας τὰς προνομίας καὶ πάντα
τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα, τὰ τῇ
ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ ἀρχῇ πα-
ρομαρτοῦντα...»!

Ποιός, ἆραγε, μετὰ τὴν παρά-
γραφο αὐτή, καὶ ἰδιαιτέρως μετὰ
τὶς τελευταῖες φράσεις της, «δαψι-
λεύομεν δὲ αὐτῇ καὶ πάσας τὰς
προνομίας καὶ πάντα τὰ κυριαρχικὰ
δικαιώματα, τὰ τῇ ἀνωτάτῃ Ἐκκλη-
σιαστικῇ ἀρχῇ παρομαρτοῦντα»,
μπορεῖ νὰ στηρίξη κυριαρ χικὰ δι-
καιώματα τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως ἐπὶ τῶν μητροπόλεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔστω καὶ
ἂν οἱ λεγόμενες «Νέες Χῶρες», οἱ
μητροπόλεις τῆς Ἠπείρου, τῆς
Θράκης κλπ., δόθηκαν πολιτειακὰ
ἐκ τῶν ὑστέρων στὸ «Βασίλειον
τῆς Ἑλλάδος»;

Γιὰ νὰ μὴ ὑπάρξη ἀμφισβήτηση
ὡς πρὸς αὐτὸ ποὺ ἐννοεῖ ὁ Πα-
τριαρχικὸς Τόμος γιὰ τὰ δαψιλευ-
θέντα κυριαρχικὰ δικαιώματα πρὸς
τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
ἐφρόντισε ὁ Πατριάρχης Κωνσταν-
τινουπόλεως Ἄνθιμος (Ὁ Πατριάρ-
χης τοῦ Συνοδικοῦ Τόμου) νὰ δι-
ευκρινήση σὲ συνοδευτικὴ τοῦ Τό-
μου Συνοδικὴ Ἐπιστολή, ὅτι «τοῦ
λοιποῦ τὴν κατὰ τὸν ἡμέτερον Συν -
οδικὸν Τόμον καθεστηκυῖαν ἱερὰν
Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ἀπαξά παν τες ἀναγνωρίσητε
ἀνωτάτην Ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν,
περιβεβλημέ νην ἅπαντα τὰ δικαιώ-
ματα ἐπὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλη-
σιῶν, ὅσα περ ἐκέκτητο πρότερον
ὁ καθʼ ἡμᾶς Ἀποστολικὸς Πατριαρ-
χικὸς Οἰκουμενικὸς Θρόνος».

Τὰ «κυριαρχικὰ δικαιώματα» τῆς
Κωνσταντινουπόλεως δόθη καν,
λοιπόν, στὴν «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος» καί ὄχι μόνο σὲ συγκεκρι -
μένες Μητροπόλεις. Καὶ ἀπʼ ὅ,τι
γνωρίζουμε, κανεὶς μέχρι σήμερα,
οὔτε Ἕλληνας ἄλλʼ οὔτε Κωνσταν-
τινουπολίτης Ἱεράρχης δὲν ἔχει
ἀρνηθεῖ ὅτι καὶ οἱ «Νέες Χῶρες»
ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος.

Αὐτὸ ἀποδεικνύεται στὴν Πράξη,
δεδομένου ὅτι οἱ «Νεο χωρίτες»
Μητροπολίτες μετέχουν στὴν
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι
ἐφικτὸ στοὺς Ἕλληνες Μητροπο-
λίτες, ποὺ ὑπάγονται ἀπʼ εὐθείας
στὸ Πατριαρχεῖο, δηλαδὴ οἱ Ἱεράρ-
χες τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανή-
σου.

Τὸ αὐτονόητο συμπέρασμα, ὅτι
μὲ τὸ Συνοδικὸ Τόμο παρέχεται
ἅπαξ διὰ παντὸς τὸ κυριαρχικὸ δι-
καίωμα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλ λά -
δος νὰ ἐντάσση στὴν Ἱεραρχία της
ὅσες Μητροπόλεις προσαρ τῶνται
κατὰ καιροὺς στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπι-
κράτεια, εἶχε ἐξάγει καὶ ὁ Θεόκλη-
τος Φαρμακίδης, πολέμιος μὲν τοῦ
Συνοδικοῦ Τόμου ἀλλὰ καὶ ὁ πλέον
λεπτολόγος ἑρμηνευτής του. Γρά-
φει: «Μένουσι δὲ ἔτι ὑπὸ τὴν
Ἑκκλησιαστικὴν κυριαρχίαν τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι -
νουπόλεως ἐκ τῶν ἀποτελουσῶν
ἄλλοτε τὴν ἐπαρχίαν τῆς Ἀνατο-
λικῆς Ἰλλυρίας ἐπαρχιῶν ἡ Θεσσα-
λία, ἡ Μακεδονία, αἱ δύο Ἤπειροι
κλπ. διότι μένουσιν ἔτι ὑπὸ τὴν δε-
σποτείαν τῶν ἀλλοφύλων. Ἂν
αὔριον ἀπελευθερωθῶσιν ἐξ αὐτῆς
καὶ αὐτοὶ οἱ τόποι, ἀπελευθε-
ροῦνται εὐθὺς καὶ αἱ Ἐκκλησίαι
αὐτῶν ἐξ ἐκείνης, ὅ ἐστιν ἀπολαμ-
βάνουσι πάλιν, ἃ ἐστερήθησαν καὶ
κατὰ τοῦτο δίκαια. Διότι οὔτε νό-
μος, οὔτε κανών, οὔτε ἔθιμον
ἀρχαῖον, οὔτε χρόνος ἐμποδίζου-
σιν αὑτὰς ἀπὸ τοῦ νὰ ἀπολαύσωσι
τὰ οἰκεῖα δίκαια». Αὐτὰ τὰ γράφει ὁ
Φαρμακίδης τὸ 1852 καὶ βεβαίως

δὲν διανοεῖται, ὅπως καὶ κάθε λο-
γικὸς ἄνθρωπος, ὅτι μποροῦσε νὰ
ὑπάρξη ἐκ τῶν ὑστέρων ἡ τραγε-
λαφικὴ καὶ ἀντικανονικὴ Πράξη τοῦ
1928.

Δυστυχῶς ὁ ἐπινοητής της,
ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσό στο -
μος Παπαδόπουλος, στὴν προσπά-
θειά του νὰ ἀνταποκριθῆ στὴν τε-
χνητὴ κρίση, ποὺ παρουσιάσθηκε
ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ποιμαν τορίας
του, θεώρησε πὼς αὐτὴ ἡ Πράξη
θὰ ἦταν συμβιβαστικὴ λύση (παρʼ
ὅτι καὶ ὁ ἴδιος τὴν θεώρησε «παρὰ
τοὺς Ἰεροὺς Κανόνας» καὶ ὡς λύ-
ση “οἰκονομίας”), ἔκαμε τὰ εὔκολα,
δύσκολα, δὲν ἀξιοποίησε τὰ «κυ-
ριαρχικὰ δικαιώματα» ποὺ τοῦ πα-
ρέχει ὁ Συνοδικὸς Τόμος καὶ ἐνέ-
πλεξε τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
σὲ δεινὴ περιπέτεια. 

Τὴν περιπέτεια αὐτὴ ἀναβιώνου-
με σήμερα μὲ τὴν ἔνταση στὶς σχέ-
σεις μας μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καὶ διαπι -
στώνουμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι ὁ
Πανεπιστημιακὸς Καθηγητὴς Ἀρχι -
επίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδό-
πουλος μπορεῖ μὲν νὰ ἦταν ἀξιόλο-
γος συγγραφεύς ἀλλά, μὲ τοὺς
ἄστοχους χειρισμούς του, “χρέω-
σε” στὴν Ἐκκλησία μας, καὶ τὸ Πα-
λαιοημερολογιτικὸ Σχίσμα καὶ τὴν
Κρίση μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη!

Ο ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 
καὶ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

τῆς Ἑλλάδος
Μερικοὶ προσπάθησαν νὰ χρησι-

μοποιήσουν ὡς ἐπιχείρημα ὑπὲρ
τοῦ Πατριαρχείου τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
Συνοδικὸς Τόμος καὶ ἡ Πατρι -
αρχικὴ Πράξη τοῦ 1928 κατοχυρώ-
νονται στὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς
Ἑλλάδος. Δὲν ἔκαμαν, ὅμως, τὸν
κόπο νὰ σκεφθοῦν λίγο περισ σό -
τερο πάνω στὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ καὶ
γιʼ αὐτὸ λησμόνησαν τὸ σπου δαι-
ότερο. Λησμόνησαν πὼς ὁ Συνο-
δικὸς Τόμος ρητῶς ὁρίζει ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος ὄχι μόνο ἀναγνωρίζεται αὐτο-
κέ φαλος ἀλλὰ καὶ διοικεῖ «τὰ τῆς
Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς Θείους καὶ
Ἱεροὺς Κανόνας ἐλευθέρως καὶ
ἀκωλύτως ἀπὸ πάσης κοσμικῆς
ἐπεμβάσεως»!

Αὐτὸ σημαίνει πολὺ ἁπλᾶ ὅτι, ἀφʼ
ἑνὸς μὲν ἡ Πολιτεία δὲν ἔχει κανέ-
να ἀπολύτως δικαίωμα νὰ ἐλέγξη
τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸ ἐὰν καὶ κατὰ
πόσον τηρεῖ τὸν Πατριαρχικὸ Τόμο
καὶ τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη (ἐφʼ
ὅσον αὐτὸ τὸ ἀπαγορεύει ὁ προ-
στατευόμενος ἀπὸ τὸ Σύνταγμα
Συνοδικὸς Τόμος), ἀφʼ ἑτέρου δὲ
ὅτι ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς Συνταγμα-
τικῆς κατοχυρώσεως τῶν ἀνωτέρω
ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ὑποχρεώνη
τὴν Πολιτεία νὰ ἐπικυρώνη τὶς
Ἐκκλησιαστικὲς ἀποφά σεις της,
ὥστε νὰ ἔχουν αὐτὲς καὶ νομικὴ
ἰσχύ.

Αὐτὰ τὰ ἔχει ξεκαθαρίσει ὁ πολι-
τειοκράτης ἀλλὰ καὶ ἀπίστευτα λο-
γικὸς ἄνθρωπος, ὁ Θεόκλητος
Φαρμακίδης. Γράφοντας τότε: 

« Ἂν ὁ Συνοδικὸς Τόμος γενῆ
δεκτός, καὶ κατασταθῆ νόμος τῆς
ἐπικρατείας, τίνος ἄλλου καταστα-
τικοῦ νόμου ὑπάρχει χρεία; Ἀρχὴ
αὐτοσύστατος, αὐθύπαρκτος,
αὐθυπόστατος, ὅλως ἀνεξάρτητος
ἀπὸ τῆς πολιτείας. Ἄλλο Κράτος
ἐν Κράτει, ἐλευθέρως καὶ ἀκωλύ-
τως ἀπὸ πάσης Κοσμικῆς Ἐπεμβά-
σεως διοικοῦσα τὰ τῆς Ἐκκλησίας
καθόλου... Πᾶς λοιπὸν ἄλλος νό-
μος εἶναι ὄχι μόνον περιττός, ἀλλὰ
καὶ γελοῖος!».

Πρέπει νὰ καταλάβουν οἱ πολέ-
μιοι τοῦ Ἑλλαδικοῦ αὐτοκεφάλου
ὅτι τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κα-
τοχυρώνει Πολιτειακὰ μόνο τὴν
Ἐκκλησία  τῆς Ἑλλάδος καὶ μόνον
αὐτήν.

Τὴν προστατεύει, φερʼ εἰπεῖν,
ἀπὸ ληστρικὲς ἐπεμβάσεις τῆς Πο-
λιτείας, ὅπως κατὰ τὸ παρελθὸν ὁ
νόμος Τρίτση ἔπεσε στὸ κενό, γιατὶ
προσέκρουσε στὸ «ἀκωλύτως ἀπὸ
πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως».

Ἐξ ἄλλου, τὸ Σύνταγμα τῆς
Ἑλλάδος, ὅπως καὶ κάθε Σύντα-
γμα, ψηφίζεται γιὰ νὰ κατοχυρώνη
τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν τῆς χώ-
ρας καὶ ὄχι τὰ συμφέροντα τῶν
ἀλλοδαπῶν. Πόσο μᾶλλον ὅταν οἱ
ἀλλότριες διεκδικήσεις διασποῦν
τὴν ἁρμονία τῶν Ἑλληνικῶν πόλε-
ων καὶ ταράσσουν τὴν εἰρήνη τῶν
Ἑλλήνων πολιτῶν.

Τὸ θέμα, λοιπόν, δὲν θὰ τό λύση
ἡ Πολιτεία. Δὲν ἔχει κανένα δι-
καίωμα ἀναμίξεως, παρʼ ἐκτὸς τοῦ
νὰ ὑπενθυμίση στὸ Φανάρι ὅτι τὸ
Σύνταγμα τῆς χώρας ἀποσκοπεῖ
στὸ νὰ διατηρῆ τὴν ἐδαφικὴ ἀκε-
ραιότητα τῆς χώρας καὶ νὰ προ-
στατεύη τὰ νομικὰ συμφέροντα καὶ
δικαιώματα τῶν πολιτῶν καὶ ὑπη-
κόων της. Τὸ θέμα πρέπει νὰ τὸ λύ-
ση ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἡ μέλ-
λουσα Πανορθόδοξος Σύνοδος.
Στὸ θέμα αὐτὸ θὰ φανοῦν οἱ πρα-
γματικοὶ σκοποὶ κάθε Ἱεράρχου
καί, τότε, ἂν ἀποδειχθῆ ὅτι μὲ τὰ
γραφόμενά μου ἀδίκησα κάποιον ἢ
κάποιους, τότε θὰ ζητήσω δημο-
σίως συγγνώμη!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Εἰς τὰ 7,7 ἑκατ. ὁ πληθυσμὸς
τῆς Ἑλλάδος ἕως τὸ 2080

Δυσοίωνον τὸ μέλλον τῆς Ἑλλά-
δος καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἐὰν συνε-
χισθῆ ἡ τραγικὴ κατάστασις τῆς
ὑπογεννητικότητος. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Στατιστικὴ Ὑπηρεσία προβλέπει
μεγάλην μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ.
Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ἀμιγῶς
ἐθνικὸν ἀλλὰ καὶ ἐκκλησιαστικόν,
ὅπως εὐστόχως ἐπισημαίνει τὸ
ἀκόλουθον δημοσίευμα τοῦ olym-
pia.gr:

«Μὲ βάση τὰ στατιστικὰ τῶν
γεννήσεων- θανάτων ἀπὸ τὸ 2011
καὶ μετά, ἀλλὰ καὶ μὲ βάση τὴ μα-
ζικὴ μετανάστευση νέων καὶ οἰκο-
γενειῶν στὸ ἐξωτερικό, ἡ Ἑλλάδα
βρίσκεται στὸ χειρότερο σημεῖο
δημογραφικῆς κατάρρευσης. Δυσ -
τυχῶς, οἱ ἁρμόδιοι κοιμοῦνται τὸν
ὕπνο τοῦ δικαίου. Πλήρης ἀδιαφο-
ρία ἀπὸ Πολιτεία, κόμματα καὶ ἐπί-
σημη Ἐκκλησία. Εἰδικότερα γιὰ
τὴν Ἐκκλησία μόνο μία ἀναφορὰ
νὰ κάνουμε, γιὰ τὴν ἑβδομάδα
ἱερατικῶν κλήσεων Ὅταν δὲν γεν-

νιοῦνται νέα παιδιά, λόγω τῶν δυ-
σβάσταχτων οἰκονομικῶν μέτρων
ἐνάντια στοὺς Πολύτεκνους καὶ
τοὺς Τρίτεκνους, πῶς ἐλπίζει ἡ
Ἐκκλησία νὰ βρεῖ νέους ἱερεῖς; Τὶς
ἐκτιμήσεις της γιὰ τὴν διαμόρφω-
ση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν εὐρω-
παϊκῶν χωρῶν ἕως τὸ 2080 ἔδωσε
στὴν δημοσιότητα ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Στατιστικὴ Ἀρχή. Ὅπως δείχνουν
τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat, ὁ πλη-
θυσμὸς τῆς χώρας μας μέχρι τὸ
2080 ἀναμένεται νὰ μειωθεῖ,
καθὼς ὑπολογίζεται πὼς θὰ δια-
μορφωθεῖ στὰ 7,69 ἑκατομμύρια
ἀνθρώπους. Ἡ Ἑλλάδα σβήνει δη-
μογραφικὰ καὶ κανεὶς δὲν συγκι-
νεῖται. Ἡ Ἑλλάδα θὰ εἶναι σὲ λίγα
χρόνια χώρα γερόντων καὶ ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν θὰ ἔχει
νέους στοὺς ναοὺς καὶ δὲν θὰ ἔχει
νέους ἱερεῖς καὶ στελέχη. Θὰ ἀδει-
άσουν τὰ σχολεῖα πρωτοβάθμιας
καὶ δευτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, θὰ
ἐρημώσουν οἱ παραμεθόριες πε-
ριοχὲς καὶ τὰ νησιά, ἡ Ἑλλάδα θὰ
μετατραπεῖ σὲ “κρανίου τόπο”».
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Τὰ ἀληθινὰ πρότυπα τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν

τικῆς εἰκόνος, ποὺ δημιουργήθηκε
πανελληνίως καὶ διεθνῶς,γιὰ τὰ
δύο αὐτὰ πρόσωπα, μετὰ τὴν δη-
μοσίευση καὶ κυκλοφορία ἀπὸ τὴν
«Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»,
πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες τοῦ ὁμο-
λογιακοῦ κειμένου μὲ τίτλο: «Ἡ
νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου»
καὶ τῆς ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς τοῦ
Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σερα-
φεὶμ πρὸς τὸν Πάπα Φραγκίσκο τὸν
Α΄.

Ἀπὸ τὴν μέχρι τώρα ζωή καὶ πο-
λιτεία τῶν δύο αὐτῶν ἀνδρῶν, ἀπὸ
τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις των μπο-
ροῦμε νὰ συμπεράνουμε, ὅτι
ὑπῆρξαν πρότυπα Θρησκευτικῶν
Ἡγετῶν; Κάθε ἄλλο. Ἀντίθετα μά-
λιστα. Διότι ποιὰ εἶναι τὰ ἀληθινὰ
πρότυπα, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ μι-
μηθοῦν οἱ σημερινοὶ ἐκκλησιαστι-
κοί μας ἡγέτες; Ἀσφαλῶς οἱ ἅγιοι
καὶ θεοφόροι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι
συνδύασαν στὴ ζωή τους τὸ πα-
τριαρχικό, ἢ τὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίω-
μα, μὲ τὴν ἁγία καὶ ἐνάρετη ζωή, μὲ
τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ τὸ ὁμολογιακό
τους φρόνημα, μὲ τοὺς ἀγῶνες
των ἐναντίον τῶν αἱρέσεων τῆς
ἐποχῆς των, μὲ τοὺς διωγμοὺς καὶ
τὶς θλίψεις ποὺ ὑπέφεραν ὑπὲρ τῆς
Ὀρθοδοξίας. Καὶ τέτοιοι ὑπῆρξαν,
ὅπως γνωρίζουμε ὁ Μέγας Ἀθανά-
σιος, ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξαν-
δρείας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος, ὁ Μέγας Φώτιος, ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ πολλοὶ
ἄλλοι. Τὸ παρὰ πάνω μνημονευθὲν
κείμενο τῆς «Συνάξεως Κληρικῶν
καὶ Μοναχῶν» εἶναι ἕνα κείμενο
ποὺ ὑπέγραψαν μέχρι στιγμῆς ἕξι
ἐπίσκοποι, ἑκατοντάδες κληρικοί,
ἡγούμενοι Ἱερῶν Μονῶν, ἀρχιμαν-
δρίτες, ἐφημέριοι Ἱερῶν Ναῶν, μο-
ναχοὶ καὶ μοναχὲς καὶ χιλιάδες λαϊ-
κοί, εἶναι ἕνα κείμενο ποὺ κανείς,
μὰ ἀπολύτως κανείς, οὔτε ὁ Οἰκου-
μενικός μας Πατριάρχης κ. κ. Βαρ-
θολομαῖος, οὔτε κάποιος Ἀρχιε-
ρεύς, ἢ κληρικὸς τῶν κύκλων τοῦ
Φαναρίου, οὔτε ἀκαδημαϊκὸς διδά-
σκαλος τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, οὔτε
κάποιοι ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς τῆς
διοργανωθείσης Ἡμερίδος, ποὺ μὲ
τὶς εἰσηγήσεις των ἔσπευσαν νὰ
ἐγκωμιάσουν τὸν Οἰκουμενικό, δὲν
τόλμησε νὰ ἀνατρέψει καὶ ποὺ ἀπο-
δεικνύει τὰ πράγματα οὐσιωδῶς!
Ἔχει ἤδη καταγραφεῖ στὴν ἐκκλη-
σιαστική μας ἱστορία, στὴν ἱστορία
τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος κατὰ
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τὸ κείμενο
αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀγκάθι, ἕνας δριμύ-
τατος ἔλεγχος, ἕνας καταπέλτης
τῆς πλάνης, ἕνα κείμενο, τὸ ὁποῖο
ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀνατρέ-
ψουν καὶ ἐξουδετερώσουν, ἁπλῶς
τὸ προσπερνοῦν ἀδιάφορα. Καὶ ἐπι-
δίδονται σὲ Ἡμερίδες μὲ ἐγκώμια,
νομίζοντας ἔτσι ὅτι θὰ ἐξαπατή-
σουν τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Πλανῶνται ὅμως πλάνη οἰκτρά,
διότι ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔχει
ἤδη ἀφυπνιστεῖ.

Τί νὰ ποῦμε τώρα καὶ γιὰ τὸν
«Πάπα» κ. Φραγκίσκο τὸν Α΄; Πρα-
γματικὰ φρίττει κανείς,ὅταν βλέπει
ἀκαδημαϊκοὺς διδασκάλους τῆς
Θεολογίας νὰ ἐγκωμιάζουν καὶ νὰ
προβάλλουν ὡς πρότυπο θρησκευ-
τικοῦ ἡγέτη ἕνα αἱρεσιάρχη καὶ
διερωτᾶται, μέχρι ποίου ἆραγε
βαθμοῦ ἔχει προχωρήσει ἡ διά-
βρωση τῶν Θεολογικῶν μας
Σχολῶν; Θὰ μποροῦσε ποτὲ κανεὶς
νὰ διανοηθεῖ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο
νὰ ἐγκωμιάζει τὸν Ἄρειο, ἢ τὸν
ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ νὰ
ἐγκωμιάζει τὸν Βαρλαάμ; Θὰ μπο-
ροῦσε ποτὲ κανεὶς νὰ διανοηθεῖ
τοὺς ἁγίους Πατέρες, νὰ ὀνομά-
ζουν τὶς αἱρετικὲς παρασυναγωγὲς
ὡς Ὀρθόδοξες ἐκκλησιαστικὲς
κοινότητες; Νὰ θεωροῦν τὸν Παπι-
σμό, ποὺ καταδικάστηκε ὡς αἵρεση
ἀπὸ πλῆθος Ὀρθοδόξων Συνόδων,
ὡς ἀληθῆ Ἐκκλησία, μὲ ἔγκυρα μυ-
στήρια καὶ ἀποστολικὴ διαδοχή;
Καὶ ὅμως αὐτὰ ποὺ γιὰ τοὺς ἁγίους
Πατέρες εἶναι ἀδιανόητα, δὲν εἶναι
καθόλου ἀδιανόητα γιὰ τοὺς καθη-
γητὲς τῶν Θεολογικῶν μας
Σχολῶν. Ἆραγε ἔμεινε τίποτε
ὄρθιο στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημαϊκὴ
Θεολογία, ἢ μήπως τὰ πάντα κατε-
δαφίστηκαν;

Συγκλονιστικὲς εἶναι οἱ ἀποκα-
λύψεις, ποὺ μᾶς δίδει σχετικὰ μὲ τὸ
πρόσωπο τοῦ σημερινοῦ «Πάπα»

Φραγκίσκου τοῦ Α΄ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ.
Σεραφείμ, σὲ μία σχετικὰ πρόσφα-
τα, (13.11.2013), δημοσιευθεῖσα πο-
λυσέλιδη ἐπιστολή του πρὸς
αὐτόν. Ἀποκαλύψεις ἀνατριχιαστι-
κές, ποὺ μαρτυροῦν καὶ ἀποδει-
κνύουν ὅτι πρόκειται περὶ ἑνὸς
σκοτεινοῦ καὶ διαβεβλημένου προ-
σώπου, περὶ ἑνὸς προσώπου, ποὺ
κατηγορήθηκε στὸ παρελθὸν γιὰ
ἀξιόποινες πράξεις καὶ ἑπομένως
ὑπόλογου ὄχι μόνον ἔναντι τῆς
Θείας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνθρώπινης δι-
καιοσύνης. Παραθέτουμε ἕνα χα-
ρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα: «Ἐσεῖς,
Ἐκλαμπρότατε, ὁ τότε ʻἔπαρχοςʼ
Ἀργεντινῆς γιὰ τὴν Societas Jesu,
(Τάγμα Ἰησουϊτῶν),Χόρχε Μάριο
Μπεργκόλιο καὶ σήμερα Φραγκί-
σκος Α΄ σχετιζόσασταν ἄμεσα μὲ
τὴν ἀπαγωγὴ καὶ τὰ βασανιστήρια
τῶν Ἰησουϊτῶν Ὀρλάντο Γιόριο καὶ
Φρανσίσκο Γιάλικς ἀπὸ τὴν στρα-
τιωτικὴ Χούντα τὸν Μάϊο τοῦ 1976.
Τὸ ἴδιο θέμα ἀνέφερε καὶ ἡ γνωστὴ
ἐφημερίδα Los Angeles Times τὴν
1.4.2005, ὅπου περιεχόταν καὶ ἡ
πληροφορία ὅτι ὁ Ἰησουΐτης
Ὀρλάντο Γιόριο Σᾶς κατηγόρησε
εὐθέως, τὸν τότε ἔπαρχο τοῦ Τά-
γματος Χόρχε Μπεργκόλιο, ὅτι κυ-
ριολεκτικὰ τὸν παραδώσατε στὰ
τάγματα θανάτου τῆς Χούντας,
ἀρνούμενος νὰ προσφέρετε κάλυ-
ψη στὸν ἴδιο καὶ στὸν Ἰησουΐτη Γιά-
λικς ἐνώπιον τοῦ καθεστῶτος γιὰ
τὸ κήρυγμά τους στὶς φτωχογειτο-
νιὲς τοῦ Μπουένος Ἄϊρες. Τὸν ἴδιο
χρόνο ἡ γνωστὴ δικηγόρος Μύ-
ριαμ Μπρέγκμαν κατέθεσε μήνυση
ἐναντίον Σας, τοῦ Καρδιναλίου
Χόρχε Μπεργκόλιο καὶ νῦν Φραγκί-
σκου, μὲ τὴν κατηγορία τῆς συνο-
μωσίας μὲ τὴν ἐγκληματικὴ χοῦντα
τοῦ στρατηγοῦ Βιντέλα, κατηγορία
ποὺ ἐπανέλαβαν τὸ 2010 οἱ
ἐπιζῶντες τοῦ βρώμικου πολέμου
τῆς στρατιωτικῆς Χούντας τῆς
Ἀργεντινῆς, ὅπως προβλήθηκε
στὴν Ἐφημερίδα El Mundo. Κατὰ
τὴν πορεία τῆς δίκης, ποὺ ξεκίνησε
μετὰ τὴν μήνυση τῆς Μύριαμ
Μπρέγκμαν, Ἐσεῖς, ὁ Καρδινάλιος
Μπεργκόλιο, ἀρνηθήκατε νὰ παρα-
στεῖτε σὲ ἀνοικτὴ δίκη καὶ οἱ ἀπαν-
τήσεις Σας, ὅταν τελικὰ καταθέσα-
τε, ἦταν γεμάτες ὑπεκφυγὲς καὶ
ἀοριστίες. […] Τὸ 2006 ὁ Ἀργεν-
τινὸς δημοσιογράφος Ὀράσιο
Βερμπίτσκι στὸ βιβλίο του ʻΣιωπὴʼ
Σᾶς καταγγέλλει, τὸν Χόρχε Μάριο
Μπεργκόλιο καὶ νῦν Φραγκίσκο Α΄,
ὡς ἄμεσο συνεργάτη τῆς Χούντας
τοῦ Βιντέλα, βασιζόμενος στὶς
προσωπικὲς μαρτυρίες πέντε πα-
πικῶν ̒κληρικῶνʼ, ἀπὸ τοὺς ὁποίους
ἀφαιρέσατε ὡς ὁ τότε ʻἐπίσκοποςʼ
Μπουένος Ἄϊρες καὶ ʻἔπαρχοςʼ
Ἀργεντινῆς τῆς ʻἙταιρείας τοῦ
Ἰησοῦʼ Μπεργκόλιο, τὴν ἄδεια γιὰ
ἄσκηση ἱεραποστολικοῦ ἔργου
στὶς παραγκουπόλεις τοῦ Μπουέ-
νος Ἄϊρες, δίνοντας ἔτσι τὴν δυ-
νατότητα στὴν Χοῦντα τοῦ Βιντέ-
λα νὰ τοὺς συλλάβουν. Εἶναι ση-
μαντικὴ ἡ πληροφορία, ποὺ δίνει ἡ
γνωστὴ δικηγόρος γιὰ τὰ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα Μύριαμ Μπρέγκμαν
καὶ ποὺ στηρίζεται στὶς καταθέσεις
τῶν Ἰησουϊτῶν Γιόριο καὶ Γιάλικς,
ὅτι μετὰ τὰ βασανιστήρια στὶς φυ-
λακὲς τῆς Χούντας, τοὺς ἔριξαν
ἀπὸ ἑλικόπτερο, γιὰ νὰ τοὺς δολο-
φονήσουν, ἀλλὰ αὐτοὶ ἐπέζησαν,
γιὰ νὰ διηγοῦνται τὰ κατορθώματα
καὶ τὴν ʻἀγάπηʼ Σας, τοῦ ἐμφανιζο-
μένου ὡς ἀνθρωπιστοῦ κ. Χόρχε
Μάριο Μπεργκόλιο καὶ νῦν Φραγκί-
σκου Α΄. […] Ἡ ἡμερήσια ἐφημερί-
δα ̒ Ἡ Ἑλλάδα αὔριοʼ τῆς 15ης ἕως
καὶ 17ης Μαρτίου 2013 κατέρριψε
τὴν προπαγάνδα τοῦ Βατικανοῦ γιὰ
Σᾶς, Ἐκλαμπρότατε, μὲ πρωτοσέ-
λιδο κύριο θέμα της, τὸ ὁποῖο τεκ-
μηρίωνε μὲ φωτογραφίες, ἔγγρα-
φα καὶ πολυσέλιδο ρεπορτὰζ ὅτι
Ἐσεῖς, Ἐκλαμπρότατε, ἤσαστε ὁ
ἀγαπημένος τῆς μυστικῆς Ἀμερι-
κανικῆς ὑπηρεσίας CIA καὶ τοῦ
ἀνθέλληνος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
τῶν Η.Π.Α. Χένρυ Κίσσινγκερ κατὰ
τὴν ἐποχή, τὴν ὁποία κηρύχθηκε δι-
κτατορία στὴν Ἀργεντινὴ κατὰ τὴν
δεκαετία τοῦ 1970, ὑπὸ τὸν στρα-
τηγὸ Χόρχε Βιντέλ, ὁ ὁποῖος τὸ 1985
καταδικάσθηκε σὲ ἰσόβια κάθειρ-
ξη».

Ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὴν εἰδησε-
ογραφία «ἡ ἐκδήλωση γιὰ τοὺς δύο
θρησκευτικοὺς ἡγέτες εἶναι μία πα-
ράλληλη ἐκδήλωση τοῦ Διεθνοῦς
Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ποὺ θὰ

πραγματοποιηθεῖ στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ., 20 καὶ 21 Ἀπριλί-
ου, μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ
θέμα: “Ὁ Πάπας Λέων Α΄, ὡς γέφυ-
ρα διαλόγου Ἀνατολῆς καὶ Δύσης”.
Τὸ διήμερο Συνέδριο ἀναμένεται νὰ
φωτίσει ἐνδιαφέρουσες πτυχὲς τῆς
δράσης τοῦ πάπα Λέοντα, (440-461
μ. Χ.), ὁ ὁποῖος στὶς Ὀρθόδοξες
πηγὲς χαρακτηρίζεται ὡς στῦλος
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἅγιος τῆς
Ἐκκλησίας, καθὼς ὑπῆρξε μέγας
θεολόγος, πολυγραφότατος, μὲ με-
γάλη κατάρτιση, ἦθος καὶ προσήλω-
ση στὴν Ὀρθόδοξη παράδοση».

Ἡ ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν ὀργανωτικὴ
ἐπιτροπὴ τοῦ ἐν λόγῳ Διεθνοῦς
Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἁγί-
ου Πάπα Λέοντα τοῦ Α ,́ πιστεύουμε,
ὅτι εἶναι ἀτυχέστατη. Διότι ὁ Ἅγιος
Λέων ὁ Α΄, καθὼς καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι
Πάπες, ποὺ ἔζησαν τὴν πρώτη χιλιε-
τηρίδα μέχρι τῆς καταλήψεως τοῦ
Πατριαρχείου τῆς Δύσεως ἀπὸ τοὺς
αἱρετικοὺς Φράγκους τὸ 1009 μ. Χ.,
ὑπῆρξαν προασπιστὲς καὶ ὁμολο-
γητὲς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἐν
προκειμένῳ ὁ Ἅγιος Λέων ὁ Α΄
ὑπῆρξε ὁ ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδό-
ξου πίστεως κατὰ τῶν αἱρετικῶν
Μονοφυσιτῶν, διότι μὲ τὸν περίφη-
μο «Τόμο» του, στηλίτευσε τὸν Μο-
νοφυσιτισμὸ καὶ συν έβαλε στὴν δια-
τύπωση τοῦ Ὀρθόδοξου δόγματος
στὴν Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικὴ
Σύνοδο. Εἶναι δὲ βέβαιο, ὅτι ἂν
ζοῦσε σήμερα ὁ ἅγιος, ὄχι μόνον
δὲν θὰ δεχόταν νὰ παίξει τὸ ρόλο
μιᾶς γέφυρας γιὰ ἕνα ἀτέρμονα
«διάλογο Ἀνατολῆς καὶ Δύσης»,
ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδείχθη-
κε ἄκαρπος καὶ ἐπιζήμιος, ἀλλὰ θὰ
ἔκανε τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Κατʼ
ἀρχὴν θὰ ἔκανε τὸ πᾶν γιὰ τὴν ἐπά-
νοδο τοῦ Παπισμοῦ στοὺς κόλπους
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Θὰ ἀγωνιζόταν
γιὰ τὴν ἀποβολὴ κάθε αἱρετικῆς δι-
δασκαλίας, ποὺ ἐπισώρευσε ὁ Πα-
πισμὸς μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Πρὸ
πάντων θὰ ὄρθωνε τὸ ἀνάστημά
του καὶ θὰ ἀγωνιζόταν μὲ ὅλες του
τὶς δυνάμεις μέχρι θανάτου γιὰ τὴν
καταπολέμηση τῆς αἱρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Θὰ κατέβαλε συν-
τονισμένες προσπάθειες γιὰ τὴν
σύγκληση Οἰκουμενικῆς Πανορθο-
δόξου Συνόδου, στὴν ὁποία θὰ πρω-
τοστατοῦσε γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ.

Κλείνοντας τὴν ἀνακοίνωσή μας,
φέρνουμε στὴ μνήμη μας τὸν θεό-
πνευστο λόγο τῆς Γραφῆς: «Ὅταν
ἔλθῃ ἀσεβὴς εἰς βάθος κακῶν, κα-
ταφρονεῖ, ἐπέρχεται δὲ αὐτῷ ἀτιμία
καὶ ὄνειδος» (Παροιμ.18,3). Ὅταν ὁ
ἀσεβής, μετὰ ἀπὸ ἀλλεπάλληλες
πτώσεις στὴν ἁμαρτία, φθάσει σὲ
βάθος κακῶν, πωρώνεται πλέον καὶ
περιφρονεῖ τὰ πάντα. Ἐπακολουθεῖ
δὲ σʼ αὐτὸν ντροπὴ καὶ καταισχύνη.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
σχολιάζοντας τὸ παρὰ πάνω χωρίο
παρατηρεῖ: «Ἡ ψυχὴ ὥσπερ ὗς
(ὅπως ὁ χοῖρος), ἐγκυλιομένη βορ-
βόρῳ ἥδεται, (ποὺ αἰσθάνεται εὐχα-
ρίστηση, νὰ κυλιέται στὸν βοῦρκο),
οὕτω καὶ αὐτὴ ὑπὸ τῆς κακῆς συν -
ηθείας καταχωσθεῖσα, οὐδὲ αἴσθη-
σιν λαμβάνει τῆς δυσωδίας τῶν
ἁμαρτημάτων» (οὔτε κἄν αἰσθάνε-
ται τὴν δυσωδία τῶν ἁμαρτημάτων
της). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει, νὰ
κατρακυλάει στὸ βόθρο τῆς αἱρέσε-
ως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ Θρη-
σκευτικοῦ Συγκρητισμοῦ, καὶ προσ -
θέτει τὴν μία πτώση μετὰ τὴν ἄλλη,
χωρὶς νὰ μετανοεῖ, τότε φθάνει σὲ
βάθος κακῶν, δὲν αἰσθάνεται τὸ
πνευματικό του κατάντημα, διότι
πωρώνεται ἡ συνείδησή του. Στὴν
κατάσταση αὐτὴ καταφρονεῖ τὰ
πάντα, δὲν δέχεται νουθεσίες, ἐπι-
μένει στὴν αἵρεση, εἶναι πρακτικὰ
ἀθεράπευτος. Ὅταν μάλιστα συμ-
βαίνει νὰ κατέχει καὶ πανεπιστημια-
κοὺς τίτλους, ποὺ τὸν φουσκώνουν
μὲ ἔπαρση καὶ τρέφουν μέσα του
τὴν αὐτοπεποίθηση στὶς γνώσεις
του, τότε πραγματικὰ εἶναι τῶν
ἀδυνάτων ἀδύνατον ἡ μετάνοια
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. Μποροῦμε
ἆραγε νὰ ἔχουμε ἐλπίδες μετανοί-
ας γιὰ τοὺς καθηγητές μας, οἱ
ὁποῖοι λησμονοῦν, ὡς ἀποδεικνύε-
ται, τὸν λόγον τοῦ Σωτῆρος μας
«μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί, εἷς γὰρ
ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητὴς ὁ
Χριστὸς» (Ματθ. 23,10), ὥστε νὰ
μαθητεύσουν διὰ τῆς προσωπικῆς
μετοχῆς καὶ ἐμπειρίας εἰς Αὐτόν;».

Ἡ Διακοινοβουλευτική Σύνοδος Ὀρθοδοξίας 
διὰ τὴν γενοκτονίαν τῶν Ἀρμενίων

Κατὰ τὴν Διακοινοβουλευτικὴν
Συνέλευσιν Ὀρθοδοξίας μὲ
ἀφορμὴν τὰ 100 ἔτη ἀπὸ τὴν τρο-
μερὰν γενοκτονίαν τῶν Ἀρμενίων
ὡμίλησε καὶ ὁ Ἕλλην Βουλευτὴς κ.
Ἀμανατίδης, ὁ ὁποῖος ἔθεσε τὰς
διαστάσεις τοῦ ζητήματος εἰς τὰς
εὐρυτέρας βάσεις του, περιλαμβά-
νων καὶ τὴ γενοκτονίαν τῶν Πον-
τίων. Παραθέτομεν τμῆμα ἀπὸ τὸ
ἀνακοινωθὲν, ποὺ ἐξέδωσεν ἡ
Δ.Σ.Ο. τὴν 28ην Ἀπριλίου 2015: 

«Μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐκδηλώ-
σεων μνήμης γιὰ τὰ 100 χρόνια
ἀπὸ τὴ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων
στὸ Ἐρεβάν, ὀργανώθηκε ἡ δεύ-
τερη ἐτήσια τακτικὴ συνεδρίαση
τῆς Διεθνοῦς Γραμματείας, τῶν
Προέδρων καὶ Εἰσηγητῶν τῶν
Ἐπιτροπῶν τῆς Διακοινοβουλευ-
τικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας
(Δ.Σ.Ο.) στὸ Ἐρεβάν, 22 – 25 Ἀπρι-
λίου… Ὁ Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς
Γραμματέας τῆς Διακοινοβουλευ-
τικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας

(Δ.Σ.Ο.), Βουλευτὴς κ. Ἰωάννης
Ἀμανατίδης, ὁμίλησε στὸ Κοινο-
βουλευτικὸ Φόρουμ, μὲ θέμα: «Οἱ
κοινοβουλευτικοὶ ἐνάντια στὸ
ἔγκλημα τῆς Γενοκτονίας» καὶ τό-
νισε μεταξὺ ἄλλων:… «Ἡ γενο-
κτονία τῶν Ἀρμενίων συνιστᾶ τὴν
πρώτη γενοκτονία τοῦ 20οῦ αἰ., μὲ
τὴ συστηματικὴ ἐξόντωση ἑνάμι-
ση ἑκατομμυρίου ἀνθρώπων ἀπὸ
τὸ ὀθωμανικὸ κράτος. Ὅμως δὲν
ἦταν ἡ μοναδικὴ ἐπαχθὴς καὶ βάρ-
βαρη ἐξόντωση ποὺ διεπράχθη
ἀπὸ τὸ Ὀθωμανικὸ Κράτος. Στὶς
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. καὶ συγκεκρι-
μένα στὴν περίοδο 1914-1919 οἱ
Νεότουρκοι, μὲ ἀπόλυτα συστη-
ματικὸ καὶ προμελετημένο τρόπο

ἐξόντωσαν 350.000 περίπου
Ἕλληνες τοῦ Πόντου εἴτε μέσω
τοῦ ἐκτοπισμοῦ τῶν τελευταίων
στὰ βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἴτε
μέσω τῶν κακουχιῶν καὶ τῆς
ἀναγκαστικῆς ἐργασίας. Στὸ ἴδιο
πλαίσιο χιλιάδες Ἀσσύριοι τῆς
ἄνω Μεσοποταμίας ἐκτοπίστηκαν
βίαια καὶ θανατώθηκαν ἀπὸ τουρ-
κικὲς δυνάμεις στὸ διάστημα με-
ταξὺ 1914 καὶ 1920, μὲ σύγχρονες
πηγὲς νὰ ἀνεβάζουν τὸν ἀριθμὸ
τῶν νεκρῶν στοὺς 250.000…». Τὰ
μέλη τῆς Διεθνοῦς Γραμματείας
τῆς Δ.Σ.Ο. ἀπέτισαν φόρο τιμῆς
στὰ θύματα τῆς γενοκτονίας στὸ
μνημεῖο Τσιτσερνακαμπὲρντ στὸ
Ἐρεβάν».

Ἀπάντησις εἰς ἀποτειχισθέντα θεολόγον
καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ποὺ διαμένει)
τῶν ὁποίων κατὰ καιροὺς καταγ-
γέλλει τὰ Οἰκουμενιστικὰ αἴσχη!

»Ἂς θυμηθεῖ τί ἔκαναν οἱ 3 Μη-
τροπολίτες καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ
ἀμφιλεγόμενα τότε, νηπιακὰ
Οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τοῦ
Ἀθηναγόρα, κι ἂς ἀκολουθήσει τὸ
παράδειγμα τῶν Ἁγίων, ἐφόσον
εἶχε τὴν τόλμη (μὲ τὸ παραπάνω
ἄρθρο του) νὰ ἐλέγξει γιὰ παρό-
μοιες παραλείψεις τοὺς δυὸ Μη-
τροπολίτες».

Ἂν καὶ δὲν συνηθίζω νὰ ἀπαντῶ
σὲ σχόλια ἱστολογίων, ὄχι διότι τὰ
ὑποτιμῶ καὶ τὰ περιφρονῶ, ἀλλὰ
διότι αὐτὸ ἀπαιτεῖ πολὺ χρόνο, τὸν
ὁποῖο δὲν διαθέτω, θὰ ἀπαντήσω
στὸν κ. Π.Σ. (ἀπὸ τὰ ἀρχικὰ τοῦ
ὀνόματος συμπεραίνω, ὅτι πρόκει-
ται γιὰ τὸν γνωστὸ θεολόγο κ. Πα-
ναγιώτη Σημάτη). Καὶ θὰ ἀπαντήσω
πρῶτον διότι, ἂν καὶ δὲν γνωρίζω
προσωπικῶς τὸν σχολιογράφο, ἐν
τούτοις ἐκτιμῶ τοὺς πολυετεῖς
ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
καὶ δεύτερον, διότι πολλοὶ ἀποτει-
χισμένοι μιμοῦνται δυστυχῶς τοὺς
Παλαιοημερολογίτες, ὄχι βεβαίως
στὴν δημιουργία σχίσματος (διότι
ἡ ἀποτείχιση δὲν εἶναι σχίσμα),
ἀλλὰ στὴν ἐπίμονη καὶ φορτικὴ
ἄσκηση πιέσεων, μὲ ὑπερβάλλοντα
ζῆλο καὶ ἀνάρμοστη πολλὲς φορὲς
συμπεριφορά, πρὸς πιστὰ καὶ συν -
ειδητὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας νὰ
τοὺς μιμηθοῦν καὶ νὰ ἀποτειχι-
στοῦν καὶ αὐτὰ μὴ ὑπαρχουσῶν
τῶν ἀναγκαίων προϋποθέσεων καὶ
συνθηκῶν παντοῦ καὶ πάντοτε γιὰ
μία τέτοια ἀποτείχιση.

Μὲ κατηγορεῖ ὁ κ. Π.Σ., διότι δὲν
ἀπομακρύνομαι ἀπὸ τοὺς οἰκουμε-
νιστές, ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι. Τὸν
ἐρωτῶ: Σήμερα δὲν ὑπάρχουν ἅγι-
οι; Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν, τότε ἡ
Ἐκκλησία ἔπαυσε νὰ ἔχει λόγο
ὑπάρξεως, διότι ὁ κυριότερος σκο-
πός της εἶναι ἡ δημιουργία ἁγίων.
Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἅγιοι, τότε πι-
θανὸν νὰ ἐπίκειται συντόμως καὶ
τὸ τέλος τοῦ κόσμου, διότι σύμ-
φωνα μὲ τὸν λόγο κάποιου ἁγίου,
ὅταν παύσουν νὰ ὑπάρχουν ἅγιοι
τότε θὰ ἔλθει καὶ τὸ τέλος τοῦ κό-
σμου.

Ἀλλά, δόξα τῷ Θεῷ, στὶς ἡμέρες
μας, παρὰ τὴν πρωτοφανῆ ἀποστα-
σία μας, ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἔχει ἐγκα-
ταλείψει καὶ χαρίζει ἀκόμη στὴν
Ἐκκλησία Του ἁγίους. Τρεῖς ἀπὸ
αὐτούς, ὁ Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
ὁ Ἅγ. Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβί-
της καὶ ὁ Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης,
ἀνακηρύχθηκαν ἅγιοι καὶ ἐπισή-
μως, ἄλλων δέ, ὅπως τῶν μακα-
ριστῶν Ἰακώβου Τσαλίκη καὶ Φιλο-
θέου Ζερβάκου, ἐπίκειται, ὅπως
διαδίδεται, συντόμως καὶ ἡ δική
τους ἀνακήρυξη καὶ κατάταξη.
Ὑπάρχουν δὲ καὶ ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς ἅγιοι ὄχι
ἀπὸ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἀλλὰ
ἀπὸ τὴν συνείδηση τοῦ Ὀρθοδό-
ξου πληρώματος. 

Ἐφόσον λοιπὸν ὑπάρχουν καὶ
σήμερα ἅγιοι, ἀλήθεια, τὴν ὁποία
ἐλπίζω ὁ κ. Π.Σ. νὰ μὴ ἀμφισβητεῖ,
ἐρχόμεθα στὸ δεύτερο ἐρώτημα:
Πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ ἀκολου-
θοῦν τὸ παράδειγμα τῶν παλαιῶν
μόνον ἁγίων ἢ καὶ τῶν συγχρόνων;
Ἀσφαλῶς καὶ τῶν συγχρόνων, ἐφό-
σον βεβαίως εἶναι πεπεισμένοι γιὰ
τὴν ἁγιότητά τους, ποὺ ἀποδει-
κνύεται ἀπὸ τὰ ἁγιοπνευματικά
τους χαρίσματα, ἀλλὰ καὶ ὑπερφυ-
σικὰ σημεῖα, ποὺ συνοδεύουν
πολλὲς φορὲς τὴ ζωή καὶ τὸ ἔργο
τους. Ἐφόσον λοιπὸν πρέπει νὰ
ἀκολουθοῦμε καὶ τοὺς συγχρό-
νους ἁγίους, ἐρωτᾶται καὶ πάλι ὁ κ.
Π.Σ.: Γνωρίζει ἔστω καὶ ἕνα σύγ-
χρονο ἅγιο (ἐπισήμως ἀναγνωρι-
σμένον ἢ μή), ποὺ ἀποτειχίστηκε,
ἐξ αἰτίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
Ἔδωσε ποτὲ τὸ σύνθημα τῆς ἀπο-
τειχίσεως ὁ Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόπο-
βιτς, τοῦ ὁποίου ρητὸ φιλοξενεῖται
στὴν κορυφὴ τοῦ ἱστολογίου τῶν
ἀποτειχισμένων; Ἀποτειχίστηκε ὁ
Ἅγ. Πορφύριος, ὁ Ἅγ. Παΐσιος κ.ἄ.,
ὥστε νὰ τοὺς ἀκολουθήσει καὶ ὁ
λαός; Κάλεσε ποτὲ σὲ ἀποτείχιση
τὰ χιλιάδες πνευματικά του τέκνα
ὁ ἀγωνιστικότερος ἐπίσκοπος τῶν
καιρῶν μας, ὁ μακαριστὸς
Αὐγουστῖνος Καντιώτης; Κήρυξε
ποτὲ ἀποτείχιση ὁ σφοδρότερος
πολέμιος τῶν αἱρέσεων στὶς ἡμέ-
ρες μας μακαριστὸς Νικόλαος Σω-
τηρόπουλος; Μήπως τὸ ἔκανε ὁ
ἅγιος Γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζό-
νας μὲ τὰ ἀναρίθμητα πνευματικὰ
τέκνα καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε; Τί λέ-
γετε, ἀδελφὲ ἐν Χριστῷ κ. Π.Σ.,
ὅλοι αὐτοί, ποὺ ἀναφέραμε, καὶ
πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἀναφέραμε,
δὲν γνωρίζουν τί λέγουν οἱ Πατέ-
ρες καὶ οἱ Κανόνες; Ἦταν ὅλοι δει-
λοὶ καὶ ἄνανδροι ἢ μήπως ἀντιπα-
τερικοὶ καὶ μεταπατερικοί; Καὶ ἐφό-
σον αὐτοί, οἱ ἅγιοι, δὲν κήρυξαν καὶ
δὲν κάλεσαν τὸν πιστὸ λαὸ σὲ ἀπο-

τείχιση ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές,
εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνει ὁ
λαὸς μόνος του, δίχως αὐτούς;
Μήπως θέλετε νὰ ἀνακηρύξουμε
ἐμεῖς οἱ λαϊκοὶ ἑαυτοὺς ἀπλανεῖς
ὁδηγοὺς στὴν ὁδὸ τῆς ἀποτειχίσε-
ως καὶ νὰ καλέσουμε τοὺς κληρι-
κοὺς καὶ τοὺς μοναχούς, μεταξὺ
αὐτῶν καὶ ἁγίους, νὰ μᾶς ἀκολου-
θήσουν; Σὲ ποιὸ στράτευμα, μάλι-
στα ἐν καιρῷ πολέμου, τέθηκαν
ἐπικεφαλῆς στρατιῶτες ὑπαρχόν-
των ἀξίων ἀξιωματικῶν; Καὶ ἐὰν
αὐτὸ δὲν συμβαίνει στὰ κοσμικὰ
στρατεύματα, θὰ συμβεῖ στὴν
Στρατευομένη Ἐκκλησία, μέσα
στὴν ὁποία πρέπει ὅλα νὰ γίνονται
«εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν»; Βλέ-
πουμε καὶ ἐμεῖς οἱ λαϊκοὶ τὶς προ-
δοσίες τῶν οἰκουμενιστῶν, τὴν
ἀδράνεια τῶν ἱερέων, τὴν σκανδα-
λώδη σιωπὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Δὲν
θὰ δώσουμε ὅμως ἐμεῖς τὸ σύνθη-
μα τῆς ἀποτειχίσεως, ἀλλὰ οἱ κλη-
ρικοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων, ὅπως
εἴπαμε, ὑπάρχουν καὶ ἅγιοι. Ὅταν
ἔπεφτε ὡς ἀστραπὴ ἐκ τοῦ οὐρα-
νοῦ ὁ Ἑωσφόρος καὶ οἱ ἄγγελοί
του, τὸ «στῶμεν καλῶς, στῶμεν
μετὰ φόβου» δὲν τὸ εἶπε ἄγγελος
πρὸς ἀρχαγγέλους, ἀλλὰ ὁ ἐνδο-
ξότερος καὶ λαμπρότερος Ταξιάρ-
χης τῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων, ὁ
ἀρχάγγελος Μιχαὴλ πρὸς τοὺς
ἄλλους ἀρχαγγέλους καὶ ἀγγέ-
λους. Ἀγγέλους ὀνομάζει ἡ Ἀποκά-
λυψη καὶ τοὺς ἐπισκόπους. Καὶ σή-
μερα, ποὺ πολλοὶ ἐπίσκοποι καὶ
ἱερεῖς καὶ θεολόγοι πέφτουν στὴν
ἄβυσσο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δὲν
θὰ βρεῖ ὁ Θεὸς ἕνα ἢ δύο ἢ τρεῖς
ἀξίους ἐπισκόπους νὰ σταματή-
σουν τὴν νέα αὐτὴ πτώση στὴν
πλάνη καὶ στὴν αἵρεση καὶ νὰ στη-
ρίξουν καὶ νὰ καθοδηγήσουν τὸν
λαό του; Θὰ διαγράψουμε καὶ θὰ
ἐκμηδενίσουμε ὅλους τοὺς ἐπι-
σκόπους καὶ ἱερεῖς καὶ μοναχοὺς
καὶ θὰ αὐτοδιοριστοῦμε ἐμεῖς οἱ
λαϊκοὶ ἐπιτελάρχες τοῦ Στρατεύ-
ματος καὶ θὰ κηρύξουμε ἐπιστρά-
τευση ἀποτειχίσεως; «Πάντες οἱ
κληρικοὶ ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθη-
σαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα,
οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός»; 

Γράφει ὁ κ. Π.Σ., ὅτι ὁ ὑποφαινό-
μενος ἔχει παραλύσει ἀπὸ τὸν φό-
βο μήπως μείνει μακριὰ ἀπὸ τὴν
“ἐκκλησία τῶν πονηρευομένων"
καὶ τῶν κοινωνούντων μὲ αὐτή! Μὲ
ἐκπλήσσει ἡ εὐκολία, μὲ τὴν ὁποία
ὁ ἀδελφός μας κάνει διάγνωση τῆς
«παραλυσίας» μου, δίχως νὰ μὲ
γνωρίζει, καὶ μάλιστα ἀπὸ τόσο μα-
κριά! Τοῦ ἀπαντῶ:

«Ἐκκλησία πονηρευομένων»
ἀποτελοῦν οἱ οἰκουμενιστές. Οἱ
οἰκουμενιστὲς ὅμως δὲν εἶναι ἡ
Ἐκκλησία. Τὴν διάκριση αὐτὴ θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὴν κά-
νει, ὡς ἔγκριτος θεολόγος. Ἐὰν
υἱοθετήσουμε τὴν ἐκκλησιολογία
του, θὰ πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε,
ὅτι στὴν «ἐκκλησία τῶν πονηρευο-
μένων» ἀνῆκαν καὶ οἱ ἅγιοι, ποὺ
ἀναφέραμε. Λίγη σοβαρότητα ἐκ
μέρους κάποιων ἀποτειχισμένων
δὲν θὰ ἔβλαπτε. Ἐμεῖς, ἀγαπητὲ κ.
Π.Σ., δὲν ἀνήκουμε στὴν «ἐκκλησία
τῶν πονηρευομένων», ἀλλὰ στὴν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Δὲν βαπτι-
στήκαμε στὸ ὄνομα τοῦ Κωνσταν-
τινουπόλεως, τοῦ Δημητριάδος,
τοῦ Μεσσηνίας ἢ τοῦ ἁγίου Τορόν-
το, ἀλλὰ στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριά-
δος. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀνήκει στοὺς
οἰκουμενιστές, ἀνήκει στὸ Χριστό.
Καί, ὅσο ἡ Ἐκκλησία ἔχει στοὺς
κόλπους της πολλοὺς ἀξίους καὶ
Ὀρθοδόξους κληρικούς, τελεῖ
ἔγκυρα Μυστήρια καὶ ἀναδεικνύει
ἁγίους, θὰ ἦταν παραφροσύνη νὰ
ἀποτειχιστοῦμε ἀπὸ αὐτή. Διότι
αὐτὸ μᾶς καλεῖτε νὰ κάνουμε. Σύν-
θημά σας εἶναι ὄχι μόνο νὰ μὴ
ἔχουμε κοινωνία μὲ τοὺς οἰκουμε-
νιστές, ἀλλὰ νὰ μὴ ἔχουμε κοινω-
νία καὶ μὲ ὅσους ἔχουν κοινωνία
καὶ μνημονεύουν τοὺς οἰκουμενι-
στές! Στὴν οὐσία μᾶς προτείνετε
νὰ παύσουμε νὰ ἔχουμε κοινωνία
μὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους ἐπι-
σκόπους τῆς γῆς, ἐφόσον πολλοὶ
ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι οἰκουμενιστές,
ὅσοι δὲ δὲν εἶναι, ἀνέχονται τοὺς
οἰκουμενιστὲς καὶ εὑρίσκονται σὲ
κοινωνία μαζί τους. Καὶ ἐφόσον
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς τῆς γῆς
μνημονεύουν κάποιον ἀπὸ τοὺς
προαναφερθέντες ἐπισκόπους
στοὺς ναούς των, νὰ παύσουμε νὰ
ἐκκλησιαζόμαστε, νὰ ἐξομολογού-
μαστε, νὰ κοινωνοῦμε, καὶ νὰ πα-
ραμένουμε σὲ κατʼ οἶκον (πνευμα-
τικὸ) περιορισμὸ (μόνο τὸ βραχιο-
λάκι θὰ μᾶς λείπει!), γιὰ νὰ μὴ ρι-
φθοῦμε στὴν γέεννα τοῦ πυρός,
ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ἑτοιμά-
ζουμε οἰκειοθελῶς ἑαυτοὺς γιʼ
αὐτὴν τὴν γέεννα, ἀλλὰ μέσῳ
ἄλλης ὁδοῦ, τὴν ὁποία δὲν ὑποδει-
κνύουν οἱ Πατέρες, ἀλλὰ ὁ Σα-
τανᾶς διὰ τοῦ ἐκ δεξιῶν λογισμοῦ
τῆς ἄκαιρης καὶ ἐγωιστικῆς ἀποτει-
χίσεως, ἀφοῦ προηγουμένως μᾶς
ἔχει πείσει, ὅτι ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι
εἶναι ἀνάξιοι, εἴτε ἐπειδὴ εἶναι

οἰκουμενιστές, εἴτε διότι διστά-
ζουν νὰ παύσουν τὸ μνημόσυνο
τῶν οἰκουμενιστῶν! Αὐτὸ ὅμως,
ποὺ μᾶς προτείνετε, δὲν εἶναι ἀπο-
τείχιση ἀπὸ κάποιον αἱρετικὸ ἢ
αἱρετίζοντα ἐπίσκοπο, ὅπως συμ-
βουλεύει ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ἀλλὰ
ἀποτείχιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία!
Ἕνας Αὐγουστῖνος Καντιώτης,
ἀγαπητὲ κ. Π.Σ., ἔψαχνε, ὅπως γνω-
ρίζουν πνευματικά του τέκνα, νὰ
βρεῖ ἄλλους δύο ἐπισκόπους, ὥστε
νὰ παύσουν ἀπὸ κοινοῦ τὸ μνημό-
συνο τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαί-
ου καὶ δὲν εὕρισκε. Καὶ δὲν προχώ-
ρησε σὲ ἀποτείχιση μόνος του. Μή-
πως τὸν εἶχε παραλύσει καὶ αὐτὸν
ὁ φόβος, μήπως μείνει μακριὰ ἀπὸ
τὴν «ἐκκλησία τῶν πονηρευομέ-
νων;». Μήπως δὲν γνώριζε καὶ
αὐτὸς τί λέγουν οἱ Πατέρες καὶ οἱ
Κανόνες; 

Ἀναφέρεται ἐπίσης ὁ κ. Π.Σ. σὲ
κάποιον Ἱ. Κανόνα, δίχως νὰ τὸν
ὀνομάζει (ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα
ὑποθέτω, ὅτι ἐννοεῖ τὸν ΙΕ´ τῆς
Πρωτοδευτέρας Συνόδου), καὶ μὲ
ἐγκαλεῖ, διότι δὲν τὸν ἐφαρμόζω
στὸ Ἐξωτερικό, ὅπου διαμένω! Φέ-
ρει δὲ ὡς παράδειγμα τοὺς τρεῖς
Μητροπολίτες καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος,
ποὺ διέκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ
Ἀθηναγόρα μὲ ἀφορμὴ τὰ «ἀμφι-
λεγόμενα τότε, νηπιακὰ οἰκουμενι-
στικά του ἀνοίγματα»!

Αὐτό, ποὺ διαφεύγει τῆς προσ -
οχῆς του, εἶναι τὸ ὅτι ἀπευθύνεται
σὲ λαϊκὸ καὶ ὄχι σὲ κληρικό. Ὡς θε-
ολόγος θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζει, ὅτι
ὁ συγκεκριμένος Κανόνας ἀφορᾶ
στοὺς κληρικοὺς καὶ μόνο σʼ
αὐτούς. Ἐὰν ἤμουν κληρικός, θὰ
μποροῦσα νὰ κάνω χρήση τοῦ Κα-
νόνα, νὰ παύσω τὸ μνημόσυνο τοῦ
ἀποδεδειγμένα αἱρετικοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ προϊσταμένου μου καὶ
νὰ ἀποτειχιστῶ ἀπὸ αὐτόν. Δὲν
εἶμαι ὅμως κληρικός. Ἂς παύσουν
ἐπιτέλους ὡρισμένοι «ἀποτειχι-
σμένοι», μιμούμενοι τοὺς Παλαι-
οημερολογίτες, νὰ κρατοῦν ὡς λά-
βαρο τοῦ ἀγώνα τους τὸν ΙΕ´ Κα-
νόνα καί, παρερμηνεύοντάς τον,
νὰ καλοῦν ἀγωνιζομένους πιστοὺς
λαϊκοὺς νὰ τὸν ἐφαρμόσουν.

Ἐδῶ στὸ Ἐξωτερικό, ἀγαπητὲ κ.
Π.Σ., δὲν ἔδωσε κανένας μέχρι τώ-
ρα κληρικὸς τὸ σύνθημα τῆς ἀπο-
τειχίσεως. Ἐὰν καὶ ὅταν τὸ δώσει,
θὰ δοῦμε τί θὰ κάνουμε. Στὴν
Ἑλλάδα ἀποτειχίστηκε ὁ ἀγωνι-
στικὸς καὶ ἀσκητικὸς καὶ ἀδίκως
καθαιρεθεὶς ἱερομόναχος π. Εὐθύ-
μιος Τρικαμηνᾶς καὶ τὰ πνευματικά
του τέκνα τὸν ἀκολούθησαν καὶ
καλῶς ἔπραξαν. Καὶ ἡ ἀποτείχισή
του αὐτὴ ἔλαβε μεγαλύτερη ἐγκυ-
ρότητα καὶ κανονικότητα μετὰ τὴν
κοινωνία του μὲ τὸν ἐπίσης καθαι-
ρεθέντα ἀδίκως καὶ ἀντικανονικῶς
μαρτυρικὸ Σέρβο Μητροπολίτη πρ.
Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτέμιο.
Ἀλλὰ ὅμως τέτοια παραδείγματα
κληρικῶν καὶ μάλιστα ἐπισκόπων
μέχρι στιγμῆς δὲν ὑπάρχουν. Καὶ
ὅσο δὲν ὑπάρχουν, οἱ εὐσεβεῖς
Ὀρθόδοξοι λαϊκοὶ πιστοὶ θὰ παρα-
μένουν ἐντός τῆς κανονικῆς
Ἐκκλησίας καὶ θὰ ἀντιδροῦν καὶ θὰ
διαμαρτύρονται καὶ θὰ ἐλέγχουν
τοὺς οἰκουμενιστὲς ἐκ τῶν ἔσω.
Διότι ὁποιαδήποτε ἀποτείχιση
λαϊκῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, καθʼ
ἥν στιγμὴ κανένας ἐπίσκοπος καὶ
κανένας πρεσβύτερος δὲν συμμε-
τέχει σʼ αὐτήν, ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπό-
πειρα πνευματικῆς αὐτοκτονίας.
Καὶ σὲ τέτοια ἀπόπειρα ἔχουν προ-
βεῖ ὁρισμένοι ἀφελεῖς καὶ ὑπερ -
ευαίσθητοι Ὀρθόδοξοι, ὑπερήφα-
να δυστυχῶς πνεύματα, θεολογι-
κότεροι τῶν θεολόγων γενόμενοι,
καὶ ἁγιότεροι τῶν ἁγίων καὶ πατε-
ρικότεροι τῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι
ἔπαυσαν νὰ ἐκκλησιάζονται καὶ νὰ
μετέχουν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων
σὲ ὁποιοδήποτε ναό, καὶ μένουν
στὸ σπίτι τους, «ἵνα μὴ μιανθῶσι»
ἀπὸ τὸ μικρόβιο τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ, καὶ κινδυνεύουν ἔτσι, ἐπὶ
πολὺ ἀφιστάμενοι τῆς Θ. Κοινω-
νίας, νὰ γίνουν «θηριάλωτοι ὑπὸ
τοῦ νοητοῦ λύκου» καὶ νὰ χάσουν
τὴν ψυχή τους, μὴ ἀντιλαμβανόμε-
νοι σὲ ποιὰ πονηρὴ παγίδα τοὺς
ἔρριψε ὁ Διάβολος.

Ὁ μακαριστὸς Νικόλαος Σωτη-
ρόπουλος εἶχε ἐλέγξει αὐστηρῶς
τέτοια πρόσωπα καί, μὲ σχετικὸ
ἄρθρο του, εἶχε προειδοποιήσει γιὰ
τὸν κίνδυνο, ποὺ διατρέχουν. Δυσ -
τυχῶς τὰ πρόσωπα αὐτά, ἀπʼ ὅ,τι
γνωρίζει ὁ γράφων, «οὐκ ἠβουλή-
θησαν συνιέναι».

Ἡ Ἐκκλησία, παρὰ τὸ γεγονός,
ὅτι διοικεῖται ἀπὸ πολλοὺς οἰκου-
μενιστές, διαθέτει καὶ καλοὺς ἐπι-
σκόπους καὶ ἀναδεικνύει, ὅπως
εἴπαμε, Παϊσίους καὶ Πορφυρίους,
καὶ ἑπομένως παραμένει καὶ σήμε-
ρα ἐργαστήριο μοναδικὸ ἁγιότη-
τος καὶ ταμειοῦχος τῆς θείας χάρι-
τος. «Ὅπου ἡ Ἐκκλησία, ἐκεῖ πά-
ρεστι τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, καὶ
ὅπου τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ πά-
ρεστιν ἡ Ἐκκλησία καὶ πᾶσα χά-
ρις», γράφει ὁ Ἅγ. Εἰρηναῖος (Κατὰ
αἱρέσεων, 3, 24, 1, PG 50, 459). Πα-
ρούσης ἑπομένως τῆς θείας χάρι-
τος καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα
στὴν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία, κρίμα-
σιν οἷς οἶδε Κύριος, διοικοῦν πολ-
λοὶ ἀκατάλληλοι καὶ ἀνάξιοι καὶ
οἰκουμενιστὲς ἐπίσκοποι, ἐμεῖς θὰ
τὴν ἐγκαταλείψουμε; 

Ὁ ὑποφαινόμενος γνωρίζει, ὅτι
τὸ ἄρθρο του αὐτὸ θὰ προκαλέσει
ἀντιδράσεις καὶ σχόλια ἐκ μέρους
κάποιων ἀποτειχισμένων, στὰ
ὁποία ὅμως δὲν προτίθεται νὰ
ἀπαντήσει, ὄχι διότι στερεῖται ἐπι-
χειρημάτων, ἀλλὰ διότι εἶναι πεπει-
σμένος, ὅτι ἕνας ἀτέρμονας διαδι-
κτυακὸς διάλογος μαζί τους θὰ
ἀποβεῖ ἄκαρπος καὶ ἀνωφελής. Κά-
θε πιστὸς ἔχει (πρέπει νὰ ἔχει)
Πνευματικὸ πατέρα. Ἀλλοίμονο ἂν
δὲν ἔχει. Ἂς συζητήσει λοιπὸν τὸ
σοβαρότατο αὐτὸ θέμα τῆς ἀπο-
τειχίσεως μαζί του καὶ ἂς πράξει
ὅ,τι ὁ Πνευματικός του ὑποδείξει.
Αὐτὸ ἔχει πράξει καὶ ὁ ὑποφαινό-
μενος καὶ ἔχει τὴν συνείδησή του
ἀναπαυμένη.

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

Τὸ ὁμολογιακὸν φρόνημα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμ. …

νισμὸν εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὑποτιμᾶ
τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ παραποιεῖ ὅλην
τὴν Τριαδολογίαν». Ἀλλοῦ σημείωνε
στὸ ἴδιο σύγγραμμα «Διὰ τοῦ Filioque
ἡ Δύσις προσεπάθησε νὰ κατανοήσει
“λογικῶςʼ̓  τὸ μυστήριον τῆς Ἁγίας
Τριάδος καταργοῦσα τὴν ἀντινομίαν
τοῦ Τριαδικοῦ μυστηρίου καὶ δει-
κνύουσα τὸν ἀνθρωποκεντρικὸν χα-
ρακτῆρα τῆς θεολογίας της».

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν παπικὴ πλάνη,
ὅτι εἶναι κτιστὴ ἡ Θεία Χάρις ἔγραφε

«Ἡ ἔλλειψις τῆς ἐμπειρίας τοῦ Θα-
βωρείου Φωτὸς καὶ τῶν ἀκτίστων
ἐνεργειῶν εἰς τοὺς δυτικούς, διὰ
τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος θεοῦται καὶ
κοινωνεῖ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοὺς
ὡδήγησεν εἰς τὴν πεπλανημένην δι-
δασκαλίαν, ὅτι ἡ Θεία Χάρις εἶναι
κτιστὴ καὶ συνεπῶς εἶναι ἀδύνατος ἡ
ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ θέα τῆς δό-
ξης του» (Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός).
Ἀκολουθώντας τὴν διδασκαλία τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πολ-
λάκις δίδασκε γιὰ τὴν ἄκτιστες ἐνέρ-
γειες τῆς Θείας Χάριτος.

Γιὰ τὴν κακοδοξία τοῦ “ἀλαθήτουʼ̓
καὶ τὸ παπικὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο
ἔγραφε «Ἀλάθητος εἰς τὴν Ὀρθοδο-
ξία δὲν εἶναι εἷς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως εἰς τὴν Δύσιν ἡ
Τριαδικὴ συνοδικὴ ἀρχὴ ἀντικατε-
στάθη διὰ τῆς ἀντιτριαδικῆς ὁλοκλη-
ρωτικῆς παπικῆς συγκεντρωτικῆς
ἀρχῆς. Ὁ ρωμαῖος ποντίφιξ ἐκηρύ-
χθη μὲ μία ἑωσφορικὴν ὑπερηφάνει-
αν “ἀλάθητος” καὶ ὑπέρτατος ἀρχὴ
τῆς Ἐκκλησίας». Τὸ παπικὸ δόγμα
τοῦ «ἀλαθήτου», θεσπίστηκε κατὰ
τὴν Α  ́Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, μὲ τὴ
σημείωση «ἐκ καθέδρας». Ὅμως
«τὸ ἀλάθητο ἐπεκτάθηκε σὲ κάθε
ἀπόφαση τοῦ Πάπα», ὅπως χαρακτη-
ριστικὰ ἀναφέρει ὁ Γέροντας Γεώρ-
γιος (Καψάνης), δηλαδὴ ὄχι μόνο
ὅταν ἀποφαίνεται ὁ Πάπας, ἀλλὰ
ὅποτε ἀποφαίνεται. Μάλιστα στὴ Β΄
Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, ὑποδείχθηκε
ὅτι ὅποιος «ἀντείπει, ἀνάθεμα ἔστω»,
μὲ ἀποτέλεσμα κάποιοι παπικοὶ θεο-
λόγοι 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 ὅ,τι πλάνο
παρεισέφρησε στὸν Παπισμό, καθότι
δὲν εἶναι εὔκολο ὁ «ἀλάθητος
πρῶτος», νὰ παραδεχθεῖ ὅτι λαθεύει.

Παρατηροῦμε ὅτι ἡ δογματικὴ
τούτη διαστροφὴ τοῦ «ἀλαθήτου»,
μαζὶ μὲ τὸ παπικὸ πρωτεῖο, καθίσταν-
ται οἱ κατ  ̓ἐξοχὴν ἐμμονὲς γιὰ τὴ μὴ
ἐπιστροφὴ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν
(παπικῶν) στὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία,
γἰ  αὐτὸ τὸν λόγο σὲ ὁμιλίες του ὁ Γέ-
ροντας Γεώργιος Καψάνης, πολλά-
κις ἀνεφέρετο στὸ θέμα τοῦτο. «Κα-
μία αἵρεσις» ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, «δὲν ἐξηγέρθη
τόσον ὁλοκληρωτικῶς κατὰ τοῦ Θε-
ανθρώπου Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας Του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ Πα-
πισμὸς διὰ τοῦ ἀλαθήτου του Πάπα-
ἀνθρώπου». Ὁ Ὁμολογητὴς Ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, μιλώντας γιʼ
αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦν «νὰ ἀντικα-
ταστήσουν τὴν πίστη στὸν Θεάνθρω-
πο μὲ τὴν πίστη στὸν ἄνθρωπο, νὰ
ἀντικαταστήσουν τὸ Εὐαγγέλιο κατʼ
ἄνθρωπο, τὴ φιλοσοφία κατὰ Θεάν-
θρωπο μὲ τὴν φιλοσοφία κατ  ̓ἄνθρω-
πο, τὴν κουλτούρα κατὰ Θεάνθρωπο
μὲ τὴν κουλτούρα κατ  ̓ἄνθρωπο. Μὲ
μία λέξη νὰ ἀντικαταστήσουν τὴ ζωή
κατὰ Θεάνθρωπο μὲ τὴ ζωή κατʼ
ἄνθρωπο», σημειώνει ὅτι «τὸ 1870
στὴν Α  ́Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, ὅλα
αὐτὰ συνεκεφαλαιώθησαν στὸ δόγ-
μα τοῦ ἀλάθητου Πάπα» (Ἁγίου Ἰου-
στίνου Πόποβιτς – Ἄνθρωπος καὶ
Θεάνθρωπος).

Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ περὶ
ἀλαθήτου δόγμα καταρρίπτεται καὶ
ἀπὸ τὴ στάση κάποιων Παπῶν. Ὁ Πά-
πας Λιβέριος (352-366 μ.Χ), εἶχε κα-
θαιρεθεῖ ἐπειδὴ ὑπέγραψε τὴν ἀρει-
ανίζουσα ὁμολογία περὶ «ὁμοιουσί-
ου». Ὁ Πάπας Ὀνώριος ὁ Α  ́(625-638
μ.Χ.) καταδικάστηκε ἀπὸ τὴν ΣΤ΄
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἐπειδὴ ἀσπά-
στηκε τὸν Μονοθελητισμό. Ὁ Πάπας
Ἰννοκέντιος Δ  ́εἶχε ὁρίσει νὰ καίον-
ται οἱ διαφωνοῦντες μὲ τὰ παπικὰ
δόγματα. Αὐτὸ φυσικὰ ὑποστηρίχθη-
κε μὲ ἐπίσημες παπικὲς βοῦλες καὶ
ἀπὸ ἄλλους Πάπες. Ὁ Πάπας Σέργιος
Δ  ́(1009-1012 μ.Χ.) ἔβαλε τὴν αὐθαί-
ρετη προσθήκη τοῦ «filioque», ἐνῷ
προηγουμένως ὁ Πάπας Λέων Γ΄
(796-816 μ.Χ.) Ὀρθοδόξως τὸ πολέ-
μησε.

Ἀναφερόμενος ὁ Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Καψάνης, στὴν προετοιμα-
ζόμενη ἀπὸ τὸ Βατικανὸ ἕνωση

Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν
ἔγραφε μεταξὺ ἄλλων «....ἡ διπλωμα-
τία τοῦ Βατικανοῦ κάνει ὅ,τι μπορεῖ,
γιὰ νὰ προωθήση μία ἕνωση μὲ τοὺς
Ὀρθοδόξους σύμφωνη μὲ τὸ
πνεῦμα τῆς Συνόδου Φερράρας-
Φλωρεντίας καὶ τῆς Β΄ Βατικανείου
Συνόδου, οἱ ὁποῖες καλοῦσαν τοὺς
“ἀπεσχισμένους ἀδελφοὺς” Ὀρθο-
δόξους νὰ ἐπανέλθουν στὴν Παπικὴ
ἐκκλησία, διότι μόνο ἡ κοινωνία μὲ
τὸν διάδοχο τοῦ Πέτρου ἐξασφαλίζει
τὴν πλήρη καὶ ἀληθῆ ἐκκλησιαστικό-
τητα».

Εἰς τὸ σύγγραμμά του “Ἡ κρίσις
Θεολογίας καὶ Οἰκουμενισμοῦ” ἀνα-
φέρει ὅτι «…ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης
εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι Ρωμαιοκαθο-
λικὸς ἐπίσκοπος τοῦ εἶχε ἐκμυστη-
ρευτεῖ ὅτι κατὰ τὸ σχέδιο τοῦ Βατικα-
νοῦ ἡ ἕνωσις δὲν θὰ γίνει ἐκ τῶν ἄνω,
δηλαδὴ τῶν ἐπισκόπων, τῶν θεολό-
γων καὶ τῶν διαλόγων, ἀλλὰ μᾶλλον
μέσῳ τοῦ λεγομένου λαϊκοῦ οἰκουμε-
νισμοῦ, δηλαδὴ τῶν ἀμοιβαίων
ἐπαφῶν καὶ τῆς σταδιακῆς ἐφαρ-
μογῆς τῆς μυστηριακῆς διακοινωνίας
(intercommunio), ἡ ὁποία τουλάχιστον
ἀπὸ τὴν Ρώμη ἤδη ἐφαρμόζεται» κα-
ταγράφοντας τὴν ἔγνοια του γιὰ τὴν
οἰκουμενιστικὴ τούτη ἐκτροπή.

Πολλὲς φορὲς ὁ Γέροντας Γεώρ-
γιος Καψάνης, ἐξέφραζε τὴ λύπη του
γιὰ τὴν οὐνιτικὴ δολιότητα. Στὸ μα-
κροσκελὲς κείμενό του “Οὐνία: ἡ μέ-
θοδος τοῦ παποκεντρικοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ” ἀναφέρει «Ἡ Οὐνία εἶναι πρω-
τίστως ἐκκλησιολογικὸ πρόβλημα.
Ὡς τέτοιο κυρίως μᾶς ἀπασχολεῖ.
Ἑπομένως, ἐφ ̓ὅσον τὸ Βατικανὸ ἐπι-
βεβαιώνει τὴν Οὐνία ἐξασφαλίζον-
τας στὶς οὐνιτικὲς ἐκκλησίες τὸ δι-
καίωμα ὑπὸ τὸ παρὸν ἐκκλησιολογι-
κό τους καθεστώς, ὁ θεολογικὸς
Διάλογος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Βατι-
κανοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη ὡς προ-
οπτικὴ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότη-
τος τῶν Ἐκκλησιῶν “κατὰ τὸ πρότυ-
πο τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης Ἐκκλη-
σίας τῆς πρώτης χιλιετίας” ἀλλὰ τῆς
οὐνίας». Ἐδῶ ὄντως ἰσχύει τὸ τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Τὰ
πάντα ἐσοφίσθησαν, τὰ πάντα ἔδρα-
σαν, ὅπως ἀναδείξωσιν τοὺς Πάπας
ἡγεμόνας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τυράν-
νους τῆς Οἰκουμένης».

Οἱ Πάπες ὄντως γίνονται προστά-
τες τῆς Οὐνίας. Χαρακτηριστικὸ πα-
ράδειγμα, τὸ σχετικὸ Διάταγμα τῆς
Β΄ Βατικανῆς συνόδου, ἐπὶ Πάπα
Ἰωάννη ΚΓ΄, «Orientalium Ecclesia-
rum», γιὰ τὶς Ἀνατολικὲς Καθολικὲς
Ἐκκλησίες, ὅπως πεισματωδῶς κα-
λοῦν οἱ Δυτικοὶ τὶς Οὐνιτικὲς ἐκκλη-
σίες. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς
τοὺς ἀπεκάλεσε «Γραικολατίνους»
καὶ «μιξόθηρας ἀνθρώπους». «Τὸ
Βατικανὸ ὑποστηρίζει τὴν Οὐνία»,
ἔγραφε ὁ Γέροντας Γεώργιος Καψά-
νης, «Παρ ̓ὅτι ὑποκριτικὰ “καταδικά-
ζει” τὴν Οὐνία ὡς μέθοδο ἑνώσεως
τῶν Ἐκκλησιῶν (κείμενο τοῦ Bala-
mand-Παρ.1), τὴν ἐπιβεβαιώνει ἀνα-
γνωρίζοντας τὴν ὕπαρξι τῶν οὐνι-
τικῶν κοινοτήτων (Παρ. 31) καὶ ἐνι-
σχύοντας ποικιλοτρόπως τὴν παρου-
σία καὶ δραστηριοποίησί τους μέσα
στὰ κανονικὰ ὅρια τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν».

Εὔστοχα ὁ Γέροντας Γεώργιος Κα-
ψάνης σημειώνει, σὲ κείμενο ποὺ δη-
μοσιεύεται στὸ περιοδικὸ Παρακατα-
θήκη (Τεῦχος 54) καὶ τιτλοφορεῖται
“Ἀνησυχία γιὰ τὴν προετοιμαζόμενη
ἕνωσι Ὀρθοδόξων-Ρωμαιοκαθολι-
κών” «Ἡ Β  ́Βατικανὴ Σύνοδος μᾶς
ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ ἰσχύουσες κανο-
νικὲς δομὲς τῶν κατ ̓Ἀνατολὰς Καθο-
λικῶν Ἐκκλησιῶν θεσπίστηκαν “ἄχρι
καιροῦ”, δηλαδὴ μέχρις ὅτου οἱ
“Ἐκκλησίες Καθολικὴ καὶ Ὀρθόδοξη
ἀποκαταστήσουν τὴν πλήρη κοινωνία
τους (Διάταγμα γιὰ τὶς Ἀνατολικές
Ἐκκλησίες, ἀρ. 30) κατὰ τὸ πρότυπο
τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας
τῆς πρώτης χιλιετίας”. Καὶ ἐμεῖς διε-
ρωτώμεθα: τί διαφέρει τὸ “ἑνωτικὸʼ̓
ἀπὸ τὸ “οὐνιτικὸ” ὅραμα; Μήπως τὸ
οὐνιτικὸ δὲν ἦταν ἀνέκαθεν ἀπὸ
ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως ἑνωτικὸ
(ψευδενωτικό), δὲν στόχευε δηλαδὴ
στὴν ἐπίτευξι ἐκκλησιαστικῆς κοινω-
νίας, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅμως τῆς
ἀναγνωρίσεως τῆς παπικῆς αὐθεν-
τίας καὶ τῶν παπικῶν δογμάτων, τὰ
ὁποῖα θεσπίστηκαν στὶς παπικὲς συνό-
δους τῆς Λυών, τῆς Φλωρεντίας-Φερ-
ράρας, τοῦ Τριδέντου καὶ τῶν λοιπῶν;
Μήπως τὸ “ἑνωτικὸ ὅραμα τῆς Β  ́Βα-
τικανῆς καὶ τοῦ παποκεντρικοῦ οἰκου-
μενισμοῦ προβλέπει κατάργησι τῶν
δογμάτων ποὺ θεσπίστηκαν ἀπὸ δε-
κατρεῖς “οἰκουμενικὲς” συνόδους τοῦ
παπισμοῦ;».

Τὸ ὁμολογιακὸ φρόνημα τοῦ Ἀρχι-
μανδρίτου Γεωργίου Καψάνη ἀπέ-
ναντι στὸν Ρωμαιοκαθολικισμὸ (Πα-
πισμό), οὐδείς τὸ ἀμφιβάλλει. Ἰδιαιτέ-
ρως ἀπὸ τὴ θέση του, ὡς Ἡγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὄρους, διεδραμάτισε σπου-
δαῖο ρόλο στὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγῶνα
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ εἰδικότερα
αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἀνασκευὴ
τῶν παπικῶν πλανῶν. Ὁ Γέροντας
Γεώργιος Καψάνης ποὺ διετέλεσε
Ἡγούμενος στὸ Μοναστήρι τοῦ
σιωπῶντος Ὁσίου Γρηγορίου ὁμολό-
γησε μὲ θάρρος τὴν Ὀρθόδοξη Πί-
στη του, γνωρίζοντας ὅτι ἡ σιωπὴ
στὴν προκειμένη περίπτωση, δὲν
εἶναι ἀρετὴ κατὰ τὸ λατινικὸν «qui ta-
ste consentit» (ὁ σιωπῶν συναινεῖ).
Πνευματικὴ παρακαταθήκη εἶναι γιὰ
μᾶς τὰ γραπτὰ κείμενά του, μὲ τὰ
ὁποῖα ὁμολογιακῶς ἀνασκευάζει τὶς
παπικὲς κακοδοξίες.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μετά 67 ἔτη ἀποκατεστάθη 
Ἱερός Ναός τοῦ Πατρ. Ἱεροσολύμων

Ὁ ἐγκαταλελειμμένος Ἱ. Ν. Ἁγ.
Γεωργίου Μπάσιας εὑρίσκεται καὶ
πάλιν μετὰ ἀπὸ 67 ἔτη εἰς τὰς
χεῖρας τοῦ Πατρ. Ἱεροσολύμων.
Μάλιστα, εἰς τὴν συμφωνίαν μὲ
τὰς τοπικὰς ἀρχὰς καὶ τὴν Ἀρχαι-
ολογικήν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἰσραὴλ
περιλαμβάνεται ἡ συντήρησις καὶ
ἡ ἀποκατάστασίς του. Εὐχόμεθα
νὰ ἀναστηθῆ καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ
κοινότητα τῆς Μπάσιας. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς 27ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ.: 

«Τὴν Δευτέραν, 14ην /27ην
Ἀπριλίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ
ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων κ. κ. Θεόφιλος… ἐπεσκέφθη
τὴν σύγχρονον Ἰσραηλινὴν πόλιν
Σλόμη – Shelomi, εὑρισκομένην
εἰς τὴν θέσιν τῆς παλαιᾶς πόλεως
Μπάσια / Basia, τὴν ὑπάρξασαν
ἕως τὸ ἔτος 1948. Εἰς ταύτην τὴν
πόλιν τοῦ Μπάσια ὑπῆρχεν Ἑλλη-

νορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινό-
της, ἡ ὁποία ἐγκατέλειψε τὴν κοι-
τίδα της κατὰ τὰ γεγονότα τῆς
ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ
Ἰσραὴλ τὸ 1948. Ὁ ναὸς αὐτὸς ἐπʼ
ὀνόματι τοῦ ἁγίου Γεωργίου μαρ-
τυρεῖ τὴν ἀκμὴν τῆς Κοινότητος
ταύτης, φέρει ὅμως τὰ σημεῖα τῆς
φθορᾶς ἐκ τῆς ἐγκαταλείψεως
αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 1948 ἕως τῆς σήμε-
ρον… Εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἐπισκέ-
ψεως ταύτης… συνεζητήθησαν ἐν
εἰλικρινεῖ διαλόγῳ αἱ ἀρχαί, ἐπὶ
τῶν ὁποίων θὰ βασισθῆ ἡ συμφω-
νία ἡ ἐξασφαλίζουσα τὴν συντή-
ρησιν τοῦ ἐν λόγῳ Ναοῦ ὡς θρη-
σκευτικοῦ πολιτιστικοῦ μνημείου,
συμβάλλοντος διὰ τῆς παρουσίας
καὶ λειτουργίας αὐτοῦ εἰς τὴν
ἄρσιν τοῦ θρησκευτικοῦ φανατι-
σμοῦ καὶ τῶν φαινομένων βίας καὶ
εἰς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν Ἰου-
δαίων, Χριστιανῶν καὶ Μουσουλ-
μάνων».

Σεβ. Μητρ. Βεροίας, λάβετε τὰ μέτρα Σας!
Ἀναύδους μᾶς ἀφήνει ἡ πληροφο-

ρία ὅτι εἶναι πιθανὴ ἡ τελετὴ μαγείας
ἐντὸς νοσοκομειακοῦ ναϊδρίου εἰς
Νάουσαν. Θὰ πρέπη νὰ γίνη ἐξέτασις
ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Βεροίας καὶ ἂν διαπι-
στωθῆ ὅτι πρόκειται ὄντως περὶ μα-
γικῆς τελετῆς νὰ ἀναζητηθοῦν οἱ
ὑπαίτιοι διὰ βεβήλωσιν ἱεροῦ, καθὼς
κάποια στοιχεῖα διὰ προφορικῶν μαρ-
τυριῶν ἢ καταγραφῆς ἀπὸ εἰκονολη-
ψίανθὰ ὑπάρχουν. Τὸ κακὸν δὲν πρέ-
πει νὰ μένη ἀτιμώρητον, διότι ἐξα-
πλώνεται καὶ ἰδίως εἰς παραμελημένα
ἐξωκκλήσια ἢ ναΐσκους ἄνευ τακτικοῦ

ἐφημερίου. Συμφώνως πρὸς τὸ foni-
naousis.gr τῆς 28ης Ἀπριλίου 2015:

«Σὲ «μαύρη μαγεία» καὶ «μάγια»
παραπέμπουν τὰ εὑρήματα ποὺ
βρέθηκαν τὴ Δευτέρα στὸ παρεκ-
κλήσι Ἁγίας Τριάδας στὸ Νοσοκο-
μεῖο Νάουσας. Ἕνας ἐπισκέπτης
σύμφωνα μὲ τὴ Φωνὴ τῆς Νάου-
σας, ἔμεινε ἄναυδος, ἀντικρίζον-
τας τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδας
στὸ πάτωμα καὶ πάνω σὲ αὐτὴ σκο-
τωμένο περιστέρι, πλάκα μαρμάρι-
νη καὶ σημεῖο τοῦ σταυροῦ! Σύμφω-
να μὲ πληροφορίες πρόκειται γιὰ
τελετὴ μαύρης μαγείας».

Ἀνακοίνωσις
Τὴν Κυριακὴ 17 Μαϊου 2015

(τοῦ Τυφλοῦ) καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
στὴν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ -Ἁγ.
Ἀναργύρων 9 - Ἀμαρούσιον θὰ
πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:
«Τὸ ζηλευτὸ παράδειγμα τοῦ θαρ-
ραλέου τυφλοῦ». Ὁμιλητὴς θὰ
εἶναι ὁ θεολόγος κ. Ἠλίας Νικολά-
ρας. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἡ Ἁγία Σοφία Αἴνου μετατρέπεται εἰς τζαμί!
Τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον ὀφείλει νὰ

προβῆ εἰς διαμαρτυρίαν διὰ τὴν
νέαν αὐτὴν πρόκλησιν! Πρόκειται
διὰ τὸν τρίτον κατὰ σειρὰν Ἱ. Ναὸν
ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ
Σοφίας, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχη ὁμοίαν
κατάληξιν μὲ τοὺς προηγουμένους,
δηλ. νὰ μετατραπῆ εἰς θρησκευ-
τικὸν οἶκον τοῦ Ἰσλάμ. Μήπως
ἀκολουθεῖ συντόμως καὶ ὁ εἰς Κων-
σταντινούπολιν; Συμφώνως πρὸς
τὸ Ἔθνος τῆς 2ας Μαΐου 2015: 

«Ἀκόμη ἕνα χριστιανικὸ μνη-
μεῖο στὴν Τουρκία κινδυνεύει νὰ

μετατραπεῖ σὲ τζαμί. Ἡ Ἅγια Σο-
φιὰ Αἴνου στὴν Ἀδριανούπολη ποὺ
χτίστηκε τὸν 12ο αἰώνα, ἀνακατα-
σκευάζεται καὶ θὰ λειτουργήσει
σὰν τζαμί, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ γε-
νικὸς διευθυντὴς Βακουφίων
στὴν Τουρκία. Εἶχαν προηγηθεῖ ἡ
Ἅγια Σοφιὰ Τραπεζούντας καὶ ἡ
Ἅγια Σοφιὰ Νίκαιας, ἕνας ἀπὸ
τοὺς πιὸ σημαντικοὺς χριστιανι-
κοὺς ναούς, καθὼς ἐκεῖ εἶχε πρα-
γματοποιηθεῖ ἡ 7η Οἰκουμενικὴ
Σύνοδος. Πρόκειται γιὰ ἀκόμη ἕνα
θέμα ποὺ ὀφείλει νὰ θέσει ἡ Ἀθή-
να στὴν τουρκικὴ κυβέρνηση ἀλλὰ
καὶ στὴν EE καὶ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ»



Σελὶς 8η

Ποῖος θὰ ἀξιοποιήση 
τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν;
Ἔμπιστον πρόσωπον τοῦ Οἰκ. Πα-

τριάρχου φέρεται νὰ εἶναι ὁ σύνδε-
σμος μὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν
καὶ τὴν ἀμερικανικὴν ἑταιρείαν, ἡ
ὁποία θὰ χειρισθῆ τὴν ὑπόθεσιν
ἀξιοποιήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας. Τυχαῖον γεγονὸς ἡ
ἀγαστὴ συνεργασία μεταξὺ τοῦ
Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ τοῦ Προκαθημένου τῆς
Ὀρθοδοξίας; Αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι
Ἀμερικῆς ἐπαξίως φέρουν τὴν ὀνο-
μασίαν «Ἡνωμέναι», ἀφοῦ ἐπιβε-
βαιώνουν τὸν τίτλον των μὲ τὴν ἕνω-
σιν Φαναρίου καὶ Ἀθηνῶν. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφημερίδα ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΗ_PLUS τῆς 2ας Μαΐου 2015:

«Στὸν Μιχαὴλ Καρλοῦτσο (τὸν
ὁποῖο τὸ 2010 ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης τὸν ἔχρισε Ἄρχοντα
Εὐταξίας) πιστώνεται ἡ γέφυρα
ποὺ ἔχει κτιστεῖ μεταξὺ τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τοῦ ἀμερικα-
νικοῦ οἴκου Cushman & Wakefield,
ἕνα ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους στὸ

real estate διεθνῶς, συμφερόντων
τῆς οἰκογένειας Agnelli. Ἡ Cush-
man & Wakefield ἀναμένεται νὰ
διαχειριστεῖ τὴ διαδικασία ἀξιοποί-
ησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας. Ἡ ἀνώνυμη Ἑταιρεία Ἀξιο-
ποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκίνη-
της Περιουσίας Α.Ε., στὴν ὁποία
μετέχουν μὲ 50% ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ μὲ 50% τὸ
Ἑλληνικὸ Δημόσιο, πρόκειται νὰ
διαχειριστεῖ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἀκίνητα
ποὺ διαθέτει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ
Ἀθηνῶν. Ἡ περιουσία αὐτὴ μόνον
στὰ νότια προάστια περιλαμβάνει
250 κτίρια καὶ οἰκόπεδα στὴ Βου-
λιαγμένη, 1.200 στρέμματα στὰ Λι-
μανάκια τῆς Βουλιαγμένης, περὶ
τὰ 100 στρέμματα «ἀπέναντι» ἀπὸ
τὸν Ἀστέρα καὶ σειρὰ ἐκτάσεων
στὸ σύνολο τοῦ παραλιακοῦ μετώ-
που. Ἡ παραλιακὴ αὐτὴ περιουσία
ἐπισημαίνεται, καθὼς εἶναι καὶ
αὐτὴ ποὺ ἔχει συγκεντρώσει στὴν
παροῦσα φάση καὶ τὸ μεγαλύτερο
ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν ὁμογένεια
καὶ ὄχι μόνον».

Ἡ Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου 
εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς διαφωτίσεως

Ἰδιαιτέρως παρηγορητικὴ εἶναι ἡ
εἴδησις ὅτι ἡ Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου
ἔχει δραστηριοποιηθῆ ἐντόνως εἰς
τὰ ζητήματα τῆς ἐνημερώσεως τοῦ
πιστοῦ λαοῦ διὰ τὰς πλάνας καὶ
μεθόδους τῶν αἱρετικῶν, καθὼς εἰς
πλησιόχωρον Μητρόπολιν ἡ ἀτο-
νία ἔχει ὠθήσει μερίδα αἱρετικῶν
νὰ ἐπιδίδωνται εἰς εὔκολον ἄγραν
Ὀρθοδόξων. Αἱ αἱρετικαὶ καὶ ἰδιαι-
τέρως αἱ χιλιαστικαὶ ὁμάδες τὰ τε-
λευταῖα ἔτη ἔχουν ἐνταντικοποι-
ήσει τὰς δυνάμεις των καὶ δι᾽ αὐτὸ
κάνομεν ἔκκλησιν πρὸς ὅλας τὰς Ἱ.
Μητροπόλεις νὰ μεριμνήσουν διὰ
τὴν ἀρτίαν ἐπάνδρωσιν τῶν ἀντιαι-
ρετικῶν των γραφείων. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ exap-
salmos.gr τὴν 1ην Μαΐου 2015: 

«Μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Ἱερέως π.

Παύλου Παπαδόπουλου καὶ μὲ τὴ
βοήθεια ὅλων τῶν Ἱερέων τῆς Μη-
τροπόλεως Σιδηροκάστρου λει-
τουργεῖ συντονισμένα, ἀλλὰ κυ-
ρίως μὲ εὐαισθησία καὶ γρήγο-
ρους ρυθμοὺς τὸ ἀντιαιρετικὸ
γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Οἱ ἐκδόσεις, τὰ φυλλάδια καὶ ἡ
ἄμεση παρέμβαση τῶν Ἱερέων σὲ
κάθε περίπτωση ἔχουν σκοπὸ νὰ
ἀνακόψουν τὴν ἐπέκταση τῶν
αἱρέσεων στὴν Ἱ. Μητρόπολη Σι-
δηροκάστρου. Τὰ ἀποτελέσματα
εἶναι θετικά, ἀφοῦ πλέον εἶναι βε-
βαιωμένο ὅτι κυρίως οἱ χιλιαστὲς
ποὺ δραστηριοποιοῦνται σὲ κά-
ποια χωριὰ ἔχουν μειωθεῖ σημαν-
τικά. Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
πλέον δὲν περνᾶ αἱρετικὸς χωρὶς
νὰ ἐλέγχεται καὶ οἱ Χριστιανοί μας
ἐνημερώνονται τακτικὰ μέσω τοῦ
γραφείου γιὰ τοὺς κινδύνους τῶν
αἱρέσεων».

Ἀρχιεπ. Κύπρου: Θά ἀναζητοῦμεν ἕως τέλους τούς ἀγνοουμένους
Ὁ σεβασμὸς εἰς τοὺς νεκροὺς ἤδη

ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀποτελεῖ
γνώρισμα τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους,
πολλῷ δὲ μᾶλλον τῆς Χριστιανικῆς
Πίστεως. Ὡστόσο, ἡ γείτων χώρα, νε-
οφανῶς ἐμφανισθεῖσα εἰς τὸ ἱστο-
ρικὸν προσκήνιον, ἀδυνατεῖ νὰ σε-
βασθῇ ὄχι μόνον ἤθη αἰώνων καὶ
προσταγὰς τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως,
ἀλλὰ καὶ ἀποφάσεις διεθνῶν ὀργα-
νισμῶν. Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου κ. Χρυσόστομος ἔκανεν
ἔκκλησιν ἡ Τουρκία νὰ συμμορφωθῆ
πρὸς τὰς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊ-
κοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων τῆς 12ης Μαΐου 2014 καὶ
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τῆς
12ης Φεβρουαρίου 2015, ὥστε οἱ
ἀγνοούμενοι τῆς Κατεχομένης Κύ-
πρου νὰ εὕρουν ἀνάπαυσιν, μαζὶ καὶ
αἱ οἰκογένειαι καὶ οἱ συγγενεῖς των.

Κατωτέρω παραθέτομεν ἀπό-
σπασμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Μακ.
Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσο-
στόμου εἰς τὴν ἡμερίδα διὰ τοὺς
Ἀγνοουμένους, ἡ ὁποία ἔλαβε χώ-
ραν τὴν 26ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ.
««Ἀγνοούμενοι τῆς Κύπρου. Πα-
ροῦσα κατάσταση καὶ προοπτικές».

Τὸ θέμα τῶν Ἀγνοουμένων εἴτε
αὐτοὶ εἶναι Ἑλληνοκύπριοι εἴτε εἶναι
Τουρκοκύπριοι ἀποτελεῖ τὸ πιὸ τρα-
γικὸ πρόβλημα ποὺ δημιούργησε ἡ
τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974, γιατί
εἶναι κατʼ ἐξοχὴ πρόβλημα ποὺ
ἀφορᾶ τὸν Ἄνθρωπο. Καὶ γιὰ τὴν
Ἐκκλησία ὁ κάθε Ἄνθρωπος εἶναι
μία ἔμψυχη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὴν
ὁποία ὀφείλουμε νὰ σεβόμαστε.

Ἀσφαλῶς γιὰ τὴ μικρή μας πατρί-
δα τὸ πρόβλημα τῶν 1618 Ἀγνοου-

μένων μας, ὅπως ἦταν τὸ 1974 εἶναι
τραγικὰ μεγάλο. Εἶναι πρόβλημα
ποὺ πυρπολεῖ μὲ ὀδύνη τὶς ἀνθρώπι-
νες καρδιές, συγκλονίζει τὶς οἰκογέ-
νειές τους καὶ ὁ πόνος ἐκτείνεται σὲ
κάθε συγγενῆ ἢ γνωστό, καὶ ἐπηρε-
άζει δυσμενῶς ὅλο τὸν λαό. Λαμβά-
νει προεκτάσεις, ποὺ ἐπηρεάζουν
ἀρνητικῶς καὶ τὴ λύση τοῦ πολιτι-
κοῦ μας προβλήματος.

Ὁ ἀγώνας μας γιὰ ἀνεύρεση τῶν
ἀγνοουμένων μας ἄρχισε ἀπὸ τὴν
ἑπομένη τῆς εἰσβολῆς. Ὅλοι ἐνθυ-
μούμαστε μὲ συγκίνηση τὶς ἀγωνιώ-
δεις προσπάθειες ποὺ κατέβαλε ὁ
ἀείμνηστος Μακάριος καθὼς καὶ οἱ
διάδοχοί του γιὰ τὴν ἀνεύρεση τῶν
ἀγνοουμένων μας ἢ τὴν ταυτοποί-
ηση τῶν ὀστῶν τους καὶ τὴν παρά-
δοση αὐτῶν στοὺς οἰκείους τους
γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν ἐπιβαλλομέ-
νων τιμῶν καὶ τὸν ἐνταφιασμό τους.

Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ ΕΔΑΔ
(Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων), ἡ ὁποία λήφθη-
κε στὶς 12 Μαΐου 2014 καὶ ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς πρώτης ἀπό-
φασης στὴ προσφυγή μας ἐναντίον
τῆς Τουρκίας, τῆς 10ης Μαΐου 2001,
συν ιστᾶ μία σημαντικὴ ἐξέλιξη, ὅσον
ἀφορᾶ στὶς παραβιάσεις Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων καὶ στὸ θέμα τῶν
Ἀγνοουμένων καὶ Ἐγκλωβισμένων
μας.

Τὸ ΕΔΑΔ πολὺ ὀρθὰ συνέλαβε
τὴν οὐσία τοῦ προβλήματός μας,
ποὺ ἔγκειται στὴ δυνατότητά μας νὰ
διερευνήσουμε τὴν τύχη τοῦ κάθε
Ἀγνοουμένου, πρᾶγμα ποὺ τὸ ΕΔΑΔ
μὲ τὴν πρόσφατη ἀπόφασή του ἐπι-
βεβαίωσε, δηλώνοντας πὼς μέχρι
σήμερα ἡ Τουρκία παρέλειψε νὰ
πράξει. Δυστυχῶς καὶ πάλι ἡ ἀντί-
δραση τῆς Τουρκίας ἦταν ἀπόλυτα

ἀρνητικὴ μὲ τὴν ἐπίσημη δήλωσή
της ὅτι θὰ ἐφεσιβάλει τὴν ἀπόφαση. 

Βέβαια ἐμεῖς, ἀνεξαρτήτως τῆς
στάσεως τῆς Τουρκίας θὰ συνεχί-
σουμε ἀόκνως τὶς προσπάθειές μας,
μέχρι νὰ ἐξακριβώσουμε τὴν τύχη
καὶ τοῦ τελευταίου μας ἀγνοουμέ-
νου. Γιʼ αὐτὸ καὶ χαιρετίζομε μὲ ἱκα-
νοποίηση τὴν ἀνακοίνωση τῆς Παγ-
κύπριας Ὀργάνωσης Συγγενῶν
Ἀδηλώτων Αἰχμαλώτων καὶ Ἀγνοου-
μένων ὅτι «θὰ μελετήσει τὴν ἀπό-
φαση καὶ τοὺς τρόπους ἀξιοποίησής
της μὲ τὴν Κυπριακὴ Κυβέρνηση καὶ
θὰ πάρει νομικὴ συμβουλὴ ἀπὸ νο-
μικοὺς μὲ ἐξειδίκευση στὸ εὐρω-
παϊκὸ δίκαιο στὴν Κύπρο καὶ στὸ
ἐξωτερικὸ» γιὰ τὴν καλύτερη δυ-
νατὴ ἐφαρμογή της.

Παράλληλα καλοῦμε καὶ τὴν κυ-
βέρνηση νὰ μελετήσει καὶ αὐτὴ δε-
όντως ὅλες τὶς νομικὲς πτυχὲς τῆς
ἀπόφασης καὶ νὰ ἐνεργήσει δρα-
στήρια πρὸς κάθε κατεύθυνση γιὰ
τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἀποφάσεως τοῦ
ΕΔΑΔ, ἀπὸ πολιτικῆς ἀπὸ νομικῆς
καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ πρακτικῆς ἀπόψε-
ως.

Ἄλλωστε ὑπάρχουν διεθνεῖς
συμβάσεις καὶ πρωτόκολλα διεθνῶν
Σωμάτων, ὅπως εἶναι ὁ ΟΗΕ, καὶ τὸ
Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ποὺ σαφῶς
προνοοῦν ὅτι τὰ ἐμπλεκόμενα μέρη
ἔχουν ὑποχρέωση νὰ ἐπιτρέπουν
καὶ νὰ διευκολύνουν τὴν ἐλεύθερη
πρόσβαση σὲ ὁποιαδήποτε πηγὴ
πληροφοριῶν, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ
βοηθήσει στὴ διερεύνηση τῶν περι-
πτώσεων ἀγνοουμένων προσώπων.

Ἐπιπλέον, τὸ πρόσφατο ψήφισμα
μὲ ἀριθμὸ 2015/2551 τοῦ Εὐρωπαϊ-
κοῦ Κοινοβουλίου, ἡμερομηνίας 12
Φεβρουαρίου 2015, ἐπιβεβαιώνει γιὰ
μία ἀκόμη φορά τὴν ἀνάγκη ὅπως ἡ

Τουρκία συνεργαστεῖ μὲ τὴ ΔΕΑ γιὰ
τοὺς ἀγνοουμένους στὴν Κύπρο,
παρέχουσα πρόσβαση σ  ̓ὅλη τὴν κα-
τεχόμενη Κύπρο καθὼς καὶ πληρο-
φορίες ποὺ θὰ βοηθήσουν τὴν Ἐπι-
τροπὴ στὸ ἔργο της.

Ἀγαπητοὶ Σύνεδροι, διερμη-
νεύοντας τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ καὶ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου τὴν ὁποία ἐκπροσωπῶ,
ἀπευθύνω θερμότατη ἔκκληση καὶ
πρὸς τὴν Τουρκία καὶ πρὸς τὶς
ἐνταῦθα τουρκοκυπριακὲς ἀρχὲς νὰ
ἐπιδείξουν πνεῦμα συναντίληψης
στὸν κοινὸ ἀνθρώπινο πόνο, ποὺ τα-
λανίζει ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες
καὶ ἑλληνικὲς καὶ τουρκοκυπριακὲς
οἰκογένειες καὶ νὰ συνεργαστοῦμε
μὲ πνεῦμα ἀλληλοκατανόησης καὶ
ἀγάπης προκειμένου νὰ φέρουμε
εἰς πέρας τὸ ἀνθρωπιστικὸ τοῦτο
πρόβλημα. Ἡ εἰλικρινὴς αὐτὴ συν -
εργασία μόνο γαλήνη καὶ ἠρεμία θὰ
φέρει στὶς ψυχὲς τῶν οἰκογενειῶν,
ποὺ ἔχουν ἀγνοουμένους. Παράλ-
ληλα θὰ καλλιεργήσει καὶ τὴν ψυχο-
λογία, ὅτι πέραν τοῦ θέματος αὐτοῦ
ἔχουμε καὶ τὴ δυνατότητα νὰ συ-
νεργαστοῦμε καὶ νὰ ἐπιλύσουμε καὶ
τὸ πολιτικό μας θέμα, πρᾶγμα ποὺ
θὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ζήσουμε εἰρη-
νικὰ καὶ δημιουργικὰ στὸ εὐλογημέ-
νο αὐτὸ νησί, ποὺ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
μᾶς χάρισε. Ἡ δυνατότητα αὐτὴ δὲν
εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἐφετὸ ἰδεολόγημα
ἑνὸς κληρικοῦ, ποὺ ἀγαπᾶ τὸν
ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα τὸν πονεμέ-
νο ἄνθρωπο. Εἶναι μία δυνατότητα
καὶ παράλληλα μία ἐπιτακτικὴ ἀνάγ-
κη γιὰ ἕνα εὐτυχέστερο μέλλον
ἀμφοτέρων τῶν κοινοτήτων μας.

Μετʼ εὐχῶν ἐγκαρδίων
Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β´»

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ Η ΑΝΑΡΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ;

Νάρκη εἰς τὰ θεμέλια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου!
Σχέδιον κρυφὸν καὶ «συνωμοτι-

κόν», τὸ ὁποῖον ὑποσκάπτει τὰ
ἴδια τὰ θεμέλια τῶν διεργασιῶν
ἀναδείξεως Πατριαρχῶν, καταγ-
γέλλει δι᾽ ἐπιστολῆς του ὁ κ. Πανα-
γιώτης Φούγιας. Δὲν τυγχάνει καθό-
λου τυχαῖον ὅτι τὴν 3ην Μαΐου 2015
καὶ ὁ «Ἐθνικὸς Κήρυκας» τῆς Ἀμε-
ρικῆς ἐπίσης βάλλει ἐναντίον τῆς δια-
δικασίας ἀναδείξεως Ἐπισκόπων ἐκ
τοῦ Πατριαρχείου, μὲ ἔμφασιν εἰς τὸ
ζήτημα πιθανῆς ἐκλογῆς νέου Προκα-
θημένου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμε-
ρικῆς, ἐφόσον αἱ κινήσεις τοῦ Πα-
τριαρχείου δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ὀρθὴν
ὁδόν.

Ὅπως εἶναι προφανὲς ἀπὸ τὰ γρα-
φόμενα τοῦ κ. Φούγια, ὑπῆρχε σχέ-
διον, τὸ ὁποῖον κατειργάζοντο ἄγνω-
στοι(;) ἐπὶ πολλὰ ἔτη, ἤδη ἴσως καὶ
πρὶν τὴν ἐκλογὴν τοῦ Πατριάρχου κυ-
ροῦ Δημητρίου, προκειμένου νὰ ἀνα-
βιβάσουν εἰς τὸν Θρόνον τῆς Κων-
σταντινουπόλεως τὸν Παν. Οἰκουμε-
νικὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον. Ἡ
ἀπόφασις φέρεται ὡς νὰ ἦτο προει-
λημμένη, καθὼς κατὰ τὴν ἡμέραν
κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ νῦν Πατριάρχης
ἐχειροτονήθη Μητρ. Φιλαδελφείας, ὁ
κυρὸς Μελίτων «τοῦ ψιθύρισε στὸ
αὐτί: καὶ τώρα Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης». Τὰ ἐρωτήματα πολλά:
Ποῖοι κατειργάζοντο τὸ σχέδιον; Διατὶ
ἐπελέγη ὁ συγκεκριμένος; Ποίας
ἐννοεῖ ἀκριβῶς ὡς «μελλούμενες πα-
τριαρχικὲς ἐξελίξεις», ποὺ ἀφήνει με-
τεώρους εἰς τὴν ἀντίληψιν τῶν ἀνα-
γνωστῶν ὁ κ. Φούγιας; 

Τὸ Φανάρι ἂς διευκρινήση, εἰ δυ-
νατὸν ἄμεσα, ἂν αἱ κατηγορίαι εὐστα-
θοῦν ἢ δὲν ἰσχύουν! Ἐπίσης, αἱ κατηγο-
ρίαι περὶ τρυφηλῆς ζωῆς καὶ περὶ τῆς

ἐν γένει ἀπραξίας διὰ τὸ ἄνοιγμα τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, δὲν
μποροῦν νὰ μείνουν ἀναπάντητοι. Ὁ
Δρ. Π. Φούγιας, (ὅπως καὶ ὁ ἀοίδιμος
ἀδελφός του Ἀρχιεπίσκοπος Θυατεί-
ρων καὶ Μ. Βρεττανίας καὶ μετέπειτα
Μητροπολίτης Πισιδίας κυρὸς Μεθό-
διος), ἀποτελεῖ πρόσωπον γνωστὸν καὶ
εἶναι βαθύτατος γνώστης τῶν πα-
τριαρχικῶν καταστάσεων. 

Πολλοὶ σημειώνουν ἁπλῶς ὅτι ὁ κ.
Φούγιας ἀναζητεῖ εὐκαίρως ἄκαιρως
περίστασιν διὰ νὰ ἐκφράζη τὴν χολήν
του διὰ τὴν πικρίαν, τὴν ὁποίαν ἐδοκί-
μασεν ὁ ἴδιος καὶ ὁ ἀδελφός του, ὅταν
ὁ τελευταῖος «ἐξηλώθη» ἐντὸς ὡρῶν
διὰ τηλεφωνήματος ἐκ τοῦ Πατριαρ-
χείου. Διὰ τὰ τότε συμβάντα ἔχει
ἐκδοθῆ καὶ βιβλίον. Ὅμως, ὅσον ὀδυ-
νηρὰ καὶ νὰ ἦσαν τὰ γεγονότα, εἰς τὴν
παροῦσαν ἐπιστολὴν ἢ λέγονται ἀλή-
θειαι ἢ κατάφορα ψέματα. Αὐτὸς εἶναι
ὁ μόνος τρόπος ἀξιολογήσεώς των. Τί
ἀπὸ τὰ δύο εἶναι τελικῶς; Πάντως αἱ
ἔγκριτοι ἐφημερίδες δυσκόλως δημο-
σιεύουν ἄρθρα ἢ ἐπιστολάς, ἂν αὐταὶ
δὲν ἔχουν κάποιαν βαρύτητα. Ποία
ἆραγε ἡ ἀφορμὴ δημοσιεύσεως τῆς
παρούσης; Κατὰ τὸν γράφοντα, του-
λάχιστον, αἰτία εἶναι ἡ παρὰ τὰς ὑπο-
σχέσεις καὶ ἐξαγγελίας παραμένουσα
κλειστὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης.

Νὰ σημειώσωμεν ὅτι ὁ «Ο.Τ.» δια-
φωνεῖ πλήρως μὲ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ χα-
ρακτηρισμοῦ τοῦ κ. Π. Φούγια «μεγά-
λου» εἰς τὸν κυρὸν Ἀθηναγόραν, ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξεν ἀμερικανοκίνητος καὶ
ὡδήγησε τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς ἀδευτέ-
ρωτα δεινά, ὡς ἀρχι-«τέκτων» τῆς
προωθήσεως τοῦ σχεδίου ὑποταγῆς
της εἰς τὸν Παπιμόν, ὅπως ἐπίσης καὶ
μὲ τὴν ἄποψιν, τὴν ὁποίαν ὑποστηρίζει

ἀπὸ παλαιά, διὰ τὰς ἱκανότητας τοῦ
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς
Ἰακώβου καὶ τὴν σπουδαιότητα, τὴν
ὁποίαν θὰ ἠδύνατο νὰ διαδραματίση
διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς Χάλκης. 

Ἡ δημοσίευσις τῆς ἐπιστολῆς ἔγινεν
εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς
2ας Μαΐου ἐ.ἔ.:

Ποῖος ὁ ἐνορχηστρωτής;
«Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλ-

κης.
Κύριε διευθυντά, 

Ὁ θάνατος τοῦ Μεγάλου Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα
ἔφερε στὸ προσκήνιο τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου τὸν Μητροπολί-
τη Χαλκηδόνος Γέροντα Μελίτωνα,
ὁ ὁποῖος ἔπαιξε καθοριστικὸ παρά-
γοντα στὸ μέλλον ὄχι μόνο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ
καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλ-
κης. Μετὰ τὶς διαγραφὲς τῶν ὑπο-
ψηφίων γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο
καὶ τοῦ Γέροντα Μελίτωνα τὴ δια-
γραφή, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀμερικῆς Γέροντα Ἰακώβου, ὁ Μελί-
των πρόβαλε γιὰ τὸν Θρόνο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸν Βε-
νιαμὶν τῆς ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Θρόνου, τὸν Μητροπολίτη
Ἰμβρου καὶ Τενέδου Δημήτριο, ὁ
ὁποῖος στὴ συνέχεια ἀνεδείχθη
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ πα-
τριάρχευσε ἕως τὸ 1991».

Ὑπεδείχθη 
καὶ δὲν ἀνεδείχθη;

«Μὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ Δημητρίου
ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, δημι-
ουργήθηκε θέση Γραμματέως τοῦ
Πατριάρχη καί, ὡς τοιούτου, ὑπέδειξε
ὁ Χαλκηδόνος τὸν Ἀρχιμανδρίτη
Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη, ὁ ὁποῖος
στὴ συνέχεια, ἀνεδείχθη Μητροπολί-

της Φιλαδελφείας, χειροτονηθεὶς
Ἀρχιερεὺς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μελίτω-
να, ὁ ὁποῖος, τὴν ὥρα τῆς χειροτονίας
τοῦ ψιθύρισε στὸ αὐτί: «καὶ τώρα
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης». Ἡ σκοπι-
μότητα γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ ὁ Ἀρχον-
τώνης διευθυντὴς τοῦ Πατριαρχικοῦ
Γραφείου ἦταν ἐνδεικτικὴ γιὰ τὶς μελ-
λούμενες πατριαρχικὲς ἐξελίξεις. Οἱ
ἀναγνῶστες μποροῦν ἀβίαστα ν ̓ἀντι-
ληφθοῦν τὸ τί θέλουμε νὰ ποῦμε στὸ
σημεῖο αὐτό. Ὅταν ἀπέθανε o Δημή-
τριος (1991) οἱ μικροί τοῦ Πατριαρχεί-
ου εἶχαν προεξοφλήσει τὴν ἄνοδο
στὸν κενὸ Οἰκουμενικὸ Θρόνο τοῦ
Γραμματέως τοῦ Πατριαρχικοῦ Γρα-
φείου Μητροπολίτη Φιλαδελφείας
Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εἶχε, ἐν τῷ
μεταξύ, ἀναδειχθεῖ Μητροπολίτης
Χαλκηδόνος. Ἔτσι, γιὰ δεύτερη φο-
ρά, ἀπεκλείσθη ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Γέροντος
Ἰακώβου». 

«...ἐνδιαφέρονται 
γιὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά»;

«Ἡ μὴ ἄνοδος στὸν Θρόνο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ
Ἀμερικῆς Ἰακώβου στέρησε τὸ
ἄνοιγμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Χάλκης. Διότι ὁ Ἰάκωβος ἦταν
τόσο ἱκανός, ὥστε νʼ ἀπαιτήσει τὴ
λειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
καὶ νὰ ἐπιτύχει τὴ λειτουργία της.
Δὲν θʼ ἀνεχόταν μία Σχολή, τὴν
ὁποία λάτρευε κυριολεκτικῶς,
κλειστὴ καὶ αὐτὸς νὰ πατριαρχεύει.
Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι στὸ Φανάρι
ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ
καί, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, ἐνθυ-
μοῦνται καὶ τὸ κλείσιμο τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Δυ-
στυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότη-
τα γιὰ τὴ μὴ λειτουργία τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ὡς σήμε-
ρα.

Δρ ΠΑΝ ΦΟΥΓΙΑΣ. Κ. Ἄσσος».

Μακ. Πατριάρχης Ἀντιοχείας: «Τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων
χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων εἶναι ἕνα»!

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀντιοχείας
ἐτέλεσεν εἰδικὴν προσευχὴν διὰ
τοὺς ἀδικοσκοτωμένους λόγῳ τοῦ
πολέμου εἰς τὴν Συρίαν. Ἂν καὶ αἱ
δυσκολίαι τῶν καταστάσεων δὲν
τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ ὁμιλήση μὲ
παρρησίαν, ἡ φράσις ὅτι τὸ αἷμα
χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων
εἶναι αἷμα μαρτύρων, εἶναι ἀντιφα-
τική, καθὼς δὲν εἶναι δυνατὸν
διῶκτες καὶ διωκόμενοι νὰ τίθενται
εἰς τὴν ἰδίαν μοῖραν, πολλῷ δὲ
μᾶλλον νὰ χαρακτηρίζωνται «μάρ-
τυρες» ἀλλόθρησκοι, ἐκτὸς βεβαί-
ως ἂν ἐκληφθῆ ἡ λέξις ὑπὸ τὴν
εὐρεῖαν ἔννοιαν, δηλ. τοῦ φρικτοῦ
θανάτου. Συμφώνως πρὸς τὸ free-
pen.gr τῆς 4ης Μαΐου 2015:

«Θεία Λειτουργία χοροστα-
τοῦντος τοῦ Πατριάρχη Ἀντιοχεί-
ας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς Ἰωάννη
τοῦ 10ου Γιαζίγκι στὴ μνήμη τῶν
μαρτύρων τοῦ συριακοῦ πολέμου
πραγματοποιήθηκε στὸν Καθε-
δρικὸ Ναὸ τῆς Δαμασκοῦ. Τὸ βρά-
δυ τῆς Κυριακῆς ὁ ἑορτασμὸς πε-
ριελάμβανε ἐπίσης προσευχὲς καὶ

ὕμνους πρὸς τιμὴν τοῦ μαρτυρίου
ὡς ἕνα μονοπάτι, στὸ ὁποῖο «τόσο
ἡ εὐτυχία καὶ ὁ πόνος ἀποτελοῦν
ἔντονα βιώματα». Ὁ Πατριάρχης
στὸ κήρυγμά του τόνισε ὅτι «αὐτὴ
ἡ γῆ ποὺ ἤπιε τὸ αἷμα δὲν ρώτησε
ἂν ἦταν τὸ αἷμα χριστιανῶν ἢ μου-
σουλμάνων μαρτύρων, ἀφοῦ τὸ
αἷμα τῶν μαρτύρων εἶναι ἕνα καὶ
εἶναι αὐτὸ τῆς ἀλήθειας». Ὁ Ἰωάν-
νης ἀναφέρθηκε στὴ σθεναρὴ πα-
ρουσία τῶν Χριστιανῶν στὴ γῆ
τους, λέγοντας ὅτι ὁ Χριστια-
νισμὸς εἶναι σταθερὸς καὶ τὸν
ἀπαντᾶ κανεὶς τόσο στὸ ὄρος Qa-
sioun στὴ Δαμασκὸ ὅσο καὶ στὶς
χιονισμένες βουνοκορφὲς τοῦ Λι-
βάνου. Ὁ Πατριάρχης προσευχή-
θηκε γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν νί-
κη τοῦ συριακοῦ λαοῦ, τοῦ στρα-
τοῦ καὶ τῆς ἡγεσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν
προστασία τοῦ σύριου προέδρου
ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὴ βοήθεια, ὥστε
νὰ εὐοδώσει ἡ εἰλικρινὴς προσπά-
θεια γιὰ διάλογο. Στὴ Θεία Λει-
τουργία παρέστησαν ἀρκετοὶ
ὑπουργοὶ τῆς συριακῆς κυβέρνη-
σης κι ἐκπρόσωποι διάφορων φο-
ρέων ἀλλὰ καὶ τοῦ πολιτιστικοῦ
κόσμου».

Ἡ θρησκευτικὴ ὑπηρεσία στρατοῦ Ρωσίας
καὶ Ἑλλάδος εἰς τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν

Ἐνισχύονται περαιτέρω αἱ Ἑλλη-
νορωσικαὶ σχέσεις διὰ τῆς συνεργα-
σίας τῶν κρατικῶν θρησκευτικῶν
ὑπηρεσιῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Συγχαίρομεν τοὺς ἀκαμάτους ἐπικε-
φαλῆς τῶν Διευθ. τοῦ Σώματος
Στρατοῦ Ἱερέων τοῦ ΓΕΕΘΑ καὶ
ΓΕΣ, οἱ ὁποῖοι ἐπιδεικνύουν ζῆλον
διὰ τὴν ὀρθόδοξον διακονίαν καὶ τὴν
ἐνίσχυσιν αὐτῆς παντὶ τρόπῳ εἰς τὸ
στράτευμα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνδυνάμω-
σιν τῶν σχέσεων μὲ ἄλλας Ὀρθοδό-
ξους χώρας. Ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τῆς 28ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«Ἐκπρόσωποι τῆς Διεύθυνσης
Θρησκευτικῶν Ζητημάτων τοῦ
Ὑπουργείου Ἄμυνας τῆς Ρωσικῆς

Ὁμοσπονδίας ἐπισκέφθηκαν τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, συνοδευό-
μενοι ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ τῆς Διεύ-
θυνσης Στρατιωτικῶν Ἱερέων Πρω-
τοπρεσβύτερο Νικόλαο Γουρδού-
πη, τὸν Διευθυντὴ τοῦ Γραφείου
Στρατιωτικῶν Ἱερέων ΓΕΣ Ἀρχιμαν-
δρίτη Μελέτιο Κουράκλη καὶ τὸν
ΑΚΑΜ τῆς Ρωσίας στὴν Ἑλλάδα
Συνταγματάρχη Γεννάντι Μοζάεβ.
Στὸ πλαίσιο τοῦ ἐγκριθέντος προ-
γράμματος Στρατιωτικῆς Συνεργα-
σίας ἔτους 2015, ἀνταλλαγῆς ἀπό-
ψεων καὶ στενῶν σχέσεων, ποὺ ἔχει
ἀναπτύξει ἡ Διεύθυνση Σώματος
Στρατιωτικῶν Ἱερέων τοῦ ΓΕΕΘΑ
μὲ ὀρθόδοξες θρησκευτικὲς ὑπη-
ρεσίες πολλῶν κρατῶν».

Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: Ὄχι εἰς τὴν ἀποκαθήλωσιν 
τῶν εἰκόνων! Ὄχι εἰς τὴν πώλησιν 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας!

Κατὰ τὴν πολυαρχιερατικὴν Θ.
Λειτουργίαν εἰς τὸν πανηγυρίζοντα
Ἱ. Ναὸν τοῦ πολιούχου τοῦ Ἄργους
Ἁγίου Πέτρου, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκο-
πος ἐστηλίτευσε τὰς βλέψεις «προ-
οδευτικῶν» νὰ ἀφαιρέσουν τὰς
εἰκόνας ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Ποῖοι εἶναι
αὐτοί; Διατὶ ἤνοιξε καὶ ἄλλο θέμα ὁ
Μακαριώτατος μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας; Συμφώ-
νως πρὸς τὴν «Ναυτεμπορικὴ» τῆς
4ης Μαΐου 2015:

«Σαφὲς μήνυμα πρὸς κάθε κα-
τεύθυνση ἔστειλε ἀπὸ τὸ Ἄργος ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώ-
νυμος ὅτι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν προ-
οδευτικὴ ἀντίληψη τῆς ἀποκαθήλω-
σης τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τὶς σχο-
λικὲς αἴθουσες Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυμος ποὺ χοροστάτησε πο-
λυαρχιερατικοῦ συλλείτουργου γιὰ
τὸν πολιοῦχο καὶ προστάτη τοῦ
Ἄργους Ὅσιο Πέτρο τὸν θαυμα-
τουργὸ ἐπίσκοπο Ἄργους, στὸ κή-
ρυγμά του ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὴν
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὶς σχολικὲς
αἴθουσες τῶν φωτογραφιῶν μὲ
τοὺς ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης ἀπὸ τοὺς προοδευτικοὺς

καὶ τοὺς μοντέρνους, ὑπογράμμισε
ὅτι ὑπάρχει σκέψη νὰ κατέβει ἡ
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὰ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα, γιατί οἱ μουσουλμά-
νοι καὶ οἱ ἄλλοι, ὅταν μπαίνουν βλέ-
πουν τὸν Ἐσταυρωμένο! Ποῦ βρι-
σκόμαστε; Καὶ περιμένουμε λύση
στὸ πρόβλημα; Ὄχι! Συμπληρώνον-
τας: Ὅποια λύση καὶ νὰ βρεθεῖ ἔξω
θὰ εἶναι ἀσπιρίνη ποὺ θὰ περάσει λί-
γο ὁ πόνος καὶ μετὰ ἀπὸ δέκα ἡμέ-
ρες θὰ ξανάρθει πάλι. Ἂν δὲν ἀλλά-
ξουμε κι ἂν δὲν ἑνωθοῦμε γύρω ἀπʼ
αὐτὴ τὴ θλίψη δὲν θὰ θεραπευ-
θοῦμε. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε
πὼς χάθηκαν οἱ ἀξίες καὶ οἱ ἀρχές
μας καὶ τόνισε χαρακτηριστικά: Οἱ
ἀξίες δὲν εἶναι στὸ σοῦπερ μάρκετ
νὰ πᾶμε νὰ πάρουμε τρία κιλά· θέλει
αἷμα, θέλει θυσία καὶ ἀγώνα. Ἐπι-
πλέον μὲ τὸ πέρας τῆς θείας Λει-
τουργίας, ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴν ἀξιο-
ποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας ὁ Μακαριώτατος ἐπανέλαβε
τὴν πρόθεσή του γιὰ ἀξιοποίηση τῆς
περιουσίας ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μὲ
στόχο τὰ ἔσοδα νὰ διατεθοῦν, γιὰ
νὰ ἀντιμετωπιστοῦν δυσκολίες καὶ
τόνισε πὼς σὲ καμία περίπτωση ἡ
ἐκκλησιαστικὴ περιουσία δὲν θὰ
πουληθεῖ οὔτε θὰ δοθεῖ σὲ πρόσω-
πα καὶ φορεῖς».

Ποῖος «ἄδειασε» τὸ ταμεῖον τῆς Ἱ. Μ. Κεφαλληνίας; 
Συνετὰς καὶ ἐπιδεξίους προσπα-

θείας καταβάλλει ὁ Σεβ. Μητρ.
Ἠλείας κ. Γερμανός, διὰ νὰ συντονί-
ση ὡς Τοποτηρητὴς τὴν Ἱ. Μ. Κε-
φαλληνίας, ἀλλὰ ἡ Ἱ. Μητρόπολις
χρειάζεται κεφαλήν, διὰ νὰ ἀντιμε-
τωπίση τὰ ποικίλης φύσεως προβλή-
ματα, ἀνάμεσα εἰς τὰ ὁποῖα προέκυ-
ψεν ἐσχάτως καὶ ἡ ἀποκάλυψις ὅτι
τὰ οἰκονομικὰ διαθέσιμα τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως ἔχουν ἐξαφανισθῆ. Εἰς
εὔλογον διάστημα ὀφείλει ἡ Ἱεραρ-
χία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ
ἐκλέξη Ποιμενάρχην, διὰ νὰ τακτο-
ποιήση τὰ οἰκονομικά, ὅπως ἔπραξε
καὶ διὰ τὴν Ἱ. Μ. Ἰωαννίνων, διότι
ὅσο χρονίζει τὸ ζήτημα τόσο θὰ
ἀποβῆ δυσχερεστέρα ἡ ἐπίλυσίς
του. Συμφώνως πρὸς τὸ e-kefalo-
nia.net τῆς 29ης Ἀπριλίου 2015:

«Σὲ ἄσχημη κατάσταση εἶναι τὸ
Ταμεῖο τῆς Μητρόπολης Κεφαλλη-
νίας μιᾶς καὶ ἀπὸ τί φαίνεται τὰ τα-
μειακὰ διαθέσιμα εἶναι στὸ πάτο
τοῦ… βαρελιοῦ, ἐνῶ ὅπως δεί-
χνουν τὰ στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὸ
ρεπορτὰζ τοῦ e-kefalonia, τὰ ἔξοδα
εἶμαι περισσότερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα. Ὁ
Τοποτηρητής, Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός,
προσπαθεῖ τὸ τελευταῖο διάστημα
νὰ βάλει τάξη καὶ νὰ ὀργανώσει τὴ
Μητρόπολη ποὺ μᾶλλον τὸ τελευ-
ταῖο διάστημα ἦταν στὸν… αὐτόμα-
το. Μάλιστα γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς Μη-
τρόπολης ἔπαιρναν λεφτὰ ἀπὸ τὸ
Ἱερατικὸ Ταμεῖο (ταμεῖο τῶν κλη-
ρικῶν καὶ αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἀνάγ-
κη). Πληροφορίες τοῦ e-kefalonia.net
ἀναφέρουν μάλιστα ὅτι κατὰ τὴν
σύγκλιση συνεδρίασης τοῦ Ἱερατι-
κοῦ Ταμείου τῆς Διοικούσας Ἐπι-
τροπῆς ἔγινε διαμάχη μεταξὺ ἱερέ-
ων ὑπὸ τὰ ἔκπληκτα βλέμματα τοῦ
Τοποτηρητῆ κ. Γερμανοῦ. Συμπερα-
σματικά, τὸ τελευταῖο διάστημα καὶ
ἐνῶ ὁ Μακαριστὸς Σπυρίδωνας δὲν
μποροῦσε νὰ τελέσει τὰ καθήκοντά
του παρατηρήθηκε ἀρρυθμία στὴ
λειτουργία καὶ στὴ Διοίκηση τῆς
Μητρόπολης ἐνῶ τὸ ταμεῖο ἦταν…
ἄδειο. Ἀξίζει: Θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ
ὅτι ὁ Τοποτηρητὴς κ. Γερμανὸς μὲ
τὶς ἄοκνες προσπάθειες ποὺ κατα-
βάλλει τὸ τελευταῖο διάστημα προ-
σπαθεῖ νὰ βάλει τάξη στὴ διοίκηση
τῆς Μητρόπολης καθὼς καὶ νὰ τη-
ροῦνται… σκονισμένες ἐγκύκλιοι
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ γιὰ πολλὰ
χρόνια ἔμεναν στὰ συρτάρια τῆς
Ἐπισκοπῆς».

Ἡ ἐπίσκεψις καὶ αἱ δηλώσεις τοῦ
υἱοῦ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας εἰς
τὴν Θράκην προβληματίζουν ἐντό-
νως ὡς πρὸς τὰς βλέψεις τῆς γείτο-
νος χώρας εἰς τὰ ἐδάφη τῆς Ἑλλά-
δος. Παρακαλοῦμεν τοὺς Σεβ. Μη-
τροπολίτας τῆς Θράκης νὰ ἀφυπνί-
ζουν τὸ ποίμνιον καὶ νὰ ὀσπισθοχω-
ρήσουν ἐκ τῆς προωθήσεως τοῦ σχε-
δίου ἱδρύσεως Προγράμματος Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν, τὸ ὁποῖον κινεῖται
ἀκριβῶς εἰς τὴν ἀντίθετον κατεύθυν-
σιν ἀπὸ ἐκείνην τῆς ἐθνικῆς
γραμμῆς. Συμφώνως πρὸς τὸ defen-
cenet τῆς 4ης Μαΐου 2015:

«Ὁ γιὸς τοῦ Προέδρου τῆς
Τουρκίας, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε
τὴν ἐπίσκεψή του «κοινωνικοῦ πε-
ριεχομένου», μετέβη καὶ στὴν Κο-
μοτηνὴ συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς
παράνομους μουφτῆδες Ξάνθης
καὶ Κομοτηνῆς, ἐνῶ ἀπηύθυνε καὶ
σύντομο χαιρετισμὸ στὴν «Ἕνωση
Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς».
Ὁ γιὸς τοῦ Τούρκου Προέδρου τό-
νισε πὼς χαίρεται γιὰ τὶς δραστηριό-
τητες ποὺ ἔχει ἀναπτύξει ἡ Ἕνωση
στὴν περιοχή, γιὰ νὰ προσθέσει πὼς
«ἡ αὔξηση αὐτῶν τῶν ἐργασιῶν
ποὺ γίνονται σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἡ
διασφάλιση μεγαλύτερης συμμε-
τοχῆς καὶ ἡ ἐνδυνάμωση τῆς ἑνότη-
τάς μας. Καὶ ἐμεῖς στὴν Τουρκία νὰ
ξέρετε πὼς ὅταν σᾶς συμβεῖ κάτι,
ὅταν χρειαστεῖ ἀνάγκη, τὰ ἀδέρφια
σας εἶναι μοναδικὰ καὶ εἶναι δίπλα.
Θὰ μπορεῖτε νὰ πεῖτε πὼς ¨ὅταν

χρειαστοῦμε κάτι θὰ μᾶς βοηθή-
σουν¨. Αὐτὸ φυσικὰ θὰ σᾶς κατα-
στήσει πιὸ ἰσχυρούς. Καὶ ἐμεῖς βέ-
βαια θὰ ἐρχόμαστε ἐδῶ, θὰ πίνουμε
τὸν καφὲ καὶ τὸ τσάι σας καὶ θὰ
φᾶμε τὰ φαγητά σας. Καὶ ὅλοι μαζὶ
θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀναπτύξου-
με αὐτὴν τὴν κουβέντα καὶ τὴν
στοργή. Ἐγὼ εἴτε γιὰ τὴν ἐδῶ Ἕνω-
ση Τουρκικῆς Νεολαίας Κομοτηνῆς
εἴτε καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους συλλό-
γους, εὔχομαι τὴ συνέχιση καὶ
εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τους». Ἡ
δήλωση αὐτὴ τοῦ Μπιλὰλ
Ἐρντογὰν περὶ βοήθειας "ἂν χρει-
αστεῖτε κάτι" ἀφήνει ὑπόνοιες ὅτι ἡ
Τουρκία ψάχνει ἀφορμὲς γιὰ ἐπιθε-
τικὲς ἐνέργειες ἐναντίον τῆς Ἑλλά-
δας στὴ Θράκη. Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ
περιβόητη "ἐπιχείρηση Βαριοπού-
λα" χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 2003 καὶ
πιστεύεται ὅτι περιελάμβανε σχέδια
γιὰ τὴν τοποθέτηση βομβῶν σὲ
ἱστορικὰ τεμένη, τὴν πρόκληση
ἔντασης μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν
ἀποσταθεροποίηση τῆς κυβέρνη-
σης τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καὶ
Ἀνάπτυξης τοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ
Ἐρντογάν, ὥστε νὰ ἐπέμβει ὁ τουρ-
κικὸς στρατός. Σημειώνεται ὅτι
στὴν περιοχὴ τοῦ Ἕβρου καταγρά-
φεται πρωτοφανὴς δραστηριότητα
τουρκικῶν δυνάμεων μὲ συνεχεῖς
ἀσκήσεις γιὰ βίαιη διέλευση τοῦ πο-
ταμοῦ Ἕβρου. Μόνο τυχαία δὲν
ἦταν ἡ ἀναφορὰ τοῦ Μπιλάλ. Στὴ
Θράκη χρειάζεται ἐπαγρύπνηση. Ἡ
ἐπίσκεψη τοῦ υἱοῦ Ἐρντογὰν ἔγινε
βάση σχεδιασμοῦ».

Σχέδια τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ; 
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Σεβ. Μητρ. Ἠλείας: «Νὰ ἔλθουν τὰ παιδιὰ στὸν Χριστὸ»
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ.

Γερμανὸς ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν εἰς
τὴν ἐφημερίδα «Πατρὶς» ἐξ
ἀφορμῆς τοῦ ζητήματος τῆς ἐνδο-
σχολικῆς βίας. Τὸ φαινόμενον ἀποδί-
δει εἰς τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν παι-
διῶν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον πνευμα-
τικὴν ζωήν, ἡ ὁποία συνεπικουρήθη
ἀπό τάς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπ. Παιδεί-
ας, ὅπως τῆς καταργήσεως τῆς ἐξο-
μολογήσεως εἰς τὰ Σχολεῖα, τοῦ σπα-
νίου ἐκκλησιασμοῦ καὶ τῆς μειώσεως
τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Ἐπισημαίνει, μάλιστα, ὅτι
ἡ προτεινομένη ἀλλαγὴ τοῦ χα-
ρακτῆρος τοῦ μαθήματος θὰ μεγι-
στοποιήση τὰ προβλήματα. Παρα-
θέτομεν τμῆμα τὴς ἐπιστολῆς:

«Ἀγαπητέ μου κ. Διευθυντά,
Ἐπειδὴ βλέπω ὅτι ἡ σχολικὴ βία -

ξενόφερτο καὶ αὐτὸ φροῦτο - ὅλο
καὶ περισσότερο λαμβάνει διαστά-
σεις - κοντεύει νὰ γίνη μόδα-μάστι-
γα τῶν Μαθητῶν – αἰσθάνθηκα τὴν
ἀνάγκη, ὡς πνευματικὸς Πατέρας,
νὰ κάνω ἕνα ἐποικοδομητικὸ σχόλιο
διὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ τρομεροῦ
αὐτοῦ φαινομένου, ποὺ βασανίζει
πολλοὺς μαθητάς καὶ ἔφθασε μέχρι
νὰ προκαλέση καὶ θάνατο. Λοιπόν:

1. Ἐπιθυμῶ νὰ τονίσω ὅτι τὸ φαι-
νόμενον παρατηρεῖται σὲ παιδιὰ -
ἀγόρια καὶ κορίτσια – ποὺ ΔΕΝ εἶναι
ζωντανὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας καὶ δὲν ζοῦν Χρι-
στιανικὴ ζωή. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ
ζεῖ μακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεόν, πράττει
συνήθως ὅλα τὰ κακὰ στοὺς
ἄλλους, ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορὲς καὶ
στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτόν.

2. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπὸ
τὴν δεκαετίαν τοῦ 1980 ἐχαλάρωσε
τὴν σχολικὴ πειθαρχία καὶ ἀφήρεσε
τὰ εἰδικὰ διακριτικὰ τῶν παιδιῶν
(ποδιὰ καὶ πηλίκιον)· Τὰ ἄφησε ἀπαι-
δαγώγητα στὸ καλό, στὴν ἀρετὴ καὶ
στὴν πρόοδο, καὶ ἀκόμη τὰ ἐχάϊδε-
ψε πονηρὰ μὲ τὶς κατὰ καιροὺς ὁδη-

γίες του καὶ τὰ ἄφησε στὴν τύχη
τους καὶ στὴν προαίρεσί τους. Ἔτσι
ἐγκαταλελειμμένα ἐνόμισαν καὶ νο-
μίζουν ὅτι πλέον εἶναι ἐλεύθερα νὰ
κάνουν ὅ,τι θέλουν. Ὁ ἄνθρωπος
ὅμως ἀπὸ βρέφος ρέπει πρὸς τὸ
κακὸ καὶ ἂν δὲν διαπαιδαγωγηθῆ
χριστιανικὰ θὰ πράξη τὸ κακό, ὁπό-
τε ἀσφαλῶς θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ πά-
σχει καὶ ὑποφέρει καὶ ὁ ἴδιος.

Θὰ ἐνθυμῆσθε ἀκόμη ὅτι τὸ
Ὑπουργεῖον Παιδείας ἐσκέπτετο νὰ
κάμη στὰ Σχολεῖα διὰ τοὺς Μαθη-
τάς εἰδικὰ καπνιστήρια – διὰ νὰ μὴ
καπνίζουν δῆθεν στὰ ἀποχωρητήρια
- ἀντὶ νὰ δώση ἐντολὴ στοὺς Ὑπευ-
θύνους τῶν Σχολείων ὅτι στοὺς
Μαθητάς ἀπαγορεύεται τὸ κάπνι-
σμα. Ἀργότερα μάλιστα Ὑπουργὸς
Παιδείας ἐζήτησε δημοσίως καὶ
ἄρχισε καὶ στὴν Βουλὴ συζήτησις,
νὰ ἀποφασισθῆ νὰ ἀφήσουν τὰ
ἐλαφρὰ ναρκωτικὰ ἐλεύθερα.
Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε ὅμως ὅλοι
οἱ χρῆστες τῶν σκληρῶν ναρκω-
τικῶν, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν τὸν
ἄνθρωπο στὴν ἀθλιότητα καὶ τελικὰ
στὸν θάνατον, ξεκίνησαν ἀπὸ τὰ
ἐλαφρὰ ναρκωτικά.

Καὶ στὶς ἡμέρες μας τὰ ἴδια ὄργα-
να ἄρχισαν νὰ παίζουν. Ἐδιάβασα
στὸν Τύπο ὅτι «στὶς 9 Μαΐου θὰ γίνει
Συλλαλητήριο ὑπὲρ τῆς Κάναβης
στὸ Σύνταγμα ... ἀπὸ τὴν Νεολαία
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀπὸ τὸν τομέα Δι-
καιωμάτων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ...».
Ἀσφαλῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν
ἔχουν ἄλλη δουλειὰ νὰ κάνουν!!
Προφανῶς ὅμως αὐτὰ εἶναι καὶ προ-
συνεννοημένα , ὥστε μὲ τὶς ἐνέρ-
γειές τους αὐτὲς νὰ βρῆ ἀφορμὴ
τάχα ὁ ἁρμόδιος ὁμοϊδεάτης τους
Ὑπουργὸς νὰ πραγματοποιήση τώ-
ρα καὶ τοῦτο, ὅπως ἀπεφάσισαν ἤδη
καὶ πρὶν λυθοῦν τὰ σοβαρὰ θέματα
ποὺ ἀπασχολοῦν ὅλους τοὺς Ἕλλη-
νες, τὴν κατάργησι τῆς φυλακῆς
ὑψίστης ἀσφαλείας καὶ τὴν ἔξοδο
ἀπὸ τὶς Φυλακὲς τοῦ τρομοκράτη
Ξηροῦ. Ὅμως δικαιώματα ἔχει καὶ ἡ
πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ

καὶ ὄχι μόνον οἱ τεμπέληδες καὶ οἱ
ἐγκληματίες.

Ἄλλος Ὑπουργὸς πάλιν ἀπαγό-
ρευσε παλαιότερα τὴν ἐξομολόγησι
τῶν Μαθητῶν στὰ Σχολεῖα, περιώρι-
σε τὶς ὧρες τῶν Θρησκευτικῶν
σʼαὐτὰ – σὲ κάποιες τάξεις δὲν κά-
νουν καθόλου θρησκευτικὰ - καὶ
ἀνέθεσε τὴν ὑπευθυνότητα τοῦ
Ἐκκλησιασμοῦ τῶν Μαθητῶν στὸν
Σύλλογο τῶν Καθηγητῶν, ὥστε σή-
μερα νὰ ὑπάρχουν Σχολεῖα ποὺ
πολὺ σπάνια ἐκκλησιάζονται ἢ ἕνα –
δύο Σχολεῖα ἔβγαλαν καὶ τὶς εἰκό-
νες τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὶς Σχολικὲς
Αἴθουσες.

Δὲν εἶναι πολὺς καιρὸς μάλιστα
ποὺ συζητεῖται στὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας τὸ θέμα, τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν νὰ γίνη θρησκειολογικό,
ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ μὴ μαθαίνουν τὴν
πίστι τῶν γονέων τους, ὅπως ἐπι-
τάσσει τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς
Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον στὸ ἄρθρο 16,
παράγραφον 2, ὁρίζει: «Ἡ Παιδεία
ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κρά-
τους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευ-
ματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ
ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη
τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συν -
είδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ
ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολί-
τες», καὶ δὲν λέει ὅτι μπορεῖ κάθε
Ὑπουργὸς νὰ ἀποφασίζει ὅ,τι θέλει.

3. Θέλω ὅμως ἐπίσης νὰ ἐπισημά-
νω ἐπικριτικά, κ. Διευθυντά, καὶ τὸ
γεγονὸς ὅτι ὁ σημερινὸς Ὑπουργὸς
Παιδείας, μόλις ἀνέλαβε τὰ καθή-
κοντά του, πρῶτο μέλημα εἶχε νὰ
διατάξη τὴν κατάργησι τῶν Σχο-
λικῶν Βραβείων, δηλαδὴ τὴν ἀπὸ
τοὺς ἀρχαιοτάτους Ἑλληνικοὺς
χρόνους θεσπισθεῖσαν εὐγενῆ ἅμιλ-
λα, καὶ νὰ καταργήση τὸν νόμον διὰ
τοὺς αἰωνόβιους φοιτητάς. Δηλαδὴ
τοὺς ἐκάλεσε νὰ ξαναέλθουν στὰ
Πανεπιστήμια, προφανῶς γιὰ νὰ
ἀναστατώνουν κάθε τόσο τὰ Πανε-
πιστήμια μὲ τὶς καταλήψεις, νὰ κά-
νουν πορεῖες γιὰ νὰ σπᾶνε τὶς τζα-

μαρίες τῶν καταστημάτων, νὰ καῖνε
σπίτια καὶ αὐτοκίνητα, οἱ δὲ γονεῖς
τους νὰ ἐξοδεύουν χρήματα διὰ τὸ
φαγητὸ καὶ τὴν διαμονή τους !!

4. Διὰ τοῦτο, κ. Διευθυντά μου,
ἔγραψα παλαιότερα στὸν τότε
Ὑπουργὸ Παιδείας, ὅτι ἐφ  ̓ὅσον δὲν
θέλετε τὰ θρησκευτικὰ καὶ τοὺς
Κληρικοὺς στὰ Σχολεῖα, τότε
ἀσφαλῶς θὰ ἀναγκασθῆτε νὰ διορί-
σετε στὰ Σχολεῖα μας «ψυχιά-
τρους». Καὶ ἰδοὺ σήμερα ἐκεῖ ἔχου-
με φθάσει· Νὰ θέλουν οἱ μαθηταὶ
ψυχολογικὴ στήριξι!

Ἀγαπητέ μου κ. Διευθυντά.
Ἂν θέλουν οἱ Κυβερνῶντες νὰ

παύση ἡ βία στὰ Σχολεῖα καὶ νὰ
εἶναι, καὶ νὰ γίνουν ἂν δὲν εἶναι, οἱ
Μαθητὲς καὶ οἱ Φοιτητὲς ἀληθινὲς
προσωπικότητες, χρήσιμες διὰ τὸν
ἑαυτόν τους, τὴν οἰκογένειά τους
καὶ τὴν Κοινωνία μας, πρέπει Κρά-
τος καὶ Κοινωνία νὰ μὴ βοηθοῦν
στὴν ἀπομάκρυνσι τῶν Μαθητῶν
ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ἐκκλησία μας.
Ἄλλωστε οἱ Ἕλληνες ἀπὸ ἀρχαι-
οτάτων χρόνων ἦσαν θεοφοβούμε-
νοι - ἔτσι τοὺς βρῆκε ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος τοὺς Ἀθηναίους (ἴδετε
Πράξεις Ἀποστόλων, Κεφάλαιον ΙΖ ,́
στίχοι 16-34)- καὶ γιαυτὸ ἔλεγαν:
«σὺν Ἀθηνᾶ καὶ χεῖρα κίνει». Γιατί ὁ
Χριστὸς κάνει τὸν ἄνθρωπον ἀλη-
θινὰ ἐλεύθερον, ὁλοκληρώνει τὴν
προσωπικότητά του, ἀλλὰ καὶ τὸν δι-
δάσκει νὰ ἀγαπᾶ τὸν συνάνθρωπόν
του «ὡς τὸν ἑαυτόν του», νὰ ἐργά-
ζεται διὰ τὴν εἰρήνην τοῦ σύμπαν-
τος κόσμου καὶ ἂν χρειασθῆ νὰ θυ-
σιάση πρὸς τοῦτο καὶ τὸν ἑαυτόν
του.

Διὰ τοῦτο, ἂν θέλουν οἱ Κυ-
βερνῶντες καὶ ἡ Κοινωνία νὰ παύση
καὶ τὸ κακὸ τῆς βίας στὰ Σχολεῖα, ἂς
βοηθήσουν νὰ ἔλθουν τὰ παιδιά μας
κοντὰ στὸν Χριστό. Ἄλλως θὰ
ἔχουν αὐτοὶ ὁλόκληρη τὴν εὐθύνη
τῆς σχολικῆς βίας καὶ κάποτε-ἀργὰ
ἢ γρήγορα -ἡ εὐθύνη αὐτὴ θὰ τοὺς
ἀποδοθῆ».

Διὰ τὰ θύματα τοῦ ἀνθρωποκτό-
νου σεισμοῦ ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν
ὁ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος
ἐκφράζων τὰ συλλυπητήριά του.
Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 28ης
Ἀπριλίου 2015:

«Τὰ εἰλικρινῆ του συλλυπητή-
ρια ἐκφράζει σὲ ἐπιστολὴ ποὺ
ἀπευθύνει στὸν Πρόεδρο τοῦ

Νεπὰλ Ram Baran Giantav ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν ἐπιστολὴ
του ἀναφέρει, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι
"οἱ σκέψεις μας βρίσκονται στὰ
θύματα τοῦ σεισμοῦ καὶ τὴν ἀπώ-
λεια τῶν ἀγαπημένων σας προσώ-
πων". Καὶ καταλήγει ἐπισημαίνον-
τας ὅτι προσεύχεται γιὰ τὴν ἀνά-
παυση τῶν ψυχῶν τῶν χιλιάδων
θυμάτων».

Συλλυπητήριος ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου 
Ἀρχ. Ἀθηνῶν πρός τὸν Πρόεδρον τοῦ Νεπὰλ

Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ τιμὴ Σᾶς
προσκαλοῦμε εἰς τὴν ὑποδοχὴ τῆς
Τιμίας Χειρὸς τῆς Ἁγίας Μεγαλο-
μάρτυρος Μαρίνης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους.

Ἐπιπλέον σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι
τὸ Ἱερὸ Λείψανο θὰ φιλοξενηθεῖ εἰς
τὸν Ἱερόν μας Ναὸν (τηλ.
210.8131201) ἀπὸ τῆς 13ης Μαΐου
ἕως καὶ τὴν 18ην Μαΐου 2015, ὅπου
θὰ τελοῦνται καθημερινῶς Ἱερὲς
Ἀκολουθίες καὶ Ἀγρυπνίες.
Σημείωση:  Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένει

ἀνοικτὸς καθ ̓ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας.
Ἀκολουθεῖ τό πρόγραμμα ὑπο-

δοχῆς: 

Τετάρτη 13 Μαΐου 2015: 
Ὥρα 18:30: Ὑποδοχὴ Τιμίας

Χειρὸς Ἁγίας Μαρίνης ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολί-
τη μας, Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ
Ὠρωποῦ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΝ, παρουσίᾳ
τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν ἔμπροσθεν
τοῦ Δημοτικοῦ Καταστήματος
Ἑκάλης.

Ὥρα 19:00: Μέγας Ἀρχιερα-
τικὸς Ἑσπερινὸς μετ᾽ ἀρτοκλασίας
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας.

Ὥρα 21:00: Τὸ Ἱερὸν Μυστή-
ριον τοῦ Εὐχελαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ I.N. AG. MARINHS EKALHS

Ὁ δήμαρχος τῆς Ἐφέσου προσκα-
λεῖ τὸν Οἰκ. Πατριάρχην, διὰ νὰ λει-
τουργήση καὶ τὴν ἰδίαν ὥραν ὑπο-
ψήφιος Τοῦρκος βουλευτὴς προτεί-
νει τὴν τοποθέτησιν ἀγάλματος τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς Σμύρνην!
Τί συμβαίνει εἰς τὴν Τουρκίαν;
Ἀφυπνίσθησαν αἱ Ὀρθόδοξοι κατα-
βολαί; Ἂς παραδειγματισθοῦν αἱ
ἑλληνικαὶ ἀρχαί! Ὅπως ἐπληροφο-
ρήθημεν ἀπὸ τὸ politischios.gr τῆς
2ας Μαΐου 2015:

«Στὶς 8 Μαΐου, ποὺ ἑορτάζεται ἡ
μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη
τοῦ Θεολόγου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης, ἀνταποκρινόμενος σὲ
πρόσκληση τοῦ Δημάρχου Σελ-
τσούκ, θὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν Ἔφεσο
καὶ θὰ χοροστατήσει στὰ ἐρείπια
τῆς Βασιλικῆς μέσα στὸν ἀρχαι-
ολογικὸ χῶρο. Στὸ κεντρικὸ κλίτος
τῆς περίφημης αὐτῆς Βασιλικῆς,
ποὺ κατατάσσεται στὶς λεγόμενες
«ἑπτὰ ἐκκλησίες τῆς Ἀποκάλυψης»
μπροστὰ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Βῆμα σώζον-
ται θραύσματα τοῦ μαρμάρινου

ἄμβωνα, ὅπως καὶ τοῦ κιβωρίου. Σὲ
αὐτὴ τὴ θέση ἀνασκάφηκαν τρεῖς
τάφοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ ἕνας θε-
ωρεῖται ὅτι εἶναι ὁ τάφος τοῦ Εὐαγ-
γελιστῆ Ἰωάννη. Κατὰ τὸ διήμερο
τῆς παραμονῆς του στὴ περιοχὴ
ἐκτὸς ἀπʼ τὸ Σελτσούκ, ὁ Πατριάρ-
χης Βαρθολομαῖος θὰ λειτουργή-
σει καὶ στὴν Ἁγία Φωτεινὴ τῆς
Σμύρνης, ἐνῶ καταβάλλεται προσ -
πάθεια νὰ δοθεῖ ἄδεια ἀπʼ τὶς
Ἀρχές, ὥστε νὰ λειτουργήσει (γιὰ
πρώτη φορὰ ἀπʼ τὸ 1922) καὶ ἡ
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
στὴ Μενεμένη. Σχετικὸ μὲ τὸ Σελ-
τσοὺκ (παλιὰ Ἁγιασολούκ, ὅπου
ὑπάγεται καὶ ἡ ἀρχαία Ἔφεσος)
εἶναι καὶ ἡ εἴδηση ὅτι ὁ τοπικὸς
ὑποψήφιος μὲ τὸ κυβερνῶν κόμμα
βουλευτὴς Cemil Seboy πρότεινε
στὸ Μητροπολιτικὸ Δῆμο Σμύρνης
τὴν ἀνέγερση γιγάντιου ἀγάλμα-
τος τῆς Παναγίας, κατʼ ἀναλογία
τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ἰησοῦ, ποὺ δε-
σπόζει στὸ Ρίο τῆς Βραζιλίας, ὥστε
νὰ ἀποτελέσει πόλο ἕλξης τῶν του-
ριστῶν!».

Θὰ ἀνεγερθῆ γιγαντιαῖον ἄγαλμα
τῆς Παναγίας εἰς Σμύρνην; 


