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Μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν Μακεδονίαν

«ΕΚΠΤΩΤΟΙ» ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΕΒ.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΙΣΣΟΥ;

Ἐπίσκοπος σημαίνει νὰ προφυ-
λάσσω τὴν ἐπαρχίαν μου, ἀλλὰ καὶ
ὁλόκληρον τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ
αἱρετικὲς διδασκαλίες, καὶ νὰ τὴν
διαφυλάσσω ἑνωμένη, μακριὰ ἀπὸ
σχίσματα. Αὐτὴ εἶναι ἡ Παρακατα-
θήκη τὴν ὁποίαν θὰ ζητήση ὁ Κύ-
ριός μας ἀπὸ κάθε Ἱεράρχην. Νὰ
στέκω ἄγρυπνος φρουρὸς διὰ κά-
θε τί, τὸ ὁποῖον ἀντιστρατεύεται
τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ Παρά-
δοσιν. Νὰ ὀρθοτομῶ τὸν λόγον τῆς
ἀληθείας καὶ ὄχι τὸν λόγον τῆς κο-
λακείας ἢ νὰ σιωπῶ εἰς περιστάσεις
κατά τὰς ὁποίας ἀπαιτεῖται νὰ ὁμι-
λήσω, μὲ τίμημα νὰ ἀλλοιοῦται ἡ
ἀλήθεια. Ποῖος ὁ ρόλος τοῦ Ἐπι-
σκόπου ἂν δὲν ἐπιτελῆ τὰ καθή-
κοντά του; Χρειαζόμεθα μόνον
θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς διὰ
«φιέστες»; Κάθε ἐπίορκος ὑπηρέ-
της τοῦ Ὑψίστου ὀφείλει νὰ παραι-
τηθῆ, ἀλλιῶς ἀργὰ ἢ γρήγορα
αὐτοκαταργεῖται!

Κατηργήθησαν
αἱ Μητροπόλεις Σερρῶν

καὶ Ἱερισσοῦ;
Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει δύο ἐπι-

σκόπους, τὸν Σεβ. Μητρ. Ἱερισσοῦ
καὶ τὸν Παν. Οἰκ. Πατριάρχην; Πό-
σες ἐπισκοπὲς ποιμαίνει ὁ Παν. Οἰκ.
Πατριάρχης; Δύο, τὴν Κωνσταντι-
νούπολιν καὶ τὶς Σέρρες; Αὐτὴν τὴν
ἐκκλησιολογίαν διδάσκουν μὲ τὸ
παράδειγμά τους καὶ ἀποδέχονται
μὲ τὴν σιωπήν τους Ἱεράρχαι. Γιατί
δὲν ὁμιλεῖτε Ἀρχιερεῖς τοῦ Θεοῦ;
Αὐτὴν τὴν ἐκκλησιολογίαν προ-
ωθεῖ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον καὶ δὲν
ὑπάρχει ἕνας νὰ διακηρύξη τὴν
ἀλήθειαν! Ποῦ ἐφθάσαμεν; Ἐφθά-
σαμεν εἰς τὴν συνενοχὴν ὅλων τῶν
αὐλοκολάκων, οἱ ὁποῖοι μὲ πομφό-
λυγας ʻʻλιβανίζουνʼʼ «ἀπὸ φυλακῆς
πρωίας μέχρι νυκτός» τούς Ἱεράρ-
χας, καὶ φαλκιδεύουν τὴν ἀλήθει-
αν παραπλανῶντες τὸ ποίμνιον.

Τί εἴδους πρακτόρευσις
εἶναι αὐτή;

Αὐτὲς τὶς συγχύσεις εἰς τὸ νοῦν
τῶν Ὀρθοδόξων ἐπιφέρουν τὰ
πρακτορεῖα ἀντιεκκλησιαστικῶν
εἰδήσεων, ὅταν κατὰ «ἄνωθεν»

ἐντολὴν καὶ «Θειοτάτην» ἀντικα-
νονικὴν λύσιν, γράφουν ὅ,τι τοὺς
ὑπαγορεύεται. Ἀνεγνώσαμεν εἰς
τὸ amen.gr τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«Τὸν κανονικὸ Ἐπίσκοπο τοῦ
Ἁγίου Ὄρους Οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη Βαρθολομαῖο ἐπισκέφθη-
κε χθὲς Τετάρτη στὸ Φανάρι πεν-

ταμελὴς Ἐπιτροπὴ Ἁγιορειτῶν Πα-
τέρων. Πρόκειται γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ
ἡ ὁποία ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο
τῆς πραγματοποίησης ἐπετειακῶν
ἑορτασμῶν γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐπι-
κοινωνία τέκνων τῆς Ἐκκλησίας
Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὴ Ρω-
σία (11ος αἰ.) μὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος
τὴν κορωνίδα αὐτὴ τῆς δικαιοδο-
σίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου». Κατά πρῶτον, γράφει «τὸν
κανονικὸν Ἐπίσκοπον»! Ἐμεῖς
ἐρωτῶμεν: ὁ Σεβ. Μητρ. Ἱερισσοῦ
εἶναι ἀντικανονικός; Προφανῶς,
κατὰ τὰ λεγόμενά τους, ναί! Διότι
δὲν δύνανται δύο Ἐπίσκοποι νὰ
ποιμαίνουν τὴν ἰδίαν ἐπαρχίαν.
Καλὸν θὰ ἦτο ἑάν καί τὸ Πατριαρ-
χεῖον υἱοθετῆ αὐτήν τήν ἀποψιν,
νά ἀποστείλη αἴτημα πρὸς τὴν
Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ νὰ ζητήση τὴν ἀνα-
γνώρισιν τοῦ Πατριάρχου ὡς Ἐπι-

Τὸ σεπτὸν λείψανον
τῆς Ἁγ. Βαρβάρας

εἰς Ἀθήνας
Μετὰ ἀπὸ πάροδον χιλίων καὶ

δεκατριῶν ἐτῶν ἀφίχθη τὴν 10ην
Μαΐου 2015 ἐκ Βενετίας τὸ ἱερὸν
καὶ χαριτόβρυτον λείψανον τῆς
Ἁγ. Βαρβάρας εἰς Ἀθήνας. Εἰς τὴν
Ἁγίαν ἀπεδόθησαν τιμαὶ ἀρχηγοῦ
κράτους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ὑπ. Ἀμύ-
νης κ. Π. Καμμένον εἰς τὴν τε-
λετὴν ὑποδοχῆς τῶν ἱ. λειψάνων
ἐπὶ κιλλίβαντος, παρέστησαν ὅλοι
οἱ ἀξιωματικοί τοῦ Πυροβολικοῦ
Σώματος τοῦ Στρατοῦ, οἱ ὁποῖοι
ὑπηρετοῦν εἰς τὸ λεκανοπέδιον
τῆς Πρωτευούσης. Πλήθη πιστῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν ἔσπευσαν νὰ
προσκυνήσουν τὴν Ἁγίαν καὶ νὰ
προσευχηθοῦν διὰ τὴν μεσιτείαν
της εἰς τὸν Κύριον. Ἂς πρεσβεύη
καὶ δἰ ἡμᾶς!

Δυστυχῶς, ὑπῆρξαν καὶ ἀντιδρά-
σεις ἀπὸ πολιτικὰ πρόσωπα, τὰ
ὁποῖα προσεπάθησαν νὰ ὑποτιμή-
σουν τὴν ὑπερδισχιλιετῆ Παράδο-
σιν τῆς Ἐκκλησίας νὰ τιμᾶ τὰ θεμέ-
λιά της, τοὺς Μάρτυρας, ἐπὶ τῶν
ὁποίων ἐστερεώθη ὅλον τὸ οἰκοδό-
μημα τοῦ Θεανθρώπου. Δὲν τοὺς
συγκινεῖ ἡ εὐλάβεια τοῦ πιστοῦ
λαοῦ; Ἠκούσθηκαν πολλὰ ἀπὸ χεί-
λη Ἀρχιερέων διὰ τὸ πόσον καλῶς
φυλάσσουν οἱ Παπικοὶ λείψανα Ἁγί-
ων, διὰ νὰ μᾶς πείσουν διὰ τὴν κα-
λωσύνην τῶν Λατίνων. Δὲν θὰ ἀνα-
φερθῶμεν εἰς τὰς ἀμφιβολίας διὰ
τὴν γνησιότητα πολλῶν ἐξ αὐτῶν ἢ
τὴν «ἁγιεμπορίαν», ἀλλὰ μένομεν
μόνον εἰς τὸ ἑξῆς: Πραγματικὴ τιμὴ
τοῦἉγίουεἶναιτὸὀρθοφρονεῖνκαὶ
ὀρθοπραττεῖν! Τιμή ἁγίου, μίμησις
ἁγίου.Τὸὅτιτὰφυλάσσουνδὲνση-
μαίνειὅτιοἱἍγιοιτοὺςφυλάσσουν.
Οἱ Ἅγιοι φυλάσσουν μόνον τοὺς
συνομολογοῦντας μὲ Αὐτοὺς τὴν
ὀρθὴνΠίστιν!

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Τὴν ἡμέραν Πέμπτην τῆς ΣΤ´ ἐβδομάδος ἀπό τοῦ Πάσχα,
ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καί
Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Οἱ ἀγωνισταὶ Γέροντες π. Φιλόθεος Ζερβάκος (δεξιά), π. Χα-
ράλαμπος Βασιλόπουλος (ἀριστερά), π. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς
(εἰς τό μέσον, ἀσθενής εἰς τό νοσοκομεῖον Εὐαγγελισμός)
καί π. Μᾶρκος Μανώλης (ὄρθιος, τότε λαϊκός), τό 1963.

Κατακλυσμὸς τοῦ κακοῦ
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ ἐπαναστατικὸς χαρακτὴρ τῆς Ἐκκλησίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά μένει πάντα σταθερή στίς ἀρχές της. Νά εἶναι ἀσυμβί-
βαστη μέ τόν κόσμο, μέ τή νοοτροπία του καί τήν ἁμαρτωλότητά του. Χωρίς
ὅμως νά καλλιεργεῖ ἐχθρότητα. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχει μιά ἐνάρετη
ἐπαναστατικότητα.Οἱκληρικοίὅλωντῶνβαθμίδωνἐπιβάλλεταινάἀρνοῦνταιτή
συνεργασία μέ ἀνθρώπους, πού προκλητικά ἀρνοῦνται τίς χριστιανικές ἀρχές,
γιατί διαφορετικά ταυτίζονται μέ ἐκείνους καί ἀκολουθοῦν μιά σκοτεινή πορεία
μέσασέτοῦνελ,χωρίςτόζωογόνοφῶςτοῦΕὐαγγελίου.Ἀλίμονοἐάνοἱκληρικοί
χάσουν τό φῶς, ἐάν τό φανάρι τους σβήσει καί ὁ προσανατολισμός τους δέν
εἶναικαθαρός.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς τονίζει ὅτι ἡ μεγάλη λαμπρότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας ὑπῆρχε, ὅταν ἀκολουθοῦσε πιστά τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως γιά παρά-
δειγμαστήνἐποχήτῶνδιωγμῶν.«ἩἘκκλησίατοῦΧριστοῦἀπότήνἀρχήφέρει
ἐπαναστατικό χαρακτήρα. Καί ὅσο πιό πολύ αὐτή ἡ Ἐκκλησία, στό κύλισμα τῆς
ἱστορίας,στεκότανπιόκοντάστό ἰδανικότοῦΧριστοῦ,τόσοπιόφανεράἔδειχνε
αὐτόντόνἐπαναστατικότηςχαρακτήρα.ὍποτεὅμωςἡἘκκλησία,σκεπασμένη
ἀπότήνἀκαταμάχητησκόνητοῦκαιροῦ,στοιχιζότανστήμακράσειράτῶνσυνη-
θισμένωνἀνθρώπινωνἱδρυμάτων,τόἐπαναστατικότηςχρῶμαξεθώριαζε».

Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ὑποψιάζεται τίς προθέσεις τῶν ἀνθρώπων, πού ἐπιδιώ-
κουντήσυνεργασίαμαζίτηςσέδιάφορουςκοινωνικούςτομεῖς.Νάμήἐπηρεάζεται
ἀπότήνπροθυμίατουςνάπροσφέρουνδιάφοραχρηματικάποσάγιάτόφιλανθρω-
πικότηςἔργο,ἀλλάνάἐρευνᾶκαίνάἐξακριβώνειτήνπροέλευσήτους.Γιατίἔχου-
μεδεῖστίςμέρεςμαςπλούσιουςἀπατεῶνεςνάεἶναιχορηγοίτῆςἘκκλησίας!Δέν
πρέπεινάξεχνοῦνοἱΜητροπολίτεςπρωτίστωςκαίμετάοἱἁπλοίκληρικοί,ὅτικύριο
ἔργοτουςδένεἶναιἡπροσφοράὑλικῶνἀγαθῶνστούςφτωχούς,ἀλλάἡπροσφορά
πνευματικῶνἀγαθῶν.Νάπροσφέρουναὐτάπούἔχουνκαίνάμήξεχνοῦνὅτιὁσκο-
πός δέν ἁγιάζει τά μέσα. Εἶναι δέ ἀπαράδεκτες οἱ κοσμικές ἐκδηλώσεις, πού διορ-
γανώνουν μερικές μητροπόλεις γιά τή συγκέντρωση χρημάτων. Δέν πρέπει νά μι-
μοῦνταιτούςκοσμικούς,πούδιασκεδάζουνοἱἴδιοι,γιάνάἀνακουφίσουντούςφτω-
χούςκαίπάσχοντες!Πρέπεινάἔχουνἀνοιχτάτάμάτιατους.

Ἀλλά καί ἀπέναντι σέ μερικούς «οἰκείους» της ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τόν ἐπα-
ναστατικό της χαρακτήρα. Ἀρνεῖται στούς χλιαρούς τήν ἐκκοσμίκευση, στούς
προδευτικούς τήν ἀπόρριψη τῆς παράδοσης καί στούς οἰκουμενιστές τό συγ-
χρωτισμόκαίτίς συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούςπαπικούςκαίπροτεστάντες.
Ἡ τελευταία περίπτωση εἶναι ἡ πιό δύσκολη, γιατί οἰκουμενιστές συνήθως εἶναι
μεγαλόσχημοικληρικοίκαίθεολόγοι.

Εἶναι ἀδιανόητο ἕνας συνειδητός χριστιανός νά μένει ἀπαθής ἀπέναντι στό
κακόπούὑπάρχειγύρωτουκαίνάμήδραστηριοποιεῖταιγιάτόνπεριορισμότου,
δίνοντας τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ. Δέν πρέπει νά ὑπάρχουν βολεμένοι χριστια-
νοί, τήν ὥρα μάλιστα πού ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του ἀπομακρύνουν τούς
ἀνθρώπους ἀπό τό Θεό. Καί ὅμως ἔχουμε τόσους πολλούς καί μάλιστα μέ τήν
«εὐλογία» τῶν γερόντων τους! Πρέπει οἱ κατά τά ἄλλα καλοπροαίρετοι αὐτοί
ἀδελφοί, νά ἀναθεωρήσουν τή ράθυμη πνευματικότητα καί νά ἐπιλέξουν τήν
ἐπαναστατική ἀγωνιστικότητα. Ὁ ἅγιος Νικόλαος, πού προανέφερα, εἶναι σκλη-
ρός ἀπέναντί τους: «Ἡ Ἐκκλησία ἀδέλφια, ἔχει μόνο μομφή καί λύπη γιά ὅλους
ἐκείνους πού δέν εἶναι μαθημένοι νά ἐξεγείρονται ἐναντίον τοῦ κακοῦ. Κανένα
ὄφελος δέν ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἀπ᾿ ἐκείνους πού τήν ἀγαποῦν, ἐνῶ δέν μισοῦν τό
κακό.ΚανέναὄφελοςδένἔχειἡἘκκλησίαἀπόἐκείνουςπούκάθεΚυριακήἀνά-
βουνμεγάλακεριά,ἐνῶποτέμέχριτώραδέντιμώρησαντόνἑαυτότουςγιάκά-
ποια ἁμαρτία τους ἤ δέν συγχώρησαν τούς ἄλλους. Καμία χαρά δέν αἰσθάνεται
ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ἐμφανίζονται στίς πρῶτες σειρές, μπροστά ἀπό τούς ὑπόλοι-
πους πιστούς καί ψέλνουν τό χερουβικό καί διαβάζουν τό “Σύμβολο τῆς Πίστε-
ως”ἐκεῖνοι,πούμόνοτάπόδιατουςτούςκρατοῦνστήνἐκκλησία,ἐνῶοἱσκέψεις
τους βρίσκονται στό χρηματιστήριο. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νομίζουν ὅτι κά-
νουν τιμή στήν Ἐκκλησία, ἐπειδή τήν ἐπισκέπτονται. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἔχουν
τό ἑξῆς σκεπτικό: “Κοίτα, ἐγώ, ἄνθρωπος τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ἀνώτερος ὑπάλ-
ληλος, ντυμένος μέ κουστούμι καί γραβάτα, μέ γνώσεις φυσικῆς καί βιολογίας,
ἀντίνάπάωστόκαφενεῖοκαίστόθέατρο,ἔκανατήντιμήστήνἘκκλησίακαίτήν
ἐπισκέφθηκα”.ΓιάτέτοιουςἀνθρώπουςἡἘκκλησίαἔχειμόνομομφήκαίοἶκτο».

Οἱ χριστιανοί στήν ἐποχή μας πρέπει νά εἶναι ἔνθερμοι ὑποστηρικτὲς τῆς
Ἐκκλησίας καί νά ἀδιαφοροῦν στίς ἀντιδράσεις τῶν κοσμικῶν καί ἁμαρτωλῶν.
Νά τονίζουν καί νά ξανατονίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κιβωτός σωτηρίας καί ζη-
τάειτήνπίστητῶνἀνθρώπωνστόΧριστόκαίτήνἐλεύθερητήρησητῶνἐντολῶν
του. Προσανατολίζει τούς ἀνθρώπους πρός τήν αἰώνια ζωή. Καί τό πετυχαίνει
αὐτό, ὄντας ἡ ἴδια ἐλεύθερη ἀπό κάθε κοσμική δέσμευση καί μακριά ἀπό τούς
ἀνθρώπουςτῆςἐξουσίας.

Ἀκούγοντας τή λέξη "κατα-
κλυσμός", τό μυαλό μας ἀναπο-
λεῖ ἐκείνη τή πλήμμυρα τῶν
νερῶν πού σκέπασε τή γῆ ὅλη,
στά χρόνια τοῦ Νῶε, καθώς μα-
θαίναμε ἀπ' τό Δημοτικό. Καί
γιατί ὁ κατακλυσμός; Γιά τίς
πολλές ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώ-
πων, ὅπως εἶχε συμβεῖ ἀργότε-
ρα καί μέ τήν καταστροφή τῶν
Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας (ἤ
τῶν Γομόρρων), πάλι ἀπ' τίς
ἁμαρτίες τους. Ἐμεῖς ζοῦμε σέ
κατακλυσμό τοῦ κακοῦ.

Σήμερα, φαίνεται πώς ξεπέρα-
σαν οἱ ἄνθρωποι τίς ἁμαρτίες
κάθε ἄλλης ἐποχῆς. Μᾶς ταιριά-
ζει παρόμοιος κατακλυσμός,
ἀλλ' ὁ Θεός ἔχει τά σχέδιά Του,
δηλαδή, πότε καί πῶς θά μᾶς
παιδαγωγήσει ἤ ἐξαφανίσει ἀπό
τοῦτο τόν κόσμο.Χίλιους τρό-
πους ἔχει ὁ Θεός. Ἐπί τοῦ πα-
ρόντος ἡ ἀγάπη Του καί ἡ μα-
κροθυμία Του, μᾶς ἀνέχεται καί
μᾶς καλεῖ πρός μετάνοια.

Θά μοῦ πεῖτε, μέ τή φόρα πού
πήραμε στό κακό, τή φιληδονία,
τή σαρκολατρεία, τίς ἀσέλγειες,
τήν ἀρσενοκοιτία τήν παιδερα-
στία καί κακῶν..."”[ὧν οὐκ ἔστιν
ἀριθμός",θά ὑπάρξει ἐπιστροφή
καί μεταμέλεια; Εἶναι πολύ δύσ-
κολη, ἄν ὄχι, ἀδύνατη μιά τέ-
τοια μεταμέλεια καί μετάνοια.
Πόσες φορές, ὡστόσο, βλέπου-
με τά ἀδύνατα νά γίνονται "δυ-
νατά παρά τῷ Θεῷ"! Γιά τώρα
κυβερνοῦν ἀντίχριστοι πολλοί,
πού ἐνεργοποιοῦνται γιά τήν
ἔλευση τοῦ ἀναμενόμενου

Ἀντίχριστου, πού θά εἶναι φορέ-
ας ὅλης τῆς δύναμης τοῦ Σα-
τανᾶ.

Ἐμεῖς τώρα, ἄς βαδίζουμε μέ
προσευχή καί προσοχή. Θησαυ-
ρός μας ἡ Ὀρθοδοξία καί Ὁ Νό-
μος τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάβολος, κα-
τά τήν Ἀποκάλυψη, θά ἔρθει
"ἔχων θυμόν μέγαν". Ἤδη, ἔχει
ἔρθει. Ἴσως ἀναμένονται καί
ἄλλα κατακλυσμιαῖα κακά.Τό
Βατικανό καί ὁ ἡγέτης του μέ
τά ὄργανά του, ἤδη μέ τή "σύν-
οδό" τους καί μέ τήν ὕποπτη
φρασεολογία τους, μήπως προ-
ετοιμάζουν τήν ἀποδοχή τῆς
ὁμοφυλοφιλίας; Ἄλλωστε ὁ Πά-
πας εἶναι Ἰησουΐτης, καί ἀρχή
τοῦ Ἰησουϊτισμοῦ εἶναι "ὁ σκο-
πός ἁγιάζει τά μέσα"! Ἀπαράδε-
κτη, ὡς ἀρχή, ἀπό τήν ὀρθόδοξη
ἠθική διδασκαλία.Ὁ θεῖος
Παῦλος ἀπολογεῖται, γιατί μερι-
κοί κατηγοροῦσαν τούς χριστια-
νούς ὅτι κάνουν τά κακά γιά νά
ἔλθουν τά ἀγαθά.Γράφει λοι-
πόν: "Καί μή, καθώς βλασφη-
μούμεθα καί καθώς φασί τινες
ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τά
κακά ἵνα ἔλθη τά ἀγαθά;" (Ρωμ.
Γ΄ 8). Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος λέγει σέ ὁμι-
λία του: "Οὐ κακῶς τό καλόν
θηρεύομεν"...διότι μέ τέτοιο
τρόπο,λέγει ὁ ἴδιος, "τό καλόν
οὐ καλόν ὅταν μή καλῶς γίνη-
ται". Δηλαδή, τό καλό δέν εἶναι
ποτέ καλό, ἐάν δέ γίνεται καί μέ
καλό τρόπο.

Προσοχή λοιπόν: "Κρατῶμεν
τῆς ὁμολογίας" (Ἑβρ. Δ΄ 14).

Ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰωαννίνων; Ποίμνια, τίτλοι καὶ δικαιοδοσίαι ἀναμειγνύονται ἕνεκα τῆς ἐμμονῆς εἰς τήν Πατριαρχικήν
Πρᾶξιν τοῦ 1928! Ἡ Πρᾶξις εὑρίσκεται εἰς πλήρη ἀντίφασιν μέ τήν Παράδοσιν, ἀλλά καί μὲ τὰς προηγουμένας Πράξεις, καταλήγει νά δι-
αιρῆ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς ἕξ ἐκκλησιαστικὰ συστήματα καὶ διὰ τοῦτο εἶναι ἤδη ἀπό τῆς δημιουργίας της αὐτοκατάργητος.

ΚΑΘ᾽ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνος τήν Ὀρθόδοξη Καθολική
Ἐκκλησία ἀπασχολεῖ ἔντονα ἡ σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ
ὁποία ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίσει καί λύσει σοβαρά προβλήματα πού

προέκυψαν στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ποιμαντικά, κανονικά, δογματικά.
Ὅλοι γνωρίζουμε καί διδασκόμαστε γιά τίς ἑπτά οἰκουμενικές συνόδους,
ἡ τελευταία τῶν ὁποίων ἡ ἑβδόμη, συνῆλθε στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό
787 ἐναντίον τῶν εἰκονομάχων. Ἔκτοτε ἐπί δώδεκα καί πλέον αἰῶνες
εἶναι σάν νά ἀργεῖ ἡ οἰκουμενική αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας, ὡσάν
νά μή ὑπῆρξαν σοβαρά προβλήματα πού ἐχρειάζοντο οἰκουμενική αὐθεν-
τική ἀντιμετώπιση, ὡσάν νά διστάζει ἡ Ἐκκλησία νά δείξει τήν οἰκουμε-
νική αὐθεντία καί ἰσχύ της, νά ἐμφανισθεῖ ὡς ἡ συνέχεια τῆς Ἐκκλησίας
πού εἶχε τό κῦρος, τό δικαίωμα καί τό καθῆκον νά συγκαλεῖ οἰκουμενικές
συνόδους, ὡς ἡ μόνη Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία.
Αὐτό ἔπρεπε ἤδη νά τό εἶχε πράξει πρό πολλοῦ, γιά νά ἀντιμετωπίσει καί
ἀποκαλύψει τήν προπέτεια καί τό θράσος τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε
παλαιά μέρος καί μέλος ἁπλό τῆς πενταρχίας τῶν πατριαρχῶν, μέ συγ-
κεκριμένη τοπική δικαιοδοσία, στή συνέχεια δέ ἀποκοπεῖσα λόγῳ αἱρέ-
σεων καί πλανῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκτός Ἐκκλησίας πλέ-
ον εὑρισκόμενη, ἔκλεψε, ἐνοσφίσθη καί τόν τίτλο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλη-

«Ἐπειδήπερ εἰδώλων κατεφρόνησεν»
Toῦ κ. Βασιλείου Χαραλάμπους, θεολόγου

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ»

Μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
διδάσκει τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εἰρήνην

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
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Ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος
διά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης,
Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

� Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ. Τοῦ κ.
Βασιλείου Χ. Στεργιούλη,
Θεολόγου. Σελ. 3

� Σεβ. Κονίτσης: Ἀγωνιζόμεθα
διὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώμα-
τα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπει-
ρωτῶν. Αὐτονομιακὸς ἀγὼν
Βορείου Ἠπείρου (1914-
2015). Σελ. 8

� Σεβ. Μητρ. Κοζάνης: Νὰ κα-
ταργηθῆ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν! Σελ. 8

� Ἡ Βαβὲλ τοῦ Π.Σ.Ε. ὁμολο-
γεῖ τὸ ἀδιέξοδόν της. Σελ. 8

� Ἐπέκτασις τῆς ἐπιρροῆς τοῦ
Πατρ. Μόσχας εἰς τὰ Βαλκά-
νια. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

«Τὴν οἰκουμένην ὡς προῖκα προικοδοτήσας τῷ Κτίστῃ σου», μὲ αὐτὸν
τὸν λόγο, τὸ Δοξαστικὸ τῶν Στιχηρῶν, τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ,
ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ὁ ὑμνογράφος ἀπο-
δίδει τὸ «ἰσαπόστολον κάλλος» καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Κων-
σταντίνου, ἔργον τὸ ὁποῖον τὴν ἀπαρχὴν εἶχεν ἀπὸ τὸ Διάταγμα τῶν Με-
διολάνων, μὲ τὸ ὁποῖο «ἔκανε ἕνα σημαντικὸ βῆμα πρὸς τὴν ἀναγνώριση
τῆς Χριστιανικῆς Πίστης, ὡς ἐπίσημης θρησκείας τῆς αὐτοκρατορίας
εὐνοώντας ἔμπρακτα τοὺς Χριστιανούς», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέ-
ρει, ἡ καθηγήτρια τῆς Ἱστορίας στὸ Kingʼs College τοῦ Λονδίνου, Judith
Herrin στὸ σύγγραμμά της «Τί εἶναι τὸ Βυζάντιο».

Οἱ διωγμοὶ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἦταν πολὺ μεγά-
λοι. Ὅπως πολὺ εὔστοχα παρατηρεῖ ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύ-

(1ον)
Μέ πρωτοβουλία φοιτητῶν τοῦ Α.Π.Θ. “Ἀκαδημαϊκές Ἀναζητήσεις”,

ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Α.Π.Θ. καί μέ τήν ἀρωγή τῆς ἐπιτροπῆς ἐρευνῶν
Α.Π.Θ., διοργανώθηκε στή Θεσσαλονίκη, στό κτίριο τοῦ ΚΕΔΕΑ τό
τριήμερο 27,28 καί 29 Ἀπριλίου 2015 Διεθνές Διαχριστιανικό καί Διαθρη-
σκειακό Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ κεντρικό θέμα: «Θρησκεία καί Βία».

Εἶναι ἄκρως λυπηρό καί ἀπαράδεκτο τό γεγονός ὅτι μέσα στήν ἔννοια
τοῦ ὅρου «Θρησκεία» συγκαταλέχθηκε καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
Οὐσιαστικά, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τσουβαλιάστηκε καί ἐξισώθηκε γιά
ἄλλη μιά φορά, οἰκουμενιστικῷ τῷ τρόπῳ, μέ τίς θρησκεῖες καί τίς
αἱρέσεις, καί θεωρήθηκε κι αὐτή ὑπεύθυνη γιά τήν βία, τόν φονταμεντα-
λισμό καί τίς ἀκρότητες. Δυστυχῶς, δέν τονίστηκε ἐπαρκῶς καί ἐμφαν-
τικῶς ἀπό τούς συμμετέχοντες ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι θρη-
σκεία, οὔτε χριστιανική αἵρεση, ἀλλά ἀποκάλυψη. Διότι, θρησκεία εἶναι
μία ἀνθρωποκεντρική προσπάθεια ἐξευμενίσεως τοῦ Θεοῦ ἤ τῶν ὁποι-
ονδήποτε θεῶν, γιά νά νοιώθει ὁ ἑκάστοτε ἄνθρωπος ἀσφάλεια καί ψυ-
χολογική εἰρήνη καί γιά νά ἑρμηνεύσει τελικά τόν θάνατο. Θρησκεία,
ἐπίσης, εἶναι ἀνθρωποπαθῶς ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης τοῦ
προσβληθέντος ἐγωισμοῦ τοῦ Θεοῦ. Θρησκεία εἶναι τό φαινόμενο τῆς
κινήσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεῖο. Ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τόν Θεό. Ἡ
Ὀρθοδοξία, ὅμως, εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς μοναδικῆς, προσωποποιημέ-
νης, τελείας, σωτηριώδους καί θεϊκῆς ἀληθείας ἐν τῷ θεανδρικῷ προ-
σώπῳ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεανθρώπου Κυρίου καί Θεοῦ καί
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(2ον- Τελευταῖον)
Β) Καθηγητής

Νικόλαος Τζιράκης
(…) Ἔρχομαι στὴν ἐργασία ποὺ

ἔχω τὴν τιμὴ νὰ σᾶς παρουσιάσω
μαζὶ μὲ τὴν ἐκλεκτὴ συνάδελφό
μου κ. Μαρία Μαντουβάλου, καθη-
γήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν. Ἔχει τὸν τίτλο: Ὁ λαὸς
τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδὴ ἔχω ἀπόλυτη
ἐμπιστοσύνη καὶ στὴ φιλολογικὴ
συγκρότηση καὶ ἐπάρκεια τοῦ π. Γε-
ωργίου, πιστεύω ὅτι μετὰ λόγου
γνώσεως, μὲ βαθιὰ χριστιανικὴ πί-
στη καὶ μὲ συνέπεια στὶς πολυετεῖς
ἱστορικὲς ἐπιστημονικές του ἔρευ-

νες χρησιμοποιεῖ καὶ τὶς δύο λέξεις
κλειδιὰ τοῦ συγκεκριμένου τίτλου
μὲ τὸ ὁριστικό τους ἄρθρο.

Ἐπιθυμῶ, ἐπίσης, νὰ ἐπισημάνω,
ἔχοντας τὴ βεβαιότητα ὅτι ὅλοι θὰ
μελετήσετε τὴν ἐργασία, ὅτι ὁ ἴδιος
τὴ χαρακτηρίζει πολυσυλλεκτική.
Θὰ προσέθετα καὶ πολυσημαντική,
λόγῳ καὶ τῆς σημερινῆς ἄκρως σο-
βαρῆς ἐθνικῆς μας συγκυρίας.

Ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς ἐργασίας
ὡς πολυσυλλεκτικῆς δὲν αἴρει τὴν
ἐσωτερικὴ ἑνότητά της, γιατί ἔχει
διήκουσα ἔννοια καὶ καθαρὴ στό-
χευση. Τὸ τελευταῖο ὀφείλεται σὲ
δύο λόγους. Πρῶτον, στὸ ὅτι ὁ
ἴδιος ὁ συγγραφέας της εἶναι

ἑνιαῖος καὶ ἀδιαίρετος ὡς πρόσωπο
καὶ δεύτερον, στὸ ὅτι ἡ ἐκπλήσ-
σουσα θεολογική, ἐπιστημονική,
ἐρευνητική, ἱστορική, συγγραφική,
διδακτική, ἱερατικὴ καὶ ποιμαντική
του δραστηριότητα ἔχει καὶ συνέ-
πεια καὶ συνέχεια. Πρόκειται, κατὰ
τὴν ἄποψή μου, γιὰ ἀρετὲς σπάνιες
γιὰ μᾶς τοὺς Νεοέλληνες, ποὺ παρὰ
τὰ διαχρονικά μας παθήματα καὶ τὶς
ἐπάρατες δουλεῖες μας -τρεῖς μα-
κροχρόνιες ἀναφέρει ὁ π. Γεώργιος
στὴν ἐργασία του: τὴν Ὀθωμανο-
κρατία, τὴν Ἑνετοκρατία καὶ τὴν
Ἀγγλοκρατία στὰ Ἰόνια Νησιὰ κατὰ
τὸν 19ο αἰώνα-, παρά, λοιπόν, τὶς
συγκεκριμένες δουλεῖες μας καὶ
τὶς ὅποιες ἄλλες, κάθε τόσο ἀρχί-
ζουμε καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή, καὶ
μάλιστα τὶς περισσότερες φορὲς
χωρὶς ἁγιασμὸ καί, τὸ χειρότερο,
ὡς ἐρώτημα τὸ θέτω: καὶ χωρὶς
Θεό; Τὸ χείριστο ὅμως, ὅπως λέει
καὶ ὁ λαός, εἶναι τοῦτο: Καὶ μυαλὸ
δὲν βάζουμε!

Τὰ κείμενα, ποὺ κατὰ τὴ γνώμη
μου σπονδυλώνουν τὴν ἐργασία,

εἶναι ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
σὲ συνέδρια καὶ ἡμερίδες ἢ ἄρθρα
σὲ ἀφιερωματικοὺς-τιμητικοὺς τό-
μους. Εἶναι δηλαδὴ ἀπόσταγμα πη-
γαίου ὑλικοῦ ποὺ περιγράφει με-
ταξὺ ἄλλων τὰ βάσανα καὶ τὶς περι-
πέτειες ἀθῴων ψυχῶν, ποὺ σήκω-
ναν καὶ σηκώνουν καὶ σήμερα
στοὺς ὤμους τους ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην
δικές τους ἁμαρτίες καὶ σφάλματα.
Χρονικὰ βρισκόμαστε στὴν περίοδο
τῶν χρόνων μετὰ τὴν Ἅλωση
(1453).

Τὰ δύο τελευταῖα ἄρθρα εἶναι, θὰ
ἔλεγα, τὸ ἐπιμύθιο τῶν 13 ποὺ προ-
ηγοῦνται. Παρότι δὲ καλύπτουν μό-
νο τὶς 20 σελίδες ἀπὸ τὶς 331 τοῦ βι-
βλίου, ἔχουν εἰδικὸ βάρος καὶ
ἀσφαλῶς «καυτὴ» ἐπικαιρότητα.

Τὸ πρῶτο ἔχει τίτλο «Παθολο-
γικὰ συμπτώματα τῆς σύγχρονης
ἱστοριογραφίας» καὶ τὸ δεύτερο
«Ἐπιστήμη καὶ ἠθικὴ σὲ περιόδους
κρίσης»…

Ὁ π. Γεώργιος ἀναφέρεται σὲ
τρία κεφαλαιώδη θέματα, τὰ ὁποῖα

εἶναι μεγίστης σημασίας τόσο γιὰ
τὴν ἰδιοπροσωπία μας ὅσο καὶ γιὰ
τὴν ταυτότητά μας ὡς Ὀρθοδόξων
Ἑλλήνων. Καὶ τὰ τρία, θὰ συμφω-
νήσω μαζί του, ἔχουν ὑποστεῖ
σκληρὴ δοκιμασία ἀπὸ τὴν κομμα-
τικὴ πολιτικὴ ἰδεολογία. Πρόκειται
γιὰ τὴν περιπέτεια τριῶν μαθημά-
των, χωρὶς τὴν ὑποχρεωτικὴ καὶ
ὀρθὴ διδασκαλία τῶν ὁποίων ἡ παι-
δεία τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν, δη-
λαδὴ τοῦ μέλλοντός μας, μένει
ἀνολοκλήρωτη καὶ τραυματική.
Κατὰ πρῶτον, πολεμικὴ ἀσκήθηκε
καὶ ἀσκεῖται στὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, μὲ ἐπιλεκτικὸ περιο-
ρισμὸ καταρχὰς τῶν ὡρῶν διδα-
σκαλίας, ἤδη ἀπὸ τὸν περασμένο
αἰώνα. Δεύτερον, ἀνάλογη πολε-
μικὴ ἐκδηλώθηκε καὶ στὸ μάθημα
τῆς Ἱστορίας, μὲ κυρίαρχη τὴν τά-
ση νὰ ξαναγραφεῖ. Καὶ τρίτον, δὲν
ἦταν καλύτερη ἡ τύχη τοῦ μαθήμα-
τος τῆς γλώσσας…

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα, λοιπόν,
εἶναι πῶς φθάσαμε ἐδῶ καί, γιὰ νὰ
τὸ ἐξειδικεύσω, πῶς ἔφθασε ἡ πα-

τρίδα μας στὴν οἰκτρὰ κατάσταση
ποὺ βρίσκεται σήμερα. Στὸ καίριο
αὐτὸ ἐρώτημα ὁ π. Γεώργιος
ἀπαντᾶ στὰ πρῶτα δεκατρία ἄρθρα
τοῦ βιβλίου του, τὰ ὁποῖα ἀφιερώ-
νει στὰ τριακόσια χρόνια 1714-2014.
Ἡ Ἰδιαίτερη σημασία ποὺ ἀποδίδει
στὸ ἔτος 1714 ὀφείλεται στὸ ὅτι
κατ' αὐτὸ κοιμήθηκε σὲ ἡλικία μό-
λις 45 ἐτῶν ὁ μεγάλος διδάσκαλος
τοῦ Γένους Ἠλίας Μηνιάτης, παρα-
δίδοντας τὴ σκυτάλη σὲ ἕνα ἄλλο
ἐξίσου μεγάλο τέκνο τοῦ Νέου
Ἑλληνισμοῦ, ποὺ γεννήθηκε τὴν
ἴδια χρονιά, στὸν Κοσμᾶ τὸν Αἰτω-
λό, τὸν διδάσκαλο καὶ φωτιστὴ τοῦ
Γένους, τὸν ἐθνομάρτυρα καὶ ἅγιο
τῆς Ἐκκλησίας μας.

Στὸ ὀπισθόφυλλο τῆς ἐργασίας
του, ὁ π. Γεώργιος παραδίδει ἄκρως
ἐπίκαιρο λακωνικὸ κείμενο ὡς
δεῖγμα τοῦ τρόπου ποὺ πρέπει νὰ
γράφεται καὶ νὰ ἑρμηνεύεται ἡ
ἱστορία. Ἂς τὸ ἀκούσουμε: «Οἱ σχέ-
σεις τῶν προσώπων, καὶ μάλιστα

Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ
(ΣΥΜΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ 

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ὁ Ἀπ. Παῦλος λέγει: «Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω, οὐ γὰρ ἔστιν
ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. (Ρωμ. ιγ´ 1). 

Καὶ σὲ μετάφραση: Εἶσθε ὅμως καὶ μέλη τῆς
ἄλλης κοινωνίας, ποὺ ἀγνοεῖ τὸν Χριστό. Ἔρχο-
μαι λοιπὸν νὰ σᾶς γράψω, πῶς πρέπει νὰ φέρε-
σθε καὶ ἐν μέσῳ τῆς κοινωνίας αὐτῆς. Κάθε
ἄνθρωπος ἂς ὑποτάσσεται σ᾽ ἐκείνους, ποὺ κα-
τέχουν ἀνώτερες ἐξουσίες στὴν πολιτεία. Διό-
τι τὸ καθεστὼς τοῦ κράτους μὲ τὶς ἐξουσίες
του εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος ἐδημιούργησε τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ

ζοῦν σὲ κοινωνίες. Συνεπῶς κάθε ἐξουσία προ-
έρχεται ἀπὸ τὸν Θεό. Οἱ ἄρχοντες, ποὺ ἀσκοῦν
τὴν ἐξουσίαν, ἔχουν ταχθῆ κατ᾽ ἀπόφαση ἢ
ἀνοχὴ τοῦ Θεοῦ.

Ἀνάλογα μὲ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ
λαοῦ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ κυβερνοῦν ἄνθρωποι

ἄλλοτε ἀνάξιοι καὶ σκληροί, ποὺ κατατυραν-
νοῦν τὸν λαὸ καὶ ἄλλοτε πολὺ καλοί. Τὸ χαμηλὸ
πνευματικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ εἶναι αὐτό, ποὺ
ὁδηγεῖ σὲ ἄρχοντες ἀλαζόνες καὶ ἀπίστους, καὶ
ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία, ἀκόμη καὶ σὲ ὑπο-
δούλωση τῶν λαῶν. Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σι-
ναΐτης1 ἀναφέρει δύο φοβερὰ παραδείγματα

σχετικὰ μὲ ἀναξίους ἄρχοντες καὶ ἀναξίους λα-
ούς.

«Ὅταν ὁ Θεὸς λέει στὸν Νόμο· θὰ σᾶς δώσω
ἄρχοντες, ὅπως τοὺς θέλει ἡ καρδιά σας, εἶναι
φανερό, ὅτι ἄλλοι μὲν ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες καὶ
τοὺς βασιλεῖς ἀναδεικνύονται ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ

ἄλλοι πάλι, ὄντας ἀνάξιοι, ἀναδεικνύονται κατὰ
παραχώρηση, ἢ θέληση τοῦ Θεοῦ, ἀντίστοιχα
πρὸς τὸν ἀνάξιο λαὸ τῆς δικῆς τους ἀναξιότη-
τας. Καὶ ἄκουσε γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ μερικὲς διη-
γήσεις. Ὅταν ἔγινε βασιλιὰς ὁ Φωκᾶς, ὁ τύ-
ραννος καὶ ἄρχισε νὰ κάνη ἐκεῖνες τὶς αἱματο-
χυσίες μὲ ἐκεῖνον τὸν δήμιο Βονάσο, κάποιος

μοναχὸς στὴν Κωνσταντινούπολη, ἄνθρωπος
ἅγιος, ποὺ εἶχε μεγάλο θάρρος πρὸς τὸν Θεό,
ἀντιδικοῦσε μαζί του, λέγοντάς του μὲ ἁπλότη-
τα. Κύριε, γιατί ἀνέδειξες τέτοιον βασιλιά;
Ἔπειτα, καθὼς αὐτὸ τὸ ἔλεγε ἐπὶ ἀρκετὲς ἡμέ-
ρες, ἦρθε σ' αὐτὸν μία φωνὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ ποὺ
ἔλεγε· Διότι, δὲν βρῆκα χειρότερο!

Ὑπῆρχε καὶ ἄλλη πόλη παράνομη κατὰ τὴ Θη-
βαΐδα, ἡ ὁποία ἔκανε πολλὰ στυγερὰ καὶ
ἀπρεπῆ, στὴν ὁποία κάποιος δημότης διεφθαρ-
μένος, ἀφοῦ ξαφνικὰ ἀπέκτησε κάποια κατάνυ-
ξη, πῆγε καὶ ἐκάρη, καὶ φόρεσε τὸ μοναχικὸ

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Κατὰ τὸν λαὸν καὶ οἱ ἄρχοντες, ἀλλά καί κατά τήν ἐπιλογήν μας!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.



ἐκείνων ποὺ ἔπαιξαν κάποιο ρόλο
στὴ ζωή ἑνὸς τόπου, ἔχουν γιὰ τὴν
ἔρευνα πάντα σημασία. Ὄχι μόνο
"διότι ὁ ἄνθρωπος ὑφίσταται καὶ
ὑπάρχει κοινωνῶν τοῦ συνανθρώ-
που του", ἀλλὰ διότι ἡ σχέση τῶν
προσώπων σημαίνει συνάντηση, ἡ
δὲ συνάντηση πραγματώνεται ὡς
ἀλληλοπεριχώρηση. Διασταύρωση
δηλαδὴ ἰδεῶν, ἀνησυχιῶν, τάσεων,
σκοπῶν, ἀγώνων, ἀλλὰ καὶ ἀντιθέ-
σεων καὶ διαφωνιῶν, καὶ ἄρα σύν-
θεση ὑπάρξεων, ἐνίοτε δὲ καὶ συμ-
πληρωματικότητα».

Τὸ πρῶτο θέμα τῆς συλλογῆς
τοῦ π. Γεωργίου εἶναι αὐτὸ τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὴν ὁποία νοεῖ ὡς
τὴν ἀποκεκαλυμμένη πίστη ἀπὸ
τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ
ἄνθρωπου, ὡς τὴν πίστη ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν
ἕνωση μὲ τὸν Θεό, στὴν κατὰ χάρη
θέωση. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι διαχρονικὰ
ἐπίκαιρο τὸ θέμα τῆς σχέσης τοῦ
Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν Χριστιανισμό,
ἀξίζει νὰ μελετήσει κανεὶς τὸ ἕκτο
θέμα τοῦ βιβλίου μὲ τίτλο «Ἅγιοι
Πατέρες καὶ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία
κατὰ τὸν Βικέντιο Δαμοδό», ὁ
ὅποιος, ὅπως τονίζει ὁ π. Γεώργιος,
διέπρεψε ὅσο λίγοι στὸ χῶρο τῆς
θεολογίας ἀλλὰ καὶ τῆς φιλοσο-
φίας καὶ μάλιστα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν
τελευταία, στὴν ἀριστοτελική, δη-
λαδὴ στὴ σχολαστικὴ ἐκδοχή της
(σ. 144). Ἡ φιλοσοφία, ὅπως ὀρθῶς
τονίζει ὁ π. Γεώργιος, «θεμελιώνε-
ται στὶς φυσικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖες
δὲν ὑπερβαίνουν τὴ φυσικὴ γνώση
τοῦ ἀνθρώπινου νοῦ». Κινεῖται δη-
λαδὴ στὸν χῶρο τῆς φυσικῆς, τῆς
κτιστῆς γνώσης. Ἡ θεολογία τῶν
Ἁγίων Πατέρων, ὡς Ἀποκάλυψη
τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, εἶναι καρπὸς
τῆς σχέσης τους μὲ τὴν ἄκτιστη
Θεία Χάρη.

Ὀρθῶς ὑποστηρίζει, ἐπίσης, ὁ π.
Γεώργιος ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
μακραίωνης δουλείας ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ὁ μόνος θεσμὸς ποὺ συνέχι-
σε ἄθικτος τὴν ἱστορική του ὕπαρ-
ξη καὶ ἀναδείχτηκε πραγματικὴ κι-
βωτὸς τοῦ ὑπόδουλου Γένους. Ὁ
ἄμβωνας τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνο
δὲν ἐσίγησε, ἀλλὰ ἀναδείχτηκε τὸ
πνευματικὸ παιδευτήριο τοῦ «λαοῦ
τοῦ Θεοῦ». Ἡ λατρευτικὴ πράξη
τῆς Ἐκκλησίας δὲν διατήρησε μό-
νο τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ
λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν πολιτιστικὴ ταυ-
τότητα τῶν ὀρθόδοξων ἐθνοτή-
των στὸ πλαίσιο τῆς ἐθναρχούσας
Ἐκκλησίας.

Περαιτέρω, σὲ σχετικὴ ἀνακοί-
νωσή του, ὁ π. Γεώργιος ἀναφέρει
ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα
διασῴζεται καὶ στὸ λαϊκὸ κήρυγμα
κατὰ τὴν περίοδο τῆς δουλείας καὶ
ἀναφέρεται σὲ τρία κυρίως ὁμιλη-
τικὰ ἔργα-συλλογὲς ἀντίστοιχων
κορυφαίων ἐκπροσώπων τῆς ἐν
λόγῳ περιόδου.

Πρῶτα ἀναφέρεται στὸν μοναχὸ
τῆς ἡσυχαστικῆς παράδοσης, Μη-
τροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης
Δαμασκηνὸ Στουδίτη (1574-1577),
τοῦ ὁποίου τὸ βιβλίο μὲ τὸν τίτλο
Θησαυρὸς ἐμφανίστηκε τὸν 16ο
αἰώνα καὶ διαδόθηκε ταχύτατα. Ὁ
Δαμασκηνὸς Στουδίτης βλέπει
τοὺς Ἕλληνες καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ
ὡς ἑνιαία καὶ ἀδιάτμητη ἐθνικὴ
ὀντότητα (σ. 89). Ἀρκεῖ μόνο ἕνα
παράδειγμα. Ἀνιχνεύοντας ὁ Δα-
μασκηνὸς τὴ δική του συνείδηση,
ταυτίζει τὸν ἑαυτό του μὲ τοὺς
ἀρχαίους προγόνους μας, κάνο-
ντας χρήση τῆς προσωπικῆς ἀντω-
νυμίας στὸ πρῶτο πληθυντικὸ πρό-
σωπο. Συγκεκριμένα, τὸ «ὀνά-
ριον», πάνω στὸ ὅποιο κάθησε ὁ
Χριστὸς κατὰ τὴ θριαμβευτικὴ
εἴσοδό του στὰ Ἱεροσόλυμα, τὸ
ταυτίζει μὲ τὰ Ἔθνη, στὰ ὁποῖα κα-
ταλέγονται καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς
προχριστιανικῆς περιόδου. Γράφει

ἐπὶ λέξει ὁ Δαμασκηνός: «τὰ γαϊ-
δούρια ἡμεῖς τὰ ἔθνη ἤμεσθεν».

Καὶ σ᾽ ἄλλη συνάρτηση λέγει: «Οἱ
θεῖοι καὶ ἱεροὶ Ἀπόστολοι ἀπεστάλ-
θησαν πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἐξ ἐθνῶν
καὶ ἐδίδαξαν».

Δεύτερος εἶναι ὁ γνωστὸς σὲ
ὅλους μας Ἠλίας Μηνιάτης, ὁ
ὁποῖος, κοντὰ σὲ ὅσα θετικὰ καὶ
ἐγκωμιαστικὰ ἔχουν εἰπωθεῖ γιὰ τὸ
πρόσωπό του, θεωρεῖται, κατὰ τὸν
π. Γεώργιο, ὡς «ὁ διασημότερος
ρήτορας τῆς Τουρκοκρατίας. Βλέ-
πει τὸν Ἑλληνισμὸ ὡς ἑνιαία
ἐθνικὴ ὀντότητα μέσα στὴν ἱστο-
ρικὴ διάρκεια καὶ τὴν Ἀθήνα ὡς δι-
δάσκαλο τῆς οἰκουμένης καὶ ὡς
τὴν "καθέδρα τῆς γῆς". Δὲν ἀπο-
σιωπᾶ ὅμως καὶ τὴ σχέση τοῦ
Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν εἰδωλολα-
τρία».

Τρίτος εἶναι ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους
μας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Πατρο-
κοσμᾶς, ὁ μεγάλος διδάχος τοῦ
Γένους.

Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ κορυφαῖοι κή-
ρυκες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ
Ἑλληνισμοῦ κινοῦνται, ζοῦν καὶ
ἀναπνέουν μέσα σ᾽ ὅλη τὴν ἱστο-
ρικὴ διάρκεια τοῦ Ἔθνους, ταυτι-
ζόμενοι μαζί του. Σκέπτονται καὶ
αἰσθάνονται ὡς Ἕλληνες, χωρὶς
νὰ κάνουν διάκριση μεταξὺ ἀρχαί-
ου καὶ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ,
ὅπως σημειώνει ὁ π. Γεώργιος.
Ἀκόμα καὶ τὴν ἀρχαία εἰδωλολα-
τρία τὴ βλέπουν ὡς προϊὸν τῆς
ἔμφυτης στὸν Ἕλληνα καὶ τὸν
Ἑλληνισμὸ θρησκευτικότητας καὶ
εὐσέβειας, ἡ ὁποία ἐνεργώντας
ἀπελευθερωτικὰ καὶ ἐποικοδομη-
τικὰ ὁδήγησε στὴν ἀποδοχὴ τοῦ
χριστιανικοῦ κηρύγματος «ὅτε
ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου». Ἡ
διαφοροποίηση τῶν τριῶν ἱεροκη-
ρύκων τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαλύψε-
ως, ὅσον ἀφορᾶ τὴ σχέση τους μὲ
τὸν Ἑλληνισμό, ἀναφέρεται στὸ
θέμα τῆς θρησκείας.[…]

Ὁ π. Γεώργιος τονίζει ὅτι εἶναι
φανερὴ ἡ ἄμεση σχέση καὶ τῶν
τριῶν μὲ τὴν Πατερικὴ παράδοση,
μέσῳ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία ζοῦν
τὴν ἑλληνικὴ συνέχεια στὸν ὀρθό-
δοξο χῶρο. Τὸ συμπέρασμα τοῦ π.
Γεωργίου εἶναι σαφὲς ἐν προκει-
μένῳ: «Ἡ ἑλληνικὴ οἰκουμενικότη-
τα συμβιώνει... μὲ τὴ χριστιανική,
μέσα καὶ μέσῳ τῆς Ὀρθοδοξίας,
ποὺ εἶναι ἡ ταυτότητα τοῦ Γένους,
κλείνοντας μέσα της ὅλη τὴν ἑλλη-
νικὴ διαχρονία ἔξω ἀπὸ κάθε
ἔννοια φυλετικοῦ ἀπομονωτισμοῦ,
ἀφοῦ ὁ Ἑλληνισμός, ὡς ἑλληνικὸς
τρόπος σκέψης καὶ ἔκφρασης,
ἦταν καὶ στὴ δουλεία ὑπόθεση σύν -
ολης τῆς Ὀρθόδοξης "παγγένει-
ας", τῆς Ρωμηοσύνης» (σ. 117).

Στὸ ἴδιο περίπου πνεῦμα κινεῖται
ἡ διαπίστωση τοῦ π. Γεωργίου καὶ
στὴν εἰσήγησή του μὲ θέμα: «Ὁ
ἀπὸ Τραπεζοῦντος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν Χρύσανθος καὶ ἡ διαλε-
κτικὴ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως». Δέ-
χεται, π.χ., ὅτι ὁ Χρύσανθος «Δια-
κρίνει... τὴν συντελεσθεῖσα στὴν
χριστιανική μας ἱστορία ἀντίδοση
Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνικότητας
ὡς τῶν δύο φύσεων τῆς θεανθρώ-
πινης ἕνωσης, ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὴ
συνάντηση καὶ σύγκραση τῆς Πί-
στεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἑλλη-
νικότητας, ὡς φιλοσοφίας, δηλ.
φιλ-Ἀλήθειας» (σ. 125). Σὲ ἄλλο ση-
μεῖο συμπληρώνει ὅτι στὰ κείμενα
τοῦ Χρυσάνθου «εἶναι αἰσθητὴ καὶ
ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀλλοτρίω-
σης τῆς χριστιανικῆς Δύσης καὶ
συνεπῶς καὶ τῆς μόνιμης ἀπὸ
αὐτὴν ἀπειλῆς γιὰ τὴν ἱστορικὴ συν -
έχεια τῆς Ρωμαίικης Ἀνατολῆς» (σ.
125). Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ὁ
Ἑλληνισμὸς ἐπιδίωξε ποτὲ τὸν
ἀποκλεισμὸ τοῦ ἄλλου. Ἀντίθετα,
«ὑπῆρξε πάντοτε ἀνοικτὸς πρὸς
ἄλλους πολιτισμούς, κατα-φά-

σκοντας τὴν ἑτερότητα καὶ προσ-
λαμβάνοντας ἀλλότρια στοιχεῖα,
πάντοτε ὅμως ὁμοούσια πρὸς τὴν
ταυτότητά του καὶ μὴ ἀναιρετικὰ
τῆς οὐσίας του» (σ. 127). Ἐδῶ φαί-
νεται ἡ διαχρονικὴ μετασκευαστι-
κή, θὰ λέγαμε, ἑλληνικὴ ἀρετή, τὴν
ὁποία τονίζει ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα
καὶ ὁ Πλάτων καὶ τὴν ὁποία δὲν
εἶμαι βέβαιος ὅτι διαθέτουμε καὶ
σὲ ποιὸ βαθμὸ αὐθεντικότητας
ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι νεοέλληνες μὲ
τὸν ἀμίμητο πολλὲς φορὲς μιμητι-
σμό μας. Τὸ σχετικὸ παράθεμα τοῦ
Πλάτωνος στὸ ἔργο του Ἐπινομὶς
(Χ, 987de) ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὅ,τι περ
ἂν Ἕλληνες βαρβάρων (=τῶν μὴ
Ἑλλήνων) παραλάβωσι, κάλλιον
τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται» (σ.
127).

Κατά τὸν Χρύσανθο, σύμφωνα
μὲ παράθεμα ἀπὸ κείμενό του, ποὺ
ἀναφέρει ὁ π. Γεώργιος «... ὁ καθ᾽
ἡμᾶς πολιτισμός, ὅσον βαθύτερον
βυθίζει τὰς ρίζας του εἰς τὴν
εὐγενῆ γῆν τῆς ἱστορίας τοῦ ὀρθο-
δόξου χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ καὶ
τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ, ὡς καὶ τῶν παραδόσεων, τό-
σον περισσότερον ὑπάρχει ἡ δυνα-
τότης νὰ αὐξηθῆ ζωηρότερον εἰς
τὰ ὕψη, τουτέστιν εἰς τὸ μέλλον.
Γινόμεθα ὅ,τι εἴμεθα, οὐ κατὰ τὸ
γένος μεταβαλλόμενοι, ἀλλὰ κατ'
αὔξησιν τελειούμενοι» (σσ. 127-
128).

Στὴν ἑνότητα τοῦ πολιτισμοῦ
μας συμβάλλουν, ἐπίσης, κατὰ τὴ
Μεταβυζαντινὴ Περίοδο τὰ δημο-
τικά μας τραγούδια, ὅπως συμβαί-
νει καὶ μὲ τὴν ὑμνογραφία τῆς
Ἐκκλησίας, ἀρκεῖ βεβαίως νὰ κρα-
τήσουμε τὴν ἰσορροπία τῆς ἱστο-
ρικῆς μας συνέχειας, ἡ ὁποία ἔχει
διαταραχθεῖ μὲ τὴν ἀλλοίωση ποὺ
ἔχουν προκαλέσει οἱ, ἐντυπω-
σιακὲς κατὰ τὰ ἄλλα, φολκλορικὲς
ἐκδηλώσεις, ποὺ δὲν βοηθοῦν
πάντοτε στὴ βιωματικὴ καὶ ἐμπει-
ρικὴ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ καὶ στὴ
διαχρονικὴ συνέχεια τοῦ γνωστοῦ
λαϊκοῦ καὶ θρησκευτικοῦ μας πολι-
τισμοῦ.

Κάποιες ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, λί-
γες, στὶς ὁποῖες δὲν ἀναφέρθηκα,
καλύπτονται σὲ γενικὲς γραμμὲς
ἀπὸ ὅσα ἀκούσατε. Ἔμειναν ὅμως
καὶ γιὰ τὴ δική σας ἐρευνητικὴ μα-
τιὰ - ὅταν δηλαδὴ θὰ διαβάσετε τὸ
βιβλίο.

Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ εὐχαριστῶ
προσωπικὰ τὸν ἐκδότη τοῦ Ἁρμοῦ
φίλτατο Γιῶργο Χατζηιακώβου,
γιατί μὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις
ποὺ ἀναλαμβάνει, ὅπως εἶναι καὶ ἡ
παροῦσα, προσπαθεῖ νὰ ὁδηγήσει
τὸν ἑλληνορθόδοξο ἀναγνώστη
στὴν ἀνθρώπινη καὶ τὴ θεία ἀφε-
τηρία του: τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν
Ὀρθοδοξία ὡς Ἀποκάλυψη τοῦ
Θεοῦ».

Σελὶς 2α 15 ΜΑΪΟΥ 2015

«Ἀνέβη ὁ Θεός… ἀνυψῶσαι τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τοῦ Ἀδάμ»

Ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ

Ἔτος ΛΓ´ , Ἀριθμ. 18/15 Μαΐου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΤΣΗ «Εὔοσμα
ἄνθη» ἀπὸ τὸν πάντερπνο ἀγρὸ τοῦ
Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου». Ἀθήνα 2015.
Σχ. 20,50x14 σσ 106.

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Κ. ΠΑ-
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ «Τὰ ἅγια ἄχραντα
καὶ ἀμώμητα χέρια τοῦ Χριστοῦ»
Ἔκδοση: Χριστιανικῆς Στέγης Καλα-
μάτας. Σχ. 19x12 σσ 40.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ «Ὁ Μητροπολίτης Αἴνου
(1821-1831) Δρύστρας καὶ Προϊλάβου
(1836-1840) Γρηγόριος Κουκουλᾶς ὁ
Τήνιος. Ἐκδόσεις ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΛΑΜΙΑ
2015. Σχ. 20,50x14 σσ 32.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Τε-
τραμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Συλλόγου
Προστασίας Ἀγέννητου Παιδιοῦ – Ἡ
ἀγκαλιά. Σεπτ. – Δεκ. 2014.

ΑΓΚΥΡΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, Διμηνιαία
ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας, Ἱεράπετρα.
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Ἰαν. – Φεβρ. 2015.

ΑΓΩΝΑΣ, Μηνιαία ἔκδοσις τῶν
ἀγωνιζομένων Λαρισαίων Χριστιανῶν.
Ἰαν., Φεβρ. 2015. Λάρισα.

ΑΚΤΙΝΕΣ, Ὄργανον «Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων». Ἰαν., Φεβρ.
2015. Ἀθῆναι.

ΑΛΙΕΥΣ, Περιοδικὸν Ἱερ. Μη-

τροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας.
Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ. 2015. Τρίπολις.

ΑΜΒΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Διμηνιαῖον
περιοδικὸν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐλευ-
θερουπόλεως. Ὀκτ. – Δεκ. 2014 Ἰαν. –
Μάρτ. 2014.

ΑΝΑΛΗΨΗ (Δερβέκιστα), Ἐφη-
μερίδα τῶν Ἀναληψιωτῶν Αἰτωλοα-
καρνανίας. Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2014.
Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ. 2015. Ἀθήνα.

ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ, Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησιαστικὸν περιοδικὸν ὄργανον
τοῦ ὁμωνύμου Συλλόγου. Ἰούλ. – Δεκ.
2014. Ἀθῆναι.

ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ, τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγα-
λοπόλεως. Συντάκτης· Ὁ Ἐπίσκοπος
Ἰερεμίας Φούντας. Νοέμβ. – Δεκ. 2014.
Ἰαν. – Φεβρ. 2015. Δημητσάνα, Με-
γαλόπολη.

ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ, Μηνιαῖον Ὄργα-
νον Ὁμωνύμου Ὀρθοδόξου
Ἀδελφότητος. Αὔγ. – Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2014 Θεσσαλονίκη.

ΑΡΝΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Περιοδικὴ ἔκδοση ἱστορικῆς – ἀρχαι-
ολογικῆς καὶ λαογραφικῆς ἐνημέρωσης
καὶ καταγραφῆς. Ὀκτ. – Δεκ. 2014.
2014. Ἀρναία Χαλκιδικῆς.

Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ, «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ», ΚΟΝΙΤΣΑ 2015, σελ. 117

Ὁ πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
εἶναι γνωστός στό ἀναγνωστικό κοι-
νό τῆς ἐφημερίδας τοῦ Ὀρθοδόξου
Τύπου ἀπό τήν πολυετῆ συνεργασία
του μέ ἄρθρα ἀντιαιρετικά καί μά-
λιστα ἀντιοικουμενιστικά ἀλλά καί

ποιμαντικά μέ πατερικό πνεῦμα .
Κύριο χαρακτηριστικό τῆς γραφῆς
τοῦ π. Διονυσίου εἶναι τά ἁπλά μι-
κρά κείμενα, μέσα ἀπό τά ὁποῖα φα-
νερώνεται ἡ ἀγάπη του γιά τόν Χρι-
στό καί τήν Ἐκκλησία Του.

Τό παρόν βιβλίο εἶναι μία συλλο-
γή κειμένων πού πρωτοδημοσιεύθη-
καν στήν ἐφημερίδα τοῦ Ὀρθοδό-

ξου Τύπου καί ἔχουν ἀντιοικουμενι-
στικό χαρακτήρα. Ἐρέθισμα, ὅπως
ἀναφέρει ὁ π. Διονύσιος, γιά νά γρα-
φοῦν εἶναι συγκεκριμένες δηλώσεις
καί ἐκδηλώσεις διαφόρων ἑλλα-
διτῶν μεγαλόσχημων οἰκουμε-
νιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ τίς πράξεις τους
καί τούς λόγους τους πληγώνουν
βαθειά τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν
καί ἀγωνιζομένων χριστιανῶν, ἐπει-
δή πονοῦν ὅταν βλέπουν νά ὑπο-
βαθμίζωνται τά δόγματα τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας μας καί νά ἀνυ-
ψώνεται ὁ παπισμός καί ὁ προτε-
σταντισμός σέ ἰσότιμες «ἐκκλησίες»,
μέ κύριο πρωταγωνιστή αὐτῆς τῆς
αἵρεσης τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-
χεῖο. Οἱ οἰκουμενιστές, δυστυχῶς
ἔχουν χάσει τήν αἴσθηση τοῦ κινδύ-
νου πού διατρέχουν οἱ πιστοί μέ τίς
προσεγγίσεις αὐτές καί γι’ αὐτό εἶναι
ἄμεση ἡ  ἀνάγκη νά ἀναθεωρήση ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος  τήν συμ-
μετοχή της στό Παγκόσμιο Συμβού-
λιο Ἐκκλησιῶν . Ὁ π. Διονύσιος
στόν ἐπίλογο τοῦ προλογικοῦ σημει-
ώματος σημειώνει: «Εὔχομαι νά
σταματήσει τό κατρακύλισμα καί νά
δοῦμε μέ καθαρά μάτια ὅλοι, ὅτι τό
πρώτιστο καθῆκον εἶναι ἡ προσή-
λωσή μας στήν Ὀρθοδοξία καί στήν
παράδοσή της καί, μέσῳ τοῦ δικοῦ
μας φωτεινοῦ παραδείγματος, ἡ πα-
ρακίνηση τῶν ἑτεροδόξων γιά τήν
ἐν μετανοίᾳ ἐπιστροφή τους στή μία,
ἁγία, καθολική καί ἀποστολική
Ἐκκλησία».

Γ.Κ.Τ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δ. ΠΟΓΙΑΤΖΗ: «Ὁδοιπορικό ἑνός γιατροῦ»
(Στήν ἀναζήτηση τῆς πνευματικῆς διάστασης τοῦ ἰατρικοῦ λει-
τουργήματος), Γιοχάννεσμπουργκ, Νότια Ἀφρική 2015, σελί-
δες 200

Ὁ Στέλιος Δήμου Πογιατζῆς ἀπ᾽
τή Λεμεσό τῆς Κύπρου, ἔκανε τήν
εἰδικότητά του στήν παιδιατρική καί
ἀπό τό 1990 ἐργάζεται στό παιδοογ-
κολογικό τμῆμα νοσοκομείου στό
Γιοχάννεσμπουργκ τῆς Νότιας
Ἀφρικῆς. Εἶναι συγγραφέας τῶν
προγνωστικῶν σημείων γιά ἔγκαιρη
διάγνωση τοῦ καρκίνου στά παι-
διά,πού ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ἀπό ξέ-
να Ἰατρικά Ἱδρύματα, ἰδιαίτερα δέ,
ἀπό τό ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς Νό-
τιας Ἀφρικῆς καί τήν Παγκόσμια
Παιδοογκολογική Ἑταιρεία.

Εἶναι πολύ ἐνδιαφέροντα καί χα-
ρακτηριστικά τά ὅσα σημειώνει,ὡς
συνειδητός χριστιανός, γιά τήν εἰδι-
κότητά τοῦ ὀγκολογικοῦ γιατροῦ
τῶν παιδιῶν:..."Ἡ φτώχεια, ἡ πεῖνα,
ἡ ἀνέχεια καί τά ἄλλα κοινωνικά
προβλήματα, τοῦ ἔϊτζ, τῆς ἀμορφω-
σιᾶς, ὅλα συνθέτουν ἕνα μωσαϊκό
ἀνθρώπινου δράματος. Καί αὐτά
ὅλα χέρι-χέρι μέ τό θάνατο. Πολλά
παιδάκια θεραπεύονται, ἀλλά ἀρκε-
τά χάνουν τή ζωή τους. Ἡ ἀθωότη-
τα ἀγκαλιά μέ τόν πόνο καί τό θά-
νατο, εἶναι κάτι δύσκολο νά συλλά-
βει ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός ὁ
θάνατος ὁ καθημερινός μου σύν-
τροφος, σάν περνοῦσαν τά χρόνια,

σιγά-σιγά γέμισε τήν ψυχή μου μέ
τόν πόθο νά βρῶ τό νόημα - τό
πραγματικό νόημα τοῦ ἰατρικοῦ λει-
τουργήματος. Τί ρόλο παίζουν οἱ
γιατροί, σάν ψυχές καί σάν ἀνθρώ-
πινες ὑπάρξεις μπροστά σ' αὐτό τό
θέαμα πού ξετυλίγεται μπροστά
τους καθημερινά. Τί πνευματικά
ἐφόδια χρειάζονται, γιά νά ἀνταπε-
ξέλθουν κάτω ἀπό τίς συνθῆκες
αὐτές".

Τά ὅσα ἀφηγεῖται ὁ συγγραφέας
ἔχουνε δύναμη, Χάρι Θεοῦ, ἀγάπη
στόν ἄνθρωπο - ἰδιαίτερα στό παιδί
- καί "ὁδοιπορικό" γιά κάθε γιατρό.
Ἀλλά προσέξτε. Τό ὑπέροχο καί κα-
λογραμμένο αὐτό βιβλίο, δέν ἀπευ-
θύνεται μόνο σέ ὅσους ἀσχολοῦνται
μέ τήν ἰατρική ἐπιστήμη, ἀλλά δια-
βάζεται ἀπ' ὅλους. Θά ἐκπλαγεῖτε
ἄν σᾶς πῶ, πώς δέν εἶναι μονάχα
ἕνα χριστιανικό-πνευματικό βιβλίο,
ἀλλά ἡ γενική θεώρησή του εἶναι
ἀσκητική καί προσευχητική. Πρό-
κειται γιά βιβλίο - διαμάντι.Τό συν -
ιστῶ μέ ὅλη μου τήν ψυχή. Συγχαί-
ρω δέ, θερμότατα τόν συγγραφέα -
γιατρό.

Τηλ. 27114401006 καὶ
27828232369

Μιχ. Μιχαηλίδης 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως προβάλλε-
ται ἐν μέσῳ τῆς χαροποιοῦ ἀναστασίμου περιό-
δου ὡς ἕνας σημαντικὸς ἑορτολογικὸς σταθμός.
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἔχοντας περατώ-
σει τὸ ἐπὶ γῆς ἀπολυτρωτικό Του ἔργο ἀναλή-
φτηκε στοὺς οὐρανούς, ὅπως κατέβηκε κατὰ τὴν
ἐνανθρώπησή Του. Μόνο ποὺ ἐνῷ τότε κατέβη-
κε ὡς Θεός, τώρα ἀνεβαίνει ὡς Θεάνθρωπος,
μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρωπότητα. Παίρνοντας μαζί Του
τὸ τίμιο Σῶμα Του, πῆρε μαζί Του τὴν ἀνθρώπινη
φύση.. Ἀνέβασε στὰ οὐράνια τὸν ἄνθρωπο, ὅλα
τὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα, «παγγενῆ τὸν Ἀδὰμ» καὶ
τὸν θρόνιασε μαζί Του, νὰ εἶναι στὸ ἑξῆς θεὸς
κατὰ χάριν. Ἕνωσε τὸ κτιστὸ μὲ τὸ ἄκτιστο, τὸν
ἄνθρωπο μὲ τὸ Θεό, στὸ θεανδρικό Του πρόσω-
πο, γιὰ νὰ εἶναι πραγματικὸ γεγονὸς ἡ σωτηρία
μας καὶ ὄχι ἕνα θεωρητικὸ σχῆμα. Ἡ σωτηρία μας

ἔγκειται στὸ ὅτι γινόμαστε, μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυ-
στηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, σύσσωμοι μὲ τὸν
Σωτῆρα μας Χριστό, ἐφʼ ὅσον πιστεύουμε στὴν
ἀληθινὴ καὶ ὀντολογικὴ συσσωμάτωση μὲ Αὐτόν.
Ὁ Κύριός μας μᾶς ἀνέβασε δυνητικὰ στὸν οὐρα-
νό, κατὰ τὴν ἁγία ἡμέρα τῆς Ἀναλήψεώς Του καὶ
ἄφησε σὲ μᾶς τὴν ἐλεύθερη ἀποδοχὴ αὐτῆς τῆς
δυναμικῆς προσκλήσεως. Ἂν ποῦμε τὸ μεγάλο
καὶ ἀληθινὸ ναί, ἡ θέση μας στὸν οὐρανὸ μᾶς πε-
ριμένει, γιὰ νὰ συμβασιλεύουμε μαζί Του στοὺς
ἀτέρμονους αἰῶνες. Ἂν ποῦμε τὸ ὀλέθριο ὄχι καὶ
ἀπορρίψουμε τὴν ὑπέρτατη αὐτὴ τιμητικὴ πρόσ -
κληση, μᾶς περιμένει ἡ αἰώνια κόλαση! Ἂς προ-
βληματιστοῦμε αὐτὴ τὴν ἁγία ἡμέρα καὶ ἂς πά-
ρουμε τὴ μεγάλη ἀπόφαση νὰ δεχτοῦμε τὴν σω-
τήρια πρόσκληση τοῦ Λυτρωτῆ μας!

Ὁ Πάπας ἐξήγγειλε
τὴν προκήρυξιν 
«ἁγίου ἔτους
τῶν καθολικῶν»!

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ σὲ προηγού-
μενο σχόλιό μας γιὰ τὴ νέα «βόμ-
βα» τοῦ πάπα Φραγκίσκου, ὅτι ἡ
θητεία του θὰ εἶναι σύντομη, γιὰ
νὰ μπαινοβγαίνει στὶς πιτσαρίες,
ὅποτε ἐπιθυμεῖ! Στὴ συνέντευξή
του αὐτὴ ἔριξε καὶ ἄλλη «βόμβα»,
ἴσως ἀσύγκριτα «ἠχηρότερη» ἀπὸ
τὸ ἐνδεχόμενο τῆς παραίτησής
του. Ἀνήγγειλε καὶ τὴν προκήρυξη
«Ἁγίου Ἔτους τῶν Καθολικῶν».
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Φραγκίσκος
παράλληλα ἔκανε γνωστὸ ὅτι πρό-
κειται νὰ προκηρυχθεῖ “ἔκτακτο
Ἅγιο Ἔτος τῶν καθολικῶν”, μὲ τε-
ράστια προσέλευση προσκυνητῶν
στὴν Αἰώνια Πόλη. Πρόκειται γιὰ
ἔτος ἀφιερωμένο στὴν ἄφεση τῶν
ἁμαρτιῶν, στὴν μετάνοια τῶν
πιστῶν καὶ στὴν συμφιλίωση»
(Ἱστοσελ. Τὰ Νέα)! Ἴσως μείνουν
ἐμβρόντητοι, ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξαγ-
γελία, ὅσοι πιστεύουν ἀφελῶς, ὅτι
ὁ σύγχρονος παπισμὸς «ἄλλαξε»
καὶ δὲν εἶναι ὁ ἴδιος μὲ ἐκεῖνον
τοῦ σκοτεινοῦ μεσαίωνα. Μὲ κάτι
τέτοιες ἐξαγγελίες ὁ παπισμός,
ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια, «ἔβαζε στὸ
χέρι» τοὺς ἀνὰ τὴν οἰκουμένη
ὀπαδούς του, οἱ ὁποῖοι καλοῦνταν
στὴν «Ἁγία Ἕδρα», γιὰ νὰ «βά-
λουν βαθιὰ τὸ χέρι στὴν τσέπη
τους», μαζὶ μὲ τὸ «προσκύνημά»
τους στὴν Αἰώνια Πόλη! Αὐτὸ κά-
νει καὶ τώρα ὁ ὁλόϊδιος καὶ ἀπα-
ράλλακτος μεσαιωνικὸς παπισμός,
μὲ τὴν προκήρυξη τοῦ «Ἁγίου
ἔτους τῶν Καθολικῶν», νὰ ξεχειλί-
σουν τὰ ἤδη γεμάτα ταμεῖα, τῆς
«Τράπεζας τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος»! Γιὰ τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ὀρθοδοξία μας,
δὲν ὑπάρχουν ὁρισμένα «ἅγια
ἔτη», ἀλλὰ ὁλόκληρος ὁ χρόνος
εἶναι καθαγιασμένος ἀπὸ τὸν
Ἐνανθρωπήσαντα Θεὸ Λόγο, ὁ
Ὁποῖος καταδέχτηκε νὰ περιορι-
στεῖ στὸν χῶρο καὶ στὸ χρόνο! Ἡ
κάθε στιγμὴ εἶναι «καιρὸς εὐπρόσ-
δεκτος» (Β΄ Κορ. 6,2) γιὰ τὴ μετά-
νοιά μας καὶ τὴ σωτηρία μας. Ἀλλὰ
αὐτὰ εἶναι «ψιλὰ γράμματα» γιὰ
τὸν αἱρετικὸ παπισμό! 

Βεβήλωσις 
καὶ βανδαλισμοὶ
Ἱεροὺ Ναοῦ
ἀπὸ ἀναρχικούς!

ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ «μπαχαλάκηδες»
ξέσπασαν καὶ κατὰ τοῦ ἱστορικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.
Ἔχοντας ὡς ὁρμητήριο τὸ κτήριο
τῆς Νομικῆς Σχολῆς καὶ καλυπτό-
μενοι ἀπὸ τὸ ἀκατανόητο «πανεπι-
στημιακὸ ἄσυλο», ἐπέδραμαν
στὸν παρακείμενο Ναό, τὸν ὁποῖο
βεβήλωσαν καὶ προξένησαν μεγά-
λες καταστροφές. Δεῖτε τὴν εἴδη-
ση: «Βανδαλισμοὶ καὶ βεβήλωση
τοῦ ἱστορικοῦ παρεκκλησίου τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων, στὸ κέντρο
τῆς Ἀθήνας καὶ συγκεκριμένα στὴ
γωνία Σόλωνος καὶ Μασσαλίας,
ἀπέναντι ἀπὸ τὸ κτήριο τῆς Νο-
μικῆς Σχολῆς. Οἱ καταστροφὲς συν -
έβησαν πρὶν ξημερώσει ἡ Κυριακή,
15 Μαρτίου 2015. Ἔτσι καὶ πέραν
τῶν ἄλλων οἱ φανατικοὶ ἱερόσυλοι
ἐμπόδισαν τὴν τέλεση τῆς Θείας
Λειτουργίας, κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς
Σταυροπροσκυνήσεως… Οἱ ἄγνω-
στοι ἀντίχριστοι ἀφιέρωσαν πολλὴ
ὥρα στὴν καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ.
Μὲ εἰδικὰ ἐργαλεῖα ἔσπασαν τὴν
κλειδαριὰ ἀσφαλείας, τὴ μεταλ-
λικὴ μπάρα καὶ τὴν ἁλυσίδα καὶ
ἔτσι παραβίασαν τὴν μεταλλικὴ
ἐξωτερικὴ θύρα τοῦ Ναοῦ. Στὴ συ-
νέχεια σπάσανε τὸ λουκέτο καὶ τὰ
τζάμια της, μετὰ τὴν ἐξώθυρα, ξύ-
λινης πόρτας καὶ ἔτσι μπῆκαν στὸ
ἐσωτερικό του, ὅπου ἄρχισαν τὸ
ἔργο τῆς καταστροφῆς» (Ἱστολ.
ΑΚΤΙΝΕΣ)! Χωρὶς καμιὰ ἀμφιβολία,
ὁ πραγματικὸς καταστροφέας
εἶναι ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος δρᾶ καὶ
καταστρέφει τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ,
μέσῳ τῶν δαιμονισμένων ὀπαδῶν
του! Αὐτὸς κινεῖ τὰ νήματα! 

Ὁ πάπας προωθεῖ
ἀκάθεκτος 
τὴν Οὐνίαν!

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ γιὰ πολ-
λοστὴ φορά πὼς ὁ παπισμὸς ἦταν,
εἶναι καὶ (ὅπως πάει τὸ πρᾶγμα) θὰ
εἶναι ἀμετανόητος στὶς κακοδο-
ξίες καὶ τὶς δολιότητές του! Τὴ
στιγμὴ ποὺ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς
Ὀρθοδοξίας καταγγέλλεται ὅτι ἡ
Οὐνία εἶναι ἡ χειρότερη μορφὴ
δολιότητας, ὁ «ἀλάθητος», ὄχι μό-
νο δὲν «κάνει πίσω», ἀλλὰ τὴν
προωθεῖ προκλητικά! Δεῖτε ἕνα
ἀπόσπασμα ἀπὸ εὔστοχο καὶ ἀπο-

καλυπτικὸ ἄρθρο τοῦ δημοσιογρά-
φου κ. Γ. Παπαθανασόπουλου:
«Μὲ ἐργαλεῖο τὴν Οὐνία τὸ Βατι-
κανὸ ἐντείνει τὴν ἐπεκτατική του
πολιτικὴ καὶ τὴν προπαγανδιστική
του τακτικὴ σὲ βάρος τῶν Ὀρθο-
δόξων. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος μὲ
ἀπόφασή του, στὶς 20 Μαρτίου
2015,  προήγαγε τὴν Οὐνίτικη
“Ἑλληνοκαθολικὴ Ἐκκλησία” τῆς
Οὑγγαρίας σὲ αὐτόνομη (Sui Juris)
“Μητροπολιτικὴ Ἐκκλησία”, μὲ τὸ
ἀπατηλὸ Ὀρθόδοξο λειτουργικὸ
τυπικὸ (Ritus), ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ
μὲ δική της Σύνοδο. Τὸ Βατικανὸ

ἔδωσε ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸ γε-
γονὸς ἀποστέλλοντας στὴν
Οὑγγαρία καὶ στοὺς σχετικοὺς
ἑορτασμοὺς ἀνώτατο στέλεχός
του, τὸν καρδινάλιο Λεονάρντο
Σάντρι, πρόεδρο τοῦ συμβουλίου
(congregatio) γιὰ τὶς Ἀνατολικὲς
Ἐκκλησίες» (Ἱστολ. Θρησκευτικά)!
Μὲ ἄλλα λόγια ὁ «ἀδελφὸς ἐπίσκο-
πος τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης»
τῶν «δικῶν» μας οἰκουμενιστῶν,
γράφει στὰ «παλαιότερα τῶν ὑπο-
δημάτων» του τὶς διαμαρτυρίες
τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὶς διεργα-
σίες τῶν διαλόγων, καὶ προχωρεῖ
ἀκάθεκτος γιὰ τὴν ἅλωση τῆς
Ὀρθοδοξίας! Ἰδοὺ οἱ πραγματικὲς
προθέσεις τοῦ «ἁγίου πατέρα», τὶς
ὁποῖες κάνουν πὼς δὲν τὶς βλέ-
πουν οἱ «δικοί» μας οἰκουμενι-
στές!   

Ἡ ἐπιθετικότης 
τῶν παπικῶν 
καὶ ἡ «δική» μας
ἐνδοτικότης

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμέ-
νου σχολίου μας, παραθέτουμε τὸ
εὔστοχο σχόλιο τοῦ δημοσιογρά-
φου κ. Γ. Παπαθανασόπουλου,
σχετικὰ γιὰ τὶς τραγικὲς ἐπιπτώ-
σεις ποὺ ἔχουν οἱ παλινδρομήσεις
ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων, μπροστὰ
στὶς παπικὲς ἀκαμψίες καὶ τὴν ἐπι-
θετικότητά τους:  «Οἱ διὰ τῆς
Οὐνίας προσηλυτιστικὲς ἐνέργει-
ες τοῦ Πάπα κατὰ τῶν Ὀρθοδό-
ξων προκαλοῦν τὸ εὔλογο ἐρώτη-
μα πρὸς τί ὁ θεολογικὸς διάλογος
μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς. Στὴ
διάρκειά του καὶ μπρὸς στὴν ἐπι-
θετικότητα τῶν Λατίνων οἱ Ὀρθό-
δοξοι ἑκουσίως ὑποχώρησαν. Πα-
ραιτήθηκαν τῆς συζήτησης γιὰ τὴν
Οὐνία, κάτι τὸ ἀπαράδεκτο ἀπὸ
ἱστορικῆς, θεολογικῆς καὶ ἐκκλη-

σιολογικῆς ἀπόψεως, ἀφοῦ ἡ πα-
ρουσία καὶ ἡ δράση της προϋποθέ-
τουν τὴν μετὰ ἑωσφορικοῦ φανα-
τισμοῦ πρόσδεση τοῦ Βατικανοῦ
στὸ δόγμα  περὶ ἀπολύτου κυριαρ-
χίας του ἐπὶ ὅλων τῶν Χριστιανῶν.
Ἀντʼ αὐτῆς μπῆκαν σὲ διάλογο
περὶ τοῦ Πρωτείου, ὁ ὁποῖος
εὐνοεῖ τὸ Βατικανό, ἀφοῦ αὐτὸ
πέτυχε νὰ προκαλέσει στὸ Φανάρι
τὸν πειρασμὸ νὰ παίξει τὸ ρόλο
τοῦ “πτωχοῦ συγγενοῦς” του, ὡς
“δεύτερου Πρώτου”, καὶ μάλιστα
μὲ ἐπιχειρήματα ποὺ ἐκθέτουν τὸ
ἴδιο καὶ τὸν Μητροπολίτη Περγά-
μου ποὺ τὰ διετύπωσε» (Ἱστολ.
Θρησκευτικά)! Συμφωνοῦμε ἀπό-
λυτα, δυστυχῶς ἔτσι ἔχει ἡ κατά-
σταση! 

Ὑπερπροσφορὰ 
ὑποψηφίων κληρικῶν
λόγῳ… κρίσεως!

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ἡ τραγικὴ κατά-
σταση στὴ χώρα μας ἀπὸ τὴν ἀνη-
συχητικὴ αὔξηση τῶν ἐφημεριακῶν
κενῶν, ἰδιαίτερα στὴν ἐπαρχία,
λόγῳ τοῦ «μνημονίου», τὸ ὁποῖο
ἀπαγορεύει (στὴν οὐσία) τὸν διο-
ρισμὸ νέων κληρικῶν, τὴ στιγμὴ
πού, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως
ὑπάρχει μεγάλο ἐνδιαφέρον, κυ-
ρίως νέων, νὰ γίνουν κληρικοί.
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ οἰκονομικὴ
κρίση φαίνεται πὼς ἔχει στρέψει
πολλοὺς πρὸς τὴν Ἐκκλησία, μὲ νε-
αροὺς Ἕλληνες νὰ ἀποφασίζουν
νὰ γίνουν παπάδες. […]Τὸ ἐνδιαφέ-
ρον ἔχει αὐξηθεῖ κατακόρυφα τὰ
τελευταῖα χρόνια, σύμφωνα μὲ τὴν
ἐφημερίδα “Καθημερινή”. Ὁ
ἀριθμὸς τῶν αἰτήσεων ἔχει ὑπερ-
τριπλασιαστεῖ μέσα σὲ μία τριετία
ἀναφέρει ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, πα-
τέρας Συμεὼν Βολιώτης. […] Πολ-
λοί, ὅμως, ἐργάζονται στὸν ἰδιωτικὸ
τομέα, γιατί διορισμοὶ ἱερέων δὲν
γίνονται παρότι ὑπάρχουν περίπου
500 ἐφημεριακὲς θέσεις κενὲς σὲ
ὅλη τὴ χώρα, ἐνῷ ὑπάρχουν περί-
που 10.000 κληρικοί. Μάλιστα πολ-
λοὶ χειροτονημένοι προσφέρουν
τὶς ὑπηρεσίες τους ἀφιλοκερδῶς»
(Ἱστολ. Τροκτικό2). Ἀξίζουν προ-
φανῶς ἔπαινοι σὲ ὅσους κληρικοὺς
προσφέρουν τὴν ἱερατική τους δια-
κονία ἀφιλοκερδῶς, ἀσκώντας πα-
ράλληλα κάποιο ἐπάγγελμα, ἢ βρί-
σκονται στὴ σύνταξη. Αὐτοὶ εἶναι
πραγματικοὶ λειτουργοί! Ἐπιφυλά-
ξεις θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἡ Ἐκκλησία
μας σὲ ὅσους «βλέπουν» τὴν ἱερω-
σύνη ὡς ἐπαγγελματικὴ λύση, ὡς
ἀνάγκη ἐπιλύσεως οἰκονομικῶν δυσ -
χερειῶν. Ἡ μεγάλη προσφορὰ πρὸς
χειροτονία ὑποψηφίων κληρικῶν
δὲν εἶναι, ἀπαραίτητα, πρὸς τὸ συμ-
φέρον τῆς Ἐκκλησίας! 

Ἡ αἰσιοδοξία 
κατὰ τὸν Ἅγιον
Νικόλαον Ἀχρίδος

ΜΙΑΣ ΚΑΙ κάναμε λόγο γιὰ τὴν
ἐξοντωτικὴ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ
πλήττει τὴν πατρίδα μας, εἶναι
ἔκδηλη ἡ ἀπελπισία καὶ ἡ ἀπαισιο-
δοξία ποὺ διακατέχει χιλιάδες συμ-
πατριῶτες μας. Χιλιάδες ἀπελπι-
σμένοι ἔβαλαν τέλος στὴ ζωή
τους, τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ δυ-
στυχῶς οἱ αὐτοκτονίες συνεχίζον-
ται. Κάθε μέρα σχε δὸν καὶ κάποιος
συνάνθρωπός μας αὐτοκτονεῖ! Πα-
ραθέτουμε ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα
ἀπὸ λόγο τοῦ ἁγίου Νικολάου
Ἀχρίδος, περὶ αἰσιοδοξίας ὡς ἀντί-
δοτο γιὰ τὴ σημερινὴ ἀπαισιοδο-
ξία:  «Μόνον ἡ αἰσιοδοξία μᾶς
σῴζει. Ἂν δὲν ἔχουμε αἰσιοδοξία,
δὲν ἔχουμε πίστη. Χωρὶς πίστη
εἴμαστε σὰν τὰ ζῷα ποὺ σήμερα τὸ
πρωὶ σφαγιάστηκαν στὸ σφαγεῖο.
Χωρὶς τὴν αἰσιοδοξία, ὅλοι μας
εἴμαστε ἀνάπηροι. Μεγαλύτερη
ἀναπηρία ἔχει ὁ ἄνθρωπος χωρὶς
αἰσιοδοξία παρὰ ὁ ἄνθρωπος χωρὶς
πόδια. Ὁ Θεὸς ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα
ἔκτισε. Στὸ πρόσωπο τοῦ αἰσιόδο-
ξου καθημερινὰ πέφτουν οἱ
ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, τοῦ ζεσταίνουν
καὶ τοῦ φωτίζουν τὴν ψυχή, ἐνῷ τὸ
πρόσωπο τοῦ ἀπαισιόδοξου μένει
χωρὶς τὸν ἥλιο, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ
ψυχή του νὰ εἶναι κρύα καὶ σκοτει-
νή. Ὁ πρῶτος καθημερινὰ βλέπει
τὰ λουλούδια, ἐνῷ ὁ δεύτερος τὸν
σκουπιδότοπο. Δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπάρξει καμιὰ δημιουργία χωρὶς
αἰσιοδοξία. Ἀδελφοί μου, ἂς εἴμα-
στε αἰσιόδοξοι. Ἂς ἀτενίσουμε τὸν
κόσμο μας τὴν ἡμέρα, ἂς δοῦμε
ψηλὰ στὸν οὐρανὸ τὴ νύχτα καὶ ἂς
ἔχουμε πίστη στὸν Θεό. Ὑπάρχει ὁ
Δημιουργός, ὁ Πλάστης τοῦ κό-
σμου καὶ Πατέρας μας. Ἡ σκέψη
αὐτή, ἂς εἶναι ἡ βάση τῆς αἰσιοδο-
ξίας μας» (Ἱστολ. trelogiannis)! Εἶναι
ὄντως βάλσαμο οἱ λόγοι τοῦ νεο-
φανοῦς αὐτοῦ ἁγίου τῆς Σερβικῆς
Ὀρθοδοξίας! Ἂς ἔχουμε τὶς εὐλο-
γίες του ἀπὸ τὴν Οὐράνια Ἐκκλη-
σία, γιὰ νὰ στηριχτοῦμε στὶς δοκι-
μασίες μας!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Ξεπούλημα» ναῶν 
εἰς τό ἐξωτερικόν!

Στό πρακτορεῖο dotnews ἐδημο-
σιεύθη ἡ εἴδηση, στήν ὁποία μετα-
ξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρεται «Ὑπολο-
γίζεται ὅτι ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία
“κλείνει” τουλάχιστον 20 ναούς
κάθε χρόνο, ἐνῶ 200 τουλάχιστον
ἐκκλησίες ἔχουν κλείσει ἤ οὐσια-
στικά ὑπολειτουργοῦν στή Δανία
καί ἡ Καθολική Ἐκκλησία στή Γερ-
μανία “ἔκλεισε ” 515 ἐκκλησίες μέ-
σα στήν τελευταία δεκαετία. Τά
πράγματα, ὅμως εἶναι ἰδιαίτερα
ὀδυνηρά γιά τούς χριστιανούς τῆς
Ὁλλανδίας, ὅπου ὑπολογίζεται ὅτι
τά δύο τρίτα ἀπό τούς περίπου
1600 ναούς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας, πού λειτουργοῦν σή-
 μερα θά “κλείσουν” μέσα στήν
ἐρχόμενη δεκαετία καί 700 ναοί
τῶν Προτεσταντῶν θά “κλείσουν”
μέσα στά ἑπόμενα χρόνια». Εἶναι
τραγική ἀλλά καί δεινή ἡ κατάστα-
ση στήν ὁποία βρίσκεται ἡ δυτική
κοινωνία. 

Κατά τόν προηγούμενο αἰῶνα ὁ
δυτικός ἄνθρωπος εἶχε κα ταδικά-
σει εἰς θάνατον τόν Θεό, σήμερα
ἀφοῦ τόν ἐθανάτωσε ξεπουλάει
καί τούς ναούς, ὥστε νά μή ὑπάρχη
τίποτε πού νά τοῦ τόν ἐνθυμίζη.
Βέβαια ἡ Ἑλλάδα δέν βρίσκεται σ᾽
αὐτή τήν ἀπελπιστική θέση, ὅμως
καί ἡ Ἑλληνική κοινωνία δέν ἔχει
ξαναβρεθῆ σέ τέτοιο πνευματικό
καί ἠθικό ξεπεσμό. Οἱ χριστιανοί
ἔχοντες τό σκεπτικό ὅτι “ ἔχουν τό
πολίτευμά των ἐν οὐρανοῖς” δέν
ἀναμειγνύονται σέ τομεῖς, ὅπως
τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας,
τῆς οἰκονομίας, τῆς φιλοσοφίας,
τῆς πολιτικῆς, μέ ἀποτέλεσμα νά
αὐτονομηθοῦν οἱ τομεῖς αὐτοί ἀπό
τό πνεῦμα καί τήν ζωήν τῆς Ἐκκλη-
σίας, νά ὠθήσουν τήν Ἐκκλησία
στό περιθώριο καί νά ξεριζώσουν
κάθε τι τό ἠθικό καί πνευματικό μέ-
σα τους. Ὅμως πρέπει νά συνειδη-
τοποιήσουμε ὅτι ὑπάρχει ἄμεση
ἀλληλεπίδραση μεταξύ αὐτῶν μέ
τήν πνευματική καί ἠθική ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, ἀφοῦ κατά τόν Ἀπό-
στολο Παῦλο «Τά πάντα καί ἐν πᾶσι
Χριστός».

Στίς 15 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πα-

τρός ἡμῶν Ἀχιλλίου ἐπισκόπoυ
Λαρίσης. Ὁ ἅγιος Ἀχίλλιος ἔζη-
σε κατά τούς χρόνους τοῦ μεγά-
λου Κωνσταντίνου, καταγόταν
ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί διακρι-
νόταν τόσο γιά τήν κατά Θεό σο-
φία του ὅσο καί γιά τήν κοσμική.
Ἀφοῦ ἀπέκτησε ὅλες τίς ἀρετές
ἐκλέχθηκε καί χειροτονήθηκε
ἐπίσκοπος ἀπό τούς κατοίκους
τῆς περιοχῆς τῆς Θεσσαλίας
στήν πόλη τῆς Λαρίσης. Ἔλαβε
μέρος στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύ ν -

οδος στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας
τό 325 μαζί μέ τούς 318 θεοφό-
ρους Πατέρες, πού καταδίκασαν
τόν αἱρετικό Ἄρειο, ὁ ὁποῖος δί-
δασκε ὅτι ὁ Χριστός δέν ἦταν
Θεός. Κατόπιν ἐπέστρεψε στήν
Λάρισα, ὅπου ἐποίμανε θεο-
φιλῶς τό ποίμνιο του. Ἔκτισε
πολλούς Ναούς, γκρέμισε πολ-
λούς ναούς τῶν εἰδώλων, ἐξε-
δίωξε δαιμόνια ἀπό ἀνθρώπους
πού τούς τυραννοῦσαν, ἔκανε
πολλά θαύματα καί τέλος παρέ-
δωσε τό πνεῦμα του ἐν εἰρήνῃ
στόν Κύριο.    

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 προσ -
εχῆ Δευτέραν 18 Μαΐου καὶ ὥ -
ραν 7:00 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ  κ.
Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος
μὲ θέμα: 

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέ-
κρωσιν».

Τὴν Δευτέραν 25 Μαΐου καὶ
ὥ ραν 7:00 μ.μ. θὰ ὁμιλήση ὁ
ἀρχιμ. Ἱερόθεος Ἀργύρης μὲ
θέμα:

«Ἡ Ἅλωσις τῆς Πόλεως μέσα
ἀπό ψηφιακές διαφάνειες».
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.»

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

ΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»  (Σπαρτάκου 6, Συκιές, 56626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. 2310
212659) γραμμένα εἰς ἁπλῆν γλῶσσαν, εὐκολονόητα, καλαίσθητα 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.
6. «Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ» Κων. Δωρ. Μουρατί-

δου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, Προέδρου τῆς Π.Ε.Θ.
7. «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ» Π.Μ. Σωτήρχου.
8. «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ, Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ» Ἁγίου Νικο-

λάου Ἀχρίδος.
9. «ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος.
10. «Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» Ἀρχ. Σπυρ.

Μπιλάλη.
11. «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ» Γέροντος Ἐφραίμ

Φιλοθεΐτου.
12. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΜΕΓΑ-

ΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΜΩΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Ἐπίσης μπορεῖτε νὰ τὰ βρῆτε καὶ εἰς τὰ κεντρικὰ θρησκευτικὰ βι-

βλιοπωλεῖα τῶν Ἀθηνῶν.

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ. Μ.

Κορίνθου ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος
εἴδησις:

«Τὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου 2015
τελέσθηκαν κατὰ τὴν Ἐκκλησια-
στικὴ τάξη τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἐνο-
ριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Καλλιθέας Κορίνθου. Τὰ
Ἐγκαίνια μὲ ἱεροπρέπεια καὶ κατά-
νυξη τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-
μενάρχης μας κ. Διονύσιος, ὁ
ὁποῖος καὶ ὁμίλησε ἐπίκαιρα τόσο τὸ
ἑσπέρας τῆς 24ης Ἀπριλίου κατὰ
τὴν κατάθεση τῶν Ἁγίων Λειψάνων,
ὅσο καὶ τὸ πρωὶ τῆς ἑπόμενης ἡμέ-
ρας, Σάββατο 25 Ἀπριλίου, κατὰ τὴν
Τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων, ἐξηγώντας
ἀναλυτικὰ στοὺς, ἀπὸ πολὺ πρωὶ
προσελθόντες, προσευχόμενους
πιστοὺς τὰ τελούμενα.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κατὰ
τὸν Ἑσπερινὸ τῆς καταθέσεως τῶν
Ἁγίων Λειψάνων στὸν ὑπὸ ἐγκαι-
νιασμὸ Ἱ. Ναὸ χειροθέτησε Ἀνα-
γνώστη τὸν Δωρητὴ κ. Ἀντώνιο
Λοῦκο, φοιτητὴ τῆς Θεολογίας, τὸν
ὁποῖο εὐχαρίστησε γιὰ τὴν συνδρο-
μή του, ἐνῷ δὲν παρέλειψε νὰ εὐχη-
θεῖ σʼ αὐτὸν καὶ τοὺς οἰκείους του
«προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συν -
έσεως πνευματικῆς». 



(4ον- Τελευταῖον)
Ἐξάλλου, στὸ εὐρωπαϊκὸ περι-

βάλλον ὑφίστανται πολλὰ καὶ ποι-
κίλα πρότυπα ὀργάνωσης τῆς θρη-
σκευτικῆς ἀγωγῆς. Ἄλλα προ-
γράμματα συγκροτοῦνται μὲ βάση
τὸ ὁμολογιακὸ ἢ τὸ πολυομολο-
γιακὸ πρότυπο, ἄλλα μὲ βάση τὸ
θρησκειολογικὸ καὶ ἄλλα εἶναι
ἁπλῶς μικτὰ καὶ ἐπιλεκτικά, ἐνσω-
ματώνοντας δημιουργικὰ τὴ δια-
πολιτισμικὴ διάσταση τοῦ θρη-
σκευτικοῦ φαινομένου. Πρὶν ἀπὸ
λίγα χρόνια, τὸ 2005, ἡ Κοινοβου-
λευτικὴ Συνδιάσκεψη τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Εὐρώπης (47 χῶρες)
μὲ τὴ Σύσταση 1720, τὴν ὁποία
ἀπηύθυνε πρὸς τὰ κράτη-μέλη
της, ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη
εἰσαγωγῆς στὴν ἐκπαίδευση τῆς
διδασκαλίας τῶν θρησκειῶν. Ἀκο-
λούθως, πρότεινε τὸ θρησκειολο-
γικὸ πρότυπο διδασκαλίας εἴτε
ἔναντι τοῦ οὐδετερόθρησκου εἴτε

ἔναντι τοῦ ὁμολογιακοῦ ἢ πολυο-
μολογιακοῦ περιεχομένου τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ
διάφορα ἐκπαιδευτικὰ συστήματα,
γιὰ νὰ διασφαλίσει ἔτσι τὴν ἀμε-
ροληψία καὶ ἀντικειμενικότητα
στὴν παρουσίασή τους. Ἡ Σύστα-
ση 12 (2008), ἡ ὁποία ἔχει ὑποχρε-
ωτικὸ χαρακτῆρα, ἐπιβάλλει σὲ
ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. τὴν ὑπο-
χρεωτικὴ διδασκαλία τῶν θρη-
σκευτικῶν καὶ μὴ θρησκευτικῶν
πεποιθήσεων σὲ ἕνα πλαίσιο δια-
πολιτισμικό. Ὡστόσο, ἡ ἀνακάλυ-
ψη τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ
κυρίως τῶν θρησκειῶν γειτονικῶν
χωρῶν ἀπὸ τοὺς μαθητές, θὰ γί-
νεται παράλληλα μὲ τὴ γνωριμία
τῆς δικῆς τους θρησκείας. Πέρα
ἀπὸ φανατισμούς, «ὁ σκοπὸς
αὐτῆς τῆς ἐκπαίδευσης θὰ πρέπει
νὰ κάνει τοὺς μαθητές... νὰ ἀντι-
ληφθοῦν ὅτι καθένας ἔχει τὸ ἴδιο
δικαίωμα μὲ ὅλους νὰ πιστεύει ὅτι

ἡ δική του θρησκεία εἶναι "ἡ ἀλη-
θινὴ πίστη" καὶ ὅτι ἡ διαφορετικὴ
θρησκεία ἢ ἡ ἀθεΐα δὲν διαφορο-
ποιεῖ ἀξιολογικὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους».

Ἐπισημαίνεται, πάντως, ὅτι τὸ
νέο ΠΣ ἀφορᾶ τὴ θρησκευτικὴ
ἀγωγὴ στὴ δημόσια ἐκπαίδευση καὶ
ὄχι τὴν ἐκκλησιαστικὴ κατήχηση.
Τὸ ΜτΘ βεβαίως καὶ ἔχει ὡς κέν-
τρο, ἀφετηρία καὶ πρωταρχικὸ μέ-
λημα τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή,
ἀλλὰ ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ ἔχει ὁρί-
ζοντα ἀναφορᾶς καὶ διαλόγου καὶ
μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς κατανοή-
σεις, τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς πα-
ραδόσεις καὶ τὶς σύγχρονες φιλο-
σοφικὲς ἢ ἄλλες μορφὲς πνευματι-
κότητας. Ἕνας οὐσιαστικὸς διάλο-
γος, ἀνάμεσα στὸ κέντρο καὶ στὸν
ὁρίζοντα, ποὺ θὰ ἀναπτυχθεῖ στὸ
πλαίσιο τοῦ ΜτΘ θεμελιωμένος πά-
νω στὴν ὀρθὴ προσέγγιση καὶ κρι-
τικὴ κατανόηση τῶν διαφορετικῶν
ἀφηγήσεων, δὲν στοιχειοθετεῖ
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία
ἢ μία μορφὴ θρησκευτικοῦ συγ-
κρητισμοῦ, ἀπεναντίας, συνιστᾶ
κυρίως καὶ κατεξοχὴν τὴν πεμ-
πτουσία τῆς χριστιανικῆς μαρτυ-
ρίας στὸν σύγχρονο καὶ ραγδαῖα
μεταβαλλόμενο κόσμο μας.

Στὴν πράξη τὰ νέα ΠΣ τῆς ὑπο-
χρεωτικῆς ἐκπαίδευσης ἀλλὰ καὶ
τοῦ Λυκείου οὐσιαστικὰ δὲν ἀπο-
μακρύνονται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς
σκοποὺς τοῦ μαθήματος, ὅπως
αὐτοὶ ὁρίζονται στὰ Ἀναλυτικὰ
Προγράμματα τοῦ 2003 (ΔΕΠΠΣ).
Τὰ Προγράμματα ἐκεῖνα, πέρα ἀπὸ
τὴν ἐνημέρωση γιὰ τὴν ὑφὴ τοῦ
θρησκευτικοῦ φαινομένου, τὴν
ἀνάπτυξη θρησκευτικῆς συνείδη-
σης καὶ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων γύ-
ρω ἀπὸ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ
τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Παρά-
δοση, τὴν καλλιέργεια τοῦ ἤθους
καὶ τῆς προσωπικότητας, μὲ τὴν
ἀξιοποίηση τῶν μορφωτικῶν
ἀγαθῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν
Πατέρων καὶ τῆς Παράδοσης τῆς
Ἐκκλησίας, ἑστίαζαν ἐπιπλέον
στὴν κριτικὴ ἐπεξεργασία τῶν θρη-
σκευτικῶν παραδοχῶν, ἀξιῶν καὶ
στάσεων, στὴν διερεύνηση τοῦ ρό-
λου ποὺ ἔπαιξε καὶ παίζει ὁ Χρι-
στιανισμὸς στὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν
ἱστορία τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς
Εὐρώπης, στὴν ἐπίγνωση τῆς
ὕπαρξης διαφορετικῶν ἐκφράσε-
ων τῆς θρησκευτικότητας, στὴν
ἀνάπτυξη ἀνεξάρτητης σκέψης καὶ
ἐλεύθερης ἔκφρασης, στὴν ἀντί-
ληψη ὅτι τὸ αὐθεντικὸ χριστιανικὸ
μήνυμα εἶναι ὑπερφυλετικό, ὑπερ -
εθνικὸ καὶ οἰκουμενικό, στὴν κατα-
νόηση τῆς πολυπολιτισμικῆς, πολυ-
φυλετικῆς καὶ πολυθρησκευτικῆς
δομῆς τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν
καὶ στὴ συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγ-
κης γιὰ διαχριστιανικὴ καὶ διαθρη-
σκειακὴ ἐπικοινωνία καὶ ἀλληλο-
γνωριμία. Συνεπῶς, τὸ νέο ΠΣ κι-
νεῖται πάνω στὶς ἴδιες βασικὲς
ἀρχὲς τὶς ὁποῖες ἐμπλουτίζει καὶ
ἀναπτύσσει περισσότερο.

7. Ἡ πορεία ἐφαρμογῆς τοῦ νέ-
ου ΠΣ στὰ Θρησκευτικὰ Λυκείου

Κάθε νέο ΠΣ, προτοῦ γενικευθεῖ
καὶ ἐφαρμοστεῖ στὴν ἐκπαίδευση,
χρειάζεται προηγουμένως νὰ
ἐφαρμοστεῖ πιλοτικὰ καὶ νὰ ἀξιο-
λογηθεῖ. Ἐπίσης, τὰ νέα ΠΣ στὰ
Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυ-
μνασίου, καθὼς καὶ τοῦ Λυκείου -
ὅπως καὶ τὰ ΠΣ τῶν ἄλλων μαθη-
μάτων - μολονότι συνδέονται ἄμε-
σα καὶ ὑποστηρίζονται παιδαγωγικὰ
ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο Ὁδηγὸ γιὰ τὸν
Ἐκπαιδευτικό, χρειάζεται ἀσφαλῶς
νὰ ὁδηγήσουν στὴ συγγραφὴ νέων
διδακτικῶν βιβλίων, καθὼς καὶ
στὴν ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν στὰ νέα αὐτὰ διδακτικὰ
ἐργαλεῖα. Ὅταν θὰ ἔχει ὁλοκλη-
ρωθεῖ ἡ ὅλη διαδικασία, ὅπως προ-
βλέπεται ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Νέου
Σχολείου, δηλαδὴ ἡ παράδοση τῶν
Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τῶν
Ὁδηγῶν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ ὅλων
τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων καὶ
καλυφθεῖ ἡ ἀνάγκη δημιουργίας
συμβατῶν μὲ τὰ νέα αὐτὰ Προ-
γράμματα Σπουδῶν διδακτικῶν
ὑλικῶν ἢ βιβλίων, καθὼς καὶ ἡ ἐπι-
μόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν, τότε
τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πο-
λιτικῆς εἶναι δυνατὸ νὰ εἰσηγηθεῖ
τὴν πλήρη καὶ ὑποχρεωτικὴ διάχυ-
ση καὶ ἰσχύ τους γιὰ τὸ Δημοτικό,
τὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Λύκειο. Ἐν τέ-
λει, ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουρ-
γείου Πολιτισμοῦ, Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων εἶναι ἁρμόδια νὰ
ἀποφασίσει ἢ ὄχι τὴ γενικευμένη
καὶ καθολικὴ ἰσχὺ καὶ ἐφαρμογή
τους στὴν ἐκπαίδευση.
…………

Ὁ Πρόεδρος
τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς

Πολιτικῆς 
Σωτήριος Γκλαβᾶς

Ἡ Γραμματέας
Κυριακὴ Σημαιοφορίδου

ἀποσπασμένη ἐκπαιδευτικὸς 
στὸ Ι.Ε.Π.

15 MΑΪΟΥ 2015 Σελὶς 3η

Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου 
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

10. Ὁ πόλεμος 
τῆς καρδίας

Οἱ ἐρημίτες δὲν ἀντιμετωπίζουν
τὸν πόλεμο τῆς ἀκοῆς, τῆς ὁμιλίας
καὶ τῆς ὁράσεως. Ἔχουν ὅμως τὸν
ἔντονο πόλεμο τῆς καρδιᾶς. Οἱ χρι-
στιανοὶ τοῦ κόσμου ἀντιμετωπίζουν
ὅλους τοὺς πολέμους, γι᾽ αὐτὸ καὶ
πρέπει νὰ βρίσκονται σὲ ἐγρήγορ-

ση. Νὰ μὴ ἐπηρεάζονται εὔκολα
καὶ νὰ ἀμφισβητοῦν καθετί ποὺ
ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Προσεκτικοὶ πρέπει νὰ
εἶναι καὶ σὲ μερικοὺς συνειδητοὺς
χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ ὅσα
λένε καὶ περιγράφουν ἀποδει-
κνύουν ὅτι δὲν εἶναι συνειδητοὶ χρι-
στιανοί. Ἔχουν τὴ νοσηρὴ νοοτρο-
πία νὰ σχολιάζουν τοὺς πάντες,
κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ μιλοῦν
περιφρονητικὰ γιὰ ὅσους ἔχουν
διαφορετικὲς μὲ αὐτοὺς ἀπόψεις
γιὰ διάφορα θέματα καὶ σχηματί-
ζουν μικροομάδες μὲ κυριαρχοῦσα
ἀντίληψη ὅτι αὐτοὶ δὲν εἶναι
«ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων».

Ἀκολουθοῦν τὴν ὑποκριτικὴ συμ-
περιφορὰ τοῦ φαρισαίου τῆς πα-
ραβολῆς, τὴν ὁποία καταδίκασε ὁ
Χριστὸς καὶ ἀγνοοῦν προκλητικὰ
τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ τὴ μετά-
νοια τοῦ τελώνη. Ἀπὸ ὅλους
αὐτοὺς τοὺς «ἀδελφοὺς» χρειάζε-
ται ἀπομάκρυνση, γιὰ νὰ ἀποφεύ-
γονται καταστάσεις, ποὺ ἐμποδί-
ζουν τὴν πνευματικὴ ζωή.

*  *  * 

11. Αἱ φαντασίαι
προέρχονται 

ἀπὸ τοὺς δαίμονας
Οἱ φαντασίες συχνότατα κατα-

πονοῦν τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ τοὺς
δημιουργοῦν ἀδιέξοδα, ὅταν δὲν

μποροῦν νὰ τὶς περιφρονήσουν. Τὰ
πράγματα γίνονται δυσχερέστερα,
ὅταν μερικὲς φαντασίες ἐπαλη-
θεύονται ἀπὸ διάφορα γεγονότα
καὶ ἀποδίδονται στὸν Θεὸ καὶ ὄχι
στοὺς δαίμονες ἀπὸ τοὺς ὁποίους
προέρχονται. Γιὰ νὰ μὴ προβλημα-
τίζονται μερικοὶ πρέπει νὰ γνωρί-
ζουν ὅτι οἱ δαίμονες δὲν εἶναι παν-
τογνῶστες, ἀλλὰ ἁπλῶς ὡς πνεύ-
ματα ποὺ εἶναι μαθαίνουν πιὸ γρή-
γορα διάφορα γεγονότα, χωρὶς νὰ
τὰ προγνωρίζουν. Βλέπουν εὔκολα
ἕνα συμβὰν σὲ μακρινὴ περιοχὴ
καὶ μεταφέρουν τὴν εἴδηση στοὺς
ἀνθρώπους ἐντυπωσιάζοντάς τους
καὶ ἀσυνείδητα τοὺς καλλιεργοῦν
τὴν ἐμπιστοσύνη στὶς φαντασίες
τους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ

ἄνθρωποι χάνουν τὴν πνευματική
τους ἐλευθερία καὶ σέρνονται ἀπὸ
τοὺς δαίμονες.

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος διαβεβαίωνε
ὅτι οἱ φαντασίες εἶναι ἐκ τοῦ διαβό-
λου, γι᾽ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε
προσεκτικοί. Στὸ Γεροντικὸ σημει-
ώνεται ἕνα σχετικὸ περιστατικό.

Κάποτε μερικοὶ ἀδελφοὶ πῆγαν
στὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο, γιὰ νὰ συνομι-
λήσουν γιὰ τὶς φαντασίες, ποὺ
ἔβλεπαν καὶ νὰ τοὺς ἐξηγήσει ἐὰν
ἦταν ἀληθινὲς ἢ προέρχονταν ἀπὸ
τοὺς δαίμονες. Κοντά τους εἶχαν
καὶ ἕνα γαϊδουράκι, τὸ ὁποῖο τοὺς
ψόφησε στὸ δρόμο. Μόλις ἔφτα-
σαν στὸ κελί, ὁ ἅγιος τοὺς ρώτησε:

–Πῶς ψόφησε τὸ γαϊδουράκι στὸ

δρόμο;
Ἐκεῖνοι ἀπορημένοι εἶπαν:
–Ποῦ τὸ ξέρεις, ἀββᾶ;
Καὶ ὁ Ἀντώνιος τοὺς ἀπάντησε:
–Οἱ δαίμονες μοῦ τὸ φανέρωσαν.
Οἱ ἀδελφοὶ ἐντυπωσιάστηκαν

ἀπὸ τὴν ἀπάντηση καὶ εἶπαν στὸν
ἀββᾶ:

–Ἐμεῖς γι᾽ αὐτὸ ἤρθαμε νὰ σὲ
ρωτήσουμε. Βλέπουμε φαντασίες
καὶ πολλὲς φορὲς γίνονται ἀληθι-
νές. Μήπως πλανιόμαστε;

Ὁ ἀββᾶς τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι οἱ
φαντασίες τους προέρχονται ἀπὸ
τοὺς δαίμονες.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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α) Συνοπτική ἱστορική 
παρουσίασις

Ἡ «Κοινωνία Παγκόσμιας Ἱερα-
ποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Θεοῦ» (WMSCG), εἶναι μία νεοφα-
νής νοτιοκορεάτικη παραχριστιανι-
κή κίνηση, πού εἶναι γνωστή ἐπίσης
καί μέ τίς ὀνομασίες: Ἐλοχιστές,
Elohim Training Institute, ὅπως ἐπίσης
καί ὡς Κοινότητα τοῦ Θεοῦ πού πι-
στεύει στή «Μητέρα Ἱερουσαλήμ».
Ἡ ἀρχική ὀνομασία τῆς ἐν λόγω κί-
νησης ἦταν «Ahn Sang-Hong Wit-
ness Society».

Ἡ κίνηση ἱδρύθηκε τό 1964 ἀπό
τόν νοτιοκορεάτη Ahn Sahng-Hong
(1918-1985), πρώην βουδιστή πού
τή δεκαετία τοῦ 1940 συσχετίστηκε
μέ τούς Ἀντβεντιστές τῆς Ἑβδό-
μης Ἡμέρας, στούς ὁποίους καί βα-
πτίστηκε τό 1948.

Ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης ἰσχυρί-
στηκε μεταγενέστερα, ὅτι ἦταν
ἐνσάρκωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί ὅτι ἤθελε μέσῳ τῶν λεγομένων
τῆς Βίβλου νά καθοδηγήσει τούς
ἀνθρώπους νά ἑστιάσουν τήν προσ -
οχή τους στή Β΄ Ἔλευση τοῦ Χρι-
στοῦ πού θά λάμβανε χώρα τό
1967, ὅπως ἰσχυριζόταν ἀρχικά, καί
ἀργότερα ἀνυπερθέτως, τό 1988,
40 χρόνια μετά τή δημιουργία τοῦ
κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Ὁ Ahn Sahng-Hong πέθανε τό
1985 καί ὁ θάνατός του παρουσιά-
ζεται ἀπό τήν κίνηση ὡς «Ἀνάληψή
του στούς οὐρανούς». Ἡ μή πρα-
γματοποίηση τῆς ψευδοπροφητεί-
ας σχετικά μέ τό 1988 ὁδήγησε τήν
κίνηση σέ ἀλλαγή τακτικῆς. Ἄρχι-
σαν νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Β΄ Ἔλευ-
ση τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιήθηκε
ἀοράτως καί ὄχι ἐπί τῆς γῆς, γιʼ
αὐτό οἱ ἄνθρωποι θά πρέπει νά ἑτοι-
μάζονται μετά τό θάνατο τοῦ Ahn
Sahng-Hong γιά μιά Γ΄ Ἐπιστροφή
τοῦ Χριστοῦ στή γῆ, τήν ὁποία δέν
δίστασαν μάλιστα νά τήν προσδιο-
ρίσουν τό ἔτος 2012 ἀφοῦ θά εἶχε
προηγηθεῖ ἕνας πυρηνικός ὄλε-
θρος ἀπό τόν ὁποῖο θά διασώζον-
ταν μόνο οἱ ἀληθινοί πιστοί, δηλα-
δή, τά μέλη τῆς κίνησης. Προαπαι-
τούμενο γιά τήν Γ΄ Ἐπιστροφή τοῦ
Χριστοῦ ἦταν ἡ ἵδρυση  μιᾶς νέας

ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὅπου θά νοημα-
τοδοτοῦνταν σύμφωνα μέ τίς δοξα-
σίες τῆς κίνησης ὡς ἕνα εἶδος «Νέ-
ας Διαθήκης».

Μετά τό θάνατο τοῦ ἱδρυτῆ της
στήν ἡγεσία τῆς κίνησης ἀνῆλθε
μία γυναίκα, ἡ σύζυγός του ἡ Chang
Gil-Jah, στήν ἐποχή τῆς ὁποίας
ἔχουν προστεθεῖ ἐπιπλέον κακοδι-
δασκαλίες ὡς θέσεις τῆς κίνησης.
Ἡ Chang Gil-Jah ἀπό τούς ὀπαδούς
της ὀνομάζεται, πιστεύεται καί
τιμᾶται ὡς «Οὐράνια Μητέρα» καί
ὡς «Μητέρα Ἱερουσαλήμ». 

Στή δεκαετία τοῦ 1990 ἡ κίνηση
δραστηριοποιήθηκε ἐντατικά ἐκτός
Νοτίου Κορέας καί δημιούργησε
κοινότητες ὀπαδῶν στίς ΗΠΑ, Ρω-
σία, Ἀγγλία, Γαλλία, Ἰταλία καί Γερ-
μανία.
β) Συνοπτική παρουσίασις

πλανῶν τῆς αἱρέσεως
1. Ὁ Θεός ὀνομάζεται Ἐλοχίμ καί

εἶναι ζευγάρι: ὁ Θεός Πατέρας καί ἡ
Θεά Μητέρα.

2. Ἡ χριστιανική θεώρηση τοῦ
μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος
ἀπορρίπτεται.

3. Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων προ-
ϋπάρχουν ὡς  ἄγγελοι.

4. Οἱ προσευχές πρέπει νά γίνον-
ται στό ὄνομα τοῦ Ahn Sahng-Hong
καί γιʼ αὐτό ἔχουν πραγματοποιήσει
σχετικές προσθῆκες στήν Κυριακή
προσευχή.

5. Ἡ ἱστορία χωρίζεται σέ τρεῖς
περιόδους. Στήν περίοδο τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης τοῦ Θεοῦ Ἰεχωβᾶ,
στήν περίοδο τοῦ Ἰησοῦ καί στήν
περίοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἐνσάρκωση τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ Ahn
Sahng-Hong. 

6. Οἱ χριστιανικές ἑορτές τῶν
Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα
ἀπορρίπτονται ὡς ἑορτές παγανι-
στικῆς προέλευσης. Οἱ ὑπόλοιπες
ἑορτές ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό
ἑορτές δικῆς τους ἔμπνευσης, ἐνῶ
ἰδιαιτέρως τιμᾶται ἡ ἑορτή τοῦ Πά-
σχα,  ὄχι βέβαια μέ τή χριστιανική
νοηματοδότησή της, ἀλλά μέ ἕνα
ἄκρως ἀντιχριστιανικό περιεχόμε-
νο πού τῆς εἶχε δώσει ὁ ἱδρυτής
της. Ἡ αἰώνια σωτηρία, κατά τούς

ἰσχυρισμούς τους, δέν κερδίζεται
ἐάν τά μέλη τῆς κίνησης δέν συμ-
μετέχουν μέ συνέπεια στήν νέα
ἑορτή τοῦ Πάσχα.

7. Κατάλοιπα ἀπό τούς Ἀντβεντι-
στές, τά ὁποῖα διατηροῦν εἶναι ἡ τή-
ρηση τοῦ Σαββάτου καί ἄλλων Ἰου-
δαϊκῶν ἑορτῶν, ἡ ἀπόρριψη τῆς Κυ-
ριακῆς καί ἡ  ἄκρως ἐπιθετική στά-
ση ἔναντι τοῦ Ρωμαιοκαθολικι-
σμοῦ.

8. Τό βάπτισμα τῆς κίνησης  τε-
λεῖται στό ὄνομα τοῦ Πατρός =
Ἰεχωβᾶ, τοῦ Υἱοῦ = Ἰησοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος= Ahn Sahng-
Hong.

9. Ἔχουν εἶδος θείας εὐχαρι-
στίας μέ μή χριστιανικό περιεχόμε-
νο, πού τελεῖται ἅπαξ τοῦ ἔτους κα-
τά τή νέα ἑορτή τοῦ Πάσχα πού θε-
μελίωσε ὁ ἱδρυτής τῆς κίνησης.

γ) Ἡ παρουσία 
τῆς κινήσεως 

εἰς τήν Ἑλλάδα
Ἡ σύνταξη τοῦ παρόντος

ἄρθρου σχετίζεται ἀκριβῶς μέ
αὐτό τό γεγονός καί στοχεύει
στήν ἐνημέρωση τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν. Νοτιοκορεάτες, μέλη
τῆς  κίνησης δραστηριοποιοῦνται
στή Θεσσαλονίκη ἐντός τοῦ Πανε-
πιστημίου καί στούς δρόμους πέ-
ριξ αὐτοῦ, σταματώντας φοιτητές
προσπαθώντας νά συζητήσουν μα-
ζί τους. Μεταξύ τῶν φοιτητῶν πού
εἶχαν σταματήσει ὑπῆρχαν καί διά-
φοροι φοιτητές τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι τήν ἑπομένη μᾶς
ἐνημέρωσαν γιά τίς θέσεις τους,
ζητώντας νά μάθουν γιά ποιά αἵρε-
ση πρόκειται. Γνωρίζοντας βεβαί-
ως τήν ὕπαρξη τῆς αἵρεσης
διεθνῶς, ξαφνιαστήκαμε ὅταν ἀπό
τίς πρῶτες πληροφορίες τῶν φοι-
τητῶν μας, ὁδηγούμασταν πρός
τήν ἐν λόγω κίνηση. Συμβου-
λεύοντας τούς φοιτητές μας τήν
ἑπόμενη φορά στό τί καί πῶς θά
ρωτήσουν τούς νοτιοκορεάτες, οἱ
ἴδιοι ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι ἦταν
ἐκπρόσωποι τῆς ἐν λόγω κίνησης.
Δυστυχῶς μία ἀκόμα παραχριστια-
νική κίνηση μέ διεθνῆ παρουσία,
θεωρεῖ τήν Ἑλλάδα ὡς «ἱεραπο-
στολικό ἀγρό».

Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ
Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

«Ἡ ἐμφάνισις τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄξων τῆς 

παγκοσμίου ἱστορίας» (Ἔγελος)
Ὁ χριστιανικὸς κόσμος πανηγυρί-

ζει τὴν περίοδο τοῦ Πάσχα τὸ χαρ-
μόσυνο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ θαῦμα τῶν
θαυμάτων, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ἀκρο-
γωνιαῖο λίθο τοῦ χριστιανικοῦ οἰκο-
δομήματος, τὴν ἀπόδειξη τῆς θεό-
τητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ βα-
τερλὼ τῆς ἀπιστίας.

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
στὸν κόσμο ἐπέδρασε ἀποφασι-
στικὰ στὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότη-
τος. Ἄλλαξε τὴ ροὴ τῆς ἱστορίας.
Ἐγκαινίασε νέα περίοδο ζωῆς καὶ
πορείας τῶν ἀνθρώπων.

Ἔτσι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι τὸ κέντρο τῆς χριστια-
νικῆς θρησκείας καὶ ὁ ἄξονας τῆς
παγκόσμιας ἱστορίας. Αὐτὸ ὑποστη-
ρίζει ὁ μεγάλος Γερμανὸς φιλόσο-
φος Ἔγελος (1770-1831), ἀπὸ τοὺς
πλέον ἐπιφανεῖς τῶν νεωτέρων
χρόνων: «Πᾶσα ἱστορία κατευθύνε-
ται πρὸς τὸν Χριστὸν καὶ προέρχε-
ται ἐξ αὐτοῦ· ἡ ἐμφάνισις τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄξων τῆς παγκο-
σμίου ἱστορίας».

Τὸ λατρευτὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ἀντιλέγεται καὶ πολεμεῖται
μὲ σφοδρότητα ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς
τοῦ χριστιανισμοῦ. Γύρω ἀπὸ αὐτὸ
διεξάγεται ἡ σκληρότερη μάχη στὸν
κόσμο. Ἡ μάχη μεταξὺ πίστεως καὶ
ἀπιστίας. Ζητοῦν οἱ ἄθεοι νὰ κλονί-
σουν τὴν πίστη στὴ θεότητα τοῦ
Χριστοῦ, γιατί αὐτὴ θὰ συνεπιφέρει
τὴν κατάρρευση τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Κανένα ἄλλο πρόσωπο δὲν πολε-
μήθηκε μὲ τόση σφοδρότητα ὡς
τώρα στὸν κόσμο, ὅσο τὸ θεανθρώ-
πινο πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ. Οὔτε τοῦ Σωκράτη, οὔτε τοῦ
Ἰουλίου Καίσαρα, οὔτε τοῦ Ναπολέ-
οντα, οὔτε ὁποιοδήποτε ἄλλου. Καὶ
ὁ λόγος εἶναι προφανής. Ὅλοι οἱ
μεγάλοι ἄνδρες τῆς ἱστορίας εἶπαν
καὶ ἔκαναν ὅ,τι δήποτε ἐν ὅσῳ
ζοῦσαν. Σὰν πέθαναν, τοὺς κάλυψε
ἡ κρύα πλάκα τοῦ τάφου καὶ δὲν
ἐνοχλοῦν κανένα. Ἐνῷ ὁ Χριστὸς
ἀναστήθηκε καὶ ὑπάρχει. Καὶ ἐπηρε-
άζει τὸν κόσμο διὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία, ὅπως εὔστοχα χαρακτηρί-
στηκε, εἶναι «ὁ Χριστὸς παρατεινό-

μενος καὶ ἐπεκτεινόμενος στοὺς
αἰῶνες».

Ὁ Χριστὸς λοιπὸν ζεῖ καὶ σήμερα.
Καὶ θὰ ζεῖ στοὺς αἰῶνες, ὅσα βέλη κι
ἂν ἐκσφενδονίσει ἐναντίον του ἡ
ἀθεΐα. Εὔστοχα παρατηρήθηκε πὼς
ὁ Χριστὸς εἶναι περισσότερο ζων-
τανὸς ἀπὸ τοὺς ζωντανούς. Ἡ πα-
ρουσία του εἶναι συντριπτική. Σὲ τό-
σο μεγάλο βαθμό, ποὺ δὲν τὴν
ἀντέχουν οἱ ἀρνητές του. Καὶ γι᾽
αὐτὸ τὴν πολεμοῦν λυσσωδῶς.
Ὅπως παρατηρεῖ ξένος συγγραφέ-
ας, ἀκόμη καὶ οἱ βλασφημίες ποὺ
ἐκτοξεύονται ἐναντίον τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀποτελοῦν ἀκούσια ἀνάμνη-
ση τῆς παρουσίας του.

Εἶπαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ λένε
πολλὰ οἱ ἄθεοι ἐναντίον τοῦ Χρι-
στοῦ. Στὴν οὐσία βέβαια ἐπαναλαμ-
βάνουν ὅσα κατὰ καιροὺς εἰπώθη-
καν ἐναντίον του. Ἀνακυκλώνουν,
θὰ λέγαμε, παλιότερες ἀντιχριστια-
νικὲς ἀπόψεις καὶ θεωρίες, ποὺ
ἔχουν ἀνασκευαστεῖ. Δὲν τοὺς δι-
δάσκει ἡ ἱστορία. Οὔτε ἡ παρατη-
ρούμενη σήμερα ἄνθιση τῆς χρι-
στιανικῆς πίστης στὶς πρώην ἀθεϊ-
στικὲς χῶρες. Στὶς χῶρες, ποὺ εἶχαν
στερηθεῖ τὸ γλυκὸ καὶ παρήγορο
φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ εἶχαν γνωρίσει
καὶ ζήσει τὸ σκληρὸ πρόσωπο τῆς
ἀθεΐας.

Δὲν ἐπαρκεῖ ὁ χῶρος ἑνὸς
ἄρθρου, γιὰ νὰ ἀναφερθοῦμε στὶς
κατὰ τοῦ ἀσπίλου προσώπου τοῦ
Χριστοῦ αἰτιάσεις τῶν ἀθέων. Τὸν
ἐμφάνισαν ἀκόμη καὶ ὡς κινηματία
καὶ κοινωνικὸ ἐπαναστάτη! Κινημα-
τίας ὁ Χριστός, ὅπως ὁ Βὰρ Κοχεβά,
ὁ ἡγέτης τῆς τελευταίας ἐξέγερσης
τῶν Ἰουδαίων κατὰ τῆς Ρώμης κ.ἄ.;
Κινηματίας ὁ Χριστός, ὁ κήρυκας
τοῦ τέλειου νόμου τῆς ἀγάπης καὶ
τῆς μὴ βίας, ποὺ θαύμασαν οἱ
αἰῶνες; Ὁ φιλόσοφος καὶ πολιτικὸς
ἡγέτης τῶν νεώτερων Ἰνδιῶν Μα-
χάτμα Γκάντι (1869-1948) ὕμνησε
αὐτὸ τὸ νόμο καὶ τὸν ἐφάρμοσε γιὰ
νὰ πετύχει, χωρὶς αἱματοχυσία, τὴν
ἀνεξαρτησία τῆς χώρας του ἀπὸ
τοὺς Ἄγγλους. Κινηματίας ὁ Χρι-
στός, ποὺ βάδισε ἀτάραχα πρὸς τὸ
ἑκούσιο Πάθος του, τὸ ὁποῖο προ-
εγνώριζε καὶ προεῖπε στοὺς μαθη-
τές του; Πόση σχέση εἶχε ὁ Χριστὸς
μὲ τὰ κινήματα καὶ τὶς ἐπαναστά-
σεις, τὸ φανερώνει ὅλη ἡ ζωή, ἡ δι-

δασκαλία του καὶ τὸ Πάθος του.
Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀγά-
πη, θυσία καὶ προσφορά. Σκόρπισε
παντοῦ ροδοπέταλα ἀγάπης. Καὶ θυ-
σιάστηκε ἀπὸ ἀγάπη. Ἔδειξε ὅλη
τὴν παντοδυναμία τῆς ἀγάπης του
πάνω στὸ Σταυρό.

Ἔχοντας ὑπόψη του ὅλες τὶς ὡς
τὴν ἐποχή του αὐθαίρετες καὶ ἀπα-
ράδεκτες ἀπόψεις περὶ τοῦ Χριστοῦ
τῆς ἀρνητικῆς κριτικῆς καὶ τῆς ἀθεΐ-
ας ὁ μεγάλος σύγχρονος Ἰταλὸς
συγγραφέας Τζ.Παπίνι (1881-1956),
διανοούμενος μὲ καταπληκτικὴ δια-
λεκτικὴ δύναμη, ὁ ὁποῖος μάλιστα
ἦταν ἀρχικὰ ἀντίπαλος τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, παρατηρεῖ: «Ἀπʼ ἐδῶ καὶ
πεντακόσια χρόνια, ἐκεῖνοι ποὺ φι-
γουράρουν γιὰ «ἐλεύθερα πνεύμα-
τα», λυσσομανοῦν κυριολεκτικά,
γιὰ νὰ δολοφονήσουν ἀκόμη μία
φορά τὸν Ἰησοῦ. Θέλουν μὲ κάθε
τρόπο νὰ τὸν σκοτώσουν μέσα στὶς
καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.

Μόλις λοιπὸν φάνηκε ὅτι ἡ δεύτε-
ρη ἐπιθανάτιος ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ
ἔφτασε στοὺς προτελευταίους ρόγ-
χους της, παρουσιάστηκαν αὐτοὶ οἱ
νεκροφόροι. Αὐτοὶ οἱ γελοῖοι ἀλαζό-
νες ποὺ νόμιζαν ὅτι οἱ βιβλιοθῆκες
εἶναι στάβλοι καὶ μὲ τὰ φαντασμένα
μυαλά τους πίστεψαν ὅτι θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ φτάσουν στὶς κορφὲς
τοῦ οὐρανοῦ πατώντας πάνω στὸ
ἀερόστατο τῆς φιλοσοφίας. Ἔτσι
σκέφθηκαν, ὕστερα ἀπὸ ἕνα μεθύσι
φιλοσοφίας καὶ μεταφυσικῆς, κι
ὁπλίστηκαν σὰν ἄλλοι σταυροφόροι
ἐναντίον τοῦ Σταυροῦ.

Μερικοὶ μάλιστα ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς ἐπιπόλαιους ψευδολόγους,
ποὺ ἡ φαντασία τους ξεπερνοῦσε
κάθε ὅριο, θέλησαν νὰ παρουσιά-
σουν τὴν ἱστορία τῶν Εὐαγγελίων
ὡς μία παράδοση, ἀπὸ τὴν ὁποία
μποροῦσε νὰ φτιάξει ὁ καθένας μία
φυσικὴ ζωή τοῦ Ἰησοῦ…».

Ἀγωνίζονται οἱ ἐχθροὶ τοῦ χρι-
στιανισμοῦ νὰ κλονίσουν τὴν πίστη
στὸ Χριστὸ μὲ σοφίσματα καὶ δια-
στροφὴ τῶν εὐαγγελικῶν κειμένων.
Ἐπιχειροῦν νὰ διαστρέψουν τὴν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ κλονί-
σουν τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων σʼ
Αὐτόν. Ματαιοπονοῦν βεβαίως.
Ἀέρα δέρουν. Ὁ Χριστὸς «ἐξῆλθε
νικῶν καὶ ἵνα νικήση» (Ἀποκ. 6,2).

Κοινωνία Παγκοσμίου Ἱεραποστολῆς
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ

Μία νεοφανής νοτιοκορεάτικη παραχριστιανική κίνησις καί εἰς τήν Ἑλλάδα
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Περί ἐλεημοσύνης
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φει-

δομένως καί θερίσει, καί ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καί θε-
ρίσει».(2 Κορ. 9,6) Δηλαδή. Αὐτό πρέπει νά γνωρίζετε, ὅτι ἐκεῖνος πού
σπείρει μέ τσιγγουνιά, μέ τσιγγουνιά καί θά θερίση. Καί ἐκεῖνος πού
σπείρει ἄφθονα, ἄφθονα καί θά θερίση.

Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ
πρώτη θυγατέρα τοῦ Θεοῦ. «Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου»,
ὅπως λέγει ἡ Γραφή. Αὐτή ἡ ἐλεημοσύνη ἔπεισε τόν Θεό καί ἔγινε
ἄνθρωπος, γιά νά σώση τόν ἄνθρωπο. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά καί
τήν ὥρα τῆς κρίσεως τήν ἐλεημοσύνη ἀναφέρει ὁ Κύριος. «Ἐπείνασα
καί ἐδώκατέ μοι». Γι᾿ αὐτό τήν ἐλεημοσύνη πού ἀγαπᾶ τόσο πολύ ὁ
Θεός ἐμεῖς πρέπει νά τήν ἔχουμε ὡς σκοπό στήν ζωή μας. Καί νά δί-
νουμε ἄφθονα μέ ὅλη μας τήν καρδιά καί ὄχι ὅπως ὁ ὑποτακτικός τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος (12 Δεκ.).

*  *  *
Μιά φορά πῆγε κάποιος ἄνθρωπος στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα

καί τόν παρακαλοῦσε νά τόν ἐλεήση. Ὁ Ὅσιος τόν λυπήθηκε καί εἶπε
στόν διανομέα νά τοῦ δώση δεκαπέντε λίτρες χρυσοῦ. Ἐκεῖνος πηγαί-
νοντας νά φέρη τά χρήματα συνενοήθηκε μέ τόν οἰκονόμο καί ἔδωσαν
μόνο πέντε λίτρες. Ἦταν δέ τότε ὁ Ἅγιος στήν Ἐκκλησία, διότι ἦταν
Κυριακή πρωΐ, καί μιά πλουσιωτάτη χήρα τοῦ δίδει ἕνα γράμμα, στό
ὁποῖο ἔγραφε ὅτι γιά τήν ψυχή της τοῦ χάριζε πεντακόσιες λίτρες χρυ-
σοῦ. Ὅταν εἶδε αὐτό ὁ Ἅγιος γνώρισε μέ τήν χάριν τοῦ προορατικοῦ,
τήν αἰτίαν τοῦ πράγματος καί λέγει στούς ὑπηρέτες. «Πόσο χρυσό δώ-
σατε στόν πτωχό πού σᾶς εἶπα;» Ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν «Ὅσο πρόσταξες».
Ὁ Ὅσιος φώναξε τόν πτωχό καί τόν ρώτησε μπροστά τους πόσα πῆρε·
καὶ αὐτός εἶπε τήν ἀλήθεια.

Τότε ὁ Ἅγιος ἔδειξε σέ αὐτούς τό γράμμα τῆς γυναίκας καί τούς λέ-
γει μέ αὐστηρότητα. «Ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρέση γιά τίς χίλιες λίτρες
χρυσοῦ, τίς ὁποῖες ἐξ αἰτίας σας ἔχασα σήμερα, διότι, ἐάν δίνατε ὅσα
σᾶς εἶπα σέ ἐκεῖνον τόν πτωχό, θά μοῦ ἔδινε ἡ γυναίκα ἄλλες χίλιες λί-
τρες χρυσοῦ καί γιά νά βεβαιωθῆτε τήν ἀλήθεια εἰδοποιήσατε τὴν γυ-
ναίκα νά ἔλθη ἐδῶ». Αὐτή δέ πῆγε βαστάζουσα τό χρυσό καὶ ὁ Ὅσιος
τῆς λέγει: «Σέ παρακαλῶ, πές μου τήν ἀλήθεια, εἶχες ἀποφασίσει νά
μοῦ δώσης περισσότερα χρήματα;». Ἐκείνη μέ φόβο πολύ εἶπε. «Στά
ἀλήθεια, Δέσποτα Ἅγιε, χίλιες πεντακόσιες λίτρες ἔγραψα μέ τό χέρι
μου στό χαρτί, πού σοῦ ἔδωσα. Ἔπειτα τό διάβασα, ἐάν εἶχε κάποιο λά-
θος, καί βλέπω μόνον πεντακόσιες γραμμένες. Τό πῶς ἔγινε αὐτό δέν
τό γνωρίζω, διότι τό χαρτί δέν τό ἔδωσα σέ χέρια ἄλλου. Ἔτσι ἀπο-
ροῦσα γι᾿ αὐτό καί νόμισα ὅτι ὁ Θεός δέν ἤθελε νά δώσω περισσότε-
ρα». Ὅταν ἄκουσαν αὐτά οἱ διανομεῖς, ἔπεσαν στά πόδια τοῦ Ἁγίου ζη-
τοῦντες συγχώρεση, ἐκεῖνος δέ τούς εἶπε νά μή κάνουν πλέον παρα-
κοή, ἀλλά νά ἀκοῦνε ὅ,τι τούς λέγει. 

*  *  *
Στίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων διαβάζουμε τήν στιχομυθία μεταξύ τοῦ

ἀγγέλου καί τοῦ Ἁγίου Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου. «Εἶδεν ἐν ὁρά-
ματι φανερῶς ὡσεί ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας (3.μ.μ.) ἄγγελον τοῦ Θεοῦ
εἰσελθόντα πρός αὐτόν καί εἰπόντα αὐτῷ. Κορνήλιε· Ὁ δέ ἀτενίσας
αὐτῷ καί ἔμφοβος γενόμενος εἶπε· τί ἐστι, κύριε; εἶπε δέ αὐτῷ. αἱ προσ -
ευχαί σου καί αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνηνόσυνον ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ.» (πρ. ι´ 3,4) Δηλαδή τί τοῦ εἶπε ὁ Ἄγγελος «οἱ προσευχές
σου καί οἱ ἐλεημοσύνες σου ἀνέβηκαν στόν οὐρανό ὡς προσφορά
εὐπρόσδεκτη στόν Θεό καί ἄξια, γιά νά σέ ἐνθυμῆται καί νά μή σέ λη-
σμονῆ ποτέ.

Ὅμως οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γεμᾶτοι ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, εὐχαριστοῦσαν καί προσευχόντουσαν γιά αὐτούς πού
ἔπαιρναν τήν ἐλεημοσύνη, διότι αὐτούς θεωροῦσαν ἀφορμή, γιά νά κά-
νουν τήν ἐλεημοσύνη καί νά πλησιάσουν πιό πολύ τόν Θεό. Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων τούς ὀνομάζει κυρίους καί ἀφέντες.

*  *  *
Κάποτε ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων κάλεσε τούς οἰκονόμους τῆς

Ἐκκλησίας, ὅσους εἶχαν ἀξιώματα, καί τούς εἶπε μπροστά σέ ὅλους.
«Ἀδελφοί, δέν μοῦ φαίνεται σωστό νά φροντίζουμε γιά ἄλλα πράγμα-
τα προτοῦ φροντίσουμε γιά τόν Χριστό μας. Πηγαίνετε λοιπόν, ψάξτε
ὅλη τήν πόλη καί φέρτε μου γραμμένα ὅλα τά ὀνόματα τῶν κυρίων
μου». Αὐτοί ὅταν ἄκουσαν αὐτά ἀποροῦσαν καί θαύμαζαν, καί ἐπειδή
δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν αὐτόν τόν λόγο, ζήτησαν νά τούς τό
ἐξηγήση. Τότε ὁ Ἰωάννης τούς εἶπε. «Ἐκείνους τούς ὁποίους σεῖς ὀνο-
μάζετε πτωχούς, ἐγώ τούς ὀνομάζω αὐθέντες καί βοηθούς, διότι αὐτοί
μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν καί νά μᾶς δώσουν τήν ἐπουράνιο βασι-
λεία». Πράγματι πῆγαν καί κατέγραψαν ὅλους τούς πτωχούς, οἱ ὁποῖοι
βρέθηκαν ἑπτάμισυ χιλιάδες, καί ἔδωσε ἐντολή κάθε μέρα νά τούς δί-
νουν ἀρκετή ἐλεημοσύνη.

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

Ἁπλῶς ἡ πλειοψηφία 
τῆς Συνόδου ἢ οἱ θεούμενοι;

Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ
τὴν μνήμη τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν
Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 325 στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας. 

Ὁ Ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ὁ συγγραφέας τοῦ Βιβλίου
τῶν Πράξεων, καταγράφει ἐπακριβῶς καὶ μὲ δέος τοὺς τελευ-
ταίους αὐτοὺς λόγους τοῦ Ἀπ. Παύλου, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ προ-
φητικοί, ἀφοῦ ἀναφέρεται στὴν ἔλευση τῶν λύκων, «λύκοι βα-
ρεῖς» μετὰ τὴν ἄφιξή μου. 

Ἐπισημαίνει πὼς ὀφείλουν καὶ ὅτι πρέπει νὰ παραμένουν
ἄγρυπνοι οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ προστατεύουν
τὸ ποίμνιο. 

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ δυναμικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη κείμενο, καλεῖ τὸν
κάθε πιστὸ χριστιανό, ἀφ' ἑνὸς νὰ γνωρίσει σωστὰ τὴν Ἀποστο-
λική μας πίστη, ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ προσέχει, ὥστε νὰ μὴ βαδίζει ἀμέ-
ριμνος στὴν πνευματική του στράτα. Ἡ ἀμεριμνησία στὰ πνευ-
ματικὰ ἀποτελεῖ μεγάλο κακὸ καὶ τοῦτο διότι καιροφυλακτοῦν
οἱ «βαρεῖς λύκοι», γιὰ νὰ ἀποσπάσουν τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ λογικὸ
ποίμνιο καὶ φυσικὰ νὰ τὴν κατασπαράξουν.

Ὅμως, εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι, αὐτὸ τὸ Ἀποστολικό μας ἀνά-
γνωσμα εἶναι ἀφιερωμένο στὴν τιμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ θυμόμαστε καὶ κυ-
ρίως νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τοὺς ἱερούς τους ἀγῶνες. 

Μᾶς δίνεται λοιπὸν ἡ εὐκαιρία νὰ ὑπογραμμίσουμε κάποιες
ἀλήθειες καὶ γιὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἀλλὰ καὶ γενικώ-
τερα νὰ δοῦμε τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. 

Ὁμολογουμένως, ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἀποτελεῖ μέγι-
στο σταθμὸ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐθνική μας
Ἱστορία. Ὑπῆρξε ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ καθιέρωσις τοῦ κορυφαίου θε-
σμοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς. Τοῦ θεσμοῦ
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ποὺ ἀποτελοῦν ἀδιαμφισβήτητη
καὶ ἀπόλυτη ἑρμηνευτικὴ ἔκφραση τῆς Ἀποστολικῆς πίστεως
καὶ παραδόσεως. 

Καὶ ναὶ μὲν ἡ Σύνοδος αὐτὴ συνῆλθε, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ
μεγάλη καὶ μανιώδη αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ, ποὺ ὄντως εἶχε
συγκλονίσει τὴν Ἐκκλησία.

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, σκοπὸ εἶχαν νὰ ἀντι-
μετωπίσουν συγκεκριμένες πλάνες καὶ αἱρέσεις, ποὺ τὶς ἐξέ-
φραζαν συγκεκριμένα πρόσωπα. 

Εἶναι ὅμως ἀνάγκη στὸ σημεῖο αὐτὸ ποὺ βρισκόμαστε, νὰ δι-
ευκρινιστεῖ καὶ νὰ τονιστεῖ μία μεγάλη καὶ βασικὴ ἀλήθεια. Ὅτι
ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος δὲν φέρει μία «νέα ἀλήθεια», ἡ ὁποία
δὲν ὑπῆρχε μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ στὴν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Ὄχι, αὐτὴ εἶναι μία πλάνη τοῦ παπισμοῦ, ποὺ πρεσβεύει ὅτι ἡ
ἀλήθεια, προϊόντος τοῦ χρόνου, βελτιώνεται. 

Οὐδέποτε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἐκήρυξε τέτοια πρά-
γματα καὶ τέτοιες πλάνες. 

Ἡ ἀλήθεια ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς καὶ βιώνεται μόνο ἐντὸς τοῦ Σώ-
ματος τῆς Ἐκκλησίας (Ἰούδα 3). 

Ἑπομένως ἡ ὑπάρχουσα ἀλήθεια, δὲν βελτιώνεται ἀλλὰ
ἑρμηνεύεται διὰ τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. 

Ἀλλ᾽ ἂς δοῦμε καὶ μία ἄλλη βασικὴ πτυχὴ τοῦ ὅλου θέματος.
Δὲν εἶναι ὅπως ὁρισμένοι ἰσχυρίζονται, ἡ ἀπόφαση τῆς Οἰκ.

Συνόδου θέμα ἀριθμητικῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν. Τὸ πρῶτο
καὶ βασικὸ εἶναι, τὰ μέλη ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν νὰ ἐμφοροῦνται
ἀπὸ τὴν αὐθεντικὴ Ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Ἐὰν ναί, τότε τὰ ἀπο-
τελέσματα εἶναι θετικά. 

Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀρνητικὰ
καὶ ἀπαράδεκτα ἀπὸ τὸ σύνολο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. 

Ἀξίζει ὅμως στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ δοῦμε τί γράφει ἐπὶ τοῦ θέ-
ματος ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, ἕνας ἐκ τῶν με-
γαλυτέρων θεολόγων τοῦ προηγουμένου αἰῶνος: «Τὴν αὐθεν-
τία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων Συνόδων,
προσδίδουν κυρίως οἱ θεούμενοι καὶ θεοφόροι ἅγιοι πατέρες».
Καὶ συνεχίζει: «Ἡ ὑπερτάτη αὐθεντία - καὶ ἡ ἱκανότης πρὸς διά-
κρισιν τῆς ἀληθείας εἰς τὴν πίστιν – εἶναι ἐμπιστευμένη εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν, ποὺ εἶναι πράγματι «θεῖος θεσμὸς» κατὰ τὴν ὀρθὴν
καὶ στενὴν ἔννοιαν τῆς λέξεως. Ἐνῷ οὐδεμία Σύνοδος ἢ Συνο-
δικὸς θεσμὸς εἶναι de jure divino, παρὰ μόνο ὅταν ἀποτελεῖ
ἀληθῆ εἰκόνα ἢ φανέρωση τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας». Καὶ κα-
ταλήγει: «αἱ ἀποφάσεις τῶν συνόδων ἐγένοντο δεκταὶ ἢ ἀπερ-
ρίπτοντο ἀπὸ τὰς Ἐκκλησίας ὄχι διὰ λόγους τυπικοὺς ἢ ''κανο-
νικούς'', ἡ δὲ ἐτυμηγορία τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξεν ἄκρως ἐκλε-
κτική. Ἡ Σύνοδος δὲν εὑρίσκεται ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτὴ ἦταν ἡ ἄποψις τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας».

Ὄντως, ἔτσι εἶναι τὰ πράγματα.
Καὶ δίδεται στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπαναλάβουμε

αὐτὸ ποὺ τόνιζε τόσο ὁ μεγάλος δογματολόγος, ὁ ὅσιος πατὴρ
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὅσο καὶ ἀρκετοὶ ἡμέτεροι, διακρινόμενοι
τόσο γιὰ τὴν ἁγιότητα βίου ὅσο καὶ τὴν ἀρίστη θεολογική τους
κατάρτιση, πρωτοστατοῦντος τοῦ ἀειμνήστου θεοφόρου γέ-
ροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ὅτι ἡ μέλλουσα πανορθό-
δοξος Σύνοδος, ἐὰν ὄντως εἶναι αὐθεντική, θὰ ἀποδειχθεῖ μὲ
τὸ νὰ κηρύξει ὡς Οἰκουμενικές, ὡς Η΄ αὐτὴ τοῦ Μ. Φωτίου 879-
880 καὶ ὡς Θ΄ τοῦ κήρυκος τῆς χάριτος, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ 1341, δοθέντος ὅτι οὐδεμία σύνοδος ἀνεκήρυξε
ἑαυτὸν ὡς οἰκουμενική.

Ἀδελφοί μου. Τὴν Κυριακὴ ἑορτάζουμε καὶ τιμοῦμε τοὺς 318
θεοφόρους πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 

Ὡς ποιμένες καὶ ὡς ποίμνιον, ὡς μέλη δηλ. τοῦ Σώματος τοῦ
Χριστοῦ, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ μελετήσουμε τὸν βίο καὶ τὴν πο-
λιτεία, τοὺς ἀγῶνες ἀλλὰ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν,
ποὺ βίωναν τὴν Ἀποστολικὴ παράδοση μὲ τὸν χαρακτηριστικό
τους ζῆλο. 

Καὶ ἂς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν τὴν
κατευθύνει ἡ πολιτικὴ σκοπιμότητα, οὔτε τὴν δυναμικὴ ἐν ἀλη-
θείᾳ πορεία της τὴ σηματοδοτοῦν τὰ ποικίλα παραρτήματα τοῦ
Π.Σ.Ε. μὲ τὶς τεχνητὲς πλειοψηφίες, τὰ ποικίλα marketing καὶ τὰ
δογματικὰ lifting. 

Τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας Του, σὲ κάθε ἐποχὴ τὴν κατευθύ-
νει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, μέσῳ τῶν αὐθεντικῶν καὶ
Ἁγίων ποιμένων, τῶν ὁποίων εἴθε ἡ εὐχὴ νὰ μᾶς συνοδεύει πάν-
τοτε.

Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ  « Π Α Ν Ε Λ Λ Η -

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

Ὁ α´ τόμος περιέχει κηρύγματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β´ τόμος περιέ-
χει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτι-
κές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς
καὶ οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγά-
λη πνευματικὴ ὠφέλεια.
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(2ον.– Τελευταῖον)
Ποιὸ εἶναι 

τὸ περιεχόμενό τους;
Δὲν ἔχουμε ὑπόψη μας κάποια

συγκεκριμένη ἐπιστημονικὴ ἔρευ-
να ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα αὐτό.
Ὡστόσο τὰ sms εἶναι ἀπαραίτητα
γιὰ τὴν διεκπεραίωση τῶν καθημε-
ρινῶν μας ἀναγκῶν, ὁπότε κι ἕνα
μεγάλο μέρος γίνεται ἀσφαλῶς γιὰ
νὰ καλύψουν αὐτὲς τὶς ἀνάγκες.

Ὅμως εἶναι δυνατὸ ἕνας τόσο
μεγάλος ἀριθμὸς γραπτῶν μηνυ-
μάτων, 50 τὴν ἡμέρα ὅπως εἴπαμε
γιὰ τὸν μέσο ἔφηβο, νὰ εἶναι γιὰ
τὴν κάλυψη αὐτῶν τῶν ἀναγκῶν;
Ἄρα πολλὰ ἀπʼ αὐτὰ εἶναι ἄλλης
κατηγορίας. Πόσο μᾶλλον αὐτῶν
ποὺ φθάνουν τὰ 100 ἢ καὶ τὰ 200
τὴν ἡμέρα!

Ἐντύπωση προκαλεῖ μία πρωτό-
τυπη ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Case Western
Reserve στὸ Κλίβελαντ τοῦ Ὀχάϊο
ποὺ θεωρεῖται πρώτη παγκοσμίως
στὸ εἶδος της.1 Σύμφωνα μὲ τὴν
ἔρευνα αὐτή, οἱ ἔφηβοι ποὺ στέλ-
νουν πάρα πολλὰ γραπτὰ μηνύμα-
τα (περισσότερα ἀπὸ 120 τὴν ἡμέ-
ρα) εἶναι πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὶς κατα-
χρήσεις, στὸ σέξ, στὸ ἀλκοὸλ καὶ
στὰ ναρκωτικά, σὲ σχέση μὲ τοὺς
ὑπόλοιπους συνομηλίκους τους!

Δηλαδὴ παρατηρήθηκε πὼς
ὑπάρχει στενὴ σχέση μεταξὺ τῆς
ὑπερβολικῆς χρήσης τῶν γραπτῶν
μηνυμάτων μὲ τὴν ἐπικίνδυνη γιὰ
τὴν ἡλικία αὐτὴ συμπεριφορά. Δὲν
εἶναι τυχαῖο δὲ πὼς πολλὰ μηνύμα-
τα καταλήγουν ἀκόμη καὶ στὸ sex-
ting!

Ἂν «τὰ πολλὰ λόγια εἶναι φτώ-
χεια», ὅπως λέει ἡ γνωστή μας πα-
ροιμία, γιατί αὐτὸ δὲν συμβαίνει
καὶ στὰ τόσα sms ποὺ στέλνουμε
καὶ μάλιστα σὲ καθημερινὴ βάση;
Γιατί, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, τὰ
περισσότερα εἶναι σίγουρο πὼς
εἶναι περιττά, ἄρα περιέχουν ἀνού-
σια ἢ καὶ βλαβερὰ λόγια, καὶ συν -
επῶς κάλλιστα θὰ μποροῦσαν νὰ
ἔλλειπαν.

Μὴ ξεχνοῦμε αὐτὸ ποὺ τονίζει ὁ
ἱ. Χρυσόστομος: «Οἱ περισσότερες
ἁμαρτίες ἀρχίζουν μὲ τὰ λόγια»! Κι
ἐδῶ δὲν εἶναι μόνο τὰ μηνύματα
ποὺ στέλνουμε, εἶναι καὶ τὰ μηνύ-
ματα ποὺ δεχόμαστε.

Ἂν στέλνουμε τόσα πολλὰ κάθε
μέρα, ἄρα δεχόμαστε καθημερινὰ
ἕνα ἀνάλογο ἀριθμό.

Ἂν τὸ μεγαλύτερο μέρους
αὐτῶν ποὺ στέλνουμε δὲν καλύ-
πτει συγκεκριμένες ἀνάγκες, τὸ
ἴδιο εἶναι καὶ αὐτὰ ποὺ δεχόμαστε.

Ἂν ὁ ἠλεκτρονικός μας αὐτὸς
λόγος ποὺ στέλνουμε πρὸς τὰ ἔξω
δὲν ἔχει ποιότητα, πῶς μπορεῖ νὰ
ἔχει καὶ ὁ εἰσερχόμενος;

Δηλαδὴ τί παρατηρεῖται; Αὐτὸ
ποὺ λέμε ὅτι, ἀνάλογα μὲ τὸ τί
σπέρνει θερίζει κανείς!

Ἀλλʼ ἀξίζει νὰ κάνουμε κι ἕνα πεί-
ραμα στὸν ἑαυτό μας. Ἂς δοῦμε
πόσα sms στείλαμε ἢ καὶ δεχθήκα-
με σὲ μία ἑβδομάδα, σὲ ποιοὺς καὶ
μὲ ποιὸ περιεχόμενο. Τότε θὰ
ἐκπλαγοῦμε ἀπʼ τὸ ἀποτέλεσμα.
Τότε εἶναι ποὺ θὰ διαπιστώσουμε
πώς…

• Τὰ λιγότερα ἦταν γιὰ τὶς ἀνάγ-
κες μας, τὰ περισσότερα ἦταν πε-
ριττά!

• Ἐλάχιστα ἦταν ἐκεῖνα ποὺ στεί-
λαμε γιὰ νὰ ὠφελήσουν κάποιον,
ὅπως καὶ ἐλάχιστα ἦταν ἐκεῖνα ποὺ
μᾶς ἔστειλαν καὶ μᾶς ὠφέλησαν
πραγματικά! 

• Ἀνάλογα μὲ τὸ τί στείλαμε δε-
χθήκαμε!

Μία ἄλλη παροιμία θὰ μᾶς πεῖ
πὼς «τὰ λίγα λόγια εἶναι ζάχαρη καὶ
τὰ καθόλου μέλι»! Κάτι ποὺ θυμίζει
τοῦτο τὸν σοφὸ λόγο: «Ὅσο πε-
ρισσότερο μιλᾶς, τόσο λιγότερα
λές»! Κατὰ τὸν Λὰ Ροσφουκὼ δέ,
«τὸ χαρακτηριστικὸ μιᾶς μεγάλης
διάνοιας εἶναι νὰ λέει πολλὰ μὲ λί-
γες λέξεις, ἐνῷ μιᾶς μικρῆς νὰ
χρησιμοποιεῖ πολλὲς λέξεις καὶ νὰ
μὴ λέει τίποτα». Ἂς τὸ ἔχουμε ὑπό-
ψη μας κι αὐτό!

Πῶς θὰ μπορούσαμε 
νὰ γίνει καλὴ χρήση τους;

Ὅσο αὐτονόητο κι ἂν θεωρεῖται
αὐτό, ἀξίζει νὰ ἀπαντήσουμε, ξεκι-
νώντας ἀπὸ τὴν ἑξῆς ἐρώτηση:

«Ἆραγε γιατί ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε
τὸν λόγο;»

Νὰ ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνει ὁ ἱ.
Χρυσόστομος: «Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς
ἔδωσε τὴ γλώσσα γιὰ νὰ κατηγο-
ροῦμε, νὰ ὑβρίζουμε, νὰ διαβάλ-
λουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ἀλλὰ γιὰ
νὰ ὑμνοῦμε τὸν Θεό, γιὰ νὰ λέμε
ἐκεῖνα ποὺ δίνουν χάρη στοὺς
ἀκροατές, ἐκεῖνα ποὺ οἰκοδομοῦν,
ἐκεῖνα ποὺ ὠφελοῦν».

Ἑπομένως καὶ ἡ δυνατότητα ποὺ
ἔχουμε μὲ τὰ sms εἶναι γιὰ νὰ ὠφε-
λήσουμε καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε ποικι-
λοτρόπως!

Ἀπὸ ἐδῶ μάλιστα βλέπουμε πὼς
ἡ τεχνολογία αὐτὴ καθʼ ἑαυτὴ δὲν
εἶναι καλὴ ἢ κακή, ἀλλὰ ὁ τρόπος
ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦμε μπορεῖ νὰ
φέρει καλὰ ἢ κακὰ ἀποτελέσματα
σὲ μᾶς καὶ στοὺς ἄλλους, καὶ μάλι-
στα πολὺ μεγάλα, λόγω τῶν ἰδιοτή-
των της.

Λέει πολὺ εὔστοχα μία παροιμία:
«Λόγο καὶ πέτρα ἔριξες, δὲν θὰ τὰ
ξαναπιάσεις». Καὶ πραγματικὰ ἡ κα-
τάσταση αὐτὴ γίνεται ἀνεξέλεγ-
κτη, ὅταν διακινεῖται στὰ ἠλεκτρο-
νικὰ μέσα. «Εἶσαι πάντοτε κύριος
τῶν λόγων, ποὺ δὲν εἶπες καὶ
δοῦλος ἐκείνων ποὺ εἶπες». Καὶ πό-
σο δοῦλοι γινόμαστε μὲ τὸν ἠλε-
κτρονικὸ λόγο!

Ὁ Ἀπόστ. Παῦλος μᾶς προτρέπει
σʼ αὐτό: «Ὁ λόγος σας νὰ εἶναι
πάντοτε γεμάτος χάρη, ἀρτυμένος
μὲ ἁλάτι». Ὅπως κι ἂν ἐκφράζεται
αὐτός. Προφορικά, γραπτά, ἠλε-
κτρονικά!

Ναί, ὁ καλὸς λόγος εἶναι ὠφέλι-
μος στοὺς πάντες. Κι ὅπως τονίζει
ὁ ἱ. Χρυσόστομος «ἂν εἶναι ἀρτυ-
μένος μὲ ἁλάτι ὁ λόγος, κι ἂν ἀκό-
μη πέσει μέσα σὲ παραπαίουσα ψυ-
χή, θὰ περισφίξει τὴ νωθρότητα κι
ἂν πέσει σὲ σκληρή, θὰ μαλακώσει
τὸ σκληρὸ μέρος της, ἐπειδὴ εἶναι
εὐχάριστος».

Τὰ sms 
μᾶς ἀποκαλύπτουν!

Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ λόγος πάν-
τοτε μᾶς ἀποκαλύπτει. Ἔλεγε ὁ
Σενέκας: «Ὅπου κακὸς λόγος,
ἐκεῖ καὶ κακὴ σκέψη». Ἔτσι εἶναι!
«Ἀπὸ τὴ συνομιλία καταλαβαίνεις
τόσο τὸ χαρακτῆρα ὅσο καὶ τὴ σκέ-
ψη τοῦ ἄλλου», ὅπως εἶπαν πολὺ
σωστά.

Τονίζει παραστατικὰ ὁ Ἅγ. Ἰωάν-
νης τῆς Κλίμακας: «Ὅπως ἐκεῖνος
ποὺ κρατάει ἀρώματα προδίδεται
χωρὶς νὰ τὸ θέλει ἀπὸ τὴν εὐωδία,
ἔτσι καὶ ὅποιος ἔχει μέσα του τὸ
Ἅγιο Πνεῦμα προδίδεται ἀπὸ τὰ
λόγια καὶ τὴν ταπείνωσή του». 

Κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο δέ, «τὰ λό-
για εἶναι πράγματι οἱ εἰκόνες τῶν
ψυχῶν»!
Ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις

τῆς κακῆς χρήσης 
τῶν sms;

Αὐτὲς εἶναι πολλὲς καὶ μεγάλες,
καθʼ ὅσον:

1. Πλήττουν τὴν ἐπικοινωνία
μας, ὅσο κι ἂν νομίζουμε ὅτι μὲ
αὐτὰ ἐπικοινωνοῦμε καλύτερα τά-
χα μὲ τοὺς φίλους καὶ τὴν παρέα,
ὅπως προηγουμένως ἀναπτύξαμε.
Μία ἐπικοινωνία ποὺ τὴν ἔχουν ἰδι-
αίτερα ἀνάγκη οἱ ἔφηβοι.

2. Βυθιζόμαστε κυριολεκτικὰ
στὴν εἰκονικὴ πραγματικότητα,
ἀνάλογα βέβαια καὶ στὸν βαθμὸ
ποὺ χρησιμοποιοῦμε τόσο αὐτά,
ὅσο καὶ τὰ ἄλλα ἠλεκτρονικὰ μέσα.
Καὶ ὅσο βυθιζόμαστε σʼ αὐτήν, τό-
σο ἀπομακρυνόμαστε ἀπʼ τὴν πραγ-
ματικὴ ζωή!

3. Ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ χρή-
ση τους, τόσο καὶ παγιδευόμαστε
στὸν ἀνούσιο, ἄχρηστο καὶ ρυπαρὸ
λόγο. Κι ἐν τέλει στὸν ἁμαρτωλὸ
λόγο, αὐτὸν ποὺ οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ἀποκαλοῦν «ἀργολο-
γία»

4. Καὶ μετὰ ἀπʼ αὐτὸν καταλή-
γουμε καὶ στὰ ἁμαρτωλὰ ἔργα.
Συμβαίνει, δηλαδή, αὐτὸ ποὺ τονί-
ζει ὁ Μ. Βασίλειος: «Ὅταν κάποιος
συνηθίσει νʼ ἀκούει ἄσχημα λόγια,
θὰ φθάσει καὶ σὲ ἄσχημα ἔργα».
Πόσο μᾶλλον ὅταν καὶ τὰ λέει καὶ
τὰ ἀκούει καὶ μάλιστα ἀποτελεῖ με-
γάλο μέρος τῆς καθημερινότητάς

του. Ἁπλὸ καὶ πειστικότατο παρά-
δειγμα ἐπʼ αὐτοῦ εἶναι τὸ λεγόμε-
νο «sexting»!

Πῶς νὰ χρησιμοποιοῦμε
τὰ sms;

Τὰ sms ἀσφαλῶς καὶ δὲν τὰ
ἀπορρίπτουμε. Μᾶς διευκολύνουν
πολὺ στὴν καθημερινότητά μας.
Εἶναι πρακτικὰ καὶ οἰκονομικά.
Ὁπότε τὰ χρησιμοποιοῦμε:

1. Γιὰ κάλυψη τῶν ἀναγκῶν μας
καὶ γιὰ τὴν ἐξοικονόμηση χρημά-
των.

2. Δὲν τὰ ἀπολυτοποιοῦμε ὡς τε-
χνολογικὸ μέσο, δὲν ἐγκλωβιζόμα-
στε σʼ αὐτά, οὔτε καὶ τὰ ἔχουμε ὡς
προέκταση τοῦ εἰκονικοῦ μας κό-
σμου. Σὲ κάθε περίπτωση τὰ ἔχου-
με ὡς βοηθήματα τοῦ πραγματικοῦ
μας κόσμου.

3. Δὲν καταφεύγουμε σʼ αὐτά,
γιὰ νὰ ἀπομονωθοῦμε ἀπʼ τὰ ἀγα-
πημένα μας πρόσωπα, ἀλλὰ γιὰ νὰ
μᾶς κρατήσουν σʼ ἐπαφὴ ὡς τὴν
στιγμὴ ποὺ θὰ συναντηθοῦμε μὲ
αὐτὰ «πρόσωπο μὲ πρόσωπο».

4. Πάντοτε τὰ στέλνουμε γιὰ νὰ
ὠφελήσουμε τὸν ἄλλο, ποὺ τόσο
ἀγαπᾶμε. Δὲν ξεχνοῦμε ποτὲ αὐτὸ
ποὺ λέει ἡ παροιμία: «Μία καλὴ λέ-
ξη εἶναι καλύτερη ἀπὸ ἕνα μεγάλο
δῶρο». Κι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι
ἐκεῖνο ποὺ πάντοτε στέλνουμε
στοὺς ἄλλους. Θυμίζει ἐκείνη τὴν
μητέρα ποὺ στὸ ξενιτεμένο παιδί
της, ἔστελνε μὲ sms κάθε μέρα ἕνα
λόγο σοφό, λόγο οἰκοδομῆς, λόγο
ἐνθαρρυντικό. Κι ἐκεῖνος τὸν δε-
χόταν ὡς μάννα ἀπὸ τὴν μάνα του!
Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ὀρθολογικὴ χρήση
τῆς τεχνολογίας!

5. Ἐφαρμόζουμε ἀπαρέγκλιτα
τοῦτο τὸν λόγο τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου: «Θὰ πῶ ὅσα πρέπει.
Ὅσα δὲν πρέπει, οὔτε καὶ θὰ τὰ
σκεφτῶ». Καὶ βέβαια οὔτε θὰ τὰ
στείλω – καὶ μάλιστα ἠλεκτρονικὰ
– σὲ κανέναν!

6. Κι ἂν οἱ ἄλλοι μᾶς στείλουν τὰ
sms ποὺ δὲν πρέπει, τότε ἐμεῖς θὰ
τοὺς ἀπαντήσουμε ὅπως πρέπει.
Εἴτε μὲ τὴν ἀδιαφορία μας εἴτε μὲ
τὸν ἐποικοδομητικό μας λόγο. Τὸ
κακὸ πρέπει νὰ τὸ σταματᾶμε ἀμέ-
σως, νὰ τὸ κόβουμε μὲ τὸ μαχαίρι,
κι ὄχι νὰ τὸ ἀνεχόμαστε ἢ καὶ νὰ τὸ
διαδίδουμε, γιὰ νὰ εἴμαστε τάχα
μοντέρνοι. Κι ἂν ὁ φίλος μας ἐπι-
μένει, τότε δὲν ἔχουμε τὸν σωστὸ
φίλο. Ἄρα πρέπει νὰ τὸν ἀποχωρι-
στοῦμε καὶ μάλιστα ἀμέσως!

Ὑπάρχουν καὶ κάποια
ἄλλα sms, ποὺ μποροῦμε

νὰ στείλουμε…
Ἀλλʼ ὑπάρχουν καὶ κάποια ἄλλα

sms πολὺ ὠφέλιμα ἐπίσης. Εἶναι ἡ
ἴδια ἡ προσευχή μας. Αὐτὴν ποὺ
μποροῦμε νὰ ἀπευθύνουμε στὸν
Θεὸ κάθε ὥρα, κάθε στιγμή. Εἴτε
στὸ δωμάτιό μας βρισκόμαστε, εἴτε
στὸ δρόμο, εἴτε στὸ λεωφορεῖο,
εἴτε στὸ σχολεῖο, εἴτε στὴ δουλειά
μας. Αὐτὰ κι ἂν εἶναι ἀνέξοδα.
Αὐτὰ κι ἂν εἶναι ὠφέλιμα. Αὐτὰ κι
ἂν εἶναι λίαν ἀποτελεσματικά. Καὶ
τί μεγαλειώδεις ἀπαντήσεις μπορεῖ
νὰ δεχθεῖ κανεὶς σʼ αὐτά! Τὶς ἀπαν-
τήσεις τοῦ Θεοῦ!

Συμπέρασμα
Οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφω-

νίας, δὲν θὰ παύσουν νὰ μᾶς προσ -
φέρουν δελεαστικὰ «πακέτα» καὶ
πολλὰ κίνητρα, γιὰ νὰ χρησιμο-
ποιοῦμε τὰ sms, ὅπως κάνουν ὅλες
οἱ ἑταιρεῖες ἄλλωστε μὲ τὰ προϊόν-
τα τους. Δουλειά τους εἶναι! Ὅπως
καὶ σὲ μᾶς καθῆκον καὶ ὑποχρέωσή
μας εἶναι, νὰ κάνουμε ὅ,τι μπο-
ροῦμε γιὰ νὰ βγαίνουμε πάντοτε
κερδισμένοι ἀπ᾽ ὅλα, καὶ ἀπὸ τὴν
τεχνολογία φυσικά. «Τὴ γλώσσα
σου νὰ τὴν κινεῖς γιὰ λόγους κα-
λούς», λέει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος Θεο-
λόγος. Τὸ ἴδιο καὶ τὰ χέρια μας,
ὅταν στέλνουμε τὰ γραπτὰ ἠλε-
κτρονικά μας μηνύματα. Τὰ sms
ἐκεῖνα ποὺ θὰ δίνουν ζωή σὲ μᾶς
καὶ στοὺς ἄλλους. Ὁπότε καὶ θὰ
εἶναι τὰ sms τῆς ζωῆς μας… 
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημείωσις:

1. Πραγματοποιήθηκε σὲ 20 δημό-
σια Λύκεια τῆς περιοχῆς τοῦ Κλίβε-
λαντ σὲ δεῖγμα 4.200 μαθητῶν ἡλικίας
13 – 18 ἐτῶν.

(2ον)
Πέραν ἀπό τήν ἀντίφαση τῶν

λόγων καί τή «γκάφα» τους, μπο-
ροῦν νά μᾶς ποῦν τελικά τί ἔγινε τό
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἀφοῦ
μιλάει γιά τήν ἀνοησία τους, τούς
ἀποκαλεῖ καί «διεφθαρμένους»,
γιατί ἔδωσαν χρήματα πολλά ὡς
δῶρα οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ προεστοί
τῶν Ἰουδαίων, νά διαφθείρουν τούς
φρουρούς καί νά ἐξαπατήσουν τόν
λαό. Καί σημειώνει ὅτι ἐδῶ παρου-
σιάστηκαν οἱ «τόν περί τῆς
ἀναστάσεως πάλιν διά χρημάτων
ὑπορύττοντες λόγον».15 Δηλαδή, οἱ
μέ χρήματα ὑποσκάπτοντες, οἱ
προδίδοντες πάλι τόν λόγο, τό
κήρυγμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Κυρίου. Καί ὁ ἴδιος ὁ Χρυσόστομος
ἀπαιτεῖ: «Ἢ τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
ἡμῶν δότωσαν, ἤ μεθ' ἡμῶν προσ -
κυνησάτωσαν! Ἄλλη λύσις λογική
δέν ὑπάρχει».16 Ἁλυσίδα ἐρω-
τημάτων ἀκολουθεῖ, πού μένουν
ἀναπάντητα. Καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία
μας, μέσα ἀπό τήν ἀναστάσιμη
ποίησή της, τούς προκαλεῖ νά μᾶς
ποῦν:

Τί ἔγινε τελικά τό σῶμα τοῦ
Ἰησοῦ; Συμφέρον τους θά ἦταν νά
μᾶς τό δείξουν, γιά νά ἀπορρίψουν
τήν Ἀνάσταση. Ἀλλά δέν ἔχουν τίπο-
τε. Τί νά μᾶς παρουσιάσουν;

Ὁ χριστιανός ἀπολογητής Τερ-
τυλλιανός, χλευάζοντας τήν ψεύτι-
κη διάδοση, γράφει: «Αὐτός (ὁ
Χριστός) εἶναι ἐκεῖνος, πού ἔκλεψαν
κρυφά οἱ μαθητές ἤ ἀπεμάκρυνε ὁ
κηπουρός, γιά νά μή τοῦ κατα-
πατήσουν τά μαρούλια τά πλήθη
τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ τάφου»!17

Ἡ μεταβολὴ 
τῶν δυσπίστων Μαθητῶν
Καί προχωροῦμε στήν ἀναφορά

παραδειγμάτων δύσπιστων, πού …
ὁμολογοῦν τήν Ἀνάσταση. Καί σ᾽
αὐτούς ἐντάσσομε, ὅσο κι ἄν φαίνε-
ται παράδοξο, καί τούς δύσπιστους
μαθητές τοῦ Χριστοῦ.

στ´. Οἱ δύσπιστοι Μαθητές καί
μάλιστα ὁ Θωμᾶς (Ἰωάν. 20, 24-29)
καί ἡ ἀπότομη μεταβολή τους.
Ἐχθροί καί ἀρνητές, βέβαια, δέν
ὑπῆρξαν. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!
Δύσπιστοι, ὅμως, σέ κάποιο βαθμό
ἦσαν καί μάλιστα ὁ Θωμᾶς, τοῦ
ὁποίου ἡ δυσπιστία («ἀπιστία» τή
λένε πολλοί, καί κακῶς) ἔμεινε πα-
ροιμιώδης.

Καί αὐτοί, λοιπόν, οἱ Μαθητές,
πού ἔμειναν μέχρι τέλους πιστοί στό
Δάσκαλό τους Ἰησοῦ, δέν εἶχαν
ἐννοήσει τά λόγια Του ὅτι θά ἀνα-
στηθεῖ «ἐκ νεκρῶν» (Μᾶρκ. 9,10 καί
31-32). Γἰ αὐτό καί φοβήθηκαν, κλει-
δαμπαρώθηκαν, τόν ἀρνήθηκε ὁ
Πέτρος … Ἐνῶ ἀντίθετα οἱ Φαρι-
σαῖοι καί οἱ ἀρχιερεῖς εἶχαν κατα-
νοήσει τά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου,
ἄρχισαν νά ὑποψιάζονται, γι' αὐτό
ἔλαβαν καί ὅλα τά μέτρα, γιά νά μα-
ταιώσουν ἤ νά προλάβουν τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Εὔπιστοι οἱ Ἀπόστολοι; Κάθε
ἄλλο, παρά εὐκολόπιστοι. Δύσπιστοι
ναί ἤ καί «ἄπιστοι» ἀκόμη ὅλοι τους,
καί ἰδιαίτερα ὁ Θωμᾶς. Δέν πίστευαν
σέ λόγια πού ἄκουγαν ἀπό ἄλλους.
Π.χ. τῶν μυροφόρων γυναικῶν τήν
ἀναγγελία τῆς Ἀναστάσεως τή
θεώρησαν, ὡς γυναικεῖες
κουβέντες, φλυαρίες… Δέν
πίστευαν καί στά δικά τους μάτια,
ἀκόμη, ἀφοῦ εἶδαν τόν Χριστό μετά
τήν Ἀνάσταση καί νόμιζαν πώς
βλέπουν φάντασμα. (Μάρκ. 16, 9-14.
Λουκ. 24, 9-12 καί 37).

Κατόπιν πίστεψαν, βαθιά, ἀφοῦ
τόν ψηλάφησαν … (λ.χ. ὁ Θωμᾶς),
ἔφαγαν καί ἤπιαν μαζί του, (Λουκ.
24,41), εἶδαν νά τελεῖ θαύματα,
ὅπως καί πρῶτα κ.λπ., καί ἔτσι πίστε-
ψαν καί μ' ὅλη τήν καρδιά τους
ὁμολόγησαν ὅτι εἶναι «ὁ Κύριός
τους καί ὁ Θεός τους», εἶναι ὁ ἀνα-
στημένος Ἰησοῦς Χριστός.

Καί δέν τόν ὁμολόγησαν μόνο μέ
λόγια, ἀλλά καί μέ ἔργα καί τή θυσία
τῆς ζωῆς τους (ἐκτός ἀπό τόν
Ἰωάννη).

Κανένας δέν θυσιάζεται στά
χαμένα ἤ γιά κάποιο ψέμα, γιά ἕνα
πτῶμα, γιά μιά ἀπάτη…

«Εἶναι ἀδύνατον γιά ἕνα ψέμα,
λέει ὁ γάλλος Goguel, νά ὑποβληθεῖ
κανείς σέ διωγμούς καί νά δώσει τή
ζωή του μέ βάσανα καί μέ τυραννι-
σμούς».18

Τοὐναντίον ἡ ψυχολογία τους
ἔπρεπε νά ἦταν τελείως ἀντίθετη.
Δηλαδή νά τρέφουν μῖσος καί ἀηδία
γιά ἕνα ἀπατεώνα ἤ ψεύτη ἤ γιά ἕνα
ἀποσυνθεμένο κουφάρι… Ὅμως
ἔδειξαν παρρησία, ἀγάπη, αἰσιο-
δοξία, θάρρος καί αὐτοθυσία.

Πῶς δικαιολογεῖται ἡ ἀπότομη με-

ταβολή τοῦ ψυχικοῦ κόσμου, τῶν
σχεδίων καί τῶν ἀποφάσεων τῶν
πρώην δειλῶν καί φοβισμένων ἤ καί
δύσπιστων ἀκόμη μαθητῶν καί ἡ με-
ταμορφωμένη ζωή τους, τά
μαρτύρια καί ἡ θυσία τους καί τόσα
ἄλλα, ἄν δέν ἦταν πεπεισμένοι γιά
τήν Ἀνάσταση τοῦ Δασκάλου τους;
Τί μεγαλύτερο «σημεῖον τῆς
Ἀναστάσεως ἐκείνης ζητεῖς»,
ἐρωτᾶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, «ὅταν ἴδῃς τοσαύτην
μετάστασιν πραγμάτων γεγε-
νημένην;».19

Ἐδῶ ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία
δύο μαρτυρίες ἀρνητῶν, τοῦ
Μπάουρ καί τοῦ Στράους, πού
δέχονται ὅτι: «Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι γιά τούς Ἀποστόλους
ἀκλόνητη βεβαιότητα» (Μπάουρ)
καί «κάποιο ἐξαιρετικό γεγονός
πρέπει νά μεσολάβησε, πού συν -
ετέλεσε, ὥστε οἱ Ἀπόστολοι νά μή
ἔχουν τήν παραμικρή ἀμφιβολία γιά
τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ», κατά τον
Στράους.20

Αὐτό ἀποτελεῖ καί τό σπουδαιότε-
ρο ἐπιχείρημα, πού ἀνασκευάζει τή
θεωρία – κατηγορία, ὅτι οἱ μαθητές
«ἔκλεψαν» τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ …

Ὅλα αὐτά τά ἐκκλησιαστικοϊστο-
ρικά γεγονότα πού ἀναφέραμε πα-
ραπάνω (τά μαρτύρια καί οἱ μάρτυ-
ρες, ἡ ἀνερμήνευτη διά τῆς λογικῆς
μεταβολή τῶν Ἀποστόλων, ἡ θαυ-
μαστή ἑδραίωση τῆς Ἐκκλησίας
κ.ἄ.), ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος: «οὐχί νεκροῦ τινος
οὐδέ ἐπί τοῦ τάφου μείναντος, ἀλλ'
ἀναστάντος καί ζῶντος ἦν τά κα-
τορθώματα».21

ζ. Ἔχουμε τήν ταπεινή γνώμη,
ὅτι, ἄν ἐξέλιπον ὅλες οἱ μαρτυρίες
πού ἀναφέραμε, καί τόσες ἄλλες,
πού δέν ἔγινε λόγος γι' αὐτές, καί
εἴχαμε μόνο τή μεταστροφή τοῦ
πρώην διώκτη τοῦ Χριστοῦ Σαούλ
(καί μετέπειτα Ἀποστ. Παύλου), θά
ἦταν ἀπό μόνη της ἱκανή νά μαρτυ-
ρεῖ καί νά βοᾶ ἀνά τούς αἰῶνες ὅτι
ὁ Χριστός ἀνέστη!

Ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πιό παράδο-
ξα καί καταπληκτικά ἐκκλησιαστι-
κοϊστορικά γεγονότα αὐτή ἡ μεγάλη
καί ἀξιοθαύμαστη μεταστροφή τοῦ
πρώην διώκτη τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας Του, Σαούλ, καί
μετέπειτα ὑπέρμαχου καί
ἀποστόλου αὐτοῦ, Παύλου (Α´ Κορ.
15, 8˙ Πράξ. 8,1 καί 9,1 – 30· Γαλ. 1,
13 – 17), Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν.

Λέτε νά μή ἔχει συγκλονιστική
ἐμπειρία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ὁ
Παῦλος, ὅταν ἀλλάζει τόσο πολύ;
Ὅταν παίρνει στροφή 180ο στή
Δαμασκό (Πράξ. 22 καί 26); Ὅταν
ἐγκαταλείπει τήν «καριέρα» του,
τήν ἐξέχουσα θέση του καί ὅλα τά
καλά του, γιά νά «φάει» παρά μίαν
τεσσαράκοντα, νά … νά …, καί ὅλα
αὐτά, μόνο καί μόνο, γιά νά
κηρύξει στά Ἔθνη «Ἰησοῦν Σταυ-
ρωθέντα καί Ἀναστάντα» γιά τη
σωτηρία μας; Ἡ ἀληθινή καί γεμάτη
δυναμισμό, αὐταπάρνηση καί θυσία
ἱστορία τῆς ζωῆς του ἀπαντᾶ ἀπό
μόνη της, ὅτι ὁ Παῦλος εἶδε τόν
Ἀναστημένο Χριστό (Α´ Κορ. 15, 14
καί 20, 5-8). Καί αὐτός ὁ ὀρθολο-
γιστής Μπάουρ, πού ἀναφέραμε
προηγουμένως, ὁμολόγησε, ὅτι δέν
μποροῦμε νά δοῦμε κάτι ἄλλο στήν
ἐπιστροφὴ τοῦ Παύλου παρά ἕνα
θαῦμα.22

η. Τή νέα διδασκαλία τοῦ Χρι-
στοῦ, πού κήρυξαν οἱ Ἀπόστολοί
Του καί κατόπιν προστέθηκε καί ὁ
«ὀγκόλιθος» Ἀπόστολος, ὁ Παῦλος,
καί πού εἶχε ὡς θεμέλιο τή Σταύρω-
ση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου,
ἀποδέχτηκαν Ἰουδαῖοι καί Ἐθνικοί
ἐμπράκτως καί ἐντάχθηκαν στήν
Ἐκκλησία Του, διαλαλοῦντες ἔτσι
καί τήν Ἀνάστασή Του.

Ὅταν ὁ Παῦλος ἦλθε στήν Ἀθή-
να καί μίλησε στόν Ἄρειο Πάγο
πρός τούς Ἀθηναίους, συνέβη καί
τό ἑξῆς: Τή στιγμή πού τούς ὁμιλεῖ
γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἐκ
νεκρῶν καί γιά ἀνάσταση νεκρῶν,
μερικοί εἰρωνεύονταν, ἐχλεύαζαν,
ἄλλοι εἶπαν: Θά σέ ἀκούσουμε καὶ
πάλι γιά τό ζήτημα αὐτό. Μερικοί
προσεκολλήθησαν σ᾽ αὐτόν καὶ ἐπί-
στεψαν, μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Διονύ-
σιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καί κάποια γυ-
ναίκα ὀνομαζόμενη Δάμαρις καί
ἄλλοι ἐπίσης. Αὐτοί δηλαδή οἱ ὁποῖοι
προηγουμένως δέν πίστευαν στήν
ἀνάσταση, τώρα τήν ἀποδέχονται
καί γίνονται πιστοί (Πράξ. 17, 22-34).

Ἡ ἀποδοχή τῆς νέας πίστεως τοῦ
Χριστοῦ τότε (ἀλλά καί ἀνά τούς
αἰῶνες καί σήμερα) ἀπό τούς Ἰου-
δαίους καί τούς Ἐθνικούς, ἀποτελεῖ
ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλήθειας τῆς
Ἀνάστασης.

Πολλοί Ἰουδαῖοι καί Ἱερεῖς αὐτῶν,
ἄν καί ἦταν πιστοί στίς παραδόσεις
τους, ἀποδέχθηκαν μέ τή βούλησή

τους καί μέ προθυμία τίς ἀλήθειες
τῆς τότε νέας θρησκείας (τοῦ Χρι-
στοῦ) καί τίς ἀκολουθοῦν (Πράξ. 6,
7).

Τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς
πίστεψαν καί βαπτίστηκαν 3.000
ψυχές (Πράξ. 2, 14-42), ἄν καί ὁ Ἀπ.
Πέτρος τούς ἤλεγξε συγχρόνως μέ
τό κήρυγμά του στήν Ἀνάσταση,
γιατί τόν ἐσταύρωσαν.

«Ἡ γένεσις τοῦ Χριστιανισμοῦ,
ὅπως λέγει ὁ Γερμανός Καθηγητής
Riedmann, οὐδέν ἄλλο εἶναι παρά ἡ
πασχαλινή βεβαιότης ὅτι ὁ Ἰησοῦς
ζῆ».23

Τό ἴδιο συνέβη καί μέ τους Ἐθνι-
κούς (τούς εἰδωλολάτρες).
Προστίθενται βέβαια σ' αὐτές τίς
μαρτυρίες καί νεώτερες, ὅσον
ἀφορᾶ τήν ἀποδοχή τῆς πίστεως
ἀπό Ἑβραίους: «Εἶναι αἱ μαρτυρίαι
Ἑβραίων ραββίνων, οἱ ὁποῖοι με-
λετήσαντες τό Εὐαγγέλιον ἐπίστευ-
σαν καί ὡμολόγησαν, ὅτι ὁ Χριστός
εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός»,24 ὅπως λ.χ.
πρίν ἀπό μερικά χρόνια Ἑβραῖος
Ραββῖνος στήν Ἄρτα.

Ἀλλά καί στίς μέρες μας ἔχουμε
ὁμολογία Ἑβραίου, ὅτι «ὁ Χριστός
ἀναστήθηκε».

Ἀνήμερα τοῦ Πάσχα (12-4-2015),
σέ δελτίο εἰδήσεων τοῦ κρατικοῦ
καναλιοῦ (NHD ἤ NERIT), ὅπου ἔγι-
νε ἀναφορά καί στό θαῦμα τῆς
ἁφῆς τοῦ ἁγίου φωτός στόν
Πανάγιο Τάφο, στά Ἱεροσόλυμα, πα-
ρουσίασε τό σχετικό κανάλι καί
κάποιον Ἑβραῖο, ὁ ὁποῖος, σέ ἄπται-
στα ἑλληνικά, ὁμολόγησε τήν
ἰδιότητά του καί τήν πίστη του γιά
τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ: «Ἐγώ
εἶμαι Ἑβραῖος, εἶπε. Πιστεύω
ὅμως… στόν Χριστό, πιστεύω ὅτι ὁ
Χριστός ἀναστήθηκε…». Ἔχει
ἰδιαίτερη βαρύτητα ἡ ὁμολογία
αὐτή, καί μάλιστα ἐπί τῶν ἡμερῶν
μας, ἐπειδή μᾶς εἶναι γνωστό ὅτι οἱ
Ἑβραῖοι /Ἰουδαῖοι πιστεύουν ὅτι οἱ
προφητεῖες τῶν προγόνων τους δέν
ἐπαληθεύτηκαν στό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ, ἄρα ὁ Χριστός δέν εἶναι ὁ
Μεσσίας καί δέν ἦλθε στόν κόσμο.
Ἔτσι τόν ἀρνοῦνται ἐδῶ καί δύο χι-
λιάδες χρόνια.

θ. Ὑπάρχουν ἐξωχριστιανικές
μαρτυρίες, πού νά κάνουν λόγο γιά
τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τήν
Ἀνάστασή Του;

Ὑπάρχει κάποια σοβαρή ἐπιφύλα-
ξη. Παρόλα αὐτά ὑποστηρίζεται ἀπό
κάποιους ὅτι ὑπάρχουν καί μαρ-
τυρίες γιά τόν ἀναστημένο Ἰησοῦ
καί ἀπό συγγραφεῖς τῶν πρώτων με-
ταχριστιανικῶν χρόνων, πού δέν
ὑπῆρξαν ὀπαδοί Του, ὅπως: τοῦ Ἰου-
δαίου ἱστορικοῦ καί πολιτικοῦ
Φλάβιου Ἰώσηπου τοῦ 1ου μ.Χ.
αἰώνα, πού ὑπερασπίστηκε τήν
Ἱερουσαλήμ τό ἔτος 70 μ.Χ., κατά
τήν πολιορκία της ἀπό τόν Ρωμαῖο
στρατηγό Τίτο. Ὁ Ἰώσηπος, στό
ἱστορικό ἔργο, πού συνέγραψε με-
ταξύ (70/75 - 100 μ.Χ.) μέ τόν τίτλο
«Ἰουδαϊκή Ἀρχαιολογία», ἀναφέρε-
ται στήν προσωπικότητα τοῦ Χρι-
στοῦ καί τήν ἀνάστασή Του. Ἀλλά
καί ἄλλοι συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς
ἀναφέρονται στά γεγονότα τά σχε-
τικά μέ τή ζωή καί την ἀνάσταση τοῦ
Ἰησοῦ, ὅπως ὁ Θαλλός (τό 52 μ.Χ.),
ὁ Κορνήλιος Τάκιτος, Λατῖνος ἱστο-
ρικός (55-120 μ.Χ.), ὁ Γάϊος
Σουετόνιος καί ὁ Πλίνιος ὁ νεώτε-
ρος. Καί ἀπό τα κείμενα αὐτά ἀπο-
δεικνύεται ἡ πραγματικότητα τῆς
ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ!25

Ἄλλοι ἔχουν διαφορετική γνώμη
περί αὐτῶν. Λ.χ. ὁ ἀείμνηστος καθη-
γητής Στέργιος Ν. Σάκκος, περί τοῦ
Ἰωσήπου ἰδιαίτερα παρατηρεῖ ὅτι :
«… ἐνδεχομένως θά μποροῦσε νά
περιλάβει στήν ἰουδαϊκή ἱστορία
κάποια σχετική μαρτυρία … Ὁ ἴδιος
δέ ὡς φαρισαῖος ἀπεχθανόταν τούς
Χριστιανούς καί συνευδοκοῦσε στά
μαρτύριά τους. Γιά τήν ἀνάστασι
σιωπᾶ, ὡστόσο ἡ σιωπή του συνιστᾶ
μία ἔμμεση ἀλλά εὔγλωττη μαρ-
τυρία … Ἄν ὁ Ἰώσηπος εἶχε ἱστο-
ρικά στοιχεῖα πώς ἡ πίστη τῶν Χρι-
στιανῶν ἦταν ἕνα ψέμα, θά ἔσπευ-
δε νά καταγγείλει τό γεγονός καί νά
διαψεύσει τή μαρτυρία τους ὅτι ὁ
Χριστός ἀναστήθηκε. Ἀποσιω -
πώντας ἐντελῶς τό γεγονός στήν
πραγματικότητα μαρτυρεῖ γι' αὐτό
μέ τόν τρόπο του, ἐκ τοῦ ἀντιθέτου
… Δέν ἀρνεῖται ἔμμεσα στήν
ἱστορία του τό ζωντανό μνημεῖο πού
προβάλλει μπροστά του, τήν
Ἐκκλησία».26
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«Ἐλεύθερο Βῆμα», φ. 55, Ἀπρίλιος –
Ἰούνιος 2008, σελ. 21-22. Βλέπε, ἐπίσης,
ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου,
Ἰησοῦς ὁ Χριστός ὡς ἱστορική προσω-
πικότης, ἔκδ. β' «ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι
Ἰανουάριος 1979, σελ. 85-93. 26. Στεργί-
ου Ν. Σάκκου, Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ
Κύριος, ἐκδ. «Χριστιανική Ἐλπίς», ἔκδ.
Γ', Θεσ/νίκη 2007, σελ. 150. 

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

Τὴν ΣΤ´ Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ-
τάζει τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ. Ὄρους.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟΝ

Καὶ ὅπως διδάσκει ὁ πρώην διώκτης
τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολος Παῦλος,
ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ «πᾶν γόνυ
κάμψει ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ
καταχθονίων» (Φιλιπ. 2,10).

Τὸ ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο τοῦ
Χριστοῦ τὸ ὁμολογοῦν καὶ αὐτοὶ
ἀκόμη οἱ «πατριάρχες»  τῆς ἀθεΐας
καὶ ἀπιστίας, ὅπως ὁ Γάλλος ἱστο-
ριογράφος Ρενὰν (1823-1892), ὁ
ὁποῖος ἔγραψε βιβλίο ἐναντίον τῆς
θεότητος τοῦ Χριστοῦ. Στὸ τέλος
ὅμως ὁμολόγησε τὸ μεγαλεῖο τοῦ
Υἱοῦ τῆς Παρθένου καθὼς ἔκλεισε
τὸ βιβλίο μὲ τὴν ἀποστροφὴ πρὸς
τὸ Χριστό: «Σὺ θὰ εἶσαι σημεῖον περὶ
τὸ ὁποῖον θὰ συνάπτεται ἡ φλογε-
ρωτέρα μάχη…θὰ καταστῆς κατὰ
τοιοῦτον τρόπον ὁ ἀκρογωνιαῖος λί-
θος τῆς ἀνθρωπότητος, ὥστε τὸ νʼ
ἀποσπάση τις τὸ ὄνομά σου ἐκ τοῦ
κόσμου τούτου ἤθελεν εἶναι ἴσον
πρὸς τὸ νὰ τὸν κλονίσει ἐκ θεμε-
λίων»!

Ὁ Χριστὸς δὲν περιορίζεται στὰ
ἀνθρώπινα μέτρα. Καὶ δὲν ἐξηγεῖται
μὲ αὐτά. Τὸ ἔκπαγλο μεγαλεῖο του
ξεπερνάει κάθε ἀνθρώπινο ὅριο.
Τὸν διέκρινε τελειότητα στὸ νοῦ,
στὴν καρδιά, στὴ θέληση, στὰ ἔργα.
Ποιὸς μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μαζί του
στὸ ὕψος τῶν ἰδεῶν ἢ τοῦ συναι-
σθήματος ἢ στὴ θέληση, ποὺ συν-

ταυτιζόταν μὲ τὴ θέληση τοῦ οὐρά-
νιου Πατέρα; Κατάπληκτοι οἱ ἀκροα-
ταί του ὁμολογοῦσαν πὼς «οὐδέπο-
τε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος ὡς
οὗτος ὁ ἄνθρωπος!» (Ἰωάν. 7,46).
Ἔβλεπαν τὰ θαύματά του καὶ ἔλε-
γαν μὲ θαυμασμὸ «Ποταπὸς ἐστὶν
οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασ-
σα ὑπακούουσιν αὐτῷ» (Ματθ.
8,27). Ὁ Χριστὸς ἀνάσταινε τοὺς νε-
κροὺς μὲ ἕνα του λόγο. Ποιὸ εὔκο-
λα ἀπ᾽ ὅτι ἡ μάνα ἐγείρει ἀπὸ τὸν
ὕπνο τὰ παιδιά της.

Τὸ ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο τοῦ
Χριστοῦ ὁμολογοῦν μὲ θαυμασμὸ
καὶ αὐτοὶ οἱ μαθητές του, οἱ ὁποῖοι
μαζί του «συνέφαγον καὶ συνέπιον»
Δὲν μειώθηκε καθόλου ἡ εἰκόνα
τους γιὰ τὸ σεπτὸ πρόσωπό του, πα-
ρότι τὸν ἔζησαν ἀπὸ τόσο κοντά.
Ἔτσι μὲ χαρὰ διασαλπίζουν στὸν
κόσμο, πὼς ἀναγγέλουν «ὃ ἦν ἀπʼ
ἀρχῆς, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ
χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν…»
(Α΄Ἰωάν. 1,1). Ἐκθέτουν δηλαδὴ τὴν
ἐμπειρία τους γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὄχι
ἰδέες ἢ ἀπόψεις θεωρητικές. Καὶ δὲ
μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς πὼς οἱ Ἀπόστο-
λοι ἐξωράϊσαν τὴ μορφὴ τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τὴν ἐξιδανίκευσαν. Γιατί
αὐτὸ ἀντίκειται στὴν ἁγιότητά τους.
Ἄλλωστε αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ
συμβεῖ, ἂν ἦταν ἐγγράμματοι. Ἀλλʼ
αὐτοὶ ἦταν ἁπλοϊκοὶ καὶ ἀγράμματοι

ψαράδες. Πῶς νὰ μπορέσουν νὰ πε-
τύχουν ἕνα τέτοιο ἔργο; Καὶ γιατί νὰ
φτάσουν ὡς τὸ μαρτύριο γινόμενοι
κήρυκες τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ;
Γιὰ ἕνα ψέμα; Γιὰ μία ἰδέα-μῦθο; Ἂν
οἱ Ἀπόστολοι εἶχαν ἐπινοήσει τὴν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἔπρεπε,
ὅπως παρατηρεῖ ὁ Γάλλος φιλόσο-
φος Ρουσσὼ «οἱ ἐπινοητὲς νὰ εἶναι
ἀνώτεροι τοῦ ἐπινοηθέντος».

Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἄκρα τελειότη-
τα. Ὁ μόνος ἀκηλίδωτος. Κάθε
ἄνθρωπος ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ ἀδιάφθο-
ρος, ἔχει τὶς ἐλλείψεις καὶ ἀδυνα-
μίες του. Εὔστοχα εἰπώθηκε πὼς
«ἔχει καὶ ὁ ἥλιος τὶς κηλῖδες του».
Μόνο ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς εἶναι
ἄσπιλος καὶ ἀκηλίδωτος. Εἶναι ὁ
ἄχραντος (=ἀμόλυντος). Ὁ μόνος,
ποὺ ἀπηύθυνε τὸ ἐρώτημα: «Τὶς ἐξ
ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας;»
(Ἰω. 8,46), τὸ ὁποῖο παραμένει ἀκό-
μη ἀναπάντητο.

Χριστιανικὲς λοιπὸν καὶ ἐξωχρι-
στιανικὲς μαρτυρίες ἐπιβεβαιώνουν
τὸ λόγο τοῦ ἑκατοντάρχου καὶ τῶν
μετ᾽ αὐτοῦ: «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν
οὗτος» (Ματθ.27,54) Τὴν ἀλήθεια
αὐτὴ θὰ διαπιστώσουμε καθένας
πληρέστερα στὴν αἰωνιότητα. Τότε
οἱ «ἁμαρτωλοὶ ποῦ φύγωμεν». Οἱ δὲ
πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ «ὄψονται εἰς
ὃν ἐξεκέντησαν» (Ἰω. 19, 37).

Χριστὸς Ἀνέστη

Δύο περιστατικὰ ἔχουν γίνει
εὐρέως γνωστὰ διὰ τὴν στάσιν μου-
σουλμάνων ἔναντι χριστιανῶν. Τὸ
πρῶτον ἀναφέρεται εἰς συμμε-
τοχὴν μουσουλμάνων διὰ κατα-
σκευὴν ναοῦ τῶν Κοπτῶν καὶ τὸ
δεύτερον εἰς μουσουλμάνον, ποὺ
ἐδέχθη νὰ μαρτυρήση μαζὶ μὲ τοὺς
28 ἐκτελεσθέντας Αἰθίοπας «χρι-
στιανούς». Τὰ συμβάντα αὐτὰ
ἐγείρουν πολλὰ ἐρωτηματικὰ ὡς
πρὸς τὸ ἂν ἀληθεύουν ὡς καὶ πρὸς
τὸ ἂν πρόκειται πράγματι διὰ μου-
σουλμάνους. Παραθέτομεν τὴν
εἴδησιν ἀπὸ τὸ ekklisiaonline τῆς
30ῆς Ἀπριλίου ἐ.ἔ.:

«Πρῶτον: ἡ κοπτικὴ ἐκκλησία.
Στὴν Αἴγυπτο Μουσουλμάνοι
ἔχουν λάβει ἐνεργὰ μέρος στὴν
συγκέντρωση χρημάτων γιὰ τὴν
κατασκευὴ μιᾶς Κοπτικῆς Ἐκκλη-
σίας στὴν αἰγυπτιακὴ ἐπαρχία Ἒλ
Manufiya. Ἡ συμμετοχὴ τῶν μου-
σουλμάνων στὴ χρηματοδότηση
τῆς κατασκευῆς ὀφείλεται σὲ με-
γάλο βαθμὸ στὴν αἴσθηση τῆς
ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς Χριστια-

νοὺς μετὰ τὴ δολοφονία θρίλερ
ἀπὸ τὸ «ἰσλαμικὸ κράτος» Κοπτῶν
στὴ Λιβύη. Ὅταν ὁ Κόπτης Ἐπί-
σκοπος Βενιαμὶν ἀνακοίνωσε πὼς
ἀναζητάει κεφάλαια γιὰ τὴν κατα-
σκευὴ τῆς ἐκκλησίας τῆς Πανα-
γίας στὴν Ἐπισκοπή του, ἀνταπο-
κρίθηκαν στὴν ἔκκληση αὐτή, ὄχι
μόνο χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ μου-
σουλμάνοι - καὶ ἰδίως νέοι. Σύμφω-
να μὲ τὸν ἐπίσκοπο, μία τέτοια
ἀντίδραση τῶν μουσουλμάνων
ἀποτελεῖ ἕνα παράδειγμα γιὰ ὁλό-
κληρο τὸν κόσμο.

Δεύτερον: νεκρὸς μαζὶ μὲ τοὺς
συναδέλφους του. Μεταξὺ τῶν 28
Αἰθιόπων ποὺ ἐκτελέσθηκαν ἀπὸ
τοὺς μαχητὲς τοῦ "ἰσλαμικοῦ κρά-
τους" στὴ Λιβύη στὶς 19 Ἀπριλίου
ἦταν καὶ ἕνας μουσουλμάνος, ὁ
ὁποῖος διάλεξε νὰ πεθάνει παρὰ
νὰ ἐγκαταλείψει τοὺς συναδέλ-
φους του Χριστιανούς. Τὴν πληρο-
φορία ὅτι μεταξὺ τῶν θυμάτων
τῶν ἰσλαμιστῶν ἦταν κι ἕνας μου-
σουλμάνος, ὁ Τζαμὰλ Ραχμάν,
ἔδωσε ἡ Καθολικὴ ἱστοσελίδα Mis-
sionLine».

Ἀνεξήγητα γεγονότα 
εἰς τὸν κόσμον τοῦ Ἰσλάμ!

Δύσπιστοι καί πολέμιοι… ὁμολογοῦν
τήν ΑΝΑΣΤΑΣIN τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ*

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
Τὰ sms τῆς ζωῆς μας

Ἀπὸ τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν
ἤνοιξεν ὁ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ.
Ἱερώνυμος τὸ ζήτημα τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Περιουσίας ἤρχισε καὶ ἡ ἐνερ-
γοποίησις τῶν διαφόρων θεσμῶν διὰ
τὴν ἐκμετάλλευσίν της. Προτείνομεν
οἱ θεσμοὶ νὰ καταθέτουν ἐπίσημα
αἰτήματα πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ
πρὸς κάθε μίαν τῶν τοπικῶν Ἱ. Μη-
τροπόλεων ξεχωριστά, ὥστε νὰ μὴ
ὑποχρεωθῆ ὁ Μακαριώτατος νὰ δε-
σμευθῆ πιεζόμενος καὶ ἐν συνεχείᾳ
ἀπὸ λόγους τιμῆς ὑποχωρήσουν καὶ
οἱ Σέβ. Μητροπολίτες, ἄνευ προ-
ηγουμένης ἐκτενοῦς συζητήσεως καὶ
ἐνδελεχοῦς ἐξετάσεως ζητημάτων, τὰ
ὁποῖα θὰ κρίνουν τὰ οἰκονομικὰ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὰς ἑπο-
μένας ἑκατονταετίας. Συμφώνως
πρὸς ἀνακοίνωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2015: 

«Οἱ Πρόεδροι τῆς Πανελλήνιας
Συνομοσπονδίας Ἑνώσεων Γεωρ-

γικῶν Συνεταιρισμῶν (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Τζανέτος Καραμίχας καὶ τοῦ Συνδέ-
σμου Ἑλληνικῆς Κτηνοτροφίας
(ΣΕΚ) Παναγιώτης Πεβερέτος, ἐπι-
σκέφθηκαν τὸ πρωὶ τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμο, γιὰ νὰ ζητήσουν τὴν συμ-
βολή του σχετικὰ μὲ τὴν ἀξιοποίηση
βοσκοτόπων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πρό-
εδρος τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε τὴ βοή-
θεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, «ὥστε νὰ
μπορέσουν οἱ κτηνοτρόφοι νὰ
ἔχουν πρόσβαση σὲ βοσκοτόπια τῆς
Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν ση-
μαντικὲς κοινοτικὲς ἐπιδοτήσεις»
καὶ εὐχαρίστησε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
γιὰ τὴν διάθεσή του νὰ λυθεῖ τὸ ζή-
τημα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράμμι-
σε πὼς «πρόκειται γιὰ ἕνα θέμα ποὺ
μᾶς ἀπασχολεῖ ὅλους, κυρίως σήμε-
ρα ποὺ μιλᾶμε γιὰ ἐπιστροφὴ στὶς ρί-
ζες μας καὶ στὴν πρωτογενῆ παρα-
γωγή. Πιστεύω, θὰ δημιουργηθοῦν
οἱ προϋποθέσεις καὶ θὰ φροντίσου-
με ὅλοι μαζί, Πολιτεία, Ἕνωση καὶ
Ἐκκλησία γιὰ τὶς καλύτερες
συνθῆκες».

Συνάντησις ΠΑΣΕΓΕΣ καὶ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν

Συμβουλὰς καὶ ἀπαντήσεις εἰς
ἀπορίας ἔδωσεν εἰς μαθητὰς ὁ
Σεβ. Μητρ. Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶς.
Ἀνάμεσα εἰς τὰ ὅσα εἶπε ξεχωρίζει
καὶ ἡ δήλωσις ὅτι ἡ Ἐκκλησία μπο-
ρεῖ νὰ συνεχίση καὶ χωρὶς τὸ κρά-
τος. Αὐτὸ ἴσως θὰ πρέπη νὰ κα-
ταστῆ τὸ σύνθημα ἐν ὄψει τῶν ἐξε-
λίξεων εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν πε-
ριουσίαν, ὥστε νὰ ἐννοήσουν
καλῶς πολιτικοὶ καὶ ἐκκλησιαστι-
κοὶ παράγοντες ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν
ἐκβιάζεται! Συμφώνως πρὸς τὸ e-
maistros.gr τῆς 1ης Μαΐου 2015:

«Τὸ μήνυμά του πρὸς τοὺς νέ-
ους ἔστειλε κατὰ τὴ χθεσινή του
ἐπίσκεψη στὸ ΕΠΑΛ Ἀμφιλοχίας ὁ
Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς.
Συγκεκριμένα εἶπε: «Κρατηθεῖτε
κοντὰ στὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς νὰ
μείνει μέσα μας καὶ νὰ διώξουμε
τὰ πάθη μας». Ὁ Σεβασμιώτατος
σὲ μία ἐπικοινωνία ἁγνῆς ἀγάπης
μὲ τοὺς μαθητὲς τόνισε ὅτι οἱ
ἐκπαιδευτικοὶ κουράζονται πολὺ,
ἀλλὰ τοὺς ἀγαποῦν πολύ. Θεω-
ρώντας ὅτι οἱ νέοι ἔχουν ἐρωτη-
ματικὰ τοὺς παρότρυνε νὰ μιλοῦν
ἐλεύθερα δίνοντας ὁ ἴδιος ἀπαν-
τήσεις στὰ ἑξῆς ἐρωτήματα, ὅπως:
ἂν χωριστεῖ τὸ κράτος ἀπὸ τὴν
ἐκκλησία ἀπάντησε ὅτι ἡ ἐκκλησία
μπορεῖ καὶ χωρὶς τὸ κράτος, ἀφοῦ
ἔχει δώσει τὴν περιουσία στὸ κρά-
τος κρατώντας μόνο τὸ 4% καὶ
ἐξακολουθεῖ νὰ δίνει(συσσίτια,
κοινωνικὸ φροντιστήριο κ.λ.π.).
Γιὰ τὶς προγαμιαῖες σχέσεις τόνισε
ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ζῶο καὶ

ὁλοκληρώνεται ἡ σχέση του μέσα
ἀπὸ τὸ γάμο. Βέβαια, στὴν ἐφη-
βεία ὑπάρχουν ἐπιθυμίες, ὅμως
ἀνώτερος σκοπὸς εἶναι ἡ εὐλογία
τοῦ Θεοῦ ἐπικαλούμενος τὴ φρά-
ση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι τὸ
σῶμα εἶναι ναός, ἄρα δὲν πρέπει
νὰ τὸ μολύνουμε. Ἄλλωστε, οἱ
προγαμιαῖες σχέσεις δὲ βοηθοῦν
τοὺς νέους ἀναφέροντας πολλὰ
διαζύγια ἐξαιτίας προγαμιαίων
σχέσεων. Τοὺς συμβούλεψε, σύμ-
φωνα μὲ τὸν Ἅγιο Παΐσιο, νὰ προ-
χωρήσουν, νὰ σπουδάσουν καὶ
μετὰ νὰ βροῦν τὸ σωστὸ σύντρο-
φο. Ἐφησύχασε τοὺς μαθητὲς γιὰ
τὴν ἀγωνία τους γιὰ τὸν Ἀντίχρι-
στο, τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα,
τὴ μαγεία, ὅτι δὲν πρέπει νὰ τοὺς
φοβίζει κάτι, ἂν ἔχουν μέσα τους
τὸ Χριστὸ καὶ ὡς ὅπλο τὸ σταυρό,
τὸ σημεῖο τοῦ ὁποίου ντρεπόμα-
στε νὰ κάνουμε. Ὅσο γιὰ τὴ δια-
μαρτυρία τῶν μαθητῶν ὅτι ἡ
γλώσσα τῆς ἐκκλησίας εἶναι ἀκα-
τανόητη, λόγω τῆς ἐκτόπισης τῶν
ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τοὺς διαβε-
βαίωσε ὅτι ἡ θεία λειτουργία εἶναι
βατή, ἑρμηνευμένη καὶ ἐμπνευ-
σμένη, καὶ ἂν μεταφραστεῖ θὰ
εἶναι ἀνιαρὴ καὶ θὰ μοιάζει μὲ θεα-
τρικὴ παράσταση καὶ ὄχι θεῖο μυ-
στήριο. Ἂς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι καθη-
γητὲς Πανεπιστημίου συμβου-
λεύονταν τοὺς σχεδὸν ἀγράμμα-
τους Γέροντες ὅπως Πορφύριο,
Παΐσιο, Ἰάκωβο Τσαλίκη. Τέλος,
ἔκλεισε μὲ τὴ συμβουλή: «ἂς πλη-
σιάσουμε τὸ Χριστὸ καὶ ἂς θελή-
σουμε νὰ τὸν γνωρίσουμε».

Σεβ. Μητρ. Αἰτωλίας: 
«Ἂς πλησιάσουμε τὸν Χριστό»

Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕK ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

Πολλὰ ἔρημα ἐξωκκλήσια ποὺ
εὐλογοῦν τάς κορυφάς τῶν βουνῶν
τῆς πατρίδος μας ἔχουν μείνει
ἀπροστάτευτα εἰς τάς φυσικάς δυ-
νάμεις. Ἕνα ἀπὸ αὐτά, ὁ Πρ. Ἠλίας
τοῦ Ταϋγέτου, κατέρρευσε. Παρα-
καλοῦμεν καὶ ἀπὸ τοῦ παρόντος
βήματος τοὺς Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτας νὰ μεριμνήσουν,
διὰ νὰ μὴ στερηθοῦν τῆς εὐλογίας
των αἱ βουνοκορφαί, τὰ πλησιέστε-
ρα εἰς τὸν οὐρανὸν σημεῖα! Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τοῦ Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου
Καλαμάτας τῆς 4ης Μαΐου:

«Θὰ πρέπει νὰ ντρεπόμαστε ὡς
Μεσσήνιοι, νὰ ντρεπόμαστε ὡς
Λάκωνες, νὰ ντρεπόμαστε ὡς Μα-

νιάτες, ὡς Πελοποννήσιοι, πάνω
ἀπʼ ὅλα νὰ ντρεπόμαστε ὡς ὀρει-
βάτες ποὺ θέλουμε νὰ λέμε ὅτι τὸ
ἀγαπημένο μας βουνὸ εἶναι ὁ
ἐμβληματικὸς Ταΰγετος. Καὶ βέ-
βαια τὸ θέμα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ
ἐκκλησάκι τοῦ Πρ. Ἠλία στὴν κο-
ρυφή, ἀκριβῶς στὰ 2.407μ., τὸ
ὁποῖο βρίσκεται λίγο πρὶν τὴν ὁλο-
κληρωτικὴ καταστροφή του. Πρό-
κειται γιὰ ἕνα κτίσμα ποὺ εἶναι ταυ-
τισμένο μὲ τὸν ἴδιο τὸν Ταΰγετο,
ποὺ ἔχει δώσει τὸ ὄνομά του στὴν
ὑψηλότερη κορυφή. 

Στὶς 3-5-2015 κατὰ τὴν τελευ-
ταία μας ἀνάβαση στὴ κορυφὴ δια-
πιστώσαμε ὅτι ἡ πρόσοψη τοῦ
ναοῦ ἔχει καταρρεύσει καὶ οἱ δύο
καμπάνες ποὺ ὑπῆρχαν ἔχουν
θρυμματιστεῖ. Ὁ Πρ. Ἠλίας στὸν
Ὄλυμπο (ὕψ. 2.800μ), τὸ ἐκκλησά-
κι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (ὕψ. 2.454μ)
στὸν Ψηλορείτη τῆς Κρήτης, ἡ
ἐκκλησία τοῦ Σωτῆρος ποὺ κτίζε-
ται στὴν ἀπόκρημνη κορυφὴ τοῦ
Ἀθω (ὕψ. 2.027μ) ἀποτελοῦν με-
ρικὰ μόνο παραδείγματα τοῦ πόσο
κάποιοι ἄλλοι στὴ Ἑλλάδα πραγμα-
τικὰ ἐνδιαφέρονται καὶ ἀγαποῦν
τὸν τόπο τους καὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε
νὰ μᾶς κάνουν νὰ ντρεπόμαστε γιὰ
τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σή-
μερα στὸν Ταΰγετο».

Καμπανάκι κινδύνου 
διὰ τὰ ἐξωκκλήσια!

Ἀγγελία
Πτυχιοῦχος βρεφονηπιο-

κόμος, Ἑλληνίδα, 40 ἐτῶν,
μὲ πολυετῆ ἐμπειρία (20
χρόνια), ἀναλαμβάνει τὴ
φύλαξη βρεφῶν καὶ νηπίων.
Περιοχὲς Βορείων Προ-
αστίων.

Συστάσεις διαθέσιμες.
Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας:

6947931367
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Ἐκ τοῦ γραφείου τύπου τῆς
ΑΣΠΕ ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνα-
κοίνωσις διὰ τὰς μεταγραφὰς τῶν
πολυτέκνων:

Ἡ δημοσιευθεῖσα ὑπ᾽ ἀριθμ.
1251/2015 ἀπόφαση τῆς ὁλομε-
λείας τοῦ ΣτΕ, ποὺ ἀναφέρεται
στὶς μετεγγραφές, εἶναι παν-
τελῶς ἀνεφάρμοστη μὲ τὸ περιε-
χόμενο ποὺ ἔχει καὶ δὲν μπορεῖ ν᾽
ἀποτελέσει ἀφορμὴ γιὰ τὴν κα-
τάργηση τοῦ δικαιώματος τῆς με-
τεγγραφῆς τῶν πολυτέκνων καὶ
τῶν τέκνων τῶν πολυτέκνων. Ὁ
ἀπερχόμενος ὁριστικῶς στὶς 30-
6-2015 σημερινὸς πρόεδρος τοῦ
ΣτΕ γιὰ πρώτη φορά στὴν ἱστορία
τοῦ ΣτΕ, μὲ τὴν κατάθεση ἐκ μέ-
ρους τῶν Ἀρχιτεκτονικῶν
Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονί-
κης τῆς αἰτήσεώς τους κατὰ τῶν
ὑπουργικῶν ἀποφάσεων γιὰ τὶς
μετεγγραφές, ἔσπευσε καὶ χορή-
γησε προσωρινὴ διαταγὴ ἀνα-
στολῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν,
πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔχει προηγούμε-
νο στὴν ἱστορία τοῦ ΣτΕ! Τοῦτο
ἀρκεῖ γιὰ νὰ καταδείξει ὅτι ἦταν
ἐκ προοιμίου βεβαία ἡ χορήγηση
τόσο τῆς ἀναστολῆς ἐκτελέσεώς
τους, ὅσο καὶ ἡ ἀκύρωσή τους,
ὅπως καὶ ἔγινε.

Ἡ ἐκδοθεῖσα παραπάνω ἀπό-
φαση εἶναι ἀνεφάρμοστη σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τουλάχιστον τοὺς πολυτέ-
κνους καὶ τὰ τέκνα τῶν πολυτέ-
κνων γιατί:

1) Ἡ ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ καὶ μὲ
τὴν προεδρία τοῦ ἴδιου τοῦ σημε-
ρινοῦ της προέδρου μὲ τὴν ὑπ᾽
ἀριθμ. 986/2014 ἀπόφασή της κρί-
νοντας ὅτι ἦταν ἀντισυνταγμα-
τικὴ ἡ ρύθμιση τοῦ ἄρθρου 59
τοῦ Ν. 3966/2011, γιὰ τὴν καθ᾽
ὑπέρβαση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν εἰσα-
γομένων σὲ ΑΕΙ καὶ ΤΕΙ, ποσο-
στοῦ 20% ἐκ πολυτέκνων καὶ τέ-
κνων τους, τριτέκνων κ.λπ. ἀπε-
φάνθη: «..Ἡ ἀντίθεση τοῦ νέου
συστήματος εἰσαγωγῆς στὴν τρι-
τοβάθμια ἐκπαίδευση πρὸς τὸ
Σύνταγμα δὲν αἴρεται μὲ τὴν ἐπί-
κληση ἀπὸ τὸν νομοθέτη λόγων
ἀναγομένων στὴν εὔρυθμη λει-
τουργία τῶν ἱδρυμάτων τῆς τρι-
τοβάθμιας ἐκπαίδευσης μέσῳ τῆς
παράλληλης κατάργησης τοῦ συ-
στήματος μετεγγραφῶν. Τοῦτο,
διότι οἱ μετεγγραφὲς προϋποθέ-
τουν, πάντως, τὴν εἰσαγωγὴ στὴν
τριτοβάθμια ἐκπαίδευση βάσει
ἐγκύρου ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω ἄποψη
συστήματος...».

Πῶς λοιπόν, τὸ 2014, δηλ. μόλις
πρὸ ἔτους ἡ ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ
θεωροῦσε τὸ καθεστὼς τῶν με-
τεγγραφῶν νόμιμο; Τί ἄλλαξε μέ-
σα σ᾽ αὐτὸ τὸ χρόνο; Καὶ γιὰ ποιὸ
λόγο τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας πρέ-
πει νὰ δεχθεῖ τὴν ἀπόφαση τοῦ
2015 καὶ ὄχι τοῦ 2014, ἡ ὁποία
ἐλήφθη ὑπὸ 25μελῆ σύνθεση καὶ
ὄχι ἀπὸ 19μελῆ, ὅπως τοῦ 2015;

2) Ἀναγράφει ἡ παραπάνω ἀπό-
φαση: «..κάθε εἰσαγόμενος πρέ-
πει, νὰ φοιτᾶ στὴ Σχολὴ ἢ στὸ
Τμῆμα, ὅπου εἰσάγεται, μέχρι τὴν
ἀποφοίτησή του. Κατ᾽ ἐξαίρεση ὁ
κοινὸς νομοθέτης δύναται νὰ θε-
σπίζει διατάξεις ποὺ ἐπιτρέπουν
τὶς μετεγγραφὲς ἐκείνων τῶν
φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ
συνεχίσουν τὶς σπουδές τους στὴ
Σχολὴ ἢ τὸ Τμῆμα, ὅπου ἔχουν
εἰσαχθεῖ, λόγω προβλημάτων
ὑγείας ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἴδι-
οι ἢ λόγω ἀνυπέρβλητης οἰκονο-
μικῆς δυσχέρειας...». Δὲν διαλαμ-
βάνει ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ἀπὸ ποῦ
ἔχει αὐτὴ τὴν ἐξουσία νὰ καθορί-
ζει αὐτὲς τὶς ἐξαιρέσεις καὶ ἀπὸ
ποιὲς διατάξεις τοῦ Συντάγματος
ἢ νόμου προκύπτει ὅτι ὁ κοινὸς
νομοθέτης δύναται γιὰ τὶς παρα-
πάνω καὶ μόνο κατηγορίες νὰ θε-
σπίζει τὴν κὰτ᾽ ἐξαίρεση μετεγ-
γραφή τους. Οὔτε διαλαμβάνει ἡ
ἀπόφαση, ἐὰν ἡ διάταξη τοῦ
ἄρθρου 21 παρ. 2 τοῦ Συντάγμα-
τος, ποὺ ἐπιβάλει ὅτι «Πολύτε-
κνες οἰκογένειες.. ἔχουν δικαίω-
μα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ τὸ κρά-
τος», περιλαμβάνεται στὶς κατ᾽
ἐξαίρεση περιπτώσεις. Ἀκόμη:
δὲν διαλαμβάνει ἡ ἀπόφαση
ποιὸς θὰ κρίνει ὅτι λόγω προβλη-
μάτων ὑγείας ἀδυνατοῦν νὰ συ-
νεχίσουν τὶς σπουδές τους; Δηλ.
ὅποιος ἔχει τὸν τρόπο του καὶ
μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίζει ἕνα πιστο-
ποιητικὸ θὰ μπορεῖ νὰ λαμβάνει
μετεγγραφή; Περαιτέρω ποιὸς θὰ
κρίνει καὶ βάσει ποίου εἰσοδήμα-
τος ὅτι ὑφίσταται ἀνυπέρβλητη
οἰκονομικὴ δυσχέρεια; Δηλ. ὅποι-
ος ἔχει τὴν δυνατότητα ν᾽ ἀπο-
κρύπτει εἰσοδήματα, ἐμφανιζόμε-
νος ὅτι ἔχει ἀνυπέρβλητη οἰκονο-
μικὴ δυσχέρεια θὰ δύναται νὰ
λαμβάνει μετεγγραφή; Οὔτε βέ-
βαια ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ἀναφέ-
ρει σὲ ποιὰ χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης δὲν ἐπιτρέπονται οἱ με-
τεγγραφὲς ἢ αὐτὲς ἐξαρτῶνται
ἀπὸ λόγους ὑγείας ἢ οἰκονομικῆς
δυσχέρειας.

3) Ἀναγράφει περαιτέρω ἡ ἀπό-
φαση: «..Ἐπιπροσθέτως, χάριν
προστασίας τῆς εὔρυθμης λει-
τουργίας καὶ σεβασμοῦ τῆς πλή-
ρους αὐτοδιοικήσεως τῶν ἀνω-
τάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων,
τὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος
ἐπιβάλλει στὸν κοινὸ νομοθέτη
κατὰ τὴ θέσπιση τῶν διατάξεων
περὶ μετεγγραφῶν: α) νὰ προβλέ-
πει ἀνώτατο ὅριο γιὰ τὶς καθ᾽ ἕκα-
στο ἀκαδημαϊκὸ ἔτος ἐπιτρεπό-
μενες μετεγγραφές, τὸ ὁποῖο
εὐλόγως δὲν δύναται νὰ ὑπερβαί-
νει - συνολικὰ γιὰ τὰ ἑξάμηνα
σπουδῶν - ποσοστὸ 10% ἐπὶ τῶν
κατὰ τὸ ἴδιο ἀκαδημαϊκὸ ἔτος
εἰσαγομένων σὲ κάθε Σχολὴ ἢ
Τμῆμα ὑποδοχῆς καὶ β) νὰ κα-
θιστᾶ τὰ ὄργανα τῶν Σχολῶν καὶ
τῶν Τμημάτων ὑποδοχῆς ἀποφα-
σιστικῶς ἁρμόδια γιὰ νὰ ἐκτι-
μοῦν, μὲ εἰδικῶς αἰτιολογημένη
κρίση καὶ χωρὶς ὑποχρέωση

ἐξαντλήσεως τοῦ ὡς ἄνω ὁρίου,
ἂν καὶ σὲ ποιὸ βαθμὸ ἐπιτρέπουν
οἱ λειτουργικὲς δυνατότητές
τους τὴ διενέργεια μετεγ-
γραφῶν... ».

Ἐδῶ ἡ ἀπόφαση δὲν ἀναφέρει
βάσει ποίων κριτηρίων καθόρισε
ὡς ἀνώτατο ὅριο ὅσων θὰ ἔχουν
δικαίωμα μετεγγραφῆς τὸ πο-
σοστὸ 10%; Καὶ γιατί ὄχι 9% ἢ
20% καὶ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὸ ΣτΕ
τὴν ἐξουσία αὐτή; Καὶ ἐὰν τὰ
ὄργανα κάθε Σχολῆς ἢ Τμήματος
ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι μπορεῖ νὰ
μετεγγραφεῖ ποσοστὸ 30 ἢ 40%,
πλὴν ὅμως τὸ ΣτΕ ὁρίζει 10%,
αὐτὸ ἀποδεικνύει « σεβασμὸ τῆς
πλήρους αὐτοδιοικήσεως τῶν
Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυ-
μάτων», ὅπως ἀναγράφει ἡ ἀπό-
φαση; Ἢ ἐὰν τὰ ὄργανα ἔχουν
τὴν ἄποψη ὅτι στὴ Σχολὴ ἢ στὸ
Τμῆμα δὲν μπορεῖ δὲν μπορεῖ νὰ
μετεγγραφεῖ κανείς, τότε τί θὰ γί-
νει γι᾽ αὐτοὺς «οἱ ὁποῖοι ἀδυνα-
τοῦν νὰ συνεχίσουν τὶς σπουδές
τους στὴ Σχολὴ ἢ τὸ Τμῆμα, ὅπου
ἔχουν εἰσαχθεῖ, λόγω προβλημά-
των ὑγείας ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ
ἴδιοι ἢ λόγω ἀνυπέρβλητης οἰκο-
νομικῆς δυσχέρειας»; Θὰ στερη-
θοῦν τῆς δυνατότητας νὰ σπου-
δάσουν;

4) Στὴν δίκη εἶχε ἀσκήσει πα-
ρέμβαση ἡ Ἀνωτάτη Συνομο-
σπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος
(ΑΣΠΕ).Ἡ ἐκδοθεῖσα ἀπόφαση εἰς
οὐδὲν ἀπολύτως δίδει ἀπάντηση
στὰ ὅσα προέβαλλε καὶ ἰσχυρί-
σθηκε ἡ ΑΣΠΕ καὶ εἰδικώτερα στὸ
ὅτι οἱ ὀλίγες θέσεις τῶν πολυτέ-
κνων καὶ τῶν τέκνων τους ποὺ
ἐζήτησαν μετεγγραφὴ γιὰ τὶς δύο
Ἀρχιτεκτονικὲς Σχολὲς (5 γιὰ τὴν
Θεσσαλονίκη ἐπὶ συνόλου εἰσα-
χθέντων 168 καὶ 15 γιὰ τὴν Ἀθή-
να ἐπὶ συνόλου εἰσαχθέντων 208)
οὐδόλως ἐπηρεάζουν τὴν ἱκανό-
τητα τῶν Ἀρχιτεκτονικῶν Σχολῶν
γιὰ τὴν παροχὴ σπουδῶν.

Ἡ καθιέρωση ἀπὸ τοῦ ἔτους
1979 τοῦ δικαιώματος μετεγ-
γραφῆς τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν
τέκνων τους θεσπίσθηκε, γιατί
ἐξυπηρετεῖ ὑπέρτερο δημόσιο
συμφέρον, ποὺ εἶναι ἡ ἀντιμετώ-
πιση τῆς ὑπογεννητικότητος, ποὺ
μαστίζει τὴν χώρα καὶ ὁδηγεῖ τὴν
Ἑλλάδα στὸ τέλος τῆς ἱστορίας
της. 

Ἡ θέσπιση τῶν διατάξεων τοῦ
ἄρθρου 21 παρ. 2 καὶ 5 τοῦ Συν-
τάγματος, βάσει τῶν ὁποίων: «
2.Πολύτεκνες οἰκογένειες...  ἔ -
χουν δικαίωμα εἰδικῆς φροντίδας
ἀπὸ τὸ Κράτος... 5. Ὁ σχεδιασμὸς
καὶ ἡ ἐφαρμογὴ δημογραφικῆς
πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἡ λήψη
ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων
ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κρά-
τους», ἀποσκοπεῖ στὴν ἀντιμετώ-
πιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλή-
ματος τῆς χώρας (βλ. πρακτικὰ
Βουλῆς ἐπὶ τοῦ Συντάγματος, Συν -
εδρίαση ΟΘ/16-4-1975 σελ.
479,486). 

Ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης,
θεσπίζοντας τὴν ὑπὲρ αὐτῶν (πο-
λυτέκνων) εἰδικὴ κρατικὴ φροντί-
δα, δὲν ἀπέβλεψε στὴν ἐνίσχυση
αὐτῶν ὡς κατηγορίας οἰκονο-
μικῶς ἀδυνάτων ἢ ἀναξιοπαθούν-
των προσώπων (ΣτΕ 1095/2001,
1366/2009 κ.λπ.), ἀλλ᾽ ἀπέβλεψε
στὴν θέσπιση κινήτρων γιὰ τὴν
αὔξηση τῶν γεννήσεων λόγω τοῦ
ὀξυτάτου δημογραφικοῦ προβλή-
ματος, τὸ ὁποῖον ἀντιμετωπίζει ἡ
χώρα μας καὶ τὸ ὁποῖο, δυσ -
τυχῶς, συνεχῶς ἐπιδεινώνεται,
ὅπως ἀποδείχθηκε καὶ ἀπὸ τὰ
στοιχεῖα, ποὺ ἀνακοινώθηκαν,
τῆς τελευταίας ἀπογραφῆς τοῦ
2011 σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ
πρώτη φορά, ποὺ στὴν ἱστορία
τῶν ἀπογραφῶν ὑπάρχει μείωση
τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος
κατὰ 146.407.

Τὸ Νομικὸ Συμβούλιο εἶχε ἀπο-
φανθεῖ μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 18/1997
γνωμοδότησή του καὶ μάλιστα ἐπὶ
τοῦ θέματος τῶν μετεγγραφῶν
τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν τέκνων
πολυτέκνων, τ᾽ ἀκόλουθα: «...ἡ
διατύπωση τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ
ἰσχύοντος Συντάγματος σηματο-
δοτεῖ διάταξη μὲ ἄμεσα κανονι-
στικὸ περιεχόμενο. Δὲν κατευθύ-
νει ἁπλὰ τὸν κοινὸ Νομοθέτη,
ἀλλ᾽ ἐπιβάλλει σ᾽ αὐτὸν τὴν λήψη

τῶν ἀναγκαίων μέτρων ὑπὲρ τῶν
πολυτέκνων. Ἡ λήψη μέτρων
κατὰ τῶν πολυτέκνων ἢ ἡ θέση
τους σὲ ἥσσονα μοῖρα δὲν εἶναι
συνταγματικὰ ἀνεκτή.... ἡ ἐξυπη-
ρέτηση τοῦ ἀτομικοῦ συμφέρον-
τος τῶν πολυτέκνων ἀποτελεῖ
ἐξυπηρέτηση τοῦ γενικωτέρου
δημόσιου συμφέροντος, πρὸ τοῦ
ὁποίου καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσό-
τητος τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στὸ
νόμο ὑποχωρεῖ (ΣτΕ 2773/91,
2781/1991, 4062-4070/90)...».

Ὅταν μάλιστα τὴν τριετία
2011-2012-2013 οἱ γεννήσεις
(300.993) στὴν Ἑλλάδα ἦσαν κατὰ
38.628 λιγωτέρες ἀπὸ τοὺς θανά-
τους (339.561)! Γιὰ πρώτη φορά
ἀπὸ τὸ 1921 οἱ γεννήσεις
κατῆλθαν τὸ 2013 κάτω ἀπὸ τὸ
ὅριο τῶν 100.000 καὶ ἦσαν μόλις
94.134, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μόνον
80.940 ἦσαν γεννήσεις ἀπὸ Ἑλλη-
νίδες, οἱ λοιπὲς ἦσαν ἀπὸ ἀλλο-
δαπές, οἱ δὲ θάνατοι ἀνῆλθαν τὸ
ἴδιο ἔτος σὲ 111.794, δηλ. ὑπερ -
οχὴ θανάτων κατὰ 17.660!

Ἔχει δὲ κριθεῖ ἀπὸ τὸ ΣτΕ μὲ
πληθώρα ἀποφάσεών του καὶ μά-
λιστα γιὰ τὴν καθ᾽ ὑπέρβαση εἰσα-
γωγὴ τέκνων πολυτέκνων στὶς
στρατιωτικὲς σχολὲς μὲ τὶς δια-
τάξεις τοῦ Ν.Δ. 582/1970, ὅτι δὲν
ἀντίκειται στὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότη-
τος, διότι δικαιολογεῖται ἀπὸ λό-
γους δημοσίου συμφέροντος, δη-
λαδὴ πρὸς ἀντιμετώπιση τοῦ δη-
μογραφικοῦ προβλήματος τῆς
χώρας, ἐν ὄψει καὶ τῆς διατάξεως
τοῦ ἄρθρου 21 παρ. 2 τοῦ Συν-
τάγματος (βλ. ἐνδεικτικῶς
1972/1994, 2886/1995, 2778/1991,
2771/1991, 4062/1990, 2860/1993
κ.λπ.) καὶ συνεπῶς οὐδεμία παρά-
βαση τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντά-
γματος ὑπάρχει στὴν προκειμένη
περίπτωση μὲ τὴν μεταφορὰ θέ-
σης (μετεγγραφὴ) ὀλίγων τέκνων
πολυτέκνων στὶς Ἀρχιτεκτονικὲς
Σχολές, ὅταν μάλιστα ἔχουν ἐπι-
τύχει μὲ τὶς Πανελλήνιες Ἐξετά-
σεις, μὲ ἀμιγῶς ἀκαδημαϊκὰ κρι-
τήρια, σὲ ἀντίστοιχες καὶ ἀπολύ-
τως ἰσότιμες Σχολὲς μὲ αὐτές.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω καὶ ὅλα τὰ
λοιπά, ποὺ ἀναφέρομε στὴν πα-
ραπάνω προσφυγή μας ἀποδει-
κνύεται σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς πολυ-
τέκνους καὶ τὰ τέκνα τῶν πολυ-
τέκνων ἡ παραπάνω ἀπόφαση πα-
ραβίασε βαναύσως καὶ προκλη-
τικῶς τὸ ἄρθρο 21 παρ. 2 τοῦ Συν-
τάγματος καὶ ἀγνόησε ἐξ ἴσου
προκλητικῶς ὅλα ὅσα τὸ ἴδιο εἶχε
ἀποφανθεῖ γιὰ τὶς περιπτώσεις
τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν τέκνων
τους.

5) Ἡ ΑΣΠΕ ἐντὸς τῶν προσ -
εχῶν ἡμερῶν θὰ καταφύγει στὸ
Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο τοῦ Στρα-
σβούργου, γιὰ ὅλους τοὺς παρα-
πάνω λόγους, ζητώντας τὴν ἀκύ-
ρωση τῆς παραπάνω ἀποφάσεως
τοῦ ΣτΕ καὶ εἶναι βεβαία ἡ εὐδο-
κίμηση τῆς προσφυγῆς μας, ὅταν
ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ἀγνόησε ὅλα
ὅσα εἶχε ἡ ΑΣΠΕ προβάλλει κατὰ
τὴν δίκη. 

Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω εἶναι
ἀνεφάρμοστη ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ
γιὰ τοὺς πολυτέκνους καὶ τὰ τέ-
κνα τους καὶ συνεπῶς τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Πολιτισμοῦ, Παιδείας καὶ
Θρησκευμάτων, ἔχει χρέος νὰ
ἀγνοήσει τὴν παραπάνω ἀπόφαση
ἐν ὄψει τοῦ παραπάνω περιεχο-
μένου της, ὅταν μάλιστα μὲ τὸ
ὁμόφωνο πόρισμά της ἡ Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ -
ΑΣΠΙΣΜΟΣ ΔΗΛ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ)
τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1993 (δηλ.
πρὶν ἀπὸ 22 χρόνια) εἶχε ἐπισημά-
νει τὰ ἑξῆς: «..Στὴ χώρα μας, στὴν
ὁποία σήμερα ἡ γεννητικότητα
εἶναι ἀπὸ τὶς χαμηλότερες στὴν
Εὐρώπη, τὸ δημογραφικὸ πρό-
βλημα παίρνει τεράστιες ἐθνικὲς
διαστάσεις, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπει-
λήσουν τὴν ἐθνική μας ἀνεξαρ-
τησία καὶ ἐδαφικὴ ἀκεραιότη-
τα..ἐθνικοὺς κινδύνους..θὰ ἀντι-
μετωπίσει πολὺ ἔντονα στὸ ἀμέ-
σως προσεχὲς μέλλον ἡ χώρα
μας, ἂν δὲν ἀλλάξουν οἱ δημο-
γραφικοὶ δεῖκτες..».

Ἡ ἀπόφαση ἀκολούθησε πιστὰ
καὶ συνταυτίσθηκε μὲ τὴν ἀντιπο-
λυτεκνική, ἀντιοικογενειακὴ καὶ
ἀντιδημογραφικὴ πολιτικὴ τῆς
(συγ)Κυβέρνησης ποὺ ἀπῆλθε!».

Ἀνεφάρμοστος ἡ ὑπ᾽ ἀριθμ. 1251/2015 ἀπόφασις τοῦ ΣτΕ 
διὰ τὰς μεταγραφὰς ὅσον ἀφορᾶ τοὺς πολυτέκνους καὶ τὰ τέκνα
πολυτέκνων. Προσφεύγει ἡ ΑΣΠΕ εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν ΔικαστήριονΒ´

Πρῶτα ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἔπειτα ἡ ἀγάπη

Τὸν κατὰ Θεὸν αὐτὸν ἔλεγχο
ἀντιμάχεται ἡ ἀγαπολογία. Ἡ ἀγα-
πολογία τὶς τελευταῖες δεκαετίες
ἔχει ὡς ὁδοστρωτήρας συντρίψει
τὰ πάντα στὸ διάβα της. Ὁ θεολο-
γίζων λόγος, διὰ νὰ προσεγγίση
τὴν κοινωνία ἔκανε μία στροφὴ
πρὸς μία ἀρχή, τὴν ὁποίαν ἀσπάζε-
ται ἀκόπως καὶ ἀνενδοιάστως ἡ
κοινωνία, αὐτὴ τῆς ἀγάπης. Ἡ «θε-
ολογία» αὐτὴ ἔχει κατακλύσει
τοὺς πάντες συνθηματικῶς καὶ
ἐπαναλαμβάνει τὸν ἰσχυρισμὸ ὅτι
πεμπτουσία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ
ἀγάπη, προβάλλοντας, ὅμως, μία
στρεβλὴ εἰκόνα, ἀκόμα καὶ ὅταν
ἐπιχειρῆ νὰ καταδείξη ὅτι ἡ ἀγάπη
δὲν εἶναι μία συναισθηματικὴ
ἔννοια ἀλλὰ, ὀντολογικὴ πρόταση
τῆς ἀληθοῦς ζωῆς. Λησμονοῦν οἱ
θιασῶτες τῆς ἀγάπης ὅτι στὸ
«ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», στὸ Ἰωάν-
νειο «ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ» ὅσο καὶ
στὸ Παύλειο «μείζων δὲ τούτων ἡ
ἀγάπη», ἐξυπακούεται ὡς προϋπο-
τιθεμένη ἡ ἀλήθεια. Αὐτὸ τονίζει
καὶ ὁ π. Φιλόθεος ὅταν λέει: «…δι-
καιολογεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ λέει
ὅτι ἔχει ἀγάπη καὶ θέλει νὰ ἑνω-
θοῦμε ὅλοι, διότι τοῦτο ἐδίδαξε ὁ
Θεός. Ναί, αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό. Ὁ
Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὴν πρώτη ἐντολὴ
τῆς ἀγάπης καὶ ἡ Ἐκκλησία εὔχεται
«ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως».
Στ᾽ ὄνομα, τάχα, τῆς ἀγάπης, εἶναι
πρόθυμοι νὰ πέσουν καὶ νὰ προσ -
κυνήσουν τοὺς αἱρετικούς. …ἡ
ἕνωσις πρέπει νὰ εἶναι θρίαμβος
τῆς ἀληθείας καὶ εἶτα θρίαμβος
τῆς ἀγάπης». Ὁ σύνδεσμος τῆς
ἀληθείας εἶναι αὐτὸς ποὺ ἐπιτρέπει
τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης, ἀλλιῶς
ἡ ἀγάπη εἴτε ἐκπίπτει σὲ συναίσθη-
μα εἴτε παραμένει ἀνενεργός, δηλ.
δὲν συνδέει τίποτα καὶ κανένα,
ἀλλὰ ὁδηγεῖ τελικῶς στὴν πλάνη.

Γιʼ αὐτοὺς τοὺς λόγους ὁ Γέρον-
τας ὑπεδείκνυε τόσο στοὺς Ὀρθο-
δόξους ὅσο καὶ στοὺς Παπικοὺς
τὴν ὁδὸ τῆς ἀληθείας. Οἱ ἄνομοι
σκοποὶ ποὺ διάφοροι ἐπεχείρησαν
καὶ συνεχίζουν νὰ ἐπιδιώκουν, εἶναι
νὰ προκαλέσουν τὴν ἕνωση μὲ βά-
ση τὴν ἀγάπη χωρὶς τὴν ἀλήθεια.
Αὐτὸς εἶναι ὁ Παπικὸς τρόπος, ὁ
ὁποῖος ἀποβαίνει καταστροφικός:
«Ἡμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες,
θέλομεν τὴν ἕνωσιν κατὰ Χριστόν,
ὑμεῖς οἱ Λατῖνοι θέλετε αὐτὴν κατὰ
Πάπαν… Νομίζομεν ὅτι δὲν συμφέ-
ρει, ἐφ' ὅσον αὐτὴ γίνη κατὰ Πάπαν
καὶ ὑμᾶς τοὺς παπικούς. Καὶ ἂν γί-
νη, θὰ ἐπιτευχθῆ τὸ ἀντίθετον ἀπο-
τέλεσμα, ἤτοι διαίρεσις. Θὰ γίνη
αἰτία δημιουργίας νέων ἐκκλησιῶν,
πρόξενος φιλονικιῶν καὶ ἐρίδων».
Ὁ Παπικὸς τρόπος τῆς «ἀγάπης»
ὑποστηρίζει ὅτι στὸ ὄνομα τῆς
«ἀγάπης» πρέπει νὰ ὑποχωρήση ἡ
ἀλήθεια καὶ κάθε πτυχὴ τῆς ἀλη-
θείας. Δὲν εἶναι μόνο τὸ δόγμα,
ὑπὸ τὴν στενὴ ἔννοια τῆς διατυπώ-
σεως τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ ὁλό-
κληρη ἡ ἐκκλησιαστικότητα τῆς
Ἐκκλησίας. Τί σημαίνει αὐτό; Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστὸς «παρατεινόμενος
εἰς τοὺς αἰῶνας», ὁ ἴδιος εἶναι ἡ κε-
φαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. «Ἐφ᾽ ὅσον
ὅμως ὁ Πάπας δὲν συμφωνεῖ μὲ
τὸν Χριστόν, δὲν εἶναι δυνατὸν
ποτὲ νὰ γίνη ἡ ἕνωσις», λέει ὁ π. Φι-
λόθεος, καθὼς ὁ Πάπας ἀξιώνει νὰ
εἶναι αὐτὸς ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἂν γίνη ἕνωση ὑπὸ αὐτὲς τὶς
προϋποθέσεις τῆς ψευδοαγάπης,
τότε ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπη νὰ με-
τατραπῆ σὲ χῶρο ὑποδουλώσεως,
ὁ ὁποῖος ὑποτάσσεται σὲ ἀνθρώπι-
να κελεύσματα, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο καταργεῖται ὁ ἴδιος ὁ χαρα-
κτήρας τῆς Ἐκκλησίας. Γιʼ αὐτὸ καὶ
«ἡ ὑποδούλωσις τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν Παπισμὸν θὰ
εἶναι ὑποδούλωσις καὶ τοῦ
Ἔθνους. Θὰ εἶναι δὲ ἀσυγκρίτως
χειροτέρα τῆς ὑποδουλώσεως εἰς
τὸν Μωαμεθανισμὸν καὶ τὸν ψευ-
δοπροφήτην Μωάμεθ», διότι στὴν
περίπτωση ὑποδουλώσεως σὲ
ἀλλοθρήσκους ὁ ἐχθρὸς εἶναι ὁρα-
τός, δηλ. ὁ κίνδυνος ἀπαρνήσεως
τῆς πίστεως, ἐνῶ στὴν πρώτη περί-
πτωση τοῦ Παπισμοῦ, ἔχει κανεὶς
ἤδη ἀλλαξοπιστήσει δίχως νὰ τὸ
ἀντιλαμβάνεται καὶ μάλιστα ἔχει
ἀσπασθῆ τὴν χειροτέρα πίστη, ἐκεί-
νη τοῦ «ὑπερανθρώπου» Πάπα.
Συμβαίνει ἀκριβῶς ὅτι συμβαίνει
καὶ μὲ τὴν ἀγαπολογία, δηλ. διὰ τῆς
προτεραιότητας τῆς ἀγάπης ἔναν-
τι τῆς ἀληθείας ἐνδίδει καὶ προ-
σχωρεῖ ἀσυναίσθητα κανεὶς στὴν
πλάνη, ἐνῶ παραμένει στὸ νοῦ ἡ
ψευδαίσθηση ὅτι ἔχει ἐμβαθύνει
στὴν πνευματικὴ ζωή!
Πάνω  ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπον 

Ἰησοῦν Χριστόν  
ὁ «ὑπεράνθρωπος»Πάπας;!
Ἡ φιλοδοξία αὐτὴ τοῦ Πάπα νὰ

εἶναι αὐτὸς ἡ κεφαλή, εἶναι ἡ διεκδί-
κηση τῆς ἀπολύτου ἐξουσίας.
Ὅμως, ἡ ἐξουσία αὐτὴ ἀνήκει ἀπο-
κλειστικῶς στὸν Κύριό μας, κατὰ τὸ
Γραφικό: «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς» (Μτ 28,18). Ὁ
Πάπας μὲ τὸ νὰ ἐπιζητῆ νὰ ἀνταγω-
νισθῆ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο μας Ἰησοῦ
Χριστό, τίθεται στὸν ἀντίποδα
αὐτοῦ ὡς ψευδόχριστος καὶ πρό-
δρομος τοῦ ἀντιχρίστου, καθὼς
προλειαίνει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀπό-
λυτη σύγκρουση τῶν δυνάμεων τοῦ
σκότους μὲ τὴν παντοδυναμία τοῦ
Φωτός. Ἑπομένως, ἡ Παπικὴ ἀξίωση
καθίσταται ὄχι μόνο ἐπανάληψη τοῦ
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, δηλ.
προσπάθεια ἀπόκτησης ἰσοθεΐας
χωρὶς τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ δαιμονιώ-
δης πράξη τῶν ἐσχάτων, διότι συνε-
πικουρεῖ στὸ σχέδιο τοῦ Διαβόλου.
Γιʼ αὐτὸ ὁ π. Φιλόθεος ἐπαναλαμβά-
νει τὸ τοῦ Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενι-
κοῦ: «εἰς ἐπίγνωσιν ἑαυτοῦ ἐρχομέ-
νου τοῦ, ὡς ἰσοθέου, ἀναγορευθέν-
τος Πάπα». Ὁ Πάπας καλεῖται νὰ
«ἔλθη εἰς ἑαυτὸν» καὶ νὰ συνειδη-
τοποιήση τὴν πραγματική του κατά-
σταση, δηλ. ὅτι εἶναι κτίσμα καὶ ὄχι

θεός. Ὑποδεικνύει, μάλιστα, τὴν
ὀρθὴ ὁδό: «ἂς «ἐγκοβοθῶμεν»,
ἀγαπητέ, τὴν «στολὴν τῆς θεότη-
τας» (τὴν ταπείνωσιν) ἀμφότεραι αἱ
Ἐκκλησίαι». 

Διὰ τοὺς προτρέχοντας νὰ ἰσχυ-
ρισθοῦν ὅτι ὁ π. Φιλόθεος ἀποκαλεῖ
τὸν Παπισμὸ «ἐκκλησία», πρέπει νὰ
διευκρινίσουμε ὅτι, τὸ παράθεμα
προέρχεται ἀπὸ ἐπιστολὴ πρὸς Πα-
πικὸ καὶ ὑποχρεοῦται ὁ Γέροντας νὰ
χρησιμοποιήση τὴν τυπικὴ ἐπίσημη
ὀνομασία. Ἔπειτα, παρὰ τὴ χρήση
τῆς λέξεως «Ἐκκλησία» ὁ π. Φιλό-
θεος τοὺς ἐλέγχει δριμύτατα χωρὶς
νὰ «στρογγυλεύη» ἢ νὰ «κουτσου-
ρεύη» τὴν ἀλήθεια. Τὸ οὐσιῶδες
εἶναι ἡ προτροπὴ νὰ ἀπεκδυθῆ ὁ Πα-
πισμὸς τὴν στολὴ τῆς ἐξουσίας καὶ
νὰ ἐνδυθῆ τὴν στολὴ τῆς ταπεινώ-
σεως, δηλ. νὰ παύση ὁ Παπισμὸς νὰ
εἶναι Παπισμὸς (= ἑνὸς ἀνδρὸς
ἀρχή). Ὁ ἀγώνας τοῦ Παπισμοῦ
εἶναι ἡ ἰσοθεΐα διὰ μέσου τῆς ἀπο-
κτήσεως δυνάμεως, ὅ,τι ἀκριβῶς
ἔκανε καὶ ὁ Ἑωσφόρος, καὶ ὄχι ἡ
ὀρθὴ ὁδὸς τῆς κατὰ χάριν θεώσε-
ως, ποὺ προϋποθέτει νὰ ἀκολουθή-
ση κανεὶς τὸν Κύριο μας στὴν ὁδὸ
τῆς «ἄκρας ταπεινώσεως».

Ἡ πνευματικὴ 
ρίζα τοῦ κακοῦ

Πηγὴ τῆς ἐπιθυμίας διὰ τὴν κτή-
ση τῆς ἐπιγείου καὶ ἐπουρανίου
ἐξουσίας εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια καὶ
ἀντίδοτό της ἡ ταπείνωση. Ἡ ὑπε-
ρηφάνεια ὁδηγεῖ στὴν συνταύτιση
μὲ τὸν Σατανᾶ. Πολλὲς φορὲς δια-
βάζει κανεὶς στὰ ἔργα τοῦ π. Φιλο-
θέου τὴν κατηγορία ἐναντίον τοῦ
Πάπα ὅτι «ὁ Πάπας, ἐὰν καὶ τὴν ὄψιν
τοῦ προσώπου του ἄλλαξε ἐναντίον
τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ..., ἐὰν καὶ
ἄλλαξε τὴν μορφὴν τοῦ σώματος
καὶ μετεμορφώθη εἰς γυναῖκα, τὴν
γνώμην του δὲν τὴν ἄλλαξε» καὶ
«Ἐνῶ ὁ Θεός, ὁ ποιητὴς καὶ δημι-
ουργὸς τῶν ἁπάντων, τοὺς ἔπλασεν
ἄνδρας, αὐτοὶ ἤλλαξαν τὴν ἀνδρι-
κήν των μορφὴν καὶ ξυρίσαντες τὸν
πώγωνα καὶ τὸν μύστακα μετεμορ-
φώθησαν εἰς γυναῖκας ἐναντίον τοῦ
θελήματος τοῦ Θεοῦ». Τὰ σχόλια
αὐτὰ δὲν ἔχουν σκωπτικὴ διάθεση
οὔτε ἀναφέρονται στὰ ποικίλα σκάν-
δαλα τοῦ Παπισμοῦ. Ὁ Ὅσιος ἐπι-
θυμεῖ πρωτίστως νὰ καταδείξη τὴν
παρέκκλιση ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ
ἐλάχιστα, κατὰ τὸ «ἐξ ὄνυχος τὸν
λέοντα». Ὅμως διὰ ποῖον λόγον
χρησιμοποιεῖ αὐτὰ τὰ συγκεκριμένα
παραδείγματα, ὅταν ὑπάρχη πλῆθος
ἄλλων; Πρόκειται διὰ τὸ οὐσιαστικό-
τερο παράδειγμα, καθὼς παραπέμ-
πει στὸ βάθος τῶν πνευματικῶν κα-
ταστάσεων. Ἡ μεταμόρφωση τοῦ
ἄνδρα σὲ γυναῖκα δηλώνει τὴν ἀνα-
τροπὴ τῆς φυσικῆς τάξεως τῆς Δη-
μιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ὁ Θεὸς
«ἐποίησε ἄρσεν καὶ θῆλυ» ἔρχεται
κάποιος, ὁ ὁποῖος ἐπειδὴ ἰσχυρίζεται
ὅτι εἶναι ἰσόθεος, εἶναι σὲ θέση νὰ
μεταποιήση τὸ ἀρσενικὸ σὲ θηλυκό.
Αὐτὴ ἡ εἰκόνα δείχνει ὅτι ὁ Πα-
πισμὸς ὡς κατάσταση ἀντιστρα-
τεύεται καὶ ἀντιπράττει στὸ Θεὸ καὶ
ἀναποδογυρίζει τὸ σύμπαν. Ἐκεῖνο
ποὺ ἔκανε ὁ Ἑωσφόρος στὸν ἀγγε-
λικὸ κόσμο κάνει καὶ ὁ Πάπας στὸν
ἀνθρώπινο κόσμο. Ἡ ἀντιστροφὴ
αὐτὴ μετέτρεψε τὸν διάβολο ἀπὸ
ἄγγελο σὲ δαίμονα, καὶ τὸν Πάπα
ἀπὸ «λυχνία τῆς Ρώμης» σὲ
«Ἑωσφόρο τῆς Ρώμης», παρασύ-
ροντας συνάμα χιλιάδες ἀγγέλους
καὶ πιστούς. Ἡ μεταμόρφωση εἶναι
χαρακτηριστικὸ τῶν δυνάμεων τοῦ
σκότους καὶ ὁ Πάπας ὑπάγεται, διὰ
τοῦ συγκεκριμένου παραδείγμα-
τος, στὴν κατηγορία τῶν μεταμορ-
φώσεων, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος μετα-
μορφώνει τὸν ἑαυτό του, ὅπως καὶ
ὁ διάβολος: «αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς
μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φω-
τός… καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετα-
σχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιο-
σύνης» (Β΄ Κόρ. 11,14).

Μία εἶναι ἡ λύση: «ὅσον ὀδυ-
νηρὸν καὶ ἐὰν εἶναι τὸ πρᾶγμα καὶ
ὁσονδήποτε καὶ ἂν κοστίση νὰ κα-
ταβῆ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους
τῆς ἐπάρσεως καὶ ὑψηλοφροσύ-
νης εἰς τὰ χαμηλά, εἰς τὸ ἔδαφος ὁ
Ποντίφηξ (δὲν ἐννοοῦμε νὰ ἀπο-
λεσθῆ ὁ βαθμὸς τῆς ἀρχιερωσύ-
νης καὶ τὸ τοῦ ἀρχηγοῦ Ἐκκλησίας
ἀξίωμα), καὶ νὰ ταπεινωθῆ ἡ Δυτικὴ
ὀφρύς». Σὲ αὐτὸν τὸν λόγο τοῦ Γέ-
ροντα δηλώνεται ἀπεριφράστως ἡ
διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν διάβολο
καὶ τὸν Πάπα. Διὰ τὸν Πάπα ὑπάρ-
χει λύτρωση, ὄχι ὅμως καὶ διὰ τὸν
διάβολον. Ὁ Πάπας δὲν βρίσκεται
σὲ παγιωμένη κατάσταση, ὅπως ὁ
διάβολος, καὶ γιʼ αὐτὸ ἀπόκειται σὲ
δική του ἀπόφαση νὰ ἐπανέλθη
στὸ Θεό. Ὄχι μόνο νὰ ἐπανέλθη,
ἀλλὰ νὰ ἀποκατασταθῆ στὴν προ-
τέρα θέση του. Ὁ Ὅσιος δὲν θεω-
ρεῖ ὅτι ἡ ἐπανεισαγωγὴ τοῦ Πάπα
στὴν Ἐκκλησία συνοδεύεται ἀπὸ
κατάργηση τῆς ἐννοίας τοῦ Πα-
τριάρχου τῆς Ρώμης. Ὁ μετανοη-
μένος καὶ ὑποταγμένος στὴν
Ἐκκλησία Ἐπίσκοπος Ρώμης θὰ
εἶναι Ἀρχιερέας καὶ τιμητικὰ
πρῶτος, «primus inter pares», δηλ.
πρῶτος μεταξὺ ἴσων, κατὰ τὴν
ὀρθὴ παλαιὰ τάξη τῆς Ἐκκλησίας.
Τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν θὰ τοῦ στε-
ρήση ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ὁ δρόμος
ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ «ὄρους τῆς
ὑψηλοφροσύνης» στὰ πεδινὰ εἶναι
μακρύς, τραχύς, δύσβατος, ἀπό-
κρημνος καὶ ἀπότομος καὶ δύσκο-
λα, ὅσο καὶ νὰ τὸ ἐπιθυμοῦμεν καὶ
νὰ προσευχώμεθα διʼ αὐτό, θὰ
δοῦμε τὸν Πάπα νὰ κατεβαίνη, διό-
τι ὅπως εἶπε καὶ ὁ φιλενωτικὸς Πα-
τριάρχης Ἰωσήφ: «Ὁρῶ τοὺς Λατί-
νους ὅτι εἰσὶν ἄνθρωποι φιλόνικοι,
κενόδοξοι καὶ ἀκατάπειστοι. Οὐ δυ-
σωποῦνται τοῖς λόγοις τῶν ἡμετέ-
ρων οὐδὲ πεισθῆναι θέλουσι τῆς
ἀληθείας». Ἡ ἀλήθεια δυστυχῶς
δὲν πείθει ὅταν δὲν εἶναι ἀνοικτὴ ἡ
καρδιά μας, «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν,
ἀκουέτω».

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)

Ο,ΤΙ ὑλικὸ δημιουργοῦμε σὲ
αὐτὴ τὴ ζωὴ εἶναι φθαρτό,
εἶναι πρόσκαιρο. Ὅ,τι ἀπο-

λαμβάνουμε σήμερα ἀπὸ τὸν ὑλι-
κό μας κόσμο κτισμένο καὶ στολι-
σμένο μὲ τὶς προσωπικές μας εὐαι-
σθησίες, θὰ εἶναι ὑπὸ ἀνακαίνιση ἢ
καὶ ὑπὸ κατεδάφιση μετὰ ἀπὸ με-
ρικὰ χρόνια. Καὶ θὰ εἶναι σύντομα,
γιατὶ ἡ ζωή μας κυλάει ὅπως τὸ
νερὸ στὸ ρυάκι. Κυλάει δημιουρ-
γώντας γύρω μας, σὲ μικρὲς ἀπο-
στάσεις, θόρυβο ἀπὸ τὸ κελάρυ-
σμά του, γιὰ νὰ καταλήξει, ὅμως,
στὸ ἄγνωστο καὶ ἀχόρταγο μεγά-
λο ποτάμι ἢ στὴν ἀπέραντη θάλασ-
σα τῆς λήθης. Γιατί, λοιπόν, νὰ θέ-
λουμε νὰ δημιουργοῦμε θόρυβο
γύρω ἀπὸ τὸ ὄνομά μας, θόρυβο
ποὺ κρύβει ἐγωϊσμό, ἀφοῦ εἶναι σί-
γουρο ὅτι αὐτὸς θὰ παύσει νὰ
ἀκούγεται μέσα στὴ δίνη, μέσα
στὸν ἀνεμοστρόβιλο τοῦ πανδα-
μάτορος χρόνου;

Ὁραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε,
κοπιάζουμε, ξοδεύουμε, τρῶμε
πολύτιμο χρόνο, δαπανοῦμε κάθε
μας ἰκμάδα στὴν κατασκευὴ σπι-
τιῶν, στὴν ἐπίπλωσή τους μέχρι
λεπτομερείας, στὴ διακόσμησή
τους, στὸν ἐμπλουτισμό τους μὲ
τὰ καλύτερα ὑλικὰ τῆς ἀγορᾶς, οἱ
μὲν ἄγαμοι μόνο γιὰ προσωπική
τους ἀγαλλίαση, πολύ προσωρινὴ
ὁμολογῶ, οἱ δὲ ἔγγαμοι ἐκτὸς ἀπὸ
τὴν προσωπική τους καὶ προσω-
ρινὴ καὶ αὐτῶν τέρψη καὶ μὲ τὴν
πρόφαση λέγοντας, ὅτι παιδιὰ με-
γαλώνουμε, νὰ βροῦν κάτι ἀπὸ
ἐμᾶς. Ὅλοι μας λησμονοῦμε, ὅτι
«τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα
αὐτῆς» (Ψαλμ. κγ΄ 1). 

Κανείς μας δὲν φιλοσοφεῖ τὴ
ζωὴ καὶ δὲν παραδειγματίζεται ἀπὸ
αὐτήν. Δὲν ἔχουμε μνήμη θανά-
του, δὲν σκεφτόμαστε ὅτι σήμερα
εἴμαστε ζωντανοί, αὔριο πεθαίνου-
με, καὶ δὲν ἀκοῦμε στὰ αὐτιά μας
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας «ἃ ἡτοί-
μασας τίνι ἔσται;» (Λουκ. ιβ΄ 20).
Δὲν ἠχοῦν στὰ αὐτιά μας οἱ ὕμνοι
τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας «πάντα
ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ
ὑπάρχει μετὰ θάνατον». Καὶ τοῦτο
γιατὶ τὸ μυαλό μας εἶναι σκουρια-
σμένο ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς  δια-
προσωπικῆς ἐπικοινωνίας μας μὲ
τὸ Θεό μας, τὰ αὐτιὰ μας εἶναι
βουλωμένα ἀπὸ τὸ κερὶ τῆς ἐφά-
μαρτης καθημερινότητος καὶ τὰ
μάτια μας τσιμπλιασμένα ἀπὸ τὸ
ρύπο τοῦ μάταιου ἀνταγωνισμοῦ,
ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ ἔλλειψη
ἀξιῶν καὶ ἐπιδίωξη ἀξιωμάτων,
ὥστε νὰ καταλήγει στὴ βασιλεία
τῆς ἀπαξίας. 

Ἤμουν μικρὸ παιδὶ μὲ κοντὰ
παντελόνια, ὅταν στὴ γειτονιά
μας, στοῦ Γκύζη, πέθανε ἕνας με-
γάλος μουσικός. Θυμᾶμαι στὴ κη-
δεία του ἡ ὁδὸς Μομφεράτου εἶχε
γεμίσει ἀπὸ πλῆθος κόσμου καὶ οἱ
τοῖχοι τοῦ σπιτιοῦ μας ἀπὸ στεφά-
νια στὴν «αἰώνια μνήμη του». Εἶχα
ἐντυπωσιασθεῖ ἀπὸ τὴν ἀπόδοση
τιμῶν στὸ πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ κα-
λοῦ γείτονα, ποὺ σὰν παιδὶ δὲν
γνώριζα νὰ ξεχωρίζω ἀξίες.  Μετά,
ὅμως, ἀπὸ μία ἑβδομάδα εἶδα ὅλα
τὰ ὑπάρχοντά του στὸ δρόμο. Τὰ
μουσικά του βιβλία, οἱ σημειώσεις
του καὶ ὅλα τὰ προσωπικά του
ἀντικείμενα σχημάτιζαν μιὰ πυρα-
μίδα στὴν ἄκρη τοῦ πεζοδρομίου
προσφορὰ σὲ κάθε περαστικό, σὲ
κάθε ρακοσυλλέκτη, σὲ κάθε
ἄσχετο τῆς ἀξίας τῶν ἀντικειμέ-
νων καὶ τῶν γραπτῶν στοιχείων

τοῦ μακαρίτη. Τὸ σπίτι εἶχε ἀδει-
άσει. Οἱ ἰδιοκτῆτες του ἤθελαν νὰ
τὸ ἀνακαινίσουν καὶ νὰ τὸ ξανα-
νοικιάσουν. Καὶ οἱ συγγενεῖς του
δὲν εἶχαν χῶρο νὰ φιλοξενήσουν
τὰ κινητά του ἀντικείμενα, τὰ
ὁποῖα τοὺς ἦταν ἄχρηστα. Ποῦ
γνώριζαν ἐκεῖνοι ἀπὸ μουσική ἢ
μουσικὲς ἀνησυχίες; Ὁ κόπος
ὅλος μιᾶς ζωῆς ἑνὸς ἀγωνιστῆ
ἦταν βάρος γιὰ ὅλους τοὺς ἐπιγε-
νομένους του.

Στὰ χρόνια τῶν σπουδῶν μου
στὴ γηραιὰ Ἀλβιώνα ἔβλεπα ὁλό-
κληρες περιοχές, νὰ τὶς ἔχει δε-
σμεύσει τὸ κράτος μὲ ταμπέλα
«Ὑπὸ κατεδάφιση» καὶ ὁ κόπος καὶ
ὁ ἱδρώτας ὅλων τῶν ἐνοίκων τῶν
σπιτιῶν τῆς περιοχῆς αὐτῆς νὰ πη-
γαίνει χαμένος. Ἡ μετοικεσία τους
γιὰ ἄλλη γειτονιὰ θὰ σήμαινε βέ-
βαια καὶ καλύτερα σπίτια μὲ σύγ-
χρονες τῆς τεχνολογίας ἀνέσεις,
καθὼς τοὺς εἶχαν ὑποσχεθεῖ. Μή-
πως αὐτὸ δὲν συνέβη καὶ στὴν πα-
τρίδα μας, ὅπου τὰ παραδοσιακά
μας σπίτια μὲ τοὺς κήπους, τὶς
αὐλὲς καὶ τὴν ἄμεση γειτνίαση καὶ
κοινωνικὴ ἐπαφὴ τὰ ἀνταλλάξαμε
μὲ διαμερίσματα γιὰ ἀπολαβὴ ἀνέ-
σεων καὶ ἀγαθῶν, ὅπως κεντρικῆς
θερμάνσεως, τὰ ὁποῖα δὲν εἴχαμε
ἂν καὶ ζούσαμε στὶς μονοκατοικίες
μας πιὸ φυσιολογικά, πιὸ ἁπλᾶ, πιὸ
κοινωνικά;

Ὥριμος στὴν ἡλικία ἐκτιμοῦσα
πολὺ ἕνα λόγιο ἐπιστήμονα, δυσ -
τυχῶς ἐργένη, εὐλαβέστατο καὶ
φιλάγιο. Ὅλη του τὴν περιουσία
εἶχε δαπανήσει στὴν ἀγορὰ βι-
βλίων καὶ ὅλο του τὸ χρόνο στὸ
διάβασμά τους. Ἦταν μελετητὴς
καὶ εἶχε φόβο Θεοῦ. Καὶ γιʼ αὐτόν,
ὅμως, ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρό-
νου. Ὁ «καιρὸς ἐγγύς» (Ἀποκ. α΄
3), γιὰ τὸν καθένα μας.  Ὅταν ἀπο-
δήμησε πρὸς Κύριον οἱ συγγενεῖς
του δὲν εἶχαν κανένα ἐνδιαφέρον
γιὰ βιβλία καὶ μάλιστα τοῦ ἐνδια-
φέροντος τοῦ ἐκλιπόντος. Ἔτσι
τὰ πολύτιμα βιβλία κατέληξαν νὰ
πωληθοῦν μὲ τὸ κιλὸ καὶ νὰ ἐκτε-
θοῦν πρὸς πώληση στὰ παλαιοβι-
βλιοπωλεῖα τοῦ Μοναστηρακίου
ἔναντι ἐξευτελιστικῆς τιμῆς. Ἤθε-
λαν, βλέπετε, οἱ κληρονόμοι νὰ
ἀνακαινίσουν καὶ νὰ ἐκμεταλλευ-
θοῦν τὸ σπίτι! 

Μήπως, ὅμως, καὶ ὅλοι μας τὰ
πεπαλαιωμένα σπίτια μας  δὲν τὰ
ἀνακαινίζουμε, γιὰ νὰ τὰ καταστή-
σουμε πιὸ εὔχρηστα, πιὸ λειτουρ-
γικά, πιὸ ἄνετα; Καὶ ὅταν παίρνουν
πρωτοβουλίες τὰ παιδιά μας, δὲν
τὰ ἀνακαινίζουν ἐκεῖνα σύμφωνα
μὲ τὰ δικά τους γοῦστα παραβλέ-
ποντας τὰ δικά μας σὰν ξεπερα-
σμένα; Τέλος ὅταν βλέπουμε ὅτι
τὰ οἰκονομικά μας τὸ ἐπιτρέπουν
δὲν παραδίνουμε τὰ σπίτια μας γιὰ
κατεδάφιση μὲ στόχο νὰ δημιουρ-
γήσουμε κάτι καλύτερο, κάτι ποὺ
νὰ ἀντέχει περισσότερο στὸ χρό-
νο, ἀλλὰ καὶ νὰ καμαρώνουμε ὅτι
εἴμαστε ἄξιοι δημιουργίας κομπά-
ζοντες ἀπέναντι στοὺς ἄλλους
ποὺ στεροῦνται αὐτῆς τῆς δυνα-
τότητος; Γιὰ ποιὰ ἀντοχή, ὅμως,
χρόνου δὲν τὸ σκεφτόμαστε ὡς
ἄφρονες νομίζοντας ὅτι τὸ μέλλον
εἶναι στὸ διηνεκὲς δικό μας. 

Ποτὲ δὲν σκεφτόμαστε ἢ πολὺ
σπάνια σκεφτόμαστε  ὅτι εἴμαστε
φθαρτοί, ὅτι εἴμαστε «γῆ καὶ σπο-
δός» (Σοφ. Σειρ. ι΄ 9)  καὶ δὲν ἤλθα-
με σὲ αὐτὴ τὴ ζωὴ, γιὰ νὰ τὴν κα-
τακτήσουμε καὶ νὰ μείνουμε

αἰώνια ἐδῶ. Ἤλθαμε γιὰ νὰ φύ-
γουμε.  Καὶ μὲ αὐτὴ τὴ σκέψη καὶ ἡ
ἀνακαίνιση καὶ ἡ κατεδάφιση μᾶς
εἶναι ἀπαραίτητες. Ὄχι ὅμως οἱ
ὑλικὲς ἀνακαινίσεις καὶ κατεδαφί-
σεις, ἀλλὰ οἱ πνευματικές, πού, δυσ -
τυχῶς, δὲν μᾶς πολυαπασχολοῦν,
γιατὶ βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ τὴν
ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ, αὐτοῦ ποὺ
θέλει νὰ μᾶς ρίξει στὶς παγίδες του
αὐξάνοντάς μας τὸ ὑλιστικὸ φρό-
νημα. 

Χρειάζεται νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ
τὴν ἀνακαίνιση τῶν ψυχῶν μας, μὲ
τὸ στολισμό τους μὲ  ἀρετές,
ὅπως, διάκριση, ταπείνωση, ἁπλό-
τητα, εὐγένεια, συμπάθεια, ἐλεη-
μοσύνη. Ἡ ἀνακαίνιση αὐτὴ εἶναι
ἀπαραίτητη, γιὰ  τὸ στολισμό μας
μὲ ἔνδυμα ἀφθαρσίας, μὲ ἔνδυμα
γάμου, γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὸν
οὐράνιο νυμφώνα. Ἀνακαίνιση
πνευματικὴ σημαίνει φρεσκάρι-
σμα, καὶ αὐτὸ προϋποθέτει μετα-
μέλεια, ἀλλαγὴ πορείας ζωῆς, με-
τάνοια καὶ ἐξομολόγηση. Ἡ ἀνα-
καίνιση αὐτὴ γίνεται μὲ τὴ θεία συν -
έργεια, μὲ τὴ βοήθεια Ἐκείνου
ποὺ ἦρθε λέγοντάς μας «ἰδοὺ ἐγὼ
καινὰ ποιῶ πάντα» (Ἀποκ. κα΄ 5),
Ἐκείνου, δηλαδή, ποὺ ἦρθε, γιὰ νὰ
ἀνακαινίσει τοὺς πάντες καὶ τὰ
πάντα. Νὰ μᾶς ἀνακαινίσει ὡς ἄτο-
μα καὶ ὡς κοινωνία μὲ τὸ λόγο
Του, μὲ τὴ διδασκαλία Του, μὲ τὴ
χάρη τῶν μυστηρίων Του, ἀλλὰ
πάντοτε μὲ τὴν ἐλεύθερη βούλη-
σή μας, ποὺ προϋποθέτει ὠδίνες
καὶ κόπους. Ὠδίνες ποὺ ἀπορρέ-
ουν ἀπὸ τὴν ἀμετανοησία, τὴ
σκληροκαρδία, τοὺς πειρασμούς,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἄγνοια τοῦ τί εἶναι
«τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθόν,
τὸ εὐάρεστον, τὸ τέλειον» (Ῥωμ.
ιβ΄ 2)

Στὴν ἀνακαίνιση τῶν ψυχῶν καί-
ριο ρόλο παίζει ἡ κατεδάφιση τοῦ
παλαιοῦ μας ἀνθρώπου, τῶν ἐπι-
θυμιῶν μας, τῶν παθῶν μας, τοῦ
ἐγωϊσμοῦ μας, τῶν συνηθειῶν
μας, τῶν ἐλαττωμάτων μας, ὅλων
αὐτῶν ποὺ μᾶς κρατοῦν σὲ πνευ-
ματικὴ παλαίωση, σὲ ἐξαθλίωση,
σὲ  σήψη ποὺ σίγουρα θὰ μᾶς ὁδη-
γήσει στὴν κρήμνισή μας στὸ ἔρε-
βος τῆς πνευματικῆς ἀπωλείας.
Καὶ στὴν κατεδάφιση αὐτὴ ἂς γνω-
ρίζουμε ὅτι ὅσο «ὁ ἔξω ἄνθρωπος
διαφθείρεται» τόσο «ὁ ἔσωθεν
ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ»
(Β´ Κορ. δ´ 16).

Ἡ ἀκτησία ποὺ μᾶς διδάσκουν οἱ
Ἅγιοι Πατέρες εἶναι κορυφαία
ἀρετὴ καὶ μᾶς προστατεύει ἀπὸ
ὑλικὲς ἀνακαινίσεις καὶ κατεδαφί-
σεις ὁδηγώντας μας στὴ διαρκῆ
ἐκζήτηση τῆς πνευματικῆς ἀνακαι-
νίσεως μέσα ἀπὸ τὴν κατεδάφιση
τῶν μεριμνῶν καὶ τῶν παθῶν μας.
Ἂν τὴν εἴχαμε ἀγαπήσει στὴ ζωή
μας θὰ εἴχαμε ἀποφύγει τὶς οἰκο-
νομικὲς κρίσεις, τὶς ἔριδες μεταξὺ
τῶν παιδιῶν μας γιὰ περιουσιακὰ
στοιχεῖα, τὴν ἀγανάκτησή μας γιὰ
τὰ χαράτσια τοῦ κράτους καὶ τὰ
τεράστια ἔξοδα γιὰ τὴ συντήρηση
τῶν ὑλικῶν μας ἀγαθῶν, ἀφοῦ
κατὰ τὸν Α΄ Ὀλυνθιακὸ λόγο τοῦ
Δημοσθένη «τὸ φυλάξαι τἀγαθὰ
τοῦ κτήσασθαι χαλεπώτερον
εἶναι». Ἂν βιώναμε τὴν ἀκτησία θὰ
ζούσαμε σίγουρα ἀπὸ ἐδῶ τὸν Πα-
ράδεισο καὶ θὰ ὁμολογούσαμε ὅτι
«ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν
ἐστι» (Λουκ. ιζ΄ 21). Ἂς τὴν ἀπο-
λαύσουμε μετὰ ἀπὸ πνευματικὴ
ἀνακαίνιση καὶ ἀπὸ κατεδάφιση
τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν μας!

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

Τὸ ὑπέρογκον ποσὸν τῶν 23
ἑκατ. δολλαρίων ζητεῖ τὸ Ἰσλα-
μικὸν Κράτος, διὰ νὰ ἀπελευθε-
ρώση χριστιανοὺς ὁμήρους. Οἱ
Ἀσσύριοι μέχρις στιγμῆς ἔδωσαν
μόνον ἕνα μικρὸν μέρος τῶν χρη-
μάτων καὶ ἐπειδὴ οἱ ἰσλαμισταὶ
δὲν ἔμειναν ἱκανοποιημένοι ὁδη-
γοῦν τοὺς χριστιανοὺς εἰς μου-
σουλμανικὸν δικαστήριον, μὲ βε-
βαίαν τὴν κατάληξίν των. Συμφώ-
νως μὲ τὸ olatanea.gr τῆς 4ης
Μαΐου 2015: 

«Ὁ προκαθήμενος τῆς Ἀσσυ-
ριακῆς Ἐκκλησίας (Μονοφυσίτες
Χριστιανοὶ – Προχαλκηδόνιοι
Ὀρθόδοξοι) δήλωσε ὅτι τὸ Ἰσλα-
μικὸ Κράτος ζητᾶ ὑπέρογκα λύ-
τρα, γιὰ νὰ ἀπελευθερώσει 230
Ἀσσύριους χριστιανοὺς ὁμήρους,
ποὺ ἔπιασε στὶς 23 Φεβρουαρίου
στὴν ἐπαρχία Χασάκα στὴ βορει-
οανατολικὴ Συρία. Ἀρχικὰ εἶχαν
συλληφθεῖ ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς
253 Ἀσσύριοι στὶς ἐπιδρομὲς ποὺ
ἐξαπέλυσε τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος
σὲ 35 ἀσσυριακὰ χωριά. 23 ὅμηροι
ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι καὶ 230 πα-
ραμένουν στὰ χέρια τῶν τζιχαν-
τιστῶν, ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι 52
παιδιά, 84 γυναῖκες καὶ 95 ἄνδρες.
Τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος ἀπαίτησε

100.000 δολλάρια γιὰ κάθε ὅμη-
ρο, ποὺ σημαίνει ὅτι ζητᾶ 23 ἑκα-
τομμύρια δολλάρια γιὰ ὅλους. Τὶς
διαπραγματεύσεις μὲ τὸ Ἰσλαμικὸ
Κράτος κάνει ὁ Ἀσσύριος Ἐπίσκο-
πος Μέλις (Mellis) τῆς Αὐστρα-
λίας. Ὁ ἴδιος μιλώντας στὸ ραδιό-
φωνο τοῦ SBS στὴν Αὐστραλία,
εἶπε: «Εἴμαστε ἕνα φτωχὸ ἔθνος.
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι (σ.σ. οἱ ὅμηροι)
δὲν ἔκαναν κάτι λάθος, οὔτε
ἔβλαψαν κανέναν. Οἱ Ἀσσύριοι
δὲν ἔχουμε τόσα λεφτὰ γιὰ νὰ
τοὺς ἀπελευθερώσουμε». Ἐπίσης
παραδέχθηκε ὅτι οἱ Ἀσσύριοι πρόσ -
φεραν στὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος ἕνα
ποσὸ ὡς λύτρα, ὅ,τι εἶχαν, θεω-
ρώντας ὅτι θὰ ἦταν ἀρκετὰ χρή-
ματα, γιὰ νὰ ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι
οἱ ὁμοεθνεῖς τους. Δύο ἡμέρες
μετὰ τὴν προσφορά, τὸ Ἰσλαμικὸ
Κράτος ἀπάντησε ὅτι τὰ χρήματα
ποὺ πρόσφερε ἡ Ἀσσυριακὴ
Ἐκκλησία ἦταν ἀπαράδεκτα καὶ
ὅτι τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος δὲν θὰ
συνεχίσει τὶς διαπραγματεύσεις.
Οἱ 230 αἰχμάλωτοι – ὅμηροι μετα-
φέρθηκαν στὴν πόλη Ράκα τῆς
Συρίας, τὴν ὁποία τὸ Ἰσλαμικὸ
Κράτος ἔχει ὡς πρωτεύουσά του,
καὶ περιμένουν νὰ δικαστοῦν ἀπὸ
ἱεροδικαστήριο τῆς Σαρία, ὅπου
ἕνας μουσουλμάνος δικαστὴς θὰ
ἀποφασίσει γιὰ τὴ μοῖρα τους».

230 χριστιανοὶ ὁδηγοῦνται 
εἰς τὸν θάνατον!

Τὸ Παράρτημα τῆς ΕΑΑΣ στὸ Ν.
Ξάνθης, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἑπτὰ
(7) “ἀναδόχους” Συλλόγους τῶν
Ἱερῶν Παρεκκλησίων τῆς παραμε-
θόριας περιοχῆς, σὲ συνεργασία
μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ξάνθης
καὶ Περιθεωρίου, ποὺ ἀπὸ 4-ἐτίας
καὶ πλέον, σταδιακὰ ἀνακαίνισαν
καὶ πραγματοποιοῦν, σποραδικοὺς
ἐκκλησιασμοὺς στοὺς Ι.Ν. στὰ Πο-
μακοχώρια τοῦ Ν. Ξάνθης, θεω-
ροῦν ἀπαραίτητο, νά:

Α. Πληροφορήσουν τὸ κοινό,
γιὰ τὰ ὅσα ἀναληθῆ διατυπώθη-
καν, ἀπὸ τὸν Ἀξιότιμο κ. Σταῦρο
Θεοδωράκη, Πρόεδρο τοῦ Πολιτι-
κοῦ Κόμματος “ Τὸ Ποτάμι”, στὴν
ἐκπομπὴ τοῦ Δημοσιογράφου κ Νι-
κολάου Χατζηνικολάου, μὲ τίτλο
“στὸν ἑνικὸ” τὴν 4η Μαΐου 2015,
εἰδικότερα ὅταν ἀναφέρθηκε
στὴν δραστηριότητα “Περιφορὰ
τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Ἐχίνο Ξάν-
θης”, ποὺ τελέστηκε τὴν 10η
Ἀπρ.2015 ( Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) .

Β. Διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὴ μὴ
τήρηση τῆς ὀφειλόμενης δημοσιο-
γραφικῆς δεοντολογίας, ποὺ δυσ -
τυχῶς δὲν ἐφαρμόστηκε, οὔτε

ἀπὸ τὸν κ. Πρόεδρο, οὔτε ἀπὸ τὸν
παρουσιαστὴ τῆς ἐκπομπῆς, ἀφοῦ
δὲν μᾶς δόθηκε ὁ λόγος, παρὰ τὶς
πολλαπλὲς τηλεφωνικές μας συν -
ομιλίες μὲ τὸν ἁρμόδιο συνεργάτη
σας, στὴ διαρκεια τῆς ἐκπομπῆς,
γιὰ τὴν παρουσίαση καὶ τῆς δικῆς
μας ἄποψης.

Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλή-
θειας παραθέτουμε, τὰ πραγμα-
τικὰ περιστατικὰ καὶ διευκρινίζου-
με, τὰ παρακάτω:

• «Δὲν μαζεύτηκαν κάποιοι ἀπό-
στρατοι ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές,
Ξάνθη, Καβάλα, Ἀλεξανδρούπολη,
κλπ », ἀλλὰ τὸ ἐκκλησίασμα ἦταν
μέλη ἀπὸ τοὺς 8 ἀναδόχους συλ-
λόγους τῆς Ξάνθης, οἱ ὁποῖοι με-
τέβησαν μὲ τὶς οἰκογένειές τους,
αὐτοβούλως καὶ μὲ δικά τους ἔξο-
δα.

• Ἡ Περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου,
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ, «οὔτε γιὰ 1η φορά»,
οὔτε «ἔγινε παρέλαση τῶν ἀπο-
στράτων γιὰ ἐπίδειξη, στὸ κέντρο
τοῦ χωριοῦ, κλπ», ἁπλὰ ἔγινε γιὰ
νὰ συνεκκλησιαστοῦμε καὶ ταυτό-
χρονα νὰ συμπαρασταθοῦμε σὲ
αὐτοὺς ποὺ “Φυλᾶνε Θερμοπύλες”
στὴν Περιοχή μας.

• Ἡ διαδρομὴ τοῦ Ἐπιταφίου,
ΔΕΝ ΗΤΑΝ «στὸ κέντρο καὶ σὲ
ὅλους τοὺς δρόμους τοῦ ἀμιγῶς
Μουσουλμανικοῦ χωριοῦ», ἀλλὰ
ἀκολούθησε τὴν πορεία, ἔξω ἀπὸ
τὸν Ἱ.Ν, μπροστὰ ἀπὸ τὸ Ἀστ.
Τμῆμα, τὸ Κέντρο Ὑγείας καὶ τὴ
Στρ. Μονάδα, μέχρι καὶ τὸ Μνη-
μεῖο Πεσόντων ( 6-10 Ἀπρ.1941),
τοῦ Ὀχυροῦ Ἐχίνος.

• ΔΕΝ ὑπῆρξε « κανένα ἔνοπλο
Στρ. Τμῆμα οὔτε Στρ. Μπάντα»,
ἁπλὰ ὅπως συνηθίζεται, κατόπιν
αἴτησής μας, διατέθηκαν καὶ φέ-
τος ἀπὸ τὸ Δ´ Σ. Στρατοῦ, γιὰ τὴ
μεταφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, ἀπὸ τὴν
Τοπικὴ Στρ, Μονάδα, τέσσερις (4)
Στρατιῶτες καὶ 2 ἐφεδρικοί.

• ΔΕΝ μᾶς «ἔστειλε κανείς,
οὔτε ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυ-
νας κ. Παν. Καμμένος », ποὺ μνη-
μονεύτηκε πολλάκις, οὔτε εἶναι
ἀπερίσκεπτη ἐνέργεια, κλπ» καὶ
προπαντὸς ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ,
στὴν «ἀλλαγὴ Θρησκευτικῶν πε-
ποιθήσεων, τῶν συμπατριωτῶν
μας Μουσουλμάνων», ὅπως

αὐθαίρετα καταγράφηκε στὴν
ἐκπομπή.

• Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρθηκαν
ἀπὸ τὸν κ. Πρόεδρο στὴν ἐκπομπή,
ἀναφορικὰ μὲ τὴν Περιφορὰ Ἐπι-
ταφίου στὸν ΕΧΙΝΟ, δυστυχῶς,
δὲν ὑπῆρξαν προϊὸν ἀντικειμε-
νικῆς πληροφόρησης. (παραπλή-
σιες αὐθαίρετες καὶ ἀναληθεῖς
ἀναφορές, κυκλοφόρησαν σὲ κα-
τευθυνόμενα ΜΜΕ καὶ sites,ποὺ
προσπαθοῦν νὰ δώσουν ἄλλη διά-
σταση στὸ θέμα). 

Ἐπισημαίνεται ὅτι ὅλες οἱ δρα-
στηριότητες καὶ τῶν 8 ἀναδόχων
Συλλόγων /Ἑνώσεων, εἶναι μακριὰ
ἀπὸ Πολιτικὰ Κόμματα, ΔΕΝ ἔχουν
καμία πολιτικὴ χροιά, οὔτε εἶναι
ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια γιὰ “ψη-
φαλάκια”, οὔτε “ἐθνικιστικὲς ἀντι-
λήψεις”, οὔτε “δυναμιτίζουν τὸ
κλῖμα”, καθότι Χριστιανοὶ καὶ Μου-
σουλμάνοι, στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη
διαβιοῦν ἁρμονικά, σεβόμενοι τὴ
Θρησκευτική μας διαφορετικότη-
τα καὶ πολὺ περισσότερο δὲν ἀπο-
δεχόμαστε τὶς αὐθαίρετες εἰκα-
σίες-ἀπόψεις καὶ ὑποδείξεις, ποὺ
διατυπώθηκαν στὴν ἐκπομπή σας.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ λάβουμε
τὴν ἀπάντηση “ἐπὶ τῆς οὐσίας”,
ὅπως ἐκφράστηκε ἀπὸ τὸν καλε-
σμένο σας κ. Σταῦρο Θεοδωράκη
στὸ Β´ Μέρος τῆς ἐκπομπῆς σας.
(44:27).

Ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἔγγραφα, φω-
τογραφικὸ ὑλικό, VIDEO, κ.λπ.,
ποὺ μᾶς ἐπιβεβαιώνουν, ὑπάρχουν
στὴν ἱστοσελίδα :www.eaasxanth-
is.gr. ( Ἐπισυνάπτονται γιὰ διευκό-
λυνσή σας).

Σᾶς παρακαλοῦμε, ὕστερα ἀπὸ
τὰ παραπάνω, γιὰ τὴν ἀποκατάστα-
ση τῆς ἀλήθειας καὶ ταυτόχρονα
τὴν προβολὴ ἀπὸ τὰ δικά σας
ΜΜΕ, τῆς συνεχιζόμενης δραστη-
ριότητάς μας: «Ἐκκλησιασμοὶ σὲ Ἱ.
Ν. στὰ Πομακοχώρια τῆς Ξάνθης
2015».

Οἱ Πρόεδροι τῶν “ἀναδόχων”
Συλλόγων τοῦ Ν. Ξάνθης

Μὲ ἐκτίμηση
Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.

Γεώργιος Γεωργιάδης
Πρόεδρος ΤΣ / ΕΑΑΣ Ξάνθης

Ἐκκλησιασμοὶ εἰς Ἱερούς Ναούς 
εἰς τὰ Πομακοχώρια τῆς Ξάνθης (2015)

Δελτίον Τύπου Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ, Παράρτημα Ξάνθης, 4ης Μαΐου 2015

Προσέφερον πρὸς ἐνίσχυ-
σιν τοῦ «Ο.Τ.» εἰς ΕΥΡΩ»:

Ἀπόστολος Ἀποστόλου,
Πλωμάρι Λέσβου, 50€ εἰς
μνήμην γονέων, προγόνων,
συζύγου καί φίλων. Ἀρετή
Δεληγεωργάκη, Καλαμαριά,
100€. Σωτήριος Βογιατζό-
γλου, Κέρκυρα, 20€. Ἀνώνυ-
μος, Περιστέρι 30€ εἰς μνή-
μην γονέων. Ἀνώνυμος, Ἀθή-
να, 50€. Ἱερά Μονή Ἀναλή-
ψεως, Ἐλασσόνα, 150€. Κων-
σταντίνος Ρωμαῖος, Καναδᾶς
50€ ὑπέρ ἀναπαύσεως Γεωρ-
γίου Ζερβοῦ. 

Ὁ «Ο.Τ.» εὐχαριστεῖ θερ -
µῶς τοὺς ἀγα�ητούς µας
δωρη τὰς καὶ εὔχεται, ὅ�ως
ὁ Κύριος χαρίσῃ αὐτοῖς
ἀντὶ τῶν ἐ�ι γείων τὰ
ἐ�ουράνια.
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σχῆμα, ὅμως δὲν ἔπαυσε καθόλου
νὰ κάνη τὶς πονηρὲς πράξεις του
(κοίταξε τὸ ἀπροσποίητο τοῦ ὁσίου
πατέρα, ὁ ὁποῖος δὲν ἀκριβολογεῖ
στὴ σύνταξη). Συνέβη λοιπὸν νὰ
πεθάνη ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως,
ὁπότε ἐμφανίζεται σὲ κάποιον ἅγιο
ἄντρα ἄγγελος τοῦ Κυρίου λέγον-
τάς του. Πήγαινε καὶ προετοίμασε
τὴν πόλη, νὰ χειροτονήσουν ἐπί-
σκοπο ἕνα ἀπὸ τὴν πόλη. Ἀφοῦ
λοιπὸν ἔφυγε ἔκανε αὐτά, ποὺ τοῦ
διατάχτηκαν. Καὶ ἀφοῦ χειροτονή-
θηκε αὐτός, ποὺ προαναφέρθηκε,
ἀπὸ τοὺς δημότες, ἢ μᾶλλον ὁ δη-
μότης, ἄρχισε μὲ τὸν νοῦ του νὰ
φαντάζεται καὶ νὰ ἀλαζονεύεται.
Καὶ ἐμφανίστηκε σ᾽ αὐτὸν ἄγγελος
τοῦ Κυρίου καὶ εἶπε· Γιατὶ ἀλαζο-
νεύεσαι, ἄθλιε, πού, ἐνῶ ἤσουν
ἀνάξιος τῆς ἱερωσύνης, ἔγινες ἐπί-
σκοπος; Ἀλλά, αὐτὴ ἡ πόλη τέτοι-
ου ἐπισκόπου εἶναι ἄξια.

Γι᾽ αὐτό, ὅταν δῆς κάποιον ἀνά-
ξιο καὶ πονηρὸ βασιλιά, ἢ ἄρχοντα
ἢ ἐπίσκοπο, νὰ μὴ ἀπορήσης, οὔτε
νὰ κατηγορήσης τὴν πρόνοια τοῦ
Θεοῦ, ἀλλὰ μᾶλλον μάθε καὶ πί-
στευε ὅτι ἀνάλογα πρὸς τὶς ἁμαρ-
τίες μας, σὲ τέτοιους τυράννους
παραδινόμαστε καὶ οὔτε μὲ τὸν
τρόπο αὐτὸν ἀπομακρυνόμαστε
ἀπὸ τὰ κακά».

Σχετικὰ μὴ τὴν πτώση τοῦ λαοῦ
τοῦ Ἰσραὴλ ὁ Προφήτης Ἰερεμίας
ἀναφέρει: «Εἶπε ὁ Κύριος σὲ ̓μένα.
Νὰ μὴ προσεύχεσαι γιὰ τὸ καλὸ
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, γιατί, ἐὰν νη-
στεύσουν, δὲν θὰ τοὺς ἀκούσω,
δὲν θὰ ἀκούσω τὴν δέησή τους
καί, ἐὰν προσφέρουν θυσίες, δὲν
θὰ τὶς ἀποδεχτῶ, διότι θὰ τοὺς
ἀποτελειώσω μὲ μάχαιρα καὶ μὲ
πεῖνα καὶ μὲ θάνατο καὶ θὰ τοὺς πα-
ραδώσω σὲ ὅλες τὶς βασιλεῖες τῆς
γῆς» (Ἰερ. 15,1ἑξ).

*  *  *
Γιατὶ ἔγινε ὁ κατακλυσμὸς τοῦ

Νῶε; Εἶδε Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἐπλη-
θύνθησαν οἱ κακίες τῶν ἀνθρώπων
ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὁ κάθε ἕνας «δια-
νοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπι-
μελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς
ἡμέρας· … Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπα-
λείψω τὸν ἄνθρωπον, ὅν ἐποίησα,
ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ
ἀνθρώπου ἕως κτήνους, καὶ ἀπὸ
ἑρπετῶν ἕως τῶν πετεινῶν τοῦ
Οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην (μετε-
νόησα) ὅτι ἐποίησα αὐτούς» (Γεν.
στ. 5-7).

Ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ Σόδομα καὶ Γό-
μορρα τί ἀναφέρεται στὴν Γένεση;

«Εἶπε Κύριος· Κραυγὴ Σοδόμων
καὶ Γομόρρας πεπλήθυνται πρός
με, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι
Σφόδρα». Τότε παρεκάλεσε ὀ
Ἀβραὰμ τὸν Κύριο, «Μὴ Κύριε κα-
ταστρέψης τὸν δίκαιον μὲ τὸν
ἀσεβῆ καὶ εἶναι ὁ δίκαιος ὅπως ὁ
ἀσεβής;». Καὶ ἐρωτᾶ ὁ Ἀβραάμ:
«Ἐὰν ὑπάρχουν στὴν πόλη
πενῆντα δίκαιοι θὰ τοὺς κατα-
στρέψης;» Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Κύριος:
«Ἐὰν ὑπάρχουν πενῆντα δίκαιοι
στὴν πόλη, θὰ ἀφήσω ὅλη τὴν πό-
λη καὶ πάντα τόπον δι᾽ αὐτούς».
Ἐρωτᾶ πάλι ὁ Ἀβραάμ: «Ἐὰν
ὑπάρχουν σαράντα πέντε;». Καὶ
πάλι λέγει ὁ Κύριος: «Ἐὰν εὑρε-
θοῦν σαρανταπέντε δὲν θὰ κατα-
στρέψω τὴν πόλη». Ἐρωτᾶ πάλι ὁ
Ἀβραάμ: «Ἐάν, Κύριε, ὑπάρχουν
τριάντα δίκαιοι καὶ ὁ Κύριος πάλι
τοῦ λέγει: «Ἐὰν εὑρεθοῦν τριάν-
τα δίκαιοι δὲν θὰ τοὺς καταστρέ-
ψω». Ἐρωτᾶ ὁ Ἀβραάμ: «Ἐὰν
ὑπάρχουν εἴκοσι δίκαιοι;» Καὶ πάλι
ἀπαντᾶ ὁ Κύριος «Δὲν θὰ τοὺς κα-
ταστρέψω». Ἐρωτᾶ πάλι ὁ Ἀβρα-
άμ: «Ἐὰν εὑρεθοῦν δέκα δίκαιοι;».
Καὶ πάλι ἀπάντησε ὁ Κύριος ὅτι
δὲν θὰ τοὺς καταστρέψη. Μετὰ
ἔφυγε ὁ Κύριος καὶ ἔπαψε νὰ
ὁμιλῆ μὲ τὸν Ἀβραάμ» (Γεν. ΙΗ, 20-
33).

Οὔτε λοιπὸν δέκα δίκαιοι δὲν

ὑπῆρχαν!
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεό-

δωρος Ζήσης2 ἐπισημαίνει:
«Ὅταν σὲ κάποιες ἱστορικὲς πε-

ριόδους, ὅπως συνέβαινε καὶ στὸν
παλαιὸ Ἰσραήλ, ἐξασθενοῦσε ἡ πί-
στη, καὶ δὲν ἐτηροῦντο οἱ ἐντολὲς
τοῦ Θεοῦ, παιδαγωγικὰ ὁ Θεὸς
ἀπέσυρε τὴν προστασία του καὶ
ἐπέτρεπε ἐθνικὲς καταστροφὲς καὶ
ταπεινώσεις, ὥστε νὰ ὁδηγηθεῖ ὁ
λαὸς στὴν μετάνοια. Ἡ σύνδεση
αὐτὴ τῆς θεοσέβειας πρὸς τὴν
προστασία τοῦ Θεοῦ πέρασε ἀπὸ
τὸν παλαιὸ Ἰσραήλ, τοῦ νόμου καὶ
τῶν προφητῶν, στὸν νέο Ἰσραὴλ
τῆς Χάριτος τῶν Ἀποστόλων καὶ
τῶν Πατέρων».

Ὁ δὲ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσ-
σης λέγει: «Ὁ Θεός, αὐτόν, ποὺ
εἶναι ὑπερβολικὸς στὴν κακία, τὸν
ἀφήνει νὰ ζήση σύμφωνα μὲ τὴν δι-
κή του προαίρεση, ἀποβλέποντας
σὲ ἀνώτερο σκοπό, ὅπως καὶ τὸν
Φαραὼ καὶ τὸν Ναβουχοδονόσορα,
τοὺς ἄφησε νὰ γίνουν βασιλεῖς,
ἔτσι ὥστε μὲ τὴν σκληρότητά τους
νὰ σωφρονισθῆ ὁ Ἰσραηλιτικὸς λα-
ός».

Ὁ Ἅγιος γέροντας π. Φιλόθεος
Ζερβάκος3 ἀναλύει τοὺς λόγους,
ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς τὴν παρακμὴ
τοῦ Βυζαντίου.

«Ἀπὸ τὰς ἀρχάς, ποὺ ἤρχισαν αἱ
διαιρέσεις καὶ ὁ φθόνος εἰς τὴν
Βυζαντινὴν Αὐτοκρατορίαν, ἤρχι-
σε καὶ ἡ παρακμὴ αὐτῆς· ἰδίως μὲ
τὴν εἰκονομαχίαν διῃρέθησαν οἱ
Χριστιανοὶ εἰς δύο στρατόπεδα
φθονούμενα, διωκόμενα. Ἐφυλα-
κίζοντο, ἐξωρίζοντο καὶ ἐθανα-
τοῦντο ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν εἰκονο-
μάχων οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἰσεχώρησε
δὲ καὶ εἰς τοὺς ἄρχοντας τῆς Πολι-
τείας ὁ φθόνος καὶ ἡ μνησικακία
καί, διὰ νὰ λάβουν τὴν ἐξουσίαν ἢ
καὶ διὰ νὰ ἔχουν ἀσφάλειαν ἐν τῇ
βασιλείᾳ, ἐθανάτουν τοὺς ἀντιπά-
λους των, τοὺς ἐξετύφλουν, τοὺς
ἔκοπτον τὰς ρῖνας καὶ τὰ ὦτα, τοὺς
εὐνούχιζον, τοὺς ἔκλειον διὰ τῆς
βίας εἰς μοναστήρια καὶ τοὺς ἔκα-
μνον μοναχούς, διὰ νὰ μὴ ἔχουν
δικαιώματα νὰ τοὺς πάρουν τὴν
βασιλείαν.

Τὰ τοιαῦτα καὶ ἄλλα ἀναρίθμητα
κακὰ καὶ ἄτοπα, τὰ ὁποῖα συνέβαι-
ναν εἰς τοὺς ἄρχοντας τῆς Πολι-
τείας, τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὸν λαὸν
καὶ τὸν κλῆρον, ἐκίνησαν τὸν Θεὸν
εἰς ὀργὴν καὶ ἀγανάκτησιν καὶ πα-
ρέδωσεν αὐτοὺς εἰς ἀλλόφυλα
ἔθνη καὶ τελευταῖον εἰς τοὺς Ἀγα-
ρηνούς, καὶ οὕτω διὰ τὰς ἁμαρτίας
των κατελύθη ἡ ἄλλοτε μεγάλη καὶ
ἰσχυρὰ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία».

Καὶ συνεχίζει ὁ π. Φιλόθεος Ζερ-
βάκος4 διηγούμενος τὸ ἑξῆς περι-
στατικὸ σχετικὰ μὲ τὴν πτώση τῆς
Κωνσταντινουπόλεως:

«Ὅταν ἡ Κωνσταντινούπολη κυ-
ριεύθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὁ
κατακτητὴς Μωάμεθ ἐγκαταστά-
θηκε στὰ ἀνάκτορα τοῦ Αὐτοκρά-
τορα χαίρων γιὰ τὶς νίκες, τὶς
σφαγὲς καὶ τὶς λεηλασίες τῶν
στρατευμάτων του. Μία μέρα πα-
ρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα στοὺς μεγι-
στάνες καὶ ἀνωτέρους ἀξιωματι-
κούς του. Στὴ διάρκεια τοῦ συμπο-
σίου, ἐνῶ ὅλοι εὐφραίνονταν,
στράφηκε ὁ κατακτητὴς στὸν
τοῖχο τοῦ δωματίου καὶ βλέπει
ὅραμα: ἕνα χέρι γυμνὸ μὲ ἀνοιχτὴ
παλάμη καὶ τὰ πέντε δάκτυλα.
Ἔντρομος ἐρωτᾶ τοὺς συνδαιτυ-
μόνες, ἂν βλέπουν καὶ αὐτοὶ τὸ
ὅραμα καὶ τί νὰ φανερώνη. Τοῦ
εἶπαν τὸ βλέπουμε, ἀλλὰ δὲν ξέ-
ρουμε τί σημαίνει. Ὁ βασιλιὰς
ἦρθε σὲ ἀμηχανία καὶ ζητοῦσε νὰ
μάθη τὴν ἔννοια τοῦ ὁράματος.
Κάποιοι τοῦ εἶπαν νὰ ρωτήση τοὺς
μάντεις καὶ μάγους Ὀθωμανοὺς
καὶ Ἄραβες, ἀλλὰ κανεὶς δὲν μπό-
ρεσε νὰ τὸ ἐξήγηση. Βλέποντας ὁ
μάγειρας, ποὺ ἦταν Ἕλληνας ἀλλὰ
πιστὸς καὶ ἀγαπητὸς στὸ βασιλιά,
νὰ στενοχωριέται καὶ νὰ λυπᾶται,

γιατί συνεχῶς ἔβλεπε αὐτὸ τὸ
γυμνὸ κι ἀνοιχτὸ χέρι, τοῦ λέει:
«Βασιλιᾶ, ζήτησε νὰ βρῆς Χρι-
στιανὸ ἅγιο· μόνο αὐτός θά μπορέ-
ση νά σοῦ ἐξηγήση τί φανερώνει
τό ὅραμα». Ρώτησε ὁ Μωάμεθ καὶ
τοῦ ὑπέδειξαν τόν σοφό Γεώργιο
Σχολάριο. (Σχολάριοι λέγονταν οἱ
καταγινόμενοι στὴ Θεολογία καὶ
ἀληθινή φιλοσοφία, οἱ ἐρευνηταί
καί ἀκριβεῖς ἑρμηνευταί τῶν Ἁγίων
Γραφῶν). Τὸν κάλεσε καὶ τοῦ εἶπε,
ἂν μπορῆ νὰ τοῦ ἐξηγήση τὸ ὅρα-
μα, θὰ τοῦ δώση ὅ,τι τοῦ ζητήση.
Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Μεγαλειότα-
τε, ἐγὼ μὲ τὴ δική μου δύναμη δὲν
μπορῶ νὰ ἐξηγήσω τὸ ὅραμα· μόνο
ὁ ἀληθινὸς Θεός, ποὺ πιστεύω
μπορεῖ νὰ μοῦ τὸ ἀποκαλύψη. Δός
μου προθεσμία ἑφτὰ ἡμερῶν, γιὰ
νὰ νηστέψω καὶ νὰ Τὸν παρακαλέ-
σω νὰ μοῦ τὸ γνωρίση». Χάρηκε ὁ
βασιλιάς, δέχθηκε καὶ μετὰ ἑφτὰ
ἡμέρες ὁ Σχολάριος τοῦ εἶπε μὲ
θάρρος: «Γνώριζε, βασιλεῦ, ὅτι ὁ
Θεός μου μοῦ ἀποκάλυψε, πὼς τὰ
πέντε δάχτυλα τοῦ χεριοῦ, ποὺ
βλέπεις, σημαίνουν ὅτι, ἂν πέντε
Χριστιανοὶ ἀληθινοί, πραγματικοὶ
Χριστιανοί, βρίσκονταν σ᾽ αὐτὴ τὴν
πόλη, δὲν θὰ μποροῦσες νὰ μπῆς
μέσα». Τοῦ ἄρεσε τοῦ βασιλιᾶ
αὐτὴ ἡ ἀπάντηση, ποὺ ἐπιτέλους
λύθηκε τὸ  αἴνι γμα καὶ τοῦ λέει:
«Ἐπειδὴ βλέπω ὅτι εἶσαι σοφὸς καὶ
μοῦ ἔλυσες τὴν ἀπορία καὶ μοῦ
ἔδιωξες τὴ λύπη, ζήτησέ μου, ὅ,τι
θέλεις καὶ εἶμαι πρόθυμος νὰ στὸ
δώσω». Καὶ ὁ Σχολάριος ἀπάντησε:
«Μιὰ χάρη σοῦ ζητῶ· νὰ βγάλης
διαταγὲς αὐστηρὲς στοὺς ὑπη-
κόους σου, νὰ σταματήσουν ἀμέ-
σως τὶς κατὰ τῶν Ἑλλήνων σφα-
γές, διωγμούς, ἁρπαγὲς καὶ λεηλα-
σίες». Αὐτὸ καὶ ἔγινε καὶ διώρισε
τὸν Σχολάριο ὡς ἐθνάρχη καὶ τοῦ
ἔδωσε τὴν ἐξουσία, ὅσοι ἀδι-
κοῦνται ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ν᾽
ἀπευθύνονται πρῶτα σ᾽ αὐτὸν καὶ
κεῖνος νὰ ἀναφέρη στὸν Μωάμεθ.
Ἀπὸ κείνη τὴν ὥρα ἄρχισαν νὰ με-
τριάζονται καὶ νὰ λιγοστεύουν τὰ
βάσανα καὶ οἱ θλίψεις τῶν Χρι-
στιανῶν. Ἔπειτα ἐνέκρινε καὶ χει-
ροτονήθηκε Πατριάρχης ὁ Σχολά-
ριος, καὶ ὀνομάσθηκε Γεννάδιος.
Ἔδωσε διαταγὴ νὰ ἀνοιχθοῦν οἱ
Ἐκκλησίες, στὶς ὁποῖες ἔδωσε
πολλὰ προνόμια καὶ ἔκαμε μεγάλες
τιμὲς στὸν Πατριάρχη. Ἔτσι μὲ τὴ
βοήθεια καὶ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ
τὴν πίστη, σύνεση καὶ σοφία τοῦ
Πατριάρχου Γενναδίου σώθηκε ὁ
Ἑλληνισμὸς καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Χρι-
στιανισμός».

Φανταστεῖτε, οὔτε πέντε χρι-
στιανοὶ ἀληθινοὶ δὲν εὑρίσκοντο
στὴν πόλη! Σὲ τέτοια ἀποστασία
καὶ διαστροφὴ εἶχαν περιέλθει.
Ἐνῶ ὁ Ἰωσὴφ Βρυέννιος ἀναφε-
ρόμενος στὰ αἴτια τῆς πτώσεως
τῆς Πόλεως παρατηρεῖ:

«Τὸ γένος ἔχει περιπέσει σὲ ποι-
κίλα πάθη καὶ ἁμαρτίες. Ὅλοι οἱ
Χριστιανοὶ ἔγιναν “ὑπερήφανοι,
ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυτοι,
ἀχάριστοι, ἀπειθεῖς, λιποτάκται,
ἀνόσιοι, ἀμετανόητοι, ἀδιάλλα-
κτοι”. Ἔγιναν οἱ ἄρχοντες κοινω-
νοὶ ἀνόμων, οἱ ὑπεύθυνοι ἅρπαγες,
οἱ κριτὲς δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες
ψευδεῖς, οἱ νεώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ
γηράσαντες μεθυσμένοι, οἱ ἀστοὶ
ἐμπαῖκτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι, “καὶ
οἱ πάντες ἀχρεῖοι”. Συγχρόνως μὲ
τὴν γενικὴ κατάπτωση τῶν ἀνθρώ-
πων χάθηκε “εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς,
ἐξέλιπε στοχαστής, οὐχ εὕρηται
φρόνιμος”. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ
τὸν ὁποῖον ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν
καὶ ἐξ ἀνατολῶν διάφοροι ἐχθροὶ
καὶ λυμαίνονται τὴν αὐτοκρατο-
ρία».

Ὅταν δὲ μετὰ τὴν ψευδοσύνο-
δο τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας
στὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔγι-
νε συλλείτουργο Ὀρθοδόξων καὶ
Παπικῶν, στὸ ὁποῖο μνημονεύτηκε
ὁ Πάπας καὶ ὁ λατινόφρων Πα-
τριάρχης Γρηγόριος, γεγονὸς τὸ

ὁποῖον σημαίνει ὅτι οἱ πρόγονοί
μας προτίμησαν τὸν παναιρετικὸ
παπισμὸ ἀπὸ τὴν πίστη μας στὸν
Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν
Παναγία μας, ποὺ τόσα χρόνια
ἔσωσαν τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ τοὺς
ἐχθρούς, τότε ἦλθε ἡ πτώση καὶ ἡ
ὑποδούλωση τῆς Πόλεως.

*  *  *
Στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου» διαβά-
ζουμε ἕνα συγκλονιστικὸ παρά-
δειγμα ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀπο-
στασίας.

«῞Οταν ἐπρόκειτο νὰ κυριευθῆ ἡ
Θεσσα λονίκη ἀπὸ τοὺς Τούρκους,
μερικοὶ εὐσεβεῖς Χριστια νοὶ πήγαι-
ναν στὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ τὴ
γιορτὴ τοῦ ῾Αγίου. Ἔφθασαν στὸ
μεγάλο δρόμο, ποὺ εἶναι κοντὰ
στὸν Βαρδάρη, ἔξω ἀπὸ τὴν Θεσ-
 σαλονίκη. Ἐκεῖ εἶδαν μὲ τὰ μάτια
τους ὁλο φάνερα ἕνα στρατιώτη,
ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὴν Θεσ σαλονίκη
καὶ ἕνα ἀρχιερέα, ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ
τὸν δρόμο τῆς Λάρισας. Σὲ κάποιο
σημεῖο τοῦ δρόμου ὁ στρατιώτης
καὶ ὁ ἀρχιερεύς συναντήθηκαν καὶ
χαιρετήθηκαν. Ὁ στρα τιώτης εἶπε
στὸν ἀρχιερέα·

—Χαῖρε, ἀρχιερεῦ τοῦ Θεοῦ,
Ἀχίλλιε!

—Χαῖρε καὶ σὺ στρατιῶτα τοῦ
Χριστοῦ, Δη μή τριε, εἶπε ὁ ἀρχιε-
ρεύς.

Οἱ Χριστιανοὶ σὰν ἄκουσαν τὰ
ὀνόματα αὐτὰ φοβήθηκαν. Στάθη-
καν παράμερα καὶ τοὺς κοίταζαν
ἔκπληκτοι.

— ᾿Απὸ ποῦ ἔρχεσαι ἀρχιερεῦ
τοῦ Θεοῦ, καὶ ποῦ πηγαίνης; ρώτη-
σε ὁ στρατιώτης.

— Γιὰ τὶς ἁμαρτίες τῶν
ἀνθρώπων, εἶπε δα κρυσμένος ὁ
Ἅγιος Ἀχίλλιος, διέταξε ὁ Θεός νὰ
βγῶ ἀπὸ τὴν Λάρισα, ποὺ τὴν
φύλαγα. Αὐτὴ θὰ παραδοθῆ στὰ
χέρια τῶν ᾿Αγαρη νῶν. Γι᾿ αὐτὸ
βγῆκα καὶ πηγαίνω ὅπου μὲ
προστάζει... Καὶ σὺ πὲς μου ἀπὸ
ποῦ ἔρχεσαι; ρώτησε τὸν στρα-
 τιώτη.

— Κι᾿ ἐγώ, εἶπε δακρυσμένος ὁ
Δημήτριος, τὸ ἴδιο ἔπαθα. Πολλὲς
φορὲς βοήθησα τοὺς Θεσ σαλονι-
κεῖς καὶ τοὺς γλύτωσα ἀπὸ τὶς
αἰχμα λωσίες, ἐπιδημίες καὶ θανα-
τικά, τώρα ὅμως, γιὰ τὶς πολλὲς
τους ἁμαρτίες ἀπομα κρύνθηκε ἀπ᾿
αὐτοὺς ὁ Θεός καὶ μὲ διέταξε νὰ
τοὺς ἀφήσω νὰ παραδοθοῦν στὰ
χέρια τῶν ᾿Αγαρηνῶν. ῾Υπή κουσα
στὴν προσταγή Του καὶ βγῆκα ἕτοι-
 μος νὰ πάω, ὅπου μὲ προστάξη.

Καὶ οἱ δυό τους, ἀφοῦ εἶπαν
αὐτά, ἔσκυψα ν περίλυποι τὰ
κεφάλια τους στὴ γῆ καὶ ἔκλα ψαν.
῎Επειτα, ἀφοῦ ἀσπάσθηκαν καὶ
ἀποχαι ρετή θηκαν, ἔγιναν ξαφνικὰ
ἄφαντοι.

῞Οταν εἶδαν τὸ θαῦμα αὐτὸ οἱ
Χριστιανοὶ ἐκεῖνοι δὲν τόλμησαν
νὰ μποῦν στὴ Θεσσα λονίκη, ἀλλὰ
γύρισαν πίσω καὶ διηγοῦντο ὅσα
θαυμαστὰ εἶδαν καὶ ἄκουσαν.

Δὲν πέρασε δυστυχῶς, ἕνας μή-
νας καὶ τόσο ἡ Λάρισα, ὅσο καὶ ἡ
Θεσσαλονίκη, κυριεύτηκαν καὶ λε-
ηλατήθηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους».

Ἀλλὰ καὶ ἡ Μικρασιατικὴ κατα-
στροφή, ποῦ ὀφείλεται; Κατ᾽
ἀρχὴν οἱ Ἕλληνες στηρίχθηκαν
σὲ συμμάχους Εὐρωπαίους, οἱ
ὁποῖοι τοὺς ἐγκατέλειψαν, ἀλλὰ
μαζὶ μὲ αὐτοὺς τοὺς ἐγκατέλειψε
καὶ ὁ Θεὸς γιὰ τὰ πολλὰ πνευμα-
τικὰ καὶ ἠθικὰ παραπτώματα. Λέ-
γεται ὅτι οἱ Μασονικὲς στοὲς καὶ
τὰ κακόφημα σπίτια ἦσαν πολὺ πιὸ
πολλὰ ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες. Ἡ ἠθικὴ
ἔκλυση στὴν Σμύρνη εἶχε ξεπερά-
σει τὰ ὅρια.

Ἀλλὰ καὶ σήμερα εἴμαστε σὲ
πολὺ δύσκολη κατάσταση. Ἀγω-
νιώντας ὁ μακαριστὸς π. Φιλόθεος
Ζερβάκος γιὰ τὸν κίνδυνο, ποὺ
διατρέχει ἡ Ἑλλάδα, ἔλεγε πρὶν λί-
γα χρόνια:

«Σήμερα ὁ κίνδυνος αὐτὸς εἶναι
ἐμφανέστερος· ἡ πνευματικὴ καὶ
ἠθικὴ παρακμὴ σὲ λίγες δεκαετίες
ἔχουν κάνει τεράστια ἅλματα, καὶ
ἐνῶ ὅλοι διαπιστώνουν τὸ μέγεθος
καὶ τὴν ἔκταση τῆς καταστροφῆς
τοῦ πνευματικοῦ περιβάλλοντος,
ἐλάχιστοι προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀπο-
τρέψουν, δυσφημούμενοι καὶ συ-
κοφαντούμενοι ἀπὸ τοὺς ἐργολά-
βους τῆς καταστροφῆς5».

Τὸν ἔντονο προβληματισμό του
ἐκφράζει καὶ σὲ ἐπιστολή του
πρὸς τὸν Φώτη Κόντογλου τὴν
1.5.1956:

«Ἀπορῶ καὶ διερωτῶμαι αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι, γυναῖκες καὶ ἄνδρες,
ἆραγε εἶναι Ἕλληνες καὶ Ἑλληνί-
δες ἢ ξένοι; Χριστιανοὶ ἢ βάρβαροι;
ἄνθρωποι λογικοὶ ἢ ἄλογα κτήνη;
Καὶ ἐὰν εἶναι ἕλληνες, χριστιανοὶ
καὶ ἄνθρωποι λογικοί, πῶς ἔφθα-
σαν εἰς αὐτὸ τὸ κατάντημα νὰ χά-
σουν τὸν Χριστιανισμόν, τὸν ἑλλη-
νισμόν, τὸν ἀνθρωπισμόν τους καὶ
νὰ ὁμοιωθοῦν μὲ τὰ ἄλογα κτήνη;
Τὴν ἀπορίαν μου τὴν λύει ὁ Προ-
φητάναξ Δαυίδ. Ἡ αἰτία, ποὺ κα-
τήντησαν εἰς αὐτὸ τὸ ἐλεεινὸν καὶ
ἄθλιον κατάντημα, εἶναι ἡ ξενομα-
νία. Ἐμίγησαν, λέγει ὁ Δαυΐδ, τοῖς
ἔθνεσι καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν.
Ἀνεκατεύθησαν, συνανεστράφη-
σαν μὲ τὰ διάφορα εὐρωπαϊκὰ καὶ
ξένα ἔθνη καὶ ὅ,τι σαπρόν, ἀντιχρι-
στιανικὸν καὶ ἀλλότριον τῶν
ἐθνικῶν καὶ πατρικῶν παραδόσεων
εἶδον, τὸ ἐδέχθησαν, τὸ ἠσπάσθη-
σαν. Ὅλα δὲ τὰ σεμνά, τὰ ταπεινά,
τὰ χριστιανικά, τὰ ἅγια ἤθη, τὰ
ἀπέρριψαν καὶ ὡμοιώθησαν, κατὰ
τὸν αὐτὸν Προφήτην, τοῖς ἀλόγοις
κτήνεσι...».

Τὴν ἀγωνία του διὰ τὸ Γένος
μας τὴν ἐκφράζει καὶ σὲ ἀφυπνι-
στικὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ἡ ἐρχομέ-
νη Ρομφαία»7.

«Ἕλληνες, ἡ πατρίς μας, ἡ
Ἑλλάς, πάσχει, κινδυνεύει, κατα-
στρέφεται. Ἡ Ἑλλάς, καθὼς βαδί-
ζομεν, ὄχι, ὄχι, δὲν θὰ ζήση. Ἡ
Ἑλλὰς θὰ σβήση ἢ θὰ ζήσῃ ἔτι ὀλί-
γον κακῶς, τὸ λέω μὲ πόνον καὶ
θλῖψιν τῆς καρδίας μου. Ἀδύνατον,

ἀδύνατον Θεὸν ψεύσασθαι. Μία
μόνη ἐλπίς μᾶς ἀπομένει, ἐὰν θέ-
λωμεν καὶ ἡμεῖς νὰ σωθῶμεν ἀπὸ
τὸν κίνδυνον καὶ ἡ Πατρίς μας νὰ
ζήσῃ· νὰ μετανοήσωμεν, νὰ ἐπι-
στρέψωμεν εἰς τὸν Θεόν, νὰ ρίψω-
μεν τὸ παρελθὸν εἰς τήν λήθην, νὰ
σφικταγκαλιασθῶμεν ὡς ἀγαπημέ-
νοι ἀδελφοί, νὰ συνδεθῶμεν ὅλοι
διὰ τοῦ συνδέσμου τῆς ἀγάπης καὶ
νὰ ἑνωθῶμεν πάντες».

Καὶ συμβουλεύει8:
«Ἐὰν θέλωμεν νὰ διαφύγωμεν

τόν κίνδυνο, τὸν ὁποῖον διατρέχο-
μεν, καὶ ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ νὰ μᾶς
καταστρέψῃ, ἐὰν θέλωμεν νὰ
σωθῶμεν, τότε νὰ μετανοήσωμεν
πάντες, ἀπὸ τὸν στρατηγὸν μέχρι
τοῦ τελευταίου στρατιώτου καὶ
ἀπὸ τὸν πατριάρχην ἕως τὸν τε-
λευταῖον καλόγηρον, διότι πάντες
εἴμεθα ἁμαρτωλοί, ἀπειθεῖς, παρα-
βάται. Νὰ μετανοήσουν πρῶτον οἱ
ἄρχοντες τῆς πολιτείας, ὑπουργοί,
βουλευταί, στρατηγοί, ἀξιωματικοὶ
καὶ πάντες οἱ εἰς ἀξιώματα ὑπερέ-
χοντες, διότι, ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαι-
ρέσεων πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι ἀσε-
βεῖς, ἄπιστοι, βλάσφημοι. Ἐντρέ-
πονται νὰ ὀνομάζωνται Χριστιανοί,
ἀλλὰ νὰ ὀνομάζωνταί τινες ἐξ
αὐτῶν τέκτονες (Μασόνοι) οὐ μό-
νον δὲν ἐντρέπονται, ἀλλὰ καὶ
καυχῶνται. Ἐντρέπονται νὰ κά-
μουν τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταύ-
ρου, ἀλλὰ τὰ σημεῖα τοῦ Μασονι-
σμοῦ (τὴν σφραγῖδα τοῦ ἀντιχρί-
στου) δὲν ἐντρέπονται νὰ φέρουν
ἐπὶ τῶν ἐνδυμάτων αὐτῶν. Ἐντρέ-
πονταί τινες νὰ προσευχηθοῦν,
ἀμφιβάλλω δὲ ἐὰν γνωρίζουν τὸ
σύμβολον τῆς πίστεως καὶ αὐτὴν
τὴν Κυριακὴν προσευχήν. Ἐντρέ-
πονταί τινες ἐξ αὐτῶν νὰ ὑπάγουν
εἰς τὴν ἐκκλησίαν τὰς Κυριακὰς
καὶ ἑορτὰς καὶ μόνον παρουσιά-
ζονται, σπανίως, ὅταν γίνεται τε-
λετὴ ἢ κηδεία ἐπισήμου τινός, συγ-
γενοῦς ἢ φίλων των, ἀλλὰ νὰ πη-
γαίνουν εἰς θέατρα, κινηματογρά-
φους, χορούς, διασκεδάσεις καὶ νὰ
ἀγρυπνοῦν εἰς χαρτοπαιξίας δὲν
ἐντρέπονται. Ἐπίσης δὲν ἐντρέ-
πονταί τινες ἐξ αὐτῶν, οἵτινες
ἐγκατέλειψαν τὰς ἑαυτῶν νομί-
μους γυναῖκας, νὰ συζοῦν μετὰ ξέ-
νων παρανόμως».

Οἱ περισσότερες οἰκογένειες
ὁδηγοῦνται σὲ διάλυση. Ἔχουν
εἰσχωρήσει στὴν Ὀρθόδοξη
Ἑλλάδα μας πληθώρα αἱρέσεων.
Ξέφραγο ἀμπέλι ἔγινε. Ἕνα
πλῆθος ἀτόμων τῆς ἐξουσίας ἀνή-
κουν σὲ Μασονικὲς στοές. Καταρ-
γήθηκε ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν
σχολείων ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὰ
ἰδανικά μας, μὲ τὴν πίστη μας, τὴν
πατρίδα μας καὶ τὴν οἰκογένεια. Ἡ
ξενομανία στὸ ἀποκορύφωμά της.
Ἐξωβελίσθηκε ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ὁ
ἐκκλησιασμός, ἡ ἐξομολόγηση, τὸ
κατηχητικό. Ἡ Ἑλλάδα μας ἐδῶ
καὶ ἀρκετὰ χρόνια διοικεῖται ἀπὸ
ἀνευλόγητους καὶ ἀλειτούργη-
τους. Ἡ ποιμένουσα Ἐκκλησία κιν-
δυνεύει νὰ γίνη Διοικοῦσα. Τοὺς
ἱερεῖς μας τοὺς μετέτρεψαν σὲ
δημοσίου ὑπαλλήλους. Σὲ λίγα
χρόνια, σύμφωνα μὲ τοὺς νόμους
τοῦ κράτους, οἱ ἱερεῖς θὰ εἶναι δυ-
σεύρετοι. Ἡ ἁμαρτία ὑπερπερίσ-
σευσε. Ἡ ἠθικὴ κατάπτωση στὸ
ἀπροχώρητο. Ἔλεγε ὁ μακα-
ριστὸς π. Χαράλαμπος Βασιλόπου-
λος ὅτι, ἐὰν ἐρχόταν κάποιος ἀπὸ
ἄλλο πλανήτη καὶ ἔβλεπε τὴν ἐπέ-
κταση τῆς κλεψιᾶς, θὰ ἔλεγε ὅτι
ἦταν νόμος τῆς γῆς. Ἡ ἐγκληματι-
κότης σὲ ὕψιστο βαθμό. Χάθηκε
τὸ ἦθος, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ εὐγέ-
νεια.

Κάποτε σὲ περίοδο ξηρασίας,
ὅταν γινόταν λιτανεία, οἱ πιστοὶ
ἔπαιρναν καὶ τὶς ὀμπρέλλες μαζί
τους, διότι πίστευαν. Καὶ πράγματι
ἕως ὅτου νὰ τελείωναν τὴν λιτα-
νεία, εἶχε ξεκινήσει ἡ βροχή. Ποῦ
τέτοια πίστη σήμερα. Κατ᾽ ἀρχὴν ὁ
κόσμος σήμερα δὲν γνωρίζει τί
εἶναι λιτανεία.

Ἐλάχιστες εἶναι οἱ ψυχές, ποὺ
ἔχουν συνειδητοποιήσει τὴν μεγά-
λη παρακμὴ τῆς Πατρίδος μας καὶ
νηστεύουν καὶ  προσεύχονται  νυ -
 χθημερόν. 

Ὅσα ἀναφέραμε ἀπὸ τοὺς Ἁγί-
ους Πατέρες καὶ τὴν Παράδοση
μας ἀφοροῦν τοὺς Ἄρχοντες, ποὺ
ἐπεβάλλοντο εἴτε ὡς εὐλογία τοῦ
Θεοῦ, εἴτε ὡς ἐπιτίμιο τῆς συμπε-
ριφορᾶς μας. Σήμερα ὅμως ποὺ οἱ
Ἄρχοντες ψηφίζονται ἀπὸ ἐμᾶς,
δὲν ἀναδεικνύονται μόνον μὲ τὴν
ἀνοχὴ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
ἰδική μας ἐπιλογὴ καὶ ἐκλογή.

Γι᾽ αὐτό ἐπιβάλλεται νά μὴ ἀπελ-
πιζώμεθα, ἀλλὰ νὰ μετανοήσουμε,
ὅπως οἱ Νινευίτες, οἱ ὁποῖοι μέσα
σὲ τρεῖς ἡμέρες ἄλλαξαν τὴν ἀπό-
φαση τοῦ Θεοῦ «Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς
τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν
ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν
καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κα-
κίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς,
καὶ οὐκ ἐποίησε» (Ἰων. Γ´ 10).

Εὐχόμεθα, διὰ πρεσβειῶν τῆς
Παναγίας μας καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων
μας νὰ μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τοὺς
Νινευΐτες.

Π.Α.
Σημειώσεις:

1. Ἁγ. Ἀναστασίου Σιναΐτου, Ἐκδ.
Β. Ρηγοπούλου, 2002 σ. 134. 2. Ὁ
Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος ὡς ἀγω-
νιστὴς καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Πρωτοπρ. π. Θ. Ζήση. Ἐκδ.
Ὀρθόδοξος Κυψέλη σ. 185. 3. Ὁ Γέ-
ρων Φιλόθεος Ζερβάκος,  Ἐκδ. «Ὀρ -
θόδοξος Κυψέλη» τόμ Α, σ. 255. 4.
Αὐτόθι (259-262). 5. Ὁ Ὅσιος Φιλό-
θεος Ζερβάκος ὡς ἀγωνιστὴς καὶ
ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρω-
τοπρ. π. Θ. Ζήση. Ἐκδ. Ὀρθόδοξος
Κυψέλη σ. 185. 6. Ὁ Γέρων Φιλόθεος
Ζερβάκος, τόμ. Α´ σ. 260- 261. 7.
Αὐτόθι σ. 261. 8. Αὐτόθι σ. 253.

Κατὰ τὸν λαὸν καὶ οἱ ἄρχοντες, ἀλλά καί κατά τήν ἐπιλογήν μας!
σκόπου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ, πα-
ραλλήλως, τὴν ἀπάλειψιν ἐκ τοῦ
τίτλου τῆς Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ τὴν ἀνα-
φορὰν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Θὰ ἴδω-
μεν τότε ποία θὰ εἶναι ἡ ἀπάντησις
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

Νὰ σημειώσωμεν ἐπίσης ὅτι εἰς
παράγραφον τῆς προσφάτου ἀνα-
κοινώσεως διὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ
Πατριάρχου εἰς Σέρρες, ἀναφέρε-
ται ὅτι ἀνάμεσα εἰς τοὺς ὑποδε -
χθέντας τὸν Πατριάρχην ἦτο καὶ ὁ
«Σεβ. Μητρ. Ἱερισσοῦ, Ἀρδαμερίου
καὶ Ἁγίου Ὄρους κ. Θεόκλητος».
Τελικὰ τὸ Πατριαρχεῖον ἀναγνωρί-
ζει τὸν Σεβ. κ. Θεόκλητον ὡς κα-
νονικὸν Ἐπίσκοπον τοῦ Ἁγίου
Ὄρους! (Ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν
εἶναι μόνον τί λέει τὸ Πατριαρχεῖον
ἤ οἱ περί αὐτό, ἀλλὰ πρωτίστως καὶ
μόνον τὸ τί ἀποφασίζει ἡ Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Εἰς
περίπτωσιν πού ἰσχυρισθῆ κάποιος
ὅτι εἶναι τιμητικὸς ὁ τίτλος, ὡς τὸ
«πάσης Ἑλλάδος» τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν, τότε αὐτοπαγιδεύε-
ται εἰς τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα
εἶχε χρησιμοποιήσει τὸ Πατριαρ-
χεῖον, διὰ νὰ ἐναντιωθῆ εἰς τέτοι-
ες χρήσεις. Ἀλλά τά πρακτορεῖα μέ
τέτοια ἀνακοινωθέντα δημιουρ-
γοῦν ἐκκλησιαστικά ζητήματα ἐκ
τοῦ μηδενός, ἰδιαιτέρως ἐπιβλαβῆ
διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ Πατριαρχεῖον, ὅποτε θυμηθῆ,
ἐναντιώνεται εἰς τίτλους, ἐνῶ
ἄλλοτε τούς ὑποστηρίζει ἐνθέρ-
μως, ἀναλόγως πρὸς τὰ συμφέ-
ροντα. Ἀπόδειξις, ἡλίου φαεινοτέ-
ρα, ἡ σύγχυσις πού ἐπικρατεῖ μὲ
τοὺς τίτλους τῶν ὑποτιθεμένων
Ἐξάρχων, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἀλληλοεπι-
καλύπτονται εἴτε ἀναφέρονται εἰς
πελάγη! «Χαῖρε βάθος ἀμέτρητον»!
Καλὸν θὰ ἦτο τὸ Πατριαρχεῖον νὰ
βάλη αὐτὰ εἰς μίαν σειράν. Ἄν
ὅμως τεθῆ θέμα, ἴσως νὰ δυσαρε-
στήση κάποιους Ἐξάρχους…

Σεβόμεθα τὸν θεσμὸν τοῦ Πα-
τριαρχείου, ἀναγνωρίζομεν τοὺς
ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἀγῶνας του διὰ τὸ
Γένος μας, ἀλλὰ δυστυχῶς τὸ Πα-
τριαρχεῖον διὰ νὰ συντηρῆ τὰς κα-
λάς του σχέσεις μετέρχεται αὐτὸν
τὸν τρόπον, τῆς παραμονῆς εἰς τὴν
σύγχυσιν, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς κο-
λακείας. Τὸ ἴδιο πράττει καί τό δη-
μοσίευμα διά τὸ Ἅγιον Ὄρος, διὰ
τοῦτο τὸ ἀποκαλεῖ, ὡς ἐγράφη, «κο-
ρωνίδα τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πα-
τριαρχείου». Ποία δικαιοδοσία;
Ὅποιος ἀναγνώσει τὸν Καταστα-
τικὸν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θὰ
δῆ ὅτι τὰ ὑποτιθέμενα δικαιώματα
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἶναι μόνον ἡ
μνημόνευσις, ἐνῶ καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τοῦ Πατριαρχείου ἀποτελεῖ
ἀνώτατον δικαστήριον διὰ μερικὰ
συγκεκριμένα πνευματικὰ ζητήμα-
τα, εἰς τὴν ὁποίαν ἐπίσης ἁπλῶς κοι-
νοποιοῦνται μετατροπαὶ τῶν Ἱ.
Μονῶν, καταγγελίαι καὶ ἐκλογαὶ
Ἡγουμένων, ἐν εἴδει ἁπλῆς ἐνημε-
ρώσεως. Καμμίαν δικαιοδοσίαν δὲν
ἔχει ἐπὶ τῆς Ἁγιωνύμου Πολιτείας.
Ἀκόμη καὶ διʼ αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀνε-
φέρθησαν, πρέπει νὰ ἐπισημάνωμεν
ὅτι θεμελιώνονται ἐπὶ τοῦ Καταστα-
τικοῦ Χάρτου, ὁ ὁποῖος δύναται καὶ
νὰ ἀλλάξη.

Ἕξ ἐκκλησιαστικὰ 
συστήματα 

εἰς τὴν Ἑλλάδα! 
Ὁλόκληρος ἡ Ἑλλὰς ὑπόκειται,

κατὰ τὰς Πατριαρχικὰς ἐπιδιώξεις,
εἰς πέντε ἐκκλησιαστικὰ συστήματα
(Παλαιὲς Χῶρες, Νέες Χῶρες, Κρή-
τη, Δωδεκάνησα, Ἅγιον Ὄρος) καὶ
ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος τὸ ἀποδέ-
χεται μοιρολατρικῶς. Ἡ ἐκκλησια-
στικὴ κατάτμησις ἐξυπηρετεῖ ἴσως
ἀλλότρια σχέδια διὰ τὴν κατάτμησιν
καὶ τῆς Πατρίδος μας, ὅπως πολλά-
κις ἔχει τονισθῆ ὑπό τοῦ «Ο.Τ.». Μά-
λιστα, διὰ νὰ ἀκριβολογήσωμεν,
κατὰ τοὺς Πατριαρχικούς, εἰς ἕξι
ἐκκλησιαστικά, διότι δὲν ἔχει προσ -
εχθῆ ἐπαρκῶς ἕνα ἀκόμα: Ἡ Ἱ. Μ.
Ἰωαννίνων! Ἡ Ἱ. Μητρόπολις ὑπό-
κειται περαιτέρω εἰς εἰδικὸν καθε-
στώς, ἂν ἤθελε συμφωνήση κανεὶς
μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν Πατριαρ-
χικῶν. Συμφώνως πρὸς τὴν Πα-
τριαρχικὴν Πρᾶξιν τοῦ 1928 ὑπάγε-
ται εἰς τάς Νέας Χώρας, ἀλλὰ ὡς
πρὸς πρὸς τὴν Πατριαρχικὴν Πρᾶξιν
τοῦ 1882 εἴκοσι χωρία τῆς αὐτῆς Ἱ.
Μητροπόλεως ὑπήχθησαν ἀποκλει-
στικῶς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος! Ἑπομένως, ἐντός τῆς
ἰδίας Μητροπόλεως εἰσάγεται διαί-
ρεσις εἰς δύο ἐκκλησιαστικὰ συστή-
ματα! Μόνον φρενοβλαβὴς δύναται
νὰ ἀκολουθήση τὸν διχασμὸν

αὐτόν! Ἀπʼαὐτὸ ἀποδεικνύεται περί-
τρανα ἡ ἀντίφασις τῆς Πατριαρ-
χικῆς Πράξεως τοῦ 1928, ἡ ὁποία,
ὡς αὐτοαναιρουμένη εἶναι αὐτοκα-
τάργητος!

Διʼ ὅλων αὐτῶν πιστοποιεῖται
ἀκόμη μίαν φοράν ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ Πατριαρχι-
κοῦ Τόμου τοῦ 1850 ἐπεβεβαί-
ωσεν, αὐτό τό ὁποῖον ἴσχυε καὶ
πρωτύτερα καὶ πρέπει να ἰσχύη
πάντοτε, δηλ. ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος εἶναι μία καὶ Αὐτοκέφα-
λος! Αὐτὸ συνέχισε νὰ ἐπιβεβαι-
ώνεται καί διὰ τῶν Πατριαρχικῶν
Πράξεων τοῦ 1866 καὶ 1882, ἕως
ὅτου ἐπεχειρήθη ἡ εἰσαγωγή μὴ
κανονικοῦ καθεστῶτος διὰ τῆς
Πράξεως τοῦ 1928. Διά τοῦτο, τὰ
τελευταῖα ἔτη, ἐπιδιώκει τὸ Πα-
τριαρχεῖον νὰ ἀναδείξη ὡς Ὑπερε-
πίσκοπον τὸν Οἰκ. Πατριάρχην, διά
νὰ εὕρη θεμέλιον ἡ ἀντικανονική
αὐτὴ Πρᾶξις τοῦ 1928.
Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης εἶναι

Ὑπερ-ἐπίσκοπος;
Κύκλοι κυρίως Πατριαρχικοί, ἀλλὰ

καὶ ἀκόλουθοι αὐτῶν, προσπαθοῦν
νὰ προπαγανδίσουν τὴν ἀντίληψιν
ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι Ὑπὲρ-ἐπίσκο-
πος, δηλ. ὅτι ποιμαίνει κάθε μία
Ὀρθόδοξη Ἐπισκοπή. Ἡ ἄποψις
αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸν Παπισμόν,
κατὰ τὸν ὁποῖον ὁ Πάπας εἶναι ἐκτὸς
ἀπὸ ποιμενάρχης τῆς Ρώμης, ποιμε-
νάρχης καὶ κάθε ἄλλης ἐπαρχίας.
Πῶς προπαγανδίζεται αὐτὴ ἡ θέσις
εἰς τὸν Ὀρθόδοξον χῶρον; Μὲ τὶς
ἐσκεμμένες ἀνακοινώσεις τοῦ Οἰκ.
Πατριαρχείου. Μετὰ τὴν πρόσφατον
ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς
Σέρρες τὸ ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει:
«Σκοπὸς τοῦ Πατριαρχικοῦ ταξιδίου
ἦτο ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἱερᾶς μνήμης
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος
Νικήτα τοῦ νέου, συμπολιούχου
Σερρῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ ἐπι-
κοινωνία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου μετὰ τῶν ἐν ταῖς περιοχαῖς
τῶν Νέων Χωρῶν εὐσεβῶν τέκνων
τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας». Εἶναι ποί-
μνιον τοῦ Πατριάρχου οἱ πιστοὶ τῶν
Σερρῶν; Ἐρωτήσαμεν καὶ ἄλλοτε,
ἀλλὰ σιωπή. Ἂν εἶναι ποίμνιον,
πρᾶγμα ἀνήκουστον, τότε ἂς ἀναγ-
γείλη κάποιος εἰς τὸν Σεβ. Μητρ.
Σερρῶν κ. Θεολόγον ὅτι εἶναι περιτ-
τός. Ἐκτὸς καὶ ἂν εἶναι ἀντιπρόσω-
πος τοῦ Πατριάρχου εἰς τὶς Σέρρες,
ὅπως οἱ Βικάριοι τοῦ Πάπα, ὁπότε
παύει πλέον αὐτομάτως νὰ εἶναι Ἐπί-
σκοπος καὶ Ὀρθόδοξος!

Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας 
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς

Χριστὸς ἢ ὁ Πατριάρχης;
Τὸ ἀνακοινωθὲν συνεχίζει: «Ἐν

Σέρραις τὴν Κεφαλὴν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ὑπεδέχθησαν…». Ἡ Ὀρθοδο-
ξία εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία καὶ κεφα-
λή της εἶναι μόνον ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὄχι ἕνας ἄνθρω-
πος. Μεγάλο καὶ βλάσφημον τὸ ἀτό-
πημα τῆς ἀνακοινώσεως! Εἶναι ὅμως
τυχαῖον; Δὲν νομίζομεν! Φοβούμεθα
ὅτι σκοπίμως ἔχει γραφῆ μὲ αὐτὸν
τὸν τρόπον, διότι θέλουν νὰ ὑπο-
γραμμίσουν ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι
ὅ,τι ἀκριβῶς καὶ ὁ Πάπας διὰ τοὺς
Λατίνους. Συμφώνως πρὸς τὴν Πα-
πικὴν ἐκκλησιολογίαν, κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Πάπας, ὄχι ὁ
Ἰησοῦς Χριστός. Τὸ ἴδιο προπαγαν-
δίζουν καὶ εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους μὲ
αὐτὴν τὴν φράσιν «Κεφαλὴν τῆς
Ὀρθοδοξίας», δηλ. ὅτι κεφαλὴ τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Πατριάρχης; Τὸ
πρόσφατον συνέδριον εἰς τὴν Θεσ-
σαλονίκην διὰ τὸν Πάπαν καὶ τὸν
Πατριάρχην αὐτὸ ἐπεδίωξε, δηλ. νὰ
προωθήση τὴν ἐσφαλμένην ἐντύ-
πωσιν ὅτι Πάπας καὶ Πατριάρχης
ἔχουν τὴν ἰδίαν θέσιν, ὁ καθεὶς εἰς
τὸν χῶρον του! Διʼ αὐτοῦ τοῦ τρό-
που προετοιμάζεται ἡ φανέρωσις
τῆς ψευδοενώσεως. Πῶς; Ἐφόσον
λέει ὅτι «Κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας»
εἶναι ὁ Πατριάρχης, ὑπονοοῦν ὅτι
ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη κεφαλή, ἡ «Κε-
φαλὴ τῆς Δύσεως», ὁ Πάπας! Δέ-
χονται, λοιπόν, τοὺς Παπικοὺς ὡς
Ἐκκλησία καὶ, παραλλήλως, δὲν δέ-
χονται τὴν Ὀρθοδοξίαν ὡς τὴν μό-
νην Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ὑποστηρίζουν
μὲ αὐτὸν τὸν πλάγιον τρόπον τὴν
ψευδοθεωρίαν τῆς «διηρημένης
Ἐκκλησίας».

Ἂς ἐπαναλάβωμεν τὴν ὀρθὴν
ἐκκλησιαστικὴν θέσιν: ὁ Πατριάρ-
χης εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἐπισκόπων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἴσος καὶ
μὲ τὸν τελευταῖον ἐπίσκοπον τῆς
πιὸ ταπεινῆς ἐπισκοπῆς. Συγχρό-
νως, εἶναι εἷς ἐκ τῶν δεκατεσσά-
ρων προκαθημένων, δηλ. τῶν πρώ-
των τῇ τάξει εἰς τὴν τοπικήν των

Ἐκκλησίαν.
Δὲν στοχεύουν μόνον νὰ ἐμποτί-

σουν τὰς συνειδήσεις μὲ τὴν
ἐσφαλμένην αὐτὴν ἀντίληψιν, ἀλλὰ
νὰ ἐπιτύχουν ἐπίσης ἐκεῖνο, ποὺ
ἔχει δολίως ἐπιτύχει εἰς τοὺς Δυτι-
κοὺς ὁ δυστυχὴς Πάπας, νὰ θε-
ωρῆται «Θεός»! Εἰς τὰ σεσωσμένα
περιστατικά τῆς ψευδο-συν όδου
Φερράρας-Φλωρεντίας, τόσον ὁ
Ἅγ. Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ὅσον καὶ
ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων ἀποθη-
σαυρίζουν πολλάκις τάς διαβεβαι-
ώσεις τῶν Παπικῶν ὅτι «ὁ Πάπας
εἶναι Θεός»! Οἱ Πατριαρχικοὶ πράτ-
τουν ὁμοίως καὶ προσπαθοῦν νὰ
ἀναβιβάσουν τὸν Πατριάρχην εἰς
τὴν ἰδίαν θέσιν λόγῳ καὶ ἔργῳ. Καὶ
διὰ μὲν τὸν λόγον ἀναφέρομεν τὸ
«Κεφαλὴν τῆς Ὀρθοδοξίας» ἀλλὰ
καὶ παραθέτομεν ὅσα ἀκολουθοῦν
εἰς τὴν ἑπομένην παράγραφον. Διὰ
δὲ τὸ ἔργον, ὁ Ο.Τ. ἔγραψεν εἰς
προηγούμενον φύλλον ὅτι ἀπαι-
τοῦν εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τὴν προσ -
κύνησιν τοῦ Πατριάρχου πρηνηδὸν
(μπρούμυτα)! Οἱ Ὀρθόδοξοι μόνον
τὸν Θεὸν προσκυνοῦμεν! Ἀλλά,
ὅταν ὑποχρεώνουν κάποιους νὰ
προσκυνοῦν τὸν Πατριάρχην, τί
ἄλλο μπορεῖ νὰ συμπεράνη κανεὶς
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν νοσηράν ἐπιδίωξιν
τοῦ νὰ γίνη τὸ «Θειοτάτη Παναγιό-
της» τοῦ τίτλου (πού θὰ πρέπη κά-
ποτε ἐπιτέλους νὰ ἀφαιρεθῆ) πραγ-
ματικότης;
«Ὤ! τῆς παραφροσύνης»! 

Τὸ ἀνακοινωθὲν καταλήγει: «Ὁ
ποιμὴν συνηντήθη μετὰ τοῦ ποι-
μνίου (Σημ. Συντάξεως: Οὔτε ποι-
μήν οὔτε ποίμνιον εἶναι τό ξένον
ποίμνιον). Ὁ πατὴρ μετὰ τῶν κατὰ
πνεῦμα τέκνων Αὐτοῦ. (Σ. Σ.: οὔτε
πατήρ οὔτε τέκνα εἰς ἀλλοτρίαν
πνευματικήν οἰκογένειαν). Διερχο-
μένου δὲ Αὐτοῦ, ἔστω καὶ ἐποχου-
μένου, ἐκ ρυμῶν καὶ ὁδῶν, μέσῳ
πόλεων καὶ χωρίων, αὐτὰ Τὸν ὑπε-
δέχοντο ἐνθουσιωδῶς ραίνοντα
μετ᾽ ἀνθέων, φέροντα κηρία καὶ
θυμίαμα εὔοσμον, κροτοῦντα τὰς
χεῖρας. Βρέφη ἀγκαλοφορούμενα
ἐδιδάσκοντο τὸ βίωμα τοῦ Γένους
διὰ τὸν Πατριάρχην αὐτοῦ. Τὸ τί-
μιον γῆρας ἐν συγκινήσει ἠγείρετο
μετὰ σεβασμοῦ πρὸ τοῦ ἐπιστηρι -
γμοῦ τῶν ἐλπίδων. Νέοι καὶ νεάνι-
δες ζωηρῶς τὴν συγκυρίαν
εὐφραίνοντο. (Σ. Σ.: Οἱ Ἕλληνες
νέοι καί νεάνιδες δυστυχῶς φεύ-
γουν, ἐπειδή εἶναι ἄνεργοι εἰς τό
ἐξωτερικό καί ἀπό ἐκεῖ ἐρωτοῦν:
«Πόσο κόστισε τό ταξίδι τοῦ Πα-
τριάρχη;). Ἡ ἀεὶ ζῶσα παράδοσις
τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους συνε-
χίζεται ἀδιακόπως. (Σ.Σ.: Ἀεί ζῶσα
παράδοσις εἶναι ἅπας ὁ Κλῆρος καί
ὁ λαός, πού προσέφεραν καί εἶναι
διατεθειμένοι νά προσφέρουν ἀκό-
μη καί τό αἷμα των, ὅταν ὁ Χριστός
καί ἡ Πατρίδα τό ζητοῦν). Τελικῶς,
ἐν Σέρραις ὁ Δεσπότης εἰσῆλθεν εἰς
τὰς καρδίας τοῦ Χριστεπωνύμου
πληρώματος μεθ ̓ἡμέρας ὀκτὼ ἀπὸ
τῆς Ἐγέρσεως καὶ οὐδεὶς ὁ ἀπών.
Ἀκόμη καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δί-
δυμος ἦτο ἐκεῖ. Ὁ Δεσπότης, εἰρη-
νοποιὸς καὶ εἰρηνοδότης, ἐνδεδυμέ-
νος ἀναστάσιμον στολήν, διένειμεν
εἰς πάντας Πνεῦμα Ἅγιον καὶ φῶς
ἀνέσπερον ἐκ Φαναρίου. (Σ. Σ.: Ποί-
αν σχέσιν ἔχει ἐννοιολογικῶς ἡ λέ-
ξις «Δεσπότης», μέ τίς λέξεις «εἰρη-
νοποιός» καί «εἰρηνοδότης»; Τό Πα-
νάγιον Πνεῦμα μεταδίδεται μόνον
διά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων εἰς τούς
πιστούς). Εἰς τὰς χεῖρας Αὐτοῦ πάν-
τως ἐμφανεῖς οἱ τύποι τῶν ἥλων τῆς
ἱστορίας καὶ εἰς τὴν πλευρὰν Αὐτοῦ
τὸ ἔργον τοῦ Κεντυρίωνος. Ὅμως ὁ
κλῆρος καὶ εἶδε καὶ ἐπιστευσεν, ὁ δὲ
λαὸς περισσῶς ἔκραζεν: «ὁ Κύριός
μου, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος».

Ποῖος ὁ ἀναγινώσκων αὐτὸ καὶ μὴ
εὑρεθεὶς σκανδαλιζόμενος; Ποῖος ὁ
μελετῶν αὐτὰ καὶ μὴ φρίττων; Ποῖος
ὁ θεωρῶν μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τὰ
γραφόμενα καὶ μὴ σκοτοδινῶν ἐν
ἑαυτῷ ὑπὸ τὰ νοούμενα; Ὁ Πα-
τριάρχης κ. Βαρθολομαῖος νὰ πα-
ραλληλίζεται ὡς ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστός; Ποῖος ὁ «εὐφυὴς»
νοῦς ὁ ὁποῖος ἔγραψεν αὐτὰ τὰ ἀνό-
σια; Δὲν εὑρέθη χεὶρ ἁγία νὰ ραπίση
τὸ στόμα πού ἐξεστόμισε καὶ ἀπετύ-
πωσε ἐπί χάρτου τὰ λόγια αὐτά;
Ὅταν μάλιστα ξοδεύωνται χιλιάδες
εὐρὼ διὰ τὰ δῶρα, τὰ γεύματα, τὰς
μετακινήσεις κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν!
Ποία σχέσις θὰ μποροῦσε νὰ ἔχη ὁ
ταπεινὸς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς μετὰ τῶν ἐν χλιδῇ διαβι-
ούντων εἰς Φανάριον; Ἀλλὰ ζῆ Κύ-
ριος ὁ Θεός!

Ν.Σ.
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Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀποκαλύπτεται ὁ Ἅγιος Τριαδικός
Θεός, μέσῳ τῆς ἐνανθρωπήσεως
τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ. Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ
ὀρθή πίστη, ἡ εὐσέβεια, ἡ θεοσέ-
βεια. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι
ὀργάνωση, οὔτε σωματεῖο, οὔτε
πολιτικό κόμμα, οὔτε φιλοσοφία,
ἀλλά εἶναι τό Σῶμα τοῦ ζῶντος
Χριστοῦ, θεανθρώπινος ὀργανι-
σμός. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
εἶναι ὁ λυτρωτής Χριστός, ἡ Μητέ-
ρα τοῦ λυτρωτοῦ Χριστοῦ καί οἱ
φίλοι τοῦ λυτρωτοῦ Χριστοῦ. Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἔχει
καμμία σχέση μέ θρησκεῖες καί
αἱρέσεις. Εἶναι Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν, Παράδεισος ἐπίγειος
καί ἐπουράνιος . Σέ τελική ἀνάλυ-
ση ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι Βασιλεία,
γεγονός τό ὁποῖο ὁμολογοῦμε
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τήν ἐναρ-
κτήρια φράση τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας, δηλ. μέ τό «Εὐλογημένη ἡ
βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» .
Γιʼαὐτό ἀποτελεῖ μεγάλη πτώση τό
νά ὑποβιβάζεται ἡ Ὀρθοδοξία στό
ἐπίπεδο τῆς θρησκείας, διότι τότε
σύρεται ἀκουσίως καί ὡς μή ὤφει-
λε στό ἀτελείωτο κουβάρι τῶν δια-
θρησκειακῶν συναντήσεων καί
διασκέψεων. Ἐφόσον, ἡ Ὀρθοδο-
ξία δέν εἶναι θρησκεία, δέν πρέπει
νά ἔχει καμμία θέση ἀνάμεσα στό
παναιρετικό συνονθύλευμα τοῦ
διαθρησκειακοῦ συμφυρμοῦ καί
σέ παρομοίου νοοτροπίας συν -
έδρια. Ἐπίσης, στό ἐν λόγῳ συν -
έδριο δόθηκε ἡ ἐντύπωση ὅτι ὅλες
οἱ θρησκεῖες παράγουν βία καί
φονταμενταλισμό. Ὁ ἰσχυρισμός
αὐτός εἶναι ἐσφαλμένος. Διότι,
ὅλες μέν οἱ ἄλλες θρησκεῖες (Βε-
δισμός, Ἰνδουϊσμός, Βουδισμός,
Τζαϊνισμός, Κομφουκισμός, Ταοϊ-
σμός) εἶναι εἰρηνικές καί μή ἐπιθε-

τικές θρησκεῖες, μόνο δέ τό Ἰσλάμ
εἶναι ἐπιθετική, βίαιη καί φοντα-
μενταλιστική θρησκεία, διότι διδά-
σκει στό Κοράνιο τήν βία καί τόν
ἱερό πόλεμο (τζιχάντ) ἐναντίον τῶν
ἀπίστων μή μουσουλμάνων γιά τήν
ἐπικράτησή του.

Τζιχάντ σημαίνει τόν «ἔντονο
ἱερό ἀγώνα», ὁ ὁποῖος εἶναι γιά
τούς μουσουλμάνους ἀτομικό καί
συλλογικό καθῆκον, πού ἀποσκο-
πεῖ στήν ἐξάπλωση καί τήν κυ-
ριαρχία τῶν «δικαίων τοῦ Θεοῦ»
(Ἀλλάχ) σ' ὅλη τή γῆ. Πολλές
φορές ἑρμηνεύεται ὡς μαρτυρία
τοῦ μουσουλμάνου στόν ἀγώνα
τῆς πίστεως, εἶναι ὅμως καθῆκον
κάθε μουσουλμάνου, ἰδιαίτερα
ὅταν τό Ἰσλάμ ἀπειλεῖται. Τό ἀνίε-
ρο συμπίλημα τοῦ κορανίου πε-
ριέχει ρατσιστικές ἀναφορές καί
προτροπές σέ πράξεις βίας κατά
τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ὁμάδων.
Ὁ στίχος τοῦ Κορανίου 2,190 εἶναι
αὐτός, πού ἀναφέρεται ρητά στό
τζιχάντ, ἀλλά συμπληρώνεται καί
ἀπό τόν 9,36 καί ἀπό πολλά ἄλλα
κορανικά χωρία, στά ὁποῖα
στηρίχθηκε ἡ ἰσλαμική παράδοση
καί ἡ νομοθεσία της, γιά νά κα-
θιερώσει τό τζιχάντ ὡς καθῆκον
(2,16. 9,24. 22,78. 25,52. Πρβλ.
ἐπίσης τά χωρία, πού μιλοῦν γιά
πόλεμο κατά τῶν ἀπίστων : 2,190-
193 καί 244. 4,84 καί 95. 8,72 καί
74,75. 9,12-16. 47,4. 61,11). Στό
τζιχάντ, λοιπόν, πού σημαίνει ἱερός
ἀγώνας, πόλεμος γιά χάρη τοῦ
Ἀλλάχ, μέ ὅλη τή δύναμη τῶν
ἀριθμῶν καί ὅπλων, δόθηκε ἀπό
τήν ἰσλαμική θρησκεία ἡ ὑψίστη
σπουδαιότητα, καί ἔτσι τό τζιχάντ
θεωρήθηκε ἕνας ἀπό τούς
«στύλους τοῦ Ἰσλάμ». Μέ τό
τζιχάντ, λένε οἱ μουσουλμάνοι,
ἱδρύθηκε τό Ἰσλάμ, ὁ λόγος τοῦ
Ἀλλάχ ἔγινε σεβαστός, καί μέ τό
τζιχάντ διαδόθηκε ἡ θρησκεία του.
Παραλείποντας τό τζιχάντ, τό
Ἰσλάμ καταστρέφεται, καί οἱ μου-

σουλμάνοι περιέρχονται σέ
κατώτερη θέση· ἡ τιμή τους χάνε-
ται, οἱ χῶρες τους λεηλατοῦνται
καί ἡ ἐξουσία τους καί αὐθεντία
τους καταλύεται. Γι' αὐτό τό
τζιχάντ στό Ἰσλάμ εἶναι ὑποχρεω-
τικό καθῆκον κάθε μουσουλμά-
νου, καί κατά τόν ἰσλαμικό νόμο,
αὐτός, πού προσπαθεῖ νά ξεφύγει
ἀπό τό καθῆκον αὐτό, ἤ δέν ἐπιθυ-
μεῖ στά ἐνδότατα τῆς καρδίας του
νά ἐκπληρώσει αὐτό τό καθῆκον,
πεθαίνει μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ὑπο-
κριτοῦ. Ὁ ἀδιάκοπος «ἱερός πόλε-
μος» (τζιχάντ) ἀποτελεῖ βασικό
στοιχεῖο τοῦ Ἰσλάμ γιά τήν
ἐπικράτησή του σ᾽ ὁλόκληρο τὸν
κόσμο. Πρόκειται γιά μιά ἐκ φύσε-
ως ἐπεκτατική θρησκεία, ἡ ὁποία
ἀναζητεῖ στόν «ἱερό πόλεμο», τόν
τρόπο ζωῆς μέ τίς δικές της ἀξίες
καί σύμβολα. Κάθε μή Μου-
σουλμάνος δέν προορίζεται ἁπλῶς
καί μόνο γιά τήν κόλαση, ἀλλά
πρέπει νά ἐξοντώνεται καί νά χάνε-
ται ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς,
ἐπειδή εἶναι ἄπιστος, δηλ. μή Μου-
σουλμάνος. Δέν ὑπάρχει γι᾽ αὐτόν
θέση στό Ἰσλάμ. Τό Ἰσλάμ πρέπει
νά ἁπλωθεῖ ἐκεῖ, πού ἁπλώνεται ἡ
ἡμέρα καί ἡ νύχτα, σ'ὅλο τόν
πλανήτη. Σύμφωνα μέ τήν διδα-
σκαλία τοῦ Ἰσλάμ, ὁ κόσμος
χωρίζεται σέ δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες˙ α) στόν κόσμο τῆς εἰρήνης
(Ντάρ ἄλ Ἰσλάμ), στόν ὁποῖο
ὑπάγονται οἱ Μουσουλμανικές
χῶρες καί στόν ὁποῖο ζοῦν οἱ «πι-
στοί», δηλ. οἱ Μουσουλμάνοι, καί
β) στόν κόσμο τοῦ πολέμου (Ντάρ
ἄλ Χάρμπ), στόν ὁποῖο ὑπάγονται
οἱ μή Μουσουλμανικές χῶρες καί
στόν ὁποῖο ζοῦν οἱ «ἄπιστοι», δηλ.
οἱ μή Μουσουλμάνοι. Στό σημεῖο
αὐτό ἐμφανίζεται ὁ «ἱερός πόλε-
μος» (τζιχάντ) καί οἱ ἐφαρμογεῖς
του, οἱ Τζιχαντιστές. Ὁ 39ος
στίχος τῆς Σούρας στό Κοράνι
λέει :  «Πολεμῆστε μέχρις ὅτου νά
μή ὑπάρχει ἄλλη θρησκεία».

Μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
διδάσκει τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εἰρήνην

- Ἀνεγνώσαμεν εἰς τὸν «Ἐλεύ-
θερον Τύπον» τῆς 5ης Μαΐου: «TO
ΚΟΥΙΖ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. Ἀληθεύει
ὅτι ἐσχάτως ἡ σχέση τοῦ Μαξίμου
μὲ κορυφαῖο ἐκκλησιαστικὸ παρά-
γοντα ἔχει ἐπιδεινωθεῖ πολὺ καὶ
γιὰ ποιὸν λόγο;»

- Ἐπληροφορήθημεν ὅτι εἰς
Ἱερὰν Μητρόπολιν ἐδόθη «Πα-
πικὴ» ἀπαγόρευσις διὰ τὴν δια-
νομὴν τοῦ «Ο.Τ.», ἴσως διότι ὁ Μη-
τροπολίτης ἀγαπᾶ τὴν «Πρώτην
Πρωτεύουσαν», τὴν Ρώμην. Τί φο-
βεῖσθε Σεβασμιώτατε; Τὴν ἀλή-
θειαν;

- Μᾶς ἀπέστειλαν ἄρθρον τοῦ π.
Β. Θερμοῦ, ὅπου εἰς ἕνα σημεῖον
γράφει: «Τέλος, ἂν συμβεῖ (ὁ ὁμο-
φυλόφιλος) νὰ μάθει καὶ παρασκή-
νια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τὸ
σὸκ ὁλοκληρώνεται καθὼς βλέπει
νὰ στρέφει ἐναντίον του μύδρους
ἕνας χῶρος, ὁ ὁποῖος δὲν ἐμποδί-
ζει κληρικοὺς νὰ λειτουργοῦν
παρὰ τὴν ἀπροκάλυπτη φιλαργυ-
ρία τους ἢ τὴ διεστραμμένη παρα-
σκηνιακὴ μηχανοραφία τους ἢ τὴ
νοσηρὴ φιλοδοξία τους. Αὐτὴ ὅλη
ἡ σαπίλα, ποὺ κατοικοεδρεύει στὰ
Ἅγια τῶν Ἁγίων - ἐδῶ βρίσκεται ἡ
πραγματικὴ διαστροφή! - καὶ ἡ
ὁποία συχνὰ καλύπτεται πίσω ἀπὸ
εὐγενῆ ὑποκρισία ἢ εὐσεβοφανῆ
μεγαλοστομία.». Ἐρωτῶμεν, ἑπο-
μένως, τὸν παιδοψυχίατρον καὶ

συνεργάτην τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου: Γνωρί-
ζετε κάτι συγκεκριμένον ἢ πρόκει-
ται περὶ ἀφηρημένων προσώπων;

- Τὸ Σερραϊκὸν Θάρρος τῆς 8ης
Μαΐου ἐ.ἔ. ηὐχήθη εἰς τὸν Σεβ.
Μητρ. Σερρῶν κ. Θεολόγον: «Χρό-
νια πολλὰ καὶ καλὰ εἰς ἑορτάζου-
σες καὶ ἑορτάζοντες. Ἰδιαιτέρως
καὶ εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα ΘΕΟ-
ΛΟΓΕ. Φυσικὰ χριστιανά, ἀνώδυ-
να, εἰρηνικὰ καὶ ἀνεπαίσχυντα».
Καὶ συμπληρώνει εἰς ἑπομένην
γραμμήν: «Ποτέ σου μὴ ξεχνᾶς τὰ
πρῶτα σκαλοπάτια, γιατί σʼ αὐτὰ
πρωτοπάτησες νʼ ἀνέβεις στὰ πα-
λάτια».

- Γιατί ἡ ἑταιρεία Παπαστράτος,
συμφώνως πρὸς τὴν DealNews
τῆς 8ης Μαΐου 2015: «θὰ προσφέ-
ρει 100.000 γεύματα μέχρι τὸ τέ-
λος τοῦ 2015 στὰ συσσίτια τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ν.
Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως»;
Γιατί μόνον οἱ συγκεκριμένοι
τρεῖς; Οἱ ἄλλες Ἱ. Μητροπόλεις,
γιατί δὲν ζητοῦν ἐνίσχυσιν διὰ τὰ
ἰδικά των συσσίτια;

- «Ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας
Παῦλος παρουσίασε ὡς εἰδικὸν
προσκεκλημένον τοῦ Συνεδρίου
Ψηφιακοῦ Τύπου, τὸν πρόσφατα

ἀποφυλακισθέντα Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀχρίδος κ. Ἰωάννην, ὁ ὁποῖος
ἔφθασεν εἰς τὴν Ἀθήνα ἐκτάκτως
ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Πετρούπολιν. "Σᾶς
εὐχαριστῶ ὅλους καὶ ὅλη τὴν
Ἐκκλησία ποὺ προσευχόσασταν
γιὰ ἐμένα, ὅταν ἤμουν στὴν φυ-
λακὴ" ἀνέφερε συγκινημένος ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος κ. Ἰωάν-
νης», συμφώνως πρὸς δημοσίευ-
σιν τοῦ romfea.gr τῆς 7ης Μαΐου
ἐ.ἔ.. Διατί τόση βιασύνη νὰ ἐμφα-
νισθῆ εἰς διεθνὲς συνέδριον διὰ
τὰ μέσα ἐνημερώσεως ὁ Ἀρχ.
Ἀχρίδος; Ποῖος τὸν προσεκάλεσε
καὶ ἐπλήρωσε τὰ ἔξοδα τοῦ ταξιδί-
ου;

- Ἀνεγνώσαμεν εἰς τὸ thraki-
nea.gr τῆς 9ης Μαΐου 2015: «Ἄνθι-
με «... » ἦταν τὸ σύνθημα ποὺ
ἔγραφαν σὲ περιοχὴ κοντὰ στὸ
ἀεροδρόμιο δύο ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι
συνελήφθησαν ἐπ' αὐτοφώρῳ ἀπὸ
ἀστυνομικούς. Πρόκειται γιὰ ἕνα
στρατιωτικὸ καὶ ἕνα ἐλεύθερο
ἐπαγγελματία, σὲ βάρος τῶν ὁποί-
ων σχηματίστηκε δικογραφία καὶ
ἔγινε κατ' οἶκον ἔρευνα. Ἀκόμη
δὲν ἔχει γίνει γνωστὸ πῶς θὰ κινη-
θεῖ ἡ Μητρόπολη, καθὼς δὲν εἶναι
ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Μητροπολί-
της μπαίνει στὸ “στόχαστρο”, μὲ
ἀποκορύφωμα τὰ φυλλάδια ποὺ
κυκλοφόρησαν στὴν Ἀλεξαν-
δρούπολη ἐναντίον του».

Μελίκρατον καί κυκεών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD
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«Ἐπειδήπερ εἰδώλων κατεφρόνησεν»

κλιος ἐπὶ τῇ 1700ετηρίδι ἀπὸ τῆς
ἐκδόσεως τοῦ Διατάγματος τῶν
Μεδιολάνων (Μέχρι τῆς ἐποχῆς τοῦ
Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ ἱστορία
τοῦ κόσμου, τοῦ πρὸ Χριστοῦ «πα-
λαιοῦ Ἰσραήλ», ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν θε-
ανθρώπινην ἔνσαρκον παρουσίαν
τοῦ «καινοῦ Ἰσραὴλ» καὶ ἡ ἐλευθέρα
ἔκφρασις τῆς συνειδητῆς πίστεως
τοῦ ἀνθρώπου ἦτο πλήρης διώξεων
καὶ διωγμῶν μέχρι μαρτυρίου αἵμα-
τος ὑπὲρ τῆς ἀληθείας). Μετὰ ἀπὸ
τρεῖς αἰῶνες διωγμῶν, ὁ Μέγας Κων-
σταντῖνος, ὡς αὐτοκράτορας τῆς
Ἀνατολῆς καὶ ὁ Λικίνιος ὡς αὐτο-
κράτορας τῆς Δύσεως ἐξέδωσαν τὸ
ἔτος 313 μ.Χ τὸ Διάταγμα τῶν Με-
διολάνων περὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς
θρησκευτικῆς πίστεως.

Κατὰ καιροὺς ὅμως, ἐκφράστηκαν
καὶ ἐκφράζονται «ἀπόψεις», οἱ
ὁποῖες ἑδράζοντο καὶ ἑδράζονται κυ-
ρίως στὸ πολέμιον πάθος, ἀπόψεις
αὐθαίρετες, ἀθεμελίωτες ἱστορικὰ
ποὺ ἀμφισβητοῦν τὰ εἰλικρινὰ κίνη-
τρα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ὅσον
ἀφορᾶ τὴν ἔκδοση τοῦ Διατάγματος
τῶν Μεδιολάνων, θεωρώντας τα ὡς
πολιτικὰ κίνητρα. Ὁ ἐθνικὸς ἱστο-
ρικὸς Ζώσιμος (425-518), ὁ ὁποῖος
ἦταν φανατικὸς εἰδωλολάτρης, στὸ
ἔργο του «Ἱστορία Νέα», ἔγραψε γιὰ
τὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, ὅτι «ἐγκατέ-
λειπε τὸ πάτριον δόγμα καὶ ἠσπάσθη
τὴν ἀσέβειαν». Συνειρμικὰ λοιπόν,
ἔρχεται κατὰ νοῦν ἡ αἰτία τῆς πλάνης
αὐτῆς, «ἐπειδήπερ εἰδώλων κατε-
φρόνησεν»[1], καθὼς καὶ αὐτὸ ποὺ
ψάλλομεν εἰς τὸ Δοξαστικὸν τῶν Στι-
χηρῶν προσομοίων «…ἐξ ἀπιστίας
εἰς πίστιν Θεότητος μετοχετευθείς».
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρομεν τὰ λόγια τοῦ
Χάϊνριχ Κράφτ «Ὁ Ρωμαϊκὸς κόσμος
ἦταν ὥριμος νὰ γίνει χριστιανικὸς καὶ
ὁ Κωνσταντῖνος ἀνταποκρίθηκε
στὴν ἀνάγκη τῆς ἐποχῆς, ἐπειδὴ θε-
ωροῦσε τὸν ἑαυτό του χριστιανό»[2].

Ἐὰν ὄντως συνέβαινε αὐτὸ ποὺ οἱ
ἀμφισβητοῦντες λέγουν, πὼς ἕνας
Αὐτοκράτορας, ποὺ ἀναμφισβήτητα
γιὰ τὴν ἐποχή του ἦταν ὁ Πανίσχυ-
ρος Αὐτοκράτορας τῆς Οἰκουμένης,
θὰ κατεδείκνυε ὡς ἄλλος Ἰωάννης
Πρόδρομος ἐμπράκτως, τὸ «ἐκεῖνον
δεῖ αὐξάνειν , ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι»
Ἰω.3,30 ἀποποιούμενος τὸ παλαιὸν
ἔθος, τῆς θεοποίησης τοῦ Αὐτοκρά-
τορα καὶ ἀνταλλάσσοντας τὴν βασι-
λικὴν ἁλουργίδα μὲ τὸ λευκὸν τοῦ
Ἁγίου Βαπτίσματος ἔνδυμα, τὸ ὁποῖο
καὶ διετήρησε μέχρι τὸν θάνατόν
του. Εἶναι ἄξια ἀναφορᾶς τὰ λόγια
τοῦ Ροῦντολφ Χέρνεγκερ, «Δὲν
ὑπάρχει στὴν Ἱστορία σχεδὸν καμία
ἄλλη προσωπικότητα ποὺ ἡ ἀκτινο-
βολία της νὰ διαρκεῖ ἀδιάκοπα ἐπὶ
δεκαεπτὰ αἰῶνες »[3]. Καὶ τὸ μεγα-
λεῖον τοῦτο ἀφορᾶ τὸν καθοριστικὸ
ρόλο τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὴν
ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ μετέπειτα πορεία τῶν δύο αὐτο-
κρατόρων, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί-
νου καὶ τοῦ Λικινίου ἀποδεικνύει τὴν
πρόθεση, καθὼς καὶ τὰ κίνητρα ἑνὸς
ἑκάστου. Τὸ κίνητρο τῆς πολιτικῆς
σκοπιμότητος, θὰ μποροῦσε κάποι-
ος νὰ τὸ ἀποδώσει κάλλιστα στὸν Λι-
κίνιο, ὁ ὁποῖος παρεβίασε τὸ Διάταγ-
μα τῶν Μεδιολάνων περὶ ἀνεξιθρη-
σκίας, μετὰ τὴν ἧττα του ἀπὸ τὸν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο στὴν Κάτω Παν-
νονία καὶ τὴ ἀπόσυρσή του στὸ Σύρ-
μιο, διώκοντας καὶ πάλι τοὺς Χρι-
στιανούς. Ἀντιθέτως ἡ μετέπειτα
στάση τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ
Πρώτου Χριστιανοῦ Αὐτοκράτορα,
τοῦ «μεγαλύτερου ἡγέτη τῆς Ρω-
μιοσύνης», ὅπως τὸν καλεῖ ὁ π.
Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἀποδεικνύει
ὅτι ἡ ὑποστήριξη πρὸς τοὺς χριστια-
νούς, κάθε ἄλλο παρὰ ἐπιφανειακὴ
ἦταν καὶ ὁ κατ  ̓ἐξοχὴν λόγος, ἦταν ἡ
πίστη τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὸν
Χριστό. «Τὰ φιλάνθρωπα διατάγμα-
τα καὶ οἱ γενναιόδωροι νόμοι, ποὺ
ἔβγαλε εἶναι στοιχεῖα ἀποδεικτικὰ
τῆς μεγάλης του εὐσεβείας»[4] Ἂν
οἱ λόγοι ἦταν πολιτικοί, καὶ ὄχι προ-
σωπικοί, ἡ ἐνέργεια αὐτὴ θὰ ἦταν
ἐπιφανειακὴ καὶ κατὰ συνέπειαν θὰ
ἦταν παροδική.

Ὅταν ἐγκαινίαζε ὁ Μέγας Κων-
σταντῖνος τὴν Νέαν Ρώμην, ἡ ἀφιέ-
ρωση στὴν ἀναθηματικὴ ἱδρυτικὴ
στήλη ἀνέγραφε «Σοὶ Χριστὲ Κό-
σμου Βασιλεὺς καὶ δεσπότης, σοὶ
προστίθημι τὴν δὲ τὴν δούλην πόλιν
καὶ σκῆπτρα της δὲ καὶ τὸ πᾶν Ρώμης
Κράτος, φύλαττε ταύτην, σῶζε δ  ̓ἐκ
πάσης βλάβης». Ὁ καθιερωθεὶς ἐπί-
σης τίτλος τοῦ κάθε βυζαντινοῦ
αὐτοκράτορος, ὅπως τοῦτο σημει-
ώνει ἡ Ἑλένη Γλύκατζη –Ἀρβελὲρ
στὸ πόνημά της «Γιατί τὸ Βυζάντιο»,
εἶναι «Πιστὸς ἐν Χριστῷ τῷ Θεῶ βα-
σιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ Ρωμαίων»
τίτλος ὁ ὁποῖος διατηρήθηκε μέχρι
τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Εἶναι χαρα-
κτηριστικὸ τὸ πρώτιστον στοιχεῖο
τοῦ τίτλου αὐτοῦ «Πιστὸς ἐν Χριστῷ
τῷ Θεῶ βασιλεύς», ὅπως ἐπίσης καὶ
τὸ γεγονὸς ὅτι «γρήγορα ἡ Κων-
σταντινούπολη ὀνομάστηκε ἐκτὸς
ἀπὸ Νέα Ρώμη, Νέα Ἱερουσαλὴμ καὶ
Νέα Σιών», ὅπως ἀναφέρει ἡ ἴδια
συγγραφεύς.

Μὲ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Μεγά-
λου Κωνσταντίνου, τὸ Κράτος τῶν
Ρωμιῶν, ἔγινε τὸ «πρῶτον πι-
στεῦσαν εἰς τὸν Δεσπότην Χριστὸν
Κράτος», ὅπως ἀναφέρει ὁ Κοσμᾶς
ὁ Ἰνδικοπλεύστης, ὁ ὁποῖος ἔζησε
τὸν 6ον αἰώνα. Καὶ ἔγινε τοῦτο τὸ
Κράτος τῶν Ρωμιῶν, «Ἔθνος Χρι-
στιανῶν», ὅπως ἀποκάλεσε τοὺς Βυ-
ζαντινοὺς ὁ Λέων ὁ Στ΄ ὁ Σοφός.
«Ὁπωσδήποτε, αὐτὰ τὰ δύο σημαν-
τικότατα γεγονότα, ἡ ἵδρυση τῆς
Κωνσταντινούπολης καὶ ἡ ἀποδοχὴ

τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὀφείλονται σʼ
ἕνα μόνο ἄνθρωπο, τὸν αὐτοκράτο-
ρα Κωνσταντῖνο».[5] Ἀξίζει ἐδῶ νὰ
ἀναφέρομε τὰ λόγια τοῦ π. Ἰωάννη
Ρωμανίδη ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Ρω-
μιοσύνη, Ρωμανία, Ρούμελη», «Ἀφ᾽
ἑνὸς μὲν οἱ Ρωμαῖοι ἔγιναν Ἕλλη-
νες, ἀφ  ̓ἑτέρου δὲ οἱ Ἕλληνες ἔγι-
ναν Ρωμαῖοι. Ἀκολουθοῦν πως τὸ
παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, τὸ ἔθνος τῶν Χριστιανῶν ἐταυ-
τίσθη μὲ τὸ ἔθνος τῶν Ρωμαίων,
ἰδίως ἐν τῷ προσώπω τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου καὶ οὕτως ἐγεννήθη
ἢ ἐτελειοποιήθη ἡ Ρωμαιοσύνη ἢ ὁ
Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς μὲ
κέντρον τὴν Κωνσταντινούπολιν νέ-
αν Ρώμην».

Ἐπιπρόσθετη ἀπόδειξη, ὅτι εἶναι
παντελῶς λανθασμένη ἡ ἄποψη ὅτι
ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐξέδωσε τὸ
Διατάγμα τῶν Μεδιολάνων περὶ ἀνε-
ξιθρησκίας μὲ σκοπὸ νὰ κερδίσει τὴ
εὔνοια τῶν χριστιανῶν, εἶναι τὸ γε-
γονὸς ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἀποτελοῦσαν
μία μικρὴ μειοψηφία στὴν Αὐτοκρα-
τορία τὸν καιρὸ ἐκεῖνο τῆς ἔκδοσης
τοῦ διατάγματος. Ὅπως ἀναφέρει ὁ
βυζαντινολόγος Steven Runciman
στὸ βιβλίο του «Ἡ Βυζαντινὴ Θεο-
κρατορία», «Ἔχει ὑπολογιστεῖ ὅτι
τὴν ἐποχὴ τοῦ Διατάγματος τῶν Με-
διολάνων τὸ 313, ὅταν ἡ Χριστιανικὴ
Ἐκκλησία ἀπέκτησε πλήρη ἐλευθε-
ρία λατρείας καὶ νομικὴ ὑπόσταση, οἱ
χριστιανοὶ δὲν ἀριθμοῦσαν περισσό-
τερο ἀπὸ τὸ ἕνα ἕβδομο τοῦ πληθυ-
σμοῦ τῆς αὐτοκρατορίας». Πῶς
ἦταν δυνατὸν λοιπόν, τὰ ἐλατήρια
τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου νὰ ἦταν
πολιτικά, ἐφʼὅσον οἱ Χριστιανοὶ ἀπο-
τελοῦσαν μία μικρὴ μειοψηφία στὴν
αὐτοκρατορία; Συνεπῶς εἶναι παρά-
λογο νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι τὸ
ἔπραξε τοῦτο μὲ ἰδιοτελῆ σκοπό, γιὰ
νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τῶν χρι-
στιανῶν. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἕλκει τὴν
καταγωγή της, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,
στὸ ἀλλότριον πάθος γιὰ τὸν μεγά-
λο αὐτὸ Ἅγιο, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἡ αἰτία
ἡ Πίστη τῆς Ἀληθείας νὰ ἐξαπλωθεῖ

σὲ ὁλόκληρη τὴν αὐτοκρατορία.
Τὸ τί φρονεῖ ἡ Μία Ἁγία Ἐκκλησία,

ἐκφράζεται στὴν Ἱερὰ Ὑμνωδία της,
στὴν ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Κων-
σταντίνου καὶ Ἑλένης. Ὁ Ἅγιος
Κωνσταντῖνος καλεῖται Ἰσαπόστο-
λος στὰ Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τῆς Λιτῆς
«Χρεωστικῶς ἐκτελοῦμεν τὴν μνή-
μην σου, Κωνσταντῖνε Ἰσαπόστο-
λε…». Στὰ Στιχηρὰ Προσόμοια, κα-
λεῖται «Πρῶτος Βασιλεὺς Χρι-
στιανῶν». Εἰς τὸν Ἑσπερινὸν στὰ
Στιχηρὰ τῶν Ἁγίων ψάλλομεν
«Πρῶτος καθυπέταξας, τὴν ἁλουρ-
γίδα ἀείμνηστε, βασιλεῦ ἑκουσίως
Χριστῷ, αὐτὸν ἐπιγνοὺς Θεὸν καὶ
παμβασιλέα…» καὶ «…τὴν οἰκουμέ-
νην ὡς προῖκα προικοδοτήσας τῷ
κτίστῃ σου, καὶ πόλιν βασιλεύουσαν
θεοσεβῆ…». Εἰς τὴν Λιτήν, στὰ Στι-
χηρὰ Ἰδιόμελα ψάλλομεν «…πᾶσαν
ἐφαίδρυνας τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χρι-
στοῦ…» καὶ «οὐκ ἐξ ἀνθρώπων τὴν
κλῆσιν ἔλαβες, ἀλλ  ̓ὡς ὁ θεσπέσιος
Παῦλος, ἔσχες μᾶλλον ἔνδοξε ταύ-
την ἐξ ὕψους, Κωνσταντῖνε Ἰσαπό-
στολε, παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ».

Πραγματοποιεῖται λοιπόν, στὸ
πρόσωπον τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου,
αὐτὸ ποὺ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας λέγει
«Καὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί
σου καὶ ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου»
Ἡσ.60,1-3. Ὄντως ὁ πρῶτος βασι-
λεὺς τῆς Ρωμιοσύνης, τῷ Φωτὶ τοῦ
Φωτοδότου Χριστοῦ ἐπορεύθη καὶ
τὸ ἔθνος τῶν Ρωμιῶν τῇ λαμπρότη-
τι αὐτοῦ.

Τὴν παλαιότητα ἀποδυθεὶς | τὸν
Χριστὸν Ἰησοῦν ἐνεδύσω | παραδεί-
σιον κάλλος ἀγαπήσας | Κων-
σταντῖνε τοῦ Χριστοῦ ἰσαπόστολε.
Οὐ τὴν ματαίαν δόξαν ἐπεπόθησας |
ἀλλ᾽ οὐράνιον δόξαν ἀκένωτον.
Πορφυρίδος τὴν ψευδῆ θεότητα
ἐμίσησας | ἀπωλείας ματαιότητα
ταύτην λογισάμενος. Οὐράνιον δό-
ξαν ἐσπούδασας ἀξιωθῆναι | διὰ
τοῦτο Θεότητα Τρισήλιον ἐδοξολό-
γεις Ἅγιε | καὶ διὰ τὸ ἰσαπόστολον
κάλλος | ὁ Κύριος τῆς Δόξης σὲ
ἀντεδόξασεν | Ἅγιε τοῦ Χριστοῦ
Κωνσταντῖνε.
Σημειώσεις:

1. «εἰδώλων κατεφρόνησεν» - Ἀπὸ τὴν
Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου. 2.
Τὰ λόγια τοῦτα τοῦ Χάϊνριχ Κράφτ ἀνα-
φέρονται προλογικὰ στὸ βιβλίο τοῦ
Ἔμπερχαρντ Χὸρστ «Μέγας Κων-
σταντῖνος -Βιογραφία». 3. Τὰ λόγια τοῦτα
τοῦ Ροῦντολφ Χέρνεγκερ ἀναφέρονται
προλογικὰ στὸ βιβλίο τοῦ Ἔμπερχαρντ
Χὸρστ «Μέγας Κωνσταντῖνος -Βιογρα-
φία». 4. Εὐσεβίου «Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστο-
ρία», «Εἰς τὸν Βίον Κωνσταντίνου». 5. «Ἡ
πολιτικὴ ἰδεολογία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτο-
κρατορίας», Ἑλένης Γλύκατζη-Ἀρβελέρ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος διά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον
σίας ἀλλά καί τό δικαίωμα νά συγ-
καλεῖ οἰκουμενικές συνόδους καί
νά τίς ἀριθμεῖ ὡς συνέχεια τῶν
ἑπτά ἀρχαίων οἰκουμενικῶν συνό-
δων, τῶν ὁποίων ὅμως δέν εἶναι
συνέχεια, ἀφοῦ οὔτε τούς κανόνες
πού ἐθέσπισαν οὔτε τή δογματική
διδασκαλία τους ἀποδέχεται.

Εἶναι βαριά καί ἀδικαιολόγητη ἡ
ἀμέλεια τῶν ἡγετῶν τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας γιά τό μεγάλο αὐτό
κενό ἀπουσίας οἰκουμενικῆς συνο-
δικῆς δραστηριότητος, τό ὁποῖο βε-
βαίως δέν εἶναι πραγματικό, ἀλλά
εἰκονικό, ἁπλῶς δέν παρουσιάζεται
ὅπως πρέπει ἀπό τήν νεώτερη θεο-
λογική ἱστοριογραφία καί ἔρευνα,
ἀπό τήν παρεχόμενη θεολογική παι-
δεία, μέ συνέπεια νά περνᾶ καί στόν
κλῆρο καί στό ἐκκλησιαστικό πλήρω-
μα ἡ γνώμη, ὅτι μετά τήν Ζ  ́Οἰκουμε-
νική Σύνοδο τοῦ 787 ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δέν ἔχει οἰκουμενική συν -
οδική δραστηριότητα, εἶναι συνοδι-
κά ἕνας ἀπολιθωμένος ὀργανισμός
ἐπί δώδεκα καί πλέον αἰῶνες. Ὑπάρ-
χουν μάλιστα καί μερικοί θεολόγοι,
καί δυστυχῶς πανεπιστημιακοί, οἱ
ὁποῖοι δέχονται ὅτι δέν εἶναι δυνα-
τόν πλέον νά συγκληθεῖ οἰκουμενική
σύνοδος, διότι θά ἀπουσιάζει ἡ Ρώ-
μη, ἡ ὁποία συμμετεῖχε στίς παλαιές
οἰκουμενικές συνόδους· ἑπομένως
μόνον ὅταν πραγματοποιηθεῖ ἡ
«ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», τότε θά
εἶναι δυνατή ἡ σύγκληση οἰκουμε-
νικῆς συνόδου. Τό ἐπιχείρημα αὐτό
εἶναι τόσο ἀνόητο θεολογικά καί
ἀστήρικτο, ὥστε οὔτε πρωτοετής
φοιτητής Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς
Σχολῆς θά ἐδικαιοῦτο νά τό διατυ-
πώσει, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι
οἱ αἱρέσεις καί τά σχίσματα ἀποκο-
πτόμενα ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν πα-
ραβλάπτουν οὔτε τήν ἑνότητα, οὔτε
τήν καθολικότητα καί οἰκουμενικό-
τητά της. Διαφορετικά οὐδέποτε ἡ
Ἐκκλησία θά μποροῦσε νά συγκαλέ-
σει οἰκουμενικές συνόδους, διότι
πάντοτε ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν αἱρέ-
σεις καί σχίσματα, πού θά ἔπρεπε νά
μετέχουν τῶν οἰκουμενικῶν συνό-
δων. Φαντασθῆτε νά ἰσχυρίζοντο οἱ
Πατέρες τῆς Β  ́Οἰκουμενικῆς ὅτι δέν
εἴμαστε οἰκουμενική σύνοδος, γιατί
δέν μετέχουν οἱ Ἀρειανοί, καί τῆς Ζ´
Οἰκουμενκῆς, γιατί δέν μετέχουν οἱ
εἰκονομάχοι.

Τό ὅτι πρόκειται περί εἰκονικοῦ καί
ὄχι περί πραγματικοῦ συνοδικοῦ κε-
νοῦ προκύπτει καί ἐκ τοῦ ὅτι καί με-
τά τήν Ζ  ́Οἰκουμενική Σύνοδο ἔχου-
με συνόδους οἱ ὁποῖες θά ἔπρεπε
ἤδη νά εἶχαν ἀναγνωρισθεῖ ὡς οἰκου-
μενικές, ὅπως εἶναι ἡ ἤδη ἀπό πολ-
λούς στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση θε-
ωρούμενη ὡς Η  ́Οἰκουμενική Σύνο-
δος, συγκληθεῖσα ἐπί πατριάρχου
Φωτίου τό 789 στήν Κωνσταντινού-
πολη, ἀλλά καί ἡ κατά τά μέσα τοῦ
14ου αἰῶνος συνελθοῦσα σύνοδος
στήν Κωνσταντινούπολη σέ δύο πε-
ριόδους τό 1341 καί τό 1351. Στήν
πρώτη μάλιστα, τήν ἐπί Φωτίου (789),
ὅπου καταδικάσθηκε ἡ παπική αἵρε-
ση τοῦ filioque, τῆς ἐκπορεύσεως δη-
λαδή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐκ
τοῦ Υἱοῦ, συμμετεῖχαν καί ἐκπρόσω-
ποι τῆς μή ἀποσχισθείσης ἀκόμη Ρώ-
μης, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν τά ἀποφα-
σισθέντα. Ἡ δεύτερη, πού πρέπει νά
ἀναγνωρισθεῖ ὡς Θ´ Οἰκουμενική,
ἀποτέλεσε θρίαμβο τῆς διδασκαλίας
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ ἐναν-
τίον τῆς διδασκαλίας τοῦ ἐκ Δύσεως
μοναχοῦ Βαρλαάμ τοῦ Καλαβροῦ καί
τῶν ὀπαδῶν του περί κτιστῆς Χάρι-
τος. Καί ἀπουσίαζαν βέβαια ἀπό
αὐτήν ἐκπρόσωποι τῆς Ρώμης, ἡ
ὁποία ὅμως ἐκρίνετο ὡς αἱρετική στό
πρόσωπο τοῦ Βαρλαάμ, τήν διδα-
σκαλία τοῦ ὁποίου ἀποδεχόταν,
ἦταν, ὅμως πανορθόδοξη καί οἱ ἀπο-
φάσεις της ἔγιναν δεκτές ἀπό τήν
καθολική συνείδηση τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας.

Εἶναι γἰ αὐτό νά ἀπορεῖ κανείς, για-
τί μέχρι τώρα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἔμεινε στίς ἑπτά οἰκουμενικές συνό-
δους καί δέν ἀνεγνώρισε ἐπίσημα τίς
ἀναφερθεῖσες δύο συνόδους ὡς Η´
καί Θ  ́Οἰκουμενικές. Καί ἡ ἀπορία με-
γαλώνει γιατί ἀκόμη καί σήμερα δέν
προχωρεῖ αὐτή ἡ ἀναγνώριση, ἔστω
ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
στήν Ἱεραρχία τῆς ὁποίας ὑπεβλήθη
σχετική πρόταση ἀπό τόν μητροπολί-
τη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μαζί μέ δύο
θαυμάσιες εἰσηγήσεις γιά κάθε μία
ἀπό τίς δύο συνόδους τῶν μητροπο-
λιτῶν Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου καί
Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως κ.
Ἰερεμίου. Ἡ πρόταση συνιστοῦσε νά
γίνει δεκτό τό αἴτημα ἀπό τήν Ἱεραρ-
χία καί νά προχωρήσει κατόπιν ἁρμο-
δίως πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρ-

χεῖο γιά λήψη πανορθοδόξου ἀποφά-
σεως. Δυστυχῶς τό αἴτημα ἀπερρί-
φθη, καί ὁ λόγος τῆς ἀρνήσεως,
ὅπως καί τῆς μή ἀναγνωρίσεως τῶν
δύο συνόδων, εἶναι προφανής. Οἱ φι-
λοπαπικοί, παπόδουλοι καί παπολά-
τρες «Ὀρθόδοξοι» πατριάρχες,
ἀρχιεπίσκοποι καί ἐπίσκοποι δέν θέ-
λουν νά στενοχωρήσουν τούς ἐν
Ρώμῃ σχισματοαιρετικούς Παπικούς,
διότι ἡ μέν Η  ́Οἰκουμενική Σύνοδος
ἐπί Φωτίου τό 789 κατεδίκασε τήν
αἵρεση τοῦ filioque, ἡ δέ τοῦ 1341-
1351, ἐπί Γρηγορίου Παλαμᾶ, κατεδί-
κασε τήν αἱρετική διδασκαλία περί
κτιστῆς Χάριτος. Γἰ αὐτό καί ἔπραξε
ἄριστα, κανονικώτατα καί πατερικώ-
τατα, ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σε-
ραφείμ, ὁ ὁποῖος ὅρισε νά γίνεται
στήν ἐπαρχία του ἐπίσημος ἑορτα-
σμός τῶν δύο συνόδων, τῆς μέν Η´
κατά τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φωτίου (6 Φε-
βρουαρίου), τῆς δέ Θ´ κατά τήν Β´
Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, πού ἑορτά-
ζεται καί ἡ μνήμη τοῦ πρωταγωνι-
στήσαντος θεολογικά Ἁγίου Γρηγο-
ρίου Παλαμᾶ. Κατά εὐτυχῆ μάλιστα
θεία ρύθμιση καί θεία παρακίνηση,
ἀσχέτως πρός τίς κινήσεις τῶν
ἀρχιερέων, ὁ γνωστός ὑμνογράφος
Ἀπόστολος Παπαχρήστου, Θεολό-
γος - Πρωτοψάλτης, ὀλίγον πρό τῆς
κοιμήσεώς του, ἀπέστειλε πρός τόν
μητροπολίτη Πειραιῶς ἕτοιμες τίς
δύο ἀκολουθίες τῶν συνόδων, ἡ δέ
γυναικεία Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Στε-
φάνου Μετεώρων ἔχει τοιχογραφή-
σει τίς εἰκόνες τῶν δύο συνόδων με-
γαλοπρεπέστατα. Ἐκτός τῆς ἁγιο-
γραφήσεως αὐτῆς ἡ γνωστή λογία
μοναχή καί ὑμνογράφος Θεοτέκνη
Ἁγιοστεφανίτισσα συνέθεσε καί
αὐτή πλήρεις ἀκολουθίες γιά τίς δύο
Οἰκουμενικές Συνόδους.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς ἐξέ-
δωσε προσφάτως σέ δύο ξεχωριστά
τεύχη τίς ἀκολουθίες τῶν δύο ὑμνο-
γράφων, συνεκδίδοντας ἀντίστοιχα
στό τέλος κάθε τεύχους τίς δύο ἐξαι-
ρετικές εἰσηγήσεις τῶν μητροπο-
λιτῶν Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά
τήν Η  ́Οἰκουμενική Σύνοδο καί Γόρ-
τυνος κ. Ἰερεμίου γιά τήν Θ .́1

Ἡ συνοδική δραστηριότητα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν σταμά-
τησε οὔτε κατά τήν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας, κατά τήν ὁποία συν -
εκλήθησαν πολλές τοπικές σύνοδοι
μέ διορθόδοξη συμμετοχή καί παν -
ορθόδοξη ἀκτινοβολία, τίς ἀποφά-
σεις τῶν ὁποίων μπορεῖ κανείς νά
βρεῖ στόν Β  ́τόμο τοῦ κλασικοῦ πλέ-
ον ἔργου τοῦ Ἰ. Καρμίρη, «Τά Δο-
γματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας»2.

Κοινόν γνώρισμα πάντως ὅλων
τῶν συνόδων, οἰκουμενικῶν καί το-
πικῶν, καί αὐτῶν τῆς Τουρκοκρατίας,
εἶναι ὅτι ἵστανται ἐπί τῆς αὐτῆς ἀπο-
στολικῆς καί πατερικῆς γραμμῆς,
ἀκολουθοῦν πιστῶς τίς ἀποφάσεις
τῶν προηγουμένων συνόδων, «ἑπό-
μενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι», καί δέν
τολμοῦν νά εἰσαγάγουν νεωτερι-
σμούς καί καινοτομίες καί στά πιό μι-
κρά θέματα, ὅταν αὐτοί οἱ νεωτερι-
σμοί εἶναι ἀντίθετοι πρός τό πνεῦμα
καί τό γράμμα τῆς προηγουμένης
συνοδικῆς καί πατερικῆς παραδόσε-
ως. Ὑπάρχει τέτοια σύμπνοια καί
ὁμοφωνία τῶν συνόδων, παρά τήν
χρονική τους ἀπόσταση, ὥστε, ὅπως
ὀρθά ἔχει λεχθῆ, μοιάζουν νά εἶναι
ὄχι ξεχωριστές σύνοδοι, ἀλλά ἐπί μέ-
ρους συνεδρίες μιᾶς καί τῆς αὐτῆς
συνόδου.

Μέ βάση λοιπόν, τά εἰσαγωγικῶς
ἐδῶ ἐκτεθέντα θά ἔπρεπε ὅλοι οἱ
Ὀρθόδοξοι νά ἐπικροτοῦμε καί νά
χαίρουμε, διότι κατά τόν προηγού-
μενο εἰκοστό αἰώνα ἀνελήφθη ἐργώ-
δης καί πολυχρόνια προσπάθεια, ἡ
ὁποία συνεχίζεται καί κατά τόν πα-
ρόντα αἰώνα, νά συγκαλέσει ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία μία Γενική Πανορθό-
δοξη Σύνοδο, μέ τή φιλοδοξία νά
ἀναγνωρισθεῖ στήν συνέχεια ὡς
Οἰκουμενική. Ἀπό τότε ὅμως πού
ἄρχισε αὐτή ἡ προσπάθεια καί ἐκδη-
λώθηκε φανερά κατά τήν δεκαετία
1920-1930, μέ τό δῆθεν Πανορθόδο-
ξο Συνέδριο τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως πού συνεκάλεσε ὁ πατριάρχης
Μελέτιος Μεταξάκης τό 1923 καί τήν
Προκαταρκτική Ἐπιτροπή τῶν Ἁγίων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πού
συνῆλθε στήν Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου
τό 1930, ὥστε νά προετοιμάσει ἕνα
πρῶτο κατάλογο θεμάτων τῆς Ἁγίας
καί Μεγάλης Συνόδου, ὅπως τελικά
ὀνομάσθηκε ἡ μέλλουσα νά συνέλ-
θει Οἰκουμενική Σύνοδος, ὑπῆρξαν
ἔντονες ἀντιδράσεις, δικαιολογημέ-
νες ἐν πολλοῖς, διότι ἡ Ἁγία καί Με-
γάλη Σύνοδος δέν ἀκολουθεῖ τόν

δρόμο τῆς προηγουμένης συνοδικῆς
παραδόσεως, οὔτε ὡς πρός τήν προ-
ετοιμασία τῶν ἐργασιῶν της, οὔτε
ὡς πρός τήν θεματολογία της, ἡ
ὁποία ἔδειχνε καί δείχνει ὅτι ἀπο-
σκοπεῖ στήν ἀνατροπή καί κατάργη-
ση τῶν ἀποφάσεων τῶν προηγουμέ-
νων οἰκουμενικῶν συνόδων, πρᾶγμα
πού συμβαίνει γιά πρώτη φορά στήν
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀκύρωση
τῆς ἀρχῆς τῆς ὁμοφωνίας καί συμ-
φωνίας πρός τήν προηγουμένη συν -
οδική παράδοση, πρός τό «ἑπόμενοι
τοῖς θείοις Πατράσι», καί ἡ εἰσαγωγή
καινοτομιῶν καί νεωτερισμῶν.
Ὑπάρχουν θέματα κατασταλαγμένα
μέ ἰσχυρότατη ἁγιογραφική καί πα-
τερική θεμελίωση, γιά τά ὁποῖα οὔτε
ἔπρεπε κἄν νά περάσει ἡ σκέψη νέας
συνοδικῆς ἀποφάσεως, τροποποι-
ητικῆς τῶν ἤδη ἰσχυόντων, ὅπως π.χ.
τό θέμα τῆς νηστείας, τό ὁποῖο ἐνε-
γράφη καί παρέμεινε ἐπί μακρόν
στόν κατάλογο τῶν θεμάτων τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, διότι
ἐκκοσμικευμένες καί ἀντιπαραδο-
σιακές ἐκκλησιαστικές ἡγεσίες θεω-
ροῦσαν αὐστηρά τά μέχρι τώρα
ἰσχύοντα καί ἤθελαν νά τά ἐλαφρύ-
νουν καί νά τά μειώσουν. Εἶναι χαρα-
κτηριστικός ὁ τίτλος τῆς ἀναγραφῆς
τοῦ θέματος γιά τίς ἐκσυγχρονιστι-
κές καί ἀντιπαραδοσιακές τάσεις τῶν
ὑπευθύνων τῆς προετοιμασίας τῆς
Συνόδου: «Ἀναπροσαρμογή τῶν περί
νηστείας διατάξεων, συμφώνως ταῖς
ἀπαιτήσεσι τῆς συγχρόνου ἐποχῆς».

Δέν μποροῦμε βέβαια ἐδῶ νά πα-
ρουσιάσουμε τό πῶς ἐξελίχθηκε καί
πῶς διαμορφώθηκε τελικά ὁ κατάλο-
γος τῶν θεμάτων τῆς μέλλουσας νά
συνέλθει Ἁγίας καί Μεγάλης Συνό-
δου, ἡ ὁποία φαίνεται ἀπό τήν ἀρχή
τῆς προετοιμασίας της ὅτι κινεῖται σέ
μεταπατερικό καί ἀντιπατερικό πλαί-
σιο, διότι θέματα τά ὁποῖα σταθερά
καί διαχρονικά ἔχουν ἄριστα ρυθμί-
σει οἱ Ἅγιοι Πατέρες, τίθενται τώρα
πρός συζήτηση, χωρίς νά ὑπάρχει λό-
γος, μόνο καί μόνο γιά νά ἐπιλυθοῦν
μέ βάση τίς νέες ἀρχές τοῦ συγκρη-
τιστικοῦ καί μασονοκίνητου Οἰκου-
μενισμοῦ, ὅπως π.χ. τό θέμα τῆς ἡμε-
ρολογιακῆς μεταρρύθμισης καί τό
θέμα τῶν σχέσεων μέ τούς ἑτερο-
δόξους, ὅπως εὐγενικά τώρα ὀνομά-
ζονται οἱ αἱρετικοί. Ἐπειδή ἡ ἀλλαγή
τοῦ Ἡμερολογίου ἔγινε κατά
ἐντελῶς αὐθαίρετο, ἀντικανονικό,
ἀντισυνοδικό τρόπο, μονομερῶς ἀπό
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ διαφω-
νοῦσαν οἱ περισσότερες ἀπό τίς
αὐτοκέφαλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες,
πολλές ἀπό τίς ὁποῖες κρατοῦν μέχρι
σήμερα τό παλαιό ἡμερολόγιο, μία δέ
ἐκκλησία, ἡ τῆς Πολωνίας, πού δέ-
χτηκε τό νέο, αὐτές τίς ἡμέρες ἀπο-
φάσισε νά ἐπαναφέρει τό παλαιό,
εἶναι βέβαιο πώς ἡ συνοδική γραμμή
θά χαραχθεῖ ὄχι πρός τήν ἐπαναφο-
ρά τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου, πού θά
ἐπανέφερε καί τήν λατρευτική ἑνό-
τητα στήν Ἐκκλησία καί τήν θερα-
πεία τῆς διαιρέσεως παλαιοημερολο-
γιτῶν καί νεοημερολογιτῶν, ἀλλά
πρός τήν ἀποδοχή τοῦ κακῶς θεσπι-
σθέντος νέου ἡμερολογίου ἀπό ὅλες
τίς ἐκκλησίες. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά
τό θέμα τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας πρός τούς ἑτεροδό-
ξους, πρός τίς αἱρέσεις δηλαδή τῶν
Μονοφυσιτῶν, τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ
Προτεσταντισμοῦ, τοῦ Ἀγγλικανι-
σμοῦ, τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ.ἄ.
Ὅ,τι ἔγινε πραξικοπηματικά καί
αὐθαίρετα μέ τό θέμα τοῦ Ἡμερολο-
γίου, γίνεται ἐπί δεκαετίες τώρα ἀπό
τό σύνολο σχεδόν τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ἡγεσιῶν, πού δημιουργοῦν ἐν
τῇ πράξει αὐθαίρετα καί τετελεσμέ-
να γεγονότα, μέ τό νά μή θεωροῦν
ὡς αἱρέσεις, τίς ὀνομασθεῖσες κοι-
νότητες, ἀλλά ἀδελφές ἐκκλησίες,
νά δέχονται τήν συμμετοχή τῶν
ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στό λεγόμε-
νο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλη-
σιῶν», πού οὐσιαστικῶς εἶναι «Παγ-
κόσμιο Συμβούλιο Αἱρέσεων», καί νά
συμπροσεύχονται ἀδεῶς μέ ὅλους
αὐτούς τούς αἱρετικούς, περιφρο-
νώντας τήν κανονική καί δογματική
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
ὡς μοναδικό δρόμο ἀποκαταστάσε-
ως τῶν σχέσεων μέ τούς αἱρετικούς
καί ἐπιτυχία τῆς ἑνότητος ὁρίζει τήν
ἀποκήρυξη τῶν πλανῶν καί τήν ἐπι-
στροφή στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί
᾽Αποστολική Ἐκκλησία. Αὐτήν τήν
οἰκουμενική καί συγκρητιστική γραμ-
μή στό θέμα τῶν σχέσεων μέ τούς
ἑτεροδόξους, τήν ὁποία ἤδη ἔχουν
ἐπιβάλει στήν πράξη, ὅπως ἔκαναν
καί μέ τό Ἡμερολόγιο, θά ἀκολουθή-
σουν καί ἐδῶ καταφρονώντας τήν
Ἀποστολική καί Πατερική Παράδοση.
Ὅταν ὅμως μία σύνοδος διακόπτει
τούς δεσμούς μέ τίς προηγούμενες
συνόδους, τήν ὁμοφωνία καί συμ-
φωνία μέ αὐτές, τό «ἑπόμενοι τοῖς
θείοις Πατράσι», τότε δέν μπορεῖ νά
θεωρηθεῖ ὡς μία ἐπί μέρους συνε-
δρία μιᾶς καί τῆς αὐτῆς Συνόδου,
δέν εἶναι ἀληθής σύνοδος, ἀλλά
ψευδοσύνοδος.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν
ὁποῖο ἀντέδρασε τότε ἔντονα ὁ
ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος,
ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι τό «Πα-
νορθόδοξο Συνέδριο» πού συνεκά-

λεσε στήν Κωνσταντινούπολη τό
1923 ὁ κακῇ τῇ μοίρᾳ πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως μεγαλομασό-
νος Μελέτιος Μεταξάκης εἶχε προ-
τείνει τήν σύγκληση Οἰκουμενικῆς
Συνόδου τό 1925 κατά τόν ἑορτασμό
τῶν 1600 ἐτῶν ἀπό τήν σύγκληση
τῆς Α  ́ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, χρονολογία πού μετατέθηκε κα-
τόπιν στό 1926, λόγῳ τοῦ ὅτι δέν
ἀρκοῦσε ὁ χρόνος προετοιμασίας,
στή συνέχεια τό 1930 μέ τήν μορφή
Προσυνόδου καί, ἐπειδή καί αὐτό δέ
κατέστη δυνατόν, ἀντικαταστάθηκε
ἀπό τήν Προκαταρκτική Ἐπιτροπή
τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
πού συνῆλθε τόν Ἰούνιο τοῦ 1930
στήν Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου Ἁγίου
Ὄρους καί ἑτοίμασε τόν πρῶτο κα-
τάλογο τῶν θεμάτων, μέ τά ὁποῖα
ἔπρεπε νά ἀσχοληθεῖ ἡ μέλλουσα νά
συνέλθει Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας3.

Ὁ ὅσιος Γέροντας σέ ἕνα σημαν-
τικό ἄρθρο «Περί Οἰκουμενικῆς Συν -
όδου» γράφει ὅτι γιά ὅλα τά ζητήμα-
τα μέ τά ὁποῖα θά ἀσχοληθεῖ ἡ Σύνο-
δος, ἐκτός ἀπό μερικά ἀσήμαντα,
ἔχουν λάβει θέση οἱ θεῖοι καί ἱεροί
κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί
Οἰκουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων.
«Ὥστε ὅλως περιττή νομίζομεν ὅτι
εἶναι ἡ σύγκλησις Οἰκουμ. Συνόδου
περί ζητημάτων, εἰς τά ὁποῖα ἔχουν
ἀποφανθῆ διά τῶν Ἱερῶν Κανόνων οἱ
Θεῖοι Ἀπόστολοι καί θεόσοφοι Πατέ-
ρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκτός ἐάν νομίζῃ ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ περί
αὐτόν Σύνοδος καί τινες ἄλλοι τῶν
Ἱεραρχῶν ὅτι ὡς διάδοχοι τῶν Ἀπο-
στόλων καί θείων Πατέρων ἔχουν τό
δικαίωμα νά ποιοῦν μεταρρυθμίσεις
καί καινοτομίας, ὁπότε ὀφείλουν νά
στοχασθοῦν καλῶς τόν κίνδυνον, εἰς
τόν ὁποῖον θά ὑποβάλουν ἑαυτούς,
καί τήν βλάβην τήν ὁποίαν θά προξε-
νήσουν εἰς τό χριστεπώνυμον πλή-
ρωμα. Σύνοδος δέ ἡ ὁποία δέν θά
ἀκολουθήση τά ἤθη καί ἔθιμα, τούς
κανόνας καί τάς παραδόσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά θά
προσπαθήση νά τά μετατρέψῃ καί νά
τά μεταρρυθμίσῃ, δέν εἶναι δυνατόν
ποτέ νά ἔχῃ κῦρος, οὔτε νά ὀνο-
μασθῆ Σύνοδος κανονική ἤ Οἰκου-
μενική». Ὑπενθυμίζει τίς δύο συνό-
δους πού συγκλήθηκαν ὡς Οἰκουμε-
νικές, τήν ἐπί Κοπρωνύμου τό 754
στήν Κωνσταντινούπολη, καί τήν τῆς
Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439),
ἐκ τῶν ὁποίων τήν πρώτη ἀκύρωσε
καί ἀναθεμάτισε ἡ Ζ´ Οἰκουμενική
Σύνοδος τῆς Νικαίας, τήν δέ δεύτε-
ρη ὀνόμασαν ψευδοσύνοδο οἱ πι-
στοί, τήν ἀκύρωσε δέ καί τήν ἀνέ-
τρεψε ἕνας μόνον ἐπίσκοπος, ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός.
Ἡ ἀπόρριψη αὐτῶν τῶν ψευδοσυνό-
δων θεωρεῖται ἀπολύτως λογική καί
κατ᾽ ἀκολουθίαν ἀναγκαία, διότι
ὅπως γράφει ὁ ὅσιος Γέροντας, «ἀφ᾽
οὗ οὗτοι οἱ Πατέρες δέν σέβονται
τάς ἀποφάσεις, τούς κανόνας καί τάς
παραδόσεις τῶν θείων Ἀποστόλων
καί θεοεικέλων τῆς Ἐκκλησίας Πα-
τέρων, ἀλλά τούς καταφρονοῦν,
ποῖος εὖ φρονῶν, θά σεβασθῇ τάς
ἰδικάς των;!». Θά ἔλθει ἄλλη σύνοδος
κανονική, πού θά τίς ἀναθεματίσει
καί θά τίς καταργήσει.

Προτείνει ὁ ὅσιος Φιλόθεος κατά-
λογο ἕξη θεμάτων, μέ τά ὁποῖα θά
ἔπρεπε νά ἀσχοληθεῖ ἡ μέλλουσα νά
συνέλθει Οἰκουμενική Σύνοδος:

α. Νά καθαιρεθοῦν ἤ νά παραιτη-
θοῦν τῆς Ἱερωσύνης οἱ ἀρχιερεῖς καί
οἱ λοιποί κληρικοί πού ὑπέπεσαν σέ
θανάσιμα ἁμαρτήματα κωλύοντα τήν
Ἱερωσύνη.

β´. Νά καθαιρεθοῦν ἤ νά καταδι-
κασθοῦν σέ ἀργία οἱ ἀρχιερεῖς καί
ἱερεῖς πού δέν κηρύττουν τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ καί δέν διδάσκουν τούς πι-
στούς ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν.

γ´. Νά καθαιρεθοῦν οἱ ἀρχιερεῖς
ἐκεῖνοι πού καταργοῦν τήν νηστεία
καί καταλύουν κατά τίς Τεσσαρακο-
στές καί τίς Τετάρτες καί Παρα-
σκευές.

δ´. Νά καθαιρεθοῦν καί ἀφορι-
σθοῦν οἱ καταφρονητές τῶν ἱερῶν
κανόνων καί τῶν ἱερῶν παραδόσεων.

ε .́ Νά καθαιρεθοῦν καί ἀναθεμα-
τισθοῦν ὅσοι εἰσάγουν νεωτερι-
σμούς καί καινοτομίες καί

στ .́ Νά ἐπαναφέρουν τό ἐκκλησια-
στικό ἡμερολόγιο, καθώς μᾶς τό πα-
ρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.

Ἀναφέρεται στή συνέχεια στήν
καινοτομία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερο-
λογίου καί στίς σχεδιαζόμενες ἀλλα-
γές στόν θεσμό τῆς νηστείας καί λέ-
γει τά ἑξῆς σημαντικά, πού ἀποκαλύ-
πτουν καί τούς εἰσηγητάς τῶν
ἀλλαγῶν καί μεταρρυθμίσεων: «Καί
ταῦτα μέν οἱ Θεῖοι Ἀπόστολοι καί οἱ
Ἅγιοι Πατέρες περί τῶν ἱερῶν κανό-
νων καί θείων παραδόσεων, ὁ δέ Πα-
τριάρχης Κύρ. Βασίλειος μέ τήν Σύν -
οδόν του ἔρχεται σήμερον νά κάμῃ
ἰδικούς του κανόνας περί νηστείας.
Ὄχι, λέγει, ὅπως οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι
καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐνομοθέτησαν.
Ἡμεῖς σήμερον θά κάμωμεν κανό-
νας ἰδικούς μας συγκαταβατικούς.
Ἐκεῖνοι ἔλεγον “οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία

τοῦ Θεοῦ βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δι-
καιοσύνη καί ἄσκησις σύν ἁγιασμῷ”,
καί “νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ,
οὐράνια χαρίσματα λαβών”, ἡμεῖς θά
κάνωμεν κανόνας νά λέγουν· νά
τρώγετε, νά πίνετε, νά μή νηστεύε-
τε, νά ὑπάγετε εἰς τήν..., καί ἡ Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ εἶναι βρῶσις καί πόσις!
Μή βαδίζετε τήν στενήν καί τεθλιμ-
μένην ὁδόν τῆς νηστείας, τῆς ἀγρυ-
πνίας καί προσευχῆς, ἀλλά τήν πλα-
τεῖαν καί εὐρύχωρον τῆς τρυφῆς καί
μαλθακότητος. Εὖγέ σας Ἅγιοι Πα-
τέρες!! Ἡμεῖς, λέγει ὁ Πατριάρχης
Βασίλειος, θά κανονίσωμεν καί τό
ἡμερολόγιον καί τό Πασχάλιον οὐχί
ὅπως τό ἐθέσπισαν οἱ 318 Θεοφόροι
Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συν -
όδου καί τό διετήρησαν 7 ὁλόκληροι
Οἰκουμενικαί Σύνοδοι καί τόσαι
ἄλλαι Τοπικαί, ἀλλά ὅπως θέλωμεν
ἡμεῖς καί οἱ σημερινοί ἀστρονόμοι,
συμφώνως μέ τήν σημερινή ἐπιστή-
μην!!».

Ἐπισημαίνει ἐπίσης ὅτι θά εἶναι κα-
λό στήν σύνοδο νά παρίστανται μέ
δυνατότητα νά ὁμιλήσουν καί νά
ποῦν τήν γνώμη τους ὄχι μόνον οἱ
ἐπίσκοποι, ἀλλά καί ἱερεῖς, καί ἀρχι-
μανδρίτες καί ἱερομόναχοι καί μονα-
χοί καί λαϊκοί θεολόγοι ἐνάρετοι,
γνῶστες τῶν δογμάτων, ζηλωταί
στήν πίστη καί στήν τήρηση τῶν κα-
νόνων καί τῶν παραδόσεων, γιά νά
εἴμαστε καί ὡς πρός αὐτό σύμφωνοι
μέ τήν συνοδική παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας. Ὑπενθυμίζει ὅτι στήν Α´
Οἰκουμενική Σύνοδο πέτυχαν τήν νί-
κη ἐναντίον τοῦ Ἀρείου ὄχι πατριάρ-
χες καί προβεβλημένοι λόγιοι ἀρχιε-
ρεῖς, ἀλλά ἕνας ἁπλός διάκονος, νέ-
ος στήν ἡλικία, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος
καί ἕνας ταπεινός καί ἀγράμματος
ἐπίσκοπος, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων.
Ἐνδιαφέρεται νά δείξει ὁ ὅσιος Φι-
λόθεος ὅτι ἡ Σύνοδος πρέπει κυρίως
νά φροντίσει γιά τήν ἐξύψωση τοῦ
κλήρου, γι᾽ αὐτό κατακλείει μέ τά
ἑξῆς: «Ἐπειδή ὑπάρχουν δυστυχῶς
μερικοί τῶν Ἀρχιερέων καί κληρικῶν,
οἱ ὁποῖοι δέν ἐσκέφθησαν ὅτι πρέπει
νά διάγουν ἐν νηστείαις, ἀγρυπνίαις
καί προσευχαῖς καί διά τοῦτο, ἐπειδή
ἀκούουν νηστείαν, στενοχωροῦνται,
θέλουν νά τήν καταργήσουν, ἐάν
εἶναι δυνατόν. Βεβαίως οἱ τοιοῦτοι
θά θέλουν, φυσικῷ τῷ λόγῳ, ἐάν
ὑπῆρχε τρόπος, καί μετά τήν χειρο-
τονίαν νά νυμφευθοῦν. Ἐπειδή θέ-
λουν νά εἰσέρχωνται εἰς τά θέατρα
καί εἰς τά καφενεῖα, τούς στενοχω-
ροῦν τά ράσα καί ἡ κόμη, θέλουν καί
ἐκεῖνα νά μεταποιήσουν, νά τά κό-
ψουν. Τούς τοιούτους, κἄν Πατριάρ-
χαι εἶναι, κἄν Ἀρχιερεῖς, κἄν Ἱερεῖς,
ὀφείλει μία κανονική Σύνοδος νά
τούς ἀπομακρύνῃ καί ἀποκόψῃ τῆς
Ἐκκλησίας ὡς σεσηπότα μέλη, κα-
θώς καί αἱ Οἰκουμενικαί καί Τοπικαί
Σύνοδοι ἀπεμάκρυνον τῆς ποίμνης
τοῦ Χριστοῦ τούς λοιμώδεις λύκους
καί Θεοκαπήλους αἱρετικούς, ἀντι-
καταστήσῃ δέ τούτους δι᾽ ἄλλων
ἀξίων ποιμένων, οἱ ὁποῖοι νά ποιμαί-
νουν τά ἑαυτῶν ποίμνια ἐν ὁσιότητι
καί δικαιοσύνῃ. Τότε καί μόνον ὁ
κλῆρος θά ἐξυψωθῇ εἰς τήν πρέπου-
σαν περιωπήν του, ἡ εὐσέβεια θά
λάμψῃ καί ἡ Ὀρθόδοξος πίστις θά
ἐξαπλωθῇ εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκου-
μένης. Μή λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπη-
τοί ἀδελφοί, ὅτι ἡ παρατηρούμενη
σήμερον καταφρόνησις τοῦ κλήρου
ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ καί ἡ ἐπικρα-
τοῦσα καί ὁσημέραι κορυφουμένη
ἀσέβειᾳ προέρχεται ἐξ αἰτίας τῶν
κληρικῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι νεωτερί-
ζουν καί ποιοῦν καινοτομίας καί με-
ταρρυθμίσεις εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Χριστοῦ. Οἱ κύριοι αὐτοί ὤφειλον,
ἀφοῦ δέν ἀκολουθοῦν τά ἤθη καί τά
ἔθιμα, τούς κανόνας καί παραδόσεις
τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀπόσχουν τῆς
Ἱερωσύνης, ἀλλ ̓ἀφοῦ ἀναξίως ἐπέ-
ρασαν καί τούς στενοχωροῦν τά ρά-
σα καί ἡ κόμη, ἡ προσευχή καί ἡ νη-
στεία, ἡ ἀνάγνωσις τῶν Θείων
Γραφῶν καί ἡ Ἐκκλησία, ἄς ἀποβά-
λουν τό ἱερατικόν σχῆμα, διά νά μή
γίνωνται αἴτιοι καί βλασφημεῖται τό
ὄνομα τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ ἐν τοῖς
Ἔθνεσι, καί περιφρονοῦνται καί
χλευάζονται καί οἱ ἄξιοι καί ἐνάρετοι
κληρικοί»4.
Σημειώσεις:

1. Βλ. σχετικῶς 1) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς
Ἁγίας Ὀγδόης (Η )́ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατά τά
ἔτη ἀπό Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης,
Πειραιεύς 2014, 2) ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΠΕΙ-
ΡΑΙΩΣ, Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας
Ἐνάτης (Θ )́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς
ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει ἀπό Χρι-
στοῦ 1351 συγκληθείσης, Πειραιεύς 2014.
2. Graz–Austria 19682. 3.100. Γιά ὅλη τήν πο-
ρεία πού ἀκολούθησε ἀπ  ̓ἀρχῆς τό θέμα
τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Συνόδου βλ. περισσότερα στήν διδακτο-
ρική διατριβή τῆς ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ,
Διορθόδοξοι καί Οἰκουμενικαί Σχέσεις
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
κατά τόν κ  ́αἰῶνα, Πατριαρχικόν Ἵδρυ-
μα Πατερικῶν Μελετῶν, Ἀνάλεκτα Βλα-
τάδων 58, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 98-143.
4. Ὁ Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, τόμ. Β ,́
43-49. Τό κείμενο αὐτό ἀποτελεῖ ἀπάντη-
ση καί σχολιασμό τῶν ὅσων ἐγράφοντο
στό ὑπ  ̓ἀριθμ. 23 φύλλον τῆς 31ης Δεκεμ-
βρίου 1925 τοῦ «Ἱεροῦ Συνδέσμου» σχε-
τικά μέ τά θέματα, μέ τά ὁποῖα ἐπρόκειτο
νά ἀσχοληθεῖ ἡ μέλλουσα νά συνέλθει στό
Ἅγιον Ὄρος Οἰκουμενική Σύνοδος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀνακοινωθὲν 5ης Μαΐου 2015:
«Στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς

Πεντέλης στὴν Ἀθήνα μεταξὺ 1ης
καὶ 3ης Μαΐου ἔλαβε χώρα ἡ ἐτή-
σια συνάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν
Ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν (CROCEU) κατόπιν
εὐγενικῆς προσκλήσεως τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδας». Ἀνεφέρθη «ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς κρίσης δαπάνησε 122
ἑκατομμύρια εὐρὼ τὸ 2013 καὶ 121
ἑκατομμύρια τὸ 2014». Ἔγινε συ-
ζήτησις διά «τὴν κρίση ποὺ διέρχε-
ται ἡ διαδασκαλία τοῦ μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν μὲ εἰδικὲς ἀνα-
φορὲς στὴν κρίση στὴν Ρουμα-
νία» καί «γιὰ τὶς διώξεις τῶν Χρι-
στιανῶν στὶς χῶρες τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς»...

«Τὰ μέλη ἀνέλυσαν τὶς δραστη-

ριότητες τῶν Ἀντιπροσωπιῶν τους
κατὰ τὴν διάρκεια τῶν προηγού-
μενων ἐτῶν καὶ συζήτησαν πολ-
λαπλὲς μεθόδους μὲ κύριο σκοπὸ
τὴν ἀρτιότερη συνεργασία μεταξύ
τους σὲ πνεῦμα ἑνότητας καὶ μὲ
ἀπώτερο σκοπὸ νὰ κάνουν ἐμφα-
νέστερη τὴν παρουσία τους στοὺς
Εὐρωπαϊκοὺς Θεσμούς. Παράλλη-
λα συζήτησαν ἐπὶ μακρὸν τὶς μελ-
λοντικὲς δραστηριότητες τῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐκφράζοντας τὴν ἐπιθυμία
νὰ διοργανώσουν συνέδρια σὲ
ποικίλα θέματα (π.χ. τὴν σημαντι-
κότητα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρη-
σκευτικῶν)... Ἡ ἑπόμενη ἐτήσια
συνάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς θὰ λά-
βει χώρα στὴν Κύπρο τὸ 2016 κα-
τόπιν εὐγενοῦς πρόσκλησης τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέ-
ας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου
κ.κ. Χρυσοστόμου Β».

Συνάντησις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀντιπροσώπων 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Ὁ ἀτυχῶς ἀποβιώσας
Καθηγ. τῆς  Ἱ. Μ. Παγανιῶν 

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Κανά-
τας ἠγνοεῖτο τὰς τελευταίας ἡμέρας
καὶ δυστυχῶς εὑρέθη νεκρός. Εὐχό-
μεθα ὁ Κύριός μας νὰ τὸν ἀναπαύση.
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ma-
keleio.gr:

«Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Κα-
νάτας, ἐντοπίστηκε νεκρὸς σὲ χαρά-
δρα στὴν παλιὰ ἐθνικὴ ὁδὸ Ἰωαννί-
νων Ἡγουμενίτσας. Πιθανολογεῖται
ὅτι τὸ αὐτοκίνητο ποὺ ὁδηγοῦσε
ἔφυγε ἀπὸ τὴν πορεία του. Ὁ ἀεί-
μνηστος Ἀρχιμανδρίτης βρέθηκε
στὴν Μητρόπολη Παραμυθιᾶς τὸ
1975, μαζὶ μὲ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Τίτου
καὶ ἀπὸ τότε ἐκτελοῦσε χρέη πρωτο-
σύγκελλου. ».

Χειροτονία τοῦ ἐψηφ.
Ἐπ. Χριστουπόλεως
Συμφώνως πρὸς τὸ cretalive.gr

13ης Μαΐου 2015:
«Τὸ Σάββατο 16 Μαΐου 2015, θὰ

τελεσθεῖ, ὅπως ἀναφέρεται,  στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγί-
ου Μηνᾶ στὸ Ἡράκλειο, σὲ Ἐπί-
σκοπον Χειροτονία τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου
Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου μέ-
χρι προτινὸς Διευθυντοῦ τοῦ Γρα-
φείου Τύπου καὶ Ἱεροκήρυκος τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης».

Ἐκοιμήθη ὁ ἱερεὺς
τῶν φυλακῶν Αὐλώνα

Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπό τό
ekklisiaonline τῆς 13ης Μαΐου 2015:

«Ἐκοιμήθη ὁ -ἐπί σειρά ἐτῶν- μα-
καριστός ἱερέας τῶν φυλακῶν
Αὐλώνα, Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθα-
νάσιος Χρυσούλας. Παράλληλα μέ
τή διακονία του στήν ἐνορία καί στό
στρατόπεδο τοῦ Αὐλώνα τιμοῦσε μέ
τήν παρουσία τοῦ τίς ἐκδηλώσεις
τοῦ καταστήματος ἀκόμα καί ὅταν ἡ
ὑγεία τοῦ εἶχε κατά πολύ ἐπιβαρυν-
θεῖ. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ τελέ-
σθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 6
Μαΐου 2015 στόν κατάμεστο ἀπό κό-
σμο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀντωνίου
Αὐλώνα, ὅπου ὑπηρετοῦσε ὡς ἐφη-
μέριος καί Προϊστάμενος. Παρέστη
ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

Ἀθη νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κκ
Ἱερώνυμος καί ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ἰλίου Ἀχαρνῶν καί
Πετρουπόλεως κκ Ἀθηναγόρας.
Ἐπίσης, πολλά στελέχη καί ἐθελον-
τές τοῦ Ε.Κ.Κ.Ν.Ά, ὅπως ἡ Διεύθυν-
ση, τό τμῆμα Κοινωνικῆς Ἐργασίας,
τά σχολεῖα πρωτοβάθμιας καί δευ-
τεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, ἡ ὁμάδα
τοῦ πατρός Μάρκου ἀπό τήν ἐνορία
Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου. Οἱ μαθη-
τές τοῦ Δημοτικοῦ σχολείου τῆς
φυλακῆς ἦταν παρόντες μέσα ἀπό
ἕνα ἔργο χειροτεχνίας πού ἑτοίμα-
σαν, μέ τίς εὐχές καί τά ὀνόματά
τους, τό ὁποῖο εἶχε διακοσμηθεῖ μέ
φωτογραφίες τοῦ πατρός Ἀθανασί-
ου σέ ἀκολουθίες ἐντός του κατα-
στήματος».

Ὅλοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται καὶ ἰδι-
αιτέρως τοῦ Ν. Μαγνησίας νὰ εἶναι
ἰδιαιτέρως προσεκτικοὶ εἰς τάς οἰκονο-
μικάς συναλλαγάς καὶ τὸ αὐτὸ νὰ ἐπι-
στήσουν καὶ εἰς τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα.
Συμφώνως πρὸς τὸν «Ταχυδρόμο»
Μαγνησίας τῆς 8ης Μαΐου 2015:

«Ἡ ἀντιπαραβολὴ τῶν φορολο-
γικῶν δηλώσεων μὲ τὶς τραπεζικὲς
καταθέσεις βγάζει «λαβράκια»…
Εἰδικότερα γιὰ τὴ Θεσσαλία, ἀνακοι-
νώθηκαν δύο ὑποθέσεις μὲ τὴ Μα-
γνησία νὰ ἔχει συμμετοχὴ καὶ στὶς
δύο. Ἡ πρώτη ἀφορᾶ τὴν ἐμπλοκὴ
Ἐφοριακῶν ἀπὸ τὴ Μαγνησία σὲ
οἰκονομικὸ σκάνδαλο μὲ εἰκονικὲς -
πλαστὲς ἀποδείξεις εἴσπραξης ποσῶν
δωρεῶν πρὸς Ἱεροὺς Ναούς, προκει-
μένου νὰ τύχουν μείωσης τῆς φορο-
λογίας… Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ
πληροφορίες, τὸ ΣΔΟΕ ὁλοκλήρωσε
τὶς ἐλεγκτικὲς διαδικασίες γιὰ τὴν
ὑπόθεση μαϊμοὺ - δωρεῶν πρὸς Ἱερὸ
Ναὸ τῶν Φαρσάλων, ὑπόθεση ἡ ὁποία
ἀπασχόλησε τὶς Ἀρχὲς ἀπὸ τὸ Μάρτιο
τοῦ 2012. Τὸ κουβάρι μὲ τὴν... ἐξυπη-
ρετικὴ Ἐκκλησία στὰ Φάρσαλα, ἄρχι-
σε νὰ ξετυλίγεται τὴν περίοδο 2010-
2012 ὅταν -μετὰ ἀπὸ καταγγελίες οἱ
ἔλεγχοι τῶν οἰκονομικῶν ἀρχῶν ἔφε-
ραν στὸ φῶς εἰκονικὲς δωρεὲς ἐπι-
χειρηματιῶν καὶ βιομηχάνων, μὲ

σκοπὸ νὰ ἔχουν φοροαπαλλαγές, ἐνῶ
ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐμπλεκόμενους ἱερεῖς
ἔχασε λίγο ἀργότερα τὴ ζωή του σὲ
τροχαῖο δυστύχημα καὶ ἄλλοι δύο
ἱερεῖς τέθηκαν ἀμέσως σὲ διαθεσιμό-
τητα. Στελέχη τοῦ ΣΔΟΕ ποὺ ἔκαναν
τοὺς ἐλέγχους διαπίστωσαν ὅτι
ὑπῆρχαν βεβαιώσεις μὲ ποσὰ πολλα-
πλάσια τῆς δωρεᾶς, ἀλλὰ καὶ ἀποδεί-
ξεις γιὰ ποσὰ ποὺ οὐδέποτε καταβλή-
θηκαν. Γιὰ παράδειγμα, κάποιος ποὺ
ἔδινε 20 εὐρὼ σὲ ἕνα ναό, ἔπαιρνε
ἀπόδειξη γιὰ 2.000 εὐρὼ ἢ ἔπαιρνε
τὴν ἀπόδειξη χωρὶς νὰ ἔχει καταβάλει
οὔτε ἕνα εὐρώ. Ὁ ἔλεγχος ἀφο-
ροῦσε κυρίως περιπτώσεις φορολο-
γουμένων στὸ νομὸ Λάρισας ἀλλὰ
προέκυψε πὼς «ἀνεπτυγμένη θρη-
σκευτικὴ ἀλληλεγγύη μὲ διάθεση
προσφορῶν», εἶχαν καὶ δύο ἐφορια-
κοὶ οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν σὲ ὑπηρεσίες
τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν στὴ Μαγνησία
καὶ βρίσκονται σὲ ἀργία. Σύμφωνα μὲ
χθεσινὴ ἀνακοίνωση τοῦ ΣΔΟΕ
«ἑκατὸν ἑξήντα δύο φορολογούμε-
νοι συμπεριέλαβαν στὶς φορολογικές
τους δηλώσεις εἰκονικὲς - πλαστὲς
ἀποδείξεις εἴσπραξης ποσῶν δωρεῶν
πρὸς Ἱεροὺς Ναούς, προκειμένου νὰ
τύχουν μείωσης τῆς φορολογίας. Τὸ
συνολικὸ ὕψος τῶν πλαστῶν-εἰκο-
νικῶν ἀποδείξεων ἀνέρχεται στὸ
ποσὸ τῶν 610.650 €». 

Ἐφοριακοὶ ἐμπλέκουν Ἱεροὺς
Ναοὺς εἰς οἰκονομικὰ σκάνδαλα!

Ἐπειδὴ ἐδημιουργήθη μικρὰ σύγ-
χυσις εἰς τὸ Τυπικὸν λόγῳ δημοσιευ-
μάτων, τὰ ὁποῖα ἐκυκλοφόρησαν εἰς
τὸ διαδίκτυον, περὶ τῆς ἐφετινῆς
συμπτώσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλή-
ψεως καὶ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης, δημοσιεύομεν μέρος τῆς
σχετικῆς ἐπιστολῆς, ἡ ὁποία διευ-
κρινίζει ὑπευθύνως τὸ ζήτημα:

«Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι κατὰ τὴν
ἑορτὴ τῆς ᾿Αναλήψεως «δὲν μπορεῖ
νὰ συμψαλῇ ἀκολουθία κανενὸς
ἁγίου», δὲν στηρίζεται σὲ κανένα
ἀπολύτως Τυπικὸν τῆς ᾿Εκκλησίας,
χειρόγραφο ἢ ἔντυπο. ᾿Αντιθέτως
τὸ χειρόγραφο Τυπικὸν τῆς Εὐερ-
γέτιδος, τοῦ 11ου-12ου αἰῶνος, ση-
μειώνει μὲ ἔμφασι ὅτι, ἐὰν ἡ μνήμη
κάποιου ἑορταζομένου ἁγίου τύχῃ
εἴτε ἀνήμερα τῆς Μεσοπεντη-

κοστῆς εἴτε τῆς ̓Αναλήψεως, ἡ ἀκο-
λουθία τοῦ ἁγίου δὲν παραλείπεται,
ἀλλὰ συμψάλλεται. Τὸ ἴδιο ἀναφέ-
ρει καὶ τὸ ἰσχῦον Τυπικὸν τῆς Μεγά-
λης ᾿Εκκλησίας, οἱ λεπτομερεῖς δια-
τάξεις τοῦ ὁποίου ἀκολουθήθηκαν
στὰ Δίπτυχα 2015 μέχρι κεραίας.
῾Επομένως ἡ ὁμόφωνη παράδοσι
τῆς ᾿Εκκλησίας, τοὐλάχιστον γιὰ τὰ
τελευταῖα... 1000 χρόνια(!), εἶναι ὅτι
ἀκωλύτως συμψάλλονται οἱ δύο
ἀκολουθίες, χωρὶς αὐτὸ νὰ μειώνῃ
τὴν δεσποτικὴ ἑορτή, ἐνῷ ἀντιθέ-
τως λαμπρύνει περισσότερο τὴν
μνήμη τοῦ τυχόντος ἁγίου.

Χριστὸς ἀνέστη!
Δρ. Διονύσιος Μπιλάλης ̓Ανατολικιώτης

Συντάκτης τοῦ Κανοναρίου
τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος»

Διευκρινίσεις περὶ τοῦ τυπικοῦ τῆς ἑορτῆς
τῆς ᾿Αναλήψεως κατὰ τὴν 21/5/2015

Εἰς ἐκδήλωσιν διὰ τὸ τέλος τοῦ
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ὁ Μη-
τροπολίτης κ. Ὀνούφριος δὲν
ἠγέρθη κατὰ τὴν βράβευσιν τῶν
ἡρώων τοῦ ἐν ἐξελίξει πολέμου.
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
agioritikovima τῆς 9ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ἐκπρόσωποι τῆς Οὐκρανικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας, μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν Προκαθήμενο Μητρο-
πολίτη Ὀνούφριο δὲν ἐγέρθησαν
κατὰ τὴ διάρκεια μίας ἐπίσημης
κοινοβουλευτικῆς συνόδου, ὅταν
ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο ἀνέγνωσε
τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων τῆς
Οὐκρανίας," γράφουν τὰ Οὐκρα-
νικὰ μέσα ἐνημέρωσης. Ἡ ὑπηρε-
σία Τύπου τοῦ UOC (Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία Οὐκρανίας-Πατριαρχεῖο
Μόσχας) σχολίασε αὐτὸ τὸ γεγο-
νός : «Μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ
οὐκρανικοῦ κράτους τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τὴν
8η Μαΐου 2015, ἀντιπροσωπία ἔλα-
βε μέρος στὴν πανηγυρικὴ συνε-
δρίαση τοῦ Verkhovna Rada τῆς

Οὐκρανίας, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς
70ης ἐπετείου τῆς νίκης ἐπὶ τοῦ να-
ζισμοῦ στὴν Εὐρώπη. Κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς ὁμιλίας του, ὁ πρόεδρος
τῆς Οὐκρανίας Petro Poroshenko
χαιρέτισε  τὰ ὀνόματα ὅσων βρα-
βεύτηκαν μὲ τὸν τίτλο τοῦ Ἥρωα
τῆς Οὐκρανίας γιὰ τὴ συμμετοχὴ
στὴν ἄμυνα τῆς Πατρίδας, στὰ
ἀνατολικά τῆς χώρας μας. Ὁ Μη-
τροπολίτης Ὀνούφριος δὲν ἀπάν-
τησε στὸ κάλεσμα αὐτὸ νὰ σηκω-
θεῖ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἐπισκέ-
πτες καὶ τοὺς συμμετέχοντες τῆς
συνάντησης, γιὰ νὰ τονίσει: εἶναι
ἀπαραίτητο νὰ σταματήσει ἀμέσως
ὁ πόλεμος! Ὁ Μητροπολίτης ἔχει
ἐπανειλημμένα ἐκφράσει τὸ σεβα-
σμό του πρὸς ὅλους τούς ἥρωες
ποὺ προστατεύουν τὰ οὐκρανικὰ
σύνορα. Ὡστόσο, δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπάρξει καμία δικαιολογία γιὰ τὴν
αὔξηση τῆς φωτιᾶς τοῦ πολέμου, ἡ
ὁποία κοστίζει σχεδὸν καθημερινὰ
τὶς ζωὲς ὄχι μόνο στρατιωτῶν,
ἀλλὰ καὶ ἀνυπεράσπιστων πολιτῶν
στὴν Οὐκρανία, συμπεριλαμβανο-
μένων παιδιῶν».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας 
διαμαρτύρεται διὰ τὸν πόλεμον



Σελὶς 8η

Τελικῶς ἦλθεν εἰς τὸ φῶς τὸ σχέ-
διον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.
Ὅλοι ἀνερωτήθησαν διὰ ποῖον λόγον
ἔσπευσε τώρα μετὰ τρία ἔτη νὰ συν-
δράμη εἰς τὴν ἀποφυλάκισιν τοῦ Σεβ.
Ἀρχ. Ἀχρίδος κ. Ἰωάννου καὶ διὰ
ποῖον λόγον ἔσπευσαν κάποιοι νὰ τὸν
ἐμφανίσουν εἰς τὸ κέντρον τῶν
Ἀθηνῶν εἰς συνέδριον μὲ πλήρη δη-
μοσιογραφικὴν κάλυψιν. Ἦλθεν ἡ
ἀπάντησις ἀπὸ τὰ πλέον ἐπίσημα χεί-
λη τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἐφ᾽
ὅσον φαίνεται ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ παρέμ-
βη καὶ νὰ διεκδικήση ρόλον ρυθμι-
στοῦ… Συμφώνως πρὸς τὸ agioritiko-
vima τῆς 10ης Μαΐου 2015:

«Χθὲς στὸ Κρεμλίνο, συναντήθη-
κε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ πασῶν
τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος μὲ τὸν Πρό-
εδρο τῆς πΓΔΜ Γκιόργκε Ἰβάνοφ, ὁ
ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὴ Μόσχα, γιὰ
νὰ συμμετάσχει στοὺς ἑορτασμοὺς
μὲ ἀφορμὴ τὴν 70ὴ ἐπέτειο τῆς Νί-
κης. Στὴ συνάντηση παρέστη καὶ ὁ
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτε-
ρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας Βολο-
κολὰμσκ Ἱλαρίων, ὁ ὁποῖος πρὸ
μηνῶν εἶχε βρεθεῖ στὰ Σκόπια καὶ οἱ
δικές του ἐνέργειες ὁδήγησαν στὴν
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀχρίδος Ἰωάννη. Ὁ Προκαθήμενος
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς πΓΔΜ ἀντάλλα-
ξαν ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τοὺς "μα-
κραίωνους θρησκευτικοὺς καὶ πολι-
τιστικοὺς δεσμοὺς μεταξὺ τῶν
Ὀρθοδόξων λαῶν καὶ ἀνθρώπων",
ὅπως ἀναφέρει τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας. Ἡ συνάντη-
ση ἄγγιξε ἐπίσης τὴν τρέχουσα κατά-
σταση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ γειτονι-
κή μας χώρα.. Σημειώνοντας ὅτι ἡ
ἀρχαία Ὀχρίδα εἶχε μεγάλη σημασία
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ
χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ κ. Κύριλ-
λος τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ καταβλη-

θοῦν προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπίλυση
τοῦ κανονικοῦ καθεστῶτος τῆς
Ὀρθοδοξίας στὴ χώρα: "Πρέπει νὰ
προχωρήσουμε σταδιακὰ στὴν ἀντι-
μετώπιση αὐτοῦ τοῦ ζητήματος καὶ
νὰ τὸ ἐπιλύσετε εἰρηνικά, χωρὶς συγ-
κρούσεις, μὲ βάση κανονικὴ "- εἶπε ὁ
Πατριάρχης».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ Σκόπια
καὶ εἰς Ἀλβανίαν…

Ἡ ἀνάμειξις τοῦ Πατρ. Μόσχας
δὲν περιορίζεται εἰς τὰ ἐκκλησια-
στικὰ ζητήματα τῶν Σκοπίων ἀλλὰ
προσπαθεῖ νὰ ἀποκτήση προσβά-
σεις καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀλβα-
νίας. Ἡ δωρεὰ πρὸς τὴν Ἱερατικὴν
Σχολὴν Δυρραχίου καὶ ἡ παρουσία
ἐκεῖ τοῦ Ρώσου πρέσβεως δηλώνουν
ἀνάπτυξιν τῶν διπλωματικῶν κινήσε-
ων πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τὴν ὁποίαν
ὑπεγραμμίσαμεν. Ποία χώρα θὰ ἔχει
σειράν; Συμφώνως πρὸς τὸ mo-
spat.ru τῆς 10ης Μαΐου 2015:

«Ἐπίσημη τελετὴ παραδόσεως
τῶν 36 τόμων τῆς «Ὀρθοδόξου χρι-
στιανικῆς ἐγκυκλοπαιδείας» πρὸς
τὴν βιβλιοθήκη τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς
Δυρραχίου Ἀλβανίας πραγματοποι-
ήθηκε στὸ τέλος Ἀπριλίου 2015. Τὰ
βιβλία τὰ ὁποῖα εἶναι προσωπικὴ δω-
ρεὰ τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μό-
σχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλ-
λου διαβιβάσθηκαν στὴν Ἀλβανία
μέσῳ τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας. Τοὺς τόμους πα-
ρέδωσε στὸν Σχολάρχη Ἐπίσκοπο
Ἀπολλωνίας Νικόλαο ὁ Πρέσβης τῆς
Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας στὴ Δημο-
κρατία τῆς Ἀλβανίας κ. Α. Καρπού-
σιν….  ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ Πατριαρ-
χικὴ δωρεὰ ἀποτελεῖ ἔνδειξη μεγά-
λου σεβασμοῦ καὶ εἰλικρινοῦς ἐπιθυ-
μίας συσφίγξεως σχέσεων μεταξὺ
τῶν Ἐκκλησιῶν».

Ἐπίσημος ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. 
Πατρ. Ἀντιοχείας εἰς Κύπρον
Ἑξαήμερον ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Κύ-

προν ἐπραγματοποίησεν ὁ Μακ. Πατρ.
Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης ἀπὸ τῆς 8ης ἕως
καὶ τῆς 13ης Μαΐου. Κατὰ τὰς ἡμέρας
τῆς παραμονῆς του συνεκλήθη πανη-
γυρικὴ συνεδρίασις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, εἰς τὴν ὁποίαν
παρέστη τιμητικῶς καὶ ὁ Μακ. Πα-
τριάρχης. Ἐπίσης, ἐγένετο συνάντησις
μετὰ τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας κ. Ἀναστασιάδη, ἐπεσκέ-
φθη Ἱερὰς Μητροπόλεις καὶ Ἱερὰς
Μονὰς καὶ κατέθεσε στέφανον εἰς τὸν
τάφον τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου. Παραθέτομεν μέ-
ρος τῆς προσφωνήσεως τοῦ Μακ. Ἀρχ.
Κύπρου κ. Χρυσοστόμου κατὰ τὴν
ὑποδοχὴν τῆς 10ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Δυστυχῶς, Μακαριώτατε, τόσο ἡ
δική Σας Ἐκκλησία ὅσο καὶ ἡ δική μας
ὑπέστησαν φοβερὰ κτυπήματα ἀπὸ
τὴ γειτονικὴ Τουρκία. Εἶναι γνωστὸς
ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὑφήρπασε ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία Σας τὴν ἀρχαία κοιτίδα
τοῦ χριστιανικοῦ Σας πολιτισμοῦ, τὴν
Ἀντιόχεια. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸς ὁ
τρόπος ποὺ παρανόμως εἰσέβαλε
στὴν Κύπρο πρὶν ἀπὸ 41 χρόνια καὶ
ἐπέβαλε πολιτικὴ ἐθνικοῦ ξεκαθαρί-
σματος, καταλαβοῦσα τὸ 38% τοῦ
ἐδάφους μας καὶ ἐκδιώξασα ὅλους
τοὺς ὀρθόδοξους κατοίκους τοῦ νη-
σιοῦ μας ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους
Ἑστίες».

Μακαριώτατε,
Στὴν Κύπρο, ὅπου περιχαρεῖς Σᾶς

ὑποδεχόμεθα σήμερον, ἡ ἐν Χριστῷ
ἀποκάλυψη καὶ σωτηρία βρῆκαν ἀπʼ
ἀρχῆς γόνιμο ἔδαφος καὶ ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ ὡς «ἄμπελος εὐκλημα-
τοῦσα» προσέφερε τοὺς ἡδύγευ-
στους καρποὺς τῆς σωτηρίας μὲ Μη-
τρικὴ ἀγάπη σ  ̓ὅλα τὰ τέκνα Της. Ταυ-
τόχρονα, ἀνέλαβε καὶ τὸν ρόλο τῆς
περιφρούρησης καὶ διαφύλαξης τῆς
ἐθνικῆς συνείδησης τοῦ ποιμνίου
της. Μέσα στοὺς μακρούς, στοὺς
σκοτεινοὺς καὶ ἀσέληνους αἰῶνες

τῆς δουλείας ἡ Ἐκκλησία Κύπρου, ὡς
«Μητέρα Ἐκκλησία», παραμύθησε
καὶ ἐμψύχωσε τὸν Κυπριακὸ λαό.
Διαρκεῖς ἀγῶνες, ἑκατόμβες θυμά-
των, θυσίες τῶν Προκαθημένων Της
καὶ ἄλλων κληρικῶν, ταύτισαν καὶ
ἀνέδειξαν τὴν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας
στὴ συνείδηση τοῦ Ὀρθόδοξου Ποι-

μνίου της ὡς τὴν «Κιβωτὸν καὶ τῆς
ἐθνικῆς του Σωτηρίας». Καὶ τέτοια
παραμένει στὴ συνείδησή Του. Καὶ
αὐτὴ τὴν ἀποστολὴ ἔχει χρέος νὰ ἐπι-
τελεῖ καὶ σήμερον, ποὺ τὸ 38% τοῦ
ἐδάφους της στενάζει κάτω ἀπὸ τὴν
μπότα τοῦ Τούρκου κατακτητῆ.

Διὰ τοῦτο Μακαριώτατε, ὑποβάλ-
λουμε θερμὴ τὴν παράκληση σύμ-
παντος τοῦ χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως προσεύχεσθε πρὸς τὸν Ὕψιστο
Θεὸ νὰ συντμήσει τὸν χρόνο τῆς δο-
κιμασίας μας καὶ σύντομα νὰ εὐδοκή-
σει, ὥστε ὅλοι οἱ πρόσφυγές μας νὰ
ἐπιστρέψουν στὶς πατρογονικές τους
ἑστίες. Ἐπίσης Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ
μνημονεύετε στὶς προσευχές Σας καὶ
τοὺς ἡρωικούς μας ἐγκλωβισμένους,
καθὼς καὶ γιὰ τοὺς ἀγνοούμενους
ἀδελφούς μας καὶ γιὰ τοὺς οἰκείους
αὐτῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν τραγικό-
τερη πτυχὴ τοῦ κυπριακοῦ δράματος.
Χιλίων ἐνενῆντα πέντε ἀκόμη προσώ-
πων ἀγνοεῖται ἡ τύχη τους.

Καὶ πάλι Σᾶς ἐκφράζω ἐκ μέρους
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ὀρθόδο-
ξου Κυπριακοῦ λαοῦ τὸ «ὡς εὖ παρέ-
στητε» στὴ νῆσο τῶν Ἁγίων καὶ τῶν
Μαρτύρων».

Παραδίδει τὰ «ὅπλα» ἡ Ἀρχ. Κύπρου;
Ἡ Κυβέρνησις τῆς Κυπριακῆς Δη-

μοκρατίας προχωρεῖ ἀκάθεκτος εἰς
τὴν θέσπισιν ὁλοκληρωμένου νομι-
κοῦ πλαισίου διὰ πάσης μορφῆς
συμβιώσεις, ἐντός τοῦ ὁποίου περι-
λαμβάνονται προβλέψεις καὶ διὰ ζη-
τήματα τέκνων! Ὁ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν
φαίνεται νὰ μὴ λογαριάζη τὴν
Ἐκκλησίαν κατ’ ἐλάχιστον. Τὴν ἠθι-
κήν; Οὔτε αὐτὴν συμμερίζεσθε
Ἐξοχ. κ. Ὑπουργέ; Τοὺς προγόνους
σας καὶ τὰ ἅγια χώματα, ὅπου εὑρί-
σκεσθε; Οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ νὰ δια-
μαρτυρηθοῦν καὶ ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία
νὰ σταθῆ εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσε-
ων. 

Διὰ τὴν νομοθέτησιν τοῦ συμφώ-
νου συμβιώσεως αἱ πρῶται δηλώσεις
τοῦ Μακ. Ἀρχ. Κύπρου ἦσαν ὅτι δὲν
θὰ πολεμήση τὸ σύμφωνον, ἀλλὰ
ἁπλῶς δὲν συμφωνεῖ. Δὲν ἀρκεῖ νὰ
μὴ συμφωνῆ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ θὰ
πρέπη νὰ ἀγωνισθῆ ἐναντίον του. Ἂν
ἐπρόκειτο διὰ ἐξισλαμισμὸν, δὲν θὰ
ἠγωνίζετο ἡ Ἐκκλησία; Τώρα πού
πρόκειται διὰ ἐκμαυλισμὸν, δὲν πρέ-
πει νὰ ὑπάρξη ἀντίδρασις; Θὰ τη-
ρηθῆ τὸ Αἰσωπικὸν «τῶν οἰκειῶν
ὑμῶν ἐμπιπραμένων ὑμεῖς ἄδετε»;
Ἂν ἐγείροντο οἱ Κύπριοι ἀγωνισταί
καὶ ἔβλεπαν διὰ ποίαν κοινωνίαν καὶ
Ἐκκλησίαν ἔχασαν τὴν ζωήν των,
ποία θὰ ἦτο ἡ ἀπάντησις; Ὅτι δὲν
ἀπέβη ἄξιος ὁ ἀγών μας;

Συμφώνως πρὸς τὸ palo.gr τῆς
8ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ὁ Μακαριώτατος σὲ δηλώσεις

του στὴ μεσημεριανὴ ἐκπομπὴ τοῦ
ΡΙΚ, ἀνέφερε πὼς «ἡ Ἐκκλησία
οὔτε συναινεῖ, οὔτε συγχαίρει τὴν
ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργικοῦ γιὰ τὸ
σύμφωνο συμβίωσης ἀλλὰ οὔτε καὶ
θὰ τὸ πολεμήσει». 

Μετὰ τάς πιέσεις πρὸς τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπον ὅσων ἤκουσαν τάς πρώτας
δηλώσεις καὶ ἐξεπλάγησαν, ἤλλαξεν
ἡ στάσις μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον νὰ
δηλώνη εὐθαρσῶς πὼς ὅσοι ἐπιλέ-
ξουν νὰ συνάψουν τὸ σύμφωνον δὲν
θὰ ἔχουν τὴν εὐλογίαν του. Λυπού-
μεθα, διότι αὐτὸ μᾶς ἔλειπε νὰ εἶχαν
καὶ τὴν εὐλογίαν του. Πιστεύει κα-
νεὶς ὅτι ὅσοι θὰ προβοῦν εἰς κάτι τέ-
τοιο θὰ ἐρωτήσουν τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον; Μόνον ὁ Παν. Μητρ. Πάφου
ἀντέδρασε κάπως πιὸ ἔντονα. Συγ-
κεκριμένα ὅπως ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ sigmalive τῆς 8ης Μαΐου
ἐ.ἔ.: 

««Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἀντίκειται ὄχι
μόνο στοὺς χριστιανικοὺς ἀλλὰ καὶ
στοὺς φυσικοὺς νόμους!», δήλωσε
ὁ Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος.
«Ἀπαράδεκτη ἡ ἁπλὴ συμβίωση.
Δὲν ἔχει κανένα πνευματικὸ στοι-
χεῖο πολὺ περισσότερο ὅταν ἀφορᾶ
ὁμοφυλόφιλους», δήλωσε ὁ Μη-
τροπολίτης. Δὲν ἔχουν τὴν εὐλογία
τῆς Ἐκκλησίας ὅσοι ἐπιλέξουν
νά...ἐπισημοποιήσουν τὸ δεσμὸ
τους μέσῳ τοῦ Συμφώνου Συμβίω-
σης, ξεκαθάρισε ἐμφαντικὰ καὶ ὁ
ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μιλώντας
στὴν κρατικὴ τηλεόραση, παρόλο
ποὺ ξεκαθάρισε ὅτι ὁ κάθε ἕνας
εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνει τὶς ἐπιλο-
γές του».

Ἡ Βαβὲλ τοῦ Π.Σ.Ε. ὁμολογεῖ τὸ ἀδιέξοδόν της
Νέα συνάντησις μελῶν τοῦ ΠΣΕ

ἔλαβε χώραν εἰς τὴν Γενεύην. Συγ-
χαίρομεν τὸν Θεοφ. Μεσαορίας κ.
Γρηγόριον διὰ τὴν προσπάθειάν του
νὰ διδάξη τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» εἰς
τοὺς παρισταμένους καὶ νὰ τοὺς
προσκαλέση νὰ γνωρίσουν τὴν
Ὀρθόδοξον παράδοσιν καλύτερα.
Ὡστόσο, διεφάνη διὰ ἀκόμη μίαν
φορὰν τὸ ἄτοπον τῆς ὑπάρξεως τοῦ
ΠΣΕ. Κατ  ̓ἀρχάς, ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη
αἱ ἀξίαι τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς
εἰρήνης νὰ ἔχουν «χριστοκεν-
τρικὸν» χαρακτῆρα. Αὐτὸ δὲν σημαί-
νει ἀπολύτως τίποτε καὶ μᾶλλον προ-
καλεῖ σύγχυσιν, καθὼς δὲν πιστεύο-
μεν οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς τὸν ἴδιον
Χριστὸν μὲ τοὺς ὑπολοίπους. Ἑπο-
μένως, αἱ ἔννοιαι καταντοῦν νὰ λαμ-
βάνουν περιεχόμενον ἀναλόγως
πρὸς τὸ τί πιστεύουν οἱ ἄλλοι διὰ τὸ
πρόσωπον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Κατὰ δεύτερον, ὑπεστήρι-
ξαν ὅτι τὸ ΠΣΕ γίνεται «ἡ «φωνὴ»
τῶν Χριστιανῶν» τῆς Μ. Ἀνατολῆς
εἰς τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς.
Ἀπαιτεῖται ὕπαρξις τοῦ ΠΣΕ διὰ νὰ
διαμαρτυρηθοῦν οἱ Χριστιανοί;
Μᾶλλον, τὸ ΠΣΕ ἀποδυναμώνει τὴν
φωνὴν τῶν Χριστιανῶν, καθὼς ὑπο-
βαθμίζονται αἱ πολλαπλαὶ διαμαρτυ-
ρίαι καὶ τίθενται ὑπὸ τὴν ὀμπρέλλαν
ἑνὸς ὀργανισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ση-
μαίνει τίποτε καὶ δὲν δεσμεύει κανέ-
να. Ὁ ἀνθρωπιστικὸς ρόλος τοῦ
ΠΣΕ διὰ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Μ.
Ἀνατολῆς, ποὺ διαφαίνεται καὶ εἰς
τὸ ζήτημα περὶ τοῦ ποσίμου ὕδατος
τοῦ πλανήτου, μπορεῖ νὰ ἀναπλη-
ρωθῆ κάλλιστα ἀπὸ ἄλλους κοσμι-
κοὺς ὀργανισμούς. Κατὰ τρίτον, τὸ
ἴδιο τὸ ἀνακοινωθὲν σημειώνει τὸ
ἀδιέξοδον τῶν συζητήσεων: «Βέ-
βαια ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν εἶναι σὲ θέση
νὰ προσφέρει λύσεις, λόγῳ τῆς πλη-
θώρας ἀπόψεων. Αἱ συζητήσεις καὶ
αἱ ἔρευναι ποὺ γίνονται σὲ αὐτὸ τὸν
τομέα σκοπεύουν νὰ βροῦν τὶς
κοινὲς ἀπόψεις, ποὺ μᾶς ἑνώνουν
παρὰ τὶς διαφορετικὲς ποὺ μᾶς δια-
χωρίζουν. Τὸ ΠΣΕ ἔχει σὰν στόχο
τὴν ἑνότητα τῶν ἐκκλησιῶν ὄχι
μέσῳ τῆς ἰσοπέδωσης αὐτῶν ἀλλὰ
μέσῳ μαρτυρίας καὶ ὁμολογίας τῶν
κοινῶν στοιχείων ὅλων τῶν χριστια-

νικῶν ἐκκλησιῶν». Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ἀπαράδεκτον λέξιν «ἐκκλησίαι», ποὺ
ἐξισώνει τὴν Ἀλήθειαν μὲ τὰς αἱρέ-
σεις, ἐρωτῶμεν τί σημαίνει ἡ ἀναζή-
τησις ὅσων «μᾶς ἑνώνουν»;
Πρῶτον, ἐὰν δὲν λυθοῦν τὰ ὅσα μᾶς
χωρίζουν, δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξη
οὐσιαστικὴ προσέγγισις. Δεύτερον,
ποῖα κοινὰ στοιχεῖα μπορεῖ νὰ ὑπάρ-
χουν, ἐφόσον αἱ ἀξίαι, ὡς προείπο-
μεν, νοηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ πε-
ριεχόμενον τῆς πίστεως; Ἑπομένως
καὶ πάλι τὰ ὅποια φαινομενικὰ κοινὰ
στοιχεῖα συμπυκνώνονται ἁπλῶς εἰς
τὰς πανανθρωπίνους ἀξίας, δηλ.
στοιχεῖα ποὺ πρεσβεύει κάθε
ἄνθρωπος, π. χ. ἡ ἀγάπη, χωρὶς κανέ-
να θεολογικὸν νόημα. Ἄρα, γιατί νὰ
χρειάζεται τὸ ΠΣΕ ἐφόσον αὐτὰ
μποροῦν νὰ εἶναι ἀντικείμενα συζη-
τήσεων εἰς κοσμικοὺς ὀργανισμούς;
Τὸ ΠΣΕ εἶναι ἀναγκαῖον μόνον εἰς
ἐκείνους ποὺ τὸ συντηροῦν διὰ
ἄλλους ἰδιοτελεῖς καὶ ὄχι μόνον λό-
γους. Τὸ Γραφεῖον Διεκκλησια-
στικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθον
ἀνακοίνωσιν τὴν 2αν Μαΐου 2015, ἡ
ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Ἀπὸ τὶς 28 Ἀπριλίου μέχρι τὴν 1η
Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση τῶν Ὑπευθύνων τῶν Διεκ-
κλησιαστικῶν Γραφείων τῶν μελῶν
τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ἐκκλησιῶν, στὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Bos-
sey στὴ Γενεύη. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Θεο-
φιλέστατο Ἐπίσκοπο Μεσαορίας κ.
Γρηγόριο, Πρόεδρο τοῦ Γραφείου
Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ τὸν Διά-
κονο π. Ἀνδρέα Ματέϊ, συν εργάτη
τοῦ ἀνωτέρω Γραφείου. Ἡ συνάντη-
ση ἐπικεντρώθηκε σὲ θέματα ὅπως
τὸ «Προσκύνημα τῆς Δικαιοσύνης
καὶ τῆς Εἰρήνης», τὸ ἔργο τῆς νεο-
λαίας στὸ οἰκουμενικὸ κίνημα, τὴ
δημόσια ὁμολογία καὶ τὸν Διαθρη-
σκευτικὸ καὶ Διεκκλησιαστικὸ Διά-
λογο…

Τὴν Πέμπτη, 30 Ἀπριλίου 2015, οἱ
ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιῶν πέρα-
σαν τὴ μέρα στὸ Οἰκουμενικὸ Κέν-
τρο τῆς Γενεύης, ὅπου ἔγιναν συζη-
τήσεις περὶ Διεκκλησιαστικῶν σχέ-

σεων καὶ ἐξάπλωσης τοῦ οἰκουμενι-
κοῦ διαλόγου καὶ τῶν συνεργατῶν.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συζήτησης, ὁ
Θεοφιλέστατος πρότεινε στοὺς
ἐκπροσώπους τῶν χριστιανικῶν
ἐκκλησιῶν νὰ πλησιάσουν ἐγγύτερα
καὶ νὰ ζήσουν μία ἑβδομάδα σὲ
Ὀρθόδοξο μοναστήρι ἔτσι ὥστε νὰ
γνωρίσουν τὴν Ὀρθόδοξη δισχι-
λιετῆ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμὸς καὶ ὁ
παραγωγικὸς διάλογος ἔρχονται μό-
νο κατόπιν ἀληθινῆς γνωριμίας καὶ
συνάντησης τοῦ ἄλλου, τοῦ πλη-
σίον. Ἀκολούθως, ὁ Θεοφιλέστατος
εἶχε τὴν εὐκαιρία, μέσα στὰ πλαίσια
τῆς συνάντησης τῶν Ὑπευθύνων
τῶν Γραφείων Διεκκλησιαστικῶν
Σχέσεων, νὰ ἐντάξει τοὺς παρόντες
στὸ θεολογικὸ νόημα τῆς Ἀναστάσι-
μης ὑμνολογίας τῆς Ὀρθόδοξης

Ἐκκλησίας, μαθαίνοντάς τους νὰ
ψάλλουν τὸν ἀρχαῖο ὕμνο «Χριστὸς
Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...» καὶ μάλιστα
στὰ ἑλληνικά. Τὸ ἐνδιαφέρον ἦταν
τεράστιο, τόσο γιὰ τὸ θεολογικὸ πε-
ριεχόμενο ὅσο καὶ γιὰ τὴν μελωδικὴ
ἀπόδοση, σύμφωνα μὲ τὴν Βυζαν-
τινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παρά-
δοση…

Τὴν Παρασκευή, 1η Μαΐου 2015,
ἀναπτύχθηκαν θέματα ἠθικῆς ὀξυ-
δέρκειας καὶ διάκρισης, ποὺ περι-
λαμβάνονται στὶς εὐθύνες τῆς Ἐπι-
τροπῆς Πίστης καὶ Τάξης. Βέβαια ἡ
Ἐπιτροπὴ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ προ-
σ φέρει λύσεις, λόγῳ τῆς πληθώρας
ἀπόψεων. Οἱ συζητήσεις καὶ οἱ ἔρευ-
νες ποὺ γίνονται σὲ αὐτὸ τὸν τομέα
σκοπεύουν νὰ βροῦν τὶς κοινὲς ἀπό-
ψεις ποὺ μᾶς ἑνώνουν παρὰ τὶς δια-
φορετικὲς ποὺ μᾶς διαχωρίζουν…».

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ (1914-2015)

Σεβ. Κονίτσης: Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν
Ὁ Σεβ. Μητρ. Κονίτσης ἐξέδωσεν

ἐγκύκλιον διὰ τῆς ὁποίας ὑπενθυμίζει
πρὸς ὅλους ὅτι τὸ ζήτημα τῆς Βορείου
Ἠπείρου, διὰ τὸ ὁποῖον τόσον πολὺ
ἠγωνίσθη ὁ προκάτοχός του μακα-
ριστὸς κυρὸς Σεβαστιανός, παραμένει
ἀνοιχτόν, παρὰ τὴν ἀδιαφορίαν, τὴν
ὁποίαν ἔχουν ἐπιδείξει Κράτος καὶ φο-
ρεῖς. Ὑπογραμμίζει ἐπίσης ὅτι δὲν εἶναι
ὀρθὸν νὰ μεριμνοῦμεν δι’ ἀνθρώπους
ποὺ εὑρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά, ὅταν δίπλα μας εἰς τὴν Β.
Ἤπειρον ὑπάρχουν ἄλυτα ζητήματα.
Ἀπομένει ὅμως καὶ τὸ ἀνεκπλήρωτον
ἕως σήμερον ἐθνικὸν καθῆκον τῆς πε-
ρισυλλογῆς τῶν ὀστῶν τῶν ἡρῴων
Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν καὶ ὁπλιτῶν, τὸ
ὁποῖον συνεχίζει μόνης της ἡ Ἱ. Μ. Κο-
νίτσης. Παραθέτομεν τὴν ἐγκύκλιον.

«Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙ-
ΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ὅταν στὶς 17 Μαΐου 1914 ὑπογρα-
φόταν τὸ «Πρωτόκολλον τῆς Κερκύ-
ρας», ποὺ ὁπωσδήποτε ἐπικύρωνε
τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγώνα τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν (17 Φεβρουαρίου 1914),
κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ φανταστῆ,
ὅτι αὐτὸ τὸ ἀνελεύθερο καθεστὼς
τῆς Ἀλβανίας θὰ ἔφθανε καὶ θὰ ξε-
περνοῦσε τὰ ἑκατὸ χρόνια. Βέβαια,
μόνο οἱ Χειμαρριῶτες δὲν ἀναγνώρι-
σαν τὸ «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας»,
γιατί σύνθημά τους εἶχαν τὴν ἕνωση
τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Τελικά, οἱ Χειμαρριῶτες ἔχασαν καὶ
τὴν ἐθνικότητά τους, τὸ 1946, ὅταν
ἀρνήθηκαν νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ κομ-
μουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χό-
τζα. Κι' ὄχι μόνοι οἱ Χειμαρριῶτες,
ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες
ἔχασαν τὰ πάντα, κυρίως δὲ τὴν
ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη τους,
ὅταν τὸν Νοέμβριο 1967 ἡ Ἀλβανία

ἀνακηρύχθηκε ἐπίσημα σὰν τὸ πρῶτο
ἄθεο κράτος στὸν κόσμο.

Καὶ σήμερα, ὅμως, παρ' ὅτι κατέρ-
ρευσε τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς
καὶ γκρεμίστηκαν τὰ ἀπαίσια ἠλεκτρο-
φόρα συρματοπλέγματα, ποὺ ἔζωναν
ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη ὅλη τὴν Χώρα, τὰ
πράγματα, μέσα, ἐλάχιστα ἔχουν βελ-
τιωθῆ. Γιατί ἀπ' τὴ μία μεριὰ ὑπάρχει ὁ
μισελληνισμὸς τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ
προβαίνει σὲ συχνὲς ἐκδηλώσεις κα-
τατρομοκρατήσεως τῶν Βορειοηπει-
ρωτῶν, ἐνῷ ἀπ' τὴν ἄλλη βλέπουμε
τὴν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῆς Ἑλλη-
νικῆς Πολιτείας. Ἂν δὲ δὲν εἶχε γίνει
ὁ τιτάνιος ἀγώνας τοῦ μεγάλου Προ-
κατόχου μου, Μητροπολίτου Δρυι-
νουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονί-
τσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τὸ Βορει-
οηπειρωτικὸ θὰ ἦταν ἀκόμη θαμμένο

στὰ χρονοντούλαπα τῆς Ἱστορίας.
Μπορεῖ νὰ δείχνουμε ἐνδιαφέρον γιὰ
ξένους λαούς, ποὺ βρίσκονται στὴν
ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, ὅπως, γιὰ πα-
ράδειγμα, ἡ Βενεζουέλα, ἡ Ἀργεντινὴ
κ.ἄ., τὸ κράτος μας, ὅμως, τὸ Βορει-
οηπειρωτικὸ τὸ ἔχει στὰ «ἀζήτητα»...

Ἀλλὰ ἐμεῖς, δὲν θέλουμε καὶ δὲν
μποροῦμε νὰ συμβιβασθοῦμε μὲ τὴν
κυβερνητικὴ ἀδιαφορία, κι' οὔτε νὰ
ἀρνηθοῦμε τὸν ἀγώνα τοῦ Ἱεράρχου
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δι-
καιώματα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπει-
ρωτῶν. Ἀντίθετα, παλεύουμε μὲ ἀπο-
λύτως νόμιμα μέσα, ὥστε οἱ ἀδελφοί
μας νὰ μὴ νοιώθουν ξεχασμένοι καὶ -
τὸ χειρότερο - προδομένοι ἀπὸ τὴν
Μητέρα Πατρίδα. Ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. μὲ τὶς
συχνὲς ἐπισκέψεις τῶν μελῶν της,
συμμετέχει ἐνεργὰ στὶς γιορτές,

καθὼς καὶ σὲ ἄλλες ἐκδηλώσεις τῶν
ἐκεῖ Ἑλλήνων, ἐνῷ ἀκούει καὶ μᾶς με-
ταφέρει τὶς δυσκολίες καὶ τὰ ποικίλα
προβλήματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
ποὺ δὲν εἶναι καὶ λίγα. Ἀγωνιζόμαστε
γιὰ τὶς συντάξεις τοῦ Ο.Γ.Α., καὶ - γιὰ
νὰ παραλείψουμε ἄλλα - καὶ γιὰ τὴν
περισυλλογὴ τῶν ὀστῶν τῶν ἡρῴων
Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν,
ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρί-
δος, πολεμώντας τὸν (τότε) Ἰταλικὸ
Φασισμό.

Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας συμ-
μετέχει ὁλόψυχα στὸν ἀγώνα τῶν
Βορειοηπειρωτῶν, ἀθόρυβα ἀλλὰ δυ-
ναμικά. Ἔτσι, λοιπόν, καὶ φέτος θὰ
πραγματοποιηθῆ, Θεοῦ θέλοντος, ἡ
καθιερωμένη ἐκδήλωση στὸ ἡρωικὸ
Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 17η Μαΐου
2015. Τὸ πρωΐ θὰ τελεσθῆ ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἱερὸ μνη-
μόσυνο τῶν πρωτεργατῶν καὶ τῶν πε-
σόντων στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγώνα.
Κατόπιν θὰ ψαλῆ τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τά-
φου τοῦ Μητροπολίτου Δρυινουπό-
λεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μετὰ δὲ θὰ ἐπακο-
λουθήση ἡ σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Δρυινουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ,
ἐνῷ ἡ ὅλη ἐκδήλωση θὰ κλείση μὲ
τὴν εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷο
τῆς κωμοπόλεως, ὅπου, μετὰ τὸ τρι-
σάγιο ὑπὲρ τῶν κατὰ καιροὺς πεσόν-
των, θὰ κατατεθῆ ἀπὸ τὸν Μητροπο-
λίτη στέφανος, θὰ ψαλῆ ὁ Ἐθνικὸς
Ὕμνος καὶ θὰ ἀναγνωσθῆ πρὸς
ἔγκριση τὸ Ψήφισμα.

Ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἀπολύτως
ἀπαραίτητη. Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀνα-
στάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς

καὶ Κονίτσης
ΑΝΔΡΕΑΣ»

Ὁ Ἀρχ. Κύπρου ὡμίλησε διὰ τὸ δρᾶμα τῆς Ἀνατολῆς
Εἰς τὰ γεγονότα τῶν ταραχῶν εἰς

τὴν Μέσην Ἀνατολὴν ἀνεφέρθη ὁ
Μακ. Ἀρχ. Κύπρου κ. Χρυσόστομος
κατὰ τὴν ἔναρξιν διεθνοῦς συνεδρίου
μὲ θέμα τὴν κατάστασιν καὶ τὰς προ-
οπτικὰς τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς. Παραθέτομεν τμῆμα ἀπὸ
τὸ ἀνακοινωθὲν καὶ τὴν ὁμιλίαν τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, ποὺ ἀρνήρτησεν εἰς
τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα της ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου:

«…Οἱ Χριστιανικοὶ πληθυσμοί,
διαφόρων δογμάτων, ἀπὸ τὴν Αἴγυ-
πτο μέχρι τὴ Συρία καὶ ἀπὸ τὸν Λίβα-
νο μέχρι τὸ Ἰράκ, ἀριθμοῦσαν μέχρι
τὸ 1948 περίπου τὸ 20% τοῦ συνολι-
κοῦ πληθυσμοῦ. Σήμερα… ὁ ἀριθ-
μός τους ὑπολογίζεται, πλέον, περί-
που στὸ 6%.

Στὰ πλαίσια τοῦ γενικότερου
ἐνδιαφέροντος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου γιὰ τὴν πιὸ πάνω κατάστα-
ση, ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
κ.κ. Χρυσόστομος, συμμετέχει στὸ
Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα: «ΟΙ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.
ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ;».

Ἀκολουθεῖ ὁ Χαιρετισμὸς τῆς
Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.
κ. Χρυσοστόμου:

«Τὴν ἐπὶ τὰ κρείττω πορεία τῆς
ἀνθρωπότητας ἦλθε νὰ ἀνακόψει
μία ἀνθρώπινη θρησκεία. Ὁ Μου-
σουλμανισμός. Ἡ 16η Ἰουνίου 622, ἡ
νύχτα κατὰ τὴν ὁποία ὁ Μωάμεθ,
ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τὴ Μέκκα καὶ κα-
τέφυγε στὴ Μεδίνα, γνωστὴ στὴν
ἱστορία ὡς Ἐγίρα, εἶναι ἡ ἐπίσημη
ἀφετηρία ὅλων τῶν ἡμερομηνιῶν
τοῦ Ἰσλάμ. Ἔκτοτε μία νέα ἀπειλη-
τικὴ κατάσταση ἐμφανίζεται στὴ Μέ-
ση Ἀνατολή, ἡ ὁποία μέχρι καὶ σήμε-
ρα ταλανίζει τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ

νέα θρησκεία συνδέθηκε μὲ τὸν λε-
γόμενο «ἱερὸ πόλεμο». Εἶναι ἡ λέξη
ποὺ μᾶς προκαλεῖ ἀποτροπιασμὸ καὶ
φρίκη. Τσιχὰντ καὶ Τσιχαντιστές.

Ἐνῶ τὸ Ἰσλὰμ εἶναι θρησκευτικὸ
σύστημα κατεξοχὴν μονολιθικὸ καὶ
ἄκαμπτο, εἶναι ἕνας στυγνὸς ὁλο-
κληρωτισμός, παρουσιάστηκαν ἀπὸ
νωρὶς στοὺς κόλπους του ρήγματα,
σχίσματα καὶ αἱρέσεις.

«Θὰ ἐξισλαμίσουμε τὴν Εὐρώπη.
Δὲν λησμονοῦμε ὅτι ἡ προέλαση
τῶν Τούρκων σταμάτησε μπροστὰ
στὴ Βιέννη»! παρομοίως καὶ ἡ «Παγ-
κόσμια Ὀργάνωση Εὐρωπαίων
Μωαμεθανῶν» σὲ εἰδικὸ συνέδριό
της διακήρυξε ὅτι «τὸ Εὐρωπαϊκὸ
μέλλον ἀνήκει στὸ Ἰσλάμ».

Καὶ ἐνῶ οἱ κίνδυνοι εἶναι τόσο
ἐμφανεῖς, ποία εἶναι ἡ στάση τῆς
Εὐρώπης; Λυποῦμαι νὰ παρατηρήσω
ὅτι εἶναι ἀποκαρδιωτική.

Δεδομένου ὅτι τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἕνα
φανατικὸ καὶ ἀπόλυτο θεοκρατικὸ
σχῆμα καὶ λειτουργεῖ μὲ βάση τὶς
ἀρχὲς τῆς Σαρία, δηλ. τὸν ἰσλαμικὸ
θρησκευτικὸ κώδικα διαβιώσεως καὶ
τοῦ Τζιχάντ, καὶ ὅτι οἱ μουσουλμάνοι
μὲ τοὺς ρυθμοὺς τῆς μαθηματικῆς
αὔξησης ποὺ παρουσιάζουν ἀσφα-
λέστατα δὲν ἀφομοιώνονται• καὶ δε-
δομένου ὅτι ἡ Εὐρώπη ὑπνώττει τὸν
μακάριο, βαθὺ καὶ ἀδιατάρακτο
ὕπνο καὶ ὅτι διακατέχεται ἀπὸ μία
ἀβελτηρία, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰ θρη-
σκευτικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα,
εὔκολα ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τὸ
αὔριο προμηνύεται δυσοίωνο. Γιʼ
αὐτὸ «εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα
ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι»
(Ρωμ. 13,11).

Ἐμεῖς, ὡς Ἐκκλησία Κύπρου πα-
ρακολουθοῦμε μὲ ἄφατο πόνο
ψυχῆς τὰ δραματικὰ καὶ τραγικὰ γε-

γονότα ποὺ λαμβάνουν χώραν, ἀπὸ
πολλοῦ χρόνου, στὴ Μέση Ἀνατολὴ
καὶ ἰδιαίτερα στὴ γειτονική μας Συ-
ρία.

Πονοῦμε γιὰ τὶς χιλιάδες ψυχὲς
ποὺ πεινοῦν καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὰ
μικρὰ παιδιά. Καὶ πονοῦμε πολὺ πε-
ρισσότερο γιὰ κάθε ψυχὴ ποὺ δολο-
φονεῖται ἀπὸ ἀδελφικὰ χέρια…

Μιλώντας γιὰ τὴν ἐπικρατοῦσα
κατάσταση τῶν χριστιανῶν στὴ Μέ-
ση Ἀνατολὴ δὲν μπορῶ νὰ μὴ ἀνα-
φερθῶ στὴν ἀπαγωγὴ δύο καταξιω-
μένων ἱεραρχῶν, τοὺς ὁποίους πιθα-
νότατα δολοφόνησαν μὲ τρόπο
ἐγκληματικό.

Δὲν μπορῶ ἐπίσης νὰ μὴ ἀνα-
φερθῶ στὴ σύλληψη καὶ ἀπαγωγὴ
δώδεκα ἀθώων ὀρθόδοξων Γυ-
ναικῶν μοναχῶν, μὲ τρόπο ποὺ μᾶς
προκαλεῖ πόνο ἀβάστακτο. Ἂς ση-
μειώσουμε ὅτι στὸ Μοναστήρι αὐτό,
ὅπου διέμεναν οἱ μοναχὲς αὐτές, φι-
λοξενοῦσαν μικρὰ παιδιὰ ὀρφανὰ ἢ
ξεριζωμένα, τὰ ὁποῖα φρόντιζαν σὰν
στοργικὲς μητέρες. Καὶ μόνο ἡ ἀνα-
πόληση τῆς ἐπιδρομῆς τῶν ἰσλα-
μιστῶν, στὸ χριστιανικὸ ἐκεῖνο κέν-
τρο τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης καὶ θαλ-
πωρῆς καὶ ἡ σύλληψή τους μπροστὰ
στὰ ἔντρομα μάτια τῶν μικρῶν ἐκεί-
νων παιδιῶν, μᾶς προκαλεῖ ἀποτρο-
πιασμό.

Ἀλλά, ἂν τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ
γειτονική μας Συρία, μᾶς προκαλοῦν
θλίψη, πόνο καὶ βδελυγμία, τί νὰ
ποῦμε γιὰ τὴν ποντιοπιλατικὴ στάση
τῶν ἰσχυρῶν τῆς Γῆς; Τί νὰ ποῦμε
γιὰ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, ποὺ ἱδρύθη-
καν ἐπίσης στὸ ὄνομα τῆς Εἰρήνης
καὶ καυχῶνται ὅτι προέβησαν στὴ
Διακήρυξη τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιω-
μάτων καὶ ὅτι μάχονται γἰ  αὐτά!

Παραμένουν - δυστυχῶς - ἁπλοὶ

θεατὲς τῶν ὅσων συμβαίνουν στὶς
γειτονικές μας χῶρες. Ὅπως φυ-
σικὰ παρέμειναν ἁπλοὶ θεατὲς καὶ τὸ
1974, καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ παραμέ-
νουν ἀκόμα καὶ σήμερα στὸ δρᾶμα
τῆς δικῆς μας Πατρίδας, στὴν ὁποία
οἱ Τοῦρκοι κατέχουν παράνομα τὸ
38% τοῦ ἐδάφους μας καὶ συνολικὰ
520 Ναούς μας, τοὺς περισσότε-
ρους τῶν ὁποίων ἔχουν καταστρέ-
ψει.

Ἐγείρω – ἑπομένως- ὡς Προκα-
θήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου, κραυγὴ διαμαρτυρίας καὶ πό-
νου γιὰ τὸν ἀπαράδεκτο καὶ βδε-
λυκτὸ διωγμὸ τῶν Χριστιανῶν τῆς
Συρίας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ καλῶ, ἀπὸ τὰ
βάθη τῆς ψυχῆς μου, τὶς κυβερνή-
σεις τῶν χριστιανικῶν λαῶν τῆς
Εὐρώπης, τοὺς κατέχοντες τὰ ἀνώ-
τατα ἀξιώματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης καὶ τοῦ Ο.Η.Ε. καθὼς καὶ
τοὺς ἡγέτες τῆς Ἀμερικῆς νὰ συνει-
δητοποιήσουν τὶς εὐθύνες τους
ἀπέναντι στοὺς χριστιανικοὺς πλη-
θυσμοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀπέ-
ναντι στὸν ἄμαχο πληθυσμὸ καὶ ἀπέ-
ναντι στὰ μικρὰ παιδιά, ποὺ ὁ ἐμφύ-
λιος τὰ ἔχει καταδικάσει στὸν διὰ
τῆς πείνας καὶ διὰ τοῦ πόνου θάνα-
το… 

Τοὺς καλῶ ἀκόμη νὰ συνειδητο-
ποιήσουν καὶ τούτη τὴ μεγάλη ἱστο-
ρικὴ ἀλήθεια…

Ἂν σήμερα στερέψει ἡ χριστια-
νικὴ ἑστία στὴ Συρία, αὔριο στὴν Κύ-
προ καὶ μεθαύριο στὴν Ἑλλάδα, τό-
τε ἔρεβος πνευματικὸ θὰ βασιλεύ-
σει καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν οἰκου-
μένη ὁλόκληρη…

Μετ  ̓εὐχῶν
Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ»

Καταδίκη τῆς Οὐνίας 
ἀπὸ τὸν Πατριάρχην Μόσχας

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας εἰς μίαν
διπλωματικὴν κίνησιν ἐπήνεσε τὸν
Πάπαν διὰ τάς ἐνεργείας ἀποκλι-
μακώσεως εἰς Οὐκρανίαν, ἀλλὰ
κατεκεραύνωσεν αὐτὸν διὰ τὸ ζή-
τημα τῆς Οὐνίας. Ἂς ἐπιτραπῆ
νὰ προσθέσωμεν ὅτι δὲν χρειάζον-
ται συγχαρητήρια εἰς τὸ Βατι-
κανὸν καθὼς μέλημά του εἶναι ἡ
κοσμικὴ ἐπιρροή. Συμφώνως
πρὸς τὸ agioritikovima τῆς 7ης
Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Συγκεκριμένα ὁ Πατριάρχης
Κύριλλος ἐπαίνεσε τὴ θέση τοῦ
Βατικανοῦ σχετικὰ μὲ τὴν οὐκρα-
νικὴ κρίση, ἀλλὰ καταδίκασε τὶς
δραστηριότητες στὴν Οὐκρανία
ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς ἑλληνικῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας (Οὐνίτες).
"Ὁ Πάπας Φραγκίσκος καὶ ὁ Ὑφυ-
πουργὸς Ἁγίας Ἕδρας ἔχουν λά-
βει μία μελετημένη θέση σχετικὰ
μὲ τὴν κατάσταση στὴν Οὐκρα-
νία, ἀποφεύγοντας μονομερεῖς
ἐκτιμήσεις καὶ ζητοῦν νὰ δοθεῖ
τέλος στὸν ἀδελφοκτόνο πόλε-
μο,"  εἶπε ὁ Πατριάρχης σὲ μία τε-
λετὴ τὴν προηγούμενη ἑβδομά-

δα ἀπὸ τὴ Διπλωματικὴ Ἀκαδημία
τοῦ Ρωσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτε-
ρικῶν . "Μία τέτοια θέση συμπί-
πτει μὲ ἐκείνη τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας", συμπλήρωσε. "Αὐτὸ
εἶναι πολὺ σημαντικό, διότι, ὅπως
γνωρίζουμε, οἱ Ἕλληνες Καθολι-
κοὶ καὶ οἱ σχισματικοὶ στὴν
Οὐκρανία ἔχουν λάβει μονομερῆ
θέση, ρίχνουν λάδι στὴ φωτιά,
ὑποκινοῦν ἀρνητικὰ συναισθήμα-
τα, βάζουν ἀνθρώπους τὸν ἕνα
ἐναντίον τοῦ ἄλλου, καὶ ὅλο αὐτὸ
τὸ ἀποκαλοῦν προστασία τῶν
ἐθνικῶν συμφερόντων. Προβαί-
νουν σὲ κυνήγι μαγισσῶν, σὲ κα-
τάσχεση ὀρθόδοξων ἐκκλησιῶν
καὶ ἀντὶ νὰ εἶναι μία δύναμη δια-
τήρησης τῆς εἰρήνης ἔχουν με-
τατραπεῖ σὲ ὁμάδα ποὺ ἐξυπηρε-
τεῖ τὴ μία πλευρὰ τοῦ ἐμφυλίου
πολέμου ", δήλωσε ὁ ἡγέτης τῆς
ρωσικῆς ἐκκλησίας. "Σήμερα, μό-
νο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας φέρνει τὴ δυναμική τῆς
εἰρήνης, καὶ διώκεται ἐπειδὴ
ἀκριβῶς στέκεται σταθερὰ στὴν
εἰρηνευτική της θέση, κατέλη-
ξε».

Σεβ. Μητρ. Κοζάνης: Νὰ καταργηθῆ 
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

Ὁ Σεβ. Μητρ. Σερβίων καὶ Κοζάνης
κ. Παῦλος ἔχει ἐκφράσει καὶ εἰς τὴν Ἱ.
Σύνοδον τὴν ἄποψίν του περὶ καταργή-
σεως τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν, λόγῳ ἀπουσίας
καλῶν ἐκπαιδευτικῶν. Δυστυχῶς, εἶναι
ἀνεπίτρεπτον νὰ ὑποστηρίζωνται τέτοι-
ες θέσεις. Ἤδη τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
παιδιὰ τῶν σχολείων ἀγνοοῦν βασικὰ
πράγματα διὰ τὴν πίστιν μας, ἂν καταρ-
γηθῆ τὸ μάθημα δὲν θὰ γνωρίζουν τίπο-
τε. Εἶναι καλύτερον νὰ πληροφο-
ροῦνται ἀπὸ τὸ διαδίκτυον καὶ ἀπὸ τὰς
λαϊκὰς παραδόσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἀνα-
μεμιγμέναι μὲ ἕνα σωρὸ δεισιδαιμονίας;
Οἱ καθηγηταὶ τῶν θρησκευτικῶν τί θὰ
ἀπογίνουν; Αἱ Ἱ. Μητροπόλεις προσ-
λαμβάνουν κάθε εἰδικότητα ἐκτὸς ἀπὸ
θεολόγους! Ἐπίσης, εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπο-
λιν Σερβίων λειτουργοῦν τόσο ἄψογα τὰ
κατηχητικὰ σχολεῖα, ὥστε νὰ εἶναι ἱκανὰ
νὰ ὑποδεχτοῦν τοὺς μαθητὰς καὶ νὰ
τοὺς διαφωτίσουν; Ἀναλογικῶς πρὸς
αὐτὴν τὴν πρότασιν θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχυ-
ρισθοῦμε ὅτι ὅσες Ἱ. Μητροπόλεις
ἔχουν ἀνικάνους κληρικοὺς κάθε βαθμί-
δος, ἀνεπαρκεῖς εἰς τὸ νὰ ποιμάνουν καὶ
νὰ διδάξουν, θὰ ἔπρεπε νὰ καταργη-
θοῦν; Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Σερβίων κατέ-
θεσε ἀξιολόγησιν τῶν κληρικῶν κάθε
βαθμίδος εἰς τὸ Ὑπουργεῖον; Μία εἶναι
ἡ ὀρθὴ λύσις: ἡ ἀναβάθμισις καὶ βελτίω-
σις τοῦ μαθήματος καὶ τῶν λειτουργῶν
του. Δι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸν νὰ ἐργασθῆ
καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἁπλὰ
νὰ μεταθέτωμεν τὰ βάρη εἰς ἄλλους.
Συμφώνως πρὸς τὸ mikrovalto.gr τῆς

7ης Μαΐου 2015:
«Ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ μαθή-

ματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχο-
λεῖα, τάχτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος, στὴν πα-
ρέμβασή του κατὰ τὴν παρουσίαση
τοῦ βιβλίου «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ – Τὸ θαῦμα
τοῦ Φωτὸς στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ»,
ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν Τετάρτη 6
Μαΐου 2015 στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Κοζάνης,
ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου.
Τὸ αἰτιολογικὸ τῆς θέσης τοῦ μητρο-
πολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης, ποὺ -
ὅπως ἀνάφερε- εἶναι καταγεγραμμένη
στὰ πρακτικὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχουμε
σὲ ἱκανοποιητικὸ ἐπίπεδο καταρτισμέ-
νους ἐκπαιδευτικούς, ποὺ θὰ διδάξουν
τὸ μάθημα, χωρὶς βέβαια νὰ ἀρνεῖται
καὶ τὴν ὕπαρξη κάποιων ἄξιων καὶ
ἱκανῶν. Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἀναφέρθηκε ἀκόμη καὶ στὸν ὑπο-
χρεωτικὸ ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν
σχολείων, ὅπου καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα
ἐξέφρασε ἀνάλογες ἐνστάσεις γιὰ τὸν
τρόπο ποὺ γίνεται, ἐπιρρίπτοντας
εὐθύνες γιὰ τὴ στάση καὶ συμπερι-
φορὰ κάποιων συνοδῶν δασκάλων ἢ
καθηγητῶν. Ἀφορμὴ βέβαια ὑπῆρξε
ἀξιόλογη θεολογικὴ προσέγγιση μὲ
ἱστορικὲς μαρτυρίες τοῦ θαύματος
τοῦ ἁγίου Φωτὸς στὸν Τάφο τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀπὸ ἕνα μὴ θεολόγο, ἕνα ἀρχιτέ-
κτονα μηχανικὸ ποὺ «ἔβαλε γυαλιὰ» -
κατὰ τὸν Σεβασμιώτατο- σὲ πολλοὺς
θεολόγους, γεγονὸς ποὺ ἐξῆρε καὶ
ἐπαίνεσε ἰδιαίτερα ὁ μητροπολίτης. Σὲ
μία ἐποχὴ ποὺ γενικὰ ἡ ἐπιστήμη προσ -
παθεῖ νὰ ἀποδομήσει τὸ μυστήριο καὶ
τὴν ἱερότητα τῆς ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ».

Ὁ κ. Γ. Καλαντζῆς ὑπὲρ 
ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ τεμένους
Ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ μακαρι-

στοῦ Ἀρχ. Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδού-
λου ἀλλὰ καὶ τοῦ νῦν Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, διὰ τὴν παρα-
μονὴν τοῦ ὁποίου εἰς τὸ Ὑπ. Παιδείας
καὶ Θρησκευμάτων ὁ Μακαριώτατος
ἐζήτησε προσωπικὴν χάριν ἀπὸ τὸν
Πρωθυπουργὸν κ. Τσίπραν, κ. Γ. Κα-
λαντζῆς ἐτάχθη ἀνοικτὰ καὶ ἀνεπιφύ-
λακτα ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως τεμέ-
νους. Ἂς ὑπενθυμίσωμεν εἰς τοὺς
ἀναγνώστας ὅτι εἰς προγούμενον φύλ-
λον τοῦ Ο.Τ. μετὰ ἀπὸ ἀποκλειστικὴν
συνέντευξιν τοῦ κ. Δ. Κατσαροῦ, Ἰμά-
μης τῶν Ἀθηνῶν εἶχεν ἐκφρασθῆ
ἐναντίον τῆς ἀνεγέρσεως τεμένους.
Ποῖοι ἐπιθυμοῦν τὴν ἀνέγερσιν, ἂν οἱ
μουσουλμάνοι δὲν τὸ θέλουν; Συμφώ-
νως πρὸς τὴν Espresso τῆς 8ης Μαΐ-
ου 2015:

«Ο ΤΕΩΣ γενικὸς γραμματέας
Θρησκευμάτων Γιῶργος Χ Κα-
λαντζῆς σὲ δήλωσή του τόνισε με-
ταξὺ ἄλλων «Ἕνα ἀνθρώπινο λάθος
διορθώνεται μὲ τὴν τροπολογία ποὺ

κατατέθηκε ἀπὸ τὸ ΥΠΑΠΕΝ. Δὲν
πρόκειται περὶ κάποιας ἀλλαγῆς στὴν
πολιτική, στὴν ὁποία ἔχουν συμφω-
νήσει ὅλες οἱ κυβερνήσεις… Ἀξίζει
νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὅλες οἱ ἐκθέσεις
διεθνῶν ὀργανισμῶν ποὺ ἀφοροῦν
τὴν κατάσταση τῶν ἀνθρώπινων δι-
καιωμάτων στὴ χώρα μας περιλαμβά-
νουν σταθερὰ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τὴν πα-
ρατήρηση ὅτι δὲν ὑπάρχει δημόσιος
χῶρος προσευχῆς γιὰ τοὺς μου-
σουλμάνους στὴν Ἀθήνα… Στὸν
Ὀργανισμὸ Ἰσλαμικῆς Συνεργασίας
τὸν δεύτερο μεγαλύτερο ὀργανισμὸ
διεθνοῦς συνεργασίας μετὰ τὸν
Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν συγ-
κεκριμένες φωνὲς ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν κα-
τασυκοφαντοῦν τὴν πατρίδα μας γιὰ
τὸ ἐν λόγῳ θέμα. Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει
ἀπολύτως τίποτα νὰ φοβηθεῖ ἀπὸ
ἕνα δημόσιο μουσουλμανικὸ χῶρο
προσευχῆς, τοῦ ὁποίου ἡ κυριότητα
ἀνήκει στὸ κράτος καὶ θὰ λειτουργεῖ
ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς Πολιτείας.
Ἀντίθετα ἔχει πολλὰ νὰ κερδίσει τό-
σο γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἀσφάλειά της
ὅσο καὶ γιὰ τὴ διεθνῆ εἰκόνα της».

Διεργασίαι διὰ τὴν ἐκλογὴν
νέου Μητροπολίτου Κεφαλληνίας
Τὸν Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-

μον ἐπεσκέφθησαν θεσμικὰ μέλη τῆς
κοινωνίας τῆς Κεφαλληνίας, διὰ νὰ
ὠθήσουν τὴν ἐπιλογὴν τοῦ Ἀρχιμ.
Γερασίμου Φωκᾶ ὡς Μητροπολίτου
Κεφαλληνίας. Ποῖος τοὺς παρεπλη-
ροφόρησεν ὅτι τὰς ἐκλογὰς τῆς Ἱ.
Συνόδου ἐλέγχει ὁ Μακαριώτατος
καὶ ὅτι μπορεῖ νὰ ἐκλέγη ὅποιον
ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ; Οἱ Ἱεράρχαι ὀφεί-
λουν νὰ ἐνημερώσουν τὸ ποίμνιον ὅτι
εἰς τὰς ἐκλογὰς ὁ ἑκάστοτε Μακ.
Ἀρχ. Ἀθηνῶν ἔχει μόνον μίαν ψῆφον
ὡς καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἱεράρχαι. Ἀπο-
ροῦμεν ἐπίσης, διατί ὁ Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν ἐδεσμεύθη κατὰ δημοσιο-
γραφικὰς πληροφορίας, ὁ νέος Μη-
τροπολίτης νὰ εἶναι Κεφαλλονίτης.
Ἡ Ἱεραρχία θὰ ἀποφασίση. Ἄλλωστε
μέχρι σήμερον ἡ Ἱεραρχία ἀποστέλ-
λει Ποιμενάρχας, ποὺ σπανίως ἔχουν
σχέσιν μὲ τὸν τόπον. Οὔτε αἱ πιέσεις
δύνανται νὰ ἔχουν ἀποτέλεσμα.
Γνωστὴ περίπτωσις τῶν τελευταίων
ἐτῶν ἡ Ἱ. Μ. Πρεβέζης, ὅπου πλῆθος
ὑπέγραψε, διὰ νὰ ὑποστηρίξη τὴν
ὑποψηφιότητα τοῦ Ἀρχιμ. Θεοδοσί-
ου Μαρτζούχου, αἱ ὁποῖαι κατέληξαν
μάλιστα καὶ ὡς ἐνστάσεις ἀργότερα
ἀπὸ θεολογικὰ περιοδικά, ἀλλὰ ἡ Ἱ.
Σύνοδος ἐξέλεξεν ἐκ τῶν κόλπων
της. Ἀγνοοῦμεν ἐπίσης διὰ ποίου
τρόπου κατέστη γνωστὸν ὅτι ὁ

Ἀρχιμ. Νικόλαος Χαρτουλιάρης
ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν θέσιν, ἐφόσον
αἱ μύχιαι ἐπιθυμίαι δὲν ἐκμυστη-
ρεύονται. Συμφώνως πρὸς τὸ kefalo-
nianmantata.gr τῆς 8ης Μαΐου
2015:

«Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.
Ἱερώνυμο ἐπισκέφθηκαν χθὲς στὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἡ βουλευτὴς
τοῦ Νομοῦ μας κ. Ἀφροδίτη Θεοπε-
φτάτου, ὁ περιφερειάρχης κ. Θόδω-
ρος Γαλιατσάτος καὶ ὁ ἀντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Παναγῆς Δρακουλόγ-
κωνας καὶ πρότειναν γιὰ νέο Μη-
τροπολίτη Κεφαλονιᾶς τὸν πρωτο-
σύγκελλο τῆς Μητρόπολης π. Γερά-
σιμο Φωκᾶ. Τὸ «τρίο» τῆς τοπικῆς
ἡγεσίας μετέφερε στὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο ὅτι ἡ θέληση τῆς μεγάλης πλει-
οψηφίας τοῦ κεφαλονίτικου λαοῦ
εἶναι ὁ νέος Μητροπολίτης νὰ εἶναι
ὁ π. Φωκᾶς, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ πλέ-
ον κατάλληλος γιὰ τὸν ἐπισκοπικό
μας θρόνο. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἄκουσε
προσεκτικὰ τοὺς «τρεῖς», στοὺς
ὁποίους ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε ὅτι
ξέρει τὸ θέμα, πλὴν ὅμως, ὅπως
εἶπε, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι Κεφαλονί-
τες ἱερωμένοι ποὺ ἐνδιαφέρονται,
ὅπως ὁ π. Νικόλαος Χαρτουλιάρης.
Πάντως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δεσμεύτη-
κε στὰ ἑξῆς: 1ον) O νέος Μητροπο-
λίτης Κεφαλονιᾶς νὰ εἶναι Κεφαλ-
λονίτης. 2ον) Νὰ γίνει ἡ ἐνθρόνιση
τὸ ἀργότερο μέχρι τὸν προσεχῆ
Ὀκτώβριο».

Οἰκουμενιστικὴ σύναξις εἰς Τορόντο
Ἡ Ἱ. Μ. Τορόντο ἔχει ἀναλάβει τὴν

πρωτοβουλίαν διὰ τοπικὴν συνεννόη-
σιν μετὰ τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Ἀντι-
χαλκηδονίων, «χωρὶς νὰ θυσιάζεται ἡ
ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ», ὅπως ἡ ἰδία
τονίζει εἰς τὸ τέλος τοῦ δελτίου τύ-
που, ποὺ ἐξέδωσε. Ἐπιθυμοῦμεν νὰ
ἐπισημάνωμεν ὅτι ἡ ἕνωσις, διὰ τὴν
ὁποίαν ἐργάζεται, ὅπως ἀναφέρει ρη-
τά, δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθῆ εἰς ὅσα
ἀποτελοῦν αὐτονόητα πεδία συμφω-
νίας, ὅπως ἡ καταδίκη διὰ τὰ βάσανα
τῶν χριστιανῶν εἰς τὴν Μ. Ἀνατολήν.
Αὐτὰ δύνανται προσκαίρως νὰ καλ-
λιεργοῦν μίαν ἐντύπωσιν καλῆς συν -
εννοήσεως, ἀλλὰ μακροπροθέσμως
ἔχει ἀποδειχθῆ πολλάκις ὅτι δὲν ὁδη-
γοῦν πουθενά, καθὼς δὲν μπορεῖ νὰ
ὑπάρξη ἕνωσις ἀληθὴς, ἐὰν δὲν εἶναι
ἐν Χριστῷ. Ὅταν κάποια στιγμὴ γα-
ληνεύσουν τὰ πράγματα εἰς τὰς χώ-
ρας τοῦ Ἰσλάμ, θὰ ἀναρωτηθῆ κανεὶς
διὰ τὴν Οὐνίαν; Αὐτὴ δὲν εἶναι πλη-
γή; Ἐπίσης, διερωτώμεθα, συμφώνως
πρὸς τὸ ἀνακοινωθέν, κατὰ τὴν τέλε-
σιν «Ὄρθρου» ὑπῆρξε συμπροσευχὴ

μετὰ τῶν Ἀντιχαλκηδονίων; Κατ’
αὐτὸν τὸν τρόπον ἀναμένομεν ἕνω-
σιν, μὲ τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι ἡ προ-
σευχὴ ὑποσκελίζει τὴν ἀλήθειαν; Τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Τορόντο τῆς
4ης Μαΐου 2015, μεταξὺ ἄλλων ἀνα-
φέρει:

«Στὴν Ἱ. Μ. Τορόντο: 1. Διάλογος
Ὀρθοδόξων – Ρωμαιοκαθολικῶν
Ἀρχιερέων.Τὸ κύριο θέμα ποὺ ἀπη-
σχόλησε τὸν διάλογο αὐτό, ἦταν ἡ
δεινὴ θέση τῶν χριστιανῶν στὴν
Μέση Ἀνατολή, τὴν Βόρειο Ἀφρικὴ
καὶ γενικὰ στὶς μουσουλμανικὲς
χῶρες. 

2. Σύναξη Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέ-
ων: Ἔγινε ἡ ἐτήσια σύναξη τῶν
Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων Καναδᾶ.
Προσῆλθαν 11 Ἀρχιερεῖς.

3. Σύναξη Ὀρθοδόξων –Προχαλ-
κηδονίων Κληρικῶν: Κάθε χρόνο ὁ
Μητροπολίτης Σωτήριος καλεῖ σὲ
σύναξη τοὺς Ὀρθοδόξους Ἱερεῖς
καὶ Ἀρχιερεῖς ὅλων τῶν ἐθνικοτή-
των τῆς περιοχῆς Τορόντο, καθὼς
καὶ ὅλους τούς Προχαλκηδονίους
Κληρικούς».

Ἐπέκτασις τῆς ἐπιρροῆς
τοῦ Πατρ. Μόσχας εἰς τὰ Βαλκάνια
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17 Φεβρουαρίου 1914: Ὑψώνεται ἡ Σημαία τῆς Αὐτονόμου
Πολιτείας τῆς Βορείου Ἠπείρου.


