
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

ΤΗΣ † Ἀρχιµ. Χαράλαµπος ∆. Βασιλόπουλος 22 ΜΑΪΟΥ 2015 Παύλου Νέου ὁσιοµάρτυρος, Βασιλίσκου µάρτυρος, Ἰωάννου ἁγίου τοῦ Βλαδιµήρου τοῦ βασιλέως ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2070

«Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη»… Ἡ ἑτοιμασία τοῦ κενοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου…

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝ «ΑΙΧΜΑΛΩΣΙᾼ»
Προσφάτως καταφθάνουν εἰς τὸν

Ο.Τ. διάσπαρτοι πληροφορίαι διὰ τὰ
τεκταινόµενα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν εἰς Η.Π.Α.. Παρ’ ὅλα αὐτὰ
δὲν ἀρθρογραφήσαµε ἀναµένοντες τὸ
στοιχεῖον ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον θὰ ἕνωνε
ὅλα τὰ γεγονότα καὶ θὰ ἔρριχνε φῶς
εἰς κάθε πτυχὴν τοῦ ζητήµατος. Εἰς
τὰς διαδικτυακὰς ἱστοσελίδας ἐδιαβά-
ζαµε ἁπλῶς τὴν παράθεσιν γεγονό-
των, χωρὶς κανένα σχόλιον ἐµβαθύν-
σεως ἢ παρατηρούσαµε τὴν ἀπόκρυ-
ψιν πληροφοριῶν. Τελικῶς, καὶ ὁ
ἀδαὴς ἀναγνώστης δύναται νὰ ἀντι-
ληφθῆ ἕνα ὁλόκληρον παιχνίδι ποὺ
διαδραµατίζεται εἰς βάρος τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀµερικῆς
κ. ∆ηµητρίου.

Νὰ ὑπενθυµίσουµε ὅτι ὁ Σεβασµιώ-
τατος ὡς ἠθικός, ὀξυδερκής, καὶ δρα-
στήριος πρὶν ἐκλεγῆ Ἀρχιεπίσκοπος
εὑρίσκετο ἐκτὸς συστήµατος. Τί
ἐννοοῦµε µὲ αὐτό; Ἦτο ἀνεπιθύµητος
ἀπὸ πολλοὺς διὰ θέσιν καιρίαν, νευ-
ραλγικὴν καὶ κρίσιµον, καθὼς ὑπερ-
εῖχε τῶν ἄλλων καὶ ὅσα κεφάλια εὑρί-
σκονται ὑψηλότερα συνήθως ἀποκε-
φαλίζονται, ἐπειδὴ προκαλοῦν ζήλειαν
καὶ φθόνον. Ἀπὸ τὸν µακαριστὸν
Ἀρχιεπίσκοπον Ἱερώνυµον Α΄ ἔλαβε
τὸν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου Βρεσθένης,
µὲ τὴν προοπτικὴν νὰ ἀναλάβη καὶ
ὑψηλοτέραν Ἐκκλησιαστικὴν θέσιν. Τὰ
πράγµατα ἄλλαξαν καὶ ἀνέλαβε τὸν
θρόνον τῶν Ἀθηνῶν ὁ Μακαριστὸς
Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ. Ὁ Σεβ. ∆η-
µήτριος παρέµεινε παραγκωνισµένος
ὅπως καὶ ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβα-
νίας Ἀναστάσιος. Μὲ τὴν ἄνοδον τοῦ
Μακαριστοῦ Χριστοδούλου εἰς τὸν
θρόνον τοῦ Προκαθηµένου τῆς Ἑλλά-
δος τὰ πράγµατα δὲν ἄλλαξαν διὰ
τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς, ∆ηµήτριον καὶ
Ἀναστάσιον. Καὶ µόνον ὅταν ἡ Ἐκκλη-
σία εὑρέθη εἰς δύσκολον θέσιν καὶ οἱ
κατέχοντες τὴν ἐξουσίαν δὲν εἶχαν
ἄλλην λύσιν, ἀναγκαστικῶς, προέκρι-
ναν τὸν µὲν Ἀναστάσιον διὰ τὸν θρό-
νον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τὸν
δὲ ∆ηµήτριον διὰ τὸν θρόνον τῆς Ἀµε-
ρικῆς, ἀφοῦ ἀπέπεµψαν σκαιότατα
τὸν πλήρη ὑποταγῆς ἐκλεκτὸν τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου Βαρθολοµαίου,
Ἀρχιεπ. Σπυρίδωνα. Ἦλθαν λοιπὸν
κατὰ Θεὸν τὰ πράγµατα καὶ, µὴ δυνά-
µενοι νὰ πράξουν ἀλλιῶς, ὡδηγήθη-
σαν εἰς τὴν ἐκλογήν του ὡς Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀµερικῆς, εἰς µίαν ὅµως ἡλι-
κίαν κατά τὴν ὁποίαν ἦτο πλέον ἀκίν-
δυνος. Νὰ ὅµως, ποὺ διὰ τὰ σχέδια
κάποιων ἡ πολύπλευρος διακονία του
λογίζεται ὡς µία «ἀρχιεπισκοπικὴ πα-
ρένθεσις». Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει
ἀντιληφθῆ ἀπὸ καιρὸν ὅτι εὑρίσκεται
ἀνάµεσα εἰς δύο συµπληγάδας: τὴν ἐξ
ἀνατολῶν Φαναριώτικην καὶ τὴν ἐκ

δυσµῶν Μασονικήν.

Αἱ ἀπειλαὶ
∆ιὰ τὴν πρώτην, λοιπόν, βέλη ἐξ

Ἀµερικῆς διὰ τὸν τρόπον ἐκλογῆς
Ἐπισκόπων εἰς τὸ Φανάρι ἐκτοξεύει ἡ
ἐφηµερίς «Ἐθνικὸς Κήρυξ» µὲ
ἄρθρον, ποὺ ἐδηµοσίευσε ἡ Romfea
ὡς ἔχουσα τὰ ἀποκλειστικά δικαιώµα-
τα, τὴν 3ην Μαΐου 2015, ποὺ ἔχει τίτλον
«Ἔτσι θὰ ἐκλεγεῖ ὁ ἑπόµενος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀµερικῆς». Τὸ ἄρθρον εἰς τὴν
ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος του, περιγράφει
τὰς φανερὰς καὶ ἀφανεῖς διεργασίας
ποὺ λαµβάνουν χώραν εἰς «Ἀµερικήν,
Εὐρώπην, Ἀθήνας καὶ Φανάρι», σχε-
τικῶς µὲ τὴν προετοιµασίαν νὰ “πα-
ραιτήσουν” τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ.
∆ηµήτριον. «Ἡ διαδοχήO ἄρχισε νὰ
συζητεῖται πιὸ συχνὰ καὶ πιὸ εὐρέως
ἀνάµεσα στὸν κλῆρο καὶ τὸν λαό»,
γράφει καὶ συµπληρώνει «Oτροµο-
κρατία καὶ ἀπειλὲς τῶν Μητροπο-
λιτῶν, ἂν τολµήσουν καὶ θίξουν τέτοι-
ου εἴδους θέµατα δηµόσιαO»! Αὐτὸ
σηµαίνει ὅτι ἀσκοῦνται ἔντονες πιέσεις
διὰ τὴν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μὲ

δεδοµένον ὅτι ἄγει ἤδη τὸ 87ον ἔτος
τῆς ἡλικίας του, αἱ πιέσεις αὐξάνονται,
ἀφοῦ πολλοὶ προπαγανδίζουν τὴν
ἀντικειµένην πρὸς τοὺς Ἱ. Κανόνας θε-
ωρίαν περὶ ὁρίου ἡλικίας, τὴν ὁποίαν
ἄλλοτε ἀνασύρουν καὶ ἄλλοτε ξανα-
κλειδώνουν εἰς τὸ ἑρµάριον κατὰ τὸ
προσωπικόν τους ἰδιοτελὲς δοκοῦν.
Ποῖον τὸ τελικὸν κτύπηµα; Ὅτι ἤδη
ἔχουν ἕτοιµον τὸν ἀντικαταστάτην του,
δι’ αὐτὸ ἐτέθη εἰς τὸ τραπέζι ἀνοικτά,
ὅπως ἀναφέρει τὸ δηµοσίευµα, τὸ
ὄνοµα τοῦ Σεβ. Μητρ. Γαλλίας κ.
Ἐµµανουήλ. Αἱ ἐνέργειαι νὰ φοβηθῆ ἢ
νὰ ἀπογοητευθῆ ὁ Ἀρχ. κ. ∆ηµήτριος
εἶναι ἐµφανεῖς.

Ὁ ἀντικαταστάτης
ἐν ἀναµονῇ3;

Συµφώνως πρὸς τὸ ἴδιο δηµοσίευ-
µα τὰ προσόντα τοῦ ἀντικαταστάτου
θὰ εἶναι «νὰ µὴ ἔχει θάρρος γνώµης,
νὰ εἶναι ὁλότελα ὑποτακτικὸς καὶ ὑπο-
ταγµένος διὰ βίου καὶ κοµιστὴς χρηµά-
των ‘διὰ τὰς ἀνάγκας τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας’», δηλαδὴ ἡ ἀκριβὴς περι-

γραφὴ µιᾶς µαριονέττας ἢ χειρότερα
ἑνὸς φερεφώνου καὶ ἀναµεταδότου
ὀφθαλµοῦ!(Ὡς τοῦ τριγωνικοῦ ἐκείνου,
ποὺ εἶναι ἐπιζωγραφισµένος ἐπὶ πυρα-
µίδος εἰς τὸ δολλάριονO)

Τὸ Φανάριον κατηγορεῖται ἀπὸ τὸ
δηµοσίευµα διὰ τὰ ἑξῆς: α) ὅτι ὁ Οἰκ.
Πατριάρχηςἐπιλέγει µόνος τουτὸπρό-
σωπον, β) ὅτι ἡ δωδεκαµελὴς Πα-
τριαρχικὴ Σύνοδος ποδηγετεῖται ἀνε-
λευθέρως ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου, γ) ὅτι
παρακωλύεται ἡ ἔκφρασις γνώµης
ἀλλὰ ἀκόµα καὶ ἡ ἐπιφοίτησις τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος, δ) ὅτι ὁ Πατριάρχης
κρύπτει εἰς παρακείµενον ξενοδοχεῖον
τὸν ἐκλεκτόν του εἰς κάθε ἐκλογήν, ε)
ὅτι φαλκιδεύεται ἡ διαδικασία ἐκλογῆς,
ἀφοῦ ἡ κατάρτισις τοῦ τριπροσώπου
εἶναι «κατασκευασµένη», στ) ὅτι δὲν θὰ
ἐρωτηθῆ κανεὶς διὰ τὸ πρόσωπον οὔτε
κἄν ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀµε-
ρικῆς καὶ ζ) ὅτι τὰ ἴδια συνέβησαν καὶ τὸ
1996 µὲ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Σπυρίδωνος. Αἱ κατηγορίαι εἶναι
βαρεῖαι καὶ ἐκτείνονται ἀπὸ τὴν ἐκκλη-
σιαστικήν ἀντικανονικότητα ἕως εἰς τὸ
νὰ καταστοῦν νοµικῶς κολάσιµοι.

Τὰ πολιτικὰ
«Πολίτικα» παίγνια

Ὅταν ἕνας Ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης
µαθαίνη ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ὑπάρχει
αὐθαιρεσία εἰς τὰς ἐκλογάς, διαισθά-
νεται ὅτι ὑπάρχει καὶ αὐθαιρεσία εἰς
τὰς «ἀπολύσεις», ὅταν µάλιστα ἔχη
προηγηθῆ καὶ ὑπαρκτὸν παράδειγµα

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως
Κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἀναλήψε-

ως τοῦ Κυρίου µας ἑορτάζοµε,
ὅπως λέγει καὶ τὸ Κοντάκιον τῆς
ἑορτῆς «τὴν ὑπὲρ ἡµῶν πλήρω-
σιν τῆς οἰκονοµίας καί τὴν ἀδιά-
στατον ἕνωσιν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν
τοῖς οὐρανίοις».∆ηλαδή ἡ ἀνθρώ-
πινη φύσις τοῦ Χριστοῦ ἀνελήφθη
καί ἐκάθησε εἰς τά δεξιά τοῦ Πα-
τρός. Ἡ ἀνθρώπινη φύσις ποὺ
ἔλαβε κατὰ τὴν σάρκωσί Του ἀπὸ
τὴν Παναγία, ἡ ὁποία παρέµεινε ἡ
ἰδία καὶ µετὰ τὴν Ἀνάστασι καὶ
µετὰ τὴν Ἀνάληψί Του, αὐτὴ πού
ἦτο τελεία ἀνθρώπινη φύσις,
ὅµως ἀναµάρτητη, ἔδωσε τὴν δυ-
νατότητα εἰς ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώ-
πινο γένος νὰ σωθῆ καὶ νὰ θεωθῆ.
Ἀφοῦ κατὰ τὴν σάρκωσι ἐπῆρε
ὁλόκληρο τὸν ἄνθρωπο καὶ ὅλα
ὅσα ἀνήκουν εἰς τὸν ἄνθρωπο
ἐκτός ἀπὸ τὴν ἁµαρτία ἔτσι ἐνήρ-
γησε καὶ ὅλα τὰ φυσικὰ καὶ ἀδιά-
βλητα πάθη τοῦ ἀνθρώπου –
ὅπως εἶναι ἡ πείνα, ἡ δίψα, ὁ κό-
πος, ὁ πόνος, ἡ φθορά, ἡ δειλία-,
καί τὰ ἡγίασε. Αὐτὰ τά ἀδιάβλητα
πάθη εἰς τὸν Χριστὸ ὑπῆρχαν
κατὰ φύσιν καί πάνω ἀπό τήν φύ-
σι,κατάφύσιὅµως,ὅτανπαραχω-
ροῦσε εἰς τὴν σάρκα νὰ παθαίνη
τὰ δικά της ἀλλὰ καὶ πάνω ἀπό
τήν φύσι, διότι δὲν προηγοῦντο
ἀπὸ τὴν θέλησί του, δηλαδή «θέ-
λων ἐπείνασε, θέλων ἐδίψησε, θέ-
λωνἀπέθανε»,κατάτόν∆αµασκη-
νόνἅγιονἸωάννην.ΜὲτὴνἈνάλη-
ψι τοῦ Κυρίου ὁ ἄνθρωπος γίνεται
κοινωνός,διὰτῆςθείαςΜεταλήψε-
ως εἰς τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ.

Η ΕΝ ΝΙΚΑΙᾼ ΑΓΙΑ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ

Τὴν Ζ΄ Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τούς 318 Πατέρας τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ΄.
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς,
τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι’ αὐτῶν, πρὸς τὴν ἀληθινὴν
πίστιν πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας, Πολυεύσπλαγχνε δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ΄.
Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα, τῇ
Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πίστιν ἐσφράγισαν· ἣ καὶ χιτῶνα φοροῦσα
τῆς ἀληθείας, τὸν ὑφαντὸν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας, ὀρθοτομεῖ
καὶ δοξάζει, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριον.

S.O.S. : Λάθος συνταγή!
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ ἀποτελεσματικὴ προσευχή
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΥΚΟΛΑ µιλᾶµε γιά τήν προσευχή. Χρησιµοποιοῦµε µάλιστα καί
παραδείγµατα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τά πατερικά κείµενα καί
τούς βίους τῶν Ἁγίων. Τονίζουµε τήν ἀναγκαιότητα τῆς προσ-

ευχῆς, ἀλλά στήν πράξη σχεδόν ὅλοι σκοντάφτουµε. Τό µεγάλο ἐµπό-
διο εἶναι ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ κατά τήν προσευχή! Νά περιοριστεῖ
καί νά στραφεῖ µέ θερµότητα στά αἰτήµατα τῆς προσευχῆς, γιά νά γα-
ληνέψει καί ἡ καρδιά µας. Εἶναι ἕνα δύσκολο ἔργο, ὄχι µόνο γιά τούς
ἐν τῷ κόσµῳ χριστιανούς, ἀλλά καί γιά τούς µοναχούς.

Κανένας πιστός δέν ἀρνεῖται τήν προσευχή. Πολλοί ὅµως τήν ἐγκα-
ταλείπουν, γιατί δέν µποροῦν νά ξεπεράσουν τή δυσκολία νά συγκεν-
τρώσουν τό νοῦ τους. Θεωροῦν τήν προσευχή µαταιοπονία. Ἐπειδή
δέν γεύτηκαν ποτέ τή γλυκύτητά της, δέν πείθονται εὔκολα ἀπό τίς
προτροπές τῶν πνευµατικῶν καί τῶν ἱεροκηρύκων. Ὅµως πρέπει νά
διευκρινίσω ὅτι ἡ συγκέντρωση τοῦ νοῦ δέν εἶναι κάτι πού τό πετυ-
χαίνουµε µιά φορά καί µετά τό διατηροῦµε χωρίς κόπο καί προϋποθέ-
σεις. Ὁ νοῦς ἐπηρεάζεται ἀπό πολλούς ἐξωτερικούς, ἀλλά καί ἐσωτε-
ρικούς, παράγοντες, γι᾿ αὐτό καί ἡ προσπάθεια πρέπει νά εἶναι διαρ-
κής. Ἡ ἐπιτυχία ἄλλοτε θά εἶναι µεγάλη καί ἄλλοτε µικρή. Ὅµως προ-
σοχή! ∆έν πρέπει νά ἀπογοητευόµαστε, ὅταν ἡ προσευχή µας δέν
φέρνει τούς καρπούς πού περιµένουµε. Ἰδιαίτερα στό θέµα τῆς ἱκανο-
ποίησης τῶν αἰτηµάτων µας. Πρέπει νά γνωρίζουµε ὅτι ὁ Θεός ἐκτιµᾶ
τήν προαίρεσή µας καί ἀναγνωρίζει τίς δυσκολίες µας.

Συχνά στή Λειτουργία ἀκοῦµε τήν προτροπή «Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν», δηλαδή πρέπει νά προσευχόµαστε µέ εἰρήνη νοῦ καί γαλή-
νη καρδιᾶς. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο καί πολύ διαφωτιστικό τό ἑρµηνευτικό
σχόλιο πού κάνει ἕνας θεολόγος: «Ἡ εἰρήνη τοῦ νοῦ καί ἡ γαλήνευση τῆς
καρδιᾶς ἀποτελοῦν τήν ἀπαραίτητη προϋπόθεση µιᾶς πετυχηµένης καί
ἀποτελεσµατικῆς προσευχῆς. Τό κοµµάτιασµα τοῦ νοῦ καί ἡ διάσπαση
τῶν πνευµατικῶν δυνάµεων τῆς ψυχῆς, σέ συνδυασµό µέ τή συναισθη-
µατική φόρτιση καί τό σάλεµα τῆς καρδιᾶς ἐµποδίζουν τόν ἄνθρωπο νά
συγκεντρωθεῖ νοερά καί ν᾿ ἀγγίξει τό Θεό στήν πνευµατική ἀνάβαση τῆς
προσευχῆς. Ὅταν στόν προσευχόµενο ἄνθρωπο κακοί λογισµοί καί
σκέψεις ἀνοίκειες ταράζουν καί διασποῦν τό νοῦ του, ὅταν ἐπιθυµίες
αἰσχρές καί ἀκάθαρτες µολύνουν τήν καρδιά του καί ὅταν ἡ βιοτική µέρι-
µνα καί οἱ ὑποθέσεις τῆς ζωῆς πιέζουν καί ἀναστανώνουν τήν ψυχή, δέν
µπορεῖ αὐτός νά πλησιάσει τόν ἀπρόσιτο Θεό καί νά ἐπικοινωνήσει νο-
ερά µαζί του. Ὁ πιστός µπαίνοντας στήν ἐκκλησία πρέπει νά ἔχει ἑνο-
ποιηµένο τόν ἑαυτόν του, συναγµένο νοῦ, ἤρεµη ψυχική διάθεση καί συν-
είδηση γαληνεµένη, ὥστε ἀναβαίνοντας πρός τό Θεό ν᾿ ἀκούει καθαρό
τό λόγο τῆς θείας ἀλήθειας καί ν᾿ ἀφουγκράζεται ἤρεµα τό µυστήριο τῆς
παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Φυσικά ἕνα τέτοιο ἔργο, δεδοµένης τῆς κραυγαλέ-
ας ἁµαρτίας πού ὑλακτεῖ ἄγρια στήν πεσµένη φύση µας, ἡ ὁποία, παρά
τήν ἀναγέννησή της ἐν Κυρίῳ, δέν παύει ὡστόσο ν᾿ ἁµαρτάνει, εἶναι
ἔργο δύσκολο. Γιά νά τό πετύχει ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη τῆς ἐπικουρίας
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ» (Ἀνδρέα Θεοδώρου, «Τά σά ἐκ τῶν σῶν», ἑρµη-
νευτικό σχόλιο στήν θεία Λειτουργία, Ἀθήνα 2000, σελ. 41-42).

Ὁ συνειδητός χριστιανός τίς πονηρές σκέψεις τίς διώχνει µέ τίς κα-

∆έν ὑπάρχει φοβερότερη
πράξη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀπό
τήν ἁµαρτία, ἀλλά καί δέν ὑπάρ-
χει φοβερότερη ἀντιµετώπισή
της, ἀπό τήν ἀπόγνωση.Κάθε
ἁµαρτία, εἶναι προσβολή τοῦ
Θεοῦ καί ἀλλοτρίωση τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ ἁµαρτία εἶναι
ἀρρώστια τῆς ψυχῆς. Καί τήν
ἀρρώστια δέν τήν ἀντιµετωπί-
ζεις µέ φαρµάκι(δηλητήριο),
ἀλλά µέ φάρµακα. Πρῶτα γίνεται
ἡ διάγνωση κι ὕστερα ἀκολουθεῖ
ἡ θεραπεία. Λάθος Συνταγή, ση-
µαίνει S.O.S.! Βοήθεια! Κίνδυ-
νος, θάνατος! Κι αὐτό τό S.O.S.
στήν πνευµατική ζωή δέν εἶναι
ἄλλο, ἀπ' τήν ἀπόγνωση, τήν
ἀπελπισία.

Ἄς ἀκούσουµε πρῶτα τόν µέ-
γα καί ἱερό Χρυσόστοµο τί λέει
γιά τή πτώση στήν ἁµαρτία καί
τήν ἀντιµετώπισή της: "Αἰσχύ-
νου µέν ἐπί τοῖς ἁµαρτήµασι,µή
ἀπογίνωσκε δέ". Ἀσφαλῶς θά
πρέπει νά ντρέπεσαι γιά ὁποι-
αδήποτε ἁµαρτία κι ἄν κάνεις,
ὡστόσο, νά µή ἀπογοητεύεσαι,
οὔτε νά ἀπελπίζεσαι. Καί ἀπευ-
θυνόµενος στό ἀκροατήριό του,
συµβουλεύει καί λέγει: "Μή ἀπο-
γινώσκωµεν ἐν τοῖς ἁµαρτήµασι,
µηδέ ἀπαγορεύωµεν". ∆ηλα-
δή,µετά τήν ἁµαρτία, νά µή µᾶς
καταλαµβάνει ἡ ἀπόγνωση καί ἡ
ἀπελπισία, οὔτε νά ἀποκάµνου-
µε καί νά στενοχωριόµαστε
ὑπερβολικά. Καί γιατί; ∆ιότι ὁ
Θεός εἶναι οἰκτίρµων καί φιλάν-
θρωπος "καί τούς ἁµαρτωλούς

ἐλεῶν".Ἡ ἀγάπη Του εἶναι ἄπει-
ρη καί ἀνεξιχνίαστη.

"Μή ἀνάσχη ἀριστεύειν ἐν κο-
λοιοῖς, ἀετός εἶναι δυνάµενος"
(Γρηγόριος Θεολόγος). Μή ἀνέ-
χεσαι νά βρίσκεσαι ἀνάµεσα στά
κοράκια, τή στιγµή πού µπορεῖς
νά πετάξεις σάν ἀετός.Ἐπίκαι-
ρος ὁ λόγος τοῦ Γρηγορίου, γιά
νά δώσει θάρρος σ' ὅσους πέ-
φτουν στή µελαγχολία καί τήν
ἀπόγνωση, λόγῳ τῆς ἁµαρτίας.
Θά προσθέσει δέ καί τίς ἑξῆς πα-
ραινέσεις: "Ἐλπίζειν ἐπί τό βέλ-
τιον", καί "ἔτι µικρόν καί νενική-
καµεν". Μέ τήν ἐλπίδα στίς καρ-
διές µας γιά ἕνα καλύτερο
"αὔριο", καί νά 'στε βέβαιοι πώς,
πολύ σύντοµα θά 'µαστε ὅλοι νι-
κητές.

Ὑπέροχα τά σαλπίσµατα τῶν
ἁγίων Πατέρων καί "θεηγόρων
ὁπλιτῶν". Ἀλλά κι αὐτοί, Πνευ-
µατοφώτιστοι, µίλησαν κι ἔγρα-
ψαν, σύµφωνα µέ τίς θεόπνευ-
στες Γραφές. Ποιό θεόπνευστο
βιβλίο τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς
∆ιαθήκης νά µελετήσεις καί νά
µή ἀκροαστεῖς τή φωνή τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ νά σέ προσκα-
λεῖ σέ Μετάνοια καί σέ Μέγα
Γεῦµα καί σέ Νυµφῶνα καί σέ
Γάµους καί σέ Παράδεισο καί σέ
Αἰώνια Ζωή, ἀρκεῖ νά διώξεις
ἀπ' τήν καρδιά σου τήν ἀπό-
γνωση, τήν ἀπελπισία καί τόν
ἀγνωστικισµό. Μή ξεχνᾶς πώς ὁ
ληστὴς µ᾽ ἕνα "Μνήσθητί µου,
Κύριε", µπῆκε στόν Παράδεισο.

Ὁδηγεῖται ἄμεσα εἰς ὑποχρεωτικὴν παραίτησιν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος. Τὰ δημοσι-
εύματα πληθαίνουν καὶ σκιαγραφοῦν τὰς ἐπερχομένας ἐξελίξεις. Εἶναι ἄδικον, ἀπάνθρωπον καὶ ἀντικανο-
νικὸν νὰ ἐκφωνῆς τὸν ἐπικήδειον εἰς τὸν πατέρα σου, ὅταν αὐτὸς εἶναι περισσότερον ζωντανὸς ἀπὸ ἐσένα…

ΕΙΣ τὴν προηγουµένην εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου πρώην Θυα-
τείρων Μεθοδίου ἐτονίσθη ὀρθότατα ἡ χαρισµατικὴ ἰδιότης τοῦ ἐξοµο-
λόγου, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὰ τυπικὰ προσόντα τοῦ κληρικοῦ. Ἡ ὑπο-

γράµµισις τῆς χαρισµατικῆς ὄψεως τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας εἶναι ἀναγ-
καία. Ὡς γνωστόν, ἡ κυρίως δρῶσα ἐνέργεια, κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ µυστηρίου
τῆς µετανοίας καὶ ἱερὰ ἐξοµολογήσεως, εἶναι ἡ θεία χάρις. Τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον φωτίζει καὶ καθοδηγεῖ τὸν ἐξοµολόγον ἱερέα κατὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ
ἔργου του καὶ ὁλοκληρώνει αὐτό, ἀνεξαρτήτως ἀνθρωπίνων ἀδυναµιῶν καὶ
σχετικῶν θεωρητικῶν ἐλλείψεων. Ἡ πλέον δὲ ἀδιάψευστος περὶ τούτου µαρ-
τυρία εἶναι πάντοτε ἡ λειτουργία τῆς «πατερικῆς διακρίσεως». Ἡ διάκρισις,
κυρίως δὲ ὡς καρπὸς τῆς πνευµατικῆς ζωῆς καὶ ἁγιότητος τοῦ ἐξοµολό-
γου, εἶναι τὸ πλήρωµα καὶ τὸ ἅπαν τῆς οὐσιαστικῆς προϋποθέσεως τῆς τελέ-
σεως τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ καθηγητὴς κ. Κορ-
ναράκης, ἡ θέσις αὐτὴ εἶναι ἀκλόνητος ἀπὸ πάσης πλευρᾶς, ἐκφράζει δὲ
ὄντως τὴν πρωταρχικὴν σηµασίαν τῆς χαρισµατικῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος, χωρὶς ὅµως νὰ ἐξουδετερώνη τὴν σηµασίαν καὶ τὴν χρησιµότητα τῆς
Ἐξοµολογητικῆς ὡς ἐπιστήµης.

Μέχρι τώρα τὸ Σεµινάριόν µας ἔχει ἀσχοληθῆ µὲ τὰς ἀνθρωπολογικάς προ-
ϋποθέσεις τοῦ µυστηρίου τῆς Μετανοίας. Ἀπὸ τῆς παρελθούσης ἑβδοµάδος
ἐξετάζοµεν ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὸν πνευµατικὸν πατέρα. Εἰς τὴν ἑνότητα αὐτὴν ἀνή-
κει καὶ ἡ σηµερινὴ εἰσήγησις. Ἐν πρώτοις ὁ τύπος τοῦ Ἐνταλτηρίου Γράµµα-
τος, εἶναι ἕνα κλασσικὸν κείµενον, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἔχωµεν συνεχῶς πρὸ
ὀφθαλµῶν. Εἰς τὸ τέλος τοῦ Ἐνταλτηρίου Γράµµατος ὑπάρχει ἡ ἑξῆς χαρα-
κτηριστικὴ προτροπή: «Καὶ ἐπὶ πᾶσιν, ὀφείλεις ἐν πάσῃ εὐλαβείᾳ ἀνα-
στρέφεσθαι καὶ σεµνότητι, ἥτις ἁρµόζουσά ἐστι πνευµατικοῖς ἀνδράσιν,
ὡς λόγον ἀποδώσων τῷ Θεῷ». Ἡ περικοπὴ αὐτὴ εἶναι οὐσιώδης καὶ τονί-
ζει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰς κανονικάς προϋποθέσεις διὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ λειτουρ-

Τὰ τέκνα τοῦ Ἁγίου Μεγ. ∆ηµητρίου
βροντοφωνάζουν: ΟΧΙ εἰς τιµητικὰς

ἐκδηλώσεις διὰ τὸν Πάπαν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ Ἐξομολόγου
ὡς ἐξομολoγητικὴ μέθοδος*

Τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Παρατηρώντας κανεὶς τὰ προγράµµατα τῆς οἰκουµενιστικῆς «Κοινότητας
Taize» στὴ Γαλλία, διαπιστώνει τὴ συµµετοχὴ ἀρκετῶν Ὀρθοδόξων νέων.
Μάλιστα τὴ συµµετοχὴ Πανεπιστηµιακῶν καθηγητῶν θεολόγων ἀπὸ τὰ
Ἑλληνικὰ Πανεπιστήµια, στὰ συνέδρια ποὺ διοργανώνει ἡ «Κοινότητα Tai-
ze», τὴν ἐκµεταλλεύονται, γιὰ νὰ δώσουν κῦρος στὸ βαβέλειο οἰκουµενιστικὸ
συνονθύλευµά των.

Ἂν καὶ ἔχει ἀποκληθεῖ “µοναστικὴ” (ἀντιλαµβάνεται κανεὶς τὴ σκοπιµότητα),
εἶναι ἀπὸ τὶς κοινότητες, ποὺ µὲ βάση τὸ Βατικάνειο «Κώδικα Κανονικοῦ ∆ι-
καίου» (Codice di Diritto Canonico), θεωροῦνται «Ἰδιωτικὲς ἑνώσεις πιστῶν»
(Associazioni private di fedeli).

Ἡ «Κοινότητα Taize» βρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς Γαλλικῆς Bourgogne
(Βουργουνδίας), Saone et Loire. Ἡ «Κοινότητα Taize» ἀριθµεῖ πάνω ἀπὸ 100
ἄτοµα. Εἶναι κατ’ἐξοχὴ οἰκουµενιστικὴ κοινότητα. ∆ολίως καλεῖται οἰκουµενικὴ
κοινότητα. Τὴ κοινότητα αὐτὴ ἀποτελοῦν ἄνθρωποι διαφόρων ὁµολογιῶν,
ἀπὸ 30 χῶρες. Τὴ συναποτελοῦν Παπικοί, Προτεστάντες καὶ “Ὀρθόδοξοι”. Τὸ
τί ἔχουν σοφισθεῖ εἶναι ὁλοφάνερο. Ἡ κοινότητα ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1940 ἀπὸ τὸ
καλούµενο “ἀδελφὸ” Roger Schutz.

Ἀποτελεῖ δεῖγµα παπικῆς δολιότητας, ἡ «Κοινότητα Taize» στὴ Γαλλία, ἡ
ὁποία παρουσιάζεται σὰν “µοναστικὴ” κοινότητα, ἐνῷ εἶναι ἁπλὰ µία ἰδιωτικὴ
ἕνωση πιστῶν. Ἔχει δολίως ἀποκληθεῖ “µοναστική”. Ὁ καλούµενος
“ἀδελφὸς” Ἀλοΐς εἶναι ὁ σηµερινός “ἡγούµενος” τῆς Κοινότητας Taize. Ὁ πα-
πικὸς Ἀλοΐς εἶναι Γερµανικῆς καταγωγῆς καὶ Γαλλικῆς ὑπηκοότητας.

∆υστυχῶς οἱ Παπικοὶ ἀνακάλυψαν καὶ αὐτὸ τὸν “δούρειο” τρόπο, γιὰ νὰ
παρασύρονται οἱ Ὀρθόδοξοι νέοι σὲ οἰκουµενιστικὰ ἀτοπήµατα. Εἴχαµε πρό-
σφατα τὴ µεγάλη συµµετοχὴ Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων νέων, στὰ οἰκουµενι-

Ἡ Ποιµαίνουσα Ἐκκλησία
νὰ προστατέψη τοὺς Ὀρθοδόξους νέους
ἀπὸ τὴν οἰκουµενιστικὴν «Κοινότητα Taize»

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

• «Ὀρθοδοξία καί γεωπολιτι-
κή». Σελ. 4

• Ἡ «Οἰκουµενιστικὴ Οἰκογέ-
νεια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως ∆ηµητριάδος. Σελ. 8

• Ὁ κ. Γ. Καλαντζῆς διαφω-
νεῖ µέ τὴν Ἱ. Μ. Φιλίππων.
Σελ. 8

• Ἡ προετοιµασία τῆς Ἁγ.
Μεγάλης Συνόδου εἰς «κα-
ραντίνα»! Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Οἱ φοιτητὲς καὶ τῶν δύο τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
ὡς μελλοντικοὶ διάκονοι τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, θέλουμε νὰ τονί-
σουμε τὰ ἀκόλουθα:

«Ἔχοντας συναίσθηση ὅτι εἴμαστε ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι δηλώ-
νουμε τὴν κάθετη ἀντίθεσή μας στὴν γυναικεία ἱερωσύνη. Ὅλοι οἱ μεγάλοι
Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἐπιφάνιο Κύπρου καὶ τὸν
Ἱερὸ Χρυσόστομο, μέχρι τὸν Ἅγιο Παΐσιο, καταδίκασαν αὐτὴν τὴν φοβε-
ρή, ἀντορθόδοξη καινοτομία. Κάτι τέτοιο ὅπως λέει χαρακτηριστικὰ ὁ
Ἅγιος Ἐπιφάνιος ἀποτελεῖ δαιμόνιον εὕρημα!

Ἀκόμα εἴμαστε τελείως ἀντίθετοι στὴν ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκ.
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ αἱρετικότατου πάπα Ρώμης. Δὲν
μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε πῶς Ὀρθόδοξοι καθηγητὲς ἀποδίδουν τιμή,
στὸν ἀντίχριστο, σύμφωνα μὲ τὸν πατρο-Κοσμᾶ, πάπα; Δὲν ἐλέγχονται
ἀπὸ τὴν συνείδησή τους. Ἆραγε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς θὰ ἔκανε
ποτὲ κάτι τέτοιο;

Ὡς ἀγαπητὰ τέκνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυρο-
βλύτου, γεμάτοι σεβασμὸ καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, θέλουμε νὰ ἀπευθύνου-
με μία ἐρώτηση στοὺς καθηγητές μας: Εἶναι ἐκκλησία τὸ Βατικανό; Ἂν
ὄχι γιατὶ τὸ τιμᾶτε; Ἂν ναί, γιατὶ δὲν μᾶς προτρέπετε νὰ ἐκκλησιαζόμαστε
καὶ νὰ κοινωνοῦμε στὶς παπικὲς παρασυναγωγές;

Τελειώνοντας, γεμάτοι ἀγάπη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν ὁποία τὴν
θέλουμε ἀνόθευτη, δηλώνουμε ὅτι «Οὐκ ἀρνησόμεθά σοι φίλη Ὀρθοδο-
ξία…», ἀλλὰ θὰ μείνουμε παντοτινὰ πιστοὶ σὲ ἐσένα, τὴν Μάνα μας!
Χριστὸς Ἀνέστη!

Φοιτητὲς Θεολογικῆς
Α.Π.Θ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(1ον)
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Μία

καί τό κήρυγµά της εἶναι ἑνιαῖο. Ὅ,τι
σᾶς διδάσκει ὁ Ἐπίσκοπός Σας, τά
ἴδια, ἴσως µέ διαφορετικά λόγια, θά
ἀκούσετε καί ἀπό τήν ταπεινότητά
µου. Ἴσως µέ ρωτήσετε τότε, «γιατί
τόσος κόπος νά ἔρθετε στἠν Κρήτη,
ἀφοῦ θά εἰπῆτε τά ἴδια πράγµατα;»
Νοµίζω, ἡ ὠφέλεια πού θά προκύψη
ἀπό τήν διαπίστωσι τοῦ ἑνιαίου λόγου
τοῦ κηρύγµατος θά εἶναι ὅτι, ἡ Πίστις
µας καί οἱ ἐµπειρίες µας στό χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι κοινές. Ἄλλη ὠφέ-
λεια θά εἶναι, ὅτι ἔτσι ἐνισχύεται ὁ σύν-
δεσµος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας µέ τόν

Ἁγιορείτικο Μοναχισµό.Αὐτοί θεωρῶ
πὼς εἶναι οἱ λόγοι, πού προκαλοῦν τό
ἐνδιαφέρον τῆς κάθε Τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῶν µελῶν της, νά προσκα-
λοῦν ἀδελφούς πού ἀσκοῦνται σέ
ἄλλους Τόπους. Αὐτοί εἶναι οἱ λόγοι
γιά τούς ὁποίους καί ὁ Σεβαστός Γέ-
ροντάς µου ἀπεδέχθη τήν πρόσκλη-
σί σας καί µέ ἀπέστειλε στό φιλόξενο
νησί καί στήν ζῶσα Ἐκκλησία Σας,
γιά νά γίνη αὐτή ἡ ὁµιλία, µέ θέµα
«ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α».

Γιά ὅλα καί ἐπάνω ἀπό ὅλα εὐχα-
ριστοῦµε τόν Σεβασµιώτατο Ποιµε-

νάρχη Σας, πού µέ τήν εὐχή καί εὐλο-
γία του γίνεται ἡ Σύναξις αὐτή. Μόνο
µέ τήν εὐλογία του µποροῦµε νά βε-
βαιωθοῦµε ὅτι εἴµεθα στό θέληµα τοῦ
Θεοῦ.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦµε τόν Πρό-
εδρο καί τά µέλη τοῦ Συλλόγου «Φί-
λοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους» Ἠρακλείου
Κρήτης γιά τήν ἀγάπη τους πρός τό
Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἰδιαιτέρως
χαιρόµεθα γιά τόν ζῆλο σας πρός τήν
Ἐκκλησία µας καί τήν ὑπακοή σας
πρός τόν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο. Μέ τό τα-
πεινό ἔργο σας γίνεσθε συνεργοί καί
συνεργάτες τοῦ Σεβασµιωτάτου στό
Ποιµαντικό ἔργο του. Εἴµεθα πεπει-
σµένοι ὅτι εὑρισκόµενοι σέ διαρκῆ καί
ἄρρηκτη ἑνότητα µαζί του, τό ἔργο
σας θά εὐοδοῦται καί ὁ µισθός σας θά
εἶναι πολύς ἐν τῷ Οὐρανῷ.

Ἄς ἔλθωµεν τώρα
εἰς τό θέµα µας

Ἀπό τό 2009 ἡ πατρίδα µας
εἰσῆλθε στή δίνη τῆς Οἰκονοµικῆς
Κρίσεως. Πολλοί ἔχουν γράψει καί

ὁµιλήσει γι΄ αὐτό τό θέµα. Σταχυο-
λογῶ µερικές ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες
ἔχουν δόσι ἀληθείας. Ἀπέδωσαν λοι-
πόν τό φαινόµενο τῆς οἰκονοµικῆς
κρίσεως στούς πολιτικούς ἄρχοντες
καί τίς κατά καιρούς Κυβερνήσεις τῆς
Ἑλληνικῆς Πολιτείας, διότι δέν διεχει-
ρίσθησαν µέ σύνεσι καί χρηστότητα
τόν ἐθνικό πλοῦτο, ἀλλά ἀντίθετα
ἐπέτρεψαν τήν διασπάθησί του.

Ἄλλοι εἶπαν ὅτι ὀφείλεται στόν πό-
θο κάποιων ἀρχόντων νά εὑρίσκων-
ται πάντοτε στήν ἐξουσία, ἱκανοποι-
ώντας τίς ὑλικές ἐπιθυµίες τοῦ λαοῦ.
Καί γιά νά τό ἐπιτύχουν δέν ἐδίστα-
σαν νά προχωρήσουν σέ ὑπερβολι-
κό δανεισµό τῆς Χώρας, πέραν τῶν
παραγωγικῶν δυνατοτήτων της. Τό
ἀποτέλεσµα ἦταν ἡ ἀδυναµία ἀντα-
ποκρίσεως στίς δανειακές ὑποχρεώ-
σεις καί τό ξέσπασµα τῆς Κρίσεως.

Ἄλλοι ἐτόνισαν τίς ὑπέρµετρες
προσλήψεις στόν ∆ηµόσιο Τοµέα, οἱ
ὁποῖες ἀφάνισαν κάθε ἰκµάδα γιά
οἰκονοµική ἀνάπτυξι.

Ἄλλοι ἀποδίδουν τήν οἰκονοµική
κρίσι στήν κρίσι τῶν ἠθῶν, ὅπου
ἄρχοντες καί λαός ἐπεδόθησαν στήν
ὑπεξαίρεσι τοῦ Κρατικοῦ κορβανᾶ γιά
ἴδιο ὄφελος. Μερικοί τό ἀποδίδουν σέ
ἐσκεµµένη ἐπιδροµή τοῦ διεθνοῦς κε-
φαλαίου, προκειµένου νά στερήσουν
τήν ἐλευθερία τῶν λαῶν καί νά κατα-
δυναστεύσουν τά ἔθνη, γιά νά ἐπιβά-
λουν στή συνέχεια µέ εὐκολία τήν
παγκοσµιοποίησι.

Ἀνέφερα κάποιους λόγους πού
ὁδήγησαν στήν Οἰκονοµική Κρίσι. Σί-
γουρα θά ὑπάρχουν καί ἄλλοι, τούς
ὁποίους ἀγνοῶ. Ἄς ἀναφέρουµε τώ-
ρα καί τά ἀποτελέσµατα τῆς Κρίσεως,
τά ὁποῖα βιώνουµε ὅλοι µας: α) Ἡ
Ἑλλάδα κυβερνᾶται ἀπό τούς δανει-
στές της. β) Τά µέτρα πού λαµβάνον-
ται γιά τήν ἀντιµετώπισι τοῦ ∆ηµοσί-
ου χρέους εἶναι ὅλο καί περισσότερο
ἐπώδυνα, ἀνελέητα καί ἄδικα. γ) Κά-
θε φορά εὐαγγελίζονται, ὅτι εἶναι τά
τελευταῖα, ἀλλά ἀπό ὅτι φαίνεται τε-
λειωµό δέν ἔχουν. δ) Ἐπικρατεῖ ἀνέ-
χεια, φόβος, πανικός, ἀπόγνωσι, καί

µερικοί ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν
ἰσχυρή Πίστι ὁδηγοῦνται σέ ἀπονεν-
νοηµένες πράξεις (αὐτοκτονίες). ε) Τό
Κράτος µέ τίς πολιτικές του κατέστη ὁ
µεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ λαοῦ. στ) Ὁ
∆ηµόσιος πλοῦτος εἶναι ὑποθηκευµέ-
νος. ζ) Ἐρηµώνει ἡ χώρα ἀπό φερέλ-
πιδες νέους ἐπιστήµονες καί η) Εἴµε-
θα ἀντικείµενο ἐµπαιγµοῦ καί χλευα-
σµοῦ σέ παγκόσµιο ἐπίπεδο.

Τέλος ἡ ἀντιµετώπισις τοῦ προ-
βλήµατος ἀπό τά πολιτικά κόµµατα
δέν ἐµπνέει ἐµπιστοσύνη, διότι ὑπάρ-
χει ἀστάθεια καί ἀσάφεια στά λεγόµε-
νά τους. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τίς
κατά καιρούς δηλώσεις τῶν ἀρχόν-
των µας γιά ἔξοδο ἀπό τήν Κρίσι, κά-
τι πού ὅµως δέν φαίνεται µέχρι
στιγµῆς. Ἀντίθετα µάλιστα ὁ Ἕλληνας
αἰσθάνεται ὅλο καί περισσότερο νά
τόν σφίγγη ἡ θηλειά, πού τοῦ ἔχουν
περάσει στό λαιµό του, σέ σηµεῖο
πού νά ἀκούγεται πλέον ὁ ρόγχος
του. ∆υστυχῶς οἱ ἐπιλογές τῆς Ἑλλη-
νικῆς πολιτείας ἀπό τήν ἐποχή τῆς

Γένεσις καὶ ἀντιµετώπισις τῆς οἰκονοµικῆς
καὶ ἄλλων κρίσεων εἰς τὴν Ἑλλάδα1

Τοῦ Ἱεροµονάχου Γρηγορίου Γρηγοριάτου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΚΑΙΡΙΑ σηµασία γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας
ἔχουν αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Ἀπ. Παύλου, ποὺ µᾶς
παρέδωσε ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ βιβλίο

τῶν «Πράξεων». Μὲ τὸν θεῖο φωτισµὸ του ὁ Ἀπό-
στολος προδιαγράφει τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, τὶς
περιπέτειές της µέσα στὸν κόσµο. Καὶ τονίζει ἀπερί-
φραστα ὅτι τὸ µεγαλύτερο κακὸ θὰ εἶναι ἡ ἐµφάνιση
τῶν «λύκων», ποὺ θὰ τολµοῦν θρασύτατα νὰ παίρ-
νουν τὴν θέση τῶν Ποιµένων. Ποιµένες καὶ «λύκοι»
παρουσιάζονται παράλληλα ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο, γιὰ
νὰ φανεῖ ἡ οὐρανοµήκης διαφορά τους.

Ποιµένες τῆς ποίµνης τοῦ Χριστοῦ
Πνευµατοπρόβλητοι ἐπίσκοποι τοῦ ποιµνίου

εἶναι οἱ γνήσιοι Ποιµένες. Ἐπιφορτισµένοι δηλαδὴ
µὲ τὴν ἀδιάκοπη φροντίδα καὶ τὴν ἐπίβλεψη τῶν
πιστῶν, γιὰ νὰ µείνουν µέσα στὸ Σῶµα τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ νὰ σωθοῦν. Ὅ,τι περισσότερο βαρύνει
στὴ συνείδηση τῶν Ποιµένων εἶναι, ὅτι τὸ ποίµνιο,
τὸ σύνολο τῶν πιστῶν, δὲν ἀνήκει σ᾽ αὐτούς, δὲν
εἶναι δικό τους, ἀλλὰ τοῦ ΜΟΝΟΥ Μεγάλου Ποιµέ-
νος, τοῦ Χριστοῦ. Σῶµα δικό Του εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία. Γι᾽ αὐτὸ καὶ λέγεται «σῶµα Χριστοῦ» καὶ ὄχι
«σῶµα χριστιανῶν». Γιατί αὐτὸς ἔσωσε τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴν κατέστησε σῶµα Του µὲ τὸ παν-
άγιο Αἷµα Του. Γι᾽ αὐτὸ µὲ «προσοχή», µὲ στοργὴ
καὶ ἀγάπη, φροντίζουν οἱ Ποιµένες γιὰ τὸ ποίµνιο,
ποὺ ὁ Χριστὸς τοὺς ἐµπιστεύθηκε (πρβλ. Ἰωάν.

κα´ 15 ἑ.),
π ρ ό θ υ µ ο ι
πάντα νὰ θυ-
σιασθοῦν γι᾽ αὐτό, γιὰ τὴν προκοπή του.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, µικροὶ καὶ µεγάλοι, γνωστοὶ
καὶ ἄγνωστοι, ἔχουν τὴν συνείδηση, ὅτι τὸ ἔργο
τους στὴν Ἐκκλησία εἶναι πνευµατικό, ἀναγεννη-
τικὸ καὶ ὄχι ἁπλῶς διοικητικὸ ἢ ἐξουσιαστικό. Κε-

καθαρµένοι
καὶ φωτισµέ-
νοι ἀπὸ τὸ

Ἅγιο Πνεῦµα οἱ ἴδιοι, γνωρίζουν ὅτι ἐτάχθησαν
φρουροὶ τῆς πνευµατικῆς ὑγείας τοῦ ποιµνίου,
γιατροὶ καὶ θεραπευτές του. Γι᾽ αὐτὸ δὲν µεταδί-
δουν µιὰ διανοητικὴ πίστη, ποὺ ἐξαντλεῖται σὲ
εὐσεβεῖς στοχασµοὺς καὶ θρησκευτικὲς ὡραιολο-

γίες, ἀλλὰ ὁδηγοῦν στὴν θεραπεία, τὴν κάθαρση
καὶ τὸν ἁγιοπνευµατικὸ φωτισµό. Θέτουν σὲ λει-
τουργία τὸν ἀδρανοποιηµένο ἀπὸ τὴν πτώση νοῦ
τοῦ ἀνθρώπου καὶ βοηθοῦν τὸν πιστὸ νὰ προχω-
ρήσει ἀπὸ τὴν πράξη (τήρηση τῶν ἐντολῶν καὶ
κάθαρση παθῶν) στὴ θεωρία (φωτισµό, ποὺ ὁδη-
γεῖ στὴ θέωση), καὶ παράλληλα φροντίζουν γιὰ τὴν
κοινωνία καὶ ἑνότητα, τῶν πιστῶν στὴν Ἀλήθεια
καὶ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν ∆ικαιοσύνη Του.
Εἰσάγουν, ἔτσι τὸ ποίµνιο στὴν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ζωῆς της, µέ-
σα στὴ Χάρη καὶ στὶς ἐµπειρίες τοῦ Ἁγ. Πνεύµα-
τος. Τελικὸς δὲ σκοπός τους δὲν εἶναι νὰ δηµιουρ-
γήσουν καλοὺς καὶ «εὔχρηστους» πολίτες ἢ

«ἠθικὲς προσωπικότητες», ἀλλὰ Πνευµατοφό-
ρους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ἔχουν στόχο ἁπλῶς
τὴν ἠθικότητα, ἀλλὰ πῶς θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν θέ-
ωση.

Σ᾽ἀντίθεση ὅµως µὲ τοὺς γνήσιους Ποιµένες οἱ
ἐνσυνείδητα, ἢ καὶ ἀσυνείδητα ἀκόµη, διαστροφεῖς
τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι

Οἱ λύκοι,
ποὺ µὲ τόση ἀγωνία ἀναφέρει ὁ Παῦλος. Εἶναι

ὅλοι οἱ ψευδοδιδάσκαλοι, οἱ διεφθαρµένοι διδά-
σκαλοι, οἱ πλάνοι καὶ δόλιοι, ποὺ λαθραῖα εἰσέρ-

Ποιµένες καὶ λύκοι
«εἰσελεύσονται... λύκοι βαρεῖς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Πράξ. 20, 29-30)

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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Βαυαροκρατίας καί ἐντεῦθεν, ἐκεῖ
ὁδήγησαν τά πράγµατα, στό ἀδιέξο-
δο.

Κατά τήν ταπεινή µας ἄποψι τά
αἴτια τῆς σηµερινῆς κρίσεως εἶναι βα-
θύτερα. Ἄν περισκοπήσουµε τήν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, θά ἀνα-
ρωτηθοῦµε. Τί κληρονοµήσαµε ἀπό
τόν Ἀδάµ; Θά ἀπαντήσουµε, τόν θά-
νατο. Τί σηµαίνει ἡ πίστις στόν Ἀδάµ-
ἄνθρωπο; Τί ἄλλο παρά πολιτισµός
φθορᾶς καί θανάτου. Αὐτός ὁ νοσώ-
δης πολιτισµός ἔχει ὄνοµα καί λέγεται
Ἀνθρωποκεντρικός Οὑµανισµός.∆υσ-
τυχῶς ἡ νόσος τοῦ οὑµανισµοῦ, πού
εἰσήχθη στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Εὐρώ-
πη, στίς ἡµέρες µας εὑρίσκεται σέ
ἔξαρσι. Αὐτήν πρέπει νά θεωρήσου-
µε ὡς αἰτία τῶν δεινῶν µας καί γιά
αὐτήν θά ἤθελα νά ὁµιλήσω ἐκτενέ-
στερα. Ὅλα τά ὑπόλοιπα -ὅσα προ-
ανέφερα- εἶναι ἀπόρροια αὐτῆς τῆς
νόσου, ἀπό τήν ὁποία εἴθε νά µᾶς
ἀπαλλάξη ὁ Θεός, ἀρκεῖ νά ἐπανεύ-
ρουµε τήν Πίστι µας στό Θεάνθρωπο
Χριστό καί νά ζοῦµε µέ διαρκῆ µετά-
νοια.

Γένεσις τοῦ Οὑµανισµοῦ
Ἡγένεσις τοῦοὑµανισµοῦἔγινεστόν

ἱερώτερο τόπο, στόν Παράδεισο. Πῶς
ἔγινε; Ὁ µέν Θεός εἶπε στόν ἄνθρωπο
«ἀπό παντός ξύλου τοῦ ἐν τῷ παρα-
δείσῳ βρώσει φαγῇ, ἀπό δέ τοῦ ξύλου
τοῦ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν, οὐ
φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ· ᾗ δ’ ἄν ἡµέρα φά-
γητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθα-
νεῖσθε»2. Ὁ δέ διάβολος ἀντεῖπε τά
ἐντελῶς ἀντίθετα «οὐ θανάτῳ ἀπο-
θανεῖσθε· ἤδει γάρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἄν
ἡµέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, διανοιχθή-
σονται ὑµῶν οἱ ὀφθαλµοί καί ἔσεσθε
ὡς θεοί, γινώσκοντες καλόν καί πο-
νηρόν»3. ∆υστυχῶς οἱ προπάτορές
µας ἐπίστευσαν στόν διάβολο καί
ἀκολούθησε ἡ πτῶσις, διότι εἶναι
ἀδιανόητο τό δηµιούργηµα νά ἀλλά-
ξη τήν τάξι του καί νά γίνη ἴσος µέ τόν
Θεό, καί ἔτσι στόν ἴδιο Ἅγιο Τόπο νά
ὑπάρχουν δύο Θρόνοι, δύο θεοί µέ
διαφορετικές φύσεις.

Ἡ πρόθεσις λοιπόν τοῦ ἀνθρώπου
νά παραγκωνίση τόν Θεό καί στή θέ-
σι του νά βάλη τόν ἑαυτό του καί νά
ζῆ µέ κέντρο τόν ἑαυτό του λέγεται
ἀνθρωποκεντρική ζωή δηλ. οὑµανι-
σµός. Ὅταν ὅµως ὁ ἄνθρωπος βάλη
τόν Θεάνθρωπο Λόγο κέντρο τῆς
ζωῆς του, τότε ἔχουµε Θεανθρωπο-
κεντρική ζωή δηλ. Ὀρθοδοξία. Γενικά
θά µπορούσαµε νά εἰποῦµε ὅτι: «Ὁ
οὑµανιστής ἄνθρωπος πιστεύει ὅτι
µόνος του καί χωρίς τή χάρι καί κοι-
νωνία µέ τόν Θεό ἠµπορεῖ νά ὁλο-
κληρωθῆ καί οἰκοδοµήση τόν πολιτι-
σµό καί τήν ἱστορία»4.

Ἔτσι µέ τήν πτῶσι του ὁ ἄνθρω-
πος, ἀφοῦ ἔγινε µαθητής τοῦ διαβό-
λου, ἀπέκτησε καί ὅλες τίς κακίες του.
Ἀκολουθεῖ στό σύνολό της ἡ ἀνθρω-
πότης, µέ µόνη ἐξαίρεσι τούς ἀπ’
αἰῶνος δικαίους.

Πλήρη ἀναίρεσι τοῦ οὑµανισµοῦ
ἔχουµε στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώ-
που Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος µέ τήν Σάρ-
κωσί Του καί τήν ἐπί γῆς Ζωή Του
ἐθέωσε τήν ἀνθρώπινη φύσι στήν
Ὑπόστασί Του, µέ τήν Σταύρωσί Του
ἐνέκρωσε τό κράτος τοῦ διαβόλου, µέ
τήν Ἀνάστασί Του ἀπεκατέστησε τόν
πεπτωκότα ἄνθρωπο καί µέ τήν Ἀνά-
ληψί Του τόν ἐδικαίωσε. Ἔτσι κατέστη

ὁ νέος Ἀδάµ, δηλ. ὁ Χριστός, ὁ νέος
γενάρχης τῆς ἀνθρωπότητος, τό ἐπί-
κεντρο ὅλης τῆς κτίσεως, ἀρραγές καί
ἀσάλευτο θεµέλιο τῆς Ἐκκλησίας Του.
Κάθε ἄνθρωπος πού θά πιστεύση στό
Χριστό, θά τηρῆ τίς ἐντολές του καί θά
προσεύχεται νοερά, ἀνυψώνεται στήν
αἰώνιο ζωή, γίνεται Θεός κατά Χάριν.

Ἱστορική ἐξέλιξις
τοῦ οὑµανισµοῦ µετά

τήν Σάρκωσιν τοῦ Χριστοῦ
Τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνες οἱ Χρι-

στιανοί, µιµούµενοι τόν Χριστό ἐπο-
λεµήθησαν, ἐδιώχθησαν, καί ἀπό
ἀγάπη πρός τόν πλησίον ἐµαρτύρη-
σαν, γιά νά γνωρίσουν «οἱ καθήµενοι
ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου λαοί»5 τήν
Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καί νά ξεφύγουν
ἀπό τήν πλάνη τοῦ οὑµανισµοῦ, πού
ἐγέννησε τήν εἰδωλολατρία. Στήν συν-
έχεια ὁ οὑµανισµός, µετά τήν ἧττα
του ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς Ἐκκλη-
σίας µας, ἄλλαξε δορά καί τήν ἐπολέ-
µησε µέ τίς αἱρέσεις. Οἱ Θεοφόροι
ὅµως Πατέρες συνέτριψαν τήν κεφα-
λή του, γιά νά ἐµφανισθῆ τόν Ι∆΄
αἰώνα στήν τωρινή ἐξελιγµένη του
µορφή, ὡς Εὐρωπαϊκός οὑµανι-
σµός. Ἐδῶ θά ἐπιµείνουµε λίγο πε-
ρισσότερο, γιά νά ἰδοῦµε τήν ἀνά-
πτυξι, τήν ἐξέλιξι καί τίς ἐπιπτώσεις
του τόσο στήν Εὐρώπη, ὅσο καί
στόν Ἑλλαδικό χῶρο.

Στήν Εὐρωπαϊκή ∆ύσι ἡ Ἐκκλησία
ἀνέδειξε τόν Πάπα κεφαλή της. Ἔτσι
ἀπό Θεανθρωποκεντρική ἔγινε
ἀνθρωποκεντρική. Μία τέτοια ἀλλοί-
ωσι ἑπόµενο ἦταν νά στρεβλώση
τήν ὀρθή Πίστι καί τήν ζῶσα Παρά-
δοσι τῆς Ἐκκλησίας. Κατά συνέπειαν
ἡ ∆υτική Ἐκκλησία µετέπεσε στόν
Παπισµό καί στήν συνέχεια ἐγέννησε
τόν θρησκευτικό οὑµανισµό. Ἡ θεο-
λογία της ἀπό βιωµατική ἔγινε σχο-
λαστική, καί ἡ πνευµατική ζωή τῶν
πιστῶν της ἔλαβε χαρακτῆρα δικανι-
κό. Ἔτσι ὁ Παπισµός ξαναέκλεισε
τούς Οὐρανούς καί σάν σύστηµα κο-
σµικό δέν εἶχε ἀναστολές νά ἐπιβάλη
τίς ἀρχές του διά τοῦ ξίφους. ∆ικαίως
ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς θά
εἰπῆ ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἐγνώρισε
τρεῖς πτώσεις: «τοῦ Ἀδάµ, τοῦ Ἰούδα
καί τοῦ Πάπα»6.

Σχεδόν παράλληλα µέ τήν ∆ύσι
στήν καθ’ ἡµᾶς Ἀνατολή ἐνεφανίσθη
µία κίνησις ἀπό φιλοσοφικο-θεολογι-
κούς κύκλους (Ψελλός, Βαρλαάµ,
Ἀκίνδυνος, Γρηγορᾶς, Κυδώνης,
Πλήθων, Χρυσολωρᾶς, Βησσαρίων
κ.λπ.), ἡ ὁποία ὑποστήριζε ὅτι «χω-
ρίς τήν ἐξωτερική σοφία δέν εἶναι δυ-
νατόν νά ἀπαλλαγῆ κανείς τῆς ἀγνοί-
ας καί τῶν ψευδῶν δοξασιῶν, ἀκόµη
καί ἄν φθάση στήν κορυφή τῆς ἀπα-
θείας, οὔτε νά ἐγγίση τελειότητα καί
ἁγιότητα, ἐάν δέν συγκεντρώση ἀπό
παντοῦ τίς γνώσεις, καί µάλιστα ἀπό
τήν ἀρχαία Ἑλληνική παιδεία»7. Ἀκό-
µη ἔλεγαν ὅτι «κακῶς πράττοµεν
πού σπεύδοµεν νά περικλείσωµεν
µέσα στό σῶµα τόν νοῦν µας (µέ τήν
προσευχήν), διότι πρέπει µέ κάθε
τρόπο νά τόν ἐξωθοῦµε ἔξω ἀπό τό
σῶµα».8 Καί τέλος ὑποστήριζαν ὅτι
τό ἄκτιστο φῶς τῆς Θεότητος εἶναι
κτιστό καί ὑποδεέστερο ἀπό τόν φω-
τισµό πού ἀποκτᾶται µέ τήν γνῶσι
τῆς ἔξω σοφίας.

Σέ αὐτόν τόν ἀρχόµενο Βυζαντινό
οὑµανισµό ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἀντιπαρέθεσε τήν ἐµπειρική Θεοφώ-

τιστη Θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαµᾶ. Ἀξίζει νά ἀναφερθοῦµε
σέ αὐτήν µέ δύο λόγια, διότι αὐτή
διασφαλίζει τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι
ὀρθή ἐν Χριστῷ ζωή µας καί εἶναι τό
ἀνάχωµα σέ κάθε µορφῆς οὑµανι-
σµό.

Κοµβικό σηµεῖο τόσο γιά τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅσο καί γιά τόν
οὑµανισµό εἶναι τό θέµα τῆς γνωσιο-
λογίας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαµᾶς τονίζει ὅτι ἔχουµε δύο µορφές
γνώσεων· ἡ µία λέγεται φυσική
γνῶσις καί τήν ἔχουν ὅλοι οἱ λογικοί
ἄνθρωποι καί ἡ ἄλλη λέγεται πνευ-
µατική καί τήν ἔχουν µόνο ὅσοι πι-
στεύουν στό Χριστό καί ἔχουν καθα-
ρή ζωή. Ἡ ὁριοθετική γραµµή πού
ξεχωρίζει τήν µία ἀπό τήν ἄλλη εἶναι
ἡ Πίστις. Ἡ φυσική γνῶσις ἔχει τήν
ἰδιότητα νά ἐρευνᾶ τήν κτίσι καί νά
µαθαίνη τήν λειτουργία της. Ἡ ἐνα-
σχόλησίς µας µέ τήν ἔρευνα τῆς κτί-
σεως καί οἱ γνώσεις πού ἀποκτοῦµε
γιά αὐτήν δέν εἶναι κακές. Κακό εἶναι
νά τήν θεωρῆ ὡς τό σπουδαιότερο
πρᾶγµα στή ζωή του καί νά ἀδιαφο-
ρήση γιά τήν ἀπόκτησι τῆς ἄλλης
γνώσεως, τῆς πνευµατικῆς, πού
ὁδηγεῖ στή Θεογνωσία.

Σηµειώσεις:
1. ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΟΥ ΣΤΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΙΣ 30-11-
2014 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝ-
ΤΡΟ ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΟΥ. 2. Γεν. Κεφ. Β΄ στιχ. 16-17. 3. Γεν.
Κεφ. Γ΄ στιχ. 5. 4. Ἀρχιμ. Γεωργίου
Καψάνη: «Ὀρθοδοξία καί Οὑμανι-
σμός, Ὀρθοδοξία καί Παπισμός» Δ.΄
Ἔκδοσις, Ἅγ. Ὄρος. 1998. Εἰσαγωγή.
5. Ψαλμ. 106 στιχ. 9. 6. Ἁγίου Ἰουστί-
νου Πόποβιτς. «Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία καί Οἰκουμενισμός» σελ. 212. 7.
Ε.Π.Ε. Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Τόμ. 2ος σελ. 56. 8. Ἐνθ. ἀνωτ. Σελ.
116.
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Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός

Γένεσις καὶ ἀντιµετώπισις τῆς οἰκονοµικῆς καὶ ἄλλων κρίσεων...
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗ-
ΜΑ. Ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.). Ὀκτ. –
Δεκ. 2014. Ἀθῆναι.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Δι-
μηνιαῖον Θεολογικὸν καὶ Ἐκκλησια-
στικὸν περιοδικὸν ὄργανον τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Σεπτ. –
Δεκ. 2014. Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖον ἐνημε-
ρωτικὸν περιοδικὸν Διορθοδόξου
Συνδέσμου Πρωτοβουλίας Γονέων.
Ὀκτ. – Δεκ. 2014. Ἁγ. Παρασκευὴ

Ἀττικῆς.
Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Χριστιανικὸν

ὀρθόδοξον μηνιαῖον Φοιτητικὸν πε-
ριοδικὸν τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ
Μέγας Βασίλειος». Φεβρ., Μάρτ.,
Ἀπρίλ., Μάϊος 2015. Ἀθῆναι.

Πρεσβ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ, «ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΝΘΗ», ΚΟΝΙΤΣΑ 2015, σελ.
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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.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση εἶναι μία
συλλογή μικρῶν κειμένων, μέ τά
ὁποῖα ὁ συγγραφέας ἀποσκοπεῖ νά
ὑποδείξη στούς ἀναγνῶστες τί ση-
μαίνει κατά Χριστόν ζωή καί τί
ἀσκητικός ἀγώνας. Στήν ἐποχή

μας, ὅπου ἡ κοινωνία ἔχει ἐκοσμι-
κευθεῖ ἐντελῶς καί οἱ ἐντολές τοῦ
Εὐαγγελίου ἔχουν μπεῖ σέ δεύτερη
μοῖρα στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, τό
παρόν βιβλίο εἶναι πολλαπλῶς χρή-
σιμο γιά τούς χριστιανούς πού ζοῦν
στόν κόσμο καί ἔχουν οἰκογένειες,
διότι μέ τά κείμενα αὐτά τονώνον-
ται στόν καθημερινό τους ἀγώνα,
τούς βοηθοῦν νά διαμορφώσουν
ὀρθόδοξο ἦθος, κάτι τό ὁποῖο στίς
ἡμέρες μας κινδυνεύει νά χαθῆ
ἀκόμη καί ἀπό τούς κληρικούς καί
τούς ὁδηγοῦν στήν ἀπόκτηση τῆς
σταθερῆς πορείας πρός τήν σωτη-
ρία. Μεταξύ τῶν πολλῶν κειμένων
πού δημοσιεύονται εἶναι καί αὐτό
μέ τόν τίτλο “Ἡ εὐωδία τῶν λόγων
τοῦ Εὐαγγελίου”: «Εἶναι σπουδαῖο
πράγμα ὁ χριστιανός νά ἔχει καθα-
ρή γλώσσα καί τά λόγια του νά
εἶναι προσεκτικά καί νά ἀποπνέουν
τήν εὐωδία τῶν λόγων τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Αὐτό φανερώνει ὅτι ὑπάρχει
πνευματικός ἀγώνας. Ὅταν ὅμως
κάποιος ἔχει ἐλεύθερη καί ἀκάθαρ-
τη γλώσσα, αὐτό δείχνει ἔλλειψη
στοιχειώδους παιδείας καί δημι-
ουργεῖ δυσάρεστες καταστάσεις.
Κρίνει τούς πάντες, γιά ὅλους ἔχει
ἕτοιμο τόν πικρό λόγο, συκοφαντεῖ,
διασύρει, χυδαιολογεῖ καί ἐξουθε-
νώνει. Καί ὅλα αὐτά τήν ὥρα πού ὁ
ἴδιος βρίσκεται ἀπό πνευματικῆς
πλευρᾶς σέ ἀπελπιστική κατάστα-
ση. Τά βέλη πού ἀδίκως ἐκτοξεύει
στούς ἄλλους ἔπρεπε νά τά γυρίζει
πρός τόν ἑαυτό του».

Γ.Κ.Τ.

ΠΡΩΤ. ΑΝ∆ΡΕΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ: «Ἡ τελευταία µέρα τοῦ Θεοῦ», Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον Ἁγίας Τριάδος, ἔκδοση Ἱ. Μ. Μαχαιρᾶ, Λιθροδόντας 2015,
σελίδες 83.

Γνωστός καί ἀπό ἄλλες ἐκδόσεις
ὁ σεβαστός π. Ἀνδρέας. Τό νέο του
βιβλίο μέ τίς 83 σελίδες του - σχετι-
κά μικροτέρου μεγέθους - ἀλλά πο-
λύ σημαντικό, πρωτότυπο, καί μέ
ἐξαιρετική ἀνάπτυξη τοῦ θεολογι-
κοῦ θέματος τῆς θεοδικίας.Τό
ἀφιερώνει"Σέ ὅσους μποροῦν νά
ἀνακαλύπτουν πίσω ἀπό τά φαινό-
μενα τά γενόμενα καί νά βαδίζουν
τήν τεθλιμμένην τοῦ βίου ὁδόν μέ
τήν ἐλπίδα πού ζωογονεῖ καί τήν πί-
στη πού δυναμώνει". Ὁ Πρόλογος
ἀνήκει στόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ.
Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχ/την
Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος σημειώνει, καί
κατά κάποιο τρόπο, εἰσάγει στό ὅλο
θέμα τοῦ βιβλίου: "Ὁ συγγραφέας
πρωτοπρεσβύτερος Ἀνδρέας Ἀγα-
θοκλέους, μέ πολύ γλαφυρό τρόπο
παρουσιάζει τήν σταυρική πορεία
ἑνός ἱερέως, τόν πειρασμό του,
ἀλλά καί τήν ἔκβασή του. Ὁ ἱερέας
ζεῖ ἀναπόφευκτα τίς στιγμές, τίς πε-
ριόδους τῆς Θεοεγκαταλείψεως,
ὅπως ὁ ἱερέας τοῦ βιβλίου, ὁ ὁποῖος
ἀναδείχθηκε νικητής, πέρασε
αἰσίως τήν σκληρά καί δοκιμαστι-
κή αὐτή περίοδο τῆς σιωπῆς τοῦ
Θεοῦ..." Μετά τό ἀπόσπασμα τῆς
προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ στόν κῆπο
τῆς Γεθσημανῆ πρίν τό Πάθος, ὁ
συγγραφέας προχωρεῖ στό μεγάλο,

τό δυσεξήγητο καί δυσερμήνευτο
θέμα τῆς θεοδικίας καί, εἰδικότερα,
τῆς Θεοεγκαταλείψεως τοῦ π. Γε-
ωργίου(καθώς τόν ὀνοματίζει). Ἡ
τραγική περίπτωση τοῦ π. Γεωργί-
ου, μέ τίς φοβερά πειρασμικές κά-
ποτε, στιγμές, μοιάζουν μέ ἀρχαία
τραγωδία. Εἶναι οἱ στιγμές τῆς ψυ-
χικῆς ἔντασης καί τά ὅρια τῆς ψυ-
χικῆς ἀντοχῆς. Ὁ ἀναγνώστης τοῦ
βιβλίου συμπορεύεται καί συμπά-
σχει μέ τόν π. Γεώργιο, τόν ἀθλο-
φόρο. "Ἡ σιωπή τοῦ Θεοῦ στήν
ἐπίκλησή Του γιά μία ἀνάπαυση
ἐσωτερική, βιώνεται ὡς ἐγκατάλει-
ψη"..."ζοῦσε τόν πόνο τῆς ἀπουσίας
Του"..."Μέ ὅλη τή διάθεσή του, ὁ π.
Γεώργιος ἄφηνε τόν Θεό νά
ἐκφράσει τή θέλησή Του, ἕτοιμος
νά πεῖ τό "γενηθήτω...". Ἀπό τίς 83
σελίδες τοῦ βιβλίου, οἱ δεκαπέντε
εἶναι ὁλοσέλιδοι ὑπέροχοι ζωγρα-
φικοί πίνακες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κά-
ποια ἀναφορά μέ τά γεγονότα. Νά
πῶ ἐπίσης, ὅτι τό βιβλίο εἶναι ἔκδο-
ση τῆς "Μέλισσας" καί χαίρεσαι νά
τό κρατᾶς στά χέρια σου. Χαρτί
ἰλλουστρασιόν καί ἄψογη ἐκτύπω-
ση. Συγχαίρω θερμότατα τόν π.
Ἀνδρέα. Παρακαλῶ νά εὔχεται
ὑπέρ ὅλων ἡμῶν.

Τηλ. 24657848
Μιχ. Μιχαηλίδης

«ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», ΑΘΗΝΑ 2014, σελ. 267
Τό περιοδικό «ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΟΙ-

ΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» καί ὁ
ἱδρυτής καί ἐκδότης του κ. Ἰωάννης
Παπαμιχαλάκηςπροέβησανστήνπα-
ροῦσα καλαίσθητη ἔκδοση. Πρόκει-
ται γιά συλλογικό τόμο, στόν ὁποῖο
περιλαμβάνονται ὅλα τά εἰδικά ἀφιε-
ρώματα τοῦ περιοδικοῦ, ἀρχῆς γενο-
μένης ἀπό τό ἔτος 1989 ἕως καί τό
2004,τάὁποῖαεἶχανὡςθέματήνἱστο-
ρική συνέχεια τῶν ἱερῶν Μονῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Σκοπός τῆς ἐκδόσεως
εἶναιἡπροσφοράπνευματικῶνἐρεθι-
σμάτωνσχετικάμέτήνὈρθόδοξοπί-
στη σέ παράγοντες τῆς οἰκονομικῆς

ζωῆς τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῆς ὁμο-
γένειας τοῦ ἐξωτερικοῦ καί εἰδικότε-
ρα στήν νέα γενιά. Στά ὄμορφα αὐτά
ἀφιερώματα προσεγγίζονται δεκα-
τέσσερις Ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου
Ὄρουςμέκείμεναἱστορικοῦπεριοχο-
μένου,μέἀναφορέςστάκειμήλια,στίς
εἰκόνες, στά ἀργυρά σκεύη, στό
ἀρχεῖο, στίς βιβλιοθῆκες κλπ τῶν Ἱ.
Μονῶν. Εἶναι διανθισμένα μέ πολλές
καί ὄμορφες φωτογραφίες τῆς καθη-
μερινῆς ζωῆς τῶν ἁγιορειτῶν πατέ-
ρων ἀλλά καί μέ πολλές εἰκόνες.

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ Κυριακή, ἀγαπητοί µας ἀναγνῶστες,
εἶναι ἀφιερωµένη στὴ µνήµη τῶν 318 Ἁγίων καὶ θεο-
φόρων Πατέρων τῶν συγκροτησάντων τὴν Α΄ ἐν Νι-
καίᾳ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο, τὸ 325. Ἡ Ἐκκλησία µας
ἐπέλεξε τὴ χαρµόσυνη πασχάλια περίοδο, γιὰ νὰ
τοὺς τιµήσει. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶναι οἱ συνεχιστὲς τοῦ
ἔργου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Μὲ τὴν βαθειὰ καὶ κα-
θαρὴ πίστη τους, τὴν ἀφιέρωσή τους στὴν Ἐκκλησία
καὶ τὴν προσωπική τους κάθαρση, ἀξιώθηκαν νὰ γί-
νουν τὸ στόµα τοῦ Παναγίου Πνεύµατος καὶ νὰ ὀρθο-
τοµοῦν τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας µας. Νὰ
γίνουν οἱ πύρινες ροµφαῖες, οἱ ὁποῖες διαφύλαξαν τὴν
Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν κακοδοξία, ἔχοντας τὴ βεβαιότη-
τα, ὅτι ἡ ἀποκεκαλυµµένη ἀλήθεια εἶναι συνώνυµη µὲ
τὴ σωτηρία καὶ ὅτι ἡ αἵρεση εἶναι στὴν οὐσία ἀναίρε-
ση τοῦ σωτηριώδους ἔργου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς

Ἐκκλησίας. Ἐν προκειµένῳ, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Α΄
Οἰκουµενικῆς Συνόδου διέσωσαν τὴ σώζουσα ἀλή-
θεια τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν δαιµονικὸ ἀρειανισµό, ὁ
ὁποῖος δυστυχῶς συνεχίζει µέχρι σήµερα νὰ πολεµᾶ
τὴν Ἐκκλησία (Ψευδοµάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, Ἰσλάµ,
κλπ). Οἱ Πατέρες ἀποφάσιζαν συνολικὰ – συνοδικὰ
καὶ ὄχι ἀτοµικά. Στὴν Ἐκκλησία µας ὑπέρτατη αὐθεν-
τία δὲν εἶναι κάποιο ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο, ἀλλὰ ἡ
Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων καὶ ἐν τέλει κριτὴς ὁ λαὸς
τοῦ Θεοῦ. Σήµερα δυστυχῶς, ὑπὸ τὸν ὁδοστρωτήρα
τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι καὶ θεολό-
γοι, δέχονται νὰ συζητοῦν γιὰ τὴν «παπικὴ αὐθεντία»,
τὸ δαιµονικὸ «ἀλάθητο» καὶ τὸ «πρωτεῖο» καὶ τὸ χει-
ρότερο νὰ ἐπιχειροῦν νὰ δηµιουργήσουν καὶ στὴν
Ἐκκλησία «ἀτοµικὲς αὐθεντίες»!Αὐτὴ εἶναι ἡ µεγαλύ-
τερη ἀπαξίωση τῶν Ἁγίων Πατέρων!

Ἡ φρικιαστικὴ
κατάστασις
τῶν παιδιῶν
εἰς τὴν µαρτυρικὴν
Συρίαν

ΤΑ ΠΛΕΟΝ τραγικὰ θύµατα τῶν
ἀνείπωτων θηριωδιῶν τῶν «µα-
χητῶν τοῦ Ἀλλὰχ» εἶναι τὰ παιδιά, τὰ
ὁποῖα εἴτε χάνουν τὴ ζωή τους στοὺς
ἀνελέητους βοµβαρδισµούς, εἴτε
συλλαµβάνονται αἰχµάλωτα καὶ ἀκο-
λουθοῦν τὴν τύχη τῶν µεγάλων!
Ὅσα εἶναι ἀκόµη ζωντανὰ βρίσκον-
ται σὲ ἀπίστευτη ψυχολογικὴ κατά-
σταση. ∆εῖτε ἕνα δεῖγµα: «Τὸν γῦρο
τοῦ κόσµου κάνει ἡ συγκινητικὴ φω-
τογραφία ἑνὸς µικροῦ Σύρου, ποὺ ὁ
φακὸς τὸν ἀπαθανάτισε µὲ τὰ χέρια
σηκωµένα νὰ “παραδίνεται” στὸν
φωτογράφο. Ὁ µικρός, ποὺ ὅπως
γράφτηκε στὸν τουρκικὸ Τύπο ἔχασε
τὸν πατέρα του στὸν συριακὸ ἐµφύ-
λιο, φοβήθηκε τὴν φωτογραφικὴ µη-
χανή, µπερδεύοντάς την µὲ ὅπλο,
καὶ “παραδόθηκε” στὸν φωτογράφο.
Ἡ φωτογραφία φέρεται νὰ τραβήχτη-
κε ἀπὸ τὸν φωτογράφο Ὀσµὰν Σαγ-
κιρλὶ τὸ 2012, ποὺ συνεργαζόταν µὲ
ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωση καὶ ἐπισκε-
πτόταν τοὺς καταυλισµοὺς τῶν Σύ-
ρων προσφύγων. Οἱ νεκροὶ τῶν τεσ-
σάρων χρόνων τοῦ συριακοῦ ἐµφυ-
λίου ξεπερνοῦν τὶς 210.000, συµπε-
ριλαµβανοµένων 10.664 παιδιῶν,
σύµφωνα µὲ τὸ Συριακὸ Παρατηρη-
τήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων»
(Ἱστολ. topontiki.gr)! Ὁ διάβολος µι-
σεῖ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ σκοτώνει, µὲ
ἐκτελεστὲς τὰ ἐπὶ γῆς ὄργανά του,
ποὺ ἀκοῦν στὸ ὄνοµα «µαχητὲς τοῦ
Ἀλλάχ»!

Ὁ βωµὸς τοῦ 3ου
ναοῦ τῆς Ἱερουσαλὴµ
εἶναι ἕτοιµος!

ΟΠΟΙΟΙ ἀµφιβάλλουν ὅτι ζοῦµε σὲ
καιροὺς ἐσχατολογικούς, ἂς διαβά-
σουν τὴν παρακάτω εἴδηση: «Ὅπως
ἀναφέρει τὸ Breaking Israel News :
Τὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ναοῦ στὴν Ἱερου-
σαλὴµ ἀνακοίνωσε ὅτι ὁλοκλήρωσε
τὴν οἰκοδόµηση ἑνὸς βωµοῦ κατάλ-
ληλου γιὰ τὴν ὑπηρεσία στὸ ναό. Ὁ
βωµός, γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ὁποί-
ου χρειάστηκαν ἀρκετὰ χρόνια, µπο-
ρεῖ νὰ λειτουργήσει ἄµεσα, ἀνέφερε
τὸ περιοδικὸ Matzav Haruach. Τὸ
Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ναοῦ ἔχει δεσµευτεῖ
νὰ προετοιµάσει ὅλα τὰ ἀπαραίτητα
ροῦχα καὶ ἐργαλεῖα γιὰ τὴν ἀνακατα-
σκευὴ τοῦ Ἱεροῦ (3ου) Ναοῦ στὴν
Ἱερουσαλήµ. Ἐπιπλέον, στὸ Ἰνστι-
τοῦτο λειτουργεῖ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ
κέντρο γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες καὶ ἕνα
προπαρασκευαστικὸ πρόγραµµα
κατάρτισης γιὰ τὰ µέλη τῆς ἱερατικῆς
οἰκογένειας, ποὺ ἐπιθυµοῦν νὰ εἶναι
ἕτοιµοι νὰ ὑπηρετήσουν τὸ συντοµό-
τερο µόλις ὁ ναὸς ἀνοικοδοµηθεῖ.
[O] Τὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ναοῦ (The
Temple Institute) εἶναι µία ὀργάνωση
στὸ Ἰσραὴλ ποὺ ἔχει ὡς ἐπίκεντρο
τὴν προσπάθεια γιὰ τὸ κτίσιµο τοῦ
τρίτου Ἰουδαϊκοῦ Ναοῦ στὴν Ἱερου-
σαλὴµ» (Ἱστολ. Ἀνεξήγητο)! Οἱ ἐξελί-
ξεις σὲ παγκόσµιο ἐπίπεδο εἶναι κα-
ταιγιστικές. Σύµφωνα µὲ τὴν διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας µας, ἡ ἵδρυση
τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ (πραγµατο-
ποιήθηκε τὸ 1948) καὶ ἡ ἀνοικοδόµη-
ση τοῦ 3ου Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλὴµ θὰ
σηµάνουν τὴν ἔλευση τοῦ µεγάλου
ἄνοµου καὶ τὸ τέλος τοῦ κόσµου!
Ἐσταὶ ἕτοιµοι!

Νέα κούκλα –
κατάσκοπος
διὰ τὰ παιδιά µας!

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ γράψει πολλὲς φο-
ρές. Τὰ παιδιὰ βρίσκονται στὸ στόχα-
στρο τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καὶ τῆς
«Νέας Τάξεως Πραγµάτων». Μέσῳ
τῶν παιχνιδιῶν θέλουν νὰ τὰ ποδη-
γετήσουν καὶ νὰ τὰ κατευθύνουν ἐκεῖ
ποὺ θέλουν αὐτοί. ∆εῖτε µία ἀπίστευ-
τη εἴδηση: «Η “Hello Barbie”, ἡ τελευ-
ταία κούκλα τῆς Mattel καταγράφει
τὶς ἀπαντήσεις τῶν παιδιῶν καὶ στέλ-
νει τὶς πληροφορίες σὲ µία βάση δε-
δοµένων µέσῳ Wi-Fi καὶ Bluetooth.
Πρόκειται ὅπως διαβάζουµε, γιὰ τὴν
“πρώτη διαδραστικὴ Barbie κούκλα
τοῦ κόσµου”. Ἐξοπλισµένη µὲ ἕνα µι-
κρόφωνο καὶ δυνατότητα σύνδεσης
στὸ Internet, ἡ κούκλα θέτει ἐρωτή-
µατα στὰ παιδιά, καταγράφει τὶς
ἀπαντήσεις τους καὶ στέλνει τὶς πλη-
ροφορίες πίσω στοὺς servers τῆς
Mattel, ὅπου κατατίθενται καὶ ὑπο-
βάλλονται σὲ ἐπεξεργασία ἀπὸ ἕνα
ἰσχυρὸ ἀλγόριθµο. [O] Εἶναι ἕνα
ἀκόµη βῆµα στὴν ἀνάδειξη µιᾶς κοι-
νωνίας ὅπου ὅλα ἀκούγονται καὶ ὅλα
καταγράφονται. Μιᾶς κοινωνίας Big
Brother» (Ἱστολ. redskywarning.
blogspot.gr)! Εἶναι φοβερὸ νὰ τὸ σκε-
φτεῖ κανείς. Νὰ ἀγοράζεις παιχνίδια –
ἠλεκτρονικοὺς κατασκόπους γιὰ τὰ

παιδιά σου! Ἀλίµονο!

Πρώην ἀστρολόγος:
Οἱ ἀστρολόγοι
εἶναι ὄργανα
τοῦ διαβόλου!

Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ εἶναι συν-
δυασµὸς δαιµονικῆς ἐνέργειας καὶ
ἀπάτης. Καὶ τὰ δύο «προϊόντα» τοῦ
διαβόλου. Οἱ πολυπληθεῖς ἀστρολό-
γοι εἶναι οἱ πλέον «συνεπεῖς» ὑπηρέ-
τες τοῦ διαβόλου, οἱ ὁποῖοι µέσῳ τῆς
ἀπάτης τῆς ἀστρολογίας, προωθοῦν
τὸν ἀποκρυφισµό, δηλαδὴ τὴ λα-
τρεία τοῦ διαβόλου, στὶς πλατιὲς
µᾶζες. Ἡ ἀστρολογία εἶναι πιὰ «τρό-
πος ζωῆς» στὴ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τῶν σηµερινῶν ἀνθρώπων.
Ἀλλὰ ἕνας πρώην ἀστρολόγος, εἶχε
τὸ θάρρος καὶ τὴν παλληκαριὰ νὰ
«ξεµπροστιάσει» τοὺς τέως συνα-
δέλφους του. Πρόκειται γιὰ τὸν κ.
Ἠλία Χατζηνικολάου, ὁ ὁποῖος ἔκανε
µία ἀποκαλυπτικὴ εἰσήγηση, πρὶν λί-
γο καιρό, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γλυ-
φάδας, µέσῳ τῆς ὁποίας ἀπόδειξε
τὴν ἀπάτη τῆς ἀστρολογίας. ∆εῖτε
πὼς ἔκλεισε τὴν εἰσήγησή του:
«Σύµφωνα µὲ τοὺς πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ὁ διάβολος δὲν γνωρίζει
τὸ µέλλον, ξέρει ὅµως τὸ παρελθὸν

ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ µὲ βάση αὐτὸ
µπορεῖ νὰ κάνει λογικοὺς συνειρ-
µοὺς γιὰ τὸ µέλλον ἢ νὰ δώσει µία
πρόβλεψη µὲ τὰ ὄργανά του τοὺς
ἀστρολόγους καὶ νὰ προσπαθήσει
µετὰ νὰ τὸ ὑλοποιήσει µὲ κάθε τρό-
πο, γιὰ νὰ βγεῖ ἀληθινό, γι’ αὐτὸ ὅσοι
ἐµπιστεύονται τὴν ζωή τους στοὺς
ἀστρολόγους, οὐσιαστικὰ ὑποθη-
κεύουν τὸ µέλλον τους στὸν διάβολο
καὶ τὶς ἐνέργειές τους» (Ἱστολ. Ἀνεξή-
γητο)! Συµφωνοῦµε ἀπόλυτα! Συγ-
χαρητήρια ἀγαπητέ µας!

Ἡ παπικὴ ὑποκρισία
δὲν ἔχει µέτρον
συγκρίσεως!

ΤΑ «ΕΡΓΑ καὶ οἱ ἡµέρες» τοῦ θλι-
βεροῦ «ἀλάθητου» καὶ «πρώτου»
τῆς «καθολικῆς ἐκκλησίας» δὲν µᾶς
ἀφήνουν νὰ πάρουµε ἀνάσα! Προ-

σπαθεῖ ὁ µωροφιλόδοξος ἰησουίτης
νὰ βρίσκεται συνεχῶς στὴν ἐπικαι-
ρότητα, ἀλλὰ οἱ ὅποιες προσπάθειές
του καταλήγουν στὸ νὰ ἀποδει-
κνύουν τὴν ἀπύθµενη ὑποκρισία
του. Πρὶν λίγο καιρὸ ἐπισκέφτηκε τὴ
Νάπολη, ὅπου εἶπε στὴν κεντρικὴ
πλατεῖα τῆς πόλεως τὰ ἑξῆς: «Ὅποι-
ος χριστιανὸς δέχεται τὴν διαφθορά,
βρωµάει, ἀποδέχεται τὴν δυσο-
σµία». Παράλληλα τὰ «ἔβαλε» µὲ τὴ
µαφία: «Ἐγκληµατίες πρέπει νὰ µε-
τανοήσετε, Ναπολιτάνοι, ἀντιδρᾶστε
στὴν Καµόρα» (Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Μὲ
ἄλλα λόγια ὁ µέγας ἰησουίτης, βλέπει
τὸ «κάρφος ἐν τῷ ὀφθαλµῷ τοῦ
ἀδελφοῦ του, τὴν δὲ ἐν αὐτῷ δοκὸν
οὐ κατανοεῖ» (Ματθ. 7, 1). Ἤτοι: δὲν
κοιτάζει νὰ ξεβρωµίσει τὴν ἀπίστευτη
καὶ καταµαρτυρηµένη πανταχόθεν,
διαφθορὰ καὶ τὴν ἠθικὴ µπόχα τοῦ
κρατικοῦ του δείγµατος καὶ ὕστερα
νὰ ζητᾶ κάθαρση στὴν κοινωνία. ∆ὲν
κοιτᾶ νὰ στηλιτεύσει τὴν ἁµαρτωλὴ
κουρία του, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος χαρα-
κτήρισε (λίαν ἐπιεικῶς) ἁµαρτωλή,
καὶ ὕστερα νὰ ἀσχοληθεῖ µὲ τοὺς µα-
φιόζους! Τοῦ «βρωµᾶνε» οἱ «κακοὶ»
χριστιανοὶ καὶ δὲν τοῦ βρωµάει τὸ
παπικὸ ψοφίµι, ποὺ αὐτοκαθορίζεται
ὡς «καθολικὴ ἐκκλησία»! Αὐτὴ εἶναι
δυστυχῶς ἡ ἰησουίτικη ὑποκρισία,
ποὺ µέσῳ αὐτῆς φτιάχνει τὸ «ἴµατζ»
του ὁ ἀρχιησουίτης!

Καί3 θαυµατοποιὸς
ὁ πάπας Φραγκίσκος!

Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» µᾶς προέκυψε
καὶ Oθαυµατοποιός! Κατὰ τὴν ἐπί-
σκεψή του στὴ Νάπολη τῆς Ἰταλίας,
ὅπου στηλίτευσε, ἰησουιτικῷ τῷ
τρόπῳ, τὴν διαφθορὰ καὶ τὸ ὀργα-
νωµένο ἔγκληµα, ἔλαβε µέρος σὲ µε-
σαιωνικῆς ἐπινόησης θαυµατουργία.
∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ πάπας ζήτησε,
ἐπίσης, τὴν διαµεσολάβηση τοῦ πο-
λιούχου τῆς Νάπολης, Σὰν Τζενάρο,
ὥστε νὰ µπορέσει νὰ ἡττηθεῖ ὁρι-
στικὰ ἡ διαφθορά. Τὸ ἀπόγευµα ὁ
“ἅγιος πατέρας τῶν καθολικῶν” θὰ
πάρει µέρος σὲ εἰδικὴ τελετή, κατὰ
τὴν ὁποία, σύµφωνα µὲ τὴν παράδο-
ση, µπορεῖ νὰ ἐπαναληφθεῖ τὸ
θαῦµα ποὺ ἐπιτρέπει στὸ αἷµα τοῦ
Ἁγίου Τζενάρο, µέσα σὲ γυάλινη φιά-
λη, νὰ ἐπανέλθει σὲ ρευστὴ µορφὴ»
(Ἱστολ. Τὰ Νέα)! Κατ’ ἀρχήν, νὰ διευ-
κρινίσουµε πὼς ὁ «Σὰν Τζενάρο»
εἶναι ὁ ἅγιος ἔνδοξος Ἱεροµάρτυς τῆς
ἀρχαίας Ἐκκλησίας Ἰανουάριος, ὁ
ὁποῖος ἑορτάζει τὴν 21η Ἀπριλίου.
Οἱ ἀγύρτες παπικοὶ τοῦ ὁλοσκότει-
νου µεσαίωνα, µεταξὺ τῶν ἀµέτρη-
των ἄλλων ἀγυρτειῶν τους, ἔβαλαν
σὲ ἕνα µπουκάλι αἷµα, τὸ ὁποῖο δια-
φήµιζαν ὅτι εἶναι τοῦ ἁγίου Ἰανουαρί-
ου. Κατὰ καιροὺς παρουσίαζαν
«θαῦµα», ὅτι δῆθεν τὸ ξερὸ αἷµα γί-
νεται Oὑγρό! Φυσικὰ πρόκειται γιὰ
καραµπινάτη ἀπάτη, γιὰ τὸν ἁπλού-
στατο λόγο ὅτι δὲν ὑπάρχουν θαύµα-
τα στὸν παπισµό, διότι, ὡς αἵρεση,
ἔχει χάσει τὴ Θεία Χάρη! Ἐν προκει-
µένῳ, ὁ θλιβερὸς «ἀλάθητος» πῆρε
µέρος στὴ διαχρονικὴ παπικὴ ἀπά-
τη, ὡς θαυµατοποιός! Θαυµάστε
τον, προσκυνῆστε τον, ἑνωθεῖτε µαζί
του, ἂν σᾶς κάνει κ.κ. οἰκουµενιστές!
Ἐµεῖς δὲν ἔχουµε ἀνάγκη ἀπὸ θαυ-
µατοποιούς!

Οἱ ἀναρχικοὶ
µιµοῦνται
τοὺς τζιχαντιστάς!

ΚΑΝΑΜΕ λόγο σὲ παλαιότερο σχό-
λιό µας γιὰ τὶς ἀνείπωτες καταστροφὲς
τοῦ παγκόσµιου πολιτισµοῦ στὴ φλε-
γόµενη Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς φα-
νατικοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ Ἰσλάµ. Ἀλλὰ
ἔχουµε δυστυχῶς καὶ στὴν Ἑλλάδα
«τζιχαντιστές», οἱ ὁποῖοι κάνουν
ἀκριβῶς, ὅ,τι κάνουν καὶ τὰ καλόπαιδα
τοῦ Ἰσλάµ, καταστρέφουν τὸν πολιτι-
σµό. Πρόκειται γιὰ τοὺς «γνωστοὺς –
ἄγνωστους» ἀναρχικούς, οἱ ὁποῖοι,
δὲν ἀρκοῦνται στὴν καταστροφὴ µόνο
τῆς δηµόσιας καὶ ἰδιωτικῆς περιου-
σίας, ἀλλὰ καταστρέφουν καὶ τὰ ἔργα
πολιτισµοῦ. ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Ἀπο-
τροπιασµὸ προκαλεῖ ἡ εἰκόνα µνηµεί-
ων στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ποὺ τὶς τε-
λευταῖες ἡµέρες ἔχουν βρεθεῖ στὸ στό-
χαστρο βανδάλων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
συνθήµατα στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Πανα-
γίας Καπνικαρέας, στὴν Ἑρµοῦ, καὶ
στὸ Μνηµεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώ-
τη, ἄγνωστοι ἀποκεφάλισαν τὸ ἄγαλ-
µα τῆς ἠθοποιοῦ Κυβέλης καὶ ἔβαψαν
µὲ σπρέϊ τὸ ἄγαλµα τοῦ ποιητῆ Κωστῆ
Παλαµᾶ καὶ τὴν προτοµὴ τοῦ Γρηγορί-
ου Ξενόπουλου, ἔξω ἀπὸ τὸ Πνευµα-
τικὸ Κέντρο τοῦ ∆ήµου Ἀθηναίων»
(Ἱστολ. Ἑλλήνων Νέα)! Ὁ φανατισµὸς
καὶ ἡ µισαλλοδοξία, εἴτε θρησκευτικὸς
εἶναι, εἴτε πολιτικός, εἴτε ἰδεολογικός,
εἴτε ὁποιασδήποτε ἄλλης προέλευσης
εἶναι ἐγωιστικὴ δαιµονικὴ κατάσταση,
ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται µὲ πράξεις µί-
σους, βίας καὶ καταστροφῆς. Ἐν προ-
κειµένῳ οἱ «δικοί» µας ἀθεϊστὲς ἀναρ-
χικοὶ «µπαχαλάκηδες», µιµοῦνται
ἐπάξια τοὺς «ἔνθεους» ἰσλαµιστές!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τά λείψανα τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας εἰς Ἀθήνας
Ἡ τελετή ὑποδοχῆς τῶν ἱερῶν

λειψάνων τῆς ἁγίας Μεγαλοµάρ-
τυρος Βαρβάρας ἀλλά καί οἱ µε-
γάλες οὐρές πού ἔχουν σχηµατι-
στεῖ ἀπό τούς πιστούς, γιά νά
προσκυνήσουν τά ἱερά λείψανα
βεβαιώνουν γιά ἄλλη µία φορά
ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι βαθειά
θρησκευόµενος καί γνωρίζει ὅτι
µόνο ὁ Κύριός µας καί οἱ Ἅγιοἱ
Του µποροῦν νά µᾶς βοηθήσουν
στίς δύσκολες στιγµές πού διέρ-
χεται ἡ Πατρίδα µας ἀλλά καί κά-
θε Ἕλληνας.Αὐτή τήν θρησκευτι-
κότητα ἔχουν ὡς στόχο νά κτυ-
πήσουν οἱ ἄθεοι πολιτικοί καί οἱ
ἐχθροί τῆς Πατρίδος µας, ὥστε
νά ἀποχριστιανίσουν τήν ἑλληνι-
κή κοινωνία, νά ἀπωθήσουν τήν
Ἐκκλησία στό περιθώριο καί τέ-
λος νά χωρίσουν τήν Ἐκκλησία
ἀπό τήν Πολιτεία. Αὐτὸ ἐπιχει-
ροῦν σταδιακὰ µὲ τὸ νὰ κτυποῦν
τὴν Ἐκκλησία, διαγράφοντας τό
θρήσκευµα ἀπό τίς ταυτότητες,
κατεβάζοντας τίς εἰκόνες ἀπό τά
δηµόσια κτήρια καί νοµοθετών-
τας ἀντιχριστιανικούς νόµους. Ἡ
ἀπώθηση καί ἡ φίµωση τῆς
Ἐκκλησίας, γιά νά µή ἔχει λόγο
στό καθηµερινό γίγνεσθαι τῆς
Χώρας γίνεται, διότι γνωρίζουν
ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν πεθαίνει ὅσο
ταυτίζεται µέ τήν Πίστη καί ὅτι ἡ
Ἐκκλησία ἐπηρεάζει τό µεγαλύτε-
ρο µέρος τοῦ λαοῦ, ἀφοῦ οἱ
Ἕλληνες χριστιανοί ὀρθόδοξοι
σέ αὐτή τήν Χώρα δέν εἶναι ἡ µει-
οψηφία, ἀλλά ἡ πλειοψηφία.

Ἀκόµη καί σήµερα, παρ’ ὅλο
τόν πόλεµο, πού γίνεται στήν
Ἐκκλησία, σάν τίς δηλώσεις τοῦ
κοινωβευλευτικοῦ ἐκπροσώπου
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νίκου Φίλη ὅτι:
«Πρόκειται γιά ἐµπόριο λειψά-
νων καί ὅτι αὐτή ἡ πράξη δέν
προάγει τήν κοινωνία καί στέλνει
τό λάθος µήνυµα στούς ἀσθενεῖς,
πού ἔτσι τούς ἀποµακρύνει ἀπό
τήν ἰατρική ἐπιστήµη κάνοντας
λόγο γιά µιά µορφή λαϊκισµοῦ»
καί τήν πνευµατική ἀνέχεια τοῦ
πιστοῦ λαοῦ, ὁ λαὸς µας κρατάει
τήν θρησκευτική του συνείδηση.
Ὅµως θά πρέπει νά ἀντιλη-
φθοῦµε κάποτε ὅτι ἡ Χώρα µας
πρέπει νὰ ἀποκτήσει πιστοὺς
ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι θά πολι-
τεύονται σύµφωνα µέ τόν νόµο
τοῦ Θεοῦ καί αὐτό χρειάζεται
προσευχή ἀλλά καί ἀγώνα.

Γ.Κ.Τ.

Στίς 22 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία
µας ἑορτάζει τήν µνήµη τοῦ

ἁγίου µάρτυρος Βασιλίσκου,
ἀνεψιοῦ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου
τοῦ Τήρωνος. Ὁ ἅγιος Βασιλί-
σκος ἔζησε κατά τούς χρόνους
τοῦ βασιλέα Μαξιµιανοῦ καί κα-
ταγόταν ἀπό τήν περιοχή τῆς
Ἀµασείας τῆς Μαύρης Θάλασ-
σας. Τό 295 ὁ Μαξιµιανός ἔστει-
λε στήν Ἀνατολή τόν ἡγεµόνα
Ἀγρίππα µέ σκοπό νά ἐκδιώξη
τούς χριστιανούς. Τότε ἦταν
πού συνελήφθη ὁ ἅγιος Βασιλί-
σκος καί φυλακίσθηκε. Εὑρι-
σκόµενος στήν φυλακή τοῦ πα-
ρουσιάσθηκε ὁ Κύριος, ὁ
ὁποῖος τόν πρόσταξε ὅτι, ἀφοῦ
δραπετεύση, νά γυρίση στούς
οἰκείους του, γιά νά τούς κατηχήση, κατόπιν νά
πάη στά Κόµανα τῆς Καππαδοκίας, ὅπου ἐπρό-
κειτο νά µαρτυρήση. Ὅταν ὁ ἡγεµόνας ἀντελή-
φθη τήν ἀπουσία του ἔστειλε στρατιῶτες, γιά νά
τόν συλλάβουν. Πράγµατι τόν συνέλαβαν καί γιά
νά τόν τιµωρήσουν τοῦ φόρεσαν ὑποδήµατα µέ
καρφιά. Ἔτσι ὁδηγώντας τον στόν ἡγεµόνα ἔκα-

ναν µία στάση σέ κάποιο χωριό
καί, ἀφοῦ τόν ἔδεσαν σέ ἕνα ξε-
ρό πλάτανο, φιλοξενήθηκαν σέ
κάποια γυναίκα. Κατά τήν διάρ-
κεια τοῦ δείπνου ὁ Θεός ἐπέ-
τρεψε νά γίνη σεισµός καί νά
βλαστήση ὁ ξερός πλάτανος.
Ἔντροµοι οἱ στρατιῶτες ἐλευθέ-
ρωσαν τόν ἅγιο Βασιλίσκο καί,
ἀφοῦ τόν παρακάλεσαν νά τούς
συγχωρέση, τοῦ ζήτησαν νά
τούς βαπτίση µαζί µέ τήν γυναί-
κα πού τούς φιλοξενοῦσε καί
τούς οἰκείους της. Ὅταν ἀργό-
τερα παρουσιάσθηκε ὁ µάρτυς
στόν ἡγεµόνα εὑρισκόµενοι
στόν ναό τῶν εἰδώλων ὁ ἅγιος
µέ τήν προσευχή του γκρέµισε
τά εἴδωλα καί τόν ναό. Ὁ ἡγε-

µόνας κυριευµένος ἀπό θυµό διέταξε νά ἀποκε-
φαλίσουν τόν ἅγιο καί νά ρίξουν τό σῶµα του
στόν ποταµό. Ἔτσι ὁ ἅγιος Βασιλίσκος ἔλαβε τόν
στέφανο τοῦ µαρτυρίου, οἱ δέ χριστιανοί τῶν Κο-
µάνων ἔκτισαν Ναό ἀφιερωµένο στόν µάρτυρα,
ὅπου ἐναπέθεσαν τό τίµιο λείψανό του, τό ὁποῖο
εἶναι ἀπό τότε πηγή ἰαµάτων καί θαυµάτων.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁµι-
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγ-
γος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσ-
εχῆ ∆ευτέραν 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».

Λόγῳ θέρους αἱ ὁµιλίαι θά
διακοποῦν καί θα συνεχισθοῦν
σύν Θεῷ τόν προσεχῆ Ὀκτώ-
βριον.
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-
νηςΚαρατζένης,ΠαναγίαςἘλευ-
θερωτρίας 51 Κηφισιά. ∆ιευθυν-
τὴς Συντάξεως· Γεώργιος Τραµ-
πούλης, Θησέως 25, Νέα ᾿Ερυ-
θραία (14671). ῾Υπεύθυνος Τυ-
πογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ.
Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15, ∆ρο-
σιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου 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 εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς
µας συνδροµητάς ὅτι δύνανται νά
καταθέτουν τήν συνδροµήν των ἢ
ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τρά-
πεζαν εἰς τό ὄνοµα «Πανελλήνιος
Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογα-
ριασµοῦ 129/296140-76.

∆ιά τούς ἀγαπητούς συνδροµη-
τάς 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 ἐκδό-
σεώς του στηρίζονται ἀποκλει-
στικῶς καί µόνον εἰς τὰς συνδρο-
µάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν
καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΝΕΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Μόλις ἐκυκλοφορήθησαν τὰ νέα βιβλία τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΥ-

ΨΕΛΗ» (Σπαρτάκου 6, Συκιές, 56626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. 2310 212659)
γραµµένα εἰς ἁπλῆν γλῶσσαν, εὐκολονόητα, καλαίσθητα καὶ πολὺ ὠφέλιµα
διὰ µικροὺς καὶ µεγάλους.

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

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

3. «ΠΑΠΑ-∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ (1902-1975) Ἐφηµέριος Πλατά-
νου Τρικάλων».

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

5. «Πάπας καὶ οἰκουµενιστές» Μοναχοῦ Γαβριὴλ Ἁγιορείτου.
6. «Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ» Κων. ∆ωρ. Μουρατί-

δου, Καθηγητοῦ Πανεπιστηµίου, Προέδρου τῆς Π.Ε.Θ.
7. «Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ» Π.Μ. Σωτήρχου.
8. «ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΙ, Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ» Ἁγίου Νικολά-

ου Ἀχρίδος.
9. «ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ», Ἁγ. Νικολάου Ἀχρίδος.
10. «Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ» Ἀρχ. Σπυρ.

Μπιλάλη.
11. «∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ» Γέροντος Ἐφραίµ Φιλο-

θεΐτου.
12. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣΤΟΥΑΓΙΟΥΕΦΡΑΙΜΤΟΥΜΕΓΑΛΟ-

ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΤΟΥΟΡΟΥΣΑΜΩΜΩΝΑΤΤΙΚΗΣ.
Ἐπίσης µπορεῖτε νὰ τὰ βρῆτε καὶ εἰς τὰ κεντρικὰ θρησκευτικὰ βιβλιοπωλεῖα

τῶν Ἀθηνῶν.

λές, πού παίρνει ἀπό τή µελέτη
κάποιου βιβλίου ἤ τή συνοµιλία
µέ κάποιον κληρικό ἤ ἔµπειρο
λαϊκό. Ἐπίσης τηρώντας τίς
ἐντολές δέν ἔχει αἰσχρές ἐπιθυ-
µίες. Ἐλεύθερα τίς ἀρνεῖται καί
τίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου τίς
ἀντιµετωπίζει µέ ἀποφασιστικό-
τητα. Προσεκτικός εἶναι ἀκόµα
καί στίς βιοτικές µέριµνες. Τίς πε-
ριορίζει ὅσο εἶναι δυνατό, γιά νά
ἔχει ἐλεύθερο χρόνο. ∆έν θέλει
νά εἶναι πολυµέριµνος καί πο-
λυάσχολος. Ἀντίθετα, ἱκανο-
ποιεῑται µέ τά λίγα, εἶναι αὐτάρ-
κης καί δέν ἀκολουθεῖ τή νοοτρο-
πία τῆς καταναλωτικῆς κοινω-
νίας. ∆έν εἶναι ὑπέρ τῆς ἀφθο-
νίας τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. ∆έν
ἀρνεῖται ὅµως τά ὑλικά ἀγαθά
στούς ἀδελφούς του. Φροντίζει
γι᾿ αὐτούς, προσφέρει ὅ,τι ἔχει
καί θυσιάζει τό χρόνο του προ-
κειµένου νά ἀνακουφιστοῦν. Οἱ
µέριµνες γιά ἔργα ἀγάπης διαφέ-
ρουν ἀπό τίς µέριµνες πού
ἔχουν σχέση µέ τή δική του ζωή.
Οἱ πρῶτες πρέπει νά αὐξάνον-
ται, γιατί εἶναι ἕνα εἶδος προ-
σευχῆς, ἀφοῦ ὑπηρετοῦν τήν κο-
ρυφαία ἀρετή τῆς ἀγάπης, ἐνῶ
οἱ δεύτερες πρέπει νά µειώνον-
ται, γιατί ἐµποδίζουν καί τήν
προσευχή καί τήν ἀγάπη.

Ἡ ἀποτελεσματικὴ
προσευχή

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



(1ον)
Πρὸς τὸν ἀξιότιµον κύριον
Σωτήριον Γκλαβᾶν
Πρόεδρον Ἰνστιτούτου Ἐκπαι-

δευτικῆς Πολιτικῆς
Κοινοποίηση:
Πρὸς τὸν ἀξιότιµον κύριον
Κωνσταντῖνον Καλπάκαν
∆ιευθυντὴν τῆς ∆ιοικητικῆς

Ὑπηρεσίας τοῦ ΥΠΑΙΘ
Ἀξιότιµε κύριε Πρόεδρε
Εὐχαριστοῦµε γιὰ τὴν ἀποστολὴ

στὴν Ἕνωσή µας, τοῦ ὑπ' ἀριθ.
3975/6.4.2015 ἐγγράφου σας, µὲ τὸ
ὁποῖο µᾶς διαβιβάζετε πρακτικό τοῦ
∆.Σ. τοῦ ΙΕΠ περὶ τῆς ὕλης τοῦ µα-
θήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς
ἀπάντησής σας σὲ διάβηµα - δια-
µαρτυρία µας (ὑπ᾽ ἀριθ.
15/3.2.2015), πρὸς τὸ ΙΕΠ. Ὅµως,
τὸ ἔγγραφό σας φαίνεται νὰ ἐπιδίδε-
ται σὲ ἀπίστευτες ὑπεκφυγὲς καὶ
παραποιήσεις, ὅπως θὰ ἐξηγήσου-
µε παρακάτω:

α) ∆ὲν ἀπαντάει οὔτε κατ᾽ ἐλάχι-
στον στὰ ὅσα εὐθαρσῶς θέσαµε
στὸ προαναφερόµενο ἔγγραφό µας
πρὸς τὸ ΙΕΠ µὲ θέµα: «Ἀνάσχεση
τῆς ἐφαρµογῆς τοῦ Προγράµµατος
Σπουδῶν τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν».

β) ∆ιαστρεβλώνει καὶ κακοποιεῖ
τὶς θέσεις τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσε-
ως Θεολόγων (ΠΕΘ), µὲ συνέπεια
νὰ παραπληροφορεῖ τὸν ἀναγνώ-
στη τοῦ κειµένου σας καὶ νὰ παρα-
ποιοῦνται καὶ συκοφαντοῦνται, κατ᾽
αὐτὸν τὸν ἀνοίκειο τρόπο, οἱ θέσεις
τῆς Ἑνώσεως καὶ ὁ ἀνιδιοτελὴς
ἀγώνας ποὺ διεξάγει γιὰ τὴν ὑπερά-
σπιση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς
Ἀγωγῆς. Ὅπως σᾶς ἐκθέσαµε καὶ
στὴν ἐπιστολή µας στελέχη τοῦ
Ἰνστιτούτου σας (ἴσως οἱ ἴδιοι οἱ
συντάκτες τῆς ἀπαντήσεώς σας),
φανερὰ πλέον καὶ ἀπροκάλυπτα
προσπαθοῦν νὰ ἀποδοµήσουν τὸ
ὀρθόδοξο µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, µεθοδεύοντας διὰ τῶν Προ-
γραµµάτων τους τὴν ἐκ βάθρων
ἀλλοίωση τοῦ σκοποῦ, τοῦ χαρα-
κτήρα καὶ τοῦ περιεχοµένου του.
Βασικὸς στόχος τους εἶναι νὰ µὴ
ἔχει πλέον τὸ θρησκευτικὸ µάθηµα
σχέση µὲ τὴν ζῶσα ἐκκλησιαστικὴ
ὀρθόδοξη παράδοση, ἡ ὁποία πα-
ράδοση, ἀπὸ τὸ 1836 ἕως σήµερα,
ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ τὴν αὐτο-
νόητη βάση καὶ τὸ σηµεῖο ἀναφορᾶς
κάθε θέµατος, ποὺ ἀφορᾶ στὴν
ἑλληνικὴ θρησκευτικότητα καί, φυσι-
κά, στὴ σχολικὴ θρησκευτικὴ ἀγω-
γή. Ὡς ἐκ τούτου, ἐπιφυλασσόµαστε
πλέον γιὰ κάθε νόµιµο δικαίωµά
µας, ὡς πρὸς τὶς ἀπαράδεκτες στά-
σεις καὶ δράσεις τους ἐναντίον τῆς
ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς ἀγωγῆς.

∆ιαφαίνεται πάντως, κύριε Πρό-
εδρε, ἐκ τοῦ ἀπαντητικοῦ σας
ἐγγράφου ὅτι δὲν ἔχει γίνει, γιὰ διά-
φορους λόγους, ἀντιληπτὸ τὸ µέγε-
θος τῆς ἐπιχειρούµενης ἀλλοίωσης
τῆς µορφῆς τῆς παρεχόµενης θρη-
σκευτικῆς ἀγωγῆς στὰ σχολεῖα µας,
διαµέσου τῶν νέων Προγραµµάτων
Σπουδῶν καὶ τῶν καταστρεπτικῶν
συνεπειῶν ποὺ αὐτὰ θὰ ἐπιφέρουν
στὴ διαµόρφωση τῆς προσωπικό-
τητας τῶν παιδιῶν µας, ποὺ πρόκει-
ται νὰ στελεχώσουν τὴν ἑλληνικὴ
κοινωνία τοῦ µέλλοντος.

∆ιαφαίνεται ἀκόµη ὅτι δὲν ἔχει συν-
ειδητοποιηθεῖ, στὸ βαθµὸ ποὺ ἀπαι-
τεῖται, ἀπὸ στελέχη τοῦ Ἰνστιτούτου
σας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐσᾶς, ἴσως, ποὺ
ἔχετε τὴ γενικὴ εὐθύνη γιὰ τὸ ἔργο
τοῦ ΙΕΠ, ὅτι τὴν ὀρθόδοξη παράδο-
ση, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ µεγαλύτερο καὶ
σπουδαιότερο κοµµάτι τῆς ἑλλη-
νικῆς παράδοσης, ἔχετε συνταγµα-
τικὸ χρέος καὶ νοµικὴ ὑποχρέωση -
καὶ εἶστε ὑπόλογοι γι’ αὐτὸ- νὰ στη-
ρίζετε, νὰ καλλιεργεῖτε, νὰ µεταδίδε-
τε καὶ νὰ ἀναπτύσσετε ἀρκούντως
διὰ τῶν Προγραµµάτων, τῶν Βι-
βλίων, τῶν ἐπιµορφώσεων καὶ τῶν
ἄλλων δράσεων ποὺ εἶστε ὑπεύθυ-
νοι. Σᾶς ἐξηγήσαµε λεπτοµερῶς καὶ
µὲ σαφήνεια τὴ βλάβη, ποὺ εἴµαστε
βέβαιοι ὅτι θὰ προξενήσουν στὴ µα-
θητιῶσα νεολαία τὰ Προγράµµατα
Σπουδῶν, ποὺ ἀντιδηµοκρατικά,
αὐταρχικά, αὐθαίρετα, χωρὶς διάλο-
γο, διαύγεια καὶ διαβούλευση µὲ
ὅλους τοὺς ἐµπλεκόµενους φορεῖς,
προωθήσατε στὸ ΦΕΚ. Ἐσεῖς ἀπὸ
τὴν πλευρά σας µᾶς ἀπαντᾶτε περὶ
ἄλλων θεµάτων.

Εἰκάζουµε ὅτι τὰ Προγράµµατα
αὐτὰ ἔχουν συνταχτεῖ κάτω ἀπὸ τὴν
καθοδήγηση ἀνθρώπων, ποὺ δὲν
φαίνεται νὰ ἔχουν, ὡς θὰ ἔπρεπε,
στὰ σχέδιά τους τὴ συνέχεια τῆς πα-
ραδόσεώς µας, χρησιµοποιώντας
ἐσκεµµένα συκοφαντικὲς ἐτικέτες
καὶ ὑποτιµητικοὺς χαρακτηρισµοὺς
γιὰ τὸ ἰσχῦον σχολικὸ ὀρθόδοξο µά-
θηµα, τοῦ ὁποίου µάλιστα δηµιουρ-
γοὶ εἶναι οἱ ἴδιοι (Πρόγραµµα, βιβλία,
ἐπιµορφώσεις 2003-2006), µὲ κύρια
καὶ µόνιµη κατηγορία ὅτι εἶναι ὀρθό-
δοξο!!! καὶ µονοθρησκευτικό!!! καὶ γι’
αὐτὸ τὸ λόγο τὸ θεωροῦν πλέον ξε-
περασµένο ὡς κατηχητικό!!! καὶ
ὁµολογιακό!!!

Φαίνεται µᾶλλον ὅτι συγχέουν τὶς
ἔννοιες τῆς πίστεως, τῆς κατήχησης
καὶ τῆς ὁµολογίας µὲ τὰ προσωπικά
τους βιώµατα καὶ τὶς τυχὸν ἰδεολο-
γικὲς ἐµµονὲς ἢ καὶ ἰδεοληψίες τους,
στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐπιβά-
λουν καὶ νὰ ἐφαρµόσουν στὰ σχο-
λεῖα τὶς ριζικὲς ἀντιχριστιανικές,
ἀποδοµητικὲς καὶ ξενόφερτες
ἀλλαγὲς ποὺ ἐπινόησαν, προβάλ-
λοντας ὄχι φυσικὰ ἐπιστηµονικά, θε-

ολογικὰ ἢ παιδαγωγικὰ ἐπιχειρήµα-
τα, ἀλλὰ σαθρὰ καὶ ξεπερασµένα
συνθηµατολογικὰ καὶ συκοφαντικὰ
στερεότυπα καὶ χρησιµοποιώντας,
κατὰ τὸ δοκοῦν ἀλλοιωµένες κάποι-
ες εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες.

Σᾶς ἀναφέραµε µὲ ἔµφαση ὅτι τὰ
Προγράµµατα αὐτὰ δὲν σχετίζονται
µὲ τὸ πνεῦµα, τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς
ἀρετὲς τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης
καὶ ζωῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν
νέων µας, ἀφοῦ εἶναι ἐµφανὲς ὅτι γί-
νεται µεθοδευµένη προσπάθεια,
ἀφενὸς νὰ περιθωριοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ
παράδοση καὶ ἀφετέρου νὰ καταλά-
βει τὴ θέση της τὸ νέο τερατούργη-
µα θρησκευτικοῦ συγκρητισµοῦ καὶ
θρησκευτικῆς συγχύσεως, τὸ πολυ-
θρησκειακὸ µάθηµα καὶ µέσῳ αὐτοῦ
νὰ ἐπιβληθεῖ, ἕνα νέο κοσµικὸ θρη-
σκευτικὸ πνεῦµα στοὺς νέους µας.

Ἐπειδὴ ὅµως ἡ Ἕνωσή µας τυγ-
χάνει σωµατεῖο ἐπιστηµονικό, ὑπο-
λαµβάνουµε ὅτι πρωτίστως γιὰ τὸν
σκοπὸ αὐτὸ µᾶς διαβιβάζετε τὸ ὡς
ἄνω κείµενο, προκειµένου νὰ διατυ-
πώσουµε τὴν καθαρὰ ἐπιστηµονικὴ
µας ἄποψη ἐπὶ τοῦ θέµατος. Σᾶς
παραθέτουµε λοιπὸν τὴν ἄποψή
µας καὶ παρακαλοῦµε, νὰ τὴν θεω-
ρήσετε αὐστηρὰ καὶ ἀποκλειστικὰ
ὡς ἐπιστηµονικὴ καὶ ἀντικειµενικὴ
καὶ ὄχι ἰδεολογικὴ καὶ βεβαίως
ἀπαλλαγµένη παντὸς ἄλλου χαρα-
κτηρισµοῦ (τὸν ὁποῖον ἀπορρίπτου-
µε προκαταβολικά):

Τὸ ἐπίµαχο Πρακτικὸ τοῦ ΙΕΠ στὸ
ὁποῖο ἀναφέρεστε, ὑπεραµύνεται
τῆς εἰσαγωγῆς ὕλης µαθήµατος
Θρησκευτικῶν πολυθρησκευτικῆς
καὶ ὄχι ἀµιγῶς Ὀρθοδόξου. Καὶ
ὀφείλουµε, νὰ σᾶς διαβεβαιώσουµε
µὲ κάθε εἰλικρίνεια, ὅτι τὴν πρόταση
αὐτὴ θὰ τὴν ἀποδεχόµασταν ἀσµέ-
νως, ἐὰν πληροῦσε σὲ ἱκανοποι-
ητικὸ βαθµὸ τὶς ἀπαιτήσεις µιᾶς κα-
θαρὰ ἐπιστηµονικῆς ἐργασίας/µελέ-
της τοῦ ἐπίµαχου θέµατος. Τίθεται
λοιπὸν πρωτίστως τὸ ἐρώτηµα:
Πληροῖ ἢ ὄχι καὶ σὲ ποιὸ βαθµὸ τὶς
προϋποθέσεις ἑνὸς ὀρθόδοξου χρι-
στιανικοῦ µαθήµατος; Ἰδοὺ λοιπὸν τί
προκύπτει ἀπὸ ἔγκυρη καὶ ὑπεύθυ-
νη µελέτη τοῦ ἐν λόγῳ κειµένου.

1. Τὸ ἐν λόγῳ πρακτικὸ ἐκτείνεται
σὲ ὀκτὼ ὁλόκληρες πυκνογραµµέ-
νες σελίδες καὶ στοχεύει νὰ ἀποδεί-
ξει ὅτι τὴ σηµερινὴ ἐποχὴ οἱ µαθητὲς
ἔχουν µεταβάλει προσωπικότητα,
λόγῳ -ὡς ἀναφέρεται- «τῆς τηλεο-
ράσεως, τῶν βιντεοπαιχνιδιῶν, τοῦ
κινηµατογράφου καὶ τοῦ διαδι-
κτύου» καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ µεταβολὴ τῆς
προσωπικότητάς τους ἐπιβάλλει τὴ
διδασκαλία µαθήµατος Θρησκευ-
τικῶν πολυθρησκευτικοῦ !!! (θὰ
χρειάζονταν πολλὰ θαυµαστικὰ
ἐδῶ, γιὰ νὰ ἀπεικονισθεῖ ἡ πραγµα-
τικότητα αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισµοῦ).
Ἐδῶ ὑπάρχει τὸ ἑξῆς µεγάλο κενό:
Μπορεῖ πράγµατι οἱ µικροὶ µα-
θητὲς/τριες, νὰ ἔχουν ἐπηρεασθεῖ
ἀπὸ τὴν ὡς ἄνω τεχνολογικὴ ἐξέλι-
ξη τῆς ἐποχῆς µας. Ἀπὸ ποῦ ὅµως
προκύπτει ὅτι ἡ «θεραπεία» αὐτοῦ
τοῦ ἐπηρεασµοῦ τους ἀντιµετωπίζε-
ται ὄχι µὲ ἄλλον τρόπο ἀλλά, κυ-
ρίως, µὲ τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς «πολυ-
θρησκευτικοῦ» µαθήµατος Θρη-
σκευτικῶν, τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς «φορ-
τώνει» καὶ θὰ τοὺς «µπερδεύει» µὲ
γνώσεις, κατὰ βάση «ἄχρηστες» (τὸ
ἐπίµαχο κείµενο δὲν ἀναφέρει ὅτι θὰ
τοὺς εἶναι χρήσιµες οἱ γνώσεις, ποὺ
προσπαθεῖ «νὰ τοὺς φορτώσει»).

Ἤδη, ὅπως πληροφορούµαστε,
στὸ Ἰνστιτοῦτο σας ἔχει διαβιβασθεῖ,
µὲ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί-
ας καὶ Θρησκευµάτων, κείµενο σὲ
γλώσσα ἀγγλική, µὲ τὸ ὁποῖο ἡ
ἁρµόδια ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας τῆς Μεγάλης Βρετανίας
ἀπορρίπτει καταλυτικὰ πρόταση κά-
ποιας ὑπηρεσίας ἀντίστοιχης τῆς
δικῆς σας, ἡ ὁποία εἶχε ἐπίσης προ-
τείνει τὴν εἰσαγωγὴ στὴ Μεγάλη
Βρετανία µαθήµατος πολυθρησκευ-
τικοῦ ἀνάλογου πρὸς τὴ δική σας
πρόταση. Τὸ κείµενο αὐτὸ (τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Μεγάλης
Βρετανίας) ἀποδεικνύει ὅτι ἡ εἰσα-
γωγὴ στὰ σχολεῖα ὕλης µαθήµατος
Θρησκευτικῶν πολυθρησκευτικοῦ
συνεπάγεται τὴν κόπωση καὶ τελικὰ
τὴν παντελῆ ἀδιαφορία τῶν µα-
θητῶν, ὄχι µόνον γι’ αὐτὴν τὴν προ-
τεινόµενη πολυθρησκευτικὴ ὕλη,
ἀλλὰ καὶ κατὰ λογικὴ συνέπεια, γιὰ
ὁλόκληρο τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Βλέπουµε λοιπὸν ὅτι τὰ ὑπο-
στηριζόµενα ἀπὸ τὸ ἐπίµαχο Πρα-
κτικὸ καταρρέουν, ὄχι βέβαια κατὰ
τὴν δική µας ἄποψη, ἀλλὰ κατὰ τὴν
ἄποψη µιᾶς ἔγκυρης ὑπηρεσίας,
ἑνός, κατὰ γενικὴ ὁµολογία ἀνε-
πτυγµένου καὶ σὲ ὑψηλὸ βαθµὸ πο-
λιτισµένου καὶ µεγάλου εὐρωπαϊκοῦ
κράτους. Βεβαίως, οἱ συντάκτες τοῦ
Πρακτικοῦ ἀντιλαµβανόµενοι τὸ ἐπι-
στηµονικὸ κενὸ τῶν ἀπόψεών τους
κατατρίβονται σὲ πολυσέλιδες ἀνα-
λύσεις καὶ ἀναπτύξεις, ἐπαναλαµ-
βάνοντας συνεχῶς τὰ ἴδια καὶ τὰ
ἴδια, µὲ διαφορετικὴ κάθε φορά δια-
τύπωση.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

12. Ἀθώα χαλάρωσις
Εἶναι ἀρχαία ἡ συνήθεια νὰ

ἐπισκέπτονται οἱ μοναχοί, ἀλλὰ
καὶ οἱ ἁπλοὶ πιστοί, ἐνάρετους γέ-
ροντες χάριν ὠφελείας. Παλαιὰ
πεζοποροῦσαν πολλὲς ὧρες, γιὰ
νὰ φτάσουν στὰ ἀσκητικὰ κελιά
τους καὶ νὰ συνομιλήσουν μαζί
τους. Κι ἐκεῖνοι στοργικοὶ πατέ-

ρες καθὼς ἦταν τοὺς δέχονταν μὲ
ἀγάπη καὶ τοὺς φιλοξενοῦσαν
προσφέροντάς τους ὅ,τι εἶχαν.

Κάποτε μερικοὶ μοναχοί ἐπισκέ-
φτηκαν τὸν Ἀββᾶ Ἀντώνιο, ὁ
ὁποῖος τοὺς ὑποδέχτηκε μὲ χα-
ρούμενη διάθεση κι ἐπικοινω-
νοῦσε μαζί τους μὲ ἀστεῖα καὶ
πειράγματα. Βρέθηκε ἐκεῖ κι ἕνας
ποὺ κυνηγοῦσε στὴν ἔρημο ἄγρια
ζῶα καὶ σκανδαλίστηκε. Ὁ ἀββᾶς
τὸ κατάλαβε καὶ θέλοντας νὰ τὸν
διδάξει ὅτι μερικὲς φορὲς πρέπει
νὰ συγκαταβαίνει στοὺς ἀδελ-
φούς, τὸν κάλεσε κοντά του καὶ
τοῦ εἶπε:

– Βάλε μία σαΐτα στὸ τόξο σου
καὶ τέντωσέ το.

Ἐκεῖνος τὸ ἔκανε πρόθυμα. Ὁ
ἀββᾶς τοῦ ξανάπε:

– Τέντωσέ το πιὸ πολύ.
Ὁ κυνηγὸς τὸ τέντωσε.
– Ἀκόμα πιὸ πολύ.
Καὶ ὁ κυνηγὸς τοῦ ἀπάντησε:
– Ἂν τὸ τεντώσω ὑπερβολικά,

θὰ σπάσει τὸ τόξο.
Τότε ὁ Ἅγιος τοῦ ἐξήγησε:
– Ἔτσι γίνεται καὶ στὸ ἔργο τοῦ

Θεοῦ. Ἂν τεντώσουμε ὑπερβολικὰ
τὴ συμπεριφορά μας ἀπέναντι
στοὺς ἀδελφούς, θὰ σπάσουν καὶ
αὐτοί. Πρέπει λοιπὸν ποῦ καὶ ποῦ

νὰ συγκαταβαίνουμε στοὺς ἀδελ-
φούς.

Ὁ κυνηγὸς μόλις ἄκουσε τὰ λό-
για αὐτά, ἔνιωσε κατάνυξη καὶ
ἔφυγε ὠφελημένος. Ἀλλὰ καὶ οἱ
ἀδελφοί, στηριγμένοι πνευματικά,
ἔφυγαν γιὰ τὸν τόπο τους.

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη καὶ
τὴν ἀθώα χαλάρωση, μετὰ ἀπὸ
ἔντονους πνευματικοὺς ἀγῶνες, οἱ
ὁποῖοι φυσιολογικὰ τὸν καταπο-
νοῦν καὶ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ κα-
ταβληθεῖ, γεγονὸς ποὺ θὰ εἶναι
καταστροφικὸ γιὰ τὸν ἴδιο ἀλλὰ
καὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ περι-
βάλλοντός του. Ἡ χαλάρωση αὐτὴ
τελικὰ αὐξάνει τὸ ζῆλο καὶ ἐνι-
σχύει γιὰ μεγαλύτερη πνευματικὴ

ἐργασία.

* * *

13. Ἐπιφυλακτικοὶ
εἰς τοὺς ἐπαίνους

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος δὲν ἦταν
εὐκολόπιστος στοὺς ἐπαίνους, ποὺ
διατυπώνονταν γιὰ διάφορους μο-
ναχούς. Ἤθελε νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι
ἀνταποκρίνονταν στὴν πραγματικό-
τητα, γἰ αὐτὸ καὶ σπάνια τοὺς ἐπα-
ναλάμβανε. Ἀνησυχοῦσε μήπως προ-
καλέσει ζημιὰ στοὺς ἐγκωμιαζόμε-
νους, ἀλλὰ καὶ σ᾽ ἐκείνους ποὺ εἶχαν
πιστέψει σ᾽ αὐτούς.

Κάποτε μερικοὶ ἀδελφοὶ ἐπαίνεσαν
στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο ἕνα μοναχό.

Ἐκεῖνος δὲν εἶπε τίποτα καὶ μόνο ὅταν
ἦλθε σ᾽ αὐτόν, τὸν δοκίμασε ἂν ὑπο-
μένει ἐξευτελισμό. Καὶ ὅταν διαπίστω-
σε ὅτι δὲν ἀντέχει, τοῦ εἶπε: «Μοι-
άζεις μὲ χωριὸ ποὺ μπροστὰ εἶναι πε-
ριποιημένο καὶ στολισμένο, ἀπὸ πίσω
ὅμως τὸ λεηλατοῦν ληστές».

Οἱ ἄνθρωποι εὔκολα ἐπαινοῦν
γνωστά τους πρόσωπα καὶ ἀναφέ-
ρονται στὶς ἀρετές τους καὶ τὰ σπου-
δαῖα ἔργα τους, δημιουργώντας ἔτσι
ἐντυπώσεις, ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ
τὴν πραγματικότητα. Γι᾽ αὐτὸ πρέ-
πει νὰ εἴμαστε ἐπιφυλακτικοὶ στὰ
ὅσα ἀκοῦμε καὶ προσεκτικοὶ στὰ
ὅσα διατυπώνουμε ἐμεῖς γιὰ τοὺς
ἄλλους.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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Ἡ ἱστορία τῆς Πεντηκοστιανικῆς
αἱρετικῆς κίνησης εἶναι συνυφασµέ-
νη µέ τήν ἐπιφυλακτική καί κριτική
στάση πού κράτησε ὄχι µόνο γιά
τούς παραδοσιακούς κλάδους τοῦ
Προτεσταντικοῦ κόσµου (π.χ. Λου-
θηρανοί, Μεταρρυθµισµένοι, Βαπτι-
στές κ.ἄ.), ἀλλά καί γιά τό Παγκόσµιο
Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ).

Ἡ στάση τῶν κλασικῶν Πεντηκο-
στιανικῶν κινηµάτων ἀπό τήν ἀρχή
τῆς ἱδρύσεως τοῦ ΠΣΕ τό 1948 µέχρι
σήµερα, δέν εἶναι ἑνιαία. Οἱ πρῶτες
ἐπαφές τοῦ Πεντηκοστιανικοῦ χώ-
ρου µέ τό ΠΣΕ ἄρχισαν τή δεκαετία
τοῦ 1950 µέ τήν πρωτοβουλία δύο
ἐπιφανῶν Πεντηκοστιανῶν τῶν Do-
nald Gee (1891-1966) καί David du
Plessis (1905-1987). 

Τή δεκαετία τοῦ 1960 οἱ σχέσεις
κάποιων Πεντηκοστιανικῶν κινηµά-
των µέ τό ΠΣΕ ἔγιναν πιό στενές,
ἐνῶ εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἔνταξη στό
ΠΣΕ, τό 1961 στό Νέο ∆ελχί, τῶν
δύο πρώτων Πεντηκοστιανικῶν κι-
νήσεων ἀπό τή Χιλή. Προϊόντως τοῦ
χρόνου ἐντάχθηκαν καί ἄλλα Πεντη-
κοστιανικά κινήµατα ἀπό διαφορετι-
κά γεωγραφικά διαµερίσµατα τοῦ κό-
σµου, κυρίως ὅµως προερχόµενα
ἀπό τόν λεγόµενο Τρίτο Κόσµο.

Τό γεγονός τῆς ἔνταξης, ἤδη ἀπό
τό 1961 Πεντηκοστιανικῶν κινήσεων
στό ΠΣΕ,  στό χῶρο τῶν Πεντηκο-
στιανῶν ἔχει γίνει µέχρι σήµερα
ἀφορµή ἐντάσεων, ἐνστάσεων καί
ἀντιπαραθέσεων, πραγµατικότητα
πού ὑφίσταται µέχρι σήµερα. Ἡ ἀπ’
ἀρχῆς ὑφιστάµενη καχυποψία τοῦ
Πεντηκοστιανικοῦ χώρου ἀπένταντι
στό ΠΣΕ εἶναι µέχρι σήµερα ὑπαρ-
κτή καί τά ἐπί µέρους ἀνοίγµατα κά-

ποιων κινήσεων πρός αὐτό, ἀξιολο-
γοῦνται ὡς ἀµφιλεγόµενα. 

Ἀντιπροσωπευτικές ἀποδείξεις
αὐτῆς τῆς ἀρνητικῆς στάσης τοῦ κλα-
σικοῦ Πεντηκοστιανισµοῦ ἔναντι τοῦ
ΠΣΕ ἀποτελοῦν µεταξύ τῶν ἄλλων,
καί ὁ χαρακτηρισµός του παλαιότε-
ρα, ὅπως ἀναφέρει ὁ W. Hollenwe-
ger, ὡς « συναυτουργό τοῦ Ἀντιχρί-
στου », ἐνῶ  στήν ἴδια συνάφεια καί ὁ
Πεντηκοστιανός Καθηγητής A. An-
derson, µεταξύ τῶν ἄλλων, ὑπο-
γραµµίζει καί τή θέση τῆς γενικῆς συν -
έλευσης τῶν Συνάξεων τοῦ Θεοῦ τό
1963, µιά ἐκ τῶν µεγαλυτέρων κλα-
σικῶν Πεντηκοστιανικῶν κινήσεων
διεθνῶς, ὅπου χαρακτήριζαν τό ΠΣΕ
ὡς ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς Βα-
βυλώνας, πού ἀναφέρει τό βιβλίο
τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ.17,5).

Ἡ ἐµφάνιση τῆς Νεοπεντηκοστια-
νικῆς –Χαρισµατικῆς κίνησης συνέ-
βαλε τή δεκαετία τοῦ 1970, στό νά
ὑπάρξουν βήµατα µεγαλύτερης προσ -
έγγισης καί ἀπόπειρες κατανόησης
τοῦ κινήµατος. Τοῦτο ὀφείλεται στό
γεγονός ὅτι σύµφωνα µέ τόν Ch.O.
Donnell ἡ Χαρισµατική  κίνηση ἦταν
ἀνοιχτή στόν Οἰκουµενισµό. Αὐτή ἡ
παράµετρος ὅµως δέν στάθηκε ἱκα-
νή νά κάµψει τήν ἀρνητική στάση
τῶν κλασικῶν Πεντηκοστιανῶν
ἔναντι τοῦ ΠΣΕ.

Ὁ P. Zimmerling συνθέτοντας τίς
ἐπί µέρους ἀντιρρήσεις τῶν Πεντη-
κοστιανῶν ἐκπροσώπων ἀναφέρει
τρεῖς βασικούς λόγους, πού καθι-
στοῦν τόν κλασικό Πεντηκοστιανισµό
ἀρνητικό ἀπέναντι στό ΠΣΕ. Ὁ
πρῶτος λόγος εἶναι ὁ φονταµενταλι-
στικός λόγος κατανόησης τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἀπό τούς Πεντηκοστιανούς,

σέ ἀντίθεση µέ τήν ἀποδοχή ἀπό µέ-
λη τοῦ ΠΣΕ νεώτερων µορφῶν Βι-
βλικῆς κριτικῆς καί θεωριῶν. Ὁ δεύ-
τερος λόγος εἶναι ἡ ὑποψία ὅτι ὁ στό-
χος τοῦ ΠΣΕ εἶναι νά καταστεῖ ἕνας
ὑπερεθνικός ὀργανισµός µέ τή δηµι-
ουργία µιᾶς ὑπερεκκλησίας, κάτι
ἀνάλογο µέ τή Ρωµαιοκαθολική
Ἐκκλησία. Καί ὁ τρίτος λόγος σχετί-
ζεται µέ τό γεγονός τῆς ἀνοχῆς, πλήν
ὅµως τῆς µή ἀναγκαιότητος ὕπαρξης
τῆς λεγοµένης «ἐµπειρίας τοῦ Βαπτί-
σµατος µέ Ἅγιο Πνεῦµα» µέ τίς ἐξω-
τερικές ἐκδηλώσεις της ἀπό ὅλα τά
µέλη τοῦ ΠΣΕ.

Οἱ τρεῖς αὐτοί λόγοι συντελοῦν κα-
θοριστικά στήν κριτική καί ἐπικριτική
στάση τῶν κλασικῶν Πεντηκοστια-
νικῶν κινηµάτων ἔναντι τοῦ ΠΣΕ. Ὁ
G. Hobson προσθέτει στούς ἀνωτέ-
ρω λόγους καί τό γεγονός ὅτι οἱ κλα-
σικοί Πεντηκοστιανοί στέκονται ἐπι-
κριτικά ἔναντι τοῦ ΠΣΕ, καθώς φο-
βοῦνται ἄκαιρες συνενώσεις καί δο-
γµατικούς συµβιβασµούς.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καί ἡ θέ-
ση τοῦ F. Frost πού ἐπισηµαίνει ὅτι ὁ
κλασικός Πεντηκοστιανισµός διατυ-
πώνει ἔναντι τοῦ ΠΣΕ κατηγορίες
παρόµοιες µέ αὐτές τῶν Προτε-
σταντῶν Φονταµενταλιστῶν.

Ὁ κλασικός Πεντηκοστιανισµός
ἀποτελεῖ ἕνα, µεταξύ τῶν ἄλλων νεό-
τερων Προτεσταντικῶν σχηµα-
τισµῶν, πού διατηροῦν ἀρνητική καί
ἐπικριτική στάση ἀπέναντι στό ΠΣΕ,
παρά τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν ἐντός
του ἐπί µέρους κινήµατα πού διαφο-
ροποιοῦνται ὡς πρός τή στάση τους,
ἀπό τόν κύριο κορµό τοῦ Πεντηκο-
στιανισµοῦ.

– Τὸ philenews τῆς 11ης Μαΐου
ἐ.ἔ. ἔγραψε: «Ὕστερα γυρνάει ὁ
ἄλλος καὶ µοῦ λέει: «Μιλοῦσαν στὸν
ἀέρα ὁ Φανιέρος κι ὁ θεολόγος
Ἀντρέας Πιτσιλλίδης καὶ ἔγινε ἀνα-
φορὰ καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ἐκείνη
τὴ µέρα χάθηκαν €450.000 ἀπὸ λο-
γαριασµὸ ἐκκλησιαστικῆς ἐπι-
τροπῆς. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἔκανε
τὴ δουλειά»; Ὁ Πιτσιλλίδης, ὁ Φανιέ-
ρος ἢ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; O Ὅµως,
λόγῳ τῶν πιὸ πάνω, ὁ Προκαθήµε-
νος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
ἐµφανίστηκε πιὸ ἤπιος στὸ θέµα τοῦ
συµφώνου συµβίωσης». 

– Τὸ ἱστολόγιο roides ἔγραψε µε-
ταξὺ ἄλλων τὴν 10ην Μαΐου 2015:
«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰταλίας Γεννά-
διος (Τσαµπίκος Ζερβὸς) ἔφερε µὲ
τιµὲς ἀρχηγοῦ κράτους τὸ σκήνωµα
τῆς Ἁγ.Βαρβάρας στὴν Ἀθήνα...
«∆ιῶξτε τοὺς παπάδες τῶν Ἑλλή-
νων Συνταγµαταρχῶν», ἔγραφε ἡ
«Paese Sera» (3.11.’79), συνο-
δεύοντας τὴν κραυγή της µὲ γελοι-
ογραφία τοῦ ἐπισκόπου, ποὺ κρατᾶ
φασιστικὸ πέλεκυ καὶ φορᾶ στρατιω-
τικὸ πηλίκιο. Καταγγέλλεται στὴν ἰτα-

λικὴ Βουλὴ καὶ Γερουσία ἀπὸ τὸ Σο-
σιαλιστικὸ κόµµα γιὰ τὴν ἄρνησή του
νὰ τελέσει µνηµόσυνο στὸν Γ. Πα-
πανδρέου (κάτι µοῦ λέει πὼς σήµε-
ρα θὰ ἔτρεχε µὲ τὰ τέσσερα νὰ τὸ κά-
νει) καὶ γιατί «σήκωσε χέρι νὰ κτυπή-
σει» µέσα στὸν ναὸ δηµοκρατικὸ
φοιτητή. OΕἶχε ἤδη ἀµειφθεῖ ἀπὸ
τὸν χουντικὸ πατριάρχη Ἀθηναγόρα
γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του, ἀφοῦ ἀπὸ τὸ
1971 εἶχε προαχθεῖ σὲ ἐπίσκοπο
Κρατείας».

– Εἰς τὸ lobbystas ἀνεγνώσαµε
τὴν 9ην καὶ 11ην Μαΐου ἐ.ἔ.: «Στὴν
ἀρχὴ τὸ ὀνοµάζαµε «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡ-
ΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µὲ δια-
κριτικὸ τίτλο «ΣΥΜΕΑΝ ΑΕ». Μετὰ
ἔγινε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ-
ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑ∆ΑΣ Α.Ε. Ἀπὸ τὸ 2009 µπῆκε σὲ
ἐκκαθάριση. Τὸ ὑπόλοιπο τῶν ζη-
µιῶν γιὰ τὴν τελευταία χρήση (2008)
ἦταν 2.470.442 εὐρώO Ποιοὶ κέρδι-
σαν ἀπὸ τὶς ζηµιὲς ἑκατοµµυρίων τῆς
Ἐκκλησίας; Τὸν Μάϊο τοῦ 2014 κατα-

χωρήθηκε στὴν νοµαρχία ἡ «Ἑται-
ρεία Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς
Ἀκίνητης Περιουσίας Α.Ε.
(Ε.Α.Ε.Α.Π.)». Ἡ Ἐκκλησία ὅρισε ὡς
πρόεδρο τὸν Πέτρο Σουρέτη. ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος καὶ Α΄ Ἀντιπρό-
εδρος τοῦ ∆.Σ. τῆςO Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδας δὲν ἔχει οὔτε ἕνα ἄξιο
µέλος της νὰ διορίσει; Τὴν περιουσία
της, θὰ τὴν διαχειριστεῖ ὁ κύριος Πέ-
τρος;».

– Τὸ Παρὸν τῆς Κυριακῆς τῆς
10ης Μαΐου 2015 δηµοσίευσε: «Ψη-
φίστηκε µὲ τροπολογία ἡ κατασκευὴ
τζαµιοῦ στὸν Βοτανικό. Ἀπαίτηση
ποὺ ἦταν καὶ τῶν ἐµίρηδων τοῦ Κου-
βέϊτ καὶ τοῦ Ντουµπάϊ. Τὸ ἕνα µετὰ τὸ
ἄλλο, τὰ ξηλώνουµε ὅλα ἀπὸ τὸν φό-
βο µήπως καὶ µᾶς ποῦν καθυστερη-
µένους... Ἡ γνώµη τῆς Ἐκκλησίας
δὲν ζητήθηκε. Οὔτε κἂν ἐνηµερώθη-
κε, παρὰ τὶς καλὲς  σχέσεις ποὺ ἔχει
µὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὁ πρωθυπουρ-
γός, ὁ ὁποῖος µέχρι µετὰ τὰ µεσάνυ-
χτα τὸν ἐπισκέπτεται, γιὰ νὰ τὸν συµ-
βουλευτεῖ γιὰ συναντήσεις στὴ Ρω-
σία».

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Οἱ Πεντηκοστιανοί καί τό Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν
Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Εὐχαριστοῦμεν τὸν Δρ Παν.
Φούγιαν, ὁ ὁποῖος παρὰ τὰ προ-
βλήματα τῆς ὑγείας του, ἀπήντη-
σεν εἰς τὸ ἄρθρον τοῦ «Ο.Τ.»,
ὥστε νὰ διευκρινησθοῦν τὰ ἐρωτή-
ματα, ποὺ ἔμειναν ἀνοικτά. Ὡστό-
σο, ἐπισημαίνομεν ὅτι εἴμεθα πλή-
ρως ἀντίθετοι εἰς τὰς ἀπόψεις του
περὶ τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ὁ
ὁποῖος δὲν ἥνωσεν ἀλλὰ ἐδίχασε τὴν
Ὀρθοδοξίαν καὶ ἐκλόνισε συθέμελα
τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὰς Οἰκουμενι-
στικὰς ἐνεργείας του. Παραθέτομεν
τὴν ἐπιστολήν του:

«Κύριε ∆ιευθυντά,
Μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο, χωρὶς τὸ

ὄνοµα τοῦ συντάκτη τοῦ κειµένου, γί-
νεται ἡ ἀναδηµοσίευση ἀπὸ τὴν ἐφη-
µερίδα Καθηµερινὴ (2/5/2015) τῆς
ἐπιστολῆς µου µὲ ἀφορµή, ὅτι µετὰ
τὸν θάνατο τοῦ Μεγάλου Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, δὲν
ἀνῆλθε εἰς τὸν θρόνο τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀµερικῆς Ἰάκωβος.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναδηµοσίευση τῆς
ἐπιστολῆς µου ὁ συντάκτης τοῦ κειµέ-
νου θέτει, ὑπὸ τύπον σχολίων, ὁρι-
σµένα ἐρωτήµατα, τὰ ὁποῖα εἶµαι ὑπο-
χρεωµένος νὰ ἀπαντήσω σχετικὰ µὲ
τὸ περιεχόµενο τῆς ἐπιστολῆς µου.

Ὡς µελλούµενες ἐξελίξεις θεωρῶ
τὴν ἄνοδο στὸν Θρόνο τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου τὸν ἀπὸ Χαλκηδό-
νος Βαρθολοµαῖο Ἀρχοντώνη.

Τὸ γεγονὸς ὅτι, κατὰ τὴν χειροτονία
τοῦ κ. Βαρθολοµαίου τοῦ ἐψιθύρισε ὁ
χειροτονῶν αὐτὸν Μητροπολίτη Χαλ-
κηδόνος, Γέροντας Μελίτων στὸ αὐτὶ

«καὶ τώρα καὶ Οἰκουµενικὸς Πατριάρ-
χης». Τὴν φράση αὐτὴ µοῦ ἐκµυστη-
ρεύτηκε ὁ ἀείµνηστος Θανάσης Θεο-
χάρης ὀλίγον πρὶν πεθάνει.

Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Πατριαρχικοὶ δὲν
ἦσαν εὐχαριστηµένοι ἀπὸ τὴν Πα-
τριαρχεῖα τοῦ Ἀθηναγόρα, δὲν θὰ ἤθε-
λαν νὰ ἐπαναληφθεῖ ἡ ἐκλογὴ στὸ
πρόσωπο τοῦ Ἀµερικῆς Ἰακώβου.

Στὸ ἀρχεῖο µου ἔχω ἐπιστολὴ τοῦ
Μητροπολίτη Μύρων ἀποθανόντος
µὲ τὸν τίτλο Ἐφέσου, τὴν ὁποία ἔχω
δηµοσιεύσει στὸν τόµο «Μεθόδιος, ὁ
ἀδικηµένος Ἱεράρχης», (σελ. 265). Τὸ
ἔργο αὐτὸ ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸν Ἐκδο-
τικὸ Οἶκο Μαλλιάρης-Παιδεία (2001).
Στὴν ἐπιστολὴ αὐτή µοῦ γράφει καὶ τὰ
ἑξῆς: «Ἐπεράσαµεν ὄντως δυσκό-
λους ἡµέρας. Καὶ ὅταν µὲν ἐπρόκειτο
νὰ ἀντιµετωπισθεῖ ὁ ἔξωθεν γνωστὸς
εἰς σὲ κίνδυνος, εἴµεθα - καὶ πρῶτος
ἐγὼ - ὁ µόνος καλὸς καὶ κατάλληλος
καὶ ὅλοι ἐστρέφοντο πρὸς ἡµᾶς ἐν
εὐγνωµοσύνῃ διὰ τὸν ἔντεχνον χει-
ρισµὸν καὶ τὴν ἐξουδετέρωσιν τῶν κιν-
δύνων. Ὅταν ὅµως ἀνεφάνησαν αἱ
ὑποψηφιότητες καὶ ἔγιναν αἱ διαγρα-
φαί, τότε οὔτε µᾶς ἤξευραν οὔτε µᾶς
ἔβλεπαν οἱ διάφοροι αὐτεπάγγελτοι
ὑποψήφιοι. Καὶ ἔγινεν αὐτὸ ὅπερ ἔγι-
νε. Εὐτυχῶς ὁ Θεὸς ἠθέλησε νὰ δώ-
σει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἕνα καλὸν
ἄνθρωπο ὡς Πατρ.. Εἶναι καλός.
Ἀλλὰ θὰ τὸν ἀφήσουν καλὸν οἱ περι-
βάλλοντες αὐτόν; Ἰδοὺ τὸ θέµα. Θὰ
ἴδωµεν. Ἐπὶ τοῦ παρόντος ἁπλῶς θε-
ώµεθα. Καὶ νοµίζω καλῶς πράττοµεν.
Ὁ Θεὸς ἂς βοηθήσει ὅλους µας».

Ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς
εἶχα δώσει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀµε-
ρικῆς Ἰάκωβο καὶ στὸν Σχολάρχη Μη-

τροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιµο
Ρεπανέλη.

Προφανῶς οἱ µικροὶ τοῦ Φαναρίου
εἶχαν τάξει στὸν Μύρων Χρυσόστοµο
νὰ φροντίσει γιὰ τὶς διαγραφὲς τῶν
ἄλλων ὑποψηφίων καὶ αὐτοὶ θὰ τὸν
ἐξέλεγαν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη.

Τὸ σχόλιό µας γιὰ τὸν Μύρων Χρυ-
σόστοµο σχετίζεται ὄχι µὲ τὴν ἀπόδο-
σή του ὡς ∆ιδασκάλου τῆς Θεολογίας,
ἀλλὰ στὴν ἀστάθεια τοῦ χαρακτήρα
του καὶ τῶν σχέσεών του πρὸς τοὺς
φίλους του.

Στὰ σχόλια τοῦ κειµένου παρατηρή-
σαµε ὅτι, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ συντά-
κτη τοῦ κειµένου, ὁ Ἀθηναγόρας δὲν
ὑπῆρξε µεγάλος Πατριάρχης, λόγῳ
τῶν σχέσεών του πρὸς τοὺς Παπι-
κούς. Ὁ Ἀθηναγόρας ὑπῆρξε Μεγά-
λος Πατριάρχης, γιατί ἡ Πατριαρχεία
του ἦταν ἀπὸ κάθε ἄποψη ἐπιτυχής.
Ὄχι γιατί δικαίωσε µὲ τὴν ἀποστολή
του τὶς προσδοκίες τῶν ΗΠΑ, τῆς
Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ διότι
ἕνωσε στὸ πρόσωπό του τὴν Ὀρθο-
δοξία. Αὐτὸ δὲν µπορεῖ κανεὶς νὰ τοῦ
τὸ ἀρνηθεῖ. Περισσότερα γιὰ τὸν Ἀθη-
ναγόρα στὸ ἔργο µας «Φανάρι-Ἀθή-
να, Παραλειπόµενα», ἔκδοση Μαλλιά-
ρης-Παιδεία (2006, σελ. 266 κι ἑξῆς
καὶ σελ. 365 κι ἑξῆς).

∆υστυχῶς δὲν εἶµαι σὲ θέση νὰ
γράψω περισσότερα. Ὑποφέρω ἀπὸ
Parkinson. Τὰ χέρια µου ἔχουν πα-
ραλύσει καὶ χρησιµοποιῶ οἰκογενει-
ακὸ πρόσωπο νὰ χαράξω αὐτὲς τὶς
λίγες γραµµές.

Μὲ τιµὴ
∆ρ. Παν Γ. Φούγιας

Κ. Ἄσσος 11/5/2015».

Ἀπάντησις εἰς τὸ ἄρθρον τοῦ Ο.Τ.:
«Νάρκη εἰς τὰ θεµέλια τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου!»

Ἐλεηµοσύνη µέ εὐχαριστίαν
Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος «Ἕκαστος καθώς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μή ἐκ

λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης. Ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός» (Β Κορ. 9, 8).
Δηλαδή ὁ καθένας ἄς δίδη σύμφωνα μέ τήν προαίρεση τῆς καρδιᾶς
του, ὄχι μέ λύπη ἤ ἀπό ἀνάγκη, διότι ὁ Θεός ἀγαπάει ἐκεῖνον πού δίδει
μέ προθυμία καί χαρούμενο πρόσωπο. Πότε γίνεται ἐκ λύπης; ὅταν τό
δίδης καί κατόπιν τό κλαῖς. Ὅταν δίνουμε κάτι νά τό δίνουμε χωρίς γογ-
γυσμό καί ὄχι ἀπό ἀνάγκη. Καί ὅπως λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, ὅταν κανείς
τά ἀφήνη μετά θάνατον, ἐξ ἀνάγκης θεωρεῖται αὐτό, ἐπειδή δέν μπο-
ρεῖ νά τά πάρη μαζί του. Γι᾿ αὐτό ὅταν κανείς τά ἀφήνη σέ διάφορα φι-
λανθρωπικά ἔργα, ἱδρύματα ἤ ἀκόμα καί στά παιδιά του ἤ κάπου
ἀλλοῦ, δωρητής δέν εἶναι ὁ ἀποθανών, ἀλλά ὁ θάνατος. 

Παράδειγμα ἐλεημοσύνης οἱ ἅγιοί μας. Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος (1/12)
πρότυπο ἐλεημοσύνης.

Ἐλεηµοσύνη µέ ἁπλότητα
Διαβάζουμε στόν βίο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος (12/11) ὅτι

πῆγαν κάποιες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες φοροῦσαν στολίδια, ὅπως συνήθι-
ζαν, ἐνδεδυμένες μέ καλά φορέματα, νά ζητήσουν ἐλεημοσύνη. Ὅταν
τίς εἶδαν οἱ διανομεῖς τοῦ Πατριάρχου εἶπαν πρός αὐτόν. «Δέσποτα
Ἅγιε, νομίζουμε ὅτι δέν πρέπει νά δίνουμε ἐλεημοσύνη σέ τέτοιες γυ-
ναῖκες». Ὁ Ἅγιος τούς παρετήρησε μέ αὐστηρό βλέμμα καί τούς εἶπε.
«Ἐάν θέλετε νά διαμοιράζετε τόν πλοῦτο τοῦ Χριστοῦ, νά κάνετε μέ
ἁπλότητα τήν ἐντολή του πού λέγει. «Τῷ αἰτοῦντί σε δίδου» (Ματθ.
ε΄ 42). Ἐάν δέ ψάχνετε νά βρῆτε σέ ποιόν νά δίδετε καί σέ ποιόν ὄχι,
γνωρίζετε ὅτι οὔτε ὁ Θεός μήτε ἐγώ ἔχω ἀνάγκη ἀπό τέτοιους ὑπηρέ-
τες. Ἐάν ἦσαν δικά μου αὐτά τά χρήματα, πού δίνετε, ἴσως τά λυπό-
μουνα. Ἀλλά ἐπειδή εἶναι χαρίσματα καί δωρεές τοῦ Δεσπότου, ἀναγ-
καῖο εἶναι στό πρᾶγμα του νά φυλάττεται ἡ ἐντολή του ἀπαρασάλευ-
τα».

*  *  *
Μά σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη ἐλεημοσύνης;

Καὶ ὅμως καί σήμερα, καί στό παρελθόν καί στό μέλλον πάντα ὑπάρ-
χει, ὑπῆρχε καί θά ὑπάρχη δυστυχία. Πόσα δάκρυα χύνονται μυστικά!
Πόσος πόνος. Πόση δυστυχία ἀφανής! Ἐνδιαφερθήκαμε νά δοῦμε, ἐάν
ὁ ἕνας ἔχει τά παιδιά του ἄρρωστα; Ἐάν ὁ ἄλλος δέν ἔχει νά φάη; Ἐάν
ὁ διπλανός σου εἶναι στό νοσοκομεῖο; Ἐάν ὁ ἄλλος δέν ἔχει φάρμακο;
ἤ ἐάν δέν ἔχη σπίτι; Ἐάν τά παιδιά του εἶναι νηστικά; Ὑπάρχει δυστυ-
χία καί μάλιστα μεγάλη. Εὐτυχῶς πού ὁ Κύριος στέλνει τά κατάλληλα
πρόσωπα καί κατά βάσει τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί φρον-
τίζουν γιά τούς ἀδελφούς μας. Γι᾿ αὐτό καί ὅλοι πρέπει νά φροντίζου-
με. Σέ ὅλους μας κτυπᾶ τήν πόρτα ὁ Κύριος. Χρειάζεται νά κάνουμε
θυσίες. Μά ὑπάρχει ἔργο χωρίς θυσίες; Κί ἄν δέν μποροῦμε νά κάνου-
με θυσίες γιά τόν ἑαυτόν μας ἄς ἐξοικονομήσουμε, γιά τούς ἔχοντες
ἀνάγκη, ἀπό τόν περιορισμό τῆς σπατάλης μας.

*  *  *
Κάποτε μία ἐπιτροπή ἀνεγέρσεως ἑνός Νοσοκομείου, πού συγκέν-

τρωνε ἐράνους ἔφθασε καί στό σπίτι ἑνός πλουσίου. Ὅμως ἀπελπίστη-
καν, ὅταν ἄκουσαν νά τούς μαλώνη, γιατί ἄναψαν ἕνα σπίρτο χωρίς λό-
γο. Εἶπαν νά φύγουν. «Μισή ντροπή δική του καί μισή δική μας, εἶπαν.
Θά τοῦ ζητήσουμε καί ἄς μή μᾶς δώση». Ποιά ὅμως ὑπῆρξε ἡ ἔκπληξή
τους; Αὐτός ὄχι μόνο τούς καλοδέχτηκε, ἀλλά ἀνέλαβε νά δώση τόσα
ὅσα θά ἐχρειάζοντο, γιά νά γίνη μία ὁλόκληρη πτέρυγα τοῦ Νοσοκο-
μείου. Ὅταν δέ τόν ρώτησαν, γιατί τούς μάλωσε γιά ἕνα σπίρτο, αὐτός
εἶπε. «Ἡ σπατάλη ἐκείνη ἦταν ἄσκοπη. Τό Νοσοκομεῖο ὅμως εἶναι
ἀναγκαῖο. Κάνω τήν οἰκονομία ἐκείνη, γιά νά ἔχω νά φτιάξω τό Νοσο-
κομεῖο».

Ἀνταπάντησις τῆς ΠΕΘ εἰς τὸ ΙΕΠ διὰ τὸ Πρόγραµµα
Σπουδῶν εἰς τὰ Θρησκευτικὰ Λυκείου

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS
Ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα γεγονότα τῆς πίστεώς µας σὲ Παγκόσµια κλί-

µακα εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς. ∆ηλ. ἡ ἔλευσις τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος καὶ ἡ ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Κατὰ τὴν ἡµέ-
ρα αὐτὴ οἱ µαθητὲς τοῦ Χριστοῦ “ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύµατος
Ἁγίου”. Ἐφωτίσθηκαν καὶ ἔλαβαν τὰ ἐφόδια τῆς χάριτος, γιὰ νὰ γί-
νουν οἱ διδάσκαλοι πάσης τῆς οἰκουµένης καὶ φυσικὰ οἱ πρῶτοι
ἱερουργοὶ τῶν µυστηρίων τῆς σωτηρίας, ποὺ κατὰ ἀποκλειστικὸ
τρόπο κατέχει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία µας. Ἤδη ὅµως µὲ τὴν κατα-
γραφὴ τῶν χαρακτηριστικῶν αὐτῶν περάσαµε στὸ θέµα µας ποὺ
εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

Καὶ προβάλλει τὸ ἐρώτηµα, τί εἶναι Ἐκκλησία;
Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κεφαλή του ἔχει τὸν

ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ µέλη αὐτοῦ τοῦ Σώµατος εἶναι οἱ βαπτισµένοι καὶ
πιστεύοντες στὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ σὲ ὅ,τι ἀκριβῶς διδάσκει
αὐθεντικῶς ἡ Ἐκκλησία, κληρικοί, µοναχοὶ καὶ λαϊκοί. Ὅπου εὑρί-
σκονται τὰ µέλη τοῦ Σώµατος συγκεντρωµένα “ὁµοθυµαδὸν ἐπὶ τὸ
αὐτό”, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς, γιὰ νὰ
λατρεύσουν ὀρθῶς τὸν Θεὸ καὶ νὰ δεχθοῦν τὴν χάριν Του διὰ τῶν
ἱερῶν µυστηρίων, ἐκεῖ ἔχουµε “Ἐκκλησίαν Θεοῦ ζῶντος”. Ἐκεῖ εὑρί-
σκεται ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἐκεῖ ὁ Πατήρ, ἐκεῖ καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον, γιὰ νὰ φωτίσει καὶ ἁγιάσει τοὺς πιστούς. Ἀκριβῶς ἐκεῖ µὲ κέν-
τρο τὴ θεία λατρεία οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ καταρτίζονται σὲ Σῶµα Χρι-
στοῦ καὶ µέλη ἐκ µέρους.

Ἡ Ἐκκλησία ὀνοµάζεται ΜΙΑ. Καὶ εἶναι ὄντως µία, διότι ὁ ἱδρυτής
της καὶ ἀρχηγός της, ὁ Χριστὸς εἶναι ἕνας καὶ µία εἶναι ἡ ἀλήθεια,
τὴν ὁποία κηρύσσει ἡ Ἐκκλησία. Ἐὰν ἕνας ἀρνεῖται νὰ παραδεχθεῖ
τὴν µοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ θεωρεῖ τὶς δογµατικὲς αὐτὲς
ἀλήθειες ξεπερασµένες· ἐὰν κηρύσσει δικά του ὀθνεῖα διδάγµατα
καὶ ἀλλοιώνει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία, αὐτὸς εἶναι αἱρετικὸς
καὶ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως ἐπίσης δυνά-
µει αἱρετικοὶ ἔχουν καταντήσει οἱ οἰκουµενιστές, ποὺ κακοδόξως δι-
δάσκουν ὅτι ὑπάρχουν πολλὲς σώζουσες Ἐκκλησίες.

Καὶ µόνο ποὺ θὰ κηρύξει ἕνας “ὀρθόδοξος ποιµένας” τέτοιου
εἴδους ἀπαράδεκτες δοξασίες καὶ οἰκουµενιστικὲς ἀνοησίες, προ-
σωπικῶς ἔχει χάσει τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ, καίτοι τὰ µυστήρια ποὺ τελεῖ
εἶναι ἔγκυρα. Ἑποµένως ὁµιλοῦµε περὶ κακοῦ ποιµένος, πλανεµέ-
νου καὶ λύκου ἐν δορᾷ προβάτου.

Ἐννοεῖται δὲ ὅτι ἡ σωτηρία τόσο αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ ὅσων ἐπιµένουν
νὰ τὸν ἀκολουθοῦν ἀντὶ νὰ τὸν ἐλέγξουν καὶ νὰ τὸν ἀποκόψουν, κα-
θίσταται προβληµατική. Αὐτὰ µᾶς διδάσκει ἡ Ἱερὰ Ἀποστολικὴ πα-
ράδοσις, αὐτὰ διασαλπίζουν ἐπὶ τοῦ θέµατος οἱ Ἅγιοι καὶ αὐτὰ πι-
στεύουµε καὶ ὁµολογοῦµε ἔστω κι ἂν ὁρισµένοι δυσαρεστοῦνται,
ποὺ µακάρι νὰ συµβαίνει αὐτό, µήπως καὶ κάποιες ψυχὲς ἀφυπνι-
στοῦν ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς πνευµατικῆς ρᾳστώνης καὶ τοῦ ἐπάρατου
συµβιβασµοῦ. Ὁ πιστὸς λοιπὸν Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἑνωµένος
µὲ τὴν Ἐκκλησία του καὶ καθοδηγούµενος ἀπὸ τοὺς Ἁγίους καὶ ἀπὸ
τοὺς φωτισµένους καὶ θεούµενους ποιµένες καὶ µοναχοὺς πιστεύει
καὶ ἀκολουθεῖ ἐπακριβῶς ὅσα διδάσκει ἡ Ἐκκλησία. Ζεῖ στὸ φῶς,
ἀγωνίζεται κατὰ τῆς ποικίλης πλάνης καὶ τῶν ἐκφραστῶν αὐτῆς ,
ὅποια θέση καὶ ἂν κατέχουν τὰ τέκνα τοῦ σκότους καὶ προσανατολί-
ζει τὴν ζωή του στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.

∆ὲν ἀρκεῖ νὰ ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ σκά-
φους τῆς Ἐκκλησίας ἁπλῶς καὶ µόνον. Φυσικά, αὐτὸ εἶναι ἐκ τῶν
ὧν οὐκ ἄνευ. Χρειάζεται ἐπιπλέον νὰ ὑπακούει στὰ κελεύσµατα τῆς
ἀληθείας ἐφαρµόζοντας αὐτὰ σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς. Καὶ τοῦτο
διότι, ναὶ µὲν τὸ σκάφος, παρὰ τὶς θύελλες καὶ τὰ κύµατα ποὺ ἀντι-
µετωπίζει, παρὰ τὶς συµπληγάδες τῶν αἱρέσεων καὶ τοῦ οἰκουµενι-
σµοῦ, τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ φθάσει
στὸν προορισµό του, στὸν ἀκύµαντο λιµένα τῆς Βασιλείας τῶν
Οὐρανῶν, ὅσοι ὅµως ἐπιβαίνουν ἐπὶ τοῦ σκάφους δὲν εἶναι βέβαι-
ον ὅτι καὶ αὐτοὶ θὰ προσορµιστοῦν καὶ θὰ λάβουν τὸ ποθούµενον.
Καὶ αὐτὸ ὄχι διότι ὑπάρχει πρόβληµα εἰς τὸ σκάφος-Ἐκκλησία, ἀλλὰ
διότι αὐτοὶ ὡς ἐπιβάτες, ἀντὶ νὰ ὑπακούσουν στὶς ἐντολὲς τῶν
Ἁγίων, ὑψώνουν τὴν θρασεῖα κεφαλὴ τοῦ ἐγωισµοῦ, νοµίζοντες ὅτι
θὰ διορθώσουν τὴν ἀποκεκαλυµµένη ἀλήθεια.

Ναί, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ σώζουσα, διότι εἶναι ΑΓΙΑ. Ὁµολογοῦµε
ὅλοι µας πίστη “εἰς µίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλη-
σίαν”. Αὐτό, διότι ὁ ἀρχηγός της, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι
Ἅγιος. Ὁ Ἅγιος τῶν ἁγίων. Καὶ ἅγιος εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας.
Παρὰ τὰ ἀνθρώπινα λάθη, παρὰ τὶς ἁµαρτίες καὶ τὶς ἐλλείψεις, ἡ
Ἐκκλησία µας εἶναι Ἁγία καὶ µόνο ἐντὸς Αὐτῆς καθαρίζουµε ἑαυτοὺς
“ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ Πνεύµατος καὶ ἐπιτελοῦµεν
ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ”. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος, ποὺ ὄχι µόνο
σεβόµαστε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας, ἀλλὰ µὲ τὴν σφενδόνη
τοῦ Πνεύµατος εἴµαστε ἕτοιµοι νὰ ἀντιµετωπίσουµε ὅσους ἔρχονται
ἔξωθεν µὴ φέροντες τὴν διδαχή ἢ ὅσους ἔχει παρασύρει ὁ Σατανᾶς
ἔσωθεν, γιὰ νὰ ἀλλοιώσουν τόσο τὸ δόγµα ὅσο καὶ τὸν ἁγιαστικὸ
τρόπο ζωῆς ποὺ κατέχει τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ.

Πεντηκοστὴ λοιπόν. Γενέθλιος ἡµέρα τῆς Ἐκκλησίας µας.
Ἐπιβάλλεται ὡς καθῆκον ἱερὸ ἡ ἐγκάρδιος δοξολογία καὶ εὐγνω-

µοσύνη πρὸς τὸν Παράκλητον – τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ καὶ
ἱερὰ ἀπόφαση νὰ παραµείνουµε ἑδραῖοι καὶ ἀµετακίνητοι ἐπὶ τῶν
ἐπάλξεων τῆς ἀληθείας ὅποιο καὶ ἂν εἶναι τὸ κόστος.

Καὶ ἂς µὴ λησµονοῦµε ποτὲ τὸν καταπληκτικὸ λόγο τοῦ Ἁγίου
Κυπριανοῦ.

Extra Ecclesiam nulla salus. ∆ηλ. ἐκτὸς Ἐκκλησίας (Ὀρθοδόξου)
οὐκ ἔστι σωτηρία.

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
31 ΜΑΪΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Πράξ. β´1-11
Εὐαγγέλιον: Ἰωάν ζ´ 37-52, η´12

∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ 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.

Μελίκρατον καί Κυκεών



Σελὶς 4η 22 ΜΑΪΟΥ 2015

Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀφήσει κατάπλη-
κτους τοὺς πάντες στὸ διάβα τῶν
αἰώνων, καλοί µου φίλοι, εἶναι ἡ ρα-
γδαία ἐξάπλωση τοῦ Χριστιανισµοῦ. 

∆ὲν εἶναι µόνο ὅτι ξεκίνησε ἀπὸ 12
ἀγράµµατους καὶ ἁπλοϊκοὺς ψαρά-
δες, δὲν εἶναι µόνο ὅτι αὐτοὶ δὲν εἶχαν
κανένα ἀπολύτως ἐφόδιο, κανένα
τρόπο καὶ καµµιὰ προϋπόθεση, γιὰ
νὰ ἐπιτύχουν (ἀνθρωπίνως ἐξεταζό-
µενα τὰ πράγµατα), ἀλλ᾽ εἶχαν ἀπέ-
ναντί τους, τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα.
Τοὺς ὁµοεθνεῖς τους, τοὺς ἐθνικούς,
τὶς ἐξουσίες ὅλες. Κι ἀργότερα τὰ φι-
λοσοφικὰ συστήµατα, καὶ τὰ ἰδεολο-
γικὰ κινήµατα, κι ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ
καθεστῶτα. 

*  *  *
Φρικτοὶ οἱ διωγµοὶ καὶ τὰ µαρτύρια

τῶν Χριστιανῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Ἡ
ἱστορία δὲν ἀναφέρει κάτι τέτοιο γιὰ
ἄλλη θρησκεία. Εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ
ἴδιο φρικτὲς ἦταν καὶ οἱ αἱρέσεις. 

Κι ὅµως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
ὅπως ξεκίνησε δυναµικά, ἔτσι καὶ πο-
ρεύτηκε, ἀκαταµάχητη στοὺς αἰῶνες.
Σήµερα εἶναι ἡ µεγαλύτερη θρησκεία
τοῦ κόσµου (ἂν µποροῦµε νὰ τὴν
ποῦµε ἔτσι), ἐνῷ πάνω ἀπὸ τὸ 1/3
τοῦ παγκοσµίου πληθυσµοῦ εἶναι
Χριστιανοί. 

Γιὰ τὸ µέγα καὶ ἀνεπανάληπτο
αὐτὸ θαῦµα καὶ τί δὲν ἔχει γραφτεῖ καὶ
πόσοι δὲν ἔχουν µιλήσει. Εἴτε φίλοι
εἶναι, εἴτε ἐχθροί. Εἴτε πιστοί, εἴτε ἄπι-
στοι. 

Γιὰ παράδειγµα, βλέποντας τὴν
ὁρµὴ αὐτὴ τῆς νέας θρησκείας ὁ
Σουητώνιος, ἀναφέρει περὶ τὸ 50
µ.Χ., ὅτι ὁ αὐτοκράτορας ἀναγκάστη-
κε νὰ πάρει µέτρα κατὰ τῶν Χρι-
στιανῶν, γιατί αὐτοὶ πλήθαιναν µὲ
ἀπίστευτο ρυθµό! Καὶ ὁ Τάκιτος τὸ
64 µ.Χ. χαρακτηρίζει τοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς Ρώµης «ὑπερµεγέθες
πλῆθος»!

Ἀργότερα, ὁ Πλίνιος, ὁ Ρωµαῖος
ἐκεῖνος ἄρχοντας τῆς Μ. Ἀσίας (105
µ.Χ.) ἔγραψε στὸν µεγάλο διώκτη τῶν
Χριστιανῶν Τραϊανό: «Ἡ ὑπόθεση
τοῦ Χριστιανισµοῦ εἶναι ἄξια σκέψε-
ως, προπάντων γιὰ τὸν ἀριθµὸ
τῶν ἀτόµων. Εἶναι πλῆθος ἀνθρώ-
πων κάθε ἡλικίας καὶ τάξης καὶ φύλου
καὶ κάθε µέρα καὶ πολλοὶ ἄλλοι θέ-
λουν νὰ ἀνήκουν στὴν κατηγορία
αὐτή. Ὁ λοιµὸς τῆς δεισιδαιµονίας
αὐτῆς µόλυνε ὄχι µόνο τὶς πόλεις,
ἀλλὰ καὶ τὰ χωριὰ καὶ τὶς ἐξοχές». Στὴ
συνέχεια τοῦ ἀναφέρει ὅτι οἱ ναοὶ τῶν
εἰδώλων ἀπὸ πολὺ καιρὸ ἔχουν ἐρη-
µωθεῖ!

Νὰ γιατί, γιὰ τοὺς Ρωµαίους αὐτο-
κράτορες, ὁ Χριστιανισµὸς δὲν ἦταν
τίποτε ἄλλο, παρὰ µία «ἀθέµιτη θρη-
σκεία»!

Ὁ ∆ιοκλητιανὸς µετὰ τοὺς σκληρό-
τατους διωγµοὺς κατὰ τῶν Χρι-
στιανῶν στοὺς ὁποίους εἶχε προβεῖ,
ἔλεγε µὲ καύχηση διαβολική: «Αὔριο
δὲν θὰ ὑπάρχει ἡ (Χριστιανικὴ)
Ἐκκλησία»! Ὡς καὶ νοµίσµατα εἶχε κυ-
κλοφορήσει µὲ τὴν ἑξῆς ἐπιγραφή:
«Σὲ ἀνάµνηση τοῦ θανάτου τοῦ ὀνό-
µατος τῶν Χριστιανῶν»! Καὶ µετὰ τί
ἔγινε; Τὸν διαδέχθηκε ὁ Μέγας Κων-

σταντῖνος! Ἔγιναν Χριστιανοὶ ὡς κι
αὐτοὶ ἀκόµη οἱ καννίβαλοι καὶ οἱ
ἀνθρωποφάγοι! Τί θαῦµα!

Ἀργότερα (18ος αἰώνας µ.Χ.) ἕνας
µεγάλος πολέµιος τοῦ Χριστιανισµοῦ,
ὁ Ρουσσώ, συγκλονισµένος ἀπ’ αὐτὴ
τὴν ἵδρυση καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ
Χριστιανισµοῦ, τὸν χαρακτήρισε
«συν εχὲς θαῦµα»!

Κι ἀργότερα, τὸν 20ὸ αἰώνα, τί ἔλε-
γαν τὰ κοµµουνιστικὰ καθεστῶτα;
Ἐκεῖνο τὸ φοβερό: «Ἐµεῖς θὰ διορ-
θώσουµε τὰ σφάλµατα τοῦ ∆ιοκλη-
τιανοῦ»! Κι ὅταν κι αὐτοὶ ἀπέτυχαν
παταγωδῶς, τί ἔλεγαν πάλι; «Ἡ Χρι-
στιανικὴ θρησκεία εἶναι σὰν τὸ
καρφί. Ὅσο τὴ χτυπᾶς, τόσο µπαί-
νει βαθύτερα»!

*  *  *
Τὸ ἴδιο συµβαίνει σήµερα καὶ στὴν

Κίνα. Αὐτὸ τὸ «συνεχὲς θαῦµα» δο-
νεῖ ὁλόκληρη τὴ χώρα. Κι ἂς εἶναι
κυριολεκτικὰ ἀπέραντη. ∆έστε�

• Ὅπως καὶ οἱ ἴδιοι οἱ ἐπίσηµοι Κι-
νέζοι ὁµολογοῦν «Ὁ Χριστιανισµὸς
ἀναπτύσσεται ἐδῶ περισσότερο
ἀπὸ κάθε ἄλλο µέρος τοῦ κό-
σµου»! 

• Οἱ ἐνεργοὶ Χριστιανοὶ (ἂς τὸ
ποῦµε ἔτσι) στὴν Κίνα, εἶναι ἤδη πε-
ρισσότεροι ἀπ’ ὅτι στὴν Εὐρώπη! Μά-
λιστα, κατὰ τοὺς δυτικοὺς παρατηρη-
τές, τὶς Κυριακὲς περισσότεροι Κινέ-
ζοι ἀπ’ ὅσους στὴ ∆ύση παρακολου-
θοῦν τὴ Θεία Λειτουργία στοὺς Ἱ. Να-
ούς! Ἡ πόλη Γουενζοὺ στὴ νότια Κί-
να, ἔφθασε νὰ ὀνοµάζεται «Ἱερου-
σαλὴµ τῆς Κίνας», λόγῳ τοῦ πολυ-
πληθοῦς τοῦ χριστιανικοῦ πληθυ-
σµοῦ της!

• Ἡ Ἁγία Γραφὴ τυπώνεται καὶ κυ-
κλοφορεῖ περισσότερο στὴν Κίνα
ἀπὸ κάθε ἄλλο µέρος τοῦ κόσµου!

• Σύµφωνα µὲ πρόσφατη ἔρευνα,
οἱ διαδικτυακὲς ἀναζητήσεις γιὰ τὰ
λήµµατα «Ἰησοῦς» καὶ «Χριστιανικὴ
Ἐνορία» ξεπερνοῦν τὰ λήµµατα
«Κοµµουνιστικὸ Κόµµα» καὶ «Σὶ
Τζινπὶνγκ» (ὁ Κινέζος Πρόεδρος)!

• Τὸ 1700 µ.Χ. οἱ Χριστιανοὶ στὴν
Κίνα ἦταν µόλις 300 χιλιάδες! Τὸ
1949 µὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Κοµµουνι-
στικοῦ Καθεστῶτος στὴ Χώρα αὐτοὶ
ἦταν µόλις 1 ἑκατ.! Σήµερα ἡ κυβέρ-
νηση τῆς χώρας δηλώνει πὼς οἱ Χρι-
στιανοὶ εἶναι 23 – 40 ἑκατ.! Σύµφωνα
µὲ τὸ περιοδικὸ «Economist» ὅµως,
αὐτοὶ ξεπερνοῦν τὰ 80 ἑκατ!

• Κατὰ τὸν Καθηγητὴ τῆς Κοινω-
νιολογίας Φενγκὰνγκ Γιὰνγκ στὸ Ἀµε-
ρικανικὸ Πανεπιστήµιο Περντιού,
εἶναι τόσο ραγδαία ἡ ἐξάπλωση τοῦ
Χριστιανισµοῦ στὴν Κίνα, ποὺ ὡς τὸ
2030 αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ πρώτη σὲ
Χριστιανοὺς χώρα τοῦ κόσµου, µὲ
περίπου 250 ἑκατ. πιστούς! Μάλι-
στα τὶς θέσεις του αὐτὲς τὶς ἀναπτύσ-
σει στὸ βιβλίο του «Ἡ θρησκεία στὴν
Κίνα: Ἐπιβίωση καὶ ἀναγέννηση κατὰ
τὸ κοµµουνιστικὸ καθεστώς».

• Αὐτὸ ἀκούγεται ὄντως ὡς ἀπί-
στευτο, ἡ χώρα τοῦ Κοµφούκιου,
ἀλλὰ καὶ τοῦ Μάο, νὰ ἔχει σὲ λίγα
χρόνια τοὺς περισσότερους Χριστια-
νοὺς ἀπ’ ὅτι οἱ ΗΠΑ, ἡ Ρωσία, ἡ Βρα-
ζιλία καὶ τὸ Μεξικό. Ἐκτιµᾶται δὲ ὅτι

αὐτὸ θὰ φέρει � τεκτονικὲς ἀλλαγὲς
στὸν πλανήτη! Βλέπετε δὲν εἶναι µό-
νο αὐτὰ ποὺ γίνονται στὴ χώρα αὐτὴ
ὅσον ἀφορᾶ τὴν οἰκονοµία. Τώρα πιὰ
εἶναι καὶ ἡ θρησκεία!

• Ὅπως παρατηρεῖ τὸ περιοδικὸ
«Economist» κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ’80
Χριστιανοὶ ἦταν οἱ φτωχοὶ ἀγρότες, οἱ
ὁποῖοι ἔψαχναν νὰ βροῦν στὴν Χρι-
στιανικὴ Πίστη ἄγκυρα σωτηρίας. Σή-
µερα στρέφονται στὸν Χριστιανισµὸ
ἀκόµη καὶ οἱ µορφωµένοι κάτοικοι
τῶν πόλεων! Κι αὐτὸ ποὺ περισσότε-
ρο ἀνησυχεῖ τὴν κυβέρνηση εἶναι τὸ
γεγονὸς ὅτι πολλοὶ ἐπικεφαλεῖς τῶν
Μ.ΚΟ., ποὺ µάχονται γιὰ τὰ ἀνθρώ-
πινα δικαιώµατα στὴν Κίνα, εἶναι Χρι-
στιανοί!

• Βέβαια τὸ µεγαλύτερο µέρος
αὐτῶν εἶναι Προτεστάντες καὶ Καθο-
λικοί. Ὅµως δὲν λείπουν καὶ οἱ Ὀρθό-
δοξοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν καὶ Ἁγίους, ὡς
καὶ µάρτυρες ἀκόµη!

Ἔτσι ἀπέτυχε παταγωδῶς καὶ ὁ
Μάο, ποὺ τόσα ἔκανε κι αὐτὸς γιὰ
τὴν ἐξάλειψη τῆς Χριστιανικῆς
θρησκείας!

*  *  *
Ἀλλ’ εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὰ

αὐτά, ποὺ δήλωσε ἕνας ἐρευνητὴς
τῆς Κινεζικῆς Ἀκαδηµίας Κοινωνικῶν
Ἐπιστηµῶν. Εἶπε: 

«Μᾶς ζητήθηκε νὰ ἐξετάσουµε,
ποὺ ὀφειλόταν ἡ ὑπεροχὴ τῆς ∆ύσης.
Ἀρχικὰ νοµίζαµε ὅτι ὀφειλόταν στὴν
πολεµικὴ ἀνωτερότητά της. Κατόπιν
θεωρήσαµε ὅτι σχετιζόταν µὲ τὸ ὅτι
διαθέτατε τὸ καλύτερο πολιτικὸ σύ-
στηµα. Ἀργότερα ἐπικεντρωθήκαµε
στὸ οἰκονοµικό σας σύστηµα. Τὰ τε-
λευταῖα εἴκοσι ἔτη, ὅµως, ἀντιληφθή-
καµε ὅτι καρδιὰ τοῦ πολιτισµοῦ σας
εἶναι ἡ θρησκεία σας: ὁ Χριστιανι-
σµός. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς ἱστο-
ρικῆς ἰσχύος τῆς ∆ύσης. Τὰ χριστια-
νικὰ ἠθικὰ θεµέλια τοῦ κοινωνικοῦ καὶ
πολιτιστικοῦ βίου ἦσαν ὁ παράγον-
τας, ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἀνάδυση τοῦ
καπιταλισµοῦ καὶ κατόπιν τὴν ἐπιτυχῆ
µετάβαση στὴν δηµοκρατικὴ πολιτική.
∆ὲν ἔχουµε καµία ἀµφιβολία γι’ αὐτά».

Ἂς τὰ βλέπουν αὐτὰ κάποιοι στὴ
∆ύση, ποὺ νοµίζουν ὅτι τὸ µέλλον
τους καὶ ἡ προσωπική τους λύτρωση
βρίσκονται στὸ βουδισµό, τὸν τα-
οϊσµὸ κ.λπ., ἀλλὰ καὶ τὶς δαιµονικὲς
πρακτικές τους (ὅπως τὸν διαλογι-
σµό, τὴ γιόγκα κ.λπ.). 

* * *
Μπορεῖ, παιδιά, ἀκόµη καὶ σήµερα

ἡ Κίνα νὰ θέλει νὰ ἀποκαλεῖται «ἀθεϊ-
στικὴ χώρα», ἂν καὶ τὸ σύνταγµα τοῦ
1982 ἐπιτρέπει τὶς «κανονικὲς θρη-
σκευτικὲς δραστηριότητες». Ὡστόσο
ὁ ἀριθµὸς τῶν ἀθέων Κινέζων, µει-
ώνεται πλέον καθηµερινὰ καὶ µάλιστα
ραγδαῖα. Ὡς τώρα, ὅταν µᾶς ρω-
τοῦσαν «ποιὰ εἶναι ἡ πολυπληθέστε-
ρη ἄθεη χώρα τοῦ κόσµου», ἡ ἀπάν-
τηση ἦταν εὔκολη. Ὅλοι λέγαµε τὴν
ἀπέραντη (αὐτοκρατορία) τῆς Κίνας.
Αὔριο, µὲ τίποτα αὐτὴ δὲν θὰ εἶναι,
γιατί θὰ µεταβληθεῖ σὲ Χριστιανική,
ὅπως µεταβλήθηκε κάποτε µία ἄλλη
αὐτοκρατορία, ἐκείνη ἡ Ρωµαϊκή�

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

(3ον-Τελευταῖον)
Ὁµολογίαι πολεµίων 

τοῦ Χριστοῦ
ι. Μαρτυρίες, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ

Χριστοῦ ἀποτελοῦν ἀκόµη καί οἱ
ὁµολογίες καί µεταστροφές πο-
λεµίων τοῦ Χριστοῦ, ἀρνητῶν,
ἀθέων κ.ἄ.

Πόσοι δέν ἀποφάσισαν νά πο-
λεµήσουν τήν Ἀνάσταση, ἀλλά
συνέβη τό ἀντίθετο: Μετά τή µελέτη
καί ἔρευνά τους ἔγιναν διαπρύσιοι
κήρυκες αὐτῆς! Ἀναφέρουµε ἐνδει-
κτικά κάποια παραδείγµατα: Ὁ πρίν
ἀµφισβητίας ἀείµνηστος Σπυρ.
Μακρῆς, καθηγητής ἀναισθησιο-
λογίας στό Πανεπιστήµιο Θεσσαλο-
νίκης, ἀναφέρει στό βιβλίο του «Ἡ
ἐπιστήµη µπροστά στή Σταύρωση
καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰ. Χριστοῦ»
(Ἀπρίλιος 1978) κλασσικά παρα-
δείγµατα τέτοιας µεταστροφῆς, τούς:
Γκίλµπερτ Γουέστ (Gilbert West),
ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ «Paugh», τόν
νοµικό Frank Morrison κ.ἄ.

Σ᾽ αὐτούς προσθέτουµε ἐπιλε-
κτικά:

• Τόν ἀρνητή Ἐρνέστο Ρενάν, ὁ
ὁποῖος καταλήγει στήν ἑξῆς ὁµο-
λογία σέ ὕµνο γιά τόν ἀναστηµένο
µας Χριστό: «�Ἄς ἀναπαύεσαι
τώρα στή δόξα σου, εὐγενής Μυστα-
γωγέ! Τό ἔργο σου ἐπιτελέσθηκε· ἡ
Θεότητά σου ἔχει θεµελιωθεῖ�
Τέλειε νικητή τοῦ θανάτου, εἴσελθε
στό βασίλειο στό ὁποῖο αἰώνιοι λα-
τρευτές θά σέ ἀκολουθήσουν διά τῆς
βασιλικῆς ὁδοῦ, τήν ὁποία σύ ἐχάρα-
ξες».27

• Τόν πρίν ἄθεο Ρήγα Νικολαΐδη,
καθηγητή Φυσιολογίας, ὁ ὁποῖος,
στό πρῶτο µισό τοῦ περασµένου
αἰώνα, ὁµολόγησε: «Στό Θεῖο ∆ράµα
καί στήν ἐπακολουθήσασα χαρά τῆς
Ἀναστάσεως βρίσκεται ὅλη ἡ
ἀλήθεια τῆς ζωῆς».28

• Τόν Ρωζέ Γκαρωντύ, πρίν ἄθεο
Γάλλο φιλόσοφο Μαρξιστή, πού στό
βιβλίο του «Ἀνθρώπινος λόγος»
κάνει µιά θαυµάσια ὁµολογία γιά τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τή ση-
µασία της29 (πλέκοντας τό ἐγκώµιό
της), ἄσχετα ἄν κατόπιν περι-
πλανήθηκε θρησκευτικά, ἐπειδή δέν
ἱκανοποιήθηκε ἀπό τήν ἐκκοσµι-
κευµένη Ἐκκλησία τῆς ∆ύσης, καί
προσχώρησε στόν µουσουλµα-
νισµό.

• Τόν Φρ. Νίτσε, πού ἀπό τή µιά
µεριά ἔλεγε «ὁ Θεός πέθανε» καί
ἀπό τήν ἄλλη ὁµολογοῦσε ὅτι καθ'
ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του «ἄκουε
στήν ἐνθύµισή του τόν φαιδρό ἦχο
τῶν κωδώνων, πού χαιρετοῦσαν τίς
γιορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ
Πάσχα».30

Ἄλλοτε πάλι τόνιζε ὅτι: «µόνον
ἐκεῖ πού εἶναι τάφος, ἐκεῖ εἶναι καί
ἀνάσταση».31

• Τόν Βίκτωρα Σοκόλωφ, πού
ἀπό ἄθεος καθοδηγητής τῆς Κοµ-
σοµόλ (Ρωσίας) εἶναι σήµερα πιστός
ἱερέας τῆς Χριστ. Ἐκκλησίας.32

ια. Ἐπιπροσθέτως, καί κάποια
ἄλλα σύγχρονα γεγονότα ἐπιβε-
βαιώνουν τήν ἀλήθεια τῆς
Ἀναστάσεως, τήν ἀλήθεια τοῦ
«ἀναστήτω ὁ Θεός, καί διασκορ-
πισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ,�»:

• Ἡ ἀθεϊστική διδασκαλία κα-
ταργήθηκε καί τά «θρησκευτικά»
ἐπανῆλθαν ἤ συζητιέται ἡ ἐπανα-
φορά τους στά σχολεῖα πρώην ἀθεϊ-
στικῶν χωρῶν (Πολωνία, Βουλ-
γαρία, Ρουµανία, Ρωσία κ.ἄ). Στή
Ρουµανία, γιά παράδειγµα, «τό 90%
τῶν ρουµάνων µαθητῶν ἐπιθυµοῦν
τά θρησκευτικά εἰς τό σχολεῖον». Τό
ἴδιο τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ρου-
µανίας «ζήτησε ἀπό τούς γονεῖς τῶν
µαθητῶν ὅλων τῶν βαθµίδων νά κα-
ταθέσουν αἴτηση, µέ τήν ὁποία θά
ἐπιτρέπουν στά παιδιά τους νά συµ-
µετέχουν στό µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Ἡ διαδικασία ἔληξε στίς 6
Μαρτίου (2015). Τό ἀποτέλεσµα
ἦταν ἐντυπωσιακό: Ἀπό τούς
2.366.086 µαθητές ζήτησαν νά
κάνουν Θρησκευτικά 2.123.685, δη-
λαδή ποσοστό 89,75%. Εἶχε προ-
ηγηθεῖ ἔντονη ἀντιεκκλησιαστική
προπαγάνδα στά Μ.Μ.Ε�».33

• Ἡ Ἁγία Γραφή, πού ἄλλοτε ἡ
προµήθειά της, ἀπό ἐνδιαφε-
ροµένους, ἀπαγορευόταν στά ἀθεϊ-
στικά καθεστῶτα, ἤδη σήµερα κυ-
κλοφορεῖται ἐκεῖ καί ἡ ἀναζήτησή της
εἶναι µεγάλη.

«Μπέστ – σέλερ» ἔγινε ἡ κυκλο-
φορία της µαζί µέ ἄλλα ἐπαναστα-
τικά θρησκευτικά βιβλία.

• Ἀλλοτινοί ἐχθροί τῆς
Ἐκκλησίας (λ.χ. πολιτικοί µαρξι-
στικῆς ἰδεολογίας κ.ἄ.) ὁµολο-
γοῦν τή σηµασία καί ἀξία, τήν ὁποία
ἔχει ἡ χριστιανική πίστη ἀπό ὑπαρ-
ξιακῆς καί ἠθικοκοινωνικῆς ἀπόψε-

ως˙ συνιστοῦν (ὁµολογώντας τήν
ἀξία της) τήν Ἁγία Γραφή˙
προσέρχονται στίς λατρευτικές
ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας· κ.ἄ.

• Ἄς µᾶς ἐπιτραπεῖ νά ἀναφερ-
θοῦµε καί στόν νῦν πρωθυπουργό
τῆς χώρας µας Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ
ὁποῖος ἄν καί ἀνήκει πολιτικά στήν
ἀριστερή παράταξη καί ἐδήλωνε στό
παρελθόν θρησκευτικά ἀδιάφορος ἤ
«ἄθεος», κατ' ἄλλους, σέ πασχαλιάτι-
κη ἐπιστολή πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο
Ἱερώνυµο Β´, µέ τήν ὁποία τόν εὐχα-
ριστεῖ γιά τήν ἐκκλησιαστική περι-
ουσία, ἀρχίζει µέ τόν ἀναστάσιµο χαι-
ρετισµό: «Μακαριότατε, Χριστός
Ἀνέστη. Σᾶς µεταφέρω τίς θερµότερες
εὐχές µου γιά τήν µεγάλη γιορτή τῆς
Ὀρθοδοξίας, τῆς ὁποίας τό χαρµόσυ-
νο µήνυµα τῆς Ἀγάπης ἀφορᾶ ὄχι
µόνο τούς πιστούς ἀλλά τό σύνολο
τῆς ἀνθρωπότητας�».34

• «Μόνο στήν Ὀρθοδοξία ὑπάρχει
ἡ ἀλήθεια».

Εἶναι συγκλονιστικά λόγια ὁµο-
λογίας, πού ἄφησαν ἔκπληκτο τό
ἐκκλησίασµα τοῦ Ναοῦ τῶν Τα-
ξιαρχῶν Ἀργυροκάστρου, τήν Κυ-
ριακή 12-7-1992, καί τά εἶπε ὄχι χρι-
στιανός Ἀλβανός ἤ Βορειοηπειρώτης,
ἀλλά ὁ 65χρονος µουσουλµάνος
Σαντίκ Τζούλιο. Αὐτός πού στή
συνέχεια ὁµολόγησε ὅτι «στήν Ἁγία
Γραφή� ἀνακάλυψα τό ἀληθινό φῶς
τῆς ζωῆς, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Θά βα-
πτιστῶ χριστιανός, ἐπειδή µόνο στήν
Ὀρθοδοξία ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, ἡ
ἐνάρετη ζωή καί ἡ δύναµη τῆς σω-
τηρίας !

Καλῶ τούς ὁµοθρήσκους µου
σήµερα νά γνωρίσουν τήν Χριστια-
νική πίστη!».35

3.Ἐπίµετρον – 
Συµπεράσµατα – 

Μηνύµατα
Ἡ Ἐκκλησία µας θριαµβεύει µέσα

ἀπό παντός εἴδους διωγµῶν ὅλων
τῶν ἐποχῶν:

Ἀπό τόν Ἡρώδη πού ἤθελε νά
σφάξει τό νήπιο Ἰησοῦ, τούς σκλη-
ρούς διωγµούς τῶν τριῶν πρώτων
αἰώνων ἀπό τούς Ρωµαίους
αὐτοκράτορες, Εἰδωλολάτρες καί Ἰου-
δαίους, µέχρι τῶν σηµερινῶν ὁλο-
κληρωτικῶν καί ἀθέων καθεστώτων,
πού ἀνέδειξαν τήν Ἐκκλησία ὡς
«Ἐκκλησία Μαρτύρων» µέ τίς διώξεις
καί τά µαρτύρια.

Αὐτό δέν ἀποδεικνύει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι θεµελιωµένη πάνω
στήν ἀήττητη ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Ἱδρυτοῦ της Χριστοῦ, πού
εἶπε: «καί πύλαι ἅδου οὐ κα-
τισχύσουσιν αὐτῆς»(Ματθ. 16, 18);

Ἡ θαυµαστή διαιώνιση, ἐξάπλωση
καί τό ἀνερµήνευτο λογικά «στέργιω-
µα» τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ἡ
δύναµη τῆς ἀρχέγονης Ἐκκλησίας,
δέν ἀποτελεῖ µεγάλη ἀπόδειξη τῆς
θεϊκῆς καταγωγῆς τῆς Πίστεώς µας,
τῆς Ἐκκλησίας µας;

Τό «ροκάνισµα» πού ὑφίσταται ἡ
Ἐκκλησία µας ἐδῶ καί 2000 χρόνια
ἀπό κάθε εἴδους ἠθικά σκάνδαλα τῶν
ἰδίων τῶν χριστιανῶν, αἱρέσεις,
διώξεις, ἀθεϊσµούς καί ὑλιστικές ἰδεο-
λογίες κ.λπ., ὄχι µόνο δέν τήν ἀπο-
δυνάµωσαν, δέν τήν ἔσβησαν, ἀλλά
τήν δυνάµωσαν καί «ἐξῆλθε νικῶσα»
καί διαρκῶς θριαµβεύει.

Γιατί; Ἄν ἦταν ἁπλά ἀνθρώπινο
κατασκεύασµα καί κίνηµα, θά εἶχε κα-
ταλυθεῖ ὁπωσδήποτε. Τό ἀντίθετο,
ὅµως, συµβαίνει, γιατί στηρίζεται στή
θεϊκή ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ
µας καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
µας.

Καί οἱ ἀνόητοι ἐχθροί της καί
πολέµιοι, σέ µεγάλο ποσοστό, δέν
βάζουν µυαλό, δέν µετανοοῦν, δέν
«συνέρχονται εἰς ἑαυτόν».

Γιά µᾶς τούς Χριστιανούς «ρίχνουν
νερό στό µύλο µας», δηλαδή ὁµολο-
γοῦν ἔµµεσα τήν ἀλήθεια τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ µας, πού
στηρίζει καί δυναµώνει τήν Ἐκκλησία
µας.

Πολύ ὡραῖα µᾶς τά λέει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος: «Ἀπό
πόσους πολεµήθηκε ἡ Ἐκκλησία,
ἀλλά ποτέ δέν νικήθηκε; Πόσοι τύραν-
νοι; � Καί ἐκεῖνοι� ἔχουν λησµονη-
θεῖ, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία, � ὑψώνεται
πάνω ἀπό τόν οὐρανό� Πολεµήθη-
καν (11) µαθητές � καί ἐνίκησαν, ἐνῶ
αὐτοί πού πολέµησαν, ἀφανίστη-
καν�».36

Τελικά, καρποί τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τούς διωγµούς,
εἶναι οἱ µάρτυρες καί µεγαλοµάρτυρες
τῆς Ἐκκλησίας µας (Ἅγ. Γεώργιος καί
∆ηµήτριος, Ἁγ. Βαρβάρα, Ἁγ. Καλ-
λιόπη καί τά ἄλλα (11) ἑκατοµ.
µαρτύρων τῶν πρώτων χριστιανικῶν
αἰώνων). Καί «ἄν, παρατηρεῖ ὁ ἱερός
Χρυσόστοµος, οἱ διωγµοί τῶν Χρι-
στιανῶν δέν ἄρχιζαν ἤδη ἀπό τόν 1ο
αἰ. µ.Χ., ἀλλά µερικούς αἰῶνες

ἀργότερα, θά εἴχαµε λόγους νά
ἀµφιβάλλουµε γιά την ἀνάστασι τοῦ
Χριστοῦ».37

Ὅλα ὅσα θαυµαστά καί παράδοξα
ἀναφέρθηκαν, καί ὅσα παραλείφθη-
καν καί πού συνέβησαν στήν ἱστορική
πορεία τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀφήνουν
περιθώρια ἀµφιβολίας γιά τό ἀδιάσει-
στο ἱστορικό Γεγονός τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Χριστοῦ καί πρέπει νά προ-
βληµατίζει θετικά ὅλους µας.

Τό εἶχε ὑποστηρίξει καί ὁ Westeott
(Γουέστοτ) παλαιότερα γράφοντας:
«Ἄν λάβουµε ὑπόψη ὅλες γενικά τίς
ἀποδείξεις τῆς Ἀναστάσεως, δέν θά
ἦταν καθόλου ὑπερβολή νά ποῦµε,
πώς δέν ὑπάρχει ἄλλο ἱστορικό γε-
γονός µέ ἰσχυρότερες καί περισσότε-
ρες µαρτυρίες ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ. Μονάχα ἡ προκατάληψη
θά ὁδηγοῦσε στό συµπέρασµα γιά
τήν ἀνεπάρκεια τῶν ἀποδείξεών
της».38

Ἀλλά, ἄν κάποιος δέν ἔχει τήν ἁγνή
διάθεση νά δεχθεῖ τήν Ἀνάσταση, δέν
πρόκειται νά πεισθεῖ µέ τίποτε.
Πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά ἐρευνᾶ µέ
καλή πρόθεση καί τότε θά τοῦ ἀπο-
καλυφθεῖ ἡ Ἀλήθεια. Ὅπως ἔγινε µέ
τόν δύσπιστο ἀλλά καλοπροαίρετο
Θωµᾶ.

∆έν µᾶς λείπουν «ἀποδείξεις» γιά
νά πιστέψουµε στόν Θεάνθρωπο
Χριστό καί τήν Ἀνάστασή Του, ἀλλά
καθαρότητα ψυχῆς, ὅπως ἔλεγε καί ὁ
διάσηµος φυσικοµαθηµατικός καί χρι-
στιανός ἀπολογητής, ὁ Γάλλος Βλ.
Πασκάλ.

«Χριστός ἀνέστη – Ἀληθῶς
ἀνέστη»!

Καί ὄχι µόνο µιά φορά, ἀλλά ὅπως
ἔγραψε κάποιος διανοητής:

«Σέ πεῖσµα τῶν ἐχθρῶν Του ἀνα-
σταίνεται µυριάδες φορές ὡς σήµερα
µέσα στίς εὐγενικές καρδιές καί τίς
ἀνασταίνει. Ὁ θρίαµβός Του εἶναι ὁρι-
στικός. Τόν ζοῦν οἱ µυριάδες τῶν
πιστῶν».

«Ἔρχου καί ἴδε», δύσπιστε
ἄνθρωπε τοῦ ἀνατείλαντος 21ου
αἰώνα!

Σύγχρονοι «Θωµάδες», ἔχετε
µάτια! Ἐλᾶτε νά δεῖτε! � Στρίψτε τόν
διακόπτη τῆς ψυχῆς σας, ἄν θέλετε
νά δεῖτε φῶς καί µάλιστα «τό ἀνέσπε-
ρον φῶς» τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ»!
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Τήν 25ην Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν Γ΄ εὕρεσιν
τῆς Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Η Γ΄ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

Ἐν πρώτοις ἡ σύνθεση τῶν δύο
ἐννοιῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς γεω-
πολιτικῆς, µπορεῖ νὰ φαντάζη σὲ πολ-
λοὺς ἀταίριαστη ἢ/καὶ ἄστοχη. Στοὺς
πιὸ ἐξοικειωµένους µὲ τὴν πολιτική, ὁ
συνδυασµὸς αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν συν -
ειρµικὰ µπορεῖ νὰ σηµαίνη τὶς ἐπι-
πτώσεις ποὺ εἶχαν στὴν πίστη τῶν
Ὀρθοδόξων λαῶν κάποιες ἀπὸ τὶς
πολιτικὲς ἐξελίξεις ἢ/καὶ τὸ πῶς ἡ
Ὀρθοδοξία ἐπηρέασε τὸ πολιτικὸ
σκηνικό. Αὐτό, ὅµως, ποὺ σήµερα
δὲν ὁµολογεῖ κανεὶς εἶναι τὸ ὅτι οἱ γεω-
πολιτικὲς ἀλλαγές, ποὺ συµβαίνουν
στὸν πλανήτη εἰδικὰ ἀπὸ τὴν ἐµφάνι-
ση τῶν λαῶν, ποὺ κατέλυσαν τὴν ∆υ-
τικὴ Ρωµαϊκὴ αὐτοκρατορία καὶ στα-
διακὰ ἔγιναν ἡ Εὐρώπη ἔτσι ὅπως
τὴν γνωρίζουµε σήµερα, ἔχουν ἕνα
καὶ µοναδικὸ σκοπό: Ἢ νὰ πολεµή-
σουν ἢ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν Ἀλή-
θεια καὶ κατὰ συνέπεια τὴν Ὀρθόδοξη
πίστη.

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ δὲν εἶναι κά-
ποια ἀπόλυτη, φανατισµένη διατύ-
πωση, ἀλλὰ ἕνα ἱστορικὸ συµπέρα-
σµα καθὼς καὶ ἡ λογικὴ ἐξήγηση
ὅλων τῶν γεγονότων ποὺ ἔχουν κα-
ταγραφῆ µέχρι σήµερα στὴν ἀνθρώ-
πινη παγκόσµια ἱστορία.

Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ στήλη θὰ προ-
σ παθήσουµε νὰ δοῦµε πῶς τὰ γε-
γονότα ποὺ συνέβησαν κάποτε
κατὰ τὸ παρελθόν, ἐξακολουθοῦν νὰ
εἶναι ἐπίκαιρα, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπηρεά-
ζουν τὸ σήµερα. Θὰ προσπαθήσου-
µε ἐπίσης νὰ ἀποδείξουµε τὸ δίκαιο
ἢ ὄχι τοῦ ἰσχυρισµοῦ ποὺ προανα-
φέραµε, ὅτι δηλαδὴ ὅλα τὰ πολιτικά,
ἱστορικὰ καὶ σύγχρονα γεγονότα
εἶναι καθαρὰ καὶ µόνο κινήσεις ὑπὲρ
ἢ ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ προσεγγί-
σουµε τὸ ζήτηµα καλύτερα, πρέπει
νὰ παρατηρήσουµε πὼς ὁ πλανή-
της εἶναι χωρισµένος καὶ διχασµέ-
νος, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν νοοτροπία
καὶ στὴν συµπεριφορά, σὲ Ἀνατολὴ
καὶ ∆ύση. Εἰδικὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ
τὸ πνεῦµα τῆς ∆ύσης ἔκανε ἔντονα
τὴν ἐµφάνισή του, περίπου τὸ 800
µ.Χ., ἀφοῦ εἶχε προηγηθῆ ἡ διάσπα-
ση τῆς ∆υτικῆς Ρωµαϊκῆς αὐτοκρα-
τορίας µὲ τὴν κατάκτηση τῆς Βρετα-
νίας ἀπὸ τοὺς Σάξωνες καὶ τοῦ ∆υτι-
κοῦ καὶ Κεντρικοῦ τµήµατός της ἀπὸ
τοὺς Γότθους, τοὺς Ὀστρογότθους
καὶ τοὺς Βησιγότθους. Ἡ διαφορὰ
ἀνάµεσα στὴν Ἀνατολὴ καὶ στὴ ∆ύ-
ση σταδιακὰ αὐξήθηκε µέχρι ποὺ
ἔγινε ἕνα χάσµα ἀγεφύρωτο –ἰδίως

ἀπὸ τὸ σχίσµα τοῦ 1054 µ.Χ. καὶ
µετὰ- καὶ ἔτσι παραµένει µέχρι καὶ
σήµερα.

Ἡ ἰδέα τῆς ἑνωµένης οἰκουµένης
δὲν εἶναι προϊόν τῆς ∆ύσης, ἀλλὰ τῆς
Ἀνατολικῆς Ρωµαϊκῆς αὐτοκρατο-
ρίας. Μόνο ποὺ ὑπάρχει µία µεγάλη
καὶ οὐσιώδης διαφορά: Ἡ Ἀνατολικὴ
Ρωµαϊκὴ αὐτοκρατορία πέτυχε νὰ
ἑνώσει πολλοὺς λαοὺς µὲ διαφορε-
τικὴ πίστη καὶ κουλτούρα, γιατί ἔδειξε
σεβασµὸ στὴν ταυτότητα τῶν λαῶν,
ποὺ τὴν ἀποτελοῦσαν. Τὸ διάταγµα
τῶν Μεδιολάνων, ποὺ ἐξέδωσε ὁ τό-
τε αὐτοκράτοράς της καὶ µετέπειτα
Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ὁ
Μέγας Κωνσταντῖνος, τὸ 313 µ.Χ.
εἶναι ὅτι πιὸ πρωτοποριακὸ ἀλλὰ
ταυτόχρονα καὶ πετυχηµένο εἶχε
γνωρίσει µέχρι τότε ἡ ἀνθρωπότητα.
Τὸ διάτα-γµα αὐτὸ καθιέρωνε γιὰ
πρώτη φορά σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο
τὸν σεβασµὸ στὶς θρησκεῖες τῶν
λαῶν, ἐνῷ ἡ Ἀνατολικὴ Ρωµαϊκὴ
αὐτοκρατορία ἔγινε ἡ πρώτη ποὺ δὲν
προσπάθησε νὰ ἐπιβληθῆ διώκον-
τας τὴν πίστη τῶν λαῶν, ποὺ εἶχε κα-
τακτήσει. Μέχρι σήµερα τέτοιο κα-
τόρθωµα δὲν ἔχει ἐπαναληφθῆ.

Ἐνῷ οἱ δυτικοὶ θεωροῦν ἑαυτοὺς
ὡς προοδευτικοὺς καὶ φιλελεύθε-
ρους, ἡ πράξη ἀποδεικνύει πὼς ὄχι
µόνο δὲν ἰσχύει αὐτό, ἀλλὰ ἀντιθέ-
τως µεταχειρίζονται κάθε µέσο, γιὰ
νὰ κυριαρχήσουν ἐπὶ τῆς γῆς, κατα-
δυναστεύοντας καὶ ἐξαφανίζοντας
λαούς. Ἐκεῖ ἄλλωστε ἔχει τὴν ἐξήγη-
σή του τὸ πρόβληµα τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποικιοκρατία
ποὺ ἐξαφάνισε ἔθνη καὶ πολιτισµοὺς
στὴν Λατινικὴ Ἀµερικὴ καὶ στὴν πο-
λύπαθη Ἀφρική.

Βασικὸς ἐκφραστὴς τοῦ δυτικοῦ
πνεύµατος σήµερα εἶναι οἱ Η.Π.Α.
καὶ εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ τὸ
δόγµα ποὺ ἐκφράζει τὴν πολιτική
τους καὶ τὸ πῶς τοποθετοῦνται ἀπέ-
ναντι στὰ ὑπόλοιπα ἔθνη. Τὸ δόγµα
αὐτό, ποὺ ἔχει ὡς ἀποκλειστικὸ

σκοπὸ τὸ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἀνάπτυ-
ξη ὁποιουδήποτε ἔθνους, οἱ δυτικοὶ
θεωροῦν ἀπειλή, ὀνοµάζεται δόγµα
τοῦ Wolfowitz καὶ ἰσχύει ἀπὸ τὸ
1992. Σύµφωνα µὲ αὐτὸ «Ὁ
πρῶτος στόχος µας εἶναι νὰ ἀπο-
τρέψουµε τὴν ἐπανεµφάνιση ἑνὸς
νέου ἀντιπάλου, εἴτε στὸ ἔδαφος τῆς
πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης εἴτε
ἀλλοῦ, ποὺ νὰ συνιστᾶ ἀπειλὴ στὸ
µέγεθος τῆς ἀπειλῆς ποὺ τέθηκε πα-
λιότερα ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση.
Αὐτὸ εἶναι ἕνα κυρίαρχο ζήτηµα
ὑποβόσκον στὴ νέα περιφερειακὴ
ἀµυντικὴ στρατηγικὴ καὶ ἀπαιτεῖ νὰ
προσπαθοῦµε νὰ ἀποφευχθῆ τὸ νὰ
ἀποκτήση κυρίαρχη θέση κάθε
ἐχθρικὴ δύναµη σὲ µία περιοχὴ τῆς
ὁποίας οἱ πόροι θὰ µποροῦσαν,
ὑπὸ ἑνοποιηµένο ἔλεγχο, νὰ εἶναι
ἀρκετοί, γιὰ νὰ δηµιουργήσουν µία
παγκόσµια δύναµη».

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς περιπλάνη-
σής µας στὰ ἱστορικὰ καὶ στὰ σύγ-
χρονα γεγονότα. Εἴδαµε πῶς ὁρίζει
ἡ «καθ’ ἡµᾶς» Ἀνατολὴ τὴν ἐλευθε-
ρία, ἀλλὰ καὶ πῶς τὴν ἀπαγορεύει ἡ
∆ύση. Τὸ ταξίδι µας εἶναι µακρὺ καὶ
ἔχει νὰ µᾶς ἀποκαλύψη πολλά.
Ἴσως µᾶς ἀναγκάσει νὰ ἀναθεωρή-
σουµε πολλὰ ἀπὸ ὅσα πιστεύουµε
µέχρι σήµερα.

Μ.Β.

ORUODOJIA KAI GEVΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσπιστοι καί πολέμιοι… ὁμολογοῦν
τήν ΑΝΑΣΤΑΣIN τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ*

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

Οἱ Κινέζοι γίνονται Χριστιανοί!

1. Στὰ κηρύγµατά µας, ἀδελφοί
µου χριστιανοί, ἑρµηνεύουµε τοὺς
ψαλµοὺς τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν κυριαρχικὴ θέση στὴν
λατρεία τῆς Ἐκκλησίας µας. 

∆ὲν ὑπάρχει λειτουργικὴ ἀκολου-
θία χωρὶς ἱερὸ ψαλµό. Στὸ σηµερινό
µου κήρυγµα θὰ σᾶς ἑρµηνεύσω τὸν
2ο ψαλµό. Στὸν ψαλµὸ αὐτὸν παρι-
στάνονται ἔθνη καὶ λαοὶ νὰ διοργανώ-
νουν ἕνα ἐπαναστατικὸ κίνηµα ἐναν-
τίον ποίου; Ἐναντίον τοῦ Θεοῦ Πατέ-
ρα καὶ τοῦ Υἱοῦ του Ἰησοῦ Χριστοῦ!...
«Κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χρι-
στοῦ Αὐτοῦ», λέγει ὁ ψαλµὸς (στίχ.
2).

Βέβαια ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ ψαλµωδὸς
βλέπει ὅτι τὸ κίνηµα αὐτὸ θὰ καταλή-
ξει στὸ «τίποτα», γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπο-
ρώντας λέγει: «Ἱνατὶ ἐφρύαξαν ἔθνη
καὶ λαοὶ ἐµελέτησαν κενά;» (στίχ. 1).
Ὁ ψαλµὸς µᾶς λέει γιὰ ποιὸ λόγο τὰ
ἔθνη καὶ οἱ λαοὶ αὐτοὶ τὰ βάζουν µὲ
τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ µὲ τὸν Χριστόν
Του. Τὰ βάζουν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ
γιατί δὲν θέλουν τὴν ὑποταγὴ σ᾽
Αὐτόν. Θέλουν νὰ διαρρήξουν κάθε
δεσµὸ µὲ τὸν Θεό. Θέλουν νὰ εἶναι
ἄθεοι καὶ ἄπιστοι. Γι᾽ αὐτὸ καὶ λένε
καὶ διακηρύττουν: «∆ιαρρήξωµεν
τοὺς δεσµοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψω-
µεν ἀφ᾽ ἡµῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν»
(στίχ. 3). Σὰν νὰ ἔλεγαν: Φύγε, Θεέ,
ἀπὸ πάνω µας!... Ὁ Θεὸς ἀπὸ ψηλά,
χριστιανοί µου, βλέπει τὸ κίνηµα
αὐτὸ τῶν ἀνοήτων ἀνθρώπων, ποὺ
τὰ βάζουν ἐναντίον Του καὶ τὸ ἀντι-
παρέρχεται µὲ ἕνα «µειδίαµα», ὅπως
λέγει ὁ ψαλµός µας: «Ὁ κατοικῶν ἐν
οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτοὺς» (στίχ.
4). Ὅµως, ἂν αὐτοὶ οἱ ἀνόητοι, οἱ
ἄθεοι καὶ οἱ ἄπιστοι, συνεχίσουν τὸ
ἐπαναστατικό τους κίνηµα κατὰ τοῦ
Θεοῦ, τότε ὁ Θεὸς δὲν θὰ περιορι-
στεῖ στὸ ἁπλὸ µειδίαµα, ἀλλά, ὅπως
λέγει ὁ ψαλµός µας, τότε «λαλήσει
πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ Αὐτοῦ καὶ ἐν
τῷ θυµῷ Αὐτοῦ ταράξει αὐτοὺς»
(στίχ. 5)!

2. Τώρα ἐµφανίζεται στὸν ψαλµό
µας νὰ ὁµιλεῖ ὁ Ἴδιος ὁ Μεσσίας, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ γνωρίζουµε
στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη. Ὁµιλεῖ καὶ λέγει
γιὰ τὸν Ἑαυτό Του ὅτι χρίστηκε ἀπὸ
Αὐτὸν τὸν Θεὸν καὶ καταστάθηκε
ἀπὸ Αὐτὸν βασιλεὺς στὴν Σιών. Λέ-
γει: «Ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς
ὑπ᾽ Αὐτοῦ, ἐπὶ Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον
Αὐτοῦ» (στίχ. 6). Καὶ ἀκόµη λέγει ὁ
Μεσσίας γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἐγκατα-
στάσεώς Του ὡς βασιλέως τῆς Σιών.
Καὶ ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ ἐξαγγείλει τὸ
πρόσταγµα τοῦ Θεοῦ. «∆ιαγγέλλων
τὸ πρόσταγµα Κυρίου» (στίχ. 7).
Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ «πρόσταγµα τοῦ
Κυρίου», ποὺ ἔρχεται ὁ Μεσσίας νὰ
ἐξαγγείλει; Εἶναι ὁ Νόµος τοῦ Θεοῦ,
χριστιανοί µου. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπῆρχε
στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη ὁ Νόµος τοῦ
Θεοῦ, ποὺ δόθηκε διὰ τοῦ Μωυσέ-
ως, ἄρα τώρα ὁ Μεσσίας θὰ ἐξαγγεί-
λει νέο Νόµο, τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιό Του.
Ἀκόµη ὁ ψαλµός ἐδῶ µᾶς λέει γιὰ
τὴν σχέση, τὴν στενὴ σχέση, ποὺ
ἔχει ὁ Μεσσίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, µὲ
τὸν Θεό. Εἶναι Υἱός Του, ποὺ γεννή-
θηκε ἀπὸ τὴν οὐσία Του. Γἰ  αὐτὸ καὶ
ἐδῶ στὸν ψαλµό µας µὲ πανηγυρικὸ
τόνο ὁ Μεσσίας λέγει: «Κύριος εἶπε
πρός µε· Υἱός Μου εἶ Σύ, Ἐγὼ σήµε-
ρον γεγέννηκά Σε» (στίχ. 7).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί µου,
εἶναι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ γεννήθηκε
ἀπὸ τὸν Θεὸ Πατέρα πρὸ πάντων
τῶν αἰώνων, ὅπως τὸ λέγουµε στὸ
«Πιστεύω» µας. Αὐτὴν τὴν προαιώ-
νια γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δη-
λώνουν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ πρὸς
Αὐτόν, ποὺ εἴπαµε παραπάνω:
«Υἱός Μου εἶ Σύ, Ἐγὼ σήµερον γε-

γέννηκά Σε». Καὶ ἀφοῦ ὁ Μεσσίας
ἔλαβε ὡς ἄνθρωπος τέτοια ἐξουσία
καὶ τέτοια δύναµη ἀπὸ τὸν Θεό, ἄρα
τὸ βασίλειό Του, δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία
Του, εἶναι παγκόσµια. Εἶναι «καθολι-
κή», δηλαδὴ εἶναι σὲ ὅλο τὸν κόσµο,
ὅπως τὸ λέµε καὶ στὸ «Πιστεύω»
µας. Αὐτὴν τὴν παγκοσµιότητα τοῦ
Μεσσία ἐκφράζει ὁ ψαλµός µας ἐδῶ
παρουσιάζοντας τὸν Θεὸ Πατέρα νὰ
λέγει πρὸς Αὐτόν: «∆ώσω Σοι ἔθνη
τὴν κληρονοµίαν Σου καὶ τὴν κατά-
σχεσίν Σου τὰ πέρατα τῆς γῆς» (στίχ.
8). Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἀναστὰς
Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς στοὺς
µαθητές Του: «Ἐδόθη Μοι πᾶσα
ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς»
(Μάτθ. 28,18). Βέβαια, τὴν ἐξουσία
αὐτὴ τοῦ Μεσσία δὲν θὰ τὴν ἀνα-
γνωρίζουν ὅλοι καὶ δὲν θὰ ὑποτάσ-
σονται ὅλοι σ᾽ Αὐτόν. Θὰ ὑπάρχουν
καὶ οἱ ὑβριστὲς καὶ οἱ ἐπαναστα-
τοῦντες ἐναντίον Του, ὅπως τὸ βλέ-
πουµε καὶ στὸν 2ο ψαλµὸ ποὺ ἑρµη-
νεύουµε. Γιατί εἴπαµε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
ὅτι ὁ ψαλµωδὸς βλέπει ἔθνη καὶ
λαοὺς νὰ στρέφονται κατὰ τοῦ Θεοῦ
καὶ κατὰ τοῦ Μεσσία (στίχ. 1-2).
Ἀλλά, ἂς καθήσουν φρόνιµα καὶ ἂς
µὴ ἐνεργοῦν ἀσύνετα τὰ ἔθνη καὶ οἱ
λαοὶ καὶ µεµονωµένα ἄτοµα ποὺ
στρέφονται κατὰ τοῦ Μεσσία, κατὰ
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Μεσσίας τῆς Παλαιᾶς ∆ια-
θήκης, παριστάνεται ἐδῶ νὰ κρατεῖ
στὰ χέρια Του «ράβδο σιδηρᾶ», γιὰ
νὰ συντρίψει «ὡς σκεύη κεραµέως»
ὅσους ἐναντιοῦνται σ᾽ Αὐτὸν (στίχ.
9). Ἂς φοβηθοῦν λοιπὸν οἱ ἐναντιού-
µενοι κατὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς
Ἐκκλησίας Του, γιατί ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς εἶναι Θεός.

Μακροθυµεῖ µὲν στὴν ἀρχή,
«ἐκγελάσεται αὐτούς», ὅπως λέγει ὁ
ψαλµός µας (στίχ. 4), γιὰ νὰ δώσει
καιρὸ µετανοίας στοὺς ἀπίστους καὶ
ἀθέους, ἀλλά, ὅταν αὐτοὶ συνεχίζουν
τὴν ἀθεϊστική τους πολεµική, τότε ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς «λαλήσει πρὸς
αὐτοὺς ἐν ὀργῇ Αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ
θυµῷ Αὐτοῦ ταράξει αὐτοὺς» (στίχ.
5). Τότε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς µὲ τὴν σι-
δηρᾶ ράβδο Του «ὡς σκεύη κεραµέ-
ως συντρίψει αὐτοὺς» (στίχ. 9). Καὶ
ἂς φοβηθοῦµε ὅλοι ὅσοι συνεχίζου-
µε νὰ ἁµαρτάνουµε, ἐναντιούµενοι
ἔτσι κατὰ τοῦ Θεοῦ, ἂς φοβηθοῦµε
ὅλοι, λέγω, τὸ «σιδερένιο µπαστούνι
τοῦ Θεοῦ», ποὺ ἔλεγε ὁ ἅγιος
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός.

Τέλος, ἀγαπητοί µου, ὁ ποιητὴς
τοῦ ψαλµοῦ στρέφεται πρὸς αὐτοὺς
ποὺ διοργάνωσαν τὸ ἐπαναστατικὸ
κίνηµα κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ τοῦ
Υἱοῦ Του, τοῦ Μεσσία, καὶ τοὺς λέγει
νὰ ἔχουν σύνεση («σύνετε», στίχ.
10), νὰ ἀποκτήσουν τὴν παιδεία τοῦ
Θεοῦ («παιδεύθητε», στίχ. 10· «δρά-
ξασθε παιδείας», στίχ. 12) καὶ νὰ
ὑποταγοῦν στὸν Θεὸ µὲ πλήρη ὑπο-
ταγὴ σ᾽ Αὐτὸν («δουλεύσατε τῷ Κυ-
ρίῳ ἐν φόβῳ», στίχ. 11), «µήποτε
ὀργισθῆ Κύριος... ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν
τάχει ὁ θυµὸς Αὐτοῦ», στίχ. 13.
Ἀλλοίµονο σὲ ὅσους τὰ βάζουν µὲ
τὸν Θεὸ καὶ χαρὰ καὶ εὐτυχία σὲ ἐκεί-
νους ποὺ ὑποτάσσονται σ᾽ Αὐτόν.
«Μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽
Αὐτῷ», ὅπως λέγει στὸ τέλος του ὁ
ψαλµός µας (στίχ. 13).

Tὸ κίνημα τοῦ Ἀθεϊσμοῦ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΨΑΛΜΟΥ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεµίου

Ἀγγελία
Πτυχιοῦχος βρεφονηπιο-

κόµος, Ἑλληνίδα, 40 ἐτῶν,
µὲ πολυετῆ ἐµπειρία (20
χρόνια), ἀναλαµβάνει τὴ
φύλαξη βρεφῶν καὶ νη-
πίων. Περιοχὲς Βορείων
Προαστίων.

Συστάσεις διαθέσιµες.
Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας:

6947931367

Γράµµα πρὸς φίλον µέλος αἱρέσεως 
Συμφώνως πρὸς τὸ ἀντιαιρε-

τικὸν ἱστολόγιον «antiairetikos-vs-
exeldim.blogspot.com»:

«Ἀγαπητὲ φίλε µου, Μὲ ὅλο µου
τὸ σεβασµὸ καὶ τὴν ἀγάπη µου ἤθε-
λα νὰ σοῦ πῶ ὅτι ἡ ὀργάνωση “ΦΙ-
ΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ – Χριστιανικὴ Ὀργά-
νωση Εἰρήνης (Χ.Ο.Ε.) – ΑΘΑΖΩ”
εἶναι αἵρεση, δηλαδὴ εἶναι ἐκτὸς
Ἐκκλησίας, καὶ µάλιστα τὸ ἔχει ἀνα-
κοινώσει ἐπίσηµα ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία µας. ∆ὲν εἶναι µία ἀπόφα-
ση ποὺ τὴν ἔβγαλα ἀπ᾽ τὸ µυαλό
µου. Μάλιστα τὸ λέει καὶ στὴν ἱστοσε-
λίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ
νούµερο 42 εἶναι ἡ αἵρεση Φιλαδέλ-
φεια: Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν
Αἱρέσεων 2011 – 2015 ΟΜΑ∆ΕΣ
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟ-
∆ΟΞΗ ΠΙΣΤΗ Χριστιανικὲς αἱρέσεις
καὶ παραχριστιανικὲς ὁµάδες. Κατά-

λογος ποὺ καταρτίστηκε ἀπὸ τὴν Ε΄
Συνδιάσκεψη ἐντεταλµένων γιὰ θέ-
µατα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας
(Ναύπακτος, 13-18.5.1993) καὶ
ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο κλπ.
«42. Ἡ Κίνηση Φιλαδελφείας 43. Ἡ
Μάχαιρα τοῦ Πνεύµατος 44. Ἰνστι-
τοῦτο Ἐµµαοὺς 45. Κίνηση γιὰ τὴ
Χριστιανικὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ
παιδιοῦ» κλπ. Συµβουλή µου ἀγα-
πητέ µου φίλε εἶναι νὰ µὴ ξαναπᾶς
στὴν αἵρεση Φιλαδέλφεια γιὰ τὸ καλὸ
τῆς ψυχῆς σου καὶ νὰ βρεῖς ἕνα
σωστὸ Πνευµατικὸ µέσα στοὺς κόλ-
πους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
µαςO Εὔχοµαι, ἀγαπητέ µου φίλε,
νὰ βγεῖς ἀπ᾽ τὴν αἵρεση τῆς “Φιλα-
δέλφειας” ὅπως βγῆκα κι ἐγὼ ἀπ᾽
τὴν αἵρεση τῶν “Ἐργατῶν τοῦ Θεοῦ”
τὸ 2001, ποὺ βαπτίστηκα Χριστιανὸς
Ὀρθόδοξος».

Πρόσκλησις
Τὴν Τετάρτη 27η Μαΐου καὶ ὥρα

7:00 µ.µ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»,
Ζήνωνος 3, β´ ὄρ., Ὁµόνοια θὰ
πραγµατοποιηθῇ ἐκδήλωση µνήµης
γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας.
Θὰ µιλήσῃ ὁ γνωστὸς θεολόγος -
κοινωνιολόγος Βασίλειος Τσούπρας
γιὰ τὰ αἴτια καὶ τὶς συνέπειες τῆς
πτώσεως τῆς Πόλης καὶ θὰ ἀποδο-
θοῦν θρῆνοι καὶ παραδοσιακὰ
ἄσµατα τῆς ἁλώσεως ἀπὸ τὴν
χορῳδία «ΕΠΑΛΞΕΙΣ».

16 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ
Μνηµόσυνον Γέροντος

Εὐµενίου Σαριδάκη
Τὴν Κυριακὴν 24 Μαΐου 2015 θὰ

τελεσθῆ τὸ µνηµόσυνον τοῦ Γέρον-
τος Εὐµενίου Σαριδάκη εἰς τὸν Ἱερὸν
Ναὸν Ἁγ. Ἀναργύρων ἐντὸς τοῦ νο-
σοκοµείου ∆υτικῆς Ἀττικῆς «Η ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ» πρώην Λοιµωδῶν. Ὁ
ἅγιος Γέροντας Εὐµένιος διηκόνησε
ὡς λεπρὸν καὶ τυφλόν ἐπὶ 7 συνεχῆ
ἔτη τὸν προσφάτως ἀνακηρυχθέντα
Ἅγιον Νικηφόρον Τζανακάκην,
πνευµατικὸν τέκνον τοῦ Ἁγίου Ἀνθί-
µου Χίου, εἰς τὸ ἵδρυµα τῶν
ἀδελφῶν Χανσενικῶν-  Λοιµωδῶν
κατὰ προτροπὴν τοῦ Ἁγίου Ἀνθίµου,
ὁ ὁποῖος τοῦ εἶχε ἀφήσει πνευµα-
τικὴν παρακαταθήκην «Νὰ τὸν προσ -
έχης τὸν θησαυρόν, αὐτὸν τὸν πολύ-
τιµον µαργαρίτην». 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ µᾶς προσκαλεῖ νὰ µετά-
σχωµεν εἰς τὸν δισυπόστατον ἑορ-
τασµὸν τῆς 29ης Μαΐου 1453, πε-
ριλαµβάνοντα τὴν Μνήµην Βυ-
ζαντίου καὶ τὸ Γενέθλιον τοῦ Νέ-
ου Ἑλληνισµοῦ.

Ὁ ἑορτασµὸς θὰ γίνῃ τὴν 27ην
Μαΐου 2015, ἡµέραν Τετάρτην καὶ
ὥραν 19:00 εἰς τὴν Αἴθουσαν Μ.
Εὐεργετῶν - Εὐεργετῶν τοῦ Με-
γάρου της (ὁδὸς Εὐριπίδιου 12),
µὲ εἰσήγησιν ἀπὸ τὸ Πρόεδρον τῆς
Ἑταιρείας καὶ ὁµιλίαν, ἀπὸ τὴν κ.
Νόνναν ∆. Παπαδηµητρίου,
Καθ. Π.Α. µὲ θέµα: «Ὁ ρόλος τῶν
Βυζαντινῶν Ἀρχοντισσῶν κατὰ
τὶς πηγές».

Συµµετέχει προφρόνως ἡ
Χορῳδία «Βυζαντινὴ Κυψέλη»
καὶ τὸ Ὀργανικὸν Συγκρότηµα
τοῦ Μουσικολογιωτάτου Πρωτο-
πρεσβυτέρου π. Χρίστου Κυρια-
κοπούλου.

Μνήµη Βυζαντίου -
Γενέθλιον Nέου Ἑλληνισµοῦ

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν

Χριστιανῶν ὅτι τὸ Σάββατον 23 καὶ
τὴν Κυριακὴν 24 Μαΐου 2015 θὰ τε-
λεσθοῦν τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίας Ματρώνας τῆς Χιοπολίτιδος
Ν. Ἐρυθραίας Ἀττικῆς, καὶ Ὑποδοχὴ
Ἱερῶν Λειψάνων Ἁγ. Ματρώνας καὶ
Τιµίας Κάρας Ὁσίου ∆αυίδ ἐν
Εὐβοίᾳ. Τηλ. 2108001309.

† ΕΤΗΣΙΟΝ Ἱ. Μνηµόσυνον
Γέροντος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ

(Μπιλάλη).
Τό ΕΤΗΣΙΟ ἱερό Μνηµόσυνο τοῦ

µακαριστοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος π.
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ (Μπιλάλη), ἱδρυτοῦ
καί Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνί-
ου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέ-
κνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), θά τελεσθῆ τό
Σάββατο 6 Ἰουνίου, 7.15΄—9.30΄
π.µ., στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἱερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγῆς, ὁδ. Ἀκαδηµίας, Ἀθήνα.

Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες
τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι τῶν
Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά
παραστοῦν, γιά νά συµπροσευχη-
θοῦµε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς του.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. 
(Τηλ. 210.38.38.496).
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γήµατος τῆς πνευµατικῆς πατρότητος
(ἱερωσύνη – ἐντολή), ἀπαιτοῦνται καὶ
ἄλλα τινά, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπίσης
οὐσιαστικὴν σηµασίαν διὰ τὴν δέου-
σαν καρποφορίαν τοῦ Μυστηρίου τῆς
Μετανοίας.

1. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ 
τοῦ πνευµατικοῦ

Χρειάζεται µία ζωὴ σύµφωνη µὲ
τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καὶ κυρίως ἡ
συνειδητοποίησις τῶν δώρων τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος καὶ ἡ ἐσωτερικὴ
ἐλευθερία, πού ἀπορρέει ἀπὸ τὰ
δῶρα αὐτά. Ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Συ-
µεὼν ὁ Νέος Θεολόγος «Ἀλλὰ γὰρ
µή� πνευµατικοὺς ἑαυτοὺς εἶναι πρὸ
τοῦ τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον λαβεῖν οἴεσθε,
καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸ ἀναδέχεσθαι λογι-
σµοὺς ἀλλοτρίους ἀσυνέτως ἐπείγε-
σθε καὶ εἰς ἡγουµενείας καὶ ἀρχὰς ἐπι-
βαίνετε καὶ ἱερωσύνης ἀφόβως κατα-
τολµᾶτε καὶ πρὸς Μητροπόλεις καὶ
ἐπισκοπάς (καὶ ἐνορίας θὰ ἐλέγαµε
σήµερον) τοῦ ποιµαίνειν τὸν τοῦ Κυ-
ρίου λαὸν ἑαυτοὺς ὑµᾶς διὰ µυρίων
µεθόδων ἀναιδῶς ἐπιδίδοτε». Καὶ
συµβουλεύει ὁ ἴδιος Ἅγιος. «Βλέπε
µὴ πρότερον ποιµαίνειν ἐπιχειρήσης,
πρὶν ἂν τὸν καλόν σε ποιµένα φίλον
γνήσιον κτήσασθαι, ἐπεὶ οὐδὲν κερ-
δήσεις ἕτερον, γίνωσκε, ἢ δοῦναι λό-
γον τῷ Θεῷ, οὐ µόνον περὶ τῆς σαυ-
τοῦ ἀναξιότητος, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν
προβάτων, ὧν ἐξ ἀπειρίας καὶ ἐµπα-
θείας ἀπώλεσας».

Εἰς τὰς «Κατηχήσεις» του ὁ ἴδιος
Ἅγιος Συµεὼν ὁ Νέος Θεολόγος
ἀπαντᾶ εἰς τοὺς ἀντιπάλους του, πού
ἔλεγαν: «Ἀλλὰ τῶν ἱερέων ἡ ἐξουσία»
καὶ τοὺς λέγει: «Οἶδα κἀγώ, τοῦτο γὰρ
ἀληθές. Οὐ πάντων δὲ καὶ τῶν ἁπλῶς
ἱερέων, ἀλλὰ τῶν ἐν πνεύµατι ταπει-
νώσεως ἱερουργούντων τὸ Εὐαγγέ-
λιον καὶ ἐν ἀµέµπτῳ βίῳ πολιτευοµέ-
νων, τῶν ἑαυτοὺς πρότερον τῷ Κυ-
ρίῳ παραστησάντων καὶ θυσίαν τελεί-
αν ἁγίαν, εὐάρεστον, τὴν καθαρὰν
αὐτῶν λατρείαν ἐν τῷ ναῷ τοῦ
ἑαυτῶν σώµατος ἔνδον πνευµατικῶς
ἐπιδειξαµένων καὶ προσδεχθέντων
καὶ ἐµφανισθέντων εἰς τὸ ἄνω θυσια-
στήριον καὶ παρὰ τοῦ ἀρχιερέως Χρι-
στοῦ προσφορὰ τελεία τῷ Θεῷ καὶ
Πατρὶ προσεχθέντων καὶ δυνάµει
πνεύµατος Ἁγίου µεταποιηθέντων καὶ
ἀλλαγέντων καὶ εἰς Χριστόν, τὸ δι᾽
ἡµᾶς ἀποθανόντα καὶ ἐν δόξῃ ἀνα-
στάντα Θεότητος µεταµορφωθέν-
των�. Τῶν τοιούτων ἐστὶ τὸ δεσµεῖν
καὶ λύειν καὶ ἱερουργεῖν καὶ διδάσκειν,
οὐχὶ δὲ τῶν ἐξ ἀνθρώπων τὴν ψῆφον
καὶ τὴν χειροτονίαν µόνον λαµβανόν-
των».

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἀείµνηστος
Ἀρχιεπίσκοπος Βρυξελλῶν Βασίλει-
ος Κριβοσέϊν «πρόκειται πάντα γιὰ
τὴν ἴδια διδασκαλία: ἡ ἐξουσία τοῦ δε-
σµεῖν καὶ λύειν καὶ γενικὰ ἡ ἐξάσκηση
τοῦ λειτουργήµατος τῆς ἱερωσύνης,
ἀκόµα καὶ ἡ ἐξουσία τῆς διδασκαλίας
ἀνήκει στοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ µόνη ἡ χει-
ροτονία δὲν εἶναι ἀρκετὴ γιὰ τὴν ἀπο-
τελεσµατικὴ ἐξάσκηση αὐτῆς τῆς
ἐξουσίας, ἂν δὲν συνοδεύεται ἀπὸ µία
ἐν Χριστῷ ζωή, ἂν ὁ ἴδιος ὁ ἱερέας δὲν
ἔχει µεταµορφωθῆ ἐν Χριστῷ διὰ τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος. Ἡ ἐξουσία τοῦ δε-
σµεῖν καὶ λύειν καὶ ἡ ἱκανότητα τοῦ νὰ
ἐξοµολογῆ εἶναι ἀδιανόητες γιὰ τὸν
Συµεὼν χωρὶς τὴν κατοχὴ τῆς χάριτος
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος».

Ἑποµένως οὐσιώδης ὅρος τῆς
«µετ᾽ ἐπιστήµης» (Ἰερεµ. 3.15) ἀσκή-
σεως τοῦ ἔργου τῆς ἐξοµολογήσεως
εἶναι ἡ προσωπικὴ (ἄµεση) ἐµπειρία
τοῦ ἐξοµολόγου πνευµατικοῦ πατρὸς
εἰς θέµατα καὶ προβλήµατα τῆς χρι-
στιανικῆς ζωῆς. Μόνη ἡ θεωρητικὴ
κατάρτισις περὶ τὴν ἐξοµολογητικὴν
δὲν ἐπαρκεῖ πρὸς ἐπιτυχῆ (κατὰ τὴν
ἀνθρωπίνην κρίσιν) ἄσκησιν τοῦ
ἔργου τῆς ἐξοµολογήσεως. Αἱ συµ-
βουλαὶ τοῦ πνευµατικοῦ, αἱ ὑποδεί-
ξεις του, ἡ τεχνικὴ µεθοδολογία τοῦ
ἔργου του καὶ γενικῶς πᾶσα πνευµα-
τικὴ φροντὶς καὶ συµπαράστασις, ὡς
τονίζει ὁ καθηγητὴς κ. Κορναράκης,
πρέπει νὰ ἀπορρέη καὶ ἐκ τῆς προ-
σωπικῆς ἐµπειρίας καὶ πνευµατι-
κότητος αὐτοῦ. ∆ιὰ τὸν λόγον αὐτὸν
ἡ ἁγιότης τοῦ βίου ἔχει πάντοτε πρω-
ταρχικὴν σηµασίαν εἰς τὴν περίπτω-
σιν τοῦ ἐξοµολόγου – πνευµατικοῦ.
Τὰ ἅγια βιώµατα τοῦ πνευµατικοῦ καὶ
ὅ,τι συνδέεται µὲ τοὺς πνευµατικούς
του ἀγῶνας διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς
χριστιανικῆς του προσωπικότητος,
ἀποτελοῦν τὴν ἀπαραίτητον γνῶσιν
καὶ ἐµπειρίαν, ἡ ὁποία διαφωτίζει
αὐτὸν εἰς τὸ καθοδηγητικὸν καὶ παι-
δαγωγικὸν ἔργον του. 

Ἔτσι ἡ ἁγιότης τοῦ ἐξοµολόγου –
πνευµατικοῦ πατρὸς συντελεῖ ἀφ᾽
ἑνὸς µὲν εἰς τὸν ἐξοπλισµὸν αὐτοῦ µὲ
πλουσίαν ποιµαντικὴν γνῶσιν, ἀφ᾽
ἑτέρου δὲ εἰς τὴν ἱκανότητα αὐτοῦ νὰ
µετέχη ἐνεργῶς εἰς τὸ ἀναγεννητικὸν
ἔργον τοῦ µυστηρίου τῆς Μετανοίας.
Καὶ τοὺς δύο καρποὺς τούτους τῆς
ἁγιότητος τοῦ ἐξοµολόγου – πνευµα-
τικοῦ πατρὸς δύναται κανεὶς νὰ συµ-
πυκνώση εἰς τὴν ἔννοιαν (καὶ συγ-
χρόνως ποιµαντικὴν ἀρετὴν) τῆς δια-
κρίσεως. Ἡ ἁγιότης τοῦ βίου γεννᾶ
τὴν διάκρισιν.

*   *   *

Εἰς τὸ πλῆθος τῶν προβληµάτων,
πού ἀντιµετωπίζει ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος ἡ σηµασία τοῦ µυστηρίου
τῆς Μετανοίας καὶ ἐξοµολογήσεως
ἀπὸ πλευρᾶς ἀντιµετωπίσεως τῶν
προβληµάτων αὐτῶν εἶναι ἀποφασι-
στική. Προσφάτως ἐκοιµήθη σπου-
δαῖος πνευµατικὸς πατήρ, ὁ ἀοίδιµος
ἀρχιµανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρό-
πουλος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε, κατά τινα
χαρακτηρισµὸν Ἱεράρχου, «σοφὸς
καὶ στοργικὸς πνευµατικὸς πατὴρ
ἐρευνῶν τὰ βάθη τῆς ἀνθρωπίνης

καρδίας µετὰ µεγίστης διακρίσεως καὶ
παρέχων τὰ κατάλληλα πνευµατικὰ
φάρµακα διὰ τὴν θεραπείαν τῶν
ψυχῶν». Ὑπῆρξε διὰ τὸν λόγον
αὐτὸν «µαγνήτης ἑλκύων πρὸ
παντὸς ψυχάς νέων, ἰδίως φοιτητῶν
καὶ ἐπιστηµόνων, εἰς τὸν Ἐσταυρω-
µένον Λυτρωτὴν τοῦ κόσµου. Ὁ ἀεί-
µνηστος εἶχε καλλιεργήσει λίαν ἐπι-
τυχῶς τὸν ποιµαντικὸν διάλογον. Εἰς
τὸ ἐρώτηµα, λοιπόν, ποία εἶναι ἡ κα-
λυτέρα µέθοδος, διὰ νὰ φθάσωµεν εἰς
τὸν ἐπιτυχηµένον διάλογον, ἡ ἀπάν-
τησις εἶναι τὸ φωτεινὸν παράδειγµα
τοῦ κοιµηθέντος πνευµατικοῦ ἢ ὅπως
ἔλεγε ὁ ἀείµνηστος Παναγιώτης
Τρεµπέλας, «ὁ καλὸς διδάσκαλος
εἶναι ἡ ἀρίστη µέθοδος». Ὑπὲρ
πᾶσαν µέθοδον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν µε-
θοδολογικὴν θεωρίαν, ὅπως εἶναι ἡ
ποιµαντικὴ κοινωνιολογία, ἡ ποιµαν-
τικὴ ἰατρική, ἡ ποιµαντικὴ ψυχολογία
κ.ἄ., ὑψοῦται ἡ προσωπικότης τοῦ
πνευµατικοῦ, τῆς ὁποίας τὴν τυχὸν
ὑπάρχουσαν ἀτέλειαν καὶ ἐλαττωµα-
τικότητα οὐδεµία µέθοδος δύναται νὰ
ἀναπληρώση. Κατὰ συνέπειαν ἡ
πνευµατικὴ ζωὴ τοῦ ἐξοµολόγου
εἶναι ἡ ἀρίστη µέθοδος διὰ τὴν
ὀρθὴν ἀντιµετώπισιν τῶν προ-
βληµάτων τοῦ ἐξοµολογουµένου.

Ὅπως τονίζει ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ
ἁγιορείτης «Σὺ Πάτερ, ὁπού µέλλεις
νὰ γένης Πνευµατικός, πρέπει νὰ
ἔχης µίαν ἐξαίρετον καὶ διαφορετικὴν
ἁγιότητα ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώ-
πους, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀκόµη τοὺς συνιε-
ρεῖς σου, ἀπὸ τοὺς ὁποίους µέλλεις
νὰ ἐκλεχθῆς καὶ νὰ ἔχης ἰατρευµένα
καὶ νικηµένα τὰ πάθη σου, νὰ ἔχης
διαφορετικὴν ἁγιότητα ἀπὸ τοὺς
ἄλλους, διατὶ σὺ ὁπού ἔχεις νὰ κατα-
σταθῆς πνευµατικός, πρέπει νὰ πολι-
τεύεσαι µίαν ζωὴν πνευµατικήν, κυ-
βερνώµενος µὲ τὴν χάριν καὶ διάκρι-
σιν τοῦ ἁγίου Πνεύµατος ἂν θέλης νὰ
ἔχης τὸ ὄνοµα τοῦ Πνευµατικοῦ ἀλη-
θινὸν καὶ σύµφωνον µὲ τό πρᾶγµα».

2. Ἡ Ἐξοµολόγησις 
τοῦ Πνευµατικοῦ

Πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς σηµασίας
τοῦ προσωπικοῦ βίου τοῦ πνευµατι-
κοῦ διὰ τὸ ὅλον ἔργον τῆς πνευµα-
τικῆς καθοδηγήσεως εἰς τὴν ἐξοµολό-
γησιν πρέπει ἐπίσης νὰ τονισθῆ ἡ
ὀργανικὴ σχέσις τῆς ἰδικῆς του ἐξο-
µολογήσεως µὲ τὴν ἐξοµολόγησιν
τῶν πνευµατικῶν του τέκνων. Ὁ ἐξο-
µολόγος – πνευµατικὸς ὀφείλει καὶ
αὐτὸς νὰ ἐξοµολογῆται τακτικῶς, δηλ.
νὰ ἔχη τὸν ἰδικὸν του πνευµατικόν.
Κατὰ τὴν µαρτυρίαν τοῦ ἁγίου Συ-
µεὼν Θεσσαλονίκης «∆ιὸ µετανοεῖν
µόνον χρή, ὡς ὁ Βαπτιστὴς καὶ ὁ ∆ε-
σπότης ἐκήρυξε καὶ οἱ αὐτοῦ µαθηταὶ
καὶ πάντας µετανοεῖν χρὴ λαϊκοὺς τε
καὶ µοναστάς, κληρικοὺς τε καὶ ἱερεῖς
καὶ ἀρχιερεῖς καὶ µηδένα χωρίζειν τῆς
µετανοίας ἑαυτόν, ὅτι καὶ πάντες
ἡµάρτοµεν τε καὶ ἁµαρτάνοµεν καὶ µε-
τανοεῖν πάντες ὀφείλοµεν� Ἐγὼ δὲ
τρανῶς ἐκβοῶ πᾶσι µετ᾽ ἐµοῦ διὰ τῆς
τοῦ Σωτῆρος ἡµῶν χάριτος, µετα-
νοῶµεν, ἵνα σωθῶµεν�. Ὅτι δὲ καὶ
ἱερεῦσιν ἀναγκαία, ὡς καὶ µοναχοῖς
καὶ λαϊκοῖς, ἡ ἐξαγόρευσις καὶ µετά-
νοια, καὶ ὁ Ἀπόστολος µαρτυρεῖ,
«ἐξοµολογεῖσθε ἀλλήλοις, λέγων, τὰ
παραπτώµατα καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ
ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε» διδάσκων
ὡς πᾶσι χρεία ἐστὶν ἡ τῶν ἐπταισµέ-
νων ἐξαγόρευσις καὶ µετάνοια». 

Ὁ ἀείµνηστος Καθηγούµενος τῆς Ἱ.
Μονῆς ∆ιονυσίου Ἁγίου Ὄρους Ἀρχι-
µανδρίτης Γαβριὴλ ἀναφέρει ὡς
παράδειγµα ἐξοµολογουµένου πα-
τριάρχου τὸν Ἰωακεὶµ Γ´ ὅτε ἐφησύ-
χαζεν ἐπὶ 11ετίαν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Εἰς τὸ θαυµαστὸν καὶ πολὺ πρα-
κτικὸν βιβλίον «Ὁδηγὸς Πνευµατικοῦ
καὶ ἐξοµολογουµένου» (σ. 94-95)
ἀναφέρει ἀπὸ τὶς ἀναµνήσεις του ὁ

µακαριστὸς Γέροντας ὅτι ὑπῆρχαν εἰς
τὴν ἔρηµον τῆς Ἁγίας Ἄννης δύο πε-
ρίφηµοι πνευµατικοὶ ὁ Παπα-Γρηγό-
ριος καὶ ὁ Πάπα- Σάββας:

«Ὁ μὲν παπα -Γρηγόριος
αὐστηρὸς τηρητὴς τῶν Ἱερῶν Κα-
νόνων, ἀσυγκατάβατος καὶ λογιώ-
τερος, εἰς αὐτὸν προσήρχοντο οἱ
Ἀρχιερεῖς, οἱ λόγιοι, καὶ οἱ ἐφιέμε-
νοι τελειότητος ἐν τῇ ἀρετῇ, ἐφ᾽ ὧ
καὶ οἱ Πατέρες τὸν παρωνύμουν
«Μέγαν Βασίλειον».

Εἰς τὸν παπα - Γρηγόριον μετέ-
βαινε κατὰ καιροὺς καὶ ὁ Πατριάρ-
χης Ἰωακεὶμ ὁ Γ´, ἐφησυχάζων ἐπὶ
11ετίαν εἰς Μυλοπόταμον καὶ ἐξω-
μολογεῖτο. Τὸν εἶχε πρωτογνωρίσει
εἰς Καρυάς, ὅπου ἐγίνετο τότε
ἑβδομαδιαία ἀγορὰ κατὰ Σάββα-
τον καὶ ἔφερον οἱ ἀσκηταὶ τὰ ἐργό-
χειρά των πρὸς πώλησιν, ἀγοράζον-
τες καὶ αὐτοὶ τὰ πρὸς τὸ ζῇν ἀναγ-
καῖα. Ἐκεῖ τοῦ ὑπέδειξαν ὅτι ὁ Γέ-
ρων ἐκεῖνος ποὺ ἔστεκε εἰς τὸ ὑπό-
στεγον τοῦ Κοιμητηρίου τοῦ Πρω-
τάτου μὲ τὶς καλτσοδέτες (αὐτὸ
ἦτο τὸ πτωχὸν ἐργόχειρόν του),
αὐτός, ὁ κάτω πάντοτε νεύων καὶ
βαστῶν τὸ κομβοσχοίνι, εἶναι ὁ
Πνευματικὸς τῆς ἐρήμου παπα -
Γρηγόριος. Τὸν ἐπλησίασε καὶ χα-
ριεντιζόμενος τοῦ εἶπε, «μὴ
βλέπῃς ὅλο κάτω, ἅγιε Πνευματι-
κέ, κοίταξε καὶ κανένα πελάτη γιὰ
τὸ ἐργόχειρον». «Δὲν εἶναι ἀνάγ-
κη, Παναγιώτατε, νὰ τοὺς βλέπω
ἐγώ, βλέπουν αὐτοὶ ὅταν θέλουν τί-
ποτε». Ἂς εἶναι τοῦ εἶπεν ὁ Πα-
τριάρχης σοβαρευθείς, δὲν ἦλθα
νὰ σὲ πειράξω, ἦλθα νὰ σὲ εἰπῶ ὅτι
καμμιὰ μέρα θὰ πάρω τὸ ραβδάκι
μου καὶ θἄρθω νὰ σὲ ἐπισκεφθῶ.
Εὐχαριστῶ τοῦ εἶπεν, ἀλλὰ νὰ μὴν
ἔλθῃς. Τὸ καλύβι μου εἶναι μικρὸ
καὶ χαμηλό, δὲν χωρεῖ Πατριάρχας.
«Ἂς εἶναι χαμηλό, θὰ σκύψω καὶ
θὰ μὲ χωρέσῃ», ἀπήντησε ὁ μέγας
ἐκεῖνος Πατριάρχης. «Τὸ δυστύχη-
μα εἶναι ὅτι δὲν σκύβεις, ἀνταπήν-
τησεν ὁ Πνευματικός, ἂν ἔσκυβες
δὲν θὰ βρισκόσουν στὸ Μυλοπότα-
μο», ἀλληγορικῶς ἐννοῶν τὸ ἀγέ-
ρωχον τοῦ χαρακτῆρός του. Καὶ
ἔλεγεν ὁ Πατριάρχης θαυμάζων
τὴν ψυχολογίαν τοῦ Γέροντος, «δὲν
ἤκουσα ποτὲ τόσον λακωνικὴν καὶ
συνάμα ἐπιτυχημένην διάγνωσιν».

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀείµνηστος πνευµα-
τικὸς Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος εἰς
τὸ βιβλίον Ἀθανάσιος Ἁγιολαυρίτης
σελ. 96-97 γράφει κάτι πολὺ χαρα-
κτηριστικόν, τὸ ὁποῖον ἔχει σχέσιν µὲ
τὴν Ἱερὰν µας Μητρόπολιν, ὅταν ἐξω-
µολογεῖτο εἰς ἐπίσης µακαριστὸν Γέ-
ροντα ἐδῶ εἰς τὴν περιοχήν µας, ἀνα-
φέρει τὰ ἑξῆς:

«Κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1965 (παρα-
μονὰς «15αυγούστου») μετέβην εἰς
ἐπίσκεψίν του (ἐννοεῖ τὸν π. Ἀθα-
νάσιον). (Τὸν ἐγνώριζον, ἐννοεῖται
ἀπὸ παλαιότερον). Λόγῳ μακρᾶς
ἀπουσίας τοῦ πνευματικοῦ μου ἐξ
Ἀθηνῶν, τὸν παρεκάλεσα νὰ δεχθῆ
καὶ τὴν ἐξομολόγησίν μου. Εἰσήλ-
θομεν εἰς τὸ ναΐδριον τοῦ ἁγίου Γε-
ωργίου καὶ ἐκαθήσαμεν εἰς δύο
σκαμνία. Ὅτε ἐτελειώσαμεν, ἐγονυ-
πέτησα διὰ τὴν συγχωρητικὴν
Εὐχήν. Ἀφοῦ ἠγέρθην, μοῦ λέγει:
«Σᾶς παρακαλῶ, καθήσατε».
Ὑπέθεσα ὅτι θὰ θέλῃ νὰ μοῦ δώση
συμβουλήν τινα. Ἐκάθησα ἐγώ,
ἐκάθησε καὶ ἐκεῖνος. Ἀφαιρεῖ τὸ
ἐπιτραχήλιόν του καὶ μοῦ τὸ προσ -
φέρει, λέγων: «Παρακαλῶ, φορέ-
σατέ το». Ἔμεινα ἐμβρόντητος.
«Τί εἴπατε;», ἐψέλλισα, εὐθὺς ὡς
συνῆλθον ἐκ τῆς καταπλήξεως.
Μοῦ ἐπαναλαμβάνει τὴν αὐτὴν
φράσιν: «Παρακαλῶ, φορέσατέ
το». «Πάτερ Ἀθανάσιε, αὐτὸ εἶναι
ἀδύνατον», ἀπαντῶ. «Σᾶς παρα-
καλῶ!» ἐπιμένει. «Πάτερ Ἀθανά-
σιε, ζητήσατέ μου ὅ,τι ἄλλο θέλετε.
Εἶμαι ἕτοιμος νὰ κάμω «τοῦμπες».
Αὐτὸ ὅμως ποὺ ζητεῖτε μοῦ εἶνε
ἀδύνατον. Νὰ ἐξομολογήσω ἐγώ
Σᾶς;». «Σᾶς παρακαλῶ:» ἐπανα-
λαμβάνει μετὰ πολλῆς εὐγενείας,
ἀλλὰ καὶ τινος ἐπιτακτικότητος,
ἐνῷ ἡ χείρ του, κρατοῦσα τὸ ἐπι-
τραχήλιον, ἦτο συνεχῶς τεταμένη
πρὸς τὸ μέρος μου. Ἀρνοῦμαι. Ἐπι-
μένει. Ἀρνοῦμαι. Ἐπιμένει. Εἰς τὸ
τέλος, ἐντρεπόμενος νὰ βλέπω τε-
ταμένην τὴν γηραλέαν χεῖρα του,
ὑποχωρῶ. Λαμβάνω μὲ τρέμουσαν
χεῖρα τὸ ἐπιτραχήλιον καὶ τὸ φορῶ.
('Ἐγνώριζον ὅτι εἶχε τὴν ἄδειαν τοῦ
οἰκείου Ἐπισκόπου). 'Ἔκυψα τὴν
κεφαλὴν καὶ ἤκουον σιωπῶν ὅ,τι
εἶχε νὰ μοῦ εἴπῃ. Ἐγονάτισε διὰ τὴν
Εὐχὴν καὶ ἐχρειάσθη νὰ τὸν βοηθή-
σω, ἵνα ἐγερθῇ, διότι τὸ γῆρας καὶ
αἱ ἀσθένειαι τοῦ εἶχον στερήσει τὴν
εὐκινησίαν. 'Ἔφυγον ὄχι ἁπλῶς
συντετριμμένος, ἀλλὰ μὲ τὴν
αἴσθησιν ὅτι εἶχον ὑποστῆ ἐγκαύ-
ματα ἐκ πτώσεως εἰς λέβητα μὲ ζέ-
ον ὕδωρ. Ἡ εἰκὼν αὕτη, ἡ συγκλο-
νιστικὴ δι' ἐμὲ εἰκὼν ἑνὸς πολιοῦ

καὶ Ἁγίου Γέροντος γονυπετοῦς
ὑπὸ τὸ ἐπιτραχήλιον ἑνὸς νέου καὶ
ἀπείρου Κληρικοῦ, ἐπὶ ἡμέρας δὲν
ἔφευγεν ἐκ τῆς μνήμης μου... Καὶ
αὐτὸ εἶπε ὁ π. Ἐπιφάνιος ὁ μακα-
ριστὸς ἐπανελήφθη πολλὲς φο-
ρές».

Ἡ τυχὸν παραµέλησις ἐκ µέρους
τοῦ Πνευµατικοῦ τῆς ἱκανοποιήσεως
τῆς ἰδικῆς του πνευµατικῆς ἀνάγκης
πρὸς ἐξοµολόγησιν, ἔχει ἀσφαλῶς
πολὺ ἀρνητικάς συνεπείας ἐπὶ τοῦ
ἔργου τῆς ἐξοµολογήσεως, τὸ ὁποῖον
αὐτὸς ἀσκεῖ. Ὁ πνευµατικὸς ἐξοµο-
λογούµενος, ὡς ἡ ὀρθόδοξη παρά-
δοσις ἀπαιτεῖ, κατέχει ἤδη οὐσιώδη
προϋπόθεσιν τῆς ἀσκήσεως τῆς
πνευµατικῆς πατρότητος. ∆ιότι ἡ ὑπα-
κοὴ του εἰς τὸν Πνευµατικόν του πα-
τέρα, ἡ συντριβὴ καὶ ἡ µετάνοιά του
διὰ τὰς ἁµαρτίας του, ὡς καὶ πᾶσα
σχετικὴ ἐµπειρία του ἐκ τῆς προσω-
πικῆς βιώσεως τοῦ Μυστηρίου τῆς
Μετανοίας ἔχει διὰ τὸ ἔργον του πολ-
λαπλῆν σηµασίαν. Ἡ ἐξοµολόγησίς
του αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτήν, ὡς τονίζει ὁ κ.
Κορναράκης, ἐφελκύει τὴν χάριν τοῦ
Θεοῦ εἰς τὸ ἔργον του. Ἀλλ᾽ ἐκτὸς
τούτου ἡ προσωπική του ἐµπειρία
ἀποβαίνει οὐσιώδης προϋπόθεσις
διὰ τὴν πρακτικὴν ἱκανότητα αὐτοῦ νὰ
ἀσκῆ τὸ ἔργον του θεοφιλῶς. Ὡς
ἄνθρωπος καὶ δὴ ἁµαρτωλός, ἔχων
καὶ αὐτὸς ἀνάγκην τῆς λυτρωτικῆς
ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, εἶναι
εἰς θέσιν, ἐφ᾽ ὅσον ἐξοµολογεῖται, νὰ
κατανοῆ τὰ πνευµατικά του τέκνα καὶ
νὰ συλλαµβάνη ἐπαρκῶς τὴν πρα-
γµατικότητα, τὴν ὁποίαν τὰ τέκνα του
αὐτὰ βιοῦν.

Ἡ αὐτογνωσία 
τοῦ Πνευµατικοῦ

Ὁ τονισµὸς τῆς οὐσιώδους σηµα-
σίας τῆς ἐξοµολογήσεως τοῦ πνευ-
µατικοῦ πατρὸς φανερώνει σαφῶς
τὴν σπουδαιότητα τῆς αὐτογνωσίας
του διὰ τὸ ὅλον ἔργον του καὶ τὴν
ζωὴν του (γνῶθι σ᾽ αὐτὸν τονίζει καὶ ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης). ∆ιὰ
τῆς ἐξοµολογήσεώς του, συµφώνως
πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς Ὀρθοδόξου
παραδόσεως, προχωρεῖ εἰς τὰ ἐνδό-
τερα τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσµου καὶ
γνωρίζει καλύτερον τὸν ἑαυτόν του. Ἡ
ἀνάγκη τῆς αὐτογνωσίας εἰς τὴν πε-
ρίπτωσιν τοῦ πνευµατικοῦ εἶναι προ-
φανής. Κατὰ τὸν ἅγιον Γρηγόριον Θε-
ολόγον «καθαρθῆναι δεῖ πρῶτον, εἶτα
καθᾶραι, σοφισθῆναι καὶ οὕτω σοφί-
σαι».

Καὶ ὁ πνευµατικὸς ἔχει ἀνάγκην
συνεχοῦς ἐσωτερικῆς καθάρσεως. Ὁ
πνευµατικὸς ὀφείλει νὰ γνωρίζη συν -
εχῶς τὸν ἑαυτόν του, διὰ νὰ εἶναι εἰς
θέσιν νὰ ἀσκῆ τὸ ἔργον του χωρὶς
ἐσωτερικάς δεσµεύσεις, πού συν -
εχῶς ὄχι µόνον ἐµποδίζουν τὸν πνευ-
µατικὸν νὰ ἐνεργῆ ὀρθῶς, ἀλλὰ καὶ
τὸν ὁδηγοῦν εἰς ἐσφαλµένας παρα-
πλανητικάς (ὑποκειµενικάς) ἐνεργεί-
ας.

Ὁ Ποιµαντικὸς ∆ιάλογος
Μὲ αὐτάς τὰς προϋποθέσεις εἶναι

δυνατόν, µὲ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου, νὰ
διεξαχθῆ ἕνας καρποφόρος ποιµαν-
τικὸς διάλογος ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ
πνευµατικοῦ. Ἀρκεῖ νὰ λάβη ὑπ᾽ ὄψιν
ὁ πνευµατικὸς τὴν προσωπικότητα
τοῦ ποιµαινοµένου εἰς τὰς βασικάς
της ὄψεις καὶ πλευράς. Ἡ γνῶσις τῆς
προσωπικότητος τοῦ ἐξοµολογουµέ-
νου ἔχει καθοριστικὸν χαρακτῆρα διὰ
τὸν προσδιορισµὸν τῆς µεθόδου
προσεγγίσεώς του καὶ κυρίως, ἂν τη-
ρήση δύο βασικάς ἀρχάς.

α) Τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχικῆς ταυτί-
σεως. Σύµφωνα µὲ τὸν θεµελιώδη
λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «τὶς
ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ, τὶς σκανδα-
λίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦµαι» (Β΄
Κορ. ιβ΄ 2) ὁ πνευµατικὸς κατὰ τὸν
διάλογον µὲ τὸν ἐξοµολογούµενον
ὀφείλει νὰ συµµετέχη συνολικὰ
(ὑπαρξιακὰ) εἰς τὸν ὁποιονδήποτε
προβληµατισµὸν τοῦ τελευταίου. 

Εἰς τό σηµεῖον αὐτό πού εἶναι σκέ-
ψεις τοῦ σεβαστοῦ µας καθηγητοῦ κ.
Κορναράκη, ἄς ἐπιτραπῆ νά φέρω
µιά σύγχρονον µαρτυρίαν τοῦ Ἐπι-
σκόπου Βανάτου κ. Ἀµφιλοχίου, Σέρ-
βου Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος εἰς µίαν
συνέντευξίν του, πού ἔδωσε εἰς ἕνα
Ἁγιορείτικον Περιοδικόν τονίζει καί τά
ἑξῆς:

«Ἐδῶ τό Ἅγιον Ὄρος παρέμεινε
καί εἶναι φυτώριο τέτοιων ψυχῶν
καί αὐτό εἶναι παρηγοριά γιά ὅλη
τήν Ἐκκλησία καί γιά ὅλη τήν
Οἰκουμένη. Βλέπετε τώρα τούς νέ-
ους ἀνθρώπους πού ἔρχονται ἐδῶ
καί βρίσκουν ἀνάπαυσι. Χθές τό
βράδυ πέρασα ἀπό τό κελλί τοῦ
πατρός. Ἦλθε ἕνας νεαρός ἀπό τήν
Θεσσαλονίκη καλοντυμένος καί ρώ-
τησε θέλω τόν Γέροντα καί ἐκεῖνος
τοῦ ἀπήντησε … τί τόν θέλεις τόν
Γέροντα; πάρε ἕνα λουκούμι καί
πήγαινε ἐκεῖ στή βρύση ἔχει ὡραία
λιακάδα, ἐπίτηδες. Σήμερα πάλι
τόν εἶδα στή Μονή καί μοῦ λέει,
συγγνώμη χθές τό βράδυ πού σᾶς
διέκοψα. Πές μου, ἔκανες τήν δου-
λειά σου; Πετοῦσε ἀπό τή χαρά
του· λέει: αὐτό εἶναι ἐξομολόγηση,
ἔχει γεμίσει ἡ ἀποθήκη μου, τό νά
βγάλης τά ἀπωθημένα σου. Μπρά-
βο τοῦ λέει νά μείνης καί ἀπόψε
ἀκόμη δέκα φορές. Ἦταν τόσο φορ-
τωμένος, ἀδελφοί μου, καί τόν ἔβλε-
πα πόσο ἀγνώριστος ἦταν σήμερα.
Συνάντησε αὐτό τό πρᾶγμα, βρῆκε
κάποια ζεστασιά, συνάντησε τόν
πραγματικό ἄνθρωπο, αὐτή τήν
ἀληθινή καρδιά, αὐτή τήν φιλαν-
θρωπία τοῦ Χριστοῦ, τά σπλάγχνα
οἰκτιρμῶν, αὐτό εἶναι πού τούς κρα-
τάει ὅλους ἀμέμπτους, ἰδιαίτερα
σήμερα, θέλουν αὐτά τά σπλάγχνα
οἰκτιρμῶν. Βέβαια ὁ κόσμος θέλει
καί ἄνθρωπο στόν κόσμο, ποτέ
ὅμως δέν ὑπῆρχαν πολλοί, ἀνέκα-
θεν ἀποτελοῦν τό μικρό ποίμνιο χω-
ρίς αὐτούς ὅλος ὁ κόσμος δέν θά
μποροῦσε νά ζήση. Καί ἐξηγεῖ ὅτι ἡ
συνάντησις τοῦ νέου μέ τόν πολιό
Γέροντα ἐκράτησε ἐννιά ὧρες.

Αὐτός εἶχε καταλάβει τόν νεαρό καί
κατενύγει καί τόν ἄκουγε ἐννιά
ὧρες, ἁπλῶς πού τόν ἄκουσε.
Ἄκουσε τόν πόνο του καί τοῦ ἔδειξε
λίγη ἀγάπη καί κατανόησι, αὐτό
εἶναι τό θαῦμα γιατί σήμερα στόν
κόσμο δέν ἔχουμε καιρό ἐμεῖς γιά
τόν ἄνθρωπο, ὅλοι νοιώθουμε τήν
ἀνάγκη τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ ἀσχολού-
μεθα μέ τά πράγματα καί τά αὐτο-
κίνητα καί τίς ἐργασίες μας· σπάνι-
οι οἱ ἄνθρωποι πού μποροῦν νά
βοηθήσουν καί ν᾿ ἀκούσουν τόν
ἄλλον».

* * *
Ἐκτός ὅµως ἀπό τήν ἀρχή τῆς ψυ-

χικῆς ταυτίσεως ὁπωσδήποτε χρει-
άζεται καί ἡ ἀρχή τῆς ψυχικῆς αὐτο-
τελείας.

β) Ἡ ἀρχή τῆς ψυχικῆς αὐτοτε-
λείας. Μᾶς εἶχε τονίσει παλαιότερα ὁ
καθηγητής κ. Κορναράκης ἀπό τήν
θέσιν αὐτήν ὅτι ἡ ταύτησις τοῦ ποιµέ-
νος µέ τόν ποµαινόµενον ἔχει τό
ὅριόν της εἰς τήν δυνατότητα τοῦ
πρώτου νά ἐξαντλῆ τήν ταύτισίν του
εἰς ἐποικοδοµητικὰς ἐπιδράσεις εἰς
τόν δεύτερον. Πέραν τοῦ ὁρίου αὐτοῦ
αἱ ἐνδεχόµεναι ἀρνητικαί ἐπιπτώσεις
τῆς ψυχικῆς ταυτίσεως τοῦ ποιµένος
µέ τόν ποιµενόµενον πρέπει νά προ-
λαµβάνωνται µέ τήν ἑτοιµότητα τῆς
ψυχικῆς (καί πνευµατικῆς) αὐτοτελεί-
ας τοῦ ἐξοµολόγου.

Εἰς τό σηµεῖον αὐτό ὑπάρχει ἕνα
µικρό βιβλίο ἀριστούργηµα θά λέγα-
µε πού ἔχει καί πάρα πολλές ἐκδό-
σεις, ἀναφέρεται εἰς τόν Ἅγιον Ἀρσέ-
νιον τόν Καππαδόκην, πού γιορτά-
σαµε προχθές καί κατά τίς µαρτυρίες
πολλῶν πού τόν ἔζησαν ἦταν πρα-
γµατικά ἕνας ἄνθρωπος ὑποδειγµα-
τικός, ἐκεῖ ἀναφέρεται:

«Εἴχαμε στό χωριό μας ἕνα παλ-
ληκάρι πού ἔγινε δάσκαλος καί ὕστε-
ρα παπάς. Ἔκαμε πάντα ἀγρυπνίες
καί προσευχές. Νήστευε πάντα,
ἅγιος ἄνθρωπος καί ἡ εὐχή του μπο-
ροῦσε νά τρυπήση λιθάρι. Ἄν ἀρρω-
στοῦσε κανείς, στεκόταν ἐκεῖνος κον-
τά του καί ἔκαμε μετάνοιες καί πα-
ρακλήσεις στόν Θεό. Τό ὄνομά του
εἶναι Χατζη-Ἐφεντῆς».

Ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς ζωῆς ἦταν
νά τόν ὑπεραγαποῦν ὅλοι ἄνδρες καί
γυναῖκες, πρό πάντων οἱ γυναῖκες.
Καί ἐπειδή ἦτο σοφός ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ, προσπαθοῦσε νά µή ὑπάρχη
αὐτή ἡ προσκόλλησις, νά µή ὑπάρχη
αὐτή ἡ ἀπόδοσις τιµῶν, καί γι᾿ αὐτό
ἔκανε διάφορα πράγµατα, γιά νά
φανῆ καί νά ἐφαρµόζη αὐτό πού
εἴπαµε προηγουµένως, τήν ἀρχή τῆς
ψυχικῆς αὐτοτελείας. Μεταξὺ ἄλλων
ἀναφέρεται καὶ τὸ ἑξῆς παράδειγµα:

«Ἤθελε μιά γυναίκα νά κουβαλάη
νερό μέ τίς στάμνες γιά τόν Πατέρα
Ἀρσένιο καί τόν παρεκάλεσε νά τοῦ
κουβαλήση ἐκείνη νερό, ὅσο τοῦ χρει-
αζόταν. Ὁ Πατήρ, γιά νά ἀπαλλαχθῆ
καί ἀπό αὐτήν, πού ἐπέμενε πολύ,
τῆς λέγει. Ἐγώ θέλω ἕνα ἄνθρωπο νά
μοῦ κουβαλάη συνέχεια, μέχρι νά δύ-
ση ὁ ἥλιος. Ἐσύ μπορεῖς;

Ἐκείνη ἀπάντησε.
-Νά ἔχω τήν εὐχή σου, δέν μπορῶ

τόσες ὧρες, γιατί ἔχω σπίτι καί μικρά
παιδιά.

Τότε τῆς λέγει ὁ Πατήρ.
-Πήγαινε στά παιδιά σου νά μή

κλαῖνε, γιατί δέν κάνει. 
Τό ἄκουσε λοιπόν μιά γειτόνισσά

της αὐτό καί ἀφήνει ἕνα παιδάκι πού
εἶχε σέ μιά ἄλλη γυναῖκα, καί τρέχει
μέ χαρά, γιά νά κουβαλήση νερό στόν
Χατζεφεντῆ. Ὁ Πατήρ, ἀφοῦ δέν
μπόρεσε μέ ἄλλο τρόπο νά τήν κάνη
νά φύγη, τῆς ἔδωσε τίς στάμνες καί
τῆς λέγει.

-Νά κουβαλᾶς συνέχεια νερό καί
νά τό ρίχνης ἔξω στήν αὐλή, στίς πέ-
τρες.

Ἡ γυναίκα ἀφοῦ ἔκανε μερικούς
δρόμους, τήν ἔπνιξαν οἱ λογισμοί καί
πῆγε στόν Πατέρα καί τοῦ λέγει.

-Χατζεφεντῆ, νά ἔχω τήν εὐχή σου,
βλέπω ὅτι τοῦ κάκου κουράζομαι καί
χασομερῶ· ἐγώ ἄφησα τό μονάκριβό
μου παιδί σέ ξένα χέρια, γιά νά σέ
βοηθήσω, καί ἐσύ μοῦ εἶπες νά ρίχνω
τό νερό στίς πέτρες.

Τότε τῆς λέγει ὁ Πατήρ.
-Ἐμένα τό νερό μοῦ χρειάζεται, γιά

νά μαλακώσουν αὐτές οἱ πέτρες. Ἐάν
ἐσύ δέν μπορῆς νά κουβαλᾶς, πήγαι-
νε στό σπίτι σου καί σύμμασε τό παι-
δί σου, πού ἄφησες σέ ξένα χέρια,
γιατί δέν κάνει νά κλαίη τό καημένο.

Ὁ Πρόδρομος, πού ἔτυχε νά πα-
ρακολουθῆ ὅλη αὐτή τήν σκηνή, εἶπε
στόν Πατέρα.

-Νά ἔχω τήν εὐχή σου, Χατζε-
φεντῆ, ἄφησε τίς γυναῖκες νά σέ ὑπη-
ρετήσουν, μιά πού τίς εὐχαριστεῖ
αὐτό.

Ὁ Πατήρ τοῦ ἀπάντησε.
-Ἄκου, Πρόδρομε, ἐάν ἤθελα νά

μέ ὑπηρετοῦν γυναῖκες, θά γινόμουν
ἔγγαμος Ἱερεύς καί θά μέ ὑπηρε-
τοῦσε παπαδιά. Τόν καλόγηρα πού
τόν ὑπηρετοῦν γυναῖκες, δέν εἶναι
καλόγηρος».

*  *  *
Ἐν τέλει, ἀδελφοί µου, εἰς τήν ἀπο-

ρίαν µας ποία εἶναι ἡ καλλίτερη µέθο-
δος, οὕτως ὥστε νά ἐµπνευσθῆ καρ-
ποφόρα καί πνευµατικά ὁ πνευµατι-
κός, δέν θά εἴχαµε τίποτε ἄλλο νά
προτείνωµε ἀπό ὅσα ἀκούσαµε, πα-
ρά ἀκριβῶς τόν καλόν πνευµατικόν,
πού ἔχει τόν ἀγῶνα τῆς καταρτίσεώς
του, τῆς ἐπιµελείας του, τῆς αὐτογνω-
σίας του. Ἐν συνεχείᾳ αὐτό τό ἀγώνι-
σµα ἔχει τήν µεγαλύτερη ἀρετή πού
πρέπει νά ἔχη ὁ ἄνθρωπος, ὅπως λέ-
γει ὁ Μέγας Ἀντώνιος, τήν διάκρισιν
«µείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἡ διάκρι-
σις», ποὺ εἶναι καρπὸς τῆς ἁγιότητος,
τὴς ἀληθινῆς πνευµατικῆς ζωῆς τοῦ
πνευµατικοῦ.

* Εἰσήγησις εἰς σεμινάριον Ἱ. Μ.
Ἀττικῆς - 16.9.1989

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ Ἐξομολόγου ὡς ἐξομολoγητικὴ μέθοδος* Ἡ ἁµαρτία, ἡ µετάνοια καὶ ἡ ἐξοµολόγησις
εἰς τὸν Παπισµὸν καὶ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν µας

Τὸ Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων
καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ.
Πειραιῶς εἰς τὴν ἀκόλουθον ἀνα-
κοίνωσίν του ἐπισημαίνει τὰς κακο-
δοξίας τοῦ Παπισμοῦ περὶ ἁμαρ-
τίας καὶ προσβολῆς τῆς θείας δι-
καιοσύνης:

«Πολλὲς φορές, στὶς ἤδη µέχρι τώ-
ρα δηµοσιεύσεις µας, ἔχουµε ἐπισηµά-
νει τὶς πάµπολλες αἱρετικὲς διδασκαλίες
καὶ καινοτοµίες, τὶς ὁποῖες ἐπισώρευσε
ὁ Παπισµὸς µετὰ τὴν ἀπόσχισή του, τὸ
1054 µ.Χ., ἀπὸ τὸ σῶµα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καθ’ ὅλη τὴν
διάρκεια τῆς δευτέρας χιλιετίας.

Στὴν παροῦσα σύντοµη ἀνακοίνω-
σή µας θὰ ἀναφερθοῦµε, πολὺ συνο-
πτικὰ καὶ ἀκροθιγῶς, στὶς περὶ ἁµαρ-
τίας, µετανοίας καὶ ἐξοµολογήσεως κα-
κόδοξες θέσεις καὶ ἀντιλήψεις του, οἱ
ὁποῖες χωρίζουν τὸν παπισµό, µὲ ἀγε-
φύρωτο χάσµα ἀπὸ τὴν ἀκαινοτόµητη
Ὀρθοδοξία µας, µὲ ἀφορµὴ κάποιο δη-
µοσίευµα τοῦ περιοδικοῦ τῶν ἐν Ἑλλά-

δι Ἰησουιτῶν «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝ-
ΤΕΣ» (τεῦχ. 1092, Μάρτιος – Ἀπρίλιος
2015), µὲ τίτλο: «Μετάνοια καὶ Ἐξοµο-
λόγηση».

Ἀπὸ τὴν ὅλη µελέτη τοῦ ἄρθρου δια-
πιστώσαµε ὅτι ὁ συντάκτης ἐµφανίζεται
πολὺ προσεκτικὸς στὶς διατυπώσεις
του. Χρησιµοποιεῖ Ὀρθόδοξη γλώσσα
καὶ παρουσιάζει µὲ Ὀρθόδοξο ἔνδυµα
τὶς περὶ ἁµαρτίας, µετανοίας καὶ ἐξοµο-
λογήσεως ἰδέες του, προφανῶς γιὰ λό-
γους προσηλυτισµοῦ, παρ’ ὅλο ὅτι στὴν
οὐσία παραµένουν ἀντορθόδοξες. Καὶ
τοῦτο διότι, τίποτε δὲν ἀναφέρει γιὰ τὶς
περὶ ἱκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύ-
νης πάγιες καὶ µέχρι σήµερα ἰσχύουσες
θέσεις τοῦ Παπισµοῦ. Οὔτε ἐπίσης ἀνα-
φέρεται στὶς ἄλλες συναφεῖς µὲ τὸ ἐν λό-
γω θέµα κακοδοξίες περὶ ἀξιοµισθίας
τῶν ἁγίων, περὶ«ὑπερτάκτων ἔργων»,
περὶ καθαρτηρίου πυρός, ὅπως ἐπίσης
καὶ στὴν νοµικὴ-δικανικὴ θεώρηση τῆς
ἁµαρτίας, µετάνοιας καὶ σωτηρίας. Ὁµι-
λεῖ βέβαια περὶ θεραπείας τοῦ µετα-
νοοῦντος ἁµαρτωλοῦ, (ἀπὸ τὴν ἁµαρτία
καὶ τὰ πάθη), καὶ παρουσιάζει τὴν µετά-
νοια ὡς «διαδικασία θεραπείας ἀλλὰ καὶ
παιδείας» (σελ.13), ὅπως ἐπίσης ὁµιλεῖ
καὶ περὶ «Χάριτος» (σελ.13), ἀγνοώντας
ὅµως τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ «Χάρις» µὲ κτιστὸ
χαρακτήρα, ὅπως τὴν ἐκδέχεται ὁ Πα-
πισµός, εἶναι ἀνίκανη νὰ θεραπεύσει τὸν
ἄνθρωπο. Φρόντισε ἐπίσης νὰ παρου-
σιάσει, (πολὺ ἔξυπνα!), τὴν ἁµαρτία ὡς
«προσβολὴ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ»
(σέλ. 7) καὶ ὄχι ὡς «προσβολὴ τῆς θείας
δικαιοσύνης», παραθεωρώντας ὅµως
ὅτι ὁ ὅρος «προσβολὴ» εἰσάγει τὴν
ἔννοια τῆς τρεπτότητος καὶ τῆς µεταβλη-
τότητος στὴν Θεία Οὐσία, πρᾶγµα ἄτο-
πον.

Ἡ ἁµαρτία ὅµως δὲν εἶναι µία ἁπλὴ
παράβαση τῆς θείας ἐντολῆς, ποὺ

προσβάλλει τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ
καὶ ἐπισύρει τὴν ὀργή του καὶ τὴν δικαία
τιµωρία τοῦ παραβάτη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,
ὅπως διδάσκουν οἱ Παπικοί. Ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς εἰσχωρῶν εἰς τὸ
βαθύτερο εἶναι τῆς ἁµαρτίας, χαρακτη-
ρίζει αὐτήν, (σὲ ἀπόλυτη συµφωνία µὲ
τὸν Μέγα Βασίλειο), ὡς νοητὸ σκότος
τῆς ψυχῆς, προερχόµενο ἀπὸ τὴν ἀπό-
συρση τοῦ Θείου Φωτὸς τῆς Χάριτος
καὶ ὁδηγοῦσα στὸν πνευµατικὸν θάνα-
τον: «Εἰ δὲ ἡ ὄντως ζωὴ τῆς ψυχῆς,
φῶς ἐστὶ θεῖον,ἀπὸ τοῦ κατὰ Θεοῦ πέν-
θους προσγινόµενον, ὡς ἀνωτέρω
ὑπὸ τῶν πατέρων εἴρηται καὶ ὁ τῆς
ψυχῆς θάνατος σκότος ἔσται πονηρὸν
ὑπὸ τῆς κατὰ κόσµον λύπης τῇ ψυχῇ
προσγινόµενον. Σκότος ἐκεῖνο περὶ οὗ
φησὶν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅτι ἡ ἁµαρ-
τία ἐν τῇ ἀπολείψει τοῦ καλοῦ τὴν
ὕπαρξιν ἔχουσα, σκότος τυποῦται τοῖς
ἀδικήµασι νοερόν. [�] Ὁ τοῖς πονηροῖς
λογισµοῖς περιεχόµενος πῶς ἴδη τὴν
ὑπὸ τούτων καλυπτοµένην ἁµαρτίαν
ἐνυπόστατον, ἥτις ἐστὶ σκότος καὶ ὁµί-
χλη ψυχῆς, ἐξ ἐννοιῶν πονηρῶν καὶ
λόγων καὶ πράξεων ἐµπε-
σοῦσα;».[1]Ἂν ὅµως, [λέγει ὁ ἅγιος], ἡ
πραγµατικὴ ζωὴ εἶναι θεῖο φῶς τῆς
ψυχῆς, ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὸ κατὰ
Θεὸν πένθος, ὅπως ἔχει λεχθεῖ παρὰ
πάνω ἀπὸ τοὺς Πατέρες καὶ ὁ θάνατος
τῆς ψυχῆς θὰ εἶναι σκότος πονηρό,
ποὺ προκαλεῖται στὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν
κατὰ κόσµον λύπη. Εἶναι τὸ σκότος
ἐκεῖνο, γιὰ τὸ ὁποῖο λέγει ὁ Μέγας Βα-
σίλειος, ὅτι ἡ ἁµαρτία ποὺ ἔχει τὴν
ὕπαρξη στὴν ἀπουσία τοῦ καλοῦ,
ἐντυπώνει, (ἐγκαθιστᾶ), µέσῳ τῶν ἀδι-
κηµάτων, (στὴν ψυχή), νοερὸν σκότος.
[�] Ὅποιος περισφίγγεται ἀπὸ πονη-
ροὺς λογισµούς, πῶς θὰ µπορέσει νὰ
ἰδεῖ τὴν ἀπὸ αὐτοὺς καλυπτόµενη ἐνυ-
πόστατη ἁµαρτία, ποὺ εἶναι σκότος καὶ
ὁµίχλη τῆς ψυχῆς, ποὺ ἔπεσε,
(προῆλθε), ἀπὸ πονηροὺς λογισµοὺς
καὶ λόγους καὶ πράξεις;

Ὁ ἀείµνηστος καθηγητὴς πρωτ.
Ἰωάννης Ρωµανίδης, στὴν περισπού-
δαστη µελέτη του µὲ τίτλο «Τὸ προπα-
τορικὸν ἁµάρτηµα»,ἑρµηνεύων τὴν
οὐσία τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατος
µὲ βάση τοὺς ἁγίους Πατέρες, ἀλλὰ καὶ
τὴν ἐκ διαµέτρου ἀντίθετη προσέγγιση
καὶ κατανόηση τοῦ θέµατος µεταξὺ
αὐτῶν καὶ τῶν ∆υτικῶν παρατη-
ρεῖ:«Γενικῶς οἱ Ἕλληνες πατέρες δι-
δάσκουν ὅτι ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε τὴν διὰ
τοῦ θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς τιµωρίαν
τοῦ ἀνθρώπου ἕνεκα εὐσπλαγχνίας,
ἵνα µὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον γένηται, ἵνα
διὰ τῆς µελέτης τοῦ θανάτου ἐννοήση ὁ
ἄνθρωπος τὴν ἀσθένειάν του καὶ τὴν
ἐξάρτησίν του ἀπὸ τὸν Θεόν� καὶ
οὕτω ταπεινωθῆ καὶ µετανοήση καὶ ἵνα
διὰ πειρασµῶν ἀσκηθῆ καὶ τελειοποι-
ηθῆ. Κατὰ ταῦτα ὁ Θεὸς δὲν ἐπέβαλε
τὸν θάνατον, τὴν φθορὰν καὶ τὰς ἀσθε-
νείας ἕνεκα προσβολῆς τινὸς κατὰ τῆς
θείας φύσεως, ὡς διδάσκουν οἱ ∆υτικοί,
ἀλλὰ τὰ ἐπέτρεψεν ἕνεκα εὐσπλαγ-
χνίας αὐτοῦ µὲ σκοπὸν τὴν σωτη-
ρίαν καὶ τὴν θέωσιν τῶν ἀνθρώπων.
[�] Εἰς τὴν ἑλληνικὴν Πατερικὴν πα-
ράδοσιν ἐλλείπουν τὰ χαρακτηρίζοντα
τὴν Λατινικὴν θεολογίαν ἔντονα δικα-
νικὰ σχήµατα, τὰ ὁδηγήσαντα τελικῶς
τὴν ∆ύσιν εἰς τὴν περὶ ἱκανοποιήσεως
θεωρίαν τοῦ Ἀνσέλµου».[2]

Τὶς κακόδοξες περὶ µετανοίας – ἐξο-
µολογήσεως θέσεις τοῦ Παπισµοῦ πα-
ρουσιάζει ἐπίσης σχετικὴ ἔκδοση τῆς
Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος  µὲ τίτλο «Ὁ Παπισµὸς καὶ
ἡ Οὐνία», ὅπου ἀναγράφονται µεταξὺ
ἄλλων τὰ ἀκόλουθα: «Εἰς τὴν Παπικὴν
Ἐκκλησίαν ὁ µετανοῶν ἁµαρτωλός,
ὅταν ἐξοµολογεῖται, δικάζεται ὑπὸ τοῦ
ἱερέως καὶ ἐπιβάλλονται αὐτῷ διάφορα

ἐπιτίµια µὲ ποινικὸν χαρακτῆρα, διὰ νὰ
ἐξιλεωθῆ ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ διὰ τὰ πα-
ραπτώµατά του. Τοῦτο ὅµως εἶναι ἀντί-
θετον πρὸς τὸ Εὐαγγέλιον, ὅπου βλέ-
ποµεν τὸν Κύριον οὐχὶ νὰ δικάζη, ἀλλὰ
νὰ ἐλεῆ καὶ νὰ συγχωρῆ τοὺς ἁµαρτω-
λοὺς µετανοοῦντας, λέγων πρὸς
αὐτοὺς ‘Πορεύου καὶ µηκέτι ἁµάρτανε’
(Ἰω.8,11) καὶ ‘οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω
τὸν κόσµον ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσµον’
(Ἰω.12,47). Τὸ ἴδιο ἔκαµε καὶ διὰ τὸν
ληστὴν  ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, ἀπαντήσας
εἰς τὸ ‘µνήσθητί µου Κύριε�’, διὰ τῶν
λόγων ‘σήµερον µετ’ ἐµοῦ ἔση ἐν τῷ
παραδείσῳ’. Τὰ ἐπιτίµια τὰ χρησιµο-
ποιοῦµεν βεβαίως καὶ εἰς τὴν Ὀρθόδο-
ξον Καθολικὴν Ἐκκλησίαν µας, ἀλλ’
οὐχὶ διὰ νὰ ἐξιλεωθῶµεν καὶ ἱκανοποι-
ήσωµεν τὴν θείαν δικαιοσύνην. Τὰ ἐπι-
τίµια δι’ ἡµᾶς εἶναι παιδαγωγικὰ µέσα,
τὰ ὁποῖα βοηθοῦν εἰς τὴν συνήθειαν
τῆς ἀρετῆς, µᾶς ἀποµακρύνουν ἀπὸ
τὰς συνηθείας τῆς ἁµαρτίας καὶ µᾶς ἐνι-
σχύουν εἰς τὴν πνευµατικὴν τελειοποί-
ησίν µας».[3]

Τὴν ἀπροϋπόθετη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὸν µετανοοῦντα ἁµαρτωλό, ποὺ
δὲν ἀπαιτεῖ κανενὸς εἴδους ἱκανοποί-
ηση τῆς δῆθεν τρωθείσης δικαιοσύνης
του καὶ καµίας µορφῆς ποινικὴ δίωξη,
παρουσιάζει µὲ ἔξοχο τρόπο ἡ γνωστὴ
παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, ὅπου ὁ
πατέρας, σεβόµενος τὴν ἐπιλογὴ τοῦ
γιοῦ του νὰ ἀκολουθήσει τὸν δικό του
τρόπο ὑπάρξεως, τοῦ ἐπιτρέπει νὰ τὴν
πραγµατοποιήσει. Ὅταν δὲ ἐκεῖνος
ἀποφασίζει νὰ µετανοήσει καὶ νὰ ἐπι-
στρέψει στὸν οἶκο τοῦ πατρός του,
αὐτὸς τὸν δέχεται χωρὶς τὴν παραµικρὸ
ἔλεγχο, ἢ τὴν παραµικρὴ διάθεση νὰ
τὸν τιµωρήσει προκειµένου νὰ «ἱκανο-
ποιηθεῖ» ἡ «τρωθεῖσα» δικαιοσύνη του,
ἀποδεικνύοντας ἔτσι τὴν ἀπερινόητη
ἀγάπη του!

Περαίνοντας τὴν ἀνακοίνωσή µας
αὐτή, διαπιστώνουµε ὅτι ὑπάρχουν τε-

ράστια καὶ ἀνυπέρβλητα στεγανά, τὰ
ὁποῖα µᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν Παπισµό,
ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι διατεθειµένος νὰ τὰ
ἀποβάλει, προκειµένου νὰ ἔρθει στὴν
ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας µας. Προσευ-
χόµαστε καὶ εὐχόµαστε ἀπὸ καρδιᾶς οἱ
πλανεµένοι ἀδελφοί µας τῆς παπικῆς
παρασυναγωγῆς νὰ συνειδητοποι-
ήσουν τὶς πλάνες τους καὶ νὰ ἐπιστρέ-
ψουν στὴν Ὀρθοδοξία, τὴ µόνη ἀλη-
θινὴ Ἐκκλησία. Αὐτὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ
πρώτη µεγάλη  καὶ ἀληθινὴ µετάνοιά
τους!  
Σηµειώσεις:

[1] Πρὸς μοναχὴν Ξένην, Περὶ παθῶν
καὶ ἀρετῶν, Ε.Π.Ε. 8,422-424. [2]  Ἔκδ.
Θεσσαλονίκη 1958, σελ.26, ὑποσημ. 9, σελ.
28. [3] Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Αἱ αἱρέσεις τοῦ Πα-
πισμοῦ» τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πει-
ραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, Ἀθῆναι 2009, σελ.
202».

Βασιλικὴ Κυβερνητικὴ Ἀπο-
στολὴ ἐπεσκέφθη τὸ Πατριαρχεῖον
Ἱεροσολύμων καὶ συνεζήτησε μὲ
τὸν Μακ. Πατριάρχην κ. Θεόφιλον
διὰ ἐπίκαιρα ζητήματα. Συμφώνως
πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχι-
γραμματείας τῆς 7ης Μαΐου 2015:

«Τήν Πέµπτην, 24ην Ἀπριλί-
ου/7ην Μαΐου 2015 ὑψηλή Ἰορδανι-
κή Βασιλική Ἀποστολή ἐπεσκέφθη
τό Πατριαρχεῖον. Τά µέλη τῆς Βασι-
λικῆς Κυβερνητικῆς Ἀποστολῆς ταύ-
της συνώδευσαν ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰορ-
δανίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Οὐαλίντ
Ὀµπειντάτ καί ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς
Ἰορδανίας εἰς τό Ἰσραήλ διά τά Ἰσλα-
µικά καί Χριστιανικά Προσκυνήµατα

(µουκαντάσατ) καί Πρόεδρος τῶν
βακουφίων – ἀουκάφ κ. Ἀζάµ Χα-
τίµπ. Τήν ἐκλεκτήν ταύτην Ἀποστο-
λήν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡµῶν
καί Πατριάρχης Ἱεροσολύµων κ.κ.
Θεόφιλος µετά τοῦ Γέροντος Ἀρχι-
γραµµατέως Σεβασµιωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρ-
χου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρ-
κου. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως
ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα
συζήτησις περί τῶν ἀγαστῶν σχέσε-
ων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων
µετά τῆς Βασιλικῆς Χασιµιτικῆς Οἰκο-
γενείας τῆς Ἰορδανίας καί περί τῆς
προστασίας, τήν ὁποίαν ἀπολαµβά-
νουν οἱ Χριστιανοί ὑπήκοοι εἰς τό
κράτος τῆς Ἰορδανίας».

Βασιλικὴ Ἀποστολὴ ἐξ Ἰορδανίας εἰς τὸν
Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων

Διὰ τὴν ἱερότητα καὶ τὴν σπουδαι-
ότητα τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας ἐξ
ἀφορμῆς τῆς τραγικότητος γεγονότων
τῆς ἐπικαιρότητος ἔγραψεν ὁ Σεβ.
Μητρ. Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

Συμφώνως πρὸς τὴν «Δημοκρα-
τία» 16ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ἡ γενικότερη κρίση θεσµῶν καὶ
ἀξιῶν ποὺ παρατηρεῖται ἔντονα στὴ
σύγχρονη πραγµατικότητα ἔχει πλήξει
δυστυχῶς καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ σηµαντικότε-
ρα κύτταρα τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας,
τὸν θεσµὸ τῆς οἰκογένειας.

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ ποὺ ὁ
ἄνθρωπος ἀνέπτυξε πολιτισµό, ὁ
θεσµὸς τῆς οἰκογένειας -ἔστω καὶ στὴν
πρωτόγονη µορφή του- περιβαλλόταν
πάντα ἀπὸ ἱερότητα καὶ τὸ οἰκογενειακὸ
ἄσυλο θεωροῦνταν ἀπαραβίαστο.

Ὅσο ὁ ἄνθρωπος προόδευε στὴ
διαµόρφωση τῶν κοινωνιῶν, ἡ οἰκογέ-
νεια ὁλοένα καὶ περισσότερο παγιωνό-
ταν στὴ συνείδησή του ὡς ἕνας ἀπὸ
τοὺς σηµαντικότερους κοινωνικοὺς θε-
σµούς, γι' αὐτὸ καὶ αἰσθάνθηκε τὴν
ἀνάγκη νὰ τὴν προστατέψει µέσα ἀπὸ
τὴ διατύπωση σχετικῆς νοµοθεσίας.

Στὴν Ἑλλάδα ἡ οἰκογένεια ὡς
θεσµὸς προστατεύεται ἀπὸ τὸ Σύντα-
γµα τῆς χώρας, καθώς, ὅπως διατυπώ-
νεται στὴν πρώτη παράγραφο τοῦ
ἄρθρου 21 ἡ "οἰκογένεια ἀποτελεῖ θεµέ-
λιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς
τοῦ Ἔθνους καὶ βρίσκεται ὑπὸ τὴν προ-
στασία τοῦ Κράτους".

Ἰδιαίτερα στὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἡ
οἰκογένεια ἀποτελεῖ θεσµὸ ἱερὸ καὶ ὁ
γάµος κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο µυ-
στήριον µέγα, καθὼς µέσα ἀπὸ τὴν
οἰκογένεια καὶ τὴ συµβίωση ἀνδρὸς καὶ
γυναικὸς ἐπιτυγχάνεται ἡ ὁλοκλήρωση
τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὴν ἕνωση εἰς σάρκα
µίαν καὶ ταυτόχρονα µὲ τὴν τεκνοποιία
ἐκπληρώνεται ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ
«αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε».

Ἡ ἐνδοοικογενειακὴ βία ὡς πληγὴ
στὸν θεσµὸ τῆς οἰκογένειας ἀποτελεῖ
συνέπεια τῆς διάσπασης τῆς σχέσης
µας µὲ τὸν Θεό.

Οὕτως ἢ ἄλλως, ἡ βία ὡς πρακτικὴ
ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς πτώσης τῶν
πρωτοπλάστων, µὲ ὀδυνηρὴ ἀπόδειξη
τὸν πρῶτο θάνατο στὴν ἱστορία τοῦ
ἀνθρώπινου γένους, τὸν φόνο δηλαδὴ

τοῦ Ἄβελ ἀπὸ τὸν Κάϊν, ποὺ θὰ λέγαµε
ὅτι συνιστᾶ -καθόλου τυχαῖα- καὶ τὴν
πρώτη µορφὴ ἐνδοοικογενειακῆς βίας.

Στὴ σύγχρονη πραγµατικότητα τὰ
φαινόµενα ἐνδοοικογενειακῆς βίας,
ποὺ ἀσφαλῶς πάντα ὑπῆρχαν, παρου-
σιάζουν δραµατικὴ ἔξαρση τόσο στὴ
συχνότητα ὅσο καὶ στὴν ἔντασή τους.

Πρόσφατα ἡ κοινωνία µας συγκλονί-
στηκε ἀπὸ τὴν ἀποτρόπαια πράξη ἑνὸς
πατέρα, ποὺ φέρεται ὅτι δολοφόνησε
µὲ ἀπίστευτη ἀγριότητα τὸ µόλις τεσσά-
ρων ἐτῶν κοριτσάκι του.

Τὰ ποσοστὰ παγκοσµίως παρου-
σιάζουν αὐξητικὴ τάση, γεγονὸς τὸ
ὁποῖο ἀποδίδεται -ἐκτὸς τῶν ἄλλων-
καὶ στὴν οἰκονοµικὴ κρίση, ποὺ µαστίζει
τὶς κοινωνίες.

Ὅπως καὶ νὰ ἔχει, ὅµως, τὸ πρᾶγµα,
ἡ βία µεταξὺ τῶν µελῶν µιᾶς οἰκογένει-
ας ἀποτελεῖ πάντοτε γεγονὸς δυσάρε-
στο, ποὺ πληγώνει αὐτὸν τὸν ἱερὸ
θεσµὸ µὲ τραγικὲς συνέπειες σὲ ὅλους
τοὺς τοµεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

Ὡς ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσπα-
θοῦµε µὲ κάθε τρόπο, πάντοτε ἀλλὰ κυ-
ρίως σήµερα, νὰ διακηρύττουµε τὴ
σπουδαιότητα καὶ τὴν ἱερότητα τῆς οἰκο-
γένειας "ὡς κατ' οἶκον Ἐκκλησίας".

Πεποίθησή µας ἀποτελεῖ ὅτι ἡ θερα-
πεία τοῦ φαινοµένου βρίσκεται στὴν
ἐπιστροφή µας στὸν Θεό, ἀφοῦ ἀπὸ
Ἐκεῖνον ἐκπηγάζει ἡ προοπτικὴ τῆς
αἰωνιότητας.

Σύζυγοι ποὺ συµπορεύονται µὲ τὴν
πεποίθηση ὅτι εἶναι "ὀστοῦν ἐκ τῶν
ὀστῶν καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς" ὁ ἕνας
τοῦ ἄλλου καὶ βασίζουν τὴ σχέση τους
στὸ πρότυπο τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ δὲν παύουν οὔτε στιγµὴ νὰ
σέβονται, νὰ ἀγαποῦν καὶ νὰ φροντί-
ζουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ἐνῷ παράλληλα
ἀπολαµβάνουν, συντηροῦν καὶ φροντί-
ζουν στὸ µέγεθος ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ
τοὺς καρποὺς αὐτῆς τῆς ἀγάπης τους,
ποὺ εἶναι τὰ εὐλογηµένα παιδιά τους.

Αὐτό, λοιπόν, εἶναι ἡ ἐπιθυµία µας, ἡ
εὐχὴ καὶ ἡ ἐλπίδα µας».

Ἡ ἐνδοοικογενειακὴ βία καὶ ἡ πρόσφατος 
ἀποτρόπαιος πρᾶξις τοῦ παιδοκτόνου

Στίς 18 Μαΐου µίλησε στήν αἴθουσα
τῆς Π.Ο.Ε. ὁ γνωστός ἔγκριτος θεολό-
γος καί συγγραφέας κ. Λάµπρος
Σκόντζος µέ θέµα: «Θανάτου ἑορτάζο-
µεν νέκρωσιν». Ὁ ἐκλεκτός ὁµιλητής
ἄρχισε τήν ὁµιλία του µέ τήν ἐπισή-
µανση ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας,
ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ, εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀνα-
στάσεως. Τό ὑπέρτατο γεγονός τῆς
Ἀναστάσεως εἶναι γιά µᾶς τούς Ὀρθο-
δόξους πιστούς τό κέντρο τῆς ζωῆς
µας, καθότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λυτρωτῆ
µας καθορίζει τόν τρόπο τῆς ὑπάρξε-
ώς µας. Ἡ σηµασία τῆς µεγάλης
ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως δέν εἶναι
αὐτό καθ’ ἑαυτό τό γεγονός τῆς ἐκ
νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου µας,
διότι αὐτή ἦταν µία νοµοτέλεια, ἀφοῦ ἡ
αὐτοζωή δέν εἶναι δυνατόν νά παρα-
µείνει νεκρή. Ἡ µεγάλη σηµασία της
ἔγκειται στό ὅτι ὁ φυσίζωος θάνατος
τοῦ Κυρίου καί ἡ κάθοδός Του στά
σκοτεινά ὑποχθόνια, νίκησε κατά κρά-
τος τόν διάβολο «τόν τό κράτος ἔχον-
τα τοῦ θανάτου» καί κατάργησε τό θά-

νατο, τόν φρικτότερο ἐχθρὸ τοῦ
ἀνθρώπου, συνανασταίνοντας µαζί
του τίς δέσµιες ἐκεῖ ἀπ’ αἰῶνος ψυχές.
Ἔκλεισε γιά πάντα τόν παµφάγο Ἅδη
καί ἀπάλλαξε ἀπό τήν τυραννία του
«παγγενῆ τόν Ἀδάµ», διότι µέ τήν
Ἀνάστασή Του ἔγινε «πρωτότοκος
τῶν νεκρῶν». Μετέβαλε τόν θάνατό
µας σέ ὕπνο, τούς νεκρούς σέ κεκοι-
µηµένους, τούς τάφους σέ κλίνες
ὕπνου, ἕως ὅτου ἠχήσουν οἱ σάλπιγ-
γες καί µᾶς ξυπνήσουν νά ζήσουµε
αἰώνια µαζί Του! Ὡς συνειδητά καί
ὀργανικά µέλη του τεθεωµένου Σώ-
µατός Του µετέχουµε ἤδη δυναµικά
τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς ἀθανασίας,
µέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας µας καί κυρίως τῆς Θείας
Εὐχαριστίας! Ἔκλεισε τήν ὁµιλία του
τονίζοντας ὅτι ὁ φόβος, τό ἄγχος, ἡ
ἀγωνία καί ἡ ἀπαισιοδοξία θά πρέπει
νά ἐκλείψουν ἀπό τή ζωή µας, καθότι
ὁ µεγαλύτερος ἐχθρός µας, ὁ θάνατος
νικήθηκε µέ τόν θάνατο τοῦ Λυτρωτῆ
µας Χριστοῦ. Ὅθεν «µηδείς φοβεί-
σθω θάνατον, ἐλευθέρωσε γάρ ἡµᾶς
τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος»!      

Ἐπίκαιρος ὁµιλία εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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(2ον- Τελευταῖον)
«Φονταµενταλισµός»

Ὁ ὅρος «φονταµενταλισµός» ἔγινε
γνωστός καί ἐπικράτησε ὡς µία
ἄκρως φανατική µορφή προσ -
ηλώσεως στούς τύπους τῆς θρη-
σκείας διαφόρων µισαλλοδόξων καί
ἐπαναστατικῶν ὁµάδων τοῦ Ἰσλαµι-
κοῦ κόσµου, πού ἀγωνίζονται γιά τήν
ἀποκατάσταση τῶν παλαιῶν ἰδε-
ωδῶν καί ἀρχῶν τῆς ἰσλαµικῆς θεο-
κρατίας, ἐφαρµόζοντας τόν πυλώνα
τοῦ Ἰσλάµ, τόν ἱερό πόλεµο, (τζιχάντ)
καί στήν σύγχρονη ἐποχή, µέ ἰδεολό-
γηµα ὅτι ἡ διά τῆς βίας ἐπικράτηση
ἀποδεικνύει τήν θεϊκή εὔνοια, χωρί-
ζοντας τόν κόσµο στόν οἶκο τοῦ
Ἰσλάµ καί στόν οἶκο τοῦ πολέµου. Τό
φαινόµενο αὐτό ἀποτελεῖ σύνδροµο
ἡµιµαθείας καί τυφλῆς προσκολλή-
σεως µέ τή βία καί τήν ἀπανθρωπιά
καί ἀποθαρρύνει τήν ἐλεύθερη
συζήτηση καί τόν κριτικό στοχασµό,
πού ἐλευθερώνουν τό πνεῦµα καί
κάνουν εἰρηνική τήν καρδιά.

Οἱ Μουσουλµάνοι ἰσχυρίζονται ὅτι
δεῖγµα τῆς θεϊκῆς εὐνοίας καί
εὐαρέσκειας πρός αὐτούς εἶναι ἡ
ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάµ σέ Ἀνατολή καί
∆ύση. Στόν ἰσχυρισµό τους αὐτόν
ἀπαντᾶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαµᾶς, λέγοντας ὅτι εἶναι βέβαια
σωστό ὅτι ὁ Μωάµεθ προχώρησε
ἀπό τήν Ἀνατολή µέχρι τήν ∆ύση,
νικώντας τούς ἄλλους λαούς. Ὅµως,
πῶς τό κατόρθωσε αὐτό; «Πολέµῳ
καί µαχαίρᾳ καί λεηλασίαις καί
ἀνδραποδισµοῖς καί ἀνδροκτασίαις,
ὧν οὐδέν ἐκ Θεοῦ τοῦ ἀγαθοῦ προ-
ηγουµένως ἐστί, τοῦ ἐξ ἀρχῆς
ἀνθρωποκτόνου δέ µᾶλλον προ-
ηγούµενον θέληµα» . Καί ὁ Μέγας
Ἀλέξανδρος ξεκίνησε ἀπό τήν ∆ύση
καί κατέκτησε τήν Ἀνατολή. Καί πολ-
λοί ἄλλοι σέ διάφορες ἐποχές µέ τά
στρατεύµατά τους κατέκτησαν
µεγάλα τµήµατα τῆς οἰκουµένης. Σέ
κανένα, ὅµως, ἀπ' αὐτούς δέν ἐµπι-
στεύθηκαν οἱ ἄνθρωποι καί τίς ψυχές
τους, ὅπως οἱ Μουσουλµάνοι στόν
Μωάµεθ. Ἄλλωστε, µολονότι ὁ
Μωάµεθ χρησιµοποίησε τή βία καί
κολάκευε τίς ἡδονές, ἐν τούτοις δέν
κατέκτησε καί ὁλόκληρη τήν
οἰκουµένη. Ἀντίθετα, ἡ διδασκαλία
τοῦ Χριστοῦ, µολονότι ἀποµακρύνει
ἀπ'ὅλες τίς ἡδονές τῆς ζωῆς,
ἐξαπλώθηκε στά πέρατα τῆς
οἰκουµένης, χωρίς νά χρησιµο-
ποιήσει βία, ἀλλά µᾶλλον νικώντας
τήν βία, πού ἄλλοι ἀσκοῦσαν
ἐναντίον της, ὥστε πράγµατι µόνον
αὐτή νά µπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὡς
ἡ νίκη, πού νίκησε τόν κόσµο.

Παγκοσµίως γνωστά ἀπο-
τελέσµατα τοῦ ἐπεκτατισµοῦ τοῦ
Ἰσλάµ ὑπῆρξαν ἡ ἅλωση τῆς
Κων/λεως τό 1453, µέ ἀποτέλεσµα
τήν πτώση τῆς Ρωµαϊκῆς αὐτοκρα-
τορίας, ἡ ἐπί τέσσερα καί πέντε
ἑκατόχρονα Τουρκοκρατία τῆς
Ἑλλάδος, οἱ ἐξισλαµισµοί, τά παιδο-
µαζώµατα, οἱ γενοκτονίες τῶν
Ἑλλήνων, τῶν Ἀρµενίων, τῶν
Ἀσσυρίων καί τῶν Κούρδων στόν
Πόντο καί τήν Μικρά Ἀσία . Οἱ συνε-
χιζόµενες ἐκκαθαρίσεις χριστιανικῶν
πληθυσµῶν ἀπό τό φονταµενταλι-
στικό Ἰσλάµ στήν Μ. Ἀνατολή καί τήν
Β. Ἀφρική καί δή στίς χῶρες τῆς Συ-
ρίας, τοῦ Ἰράκ, τοῦ Σουδάν, τῆς Αἰγύ-
πτου καί τῆς Λιβύης, µέ τροµακτικές
ἐγκληµατικές ἐνέργειες ἀποκεφα-
λισµῶν, σταυρώσεων, ἀνασκολοπί-
σεων καί πολυωδίνων βασάνων, κα-
θιστοῦν ἁπτά τά µαρτύρια τῶν πρώ-
των χριστιανικῶν χρόνων καί διακη-
ρύσσουν παγκοσµίως ὅτι αὐτοί, πού
πιστεύουν στόν ἀποκαλυφθέντα Θε-
όν Λόγον, διακρατοῦν τῆς ἐλευθερίας
καί ἀξιοπρέπειάς τους, µή προδίδον-
τας τήν ἀποκάλυψη τοῦ αἰωνίου
Θεοῦ, προτιµώντας τήν ἀπώλεια τῆς
κατά σάρκα βιοτῆς τους.

Πρόσφατα παραδείγµατα τῆς
Ἰσλαµικῆς προκλήσεως καί ἐπεκτα-
τικῆς πολιτικῆς εἶναι α) ἡ πληρο-
φορία ἀπό δηµοσίευµα τῆς τουρ-
κικῆς ἰσλαµικῆς ἐφηµερίδας «Yeni
Şafak» (28/4), πού πρόσκειται στόν
Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὅτι δηλ. σέ
ἐκδήλωση, πού ἔγινε αὐτές τίς µέρες
στήν πόλη τῆς Προύσας, ὅπου µίλη-
σε ὁ ἰσλαµιστής ἱστορικός καί συγ-
γραφέας Yavuz Bahadıroğlu, ἀνα-
κοινώθηκε ὅτι φέτος, κατά τήν
διάρκεια τοῦ Ραµαζανίου, πού
ἀρχίζει στίς 18 Ἰουνίου καί τελειώνει
στίς 16 Ἰουλίου, ἡ µεγάλη µουσουλ-
µανική ἑορτή τοῦ Kasdir Geçesi θά
ἑορταστεῖ µέ µουσουλµανική τελετή
µέσα στήν Ἁγία Σοφία Κωνσταντι-
νούπολης γιά πρώτη φορά ἀπό τό
1934, ὅταν ὁ ναός ἀνακηρύχτηκε
µουσεῖο. Ὁ Τοῦρκος συγγραφέας
στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στό
µεγάλο ὄνειρο τῶν Ὀθωµανῶν νά
τελοῦν µουσουλµανική λατρεία στήν
Ἁγία Σοφία, καί, ὅπως τόνισε, αὐτό
τό ὄνειρο θά ξαναγίνει πραγµα-
τικότητα µετά ἀπό ἕνα σύντοµο
διάλειµµα, πού ἡ Ἁγία Σοφία λει-
τούργησε σάν µουσεῖο . Καί β) ἡ
ἀπόφαση νά ἀνεγερθεῖ δίπλα στήν
ἀποβάθρα τῆς νήσου Πριγκήπου
καινούργιο µεγάλο µουσουλµανικό
τέµενος στά πλαίσια τῆς περαιτέρω

ἰσλαµοποίησης τῆς νήσου, πού
κάποτε ἦταν ἕνα νησί, πού κατοι-
κοῦνταν ἀποκλειστικά ἀπό Ἕλληνες
Ὀρθοδόξους, καί τό κυριότερο, πού
διέπεται ἀπό τήν συνθήκη τῆς
Λωζάννης.

Ὀρθόδοξοι Ἱεροί Ναοί
ποὺ ἔγιναν 

τζαµιὰ ἢ µουσεῖα
Ὑπάρχει µία ὁλόκληρη σειρὰ

ὀρθοδόξων χριστιανικῶν ναῶν. σὲ
ὁλόκληρη τὴν ἄλλοτε Βασιλεύουσα
τῆς Ρωµιοσύνης, ποὺ ἔχουν µετα-
τραπεῖ εἴτε σὲ τζαµιὰ εἴτε σὲ µουσεῖα!
Ἰδοὺ πῶς ἔχουν τὰ πράγµατα. Οὔτε
µία οὔτε δύο, ἀλλὰ περισσότερες
ἀπὸ 25 ἐκκλησίες τῆς Κωνσταντινού-
πολης ἔχουν µετατρέψει οἱ Τοῦρκοι
σὲ τζαµιὰ ἢ σὲ µουσεῖα! Μετρηµένοι
δέ, στὰ δάχτυλα εἶναι οἱ ναοὶ ἐκεῖνοι
ποὺ παραµένουν ἀνοιχτοὶ σήµερα,
γιὰ νὰ λειτουργοῦν (σποραδικά,
ἔστω) γιὰ τὴν ἐναποµείνασα ἑλλη-
νορθόδοξη µειονότητα τῆς Πόλης..
Ἀκολουθεῖ ἕνας µικρὸς κατάλογος
τῶν ἱστορικῶν ἑλληνορθοδόξων
ναῶν τῆς Πόλης ποὺ δὲν εἶναι πιὰ
χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Ἡ Ἁγία Εἰρή-
νη, πίσω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία, χρησι-
µεύει ὡς... ἐκθεσιακὸς χῶρος! Ὁ
Ἅγιος Νικόλαος, στὸ Φατίχ,
ἀρχικῶς παραχωρήθηκε στοὺς κα-
θολικοὺς καὶ σήµερα ἔγινε τζαµί... Ἡ
Θεοτόκος Χαλκοπρατείων ἔχει κα-
ταντήσει... ἐρείπια (ἑτοιµόρροπο κτί-
ριο)! Ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἐν τοῖς ∆εξιο-
κράτοις, 500 µέτρα ἀπὸ τὸ Οἰκουµε-
νικὸ Πατριαρχεῖο, λέγεται τώρα
Γκιοὺλ Τζαµί! Ἄλλες ἐκκλησίες ποὺ
µετατράπηκαν σὲ ἰσλαµικὰ τεµένη:
ἡ Μονὴ Παντοκρὰτορος (τώρα:
Ζεϊρὲκ Τζαµί), ἡ Παµµακάριστος
(τώρα: Φετχιγιὲ Τζαµί), ἡ Ἁγία Θέ-
κλα τοῦ Παλατιοῦ τῶν Βλαχερνῶν
(τώρα: Χαζρετὶ Τζα µπὶρ Τζαµί), οἱ
Ἅγιοι Σέργιος καὶ Βάκχος (ἡ λεγόµε-
νη "Μικρὴ Ἁγιασοφιά", τώρα: Χου-
σεΐν Ἀγὰ Τζαµί), ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ
ἐν Κρίσει (τώρα Κοτζὰ Μουσταφὰ
Πασὰ Τζαµί), ἡ Μονὴ Θεοτόκου Πα-
ναχράντου (τώρα: Φεναρὶ Ἰσὰ
Τζαµὶ) καὶ τόσα ἀκόµη...

Ἀλλὰ ὁ κατάλογος αὐτὸς ἔχει καὶ
συνέχεια! ∆ιότι ὑπάρχουν ναοὶ
πού... ἰσοπεδώθηκαν ἀπὸ τὶς
µπουλντόζες (!), ὅπως οἱ Ἅγιοι
Ἀπόστολοι, στὸ Φατίχ. Ἢ ναοί,
ὅπως ὁ Ἅγιος Πολύευκτος, πού πέ-
ρασαν στὰ χέρια τῶν λεγόµενων
ἀνύπαρκτων "Τουρκορθοδόξων".
Ἀλλὰ καὶ ὁ ναός, π.χ., τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου Ἀσβεστάδικων, στὸν Γα-
λατᾶ, ποὺ καταστράφηκε ἀπὸ "πε-
ρίεργη" φωτιὰ τὸ 2002. Ἡ Μονὴ Πε-
ριβλέπτου, ποὺ δόθηκε στοὺς Ἀρµέ-
νιους καὶ τώρα λέγεται Σουλοὺ Μα-
ναστίρ.

Ποία ἡ χρησιµότης 
τῶν διαθρησκειακῶν 

διαλόγων;
Ἀλήθεια, ποιά εἶναι ἡ χρησιµότητα

πλέον τῶν διαθρησκειακῶν διαλό-
γων µεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ἰσλάµ
καί οἱ διακηρύξεις περί εἰρηνικῆς συν -
υπάρξεως, ὅταν οἱ διάλογοι αὐτοί
ἀδυνατοῦν νά ἀποτρέψουν τούς
Ἰσλαµιστές-Τζιχαντιστές ἀπό τά φρι-
κώδη ἐγκλήµατά τους καί τούς διαλε-
γοµένους δῆθεν µετριοπαθεῖς Μου-
σουλµάνους ἀπό τήν πλήρη στήριξη
στούς πρώτους, ὅπως ἀποδεικνύε-
ται µέ πλῆθος στοιχείων στήν
παγκόσµια εἰδησεογραφία; Ἡ συµ-
µετοχή στίς διαθρησκειακές συναν-
τήσεις προκαλοῦν τόν πιστό Ὀρθό-
δοξο λαό, γιατί τόν παρουσιάζουν ὡς
ἔνοχο καί τήν χριστιανική διδασκαλία
ὡς συνένοχο στίς ἐγκληµατικές πρά-
ξεις, οἱ ὁποῖες γίνονται εἴτε στό ὄνοµα
τοῦ Ἰσλάµ εἴτε κατόπιν ἐντολῆς κέν-
τρων, τά ὁποῖα ἔχουν καταστήσει
τούς λαούς θύµατά τους. Γιατί νά δια-
λέγεται ἡ Ὀρθοδοξία µαζί τους καί νά
ἐκδίδει κοινές ἀνακοινώσεις περί
ψευδοειρήνης ἤ νά συµµετέχει σέ
ἐκδηλώσεις καί συνέδρια γιά τίς προ-
οπτικὲς τοῦ Ἰσλάµ, ὅταν αὐτό πρω-
ταγωνιστεῖ σέ ἐκνόµους ἐνέργειες καί
µεθοδεύει τήν ἅλωση τῶν χριστια-
νικῶν κρατῶν;

Μόνον ἡ Ὀρθοδοξία 
διδάσκει τὴν συµφιλίωσιν

Μόνο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδά-
σκει τήν ἀγάπη, τήν συµφιλίωση, τήν
συγχώρηση, τήν δικαιοσύνη, τήν εἰρή-
νη, τήν ταπείνωση, τό µαρτύριο. Αὐτά
τήν κάνουν νά ξεχωρίζει ὄχι µόνο ἀπό
τήν βίαιη καί φονταµενταλιστική θρη-
σκεία τοῦ Ἰσλάµ, ἀλλά καί ἀπό τίς
αἱρέσεις τῆς ∆ύσεως, τίς αἱρετικές πα-
ρασυναγωγές τοῦ Παπισµοῦ καί τοῦ
Προτεσταντισµοῦ. Ὁ µέν Παπισµός
συνεκρότησε Σταυροφορίες, Ἱερές
Ἐξετάσεις, ἔκαψε βιβλία, συµµετεῖχε
σέ βασανιστήρια, ταλαιπώρησε πλη-
θυσµούς, πρωταγωνίστησε σέ πολέ-
µους καί προέβη σέ γενοκτονίες στήν
Κροατία, τήν Σερβία καί τήν Οὐκρανία.
Ὁ δέ Προτεσταντισµός χρησιµο-
ποίησε τήν ἀποικιοκρατία, ἐνδύοντάς
την µέ χριστιανικό ἔνδυµα, ἐξαιτίας τῆς
ἰµπεριαλιστικῆς ἐκµεταλλεύσεως τῶν
χωρῶν τῆς Ἀνατολῆς. Μόνο ἡ Ὀρθό-
δοξος Χριστιανική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία

δέν ταυτίζεται σέ καµµιά περίπτωση
µέ τόν νοθευµένο Χριστιανισµό τοῦ
Πάπα καί τοῦ Λουθήρου, δέν χρησι-
µοποίησε τέτοιες µεθοδεύσεις. 

Μετά τίς ἀνωτέρω διευκρινήσεις,
µπορεῖ κανείς νά κατανοήσει τό πόσο
φαιδρά καί γελοῖα εἶναι τά ὅσα
ἰσχυρίστηκε στό συνέδριο ὁ δόκτωρ
Ἰσλαµικῆς Θεολογίας στό Πανε-
πιστήµιο τῆς Μεδίνας, ἱεροδιδάσκα-
λος στή Μουφτεία Κοµοτηνῆς, Χαλήλ
Τζιχάντ. Ὁ κ. Χαλήλ Τζιχάντ εἶπε: «Το

Ἰσλάµ εἶναι θρησκεία εἰρήνης. ∆έν
ὑπάρχει ἐδῶ ἡ λέξη βία. Ἰσλάµ ση-
µαίνει εἰρήνη γιά ὅλους. ∆έν ἐξα-
ναγκάζει κανέναν νά ἀσπαστεῖ τή θρη-
σκεία. Τό Κοράνι ἀναφέρει ρητά πώς,
ὅποιος θέλει, ἀποδέχεται καί πιστεύει
τήν ἀλήθειά του, ὅποιος, δέν θέλει, ἄς
τό ἀρνηθεῖ. Ἀκόµα καί ὁ προφήτης
Μωάµεθ δέν ἔπεισε τόν ἀγαπηµένο
του θεῖο νά τόν πιστέψει. Οἱ εἰκόνες,
πού κάνουν τόν γύρο τοῦ κόσµου στή
Συρία καί στό Ἰράκ, µέ ἐκτελέσεις
ἀλλόθρησκων καί καταστροφές µνη-
µείων τῆς παγκόσµιας κληρονοµιᾶς,
δέν ἔχουν καµία σχέση µέ τό Ἰσλάµ
καί τή διδασκαλία του» . «Τό Κοράνι
καλεῖ τούς ἀνθρώπους τῆς Βίβλου σέ
διάλογο. Τό Ἰσλάµ καί ὁ λόγος τοῦ Κο-
ρανίου δείχνουν τόν δρόµο τῆς
εἰρήνης».

Σχολιάζοντας τά ἀνωτέρω, ἔχουµε
νά παρατηρήσουµε ἐντελῶς γραµµα-
τολογικά καί ἐτυµολογικά ὅτι ὁ ὅρος
«Ἰσλάµ» εἶναι ἀπαρέµφατο (µάσνταρ)
τοῦ ρήµατος «ἀσλάµα», τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ τήν τέταρτη ρίζα τοῦ ρήµατος
«σαλίµα». Ἡ βασική ρίζα σ-λ-µ (=σαλί-
µα, σαλάµα, σαλάµ) τοῦ ρήµατος ση-
µαίνει γενικῶς «εἶµαι σῶος καί
ἀσφαλής, ἀκέραιος καί ἀβλαβής, ἔχω
εἰρήνη, ἡσυχάζω». Ἀπό τίς ἔννοιες
αὐτές ἡ τέταρτη ρίζα «ἀσλάµα» τοῦ
ρήµατος πῆρε τό νόηµα τοῦ «ὑποτάσ-
σοµαι, ἀφοσιώνοµαι καί ἐγκαταλείπω
τόν ἑαυτό µου ἀπολύτως στόν Θεό».
Ἄρα, «Ἰσλάµ» σηµαίνει «ἀπόλυτη
ὑποταγή καί ἀφοσίωση στόν Θεό καί
τό θέληµά του», καί, σύµφωνα µέ
πολλούς µουσουλµάνους εἰδικούς,
δηλώνει ἐπίσης µιά κατάσταση
εἰρήνης καί ἀσφαλείας (σίλµ, σαλάµ),
στήν ὁποία περιέρχεται ὁ πιστός
(µούσλιµ). Ἡ µετοχή τοῦ ρήµατος εἶναι
«µούσλιµ», πληθ. «µουσλιµούν»,
δηλ. «ἀπολύτως ὑποταγµένος στόν
Θεό καί τό θέληµά του», καί ἄρα
«πιστός» µέ εὐρύτερη ἔννοια. 

Μπορεῖ, λοιπόν, γραµµατολογικά
καί µόνο ὁ ὅρος «Ἰσλάµ» νά σηµαίνει
εἰρήνη, ἀλλά ὅπως µαρτυρεῖ ἡ παλαιά
καί σύγχρονη πραγµατικότητα καί
ὅπως µᾶς πληροφορεῖ ὁ ὅσιος καί θε-
οφόρος πατήρ ἡµῶν Ἰωάννης ὁ ∆α-
µασκηνός, στό ἔργο του «Περί αἱρέσε-
ων» , τό Ἰσλάµ εἶναι λαοπλάνος θρη-
σκεία καί πρόδροµος τοῦ Ἀντιχρίστου.
«Ἔστι δέ καί ἡ µέχρι τοῦ νῦν κρα-
τοῦσα λαοπλάνος θρησκεία τῶν
Ἰσµαηλιτῶν, πρόδροµος οὖσα τοῦ
Ἀντιχρίστου», γράφει. Καί βέβαια δέν
θά µποροῦσε ποτέ τό Ἰσλάµ νά εἶναι
θρησκεία εἰρήνης, διότι δέν πιστεύει
στόν ἄρχοντα, τήν πηγή, τόν δωρεο-
δότη τῆς εἰρήνης, τόν Χριστό ὡς Θε-
άνθρωπο, ἀφοῦ, σύµφωνα µέ τόν
Ὅσιο Ἰωάννη τόν ∆αµασκηνό καί τήν
Κορανική διδαχή, ὁ Μουσουλµανι-
σµός, ἐπηρεασµένος ἀπό τήν ἀντιχρι-
στιανική ἰουδαϊκή καί τήν αἱρετική χρι-
στιανική γραµµατεία, δέν δέχεται τήν
Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τόν σταυρικό
Του θάνατο καί τήν Ἀνάστασή Του.
Ἀρνεῖται τό Θεανθρώπινο πρόσωπό
Του καί τόν θεωρεῖ ὡς ἕνα προφήτη
κατώτερο τοῦ Μωάµεθ, τῆς δῆθεν
σφραγῖδος τῶν προφητῶν, κτίσµα
τοῦ Θεοῦ καί ἁπλό, ψιλό ἄνθρωπο,
ἀποτελώντας ἔτσι ἐπιβίωση τῆς δεινῆς
αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισµοῦ.

Ἐπίσης, ὁ κ. Μπισάρα Ἐµπέϊντ
προσπάθησε νά δικαιολογήσει τίς
ἐγκληµατικές καί φρικαλέες πράξεις
τῶν Τζιχαντιστῶν, ἰσχυριζόµενος ὅτι
ὑπάρχουν δύο εἴδη Ἰσλάµ. Ἀπό τή µιά
τό εἰρηνικό, µετριοπαθές καί πολιτικά
οὐδέτερο Ἰσλάµ, καί ἀπό τήν ἄλλη τό
ριζοσπαστικό, ἀκραῖο, φονταµενταλι-
στικό Ἰσλάµ. Συγκεκριµένα τόνισε: «Ἡ
πρακτική τῆς Ἀλ Κάϊντα καί τοῦ ISIS
εἶναι ἀποτέλεσµα παρερµηνείας καί
διαστρέβλωσης τοῦ νόµου τῆς σαρία
καί εἰδικότερα τῶν κατευθύνσεων τοῦ
κινήµατος τῆς Μουσουλµανικῆς
Ἀδελφότητας, πού ξεκίνησε ἀπό τήν
Αἴγυπτο. Ὁ Μπίν Λάντεν καί ὁ Ἀλ Ζα-
ουάχρι ἔκαναν µιά ἐξτρεµιστική ἑρµη-
νεία τῆς σαρία καί κήρυξαν παγκόσµιο
Τζιχάντ, µέ στόχο τήν καθιέρωσή της
σέ ὅλον τόν κόσµο. Ὁ ἀλλόθρησκος
γι' αὐτούς ὀνοµάζεται ἄπιστος καί ἔχει
δύο ἐπιλογές: ἤ νά ἀσπαστεῖ τό Ἰσλάµ
ἤ νά δολοφονηθεῖ», σηµείωσε χαρα-
κτηριστικά καί κάλεσε τό «οὐδέτερο
Ἰσλάµ» νά ἀρθρώσει λόγο ἀπέναντι
στό φαινόµενο. «Ἔχουµε µέν ἕνα
οὐδέτερο πολιτικά Ἰσλάµ, ἀλλά δυσ -
τυχῶς παραµένει σιωπηλό ἀπέναντι
σέ αὐτές τίς φονταµενταλιστικές
τάσεις, πού ἔχουν ἀλλάξει τόν 'χάρτη'
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, πού σιγά σιγά
ἀδειάζει ἀπό τούς χριστιανούς. Ἡ
σιωπή µπορεῖ νά ἐπηρεάσει ἀκόµη
καί τούς ἴδιους τούς µουσουλµάνους,
τούς µετριοπαθεῖς, αὐτούς πού δέν
συµφωνοῦν µέ τό φονταµενταλιστικό
ρεῦµα, τόν φονταµενταλιστικό τρόπο
σκέψης». Στό ἐρώτηµα, ἄν κάτι τέτοιο
θά µποροῦσε νά ἀντιστρέψει τή σηµε-
ρινή κατάσταση, µέ τούς ἀποκεφαλι-
σµούς καί τίς µαζικές ἐκτελέσεις ἀπό
τά µέλη τοῦ ISIS, ὑπογράµµισε πώς
«τό θέµα εἶναι νά "σπάσει" ἐπιτέλους ἡ
σιωπή». Στήν ὁµιλία του στό συνέδριο
µέ θέµα τόν «Μουσουλµανικό φοντα-
µενταλισµό καί τίς σχέσεις του µέ τούς
χριστιανούς - οἱ ἀπόψεις τῶν
Ἀδελφῶν Μουσουλµάνων, τῆς Ἀλ
Κάϊντα καί τοῦ ISIS», ὁ Μπισάρα
Ἐµπέϊντ παρουσίασε τίς µεγαλύτερες
προσωπικότητες τοῦ ἰσλαµικοῦ φον-
ταµενταλισµοῦ, τόν Χάσαν ἀλ
Μπάννα, ἱδρυτή τῆς Μουσουλµανικῆς
Ἀδελφότητας, τόν Σάγεντ Κούτουµπ,
στοχαστή τῆς Ἀδελφότητας, καί τόν ἐν
ζωῇ στοχαστή τοῦ Ἰσλάµ Γιούσεφ ἀλ
Καραντάουι. Μεταξύ ἄλλων, ἑστίασε

στίς διαφορές, πού ὑπάρχουν καί
στόν ἐνδοϊσλαµικό φονταµενταλιστικό
χῶρο, οἱ ὁποῖες βασίζονται στή διαφο-
ρετική προσέγγιση τῆς Σαρίας ἤ τοῦ
ἴδιου τοῦ Κορανίου. «Τό Κοράνι, γιά
παράδειγµα, καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους
τῆς Βίβλου σέ διάλογο. Οἱ Ἀδελφοί
Μουσουλµάνοι, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι
τόσο ἀκραῖοι, ἀναφέρονται σέ τέτοια
χωρία, εἰδικά ὅταν µιλοῦν γιά χριστια-
νούς µέσα σέ µουσουλµανικό χῶρο.
Ἡ Ἀλ Κάϊντα καί ὁ ISIS, ἀντίθετα, ποτέ
δέν ἀναφέρονται σέ τέτοιου εἴδους
χωρία, σηµείωσε καί ἐξήγησε πώς,
δυστυχῶς, ἡ Ἀλ Κάϊντα, ἀλλά καί ὁ
ISIS "ταυτοποίησαν" τόν µή µου-
σουλµάνο (χριστιανό ἤ ἰουδαῖο) µέ τόν
"κουφάρ", δηλαδή τόν ἄπιστο ἤ πολυ-
θεϊστή, ἄν καί στό ἴδιο τό Κοράνι γίνε-
ται διάκριση µεταξύ αὐτῶν τῶν
ὁµάδων καί ὑπάρχει διαφορετική ἀντι-
µετώπισή τους». Τήν παραπάνω
θέση φαίνεται νά υἱοθέτησε καί εἰση-
γητής τῆς ὀρθοδόξου πλευρᾶς, ὁ
ὁποῖος τόνισε ὅτι «Oτά αἰτήµατα τοῦ
ἀραβικοῦ λαοῦO γιά δηµοκρατία καί
ἐλευθερία συνυφαίνονται, συγχέονται
ἤ γίνονται ἀντικείµενο ἐκµετάλλευσης
ἀπό τόν χειρότερης µορφῆς καί ἐπιθε-
τικότητας ἰσλαµικό φονταµενταλισµό,
ὅπως χαρακτηριστικά αὐτός ἐκφράζε-
ται µέσα ἀπό τόν Σαλαφισµό καί
ἀκόµη πιό πρόσφατα ἀπό τόν Τζιχαν-
τισµό τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους. Τά
ἀκραῖα αὐτά ρεύµατα, ἐκτός ἀπό µιά
ὑπερσυντηρητική, καί στήν περίπτω-
ση τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους πολεµική,
ἑρµηνεία τοῦ Κορανίου καί τῆς ἰσλα-
µικῆς παράδοσης, ἐπιδιώκουν ρητῶς
µιά καθαρόαιµη (ἀπαλλαγµένη ἀπό
ξένα στοιχεῖα) ἰσλαµική Μέση Ἀνατολή
καί τήν ἰσλαµοποίηση ἤ ἀλλιῶς τήν
ἔξοδο τῶν χριστιανῶν ἀπό τίς
πανάρχαιες ἑστίες τους».

Οἱ παραπάνω ἰσχυρισµοί εἶναι ἀνυ-
πόστατοι, διότι εἶναι µέγα λάθος καί
παγίδα τό νά διακρίνεται τό Ἰσλάµ σέ
ριζοσπαστικό καί δῆθεν µετριοπαθές.
Κι αὐτό διότι, δέν ὑπάρχουν δύο εἴδη
Κορανίου καί Σαρίας. Ἕνα εἶναι τό Κο-
ράνι, ἕνας ὁ Ἰσλαµικός νόµος καί ἕνα
τό Ἰσλάµ, τό ὁποῖο ἔχει ὡς δόγµα τό
τζιχάντ.

Ποῖοι εὐθύνονται 
διὰ τὴν ἐκρίζωσιν
τῶν χριστιανικῶν

πληθυσµῶν
Εὐθύνη γιά τό συνεχιζόµενο αὐτό

διεθνές καί διαρκές ἔγκληµα ἐκριζώσε-
ως τῶν γηγενῶν χριστιανικῶν πλη-
θυσµῶν ἀπό τίς πατρογονικές τους
ἑστίες ἔχει τό σκοτεινό Σιωνιστικό
λόµπυ, πού κυβερνᾶ τίς Η.Π.Α., καί οἱ
εὔχρηστοι καί εὐεπίφοροι σέ κάθε
εἴδους καταδολίευση δυτικοί σύµµαχοί
του, πού γκρέµισαν, µέ τήν περιλάλη-
τη «Ἀραβική Ἄνοιξη», µέ τήν συνέρ-
γεια καί τοῦ Σουνιτικοῦ µπλόγκ (Σαου-
δική Ἀραβία, Κατάρ, Τουρκία), τά κο-
σµικά καθεστῶτα καί παρέδωσαν τίς
χῶρες αὐτές, καθώς καί ἄλλες τῆς
ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, στόν παρανοϊ-
κό Ἰσλαµισµό, πού ἀποκεφαλίζει
ἀνθρώπους στό ὄνοµα τοῦ ∆ηµιουρ-
γοῦ ἀπό ἀγάπη τῶν τρισεκατοµµυ-
ρίων γαλαξιῶν. Ὁ Ἰσλαµισµός δείχνει
τό εἰδεχθές του πρόσωπο, ὄχι
ἀσφαλῶς ὅταν εἶναι µειοψηφία, ὅπως
στή χώρα µας, ἀλλά ὅταν αἰσθάνεται
δυνατός νά ἐπιβάλει τήν ἰδεοληψία τῆς
Σαρίας καί τό πολιτικοστρατιωτικοθρη-
σκευτικό του µοντέλο. Ἀποδεικνύεται
πασίδηλα γιά µιά ἀκόµα φορά καί µέ
τό ἰδεολόγηµα τοῦ ἀνακηρυχθέντος
«Χαλιφάτου» τῆς ISIS καί τίς θηριω-
δίες τῶν Τζιχαντιστῶν, πού ἑδράζον-
ται στήν Ἰσλαµική «Θεολογία» τοῦ Κο-
ρανίου καί τήν παράδοση Οὔµα, ὅτι τό
Ἰσλάµ δέν εἶναι θρησκεία ἀνεκτή κατά
τό Εὐρωπαϊκό κεκτηµένο καί τίς ἀρχές
τῶν Κρατῶν ∆ικαίου, διότι ἀρνεῖται καί
στοχοποιεῖ θανάσιµα τήν ἄρνησή του
καί ἑποµένως εἶναι ἔννοιες ἀσύµβατες
µέ τό Ἰσλάµ καί ἡ ∆ηµοκρατία καί ἡ
Ἀνεξιθρησκία καί ἡ ἀνεκτικότητα πρός
τήν ἑτερότητα. ∆υστυχῶς, οἱ «χρήσι-
µοι ἠλίθιοι» τῶν ∆υτικῶν χωρῶν καί
τῆς χώρας µας θεωροῦσαν ὡς διαχει-
ρίσιµο µέγεθος τό Ἰσλάµ καί ὡς ἐνδε-
χόµενο συνεργό τους γιά τήν ἀποµεί-
ωση τῆς Χριστιανικῆς Εὐρωπαϊκῆς
ἰδιοπροσωπίας. Τώρα, πού ξύπνη-
σαν, βλέπουν τό θηρίο «Κράκεν» νά
βρυχᾶται καί νά ὠρύεται καί νά κατα-
σπαράζει χιλιάδες θύµατα. Τά διαδρα-
µατιζόµενα, στίς χῶρες πειραµατι-
σµοῦ τῆς ∆ύσης, πού παραδίδονται
στήν Ἰσλαµική λαίλαπα, ἀποδει-
κνύουν καί στόν πλέον ἀφελῆ ὅτι ἐλευ-
θερία, ἀνεξιθρησκεία, εὐρωπαϊκό κε-
κτηµένο, ἀνεκτικότητα καί Ἰσλάµ δέν
ἔχουν καµµία δυνατότητα συνυπάρξε-
ως, καί µόνο ἀργυρώνητοι, χειραγω-
γούµενοι καί ἐξωνηµένοι κάλαµοι
µποροῦν νά ὑποστηρίξουν τό ἀντίθε-
το. Τήν ἰδία στιγµή ἀνόσιες πολιτικές
δυνάµεις θέλουν νά θεσµοθετήσουν
τό Ἰσλάµ καί στήν χώρα µας 200 χρό-
νια µετά τόν πανίερο ἀγώνα τῆς πα-
λιγγενεσίας καί τούς ποταµούς αἵµα-
τος τῶν νεοµαρτύρων µέ χειραγωγού-
µενες δικαστικές ἀποφάσεις πρόδηλα
ἀντισυνταγµατικές, πού ἐκθέτουν ἀνε-
πανόρθωτα καί τούς ἐντολεῖς καί τούς
διατάκτες τους, ὅπως ἡ προσφάτως
ἐκδοθεῖσα ἀπόφασις τῆς Ὁλοµελείας
τοῦ ΣτΕ γιά τό τέµενος στόν Βοτανικό,
πού πρόδηλα παραβιάζει τίς συνταγ-
µατικές ἀρχές τῆς ἰσότητας καί τῆς
ἀναλογικότητας, καθώς καί τῆς προ-
στασίας τῶν περιβαλλοντικῶν συν-
θηκῶν, µέ ἀπώτερο στόχο τήν οὐδετε-
ρόθρησκη Πολιτεία (τήν Λαϊσιτέ).

Στό ἐν λόγῳ συνέδριο προβλήθηκε
ὡς λύση στό πρόβληµα τό µοντέλο
τῆς διαθρησκειακῆς οἰκουµενιστικῆς
θεωρίας περί εἰρηνικῆς συνυπάρξεως
τῶν θρησκειῶν Χριστιανισµοῦ καί
Μουσουλµανισµοῦ.

Ὁ κ. Χαλήλ Τζιχάντ «χαρακτήρισε
τά Βαλκάνια καί πιό συγκεκριµένα τή
Θράκη, ὡς πρότυπο ἁρµονικῆς
συµβίωσης». «Αὐτή τήν ἁρµονία καί
τή γαλήνη τή νιώθουµε τά τελευταῖα
χρόνια στή Θράκη, ὅπου µπορεῖ ὁ
ἰµάµης νά καλεῖ σέ προσευχή καί
ταυτόχρονα νά χτυποῦν οἱ καµπάνες
τῆς ἐκκλησίας. Ὅταν ἀνταλλάσσουµε
µεταξύ µας εὐχές γιά Καλό Πάσχα καί
καλό Μπαϊράµ», εἶπε . «Τά µέλη τῆς

κοινότητάς µας ζοῦν κοντά στίς ἀρχές
τοῦ Ἰσλάµ, ἤρεµα» καί πρόσθεσε : «Ἡ
θρησκεία µᾶς φυλάει καί δέν ἀσχο-
λούµαστε µέ ἐξτρεµιστές καί τέτοιου
εἴδους πράγµατα. Ζοῦµε ἁρµονικά, µέ
γαλήνη καί εἰδικά τά τελευταῖα χρόνια
εἴµαστε πάρα πολύ εὐχαριστηµένοι,
θά ἔλεγα περισσότερο ἀκόµη κι ἀπό
τούς µουσουλµάνους, πού ζοῦν στίς
δυτικές χῶρες» . Ἐπίσης, εἰσηγητής
τῆς ὀρθοδόξου πλευρᾶς, συστοι-
χούµενος µέ τά προαναφερθέντα,
ἐπεσήµανε ὅτι «ἀναµφισβήτητα, αὐτό
τό ὁποῖο ἔχουµε ἐπειγόντως ἀνάγκη
εἶναι µοντέλα εἰρηνικῆς συνύπαρξης,
διαλόγου, ἀνοχῆς καί καταλλαγῆς µε-
ταξύ θρησκευτικῶν κοινοτήτων.
Τρόποι ἐπικοινωνίας, ἀλληλογνω-
ριµίας καί ἀποδοχῆς. Μέθοδοι
ὑπέρβασης τοῦ φανατισµοῦ, τῆς µι-
σαλλοδοξίας καί τῆς ἐµπλοκῆς σέ
φαύλους κύκλους βίας καί ἀντιποίνων.
Ἀποδεικνύεται πώς µόνον µέσα ἀπό
αὐτόν τόν δρόµο θά µπορέσουµε νά
ξαναµιλήσουµε γιά ἕνα πολιτισµό µέ
ποιότητα καί σεβασµό στή διαφορε-
τικότητα. Ὁ εὐρύτερος γεωγραφικός
χῶρος, στόν ὁποῖον ἀνήκουµε, ἀπο-
τελεῖ ἀληθινό σχολεῖο τέτοιων
ὑπερβάσεων. Ἡ περιοχή τῶν Βαλ-
κανίων, µέσα ἀπό πολύ αἷµα, συγ-
κρούσεις καί πόνο, κέρδισε διδάγµατα
εἰρηνικῆς συνύπαρξης καί καταλλαγῆς
µεταξύ θρησκευτικῶν κοινοτήτων,
πού ἡ ∆ύση θά µποροῦσε νά ἀξιο-
ποιήσει. Ἀξιοποιώντας τή σοφία αὐτοῦ
τοῦ χώρου, ἡ Εὐρώπη θά µποροῦσε
νά ἐµπλουτίσει τό ὁπλοστάσιό της
ἀπέναντι στόν φανατισµό καί τόν φον-
ταµενταλισµό, ὄχι µέ τή λογική τῶν
νέων σταυροφοριῶν, τοῦ πολέµου καί
τοῦ ὀλέθρου, ἀλλά τῆς εἰρήνης, τῆς
συνεννόησης καί τῆς ἀνθρωπιᾶς» . 

Ἔχουµε τονίσει ἐπανειληµµένως
ὅτι ἄλλο εἶναι ἡ εἰρηνική συνύπαρξη
τῶν λαῶν, πού εἶναι ἀπό ὅλους ἐπιθυ-
µητή, καί ἄλλο εἶναι ἡ εἰρηνική συνύ-
παρξη τῶν θρησκειῶν, πού εἶναι σα-
φής προώθηση τῆς παναιρέσεως τοῦ
διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ
οἰκουµενισµοῦ, καί ὡς ἐκ τούτου
ἀπορριπτέα. Εἰρηνική συνύπαρξη
τῶν θρησκειῶν σηµαίνει παύση τοῦ
κηρύγµατος τοῦ Εὐαγγελίου καί κα-
τάργηση τοῦ Χριστιανισµοῦ ὡς τῆς
µόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας. Εἰρηνική
συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν σηµαίνει
συνεργασία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστια-
νικῆς Ἐκκλησίας πρός ἀποφυγή ἰδεο-
λογικῶν συγκρούσεων. Εἰρηνική συν -
ύπαρξη τῶν θρησκειῶν σηµαίνει
ἁρµονική συνύπαρξη τῆς ἀληθείας µέ
τήν πλάνη, τήν ἀπάτη καί τό ψεῦδος˙
τοῦ φωτός µέ τό σκότος, τόν ζόφο µέ
τό ἔρεβος˙ τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τό
Φῶς τό ἀληθινό, µέ τόν ∆ιάβολο, πού
εἶναι τοῦ σκότους ὁ προστάτης. Τέτοια,
ὅµως, συνύπαρξη δέν εἶναι νοητή,
ἀλλά ἑωσφορική εἰσήγηση. Ὁ Χριστός
ἔδωσε ἐντολή νά κηρυχθεῖ στόν κό-
σµο ἡ Ἐκκλησία Του ὡς ἡ µόνη ἀληθι-
νή καί τέλεια Ἐκκλησία. Ἐπίσης, εἶπε :
«Μή νοµίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρή-
νην ἐπί τήν γῆν˙ οὐκ ἦλθον βαλεῖν
εἰρήνην, ἀλλά µάχαιραν» . Μ’αὐτόν
τόν λόγο ὁ Χριστός δέν τάσσεται, βέ-
βαια, ἐναντίον τῆς εἰρήνης καί ὑπέρ
τοῦ πολέµου, ἀλλά ἐννοεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία Του θά διχάσει τούς ἀνθρώπους,
ἀφοῦ ἄλλοι θά πιστεύσουν καί ἄλλοι
δέν θά πιστεύσουν καί οἱ ἄπιστοι θά
πολεµοῦν τούς πιστούς. Τό κήρυγµα
τοῦ Εὐαγγελίου ἀναγκαίως ἐπιφέρει
σύγκρουση µεταξύ τῶν θρησκειῶν,
τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ
ἀπό τή µιά καί τῶν ψευδῶν θρη-
σκειῶν ἀπό τήν ἄλλη. Ὁ Ἀπ. Παῦλος
λέγει : «Εἰ δυνατόν τό ἐξ ὑµῶν µετά
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες» .
Γιατί λέει «εἰ δυνατόν»; Γιατί ὑπάρχουν
περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες εἶναι
ἀδύνατο τό εἰρηνεύειν. Τέτοια εἶναι ἡ
περίπτωση τῆς κηρύξεως τοῦ Εὐαγ-
γελίου καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Σέ τέτοιες περιπτώσεις ἰσχύει αὐτό,
πού λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-
γος, ὅτι εἶναι προτιµότερος ἀπό τήν
εἰρήνη ὁ πόλεµος. Γιατί, µιά τέτοια
εἰρήνη χωρίζει ἀπό τόν Θεό. Αὐτό,
πού πρέπει νά προβληθεῖ καί νά προ-
ταχθεῖ πρωτίστως στήν ἐποχή µας,
δέν εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς κοσµικῆς
εἰρήνης, ἀλλά ἡ µετάνοια καί ἡ παγκό-
σµια ἐπιστροφή τῶν αἱρετικῶν, τῶν
ἑτεροδόξων, ἀλλοθρήσκων στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πράγµα πού θά
ἔχει ὡς ἀπόρροια τήν ἐπικράτηση τῆς
ἐνθέου, τῆς πνευµατικῆς καί τῆς
ὄντως εἰρήνης, πού δέν εἶναι ἄλλος
ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό.

Τέλος, θά πρέπει νά διευκρινιστεῖ
ὅτι τά ὅσα γράφονται καί λέγονται περί
οἰκουµενισµοῦ τοῦ αἵµατος, οἰκουµενι-
σµοῦ τοῦ πόνου, οἰκουµενισµοῦ τοῦ
µαρτυρίου, κοινῶν µαρτύρων καί
κοινῶν ἁγίων, βρίσκονται δυστυχῶς
στήν κατεύθυνση τοῦ διαχριστιανικοῦ
οἰκουµενισµοῦ καί εἶναι ἀπαράδεκτα
ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς. Ναί µέν οἱ
Τζιχαντιστές σκοτώνουν ἀδιακρίτως
τούς Χριστιανούς, χωρίς νά τούς
ἐνδιαφέρει ἄν εἶναι Ὀρθόδοξοι, παπι-
κοί, προτεστάντες, µονοφυσίτες, δηλ.
ἀρµένιοι καί κόπτες, ἀλλά ὄχι καί νά
λέγεται ὅτι ὅλοι αὐτοί εἶναι κοινοί µάρ-
τυρες τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ µέν Ὀρθόδο-
ξοι τῆς Μ. Ἀνατολῆς καί Β. Ἀφρικῆς,
πού πιστεύουν στόν ἀληθινό Ἅγιο
Τριαδικό Θεό, στόν αὐθεντικό Χριστό
καί στήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀπο-
στολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὄντως
λογίζονται ὡς ἅγιοι µάρτυρες τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ δέ ποικιλώ-
νυµοι αἱρετικοί τῶν χωρῶν αὐτῶν,
πού πιστεύουν σ’ ἕνα ἄλλο, νοθευµέ-
νο Χριστό καί σέ µιά ἄλλη, νοθευµένη
Ἐκκλησία, δέν λογίζονται ὡς µάρτυρες
τῆς Ἐκκλησίας, ἕνεκα τῆς ἐσφαλµέ-
νης, αἱρετικῆς πίστεώς τους, ἡ ὁποία
βεβαίως δέν µπορεῖ νά τούς σώσει.

Μήπως ἐπιτέλους θά πρέπει οἱ
Ὀρθόδοξοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες νά
κατανοήσουν ὅτι ὁ Ἅγιος Τριαδικός
Θεός ἀνέχεται τούς Τζιχαντιστές ὡς
µέσον παιδαγωγικῆς τιµωρίας, ἐξαι-
τίας τῆς προωθήσεως καί ἐµµονῆς
τους στήν παναίρεση τοῦ διαχριστια-
νικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητι-
στικοῦ οἰκουµενισµοῦ, καί νά συνετι-
σθοῦν;
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Μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει τὴν ἀγάπην καὶ τὴν εἰρήνην

Συνεπῆρε τοὺς Ἀµερικανοὺς ἡ ἔκθεσις
διὰ τὸ Βυζάντιον εἰς τὰς ΗΠΑ

Ἡ µοναδικὴ προσωπικότης
τοῦ ἀειµνήστου πατρὸς

Μάρκου Μανώλη
Ἀξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά, Χριστός Ἀνέ-
στη

Στὴν ἐξαιρετικὴ ἐφηµερίδα «Ὀρθό-
δοξος Τύπος» δηµοσιεύονται πάντοτε
πολὺ ἀξιόλογα ἄρθρα. Στὶς 3.4.2015
διαβάσαµε ἕνα τέτοιο ἄρθρο, ποὺ εἶχε
ὅµως τὴν ἰδιαιτερότητα νὰ ἀναφέρεται
στὴν µοναδικὴ προσωπικότητα τοῦ ἀει-
µνήστου πατρὸς Μάρκου Μανώλη, ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε ἡ ψυχὴ τῆς Πανελληνί-
ου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως.

∆υστυχῶς ἡ πνευµατικὴ κατάσταση
τῶν περισσοτέρων µᾶς ἐµποδίζει τόσο
ἀπὸ τὸ νὰ ἀναγνωρίσουµε τὴν πραγ-
µατικὴ ἀξία, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ νὰ ἐκφρά-
σουµε ὀρθὰ τὸ µικρὸ ποσοστὸ τῶν
ἀρετῶν του, ποὺ ἀντιληφθήκαµε. Πε-
ριοριζόµαστε λοιπὸν στὴν ἀφήγηση
πτωχῶν καὶ συνήθως ἀσήµαντων
προσωπικῶν ἐµπειριῶν, οἱ ὁποῖες
συχνὰ οὔτε ἔγιναν πλήρως κατανοητές,
οὔτε σωστὰ µεταφέρθηκαν.

Εἶναι ἑποµένως εὐτύχηµα ἡ δηµοσί-
ευση τῆς ἐξαιρετικῆς ὁµιλίας τοῦ πρω-
τοπρεσβυτέρου πατρὸς Βασιλείου Ε.
Βολουδάκη, ἡ ὁποία ἐκφωνήθηκε στὴν
αἴθουσα τῆς Π.Ο.Ε. στὶς 30.3.2015. Ὁ
ὁµιλητὴς ἀνέπτυξε τὸν λόγο του στηρι-
ζόµενος στὸ βιβλίο «Κλίµαξ» τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, ὁ ὁποῖος κατὰ
θεία οἰκονοµία ἑόρταζε ἐκείνη τὴν ἡµέ-
ρα, ὅπως µᾶς ἐπεσήµανε ὁ ὁµιλητής.
Ἀκούγοντας κατ᾽ ἀρχὴν καὶ διαβάζον-
τας ἀργότερα τὴν ὁµιλία συνειδητοποι-
ήσαµε ὅτι ντύθηκε µὲ ἅγια καὶ ἁρµόδια
στὸν πατέρα Μᾶρκο λόγια, ὅ,τι αἰσθά-
νεται, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ νὰ περιγράψει ἡ
καρδιά µας. Περιγράφηκε λοιπὸν ὅλη ἡ
λεπτὴ καὶ ὑψηλὴ ποιότητα τοῦ ἁγίου
Πατέρα µας µὲ τέτοια εὐκρίνεια καὶ ζων-
τάνια, ποὺ σὲ πολλὰ σηµεῖα αἰσθανθή-
καµε ὅτι ξαναζοῦµε τὴν ἁγία του παρου-
σία. Προκάλεσε ἐπιπλέον µεγάλη συγ-
κίνηση, διότι µπόρεσε νὰ περιγράψει µὲ
ἐξαιρετικὴ εὐστοχία τὰ συναισθήµατα,
ποὺ δηµιουργοῦσε ἡ ἐπικοινωνία µὲ
τὸν µακαριστὸ πνευµατικό µας.

∆ιακρίναµε ὅτι ὁ σεβαστὸς πατὴρ
Βασίλειος ὄχι ἁπλῶς συνεργαζόταν καὶ
γνώριζε πολὺ καλὰ ἐπὶ µακρὸ χρονικὸ
διάστηµα αὐτὸν τὸν ἅγιο ἱερέα, ἀλλὰ
τὸν σεβόταν βαθιὰ καὶ τὸν ἀγαποῦσε
ὁλοψύχως καὶ ἀνιδιοτελῶς. Κανεὶς κλη-
ρικὸς ἢ λαϊκὸς µέχρι τώρα δὲν ἔχει περι-
γράψει µὲ τέτοια λεπτότητα καὶ ἀκρίβεια
τὴν ἁγία ψυχὴ τοῦ πατρὸς Μάρκου, γἰ
αὐτὸ ἡ ἀνάγνωση τῆς ὁµιλίας µᾶς
εὐφραίνει καὶ µᾶς συγκινεῖ κάθε φορὰ
ποὺ τὴν διαβάζουµε.

Ἡ ὁµιλία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε τύχει µε-
γαλυτέρας προβολῆς. Φοβοῦµαι ὅτι ἡ
ἐξαιρετικὴ παρουσίαση τοῦ πατρὸς
Μάρκου Μανώλη τονίζει πολὺ τὴν
πνευµατική µας πτωχεία καὶ ἀδυναµία
νὰ ἀντιληφθοῦµε καὶ νὰ περιγράψουµε
τὸ κοµµάτι τοῦ παραδείσου ποὺ γνωρί-
σαµε.

Τὸ ὅτι συναναστραφήκαµε αὐτὸν
τὸν ἅγιο ἱερέα καὶ τὸ ὅτι ἦταν τόσο
ἁπλὸς καὶ καταδεκτικὸς δὲν σηµαίνει ὅτι
εἴµαστε σὲ θέση νὰ ὁµιλήσουµε γἰ
αὐτὸν τὸν σπανιότατο κληρικό. Θὰ ἦταν
καλύτερο νὰ ἐργαζόµαστε πνευµατικῶς
καὶ νὰ προσευχόµαστε νὰ µᾶς φωτίσει
ὁ Θεὸς νὰ ἐφαρµόσουµε τὶς σοφὲς νου-
θεσίες τοῦ ἁγίου πατρὸς Μάρκου Μα-
νώλη καὶ νὰ ἀφήσουµε τοὺς καταλλή-
λους νὰ ὁµιλοῦν δηµοσίως. Θὰ ἄξιζε
ἀκόµη ἡ ἐπαναδηµοσίευση αὐτῆς τῆς
µοναδικῆς ὁµιλίας εἴτε στὴν ἐφηµερίδα
σας εἴτε σὲ ξεχωριστὸ τευχίδιο.

Εὐχαριστῶ πολύ,
Μὲ τιµή

Κυριακὴ Λυκίσσα
Ἀθήνα

Ἐπίσκοποι, 
καὶ θέµατα πίστεως

Κύριε ∆ιευθυντά,
Τὴν ∆ευτέραν τοῦ Θωµᾶ ἄνοιξα τὸ

ραδιόφωνον τῆς Ἐκκλησίας. Εἶχε τελει-
ώσει ἡ θ. Λειτουργία, καὶ ἡ ἐκφωνήτρια
µετὰ ἀπὸ ὡρισµένα καθιερωµένα
ἐκεῖνες τὶς στιγµὲς ἄρχισε νὰ ὁµιλῆ διὰ
ἐκκλησιαστικὰς εἰδήσεις. Μᾶλλον ἡ
πρώτη ἀναφέρθηκε εἰς τὴν ἐπίσκεψιν
τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου εἰς
τὴν ἱ. Μητρόπολιν Σερρῶν καὶ Νιγρίτης.

Τὸν εἶχε ἐπισήµως προσκαλέσει ὁ
Σεβ. Σερρῶν κ. Θεολόγος διὰ κάποια
ἐκεῖ ἐγκαίνια καὶ ἐκδηλώσεις. Τοιαῦτες
πλέον προσκλήσεις ἐπισκόπων ἔχουν
γίνει ρουτίνα, διατὶ νὰ στερηθῆ τῆς τοι-
αύτης καὶ ἡ Μητρόπολις τοῦ κ. Θεολό-
γου; Πρὸ µηνῶν τὸν Πατριάρχην εἶχον
προσκαλέσει καὶ οἱ τέσσαρες ἐπίσκο-
ποι τῆς Θράκης. Εἶναι τοῦτο ὡς φαίνε-
ται ἕνας διακαὴς πόθος, µία µανία καὶ
λόγῳ δηµοσιότητος.

Τὴν ἐκεῖ παρουσίαν τοῦ κ. Βαρθ. ἡ
ἐκφωνήτρια –ὅπως πάντα–ἐκάλυψε ἐν
πάσῃ λεπτοµερείᾳ. Ὅπως δὲ συνήθως
πλέον συµβαίνει, ἐκεῖ εὑρέθησαν καὶ
ἀρκετοὶ Ἐπίσκοποι περὶ τοὺς δέκα.
Ἀκούστηκαν τὰ ὀνόµατά των καὶ αἱ µη-
τροπόλεις των. ∆ιὰ τὴν ἐκεῖ παρουσίαν
αὐτῶν ἔλαβον τὴν πένναν. Ἄφησαν
τὴν ἕδραν των Ἀντίπασχα καὶ ἔσπευ-
σαν νὰ εὑρεθοῦν εἰς τὸ ἐκεῖ γεγονός, εἰς
κάτι τόσο σύνηθες.

Κάποιοι ἴσως εὔκολα εἴπουν, καὶ τί τὸ
µεµπτόν; ∆ιὰ ὅλους αὐτοὺς εἶναι ὁ Πα-
τριάρχης τοῦ Γένους, καὶ ὡς νέαι λεγό-
µεναι χῶραι αὐτὸν µνηµονεύουν. Ὡς
τοιοῦτος εἶναι σχεδὸν δἰ  ὅλον τὸν
ἁπανταχοῦ Ἑλληνισµόν, σύµφωνοι.
Μὲ τὸ πρόσωπον τὸ ὁποῖον προΐσταται
εἰς τὸ Φανάριον τί γίνεται, περὶ αὐτοῦ ὁ
λόγος. Εἰς αὐτὸ ἔσπευσαν καὶ ἐκ τοῦ
συστάδην καὶ ἐν ὥρᾳ Λατρείας νὰ τοῦ
εἴπουν ὁµαδικὰ «�τὸν ὀρθοτοµοῦντα
τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας». Καὶ δἰ
αὐτοῦ δεδοµένον πάντως εἶναι ὅτι ὅλοι
αὐτοὶ καὶ ὄχι µόνον, συµφωνοῦν ἢ
ἀµνηστεύουν ὅλες τὶς ἀνορθόδοξες
ἐνέργειές του, δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ τὸ
ὅτι τόσο ἔχει ὑπερβῆ τὰ ἐσκαµµένα εἰς

τρόπον ὥστε ὡς Οἰκουµενικὸς νὰ
παραµένῃ ἀγνώριστος. Οὐδεὶς Πα-
τριάρχης ἐφέρθη οὕτως κατὰ τὴν χιλιε-
τίαν ποὺ διέρρευσε. Ὅλοι δὲ αὐτοὶ οἱ
Ἐπίσκοποι καὶ µὲ αὐτὴν τὴν στάσιν
των, συµφωνοῦν ἢ ἐπιβραβεύουν
τὴν τακτικήν του. Φανερόν δέ ὅτι οἱ
ἐκτροπές του ἔχουν νὰ κάµουν µὲ θέ-
µατα πίστεως, πρωτίστως µὲ τὰ τόσα
γνωστὰ µὲ τὸν Πάπαν - Παπισµόν. ∆ιὰ
τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ὅσοι ἔχουν δεῖ
φωτογραφία τὸ πῶς εἰς τὸ Φανάριον
30.11.14 ὅπου σκυµµένος πὼς ὁ κ.
Φραγκίσκος τὸ πῶς τὸν ἀσπάζεται ὁ κ.
Βαρθολοµαῖος εἰς τὸ κρανίον, καὶ σὲ
ὥρα Λατρείας παρακαλῶ. Ποῖον καὶ
σὲ ποῖον χῶρον! Ἀβίαστα δὲ
ἐρωτᾶται, εἶναι αὐτὸς ὑπεύθυνος
Ὀρθόδοξος Πατριάρχης ἢ ἄκρως τύ-
ποις; Ἔχει προδώσει ἢ ὄχι; Εἶναι ἄξιος
πρέποντος σεβασµοῦ ὡς λυκοποιµέ-
νας ἔξω ἀπὸ τὴν ἀρχιερωσύνην;

Βέβαια ὡς πανέξυπνος κάνει ἐλιγ-
µούς, ὅπου σὲ χῶρο Ὀρθόδοξο φέρε-
ται ὀρθόδοξα, ὅπου µὴ ὀρθόδοξο ἢ
χριστιανικό; Ὄντως δίψυχος Ἰακ. α  ́8:
«Οὐαὶ ὑµῖν ὑποκριτά». Κατ  ̓ἐπέκτασιν,
εἶναι καὶ οἱ ἐκεῖ σπεύσαντες Ἐπί-
σκοποι εἰς τὸ θέµα τῆς Πίστεως
ὑπεύθυνοι ποιµένες εἰς τὰ ποίµνιά
των; Αὐτὸ ἄκρως µετρᾶ, ἀφοῦ ἔστω
καὶ σιωπηλῶς ἐγκρίνουν τὶς ἐνέργειές
του, ὡς ἄφωνοι, τηροῦντες εἰς τὸ θέµα
σιγὴ ἰχθύος. Εἰς ὅ,τι δὲ εἰς τὴν συνέχει-
αν προβεῖ ὡς φηµολογεῖται δὲν εἶναι
φανερὸν ὅτι θὰ εἶναι δικοί του; Τοῦτο
συµφορὰ ἐκκλησιαστική, τοῦτο ὄντως
ὑποβόσκουσα κρίσις!».

Ἀπὸ αὐτοὺς δὲ τοὺς δέκα περίπου,
ἕνας ἐπῆγε εἰς τὰς Σέρρας ἀπὸ τὴν Πε-
λοπόννησον, ἕνας καὶ συµφοιτητής
µου.

Ἀρχιµ. Νεκτάριος Ζιόµπολας

Ἡ ζωή χωρὶς ἀγάπη
εἶναι µαρτυρικὴ

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ἔπρεπε νὰ µεσολαβήσει ἡ συγκλο-

νιστικὴ αὐτοκτονία τοῦ µακαριστοῦ Βαγ-
γέλη Γιακουµάκη, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦµε
τὸ πόσο ἔχουµε διαφθαρεῖ στὰ ἤθη µας
σήµερα. Ὅµως, γιατί ἀγνοήσαµε τὶς τό-
σες ἄλλες αὐτοκτονίες ποὺ διαπράττον-
ται σχεδὸν καθηµερινά; Γιατί δὲν προ-
βληµατιστήκαµε γιὰ τὰ ἄφθονα δάκρυα
ποὺ χύνουν κάθε ὥρα πάµπολλοι συµ-
πολίτες µας, ἄλλοτε γιὰ τὰ γενικεύµενα
διαζύγια, ἄλλοτε γιὰ τὶς κτηνώδεις ἐκµε-
ταλλεύσεις ἀνυπεράσπιστων συναν-
θρώπων µας, ἄλλοτε γιὰ τὶς λῃστεῖες, τὶς
κλοπὲς καὶ τόσες ἄλλες ἀδικίες καὶ βιαιο-
πραγίες;

Ζοῦµε σὲ µιὰ ἐποχὴ πρωτοφανῆ
στὴν ἱστορία ἀθεΐας καὶ διαφθορᾶς µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ ἔχει ἐκλείψει ἡ ἀγάπη σὲ
µεγάλο βαθµό. Ἡ ζωή χωρὶς ἀγάπη
εἶναι µαρτυρικὴ καὶ ὁδηγεῖ σὲ κάθε
εἴδους ἐκτροπές, σὰν αὐτὲς ποὺ βιώ-
νουµε σήµερα. Ὅµως, γιὰ νὰ ἔχουµε
ἀγάπη πρέπει νὰ πιστεύουµε στὸν Θεό,
ἀφοῦ ἀπὸ τὸν Θεὸ προέρχεται κάθε
ἀρετή. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, τὰ γνωρίσµατα τοῦ ἀληθινοῦ
χριστιανοῦ εἶναι: «Ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη,
πίστη, πραότης, ἀγαθοσύνη καὶ τὸ
ὅµοια τούτοις». Ὅλα αὐτὰ εἶναι καρπὸς
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος σὲ ὅσους τηροῦν
τὶς θεῖες ἐντολὲς καὶ τὸ βλέπουµε αὐτὸ
στοὺς πραγµατικοὺς Χριστιανούς.

Ἀλλοίµονο, ὅµως, στὴ σηµερινὴ
ἐποχὴ κατισχύει ἡ ἀθεΐα µὲ ἀποτέλεσµα
ὁ ἄπιστος κόσµος νὰ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἐπή-
ρεια τῶν πονηρῶν πνευµάτων, ποὺ
τοὺς ὁδηγοῦν σὲ πορνεία, ἀρσενοκοι-
τία, µίση, πολέµους, ἀδικίες, ἄγχος,
ἀπογοήτευση, θλίψη καὶ παρόµοια.

Πόσο δίκιο ἔχει ὁ Σωκράτης, ὅταν µι-
λάει γιὰ δύο πρότυπα: «Τὸ ἕνα θεϊκὸ καὶ
εὐτυχές, τὸ ἄλλο χωρὶς Θεὸ καὶ ἀθλιότα-
το». Τί πάθαµε ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες σήµε-
ρα (οἱ ἀπόγονοι τῶν µεγαλυτέρων
σοφῶν στὴν οἰκουµένη καὶ τῶν πλέον
χαρισµατικῶν καὶ πνευµατοφόρων θεο-
λόγων), ποὺ ἀκολουθήσαµε τὸ «ἀθλιό-
τατο πρότυπο» τοῦ Σωκράτη; Καὶ πῶς
συµβαίνει τὰ παντοδύναµα Μέσα Μα-
ζικῆς Ἐνηµερώσεως καὶ ἰδιατέρως οἱ τη-
λεοπτικοὶ σταθµοὶ νὰ διαδίδουν µὲ κάθε
τρόπο τὴν ἀθεΐα καὶ τὴ διαφθορά; Ἀπὸ
ποῦ παίρνουν ἐντολὲς καὶ πῶς ἐµεῖς τὰ
ἀνεχόµαστε; Τί κάνουν οἱ πνευµατικοὶ
καὶ οἱ πολιτικοί µας ταγοί;

Μὲ τιµὴ
Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος

Ἀπόστρατος Π.Ν., συγγραφέας

Ἔνζυµος ὁ ἄρτος
τοῦ Μυστικοῦ

∆είπνου, ὄχι ἄζυµος
Ἀξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά,

Ἐδιάβασα εἰς τὸ ὑπ  ̓ἀριθ. 2064/3-4-
2015 τοῦ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ τὴν
«Ἀπάντησιν εἰς παραπλανητικὸν φυλ-
λάδιον τῶν «µαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»
ἐν ὄψει τοῦ Πάσχα» τοῦ Ἀρχιµανδρί-
του Ἀθανασίου Κολλᾶ.

Εἰς τὴν ἐξήγησίν του περὶ τοῦ Μυ-
στικοῦ ∆είπνου στὸ Γ´) γράφει:
«Καθὼς ἔτρωγαν τὸ Ἑβραϊκὸ Πάσχα
–ψηµένο ἀρνί, τὸ ἄζυµο ψωµί, τὰ
πικρὰ χόρτα– ὁ Χριστὸς πῆρε τὸ ψω-
µί, τὸ εὐλόγησεO». Ὅπως τὰ γράφει
βγαίνει τὸ συµπέρασµα ὅτι ὁ Χριστός
µας µὲ τοὺς µαθητάς Του ἔφαγαν ἄζυ-
µο ψωµὶ καὶ εὐλόγησε ἄζυµο ψωµὶ ὁ
Χριστός µας.

Αὐτὸ δὲν εἶναι µόνον λάθος, ἀλλὰ
καὶ αἱρετικόν. Πιστεύω ὅτι ὁ πατὴρ
Ἀθανάσιος χρησιµοποιεῖ ἔνζυµον
ἄρτον εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Θείας
Εὐχαριστίας.

Οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ χρησιµοποιοῦν
ἄζυµον ἄρτον εἰς τὸ ἄκυρον µυστήριόν
τους.

Ὁ στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος, ἐξηγεῖ ὅτι ὁ Χριστός µας
ἔφαγε µὲ τοὺς µαθητάς Του καὶ εὐλό-
γησε ἔνζυµον ἄρτον παραδίδοντας τὸ
Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς
τὸν Μυστικὸν ∆εῖπνον. (Ἅπαντα Με-

γάλου Ἀθανασίου, Τόµος 10ος σελ.
103 - 105, Ἐκδ. Ὠφελίµου βιβλίου). Γἰ
αὐτὸ καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἱερεῖς χρησιµο-
ποιοῦν ἔνζυµον ἄρτον διὰ τὴν τέλεσιν
τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ
ἀναστάντι ἀγάπης

Στέφανος Κοντοστᾶνος
συνταξιοῦχος διδάσκαλος
Καλαφατῶνες - Κερκύρας

Σ.: Ὁ «Ο.Τ.» ἐδημοσίευσε τὸ κείμε-
νον τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθ. Κολλᾶ, διότι ἡ λέξις
«ψωμί» προϋποθέτει ὅτι ὁ ἄρτος εἶναι
ἔνζυμος, ἐνῶ διὰ νὰ δηλωθῆ ὅτι δὲν
εἶναι πρέπει πάντοτε νὰ προσδιορίζε-
ται ὑπὸ ἄλλης λέξεως ἢ διευκρινήσεως.

Τὸ µεγαλεῖον
τῶν Πατέρων

τῆς Ἐκκλησίας
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ὁµολογῶ εἰλικρινῶς ὅτι ἔµεινα
ἄναυδος διαβάζοντας τὸ σχετικὸν δη-
µοσίευµα τοῦ φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Θεσσαλονίκης. ∆ὲν θὰ µπο-
ροῦσα ποτὲ νὰ διανοηθῶ ὅτι κάποιοι
σύγχρονοι θεολόγοι θὰ ἔθετον ὑπὸ
ἀµφισβήτησιν τὴν ἀξίαν τῆς προσ -
φορᾶς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
µας• εἶναι ἀποκαρδιωτικὸν καὶ ἄκρως
ἀνησυχητικὸν νὰ τίθεται τώρα ὡς θέµα
ἡ ἀξία τῆς προσφορᾶς τῶν γιγάντων
ἐκείνων τοῦ πνεύµατος διά τὴν σηµε-
ρινὴν δῆθεν ἐποχήν. Οὔτε λίγο οὔτε
πολὺ καταργοῦν τὴν διαχρονικὴν
ἀξίαν τῆς προσφορᾶς των. Νὰ ἀποµα-
κρύνωµεν λοιπὸν τὰ µεστὰ σοφίας βι-
βλία των καὶ νὰ τὰ ἀντικαταστήσωµεν
µὲ ἄλλα σύγχρονα ἀµφιβόλου ἀξίας!
Μὴ γένοιτο! 

∆ιά τοῦτο ἀξίζει κάθε ἔπαινος εἰς
τοὺς φοιτητάς ἐκείνους τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι ἐτόλ-
µησαν καὶ ὤρθωσαν τὸ ἀνάστηµά των
διαµαρτυρόµενοι. 

Ἂς ἀφυπνισθῶµεν ὅλοι, πρὶν εἶναι ὁ
ἐχθρὸς «κατὰ νυκτός» (intra muros).

Εὐχαριστῶ διά τὴν φιλοξενίαν
Β.Γ. Τσοῦλος

Συντ. φιλόλογος - λυκειάρχης
Καλαµάτα

Περὶ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτου

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ἐπειδή πολλὰ λέγονται καὶ γρά-

φονται διὰ τὸν Ὅσιον Παΐσιον τὸν
Ἁγιορείτη καὶ πολλὰ ἐξ αὐτῶν σκαν-
δαλίζουν τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς,
διὰ αὐτὸν τὸν λόγον γράφω τὶς ἀρά-
δες αὐτὲς ὡς ἁπλὸς λαϊκὸς Χριστια-
νός.

Παρατηροῦµε ὅλοι µας, πρὶν τὴν
ἐπίσηµον Ἁγιοκατάταξιν τοῦ Ὁσίου
Παϊσίου ἀλλὰ καὶ µετὰ ἀπὸ αὐτήν,
πολλοὺς ἀδελφοὺς νὰ γράφουν καὶ
νὰ λέγουν ἀπόψεις ὑβριστικὲς καὶ
συκοφαντικὲς διὰ τὸν ἐν λόγῳ Μακά-
ριον Γέροντα. Ὁµιλῶ βεβαίως διὰ
αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται, ἀµφισβητοῦν
ἢ προσβάλλουν τὸν ὁσιακὸν βίον καὶ
τὴν πολιτείαν τοῦ Μακαρίου π. Παϊ-
σίου. Ὁ σοφὸς καὶ ἅγιος λαὸς λέγει
πὼς «ὅσα δὲν φτάνει ἡ ἀλεπού τὰ
κάνει κρεµαστάρια!». Αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι ποὺ προσβάλλουν τὴν
ὁσιακὴ µνήµη τοῦ π. Παϊσίου ἀµφι-
σβητώντας τὴν χάριν Τοῦ Παναγίου
καὶ ζωοποιοῦ Πνεύµατος, κατ’
οὐσίαν ἀρνοῦνται νὰ ὑποτάξουν τὴν
γνώµην τους κάτω ἀπὸ τὴν ἀλήθει-
αν, χάριν τοῦ ἐγωισµοῦ τους.

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης δὲν
ἔχει ἀνάγκη τὴν ἀναγνώρισιν κα-
νενὸς ἐξ ἡµῶν. Ἐµεῖς ἔχοµε ἀνάγκη
τὶς πρεσβεῖες αὐτοῦ πρὸς τὸν Κύ-
ριον. Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
δὲν ἐπεδίωξε ποτὲ τὶς τιµὲς τῶν
ἀνθρώπων, παρὰ µόνον τὸ ἄσηµον,
τὸ πτωχικόν, τὸ ἁπλὸν καὶ τὸ ταπει-
νόν. Ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς αἱρέσεως
ὅταν ἐπίσης, ἀµφισβητοῦµε τὸ
ὀρθὸν τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας
καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου. Κατ οὐσίαν, δηλαδή,
θέτουµε ὑπὸ ἀµφισβήτησιν τὴν κά-
θοδον τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος κατὰ τὶς
συνεδριάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων.
Αὐτό, µόνον ἀδελφικὸν δὲν εἶναι...

Κλείνω τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ µὲ µία
κουβέντα τοῦ Ὁσίου Γέροντα Παϊσί-
ου. «Βρὲ παιδί µου! Ἅµα µπεῖς ἐσὺ
στὸ τρένο, ἄσε τὰ σκυλιὰ ἀπ’ ἔξω νὰ
οὐρλιάζουν!». Ὅσιε Τοῦ Θεοῦ πρέ-
σβευε ὑπὲρ ἡµῶν!

Γεώργιος Ἰωάννου,
Ταλάντι Φθιώτιδος

«Ἀναστάσεως ἡµέρα
λαµπρυνθῶµεν λαοί

Πάσχα, Κυρίου Πάσχα»
Ἀξιότιµε καὶ ἀγαπητέ µου ἐν Χριστῷ
ἀδελφὲ κ. Σαµωνᾶ. Πρόεδρε τῆς Π.Ο.Ε.

Παρὰ τὸ βάρος τῆς ἡλικίας µου (ἐτῶν
80) καὶ τὰ πολλὰ προβλήµατά µου στὶς
προσευχές µου καὶ στὴν ἁγία προσκο-
µιδὴ τοῦ Ναοῦ µας, ὅταν λειτουργῶ, πα-
ρακαλῶ καὶ ἱκετεύω θερµὰ ἡ εὐλογία
τοῦΚυρίου νὰ χαριτώνει τὰ ἔργα Σας καὶ
τοὺς κόπους Σας. Νὰ χαρίζει εἰς ὅλους
Σας ὑγεία, δύναµη, ὑποµονὴ καὶ χαρά,
διότι ἡ χριστιανική Σας Ἐφηµερίδα, µά-
χεται, διαφωτίζει, ἐνηµερώνει. Πράγµατι
χωρὶς αὐτὴ θὰ ὑπῆρχε ἕνα βαθὺ σκο-
τάδι. Σᾶς εὐχαριστῶ.

Μὲ σεβασµὸ καὶ µὲ τὴν Ἀναστάσι-
µη ἀγάπη τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ

† Ἱερεὺς Κων/νος Μήτσιος

Ἡ ἔκθεσις «Παράδεισος στὴν
Γῆ: Τέχνη τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ
Ἑλληνικὲς συλλογὲς» ἐταξίδευσεν
εἰς τρεῖς πόλεις τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὶς
17 Ὀκτωβρίου 2013 ὡς 10 Μαΐου
2015. Ἡ διοργάνωσις ἦτο τῆς Γε-
νικῆς Διευθύνσεως Ἀρχαιοτήτων
καὶ Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς
τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καὶ
τοῦ Μουσείου Μπενάκη. Ἡ ἔκθε-
σις ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ γίνη
εὐρύτερα γνωστὸς ὁ πολιτισμός, ὁ
ὁποῖος ἀφωμοίωσε τὰς Ὀρθοδό-
ξους ἀρχὰς περισσότερον ἀπὸ κά-
θε ἄλλον. Ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὸ defencenet.gr τῆς 4ης

Μαΐου ἐ.ἔ.:
«Καὶ στοὺς τρεῖς σταθµοὺς τῆς

περιοδείας της (Ἐθνικὴ Πινακοθήκη
τῆς Οὐάσιγκτον, Μουσεῖο J. Paul
Getty, Art Institute of Chicago) ἡ
ἔκθεση ἔτυχε θερµῆς ὑποδοχῆς
ἀπὸ τὸ κοινό, ἐνῶ εἶχε ἐπίσης πολὺ
θετικὲς κριτικὲς ἀπὸ τὸν ἀµερικα-
νικὸ Τύπο. Στὴν Οὐάσιγκτον ὁ
ἀριθµὸς τῶν ἐπισκεπτῶν ὑπολογί-
ζεται σὲ 192.000, στὸ Λὸς Ἄντζελες
ξεπέρασε τοὺς 100.000, ἐνῶ στὸ
Art Institute of Chicago τὴν ἔκθεση
ὑπολογίζεται ὅτι θὰ ἔχουν ἐπισκε-
φθεῖ ἕως τὴν Κυριακὴ 9 Μαΐου πε-
ρισσότεροι ἀπὸ 250.000 ἐπισκέ-
πτες».

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ
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Γ΄
Οἱ αἱρετικοί πρέπει 

νά ἐκβάλλωνται ἀπό τήν
Ἐκκλησίαν καί ὄχι 

οἱ πιστοί νά ἀποτειχίζωνται
Πλανᾶται σήµερα στὸν διάλογο

διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἡ ἄποψη ὅτι
Ὀρθόδοξος στάση εἶναι νὰ ἀποχω-
ρήση κανεὶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, διότι
µὲ τὶς οἰκουµενιστικὲς ἐνέργειες
Ἱεραρχῶν καὶ µάλιστα τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου, δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἔχη
κοινωνία µὲ ὅσους µολύνουν τὴν
Ἐκκλησία καὶ ὅτι ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία
εὑρίσκεται στὸ ὑποτιθέµενο «λεῖµµα»
ὅσων ἀποτειχισθοῦν. Στηρίζονται µά-
λιστα οἱ ἀπόψεις αὐτὲς σὲ ποικίλες
ἑρµηνεῖες ἀναφορικὰ µὲ πράξεις καὶ
λόγους Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ
Ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, προκειµέ-
νου νὰ ἐφευρεθῆ θεµελίωση ἐπὶ ἱστο-
ρικῶν καὶ ἁγιοπνευµατικῶν βάσεων.
Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς εἶναι µόνο πλάνη,
διότι δὲν προσεγγίζουν ὀρθὰ τὸ
πνεῦµα τῆς Παραδόσεως. Χαρακτη-
ριστικὴ περίπτωση, ἡ ὁποία καταδει-
κνύει αὐτό, εἶναι ὁ λόγος τοῦ π. Φιλο-
θέου.

Ἐπειδὴ τὸ ζήτηµα εἶναι ἰδιαίτερα
λεπτὸ καὶ ἐπίκαιρο καὶ πρέπει νὰ
δοθῆ µία ὁριστικὴ ἀπάντηση στοὺς
ἀµφισβητοῦντες τὴν βασιλικὴ ὁδὸ ἂς
ἐξετάσουµε ἀναλυτικὰ τὸ ζήτηµα. Ἂς
ξεκινήσουµε ἀπὸ ἀπόψεις τοῦ Γέρον-
τος, τὶς ὁποῖες ἔχουν πολλοὶ παρεξη-
γήσει. Τὸ 1930 γράφει σὲ ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν Μητρ. Αἰτωλοακαρνανίας
Ἱερόθεο: «Oτὸν τότε πατριάρχη Κων-
σταντῖνο καὶ τὸν βασιλέα Κοπρώνυµο
καὶ τοὺς 348 µητροπολίτες, πολλοὶ
µοναχοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, δὲν τοὺς
ἄκουσαν, ἀποσχίσθηκαν ἀπὸ
αὐτούςO Ἆραγε οἱ τέτοιοι εἶναι σχι-
σµατικοί, αἱρετικοί, κακόδοξοι, κολα-
σµένοι, ἀναθεµατισµένοιO εἶναι ἄξιοι
κάθε ἐπαίνου, γιατί δὲν πειθάρχησαν
καὶ ἀποσχίσθηκαν, καὶ ἀξιώθηκαν
οὐρανίων στεφάνων γιὰ τὴν παρακοή
τους ἐκείνηO». Προτείνει ὁ π. Φιλόθε-
ος µὲ αὐτὰ τὰ λόγια τὴν ἀποτείχιση;
Εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν χρησιµοποιεῖ
ποτὲ τὸν ὅρο ἀποτείχιση, ἀλλὰ ὁµιλεῖ
γιὰ ἀποσχισθέντες, µὲ τὸ ὁποῖο χαρα-
κτηρίζει ἐντελῶς διαφορετικὴ κατά-
σταση. Τί εἶναι αὐτοὶ οἱ ἀποσχισθέν-
τες; Πρῶτον, ὁµιλεῖ δι᾽ ἀπόσχιση
«ἀπὸ αὐτούς», ὑπὸ τὸ ὁποῖο
ἐννοοῦνται οἱ συγκεκριµένοι 348, οἱ
ὁποῖοι συµµετεῖχαν στὴ ψευτοσύνοδο
τοῦ 754 µ.Χ., καὶ ὄχι ἀπόσχιση ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία ἢ ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν
πιστῶν. ∆εύτερον, ἐρωτᾶ ἂν οἱ ἀπο-
σχισθέντες εἶναι «σχισµατικοὶ» καὶ ὁ
ἴδιος ἀπαντᾶ ὅτι δὲν εἶναι οὔτε σχι-
σµατικοὶ οὔτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Οἱ
ἀποσχισθέντες λοιπὸν ἀπὸ τοὺς συγ-
κεκριµένους 348 δὲν ἔχουν δηµιουρ-
γήσει κανένα σχίσµα ἢ διαίρεση στὴν
Ἐκκλησία. ∆ιὰ νὰ γίνη πιὸ σαφές, ἂς
σκεφτῆ κανεὶς τοὺς Παλαιοηµερολογί-
τες, οἱ ὁποῖοι ἀντιθέτως πρὸς τοὺς
«ἀποσχισθέντες» π. Φιλοθέου, ἔχουν
δηµιουργήσει σχίσµα, παρ᾽ ὅτι δὲν
εἶναι αἱρετικοί, διότι µὲ πρόφαση τὸ
ἡµερολόγιο ἀποτειχίσθηκαν. Οἱ ἀπο-
σχισθέντες λοιπόν, δὲν εἶναι αἱρετικοί,
δὲν εἶναι σχισµατικοί, εἶναι κάτι ἄλλο.
Τρίτον, τὰ παραδείγµατα τῶν Ἁγίων
ποὺ ἐντάσσει στοὺς ἀποσχισθέντες
(Ἅγιος Γερµανός, Ἅγιος Νικηφόρος,
Ἅγιος Μεθόδιος, Ἅγιος Ταράσιος,
Ἅγιοι Στέφανος καὶ Θεόδωρος καὶ Θε-
οφάνης οἱ Γραπτοί, Ἅγιος Θεόδωρος
ὁ Στουδίτης), δὲν εἶναι κανένας ἀπὸ
αὐτοὺς ἀποτειχισθείς. Ἀκόµη καὶ ἕνας
νὰ ἦταν, τότε τί νόηµα θὰ εἶχε νὰ τὸν
παραθέση µαζὶ µὲ ὅλους τοὺς ὑπολοί-
πους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἀποτειχι-
σθέντες; Ἑποµένως, καὶ πάλι φαίνεται
ὁλοκάθαρα ὅτι οἱ «ἀποσχισθέντες»
δὲν σχετίζονται µὲ καµία ἀποτείχιση.

Τί εἶναι οἱ ἀποσχισθέντες, ἂν δὲν
εἶναι ἀποτειχισµένοι ἢ αἱρετικοὶ ἢ ὁ,τι-
δήποτε ἄλλο; Ὁ Ὅσιος λέει ὅτι εἶναι
ἄξιοι ἐπαίνου διότι «δὲν πειθάρχησαν
καὶ ἀποσχίσθηκαν», µεθερµηνευόµε-
νον: «δὲν πειθάρχησαν καὶ ἀνυπά-
κουσαν». Οἱ ἀποσχισθέντες εἶναι
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κήρυξαν ἀνυπακοὴ
πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ
Κοπρώνυµου τὸ 754 µ.Χ. Αὐτὸ εἶναι
καταφανές, ὅταν µελετήση κανεὶς
προσεκτικὰ ὁλόκληρη τὴν ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν Μητρ. Αἰτωλοακαρνανίας
Ἱερόθεο. Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς θέµα τὸ
ζήτηµα τῆς ὑπακοῆς στὸν ἐπίσκοπο
καὶ ὁ Γέροντας ἀπαντᾶ ὅτι «ἐὰν οἱ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἠκολούθουν
τοὺς πατριάρχας καὶ ἐπισκόπους,
Ἀπολιναρίους, Μακεδονίους, Εὐτυχέ-
ας, ∆ιοσκόρους, Σαβελλιο-Σεβήρους,
Εὐσεβίους καὶ πολλοὺς ἄλλους, καὶ
ἐδέχοντο καὶ ἠσπάζοντο τὰ φρονήµα-
τά των, ποῦ τότε Ὀρθοδοξία;», ὅπως
καὶ ἀλλοῦ γράφει ὅτι «ὑπάρχουν καὶ
ἐξαιρέσεις, καθ᾽ ἅς ἀκριµατίστως δύ-
ναταί τις νὰ παρακούη, καθὼς καὶ
ἀνωτέρω εἴποµεν, καὶ ὡς οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες καὶ Ἀπόστολοι, µᾶς παραγγέλ-
λουν». Ὁ Ὅσιος ὑποστηρίζει µὲ παρ-
ρησία καὶ περισσὸ σθένος ὅτι δὲν χω-
ρεῖ ὑπακοὴ σὲ Ἐπισκόπους -εἴτε αὐτοὶ
ὀνοµάζονται Πατριάρχες, εἴτε εἶναι
εὐάριθµοι ὡς οἱ 348 τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, εἴτε συγκροτοῦν σύνοδο-
ὅταν αὐτοὶ δογµατίζουν ἐναντίον τῆς
Πίστεως καὶ τῆς Παραδόσεως καὶ πί-
πτουν στὴν αἵρεση. Σὲ αὐτοὺς ἁρµό-
ζει µόνο ἀνυπακοὴ καὶ ἂς εἶναι Ἐπί-
σκοποι. Ἀποσχισθέντες λοιπὸν εἶναι
ὅσοι δὲν ὁµοφρονοῦν οὔτε ἀποδέ-
χονται τὴν γνώµη τοῦ Ἐπισκόπου ἢ
τῶν Ἐπισκόπων, ὅταν αὐτοὶ κηρύτ-
τουν ἀλλότρια πράγµατα, ἀλλὰ πράτ-
τουν παρακοὴ καὶ ἀνυπακοή.

Ἕνα ἀκόµη ἀπόφθεγµα τοῦ Ὁσί-
ου, ποὺ τὸν κατανοοῦν κάποιοι
ἐσφαλµένα εἶναι τὸ ἑξῆς: «Ἀφήνω
συµβουλὴν εἰς τοὺς πιστοὺς καὶ πνευ-
µατικά µου τέκνα νὰ ἀκολουθοῦν τὴν
Ἐκκλησίαν... Ἐὰν ἑνωθοῦν, τότε, νὰ
χωρίσουν, νὰ ἀποχωρήσουν τελείως
ἀκολουθοῦντες ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πα-
ρελάβοµεν κατὰ τοὺς ἁγίους Πατέ-
ρας». Κατ’ ἀρχάς, τὸ «ἐκεῖνο τὸ
ὁποῖον παρελάβοµεν κατὰ τοὺς ἁγί-
ους Πατέρας» δὲν ἀναφέρεται στὴν
ἀποτείχιση, ὅπως λένε µερικοὶ ὅτι
«παρελάβαµε ἀπὸ τοὺς Πατέρες νὰ

ἀκολουθοῦµε τὸ παράδειγµά τους καὶ
νὰ ἀποτειχιζόµαστε», ἀλλὰ ὅτι παρε-
λάβαµε ἀπὸ τοὺς Πατέρες τὴν Ἱερὰ
Παράδοση. Κατὰ δεύτερον, ἡ κρίσιµη
φράση εἶναι «ἐὰν ἑνωθοῦν, τότε, νὰ
χωρίσουν, νὰ ἀποχωρήσουν». Ἡ
φράση αὐτὴ ἀναφέρεται στὴν ἕνωση
µὲ τοὺς Παπικούς. Ὅπως ἀνελύθη σὲ
προηγούµενο ἄρθρο, ὁ Γέροντας πο-
θοῦσε τὴν Ἕνωση µὲ τὴν προϋπόθε-
ση ὅµως τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Πα-
πικῶν στὴν ἀλήθεια, δηλ. στὴν Ὀρθο-
δοξία. Ὁ Γέροντας στὴν παροῦσα
φράση ἀναφέρεται στὴν περίπτωση
τῆς ἑνώσεως, ἀλλὰ µὲ Παπικοὺς
ὅρους. Ἂν συµβῆ αὐτὸ τότε παύει νὰ
ὑπάρχη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ γί-
νεται ἀµέσως Παπική. Σὲ µία τέτοια
περίπτωση ὀφείλουν οἱ πιστοὶ «νὰ
χωρίσουν, νὰ ἀποχωρήσουν». Ἡ λέ-
ξη «ἀποχωρῶ» ποῦ ἀναφέρεται;
Ἀποχωρῶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία; Θὰ
ἦταν βλάσφηµο νὰ ὠνόµαζε ὁ Ὅσιος
τὸ µόρφωµα ποὺ θὰ σχηµατιζόταν
ἀπὸ τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς προδό-
τες τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς Ἐκκλησία. Τὸ
ἀποχωρῶ ἀναφέρεται στὴν ψευδὸ-
ἕνωση. Ἡ ὁδηγία εἶναι σαφής: ὀφεί-
λουµε «νὰ ἀκολουθοῦµε τὴν Ἐκκλη-
σία». Οὔτε οἱ Παπικοὶ εἶναι Ἐκκλησία
οὔτε εἶναι Ἐκκλησία ὁποιαδήποτε
ψευδὸ-ἕνωση. Ἀποχωροῦµε, λοιπόν,
ἀπὸ τὴν ψευδὸ-ἕνωση, ποὺ µεθώ-
δευσαν κάποιοι, καὶ ἀκολουθοῦµε τὴν
Ἐκκλησία. Ἑποµένως, ἂν συµβῆ κάτι
τέτοιο τότε οἱ πιστοὶ θὰ συνεχίσουµε
νὰ ἀκολουθοῦµε τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι
τοὺς πέντε ἢ δέκα ἢ ἑκατὸ ποὺ θὰ

προσχωρήσουν σὲ µία τέτοια ψευδὸ-
ἕνωση. ∆ιότι Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὁ Πα-
τριάρχης ἢ µερικοὶ Ἱεράρχες ἢ µερίδα
πιστῶν. Ἡ Ἐκκλησία παραµένει ἔστω
καὶ ἂν ὅλοι αὐτοὶ οἱ φιλενωτικοὶ δώ-
σουν «γῆ καὶ ὕδωρ» στὸν Παπισµό,
µόνο ποὺ δὲν εἶναι αὐτὴ µαζί τους
πλέον, καθὼς θέτουν οἱ ἴδιοι ἑαυτοὺς
ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Οἱ πιστοὶ ὀφείλουν
νὰ «χωρίσουν», δηλ. νὰ διαχωρίσουν
τὴ θέση τους ἔναντι τῆς ψευδό-ἑνώ-
σεως καὶ νὰ ἀποκόψουν τοὺς αἱρετι-
κοὺς ἀπὸ τὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας.
∆ὲν ἐπιχειρηµατολογεῖ ὁ Ὅσιος καθό-
λου ὑπὲρ µιᾶς ἀποτειχίσεως, ἀλλὰ
ἀπεναντίας θεωρεῖ ὅτι ἀποτειχισµένοι
εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ προσχωροῦντες, οἱ
ἐνδοτικοὶ στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ Παπι-
σµοῦ, ἐνῶ οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ παραµέ-
νοντες στὴν Ἐκκλησία, γεγονὸς τὸ
ὁποῖο θὰ καταδείξουν ἀποστρεφόµε-
νοι τοὺς ψευδὸ-ἑνωµένους καὶ ἀπο-
κόπτοντάς τους.

Ἡ ἀποκοπὴ τῶν αἱρετικῶν ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία εἶναι ἔργο πρωτίστως τοῦ
πιστοῦ λαοῦ. Μὲ δύο κείµενά του κα-
θίσταται αὐτὸ ἀπόλυτα σαφές, ἐνῶ δι-
ευκρινίζεται πλήρως καὶ θεµελιώνεται
ἀδιάσειστα ἡ ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ
ἀποτειχίζωνται οἱ προδίδοντες τὴν πί-
στη καὶ ὄχι νὰ ἀποτειχίζουν ἑαυτοὺς οἱ
ὀρθοφρονοῦντες. Συγκεκριµένα:
«Ἐὰν ὁ Πατριάρχης, τὰς συστάσεις
τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου καὶ Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων,
Ἱερέων καὶ λαϊκῶν, δὲν τὰς δεχθῆ, τὰς
ἀπορρίψη καὶ ἐπιµείνη εἰς τὴν ἕνωσιν,
τότε νὰ τὸν ἀποκηρύξουν». Στὸ ὑπό-
µνηµά του πρὸς τὸν Πατριάρχην
Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1972 µὲ τίτ-
λο «Ὑστάτη ἔκκλησις» ὁ π. Φιλόθεος
γράφει: «Ἐὰν δὲ ὁ Πατριάρχης δὲν
ἀναγνωρίση τὰ λάθη του καὶ ἐπιµένη
στὶς πλάνες του, τότε πρέπει νὰ ἐξε-
γερθοῦµε ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ραθυ-
µίας καὶ τῆς δειλίας, καὶ ὡς καλοὶ
στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐνδόξου πα-
τρίδος µας Ἑλλάδος, νὰ ἐνδυθοῦµε
τὰ ὅπλα τοῦ φωτὸς καὶ µὲ µία ψυχὴ
καὶ θερµὴ πίστη νὰ φωνάξουµε: Ἔξω
οἱ λύκοι καὶ λησταί. Τὸ πνευµατικὸ
σπίτι, ποὺ µᾶς ἐδώρισε ὁ Οὐράνιος
Πατέρας, δὲν σᾶς τὸ παραδίδου-
µεO».

Οἱ παραπάνω ἀπόψεις τοῦ Γέροντα
διαλύουν καὶ τὴν παραµικρὴ ἀχλὺ ἐπὶ
τοῦ ζητήµατος. Ἀκόµη καὶ ἂν κάποιος
διατηροῦσε ὡς αὐτὸ τὸ σηµεῖο ἐπιφυ-
λάξεις, πλέον εἶναι ἀδύνατον νὰ µὴ
ἀποδεχθῆ τὴν πεντακάθαρη θέση τοῦ
µακαριστοῦ Πατρός. Ἡ ἐµµονὴ κάποι-
ων στὴν ἐπιβολὴ τῆς ψευδὸ-ἑνώσεως
πρέπει νὰ ὠθήση τοὺς πιστοὺς σὲ
πράξεις: στὴν ἀποκήρυξη τῶν ἑνω-
τικῶν! ∆ὲν εἶναι οἱ πιστοὶ αὐτοὶ ποὺ
πρέπει νὰ ἀποχωρήσουν, ἀπεναντίας
πρέπει νὰ διακηρύξουν καὶ νὰ ὀρθώ-
σουν ὡς λάβαρό τους τὴν ἀπαίτηση ἡ
µερίδα τῶν ἑνωτικῶν, ἀκόµα καὶ ἂν σὲ
αὐτὴ εἶναι καὶ ὁ Πατριάρχης, νὰ πά-
ψουν νὰ ἀποκαλοῦνται Ὀρθόδοξοι. Νὰ
τοὺς ἀποκαθηλώσουν ἀπὸ τοὺς τίτ-
λους καὶ ἀπὸ τοὺς θρόνους τους καὶ νὰ
τοὺς ὑποδείξουν τὴν θύρα τῆς ἐξόδου
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. «Ἔξω οἱ λύκοι καὶ
λησταί»! Νὰ ἐκδιωχθοῦν µακριὰ ἀπὸ
τὴν ποίµνη τοῦ Κυρίου. «Τὸ πνευµα-
τικὸ σπίτιO δὲν σᾶς τὸ παραδίδου-
µεO»! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀπὸ τὴ φύση
τῆς ὁ οἶκος τῶν γεννηθέντων ἐν Ἁγίω
Πνεύµατι, τῶν κατ’ υἱοθεσίαν τέκνων
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σὲ
αὐτοὺς ἀνήκει καὶ αὐτοὶ θὰ παραµεί-
νουν ἐντός, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ
ἀποχωρήσουν καὶ νὰ τὴν παραδώ-
σουν σὲ κανένα. Καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ πα-
ρέµεναν ἁπλὰ λόγια ἂν ὁ ἴδιος ὁ Ὅσιος
δὲν τὸ ἀπεδείκνυε µὲ τὸ παράδειγµά
του. Ὅταν ἀνέκυψε τὸ θέµα τοῦ ἡµερο-
λογίου δὲν ἀποτειχίσθηκε, δὲν ἐγκατέ-
λειψε τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἀγωνίσθηκε
ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ τὴ λύση τοῦ
προβλήµατος, δι᾽ ἐλέγχου τῶν ὑπαι-
τίων καὶ δἰ  ὑποδείξεως τοῦ ὀρθοῦ.

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

Ν.Σ.

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝ «ΑΙΧΜΑΛΩΣΙᾼ»
ὡς ἐκεῖνο τοῦ Ἀρχ. πρώην Θυατείρων
κυροῦ Μεθοδίου, ποὺ ἐµνηµονεύσα-
µεν εἰς προηγούµενον φύλλον, καὶ τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀµερικῆς Σπυρίδω-
νος. Ἑποµένως, ὅσον ἀσκοῦνται πιέ-
σεις, τόσον γίνονται καὶ ὑποχωρήσεις.
∆ιὰ τοῦτο ὡς ἐπληροφορήθηµεν τὴν
πρωίαν 9ης Μαΐου 2015 ἀπὸ τὸ Ἱστο-
λόγιον «Ὁ Παιδαγωγός»: «∆ιαβάζου-
µε στὴν ἐπίσηµη Ἱστοσελίδα τοῦ Rota-
ry Κέρκυρας: «Μὲ µεγάλη ἐπιτυχία
πραγµατοποιήθηκε ἡ ἐκδήλωση τοῦ
Ροταριανοῦ Ὁµίλου Νέας ὙόρκηςO
Τὴν ἐκδήλωση τίµησαν µὲ τὴν παρου-
σία τους ὁ Σεβασµιότατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀµερικῆς ∆ηµήτριοςO Ὁ
Πρόεδρος τῆς ἐκδήλωσηςO ἀναφέρ-
θηκε στὴν προσφώνησή του γιὰ τὴν
πολὺ καλὴ συνεργασία τοῦ Ροταρια-
νοῦ Ὁµίλου ΚέρκυραςO», ὅµιλος ποὺ
ἐνίσχυσε προσφάτως τὴν Ἱ. Μ. Κερκύ-
ρας, ὅπως εἴχαµε γράψει. Πῶς ὁ Ἀρχ.
Ἀµερικῆς εὑρέθη εἰς τέτοιαν σύναξιν,
ἐὰν δὲν τοῦ ἠσκήθησαν πιέσεις; 

Εἰς τὸ ἴδιο Ἱστολόγιον ἐδιαβάσαµε:
«Ἰδιαίτερα συγκινητικὴ ἦταν ἡ συνάντη-
ση τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολοµαίου, τοῦ Πρέσβεως τῆς
Ἑλλάδος στὴν Τουρκία κ. Κυριακοῦ καὶ
τοῦ Γεν. Προξένου µας στὴν Σµύρνη κ.
Θεοδώρου Τσακίρη µὲ τὰ ∆ιοικητικὰ
Συµβούλια τοῦ Ροταριανοῦ Ὁµίλου
Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Στέγης Πολιτι-
σµοῦ Θεσσαλονίκης «Ὁ Ἀριστοτέλης»
πρὸς τοὺς ὁποίους ὁ Πρόεδρος κ. Θε-
όδωρος Ἀσπασίδης προσέφερε τὴν
προτοµὴ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ἀρι-
στοτέλη καὶ τὸ Μετάλλιο τῶν 80 χρό-
νων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Ροταριανοῦ
Ὁµίλου Θεσσαλονίκης». Ὑπάρχει ἆρα-
γε Ροταριανὸν τρίγωνον Ἀµερικῆς –
Κέρκυρας – Σµύρνης;

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὑρίσκεται εἰς τὴν
δεινὴν θέσιν νὰ ἀκολουθῆ εἰς τὸ ἑξῆς τὸ
Οἰκουµενιστικὸν πρόγραµµα ποὺ τοῦ
ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν «Ἀρχὴν» ἐξαρτή-
σεώς του, χωρὶς βεβαίως νὰ θεωρῆται
ἀµέτοχος εὐθυνῶν. Εἰς δελτίον τύπου,
τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε ἡ Ἀρχ. Ἀµερικῆς
τὴν 8ην Μαΐου 2015, ἀναφέρεται ἡ
συµµετοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς
Οἰκουµενιστικὴν ἐκδήλωσιν: «Ὑψηλοὶ
προσκεκληµένοι καὶ ἐκπρόσωποι δια-
φόρων θρησκειῶν συγκεντρώθηκαν
γιὰ τὴν Οἰκουµενιστικὴ ἐκδήλωση ‘Οἱ
ἅγιοι µάρτυρες τῆς Γενοκτονίας τῶν
Ἀρµενίων: Μία προσευχὴ γιὰ τὴ ∆ικαιο-
σύνη καὶ τὴν Εἰρήνη’O Παρόντες µε-
ταξὺ τῶν χιλιάδων ποὺ παρακολούθη-

σαν τὴν ἐκδήλωση ἦταν πολλοὶ ἀξιω-
µατοῦχοι, συµπεριλαµβανοµένουO
τοῦ Ἀντιπροέδρου τῶν Ἡνωµένων Πο-
λιτειῶν Τζὸ ΜπάϊντενO µελῶν τοῦ
Κογκρέσου, καὶ χριστιανικῶν θρησκευ-
τικῶν ἡγετῶν ἀπὸ ὅλη τὴ χώραO Ὁ
Σεβασµιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµε-
ρικῆς ∆ηµήτριος ἀνέγνωσε µία ἑσπε-
ρινὴ προσευχή». 

∆ιαφωτιστικὸν εἶναι τὸ ἀπόσπασµα,
ἀπὸ πρόσφατον ἄρθρον εἰς τὸν Ο.Τ.,
τὸ ὁποῖον δίδει τὸ κλειδί τῆς ἑρµηνείας:
«Οἱ Η.Π.Α., ἀπὸ τῆς Προεδρίας τοῦ
Τρούµαν καὶ ἐντεῦθεν, ἔχουν δώσει –
διὰ τῆς διπλωµατικῆς ὁδοῦ– ὑπερε-
ξουσίες στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως, ὄχι, βεβαίως, γιὰ νὰ προ-
αχθῆ τὸ ἔργο τῆς ὈρθοδοξίαςO». ∆ὲν
εἶναι µυστικὸν ἄλλωστε ὅτι τὰ ζητήµατα
τοῦ Πατριαρχείου συζητοῦνται µεταξὺ
κυβερνήσεων, ὅπως συνέβη κατὰ τὴν
πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξ. Ὑπ.
Ἐξωτερικῶν κ. Κοτζιᾶ: «Μὲ τὸν κ. Τσα-
βούσογλου συζητήθηκαν σύµφωνα µὲ
πληροφορίες καὶ θέµατα τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ Πατριαρχείου» (Ἔθνος 13ης
Μαΐου 2015), καί: «ὁ κ. Κοτζιᾶς ἔχει
ἐπαφὲς στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ
τὴν Ἄγκυρα µὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς
χώρας, ἐνῷ θὰ µετάσχει καὶ στὴ σύνο-
δο τοῦ NATO στὴν Ἀττάλεια» (Ἀγγελιο-
φόρος 13ης Μαΐου 2015). Ἐπίσης, ὁ
Ἐξ. κ. Ὑπουργὸς ἐδήλωσε κατὰ τὴν
ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Φανάριον: «Ἐκφρά-
σαµε στὸν Παναγιώτατο τὴν ὑποστήρι-
ξή µας στὴν προετοιµασία ποὺ κάνει
γιὰ τὴν Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τοῦ χρό-
νου καὶ τὴ στήριξή µας στὸν διάλογο
ἀνάµεσα στὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες
καὶ ἀνάµεσα στὰ διαφορετικὰ θρη-
σκεύµατα, ποὺ προωθεῖ µὲ τόλµη, σύν -
εση καὶ σοφία ὁ Οἰκουµενικὸς Πα-
τριάρχης» καὶ αἰφνιδίως ἐσχάτως καὶ ὁ
Ἀρχ. Ἀµερικῆς εἰς τὴν χώραν τῆς παγ-
κοσµιοποιήσεωςO

Αἱ ἐξελίξεις καλπάζουν 
Εἰς τὴν «Καθηµερινὴν» τῆς 17ης Μαΐ-

ου διαζωγραφεῖται πλέον ἡ ἀπόφασις
ἀντικαταστάσεως ὡς τελεσίδικος µέσα
ἀπὸ τὰς φράσεις: «Στὴν ἑπόµενη ἡµέρα
στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀµερικῆς ἀρχίζουν
νὰ στρέφουν τὸ βλέµµα οἱ ὁµογενεῖς τῶν
ΗΠΑO Πλέον λόγῳ τοῦ προκεχωρηµέ-
νου τῆς ἡλικίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡ
ἑλληνικὴ ὁµογένεια προετοιµάζεται γιὰ
ἕνα νέο θρησκευτικὸ ἡγέτηO Ἕνα πρό-
σωπο ποὺ θὰ µπορεῖ νὰ ἰσορροπεῖ ἀνά-
µεσα στὴ θρησκευτικὴ ἔκφραση καὶ τὴν
πολιτικὴ σκοπιµότηταO νὰ προσφέρει
διαύλους ἐπικοινωνίας στοὺς ἐκπροσώ-

πους της, στὸν ἐπιχειρηµατικὸ κόσµο,
στὴν πολιτικήO».

Τὸ ἄρθρον ἐµµέσως πλὴν σαφῶς
ζητεῖ ὁ ἑπόµενος Ἀρχιεπίσκοπος νὰ
εἶναι νέος, διὰ νὰ µπορῆ νὰ ταξιδεύη εἰς
ὅλας τὰς µακρινὰς ἐνορίας, ἀλλὰ καὶ νὰ
γνωρίζη καλῶς τὴν ἀγγλικήν. Ἐπίσης
νὰ ἔχη διάθεσιν διὰ ἀνοίγµατα καὶ νὰ
δώση βάρος εἰς τὴν ἐκπαιδευτικὴν δια-
δικασίαν. Τέλος, θεωρεῖται ἀπαραίτη-
τον προσὸν ἡ διατήρησις τοῦ παρόν-
τος status quo µὲ τὴν «µητέρα Ἐκκλη-
σία». Μὲ ὅλα αὐτὰ φωτογραφίζεται κά-
ποιος; Ποῖος εἶναι τόσο ἔµπιστος τοῦ
Πατριάρχου, νέος, ἀγγλοµαθής, πολυ-
ταξιδεµένος, ποὺ ἔχει κῦρος εἰς τὰ
ἐκπαιδευτικὰ καὶ ἱκανὸς νὰ προωθήση
τὴν πολιτικήν, ὥστε νὰ πληροῖ τὸ «πα-
κέτο»; Ἀκόµη δὲν καταλάβατε;

Ὑπὸ τὸ φῶς αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων
προετάθη «πρὸς τὴν ἑπόµενη Κληρι-
κολαϊκὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἡ αὔξηση
τῆς λογίας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµε-
ρικῆς πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο στὰ δύο
ἑκατοµµύρια δολλάρια» κατὰ τὴν πρόσ -
φατον (10-12 Μαΐου) Κληρικολαϊκὴν
συνέλευσιν τῆς Νέας Ἱερσέης ὡς ἀνε-
γνώσαµεν τὴν 17ην Μαΐου ἐ.ἔ. εἰς τὸ
greeknewsonline.com;  

Ποία ἡ λύσις;
Ὁ «Ο.Τ.» πολλάκις ἔχει τονίσει ὅτι

ἕνα µέτρον διὰ νὰ ἀλλάξουν  τὰ  πρά -
γµατα εἰς τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον θὰ εἶναι
νὰ συγκληθῆ ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρ-
χείου, ἡ ὁποία ἀντικανονικῶς δὲν συγ-
καλεῖται! Πιθανῶς ὅταν συγκεντρω-
θοῦν ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι κάποιος νὰ λάβη
θάρρος καὶ νὰ ὁµιλήση τὴν γλῶσσαν
τῆς ἀληθείας. Τὸ Πατριαρχεῖον ἐφαρ-
µόζει µίαν εἰδικοῦ τύπου «ἀριστίνδην»
Σύνοδον, ἐκ τῆς ὁποίας πηγάζουν ὅλα
τὰ προβλήµατα. Ἕνα δεύτερον µέτρον
εἶναι νὰ ἀποκτήση τὴν Αὐτοκεφαλίαν
της ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀµερικῆς, ὥστε νὰ
ἐλέγχη τὰ τοῦ οἴκου της καὶ νὰ µὴ εἶναι
πειθήνιον ὄργανον. Εἰς τὸν καταρτι-
σθέντα κατάλογον θεµάτων ὑπὸ τῆς
∆ιορθoδόξου Προκαταρτικῆς Ἐπι-
τροπῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ 1930 θὰ
ἤνοιγε µὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρόπον
καὶ τὸ ζήτηµα αὐτό:  «Μελέτη τῆς ἐνε-
στώσης καταστάσεως τῆς ἐν Ἀµερικῇ
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν µέ-
σων τῆς θεραπείας καὶ βελτιώσεως
αὐτῆς», ὅµως αὐτὸ ἀφηρέθη µετέπει-
τα καὶ ἐτέθη ἐν γένει πρὸς συζήτησιν ἡ
διαδικασία περὶ Αὐτοκεφαλίας.

Ν.Σ.

Ποιµένες καὶ λύκοι
χονται στὴν ποίµνη τοῦ Χριστοῦ ἢ
ποὺ ζοῦν καὶ δροῦν µέσα στὴν
Ἐκκλησία ὄντας «λύκοι» ὅµως. Τὰ
λόγια τοῦ Παύλου γι᾽ αὐτοὺς εἶναι κα-
θαρὰ προφητικά. Στὶς Ποιµαντικές
του Ἐπιστολὲς µνηµονεύονται τέτοιοι
ψευδοδιδάσκαλοι. Τὸ ἔργο τους εἶναι
αὐτόχρηµα σατανικό. Ἀντιποιοῦνται
τὴν θέση τοῦ γνησίου Ποιµένος καὶ
ἐµφανίζονται µὲ τὸ ἔνδυµά Του καὶ γι᾽
αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνοι.
Οἰκειοποιοῦνται τὸ ποίµνιο καὶ τὸ
ἐκµεταλλεύονται, πνευµατικὰ καὶ ὑλι-
κά, σὰν νὰ ἦταν φέουδό τους. ∆ὲν
ἐργάζονται, οὔτε ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν
ἑνότητα τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ µεταβάλλουν τοὺς πιστοὺς σὲ
ὀπαδούς τους, καὶ σχηµατίζουν ἰδιαί-
τερες ὁµάδες, ὄχι πιὰ µὲ πιστοὺς
στὸν Χριστό, ἀλλὰ µὲ ὀπαδοὺς δι-
κούς τους. «Ὁ γὰρ τῶν αἱρετικῶν
σκοπὸς σπουδάζει περιποιῆσαι ἑαυ-
τοῖς λαόν, οὐ τῷ Κυρίῳ ἵνα ἑαυτοῖς
ἐγκαυχῶνται» (Ἀµµώνιος).

Ἡ ὁµαδοποίηση τῶν πιστῶν πάντα
ὁδηγεῖ στὴν ὀπαδοποίησή τους, ἔστω
καὶ ἂν δὲν ἔχουν καταδικασθεῖ ἐπίση-
µα ὡς αἱρετικὲς αὐτὲς οἱ ὁµάδες.
Ὅπως ὅµως οἱ Ποιµένες, ἔχουν ὡρι-
σµένες ἐσωτερικὲς πνευµατικὲς προ-
ϋποθέσεις, τὸ ἴδιο ἔχουν, κατὰ τοὺς
ἁγίους Πατέρες, καὶ οἱ ἀντιποιµένες, οἱ
«λύκοι», τὶς δικές τους προϋποθέσεις.
Καὶ ὅταν ἀσυνείδητα ἀκόµη φθάνουν
στὴν κατάσταση τοῦ «λύκου», ὀπαδο-
ποιώντας χωρὶς ἴχνος γνησιότητος
τοὺς πιστούς, στεροῦνται τῆς πνευµα-
τικῆς ἐµπειρίας τῶν γνησίων Ποιµέ-
νων. ∆ὲν ἔχουν οἱ ἴδιοι περάσει ἀπὸ
τὴν πνευµατικὴ θεραπεία τῆς Ἐκκλη-
σίας, καὶ παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ἀναλαµβά-
νουν τὸ ἔργο τῆς «θεραπείας» τῶν
ἄλλων! Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔχουν κοινὲς
ἐσωτερικὲς ἐµπειρίες, γιατί ἔχουν ὅλοι
τὸν ἴδιο φωτισµό. Γἰ  αὐτὸ µένουν ἑνω-
µένοι µὲ τὸν Χριστὸ καὶ κρατοῦν καὶ τὸ
ποίµνιο τοῦ Χριστοῦ ἑνωµένο. Οἱ διά-
φοροι ὅµως «λύκοι», ἀντὶ γιὰ ἅγιο
Πνεῦµα καὶ φωτισµό, ἔχουν µέσα τους
τὴν πονηρία καὶ τὰ πάθη τους. Στὴ χει-
ρότερη περίπτωση, εἰσέρχονται στὸ
ποίµνιο, γιὰ νὰ «θύσουν καὶ ἀπολέ-
σουν», ὄντες ὄχι ποιµένες, ἀλλὰ «κλέ-
πται» (Ἰωάν. ί  10). Ἔτσι, δὲν βλέπουν
τὴν ἀποστολή τους ὡς συνεχῇ προ-
σφορὰ καὶ θυσία ὑπὲρ τοῦ ποιµνίου,
ἀλλὰ ὡς στάδιο κοσµικῆς καριέρας καὶ
κέρδους. Στὴν καλύτερη περίπτωση,
µπορεῖ νὰ ἔχουν τὴ θέληση νὰ ἐργα-
σθοῦν γιὰ τὸ ποίµνιο. ∆ὲν µποροῦν
ὅµως νὰ τοῦ προσφέρουν κάτι, γιατί
µέσα τους δὲν ἔχουν αὐτὸ ποὺ πρέπει
νὰ προσφέρουν, Πνεῦµα δηλαδὴ
Ἅγιο καὶ Ἀλήθεια. Εἶναι ἴσως ἠθικοὶ
(ἐξωτερικὰ) - καὶ γἰ  αὐτὸ ἀσφαλῶς καὶ
ἠθικολόγοι, ποὺ µαστιγώνουν ἀνελέη-
τα τὴν διαφθορὰ τῶν ἄλλων. ∆ὲν εἶναι
ὅµως (ἐσωτερικὰ) κεκαθαρµένοι καὶ
φωτισµένοι, καὶ γἰ  αὐτὸ δὲν µποροῦν
νὰ γίνουν ποτὲ γιατροί, ἀλλὰ µένουν
ἀδέξιοι «κοµπογιαννίτες», ποὺ ἠθικο-
λογοῦν, ἀλλὰ δὲν ὁδηγοῦν στὴν θερα-
πεία τὸ ποίµνιό τους, κρατώντας το
στὸ ἐπίπεδο τῆς εἰδωλολατρίας καὶ
ἀθεΐας. Εἰδωλολατρίας, γιατί τὸ µαθαί-
νουν νὰ θαυµάζει καὶ νὰ πιστεύει στὸν
«ἐνάρετο» καὶ «καθαρὸ» ἑαυτό του
(πρβλ. τοὺς «πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς»
Φαρισαίους, Λουκ. ιη´ 9)· καὶ «ἀθεΐ-
ας», γιατί, µὴ προχωρώντας διὰ τῆς
ἐσωτερικῆς καθάρσεως στὸν ἁγιο-
πνευµατικὸ φωτισµό, δὲν γνωρίζει
ποτὲ τὸν Ἀληθινὸ Χριστὸ καὶ µένει στὸ
σκοτάδι τῆς τυπολατρίας.

Μόνον οἱ Ἅγιοι Πατέρες
ὅλων τῶν αἰώνων, ὡς γνήσιοι

Ποιµένες, συνεχίζουν τὸ ἔργο τοῦ

Ἀποστόλου Παύλου, καὶ ἐφαρµόζουν
τὶς ὁδηγίες του γιὰ τὴν προφύλαξη
τῆς Ποίµνης τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς
διαφόρους λύκους. Μὲ τὸν θεῖο Λόγο
καὶ τὴν «σφενδόνα τοῦ Πνεύµατος»
ἀποµακρύνουν «τοὺς βαρεῖς καὶ λοι-
µώδεις λύκους». Μὲ τὴν ἀνύστακτη
φροντίδα τους καὶ τὰ δάκρυα τῆς
ἀγάπης τους νουθετοῦν, παρακα-
λοῦν, διορθώνουν. Βλέποντας τὴν
Ἐκκλησία ὡς Ποίµνη τοῦ Χριστοῦ -
καὶ ὄχι δική τους- δὲν ἐπιβαρύνουν
κανένα, ἀλλὰ προσφέρουν στὸ Ποί-
µνιο τὰ πάντα, πνευµατικὰ καὶ ὑλικά,

ὅσα ἔχουν. Γίνονται αὐτοὶ φτωχοὶ
(ὑλικά), γιὰ νὰ πλουτίζουν πνευµα-
τικὰ τοὺς ἄλλους. Μποροῦν νὰ δια-
κηρύττουν: «ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ
ἱµατισµοῦ οὐδενὸς ἐπεθύµησα».
Πλούσιοι σὲ Πνεῦµα, βλέπουν τὰ
ὑλικὰ ὡς µέσο διακονίας τῶν πνευ-
µατικῶν τους παιδιῶν καὶ ὄχι πλουτι-
σµοῦ δικοῦ τους... Μιλοῦµε; συχνὰ
γιὰ λιµὸ πίστεως, γιὰ πτώση τῆς χρι-
στιανικότητος στοὺς καιρούς µας.
Εἶναι, γιατί, ἐνῶ εἴµαστε τόσο πλού-
σιοι σὲ «λύκους», εἴµαστε τόσο φτω-
χοὶ δυστυχῶς σὲ ποιµένες.

Ἡ Ποιµαίνουσα Ἐκκλησία νὰ προστατέψη...
στικὰ ἀτοπήµατα τῆς «Κοινότητας
Taize».

Ἡ «Κοινότητα Taize» ἔχει γίνει ἕνα
ἀπὸ τὰ πιὸ σηµαντικὰ “ἀξιοθέατα”
τοῦ κόσµου. Πάνω ἀπὸ 100,000 νέοι
(διαφόρων δογµάτων) ἀπ’ὅλο τὸν
κόσµο τὴν ἐπισκέπτονται. Ἡ ἐπίσκε-
ψή τους εἶναι ὀλιγοήµερη καὶ ἐκεῖ
“ἀσχολοῦνται” µὲ οἰκουµενιστικὲς
προσευχές, τὴν ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, καθὼς καὶ µὲ ἄλλες “συλλο-
γικὲς”, ὅπως τὶς καλοῦν, ἐργασίες.

Τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι τὴν ἐπισκέ-
πτονται ἀρκετοὶ νέοι ἀπὸ τὴν Ἑλλά-
δα, ἀρκετοὶ µάλιστα φοιτητὲς Θεολο-
γικῶν Σχολῶν σὲ ὀργανωµένη βά-
ση. Ἡ συµµετοχὴ Πανεπιστηµιακῶν
θεολόγων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, δίνει τὴ
δική της παρότρυνση.

Οἱ οἰκουµενιστικὲς αὐτὲς ἐκδηλώ-
σεις, ποὺ πραγµατοποιοῦνται στὴν
«Κοινότητα Taize», σκοπὸ ἔχουν νὰ
καταδείξουν ὅτι οἱ δογµατικὲς δια-
φορὲς ἀποτελοῦν ἁπλὰ διαφορε-
τικὲς παραδόσεις. Τοῦτο ἄλλωστε
ὑπονοεῖται καὶ ἀπὸ τὰ κατὰ καιροὺς
παπικὰ κελεύσµατα, ὅπου οἱ δογµα-
τικὲς διαφορὲς καλοῦνται σκοπίµως
ἐκκλησιαστικὰ ἔθιµα.

Πρὸς τὸν σκοπὸ τοῦτο ὁ καλούµε-
νος “ἀδελφὸς” Ἀλοΐς συνέταξε γιὰ τὸ
ἔτος 2014: «Τέσσερις προτάσεις γιὰ
τὴν ἀναζήτηση τῆς ὁρατῆς κοινωνίας
ἀνάµεσα σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ
ἀγαποῦν τὸν Χριστόν». Ἡ οἰκουµενι-
στικὴ στρέβλωση εἶναι ὁλοφάνερη.

Ἡ Τρίτη πρόταση τοῦ Ἀλοΐς, τιτλο-
φορεῖται µὲ τὸ κέλευσµα “Προσεύχε-
σθε τακτικὰ µὲ ἄλλους” ἀναφέρει:
«Ἀντὶ νὰ µένουµε µόνοι µας µὲ αὐτὰ
τὰ ἐρωτηµατικά, ἂς βροῦµε µερικοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ συζη-
τοῦµε, µία φορά τὴν ἑβδοµάδα ἢ µία
φορά τὸν µήνα. Ἂς µελετοῦµε µαζὶ
µία σελίδα τοῦ Εὐαγγελίου ἢ κάποιο
ἄλλο κείµενο. Ἂς προσευχόµαστε
µαζί, µὲ ὕµνους, µὲ µία περικοπὴ τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, µὲ µία ἐκτενῆ σιω-
πή». Νὰ παρατηρήσοµε ὅτι θὰ ἦταν
ἀφέλεια νὰ µὴ ἀντιληφθοῦµε ὅτι
σαφῶς ὑποδεικνύεται ἡ συµπρο-
σευχὴ µὲ ἀνθρώπους διαφόρων
δογµάτων. Χρησιµοποιεῖται πρὸς
τοῦτο ὡς ὑπότιτλος τὸ ἁγιογραφικὸ
“Οὗ γὰρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγµένοι
εἰς τὸ ἐµὸν ὄνοµα ἐκεῖ εἰµι ἐν µέσῳ
αὐτῶν” (Ματθ. 18,20).

Τέτοια παρῳδία προσευχῶν εἶναι
ἀταίριαστη στὸν πραγµατικὸ Χρι-
στιανό. Ἡ συµπροσευχὴ µὲ αἱρετι-
κοὺς εἶναι παρῳδία προσευχῆς. Ὁ
Ἅγιος Νεῖλος λέγει ὅτι «ἡ προσευχὴ
εἶναι τὸ ἀνέβασµα τοῦ νοῦ στὸν
Θεό». Χαρακτηρίζει ὁ µεγάλος αὐτὸς
Ἅγιος τὴν προσευχὴ «συνανα-
στροφὴ τοῦ νοῦ µὲ τὸν Θεό».

Θὰ µποροῦσε ποτὲ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ἢ κάποιος τῶν Ἁγίων Ἀπο-

στόλων ἢ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας µας, νὰ συµπροσευχηθεῖ
µὲ αἱρετικούς; Ὁ Κανὼν ΛΓ΄ τῆς ἐν
Λαοδικείᾳ Συνόδου λέγει «Οὐ δεῖ
αἱρετικοὺς ἢ σχισµατικοὺς συνεύχε-
σθαι». Παρατηρεῖται πράγµατι σχετι-
κοποίηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, σὲ
ὅσους Ὀρθόδοξους συµµετέχουν σὲ
αὐτὲς τὶς οἰκουµενιστικὲς στρεβλώ-
σεις.

Εἶναι ἐπακόλουθο λοιπὸν καὶ
τοῦτο ἀπὸ τὸ ἀνθρωπάρεσκο τῶν
“ἐλασσόνων”, στὰ οἰκουµενιστικὰ
διαλογικὰ παίγνια. Καθίστανται τοι-
ουτοτρόπως ἡ µυστηριακὴ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἡ ὁµολογία τῆς ἀλή-
θειας δευτερεύουσες. Εἶναι ξεκάθα-
ρο δεῖγµα παπικῆς δολιότητας, ἡ
«Κοινότητα Taize» στὴ Γαλλία καὶ
συνεπῶς εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ συµµε-
τοχὴ Ὀρθοδόξων νέων σ’ αὐτὲς τὶς
οἰκουµενιστικὲς συνάξεις.

∆υστυχῶς σὲ αὐτὸ συνέδραµε καὶ
ὁ Ὀλιβιὲ Κλεµὰν (Olivier Clement)
(1921-2009), ὁ ὁποῖος διετέλεσε κα-
θηγητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Ὀρθόδοξης
Θεολογίας τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὸ
Παρίσι. Τὸ βιβλίο του, τὸ ὁποῖο τιτλο-
φορεῖται «Taize: Ἕνα νόηµα γιὰ τὴ
ζωή» “ Taize: Un sens a la vie”
(Bayard editions, 1997), δυστυχῶς
εἶναι ἕνας ἔπαινος τῆς οἰκουµενι-
στικῆς αὐτῆς κοινότητας.

Ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ στὸ βι-
βλίο του αὐτὸ Ὀλιβιὲ Κλεµὰν γιὰ τὴν
οἰκουµενιστικὴ κοινότητα Taize:
«Ἕνα χῶρο (ἐννοεῖ τὸ Taize) ὅπου
τοὺς δέχονται ὅπως εἶναι, χωρὶς νὰ
τοὺς κρίνουν, ὅπου δὲν τοὺς ζητοῦν
ἕνα δογµατικὸ διαβατήριοO». Στὸ
βιβλίο του αὐτὸ ὁ Ὀλιβιὲ Κλεµάν ἐπί-
σης ἀναφέρει: «Στὸ Ταϊζέ, ἀδελφοὶ µὲ
διαφορετικὸ θρήσκευµα, ἐθνικότητα,
µόρφωση, γλώσσα, ὅλα αὐτὰ διαφο-
ρετικὰ καὶ καµιὰ φορά ἀντίθετα, προσ -
εύχονται καὶ ἐργάζονται µαζὶ: ναί,
εἶναι δυνατόν, ὁ Χριστὸς καταστρέ-
φει κάθε χώρισµα». Ἰσοπεδώνεται ἡ
ἀλήθεια καὶ τὸ ψεῦδος µὲ τὴ σηµεί-
ωση αὐτὴ τοῦ Ὀλιβιὲ Κλεµάν. Ὑπο-
βαθµίζεται ἡ δογµατικὴ ἀλήθεια χά-
ριν τῆς ἀνθρωπάρεσκης ἀγάπης.

«Φρονοῦµεν ὅτι τὸ αἴτιον εἰς τὸ νὰ
µὴ βλέπωµεν διαφορὰν µεταξὺ
Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν ἔξω αὐτῆς αἱρε-
τικῶν, εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς αἰσθήσε-
ως, τοῦ καταυγάζοντος τὴν Ἐκκλη-
σίαν τοῦ Χριστοῦ, Θαβωρείου Φω-
τός», ἔλεγε ὁ Γέροντας Θεόκλητος
∆ιονυσιάτης.

∆υστυχῶς µὲ τέτοια οἰκουµενι-
στικὰ ὀλισθήµατα, προετοιµάζονται
οἱ νέοι ποὺ συµµετέχουν σὲ αὐτὲς τὶς
συνάξεις γιὰ τὴ µελλοντικὴ ἀποδοχὴ
οἰκουµενιστικῶν ἀτοπηµάτων. Ἐνα-
πόκειται λοιπὸν στὴν Ποιµαίνουσα
Ἐκκλησία νὰ ὑποδείξει τοὺς κινδύ-
νους στοὺς Ὀρθοδόξους νέους, ἀπὸ
τέτοιες βαβέλειες οἰκουµενιστικὲς συν -
άξεις.
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Ἡ «μάχαιρα τοῦ πνεύματος»: 
Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)

Τὸ τρίμηνον μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Ζερβοῦ
Τελέστηκε τό Σάββατο τῆς Ε  ́ἑβδο-

µάδος ἀπό τό Πάσχα (16-5-2015) στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου στὸ κτίριο
τῆς Π.Ο.Ε. στὴν Νέα Ἐρυθραία τό τρί-
µηνο µνηµόσυνο τοῦ µακαριστοῦ ἀδελ-
φοῦ µας Γεωργίου Ζερβοῦ. Στήν Θεία
Λειτουργία προεξῆρχε ὁ ἱεροµόναχος
Γέρων Εὐστράτιος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, ἐνῶ
συλλειτούργησε καί συµπροσευχήθηκε
πλειάδα κληρικῶν. Μετά τή Θεία Λει-
τουργία προσφέρθηκε καφές στήν
αἴθουσα τῆς Π.Ο.Ε.
«π. Μᾶρκος Μανώ-
λης». Τήν διακονία τοῦ
λόγου ἀνέλαβε ὁ αἰδ.
πρωτοπρεσβ. π.
Ἄγγελος Ἀγγελακό-
πουλος, ὁ ὁποῖος ἀνέ-
φερε τά ἑξῆς: 

Σεβαστοί Πατέρες,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Χριστός ἀνέστη!

Σήµερα, Σάββατο
τῆς Ε  ́ἑβδοµάδος ἀπό
τό Πάσχα, ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία µας ἐπι-
τελεῖ τήν ἀπόδοση τῆς
ἑορτῆς τῆς Σαµαρείτι-
δος. 

Εἶναι γνωστός ὁ θε-
ολογικός διάλογος τοῦ Κυρίου µας µέ
τήν Σαµαρείτιδα, τήν µετέπειτα ἁγία
Φωτεινή. Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς
Σαµαρείτιδος ἀπό τό κατά Ἰωάννην ἅγιο
Εὐαγγέλιο παρουσιάζει τόν Μεσσία
Χριστό νά στέκεται παρά τό φρέαρ τοῦ
Ἰακώβ καί νά συνδιαλέγεται µέ µία αἱρε-
τική καί κατεγνωσµένη γιά τόν ἄστατο
βίο της Σαµαρείτιδα. Συνδιαλέγεται
αὐτός ὁ ἄχραντος καί ὑψηλός Θεός µέ
ἕνα πλάσµα καταφρονηµένο καί ἐσκο-
τισµένο ἀπό τήν φιληδονία καί τίς λαν-
θασµένες ἐπιλογές τοῦ βίου. Καί ἴσως τό
πλέον παράδοξο δέν εἶναι ἡ συγ-
κατάβαση τοῦ Θεανθρώπου στόν
κόσµο τοῦ θανάτου, ἀλλά ἡ ἐπαφή Του
µ'αὐτά τά πλάσµατα, πού µυρίζουν καί
ἐµπνέουν θάνατο. Ὁ Θεός διαλέγεται
καί ἐπιλέγει αὐτό ἀκριβῶς, πού κατα-
φρονεῖται ἀπό τόν ἰουδαϊκό καί σύµπαν-
τα τόν ἀρχαῖο κόσµο, δηλ. τό θῆλυ, τό
ἁµαρτωλό, τό ἀλλόθρησκο, τό
ἀκοινώνητο. Φυσικά, ἡ κατάληξη εἶναι
νά τό µεταµορφώσει σέ ἅγιο καί ξεχω-
ριστό καί κοινωνικό τῆς Θεότητος.
Γνωρίζοντας ὁ Κύριος τί κατά βάθος ζη-
τοῦσε ἡ ψυχή τῆς Σαµαρείτιδος, µέ ἄρι-
στο παιδαγωγικό τρόπο τή διαφωτίζει.
Τή µεταφέρει ἀπό τήν ὕλη στό πνεῦµα,
ὑψώνει τό νοῦ της στίς ἰλιγγιώδεις κο-
ρυφές τῶν θείων ἀποκαλύψεων. Καί
τέλος ἡ Σαµαρεῖτις ἀκούει ἀπό τόν
Κύριο τήν ὑψίστη ἀποκάλυψη· ὅτι
αὐτός, µέ τόν ὁποῖο συνοµιλεῖ, εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Μεσσίας Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσµου! Ὁ διάλογος
τοῦ Κυρίου µὲ τὴ Σαµαρείτιδα εἶναι πλή-
ρης εἰλικρινείας. Ἐπίσης εἶναι ἐλεγκτι-
κός. Ὁ Κύριος ὄχι µόνον κατέρριψε τὶς
ἀπόψεις τῆς Σαµαρείτιδος περὶ τῆς λα-
τρευτικῆς ἀξίας τοῦ ὄρους Γαριζήν, ση-
µειώνοντας ὅτι ἡ σωτηρία προέρχεται
ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, ἀλλὰ ἤλεγξε καὶ
τὴν ἴδια γιὰ τὴν παράνοµη ζωή της1.
Ἐκτὸς τούτου, οὔτε ὁ Κύριος, ἀλλ’ οὔτε
καὶ οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ὁµιλώντας, ἔδει-
ξαν ποτὲ σηµεῖα ἀνθρωπαρεσκείας,
ἀλλ’ ὁ µὲν Κύριος διεκήρυξε στοὺς ἴσως
ἐνοχλουµένους ἀπὸ τὸ κήρυγµά Του
Ἀποστόλους «µήτι καὶ ὑµεῖς θέλετε ὑπά-
γειν»2; Ὁ δὲ ἅγιος Ἀπ. Παῦλος, καθὼς
καταδεικνύει ἡ γεµάτη διωγµοὺς ζωή
του, διεκήρυττε· «οὐ γάρ ἐσµεν ὡς οἱ
πολλοὶ καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ
Θεοῦ, ἀλλ’ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ’ ὡς ἐκ
Θεοῦ κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ
λαλοῦµεν» καὶ «λαλοῦµεν οὐχ ὡς
ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ Θεῷ τῷ
δοκιµάζοντι τὰς καρδίας ἡµῶν»3.

Συγκρίνοντας τώρα τόν διάλογο τοῦ
Κυρίου µας µετά τῆς Σαµαρείτιδος µέ
τούς συγχρόνους οἰκουµενιστικούς θεο-
λογικούς διαλόγους µεταξύ Ὀρθοδόξων
καί αἱρετικῶν, διαπιστώνουµε ὅτι οἱ
σύγχρονοι οἰκουµενιστικοί διάλογοι
διαφέρουν ριζικά ἀπό τούς διαλόγους
τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἁγίων, γιατί
διεξάγονται µέ βάση τίς οἰκουµενιστικές
ἀρχές τῆς δῆθεν «διευρυµένης
ἐκκλησίας» καί τοῦ «δογµατικοῦ µινιµα-
λισµοῦ». Γι' αὐτόν τόν λόγο ἀποδει-
κνύονται ὅτι εἶναι ἀνορθόδοξοι καί ἄκαρ-
ποι, ἀνειλικρινεῖς καί µή ἐλεγκτικοί, ὑπο-
κριτικοί καί ἀνθρωπάρεσκοι.

Τά κυριότερα σηµεῖα τῆς παθολογίας
τῶν συγχρόνων οἰκουµενιστικῶν διαλό-
γων εἶναι ἡ ἔλλειψη ὀρθοδόξου ὁµολο-
γίας ἐκ µέρους τῶν Ὀρθοδόξων, ἡ ἀπο-
σύνδεση τῆς ὁµολογίας ἀπό τήν ἀσκητι-
κότητα, ἡ ἔλλειψη εἰλικρινείας ἐκ µέρους
τῶν ἑτεροδόξων, ὁ ὑπερτονισµός τῆς
ἀγάπης καί ὁ ὑποτονισµός τῆς ἀληθεί-
ας, ἡ πρακτική τοῦ νά µή συζητοῦνται
αὐτά, πού χωρίζουν, ἀλλά αὐτά, πού
ἑνώνουν, ἡ ἄµβλυνση τῶν ὀρθοδόξων
κριτηρίων, ἡ ἀµοιβαία ἀναγνώριση
ἐκκλησιαστικότητος, ὁ διάλογος ἐπί
ἴσοις ὅροις, ἡ ὑπογραφή κοινῶν ἀντορ-
θοδόξων κειµένων καί οἱ ἀντικανονικές
συµπροσευχές4.

Μέ κάθε εἰλικρίνεια, ἀνιδιοτέλεια καί
µετριοπάθεια θά πρέπει νά τονιστεῖ ὅτι
δέν εἴµασθε ἐναντίον τῶν διαλόγων µε-
ταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί αἱρε-
τικῶν ἤ ἑτεροδόξων, µέ τή βασική προ-
ϋπόθεση, ὅµως, οἱ διάλογοι αὐτοί νά
στηρίζονται σέ σωστές ἐκκλησιολογικές,
θεολογικές καί ποιµαντικές ἀρχές καί
δόγµατα.

Ὁ διάλογος θά πρέπει νά εἶναι διάλο-
γος ἀγάπης ἀπό τή µιά πλευρά, ἀλλά
καί ἀληθείας ἀπό τήν ἄλλη.
«Ἀγαπῶντες ἐν ἀληθείᾳ καί ἀληθεύον-
τες ἐν ἀγάπῃ». Ὁ διάλογος ὀφείλει νά
ἀκολουθεῖ τό παράδειγµα τοῦ Κυρίου, ὁ
ὁποῖος ἦταν καί θετικός, ἀλλά καί ἀρνη-
τικός στόν διάλογο. Πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός µας διαλέχθηκε µέ τούς ἁµαρ-
τωλούς π.χ. ὅπως ἀναφέραµε µέ τήν
Σαµαρείτιδα. Ἀλλά, ταυτόχρονα, ὁ ἴδιος
ὁ Χριστός µας ἦταν αὐτός, πού ἀρνήθη-
κε τόν διάλογο, π.χ. µέ τόν Πιλάτο καί
τούς Ἀρχιερεῖς. Ἐπιπροσθέτως, ὁ διά-
λογος θά πρέπει νά εἶναι σύµφωνος µέ
τίς ἐπισηµάνσεις τοῦ Ἀπ. Παύλου καί
τήν τακτική τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἑπο-
µένως, συµφωνοῦµε µέ τόν σωστό,
ὀρθόδοξο διάλογο, ἀλλά διαφωνοῦµε
µέ τόν οἰκουµενιστικό διάλογο. 

Οἱ οἰκουµενιστές ἰσχυρίζονται ὅτι
στούς διαλόγους δίνουν µαρτυρία
πίστεως. Ἄς µᾶς δείξουν, ὅµως, ἕνα

τουλάχιστον καρπό µετανοίας καί µετα-
στροφῆς αἱρετικοῦ ἤ ἑτεροθρήσκου
µέσῳ τῶν διαλόγων. Μετά ἀπό 100 καί
πλέον χρόνια διαξαγωγῆς τῶν
διαλόγων οὔτε ἕνας αἱρετικός ἤ
ἀλλόδοξος δέν ἐπέστρεψε στήν
Ὀρθοδοξία. Εἶναι φοβερή ἡ καταγγε-
λία τοῦ ἐπί 20ετίας συµπροέδρου τῆς
Μικτῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
∆ιαλόγου µεταξύ Ὀρθοδόξων καί Πα-
πικῶν Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.
Στυλιανοῦ, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τόν

διάλογο «ἀνούσιο παίγνιο»5. 
Μᾶς κάνει ἐπίσης ἐντύπωση ὅτι,

ἐνῶ ἔγιναν καί γίνονται ἐπί ἑκατό χρό-
νια περίπου οἱ διάλογοι αὐτοί τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µετά τῶν αἱρε-
τικῶν καί τῶν ἑτεροδόξων, δέν ἔγινε
καί δέν γίνεται κανένας διάλογος ἐνδο-
ορθόδοξος. Γιατί ἆραγε; Ὅλος ὁ διάλο-
γος ἐξαντλεῖται πρός τούς αἱρετικούς
καί ἑτεροδόξους καί παραθεωρεῖται ὁ
διάλογος µέ τούς Ὀρθοδόξους.

Τίς προαναφερθεῖσες θέσεις περί
τῶν διαλόγων τίς εἶχε κάνει κτῆµα του,
τίς πίστευε καί τίς διεκήρυττε προφο-
ρικῶς καί γραπτῶς ὁ ἀξιοσέβαστος
καί ἀγαπητός µακαριστός ἀδελφός
µας Γεώργιος Ζερβός, τοῦ ὁποίου
σήµερα τελοῦµε τό τρίµηνο µνηµόσυ-
νο. Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές ἁλιεύσαµε
ἀπό τό πολύτιµο ἀρχεῖο τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου» ἕνα κείµενο τοῦ
ἀδελφοῦ µας Γεωργίου µέ τίτλο «Πρός
ἅλωσιν τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ οἰκου-
µενισµοῦ», τό ὁποῖο δηµοσιεύθηκε
στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» τῆς 10ης ∆ε-
κεµβρίου 2004, καί τό ὁποῖο θά ἐπιθυ-
µούσαµε νά διαβάσουµε στήν ἀγάπη
σας. Λέει, λοιπόν, ὁ ἀδελφός
Γεώργιος, σά νά εἶναι ἐδῶ ζωντανός
µεταξύ µας καί νά µᾶς ἀπευθύνει τόν
λόγο:

«Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ εὑρίσκεται
ἀντιμέτωπος μὲ τὴν παναίρεσιν τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Καὶ δἰ αὐτοῦ μὲ τὸν Πα-
πισμόν. Εὑρίσκεται, ὅμως, ἀντιμέτωπος
καὶ μὲ Πατριάρχας, ̓Αρχιεπισκόπους καὶ
Μητροπολίτας Οἰκουμενιστάς. Οἱ τελευ-
ταῖοι ἀποτελοῦν τὴν μεγαλυτέραν
πρόκλησιν διὰ τὸν ᾿Ορθόδοξον πιστὸν
λαόν. Διότι ὑποτίθεται ὅτι κατέχουν τὴν
ἀλήθειαν καὶ εἶναι οἱ θεματοφύλακες
τῶν παραδόσεων καὶ συνεχισταὶ  τῆς
᾿Εκκλησίας, τὴν ὁποίαν ἵδρυσεν ὁ
Χριστὸς καὶ οἱ ᾿Απόστολοι καὶ
ἑδραίωσαν οἱ Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας.
Οἱ τελευταῖοι ἔδωσαν μάχας. Καὶ ἀπέκο-
ψαν ἀπὸ τὸν κορμὸν τῆς ᾿Εκκλησίας
ἐκείνας τὰς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι
προσήρμοσαν τὴν πίστιν καὶ τὴν διαχρο-
νικότητα τῆς ᾿Εκκλησίας εἰς τὰ μέτρα
των. Οἱ Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας δὲν
ἐφοβήθησαν τὸν διάλογον μὲ τοὺς αἱρε-
τικούς. ῎Επραξαν ὅ,τι καὶ ὁ Χριστός, ὁ
ὁποῖος συνωμίλησε μὲ τὸν διάβολον. Καὶ
ὅπως ὁ Χριστὸς τὸν ... «ἐξαπέστειλε»,
τοιουτοτρόπως καὶ οἱ Πατέρες
«ἐξαπέστειλαν» τοὺς αἱρετικοὺς
διακόπτοντες τὸν διάλογον. Οὐδέποτε οἱ
Πατέρες ἀπεστάτησαν. Προέβαινον εἰς
μικρὰς ὑποχωρήσεις καὶ ἔδιδον χρόνον
εἰς τοὺς αἱρετικούς, διὰ νὰ ἐπανέλθουν
εἰς τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας καὶ εἰς τὴν
Μίαν, ῾Αγίαν, Καθολικὴν καὶ ᾿Αποστο-
λικὴν ᾿Εκκλησίαν. Κἰ  ὅταν διεπίστωναν
ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἐπανήρχοντο εἰς τὴν
τράπεζαν τοῦ διαλόγου προκλητικώτε-
ροι καὶ θρασύτεροι, διέκοπτον τὸν διάλο-
γον. Παρέμειναν πιστοὶ εἰς τὴν ̓Ορθόδο-
ξον πίστιν, χωρὶς νὰ προδίδουν.

Σήμερον οἱ Ποιμαίνοντες τὴν
᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν δὲν ἔχουν τὸ
πνευματικὸν ἀνάστημα, τὴν μαχητικότη-
τα καὶ τὴν γενναιότητα τῶν Πατέρων.
῾Ωρισμένοι δὲ ἐξ αὐτῶν συγκλονίζονται
ἀπὸ τὰς οἰκουμενιστικὰς διακηρύξεις
καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Β  ́ Βατικανῆς
Συνόδου (1964). Καὶ προβαίνουν ὄχι
μόνον εἰς ἀποστασίας ἐκκοσμικεύοντες
καὶ εἰσάγοντες σκανδαλώδεις καινο-
τομίας εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν,
ἀλλὰ κάμνουν καὶ βήματα πρὸς τὴν
προδοσίαν. Δὲν ὁμιλοῦν δἰ  ἐκεῖνα τὰ
ὁποῖα χωρίζουν τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκ-
κλησίαν τῆς ἀληθείας ἀπὸ ἐκείνας τῶν
ἑτεροδόξων. ῾Ομιλοῦν  διὰ τὴν ψευδῆ
ἀγάπην, ἡ ὁποία στρέφεται ἐναντίον τῆς
ἀληθείας. Δἰ  αὐτοῦ  τοῦ τρόπου
καλύπονται  τὰ ἀδιέξοδα τῶν διαλόγων
καὶ αἱ ἀποστασίαι τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Αρ-
χιερέων. Δὲν ὁμιλοῦν οἱ ̓Ορθόδοξοι ̓Αρ-
χιερεῖς διὰ τὴν Μίαν, Καθολικήν  ᾿Εκ-
κλησίαν, τὴν κατέχουσαν τὴν ἀλήθειαν
καὶ παρέχουσαν κατὰ μοναδικὸν τρόπον
τὴν ἐν Χριστῷ ζωήν, ἀλλὰ ὁμιλοῦν δἰ
ἀδελφὰς ᾿Εκκλησίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι
ἀναγνωρίζουν ὡς ἰσοκύρους τὰς
«Ἐκκλησίας» τῶν πλανηθέντων ἑτε-
ροδόξων χριστιανῶν. Καὶ γίνεται τοῦτο
εἰς τὸ πλαίσιον τῆς «Διηυρυμένης ᾿Εκ-
κλησίας», ἡ ὁποία δὲν ἀναγνωρίζει δια-
φοράς, ἀλλὰ δέχεται ὅτι ὑφίσταται μία
᾿Εκκλησία. ῾Η πλάνη ἐξισώνεται μὲ τὴν
ἀλήθειαν, αἱ χριστιανικαὶ αἱρέσεις μὲ τὴν
᾿Ορθοδοξίαν, τὸ σκότος μὲ τὸ φῶς. Αἱ
αἱρετικαὶ ὁμολογίαι ἐξισώνονται μὲ τὴν
ὁμολογίαν πίστεως τῶν ᾿Ορθοδόξων.
᾿Αποβάλλεται ἡ διαχρονικότης, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ ὅρον διὰ τὴν καθολικότητα τῆς
᾿Εκκλησίας. ῾Η καθολικότης ἀντιμε-
τωπίζεται ὡς ἁπλῆ οἰκουμενικότης ἤ
παγκοσμιότης μὲ γεωγραφικὴν ἔννοιαν
καὶ ὁρατὸν οἰκουμενικὸν ἤ παγκόσμιον
κέντρον τὸ Βατικανόν.

Οἱ Οἰκουμενισταὶ ᾿Αρχιερεῖς μας ὁμι-

λοῦν διὰ τοὺς Πατέρας τῆς ᾿Εκκλησίας
τυπικῶς. Οὐσιαστικῶς τοὺς ἔχουν κα-
ταργήσει μὲ τὰς καινοτομίας των εἰς τὴν
θείαν Λειτουργίαν, τὴν ἐκκοσμίκευσιν
τῆς ᾿Εκκλησίας, τὰς ἄνευ ὅρων συμ-
φωνίας των (ἐρήμην τοῦ πιστοῦ ᾿Ορ-
θοδόξου Λαοῦ), μὲ τοὺς Παπικοὺς κἰ
ἄλλους ἑτεροδόξους. ̓Επικαλοῦνται τοὺς
Πατέρας τῆς ᾿Εκκλησίας, διὰ νὰ
διασώζωνται εἰς τὰ ὄμματα τοῦ πιστοῦ
καὶ προδομένου ̓Ορθοδόξου λαοῦ καὶ νὰ

κερδίζουν τοιου-
τοτρόπως χρόνον ἕως
ὅτου ὁλοκληρώσουν τὸ
ἔργον των, ὡς ἄλλοι
Γραμματεῖς καὶ Φαρι-
σαῖοι. Οἱ συγκε-
κριμένοι ἀρχιερεῖς
δίδουν βάσιν, ὅπως
ἀκριβῶς καὶ ὁ Πα-
πισμός, εἰς τὴν τυ-
πικὴν ἑνότητα τῆς ̓Εκ-
κλησίας καὶ ὅπως
ἐκεῖνοι, προβάλλουν
μὲ πολὺ πλάγιον
τρόπον τὴν θεσμικὴν
ἑνότητα εἰς τὸ ἐπίπε-
δον τῆς διοικητικῆς
ἑνότητος καὶ ὀρ -
γανώσεως. Οἱ Παπικοὶ

ἐλησμόνησαν τὴν διαχρονικὴν συμ-
φωνίαν μὲ τὴν Παράδοσιν καὶ τοὺς
Πατέρας τῆς ̓Εκκλησίας καὶ καθιέρωσαν
τὴν συμφωνίαν μὲ τὸν Πάπαν καὶ τὰ
προνόμιά του. Κάτι ἀνάλογον ἐπιχειροῦν
καὶ οἱ ᾿Ορθόδοξοι οἰκουμενισταὶ ᾿Αρχιε-
ρεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν  νά γίνουν
Πάπαι εἰς τὴν ᾿Ορθοδοξίαν καὶ νὰ συγ-
χρονίζωνται μὲ τὸν Παπισμὸν εἰς κοινὴν
δρᾶσιν. Δἰ  αὐτὸ καὶ ἐκκοσμικεύουν τὴν
᾿Εκκλησίαν, ἐπιχειροῦν τὴν Λειτουργικὴν
ἀναγέννησιν, δίδουν ἔμφασιν εἰς τὴν κοι-
νωνικὴν θεολογίαν, ἔπαυσαν τὰ θεολο-
γικὰ κηρύγματα εἰς τὰς ᾿Εκκλησίας (εἰς
ὡρισμένας γίνεται κατὰ τὴν θείαν Λει-
τουργίαν), ἀποβάλλουν ἐνοχλητικὰ δἰ
ἄλλας θρησκείας κείμενα ἀπὸ τὰ ἱερὰ
βιβλία τῆς Χριστιανοσύνης, δίδουν ἔμφα-
σιν εἰς τὸν ὅρον «Χριστιανικὴ Θρη-
σκεία», ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ὁμιλοῦν διὰ τὴν
᾿Ορθόδοξον Χριστιανικὴν ᾿Εκκλησίαν.
᾿Εμφανίζονται οἱ ᾿Ορθόδοξοι Οἰκουμενι-
σταὶ ᾿Αρχιερεῖς ὡς κατέχοντες προσω-
πικῶς τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐπιχειροῦν διὰ
τῆς θρησκευτικῆς προπαγάνδας, τῶν
ἐπικοινωνιακῶν τεχνασμάτων μι-
σθοφόρων δημοσιογράφων (δὲν εἶναι
ὅλοι) καὶ τῆς τηλεοράσεως νὰ συν-
τονίσουν τὰς διαθέσεις καὶ τὰς ἐνεργείας
τοῦ ᾿Ορθοδόξου πληρώματος τῆς ᾿Εκ-
κλησίας πρὸς τὰς ἀποστασίας καὶ τὰς
προδοσίας των. ῞Οποιος  ἀντιδρᾶ, κα-
ταγγέλλεται ἀπὸ τοὺς ᾿Αποστάτας ᾿Αρ-
χιερεῖς ὡς εὑρισκόμενος ἐκτὸς ᾿Εκ-
κλησίας, χαρακτηρίζεται Φονταμεντα-
λιστής, ὑπερσυντηρητικός, ἀκραῖος,
γραφικός, ξεπερασμένος, εὑρισκόμενος
ἐκτὸς  τόπου καὶ χρόνου. ᾿Εντὸς ᾿Εκ-
κλησίας εὑρίσκονται κατὰ τοὺς
ἀποστάτας οἱ σιωπῶντες ἀπὸ ἀμάθειαν
ἔνθερμοι ὑπερασπισταὶ τῆς πίστεως,  οἱ
συνδέοντες τὴν ᾿Εκκλησίαν μόνον μὲ
τοὺς ᾿Αποστάτας ᾿Αρχιερεῖς καὶ τὴν
φήμην των, οἱ χειροκροτηταὶ τῶν ᾿Αρ-
χιερέων – σφετεριστῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ
ἔργου τοῦ ̔Αγίου Πνεύματος.

῾Ο πιστὸς λαός, ὁ ὁποῖος εἶναι θεμα-
τοφύλαξ τῶν παραδόσεων καὶ τῆς ἀλη-
θοῦς πίστεως, ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται εἰς
ἐπαγρύπνησιν. Οἱ ᾿Αντιοικουμενισταὶ
῾Ιεράρχαι ἀπὸ τὴν πλευράν των
ὀφείλουν νὰ ἐνημερώνουν τὸν πιστὸν
λαόν, νὰ ἀποκαλύπτουν τοὺς
ἀποστάτας ῾Ιεράρχας κι ἐὰν ἀπαιτηθῆ
νὰ κηρύξουν τὴν ᾿Εκκλησίαν ἐν κινδύνῳ
καὶ νὰ περιθωριοποιήσουν μὲ τὴν
βοήθειαν τοῦ πιστοῦ ᾿Ορθοδόξου Λαοῦ
τοὺς Οἰκουμενιστὰς ̓Αρχιερεῖς».

Τό ὁποῖο εὐχόµαστε κι ἐµεῖς νά γίνει.
∆ιότι, ἀδελφοί, ὅσο προχωράει ὁ
καιρός, τόσο προχωράει καί ὁ οἰκουµε-
νισµός. Ἀλλά, ὁ Θεός ἔχει τούς
ἀνθρώπους Του, ἔχει τούς ἁγίους Του
καί στή σηµερινή ἐποχή. Πιστεύουµε
καί ἐλπίζουµε ὅτι ὁ Ἀναστάς Χριστός
δέν θά ἐπιτρέψει τελικῶς νά ἁλωθεῖ
πλήρως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας
ἀπό τήν παναίρεση τοῦ οἰκουµενι-
σµοῦ. Ἀµήν.

Σηµειώσεις:
1. Ἰω. 4, 17-18,22. 2. Ἰω. 6, 66-67. 3. Β .́

Κορ. 2, 17 καί Α  ́Θεσ. 2, 4. Σχ. βλ. ΣΥΝ -
ΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ,
«Οὐκ ἐσμέν τῶν Πατέρων σοφώτεροι».
Ἀναίρεση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ μέ ἀφορμή τήν ὁμιλία
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου στή Μεγίστη Λαύρα, 14-11-
2011, http://www.theodromia.g r/92BD
47EB.el.aspx 4. ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Ποιμαντορική
ἐγκύκλιος ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας 2013, http://www.imp.gr/home-4/poi-
m a n t o r i k o i - e g k y g k l i o i -
sebasmiotatou/poimantorikoi-egkygklioi-
sebasmiotatou-2013/40-ποιμαντορικοί-
εγκύκλιοι-σεβασμιωτάτου-2013/471-
ποιμαντορικη-εγκυκλιοσ-επι-τηι-
κυριακηι-τησ-ορθοδοξιασ-2013.html 5.
ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ κ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, «Ἐπειδή ὅμως, μετά τήν
20ετῇ ἐπίπονη Προεδρία μου εἰς τόν
"Ἐπίσημο Θεολογικό Διάλογο"
Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, πα-
ραιτήθηκα οἰκειοθελῶς, διά νά μή ἔχω
πλέον οὐδεμίαν σχέση μέ ἕνα τέτοιο
"ἀνούσιο παίγνιο", θά πρέπει σήμερα
συμπληρωματικῶς, πρός ὅσα ἐδημο-
σιεύθησαν μέχρι καί προσφάτως, νά
δηλώσω ἐπιγραμματικά μόνον τοῦτο:
Δέν θά ἐφανταζόμουν ὅτι θά ἐδι-
καιώνοντο τόσο γρήγορα καί τόσο ἀπο-
καλυπτικά οἱ ταπεινές κρίσεις μου, περί
τοῦ προσώπου καί τοῦ συνολικοῦ ἔργου
τοῦ Καρδιναλίου Joseph Ratzinger, πρό
τῆς ἀνυψώσεώς του εἰς τόν Παπικό
Θρόνο ἀφ’ἑνός, καί τή μετά ταῦτα
αἰφνιδία "μεταμόρφωσή" του εἰς τόν
πλέον ἀνεπιφύλακτον κήρυκα τῶν με-
σαιωνικῶν μυθευμάτων τῆς Πα-
πωσύνης», http://www.romfea.gr/index.
php?option=com_content&task=view&id=5
03&Itemid=2, http://oodegr.co/oode/papi-
smos/stylianos_papikoi1.htm, http://ortho-
dox-world.pblogs.gr/2008/06/aystralias-
stylianos-koroidia-o-dialogos-me-toys-
papikoys.html



Σελὶς 8η

Ἐκπλήκτους ἄφησε πολλοὺς ἡ
εἴσοδος τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ
κ. Τσίπρα εἰς τὸν Κοινοβούλιον μὲ
ἕνα βιβλίον τὸ ὁποῖον θίγει θρη-
σκευτικὰ ἐρωτήματα καὶ καταφέρε-
ται ἐναντίον τῆς θρησκείας. Προ-
φανῶς εἴτε ἑτοιμάζει σχέδιον, ποὺ
ἅπτεται τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας εἴτε αἱ συναντήσεις
μὲ ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς καὶ ἡ
προσωπικὴ ἐπαφὴ μαζί τους, τοῦ
ἐδημιούργησαν βαθυτάτας ἀπο-
ρίας… Ὅπως ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ lifo.gr τῆς 7ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ὁ κ. Τσίπρας ἔφτασε στὸ Κοινο-
βούλιο γιὰ τὴν «Ὥρα τοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ», κρατώντας στὸ χέρι του
τὸ βιβλίο «Θρησκευτικὸς Λόγος – Τὸ
χαλινάρι τῆς ἐλευθεροφροσύνης»,
ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις
∆ίον. Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου ἀνα-
φέρεται: «Ἡ θρησκευτικὴ µὲ τὴν πο-
λιτικὴ ἐξουσία ἀποτελοῦν ἔννοιες

ἀλληλένδετες, ὅπου ἡ µία βοηθᾶ τὴν
ἄλλη, ὥστε νὰ ἐλέγχει πιὸ ἀποτελε-
σµατικὰ τὰ µέλη τῆς κοινωνίας ποὺ
ἐξουσιάζει. Ἀκόµα κι ἂν ἡ πολιτικὴ
ἐξουσία εἶναι τυραννική, ἡ θρησκευ-
τικὴ ἔδειξε ὅτι δὲν ἔχει πρόβληµα νὰ
τὴ θεωρεῖ ἀπ’ τὸ θεὸ εὐλογηµένη.
Ἀρκεῖ µόνο νὰ µὴ θίγονται τὰ συµφέ-
ροντά της»O Τὸ βιβλίο πραγµατεύε-
ται ἐρωτήµατα ὅπως ἂν «Ὑπάρχει
στὸν ἄνθρωπο ἔµφυτο θρησκευτικὸ
συναίσθηµα ἢ ὄχι;», «Πότε καὶ µὲ
βάση ποιὰ στοιχεῖα δηµιουργήθηκε ἡ
θρησκεία;», «Ποιοὶ ἦταν οἱ πρῶτοι
θεοί;», «Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση µεταξὺ
πιστῶν καὶ θρησκείας;», «Γιατί ἡ
θρησκεία στηρίζεται στὸ συναίσθηµα
καὶ ὄχι στὴ λογική;», «Γιατί τὸ ἱερα-
τεῖο ἐξαπατᾶ τοὺς πιστούς;»,
«Ποιοὺς ἐξυπηρετεῖ ἡ ἄµορφη µάζα
τοῦ ἄβουλου ποιµνίου;», «Τί σχέση
ἔχει ἡ πολιτικὴ ἐξουσία µὲ τὴ θρη-
σκεία;» καὶ «Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ µε-
ταξὺ πολιτικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ λό-
γου;».

Συνεδρίασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος συνεδρίασεν ἐπὶ τριήμερον
ἀπὸ τῆς 12ης ἕως καὶ 14ης Μαΐου ἐ.ἔ.
κυρίως διὰ ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.
Μεταξὺ αὐτῶν ἔγινεν ἀναφορὰ διὰ
τὰς προσπαθείας διὰ ἵδρυσιν σχολεί-
ου εἰς τὴν Ἀϊτήν, ἡ ὁποία προσφάτως
ἐπλήγη φοβεροῦ ὑπὸ σεισμοῦ. Ἐπί-
σης ἀπεφάσισε νὰ λάβη θέσιν διὰ τὰ
ὅσα ἐπικριτικὰ ἐλέχθησαν δημοσίως
τόσο περὶ τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιτα-
φίου εἰς τὸ ἀκριτικὸν χωρίον Ἐχίνος
ὅσον καὶ περὶ τῆς μετακομιδῆς τοῦ
λειψάνου τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγ.
Βαρβάρας εἰς Ἀθήνας. Διὰ τοῦτο ἐξέ-
δωσε τὸ ἀκόλουθον ἀνακοινωθὲν τῆς
14ης Μαΐου 2015: 

«Τὴ στιγµὴ ποὺ ὁ τόπος µας διέρχε-
ται µακροχρόνια καὶ πολύπλευρη κρίση
καὶ ἡ ὑπεύθυνη Κυβέρνηση δίνει τὴ µά-
χη γιὰ τὸ αὔριο τῆς χώρας, δυστυχῶς
συνέβησαν κατὰ τὶς τελευταῖες ἡµέρες
ἀνησυχητικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα εἶδαν
τὸ φῶς τῆς δηµοσιότητας καὶ δὲν ἦταν
δυνατὸ νὰ µὴ ἀπασχολήσουν τὴ ∆ιαρκῆ
Ἱερὰ Σύνοδο κατὰ τὶς πρόσφατες συνε-
δρίες τοῦ µηνὸς Μαΐου ἐ.ἔ.

1. Ἀρχηγὸς νεότευκτου πολιτικοῦ
κόµµατος, προφανῶς γιὰ λόγους πολι-
τικοῦ ὀφέλους, σχολίασε ἀρνητικὰ καὶ
διαµαρτυρήθηκε γιὰ τὴν καθιερωµένη
περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου στὸ ἀκριτικὸ
χωριὸ Ἐχίνος τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης, ἡ
ὁποία πραγµατοποιεῖται χάριν τῶν
Ὀρθοδόξων ποὺ ἐκείνη τὴν ἡµέρα
λόγῳ ὑπηρεσίας ὑποχρεοῦνται νὰ εὑρί-
σκονται ἐκεῖ. Μὲ τὴ στάση του αὐτὴ δεί-
χνει νὰ ἀγνοεῖ, ὡς µὴ ὤφελε, τὴν εἰρη-
νικὴ συνύπαρξη Χριστιανῶν καὶ Μου-

σουλµάνων στὴ Θράκη, οἱ ὁποῖοι µάλι-
στα γιὰ τὶς δηλώσεις αὐτὲς διαµαρτυρή-
θηκαν µὲ δηµοσιεύµατα. Πρέπει νὰ
ὑπογραµµισθεῖ γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὰ
πράγµατα στὴ Θράκη, ὅτι παρεµβάσεις
µακρόθεν εἶναι ἐπικίνδυνες, ὅπως καὶ ἡ
καλλιέργεια διχαστικῶν τάσεων, σὲ πε-
ρίοδο µάλιστα ποὺ ἡ ἑνότητα πρέπει νὰ
ἐπιδιώκεται καὶ µὲ θυσίες.

2. Ἐξ ἀφορµῆς τῆς ἀφίξεως ἐκ Βενε-
τίας τῶν Τιµίων Λειψάνων τῆς Ἁγίας
Ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας,
ὕστερα ἀπὸ χίλια χρόνια καὶ πλέον, ὁ
κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ
πρώτου κόµµατος ἐξέφρασε ἀπόψεις
προσβλητικὲς γιὰ τὸ θρησκευτικὸ συν -
αίσθηµα καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ λαοῦ
µας. Ὁ ἴδιος ὁ λαὸς ὅµως, µὲ τὴν ἀθρόα
καὶ συνεχῆ συµµετοχή του στὸ Προσκύ-
νηµα καὶ τὶς Ἀκολουθίες, δίνει ἠχηρὴ
ἀπάντηση στὰ ὅσα ἀσεβῶς διατυπώ-
θηκαν καὶ διασαλπίζει τὴν πίστη καὶ τὴν
ἀφοσίωσή του στὰ ὅσια καὶ ἱερὰ τῆς
Ἐκκλησίας µας.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζοντας τὴ λύ-
πη της γιὰ τὰ ὅσα ἀτυχῶς συνέβησαν
καὶ διετυπώθησαν, συγχαίρει τὸν
εὐσεβῆ λαό µας, τὸν φύλακα τῆς Ὀρθο-
δόξου Παραδόσεως, τὸν ὁποῖο µὲ ὅλες
τὶς δυνάµεις της καὶ µὲ στοργὴ διακονεῖ,
καὶ εὔχεται ὁ Ἀναστὰς Κύριος νὰ καταυ-
γάζει στὶς καρδιὲς ὅλων τὸ ἀνέσπερο
Φῶς τῆς ἐλπίδας τῆς Ἀναστάσεως, ἡ δὲ
Ἁγία Μεγαλοµάρτυς Βαρβάρα νὰ συµ-
παρίσταται στὸν δύσκολο καθηµερινὸ
ἀγώνα».

Συµφώνως πρός πληροφορίας ἡ Ἱ.
Σ. πρόκειται νά συνέλθη τήν προσεχῆ
ἐβδοµάδα διά τήν πλήρωσιν τῶν Ἱ. Μ.
Κεφαλληνίας καί Καλαµαριᾶς.

Συµµάχους εἰς τοὺς αἱρετικοὺς 
ἀναζητεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας;

Τώρα καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
ὑπογράφει κοινὰ ἀνακοινωθέντα τοῦ
Π.Σ.Ε., εἰς τὰ ὁποῖα οἱ αἱρετικοὶ ὀνο-
μάζονται «Ἐκκλησίες». Τί ἐπιθυμεῖ ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία
ἐκπροσωπεῖ ἕνα λαὸν ἑκατομμυρίων
πιστῶν, μὲ τὸ νὰ συνασπίζεται μὲ
προτεσταντικὰς παραφυάδας; Ὡς
φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθέν,
κολακεύουν τοὺς Ρώσους οἱ συμμε-
τέχοντες… Εὐθύνη ὅμως ἔχουν καὶ αἱ
ὑπόλοιποι Ὀρθόδοξοι τοπικαὶ Ἐκκλη-
σίαι, αἱ ὁποῖαι συμμετέχουν εἰς τὸ
Π.Σ.Ε., καθὼς ἡ συνάντησις αὐτὴ
εἶχεν ἤδη προεγκριθῆ τὸ ἔτος 2013.
Κανεὶς δὲν ἀναρωτᾶται πλέον διὰ
τὴν βάσιν ὅλων αὐτῶν τῶν συμφω-
νιῶν διὰ τὰς ἀπὸ κοινοῦ δράσεις;
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
mospat.ru τῆς 13ης Μαΐου 2015:

«Συνεδρία τοῦ Παγκοσµίου φόρουµ
«Γιὰ τὸ µέλλον τοῦ παγκόσµιου χρι-
στιανισµοῦ», ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε µὲ
θέµα «Χριστιανικὴ µαρτυρία κατὰ τὴν
ἐποχὴ τῶν παγκοσµίων ἀλλαγῶν»
πραγµατοποιήθηκε µεταξὺ 5 καὶ 9 Μαΐ-
ου 2015 στὴ νῆσο Τσεντζοῦντο (Νότια
Κορέα). Τὸ φόρουµ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὶς
προτεσταντικὲς ἐκκλησίες τῆς Ἀνατο-
λικῆς Ἀσίας τὸ ἔτος 2012O Ἡ φετινὴ
συνάντηση ὀργανώθηκε ἀπὸ τὶς µεγα-
λύτερες χριστιανικὲς κοινότητες τῆς
Νότιας Κορέας σὲ συνεργασία µὲ τὸ
Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν ὡς

µία ἀπὸ τὶς µορφὲς ὑλοποιήσεως τῶν
πρωτοβουλιῶν, οἱ ὁποῖες συζητήθη-
καν κατὰ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ
Π.Σ.Ε. στὸ Μπουσὰν τὸ 2013. Μὲ
εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνος, Προέδρου τοῦ
Τµήµατος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησια-
στικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Ρωσίας ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν
Ἱεροµονάχο Στέφανο ἩγούµνωφO
Στὶς 5 Μαΐου ἡ ἀντιπροσωπία τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας εἶχε συνάντηση µὲ
τὴν ἡγεσία τοῦ Παγκοσµίου φόρουµ
«Γιὰ τὸ µέλλον τοῦ παγκόσµιου χρι-
στιανισµοῦ» καὶ τὴν ἡγεσία τῶν µεγα-
λύτερων προτεσταντικῶν ὁµολογιῶν
τῆς Νότιας Κορέας. Συζητήθηκαν προ-
οπτικὲς ἀναπτύξεως τῆς διαχριστια-
νικῆς συνεργασίας ἀκόµα καὶ στὰ πλαί-
σια συµµετοχῆς τῶν Ἐκκλησιῶν στὴ
διευθέτηση τῶν συγκρούσεων στὸν
πλανήτη. Ὁ Ἱεροµόναχος Στέφανος
πληροφόρησε τοὺς συνοµιλητὲς γιὰ
συνεπῆ καὶ πάγια εἰρηνευτικὴ θέση τῆς
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καθὼς καὶ τὴν
ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, τὴν ὁποία πα-
ρέχει στοὺς χριστιανοὺς τῆς Μέσης
ἈνατολῆςO Ἡ κ. Μ Νελιούµποβα πα-
ρουσίασε εἰσήγηση, ἡ ὁποία πραγµα-
τευόταν τὸ εἰρηνευτικὸ ἔργο τοῦ Πα-
τριαρχείου ΜόσχαςO Στὸ τέλος ἐνεκρί-
θη ἀνακοινωθέν, ὅπου τονίζεται ἀνάγ-
κη ἐνδυναµώσεως τοῦ ρόλου τῶν χρι-
στιανικῶν Ἐκκλησιῶν στὴν ἐπίλυση
τῶν παγκοσµίων προβληµάτων».

Εὐρωκοινοβούλιον: Ἡ Τουρκία νὰ σεβασθῆ
τὰ δικαιώµατα τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου

Μὲ ψήφισμά του τὸ Εὐρω-
παϊκὸν Κοινοβούλιον ἀπαιτεῖ ἀπὸ
τὴν Τουρκίαν ὄχι μόνον νὰ σταμα-
τήση τὰς προκλήσεις πρὸς τὴν
χώραν μας, ἀλλὰ νὰ ἀναγνωρίση
τὸ δικαίωμα τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως νὰ χρησιμο-
ποιῆ τὸν τίτλον Οἰκουμενικὸς διὰ
τὸν Πατριάρχην καθὼς καὶ νὰ
προχωρήση εἰς τὸ ἄνοιγμα τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.
Ἐπιτέλους ἡ Εὐρώπη συγκινεῖται
διὰ τὴν μονομερῆ καταπίεσιν τῶν
δικαιωμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου. Συμφώνως πρὸς
τὴν «Ἀκρόπολη» τῆς 13ης Μαΐου
ἐ.ἔ.:

«Ψήφισµα ράπισµα στὴν Τουρ-
κία ἀπὸ τὸ Εὐρωκοινοβούλιο. Σὲ
συστάσεις πρὸς τὴν Τουρκία νὰ σε-
βαστεῖ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώµατα
ὅλων τῶν κρατῶν µελῶν τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης προέβη ἡ
Ἐπιτροπὴ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσε-

ων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου
υἱοθετώντας ἕνα ἐπικριτικὸ ψήφι-
σµα κατὰ τῆς Τουρκίας ἐνόψει τῆς
ἔκθεσης προόδου γιὰ τὴν ἔνταξή
της στὴν EE. Στὸ ἐν λόγῳ ψήφισµα
µεταξὺ ἄλλων συµπεριλαµβάνεται
τροπολογία, ἡ ὁποία καταδικάζει
ρητὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀπειλὴ πολέ-
µου casus belli κατὰ τῆς Ἑλλάδας
βρίσκεται ἀκόµα σὲ ἰσχὺ καὶ καλεῖ
τὴν Τουρκία ἄµεσα νὰ τὴν ἀποσύ-
ρει. Ἐπιπλέον καλεῖται ἡ τουρκικὴ
κυβέρνηση νὰ θέσει τέρµα στὶς συν -
εχιζόµενες παραβιάσεις τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἐναερίου χώρου καὶ τῶν ἑλλη-
νικῶν χωρικῶν ὑδάτων καὶ ζητεῖται
ἀπὸ τὴν γείτονα νὰ ὑπογράψει καὶ
νὰ ἐπικυρώσει τὴ Σύµβαση τοῦ
OHE γιὰ τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιο τῆς Θά-
λασσας. Οἱ εὐρωβουλευτὲς καλοῦν
ἐπίσης τὴν Τουρκία νὰ ἐπιτρέψει
τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καθὼς καὶ
τὴ χρήση τοῦ Οἰκουµενικοῦ Τίτλου
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
πόλεως».

Ἡ προετοιµασία τῆς Ἁγ. Μεγάλης
Συνόδου εἰς «καραντίνα»!

Πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅτι ἡ Διορ-
θόδοξος Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ μετανα-
στεύει ἀπὸ τὴν Γενεύην εἰς τὴν Λέρον.
Ἡ ἐπίσημος αἰτιολόγησις φέρεται νὰ
κλίνη πρὸς τὴν ἄποψιν ὅτι τὰ Δωδεκά-
νησα, μὲ πρωτοστατοῦσαν τὴν Ρόδον,
ἔχουν συμβολικὴν σημασίαν εἰς ὅλην
τὴν πορείαν διὰ τὴν προετοιμασίαν τῆς
ἀνέκαθεν ὑπὸ πολλῶν ἀναμενομένης,
ἀλλὰ οὐδέποτε πραγματοποιουμένης
Ἁγ. Μεγάλης Συνόδου. Διατί νὰ ἐπι-
λεγῆ ἕνα τόσο μικρὸν νησί; Μήπως
σκοπὸς εἶναι ὁ ἄμεσος καὶ ἀπόλυτος
ἔλεγχος τῶν πληροφοριῶν, ποὺ διαρ-
ρέουν;

Νὰ προσθέσωμεν ὅτι μόλις πρὸ ὀλί-
γων ἡμερῶν ὁ Μακ. Πατριάρχης Μό-
σχας κ. Κύριλλος εἶχε δηλώσει σχε-
τικῶς μὲ τὰς προετοιμασίας τῆς Συνό-
δου ὅτι «ὅπως πάντα γύρω ἀπὸ ἱστο-
ρικὰ γεγονότα ὑπάρχουν ὁρισμένες
Ἴντριγκες, ὑπόγεια ρεύματα καὶ προσ -
πάθειες γιὰ ἐπιρροή».

Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
dimokratiki.gr τῆς 14ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Πληροφορίες τῆς ‘δηµοκρατικῆς’
ἀναφέρουν ὅτι µετὰ τὶς δύο προηγούµε-
νες συναντήσεις οἱ ὁποῖες πραγµατοποι-
ήθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὸ

Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου στὸ Σαµπεζὺ τῆς Γενεύης
(τὸν Φεβρουάριο 2015) γιὰ τὴν ἑπόµενη
συνάντηση τῆς ∆ιορθοδόξου Εἰδικῆς
Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ Μεγάλη Σύν οδο, προ-
τάθηκε ἡ Λέρος, ὡς ἀνήκουσα στὴν πε-
ριοχὴ τῶν ∆ωδεκανήσων, ποὺ ὑπάγεται
στὸ Πατριαρχεῖο. Ὁ Σεβασµιώτατος
Μητρ. Λέρου – Καλύµνου καὶ Ἀστυπα-
λαίας κ. Παΐσιος ἀποδέχθηκε τὴν πρότα-
ση καὶ σύµφωνα µὲ ὅσα δήλωσε στὴν
‘δηµοκρατική’, οἱ ἑτοιµασίες θὰ ξεκινή-
σουν, ὅταν ἐπισηµοποιηθεῖ ἡ σχετικὴ
πρόταση καὶ οἱ λεπτοµέρειες (ἡµεροµη-
νίες, συµµετοχὲς κ.λπ.). Ἡ συνάντηση
αὐτὴ ποὺ ἀποτελεῖ κορυφαῖο ἐκκλησια-
στικὸ ἀλλὰ καὶ διπλωµατικὸ γεγονός, το-
ποθετεῖται χρονικὰ µετὰ τὸ τέλος τοῦ κα-
λοκαιριοῦ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὰ ∆ωδεκά-
νησα ἀποτελοῦν σύµβολο γιὰ συναντή-
σεις θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, ἀφοῦ στὸ
παρελθὸν τὸ 1961, τὸ 1963 καὶ τὸ 1964 ὁ
διαχριστιανικὸς διάλογος ξεκίνησε ἀπὸ
τὴν Ρόδο καὶ ἀναµένεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ
τὸ 2016 µὲ τὴν σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ποὺ
θὰ γίνει στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἔκτο-
τε ἔχουν γίνει κι ἄλλες ἀνάλογης σηµα-
σίας συναντήσεις στὴν περιοχή µας,
ἀλλὰ ποτὲ σὲ ἕνα µικρὸ νησί. Ἡ Λέρος θὰ
ἀποτελέσει καὶ καλὴ εὐκαιρία γιὰ ἐπαφὴ
µὲ τὰ ὑπόλοιπα ∆ωδεκάνησα».

Ὁ Μακ. Ἀρχ. Κύπρου εἰς τὸ 29ον Συνέδριον
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων Ἐπιστηµόνων
Τὴν Κυριακὴν 17ην Μαΐου 2015 ὁ

Μακ. Ἀρχ. Κύπρου κ. Χρυσόστομος
ἀπηύθυνε χαιρετισμὸν εἰς τὰς ἐργα-
σίας τοῦ 29ου Συνεδρίου τῆς
Χ.Ε.Κ.Ε. μὲ θέμα «Μηνύματα καὶ
διδάγματα ἀπὸ τὴ ζωή καὶ τὴ διδα-
σκαλία τῶν συγχρόνων Ἁγίων Παϊσί-
ου Ἁγιορείτου καὶ Πορφυρίου Καυ-
σοκαλυβίτου». Εἰς τὸν χαιρετισμὸν
τονίζει τρία χαρακτηριστικὰ τῶν
Ἁγίων: τὴν ἁγιοπνευματικήν των
παίδευσιν, τὴν πραότητα καὶ ταπει-
νοφροσύνην καὶ τέλος τὸν διακαῆ
πόθον των νὰ βοηθήσουν τὸν συνάν-
θρωπον. Παραθέτομεν τὸν χαιρε-
τισμὸν ὡς ἐδημοσιεύθη ὑπὸ τῆς Ἱ. Ἀ.
Κύπρου:

«Ὅσοι εἶχαν τὴν εὐτυχία νὰ ἐντρυ-
φήσουν γύρω ἀπὸ τὴ ζωή τοῦ Ἁγίου
Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου καὶ τοῦ
Ἁγίου Παϊσίου, πιστεύω ὅτι εὔκολα κα-
ταλήγουν στὸ συµπέρασµα πὼς οἱ
σήµερον τιµώµενοι ἅγιοί µας εἶχαν
τρεῖς κοινὲς χριστιανικὲς ἀρετές.

Καὶ οἱ δύο τους εἶχαν µόρφωση δη-
µοτικοῦ σχολείου ἀλλὰ παιδιόθεν φλέ-
γονταν ἀπὸ τὸν πόθο νὰ γνωρίσουν
τὸν Χριστὸ καὶ νὰ βιώσουν ὅλα τὰ θεο-
φόρα καὶ λυτρωτικὰ διδάγµατά του.
Ἀµφότεροι ἔζησαν τὴν αὐστηρὴ ἀσκη-
τικὴ ζωή. Καλλιέργησαν τὴν ἀδιάλει-
πτη προσευχὴ καὶ ἀναδείκτηκαν στὴ
συνείδηση τοῦ Ἑλληνισµοῦ οἱ Πατέρες
τοῦ ὀρθόδοξου βιώµατος καὶ τῆς ἁγιο-
πνευµατικῆς ἐµπειρίας. Ὅταν κανεὶς
µελετᾶ τὶς νουθεσίες τους θέλγεται
ἀπὸ αὐτές, γιατί ἀποπνέουν τὴν
εὐωδία τῆς πατερικῆς Παραδόσεως
καὶ µᾶς ὁδηγοῦν στὶς πηγὲς τῆς Ὀρθο-
δοξίας.

Ἡ κλιµακωτὴ αὐτὴ πνευµατικὴ βίω-
ση ἔγινε βέβαια καὶ µὲ τοὺς προσωπι-
κούς τους ἀγῶνες, κυρίως ὅµως µὲ τὴ
Χάρι τοῦ Θεοῦ. «Ὁ Χριστὸς θέλει νὰ
ἑνωθοῦµε µαζί Του καὶ περιµένει ἔξω
ἀπὸ τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς µας, µᾶς λέ-
γει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος Πορφύ-
ριος. Ἀπὸ µᾶς ἐξαρτᾶται νὰ δεχθοῦµε
τὴ Θεία Χάριν. Μόνο ἡ Θεία Χάρις
µπορεῖ νὰ µᾶς ἀλλάξει. Ἐµεῖς δὲν µπο-
ροῦµε µόνοι µας. Ἡ Χάρις ὅλα θὰ µᾶς
τὰ δώσει. Ἐµεῖς νὰ προσπαθοῦµε νὰ
µειώνουµε τὸν ἐγωϊσµό µας καὶ τὴ φι-
λαυτία µας. Νὰ εἴµαστε ταπεινοί. Νὰ
δοθοῦµε στὸν Χριστὸ κι ὅλα φεύγουν
τὰ ἀντιδραστικά, σωµατικὰ καὶ ψυχι-
κάO Μὲ τὴ Θεία Χάρι τὰ πάντα εἶναι
κατορθωτά. Μὲ τὴ Θεία Χάρι οἱ µάρτυ-
ρες τοῦ Χριστοῦ δὲν καταλάβαιναν
τοὺς πόνους, ποὺ προξενοῦσαν τὰ
µαρτύρια. Μὲ τὴ Θεία Χάρι ὅλα γίνον-
ται ἀνώδυνα». 

Καὶ ὄντως· ἀµφότεροι µὲ τὴν ταπει-
νοφροσύνη τους, µὲ τοὺς ἔνθεους
ἀγῶνες τους, µὲ τὴν ἁπλότητά τους καὶ
µὲ τὴ ζεστὴ ἀγάπη Τους πρὸς τὸν
ἄνθρωπο, καὶ ἰδιαίτερα τὸν πονεµένο
ἄνθρωπο, εἵλκυσαν τὴ Θεία Χάρι καὶ
ἔζησαν µία ἀξιοθαύµαστη χριστιανικὴ
ζωή, ὥστε θὰ µποροῦσαν καὶ αὐτοὶ νὰ
ἐπαναλάβουν τὴν ὑπέροχη ἐκείνη
φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
«Χριστῷ συνεσταύρωµαι· ζῶ δὲ οὐκέ-
τι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐµοὶ Χριστὸς» (Γαλ. Β΄
20).

Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ τῆς
προσωπικότητάς τους ἦταν ἡ πολὺ
µεγάλη πραότητα καὶ ταπεινοφροσύ-
νη τους. Τοῦτο φαίνεται κυρίως µέσα
ἀπὸ τὶς πολλὲς συµβουλές, ποὺ µᾶς
ἄφησαν ἀλλὰ κυρίως µέσα ἀπὸ τὴν
ἀγωνιστική, πονεµένη καὶ ὑποµονε-

τικὴ βιοτή τους. Εὔκολα ὁδηγούµαστε
στὴ σκέψη ὅτι τήρησαν κατὰ γράµµα
τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου.

«∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ κο-
πιῶντες καὶ πεφορτισµένοι, κἀγὼ ἀνα-
παύσω ὑµᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν µου ἐφ᾽
ὑµᾶς καὶ µάθετε ἀπ᾽ ἐµοῦ, ὅτι πρᾶός
εἰµι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρή-
σετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑµῶν· ὁ
γὰρ ζυγός µου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον
µου ἐλαφρὸν ἐστιν. ( Ματθ. 11, 28-30).

Τὸ τρίτο χαρακτηριστικὸ τῆς ζωῆς
τους ἦταν ὁ βαθύτατός τους πόθος νὰ
βοηθήσουν τὸν συνάνθρωπό τους,
γιὰ νὰ βρεῖ τὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία
µέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἰδοὺ οἱ σοφὲς ὑποθῆκες τους. Μᾶς
λέγει ὁ Ἅγιος Πορφύριος:

«Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Νυµφίος τῆς
ψυχῆς µας. Ἡ ψυχή µας, νύµφη Του,
τὸν ἀκολουθεῖ σ’ ὅλα. Καὶ στὸ µαρτύ-
ριο καὶ στὸν Γολγοθὰ καὶ στὴ Σταύρω-
ση καὶ στὴν Ἀνάσταση. Ὅταν φτάσου-
µε σ’ αὐτὴ τὴν ἀγάπη, τότε ὁ Χριστὸς
θὰ ἐγκύψει µέσα µας καὶ θὰ γεµίσει τὴν
ψυχή µας. 

∆ιαρκῶς νὰ ἀτενίζετε πρὸς τὰ ἄνω,
πρὸς τὸν Χριστόν... νὰ ἀναπνέεται µὲ
τὸν Χριστό, νὰ πονᾶτε µὲ τὸν Χριστό,
νὰ χαίρεστε µὲ τὸν Χριστό. Νὰ εἶναι τὸ
πᾶν γιὰ σᾶς ὁ Χριστός. Ἡ ψυχή σας
νὰ ζητάει, νὰ φωνάζει τὸν Νυµφίο της:

«Σέ, Νυµφίε µου ποθῶ...». ... «Καὶ
ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν καὶ
ἐπὶ τῇ ὠδίνι αὐτῆς ἐκέκραξεν, οὕτως
ἐγενήθηµεν τῷ ἀγαπητῷ σου διὰ τὸν
φόβον σου, Κύριε. 18 ἐν γαστρί ἐλά-
βοµεν καὶ ὠδινήσαµεν καὶ ἐτέκοµεν»
λέει στὸν Ἡσαΐα. (Ἡσ. 26, 17-18).

Ἑποµένως: «Ἂν ἀγαπᾶµε τὸν

Χριστὸ πραγµατικὰ τότε ἰσχύει ἐκεῖνο
τοῦ Ἀπ. Παύλου: « Τὶς ἡµᾶς χωρίσει
ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ
στενοχωρία... πέπεισµαι γὰρ ὅτι οὔτε
θάνατος, οὔτε ζωή... οὔτε ὕψωµα,
οὔτε βάθος... δυνήσεται ἡµᾶς χωρίσαι
ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν».

Καὶ συµπληρώνει ὁ Ἅγιος Παΐσιος
µὲ µία πολὺ ἐκφραστικὴ καὶ παραστα-
τικὴ εἰκόνα ποὺ ἀγκαλιάζει µὲ χριστια-
νικὴ ἀγάπη τὸν Ἄνθρωπο, τὸν κάθε
Ἄνθρωπο ὅλου τοῦ κόσµου.

«Αὐτὸ ποὺ λέει ἡ καρδιά µου εἶναι,
νὰ πάρω τὸ µαχαίρι, νὰ τὴν κόψω κοµ-
µατάκια, νὰ τὴν µοιράσω στὸν κόσµο,
καὶ ὕστερα νὰ πεθάνω».

Βέβαια πέραν ἀπὸ τὶς διδασκαλίες
τους ἡ ὅλη βιοτή τους ἦταν µία ἀδιάλει-
πτη προσευχὴ καὶ µία διαρκὴς προσ -
φορὰ πρὸς τὸν ἀγωνιῶντα καὶ πονε-
µένο ἄνθρωπο. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος
µὲ τὶς Θεῖες Λειτουργίες στὸν Ἅγιο Γε-
ράσιµο τῆς Πολυκλινικῆς Ἀθηνῶν, -
στὴν ἔρηµο τῆς Ὁµόνοιας, ὅπως ἔλεγε
χαρακτηριστικά, µὲ τοὺς ἀσθενεῖς του,
ποὺ πολὺ ἀγάπησε καὶ µὲ τὶς ὁλοήµε-
ρες ἐξοµολογήσεις τῶν πιστῶν. Ὁ
Ἅγιος Παΐσιος µὲ τὴν αὐστηρὰ ἀσκητι-
κή του ζωή στὴν «Παναγούδα» τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουµουσίου καὶ µὲ
τὸν ἀγαπητικὸ καὶ παραµυθητικό του
λόγο σὲ χιλιάδες πιστούς. Σαφέστατο
ἑποµένως εἶναι τὸ µήνυµα ποὺ ἀφή-
νουν σ’ ὅλους µας οἱ δύο µεγάλες καὶ
ἐξαγιασµένες µορφὲς τῆς Ἐκκλησίας
µας. Καὶ τὸ µήνυµα δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι
ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ µᾶς ἄφησε καὶ ἡ
ὑψιπέτις µορφὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου: «Μιµηταί µου γίνεσθε, καθὼς
κἀγὼ Χριστοῦ» (Κορ. 11,1)».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος καὶ τὸ φρόνηµα τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος
Εἰς ἐπιστολὴν τὴν ὁποίαν ἀπέ-

στειλεν ὁ Παν. Οἰκ. Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος ἐκφράζει τὰς εὐχαρι-
στίας πάσης τῆς Πατρ. Συνόδου
πρὸς τὸν Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος κ.
Νικόλαον διὰ τὴν ἀνάληψιν τῶν κα-
θηκόντων ἐκφορᾶς καὶ ἐνταφιασμοῦ
τοῦ Μακ. Ἐπισκ. Εὐμενείας κυροῦ
Μαξίμου. Ἡ ἐπιστολὴ δὲν χρησιμο-
ποιεῖ τὴν καθιερωμένην διὰ τοὺς
Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος προσφώνησιν «Σεβασμιώ-
τατε», ἀλλὰ ἀντικατεστάθη ὑπὸ τῆς
προσφωνήσεως «Ἱερώτατε», τὴν
ὁποίαν ἐπαναλαμβάνει τρεῖς φορές,
ὥστε νὰ ἐμπεδωθῆ καλῶς ὑπὸ τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου ὡς ἡ νέα προσ-
φώνησίς του, ὡς συνέβη καὶ διὰ
ἄλλους Ἱεράρχας προσφάτως εἰς
Σέρρες. Ἡ ἐπιστολὴ ἐπίσης ὁμιλεῖ
διὰ τὴν «Μητέρα» Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ
τοιοῦτος τίτλος δὲν ἁρμόζει εἰς
Ἐκκλησίαν ἡ ὁποία εἶναι ἀδελφὴ
Ἐκκλησία, διότι διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν
σπουδαιότητα ἔχει καὶ τὸ ἱστορικὸν
καὶ ἡ ἐκκλησιολογικὴ πραγματικό-
της. Διὰ μὲν τὸ ἱστορικὸν νὰ ὑπενθυ-
μίσωμεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ὑπῆρξεν Αὐτοκέφαλος ἀπ᾽ ἀρχῆς
της καὶ μάλιστα ἀκόμη καὶ εἰς τὰς
Πατριαρχικὰς Πράξεις ἀπὸ τὸ ἴδιο
τὸ Πατριαρχεῖον ἀποκαλεῖται
«ἀδελφή»! Διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν
πραγματικότητα, ἂς ἀναφέρωμεν ὅτι
κάθε Τοπικὴ Ἐκκλησία κοινωνεῖ
πρὸς πᾶσαν ἄλλην ἰσοτίμως καὶ κα-
μία δὲν εἶναι ἐπικυρίαρχος ἄλλης.
Μάλιστα νὰ ἀπευθύνεσαι εἰς Ἱ. Μη-
τρόπολιν τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος ὡς
«Μητέρα Ἐκκλησία» εἶναι ἀνήκου-
στον. Ἐπιπλέον ἰδιαιτέρως μεμπτὸν
σημεῖον τῆς ἐπιστολῆς εἶναι ὅτι ἀπο-
πνέει μίαν καλὰ σχεδιασμένην ἀσά-
φειαν: Ἡ διακονία πρὸς τοὺς Ἱεράρ-
χας μόνον τῆς «Μεγάλης Ἐκκλη-
σίας» εἶναι διακονία πρὸς τὴν
Ἐκκλησίαν; Μόνον ἡ διακονία πρὸς
τὴν «Μεγάλην Ἐκκλησίαν» εἶναι
διακονία πρὸς τὸν Κύριον; Ἡ ἐπι-
στολὴ ἀπεστάλη τὴν 25ην Μαρτίου
2015, ἀλλὰ ἐδημοσιεύθη μεταγενε-

στέρως ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Φθιώτιδος καὶ
παρατίθεται κάτωθι:

Ἡ πάσχουσα ἐπιστολὴ 
«Ἱερώτατε Μητροπολίτα Φθιώτι-

δος, ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητὲ
ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡµῶν
Μετριότητος κύριε Νικόλαε, χάρις εἴη
τῇ ὑµετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ
Θεοῦ. Ἀπευθυνόµενοι ἐπιστολιµαίως
πρὸς τὴν ὑµετέραν φίλην Ἱερότητα ἐπὶ
τῇ ἐκδηµίᾳ τοῦ ἀειµνήστου Ἐπισκόπου
Εὐµενείας Μαξίµου, λίαν ἀγαπητοῦ,
ὁµογαλάκτου ἐκ τῆς κατὰ Χάλκην
Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς ἀδελφοῦ καὶ
συλλειτουργοῦ, ἀναλώσαντος ἑαυτὸν
ὑποδειγµατικῶς εἰς τὴν διακονίαν τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἰδίᾳ δὲ τῶν ἐν Βελγίῳ
καὶ Ὁλλανδία διασπαρέντων ὁµο-
γενῶν ἀδελφῶν ἡµῶν Ὀρθοδόξων,
ἐπιθυµοῦµεν ὅπως, ὁµοφώνῳ συνο-
δικῇ ἀποφάσει, ἐκφράσωµεν ὑµῖν τὰς
θερµὰς εὐχαριστίας, τὴν εὐαρέσκειαν
καὶ τὸν ἔπαινον τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας διὰ τὴν
προσγενοµένην αὐτῷ ἐκ µέρους ὑµῶν
τιµήν, ἵνα ὑποδεχθῆτε, µετὰ τῶν καθη-
κουσῶν εἰς Ἀρχιερέα τιµῶν, τὴν σορὸν
αὐτοῦ εἰς τὴν αὐτοῦ µὲν γενέτειραν
ὑµῖν δὲ ἄνωθεν κληρωθεῖσαν Ἱερὰν
Μητρόπολιν, ἵνα τελέσητε Τρισάγιον
καὶ ἐν γένει πρωτοστατήσητε εἰς πάντα
τὰ τῆς ἐκφορᾶς ἄχρι τῆς παραδόσεως
τοῦ σώµατος αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς
ἐλήφθη. «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τού-
των τῶν ἀδελφῶν ἡµῶν, ἡµῖν ἐποι-
ήσατε», λέγοµεν ὑµῖν παραφράζοντες
τὴν ρῆσιν τοῦ Κυρίου (πρβλ. Ματθ.
κε΄, 40), διότι πᾶσα τιµὴ καὶ διακονία
προσφεροµένη εἰς τοὺς κληρικοὺς τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δὲ εἰς τοὺς
Ἱεράρχας, ἀντανακλᾶ εἰς τὴν ἐµπιστευ-
θεῖσαν αὐτοῖς τὸ ὑπούργηµα τοῦτο
Ἐκκλησίαν, ἵνα µὴ εἴπωµεν εἰς Αὐτὸν
τοῦτον τὸν Κύριον τοῦ ἀµπελῶνος,
Ὅστις ἐστὶν ἡ Κεφαλὴ τοῦ Σώµατος
τῆς Ἐκκλησίας καὶ Μέγας Ἀρχιερεύς.
Ἰδιαιτέρως δὲ ἡ φροντὶς διὰ τοὺς κεκοι-
µηµένους, ταµιεύει ὑµῖν µισθὸν ἐν
οὐρανοῖς κατὰ τὸ ∆εσποτικὸν λόγιον:
«Μακάριος ἔση, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀντα-
ποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ
σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων»
(Λουκ. ιδ΄14). Ὅθεν, συγχαίροντες καὶ
αὖθις καὶ εὐχαριστοῦντες τῇ ὑµετέρᾳ

περισπουδάστῳ ἡµῖν Ἱερότητι διὰ τὴν
κατ  ̓ἄριστον τρόπον ἐκπλήρωσιν τῶν
ταφικῶν τοῦ µακαριστοῦ Ἐπισκόπου
Εὐµενείας κυροῦ Μαξίµου, εὐχόµεθα
αὐτῇ ἐξ ὀνόµατος τοῦ Ἱεροῦ ἡµῶν Κέν-
τρου πᾶσαν οὐρανόφοιτον εὐλογίαν,
πρὸ πάντων δὲ τὴν Χάριν τοῦ Παναγί-
ου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύµατος, πρὸς
ἐνίσχυσιν εἰς τὴν ὑψηλὴν τῆς Ἀρχιε-
ρωσύνης διακονίαν, µάλιστα κατὰ τὸ
διανυόµενον στάδιον τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς».

Ἡ στάσις τοῦ Σεβ. 
Μητρ. Φθιώτιδος

Παρὰ τὰ ὅσα ἐγράφησαν εἰς τὴν
ἐπιστολὴν ὁ Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος
κ. Νικόλαος ὡμίλησεν εὐμενῶς ὑπὲρ
τοῦ Πατριάρχου. Τὴν 7ην Μαΐου
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ agioriti-
kovima ὅτι: «Πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡ
συνέντευξη στὸν Ἐκκλησιαστικὸ Τη-
λεοπτικὸ Σταθμὸ «ΘΑΡΡΙ» καὶ στὸν
Ἀρχιμ. Νεκτάριο Πόκκια τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ρόδου, ποὺ παραχώρη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, τὴν Τρίτη 5
Μαΐου τὸ βράδυ. "Τέτοιος Πατριάρ-
χης δὲν ἔχει ἐμφανιστεῖ στὴν Ὀρθοδο-
ξία. Εἶναι ἡ ρίζα τοῦ γένους μας, εἶναι
τὸ ἅπαν. Ὅλα τὰ προλαβαίνει. Ἐκφρά-
ζει τὴν Ἑλληνορθοδοξία" σχολίασε γιὰ
τὸν κ. Βαρθολομαῖο. Συμπλήρωσε
πὼς τὸν ὑποστήριζε καὶ ἐπὶ Χριστό-
δουλου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐνῶ -ὅπως
εἶπε- "ὁ Χριστόδουλος ἐπέμενε
κακῶς"!».

Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως μόνον μὲ
τὴν φράσιν ὅτι «Τέτοιος Πατριάρχης
δὲν ἔχει ἐμφανιστεῖ στὴν Ὀρθοδοξία»,
καθὼς εἰς τὰ ἔργα μόνον μὲ τὸν Πα-
τριάρχην Ἀθηναγόραν, τὸν καὶ μασό-
νον ἀποκληθέντα, μπορεῖ νὰ συγ-
κριθῆ. Διατὶ ὁ Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος
ἀνέφερε τοιούτους ἐγκωμιαστικοὺς
λόγους διὰ τὸ πρόσωπον τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου; Μία ἀπάντησις εἶναι λόγῳ
ἀνεξικακίας. Ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν
ὅμως, διότι εἰς τὰ θεολογικὰ ζητήματα
δὲν τίθεται θέμα κακίας, ὅταν ἀλλοι-
ώνεται ἡ ἐκκλησιολογία μὲ τὰ ὅσα
ἐγράφησαν εἰς τὴν ἐπιστολήν, ποὺ

προηγήθη, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅσα πράττει τὸ
Πατριαρχεῖον. Μία δευτέρα ἀπάντη-
σις εἶναι ὅτι ἀδιαφόρησε, ὅπως πολλοὶ
Ἱεράρχαι λέγουν «ἂς λέει ὅτι θέλει τὸ
Πατριαρχεῖον». Ἡ στάσις αὐτὴ δὲν
συνάδει μὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου καὶ ἄρα κρίνεται ὡς
λάθος ἐκτίμησις. Μία τρίτη ἀπάντησις
εἶναι ὅτι δὲν κατενόησε τὸ περιεχόμε-
νον τῆς ἐπιστολῆς. Ἀλλὰ τοῦτο εἶναι
λίαν ἀπίθανον διὰ ἕνα ὀξυδερκῆ
Ἱεράρχην. Μία ἀκόμη ἀπάντησις εἶναι
ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρῆ καλὰς σχέσεις
μὲ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον δἰ  ἐκπλήρω-
σιν μελλοντικῶν σχεδίων… Ἀλλὰ μία
τέτοια σκέψις εἶναι ἀδιανόητος, ἀφοῦ
συνήθως αἱ κατὰ καιροὺς παρεμβά-
σεις τοῦ Πατριαρχείου εἰς ἐσωτερικὰ
ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
μόνον τὸ ἀντίθετον ἀποτέλεσμα ἐπέ-
φερον. Μία τελευταία ἀπάντησις εἶναι
ὅτι προσεπάθησε νὰ ὑποστηρίξη τὸν
θεσμὸν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τοὺς τη-
λεθεατάς. Ὅμως δὲν ὑπάρχει καλυτέ-
ρα ὁδὸς διὰ τὴν ὑποστήριξιν τοῦ Οἰκ.
Πατριαρχείου ἀπὸ τὸ νὰ λέγουν ὅλοι
οἱ πιστοὶ τὴν ἀλήθειαν εἰς αὐτό. Ἄλλω-
στε οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ γνωρίζουν
καλῶς τί εἶναι ὁ καθένας καὶ ὅσες καλ-
λιλογίες καὶ ἂν ἐπιστρατευθοῦν δὲν
μεταπείθουν.

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν διαδεδομένην
εἰς τὴν κοινωνίαν ἔκφρασιν ὅτι τὸ Πα-
τριαρχεῖον «εἶναι ρίζα τοῦ γένους
μας», ὀφείλομεν νὰ ἐξηγήσωμεν εἰς
τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς ὅτι ρίζα
δὲν εἶναι ἕνα πρόσωπον, ἀλλὰ ἡ
ὀρθὴ ἔκφρασις τῆς Πίστεως καὶ τῆς
Παραδόσεως. Τὸ γένος μας εἶναι τὸ
Ὀρθόδοξον ὄχι τὸ ἑλληνικόν. Ἐπειδὴ
ὁ Πατριάρχης εἶναι Ἕλλην δὲν ση-
μαίνει ὅτι ἐκφράζει κάποιο γένος. Ἡ
ὀρθὴ Πίστις κάνει τὸ γένος τῆς
Ἐκκλησίας. Διὰ τοῦτο καὶ Πατριάρ-
χαι ἐπέρασαν πάμπολλοι καὶ ἐσβή-
σθη τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τῆς
γῆς ἢ ἀντιθέτως παρέμεινε τὸ ἀνά-
θεμά τους, δι’ ὅσους ἦσαν αἱρετικοί.
Ποῖοι ἔμειναν εἰς τὴν Ἱστορίαν; Μό-
νον ὅσοι ἠγωνίσθησαν καὶ ἐθυσιά-
σθησαν καὶ ἡγίασαν.

Ἡ «Οἰκουµενιστικὴ Οἰκογένεια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ∆ηµητριάδος
Μετὰ τὴν ἀλήθειαν τώρα θὰ πληγῆ

καὶ ἡ οἰκογένεια μὲ τὰ ὅσα προωθεῖ ἡ
Ἱ. Μ. Δημητριάδος. Ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης ἐγκωμιάζεται διαρκῶς ἀπὸ τοὺς
αἱρετικοὺς διὰ τὰς οἰκουμενιστικὰς
συναντήσεις, αἱ ὁποῖαι διὰ νὰ μὴ προ-
καλοῦν ἐνδύονται τὴν περιβολὴν συν -
εδρίων, ἐπειδὴ προωθεῖ δίκην Δουρεί-
ου Ἵππου τὸν Οἰκουμενισμόν. Ὁ ἴδιος
καὶ πάλιν ἔκανε λόγον διὰ «Χριστια-
νικὴν Ἐκκλησίαν»! Ὑπάρχει τέτοιο
πρᾶγμα καὶ δὲν τὸ γνωρίζομεν; Ὅλοι
οἱ αἱρετικοὶ μαζὶ μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους
ἀποτελοῦν μίαν Ἐκκλησίαν, Σεβα-
σμιώτατε; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποδέχε-
ται τοιαύτην διδασκαλίαν ἀπὸ χείλη
«ὀρθοτομοῦντος λόγον τῆς ἀληθεί-
ας»; Ἐρωτῶμεν: Διὰ ποίους λόγους
ὑποχρεοῦται Ἀρχιερεὺς νὰ ἀπολο-
γηθῆ εἰς Συνοδικὸν Δικαστήριον, ἂν
αὐτοὶ δὲν εἶναι πρωτίστως αἱ ἀλλοι-
ώσεις δογμάτων; Ἡ συνάντησις αὐτὴ
προώθησε μόνον ἐσφαλμένας ἀπό-
ψεις, αἱ ὁποῖαι πλήττουν τὴν Ὀρθόδο-
ξον κατανόησιν τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκο-
γενείας. Ἀλλὰ διὰ τοὺς συνέδρους
ὑπάρχει μόνον ἐπιβεβαίωσις «κοινῶν
ἀπόψεων». Ἂν αἱ ἀπόψεις εἶναι κοι-
ναί, τότε σημαίνει ὅτι εἴτε προσεχώρη-
σαν εἰς τὰς ἀντιλήψεις τῶν αἱρετικῶν,
εἴτε ἡ βάσις  ἔχει οὐδέτερον ἀνθρωπι-
στικὸν χαρακτῆρα, πρᾶγμα ποὺ ἀπο-
χρωματίζει τὴν Ὀρθόδοξον πνευματι-
κότητα καὶ ὁδηγεῖ τεχνιέντως, ἀκόμη
χειρότερα, εἰς τὴν συνένωσιν ὅλων τῶν
θρησκειῶν!

Ὅλοι ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι μεταξὺ
τῶν Χριστιανῶν ὑπάρχουν κοιναὶ ἀπό-
ψεις διὰ τὴν οἰκογένειαν τὸ στηρίζουν
εἴτε εἰς τὴν ἐπιστήμην εἴτε εἰς τὸ
Εὐαγγέλιον, τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζονται ὅτι

εἶναι τὰ ἴδια ἀνεξαρτήτως ἂν εἶναι
Παπικός, Διαμαρτυρόμενος ἢ Ὀρθό-
δοξος. Αὐτὴ ἡ ἄποψις εἶναι παγίς. Ἂν
ἡ ἐπιστήμη πρέπει νὰ μᾶς εἴπη διὰ
τὴν οἰκογένειαν, τότε εἶναι περιττὴ ἡ
πίστις; Ἂν ἡ ἐπιστήμη συμφωνεῖ μὲ
τὴν μοιχείαν, πρέπει νὰ συμφωνήση
καὶ ἡ Ἐκκλησία; Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ
Εὐαγγέλιον, μπορεῖ ὡς ἀφετηρία νὰ
εἶναι τὸ ἴδιο κείμενον, ἀλλὰ ἡ κατα-
νόησίς του εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ εἰς
τὴν Δύσιν εἶναι διαφορετική. Ἡ οἰκογέ-
νεια δὲν εἶναι ἕνα ἀποκομμένον ζήτη-
μα ἀπὸ τὴν πνευματικότητα. Ἡ Ὀρθό-
δοξος πνευματικότης κάνει λόγον διὰ
ἄσκησιν καὶ χάριν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν
προκοπὴν τῆς οἰκογενείας. Τονίζει τὴν
ἄσκησιν ὁ Παπισμός; Μπορεῖ νὰ βοη-
θήση τὴν οἰκογένειαν ἡ «κτιστὴ χά-
ρις» κατὰ τοὺς Παπικούς; Διὰ τοῦτο
φαίνεται πὼς ἔγινεν ἀποδεκτὴ καὶ ἡ
Παπικὴ ἄποψις τῆς «Χριστοκεντρικό-
τητας». Ποῦ εἶναι ὁ ρόλος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος; Ἠκούσθη τίποτε δι’ αὐτὸ
ἢ μᾶς κατατρύχει καὶ ἐδῶ ὁ Χριστομο-
νισμὸς τῆς Δύσεως; Εἰς τὴν συνάντη-
σιν ἐψελλίσθησαν καὶ ἀπόψεις ποὺ
ἤγγιξαν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν,
ὡς νὰ συμφωνοῦν οἱ Διαμαρτυρόμε-
νοι μὲ τὰ ὅσα διδάσκονται εἰς τὰ σχο-
λεῖα. Αὐτὰ ἐπέτυχεν ἡ μεταρρύθμισις
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν,
δηλ. νὰ ἔχωμεν ἕνα μάθημα ποὺ πλέ-
ον ἀσπάζονται ἀσμένως καὶ οἱ αἱρετι-
κοί; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν διδάσκει τὸ
μάθημα τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀλλὰ τὴν
κακοδοξίαν! Ἐπίσης ἀνεφέρθησαν καὶ
ἄλλαι ἀπόψεις, γνωσταὶ διὰ τὸν  νεοε-
ποχίτικον χαρακτῆρα, ὅπως ὅτι ἡ ρευ-
στότης κάνει καλὸν εἰς τὴν οἰκογένει-
αν καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν
νεωτερικότητα. Δι’ αὐτὸ αἱ οἰκογένειαι

ἔχουν διαλύσει, ἐπειδὴ ἡ ρευστότης
εἶναι καλή; Τὴν νεωτερικότητα πρέπει
νὰ ἀποδεχθοῦμε ὡς ἔχει ἢ μήπως πρέ-
πει νὰ σκεφθοῦμε μὲ ποῖον τρόπον θὰ
τὴν συνδιαμορφώσωμεν; Ἀφηνόμεθα
ἕρμαια ἑνὸς περιβάλλοντος, τὸ ὁποῖον
προέκυψε εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν ἀντὶ ὡς
Ὀρθόδοξοι νὰ δραστηριοποιηθοῦμε
καὶ νὰ τὸ μεταποιήσουμε ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι;

Λυπούμεθα σφόδρα καὶ μετὰ
οἰμωγῶν θρηνοῦμε, διότι ἐδόθη ἡ
φρούρησις τῆς ἀληθείας εἰς ἀνθρώ-
πους, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ἄξιοι οὔτε τὸ
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν τοῦ τελευταίου
πιστοῦ νὰ ψαύσουν, ἀλλὰ παραδί-
δουν «τὰ ἅγια τοῖς κυσί», δηλ. τὴν
ἀλήθειαν εἰς τὰ πλοκάμια τῆς συγ-
χρόνου ἐποχῆς, ὡς αὐτὴ νὰ ἦταν ἀπὸ
μόνη της καλὴ καὶ κατάλληλος. Δια-
λύεται ἡ οἰκογένεια καὶ προσπαθοῦμε
νὰ τὴν σώσωμεν μὲ συναντήσεις, αἱ
ὁποῖαι ἀποσκοποῦν εἰς ἄλλα πράγμα-
τα, μὲ λυκοσυμμαχίαν καὶ δὲν ἀναζη-
τοῦμε τὴν πνευματικὴν μέθοδον θε-
ραπείας τῶν προβλημάτων. Μήπως
κατὰ βάθος τὸ μόνον ποὺ δηλώνουν
αἱ συναντήσεις αὐταὶ εἶναι ἡ ἀνασφά-
λεια καὶ ἡ ἀμηχανία ποὺ ὑπάρχει εἰς
τὸν Βόλον, ἡ ἀνικανότης διαχειρίσεως
τῆς Παραδόσεως, καὶ διὰ τοῦτο ἡ κα-
ταφυγὴ πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς τὰ «θεο-
ποιημένα φῶτα» τῆς Ἑσπερίας, ποὺ
δύει; Συμφώνως πρὸς τὸ mycity-
net.gr:

«Ἡ Β  ́∆ιεθνὴς – ∆ιαχριστιανικὴ Συ ν -
άντηση γιὰ τὴν οἰκογένεια πραγµατο-
ποιήθηκε στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο
Θεσσαλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
∆ηµητριάδοςO Τὴν Συνάντηση χαιρέ-
τισε ὁ Σεβ. Καθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος
Κερκύρας κ. ἸωάννηςO Ἀκολούθησε

ὁ Χαιρετισµὸς τοῦ Ποιµένος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Εὐαγγελικῆς Κοινότητας Βόλου
Αἰδεσίµου Μελετίου Μελετιάδη, ὁ
ὁποῖος τόνισε ὅτι «ὁ ρόλος τῶν γονέ-
ων, δέν µπορεῖ νὰ ἀναληφθεῖ ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία καὶ ἀκόµη περισσότερο ἀπὸ
τὸ σχολεῖο, µὲ τὸ µάθηµα τῶν θρη-
σκευτικῶνO

Τὴν ἔναρξη τῆς Συνάντησης κήρυξε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος κ.
Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος ἐπεσήµανε ὅτι
«στὴν 1η Συνάντηση, ...καταγράψαµε
καὶ ἐπιβεβαιώσαµε τὶς κοινές µας θέ-
σεις, ἐνῶ κάναµε τὴν ταπεινὴ ἀρχὴ
ἑνὸς εὐρύτερου καὶ ἀπαραίτητου ∆ια-
χριστιανικοῦ προβληµατισµοῦ. Σήµε-
ρα θὰ ἐπιχειρήσουµε τὸ ἑπόµενο
βῆµα, µὴ παραγνωρίζοντας τὶς σαφεῖς
διαφορές µας σὲ θέµατα πίστεως,
ἀλλὰ ἀναγνωρίζοντας τὶς σαφέστερες
κοινές µας ἀπόψεις σὲ θέµατα εὐρύτε-
ρου κοινωνιολογικοῦ προβληµατι-
σµοῦO

Ἡ πρώτη εἰσήγηση παρουσιάστηκε
ἀπὸ τὴν κ. Ἀλεξάνδρα Hercog-Ἀµπα-
τζίδη, ἡ ὁποία ἐπεσήµανε ὅτιO ἡ σύγ-
χρονη οἰκογένεια βιώνει τὴν ρευστότη-
τα τῆς πραγµατικότητάς της. Ὅµως, ἡ
ρευστότητα αὐτὴ δὲν ὑποσκάπτει τὴν
οἰκογένεια, ἀλλὰ «ἀντίθετα ἐνισχύει
τὴν ἐµπιστοσύνη στὴν ἀνθεκτικότητά
της»O Ἀκολούθησε ἡ εἰσήγηση τοῦ κ.
Παντελῆ Σιδηρόπουλου, ὁ ὁποῖος ση-
µείωσε ὅτιO καλούµαστε νὰ καλλιερ-
γήσουµε στὰ παιδιά µας καὶ µὲ τὰ λό-
για καὶ κυρίως µὲ τὸ παράδειγµά µας,
µία Χριστοκεντρικὴ φιλοσοφία τῆς
ζωῆς, ποὺ στηρίζεται στὶς ἀρχὲς τῆς
Ἁγίας Γραφῆς». Τρίτος ὁµιλητὴς ἦταν
ὁ Πρωτ.. Βασίλειος Θερµός, ὁ ὁποῖος
παρατήρησε, µεταξὺ ἄλλων, ὅτι θὰ
χρειαστεῖO ἀποδοχὴ τῆς νεωτερικότη-
τας καὶ γενικά τοῦ σύγχρονου κόσµου,
δεδοµένου ὅτι οἱ νέοι θέλουν νὰ ζοῦν
στὴν ἐποχή τουςO».

Ὁ κ. Γ. Καλαντζῆς διαφωνεῖ 
µέ τὴν Ἱ. Μ. Φιλίππων

Ἐνῶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φιλίπ-
πων δηλώνει ὅτι δὲν ἀπαιτεῖται
μνημεῖον ὁλοκαυτώματος τῶν
Ἑβραίων εἰς τὴν Καβάλαν, ὑπέρ-
μαχος αὐτοῦ ἀναδεικνύεται ὁ Γ. Γ.
Θρησκευμάτων. Διατὶ κόπτεται ὁ
Γ. Γραμματεὺς τόσον πολὺ διὰ τὸ
ζήτημα αὐτό, ἐνῶ διὰ τὸ ζήτημα
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν δὲν συμφωνεῖ μὲ τὰς θέσεις
τῆς ΠΕΘ; Σημειωτέον ὅτι ὁ Γ.
Γραμματεὺς εἶχε ζητήσει νὰ
ὑπάρξουν συλλογικαὶ μορφαὶ
ἐκφράσεως ἐπὶ τοῦ θέματος. Τώ-
ρα ποὺ αὐτὴ ἡ ἔκφρασις ἦλθεν
ἀπὸ τὴν Ἱ. Μητρόπολιν θὰ τὴν
ἀποδεχθῆ ἢ ἐπειδὴ δὲν συμφωνεῖ
μαζί του θὰ τὴν ἀπορρίψη;

Συμφώνως πρὸς τὸ agioritiko-
vima.gr τῆς 16ης Μαΐου 2015:

«Στὴ δήλωσή του ὁ κ. Καλαντζῆς
ἀναφέρει: Εἶναι ἀπίστευτα ἄδικο νὰ
περάσει στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ
ὡς ἡ πρώτη πόλη ποὺ ἀρνεῖται τὴν
φιλοξενία ἑνὸς µνηµείου πρὸς τιµὴν
τῶν δικῶν της πολιτῶν, ἑβραϊκοῦ
θρησκεύµατος, ποὺ ἐξοντώθηκαν
ἀπὸ τοὺς Ναζὶ καὶ τοὺς συµµάχους
τους. Εἶµαι βέβαιος ὅτι οἱ κάτοικοι
τῆς Καβάλας, τόσο ὡς πρόσωπα
ὅσο καὶ ὡς συλλογικὲς µορφὲς
ἔκφρασης, θὰ φροντίσουν ὥστε,
σύντοµα, τὸ µνηµεῖο µὲ τὴν µορφὴ
ποὺ αὐτὸ ἔχει ἤδη φιλοτεχνηθεῖ νὰ
βρεθεῖ στὴν θέση στὴν ὁποία ὁ
∆ῆµος ἔχει ἀποφασίσει ὅτι θὰ φιλο-
ξενηθεῖ. Ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς
αἰσθάνοµαι βαθύτατα προσβεβλη-
µένος γιὰ τὸ θέµα, ποὺ ἔχει ἀνακύ-
ψει, διότι θὰ ἦταν σὰν νὰ µᾶς ζητᾶ
κάποιος νὰ ἀφαιρέσουµε ἢ νὰ
ἀλλοιώσουµε, γιὰ "αἰσθητικοὺς λό-
γους", τὸ σηµεῖο τοῦ σταυροῦ ἀπὸ
τὸν τάφο τῶν παππούδων µας,
ποὺ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τοὺς Γερµα-
νούς. Οἱ Ἕλληνες ἑβραῖοι ποὺ δο-
λοφονήθηκαν ἀπὸ τοὺς ναζὶ δὲν
ἔχουν τάφο στὸ χῶµα τῆς πατρίδας
µας, γιὰ νὰ κοσµεῖ τὴν ἐπιτύµβια
στήλη του τὸ ἄστρο τοῦ ∆αβίδ, γιατί
τάφος τους εἶναι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
γῆ, ἐκεῖ ποὺ κατέληξαν οἱ στάχτες
ἀπὸ τὰ κρεµατόρια».

Συμφώνως πρὸς τὸ xronome-
tro.gr τῆς 18ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Μὲ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε
τὸ Γραφεῖο Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας
τῆς Ἱ.Μ.Φ.Ν.Θ.  παίρνει µέρος στὸ
δηµόσιο διάλογο ποὺ ἄνοιξε µὲ
ἀφορµὴ τὸ µνηµεῖο γιὰ τὸ ἑβραϊκὸ

ὁλοκαύτωµα ποὺ πρόκειται νὰ στη-
θεῖ στὴν Καβάλα. Στὴν ἀνακοίνωση
τονίζεται ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύ-
γονται οἱ ὑπερβολὲς καὶ θυµίζοντας
ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλες γενοκτο-
νίες, γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν τοποθετήθη-
καν ἀναθηµατικὲς στῆλες σὲ κεντρι-
κοὺς δηµόσιους χώρους! Ἀναλυ-
τικὰ ἡ ἀνακοίνωση ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Τὸ µνηµεῖο ὁλοκαυτώµατος τῶν
Ἑβραίων τῆς Καβάλας κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ ∆ευτέρου Παγκοσµίου
Πολέµου κατέστη σηµεῖο ἀντιλεγό-
µενο. Ἐξαιτίας τῆς ἀναβολῆς τῶν
ἐγκαινίων του, µὲ ἀπόφαση (κατὰ
πλειονοψηφία) τοῦ ∆ηµοτικοῦ Συµ-
βουλίου, ἐκδηλώθηκαν ὀξύτατες
δηµόσιες ἀντιπαραθέσεις µὲ ὑβρι-
στικὸ περιεχόµενο σὲ ὁρισµένες
περιπτώσεις. Ὅλα αὐτὰ γεννοῦν
τὴν ἀνάγκη τῆς συµµετοχῆς στὸν
εὐρύτερο αὐτὸ διάλογο.

Ἡ ἀντικειµενική, ἀπροκατάληπτη
καὶ χωρὶς κανενὸς εἴδους σκοπιµό-
τητες θεώρηση τοῦ θέµατος δὲν δι-
καιολογεῖ τὴν παρουσίαση τοῦ θέ-
µατος µὲ διαφορετικὸ περιεχόµενο
ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔχει. Πρόκειται δη-
λαδή, γιὰ τὴ δηµιουργία µνηµείου
σχετιζόµενου µὲ ἀποτρόπαια καὶ
καταδικαστέα γεγονότα, ποὺ δὲν
συνέβησαν στὸν τόπο µας. ∆ὲν
χρειάζεται λοιπόν, στὴν προκειµένη
περίπτωση νὰ γίνει ἐπίκληση λό-
γων θρησκευτικῶν (ἐλευθερία τῆς
θρησκείας καὶ τῶν συµβόλων
της),ἰδεολογικῶν (ἄστρο τοῦ ∆αυίδ,
πεντάλφα), πολιτικῶν (µισαλλοδο-
ξίας, ἀντισηµιτισµοῦ) καὶ αἰσθη-
τικῶν ἢ συναισθηµατικῶν (ἀπαρά-
δεκτη, ἀνήθικη καὶ προσβλητικὴ
ἀπόφαση, ἀνεξόφλητο χρέος, δο-
λοφονία µνήµης καὶ ἄλλα ἠχηρὰ
παρόµοια), γιὰ νὰ στηθεῖ τὸ µνη-
µεῖο στὸ κέντρο τῆς πόλης, γιὰ τὰ
ἀδικοχαµένα θύµατα τῆς ἑβραϊκῆς
κοινότητας τῆς Καβάλας. Γενικότε-
ρα, ἡ µνήµη τῶν θυµάτων τῆς ναζι-
στικῆς θηριωδίας διατηρεῖται ζων-
τανὴ καὶ χωρὶς ἀναθηµατικὲς
στῆλες σὲ κεντρικοὺς δηµόσιους
χώρους. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ὀφειλόµενη
τιµὴ πρὸς αὐτὰ ἀπὸ τὴν τοπικὴ κοι-
νωνία δὲν περιορίζεται µόνον
στοὺς ἑβραίους, δίκαια ἀνήκει καὶ
σὲ ἄλλες, τὸ ἴδιο εἰδεχθεῖς γενοκτο-
νίες (ποντίων, µικρασιατῶν,
θρακῶν, ἀρµενίων), ποὺ δὲν ἀπέ-
κτησαν ἀκόµη «δηµόσια σήµατα»
τῆς πολύπαθης Καβάλας καὶ τῆς
περιοχῆς της, στὴν ὁποία διαχρο-
νικὰ συνυπῆρξαν εἰρηνικὰ καὶ φιλό-
ξενα καὶ ἄλλες κοινότητες».

Ὁ Μακ. Πατρ. Ἱεροσολύµων, ὁ Μητροπολίτης
πρώην Πειραιῶς καὶ τὰ παράσηµα!

Τὸ τελευταῖον χρονικὸν διάστη-
μα ὁ Μακ. Πατρ. Ἱεροσολύμων κ.
Θεόφιλος ἔχει προβῆ εἰς σωρίαν
παρασημοφορήσεων καὶ μάλιστα
μὲ τὸ ἴδιο παράσημον. Ἐσχάτως
ἀπένειμε τὸ «Ἱπποτικὸν» αὐτὸ
εἰς τὸν Μητρ. πρ. Πειραιῶς κ.
Καλλίνικον. Πολλοὶ ὑποστηρί-
ζουν ὅτι ἀπαιτεῖται νὰ ὑπάρχη
τρόπος ἀναγνωρίσεως τῆς προσ -
φορᾶς προσώπων καὶ ὅτι εἶναι
καλὸν νὰ ἀπονέμωνται παράση-
μα. Ἡ συνήθεια αὐτή, ὅμως, εἶναι
κοσμική. Τὰ πνευματικὰ «παρά-
σημα» ἀπονέμει μόνον ὁ Κύριος,
κατὰ τὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου «ἀπό-
κειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέ-
φανος», ἀλλιῶς ὅποιος ἐπιδιώκει
εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωὴν πα-
ρά-σημα, μᾶλλον αὐτὰ ἀπὸ διά-
σημα καταντοῦν ἄ-σημα. Ἐπιπροσ -
θέτως, ποῖον τὸ νόημα τῶν παρα-
σήμων διὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, ἐφό-
σον τὸ καθῆκον τους καὶ μόνον
ἐπιτελοῦν; Ἀλλὰ παρατηροῦμεν
ὅτι αὐτὰ ἀποδίδονται ἀκρίτως
τὸν τελευταῖον καιρὸν μὲ μηδα-
μινὴν αἰτιολόγησιν καὶ διὰ τοῦ
τρόπου αὐτοῦ χάνουν τὴν ὅποιαν,
ἀξίαν εἶχον. Τοιουτοτρόπως, τὸ
παράσημον καταντᾶ ἕνα «κύμβα-
λον ἀλαλάζον» ὡς τὰ παρόμοια
ποὺ πωλοῦνται καὶ δύναται οἱοσ-
δήποτε νὰ ἀγοράση μερικὰ καὶ νὰ
τὰ φέρη καμαρωτὸς ἐπὶ τοῦ στή-
θους. Πάντως, ὡς φαίνεται ἀπὸ
τὸ πολύωρον ταξίδιον, ὁ Μητρ.
πρ. Πειραιῶς πρέπει νὰ ἀνέρρω-
σεν ἀπὸ τὸ βαρὺ πλῆγμα ποὺ
ἐπέφεραν, λόγῳ εὐαισθησίας διὰ
τὰ ἐκκλησιαστικά, αἱ ποικίλαι
ἀποκαλύψεις τὸ 2005, ἀπὸ τὰς
ὁποίας συνεκλονίσθη τὸ Πανελ-
λήνιον καὶ ἡ ὑγεία του, μὲ συνέ-
πειαν νὰ ὁδηγηθῆ εἰς παραίτησιν.

Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἱεροσολύμων τῆς 30ῆς Μαΐ-
ου 2015:

«Τὴν Τετάρτην, 30ήν Ἀπριλί-
ου/13ην Μαΐου 2015, ἐπεσκέφθη
τὸ Πατριαρχεῖον ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος καὶ
Ἁλµυροῦ κ. Ἰγνάτιος, συνοδεύων
µετά τινων Ἱερέων τὸν Γέροντα
αὐτοῦ, πολιὸν πρώην Μητροπολί-
την Πειραιῶς κ. Καλλίνικον. Τὴν
ἐκλεκτὴν Ἀρχιερατικὴν προσκυνη-
µατικὴν ὁµάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ
Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡµῶν καὶ Πατριάρ-
χης Ἱεροσολύµων κ.κ. Θεόφιλος καὶ
Ἁγιοταφῖται Πατέρες καὶ ἐξέφρασε
τὴν χαρὰν Αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἐπισκέψει
ταύτῃ. Ὁ Γέρων Μητροπολίτης
πρώην Πειραιῶς κ. Καλλίνικος ἐξέ-
φρασε χαρὰν καὶ συγκίνησιν ἐπὶ τῇ
ἐπισκέψει αὐτοῦ καὶ πάλιν εἰς τὴν
Ἁγίαν Γῆν καὶ εἰς τὸν Πανάγιον Τά-
φον καὶ τὸ Πατριαρχεῖον ἀναµιµνη-
σκόµενος τὴν προσκυνηµατικὴν
αὐτοῦ θεωρίαν εἰς τοὺς Ἁγίους Τό-
πους ἐπὶ σειρὰν παρελθόντων
ἐτῶν. Ἐπὶ τῇ ἀγαστῇ συγκυρίᾳ τῆς
ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτα-
τος ἐτίµησε τὸν γηραιὸν Μητροπο-
λίτην πρώην Πειραιῶς κ. Καλλίνι-
κον διὰ τοῦ παρασήµου τοῦ Ἀνωτέ-
ρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγµατος τῶν
Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς
ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ
πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν συµ-
παράστασιν αὐτοῦ πρὸς τὰ Πανά-
για Προσκυνήµατα καὶ τὸ Πατριαρ-
χεῖον. Συγκεκινηµένος ὁ πρώην
Μητροπολίτης Πειραιῶς ηὐχαρί-
στησε τὸν Μακαριώτατον διὰ τὴν
θερµὴν ὑποδοχὴν καὶ τὴν τιµητικὴν
διάκρισιν, ὑποσχόµενος ὅτι ἄχρι τέ-
λους τῆς ζωῆς αὐτοῦ θὰ προσεύχη-
ται ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύ-
µων καὶ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφό-
τητος».

Αἱ θρησκευτικαὶ ἀνησυχίαι 
τοῦ ἀθρήσκου Πρωθυπουργοῦ!

22 ΜΑΪΟΥ 2015


