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Ἡ συνάντησις Ὀρθοδόξων καί Λουθηρανῶν εἰς Ρόδον ἀπεφάνθη

Ο ΑΡΧΙΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ«ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ» ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Λόγοι ἐπικαιρότητος, σχετικά µὲ
τὰ ὅσα ἀφοροῦσαν εἰς τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴν Ἀµερικῆς, µᾶς ὑπεχρέωσαν
νὰ παρακάµψουµε τὰ «σπουδαῖα»
γεγονότα τῆς προσφάτου διασκέψε-
ως Ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν
καὶ νὰ ἀσχοληθοῦµε εἰς τὸ προ-
ηγούµενον φύλλον µὲ τὰ παρασκη-
νιακὰ σχέδια µεταξὺ Κωνσταντινου-
πόλεως, Ἀθηνῶν καὶ Ἀµερικῆς.
Ὡστόσο, ὁ «Ο.Τ.» εἶναι γνωστὸν ὅτι
οὐδέποτε λησµονεῖT

Ὁ ἀτελείωτος διάλογος1
Τὸν διάλογον µὲ τοὺς Λουθηρα-

νοὺς εἶχε ἀρχίσει ὁ Πατριάρχης
Ἰερεµίας ὁ Β΄ µὲ καθηγητὲς τοῦ Πα-
νεπιστηµίου τῆς Τυββίγγης τὸν 16ο
αἰῶνα, εἰς µίαν προσπάθειαν νὰ
τοὺς ὁδηγήση καὶ πάλιν εἰς τοὺς
κόλπους τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθο-
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἀλληλογραφία τότε ἔπεσε τελικὰ
εἰς τὸ κενόνT Οἱ σχέσεις µὲ τοὺς
Λουθηρανοὺς ἀνεθερµάνθησαν
ἀπὸ τὸ 1967 ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου
Ἀθηναγόρου, ὁ ὁποῖος ἐφρόντισε
νὰ θεµελιώση τὴν ἀπαρχὴν ὅλων
τῶν δεινῶν, τὰ ὁποῖα ταλανίζουν
σήµερον τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπὸ τὸ
1981 καὶ ἐντεῦθεν οἱ Οἰκουµενισταὶ
προωθοῦσαν δυναµικὰ τὸ πλησία-
σµα µὲ τοὺς Λουθηρανοὺς µὲ ἔκδο-
σι κοινῶν κειµένων εἰς τὶς 15 συν-
αντήσεις ποὺ ἐµεσολάβησαν µέχρι
τῆς ἐφετινῆς. Τὴν 16ην Μαΐου εἰς
Ρόδον πρὶν τρεῖς ἑβδοµάδες ἀνεµέ-
νετο ἡ ὁλοκλήρωσις, ὅµως ἡ Ὀρθό-
δοξος πλευρὰ τὴν ἄφησε εἰς ἀναµο-
νήνT Σκοπίµως;

Ἀπὸ Ρόδον1
«βγαίνει» ἀγκάθι!

Ἀπὸ τῆς 29ης Ἀπριλίου ἕως καὶ
τῆς 5ης Μαΐου 2015 ἔλαβε χώραν
εἰς Ρόδον ἡ 16η συνάντησις τῆς
Ὁλοµελείας τοῦ ἐπισήµου Θεολογι-
κοῦ ∆ιαλόγου µεταξὺ τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παγκοσµίου
Λουθηρανικῆς Ὁµοσπονδίας. Ἡ
διάσκεψις ἠσχολήθη µὲ τὰ κείµενα
ποὺ παρήχθησαν κατὰ τὶς συναντή-
σεις τῆς Προπαρασκευαστικῆς Ἐπι-

τροπῆς τοῦ Λονδίνου (2012), τοῦ
Σιµπίου Ρουµανίας (2013) καὶ τοῦ
Ταλλὶν (2014) σχετικὰ µὲ τὸ θέµα
τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης καὶ
πιὸ συγκεκριµένα: α) τὰ λειτουργικὰ
κείµενα καὶ τὸ τυπικὸν τῆς χειροτο-
νίας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον καὶ τὴν Λου-
θηρανικὴν Παράδοσιν καὶ β) ἡ Λου-
θηρανικὴ ἀντίληψιν διὰ τὴν χειροτο-
νίαν τῶν Γυναικῶν καὶ ἡ Ὀρθόδοξος
κατανόησις διὰ τὸν ρόλον καὶ τὴν
θέσιν τῆς γυναίκας εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν καὶ τὸ ζήτηµα τῆς χειροτονίας
τῶν γυναικῶν εἰς τὸν Ὀρθόδοξον
κόσµον.

Προφανῶς, οἱ πρόσφατες πιέσεις
τοῦ πιστοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς ἔχοντες

τὶς πρωτοβουλίες εἰς τὰ Οἰκουµενι-
στικὰ ζητήµατα, µεταξὺ ἄλλων,
ὡδήγησαν εἰς τὸ νὰ ἀποφευχθῆ µία
ὁποιαδήποτε συµφωνία, δι’ αὐτὸ καὶ
τὸ ἐπίσηµον ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει:
«Ἡ συνεδρίασις τῆς Ὁλοµελείας διε-
τύπωσε µίαν νέαν προσωρινὴν δή-
λωσιν, ἡ ὁποία θὰ ἀναπτυχθῆ πε-
ραιτέρω εἰς τὰς προσεχεῖς συνε-
δριάσεις εἰς τὸ ἐγγὺς µέλλον». Ἡ δή-
λωσις αὐτὴ φαίνεται ὡς νὰ ὑποση-
µαίνη ὅτι ὑφίσταται ἀσυµφωνία µε-
ταξὺ τῶν δύο πλευρῶν, ἡ ὁποία
τοὺς ὁδηγεῖ εἰς περαιτέρω διάλογον.
Εἰς τὴν πραγµατικότητα πρόκειται
δι᾽ ἕνα διπλωµατικότατον ἑλιγµό,
καθὼς ἡ Οἰκουµενιστικὴ τακτικὴ ἔχει

µεταλλαχθῆ καὶ ὡς τοιαύτη ἐπέτυχε
νὰ βελτιώση τὶς πονηρὲς µεθόδους
της.

Ἡ νέα τακτικὴ
Πρῶτον, τὸ ἐπίσηµον ἀνακοι-

νωθὲν ἐξεδόθη καὶ ἐδηµοσιεύθη µό-
νον εἰς τὴν ἀγγλικήν, ὥστε ἀφενὸς νὰ
µὴ ἔχη πρόσβασιν τὸ πλῆθος τοῦ
ἁπλοῦ λαοῦ, διὰ νὰ περάσουν κά-
ποια ζητήµατα ἀπαρατήρητα, καὶ
ἀφετέρου νὰ ὑπάρχη τὸ περιθώριον
τῆς δηµιουργικῆς ἀσαφείας, ὡς εἴθι-
σται νὰ λέγεται εἰς τὶς ἡµέρες µας.
Κατὰ τὴν ἀσάφειαν, δύναται καθεὶς
νὰ ἑρµηνεύη ὡς ἐπιθυµεῖ τὰ γραφό-
µενα καὶ εἰς περίπτωσιν ἐντοπισµοῦ
ὑπαναχωρήσεων ἀπὸ τὴν Ὀρθόδο-

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Τὴν Η΄ Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν
Ἁγίαν Πεντηκοστήν καί τήν ἐπιδημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον τοῦ Χριστοῦ
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Εἰς τὸν ἀπόηχον τοῦ χειροκροτήματος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΗΕΚΛΟΓΗ καί στή συνέχεια ἡ ἐνθρόνιση ἑνός µητροπολίτη
συνήθως προκαλοῦν χειροκροτήµατα καί δηµιουργοῦν κα-
λές ἐντυπώσεις στό λαό τοῦ Θεοῦ. Ὁ νεοεκλεγείς µητροπο-

λίτης συγκινεῖται καί ἐνθουσιάζεται, χωρίς νά πολυσκέφτεται τά
πολλά καί δύσκολα προβλήµατα, πού θά κληθεῖ νά ἀντιµετωπί-
σει. Ὅσο θά φτάνει ὁ ἀπόηχος τοῦ χειροκροτήµατος στά αὐτιά
του, θά ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι ἀπέκτησε µιά σπουδαία καί ἰσόβια
ἐξουσία καί θά µπορεῖ νά κάνει ὅ,τι ὁ ἴδιος θά κρίνει ὀρθό. ∆ηλα-
δή, θά νιώθει ἀπόλυτα ἐλεύθερος καί αὐτό εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο,
γιατί ἕνας κληρικός καί πολύ περισσότερο ἕνας µητροπολίτης,
ποτέ δέν εἶναι ἐλεύθερος, παρά µόνο ὅταν εἶναι ἐνάρετος καί ὑπη-
ρετεῖ πιστά τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις
ὑπηρετεῖ τόν ἐγωισµό του καί τά πάθη του. Καί τό βλέπουµε αὐτό
συχνά. Πολλοί νέοι µητροπολίτες, νεαρῆς συνήθως ἡλικίας, παίρ-
νουν διάφορες πρωτοβουλίες, πού ἀποκαλύπτουν τήν πνευµατι-
κή τους ἀνωριµότητα. Εἶναι δραστήριοι πρός ἐντυπωσιασµόν καί
ὄχι πρός οἰκοδοµήν τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι γιά νά ἐπαναλαµβάνε-
ται τό χειροκρότηµα, ἔστω καί µέ τρόπο νωχελικό. Ἐπιθυµοῦν τόν
ἔπαινο, καλλιεργοῦν τήν καλή φήµη, ἀπαιτοῦν τό σεβασµό ἀπό
ὅλους καί τροφοδοτοῦν συνεχῶς τήν ἀκόρεστη φιλοδοξία τους.

Οἱ συγκεκριµένοι αὐτοί ἀρχιερεῖς ἔχουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι
εἶναι πλούσιοι στίς ἀρετές καί ὅτι ἡ ἐµπειρία τους στό ἀγρό τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἐκείνη πού τούς καθοδηγεῖ καί τούς ἐµπνέει.
Αὐτό συµβαίνει καί µέ ἐκείνους πού ποτέ δέν ἐργάστηκαν στήν
Ἐκκλησία, ἀλλ᾿ ἁπλῶς φόρεσαν τό ράσο καί ἀπολαµβάνουν
ὅλα ὅσα τούς ἐξασφαλίζει. Καί γιά νά ἔχουν ἀδιατάρακτη τήν
κοσµική τους µακαριότητα εἶναι πρόθυµοι νά ἱκανοποιοῦν τίς
ἐπιθυµίες τῶν ἀκαλλιέργητων πνευµατικά ἀνθρώπων. Ρίχνουν
ἄφθονο νερό στό κρασί τους καί εἶναι συµβιβασµένοι µέ τόν κό-
σµο.

Ἰδιαίτερη σηµασία δίνουν στά ἀρχιερατικά συλλείτουργα. Κα-
λοῦν ἐν Χριστῷ ἀδελφούς γιά περισσότερη λάµψη, χωρίς ὅµως
νά προσέχουν ποιούς καλοῦν! Εἶναι προκλητικό, γιά παρά-
δειγµα, νά συλλειτουργοῦν µέ ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι κατά τό πα-
ρελθόν ὑπῆρξαν πρωταγωνιστές ποικίλων σκανδάλων καί
ἔχουν µείνει ἀτιµώρητοι – γιά νά µή πῶ ὅτι φιλαδέλφως ἔχουν
ἐπαινεθεῖ! – περιφρονώντας τήν πνευµατική εὐαισθησία τοῦ
πιστοῦ λαοῦ.

Ἀλλά καί µέ τούς ἱερεῖς τους ἔχουν µιά ἀπαράδεκτη σχέση.
Τούς προτρέπουν νά εἶναι ἀνοιχτοί στόν κόσµο, νά εἶναι δίπλα
του, νά συµµετέχουν στίς πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί φυσικά
πρῶτοι νά σέρνουν τό χορό στά πανηγύρια! Μέ τόν τρόπο
αὐτό ὅµως δέν θά µπορέσουν νά τούς βάλουν σέ µιά σειρά καί
νά τούς κάνουν ἀξιοσέβαστους στό ποίµνιό τους. Ἐκεῖνο ὅµως
πού σίγουρα πετυχαίνουν εἶναι ὁ καθηµερινός σκανδαλισµός
τοῦ πιστοῦ λαοῦ. ∆έν µπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς τί µπορεῖ νά
συµβεῖ, ὅταν ὁ ποιµένας εἶναι λύκος! Ὅταν τό ποίµνιο δέχεται
ἐπιθέσεις καί δαγκώµατα ἀπό τόν ποιµένα, πού θά ἔπρεπε νά
εἶναι φωτεινός φάρος καί παράδειγµα πρός µίµηση.

Εἶπαν πώς ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος µετά
τόν ΕΝΑ, δηλαδή τόν Ἰησοῦ Χρι-
στό. Ἡ ἀξία καί τό πνευµατικό µέ-
γεθος τοῦ Παύλου δέ συγκρίνεται
µέ ἀνθρώπινα µέτρα. Ξεπερνάει
κάθε σύγκριση καί κάθε παροµοί-
ωση. Ὁ Σαῦλος ἔγινε Παῦλος
“οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδέ δι᾽
ἀνθρώπου”, ἀλλ᾽ ἔγινε µὲ προσ-
ωπικό θεῖο κάλεσµα τοῦ ἴδιου τοῦ
Χριστοῦ µετά τήν Ἀνάσταση, µέ
τό γνωστό ὅραµα τῆς ∆αµασκοῦ.
Ὁ Σαούλ ἦταν “σκεῦος ἐκλογῆς”
τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Ἀποδέχτη-
κε τήν κλήση, βαπτίστηκε ἀπό
τόν Ἀνανία, καί µετά τή χειραγω-
γία τοῦ Βαρνάβα, ὁ νέος καί µέγας
Παῦλος, θά γίνει πιά, ὁ “ἀπόστο-
λος τῶν ἐθνῶν”. Θά γίνει , καθώς
τόν εἶπαν, ὁ νέος Μέγας Ἀλέξαν-
δρος, ὁ ὁποῖος θά κάµει τήν ἀντί-
στροφη πορεία ἐκείνου, γιά νά
κατακτήσει πνευµατικά “εἰς Χρι-
στόν” τούς λαούς τῆς Εὐρω-
παϊκῆς ∆ύσης. Ὄχι µόνο πῆγε µέ-
χρι τή Ρώµη - ὅπου φυλακίστηκε
καί θυσιάστηκε γιά τή Χριστιανική
του Πίστη - ἀλλ᾽ εἶχε σκοπό νά
φτάσει ὡς τήν τελευταία ∆υτική
εὐρωπαϊκή χώρα, δηλαδή τήν
Ἱσπανία. Χωρίς δισταγµό, θά
µπορούσαµε νά τόν ὀνοµάσουµε
θεµελιωτή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολι-
τισµοῦ, κι ἄς ἀντιδρᾶ ἡ χυδαία
Ε.Ε. νά παραδεχτεῖ τίς Χριστιανι-
κές ρίζες τῆς Εὐρώπης!

Ποῦ ὀφείλει λοιπόν ὁ ἀξεπέρα-

στος πνευµατικός κατακτητής
Παῦλος, τό µεγαλεῖο του; Μά ποῦ
ἀλλοῦ, παρά στήν ὁλοκληρωτική
ἀφοσίωση καί ἀγάπη του στόν
Ἰησοῦ Χριστό! Τό διακηρύσσει ὁ
ἴδιος: “Τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπό τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἢ
στενοχωρία ἤ διωγµὸς ἤ λιµός ἤ
γυµνότης ἤ κίνδυνος ἤ µάχαιρα;”
Καί προσθέτει: “Πέπεισµαι γάρ
ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωή οὔτε
ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί οὔτε δυνάµεις
οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε µέλλοντα...
δυνήσεται ἡµᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν” (Ρωµ. Η΄
35, 38, 39).

Ἡ ζωή τοῦ Παύλου ἦταν ἀκρι-
βές ἀντίγραφο τοῦ Χριστοῦ. Γιαυ-
τό καί εἶχε τολµήσει νά γράψει
στούς χριστιανούς: “Μιµηταί µου
γίνεσθε” καί “Μιµηταί µου γίνε-
σθε, καθώς κἀγώ Χριστοῦ” (Α΄
Κορ. ∆΄16, ΙΑ΄1). Μελετώντας τίς
θεόπνευστες ἐπιστολές του, ἔχεις
τήν αἴσθηση - κι αὐτή εἶναι ἡ
πραγµατικότητα - ὅτι ἀκοῦς νά
σοῦ µιλᾶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Μέ τό
στόµα τοῦ Παύλου µιλάει καί διδά-
σκει σέ παγκόσµια διάσταση, ὁ
ἴδιος ὁ Ἰησοῦς. Ἔχει τέτοια ἀγα-
πητική ἀφοσίωση, στόν Κύριο
καί Θεό του, ὥστε νά ὁµολογεῖ
πώς: “Ἐµοί γάρ τό ζεῖν Χριστός
καί τό ἀποθανεῖν κέρδος” (Φιλ. Α΄
21). Ἄς ἠχεῖ λοιπόν στ' αὐτιά µας
ὁ λόγος του: “Μιµηταί µου γίνε-
σθε”.

Ἐν ὄψει τῆς λεγομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, τὴν ὁποίαν προετοιμάζουν πυ-
ρετωδῶς διὰ τὸ 2016, ἀποκαθιστοῦν μὲ τὴν ἀποφασισμένην ἐπέτειον τῆς Μεταρ-
ρυθμίσεως καὶ τὴν μνήμην τοῦ Μεγάλου αἱρεσιάρχου Λουθήρου ὡς νὰ ἦτο Ἅγιος !

ΤΟ µεγαλεῖο τῆς ἡµέρας µᾶς καλεῖ ἀπόψε νὰ στραφοῦµε στὴν Πεντη-
κοστὴ καὶ ὅσο µποροῦµε νὰ προσεγγίσουµε τὸ µυστήριο αὐτῆς τῆς
Ἁγίας ἡµέρας. Ἔχει ἐκδοθῆ παλαιότερα ἕνα βιβλίο µὲ θέµα «Ἡ ἑορτὴ

τῆς Πεντηκοστῆς»· γίνεται µιὰ προσπάθεια νὰ γνωσθοῦν εὐρύτερα τὰ ὑπέρο-
χα λειτουργικὰ καὶ ὑµνολογικὰ κείµενα τῆς ἑορτῆς καὶ τῶν ἄλλων ἑορτῶν καὶ
ἀπὸ τὸ βιβλίο αὐτὸ θὰ προσπαθήσουµε νὰ παραθέσουµε τὸν πρόλογο, νὰ
ἀναλύσουµε καλλίτερα τὸν πρόλογο, ποὺ µᾶς βοηθᾶ ἀρκετὰ στὴν κατανόηση
τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι ἡ γενέθλιος ἡµέρα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι βέβαια κάτι,
ποὺ τὸ λέµε πολλὲς φορές, ὅσοι ὅµως ἐµβαθύνουν καὶ θεολογοῦν γνωρίζουν
ὅτι ἡ Ἐκκλησία µας προϋπῆρχε καὶ κάποιος ὀρθόδοξος µελετητὴς ἔχει γράψει
ἕνα ὀγκωδέστατο βιβλίο περὶ τῆς προαιωνίου ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας µας
µὲ µαρτυρίες Πατερικῶν κειµένων κ.λπ. Θἄλεγε κανεὶς ὅτι τὴν ἡµέρα τῆς Πεν-
τηκοστῆς ἀκριβέστερα ἀποκαλύπτεται ἡ Ἐκκλησία, φανερώνεται ἡ Ἐκκλησία.

Τὴν ἡµέρα αὐτή, πενῆντα ἡµέρες µετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως
εἶναι γνωστό, κατέβη τὸ Ἅγιο Πνεῦµα καὶ πραγµατοποίησε αὐτὴ τὴν πνευµα-
τικὴ γέννηση, φανέρωση καὶ ἀποκάλυψη τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος σηµειώνει: «ἐὰν δὲν ἦταν παρὸν τὸ Ἅγιο Πνεῦµα
δὲν θὰ εἶχε ἱδρυθῆ ἡ Ἐκκλησία. Ἐφ ὅσον ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, εἶναι φανερὸ
ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα βρίσκεται ἀνάµεσά µας. Ἡ ὕπαρξη λοιπὸν τῆς Ἐκκλησίας
δείχνει πὼς ἦταν πραγµατικὴ ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος». Στὴν ἴδια ὁµι-
λία του ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος σηµειώνει πὼς ὁ Χριστὸς ἀνεβαίνοντας στὸν
Οὐρανὸ πρόσφερε τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸν Πατέρα καὶ σὰν δῶρο καὶ ἀπό-
δειξη, ὁ Πατέρας δέχθηκε τὴν προσφορά, ἔστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦµα. Ἔλαβε ὁ
Χριστὸς τὴν προσφορὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς µας καὶ ἀντὶ γι᾽ αὐτὴ µᾶς

Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα
περὶ τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ Πεντηκοστή*
Τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Πρίν ἀπό τριάντα χρόνια οἱ κυβερνήσεις διαφόρων προηγµένων κρατῶν
προσπαθοῦσαν νά πείσουν τούς πολίτες τους, ὅτι µεγάλη ἐξυπηρέτηση στή
δηµόσια καί στήν ἰδιωτική ζωή τους θά εἶχαν ἄν ὅλες οἱ συναλλαγές τους γί-
νονταν µέ ἠλεκτρονική ταυτότητα.

Πολλοί ὅµως δηµοκρατικοί, ἀλλά καί χριστιανικοί φορεῖς ἀνθίσταντο πα-
ρουσιάζοντας τά δεινά µιᾶς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, πού δένει τούς ἀνθρώ-
πους σέ µιά στυγνή καί παγκόσµια δικτατορία καί τούς ὁδηγεῖ στό σφράγισµα
µέ τόν ἀριθµό τοῦ ἀντιχρίστου.

Ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα πῆρε καί ἄλλες ὀνοµασίες, ὅπως Κάρτα τοῦ
Πολίτη ἐπί Γιώργου Παπανδρέου. Μέ τήν ἴδια ὀνοµασία, Κάρτα Πολίτη,
ἐµφανίστηκε στίς ἡµέρες ΣΥΡΙΖΑ. Ἐνῷ, ὅσο ἦταν ἀντιπολίτευση, συναγωνι-
ζόταν µαζί µας τονίζοντας τά ἀρνητικά, τώρα τή θεωρεῖ σανίδα σωτηρίας γιά
τούς φτωχούς, πού θά ἐπιδοτοῦνται µέ ἀστεῖα ποσά διαβίωσης καί ἐνοικίου. Ἡ
δηµόσια διαβούλευση, µέ τό ἐπίπεδο τῶν ὑγιῶν καί ἀξιοπρεπῶν ἐπιχειρηµά-
των, τούς ἀνάγκασε νά τήν πάρουν πίσω. Μέσῳ ἄλλου ὅµως ὑπουργοῦ προσ-
παθοῦν νά τήν ἐπιβάλουν ὡς πιστωτική ἤ χρεωστική κάρτα καί µάλιστα πιλο-
τικά σέ ὅλα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου µέ πληθυσµό ἄνω τῶν τριῶν χιλιάδων κα-
τοίκων. Οἱ φτωχοί κάτοικοι ἀντιδροῦν, γιατί τούς δίνεται τό περιθώριο ἀπό τόν
τουρισµό τοῦ καλοκαιριοῦ νά βγάλουν λίγα χρηµατάκια γιά διαβίωση καθ᾽ ὅλο
τό ὑπόλοιπο ἔτος ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων µηνῶν πού εἶναι οἰκονοµικά ἄγονοι,
µέχρι τό ἑπόµενο καλοκαίρι. Οἱ κυβερνῶντες ἐξαντλοῦν τήν αὐστηρότητά τους
σ’ αὐτούς τούς ἀδύνατους οἰκονοµικά νησιῶτες, τάχα µεγαλοεπιχειρηµατίες,
φροντίζοντας δῆθεν γιά τήν ὑπόληψή τους ὡς ἐντίµων ἐπιχειρηµατιῶν, γιατί
δέν θά φοροδιαφεύγουν.

Εἶναι πέραν πάσης ἀµφιβολίας καί στόν πιό ἀφελῆ Ἕλληνα πολίτη, ὅτι ἡ
ὕπουλα εἰσαγόµενη πιστωτική ἤ ἄλλως πως ὀνοµαζόµενη ὑποχρεωτική κάρ-

Κάρτα συναλλαγῶν
Γράφει ὁ Ἀρχιµ. Σαράντης Σαράντος,

ἐφηµέριος Ἱ. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Ἀµαρουσίου

• Τὸ χρονικόν τῆς Ἁλώσεως.
Τοῦ Ἰωάννου Ἐλ. Σιδηρᾶ,
Θεολόγου – Ἐκκλησιαστικοῦ
Ἱστορικοῦ – Νοµικοῦ. Σελ. 4

• Ἡ ἀφιλία τοῦ κοινοβουλευτι-
κοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΣΥΡΙ-
ΖΑ κ. Φίλη περὶ ζητηµάτων
πίστεως. Τοῦ κ. Γεωργίου
Φωτ. Παπαδοπούλου, Κή-
ρυκος τοῦ θείου λόγου. Σελ. 5

• Νέοι Μητροπολῖται Κεφαλ-
ληνίας καὶ Νέας Κρήνης.
Σελ. 8

• Σεβ. Μητρ. Κονίτσης: «Κύρι-
οι, ξυπνῆστε! Ἡ Ἤπειρος
κινδυνεύει!». Σελ. 8

• Ἡ ἀξιοποίησις τῆς Ἀρχιεπισκο-
πικῆς περιουσίας!». Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» ἀπέστειλε τὴν
ἀκόλουθον ἐπιστολὴν πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω,
τὴν 13ην Μαΐου ἐ.ἔ. Εἰς αὐτὴν ἐκφράζει τὰς ἀνησυχίας της ὡς πρὸς τὸ
βδελυκτὸν καὶ ἀποτρόπαιον ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τοὺς κυρί-
ους ὑποστηρικτὰς τοῦ ἁμαρτήματος τούτου.

Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, τὴν 13ην Μαΐου ἐ.ἔ.
Ὁσιολογιώτατοι Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» κατὰ τὴν τελευταίαν

συνάντησιν τῶν µελῶν της µεταξὺ τῶν ἐκ καλῆς ἀνησυχίας θεµάτων, ἅτινα
συνεζήτησε, ἦτο καὶ ἡ φρικτὴ ἐνίσχυσις καὶ ἐνθάρρυνσις ὑπὸ πολιτικῶν καὶ
ἄλλων παραγόντων τοῦ βδελυκτοῦ καὶ ἀποτροπαίου ἁµαρτήµατος τῆς ὁµο-
φυλοφιλίας, ὅπερ ἀνατρέπει θείους καὶ φυσικοὺς νόµους, διαλύει τὸν θεόσδο-
τον θεσµὸν τοῦ γάµου καὶ τῆς οἰκογενείας καὶ προκαλεῖ ἀποδεδειγµένως τὴν
παιδαγωγοῦσαν τιµωρητικὴν ἐπέµβασιν τοῦ Θεοῦ.

Ἐπειδὴ εἰς τοὺς κυρίους ὑποστηρικτὰς τῆς θεοµισήτου καὶ ἐπαισχύντου
ταύτης ἁµαρτίας, ἀνήκει καὶ ὁ δήµαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης, ὁ
ὁποῖος ἐπὶ τρία τώρα συνεχῆ ἔτη (2012-2014) ὀργανώνει εἰς τὰς ὁδοὺς τῆς
Θεσσαλονίκης τὰς «παρελάσεις ὑπερηφανείας» τῶν ὁµοφυλοφίλων, τῶν
ὁποίων καὶ µετὰ καυχήσεως προΐσταται, µολύνων τὸ πνευµατικὸν πε-
ριβάλλον καὶ ἐκδιώκων ἐκ τῆς Ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης τὴν Χάριν καὶ
εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπειδὴ ἐκ τῆς ἰδιότητος τοῦ δηµάρχου προεδρεύει τοῦ
ἱδρύµατος «Ἁγιορειτικὴ Ἑστία» ἐπισκεπτόµενος τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν Ἱερὰν
Κοινότητα καὶ µάλιστα ὀλίγας ἡµέρας πρὸ τῆς παρελάσεως τῶν ὁµοφυλοφί-
λων, ὡς συνέβη τὸ παρελθὸν ἔτος, καὶ οὕτω σκανδαλίζονται πολλοὶ διὰ τὴν
ἀποδοχὴν καὶ φιλοξενίαν του ὑπὸ τῶν Ἱεροκοινοτικῶν ἀρχῶν, διὰ τοῦτο
εὐσεβάστως σᾶς παρακαλοῦµεν νὰ διασκεφθῆτε ἐπὶ τῶν ἑξῆς, τὰ ὁποῖα θὰ
ἐβοήθουν καὶ τὸν δήµαρχον νὰ ἀναθεωρήσῃ τοὐλάχιστον κάποιας ἐνεργείας
του καὶ τὸ ὀρθόδοξον πλήρωµα θὰ ἀνέπαυον: α) Νὰ παρακληθῇ ὁ κ. Γ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(2ον)
Ἡ φυσική γνῶσις ἔχει τό ἰδίωµα νά

διακρίνη τό καλό ἀπό τό κακό, ὅµως
δέν ἔχει ἀπό τήν φύσι της τό καλό,
ἀλλά ἀνάλογα µέ τήν προαίρεσι ἐκεί-
νου πού τήν χρησιµοποιεῖ συµµετα-
βάλλεται πότε πρός τό καλό καί πότε
πρός τό κακό. Ἔτσι ὅταν ὁ ἄνθρωπος
κινῆται πρός τίς ἐπιθυµίες τῆς σαρκός
καί ἐπιδιώκη τήν ἀπόκτησι πλούτου,
δόξας, ἡδονῶν, τήν λογική (ἀνθρώπι-
νη) σοφία, ἡ ὁποία ἐφευρίσκει τίς τέ-
χνες καί τίς ἐπιστῆµες κ.λπ., τότε
ἀποκτᾶ γνώσεις, πού τοῦ δίνουν τήν
ἐντύπωσι ὅτι δέν ἔχει ἀνάγκη τῆς Θεί-
ας Προνοίας. Ὅµως ἡ γνῶσις αὐτή

περιέχει µέσα της τήν οἴησι «ὅτι ἑαυτῆ
ἀνατίθησι πᾶν πρᾶγµα καλόν, καί οὐκ
ἐπί τόν Θεόν ἀναφέρει»9. Ὅποιος κα-
τέχει αὐτήν τήν γνῶσι µικροψυχεῖ,
φοβᾶται τόν θάνατο, δέν ἀντέχει νά τόν
ἀµφισβητοῦν, κινεῖται µέ πονηρούς
τρόπους, εἶναι αὐστηρός πρός τόν
ἐχθρό του, ἀντίθετος πρός τόν Θεό
κ.λπ. Γενικά ἡ γνῶσις αὐτή ὀνοµάζεται
σωµατική καί εἶναι ἀντίθετη πρός τήν
Πίστι. Ὅποιος τήν κατέχει εἶναι εὐκο-
λώτερο νά λυθῆ ἀπό σιδερένια δεσµά
παρά ἀπό αὐτήν. Κατά τόν Ἅγιο
Ἰουστῖνο τόν Πόποβιτς «εἰς (αὐτήν) τήν
πρώτην τάξιν τῆς γνώσεως, εὑρίσκεται
σχεδόν ὅλη ἡ εὐρωπαϊκή φιλοσο-

φία»10. Σέ αὐτήν τήν τάξι εὑρίσκεται ἡ
ψυχή τοῦ οὑµανισµοῦ, πού τό τέλος
της, ἡ κατάληξίς της εἶναι ἡ αὐτοθέω-
σις, ὁ δαιµονισµός.

Ὅταν ἡ φυσική γνῶσις τοῦ ἀνθρώ-
που κινῆται πρός τό καλό, τότε ἀρχίζει
νά ἐργάζεται µέ τό σῶµα καί τήν ψυχή
τίς ἀρετές (νηστεία, προσευχή, ἐλεη-
µοσύνη κ.ο.κ). Τότε ἀποκτᾶ γνώσεις
πού τόν ὁδηγοῦν στήν Πίστι, συνερ-
γούσης καί τῆς Θείας Χάριτος. Καί
αὐτές ὅµως οἱ γνώσεις εἶναι ἀδύναµες
καί λέγονται ψυχικές γνώσεις.

Ἕως ἐδῶ ἀναφερθήκαµε στήν φυ-
σική γνῶσι καί στίς δύο βαθµίδες της.
Γιά νά ἀνυψωθοῦµε στήν τρίτη βαθµί-
δα, τήν πνευµατική, πρέπει πρῶτα νά
ἑδραιωθοῦµε στήν Πίστι, ἀφοῦ περά-
σουµε ἀπό τήν δεύτερη βαθµίδα. Καί
ὅταν λέµε Πίστι ἐννοοῦµε: α) τήν ὑπέρ-
βασι τῶν γνώσεων πού ἀποκοµίζουµε
ἀπό τήν λογική καί τήν εἴσοδό µας στό
χῶρο τοῦ θαύµατος. β) τήν µέχρι θυ-
σίας θανάτου ἀγάπη µας πρός τόν
πλησίον γ) τήν ὑπέρβασι κάθε µορφῆς
φόβου καί δειλίας καί αὐτοῦ ἀκόµη τοῦ

θανάτου, δ) τήν ἀδίστακτη βεβαιότητα
ὅτι ὅσα ἐπαγγέλλεται ὁ Θεός εἶναι ἀλη-
θινά ε) τήν τελεία παράδοσί µας στό
θέληµα τοῦ Θεοῦ καί στ) τήν οἰκειο-
θελῆ ἀπόρριψι κάθε µορφῆς οἰήσεως
γιά τά ἔργα µας. Ἐννοεῖται ὅτι ὅλα αὐτά
ἐνισχύονται καί πραγµατώνονται χάρις
στήν αἰσθητή παρουσία τοῦ Θεοῦ µέ-
σα µας. Παράλληλα µέ τήν Πίστι χρει-
άζονται καί τά ἔργα τῆς Πίστεως (ἀρε-
τές), καί τό ἔργο τῆς Νοερᾶς Προσ-
ευχῆς. ∆ηλαδή ἡ «συνέλιξις» (µάζεµα)
τοῦ νοῦ ἀπό τόν διασκορπισµό του
πρός τά ἔξω καί ἡ εἴσοδός του στήν
καρδία µας µέχρι νά φθάσουµε στήν
καθαρή προσευχή καί τήν καθαρότητα
τῆς καρδίας. Στήν συνέχεια ἡ Πίστις
γεννᾶ τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος
µᾶς ὁδηγεῖ στήν κατάνυξι, καί ἡ ὁποία
εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς ἐνθέρµου κοινω-
νίας µας µέ τόν Χριστό. Καρπός αὐτοῦ
τοῦ πνευµατικοῦ ἀγῶνος εἶναι ἡ
γνῶσις τῶν µυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί ὁ
Θεῖος φωτισµός. Ἡ γνῶσις πού προ-
έρχεται ἀπό αὐτόν τόν ἀγῶνα δέν ἔχει
τίποτε τό γήϊνο ἐπάνω της. Τό τέλος

αὐτοῦ τοῦ δρόµου εἶναι ἡ ἁρπαγή στήν
Θεωρία τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, Θέωσις.
Ἐδῶ πλέον ὁ κόσµος λησµονεῖται. Σέ
αὐτό τό ὕψος ἀνεβάζει ὁ Χριστός τόν
ἄνθρωπο. Καµµία θρησκεία, καµµία
φιλοσοφία, καµµία ἑτερόδοξη Ἐκκλη-
σία δέν δικαιώνει τόν ἄνθρωπο τόσο
πολύ ὅσο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας,
ἀλλά καί καµµία πίστις δέν πολεµήθη-
κε τόσο πολύ ἀπό τίς οὑµανιστικές
πλάνες ὅσο αὐτή τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας µας, ἐπειδή ἀκριβῶς Αὐτή
κατέχει τήν Ἀλήθεια.

Μέ τέτοια Θεολογική θεµελίωσι ἀπό
τόν Ἅγιο Γρηγόριο ἦταν ἀδύνατο νά
εὕρη πρόσφορο ἔδαφος ὁ οὑµανι-
σµός στήν καθ᾽ ἡµᾶς Ἀνατολή. Ἔτσι
µετά τήν κατάλυσι τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας τά ὑπολείµµατα τοῦ
οὑµανισµοῦ κατέφυγαν στή ∆ύσι,
ὅπου βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος νά
ἀναπτυχθοῦν, γιατί ἐκεῖ δυστυχῶς δέν
ὑπῆρχε ζῶσα Ἐκκλησία ἤ µᾶλλον ἡ
«Ἐκκλησία» ἦταν ἤδη οὑµανιστική.
Εἶναι ἡ περίοδος τῆς λεγοµένης Ἀνα-
γεννήσεως. Βασική τοποθέτησις τῶν

ἀνθρωπιστῶν τῆς ἀναγεννησιακῆς
περιόδου εἶναι «ὅτι ἡ πίστι στόν
ἄνθρωπο δέν ἀποκλείει ὁποιαδήποτε
ἄλλη πίστι, καί µάλιστα τήν πίστι στόν
Θεό, χωρίς τήν ὁποία εἶναι ἀδιανόητη
ἡ πίστι στόν ἄνθρωπο».11 Μέ ἄλλα λό-
για µεῖξις ἄµικτος. Φανερή ἡ προσπά-
θεια τοῦ διαβόλου νά µή ἐγκαθιδρύση
ἀπό τήν ἀρχή τόν ἄνθρωπο στό κέν-
τρο τῶν πάντων, ἀλλά νά ρίξη τό δη-
λητήριό του σιγά – σιγά, γιά νά µή ἀντι-
δράση ἀπότοµα ὁ ἄνθρωπος. Ἔτσι
στήν περίοδο τῆς Ἀναγεννήσεως το-
ποθετεῖ τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο σέ
ἴση µοῖρα, δηλ. νά εἶναι καί οἱ δύο στό
κέντρο (ἡ ἰσοθεΐα πού φαντάστηκαν
οἱ πρωτόπλαστοι).

Μετά τήν Ἀναγέννησι ἔχουµε τήν
περίοδο τῆς Μεταρρυθµίσεως, κατά
τήν ὁποία ἡ Παπική Ἐκκλησία
διασπᾶται καί σχηµατίζεται ἡ Ἐκκλη-
σία τῶν ∆ιαµαρτυροµένων. Κατ᾽
οὐσίαν ἔχουµε τήν ἄλλη ὄψι τοῦ ἰδίου
νοµίσµατος, θεµελιωµένη καί αὐτή
στόν οὑµανισµό. Ἡ διαφορά εἶναι ὅτι ὁ

Γένεσις καὶ ἀντιµετώπισις τῆς οἰκονοµικῆς
καὶ ἄλλων κρίσεων εἰς τὴν Ἑλλάδα

Τοῦ Ἱεροµονάχου Γρηγορίου Γρηγοριάτου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Η29η Μαΐου 1453 εἶναι ἡµέρα πένθους γιὰ τὸν
Ἑλληνισµό, διότι κατ᾽ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη, ἡ
δεύτερη ἱστορικὴ πρωτεύουσά του, µετὰ τὴν

Ἀθήνα, καὶ ἄρχισε ἡ µακρόσυρτη νύχτα τῆς δουλεί-
ας. Ἐξ ἴσου ὅµως ἀποφρὰς γιὰ τὸ Γένος µας εἶναι
καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου 1204, διότι κατ᾽ αὐτὴν ἔπεσε ἡ
Πόλη στοὺς Φράγκους τῆς∆´ Σταυροφορίας.

Οἱ δύο αὐτὲς ἁλώσεις καὶ οἱ συνέπειές τους
σφράγισαν ἀµετάκλητα τὴν αὐτοκρατορία τῆς Ν.
Ρώµης καὶ τὴν µετέπειτα πορεία τοῦ Γένους µας.

1. Ὑπάρχει γενετικὴ µεταξὺ τῶν δύο ἁλώσεων.
Ἀπὸ τὸ 1204 ἡ Πόλη καὶ σύνολη ἡ αὐτοκρατορία τῆς
Νέας Ρώµης ἡ Ρωµανία, ὅπως εἶναι τὸ ἀληθινὸ ἀπὸ

τὸν δ´ αἰώνα ὄνοµά της, δέν µπόρεσε νὰ ξαναβρεῖ
τὴν πρώτη της δύναµη. Τὸ φράγκικο κτύπηµα ἦταν
τόσο δυνατό, ὥστε ἔκτοτε ἡ Νέα Ρώµη - Κωνσταντι-
νούπολη ἦταν «µία πόλη καταδικασµένη νὰ χαθεῖ»
(Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ). Ἀπὸ τὸ 1204 µέχρι τὸ
1453 ἡ αὐτοκρατορία µας διανύει περίοδο πολιτικῆς
παρακµῆς καὶ πτωτικὴ πορεία.

Οἱ ἐξελίξεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς συρρικνωµένης
πιὰ αὐτοκρατορίας ὁδήγησαν στὴν ἀποδυνάµωση
καὶ βαθµιαία ἀποσύνθεσή της: ἐµφύλιοι πόλεµοι τοῦ
14 αἰώνα, διείσδυση τῶν Ὀθωµανῶν ὡς µισθοφό-
ρων στὴν ζωή της καὶ ἐπεκτατικὴ πορεία τους στὴν
χερσόνησο τοῦ Αἴµου (ἀπὸ τὸ 1354)· πολιτικὴ καὶ

οἰκονοµικὴ
διάλυση· δη-
µογραφικὴ συρρίκνωση· ἄστοργη καὶ ἀφιλάνθρωπη
πολιτικὴ τῶν αὐτοκρατόρων· δυσβάστακτη φορολό-
γηση (δηµιουργία οἰκονοµικῆς ὀλιγαρχίας εἰς βάρος
τῶν µικροκαλλιεργητῶν) καὶ κυρίως θεολογικὲς-
πνευµατικὲς καὶ ἄλλες ἰδεολογικὲς ἀντιθέσεις (πνευ-
µατικὰ αἴτια), τὸ τραγικότερο ρήγµα στὸ σῶµα τοῦ
Γένους. Ἑνωτικοὶ καὶ ἀνθενωτικοὶ ὁδηγήθηκαν σὲ
σύγκρουση ὁριακή. Οἱ πρῶτοι ἀναζητοῦσαν στηρί-

γµατα γιὰ τὸ
κλονιζόµενο

Γένος πρὸς δύο κατευθύνσεις: στὴν κλασικὴ ἀρχαι-
ότητα, µὲ ἄρνηση τῆς προτεραιότητας τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, καὶ στὴν∆ύση, µὲ τὴν ὁποία συγγένευαν, λόγω
τῆς κοινῆς ἰδεολογίας καὶ νοοτροπίας. Οἱ δεύτεροι
(Κλῆρος, Μοναχοί, εὐρὺ λαϊκὸ στρῶµα) -ὄχι λιγότε-
ρο Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς πρώτους- διατηροῦσαν τὴν
ἱστορικὰ ἑδραιωµένη (καὶ µάλιστα µετὰ τὸ 1204) δυσ-
πιστία πρὸς τὴν ∆ύση, διότι γνώριζαν καλὰ τὴν θεο-

λογική, ἐκκλησιολογικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀλλοτρίωσή
της (ρατσιστικὴ φεουδαρχία). Ἔτσι διαµορφώθηκαν
ἡ Ἀνατολικὴ καὶ ἡ ∆υτικὴ Παράταξη, ποὺ µὲ ἄλλα
ὀνόµατα ὑπάρχουν µέχρι σήµερα: Παραδοσιακοὶ-
φιλελεύθεροι, ἐκσυγχρονιστές, ἀντιευρωπαϊστές -
εὐρωπαϊστές. Πρέπει ὅµως νὰ λεχθεῖ, ὅτι καὶ οἱ
Ἀνθενωτικοὶ εἶναι ἑνωτικοί, ἀλλὰ µὲ βάση τὴν ἑλλη-
νορθόδοξη παράδοση καὶ πίστη.

Λίγο πρὶν τὴν β´ ἅλωση ὁ πρῶτος Γενάρχης µας,
µετὰ τὸ 1453, καὶ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Γεννά-
διος (Σχολάριος, †1472) ἔλεγε τὸ περίφηµο ἐκεῖνο:
«ὦ ἀνόητοι Ρωµαῖοι...» (Ρωµηοὶ δηλαδή), ἐλέγχον-
τας τὴν ἀφελῆ προσδοκία βοήθειας ἀπὸ µιὰ ∆ύση,

ποὺ εἶχε µάθει πιὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Καρλοµάγνου
(8ος - 9ος αἰ.) νὰ µισεῖ θανάσιµα τὴν Ὀρθόδοξη
Ἑλληνικὴ Ἀνατολὴ (Γραικία). Ἡ τακτικὴ δὲ τῶν
Παπῶν ἦταν ἀκόµη σαφέστερη: ἡ ὁποιαδήποτε
βοήθεια ἀποσκοποῦσε στὴν καθολικὴ ὑποταγὴ τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς. Ἡ στάση τῶν Ἀνθενωτικῶν
ὅµως ἦταν ρεαλιστική, διότι καὶ ἂν ἀκόµη ἀπο-
κρούονταν οἱ Ὀθωµανοί, τὸ ἐξασθενηµένο «Βυζάν-
τιο» θὰ ἐπιβίωνε µέν, ἀλλὰ κατὰ πᾶσαν πιθανότητα
θὰ εἶχε ἤδη µεταβληθεῖ σὲ ἐξίσου ἀξιοθρήνητο δυ-
τικὸ προτεκτοράτο. Χαρακτηριστικὰ ἐπισηµαίνει ὁ
ἀείµνηστος καὶ σεβαστός µας διδάσκαλος Καθη-

Πρὸς τὴν τρίτην Ἅλωσιν;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ
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Ἡ πίστις ὑπὸ τὸ «φῶς»
τῆς στατιστικῆς;

Τὸ τελευταῖον διάστηµα εἶδαν
τὸ φῶς τῆς δηµοσιότητος πολλὲς
καὶ ποικίλες στατιστικὲς ἔρευνες.
Ἡ µία παγκοµίου ἐνδιαφέροντος
καταγράφει ποιὲς χῶρες εἶναι
«θρησκευόµενες» καὶ ποιὲς λιγό-
τερο,µὲτὴνἙλλάδανὰµὴεἶναι εἰς
τὴν πρώτην γραµµήν. Οἱ ἄλλες
κατέγραφαν τάσεις ἀποχριστιανο-
ποιήσεως εἰς τὴν Χώραν µας,
ἀλλὰκαὶἔντονοντὸαἴσθηµαἀπαι-
τήσεως χωρισµοῦ κράτους καὶ
Ἐκκλησίας. Ὅλες ἁπλῶς καλλιερ-
γοῦν ἀρνητικὸν κλῖµα...

Ἔτρεξαν λοιπὸν πολλοὶ δηµο-
σιογράφοι καὶ «εἰδήµονες» νὰ
σχολιάσουν τὶς στατιστικές. Οἱ
µὲνἀρνητικὰδιακείµενοιπανηγύ-
ρισαν, οἱ δὲ φίλα προσκείµενοι
ἔκρουσαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύ-
νου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.
Ἐµεῖς διαχωρίζοµεν πλήρως τὴν
θέσιν µας καὶ ἀπὸ τοὺς µὲν καὶ
ἀπὸ τοὺς δέ. Εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ
στατιστικὲς εἶναι ὁ πιὸ ἐπιστηµο-
νικοφανὴς τρόπος, διὰ νὰ πῆ κα-
νεὶς ψέµατα, ἂν καὶ ἐφόσον ἐπι-
θυµῆ νὰ χειραγωγήση τὴν κοινὴν
γνώµην,ἐφόσονἐξαρτῶνταιπάν-
τοτε ἀπὸ τὸν τρόπον ποὺ τίθενται
τὰ ἐρωτήµατα. Ὑπάρχει κλίµακα
µετρήσεως τῆς πίστεως; Μπο-
ροῦν νὰ τίθενται εἰς ἕνα χωνευτή-
ρι οἱ εἰδωλολατρικὲς θρησκεῖες
καὶ ὁ παγανισµὸς µὲ τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν καὶ ὅλα νὰ κατατάσσωνται εἰς
µίαν σειράν;

Ἂς µὴ ἐπέρχεται ταραχὴ εἰς τὶς
καρδιές µας. Ἀρκοῦν δώδεκα µό-
λις πιστοί, διὰ νὰ µεταβάλουν
ὁλόκληρη τὴν οἰκουµένην εἰς τὴν
ἀληθινὴν πίστιν! Ἂς µελετήση κα-
νεὶς ἐνδεικτικὰ τὴν διάδοσιν τοῦ
Εὐαγγελίου εἰς τὴν Κίναν. Ὅσον
ἀφορᾶ τὸ χωρισµὸν Κράτους καὶ
Ἐκκλησίας, ἂς µᾶς ἀπαντήσουν
πρῶτα εἰς ποῖα πεδία εἶναι ἑνω-
µένοι Κράτος καὶ Ἐκκλησία. Οἱ
διακριτοί ρόλοι ὑπάρχουν! Ἑπιτέ-
λους τί ζητοῦν;

Ν.Σ.



Παπισµός ἔχει κέντρο καί κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας του τόν Πάπα, οἱ δέ Προτε-
στάντες φρονοῦν ὅτι ὁ κάθε πιστός
εἶναι κέντρο καί κεφαλή τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ἀπό τήν ἐκκοσµίκευσι τοῦ Παπι-
σµοῦ καί τοῦ Προτεσταντισµοῦ κατέρ-
ρευσε καί ἡ λίγη ἐµπιστοσύνη πού εἶχε
ὁ λαός σέ αὐτές τίς δύο Ἐκκλησίες καί
ὁ οὑµανισµός µετεξελίχθη στόν ἄθεο
οὑµανισµό τοῦ Γαλλικοῦ ∆ιαφωτι-
σµοῦ. Ἐδῶ πλέον ἐξορίζεται τελείως ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός ἀπό τήν Ἱστο-
ρία τῆς ἀνθρωπότητος καί ἐνθρονίζε-
ται πανηγυρικά στή θέσι του ὁ ἄνθρω-
πος. Λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόπο-
βιτς «Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ἀνεκή-
ρυξε τόν ἑαυτό του θεό»12, ἀφοῦ
πρῶτα ἀπεφάνθη ὅτι ὁ Θεός ἀπέθανε.
«Εἰς δέ τήν ζωήν του ἐπεκράτησεν ἡ
ἀρχή: homo homini lupus (ὁ ἀνθρω-
πος διὰ τόν ἄνθρωπο λύκος)». Τό
ἀποτέλεσµα: ἡ Εὐρώπη µετεβλήθη σέ
κουφάρι. Ἔλεγε ὁ Ντοστογιέφσκι «Θέ-
λω νά πάω στήν Εὐρώπη καί γνωρίζω
ὅτι µεταβαίνω σέ νεκροταφεῖο»13.

Βαρύς ὁ λόγος τοῦ Ντοστογιέφσκι,
ἀλλά µία ἐπί τροχάδην ἱστορική ἀνα-
σκόπησις τῆς Εὐρώπης θά µᾶς πείση
ὅτι δέν ἔχει ἄδικο. Σταυροφορίες, Ἱερά
Ἐξέτασις, Νύκτα τοῦ Ἁγίου Βαρθολο-
µαίου, Τριακονταετής πόλεµος, πολιτι-
κά συστήµατα: φεουδαρχικό, Καπιτα-
λιστικό, Σοσιαλιστικό, Κοµµουνιστικό,
Ἀποικιοκρατική βαρβαρότης, Γαλλική
Ἐπανάστασις, Ναπολεόντιοι πόλεµοι,
Α΄ καί Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, Σφα-
γές 800.000 Σέρβων κατά τόν Β΄ Παγ-
κόσµιο Πόλεµο, τά νεκροταφεῖα τοῦ
Νταχάου καί τοῦ Ἄουσβιτς, Ἀτοµική
βόµβα, ἀπάνθρωπος στάσις τους
στήν οἰκονοµική µας κρίσι καί ἄλλα
πολλά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός. Ὅλα
αὐτά δέν µαρτυροῦν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι
πού τά ἐπροκάλεσαν, δέν ἔχουν τίπο-
τα τό ἱερό καί ὅσιο µέσα τους; ∆υ-
στυχῶς αὐτά εἶναι τά ἔργα καί οἱ ἡµέ-
ρες τοῦ οὑµανισµοῦ.

Χωρίς νά εἴµεθα Προφῆτες, ἀλλά

µελετῶντες τούς Προφῆτες καταλή-
γουµε ὅτι τό ἑπόµενο στάδιο τοῦ οὑµα-
νισµοῦ - ὁ ἔσχατος οὑµανισµός - εἶναι
νά ἀποκτήση τόν ἡγέτη του, καί αὐτός
δέν θά εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἀντίχριστο.

Ἔλευσις τοῦ οὑµανισµοῦ
εἰς τόν Ἑλλαδικόν χῶρον

Ὁ οὑµανισµός στήν Ἑλλάδα µᾶς
ἦρθε µέ τήν Ἐπανάστσι τοῦ 1821.
Μέχρι τότε, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός, εἴχαµε τόν σκύλο
πού µᾶς ἐφύλαγε, δηλαδή τόν Ὀθωµα-
νό. Ὁ τρόπος πού ἔγινε ἡ Ἐπανάστα-
σις καί ἡ ἐξέλιξις πού εἶχε, ἐν τέλει τό
µόνο πού κατάφερε ἦταν νά φύγη ὁ
σκύλος καί νά ἔρθη ὁ λύκος. Φαινοµε-
νικά ἐγίναµε ἐλεύθεροι, κατ’ οὐσίαν
ὅµως εἴχαµε τίς Μεγάλες ∆υνάµεις
ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι µας, οἱ ὁποῖες
ἀπό τότε µᾶς διαφεντεύουν. Ἔτσι λοι-
πόν µᾶς ἔφεραν, κοντά σέ ὅλα τά ἄλλα,
καί τόν νεκρό πολιτισµό τους. Καί
ἐννοεῖται ἐµπροσθοφυλακή ἦταν οἱ
ἡµέτεροισπουδαγµένοιστήνἙσπερία,
οἱ Μισσιονάριοι καί οἱ ξένοι βασιλεῖς. Ἡ
µόνη ἀξιόλογη, ἀξιέπαινη καί ἐνάρετη
παρουσία ἦταν τοῦ Ἰωάννου Καποδί-
στρια, ὁ ὁποῖος, φοβοῦµε, ἦταν καί τό
πρῶτο µεγάλο θῦµα – µέ Ἑλληνικά
χέρια - τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ οὑµανισµοῦ.

Ἡ κατά τῆς Ἐκκλησίας
δρᾶσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ

οὑµανισµοῦ
Ὁ Ἑλλαδικός χῶρος µέχρι τήν

Βαυαροκρατία, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαι-
ρέσεων, ἦταν ἁγνός καί καθαρός ἀπό
τόν οὑµανισµό. Γι’ αὐτό καί ἔσφιζε ἀπό
ζωή. Τά ξένα ἀφεντικά µας εἴτε από
ἄγνοια, ἐπειδή µᾶς ταύτιζαν µέ τούς Πα-
πικούς ἤ Προτεστάντες, εἴτε ἐσκεµµένα,
γιατί ἦσαν οὑµανιστές, ἤθελαν τήν συν-
τριβή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἔτσι
ἐπεδόθησαν σέ µακροχρόνια προσπά-
θεια ἀφανισµοῦ της. Οἱ πρῶτες ἀποφά-
σεις τῶν Βαυαρῶν ἦταν νά κλείσουν τά
Μοναστήρια καί νά ἀποκόψουν τήν
Ἑλλαδική Ἐκκλησία ἀπό τό Πατριαρ-
χεῖο. Ἰδού πῶς περιγράφει ὁ στρατηγός
Μακρυγιάννης τήν ἀπόφασί τους νά

κλείσουν τά Μοναστήρια: «∆ιάλυσαν τά
µοναστήρια, συµφώνησαν µέ τούς
Μπαυαρέζους καί πούλαγαν τά δισκο-
πότηρα κι’ὅλα τά γερά εἰς τό παζάρι, καί
τά ζωντανά γιά δίχως τίποτα... Καί οἱ
Μπαυαρέζοιπαντήχαινανὅτ’(οἱκαλόγε-
ροί µας) εἶναι οἱ Καπουτζῖνοι τῆς Εὐρώ-
πης, δέν ἤξεραν ὅτ’ εἶναι σεµνοί κι’ ἀγα-
θοίἄνθρωποικαίµέ τάἔργατῶνχεριῶν
τους ἀπόχτησαν αὐτά, ἀγωνίζοντας καί
δουλεύοντας τόσουςαἰῶνες, καί ζοῦσαν
µαζί τους τόσοι φτωχοί κι’ ἔτρωγαν ψω-
µί. Καί οἱ ἀναθεµατισµένοι τῆς πατρίδας
πολιτικοίµαςκαίοἱδιαφταρµένοιἀρχιγε-
ρεῖς κι’ ὁ τουρκοπιασµένος Κωνσταντι-
νοπολίτης Κωστάκης Σκινᾶς συνεφώ-
νησαν µέ τούς Μπαυαρέζους καί χάλα-
σαν καί ρήµαξαν ὅλους τούς ναούς τῶν
µοναστηριῶν»14.

∆έν εἶναι µικρότερης σηµασίας ἡ
προσπάθεια χαλιναγωγήσεως τῆς
Ἐκκλησίας µέ τό σύστηµα τῆς «Νόµῳ
κρατούσης Πολιτείας» καί τήν παρουσία
Βασιλικοῦ Ἐπιτρόπου στά συνοδικά
ὄργανα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό λέγεται
Καισαροπαπισµός. ∆ειγµατοληπτικά
ἐπίσης ἀναφέρω τήν ἀποµάκρυνσι τῆς
Ἐκκλησίας ἀπό τόν χῶρο τῆς Παιδείας,
τήν προσπάθεια καταργήσεως τοῦ Μα-
θήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, τήν καθιέ-
ρωσι τοῦ πολιτικοῦ γάµου, τήν καταλή-
στευσι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας,
τήν συνεχῆ κατασυκοφάντησι ὅτι ἔχει
περιουσία. Καί ἀφοῦ δέν ἔχουν νά
εἴπουν τίποτα ἄλλο, στό τέλος συµπε-
ραίνουν ὅτι γιά ὅλα φταίει ἡ Ἐκκλησία.
O TEMPORA, O MORES.

Σηµειώσεις:
9. Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου: Τά εὑρε-

θέντα Ἀσκητικά. Ἐπιμ. Νικηφ. Θεοτό-
κη. Ἐκδ. Ρηγοπούλου 1985. Σελ. 257.
10. Ἁγ. Ἰουστίνου τοῦ Πόποβιτς: «Γνω-
σιολογία τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου»
σελ. 17. 11. Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος,
Λαρούς, Μπριτάνικα: Τόμος 7ος σελ.
390. 12. Ἐν. ἀνωτ. «Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός» σελ.
147. 13. Ἐν. ἀνωτ. «Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός» σελ.
163. 14. Μακρυγιάννη: Ἀπομνημονευ-
ματα σελ. 364-365.
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«Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ πνεύματος ἐπιδημίαν»

Γένεσις καὶ ἀντιµετώπισις τῆς οἰκονοµικῆς καὶ ἄλλων κρίσεων...

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 20/29 Μαΐου 2015
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Μηνιαία Τοπικὴ
Ἐφημερίδα. Ἰαν. – Φεβρ., Μάρτ.,
Ἀπρίλ. 2015. Διόνυσος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ, Μηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου
Βλασίου. Φεβρ., Μάρτ. 2015.
Ἀθῆναι.

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα τῶν Πατρῶν.
Φεβρ., Μάρτ., Ἀπρίλ. 2015. Πάτρα.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥ-
ΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Τριμη-
νιαῖο δημοσιογραφικὸ ὄργανο τῆς
«Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν
Πολυτέκνων». Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ.
2015 Ἀθῆναι.

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩ-
ΓΗ, Μηνιαῖον Παιδαγωγικὸν περιο-
δικόν, Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν. Ἰαν. –
Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015.

Πρωτοπρ. π. Πέτρου Χίρς: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ
Β΄ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΣΥΝΟ∆ΟΥ Μία Ὀρθόδοξη διερεύνηση τοῦ Βαπτίσµατος
καί τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ∆ιάταγµα περί Οἰκουµενισµοῦ», Θεσσαλονί-
κη 2014.

Κυκλοφόρησε ἕνα νέο βιβλίο στό
χῶρο τῆς Θεολογίας, τό ὁποῖο ἦρθε
νά καλύψει ἕνα μεγάλο κενό: τήν
μελέτη εἰς βάθος τῆς νέας ἐκκλησιο-
λογίας τοῦ παπισμοῦ, πού εἰσήγαγε
ἡ Β΄ Βατικανή Σύνοδος (1962-1965).
Συγγραφέας ὁ πρωτοπρεσβύτερος
π. Πέτρος Χίρς, γόνος ἀμερικανῶν
ἀγγλικανῶν, ὁ ἴδιος ἀσπάστηκε τήν
Ὀρθοδοξία, εἰσῆλθε στίς τάξεις τοῦ
ἱεροῦ κλήρου καί διακονεῖ μέ συνέ-
πεια τήν ἀληθινή Ἐκκλησία. Σπού-
δασε Θεολογία καί ἀναγορεύτηκε
διδάκτωρ τῆς Θεολογίας τοῦ
Α.Π.Θ. Τό βιβλίο του εἶναι ἡ διδα-
κτορική του διατριβή, μία ἐπιστημο-
νική θεώρηση τῆς λεγομένης «Βα-
πτισματικῆς Θεολογίας», ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ τή βάση τοῦ παπικοῦ
οἰκουμενισμοῦ, τόν νέο τρόπο προσ-
έγγισης τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν
Προτεσταντῶν μέ τήν «καθολική
ἐκκλησία». Ὁ π. Πέτρος, ἔχοντας
ὀρθόδοξο πατερικό φρόνημα καί ὡς
βαθύς γνώστης τῆς Ὀρθοδόξου Θε-
ολογίας, ἀποδεικνύει μέ σαφήνεια
τήν ριζική ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδόξου
ἐκκλησιολογίας ἀπό τήν Β΄ Βατικά-
νειο Σύνοδο, μέ τήν εἰσαγωγή τῆς
καινοφανοῦς αὐτῆς διδασκαλίας.
Σύμφωνα μέ αὐτή, οἱ χριστιανοί
ὅλων τῶν «ἐκκλησιῶν» καί ὁμολο-
γιῶν, ἐφόσον ἔλαβαν τό Βάπτισμα,
ἀνήκουν ἀτελῶς στήν «καθολική
Ἐκκλησία» καί ἄρα ἔχουν κάποιο
«ἀόρατο» σύνδεσμο μέ τήν «ὁρατή
κεφαλή» της, τόν διάδοχο τοῦ ἀπο-
στόλου Πέτρου, τόν πάπα καί τό μό-
νο πού τούς ἀπομένει εἶναι ἡ «ὁρα-
τή» ἕνωσή τους μέ αὐτόν! Αὐτή
ὑπῆρξε προφανῶς ἡ δολιότερη
ἐφεύρεση τοῦ παπισμοῦ, προκειμέ-
νου νά ὑποτάξει ὁλόκληρη τή χρι-
στιανοσύνη στήν ἐξουσία τοῦ πάπα!
Δυστυχῶς σέ αὐτή τήν παγίδα ἔπε-

σαν καί οἱ ὀρθόδοξοι οἰκουμενιστές,
οἱ ὁποῖοι υἱοθέτησαν τήν «Βαπτι-
σματική Θεολογία», μέ διαφαινόμε-
νες ὀλέθριες συνέπειες γιά τήν
Ἐκκλησία μας. Τό βιβλίο χωρίζεται
σέ δύο μέρη. Στό πρῶτο μέρος πα-
ρατίθεται ἡ ἱστορική πορεία τῆς κα-
κοδοξίας ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια καί
στό δεύτερο μέρος ἀναλύεται σέ βά-

θος ἡ θέσπισή της ἀπό τήν «Σύνο-
δο». Συστήνουμε ἀνεπιφύλακτα τό
περισπούδαστο βιβλίο τοῦ π. Πέ-
τρου Χίρς, σέ ὅσους θέλουν νά με-
λετήσουν εἰς βάθος τή νέα αὐτή κα-
κοδοξία τοῦ παπισμοῦ, τήν θεμε-
λιωμένη μέ «συνοδικό» κῦρος, καί
νά κατανοήσουν τίς κρυφές «διό-
δους», πού χρησιμοποιεῖ ὁ οἰκουμε-
νισμός γιά τήν εὐόδωση τῶν στόχων
του. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά
τό προμηθευτοῦν ἀπό τόν συγγρα-
φέα: τηλ. 2393071360, 6977151968.

Λ. Σκόντζος

Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ εἶναι µία ἀπὸ τὶς κορυφαῖες καὶ
πανάρχαιες ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας µας. Κατ’ αὐτὴν
ἑορτάζουµε τὸ µέγα γεγονὸς τῆς ἐπιδηµίας τοῦ Παν-
αγίου Πνεύµατος στὴ γῆ. Νὰ συγκροτήσει τὸν
θεσµὸ τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πνευµατικὸ θεραπευτή-
ριο, στὸ ὁποῖο θὰ θεραπεύονται οἱ τραυµατισµένοι
ἀπὸ τὴν ἁµαρτία ἄνθρωποι. Νὰ γίνει ὁ συνεχιστὴς
τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, µετὰ τὴν
Θεία Ἀνάληψή Του στοὺς οὐρανούς. Νὰ εἶναι ἐσαεὶ
ὁ ὁδηγὸς τῆς Ἐκκλησίας «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν»
(Ἰωάν.16,13). Νὰ µεταµορφώσει τοὺς ἁπλοϊκοὺς
ψαράδες καὶ ἀγραµµάτους µαθητὲς τοῦ Χριστοῦ σὲ
πανεπιστήµονες καὶ νὰ τοὺς καταστήσει φωτιστὲς
τῆς ἀνθρωπότητας. Νὰ ἁγιάζει τοὺς πιστούς, µέσῳ
τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας µας, τῶν
ὁποίων ὁ Παράκλητος εἶναι ὁ πραγµατικὸς τελε-
τουργός. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ διάβολος, γνωρίζει τὸν σω-
στικὸ ρόλο Του στὴν Ἐκκλησία, προσπάθησε µέσῳ

τῶν αἱρετικῶν νὰ ὑποβαθµίσει τὸ Θεῖο Πρόσωπό
Του καὶ τὸ ἔργο Του. Οἱ «πνευµατοµάχοι» ἀρνήθη-
καν τὴν προσωπική Του ὕπαρξη. Οἱ παπικοὶ Τὸν
ὑποβάθµισαν σὲ σχέση µὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό,
µὲ τὴν φοβερὴ αἵρεση τοῦ φιλιόκβε. Τὸν ὑποβάθµι-
σαν ἐπίσης καὶ στὴ λατρευτικὴ ζωή, ἀφοῦ στὰ «µυ-
στήριά» τους ἀρνοῦνται τὴν ἐνέργειά Του ἐνσυνεί-
δητα, µὲ τὶς χαρακτηριστικὲς φράσεις τοῦ «ἱερέα»:
«ἐγὼ σὲ βαπτίζω», «ἐγὼ σὲ µυρώνω», «ἐγὼ σὲ
στεφανώνω» κλπ. καὶ ὄχι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα! Τραν-
ταχτὸ παράδειγµα ὁ «καθαγιασµὸς» στὴ «Θεία
Εὐχαριστία» τους, ἡ ὁποία «συντελεῖται» µὲ τὰ λό-
για τοῦ «ἱερέα» καὶ ὄχι µὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος! Τέλος σφοδροὶ πνευµατοµάχοι εἶναι οἱ
ψευδοµάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται
τὴν προσωπικὴ ὑπόστασή Του, ἐξοµοιώνοντάς Τὸν
µὲ ἐνέργεια, τύπου �ἠλεκτρισµοῦ

Φοβερόν!
Ἐνοµιµοποίησαν
τὸ δαιµονικὸν
πάθος
τῆς παιδοφιλίας!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ οἱ εὐρωπαῖοι
«ἑταῖροι» µας, «βάζουν τὴ θηλιὰ
στὸ λαιµό» µας, γιὰ νὰ µᾶς «σώ-
σουν» ἀπὸ τὰ οἰκονοµικά µας προ-
βλήµατα καὶ µᾶς ὑποδεικνύουν,
κουνώντας ἀπειλητικὰ τὸ δάκτυλό
τους γιὰ τὴν «ἠθική» µας, «στὴν
Ὁλλανδία νοµιµοποίησαν τὸ κόµµα
τῶν παιδοφίλων! Στόχος του ἡ νοµι-
µοποίηση ἐρωτικῶν σχέσεων ἐνη-
λίκων µὲ 12χρονα! Νοµιµοποίηση
τοῦ Κόµµατος τῶν Παιδοφίλων
(PNVD) ἀπὸ τὸ Τοπικὸ ∆ικαστήριο
τῆς Χάγης! Μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ
Τοπικοῦ ∆ικαστηρίου τῆς Χάγης, ἡ
ὁποία βασιζόµενη στὴν ἐλευθερία
τῆς ἔκφρασης, τοῦ ἐκλέγειν καὶ
ἐκλέγεσθαι, δὲν ἀπαγόρευσε τὴν
ἵδρυσή του, ἡ Ὁλλανδικὴ Κυβέρνη-
ση ἀναγνώρισε καὶ ἐπίσηµα τὸ νεοϊ-
δρυθὲν Κόµµα τῶν Παιδοφίλων
(PNVD). Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ
ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης λειτούργη-
σε ἐναντίον τῶν δικαιωµάτων τῶν
παιδιῶν. Βασικοὶ στόχοι τοῦ κόµµα-
τος εἶναι: α) Ἡ νοµιµοποίηση τῆς
σεξουαλικῆς ἐπαφῆς µεταξὺ ἐνηλί-
κων καὶ ἀνηλίκων ἀπὸ 12 ἐτῶν. β)
Ἡ νοµιµοποίηση τῆς κατοχῆς παιδι-
κοῦ πορνογραφικοῦ ὑλικοῦ γιὰ
προσωπικὴ χρήση. Ὁσονούπω θὰ
τὰ δοῦµε αὐτὰ καὶ ἐδῶ. Κάπως ἔτσι
ξεκίνησε καὶ τὸ σύµφωνο συµβίω-
σης ὁµοφυλοφίλων καὶ µάλιστα
στὴν συγκεκριµένη χώρα» (Ἱστολ.
Τµῆµα εἰδήσεων defencenet.gr)! Τὸ
ἔχουµε ξαναγράψει: δεῖτε ἀπὸ
ποιοὺς περιµένουµε σωτηρία: ἀπὸ
τοὺς παιδοφίλους καὶ τοὺς νοµοθέ-
τες τῆς δαιµονικῆς παιδοφιλίας! Ὁ
Θεὸς νὰ µᾶς φυλάει ἀπὸ τέτοιους
«σωτῆρες»!

Ὁ Μαρξισµὸς
καὶ ὁ ∆αρβινισµὸς
ἀποκτηνώνουν
τὸν ἄνθρωπον!

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ µόνο τὰ σύγχρονα
νυφοπάζαρα τῆς Ἀνατολῆς ποὺ
ἀπαξιώνουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσω-
πο, ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχρονη ἀθεϊστικὴ
διανόηση. Ὁ ἀθεϊσµός, µὲ ὅλες τὶς
ἐκφάνσεις του ἐπιχειρεῖ νὰ ὑποβι-
βάσει τὸν ἄνθρωπο στὴ ζῳώδη κα-
τάσταση. Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέ-
σεων καὶ Παραθρησκειῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἐξέ-
δωσε ἀνακοίνωση, µὲ τὴν ὁποία
στηλίτευσε µαρξιστικὸ δηµοσίευµα,
τὸ ὁποῖο ὑποστήριζε τὴν δαρβινικὴ
θεωρία. ∆εῖτε ἕνα ἀπόσπασµα:
«τόσον ὁ Μαρξισµός, ὅσο καὶ ὁ
∆αρβινισµὸς ἀνήκουν πλέον, ἀνε-
πιστρεπτί, στὸ παρελθόν. Καὶ οἱ
δύο θεωρίες ἔχουν κοινὴ προέλευ-
ση, τὴ δυτικὴ σκέψη, τὸν εὐρω-
παϊκὸ “∆ιαφωτισµὸ” καὶ τὸν ἄθεο
Οὑµανισµό. Ἰδιαίτερα ὁ Μαρξισµός
ἀποτελεῖ πλέον, ὄχι ἁπλὰ µία ξεπε-
ρασµένη κοσµοθεωρία, ἀλλὰ
πραγµατικὸ ἐφιαλτικὸ παρελθόν,
διότι µὲ τὴν ζωοποίηση τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου καὶ τὴν µονοδιά-
στατη ὑλιστικὴ θεώρηση τῶν κοι-
νωνικῶν σχέσεων, προσέφερε τὶς
πλέον ἀρνητικὲς ὑπηρεσίες στὴν
ἀνθρωπότητα, µὲ ἑκατοµµύρια
ἀθῷα θύµατα, ἀσυγκρίτως δυσα-
νάλογα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συµβαί-
νουν στὸ ζωικὸ βασίλειο!». Συµφω-
νοῦµε ἀπόλυτα µὲ τὴν ἀνακοίνωση
καὶ προσθέτουµε ὅτι ἡ εὐρωπαϊκὴ
διανόηση εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀντιαν-
θρώπινη ἰδεολογία! Ὁ ἄθεος εὐρω-
παϊκὸς οὑµανισµός, ὄχι µόνο δὲν
εἶναι ἀνθρωπισµός, ἀλλὰ ἡ τέλεια
ἀπαξίωση, ἕως τὴν ἀποκτήνωση,
τοῦ ἀνθρώπου!

Προσοχή:
Ἡ µοντέρνα
µουσικὴ βλάπτει
καὶ τὴν ὑγείαν!

ΕΧΟΥΜΕ τονίσει ἐπανειληµµένα
ὅτι ἡ µοντέρνα µουσική, δὲν κάνει
κακὸ µόνο στὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν,
προωθώντας τὸν ἀποκρυφισµό,
τὴν µαγεία καὶ τὸ σατανισµό, ἀλλὰ
καὶ στὸ σῶµα. ∆εῖτε τὴν εἴδηση: Ὁ
Παγκόσµιος Ὀργανισµὸς Ὑγείας
(Π.Ο.Υ.) κρούει τὸν κώδωνα τοῦ
κινδύνου σὲ ὅσους ἀκοῦν µουσικὴ
ρόκ. «Σύµφωνα µὲ µελέτη, µισὸ
λεπτὸ σὲ συναυλία ρὸκ εἶναι ἀρκετὸ
γιὰ νὰ βλάψει τὴν ἀκοή, ἐνῷ συ-
νιστᾶται ἡ χρήση ἀκουστικῶν γιὰ
τουλάχιστον µία ὥρα τὴν ἡµέρα.
Σύµφωνα µὲ τὸν Π.Ο.Υ., 1,1 δισε-
κατοµµύρια ἄνθρωποι κινδυνεύουν
νὰ ὑποστοῦν µόνιµη βλάβη στὸ

αὐτί τους καὶ ὅτι πάνω ἀπὸ 43 ἑκα-
τοµµύρια ἄτοµα, ἡλικίας µεταξὺ 12
καὶ 35, ζοῦν µὲ ἀπώλεια ἀκοῆς.
Στὴν ἔκθεση ἀναφέρεται ὅτι τὸ νὰ
ἀκούει κανεὶς συχνὰ σὲ ὑψηλὴ
ἔνταση καὶ µὲ µεγάλη διάρκεια,
ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἀπειλή. [T]
Ἐνθαρρύνουν µάλιστα τὸ κοινὸ νὰ
περιορίσει τὴ χρήση συσκευῶν
ἤχων, νὰ κάνουν διαλείµµατα, ἐνῷ
βρίσκονται σὲ θορυβώδεις χώρους,
ὅπως αἴθουσες συναυλιῶν καὶ
µπάρ, καὶ νὰ χρησιµοποιοῦν ὠτοα-
σπίδες [T] “Ἀκόµη πιὸ ἀνησυχη-
τικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 90% τῶν

νέων ἀνθρώπων, ἔχουν βιώσει του-
λάχιστον µία φορά, βουητὸ στὰ
αὐτιά τους – ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα
πρώιµο σηµάδι ζηµίας”, τονίζεται
στὴν ἔκθεση» (Ἱστολ. Τροκτικό2)!
Αὐτὰ εἶναι τὰ τραγικὰ ἀποτελέσµα-
τα τῆς «σάπιας τροφῆς», ποὺ ταΐζει
ἡ ἀνθρωπότητα τοὺς νέους τὰ τε-
λευταῖα χρόνια!

Ὁ διαβόητος µάγος
Γιούρι Γκέλερ
πράκτωρ τῆς CIA!

ΘΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ πολλοὶ ἀπὸ
τοὺς ἀναγνῶστες µας τὸν «κύριο»
Γιούρι Γκέλερ, τὸ διαβόητο µάγο, ὁ
ὁποῖος εἶχε ἔρθει στὴ χώρα µας καὶ
«στράβωνε τὰ κουταλάκια» στὰ
σπίτια τῶν τηλεθεατῶν, ἀπὸ τὸ
στούντιο τηλεοπτικοῦ σταθµοῦ.
Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους κρά-
χτες τοῦ σύγχρονου νεοεποχίτικου
ἀποκρυφισµοῦ. Εἶναι δὲ τόσο µεγά-
λη ἡ «χάρη» του ποὺ ἔφτασε ὡς καὶ
αὐτὴ τὴν CIA! ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ
καριέρα τοῦ Γιούρι Γκέλερ ὡς µέντι-
ουµ καὶ µένταλιστ, φαίνεται πὼς
εἶχε πάρει µεγάλες διαστάσεις,
καθὼς σύµφωνα µὲ ντοκιµαντὲρ
τοῦ BBC κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ψυ-
χροῦ Πολέµου ἡ CIA εἶχε χρησιµο-
ποιήσει τὸν Γκέλερ, προκειµένου νὰ
βγάλει ἐκτὸς λειτουργίας ἕνα στρα-
τιωτικὸ ραντὰρ καὶ νὰ ἐπηρεάσει µὲ
τὶς “ὑπερφυσικές” του δυνατότητες
τὸ µυαλὸ ἑνὸς Ρώσου διαπραγµα-
τευτῆ. Ὅπως ἀναφέρεται στὸ ντοκι-
µαντὲρ τοῦ BBC “In the Secret Life
of Uri Geller- Psychic Spy”, ἡ CIA
ἐλλείψει χάκερ χρησιµοποίησε τὸν
Γιούρι Γκέλερ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
Ψυχροῦ Πολέµου, γιὰ µία σειρὰ
ἐνεργειῶν- σαµποτὰζ ἐναντίον τῆς
Σοβιετικῆς Ἕνωσης. [T] Ἡ καριέρα
τοῦ µένταλιστ Γιούρι Γκέλερ ὡς
πράκτορα, φαίνεται πὼς εἶχε ἀρχί-
σει ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια, ὅταν
αὐτὸς ἦταν ἕνας πολὺ ἐπιτυχηµέ-

νος µάγος σὲ κλὰµπ τοῦ Ἰσραήλ, µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ τὸν προσεγγίσει ἡ
µυστικὴ ὑπηρεσία τῆς χώρας, ἡ
Μασὰντ» (Ἱστολ. xorisoria.gr)!
Ἔχουµε µήπως ἄδικο ὅταν ἰσχυρι-
ζόµαστε ὅτι ὁ σύγχρονος κόσµος
δαιµονοκρατεῖται; Ἰδοὺ ἡ ἐπιβεβαί-
ωση, ὁ διάβολος στὴν ὑπηρεσία καὶ
τῆς διεθνοῦς ἀντικατασκοπίας!

Οἱ τζιχαντισταὶ
καταστρέφουν
καὶ τὸν πολιτισµόν!

ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙ∆Α τοῦ Ἰσλάµ, ποὺ
«ἀγωνίζονται» γιὰ τὴ δηµιουργία
τοῦ «κράτους τοῦ Ἀλλάχ», δὲν κό-
βουν µόνο λαρύγγια Χριστιανῶν,
ἀλλὰ καταστρέφουν καὶ τὸν παγκό-
σµιο πολιτισµό, θεωρώντας τὴν κα-
ταστροφή του, ὡς µέρος τοῦ «θεά-
ρεστου» ἔργου τους! Στίφη οἰστρη-
λατηµένων τζιχαντιστῶν, ἁρπάζουν
βαριοποῦλες, τσεκούρια καὶ ἀξίνες,
εἰσβάλλουν στὰ µουσεῖα καὶ κάνουν
θρύψαλα ὅ,τι καλὸ δηµιούργησε ὁ
κόσµος ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια! «Ἡ
ὀργάνωση Ἰσλαµικὸ Κράτος ἄρχισε
νὰ καταστρέφει µνηµεῖα ποὺ χρο-
νολογοῦνται ἀπὸ τὴν ἀσσυριακὴ
ἐποχὴ καὶ βρίσκονται στὸ Νιµρούντ,
λίγες ἡµέρες µετὰ τὴ δηµοσιοποί-
ηση ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς ἑνὸς βίν-
τεο, στὸ ὁποῖο καταγραφόταν ἡ κα-
ταστροφὴ τῶν προϊσλαµικῶν
γλυπτῶν στὸ βόρειο Ἰράκ, ἀνακοί-
νωσε τὸ ὑπουργεῖο Τουρισµοῦ. Τὸ
Ἰσλαµικὸ Κράτος “ἐξαπέλυσε µία
ἐπίθεση ἐναντίον τῆς ἱστορικῆς πό-
λης Νιµροὺντ καὶ ξεκίνησε νὰ τὰ κα-
ταστρέφει χρησιµοποιώντας
µπουλντόζες” ἐπισήµανε τὸ ὑπουρ-
γεῖο Τουρισµοῦ καὶ Ἀρχαιοτήτων
στὸν ἐπίσηµο λογαριασµό του στὸν
ἰστότοπο κοινωνικῆς δικτύωσης Fa-
cebook, ὅπως µετέδωσε τὸ Ἀθη-
ναϊκὸ Πρακτορεῖο» (Ἱστολ. Τροκτι-
κό2)! Ἴσως ἀναρωτιέστε, τί τοὺς
φταῖνε τὰ ἔργα τέχνης. Ὅ,τι δὲν δη-
µιουργήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰσλὰµ εἶναι τοῦ
Σατανᾶ καὶ ἄρα πρέπει νὰ κατα-
στραφεῖ! Ἂς θυµηθοῦµε τὶς πυρπο-
λήσεις τῶν ἑλληνικῶν καὶ χριστια-
νικῶν βιβλιοθηκῶν τὸν 8ο µ. Χ.
αἰώνα ἀπὸ τοὺς τότε τζιχαντιστές,
µὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι τὸ Κοράνιο
ἀρκεῖ καὶ δὲν χρειάζεται ἄλλο βι-
βλίο!

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

ΕΧΟΥΜΕ τὴν ἀπόλυτη βεβαιότη-
τα ὅτι οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ πασχί-
ζουν νὰ γίνει ἡ «ἕνωση τῶν ἐκκλη-
σιῶν», ὡς ἐφαρµογὴ τῶν διατάξε-
ων τῆς ψευδοσυνόδου Φερράρας –
Φλωρεντίας (1438 – 1439). Σ’ αὐτὴ
τὴ «σύνοδο» ἀποφασίστηκε νὰ
ἀκολουθήσει ἡ κάθε «ἐκκλησία» τὴ
δική της «παράδοση», ἀρκεῖ νὰ µὴ
θιγεῖ τὸ «πρωτεῖο» τοῦ πάπα. Μόνη
προϋπόθεση ἕνωσης θὰ εἶναι ἡ
ὑποταγή µας στὸν πάπα! Σὲ πρό-
σφατο ἄρθρο του ὁ θεολόγος κ. Β.
Χαραλάµπους ἀποκάλυψε πὼς
σύγχρονα παπικὰ κείµενα ἐπιβε-
βαιώνουν αὐτὸν τὸν ἰσχυρισµό.
«Στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ Ἰησουίτι-
κου Περιοδικοῦ “La Civila Cattolica”
µὲ θρασύτητα ἀναφέρεται ὅτι “ὁ
Πάπας Φραγκίσκος ἔχει λάβει µία
ἀρχαία φόρµουλα τῆς Ἕνωσης, ἡ
ὁποία εἶχε ὑποστεῖ ‘’κυρώσεις’’ τὸ
ἔτος 1439, τὸ Συµβούλιο (Σύνοδος)
τῆς Φλωρεντίας”. Σὲ κείµενο τοῦ
Andrea Tornielli στὴ Vatican insider,
ἡµεροµηνίας 5 Φεβρουαρίου 2015
ποὺ τιτλοφορεῖται “Τὸ Συµβούλιο
(Σύνοδος) τῆς Φλωρεντίας, τὸ µον-
τέλο γιὰ ἑνότητα µεταξὺ Καθολικῶν
καὶ Ὀρθοδόξων” (Il concilio di Fi-
renze, modello per l’ unita tra catto-
lici e ortodossi), σχολιάζεται
εὐµενῶς ἡ “ἀνακάλυψη” τῆς φόρ-
µουλας γιὰ “ἕνωση”, ἀπὸ τὸ Ἰησουί-
τικο Περιοδικὸ “La Civila Cattolica”.
[T] Σὲ ἄρθρο του ὁ Ἰησουίτης “πα-
τέρας’’ Giancarlo Pani, ποὺ τιτλο-
φορεῖται “Γιὰ νὰ ἐπιτύχουµε τὴν
πλήρη ἑνότητα” ὑποδεικνύει µὲ
θράσος, τὴν ἀρχαία ὅπως τὴν κά-
λεσε φόρµουλα τῆς Φλωρεντίας γιὰ
ἕνωση»! ∆εῖτε ἀγαπητοί µας
ἀναγνῶστες, γιατί ἀνησυχοῦµε γιὰ
ὅσα γίνονται στὰ σκοτεινὰ παρα-
σκήνια. Οἱ «δικοί» µας δέχονται στὰ
«µουλωχτὰ» ὅ,τι τοὺς σερβίρουν οἱ
παµπόνηροι καὶ ἀδίστακτοι παπι-
κοί! Πῶς νὰ µὴ εἴµαστε λοιπὸν κα-
χύποπτοι;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Παπικὸς καρδινάλιος
εἰς ἀναστάσιµον
ὀρθόδοξον θείαν

Λειτουργίαν!
ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ σχόλιό

µας εἴχαµε ἀναφερθεῖ σὲ ἀπα-
ράδεκτες οἰκουµενιστικὲς
ἀπρέπειες. Μία ἀπὸ τὶς πλέον
ἀπαράδεκτες ἦταν αὐτὴ τοῦ
«ἁγίου» Βοστώνης κ. Μεθοδί-
ου, ὁ ὁποῖος εἶχε πάει «µετὰ
τῆς κουστωδίας» του στὸν πα-
πικὸ ναὸ τῆς πόλεως, κατὰ τὴν
Μ. Τρίτη τῶν παπικῶν, γιὰ νὰ
παραστεῖ στὸν «καθαγιασµὸ»
τοῦ «ἁγίου ἐλαίου», νὰ µιλήσει
καὶ νὰ ἀποκαλέσει τὸν πρώην
πάπα Παῦλο ΣΤ΄ «εὐλογηµέ-
νο»! Τὸ ἀλισβερίσι ὅµως δὲν
σταµάτησε ἐκεῖ ἀφοῦ «Ἀντα-
πόδοση τῆς ἐπισκέψεως
ὑπῆρξε ἡ παρουσία τοῦ Ρω-
µαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Βοστώνης, καρδιναλίου Sean
O΄ Malley, στὸν Ὀρθόδοξο κα-
θεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελι-
σµοῦ τῆς Βοστώνης στὴν Ἀκο-
λουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ
καρδινάλιος Ὁ’ Malley µάλιστα
συµµετεῖχε κατὰ τρόπο λει-
τουργικὸ στὴν Ἀκολουθία τῆς
Ἀναστάσεως, καθότι ἀνέγνωσε
τὸ ἑωθινὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἀνα-
στάσεως στὴν ἀγγλικὴ γλώσ-
σα ἀµέσως µετὰ ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο,
ὁ ὁποῖος προέστη τῆς Ἱερῆς
Ἀκολουθίας»! Εἶναι ὁλοφάνερο
πὼς ὁ «ἅγιος» Βοστώνης θεω-
ρεῖ τὸν µεγαλοφραγκόπαπα
ὡς κανονικὸ ἐπίσκοπο τῆς
Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ συλλει-
τουργεῖ µαζί του. ∆ὲν ὑπάρχει
γιὰ ἐκεῖνον «σχίσµα», ἀλλὰ
ἔκαµε τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλη-
σιῶν» ἐρήµην τῆς Ἐκκλησίας!
Μὴ ἔχετε ἀµφιβολίες, ἡ «ἕνω-
ση τῶν ἐκκλησιῶν» ἔγινε στὰ
«ὑψηλὰ κλιµάκια»! Τὸ µόνο
ποὺ ἀποµένει εἶναι νὰ τὴ «σερ-
βίρουν» καὶ στὴ βάση! Ἀδέλ-
φια µας ἀγρυπνεῖτε!

Στίς 29 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία µας ἑορτάζει τήν
µνήµη τῆς ἁγίας µάρτυρος Θεοδοσίας τῆς
παρθένου. Ἡ ἁγία Θεοδοσία κατήγετο ἀπό τήν
Τύρο τῆς Φοινίκης. Σέ ἡλικία δεκαοκτώ ἐτῶν
συνελήφθη ἀπό τούς εἰδωλολάτρες στήν Και-
σάρεια τῆς Παλαιστίνης καί ὁδηγήθηκε στόν
ἄρχοντα Οὐρβανό, ὁ ὁποῖος τήν πρόσταξε νά
θυσιάση στά εἴδωλα. Ἐπειδή ὅµως ἡ ἁγία δέν
πείσθηκε τήν ὁδήγησαν σέ φοβερά µαρτύρια,
τά ὁποῖα ἦταν τόσο φρικτά πού ἀκόµη καί τά
σπλάγχνα καί τά ἐντόσθιά της δέν ἄφησαν
ἀβασάνιστα. Ὅµως ἡ Ἁγία Θεοδοσία ἔδειξε

µεγάλη ἀνδρεία καί ὑπέµεινε τά βασανιστή-
ρια µέ τέλεια σιωπή. Ὅταν ὁ ἄρχοντας τήν
παρακίνησε νά θυσιάση ξανά στά εἴδωλα ἡ
ἁγία µέ πολύ θάρρος τοῦ εἶπε « ὦ ἄνθρωπε,
µή πλανᾶσαι, δέ καταλαβαίνεις ὅτι ἐγώ ἀξιώ-
θηκα νά γίνω συγκοινωνός τῶν ἁγίων µυ-
στηρίων τοῦ Θεοῦ»; Ὁ ἡγεµόνας βλέποντας
τήν παρρησία τῆς ἁγίας µάρτυρος θύµωσε
καί πρόσταξε νά τήν βασανίσουν σκληρότε-
ρα. Τέλος ἔριξαν τήν µακαρία Θεοδοσία στήν
θάλασσα, ὅπου ἔλαβε τόν ἀµάραντο στέφα-
νο τοῦ µαρτυρίου ἀπό τόν ἀγωνοθέτη Κύριο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

Τό ∆ιεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας
τῆς Ἱστορίας καί τοῦ Πολιτισµοῦ
διοργανώνει ἐπιστηµονικό συµ-
πόσιο µέ θέµα: «Ἡ ἄρρηκτος συν-
έχεια τῆς κλασσικῆς παραδόσε-
ως εἰς τό Βυζάντιον». Τό συµπό-
σιο θά πραγµατοποιηθῆ τό Σάβ-
βατο 30 Μαΐου 2015 καί ὥρα
18.30 - 21:30 στόν Ἅγιο Κων-
σταντῖνο Ἀρφαρῶν, 16ο χλµ. πα-
λαιᾶς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Καλαµάτας -
Ἀθηνῶν.

Ἡγουµένου ∆αµασκηνοῦ (Ὀρλόφσκι), «ΑΓΙΟΙ ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΙ» Ρῶσοι
Ἱεροµάρτυρες καί ὁµολογητές τοῦ 20οῦ αἰ., ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ,
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014, σελ. 410

Ἡ ἱερά Μονή Παρακλήτου προ-
σφέρει στό φιλόχριστο ἀναγνωστι-
κό κοινό τήν παροῦσα ἔκδοση, ἡ
ὁποία παρουσιάζει ὁρισμένους
ἀντιπροσωπευτικούς βίους Ρώσων
ἱερέων, νέων ἱερομαρτύρων καί
ὁμολογητῶν, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν
κατά τήν περίοδο τοῦ σοβιετικοῦ
καθεστῶτος. Ἡ ἐπιλογή καί ἡ μετά-
φρασή τους ἔγινε ἀπό τό ἔργο τοῦ
ἡγουμένου Δαμασκηνοῦ (Ὀρλόφ-
σκι) “Βίοι τῶν Ρώσων Νεομαρτύ-
ρων καί Ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ
αἰώνα”. Οἱ πληροφορίες πού παρα-
θέτει ὁ συγγραφέας εἶναι ἱστορικά
ἐξακριβωμένες καί ἀξιόπιστες,
ἀφοῦ ὁ π. Δαμασκηνός διετέλεσε
μέλος τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, οἱ
ὁποῖες ἔχοντας ἐλεύθερη πρόσβαση
στά σχετικά Ρωσικά ἀρχεῖα διερεύ-
νησαν ὅλες τίς περιπτώσεις τῶν
κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν πιστῶν,
πού βασανίσθηκαν ἤ μαρτύρησαν
ἀπό τό σοβιετικό καθεστώς.

Κατά τόν Θεολόγο Γρηγόριο ὁ
Χριστός μᾶς ἔδωσε τόν ἑαυτό του
ὑπόδειγμα μαρτυρίας καί μαρτυρί-
ου. Ἔτσι, οἱ διωγμοί, τά παθήματα
καί ὁ θάνατος πού ὑπομένουν οἱ
χριστιανοί - ὁμολογώντας τήν πίστη
τους στόν Χριστό ὡς Θεό καί Σω-
τήρα - δέν εἶναι παρά μίμηση τοῦ
διωγμοῦ, τῶν παθημάτων καί τοῦ
θανάτου πού ὑπέμεινε πρῶτος ὁ
Κύριος. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ μετο-
χή στό μαρτύριο τοῦ Χριστοῦ ἀπο-
τελεῖ τό κριτήριο τῆς γνησιότητας
τῶν μαθητῶν του. Κατά τόν διωγ-
μό πού ξέσπασε τόν 20ό αἰώνα στήν
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί ὁ ὁποῖος
ξεπέρασε σέ σκληρότητα κάθε προ-
ηγούμενόν του στήν ἱστορία, ἦσαν
χιλιάδες οἱ κληρικοί καί ἑκατομμύ-
ρια οἱ λαϊκοί πού μαρτύρησαν γιά
τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Κληρικοί οἱ
ὁποῖοι μέ ἀκλόνητη πίστη καί βα-
θειά εὐλάβεια γιά ἑβδομήντα χρό-

νια δέν ἔπαυσαν νά στηρίζουν καί
παρηγοροῦν τόν πιστό λαό τῆς Ρω-
σίας. Τό βιβλίο ἀπευθύνεται σέ
ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς πιστούς,
ἀφιερώνεται ὅμως ἰδιαίτερα «στούς
ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀναδεχθεῖ
τήν ἱερατική χάρη, καί, σέ καιρούς
δύσκολους, ἀγωνίζονται γιά τόν
εὐαγγελισμό τοῦ λαοῦ», σημειώνει

ἡ ἱερά Μονή Παρακλήτου.
Νά ἀναφέρουμε ὅτι στό προλογι-

κό σημείωμα, στίς κρίσεις πού γί-
νονται γιά τά αἴτια τῆς μεγάλης δο-
κιμασίας τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας
κατά τόν περασμένο αἰώνα ἀναφέ-
ρεται καί ἡ γνώμη τοῦ φιλοσόφου
καί συγγραφέα Νικ. Ζερνώφ, ὁ
ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «Οἱ
ρίζες τοῦ ἀθεϊσμοῦ βρίσκονται στήν
ἀπροθυμία τῶν χριστιανῶν νά ζοῦν
σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ. Τίποτε δέν κάνει τόσο κα-
κό στήν πίστη ὅσο ἡ ἀσυνέπεια
αὐτῶν πού διατείνονται πώς εἶναι
δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ».

Γ.Κ.Τ.

῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
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Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

1. Σήµερα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς
ἑρµηνεύσω τόν 4ο ψαλµό. Παρακαλῶ,
προσέξτε τήν ἑρµηνεία του, γιατί ἔχει νά
µᾶς δώσει ἕνα σπουδαῖο νόηµα. Ὁ ποι-
ητής τοῦ ψαλµοῦ αὐτοῦ, πού εἶναι ἕνας
πολύ πνευµατικός ἄνθρωπος, εἶχε κά-
ποια διαφωνία καί διένεξη µέ µερικούς,
τούς ὁποίους ὀνοµάζει «υἱούς ἀνθρώ-
πων» (στίχ. 3). Ἡ διαφωνία του µέ
αὐτούς, σέ κάποιο σοβαρό θέµα, γιά τό
ὁποῖο θά µιλήσουµε παρακάτω, ἔκανε
αὐτούς τούς ἀνθρώπους νά γίνονται
σκληροί στόν ποιητή µας, «βαρυκάρδι-
οι», ὅπως τούς λέγει ὁ ψαλµός µας (στίχ.
3). Μιλοῦσαν δηλαδή µέ σκληρότητα
πρόςτόνποιητήκαίἔλεγανεἰςβάροςτου
«µάταια», δηλαδή, ἀσύστατα πράγµατα
(στίχ. 3). Ἔλεγαν ψευδεῖς κατηγορίες
ἐναντίον του. Γἰ αὐτό καί ὁ ποιητής µας
τούς λέγει: «Υἱοί ἀνθρώπων, ἕως πότε
βαρυκάρδιοι; Ἱνατί ἀγαπᾶτε µαταιότητα
καί ζητεῖτε ψεῦδος;» (στίχ. 3). Οἱ συκο-
φαντίες αὐτές τῶν κακῶν ἀνθρώπων
ἐναντίοντοῦποιητοῦµαςτόνἔθλιβανπο-
λύ. Ἀλλά, σάν πνευµατικός ἄνθρωπος
αὐτός, κατέφευγε στόν Θεό, γιά νά λάβει
ἐνίσχυσηκαίπροστασία.Μάλισταὁψαλ-
µωδός θυµᾶται ὅτι καί σέ προηγούµενα
χρόνια δοκίµαζε θλίψεις, ἀλλά κατέφευγε
στόν Θεό καί ἔβρισκε πάντοτε ἀνακούφι-
ση. Γἰ αὐτό καί λέγει ἐδῶ στόν ψαλµό
µας:«Ἐντῷἐπικαλεῖσθέµε»,ὁσάκις,δη-
λαδή, ἔκανα τήν προσευχή µου, «εἰσή-
κουσάς µου ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης»
(στίχ. 2). Ἔτσι ὁ ποιητής µας ἔχει καί τώ-
ρατήνπεποίθησηὅτιὁΘεόςθάτόνβοη-
θήσεικαίθάτοῦπάρει τήνθλίψηπούδο-
κιµάζει. «Οἰκτείρησόν µε», λέγει στόν
Θεό, «καί εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς
µου»(στίχ.2).Καίκαλεῖ τούςσυκοφάντες
του νά µάθουν ὅτι ὁ Θεός πάντοτε τόν
σώζει καίπάντοτε τόνπροστατεύει.Πάν-
τοτε ἀκούει τίς προσευχές του. «Γνῶτε –
τούςλέγει–ὅτι ἐθαυµάστωσεΚύριος τόν
ὅσιοναὐτοῦ.Κύριοςεἰσακούσεταίµουἐν
τῷκεκραγέναιµεπρόςαὐτόν» (στίχ.4).

Ὁ ποιητής µας ἐπιτρέπει στούς κατη-
γόρους του νά ὀργίζονται ἐναντίον του.

Ἀλλά, ἄς συγκρατοῦνται καί ἄς µή προ-
χωροῦν σέ ἔργα ὀργῆς. «Ὀργίζεσθε καί
µή ἁµαρτάνετε» τούς λέγει (στίχ. 4). Πάλι
ὁ ποιητής µας ἐπιτρέπει στούς ἀντιπά-
λουςτουνάθυµώνουνµέσατουςκαίµέ-
σα στούς κοιτῶνες τους ἐναντίον του
(στίχ. 5), ἀλλά νά σιωποῦν καί νά µή λέ-
γουν στούς ἄλλους τά ὅσα σκέπτονται.
Αὐτό σηµαίνει τό «λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις
ὑµῶνκαίἐπί ταῖςκοίταιςὑµῶνκατανύγη-
τε» (στίχ.5).

2. Ἀλλά δέν εἴπαµε ἀκόµη τό θέµα, τό
ὁποῖο δηµιούργησε τήν στροφή πολλῶν
ἀνθρώπων ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ µας,
τόν ὁποῖον εἰρωνεύονταν καί συκοφαν-
τοῦσαν.Τό θέµα εἶναι µιά οἰκονοµική κρί-
ση πού συνέβηκε ἐκεῖνο τόν καιρό στό
Ἰσραήλ καί ὁ ποιητής µας ἔδινε ἄλλη λύ-
ση,διαφορετικήἀπόαὐτήνπούἔδινανοἱ
πολλοί. Γἰ αὐτό καί αὐτοί στρέφονταν
ἐναντίον του. Οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν
συµβᾶσα κρίση στεροῦνταν τά ὑλικά
ἀγαθά τους καί πολλοί, ὅπως λέγει ὁ
ψαλµός µας, ἔλεγαν: «Τίς δείξει ὑµῖν τά
ἀγαθά;» (στίχ.7).Ὁψαλµωδόςµας,σάν
πνευµατικός ἄνθρωπος, ὡς αἰτία τῆς
οἰκονοµικῆς κρίσης ἔβλεπε τό ὅτι οἱ
ἄνθρωποι εἶχαν ἀποστατήσει ἀπό τόν
Θεό καί ὅτι παραµελοῦσαν τίς θυσίες
τους σ᾽ Αὐτόν. Γἰ αὐτό καί ὡς λύση τοῦ
προβλήµατος, ἔλεγε τήνἐπιστροφήστόν
Θεό, τήν ἐλπίδα σ᾽ Αὐτόν καί τήν προ-
σφορά σωστῆς θυσίας στόν Θεό. «Θύ-
σατε θυσίαν δικαιοσύνης – ἔλεγε – καί
ἐλπίσατε ἐπί Κύριον» (στίχ. 6). Αὐτή ἡ
ἐλπίδα στόν Θεό πιστεύει ὁ ποιητής µας
ὅτι θά τονώσει τόν ἐσωτερικά πεσµένο
ἀπό τήν κρίση ἄνθρωπο, θά διώξει τήν
µεµψιµοιρία καί θά φέρει τήν χαρά. Θέλει
δηλαδή ὁ ποιητής µας κατά πρῶτον νά
ἀνορθώσει µέ τό ἀκούµπηµα στόν Θεό
τόν πεσµένο ἐσωτερικά ἄνθρωπο καί
ἔπειτα θά βρεθοῦν τρόποι γιά τήν ἐξοικο-
νόµησητῶνὑλικῶνἀγαθῶν.

3. Ἀκόµη ὁ ποιητής τοῦ ψαλµοῦ λέγει
καί ἕνα ἄλλο, πολύ σπουδαῖο, ὡς λύση
καί αὐτό γιά τό θέµα τῆς οἰκονοµικῆς κρί-
σης. Αὐτό τό ἄλλο πού λέγει εἶναι ὅτι τά

ὑλικά ἀγαθά, ὅσα πολλά καί νά εἶναι
αὐτά, δέν δίνουν τήν πραγµατική εὐτυχία
στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος νοιώθει
χαρούµενος καί εὐτυχισµένος ὅταν ἔχει
καλή κοινωνία καί σχέση µέ τόν Θεό καί
ὄχιὅτανἔχειἀφθονίαὑλικῶνἀγαθῶν.Τό
«φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου» αὐτό
γλυκαίνει τήν δόλια καρδιά τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἔτσι λέγει ὁ ποιητής µας: «Ἐσηµει-
ώθη ἐφ᾽ ἡµᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου
σου,Κύριε.Ἔδωκαςεὐφροσύνηνεἰςτήν
καρδίανµου»(στίχ.7).Εἶναιαὐτόπούλέ-
γει ἄλλος ψαλµωδός «κρεῖσσον τό ἔλεός
σου ὑπέρ ζωάς» (62,4)! Τό «ἔλεος» τοῦ
Θεοῦ, τό νά γεύεται δηλαδή κανείς τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, αὐτό εἶναι ἀνώτερο
ἀπό κάθε ἄλλο ἀγαθό, ἀνώτερο ἀπό κά-
θε ζωή. Ἔτσι καί ὁ ποιητής τοῦ ψαλµοῦ
µας λέγει ὅτι καί νά λυθεῖ ἀκόµη τό οἰκο-
νοµικό πρόβληµα ἀποκτώντας ὅλοι ὅλα
τάἐπίγειαἀγαθά,δένθάφέρειαὐτόεὐτυ-
χία στούς ἀνθρώπους. Ἡ εὐτυχία τοῦ
ἀνθρώπου, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
ἔρχεται µέ τήν σωστή καί στενή κοινωνία
τουµέτόνΘεό.

Αὐτήν τήν θέση τοῦ ποιητοῦ µας, ὡς
λύση στό οἰκονοµικό θέµα, οἱ πολλοί, οἱ
«βαρυκάρδιοι» «υἱοί τῶν ἀνθρώπων»,
τήν εἰρωνεύονταν. Καί ἐπετίθεντο λοιπόν
ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ µας λαλοῦντες µα-
ταιότητα καί ψεύδη κατ᾽ αὐτοῦ, γιά τά
ὁποῖα µίλησε παραπάνω αὐτός (στίχ. 3).
Αὐτοίὅµως,ὑλικοίὄντες,ἤθελανµόνονά
εἶναι χορτασµένοι ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά,
ἀπό σιτάρι, ἀπό κρασί καί ἀπό λάδι:
«Ἀπό καρποῦ, σίτου, οἴνου καί ἐλαίου
αὐτῶν ἐπληθύνθησαν» (στίχ. 8)! Μέ τήν
ἐλπίδα στόν Θεό ὁ ὑπέροχος ποιητής
µας πηγαίνει τώρα νά κοιµηθεῖ ἥσυχος
καί ἀτάραχος ἀπό τίς διαβολές τῶν ἀντι-
πάλων του. «Ἐν εἰρήνῃ ἐπί τό αὐτό κοι-
µηθήσοµαι καί ὑπνώσω», λέγει (στίχ. 9).
Καί τέλος τονίζει ὅτι µόνο ὁ Θεός µπορεῖ
νά τόν κάνει νά «κατοικεῖ», δηλαδή νά
διάγει, µέ «ἐλπίδα», µέ ἀσφάλεια, ὅπως
λέγει τόἙβραϊκόκείµενο.«Σύ,Κύριε, κα-
τά µόνας ἐπ᾽ ἐλπίδι κατῴκισάς µε» (στίχ.
9)!

Λύσις διὰ τὸ Οἰκονομικὸν πρόβλημα
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ὁ 4ος Ψαλμός

Του Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίου



(2ον)
2.- Στὴν σελ. (6), τὸ ἐπίµαχο

Πρακτικὸ ἐπικαλεῖται σωρεία ἀπό-
ψεων ὑπὲρ ἢ κατὰ τοῦ µαθήµατος
ποὺ προτείνουν οἱ ὑπεύθυνοι συν-
τάκτες. ∆ύο παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ
προκειµένου: ∆ὲν διευκρινίζουν α)
ποιὲς ἀπὸ τὶς ἀπόψεις αὐτὲς εἶναι
ἐπιστηµονικὲς/ἔγκυρες καὶ ποιὲς
ὄχι (διότι πλῆθος τῶν ἀπόψεων
αὐτῶν εἶναι ἰδεολογικὲς καὶ ὄχι ἐπι-
στηµονικὲς) καὶ β) ποιὲς ἀπὸ τὶς
ἀπόψεις αὐτὲς εἶναι ὑπέρ τους καὶ
ποιὲς ὄχι.

3.- Τὸ ἐπίµαχο Πρακτικὸ ἀγνοεῖ
παντελῶς τὴ συγκριτικὴ ἔρευνα,
(βασικὸς καὶ ἀπαράβατος Ὅρος
κάθε ἐπιστηµονικῆς ἐργασίας).
Ἐπισηµαίνουµε λοιπὸν µὲ κάθε δυ-
νατὴ συντοµία τὰ ἑξῆς: Στὴ Γερµα-
νία τὸ ἄρθρον 7 τοῦ Συντάγµατος
ἀναφέρει ὅτι τὴν ὕλη τοῦ µαθήµα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ δηµό-
σια σχολεῖα τὴν καταρτίζουν οἱ
ὑπεύθυνοι τῶν θρησκευτικῶν δο-
γµάτων ποὺ ὑπάρχουν στὴν χώρα
αὐτή. Οἱ χῶρες ὅπου κυριαρχεῖ τὸ
Παπικὸ δόγµα (Ἰταλία, Ἱσπανία,
Πορτογαλία, Βέλγιο, Ἰρλανδία, Βό-
ρειος Ἰρλανδία, Σκωτία, Αὐστρία,
Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία Λου-
ξεµβοῦργο, Οὑγγαρία, Σλοβενία,
Μάλτα κλπ), ἔχουν συνάψει Κον-
κορδᾶτο µὲ τὸ Βατικανό, µὲ τὸ
ὁποῖο ἔχουν ἀναλάβει τὴ διδασκα-
λία ὕλης µαθήµατος τῶν Θρησκευ-
τικῶν ἀποκλειστικὰ τοῦ Παπικοῦ
δόγµατος. Ἡ Μεγάλη Βρετανία ἐπί-
σης -παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε πε-
ριφέρεια ἐφαρµόζει καὶ διαφορετικὰ
Προγράµµατα Σπουδῶν, ἀνάλογα
µὲ τὶς τοπικὲς ἐκπαιδευτικὲς ἀνάγ-

κες καὶ συνθῆκες καὶ τὶς ἀπόψεις
τῶν φορέων- φαίνεται ὅτι ἀπέρριψε
τὴν πολυθρησκευτικὴ ὕλη τοῦ µα-
θήµατος τῶν Θρησκευτικῶν. Στὶς
σκανδιναβικὲς χῶρες (σὺν ∆ανία,
Ὁλλανδία) τὸ κυρίαρχο θρησκευ-
τικὸ δόγµα εἶναι ἑνωµένο µὲ τὸ κρά-
τος καὶ ἀποφασίζει ἐκεῖνο γιὰ τὴν
ὕλη τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Στὴν Ἑλβετία ἰσχύει τὸ ἴδιο
(βλ: Martinez lopez-Muniz, de Go-
of, lauwers, Religious education in
public schools: Study of Comparati-
ve Law, Τόµος Ι, 2010. Ὁµοίως Γε-
ωργίου Κρίππα, Ἡ συνταγµατικὴ
κατοχύρωση τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν παρ᾽ ἡµῖν καὶ παρ᾽
ἀλλοδαπῇ, 2001 καὶ αὐτόθι ἐκτενὴς
ἀλλοδαπὴ βιβλιογραφία).

4.- Ἀκόµη δὲν πρέπει νὰ ἀγνοη-
θεῖ καὶ ἡ νοµικὴ πλευρὰ τοῦ θέµα-
τος, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἑξῆς: Τὸ ΙΕΠ,
στὶς ἐπεξηγήσεις ἐπὶ τοῦ ὑπ' ὄψιν
κειµένου, ρητὰ ἀναφέρει ὅτι «γιὰ
πρώτη φορά ἐπιχειρεῖται ἡ διδα-
σκαλία τῶν θρησκειῶν στὴν ὑπο-
χρεωτικὴ ἐκπαίδευση. Στὸ νέο Πρό-
γραµµα παραµένει ὁ Χριστιανι-
σµός, ἐνῷ σταδιακὰ ἐπιχειρεῖται ἡ
προσέγγιση ἄλλων ἕξι θρησκειῶν:
τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ, τοῦ Ἰσλάµ, τοῦ
Ἰνδουισµοῦ, τοῦ Βουδισµοῦ, τοῦ
Ταοϊσµοῦ καὶ τοῦ Κοµφουκιανι-
σµοῦ». Σηµειώνεται ἀκόµη ὅτι:
«Στὸ νέο Πρόγραµµα ἔχουν ἐντα-
χτεῖ σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ἑνότητες καὶ
σὲ τρεῖς κύκλους ἡ ὀρθόδοξη χρι-
στιανικὴ παράδοση, οἱ ἄλλες χρι-
στιανικὲς παραδόσεις (Ρωµαιοκα-
θολικισµὸς καὶ Προτεσταντισµὸς)
καὶ τὰ µεγάλα θρησκεύµατα τοῦ κό-
σµου». Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι ἕνας
βασικὸς στόχος τοῦ προτεινοµένου

«πολυθρησκευτικοῦ» µαθήµατος
τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι νὰ βοηθη-
θεῖ ὁ µαθητὴς «νὰ µετακινηθεῖ ἀπὸ
τὶς προκατανοήσεις του», ἐπίσης
«νὰ µὴ διαποτίζεται σὲ µία θρη-
σκευτικὴ ἄποψη, ἀλλὰ νὰ µελετήσει
καὶ νὰ στοχαστεῖ σὲ διαφορετικὲς
θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς θεω-
ρήσεις». Μὲ τὴν παραπάνω διατύ-
πωση εἶναι σαφὲς καὶ ἀδιαµφισβή-
τητο, ὅτι οἱ συντάκτες τῶν ἀπόψε-
ων αὐτῶν διαπράττουν ἀξιόποινη
πράξη (ἠθικὴ αὐτουργία τοῦ ἐγκλή-
µατος τοῦ προσηλυτισµοῦ), ὅπως
τοῦτο ἔχει εἰδικῶς ἐπισηµανθεῖ
στὸν πολὺ ἔγκυρο νοµικὸ τύπο
(ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 2014 σελ.
679 ἑπ.). Ἔχουµε δὲ πληροφορη-
θεῖ ὅτι τὸ δεδοµένο αὐτὸ τοὺς ἔχει
ἐπισηµανθεῖ καὶ µὲ ἐξώδικη δήλω-
ση, ἡ ὁποία τοὺς διαβιβάσθηκε µὲ
δικαστικὸ ἐπιµελητὴ συνοδευοµένη
ἀπὸ εἰδικὴ ἐπιστηµονικὴ µελέτη
ἀναφορικὰ µὲ τὴν φύση καὶ τὴν
ἔννοια τῆς ἐν λόγῳ ἀξιόποινης
πράξης.

5.- Ὅπως βλέπετε λοιπόν, τὸ θέ-
µα ποὺ ἐπεξεργάζεται τὸ ἐπίµαχο
Πρακτικό, εἶναι πολὺ σοβαρό, ἔχει
πολλὲς παραµέτρους καὶ ἐνέχει ἐξ
ἴσου βαρύτατες συνέπειες καὶ µάλι-
στα σὲ πολλοὺς τοµεῖς. ∆ὲν εἶναι,
ἑποµένως, οὔτε δυνατόν οὔτε σο-
βαρὸ νὰ προβάλλονται ἰσχυρισµοὶ
τοῦ τύπου, ὅτι οἱ σηµερινοὶ µαθητὲς
λόγῳ τοῦ ραδιοφώνου, τῆς τηλεο-
ράσεως, τῶν βιντεοπαιγνιδιῶν καὶ
τοῦ διαδικτύου πρέπει νὰ ἐγκατα-
λείψουν (ἔστω καὶ ἐν µέρει) τὴ θρη-
σκεία τους καὶ νὰ προβληµατίζονται
(στὴν πραγµατικότητα νὰ παρασύ-
ρονται ἢ νὰ προσηλυτίζονται, νὰ
ἐξωθοῦνται κλπ) πρὸς ἄλλες θρη-
σκεῖες καὶ νὰ µὴ ἐρευνῶνται, νὰ
ἀποσιωπῶνται ἢ νὰ ἀποκρύπτον-
ται τυχὸν ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις,
ποὺ θὰ ἔχει ἡ νέα ὕλη τοῦ «πολυ-
θρησκευτικοῦ» µαθήµατος. Μὲ
ἄλλα λόγια, ἀπὸ ποιὰ συγκριτικὴ
µελέτη προκύπτει, ὅτι ἡ νέα ὕλη τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν θὰ
ἔχει µόνον θετικὲς ἐπιπτώσεις καὶ
καθόλου ἀρνητικές, ὅταν ἡ ἴδια ἡ
Μεγάλη Βρετανία ἐπισηµαίνει τὶς
ἀρνητικὲς αὐτὲς περιπτώσεις καὶ
µάλιστα ὄχι κρυφά, ἀλλὰ µὲ πλήρη
δηµοσιότητα; Καὶ γιατί ἐµεῖς µόνον
ἐµφανιζόµαστε ὡς οἱ µόνοι
«εὐφυεῖς» στὴν Εὐρώπη καὶ προ-
βαίνουµε σὲ τέτοιες ρυθµίσεις καὶ
ὄχι ἄλλα κράτη, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀτα-
λάντευτα προσηλωµένα στὶς παρα-
δοσιακές τους χριστιανικὲς ὁµολο-
γίες; Καὶ ὅταν ὅλοι οἱ ἔγκριτοι ἐγκλη-
µατολόγοι (ἡµέτεροι καὶ ἀλλοδαποί,
ἀνερχόµενοι σὲ µεγάλο ἀριθµὸ) δι-
δάσκουν συνεχῶς ὅτι ἡ προσήλω-
ση τῶν νέων στὶς παραδοσιακὲς
θρησκεῖες, ἀποτελεῖ, ἐκτὸς τῶν
ἄλλων, καὶ βασικὸ παράγοντα ἀπο-
τροπῆς τοῦ ἐγκλήµατος; (στοιχεῖα
ἄφθονα περὶ τούτου ἔχουµε, ὁποτε-
δήποτε θελήσετε, στὴν διάθεσή
σας).

6. Ἐπισηµαίνουµε τέλος ὅτι τὸ
ἐπίµαχο Πρακτικὸ ἐκτείνεται µὲν σὲ
ὀκτὼ ὁλόκληρες σελίδες, ἐπανα-
λαµβάνει ὅµως ἀπ' ἀρχῆς µέχρι τέ-
λους τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια µὲ διαφορε-
τικὴ διατύπωση ἑκάστοτε, δὲν προ-
βαίνει ὅµως σὲ καµιὰ ἀπολύτως
συγκριτικὴ ἔρευνα καὶ δὲν ἀναφέρε-
ται σὲ καµία ἔγκυρη ἐπιστηµονικὴ
βιβλιογραφία, ποὺ νὰ ἀναδεικνύει
τὶς νεώτερες ἐξελίξεις στὴ διδακτικὴ
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν
καὶ ὄχι ὅ,τι ἴσχυε πρὶν δύο δεκαε-
τίες. Σᾶς πληροφοροῦµε ὅτι οἱ νεώ-
τερες θέσεις ὅλων σχεδὸν τῶν
εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, µὲ ἐλάχιστες
ἐξαιρέσεις, εἶναι ὑπὲρ τῆς διδασκα-
λίας τῆς σχολικῆς θρησκευτικῆς
ἀγωγῆς µὲ χριστιανικὸ χαρακτῆρα
καὶ σκοπὸ καὶ ὄχι πολυθρησκειακό.

7. Ἐπειδὴ θεωροῦµε ὡς βασικὸ
προτέρηµα τῶν ἐπιστηµόνων τὴν
ὑπεύθυνη παραδοχὴ τῶν σφαλµά-
των τους, εἴµαστε βέβαιοι, ὅτι οἱ συν-
τάκτες τοῦ Πρακτικοῦ, λαµβάνοντας
ὑπ' ὄψιν τὰ ὡς ἄνω ἐντελῶς συνο-
πτικὰ µὲν ἀλλὰ ἔγκυρα, καὶ θεµελιω-
µένα στοιχεῖα (καὶ πολλὰ ἄλλα πα-
ραλειπόµενα χάριν συντοµίας ἀλλὰ
εὑρισκόµενα ὁποτεδήποτε στὴν διά-
θεσή σας), θὰ ἀναθεωρήσουν τὶς
ἀπόψεις τους καὶ θὰ κινηθοῦν µὲ τὴν
ἀπαιτούµενη ἐπιστηµονικὴ ὑπευθυ-
νότητα, ἀποσύροντας τὶς ἐπίµαχες
ὡς ἄνω θέσεις τους καὶ περισῴζον-
τας ἐπαρκῶς τὸ κῦρος τους.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

14. «Εὖξαι ὑπὲρ ἐµοῦ»
Καθῆκον κάθε χριστιανοῦ εἶναι

νὰ προσεύχεται καὶ γιὰ τοὺς
ἄλλους, εἴτε τοῦ τὸ ζητοῦν εἴτε ὄχι.
Ἰδιαίτερα στὶς ἐξαιρετικὲς περι-
πτώσεις ὅπου οἱ ἀδελφοὶ ἀντιμετω-
πίζουν προβλήματα σωματικῆς ἢ
ψυχικῆς ὑγείας, βιώνουν δυσάρε-
στες καταστάσεις, ὀλιγοπιστία,
ἀπόγνωση κ.λπ. καὶ ζητοῦν ἐπίμονα
τὴν προσευχή του. Ὅμως δὲν πρέ-
πει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἱκανοποίηση
τῶν αἰτημάτων προϋποθέτει καὶ
τὴν προσευχὴ τῶν πασχόντων. Δια-
φορετικὰ δὲν θὰ προκύψει καμιὰ
βοήθεια, ὅσο καὶ νὰ προσευχηθοῦν
οἱ ἄλλοι γι᾽ αὐτούς.

Ἕνας ἀδελφὸς πῆγε στὸν ἀββᾶ
Ἀντώνιο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ προ-
σευχηθεῖ γι᾽ αὐτόν. Καὶ ὁ ἅγιος τοῦ
εἶπε: «Οὔτε ἐγὼ σὲ εὐσπλαγχνίζο-
μαι οὔτε ὁ Θεός, ἐὰν ὁ ἴδιος δὲν

βιαστεῖς νὰ παρακαλέσεις τὸν
Θεό».

* * *
15. Ἡ γνῶσις

τῆς Ἁγίας Γραφῆς
Πολλὲς φορὲς παρατηροῦμε

στοὺς λεγόμενους θρησκευτικοὺς
ἀνθρώπους μία τάση πολυλογίας
καὶ μία ἐπιθυμία προβολῆς, πὼς
τάχα γνωρίζουν πολλὰ καὶ κατα-
νοοῦν βαθύτερα τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι πρόθυμοι νὰ διατυπώνουν τὴ
γνώμη τους καὶ νὰ τὴν ὑποστηρί-
ζουν χωρὶς νὰ «βάζουν ἕνα ἐρωτη-
ματικό», ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ γέρον-
τας Παΐσιος. Αὐτὸ δείχνει πνευμα-
τικὴ ἀνωριμότητα καὶ ἔλλειψη τα-
πεινοῦ φρονήματος.

Κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος θέλη-
σε νὰ δοκιμάσει μερικοὺς γέροντες,
ποὺ τὸν εἶχαν ἐπισκεφτεῖ, μαζὶ μὲ
τὸν ἀββᾶ Ἰωσήφ. Τοὺς εἶπε ἕνα
γραφικὸ χωρίο καὶ ρωτοῦσε τὸν κα-
θένα γιὰ τὸ νόημά του. Οἱ πατέρες
ἀπαντοῦσαν εὔκολα καὶ ὁ ἀββᾶς
ἀπέρριπτε ὅλες τὶς ἀπαντήσεις.
Τελευταῖα ρώτησε καὶ τὸν ἀββᾶ
Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι δὲν γνωρί-

ζει. Καὶ ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ἔβγαλε
τὸ συμπέρασμα: «Πάντως ὁ ἀββᾶς
Ἰωσὴφ βρῆκε τὸ δρόμο, γιατὶ εἶπε
δὲν ξέρω».

Ἡ γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς προ-
ϋποθέτει ταπεινὸ φρόνημα. Ὑπάρ-
χουν ἐπηρμένοι θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι
μελετοῦν καὶ ἑρμηνεύουν τὴ
Γραφὴ μὲ τὸ νοῦ τους, ἀλλὰ ἡ καρ-
διά τους βρίσκεται πολὺ μακριὰ
ἀπὸ τὸ πνεῦμα της. Αὐτὴ εἶναι καὶ
ἡ αἰτία, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τρα-
φοῦν πνευματικά.

* * *

16. «Εὐχῶν χρεία»
Πολλοὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοὶ

εἶναι ἐξοικειωμένοι μὲ τὸ λόγο τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν Ἁγία Γραφή. Ἀναφέ-
ρονται συνεχῶς σὲ διάφορα χωρία,
χωρὶς ὅμως νὰ συγκινοῦνται πολὺ
καὶ νὰ εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ τη-
ρήσουν στὴ ζωή τους μὲ ἀκρίβεια
τὶς ἐντολές, ἀγωνιζόμενοι πνευμα-
τικά. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ πε-
ρισσεύει ἡ φτηνὴ ἠθικολογία καὶ
ἀπουσιάζει ἡ πνευματικὴ προθυ-
μία, κάτι ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα ἀνη-
συχητικό, γιατὶ ὑπάρχει πιθανότη-
τα οἱ κοσμικοὶ νὰ τοὺς ξεπεράσουν
σὲ πολλὰ πράγματα στή ζωή.

Οἱ χριστιανοί, κληρικοί καὶ λαϊ-
κοί, πρέπει νὰ διατηροῦν τὴν εὐλά-
βεια ποὺ ἀπαιτεῖται ἀπέναντι στὸ
λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ ταπεινὸ φρό-
νημα νὰ ἀγωνίζονται πνευματικά,
ὄχι πρὸς τέρψιν, ἀλλὰ πρὸς σωτη-
ρίαν.

Τὰ δύο ἀκόλουθα περιστατικὰ
αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ὑπογραμμίζουν
στοὺς χριστιανούς, ποὺ δὲν ἔχουν
σταθεροποιηθεῖ στὴν κατὰ
Χριστὸν ζωὴ καὶ μοιάζουν μὲ τὸ
αὐγό, ποὺ ἐνῶ ἔχει γερὸ τσόφλι μέ-
σα εἶναι χαλασμένο!

Μιὰ φορὰ μερικοὶ μοναχοὶ ἀπὸ
τὴ σκήτη θέλησαν νὰ ἐπισκεφτοῦν
τὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο. Μπῆκαν σ᾽ ἕνα
καΐκι, πῆραν καὶ κάποιον γέροντα
ποὺ καὶ αὐτὸς ἤθελε νὰ πάει ἐκεῖ
καὶ ξεκίνησαν. Καθισμένοι ἄρχισαν
νὰ συνομιλοῦν χρησιμοποιώντας
λόγους ἀπὸ τὴ Γραφὴ καὶ τοὺς πα-
τέρες. Μετὰ ἄρχισαν νὰ λένε καὶ
γιὰ τὰ ἐργόχειρά τους. Ὁ ἄγνωστός
τους γέροντας σιωποῦσε: Ὅταν τὸ
πλοῖο ἄραξε, οἱ μοναχοὶ κατευθύν-
θηκαν στὸ κελὶ τοῦ μεγάλου
ἀσκητῆ. Ἐκεῖνος τοὺς ὑποδέχτηκε
λέγοντάς τους:

– Καλὴ συνοδεία βρήκατε αὐτὸν
ἐδῶ τὸν γέροντα.

Καὶ στρεφόμενος πρὸς τὸν γέ-
ροντα τοῦ εἶπε:

– Καλοὺς ἀδελφοὺς εἶχες μαζί
σου, ἀββᾶ.

Ὁ μέχρι τότε σιωπηλὸς γέροντας
ἀποκρίθηκε μεταφορικά:

– Καλοὶ βέβαια εἶναι ἀλλὰ ἡ
αὐλή τους δὲν ἔχει πόρτα καὶ ὅποι-
ος θέλει μπαίνει στὸ σταῦλο καὶ
λύνει τὸν ὄνο.

Αὐτὸ τὸ εἶπε, γιατὶ οἱ πατέρες
καθὼς ταξίδευαν ἔλεγαν ὅ,τι τοὺς
ἐρχόταν στὸ στόμα. Εἶχαν δηλαδὴ
τὸ πάθος τῆς πολυλογίας καὶ ἀργο-
λογίας, τὸ ὁποῖο τοὺς ἀφαιροῦσε
τὴν εἰρήνη, ποὺ ἔπρεπε νὰ διατη-
ροῦν στὴν ψυχή τους.

Ἄλλοτε πάλι πῆγαν στὸν ἀββᾶ
Ἀντώνιο κάποιοι μοναχοί, οἱ ὁποῖοι
δὲν διακρίνονταν γιὰ τὸν πνευματι-
κό τους ἀγώνα, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀπὸ
περιέργεια ἔφθασαν ἐκεῖ καὶ ἀπὸ
ἰδιοτέλεια νὰ βροῦν κάποια δικαιο-
λογία γιὰ τὴ ραθυμία τους καὶ νὰ
καθησυχάσουν τὴ συνείδησή τους
μὲ ὅσα ἐνδεχομένως θὰ ἀπο-
σποῦσαν ἀπὸ τὸν πολύπειρο ἀββᾶ.
Εἶπαν λοιπὸν στὸν ἅγιο:

– Πές μας κάτι, πῶς νὰ σω-
θοῦμε.

Καὶ τοὺς ἀποκρίθηκε:
– Ἀκούσατε τὴ Γραφή; Σᾶς

ἀρκεῖ αὐτή.
Ἐκεῖνοι ἐπιμένουν:
– Καὶ ἀπὸ σένα θέλουμε νὰ

ἀκούσουμε κάτι, πάτερ.
– Τὸ Εὐαγγέλιο λέει: «Ἐάν τις

σὲ ραπίσῃ εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα,
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην».

– Δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε
αὐτό.

– Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ στρέψετε
καὶ τὴν ἄλλη, τοὐλάχιστον ἂς ὑπο-
μείνετε τὸ ράπισμα στὴ μία.

– Οὔτε αὐτὸ μποροῦμε.
– Ἂν καὶ αὐτὸ δὲν τὸ μπορεῖτε,

μὴ ἀνταποδώσετε τὸ χτύπημα.
– Οὔτε αὐτὸ τὸ μποροῦμε.
– Τότε ὁ ἀββᾶς στράφηκε πρὸς

τὸ μαθητή του καὶ τοῦ εἶπε ψιθυρι-
στά: «Κάνε τους λίγο κουρκούτι,
γιατὶ εἶναι ἀνήμποροι». Μετὰ
ἀπευθυνόμενος στοὺς ἐπισκέπτες
του εἶπε συμπερασματικά:

– Ἂν αὐτὸ δὲν τὸ μπορεῖτε καὶ
ἐκεῖνο δὲν τὸ θέλετε, τί νὰ σᾶς κά-
νω; Προσευχὴ χρειάζεται.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

(1ον)
Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑνὸς ἔτους

ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ π. Γεωργίου
Καψάνη παραθέτομεν ἀπὸ τὸ βι-
βλίον του «Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙ-
ΣΤΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ
ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΙΤΩΝ» τὸ κεφάλαιον
μὲ τίτλον «Ἡ Θεότης τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ»:

«Πιστεύουµε οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοὶ ὅτι σωζόµεθα ὄχι διότι ἀκολου-
θοῦµε ἁπλῶς τὶς ἠθικὲς ἀρχές, ποὺ δί-
δαξε ὁ Χριστός, ἀλλά διότι ἑνούµεθα
µαζί Του καὶ ἔτσι ἡ θνητή, πεσοῦσα καὶ
χωρισµένη ἀπὸ τὸν Θεὸ ἀνθρωπίνη
φύσις µας, ζωοποιεῖται, ἐπανασυνδέε-
ται µὲ τὸν Θεό, ἀθανατοποιεῖται καὶ
θεοῦται.

Αὐτὸ εἶναι µὲ λίγα λόγια τὸ µυστήριο
τῆς σωτηρίας µας, ποὺ ἀρνοῦνται οἱ
ἰεχωβίτες.

Οἱ ἰεχωβίτες συγκεκριµένως διδά-
σκουν:

Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶναι Θεὸς
ὁµοούσιος µὲ τὸν Πατέρα. Εἶναι υἱός,
ὄχι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ κατὰ χάριν,
ὅπως καὶ ἐµεῖς. ∆ὲν γεννήθηκε προαι-
ωνίως ἀπὸ τὸν Πατέρα, δὲν εἶναι συν -
άναρχος, ἀλλὰ εἶναι τὸ πρῶτο κτίσµα
(δηµιούργηµα τοῦ Πατρὸς), ὅπως δί-
δασκε ὁ Ἄρειος. «Ἦταν ἕνα ἰσχυρὸ
πνευµατικὸ πλάσµα, ποὺ εἶχε δηµι-
ουργήσει πολὺν καιρὸ πρὶν ἀρχίση νὰ
δηµιουργῆ τὴν γῆ». «Αὐτὸς ἐδηµιουρ-
γήθη πρὶν ἀπὸ ἀναρίθµητες χιλιετηρί-
δες ὡς πρώτη καὶ µοναδικὴ ἄµεση κτί-
σις ἀπὸ τὸν Πατέρα Του τὸν
Ἰεχωβᾶ..». ∆ηµιουργήθηκε «κατὰ τὸν
ἴδιον χρόνον τῆς δηµιουργίας τοῦ
Ἑωσφόρου, ὥστε ὁ Λόγος καὶ ὁ
Ἑωσφόρος νὰ εἶναι δύο Υἱοὶ τοῦ

Θεοῦ». «Ὁ Θεὸς ἦταν µόνος, πρὶν δη-
µιουργηθῆ ὁ Υἱός». Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
εἶναι ὁ µέγας ἀρχιδοῦλος, ὁ γνωστὸς
ὡς Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, ποὺ ἀργότε-
ρα ἐπρόκειτο νὰ γίνη Ἰησοῦς Χριστός.
Κατ᾽ ἄλλη ἐκδοχὴ «ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ
µεγαλύτερος Μωϋσῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἡ κεφαλὴ τῆς οὐρανίου Ἐκκλησίας».
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δὲν ἦταν ἀπ᾽ ἀρχῆς,
ἀλλ᾽ ὅταν ἀναγεννήθηκε διὰ τοῦ βα-
πτίσµατος «ἔγινε πνευµατικὸς υἱὸς
τοῦ Θεοῦ µὲ τὴν ἀναγέννησιν». Ἄρα ὁ
Ἰησοῦς ἀναγεννήθηκε, ὅπως ἀνα-
γεννᾶται κάθε ἄνθρωπος. Τὴν Παρθέ-
νο Μαρία εἶναι «ἀκατάλληλο καὶ βλά-
σφηµο νὰ τὴν ὀνοµάζουµε µητέρα τοῦ
Θεοῦ». Ἡ Μαρία δὲν εἶναι ἀειπάρθε-
νος. Ἀπέκτησε καὶ ἄλλα παιδιά.

Προχωροῦν ἀκόµη στὴν ψυχολογία
τοῦ Πατρός: Ὁ οὐράνιος πατήρ, οὐδε-
µίαν ἐξεδήλωσε ζηλοτυπίαν ἀναφο-
ρικῶς πρὸς τὸ µεγαλεῖον τοῦ Μεγά-
λου Ἀρχιδούλου Αὐτοῦ».

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀκόµη, δὲν ἀνα-
στήθηκε σωµατικῶς, ἀλλὰ πνευµα-
τικῶς, καὶ «ἔγινε ἕνα ἔνδοξο πνευµα-
τικὸ πλάσµα».

Ἡ σωµατικὴ Ἀνάστασις τοῦ Χρι-
στοῦ ἀποτελεῖ ἐπίσης σκάνδαλο γιὰ
τὴν λογικὴ καὶ συνεπῶς ἀπορρίπτεται
ἀπὸ τοὺς ἰεχωβίτες, ὅπως ἀπορρί-
φθηκε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἀθηναίους,
ὅταν ὁ Παῦλος κήρυξε στὸν Ἄρειο
Πάγο.

Τὸν ὁµόφρονά τους Ἄρειο ἀποκα-
λοῦν «ἄγγελον ἢ ἀγγελιαφόρον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Περγάµου, ἀδελφόν,
µέγαν καὶ εὐγενῆ ἄνδρα, σπουδαιοτά-
την µαρτυρίαν κοµίσαντα». Ἀντιθέτως,
τὸν διακηρύξαντα τὴν ὀρθόδοξο πίστι
στὴν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Μέ-
γα Ἀθανάσιο ὀνοµάζουν «στόµα τῆς
πλάνης καὶ ὑπηρέτην τοῦ ἀντιχρί-

στου».
Ἀρνούµενοι τὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ

Χριστοῦ, ἀρνοῦνται καὶ νὰ ὀνοµα-
σθοῦν Χριστιανοὶ (µεταξὺ τῶν δούλων
καὶ τοῦ ἀρχιδούλου δὲν ὑπάρχει δια-
φορὰ ποιότητος ἀλλὰ τίτλου) ἢ ἔστω
µάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὀνοµά-
ζοντο οἱ Ἀπόστολοι (Πράξ. β´ 32) καὶ
ἔτσι παραβαίνουν τὴν ρητὴ ἐντολὴ τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος παρήγγειλε στοὺς
µαθητές Του νὰ γίνουν µάρτυρές Του
«ἕως ἐσχάτου» τῆς γῆς» (Πράξ. α´ 8).
Θέλουν νὰ ὀνοµάζωνται µάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ, σὰν νὰ ζοῦν ἀκόµη στὴν
ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, γιὰ νὰ
δηλώσουν ἔτσι ἀκόµη καὶ µὲ τὸ ὄνοµά
τους ὅτι ἀρνοῦνται τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ
ὡς Θεό, καὶ ὅτι Τὸν δέχονται µόνο
«ὡς µάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Τώρα τελευταῖα στὴν Ἑλλάδα ἄρχι-
σαν νὰ ὀνοµάζωνται «χριστιανοὶ µάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», προφανῶς πρὸς
παραπλάνησί µας ὅτι εἶναι Χριστιανοί.

Ἡ λέξις Ἰεχωβᾶς εἶναι ἑβραϊκὴ καὶ
σηµαίνει ὁ ὤν, δηλαδὴ ὁ µόνος ὑπάρ-
χων. Ἔτσι ὀνόµασε ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτό
Του στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη. Ἔτσι ὅµως
ὀνοµάζει καὶ ὁ Χριστὸς τὸν ἑαυτό Του
στὴν Καινὴ ∆ιαθήκη: «Ἰδοὺ ἔρχεται
µετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν
πᾶς ὀφθαλµὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξε-
κέντησανT Ἐγὼ εἰµὶ τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέ-
γει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὤν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ
ἐρχόµενος, ὁ παντοκράτωρ» (Ἀποκ.
α´ 7-8).

Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ Υἱὸς εἶναι Θεός,
στὸ ἴδιο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως βλέ-
πουµε ὅτι ἡ κτίσις ὅλη ἀποδίδει στὸ
Ἀρνίο τὸ ἐσφαγµένο, δηλαδὴ στὸν
Χριστό, ὅµοια προσκύνησι ποὺ ἀπο-
δίδει στὸν Θεό (Ἀποκ. ε´ 13-14, ιε´ 3-
5).

- Εἰς τὸ «Παρὸν» τῆς 17ης Μαΐου
ἐ.ἔ. ἐγράφη: «Μίλησε γιὰ ἐµπόριο
λειψάνων ὁ Νίκος Φίλης, ὁ ὁπoῖoς
ἔµαθα ὅτι εἶναι καλὸς ψάλτης καὶ πά-
ει τακτικὰ σὲ Ἐκκλησία καὶ ψάλ-
λει...».

- Εἰς τὸ «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς»
τῆς 17ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἀνεγνώσαµε:
«Ἱερὸς πόλεµος βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη
γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς ἀκινή-
του 550 τ.µ. µὲ διώροφη οἰκοδοµὴ
στὴν Ἑρµούπολη Σύρου, ποὺ ἀπο-
τελεῖ τὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο,
χρησιµοποιεῖται περίπου ἐπὶ 180
χρόνια ὡς κατοικία τοῦ ἑκάστοτε µη-
τροπολίτη καὶ ἀνακαινίστηκε πλή-
ρως τὸ 2000 (µαζὶ µὲ τὸ ἐκεῖ ἐκκλη-
σιαστικὸ µουσεῖο), µὲ δαπάνες τῆς
µητρόπολης, ὕψους 105 ἑκατ. δρχ.
(308.419 εὐρώ)».

- Εἰς τὰ trikalaenimerosi.gr τῆς
17ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἀνεγνώσαµε ὅτι
«Στὴν Λιτανεία τῆς Τίµιας Κάρας τοῦ
Ἁγίου Βησσαρίωνα συµµετεῖχαν
ἀπὸ τοὺς Προσκόπους Τρικάλων ὁ
Ἀναπληρωτὴς Περιφερειακὸς Ἔφο-
ρος..., ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ 3ου Συστήµα-
τος Προσκόπων Τρικάλων..., οἱ
Ἀρχηγοὶ τῶν δύο Ἀγελῶν Λυκόπου-
λων τοῦ Συστήµατος..., ὁ Ἀρχηγὸς
τῆς 3ης Ὁµάδας Προσκόπων..., ὁ
Ὑπαρχηγὸς τῆς 3ης Ἀγέλης Λυκό-
πουλων..., ἡ Ὑπαρχηγὸς τῆς 3ης
Ὁµάδας Προσκόπων... καὶ οἱ Ἀνι-
χνευτὲς Σακελαρίου.... Μετὰ τὸ τέ-
λος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Ἀρχηγὸς
τοῦ 3ου Συστήµατος Προσκόπων
Τρικάλων... χάρισε στὸν Μακαριότα-
το πλακέτα µὲ τὸ Ἱστορικὸ (πλέον)
σῆµα τῆς πρώην Περιφερειακῆς
Ἐφορείας Προσκόπων Τρικάλων καὶ
µὲ τὸ Σῆµα τοῦ Προσκοπικοῦ µας
κέντρου στὸν Ἀµάραντο». ∆ιατί διὰ
τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἀποδοχῆς δώ-
ρων ἀποδίδεται σπουδαιότης εἰς τὸ
προσκοπικὸν σῶµα, τὸ ὁποῖον ἔχει
σχέσιν µέ τόν τεκτονισµόν, ἀποσπᾶ
παιδιὰ ἀπὸ τὸν Κυριακάτικον ἐκκλη-
σιασµὸν καὶ ἀπὸ τὰ κατηχητικὰ σχο-
λεῖα;

- Εἰς τὸ romfea.gr τῆς 17ης Μαΐου
ἐ.ἔ ἀνεκοινώθη ἡ νέα  µεγάλη προσ -
φορά: «Σήµερα καθὼς τὸ τέλος τῆς
χρονιᾶς τῶν κατηχητικῶν καὶ οἱ κα-
λοκαιρινὲς κατασκηνώσεις τῶν Μη-
τροπόλεων καὶ τῶν Μονῶν πλησιά-
ζουν, δίνουµε τὴν εὐκαιρία σὲ ὅσες
Ἱερὲς Μητροπόλεις τὸ ἐπιθυµοῦν νὰ
ἀποκτήσουν ἐντελῶς δωρεὰν του-
λάχιστον 1000 τµχ τῆς ἐξαιρετικῆς
ταινίας ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Ἡ ζωή

Του µέσα ἀπὸ τὰ µάτια µιᾶ παρέας
παιδιῶν... Τὸ σενάριό της βασίζεται
ἀποκλειστικὰ στὸ κατὰ Λουκᾶν
Ἅγιον Εὐαγγέλιον καὶ ἀποτελεῖ τὴν
πιστότερη µεταφορὰ τῆς ζωῆς τοῦ
Κυρίου µας στὴν µεγάλη ὀθόνη. Μέ-
χρι σήµερα ἔχουν δοθεῖ περισσότε-
ρα ἀπὸ 500.000 DVD’s τῆς ταινίας
σὲ Ἱεραποστολικὲς Μητροπόλεις...».
Μὰ εἶναι δυνατὸν αἱρετικὲς ταινίες νὰ
προπαγανδίζωνται ὡς οἱ πιστότερες
µεταφορὲς τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου;
Ὀρθόδοξος ἱεραποστολὴ εἶναι αὐτὸ
ἢ ἐξυπηρετοῦµε τὰ σχέδια τῶν αἱρε-
τικῶν; Ἡ δωρεὰν διανοµὴ δὲν ἐπρο-
βληµάτισε κανένα;

- Εἰς τὸ makeleio.gr τῆς 17ης Μαΐου
ἐ.ἔ. ὁ ψευτοµουφτὴς εἰς Θράκην
Ἀχµὲτ Μέτε φέρεται νὰ εἶπε εἰς συνέ-
δριον τῆς FUEN εἰς Κοµοτηνήν:
«Ἐκπροσωπώντας τοὺς Τούρκους
τῆς ∆υτικῆς Θρᾴκης θέλω νὰ τοὺς κα-
λωσορίσω. Ἐµεῖς ὡς Τοῦρκοι τῆς ∆υ-
τικῆς Θρᾴκης ἐµπιστευόµασταν µόνο
τὴν µητέρα πατρίδα µας Τουρκία... ἡ
Ἑλλάδα προσπαθεῖ νὰ µᾶς ἐξοντώσει
διασπώντας µας σὲ τρία στοιχεῖα... Τὸ
ξαναλέω ὅµως. Ἡ ἀνώτερη ταυτότητα
µας εἶναι ἡ τουρκική, εἴµαστε
Τοῦρκοι... Ἡ γλώσσα στὶς βιβλιοθῆκες
τῶν παππούδων µου, παρὰ τὸ κάψι-
µο καὶ τὶς κατεδαφίσεις, εἶναι τὰ ὀθω-
µανικά. ∆ὲν ὑπάρχουν οὔτε βουλγάρι-
κα, οὔτε ἑλληνικά, οὔτε µακεδονικά...
Καὶ µάλιστα σὲ ἐπίσκεψη ποὺ ἔκανε
στὴν Ἀθήνα ὁ νῦν πρόεδρος τῆς ∆η-
µοκρατίας καὶ τότε πρωθυπουργός,
ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὀκτὼ ἱερεῖς.
Ὥστε µετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Βαρ-
θολοµαίου στὴν Τουρκία νὰ µποροῦν
οἱ ἱερεῖς νὰ ἐπιλέξουν σύµφωνα µὲ
τοὺς νόµους τὸν ἡγέτη τους...». Τὸ
Ὑπ. Ἐξωτερικῶν γνωρίζει τὶς δηλώ-
σεις αὐτές;

- Εἰς τὴν ἐφηµερίδα «Φωνὴ τῆς
Ξάνθης» τῆς 19ης Μαΐου ἐ.ἔ. ἐδηµο-
σιεύθη τὸ ἀκόλουθον: «Ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολη ἐν ὄψει τοῦ Τελικοῦ Κυπέλ-
λου Ἑλλάδος ἐκφράζει θερµὰ συγ-
χαρητήρια στοὺς ποδοσφαιριστές,
στὴν ὁµάδα προπονητῶν, στὸν
Πρόεδρο κ. Πανόπουλο καὶ στὰ µέ-
λη τῆς διοίκησης τῆς ΠΑΕ Skoda
Xanthi γιὰ τὴν µεγάλη ἐπιτυχία τῆς
συµµετοχῆς σὲ ἕνα τελικὸ Κυπέλ-
λου, ποὺ ἀποτελεῖ ἐπιβράβευση πο-
λυετῶν προσπαθειῶν τῆς ὁµάδας
µας καὶ εὔχεται ὁλόθερµα τὴν κατά-
κτηση τοῦ σηµαντικοῦ αὐτοῦ τρο-
παίου. Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως». Τε-
λικῶς ἡ ὁµάδα ἔχασε εἰς τὸν τελι-

κόν...
- Εἰς τὴν ἐφηµερίδα «Πρωινὸς Λό-

γος Ἰωαννίνων» τῆς 20ῆς Μαΐου ἐ.ἔ.
ἐγράφη: «Γιὰ πρώτη φορά ἡ Ἐκκλη-
σία ἐκπροσωπεῖται σὲ ἐµπορικὴ καὶ
ἐπιχειρηµατικὴ ἔκθεση, κάτι ποὺ ση-
µαίνει ἀρχὴ ἀλλαγῆς δεδοµένων καὶ
προσέγγιση περισσότερο τῶν ἐγκό-
σµιων ἀπ' ὅτι τὰ ἐπουράνια! Αὐτὴ ἡ
πρώτη «ἔξοδος» τῆς ἐκκλησίας
πρὸς τὸ ποίµνιο σηµαίνει καὶ τὴν
ἀπαρχὴ ὑλοποίησης σκέψεων καὶ
ἀπόψεων τοῦ Μητροπολίτη Μάξι-
µου ποὺ κινεῖται καὶ πρὸς τὸ «ἐπιχει-
ρεῖν» ἀξιοποιώντας περιουσιακὰ
στοιχεῖα τῆς Μητρόπολης Ἰωαννί-
νων... Οὔτε ἕνας, οὔτε δύο, οὔτε
τρεῖς, ἀλλὰ δέκα ἱερεῖς παραβρέθη-
καν στὸν ἁγιασµὸ τῆς Πανηπειρω-
τικῆς Ἔκθεσης ποὺ ἄνοιξε τὶς πόρ-
τες της τὸ περασµένο Σάββατο τὸ
βράδυ, ἡ ὁποία ἔκθεση ἀπὸ ἐφέτος
φιλοξενεῖται στὸ πάρκινγκ τοῦ Πανη-
πειρωτικοῦ Σταδίου! Ἡ παρουσία τό-
σων ἱερέων ἐξηγήθηκε, ὅταν ἄνοιξε
ἡ πόρτα καὶ οἱ ἐπισκέπτες ἀντίκρυ-
σαν ἕνα τεράστιο περίπτερο, τὸ
πρῶτο στὸν χῶρο τῆς ἔκθεσης, ποὺ
εἶναι «ἀφιερωµένο» στὶς δραστηριό-
τητες τῆς Μητρόπολης Ἰωαννίνων!».

- Εἰς τὴν «Ἐλευθερία Λάρισας»
ἐδηµοσιεύθη φωτογραφία µὲ τὸ ἑξῆς
σχόλιον: «Πάντα εἶχε πολλοὺς φί-
λους καὶ στὴν Ἐλασσόνα ὁ Σεβα-
σµιώτατος µητροπολίτης Λαρίσης κ.
Ἰγνάτιος. Ἀρκετοὶ ποὺ τὸν εἶδαν στὶς
ἐκδηλώσεις µνήµης γιὰ τὸν µακα-
ριστὸ Βασίλειο ἔσπευσαν νὰ τὸν χαι-
ρετίσουν ἀπὸ κοντά, συνοµιλώντας
µαζί του. Στὸ στιγµιότυπο τῆς «Ε», ὁ
κ. Ἰγνάτιος ἀνάµεσα στοὺς Ἐλασσο-
νίτες ἀντιπεριφερειάρχες κ. Παπα-
δηµόπουλο καὶ κ. Μαµάρα...».

- Εἰς τό www.dimokratiki.gr ἐδηµο-
σιεύθη τό ἀκόλουθον: «Ἀθῶοι κρίθη-
καν ἀπὸ τὸ Μεταβατικὸ Τριµελὲς
Πληµµελειοδικεῖο Καρπάθου, ὁ Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Καρπά-
θου καὶ Κάσου κ.κ. Ἀµβρόσιος καὶ
ἀκόµη 4 κάτοικοι τῆς Καρπάθου ποὺ
κατηγορήθηκαν γιὰ παράβαση κα-
θήκοντος µὲ πράξη καὶ διὰ παραλεί-
ψεως κατ' ἐξακολούθηση, ἀπὸ κοι-
νοῦ καὶ κατὰ µόνας καὶ γιὰ ἠθικὴ
αὐτουργία σὲ παράβαση καθήκον-
τος διὰ παραλείψεως κατ' ἐξακολού-
θηση, ἀπὸ κοινοῦ καὶ κατὰ µόνας. Οἱ
κατηγορούµενοι ἐφέροντο νὰ ἐπέ-
τρεψαν τὴν ἀνέγερση αὐθαίρετων
κατασκευῶν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς
«Παναγίας Λαρνιώτισσας»!

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Αἱ πλάναι τῶν Ἰεχωβιτῶν περὶ
τὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ Φιλαργυρία
Μᾶς ἐρωτᾶ ὁ Κύριος:
«Θέλετε νά ἀποκτήσετε θησαυρό πού νά μή παλιώνη ποτέ νά μή

χάνεται οὔτε νά λιγοστεύη ποτέ»;
«Πωλήσατε τά ὑπάρχοντα ὑμῶν καί δότε ἐλεημοσύνην, ποιήσατε

ἑαυτοῖς βαλάντια μή παλαιούμενα, θησαυρόν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς
οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐ ἐγγίζει οὐδέ σής διαφθείρει» (Λουκ. ιβ 33).

Δηλαδή. Πωλῆστε τά ὑπάρχοντά σας καί δῶστε τα ἐλεημοσύνη, καί
κάνετε γιά τόν ἑαυτόν σας βαλάντια πού δέν παλιώνουν, θησαυρό πού
δέν χάνεται καί δέν λιγοστεύει, θησαυρό στούς οὐρανούς, ὅπου δέν
πλησιάζει οὔτε κλέπτης νά τό ἁρπάξη οὔτε σκόρος νά τό καταστρέψη.

Μά θά ἐρωτηθοῦμε πῶς εἶναι δυνατόν νά γίνη αὐτό; Καί ὅμως ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων μᾶς τό ἀποδεικνύει.

*   *   *
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων πῆγε κάποτε μέ τόν ἐπίσκοπο Τρώϊλο

(πολύ φιλάργυρο) σέ ἐπίσκεψη ἀσθενῶν. Γνωρίζοντας ὁ Ὅσιος ὅτι ὁ
ἐπίσκοπος εἶχε μαζί του τριάκοντα λίτρες χρυσοῦ, τοῦ εἶπε. «Δεῖξε
ἀγάπη σήμερα, ἀδελφέ μου ἐπίσκοπε, καί τίμησε τούς  πτωχούς ἀδελ-
φούς τοῦ Χριστοῦ, δῶσε σέ αὐτούς ἔλεος». Ὁ Τρώϊλος ἀπό ἐντροπή
μπροστά στούς ἀνθρώπους, ἔδωσε ἐντολή νά δώση στόν κάθε ἕνα χρή-
ματα. Ὅμως βρέθηκαν τόσοι ἄνθρωποι, ὥστε χρειάστηκε νά τά δώση
ὅλα τά χρήματα.

Πηγαίνοντας μετά στό σπίτι του στεναχωρήθηκε τόσο πολύ γιά τήν
ἀκούσια ἐλεημοσύνη του, ὥστε ἀρρώστησε καί ὅταν τόν κάλεσε ὁ Πα-
τριάρχης νά γευματίσουν τοῦ ἀρνήθηκε. Ὅταν τό ἄκουσε αὐτό ὁ Πα-
τριάρχης, κατάλαβε τήν αἰτία τῆς ἀσθενείας του καί πῆρε μαζί του
χρήματα καί πηγαίνοντας στόν Τρώϊλο τοῦ εἶπε. «Μή νομίσης, ἀδελφέ
μου, ὅτι σοῦ εἶπα νά δώσης τά δικά σου γιά ἔλεος. Γιά μένα σοῦ εἶπα νά
τά δώσης, ἐπειδή δέν εἶχα μαζί μου, ἀλλά τώρα σοῦ τά ἔφερα καί σέ
εὐχαριστῶ». Ὁ Τρώϊλος μόλις πῆρε τό χρυσό ἀμέσως γιατρεύτηκε. Τό-
τε ὁ Πατριάρχης ζήτησε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο καί τοῦ ἔγραψε γράμμα
στό ὁποῖον ἔλεγε: «Ὁ Θεός τοῦ ἐλέους καί τῆς φιλανθρωπίας, αὐτός
ἀπόδωσε τόν μισθό στόν Ἰωάννη τόν δικό μου Δεσπότη καί Πατριάρχη
Ἀλεξανδρείας, τῶν τριάκοντα λιτρῶν χρυσοῦ, πού μοίρασε στούς πτω-
χούς ὅπου καί πληρώθηκα».

Μετά ἀπό λίγο ἀφοῦ γευμάτισαν, ἐκοιμήθη ὁ Τρώϊλος, ὁ ὁποῖος εἶδε
τό ἑξῆς ὅραμα. Εἶδε ὅτι τόν πῆγαν στόν Παράδεισο, καί ἐκεῖ εἶδε ἕνα
ὑπέρλαμπρο καί ὄμορφο παλάτι, μεγαλύτερο καί ὡραιότερο δέν
ὑπῆρχε, καί στό πάνω μέρος τῆς πόρτας ἦταν γραμμένος τίτλος μέ
χρυσά γράμματα, πού ἔλεγε. «Τρωΐλου τοῦ Ἐπισκόπου αἰωνία μονή
καί ἀνάπαυση». Ἐνῶ λοιπόν διάβαζε ἐκεῖνο τόν τίτλο μέ τήν ἐλπίδα νά
ἀπολαύση τέτοια μονή, ἦλθε κάποιος νέος τοῦ βασιλέως μέ τήν συνο-
δεία του κρατῶντας στά χέρια του πολύ χρυσό, καί εἶπε στούς ὑπηρέ-
τες του. «Ἀφαιρέστε τόν τίτλο ἐκεῖνο ἀπό τήν πύλη καί γράψτε ὅπως
ὥρισε ὁ βασιλεύς. «Μονή καί ἀνάπαυση Ἰωάννου τοῦ Πατριάρχου, ὁ
ὁποῖος τό ἀγόρασε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Τρώϊλο γιά τριάκοντα λίτρες
χρυσοῦ». Ὅταν ξύπνησε ὁ Ἐπίσκοπος διηγήθηκε στόν Πατριάρχη τήν
ὀπτασία, ζητῶντας συγχώρεση γιά αὐτή τήν ἄγνοια. Ἀπό τότε ἔγινε πο-
λύ εὔσπλαγχνος καί ἐλεήμων.

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

Ἡ Ἐκκλησία ὁ χῶρος τῶν Ἁγίων Πάντων
Ἂς ἔχει δόξα ὁ Θεός, ἀδελφοί µου, διότι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἀνήκουµε

στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων. Τῶν προσωπικοτήτων ἐκείνων ποὺ ἀγωνί-
σθηκαν γιὰ τὸ καθ' ὁµοίωσιν, περνώντας ἀπὸ τὴν κάθαρση στὰ ἐπίπεδα
τοῦ φωτισµοῦ καὶ τῆς θεώσεως. Οἱ Ἅγιοι εἶναι ὄχι ἁπλῶς πολλοί, ἀλλὰ
ἑκατοµµύρια καὶ πλῆθος ἀµέτρητον τοὺς ὁποίους τιµᾶ ὁ Θεός, ἀφοῦ
ἐµεῖς γνωρίζουµε ὀλιγότερους σὲ σχέση µὲ τοὺς ἀγνώστους ποὺ ἐνώ-
πιον τοῦ ἐπουρανίου θυσιαστηρίου δοξολογοῦν καὶ πρεσβεύουν ὑπὲρ
ἡµῶν. Καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ “νέφος τῶν µαρτύρων καὶ τῶν ἁγίων”
γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, ἡ Ἁγία Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει τὴν συγκεκριµένη
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων νὰ ἑορτάζουµε ὅλες αὐτὲς τὶς ψυχὲς ποὺ
ἀγωνίστηκαν καὶ εὐαρέστησαν τὸν Κύριο, εὑρισκόµενοι τώρα “εἰς τὰς
µονὰς τοῦ Παραδείσου”.

Θὰ χρειάζονταν τοῦ κόσµου τὰ βιβλία, γιὰ νὰ καταγραφεῖ ὁ βίος καὶ ἡ
πολιτεία τῶν “φίλων τοῦ Θεοῦ”. Ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα συναξάρια κατανοεῖ
κανεὶς τὸν πλοῦτο τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν θησαυρὸ τῆς χάριτος, ποὺ µπο-
ρεῖ κανεὶς νὰ ἀποκοµίσει µελετώντας, ἀλλὰ κυρίως µιµούµενος “τὰ µυρί-
πνοα αὐτὰ ἄνθη τοῦ Παραδείσου”.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσµα ποὺ θὰ ἀκού-
σουµε στὴ λατρευτική µας σύναξη, µὲ µία φράση περιγράφει αὐτὴ τὴν
πραγµατικότητα τόσο τοῦ ἀγῶνος, ὅσο καὶ τοῦ ἀποτελέσµατος τῶν µε-
γάλων µας προστατῶν. “Οι ἅγιοι πάντες, τονίζει, διὰ πίστεως κατηγωνί-
σαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν” (Ἑβρ.
ια´ 33).

Φυσικὰ ἐδῶ γίνεται λόγος γιὰ τὶς µορφὲς τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης καὶ τὰ
ὅσα ἀναφέρονται ἰσχύουν ἀπολύτως καὶ γιὰ τὸν χῶρο τῆς Καινῆς. Γιὰ
τὴν Ἐκκλησία µας ποὺ µέσῳ τῶν αἰώνων καρποφορεῖ διὰ πάντων τῶν
Ἁγίων τοὺς παραδείσιους καρποὺς τῆς ἁγιότητος. Ἡ ὅλη Ἀποστολικὴ
περικοπὴ γίνεται ἄκρως συγκινητικὴ µὲ τὴν ζωντανή της περιγραφή.
Ἄλλωστε ἐὰν ἀφαιρεθοῦν οἱ διαστάσεις τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου, οἱ
ἅγιοι παρελαύνουν ἔµπροσθέν µας ὡς νικητὲς καὶ τροπαιοῦχοι. Ἀλλὰ
ἐκεῖνο ἰδίως ποὺ τοὺς ἑνώνει εἶναι ὅτι διὰ τῆς χάριτος λατρεύουν τὸν ἴδιο
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τόσο στὴν Π. ∆ιαθήκη ὡς ἄσαρκον Λόγον, ὅσο
καὶ στὴν Καινὴ τὸν σαρκωθέντα Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ.

Οἱ Ἅγιοι λοιπὸν “κατηγωνίσαντο βασιλείας”. Ποιὲς ὅµως εἶναι αὐτὲς οἱ
βασιλεῖες; Εἶναι ἐκεῖνα τὰ ἔθνη καὶ τὰ ποικίλα πολιτικοθρησκευτικὸ-κοι-
νωνικὰ συστήµατα ποὺ δὲν θέλησαν καὶ ἐπιµένουν νὰ ἀρνοῦνται νὰ
γνωρίσουν καὶ νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν Τριαδικὸ Θεό. Ἐπιπλέον δὲ οἱ
εἰδωλολατρικὲς – σατανικὲς δυνάµεις ποὺ στὸ πρόσωπο τῶν πιστῶν,
ἐπιχειροῦσαν νὰ χτυπήσουν Αὐτὸν τὸν Κύριο ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

Μία µατιὰ ἐὰν ρίξει κανεὶς στὴν Ἱστορία, ἐπιβεβαιώνεται τοῦ λόγου τὸ
ἀληθές. ∆ιαφαίνεται καθαρὰ ὅτι πάντοτε ἕως καὶ σήµερα , ὁ διάβολος
µέσῳ τῶν ὀργάνων του κτυποῦσε καὶ θὰ συνεχίζει ἕως τέλους νὰ κτυπᾶ
καὶ νὰ λυσσᾶ ἐναντίον τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Ἐναντίον τῆς Ἁγίας
µας Ὀρθοδοξίας. Βεβαίως κατὰ καιροὺς ὁ ἐχθρὸς ἀλλάζει τακτικὴ . Ἀπὸ
τὴ φάση τῆς βίας καὶ τοῦ θανάτου περνᾶ σὲ ἐκείνη τῆς πλάνης καὶ τῶν
αἱρέσεων, γιὰ νὰ φθάσει τώρα µὲ τὸν διάτρητο µανδύα τοῦ οἰκουµενι-
σµοῦ νὰ βεβηλώσει τὰ ἅγια τῶν ἁγίων. Πάντως, ὅπως καὶ νὰ σχεδιάζει,
νὰ ἐνεργεῖ καὶ νὰ ἐφαρµόζει ἡ “βασιλεία τοῦ κόσµου τούτου”, πάντοτε
µπροστά της θὰ βρίσκει τοὺς γενναίους καὶ ἀτρόµητους προασπιστὲς
καὶ ὁµολογητὲς τῆς πίστεώς µας, δηλ. τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ναί, ἐκεῖ ποὺ διηνεκῶς δίνεται ἡ µεγάλη µάχη καὶ κερδίζονται οἱ λαµ-
πρότερες νίκες· ἐκεῖ ποὺ στήνονται τὰ ὑψηλὰ τρόπαια, δὲν εἶναι γιὰ θέ-
µατα ἐπίγεια καὶ γιὰ ἐδαφικὲς ἢ ἰµπεριαλιστικὲς διεκδικήσεις. Οἱ µεγάλες
µάχες ποὺ συνέχουν καὶ προάγουν τὴν ἀνθρωπότητα συντελοῦνται στὸ
πνευµατικὸ πεδίο. Ἐκεῖ ποὺ ὁ ἄνθρωπος συµπλέκεται µετὰ τῶν δαιµο-
νικῶν παρατάξεων καὶ διὰ τῆς χάριτος ἐξέρχεται νικητής. Καὶ οἱ ἅγιοι
ἀντιµετωπίζουν κυρίως τὴν ἐξουσία τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους, τοῦ λυσ-
σαλέου ἀλλὰ τελικῶς νικηθέντος διαβόλου, ἀφοῦ ὁ ἀρχηγός µας καὶ Κύ-
ριός µας “ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ” (Ἀποκ. στ´ 2).

Φυσικὰ ὁ ἀγώνας αὐτῶν τῶν ἁγίων καὶ τῶν ὅπου γῆς πιστῶν εἶναι
ἰσόβιος καὶ ἀκατάπαυστος. Περνοῦν τὴ ζωή τοὺς ὄχι µὲ τὴν ἐπηγγελµέ-
νη καλοπέραση τῆς “Νέας Ἐποχῆς” καὶ τὴν ἐµετικὴ χλιαρότητα τῶν
οἰκουµενιστικῶν ξεπεσµένων διδασκαλιῶν (Ἀποκ. γ' 16), ἀλλὰ “ὑστε-
ρούµενοι, θλιβόµενοι, κακουχούµενοι”, ἀφοῦ ἡ Ὀρθοδοξία µας εἶναι
ἀσκητικὴ – ἡσυχαστικὴ – ὁµολογιακὴ – µαρτυρική!

Καὶ ναὶ µὲν µπορεῖ νὰ σηµειωθοῦν καὶ οἱ ἐκ συναρπαγῆς πτώσεις,
ὅµως ἡ ἄµεση µετάνοια καλύπτει τὸ κενὸ καὶ ἐπαναφέρει στὴν τροχιὰ
τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς ἀληθείας. Ἄψευστος µάρτυρας περὶ τούτου ὁ προ-
φητάναξ ∆αυίδ, ὁ Πέτρος, ὁ Παῦλος, τόσοι ἄλλοι ἄνδρες ποὺ µᾶς διδά-
σκουν καὶ ἀπὸ τὰ λάθη τους. Λόγῳ τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016, γιὰ
ὅσους ὑπερέβησαν τὰ ἐσκαµµένα, παράδειγµα µετανοίας καὶ ἐν ἐπι-
γνώσει ὁµολογίας ἂς εἶναι ὁ Ἅγιος Γεννάδιος. Ὁ πρῶτος πατριάρχης
µετὰ τὴν πτώση τῆς Κων/πόλεως, ὁ ὁποῖος καίτοι ὑπέγραψε εἰς τὴν
Φερράραν-Φλωρεντίαν, τελικῶς µετενόησε καὶ κατέστη ὁ ἡγέτης τοῦ
ἀνθενωτικοῦ – οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ Ἐθνικοῦ ἀγῶνος, κηρύττοντας ὅτι στὴ
Σύνοδο ἐκείνη “Ὅλα ἦσαν σαφὴς προδοσία τῆς ἀληθείας καὶ καταφρό-
νησις Θεοῦ καὶ “παίγνια ἐν οὐ παικτοῖς””.

Καὶ ἂς τὰ προσέξουν καλῶς τὰ διδάγµατα αὐτὰ ὅσοι ὁρκίσθηκαν νὰ
φυλάττουν τὴν “παρακαταθήκην” καὶ ὅσοι ἑτοιµάζονται νὰ “διαβοῦν τὸν
ρουβίκωνα”.

Οἱ Ἅγιοι λοιπὸν ἀφοῦ “κατηγωνίσαντο βασιλείας” ταυτοχρόνως
“εἰργάσαντο δικαιοσύνην” καὶ τέλος “ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν”. ∆ὲν ὑπάρ-
χει ἀρετὴ ποὺ νὰ µὴ ἔγινε πραγµατικότης στὴ ζωή τους. Ἀνέδειξαν τὴν
Εὐαγγελικὴ ἀρετή, δείχνοντας ταυτοχρόνως καὶ τὸ πῶς αὐτὴ κατορθώ-
νεται ἀλλὰ καὶ ποιὰ ἀξία ἔχει.

Στὸ πρόσωπό τους ὁ κόσµος εἶδε ὅτι ἡ Χριστιανικὴ πίστη δὲν εἶναι µία
θεωρία, οὔτε ἕνα φιλοσοφικὸ ἢ κοινωνικὸ σύστηµα, ἀλλὰ τρόπος ζωῆς.
Βίωµα µετανοίας ἐξαγιαστικόν. Ταυτοχρόνως δὲ οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν τὴν
ἀπόδειξη ὅτι δὲν ὑφίστανται “πολλές” καὶ “σώζουσες Ἐκκλησίες”, ἀλλὰ
πλάνες καὶ αἱρέσεις, ἀφοῦ ἐκήρυξαν καὶ µαρτύρησαν γιὰ τὴν αὐθεντικό-
τητα καὶ τὴν µοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας µας. Ἔτσι λοιπόν, οἱ καλο-
προαίρετοι ἄνθρωποι καὶ ὄχι οἱ διεστραµµένοι, κατανοοῦν πόσο ἀναγ-
καῖο εἶναι γιὰ τὸν κόσµο νὰ ὑπάρχει ἡ Ὀρθοδοξία ἀµόλυντη, ὥστε νὰ
παράγει τὸν καρπὸ τῆς ἁγιότητος. Νὰ καταρτίζει Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι κυ-
βερνοῦν τὰ ἔθνη καὶ καθοδηγοῦν τοὺς λαοὺς στὸν ὑψηλὸ προορισµὸ
τοῦ ἁγιασµοῦ καὶ τῆς σωτηρίας. Αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς Ἁγίους ἂς παρακα-
λέσουµε νὰ µᾶς εὐλογοῦν, ὥστε ἀµετακινήτως στὰ τοῦ δόγµατος καὶ µὲ
ἐνθουσιασµὸ νὰ πορευόµαστε στὸν δρόµο ποὺ οἱ ἴδιοι πρὶν ἀπὸ ἐµᾶς
ἐβάδισαν. Ἀµήν.

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ» Γέροντος Ἐφραίµ Φιλο-

θεΐτου.
12. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟ-

ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΜΩΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Ἐπίσης µπορεῖτε νὰ τὰ βρῆτε καὶ εἰς τὰ κεντρικὰ θρησκευτικὰ βιβλιοπωλεῖα

τῶν Ἀθηνῶν.

Μελίκρατον καὶ Κυκεών
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(1oν)
Πρὶν ἀπὸ µερικὰ χρόνια, καλοί

µου φίλοι, σὲ κάποιο δηµοσίευµά
µας εἴχαµε ἀναρωτηθεῖ: «Τί νὰ τὸ
κάνει τὸ κινητὸ ἕνα παιδί;». Τὸ
ἴδιο θὰ µπορούσαµε νὰ ποῦµε σή-
µερα ἀκόµη καὶ γιὰ τὸ διαδίκτυο,
ὅσο ὑπερβολικὸ κι ἂν ἀκούγεται
αὐτό. 

Ὡστόσο ἡ τεχνολογία δὲν
ἔπαυσε νὰ δίνει ἀδιάκοπα τὴν δι-
κή της ἀπάντηση ἐπ’ αὐτῶν. Καὶ
ποιὰ εἶναι αὐτή; Πὼς τελικὰ µπο-
ρεῖ πράγµατι ἕνα παιδὶ νὰ κάνει
πάρα πολλὰ πράγµατα µὲ τὸ κι-
νητό του, µὲ βάση τὶς πλεῖστες
ἐφαρµογὲς ποὺ κάθε φορά δίνει
σὲ ὅλα τὰ ψηφιακὰ µέσα. 

Καὶ µὲ ποιὸν τρόπο ἀκριβῶς;
Μὰ µὲ τὴν διαρκῆ ὑποβάθµιση τῆς
χρήσης τους! 

Μία τέτοια ὑποβάθµιση, εἶναι
σαφῶς καὶ τὸ ἀποκαλούµενο
«sexting» ἢ τὸ ψηφιακὸ (γυµνὸ)
φλέρτ, ὅπως θὰ τὸ λέγαµε! Πρό-
κειται γιὰ µία νέα (ψηφιακὴ) µάστι-
γα ποὺ ἔχει ὡς στόχο νὰ πλήξει
καίρια καὶ ἀποτελεσµατικὰ τὴν νε-
ανικὴ ψυχή!

Ἀξίζει νὰ τὸ δοῦµε 1
Τί εἶναι ἀκριβῶς 

τὸ sexting;
Πρόκειται γιὰ τὴν ἀποστολὴ –

ἀνταλλαγὴ ἐντελῶς ἀκατάλληλων
(σεξουαλικοῦ περιεχοµένου) µηνυ-
µάτων, φωτογραφιῶν, ἀκόµη δὲ καὶ
βίντεο στὰ κινητὰ τηλέφωνα (καὶ ὄχι
µόνο) τῶν ἐφήβων, ἀπὸ φίλους ἢ καὶ
ἀγνώστους τους µὲ στόχο τὸ � ἄµε-
σο σέξ! ∆ὲν πρόκειται δὲ γιὰ πορνο-
γραφικὸ ὑλικό, ἀλλὰ γιὰ ἐρασιτε-
χνικὲς φωτογραφίες καὶ βίντεο τῶν
ἰδίων τῶν ἀποστολέων τους! Γιὰ πα-
ράδειγµα, µιὰ κοπέλα, πιεζόµενη ἀπ’
τὸν φίλο της, στέλνει στὸ κινητό του,
γυµνὲς φωτογραφίες της!

Ἡ λέξη αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὶς
λέξεις «sex» καὶ «texting» ὅπως λέ-
γεται τὸ γραπτὸ µήνυµα στὰ ἀγγλικά,
ὅπου τὸ «t(e)xt» ἀντιστοιχεῖ στὸ γνω-
στό µας «sms». Καὶ πιὸ συγκεκριµέ-
να, «texts» θεωροῦνται τὰ γραπτὰ
µηνύµατα στὸ κινητό, οἱ συζητήσεις
στὸ chat, ἀλλὰ καὶ τὰ e-mails.

Εἶναι µία ἐντελῶς ἀπαράδεκτη κα-
τάσταση ποὺ θέλει νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ
µόδα, γιὰ νὰ παρασύρει κάθε ἔφηβο
καὶ νέο. Στόχος, λέει, εἶναι τὸ � ἄµε-
σο σέξ, ὁπότε καὶ παρακάµπτεται
ἀκόµη κι αὐτὸ τὸ «παραδοσιακὸ»
φλέρτ!

Ξεκίνησε ἀπὸ ποῦ ἄλλου; Μὰ ἀπὸ
τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Βρετανία τὸ 2005 κι
ἐξελίσσεται παντοῦ (ὅπως ὅλα τὰ
προερχόµενα ἀπ’ αὐτὲς) σὰν ἐπιδη-
µία!

Ἀναπτύσσεται ἀκόµη καὶ σ’ αὐτὰ
τὰ σχολεῖα, δηµιουργώντας ἀναστά-

τωση στὰ παιδιά, τοὺς ἐκπαιδευτι-
κούς, τοὺς γονεῖς κ.λπ. Μάλιστα τὰ
περισσότερα κρούσµατα διεθνῶς
εἶναι µεταξὺ τῶν µαθητῶν!

Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι τὸ sexting,
κατὰ τοὺς εἰδικούς, ὑπάγεται στὴν
κατηγορία τοῦ σεξουαλικοῦ ἐκφοβι-
σµοῦ.

Πῶς προῆλθε;
Τὸ sexting εἶναι µία ἀκόµη ἐξέλιξη

τῶν τεχνολογικῶν πραγµάτων τῆς
ἐποχῆς µας καὶ µάλιστα τῶν ψη-
φιακῶν! Εἶναι τὸ πάντρεµα τῆς ψη-
φιακῆς τεχνολογίας µὲ � τὸ σέξ!
Πρόκειται σαφῶς γιὰ τὴν κακή, τὴν
κάκιστη χρήση της ἰδιαίτερα δὲ ἀπὸ
τὴ νέα γενιὰ καὶ µάλιστα ἐκείνους
τοὺς νέους ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ
χρησιµοποιήσουν τὴν ψηφιακὴ τε-
χνολογία διαφορετικά. ∆ηλαδὴ γιὰ
ἀνώτερους σκοπούς.

Κάποτε, λέει, ἦταν τὸ φλέρτ. Στὰ
πάρτι, στὶς καφετέριες, στὸ προαύλιο
τοῦ σχολείου ἢ στὸ πανεπιστήµιο
κ.λπ.

Μετὰ ἦρθε τὸ chatting καὶ ἡ διαδι-
κτυακὴ γνωριµία εἶναι πλέον γεγο-
νός.

Στὴ συνέχεια ἦρθε ἡ πλέον ἐξελιγ-
µένη του µορφή, τὰ λεγόµενα δίκτυα
κοινωνικῆς δικτύωσης, ὅπως τὸ fa-
cebook γιὰ παράδειγµα, ποὺ κατέ-
κτησαν ὅλο τὸν πλανήτη, ἀφοῦ ἔδι-
ναν τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίζονται
ἄγνωστοι ἄνθρωποι µεταξύ τους
βλέποντας µάλιστα καὶ τὶς φωτογρα-
φίες τους. 

Ἔτσι ἡ καφετέρια ἔγινε chatroom,
τὸ γυµναστήριο forum, τὸ µπαράκι
facebook! 

Ἡ νέα ἐξέλιξη πλέον εἶναι τὸ T
sexting! Σταµατᾶ ποτὲ ἡ T πρόοδος;

Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ πώς, σύµφω-
να µὲ ἔρευνα τοῦ Windows Live Gro-
up τῆς Microsoft σὲ δέκα χῶρες
(Εὐρώπης, Ἀφρικῆς καὶ Μ. Ἀνα-
τολῆς) προέκυψε πώς, τὸ 51% τῶν
Ἑλλήνων χρησιµοποιοῦν τὸ Live In-
stant Messenger τῶν Windows γιὰ
νὰ � φλερτάρουν! Ἐπιπλέον τὸ
54% τῶν Ἑλλήνων δήλωσε ὅτι προ-
τιµᾶ τὸ διαδικτυακὸ φλὲρτ ἀπὸ τὸ
παραδοσιακό, τὸ δὲ 26% θεωρεῖ τὸ
διαδίκτυο ὡς τὸν πιὸ εὔκολο τρόπο
γιὰ νέες γνωριµίες. Μάλιστα τὸ 33%
ἀπάντησε ὅτι βρῆκε τὸν ἔρωτα στὸν
κυβερνοχῶρο!

Ποιὰ εἶναι ἡ ἀπήχησή του;
Μία µητέρα ποὺ ἡ κόρη της ἔπεσε

θῦµα τοῦ sexting, εἶπε στὴν ἐφηµερί-
δα «Καθηµερινὴ» πώς, γνώριζε µὲν
τί εἶναι αὐτό, ὄχι ὅµως ὅτι εἶχε πάρει
τέτοιες διαστάσεις στὴν Ἑλλάδα,
ὥστε νὰ ἀγγίξει ἀκόµη κι αὐτὸ τὸ παι-
δί της!

Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς
ΓΙΟΥΤΑ (ΗΠΑ), ἡ ὁποία δηµοσιεύτη-
κε στὴν ἐπιθεώρηση «Archives of

Sexual Bahavior» ἔδειξε πὼς τὸ
20% τῶν Ἀµερικανῶν ἐφήβων δή-
λωσε πὼς εἶχαν στείλει µία ἄσεµνη
φωτογραφία µέσῳ τοῦ κινητοῦ τους,
ἐνῷ σχεδὸν διπλάσιοι δήλωσαν πὼς
εἶχαν λάβει τέτοιες φωτογραφίες
µέσῳ MMS! Καὶ τὸ χειρότερο ποιὸ
εἶναι; Πὼς τὸ 25% αὐτῶν ποὺ
εἶχαν δεχθεῖ τέτοιες φωτογραφίες
τὶς εἶχαν προωθήσει σὲ ἄλλα ἄτο-
µα! Μάλιστα ἀπ’ αὐτοὺς 1 στοὺς 3
προέβη σ’ αὐτὴ τὴν πράξη, παρ’
ὅλο ὅτι γνώριζε ὅτι θὰ ἔχουν νο-
µικὲς καὶ ἄλλες συνέπειες, ἂν γί-
νονταν ἀντιληπτοί!1

Ἔρευνα τῆς Βρετανικῆς Ὀργάνω-
σης γιὰ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν
Beatbullying κατέδειξε ὅτι, 1 στοὺς 4
νέους ἡλικίας 11 – 18 ἐτῶν ἔχει λάβει
µηνύµατα σεξουαλικοῦ περιεχοµέ-
νου µέσῳ κινητοῦ ἢ µὲ e-mail! Ἀπ’
αὐτά, 23% προῆλθαν ἀπὸ τὸν σύν-
τροφό τους, 45% ἀπὸ τοὺς φίλους
τους καὶ 2% ἀπὸ κάποιον ἐνήλικο!

Τὸ Πανεπιστήµιο KING τοῦ Λονδί-
νου µετὰ ἀπὸ ἔρευνα κατέληξε στὸ
συµπέρασµα ὅτι, τὸ 1/3 τῶν νέων
κάτω τῶν 18 ἐτῶν ὑποκύπτει στὶς
πιέσεις ποὺ δέχεται, ὄχι τόσο ἀπὸ
µεγαλύτερους ἢ ξένους, ἀλλὰ ἀπ’
αὐτοὺς τοὺς συνοµηλίκους τους!

Πανευρωπαϊκὴ ἔρευνα τοῦ δι-
κτύου EU Kids Online κατέδειξε ὅτι,
τὸ 11% τῶν Ἑλλήνων µαθητῶν ἡλι-
κίας 9 – 16 ἐτῶν ἔχει λάβει ἠλεκτρο-
νικὰ µηνύµατα ἢ φωτογραφίες σε-
ξουαλικοῦ περιεχοµένου, ἐνῷ τὸ 2%
παραδέχεται ὅτι ἔχει ἀνεβάσει στὸ
διαδίκτυο τέτοιο ὑλικό! Στὴν δὲ
Εὐρώπη (25 χῶρες) τὸ 6% τῶν παι-
διῶν 9 – 16 ἐτῶν ποὺ χρησιµο-
ποιοῦν τὸ διαδίκτυο δηλώνουν ὅτι
ἔχουν ὑποστεῖ ἐκφοβισµὸ ἢ παρενό-
χληση µέσῳ διαδικτύου (cyderbul-
lying), τὸ 3% ὁµολογεῖ ὅτι ἔχει παρε-
νοχλήσει ἄλλα παιδιά, ἐνῷ τὸ 15%
παραδέχονται ὅτι ἔχουν πέσει θύµα-
τα τοῦ sexting!

Σύµφωνα µὲ ἔρευνα τοῦ Κέντρου
Ἐρευνῶν Teenage Research Unlimi-
ted, τὸ 22% τῶν κοριτσιῶν καὶ τὸ
18% τῶν ἀγοριῶν ἔχουν στείλει
γυµνὲς φωτογραφίες τους σὲ φίλους
ἢ γνωστούς τους ἢ τὶς δηµοσίευσαν
οἱ ἴδιοι στὸ διαδίκτυο!

Τόσο σοβαρὸ εἶναι τὸ θέµα, ὥστε
ἀπασχόλησε ἀκόµη καὶ τὸ Εὐρω-
παϊκὸ Κοινοβούλιο. 

[Στὸ ἑπόµενο θὰ δοῦµε σὲ τί ὀφεί-
λεται αὐτὴ ἡ ἀπήχηση ποὺ ἔχει]

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµείωσις:

1. Ὑπόψη ὅτι σὲ πολλὲς πολιτεῖες
τῶν ΗΠΑ ἡ ἀποστολὴ ἢ ἡ λήψη τέτοι-
ων φωτογραφιῶν ἀπὸ ἄτομα ἡλικίας
κάτω τῶν 18 ἐτῶν θεωρεῖται ποινικὸ
ἀδίκημα καὶ ἐμπίπτει στὴ νομοθεσία
γιὰ τὴν κατοχὴ καὶ τὴν διακίνηση ὑλι-
κοῦ παιδικῆς πορνογραφίας.

«Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι,
οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κα-
τοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ
γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως
ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα
τῆς ζωῆς ἡμῶν».

(Ἀπόκριση Αὐτοκράτορος Κων-
σταντίνου ΙΑ΄ τοῦ Παλαιολόγου
πρὸς Μωάμεθ Β΄ τὸν Πορθητή).

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ βυζαντινοὶ
ἱστορικοὶ χρονογράφοι, οἱ
ὁποῖοι κατέγραψαν καὶ διέ-

σωσαν αὐθεντικὰ καὶ τεκ-
µηριωµένα τὰ γεγονότα,
πρίν, κατὰ καὶ µετὰ τὴν
ἅλωση τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως εἶναι ὁ ∆ού-
κας, ὁ Λαόνικος Χαλκο-
κονδύλης, ὁ Γεώργιος
Φραντζῆς καὶ ὁ Μιχαὴλ
Κριτόβουλος. Μὲ γνώµο-
να τὴν ἱστορικὴ γραφὴ
τῶν παραπάνω χρονο-
γράφων συντίθεται τὸ
«Χρονικόν τῆς ἁλώσεως»
µέχρι τὴν 29η Μαΐου τοῦ
1453, ἡµέρα ποὺ σφράγι-
σε ἐπὶ αἰῶνες τὴν πορεία τοῦ εὐσε-
βοῦς Γένους µας.

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1448 ἐκοιµήθη
ὁ βυζαντινὸς αὐτοκράτωρ Ἰωάννης
Η΄ Παλαιολόγος καὶ διάδοχος αὐτοῦ
ὁρίσθηκε ὁ ἀδελφός του Κων-
σταντῖνος ΙΑ΄ ὁ Παλαιολόγος, ὁ
ὁποῖος ἐστέφθη στὸ ∆εσποτᾶτο τοῦ
Μυστρᾶ καὶ «ἐγένετο παρὰ πάντων
δεκτὸς» στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, κατὰ τὸ ἔτος
1451, εἶχε πεθάνει ὁ Σουλτάνος τῶν
ὀθωµανῶν Μουρὰτ Β΄ καὶ διάδοχός
του ἀνεδείχθη στὴν Ἀνδριανούπολη
ὁ υἱός του, Μωάµεθ Β΄ ὁ µετέπειτα
πορθητὴς τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως.

Ἀπὸ τὸν Μάρτιο µέχρι καὶ τὰ τέλη
Αὐγούστου τοῦ 1452 οἰκοδοµεῖται
ὑπὸ τὴν ἀπόλυτη ἐπίβλεψη τοῦ
Μωάµεθ τὸ νέο φρούριο τῶν ὀθω-
µανῶν στὸ πιὸ στενὸ καὶ δύσπλευ-
στο σηµεῖο τοῦ Βοσπόρου προκει-
µένου νὰ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ
τοὺς ὀθωµανοὺς ἡ δίοδος τοῦ Βο-
σπόρου. Ταυτόχρονα οἱ ὀθωµανοὶ
προβαίνουν σὲ σκληρὲς λεηλασίες
στὸν εὐρύτερο χῶρο τοῦ νέου
φρουρίου καὶ δηµιουργοῦν τὰ
πρῶτα σοβαρὰ πλήγµατα στοὺς βυ-
ζαντινούς. Τότε ἀκριβῶς (Ἰούλιος
τοῦ 1452) ὁ αὐτοκράτωρ Κων-
σταντῖνος ἀναγκάζεται νὰ σφραγίσει
τὶς πύλες τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τὴν ἴδια περίοδο ὁ Σουλτάνος
Μωάµεθ Β΄ ἀγωνιᾶ καὶ ὑποφέρει,
ἐπειδή βλέπει ὅτι οἱ Ρωµιοὶ εἶναι
ἀποφασισµένοι νὰ ὑπερασπισθοῦν
τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ Γένους. Εἶναι
δὲ χαρακτηριστικό τῶν τότε ἱστο-
ρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρουν ὅτι ὁ
Μωάµεθ στὴν Ἀνδριανούπολη
«οἶκοι διάγων οὐκ ἐδίδου ἀνάπαυ-
σιν τοῖς βλεφάροις, ἀλλὰ καὶ ἐν νυκτὶ
καὶ ἡµέρᾳ τὴν πᾶσαν φροντίδα τῆς
πόλεως εἶχε, πῶς αὐτὴν καταλάβοι,
πῶς κύριος αὐτῆς γένοιτο». Τότε
συµβαίνει ἀνεπάντεχα ἀκόµη ἕνα
κακό. Κάποιος ἱκανότατος µηχα-
νικὸς –πιθανότατα Οὗγγρος- µετα-
πηδᾶ ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς στοὺς
ὀθωµανοὺς ἔναντι ἀδρᾶς ἀµοιβῆς
καὶ ἀναλαµβάνει νὰ κατασκευάσει
ἕνα τεράστιο σὲ µέγεθος κανόνι, τοῦ
ὁποίου ἡ ἀποτελεσµατικότητα νὰ
καταστρέφει τὰ τείχη τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως, ἀπεδείχθη ἐφιαλτικὴ
ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµή.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τους οἱ βυζαντι-
νοὶ µὲ τὴν ἀποστολὴ πρέσβεων ζη-
τοῦν βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ τὴν
Οὑγγαρία, ἀλλὰ ὁ Ἰωάννης Οὐνυά-
δης γιὰ τὴν παροχὴ στρατιωτικῆς
ἐνισχύσεως ὑπὲρ τῶν βυζαντινῶν
ζητεῖ ὡς ἀντάλλαγµα τουλάχιστον
τὴν πόλη τῆς Μεσηµβρίας στὸν
Εὔξεινο Πόντο.

Κατὰ τοὺς µῆνες Νοέµβριο-∆ε-
κέµβριο τοῦ 1452 ἐνεργοποιοῦνται
στοιχειωδῶς καὶ βαθµιαῖα ἡ Βενετία
καὶ ἡ Γένοβα ὕστερα ἀπὸ σειρὰ σο-
βαρῶν ἐχθρικῶν ἐπιθέσεων τῶν
ὀθωµανῶν ἐναντίον δικῶν τους
ὑπηκόων. Ὑποβάλλουν αἰτήσεις γιὰ
παρέµβαση τοῦ Πάπα Νικολάου Ε΄
πρὸς τοὺς ∆υτικοὺς ἡγεµόνες καὶ τε-
λικῶς ἀποφασίζουν τὴν στρατιωτικὴ
ἐνίσχυση µόνον τῶν δικῶν τους
ἐγκαταστάσεων στὸν Εὔξεινο Πόντο
καὶ στὴ συνοικία Πέραν τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Καὶ ὅλα αὐτὰ
πρὸς ὑπεράσπιση τῶν οἰκονοµικῶν
τους συµφερόντων καὶ ὄχι ἀπὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν σωτηρία τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.

Τὸν ∆εκέµβριο τοῦ 1452 γίνονται
στὴν Κωνσταντινούπολη δεκτοὶ ἀπὸ
τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο ὁ
ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐξωµότης
Ἐπίσκοπός τοῦ Κιέβου Ἰσίδωρος
ὡς ἀπεσταλµένος τοῦ Πάπα καὶ ὁ
Λεονάρδος Χίος, Λατῖνος Ἐπίσκο-
πος Μυτιλήνης. Στὶς 12 ∆εκεµβρίου
1452 µὲ συναίνεση καὶ παρουσίᾳ
τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου
κηρύσσεται στὴν Ἁγία Σοφία ἡ ἕνω-
ση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν προκαλών-
τας τὴν ἐντονότατη δηµόσια ἀντί-
δραση τῆς µερίδος τῶν ὀρθοδόξων

ἀνθενωτικῶν, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν ὅτι
τίποτε δὲν µποροῦσαν νὰ ἀναµέ-
νουν ὡς βοήθεια ἀπὸ τοὺς Λατί-
νους. Γράφεται µάλιστα ὅτι τὸ ἀνοσι-
ούργηµα τῆς ψευδοενώσεως τῶν
Ἐκκλησιῶν ἐθεωρήθη ἀπὸ τοὺς
πνευµατικοὺς ἀνθρώπους τῆς Πό-
λεως ὡς πράξη ἀσυγχώρητη ἀπὸ
τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος ἀπέστρεψε τὸ
πρόσωπο αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς βυζαντι-
νοὺς καὶ ἡ Πόλη ἔπεσε στὰ χέρια
τῶν ἀλλοθρήσκων ὀθωµανῶν.

Στὰ τέλη ∆εκεµβρίου τοῦ 1452

ἀποφασίζεται νὰ παραµείνουν στὴν
Κωνσταντινούπολη καὶ νὰ συµµετά-
σχουν στὴν ἄµυνά της ὅσα πλοῖα
εἶχαν ἐλλιµενισθεῖ γιὰ ἐµπορικοὺς
λόγους, ἀλλὰ ἕνας ἀριθµὸς ἀπὸ
αὐτὰ –κυρίως βενετικὰ- δὲν πειθαρ-
χεῖ καὶ ἀποχωρεῖ φυγαδεύοντας καὶ
ἑκατοντάδες ἐνόπλους ἄνδρες.

Στὰ τέλη Φεβρουαρίου µὲ ἀρχὲς
Μαρτίου τοῦ 1453 οἱ ὀθωµανοὶ µε-
ταφέρουν τὸ µεγάλο κανόνι ἀπὸ τὴν
Ἀνδριανούπολη στὴν Κωνσταντι-
νούπολη καὶ συγκεντρώνουν στα-
διακὰ τὰ στρατιωτικὰ σώµατα τοῦ
Μωάµεθ. Λαµβάνουν θέσεις ἀπέ-
ναντι ἀπὸ τὰ χερσαία τεῖχη τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καὶ σταδιακὰ ἀπο-
κλείουν τὴν Πόλη ἀπὸ ξηρᾶς.

Οἱ βυζαντινοὶ ἐνισχύουν µὲ κάθε
µέσο τὰ τείχη, χερσαῖα καὶ θαλάσ-
σια, καὶ στὶς 2 Ἀπριλίου κλείουν µὲ
τὴν µεγάλη ἁλυσίδα τὴν εἴσοδο τοῦ
Κερατίου κόλπου. Παρὰ τὴν κρισι-
µότητα τῶν στιγµῶν ἡ ἀντιπαράθε-
ση ἑνωτικῶν καὶ ἀνθενωτικῶν εἶναι
πάντοτε αἰσθητή. Γράφεται µάλιστα
ὅτι ὁ Μέγας ∆ούκας Λουκᾶς Νο-
ταρᾶς, ὅταν εἶδε τὸν ἀναρίθµητο
στρατὸ τῶν ὀθωµανῶν, εἶπε:
«κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν µέσῃ
τῇ Πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρ-
κων ἢ καλύπτραν Λατινικήν». (Εἶναι
καλύτερο νὰ δεῖ κάποιος στὴ µέση
τῆς Πόλεως νὰ βασιλεύει τουρκικὸ
φακιόλιο παρὰ παπικὴ τιάρα).

Ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος
ὑπερασπίζει µάχιµες θέσεις καὶ κυ-
ρίως τὴν κεντρικὴ χερσαία Πύλη,
τὴν γνωστὴ ὡς Πύλη τοῦ Ἁγίου Ρω-
µανοῦ, ἐνῶ σῶµα ἐνόπλων κινεῖται
σὲ διάφορα σηµεῖα στὸ ἐσωτερικό
τῆς Πόλεως. Τὸ σύνολο τῶν τότε κα-
τοίκων τῆς Κωνσταντινουπόλεως
ἀνέρχονταν στὶς 50.000 καὶ ἀπὸ
αὐτούς, οἱ µὲν ἔνοπλοι βυζαντινοὶ
ἦταν περίπου 7.000, ἐνῶ 2.000
ἦταν οἱ Βενετοὶ καὶ οἱ Γενουάτες. Στὸ
πεδίο τῆς µάχης δηλαδὴ ἡ ἀναλογία
ἦταν ἕνας Ρωµιὸς πρὸς εἴκοσι ὀθω-
µανούς.

Στὶς 5-7 Ἀπριλίου ἔχουµε τὴν
ἔναρξη τῆς πολιορκίας τῆς Πόλεως
καὶ στὶς 12 Ἀπριλίου ἀρχίζουν συνε-
χεῖς κανονιοβολισµοὶ τῶν χερσαίων
τειχῶν, ἡµέρα καὶ νύκτα, ἀπὸ τοὺς
ὀθωµανούς. Οἱ βυζαντινοὶ µὲ ἐπι-
νοητικότητα προσπαθοῦν µὲ εἰδικὲς
κατασκευὲς νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς
βολές, νὰ κλείσουν µὲ κάθε µέσο τὰ
ρήγµατα στὰ τείχη καὶ νὰ δηµιουρ-
γήσουν νέα προκαλύµµατα καὶ προ-
µαχῶνες.

Στὶς 18 Ἀπριλίου, κατὰ τὰ ξηµε-
ρώµατα, γίνεται ἡ πρώτη ἐπίθεση
τῶν ὀθωµανῶν στὰ τείχη, ἀλλὰ
ἀπωθοῦνται ἐπιτυχῶς ἀπὸ τοὺς βυ-
ζαντινούς. Ἐξοργισµένος τότε ὁ
Μωάµεθ ἀπὸ τὴν µεγάλη του ἀλαζο-
νεία ὁρµᾶ στὴν θάλασσα καὶ τὴν ρα-
βδίζει ὡς παρανοϊκός, ἐνῶ ἀντικα-
θιστᾶ καὶ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ στόλου
του. Στὶς 22 Ἀπριλίου ὁ Μωάµεθ τε-
χνάζεται ἕνα πρωτοφανὲς σόφισµα.
∆ιατάζει τὴν µεταφορὰ διὰ ξηρᾶς
τῶν πολεµικῶν πλοίων του µέσα
στὸν κεράτιο κόλπο. Ἡ µεταφορὰ
τῶν πολεµικῶν πλοίων γίνεται πα-
νηγυρικὰ καὶ µὲ τυµπανοκρουσίες
µέσῳ εἰδικὰ διαµορφωµένης διόδου
στὴν περιοχὴ τοῦ Γαλατᾶ ἀπὸ τὸ ∆ι-
πλοκιόνιον ἕως ἀπέναντι στὸ Κοσµί-
διον.

Στὶς 7 Μαΐου γίνεται ἀποτυχηµένη
ἐπίθεση κατὰ τῶν χερσαίων τειχῶν
µὲ 30.000 ἄνδρες καὶ ἰσχυρὲς ἀπώ-
λειες γιὰ τοὺς ὀθωµανούς. Στὶς 12
Μαΐου ὁ Μωάµεθ τυφλωµένος ἀπὸ
τὸ πάθος νὰ κατακτήσει τὴν Κων-
σταντινούπολη διατάζει µεγάλη ἐπί-
θεση µὲ δύναµη 50.000 ἀνδρῶν
κατὰ τὰ µεσάνυχτα. Σὲ µάχη ἐπὶ τῶν
τειχῶν κοντὰ στὰ ἀνάκτορα σηµει-
ώνονται µεγάλες ἀπώλειες καὶ γιὰ τὰ
δύο µέρη. Ὁ αὐτοκράτωρ ἐκείνη τὴ
νύκτα παρὰ τὶς πιέσεις καὶ τὶς προ-
τροπὲς ἀπὸ τὸ στενὸ περιβάλλον
του δὲν ἐδέχθη νὰ ἐγκαταλείψει τὴν
Πόλη.

Ἄξιο ἰδιαίτερης µνείας εἶναι κατὰ

τὴν ἡµέρα τῆς ὀνοµαστικῆς ἑορτῆς
τοῦ Κωνσταντίνου (21 Μαΐου) ἡ
πρόταση τοῦ Μωάµεθ πρὸς τὸν
αὐτοκράτορα νὰ παραδώσει τὴν
Πόλη µὲ ἀντάλλαγµα τὴν περιουσία
τοῦ ἰδίου, τῆς οἰκογένειας καὶ τῶν
ἀρχόντων του. Τότε ὁ γενναῖος καὶ
µαρτυρικὸς Ρωµιὸς αὐτοκράτορας
ἀποκρίνεται στὸ Μωάµεθ: «Τὸ δὲ
τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐµόν ἐστιν
οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν
ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώµῃ πάντες
αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦµεν καὶ

οὐ φεισόµεθα τῆς ζωῆς
ἡµῶν».

Μεταξὺ 25ης καὶ 26ης
Μαΐου συµβαίνουν διά-
φορα ἐντυπωσιακὰ δυσ -
οίωνα, ὅπως ἡ πτώση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
Θεοτόκου κατὰ τὴν λιτά-
νευσή της καὶ «τοῦτο
παρὰ δόξαν γεγονὸς
φρίκην τε πολλὴν καὶ
ἀγωνίαν µεγίστην καὶ
φόβον πᾶσιν ἀνέβαλεν».
Παράλληλα, ἰσχυρὴ κα-
ταιγίδα µὲ ἀστραπὲς καὶ

χαλάζι ἀναστατώνει τοὺς βυζαντι-
νούς, ἐνῶ τὴν ἑποµένη «νέφος
βαθὺ τὴν πόλιν πᾶσαν περιεκάλυψε
ἀπὸ πρωίας βαθείας ἕως ἑσπέ-
ρας». Ὁρισµένοι µάλιστα ἱστορικοὶ
χρονογράφοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης
ἀναφέρουν ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτη ἡµέ-
ρα τῆς πολιορκίας µέχρι καὶ τὴν 27η
Μαΐου, τρεῖς δηλαδὴ ἡµέρες πρὸ
τῆς ἁλώσεως, ὁλόκληρη τὴν Πόλη
ἐκάλυπτε περιφερόµενη οὐράνια
φωτεινὴ νεφέλη, ἡ ὁποία ὅταν ἐξα-
φανίστηκε προκάλεσε τὸν τρόµο
τῶν Ρωµιῶν, ἐπειδὴ θεωρήθηκε ὅτι
ἡ Θεοτόκος εἶχε πλέον ἀφήσει
ἀπροστάτευτη τὴν Πόλη της στὰ χέ-
ρια τῶν ὀθωµανῶν.

Κατὰ τὶς δύο τελευταῖες ἡµέρες
(26/27 Μαΐου) πρὸ τῆς ἁλώσεως ὁ
ὀθωµανικὸς στρατὸς προετοιµαζό-
ταν µὲ νηστεία καὶ προσευχή. Φωτο-
χυσίες καὶ θορυβώδεις νυκτερινοὶ
ἑορτασµοὶ στὸ ὀθωµανικὸ στρατό-
πεδο ἔσπερναν τὸν πανικὸ στοὺς
πολιορκουµένους Ρωµιούς. Τὴν πα-
ραµονὴ τῆς µεγάλης ἐπιθέσεως (28
Μαΐου) ὁ Μωάµεθ ἀνακοινώνει στὰ
στρατεύµατά του ὅτι τὴν ἑποµένη θὰ
γίνει ἡ µεγάλη καὶ τελικὴ ἐπίθεση.
Ἐπακολουθεῖ γενικὴ κινητοποίηση
µὲ ὑποσχέσεις ἀνταµοιβῶν στοὺς
στρατιῶτες, προσευχὲς καὶ ἠθικὴ
ἐνίσχυση, ἐνεργοποίηση ποικίλων
πολιορκητικῶν κατασκευῶν καὶ
ἀλλεπάλληλοι κανονιοβολισµοί.

Κατὰ τὰ ξηµερώµατα τῆς 29ης
Μαΐου, ἡµέρα τῆς µάρτυρος Ἁγίας
Θεοδοσίας, ἀρχίζει ἡ ἐπίθεση τῶν
ὀθωµανῶν µὲ κύριο στόχο τὴν πύλη
τοῦ Ἁγίου Ρωµανοῦ. Γίνονται ἀλλε-
πάλληλες προσπάθειες εἰσόδου διὰ
µέσου τῶν τειχῶν, ἐνῶ ἐξακολου-
θοῦν οἱ κανονιοβολισµοί. Παρὰ τὴν
σθεναρὴ ἀντίσταση τῶν πολιορκου-
µένων σχεδὸν ταυτόχρονα ἐπιτυγ-
χάνεται ἡ διείσδυση τῶν ὀθωµανῶν
γενιτσάρων ἀπὸ τὴν κερκόπορτα καὶ
ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ Χαρισίου. Ἡ κερ-
κόπορτα ἦταν ὑπόγεια, κρυφή, πα-
λαιὰ εἴσοδος, «παραπόρτιον», πλη-
σίον τοῦ παλατίου ποὺ εἶχαν ἀνοίξει
προσφάτως γιὰ τὶς δικές τους ἀνάγ-
κες οἱ βυζαντινοί. ∆ιαθρυλεῖται ὅτι
τὴν πύλη τοῦ Ρωµανοῦ εἶχαν ἀνοίξει
στοὺς ὀθωµανοὺς γενιτσάρους, γιὰ
νὰ εἰσέλθουν στὴν Πόλη ὁρισµένοι
Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι συνεργάζονταν
µαζί τους.

Ἐπικρατεῖ παντοῦ πανικὸς καὶ
ὅλοι, κατακτητὲς καὶ µή, κατευθύ-
νονται στὸ κέντρο τῆς Πόλης.
Θρίαµβος, λεηλασία, ἀγριότητα καὶ
βιαιοπραγίες γιὰ τοὺς κατακτητές.
Σφαγή, αἰχµαλωσία καὶ κάθε εἴδους
ἀτίµωση γιὰ τοὺς κατακτηµένους.
Τότε πεθαίνει µαχόµενος µέχρι τέ-
λους ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων καὶ ὁ αὐτο-
κράτωρ Κωνσταντῖνος.

Στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἀναφέ-
ρουµε τὸ ἐπεισόδιο, τὸ ὁποῖο κατα-
γράφει ὁ χρονογράφος Φραντζῆς
καὶ ἀφορᾶ τὴν πίστη καὶ τὴν ταπει-
νότητα τοῦ αὐτοκράτορος. Ἡ διήγη-
σή του ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἐρχόµενος ὁ
αὐτοκράτορας στὸν πάνσεπτο ἱερὸ
ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας γιὰ τὴν τε-
λευταία θεία Λειτουργία προσευχή-
θηκε κλαίγοντας καὶ γονυπετὴς µε-
τέλαβε τὰ Ἄχραντα καὶ Θεῖα µυστή-
ρια. Ἔπειτα µετέβη στὰ ἀνάκτορα,
σταµάτησε γιὰ λίγο καὶ ζήτησε συγ-
χώρεση ἀπὸ τοὺς πάντες. Ποιὸς νὰ
διηγηθεῖ τὰ κλάµατα καὶ τοὺς θρή-
νους στὸ παλάτι ἐκείνη τὴν ὥρα;
Ἀκόµη καὶ ἂν ὑπῆρχε ἄνθρωπος κα-
µωµένος ἀπὸ ξύλο ἢ πέτρα ἦταν
ἀδύνατο νὰ µὴ θρηνήσει».

Οἱ χρονογράφοι ἀναφέρουν ἐπί-
σης ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος βλέποντας
τὴν ἅλωση τῆς Πόλεως εἶπε γοερὰ
τὶς ἑξῆς φράσεις: «∆ὲν ὑπάρχει κα-
νεὶς χριστιανὸς νὰ πάρει τὸ κεφάλι
µου; Χίλιες φορὲς νὰ πεθάνω παρὰ
νὰ ζήσω καὶ νὰ δῶ τὴν ἅλωση τῆς
Πόλης».

Τέτοιες ἦταν οἱ ἐπὶ τρεῖς ἡµέρες
σφαγές, καταστροφὲς καὶ ἱεροσυ-
λίες, ὥστε ὁ χρονογράφος
Φραντζῆς δὲν εἶναι ὑπερβολὴ ὅταν
γράφει ὅτι: «σὲ ὁλόκληρη τὴν Κων-
σταντινούπολη δὲν φαινόταν σπι-
θαµὴ χῶµα ἀπὸ τὶς σωροὺς τῶν
νεκρῶν». Μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡµέρες
ἔπαυσε ἡ λεηλασία καὶ ὁ Μωάµεθ Β΄
ὁ πορθητής, ἀφοῦ εἰσῆλθε ἔφιππος
στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας,
γιὰ νὰ προσευχηθεῖ γιὰ τὴν νίκη του,
µετέβαλε τὴν «Μεγάλη Ἐκκλησία»,
ὅπως λέγεται σὲ τέµενος.

Ἡ Πόλη ἑάλω καὶ ἦταν Μάϊος τοῦ
1453. Κατὰ µήνα Μάϊο εἶχαν γίνει τὰ
ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως
καὶ πάλι κατὰ µήνα Μάϊο «ἐπάρθεν
ἡ Ρωµανία». Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας
τὴν ἔχτισε καὶ ἐπὶ Κωνσταντίνου
ἑάλω. Ἡ Κωνσταντινούπολη ἦταν
καὶ παραµένει ἡ πόλη τῆς Θεοτόκου,
ἡ πόλη τῶν θρύλων, τῶν δακρύων
καὶ τῶν στεναγµῶν τοῦ εὐσεβοῦς
Γένους µας. Τελικά, ἡ Πόλη τῶν πό-
λεων διαχρονικὰ ἀποτελεῖ τὴν «κι-
βωτὸ τῆς Ρωµιοσύνης καὶ τῆς
Ὀρθοδοξίας». 

Τὴν 29ην Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῆς
Ὁσίας Ὑπομονῆς, μητρὸς Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Ἀνωτέρω εἰκών τῆς Τιμίας Κάρας τῆς ὁσίας ἐκ τῆς Ἱ. Μ.
Ὁσίου Παταπίου Λουτρακίου.

Η ΚΑΡΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ

Ἡ ἀλήθεια πίσω 
ἀπό τόν διαµελισµό
τῆς Γιουγκοσλαβίας

Μία ἀπό τίς πολιτικές ἀνακατατάξεις
πού ἐξυφαίνονται τόν τελευταῖο καιρό
καί ἀκόµα δέν ἔχουν κορυφωθεῖ, δια-
δραµατίζονται πολύ κοντά στήν Πα-
τρίδα µας.  Πρόκειται γιά µία ἀκόµα
µάχη ἐπικράτησης ἀνάµεσα στήν
Ἀνατολή καί τήν ∆ύση, µᾶλλον ὀρθό-
τερα πρόκειται γιά ἀκόµη µία µάχη
τῆς ∆ύσης προκειµένου νά ἀφανί-
σει τήν Ὀρθοδοξία. 
Ἡ φαινοµενικά πολιτικά ὀρθή διά-
σπαση τῆς Γιουγκοσλαβίας στά
κράτη (;) πού τήν ἀποτελοῦσαν, εἶναι
ἡ κίνηση τῶν ∆υτικῶν προκειµέ-
νου νά ἐξασθενήσουν µία ἰσχυρή
Ὀρθόδοξη παρουσία στήν περιο-
χή τῶν Βαλκανίων. Ὁ κορµός τῆς
Γιουγκοσλαβικῆς δηµοκρατίας ἦταν
τό Σερβικό κράτος (πού µέχρι σήµερα
ἔχει κρατήσει καί τήν ὀνοµασία Γιουγ-
κοσλαβία) κι αὐτό φαίνεται σέ µία
προσεκτική µελέτη τῆς περιοχῆς:
Ἡ Σλοβενία πρωτοεµφανίζεται ὡς
«ἀνεξάρτητη» τό 1918, ἀποτελώντας
τµῆµα τοῦ ἀνεξάρτητου βασιλείου
τῶν Σέρβων, τῶν Κροατῶν καί τῶν
Σλοβένων κάτω ἀπό τή Σερβική µο-
ναρχία τοῦ βασιλιᾶ Ἀλέξανδρου Α΄
ἀπό τό 1921 ὡς τό 1934. Τό βασίλειο
αὐτό ὀνοµάστηκε τό 1929 σέ Βασί-
λειο τῆς Γιουγκοσλαβίας. Ὡς ἀνεξάρ-
τητο κράτος ἐµφανίζεται ἀπό τίς 25
Ἰουνίου 1991, ἀπό τότε πού  ἀποτελεῖ
ἀκόµα ἕνα µέλος-µαριονέττα τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Ἡ Κροατία κατοικήθηκε ἀπό τούς
Κροάτες στίς ἀρχές τοῦ 7ου αἰώνα
µ.Χ., ἐνῶ ἀπό τόν 9ο αἰώνα ὀργάνω-
σαν τό κράτος τους σέ δύο δουκᾶτα.
Ὁ Tomislav ἔγινε ὁ πρῶτος βασιλιάς
τό 925 ἀνακηρύττοντας  τήν Κροατία
σέ βασίλειο πού διατήρησε τήν κυ-
ριαρχία του σχεδόν γιά δύο αἰῶνες,
φθάνοντας στό ἀπόγειό του κατά τή
βασιλεία τῶν Peter Kresimir IV καί
Demetrius Zvonimir. Στή συνέχεια ἡ
Κροατία ἑνώθηκε µέ τήν Οὑγγαρία τό
1102. Τό 1527 προκειµένου νά ἀντι-
µετωπίσει τήν Ὀθωµανική ἀπειλή, τό
Κροατικό κοινοβούλιο ἐξέλεξε στόν
Κροατικό θρόνο τό Φερδινάνδο Α΄
τοῦ Οἴκου τῶν Ἀψβούργων. Τό 1918
καί µετά τόν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο,
ἡ Κροατία ἀπετέλεσε καί αὐτή τµῆµα
τοῦ Βασιλείου τῆς Γιουγκοσλαβίας.
Κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσµίου
πολέµου ὑπῆρξε ὡς φασιστικό Κρο-
ατικό κράτος-µαριονέτα, ἐνῶ µετά
τόν πόλεµο ἔγινε ἱδρυτικό µέλος τοῦ
κράτους τῆς Γιουγκοσλαβίας. Τόν
Ἰούνιο τοῦ 1991 ἀνακήρυξε καί αὐτή
τήν ἀνεξαρτησία της, πού τέθηκε
συνταγµατικά σέ ἰσχύ στίς 8 Ὀκτω-
βρίου τῆς ἴδιας χρονιᾶς.

Ἡ Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη εἶναι µία
ἀσταθής περιοχή πού ἱστορικά
ἀνῆκε κυρίως στήν Οὑγγαρία. Τόν
Ἰούνιο τοῦ 1914 δολοφονήθηκαν στό
Σαράγεβο ὁ διάδοχος τῆς Αὐστρο-
ουγγαρίας, ἀρχιδούκας Φραγκίσκος-
Φερδινάνδος καί ἡ γυναίκα του, γε-
γονός πού ἀπετέλεσε τήν ἀφορµή
γιά τόν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Σέ
αὐτόν πολέµησαν ἑνωµένοι οἱ Κρο-
άτες καί οἱ Σέρβοι, µέ τήν ἐλπίδα νά
δηµιουργήσουν ἕνα βασίλειο, πού
θά ἕνωνε ὅλους τούς Νοτιοσλάβους.
Τό ∆εκέµβριο τοῦ 1918 ἡ Βοσνία-
Ἐρζεγοβίνη ἀπετέλεσε καί αὐτή
τµῆµα τοῦ Βασιλείου τῆς Γιουγκοσ-
λαβίας. Σήµερα ἡ χώρα εἶναι ἡ πα-
τρίδα τριῶν ἐθνοτήτων: τῶν Βοσ-
νίων, τῶν Σέρβων καί τῶν Κροατῶν,
ἐνῶ ἀνεξαρτητοποιήθηκε µέ τήν πα-
ρέµβαση τῶν ∆υτικῶν στίς 6 Ἀπριλί-
ου τοῦ 1992.
Τό Μαυροβούνιο ἦταν µέχρι τό
1910 ἀνεξάρτητο πριγκιπᾶτο. Στήν
περίοδο 1910-1918 µετετράπη σέ
βασίλειο καί τελικά ἐνσωµατώθηκε
στό Βασίλειο τῆς Γιουγκοσλαβίας.
Κατά τήν διάλυση τῆς Γιουγκοσλα-
βικῆς ∆ηµοκρατίας τό 1991 ἐντάχθη-
κε στή Σερβία, ἀλλά τελικά ἔδρασε
ὡς δούρειος ἵππος γιά τόν ἀκόµη
µεγαλύτερο διαµελισµό τῆς Σερ-
βίας, ἀπό τήν ὁποία καί ἀποσχίστη-
κε τελικά τό 2006 µετά τήν ὠµή πα-
ρέµβαση τῶν ∆υτικῶν.
Τό Κοσσυφοπέδιο ἤ Κόσσοβο
εἶναι µία ἀµφισβητούµενη περιοχή
πού ἀνῆκε στήν πρώην Γιουγκοσλα-
βία, ὅπου ἡ πλειοψηφία τῶν κατοί-
κων του εἶναι Ἀλβανοί. Ἡ περιοχή
ἀπό τό 1999 εἶναι καί ἐπίσηµα προ-
τεκτορᾶτο τῆς ∆ύσης καί τῶν ΗΠΑ
στά Βαλκάνια, ἀφοῦ βρίσκεται ὑπό
τήν «προσωρινή» διοίκηση τοῦ ΟΗΕ
καί τήν στρατιωτική προστασία τοῦ
ΝΑΤΟ.
Τά Σκόπια εἶναι ἀκόµη ἕνα κράτος-
ἐπινόηση τῆς ∆ύσης, πού ἀποσκο-
πεῖ στή νόθευση τῆς ἱστορίας καί τήν
δηµιουργία µιᾶς προβληµατικῆς
ἑστίας στά Βαλκάνια, προκειµένου
νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ πρόσβαση στούς
∆υτικούς. Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἀνεξάρ-
τητο κράτος παρά µόνον πρόσφατα,

στίς 8 Σεπτεµβρίου τοῦ 1991. Στά
Σκόπια θά ἀναφερθοῦµε ἐκτενῶς καί
αὐτοτελῶς τήν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα,
διότι ὑπάρχουν πολλές καί ποικίλες
προεκτάσεις, πού δέν πρέπει νά πε-
ράσουν ἀπαρατήρητες.
Ἡ Σερβία εἶναι ὁ µεγάλος χαµένος
τῶν πολιτικῶν παιχνιδιῶν στήν πε-
ριοχή, ἀφοῦ χρεώθηκε τίς ἀποτυχη-
µένες διαπραγµατεύσεις µέ τούς
Ἀλβανούς γιά τό ζήτηµα τοῦ Κοσσυ-
φοπεδίου, µέ ἀποτέλεσµα ἀεροσκά-
φη 19 χωρῶν-µελῶν τοῦ ΝΑΤΟ νά
ἐπιτεθοῦν, στίς 24 Μαρτίου τοῦ
1999, στίς ἐγκαταστάσεις τῆς ἀντιαε-
ροπορικῆς ἄµυνας τοῦ Στρατοῦ τῆς
Γιουγκοσλαβίας, χωρίς ὡστόσο τήν
συγκατάθεση τοῦ Συµβουλίου
Ἀσφάλειας τοῦ ΟΗΕ.
Ἐπιπλέον, ἡ Σερβία εἶναι αὐτή πού
ἐντέλει ἔχει συρρικνωθεῖ, ἀφοῦ, ἐάν
παρατηρήσουµε πολύ προσεκτικά,
ὅλη ἡ Γιουγκοσλαβία ἦταν τό Βασί-
λειο τῆς Σερβίας. Ἀκόµη καί ἡ Κροα-
τία πού εἶναι ἡ µόνη πού παρουσιά-
ζει κάποιες διαφορές ὡς κουλτούρα
σέ σχέση µέ τή Σερβία, ἐπέλεξε νά
ἀνήκει στό Βασίλειο τῆς Σερβίας. Ἡ
∆ύση, ὅµως, ἐνθάρρυνε ἀποσταθε-
ροποιητικές φωνές καί προβληµατι-
κές µειονότητες (Ἀλβανοί, µουσουλ-
µάνοι, κλπ) προκειµένου νά διασπά-
σουν τήν Ὀρθόδοξη Σερβία πού
προσέφερε στήν οἰκουµένη ἕνα σύγ-
χρονο ἅγιο τοῦ διαµετρήµατος τοῦ
Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Πόποβιτς.
Βλέπουµε πώς καί αὐτές οἱ πολιτικές
κινήσεις ἔπληξαν τήν Ὀρθόδοξη
Σερβία, πού κρατώντας ψηλά τήν
σηµαία τῆς ἀξιοπρέπειας καί τοῦ
ἤθους, δήλωσε διὰ στόµατος τῆς
προέδρου τῆς Σερβικῆς Βουλῆς Ma-
ja Gojkovic, πώς ἀκόµη καί ἐάν
ἐνταχθεῖ πλήρως στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση, δέν πρόκειται νά συνυπο-
γράψει κυρώσεις κατά τῆς ὁµόδοξης
Ρωσίας, καί πολύ περισσότερο δέν
θά τίς υἱοθετήσει. 
Τά ἀντίποινα τῆς ∆ύσης ἀναµένονται
καί ἀφοροῦν στίς ἐξελίξεις στό ζήτη-
µα τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο, ὅπως
εἴπαµε, θά εἶναι τό ἀντικείµενο τῆς
διαπραγµάτευσης τῆς στήλης τήν
ἐρχόµενη ἑβδοµάδα.

ORUODOJIA KAI GEVΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το χρονικόν τῆς Ἁλώσεως
Τοῦ Ἰωάννου Ἐλ. Σιδηρᾶ, Θεολόγου – Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱστορικοῦ – Νομικοῦ

Ἡ κατάντια τοῦ sexting!

Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο σὲ ἄρθρο τῆς
ἐφηµερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τῆς
22ας Ἀπριλίου τρέχοντος, παρου-
σιάσθηκε ὁ ἐρχοµὸς τοῦ Βρετανοῦ
βιολόγου καὶ συγγραφέως Ρίτσαρντ
Ντόκινς (Richard Dawkins), ὁ ὁποῖος
εἶναι ὁ συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου «Ἡ
περὶ Θεοῦ αὐταπάτη» (“the God De-
lution”) καί, κατὰ τὸ δηµοσίευµα, θὰ
µιλοῦσε σὲ δύο ἐκδηλώσεις στὴν
Ἀθήνα: Στὶς 24 Ἀπριλίου στὸ Hub
Evans καὶ στὶς 25 Ἀπριλίου στὴν Τε-
χνόπολη. Ἔρχεται δὲ στὴν Ἀθήνα
«προσκεκληµένος τῶν ἐκδόσεων
Κάτοπτρον (ἀπὸ τὶς ὁποῖες κυκλο-
φοροῦν τὰ βιβλία του στὰ ἑλληνικὰ)
καὶ τῶν καταστηµάτων Public (Βι-
βλιοχαρτοπωλείων) προκειµένου νὰ
συναντήσει τὸ κοινὸ σὲ µία ἐκδήλω-
ση κ.λπ. T». Μὲ τὸ ὁποῖο κοινὸ «θὰ
συζητοῦσε γιὰ τὴν ἐκκοσµίκευση καὶ
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα στὴν
Ἑλλάδα καὶ γιὰ θέµατα τὰ ὁποῖα
ἀφοροῦν τὴ θεωρία τῆς ἐξελίξεως
καὶ τὸν ἴδιο». Ἐδίδοντο δὲ καὶ ὁδη-
γίες γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ ὑποβολὴ
ἐρωτήσεων πρὸς τὸν Ρ. Ντόκινς.

Ἐπειδὴ δὲν ὑπέπεσε στὴν ἀντίλη-
ψη κάποιο δηµοσίευµα, οὔτε καὶ
µπόρεσα νὰ πληροφορηθῶ περὶ τοῦ
τί ἐλέχθη καὶ συνεζητήθη στὶς δύο
ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσες ἐκδηλώσεις
µὲ ὁµιλητὴ τὸν Ρίτσαρντ Ντόκινς,
ἀπευθύνθηκα στὶς 7 Μαΐου µὲ
«ΦΑΞ» στὴν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Καὶ
στὶς 9 Μαΐου ἔλαβα τὸ φύλλο τῆς
28ης Ἀπριλίου, στὸ ὁποῖο ὑπῆρχαν
οἱ ἀναζητούµενες πληροφορίες,
ἀλλὰ µοῦ «εἶχαν διαφύγει». Καὶ µάλι-
στα «µὲ ἕνα κείµενο πολὺ ἀντικειµε-
νικό», γραµµένο «ἀπὸ τὴν κ. Μαρία
Τσάκου, νοµικὸ σύµβουλο».

Ἀναρωτήθηκα –γράφει ἡ κ. Μ.
Τσάκου-, ἂν εἶχε καταφέρει τελικὰ ὁ
στοχαστὴς-στὰρ Ρίτσαρντ Ντόκινς
νὰ κερδίσει ἐπαξίως τὸ παρατεταµέ-
νο ὄρθιο χειροκρότηµα, µὲ τὸ ὁποῖο
τὸν εἶχαν ὑποδεχθεῖ καὶ ἀποχαιρετή-
σει οἱ περίπου χίλιοι ἀκροατὲς κάθε
ἡλικίας[T], ποὺ εἶχαν συρρεύσει γιὰ
νὰ τὸν δοῦν.

Τὸ κοινό[T] ὅµως εἶχε ὁµοψυχή-
σει στὸν ἐνθουσιασµό του γιὰ τὸν
Ἄγγλο ἐξελικτικὸ βιολόγο καὶ κατ`
ἐξοχὴν πολέµιο τῆς θρησκείας. Μὲ
δεδοµένο ὅτι ἡ ἐκδήλωση εἶχε τὴν
ἐπίσηµη ὑποστήριξη τῆς Ἕνωσης
Ἀθέων καὶ τῆς Ἕνωσης Οὑµανιστῶν
Ἑλλάδας, ἡ ἐπιτυχία ἦταν ἐξασφαλι-
σµένη, ὅπως καὶ οἱ ἐκδηλώσεις λα-
τρείας ἀπέναντι στὸν Ντόκινς, ὁ
ὁποῖος ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος προφήτη
γιὰ τὸν χῶρο. Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ἐνδια-
φέρουσα ἀντίφαση --γράφει ἡ κ. Μ.
Τσάκου, καὶ συνεχίζει:

Ἡ συζήτησή του µὲ τὴν ὑπεύθυνη
τῶν ἐκστρατειῶν τῆς ∆ιεθνοῦς Ἀµνη-
στίας, Ἐλίζα Γκορόγια, ἔγινε σὲ ἕνα
γρήγορο ρυθµὸ µὲ σύντοµες καὶ ἐξ
ἴσου περιεκτικὲς καὶ εὔληπτες ἀπαν-
τήσεις. Ἡ συντονίστρια ἔκανε τὶς
προβλεπόµενες ἐρωτήσεις, οἱ πε-
ρισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶχαν
ὑποβληθεῖ µέσῳ Twitter, καλύπτον-
τας µεγάλη θεµατολογικὴ γκάµα [T].
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἀµφισβήτηση τῆς
θρησκείας καὶ τὴν ἀθεΐα, δὲν ἀκού-
σαµε τίποτε ἰδιαίτερα συνταρακτικό.
Οἱ ἀπαντήσεις του περιορίζονταν σὲ
δύο-τρεῖς προτάσεις, ποὺ µὲ τὴ σει-
ρά τους συνοψίζονται σ᾽ ἕνα «τὸ νὰ
πιστεύεις σ᾽ αὐτὰ εἶναι γελοῖο».

Μίλησε γιὰ τὴν προσωπική του
ἐκτίµηση σὲ ἐπίπεδο ἠθικῆς, «καὶ ὡς
ἐπιδίωξή µας τὴ δηµιουργία µιᾶς κοι-
νωνίας ὅσο γίνεται λιγότερο «δαρβι-
νικῆς», ἀναγνωρίζοντας ὅτι βασίζεται
στὴν ἀρχὴ τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς καὶ
ὀφείλουµε νὰ ἀποµακρυνθοῦµε ἀπὸ
αὐτήν. (σ.σ. Ὅµως, αὐτὸ εἶναι
«πρωτοφανὲς» στὶς ἀντιλήψεις καὶ
τὶς «πεποιθήσεις» τοῦ Ντόκινς, καὶ
περὶ αὐτῶν θὰ ἐπανέλθω ἀργότερα).

Ἡ βραδιὰ τελείωσε µὲ τὸν Ντόκινς
νὰ χρησιµοποιεῖ τὰ λόγια τοῦ Μὰρκ
Τουέϊν, γιὰ νὰ ἀπαντήσει τί εἶναι θά-
νατος: «∆ὲν τὸν φοβᾶµαι. Ὑπῆρξα
πεθαµένος ἐπὶ δυσεκατοµµύρια
χρόνια, προτοῦ γεννηθῶ καὶ δὲν µοῦ
ἦταν διόλου δυσάρεστος». (σ.σ. κάτι
τὸ ὁποῖο δείχνει καὶ ὅτι, ὁ Ντόκινς
ἀποκλίνει καὶ πρὸς τὴν µετεµψύχω-
ση).

Ἐν κατακλεῖδι —γράφει ἡ κ. Τσά-
κου-- δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἐπιστηµο-

νικὸ συµπόσιο[T].Ἡ βραδιὰ ἦταν
αὐτὸ ποὺ ἦταν: µία προωθητικὴ
ἐκδήλωση γιὰ τὰ βιβλία τοῦ Ντόκινς
καὶ µία εὐκαιρία γιὰ τὸ ἀφοσιωµένο
κοινό του νὰ πλάσει µία εὐχάριστη
ἀνάµνηση[T].

Ἐπειδὴ ἔχω ἀσχοληθεῖ παλαιότε-
ρα µὲ τὴν προσωπικότητα, τὶς πε-
ποιθήσεις, τὸ συγγραφικό του ἔργο
καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ Ρίτσανρντ Ντό-
κινς, θεωρῶ ὅτι χρειάζεται νὰ συµ-
πληρωθεῖ ἡ «ἀνάµνηση αὐτὴ» τοῦ
Ντόκινς µὲ οὐσιώδη ὑπάρχοντα δε-
δοµένα (βλέπε καί, Ἀθ. Β. Ἀβραµίδη:
Τύχη, Ἐξέλιξη ἢ ∆ηµιουργία; Ἔκδ.
«ΤΗΝΟΣ», 2010 στὶς σ. 83-92, µὲ
πλήρη βιβλιογραφικὴ τεκµηρίωση).

Ὁ Ρίτσαρντ Ντόκινς ἀνήκει εἰς τὴν
ὁµάδα τῶν ἐπιστηµόνων ἐκείνων, οἱ
ὁποῖοι «ἐνέταξαν τὸν ἑαυτό τους»
στὴν «ἀποµυθοποίηση τῶν πάν-
των»: Ἐξέχουσες προσωπικότητες
τῆς τέχνης, τῶν γραµµάτων καὶ τῶν
ἐπιστηµῶν, µέχρι καὶ ἡ ἀποµυθοποί-
ηση «τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων»,
µηδ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ ἐξαιρουµένου,
ἔγιναν ἀντικείµενο ἐργώδους δρα-
στηριοποιήσεώς τους.

Ὀνόµατα τέτοιων ἐπιστηµόνων
ἔχουν γίνει γνωστὰ διὰ τῶν Μ.Μ.Ε.,
ὅπως, ὁ Daniel Dennett (Ντάνιελ
Ντένετ) µὲ τὸ βιβλίο του «Ἀποµηθο-
ποίηση» (ἔκδ, «Βάνιας»), προσπα-
θώντας «νὰ καταρρίψει τὸν µῦθο
περὶ θρησκείας». Ὁ Σὰµ Χάριε, ἐπί-
σης, ὁ Μισὲλ Ὀφριὲ καὶ ὁ Ρίσταρντ
Ντόκινς µεταξὺ αὐτῶν, ἀναφερόµε-
νος καὶ ὡς «φανατικὸς ἄθεος» καὶ
«ἀδιάλλακτος πολέµιος τῆς µεταφυ-
σικῆς».

Οἱ δῆθεν «προοδευτικοὶ» αὐτοί,
ἀπαξιώνουν τοὺς ἔχοντες διαφορε-
τικὴ ἀπὸ τὴ δική του θεώρηση τῶν
πραγµάτων, καὶ µάλιστα µὲ περι-
φρονητικοὺς γι᾽ αὐτοὺς χαρακτηρι-
σµοὺς ὡς «στερουµένους ἐπιχειρη-
µάτων», «ἀνίδεους», «ἄσχετους µὲ
τὴν ἐπιστήµη», «σκοταδιστὲς κατε-
χοµένους ἀπὸ θρησκευτικὲς ὑστε-
ρίες» κ.ἄ. 

Ὁ Ρίτσαρντ. Ντόκινς (Richard
Dawkins), ἀναφέρεται ὡς «καθη-
γητὴς ∆ηµόσιας Κατανόησης τῆς
Ἐπιστήµης στὸ Πανεπιστήµιο τῆς
Ὀξφόρδης, Βιολόγος καὶ Ἠθολό-
γος». Στὸ βιβλίο του «Ἡ περὶ Θεοῦ
αὐταπάτη», στὴ σελ. 25 τοῦ προλό-
γου τῆς πρώτης ἔκδοσής του, γρά-
φει: «Στοχεύει στὴν ἀφύπνιση τῆς
συνείδησης ἀπέναντι στὸ γεγονὸς
ὅτι τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ἄθεος ἀποτελεῖ
µία ρεαλιστικὴ φιλοδοξία καὶ µάλιστα
γενναία καὶ µεγαλοπρεπῆ». Στὴ σ.
20 τοῦ προλόγου τῆς 2ης ἔκδοσης:
«Ἐπιχειρηµατολογῶ ὑπὲρ τῆς ἐξέλι-
ξης µὲ πάθοςTκαὶ τὰ πάθος µου
αὐτὸ βασίζεται σὲ ἀποδείξεις». Καὶ
προσθέτει (σ. 32): «Τὸ βιβλίο θὰ ἔχει
ἐκπληρώσει τὶς προσδοκίες του, ἐὰν
οἱ θρησκευόµενοι ἀναγνῶστες ποὺ
θὰ τὸ ἀνοίξουν, θὰ ἔχουν καταλήξει
ἄθεοι µέχρι νὰ τὸ ἀφήσουν ἀπὸ τὰ
χέρια τους». Νοιώθει µάλιστα «ὑπε-
ρήφανος ποὺ εἶναι ἄθεος» (σ. 29).

Αὐτὸ τὸ ἐπαναλαµβάνει συχνὰ
στὴ διαδροµὴ τῶν 571 σελίδων του.
Στὴν δὲ σ. 63 γράφει ὅτι «ὁ Θεὸς
εἶναι µία αὐταπάτη». Στὶς σ. 125-170
προσπαθεῖ νὰ καταρρίψει «τὰ ἐπιχει-
ρήµατα ὑπὲρ τῆς ὑπάρξεως τοῦ
Θεοῦ», καὶ στὶς σ.171-233 προσπα-
θεῖ νὰ ἀποδείξει «γιατί εἶναι σχεδὸν
βέβαιος ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός».

Ὁ Ρ. Ντόκινς ὑπῆρξε µαχητικὸς
ὑπέρµαχος τῆς θεωρίας τοῦ ∆αρβί-
νου «γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν», καὶ
τόσο ὥστε νὰ χαρακτηρισθεῖ «Ροτ-
βάϊλερ τοῦ ∆αρβινισµοῦ». Ἐπικα-
λεῖται δὲ τὴ θεωρία τοῦ ∆αρβίνου καὶ
«ὡς ἀπόδειξη τοῦ ὅτι δὲν ὑπάρχει
Θεός». Νὰ καὶ γιατί στὴ σ. 2 τοῦ κει-
µένου µου αὐτοῦ ἔχω γράψει (σ.σ.
Ὅµως, αὐτὸ εἶναι «πρωτοφανὲς»
στὶς ἀντιλήψεις καὶ τὶς πεποιθήσεις
τοῦ Ντόκινς, καὶ περὶ αὐτῶν θὰ ἐπαν -
έλθω ἀργότερα).

«Ὁ Ρίτσαρντ Ντόκινς στὴν Ἀθήνα
Γιὰ τὴν ἐξέλιξη καὶ τὸν ἀθεϊσµό»

Γράφει ὁ κ. Ἀθανάσιος Β. Ἀβραµίδης, Καρδιολόγος, 
Ἀν. Καθ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν

Νέον ∆ιοικητικὸν Συµβούλιον 
τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας

Ὁ γνωστὸς διὰ τὰς φιλοτουρ-
κικὰς ἀπόψεις του, ὅπως καὶ διὰ
τὴν ἠμβλυμένην εἰς θέματα ἠθικῆς
στάσιν του κ. Ἰ. Μπουτάρης ἐξελέ-
γη νέος Πρόεδρος.

Συµφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν
τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας τῆς 15ης
Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Τὸ νέο ∆ιοικητικὸ Συµβούλιο τῆς
5ετίας 2015-2020 συγκροτήθηκε σὲ
Σῶµα ὡς ἑξῆς:

- Πρόεδρος, ὁ ∆ήµαρχος Θεσσα-
λονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης

- Ἐπίτιµος Πρόεδρος, ὁ ἑκάστοτε
Πρωτεπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Κοινότη-
τας τοῦ Ἁγίου Ὄρους

- Α´ Ἀντιπρόεδρος, ὁ Ἱεροµόναχος
Νικόδηµος Λαυριώτης

- Β´ Ἀντιπρόεδρος καὶ Ἀναπλη-
ρωτὴς τοῦ Προέδρου τοῦ ∆.Σ., ὁ κ.
Παναγιώτης Ἀβραµόπουλος Πρό-
εδρος τοῦ ∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου
Θεσσαλονίκης

- Μέλη:
Ἀρχιµανδρίτης Μεθόδιος, Ἡγού-

µενος Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου
Μοναχὸς Συµεὼν ∆ιονυσιάτης
Στέφανος Γωγάκος, ∆ηµοτικὸς

Σύµβουλος Θεσσαλονίκης
Θωµᾶς Ψαρρᾶς, Γεν. Γραµµατέας

τοῦ ∆ήµου Θεσσαλονίκης».

Καθαίρεσις κληρικῶν
Δύο κληρικοὶ τῆς Ἱ. Μ. Μεξικοῦ κα-

θηρέθησαν. Συμφώνως πρὸς τὸ ekkli-
siaonline τῆς 16ης Μαΐου 2015:

«Κοινοποίησις Καθαιρέσεως Κλη-
ρικῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου»
(29/4/2015). Ἀριθµ. Πρωτ. 2036

∆ιὰ τοῦ παρόντος καὶ κατόπιν τοῦ ὑπ᾽
ἀριθµ. πρωτ. 268/ 24.3.2015 ἐγγράφου
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολοµαίου, γνωρίζοµεν

ὑµῖν, ὅτι οἱ Πρεσβύτεροι Κοσµᾶς (Octa-
vio Correal Salazar) καὶ Λέανδρος (Yim-
my Alberto Burbamo Alvarez), κληρικοὶ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεξικοῦ, διὰ τὰ
εἰς ἃ ὑπέπεσον κανονικὰ παραπτώµα-
τα, καθυπεβλήθησαν ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ
Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου, τῇ ἐσχάτῃ ποινῇ τῆς, ἀπὸ
τοῦ, ὃν ἔφερον, βαθµοῦ τῆς Ἱερωσύνης,
καθαιρέσεως καὶ ἐπανήχθησαν εἰς τὰς
τάξεις τῶν λαϊκῶν».

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136
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«ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ…! - Ο TEMPORA O MORES… (ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, ΝΕΑ ΗΘΗ)»
Ἡ ἀφιλία τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐκπροσώπου
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Φίλη περὶ ζητηµάτων πίστεως

Τοῦ κ. Γεωργίου Φωτ. Παπαδοπούλου, Κήρυκος τοῦ θείου λόγου
«Νὰ δοῦμε ἀκόμα ποῦ θὰ φτάσου-

με! Δὲν ἀφήσαμε βρωμιά, δὲν ἀφή-
σαμε σιχαμένη πράξη, ποὺ νὰ μὴ κά-
νουμε, δὲν ἀφήσαμε πονηρὸ διαλο-
γισμὸ ποὺ νὰ μὴ τὸν ποῦμε ἢ νὰ μὴ
τὸν γράψουμε μὲ τὴν μεγαλύτερη
ἀδιαντροπιά. Ξεχαλινωθήκαμε ὁλό-
τελα» (Φώτης Κόντογλου).

Ἡ φράση αὐτὴ τοῦ πολιοῦ καὶ
σύγχρονου ρέκτη τῆς λαϊκῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ τῆς ἱερῆς παράδοσής
µας, Φώτη Κόντογλου, βρίσκει πλή-
ρη ἀπήχηση καὶ στὸ ζήτηµα τὸ
ὁποῖο θὰ θέσουµε κατωτέρω.

Μὲ µεγάλη ἔκπληξη ἀκούσαµε
τὸν κοινοβουλευτικὸ ἐκπρόσωπο
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικ. Φίλη, ἀπὸ τὰ
Ἀθηναϊκὰ ΜΜΕ, νὰ ἐκφράζεται µὲ
µεγάλη ἐναντίωση, ἀλλὰ καὶ βλα-
σφηµία, ἔναντι τοῦ γεγονότος τοῦ
ἐρχοµοῦ στὴν Ἀθήνα τοῦ ἱεροῦ Λει-
ψάνου τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος
Βαρβάρας (ἀπὸ τὴν Ἰταλία) καὶ τῆς
λιτάνευσής του σὲ νοσηλευτικοὺς
χώρους καὶ Ἱεροὺς Ναοὺς (καὶ πε-
ρισσότερο γιὰ τὴν µετάβαση τοῦ
ἱεροῦ Λειψάνου στὸ Ἀντικαρκινικὸ
Νοσοκοµεῖο «Ἅγ. Σάββας» µὲ τὴ
συµµετοχὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ.
Κουρουµπλῆ, ὁ ὁποῖος –σηµειωτέ-
ον– εὐλαβεῖται καὶ τιµᾶ τὴν Ἐκκλησία
καὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους ΣΥΡΙ-
ΖΑΙΟΥΣ Ὑπουργοὺς ποὺ ὁρκίστη-
καν µὲ θρησκευτικὸ ὅρκο. Ὁ κ. Φί-
λης, γνωστὸς γιὰ τὴν ἀφιλία του στὰ
τῆς πίστεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ (ἡ
συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ὁποίου
ἔστειλε πρόσφατα τὸ κόµµα του νὰ
κυβερνήσει τὴ χώρα, αὐτὴ ποὺ στὸ
95% της ἀσπάζεται καὶ εὐλαβεῖται
τὴν Ὀρθοδοξία) δήλωσε ὅτι «µετα-
φερόµαστε στὸν µεσαίωνα καὶ στὴν
εἰδωλολατρία ἀπὸ τέτοιου εἴδους
ἐκδηλώσεις».

1. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσωµα-
τικὴ ὕπαρξη. Ἔχει πλαστεῖ «κατ᾽
εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁµοίωσιν Θεοῦ»(Γέ-
νεσις Α΄, 27), δηλαδὴ ἔχει προικιστεῖ
µὲ θεία πνοή. «Ὁ Θεὸς ἐντὸς ἡµῶν
ἐστιν» (Λουκ. ΙΖ΄, 21). Ἄρα, δὲν
µπορεῖς νὰ ἀµφισβητεῖς τὴν ἱερότητα
τόσο τοῦ σώµατος ὅσο καὶ τῆς
ψυχῆς. Γι᾽ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ ἀπο-
φεύγεις ὅτι φθείρει ὄχι µόνο τὴν
ψυχὴ ἀλλὰ καὶ τὸ σῶµα (πορνεῖες,
µοιχεῖες, ἀσέλγειες, κλπ), µιᾶς καὶ
ὅλα αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ τὰ πάθη
τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ ἔχουν ἐπίπτωση
καὶ στὸ σῶµα. «∆οξάσατε δὴ τὸν
Θεὸν καὶ ἐν τῷ σώµατι ὑµῶν καὶ ἐν
τῷ πνεύµατι ὑµῶν, ἅτινά ἐστιν τοῦ
Θεοῦ» (Α´ Κορινθ. ΣΤ΄, 20). Καὶ
«πᾶν ἁµάρτηµα ὅ ἐὰν ποιήσῃ
ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώµατός ἐστιν,
ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶµα
ἁµαρτάνει» (Α Κορινθ. ΣΤ΄, 18). Γι᾽
αὐτὸ «εἴ τις φθείρει τὸν ναὸν τοῦ
Θεοῦ (σῶµα) φθερεῖ (καταστρέφει)
αὐτὸν ὁ Θεὸς» (Α´ Κορινθ. Γ´, 17).
Ἀπὸ ἐδῶ ἀπορρέει καὶ ἡ ἱερότητα
τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήµης, ὅτι δηλαδὴ
ἔχουµε ἱερὴ ὑποχρέωση νὰ περι-
θάλπουµε καὶ τὸ σῶµα, ἀφοῦ εἶναι
ναὸς τοῦ Θεοῦ. Πῶς, λοιπόν, δὲν θὰ
σεβαστοῦµε καὶ τὸ σῶµα καὶ τὴν ψυ-
χή, ὡς δηµιουργήµατα ἀµφότερα
τοῦ Θεοῦ.

2. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ τὸ σῶµα τοῦ ἀνθρώπου ἐξα-
γιάστηκε καὶ ἀναµένεται νὰ ἀποκτή-
σει ἀναλλοίωτη καὶ ἄφθαρτη µορφὴ
µετὰ τὴν ∆ευτέρα Παρουσία. Ὁ θά-
νατος εἶναι ὕπνος. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ νε-
κροταφεῖα ὀνοµάζονται κοιµητήρια.

Ἔτσι, τὸ σῶµα τὸ σεβόµαστε, τὸ τι-
µοῦµε καὶ τὸ θάπτουµε, ὅπως τηρή-
θηκε καὶ στὸν ἴδιο τὸν Κύριο. Αὐτὸ τὸ
ἴδιο Σῶµα τοῦ Κυρίου ἀνέστη ἐκ
νεκρῶν καὶ χάρισε στὸ ἀνθρώπινο
γένος ζωή αἰώνια καὶ ἀφθαρσία.
Ἔτσι, οἱ χριστιανοὶ θάπτονται. Καὶ
ὅσοι δὲν θάπτονται δὲν µποροῦν νὰ
λέγονται χριστιανοί, γι᾽ αὐτὸ καλὸ
εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ µὴ τοὺς θεω-
ρεῖ χριστιανούς, µιᾶς καὶ ἡ Ἐκκλησία
δὲν εἶναι µπακάλικο νὰ διαλέγεις τί
θέλεις νὰ πάρεις ἀπὸ Αὐτήν. Ἢ δέ-
χεσαι τὴν ἀλήθεια πλήρως (ἡ ἀλή-
θεια δὲν ἔχει ποσοστὰ ἀποδοχῆς)
δηλαδὴ τὸ δόγµα τῆς Ἐκκλησίας ἢ
δὲν τὸ δέχεσαι (τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ
ὅσους ἀµφισβητοῦν τὰ ἱερὰ Μυστή-
ριά Της καὶ πράττουν ἀντίθετα, δη-
λαδὴ πολιτικὸς γάµος, πράξη ὀνο-
µατοδοσίας ἀντὶ ἱεροῦ Βαπτίσµατος,
δήλωση καύσης νεκροῦ, κ.λπ.).

3. Τὰ ἱερὰ σώµατα τῶν Ἁγίων (δη-
λαδὴ τὰ Ἅγια Λείψανα) ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
ἐτιµῶντο καὶ εὐλαβοῦντο παρὰ πάν-
των τῶν χριστιανῶν. Τοὺς χρόνους
τῆς εἰδωλολατρίας οἱ χριστιανοὶ
ἔσκαπταν ὑπόγειους τάφους (κατα-
κόµβες) καὶ τελοῦσαν ἐκεῖ τὴ Θεία
Λειτουργία, µάλιστα δὲ κατὰ τὴν ἡµέ-
ρα τῆς ἐπετείου θανάτου κάποιου
Μάρτυρα τελοῦσαν τὴ Θεία Λειτουρ-
γία ἐπάνω στὸν τάφο τοῦ Μάρτυρα.
Ἀπὸ τότε, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια ἡ
Θεία Λειτουργία τελεῖται ἐπάνω στὴν
Ἁγία Τράπεζα ποὺ συµβολίζει τὸν
Τάφο τοῦ Χριστοῦ καὶ µέσα της πε-
ριέχει Ἅγια Λείψανα, ποὺ τοποθετή-
θηκαν κατὰ τὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὅλοι οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ
οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐγκαινιαστεῖ, φέρουν
Ἅγια Λείψανα µέσα στὴν Ἁγία Τρά-
πεζά τους. Ἀλλὰ καὶ ἀκόµη, γιὰ νὰ
τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία σὲ κά-
ποιο ἄλλο χῶρο, ἐκτὸς ἱεροῦ Ναοῦ
(π.χ. σὲ ἕνα ἐργοστάσιο, µία κατα-
σκήνωση, στὴν ὕπαιθρο, ἀκόµη καὶ
στὴν ἔρηµο) χρησιµοποιεῖ ὁ Ἱερέας
τὸ ἱερὸ Ἀντιµήνσιο, δηλαδὴ τὸ ὕφα-
σµα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἔχει καθιερώσει
ὁ Ἀρχιερεὺς στὰ ἐγκαίνια Ἁγίας Τρά-
πεζας καὶ ἐπέχει θέση Ἁγίας Τράπε-
ζας, τὸ ὁποῖο φέρει ἐντός του µικρὸ
τεµάχιο ἱεροῦ Λειψάνου. Συνεπῶς, ἡ
σηµειολογία τῶν ἱερῶν Λειψάνων
δὲν εἶναι σηµερινή, οὔτε πρωτοτύ-
πησε σήµερα ἡ Ἐκκλησία µας, ἀλλὰ
ἐφάρµοσε καὶ ἐφαρµόζει ἱερὲς πα-
ραδόσεις 20 καὶ πλέον αἰώνων. «Μὴ
µέταιρε (-µετακινεῖς) ὅρια αἰώνια ἃ
ἔθεντο οἱ πατέρες σου» (Παροιµ.
ΚΒ΄, 28).

4. Μᾶλλον ὁ κ. Φίλης δὲν ἔχει πα-
ρευρεθεῖ ποτὲ σὲ ἱερὴ λιτάνευση
Σκηνωµάτων ἢ Ἱερῶν Λειψάνων
Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας. ∆ιαφορε-
τικά, θὰ γνώριζε ὅτι αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ
σύνηθες, τὸ ὁποῖο πραγµατοποιεῖται
καθηµερινὰ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς
ὅπου χτυπᾶ ἡ καρδιὰ τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ καὶ δὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.

5. Ἐπίσης, ὁ κ. Φίλης µᾶλλον
ἀγνοεῖ τὰ ἑκατοµµύρια θαυµάτων
ποὺ ἔχουν πραγµατοποιηθεῖ ἐνώ-
πιον τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, µιᾶς καὶ
οἱ Ἅγιοι εἶναι ὁλοζώντανοι, µᾶς
ἀκοῦνε καὶ πρεσβεύουν- µεσιτεύουν
ὑπὲρ ἡµῶν. Χιλιάδες θαύµατα, ἑκα-
τοµµύρια θαύµατα, µπροστὰ στὰ
µάτια ὄχι µόνο πιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἄπι-
στων ἔχουν γίνει καὶ θὰ γίνονται ἀπὸ
τὰ ἱερὰ Λείψανα. ∆εῖγµα τιµῆς, συγ-
κατάβασης, ἀποδοχῆς τῶν τιµωµέ-

νων Ἁγίων ἐκ µέρους τοῦ Θεοῦ.
«Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις
Αὐτοῦ» καὶ «Τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ τοῖς
ἐν τῇ γῇ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος»,
ἀναφέρει ὁ ἱερὸς ψαλµῳδός. Μπο-
ρεῖ κάποιος νὰ ἐξηγήσει τὸ γεγονὸς
ὅτι, πλεῖστα ὅσα Ἅγια Λείψανα ρέ-
ουν µύρο καὶ εὐωδιάζουν; Ἀναρίθ-
µητα Ἅγια Λείψανα εὐωδιάζουν κι
ἐδῶ στὴ Χίο καὶ παντοῦ ἀνὰ τὴν
οἰκουµένη. Θαυµατουργεῖ ὁ Θεὸς
διὰ τῶν Ἁγίων Του.

6. Τέλος, προφανῶς ὁ κ. Φίλης
ἀγνοεῖ, µιᾶς καὶ ποτὲ δὲν φρόντισε
νὰ µάθει ὅτι τὰ ἱερὰ Λείψανα εὐεργε-
τοῦν ἰδιαίτερα τοὺς ἀσθενεῖς, οἱ
ὁποῖοι βρίσκουν παρηγοριά, ἐνι-
σχύονται ψυχικὰ καὶ σωµατικὰ µὲ
τὴν εὐλαβικὴ προσκύνησή των καὶ
αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ τὸ ἐπιβεβαιώνει
πλήρως καὶ ἡ ἐπιστήµη (στὸ σηµεῖο
αὐτὸ νοµίζω ὅτι, στὸν κ. Φίλη ἀπάν-
τησε καὶ ὁ ἰατρὸς καὶ βουλευτὴς τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχελογιαννάκης, ἐπιβε-
βαιώνοντας τοῦ λόγου τὸ ἀληθές).
Καλλιεργεῖται δὲ στὸν ἐσωτερικό
τους κόσµο ἀδιάρρηκτα τὸ ἱερὸ
αἴσθηµα τῆς ἐλπίδας. Καὶ «ἡ ἐλπὶς
οὐ καταισχύνει (-δὲν ντροπιάζει)»
(Ρωµ. Ε΄, 5). Ὅλα ὅσα ἀναφέρω
ἐδῶ εἶναι πνευµατικὰ θέµατα καὶ
ἀνάγονται στὴν πίστη. Πίστη δέ,
κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, εἶναι
«ὑπόστασις ἐλπιζοµένων, ἔλεγχος
πραγµάτων οὐ βλεποµένων» (Ἑβρ.
ΙΑ΄, 1). Ὅµως, ὁ κ. Φίλης θέλει νὰ
δεῖ, γιὰ νὰ πιστέψει, δηλαδὴ νὰ γίνει
δεισιδαίµων. ∆ιότι οἱ λογικὲς ἐξισώ-
σεις καὶ τὰ µαθηµατικὰ θεωρήµατα
συνιστοῦν δεισιδαιµονία, ὄχι τὰ ζη-
τήµατα τῆς πίστεως. Ὁ Χριστὸς στὸν
Ἀπόστολο Θωµᾶ εἶπε «σὺ ὅτι ἑώρα-
κάς µε πεπίστευκας. Μακάριοι οἱ µὴ
ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» (Ἰωάν. Κ΄,
29).

Ἀσφαλῶς, ὁ κ. Φίλης ἔχει δικαίω-
µα νὰ πιστεύει ἢ νὰ µὴ πιστεύει.
Ἔχει δικαίωµα νὰ ἀσπάζεται τὰ τῆς
Ἐκκλησίας µας ἢ ὄχι. Ἐγὼ δὲν τὸν
κρίνω γι᾽ αὐτό. Καὶ δὲν ἔχω δικαίω-
µα νὰ τὸν κρίνω γιὰ αὐτό. Ἔχω,
ὅµως, ὑποχρέωση (ὄχι ἁπλὰ δι-
καίωµα) νὰ ἀντιδρῶ, ὅταν ἐκεῖνος θί-
γει τὸ δικό µου δικαίωµα, πολὺ δὲ
περισσότερο, ὅταν τὸ χλευάζει ἢ δια-
στρεβλώνει τὰ τῆς πίστης µου. Καὶ
αὐτὸ δὲν θὰ τὸ δεχτῶ οὔτε γιὰ τὸν κ.
Φίλη οὔτε γιὰ ὁποιονδήποτε κ. Φίλη.
Καὶ ἐπειδὴ δηµόσια ἐξέθεσε τὶς
ἀνοησίες του, δηµόσια ἐκφράζοµαι
κι ἐγώ, σύµφωνα µὲ τὸν ἱερὸ Χρυσό-
στοµο ποὺ ἔλεγε «Τοὺς δηµοσίως
ἁµαρτάνοντας, δηµοσίως θὰ ἐλέγ-
χω».

Κλείνοντας τὸ παρὸν σηµείωµα,
παραθέτω ἕνα ἀπόσπασµα ἀπὸ τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Μυ-
ροβλήτου (ἀπόδειξη καὶ αὐτὴ τῆς
θαυµατουργίας τῶν ἱερῶν Λειψά-
νων, ποὺ ἀπαιτεῖ τιµὴ καὶ σεβασµὸ
καὶ προκαλεῖ ἱερὸ δέος), ποὺ χαρα-
κτηριστικὰ ἀναφέρει: «Τὰ σεπτά σου
λείψανα περικυκλοῦντες, ἐξ αὐτῶν
λαµβάνοµεν, ἁγιασµοῦ τὰς δωρεάς,
Μυροβλητῶν ἐγκαλλώπισµα, Νεῖλε
θεόφρον, Ἀγγέλων ὁµόσκηνε» (Κον-
τάκιο τοῦ Ἁγίου, ἡ µνήµη τοῦ ὁποίου
τιµᾶται 7 Μαΐου καὶ 12 Νοεµβρίου).

Χριστὸς Ἀνέστη! Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰσί-
δωρος, ὁ πολιοῦχος τῆς νήσου µας,
τοῦ ὁποίου τὴ µνήµη σήµερα τι-
µοῦµε καὶ τὸ ἱερό του Λείψανο λιτα-
νεύσαµε ἀνὰ τὴν πόλη µας, νὰ εἶναι
βοήθειά µας.

Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovi-
ma τῆς 7ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Μετὰ τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέ-
ροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσισε
νὰ τὸν συµπεριλάβει στὸ ἁγιολόγιό
της... Συγκεκριµένα σύµφωνα µὲ τὴν
ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου: “Μὲ
εὐχαριστία στὸν Κύριο ἐλάβαµε τὴν
εἴδηση τοῦ δοξασµοῦ µεταξὺ τῶν
ἁγίων τοῦ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Συµπεριλάβαµε τὸ ὄνοµα τοῦ Ἁγίου
Παϊσίου ἐκ τοῦ Ἄθω στὸ ἁγιολόγιον
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
µὲ ὁρισµὸ τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς µνή-
µης του τὴν 29η Ἰουνίου / 12 Ἰουλίου,
ὅπως ὁρίζεται στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως”.. ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰµσκ
Ἱλαρίωνας ἐνηµέρωσε τὴ Σύνοδο
τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἁγιο-
κατάταξη ἀπὸ τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο τοῦ µοναχοῦ Παϊσίου τοῦ
Ἁγιορείτου».

Ἁγιοκατάταξις τοῦ Ὁσίου Παϊσίου 
καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας

Ὡλοκληρώθη μὲ μεγάλην ἐπιτυ-
χίαν ἡ ἐκδήλωσις «Ἀπὸ τὸ Ἅγιον
Ὄρος … στὸν Οὐρανό», ἡ ὁποία
ἦτο ἀφιερωμένη εἰς τοὺς μακαρι-
στοὺς ἀρχιμ. Γεώργιον Καψάνην
καὶ Γέροντα Μωυσῆ τὸν Ἁγιορεί-
την, δύο μεγάλας μορφὰς τοῦ βί-
ου τῆς συγχρόνου Ὀρθοδοξίας, αἱ
ὁποῖαι ἐστήριξαν μὲ τὸ λόγον καὶ
τὰ γραπτά των χιλιάδες πιστοὺς
καὶ ἐνουθέτησαν τοὺς πνευματι-
κοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
Ἱερὰ Μονὴ Μυρτιᾶς τὴν 12ην
Μαΐου 2015 ἐξέδωσε τὸ ἀκόλου-
θον ἀνακοινωθέν:

«Μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος
T στὸν Οὐρανὸ» πραγµατοποιήθη-
κε τὴν ∆ευτέρα 11 Μαΐου 2015, ἡ
ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνα-
νίας καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου Μυρτιᾶς Τριχωνίδος καὶ
ἦταν ἀφιερωµένη στὸν µακαριστὸ
ἀρχιµ. Γεώργιο Καψάνη, Καθηγού-
µενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγο-
ρίου Ἁγίου Ὄρους καὶ τὸν µακα-
ριστὸ Γέροντα Μωυσῆ τὸν Ἁγιορεί-
τη.

Στὴν ἐκδήλωση, ποὺ ἔλαβε χώρα
στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου, µίλη-
σαν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της Καστορίας κ. Σεραφεὶµ καὶ ὁ
ὁσιολογιώτατος ἱεροµόναχος
Λουκᾶς Γρηγοριάτης.

Κατὰ τὴν ἔναρξη ὁ πρωτ. ∆ηµή-
τριος Πατσιαλὸς παρουσίασε τοὺς
ὁµιλητὲς καὶ ἔκανε µία γενικὴ ἀνα-
φορὰ στὶς δύο αὐτὲς σύγχρονες
ἁγιορείτικες µορφές, ποὺ ὁ καθένας
ἀπὸ διαφορετικὴ θέση σηµάδεψε
τὴν σύγχρονη ἱστορία τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὴν
σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία,
ἀφήνοντας ἀνεξίτηλη τὴν σφραγίδα
του στὸ πέρασµά του.

Κατόπιν ὁ Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφεὶµ
µίλησε ἀπὸ καρδιᾶς γιὰ τὸν µακα-
ριστὸ Γέροντα Μωυσῆ τὸν Ἁγιορεί-
τη, µὲ τὸν ὁποῖο συνδεόταν µὲ φιλι-
κοὺς καὶ πνευµατικοὺς δεσµοὺς γιὰ
πολλὰ χρόνια, ἀλλὰ ἰδιαίτερα ἀνα-
φέρθηκε στὴν περίοδο τῆς ἀσθένει-
ας καὶ τοῦ θανάτου του, κατὰ τὴν
ὁποία στάθηκε δίπλα του µὲ πολλὴ
υἱικὴ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση. Ὁ Μη-

τροπολίτης Καστορίας χαρακτήρισε
τὸν π. Μωυσῆ «ἐργάτη τοῦ εὐαγγε-
λίου», καθὼς συγκέντρωνε ὅλα
ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικά, ποὺ ἔχει
ἕνας γνήσιος ἐργάτης τοῦ εὐαγγελί-
ου. Ἦταν µία εὐλογηµένη ψυχὴ ποὺ
ζοῦσε τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, ποὺ
ζοῦσε γιὰ τὸν Θεὸ καὶ µόνο µὲ τὸν
Θεό. Ἤξερε νὰ προσεύχεται καὶ νὰ
ἀφήνει τὴ ζωή του ὁλοκληρωτικὰ
στὴν πρόνοιά Του.  Ὁ π. Μωυσῆς,
ἀνάφερε ὁ ἅγιος Καστορίας, προ-
έβαλε µὲ τὴ ζωή του τὸ πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ γι᾽ αὐτὸ ποτὲ δὲν ἐπε-
δίωξε τὴν αὐτοπροβολή, ἢ τὸ νὰ δη-
µιουργήσει ὀπαδοὺς γύρω ἀπὸ τὸ
πρόσωπό του. Εἶχε τὸ χάρισµα νὰ
ἀναπαύει τὶς ταλαιπωρηµένες
ψυχὲς καὶ νὰ εἰρηνεύει τοὺς ἀνθρώ-
πους. Τέλος, ἀναφέρθηκε στὸν τρό-
πο ποὺ ἀντιµετώπιζε τοὺς πειρα-
σµούς, τὶς θλίψεις, τὶς δοκιµασίες καὶ
τὸν πόνο στὴ ζωή του καὶ ποὺ ἀπέ-
δειξε στὴν πράξη ὅλη τὴν ἐσωτερικὴ
πνευµατική του ἐργασία.

Γιὰ τὸν µακαριστὸ Γέροντα Γεώρ-
γιο Καψάνη, Καθηγούµενο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Ἁγί-
ου Ὄρους µίλησε ὁ ἐκ τῶν ἀδελφῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁσιολογιώτατος
ἱεροµόναχος Λουκᾶς Γρηγοριάτης.

Ὁ π. Λουκᾶς τόνισε ὅτι καὶ οἱ δύο
Γέροντες ἦταν ἀναστάσιµοι ἄνθρω-
ποι καὶ ἦταν σύµψυχοι σὲ θέµατα
πίστεως. Μιλώντας γιὰ τὸν Γέροντά
του ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα σὲ ἕνα
ἀπὸ τὰ χαρίσµατα ποὺ κοσµοῦσαν
τὴν προσωπικότητά του, ποὺ ἦταν ἡ
ἀστείρευτη καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη
του γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ὀρθό-
δοξη πίστη. Ὁ π. Γεώργιος ἐγκατέ-
λειψε τὴν ἀκαδηµαϊκὴ θεολογία γιὰ
νὰ ὑπηρετήσει τὴν Ἐκκλησία
ἐκφράζοντας ἔµπρακτα τὴν ἀνιδιο-
τελῆ του ἀγάπη στὸ Χριστὸ καὶ τὴν
Ἐκκλησία. Μέσα ἀπὸ τὴν ταπεινο-
φροσύνη του, τὴν καθαρὰ προσευ-
χή, τὴν διάκριση καὶ τὴν ὑποµονή
του δηµιούργησε ἕνα ποιµαντικό,
συγγραφικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο
ποὺ εὐεργέτησε χιλιάδες ψυχές. Ὁ
π. Γεώργιος εἶχε µία ὀρθόδοξη
ἐκκλησιολογία, ποὺ ἐκφραζόταν µὲ
τὴν τιµὴ καὶ τὸ σεβασµὸ ποὺ ἀπέδι-
δε στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς θεσµούς,
τὰ ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα καὶ ἰδι-
αίτερα τὰ πρόσωπα τῶν Ἐπισκό-
πων. Τιµοῦσε τοὺς Ἐπισκόπους

χωρὶς νὰ ὑπολογίζει κανένα κόστος
καὶ αὐτὸ δίδασκε τοὺς µοναχούς του
καὶ τὰ πνευµατικά του παιδιά. Τέλος
ὁ π. Λουκᾶς ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα
στοὺς ἀγῶνες τοῦ µακαριστοῦ Κα-
θηγουµένου γιὰ τὴν ὀρθοδοξία καὶ
τὴν ἀγωνία του γιὰ τοὺς χριστιανι-
κοὺς διαλόγους καὶ τὴν ἀπειλὴ τοῦ
οἰκουµενισµοῦ.

Στὴ συνέχεια ἀνέβηκε στὸ βῆµα ὁ
ὑποτακτικὸς τοῦ π. Μωυσῆ, ὁ ἱερο-
µόναχος Χρυσόστοµος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε συγκινηµένος στὸν Γέ-
ροντά του καὶ στὰ ὅσα ἔζησε δίπλα
του. Ὁ π. Χρυσόστοµος τόνισε ὅτι
καὶ ὁ π. Μωυσῆς καὶ ὁ π. Γεώργιος
Καψάνης σηµάδεψαν τὰ σύγχρονα
ἐκκλησιαστικὰ δρώµενα καὶ τὴν
σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ
ἀνέφερε ἕξι χαρακτηριστικὰ γνωρί-
σµατα, ποὺ ἦταν κοινὰ καὶ στοὺς
δύο: ἡ ἀγάπη στὸ Χριστό, τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ἀγάπη
στὸν ὀρθόδοξο µοναχισµὸ καὶ ἰδίως
τὸν ἁγιορειτικό, ἡ ἀγωνία γιὰ τὴ δια-
φύλαξη τῶν ὀρθοδόξων δογµάτων,
χωρὶς νὰ καταλήγουν σὲ ἐµπάθειες
καὶ ἀκρότητες, ὁ σεβασµὸς στοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς θεσµοὺς καὶ ἰδιαί-
τερα στὰ πρόσωπα τῶν Ἐπισκό-
πων, ὁ ἱεραποστολικὸς ζῆλος ποὺ
καὶ οἱ δύο ἐπεδείκνυαν, παρὰ τὶς
πολλὲς σωµατικὲς ἀσθένειες καὶ τὶς
δυσκολίες ποὺ ἀντιµετώπιζαν καὶ τέ-
λος ἡ προσευχὴ καὶ ἡ καλοσύνη, µὲ
τὶς ὁποῖες ἀπαντοῦσαν ἀκόµα καὶ
στοὺς συκοφάντες του.

Ἀκολούθησε ἡ προβολὴ DVD γιὰ
τὴ ζωή, τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορὰ
τῶν δύο Ἁγιορειτῶν Πατέρων στὴν
σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ πραγµατι-
κότητα, τὰ ὁποῖα ἐπιµελήθηκε ὁ κ.
Νώντας Σκοπετέας.

Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας
καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσµᾶς, ὁ ὁποῖος
εὐχαρίστησε τοὺς ὁµιλητές, ἀλλὰ
καὶ ὅσους συνέβαλαν στὴν προετοι-
µασία καὶ τὴν διοργάνωση αὐτῆς
τῆς ὄµορφης ἐκδήλωσης καὶ τόνισε
πὼς ὁ σκοπὸς τῶν διοργανωτῶν
ἦταν νὰ ἐκφρασθεῖ ἡ εὐγνωµοσύνη
καὶ ἡ εὐχαριστία τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας στοὺς δύο αὐτοὺς Ἁγιορεῖτες
Πατέρες, οἱ ὁποῖοι συνδέονταν µὲ
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ
Ἀκαρνανίας καὶ εἶχαν προσφέρει
πάρα πολλὰ σὲ αὐτήν».

«Ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος ! στὸν Οὐρανό»

Ἡ οἰκουµενιστικὴ “Κοινότητα Iona”,
ἑδρεύει στὴ Γλασκώβη τῆς Σκωτίας καὶ
ἀποτελεῖται ἀπὸ µέλη διαφόρων δο-
γµάτων (Πρεσβυτεριανῶν, Ἀγγλι-
κανῶν, Λουθηρανῶν, Κουάκερων,
Παπικῶν καὶ ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἀνή-
κουν σὲ κάποιο δόγµα), µὲ ὅτι αὐτὸ συ-
νεπάγεται, ἀπὸ πλευρᾶς οἰκουµενι-
στικῶν ἀτοπηµάτων.

Ἔχουν ἀναπαλαιώσει ἢ µᾶλλον
ἔχουν ξανακτίσει σχεδὸν τὸ ἐρειπωµέ-
νο µεσαιωνικὸ µοναστήρι «Iona Ab-
bey» (παλαιότερα Βενεδικτίνων µο-
ναχῶν). Ἡ “Κοινότητα Iona” ἀρχικὰ
ὑπαγόταν στὴν “Ἐκκλησία” τῆς Σκω-
τίας, ἀλλὰ ἀργότερα ἡ σχέση τούτη εἶχε
χαλαρώσει ἀρκετά, γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ δυ-
νατότητα τῶν οἰκουµενιστικῶν
ἐκτροπῶν.

Ὅλες τοῦτες οἱ οἰκουµενιστικὲς συν -
άξεις ἔχουν καθοριστικὸ ρόλο, στὸ νὰ
ξεπεραστοῦν οἱ σκόπελοι στὰ ἐπικοι-
νωνιακὰ παίγνια τῶν οἰκουµενιστικῶν
των συνάξεων. ∆υστυχῶς εἶναι ἀρκετοὶ
ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν σηµαντικὲς
τοῦτες τὶς οἰκουµενιστικὲς κοινότητες.
Καθίστανται λοιπὸν οἱ κοινότητες
αὐτές, σύγχρονες Βαβὲλ µὲ ποικίλες
“ὁµολογιακὲς” στρεβλώσεις.

Ἡ Κοινότητα Iona εἶναι µία κοινότητα
διασπαρµένη σὲ ὅλο τὸν κόσµο καὶ µὲ
ἐπακόλουθες οἰκουµενιστικὲς δραστη-

ριότητες. Ἀποτελεῖ µεικτὴ “κοινότητα”,
ἀπὸ ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Εἶναι µία κοι-
νότητα µὲ ἰσχυρὴ “οἰκουµενιστικὴ δέ-
σµευση” σὲ θέµατα εἰρήνης καὶ δικαιο-
σύνης, ὅπως ἰσχυρίζονται. Πρὸς τοῦτο
ἔχουν συντάξει σύντοµες προσευχὲς
γιὰ τὴ “δικαιοσύνη” καὶ τὴν “εἰρήνη”.

Εἶναι ἡ γνωστὴ ὑπερβάλλουσα ἐπι-
µονὴ τῶν οἰκουµενιστῶν γιὰ τὴν εἰρήνη
τοῦ κόσµου τούτου. Ὁ Χριστὸς µᾶς λέ-
γει «Εἰρήνην ἀφίηµι ὑµῖν, εἰρήνην τὴν
ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσµος
δίδωσιν, ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν» Ἰω. 14,27.

Ἀνάµεσα στὶς ἄλλες οἰκουµενιστικές
στρεβλώσεις, εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι
προχώρησαν στὴ λεγόµενη «πειραµα-
τικὴ λατρεία». Ἡ οἰκουµενιστικὴ αὐτὴ
«πειραµατικὴ λατρεία» ἀναπτύχθηκε
ἀπὸ τὸν Ὅµιλο Wild Goose Worship
Group ποὺ ἑδρεύει στὴ Γλασκώβη.
Ἐπικεφαλῆς τοῦ Ὁµίλου εἶναι ὁ Gail
Ullrich µαζὶ µὲ µία µικρὴ διοικητικὴ ὁµά-
δα. Ὁ Ὅµιλος αὐτὸς ἔχει τὴ διοικητικὴ
ἁρµοδιότητα, µετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ma-
cLeod τὸ ἔτος 1991 καὶ σκοπὸ ἔχει τὴ
διαµόρφωση καὶ δηµιουργία «νέων
λειτουργικῶν µορφῶν», καθὼς καὶ νὰ
“ἐξοπλίζει” (ὅπως ἰσχυρίζονται) ναοὺς
καὶ “κληρικοὺς” στὴ λεγόµενη” συµµε-
τοχικὴ λατρεία “ ἀκόµη καὶ πέραν τῆς
Σκωτίας.

Ὁ καθηγητὴς Θεολογικῶν Σπουδῶν
Belden C. Lane στὸ Saint Louis Uni-
versity, ἀναφέρει στὸ κείµενό του ποὺ
τιτλοφορεῖται (The Whole World Sin-
ging: A Journey to Iona and Taize) ὅτι
τὰ µέλη τῆς κοινότητας αὐτῆς κατηγο-
ροῦνται ὡς «κρυπτο - Ρωµαιοκαθολι-
κοὶ µὲ Πρεσβυτεριανὸ πρόσχηµα».

Ἡ καλούµενη “µοναστικὴ” κοινότητα
τοῦ Bose, εἶναι µία οἰκουµενιστικὴ κοι-
νότητα, τὴν ὁποία ἔχει ἱδρύσει ὁ πα-
πικὸς Enzo Bianchi τὸ 1965. Ἀποτελεῖ
µία µεικτὴ κοινότητα, ἀπὸ ἄνδρες καὶ
γυναῖκες. Ἡ οἰκουµενιστικὴ αὐτὴ κοινό-
τητα ἀριθµεῖ πάνω ἀπὸ 80 µέλη διαφό-
ρων δογµάτων, µὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγε-
ται, ἀπὸ πλευρᾶς οἰκουµενιστικῶν ἀτο-
πηµάτων. Ἀπευθύνεται πρωτίστως
στοὺς Παπικούς, στοὺς Κόπτες καὶ
τοὺς Αἰθίοπες, στοὺς Λουθηρανούς,
στοὺς Μαρωνίτες, στοὺς Παλαιοκαθο-
λικοὺς καὶ στοὺς Ὀρθόδοξους Χριστια-
νοὺς καὶ Ἕλληνες Καθολικοὺς (Οὐνί-
τες). Θὰ πρέπει νὰ παρατηρηθεῖ πα-
ρενθετικὰ ὅτι στὴ σκόπιµη ὁµαδοποί-

ηση ἀναφέρεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία µαζὶ µὲ τοὺς ἑλληνο-καθολικοὺς
(Οὐνίτες).

Στὴν πραγµατικότητα, µὲ βάση τὸ
Βατικάνειο «Κώδικα Κανονικοῦ ∆ι-
καίου», εἶναι µία «Ἰδιωτικὴ ἕνωση
πιστῶν» (Associazone private di fede-
li) (ἄρθρα 114, 116, 117 καὶ 322) .
Ὅµως πρὸς τὰ ἔξω δολίως παρουσιά-
ζεται ὡς “µοναστικὴ” κοινότητα.

Ὁ παπικός Enzo Bianchi, τῆς οἰκου-
µενιστικῆς αὐτῆς κοινότητας, καλεῖται
“ἡγούµενος”. Ὁ Enzo Bianchi εἶναι
γνωστὸς ἀπὸ τὴν ἀρθρογραφία του
στὶς Ἰταλικὲς εἰδησιογραφικὲς ἐφηµερί-
δες, La Stampa, Avvenire, La Repub-
blica, Famiglia Christiana, καθὼς καὶ
στὶς Γαλλικές Croix καὶ LaVie. Θὰ πρέ-
πει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ὁ Enzo Bianchi
ἔχει διοριστεῖ ἀπὸ τὶς 22 Ἰουλίου 2014,
ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο στὸ Ποντι-
φικὸ Συµβούλιο γιὰ τὴν Προώθηση τῆς
Χριστιανικῆς ἑνότητας.

Στὸ λεγόµενο “ἑορτολόγιο” τοῦ Bo-
se, τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Ἐκκλησίες
θυµηθεῖτε», τὶς ὁποῖες ὅµως καλεῖ
«διάφορες παραδόσεις», ἀναφέρει
ποιὸν ἑορτάζει τὴν ἡµέρα ἐκείνη, ἡ κά-
θε µία τῶν καλουµένων ἀπὸ τοὺς πα-
πικοὺς “παραδόσεων”. Ἀντιλαµβάνεται
κανεὶς εὔκολα τὴν παπικὴ δολιότητα.

Ἡ συνολικὴ θεµατολογία τῶν οἰκου-
µενιστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ τῶν συνε-
δρίων, ποὺ πραγµατοποιοῦνται στὸ
Βose, σκοπὸ ἔχουν νὰ καταδείξουν ὅτι
οἱ δογµατικὲς διαφορὲς ἀποτελοῦν
ἁπλὰ διαφορετικὲς παραδόσεις. Τοῦτο
ἄλλωστε ὑπονοεῖται καὶ ἀπὸ τὰ κατὰ
καιροὺς παπικὰ κελεύσµατα, ὅπου οἱ
δογµατικὲς διαφορὲς καλοῦνται σκοπί-
µως ἐκκλησιαστικὰ ἔθιµα. Ἐξάλλου
ὅπως προαναφέρθηκε ὁ Enzo Bianchi
ἔχει διοριστεῖ ἀπὸ τὶς 22 Ἰουλίου 2014
ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο στὸ Ποντι-
φικὸ Συµβούλιο γιὰ τὴν Προώθηση τῆς
Χριστιανικῆς “ἑνότητας”. Ὁποιοσδήπο-
τε ἐπιπρόσθετος σχολιασµός, θεω-
ρεῖται περιττός.

Καὶ τί δὲν ἔχουν ἐπινοήσει οἱ
οἰκουµενιστές; Ὅλες τοῦτες οἱ σκοπι-
µότητες, ὅλες τοῦτες οἱ στρεβλώσεις,
νὰ ἔχουν καθοριστικὸ ρόλο, στὸ νὰ
ξεπεραστοῦν οἱ σκόπελοι στὰ ἐπικοι-
νωνιακὰ παίγνια τῶν οἰκουµενι-
στικῶν των συνάξεων.

Οἰκουµενιστικὰ ἀτοπήµατα εἰς τὴν “Κοινότητα Iona”
εἰς τὴν Σκωτίαν καὶ εἰς τὴν αὐτοκαλουµένην

“µοναστικὴν” κοινότητα τοῦ Bose 
Τοῦ κ. Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

Ὁ μακαριστὸς Γέρων π. Γεώργιος Καψάνης
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου

Ἔφυγε ἀπ’ αὐτό τό µάταιο κόσµο
ὁ Γέροντάς µας ὁ π. Γεώργιος Καψά-
νης. Ὁ Καθηγούµενος τῆς Μονῆς
Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ
ὁποῖος ἔµεινε γνωστός µέ τό ἐπώνυ-
µό του ἀνάµεσα στόν Ὀρθόδοξο λαό
µας, γιατί µ’ αὐτό τό ὄνοµα εἶχε γίνει
γνωστός προτοῦ ἀκόµη γίνῃ Ἡγού-
µενος καί προτοῦ φθάσῃ σέ τέτοια
ὕψη στά ὁποῖα ἔφθασε. Εἶναι ἀλή-
θεια ὅτι αὐτόν τόν Ἅγιο ἄνθρωπο τόν
ἔκλαψα καί τόν κλαίω. Ὅλα αὐτά τά
χρόνια, ἀφ’  ὅτου ἔφυγε γιά τόν
Οὐρανό ὁ πνευµατικός µας ὁ π. ∆α-
µασκηνός, ὅλοι µαζί, κι ἐγώ κι ὁ π. Τι-
µόθεος, κι ὅλο τό Μοναστήρι τοῦ
Μακρυνοῦ καί ἡ Φανερωµένη πρός
αὐτόν στρέψαµε τά µάτια µας. Εἴχα-
µε µερικά ἀλάνθαστα σηµεῖα τά
ὁποῖα µᾶς ἔλεγαν ὅτι αὐτόν µᾶς ὑπέ-
δειξε ὁ «παππούς». Καί τώρα ἀκόµη
πού καθόµαστε µέ τή Γερόντισσα καί
τ’ ἀναλύουµε, λέµε ὅτι πράγµατι, ὁ
παππούς µᾶς πόνεσε καί µᾶς ἔστει-
λε αὐτό τόν ἄνθρωπο. Ὄχι µόνο
ἐπειδή ξέραµε πόσο πολύ τόν σεβό-
ταν καί τόν ὑποληπτόταν καί τόν
ἀγαποῦσε, ἀλλά γιατί πάρα πολλοί
ἀπό τούς λόγους του ἑρµηνεύσαµε
ὅτι ἀποτελοῦσαν σαφῆ ὑπόδειξι ὅτι
αὐτός θἆναι ὁ πνευµατικός µας.
Ὅπως ἀκριβῶς εἶχε ὑποδείξει καί
τόν διάδοχό του στό λειτουργικό
ἔργο στή µεγάλη καί Χάριτι Θεοῦ
θάλλουσα καί αὐξάνουσα αὐτή Ἱερά
Μονή, τήν ὁποία ἐπαξίως ποιµαίνει ἡ
Γερόντισσα Μακρίνα, αὐτός ὁ γεν-
ναῖος θεµέλιος τῆς µοναχικῆς ζωῆς
καί πολιτείας. Εἶχε ὑποδείξει κάποια
στιγµή τόν π. Παῦλο, ὁ ὁποῖος εἶναι
γνήσιο παιδί τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεο-
δωροπούλου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας
µορφωµένος τεχνοκράτης, ἄνθρω-
πος ἔγγαµος, µέ πολλά παιδιά κι εἶχε
τότε µιά πολύ καλή ἐργασία. Κι ὅµως
αὐτός ὁ ἄνθρωπος σάν νά δέχθηκε
κλῆσι οὐράνια, ἀπ’  τόν Ἴδιο τόν Κύ-
ριο, τ’ ἄφησε ὅλα καί ἱερώθηκε, καί
ὑπηρετεῖ εὐσυνείδητα τή Μονή σέ
ὅλες τίς λειτουργικές καί λατρευτικές
ἀνάγκες, τελῶν ἐκεῖ τίς Ἱερές Ἀκο-
λουθίες τοῦ νυχθηµέρου µέ ἀφάντα-
στη ἀφοσίωσι. Ἡ σύζυγός του ἔγινε
Μοναχή καί τά κορίτσια του ὅλα µορ-
φωµένα, Μοναχές καί τ’ ἀγόρια τους
Μοναχοί. Κι ἀφοῦ ὁ «παππούς» µᾶς
ἄφησε ὑποθῆκες τέτοιες, θεῖες καί
ἱερές, τίς ἀκολουθήσαµε. Κι ἔτσι
ἀπευθυνθήκαµε στό Γέροντα π. Γε-
ώργιο, ὁ ὁποῖος παρά τόν µεγάλο
κόπο µᾶς ἀνέλαβε. Καί δέν ἀνέλαβε
µόνο τή Μονή ἀλλά κι ἐµᾶς.

Κι ἔτσι συνεχίσαµε µέ τόν π. Γε-
ώργιο. Κι ἐνῶ πρίν δέν τόν γνώριζα
καθόλου ἀπό κοντά, παρά µόνον τόν
ἔβλεπα σέ Ἁγιορείτικες Ἀγρυπνίες
καί παρακολουθοῦσα τά γραπτά του
καί τίς θέσεις πού ἔπαιρνε στά µεγά-
λα πνευµατικά θέµατα, τώρα µοῦ
ἀποκαλυπτόταν τό µεγαλεῖο µιᾶς
ἁγίας προσωπικότητος καί δόξαζα τό
Θεό πού τό ζοῦσα. Ἐµένα µέ βρῆκε
τραυµατισµένο κι αἱµατωµένο, πονε-
µένο καί κλαµµένο. Μοῦ ἔδεσε καί
µοῦ θεράπευσε τίς πληγές τῆς
ψυχῆς. Ἡ ράβδος του ἡ καθοδηγητι-
κή κι ἡ βακτηρία του ἡ παραµυθητική
«αὗταί µε παρεκάλεσαν». Κι ὅπως
ἔβλεπα κι ἀπελάµβανα τό µεγαλεῖο
τῆς πατρικῆς του στοργῆς, τόσο
ἐνδυναµωνόµουν  καί τόσο περισσό-
τερο τόν θαύµαζα καί στό πρόσωπό
του θαύµαζα τά µεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν στήν ἐξοµολόγησί µου ἀναφε-

ρόµουν στόν παππού κι ἔκλαιγα σάν
µικρό παιδί, µοὔλεγε λόγους πού πι-
στεύω ὅτι ὄχι µόνο οἱ θεολογικές του
γνώσεις καί ἡ θεία παιδεία του τοῦ
ἐνέπνεαν, ἀλλά µιά ἀληθής θεοπνευ-
στία τόν περιέλουζε καί κάθε λόγος
του γινόταν βαθµίδα κλίµακος, γιά νά
µ’  ἀνεβάζῃ. Νά µ’ ἀνεβάζῃ στά ὕψη
πού αὐτός εἶχε ὁριοθετήσει κάθε φο-
ρά, ὥσπου µετά ἀπό λίγο καιρό γα-
λήνεψε ἡ ψυχή µου.

Τό τί τοῦ ὀφείλω, δέν θέλω νά τό
σκέπτοµαι, γιατί ἰλιγγιῶ. Εἶναι αὐτός
ὁ ἄνθρωπος, λοιπόν, πραγµατικός
προστάτης τοῦ λαοῦ, ἀπεσταλµένος
στή γῆ γι’  αὐτό τό ἔργο, ἔλεγα. Ἦταν
ὁ ποιµένας πού τόν ἀκολουθοῦσαν

οἱ ἄνθρωποι, τά λογικά πρόβατα τοῦ
Κυρίου κι ἀφήνονταν νά τά ὁδηγήσῃ
σέ λειµῶνες σωτηρίας. Ἀκούσθηκαν
κι ἐγράφτηκαν δικαίως πάρα πολλοί
ἔπαινοι γιά τόν Γέροντά µας, ἀπό τήν
ἐκδηµία του ἕως τώρα. Καί θαυµάζει
κανείς πῶς στή στεγνή καί ἄνυδρη
πνευµατικά σηµερινή ζωή τῶν
ἀνθρώπων, ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρω-
ποι, πού ἐπαινοῦν αὐτόν τόν πνευ-
µατικό, πού θρηνοῦν τήν στέρησί
του κι ἐκζητοῦν καί τώρα τίς πρε-
σβεῖες του στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Νά
λοιπόν ποιοί ἀνασταίνουν µέσα στίς
ἀνθρώπινες καρδιές τά νεκρωµένα
ζώπυρα, καί ξαναδίνουν ζωή σέ
ἀνθρώπους τοῦ κόσµου πού δέν
εἶδαν τόν Θεό, δέν Τόν διδάχτηκαν,
δέν τούς ἄγγιξε, ἤ σέ ἀνθρώπους
πού Τόν ξέχασαν τόν Θεό, κι ἀποµα-
κρύνθηκαν ἀπ’ Αὐτόν. Τό µεγα-
λειῶδες χαρακτηριστικό τῆς προσω-
πικότητός του πιστεύω ὅτι εἶναι ἡ
στοργή του. Στοργικός, ζεστός
ἄνθρωπος, πόλος ἕλξεως γιά τούς
ἄλλους ἀνθρώπους. ∆έν ἐφείδετο σέ
λόγους αὐστηρούς, γιά νά σέ βοη-
θήσῃ, νά σέ ἐπαναφέρῃ, ἀλλά ἔτσι
ὅπως τούς ἄρθρωνε κι αὐτοί ἀκόµη
ἔπεφταν σάν θεῖο µάννα τοῦ οὐρα-
νοῦ, πού ἔτρεφαν τήν ψυχή καί τήν
ἐθέριευαν. Καί ὅπως εἶπα καί στό
Μνηµόσυνό του, ὁ Γέροντας ἦταν γιά
µᾶς ὁ Ἀβραάµ, ὁ ὁποῖος ὅταν αἰχµα-
λωτίστηκε ὁ Λώτ πῆρε τριακόσιους
δέκα ὀκτώ ἐπίλεκτους γενναίους πο-
λεµιστές ἀπ’ τούς οἰκογενεῖς κι ἀπ’
τούς δούλους του καί πῆγε καί ἐνίκη-
σε τόν Γοδολογόµορ κι ἐπῆρε πίσω
τόν Λώτ κι αἰχµαλώτισε πολλούς κι
ἔφερε σκῦλα καί λάφυρα στήν Σαλήµ
τήν Πόλι τήν Ἁγία. «Ἀκούσας  Ἄβραµ
ὅτι ἠχµαλώτευται Λώτ...» εἶναι ἡ
ἔκφρασις πού τοῦ πάει. ∆έν ἄντεχε
νά µᾶς βλέπη αἰχµαλώτους. ∆έν
ἄντεχε νά βλέπῃ νά τυραννιῶνται
ἄνθρωποι ἀπό ὁποιαδήποτε αἰχµα-
λωσία. Γι’  αὐτό, ὡς ἕνας ἀπ’ τούς

318 ἀπλανεῖς καί µεγάλους Πατέρες,
Πατέρας κι αὐτός τῆς Ἐκκλησίας εἶχε
ὡς ἔργο νά ἐλευθερώνῃ τούς
ἀνθρώπους, πού ἔχασαν τήν ἐν
Χριστῷ ἐλευθερία. Γι’ αὐτό ἐξωµολο-
γοῦσε τόσες ὧρες. Μέ τόσο κόπο!
«Ἀνθρώπους κοπιῶντας καί πεφορ-
τισµένους». Γι’  αὐτό ἔγραφε κείµενα
κι ἔπαιρνε θέσεις καί ὑπερασπιζόταν
τήν Ἐκκλησία µας, τή Θεολογία µας,
τά δόγµατα τῆς Πίστεως καί τίς προ-
νοµίες τῶν Ὀρθοδόξων. Μοίραζε σ’
ὅλους µας ἀπ’ τά λάφυρα τῆς γενναι-
ότητός του καί τῆς πνευµατικῆς του
ἀνδρείας καί µᾶς καταπλούτιζε. Κι
αὐτό τό συνόψιζε πολλές φορές σ’
ἕνα  µόνο λόγο. Ὅταν τόν ρωτοῦσες:
«Τί νά κάνω Γέροντα µ’ αὐτόν;»
«Πῶς νά τόν ἀντιµετωπίσω;» «Νά
τόν οἰκονοµήσουµε, Σεβασµιώτατε,
νά τόν οἰκονοµήσουµε».

Πονοῦσε µέ τούς πονεµένους.
Ἦταν σάν τόν ἐπώνυµό του Ἅγιο,
τόν Μεγαλοµάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο
τῶν αἰχµαλώτων ἐλευθερωτής. ∆έν
µποροῦµε νά τόν ξεχάσουµε. Αἰσθα-
νόµαστε χρέος νά τοῦ µοιάσουµε.
∆έν ξεπληρώσαµε τίς εὐεργεσίες
του, κι ἑποµένως καλούµαστε ν’ ἀκο-
λουθήσουµε τά ἴχνη του. Ν’ ἀναλά-
βουµε τόν καλό ἀγῶνα, νά γίνουµε
ἄξιοι τῆς υἱοθεσίας, τήν ὁποία τόσο
πατρικά µᾶς ἐδίδαξε. Νά κράζῃ τό
πνεῦµα µας µέσα µας, κάθε φορά
πού τόν φέρνουµε στό νοῦ µας
«ἀββᾶ ὁ Πατήρ»καί νά ὑψώνουµε τά
µάτια µας στόν Οὐρανό νά τόν ἀνα-
ζητοῦµε.

Κι ἐγώ ὀφείλω νά εὐχαριστήσω
ὅλους ὅσοι µ’ ὡδήγησαν κοντά του.
Τήν Γερόντισσα πρῶτα, πού µέ
πῆρε ἀπ’ τό χέρι καί µέ πρόσφερε σ’
αὐτόν. Πού µ’ ἐτίµησε µ’ αὐτή τήν
εὐεργεσία. Τήν ἁδελφότητα τοῦ Μα-
κρυνοῦ, πού κατάλαβε ὅτι τήν ἴδια
ὀρφάνια ζοῦσα κι ἐγώ καί µ’ ἐνίσχυσε
τότε. Τήν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς
Γρηγορίου, τούς Ἁγίους αὐτούς
ἀνθρώπους, πού δηµιουργοῦσαν τίς
εὐκαιρίες νά τόν ’δῶ καί νά ἐξοµολο-
γηθῶ. Νά εὐχαριστήσω κι αὐτό τό
εὐλογηµένο ζευγάρι τῶν Λαρισαίων
ἀδελφῶν µου, πού τοῦ παρεῖχαν
«κονάκι» στή Λάρισα, καί πού ὅπως
µ’ ἀγαποῦσε ὁ Γέροντας, µ’ ἀγάπη-
σαν κι αὐτοί καί µοῦ συµπαρίστανται
µέχρι σήµερα. Νά εὐχαριστήσω τόν
«παππού»πού µᾶς τόν φανέρωσε
µέ χίλιους τρόπους, ὅπως ἀξιολο-
γοῦµε τώρα τά πράγµατα, ὅταν συ-
ζητᾶµε µέ τή Γερόντισσα. Καί βέβαια,
τό Θεό ὀφείλω νά δοξολογήσω. Τόν
Κύριο πού δίνει τέτοιους ἀνθρώπους
ὥς τίς µέρες µας σ’ αὐτό τόν ἁµαρ-
τωλό καί τρισάθλιο κόσµο πού
ζοῦµε, καί νά τόν παρακαλοῦµε µέ
ἀνθρώπους τέτοιου πνευµατικοῦ µε-
γέθους νά καταπλουτίζῃ τόν κόσµο
µας. Καί τέλος, νά ἀπευθύνω σ’
αὐτόν τόν µεγάλο ἄνδρα πού µέ τήν
παρουσία του καί στή δική µου φτω-
χή ζωή προσέφερε ἀπ’ τό µέλι τῆς
πνευµατικότητός του καί νά τοῦ ’πῶ:
Χαῖρε Γέροντα πολυαγαπηµένε.
Χαῖρε Χαριτωµένε κι εὐλογηµένε
ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ. Ἀπ’ τά ὕψη
στεῖλε µας γλυκειές ἀνταύγειες θείου
φωτός νά φωτίζεται ὁ δρόµος τῆς
ζωῆς µας, ὥστε νά προχωροῦµε καί
ν’ ἀνεβαίνουµε πρός τά ἐκεῖ ὅπου κι
ἐσύ εὑρίσκεσαι καί χαίρεσαι στή χα-
ρά τήν ἄληκτο τῆς ἐπουρανίου τοῦ
Θεοῦ Βασιλείας.

Τὸ ἀπόγευµα τῆς Κυριακῆς 10-5-
2015 ἔφτασε στὴ χώρα µας ἀπὸ τὴ
Βενετία τὸ ἱερὸ λείψανο τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας, τὸ ὁποῖο ἔγινε δεκτὸ µὲ
ἐπίσηµη ὑποδοχὴ (ποὺ ἀποδίδεται
σὲ ἀρχηγὸ κράτους) καὶ ἐναποτέθη-
κε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ
ὁµώνυµου δήµου Ἀττικῆς, ὅπου
παρέµεινε ὡς τὶς 24-5-2015 πρὸς
προσκύνηση ἀπὸ τοὺς πιστούς.

Μεγάλα πλήθη χριστιανῶν ἔλα-
βαν µέρος στὴν ὑποδοχὴ τοῦ ἱεροῦ
λειψάνου καὶ στὴν προσκύνησή
του. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας καὶ τά-
ξης κατέκλυζαν κάθε µέρα τὸ ναὸ
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ παρέµεναν
ὄρθιοι στὴν οὐρὰ ἐπὶ ὧρες, γιὰ νὰ
προσεγγίσουν καὶ ἀσπαστοῦν τὸ
ἱερὸ λείψανο. Τὸ προσκύνηµα ἄρχι-
ζε καθηµερινὰ στὶς 6.30΄τὸ πρωὶ καὶ
ὁλοκληρωνόταν µέχρι ἀργὰ τὸ βρά-
δυ, ὅπως µᾶς πληροφόρησαν τὰ
µέσα ἐνηµέρωσης. Παράλληλα µὲ
τὴν προσκύνηση τοῦ ἱεροῦ λειψά-
νου τελοῦνταν ἱερὲς Ἀκολουθίες,
Λειτουργίες καὶ Ἀγρυπνίες.

Τὸ ἱερὸ λείψανο µεταφέρθηκε
στὸ Ἀντικαρκινικὸ Νοσοκοµεῖο
«Ἅγιος Σάββας» καθὼς καὶ στὸ
Λαϊκὸ Νοσοκοµεῖο Ἀθηνῶν προκει-
µένου νὰ τὸ προσκυνήσουν οἱ ἐκεῖ
νοσηλευόµενοι ἀσθενεῖς, ποὺ ἀδυ-
νατοῦσαν νὰ µεταβοῦν στὸ ναὸ τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας. Ὑπῆρξε δὲ καὶ
ἐκεῖ τὸ ἀδιαχώρητο καθὼς πλήθη
πιστῶν εἶχαν κατακλύσει ἀπὸ τὶς
πρωινὲς ὧρες τοὺς πρὸ τῶν Νοσο-
κοµείων χώρους, γιὰ νὰ µπορέ-
σουν νὰ προσκυνήσουν τὸ ἱερὸ
σκήνωµα.

Ὅλα αὐτὰ δείχνουν τὸ σύνδεσµο
τοῦ λαοῦ µὲ τὴν πίστη καὶ τὴν
Ἐκκλησία. Ὅτι ἡ πίστη µας συνεγεί-
ρει τὸ λαό. Στὸ Θεὸ ἐναποθέτει τὶς
ἐλπίδες του. Εἶναι τὸ στήριγµα καὶ ἡ
καταφυγή του. Ὁ ἀσάλευτος βρά-
χος, στὸν ὁποῖο ἀκουµπᾶ πάντοτε
µὲ βεβαιότητα καὶ σιγουριά. Ὅπως
ὡραῖα ἐκφράζεται ὁ ποιητής. «Ἂν
δὲν µοῦ µείνει ἐντὸς τοῦ κόσµου,
ποὺ ν’ ἀκουµπήσω, νὰ σταθῶ, ἐκεῖ
ψηλὰ εἶν’ ὁ Θεός µου, πῶς ἠµπορῶ
ν’ ἀπελπισθῶ;». Ἡ πίστη κατὰ τὸν
ἱερὸ Χρυσόστοµο εἶναι «ἡ βακτη-
ρία, ἐφ’ ἧς στηρίζοµεν τὰ ὑπότροµα
µέλη. Εἶναι ἡT. πτερώνουσα τὸν
ἀπόστολον, ἡ ἐµπνέουσα τὸν ἐπι-
στήµονα, ἡ νέους κόσµους διανοί-
γουσα εἰς τὸν ἐρευνητήνT.».

Ἐνῷ ὅµως ὁ λαὸς µὲ τὴν ἀθρόα
προσέλευσή του στὴν ὑποδοχὴ καὶ
στὴν προσκύνηση τοῦ ἱεροῦ λειψά-
νου ἐξεδήλωσε τὴν εὐλάβειά του
στὸ Θεὸ καὶ τὴν τιµητικὴ προσκύνη-
ση στὴν Ἁγία, ὑπῆρξαν κάποιες
ἀντίθετες φωνὲς ἀπὸ ὁρισµένους,
ποὺ θεώρησαν ὅτι βρῆκαν ἀφορµὴ
νὰ διακηρύξουν τὴν ἀπιστία τους
καὶ νὰ ἐπαναφέρουν τὸ θέµα τοῦ
χωρισµοῦ τοῦ κράτους ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία. Οἱ δηλώσεις αὐτὲς καὶ οἱ
τοποθετήσεις τους δείχνουν πόσο
ξεκοµµένοι εἶναι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν πί-
στη τοῦ λαοῦ καὶ τὴν παράδοση τῆς
χώρας. Χώρας Ἁγίων καὶ Μαρτύ-
ρων. Χώρας, ποὺ λάτρευε ἀνέκα-
θεν τὸ θεῖον καὶ ἔκτισε Παρθενῶνα
καὶ Ἁγιὰ-Σοφιά. Τὰ σεµνώµατα
αὐτὰ τῆς πίστης καὶ τοῦ πολιτισµοῦ.

Αὐτὲς οἱ τοποθετήσεις ἔρχονται
σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ θρησκευτικὸ
αἴσθηµα τοῦ λαοῦ καὶ ἀποτελοῦν τὸ
λιγότερο ἀγνωµοσύνη πρὸς τὴν
Ἐκκλησία, ποὺ ὑπῆρξε µητέρα,
τροφὸς καὶ ὁδηγὸς αὐτοῦ τοῦ µαρ-
τυρικοῦ ἔθνους. Ὅπως παρατηρεῖ
ὁ ἐθνικός µας ἱστορικὸς «Τὸ Ἑλλη-
νικὸν ἔθνος δὲν διεσώθη, τουλάχι-
στον δὲν διέσωσε τὴν ἱστορικὴν
αὐτοῦ ἀξίαν, εἰ µὴ διὰ τῆς µετὰ τοῦ
Χριστιανισµοῦ συµµαχίας». Ὁ Χρι-
στιανισµὸς ἀπὸ τὴν ἐµφάνισή του
ἔσωσε τὸν Ἑλληνισµό. Ἀπὸ τοὺς
πρώτους ἤδη µετὰ Χριστὸν αἰῶνες,
ποὺ ὑπῆρξαν «αἰῶνες ἠθικῆς ἀνό-
δου καὶ πνευµατικῆς µορφώσεως
τοῦ Ἑλληνισµοῦ», ἐνῷ οἱ τρεῖς πρὸ
Χριστοῦ αἰῶνες ἦταν αἰῶνες πνευ-
µατικῆς παρακµῆς. Στὰ χρόνια δὲ
τοῦ Βυζαντίου, ποὺ ἡ ζωή τοῦ
Ἑλληνισµοῦ ἦταν στενὰ συνυφα-
σµένη µὲ τὸ Χριστιανισµὸ καὶ πο-
ρευόταν ἁρµονικὰ µαζί του, ὁ Ἑλλη-
νισµὸς ἐπιτέλεσε θαύµατα καὶ δό-
ξασε τὸ Ἑλληνικὸ ὄνοµα. Οἱ βυζαν-
τινοί, στηριζόµενοι ἐπὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἔγραψαν σελίδες δόξας καὶ
µεγαλείου. Ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε ὁ
συνεκτικὸς παράγοντας τοῦ Βυζαν-
τίου. «Ἐχρησίµευεν ὡς εἶδος ἐθνι-
κότητος» κατὰ τὸν κορυφαῖο ἱστο-
ρικὸ Κάρολο Ντήλ. Αὐτή, συνεχίζει,
τοῦ ἔδωσε τὴν ἑνότητα, τὴν ὁποία
δὲν βρῆκε στὴ γλώσσα ἢ στὴ φυλή.

Καὶ ὅταν ἔπεσε τὸ Βυζάντιο, ἡ
Ἐκκλησία στάθηκε κοντὰ στὸ
δοῦλο Γένος, γιὰ νὰ τὸ στηρίξει, νὰ
τὸ παρηγορήσει καὶ νὰ τὸ ἐµψυχώ-
σει. Αὐτὴ διατήρησε τὴ γλώσσα, τὰ
ἤθη καὶ ἔθιµα, τὸν Ἑλληνορθόδοξο
γενικὰ πολιτισµό. Αὐτὴ στέγασε κά-
τω ἀπὸ τὶς φτεροῦγες της τὸ δοῦλο
Γένος, ὅταν ἄλλοι τὸ ἐγκατέλειπαν
καὶ κατέφευγαν στὴ ∆ύση.

Καὶ στὶς µέρες µας ἡ Ἐκκλησία
στηρίζει τὸ µαστιζόµενο ἀπὸ τὴν
κρίση λαὸ µὲ τὸ εὐρὺ κοινωνικό της
ἔργο. Μὲ τὴν πλειάδα τῶν ἱδρυµά-

των της. Ὅπως ἀναφέρθηκε στὴν
πρώτη συνεδρία γιὰ τὸν µήνα
Ἀπρίλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας, οἱ δαπάνες τῆς Ἐκκλη-
σίας γιὰ τὸ κοινωνικὸ ἔργο τὸ 2014
ἀνῆλθαν σὲ 12.464.273,13 εὐρώ!
Ὅλο αὐτὸ τὸ ἀξιόλογο ποσὸ δαπα-
νήθηκε γιὰ τὰ ἑξῆς ἱδρύµατα τῆς
Ἐκκλησίας: 58 Γηροκοµεῖα, 21
Οἰκοτροφεῖα, 13 Ὀρφανοτροφεῖα,
15 Ἱδρύµατα χρονίως πασχόντων,
8 ἱδρύµατα ἀτόµων µὲ εἰδικὲς ἀνάγ-
κες, 15 κέντρα ψυχικῆς ὑγείας, 15
Νοσοκοµεῖα-Ἰατρεῖα, 2 Ἄσυλα
ἀνιάτων, 22 Βρεφονηπιακοὺς
σταθµούς, 6 Παιδικοὺς σταθµούς,
75 Φροντιστήρια σχολικῶν µαθη-
µάτων, 103 Σχολὲς διαφόρων εἰδι-
κοτήτων, 20 Ξενῶνες, 3 Σχολεῖα, 6
Φοιτητικὲς ἑστίες, 258 Πνευµατικὰ
κέντρα, 77 τράπεζες ρούχων καὶ 50
λοιπὰ ἱδρύµατα. Ἐπὶ πλέον λει-
τουργοῦν 51 Κατασκηνώσεις, στὶς
ὁποῖες ἐξυπηρετοῦνται 16.237 νέοι,
280 Συσσίτια, ἀπὸ τὰ ὁποία σιτίζον-
ται 499.091 ἄτοµα, 150 Κοινωνικὰ
παντοπωλεῖα, ἀπὸ τὰ ὁποία ἐξυπη-
ρετοῦνται 75.588 ἄτοµα, χορη-
γοῦνται 1.303 ὑποτροφίες καὶ βοη-
θοῦνται στὸ σπίτι 3.502 ἄτοµα.

Ποιὸς ἄλλος δηµόσιος φορέας
ἔχει νὰ παρουσιάσει τόσο σπου-
δαῖο κοινωνικὸ ἔργο; Καὶ ἐπιτελεῖται
αὐτὸ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἐνῷ δὲν
εἶναι τὸ κύριο ἔργο της. Τὸ κύριο
ἔργο της εἶναι ἡ διάδοση τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ ἁγιασµὸς καὶ ἡ σω-
τηρία τῶν πιστῶν διὰ τῶν µυστη-
ρίων.

Ἡ Ἐκκλησία ἀνταποκρίθηκε πάν-
τοτε στὶς διάφορες περιστάσεις καὶ
ἀνάγκες τοῦ ἔθνους. Γι’ αὐτὸ ἀξίζει
σεβασµοῦ. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία
δὲν εἶναι µόνο ὁ ἱερὸς κλῆρος, ἀλλὰ
καὶ ὁ πιστὸς λαός. Αὐτός, ποὺ ἀπο-
τελεῖ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία
τῶν πολιτῶν τοῦ κράτους.

Ὅσα συµβαίνουν σήµερα σχε-
τικὰ µὲ τὴ στάση ἀπέναντι στὴ χρι-
στιανικὴ πίστη καὶ στὴν Ἐκκλησία
δηµιουργοῦν µελαγχολικὲς σκέ-
ψεις, ὅταν ἀναλογισθοῦµε πῶς
ὁραµατίζονταν τὸ νεοελληνικὸ κρά-
τος οἱ ἀγωνιστὲς τῆς Ἐθνεγερσίας
τοῦ 1821. Αὐτοὶ ποὺ ἔπιασαν τὰ
ὅπλα «πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ
ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος». Καὶ
ὁρµοῦσαν στὴ µάχη «Γιὰ τοῦ Χρι-
στοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πα-
τρίδος τὴν ἐλευθερία». Αὐτοί, ποὺ
θεωροῦσαν ὅτι «Γλυκύτερον
πρᾶµα δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν πα-
τρίδα καὶ θρησκεία» κατὰ τὴ διακή-
ρυξη τοῦ Μακρυγιάννη.

Τί θὰ ἔλεγε, ἀλήθεια, ἂν ἐρχόταν
σήµερα στὴν Ἑλλάδα ὁ πρῶτος κυ-
βερνήτης τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνι-
κοῦ κράτους Ἰωάννης Καποδί-
στριας; Τὸ πρότυπο αὐτὸ τῆς πί-
στης καὶ ἐντιµότητος, ποὺ χάριζε τὸ
µισθό του στὶς χῆρες καὶ στὰ
ὀρφανὰ καὶ δὲν καταδεχόταν «οὐδὲ
ὀβολὸν» νὰ λάβει γιὰ τὸν ἑαυτό του
ἀπὸ τὸ δηµόσιο ταµεῖο; Πιστὸς χρι-
στιανὸς καὶ θερµὸς πατριώτης ἄφη-
σε θέσεις, δόξες καὶ τιµὲς γιὰ τὴν
Πατρίδα. Τὸν ἀναγνώρισαν οἱ
Ρῶσοι καὶ τὸν ἀξιοποίησαν ὡς
ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν. Τὸν τιµοῦν οἱ
Ἑλβετοὶ ὡς θεµελιωτὴ τῆς Συνοµο-
σπονδίας τῶν Καντονίων. Τὸν
εὐγνωµονοῦν οἱ Γάλλοι, ποὺ ἐµπό-
δισε τὸν τσάρο καὶ τοὺς ἄλλους
ἡγέτες νὰ τεµαχίσουν τὴ Γαλλία
µετὰ τὴν ἧττα τοῦ Ναπολέοντα. ∆ι-
κή του ἰδέα ὑπῆρξε ἡ ἕνωση τῆς
Εὐρώπης, µὲ τὴ διατήρηση τῶν
ἐθνικῶν κρατῶν. Εὐσεβὴς κυβερ-
νήτης. Ἔνθερµος πατριώτης καὶ
ἀληθινὸς χριστιανός. Ἔφερε πάντα
µαζί του τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας
Πλατυτέρας τοῦ ὁµώνυµου µονα-
στηριοῦ τῆς Κέρκυρας.

Ἡ πίστη στὸ Θεὸ εἶναι γενικὸ φαι-
νόµενο, ὅπως διακήρυξε ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα ὁ Πλούταρχος. Ὅ,τι δὲ
µεγάλο καὶ ὑψηλὸ ἐπιτεύχθηκε
στὸν κόσµο, ἔγινε ὑπὸ τὴν ἔµπνευ-
ση καὶ ἐπίδραση τῆς πίστης. Ἡ
ἀθεΐα ἔδειξε τὸ ἀγριωπό της πρό-
σωπο καὶ ὁδήγησε στὴν ἀπαξίωση
τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ἦταν
αὐτὴ ἡ φυσικὴ κατάληξη, ἀφοῦ,
ὅπως εὔστοχα τόνισε ὁ Ντοστο-
γιέφσκι, «χωρὶς Θεό, ὅλα ἐπιτρέ-
πονται». Τὸ διατύπωσε ἐπιγραµµα-
τικὰ ὁ µεγάλος ἀγωνιστὴς τῆς ἐλευ-
θερίας Ἀλεξάντερ Σολζενίτσιν: «Ἂν
µὲ ρωτοῦσαν σήµερα, γιὰ νὰ διατυ-
πώσω ὅσο λακωνικὰ εἶναι δυνατόν,
τὴν πρώτη αἰτία τῆς καταστροφικῆς
ἐπαναστάσεως, ποὺ καταβρόχθισε
περισσότερα ἀπὸ 60 ἑκατοµµύρια
συµπατριωτῶν µας, δὲν θὰ µπο-
ροῦσα νὰ ἀπαντήσω ἀκριβέστερα
ἀπὸ τὸ νὰ ἐπαναλάβω. Οἱ ἄνθρω-
ποι ἔχουν ξεχάσει τὸ Θεὸ καὶ γι’
αὐτὸ συνέβησαν ὅλα αὐτά».

Πόση ἀλήθεια ἐκφράζει ἡ παρα-
πάνω ἔκφραση τοῦ Σολζενίτσιν, τὴν
ὁποία ἄκουε ἀπὸ µικρὸ παιδὶ νὰ
ἐπαναλαµβάνουν στὴ Ρωσία οἱ
ἁπλοϊκοὶ ἡλικιωµένοι συµπα-
τριῶτες του. Καὶ πόσο διδακτικὴ
εἶναι γιὰ µᾶς τοὺς Ἕλληνες σήµερα! 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
Ἐλησμονήσαμεν τὸν Θεόν

Tοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου

Ἐκηδεύθη ὁ βυζαντινολόγος
Κωνσταντῖνος Καλοκύρης
Συμφώνως πρὸς τὸ tovima.gr

τῆς 11ης Μαΐου 2015:
«Κηδεύτηκε τὸ ἀπόγευµα τῆς

∆ευτέρας 11 Μαΐου στὸ κοιµητήριο
τῶν Μελισσίων ὁ βυζαντινολόγος
καὶ ἀρχαιολόγος Κωνσταντῖνος ∆.
Καλοκύρης (1916-2015), ὁ ὁποῖος
πέθανε σὲ ἡλικία 99 ἐτῶν... Ὁµότι-
µος καθηγητὴς τοῦ Ἀριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, τα-
κτικὸ µέλος τῆς Ἀκαδηµίας Ἐπι-
στηµῶν Κατάνης καὶ «Ἄρχων Μαΐ-
στωρ» (ὀφφικιάλιος) τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου... µελέτησε τὴν τέ-
χνη στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐρεύνησε µε-
σαιωνικὰ µνηµεῖα στὰ νησιὰ τοῦ
Αἰγαίου, στὴ Μεσσηνία, στὶς βαλκα-
νικὲς χῶρες, στὸν Λίβανο, στὴ Συ-
ρία, στὴ Σικελία κ.ἄ».
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ἔδωσε τὴν Χάρη τοῦ Πνεύµατος καὶ
ὅπως ἀκριβῶς συµβαίνει σὲ περί-
πτωση µακροχρονίου πολέµου, λέει
πάλι ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, ὅταν
σταµατήσουν οἱ ἐχθροπραξίες καὶ
ἀποκατασταθῆ ἡ εἰρήνη, οἱ ἀντίπαλοι
ἀνταλλάσσουν µεταξύ τους ἐγγυή-
σεις καὶ αἰχµαλώτους, τὸ ἴδιο συνέβη
καὶ µεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.
Ἔστειλαν οἱ ἄνθρωποι στὸ Θεὸ διὰ
τοῦ Χριστοῦ τὴν ἐκλεκτὴ προσφορὰ
σὰν ἐνέχυρο καὶ ἐγγύηση· ἀντὶ γι᾽
αὐτὰ ὁ Θεὸς σὰν ἐνέχυρο καὶ ἐγγύη-
ση ἔστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦµα καὶ τὸ ὅτι
ἔχουµε ἐνέχυρα καὶ ἐγγυήσεις συµ-
περαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα. Τὰ
ἐνέχυρα δηλαδὴ καὶ οἱ ἐγγυήσεις
πρέπει νὰ εἶναι βασιλικῆς κατα-
γωγῆς, γι᾽ αὐτὸ ἐστάλη σὲ µᾶς τὸ
Ἅγιο Πνεῦµα, ἐπειδὴ προέρχεται
ἀπὸ τὴν πιὸ βασιλικὴ οὐσία καὶ
Ἐκεῖνος, ποὺ προσφέρθηκε σὰν
ἐκλεκτὴ προσφορὰ ἀπὸ τὴν
ἀνθρώπινη φύση, ἦταν ἀπὸ Βασι-
λικὸ Γένος, γιατὶ καταγόταν ἀπ᾽ τὸν
∆αυΐδ.

Βέβαια ὅλα αὐτὰ τὰ ζοῦµε καὶ ἰδι-
αιτέρως τώρα, ποὺ ἑωρτάσαµε καὶ
τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως καὶ ἀκό-
µη καὶ ἐκεῖνο τὸ περίφηµο κοντάκιο
«τὴν ὑπὲρ ἡµῶν πληρώσας οἰκονο-
µίαν καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς
ἐπουρανίοις», ἔκαµε ὅ,τι ἦταν ἀναγ-
καῖο διὰ τὴν δική µας σωτηρία. Ὁ
Κύριος ἐξεπλήρωσε τὰ πάντα καὶ
δι᾽ αὐτὸ ἐπῆρθε καὶ ἡ ἕνωση, ἡ
συµφιλίωση Οὐρανοῦ καὶ γῆς.

Ἡ Πεντηκοστὴ σὰν ἑορτὴ ὑπῆρχε
καὶ τὴν ἐποχὴ τῆς Παλ. ∆ιαθήκης,
ὅπως καὶ τὸ Πάσχα καὶ καµµιὰ
φορὰ ἴσως καὶ νὰ ἐκπληττώµεθα
καὶ νὰ λέµε, µὰ ἔχουν καὶ οἱ Ἑβραῖοι
Πάσχα, ναὶ ἀλλὰ εἶναι τὸ τυπικὸ Πά-
σχα καὶ ἔχοµε καὶ ἐµεῖς Πάσχα,
ἀλλὰ εἶναι τὸ οὐσιαστικό, τὸ πρα-
γµατικὸ Πάσχα, ὁ Χριστός µας.
Πεντηκοστὴ λοιπὸν ὑπῆρχε καὶ
στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, ἀλλὰ ἦταν ὁ
τύπος. Ἐκείνη ἦταν ὁ τύπος τῆς
ἑορτῆς τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ὅπως
λέει ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
Τιµοῦν µὲν οἱ Ἑβραῖοι τὴν Πεντη-
κοστὴ ἡµέρα, ἀλλὰ τὴν τιµοῦµε καὶ
ἐµεῖς, ὅπως ὑπάρχουν καὶ µερικὰ
ἄλλα ἑβραϊκά, ποὺ τελοῦνται µὲν
ἀπὸ ἐκείνους τυπικά, ἀλλὰ µόνο σὲ
µᾶς βρίσκουν τὴν µυστική τους ση-
µασία.

Οἱ Ἰουδαῖοι τὴν πεντηκοστὴ ἡµέ-
ρα ἀπὸ τὸ Πάσχα ἑώρταζαν τὴν
ἑορτὴ τῶν ἑβδοµάδων ἑπτὰ ἐπὶ
ἑπτὰ ἀναφέρεται στὴν Ἔξοδο, στὸ
βιβλίο τῆς Ἐξόδου τριακοστὸ τέταρ-
το κεφάλαιο καὶ στὸ ∆ευτερονόµιο,
ποὺ ἀργότερα ὀνοµάσθηκε Πεντη-
κοστή. Ἐπίσης ἡ ἑορτὴ αὐτὴ τῶν
Ἑβραίων ὀνοµάζεται καὶ ἑορτὴ τῆς
συγκοµιδῆς, ἑορτὴ θερισµοῦ πρω-
τογεννηµάτων, γιατὶ ἔπεφτε τὴν
ἐποχὴ τοῦ θερισµοῦ. Ἡ διάρκειά
της ἦταν µιᾶς ἡµέρας καὶ γινόταν
προσφορὰ δύο σιταρένιων ἄρτων
ἀπὸ λευκὸ ἀλεύρι σὰν πρωτογεν-
νήµατα µὲ ὁλοκαυτώµατα ἑπτὰ
ἀµνῶν, ἑνὸς νέου ταύρου καὶ δύο
κριαριῶν σὰν εἰρηνικὴ θυσία.

Σύµφωνα µὲ τὴν Ἰουδαϊκὴ Παρά-
δοση καὶ ὁ ∆εκάλογος πάνω στὸ
ὄρος Σινᾶ παραδόθηκε στὸν
Μωϋσῆ τὴν Πεντηκοστὴ ἡµέρα
µετὰ τὸ Πάσχα γι᾽ αὐτὸ ἀργότερα οἱ
Ἰουδαῖοι ἑώρταζαν καὶ αὐτὸ τὸ γε-
γονὸς τὴν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Ὥστε τρία πράγµατα ἑώρταζαν
οἱ Ἑβραῖοι: Πρῶτον εἶχαν τὴν ἑορτὴ
τῶν ἑβδοµάδων, ἐν συνεχείᾳ εἶχαν
τὴν ἑορτὴ τῆς συγκοµιδῆς, ἐπειδὴ
γινόταν τὸν καιρὸ τοῦ θερισµοῦ,
περίπου ὅπως εἶναι τώρα καὶ ἐπί-
σης τιµοῦσαν ὅτι κατ᾽ αὐτὴν τὴν
ἡµέρα εἶχε δώσει ὁ Θεὸς τὸν ∆εκά-
λογο τοῦ Μωϋσῆ.

Στὴν ἐρώτηση γιατὶ τὸ Ἅγιο
Πνεῦµα ἔρχεται πενῆντα ἡµέρες
µετὰ τὴν Ἀνάσταση, ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος µᾶς λέγει ὅτι,
ἐπειδὴ ὁ ἀριθµὸς ἑπτὰ εἶναι ἱερὸς
στὴν Ἁγία Γραφή, ὅταν τὸν πολλα-
πλασιάσουµε µὲ τὸν ἑαυτό του
ἔχουµε τὸν ἀριθµὸ σαράντα ἐννέα
καὶ µία ἡµέρα, ποὺ δανειζόµαστε
ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα γίνεται ὁ

ἀριθµὸς πενῆντα. Παίρνουµε τὴν
ὀγδόη ἡµέρα, τὴν ἄληπτο ἡµέρα,
τὴν «αἰώνιον» ἡµέρα. Λέει δηλαδὴ
ὁ τιµώµενος ἀριθµὸς ἑπτὰ καθιέ-
ρωσε καὶ τὴν τιµὴ τῆς Πεντηκοστῆς,
διότι ὁ ἀριθµὸς ἑπτά, ὅταν πολλα-
πλασιασθῆ µὲ τὸν ἑαυτόν του,
ἐκτὸς ἀπὸ µία ἡµέρα, ποὺ ἔχουµε
πάρει ἀπὸ τὸν µελλοντικὸ αἰῶνα
καὶ ποὺ εἶναι ὀγδόη καὶ συγχρόνως
πρώτη ἢ καλλίτερα µία καὶ ἀδιαίρε-
τη, διότι ἐκεῖ πρέπει νὰ καταλήξη ὁ
ἑορτασµὸς τοῦ Σαββάτου στὴ γῆ
ἀπὸ τὶς ψυχές. Ὅλη µας ἡ προσ -
πάθεια καὶ ὅλος ὁ ἀγώνας εἶναι νὰ
φθάσωµε στὴν ὀγδόη ἡµέρα, τὴν
ἄληπτο ἡµέρα, τὴν ἡµέρα τῆς
αἰωνιότητος δηλαδὴ στὴν αἰώνια
ζωή.

Στὴν ἐρώτηση γιατὶ δὲν ἦλθε
ἀµέσως µετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Χρι-
στοῦ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, παρὰ ἄφησε
νὰ περάσουν δέκα ἡµέρες ὁ ἱερὸς
Χρυσόστοµος µᾶς λέγει: Εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ διευκρινήσω στὴν
ἀγάπη σας γιὰ πιὸ λόγο δὲν µᾶς
ἔστειλε ἀµέσως µετὰ τὴν Ἀνάληψή
του στοὺς Οὐρανοὺς ὁ Κύριος τὸ
Ἅγιο Πνεῦµα παρὰ ἄφησε νὰ πε-
ράσουν λίγες ἡµέρες προηγουµέ-
νως, νὰ µείνουν µόνοι τους οἱ Μα-
θητὲς καὶ τότε ἀπέστειλε κάτω στὴ
γῆ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Αὐτὸ δὲν συνέβη ἁπλᾶ καὶ τυχαῖα.
Ἐπειδὴ δηλαδὴ ἐγνώριζε ὅτι οἱ
ἄνθρωποι δὲν ἐκτιµοῦν µὲ ὅµοιο
τρόπο τὰ ἀγαθά, ποὺ κατέχουν,
οὔτε ἀποδίδουν ὅση ἀξία πρέπει
σὲ ἐκεῖνα, ποὺ εἶναι εὐχάριστα καὶ
φανερὰ σπουδαῖα, ἂν δὲν ὑπάρ-
χουν καὶ τὰ ἀντίθεταT Αὐτὸ τὸ δι-
ευκρινίζει ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος µὲ διάφο-
ρα παραδείγµατα, ὅπως βεβαίως
τὰ ζοῦµε καὶ µεῖς, ἐπὶ παραδείγµατι
τώρα µὲ τὴν λειψυδρία, ποὺ ὑπάρ-
χει, µὲ τὴν ἀνοµβρία. Μέχρι τώρα
εἴχαµε κάπως τὸ νερὸ ἄφθονο, δὲν
µᾶς πείραζε, τώρα ποὺ ἀπειλούµε-
θα ὅτι θὰ λείψη τὸ σκεπτόµεθα πο-
λύ. Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ὑγιὴς καὶ δυ-
νατὸς στὸ σῶµα, λέγει ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστοµος, δὲν αἰσθάνεται οὔτε
µπορεῖ νὰ γνωρίζη µὲ ἀκρίβεια πό-
σα ἀγαθὰ τοῦ προσφέρει ἡ ὑγεία,
ἂν δὲν ἀποκτήση τὴν ἐµπειρία τῆς
ἀρρώστιας µὲ τὸ νὰ µποῦν οἱ ἐκδη-
λώσεις της στὸ σῶµα. Ἡ ἀσθένεια,
ἡ ἔλλειψη ὑγείας φέρνει τὴν συνει-
δητοποίηση, ἂς ποῦµε, τί µεγάλο
ἀγαθὸ εἶναι, τί δῶρο Θεοῦ εἶναι ἡ
ὑγεία, ποὺ ἔχουµε. Καὶ ἐκεῖνος ποὺ
βλέπει κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡµέ-
ρας δὲν ἐκτιµᾶ ὅσο πρέπει τὸ φῶς,
ἂν δὲν τὸ διαδεχθῆ τὸ σκοτάδι τῆς

νύκτας. Πραγµατικὰ ἡ πεῖρα τῶν
ἀντιθέτων εἶναι πάντοτε σπουδαῖος
δάσκαλος γιὰ ἐκεῖνα, ποὺ συνέβη
νὰ ἀποκτήσουµε καὶ νὰ ἀπολαύ-
σουµε προηγουµένως. Γι᾽ αὐτὸ
ἀκριβῶς καὶ τότε, ἐπειδὴ οἱ Μα-
θητὲς εἶδαν καὶ ἀπόλαυσαν ἄπειρα
ἀγαθά, ὅταν ἦταν µαζί τους ὁ Κύ-
ριος, ἦσαν πολὺ εὐτυχεῖς, ποὺ
ζοῦσαν µαζί του ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ κά-

τοικοι τῆς Παλαιστίνης τοὺς θεω-
ροῦσαν, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος,
σὰν ἀστέρια, ἀφοῦ καὶ νεκροὺς
ἀνάσταιναν καὶ λεπροὺς καθάριζαν
καὶ δαίµονες ἀπεµάκρυναν καὶ
ἀρρώστιες ἐθεράπευαν καὶ πολλὰ
ἄλλα θαύµατα ἐπιτελοῦσαν. Ἐπειδὴ
λοιπὸν ἦσαν τόσο σπουδαῖοι καὶ
φηµισµένοι, γι᾽ αὐτὸ τοὺς ἄφησε γιὰ
λίγο µακρυὰ ἀπὸ τὴν δύναµη, ποὺ
τοὺς βοηθοῦσε, ὥστε καὶ µόνοι
τους νὰ ἀντιληφθοῦν τί τοὺς προσέ-
φερε ἡ παρουσία τῆς ἀγάπης τοῦ
Κυρίου καὶ ἀφοῦ συναισθανθοῦν
τὴν ἀξία τῶν ἀγαθῶν τοῦ παρελ-
θόντος, νὰ δεχθοῦν µὲ µεγαλύτερη
προθυµία τὴν δωρεὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, ὥστε, ὅπως καταλάβα-
µε καὶ ὅπως ἀκούσαµε, εἶχε τὸν
σκοπό του ὁ Κύριος. Αὐτὴ ἡ µικρὰ
καθυστέρηση τῶν δέκα ἡµερῶν
εἶχε παιδαγωγικὴ σηµασία, γιὰ νὰ
ποθήσουν τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος ἀκόµη περισσότερο οἱ
Μαθητὲς καὶ νὰ δοῦν καὶ τὴν δική
τους ἀδυναµία χωρὶς τὴν βοήθεια
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καὶ ἔτσι µὲ
αὐτὴ τὴν ἔλευση νὰ τὸ ὑποδεχθοῦν
µὲ µεγαλύτερο ζῆλο καὶ προθυµία.

Ἢ θὰ λέγαµε ἕνα µικρὸ παρά-
δειγµα ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ µᾶς
ἀνέφερε ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος. Στὸ
ζήτηµα τῆς νηστείας, ὅταν νη-
στεύουµε πραγµατικὰ καὶ κάνουµε
ἐνάτη ἐπὶ παραδείγµατι, τὸ λέει
αὐτὸ ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορεί-
της καὶ φᾶµε στὶς τρεῖς τὸ µεσηµέρι,
ἀλλὰ νἄµαστε νηστικοί, τότε λοιπὸν
τὸ φαγητὸ εἶναι νοστιµώτατο, ἂς
εἶναι καὶ τὸ πιὸ ἁπλὸ φαγητό. Ἔτσι
λοιπὸν καὶ ἐδῶ ἡ στέρηση τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος ἔρχεται νὰ φέρη µιὰ
δίψα, ἕνα πόθο, ἕνα πόνο νὰ κατα-
λάβουµε αὐτὴ τὴν χάρη καὶ µεῖς καὶ
τότε τὸ δεχόµεθα µὲ µεγάλη προθυ-
µία, ὅπως τὸ δέχθηκαν καὶ οἱ Ἅγιοι
Μαθητὲς καὶ Ἀπόστολοι.

Ὁ ἴδιος ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος σὲ
ἄλλη του ὁµιλία γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ
µᾶς δίνει ἀπάντηση καὶ στὸ ἐρώτη-
µα, γιατὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα δὲν κατέ-
βηκε πρὶν ἀπὸ τὴν Σταύρωση τοῦ
Χριστοῦ. Βλέπετε οἱ Ἅγιοι Πατέρες
ὅλα τὰ µελετοῦσαν, ὅλα τὰ φιλοσο-
φοῦσαν. Ἐµεῖς τὰ θεωροῦµε κά-
πως, ἔτσι τὰ παρελάβαµε ἔτσι εἶναι,
ἔτσι µᾶς τὰ διδάσκουν, ἀλλὰ ἔχουν
ὅλα τὴ θέση τους, ὅλα τὸ νόηµά
τους. Καὶ ἀπαντᾶ, γιατὶ τὸ Ἅγιο
Πνεῦµα δὲν τὸ ἔστειλε ὁ Κύριος
πρὶν ἀπὸ τὴν Σταύρωση. Καὶ ἡ
ἀπάντηση εἶναι, γιατὶ ἦταν ἁµαρ-
τωλὴ ἡ ἀνθρωπότης καὶ µπλεγµένη
σὲ σκάνδαλα, ἐχθρότητες καὶ ἀτιµίες,
ἐπειδὴ δὲν εἶχε θυσιασθῆ ἀκόµη ὁ
ἀµνός, ποὺ σήκωσε ἐπάνω του τὴν
ἀτιµία τοῦ κόσµου. Ἐπειδὴ λοιπὸν
δὲν εἶχε σταυρωθῆ ὁ Χριστὸς ἀκόµη
καὶ δὲν εἶχε γίνει ἡ συµφιλίωση, ἦταν
εὔλογο νὰ µὴ σταλῆ οὔτε τὸ Ἅγιο
Πνεῦµα σὰν ἀπόδειξη τῆς συµφιλιώ-
σεως· γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστὸς λέει, συµ-
φέρει σὲ σᾶς ἐγὼ νὰ φύγω, διότι ἐὰν
ἐγὼ δὲν φύγω, Ἐκεῖνος δὲν θὰ ἔλθη,
ἐὰν δὲν φύγω, λέει καὶ σᾶς συµφι-
λιώσω µὲ τὸν Πατέρα, δὲν θὰ σᾶς
στείλω τὸν Παράκλητο. Ἔπρεπε
λοιπὸν νὰ προηγηθῆ ἡ θυσία, νὰ
εἰρηνεύση ὁ κόσµος µετὰ τοῦ Κυρί-
ου «τὴν ὑπὲρ ἡµῶν πληρώσας
οἰκονοµίαν» ὅπως ἀκούσαµε «καὶ
τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς ἐπουρανί-
οις» καὶ ὅπως λέµε σὲ µία ὡραία
εὐχὴ στὴ θεία Λειτουργία (ποὺ
ἑρµηνεύσαµε κάποτε εἴθε νὰ συνε-
χίσουµε πάλι µὲ µιὰ εὐκαιρία) «πάν-
τα ἐποίησες ἕως ἡµᾶς εἰς τὸν
οὐρανὸν ἀνήγαγες» καὶ ἦλθε ἡ συµ-
φιλίωση. Ἔτσι λοιπὸν ἦταν ἀνάγκη
νὰ προηγηθῆ ἡ θυσία τοῦ Κυρίου
µας, ἡ Σταύρωση, νὰ ἐπέλθη ἡ συµ-
φιλίωση καὶ ἡ εἰρήνη καὶ κατόπιν νὰ
ἔλθη τὸ Πανάγιο Πνεῦµα, ὁ Παρά-
κλητος καὶ ὁ ὁδηγός.

*  *  *
Βέβαια ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι ἡ γενέ-

θλια ἡµέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία ὑπῆρχε καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν
Πεντηκοστὴ καὶ πολὺ παλιά, ὅπως
εἴπαµε στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκηT Οἱ
βάσεις τῆς ὀργανώσεώς της εἶχαν
µπῆ, ἡ ἱεραρχία της εἶχε διαρθρωθῆ
καὶ τὰ µυστήριά της εἶχαν παρα-
δοθῆ· ἐκεῖνο ποὺ τῆς ἔλειπε ὅµως
ἦταν ἡ ζωτικὴ πνοή, ποὺ θὰ ἔβαζε
ἐκείνη στὸν ὀργανισµὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας. «Λάβετε πνεῦµα Ἅγιον ἂν τι-
νων ἀφῆτε τὰς ἁµαρτίας ἀφίενται
αὐτοῖς» πότε τὸ εἶπε ὁ Κύριος; τὴν
ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως, ποιὸ µυ-
στήριο θεµελιώνει; τὸ µυστήριο τῆς
µετανοίας καὶ ἐξοµολογήσεως. Ἐπί-
σης «Πορευθέντες µαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς
εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος» ἔχο-
µε τὸ µυστήριο τοῦ βαπτίσµατος καὶ
οὕτω καθεξῆς.

Ἡ Ἐκκλησία ἔµοιαζε πρὶν ἀπὸ τὴ
Πεντηκοστὴ µὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶµα
προτοῦ νὰ δεχθῆ τὴν ζωογόνο
πνοὴ τοῦ ∆ηµιουργοῦ καὶ τὴν ἡµέρα
τῆς Πεντηκοστῆς πραγµατοποιεῖ

τὴν ζωογόνηση αὐτὴ µὲ τὸν ἐρχοµὸ
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. ∆ιὰ τὸ µεγά-
λο ἔργο, ποὺ συντελέστηκε τὴν ἡµέ-
ρα αὐτὴ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀναλόγως χαραχτηρίζουν τὴν
Πεντηκοστὴ «ὡς µεγίστην ἑορτὴν
καὶ πάνσεπτον καὶ ἑορτὴν πανα-
γίαν». Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος τὴν λέ-
γει καὶ Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν. Ὁ
ἱερὸς Χρυσόστοµος καὶ ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος γιὰ τὸν τρόπο τοῦ
ἑορτασµοῦ τῆς Πεντηκοστῆς τονίζουν
ὅτι πρέπει νὰ εἶναι πνευµατικός. Ὁ
Χρυσόστοµος σηµειώνει τόσα πολλὰ
καὶ ἀκόµη περισσότερα ὑπῆρξαν τὰ
ἀγαθά, ποὺ µᾶς δόθηκαν κατὰ τὴν
σηµερινὴ ἡµέρα, γι᾽ αὐτὸ σᾶς παρα-
καλῶ καὶ µεῖς νὰ γιορτάσουµε καθὼς
εἶναι ἀντάξια πρὸς τὰ ἀγαθὰ ποὺ µᾶς
δωρήθηκαν, χωρὶς νὰ στολίζουµε µὲ
στεφάνια τὴν πόλη (ὅπως φαίνεται
ὑπῆρχε µιὰ συνήθεια τότε). Ἄρα
ἀφοῦ καλλωπίσουµε τὴν ψυχή µας
χωρὶς νὰ στολίσουµε τὴν ἀγορὰ µὲ
πολύτιµα – βαρύτιµα παραπετάσµα-
τα, ἀλλὰ ἀφοῦ κάνοµε χαρούµενη τὴν
ψυχή µας µὲ τὰ κοσµήµατα τῆς
ἀρετῆς, γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ ὑπο-
δεχθοῦµε ἔτσι τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος καὶ νὰ πάρουµε τοὺς
καρποὺς ποὺ προέρχονται ἀπὸ
αὐτήν. Τί ὡραῖο πρᾶγµα καὶ τὴν ἡµέ-
ρα τοῦ Πάσχα καὶ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πά-
σχα καὶ τώρα τὴν Πεντηκοστὴ λέγα-
µε «ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσω-
µεν» «τὰ ἄνω φρονεῖτε» λέγαµε γιὰ
τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως, ἔτσι καὶ
ἐδῶ ἀνάγκη νὰ ὑπάρχη ὁ πνευµα-
τικὸς ἑορτασµὸς καὶ νὰ µὴ βεβηλώ-
νωνται αὐτὲς οἱ ἅγιες ἡµέρες καὶ
ἑορτὲς µὲ τέτοιες βαρύτατες καὶ θα-
νάσιµες ἁµαρτίες, µὲ διασκεδάσεις
καὶ γλέντια, τὰ ὁποῖα τελικά, ἐνῶ νο-
µίζουµε ὅτι µᾶς φέρνουν κάποια
εὐχαρίστηση καὶ ἡδονὴ µᾶς γεµίζουν
ἀπό πόνο, ἀπὸ ὀδύνη ἀπὸ κάθε
ἄλλο παρὰ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλία-
ση.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
συµπληρώνει: «Γιορτάζουµε καὶ µεῖς
ἀλλ᾽ ὅπως φαίνεται καλὸ στὸ
πνεῦµα καὶ φαίνεται καλό, ὅταν λέµε
καὶ πράττουµε κάτι τὸ σωστὸ καὶ τὸ
πρέπον καὶ αὐτὸ εἶναι γιὰ µᾶς τὸ νὰ
γιορτάσουµε, τὸ νὰ ἀποθησαυρίζου-
µε στὴ ψυχή µας κάτι ἀπὸ κεῖνα ποὺ
παραµένουν καὶ διατηροῦνται καὶ
ὄχι ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἀποµακρύνον-
ται καὶ ἐξαφανίζονται καὶ εὐχαρι-
στοῦν γιὰ λίγο τὶς αἰσθήσεις, ἐνῶ τὶς
πιὸ πολλὲς φορὲς τὶς καταστρέφουν
καὶ τὶς βλάπτουν· γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ
πρέπει νὰ γιορτάζουµε πνευµατι-
κά». Εἶναι µεγάλες ἀλήθειες αὐτὲς
τῶν Ἁγίων µας Πατέρων καὶ ἀνάγκη
καὶ µεῖς νὰ προσέχουµε τὸν πνευ-
µατικὸ ἑορτασµό. Ὅπως καταβάλ-
λουµε προσπάθεια, ἐπὶ παραδείγ-
µατι τὴν ἡµέρα τοῦ Πάσχα, νὰ κοι-
νωνήσουµε ὅσο καὶ νὰ ἔχουµε τέλος
πάντων ἀµελήσει αὐτὸ τὸ χρέος,
τοὐλάχιστο αὐτὴ τὴν ἡµέρα, τὸ ἴδιο
θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ καὶ τὴν ἡµέρα τῆς
Πεντηκοστῆς, µεγάλη ἡµέρα καὶ νὰ
ἑτοιµαστοῦµε, γιατὶ ὄχι, νὰ νηστεύ-
σουµε, νὰ ἐξοµολογηθοῦµε, νὰ συγ-
χωρεθοῦµε καὶ νὰ ἀξιωθοῦµε τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων. Νὰ ἀνοίξου-
µε ἕνα λόγο Πατερικὸ τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόµου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
Θεολόγου ἢ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαµᾶ νὰ δοῦµε πῶς τὸ ἔζη-
σαν τὸ µυστήριο αὐτὸ οἱ Πατέρες,
πῶς ἑρµήνευσαν καὶ ἐξήγησαν τὴν
ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες. Νὰ δῆτε ἄλλος κόσµος, ἄλλη
χαρὰ καὶ ἄλλη εὐφροσύνη θὰ ὑπάρ-
χη· ἢ νὰ δοῦµε τὰ ὡραῖα Ἀποστο-
λικὰ καὶ Εὐαγγελικὰ ἀναγνώσµατα,
νὰ δῆτε καὶ τὴν ἑποµένη τῆς Ἁγίας
Πεντηκοστῆς, ποὺ λέγει ὅτι ὁ Κύριος
ἄφησε τὰ ἐνενῆντα ἐννέα καὶ πῆγε
γιὰ τὸ ἕνα νὰ τὸ σώση, ἐπίσης τὴν
χαρά ποὺ κάνει µιὰ γυναίκα, ποὺ
βρῆκε τὴν ἀπολεσθεῖσα δραχµή.
Ἐπίσης πῶς πρέπει νὰ γίνεται ἡ
διόρθωση, ὅταν σφάλλη ἕνας ἀδελ-
φός µας· νὰ πᾶς µεταξὺ σοῦ καὶ
αὐτοῦ µόνου, νὰ τακτοποιήσετε (τὴν
διαφορὰ) µεταξύ σας, µετὰ πάρε καὶ
ἕνα ἄλλον, (αὐτὰ ἔχουν σχέση µὲ τὴν
συγγνώµη, µὲ τὴν ἀνεξικακία, µὲ τὴν
ἀγάπη) ἢ «λαλοῦντες ἑαυτοῖς
“ὠδὲς” καὶ ἄσµατα πνευµατικά»,
ποὺ λέει ὁ Ἀπόστολος στὸ Ἀποστο-
λικὸ ἀνάγνωσµα.

*  *  *
Ἔχουν οἱ χριστιανοὶ τὴν χαρά

τους, ἔχουν τὴν ἀγαλλίαση, ἔχουν
τὴν εὐφροσύνη ἀλλὰ µακρυὰ ἀπὸ
τὴν ἁµαρτία. «Πάντα µοι ἔξεστι ἀλλ᾽
οὐ πάντα συµφέρει». Τὸ ἴδιο θἄλε-
γα νὰ προσέξουµε καὶ στὰ δῶρα
µας. Εἶναι ὡραῖο νὰ κάνουµε κάτι,
ποὺ θὰ µείνη, κάτι ποὺ θὰ ὠφελή-
ση. Κάποιος µοῦ προσέφερε ἕνα
βιβλίο, µὰ θὰ πῆς ἔχεις ἀνάγκη ἐσὺ
ἀπὸ βιβλία; ἀφοῦ τόσα βιβλία δια-
βάζεις, καὶ ὅµως, αὐτὸ τὸ βιβλίο τὸ
διάβασα, τὸ ξαναδιάβασα καὶ οὔτε
τό διάβασα ὅλο, εἶχα κολλήσει
ὅπως ἡ βελόνα παλαιότερα τοῦ
γραµµοφώνου σ᾽ ἕνα κεφάλαιο, σ᾽
ἕνα τµῆµα καὶ ἐκεῖ τὸ διάβαζα, τὸ
ξαναδιάβαζα, καὶ λέω αὐτὸ εἶναι
σωτήριο καὶ τὸ ἔδωσα καὶ σὲ ἐξο-
µολογούµενο, πάρε διάβασέ το, γιὰ
τὸν ἀγώνα σου. Λοιπὸν ἕνα πνευ-
µατικὸ βιβλίο µπορεῖ νὰ σηµάνη
πολλὰ γιὰ ὅλους µας, κληρικοὺς καὶ
λαϊκούς, νὰ σκεπτώµεθα τί ταιριά-
ζει. Εἶναι ἕνας νέος, ἂς τοῦ δώσου-
µε ἕνα κατάλληλο, εἶναι ἕνας µεγα-
λύτερος, ἕνας πονεµένος, δώστου
κάτι γιὰ τὸ πένθος πῶς θὰ παρηγο-
ρήση τὸν πόνο του ἢ τί ἄλλο θὰ µᾶς
φωτίση ὁ Θεός. Ἔχει ἄλλο πόλεµο,
δώστου κάτι γιὰ τὴν ἁγνότητα, γιὰ
τὴν σωφροσύνη, γιὰ τὴν ἐγκράτεια
ἢ γι᾽ αὐτὰ ποὺ µᾶς µαστίζουν τώρα
τόσες καὶ τόσες ἀρρώστιες καὶ ποὺ
ἔχουν τρελλαθῆ οἱ ἄνθρωποι, δὲν
ξέρουν τί λένε καὶ τί κάνουν. Μιὰ
εἰκόνα ὡραία, παραδοσιακή, µιὰ
κασέτα ὡραία µὲ βυζαντινὴ µου-
σικὴ νὰ εὐφραίνεται ἡ ψυχή του καὶ
ὅ,τι ἄλλο µᾶς φωτίσει ὁ Θεός, πάν-
τως κάτι, ἕνα σταυρὸ ποὺ νὰ τὸν
φοράη, νὰ τὸν ἔχη µαζί του, ἕνα
κοµποσχοίνι γιατὶ ὄχι, πάρε ἕνα
δωράκι τέτοιο νὰ κάνης προσευχὴ
καὶ τόσα ἄλλα ποὺ θὰ µᾶς φωτίση
ὁ Θεός, «δὸς σοφῷ ἀφορµήν»,

ἀλλὰ ὁ νοῦς µας πρέπει νἆναι στό
νὰ δώσουµε, νὰ προσφέρουµε καὶ
νὰ κάνουµε κάτι, ποὺ θὰ µείνη παν-
τοτινὰ κτῆµα µας καὶ στὸν ἀδελφό
µας, ποὺ θὰ θελήσουµε νὰ βοηθή-
σουµε, νὰ δώσουµε ἕνα πνευµα-
τικὸ δῶρο.

*  *  *
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος τέλος βλέ-

ποντας τὴν σπουδαιότητα τῆς
ἑορτῆς λέει πὼς πρέπει νὰ γιορτά-
ζεται καθηµερινά. Εἶναι ἀνάγκη νὰ
τὴν ἑορτάζουµε κάθε µέρα. Πεντη-
κοστὴ νὰ ἔχουµε κάθε µέρα. Ἂς
δοῦµε πιὰ εἶναι ἡ αἰτία τῆς σηµε-
ρινῆς γιορτῆς καὶ γιὰ πιὸ λόγο τὴν
γιορτάζουµε· λέει: Λοιπόν ὅπως ὁ
Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι
κοντὰ στοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς
ἔτσι καὶ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ εἶναι
µαζί τους. Πῶς ἀποδεικνύεται
αὐτό; Ἐκεῖνος ποὺ µὲ ἀγαπᾶ, λέγει,
θὰ τηρήση τὶς ἐντολές µου καί ἐγὼ
θὰ παρακαλέσω τὸν Πατέρα µου
καὶ θὰ σᾶς δώση ἄλλο Παράκλητο,
παρηγορητή, γιὰ νὰ µένη µαζί σας
αἰώνια, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας.
Μεγάλο πρᾶγµα ἡ τήρηση τῶν
ἐντολῶν, ἡ ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὴν
ἁµαρτία, αὐτὸ πραγµατικὰ πάει
στὸν Κύριο, ἔχεις τὸ Ἅγιο Πνεῦµα.

Πῶς ἔρχεται ἡ στενοχώρια, πῶς
ἔρχεται ἡ θλίψη, πῶς ἔρχεται ὁ πό-
νος, πῶς ἔρχεται ἡ ὀδύνη; ∆ὲν
ἔρχεται ἀπὸ τὴν ἁµαρτία; Ὅταν δὲν
τηροῦµε τὶς ἐντολές, παραβαίνουµε
τὶς ἐντολὲς καὶ ἁµαρτάνουµε· ἀµέ-
σως χάνουµε αὐτὸ τὸ δῶρο, εἶναι
ξερὴ ἡ ψυχή µας, εἴµαστε πονεµέ-
νοι, πικραµένοι, στενοχωρηµένοι,
δὲν ἔχουµε τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, δὲν ἔχουµε τὴν χαρὰ
ποὺ ἦλθε νὰ µᾶς φέρη καὶ ὅλους
τοὺς ἄλλους ὡραίους καρπούς.

Ὅπως λοιπὸν εἶπε ὁ Χριστὸς γιὰ
τὸν Ἑαυτό Του, νὰ ἐγὼ εἶµαι µαζί
σας ὅλες τὶς ἡµέρες µέχρι τὸ τέλος
τοῦ κόσµου καὶ ἔτσι µπορεῖ συνέ-
χεια νὰ ἑορτάζουµε τὰ Θεοφάνεια,
τὸ ἴδιο εἶπε καὶ διὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα
ὅτι βρίσκεται αἰώνια µεταξύ µας καὶ
ἑποµένως µποροῦµε αἰώνια νὰ
ἑορτάζουµε τὴν Πεντηκοστὴ καὶ
θἄλεγα, ἀδελφοί µου, ἕνα χειρο-
πιαστὸ σηµεῖο τῆς Πεντηκοστῆς
εἶναι ἡ θεία Λειτουργία. Τί λέει ὁ λει-
τουργὸς «κατάπεµψον τὸ Πνεῦµά
Σου τὸ Ἅγιον ἐπὶ τὰ προκείµενα
δῶρα ταῦτα καὶ ποίησον τὸν µὲν
ἄρτον τοῦτον Τίµιον Σῶµα τοῦ Χρι-
στοῦ Σου, τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ
τούτῳ Τίµιον Αἷµα τοῦ Χριστοῦ, µε-
ταβαλὼν τῷ Πνεύµατί Σου τῷ
Ἁγίῳ» καὶ µὴ διὰ τὰς ἁµαρτίας λέει
σὲ µιὰ ἄλλη εὐχὴ κωλύσης, ἐµποδί-
σης δηλαδὴ τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, τὴν Κάθοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος νὰ γίνη αὐτό, νὰ γίνη
σωστὸ τὸ µυστήριο, νὰ γίνη ἡ µετα-
βολή. Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός,
πολλὲς φορὲς τὄχουµε πεῖ, τὸ ἔχει
ἐπισηµάνει καὶ αὐτὸ καὶ λέει νὰ βά-
ζετε τοὺς ἱερεῖς σας νὰ λειτουργοῦν
κάθε ἡµέρα. Νὰ γίνεται θεία Λει-
τουργία εἰ δυνατὸν κάθε ἡµέρα, γιὰ
νὰ ἁγιάζεσθε σεῖς, τὰ σπίτια σας, ὁ
τόπος, τὰ χωράφια σας, τὰ πάντα
ὅπως ἦταν τότε ἀγροτικὲς περιο-
χές, ποὺ τὰ χάσαµε τώρα.

Λοιπὸν ἕνα σηµεῖο ὁλοφάνερο
τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς δὲν
εἶναι µόνο ἡ µεθαυριανὴ ἡµέρα,
ἀλλὰ ὁσάκις τελοῦµε τὴν θεία Λει-
τουργία Πεντηκοστὴ ἑορτάζουµε
καὶ τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς ἑορτὲς καὶ
κάθε ἡµέρα ὁσάκις τελοῦµε θεία
Λειτουργία. Καὶ εἶναι κρῖµα ἐπίσης
νὰ τελοῦνται θεῖες Λειτουργίες καὶ οἱ
Χριστιανοὶ νὰ ἀπέχουν, διότι δυσ -
τυχῶς εἶναι καὶ πολλὲς οἱ ἐργασίες,
ἀλλὰ καὶ πολλὰ τὰ ἐµπόδια καὶ ἔτσι
ἔχουµε µιὰ ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὴν
λειτουργικὴ ζωή. Ἐὰν ὅµως καὶ
ἐµεῖς βοηθήσουµε σὰν κληρικοὶ καὶ
ἐσεῖς σὰν πιστοὶ συµµετέχετε καὶ
ζοῦµε αὐτὸ τὸ µυστήριο θἄχουµε
µιὰ διαρκῆ Πεντηκοστή.

Αὐτὲς τὶς ἡµέρες δυστυχῶς δὲν
τὶς σκεπτόµεθα πολὺ καὶ µερικὲς
φορὲς τὶς βεβηλώνουµε. Ἐνθυ-
µοῦµαι κάπου ἀναφέρεται στὸν βίο
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ
τὴν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς εἶχαν
βάλει ἱπποδρόµιο καὶ λέει: «Θεέ
µου, τέτοια ἡµέρα ἱπποδρόµιο. Χρι-
στέ µου» καὶ γι᾽ αὐτὸ ἔκανε θερµὴ
προσευχὴ καὶ παρεκάλεσε τὸν Θεὸ
καὶ ἔπεσε µιὰ καταρρακτώδης
βροχὴ καὶ µαταίωσε τὸ ἱπποδρό-
µιο. Λοιπὸν καὶ ἐµεῖς νἄχουµε
ἔννοια γι᾽ αὐτὰ τὰ πράγµατα καὶ
ἀκόµη λέει κάπου νοµίζω στὴν ἴδια
ὁµιλία ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος ὅτι,
ὅταν ἔρχεσθε στὴν Ἐκκλησία εἶναι
ὡσὰν νὰ ντύνετε τὴν µητέρα σας µ᾽
ἕνα ὡραῖο φόρεµα ἀπὸ πάνω ὡς
κάτω, ἐνῶ λέει ἂν δὲν ἔρχεσθε στὴν
Ἐκκλησία εἶναι σὰν νὰ τὴν ἀφήνετε
γυµνὴ τὴν µητέρα Ἐκκλησία, γι᾽
αὐτὸ λοιπὸν νὰ προσπαθοῦµε καὶ
αὐτὴ τὴν µεγάλη ἡµέρα καὶ τὶς
ἄλλες. Καµµιὰ φορὰ ὁ λειτουργὸς
ἱερεὺς κάνει τὴν θεία Λειτουργία καὶ
δὲν ἔχει καµµιὰ ψυχὴ ἢ εἶναι βιαστι-
κοί. Νὰ σήµερα µοῦ ἔλεγε µιὰ
εὐλαβὴς κυρία πήγαµε στὴν Κων-
σταντινούπολη. Βλέπει ὁ καϋµένος
ὁ ἱερεὺς στὴν Παναγία τῶν Βλα-
χερνῶν ἦλθε ἕνα ποῦλµαν, δόξα
σοι ὁ Θεός, ἀρχίζει τὴν παράκλη-
ση, ὥσπου νὰ τελειώση τὴν παρά-
κληση ἔφυγαν, ἦταν βιαστικοί, του-
ρίστες, ἀλλὰ ἦσαν καὶ µερικοὶ
ἄνθρωποι ποὺ µείνανε, µείνανε
ἐκεῖ νὰ τελειώση ἡ Λειτουργία σὲ
µιὰ ἄλλη περίπτωση. Τὸ χάρηκε
αὐτό, δόξα σοι ὁ Θεός, ἐσεῖς λέει
δὲν εἶσθε τουρίστες, εἶσθε προσκυ-
νητές, τὸ χάρηκε ἰδιαιτέρως αὐτὸ γι᾽
αὐτὸ καὶ µεῖς ἂς προσπαθοῦµε, ἂν
τυχὸν εὑρισκόµεθα σὲ κάποιο ταξί-
δι νὰ µείνουµε στὴ θεία Λειτουργία
νὰ συµµετάσχουµε σ᾽ αὐτὴ τὴν θεία
Λειτουργία. 

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Π.Ο.Ε. Κάνιγ-
γος 10, Ἀθῆναι.

Ἡ Πεντηκοστή*

∆ὲν θὰ ἐπιτρέψουµε 
νὰ ξανακλάψη 
ἡ Παναγία µας

Κύριε ∆ιευθυντά,
∆υστυχῶς ὅπως ἐνηµερωθήκαµε

ὁ δήµαρχος Θεσσαλονίκης κ.
Μπουτάρης καὶ φέτος ἑτοιµάζει τὴν
ἐπαίσχυντη παρέλαση τῶν ὁµοφυ-
λοφίλων! Μάλιστα, ἀκούστηκε, ὅτι ὁ
ἴδιος εἶναι στεναχωρηµένος, γιατὶ
δὲν ἔρχονται τόσοι πολλοὶ ὁµοφυλό-
φιλοι, ὅσους θὰ ἤθελε, ἄν καὶ τοὺς
καλεῖ ἐπανειληµµένως. 

Ὡς φοιτητὲς τῆς ἡρωϊκῆς σχολῆς,
τῆς Θεολογίας, τοῦ Α.Π.Θ., ὡς τέ-
κνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος ∆η-
µητρίου τοῦ Μυροβλύτου δὲν µπο-
ροῦµε νὰ ἀνεχτοῦµε νὰ ξαναγίνει
κάτι τέτοιο καὶ αὐτὸ διότι δὲν ἀντέ-
χουµε νὰ βλέπουµε τὴν Μάνα µας
τὴν Παναγία καθὼς καὶ τὸν ἀγαπη-
µένο µας Ἅγιο ∆ηµήτριο νὰ κλαῖνε!
∆ὲν σᾶς ἐπιτρέπεται κ. ∆ήµαρχε νὰ
προσβάλετε ἔτσι τὴν πίστη µας, τὴν
πόλη µας, τὰ ἰδανικά µας! Μέχρι
ἐδῶ ἦταν, δὲν πάει ἄλλο! Ὁ Χριστὸς
µας συνεχῶς µακροθυµεῖ, ἔρχεται
ὥρα, ὅµως ποὺ ὅταν ὁ ἄνθρωπος
δὲν καταλαβαίνει µὲ κανένα τρόπο,
ἀναγκάζεται νὰ τὸν ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ὁ
ἴδιος.

Πληροφορηθήκαµε ὅτι ὁ Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης ἑτοιµάζει,
πρὸς τιµήν του, Ἀγρυπνία τὴν 18
Ἰουνίου καὶ ὥρα 9 µ.µ. στὸν ναὸ
τῆς Ἀχειροποιήτου, µὲ κύριο
αἴτηµα πρὸς τὴν Παναγία µας,
τὴν ἀποτροπὴ τῆς φρικτῆς αὐτῆς
παρελάσεως. 

Τὸν συγχαίρουµε γιὰ αὐτήν του
τὴν πρωτοβουλία, διότι ἡ Ἀγρυπνία,
ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή εἶναι  ὁ µό-
νος τρόπος, τὸ πιὸ δυνατό µας
ὅπλο ἐνάντια σὲ αὐτὸν τὸν πνευµα-
τικὸ πόλεµο.

Ἱκετεύουµε κλαίγοντας, µὲ πόνο
ψυχῆς, ὅλους τοὺς Ἕλληνες Ὀρθο-
δόξους, ὅλους τοὺς Ἁγιορεῖτες, µο-
ναχοὺς καὶ Καθηγουµένους, ὅλους
τοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Θεσ-
σαλονίκης, νὰ ἔρθουν σὲ αὐτὴν τὴν
Θεοφιλῆ Ἀγρυπνία, νὰ µὴ διστά-
σουν νὰ ὁλογήσουν καὶ νὰ ἔρθουν
καὶ αὐτό, διότι βλέποντας ὁ Χριστός
µας τόσον λαὸ νὰ τὸν θερµοπαρα-
καλεῖ, ἀκούγοντας τόσες ἔµπονες
προευχές, εἴµαστε ταπεινὰ πεπει-
σµένοι ὅτι θὰ ΜΑΚΡΟΘΥΜΗΣΕΙ καὶ
θὰ διαλύσει ὁλοκληρωτικὰ αὐτὴν
τὴν παρέλαση. 

Ἀκόµα θερµοπαρακαλοῦµε
ὅλους τοὺς σεβαστοὺς Ἱεράρχες καὶ
εἰδικὰ τοὺς Μητροπολίτες, Πει-
ραιῶς, Κηθύρων, Γόρτυνος, Αἰτω-
λοακαρνανίας, καὶ Κονίτσης, νὰ
γράψουν εἰδικὲς Ἐγκυκλίους ἐνάν-
τια σὲ αὐτὲς τὶς παρελάσεις, καθὼς
καὶ νὰ πραγµατοποιήσουν, ὅταν δο-
θεῖ ἡ εὐκαιρία, Ἡµερίδες µὲ αὐτὸ τὸ
θέµα, πρὸς ἐνηµέρωση τοῦ πονεµέ-
νου ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τοὺς ἱκετεύου-
µε νὰ µὴ µᾶς ἀγνοήσουν, ἀλλὰ νὰ
ἀφουγκραστοῦν τὸν πόνο µας καὶ
νὰ µᾶς κατανοήσουν. Ἀµήν.

Τέλος ζητᾶµε τὶς προσευχές ὅλων
σας, προσευχηθεῖτε, γιὰ αὐτὲς τὶς
παρελάσεις, νὰ τὶς διαλύσει ὁ Θεός,
προσευχηθεῖτε νὰ ἀκούσει ὁ Χρι-
στός µας τὶς δεήσεις τῶν παιδιῶν
του, σᾶς ἔχουµε Ἀνάγκη! Εὐχόµα-
στε ταπεινὰ σὲ αὐτὴν τὴν Ἀγρυπνία
νὰ εἶστε ΟΛΟΙ ἐκεῖ.  Ἀµήν!

Μετὰ τιµῆς
Φοιτητὲς Θεολογικῆς Α.Π.Θ.

Τὸ κάψιµον τοῦ Ἰούδα 
καὶ τὸ σπάσιµον
τῶν µπότηδων

(κεραµικῶν)
Ἀξιότιµε κύριε ∆ιευθυντὰ

Ἐδιάβασα εἰς τὸ ὑπ᾽ ἀριθ.
2056//6.2.15 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύ-
που» ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξαν-
δρουπόλεως κ. Ἄνθιµος ἀπηγό-
ρευσε εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανοὺς τῆς Χηλῆς Ἀλεξανδρου-
πόλεως, νὰ περιφέρουν τὸν ἐπιτά-
φιον τοῦ Χριστοῦ µας εἰς τὸ χωριό
τους γιὰ εὐλογία, ἐπειδὴ δὲν σταµά-
τησαν τὸ ἔθιµο τῆς καύσεως τοῦ
Ἰούδα ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τους,
τὴν Μεγάλη Παρασκευή. 

Τὸ ἔθιµο αὐτὸ φανερώνει τὴν
ἱερὴ ἀγανάκτησή τους, ὅτι δηλαδὴ
ἀποστρέφονται τοὺς προδότες καὶ
ὅτι ταράσσεται ἡ ψυχή τους ἀπὸ
τὴν προδοσία τοῦ Ἰούδα, ὁ ὁποῖος
ἀπὸ δική του προαίρεση καὶ βούλη-
ση ἐπέτρεψε νὰ εἰσέλθει εἰς αὐτὸν ὁ
σατανᾶς ποὺ τὸν ὡδήγησε εἰς τὴν
προδοσίαν καὶ τελικὰ εἰς τὴν ἀγχό-
νην. 

Τὸ κάψιµο, λοιπὸν τοῦ Ἰούδα µᾶς
θυµίζει τὸ πῦρ τῆς κολάσεως ὅπου
θὰ καίωνται ὅλοι οἱ προδότες καὶ
ἐχθροὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως
(αἱρετικοί, οἰκουµενιστές, ἀµετανόη-
τοι ἁµαρτωλοί, ἄθεοι, ἀλλόθρησκοι
καὶ εἰδωλολάτρες).

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἀπὸ ἱερὴ
ἀγανάκτηση γιὰ τὴν προδοσίαν τοῦ
Ἰούδα, ἔβγαλε τὸ µαχαίρι, κτύπησε
τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως Μάλχον
καὶ τοῦ ἔκοψε τὸ αὐτί. Τὰ ἱερὰ καὶ τὰ
ὅσια τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν εἶναι ἰδιο-
κτησία κανενός. Ἀνήκουν εἰς τὸν
Θεόν. 

Ὅσοι Μητροπολίτες δὲν τηροῦν
τὸν ὅρκον ποὺ ἔδωσαν, ὅτι θὰ δια-
φυλάττουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες
τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶναι προδότες τῆς
Ὀρθοδοξίας. 

Τὸ κάψιµο τοῦ Ἰούδα δὲν εἶναι
ἐκδίκησις πρὸς τοὺς Ἑβραίους,
ἀλλὰ δίδαγµα πρὸς ὅσους προδί-
δουν τὸν Χριστό µας καὶ εἶναι
ἐχθροί Του, ὅτι ἔτσι θὰ καίωνται εἰς
τὸ πῦρ τῆς κολάσεως. 

Ὁ Χριστός µας δὲν συγχώρησε
τοὺς σταυρωτές του «ἅπαξ διὰ
παντός», ὅπως λέγει ὁ Μητροπολί-
της Ἄνθιµος. τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ
µας:«Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ
οἴδασι τὶ ποιοῦσι» (Λουκ. κγ´, 34),
φανερώνουν ὅτι τὰ εἶπεν ὡς
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ µᾶς δείξει ὅτι δὲν
ἐνικήθη ἀπὸ τὸν σατανᾶν µὲ τὴν
ἁµαρτίαν τῆς µνησικακίας, ἀλλὰ
µᾶς ἐδίδαξε νὰ συγχωροῦµε κι
ἐµεῖς ὅσους µᾶς κάνουν κακὸ ἐφαρ-
µόζοντας τὴν ἀρετή τῆς ἀνεξικα-
κίας. «Ἀνεξίκακε, Κύριε, δόξα Σοι».
Τὸ παράδειγµά Του ἀκολούθησαν
ὅλοι οἱ µάρτυρες τῆς πίστεως. 

Ἄν ἀρκοῦσε µόνον νὰ λέµε: «Πά-
τερ ἡµῶν... καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλή-
µατα ἡµῶν ὡς καὶ ἡµεῖς  ἀφίεµεν
τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν» καὶ νὰ νοµί-
ζουµε ὅτι ὁ Θεὸς συγχωρεῖ ἀµέσως
τὶς ἁµαρτίες καὶ τῶν µὲν καὶ τῶν δέ,
τότε δὲν θὰ χρειαζόταν τὸ µυστή-
ριον τῆς µετανοίας καὶ Ἱερᾶς Ἐξο-
µολογήσεως. Ἀπὸ τοὺς σταυρωτὲς
τοῦ Χριστοῦ µας συγχωρήθηκαν τε-
λικά, µόνο ὅσοι µετανόησαν, πί-
στευσαν στὸ Χριστό µας καὶ βαπτί-
σθηκαν Ὀρθόδοξοι χριστιανοί.

Ἐµεῖς, οἱ ἁµαρτωλοὶ Ὀρθόδοξοι
χριστιανοί δὲν εἴµαστε προδότες
τοῦ Χριστοῦ µας, διότι ἐὰν θέλουµε
µποροῦµε νὰ σωθοῦµε µὲ τὸ µυ-
στήριο τῆς µετανοίας καὶ Ἱερᾶς Ἐξο-
µολογήσεως. Προδότες εἶναι
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ βαπτίσθηκαν
ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ κι ἔδωσαν
ὅρκον ὅτι συντάσσονται µὲ τὸν Χρι-
στόν µας εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἐν
τούτοις προδίδουν τὸν ὅρκον τους
καὶ πηγαίνουν µὲ τοὺς ἐχθρούς τοῦ
Χριστοῦ (αἱρετικούς, χιλιαστές,
ἀλλοθρήσους, εἰδωλολάτρες ἀθέ-
ους, οἰκουµενιστές). Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος λέγει: «Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνά-
θεµα· µαρὰν ἀθᾶ» (Α´ Κορ.
ιστ´,22).

Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης
εἰς τὸ βιβλίον του «Χρηστοήθεια
τῶν Χριστιανῶν» σελ. 72 ἀναφέρει
γιὰ τὶς τριάντα κατάρες κατὰ τοῦ
προδότη Ἰούδα, ἐπειδὴ ἐπρόδωσε
τὸν Χριστον µας γιὰ τριάκοντα
ἀργύρια. Οἱ κατάρες αὐτὲς περιέ-
χονται εἰς τὸν 108ον ψαλµόν (στίχοι
6-19).

Μὲ τὸ κάψιµο τοῦ Ἰούδα ἔχει σχέ-
ση καὶ τὸ σπάσιµο τῶν µπότηδων
(κεραµικῶν) στὴν Κέρκυρα. Στηρί-
ζεται εἰς τὸν 2ον ψαλµὸν ὅπου ὁ
∆αυίδ λέγει:«Ποιµανεῖς αὐτοὺς ἐν
ράβδῳ σιδηρᾷ, ὡς σκεύη κεραµέ-
ως συντρίψεις αὐτούς» (Ψαλµ. 2,
9).

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος εἰς τὴν ἐξή-
γησιν τοῦ ψαλµοῦ, λέγει: «σιδηρᾶ
ράβδος εἶναι ὁ σταυρός· διότι ἀπο-
τελεῖται µὲν ὁ σταυρὸς ἀπὸ τὸ ξύ-
λον, ἀλλὰ ἔχει δύναµιν σιδήρου».

Καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἰς
τὴν Ἀποκάλυψιν, λέγει: «Καὶ ὁ
νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ
ἔργα δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν
ἐθνῶν, καὶ ποιµανεῖ αὐτοὺς ἐν
ράβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ  σκεύη τὰ κε-
ραµικὰ συντριβήσεται, ὡς κἀγώ
εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός µου»
(κεφ. Β´, 26-27) 

Παρὰ τὸ ὅτι τὸ ἔθιµο αὐτό, τοῦ
σπασίµατος τῶν µπότηδων, στρέ-
φεται κατὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ
µας, ἐν τούτοις συνεχίζεται ἔστω καὶ
ἐν ἀγνοίᾳ τῆς σηµασίας του ἀπὸ
τοὺς σηµερινοὺς Κερκυραίους. Καὶ
µάλιστα ἔχει γίνει µέσον τουριστικῆς
προβολῆς τῆς Κέρκυρας. Ποιὸς
µπορεῖ νὰ τὸ καταργήσει;

Ὅλα τὰ θαυµαστὰ σηµεῖα ποὺ
συνέβηκαν κατὰ τὴν Σταύρωσιν
τοῦ Χριστοῦ µας καὶ τὸν θάνατό
Του εἰς τὸν Σταυρόν, καθὼς καὶ τὸ
σύντριµµα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τοὺς
ἁγίους καὶ µάρτυρες τῆς Ὀρθοδο-
ξίας εἴτε διὰ προσευχῆς εἴτε διὰ
τῶν χειρῶν, ἀλλὰ καὶ ὅσα θαυ-
µαστὰ σηµεῖα συµβαίνουν σήµερα,
καθὼς καὶ τὰ ἔθιµα αὐτά, ἐπιτρέπει
ὁ Θεὸς νὰ γίνωνται ἀπὸ ἀγάπην
πρὸς τοὺς ἐχθρούς Του, µήπως µε-
τανοήσουν, πιστεύσουν εἰς τὸν
Ἀναστάντα Χριστόν µας καὶ βαπτι-
σθοῦν Ὀρθόδοξα, γιὰ νὰ σωθοῦν
ἀπὸ τὸ πῦρ τῆς κολάσεως. 

Καὶ πράγµατι καὶ κατὰ τὰ χρόνια
τῶν διωγµῶν πολλοὶ εἰδωλολάτρες
βλέποντας τὰ θαύµατα, ποὺ συνέ-
βαιναν κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν βα-
σανιστηρίων τῶν µαρτύρων, πί-
στευαν εἰς τὸν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ σή-
µερα εἶναι ἀρκετοὶ εἰδωλολάτρες καὶ
ἀλλόθρησκοι, ποὺ πιστεύουν εἰς τὸν
Χριστόν µας, βαπτίζονται Ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοὶ καὶ σώζονται. 

«Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς
σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατα-
κριθήσεται» (Μαρκ. ιστ´, 16).

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι
ἀγάπης

Στέφανος Κοντοστᾶνος
συνταξιοῦχος διδάσκαλος
Καλαφατῶνες - Κερκύρας

Τί εἶναι τὸ ἀστέρι 
τοῦ ∆αβίδ; 

Κύριε ∆ιευθυντά,
Πολὺς λόγος γίνεται τὶς τελευ-

ταῖες µέρες γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ
δηµοτικοῦ συµβουλίου τῆς Καβάλας
νὰ µὴ ἐγκαινιάσει µνηµεῖο γιὰ τὸ
Ὁλοκαύτωµα στὴν πόλη, ἐπειδὴ τέ-
θηκε ἐπ’ αὐτοῦ ὑπερµεγέθες ἄστρο
τοῦ ∆αβίδ. Ὁ δῆµος, βέβαια, κατό-
πιν τῶν πολλῶν καὶ εὐνοήτως
ὑψηλῶν πιέσεων ἔσπευσε ἤδη νὰ
ἀναδιπλωθεῖ δηλώνοντας ὅτι δὲν
ἦταν αὐτὸς ὁ λόγος τῆς ἀναβολῆς
τῶν ἐγκαινίων. Καὶ σοφὰ πράττει ἡ
δήµαρχος. Ἐφόσον ὅλοι οἱ ἄλλοι
ἀδιαφοροῦν ἢ συµπράττουν ἡ
ὅποια ἀντίσταση κάµπτεται. Τὰ
πράγµατα ὅµως θὰ ἦταν διαφορετι-

κά, ἂν εἴχαµε µία πραγµατικὰ ἑλλη-
νικὴ πολιτεία καὶ συνείδηση. 

Τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία ὅµως στελε-
χώνουν πλέον ἄνθρωποι ποὺ δὲν
ἔχουν ἐκλεγεῖ ποτὲ καὶ πουθενὰ καὶ
γιὰ αὐτὸ εἶναι ὑποχρεωµένοι νὰ
ἔχουν συγκεκριµένες τάσεις καὶ στά-
σεις σὲ ἀνάλογα ζητήµατα. Χαρακτη-
ριστικὴ περίπτωση ὁ φέρελπις γε-
νικὸς γραµµατέας θρησκευµάτων, ὁ
ὁποῖος λόγω τῶν ἀπίστευτα µεγά-
λων προσόντων του (καθηγητὴς νο-
µίζω δύο ἀµερικανικῶν πανεπιστη-
µίων) καὶ τῶν ὑπεροχικῶν διοικη-
τικῶν του ἱκανοτήτων παραµένει
στὴν θέση τοῦ γενικοῦ γραµµατέα µὲ
κάθε κυβέρνηση. Ξεκίνησε ἀπὸ τὸ
ΠΑΣΟΚ, ὅπου ἀνδρώθηκε πολιτικὰ
καὶ πνευµατικὰ καὶ συνέχισε στὶς
συγκυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-Ν∆ καὶ Ν∆-
ΠΑΣΟΚ καὶ συνεχίζει ἀκόµη καὶ µὲ
τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ σπουδαῖος αὐτὸς
πολιτειακὸς παράγων ἔσπευσε νὰ
προλάβει τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση
τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συµβου-
λίου Ἑλλάδος καὶ νὰ βγάλει ἐκεῖνος
δριµύτερη καταδικαστικὴ ἀνακοίνω-
ση γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση
τοῦ δήµου Καβάλας. Βεβαίως, λόγῳ
τῶν ἀδιαµφισβήτητων ἱκανοτήτων
του περιµέναµε κάποιο καλύτερο
ἐπιχείρηµα. Μᾶς ἀπογοήτευσε
ὅλους ἐµᾶς τούς ὀπαδούς του µὲ τὸ
ἐπιχείρηµα ὅτι θίγεται ἡ ὀρθόδοξη
συνείδησή του, ἐπειδὴ θεωρεῖ ὅτι τὸ
αἴτηµα γιὰ µικρότερο ἀστέρι τοῦ
∆αβὶδ στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ ἴδιο µὲ
ἕνα αἴτηµα γιὰ µικρότερο σταυρὸ σὲ
κάποιο κοιµητήριο τῆς Ἑλλάδας!
Κρῖµα κ. Γενικέ, περιµέναµε καλύτε-
ρα ἐπιχειρήµατα ἀπὸ ἐσᾶς. Σὲ σᾶς κ.
Γενικὲ ἔχει ἀνατεθεῖ ἡ διαχείριση τῶν
σχετικῶν θεµάτων, δὲν µπορεῖ νὰ µὴ
ἔχετε ἐπιχειρήµατα. Στὸ Ἰσραὴλ δὲν
ἐπιτρέπεται ἡ ἀνέγερση µνηµείων µὲ
ἐµφανὲς τὸ σύµβολο τοῦ Σταυροῦ.
Μάλιστα, σὲ πρόσφατη ἐπίσκεψή
του ἀκόµη καὶ ὁ Πάπας ὑποχρεώθη-
κε µπροστὰ στοὺς δύο ἀρχιραββί-
νους τοῦ Ἰσραὴλ νὰ βάλει µέσα ἀπὸ
τὸν µανδύα του τὸν Σταυρό του! Καὶ
αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως λογικό: γιὰ τοὺς
Ἑβραίους ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ λατρεία
του ἀποτελεῖ βδέλυγµα µιᾶς καὶ θεω-
ροῦν τὸν Κύριο ἀπατεῶνα, τὸν Θε-
άνθρωπο ἕνα τιποτένιο ποὺ τόλµησε
νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι αὐτὸς ποὺ
ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι. Ἀκόµη καὶ στὸ
Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων µόνο σὲ
συγκεκριµένες µέρες καὶ ὧρες ἐπι-
τρέπεται ἡ λιτάνευση τοῦ Σταυροῦ
καὶ ἡ δηµόσια προβολή του. Καὶ ξέ-
ρετε γιατί; Ὄχι, ἐπειδὴ ὅπως θὰ ἄφη-
ναν νὰ ἐννοηθεῖ οἱ νεωτεριστὲς καὶ
οἰκουµενιστές, κρυπτοσιωνιστὲς Θο-
λολόγοι (στοὺς ὁποίους πρὸς ἀπο-
φυγὴν παρεξηγήσεως δὲν ἀνήκει ἐπ’
οὐδενὶ ὁ προαναφερθεὶς κ. Γενικός),
τὸ Ἰσραὴλ εἶναι κράτος ἀνεξίθρησκο
καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἄσκηση τῆς Ὀρθο-
δόξου λατρείας στὸ ἔδαφός του,
ἀλλὰ ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο ἐπειδὴ
τὸ ἕνα τρίτο τῆς Ἱερουσαλὴµ ἀνήκει
ἰδιοκτησιακὰ στὸ Πατριαρχεῖο Ἱερο-
σολύµων καὶ ἡ κτήση του αὐτὴ ἔχει
ἀναγνωριστεῖ ἀπὸ τὴν διεθνῆ κοινό-
τητα µαζὶ µὲ τὴν ἀναγνώριση τοῦ
κράτους τοῦ Ἰσραήλ. Γιὰ νὰ τὸ ποῦµε
καὶ ἀλλιῶς: τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσο-
λύµων θὰ µποροῦσε νὰ ἀναγνωρι-
στεῖ ἀκόµη καὶ ὡς αὐτόνοµο ἢ καὶ
ἀνεξάρτητο κρατίδιο, ὅπως περίπου
εἶναι τὸ Βατικανό. Παρόλα αὐτὰ καὶ
στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων τίθεν-
ται περιορισµοὶ ἀπὸ τὴν Ἰσραηλινὴ
Κυβέρνηση. 

Ἀλλὰ τελικὰ τί εἶναι τὸ ἀστέρι τοῦ
∆αβίδ; Εἶναι ἆραγε, ὅπως προβάλ-
λεται ἀπὸ τοὺς κατηγόρους τῆς δη-
µάρχου Καβάλας, ἁπλῶς καὶ µόνο
ἕνα θρησκευτικὸ σύµβολο; Ἢ µή-
πως εἶναι ταυτόχρονα καὶ τὸ ἐθνικὸ
σύµβολο τοῦ Ἰσραήλ; Μήπως εἶναι
τὸ ἀστέρι ποὺ ὑπάρχει στὴν ἰσραη-
λινὴ σηµαία; Μήπως ἡ ἐκκωφαντικὴ
σιωπὴ τῶν καθ’ ὕλην ἁρµοδίων,
ὅπως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, δὲν κρύβει πλέ-
ον, ἀλλὰ ἀποκαλύπτει πράγµατα;

Μὲ ἐκτίµηση
Χαράλαµπος Μηνάογλου

Περί τῶν 
Ἀποστολικῶν

∆ιαταγῶν
Κύριε ∆ιευθυντά,

Στὰ διάφορα ἄρθρα τοῦ Ὀρθοδό-
ξου Τύπου βλέπουµε νὰ γράφονται
ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Κανόνες τοῦ Πηδαλί-
ου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ οἱ
ἐντολὲς ἀπὸ τὶς Ἀποστολικὲς ∆ιατα-
γές, ποὺ δὲν στεροῦνται τῆς ἀξίας
τῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων καθότι
ἐγράφησαν ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ ὑπὸ
τῶν ἰδίων τῶν Ἀποστόλων καὶ θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ συνέχειά των, ἐφ᾽
ὅσον δὲν εἶναι καὶ δὲν χαρακτηρίζον-
ται ὡς τὰ νόθα καὶ ἀποβλητέα Εὐαγ-
γέλια τοῦ Ἰούδα, τοῦ Θωµᾶ κ.τ.λ.

Ψάχνοντας σὲ βιβλιοπωλεῖο τῶν
Ἀθηνῶν νὰ βρῶ τὶς Ἀποστολικὲς ∆ια-
ταγὲς ὡς ἰδιαίτερο καὶ ξεχωριστό βι-
βλίο, δυστυχῶς, µοῦ εἶπαν, δὲν ὑπάρ-
χει, γιατί οἱ Ἀποστολικὲς ∆ιαταγὲς εἶναι
διάσπαρτες σὲ διάφορα ἐκκλησια-
στικὰ κείµενα. Μήπως µπῆκε στὸν κό-
πο κάποιος συγγραφέας νὰ τὶς συγ-
κεντρώσει σὲ ἕνα ἑνιαῖο βιβλίο;

Μπορεῖ κάποιος νὰ µᾶς τὸ πληρο-
φορήσει;

Ἂν δὲν ἔχει γίνει µία τέτοια προσ -
πάθεια, εἶναι θαρρῶ µία θεάρεστη
εὐκαιρία νὰ τὸ ἐπιχειρήσει κάποιος
θεολόγος ἢ συγγραφέας ἐκκλησια-
στικῶν κειµένων ποὺ ἔχει τὴν δυνα-
τότητα καὶ τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσχολη-
θεῖ. Πιστεύω ὅτι θὰ µᾶς βοηθήσει
πάρα πολύ.

Ράπτης Παναγιώτης,
Φιλιππιάδα

Σημ. «Ο.Τ.»: Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι
ὁ Ἐκδ. Οἶκος «Τὸ Βυζάντιον» ἔχει
ἐκδώσει τὰς Ἀποστολικὰς Διαταγάς.
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Κάρτα συναλλαγῶν
τα συναλλαγῶν:

α. Μπορεῖ νά περιέχει τό τσιπάκι
RFID, ἀναπρογραµµατιζόµενο,

β. Εἶναι µικρῆς ἤ µεγάλης χωρητι-
κότητας ἀλλά σέ κάθε περίπτωση 

γ. ἐπικοινωνεῖ µέ βάση δεδοµέ-
νων, ὅπου περιέχονται τώρα ἅπαν-
τα τά οἰκονοµικά δεδοµένα ἀλλά ἐν
συν εχείᾳ ἅπαντα τά προσωπικά δε-
δοµένα ὅλης τῆς δηµόσιας καί ἰδιω-
τικῆς ζωῆς.

Εἶναι πεπεισµένοι οἱ συµπολίτες
µας, ὅτι ἡ νέα ὕπουλη Κάρτα Συ-
ναλλαγῶν ἀντικαθιστᾷ πλήρως τήν
Κάρτα τοῦ Πολίτη, τήν ὁποία ἀπέρ-
ριψαν µέσῳ διαβούλευσης, ὅλοι οἱ
δηµοκρατικοί φορεῖς τῆς χώρας µας,
ἐκτός κάποιων κοµµατικῶς πειθαρ-
χούντων ἀφελῶν.

Κανένας κοµµατικός παράγοντας
δέν ἐπιτρέπεται πλέον νά µᾶς πα-
ραπλανᾷ καί νά ἐµπαίζει ἐµᾶς τούς
καταταλαιπωρηµένους Ἕλληνες
πολίτες, ἀφοῦ ὅλοι γνωρίζουµε, ὅτι
εἶναι ἀδύνατον νά παταχθεῖ ἡ φορο-
διαφυγή, ἀφοῦ ἡ Κάρτα Συναλ-
λαγῆς: 

α. Ἐπιβάλλεται µόνο στόν πάµ-
φτωχο ἤ ψευδοµικροµεσαῖο Ἕλλη-
να πολίτη,

β. ∆έν ἐπιβάλλεται στούς ἔχοντας
ἄφθονα χρήµατα, ἀφοῦ ἔχουν τή
δυνατότητα ἰδιαιτέρων, µυστικῶν
εὐνοϊκοτάτων συµφωνιῶν, µέ τίς
τράπεζες καί 

γ. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, µέ
ρυθµιστικό ρόλο στίς συναλλαγές,
ἔχει τό δικαίωµα νά νοµοθετεῖ πάνω
σέ θέµατα οἰκονοµικῶν καί οἱ ἀπο-
φάσεις της νά περνοῦν ὄχι πρός
ψήφιση στό ἑλληνικό κοινοβούλιο,
ἀλλά µέ Φ.Ε.Κ. καί νά ἰσχύουν ὡς
νόµοι τοῦ «Κράτους».

Εἶναι τοῖς πᾶσι πλέον τά ἀνωτέρω
γνωστά. Οἱ ἄνω τῶν ἑκατό χιλιάδων
συµπολίτες µας πού κατέθεσαν ἠλε-
κτρονικά ἤ καί γραπτά τήν ἀπόφα-
σή τους νά µή δεχθοῦν τήν Κάρτα
τοῦ Πολίτη, ἔχουν ἀποκτήσει τήν
αὐτονόητη ἁπλῆ ἱκανότητα νά ἀντι-
λαµβάνονται τίς σκοπιµότητες τῶν

ὑπουργῶν, πού µεθοδεύουν ἑκά-
στοτε τή θέσπιση τέτοιων Καρτῶν.
Τώρα ἐπανανεώνουν τή βούλησή
τους νά µή πέσουν θύµατα στά ἀδυ-
σώπητα σχέδια τῆς Νέας Ἐποχῆς,
πού ἐπιδιώκει τά πάντα νά ἰσοπε-
δωθοῦν κάτω ἀπό τήν πιό δεινή
παγκόσµια δικτατορία της.

Οἱ λίστες Λαγκάρντ, Λουξεµβούρ-
γου καί ἄλλες, ἐνδεικτικά µόνο ἔφε-
ραν στό φῶς κάποιους παρανόµως
πλουτούντας, ὅµως δέν ἔφεραν κα-
νένα ἄλλο ποθητό ἀποτέλεσµα, δη-
λαδή τήν πάταξη τῆς φοροδια-
φυγῆς. Φυσικά δέν γίνεται καµιά συ-
ζήτηση γιά ἐπιστροφή χρηµάτων�
Ἐξακολουθεῖ νά ἐπιβεβαιώνει ὁ λα-
ός µας τό «ὅπου φτωχός καί ἡ µοῖρά
του». Ὡστόσο ὁ λαός µας ἀντιστέ-
κεται καί ἐπιµένει µέ ἀξιοπρέπεια σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς ἐνάντια στόν
ἐµπαιγµό, τόν οἰκονοµικό εὐτελισµό
καί τό σφυροκόπηµα ὅλων τῶν κο-
ρυφῶν τῆς µακραίωνης ἑλληνοχρι-
στιανικῆς παραδόσεώς του. Ξέρει
ὅµως νά λέει καί τό ὄχι, ὅταν µαίνε-
ται ἡ Νέα Ἐποχή ἐνάντια στά ὑψηλά
ἀναλλοίωτα πιστεύµατά του. Τώρα
λέει τό ὄχι καί στίς Κάρτες Συναλ-
λαγῆς.

Ἐν τῷ µεταξύ «χαµός» γίνεται στά
ΜΜΕ γιά τό ἱερό λείψανο τῆς ἁγίας
Βαρβάρας, τό ὁποῖο ἔχει τεθεῖ πρός
προσκύνηση στόν ὁµώνυµο Ἱερό
Ναό της, στήν περιοχή ἁγίας Βαρ-
βάρας. Κι ἐδῶ κοµµατικοί παράγον-
τες µαίνονται, ἐνῷ ἄλλοι συµπολι-
τευόµενοί τους προσπαθοῦν νά
τούς συµµαζέψουν, ἀφοῦ ἡ πραγ-
µατικότητα τοῦ πλήθους τῶν προ-
σκυνητῶν καί ὁ χρόνος ἀναµονῆς
πού εἶναι πάνω ἀπό δύο ὧρες, δεί-
χνει τή δύναµη τῆς ὀρθοδόξου πί-
στεως τοῦ λαοῦ µας. Ὁ ἴδιος πιστός
λαός λέει ὄχι καί στή Κάρτα Συναλ-
λαγῆς. Φυσικά δέν εἶναι µόνο οἱ κα-
θαρά θρησκευόµενοι πού δέν θέ-
λουν µέ τίποτα τήν Κάρτα Συναλ-
λαγῶν ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι. 

Στ’ ἀλήθεια οἱ κυβερνῶντες δέν
ἔχουν αὐτιά, δέν ἔχουν µάτια νά πα-
ρακολουθοῦν τή βάση τοῦ λαοῦ µας; 
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∆΄: Ἀποτείχισις 
ἢ ψευδοένωσις ὁδηγοῦν
εἰς τὸ ἴδιον ἀποτέλεσµα!
Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ ἀποτείχιση εἶναι

ἐσφαλµένη ἐπιλογὴ διὰ τοὺς πιστούς;
Ἐπειδὴ κατ’ οὐσία ὁδηγεῖ διὰ ἄλλης
ὁδοῦ στὸ ἴδιο ἀποτέλεσµα, στὸ ὁποῖο
ὁδηγεῖ καὶ ἡ αἵρεση καὶ κάθε προσπά-
θεια ψευδὸ-ἑνώσεως µὲ τοὺς αἱρετι-
κούς. Μά, θὰ ἀναρωτηθῆ κάποιος,
πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἀντίθεση πρὸς
κάτι τὸ αἱρετικὸ νὰ ὁδηγῆ σὲ ἄλλη αἵρε-
ση; Σὲ αὐτὸ ἀπαντᾶ ὁ Ὅσιος Φιλόθεος.
Ὁ Γέρων τῆς Πάρου ἔχει πλήρη ἐπί-
γνωση τί σηµαίνει αἵρεση. Αἵρεση εἶναι
ἡ ἀποκοπὴ µέρους τῆς ἀλήθειας καὶ
κατὰ συνέπεια ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ
Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτὸ σὲ ὅσα
καταγγέλλει διὰ τοὺς Παπικοὺς καὶ
Προτεστάντες ἑδράζεται πάνω σὲ δύο
ἄξονες.

Ὁ πρῶτος ἄξονας εἶναι ἡ παραχά-
ραξη τῆς Παράδοσης τῆς Πίστεως εἴτε
µὲ προσθῆκες εἴτε µὲ ἀφαιρέσεις, διὰ
τὴν ὁποία ἤδη καὶ ἄλλοι ἔχουν ἀσχο-
ληθῆ καὶ συγγράψει. Ὁ δεύτερος ἄξο-
νας εἶναι ἡ ἔννοια τῆς διαιρέσεως τοῦ
Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ὅσιος
πολλὲς φορὲς ἀναφέρει γιὰ τοὺς ποικί-
λους αἱρετικούς: «Tἵδρυσαν δευτέραν,
νέαν Ἐκκλησίαν, τὴν ὁποίαν ψευδῶς
ὠνόµασαν ΚαθολικήνT», «Tτοὺς πά-
πας, οἱ ὁποῖοι τὸν ἄνωθεν τῆς Ἐκκλη-
σίας ὑφαντὸν χιτῶνα διήρεσαν καὶ ἐξέ-
σχισαν εἰς πολλὰ τεµάχιαT», «Tἐκ
τῆς τῶν ∆ιαµαρτυροµένων ἀπορρίψε-
ως πάσης ἱερᾶς παραδόσεως
προῆλθεν ἐπίσης καὶ ἕτερον, οὐ µικρὸν
κακόν, τῷ ἑνωτικῷ τῆς Ἐκκλησίας χα-
ρακτῆριT ἐξ οὗ διαιρέσεις καὶ σχίσµα-
ταT», «TΛούθηρος, διαµαρτυρηθεὶς
καὶ µὴ εἰσακουσθείς, ἀπεχώρησε τῆς
∆υτικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀντὶ νὰ ἐπιστρέ-
ψη καὶ αὐτὸς εἰς τὴν πρώτην Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν, ἵδρυσεν ἰδικήν του, τὴν τῶν
Προτεσταντῶν-∆ιαµαρτυροµένων. Οἱ
τούτου δὲ διάδοχοι καὶ οἱ τοῦ Καλβίνου
ἵδρυσαν πολλὰς ἐκκλησίας καὶ ἐξακο-
λουθοῦν ἀκαταπαύστως νὰ ἱδρύουν.
Οὕτω ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία ἐγένετο πολλαίT».

Μὲ αὐτὲς τὶς φράσεις δὲν ἐννοεῖ ὅτι ἡ
Ἐκκλησία µπορεῖ νὰ διαιρεῖται σὲ κοµ-
µάτια καὶ νὰ προκύπτουν µικρότερα µέ-
ρη τῆς Ἐκκλησίας. ∆ιαβάζοντας κανεὶς
ὁλόκληρες καὶ ὄχι ἀποκοµµένες, ὅπως
ἐδῶ λόγῳ οἰκονοµίας τοῦ χώρου, τὶς
προτάσεις ἀντιλαµβάνεται τὸ ὀρθὸ νόη-
µά τους. Μὲ αὐτὲς τὶς φράσεις ἐπιχειρεῖ
νὰ καταδείξη ποιὸ εἶναι τὸ µεγάλο κακὸ
τὸ ὁποῖο ἐπέφεραν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας
οἱ αἱρετικοί. ∆ὲν εἶναι µόνο ὅτι ἀλλοί-
ωσαν τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ ὅτι ὁδήγησαν
καὶ πλήθη πιστῶν, ποὺ τὰ ἀπέκοψαν
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, σὲ νέα µορφώµατα
µὲ τὰ ὁποῖα ξεγέλασαν τοὺς ἁπλοὺς
χριστιανούς, ἀφοῦ ἀπέδωσαν καὶ σὲ
αὐτὰ τὸν τίτλο «Ἐκκλησία», ἐνῶ δὲν
εἶναι. Ἡ διαίρεση, διὰ τὴν ὁποία κάνει
λόγο ὁ π. Φιλόθεος, δὲν πρόκειται διὰ

κατάτµηση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δι’ ἀπο-
κοπὴ ὁµάδων ἀνθρώπων, ποὺ ἦταν
«µέλη Χριστοῦ». Γι’ αὐτὸ ἡ ἀποκοπὴ
ὁποιουδήποτε ἀπὸ τὸ Σῶµα τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ τῶν ἀποτειχισµέ-
νων, ὁδηγεῖ στὴν ἴδια καταδικαστέα «δι-
αίρεση», ἡ ὁποία εἶναι πράξη αἱρετική.
Οἱ αἱρετικοὶ πρέπει νὰ ἐκβάλωνται καὶ
ὄχι οἱ πιστοὶ νὰ ἀποτειχίζωνται.

Ἂν τὰ προηγούµενα λόγια τοῦ Ὁσί-
ου ἀναφέρονταν σὲ κατεγνωσµένους
αἱρετικοὺς τὰ ἴδια ἐπαναλαµβάνει καὶ
διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ ἀπο-
πειρῶνται τὴν ψευδὸ-ἕνωσιν: «TΚαὶ
ἂν γίνη (ἡ ἕνωσις), θὰ ἐπιτευχθῆ τὸ
ἀντίθετον ἀποτέλεσµα, ἤτοι διαίρεσις.
Θὰ γίνη αἰτία δηµιουργίας νέων ἐκκλη-
σιῶν, πρόξενος φιλονικειῶν καὶ ἐρί-
δωνT» καὶ «Tἀντὶ νὰ ἀγωνίζωνται καὶ
νὰ φροντίζουν νὰ ἑνώσουν τὴν Ἐκκλη-
σία, ἀγωνίζονται νὰ τὴν διαιρέσουν ἀκό-
µη σὲ περισσότερες καὶ τὴν καταστή-
σουν παναιρετική...». Τί συµπεραίνει
κανείς; Συµπεραίνει ὅτι παν αίρεση καὶ
διαίρεση συµπορεύονται! Ὅποιος διαι-
ρεῖ τὴν Ἐκκλησία τὴν ὁδηγεῖ στὴν πα-
ναίρεση καὶ ὅποιος τὴν ὁδηγεῖ στὴν
αἵρεση τὴν ὠθεῖ ἀναγκαστικῶς πρὸς τὴ
διαίρεση (ἐπαναλαµβάνουµε ὅτι διαίρε-
ση κατὰ τὸν π. Φιλόθεο εἶναι ἡ παρα-
πλάνηση καὶ ἀποκοπὴ τῶν πιστῶν
πρὸς τὴν αἵρεση). Καὶ ὅλα αὐτὰ καταγ-
γέλλονται ὅτι γίνονται µὲ πρόφαση τὴ
δῆθεν ἕνωση, ἡ ὁποία δὲν εἶναι τελικὰ
ἕνωση, ἀλλὰ διαίρεση, ἐφόσον δὲν
στηρίζεται στὴν ἀλήθεια. ∆ιὰ τὸν ἴδιο λό-
γο ὁ Ὅσιος θέτει καὶ ὡς πρωταρχικὸ
ὅρο –ἐκτὸς ἄλλων– διὰ ὁποιαδήποτε
προσπάθεια ἀληθοῦς ἐν πίστει ἑνώσε-
ως µὲ τοὺς Παπικούς, «τὴν ἄµεσον διά-
λυσιν τῆς Οὐνίας». Ἡ Οὐνία ἐνῶ προ-
παγανδίζεται ὡς τρόπος ἑνωτικὸς διὰ
τοὺς Παπικοὺς εἶναι ἄκρως διαιρετικὸς
διὰ τὴν Ἐκκλησία, δηλ. τὴν Ὀρθοδοξία.
Πῶς λοιπὸν ἐπιθυµοῦν δῆθεν τὴν ἕνω-
ση µὲ τοὺς Ὀρθοδόξους, ὅταν οἱ ἴδιοι
προκαλοῦν διαίρεση; Ἄρα, δὲν τὴν ἐπι-
θυµοῦν πραγµατικά.

Ἂν οἱ αἱρετικοὶ διαιροῦν τότε οἱ
Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν νὰ ἀντιπροσω-
πεύουν τὴν ἑνότητα, νὰ τὴν καλλιερ-
γοῦν (καὶ ὄχι νὰ ἀποτειχίζονται) καὶ νὰ
καλοῦν ἅπαντας νὰ µετάσχουν τῆς ἑνό-
τητος αὐτῆς. Κλείνουµε, λοιπόν, µὲ τὴν
πρέπουσα διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους στά-
ση ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, διὰ στόµατος
π. Φιλοθέου: «Γιὰ τοὺς ἑτερόδοξους
ἀδελφούς µας, ἔχουµε καθῆκον νὰ
προσευχόµαστε. ∆ὲν τοὺς µισοῦµε,
τοὺς ἀγαποῦµε. ∆ὲν τοὺς περιφρο-
νοῦµε, τοὺς δεχόµαστε µὲ ἰδαίτερη
στοργὴ στὸ διάλογο τῆς ἀγάπης καὶ
τῆς ἀλήθειας. ∆ὲν τοὺς ἀπωθοῦµε,
τοὺς προσκαλοῦµε στὴν κοινωνία τῆς
Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας».

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

Ν.Σ.
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ξον γραµµήν, οἱ Οἰκουµενισταὶ νὰ
διαβεβαιώνουν ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸ
ποὺ φαίνεται ἀλλὰ πρόκειται περὶ
παρερµηνείας. 

∆εύτερον καὶ σπουδαιότερον: ἡ
στροφὴ ἀπὸ τὶς διατυπώσεις εἰς τὶς
ἐντυπώσεις. Τί σηµαίνει αὐτό; Ἀντελή-
φθησαν καλῶς ὅτι ὅσον παρήγαγαν
«θεολογικὰ» κείµενα, τόσον ὑπῆρχαν
καὶ ἀντιδράσεις, δι’ αὐτὸ τώρα ἐπιδί-
δονται κυρίως εἴτε διὰ τῆς σιωπῆς εἴτε
διὰ τῆς συνεχοῦς συναναστροφῆς µὲ
τοὺς αἱρετικοὺς εἰς τό νά µεταπείσουν
τούς πιστούς ὅτι ὅλοι (Ὀρθόδοξοι καὶ
Λουθηρανοὶ εἰς τὴν προκειµένην περί-
πτωσιν) εἴµεθα τὸ ἴδιον! Αὐτὸ ἀποδει-
κνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρξε
σωρία συµπροσευχῶν! Εἰς τὴν ὑπο-
δοχὴν ὑπῆρξε δοξολογία εἰς τὴν Ἱ. Μ.
Παναγίας Φανερωµένης! Εὐφραίνεται
ὁ Θεὸς διὰ τὴν ἄφιξιν τῶν αἱρετικῶν,
ὥστε νὰ ἀναπέµπωµεν δοξολογίαν
ὡς καὶ εἰς ἐπισήµους ἑορτάς; Τὴν ἑπο-
µένην ἡµέραν ἐτελέσθη συµπροσ -
ευχὴ διὰ τὰ θύµατα τοῦ Νεπάλ, τῆς Μ.
Ἀνατολῆς καὶ τῆς Οὐκρανίας! Προσ -
ευχὲς ἀνεπέµφθησαν καὶ κατὰ τὴν
ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Εὐαγγελικὴν Κοι-
νότητα τῆς Ρόδου ἀπὸ τὸν τοπικὸν
πάστορα! Ἐπιστέγασµα ὅλων ἀπε-
τέλεσεν ἡ συµµετοχὴ εἰς τὴν Ὀρθό-
δοξον Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱ.
Καθεδρικὸν Ναὸν Εὐαγγελισµοῦ τῆς
Θεοτόκου! Ὁποία ἄµβλυνσις τῶν συν -
ειδήσεων, ὥστε νὰ παρουσιαζώµεθα
ὡς µὴ ἔχοντες διαφορές!

Ἑορταί
διὰ τὸν αἱρεσιάρχην 

Λούθηρον!
Ὑπῆρξαν ὅµως καὶ ἀποφάσεις,

µία φανερὰ καὶ µία ἀφανής. Ἡ µία καὶ
µοναδικὴ ἐπίσηµος φανερὰ ἀπόφα-
σις, ἦτο ἡ ἀπόφασις νὰ τιµηθῆ ὁ
Λούθηρος! Τέτοια ἐπαίσχυντος ἀπό-
φασις εἶναι πρωτοφανὴς ἀκόµη καὶ
διὰ ὁλόκληρον τὴν ἱστορίαν τῆς Οἰκου-
µενιστικῆς κατηφόρας! Τὸ ἐπίσηµον
ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ Ἐπι-
τροπή, πρὶν ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωσιν
τῆς ἀποστολῆς της, εἶχε µίαν ἐκτετα-
µένην καὶ εἰς βάθος συζήτησιν διὰ τὸ
ὁρόσηµον τῆς 500ῆς ἐπετείου τῆς
Προτεσταντικῆς Μεταρρυθµίσεως, ἡ
ὁποία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν θεολογίαν τοῦ
Μαρτίνου Λουθήρου, καὶ ἡ ὁποία θὰ
ἑορτασθῆ πανηγυρικὰ τὸ 2017. Ἐπι-
πλέον, ἀπεφασίσθη ὅτι κατάλληλοι
ἐκδηλώσεις θὰ πρέπη νὰ λάβουν χώ-
ραν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑποµένης
Κοινῆς Ὁλοµελείας, ἡ ὁποία θὰ φιλο-
ξενηθῆ τὸ 2017 ἀπὸ τὴν Παγκόσµιον
Λουθηρανικὴν Ὁµοσπονδίαν».
Ὀρθόδοξοι θὰ τιµήσουν τὸν διαλύ-
σαντα τὴν Χριστιανοσύνην! Ἂν τὸ
ἀνακοινωθὲν εἶναι κάπως µεθοδευ-
µένα µετριοπαθές, ἡ Λουθηρανικὴ
πλευρά εἶπε τὴν ἀλήθειαν, ἀφοῦ δὲν
εἶχε τὸ φόβον τῶν ἀντιδράσεων. Ἡ Γ.
Γραµµατεύς τῶν Λουθηρανῶν ἐδή-
λωσε: «Πρόκειται γιὰ ἕνα σηµαντικὸ
οἰκουµενικὸ µήνυµα, δηλ. ὅτι Λουθη-
ρανοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι θὰ ἑορτάσουν
τὴ Μεταρρύθµιση µαζίT». Σηµείωσε
ὅτι οἱ θεολογικὲς ἐπιδράσεις τῆς Με-
ταρρυθµίσεως ἔχουν ἐπίσης ἐπηρε-
άσει τὸν ἀνατολικὸν Χριστιανισµὸν
καὶ ἀναµορφώσει τὶς κοινωνίες, τό-
σον εἰς τά ἀνατολικὰ ὅσον καὶ εἰς τὰ
δυτικὰ καὶ ὅτι «Εἶναι καλὸ ποὺ εἴµαστε
σὲ θέση νὰ ἀναγνωρίσουµε αὐτὲς τὶς
ἐπιρροὲς καὶ νὰ ἑορτάσουµε τὴν ἐπέ-
τειο τῆς Μεταρρύθµισης µαζί»! 

Ἂν προβληµατίζη τοὺς ἀναγνώ-
στας τί σηµαίνει µαζί, τότε παραπέµ-
ποµεν εἰς µίαν ἀκόµη διαφωτιστικὴν
δήλωσιν τῆς Γ. Γραµµατέως, ἡ ὁποία
ἀποκαλύπτει τὸ θεολογικὸν ὑπόβα-
θρον ὅτι: «οἱ συνεδριάσεις τῆς Ἐπι-
τροπῆς ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἔχουν γίνει
ἕνας σηµαντικὸς τόπος, διὰ νὰ µοιρα-
ζώµαστε καὶ νὰ στοχαζώµαστε ἀπὸ
κοινοῦ «ὡς µέλη τοῦ ἑνὸς σώµατος
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, παρὰ τὴν πολυ-
µορφίαν µας» σὲ θεολογικὲς καὶ ἱστο-
ρικὲς προοπτικές»! Βεβαίως, οἱ
Οἰκουµενισταὶ θὰ ἰσχυρισθοῦν ὅτι
ἐκφράζει προσωπικάς της ἀπόψεις.
Ὅµως, ὅταν συµπροσεύχωνται µαζί
τους δὲν ἀποδεικνύουν ὅτι ἀποδέχον-
ται αὐτάς; Ὅταν συναποφασίζουν διὰ
τὸν ἑορτασµὸν τῆς Μεταρρυθµίσεως
δὲν υἱοθετοῦν τὴν ἄποψιν ὅτι ὁ Προτε-
σταντισµὸς καλῶς ἔγινε καὶ ὀφείλουµε
νὰ τὸν τιµοῦµε; ∆ὲν προπαγανδίζεται
δι’ ἀµφοτέρων ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Προ-
τεστάντες ἀποτελοῦν µίαν Ἐκκλησίαν;

Ἡ Πανορθόδοξος τοῦ 2016 θὰ δια-
κηρύξη τὴν ἕνωσιν µὲ τοὺς Λουθη-
ρανούς;

Ἀφελῶς νοµίζει κανεὶς ὅτι τὰ ὅσα
διηµείφθησαν εἰς Ρόδον ἀποτελοῦν
ἕνα ἀσύνδετον µὲ τὴν ἐπιχειρουµέ-
νην διὰ τὸ 2016 Πανορθόδοξον Σύν -
οδον περιστατικόν. Ἐγράψαµεν
ἀνωτέρω ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξος πλευρὰ
τὴν ἄφησε εἰς ἀναµονήνT Σκοπί-

µως;». Ναί! Ἄφησε τὴν τελικὴν θεω-
ρητικὴν διακήρυξιν (ἑνώσεως;) διὰ
τὴν Πανορθόδοξον, ἐν ὅσῳ προετοι-
µάζει τὴν πρακτικὴν ἕνωσιν διὰ τῆς
καλλιεργείας τοῦ κλίµατος ὅτι ὅλοι
ἀποτελοῦµε µίαν Παγκόσµιον
Ἐκκλησίαν! Τί µᾶς ὁδηγεῖ εἰς ἕνα τέ-
τοιο συµπέρασµα;

Πρῶτον, ἡ ἀφανὴς ἀπόφασις τῆς
Ρόδου. Ἡ Γ. Γραµµατεύς τῶν Λουθη-
ρανῶν ἐδήλωσε ὅτι «Συζητήσεις
ἐκτὸς τῶν συνεδριάσεων τῆς ὁλοµε-
λείας ὡδήγησαν εἰς ὁρισµένες δυνη-
τικὰ συγκεκριµένες ἰδέες διὰ τὴν πρα-
κτικὴν συνεργασίαν µεταξὺ τῶν το-
πικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ
τῶν Λουθηρανικῶν». Εἰς αὐτὲς τὶς συ-
ζητήσεις, ποὺ δὲν κατεγράφησαν εἰς
κανένα ἐπίσηµον ἀνακοινωθέν, ἀπου-
σίαζαν οἱ ἐνστάσεις -πιθανῶς- κάποι-
ων Ὀρθοδόξων, δι’ αὐτὸ καὶ συνεζητή-
θη ἡ «πρακτικὴ συνεργασία»T Τί
εἴδους; Ἂν εἶναι τόσον ἀθώα ἡ συνερ-
γασία, γιατί δὲν µᾶς ἐνηµερώνουν;

∆εύτερον, τόσον εἰς τὰ ἐπίσηµα ἀνα-
κοινωθέντα ὅσον καὶ εἰς ἐπίσηµες δη-
λώσεις Λουθηρανῶν χρησιµοποιεῖται
συνεχῶς ὁ ὅρος «Ἐκκλησίες», τόσον
διὰ τοὺς Ὀρθοδόξους ὅσον καὶ γιὰ
τοὺς Λουθηρανούς, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ
καλλιεργῆται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ὅλοι ἀπο-
τελοῦν ἰσότιµες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες
κατὰ λογικὴν ἀκολουθίαν «µαζὶ» ἀπο-
τελοῦν τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν! Ἆραγε,
µετὰ ἀπὸ τόσα ἔτη διαλόγου, γιατί δὲν
ἔχουν πείσει τοὺς Λουθηρανοὺς ὅτι
εἴµεθα ἡ Μία Ἐκκλησία καὶ προβαί-
νουν εἰς τέτοια χρῆσιν τῶν ὅρων;
Προφανῶς, διὰ νὰ παρουσιάζεται ἡ
Ὀρθοδοξία ὡς ἀκριβῶς τὸ µωσαϊκὸν
τοῦ Προτεσταντισµοῦ! Μήπως δι’
αὐτὸ τονίζεται συνεχῶς ἀπὸ Φανα-
ριώτικα χείλη ὅτι ἀπαιτεῖται -δῆθεν- ἡ
µέλλουσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος,
διὰ νὰ διατρανώση «τὴν ἑνότητα»
τῆς Ἐκκλησίας;

Τρίτον, ὁ Σεβ. Μητρ. Σασίµων
Γεννάδιος, συµφώνως πρὸς τὸ ἐπί-
σηµον ἀνακοινωθέν, ἐνηµέρωσε τὴν
Ὁλοµέλειαν διὰ «τὴν ἐντατικὴν διαδι-
κασίαν προετοιµασίας τῆς συγκλή-
σεως» τῆς Μεγάλης Συνόδου τὸ
2016. Ποῖος ὁ λόγος νὰ προβῆ εἰς
ἐνηµέρωσιν τῶν Λουθηρανῶν διὰ τὰ
Ὀρθόδοξα ἐσωτερικὰ ζητήµατα τῆς
Ἐκκλησίας; Ὑπάρχει κάτι τὸ ὁποῖον
ἔχει ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον δι’ αὐτοὺς
σχετικῶς µὲ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην
Σύνοδον; Μήπως ἡ θεσµοθέτησις ζη-
τηµάτων, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν
χειροτονίαν τοῦ κλήρου;

Τέταρτον, σχετικῶς µὲ τὴν ἐπιλογὴν
τῆς τελευταίας Θ. Λειτουργίας τῆς Ὁλο-
µελείας εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν
Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου, τὸ εἰδη-
σεογραφικὸν ἱστολόγιον news room
κατέγραψε τὸ ἑξῆς: «Αὐτὸ ἔχει ἀπὸ µό-
νο του ἰδιαίτερη σηµασία, ἀφοῦ ὁ δια-
χριστιανικὸς διάλογος ξεκίνησε ἀπὸ
τὴν Ρόδο καὶ θὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ 2016
µὲ τὴν σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Πανορθοδόξου Συνόδου, ποὺ θὰ
γίνη στὴν Κωνσταντινούπολη’ σηµεί-
ωναν κληρικοὶ µὲ δηλώσεις τους».
Αὐτοὶ οἱ ἀνώνυµοι κληρικοὶ πῶς γνω-
ρίζουν διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ δια-
λόγου εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον τοῦ
2016;

Τὸ µέλλον 
προδιαγεγραµµένον;

Ἡ ἐπιδίωξις ἔχει κοινοποιηθῆ: Ἡ
ἑποµένη προπαρασκευαστικὴ συν -
άντησις τῆς Ὁλοµελείας ἔχει προ-
γραµµατισθῆ διὰ τὸ 2016 καὶ θὰ φι-
λοξενηθῆ καὶ πάλιν ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησίαν µὲ σκοπὸν νὰ
ὑπάρξη µία τελικὴ ἔκθεσις σχετικὰ µὲ
τὸ Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης καὶ τὴν
Χειροτονίαν εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὥστε τὸ 2017 εἰς τὴν 17ην Ὁλο-
µέλειαν καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν σύγκλησιν
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, νὰ γί-
νη ἀποδεκτὴ καὶ νὰ προωθηθῆ εἰς τὴν
Παγκόσµιον Ὁµοσπονδίαν Λουθη-
ρανῶν διὰ υἱοθέτησιν. Νὰ πῶς συνδέ-
εται ἡ Πανορθόδοξος µὲ τὸν Οἰκουµε-
νισµόν!

Ὡστόσο, προβλέπουµε ὅτι καὶ ὁ
διάλογος αὐτὸς θὰ καταλήξη εἰς τὸ κε-
νόν, ὄχι ἐπειδὴ ἀποτελεῖ ἰδικήν µας
ἐκτίµησιν, ἀλλὰ διότι, πρῶτον, τὸ ἐδή-
λωσε ἐπίσηµον πρόσωπον τῆς Λου-
θηρανικῆς Ὁµοσπονδίας εἰς περσινὴν
συνέντευξίν του. Εἰς τὴν συνέντευξιν
ἐξέφρασε τὸν σκεπτικισµὸν καὶ τὴν
ἀπαισιοδοξίαν σχετικῶς µὲ τὴν πι-
θανότητα νὰ ὑπάρξη «ὁποιαδήποτε
πρόοδος», προφανῶς ἐπειδὴ οἱ ἑλι-
γµοὶ τῶν Οἰκουµενιστῶν δηµιουργοῦν
ἀγκάθια καὶ κάνουν καὶ τοὺς Λουθηρα-
νοὺς νὰ δυσανασχετοῦν. ∆εύτερον,
ἐπειδὴ µὲ τὴν λέξιν «πρόοδον»
ἐννοεῖται ἡ προσχώρησις τῶν Ὀρθο-
δόξων εἰς τὴν ἀποδοχὴν τῆς χειροτο-
νίας τῶν Γυναικῶν, ἀλλὰ εἰς περίπτω-
σιν κατά τὴν ὁποίαν κάτι τέτοιο ἐµφα-
νισθῆ εἰς τὸν ὁρίζοντα, ὁ πιστὸς λαὸς
θὰ ἀντιδράση. Τέλος, ὡς εἶπε ὁ Κλεό-
βουλος ὁ Ρόδιος «Λόγων τε πλῆθος.
Ἀλλ’ ὁ καιρὸς ἀρκέσει»T

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

Πρὸς τὴν τρίτην Ἅλωσιν;
γητὴς Νικόλαος Τωµαδάκης ὅτι, «ἂν
περιήρχετο ἡ Κωνσταντινούπολη εἰς
τοὺς Εὐρωπαίους Σταυροφόρους, Νέ-
ος Ἑλληνισµός, ὑπὸ τὴν σηµερινήν
του µορφήν, δὲν θὰ ὑπῆρχε πλέον».

Ἡ ἀντίσταση τῶν βυζαντινῶν Πατέ-
ρων µας στοὺς Ὀθωµανοὺς εἰσβολεῖς
ἐπιβεβαιώνει καὶ συνεχίζει τὴν µόνιµη
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἑλληνικὴ πράξη καὶ
στάση. Ὁ αὐτοκράτορας τῆς ὀδύνης
Κωνσταντῖνος ΙΑ  ́Παλαιολόγος (1403-
1453) ἀναδείχθηκε νέος Λεωνίδας τοῦ
῎Εθνους. Τὸ δικό του «Μολὼν λαβὲ»
ἐκφράσθηκε µὲ τὰ λόγια: «Τὸ τὴν Πό-
λιν σοι δοῦναι οὐκ ἐµὸν ἐστιν� Κοινῇ
γὰρ γνώµῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως
ἀποθανοῦµεν καὶ οὐ φεισόµεθα τῆς
ζωῆς ἡµῶν». Μὲ βάση τὰ ἁγιολογικὰ
κριτήρια τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν µπορεῖ
µὲν νὰ ἀναγνωρισθεῖ ὡς ἅγιος τῆς πί-
στεως, εἶναι ὅµως ἀναµφισβήτητα
ἥρωας τοῦ Ἔθνους, ὡς ἐθνοµάρτυς,
ὅπως ἄλλωστε καὶ ἐπαξίως τιµᾶται. 

2. Παρὰ τὶς δύο ἁλώσεις (καὶ οὐσια-
στικὰ διαλύσεις της) ἡ Αὐτοκρατορία
τῆς Νέας Ρώµης δὲν πέθανε. Θὰ συν -
εχίσει νὰ ζεῖ, παρατείνοντας τὴν ἱστορι-
κή της πορεία, στὰ ὅρια τῆς Ὀθωµα-
νικῆς Αὐτοκρατορίας, ὡς ὀρθόδοξη
(ρωµαίικη) ἐθνότητα, τὸ Rum milleti ἢ
κατὰ τὸν ἀείµνηστο διδάσκαλο µας
∆ιονύσιο Ζακυνθυνό, «ὡς Ὀρθόδοξο
ἔκκλησιαστικὸ κράτος τοῦ Χριστιανι-
κοῦ Ἔθνους».

Ἡ ἐπιβίωση τοῦ Γένους ἦταν τὸ
θαῦµα τοῦ ἑλληνορθοδόξου (ρωµαί-
ικου) ψυχισµοῦ. Μὲ τὴ δεύτερη ἅλωση
ἀρχίζει γιὰ τὸ Γένος περίοδος µακρᾶς
δοκιµασίας. Ἂν οἱ ψυχικὲς καὶ πνευµα-
τικὲς δυνάµεις του δὲν ἦταν ἀκµαῖες,
εἶναι ἀµφίβολο, ἂν θὰ µποροῦσε τὸ
Γένος νὰ ξεπεράσει τὶς συνέπειες τῆς
Πτώσης, ὅπως συνέβη µὲ ἄλλους
Λαοὺς στὴν Ἱστορία. ῾Η ἐµµονή,
ὅµως, στὴν ̓ Ορθόδοξη Παράδοση καὶ
µέσῳ αὐτῆς καὶ στὴν ῾Ελληνικότητα,
διατήρησε τὸ Γένος ἑνωµένο µὲ τὶς ζω-
τικὲς πηγές του. ῞Οπως δὲ ἔχει ἐπιση-
µανθεῖ πολὺ ὀρθά, ἐνῶ πολιτικὰ µετὰ
τὸ 1204 ἡ Αὐτοκρατορία φθίνει καὶ κα-
ταντᾶ σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ της, πνευµατικὰ
σηµειώνει µεγάλη ἀκµὴ καὶ κορύφωση
τῆς ἁγιοπατερικῆς παραδόσεως
(῾Ησυχαστικὴ Κίνηση), ποὺ ζωογο-
νοῦσε τὸ Γένος καὶ ἐνίσχυε τὶς πνευ-
µατικές του ἀντιστάσεις. Ὁ µεγάλος
Βέλγος ἁγιολόγος François Halkin,
ὁµιλεῖ γιὰ τὴν «διεθνὴ τοῦ Ἡσυχα-
σµοῦ» (Internationale des Hesycha-
smus), ποὺ ἕνωνε ὅλη τὴν Ὀρθοδο-
ξία.

Ὁ κορυφαῖος ἱστορικὸς µας (†)
᾿Απόστολος Βακαλόπουλος παρατη-
ρεῖ, ὅτι στὴν διάρκεια τῆς δουλείας
[τῶν Ρωµηῶν] ἡ ᾿Ορθόδοξη Πίστη
«ἦταν κάτι παραπάνω ἀπὸ θρησκευ-
τικὸ δόγµα. ῏Ηταν τὸ πνευµατικὸ
πλαίσιο, µέσα στὸ ὁποῖο ἐκφραζόταν
ἡ ἐθνική τους συνείδηση, ὁλόκληρος ὁ
κόσµος τους, ποὺ ἔκλεινε µέσα του τὸ
ἔνδοξον παρελθὸν καὶ τὶς ἐλπίδες
ἀπολυτρώσεως». ᾿Αλλὰ καὶ ὁ
᾿Ιωάννης Καποδίστριας ὁµολογοῦσε,
ὅτι «ἡ χριστιανικὴ θρησκεία ἐσυντήρη-
σεν εἰς τοὺς ῞Ελληνας καὶ γλῶσσαν
καὶ Πατρίδα καὶ ἀρχαίας ἐνδόξους
ἀναµνήσεις καὶ ἐξαναχάρισεν εἰς
αὐτοὺς τὴν πολιτικὴν ὕπαρξιν, τῆς
ὁποίας εἶναι στῦλος καὶ ἑδραίωµα
(πρβλ. Α  ʹΤιµ. 3, 15)».

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη τοῦ Γένους ὡς
ἐµµονὴ στὴν ἀποστολικοπατερικὴ πα-
ράδοση, ἐπούλωνε τὶς πληγὲς καὶ γεν-
νοῦσε παρηγοριὰ καὶ ζωτικὲς δυνά-
µεις. Σὲ ἕνα δηµοτικὸ τραγούδι ὁ Ἀρχι-
στράτηγος Μιχαὴλ µὲ τὴν Ροµφαία
στὸ χέρι παρηγορεῖ τὴν Παναγία, λέ-
γοντάς της: «Μὴν κλαίης, κυρὰ ∆έ-
σποινα, καὶ µὴ πολυδακρύζης, Πάλι µὲ
χρόνους καὶ καιρούς, τὸ σένα (=τὸ δι-
κό σου) θὲ νὰ γίνῃ». Ἡ ἐκδοχὴ «πάλι
δική µας θἆναι» εἶναι πολὺ µεταγενέ-
στερη ἐθνικιστικὴ καὶ ἐκκοσµικευµένη
ἐκδοχή. Ὅταν ἔχει τὸ Ἔθνος ἡ Πανα-
γία, εἶναι καὶ τῶν Ἑλλήνων. (∆ιαφορε-
τικὰ ἀνήκει στὸ ∆ιεθνὲς Νοµισµατικὸ
Ταµεῖο καὶ τοὺς πάτρονές του!).

Ὅ,τι εἶχε συµβεῖ ἤδη µὲ τὶς ἑλλη-
νικὲς πόλεις-κράτη, ὅταν ὑποτάχθη-
καν στὴν Ρώµη, ἐπανελήφθη καὶ µετὰ
τὸ 1453. Ἡ Πόλη ἔπεσε, ἀλλὰ ἡ Ρω-
µανία/Βυζάντιο δὲν χάθηκε. Ὁ ρωµαί-
ικος βίος καὶ πολιτισµὸς συνέχισαν νὰ
ζοῦν µὲ ἕνα τρόπο ὑπάρξεως λιγότερο
µὲν φαντασµαγορικό, ἀλλ  ̓ἐξ ἴσου ρω-
µαλέο καὶ δηµιουργικό. Ἡ πραγµατικό-
τητα αὐτὴ γέννησε τὴν αἰσιόδοξη διά-
θεση, ποὺ σαρκώθηκε στὴν ποντιακὴ
µούσα: «Ἡ Ρωµανία κι ἂν ἐπέρασεν,
ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο»! Ἡ ἀπώλεια
τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ Γένους δὲν σή-
µανε ἔλλειψη αὐτοτέλειας -καὶ διοικη-
τικῆς ἀκόµη- στὰ ὅρια µιᾶς ὀργανωµέ-
νης κοινωνίας, τὴν ὁποία ἐξασφάλιζε ἡ
Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία, ὡς κεφαλὴ
τοῦ ρωµαίικου µιλλετιοῦ, τῆς ὀρθόδο-
ξης ἐθνότητας.

3. Ὁ µόνος θεσµὸς τῆς Βυζαντινῆς
παραδόσεως, ποὺ ἔµεινε σχεδὸν ἄθι-
κτος ἦταν ἡ Ἐκκλησία. Ὁ πρῶτος Πα-
τριάρχης µετὰ τὴν ἅλωση Γεννάδιος
Σχολάριος ἀνακηρύχθηκε ἐθνάρχης
(µιλλὲτ-µπασί, 1454) τῶν Ροὺµ (Ρω-
µηῶν=Ὀρθοδόξων), ἡ ἀνώτατη δη-
λαδὴ γι' αὐτοὺς ἐκκλησιαστικὴ καὶ πο-
λιτικὴ ἀρχή. Τὸ ἴδιο ἔγινε, βέβαια, καὶ
στὶς ἄλλες ἐθνότητες (τουρκική, ἀρµε-
νικὴ καὶ ἑβραϊκή). Τὸ τέσσερα «µιλλέ-
τια» συναποτελοῦσαν τὴν Ὀθωµανικὴ
Αὐτοκρατορία. Τὸ µητροπολιτικὸ σύ-
στηµα τῆς Ὀρθοδοξίας προσέφερε
ἕνα τέλειο καὶ ἐπὶ αἰῶνες δοκιµασµένο
ἀποκεντρωτικὸ διοικητικὸ σύστηµα.
Τὰ χορηγηθέντα, ἐξ ἄλλου, ἀπὸ τὸν
Κατακτητὴ «προνόµια», γνωστὰ ἤδη
ἀπὸ τὸν 7° αἰώνα στὴν ἰσλαµικὴ πρα-
γµατικότητα, χωρὶς νὰ ὑποδηλώνουν
κάποια µυστηριώδη εὔνοια µὲ ὕποπτα
ἀνταλλάγµατα, ἀπέβλεπαν κυρίως
στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ὀθωµανικῶν
συµφερόντων καὶ ὄχι τῆς Ἐθναρχίας.
Ὁ Πατριάρχης µὲ τὴν ἐθναρχικὴ ἰδιό-
τητά του ἦταν ἀκούσιος «ἐγγυητὴς τῆς
µόνιµης ὑποταγῆς τῶν ραγιάδων στὸν
κατακτητὴ» (Ν. Πανταζόπουλος).

Ὁ θεσµὸς τῆς Ἐθναρχίας καὶ ἡ λει-
τουργία τῶν προνοµίων ἀποδείχθη-
καν γιὰ τὸ Γένος εὐεργετικά, συµβάλ-
λοντας στὴν ἐπιβίωση καὶ ἱστορικὴ συ-
νέχειά του. Ἀπὸ ἄποψη ἐδαφική, ἡ
Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία συνέχιζε

τὴν Χριστιανική. Πνευµατικὰ ὅµως καὶ
πολιτιστικά, ἀλλὰ καὶ πολιτικά, τὴν συν -
έχισε ἡ Ἐθναρχία. Ἄµεσος «πολιτικὸς
κυριάρχης», «αὐθέντης καὶ αὐτοκρά-
τωρ δεσπότης» τῶν Ρωµηῶν (Ὀρθο-
δόξων) δὲν ἦταν ὁ Σουλτάνος, ἀλλ᾽ ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης. Ἔξω ἀπὸ
τὴν Ἐθναρχία οἱ Ρωµηοὶ θὰ ἔµεναν
«ὄχι µόνο θρησκευτικά, ἀλλὰ καὶ πολι-
τικὰ ἀκέφαλοι, ἀπροσανατόλιστοι καὶ
ἀπροστάτευτοι, µὲ κίνδυνο νὰ κατα-
κλυσθοῦν ἀπὸ τὰ κύµατα τῶν ποικί-
λων ἠθικῶν καὶ ὑλικῶν καταπιέσεων
τοῦ περιβάλλοντός των» (Ἀπ. Βακα-
λόπουλος). Μὲ τὴν πολιτικὴ ὀργάνω-
ση τῆς Ἐκκλησίας διαµορφώθηκε
βαθµιαῖα τὸ νέο καθεστὼς τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀνατολῆς, «Βυζάντιο µετὰ τὸ
Βυζάντιο» (Ν. Γιόργκα). Ἡ συσπείρω-
ση τοῦ Γένους στὸ φυσικό του ἀπὸ
αἰώνων σῶµα, τὸ ἐκκλησιαστικό, πέ-
τυχε τὴν διάσωση τῶν δυνάµεών του.
Ὁ δὲ Ἑλληνισµὸς τὸ βασικὸ στοιχεῖο
τοῦ ρωµαίικου µιλλετιοῦ, ἔµεινε συµ-
παγὲς καὶ ἰδιαίτερο σῶµα, σὲ µιὰ ὑπε-
ρεθνικὴ ἑνότητα µὲ τὶς ἄλλες ἐθνότη-
τες-λαότητες τῆς Βαλκανικῆς, οἱ
ὁποῖες µέσα στὴν Ἐθναρχία ξεπέρα-
σαν τὴν µετὰ τὸ 1204 κατάτµησή τους.

Ἡ Ἐθναρχία ἔδωσε στὴν Ρωµηο-
σύνη µεγαλύτερη ἑνότητα καὶ συνοχή.
Καὶ αὐτοὶ οἱ ἀµείλικτοι ἐχθροί της οἱ
Φράγκοι, θὰ τὴν βλέπουν συνεχῶς
ζωντανὴ καὶ γἰ  αὐτὸ ἐπικίνδυνη, ἐµπο-
δίζοντας µὲ κάθε τρόπο τὴν ἀνάστασή
της.

Ἔτσι τὸ Γένος ὡς τὴν ἵδρυση τοῦ
πρώτου ἡµιαυτόνοµου ἑλληνικοῦ κρά-
τους (Ἑπτάνησος Πολιτεία. 1800) θὰ
µείνει µὲν χωρὶς πρωτογενῆ πολιτικὴ
ἐξουσία, µέσῳ ὅµως τῆς Ἐθναρχίας
θὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει ὡς συντεταγ-
µένη κοινωνία, µὲ συνείδηση τῆς ταυ-
τότητάς της, τῆς ἑνότητας καὶ ἰδιαιτερό-
τητάς της. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶµα θὰ
εἶναι ὁ χῶρος ἀνάπτυξης σύνολης τῆς
ζωῆς τοῦ Γένους διασώζοντας τὴν
θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ παράδοση,
τὴν γλώσσα καὶ τὴν κοινωνικοπολιτικὴ
ὀργάνωσή του, τὴν συλλογικὴ ἐµπει-
ρία του στὸν χῶρο τῆς καθηµερινῆς
πράξης.

4. Οἱ ἁλώσεις τοῦ 1204 καὶ τοῦ
1453 ἀπειλοῦσαν γεωγραφικὰ σύνο-
ρα καὶ προκάλεσαν δουλεῖες σωµά-
των. Ἡ ψυχὴ καὶ τὸ φρόνηµα τοῦ Γέ-
νους-Ἔθνους ἔµειναν ἀδούλωτα καὶ
γι᾽ αὐτὸ ἐπιβιώσαµε, κατορθώνοντας
νὰ φθάσουµε στὸ 1821, ἔστω καὶ ἂν
δὲν ὁλοκληρώθηκαν µὲ αὐτὸ οἱ στόχοι
τοῦ Γένους-Ἔθνους, ποὺ ἦταν καὶ ἡ
πολιτικὴ ἀνάσταση τῆς αὐτοκρατο-
ρίας. Λέµε «πολιτική», διότι πνευµα-
τικὰ καὶ συνειδησιακὰ ἡ αὐτοκρατορία
ἐπιβιώνει µόνιµα µέσα στὴν ὀρθόδοξη
ἐκκλησιαστικὴ λατρεία.

*  *  *
Σήµερα ὅµως τὰ σύνορά µας βρί-

σκονται µέσα στὴν ψυχή µας. ∆ὲν εἶναι
κυρίως γεωγραφικά, ἀλλὰ πνευµα-
τικὰ καὶ συνειδησιακά, ὅπως ἐλέ-
χθη. Ἡ ψυχή µας ἀπειλεῖται µὲ νέα µε-
γάλη ἅλωση, τὴν Τρίτη καὶ ἀποφα-
σιστικότερη, ποὺ ἴσως ἀποδειχθεῖ καὶ
τελεσίδικη. Ἡ Ὑπερδύναµη τῆς Νέας
Ἐποχῆς µὲ ὅλες τὶς συνιστῶσες της
ἔχει ἀποβεῖ «καθολική µας µητρόπο-
λη», κατὰ τὸν µακαριστὸ ἱστορικὸ
Κωστὴ Μοσκὼφ καὶ µόνιµο σηµεῖο
ἀναφορᾶς καθορίζοντας καὶ προσδιο-
ρίζοντας σύνολο τὸν ἐθνικό µας βίο,
καὶ αὐτὸ τὸ φρόνηµά µας µὲ τὴν ἐξω-
προσδιοριζόµενη παιδεία.

Σ᾽ αὐτὸ τὸ σηµεῖο θὰ ἐπαναλάβω
ἕνα λυγµικὸ λόγο τοῦ Νικολάου Τωµα-
δάκη: «Ἐλᾶτε -γράφει- νὰ µνηµονεύ-
σωµεν τὴν Ἅλωσιν! Ποίαν; Τὴν ἐκ τῶν
ἔνδον ἐπελθοῦσαν. Τὴν αὐτοάλωσιν ἢ
τὴν βίᾳ διὰ τῆς τουρκικῆς σπάθης
πραγµατοποιηθεῖσαν τὸ 1453; Ποία
εἶναι ἡ δραµατικωτέρα, ἡ χειρότερα;
∆ιὰ ποίαν εὐθυνόµεθα περισσότερον;
Ἀπὸ ἐκείνην, ἡ ὁποία µᾶς ἔδωκε τὰ
παραδείγµατα καὶ τὴν ἐλπίδα; Ἢ ἀπὸ
τὴν τωρινήν, ἡ ὁποία καταλύει τὴν πί-
στιν;». Αἰωνία ἡ µνήµη τοῦ σοφοῦ ∆ι-
δασκάλου!

Ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κράτους (συµβατικὰ τὸ 1830) οἱ ἐκδυ-
τικισµένοι εὐρωπαϊστὲς καὶ γι᾽ αὐτὸ
στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Ἑνωτικοί, καί,
σύµφωνα µὲ τὰ σηµερινὰ δεδοµένα,
ἐκσυγχρονιστὲς (δηλαδὴ νεωτεριστὲς
καὶ µετανεωτεριστές), φαίνεται ὅτι
ἔχουν στὶς ἀντορθόδοξες πρακτικές
τους τὴν «ἀλλαγὴ» τοῦ Ἔθνους ὡς
διαστροφὴ καὶ καταστροφὴ τῆς ταυτό-
τητάς του. Ἤδη οἱ ὀπαδοὶ τῆς Βαυα-
ροκρατίας ἔβαλαν στὸ στόχαστρό
τους τὰ Μοναστήρια καὶ τοὺς Μονα-
χούς. ∆ιότι οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ εὐρω-
παϊστὲς γνωρίζουν καλά, ὅτι ὁ χῶρος
αὐτὸς ἐξασφαλίζει τὴν συνέχεια τῆς
ἑλληνορθόδοξης παράδοσης καὶ τῆς
συνοχῆς τοῦ Ἔθνους µας. Τὸ πνεῦµα
τοῦ ἐξευρωπαϊσµοῦ παραµένει ἔκτοτε
συνδεδεµένο µὲ τὸν ἐπαρχιωτισµὸ καὶ
τὴν ἡττοπάθεια µπροστὰ στὴν ∆ύση,
πολιτικὰ καὶ θρησκευτικά, δηµιουρ-
γώντας στὸ Ἔθνος συνείδηση προτε-
κτοράτου. Ἡ ἀδυναµία βιώσεως τῆς
ἑλληνορθόδοξης παράδοσης ἀπὸ
ἐξωνηµένους Ἡγέτες µας ἐξασθενίζει
τὶς ἀντιστάσεις τους καὶ τὶς ἐκµηδενίζει,
ὁδηγώντας καὶ στὴν ἀδυναµία ὀρθῆς
ἀποτίµησης τοῦ πολιτισµοῦ µας καὶ
τῆς ἱστορίας µας, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ
αἰσχύνονται γιὰ τὴν ταυτότητά τους.
Πῶς λοιπόν, ν  ̓ἀγωνισθοῦν ὑπὲρ τοῦ
Ἔθνους καὶ τῆς ἑλληνορθόδοξης πα-
ράδοσής του;

Καὶ στὶς ἡµέρες µας ἐπιδιώκονται
καὶ πραγµατοποιοῦνται, βαθµιαῖα, πο-
λιτειακὰ µέτρα, ποὺ ἀποδοµοῦν ὄχι
µόνο τὸν ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ καὶ τὸν
ἐθνικό µας βίο. Τέτοιες ἐπιδιώξεις καὶ
ἀποφάσεις µεταξὺ ἄλλων εἶναι: Καθαί-
ρεση τῶν θρησκευτικῶν συµβόλων
καὶ εἰκόνων ἀπὸ ὅλους τοὺς δηµόσι-
ους χώρους· µεθόδευση τῆς κατάργη-
σης τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευ-
τικῶν, ὡς καὶ τῆς συρρίκνωσης καὶ τε-
λικὰ διάλυσης τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν· ἀπαίτηση ἐξαφάνισης κάθε
θρησκευτικοῦ περιεχοµένου στὶς ἐθνι-
κές µας ἑορτές, ἀλλὰ καὶ κατάργησης
θρησκευτικῶν ἀργιῶν· ἐκδίωξη µὲ νό-
µο τῶν Κληρικῶν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα, τὰ
Νοσοκοµεῖα, τὶς φυλακὲς καὶ τὰ Σώµα-
τα τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων, ὑπονό-
µευση τῆς βαπτίσεως τῶν Ἑλληνο-
παίδων· ἐπιβολὴ πολιτικοῦ γάµου,

πολιτικῆς κηδείας, ἀνηλεὴς διωγµὸς
κατὰ τῆς γλώσσας καὶ τῆς ἱστορίας
µας, θέσπιση τῆς καύσεως τῶν
νεκρῶν καὶ τῶν χριστιανῶν, ἐπαχθεῖς
φορολογήσεις καὶ περικοπὲς τῆς µι-
σθοδοσίας τῶν πολιτῶν καὶ τῆς ἰατρο-
φαρµακευτικῆς περίθαλψής τους·
σκανδαλώδης ἀποφυγὴ ἐφαρµογῆς
τῶν νόµων καὶ ἀτιµωρησία, µὲ ἀποτέ-
λεσµα τὴν αὔξηση τῆς τροµοκρατίας
καὶ παρανοµίας· διαιώνιση τῆς ἀνυ-
παρξίας ἀποφασιστικῆς καὶ ὀρθολο-
γικῆς µεταναστευτικῆς πολιτικῆς, ποὺ
ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν Πολιτῶν τῆς
Χώρας µας, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν µετα-
ναστῶν, µὲ τὴν διευκόλυνση τῆς λα-
θροµετανάστευσης· µειοδοσία στὰ
ἐθνικά µας θέµατα καὶ ἀπεµπόληση
τῶν ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωµά-
των µας· ἀλλοίωση καὶ παραχάραξη
τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους µας καὶ προ-
ώθησή της στὴν ἐκπαίδευση µὲ τὰ
σχολικὰ βιβλία. Ὄχι δηλαδὴ µόνο ἡ πί-
στη καὶ ὁ ἐκκλησιαστικός µας βίος,
ἀλλὰ ὁλόκληρος ὁ ἑλληνορθόδοξος
πολιτισµός µας πλήττεται θανάσιµα.

Ἤδη πρὶν ἀπὸ δεκαετίες σηµείωνε
ὁ διδάσκαλος Νικόλαος Τωµαδάκης,
σὲ σπουδαῖο ἄρθρο του µὲ τὸν τίτλο:
«Κινδυνεύοµεν µὲ νέαν ἅλωσιν ἐκ τῶν
ἔνδον»: «Ὀλίγαι ἑκατοντάδες ἀνθρώ-
πων, οἱ πολλοὶ µόνον κατὰ συνήθειαν,
θὰ µαζευθοῦν σήµερον, διὰ νὰ µνηµο-
νεύσουν τὸν νέον Κόδρον, τὰς νέας
Θερµοπύλας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ση-
µάνη πένθιµα τὶς καµπάνες της, ἡ Πο-
λιτεία δὲν θὰ δώση ἀφορµὴν διπλω-
µατικῶν παραστάσεων εἰς τὴν γείτονα
«σύµµαχον». Τὰ κόµµατα ηὕραν ἄλλα
σύµβολα, ἄλλα συνθήµατα. Τὰ ἐκπαι-
δευτικὰ- ἱδρύµατα, τὰ σχολεῖα θὰ πα-
νηγυρίζουν ἄλλας ἐπετείους, αἱ πο-
ρεῖαι θὰ ἔχουν ἄλλα λάβαρα, αἰτήµατα,
συνθήµατα. ∆ιάφοροι λογοκόποι, ὁµι-
λοῦν διὰ τὴν παράδοσιν καὶ «γιὰ τὲς
ρίζες µας». Ἀλλὰ διὰ τὴν θυσίαν τῆς
29ης Μαΐου µόνον οἱ ἀµφισβητίαι. Ἡ
Μεγάλη ἰδέα ἀντικατεστάθη ἀπὸ τὴν
Κοινὴν Ἀγοράν� Μᾶς ἔµεναν τὰ
Γράµµατα. Καὶ αὐτὰ µὲ τὴν ὑποβάθµι-
ση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν (σηµ. Γ.∆.Μ. ποῦ νὰ ζοῦσε
ὁ ∆ιδάσκαλος, γιὰ νὰ δεῖ τὸν διωγµὸ
τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν)
ἐπῆγαν περίπατον µὲ µίαν συστηµα-
τικὴν ἐκβαρβάρωσιν, ἡ ὁποία ἐπὶ τοῦ
παρόντος ἀποβλέπει εἰς τὴν ἀπο-
κοπὴν τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων ἀπὸ
τὴν γλῶσσαν τῆς ἀρχαιότητος, τοῦ
Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ τῆς
Ἐκκλησίας, ἀργότερον θὰ ὁλοκλη-
ρωθῇ µὲ τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ λατινικοῦ
ἀλφαβήτου, διὰ νὰ γίνωµεν τέλειοι
Εὐρωπαῖοι ἐξωτερικῶς, µὲ ὅλα τὰ
γνωρίσµατα, ἑνὸς καταρρέοντος κοι-
νωνικοῦ συστήµατος, ἀπίστου, ἀθρή-
σκου, ραθύµου, δυστυχῶς ἀπὸ ἀνίαν,
πλῆξιν καὶ ἀπὸ τὴν ἔλλειψιν τοῦ πετρε-
λαίου».

Οἱ κινήσεις ὅµως αὐτὲς τῶν αὐτο-
κτονούντων ἐθνοκτόνων µας ἐνι-
σχύονται ἀπὸ τὴν πέµπτη φάλαγγα
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, τοὺς µετα-
πατερικοὺς Κληρικοὺς καὶ κατ᾽ ἐπάγ-
γελµα Θεολόγους, τοὺς «συνευδο-
κοῦντας τοῖς πράσσουσι» (Ρωµ. 1,
32) τὴν ἀνοµία, ἐκπροσώπους τῆς
κατὰ κανόνα ἀφελληνισµένης καὶ ἀπο-
χριστιανοποιηµένης πολιτικῆς Ἡγε-
σίας. Ἡ διάσπαση δὲ τῆς Ἱεραρχίας
εὐνοεῖ ἀποφαστικὰ τὴν προώθηση καὶ
ἐπιβολὴ τῶν ἀνατρεπτικῶν καινοτο-
µιῶν. Ὅπως τὸν 19° αἰῶνα, ἔτσι καὶ
σήµερα ὑπάρχουν, δυστυχῶς, «ὑδα-
ρεῖς» -κατὰ τὸν ἀείµνηστο καθηγητὴ
Χρῆστο Ἀνδροῦτσο- Κληρικοί, συσχη-
µατιζόµενοι µὲ τὰ µέτρα τῆς Πολιτικῆς
Ἡγεσίας, γιὰ λόγους προοδευτισµοῦ ἢ
διεκδίκησης προσωπικῶν ὠφεληµά-
των. Ἐπειδὴ δὲ τὰ πνευµατικὰ συµπο-
ρεύονται πάντοτε µὲ τὰ πολιτικὰ καὶ
πολιτειακά, πρέπει νὰ ὑπενθυµίσου-
µε, ὅτι ἡ πνευµατικὴ καὶ πολιτιστικὴ
ἀποδόµηση τοῦ Ἔθνους ἔχει σηµαν-
τικὸ ἀντίκτυπο καὶ στὰ ἐθνικὰ θέµατα
σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας µας. Καὶ
αὐτὸ τὸ ζοῦµε σήµερα µὲ τὴν νέα κατο-
χή µας καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Φραγκιά,
ὅπως τὸ 1204! Ἡ διαφορὰ τῆς προ-
ϊούσης σήµερα Τρίτης Ἁλώσεως ἀπὸ
ἐκεῖνες τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453 εἶναι, ὅτι
τότε ἡττηθήκαµε καὶ κατακτηθήκαµε,
ἐνῶ σήµερα προχωροῦµε στὴν ἅλω-
ση µὲ τὴν συγκατάθεσή µας, θεωρών-
τας την µάλιστα ὡς σωτηρία!

Οἱ δύο ἁλώσεις, ἡ φραγκικὴ καὶ ἡ
ὀθωµανική, δὲν ἅλωσαν τὴν ψυχὴ καὶ
τὴν συνείδηση τοῦ Γένους-Ἔθνους
µας. Ἐπιβιώσαµε, διότι ἡ ψυχή µας
ἔµεινε ἀδούλωτη. Σήµερα ὅµως πρα-
γµατοποιεῖται -ἄρχισε ἤδη- ἡ Τρίτη
ἅλωση καὶ µᾶλλον διανύουµε τὸ τελικὸ
στάδιό της. Ἡ ἅλωση τοῦ 1453 ἀπο-
δείχθηκε ἱστορικὰ µικρῆς σηµασίας
ἔναντι ἐκείνης τοῦ 1204, ποὺ ὁλοκλη-
ρώνεται σήµερα. Ἡ Φράγκικη ∆ύση
πῆρε ἐπιτέλους τὴ «Ρεβὰνς» (reven-
che). Τώρα πραγµατοποιεῖ τὸν µα-
κραίωνα πόθο της, τὴν διάλυση τοῦ
Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Ἐντασσόµενοι
- στὴν Ἑνωµένη Εὐρώπη, ἐκάµαµε
τόσους πανηγυρισµούς, διότι θεωρή-
σαµε τὸ γεγονὸς ὡς σωτηρία µας. Ὁ
Θεὸς ἐπέτρεψε, γἰ  αὐτό, νὰ µᾶς ἀπο-
γοητεύσει ἡ Εὐρώπη ἐκεῖ, ποὺ στηρί-
ξαµε τὴν «πᾶσαν ἐλπίδα» µας, στὰ
οἰκονοµικά. Ἡ ἱστορία παίρνει τὴν ἐκδί-
κησή της! Ξεχάσαµε τὸν Θεὸν τῶν
Πατέρων ἡµῶν καὶ πιστεύσαµε στὴν
ἀπολυτοποιηµένη «ἀξία» τοῦ οἰκονο-
µισµοῦ. ∆ὲν ἀνοίχθηκε καµιὰ κερκό-
πορτα, ἀλλὰ οἱ πύλες τῆς ψυχῆς καὶ
καρδίας µας, γιὰ νὰ µᾶς ἀλλοτριώσει
καὶ νὰ µᾶς συντρίψει ἡ σηµερινὴ
ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντορθόδοξη ∆ύση.
Εὐτυχῶς ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ∆ύση,
ποὺ ποτίζεται ἀπὸ τὰ νάµατα τῆς ἑλλη-
νικότητας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸ
χῶρο τῆς ἔρευνας καὶ τῆς νοσταλγίας.
Ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ ∆ύ-
ση, στὴν ὁποία πολιτικὰ «ἀνήκοµεν».

Εὐτυχῶς ὅµως ὑπάρχει -εἶναι βέ-
βαιο αὐτό- καὶ ἡ «µαγιὰ» τοῦ Μακρυ-
γιάννη. Σ  ̓αὐτὴν ἀνήκουν ὅσοι σηµερι-
νοὶ Ἕλληνες µένουµε πιστοὶ στὴν
Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων µας καὶ στὴν δἰ
αὐτῶν συνεχιζόµενη ἑλληνικότητά
µας. Οἱ ἀληθινὰ πατερικοὶ Ἑλληνορ-
θόδοξοι. Αὐτοί, µὲ τὴν Χάρη τοῦ Τρια-
δικοῦ Θεοῦ µας, θὰ ἀναστήσουν τὸ
Ἔθνος, µὲ κάποιο νέο ᾽21, ὅταν ὁ
Θεὸς τὸ ἐπιτρέψει!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα
περὶ τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας»

Μπουτάρης, σεβόµενος καὶ τὴν
ἰδιότητα τοῦ προέδρου τῆς «Ἁγιορει-
τικῆς Ἑστίας», νὰ µὴ συµβάλλῃ τοῦ
λοιποῦ εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ προ-
βολὴν τῆς ὁµοφυλοφιλίας, ἀρχῆς γι-
νοµένης ἀπὸ τοῦ παρόντος ἔτους
(Ἰούνιος 2015). β) Νὰ τοῦ δηλωθῇ
ἐγγράφως ὅτι, εἰς περίπτωσιν µὴ
συµµορφώσεώς του πρὸς τὸ θεῖον
θέληµα τῆς καταδίκης τοῦ σοδοµι-
σµοῦ ἢ τοὐλάχιστον τῆς µὴ
βλασφήµου ὑποστηρίξεώς του, ἡ
Ἱερὰ Κοινότης ἢ θὰ τοῦ ἀπαγορεύσῃ
τὴν εἴσοδον εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἂν
αὐτὸ εἶναι ἐφικτόν, ἢ θὰ παύσῃ νὰ
ἔχῃ µετ᾽ αὐτοῦ οἱανδήποτε σχέσιν
ὡς προέδρου τῆς «Ἁγιορειτικῆς
Ἑστίας», ὅπερ ἀναγκαῖον καὶ
εὐχερές.

Γνωρίζοντες καὶ τὴν ἰδικήν σας
ἀνησυχίαν διὰ κραυγαλέα πνευµα-
τικὰ ὀλισθήµατα εἰς τὸν πνευµατικὸν
δίαυλον τοῦ δόγµατος καὶ τοῦ ἤθους
διατελοῦµεν

Μετὰ πολλῆς τιµῆς καὶ ἀγάπης 
ἐν Χριστῷ ἀναστάντι

∆ιὰ τήν «Σύναξιν Ὀρθοδόξων
Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»

Ἀρχιµ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου
Προηγούµενος Ἱ. Μ. 

Μεγ. Μετεώρου
Ἀρχιµ. Σαράντης Σαράντος
Ἐφηµέριος Ἱ. Ν. Κοιµήσεως

Θεοτόκου, Ἀµαρούσιον Ἀττικῆς
Ἀρχιµ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου

Καθηγούµενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος,
Ἄνω Γατζέας Βόλου

Γέρων Εὐστράτιος Ἱεροµόναχος
Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός
Ὁµότιµος Καθηγητὴς Θεολογικῆς
Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁµότιµος Καθηγητὴς Θεολογικῆς

Σχολῆς Α.Π.Θ.
∆ηµήτριος Τσελεγγίδης

Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

(Σύµβουλος)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πέρασε ἕνας χρόνος πού ἔχει φύ-
γει ἀπό τήν πρόσκαιρη τούτη ζωή καί
βρίσκεται στόν Οὐρανό, στήν αἰώνια
λαµπροφόρο ζωή ὁ Γέροντάς µας
µοναχός Νικόδηµος Μπιλάλης. Στά
46 χρόνια στενῆς, ἀγαστῆς καί καρπο-
φόρου συνεργασίας µας ἐγνώρισα
ἕνα γίγαντα σέ θέληση, ἐνθουσιασµό
καί ἀποφασιστικότητα.

Ὁ ἀοίδιµος π. Νικόδηµος µέ δυό
λόγια ἦταν σπάνια προσωπικότητα.
Λογιώτατος, θεολόγος καί φιλόλογος
µέ µεταπτυχιακές σπουδές στό ἐξωτε-
ρικό. Τέλειος γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς
Γλώσσας. Συγγραφέας καί κατά Θεόν
σοφός. Ἀσκήτευε στήν ἔρηµο τῆς Κα-
ψάλας στό Ἅγιον Ὄρος. Ἔχαιρε ἐκτι-
µήσεως καί σεβασµοῦ ἀπό ὅλο τό
Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καὶ ἀπό χιλιάδες
ἑλληνορθοδόξων στήν Ἑλλάδα καί τό
ἐξωτερικό. Ἦταν ὁπλισµένος µέ
ὑπερφυσική σωµατική καί πνευµατική
δύναµη. Πληµµυρισµένος ἀπό ἀγάπη
γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισµό. 

Κατά τήν κοίµησή του εἶχα πεῖ ὅτι
ἄφησε ἕνα τεράστιο ἔργο, τήν «Παν -
ελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέ-
κνων». Τό ἐµπνεύσθηκε, τό ὀργάνω-
σε καί τό ἐφάρµοσε ἐπιτυχῶς. Τό ἔκα-
νε µεγάλο καί παγκόσµιο. Εἶναι γνω-
στό σέ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανούς, ὅπου γῆς. Ἀγκάλιασε τίς
ἄπορες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς
Πατρίδας µας σάν στοργικός πατέ-
ρας. Στή µεγάλη ἀκµή τοῦ ἔργου του
τόν ἅρπαξε ὁ Κύριος καί τόν ἀνέβασε
στόν οὐρανό. Μέ τήν εἴδηση τοῦ
αἰφνιδίου θανάτου του ἐξ ἀτυχήµατος
πολλοί γνωστοί του εἶπαν: τώρα τελεί-
ωσε τό µεγάλο ἔργο τοῦ Νικοδήµου.
Εἶχα πεῖ τότε ὅτι τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
δέν τελειώνει. Ἵδρυσε τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.
ἐκεῖνος, ἀλλά τό ἔργο τό ἀγκάλιασε ὁ
Χριστός καί ἡ Παναγία. Εἶναι ἔργο
Θεοῦ καί θά συνεχισθῆ. Πράγµατι
συµπληρώθηκε ἕνας χρόνος. Ἡ
Π.Ε.ΦΙ.Π. συνεχίζει δυνατότερα, διότι
µεσιτεύει ἀπό ψηλά ὁ ἀοίδιµος Νικό-
δηµος. Ἡ δράση της ἐξαπλώνεται καί
οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων, οἱ δωρητές
της συµπαρίστανται µέ περισσότερο
καί θερµότερο ζῆλο. Καί τοῦτο πρός
δόξαν Κυρίου. 

Παράλληλα µέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἵδρυ-
σε καί τό Σύλλογο «Ἅγιος Νικόδηµος

ὁ Ἁγιορείτης». Τά καταστατικά καί τῶν
2 Συλλόγων τά συνέταξε ὁ ἴδιος σέ
συνεργασία καί µέ ἄλλα ἱδρυτικά Μέ-
λη καί ὑποβλήθηκαν ταυτόχρονα στό
Πολυµελές Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν τό
ἔτος 1969. Γιά πρώτη φορά γίνεται
γνωστός ὁ σπουδαῖος Ἅγιος Νικόδη-
µος ὁ Ἁγιορείτης (1749-1809). Εἶναι ὁ

πολυγραφότερος Ἅγιος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας κατά τήν Τουρκοκρατία πρό τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Συστεγά-
ζεται ἔκτοτε καί ὁ Σύλλογος αὐτός µέ
τό Σύλλογο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ὁ ἀοίδιµος
µοναχός Νικόδηµος Μπιλάλης ἐξέδω-
σε βιβλία τοῦ Ἁγ. Νικοδήµου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου καί συνέγραψε τόν πρωτότυπο
βίο του. Ὅλα τά βιβλία τοῦ Ἁγ. Νικο-
δήµου τοῦ Ἁγιορείτου διατίθενται ἀπό
τό Σύλλογο «Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιο-
ρείτης». 

Προσευχόµεθα καί ἐπικαλούµεθα
τή µεσιτεία του γιά τήν εὐόδωση τῆς
δράσης τῶν δύο Συλλόγων, τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ «Ἁγίου Νικοδήµου
τοῦ Ἁγιορείτου», καί τή δική µας σωτη-
ρία.

Αἰωνία ἡ µνήµη σου ἅγιέ µας Γέ-
ροντα Νικόδηµε Μπιλάλη.

Ἀντώνιος Ε. Ἀντωνίου
Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης, 
ὁ Γέρων τῶν Πολυτέκνων

ΕΝΑΣ χρόνος ἀπό τήν κοίμησίν του 
(† 4. 6. 2014)

Πολλοὶ Ἱεράρχαι καυχῶνται, διό-
τι ἐσπούδασαν εἰς τὴν Θεολογικὴν
Σχολὴν τῆς Χάλκης καὶ εἶναι
γνωστὸν ὅτι μεταξύ των χαρακτη-
ρίζονται ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερον τρόπον
ἐπικοινωνίας. Ὡστόσο, ἡ Ριζάρειος
Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ ἔχει ἀναδεί-
ξει σπουδαίας Ἐκκλησιαστικὰς
προσωπικότητας, ποὺ ἔχουν σε-
μνύνει κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ ἐξα-
κολουθοῦν τὰς Μητροπόλεις τῆς
Ἐκκλησίας. Ἆραγε, οἱ ἐν ἐνεργείᾳ
ἀπὸ αὐτοὺς διαθέτουν τὴν ἰδίαν
ὁμοψυχίαν, ἡ ὁποία ἴσως ἀποτελέ-
ση κόμβον διὰ μελλοντικὰς ἐξελί-
ξεις; Πρωτοστάτης εἰς ἐκδήλωσιν
μνήμης ὁ Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος κ.
Νικόλαος, ὁ ὁποῖος προσφάτως
ἔχει ἐκδώσει καὶ βιβλίον διὰ τὰ
πνευματικὰ ἀναστήματα, τὰ ὁποῖα
διῆλθον ἐκ τῆς Σχολῆς. Συμφώνως
πρὸς ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Φθιώ-
τιδος:

«Στὴν Ἀθήνα µετέβη τὴν ∆ευτέρα
4 Μαΐου ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπο-

λίτης µας κ. Νικόλαος προσκεκληµέ-
νος τῆς Ἑνώσεως Ἀποφοίτων τῆς
Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς
προκειµένου νὰ συµµετάσχει στὴν
Ἐκδήλωση εἰς τιµὴν καὶ µνήµην τῶν
µακαριστῶν Σχολαρχῶν τῆς Ριζαρεί-
ου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀρχιµ.
Μάξιµο ∆ασκαλάκη καὶ Ἀρχιµ. Νε-
κτάριο Κοτζιᾶ. Ἡ ἐκδήλωση πραγµα-
τοποιήθηκε στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς
Σχολῆς καὶ περιελάµβανε 4 εἰσηγή-
σεις ἀπὸ τοὺς Ριζαρεῖτες Ἀρχιερεῖς
Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο
καὶ Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυ-
σόστοµο, τὸν Καθηγητὴ τοῦ ΑΠΘ κ.
Παναγιώτη Σκαλτσῆ καὶ τὸν Ὁσιο-
λογιώτατο Μοναχὸ – τ. Πρωτεπι-
στάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους π. Μάξιµο
Ἰβηρίτη. Ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης µας κ. Νικόλαος µίλησε γιὰ
τὸν µακαριστὸ Ἀρχιµανδρίτη Μάξι-
µο ∆ασκαλάκη τονίσας ὅτι ὑπῆρξε
ὑπόδειγµα κληρικοῦ καὶ παιδαγω-
γοῦ ὑποψηφίων Ἱερέων, διακρινό-
µενος διὰ τὸ ταπεινό του φρόνηµα,
τὴν ἐπιστηµονική του εὐρυµάθεια,
τὴν ἐσωτερικὴ πνευµατικὴ ζωή, τὴν

καλοσύνη του καὶ τὴν ἀγάπη του
στὴ Θεία Λατρεία. Μετὰ τὸν Ἅγιο
Νεκτάριο καὶ τὸν σοφὸ Ἀρχιµανδρί-
τη Χρυσόστοµο Παπαδόπουλο, τὸν
µετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος, ὁ Ἀρχιµανδρί-
της Μάξιµος ∆ασκαλάκης εἶναι τρί-
τος στὴ σειρὰ τῶν µεγάλων προσω-
πικοτήτων ∆ιευθυντῶν τῆς Ριζαρεί-
ου Σχολῆς, κατέληξε ὁ Σεβασµιώτα-
τος. Γιὰ τὸν ἕτερο τιµώµενο ∆ιευ-
θυντὴ Ἀρχιµ. Νεκτάριο Κοτζιᾶ µίλη-
σε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Χαλκίδος κ. Χρυσόστοµος, ἐνῶ ὁ
Καθηγητὴς κ. Σκαλτσὴς µίλησε γιὰ
τὰ ἐπιστηµονικὰ ἔργα τῶν δύο ∆ιευ-
θυντῶν καὶ ὁ ὁσιολογιώτατος Μο-
ναχὸς π. Μάξιµος µίλησε διὰ τὸν
Ἀρχιµ. Μάξιµο ∆ασκαλάκη ὡς Ἁγιο-
ρείτηT χαιρετισµὸ ἀπηύθυναν ὁ
ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου Πανοσιολ.
Ἀρχιµ. π. Νεκτάριος ΤσολίδηςT πα-
ρέστησαν δὲ πολλοὶ κληρικοί, καθη-
γητὲς Πανεπιστηµίου καὶ παλαιοὶ Ρι-
ζαρεῖτες».

Μετά τοὺς Χαλκίτας, τώρα καὶ οἱ Ριζαρεῖται!

Μακ. Πατρ. Ἀντιοχείας: Ἂς γαληνεύση ἡ Μ. Ἀνατολὴ
Ἰδιαιτέρως εὐχαριστημένος φαί-

νεται νὰ ὡλοκλήρωσεν ὁ Μακ.
Πατρ. Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννης τὴν
ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Κύπρον. Αἱ
τελευταῖαι του δηλώσεις δὲν ἦσαν
μόνον εὐγνώμονες ἀλλὰ καὶ ἐλπιδο-
φόρες διὰ στενωτέραν συνεργασίαν
τῶν Ὀρθοδόξων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
εἰς τὸ μέλλον, διὰ τῆς συσφίγξεως
τῶν δεσμῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀτονί-
σει. Συμφώνως πρὸς τὸ sigmalive
τῆς 13ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Τὴν ἐλπίδα γιὰ εἰρήνη καὶ γαλήνη
στὴ Μέση Ἀνατολή, στὴ Συρία καὶ στὸ
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, ἐξέφρασε ὁ
Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννης,
ὁ ὁποῖος ἔγινε τὸ πρωὶ δεκτὸς ἀπὸ

τὸν Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας Νίκο
Ἀναστασιάδη. Ἐξέφρασε παράλληλα
τὴν ἐλπίδα, ὅπως βρεθεῖ ἡ καλύτερη
λύση γιὰ τὴν Κύπρο. «Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Κύπρου καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιο-
χείας εἶναι τόσο κοντά, ὅπως εἶναι
κοντὰ καὶ ὁ κυπριακὸς λαὸς µὲ τὸ λαὸ
τῆς Ἀντιοχείας», τόνισε. Ἦταν µία ἐθι-
µοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν κ. Πρόεδρο,
γιὰ νὰ ἐκφράσουµε τὴν εὐχαρίστησή
µας, ποὺ βρισκόµαστε στὴν Κύπρο
καὶ γιὰ τὶς θέσεις ποὺ ἔχει ἀπέναντι
στὰ ἐκκλησιαστικὰ θέµατα, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὸ τί συµβαίνει στὴ Μέση Ἀνατολή,
ἰδιαίτερα στὴ Συρία. Ἐξέφρασε τὴν
ἐκτίµησή του στὸν Ἀρχιεπίσκοπο
Χρυσόστοµο γιὰ τὴν πρόσκληση, ποὺ
τοῦ ἀπηύθυνε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Κύ-
προ».

† ΕΤΗΣΙΟΝ Ἱ. Μνηµόσυνον Γέροντος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ (Μπιλάλη).
Τό ΕΤΗΣΙΟ ἱερό Μνηµόσυνο τοῦ µακαριστοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος π. ΝΙ-

ΚΟ∆ΗΜΟΥ (Μπιλάλη), ἱδρυτοῦ καί Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώ-
σεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), θά τελεσθῆ τό Σάββατο 6 Ἰουνί-
ου, 7.15΄—9.30  ́π.µ., στόν ἔναντι τῶν Γραφείων τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ἱερό Ναό Ζωο-
δόχου Πηγῆς, ὁδ. Ἀκαδηµίας, Ἀθήνα.

Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι τῶν Πο-
λυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά συµπροσευχηθοῦµε
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. (Τηλ. 210.38.38.496).



Σελὶς 8η

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἠλείας κ. Γερ-
μανὸς ἀπέστειλε καὶ ἐπιστολὴν
τὴν 12ην Μαΐου ἐ.ἔ. πρὸς τὴν ἐφη-
μερίδα «Πατρίς», ἔπειτα ἀπὸ δη-
μοσίευμα, τὸ ὁποῖον ἀνεφέρετο εἰς
τὸ πρόσωπόν του. Συμφώνως πρὸς
τὸ agioritikovima.gr τῆς 22ας
Μαΐου 2015  μεταξὺ ἄλλων ἀναφέ-
ρονται τά ἑξῆς:

«Ἐδιάβασα τὸ αἰχµηρὸ σχόλιό
σας στὸ χθεσινὸ (11-5-2015) Φύλλο
τῆς ΠΑΤΡΙ∆ΟΣ µὲ τὸν τίτλον «Ξέ-
σπασε «πόλεµος»; T.. ποὺ ἀναφέ-
ρεται καὶ στὸ πρόσωπόν µου καὶ θέ-
λω στὸ σχόλιό σας αὐτό, νὰ κάνω
καὶ ἐγὼ ἕνα σχόλιο: Πρῶτον· Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ πιστοί
της ποτὲ δὲν κάνουν πόλεµο. Εἶναι
πάντοτε ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ
ἀνθρώπου µὲ τὸν Τριαδικὸν Θεὸν
ἡµῶν, ποὺ φέρνει καὶ τὴν εἰρήνη τοῦ
ἀνθρώπου µὲ τὸν ἑαυτόν του, µὲ
τοὺς συνανθρώπους του καὶ µὲ τὴν
φύσιν ὅλην, ζωϊκὴ καὶ φυτική. Εἶναι

ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ κηρύσσει παν-
τοῦ καὶ πάντοτε τὴν ἀλήθεια. Ἂν
αὐτὸ δὲν ἀρέσει σὲ κάποιους εἶναι δι-
καίωµά τους. Ἐµεῖς δὲν τοὺς πο-
λεµᾶµε. Προσευχόµαστε νὰ ἀρέση
καὶ σ᾽ αὐτοὺς ἡ ἀλήθεια, νὰ τὴν ἀγα-
πήσουν καὶ νὰ ζήσουν µέσα σ᾽
αὐτήν. Τότε ἀληθινὰ θὰ ἠρεµήσουν.
∆εύτερον· Τὸ τσουχτερὸ σχόλιό σας
µὲ ἀναγκάζει νὰ εἰπῶ τὰ ἑξῆς: Παλιό-
τερα κάποιοι Ἀριστεροὶ ψευδόµενοι
ἔλεγαν ὅτι «ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ
ὄπιον τοῦ Λαοῦ». Τώρα, (Τὸ Σάββα-
το 9 Μαΐου 2015) ἡ Νεολαία τοῦ Σύ-
ριζα καὶ ὁ Τοµέας τῶν ἀνθρωπίνων
∆ικαιωµάτων τοῦ Σύριζα ἐπραγµατο-
ποίησαν συλλαλητήριον ὑπὲρ τῆς
ἀποποινικοποιήσεως τῶν ἐλαφρῶν
ναρκωτικῶν. Ἐρωτῶ· Μήπως ἀντὶ
νὰ φροντίζουν γιὰ τὸ «ψωµί µας, τὴν
παιδεία καὶ τὴν ἐλευθερία µας»,
ἐνδιαφέρονται νὰ συνηθίσουµε νὰ
πίνουµε στὴ ζωή µας ναρκωτικά, γιὰ
νὰ µὴ καταλαβαίνουµε τί γίνεται γύ-
ρω µας καὶ νὰ πέσουµε σὲ ὕπνο µα-
κάριο;»

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Ἱεραπύτνης 
ἀξιοποιεῖ τὴν περιουσίαν της
Ἐπενδύσεις εἰς ἔκτασιν ποὺ ἀνή-

κει εἰς τὸ ἵδρυμα «Παναγία ἡ
Ἀκρωτηριανή», τῆς Ἱ. Μ. Τοπλοῦ
καὶ τῆς Ἱ. Μ. Ἱεραπύτνης ἐνεκρίθη-
σαν καὶ δρομολογοῦνται. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
«Ἑστίαν» τῆς 11ης Μαΐου 2015:

«Ἡ Ὁλοµέλεια τοῦ Συµβουλίου
τῆς Ἐπικρατείας, σύµφωνα µὲ πλη-
ροφορίες, ἐνέκρινε τὴν ἐπένδυση τῆς
ἑταιρείας βρετανικῶν συµφερόντων
Loyalward L.t.d. σὲ µεγάλη ἔκταση
τῆς Μονῆς Τοπλοῦ στὴν χερσόνησο
Σίδερο, στὸν νοµὸ Λασιθίου. Πρόκει-
ται γιὰ µία ἐπένδυση ἄνω τῶν 100
ἑκατ. εὐρὼ σὲ περιοχὴ πλησίον τοῦ
φοινικοδάσους Βάϊ καὶ τοῦ ἀρχαιολο-
γικοῦ χώρου τῆς Ἰτάνου, συνολικῆς
ἐκτάσεως 22.120 στρεµµάτων. Σύµ-

φωνα µὲ τὸν ἀρχικὸ σχεδιασµὸ πρό-
κειται νὰ κτισθοῦν πέντε ξενοδοχεῖα
καὶ ἕνα γήπεδο γκόλφ. Ἡ παράκτια
περιοχὴ ἀνήκει κατὰ κυριότητα στὸ
κοινωφελὲς Ἐκκλησιαστικὸ Ἵδρυµα
«Παναγία ἡ Ἀκρωτηριανή», ποὺ συ-
στάθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Τοπλοῦ
καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἱεραπύτνης
καὶ Σητείας. Ἡ ἔκτασις ἀποτελεῖ περι-
ουσία τοῦ ἐν λόγῳ Ἱδρύµατος, τὸ
ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ 1992 µὲ Προ-
εδρικὸ ∆ιάταγµα. Γιὰ τὴν ὑπαγωγὴ
τῆς ἐπενδύσεως στὶς διαδικασίες
στρατηγικῶν ἐπενδύσεων συνεκτι-
µήθηκαν, µεταξὺ τῶν ἄλλων, ἡ δηµι-
ουργία 1.200 θέσεων ἐργασίας, ἡ
βελτίωσις τῆς ἀνταγωνιστικότητος σὲ
περιφερειακὸ ἐπίπεδο καὶ ἡ αὔξησίς
των».

«Βέτο» ἔθεσεν ἡ Ἱ. Μ. Τρίκκης 
εἰς τὴν Ἑλληνοτουρκικὴν φιλίαν!

Ἡ Ἱ. Μ. Τρίκκης ἐματαίωσε προ-
ετοιμαζομένην δενδροφύτεσιν εἰς
Ἱερὸν Ναὸν καὶ εἰς Τζαμί. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸν
«Πρωϊνὸν Λόγον» Τρικάλων τῆς
8ης Μαΐου 2015:

«Ὀρθὴ ἡ παρέµβαση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν
σχετικὰ µὲ τὸ "βέτο" ποὺ ἔθεσε γιὰ
τὴν µαταίωση τῆς πρωτοβουλίας τῆς
ἀστικῆς µὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας
"ΕΛΑΙΑ", ἡ ὁποία ζητοῦσε τὴν ἀπὸ
κοινοῦ µὲ τὸν ∆ῆµο, φύτευση δύο
δενδρυλλίων ἐλιᾶς στὸν αὔλειο
χῶρο τοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ
Κουρσοὺµ τζαµὶ ἀντιστοίχως, ὡς
ἔνδειξη τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας
καὶ συνεργασίας στὸ πλαίσιο τῆς
ἀδελφοσύνης τῶν λαῶν, ἔπειτα ἀπὸ
µία φωτιὰ σὲ τέµενος τῆς Κοµο-
τηνῆς. Ὀρθὴ βεβαίως καὶ ἡ ἀπόφα-
ση τοῦ ∆ήµου νὰ προβεῖ στὴν "ἐπα-
νεξέταση" τοῦ θέµατος. Μία πρότα-
ση, χωρὶς κανένα οὐσιαστικὸ νόηµα,
ποὺ ἀποτελεῖ µία ἔκφραση ραγιαδι-
σµοῦ καὶ ὀσφυοκαµπτικῆς συµπερι-
φορᾶς πρὸς ἕνα γειτονικὸ κράτος τὸ
ὁποῖο καθηµερινῶς προκαλεῖ, ἀµφι-
σβητεῖ τὰ σύνορά µας,, προετοιµάζει
δυσάρεστες καταστάσεις στὴν Θρά-
κη καὶ τὸ Αἰγαῖο, οἰκειοποιεῖται τὴν

ἱστορία τῆς Ἰωνίας T Τὸ ἐκπληκτικὸ
εἶναι ὅτι ἡ ὅλη ἐκδήλωση θὰ ἦτο µο-
νοµερὴς χωρὶς ἀντίστοιχη ἐπίσηµη
τουρκικὴ ἐκπροσώπηση. Ἡ ἔκφρα-
ση τῆς ὑποτέλειας στὸν µέγιστο βαθ-
µό. Πρόκειται γιὰ µία ἀκόµα ἐνέργεια
ἐντυπωσιασµοῦ ἐκ µέρους αὐτῆς
τῆς λεγόµενης Μ.Κ.Ο. «ΕΛΑΙΑ»,
ποὺ στὴν οὐσία εἶναι µία καθαρῶς
παρεκκλησιαστικὴ ὀργάνωση, τὰ µέ-
λη τῆς ὁποίας ὑπακούουν καὶ καθο-
δηγοῦνται ἀπὸ ἕνα συντοπίτη ἁγιο-
ρείτη "πνευµατικὸ πατέρα", ὁ ὁποῖος
τελευταίως ἔχει ἀναπτύξει καὶ πε-
ρίεργες σχέσεις µὲ τὸ Πατριαρχεῖο
Ρωσίας µὲ ἀνταλλαγὲς δώρων,
ἐκδόσεων καὶ εἰκόνων. Φυσικὰ ἡ
ἁρµόδια ἐπιτροπὴ τοῦ ∆ήµου σὲ κα-
µία περίπτωση δὲν πρέπει νὰ δώσει
συνέχεια στὴν παραπάνω ὑπόθεση,
καὶ νὰ εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτικὴ
στὶς τοποθετήσεις καὶ τὶς ἀποφάσεις
της, ἐξετάζοντας µὲ τὴν δέουσα προσ -
οχὴ καὶ σοβαρότητα προτάσεις, ποὺ
κατὰ καιροὺς ὑποβάλλονται ἀπὸ πο-
λιτικὲς καὶ θρησκευτικὲς ὀργανώσεις,
πολιτιστικοὺς συλλόγους, Μ.Κ.Ο. καὶ
ἰδίως ἀπὸ διάφορες κινήσεις πο-
λιτῶν, ἔχοντας πάντα ὡς γνώµονα
ὅτι ἡ ∆ηµοτικὴ ἀρχὴ ἐκφράζει καὶ
ἐκπροσωπεῖ ὅλους τοὺς δηµότες τῆς
πόλεως».

Συνέδριον εἰς Βιέννην µὲ θέµα 
τὰς διακρίσεις εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν
Τὰ τελευταῖα ἔτη εἶναι ἐμφανὲς

ὅτι προστατεύονται μόνον οἱ μει-
ονότητες καὶ δὲν δίδεται καμία ση-
μασία εἰς τὰ ὅσα διαπράττονται
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ἡ κατα-
στροφικὴ ἐπέλασις τοῦ Ἰσλάμ,
ἀλλὰ καὶ ἄλλες συγκυρίες ἀφύπνι-
σαν τὸν Ὀρθόδοξον κόσμον, ὥστε
πλέον νὰ ἀρχίση ἐπιτέλους νὰ συ-
ζητῆται καὶ ἡ προσπάθεια τῶν
πιστῶν νὰ διαφυλαχθοῦν συνασπι-
σμένοι ἀπὸ τοὺς ποικίλους παρά-
γοντες ποὺ βάλλουν ἐναντίον των.
Τέτοιες συζητήσεις ἔλαβαν χώραν
εἰς τὸ συνέδριον τοῦ ΟΑΣΕ. Ἀνα-
λυτικῶς κατὰ τὸ δημοσίευμα τοῦ
mospat τῆς 19ης Μαΐου 2015:

«Συνέδριο γιὰ τὴν ἀποτροπὴ καὶ
καταπολέµηση τῆς µισαλλοδοξίας σὲ
βάρος τῶν χριστιανῶν µὲ ἔµφαση σὲ
ἐγκλήµατα κινούµενα ἀπὸ τὸ µῖσος,
τὸν ἀποκλεισµὸ ἀπὸ τὴν κοινωνία,
τὴν περιθωριοποίηση καὶ τὴν κατα-
πάτηση δικαιωµάτων πραγµατοποι-
ήθηκε στὶς 18 Μαΐου 2015 στὴ Βιέν-
νη. Στὸ συνέδριο τὸ ὁποῖο διεξάχθη-
κε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Γραφείου τοῦ
ΟΑΣΕ γιὰ δηµοκρατικοὺς θεσµοὺς
καὶ ἀνθρώπινα δικαιώµατα ἔλαβαν
µέρος ἐκπρόσωποι τῶν κρατῶν-
µελῶν τοῦ ΟΑΣΕ, τῶν θρησκευ-
τικῶν κοινοτήτων καὶ ἄλλων µὴ κυ-
βερνητικῶν ὀργανώσεωνT Στὴν
ὁµιλία του ὁ Πρωθιέρας Βσέβολοντ
Τσάπλιν ἀναφέρθηκε σὲ σειρὰ προ-
βληµάτων, τὰ ὁποῖα ἀντιµετωπίζουν
οἱ χριστιανικὲς κοινότητες στὴν πε-
ριοχὴ τοῦ ΟΑΣΕ. Μεταξὺ αὐτῶν συγ-
καταλέγονται ἡ βεβήλωση τῶν σεβο-
µένων ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀντικει-
µένων καὶ συµβόλων, ἡ γλώσσα
ἔχθρας ἔναντι τῶν χριστιανῶν, ἡ ἐπι-
θετικὲς προκλήσεις τῆς µαχόµενης
ἐκκοσµικεύσεως, «ἡ µισαλλοδοξία
ἐν ὀνόµατι τῆς ἀνεξιθρησκίας». Σύµ-
φωνα µὲ τὸν ὁµιλητὴ τὰ ἐν λόγῳ
προβλήµατα ἀνέκυψαν, διότι πολλοὶ
δὲν θέλουν οἱ χριστιανοὶ νὰ ἀνακτή-

σουν καὶ νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἐπιρροή
τους ἐπὶ τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξε-
ωνT Ὁ ὁµιλητὴς κάλεσε σὲ συστη-
µικὴ ἀνάλυση τῶν προβληµάτων
σχετιζοµένων µὲ τὴ διάκριση καὶ τὴ
µισαλλοδοξία σὲ βάρος τῶν χρι-
στιανῶν καὶ στὴν ἀνάληψη δεσµεύ-
σεως ἐκ µέρους τῶν κρατῶν-µελῶν
τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν εἰρη-
µένων προβληµάτων. 

Ὁ ∆ιευθυντὴς τοῦ Τοµέα Ἀνθρω-
πιστικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀνθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας κ. Ἀ. Βίκτο-
ρωφ στὴν παρέµβασή του τόνισε:
«Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ προηγούµενο
συνέδριο τοῦ ΟΑΣΕ ὑψηλοῦ ἐπιπέ-
δου στὴ Ρώµη τὸ 2011 ὁ ὀργανισµὸς
ὁλοένα καὶ περισσότερα συνειδητο-
ποιοῦσε ὅτι ὁ χριστιανισµὸς µὲ τὰ
ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά του καθὼς καὶ οἱ
ὀπαδοί του ὑφίστανται διώξεις, δια-
κρίσεις καὶ δέχονται βία καὶ στὶς
χῶρες τοῦ ΟΑΣΕ. Μάλιστα ἐµφάν-
σεις τῆς µισαλλοδοξίας καὶ διακρίσε-
ως καταγράφηκαν ἀκόµα καὶ σὲ
χῶρες-µέλη τοῦ ΟΑΣΕ ὅπου οἱ χρι-
στιανοὶ ἀποτελοῦν πλειοψηφία». Ὁ
Ἱερέας ∆ηµήτριος Σαφόνωφ παρέθε-
σε παραδείγµατα καταπατήσεως δι-
καιωµάτων τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας:
καταλήψεις Ἱερῶν Ναῶν ἀπὸ τοὺς
σχισµατικούς, πιέσεις σὲ βάρος τῶν
Ἱερέων κ.ἄ. Ἐπίσης τόνισε τὴν δεινό-
τατη θέση τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση
Ἀνατολὴ καὶ τὴν Βόρεια Ἀφρική, κα-
λώντας τὸν ΟΑΣΕ νὰ θέσει σὲ προ-
τεραιότητα τοῦ ἔργου του τὴν προ-
στασία τῶν δικαιωµάτων τῶν χρι-
στιανῶν καὶ νὰ λάβει ὑπόψη τὴ θέση
τῶν χριστιανῶν στὶς σχέσεις µὲ τὶς
χῶρες τῆς περιοχῆς. Ἡ κ. Ἀγκάπω-
βα ἐπίσης ἐπέστησε τὴν προσοχὴ
τῶν παρισταµένων στὶς ταλαιπωρίες
τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή,
τὴ Βόρεια Ἀφρικὴ καθὼς καὶ στὶς νο-
τιοανατολικὲς περιοχὲς τῆς Οὐκρα-
νίας».

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης  ἐτίµησε
τοὺς πεσόντας εἰς Καλλίπολιν

Τρισάγιον ἐτέλεσε καὶ κατέθεσε
στέφανον ὁ Οἰκ. Πατριάρχης καθ’
ὁδὸν πρὸς τὴν γενέτειράν του, διὰ
νὰ τιμήση τοὺς πεσόντας κατὰ τὸν
Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμον. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ «Ἄρχων» τῆς 23ης
Μαΐου 2015: 

«Τὴν Παρασκευὴ 22 Μαΐου 2015,
καθ᾽ ὁδὸν πρὸς τὴν ἀγαπηµένη του
Ἴµβρο, γιὰ τὸ καθιερωµένο ἐαρινό
του ταξίδι, σταµάτησε στὴν Καλλίπο-

λη καὶ διάβασε τρισάγιο στὸ µνηµεῖο
τῶν Αὐστραλῶν καὶ Νεοζηλανδῶν
πεσόντων κατὰ τὸν Α´ Παγκόσµιο
πόλεµο. Ὁ Πατριάρχης κατέθεσε
δάφνινο στεφάνι στὸ µνηµεῖο, ἀπο-
τίοντας φόρο τιµῆς στὰ θύµατα καὶ
στέλνοντας τὸ δικό του µήνυµα µνή-
µης καὶ εὐγνωµοσύνης σ αὐτοὺς
ποὺ ἔπεσαν στὸ ὄνοµα τοῦ χρέους,
τονίζοντας καὶ τὴ συµµετοχὴ τῶν
Ὀρθοδόξων σὲ ὅλους τοὺς πολέ-
µους».

Νέοι Μητροπολῖται Κεφαλληνίας
καὶ Νέας Κρήνης

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ
τὴν συνεδρίασιν τῆς 26ης Μαΐου
2015, προέβη εἰς τὴν πλήρωσιν τῶν
χηρευουσῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Κεφαλληνίας καὶ Νέας Κρήνης καὶ
Καλαμαριᾶς. Συμφώνως πρὸς τὸ
ἀνακοινωθέν: 

«Συνῆλθε τὴν Τρίτη, 26 Μαΐου
2015, σὲ ἔκτακτη Συνεδρία, ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου,
στὴν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

Πρὸ τῆς Συνεδρίας ἐτελέσθη Ἀρχιε-
ρατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Καθολικὸ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωµάτων Πετράκη,
ἱερουργήσαντος τοῦ νεωτέρου τῇ τάξει
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Γρε-
βενῶν κ. ∆αβίδ.

Περὶ τὴν 9η πρωινή, στὴ µεγάλη
Αἴθουσα τῶν Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου, καὶ µετὰ τὴν προσευχή, ἀνεγνώ-
σθη ὁ Κατάλογος τῶν συµµετεχόντων
Ἱεραρχῶν καὶ διεπιστώθη ἡ ἀπουσία
τῶν Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν :
α) Καρπενησίου κ. Νικολάου, β) Μυτι-
λήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωµαρίου κ.
Ἰακώβου, γ) Λήµνου καὶ Ἁγίου
Εὐστρατίου κ. Ἱεροθέου καὶ δ) ∆ιδυµο-
τείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ.
∆αµασκηνοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀπουσίασαν
αἰτιολογηµένα.

Στὴ συνέχεια ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος ὡς Πρόεδρος
τοῦ Σώµατος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας προσεφώνησε τὰ Μέλη
Αὐτῆς, καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Σεβα-
σµιωτάτους Μητροπολίτες γιὰ τὴν πα-
ρουσία τους. 

Στὴν προσφώνηση τοῦ Μακαριω-
τάτου ἀντιφώνησε ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου
κ. Σεραφείµ.

Ἀκολούθως, συνεκροτήθη ἡ Ἐπι-
τροπὴ Τύπου ἀπὸ τοὺς Σεβασµιωτά-
τους Μητροπολίτες Ξάνθης καὶ Περι-
θεωρίου κ. Παντελεήµονα, Σύρου, Τή-
νου, Ἄνδρου, Κέας καὶ Μήλου κ. ∆ω-
ρόθεο, καὶ Πατρῶν κ. Χρυσόστοµο.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πλη-
ρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κε-
φαλληνίας. Κατ’ ἀρχὴν διεξήχθη ψη-
φοφορία περὶ τοῦ τρόπου πληρώσε-
ως τῆς κενῆς Μητροπολιτικῆς Ἕδρας.
Ἐπὶ ψηφισάντων 76, ἡ πρόταση δι’
ἐκλογῆς ἔλαβε 74 ψήφους καὶ ἡ πρό-
ταση διὰ καταστάσεως 2 ψήφους.
Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπὲρ τῆς
πληρώσεως τῆς Μητροπολιτικῆς
Ἕδρας Κεφαλληνίας δι’ ἐκλογῆς.

Κατὰ τὴν κατάρτιση τοῦ τριπροσώ-
που ἐπὶ συνόλου 76 ψηφισάντων ἔλα-
βαν:

1) Ἀρχιµανδρίτης κ. Γεράσιµος
Φωκᾶς, ψήφους 71

2) Ἀρχιµανδρίτης κ. Καλλίνικος Γε-
ωργάτος, ψήφους 26

3) Ἀρχιµανδρίτης κ. Νικόλαος Χαρ-
τουλιάρης, ψήφους 25

Ἐπὶ τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, καὶ
γενοµένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων,
ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Κεφαλλη-
νίας ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµαν-
δρίτης κ. Γεράσιµος Φωκᾶς, µὲ 69 ψή-
φους, ἐπὶ συνόλου 76 ψηφισάντων,
ἐνῷ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµαν-
δρίτης κ. Νικόλαος Χαρτουλιάρης ἔλα-
βε 4 ψήφους καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος

Ἀρχιµανδρίτης κ. Καλλίνικος Γεωργά-
τος 1 ψῆφο. Ἐπίσης εὑρέθησαν καὶ 2
λευκὲς ψῆφοι.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πλη-
ρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέ-
ας Κρήνης καὶ Καλαµαριᾶς. Κατ’
ἀρχὴν διεξήχθη ψηφοφορία περὶ τοῦ
τρόπου πληρώσεως τῆς κενῆς Μη-
τροπολιτικῆς Ἕδρας. Ἐπὶ ψηφισάν-
των 76, ἡ πρόταση δι’ ἐκλογῆς ἔλαβε
70 ψήφους καὶ ἡ πρόταση διὰ κατα-
στάσεως 6 ψήφους. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία
ἀπεφάνθη ὑπὲρ τῆς πληρώσεως τῆς
Μητροπολιτικῆς Ἕδρας Νέας Κρήνης
καὶ Καλαµαριᾶς δι’ ἐκλογῆς.

Κατὰ τὴν κατάρτιση τοῦ τριπροσώ-
που ἐπὶ συνόλου 76 ψηφισάντων ἔλα-
βαν:

1) Ἀρχιµανδρίτης κ. Ἰουστῖνος
Μπαρδάκας, ψήφους 53

2) Ἀρχιµανδρίτης κ. Στέφανος Τό-
λιος, ψήφους 37

3) Ἀρχιµανδρίτης κ. Γρηγόριος
Κωνσταντίνου, ψήφους 22

Ἐπὶ τῆς δευτέρας ψηφοφορίας, καὶ
γενοµένης τῆς διαλογῆς τῶν ψήφων,
ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Νέας Κρή-
νης καὶ Καλαµαριᾶς ὁ Πανοσιολογιώ-
τατος Ἀρχιµανδρίτης κ. Ἰουστῖνος
Μπαρδάκας, µὲ 53 ψήφους, ἐπὶ συνό-
λου 76 ψηφισάντων, ἐνῷ ὁ Πανοσιο-
λογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης κ. Στέφα-
νος Τόλιος ἔλαβε 15 ψήφους καὶ ὁ Πα-
νοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης κ.
Γρηγόριος Κωνσταντίνου, 1 ψῆφο.
Ἐπίσης εὑρέθησαν 3 λευκὲς καὶ 4 ἄκυ-
ρες ψῆφοι.

Ἀκολούθως οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐψη-
φισµένοι Μητροπολίτες Κεφαλληνίας
κ. Γεράσιµος καὶ Νέας Κρήνης καὶ Κα-
λαµαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, ἔδωσαν τὸ
µικρὸ Μήνυµα στὴν Αἴθουσα τῆς
Ἱεραρχίας καὶ τὸ Μέγα Μήνυµα ἐντός
τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πε-
τράκη, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριω-
τάτου Προέδρου, Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερω-
νύµου, ἐπὶ παρουσίᾳ πολλῶν
Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν Χρι-
στιανῶν.

Ἡ χειροτονία τῶν Ἐφηψισµένων
Ἀρχιερέων Κεφαλληνίας κ. Γερασίµου
καὶ Νέας Κρήνης καὶ Καλαµαριᾶς κ.
Ἰουστίνου θὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακὴ 31
Μαΐου 2015 καὶ τὴν ∆ευτέρα 1 Ἰουνίου
2015 ἀντιστοίχως, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί-
ου ∆ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν.

Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισµένος Μη-
τροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Γεράσιµος
(κατὰ κόσµον Εὐάγγελος-Γεράσιµος
Φωκᾶς), γεννήθηκε στὸ Ἀργοστόλι
Κεφαλληνίας τὴν 25η Μαρτίου 1951,
υἱὸς τοῦ Σπυρίδωνος καὶ τῆς Ἀναστα-
σίας Λαγγούση. Μετὰ τὴν ἐγκύκλια
µόρφωσή του στὴν Κεφαλλονιά, φοί-
τησε στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνι-
κοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµί-
ου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου ἔλαβε τὸ πτυχίο
του τὸ 1998. Μοναχὸς ἐκάρη στὶς 20
Μαρτίου 1988 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κουτ-
λουµουσίου Ἁγίου Ὄρους. Ἀπὸ τὸν
µακαριστὸ Μητροπολίτη Κεφαλληνίας
κ.Σπυρίδωνα (Καλαφατάκη), χειροτο-
νήθηκε ἀφ’ ἑνὸς µὲν ∆ιάκονος στὶς 9
Ἰουλίου 1989, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Τριάδος Πειραιῶς, ἀφ’ ἑτέρου δὲ Πρε-
σβύτερος στὶς 30 Ἀπριλίου 1998, στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γερασίµου Ὁµαλῶν,
λαµβάνοντας συνάµα τὸ ὀφφίκιο τοῦ
Ἀρχιµανδρίτη. Ὑπηρέτησε ὡς Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κεφαλληνίας ἀπὸ τὸ ἔτος 1998 ἕως
καὶ τὴν ἡµέρα τῆς ἐκλογῆς του».

Μεγάλη διαµάχη διὰ τὸ ζήτηµα τοῦ εἰς Καβάλαν µνηµείου
Εἰς τὸ περασμένον φύλλον ἐδημο-

σιεύσαμε τὴν ἐπίσημον ἀνακοίνωσιν
τῆς Ἱ. Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ
Θάσου, καθὼς καὶ μέρος τῶν δηλώσε-
ων τοῦ Γ. Γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. Κα-
λατζῆ, οἱ ὁποῖες εὑρίσκοντο εἰς ἀπόλυ-
τον ἀντίθεσιν, μὲ τὸν Γ. Γραμματέα νὰ
θεωρῆ ἀπαραίτητον τὸ μνημεῖον διὰ
τοῦ Ἑβραίους θύματα τῶν Ναζιστῶν
καὶ τὴν Ἱ. Μητρόπολιν ὄχι. Εἰς τὸ με-
σολαβηθὲν διάστημα αἱ ἐξελίξεις
«πῆραν» «φωτιά», μὲ πλῆθος δημο-
σιευμάτων νὰ βλέπουν τὸ φῶς τῆς
δημοσιότητος. 

Εἰς τὸ ζήτηµα καὶ ὁ Σεβ.
Μητρ. ∆ηµητριάδος

Πολλὰ ἀπὸ αὐτά, προκειµένου νὰ
ὁδηγήσουν εἰς ἀποµόνωσιν τὴν Ἱ. Μ.
Φιλίππων, κατέδειξαν ὅτι τὴν στάσιν
τοῦ Γ. Γραµµατέως ἀκολουθοῦν καὶ
ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, ὡς ὁ Σεβ. Μητρ. ∆ηµη-
τριάδος, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ κεντρικὸς ὁµι-
λητὴς εἰς ἐκδήλωσιν διὰ τὴν µνήµην
τῶν Ἑβραίων εἰς ἄλλην Ἐπαρχίαν, τὴν
τῆς Λαρίσης. Συµφώνως πρὸς δηµοσί-
ευµα τοῦ proininews.gr τῆς 20ῆς Μαΐου
2015: «Τὴν Τρίτη 27 Ἰανουαρίου 2015
στὴ Λάρισα, τιµήθηκε µὲ µία λαµπρὴ
ἐκδήλωση ἡ «Ἐθνικὴ ἡµέρα µνήµης
τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων Μαρτύρων καὶ
ἡρώων τοῦ Ὁλοκαυτώµατος»T
Σκοπὸς λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ σηµειώµα-
τος εἶναι νὰ ἀναδείξη τὸ γεγονός, ποὺ
γιὰ τὸν γράφοντα ἔχει κεφαλαιώδη ση-
µασία καὶ συµβολισµόν, ὅτι κεντρικὸς
ὁµιλητὴς εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Λαρί-
σης ἦτο ὁ Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος
καὶ Ἁλµυροῦ Ἰγνάτιος.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Σεβ.
Μητρ. Φιλίππων

Ἡ τοπικὴ ἐφηµερίς «Νέα Ἐγνατία
Καβάλας» ἐπέκρινε τὸν Σεβασµιώτα-
τον Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπό-
λεως καὶ Θάσου κ. Προκόπιον διὰ τὸ
ἀνακοινωθέν, πρᾶγµα ποὺ ὡδήγησε
τὸν Σεβασµιώτατον νὰ ἀποστείλη τὴν
ἀκόλουθον ἐπιστολήν:

«Ἀγαπητοί µου, µετὰ τὴν πολυτρό-
πως ἐκδηλωθεῖσα ἀπαξιωτικὴν συµπε-
ριφορὰν εἰς τὸ ἔντυπον µέσον τοῦ Ὁµί-
λου σας («Νέα Ἐγνατία: ἄρθρα, σχόλια
καὶ γιὰ πρώτη φορὰ σκιτσογράφηµα
Κληρικοῦ, µὲ διάσηµα Ἀρχιερέως προσ -
οµοιάζοντος τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκό-
που), µετὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ Γραφεί-
ου Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τὸ ὁποῖον ἐδηµοσιοποί-
ηθηκε ὡς συµµετοχὴ εἰς τὸν διάλογον
περὶ τοῦ Μνηµείου Ὁλοκαυτώµατος τῶν
Ἑβραίων τῆς πόλεως Καβάλας, θέλω
νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὰ εἰς τὸ πρό-
σωπόν µου γραφόµενα. Προφανὴς εἶναι
ἡ ἄνεσις ποὺ ἐξασφαλίζει ἡ ἰδιότητα τοῦ
ἰδιοκτήτου µέσων εὐρείας ἐνηµερώσεως
καὶ ὁ χαρακτήρας τοῦ κατακρίνοντος κρι-
τοῦ (κήνσορα - τιµητοῦ). Τοῦτο µόνο ἐπι-
σηµειώνω καὶ ἐρωτῶ. Αὐτὰ ὑπαγορεύει
ὁ σεβασµὸς τῆς προσωπικότητος καὶ
τῶν ἀπόψεων τοῦ κάθε Φορέως ἢ πολί-
του, ὁ ὁποῖος ἐπιθυµεῖ νὰ διατυπώνει τὶς
θέσεις του; Τὸ ἐρώτηµά µου εἶναι ρητορι-
κόν. ∆ὲν θὰ ἐπανέλθω εἰς τὸ θέµα ποὺ
διατηρεῖ ἡ ἐφηµερίδα σας. Ἐσεῖς ἠµπο-
ρεῖτε νὰ γράφετε, καθὼς καὶ ἀπεριόριστο
χῶρο καὶ χρόνο γραφῆς διαθέτετε καί,
κατὰ παγίαν τακτικήν, ἔχετε πάντοτε τὸν

τελευταῖον λόγον». 

Ἡ ἀντιπρότασις 
τῆς Ἱ. Μ. Φιλίππων

Ἐνῶ ἡ ἐφηµερίς ἁπλῶς ἀνταπήντη-
σε ὅτι ἀφήνει τὸ ζήτηµα εἰς τὴν ἐλευθέ-
ραν κρίσιν τῶν πολιτῶν, ὁ Σεβασµιώτα-
τος δὲν ἐκρύβη ὑπὸ τὰ σχήµατα, ἀλλὰ
συνέχισε νὰ δίδη ἀπαντητικὸν λόγον
ὅπου αὐτὸ ἐκρίθη ἀπαραίτητον. Εἰς δή-
λωσίν του εἰς τοπικὸν τηλεοπτικὸν δίαυ-
λον προέτεινε νὰ στηθῆ κοινὸν µνη-
µεῖον δἰ  ὅλα τὰ θύµατα τοῦ Ναζισµοῦ
καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ καὶ µόνον διὰ τοὺς
Ἑβραίους, ὅπως ἐπληροφορήθηµεν
ἀπὸ τὸ «Σερραϊκὸν Θάρρος». 

Ἡ ὑπαναχώρησις 
τῆς ∆ηµάρχου Καβάλας
Ἡ ∆ήµαρχος κ. Τσανάκα µετὰ τὴν πα-

ρέµβασιν τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ
Συµβουλίου Ἑλλάδος ἤλλαξε τὴν ἀρνη-
τικήν της στάσιν καὶ ἀπεφάσισε νὰ τακτο-
ποιήση τὸ ζήτηµα. ∆ιαφωτιστικὸν εἶναι τὸ

δηµοσίευµα τῆς «Νέας Ἐγνατίας Καβά-
λας» τῆς 22ας Μαΐου 2015: «Ἡ ἐκδήλω-
ση θὰ γίνει ὅπως ἀκριβῶς προγραµµα-
τίστηκε ἀπὸ τὸν κ. Λυχούνα (Ἀντιδήµαρ-
χος Πολιτισµοῦ καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέ-
σεων) καὶ ὅπως ἔχουµε ὑποσχεθεῖ», διε-
µήνυσε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἡ δή-
µαρχος ΚαβάλαςT Τέλος, ἡ δήµαρχος
Καβάλας ἠρνήθη νὰ σχολιάση τὴν ἀνα-
κοίνωσιν τοῦ Γραφείου Ὀρθοδόξου
Μαρτυρίας τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Φι-
λίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου ὡς
πρὸς τὸ Ἑβραϊκὸν Μνηµεῖον: «Ἐγὼ δὲν
µπορῶ νὰ κρίνω τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
γιὰ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε. Ὁ καθένας
µας ξέρει τί λέει καὶ πότε τὰ λέει. Ἐγὼ δὲ
µπορῶ νὰ ὑπαγορεύσω στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη τί θὰ πεῖ, ὅπως καὶ ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολη δὲν ἔχει ἀνακατευτεῖ ποτὲ σὲ
θέµατα τοῦ δήµου...».

Ἡ ἀντεπίθεσις 
τῆς «Νέας Ἐγνατίας» 

Εἰς τὸ ἴδιον φύλλον ἡ ἐφημερίς

«Νέα Ἐγνατία Καβάλας», διὰ νὰ
πολεμήση τοὺς ἀντιτιθεμένους εἰς τὸ
μνημεῖον, δημοσιεύει κείμενον ἑνὸς
Δρ. Πασχάλη Πασχαλίδη (Καβαλιώ-
της δικηγόρος ποὺ ἐργάζεται εἰς τὸ
Λουξεμβοῦργον ὡς Εἰσηγητὴς (refe-
rendaire) τοῦ Πρώτου Γενικοῦ
Εἰσαγγελέως Melchior Wathelet
εἰς τὸ Δικαστήριον τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως) μὲ τὸ ὁποῖον διαμαρτύ-
ρεται διὰ τὴν ἀναβολὴν τῶν Ἀπο-
καλυπτηρίων τοῦ μνημείου. Συγκε-
κριμένως ἀναφέρονται μεταξὺ
ἄλλων τὰ ἀκόλουθα:

«Tὁ κ. Μητροπολίτης εἶναι δηµό-
σιος ὑπάλληλος καὶ ἡ δὲ Μητρόπολη
συνιστᾶ –δυστυχῶς Νοµικὸ Πρόσω-
πο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, δηλαδὴ κοµµά-
τι τοῦ κράτουςT Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ
Γραφείου Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας τῆς
Μητρόπολης ἦταν λιγότερο χοντρο-
κοµµένη, ἀλλὰ ἐξίσου ἐπικίνδυνηT
Τὸ κερασάκι στὴν τούρτα ἦταν οἱ δη-
λώσεις τοῦ Μητροπολίτη κ. Προκοπί-
ου στὸ ΕΝΑ Channel παρέχοντας
πλήρη κάλυψη στὴν ἀνακοίνωση τοῦ
Γραφείου Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας.
Πρῶτον, κωλύεται νὰ χρησιµοποι-
ήσει τὸν ὅρο «Ἕλληνες Ἑβραῖοι»T
Ἂν διαφωνεῖ, µπορεῖ κάλλιστα νὰ πα-
ραιτηθεῖ ἢ νὰ ζητήσει δηµόσια τὸ χω-
ρισµὸ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας... Γι'
αὐτὸ καὶ ἄλλωστε προτιµᾶ τὸ µνηµεῖο
ποὺ βρίσκεται στὸ ἑβραϊκὸ νεκροτα-
φεῖο καὶ ποὺ δὲν τὸ βλέπει ποτὲ καὶ
κανεὶς ἀπὸ ἕνα δηµόσιο µνηµεῖο, ποὺ
θὰ τὸ βλέπουν ὅλοι καὶ θὰ θυµίζει τὴν
ἱστορία τῆς πόληςT ∆εύτερον, ἀντι-
προτείνει ἕνα γενικὸ µνηµεῖο γιὰ ὅλα
τὰ θύµατα τοῦ Πολέµου, ὥστε καὶ πά-
λι νὰ µὴ φαίνονται οἱ Ἑβραῖοι τῆς πό-
λης µαςT Εἶναι ἡ ἴδια λογική, µὲ τὴν
ὁποία καταστράφηκαν τὰ ταφικὰ µνη-
µεῖα τῶν γονέων τοῦ Μοχάµεντ Ἀλὶ
στὸ κέντρο τῆς πόλης. Τρίτον καὶ χει-
ρότερο, µᾶς παροτρύνει νὰ ἠρεµή-
σουµε, γιατί «δὲν εἶναι τόσο σπου-
δαῖο τὸ θέµα». Ἴσως δὲν ἔπρεπε νὰ
ἔχω ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ ἕνα
ἄνθρωπο τῆς δικῆς του γενιᾶς, ποὺ
δὲ µεγάλωσε στὴν Ἑλλάδα ἐντὸς τῆς
Εὐρωπαϊκῆς ἝνωσηςT».

Εἶναι ἐµφανὲς εἰς τὴν ἐπιστολὴν
τοῦ κ. Πασχαλίδη ἡ ἀπαξιωτικὴ καὶ
χλευαστικὴ γλῶσσα, ποὺ χρησιµο-
ποιεῖ (ἀρκετὰ τὰ περιεκόψαµε δι᾽
εὐνοήτους λόγους), ὅπως ἐπίσης καὶ
ἡ ἀφοµοίωσίς του πρὸς τὰ ἰδεώδη
τῆς ∆ύσεως, ἀφοῦ τὸ µαρτυρεῖ ὁ ἴδιος
ὅτι εἶναι γόνος τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης καὶ ὄχι τῆς Ἑλλάδος µὲ τὴν
ὑπερτρισχιλιετῆ ἱστορίαν. Ὁ δυτικὸς
πολιτισµὸς τὸν ἐνέπνευσε νὰ ἔχη
αὐτὸν τὸν σεβασµὸν εἰς τὴν Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησίαν; Ἠγωνίσθη ποτὲ ὁ
ἴδιος διὰ τὸ στήσιµον µνηµείου Ἑλλή-
νων πεσόντων εἰς τὰς πρωτευούσας
τῆς Εὐρώπης; Ἀφοῦ ὑπάρχει µνη-
µεῖον εἰς τὸ ἑβραϊκὸν νεκροταφεῖον,
διατί δὲν ἀναλαµβάνει τὴν πρωτο-
βουλίαν διὰ τὸ στήσιµον µνηµείου καὶ
διὰ τοὺς ὑπολοίπους πεσόντας; Θὰ
προτιµοῦσε νὰ εἶχαν διαφυλαχθῆ οἱ
τάφοι τῆς οἰκογενείας Ἀλὶ εἰς τὸ κέν-
τρον τῆς πόλεως ἀντὶ ἑνὸς µνηµείου
δἰ  ὅλους τοὺς πεσόντας, ὅπως προ-
τείνει ἡ Ἱ. Μητρόπολις; Κρῖµα!
Λαµπρὰ µυαλὰ µὲ σκουριασµένες
ἰδέεςT

∆ηµοσιεύµατα ἐπιβεβαιώνουν τὸν «Ο.Τ.» ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον
Μόσχας ἀναπτύσσει συµµαχίας εἰς τὰ Βαλκάνια

Εἰς τὸν φύλλον τοῦ «Ο.Τ.» τῆς
15ης Μαΐου 2015 ἐδημοσιεύσαμε
σχολιασμένην εἴδησιν μὲ τίτλον
«Ἐπέκτασις τῆς ἐπιρροῆς τοῦ
Πατρ. Μόσχας εἰς τὰ Βαλκάνια»,
εἰς τὴν ὁποίαν συνδυάζοντας πλη-
ροφορίες ἐκθέσαμε ἐν περιλήψει
ὅτι: τὸ σχέδιον τοῦ Πατριαρχείου
Μόσχας διὰ τὴν ἀποφυλάκισιν τοῦ
Σεβ. Ἀρχ. Ἀχρίδος κ. Ἰωάννου καὶ
τὴν ἐσπευσμένην παρουσίαν του
εἰς συνέδριον μεγάλης δημοσιότη-
τος εἰς Ἀθήνας, ἀλλὰ καὶ ἡ γενναι-
όδωρος πρᾶξις νὰ χαρίση τόμους
εἰς τὴν βιβλιοθήκην τῆς Ἀρχ.
Ἀλβανίας, ἦταν νὰ ἀναπτύξη συμ-
μαχίες εἰς τὰ Βαλκάνια καὶ
σφαῖρες ἐπιρροῆς. Ὀλίγες ἡμέρες
ἀργότερα, οἱ ἐκτιμήσεις μας ἐπεβε-
βαιώθησαν τόσον μὲ ἀνάρτησιν τοῦ
ekklisiaonline τῆς 18ης Μαΐου
2015, ἡ ὁποία καταγράφει τὶς νέες
ἐνέργειες τοῦ Μόσχας εἰς τὴν πε-
ριοχήν, ὅσον καὶ μὲ δημοσίευμα τῆς
ἐφημερίδος «Ἀξία» τῆς 23ης Μαΐ-
ου 2015 ἀλλά καί ἀπό ἄρθρον τῆς
Βραδυνῆς τῆς 24ης Μαΐου 2015, ἡ
ὁποία θίγει τά ἴδια ζητήματα μέ
τήν «Ἀξία». Τὸ πρακτορεῖον εἰδή-
σεων ekklisiaonline ὑπογραμμίζει

τὴν προσπάθειαν τοῦ Πατρ. Μό-
σχας διὰ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ σχίσμα-
τος εἰς τὰ Σκόπια, ἀλλὰ καὶ τὶς
ἐπαφὲς μὲ τὴ Βουλγαρίαν. Ἡ
«Ἀξία»ἀναφέρεται καὶ αὐτὴ εἰς τὸ
ζήτημα τῶν Σκοπίων, τὴν δωρεὰν
πρὸς τὴν Ἀρχ. Ἀλβανίας, ἀλλὰ καὶ
τὴν παρουσίαν τῶν Ρώσων εἰς τὸ
Ἅγιον Ὄρος. Ποία ἆραγε ἡ ἑπομέ-
νη κίνησις εἰς τὴν σκακιέρα; Προ-
βλέπομεν ἐπαφὲς μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Συμφώνως πρὸς τὸ ekklisiaonli-
ne:

«Ἡ ρωσικὴ ἐκκλησία ἐδῶ καὶ
ἀρκετὸ χρονικὸ διάστηµα ἔχει δείξει
πὼς ἐνδιαφέρεται ἐντόνως γιὰ τὰ
δρώµενα στοὺς σχισµατικούς τῆς
πΓ∆Μ. ∆ὲν ἔφτανε ἡ παρέµβαση τοῦ
Μητροπολίτη Βολοκολὰµσκ Ἱλαρίω-
να, µὲ τὴν ὁποία ἀπελευθερώθηκε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωάννης,
καθὼς καὶ ἡ φιλοξενία του στὴ Ρω-
σία, ἦρθε πρὶν ἀπὸ λίγες µέρες καὶ ἡ
παρέµβαση τοῦ Πατριάρχη Μόσχας
σὲ συνάντησή του µὲ τὸν Πρόεδρο
τοῦ γειτονικοῦ µας κρατιδίου, κατὰ
τὴν ὁποία τόνισε τὴν ἀνάγκη νὰ κα-
ταβληθοῦν προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπί-
λυση τοῦ κανονικοῦ καθεστῶτος τῆς
Ὀρθοδοξίας στὴ χώρα: "Πρέπει νὰ
προχωρήσουµε σταδιακὰ στὴν ἀντι-

µετώπιση αὐτοῦ τοῦ ζητήµατος καὶ
νὰ τὸ ἐπιλύσετε εἰρηνικά, χωρὶς συγ-
κρούσεις, µὲ βάση κανονικὴ "- εἶπε ὁ
Πατριάρχης. Ὁ Πατριάρχης Μόσχας
ἔστειλε ἀντιπροσωπία στὴ Βουλγα-
ρία µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μητροπολίτη
Νίζνι Νόβγκοροντ καὶ Ἀρζαµᾶς Γε-
ώργιο προκειµένου νὰ συµµετάσχει
στοὺς ἑορτασµοὺς τῶν Ἁγίων Κυρίλ-
λου καὶ Μεθοδίου (11 Μαΐου). Τὴν
ἴδια περίοδο στὴ Βουλγαρία βρέθηκε
καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν σχισµατικῶν
τῶν Σκοπίων. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς
«Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» Στέφα-
νος µάλιστα συλλειτούργησε (;) µὲ
τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυ-
το, ὅπως φαίνεται στὶς φωτογραφίες!
Ὁ κ. Στέφανος κλήθηκε ἀπὸ τὴν
Βουλγαρικὴ Ἀκαδηµία Ἐπιστηµῶν
στὴ χώρα».

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφ. «Ἀξία»:
«Πρόσφατα ὁ πατριάρχης Μό-

σχας συναντήθηκε στὴ Μόσχα µὲ
τὸν Πρόεδρο τῶν Σκοπίων Γκιόργκε
Ἰβάνοφ παρισταµένου καὶ τοῦ ὑπερ-
δραστήριου καὶ πανταχοῦ παρόντος
προέδρου τοῦ Τµήµατος Ἐξωτε-
ρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας µητροπολίτη
Βολοκολὰµσκ Ἱλαρίωνος Ἀλφέγιεφ,
τοῦ ἐπονοµαζόµενου καὶ κόκκινου
Κίσινγκερ. Ὁ ὁποῖος πρὸ ἡµερῶν
εἶχε βρεθεῖ στὰ Σκόπια ὕστερα ἀπὸ

µία σύντοµη ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ µετέσχε τῶν παρασκη-
νιακῶν ἐνεργειῶν γιὰ τὴν ἀπελευθέ-
ρωση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος
καὶ µητροπολίτη Σκοπίων Ἰωάννη
Βρανισκόφσκι. Τὴν ἴδια στιγµὴ καὶ
στὴ γειτονικὴ Ἀλβανία παρατηρεῖται
ὑπερδραστηριοποίηση τοῦ Πατριαρ-
χείου Μόσχας γεγονὸς ποὺ προκα-
λεῖ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴ συγκρατηµέ-
νη ἀνησυχία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Τι-
ράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας Ἀναστα-
σίου Γιαννουλάτου Ἡ παρουσία τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας στὴ µαρτυ-
ρικὴ Ἀλβανία καὶ ἰδιαίτερα στὶς ἑλλη-
νόφωνες περιοχὲς τῆς Βορείου
Ἠπείρου ἔγινε µὲ τὴν ἀφορµὴ δω-
ρεᾶς 36 τόµων τῆς Ὀρθοδόξου Χρι-
στιανικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας πρὸς τὴ
βιβλιοθήκη τῆς ἱερατικῆς Σχολῆς
∆υρραχίου. Ἡ δωρεὰ ἀνακοινώθηκε
ὡς προσωπικὴ ἐνέργεια τοῦ πα-
τριάρχη Μόσχας καὶ οἱ τόµοι δωρίθη-
καν ἀπὸ τὸν Ρῶσο πρέσβη στὴν
Ἀλβανία, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει
τὴ στήριξη ποὺ παρέχει στὶς ἐνέργει-
ες τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὁ Πρό-
εδρος τῆς Ρωσίας. Οἱ συνεχεῖς πα-
ρουσίες ἀξιωµατούχων τοῦ Πατριαρ-
χείου Μόσχας στὴν Ἀλβανία ἀλλὰ καὶ
στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκα-
νίων µὴ ἐξαιρουµένου τοῦ Ἁγίου
ὌρουςT».

Ἡ ἀξιοποίησις τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιουσίας
Τὸ ζήτημα τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς

ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἔχει
ἀνοίξει ἐδῶ καὶ πολλὲς ἡμέρες
μετὰ ἀπὸ δηλώσεις τοῦ Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Ἤδη ὁ Ο.Τ.
εἰς τὸ φύλλον τῆς 8ης Μαΐου 2015
εἰς τὸ ἄρθρον «Ποῖος θὰ ἀξιοποι-
ήση τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιου-
σίαν;» καὶ εἰς τὸ φύλλον τῆς 22ας
Μαΐου 2015 εἰς τὸ «Μελίκρατον
καὶ Κυκεών», ἐδημοσίευσεν εἰδή-
σεις σχετικῶς μὲ πρόσωπα φερόμε-
να ἀπὸ δημοσιεύματα ὡς ἐμπλεκό-
μενα. Τὸ ἀκόλουθον νεώτερον δη-
μοσίευμα ἐπιβεβαιώνει τὰ προ-
ηγούμενα καὶ καταδεικνύει ὅτι τὸ
ζήτημα τῆς ἀξιοποιήσεως προχωρεῖ
ἀκάθεκτον. Παραθέτομεν μέρος
τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου τῆς ἐφημερί-
δος «Κεφάλαιο» τῆς 23ης Μαΐου
2015:

«Ὁλοµόναχος µοιάζει στὴν κόντρα
του µὲ τὴν Ἐκκλησία ὁ κοινοβουλευ-
τικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Νί-
κος Φίλης, καὶ ἔτσι καὶ εἶναι. Καί,
ὅπως λέγεται, ὑπάρχει σοβαρὸς λό-
γος. «Τὴν ὥρα ποὺ κοντραριζόταν

µὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ γιὰ τὸ σκήνω-
µα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τὸ Μαξίµου
καὶ ἡ Ἐκκλησία συζητοῦσαν καὶ συν -
εχίζουν νὰ συζητοῦν γιὰ κάποια θέ-
µατα "κοινοῦ" ἐνδιαφέροντος»T Καὶ
ἕνα ἀπὸ τὰ πεδία προσέγγισης τῶν
δύο πλευρῶν εἶναι αὐτὸ τῆς ἀξιοποί-
ησης τῆς περιουσίας τῆς «Ἑταιρείας
Ἀξιοποίησης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκίνη-
της Περιουσίας ΑΕ.» (ΕΑΕΑΠ). 

Τὰ πρὸς ἀξιοποίησιν 
ἀκίνητα

Ἡ ἑταιρεία, στὴν ὁποία µετέχουν
µὲ 50% ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ
Ἀθηνῶν καὶ 50% τὸ ἑλληνικὸ ∆ηµό-
σιο, ἔχει στόχο νὰ διαχειρίζεται ἀκίνη-
τα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
ὑψηλῆς ἀξίας, τὰ ὁποῖα θὰ εἰσφέρει ἡ
Ἐκκλησία πρὸς ἐκµετάλλευση µὲ τὸ
µοντέλο τῆς µακροχρόνιας µίσθω-
σης. Ἀκίνητα, δηλαδή, ὅπως τὰ 83
στρέµµατα στὴ Βουλιαγµένη, ἐκεῖ
ὅπου σήµερα βρίσκεται τὸ Ὀρφανο-
τροφεῖο, περιοχὴ ποὺ ἐφάπτεται τοῦ
ξενοδοχειακοῦ συγκροτήµατος τοῦ
Ἀστέρα καὶ ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε πό-
θο ὅλων τῶν ὑποψήφιων ἀγο-
ραστῶν του. Ἢ ὅπως τὰ 1.200

στρέµµατα τῆς Φασκοµηλιᾶς, ποὺ
ἐκτείνονται στὴν παραθαλάσσια πε-
ριοχὴ ἀπὸ τὴ Λίµνη τῆς Βουλιαγµέ-
νης ἕως τὴ ΒάρκιζαT.

Αἱ καλαί σχέσεις 
τοῦ Σεβ. Μητρ. 

Νέας Ἰωνίας 
Στὸ πενταµελὲς διοικητικὸ συµ-

βούλιο τῆς ἑταιρείας τὸ ∆ηµόσιο ἔχει
δύο µέλη. Καί, ἐπειδὴ τὸ θέµα τῆς
ἀξιοποίησης ἔχει καθυστερήσει, κυ-
βέρνηση καὶ Ἀρχιεπισκοπὴ θέλουν,
καθένας γιὰ τοὺς δικούς του λόγους,
νὰ προχωρήσειT Καθὼς στὸ παι-
χνίδι ἔχουν ἐµπλακεῖ οἱ µεγαλύτεροι
ἐλεγκτικοὶ οἶκοι, ὅπως ἡ Grant Thorn-
ton καὶ ἡ PWC. Βεβαίως, τὸ παιχνίδι
παίζεται σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἐπιχειρη-
µατικῶν συµφερόντων καθὼς πρό-
εδρος τῆς ἑταιρείας εἶναι ὁ κ. Σουρέ-
της, διευθύνων σύµβουλος τῆς Intra-
kat τοῦ ὁµίλου Κόκαλη. Ὁ κ. Σουρέ-
της χαίρει τῆς ἐκτίµησης τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου, καὶ ἰδιαιτέρως, τοῦ µητρο-
πολίτη Γαβριήλ, τοῦ στενότερου συν -
εργάτη του, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ πολὺ
καλὲς σχέσεις καὶ µὲ τὴ νέα κυβέρνη-

ση, µέσῳ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατεί-
ας, Νίκου ΠαππᾶT

Ἡ ἑταιρεία ἐκτιµητῶν
Καί, φυσικά, δὲν λείπει ἀπὸ τὴν

ὑπόθεση καὶ ἡ Proprius, ἡ ἑταιρεία
συµβούλων καὶ ἐκτιµητῶν ἀκινήτων.
Στελέχη τῆς ὁποίας θυµίζουµε ὅτι
συµµετέχουν καὶ στὸ ΤΑΙΠΕ∆. Καὶ ἡ
ὁποία ἔχει στενὲς σχέσεις µὲ µεγά-
λους ὁµίλους real estate, ὅπως, γιὰ
παράδειγµα, τὴ Lamda Develop-
ment, τῆς ὁποίας ὑπῆρξε σύµβουλος
στὴν ὑπόθεση τοῦ ἙλληνικοῦT

Πολλαί προτάσεις 
ἀξιοποιήσεως

Πάντως, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, τὸ
πρῶτο τέστ θὰ εἶναι τὸ παρακείµενο
στὸν Ἀστέρα «φιλέτο». Γιὰ τὸ ὁποῖο
ἔχουν ἐνδιαφερθεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς
ὑποψηφίους γιὰ τὸ συγκρότηµα,
Ρῶσοι, Ἄραβες, καθὼς καὶ Ἕλληνες
ἐφοπλιστέςT Ὡστόσο, τὰ πράγµατα
δὲν θὰ εἶναι καὶ τόσο ἁπλά. ∆εδοµέ-
νου ὅτι ἕνα µέρος τοῦ ἀκινήτου εἶναι
δασικό. Καὶ προβλέπω πάλι προ-
βλήµατα µὲ ΕΣΧΑ∆Α κ.λπ...».

Ἡ ∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία
εὐαισθητοποιεῖται διὰ τὰ «γυναικεῖα»

θέµατα ὄχι ὅµως διὰ τοὺς ἁγίους!
Εἰς τὰς Ἀθήνας ἔλαβε χώραν

ἐκδήλωσις σχετικὴ μὲ τὴν θέσιν τῆς
γυναίκας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Πρέ-
πει νὰ γίνη ἀντιληπτὸν ὅτι ὅσον
ὑποκύπτομεν εἰς ξενόφερτες νοο-
τροπίες καὶ διακρίνομεν τὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ εἰς ζητήματα ποὺ ἔχουν
νὰ κάνουν μὲ τὸ φῦλον, τὴν ἡλικίαν
κ.ἄ. ἐμπίπτομεν εἰς τὸν πειρασμὸν
τῆς μονομερείας καὶ τῆς ἀπωλείας
τῆς καθολικότητος τοῦ μηνύματος
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Ἀπὸ τὸ
δελτίον τύπου ἀντιλαμβάνεται κα-
νεὶς τὶς ἐσφαλμένες βάσεις ἐπὶ τῶν
ὁποίων ἐτέθησαν τὰ ζητήματα
καθὼς γίνεται λόγος διὰ ὕπαρξιν
ἀνταγωνισμοῦ ἀνδρὸς καὶ γυναι-
κός, ἐνῶ χαρακτηρίζεται ὡς ἐπιτυ-
χία ὁ συνδυασμὸς ἐργασίας καὶ πο-
λυτεκνίας! Ποῖος ἀνταγωνισμός;
Γνωρίζουν ποία εἶναι ἡ πραγματι-
κότης εἰς τὰς ἐνορίας; Ὁ συν-
δυασμὸς ἐργασίας καὶ πολυτεκνίας
ἔχει ὠφελήσει τὴν οἰκογένειαν;
Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἱ. Ἀ. Ἀ. 13ης Μαΐου 2015:

«Ἡ Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεµά-
των τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν πραγµατοποίησε τὴν Τρίτη
12 Μαΐου 2015 τὴν 1η Ἐκδήλωση
ἐπικοινωνίας καὶ ἐνηµέρωσης µὲ θέ-
µα: «Ἡ γυναίκα σὲ καιροὺς κοινω-
νικῆς ἀστάθειας». Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν
ἀκούστηκαν οἱ θέσεις ὅτι «ἡ γυναίκα
σήµερα µπορεῖ νὰ κερδίσει τὴν θέση

δίπλα στὸν ἄνδρα, ὄχι ἀνταγωνιστικὰ
ἀλλὰ µέσα ἀπὸ τὴ σύνθεση» καὶ ὅτι
«ὑπάρχουν χιλιάδες γυναῖκες οἱ
ὁποῖες συνδυάζουν ἄψογα τὸν ρόλο
τῆς ἐργαζόµενης µητέρας µὲ τὴν πο-
λυτεκνία». Ἐπίσης διατυπώθηκε ἡ
«ἀνάγκη δηµιουργίας ὑποδοµῆς,
ὥστε νὰ µπορεῖ νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἡ γυ-
ναικεία προσφορὰ µέσα στὴν ἐνο-
ριακὴ ζωή».

Τὴν ἰδίαν ὥραν ποὺ κόπτονται διὰ
τὰ «γυναικεῖα» ζητήµατα ἀποκαλύ-
πτεται ὅτι ὑφίσταται ἀδιαφορία διὰ
τὸν χλευασµὸν τῶν ἁγίων. ∆ιυλίζοµεν
τὸν κώνωπα καὶ καταπίνοµεν τὴν κά-
µηλονT Ὅπως ἐπληροφορήθηµεν
ἀπὸ τὸ lifo.gr τῆς 12ης Μαΐου 2015:

«Τὸν ἐκνευρισµὸ τοῦ ἐπικεφαλῆς
τῆς ∆ίωξης Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήµα-
τος προκάλεσε ἐρώτηση στὴ διάρ-
κεια τοῦ ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου Ψη-
φιακῶν Μέσων καὶ Ὀρθόδοξης Ποι-
µαντικῆςT Ὁ κ. Μανώλης Σφακιανά-
κης ἐρωτήθηκε γιὰ τὸ πῶς µπορεῖ
κάποιος νὰ καταγγείλει µπλόγκερς
ποὺ χλευάζουν ἁγίους καὶ ξέσπασε:
«Ὅταν ἐγὼ κυνήγησα τὸ δηµιουργὸ
τῆς σελίδας στὸ Facebook µὲ τὴν
ὀνοµασία Γέροντας Παστίτσιος, ποῦ
ἦταν ἡ ἐκκλησία νὰ µὲ ὑπερασπιστεῖ;
Οὔτε µία δήλωση στήριξης δὲν ἄκου-
σα τότε ποὺ µὲ κατέκριναν ὅλοι γιὰ τὴ
σύλληψη», εἶπε ὁ κ. Σφακιανάκης.
Σύµφωνα µὲ τὰ δηµοσιεύµατα, τὸ ξέ-
σπασµά του αἰφνιδίασε τοὺς κληρι-
κούς, οἱ ὁποῖοι παρ᾽ ὅλα αὐτὰ τὸν
χειροκρότησαν».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἠλείας λαµβάνει
θέσιν ἔναντι τοῦ αἰτήµατος 

ἐλευθέρας χρήσεως τῶν ναρκωτικῶν
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Σεβ. Μητρ. Κονίτσης: «Κύριοι,
ξυπνῆστε! Ἡ Ἤπειρος κινδυνεύει!»

Κόλαφος εἰς τὰ ἐπεκτατικὰ σχέδια
τῆς Ἀλβανίας εἶναι αἱ δηλώσεις τοῦ
Σεβ. Μητρ. Κονίτσης κ. Ἀνδρέου. Ὁ
Σεβασμιώτατος καλεῖ εἰς ἐγρήγορσιν
τὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν. Καθὼς
φαίνεται ἀπὸ τὰς τελευταίας κινήσεις
τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Ἀλβανίας,
τὸ ὕπουλον ἀνθελληνικὸν σχέδιον τῆς
«Μεγάλης Ἀλβανίας» ἐξύπνησεν
ἀπὸ τὴν ὕπνωσιν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχε
περιέλθει ἐσχάτως. Παραθέτομεν τὸ
δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
τῆς 25ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Πολλὲς φορὲς ἔχω τονίσει, ὅτι οἱ
Ἀλβανοὶ φέρονται µὲ ἰταµότητα καὶ
θρασύτητα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Κι’
αὐτὸ τὸ ἀποδείκνυαν ἀλλεπάλληλα γε-
γονότα, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν Ἑλλη-
νικὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου
Ἠπείρου. Τώρα, ὅµως, ὅπως ἔγραψε
µὲ πηχυαίους πρωτοσέλιδους τίτλους
ἡµερήσια γιαννιώτικη ἐφηµερίδα, ἔγκυ-
ρη καὶ µὲ εὐρύτατη κυκλοφορία (Τετάρ-
τη, 20 Μαΐου 2015), «κάθε ὅριο ἔχει
ξεπεράσει τὸ θράσος τῆς ἀλβανικῆς
πλευρᾶς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ
µετὰ τὸ θέµα µὲ τὴν ὑφαλοκρηπῖδα
πού... ἐπινόησε, ἀντιδρῶντας οὐσια-
στικὰ στὶς ἔρευνες ποὺ θὰ κάνει ἡ
Χώρα µας γιὰ ὑδρογονάνθρακες στὸ
Ἰόνιο, τὰ Τίρανα, µέσῳ διαβήµατος,
ζήτησαν καὶ τοὺς χάρτες χερσαίων
ἐρευνῶν γιὰ ὑδρογονάνθρακες, ποὺ
θὰ γίνουν στὴν Ἤπειρο, ἐγείροντας
ἐπὶ τῆς οὐσίας θέµα συνόρων».

Ναί! «ΘΕΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΓΕΙΡΕΙ
Η ΑΛΒΑΝΙΑ !». ∆ιότι δὲν ἔχει ἐγκατα-
λείψει ποτὲ τὰ σχέδιά της γιὰ τὴν δη-
µιουργία τῆς ... «Μεγάλης Ἀλβα-
νίας». Καὶ ξεχνάει ὅτι καὶ τὰ σηµερινὰ
σύνορά της, πρὸς Νότον τοὐλάχι-
στον, προέρχονται ἀπὸ τὴν κλοπὴ
τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν τῆς Βορείου
Ἠπείρου µὲ τὴν βοήθεια κυρίως τῆς
Ἰταλίας τὸ 1914. Αὐτὴ ἡ συµπερι-
φορὰ ἀποτελεῖ καὶ θρασύτητα καὶ
ντροπή, ἀφοῦ χάρη στὴν Ἑλλάδα
µπόρεσε ἡ Ἀλβανία - µετὰ τὴν πτώ-

ση τοῦ ἀθεϊστικοῦ κοµµουνιστικοῦ
καθεστῶτος - νὰ σταθῇ στὰ πόδια
της οἰκονοµικῶς. Ἡ ἀχαριστία εἶναι
ἴδιο τῶν µικρῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν
ἀνέντιµων κρατῶν.

Ἕνα ἀκόµη πρόσφατο δεῖγµα τῆς
ἀλβανικῆς ἀχαριστίας, ἀλλὰ καὶ τῆς
ἀνθελληνικῆς πολιτικῆς της εἶναι, ὅτι
τὸ Σοσιαλιστικὸ κόµµα τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ Ἔντι Ράµα τοποθέτησε στὴ
θέση τοῦ τρίτου ἀντιπροέδρου τῆς
ἀλβανικῆς Βουλῆς τὸν Σπετὶµ Ἰντρίζι,
ποὺ εἶναι πρόεδρος τοῦ ἐθνικιστικοῦ
κόµµατος τῶν Τσάµηδων. Ὁ ὁποῖος,
µάλιστα, ἐδήλωσε ὅτι ἀµέσως µετὰ
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του
θὰ λυθῆ καὶ τὸ ζήτηµα «τῶν ἐδα-
φικῶν διεκδικήσεων στὴν Ἑλλάδα»,
ποὺ προβάλλουν οἱ Τσάµηδες. Κι
ἀκόµη, ὅτι εὐελπιστεῖ µελλοντικὰ νὰ
ὑπάρχῃ ἐκπρόσωπος τοῦ Τσάµικου
Κόµµατος καὶ στὴν ...Ἑλληνικὴ Βου-
λή! Αὐτὸς ὁ διορισµὸς προκάλεσε
τὴν παραίτηση ἀπὸ τὴν θέση τοῦ
ἀντιπροέδρου τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς
τοῦ κ. Βαγγέλη Ντοῦλε, ὁ ὁποῖος,
εἶναι πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Βορει-
οηπειρωτικοῦ Κόµµατος «Ἕνωση
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΚΕΑ∆)».

Ἐνῷ, ὅµως, οἱ ἐξελίξεις στὴν γείτο-
να εἶναι ραγδαῖες, ἡ Ἑλληνικὴ Κυ-
βέρνηση παρακολουθεῖ ἀµήχανη
τὶς κινήσεις τῶν Ἀλβανῶν, καὶ τοὺς
κινδύνους τῆς Βορειοηπειρωτικῆς
Κοινότητος ἰδιαίτερα, ἀπὸ τοὺς
ἐγκληµατίες «Τσάµηδες», τοὺς
ὁποίους ἡ Ἀλβανία φανερὰ πλέον
ὑποκινεῖ σὲ ἀνθελληνισµό.

Ἐκφράζοντας γιὰ µία ἀκόµη φορὰ
τὴν ἀγωνία µας, προσευχόµαστε καί,
παράλληλα, φωνάζουµε δυνατὰ
στὴν Κυβέρνηση καὶ σὲ ὅλο τὸν πολι-
τικὸ κόσµο: Κύριοι, ξυπνῆστε! Ἡ
Χώρα καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυ-
νεύουν τὰ ἔσχατα. Γιατί, ἄν συνεχίσε-
τε νὰ ἀδιαφορῆτε, θὰ πληρώσουµε
πολὺ ἀκριβὰ µιὰν - ὅ µὴ γένοιτο -
ἐθνικὴ ταπείνωση καὶ καταστροφή».


