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

Ι∆ΡΥΤΗΣ † Ἀρχιµ. Χαράλαµπος ∆. Βασιλόπουλος 5 IOYNIOY 2015 ∆ωροθέου ἱεροµάρτυρος Ἐπισκόπου Τύρου, Ἁγίων 10 Μαρτύρων, Χριστοφόρου Μάρτυρος τοῦ ἀπό Ρώµης ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2072

Ἡ κατοχύρωσις τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν πλήττει τὸν Πατριαρχικὸν θεσμόν!

ΠΟΙΟΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ
ΘΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ;

Θὰ ἦταν περιττὸ τὸ κείµενο αὐτὸ
ὡς ἐπεξήγηση τοῦ προσφάτου
ἄρθρου µου «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝ-
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΣΥΝΟ∆ΟΥ» ἂν δὲν
ὑπῆρχαν ἀναγνῶστες-θύµατα δια-
στροφέως τῆς Ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι
ἐπὶ σειρὰ ἡµερῶν ἐκβιάζονται καὶ
ἐξωθοῦνται µέσῳ τῆς ἱστοσελίδος
του νὰ πεισθοῦν “σώνει καὶ καλὰ”
ὅτι µὲ τὸ ὡς ἄνω ἄρθρο µου κάνω
πολεµικὴ καὶ ἐκφράζω τὸ πάθος
µου κατὰ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θε-
σµοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως !

Γιὰ νὰ ἀκριβολογήσω, πρόκειται
γιὰ ἕνα καὶ µοναδικὸ Κύπριο δηµο-
σιογράφο, κατοικοεδρεύοντα ἐν
Ἀµερικῇ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐντάξει στὴν
“πνευµατική” του ζωὴ –ὡς κύριο,
µάλιστα, διακόνηµα– τὴν κατασπί-
λωση καὶ κατασυκοφάντηση τῶν
Κληρικῶν καὶ τῶν Λαϊκῶν, ποὺ δὲν
συµφωνοῦν καὶ δὲν ὑπηρετοῦν τὶς
ἐπιδιώξεις του! Καὶ θεωρεῖ ὅτι κάνει
καὶ ἱερὸ ἔργο!

Μὲ ἀπίστευτο καὶ ἀνεξήγητο πά-
θος, ἐπὶ µία καὶ πλέον δεκαετία,
ἐπιτίθεται συστηµατικὰ κατὰ τοῦ
προσώπου µου, κατασκευάζει
φανταστικὲς ἐκδοχὲς τῶν γραπτῶν
µου καὶ τῶν ἐνεργειῶν µου καὶ µὲ
παρουσιάζει ὡς ρυθµιστὴ τῆς
ἀρθρογραφίας τοῦ «Ὀρθοδόξου
Τύπου» χωρὶς νὰ ἀναχαιτίζεται
ἀπὸ τίποτε καὶ ἀπὸ κανένα. Οὔτε
Θεὸ φοβεῖται οὔτε ἀνθρώπους
ἐντρέπεται καὶ γι᾽ αὐτὸ θὰ ἀντιµε-
τωπίση προσεχῶς (µὲ δικάσιµον
τὴν 3η ∆εκεµβρίου 2015) τὴν
Ἑλληνικὴ ∆ικαιοσύνη, ὅπως οἱ
πνευµατικοὶ νόµοι ὁρίζουν γιὰ τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἀρνοῦνται νὰ
συµµορφωθοῦν µὲ τὶς ὁδηγίες τῆς
Καινῆς ∆ιαθήκης, νὰ κρίνονται, δη-
λαδή, µὲ τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, µὲ τὸ
Κριτήριο τῆς Πολιτικῆς ∆ικαιοσύ-
νης.

Εἶναι, λοιπόν, προφανὲς ὅτι τὸ
ἐπεξηγηµατικὸ ἄρθρο µου αὐτὸ

δὲν προορίζεται γιὰ τὸν ἐν λόγῳ
δηµοσιογράφο –ἀφοῦ ἐκεῖνος πρὸ
πολλοῦ “ἐξέστραπται”– ἀλλὰ γιὰ τὰ
ἀνυποψίαστα θύµατα τῆς γραφίδος
του, τὰ ὁποῖα, ἀφ᾽ ἑνὸς µὲν ἔχουν
ἐλλειπῆ θεολογικὴ καὶ ἱστορικὴ ἐνη-
µέρωση καὶ ἔτσι δὲν ἀντιλαµβάνον-
ται τὶς διαστρεβλώσεις του καί, ἀφ’
ἑτέρου, ἀγνοοῦν τὴν µυθοπλαστική
του ἐξειδίκευση καὶ τὴν παντελῆ
ἀποξένωσή του ἀπὸ τὸ πνεῦµα καὶ
τὸ ἦθος τοῦ ἁγίου Πατρὸς τῆς
Ἐκκλησίας µας, Ἀρχιµ. Ἐπιφανίου
Θεοδωροπούλου, τοῦ ὁποίου
τολµᾶ νὰ ἐµφανίζεται µαθητής!
Ὡστόσο, στὶς ἐπεξηγήσεις µου θὰ
ἀκολουθήσω τὴν σειρὰ τῶν αἰτιά-
σεων τοῦ Κυπρίου συκοφάντου
µου πρὸς ἀποκατάσταση τῆς Ἀλη-
θείας.

Πρὸ τῶν ἐπεξηγήσεων ἐπὶ τοῦ
ἄρθρου µου ἐπιθυµῶ νὰ δηλώσω
κατηγορηµατικὰ ὅτι οὐδέποτε ἐπε-
δίωξα οὔτε ἔλαβα κάποια θέση
στὸν «Ὀρθ. Τύπον», πολὺ δὲ πε-
ρισσότερο οὐδέποτε ἀνέλαβα
τὴν καθοδήγησή του, παρ’ ὅτι
καὶ προφορικῶς καὶ γραπτῶς
εἶχε ἐκφρασθεῖ ὁ µακαριστὸς π.
Μάρκος Μανώλης µὲ ἐµπιστο-
σύνη πρὸς τὸ πρόσωπό µου.
Πάντοτε ἀρκέσθηκα νὰ ἀρθρο-
γραφῶ ἐνυπογράφως, ὁσάκις
αἰσθάνοµαι ὅτι ἔχω αὐτὸ τὸ χρέος,
καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπω σὲ κανέ-
να νὰ µοῦ χρεώνη ἄρθρα ἢ τοπο-
θετήσεις ἄλλων (µὲ ἀρχικὰ ἢ µὴ)
ποὺ δηµοσιεύονται στὸν «Ὀρθ. Τύ-
πον», µόνο καὶ µόνο ἐπειδὴ συγκα-
ταλέγοµαι στοὺς περιστασιακοὺς

ἀρθρογράφους του, οὔτε, βεβαίως,
ἐπιτρέπω σὲ κανένα νὰ “χρεώνη
τὸν «Ὀρθ. Τύπον» τὶς δικές µου
ἀπόψεις, τὶς ὁποῖες ὡς ἐλεύθερος
ἄνθρωπος δικαιοῦµαι νὰ ἔχω καὶ
νὰ διατυπώνω..

Ὡς πρὸς τὸ ἐν ἀρχῇ µνηµο-
νευθὲν ἄρθρο µου ἔχω νὰ καταθέ-
σω τὰ ἑξῆς:

1. Εἶµαι ὁ τελευταῖος ποὺ θὰ
στραφῆ κατὰ τοῦ Πατριαρχείου

Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: Tὰ παιδιὰ
πρέπει νὰ ἀποκτήσουν
ἐκκλησιαστικὴν ζωήν

Ὁ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
µος εἰς ἐκδήλωσιν ἐπεσήµανεν ὅτι
µετὰ ἀπὸ ἐπισκέψεις εἰς σχολεῖα,
διεπίστωσεν ὅτι τὰ παιδιὰ ἔχουν
ἦθος ἀλλὰ ὄχι ἐκκλησιαστικὴν
ζωήν. Βεβαίως, τὸ ἀνθρωπιστικὸν
ἦθος δὲν συµπίπτει µὲ τὴν πνευ-
µατικὴν ζωήν, ἑποµένως καὶ αὐτὸ
τὸ ἦθος ὅσον καλὸν καὶ νὰ εἶναι
ἔχει λάθος προσανατολισµόν.
Ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον ὁ Μακα-
ριώτατος, ἀλλὰ ὑπάρχει λύσις: νὰ
ἐπανέλθη ἡ ἐξοµολόγησις εἰς τὰ
σχολεῖα. Ὑπενθυµίζοµεν εἰς τοὺς
ἀναγνώσταςὅτιµέγαπλῆγµαἐπέ-
φερεν ἐπὶ τῆς πνευµατικότητος
τῶν µαθητῶν ἡ ἀπαγόρευσις τῆς
τότε Ὑπ. Παιδείας κ. Γιαννάκου νὰ
εἰσέρχωνται οἱ ἐξοµολόγοι εἰς τὰ
σχολεῖα. Εἰς τί ἔβλαπτε ἡ προαιρε-
τικὴἐξοµολόγησις;Μόνονὠφέλει-
αν παρεῖχε, καθὼς πολλὰ παιδιὰ
ποὺ ἐδυσκολεύοντο νὰ προσέλ-
θουν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς ἐνορίας
των, ἐλάµβανον ὡς πρόφασιν τὴν
ἔλευσιν τοῦ ἱερέως καὶ προσήρ-
χοντο εἰς τὸ µυστήριον. Ἂς ἀγω-
νισθῆ σήµερον ἡ ∆ιοικοῦσα
Ἐκκλησία νὰ εἰσέλθη τὸ ἐπιτραχή-
λιον καὶ πάλιν εἰς τὰ ἐκπαιδευτή-
ρια,διότιἂνδὲνἔλθηἡεὐλογίατοῦ
Θεοῦ καὶ ἡ ταπείνωσις εἰς τὰς καρ-
δίας τῆς νεολαίας, πῶς ἀλλιῶς θὰ
ἐπιτευχθῆ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωή;
Συµφώνως πρὸς τὰ ieranea.gr τῆς
26ηςΜαΐου2015:

«Τὴνἀνάγκηνὰἀποκτήσουντὰ
παιδιὰ ἐκκλησιαστικὴ ζωή ἐπεσή-
µανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυ-
µος... Ἀνέφερε πὼς τὸν τελευταῖο
καιρὸ εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκε-
φθεῖ ἀρκετὰ σχολεῖα καὶ διαπίστω-
σε πὼς τὰ παιδιὰ εἶχαν ἦθος καὶ
σεβασµό, ἀλλὰ δὲν εἶχαν ἐκκλη-
σιαστικὴ ζωή. Ἐνῷ σέβονταν τοὺς
ἱερεῖς δὲν ἤξεραν στὸν ἱερὸ ναὸ
ποῦ νὰ προσκυνήσουν. «Οἱ γο-
νεῖς ἔχουν ἐγκαταλείψει τὰ παιδιὰ
καὶ ἐνδιαφέρονται µόνο γιὰ τὴν
ἀπόδοσή τους στὰ µαθήµατα»
ἐπεσήµανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος».

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

Τὴν Θ΄ Κυριακήν ἀπό τοῦ Πάσχα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τούς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ἁγίους Πάντας.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Νέας Σκήτης Ἁγ. Ὄρους (1770).

«Ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Δόγμα καὶ ζωή
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ χριστιανοί ἀγνοοῦν ὅτι ἡ δογµατική διδα-
σκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀδιάρρηκτη σχέση µέ τήν πνευ-
µατική ζωή. Τό δόγµα καί ἡ ζωή συµβαδίζουν. ∆έν µπορεῖ

κάποιος νά περιφρονεῖ τά δόγµατα, δηλαδή τό περιεχόµενο τῆς πί-
στης, καί παράλληλα νά µιλάει γιά πνευµατική ζωή, πού εἶναι ἴδια
µέ ἐκείνη τῶν ἑτεροδόξων καί αἱρετικῶν.

Οἱ οἰκουµενιστές ἀρνοῦνται τό ἀλληλένδετο δόγµατος καί ζωῆς,
γι᾿ αὐτό καί ἔχουν βάλει στό περιθώριο τά δόγµατα καί ὑπερτονί-
ζουν τήν τυφλή ἀγάπη καί τήν ἀποτελεσµατικότητα τῶν συµπροσ-
ευχῶν, τῶν κοινωνικῶν σχέσεων, τῶν ἀσπασµῶν, τῶν χειροφιλη-
µάτων, τῶν εὔκολων ταπεινολογιῶν, τῶν κενῶν οὐσιαστικοῦ πε-
ριεχοµένου εὐχῶν καί τῶν κοινῶν διακηρύξεων πώς τάχα οἱ ἑτερό-
δοξοι, παπικοί καί προτεστάντες, εἶναι ἴδιοι µέ τούς Ὀρθόδοξους
καί οἱ µικρές διαφορές πού ὑπάρχουν σέ λίγο θά ἐκλείψουν. Ὅλοι
αὐτοί οἱ ἰσχυρισµοί δέν ἔχουν καµία σχέση µέ αὐτό πού διδάσκει ἡ
Ἐκκλησία. Εἶναι παιδαριώδεις καί ἄς διατυπώνονται ἀπό ἀνθρώ-
πους πού ἔχουν σπουδάσει θεολογία, ἀλλά δυστυχῶς δέν ἔχουν
φοιτήσει στό πρακτικό πανεπιστήµιο τῆς κατά Χριστόν ἀσκήσεως.

Ὁ λόγιος µοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης συχνά τόνιζε ὅτι ὁ
Χριστός ἦλθε στόν κόσµο, γιά νά τόν σώσει, «δέν ἦλθε, διά νά δι-
δάξῃ ἁπλῶς δόγµατα στούς ἀνθρώπους, ἀλλά διά νά ἁγιάσῃ τούς
ἀνθρώπους διά τῶν δογµάτων. Καί ὁ ἁγιασµός αὐτός εἶναι ἡ ζωή.
Πρέπει νά ζήσῃ κανείς τήν ἐν Χριστῷ ζωήν, διά νά ἀντιληφθῇ, νά
αἰσθανθῇ ἐν χάριτι, ὅτι ὅλα τά δόγµατα τῆς Ἐκκλησίας ὁδηγοῦν
κατ᾿ εὐθεῖαν εἰς τήν σωτηρίαν, τήν θέωσιν, εἰς τήν γνῶσιν τήν µυ-
στικήν, ἡ ὁποία δέν ἀποτελεῖ κατηγόρηµα διανοητικόν, ἀλλά µε-
τουσίαν ψυχῆς, διά τήν γνῶσιν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως εἶναι καί
τό θέληµα τοῦ Θεοῦ. “Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί
σε τόν µόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν”.
Αὐταί αἱ πνευµατικαί ἐµπειρίαι, αἵτινες ἅπτονται µυστικῶς τῆς ἐν
Χριστῷ βιούσης καρδίας, βεβαιοῦν τό δόγµα καί τό δόγµα βεβαιοῖ
τήν ἀλήθειαν τῆς ζωῆς» ( Ὀρθόδοξα µελετήµατα, 1974, σελ. 13).

Στήν ἐποχή µας ἔχουµε πολλούς θεολόγους µέ θεωρητικό ἐξο-
πλισµό, χωρίς ὅµως νά ἐπηρεάζουν τό λαό, ὁ ὁποῖος δέν τούς
ἐµπιστεύεται, ἀφοῦ τούς βλέπει νά εἶναι κοσµικοί, µέ πολλές ἀδυ-
ναµίες καί ἔλλειψη ὁποιασδήποτε ἀσκήσεως. Ὁ λαός δέν θέλει λό-
για. Θέλει πράξεις.

Ἡ θεωρητική γνώση, ὅταν δέν συνοδεύεται ἀπό ἄσκηση καί θεά-
ρεστες πράξεις, εἶναι συγκαλυµµένη ἀπιστία, ἄνθος τῆς ὁποίας
εἶναι ἡ φυσίωση. Στούς θεωρητικούς βλέπουµε νά παίζει κυρίαρχο
ρόλο στή ζωή τους ἡ ὑπερηφάνεια. Ἐνῶ στόν πρακτικό ὑπάρχει ἡ
ταπείνωση, πού ἀνυψώνει καί ἐξαγιάζει. Ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν
καί ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον δέν µποροῦν νά συγκριθοῦν µέ
τούς ἐλεύθερους στοχασµούς τῶν φυσιωµένων ἀνθρώπων.

Πρίν εἰσέλθω στό θέµα µου, νά
ὑπενθυµίσω πώς τά κείµενά µου
δέν εἶναι ὁλοκληρωµένα καί ἐκτε-
νέστερα, ἀλλά συνοπτικά, γι αὐτό
καί ὁ γενικός τίτλος τῶν θεµάτων
τους: "Παρεµβάσεις Πίστεως καί
Ζωῆς".

"Ματαιολόγοι καί φρεναπάται"
δέν εἶν᾽ ἄλλοι, ἀπό τούς αἱρετι-
κούς, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο.
Ἐκτός πού εἶναι "ἀνυπότακτοι",
διδάσκουν µάταια πράγµατα καί
διδασκαλίες, καί µ' αὐτές ἐξαπα-
τοῦν τά µυαλά τῶν ἄλλων. Ἡ
αἵρεση, δηλαδή, ἡ παραποιηµέ-
νη καί παρερµηνευµένη καί διε-
στραµµένη θεία διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου, τούς
ἔχει καταντήσει "πλανῶντας καί
πλανωµένους". Λένε µάταιες καί
αἱρετικές κουβέντες, πού κρύ-
βουν τήν ἀπάτη. Γιαυτό καί "τούς
ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν" (Τίτ. Α΄ 9-
10). Στήν ἴδια ἐπιστολή ὁ κορυ-
φαῖος ἀπόστολος, µᾶς κάνει
προσεκτικούς ἀπέναντι τῶν
αἱρετικῶν τῆς Χριστιανικῆς Πί-
στεως, ὅταν λέγει: "Αἱρετικόν
ἄνθρωπον µετά µίαν καί δευτέ-
ραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς
ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καί
ἁµαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος"
(Τίτ. Γ΄ 10-11).

Στήν ἐρώτηση, γιατί, καί ἀπό τί,
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί παρασύρον-
ται; Τὴν ἀπάντηση τή δίνουν ὅλοι
οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά καί ἡ ἁπλή λογική, µέ µιά λέ-
ξη: Ἡ ὑπερηφάνεια! Ἔχουν µιά
τέτοια σατανική κενοδοξία καί
ἀλαζονική ἔπαρση, ὥστε νά θεω-
ροῦν πεισµατικά τή δική τους
ἑρµηνευτική ἄποψη, τή µόνη
ὀρθή καί ἀλάθητη. Ἀποτέλεσµα;
Νά περιπίπτουν ἀπό αἵρεση σέ

αἵρεση. Τό µόνο πού δέ ξέρουν, ἡ
ταπείνωση!

Στίς µέρες µας, ἄνθρωποι κυ-
ριολεκτικά σατανικοί, ἀγωνίζον-
ται κι αὐτό τό Εὐαγγέλιο νά ἀµφι-
σβητήσουν καί νά κάνουν δικό
τους εὐαγγέλιο! Κλείνουν τ' αὐτιά
τους στή φωνή τοῦ Θεοῦ, γιά ν᾽
ἁµαρτάνουν ἀδιάκοπα!

Ὁ θεῖος Παῦλος διδάσκοντάς
µας τήν αὐτογνωσία καί τήν τα-
πείνωση, µᾶς συνιστᾶ: "Μή
ὑπερφρονεῖν, παρ᾽ ὅ δεῖ φρονεῖν,
ἀλλά φρονεῖν εἰς τό σωφρονεῖν"
(Ρωµ. ΙΒ΄3). Καί "εἰ γάρ δοκεῖ τις
εἶναί τι µηδέν ὤν, ἑαυτόν φρενα-
πατᾷ" (Γαλ. ΣΤ΄ 3). ∆ηλαδή, µή
µεγαλοφρονεῖτε, ἀλλά νά ᾽χετε
ταπεινό φρόνηµα καί σωφροσύ-
νη... ∆ιότι ὅποιος ἔχει τήν ἰδέα
πώς εἶναι σπουδαῖος, αὐτός ἐξα-
πατᾶ τόν ἑαυτό του.

Οἱ χριστιανικές αἱρέσεις τῶν
ἑτεροδόξων, ὅπως λέγονται,
εἶναι τόσες πολλές, ὥστε δέν
ἀριθµοῦνται. Χρειάζονται ὁλό-
κληρες σελίδες, γιά νά σηµειώσει
κανείς καί µόνο τό ὄνοµά τους. Ὁ
Προτεσταντισµός καί µόνο, ἔχει
γύρω στίς τετρακόσιες παρα-
φυάδες. Τό θέαµα τῶν αἱρέσεων
ἀποτελεῖ τή µεγαλύτερη προδο-
σία καί τραγωδία τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ. Ἀλλ᾽ εὐτυχῶς, ἡ Ὁρθοδο-
ξία, εἶναι καί θά ᾽ναι γιά πάντα τό
καύχηµα καί ἡ δόξα τῆς Χριστια-
νικῆς Πίστης. Μονάχα νά προσέ-
ξουµε, καθώς δίδαξε ὁ Κύριος,
"ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν"
(Ματθ. Ζ´15). Ποιµένες καί λαϊκοί,
ἄγρυπνοι.∆ιότι, "ἡ γάρ χαρά τῶν
λύκων, ὁ τῶν ποιµένων ὕπνος"
λέγει ὁ ὅσιος Ἐφραίµ ὁ Σύρος.
Ἄγρυπνοι! Οὔτε ἑτεροδοξία οὔτε
οἰκουµενισµός οὔτε...

Εἶναι ἀδιανόητον νὰ ταυτίζεται ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης καὶ αἱ ἐνέργειαί
του μὲ τὸν Πατριαρχικὸν θεσμόν. Ὁ θεσμὸς οὐδέποτε κρίνεται, ἐπικρίνεται
ἢ καθαιρεῖται. Οἱ Πατριάρχαι κρίνονται, ἐπικρίνονται καὶ καθαιροῦνται!

Προσβάλλουν τὰ Ὀρθόδοξα ἤθη
οἱ κρατοῦντες, µὲ τὴν ἀπαράδεκτον

ἀνοχὴν εἰς πάθη ἀτιµίας
Τοῦ κ. Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἱστορικά καί δεοντολογικά πάντοτε προέχει στίς ἐνέργειες τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας µας ἡ διατήρηση καί διάσωση τῆς πολιτιστικῆς µας φυσιογνωµίας,
τῆς Ἑλληνορθόδοξης Ταυτότητάς µας καί ἡ ἱστορική συνέχεια καί ἐπιβίωση
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Γένους µας. Μάλιστα σήµερα, πού βρισκόµαστε στή
χοάνη τῆς Ε.Ε., τίθεται τό δίληµµα, ἄν εἶναι “ἀπειλή ἤ ἐλπίδα” γιά τό Ἔθνος
µας ἡ ἔνταξή µας σ᾽ αὐτήν.

Ἔχει συνειδητοποιήσει ἡ ᾽Ορθόδοξη Ἐκκλησία µας τό “ἀνάδελφον” τοῦ
Ἔθνους µας καί τήν ἰδιαιτερότητά του στόν πλανήτη µας. Ἐδῶ (δηλαδή, στήν
Ἑλλάδα µας) συµβαίνει τό παράδοξο, ὅτι τά µέλη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συγ-
χρόνως καί µέλη τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

Γι᾽ αὐτό εἶναι ἀδιανόητο γιά τούς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας καί γενικά τούς
Ὀρθόδοξους Ἕλληνες (Κληρικούς, Θεολόγους καί γενικά τά µέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας) νά µένοµε ἀπαθεῖς καί ἀδιάφοροι στά ἐθνικά θέµατα. Τά θεωροῦµε κι
αὐτά ἐξίσου ἱερά καί ὅσια. Τηροῦµε σάν Εὐαγγέλιο τά λόγια τοῦ Μακρυγιάννη,
πού ἔλεγε: “Χωρίς ἀρετή καί πόνο εἰς τήν πατρίδα καί πίστη εἰς τήν θρησκείαν
τους, ἔθνη δέν ὑπάρχουν”, καί, “ὅλο τό αἷµα ὁπού χυθῆ γιά θρησκεία καί γιά
Πατρίδα ὅµοιαν ἔχει τήν τιµήν”.

Ἡ ἐθνική συνείδηση τῆς Ρωµιοσύνης δέν δύναται νά νοηθεῖ καί νά κρατηθεῖ
χωρίς Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισµό.

Λέγοντας λοιπόν “Ρωµιοσύνη” ἐννοοῦµε ἱστορικά Ὀρθοδοξία καί Ἑλλάδα.
Χωρίς αὐτά τά δύο Μεγέθη, χωρίς αὐτές τίς δύο Οἰκουµενικές καί ὑπερ-

χρονικές Ἀξίες δέν ὑπάρχει Ρωµιοσύνη. Ἀκόµη καί “τό ὄνοµα τῆς Ἑλλάδος
ἄνευ τοῦ Χριστιανισµοῦ, ἴσως δέν ἤθελεν ὑπάρχει σήµερον”, ὅπως διαπίστω-
νε ὁ Σπυρ. Ζαµπέλιος. Πολύ περισσότερο, ἄν εἶναι Οἰκουµενικός ὁ Ἑλληνι-
σµός, τοῦτο τό ὀφείλει, ὄχι στόν ἑαυτό του, ἀλλά στήν Οἰκουµενικότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας. Αὐτή εἶναι ἡ “καρδιά” καί ἡ “ραχοκοκκαλιά” τοῦ ῎Εθνους µας καί
τῆς κοινωνικῆς µας ζωῆς.

Ἡ Ἐκκλησία µας, ἐκτός τῆς σωτηριολογικῆς της πλευρᾶς γιά τόν “πεσµένο”
ἄνθρωπο, δέν παύει ν᾽ ἀποτελεῖ γιά τό Ἔθνος µας τήν “Κιβωτό”, καί µέ τή λα-
τρευτική της Παράδοση νά εἶναι συνέχεια τοῦ Ἑλληνισµοῦ.

Ὁ Ἑλληνισµός δέν ἔσωσε τόν Χριστιανισµό (ὅπως λανθασµένα καί ἀνιστό-
ρητα διατυπώνεται ἀπό κάποιους), ἀλλά ἀντιθέτως, ὁ Ἑλληνισµός ὁλοκλη-
ρώθηκε µέσα στήν Ἐκκλησία· ἐπέζησε καί µεγαλούργησε γαλουχούµενος
ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπως βεβαιώνουν, ὁ π. Γεώργ. Φλορόφσκυ,
οἱ διάσηµοι ἱστορικοί St. Runciman καί Κων. Παπαρρηγόπουλος καί πολλοί
ἄλλοι.

Σχετικά ἔγραφε ὁ διαπρεπής Ἕλληνας καθηγητής φιλόσοφος Βασίλειος
Τατάκης: “Ὁ Ἑλληνισµός ἀναβίωσε µέσα στόν Χριστιανισµό. Πρέπει νά τό
προσέξουµε πολύ αὐτό, γιατί δυστυχῶς πάρα πολλοί ἐξακολουθοῦµε νά κρα-
τοῦµε µέσα στήν ψυχή µας ἐχθρικά χωρισµένους αὐτούς τούς δύο κόσµους.
Καί εἶναι ἡ ἀναβίωση αὐτή θρίαµβος τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύµατος, ἴσως ὁ πιό µε-
γάλος, γιατί δείχνει τήν πλαστικότητά του καί τήν ἀκατάβλητη ζωτικότητά του.
Μέ τόν Χριστιανισµό δέν σταµατᾶ ἡ ζωή τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύµατος. Συµπλη-
ρώνεται. Ὁ Χριστιανισµός δέν ἦρθε νά καταλύση τόν ἀρχαῖο κόσµο, ἀλλά νά
εὐρύνη τά πλαίσιά του καί νά βαθύνη τό περιεχόµενό του”. (Φυλλάδιο Ἀποστ.
∆ιακονίας, “Φωνή Κυρίου”, ἀρ. φ. 25 (2508), 24-6-2001, σελ. 99).

Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καὶ Ἐθνικὴ Συνείδησις

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, ᾽Επιτ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.

• Ἡµέρα µνήµης τοῦ ὁµολο-
τοῦ Γέροντος, Ἀρχιµανδρί-
του Ἀθανασίου Μυτιληναί-
ου. Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιµανδρί-
του Εἰρηναίου Βαϊοπού-
λου, Καθηγουµένου τῆς ἐν
Πυργετῷ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορεί-
του. Σελ.5

• ∆ιάλογος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου
µὲ προτεστάντην Σελ.5

• Αἱ παραθρησκεῖαι λυµαίνον-
ται τὴν ναυαρχίδα τῆς Βο-
ρείου Ἑλλάδος! Σελ.8

• Ὁ παπικὸς συνοδὸς τοῦ σε-
πτοῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας εἶδε, ἀλλὰ δὲν
ἐπίστευσε... Σελ.8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Χωρὶς κανένα ἠθικὸ προβληµατισµὸ ἡ πολιτεία προχώρησε στὴν ἀπο-
δοχὴ τῆς θεσµοθέτησης τοῦ συµφώνου συµβίωσης τῶν ὁµοφυλοφίλων.
Μὲ τέτοιες ἀνήθικες παραδοξότητες, καθίσταται ἡ εὐθύνη τῶν κρατούντων
τεράστια. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κινδυνεύει νὰ καταστεῖ ὑψίστη αὐθεντία.

Ὅλα τοῦτα διαδραµατίζονται, τὴν στιγµὴ ποὺ στὴν Εὐρώπη, πλανᾶται ἡ
λεγόµενη «θεωρία τοῦ φύλου», ποὺ τελικὰ ὑποστηρίζει τὴν δυνατότητα
ἐπιλογῆς φύλου καὶ ἐτσιθελικὰ ἀλλοιώνει στὸ χείριστο βαθµὸ τὸ ἦθος τῶν
ἐφήβων.

∆ὲν ἀντιλαµβάνονται οἱ κρατοῦντες, ὅτι προσβάλλουν τὸ ἦθος ποὺ δια-
φυλάττει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ ἀπαράδεκτη ἀνοχή, γιὰ τούτη τὴν
«ἀλλόκοτον λύσσαν», ὅπου «ἄρρενες ἐν ἄρσεσιν, ἀφέντες τὴν χρῆσιν τῆς
θήλειας», κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην τὸν Χρυσόστοµον.

Τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «Pπόρνοις, ἀρσενοκοίταις Pκαὶ εἰ τί
ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειταιP» (Α´ Τιµ. 1, 10), ἀρκοῦν, γιὰ
νὰ δοθεῖ ἀπάντηση στὶς προβαλλόµενες αὐτὲς ἠθικὲς ἐκτροπές.

Παρενθετικὰ νὰ ἀναφέροµε ὅτι στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου τῶν Πα-
πικῶν, ὁ Καρδινάλιος Erdo, ἀναφέρθηκε στὴν “πολύτιµη ὑποστήριξη”,
ὅπως τὴν κάλεσε, ποὺ µποροῦν νὰ παράσχουν οἱ ὁµοφυλόφιλοι πρὸς τὸ
σύντροφό τους καὶ ἔτσι νὰ προσφέρουν “τὰ δῶρα καὶ τὰ ταλέντα τους
πρὸς τὴν κοινότητα”.

Ἔγινε ἐπίσης ἀναφορὰ ἀπὸ τὸν Παπικὸ Καρδινάλιο Erdo, στὰ “θετικὰ
στοιχεῖα” ποὺ ὑπάρχουν στὶς “ἀτελεῖς µορφὲς” οἰκογένειας, ὅπως ἀπαρά-
δεκτα ἀναφέρθηκε. Ποιὰ εἶναι τὰ θετικὰ στοιχεῖα τοῦ Σοδοµικοῦ καὶ Γοµορ-
ρικοῦ σκότους; Ἡ ἠθικὴ ἔκπτωση σὲ ἐπίπεδο “ποιµαντικῶν” ὑποδείξεων
εἶναι καταφανέστατη ἀπὸ µέρους τῶν Παπικῶν.

Ὁ καρπὸς µιᾶς ἐφάµαρτης σχέσης, τῆς «ἀλλόκοτης λύσσας» γιὰ τὸν
Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστοµο, τί ἔχει νὰ προσφέρει; Ἐνοχικὴ ἀπελευθέ-
ρωση ἢ ἐµµονὴ εἰς «πάθη ἀτιµίας»; Ἐπιµονὴ σὲ ἠθικὲς ἀποκλίσεις ἢ ἀνή-
θικες συγκλίσεις;

Θὰ πρέπει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἀνάλογα «θετικὰ» στοιχεῖα ὁ Καρδινάλιος
Erdo, “ἀνακάλυψε” καὶ στὶς προγαµιαῖες σχέσεις. Ὑπάρχουν θέµατα, εἶναι
γεγονὸς ποὺ ἀφοροῦν διαφορετικὲς ἐποχὲς καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα χρειάζεται
διαφορετικὴ ἀντιµετώπιση. Τὰ θέµατα ὅµως ποὺ ἀφοροῦν ἀλήθειες τῆς
Πίστης, καθὼς καὶ τὰ θέµατα ἠθικῆς δὲν ἐπιδέχονται ἐκπτώσεις. «Τοῦ µὴ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(3ον- Τελευταῖον)

Ἡ κατά τοῦ Ἑλληνορθοδόξου
Πολιτισµοῦ δρᾶσις

τοῦ οὑµανισµοῦ
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει παρου-

σία στόν Ἑλληνικό χῶρο περίπου 20
αἰῶνες. Ἑπόµενο ἦταν νά ἔχη δηµιουρ-
γήσει ἕνα Πολιτισµό, πού ὀνοµάζεται
ἙλληνορθόδοξοςΠαράδοσις.ἩΠαρά-
δοσις αὐτή εἶναι συνυφασµένη µέ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἄν ὁ Χριστός
εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς, οἱ
ἐνέργειες αὐτῆς τῆς Ζωῆς εἶναι ἡ Ἑλλη-
νορθόδοξοςΠαράδοσις.ἜτσιἡἈρχιτε-

κτονική, ἡ Μουσική, ἡ Ζωγραφική, ἡ
Παιδεία, τά ἤθη καί τά ἔθιµα τοῦ λαοῦ
εἶναι ἐµποτισµένα µέ τόν Χριστό. Καί ἄν
ὁ οὑµανισµός δέν µπορεῖ νά διαλύση
τήν Ἐκκλησία, πρᾶγµα ἀδύνατον, τήν
Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσι µπορεῖ νά
τήν φθείρη, µέ τήν βοήθεια τῶν ὀργά-
νων του, πού ἔχουν κοσµική ἐξουσία.

Γιά τόν οὑµανισµό ὅ,τι ἔχει σχέσι µέ
τόν Χριστό, τόν προκαλεῖ, δέν τό ἀντέ-
χει, δέν τό ἀνέχεται, θέλει νά τό κατα-
στρέψη. Ἔτσι βάλθηκε νά διαλύση καί
τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσι. Μετά
πόνου καταγράφουµε τούς ἄθλιους
ἄθλους τοῦ οὑµανισµοῦ στίς ἡµέρες
µας: Αὐτόµατο διαζύγιο, ἀποποινικο-

ποίησις τῆς µοιχείας καί τῶν ἐκτρώσε-
ων, νά βγοῦν οἱ εἰκόνες ἀπό τίς τάξεις,
νά µή ἔχη σταυρό ὁ ἱστός τῆς σηµαίας,
νά καταργηθοῦν οἱ προσευχές καί οἱ
παρελάσεις, νά ἀλλάξουν τά Ἀναγνω-
στικά καί τά βιβλία τῆς Ἱστορίας, νά κα-
ταργηθῆ ὁ ὅρκος στό Κοινοβούλιο, νά
καταργηθῆ τό θρήσκευµα στίς ταυτότη-
τες, νά ἰσχύση τό Σύµφωνο Ἐλεύθερης
Συµβίωσις, νά χωρίση ἡ Ἐκκλησία ἀπό
τό Κράτος, νά ἀποτεφρώνωνται οἱ νε-
κροί µας, νά ἐπιτραπῆ ἡ εὐθανασία, νά
καταργηθῆ ἡ Κυριακή ἀργία, νά ἐγκριθῆ
πρόγραµµα ἰσλαµικῶν σπουδῶν στή
Θεολογική Σχολή, νά νοµιµοποιηθῆ ἡ
ὁµοφυλοφιλία, νά ποινικοποιηθῆ ἡ θέ-
σις τῆςἘκκλησίαςµέτόνἀντιρατσιστικό
νόµο, καί ἕνα σωρό ἄλλες πράξεις πού
µαρτυροῦν τό µένος τῶν οὑµανιστῶν
κατά τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσε-
ως.

Ὁ Εὐρωπαϊκος
οὑµανιστικός πολιτισµός

εἰς τήν Ἑλλάδα
Εἴπαµε ὅτι ὁ οὑµανισµός προσ-

παθεῖ νά καταστρέψη τήν Ἑλλη-
νορθόδοξη Παράδοσι. Τόσους
ὅµως αἰῶνες παρουσίας του ἔχει
δηµιουργήσει καί ὁ ἴδιος πληθώρα
πολιτισµῶν, τούς ὁποίους εὐκαί-
ρως ἀκαίρως προωθεῖ παντοῦ καί
πάντοτε. Ὁ εὐρωπαϊκός οὑµανι-
σµός στήν ἐποχή µας σέ γενικές
γραµµές ἔχει καταλήξει: ὅτι ὁ Θεός
πέθανε, ὁ ἄνθρωπος εἶναι σάρκα
καί ὁ θάνατος ἀναγκαῖος. Ἑποµέ-
νως ἰσοπέδωσε κάθε ἔννοια ἠθικῆς
καί ἐφαρµόζει τήν ἀρχή: ὅλα ἐπι-
τρέπονται.

Ἔτσι στό πεδίο τῆς ἠθικῆς ἐπι-
τρέπονται κάθε εἴδους διαστροφές,
ἐπειδή δέν ὑπάρχει ἁµαρτία. Στήν
πολιτική ἐπιτρέπονται οἱ σφαγές, οἱ
πόλεµοι, οἱ ἀδικίες, ἀφοῦ ὁ πλησίον
µου εἶναι ὁ ἐχθρός µου. Στήν πολι-
τική οἰκονοµία µπορῶ νά αὐθαι-
ρετῶ, νά κλέβω, νά ἐξαπατῶ, γιατί
προηγεῖται τό συµφέρον µου. Τό
περιβάλλον µπορῶ νά τό κατα-
στρέφω, γιατί προέχει ὁ εὐδαιµονι-
σµός µου. Ὁ ἄρρωστος ψυχικά µοῦ

εἶναι ἐνοχλητικός, καί µπορῶ νά τόν
φυλακίσω στό ψυχιατρεῖο.

∆έν σταµατοῦν ὡς ἐδῶ. Ἔχουν
σχεδιάσει ἤδη τό ἑπόµενο στάδιο.
Σέ αὐτό δίνουν ἔµφασι στήν παιδεία,
γιά τήν ὁποία «ἡ ἀνθρωπιστική µόρ-
φωσι δέν εἶναι ὁ ἐξοπλισµός τοῦ νέ-
ου µέ εἰδικές γνώσεις πού τόν βοη-
θοῦν στήν ἐξάσκησι ὁρισµένου
ἐπαγγέλµατος, ἀλλά ἡ διάπλασι τοῦ
νέου ἀνθρώπου σέ Ἄνθρωπο, ἡ
βελτίωσι τῆς ἀνθρώπινης οὐσίας»15.
∆ηλαδή θέλουν µέ τήν παιδεία νά
διαπλάσουν τόν ἄνθρωπο κατά τέ-
τοιο τρόπο, ὥστε νά γίνη θεός; Ἀλλά
τί θεός θά εἶναι αὐτός ὁ ἄνθρωπος;
Πῶς θά ἀλλάξουν τήν φύσι του;
Αὐτό µόνο οἱ οὑµανιστές τό γνωρί-
ζουν. Ἐµεῖς τούς διαβεβαιώνουµε,
ὅτι ὁ θεός αὐτός δέν θά εἶναι θεός.

Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισµός τους καί
ὁ νέος ἄνθρωπος πού θέλουν νά
µορφώσουν καί νά οἰκοδοµήσουν.
Ὅλα ἀντίθετα ἀπ’ ὅ,τι διδάσκει ἡ
Ἐκκλησία. Καί τά ἀποτελέσµατα
αὐτοῦ τοῦ πολιτισµοῦ, τόσο στό

σῶµα ὅσο καί στήν ψυχή, εἶναι ἡ
ἀδικία, τό µῖσος, ὁ φόνος ἡ φθορά,
ἡ σαπίλα, ὁ θάνατος, ὁ δαιµονισµός.
Ἔτσι γεννήθηκαν: ἡ οἰκονοµική κρί-
σις στόν τόπο µας, ἡ ἠθική κρίσις, ἡ
πολιτική κρίσις, ἡ περιβαλλοντική
κρίσις, οἱ ψυχικές κρίσεις. Συνέχεια
δηµιουργοῦν προβλήµατα καί κανέ-
να δέν µποροῦν νά λύσουν. Συνέ-
χεια δηµιουργοῦν καινούργιες ἐλπί-
δες γιά κάτι καλλίτερο καί πάντα δια-
ψεύδονται. ∆υστυχῶς οἱ ἄνθρωποι
ζοῦν τό δρᾶµα τοῦ Σισύφου. Ἄν ὅλα
αὐτά δέν εἶναι ἡ κόλασις, τότε τί εἶναι
ἡ κόλασις;

Οὑµανισµός
καί οἱ ἐπιπτώσεις του

εἰς τήν Ποιµαντικήν ∆ιακονίαν
∆υστυχῶς µία ὀδυνηρή διαπί-

στωσίς µας ὡς πνευµατικοί εἶναι, ὅτι
πολλοί θέλουν νά ξεφύγουν ἀπό τήν
κουλτούρα καί τά παρεπόµενα τοῦ
οὑµανισµοῦ καί προσπαθοῦν νά
ἐπιστρέψουν στόν Χριστό καί τήν

Γένεσις καὶ ἀντιµετώπισις τῆς οἰκονοµικῆς
καὶ ἄλλων κρίσεων εἰς τὴν Ἑλλάδα

Τοῦ Ἱεροµονάχου Γρηγορίου Γρηγοριάτου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ὡς γνωστὸν ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κλη-
ρικῶν καὶ Μοναχῶν» συνέταξε καὶ ἐκυκλοφό-
ρησε τὸ 2009 τὴν ἱστορικὴ πλέον γιὰ τὴν ἀπήχη-
ση ποὺ εἶχε «Ὁµολογία Πίστεως κατὰ τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ», ἡ ὁποία ὑπεγράφη ἀπὸ µεγά-
λο ἀριθµὸ ἀρχιερέων, λοιπῶν κληρικῶν καὶ µο-
ναχῶν, καὶ ἀπὸ χιλιάδες Ὀρθοδόξων πιστῶν
ἀνὰ τὴν οἰκουµένη.

Ἡ ἀφύπνιση ποὺ προεκάλεσε εἶναι ἐντυπω-
σιακή. Ἐνῶ σκεπτόµασταν ὅτι µετὰ παρέλευση
τόσων ἐτῶν ἐχρειάζετο µία ἀνανέωση καὶ ἐνί-
σχυση ἐκείνου τοῦ κειµένου, ὡς ἀπὸ Θεοῦ
ἀπάντηση καὶ δωρεὰ µᾶς ἦλθε ἕνα ἐξαιρετικὸ

κείµενο «Ὁµολογίας», ποὺ συνέταξε καὶ ἐκυκλο-
φόρησε ἡ Ρουµανικὴ Σκήτη τοῦ Τιµίου Προ-
δρόµου στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν
Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας. Τὸ κείµενο
ὑπογεγραµµένο, ἀπὸ ὅλους τοὺς µοναχοὺς τῆς
Σκήτης, πάνω ἀπὸ τριάντα, µετὰ τῶν προεστώ-
των καὶ πνευµατικῶν της, ἐκυκλοφορήθη ρου-
µανιστὶ στὴν Ρουµανία, προκαλέσαν εὐφροσύνη
στοὺς Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ καὶ ὀργὴ καὶ καταισχύ-
νη στοὺς Οἰκουµενιστάς.

Αὐτὸ τὸ κείµενο, µεταφρασµένο στὰ ἑλληνικά,
ἀπεδέχθη καὶ ἐπήνεσε ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων
Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», τὸ ὑπογράφει διὰ τῶν
ἐκπροσώπων της καὶ ὡς ἰδικόν της κείµενο καὶ
θὰ χαρεῖ, ἂν ὑπογραφεῖ στὴν συνέχεια καὶ ἀπὸ
ἄλλους κληρικοὺς καὶ µοναχούς, τῶν ὑπο-
γραφῶν ἀποστελλοµένων εἰς: synaxisor-
thkm@gmail.com

Ἀκολουθεῖ τὸ κείµενο τῆς Ὁµολογίας:

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Εἰς τό ὄνοµα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος.

Ὅλοι ὅσοι λάβαµε τό Βάπτισµα στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί πιστεύουµε Ὀρθόδοξα
εἴµαστε πλήρη µέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι µόνον ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δηλ. τοῦ Σώµατος τοῦ

Χριστοῦ, πού ἔχει κεφαλή τόν ἴδιο τόν
Θεάνθρωπο Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν. ∆ιά
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου Χρίσµατος λάβαµε
τήν Σφραγίδα τῆς ∆ωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
καί διά τῆς θείας Μεταλήψεως τοῦ Τιµίου Σώµα-
τος καί Αἵµατος τοῦ Χριστοῦ ἑνωνόµαστε µέ τόν
Χριστό καί γινόµαστε µέλη τοῦ Σώµατός Του.

Ὡς µέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία
ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, µόνο στήν ὁποία ἑνωνόµαστε µέ τόν

Ἀληθινό Θεό καί µόνο µέσα στήν ὁποία ὁ
ἄνθρωπος µπορεῖ νά σωθεῖ, ἀποκηρύττουµε
καί ἀπορρίπτουµε δηµόσια τίς ποικίλες αἱρέσεις,
οἱ ὁποῖες µόλυναν ἀρκετά µέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ αἵρεση δέν βλάπτει µόνο ἐκεῖνον, πού πι-
στεύει σ' αὐτήν, ἀλλά καί τά µέλη τῆς
Ἐκκλησίας, ἐφόσον ἐκεῖνοι, πού ἔχουν αἱρετικό
φρόνηµα στήν Ἐκκλησία, διακηρύττουν τήν
αἵρεση καί στά ὑπόλοιπα µέλη λόγῳ καί ἔργῳ,
διασκορπίζοντας ἔτσι τό µικρόβιο τῆς αἱρέσεως
σ᾽ ὁλόκληρο τό σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἵρεση,
ὅταν διακηρύττεται ἀπό ἐπίσκοπο ἤ ἱερέα,
βλάπτει καί τούς πιστούς. Ὁ ἐπίσκοπος καί ὁ

Νέα Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Γράφει ὁ πρωτοπρ. π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης, Προϊστάµενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν



Ἐκκλησία Του, ἀλλά δυσκολεύονται.
Ποῦ ὀφείλεται αὐτό; Φοβοῦµαι ὅτι ἡ
οὑµανιστική κουλτούρα ἔχει εἰσχω-
ρήσει βαθειά µέσα στόν ψυχισµό
τοῦ ἀνθρώπου καί ἐµποδίζει τόν
ἄνθρωπο νά ἔλθη στό Φῶς. Φοβ-
ᾶται ὁ ἄνθρωπος µήπως χάσει τίς
φροῦδες ἐλπίδες πού τοῦ ὑπόσχε-
ται ὁ οὑµανισµός. Ἔχει συνηθίσει
στό σκοτάδι καί τρέµει τό Φῶς. Ἔχει
ἐπηρεαστεῖ ἀπό τά ψέµµατα τῶν
οὑµανιστῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας καί
ὑποπτεύεται ὅτι θά µπῆ σέ ἕνα πα-
ρόµοιο κλουβί σάν καί αὐτό πού βρί-
σκεται. Ἔτσι µερικοί πλησιάζουν τήν
Ἐκκλησία γιά νά πάρουν µόνο αὐτά
πού θέλουν καί ἐπιστρέφουν πάλι
στά ἴδια. Ἄλλοι πλησιάζουν τήν
Ἐκκλησία, χωρίς νά ἔχουν παραιτηθῆ
ἀπό τά θελήµατά τους καί τόν τρόπο
ζωῆς πού τούς ἐδίδαξε ὁ οὑµανισµός,
καί περιµένουν ἀπό τούς λειτουργούς
Της νά τούς δικαιώσουν στίς ἐπιλογές
τους. Ἄλλοι ἔχουν µία ἐπιδερµική
προσέγγισι τῆς Ἐκκλησίας καί σύντο-
µα ἐπιστρέφουν στά ἴδια, διότι τούς
ἕλκουν «τά σκόρδα καί τά κρεµµύδια
τῆς Αἰγύπτου». Λίγοι εἶναι αὐτοί, πού
ξεφεύγουν ἀπό τά νύχια τοῦ οὑµανι-
σµοῦ, τόν ἀποπτύουν καί περνοῦν τό
κατώφλι τῆς Πίστεως, γιά νά µποῦν
στήν χαρά τοῦ Κυρίου µας. Τά λέγω
αὐτά, γιατί πολλοί λένε ὅτι τώρα µέ
τήν κρίσι, πού ὁ κόσµος δυσκολεύε-
ται, πολλοί θά γυρίσουν στήν Ἐκκλη-
σία. Εἶναι ἀµφίβολο, γιατί οἱ παγιδευ-
µένοι ἄνθρωποι, πού θά τό ἐπιχειρή-
σουν, ἔχουν νά ἀντιµετωπίσουν τόν
ἴδιο τόν ἐµπαθῆ ἑαυτό τους, τόν κό-
σµο καί τόν διάβολο καί τό σύστηµά
του. Ὁ Χριστός βέβαια εἶναι πιό δυ-
νατός, ἀρκεῖ νά τόν πιστέψουν καί
νά ζητήσουν τήν βοήθειά Του, γιατί
χωρίς αὐτήν εἶναι ἀδύνατον νά ξε-
φύγουµε ἀπό τά δεσµά τοῦ οὑµανι-
σµοῦ.

Ἀντιµετώπισις τῶν κρίσεων
Ἀπό τά ὅσα ἐκθέσαµε µέχρι τώρα

συµπεραίνουµε, ὅτι τό πρόβληµα τῆς
οἰκονοµικῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα καί
τῶν συνεπειῶν του ἔχει τήν ρίζα του
στόνοὑµανισµό,ὁὁποῖοςδένεἶναιµία
φιλοσοφία ἀλλά ἕνας τρόπος ζωῆς, καί
ὅτιοἱπολιτικοίκαίὁλαόςστήνπλειονό-
τητά τους ἀπεστράφησαν τόν Χριστό
καί µετεστράφησαν στόν οὑµανισµό.
Ἔτσι στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἔχουν δια-
µορφωθῆ δύο τρόποι ζωῆς: αὐτός τοῦ
πολυµόρφου οὑµανισµοῦ καί ὁ ἄλλος
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πῶς λοι-
πόν θά ἀντιµετωπίσουµε τήν κρίσι πού
προκάλεσε ὁ οὑµανισµός; Μήπως συ-
στρατευόµενοιπίσωἀπόπολιτικάκόµ-
µατα;Ἀλλάκαίαὐτῶντῶνκοµµάτωνοἱ
βάσεις καί οἱ ἄξονες εἶναι οὑµανιστικές.
Μήπωςµέτίςἔντονεςδιαµαρτυρίεςτοῦ
λαοῦ; Ἀλλά στήν πρᾶξι ἀποδεικνύεται
ὅτι ἡ Πολιτεία στήν καλλίτερη τῶν περι-
πτώσεων κωφεύει, δέν συγκινεῖται.

Μήπως µέ µία βίαιη ἐπανάστασι;
Ἀλλά ὅλα φαίνονται νά εἶναι ἐλεγχόµε-
να.Ἄλλωστεἀπότήν ἱστορίατῶνἐπα-
ναστάσεων διδασκόµεθα, ὅτι ὅλες οἱ
ἐπαναστάσειςἐκτόςτοῦὅτιχρειάσθηκε
πολύ αἷµα νά χυθῆ γιά νά ἐπιβληθοῦν,
στό τέλος µετεβλήθησαν σέ ὁλοκλη-
ρωτικάκαθεστῶτακαίκανέναπρόβλη-
µατῆςκοινωνίαςδένἔχουνλύσει.Ἀντι-
θέτωςἐπρόσθεσανκαίἄλλακαίστότέ-
λος ἀνετράπησαν µέ βίαιο τρόπο ἤ κα-
τέρρευσαν ἀπό µόνες τους. Πέρα ἀπό
αὐτάδένἔχεινόηµαµίαἐπανάστασι,ἄν
αὐτή ἐµφορεῖται ἀπό οὑµανιστικό πνε-
ῦµα, διότι δέν πρόκειται νά ἀλλάξη τί-
ποτα. ∆έν εἶναι δυνατόν γιά παράδει-
γµα ὁ Καπιταλιστικός οὑµανισµός νά
θεραπεύσητόνΜαρξιστικόοὑµανισµό,
οὔτε καί ἀντιστρόφως. Μήπως νά
ἡγηθῆ ἡ Ἐκκλησία µας µιᾶς εἰρηνικῆς
παρεµβάσεως; Ἀλλά καί αὐτό εἶναι
ἀδύνατοννάφέρηκάποιοἀποτέλεσµα.
Γιατί; ∆ιότι ἡ Ἐκκλησία, ἐάν ἀναλάβη
ἕνα τέτοιο ἐγχείρηµα, πρωτίστως θά
πατάξη τήν ρίζα τοῦ κακοῦ πού εἶναι ὁ
οὑµανισµός.Ἡπάταξιςαὐτήθάτήνφέ-
ρη σέ ἀντιπαράθεσι µέ πολλούς
ἀνθρώπους καί τότε τί θά κάνη; Θά
χρησιµοποιήση βία ἐφαρµόζοντας τήν
Ἰησουϊτικήτακτική«ὁσκοπόςἁγιάζει τά
µέσα» γιά νά ἐπιβάλη τό «κράτος τοῦ
Θεοῦ»; Ἀλλά αὐτό εἶναι ἀντίθετο πρός
τήν φύσι της, διότι σέβεται τό αὐτεξού-

σιο τοῦ ἀνθρώπου, δηλ. τήν ἐλεύθερη
ἐπιλογή του νά διαλέγη τόν τρόπο τῆς
ζωῆς του. Ἔτσι σέ ἐπίπεδο παρεµβά-
σεων τό µόνο πού µπορεῖ νά κάνη καί
πρέπεινάκάνηεἶναιοἱνόµιµεςδιαµαρ-
τυρίες της γιά τά φαινόµενα τῆς ἀδικίας
τῶν ἰσχυρῶν εἰς βάρος τῶν ἀδυνάτων
ἤὅτανκαταλύεταιµένόµουςτόοἰκοδό-
µηµα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδό-
σεως.

Τελικά ποιά εἶναι ἡ λύσις τοῦ προ-
βλήµατος;Φρονοῦµεὅτιµόνοἡοὐσια-
στική συσσωµάτωσις µας στό Σῶµα
τοῦ Χριστοῦ δίνει τήν χαριστική βολή
στόν ἄθεο οὑµανισµό καί στίς κρίσεις
πού αὐτός δηµιουργεῖ. Λέγει ὁ µακαρι-
στός Γέροντάς µου «Μία πραγµατική
ἀλλαγήπούχρειάζεται νάγίνηστόν τό-
πο µας εἶναι νά ἀνακαλύψουµε καί πά-
λι τόν χαµένο ἑαυτό µας: τήν ἑλληνορ-
θόδοξη ζωή. Κάθε ἄλλη ἀλλαγή θά ἔχη
ἀξίαἐάνπροσανατολίζηπρόςαὐτήτήν
ἀλλαγή»16.

ΑὐτήντήνἙλληνορθόδοξηζωήὁΜ.
Βασίλειος τήν περιγράφει ὡς ἑξῆς: «Ὁ
Νοῦς (τοῦ ἀνθρώπου), ὅταν δέν δια-
σκορπίζεταιπρός τάἔξωκαίδένδιαχέ-
εται διά τῶν αἰσθητηρίων πρός τόν κό-
σµον, ἐπιστρέφει πρός τόν ἑαυτό του
καί ἀπό τόν ἑαυτό του ἀναβαίνει πρός
τήν ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ. Καθώς δέ περι-
αυγάζεται καί φωτίζεται ἀπό ἐκεῖνο τό
κάλλος, λησµονεῖ καί τήν ἰδικήν τουφύ-
σιν ἀκόµη· δέν ἑλκύει τήν ψυχήν εἰς
φροντίδα διά τήν τροφήν οὔτε εἰς µέρι-
µναν διά τήν ἐνδυµασίαν, ἀλλά, ἐλεύ-
θερος ἀπό γηίνας φροντίδας, ὅλην του
τήν προσοχήν µεταθέτει εἰς τήν ἀπό-
κτησιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν».17 Αὐτός
πρέπει νάεἶναιὁ ἐπίγειος τρόποςζωῆς
µας. Αὐτό προσφέρει ἡ Ἐκκλησία µας
στόν ἄνθρωπο.

Μία τέτοια ζωή µᾶς ἀπαλάσσει ἀπό
ἄγχη,φοβίες,λιποψυχίες,διβουλίες,µι-
κροψυχίες,ἀπελπισίες,ἀπογνώσειςκαί
ὅλα τά ἄλλα συναφῆ γνωρίσµατα τῆς
ὀλιγοπιστίας. Μία τέτοια ζωή µᾶς δίνει
τήν ἄνεσι νά ἀντιµετωπίσουµε τήν κρί-
σι µέ ἠρεµία καί ἀπόλυτη ἐµπιστοσύνη
στόΧριστό,καίµέτήνἐλπίδαὅτιδένθά
µᾶς ἐγκαταλείψη. Καί πράγµατι στήν
καθηµερή ζωή τῶν πιστῶν βλέπουµε
αὐτούς πού δέν ἔχασαν τήν ἐλπίδα
τους στό Χριστό, ὅτι µπορεῖ νά στε-
ροῦνται κάποια πράγµατα, ἀλλά τά
στοιχειώδη δέν τούς λείπουν ποτέ.
Ἰσχύει γιά αὐτούς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου
µας: «Μή µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν τί
φάγετε καί τί πίετε, µηδέ τῷ σώµατι
ὑµῶντίἐνδύσεσθε·.....οἶδεγάρὁΠατήρ
ὑµῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρήζετε τούτων
ἁπάντων. Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν Βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην
αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται
ὑµῖν»18.

Μίατέτοιαζωήλησµονεῖ τάτρέχοντα
γεγονότα καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τό τί
θά εἰποῦν οἱ οἰκονοµικοί ἀναλυτές ἤ οἱ
εἰδήσεις τῶν ΜΜΕ γιά τήν κρίσι, πού
οὐσιαστικά µεταφέρουν τήν προσωπι-
κή τους ταραχή, σύγχυσι καί φοβίες
στούς ἀκροατές τους. Λέγουν γιά τόν
Ἅγιο Νικόλαο τόν Πλανᾶ, ὅτι ὅταν τόν
ἐρώτησαν τί γνώµη ἔχει γιά τά πολιτι-
κά γεγονότα τῆς ἐποχῆς του καί τήν
Μικρασιατική ἐκστρατεία, ἀπήντησε:
Ποιός κυβερνάει;

Μία τέτοια ζωή εἶναι «τό ἅλας τῆς
γῆς»19, εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσµου»20,
οἱ καλλίτεροι ἱεροκήρυκες καί διδά-
σκαλοι τοῦ εὐαγγελίου, οἱ παρηγορη-
τές τῶν ἀδυνάτων. Γνωρίζω τέτοιες
ψυχές πού ἔχουν ὀδυνηρούς πόνους
καί οἰκονοµική ἔνδεια, ἔχουν ὅµως βα-
θεῖα Πίστι στό Χριστό καί δοξολογοῦν
διαρκῶς καί εὐχαριστιακά τόν Θεό γιά
τόν Σταυρό πού σηκώνουν καί ὁ Θεός
τούς ἀνταµοίβει µέ τό «ἀρκεῖ σοι ἡ Χά-
ρις µου»21 πού γράφει ὁ Ἀπ. Παῦλος.

Ἄς γνωρίζουµε ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ
Ζωή παραµένει σταθερή καί ἀµετακί-
νητη, ὅταν ἀσκούµεθα συνεχῶς στό
ἔργο τῆς µετανοίας καί τῆς ἐξοµολο-
γήσεως. Ἐµπόδιο γιά τήν κατάκτησι
«τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν» εἶναι τά πάθη
µας. Αὐτά στέκονται ἀνάµεσα στόν
ἄνθρωπο καί στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι ὅπως τά σύννεφα, τά ὁποῖα
ἐµποδίζουννά ἰδῆὁἄνθρωποςτόφῶς
τοῦἡλίου.Ἐπίσηςἄςγνωρίζουµεὅτι τά
πάθη προκαλοῦνται στόν ἄνθρωπο
ἀπό τέσσερις αἰτίες: ἀπό σαρκικές ἐπι-

θυµίες, ἀπό ἐγωϊστικό φρόνηµα, ἀπό
ὑπερβολικές µέριµνες καί ἀπό προσ-
βολέςτῶνδαιµόνων.Ἐάννικήσουµετά
πάθη διά τῆς µετανοίας µας, τότε νική-
σαµε τόν οὑµανισµό καί ὅσες κρίσεις
προκαλεῖ αὐτός. Τότε θά στείλη ὁ Θεός
ἡγέτη νά µᾶς ἐλευθερώση. Αὐτήν τήν
ὁδό ἐγκρίνει ὁ Θεός. Ἄς θυµηθοῦµε
τήν σκλαβιά τῶν Ἑβραίων, πού χάρις
στή µετάνοιά τους ὁ Θεός τούς ἔστειλε
ἡγέτη τόν Μωϋσῆ καί τούς ἐλευθέρω-
σε ἀπό τούςΑἰγυπτίους.

Ἐπίσης ἄς ἔχουµε ὑπ’ὄψι µας, ὅτι ἡ
οἰκονοµική κρίσις εἶναι ἕνας βαρύς
Σταυρός στούς ὤµους τῶν ἀνθρώ-
πων. Χωρίς τήν προσευχή καί τήν Πί-
στι στή Χάρι τοῦ Χριστοῦ θά γονατί-
σουµε,θά δειλιάσουµε. Στήν περίπτω-
σι αὐτή ἄς θυµηθοῦµε τό αἰώνιο ὑπό-
δειγµα γιά ἐµᾶς τούς Χριστιανούς, τόν
Χριστό στήν Γεσθηµανῆ: «καί θείς τά
γόνατα προσηύχετο», ἰδού ἡ προσευ-
χή. Εἶχε ἐγκαταληφθῆ ἀπό τούς πάν-
τες, ἔφερε τήν ἀγωνία τῆς σωτηρίας
ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ἐξ ὀνόµατος
ὅληςτῆςἀνθρωπότητοςεἶπε«Πάτερεἰ
βούλει παρενεγκεῖν τοῦτο τό ποτήριον
ἀπ’ἐµοῦ,πλήνµήτόθέληµάµου,ἀλλά
τό σόν γενέσθω» ἰδού ἡ Πίστις. Καί τό
ἀποτέλεσµα; «ὤφθη δέ αὐτῷ ἄγγελος
ἀπ’οὐρανοῦἐνισχύωναὐτόν»22.Αὐτήν
τήν βοήθεια, αὐτήν τήν παρηγορία
ἔχουµε σέ πρώτη φάσι ἀνάγκη ὅλοι
ὅσοι µαστιζόµεθα ἀπό τίς συνέπειες
τῆς οἰκονοµικῆς κρίσεως. Χωρίς αὐτήν
δέν µποροῦµε νά σηκώσουµε τό βά-
ροςτῆςκρίσεως.Μπορεῖ νάπεράσου-
µε δυσκολίες, ὅπως ὅλος ὁ κόσµος,
ἀλλά ὅταν ἔχουµε τόν Χριστό ἐν τῇ
καρδίᾳµας,ὁΣταυρόςµαςγίνεται γλυ-
κύς καί γίνεται ἡ δόξα καί τό καύχηµα
µας.Χωρίς τόνΧριστόὁσταυρόςπού
οὕτως ἤ ἄλλως φέρουµε, γίνεται ὄνει-
δος, κατάρα.

Τέλος ἡ οἰκονοµική κρίσις εἶναι µία
δοκιµασία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, για-
τί ἡ ἀγάπη του πρός τόν Χριστό ἔχει
παγώσει ἐξ αἰτίας τοῦ οὑµανισµοῦ.
Κάπου ἀλλοῦ ἔχει δώσει τήν πρώτη
του ἀγάπη καί πρέπει νά ἐπανέλθη
σέ αὐτήν. Τό λέγει κατηγορηµατικά
στόν Ἄγγελο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἐφέσου καί ἰσχύει στό ἀκέραιο καί
γιά ἐµᾶς. «ἀλλά ἔχω κατά σοῦ ὅτι
τήν ἀγάπην σου τήν πρώτην
ἀφῆκας. Μνηµόνευε οὖν πόθεν πέ-
πτωκας, καί µετανόησον καί τά
πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δέ µή,
ἔρχοµαί σοι ταχύ καί κινήσω τήν λυ-
χνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐάν
µή µετανοήσης» 23.

Ἐπίλογος
Ὁ Θεολόγος τῆς ἀγάπης Ἅγιος

Ἰωάννης λέγει: «Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ
νικήσασα τόν κόσµο, ἡ πίστις
ἡµῶν»24. Ἄς κάνουµε ὑποµονή
στόν Σταυρό πού µᾶς ἔλαχε καί ἄς
τόν σηκώσουµε µέ εὐχαριστιακό
τρόπο, γιά νά τό ἐκλάβη ὁ Ἅγιος
Θεός ὡς µαρτύριο, γιά νά ἔχουµε
µισθό Μάρτυρος.

Ἀπό ὅλα ὅσα σᾶς εἶπα ἀδελφοί
µου, θερµῶς παρακαλῶ αὐτό προσ-
έξατε: Ἀρκεῖ ἡ Πίστις στό Χριστό καί
οὐδέποτε θά µᾶς ἐγκαταλείψη ὁ
Κύριος. Ἐάν ἔχουµε ζωή µετανοίας
νά ξέρετε ὅτι ἔτσι δεσµεύουµε,
ὑποχρεώνουµε τόν Θεό νά µερι-
µνήση γιά ἐµᾶς καί ἔχοντες τόν
Θεό µεθ’ ἡµῶν, οὐδείς καθ’ ἡµῶν.

Στήν προκειµένη περίπτωσι εἴθε
νά ἐνστερνισθοῦµε τήν φωνή τῆς
Ἀποκαλύψεως «Ὁ ἔχων οὖς ἀκου-
σάτω τί τό πνεῦµα λέγει ταῖς
Ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω
αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς Ζωῆς,
ὅ ἐστίν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ
µου»25. Ἀµήν. Γένοιτο.

Σηµειώσεις:
15. Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος, Λα-

ρούς,Μπριτάνικα:Τόμος7οςσελ.390.16.
Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη: «Ὀρθοδοξία
καί Οὑμανισμός, Όρθοδοξία καί Παπι-
σμός» Δ.́ Ἔκδοσις, Ἅγ. Ὄρος. 1998 σελ.
59.17.Ε.Π.Ε.Μ.ΒασίλειοςΤόμ.1οςσελ.
65. 18. Ματθ. Κεφ. Στ΄ στιχ. 25, 33. 19.
Ματθ.Κεφ.Ε΄στιχ.13.20.Ματθ.Κεφ.Ε΄
στιχ. 14. 21. Β .́ Κορινθ. Κεφ. ΙΒ΄ στιχ. 9.
22. Λουκ. Κεφ. ΚΒ΄ στιχ. 41-43. 23. Ἀπο-
καλ.Κεφ.Β .́στιχ.4-5.24.Α .́Ἰω.Κεφ.Ε .́
στιχ. 4. 25. Ἀποκαλ. Κεφ. Β .́ στιχ. 7.
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«Σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις»
( Ἐφ. 3,18): Ἡ σημασία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων

Γένεσις καὶ ἀντιµετώπισις τῆς οἰκονοµικῆς καὶ ἄλλων κρίσεων...

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 21/5 Ἰουνίου 2015
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Ἔκδοσις Κέντρου
ΣυμπαραστάσεωςΠρονοίαςἈπ.Παύλου
«ἩἘλπίδα». Μάϊος–Αὔγ.2014.Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ, Ἐνημερωτικὸ
Ἔντυπο Ἐνορίας Ἁγ. Γεωργίου Διον-
ύσου Ἀττικῆς. Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος –
Ἰούν.2015.

ΕΝΟΡΙΑ, Εἰκοσιπενθήμερον Ὀρ-
θόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Περιοδικόν.
Δεκ.2014.Ἰαν.,Φεβρ.2015.Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ, Μηνιαία
ἔκδοση Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων.
Μάρτ.,Ἀπρίλ.2015.Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ, Διμηνι-
αία ἔκδοσις τῆς ὁμωνύμου Χριστια-
νικῆς Ἀδελφότητος. Μάρτ. 2015.
Πάτρα.

∆ρος Ἀποστόλου Ἰ. Πάσχου «Ἡ Ἑλλήνων γηγενῶν διαχρονικὴ
διατροφὴ ἀνθρώπου - Ἰατροδιατροφολογία». Μέτσοβο 2014.

Ἀπὸ τὸ ὄμορφο καὶ ἱστορικὸ Μέ-
τσοβο μᾶς ἦλθε ἕνα βιβλίο μὲ πολλὲς
ἰδιότητες: Ἐπιστημονικό, Ἱστορικό,
Ἐθνικό, Χριστιανικό. Ἀσχολεῖται μὲ
τὴ διατροφὴ τῶν Ἑλλήνων σὲ βάθος
ἱστορικοῦ χρόνου καὶ στὸ πλάτος τῆς
Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ δια-
σπορᾶς. Συγγραφέας εἶναι ὁ Μετσο-
βίτης ἰατρὸς Δρ. Ἀπόστολος Πά-
σχος, ἐρευνητὴς μὲ πλῆθος πρωτοτύ-
πων ἐργασιῶν καὶ συγγραφέας 18 βι-
βλίων. Εἶναι μέλος 18 ἐπιστημονικῶν
ἑταιρειῶν, τεσσάρων ἀκαδημιῶν,
κ.λπ. πλήρης τίτλων.

Ὀνομάζει τὸ πόνημά του αὐτὸ
«ἰατροδιατροφολογία», ποὺ σημαίνει
ὁδηγὸς διατροφῆς βασισμένος στὴν
ἰατρικὴ γνώση τοῦ ἀνθρώπινου
ὀργανισμοῦ.

Ὑποστηρίζει ὅτι οἱ παραδοσιακὲς
διατροφικὲς συνήθειες τῶν Ἑλλή-
νων εἶναι οἱ πιὸ ὑγιεινὲς καὶ ὠφέλιμες
ποὺ ὑπάρχουν. Αὐτὸ ἀφορᾶ καὶ τὴν
ἐπιλογὴ τροφίμων καὶ τὸν τρόπο τῆς
παραγωγῆς καὶ τὸν τρόπο τῆς παρα-
σκευῆς καὶ τὸν τρόπο ποὺ τρῶνε τὸ
φαΐ τους οἱ Ἕλληνες, καθισμένοι στὸ
τραπέζι πρωΐ, μεσημέρι καὶ βράδυ.
Ἀπορρίπτει τὰ χημικὰ λιπάσματα,
ἀπορρίπτει τὰ γενετικῶς τροποποι-
ημένα τρόφιμα, τὰ συντηρητικά, τὰ
βελτιωτικὰ τῆς γεύσεως, τὰ συμπλη-
ρώματα διατροφῆς (βιταμινοῦχα
φαρμακευτικὰ σκευάσματα).

Ἀπορρίπτει τὸ «φαγητὸ τοῦ πο-
δός». Ἐννοεῖ τὰ fast food , μικρογεύ-
ματα σὲ μπαράκια κ.τλ. Ἀπορρίπτει
ὅλες τὶς ξενόφερτες συνήθειες, πίττες
ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὶς
πίττες ποὺ φτιάχνονται σὲ ὅλα τὰ μέ-
ρη τῆς Ἑλλάδος μὲ λαχανικά κ.λπ.
καὶ κάθε ξενόφερτη συνήθεια. Ὅλα
αὐτὰ τὰ θεωρεῖ ὅτι περικλείουν κιν-
δύνους γιὰ τὴν ὑγεία. Ἡ πιὸ ὑγιεινὴ
διατροφὴ εἶναι ἡ παραδοσιακὴ ἑλλη-
νική.

Ξεκινάει τὸ βιβλίο τοῦ χριστιανοῦ
αὐτοῦ γιατροῦ μὲ τὸ κεφάλαιο «Ἡ
θεοσέβεια τροφεύς ἀνθρώπου». Ἀπὸ
τὴν θεοσέβεια πηγάζει ἡ ὀρθοπραξία
σὲ ὅλα τὰ ζητήματα, ἑπομένως καὶ
στὴ διατροφή. Ἐντυπωσιακὴ κατό-

πιν εἶναι ἡ διαδρομὴ στὴν Ἱστορία:
Τὶ γράφουν γιὰ τὴ διατροφὴ ὁ Ἱππο-
κράτης, ὁ Γαληνός. Ἀναφέρονται
ἐπίσης οἱ ἀρχαῖοι: Αἰγίμιος, Δημό-
κριτος, Φερεκύδης, Ἡρόδιτκος,
Ἄντυλλος, Φιλάγριος, Ἀριστογένης,
Ἡρόφιλος, Φιλιστίων, Ἱκέσιος. Ἀνα-
φέρονται ἐπίσης καὶ οἱ φιλόσοφοι
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, εἴτε γιατὶ μί-
λησαν γιὰ τὴ διατροφή, εἴτε γιατὶ
ὑπῆρξαν μακρόβιοι, ὡς διατρεφόμε-
νοι ἑλληνικά, ὑγιεινά: Ζήνων ὁ Κιτι-
εύς, Ἐπίχαρμος ὁ Κῶος, Πυθαγό-
ρας, Καρνεάδης, Ἐπιμενίδης, Ξενο-
φάνης.

Προχωρεῖ στὸν Μέγα Βασίλειο,
σοφὸν ἰσάξιον μὲ τὸν Ἱπποκράτη καὶ
τοὺς μεγαλυτέρους ἀρχαίους φιλο-
σόφους. Αὐτὸς ἀσχολήθηκε πολὺ μὲ
τὴν διατροφή. Κατόπιν ἀναφέρει
τοὺς ὀρθοδόξους μοναχούς, ποὺ με
τὴν λιτὴ ἀλλὰ ὑγιεινὴ διατροφή τους
ἔγιναν μακρόβιοι ( Ὁ Μέγας Ἀντώ-
νιος 105 χρόνια καὶ ἄλλοι καὶ ἄλλοι).
Ὑποστηρίζει τὴν ὠφελιμότητα τῆς
σωστῆς νηστείας.

Στὴ σημερινὴ ἀνθρωπότητα βλέπει
ὁ σ. διαφόρους κινδύνους τῆς δια-
τροφῆς. Τὴν παγκοσμιοποίηση, τὴ
Νέα Ἐποχὴ καὶ τὶς μεγάλες βιομη-
χανικὲς ἐπιχειρήσεις μὲ τὰ συμφέ-
ροντά τους. Αὐτὰ εὐνοοῦν τὴ μαζικὴ
παραγωγὴ μὲ τὰ γενετικῶς τροπο-
ποιημένα τρόφιμα, τὰ λιπάσματα, τὰ
συντηρητικά κ.τλ. ὅσο μποροῦμε ἄς
τὰ ἀποφεύγουμε αὐτά. Καὶ ὅσο μπο-
ρεῖ τὸ κράτος νὰ ἐνισχύει τὴν ἀτο-
μικὴ ἀγροτικὴ παραγωγή τῆς Ἑλλά-
δος, γιὰ νὰ μὴ καταφεύγουμε σὲ
εἰσαγόμενα προϊόντα μαζικῆς παρα-
γωγῆς, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀποφύ-
γουν οὔτε τὰ λιπάσματα, οὔτε τὰ
συντηρητικά.

Ἐντυπωσιακὴ εἶναι ἡ ἔκταση τῆς
βιβλιογραφίας (212 βιβλία) καθώς,
καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ ὁ πα-
τριωτισμὸς τοῦ συγγραφέα.

(Κάποια τυπογραφικὰ καὶ ὀρθο-
γραφικὰ λάθη, προϊόντα βιασύνης,
μποροῦν ν᾽ἀπαλειφθοῦν σὲ μιὰ δεύ-
τερη ἔκδοση).

Θ. Κετσέας

Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΩΡΟΘΕΟΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ Κυριακή, τελευταία Κυριακὴ τοῦ
Πεντηκοσταρίου καὶ κατὰ συνέπεια τοῦ ἑορτολογι-
κοῦ κύκλου τῶν κινητῶν ἑορτῶν, εἶναι ἀφιερωµένη
στοὺς Ἁγίους Πάντες.Αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Ὅρισαν
οἱ ἅγιοι Πατέρες, νὰ ἐπισφραγίζεται ἡ χαρµόσυνη
περίοδος τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς, µὲ
τὴν ἑορτὴ ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας, ὡς
τὸ ἀποτέλεσµα τοῦ ἐπὶ γῆς σωστικοῦ ἔργου τοῦ Κυ-
ρίου µας. Ὁ Χριστός µας ἦρθε στὸν κόσµο, γενόµε-
νος ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. ∆ιὰ τοῦ
ἀπολυτρωτικοῦ Του ἔργου, διὰ τοῦ ἑκουσίου θανά-
του Του, διὰ τῆς λαµπροφόρου Ἀναστάσεως, διὰ τῆς
Ἀναλήψεώς Του καὶ διὰ τῆς πέµψεως «ἐν τῷ ὀνό-
µατί» Του (Ἰωάν. 14, 26), τοῦ Παναγίου Πνεύµατος,
νικήθηκε ὁ διάβολος, καταργήθηκε ὁ θάνατος καὶ

ἐλευθερώθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς
ἁµαρτίας καὶ τῆς φθορᾶς. Οἱ Ἅγιοι Πάντες εἶναι τὸ
µεγάλο τεκµήριο, ὅτι τὸ θεῖο σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ
κόσµου πέτυχε καὶ θριάµβευσε. Ἡ ἁγιότητά τους
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ξανάγινε «ζῷον θεού-
µενον», θεὸς κατὰ χάριν, συµβασιλέας Του στοὺς
ἀτέρµονες αἰῶνες. Γι’ αὐτὸ καὶ θαυµατουργοῦν, λαµ-
βάνοντας ἀπὸ τὸ Θεό, κατὰ χάριν, θεϊκὲς δυνατότη-
τες. Ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἔχουµε τὴν ὕψιστη εὐλο-
γία νὰ βιώνουµε τὴν ζωντανὴ παρουσία τῶν Ἁγίων
στὴν Ἐκκλησία µας καὶ στὴ ζωή µας. Καὶ γι’ αὐτὸ
τοὺς τιµᾶµε κάθε µέρα στὶς µνῆµες τους καὶ ὅλους
µαζὶ στὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων! Ἂς εἶναι οἱ παν-
τοτινοὶ ἱκέτες µας στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἀκοίµη-
τοι ἀρωγοὶ στὴν πολυτάραχη ζωή µας!

∆ιώξεις εἰς ὅσους
ἀρνοῦνται
τὸν σοδοµισµόν!

ΑΡΧΙΣΑΝ οἱ διώξεις ὅσων δὲν
συµβιβάζονται µὲ τὶς ὀλέθριες ἐπι-
ταγὲς τῆς Νέας Τάξεως Πραγµά-
των. Μία ἀπὸ τὶς ἐπιβαλλόµενες
ἐπιταγές της εἶναι καὶ ἡ ἐπιβολὴ
τοῦ σοδοµισµοῦ ὡς «φυσιολο-
γικῆς σεξουαλικῆς ἐπιλογῆς».
Ὅποιοι ἀντιδροῦν ὑφίστανται πλέ-
ον, πέρα ἀπὸ τὴ µοµφή, τοῦ «κα-
θυστερηµένου», τοῦ «φανατικοῦ»
καὶ τοῦ «ρατσιστῆ», καὶ δικαστικὲς
διώξεις! ∆εῖτε µία περίπτωση: «Σὲ
µία ἀπίστευτη περιπέτεια µπῆκαν
δύο ζαχαροπλάστες στὸ Ὄρεγκον
τῶν ΗΠΑ, ἀφοῦ ἀρνήθηκαν νὰ
φτιάξουν τὴν τούρτα γιὰ τὸ γάµο
ἑνὸς γκέϊ ζευγαριοῦ. Ἡ πολιτεία
τοῦ Ὄρεγκον διέταξε τὸν Ἀαρὼν
καὶ τὴν Μελίσα Κλέιν νὰ πληρώ-
σουν πρόστιµο ὕψους 135.000
δολλαρίων, καθὼς θεωρήθηκε ὅτι
παραβίασαν τοὺς νόµους κατὰ
τῶν διακρίσεων. Τὸ περιστατικὸ
συνέβη, ὅταν ἕνα ζευγάρι λεσβίες
ἐπισκέφθηκε τὸ φοῦρνο τους
προκειµένου νὰ παραγγείλουν
ἐκεῖ τὴν γαµήλια τούρτα τους. Οἱ
δύο ζαχαροπλάστες ἀρνήθηκαν,
ὑποστηρίζοντας πὼς κάτι τέτοιο
θὰ ἦταν ἀντίθετο µὲ τὶς θρησκευτι-
κές τους πεποιθήσεις, ὅπως ἰσχυ-
ρίστηκαν στὸ δικαστήριο. Ὅµως,
τὸ δικαστήριο δὲν ἀναγνώρισε
πὼς µία ἐπιχείρηση µπορεῖ νὰ
ἐπικαλεῖται θρησκευτικοὺς λό-
γους, γιὰ νὰ προβεῖ σὲ µία πράξη
ἢ στὴν ἄρνησή της καὶ ἔτσι ἐπέβα-
λε τὸ βαρὺ αὐτὸ πρόστιµο»
(Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Αὐτὰ συµ-
βαίνουν (γιὰ τὴν ὥρα) στὴ µα-
κρινὴ Ἀµερική, ἀλλὰ ἀνάλογος νό-
µος ἰσχύει καὶ στὴ χώρα µας. Ὁ
λεγόµενος «ἀντιρατιστικὸς νό-
µος» προβλέπει βαρύτατες διοι-
κητικὲς καὶ ποινικὲς διώξεις σὲ
ὅποιον δὲν ἀποδέχεται καὶ ἐκφρά-
ζει ἁπλὰ τὴν ἀντίθεσή του στὸν
δαιµονικὸ σοδοµισµό! «Προεόρ-
τια» τῆς δικτατορίας τοῦ ἄνοµου,
ὁ ὁποῖος εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν!

Ἀπίστευτον:
Μᾶς «ἐµβολιάζουν»
τὸν σοδοµισµόν!

ΑΥΤΑΠΑΤΩΝΤΑΙ ὅσοι νοµίζουν
ὅτι ἡ ἀσύλληπτη αὔξηση τῆς ὁµο-
φυλοφιλίας παγκοσµίως εἶναι γε-
γονὸς τυχαῖο. Συγκλονιστικὲς
ἀποκαλύψεις µᾶς πληροφοροῦν
ὅτι βάζουν κάποιοι «τὸ χέρι» τους
στὸ µεγάλο αὐτὸ πρόβληµα γιὰ
τὴν ἀνθρωπότητα. ∆εῖτε τὴν εἴδη-
ση, γιὰ τὸ πῶς καταφέρνουν νὰ
αὐξάνουν τὴν ὁµοφυλοφιλία: «Ἂν
θέλουν νὰ µᾶς δηλητηριάσουν δὲν
χρειάζεται νὰ µᾶς ψεκάζουν καὶ νὰ
σκορποῦν τὰ δηλητήρια σὲ κάµ-
πους καὶ λαγκάδια. Ἡ ∆ισφαινόλη
Α εἶναι µία τεχνητῶς κατασκευα-
σµένη οὐσία, ποὺ εἶχε σκοπὸ τὴν
µίµηση τῶν γυναικείων ὁρµονῶν,
ποὺ λέγονται οἰστρογόνα. Τελικὰ
αὐτὴ ἡ οὐσία χρησιµοποιεῖται ἐκεῖ
ποὺ δὲν τὸ περιµένουµε γι’ αὐτὸ
καὶ βλέπουµε ἔξαρση φαινοµέ-
νων, ποὺ µόνο τυχαῖα δὲν εἶναι. Ἡ
∆ισφαινόλη Α, ὡς ἀποµίµηση γυ-
ναικείας ὁρµόνης, προκαλεῖ δια-
ταραχὴ τοῦ φύλου καὶ τῆς σεξουα-
λικότητας. Ταυτόχρονα προκαλεῖ
θρόµβους στὸ αἷµα, διαβήτη καὶ
καρκίνο τοῦ µαστοῦ. Καὶ ξέρετε
ποῦ χρησιµοποιεῖται αὐτὴ ἡ οὐσία
χωρὶς νὰ παρεµβαίνει κανείς; Στὰ
µπιµπερό, στὸ χαρτὶ ἀποδείξεων
τῶν ταµειακῶν, στὴν κονσερβο-
ποιία, στὰ γυαλιὰ ἡλίου, στὶς
θῆκες CD, σὲ πλαστικὰ σκεύη καὶ
στὰ πλαστικὰ µαχαιροπίρουνα.
Κάπως ἔτσι θὰ φθάσουν τὴν ὁµο-
φυλοφιλία νὰ ἐξαπλωθεῖ στὸ 10%
τοῦ πληθυσµοῦ, ποὺ εἶναι ἕνας
ἀπὸ τοὺς στόχους τῆς Νέας Τάξε-
ως» (Ἱστοσελ. filonoi.gr)! Ἂν τὸ
δηµοσίευµα εἶναι ἀληθές, πρέπει
ὄχι ἁπλὰ νὰ ἀνησυχήσουµε, ἀλλὰ
νὰ «χτυπήσουµε συναγερµό»!

Αἱ «ἐκκλησίαι»
εἰς τὴν Εὐρώπην
«βάζουν λουκέτο»!

ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙ∆ΗΛΟ ὅτι ὁ Χρι-
στιανισµὸς θὰ εἶναι σύντοµα πα-
ρελθὸν στὴν Εὐρώπη. Ὁ γνωστὸς
καθηγητὴς κ. Γ. Πιπερόπουλος
ἔκαµε µία ἔρευνα καὶ διαπίστωσε
πὼς οἱ «ἐκκλησίες» τοῦ παπι-
σµοῦ καὶ τοῦ προτεσταντισµοῦ
«βάζουν λουκέτο»! ∆εῖτε ἕνα ἀπό-
σπασµα: «Ὑπολογίζεται ὅτι ἡ
Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία “κλείνει”
τουλάχιστον 20 ναοὺς κάθε χρό-
νο, ἐνῷ 200 τουλάχιστον ἐκκλη-
σίες ἔχουν κλείσει ἢ οὐσιαστικὰ

ὑπολειτουργοῦν στὴ ∆ανία καὶ ἡ
Καθολικὴ Ἐκκλησία στὴ Γερµανία
“ἔκλεισε” 515 ἐκκλησίες µέσα
στὴν τελευταία δεκαετία. Τὰ πρά-
γµατα, ὅµως, εἶναι ἰδιαίτερα ὀδυ-
νηρὰ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς
Ὁλλανδίας, ὅπου ὑπολογίζεται ὅτι
τὰ δύο τρίτα ἀπὸ τοὺς περίπου

1,600 ναοὺς τῆς Ρωµαιοκαθο-
λικῆς «Ἐκκλησίας» ποὺ λειτουρ-
γοῦν σήµερα θὰ “κλείσουν” µέσα
στὴν ἐρχόµενη δεκαετία καὶ 700
ναοὶ τῶν Προτεσταντῶν θὰ “κλεί-
σουν” µέσα στὰ ἑπόµενα 4 χρό-
νια. Προφανῶς ‘κλονίζεται” ἡ Χρι-
στιανοσύνη στὴν Εὐρώπη ἐνῷ
στὴν Ἀµερική, πρὸς τὸ παρόν, τὰ
πράγµατα εἶναι λιγότερο δραµατι-
κά, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ οἱ µελλοντικὲς
προβλέψεις εἶναι δυσοίωνες»
(Ἱστολ. EFENPRESS)! Ἡ πλάνη,
τὸ ψέµα, ἡ ἀπάτη καὶ τὸ ἔγκληµα
ἔχει ἡµεροµηνία λήξεως. Τῆς δυ-
τικῆς χριστιανοσύνης, ἀφότου
ἔπαψε νὰ εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθο-
λικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία,
καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀποστερηµένη
τῆς θείας χάριτος, ἡ πορεία της
εἶναι προδιαγεγραµµένη!

Ὁ ἀγγλικανισµὸς
«ἀληθινὴ ἐκκλησία»
κατὰ τὸν Πατριάρχην
Ἱεροσολύµων!

ΤΟ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟ Πατριαρχεῖο
Ἱεροσολύµων πρωτοστατεῖ δυσ-
τυχῶς στὸν οἰκουµενιστικὸ κατήφο-
ρο. Ἀπὸ πρόσφατη ἀνακοίνωσή του
συµπεραίνουµε ἀβίαστα ὅτι ὁ κ. Θε-
όφιλος καὶ οἱ περὶ αὐτόν, ἀκολου-
θοῦν µὲ συνέπεια τὴ «νέα ἐκκλησιο-
λογία» τοῦ κ. Βαρθολοµαίου, θεω-
ρώντας τὸν αἱρετικὸ Ἀγγλικανισµὸ
ὡς ἀληθινὴ Ἐκκλησία! Ἰδοὺ ἡ ἀπό-
δειξη: «Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 21
Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
µων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη στὸ Πα-
τριαρχεῖο πεντηκονταµελῆ ὁµάδα
Deans τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας
εἰς Ἱεροσόλυµα, συνοδευοµένων
ὑπὸ τῶν συζύγων αὐτῶν καὶ ὑπὸ
τοῦ Dean τῆς ἐν Ἱεροσολύµοις
Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας π. Χου-
σάµ. Τὰ µέλη τῆς ὁµάδος ταύτης
ἐπεσκέφθησαν τὴν Ἁγίαν Γῆν, διὰ
νὰ γνωρίσουν ταύτην καὶ διὰ νὰ
ἐργασθοῦν διὰ τὴν καλλιτέρευσιν
τῆς θέσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς
αὐτήν. Εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἐπισκέ-
ψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡµί-
λησεν αὐτοῖς περὶ τῶν Παναγίων
Προσκυνηµάτων, τοῦ Ναοῦ τῆς
Ἀναστάσεως, τῆς Βασιλικῆς τῆς Βη-
θλεὲµ καὶ ἄλλων προσκυνηµάτων,
ὡς τῆς ἀρραγοῦς στέγης προστα-
σίας τῶν Χριστιανῶν καὶ ὡς τοῦ τεί-

χους διαφυλάξεως τῆς Χριστιανικῆς
ταυτότητος αὐτῶν καὶ τῆς παρα-
µονῆς αὐτῶν εἰς τὰς πατρογονικὰς
ἑστίας αὐτῶν»! Μήπως εἶχε ὑπο-
χρέωση ὁ λαλίστατος Μακαριώτα-
τος, ὡς ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος, ἀντὶ
γιὰ φιλοφρονήσεις νὰ τοὺς ἐπισηµά-
νει τὶς πλάνες τοῦ Ἀγγλικανισµοῦ καὶ
νὰ τοὺς καλέσει σὲ διόρθωση, µετά-
νοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ἀληθινὴ
Ἐκκλησία, ὅπως ἔκαναν στὸ πα-
ρελθὸν οἱ ἅγιοι προκάτοχοί του; Λέ-
µε, µήπως;

Φρικιαστικαὶ
διαπιστώσεις
ἀπὸ τὸν πρόσφατον
εἰδεχθὲς ἔγκληµα
παιδοκτονίας

ΤΟ ΕΙ∆ΕΧΘΕΣΤΑΤΟ ἔγκληµα,
τῆς τετράχρονης βουλγάρας Ἄννυ,
συντάραξε τὴ χώρα µας καὶ ὅλο τὸν
κόσµο, τὸν περασµένο µήνα. Κατη-
γορούµενος ὡς δολοφόνος ὁ ἴδιος
της ὁ πατέρας, ὁ ὁποῖος, ἐπειδὴ δὲν
ἄντεχε τὴν παρουσία της, τὴ σκότω-
σε, διαµέλισε τὸ σωµατάκι της, τὸ
ἔβρασε, προκειµένου νὰ ἐξαφανίσει
τὰ ἴχνη της καὶ τὸ ἔριξε στὰ σκυλιὰ νὰ
τὸ φάνε! Γιὰ νὰ «σκεπάσει» τὸ σατα-
νικό του ἔγκληµα, κατάγγειλε τὴν
δῆθεν ἐξαφάνισή της! Συνεργὸς στὸ
«κουκούλωµα» καὶ ἡ µητέρα τῆς
ἄγρια δολοφονηµένης µικρῆς! Γύρι-
ζε στὰ κανάλια, παίζοντας θέατρο,
«ἀναζητώντας» δῆθεν τὴν κόρη της!
∆ὲν µᾶς εἶναι εὔκολο νὰ κατανοή-
σουµε τὴν ψυχοσύνθεση αὐτῶν τῶν
ἀνθρωπόµορφων τεράτων. Τέτοιες
θηριωδίες δὲν συναντᾶµε οὔτε καὶ
σὲ αὐτὰ τὰ αἱµοβόρα καὶ ἄγρια θη-
ρία. Εἴχαµε ἀναφερθεῖ µὲ σχόλιό
µας, στὴν περίπτωση µιᾶς σκυλί-
τσας, ἡ ὁποία ἔσωσε τὰ κουταβάκια
της ἀπὸ πυρκαγιά, µὲ τὸ σῶµα της.
Κατὰ συνέπεια, εἶναι ἄτοπο νὰ µιλ-
ᾶµε γιὰ ἀποκτήνωση τῶν ἀνθρώ-
πων, διότι ἀδικοῦµε ἔτσι τὰ ζῷα, τὰ
ὁποῖα, λειτουργώντας ἐνστικτωδῶς,
προστατεύουν µὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς
τους τὰ «παιδιά» τους! Στὴν περί-
πτωση τοῦ σατανικοῦ αὐτοῦ παιδο-
κτόνου πατέρα καὶ τῆς δαιµονικῆς
µητέρας, ἡ ὁποία πῆγε νὰ «καλύ-
ψει» τὴν δολοφονία τοῦ σπλάγχνου
της, δὲ βρίσκουµε λόγια νὰ περιγρά-
ψουµε τὴ φρικτὴ κατάντια τους. Τὸ
µόνο συµπέρασµα ποὺ µποροῦµε
νὰ βγάλουµε εἶναι ὅτι ὁ διάβολος δὲν
ἀποκτηνώνει ἁπλά, τὸν παραδοµέ-
νο σ’ αὐτὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν δια-
βολοποιεῖ. ∆ιότι τέτοια εἰδεχθῆ
ἐγκλήµατα µόνο ὁ διάβολος µπορεῖ
νὰ πραγµατοποιήσει, µέσῳ τῶν ἐπὶ
γῆς ὀργάνων του! Καλό σου ταξίδι
γιὰ τὸν «κόλπο τοῦ Ἀβραὰµ» καλό
µας ἀγγελούδι Ἄννυ, παιδοµάρτυρα
τῆς σατανικῆς ἀπανθρωπιᾶς!

∆ασκάλα θεωρεῖ
βλαπτικόν
διά τήν ψυχικήν ὑγείαν
τήν συµµετοχήν
εἰς τήν λατρείαν
τῆς Ἐκκλησίας µας!

∆έν εἶναι µόνο οἱ ἄθεοι ψυχίατροι
καί ψυχολόγοι, οἱ ὁποῖοι «παίζουν
τό παιχνίδι τοῦ διαβόλου», ἀλλά καί
οἱ ἄθεοι καί ἀµοραλιστές ἐκπαιδευ-
τικοί, οἱ ὁποῖοι «βλέπουν» τή συµ-
µετοχή τῶν παιδιῶν στήν πίστη καί
τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας µας ὡς
αἰτία ψυχολογικῶν προβληµάτων
καί συµπλεγµάτων σ’ αὐτά! Ἀρχι-
µανδρίτης ἔκαµε τήν ἑξῆς ἀπίστευ-
τη ἀποκάλυψη: «Περιοδικό µεγά-
λης κυκλοφορίας, τό ὁποῖο ἀπευ-
θύνεται σέ γονεῖς, στήν πασχαλιάτι-
κη ἔκδοσή του εἶχε δηµοσίευµα µέ
τίτλο “Στήν Ἐκκλησία”. Στό ἄρθρο
αὐτό µία κλινική ψυχολόγος καί µία
παιδαγωγός προσχολικῆς ἀγωγῆς
ἐφιστοῦν τήν προσοχή τῶν γονιῶν,
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή συµµετοχή τῶν
παιδιῶν στίς ἀκολουθίες τῶν
Σεπτῶν Παθῶν, τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιτα-
φίου καί τῆς Λαµπροφόρου Ἀνα-
στάσεως. Γράφουν λοιπόν αὐτές οἱ
“εἰδήµονες” κυρίες ὅτι τό παιδί µέ τή
συµµετοχή του αὐτή κινδυνεύει νά
µελαγχολήσει, νά φοβηθεῖ καί νά
τροµάξει στή θέα τοῦ Σταυρωµένου
Ἰησοῦ, στήν περιφορά τοῦ Ἐπιτα-
φίου καί στή µεσονύκτιο ἀκολουθία
τῆς Ἀναστάσεως, ἀναπτύσσοντας
τίς δικές τους κενές φιλοσοφίες.
Ἀπορῶ πῶς δέν ἔγραψαν ὅτι καί ἡ
λαµπριάτικη λαµπάδα µπορεῖ νά
κάνει τά παιδιά πυροµανῆ!»!
Ὑπάρχουν δυστυχῶς τέτοια
«µπουµπούκια» καί µάλιστα πολ-
λά, στήν πολύπαθη ἐκπαίδευσή
µας, τά ὁποῖα «στραβώνουν» τά
παιδιά µας! Εἶναι καί αὐτή µία ἀγιά-
τρευτη πληγή στό σῶµα τοῦ
Ἔθνους καί τῆς κοινωνίας µας!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

∆ιατὶ (κατὰ τοὺς Εὐρωπαίους)
δὲν ἀνήκοµεν εἰς τὴν ∆ύσιν;
ΒΙΩΝΟΥΜΕ ὡς Ἕλληνες,

«βαθειὰ στὸ πετσί» µας, τὸν
εὐρωπαϊκὸ «πολιτισµό», ἀπὸ
τότε ποὺ ὁ ἀλήστου µνήµης
«ἐθνάρχης», χωρὶς νὰ µᾶς
ρωτήσει, µᾶς ἔµπασε στὸ
«κλὰµπ» τῆς Εὐρώπης καὶ
καθόρισε «δηµοκρατικότατα»
ὅτι «ἀνήκουµε εἰς τὴν ∆ύσιν».
Ὅµως τὰ τελευταῖα πέντε
χρόνια, «ἀπολαµβάνουµε»
τὴν «ἀλληλεγγύη» τῶν Εὐρω-
παίων, µὲ τὸ «καρότο καὶ τὸ
µαστίγιο»! ∆ὲν τοὺς «καίγεται
καρφί», ἂν πτωχεύσουµε καὶ
καταστραφοῦµε. Γιὰ τὸ µόνο
ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ
µὴ βγοῦµε ἀπὸ τὴν ἐφιαλτικὴ
«εὐρωζώνη», γιὰ νὰ µὴ πάθει
ζηµιὰ ἡ «ἕνωση»! Νὰ ὑπο-
γράψουµε καὶ «τρίτο µνηµό-
νιο», µὲ ἐξοντωτικοὺς Ὅρους
γιὰ τοὺς ἤδη ἐξαθλιωµένους
Ἕλληνες! Ὡς ἐκεῖ φτάνει ἡ
«ἀλληλεγγύη» τους! Κάποιοι,
ποὺ δὲ γνωρίζουν ἱστορία,
θεωροῦν ἀνεξήγητη τὴ στάση
τῶν «ἑταίρων» µας. Ὄχι
ὅµως καὶ ἐµεῖς! Οἱ εὐρωπαῖοι
δὲν συµµερίζονται τὴν ἄποψη
τοῦ «ἐθνάρχη» καὶ τῶν συγ-
χρόνων µας «εὐρωλιγούρη-
δων», ὅτι δῆθεν «ἀνήκουµε
εἰς τὴν ∆ύσιν». Καὶ ξέρετε για-
τί; Ἐπειδὴ εἴµαστε Ὀρθόδο-
ξοι! Ἐπειδὴ δὲν εἴµαστε πα-
πικοὶ ἢ προτεστάντες!
Ἐπειδὴ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
εἶναι ὑλοποίηση τοῦ «εὐρω-
παϊκοῦ ὁράµατος» τοῦ µεγα-
λύτερου ἀνθέλληνα καὶ
ἄσπονδου ἐχθροῦ τῆς Ὀρθο-
δοξίας, Καρλοµάγνου! Μάλι-
στα ἡ Ε.Ε. ἔχει καθιερώσει καὶ
σχετικὸ βραβεῖο «Καρλοµά-
γνου», µὲ τὸ ὁποῖο εἶχε βρα-
βευθεῖ καὶ ὁ δικός «µας»
«ἐθνάρχης»! Νὰ περιµένουµε
καὶ ἄλλη «ἀλληλεγγύη»;

Στίς 5 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ
τήν µνήµη τοῦ ἁγίου ἱεροµάρτυρος

∆ωροθέου Ἐπισκόπου Τύρου. Ὁ
ἅγιος∆ωρόθεος ἔγινε ἐπίσκοπος στήν
πόλη τῆς Τύρου κατά τούς χρόνους
τοῦ καίσαρα Μαξιµιανοῦ. Ἦταν µορ-
φωµένος καί γνώριζε πολύ καλά τόσο
τήν Παλαιά ὅσο καί τήν Καινή∆ιαθήκη,
µάλιστα µᾶς ἄφησε πολλά καί ψυχω-
φελῆ συγγράµµατα γραµµένα στήν
ἑλληνική καί στήν λατινική γλῶσσα.
Κατά τούς διωγµούς τοῦ∆ιοκλητιανοῦ,
τό 303 ὁ ἅγιος ∆ωρόθεος ἔφυγε ἀπό
τήν Τύρο καί πῆγε στήν ∆υσόπολη τῆς

Θράκης ὅπου καί παρέµεινε µέχρι τόν
θάνατο τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ. Κατόπιν
ἐπανῆλθε καί πάλι στήν Τύρο, ὅπου
ἐποίµανε τήν ἐπισκοπή του µέχρι τούς
χρόνους τοῦ Ἰουλιανοῦ, τό 361. Ἐπει-
δή ὅµως ὁ δυσσεβής Ἰουλιανός ξεκί-
νησε νά διώκη τούς χριστιανούς ὁ
ἅγιος∆ωρόθεος ξαναγύρισε στήν∆υ-
σόπολη, ὅπου συνελήφθη ἀπό τούς
εἰδωλολάτρες καί βασανίσθηκε ἀνελέ-
ητα παρ΄ ὅλο τό γεροντικό τῆς ἡλικίας
του. Ἔτσι ὁ ἀοίδιµος ∆ωρόθεος πα-
ρέδωσε τό πνεῦµα του στόν Κύριό
µας σέ ἡλικία ἑκατόν ἑπτά ἐτῶν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ: «"ΣΚΕΨΕΙΣ" ΕΝΟΣ ΠΙ-
ΣΤΟΥ ΣΟΦΟΥ Μεθοδικό ἀπάνθισµα ἀπό τίς "Σκέψεις" τοῦ Blaise
Pascal», Μετάφραση ἀπό τά Γαλλικά καί ἐπιµέλεια Φανουρίου Γ.
Παπαδηµητράκη, Ἐκδόσεις «Τῆνος» 2015, σελίδες 286.

Σήμερα, φίλοι ἀναγνῶστες, σᾶς πα-
ρουσιάζω ἕνα θησαυρό - ὄχι ἀσήμι καί
χρυσάφι - ἀλλά ἕνα ἀνεκτίμητο πνευ-
ματικό θησαυρό ἀπ’ τούς σπάνιους
πού ἔχετε συναντήσει. Κι αὐτός ὁ θη-
σαυρός δέν εἶναι ἄλλος, ἀπ᾽ τίς αἰώνιες
καί ἀθάνατες "Σκέψεις" τοῦ Βλ. Πα-
σκάλ, τοῦ μεγάλου σοφοῦ καί ἐρευ-
νητῆ καί φυσικοῦ ἐπιστήμονα καί
ἐφευρέτη, καί τοῦ ὁποίου τό ὄνομα

βρίσκεται στήν κορυφή τῆς πυραμίδας
τῶν χρυσῶν ὀνομάτων τῆς ἐπιστήμης.
Μά μή βιαστῆτε! Δέ σᾶς παρουσιάζω
τήν ἐπιστήμη του, ἀλλά τόν χριστιανό
ἐπιστήμονα. Τόν ἀπολογητή τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ. Τό θαρραλέο ὁμολογητή
τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἔξοχο ἐκπρόσωπο
τοῦ Κυρίου μας καί τό χριστιανικό
καύχημα τῆς (τότε) Γαλλίας.

Ὁ Πασκάλ, ἐκτός ἀπ' τήν ἐπιστημο-

νική του ἰδιοφυΐα, ὑπῆρξε μέγας ἀπο-
λογητής τῆς θεότητας τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά καί ἀπολογητής τοῦ ὅλου Χρι-
στιανισμοῦ καί τῆς Χριστιανικῆς Πί-
στης. Μέ τίς "Σκέψεις" του, θέλησε νά
κλείσει τ᾽ ἀπύλωτα στόματα τῶν ἀπί-
στων καίἀθέωντῆςἐποχῆςτου.Καίτό
κατόρθωσε, διότι τό βιβλίο του "Σκέ-
ψεις", ὄχι μόνο μεταφράστηκε σέ πολ-
λές γλῶσσες τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἔγινε
παγκόσμια γνωστό.

Στίς μέρες μας βρῆκε τόν κατάλλη-
λο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί σοφό ἐπι-
στήμονα καί γλωσσομαθέστατο, ὥστε
νά μᾶς τό παρουσιάσει μεταφρασμένο
καί ἐπιμελημένο, καί τό σπουδαιότερο
- μέ τή μορφή μεθοδικοῦ ἀπανθίσμα-
τος, καί χαίρεσαι νά τό μελετᾶς καί νά
φιλοσοφεῖς. Στήν ἐσωτερική σελίδα, μέ
τή μορφή τοῦ Πασκάλ, σημειώνει, σάν
προμετωπίδα, μιά ἀπ’ τίς ἀναρίθμητες
σκέψεις του: "Καθετί πού λέει ὁ χρι-
στιανός, πρέπει νά ἔχει πάντα μιά
χροιά ἁγιότητος".

Μετά τίς Πηγές καί τά βοηθήματα,
ἀκολουθεῖ κείμενο γιά τόν συγγραφέα
τῶν "Σκέψεων", καί "ἀντί προλόγου"
ἀπό τόν μεταφραστή καί σχολιαστή,
καί ἀκολουθοῦν 14 κεφάλαια μέ τά
σχετικά θέματα τοῦ ἔξοχου αὐτοῦ
πνευματικοῦ θησαυροῦ τῶν "Σκέψε-
ων" τοῦ Πασκάλ. Στό τέλος δέ τοῦ τό-
μου τῶν 281 σελίδων, περιέχεται καί
ἀναλυτικός Πίνακας τῶν Περιεχομέ-
νων μέ 14 ὁλόκληρες σελίδες πού βοη-
θοῦν πολύ.

Θερμότατα συγχαρητήρια κ. Πα-
παδημητράκη. Τό ἔργο σας μνημει-
ῶδες.

Μιχ. Μιχαηλίδης

῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφηµερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης· Ἰωάν-
νηςΚαρατζένης,ΠαναγίαςἘλευ-
θερωτρίας 51 Κηφισιά. ∆ιευθυν-
τὴς Συντάξεως· Γεώργιος Τραµ-
πούλης, Θησέως 25, Νέα ᾿Ερυ-
θραία (14671). ῾Υπεύθυνος Τυ-
πογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ.
Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15, ∆ρο-
σιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου Τύ-
που» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981).

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπη-
τούς µας συνδροµητάς ὅτι δύναν-
ται νά καταθέτουν τήν συνδροµήν
των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνι-
κήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνοµα «Πα-
νελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις»,
Ἀρ. λογαριασµοῦ 129/296140-
76.

∆ιά τούς ἀγαπητούς συνδρο-
µητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ
εἶναι:
GR1201101290000012929614076.
Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι:
(BIC) ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπι-
κόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα
ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀπο-
κλειστικῶς καί µόνον εἰς τὰς συν-
δροµάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν
ἔκδοσιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»



(3ον - Τελευταῖον)
8. Καταλήγοντας, κύριε Πρό-

εδρε, θὰ θέλαµε νὰ τοποθετηθοῦµε
καὶ ὡς πρὸς τὸ σηµεῖο τῆς ἐπι-
στολῆς σας, ὅπου οὐσιαστικὰ µᾶς
µέµφεστε, διότι προφανῶς τολµή-
σαµε ἐµεῖς οἱ «οὐτιδανοί», νὰ προ-
βάλλουµε τὸ «ἀνήκουστο» αἴτηµα,
νὰ συµµετέχουµε µὲ ἐκπροσώ-
πους µας -ὄχι µόνον ἐµεῖς οἱ θεο-
λόγοι, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι
κλάδοι, σὲ διαδικασίες ποὺ ἀφο-
ροῦν ἄµεσα τὴν ὀργάνωση τῶν
Σπουδῶν, ὅπως εἶναι τὰ Προ-
γράµµατα Σπουδῶν, τὰ Βιβλία, οἱ
ἐπιµορφώσεις κ.ἄ. Σᾶς πληροφο-
ροῦµε λοιπὸν ὅτι γνωρίζουµε τί
ἰσχύει ἢ µᾶλλον τί ὁρισµένοι νοµο-
θέτησαν γιὰ νὰ ἰσχύει - ὥστε νὰ
κρατοῦνται µακρὰν τῶν ἀποφάσε-
ων τοῦ ΙΕΠ οἱ Ἑνώσεις τῶν Ἐκπαι-
δευτικῶν - καὶ γι᾽ αὐτὸ λέµε πολὺ
ἁπλά, ἂν δὲν ἔγινε ἀπὸ τὴν πρώτη
ἐπιστολή µας κατανοητό, ὅτι
ἀκριβῶς αὐτὸ θέλουµε νὰ ἀλλάξει
καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀγωνιζόµαστε καὶ θὰ
τὸ ἀλλάξουµε. ∆ὲν συµφωνοῦµε
δηλαδή, νὰ ὑπάρχει µία ὁµάδα
ἡµετέρων ἀπὸ κάθε κλάδο, ποὺ

ἐπιλέγεται µάλιστα µὲ ἄδηλα κριτή-
ρια ἀπὸ τὸ ΙΕΠ καὶ ἀποφασίζει γιὰ
ὅλα τὰ θέµατα ποὺ ἀφοροῦν στὸ
ἔργο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν χωρὶς
τοὺς Ἐκπαιδευτικούς, συγγράφον-
τας Προγράµµατα Σπουδῶν
ἐντελῶς ἀπαράδεκτα, παράνοµα,
ἀκατάλληλα καὶ ἀντιπαιδαγωγικὰ
καί, στὴ δική µας περίπτωση, καὶ
µὴ συµβατὰ µὲ τὴ θεολογικὴ πα-
ράδοση τοῦ τόπου µας. Ἂν
σκοπὸς τοῦ ΙΕΠ εἶναι νὰ ἐργάζεται
γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου καὶ τῆς Παι-
δείας, γιατί ἆραγε νὰ ἐπιµένει σὲ
αὐτὴν τὴ µυστικότητα; Ὅλοι οἱ
ἐµπλεκόµενοι στὴν Παιδεία πι-
στεύουµε ὅτι θέλουν ἕνα ἀνοικτὸ
στὸ διάλογο γιὰ ὅλα τὰ θέµατα
ΙΕΠ. ∆ιότι, τί ἔχει νὰ κρύψει τὸ ΙΕΠ
ἀπὸ τοὺς Ἐκπαιδευτικούς; Τὸ ἔργο
τοῦ ΙΕΠ δὲν εἶναι ὁ Προγραµµα-
τισµὸς τῶν Σπουδῶν; Γιατί αὐτό,
τελικά, νὰ γίνεται γιὰ ἐµᾶς τοὺς
Ἐκπαιδευτικοὺς ἀλλὰ χωρὶς ἐµᾶς;
Τί εἶναι ἐκεῖνο µὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολε-
ῖται τὸ ΙΕΠ καὶ ποὺ δὲν πρέπει νὰ
τὸ γνωρίζουν οἱ Ἐκπαιδευτικοί; Τὰ
µυστικὰ τοῦ κράτους φυλάσσει ἢ
Προγράµµατα καὶ βιβλία ἐπεξερ-
γάζεται, ποὺ ἀφοροῦν ὅλα τὰ σχο-

λεῖα; Θεωρεῖτε σωστὸ νὰ µαθαί-
νουν οἱ κλάδοι τῶν Ἐκπαιδευτικῶν
τὰ Προγράµµατα Σπουδῶν ἀπὸ τὸ
ΦΕΚ, ὅπως συνέβη µὲ τὰ τελευ-
ταῖα Προγράµµατα τοῦ Νέου Λυ-
κείου; Ποῦ πῆγε ἡ δηµόσια δια-
βούλευση καὶ ἡ διαύγεια; Τί πρότυ-
πα δηµοκρατίας εἶναι αὐτὰ ποὺ
προβάλλονται µὲ αὐτὲς τὶς πρα-
κτικὲς ἀπὸ ἕνα κεντρικὸ παιδαγω-
γικὸ φορέα, ποὺ περιµένει ὁ ἑλλη-
νικὸς λαὸς νὰ σχεδιάζει καὶ νὰ πα-
ρέχει Προγράµµατα καὶ Βιβλία,
ποὺ θὰ διδάσκουν τὴ ∆ηµοκρατία
στοὺς νέους µας;

Ἡ ἀπογοητευτικὴ καὶ νοµικίστι-
κης ἀντίληψης ἀπάντησή σας, ποὺ
µᾶς δόθηκε µὲ τὸ ὑπ' ἀριθ.
3975/6.4.2015 ἔγγραφό σας, τὸ
µόνο ποὺ δείχνει εἶναι, ὅτι ὁρισµέ-
νοι στὴ δηµόσια ∆ιοίκηση αἰσθά-
νονται τὶς θέσεις τους ὄχι ὡς εὐκαι-
ρία, γιὰ νὰ διακονήσουν τὴν Ἑλλη-
νικὴ Παιδεία καὶ τοὺς ἐκπαιδευτι-
κοὺς συνεργαζόµενοι µαζί τους,
ἀλλὰ ὡς εὐκαιρία, γιὰ νὰ κάνουν
ἐπίδειξη ἐξουσίας καὶ νὰ αἰσθαν-
θοῦν τὴν ἱκανοποίηση ὅτι αὐτοὶ καὶ
µόνον αὐτοὶ ἔχουν τὴ δυνατότητα
νὰ ἀποφασίζουν καὶ νὰ διατάζουν
καὶ νὰ ἐπιβάλλουν ὅ,τι, φυσικά,
συµφωνεῖ µὲ τὴ δική τους ἀντίλη-
ψη καὶ τὰ δικά τους κριτήρια. ∆ὲν
γνωρίζουµε τί κρύβεται πίσω ἀπὸ
τὴν διαφαινόµενη ὑπεροψία καὶ
ἀκαµψία, µὲ τὴν ὁποία στέκονται
ὁρισµένοι ἀπὸ τὸ ΙΕΠ ἀπέναντι
στὴν ἀγωνία µας γιὰ ἕνα εἰλικρινῆ
διάλογο γι᾽ αὐτὸ τὸ εὐαίσθητο θέ-
µα ποὺ ἀφορᾶ τὴ γνήσια χριστια-
νικὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν µας.
Ὡστόσο, ἐµεῖς, δὲν θὰ σταµατή-
σουµε τὸν ἀγώνα µας, ἀπευθυνό-
µενοι ἐκεῖ ὅπου µποροῦµε καὶ ἐκεῖ
ὅπου πρέπει γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση
καὶ τὴ συµπεριφορὰ ποὺ εἰσπράτ-
τουµε. Πάντως, ἡ γνώµη µας εἶναι
ὅτι ὅσα Προγράµµατα ΕΣΠΑ κι ἂν
δροµολογοῦν καὶ ὅσα Προγράµ-
µατα Σπουδῶν κι ἂν συγγράφουν
οἱ ὑπεύθυνοι καὶ οἱ «εἰδικοὶ» τῶν
ἐπιτροπῶν τοῦ ΙΕΠ, µὲ τέτοιες νο-
οτροπίες ἀπαξίωσης καὶ ἀποκλει-
σµοῦ τῆς γνώµης καὶ τῆς θέλησης
τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, µὲ τὴν ἐπι-
βολὴ καὶ τὴ βία –ὅσο ἔχουµε ∆ηµο-
κρατία στὴν Πατρίδα µας- θὰ κατα-
λήγουν σὲ ἀποτυχία.

Τελειώνοντας νὰ σᾶς ἀναφέρου-
µε ἕνα κείµενο – προφητεία τοῦ
Νοµπελίστα ποιητῆ µας Ὀδυσσέα
Ἐλύτη, ποὺ ἴσως σᾶς ἐνδιαφέρει:

«Ἤδη, σᾶς τὸ εἶπα. Εἶναι ἡ βαρ-
βαρότητα. Τὴ βλέπω νὰ ’ρχεται µε-
ταµφιεσµένη, κάτω ἀπὸ ἄνοµες
συµµαχίες καὶ προσυµφωνηµένες
ὑποδουλώσεις. ∆ὲν θὰ πρόκειται
γιὰ τοὺς φούρνους τοῦ Χίτλερ, ἴσως,
ἀλλὰ γιὰ µεθοδευµένη καὶ οἱονεί ἐπι-
στηµονικὴ καθυπόταξη τοῦ ἀνθρώ-
που. Γιὰ τὸν πλήρη ἐξευτελισµό του.
Γιὰ τὴν ἀτίµωσή του».

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀποδε-χθε-
ῖτε τὴν ἐγκυρότητα τῆς ὡς ἄνω
συντόµου µέν, ἀλλὰ ἐµπεριστατω-
µένης καὶ ἄριστα θεµελιωµένης
ἐπιστηµονικῆς τοποθετήσεώς µας,
διατελοῦµε.

Μὲ τιµὴ
Γιὰ τὸ ∆Σ τῆς ΠΕΘ

Ὁ Πρόεδρος
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας

∆ρ Θεολογίας
Ὁ Γενικὸς Γραµµατέας

Παναγιώτης Τσαγκάρης
Mr Θεολογίας
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ
17. Ἡ πραγματικὴ ἀκτημοσύνη
Πολλοὶ ποὺ ἐπιλέγουν τὴν μο-

ναχικὴ ζωὴ (Παρθενία, ὑπακοή,
ἀκτημοσύνη) ἀντιμετωπίζουν τὸν
πειρασμὸ νὰ διατηρήσουν μερικὰ
περιουσιακά τους στοιχεῖα γιὰ τὶς
μελλοντικές τους ἀνάγκες. Αὐτὸ
ὅμως οἱ ἀρχαῖοι ἀββάδες τὸ ἀπέρ-
ριπταν, γιατὶ τὸ θεωροῦσαν μεγά-
λο ἐμόδιο στὴν κατὰ Χριστὸν πο-
ρεία τῶν μοναχῶν. Εἶναι χαρακτη-
ριστικὴ ἡ ἀντίδραση τοῦ ἀββᾶ
Ἀντωνίου, ὅταν τὸν ἐπισκέφτηκε
ἕνας ἀδελφός, ποὺ εἶχε ἀπαρνηθεῖ
τὸν κόσμο, ἀλλὰ εἶχε κρατήσει ἕνα
μικρὸ μέρος ἀπὸ τὴν περιουσία

του. Ὁ ἀββᾶς μόλις τὸ ἔμαθε, τοῦ
εἶπε: «Πήγαινε στὸ γειτονικὸ κε-
φαλοχώρι, ἀγόρασε κρέας, καὶ τύ-
λιξε μὲ αὐτὸ τὸ σῶμα σου καὶ ἔλα
πάλι ἐδῶ. Ὁ ἀδελφὸς ἔκανε ὅτι τοῦ
εἶπε ὁ ἀββᾶς. Ὅταν γύριζε ὅρμη-
σαν σκυλιὰ καὶ πουλιά, γιὰ νὰ
φᾶνε τὸ κρέας καὶ καταξέσχισαν
τὸ σῶμα του. Τὸν εἶδε ὁ ἀββᾶς καὶ
τοῦ ἐξήγησε: «Ὅσοι ἀπαρνήθηκαν
τὸν κόσμο καὶ θέλουν νὰ ἔχουν
ὑλικὰ ἀγαθά, ἔτσι ξεσχίζονται ἀπὸ
τοὺς δαίμονες ποὺ τοὺς πολε-
μοῦν».

* * *
18. Διακριτικὴ στάσις

Ἀπέναντι στοὺς ἀνθρώπους ποὺ
πέφτουν στὴν ἁμαρτία πρέπει νὰ
εἴμαστε προσεκτικοὶ καὶ νὰ ἐλπί-
ζουμε στὴ μετάνοιά τους. Συνήθως
μένουμε στὴν ἀρνητικὴ ἐντύπωση
καὶ ξεχνοῦμε παντελῶς τὸ ἐνδεχό-
μενο αὐτό.

Κάποτε εἶχε καταφύγει στὸν
ἀββᾶ Ἀντώνιο ἕνας διωγμένος
ἀπὸ τὸ μοναστήρι του μοναχός,
γιατὶ ἀντιμετώπιζε κάποιον πειρα-
σμό. Μετὰ ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διά-
στημα ὁ ἀββᾶς τὸν ἔστειλε πίσω
στὸ μοναστήρι, ἀλλὰ δὲν τὸν δέ-
χτηκαν. Ἀνήσυχος ὁ ἅγιος τοὺς
διεμήνυσε: «Ἕνα πλοῖο ναυάγησε
στὸ πέλαγος, ἔχασε τὸ φορτίο του
καὶ μὲ δυσκολία ἔφτασε στὴ στε-
ριά. Καὶ σεῖς, ἐκεῖνον ποὺ σώθηκε
στὴ στεριὰ θέλετε νὰ τὸν κατα-
ποντίσετε;». Καὶ τελικὰ τὸν δέ-
χτηκαν στὸ μοναστήρι.

* * *
19. Αἱ τρεῖς κινήσεις

τοῦ σώματος
Ὁ μέγας Ἀντώνιος ἔλεγε ὅτι στὸ

σῶμα παρατηροῦμε τρεῖς κινήσεις.
Εἶναι ἡ φυσική, ἡ ὁποία δὲν ἐνερ-
γεῖ, ἐὰν δὲν θέλει ἡ ψυχὴ καὶ εἶναι
ἀπαθής. Εἶναι ἡ κίνηση ποὺ προ-
έρχεται ἀπὸ τὴν ἀπρόσεκτη δια-
τροφὴ (ὑπερβολικὴ κατανάλωση

τροφῶν καὶ οἰνοπνευματωδῶν
ποτῶν) καὶ τρίτη κίνηση εἶναι
αὐτή, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπι-
βουλὴ καὶ τὸν φθόνο τῶν δαιμό-
νων.

* * *
20. «Οἱ ἄνθρωποι

τώρα εἶναι ἀδύναμοι»
Ἡ κάθε γενιὰ ἔχει τὰ δικά της χα-

ρακτηριστικά. Κανένας δὲν μπορεῖ
νὰ πεῖ ὅτι ὅλες εἶναι ἴδιες. Ὅπως καὶ
κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ
ὅτι οἱ ἄνθρωποι μένουν ἀνεπηρέα-
στοι ἀπὸ τὶς προόδους τῆς ἐπιστή-
μης καὶ τὴν ἀφθονία τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν, ποὺ ἔχουν στὴ διάθεσή
τους. Πάντως οἱ νεώτερες γενιὲς
εἶναι περισσότερο εὐάλωτες στοὺς
πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου λόγῳ τῆς
ἄνεσης ποὺ ἔχουν στὴ ζωή τους. Γι᾽
αὐτὸ καὶ ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ἔλεγε:
«Ὁ Θεὸς δὲν ἐπιτρέπει τοὺς πειρα-
σμοὺς σ᾽ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γενιά, ὅπως
συνέβαινε στὶς παλαιὲς γενιές, γιατὶ
γνωρίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τώρα εἶναι

ἀδύναμοι καὶ δὲν ἀντέχουν».
* * *

21. Ἀπέναντι εἰς μίαν πλάνην
Στὴν ἐποχή μας οἱ χριστιανοὶ ἀνα-

φέρονται μὲ ὑπερβολικὸ τρόπο
στοὺς ἐνάρετους γέροντες καὶ μονα-
χοὺς τῶν μοναστηριῶν καὶ ἐλάχιστα
στοὺς ἐνάρετους κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κοὺς τοῦ κόσμου. Νομίζουν ὅτι ὁ τό-
πος ἐξαγιάζει τοὺς ἀνθρώπους. Προ-
φανῶς πρόκειται γιὰ πλάνη, τὴν
ὁποία πρέπει νὰ καταπολεμήσουν
πρῶτα οἱ μοναχοί. Ὁ ἐξαγιασμὸς δὲν
εἶναι προνόμιο, ἀλλὰ προσωπικὸς
ἀγώνας, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνεται καὶ
μέσα στὴν ἁμαρτωλὴ κοινωνία.
Ἐξάλλου ὁ Χριστὸς δὲν ζήτησε ἀπὸ
τοὺς πιστοὺς νὰ γίνουν ἀναχωρητές.
Τοὺς ζήτησε ὅμως νὰ τηροῦν τὶς
ἐντολές του καὶ νὰ ἀποτελοῦν τὸ
φῶς καὶ τὸ ἁλάτι τῆς κοινωνίας, ζών-
τας μέσα σ᾽ αὐτή. Καὶ ἔχουμε πολλὰ
τέτοια φωτεινὰ παραδείγματα, ποὺ
πολλὲς φορὲς διδάσκουν καὶ τοὺς
μοναχούς, οἱ ὁποῖοι πάντα ἀντιμετω-

πίζουν τὸν κίνδυνο τῆς ἔπαρσης πὼς
τάχα αὐτοὶ καὶ μόνο αὐτοὶ ἀνεβαί-
νουν τὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν, δεί-
χνοντας συγχρόνως συγκατάβαση
στοὺς πιστοὺς τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία,
ἐὰν τὴν πολυεξετάσει κανείς, κατα-
λαβαίνει ὅτι δὲν εἶναι τίποτα παρὰ
κατάκριτη περιφρόνηση.

Κάποτε φανερώθηκε στὸν ἀββᾶ
Ἀντώνιο ἀπὸ ἄγγελο Κυρίου τὸ
ἑξῆς: «Στὴν πόλη ὑπάρχει κάποιος
ὅμοιός σου, γιατρὸς στὸ ἐπάγγελμα,
ὁποὺ ὅ,τι τοῦ περισσεύει τὸ δίνει σὲ
ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καὶ ὅλη τὴ μέ-
ρα ψάλλει τὸν τρισάγιο ὕμνο μαζί
μὲ τοὺς ἀγγέλους».

Ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ ἔγινε, γιὰ νὰ
διατηρηθεῖ ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος στὴν
ταπείνωση, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ δυναμώ-
σει τὴν ἀγάπη του πρὸς τοὺς ἀγωνι-
ζόμενους ἀδελφούς, ποὺ ζοῦν στὸ κό-
σμο καὶ πετυχαίνουν σπουδαῖα πνευ-
ματικὰ κατορθώματα ὅμοια μὲ τὰ δι-
κά του ἢ καὶ ἀνώτερα.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(2ον)
Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑνὸς ἔτους

ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ π. Γεωργίου Κα-
ψάνη παραθέτομεν ἀπὸ τὸ βιβλίον
του «Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΙ-
ΤΩΝ» τὸ κεφάλαιον μὲ τίτλον «Ἡ Θε-
ότης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»:

Τρία χωρία ἐπιστρατεύουν οἱ Ἰεχω-
βίτες, γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὶς πλάνες
τους ὡς ἀληθεῖς:

α) «Τάδε λέγει ὁ ἀµήν, ὁ µάρτυς ὁ
πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσε-
ως τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. γ  ́14).

Ἀπὸ τὸ χωρίο αὐτὸ συνάγουν ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι κτίσµα τοῦ Πατρός. Ἀλλὰ
ὁ Ἀµὴν ἑβραϊστὶ σηµαίνει «ὁ ἀληθινὸς»
(Ἀµὴν = ἀληθῶς, ὁ Ἀµὴν ἐνάρθρως =
ὁ µόνος ἀληθινὸς) ἰδιότης ποὺ ἀποδί-
δεται µόνο στὸν Θεό.

Ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως = ἡ δηµιουργικὴ
ἀρχή- αἰτία ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθε ἡ
κτίσις τοῦ Θεοῦ. Ἀγνοώντας τὴν ἑλλη-
νικὴ γλώσσα οἱ ἰεχωβίτες ἢ µᾶλλον θέ-
λοντας νὰ τὴν ἀγνοοῦν, ἑρµηνεύουν τὸ
τὴν ἀρχὴ τῆς κτίσεως, ὡς τὸ πρῶτο
κτίσµα. ∆ίνουν δηλαδὴ στὸ ἀρχὴ χρο-
νικὴ σηµασία, ἐνῶ στὴν ἑλληνικὴ ἔχει
καὶ τὴν ἔννοια τῆς αἰτίας, τοῦ ὀργάνου,
τοῦ µέσου, τοῦ βασικοῦ νόµου καὶ θε-
µελίου, τοῦ ἀρχηγοῦ, τῆς ἐξουσίας, τῆς

κυριαρχίας κ.λπ.
Ὀρθὴ ἑρµηνεία:
«Αὐτὰ λέγει ὁ Ἀµήν, ὁ µόνος ἀλη-

θινὸς καὶ ἀξιόπιστος µάρτυς, ἡ δηµι-
ουργικὴ ἀρχή, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐδηµι-
ουργήθησαν ὅλα τὰ κτίσµατα τοῦ
Θεοῦ».

β) «Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ
ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσε-
ως» (Κολ. α  ́15).

Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ δὲν λέγει πρωτόκτι-
στος, ἀλλὰ πρωτότοκος, δηλαδὴ ὁ
γεννηθεὶς ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς
«πρὸ πάσης κτίσεως», δηλαδὴ πρὸ
πάντων τῶν κτισµάτων, ὅπως συµ-
πληρώνει ὁ ἑπόµενος στίχος: δι' αὐτοῦ
ἐκτίσθησαν τὰ πάντα, «τὰ πάντα δι'
αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· καὶ αὐτός
ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν
αὐτῷ συνέστηκε» (Κολ. α  ́ 16-18).
Εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ στίχοι αὐτοὶ ἀποδί-
δουν θεῖες ἰδιότητες στὸν Ἰησοῦ.

Ὁ «πρωτότοκος» σηµαίνει ὁ µονο-
γενὴς (Ἰωαν. α  ́14, 18, γ  ́16, 18. Α´
Ἰωαν. δ  ́9). Ἡ λέξις πρῶτος δὲν σηµαί-
νει ὅτι γεννήθηκαν καὶ ἄλλοι υἱοὶ ἀργό-
τερα, ἀλλ' ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ πρῶτος,
ὡς αἴτιος τῶν πάντων. Τὴν λέξι
πρῶτος χρησιµοποιεῖ ὁ Θεὸς γιὰ τὸν
ἑαυτό Του: «Ἐγὼ πρῶτος καὶ ἐγὼ µετὰ
ταῦτα· πλὴν ἐµοῦ οὐκ ἔστι Θεὸς» (Ἡσ.
µδ  ́6, Ἀποκ. β  ́8). Τὴν χρησιµοποιεῖ

ἐπίσης ὁ Ἰησοῦς καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό Του:
«Ἐγὼ εἰµὶ ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ
ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α  ́17-18). Ἀµφότεροι
Πατὴρ καὶ Υἱὸς χρησιµοποιοῦν τὴν λέ-
ξι πρῶτος ὄχι µὲ τὴν ἔννοια ὅτι µετὰ
ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ὑπάρξη ἄλλος Πατὴρ ἢ
ἄλλος Υἱός, ἀλλ' ὅτι αὐτοὶ εἶναι οἱ πρω-
ταίτιοι τῆς δηµιουργίας.

γ) «Κύριος ἔκτισέ µε ἀρχὴν ὁδῶν
αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ... πρὸ δὲ πάντων
βουνῶν γεννᾷ µε» (Παροιµ. η  ́22, 25).

Τὸ χωρίο αὐτὸ ὄχι µόνο δὲν ἀποδει-
κνύει τὸ δίκαιο τῶν ἰεχωβιτῶν, ἀλλ'
ἀντιθέτως προφητεύει τὶς δύο φύσεις
τοῦ Χριστοῦ, θεία καὶ ἀνθρωπίνη. Χρη-
σιµοποιεῖ χαρακτηριστικῶς δύο ρήµα-
τα:

Γεννᾶ = γιὰ τὴν θεία φύσι. Κτίζει =
γιὰ τὴν ἀνθρωπίνη φύσι.

Ἄρα ἡ ὀρθὴ σηµασία εἶναι:
«Ὁ Κύριος µὲ δηµιούργησε ὡς

ἄνθρωπο, γιὰ νὰ κάµω ἀρχὴ τῶν
ὁδῶν Του, τῆς διδασκαλίας Του, στὰ
κτίσµατά Του (ἔργα Αὐτοῦ), τοὺς
ἀνθρώπους. Πρὶν δὲ ἀπὸ ὅλη τὴν κτίσι
µὲ γεννᾶ».

Εἶναι ἀκόµη χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ
ἔκτισε χρησιµοποιεῖται σὲ χρόνο ἀόρι-
στο, διότι ὁ Χριστὸς µία φορά σαρκώ-
θηκε. Ἐνῶ τὸ γεννᾶ, σὲ ἐνεστῶτα,
διότι ἡ γέννησις τοῦ Υἱοῦ εἶναι προ-
αιώνιος.

-Τί συνεζήτησαν ὁ Σεβ. Μητρ.
Σπάρτης κ. Εὐστάθιος καὶ ὁ τοπικὸς
Βουλευτής; Τὸ κλῖµα πάντως ἦτο
ἰδιαιτέρως θετικόν! Συµφώνως
πρὸς τὸν Λακωνικὸν Τύπον τῆς
20ῆς Μαΐου ἐ.ἔ.: «Pθερµὴ χειραψία
καὶ ὀλιγόλεπτη συνοµιλία σὲ καλὸ
κλῖµα εἶχαν ὁ µητροπολίτης Μονεµ-
βασίας καὶ Σπάρτης, κ.κ. Εὐστάθιος
καὶ ὁ βουλευτὴς Λακωνίας, κ. Στα-
ῦρος Ἀραχωβίτης, λίγο πρὶν τὴν
ἔναρξη τῆς ἐνηµερωτικῆς ἐκδήλω-
σης τοῦ ∆ικηγορικοῦ Συλλόγου
Σπάρτης µὲ θέµα «Σκέψεις καὶ προ-
τάσεις γιὰ ἕνα σύγχρονο Σύνταγ-
µα»P Ἄγνωστη παραµένει ἡ στιχο-
µυθία µεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν,
ὡστόσο ὁ κ. Εὐστάθιος φάνηκε νὰ
δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ νὰ
ρωτᾶ τὸ βουλευτή, µὲ τὸν τελευταῖο
νὰ ἀπαντᾶ µὲ προθυµία».

- Ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ τὴν
«Ἡµερησίαν» τῆς 27ης Μαΐου 2015:
«Μπορεῖ ἡ ἐκλογὴ τῶν νέων ἐπι-
σκόπων στὶς µητροπόλεις Κεφαλ-
ληνίας καὶ Καλαµαριᾶς, ἀντίστοιχα,
νὰ βρέθηκε στὸ ἐπίκεντρο τῆς χθε-
σινῆς συνεδρίασης τῆς Ἱεραρχίας,
στοὺς διαδρόµους, ὡστόσο, τῆς
Μονῆς Πετράκη ἡ προσφιλὴς συζή-
τηση ἦταν γιὰ τὴν κόντρα µὲ στελέ-
χη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, µὲ ἀφορµὴ τὰ λεί-
ψανα τῆς Ἁγ. Βαρβάρας».

- Εἰς τὸ ἱστολόγιον nefthalim.blog
spot.com τῆς 27ης Μαΐου 2015
ἐγράφη: «∆ὲν ἔκανε καὶ πέµπτη χά-
ρη στὸν µητροπολίτη Θεσσαλονίκης
ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος. Ἀκούσαµε αὐτὸ τὸ σχόλιο ἀπὸ
ἕνα µέλος τῆς Ἱεραρχίας καὶ σᾶς τὸ
µεταφέρουµε, γιατί τὸ βρήκαµε
πολὺ ἐνδιαφέρον. Συγκεκριµένα
µᾶς εἶπε πὼς ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ
πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Θεσσα-
λονίκης, γιὰ τὴν Ἱ. Μ. Νέας Κρήνης
καὶ Καλαµαριᾶς, σκόνταψε στὴν
ἐκπλήρωση διαδοχικῶν χατηριῶν
τῆς Ἱεραρχίας πρὸς τὸν µητροπολί-
τη Θεσσαλονίκης. Τὰ τελευταῖα χρό-
νια ἔγινε τὸ χατήρι τοῦ Θεσσαλονί-
κης τόσο 1) στὴν ἐκλογὴ τοῦ µητρο-
πολίτου Λαγκαδᾶ ὅσο καὶ 2) τοῦ µη-
τροπολίτου Γρεβενῶν...».

- Ἡ «Ἐλευθερία Λάρισας» τῆς
28ης Μαΐου 2015 ἐδηµοσίευσε τὸ
ἑξῆς: «Τελικά, ἄλλαξε σχέδια ὁ
ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυµος καὶ
ἐπίσπευσε τὴν ἐκλογὴ τῶν δύο νέ-
ων µητροπολιτῶν, Κεφαλληνίας καὶ
ΚαλαµαριᾶςP Κι ὅπως ἔγραψε ἡ
ἱστοσελίδα «Ροµφαία» «ὁ µακαριό-
τατος ἐνηµέρωσε τὸ σῶµα τῆς
ἱεραρχίας, ὅτι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο
ἐπίσπευσε τὴ σύγκληση τῆς ἱεραρ-
χίας γιὰ ἐκλογὲς νέων µητροπο-
λιτῶν, ἦταν τὰ ἀρνητικὰ σχόλια ποὺ
διοχετεύονταν ἐντὸς τῶν κύκλων
τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ στὸ διαδί-
κτυοP Πάντως, αὐτὸ ποὺ ἀκουγό-
ταν ἦταν, ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος δεχό-
ταν κριτικὲς ἀπὸ ἱεράρχες, γιὰ τὴ
«σύµπλευση» µὲ τὴν κυβέρνηση,
σὲ πολλὰ ζητήµατα...».

- Εἰς τὴν «Αὐγὴν» τῆς 28ης Μαΐου
2015 ἐδιαβάσαµε: «Πρέπει νὰ ἀνα-
βαθµίσετε τὸ γραφεῖο τῆς ΚΕ∆Ε
στὶς Βρυξέλλες. ∆ὲν γίνεται νὰ εἴµα-

στε ὁ φτωχὸς συγγενής. Στὸ γρα-
φεῖο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὶς Βρυ-
ξέλλες δουλεύουν 10 ἄτοµα. Στὸ δι-
κό µας µόνο ἕνα», περιορίστηκε νὰ
ἀπαντήσει ἐνοχληµένος ὁ Γ. Πατού-
λης». Ὄντως ἐργάζονται 10 ἄτοµα;

- Ἐδηµοσιεύθη εἰς τὴν ἐφηµ.
«Ἐλεύθερη Ὥρα» τῆς 27ης Μαΐου
2015: «Συνεχίζω µὲ τὶς διαψεύσεις
αὐτὴ τὴ φορὰ µὲ τὸ Ὑπερµνηµόνιο.
Ὡς γνωστὸν σὲ αὐτὸ περιγράφεται
ἕνα ἐφιαλτικὸ µέλλον ποὺ δείχνει νὰ
µὴ ἀπέχει ἀπὸ τὴν πραγµατικότητα.
Οἱ φερόµενοι ὅµως ὡς ὑπογράφον-
τες τὸ ὑπερµνηµόνιο, µιλᾶµε γιὰ τὶς
κεφαλὲς ὁλόκληρου τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ, ἀρνοῦνται τὴν παραµικρὴ
ἀνάµειξή τους. Μιλήσαµε µὲ δύο ἐξ
αὐτῶν, σεβόµαστε τὴν ἐπιθυµία
τους καὶ δεσµευόµαστε νὰ µὴ ἀπο-
καλύψουµε πρὸς τὸ παρὸν τὸ ὄνο-
µά τους, οἱ ὁποῖοι διατείνονται πὼς
τὸ περίφηµο ὑπερµνηµόνιο εἶναι
ἀποκύηµα νοσηρῶν ἐγκεφάλων
ποὺ θέλουν νὰ πλήξουν τὴν ἐπίση-
µη Ἐκκλησία, ἐνῶ στὸ ἐρώτηµα για-
τί δὲν προχωροῦν σὲ ἐπίσηµη διά-
ψευση ἀπαντοῦν: τί νὰ διαψεύσου-
µε αὐτὰ τὰ πράγµατα εἶναι γιὰ γέλια.
Ἐπειδὴ πάντως τὸ ὅλο θέµα ἔχει
πάρει µεγάλες διαστάσεις εἰδικὰ στὸ
διαδίκτυο ἀπειλοῦν µὲ µηνύσεις
τοὺς ἐµπνευστὲς τοῦ ὑπερµνηµονί-
ου. Γιὰ νὰ δοῦµε τί θὰ δοῦµε στὸ
ἄµεσο µέλλον ποὺ προµηνύεται
πολὺ καυτό». Ποῖοι εἶναι αὐτοὶ οἱ
δύο;

- Εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸν
«Ἐθνικὸ Κήρυκα» ὁ νέος πρό-
εδρος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιµί-
ου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης µεταξύ
ἄλλων ἀπήντησε καὶ εἰς τὰ ἀκόλου-
θα, συµφώνως πρὸς τὸ Romfea
τῆς 20ῆς Μαΐου 2015: «Ε.Κ.: Θὰ
δεχόσασταν φοιτητὲς στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ, ποὺ εἶναι ἐγνωσµένοι
ὁµοφυλόφιλοι καὶ παιδεραστές; π.
Μητρόπουλος: Θὰ πιεζόµουν πολὺ
νὰ κάνω κάτι τέτοιο, δὲν γνωρίζω
τὰ νοµικὰ ἐὰν θὰ µπορῶ νὰ τὸ στα-
µατήσω νὰ γίνουν δεκτοί. Σᾶς λέγω
ὅµως πὼς ἡ ἐπιλογὴ αὐτοῦ τοῦ
τρόπου ζωῆς δὲν ἔχει θέση οὔτε
στὴ Θεολογικὴ Σχολή, οὔτε στὸ
Ἑλληνικὸ κολλέγιο». Οὔτε εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν, συµπληρώνοµεν ἐµεῖς.
∆ιερωτώµεθα: ∆ὲν θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶναι αὐτονόητος ὁ ἀποκλεισµὸς
ἀπὸ µίαν ἱερατικὴν σχολὴν ὁποιου-
δήποτε ἐγνωσµένου λόγῳ κωλυ-
µάτων, ὅπως ἡ ὁµοφυλοφιλία, ἢ
ποινικῶν ἀδικηµάτων, ὅπως ἡ παι-
δεραστία;

- Εἰς τὸ ἱστολόγιον Arxon τῆς
28ης Μαΐου 2015 ἐγράφη: «Συνάν-
τηση Μητροπολιτῶν πραγµατοποι-
ήθηκε τὴν περασµένη Κυριακὴ
στὴν Ἀθήνα, παραµονὴ τῆς ἔκτα-
κτης σύγκλησης τῆς Ἱεραρχίας γιὰ
τὴν ἐκλογὴ Μητροπολιτῶν Κεφαλ-
ληνίας καὶ Νέας Κρήνης, σύµφωνα
µὲ ἔγκυρες πληροφορίες ποὺ ἔφτα-
σαν στὸ Arxon.gr. Οἱ πληροφορίες
κάνουν λόγο γιὰ ἄκρως µυστικὴ
συνάντηση, κατὰ τὴν ὁποία οἱ
Ἱεράρχες ποὺ συµµετεῖχαν ἀντάλ-
λαξαν ἀπόψεις γιὰ σοβαρὰ θέµατα

ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία. Ἡ ἀτζέντα περιελάµβανε
ζητήµατα, ὅπως τὴ συνεργασία Κυ-
βέρνησης καί Ἐκκλησίας καὶ τὴ δια-
φύλαξη τῶν κεκτηµένων της, τὸν
πολυσυζητηµένο χωρισµὸ Ἐκκλη-
σίας καὶ Κράτους, τὴν ἀπήχηση τοῦ
σηµερινοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας
στὴν κοινωνία, καθὼς καὶ τὶς ὁµά-
δες ποὺ διαµορφώνονται ἐντός τοῦ
σώµατος τῆς Ἱεραρχίας µὲ τὴν
ἐκλογὴ νέων Μητροπολιτῶν καὶ οἱ
ὁποῖες θὰ παίξουν σηµαντικὸ ρόλο
στὴ µεταϊερωνυµικὴ ἐποχή. Ἡ συ-
νάντηση αὐτὴ πραγµατοποιήθηκε
µὲ πρωτοβουλία τριῶν νέων ἀλλὰ
καὶ δυναµικῶν Μητροπολιτῶν, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν λόγο στὰ ἐκκλησια-
στικὰ δρώµενα. «Τὸ τί θὰ προκύ-
ψει ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐγχείρηµα θὰ τὸ
δείξει τὸ µέλλονP», τόνισε χαρα-
κτηριστικὰ Ἱεράρχης ποὺ συµµετε-
ῖχε στὴ συνάντηση». Ὑπῆρξε συ-
νάντησις ἢ εἶναι ἀποκυήµατα φαν-
τασίας;

- Ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ τὸ
newsta τῆς 29ης Μαΐου ὅτι «Ἄκυρη
ἔκρινε ἡ Ἀποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ἀττικῆς (Α∆Α) τὴν ἀπόφαση τῆς
δηµοτικῆς ἀρχῆς γιὰ δωρεὰν πα-
ραχώρηση στὴν Ἱ. Μ. Γλυφάδας
ἑνὸς ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἀκίνητα ποὺ
διαθέτει ὁ ∆ῆµος Γλυφάδας». 

- Ὁ κ. Λάµπης Ταγµατάρχης ἔγι-
νε ὁ νέος διευθυντὴς τῆς ΕΡΤ. Μή-
πως συνέβαλε εἰς αὐτὸ ἡ πρὸ ὀλί-
γων ἡµερῶν συνέντευξίς του πρὸς
τὸν Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας;

- Ἀνεγνώσαµεν εἰς τὸ amen.gr τῆς
29ης Μαΐου 2015: «Προσκυνηµατικὴ
ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὴ Καθέδρα τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως πραγµατοποίησε σήµε-
ρα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας
κ. Χρυσόστοµος. Στὴν ἐγκάρδια καὶ
θερµὴ συνάντηση ποὺ εἶχε, στὸ Φα-
νάρι, µὲ τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη
Βαρθολοµαῖο, ὁ διαπρεπὴς Ἱεράρ-
χης καὶ Πρόεδρος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν ἔκανε λόγο γιὰ τὰ ζη-
τήµατα τῆς προετοιµασίας τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου ἀλλὰ καὶ τῆς
πορείας τοῦ ∆ιαλόγου µὲ τὴ Ρωµαι-
οκαθολικὴ Ἐκκλησία καθὼς τυγχάνει
µέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ∆ιαλόγου
αὐτοῦ. Τὸ µεσηµέρι ὁ Πατριάρχης
Βαρθολοµαῖος προσκάλεσε τὸν Μη-
τροπολίτη Χρυσόστοµο καθὼς καὶ
τὸν ∆ιευθυντὴ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ
Σταθµοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀλέξανδρο Κατσιάρα, ποὺ τὸν συνό-
δευε, στὴν Πατριαρχικὴ τράπεζα».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Μεγάλην Σύνοδον
καὶ τὸν ∆ιάλογον µὲ τοὺς Παπικοὺς
συνεζήτησεν ἢ ἐζήτησε τίποτε ἄλλο
ἀπὸ τὸν Παν. Οἰκ. Πατριάρχην ὁ Σεβ.
Μητρ. Μεσσηνίας; Ἡ ἐπίσκεψις ἔχει
σχέσιν µὲ τὴν πρὸ ἡµερῶν ἐπικοινω-
νίαν τοῦ Σεβασµιωτάτου µὲ τὸν Πρό-
εδρον τῆς ∆ηµοκρατίας; Ὁ ∆ιευ-
θυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθµοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
στενὸς συνεργάτης τοῦ Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν κ. Κατσιάρας ἔχει σχέσιν µὲ
τοὺς ∆ιαλόγους ἢ µὲ τὴν Μεγάλην Σύν -
οδον; ∆ιὰ ποῖον λόγον ἀκριβῶς συν -
ώδευε τὸν Σεβασµιώτατον;

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Κατάκρισις
Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος:
«Διό ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων. Ἐν ᾧ γάρ κρίνεις

τόν ἕτερον, σεαυτόν κατακρίνεις· τά γάρ αὐτά πράσσεις ὁ κρίνων».
(Ρωμ β΄ Ι).

Δηλαδή. Εἶσαι ἀναπολόγητος, ἄνθρωπε, σύ πού γίνεσαι δικαστής
τῶν ἄλλων, ὁποιοσδήποτε καί ἄν εἶσαι. Διότι μέ τήν πράξη σου αὐτή,
τοῦ νά κατακρίνης τόν ἄλλο, καταδικάζεις τόν ἑαυτό σου. Διότι κάνεις
χειρότερα ἀπό αὐτόν πού κατακρίνεις. Καί μιά μικρή ὑπόνοια νά ἔχης
κατά τοῦ πλησίον σου, λέγει ὁ Ὅσιος Δωρόθεος, ἕνα μικρό λόγο νά πῆς,
ἀρχίζει ὁ νοῦς νά ἀφήνη τίς δικές του ἁμαρτίες καί νά ἀσχολῆται συν -
έχεια μέ τόν ἄλλον. Καί συνεχίζει ὁ Ὅσιος:

«Ὅσοι θέλουν νά σωθοῦν, δέν προσέχουν τά ἐλαττώματα τοῦ ἄλλου,
ἀλλά πάντοτε τά δικά τους καί ἔτσι προκόβουν πνευματικά.»

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει γιά τόν Ἀββᾶ Παφνού-
τιο (19/4) τό ἑξῆς:

«Κάποτε περπατῶντας ὁ Ὅσιος στόν δρόμο ἔφθασε κοντά σέ ἕνα
χωριό, ὅπου ἐκεῖ εἶδε ἕνα ἄνδρα καί μιά γυναίκα νά ἀσχημονοῦν.
Αὐτός ἀντί νά τούς κατακρίνει ἀμέσως παρεκάλεσε τόν Θεό γιά τίς
ἁμαρτίες του. Ἀμέσως στάθηκε μπροστά του Ἄγγελος Κυρίου,
κρατῶντας μάχαιρα καί τοῦ εἶπε: 

«Παφνούτιε, ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κατακρίνουν τούς ἀδελφούς
τους, πρόκειται νά θανατωθοῦν μέ αὐτήν τήν μάχαιρα. Ἐπειδή ὅμως σύ
δέν κατέκρινες, ἀλλά ταπεινώθηκες μπροστά στόν Θεόν, σάν νά ἔκα-
νες ἐσύ τήν ἁμαρτία, γι᾿ αὐτό γράφτηκε τό ὄνομά σου στό Βιβλίο τῆς
Ζωῆς».

*   *   *
Τί μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος; «Μή καταλαλεῖτε ἀλλήλων,

ἀδελφοί, ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ καί κρίνων τόν ἀδελφόν αὐτοῦ κατα-
λαλεῖ νόμον καί κρίνει νόμον.» (Ἰακώβ δ΄ 11). Δηλαδή. Μή κατηγορεῖ ὁ
ἕνας τόν ἄλλον ἀδελφοί. Ἐκεῖνος πού κατηγορεῖ καί καταδικάζει τόν
ἀδελφόν του, κατηγορεῖ ὡς μή ὀρθό τόν θεῖο νόμο καί καταδικάζει καί
καταφρονεῖ τόν θεῖο νόμο τῆς ἀγάπης.

Λέγει ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος ὅτι «Δέν ὑπάρχει τίποτα βαρύτερο, τίπο-
τε χειρότερο, ἀπό τήν κατάκριση ἤ ἐξουθένωση τοῦ πλησίον. Γιατί νά
μή κατακρίνουμε καλύτερα τούς ἑαυτούς μας καί τίς δικές μας ἁμαρ-
τίες; Γιατί ἁρπάζουμε τήν κρίση ἀπό τόν Θεό;» Καί γιατί τό παθαί-
νουμε αὐτό; Διότι λείπει ἡ ἀγάπη. «Ἡ ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρ-
τιῶν. Ἡ ἀγάπη δέν σκέπτεται τό κακό, ὅλα τά σκεπάζει».

*   *   *
Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας (28/8) μᾶς διδάσκει πῶς πρέπει νά

ἀποφεύγουμε τήν κατάκριση. 
Κάποτε στή σκήτη τοῦ Ὁσίου Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος ἕνας μοναχός

ἁμάρτησε καί ἔγινε γνωστή ἡ ἁμαρτία του. Ἔτσι ὅλοι οἱ μοναχοί τῆς
Σκήτης συγκεντρώθηκαν, γιά νά τόν κρίνουν. Κάλεσαν τότε καί τόν
Ὅσιο, ὁ ὁποῖος δέν ἤθελε νά πάη. Ἀλλά ἐπειδή τόν πίεσαν καί γιά νά
μή φανῆ παρήκοος, πῆγε καί χωρίς, νά θέλη. Βρῆκε ὅμως μιά σοφώτα-
τη μέθοδο, σάν φρόνιμος πού ἦταν, καί ἔκανε ὅλους καί φοβήθηκαν
τήν κρίση τοῦ Θεοῦ καί ἄφησαν τόν ἁμαρτάνοντα ἀτιμώρητον, γιά νά
τόν κρίνη ὁ δίκαιος κριτής, ὁ ἐλεήμων καί εὔσπλαγχνος.

Τί ἔκανε; Ἔβαλε πολύ ἄμμο σέ ἕνα τρυπητό ζεμπίλι καί βαστάζοντάς
το, ἱδρωμένος καί λαχανιασμένος πῆγε στήν σύναξη. Οἱ ἀσκηταί βλέ-
ποντας τήν ἄμμο νά χύνεται πίσω του, τόν ρώτησαν, τί σημαίνει αὐτό
πού ἔκανε καί τό φορτίο πού ἔφερε. Αὐτός τούς ἀπάντησε ἀναστενά-
ζοντας βαρειά. «Αὐτά πού βαστάζω πίσω εἶναι τά ἁμαρτήματά μου τά
βαρειά καί ἀμέτρητα, τά ὁποῖα ἔριχνα πίσω, γιά νά μή τά βλέπω καί
ἦλθα νά κρίνω τόν ἀδελφό μου γιά ἕνα μικρό ἐλάττωμα χωρίς νά εἶναι
συνηθισμένο πάθος σέ αὐτόν».

Ὅταν τά ἄκουσαν αὐτά κοιτάχθηκαν ὅλοι, γνωρίζοντες ὅτι γι᾿ αὐτούς
τά ἔλεγε καί ἔτσι ἄφησαν τό ἁμάρτημα τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ ὁποῖος πῆρε
συγχώρεση ἀπό ὅλους καί πῆγε στό κελί του.

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

Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταί= ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ
τοῦ νόµου δικαιωθήσονται

∆ὲν εἶναι ὀλίγοι ἐκεῖνοι οἱ πιστοὶ ποὺ ἐνῷ ξεκινοῦν τὴν πνευµατικὴ
ζωή µὲ ἱερὸ ἐνθουσιασµὸ καὶ µὲ συνέπεια, προϊόντος τοῦ χρόνου ἀφή-
νουν τὴν καρδιά τους νὰ ψυχρανθεῖ καὶ ἡ πίστη νὰ καταστεῖ ἁπλῶς κά-
τι σὰν ἰδέα καὶ θεωρία. Οἱ συνέπειες ὅµως αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι
ἄκρως ἀρνητικές, ἀφοῦ τελικῶς ὄχι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κάποια γνώση,
ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἐφαρµόζουν θὰ δικαιωθοῦν ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως.
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀλήθεια µᾶς ἐπισηµαίνει στὸ Ἀποστολικὸ ἀνάγνω-
σµα ὁ Ἀπ. Παῦλος.

“Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόµου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ
τοῦ νόµου δικαιωθήσονται” (Ρωµ. Β´ 13).

Ἂς ἐµβαθύνουµε ὅµως µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὸ σηµαντικότατο αὐτὸ
θέµα.

Θὰ πρέπει ἐξ ἀρχῆς νὰ τονίσουµε καὶ νὰ ἐννοήσουµε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν
δίδει τὸν Νόµο του καὶ τὶς ἐντολές του ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχε. ∆ὲν εἶναι
ἁπλὰ λόγια τὸ ἀποκαλυπτικὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐπαφίεται στὸ τί ἐξ
αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος θὰ θελήσει νὰ ἐφαρµόσει. Ὄχι, ὁ Νόµος καὶ οἱ
Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς πιστούς, ποὺ ἑκουσίως δέχονται τὸν
ἐλαφρὺ ζυγὸ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὑποχρεωτικοῦ κύρους καὶ ἐφαρµογῆς.
Μᾶς ἐδόθη ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ, ποὺ διασφαλίζεται καὶ ἑρµηνεύεται
αὐθεντικῶς µόνο ἐντὸς τοῦ Σώµατος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας,
ὄχι γιὰ ἄλλο σκοπό, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν ἔχουµε ρυθµιστὴ στὴν ἀτοµική, τὴν
οἰκογενειακή, τὴν κοινωνική, τὴν Ἐθνική µας ζωή. Καὶ φυσικὰ τὸ τέλειο
εἶναι ὁλόκληρος ὁ κόσµος νὰ τεθεῖ στὴν ὑπακοὴ αὐτῶν τῶν θείων
ἐντολῶν, ποὺ ἀπελευθερώνουν καὶ ἐξαγιάζουν τὸν ἄνθρωπο.

Ὁ Χριστιανὸς ποὺ θεωρητικῶς ἀποδέχεται τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν πρακτική της ἐφαρµογὴ ὁµοιάζει πρὸς τὸ ἄκαρ-
πο δένδρο. Τί λέγει ὅµως ὁ Κύριος γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή; “Πᾶν δέν-
δρον µὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται”.

Καὶ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖες οἱ λέξεις διὰ τῶν ὁποίων ὁ Κύριος ἀπο-
δίδει τὶς οὐράνιες πραγµατικότητες, ἀφοῦ σὲ αὐτὸ τὸ πῦρ τῆς αἰωνίου
κολάσεως θὰ καταλήξει ὁ κάθε ἀµετανόητος παραβάτης τοῦ Εὐαγγελι-
κοῦ νόµου.

Ὄχι, ἀδελφοί µου, δὲν µποροῦµε νὰ θεωροῦµε ἐντελῶς φυσιολογικὸ
γεγονὸς τὴν ἐφαρµογὴ τοῦ πολιτειακοῦ νόµου· νὰ συµφωνοῦµε ὅτι
ἄγνοια νόµου δὲν συγχωρεῖται· νὰ δεχόµαστε ἁπαξάπαντες - οἱ νοῦν
ἔχοντες - ὅτι οἱ παραβάτες τῶν νόµων τοῦ κράτους πρέπει νὰ τιµω-
ροῦνται καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ ἀρνούµαστε τὶς συνέπειες τῆς παραβάσε-
ως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. «Ἐκ τῶν λόγων σου κρινῶ σὲ δοῦλε πονη-
ρέ». Αὐτὴ τὴ λογικὴ ποὺ ἐφαρµόζεις γιὰ τὰ τοῦ κόσµου, τουλάχιστον
ἐφάρµοσέ την καὶ στὰ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ µὴ ἰσχυριστοῦµε ὅτι ἡ διαλεκτικὴ
αὐτὴ σύγκρισις ὑποβιβάζει τὸ πανάγιον θέληµα. Ἀλλ᾽ ἔστω κι ἀπ᾽
αὐτὴν τὴν ὀπτικὴ γωνία, ἐὰν τὸ παρατηρήσει κάποιος τὸ ὅλον θέµα, κα-
ταντᾶ ἀναπολόγητος καὶ στὴ ζωή αὐτή, ἀλλά, φοβερόν, καὶ ἐν ἡµέρᾳ
κρίσεως.

∆ὲν µποροῦµε λοιπὸν παρὰ νὰ καταντοῦµε ἄνευ τῶν ἔργων τῆς πί-
στεως, πνευµατικῶς νεκροί. Καὶ φυσικά, αὐτὸ σὲ οὐδεµία τῶν περι-
πτώσεων συνιστᾶ ἠθικισµό, ὅπως θὰ σπεύσουν νὰ κατηγορήσουν οἱ
νεορθόδοξοι καὶ οἱ “καιροσκόποι” θεολόγοι, τὸ κατάντηµα δηλ. τοῦτο
τῆς πίστεως. Ἡ ἐφαρµογὴ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως διὰ ἔργων ἀγαθῶν,
ἀποδεικνύει ὀρθοπραξίαν καὶ συνειδητὴ µυστηριακὴ – ἀσκητικὴ – ἡσυ-
χαστικὴ – ὁµολογιακὴ βιοτὴ µὲ ὅλες τὶς συνέπειες καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐκφάν-
σεις τῆς καθηµερινότητος.

Αὐτὸ δηλ. ποὺ κηρύσσει θεοπνεύστως καὶ ὁ θεῖος Ἰάκωβος, ὅταν
γράφει: “ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι”, γιὰ νὰ προσθέσει πρὸς
κάθε πιστὸν “δεῖξόν µοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου”.

Ἐὰν τώρα θελήσουµε νὰ προσέξουµε περισσότερο τὴν πληγὴ τῆς
µὴ ἐφαρµογῆς, θὰ διαπιστώσουµε καὶ θὰ παραδεχθοῦµε ὄχι ὅτι ὁ Θεὸς
ζητᾶ πράγµατα ἀκατόρθωτα, ἀλλὰ ὅτι µᾶς πνίγουν οἱ τρεῖς γίγαντες τῆς
ψυχῆς, δηλ. ἡ ρᾳθυµία, ἡ λήθη καὶ ἡ ἄγνοια, κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας µας. Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ αἰτία σὺν τοῦ ὅτι ὡς ἀνόητοι ἀνα-
παυόµαστε στὴν ἁµαρτητικὴ ροπή, ποὺ φέρουµε µέσα µας ἀλλὰ καὶ
στὴν κατάσταση τῆς πνευµατικῆς ἀναισθησίας, ποὺ καρποφορεῖ ἡ
ἐνεργὸς ἁµαρτία σὲ ὅλα της τὰ ἐπίπεδα. Εἶναι δὲ τόσο δαιµονικὴ ἡ ἀδι-
καιολόγητος δικαιολογία ὁρισµένων ὅτι δῆθεν οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ἀνεφάρµοστες καὶ τὰ θεῖα παραγγέλµατα ἀκατόρθωτα, ποὺ ἐγγί-
ζουν τὰ ὅρια τῆς βλασφηµίας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Εἶναι δυνατόν,
ἄνθρωπε, ὁ Θεὸς νὰ δώσει νόµο δυσβάστακτο καὶ ἀκατόρθωτο στοὺς
ἀνθρώπους; Αὐτὸς ὁ πάνσοφος ποὺ γνωρίζει ἕως λεπτοµερείας τὶς δυ-
νατότητες τοῦ ἀνθρώπου, Αὐτὸς ποὺ ἐξ ἀγάπης καὶ ἐκ τοῦ µὴ ὄντως
τὸν δηµιούργησε, Αὐτὸς ποὺ ἔδωσε τὸν Υἱόν του τὸν µονογενῆ νὰ θυ-
σιαστεῖ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ποτὲ δυ-
νατὸν νὰ ἰσχυρισθοῦµε ὅτι ζητᾶ κάτι ἀκατόρθωτο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο;
Κύριε φύλαξέ µας ἀπὸ τέτοιους δαιµονικοὺς λογισµούς. Ὄχι λοιπὸν δὲν
εἶναι αὐτό. Ἡ πνευµατικὴ τεµπελιά, ἡ ἄγνοια, ἡ συνήθεια στὴν ἁµαρτία
ποὺ καταντᾶ δευτέρα φύσις καθότι “τὸ ἐπαναλαµβανόµενον ἔθος,
ἦθος”, ἡ δειλία καὶ ἡ ντροπὴ τοῦ κόσµου καὶ τόσα ἄλλα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ
ὑψώνονται ὡς ἀνυπέρβλητο ἐµπόδιο στὸ νὰ ἐφαρµόσουµε µὲ χαρὰ καὶ
ἐνθουσιασµὸ τὸν αἰώνιο καὶ ἀµετάθετο νόµο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ
πραγµατικότητα καὶ ἂς ἀφήσουµε τὶς δικαιολογίες, ποὺ ὡς βαρίδια µᾶς
δένουν καὶ µᾶς ρίχνουν στὸ πέλαγος τῆς ἀνυπακοῆς.

Ναί. Τὰ πάντα ὡς πρὸς τὸ ζήτηµα αὐτὸ ἐξαρτῶνται ἀπὸ ἐµᾶς καὶ µό-
νον ἀπὸ ἐµᾶς, δοθέντος ὅτι “ὁ Θεὸς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν” (Α´ Τιµ. Β´ 4).

Ἀδελφοί µου, τὰ ἔτη ποὺ µᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ζή-
σουµε στὸν πρόσκαιρο αὐτὸ κόσµο εἶναι µετρηµένα καὶ φεύγουν γρη-
γορότερα καὶ ἀπὸ τὸ νερό. Στὸ χέρι µας εἶναι νὰ τὰ ἐκµεταλλευθοῦµε καὶ
νὰ θέσουµε ἀρχὴ σωτηρίας. Ἡ ἐφαρµογὴ καὶ µόνο ἡ ἐφαρµογὴ τῶν θεί-
ων ἐντολῶν εἶναι ποὺ βεβαιώνει τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ἄλλη, τὴν αἰώνια,
τὴν ζωή στοὺς οὐρανούς, ποὺ θὰ ἀπολαµβάνουµε τὸ λατρευτὸ πρό-
σωπο τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Νὰ δώσει ὁ Θεός. Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Ἀνακοίνωσις
Ἡ ΠΕΘ διοργανώνει ἀπὸ 17

Ἰουλίου ἕως καὶ 22 Ἰουλίου 2015,
προσκυνηµατικὴ ἐκδροµὴ στὴ
βασιλίδα τῶν πόλεων, τὴν ἀλη-
σµόνητη Πόλη, τὴν Κωνσταντι-
νούπολη.

Τὸ πρόγραµµα τῆς ἐκδροµῆς
περιλαµβάνει ἐπισκέψεις στὴν
Ἁγία Σοφία, στὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, στὴν ἐκκλησία τῶν
Βλαχερνῶν, στὸ Μπαλουκλί, στὴ
Χάλκη µὲ τὴν περίφηµη Θεολο-
γικὴ Σχολὴ καὶ σὲ πολλὰ ἀκόµη
προσκυνήµατα καὶ ἀξιοθέατα τῆς
Κωνσταντινούπολης.

Ὅσοι ἀπὸ τὰ µέλη καὶ τοὺς φί-
λους τῆς ΠΕΘ ἐπιθυµοῦν τὴ συµ-
µετοχή τους σὲ αὐτὴ τὴν ἐκδροµι-
κή εὐκαιρία, ἄς ἐπικοινωνήσουν
τὸ συντοµότερο δυνατό, µὲ τὴν κ.
Αἰκατερίνη Γιαννοπούλου στὸ τη-
λέφωνο 210-5224180, γιὰ να λά-
βουν περισσότερες πληροφο-
ρίες.

Εἰς τὴν Βοιωτίαν ἐτιμήθη ὁ
Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν διὰ τὴν ἐν γέ-
νει προσφοράν του εἰς ἐκδήλωσιν
μὲ κεντρικὴν ὁμιλίαν περὶ τῶν
Ἀρβανιτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἕλκει
τὴν καταγωγήν του καὶ ὁ Μακα-
ριώτατος. Ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὸ eisagios.blogspot.gr
τῆς 24ης Μαΐου 2015:

«Γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορά
του στὴν Βοιωτία τιµήθηκε σήµερα
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος ἀπὸ
τὸν Πολιτιστικὸ Σύλλογο "Ἡ Ἄµπε-
λος" στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης
"Α´ Ἀντάµωµα Ἀρβανιτῶν", ποὺ
πραγµατοποιήθηκε στὸν προαύλιο
χῶρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων στὰ ΟἰνόφυταP ἡ κ. Σκλιᾶ
ὁλοκληρώνοντας τὴν ὁµιλία της τό-
νισε: "Σήµερα ἔχουµε τὴν τιµὴ νὰ
βρίσκεται ἀνάµεσά µας ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος.

Εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους µας ἡ ἀνι-
διοτελὴς ἀγάπη του, τὸ κοινωνικό
του ἔργο καὶ ἡ προσφορά του, τό-
σο στὰ 27 χρόνια ποὺ διετέλεσε
Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδεί-
ας, ὅσο καὶ ὡς Προκαθήµενος τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Σήµερα,
λοιπόν, στὴν γενέτειρα πατρίδα
του, ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος "Ἡ
Ἄµπελος" θὰ ἤθελε νὰ τὸν εὐχαρι-
στήσει γιὰ ὅλα προσφέροντάς του
ἕνα δῶρο".

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαρίστησε
καὶ συνεχάρη ὅσους εἶχαν τὴν ἰδέα,
ἀλλὰ καὶ ὅσους συνέβαλαν ὥστε
νὰ ὑλοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ ἐκδήλωσηP
Ἀποκάλυψε, ὡστόσο, πὼς ἑτοιµά-
ζει στὰ Οἰνόφυτα καὶ συγκεκριµένα
στὸ πατρικό του σπίτι ἕνα µουσεῖο
καὶ ἐκεῖ θὰ τοποθετήσει τὸ δῶρο
ποὺ τοῦ ἔκαναν σήµερα, γιὰ νὰ τὸν
τιµήσουν, ὥστε νὰ µπορεῖ ὁ κάθε
ἐπισκέπτης νὰ θυµᾶται καὶ νὰ µα-
θαίνει γιὰ αὐτὴν τὴν βραδιά, γιὰ τὸ
πρῶτο ἀντάµωµα Ἀρβανιτῶν».

Ὁ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν µετατρέπει 
τὴν πατρικήν του οἰκείαν εἰς µουσεῖον

Ἐπίκαιροι ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθ. Τύπου»
Ἀρχιµανδρίτου Σπυρίδωνος Μπιλάλη (†)
«Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ FILIOQUE»

● Σπουδαία µελέτη διὰ τὸ φλέγον θέµα
τοῦ FILIOQUE

—Τιµᾶται δεµένον 26€

Μελίκρατον καί Κυκεών
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(2oν)
Στὸ προηγούµενο φύλλο, καλοί

µου φίλοι, εἴδαµε τί ἀκριβῶς εἶναι
τὸ sexting, πῶς προῆλθε καὶ ποιὰ
εἶναι ἡ ἀπήχησή του στὴ νέα γενιά.
Τώρα θὰ δοῦµε τὰ ἑξῆςP

Σὲ τί ὀφείλεται
ἡ ἀπήχηση ποὺ ἔχει;

Οἱ λόγοι εἶναι βέβαια πάρα πολλοί,
θὰ περιοριστοῦµε ὅµως στοὺς ἑξῆς
δύο:

Ὁ ἕνας εἶναι ἡ ἔλλειψη ἀξιῶν, ἰδα-
νικῶν, προτύπων, ὁραµάτων καὶ
ἀνωτέρου προσανατολισµοῦ ἀπ’
τὴ νέα γενιά, σὲ ὅλα, συνεπῶς καὶ
στὴ χρήση τῆς τεχνολογίας.

Ἑπόµενο εἶναι νὰ ἀφήνονται σ’
αὐτὲς χωρὶς κρίση καὶ ἀντιστάσεις,
ὅπως καὶ σὲ ὅλα ἄλλωστε. Τὶς χρησι-
µοποιοῦν γιὰ νὰ τὶς χρησιµοποιοῦν καὶ
ὄχι γιατί ἔχουν κάτι οὐσιαστικὸ νὰ κά-
νουν!

Κάνει ἐντύπωση ἔρευνα τῆς
Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου
Case Western Reserve στὸ Κλίβελαντ
τοῦ Ὀχάϊο ποὺ θεωρεῖται πρώτη παγ-
κοσµίως στὸ εἶδος της.2 Σύµφωνα µὲ
τὴν ἔρευνα αὐτή, οἱ ἔφηβοι ποὺ στέλ-
νουν πάρα πολλὰ γραπτὰ µηνύµατα
(περισσότερα ἀπὸ 120 τὴν ἡµέρα)
εἶναι πιὸ ἐπιρρεπεῖς στὶς καταχρήσεις,
στὸ σέξ, στὸ ἀλκοὸλ καὶ στὰ ναρκωτι-
κά, σὲ σχέση µὲ τοὺς ὑπόλοιπους συν -
οµηλίκους τους.

∆ηλαδὴ παρατηρήθηκε πὼς
ὑπάρχει στενὴ σχέση µεταξὺ τῆς
ὑπερβολικῆς χρήσης τῶν
γραπτῶν µηνυµάτων µὲ τὴν ἐπικίν-
δυνη γιὰ τὴν ἡλικία αὐτὴ συµπερι-
φορά. Μάλιστα τὰ παιδιὰ ποὺ στέλ-
νουν περισσότερα ἀπὸ 120 µηνύ-
µατα τὴν ἡµέρα, ἔχουν 3,5 φορὲς
περισσότερες πιθανότητες νὰ
ἔχουν κάνει σὲξ µὲ συνοµήλικό
τους, σὲ σχέση µὲ τὰ παιδιὰ ποὺ
στέλνουν λιγότερα µηνύµατα.

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἐρευνητὲς – ἐπιστήµο-
νες συνιστοῦν στοὺς γονεῖς νὰ ἀπο-
θαρρύνουν τὰ παιδιά τους νὰ χρησιµο-
ποιοῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ σὲ ὑπέρµετρο
βαθµὸ τόσο τὸ κινητὸ ὅσο καὶ τὶς ἱστο-
σελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης.

Μὲ τέτοια χρήση, λοιπόν, τῶν νέ-
ων τεχνολογιῶν, ἑπόµενο εἶναι νὰ
καταλήγουν καὶ στὸ sexting!

Ἔπειτα τὰ παιδιὰ ποὺ δὲν ἔχουν
ὁραµατισµοὺς καὶ στόχους, εἶναι βε-
βαίως καὶ τὰ πρῶτα, ἀλλὰ καὶ τὰ µεγά-
λα θύµατα τοῦ ἐθισµοῦ στὰ κινητὰ καὶ
τὸ διαδίκτυο. Σύµφωνα δὲ µὲ τοὺς εἰδι-
κούς, ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ διαδίκτυο ση-
µαίνει τὰ ἑξῆς τέσσερα πράγµατα:

– Ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ λεγόµενο διαδι-
κτυακὸ σέξ! – Ἐξάρτηση ἀπὸ διαδι-
κτυακὲς διαπροσωπικὲς σχέσεις! –
Ψυχαναγκαστικὲς ἐνασχολήσεις (π.χ.
τζόγος)! καὶ – Ἐξάρτηση ἀπὸ ἠλεκτρο-
νικὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια!

Καὶ ὁ δεύτερος λόγος εἶναι ἡ
ὑπέρµετρη ἔκθεση τῶν παιδιῶν
στὴν λεγόµενη σεξουαλικότητα, ἡ
ὁποία διαχέεται ὑπέρµετρα παντοῦ
µὲ ὅλα τὰ µέσα, τώρα δὲ καὶ µὲ τὶς

νέες τεχνολογίες.
Οἱ ἐφηµερίδες, τὰ περιοδικά, οἱ δια-

φηµίσεις, ἡ τηλεόραση, ὁ κινηµατο-
γράφος, τὸ θέατρο, ὡς καὶ αὐτὴ ἡ µου-
σική, ἀκόµη δὲ καὶ τὰ παιδικὰ παιχνίδια
εἶναι κατάµεστα ἀπὸ ἐρωτισµὸ καὶ σε-
ξουαλικὰ µηνύµατα. Λὲς κι ἔχουν ἐπι-
στρατευθεῖ ὅλα τὰ µέσα νὰ κάνουν
ὁµαδικὴ ἐπίθεση ἐπ’ αὐτοῦ στὴ νέα γε-
νιά. Καὶ σὰν µὴ ἔφθαναν ὅλα αὐτά, τώ-
ρα προστέθηκαν καὶ οἱ νέες τεχνολο-
γίες, ἀπὸ τὰ κινητὰ ὡς τὸ διαδίκτυο. Τί
βοµβαρδισµός! Τί πόλεµος στὴ νέα γε-
νιὰ Θεέ µου!

Κι ἐπειδὴ ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὶς νέες
τεχνολογίες, ἀξίζει νὰ τονισθοῦν τὰ
ἑξῆς ἀξιοπρόσεκταP

Ἔκθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικτύου
EU Kids Online ποὺ ἔγινε σὲ 23 Εὐρω-
παϊκὲς χῶρες µὲ τὴ συµµετοχὴ 23.420
παιδιῶν ἡλικίας 9-16 ἐτῶν καὶ 23.000
γονέων ἀναφέρει ὅτι:

– τὸ 12% τῶν παιδιῶν ἡλικίας 9-16
ἐτῶν εἶπαν ὅτι ἔχουν ἐνοχληθεῖ ἢ ἀνα-
στατώθηκαν ἀπὸ κάτι ποὺ εἶδαν στὸ
διαδίκτυο,

– πώς τὸ 14% αὐτῶν ἦρθε ἀντιµέ-
τωπο µὲ εἰκόνες σεξουαλικοῦ περιεχο-
µένου,

– πώς τὸ 15% ἔχουν λάβει µηνύµα-
τα τέτοια µηνύµατα, (sexting) ἀπ’ αὐτὰ
ποὺ ἀποστέλλονται µεταξὺ συνοµηλί-
κων,

– πώς τὸ 3% ἔχει στείλει ἢ ἀναρτή-
σει τέτοια µηνύµατα!3

Ἀλλ’ ἀξίζει νὰ προσεχθοῦν καὶ τὰ
ἑπόµενα:

– Σύµφωνα µὲ ἔκθεση τῆς Interna-
tional Association of Internet Hotlines,
µεγάλη αὔξηση παρουσιάζει ὁ
ἀριθµὸς τῶν ἱστοσελίδων πορνογρα-
φικοῦ καὶ ρατσιστικοῦ περιεχοµένου
καθὼς καὶ παιδικῆς πορνογραφίας
(τῆς τάξης τοῦ 30%, 25% καὶ 15% ἀνὰ
διετία)!!!. Ἡ ἴδια δέχεται γιὰ τὸ φαινόµε-
νο 5.800 καταγγελίες µηνιαίως!4

– Ὑπολογίζεται ὅτι τὰ ἐτήσια παγκό-
σµια ἔσοδα τῆς online πορνογραφίας
ξεπερνοῦν τὰ 57 δισεκ. δολλάρια.
Ἕνεκα αὐτοῦ παρατηρεῖται µεγάλη
πτώση στὶς πωλήσεις πορνογραφικοῦ
ὑλικοῦ ἐκτὸς διαδικτύου!5

– Σὲ Εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο τὸ 50%
τῶν ἐφήβων παραδέχεται ὅτι ἔχει ἐπι-
σκεφθεῖ τουλάχιστον µία φορά ἱστοσε-
λίδες µὲ πορνογραφικὸ περιεχόµενο.
Ἀπ’ αὐτοὺς τὸ 79% χρησιµοποίησε
τὸν ὑπολογιστὴ τοῦ σχολείου του ἢ τῆς
δηµόσιας βιβλιοθήκης!6

– Ἔρευνα τῆς Μονάδας Ἐφηβικῆς
Ὑγείας τῆς Β΄ Παιδιατρικῆς Κλινικῆς
τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν ἔδειξε
πώς τὸ 19,5% τῶν παιδιῶν ἡλικίας 14-
16 ἐτῶν δηλώνουν ὅτι ἔχουν µπεῖ σὲ
ἱστοσελίδες πορνογραφικοῦ περιεχο-
µένου καὶ πὼς τὰ ἀγόρια ἔχουν 11
φορὲς περισσότερες πιθανότητας νὰ
κάνουν αὐτὸ σὲ σχέση µὲ τὰ κορίτσια.

– Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου Le-
eds τῆς Ἀγγλίας (Τµῆµα Ψυχολογίας),
ἡ ὁποία καὶ δηµοσιεύτηκε στὸ περιο-
δικὸ «Psychoratholgy»7, ἔδειξε ὅτι οἱ
«κολληµένοι» στὸ διαδίκτυο περνοῦν
πολλὲς ὧρες σὲ πορνογραφικὲς ἱστο-

σελίδες, σὲ online τυχερὰ παιχνίδια, σὲ
online κοινότητες καὶ σὲ κοινωνικὰ δί-
κτυα.

– Στὴ Νέα Ζηλανδία, σύµφωνα µὲ
ἔρευνα τῆς Ὑπηρεσίας Ἐσωτερικῶν
Ὑποθέσεων τῆς χώρας, πάνω ἀπὸ 11
ἑκατ. ἔφηβοι παρακολουθοῦν τακτικὰ
πορνογραφία!8

– Εἶναι πολὺ σηµαντικὴ ἡ ἔρευνα
τῆς ἑταιρείας ἀσφάλειας ὑπολογιστῶν
Symantec, ἡ ὁποία δηµοσιοποίησε
ἕνα κατάλογο µὲ τὶς 100 δηµοφιλέστε-
ρες online ἀναζητήσεις παιδιῶν, τῶν
ὁποίων οἱ ὑπολογιστὲς εἶναι συνδεδε-
µένοι µὲ τὴν ὑπηρεσία Online Family
Norton, ἡ ὁποία ἐλέγχει τὶς διαδι-
κτυακὲς δραστηριότητες τῶν παιδιῶν
τους. Ἡ µελέτη περιέλαβε 3,5 ἑκατοµ-
µύρια ἀναζητήσεις παγκοσµίως. Τί
προέκυψε λοιπόν; Πὼς κατὰ
σειρὰν οἱ δηµοφιλέστερες ἀναζητή-
σεις εἶναι οἱ ἑξῆς: You Tube, Google,
Facebook, σέξ, MySpace καὶ πορνὸ
καὶ οἱ ρὸκ στάρ!9

– Σύµφωνα µὲ ἔρευνα τοῦ Πανεπι-
στηµίου τοῦ Hamprshire σὲ 1.500 ἀνή-
λικους χρῆστες τοῦ διαδικτύου διαπι-
στώθηκε ὅτι τὰ 2/3 ποὺ ἐκτίθεται σὲ on-
line πορνογραφικὸ ὑλικὸ δὲν τὸ ἐπιλέ-
γουν αὐτὸ οἱ ἴδιοι, ἀλλ’ αὐτὸ συµβαίνει
τυχαῖα.10

Γίνεται καὶ = γιὰ πλάκα!
Ἀποτέλεσµα αὐτῶν εἶναι τὸ sex-

ting νὰ γίνεται ἀκόµη καὶ P γιὰ πλά-
κα!

Σύµφωνα µὲ τὴ ἔγκυρη µελέτη
(Kimberly 2012) γιὰ δύο λόγους οἱ
ἔφηβοι προβαίνουν στὸ sexting.
Ἀπὸ ἐρωτισµὸ στὸ πλαίσιο τῆς σχέ-
σης καὶ P γιὰ πλάκα!

Σύµφωνα µὲ ἔρευνα τοῦ Ἰνστιτού-
του Ψυχικῆς καὶ Σεξουαλικῆς Ὑγείας
σὲ συνεργασία µὲ τὴν «Κάπα Rese-
arch» συµβαίνει τὸ sexting νὰ κερδί-
ζει ἔδαφος γιατί α) εἶναι εὔκολη αὐτὴ
ἡ προσέγγιση (41,3%), β) ὑπάρχει
ἀνωνυµία (36,5%) καὶ γ) ἔχει πλάκα
καὶ σασπὲνς (19%)!

Ὡστόσο, σύµφωνα µὲ τοὺς ψυχο-
λόγους, πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτὰ µπορεῖ
νὰ κρύβεται ἀπὸ µία ἁπλὴ ἐφηβικὴ
περιέργεια µέχρι χαµηλὴ αὐτοεκτίµη-
ση ἢ ἡ προσπάθεια τῶν ἐφήβων νὰ
γίνουν ἀποδεκτοί.

[Στὸ ἑπόμενο θὰ δοῦμε τί ἀποκα-
λύπτει τὸ sexting, ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀπάν-
θρωπο καὶ τὶς «λογικὲς» μέσα ἀπὸ τὶς
ὁποῖες οἱ νέοι ἐνδίδουν σ’ αὐτό!].

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµειώσεις:

2. Πραγματοποιήθηκε σὲ 20 δημό-
σια λύκεια τῆς περιοχῆς τοῦ Κλίβε-
λαντ σὲ δεῖγμα 4.200 μαθητῶν ἡλικίας
13 – 18 ἐτῶν. 3. Πηγή: Kathimerini.gr. 4.
Πηγή: Kathimerini.gr. 5. Πηγή:
ΑΠΕ/Reuters. 6. Πηγή: Kathimerini.gr.
7. Πηγή: news.bbc.co.uk/2/hi/ heal-
th/8493149.stm καὶ ΑΠΕ - ΜΠΕ. 8.
Πηγή: Kathimerini.gr. 9. Πηγή: Kathi-
merini.gr μὲ πληροφορίας ἀπὸ AFP. 10.
Πηγή: Ἄρθρο στὸ «Popular Medicine».

Α΄
Ὁ παρατηρητικὸς καὶ ὀξυδερκὴς

κ. Παντελὴς Μπουκάλας, ἐπιλαµ-
βανόµενος διαφόρων θεµάτων διὰ
τοῦ ἄρθρου του Ἀνορθολογισµοῦ
τὸ ἀνάγνωσµα στὸ φύλλο τῆς
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» τῆς 14ης
.5.2015, γράφει ἐπὶ λέξει: «Ἀπὸ
τοὺς µυριάδες µυριάδων ὀρθοδό-
ξους χριστιανοὺς ποὺ ἔχουν κοινω-
νήσει, οὐδείς ἀσθένησε ἀπὸ AIDS.
Αὐτὸ ἂς τὸ θεωρήσουµε βέβαιο,
παρότι δὲν ὑπάρχουν σχετικὲς στα-
τιστικές.["]. Οἱ γιατροί, ὅσοι τέλος
πάντων προλαβαίνουν νὰ ἐνηµε-
ρώνονται γιὰ τὴν πρόοδο στὸν το-
µέα τῶν σπουδῶν καὶ τοῦ ἐπαγγέλ-
µατός τους καὶ δὲν βρίσκονται συν -
εχῶς στὸ τηλεοπτικὸ µετερίζι τους
["] ξέρουν ὅτι ὁ ἰὸς ΗΙV δὲν µεταδί-
δεται µὲ τὸ σάλιο, οὔτε" οὔτε"
οὔτε µὲ τὸ φιλὶ κ.λπ. ∆ὲν εἶναι θα-
ῦµα λοιπὸν ἡ µὴ µετάδοσή του διὰ
τῆς µεταλήψεως. Φυσικὴ εἶναι. Καὶ
ἐπιστήµη. --Καὶ συνεχίζει:

Μολαταῦτα, ὁ Κ. Γιάννης Μιχα-
λογιαννάκης, ἰατρὸς ἄνθρωπος καὶ
ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν βουλευτὴς (στὸν
ΣΥΡΙΖΑ τώρα, προερχόµενος ἀπὸ
τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ µὲ µία µικρὴ στάση
στὴ ∆ΗΜΑΡ), θαυµατολογεῖ. Ἰσχυ-
ρίζεται ὅτι πρόκειται γιὰ θαῦµα. Ὅτι
ἡ µεταλαβιὰ εἶναι ἰοκτόνος. ∆ιατεί-
νεται µάλιστα πὼς ὑπῆρξε αὐτό-
πτης µάρτυς τοῦ θαύµατος, «ὅταν
στὸ Νοσοκοµεῖο Παίδων ὅλοι οἱ
γιατροὶ τρελαθήκανε ποὺ µία καθη-
γήτρια τῆς Ἰατρικῆς εἶπε ὅτι θὰ κοι-
νωνήσει µαζὶ µὲ τὰ παιδάκια ποὺ
εἶχαν AIDS».Τὴν πιθανότητα νὰ
ἤξερε ἡ καθηγήτρια κάτι παραπά-
νω (ἐπιστηµονικὸ) ἀπὸ τὸν ἴδιο δὲν
τὴν ὑπολόγισε.

Παραλείπων, ὡς ἥσσονος
ἐνδιαφέροντος, κατ᾽ ἐµέ, τὰ ὅσα
ἀκολουθοῦν στὸ ἄρθρο τοῦ κ.
Μπουκάλα, ἐπικεντρώνω τὶς παρα-
τηρήσεις µου ἐπὶ τῆς οὐσίας τῶν
ἀνωτέρω, διὰ τῶν ὁποίων καὶ
ἐκφράζονται ἀντιλήψεις, ἀπόψεις
ἀλλὰ καὶ θέσεις. Λογικὴ δὲ εἶναι ἡ
σκέψη, ὅτι τὸ ἄρθρο του µπορεῖ νὰ
ἀπηχεῖ καὶ τὶς ἀπόψεις του.

Β΄
Τὸ Α.I.D.S. (Acqcuired Immuno-

logical Deficiency Syndrome), τὸ
«Σύνδροµο Ἐπίκτητης Ἀνοσολο-
γικῆς Ἀνεπάρκειας»), ἀναγνωρί-
σθηκε µόλις τὸ 1981 ὡς ἰδιαίτερη
νοσολογικὴ ὀντότητα. Ἀπέκτησε δὲ
τάχιστα τεράστιο ἰατρικὸ καὶ κοινω-
νικὸ ἐνδιαφέρον, α) διότι ὁ ἀριθµὸς
τῶν καινούριων περιπτώσεων ποὺ
παρουσίαζαν τὸ AIDS διπλασιά-
ζονταν σὲ περίπου κάθε ἕξι µῆνες,
κατὰ τὸν Παγκόσµιο Ὀργανισµὸ
Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) καί, β) διότι τὸ 60%
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἐκδήλωναν,
πέθαιναν µέσα σ᾽ ἕνα χρόνο ἀπὸ
τὴν ἡµέρα ποὺ ἐγίνετο ἡ διάγνωση.

Ἀπὸ τὴν παγκόσµια βιβλιογρα-
φία σταχυολόγησα τὰ γενικῶς πα-
ραδεκτὰ δεδοµένα καὶ ἔγραψα µετὰ
λόγου γνώσεως, πλέον, τὸ βιβλίο
«AIDS Pµὲ ἁπλὰ λόγια» τὸ 1991
(Ἔκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ, σελ. 174). Ἀφοῦ,
ὅµως, εἶχε προηγηθεῖ ἀρθρογρα-
φία µου ἐπὶ τοῦ θέµατος καὶ εὐρεῖα
ἄµεση ἐπικοινωνία µὲ τὸν κόσµο
καὶ τοὺς προβληµατισµούς του,
µετὰ ἀπὸ προσκλήσεις γιὰ ὁµιλίες
ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, σὲ σχολεῖα καὶ
αἴθουσες, ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεο-
πτικὲς ἐκποµπές.

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἄρθρα µου αὐτὰ µὲ
τίτλο: «Τὸ «γκέτο τοῦ ἔητζ καὶ ἡ
ἄλλη του πλευρὰ» εἶχε δηµοσιευθεῖ
στὴν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τῆς 17ης
Σεπτεµβρίου 1987, ἀναγγέλλοντάς
το στὴ στήλη της, ΣΗΜΕΡΑ:

Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου
µου γιὰ τὸ AIDS τὸ 1991 προῆλθε
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀσθένεια αὐτὴ
εἶχε ἤδη χαρακτηρισθεῖ ὡς «ὁ
διεθνὴς τροµοκράτης», καὶ ἐπειδὴ
«ἡ κοινωνία µας ἐχρειάζετο µία
ὑπεύθυνη ἐνηµέρωση µὲ ἁπλὰ λό-
για», καὶ µὲ πληροφορίες, ἀφ` ἑνὸς
γιὰ τοὺς τρόπους µεταδόσεως καὶ
µολύνσεως, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου γιὰ τὴν
προφύλαξη καὶ τὴν προστασία της.

Ἡ δεύτερη ἔκδοσή του τὸ 1996,
(Ἔκδ. ΑΚΡΙΤΑς, σελ. 218, καὶ µὲ 72
βιβλιογραφικὲς ἀναφορές), ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν ἐνηµέρωση ἐπὶ τῶν
πολλῶν νεωτέρων δεδοµένων γιὰ
τὸ AIDS, ἔγινε καὶ ἀπὸ λόγους
πνευµατικῆς φύσεως προκειµένου
νὰ ἐρευνηθεῖ τὸ ἀπό τινος καιροῦ
τεθὲν ἐρώτηµα: «Τὸ AIDS µεταδί-
δεται µὲ τὴ Θεία Κοινωνία;» Γιὰ
τὸ ὁποῖον οἱ προκλήσεις εἶχαν δη-
µιουργηθεῖ ἀπὸ τότε ποὺ ὁ βου-
λευτὴς τῆς Λαρίσης Βασίλης Ἀγο-
ράστης προσέφυγε στὴ Βουλὴ τῶν
Ἑλλήνων καί, «ἀναφερόµενος
στὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο γίνεται ἡ
«Θεία Μετάληψη» ἐρωτοῦσε:«Ἐὰν
αὐτὸ τελεῖ ὑπὸ τὴν ἔγκριση ἢ τὴν
ἀνοχὴ τοῦ ὑπουργείου (Ὑγείας) καὶ
ποιὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις τῶν
Ἰατρικῶν Συλλόγων καὶ κυρίως τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν
(Ι.Σ.Α.)». Ἤµουν δὲ τότε Ἀντιπρό-
εδρος τοῦ Ι.Σ.Α., καὶ τὸ σχετικὸ
ἔγγραφο τοῦ ὑπουργείου «χαρα-
κτηρίσθηκε» ἀπὸ τὸν Πρόεδρο στὸ
ὄνοµά µου. Τότε, λοιπόν, 

1. Ὁ Ι.Σ.Α. στὴν ἀπόφαση τοῦ
∆.Σ. τῆς 12.2.1988 διελάµβανε ὅτι:
«∆ὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπεισέλθει
σὲ θέµατα πίστεως τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ»["]. «Σὲ σχέση µὲ τὸ ἐρώτη-
µα, δηλ. ἂν µεταδίδονται νοσήµατα
κατὰ τὴν Θεία Μετάληψη, ἀποφαι-
νόµεθα ὅτι ἀπὸ τὴν µέχρι σήµερα
πεῖρα καὶ ἀπὸ τὴ βιβλιογραφία δὲν
προκύπτουν στοιχεῖα, ποὺ νὰ πεί-
θουν ὅτι κατ’ αὐτὴ ἔχουν µεταδοθεῖ
νοσήµατα"». 

2. Ὁ Πανελλήνιος Ἰατρικὸς Σύλ-
λογος (Π.Ι.Σ), µὲ τὸ ὑπ᾽ ἀρθµ.
964/29/2/1998 ἔγγραφό του,
ἀπήντησε ὅτι: «Εἶναι «Σύµβουλος
τῆς Πολιτείας σὲ θέµατα ∆ηµόσιας
Ὑγείας, καὶ µόνον γι᾽ αὐτὰ µπορεῖ
νὰ ἔχει ἄποψη . Τὸ θέµα τῆς « ΘΕΙ-
ΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΗΣ» ["] ρυθµίζεται
ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο ἀπὸ τοὺς
µυστηριακοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κα-
νόνες, οὐδεµία δὲ ἐπέµβαση τῆς
πολιτείας εἶναι δυνατή, κατὰ τὸ
Σύνταγµα.{"} «"νοµίζουµε ὅτι ἡ
ὁποιαδήποτε ἔκφραση ἄποψης σὲ
αὐτὸ τὸ θέµα ἀντίκειται στὶς ἀπαγο-
ρευτικὲς διατάξεις τοῦ Συντάγµα-
τος γιὰ τὸν σεβασµὸ τῆς προσωπι-
κότητας, ποὺ κατοχυρώνει τὴν
ἐλευθερία τῆς λατρείας».

3. Τὸ δὲ ὑπουργεῖον Ὑγείας καὶ
Προνοίας µὲ τὸ ὑπ` ἀριθµ
3790/2.2.1988 πληροφόρησε τὴ
Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τὰ ἑξῆς: «α)
Τὸ ¨Ἅγιο ∆ισκοπότηρο καὶ τὸ κο-
χλιάριο τῆς θείας Μετάληψης εἶναι
κατασκευασµένα ἀπὸ µέταλλα τῶν
ὁποίων εἶναι γνωστὴ ἡ ὀλιγοδυνα-
µικὴ δράση. β) Ἡ Θεία Μετάληψη
παρασκευάζεται µὲ «Ζέον ὕδωρ»
καὶ κρασὶ µὲ ὑψηλὴ περιεκτικότητα
σὲ οἰνόπνευµα, κι ἑποµένως εἶναι
δυνατὴ ἡ καταστροφή τῶν παθο-
γόνων µικροβίων, τὰ ὁποῖα ζοῦν
καὶ πολλαπλασιάζονται στὴ θερµο-
κρασία τῶν 37 βαθµῶν C. γ) Στὴ
λεία ἐπιφάνεια τοῦ κοχλιαρίου δὲν
συγκρατοῦνται τὰ µικρόβια». δ)
Πληροφορίες, ἐπίσης γιὰ τὴν πε-
ρίοδο τῆς «συφιλίδος», κατὰ τὴν
ὁποία, «µὲ πρόταση ἀπὸ ἔγκυ-
ρους ἐπιστήµονες, ἀπαγορεύθηκε

ὁ ἀσπασµὸς τῶν εἰκόνων καὶ ἡ
Θεία Μετάληψη. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ
ἐφαρµόσθηκε"ἀλλὰ ἐγκαταλεί-
φθηκε, διότι δὲν εἶχε ἀποτέλεσµα
στὴν πορεία µεταδόσεως τῆς νό-
σου».

Σὲ αὐτά, ὅµως, τοῦ ὑπουργείου
Ὑγείας καὶ Πρόνοιας, ἐκτὸς τοῦ ὅτι
δὲν ὑπάρχει ἀπάντηση στὸ ἐπίµα-
χο ἐρώτηµα, ἀξιοσηµείωτες εἶναι οἱ
ἀνακρίβειες καὶ ἀσύγγνωστα τὰ λά-
θη, π.χ. 1. «Ἡ Θεία Μετάληψη πα-
ρασκευάζεται (µὲ Ζέον ὕδωρ) καὶ
κρασὶ µὲ ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ
οἰνόπνευµα» εἶναι λάθος, διότι
χρειάζεται περιεκτικότητα µεγαλύ-
τερη τοῦ 25% γιὰ τὴν καταστροφὴ
τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS, ἡ ὁποία ὅµως
οὐδέποτε ὑπάρχει στὴ Θεία Μετά-
ληψη. 2. Ἡ «Θεία Κοινωνία» κατὰ
τὴ Μετάληψη, ποτὲ δὲν ἔχει τὴν
θερµοκρασία τῶν 65 βαθµῶν καὶ
ἄνω, δηλαδὴ θερµοκρασία στὴν
ὁποία καταστρέφεται ὁ ἰὸς τοῦ
AIDS.

Προφανῶς, λοιπόν, οἱ συντά-
ξαντες τὸ ἔγγραφο τοῦ ὑπουργείου
Ὑγείας καὶ Πρόνοιας ἐστεροῦντο
γνώσεων καὶ προσωπικῆς ἐµπει-
ρίας περὶ τὴν «Θεία Κοινωνία» καὶ
τὴν «Θεία Μετάληψη»!

Τὰ σηµειώνω αὐτά, ἐπειδὴ
ἔχουν γίνει λάθη ἀπὸ «ἀδοκίµως
ἐπιστηµονολογοῦντες καὶ ἰατρίζον-
τες θεολόγους», οἱ ὁποῖοι τὰ χρησι-
µοποιοῦν καὶ ὡς «δεκανίκια τῆς πί-
στεως», µὴ ἀρκούµενοι στὶς Ἅγιες
Γραφές.

Ὡς ἀντιπρόεδρος τοῦ Ι.Σ.Α. τὴν
περίοδο ἐκείνη κατέθεσα «ἀνοιχτὴ
ἐπιστολὴ» στὰ Μ.Μ.Ε. µὲ τίτλο:
«Θεία Κοινωνία καὶ Ἐπιστήµη»,
ἀναφέροντας καὶ τὰ ἐκ τῆς προσω-
πικῆς µου ἰατρικῆς πείρας γνωστὰ
περὶ µὴ µεταδόσεως ἀσθενειῶν µὲ
τὴν «Θεία Κοινωνία» διὰ τῆς «Με-
ταλήψεως». Αὐτὴν δὲ τὴν ἐδηµοσί-
ευσε αὐτούσια καὶ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ» στὶς 17 Φεβρουαρίου 1988,
Ὅπως καὶ ἄλλες ἐφηµερίδες καὶ
περιοδικὰ Μητροπόλεων, αὐτῶν
δὲ τινὲς τὴν φωτοτύπησαν καὶ τὴν
κοινοποίησαν στοὺς ἱερεῖς των
ὑπὸ µορφὴν «ἐγκυκλίου» γιὰ τὸ
ἐκκλησίασµά τους.

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολοµαῖος µοῦ ἔστειλε ἐπι-
στολὴν «ἐπαινῶν καὶ «συγχαί-
ρων». Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος, ἐπὶ
πλέον δὲ καὶ ἐζήτησε «στοιχεῖα
πρὸς ἀπάντηση σὲ προβληµατιζο-
µένους καὶ ἐρωτῶντες αὐτὸν ∆ικα-
στικούς», τὰ ὁποῖα ἀνήρτησε καὶ
στὴν ἱστοσελίδα τοῦ διαδικτύου
(Internet) τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν.

Ἰατρικῶς, δὲν ὑπάρχει «οὔτε µία
βεβαιωµένη περίπτωση ἁπλοῦ πι-
στοῦ», στὸν ὁποῖο νὰ ἔχει µεταδο-
θεῖ ἀρρώστια µὲ τὴ «Θεία Μετάλη-
ψη». Οὔτε καὶ Ἱερέως ὁ ὁποῖος,
µάλιστα, µετὰ τὴν «Μετάληψη»
τῶν πιστῶν «καταλύει», δηλαδή,
καταπίνει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα στὸ
Ἅγιο Ποτήριο, καὶ µὲ ὅ,τι µπῆκε µέ-
σα σ᾽ αὐτὸ διὰ τῆς Ἁγίας Λαβίδος
ἀπὸ τὰ στόµατα ὅλων ἐκείνων οἱ
ὁποῖοι «Κοινώνησαν». Οὔτε ἀκόµη
καὶ τότε ποὺ «ἔβραζε» ἡ φυµατίω-
ση, «ἐθέριζε» ἡ σύφιλη, καὶ ἡ λέ-
πρα ἦταν «εὐρέως διαδεδοµένη».
Τὰ ἴδια τώρα καὶ µὲ τὸ AIDS. ∆ιότι,
«Ὅπου βούλεται ὁ Θεός, νικᾶται
φύσεως Τάξις». Εἶναι «θέµα πίστε-
ως» στὸν Παντοδύναµο Θεό.

Κατὰ τὴν «Πανδηµία τῆς γρίπ-
πης τῶν χοίρων» τὸ 2009,
ὑπῆρξαν δηµοσιεύµατα γιὰ ἀπαγό-
ρευση τῆς «Θείας Κοινωνίας» ἀπὸ
κάποιες ὁµάδες «Προτεσταντῶν»
καὶ «Καθολικῶν».. Στὴν Ἑλλάδα δὲ
δηµοσιεύµατα καὶ «µὲ σχόλια ἐπι-
κριτικὰ γιὰ τὴ στάση τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας ἔναντι αὐτῆς τῆς
γρίππης, µὲ ὕφος µάλιστα εἰρω-
νικὸ καὶ ἀσεβῆ διαλεκτική».

Οἱ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
προσέρχονται στὴν Θεία Κοινωνία
«µετὰ φόβου Θεοῦ πίστεως καὶ
ἀγάπης». Πίστεως σ᾽ Ἐκεῖνον ὁ
ὁποῖος εἶπε: «Ὁ τρώγων µου τὴν
σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷµα ἐν
ἐµοὶ µένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ»" «καὶ
ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Κατὰ Ἰωάννην,
κεφ. 6, στ. 56,54). Καὶ εἶναι πεπει-
σµένος, διότι «πιστὸς ὁ Θεός», δη-
λαδὴ ἀξιόπιστος, ὅτι µεταλαµβάνει
«Σῶµα καὶ Αἷµα Χριστοῦ».

Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅταν τὸν καλεῖ ὁ
Ἱερέας, «Σῶµα Χριστοῦ µεταλάβε-
τε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε»
προσέρχεται στὸ Ἅγιον Ποτήριον
µὲ «συντριβὴν καρδίας» γιὰ τὴν
Θεία Μετάληψη «ἵνα µεταλάβη
Χριστόν», καὶ ὄχι «θάνατον διὰ τῆς
Μεταλήψεως», ὅπως φοβοῦνται
κάποιοι ἢ διατείνονται ἄλλοι.

Ἂν ὅµως κάποιος φοβᾶται --
ὅπως καὶ ὅλος ὁ κόσµος τὸ γνωρί-
ζει-- κανένας δὲν ὑποχρεώνεται
οὔτε ἐξαναγκάζεται νὰ «Κοινωνή-
σει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων».
Καὶ εἶναι δικαίωµά του καὶ ἐλεύθε-
ρος νὰ ἀπέχει. Ἐκεῖνοι, ἄλλωστε,
οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν δὲν ἔχουν
καὶ λόγο νὰ προσέλθουν στὴ
«Θεία Κοινωνία» καὶ τὴ «Θεία Με-
τάληψη».

Εἶναι παρατηρηµένο ὅτι «φο-
βοῦνται» ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δὲν πι-
στεύουν στὸν Θεό. Ἂς ἀφήνουν,
ὅµως, τοὺς ἄλλους νὰ ἐνεργοῦν
κατὰ τὴν συνείδησή τους. Καὶ , κυ-
ρίως, νὰ µὴ παίζουν «ἐν οὐ παι-
κτοῖς»!

Ἐλπίζω, ἐν τέλει, ὕστερα ἀπὸ
ὅλα αὐτά, νὰ µὴ ὑπάρχουν πλέον
«ἀπορίες». Καὶ ὁ καθένας νὰ
αἰσθάνεται ἐλεύθερος, ὥστε νὰ
µπορεῖ ἄνετα νὰ ἐνεργεῖ σύµφωνα
«µὲ τὶς ἀρχές, τὶς πεποιθήσεις, τὶς
ἀπόψεις καὶ τὰ πιστεύω του», προ-
παντὸς δὲ «κατὰ συνείδησιν».

Τὴν 11ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ.

O AGIOS LOYKAS O IATROS

Σκόπια: Ἀκόµη ἕνα
∆υτικόν κράτος-
κατασκεύασµα

Τά Σκόπια εἶναι ἕνα κράτος-ἐπι-
νόηση τῆς ∆ύσης πού ἀποσκοπεῖ
στή νόθευση τῆς ἱστορίας καί στήν
δηµιουργία µιᾶς προβληµατικῆς
ἑστίας στά Βαλκάνια, προκειµένου νά
ἐξασφαλισθεῖ ἡ µόνιµη πρόσβαση
καί ἡ ἐπιρροή της στήν περιοχή. Τά
Σκόπια ἱστορικά οὐδέποτε
ὑπῆρξαν ἀνεξάρτητο κράτος, πα-
ρά µόνον πολύ πρόσφατα καί συγκε-
κριµένα ἀπό τίς 8 Σεπτεµβρίου τοῦ
1991.

Ὁ Τίτο στίς 29 Νοεµβρίου τοῦ
1943, στή σύνοδο τοῦ Jajce (πόλη
στήν περιοχή τῆς σηµερινῆς Βοσ-
νίας-Ἐρζεγοβίνης),  ἀποφάσισε τήν
ὀργάνωση τῆς χώρας σέ ὁµοσπον-
διακή βάση ἐκτελώντας κατά γράµµα
τόν ∆υτικό σχεδιασµό γιά τήν περιο-
χή. Μία ἀπό τίς ὁµοσπονδίες πού δη-
µιούργησε ὁ Τίτο ἦταν καί ἡ Λαϊκή ∆η-
µοκρατία τῆς «Μακεδονίας», στήν
περιοχή τῆς νότιας Σερβίας γνωστῆς
τότε ὡς Vardarska Banovina (διοίκη-
ση τοῦ Βαρδάρη). Σέ αὐτή τήν ἐνέρ-
γεια µεγάλο µερίδιο εὐθύνης ἔχουν οἱ
Ἕλληνες πολιτικοί τῶν κυβερνήσεων
τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου, τοῦ Νι-
κολάου Πλαστήρα, τοῦ Πέτρου Βούλ-
γαρη, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ∆αµασκη-
νοῦ, τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου,
τοῦ Θεµιστοκλῆ Σοφούλη, τοῦ Κων-
σταντίνου Τσαλδάρη καί, κυρίως τοῦ
Κωνσταντίνου Καραµανλῆ ἀλλά καί
τῶν µετέπειτα, αὐτῶν πού ἀποσιώ-
πησαν καί ἐπέτρεψαν τό γεγονός τῆς
χρήσης τοῦ ὀνόµατος τῆς Μακεδο-
νίας. Εὐθύνη, δυστυχῶς, ἔχει καί ὁ
τότε Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Σερβίας
Γαβριήλ (V) Ντόζιτς (κατά κόσµον
Gavrilo Dozic), ἀλλά καί ὁ µετέπειτα
διάδοχός του, Βικέντιος (II) Προντά-
νοβ (κατά κόσµον Vitomir Prodanov).

Μέ προσωπική παρέµβαση τοῦ
Τίτο ἱδρύθηκε ἡ «Αὐτοκέφαλη Μακε-
δονική Ἐκκλησία», παρά τίς ἔντονες
ἀντιδράσεις τοῦ Σερβικοῦ Πατριαρ-
χείου, διασπώντας ἔτσι τήν πνευµατι-
κή ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Σερβικῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας µέ Πα-
τριάρχη τόν Γερµανό Τζόριτς (κατά
κόσµον Hranislav Doric) καί παρά τίς
πιέσεις τοῦ καθεστῶτος, στίς 15 Ἰου-
λίου τοῦ 1967 ἀποφάσισε νά διακό-
ψει τίς λειτουργικές καί κανονικές σχέ-
σεις µέ τήν σχισµατική Ἱεραρχία τῶν
Σκοπίων, γιατί ὅπως ἀναφέρει ἡ
ἀπόφαση τῆς Συνόδου «αὐτοτελῶς
καί ἀντικανονικά ἀπεσχίσθη ἀπό τήν

Μητέρα Ἐκκλησία καί ἀπετέλεσε σχι-
σµατική θρησκευτική ὀργάνωση».

Ἡ κίνηση τοῦ Τίτο, εἰδικά στά Σκό-
πια, ἔδρασε ὕπουλα καί δηµιούργησε
ἕνα τεχνητό ἔθνος µέ Ἑλληνικό ὄνο-
µα καί Ἑλληνικά σύµβολα πού ἐξυ-
πηρετοῦσε τίς ἐπεκτατικές βλέψεις
του, ἀλλά καί τό εὐρύτερο σχέδιο τῶν
∆υτικῶν πού τόν ὑποστήριζαν. Μέ
τήν δηµιουργία τοῦ κράτους τῆς  Μα-
κεδονίας ὁ Τίτο ἀπέβλεπε ἀρχικά στό
νά ἀφοµοιωθεῖ ἀπό τήν Γιουγκοσλα-
βική ὁµοσπονδία ἡ µειονότητα πού
κατοικοῦσε στήν περιοχή. Ὁ λόγος
πού τόν ὁδήγησε σέ αὐτό ἦταν τό ὅτι
οἱ κάτοικοι ἦσαν στήν πλειοψηφία
τους αὐτοπροσδιοριζόµενοι ὡς
Βούλγαροι. ∆ευτερευόντως ὁ Τίτο
ἀπέβλεπε στήν ἐπέκταση τῆς Γιουγ-
κοσλαβίας στήν Ἑλληνική Μακεδονία
ἀλλά καί στήν Βουλγαρική περιοχή,
πού ἐγείρει ἀξιώσεις νά ὀνοµάζεται κι
αὐτή Μακεδονία.

Μέ βάση τόν διπλό αὐτό ἄξονα ὁ
Τίτο ἔδρασε συστηµατικά καί µεθοδι-
κά, παραχωρώντας στήν Λαϊκή ∆η-
µοκρατία τῆς «Μακεδονίας» ξεχωρι-
στή κρατική ὀργάνωση, ἰδιαίτερη
γλώσσα, στήν ὁποία ἔδωσε προτε-
ραιότητα στό νά ἐξαλειφθεῖ µέ κάθε
τρόπο ἡ ὁποιαδήποτε ἰδιωµατική
συγγένεια µέ τήν γλώσσα τῶν Βουλ-
γάρων, ἐνῶ ταυτόχρονα κατασκεύα-
σε τήν νέα Μακεδονική ἱστορία
πού πόρρω ἀπέχει τῆς ἀληθείας καί
τῆς πραγµατικῆς ἱστορίας. Ἐκείνη τήν
περίοδο κυριαρχοῦσε τό σύνθηµα ὅτι
µετά τόν δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο
ἀπελευθερώθηκε µόνο τό ἕνα
κοµµάτι τῆς Μακεδονίας, τό Γιουγ-
κοσλαβικό!

Εἴπαµε καί τήν προηγούµενη
ἑβδοµάδα πώς ἡ ἱστορική συγκυρία
τῆς διάλυσης τῆς Γιουγκοσλαβίας δέν
ἦταν τίποτε περισσότερο παρά ἕνα
βάναυσο χτύπηµα τῆς ∆ύσης στήν
Ὀρθόδοξη ἔκφραση τῶν Βαλκανίων.
Ἀπόρροια τοῦ ἴδιου σχεδίου καί τῆς
ἴδιας πολιτικῆς εἶναι τό κατασκεύα-
σµα τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων ἀλλά
καί ἡ ἀνάδειξη τοῦ ψεύτικου ζητήµα-
τος πού ἐντελῶς ἀνιστόρητα ὀνοµά-
ζεται ἀπό τούς ∆υτικούς ὡς «Μακε-
δονικό», ἐνῶ ἡ σωστή του ὀνοµασία
εἶναι «Σκοπιανό» ἤ ἀκόµα σωστότε-
ρα «περί ὄνου σκιᾶς».

Καθαρές καί εἰλικρινεῖς φωνές στήν
∆ύση, ὅπως αὐτή τοῦ Dr. Paul Craig
Roberts1, µαρτυροῦν πώς «Ἡ Μακε-
δονία, ἡ γενέτειρα τοῦ Μεγάλου Ἀλε-
ξάνδρου, εἶναι µέρος τῆς βόρειας
Ἑλλάδας, ἀλλά τόν 20ο αἰώνα τµή-
µατα τῆς Μακεδονίας ἔγιναν τµήµατα
τῆς Βουλγαρίας, τῆς Σερβίας καί τῆς
Ἀλβανίας πρίν γίνει µία ἐπαρχία τῆς

Γιουγκοσλαβίας»2. Παρά ταῦτα ἡ ∆ύ-
ση ἐξακολουθεῖ νά παίζει τά παιχνίδια
της στήν περιοχή.

Ἀλλά καί ὁ Thierry Meyssan3 τεκ-
µηριώνει στό ἐξαιρετικό ἄρθρο  του
µέ τίτλο «Τό πραξικόπηµα τῆς Wash-
ington στήν Μακεδονία µαταιώθηκε»
τό πῶς τελικά αὐτό τό κρατίδιο-ἐφεύ-
ρεση εἶναι πηγή βασάνων στήν πε-
ριοχή καί κυρίως στό ὅτι ἀποβλέπει
στήν παρενόχληση τῶν Ὀρθόδοξων
κρατῶν, ἰδιαιτέρως δέ, τῆς Ἑλλάδος,
τῆς Ρωσίας καί τῆς Σερβίας. Ἡ ∆ύση
πάλι, ὅπως καί στήν περίπτωση τῆς
Οὐκρανίας, προσπάθησε καί προσ -
παθεῖ νά δηµιουργήσει πολιτικές ἀνα-
ταραχές καί νά ὁδηγήσει τήν περιοχή
σέ ἀστάθεια, ἔτσι ὥστε νά µπορέσει
νά ἐπέµβει ἀνενόχλητη.

Θά ἦταν χρήσιµο νά δοῦµε σέ λε-
πτοµέρεια τό σχέδιο τῆς ∆ύσης στήν
Οὐκρανία καί πῶς αὐτό ἐναντιώνεται
στήν Ρωσία πού πρεσβεύει ἕνα
ἐντελῶς διαφορετικό ἦθος, πού πη-
γάζει µέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
Ἡ µελέτη τῆς τακτικῆς τοῦ ἀντιπάλου,
ἐν προκειµένῳ τῆς ∆ύσεως, εἶναι πο-
λύτιµη ἐµπειρία πού µπορεῖ νά µᾶς
βοηθήσει νά κατανοήσουµε τό γιατί
ὅλοι οἱ βαθειά Ὀρθόδοξοι «Ἀνθενω-
τικοί» Πατέρες µας προσέβλεπαν
µετά τήν Ἅλωση τῆς Πόλεως πρός
τήν Ρωσία, ἀλλά καί τό γιατί τελικά
ἐπεκράτησαν καί ἐπικρατοῦν µέχρι
σήµερα στήν Πατρίδα µας οἱ «Ἑνω-
τικοί» φιλοΦραγκολατῖνοι. Αὐτή ἡ
ἔρευνα προσφέρεται γιά τήν ἀποτρο-
πή ἐπαναλήψεως ἱστορικῶν λαθῶν,
πού ἐξελίχθηκαν σέ Πνευµατική καί
Ἐθνική συµφορά! 

Μ. Β.
1. Ο Dr. Paul Craig Roberts διετέλεσε βοη-

θός ὑπουργός τῶν Οἰκονομικῶν ἐπί τῆς
προεδρίας τοῦ Ronald Reagan, καί ἀρχισυν-
τάκτης τῆς Wall Street Journal. Εἶναι ἐπίσης
ἀρθρογράφος σέ ἔγκυρα μέσα ἐνημέρω-
σης ὅπως ἡ Business Week, τό Scripps, τό Ho-
ward News Service καί τό Creators Syndicate.
Ἀπόφοιτός του Χάρβαρντ καί τῆς Ὀξφόρ-
δης, ἔχει διδάξει σέ ὀνομαστά πανεπιστή-
μια. Τά τελευταῖα βιβλία του εἶναι τό «Τhe
Failure of Laissez Fair Capitalism an Economic
Dissolution of the West» καί τό «How Ameri-
ca was Lost». 2. http://tinyurl.com/lxtffn7. 3. Ὁ
Thierry Meyssan εἶναι Γάλλος διανοούμενος,
ἱδρυτής καί πρόεδρος τοῦ Voltaire Network
καί τοῦ ἄξονα γιά τήν Διάσκεψη Εἰρήνης.
Οἱ στῆλες του, πού εἰδικεύονται στίς διε-
θνεῖς σχέσεις, παρουσιάζονται σέ ἡμερήσιες
ἐφημερίδες καί ἑβδομαδιαῖα περιοδικά στά
Ἀραβικά, στά Ἱσπανικά καί στά Ρωσικά.
Τά δύο τελευταῖα βιβλία του πού δημοσι-
εύθηκαν στήν Ἀγγλική γλώσσα εἶναι: 9/11
the Big Lie καί Pentagate. 4.
http://tinyurl.com/onqtzly

Ἀντικειμενικοὶ μὲ τὸ AIDS
καὶ μὲ ἀλήθειες… «ἐν οὐ παικτοῖς»

Γράφει ὁ κ. Ἀθανάσιος Β. Ἀβραµίδης, Καρδιολόγος,
Ἀµ. Καθηγητὴς Παθολογίας Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Ἡ κατάντια τοῦ sexting!

Μεγάλην ἔκτασιν ἔχουν λάβει
ἤδη ἐφέτος αἱ σχέσεις μὲ τὴν ὁμόδο-
ξον Ρωσίαν. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ
δραστηριοποιοῦνται καὶ εἰδικὰ
Ἰνστιτοῦτα τῆς Κρήτης, τὰ ὁποῖα
προσφέρουν ποικίλα προγράμματα.
Συμφώνως πρὸς τὸ «anatolh.com»
τῆς 5ης Μαΐου 2015:

«Τὸ 2016 ἔχει ὁριστεῖ ὡς ἔτος ἑορ-
τασµοῦ τῶν σχέσεων Ρωσίας –
Ἑλλάδας καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἔχουν
ξεκινήσει ἤδη νὰ προγραµµατίζονται
σηµαντικὲς ἀνταλλαγὲς καὶ ἐκδηλώ-
σεις σὲ πολλοὺς τοµεῖς. Στὸ πλαίσιο
αὐτό, στὴν Κρήτη ὑπάρχει ἤδη προ-
ετοιµασία ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἑλλη-
νικῆς Γλώσσας, Ὀρθοδόξου Θεολο-
γίας καὶ Πολιτισµοῦ (Ι.Ε.Γ.Θ.Π.) καὶ τὸ
Κέντρο Μελέτης τοῦ Ὀρθοδόξου Πο-
λιτισµοῦ ἀφοῦ τὰ δύο ἱδρύµατα ἔχουν
ὑλοποιήσει προγράµµατα Ρωσικῆς,
Σλαβικῆς γλώσσας καὶ Πολιτιστικῆς
Ἱστορίας τῶν Σλαβικῶν Ἐκκλησιῶν
γιὰ ἡµεδαποὺς καὶ Εὐρωπαίους πολί-
τες, στὴν Κρήτη καθὼς καὶ µαθήµατα,
εἰσηγήσεις, διαλέξεις, ἐπιµορφωτικὰ
σεµινάρια καὶ γενικὰ ἐκπαιδευτικὰ θε-
ρινὰ προγράµµατα σπουδῆς Ἑλλη-

νικῆς Γλώσσας, Ὀρθόδοξης Θεολο-
γίας καὶ Πολιτισµοῦ ποὺ παραδίδον-
ται σὲ Ρώσους καὶ γενικότερα Σλά-
βους φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες τοῦ
Ἰνστιτούτου ἀπὸ µόνιµους καὶ ἐπισκέ-
πτες Πανεπιστηµιακοὺς καθηγητὲς
Ἕλ ληνες καὶ Ρώσους στὸ Τ.Ε.Ι. Ἁγίου
Νικολάου ἢ σὲ Πανεπιστήµια τῆς Ρω-
σίας. Μάλιστα στὴ σχετικὴ ἀπάντηση
στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Σχολῆς,
ἡ Πατριαρχικὴ Ἀνώτατη Ἐκκλησια-
στικὴ Ἀκαδηµία Κρήτης ἐνηµερώνει
γιὰ ρωσικοῦ ἐνδιαφέροντος δράσεις
καὶ συνεργασίες «ποὺ ἔχοµε ἀναλά-
βει κατὰ τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ κατὰ
τὸ τρέχον ἀκαδηµαϊκὸ ἔτος σὲ στενὴ
καὶ ἀγαστὴ συνεργασία µὲ τὸ Κέντρο
Μελέτης τοῦ Ὀρθοδόξου Πολιτισµοῦ
(Κ.Μ.Ο.Π.) καὶ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἑλλη-
νικῆς Γλώσσας, Ὀρθοδόξου Θεολο-
γίας καὶ Πολιτισµοῦ (Ι.Ε.Γ.Θ.Π.), φο-
ρεῖς Παιδείας καὶ Πολιτισµοῦ τοὺς
ὁποίους ἵδρυσε καὶ ἔθεσε σὲ πλήρη
λειτουργία ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ.
Γεώργιος Μαρνέλλος, ∆ρ Θεολογίας,
Ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς καὶ τακτικὸ
Μέλος τῆς ∆ιοικούσας Ἐπιτροπῆς
τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδηµίας Κρήτης.

Ὀρθόδοξοι πρωτοβουλίαι
διὰ τὸ ἑλληνορωσικὸν ἔτος

Ὁ τουρισμός, ἡ ἀποκαλουμένη
«βαριὰ βιομηχανία» τῆς Ἑλλά-
δος, ἔχει καταστῆ ἐσχάτως ὁ κινη-
τήριος μοχλὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος διὰ σύναψιν συμφωνιῶν
μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, μὲ ἐπι-
κεφαλῆς τὸν Μητρ. πρ. Ζακύν-
θου κ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος
γνωρίζει καλῶς καὶ τὸν τουρισμὸν
καὶ τὸ Ἰσραήλ. Συμφώνως πρὸς τὸ
agioritikovima τῆς 13ης Μαΐου
2015:

«Συνάντηση ἐργασίας µὲ τὴν
Πρέσβυ τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἑλλάδα
κ. Irit Ben-Abba εἶχε τὴν Τετάρτη
13 Μαΐου 2015, Ἀντιπροσωπία
τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυ-
νηµατικῶν Περιηγήσεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν
Πρεσβεία τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθή-
ναP. Ὁ Σεβασµιώτατος Πρό-
εδρος, Μητροπολίτης ∆ωδώνης κ.
ΧρυσόστοµοςP ἐπεσήµανε τὶς
ἰδιαίτερα φιλικὲς σχέσεις µεταξὺ
Ἑβραίων καὶ Ἑλλήνων στὴν πα-
τρίδα µας, ἀναφερόµενος εἰδικό-
τερα στοὺς τρόπους µὲ τοὺς ὁποί-
ους οἱ Ἕλληνες χριστιανοὶ προ-
στάτευσαν τοὺς Ἑβραίους συµπο-
λίτες τους κατὰ τὴν περίοδο τῆς
Γερµανικῆς Κατοχῆς, κάνοντας
µάλιστα εἰδικὴ µνεία στὴ σωτηρία
τῆς ἰουδαϊκῆς κοινότητας τῆς Ζα-

κύνθου. Στὴ συνάντηση αὐτὴ καὶ
οἱ δύο πλευρὲς ἐξέφρασαν τὴ
χαρὰ καὶ τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ
τὴν ἀγαστὴ ἕως καὶ σήµερα συ-
νεργασία, συναντίληψη καὶ τὶς ἐν
γένει ἄριστες σχέσεις τῶν δύο
λαῶν σὲ θέµατα ποὺ ἀφοροῦν τὴν
ἱστορία, τὸν πολιτισµό, τὴν θρη-
σκεία καὶ τὴν ἀνάδειξη καὶ προ-
βολὴ τῶν ἱερῶν προσκυνηµάτων
καὶ θρησκευτικῶν µνηµείων. ∆ια-
πιστώθηκε δὲ ἡ αὐξανόµενη καὶ
στὶς δύο χῶρες τουριστικὴ δρα-
στηριότητα καὶ ἐπισκεψιµότητα. Ἡ
κ. Πρέσβυς ἀπὸ τὴν πλευρά της
ἐξέφρασε τὴ διάθεση τοῦ Ὑπουρ-
γείου Τουρισµοῦ τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ
τὴ βελτίωση τῶν προσκυνηµα-
τικῶν περιηγήσεων τῶν Ἑλλήνων
ἐπισκεπτῶν στὸ Ἰσραὴλ καὶ δέχ-
θηκε µὲ χαρὰ νὰ ἐνεργήσει ὑπὲρ
τῆς πρότασης περὶ συστάσως
«Κοινῆς Ἐπιτροπῆς» συνεργα-
σίας µεταξὺ τοῦ Συνοδικοῦ Γρα-
φείου Προσκυνηµατικῶν Περιηγή-
σεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τῶν ἁρµοδίων Ὑπηρεσιῶν
τοῦ Ὑπουργείου Τουρισµοῦ τοῦ
Ἰσραὴλ καὶ τῆς Πρεσβείας του
στὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἐπίσης καὶ
τῶν ἁρµοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ
Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων, γιὰ
ὅλα τὰ κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θέ-
µατα». 

Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καὶ Ἰσραήλ

Αὐτὴν τὴν δύσκολον ὥραν,
ὅπου ἱερεῖς ἐγκαταλείπουν
τοὺς Ἱ. Ναοὺς, διὰ νὰ σώσουν
τὴν ζωήν των ἐν μέσῳ τοῦ αἱμα-
τηροῦ πολέμου εἰς τὴν Οὐκρα-
νίαν, τὸ ψευδὸ αὐτοαποκαλού-
μενον «Πατριαρχεῖον» Κιέβου
εὑρίσκει τὴν εὐκαιρίαν νὰ σφε-
τερισθῆ τὴν ἀναταραχὴν χωρὶς
κανένα σεβασμόν. Ὅπως ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὸ louganti-
na.blogspot.gr τῆς 20ῆς Μαΐου
ἐ.ἔ.:

«∆εκάδες ἱερεῖς τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας δι-
καιοδοσίας Πατριαρχείου Μό-
σχας (UOC MP) τῆς µόνης κανο-
νικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς
χώρας ἐγκαταλείπουν τὴν
Οὐκρανία ἀπὸ τὸ φόβο τῶν
διωγµῶν. Τὴν ἐπισήµανση κα-
ταγγελία ἔκανε ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ
Συνοδικοῦ τοµέα τῶν διαθρη-
σκευτικῶν σχέσεων τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπιφορτι-
σµένος µὲ τὶς ἐξωτερικὲς σχέσεις
ὁ π. ∆ηµήτριος Safonov. «∆εκά-
δες ἱερεῖς ἐγκατέλειψαν τὴν
Οὐκρανία. Τὰ ἀκριβῆ στατιστικὰ
εἶναι γιὰ τὴ στιγµὴ ἀδύνατο νὰ
ἐξακριβωθοῦν. Οἱ οἰκογένειές
τους δέχονται ἀπειλὲς θανάτου
καὶ βρίσκονται ἀντιµέτωπες µὲ

τὴν ἀπειλὴ τῆς ἄσκησης φυσικῆς
βίας», δήλωσε ἀπὸ τὴν Βιέννη ἡ
Ὀργάνωση γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ
τὴ συνεργασία στὴν Εὐρώπη
(OSCE), ποὺ ἀγωνίζεται καὶ κατὰ
τῆς µὴ ἀνοχῆς καὶ τῶν διακρίσε-
ων κατὰ τῶν χριστιανῶν. Συνο-
λικὰ 77 ἐκκλησίες καὶ µονὲς ὑπέ-
στησαν ὑλικὲς ζηµιὲς ἢ κατα-
στράφηκαν ὁλοσχερῶς κατὰ τὴ
διάρκεια τῶν µαχῶν στὴν Ἀν.
Οὐκρανία δήλωσε ὁ ἱερέας. Στὴν
∆. Οὐκρανία τὰ θρησκευτικὰ
ἐγκλήµατα ἐκδηλώνονται µὲ τὴ
µορφὴ τῆς δήµευσης τῶν ἐκκλη-
σιῶν, ποὺ ἀνήκουν στὴν UOC
MP ἀνέφερε ὁ π. ∆ηµήτριος. 

«Ὑπάρχουν 19 ἐκκλησίες τῆς
ὀρθόδοξης οὐκρανικῆς ἐκκλη-
σίας ποὺ κατασχέθηκαν βίαια
ἀπὸ τὸ αὐτοαποκαλούµενο «Πα-
τριαρχεῖο τοῦ Κιέβου». Αὐτὸ τὸ
θρησκευτικὸ µόρφωµα σχηµατί-
στηκε στὴν Οὐκρανία τὸ 1992
καὶ δὲν ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ κα-
µιὰ ὀρθόδοξη ἐκκλησία σὲ ὁλό-
κληρο τὸν κόσµο » δήλωσε ὁ
ἱερέας. Ὅλες οἱ ἐνέργειες κατὰ
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς
Οὐκρανίας «ὑποκινοῦνται ἀπὸ
τὸ θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικιστικὸ
µῖσος» δήλωσε».

Τὸ ψευδὸ «Πατριαρχεῖον» Κιέβου
κατάσχει Ἱ. Ναοὺς τῆς δικαιοδοσίας 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας

Ἑορτάζει ἡ Ἱ. Μονὴ Παναγίας
«Ἄξιόν ἐστιν» Βαρυµπόµπης
(Ἱερὸν Μετόχιον Ἱ. Μ. Μεγίστης
Λαύρας Ἅγιον Ὄρος).

Πρόγραµµα πανηγύρεως
Τετάρτη 10 Ἰουνίου

(7:00 µ.µ.) Μέγας Πανηγυρικὸς
Ἑσπερινός - Ἀρτοκλασία

Πέµπτη 11 Ἰουνίου
(7:30 π.µ.) Ὄρθρος - θεία Λει-

τουργία - Ἀρτοκλασία
Θὰ ψάλλη χορὸς Ἁγιορειτῶν Πα-

τέρων
Τὸ θεῖο λόγο θὰ κυρήξη ὁ ὁµ. κα-

θηγητὴς Α.Π.Θ. π. Θεόδωρος Ζή-
σης

Ἡ συµµετοχή σας θὰ εἶναι γιὰ
ἐµᾶς εὐλογία καὶ χαρά.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουρ-
γίας θὰ παρατεθῆ τράπεζα ἀγάπης.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ εὑρίσκεται στὴν ὁδὸ
Ἁγίου Μερκουρίου 9 

(200 µέτρα ἀπὸ τὸν Ἱ. Ν. Ἀποστό-
λου Πέτρου καὶ Παύλου Βαρυµ-
πόµπης).

Ἱερὰ Πανήγυρις

Ἄγνωστον παραμένει, ἐὰν θὰ
παραχωρηθῆ τελικῶς τὸ Δημο-
τικὸν Σχολεῖον τῆς Ἀνατολῆς
Σερρῶν, διὰ νὰ μετατραπῆ εἰς
παρεκκλήσιον ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Σι-
δηροκάστρου. Ὅπως κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὸ Σερραϊκὸν Θάρ-
ρος τῆς 20ῆς Μαΐου ἐ.ἔ.:

«∆ὲν βγῆκε καπνὸς ἀπὸ τὴ
λαϊκὴ συνέλευση ποὺ πραγµατο-
ποιήθηκε τὸ ἀπόγευµα τῆς περα-
σµένης Τρίτης 19 Μαΐου στὴν
Ἀνατολὴ Σερρῶν. Οἱ κάτοικοι τοῦ
χωριοῦ ἀνταποκρίθηκαν στὴν
πρόσκληση τοῦ τοπικοῦ Συµβου-
λίου καὶ τοποθετήθηκαν στὸ θέµα
δηµιουργίας ἢ µὴ Παρεκκλησίου
στὸ κτήριο ποὺ στεγαζόταν στὸ
παρελθὸν τὸ ∆ηµοτικὸ σχολεῖο. Ἡ
συνέλευση ἐξαντλήθηκε βασανι-

στικὰ µὲ τὴν τοποθέτηση ἀπόψε-
ων καὶ τὸ µικρὸ χωριὸ διχάστηκε.
Οἱ µισοὶ τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς πα-
ραχωρήσεως τοῦ κτηρίου τοῦ ∆η-
µοτικοῦ Σχολείου στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Σιδηροκάστρου γιὰ τὴν
δηµιουργία Παρεκκλησίου καὶ οἱ
ἄλλοι µισοὶ κατὰ τῆς παραχώρη-
σης. Σύµφωνα µὲ ὅσα δήλωσε
στὸ «Σ.Θ.» ὁ πρόεδρος τοῦ τοπι-
κοῦ συµβουλίου Ἀνατολῆς Βασί-
λειος Νικηφόρου ἡ κοινωνία τοῦ
χωριοῦ ὕστερα ἀπὸ τὶς τοποθετή-
σεις ποὺ ὑπῆρξαν θὰ σταθµίσει
ὅλους τοὺς παράγοντες καὶ θὰ
ἀποφασίσει ἀνάλογα. Εὐγενικὸς
ὁ πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ συµβου-
λίου Ἀνατολῆς δὲν θέλησε νὰ δώ-
σει περισσότερες διευκρινίσεις
στὰ ἐρωτήµατά µας».

Ἐμπόδιον εἰς τὰ σχέδια
τῆς Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου
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Τὸ αἰώνιο, τὸ ἄδυτο, τὸ ἀτελεύτη-
το φῶς, τὸ ἄκτιστο φῶς, τὸ ὁποῖο
φωτίζει τὰ ἀναγεννηµένα καὶ ἀνα-
στηµένα σύµπαντα, ἀφοῦ «Φῶς
Χριστοῦ φαίνει πᾶσιν» εἶναι ὁ ἴδιος
ὁ Χριστός µας εἶναι «τὸ φῶς τὸ
ἀληθινόν». Τὸ ὁµολογοῦµε στὴν
πρωϊνή µας προσευχὴ λέγοντας:
«Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ
φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρω-
πον ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον».
Μᾶς τὸ εἶπε ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος: «Ἐγώ εἰµι τὸ φῶς τοῦ κό-
σµου»1. Φῶς εἶναι ὁ Χριστός µας,
ἀλλὰ φῶς εἶναι καὶ ὁ οὐράνιος Πα-
τέρας Του, φῶς καὶ τὸ Πανάγιό Του
Πνεῦµα, συµφώνως µὲ τὸ Ἐξαπο-
στειλάριο τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντη-
κοστῆς: «Φῶς ὁ Πατήρ, φῶς ὁ Λό-
γος, φῶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα». Ὁ
Εὐαγγελιστὴς τῆς ἀγάπης διακη-
ρύσσει ὅτι: «Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ
σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδε-
µία»2. Ὁ Θεός, µᾶς λέει, εἶναι φῶς,
ποὺ ἀκτινοβολεῖ ἁγιότητα καὶ ἀλή-
θεια καὶ δὲν ὑπάρχει µέσα Του κα-
νένα ἴχνος ἀπὸ σκοτάδι ἐµπάθειας,
µίσους, ἐκδικήσεως, ἄγνοιας καὶ
ἁµαρτίας. Ὁ οὐρανὸς ἦταν, εἶναι
καὶ παραµένει φωτεινὸς στοὺς
αἰῶνες, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τὴν ὁλόφω-
τη καθέδρα τῆς ὑπερφώτου Ἁγίας
Τριάδος. Τὴ φωτεινότητά του ὅµως
δὲν τὴ ζούσαµε ἐµεῖς οἱ θνητοί, οἱ
βεβαρυµένοι µὲ τὸ πρωπατορικὸ
ἁµάρτηµα. Εἶχαν σκοτισθεῖ οἱ
ὀφθαλµοί µας καὶ βρισκόµαστε κα-
θισµένοι «ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανά-
του»3. Καὶ περιµέναµε νὰ ἀνατείλει
µέγα καὶ δυνατὸ πνευµατικὸ φῶς
ἀπὸ τὸν οὐρανό, γιὰ νὰ διαλύσει τὸ
πυκνὸ σκοτάδι τῆς ἁµαρτίας καὶ
τοῦ θανάτου. Μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ µας, τοῦ φωτὸς τοῦ κό-
σµου, ἄνοιξαν καὶ γιὰ ἐµᾶς οἱ πύλες
τοῦ Παραδείσου καὶ πληµµύρισαν
οἱ καρδιές µας µὲ τὸ ἐκτυφλωτικὸ
φῶς του. Αὐτὸ τὸ οὐράνιο καλού-
µαστε καὶ ἐµεῖς µὲ τὸ φῶς τῆς Πεν-
τηκοστῆς νὰ τὸ ἀπολαµβάνουµε
αἰώνια. Ὁ οὐρανὸς ἀνέκαθεν ὡς
κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ, «τοῦ πρώ-
του καὶ ἄκρως ὄντως φωτός»,
καθὼς λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ
Ἁγιορείτης4, εἶναι ὁ ὀνοµαζόµενος
«ἐµπύρινος οὐρανός», ὅπου
ὑπάρχουν καὶ τὰ ἐπουράνια τάγµα-
τα τῶν Ἀγγέλων, δεύτερα φῶτα,
µεταδοτικῶς φωτιζόµενα ἀπὸ τὸ
πρῶτο φῶς τῆς Τρισηλίου Θεότη-
τος. Μὲ φῶς πληµµύρισε καὶ ἡ γῆ
µὲ τὸ Παράκλητο Πνεῦµα, τὸ ὁποῖο
ἔγινε ὁ φωτεινὸς ὁδοδείκτης µας
γιὰ τὴν ἀτελεύτητη µακαριότητα, ἡ
ὁποία µᾶς περιµένει ὅλους, ποὺ πι-
στεύουµε στὴν ὑπέρφωτη τρισυ-
πόστατη Θεότητα.

Φῶς ὁ Χριστός µας, πηγὴ τοῦ
φωτὸς τοῦ ἀδύτου καθὼς εἶναι,
ἔδειξε τὴ δόξα Του στοὺς ἀνθρώ-
πους µὲ τὸ Θαβώριο φῶς, ποὺ τὸν
Μεταµόρφωσε ἐνώπιον τῶν προ-
κρίτων Του Μαθητῶν. Αὐτὸ τὸ φῶς,
τὸ ὁποῖο ὁ Χριστός µας ἐξέπεµπε
στὸν οὐρανό, πρὶν λάβει τὸ ἀνθρώ-
πινο φύραµα, τὸ ἀπέκρυπτε ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους, γιατὶ θὰ ἦταν
ἀδύνατο αὐτοὶ νὰ τὸν ἀντικρύσουν,

θὰ ἐκθαµβοῦνταν καὶ θὰ τυφλώ-
νονταν. Ἀφοῦ τὸν ἥλιο δὲν µπορο-
ῦµε νὰ δοῦµε µὲ γυµνὰ µάτια, ποὺ
εἶναι κτιστός, εἶναι δηµιούργηµα
τοῦ Θεοῦ, πῶς θὰ µποροῦσαν οἱ
ἄνθρωποι νὰ δοῦν τὸν Πλάστη καὶ
∆ηµιουργὸ τοῦ ἥλιου, τὸ νοητὸ
Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, Αὐτὸν ποὺ
εἶναι ὅλος φῶς καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο
µᾶς λέει τὸ ἐξαποστειλάριο τῆς
ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Χρι-
στοῦ µας, ὅτι ἀνέβηκε στὸν οὐρα-
νό, στὴν «Ἀρχίφωτον δόξαν», δη-
λαδὴ στὸν Πατέρα Του ποὺ εἶναι
πρωτόφωτος, ποὺ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ
φωτός;

Φῶς, λοιπόν, ὁ Χριστός µας φω-
τίζει πάντα ἄνθρωπο ποὺ ἔρχεται
σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσµο µὲ τὸ ἀπρόσιτο
φέγγος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν σωτηρία,
στὴ λαµπροφόρο ἡµέρα τῆς αἰωνί-
ου ἀγαλλιάσεως. Αὐτὸ τὸ φέγγος
εἶναι τὸ φέγγος τοῦ Παρακλήτου
Πνεύµατος, Αὐτοῦ ποὺ κατέβηκε
«ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν» τὴν
ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ ὄχι µό-
νο φώτισε τοὺς Ἁγίους Ἀποστό-
λους καὶ δι᾽ αὐτῶν ὅλο τὸ χριστε-
πώνυµο πλήρωµα ἀνὰ τοὺς
αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ τοὺς σόφισε καὶ
ἀπὸ ἀγραµµάτους ἁλιεῖς τῆς Τιβε-
ριάδος τοὺς ἀνέδειξε πανσόφους
ἁλιεῖς ἀνθρώπων, τοὺς ἀνέδειξε
φωστῆρες τῆς οἰκουµένης, ποὺ µὲ
τὶς ὁλοφώτεινες ἀκτῖνες τους δια-
σκέδασαν τὴν ὁµίχλη καὶ τὸ σκοτά-
δι τῆς ἀγνωσίας καὶ τοῦ αἰωνίου θα-
νάτου.

Ποιὸς ὅµως ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς χοϊ-
κοὺς µπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι ἀπολαµβά-
νει τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ µας, ὅτι
πλέει µέσα στὴν ὁλόλαµπρη νεφέ-
λη τῆς χάριτός Του, ὅτι ζεῖ καθηµε-
ρινὰ στὸ φῶς τῆς Πεντηκοστῆς;
Ποιανοῦ τὰ ἔργα εἶναι τόσο φωτει-
νά, ὥστε νὰ διώχνει µακριὰ τὸ ζόφο
τῆς αἰώνιας καταδίκης, τὸ σκοτάδι
τῆς κολάσεως; Μόνο αὐτὸς ποὺ
βιώνει τὴν ἀγάπη µένει µέσα στὸ
φῶς τῆς Ἀναστάσεως, µένει µέσα
στὴ φωτεινὴ νεφέλη τοῦ Θαβωρί-
ου, ἀποκτᾶ τὶς πύρινες γλῶσσες
τῆς Πεντηκοστῆς, µένει κοντὰ στὸ
Χριστό µας καὶ ἡ φωτεινὴ συµπερι-
φορά του δὲν δίνει ἀφορµὲς σκαν-
δάλου καὶ πτώσεως τοῦ ἀδελφοῦ
του, ἀλλὰ οὔτε καὶ αὐτὸς πικραίνε-
ται ἢ σκανδαλίζεται ἀπὸ τὰ σκο-
τεινὰ ἔργα καὶ τὰ λόγια ἐκείνου. Ἡ
ἀγάπη εἶναι φῶς, καὶ φυσικὰ καὶ ἡ
φιλανθρωπία εἶναι φῶς, ἀφοῦ αὐτὴ
ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἐνεργῆς
ἀγάπης. Ἔτσι ὁ φιλάνθρωπος ζεῖ
καὶ κινεῖται µὲσα στὴ φωτεινὴ νεφέ-
λη τοῦ Θεοῦ καὶ χαίρεται τὴ φωτει-
νότητα, τὴ θαλπωρὴ καὶ τὴ ζεστα-
σιὰ τοῦ φωτός, ποὺ ἐκπέµπει ὁ
ἄκτιστος Ἥλιος, ὁ ∆ηµιουργὸς τοῦ
κτιστοῦ ἥλιου, ὁ Παντουργέτης Θε-
ός.

Ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία, ἱδρυµένη
τὴν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἀπὸ τὸ
Φῶς τοῦ κόσµου, τὸ Θεάνθρωπο
Ἰησοῦ, καταυγάζεται στοὺς αἰῶνες
ἀπὸ τὶς γλωσσοπυρσόµορφες
φλόγες τοῦ Παρακλήτου Πνεύµα-
τος, ποὺ τὴν ὁδηγοῦν «εἰς πᾶσαν

τὴν ἀλήθειαν»5. Ἡ Ἐκκλησία µας
ἀποτελεῖ ἕνα ταµεῖο ἠθῶν χρηστό-
τητος, ἕνα ἀσταµάτητο ἐργαστήριο
ἁγιότητος, ἀκολουθώντας τὴν προ-
τροπὴ τοῦ Φωτοδότου Χριστοῦ
µας: «Ἅγιοι γίγνεσθε, ὅτι ἐγὼ Ἅγιός
εἰµι»6. Παίρνει ἡ Ἐκκλησία µας
χῶµα καὶ βγάζει χρυσάφι· παίρνει
ὕλη καὶ βγάζει πνεῦµα· παίρνει
καρδιὲς βουτηγµένες στὸ βοῦρκο
καὶ τὶς καθαρίζει· παίρνει φθαρτότη-
τα καὶ παράγει ἀφθαρσία· παίρνει
χοϊκοὺς πολίτες καὶ τοὺς κάνει
οὐρανοπολίτες· παίρνει στρατιῶτες
ἀπὸ τὴ γήϊνη στρατιά, τὴ στρατευό-
µενη Ἐκκλησία, καὶ τοὺς κάνει
στρατιῶτες τῆς θριαµβεύουσας
στοὺς οὐρανούς πανηγύρεως.
Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία µας µὲ τὴ
λυτρωτική της πορεία µέσα στὸ πέ-
ρασµα τῶν αἰώνων.

Τὸ φωτοπάροχο Πανάγιο Πνε-
ῦµα, ὁ Παράκλητος, µοιράζει σὲ
ὅλους µας χαρίσµατα, µᾶς προι κίζει
µὲ ἀρετές, ποὺ µᾶς περικοσµοῦν,
µᾶς χαρακτηρίζουν καὶ σφραγίζουν
τὴν ἐπίγεια πορεία µας. ∆ὲν δίνει σὲ
ὅλους τὰ ἴδια χαρίσµατα ὁ Θεός.
Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Μὴ
πάντες ἀπόστολοι; Μὴ πάντες
προφῆται; Μὴ πάντες διδάσκαλοι;
Μὴ πάντες δυνάµεις; Μὴ πάντες
χαρίσµατα ἔχουσιν ἰαµάτων; Μὴ
πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; Μὴ
πάντες διερµηνεύουσιν;»7. Κάθε
ἕνας ἔχει τὸ δικό του χάρισµα καὶ
δὲν δικαιοῦται νὰ λέει ὅτι τὸ χάρι-
σµά του εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ αὐτὸ
τοῦ ἀδελφοῦ του. Τὰ χαρίσµατα
ποὺ µᾶς δίνει ὁ Θεός, δηλαδὴ τὰ
τάλαντα µὲ τὰ ὁποῖα µᾶς προικίζει,
εἶναι αὐτὰ ποὺ ὀφείλουµε νὰ τὰ
δουλεύουµε καὶ νὰ τὰ αὐξάνουµε
µὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν πνευµατική
µας τελείωση καὶ ἁγιότητα καὶ τὴν
οἰκοδοµὴ τοῦ πλησίον, ἀφοῦ καὶ γι’
αὐτὸν ὁ Χριστός σταυρώθηκε καὶ
αὐτοῦ ἐπιθυµεῖ τὴ σωτηρία. Ἀλλοί-
µονό µας, ὅµως, ἂν τὰ τάλαντα
ποὺ µᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς δὲν τὰ
αὐξάνουµε, ἀλλὰ τὰ κρύβουµε στὴ
γῆ. Θὰ µᾶς τιµωρήσει ὁ Θεὸς γιὰ
τὴν πονηρία µας καὶ τὴν ὀκνηρία
µας. Λέει πάλι στοὺς Κορινθίους ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος: «Ζηλοῦτε τὰ
χαρίσµατα τὰ κρείττονα»8, δηλαδὴ
νὰ ἐπιδιώκετε µὲ ζῆλο τὰ χαρίσµα-
τα ποὺ φέρουν τὴ µεγαλύτερη ὠφέ-
λεια καὶ τὰ χαρίσµατα αὐτὰ βασί-
ζονται στὴν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη µᾶς
κάνει ταπεινούς, µᾶς κάνει ἀφιλάρ-
γυρους, µᾶς κάνει ἐλεήµονες, µᾶς
κάνει φιλάνθρωπους, µᾶς κάνει τί-
µιους καὶ νόµιµους ἀγωνιστές, στὸ
στάδιο τῆς ζωῆς. Καὶ ὁ Χριστός µᾶς
περιµένει νὰ µᾶς στεφανώσει,
ἀφοῦ «ἐὰν καὶ ἀθλῇ τις οὐ στεφα-
νοῦται ἐὰν µὴ νοµίµως ἀθλήσῃ»9.
Σηµειώσεις: 

1. Ἰωάν. η΄ 12. 2. Α΄ Ἰωάν. α΄ 5.
3. Ματθ. δ΄ 16. 4. Νικοδήµου Ἁγιο-
ρείτου, Ἑορτοδρόµιον, σελὶς 424,
Βενετία 1836. 5. Ἰωάν. ιστ΄ 13. 6. Α΄
Πέτρ. α΄ 16. 7. Α΄ Κορ. ιβ΄ 29-30. 8.
Α΄ Κορ. ιβ΄ 31. 9. Β΄ Τιµ. β΄ 5.

Ζοῦμε εἰς τὸ φῶς τῆς Πεντηκοστῆς;
Γράφει ὁ ∆ρ Χαραλάµπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑµνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ἡμέρα μνήμης τοῦ ὁμολογητοῦ Γέροντος, 
Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Μυτιληναίου

Ὑπὸ τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Εἰρηναίου Βαϊοπούλου, Καθηγουµένου 
τῆς ἐν Πυργετῷ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου

(1ον)
Τὴν Παρασκευή 22 Μαΐου στὴν

Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου Πυργετοῦ, στὶς πα-
ρυφὲς τοῦ Ὀλύμπου, πραγματο-
ποιήθηκε Ἱερὰ Ἀγρυπνία, στὸ τέ-
λος τῆς ὁποίας τελέστηκε καὶ τὸ
ἔνατο (9ο) ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ
Μακαριστοῦ καὶ ξακουστοῦ γιὰ τὰ
ψυχωφελέστατα κηρύγματά του
Γέροντος, Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανα-
σίου Μυτιληναίου. Κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν
ὁποία συμμετεῖχε πλῆθος πνευμα-
τικῶν του τέκνων, ὁμίλησε ὁ Σε-
βαστὸς Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης Εἰρηναῖος
Βαϊόπουλος, γιὰ τὴν ἁγιασμένη καὶ
χαρισματοῦχο προσωπικότητα τοῦ
Πολυσεβάστου Γέροντος.

Μνηµονεύετε 
τῶν ἡγουµένων ὑµῶν=
Ἡµέρα µνήµης σήµερα, ἀγαπητοί

µου. Μνήµης τοῦ Μακαριστοῦ Γέ-
ροντός µας Ἀθανασίου Μυτιληναίου,
ὁ ὁποῖος «ἐν ἐσχάτοις χρόνοις» ἀνε-
δείχθη µία σπουδαία προφητικὴ
φωνὴ καὶ διηκόνησε τὴν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ κατὰ τρόπον θαυµα-
στόν. Ταυτίστηκε ἀπόλυτα µὲ τὴν Πα-
ράδοσί της καὶ αὐτὸ ἰσχυροποιεῖ τὴν
πεποίθησί µας ὅτι ὄντως ἀνήκει στὴ
χορεία τῶν Μεγάλων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας µας.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγινε, ἀλλὰ καὶ
γίνεται πολὺς λόγος γιὰ τὸ πρόσωπο
τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος Παϊσίου, τὸν
ὁποῖο ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σία λίαν ἐσχάτως κατέταξε στὸ ἁγιο-
λόγιό της καὶ γέµισε τὶς καρδιὲς ὅλων
µας µὲ πνευµατικὴ χαρὰ καὶ ἀγαλ-
λίασι, γιατὶ ὅλοι ὅσοι τὸν γνωρίσαµε
προσωπικὰ ὠφεληθήκαµε ἀφάντα-
στα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ σοφία ποὺ τὸν
διέκρινε ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἁγιοπνευ-
µατικές του συµβουλές. Ὁ Ὅσιος
Παΐσιος, ὀφείλω νὰ σᾶς πῶ, ἐλάχι-
στες φορὲς συναντήθηκε µὲ τὸν Μα-
καριστὸ Γέροντά µας Ἀθανάσιο. Εἶχε
ὅµως µαζί του µιὰ ἐσωτερική, θὰ ‘λε-
γα, ἐπικοινωνία καὶ ἐκτιµοῦσε βαθύ-
τατα καὶ τὸ πρόσωπο ἀλλὰ καὶ τὸ
πνευµατικὸ ἔργο του. Ἔτσι ὅταν Λα-
ρισαῖοι προσκυνηταὶ τὸν ἐπισκέ-
πτονταν, κατὰ µαρτυρίαν πολλῶν,
τοὺς ὑπεδείκνυε ὅτι κακῶς ἐκοπία-
σαν ταξιδεύοντες ὡς ἐκεῖ. «Ἐσεῖς,
τοὺς ἔλεγε, τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ ἔχετε
δίπλα σας. Ἔχετε κοντά σας τὸν Γέ-
ροντα Ἀθανάσιο, στὸν ὁποῖο µπορε-
ῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε γιὰ τὴ λύσι τῶν
ἀποριῶν  καὶ τῶν προβληµάτων
σας».

Καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι, φεύγοντας
ἀπ’ τὴν πρόσκαιρη τούτη ζωὴ ὁ Μα-
καριστὸς Γέροντάς µας, ἄφησε πί-
σω του τεράστιο θησαυρό. Μεταξὺ
τῶν ἄλλων ὑπάρχουν δεκατρεῖς (13)
συµπυκνωµένοι δίσκοι (CDs), στοὺς
ὁποίους καταγράφονται χίλιες τρια-
κόσιες εἴκοσι πέντε (1325) ἀπαντή-
σεις σὲ ἀντίστοιχες ἀπορίες. Κάθε
∆ευτέρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Χαραλάµπους Λαρίσης ἀπὸ τὶς 7:30
ἕως τὶς 9 ἡ ὥρα τὸ βράδυ οἱ Λαρι-
σαῖοι ἄκουγαν τὴ λύσι τῶν ἀποριῶν
τους. Ἀπορίες θεολογικὲς καὶ πρα-
κτικές, οἱ ὁποῖες διατηροῦν ἄθικτο τὸ
χνούδι τῆς ἐπικαιρότητος καὶ εἶναι
λίαν ἐνδιαφέρουσες.

Τὴν ἀποδοχὴ ὅµως τοῦ Γέροντος
Ἀθανασίου ὡς µεγίστης ἐκκλησια-
στικῆς προσωπικότητος δὲν τὴ συ-
ναντοῦµε µόνο στὸ πρόσωπο τοῦ
Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Τὰ ἴδια
αἰσθήµατα εἶχαν πρὸς τὸ πρόσωπό
του, ἐξ ὅσων γνωρίζουµε προσωπι-
κά, καὶ ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυ-
σοκαλυβίτης, ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερ-
βάκος ἀλλὰ καὶ ὁ σοφότατος καὶ µο-
ναδικὸς κανονολόγος τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ 20οῦ αἰῶνος Γέρων Ἐπιφάνιος
Θεοδωρόπουλος. Μὲ τὸν τελευταῖο
µάλιστα εἶχε στενότατες σχέσεις. Καὶ
ὅταν ἐκεῖνος ἐνωρίτατα ἀνεχώρησε
διὰ τὰς αἰωνίους µονάς, ὁ Μακα-
ριστὸς Γέροντας Ἀθανάσιος κατὰ κυ-
ριολεξίαν τὸν ἔκλαψε, ἐπαναλαµβά-
νοντας συνεχῶς ὅτι δὲν ὑπῆρχε κα-
νεὶς νὰ τὸν ἀντικαταστήση.

Τὸν ἀπεκαλέσαµε στὴν ἀρχὴ µεγί-
στη προφητικὴ φωνὴ καὶ τοῦτο, διότι
αὐτὴ ἡ φωνὴ µὲ τὴν προφητική της
δύναµι ἐτάραξε τὰ δυσώδη λιµνάζον-
τα ὕδατα τόσο τῆς τοπικῆς ὅσο καὶ
τῆς εὐρύτερης ἑλλαδικῆς κοινωνίας.

Ὁ λόγος του ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος
του ἦταν ὁµολογιακός. Σὲ µιὰ ἐποχὴ
ποὺ ὁ ἠθικισµὸς µεσουρανοῦσε, ἐκε-
ῖνος ὡς χαρισµατοῦχος θεολόγος µὲ
τὸ δογµατικὸ καὶ ἐκκλησιολογικό του
κήρυγµα, ὄχι µόνο ἀπὸ τοῦ ἄµβωνος
ἀλλὰ καὶ διαλεγόµενος µὲ ἐκπροσώ-
πους αἱρετικῶν ὁµάδων ἔθετε
φραγµὸ στὰ ἀπύλωτα στόµατά τους.
Τόσο οἱ ψευδοµάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ
ὅσο καὶ οἱ πεντηκοστιανοὶ τῆς Λαρί-
σης στὸ πρόσωπό του ἀνεκάλυψαν
τὸν µεγαλύτερο ἐχθρό τους.

Ὁµολογιακοὺς ἀγῶνες ἔκανε
ὅµως καὶ κατὰ ὀργανώσεων σκο-
τεινῆς προελεύσεως. Ὁ προσκοπι-
σµός, ἐπὶ παραδείγµατι, ὁ ὁποῖος σή-
µερα ὄχι µόνον δραστηριοποιεῖται
ἀνενόχλητος, ἀλλὰ καὶ ἐπαινεῖται ἀπὸ
µερικὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς Ἐκκλη-
σίας, οἱ ὁποῖοι µάλιστα φωτογραφί-
ζονται τιµητικὰ µὲ τοὺς ἐκπροσώ-
πους του καὶ θεωροῦν ἑαυτοὺς εὐτυ-
χεῖς, διότι ὡς νέοι διετέλεσαν πρό-
σκοποι καὶ οἱ ἴδιοι, στὸ πρόσωπο τοῦ
Μακαριστοῦ Γέροντος βρῆκαν τὸν
ἀληθινὸ διδάσκαλό τους. Ὅσοι ἀπὸ
αὐτοὺς δὲν τὸ ἐγνώριζαν, ἔµαθαν ὅτι
(ὁ προσκοπισµὸς) εἶναι γέννηµα τῆς
σκοτεινῆς Μασονίας.  Ὅτι ὁ ἱδρυτής
του Ἐγγλέζος ὡς πρὸς τὴν καταγω-
γήν, Μπέηντεν Πάουελ (Robert Ba-
den Powell) ἦτο µασόνος τριακοστοῦ
τρίτου (33ου) βαθµοῦ. Ἡ δὲ σύζυγός
του µέλος καὶ αὐτὴ ὁπωσδήποτε κά-
ποιας θυγατρικῆς ὀργανώσεως τῆς
Μασονίας, ἐπειδὴ ἡ ἴδια δὲν δέχεται

γυναῖκες στὶς στοές της, ἵδρυσε τὸν
ὁδηγισµό. Τὴν ἀντίστοιχη δηλαδὴ
πρὸς τὸν προσκοπισµὸ ὀργάνωσι, ἡ
ὁποία δέχεται στὶς τάξεις της τὸ γυ-
ναικεῖο φῦλο.

Ὡς προς τὴ σχέσι δὲ τῆς µασονίας
µὲ τὸν προσκοπισµὸ δὲν χρειάζεται
νὰ εἶναι σοφὸς κανείς, γιὰ νὰ τὸ ἀντι-
ληφθῆ.

Ἀρκεῖ νὰ σκεφθῆ µόνον ὅτι ὅσοι
µυοῦνται στὸν α΄ βαθµὸ τῆς Μασο-
νίας ὀνοµάζονται λυκιδεῖς, οἱ δὲ νεα-
ροὶ πρόσκοποι λυκόπουλα, ποὺ εἶναι
ἡ ἀντίστοιχη λέξι στὴ νεοελληνικὴ
κοινὴ γλῶσσα.

Εἶχε δὲ τὴν τόλµη ὁ µακαριστὸς Γέ-
ροντας Ἀθανάσιος νὰ εἰσέλθη καὶ µέ-

σα στὴ λέσχη τους καὶ νὰ κατηγορή-
ση εὐθέως καὶ κατὰ πρόσωπον τοὺς
ἡγετικοὺς παράγοντες ὅτι ἁρπάζουν
τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὰ στε-
ροῦν τὸν ἐκκλησιασµὸ καὶ τὰ ὁδη-
γοῦν τὶς περισσότερες Κυριακὲς τοῦ
ἔτους στὴν ὕπαιθρο διδάσκοντάς τα
ἔτσι φυσιολατρία, δηλαδὴ εἰδωλολα-
τρία.

Μάλιστα οἱ ἴδιοι οἱ ἡγέτες τους ὁµο-
λογοῦν ὅτι καλλιεργοῦσαν τὴ θρη-
σκευτικὴ συνείδησι τῶν παιδιῶν, διό-
τι ἡ πρώτη ἐνέργειά τους στὴν ὕπαι-
θρο ἦταν νὰ ἀνάψουν φωτιὰ καὶ ἱστά-
µενοι ὅλοι γύρω ἀπ’ αὐτὴν νὰ ἀπαγ-
γέλουν προσευχές. Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν θὰ
χρειαζόταν νὰ προσθέσουµε τίποτε
ἄλλο, παρὰ µόνον τὴ µικρὴ πρότασι
ποὺ ὡς µαθηταὶ ἐπανελαµβάναµε
στὸ µάθηµα τῶν µαθηµατικῶν:

«ὅπερ ἔδει δεῖξαι».
Ὁ ἀγώνας του αὐτὸς ὅµως µαζὶ

µὲ τοὺς συναφεῖς κατὰ τῶν Ροτα-
ριανῶν καὶ τῆς Μασονίας, ἡ ὁποία
ἀπὸ ἐκεῖ στρατολογοῦσε καὶ συνε-
χίζει νὰ στρατολογῆ τὰ µέλη της,
ὅπως καὶ ἄλλη φορὰ εἴπαµε, ἄνα-
ψε φωτιὰ ἡ ὁποία ἔλαβε εὐρείας δια-
στάσεις, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ δεχθῆ ἐκ
µέρους ἐπωνύµων µασόνων λιβέλ-
λους, ἀλλὰ καὶ ἀπειλὲς κατὰ τῆς
ἠθικῆς του ἀκεραιότητος.

Τότε µάλιστα ἐκλήθη στὸ µέγαρο
τῆς Ἀνωτέρας ∆ιοικήσεως Χωροφυ-
λακῆς Θεσσαλίας, ὅπου ὁ ∆ιοικητὴς
τὸν ἐπέπληξε ἀνοικείως καὶ τὸν ἔβγα-
λε ἀπὸ τὸ γραφεῖο του, σχεδὸν
σπρώχνοντάς τον.

Ἀλλὰ αὐτὰ γιὰ τὸν Μακαριστὸ Γέ-
ροντα ἀποτελοῦσαν τιµὴ καὶ τοῦ
προσέθεταν πνευµατικὰ διάσηµα.

Ἀναφερόµενος ὅµως στὸ πρόσω-
πο τοῦ Γέροντος Ἀθανασίου πρέπει
νὰ προσθέσουµε ὅτι καταπιάστηκε
καὶ µὲ ἐκκλησιολογικὰ θέµατα, τὰ
ὁποῖα στὴν ἐποχὴ µας κατὰ κυριολε-
ξίαν καῖνε.

Ὅταν, ἐπί παραδείγµατι, ἡρµήνευε
τὴν πρώτη ὁµιλία τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου ἡ ὁποία ἔγινε τὴν ἡµέρα τῆς
Πεντηκοστῆς, ὁµίλησε γιὰ τὴν οἰκου-
µενικότητα τοῦ Χριστιανισµοῦ. Καὶ
αὐτὸ ἀσφαλῶς, ἔλεγε, φαίνεται ἀπ’ τὸ
γεγονὸς ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ
διάφορες χῶρες ἄκουγαν τὴν ὁµιλία
τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου ὁ
καθένας στὴ δική του γλῶσσα.

Ἡ στενὴ καὶ λανθασµένη ἀντίληψι
ὅτι ὁ νόµος, οἱ Προφῆται καὶ γενικὰ ἡ
Παλαιὰ ∆ιαθήκη ἀνήκει σὲ ἕνα λαὸ,
στὸν Ἰουδαϊκὸ λαό, µὲ τὴν ὁµιλία τοῦ
Πέτρου κατερρίφθη.

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ ∆ιαθήκη αὐτὴ
τοῦ Θεοῦ ἐπὶ αἰῶνες παρέµεινε πε-
ριορισµένη στὸ λαὸ τοῦ Ἰσραήλ.

Ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε γιὰ λόγους παιδα-
γωγικούς. Ἔπρεπε ὁ λαὸς αὐτὸς νὰ
ἀποφέρει τὸν µέγιστο, µοναδικὸ καὶ
ἀνεπανάληπτο καρπό, τὴν Θεοτόκο,
ἡ ὁποία µὲ τὴν Ἁγιότητά της ἔγινε ἡ
Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου, καὶ ἡ Θύρα διὰ
τῆς ὁποίας ὁ Ἄχρονος Θεὸς ἔγινε
Ἔγχρονος καὶ ἀπὸ Ἄσαρκος
Ἔνσαρκος.

Ἕνα τεράστιο καὶ ἀνεπανάληπτο
γεγονός, τὸ ὁποῖο ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς στὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων τὸ ἐντάσσει στὰ µεγα-
λεῖα τοῦ Θεοῦ.

Καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος µὲ πε-
ρισσότερη σαφήνεια ἀποκαλύπτει
στὸ ἑτερόκλητο καὶ ἑτερόγλωσσο
ἀκροατήριο ὅτι τὸ πρόσωπο γιὰ τὸ
ὁποῖο τοὺς ὁµιλεῖ εἶναι ὁ ἀναµενόµε-
νος Μεσσίας, καὶ καλεῖ ὅλους, προ-
κειµένου νὰ σωθοῦν, νὰ καταθέσουν
πίστι στὸ Θεανθρώπινο Πρόσωπό
του καὶ νὰ µετανοήσουν.

∆ηλαδὴ νὰ ἐπιστρέψουν ἀπ’ τὰ
νεκρὰ ἔργα τῆς ἁµαρτίας στὶς ἀρετὲς,
ποὺ ἀνακαινίζουν τὴν ὕπαρξί µας.

Ἡ ὁµιλία τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου
ἦταν καταλυτική. Οἱ Ἰουδαῖοι τῆς δια-
σπορᾶς καὶ πρὸ παντὸς οἱ προσή-
λυτοι ἐπιστρέφοντες ἕκαστος στὴν
πατρίδα του µετέφεραν στοὺς συγ-
γενεῖς καὶ φίλους τους, προσηλύτους
καὶ εἰδωλολάτρες, τὸ µήνυµα τῆς ἐν
Χριστῷ σωτηρίας.

Ἔτσι ὁ Χριστιανισµὸς ὡς ὁλοκλή-
ρωσι πλέον τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης
ἄρχισε νὰ εἰσχωρῆ παντοῦ, νὰ µετα-
φέρεται στὰ πέρατα τοῦ τότε γνω-
στοῦ κόσµου καὶ νὰ λαµβάνη οἰκου-
µενικὴ διάστασι.

Σ᾽ αὐτὴ τὴν οἰκουµενικὴ διάστασι
συνέβαλαν ὄχι µόνον βεβαίως οἱ
ἀκροαταὶ τῶν µεγαλείων τοῦ Θεοῦ,

ἀλλὰ πρὸ παντὸς καὶ κυρίως οἱ Ἀπό-
στολοι, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Προφήτης
λέγει ὅτι «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν
ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα
τῆς οἰκουµένης τὰ ρήµατα αὐτῶν».

Ἰδιαίτερα µάλιστα θὰ µπορούσαµε
νὰ φωτογραφίσωµε ἐδῶ τὸν Ἀπό-
στολο Παῦλο, στὸν ὁποῖο ἀναφέρε-
ται µὲ πολὺ θαυµασµὸ καὶ ἀγάπη ὁ
Μακαριστὸς Γέροντάς µας, γιὰ νὰ
µᾶς πῆ ὅτι ἡ οἰκουµενικότητα τοῦ Χρι-
στιανισµοῦ ἀποτελοῦσε τὸν κορµὸ
τοῦ κηρύγµατος τοῦ σοφοῦ αὐτοῦ
Ἀποστόλου.

Λέγει δὲ χαρακτηριστικὰ ὅτι στὴν
ὁµιλία του πρὸς τοὺς Ἀθηναίους εἶπε
ὅτι: «Τοὺς µὲν χρόνους τῆς ἀγνοίας
ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τὰ νῦν παραγγέλ-
λει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ
µετανοεῖν» (Πραξ. 17, 30). ∆ηλαδὴ
τοὺς χρόνους τῆς ἀγνοίας τοὺς ξεπέ-
ρασε ὁ Θεὸς καὶ τώρα παραγγέλλει
σὲ ὅλους ὅπου βρίσκονται ἄνθρωποι
νὰ µετανοήσουν.

Ὄχι συνεπῶς πιὰ πρός ἕνα λαό,
τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ πρός
ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς.

Βέβαια οἱ Ἰουδαῖοι τὴν µεγάλη
αὐτὴ ἀλήθεια δὲν µπόρεσαν ποτὲ νὰ
τὴν χωνέψουν. Ἀκόµη καὶ σήµερα πι-
στεύουν ὅτι ὁ Μεσσίας εἶναι ἀποκλει-
στικότητα δική τους.

Ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη ὡστόσο µὲ ἕνα
πλῆθος χωρίων ὑπογραµµίζει ὅτι ὁ
Μεσσίας ἀνήκει σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς
τῆς γῆς.

Ὅτι αὐτὸς εἶναι ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ εἶπε ὁ Πατριάρχης Ἰακὼβ πρὸς
τὸν υἱό του τὸν Ἰούδα ἡ προσδοκία
τῶν ἐθνῶν, ἐκεῖνος τὸν ὁποῖο περι-
µένουν τὰ ἔθνη, ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς.

Οἰκουµενικὸς λοιπὸν ὁ Χριστιανι-
σµός.

Οἰκουµενικὴ ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία
ὡς Σῶµα, τὸ Θεανθρώπινο Σῶµα
τοῦ Χριστοῦ, σώζει ὄχι µόνον τοὺς
πιστοὺς ἀλλὰ ὁλόκληρη τὴν ὁρατὴ
καὶ ἀόρατη ∆ηµιουργία.

Γἰ  αὐτὸ καὶ φθονεῖται. Γἰ  αὐτὸ καὶ
πολεµεῖται ἀπὸ πολλούς. Κυρίως
ὅµως ἀπὸ τὸν ∆ιάβολο ὁ ὁποῖος, ὡς
µέγιστος παραχαράκτης τῆς ἀληθεί-
ας ποὺ εἶναι, κατάφερε στὴν ἐποχή
µας νὰ µεταβάλει τὴν οἰκουµενική της
διάστασι σὲ οἰκουµενιστική. Τὸν γνω-
στό µας, δηλαδὴ, οἰκουµενισµό.

Καὶ πρέπει νὰ τονίσωµε λέγει ὁ
σοφὸς Γέροντάς µας ὅτι ὁ οἰκουµε-
νισµὸς εἶναι φοβερὰ αἵρεσις. Αἵρεσις
ἡ ὁποία δὲν ἀνθίζει ἁπλῶς, ἀλλὰ
ἀπειλεῖ τὴν Ἐκκλησία µας.

Γἰ  αὐτὸ, προκειµένου νὰ ἀσφαλι-
στοῦµε, ὀφείλουµε νὰ γνωρίζουµε
πολὺ καλὰ τὸ µυστήριο αὐτὸ τῆς
ἀνοµίας.

Ὡς πρός τὴν ἱστορία του χρονολο-
γεῖται ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος καὶ
ξεκίνησε ὡς µία προσπάθεια ἑνώσε-
ως ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν ἢ καλύτερα
ὅλων τῶν αἱρέσεων οἱουδήποτε δόγ-
µατος, καὶ τοῦτο µὲ ἕνα κοινὸ σκοπό:
Νὰ ἀντιµετωπισθοῦν τὰ ποικίλα κοι-
νωνικὰ προβλήµατα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπι-
στήµη ἡ ὁποία ἀπαιτοῦσε πλέον τὴ
χειραφέτησί της ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ ἐπιστήµων δὲν ἤθελε νὰ εἶναι
πλέον Χριστιανός. Ἀλλὰ καὶ γιατὶ νὰ
θέλη, τὴ στιγµὴ ποὺ στὸ παρελθὸν
ὁ Παπισµός, µὲ τὴν ἐγκληµατικὴ
ὀργάνωσι τῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως ἔκαι-
γε ζωντανὸ κάθε ἐπιστήµονα, ἐὰν ἡ
ἐπιστηµονικὴ θεωρία, ποὺ διετύ-
πωνε, δὲν συµφωνοῦσε µὲ ὅσα
ὑποστήριζαν οἱ θεολόγοι του;

Ἔτσι ἡ Εὐρώπη σταδιακὰ ἀπέρρι-
ψε τὸ ὕψιστο κριτήριο τῆς ἀληθείας
ποὺ εἶναι τὸ Θεανθρώπινο πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴ θέσι του το-
ποθέτησε τὸν ἄνθρωπο, τὸν πεπτω-
κότα ἄνθρωπο καὶ τὴ λογική του,
ζωντανεύοντας ἔτσι τὴ θέσι τῶν
Ἑλλήνων Σοφιστῶν «πάντων χρη-
µάτων µέτρον ἄνθρωπος». Ἀλλ᾽
αὐτὸ εἶχε ὁπωσδήποτε καὶ τὶς ἀνάλο-
γες ἀρνητικὲς συνέπειες. Ὅλοι οἱ το-
µεῖς τῆς ζωῆς εἰσῆλθαν µέσα στὴν
ἀτµόσφαιρα τῆς σχετικοκρατίας. Ὅ,τι
πρωτύτερα ἦταν ἀπόλυτο ἔγινε σχε-
τικό. Οἱ ἀξίες ὑποβιβάστηκαν. Οἱ
αὐθεντίες γκρεµίστηκαν καὶ ἡ ἀµφι-
σβήτησι ἑνώθηκε µὲ τὴν ἀναπνοὴ
τοῦ Εὐρωπαίου ἀνθρώπου.

Ἡ πορεία του ἄλλαξε ριζικά. Μπο-
ροῦσε πλέον χωρὶς φόβο νὰ ὑψώνη
τὴ σηµαία τῆς ἀθεΐας, τοῦ µηδενι-
σµοῦ καὶ τοῦ ἀναρχισµοῦ, στοιχεῖα τὰ
ὁποῖα συνιστοῦν τὴν ἀτελείωτη τρα-
γωδία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.

Οἱ θιασῶτες τοῦ οἰκουµενισµοῦ,
ἂν καὶ οἱ ἴδιοι ἦσαν ἐγκλωβισµένοι
στὴν ἴδια σάπια εὐρωπαϊκὴ φιλοσο-
φία, πίστεψαν ὅτι θὰ µποροῦσαν νὰ
βγάλουν τὸν ἄνθρωπο µέσα ἀπ’
αὐτὰ τὰ ἀδιέξοδα καὶ πρὸς τὸ
σκοπὸ αὐτὸ ἵδρυσαν τὸ παγκόσµιο
συµβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὸ τὸ συµβούλιο;
Εἶναι ἕνας χῶρος συνυπάρξεως

ὅλων τῶν ψευδοχριστιανισµῶν καὶ
ὅλων τῶν ψευδοεκκλησιῶν τῆς ∆υ-
τικῆς Εὐρώπης.

Καὶ γιὰ νὰ χρησιµοποιήσωµε τὰ
λόγια τοῦ συγχρόνου µεγίστου ὁµο-
λογητοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἁγίου
Ἰουστίνου Πόποβιτς, παγκόσµιο
συµβούλιο τῶν ἐκκλησιῶν καὶ
οἰκουµενισµὸς εἶναι ὅλες οἱ αἱρέ-
σεις κολληµένες ἡ µία δίπλα στὴν
ἄλλη, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ κοινὸν εὐαγγε-
λικὸ ὄνοµά τους εἶναι παναίρεσις.

Μία παναίρεσι ἡ ὁποία καθοδη-
γεῖται ἀπὸ τὸν ∆ιεθνῆ Σιωνισµό,
τὸν Μασονισµὸ καὶ τὶς συναφεῖς
σκοτεινὲς δυνάµεις, γιὰ νὰ συµπε-
ριλάβη στοὺς κόλπους της ὄχι µό-
νο τὶς ψευδοεκκλησίες, ἀλλὰ καὶ
ὅλες τὶς ψευδοθρησκεῖες προκειµέ-
νου νὰ ἑτοιµάση τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν
ἔλευσι τοῦ Ἀντιχρίστου.

Σύντομος ἀλλὰ ἰδιαιτέρως ἐποι-
κοδομητικὴ ὑπῆρξεν ἡ ἐπίσκεψις
αὐτὴ τοῦ Μακαριωτάτου Πα-
τριάρχου καθὼς σειρὰ ζητημάτων
ἔπρεπε νὰ διευθετηθῆ. Εἰς τὴν
προσφώνησίν του ὁ Μακαριώτα-
τος κατήγγειλε τὶς βαναυσότητες
εἰς τὴν Μ. Ἀνατολήν. Συμφώνως
πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς 27ης Μαΐου 2015: 

«Τὴν ∆ευτέραν, 12ην/24ην Μαΐ-
ου 2015, ὁ Μακαριώτατος Πα-
τριάρχης Ἱεροσολύµων κ.κ. Θεόφι-
λοςP ἐξῆλθε διὰ ποιµαντικὴν ἐπί-
σκεψιν εἰς Ἰορδανίαν, ὑπαγοµένην
εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδο-
σίαν τοῦ ΠατριαρχείουP Ἅµα τῇ
ἀφίξει εἰς τὴν Μητρόπολιν τοῦ
Ἀµµὰν ἠκολούθησεν ὑποδοχὴ ἐκ
τῶν προσωπικοτήτων τῆς παρὰ
τοῦ Μακαριωτάτου προσφάτως
ἱδρυθείσης Συµβουλευτικῆς Ἐπι-
τροπῆς καὶ ἔλαβε χώραν ἐνηµέρω-
σις αὐτῆς ὑπ᾽ Αὐτοῦ περὶ τῆς κατα-
στάσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν
Ἱερουσαλὴµ καὶ περὶ τῆς προσφά-
του ἐπεµβάσεως τῆς Ἰσραηλινῆς
Ἀστυνοµίας εἰς τὸ Ἱερὸν Κουβού-
κλιον τοῦ Παναγίου ΤάφουP

Τὴν ἱερατικὴν ὁµήγυριν προσε-
φώνησεν ἑλληνιστίP Τέκνα ἐν Κυ-
ρίῳ ἀγαπητὰ καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φοί, πάντες εἴµεθα µάρτυρες τῶν
συνθηκῶν καὶ περιστάσεων τῆς
διαβιώσεως τῶν ἄνευ διακρίσεων
Χριστιανῶν ἐν τῷ κόσµῳ καὶ τῇ πε-
ριοχῇ ἡµῶν τῆς Μέσης καὶ Ἐγγὺς
Ἀνατολῆς εἰδικώτερον. ∆ιωγµοὶ καὶ
ἐκτοπισµοὶ ἀθώων ἀνθρώπων καὶ
δὴ Χριστιανῶν διαπράττονται ὑπὸ
ὀπαδῶν οὐχὶ µονοθεϊστικῶν θρη-
σκειῶν ἀλλὰ δαιµονολατρῶν, οἵτι-
νες, κατὰ τὸν εὐαγγγελικὸν λόγον,

δοκοῦσιν ὅτι «πᾶς ὁ ἀποκτείνας
ὑµᾶς/ἡµᾶς δόξη λατρείαν προσφέ-
ρειν τῷ Θεῷ» (Ἰωάν. 16,2).

P∆ιὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἔργου
τούτου ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε
τὴν συνεργασίαν τῆς Συµβουλευ-
τικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἀνεφέρθη εἰς τὸ
ἔργον τοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν
ἀναδιοργάνωσιν τοῦ Μεικτοῦ Συµ-
βουλίου καὶ τοῦ status τοῦ Συµβου-
λίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς
καὶ εἰς τὸ ἔργον τοῦ γραφείου τοῦ
Πατριαρχείου εἰς Ἀµµάν. Εἰς ταῦτα
ὑπεβλήθησαν ἐρωτήσεις διὰ τὰ
σχολεῖα, τὸ ἐκκλησιαστικὸν δικα-
στήριον, διὰ τὸν προσηλυτισµὸν
ὑπὸ µελῶν τῶν ἄλλων Κοινοτήτων
καὶ κυρίως τῶν Βαπτιστῶν.

PΤὴν ἑποµένην, 13ην/26ην
Μαΐου 2015, ἔλαβε χώραν συνάν-
τησις 20 µελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς
Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς µετὰ
τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τὴν Μητρό-
πολιν. Εἰς τὴν συνάντησιν ταύτην
συνεζητήθησαν εἰδικώτερον τρό-
ποι ἐπιµορφώσεως τοῦ ποιµνίου
καὶ διαπαιδαγωγήσεως τοῦ πλη-
ρώµατος τῆς Ἐκκλησίας διὰ βι-
βλίων ἐπεξηγηµατικῶν τῆς Καινῆς
∆ιαθήκης καὶ τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας µετεφρασµένων εἰς τὴν
Ἀραβικὴν καὶ διὰ τῆς καλλιτέρας
διακινήσεως τοῦ περιοδικοῦ Νοὺρ
Ἲλ Μασσὶχ (Φῶς Χριστοῦ), διὰ τῆς
ἱδρύσεως διαδικτυακοῦ σταθµοῦ
τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν Ἰορδα-
νίαν, τῆς ἱδρύσεως Ἐπιτροπῆς
Μ.Μ.Ε., Συλλόγου Γυναικῶν, Ἐπι-
τροπῆς νεότητος, Ἐπιτροπῆς
ἐκπαιδεύσεως καὶ ἄλλων Ἐπι-
τροπῶν διὰ τὴν διεκπεραίωσιν τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων τοῦ
Πατριαρχείου».

Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Πατρ. 
Ἱεροσολύμων εἰς τὴν Ἰορδανίαν

Συμφώνως πρός το antiaireti-
kos-vs-exeldim.blogspot.gr: 

«Τὸ παρὸν δηµοσιεύεται ἔπειτα
ἀπὸ ἄδεια τῆς Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς
ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Ἐπειδὴ στὸ διαδίκτυο
διαδίδεται ἀπὸ ὁρισµένους κύκλους
ἡ πλανεµένη ἄποψη ὅτι ὁ Ἀδὰµ ὁ
πρωτόπλαστος εἶχε γονεῖς πρὸ-
Ἀδαµιαίους ἀνθρώπους καὶ ὅτι εἶναι
καρπὸς σεξουαλικῆς συνάφειας
πρὸ-Ἀδαµιαίων γονέων ἐξελιγµέ-
νων ἀπὸ τὸν πίθηκο, κρίναµε σκό-
πιµο νὰ ἐρωτήσουµε τηλεφωνικῶς
τὴν συνοδικὴ ἐπιτροπὴ ἐπὶ τοῦ θέ-
µατος. Εἴχαµε λοιπὸν διπλὴ τηλε-
φωνικὴ ἐπικοινωνία µὲ τὴν Συνο-
δικὴ ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ
συγκεκριµένα µὲ τοὺς Ἀρχιµ. π. Με-
λέτιο Στάθη καὶ Πρωτοπρ. π. Βασί-
λειο Γεωργόπουλο, στοὺς ὁποίους
µᾶς παρέπεµψε ἡ κυρία Παναγιώτα
Καραµπίνη-Ψαριανοῦ, ποὺ ἀπαντᾶ
στὸν ἀριθµὸ τηλεφώνου
210.72.72.240. Οἱ συνοµιλητές µας
ἐνηµερώθηκαν γιὰ τὶς διαδιδόµενες
ψευδοδιδασκαλίες καὶ τὶς ἱστοσελί-
δες ποὺ τὶς διαδίδουν καὶ µάλιστα
γιὰ τὸν ἐν Ἑλλάδι κύριο διαφηµιστὴ
τέτοιων κακοδοξιῶν κύριο Νικόλαο
Μαυροµάγουλο καὶ τῆς ὁµάδος ποὺ
αὐτὸς ἔχει δηµιουργήσει. Ἡ καταδί-
κη ἐκ µέρους τῆς Συνοδικῆς ἐπι-
τροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων ἦταν
σαφὴς καὶ δὲν ἀφήνει περιθώρια
παρερµηνείας. Συγκεκριµένα: -
Ἀµφισβητήθηκε ξεκάθαρα ἡ δῆθεν
ἐπιστηµονικότητα τῆς θεωρίας τῆς
Ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ
κτήνη. - Χαρακτηρίστηκε ΜΕΓΑΛΗ
ΠΛΑΝΗ ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Ἀδὰµ εἶχε
γονεῖς πρὸ-Ἀδαµιαίους ἀνθρώπους
καὶ ὅτι εἶναι καρπὸς σεξουαλικῆς
ἐπαφῆς. - Ξεκαθαρίστηκε ὅτι ὁ κύ-
ριος Μαυροµάγουλος κάνει λάθος,
ποὺ διαδίδει αὐτὲς τὶς ἀπόψεις, οἱ
ὁποῖες εἶναι ἀντορθόδοξες καὶ βρί-
σκουν τὴν Ἐκκλησία κάθετα ἀντίθε-
τη. - Ξεκαθαρίστηκε ὅτι ὁ κύριος
Μαυροµάγουλος δὲν ἔχει τὴν κάλυ-
ψη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ
τῶν Αἱρέσεων γιὰ τὶς προσωπικές
του ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες ἀντιβαίνουν
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία. -
Ξεκαθαρίστηκε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἁγία
Γραφὴ δὲν ἔχει λάθη, ὅπως διδά-
σκει ὁ κύριος Μαυροµάγουλος Νι-
κόλαος στὴν ἱστοσελίδα τῆς ΟΟ∆Ε
καὶ τὴν ἱστοσελίδα περὶ ΕΞΕΛΙΚΤΙ-
ΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. - Ξεκαθαρί-
στηκε ὅτι ἡ ΟΟ∆Ε (Ὀρθόδοξη Ὁµά-

δα ∆ογµατικῆς Ἔρευνας) εἶναι µία
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ καὶ δὲν
ἐκφράζει τὴν ἐπίσηµη θέση τῆς
Ἐκκλησίας οὔτε ἔχει τὴν κάλυψη τῆς
Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν αἱρέ-
σεων. - Ξεκαθαρίστηκε ὅτι ἡ Συνο-
δικὴ ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων
τιµᾶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ἐκκλησία
τοῦ πρώην ψευδοµάρτυρα τοῦ
Ἰεχωβᾶ κυρίου Μαυροµάγουλου Νι-
κόλαου, ἀλλὰ δὲν υἱοθετεῖ τὶς ἐξελι-
κτικές του ἀντορθόδοξες ἀπόψεις. -
Μάλιστα ἡ ἐπιτροπὴ ὑποστηρίζει ὅτι
δὲν πρέπει νὰ διαφηµίζονται αὐτὲς
οἱ ἀπόψεις. Ἀκόµη περισσότερο
συγκεκριµένα σταχυολογοῦµε ὁρι-
σµένες µόνο φράσεις ποὺ εἰπώθη-
καν: Ὁ Ἀρχιµ. π. Μελέτιος Στάθης
εἶπε γιὰ τὰ λεγόµενα λάθη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ὅτι «ὑπάρχει εἰδικὴ µελέτη
γιὰ τὶς λεγόµενες ἀντιφάσεις, οἱ ὁπο-
ῖες τελικὰ δὲν εἶναι ἀντιφάσεις», γιὰ
τὴν Ἐξελικτικὴ ∆ηµιουργία ὅτι «εἶναι
µεγάλη πλάνη». Ὁ Πρωτοπρ. π.
Βασίλειος Γεωργόπουλος ὁ ὁποῖος
µάλιστα εἶναι αὐτὸς ποὺ µᾶς ἔδωσε
τὴν ἄδεια νὰ ἐνηµερώσουµε καὶ
ἄλλους εἶπε: «ὁ κύριος Μαυροµά-
γουλος υἱοθετεῖ ἕνα θέµα ποὺ ἔχει
κλείσει καὶ οὔτε κἄν συζητεῖται, εἶναι
µία προσωπικὴ γνώµη ἐσφαλµένη,
ἡ ὁποία δὲν µπορεῖ νὰ γίνει ἀποδε-
κτή...κανεὶς σοβαρὸς ἄνθρωπος καὶ
Ὀρθόδοξος δὲν δέχεται αὐτὰ τὰ
πράγµατα ..ὡς µὴ ὤφειλε ὁ κύριος
Μαυροµάγουλος υἱοθετεῖ µία θεω-
ρία νεκρά». Μὲ πραγµατικὸ ἐνδια-
φέρον ἀναφερθήκαµε στὸν κύριο
Νικόλαο Μαυροµάγουλο, γιατί ἐπι-
θυµοῦµε νὰ ἀφήσει µὲ τὴν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ τὶς πεπλανηµένες του θε-
ωρίες καὶ νὰ ἀρκεστεῖ στὴν Ὀρθό-
δοξη διδασκαλία. Ἀκόµη καὶ ἂν τὸ
παρὸν ἄρθρο ἐπιφέρει ἐκ µέρους
τῶν ὀπαδῶν τῆς ἐξελικτικῆς δηµι-
ουργίας τοὺς γνωστοὺς ἀπαξιωτι-
κοὺς χαρακτηρισµοὺς γιὰ τὸ πρό-
σωπό µας, ἐµεῖς θὰ ἐξακολουθοῦµε
νὰ ἐλέγχουµε τὴν πλάνη καὶ νὰ προσ -
ευχόµεθα γιὰ τὴν σωτηρία ὅλων
µας. Ἄλλωστε, ἀπὸ τὴν συνοδικὴ
ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων µᾶς ἐξέ-
φρασαν τὴν εὐαρέσκειά τους γιὰ τὴν
ἀρθρογραφία µας. Οἱ ἀγαπητοὶ ἐν
Χριστῷ ἀδελφοὶ ἢ πιθανοὶ ἀµφιτα-
λαντευόµενοι παρακαλοῦνται νὰ
ἀποτανθοῦν στὴν συν οδικὴ ἐπι-
τροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων πρὸς ἐνη-
µέρωσή τους γιὰ τὴν ἀντορθόδοξη
θεωρίας τῆς λεγόµενης ΕΞΕΛΙΚΤΙ-
ΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ καὶ τῶν Πρὸ-
Ἀδαµιαίων».

Ἡ Συνοδικὴ ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων
καὶ ἡ ἐξελικτικὴ δηµιουργία

Ἡ κατωτέρω συνομιλία τοῦ π.
Παϊσίου μ᾽ ἕνα εὐλαβῆ νέο, ποὺ εἶχε
πλανηθῆ ἀπὸ τὶς κακοδοξίες προτε-
σταντικῆς αἱρέσεως, δημοσιεύθηκε
στὴν ἐτησία ἔκδοση «Ὁ Ὅσιος Γρη-
γόριος» τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς
Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους τοῦ ἔτους 1995. Ὁ μακα-
ριστὸς γέροντας μὲ τὶς φαινομενικὰ
ἁπλοϊκὲς ἀπαντήσεις του στὶς
ὑπαρξιακὲς ἀνησυχίες ἑνὸς νέου,
ἔσωσε κι αὐτὴ τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν
ἀπώλεια καὶ τὸν ἐπανέφερε στὴν
ἀγκαλιὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

Ἀκολουθεῖ τό πλῆρες κείμενον
τῆς συνομιλίας:

«Κάποια στιγµὴ λοιπὸν ἀποφάσι-
σα νὰ πάω στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία. Ἐξοµολογήθηκα καὶ ἄρχισα νὰ
µεταλαβαίνω τακτικά. Εἶχα ὅµως
πολλὰ καὶ σοβαρὰ ἐρωτηµατικὰ καὶ
δὲν εὕρισκα ἀπάντηση. Ἐπεδίωξα
καὶ εἶχα συναντήσεις µὲ Θεολόγους
κληρικούς, καὶ πάλι ὅµως χωρὶς ἀπο-
τέλεσµα. Ἡ σοβαρὴ ἀσθένεια θέλει
µεγάλο Νοσοκοµεῖο «Κώστα, ὅσο κι
ἂν προσπαθήσω δὲν πρόκειται νὰ
πεισθεῖς µὲ τίποτα. Θέλεις νὰ καταλά-
βεις τὰ µυστήρια τοῦ Θεοῦ µὲ τὴ δική
σου λογική. Αὐτὸ δὲν εἶναι ὀρθόδοξο.
Ἕνα πράγµα µόνο σὲ σώζει: νὰ
ἔρθεις νὰ πᾶµε στὸ Ἅγιο Ὄρος.
Ἔρχεσαι;» Ἦταν ἡ γνωµάτευση τοῦ
Ἀρχιµανδρίτη, στὸν ὁποῖο µὲ ὁδήγη-
σε ὁ Θεός, πιστεύω. Ἀφοῦ συµφώ-
νησα, µοῦ ἔδωσε πληροφορίες γιὰ
ἕνα µεγάλο χειροῦργο (δικός µου ὁ
χαρακτηρισµὸς) ποὺ εἶναι ἐκεῖ, καὶ
πήγαµε. Τὸ ὄνοµά του εἶναι π. Παΐ-
σιος. Κάποιος ἄλλος εὐλογηµένος γέ-
ροντας ἀπὸ τὸν Πύργο ἔµαθα ἀργό-
τερα ὅτι εἶπε γιὰ µένα: «ἂν τὸν δεχτεῖ
ὁ π. Παΐσιος ἔχει καλῶς, ἂν ὄχι, θὰ
χαθεῖ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειά του».
Ἔχει ἀκόµη δίκιο... Εὐτυχῶς ποὺ ὁ
Χριστὸς ἔχυσε τὸ δικό Του αἷµα γιὰ τὶς
δικές µας ἁµαρτίες. ∆όξα στὸ ἅγιο
ὄνοµά Του.

Θὰ προσπαθήσω νὰ µεταφέρω
ὅσο πιστὰ γίνεται τὴν κουβέντα µὲ
τὸν π. Παΐσιο. Ἐρώτηση: Ἡ Ἁγία
Γραφὴ διδάσκει ὅτι µόνο ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς σώzει. Στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία παρακαλοῦµε καὶ τὴν Παν -
αγία νὰ µᾶς σώσει. Εἶναι σωστό;

Ἀπάντηση: Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ µονα-
δικὸς Σωτήρας. Αὐτὸς πρόσφερε τὸν
ἑαυτό Του γιὰ µᾶς. Ἄκου τώρα. Ἂν
ἤσουν κάποιος µεγάλος µὲ ἐξουσία
καὶ πήγαινες σὲ µία πόλη µὲ τὴ µάνα
σου, ὅλοι ποὺ θὰ σὲ περίµεναν ἐκεῖ
θὰ χαιρέταγαν καὶ σένα καὶ τὴν µάνα
σου. Θὰ ἔλεγαν καὶ τὰ καλύτερα λό-
για γι’ αὐτήν, κι ἂς µὴ γνώριζαν τίποτα
γιὰ τὴν ἴδια. Ἐσὺ ποὺ θὰ τ’ ἄκουγες,
θὰ χαιρόσουν, θὰ καµάρωνες γιὰ τὴν

µάνα σου. Ἔτσι κι ὁ Χριστὸς χαίρεται
καὶ καµαρώνει γιὰ τὴν µάνα Του, ὅταν
µᾶς ἀκούει νὰ λέµε καλὰ λόγια γι᾽
αὐτήν. Κοίτα. Ἂν µία φτωχιὰ πήγαινε
στὴ µάνα σου καὶ τὴν παρακαλοῦσε
νὰ σοῦ ζητήσει νὰ τὴν διορίσεις σὲ
µία θέση κι ἐσὺ ἔκαµνες τὴ χάρη τῆς
µάνας σου, τότε ἐκείνη ἡ φτωχιὰ θὰ
ἔλεγε ὅτι ἡ µάνα σου τὴν ἔσωσε, ἂν
καὶ ἐσὺ τὴν διόρισες. Ἔ, ἔτσι κι ἐµεῖς
λέµε ἡ Παναγία νὰ µᾶς σώσει. Καὶ ὁ
γιός Της ποὺ ἔχει τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ
εἶναι ταπεινός, χαίρεται νὰ µᾶς ἀκούει
νὰ λέµε καλὰ λόγια γιὰ τὴ µάνα Του.

Ἐρώτηση: Ὁ Κύριος δίδαξε νὰ
προσευχόµαστε στὸ Θεὸ-Πατέρα. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσεύχεται
στὴ Θεοτόκο καὶ τοὺς Ἁγίους, ποὺ
ἦταν ἄνθρωποι. Εἶναι σωστό;

Ἀπάντηση: Ἄκου. Ὅλες οἱ προσ -
ευχὲς πᾶνε στὸ Θεό. Ἐµεῖς προσευ-
χόµαστε στὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγί-
ους, δηλαδὴ τοὺς παρακαλοῦµε νὰ
προσευχηθοῦν καὶ αὐτοὶ στὸν Κύριο
γιὰ µᾶς καὶ ἡ προσευχή τους ἔχει µε-
γάλη δύναµη.

– Ναί, ἀλλά... (τὸν διέκοψα) ἡ Παν -
αγία καὶ οἱ Ἅγιοι ἦταν ἄνθρωποι καὶ
πέθαναν· δὲν µᾶς ἀκοῦνε, οὔτε εἶναι
πανταχοῦ παρόντες. Μήπως ὁ Θεὸς
θυµώνει νὰ προσευχόµαστε σ᾽
αὐτούς;

Ἐδῶ εἶναι µεγάλη ἡ ὑποχρέωσή
µου νὰ τονίσω µὲ κάθε ἔµφαση αὐτὸ
πού µοῦ συνέβη. Τὴ στιγµὴ ποὺ ἔλε-
γα τὴ λέξη «ἀλλά», ἔνιωσα νὰ µὲ καρ-
φώνει κάτω στὴ γῆ ἕνα δόρυ καὶ
χωρὶς νὰ πονάω δὲν µποροῦσα νὰ
κάνω «κίχ», ἐνῶ κάτι ἄνοιξε µέσα
µου καὶ «ρούφηξα» ὅσα ὁ ἅγιος γέ-
ροντας µοῦ ἔλεγε.

– Παιδί µου, συνέχισε, γιὰ τὸ Θεὸ
κανένας δὲν πεθαίνει. Ὅταν κάποιος
πεθάνει, πέθανε γιὰ µᾶς ποὺ µείναµε
ἀκόµα στὴ γῆ. ∆ὲν πεθαίνει γιὰ τὸ
Θεό. Κι ἂν αὐτὸς ἔχει παρρησία κον-
τά Του, µαθαίνει ἀπὸ τὸ Χριστὸ ὅτι
τὸν παρακαλοῦµε νὰ προσευχηθεῖ
γιὰ µᾶς καὶ προσεύχεται, ἐνῶ o
Χριστὸς ἀκούει καὶ χαίρεται. Ἡ προσ -
ευχὴ τοῦ δικαίου ἔχει µεγάλη δύναµη.

Ἐρώτηση: Ὁ Κύριος λέει: «Ἐγὼ
εἶµαι Κύριος ὁ Θεός σου. µὴ κάνεις
εἴδωλο, οὔτε κανενὸς ὁµοίωµα. µὴ
προσκυνήσεις αὐτά. Μήτε νὰ τὰ λα-
τρεύσεις, διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός
σου εἶµαι Θεὸς ζηλότυπος». Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσκυνάει τὶς
εἰκόνες. Εἶναι σωστό;

Ἀπάντηση: Ἄκου. Ἡ µάνα ποὺ ἔχει
τὸ παιδί της στὸν πόλεµο, φοβᾶται γι’
αὐτὸ νύχτα-µέρα. Ἔχει πολλὴ ἀγωνία.
Ξαφνικὰ παίρνει ἕνα γράµµα ἀπὸ τὸ
παιδί της µὲ µία φωτογραφία του µέσα.
Ὅταν τὴ βλέπει τί κάνει; Τὴν πιάνει στὰ
χέρια της καὶ τὴ φιλεῖ, τὴ βάzει στὸν
κόρφο της ν  ̓ἀγγίξει τὴν καρδιά της. Ἔ,

τί νοµίζεις; Αὐτὴ ἡ µάνα µὲ τέτοιο φλο-
γερὸ πόθο ποὺ ἔχει γιὰ τὸ παιδί της πι-
στεύει ὅτι φιλεῖ τὴ φωτογραφία; Τὸ ἴδιο
τὸ παιδί της πιστεύει ὅτι φιλεῖ. Τὸ ἴδιο πι-
στεύει καὶ ὅποιος ἔχει φλογερὸ πόθο
γιὰ τὴν Παναγία καὶ τὸν ἅγιο ποὺ προσ -
κυνάει. ∆ὲν προσκυνᾶµε τὶς εἰκόνες για-
τί εἶναι οἱ εἰκόνες, ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἁγίους.
Καὶ αὐτοὺς ὄχι γιατί εἶναι τὰ πρόσωπα
ποὺ εἶναι, ἀλλὰ γιατί ἀγωνίστηκαν γιὰ
τὸ Χριστό. Ὁ Θεὸς εἶναι ζηλότυπος,
εἶναι ἀλήθεια. Ὄχι ὅµως γιὰ τοὺς δι-
κούς Του, ἀλλὰ γιὰ τὸν διάβολο. Ὁ πα-
τέρας δὲ ζηλεύει τὰ δικά του παιδιά. Μὴ
ἀνησυχεῖς, ὁ Κύριος χαίρεται ὅταν σὲ
βλέπει νὰ σέβεσαι καὶ ν’ ἀγαπᾶς τὴ Μά-
να Του καὶ τοὺς Ἁγίους.

Ἐρώτηση: οἱ Προτεστάντες..., οἱ
Εὐαγγελικοί..., οἱ Πεντηκοστιανοί...

Ἀπάντηση: Ὁ Λούθηρος εἶχε παρά-
πονα ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ δικαιολογηµέ-
να. Ἂν ἦταν εἰλικρινής, τότε γιατί δὲν
πῆγε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀπὸ
τὴν ὁποία δὲν εἶχε κανένα παράπονο,
ἀλλὰ ἔφτιαξε ἄλλη «ἐκκλησία» δική
του; Ἄφησέ τους αὐτούς. Μὴ ξαναπᾶς
ἐκεῖ. Νὰ πηγαίνεις στὴν Ἐκκλησία, νὰ
ἐξοµολογηθεῖς ἐσὺ καὶ ἡ γυναίκα σου
στὸν ἴδιο πνευµατικὸ καὶ ὅλα θὰ πᾶνε
καλά.

Ἐρώτηση: Πάτερ Παΐσιε, δὲν ξέρω
νὰ προσεύχοµαι. Πῶς πρέπει νὰ προσ -
εύχοµαι;

Ἀπάντηση: Νὰ αἰσθάνεσαι ὅτι εἶσαι
µικρὸ παιδὶ καὶ ὁ Θεὸς Πατέρας σου.
Ἄρχισε τότε νὰ τοῦ γυρεύεις. Ἂν τοῦ
γυρέψεις καὶ τίποτα χαζὰ πράγµατα, µὴ
στενοχωρηθεῖς, δὲ θυµώνει. Αὐτὸς κοι-
τάει τὴν καρδιά σου καὶ θὰ σοῦ δώσει
ὅ,τι εἶναι τὸ καλύτερο γιὰ σένα. Εἶναι
ὅπως ἕνα παιδὶ ποὺ ζητάει ἀπὸ τὸν
πατέρα του νὰ τοῦ ἀγοράσει µηχανάκι,
γιατί πιστεύει ὅτι µεγάλωσε, καὶ ὁ πατέ-
ρας ἐπειδὴ φοβᾶται µήπως πάθει τὸ
παιδὶ του κανένα κακό, µπορεῖ νὰ
ἀργήσει, ἀλλὰ στὸ τέλος τοῦ ἀγοράζει
αὐτοκίνητο.

Ἐρώτηση: Ὅταν προσευχόµαστε
εἶναι καλὸ νὰ περιµένουµε στὴν προσ -
ευχὴ µέχρι νὰ αἰσθανθοῦµε χαρά; Τὸ
κάνω πολλὲς φορὲς καὶ µοῦ συµβαίνει.

Ἀπάντηση: Ὄχι. Τότε θὰ εἶναι σὰν τὸ
παιδὶ ποὺ ζητάει κάτι ἀπὸ τὸν πατέρα
του, ὄχι γιὰ νὰ τοῦ τὸ ἀγοράσει, ἀλλὰ
γιὰ νὰ τὸ χαϊδέψει µόνο. 

Εὐχαριστῶ καὶ δοξάζω τὸ Θεὸ ποὺ
µὲ ἀξίωσε νὰ γνωρίσω ἕνα ἅγιο
ἄνθρωπο νὰ τὸν συµβουλεύοµαι καὶ
νὰ προσεύχεται γιὰ µένα καὶ τὴν οἰκο-
γένειά µου. Ἀλήθεια πόσο θαυµάσιος
εἶναι ὁ Θεός. Πόσο πανάγαθος καὶ πο-
λυεύσπλαγχνος! ∆όξα στὸ ἅγιο ὄνοµά
Του. Ἔτσι ἔγινα – ὄχι ἔγινα, µ’ ἔκανε ὁ
Κύριος – Ὀρθόδοξος Χριστιανός,
χωρὶς βέβαια νὰ ξεχνῶ καὶ κάτι ἀκό-
µη πού µοῦ εἶπε ὁ π. Παϊσιος, ὅτι δη-
λαδὴ δίνουµε ἐξετάσεις κάθε στιγµή...».

∆ιάλογος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου µὲ προτεστάντην

Μετὰ τὸν συγκλονισμὸν ποὺ δια-
κατέχει τὸν Παπικὸν συνοδὸν τῶν
Λειψάνων τῆς Ἁγ. Βαρβάρας
σειρὰν ἔχει Εὐρωπαϊκὴ Ἐπίτροπος,
ἡ ὁποία ἐμαγεύθη ἀπὸ τὶς ὀμορφιὲς
τῶν Ἱ. Μονῶν τῶν Μετεώρων. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ agioriti-
kovima.gr τῆς 24ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Στὰ Μετέωρα βρέθηκε ἡ
Εὐρωπαία Ἐπίτροπος Κορίνα

Κρέτσου συνοδείᾳ στελεχῶν τῆς
Γενικῆς ∆ιεύθυνσης τῆς Περιφερει-
άρχης Πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Ἡ ἀποστολὴ µαζὶ µὲ τὸν
Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη
βρέθηκε στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Στεφά-
νου, ὅπου ξεναγήθηκε ἀπὸ τὶς µο-
ναχὲς µένοντας φυσικὰ ἐνθουσια-
σµένη τόσο ἀπὸ τὴν ὀµορφιὰ τοῦ
Μοναστηριοῦ ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ κάλ-
λος τῶν Μετεώρων». 

Τὰ Μετέωρα σαγηνεύουν
τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσµούς

Νέον ἐκκλησιαστικὸν Μουσεῖον
εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Ἐλασσόνος

Τὸ μουσεῖον ποὺ εἶχεν ἀρχίσει ὁ
Ἐλασσόνος κυρὸς Βασίλειος ὡλο-
κληρώθη καὶ ἐνεκαινιάσθη κατὰ τὸ
διήμερον ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν
τῆς μνήμης του. Ὅπως κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὸ ekklisiaonline τῆς
20ῆς Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Τὸ µουσεῖο ποὺ φέρει τὸ ὄνοµα
τοῦ ἀοίδιµου ἱεράρχη Ἐλασσόνος
καὶ εἶναι τὸ τρίτο ποὺ ὁραµατίστηκε
(µαζὶ µὲ ἐκεῖνα στὴν Ἱ. Μ. Ὀλυµ-
πιώτισσας καὶ στὴν Ἱ. Μ. τοῦ Σπαρ-

µοῦ) ἂν καὶ αὐτὸ δὲν πρόλαβε νὰ
τὸ δεῖ ὁλοκληρωµένοP Σὲ ἀνάµνη-
ση τῶν διήµερων ἐκδηλώσεων
τιµῆς καὶ µνήµης γιὰ τὸν κυρὸ Βα-
σίλειο, ποὺ διοργάνωσε ἡ µητρό-
πολη Ἐλασσόνος σὲ συνεργασία
µὲ τὸ δῆµο γιὰ τὸν ἕνα χρόνο ἀπὸ
τὴν ἐκδηµία του, ὁ µητροπολίτης κ.
Χαρίτων προσέφερε στοὺς ἐκπρο-
σώπους τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου,
ἀντίγραφο τῆς θαυµατουργῆς εἰκό-
νας τῆς Παναγίας Ὀλυµπιώτισ-
σας».
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Ὡς πρὸς τὴν µεταφορὰν
τῶν ἱερῶν Λειψάνων
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Κύριε ∆ιευθυντά,
Τὸ ὅλο αὐτὸ θέµα ἔχει τὶς πτυχές

του. Κατ᾽ἀρχήν ἐφόσον ἐδόθη τόση
σηµασία, ὡς πρὸς µίαν τοιαύτην
ὑποδοχὴν καὶ ἔλαβον µέρος τὰ
Μ.Μ.Ε., εὐνόητον ἦτο νὰ ἔχη τὶς ἐπα-
κόλουθες διαστάσεις. Καὶ τοῦτο καὶ
διὰ τὸν λόγον ὅτι ἡ Μεγαλοµάρτυς
Βαρβάρα τυγχάνει στὸν χῶρον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξόχου τιµῆς
καὶ εὐλαβείας. Ἀνήκει στὰ ἱερὰ Πρό-
σωπα τὰ λαοαγάπητα. ∆εδοµένη
λοιπὸν ἡ διάστασις ὡς πρὸς τὴν
προσέλευσιν καὶ λόγῳ δηµοσιότη-
τος. Κακῶς δὲ ὅτι πρόκειται περὶ
σκηνώµατος, παρὰ µόνον Ἱ. Λειψά-
νων. 

Ὅµως τὸ ὅλο θέµα πηγαίνει πολὺ
πάρα πέρα. Καὶ ἀβίαστα ἐρωτᾶται
ποῖος ὁ ἀποχρῶν λόγος τοῦ ὅλου
αὐτοῦ θέµατος; Αὐτὸς ποὺ ἀκούστη-
κε, δῆθεν διὰ τὰ ὀγδοήκοντα ἔτη ἀπὸ
τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἀποστολικῆς ∆ιακο-
νίας, ὡς ἐπέτειος δηλαδή, ὄχι µόνον
δὲν γίνεται δεκτός, ἀλλὰ προξενεῖ
«κνησµόν». Μήπως θὰ µπορούσαµε
νὰ εἴπωµεν ὅτι αὐτὸς ποὺ συνέλαβε
ἀρχικὰ τοῦτο ὡς ἐφευρετικὸς νοῦς,
µήπως τονίζεται ἔχει θέσιν τιµῆς εἰς τὸ
βιβλίον Γκίνες; Μὲ ἄλλα λόγια τὸ γε-
γονὸς αὐτὸ δὲν δένει φυσιολογικὰ καὶ
λογικὰ µὲ τὴν ἐν λόγῳ ἐπέτειον, εἶναι
τεχνιτῆς ἀλλοκότου φύσεως τὰ ἐλα-
τήριά του. Συνεπῶς ἅπτεται σκο-
τεινῶν σκοπιµοτήτων, ἡ ὅλη σύλλη-
ψίς του ξαφνικὰ καὶ ἀπροσδόκητα, καὶ
µακρὰν τῆς µνήµης της. 

Προηγήθηκε πρόσφατα σχετικῶς
γνωστὴ ἐπίσηµος ἐπίσκεψις τοῦ ἐπι-
σκόπου κ. Ἀγαθαγγέλου στὸ Βατικα-
νό, ἡ ὁποία προξένησεν ἀλγεινὴν
ἐντύπωσιν. Μεταξὺ ἄλλων ἐκεῖ ἡ
προσφορὰ δώρου τοῦ κ. Ἀγαθαγγέ-
λου βυζαντινῆς εἰκόνος τοῦ ἁγίου
Φραγκίσκου πρὸς τὸν Πάπαν. ∆η-
λαδή, ἐπίσκοπος Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας προσφέρει στὸν αἱρε-
σιάρχην εἰκόνα ἁγίου ποὺ φέρει τὸ
ὄνοµά του, καὶ ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖται
Ὀρθοδόξως. Πέραν τούτου, µετέφε-
ρε ἀπὸ τὸ Βατικανὸ τεµάχιον λειψά-
νου τοῦ Μεγ. Ἀναστασίου τοῦ Πέρ-
σου. Πολὺς µὰ πάρα πολὺς ὁ  λόγος
τότε γἰ αὐτὴν τὴν µεταφορὰν ἁρπα -
γµένου λειψάνου. 

Καὶ ἰδοὺ ὡς συνέχεια ἡ µεταφορὰ
τοῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Βαρβάρας
ἀπὸ τὴν Βενετίαν, καὶ µετ᾽ ἐπι-
στροφῆς, εἰς τρόπον ὥστε νὰ περά-
ση στὸ χριστεπώνυµον πλήρωµα
µία ἀγαθὴ τρόπον τινὰ σχέσις µεταξὺ
Ὀρθοδοξίας καὶ Παπισµοῦ. Ἐρω τ-
ᾶται, τὶ κυµαίνεται ὄπισθεν πλέον
ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες ὀρθόδοξες
σχέσεις; Πρὸς τὶ ἡ τόση ἔµφαση τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µὲ τοὺς
ἐκεῖ; ∆ιότι ἐφόσον µετέβη πρὸς µετα-
φορὰν τοῦ Λειψάνου καὶ ὁ Ἀρχι-
γραµµατεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴ
Βενετίαν, ἄρα εἶναι εἰς ἀπόλυτον
γνῶσιν καὶ ἔγκρισιν τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸ ὅλο
γεγονός!

Ἔχοµεν λοιπὸν ὡς Ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία ροπὴν πλέον πρὸς τὸν
Παπισµόν; Αὐτὸ ὅπου ἔτη συµβαίνει
µὲ τὸν Πατρ. Βαρθολοµαῖον τώρα
ἄρχισε τεχνηέντως καὶ  εἰς τὴν Ἑλλη-
νορθοδοξίαν; Ἔλεος! 

Βέβαια ὁ λαὸς ἔχει παχυλὴν
ἄγνοιαν περὶ ὅλων τῶν ἀνωτέρω.
Προσῆλθε νὰ λάβη χάριν καὶ ἔλεος
ἀπὸ τὴν Μεγαλοµάρτυρα. Μέχρις
ἐκεῖ. Ἄς ἐπιτραπῆ καὶ τοῦτο: ∆ὲν θὰ
ἔπρεπε στὸν καθέναν ποὺ προσ -
κυνᾶ νὰ τοῦ προσφέρεται µία µικρὴ
ἔστω εἰκόνα τῆς Ἁγίας µὲ σύντοµον
ὄπισθεν τὸ µαρτύριό της, ὥστε νὰ
µείνη κάτι τὸ οὐσιῶδες; Καὶ τοῦτο µὲ
χρήµατα τῶν προσκυνητῶν. 

Καὶ αὐτὸ µὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι εἶναι
γνήσια τὰ Λείψανα, ἀφοῦ µὲ βάση τὸ
ποῖος εἶναι πλέον ὁ Παπισµός, δὲν
γίνονται εὔκολα πιστευτοί. Ὡς πρὸς
τοὺς ἐκεῖ πιστοὺς παπικούς, τὰ λεί-
ψανα γενικὰ ὑπέχουν θέσιν µου-
σιακῶν ἀντικειµένων. ∆ὲν ὑπάρχει ἡ
θέρµη τῶν Ὀρθοδόξων πρὸς προσ -
κύνησιν. Στὴν προκειµένην πάντως
περίπτωσιν, καὶ µὲ καρδινάλιον στὴν
µεταφοράν, ὡσὰν νὰ κερδίζουν
«πόντους» εἰς τὸ ἡµέτερον πλήρω-
µα, καὶ αὐτὸ δὲν ἀνήκει στὰ εὐχάρι-
στα. 

Τὸ ἄµεσον ἴσως µέλλον θὰ δείξη
ποῦ ὁδηγοῦν αὐτὰ τὰ ἀνοίγµατα. 

Ἀκόµη ἐρωτᾶται: Ἦταν τόση ἡ
ἀνάγκη διὰ τὴν µεταφορὰν λειψάνων
καὶ µὲ τόση πρωτοφανῆ δηµοσιότη-
τα; ∆όξα τῷ Θεῷ παρ  ̓ὅτι τόσα ἅρπα-
ξαν οἱ Σταυροφόροι, ἔχει πάρα πολλὰ
Λείψανα ἡ Ἑλλάδα καὶ δὴ τὸ Ἅγιον
Ὄρος, Ἱ. Μονὲς - Προσ κυνήµατα. ∆ὲν
µετράει δὲ τὸ µέγεθος, ἡ ποσότητα,
καθ  ̓ὅτι «µερισθέντος τοῦ σώµατος ἡ
Χάρις οὐ µεµέρισται!».

Γιὰ παράδειγµα καὶ σὲ πασχαλινὴ
περίοδο θὰ ἠµποροῦσε νὰ µετα-
φερθῆ ἀπὸ τὴν Σιµωνόπετρα τὸ ὁλό-
σωµο χέρι τῆς Ἰσαποστόλου καὶ Μυ-
ροφόρου, Ἁγίας Μαρίας Μαγδα-
ληνῆς, τὸ ὁποῖον νὰ τονισθῆ ἰδιαιτέ-
ρως καθ᾽ ὑπέρλογον τρόπον παρα-
µένει διὰ παντὸς σὲ θερµοκρασίαν
ζῶντος ἀνθρώπου. Νὰ ἐδίδετο ἡ
πρέπουσα δηµοσιότης ἐκ µέρους
τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρὸς εὐρεῖαν
προσκύνησιν πέραν τοῦ Μετοχίου
τῆς Ἀναλήψεως στὸν Βύρωνα εἰς
κεντρικὸν Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν. Ὅταν
κατὰ µακρυνὸ χρονικὸ διάστηµα
ἔρχεται εἰς τὸ Μετόχιον ποτὲ δὲν ἔτυ-
χε εὐρείας δηµοσιότητος. 

Πρὸς τὶ ὁ λόγος περὶ Μαρίας Μα-
γδαληνῆς; Μὲ τὴν εὐκαιρίαν τοῦ
ὅλου θέµατος νὰ ἐδίδετο ἡ πρέπου-
σα ἀναφορὰ τὸ ποία ἡ Μεγάλη Μυ-
ροφόρος, ἡ τόσο παρεξηγηµένη καὶ
σπιλωµένη ὄχι µόνο ἀπὸ ἐχθροὺς
τῆς πίστεως - Ἐκκλησίας, ἀκόµη καὶ

ἀπὸ µερίδα πιστῶν. Καὶ ἄν ἦταν µό-
νον πρὸς τὸ Πρόσωπόν της ὀλίγον
τὸ κακόν. ∆υστυχῶς ὡς -γνωστόν- οἱ
δόλιοι συκοφάντες συνδέουν µαζί
της καὶ σπιλώνουν καὶ τὸ Πρόσωπον
τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου µέχρι ση-
µείου νὰ λέγει ὅτι ἄφησε καὶ ἀπογό-
νους! Γνωστὰ ὅσα ἀκούστηκαν τὴ
δεκαετία τοῦ 2010, ἀπὸ τὸν ταλαί-
πωρον Καζαντζάκη καὶ Σκορτσέζε
ἀπὸ τὸν  Ν. Μράουν διὰ τοῦ περι-
βοήτου «Κώδικα Νταβίντσι», τὸ ὁπο-
ῖον ἀστραπιαίως κυκλοφόρησε σὲ
πολλὲς γλῶσσες καὶ στὴν Ἑλληνικὴ
καὶ χιλιάδες Ἕλληνες τὸ ἀγόρασαν.
Στὴ συνέχεια ἔγινε καὶ κινηµατογρα-
φικὸ ἔργο καὶ παρουσιάστηκε καὶ
ἀπὸ πανελληνίου ἐµβελείας δίαυλο.
Φρῖξον ἥλιε. 

∆υστυχῶς, δἰ  ὅλον αὐτὸν τὸν σά-
λον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐξέδω-
κε ἕνα ταπεινὸ φυλλάδιο διὰ τὸ ἠθικὸ
θίξηµο τοῦ Σωτῆρος. Ἡ σπίλωσις
τῆς Μ. Μαγδαληνῆς ὑφίσταται. Κατὰ
τὸν ἀείµνηστον Καθηγητὴν Κ. ∆ιο-
βουνιώτην:«ἡ δυσφηµία, καὶ ὅταν
εἶναι ψευδής, δυσκόλως ἐξαλείφεται
καὶ παρ᾽αὐτοῖς τοῖς ἁγίοις».

Ἡ µεταφορὰ τῆς ἱερᾶς χειρὸς δυ-
νατὸν νὰ µεταφέρεται καὶ εἰς τὴν µνή-
µνην της 22.7. ἡµέρα ποὺ διέρχεται
ἀπαρατήρητος δυστυχῶς, ἐνῶ καὶ
µὲ ὅσα  προηγήθησαν θὰ ἔπρεπε
πρὸς µίαν τὸ δυνατὸν ἀποκατάστα-
σιν νὰ τιµᾶται καθ᾽ ἅπασαν τὴν χώ-
ρα µὲ ἀρχιερατικὴν πανηγυρικὴν  θ.
Λειτουργίαν καὶ σχετικὰ φυλλάδια,
Ἕως σήµερα οὔτε κἄν Λειτουργία τε-
λεῖται. 

Τὸ γεγονὸς τῆς Ἁγίας Μαγδα-
ληνῆς ἄν ἔφερνε εἰς τὸ  φῶς διὰ τῆς
ἱ. χειρὸς της ὁ Σεβ. Ἀγαθάγγελος θὰ
ἐκέρδιζε ὅλων µας τὸν θαυµασµόν.
Ὡστόσο πρὸς τοῦτο δὲν παρῆλθε ὁ
χρόνος. 

Ἀρχιµ. Νεκτάριος Ζιόµπολας

1204 καὶ 1453
Κύριε ∆ιευθυντά, 

Μὲ χαρά µου διάβασα στὸ φύλλο
τῆς 10ης Ἀπριλίου 2015 τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου» τὸ δηµοσίευ-
µα τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ µὲ
θέµα «Ἡ ∆´ Σταυροφορία τῶν
Φραγκολατίνων καὶ ἡ ἅλωσις τῆς
Βασιλευούσης τοῦ 1204», γιατὶ
πολλὰ χρόνια στὶς ὁµιλίες καὶ στὰ
γραπτὰ µου ἐπιµένω, ὅτι ὅπως θυ-
µόµαστε  τὸ 1453, τὸ ἴδιο πρέπει νὰ
θυµόµαστε καὶ τὸ 1204.

Ἡ 13η Ἀπριλίου 1204 ἔχει τὴν
ἴδια ἱστορικὴ ἀξία µὲ τὴν 29η Μαΐου
1453. Οἱ δύο ἁλώσεις δυστυχῶς
εἶναι ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα ἐγκλήµατα
στὴν παγκόσµια ἱστορία καὶ µάλιστα
αὐτὴ τῶν Φραγκολατίνων ἔχει πολὺ
περισσότερο αἷµα καὶ δάκρυα. 

Εἴµαστε ὡς Ὀρθόδοξο Γένος
ἀπαράδεκτοι ποὺ ἔχουµε «λησµο-
νήσει» µιὰ ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες
ἱστορικὲς τραγωδίες µας, ὑπα-
κούοντας σὲ σύγχρονους «Βησσα-
ρίωνες» καὶ «Κοραῆδες».

Οἱ ∆υτικοὶ ἀπὸ τὸν Καρλοµάγνο
καὶ µετὰ ἔχουν ἀποδείξει, ὅτι εἴτε ὡς
Ρωµαιοκαθολικοί, προτεστάντες,
«ἄθεοι» ἤ «δηµοκράτες» εἶναι πάν-
τα «ἴδιοι καὶ ἀπαράλλακτοι».

Οὔτε µετανοοῦν οὔτε ἀλλάζουν. 
Πάντοτε Ἰµπεριαλιστὲς καὶ ἀποι-

κιοκράτες. Πάντοτε ἐκµεταλλευτές
λαῶν καὶ «Σταυροφόροι»...

Θὰ µπορούσαµε νὰ ἀναφερθο-
ῦµε σὲ πλεῖστα παραδείγµατα, θὰ
ἀρκεστοῦµε µόνο σὲ δύο ἀπὸ τὴ
σύγχρονη Ἱστορία. 

Τὸ 1941-44 οἱ Ρωµαιοκαθολικοὶ
Κροάτες - Οὐστάσι µὲ τὴν πνευµα-
τικὴ καθοδήγηση τοῦ καρδιναλίου
Στέπινατς καὶ ὡς σύµµαχοι τῆς Να-
ζιστικῆς Γερµανίας ἐξολόθρευσαν
ἑκατοντάδες χιλιάδες Σέρβους
Ὀρθοδόξους, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ
γίνουν ... Οὐνίτες!

Τὸ δὲ 1990 ὁλόκληρη ἡ Νατοϊκὴ
∆ύση βοµβάρδιζε ἀµάχους Σέρ-
βους, γιατὶ -λέγανε καὶ ὑποστηρίζα-
νε- ὁ κοµµουνιστὴς Μιλόσεβιτς ἔκα-
νε ἐθνοκάθαρση καὶ γενοκτονία
ἐναντίον µουσουλµάνων καὶ
Ἀλβανῶν! Καὶ δίκιο νὰ εἶχαν στοὺς
ἰσχυρισµούς τους, τὶ ἔφταιγαν οἱ
ἄµαχοι Σέρβοι καὶ ἔπρεπε νὰ τοὺς
βοµβαρδίζουν µὲ βόµβες ἀπεµ-
πλουτισµένου οὐρανίου; 

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν «Ἀραβικὴ
Ἄνοιξη» καὶ «τὰ παιδιά της» τοὺς
Τζιχαντιστές, ἄς τὸ ἀφήσουµε γιὰ
ἄλλη φορά. 

Τὴν Ἱστορία, ὅταν τὴν ξεχνᾶς, δυσ -
τυχῶς τὴν ΞΑΝΑΖΕΙΣ.

Ὡς Ὀρθόδοξοι συγχωροῦµε,
ἀλλὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ξεχάσου-
µε. ∆υστυχῶς ὅµως σήµερα, πολλὰ
κέντρα ἐξουσίας θέλουν νὰ ξεχά-
σουµε. Ὅταν ὅµως συνειδητὰ
ξεχνᾶς, τότε Ἱστορικὰ πεθαίνεις!

Θέλοµε νὰ πεθάνουµε καὶ νὰ ἐξα-
φανισθοῦµε ὡς Γένος, ὡς πολι-
τισµὸς καὶ ὡς πρόταση ζωῆς;

Ἡ ἴδια ἡ ζωὴ καὶ τὸ παράδειγµά
µας θὰ τὸ ἀποδείξουν!

Νικόλαος Χ. Χριστοδουλάκος
Θεολόγος - συγγραφέας

Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδος:
Τροµερὰ ἐπικίνδυνος
διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ὡς φοιτητὲς καὶ τῶν δύο τµηµά-

των τῆς ἡρωϊκῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. θέλουµε τα-
πεινῶς καὶ εὐλαβῶς νὰ δηλώσουµε
τὴν ἀπόλυτη ἀντίθεσή µας στὴν
σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου καὶ αὐτὸ διότι ὁ τρόπος

ὀργάνωσης, ἡ µεθοδολογία ποὺ
ἀκολουθεῖται καὶ τὰ θέµατα ποὺ φαί-
νεται ὅτι θὰ συζητηθοῦν, εἶναι τελεί-
ως ἐνάντια στὴν Ἱερὰ Παράδοση
τῆς ἁγίας µας Ὀρθοδοξίας.

∆ὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι µε-
γάλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας,
ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
διατράνωσαν ὅτι δὲν πρέπει, λόγῳ
τῆς σηµερινῆς ἐκκλησιαστικῆς κα-
ταστάσεως, ἡ ὁποία βαίνει µέρα µὲ
τὴν µέρα πρὸς τὸ χειρότερο, νὰ γίνει
αὐτὴ ἡ σύνοδος καὶ αὐτὸ διότι θὰ
κινδυνεύσει νὰ παραχαρακτεῖ ἡ πα-
νάγια διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας
µας. 

Μάλιστα, φαίνεται ὅτι ἡ σύνοδος
αὐτὴ ἐµµέσως πλὴν σαφῶς θὰ
ἐκκοσµικεύσει πλήρως τὴν Ἐκκλη-
σία, κάτι ποὺ φανερώθηκε, ἀπὸ τὸ
προτεινόµενο πρὸς συζήτηση στὴν
Μεγάλη Σύνοδο θέµα περὶ ὁµοφυ-
λοφιλίας, τὸ ὁποῖο δόξα τῷ Θεῷ
ἀπορρίφθηκε, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν
πρόθεση νὰ παρθεῖ ἀπόφαση ὑπέρ
τοῦ δευτέρου γάµου τῶν ἐν χηρείᾳ
κληρικῶν.

∆ὲν κρύβουµε τὸν µεγάλο φόβο
µας, γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει
αὐτὴ ἡ σύνοδος, στὴν ἐξέλιξη τῆς
παναιρέσεως τοῦ φρικτοῦ διαχρι-
στιανικοῦ καὶ διαθρησκειακοῦ οἰκου-
µενισµοῦ. Τὸ µόνο σίγουρο εἶναι ὅτι
οἱ συµµετέχοντες θὰ προσπαθή-
σουν µὲ κάθε µέσο νὰ προχωρή-
σουν ἄλλο ἕνα βῆµα πιὸ κοντὰ στὴν
σιχαµερὴ ἕνωση µὲ τὴν αἵρεση τοῦ
παπισµοῦ. 

Τέλος, µετὰ ἀπὸ πολὺ προσευχή,
δηλώνουµε τὴν πεποίθησή µας, ὅτι
ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς διὰ πρε-
σβειῶν τῶν ἁγίων µαρτυρησάντων,
ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Βέκκου, Ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων, θὰ διαλύσει συθέ-
µελα αὐτὴν τὴν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία Σύνοδο, ἐµποδίζοντας,
τὴν πραγµατοποίησή της. Ἀµήν! 

Μετὰ τιµῆς 
Φοιτητές τῆς Θεολογικῆς

Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Ἡ ὑποκρισία τῆς TV
καὶ τῶν ἐφηµερίδων

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ἡ ὑποκρισία δὲν ἔχει ὅρια. ∆εξιὰ

κανάλια τῆς TV καὶ ἐφηµερίδες
ἐκµεταλλεύονται τὸ ἐνδιαφέρον
τῶν ἀναγνωστῶν, γιὰ τὶς βιογρα-
φίες τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων καὶ
ἁγίων, ἐκδίδουν εἰκόνες καὶ θρη-
σκευτικὰ βιβλία, ἐνῶ προβάλλουν
συγχρόνως αἰσχρὰ βίντεο, ἀργὰ τὴ
νύκτα.

Πρωταγωνιστεῖ τὸ ART τοῦ γνω-
στοῦ πολιτευτῆ Καρατζαφέρη. Τὸ
κανάλι αὐτὸ δὲν διστάζει νὰ προ-
βάλλει τὸ αἰσχρὸ βίντεο, µὲ τηλέ-
φωνα κ.λπ. οὔτε λίγες ὧρες πρὶν
τὴν θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς
ἀκόµη καὶ τῶν Θεοφανείων.

Ὅταν εἶδα ὅτι τὸ ART πρόβαλλε
καὶ τὴν Κυριακάτικη Λειτουργία ἀπὸ
τὴν Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης
καὶ ὁµιλίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Πειραιῶς, ἔπαθα ΣΟΚ.

Κανένας δὲν εἰδοποίησε τοὺς
ἐνδιαφεροµένους γιὰ τὴν ἐπαί-
σχυντη προβολὴ τοῦ ART;

Ἐπικοινώνησα γραπτῶς καὶ µὲ
τὴν Ἀσπροβάλτα καὶ µὲ τὴν Μητρό-
πολη Πειραιῶς. Ἡ συνεργασία ἔχει
διακοπεῖ.

Σᾶς ἐσωκλείω ἀποδείξεις ἀπὸ
τὴν ἐφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥ-
ΠΟΣ». Οἱ ἐπαίσχυντες φωτογρα-
φίες εἶναι τὴν ἴδια ἡµέρα, ποὺ στὸ
τελευταῖο φύλλο διαφήµιζε ἐκδό-
σεις γιὰ τὴν Μ. Ἑβδοµάδα. Ἔλεος!

Μὲ ἐκτίµηση
Α.Κ.Γ.

Εὐχαριστήριος
ἐπιστολή

Κοµοτηνὴ 24 Ἀπριλίου 2015
Σεβαστοὶ ἐκδότες,
Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὡς διευθυντὴς τοῦ πνευµατικοῦ
κέντρου «Ἡ Κιβωτὸς τῆς ∆όµνας
Βιζβίρη», θὰ ἤθελα, µέσῳ τῆς πα-
ρούσης ἐπιστολῆς, νὰ σᾶς ἐκφρά-
σω τὶς θερµότερές µου εὐχαριστίες
γιὰ τὴν ἐξαιρετικὰ σηµαντικὴ δωρεὰ
Βιβλιαρίων, τὴν ὁποία µᾶς ἀποστεί-
λατε.

Αἰσθανόµαστε ἰδιαιτέρα χαρὰ καὶ
τιµὴ γιὰ τὴν εὐαισθητοποίησή σας.
Ἡ προσφορά σας ἀποτελεῖ γιὰ ἐµᾶς
µιὰ περίτρανη ἐπιβεβαίωση τῆς
προσωπικῆς µας πίστεως πώς, ἐν
καιρῷ κρίσεως, θὰ ἀντλήσουµε τὶς
ἀπαιτούµενες δυνάµεις πρὸς ἀνοι-
κοδόµηση ἀκλονήτων δεσµῶν µε-
ταξὺ ἡµῶν, προσφέροντας παντοι-
οτρόπως ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ ἀγωγὴ
πρὸς τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες συνα-
θρώπους µας. 

Σᾶς βεβαιώνουµε πὼς ὡς πνευ-
µατικὸ κέντρο θὰ ἀγωνισθοῦµε φι-
λότιµα γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ νέου
ὁράµατός µας, τῆς διαµορφώσεως
ἐκ βάθρων ἑνὸς οἰκισµοῦ φιλοξε-
νίας καὶ ἀγωγῆς ὀρφανῶν καὶ ἐγκα-
ταλελειµµένων παιδιῶν, σὲ µία
προσπάθεια οἰκοδοµήσεως µιᾶς
καλλίτερης κοινωνίας, βασισµένης
στὸ δυναµικὸ τῶν νεωτέρων γε-
νεῶν καὶ στὶς διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ
Ἑλληνισµοῦ. 

Ἐκ µέρους τῆς ὑπευθύνου τοῦ
παιδαγωγικοῦ προγράµµατος,
Χαρᾶς Νικοπούλου, τῶν συνερ-
γατῶν µας καὶ τῆς ἐπιστηµονικῆς
µας ὁµάδος, σᾶς ἐκφράζω τὴν ἐκ
βάθους καρδίας εὐγνωµοσύνη µας. 

Μὲ ἐκτίµηση
Ἰωάννης Φριτζαλὰς ∆ιευθυντής

Χαρὰ Νικοπούλου ∆ασκάλα

ΠΟΙΟΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ 
ΘΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ;
Κωνσταντινουπόλεως ὡς θεσµοῦ
ἢ ὑπὲρ τῆς ἀποµακρύνσεώς του
ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἢ
ὑπὲρ τῆς ἀλλαγῆς τῆς θέσεως
ἀριθµήσεώς του µεταξὺ τῶν Ὀρθο-
δόξων Πατριαρχείων ὡς Πρώτου,
θέση ποὺ ἔλαβε µετὰ τὸ Σχίσµα τοῦ
1054. 

2. Τὸ ἄρθρο µου σὲ καµµιὰ πα-
ράγραφό του δὲν ἀποδοκιµάζει ἢ
ὑποτιµᾶ, οὔτε, βεβαίως, µάχεται
τὸν θεσµὸ τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως. Ἐξ ἄλλου ἔχω
ἀπὸ ἐτῶν γράψει ὅτι «εἶναι δεδο-
µένος ὁ σεβασµός µου πρὸς τὴν
Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ποιµένες της
καὶ ἰδιαιτέρως πρὸς τὸ Οἰκουµε-
νικὸ Πατριαρχεῖο, προσωπικὰ
δέ, σὲ κάθε Θ. Λειτουργία µνηµο-
νεύω τοῦ ὀνόµατος τοῦ Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
στὴν Ἁγία Πρόθεση. Ὅµως, ἡ
ἀλήθεια πρέπει νὰ λέγεται, ἂν
καὶ πολλὲς φορὲς πικραίνει
στὴν ἀρχή, ἀλλὰ στὸ τέλος πάν-
τοτε εἰρηνοποιεῖ»(1). Τὸ ἄρθρο
µου ἀποπειράθηκε νὰ κατοχυρώ-
ση τὰ Κανονικὰ δικαιώµατα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τί-
ποτε ἄλλο! Ἂν κάποιοι προσπα-
θοῦν νὰ κάνουν τὸν δόλιο συσχετι-
σµό, ὅτι ἡ ἀπόλυτη κατοχύρωση
τῶν δικαιωµάτων τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας πλήττει τὸν Πατριαρ-
χικὸ θεσµὸ , εἶναι δικό τους θέµα
ἀλλά, ταυτοχρόνως, καὶ δικό µας
δικαίωµα νὰ καταδικάσουµε τὴν
σκοπιµότητά τους.

3. Εἶναι ἀδιανόητο ἀπὸ θεολο-
γικῆς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ λογικῆς θεωρή-
σεως τὸ νὰ ταυτίζεται µὲ τὸν ὁποι-
ονδήποτε θεσµό, τὸ πρόσωπο τὸ
ὁποῖο κατέχει τὸ ὕπατο ἀξίωµα
αὐτοῦ τοῦ θεσµοῦ. Ἐν προκειµένῳ,
εἶναι ἀδιανόητο νὰ ταυτίζεται ὁ
ἑκάστοτε Πατριάρχης καὶ οἱ
ἐνέργειές του µὲ τὸν Πατριαρ-
χικὸ θεσµό. Ὁ θεσµὸς οὐδέποτε
κρίνεται, ἐπικρίνεται ἢ καθαιρεῖται.
Οἱ Πατριάρχαι κρίνονται, ἐπικρίνον-
ται καὶ καθαιροῦνται. Ὑπάρχει
πληθὺς Πατριαρχῶν ποὺ κατεκρί-
θησαν ὡς αἱρετικοὶ καὶ ἀναθεµατί-
σθηκαν, ὁ θεσµός, ὅµως, τοῦ Πα-
τριαρχείου µένει εἰς τὸν αἰῶνα!

4. Ἡ ἀµφισβήτηση τῆς Πατριαρ-
χικῆς Πράξεως τοῦ 1928 περὶ τῆς
ὁµηρίας Μητροπόλεων τῆς Ἑλλά-
δος δὲν εἶναι προσβολὴ τοῦ θε-
σµοῦ τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ
ἀποδοκιµασία µιᾶς Πατριαρ-
χικῆς Πράξεως- Κερκόπορτας
γιὰ τὴν διεκδίκηση ἐδαφῶν τῆς
Πατρίδος µας ἀπὸ ἀλλοεθνεῖς.
Ἐπίσης, ἐτόνισα στὸ ἄρθρο µου ὅτι
ἡ Πράξη αὐτὴ ἀντίκειται καὶ στὸν
Συνοδικὸ Τόµο ἀλλὰ καὶ στὴν πά-
για τακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας νὰ «συµ-
µεταβάλλονται τὰ ἐκκλησιαστικὰ
πράγµατα µὲ τὶς πολιτειακὲς ἐξελί-
ξεις». Ἡ ἀµφισβήτηση τῆς Πράξε-
ως τοῦ 1928 ἐκ µέρους µου εἶναι
ἀµφισβήτηση παρανόµου καὶ
Ἀντικανονικῆς Πατριαρχικῆς
Πράξεως καὶ ὄχι προσβολὴ τοῦ θε-
σµοῦ τοῦ Πατριαρχείου. Ἡ ἀνατρε-
πτικὴ ἄποψη τοῦ Πατριάρχου µας
«περὶ τῆς ἀναγκαιότητος καταρ-
γήσεως Ἱερῶν Κανόνων ἀκόµη
καὶ Κανόνων Οἰκουµενικῶν Συν -
όδων»(!), ποὺ ὑποστηρίζει στὴν
διδακτορική του διατριβὴ εἶναι ἐκεί-
νη ποὺ προσβάλλει «ὅλον τὸν
θεσµὸν τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ὄχι ἡ
δική µου ἀµφισβήτηση, ἀλλὰ περὶ
αὐτοῦ, ὁ συκοφάντης µου δὲν
ἔγραψε οὔτε µία λέξη.

Εἶναι, φαίνεται, ἀνάγκη νὰ ἐπα-
ναλάβω αὐτὰ ποὺ ἔγραψα στὸ
ἄρθρο µου «Ὁρατὸς ὁ κίνδυνος
Βατικανοποιήσεως τῆς Ὀρθοδο-
ξίας», ποὺ δηµοσιεύθηκε στὸν
«Ὀρθ. Τύπον» τῆς 27ης Ἰουλίου
2001, γιὰ νὰ φανῆ καθαρὰ τὸ πνε-
ῦµα τῶν γραφοµένων µου ἀλλὰ καὶ
ὁ σκοπός τους:

«Βεβαίως, ἐξ ἀπόψεως ποιµαν-
τικῆς, δηλαδὴ πνευµατικῆς ὠφελεί-
ας τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ µας, δὲν
θὰ µᾶς ἐνοχλοῦσε καθόλου ὁποι-
αδήποτε ἀπεµπόλησι διοικητικῶν
δικαιωµάτων τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου,
δεδοµένου ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ δι-
οίκησι ὑπάρχει γιὰ τὴν πνευµατικὴ
ὠφέλεια τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι γιατί ἡ
ἐκκλησιαστικὴ διοίκησι εἶναι αὐτο-
σκοπός. Ὅταν, ὅµως, αὐτὴ ἡ ἀπεµ-
πόλησι τῶν δικαιωµάτων τῆς Ἑλλα-

δικῆς Ἐκκλησίας δὲν γίνεται µὲ
σκοπὸ τὴν ὑπαγωγὴ τῶν Ἑλλήνων
πιστῶν σὲ µιὰ πιὸ πνευµατικὴ
Ἐκκλησιαστικὴ διοίκησι, ἀλλὰ µὲ
στόχο τὴν ἐκκοσµίκευσι τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, τότε τὸ πράγµα
γίνεται σοβαρὸ καὶ ἐπικίνδυνο καὶ
ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς προδοσίας.

∆ὲν συκοφαντοῦµε τὸ Πατριαρ-
χεῖο Κωνσταντινουπόλεως γρά-
φοντας αὐτά, διότι στηριζόµαστε
στὴν ὅλη εἰκόνα, ποὺ Αὐτὸ µᾶς ἔχει
δώσει ἀλλὰ καὶ στὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ
Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης, πρόσ -
φατα, ἀναφερόµενος στὴν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος ἀπεφάνθη ὅτι
Αὐτὴ µαστίζεται ἀπὸ ἐπαρχιωτισµό!
Καὶ διερωτώµεθα: Ἀγνοεῖ, ἆραγε, ὁ
Παναγιώτατος ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος (παρ’ ὅλα µας τὰ χάλια)
ἔχει τὸν ἠθικότερο καὶ ἱεροπρεπέ-
στερο κλῆρο ἀπ’ ὅλες τὶς Ὀρθόδο-
ξες Ἐκκλησίες καὶ τὴ µεγαλύτερη
πνευµατικότητα; Ποιὰ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Εὐρώπης ἔχει Αὐτὸς
νὰ µᾶς ἐπιδείξη ὡς πρότυπο; Ποιὰ
ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτὸν τὸ µοντέλο, ποὺ
πρέπει νὰ µιµηθοῦµε, ὥστε νὰ πά-
ψουµε νὰ εἴµαστε «ἐπαρχιῶτες»;
Ἐάν, Παναγιώτατε, θεωρεῖτε ἐπαρ-
χιωτισµὸ τὴν ἀσυµφωνία µας στὴν
κατάργησι τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ στὴν
υἱοθέτησι κοσµικῶν ἐκδηλώσεων
καὶ συµπεριφορῶν, τότε, ναί, εἴµα-
στε καὶ θέλουµε νὰ παραµείνουµε
«ἐπαρχιῶτες»!

Πρέπει κάποτε νὰ εἰποῦµε τὰ
πράγµατα µὲ τ᾽ ὄνοµά τους. ∆ὲν
εἶναι σεβασµὸς τὸ νὰ καταπιέζουµε
τὴν ἀγανάκτησί µας καὶ νὰ µὴ
ἀρθρώνουµε λέξι, ἐκφράζοντες τὴν
ἀντίθεσί µας πρὸς τοὺς πατέρες
µας, ὅταν αὐτοὶ αὐθαιρετοῦν. Ὅταν
αὐτοὶ καταπιέζουν, ὄχι µόνο τὴ θεο-
λογία, ποὺ µᾶς δίδαξε ἡ Ἐκκλησία,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἁπλῆ λογική µας.

Ἡ ἁπλῆ λογική µας διαµαρτύρε-
ται, ὅταν ἀπὸ τὴ µιὰ µεριὰ διαβά-
ζουµε τὴν πρόσφατη δήλωσι τοῦ
Πατριάρχου πὼς ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξι
τοῦ 1928 «εἶναι κείµενο ἱερὸ καὶ
ἀµετάβλητο» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δια-
βάζουµε τὰ λόγια τοῦ ἴδιου Πα-
τριάρχου —µέσα ἀπὸ τὸ βιβλίο Του
«Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ.
Κανόνων»— νὰ διακηρύσσουν:
«∆ὲν δύναται ἡ Ἐκκλησία νὰ ἔχη
διατάξεις ἀπαγορευούσας τὴν
εἴσοδον εἰς τοὺς ναοὺς τῶν ἑτερο-
δόξων καὶ τὴν µετ᾽ αὐτῶν συµπρο-
σευχὴν καθ᾽ ἥν στιγµὴν αὕτη διὰ
τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς προσεύ-
χεται ἀπὸ κοινοῦ µετ᾽ αὐτῶν διὰ
τὴν τελικὴν ἕνωσιν ἐν τῇ πίστει, τῇ
ἀγάπῃ καὶ τῇ ἐλπίδι»(!) καὶ γι αὐτὸ
εἰσηγεῖται ὅτι «εἶναι ἀπαραίτητον
καὶ ἐπιβεβληµένον νὰ ἐγκριθῆ καὶ
ἐπικυρωθῆ ὑπὸ Οἰκουµενικῆς Συ-
νόδου ὁ Κῶδιξ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας (σηµ.: δηλαδὴ µιὰ κωδι-
κοποίησι =παραποίησι τῶν Ἱ. Κα-
νόνων), ἐφ᾽ ὅσον οὗτος διὰ νὰ
ἀνταποκριθῆ εἰς τὸν προορισµὸν
αὐτοῦ —ὅστις εἶναι νὰ ὑπηρετήση
κυρίως πρακτικοὺς σκοπούς— θὰ
τροποποιήση καὶ θὰ καταργήση
ἀναποφεύκτως κανόνας τῶν
Οἰκουµενικῶν Συνόδων»(!)

∆ιαµαρτύρεται ἡ λογική µας, γιατί
ταξινοµώντας ὅλα αὐτὰ µὲ τὸ
ἁπλοϊκὸ µυαλό µας διαπιστώνουµε
ὅτι κατὰ τὸν Πατριάρχη µας εἶναι ὄχι
ἁπλῶς φυσικὸ ἀλλὰ καὶ «ἐπιβε-
βληµένον» νὰ τροποποιήση ἡ
Ἐκκλησία ἢ καὶ νὰ καταργήση Κανό-
νες Οἰκουµενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ
εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο νὰ ἀκυ-
ρωθῆ µιὰ ἁπλῆ Πατριαρχικὴ Πρᾶξι,
ἡ ὁποία οὔτε οἰκουµενικὸ κῦρος
ἔχει, οὔτε πρακτικὴ ἀξία ἔχει σήµε-
ρα, µᾶλλον δὲ εἶναι καὶ ἐπικίνδυνη
γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἱεραρχίας µας,
ἀλλὰ καὶ ὅπλο στὰ χέρια τῶν Τούρ-
κων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἂν
εἶναι αὐτὴ λογική, τότε τί χρειάζεται
νὰ ἀναφερθοῦµε στὴν ἱστορία καὶ τὴ
θεολογία;».

5. Κατηγοροῦµαι ἀπὸ τὸν κακόπι-
στο καὶ ἀδαῆ δηµοσιογράφο ὅτι πο-
λεµῶ τὸ αἰχµάλωτο Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως µὲ τὸ νὰ θέ-
λω νὰ τοῦ ἀφαιρεθοῦν οἱ «Νέες
Χῶρες» (ἔτσι ἀνθελληνικὰ ὀνοµά-
σθηκαν οἱ Βόρειες περιοχὲς τῆς
Πατρίδος µας, ὥστε εὔκολα νὰ γί-
νουν σύντοµα καὶ “Ἄλλες Χῶ -
ρες”!») καὶ οἱ Χῶρες τῆς ∆υτικῆς
Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες –σηµειωτέον–
µέχρι τὸ 1922 ἦσαν στὴν ἐκκλησια-
στικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Γιατί κατηγοροῦµαι

ἀντὶ νὰ ἐπαινεθῶ; Πότε καὶ ποῦ
ἀκούσθηκε στὴν παγκόσµια Ἱστορία
ὅτι στοὺς αἰχµαλώτους πρέπει νὰ
δίδονται ἐξουσίες; Γιὰ ποιόν, ἆραγε,
λόγο τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων
–παρ᾽ ὅτι εἶναι «ἡ Μήτηρ τῶν
Ἐκκλησιῶν» – µετὰ τὴν αἰχµαλω-
σία του, ἀπὸ Πρῶτο τῇ τάξει ποὺ
ἦταν ἔλαβε τὴν Πέµπτη θέση στὴ
σειρὰ τῆς Πενταρχίας τῶν Πα-
τριαρχῶν; Ἁπλούστατα, διότι κάθε
νουνεχὴς ἄνθρωπος ἀντιλαµβάνε-
ται ὅτι οἱ ἐξουσίες τῶν αἰχµαλώτων
εἶναι κατ’ οὐσίαν ἐξουσίες τῶν ἐξου-
σιαστῶν τους, ἐξουσίες αὐτῶν ποὺ
τοὺς αἰχµαλώτισαν! Ποιόν, λοιπόν,
ἐξυπηρετοῦν οἱ ὑπερεξουσίες τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε-
ως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ τὴν
Ἀµερική;

Ἀπτόητος, ὅµως, ὁ κατήγορός
µου, συνεχίζει: «∆ὲν βλέπετε ὅτι
συρρικνώθηκε ὁ Ἑλληνισµὸς τῆς
Πόλης σὲ 3.000 ἀνθρώπους καὶ ὅτι
κλείνουν οἱ Ἐκκλησίες καὶ πληθαί-
νουν τὰ Τζαµιά;»

Βεβαίως καὶ τὰ βλέπουµε, ἀπαν-
τοῦµε, ἀλλὰ βγάζουµε ἐντελῶς ἀντί-
θετα συµπεράσµατα. Οἱ 3000 Ἕλλη-
νες ἀπόµειναν στὴν Πόλη ἔχοντας ὁ
Πατριάρχης ὑπερεξουσίες. Καὶ οἱ
Ἐκκλησίες ἔκλεισαν καὶ τὰ Τζαµιὰ
πληθαίνουν ἔχοντας ὁ Πατριάρχης
ὑπερεξουσίες. Καὶ ἡ Σχολὴ τῆς Χάλ-
κης ἔκλεισε καὶ δὲν ξαναανοίγει, καὶ ἡ
Ἁγιὰ Σοφιὰ ἀπειλεῖται νὰ ξαναγίνη
Τζαµὶ (ὅπως καὶ κατὰ τὸ παρελθόν,
ὅπως φανερώνουν οἱ Μιναρέδες
της!) , ἔχοντας ὁ Πατριάρχης ὑπερε-
ξουσίες! Καὶ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες τῆς Εὐρώπης ἔγιναν στὴν πλει-
οψηφία τους Φράγκικες, ὅπως καὶ οἱ
Ἐκκλησίες τῆς Ἀµερικῆς καὶ τῆς
Αὐστραλίας , ἔχοντας ὁ Πατριάρχης
ὑπερεξουσίες!

Τί ἐρεῖ πρὸς ταῦτα; Ποιὸν ὠφέλη-
σαν οἱ Πατριαρχικὲς ὑπερεξουσίες,
παρεκτὸς τοὺς Τούρκους, τοὺς Ἀµε-
ρικανοὺς καὶ τοὺς Φραγκολατίνους;
∆ικαιολογεῖται, ἆραγε, τέτοια τύφλω-
ση σὲ ἀνθρώπους ποὺ –ὑποτίθε-
ται– µάχονται κατὰ τοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ; Παρὰ τὸ «φτωχό µου ἀντιοι-
κουµενιστικὸ βιογραφικό», ὅπως
κακεντρεχῶς µὲ εἰρωνεύεται –ἐνῶ
ἀγνοεῖ, ποιὰ καὶ πόσα εἶναι τὰ δηµο-
σιεύµατά µου–, ἕως ἐκεῖ βλέπω.
Αὐτός, µὲ τὸ πλούσιο ἀντιοικουµενι-
στικό του βιογραφικὸ βλέπει ὅτι ὁ
θανάσιµος κίνδυνος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκου-
µενισµοῦ προέρχεται ἀπὸ κάποια
P«σταγονίδια» οἰκουµενιστῶν τοῦ
΄΄γλυκοῦ νεροῦ΄΄ Ἑλλήνων Μητρο-
πολιτῶν (ποὺ παριστάνουν τοὺς
οἰκουµενιστές, γιὰ νὰ “ἀρέσουν” στὸ
Πατριαρχεῖο), καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν φω-
ληὰ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ ποὺ εἶναι
τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο
ἐνορχηστρώνει ὅλη αὐτὴν τὴν, κατὰ
τὸν ἅγιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς, «νέ-
αν προδοσίαν τοῦ Χριστοῦ, νέαν
σταύρωσιν τοῦ Κυρίου, µόνον
οὐχὶ ἐπὶ τοῦ ξυλίνου, ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ
χρυσοῦ σταυροῦ τοῦ παπικοῦ
οὑµανισµοῦ»(2), ἀπειλεῖ ὅποιον
Μητροπολίτη τῆς δικαιοδοσίας του
δέχεται ἑτεροδόξους στὴν Ὀρθοδο-
ξία καὶ κλωνοποιεῖται µὲ ἀπίστευ-
τους ρυθµοὺς καὶ “νεοεκκλησιολο-
γικὲς” ἐπινοήσεις, καταλαµβάνοντας
τοὺς Ἐπισκοπικοὺς θρόνους ὅλης
τῆς Οἰκουµένης;

6. Γιὰ λόγους ἱστορικῆς µνήµης
καὶ προσδοκίας τῆς ἄρσεως τοῦ ἐπι-
τιµίου, ποὺ ἐπέβαλε ὁ Οὐρανὸς ἐπὶ
τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, εἶµαι
ἀντίθετος σὲ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ
τῆς σειρᾶς τῶν Πατριαρχείων. Τὸ
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως,
παρὰ τὴν αἰχµαλωσία του, πρέπει
νὰ µείνη στὴν µετὰ τὸ Σχίσµα Πρω-
τοκαθεδρία του. Πρωτοκαθεδρία
τιµῆς καὶ ὄχι διοικητικῆς ὑπερ -
οχῆς, ἀπηλλαγµένο ἀπὸ διοικητικὲς
ἐξουσίες ἐπὶ τῆς Οἰκουµενικῆς
Ὀρθοδοξίας, καθαρὸ ἀπὸ µολυ-
σµοὺς συµπροσευχῶν µὲ ἑτεροδό-
ξους καὶ ἀλλοθρήσκους, προσηλω-
µένο στὸν Σταυρὸν τῆς αἰχµαλωσίας
του, ἐν προσευχῇ καὶ ἀδιακόπῳ Θ.
Λειτουργίᾳ, δίδον τὴν καλὴν µαρτυ-
ρίαν, εὐωδιάζον καὶ ἀποπνέον τὴν
Ὀρθόδοξη πνευµατικότητα. Τότε καὶ
µόνον τότε, ἀπερίσπαστη ἡ Ὀρθο-
δοξία θὰ ἀφεθῆ –ἐλευθέρα ἀπὸ τὶς
πολιτικὲς σκοπιµότητες τῶν Πλανη-
ταρχῶν καὶ τῶν Μεγάλων ∆υνάµε-
ων– νὰ ἀναδείξη τὶς ἅγιες ἡγετικὲς
Ὀρθόδοξες Ἐπισκοπικὲς προσωπι-
κότητες, οἱ ὁποῖες πάντοτε ἦσαν,
εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν
πνευµατικὴ καλλιέργεια, ἀνάταση
καὶ σωτηρία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ!
Ὑποσηµειώσεις:

1. Ἡ Ἀλήθεια Φῶς (χωρὶς) Φανάρι,
Περιοδικὸ «Ἐνοριακὴ Εὐλογία», τε-
ῦχος 15, Ὀκτώβριος 2003.

2. Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος,
σελ.159, Ἀθῆναι 1969.

Ἡ Τουρκία δὲν ἔχει καταλάβει
μόνον κυπριακὰ ἐδάφη, ἀλλὰ ἔχει
κατασχέσει καὶ τὴν περιουσίαν τῶν
Ἀρμενίων. Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι δι-
καίωσις τῶν αἰτημάτων των εἰς τὰ
δικαστήρια θὰ ἀνοίξη τὸν δρόμον
καὶ διὰ κυπριακὰς δικαιώσεις. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ echedoros-a.gr τῆς
13ης Μαΐου 2015:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἀρµενικῆς
«Ἐκκλησίας» ἀποφάσισε νὰ προσ -
φύγει στὸ δικαστικὸ σῶµα στὴν

Τουρκία µὲ τὴν ἀπαίτηση τῆς ἐπι-
στροφῆς ὅλων τῶν περιουσιακῶν
στοιχείων της ποὺ κατασχέθηκαν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀρµενικῆς Γε-
νοκτονίαςP «Βρισκόµαστε στὴ
διαδικασία κατάρτισης ἑνὸς ἐγγρά-
φου, στὸ ὁποῖο θὰ συνυπάρχει ἡ
νοµικὴ δικαιολογία γιὰ τὴν ἀπαίτη-
σή µας, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν περι-
ουσιῶν µας ἀπὸ τὶς τουρκικὲς
ἀρχές, ποὺ θὰ καταθέσουµε στὰ
τουρκικὰ δικαστήρια», εἶπε ὁ Γκα-
ρέγκιν ὁ Β΄».

Ἡ Ἀρµενικὴ «Ἐκκλησία» ἀπαιτεῖ ἐπιστροφὴν
τῆς περιουσίας της ἀπὸ τὴν Τουρκίαν

Καθαίρεσις τοῦ ἐπισκόπου
Καναδᾶ κ. Γεωργίου

Μετὰ ἀπὸ πολυετεῖς ἐρεύνας
καὶ καταγγελίας ἡ Ἱ. Σ. τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Σερβίας καθήρεσε τὸν
ἐπίσκοπον Καναδᾶ δι᾽ ἀνάρμοστον
συμπεριφοράν. Συμφώνως πρὸς τὸ
newsfish.gr:

«Τὴν ἀπόφαση ἔλαβε ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας καὶ ἀφορᾶ τὸν ἐπίσκο-
πο Καναδᾶ Γεώργιο. Ὅπως ἀπο-
καλύπτει ἡ ἐφηµερίδα "Blic" τοῦ Βε-
λιγραδίου, ἡ Σύνοδος ἀποφάσισε,

µὲ ἁπλὴ πλειοψηφία, τὴν καθαίρε-
ση τοῦ Γεωργίου, ἀποδεχόµενη τὸ
πόρισµα εἰδικῆς ἐπιτροπῆς ποὺ
ἔκρινε ὅτι ἡ συµπεριφορά του δὲν
ἦταν πρέπουσα καὶ σύµφωνη µὲ τὰ
θρησκευτικὰ ἰδεώδηP Ἡ ἐαρινὴ
Σύνοδος, ποὺ ξεκίνησε στὶς 14
Μαΐου καὶ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη, θὰ
ἀσχοληθεῖ ἐπίσης καὶ µὲ τὴν ὑπό-
θεση τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Μιλέσεβο
Φιλάρετου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται
γιὰ οἰκονοµικὲς ἀτασθαλίες καὶ
ἀνάρµοστη συµπεριφορά».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀθῶος ὁ 25χρονος
Γεωργιανὸς

διὰ τὴν δολοφονίαν
τοῦ ἀρχιµανδρίτου
Συμφώνως πρὸς τὸ tharros-

news:
«Μὲ δάκρυα χαρᾶς καὶ κάνοντας

ἀσταµάτητα τὸ σταυρό του, δέχθη-
κε τὴ ∆ευτέρα τῆς 11ης Μαΐου, λίγο
µετὰ τὶς 23:00 τὸ βράδυ, τὴν
ἀθωωτικὴ γιὰ αὐτὸν ἀπόφαση ὁ
25χρονος Γεωργιανός, ποὺ εἶχε
κατηγορηθεῖ γιὰ τὴν ἄγρια δολοφο-
νία τοῦ 54χρονου ἀρχιµανδρίτη
Φωτίου Ζαχαροπούλου, τὸ Φε-
βρουάριο τοῦ 2014 στὴ Χώρα τοῦ
∆ήµου Πύλου - Νέστορος. Τὸ δικα-
στήριο, ὕστερα ἀπὸ πολύωρη διά-
σκεψη, ὁµόφωνα (3 τακτικοὶ δι-
καστὲς καὶ 4 ἔνορκοι) ἔκρινε τὸν
25χρονο ἀθῶοP Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι
σὲ 15 χρόνια κάθειρξης, γιὰ ἁπλὴ
συνέργεια στὴ δολοφονία, ἔχει ἤδη
καταδικασθεῖ ἕνας 18χρονος -σή-
µερα- Ἕλληνας».

Πολλά ἔχουν γραφεῖ καί εἰπωθεῖ
γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο
τοῦ µακαριστοῦ Γέροντος Νικοδή-
µου καί ἰδιαίτερα γιά τή θυσιαστική
προσφορά του στούς ἥρωες ἀδελ-
φούς µας Πολυτέκνους. Ἐµεῖς ἐδῶ
θά ἀναφερθοῦµε ἐν ὀλίγοις στή Μο-
ναχική του ἰδιότητα, λαµβάνοντας
ἀφορµή ἀπό τήν ἐτήσια ἐπέτειο τῆς
κοιµήσεώς του († 4. 6. 2014).

Ὁ µακαριστός Γέροντας Νικόδη-
µος Μπιλάλης ἐκάρη Μοναχός τό
1969 σέ ἡλικία 37 ἐτῶν, στήν Ἱερά
Νέα Σκήτη, στή Συνοδεία τοῦ µακα-

ριστοῦ Γέροντος Ἰωσήφ (µετέπειτα
Βατοπαιδινοῦ). Μέ τή Συνοδεία τοῦ
Γέροντός του µετέβη στήν Ἱερά Μο-
νή Κουτλουµουσίου στίς Καρυές,
προκειµένου νά τήν ἐπανδρώσουν,
ὅµως αὐτό τελικά δέν εὐοδώθηκε.
Μάλιστα, κατά τή χρονική αὐτή πε-
ρίοδο διατέλεσε Γραµµατέας τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Μετέπειτα, µέ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου
Παϊσίου, ἐπέλεξε τήν ἐρηµική ζωή
καί ἐγκαταβίωσε στήν ἔρηµο τῆς
Καψάλας, στό Κελλίον Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου (τό ὁποῖο ἀνήκει στήν Ἱ.
Μονή Παντοκράτορος), ὅπου καί
διέµενε µέχρι καί τήν κοίµησή του. 

Ἡ ἀπόφασή του αὐτή, νά ἀκολου-
θήσει τή µοναχική πολιτεία, ἦταν
προϊόν πνευµατικῆς ὡριµότητας καί
ἔντονης κλίσης του. Γι’ αὐτό καί ὅλη
ἡ ὑπόλοιπη ζωή του χαρακτηρίζεται
ἀπό τήν πιστή ἐφαρµογή, ὅσο εἶναι
ἀνθρωπίνως δυνατόν, τῶν τριῶν
µοναχικῶν ὑποσχέσεων καί
ἀρετῶν: Ὑπακοή, Παρθενία,
Ἀκτηµοσύνη. Ἄλλωστε, κατά τούς
Ἁγίους Πατέρες: «Τὰ γνωρίσµατα
τῶν ἀληθινῶν Μοναχῶν, ἐπὶ τῶν
ὁποίων ὡς ἐπὶ κανόνα πρέπει νὰ
ῥυθµίζωσιν ἑαυτοὺς οἱ θέλοντες
εὐαρεστῆσαι τῷ Κυρίῳ εἶναι ταῦτα.
Ἡ ὑποταγή (ὑπακοή), ἡ ἀκτηµοσύνη
καὶ ἡ παρθενία. Ἐκτὸς τῆς ὁδοῦ ταύ-
της ἀδύνατον προκόψαι...» (Ἅγιος
Σάββας ὁ ἐν Καλύµνῳ).

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ὑπακοή
ἔχει τά πρωτεῖα µεταξύ ὅλων τῶν
εἰσαγωγικῶν ἀρετῶν στήν πνευµα-
τική πορεία πρός τό Θεό. Γιατί
πρῶτα ἀνατρέπει τήν οἴηση καί κα-
τόπιν γεννᾶ τήν ταπεινοφροσύνη.
Σέ ὅσους λοιπόν τήν ὑποµένουν
εὐχαρίστως, γίνεται εἴσοδος καί θύ-
ρα πρός τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Γέροντας Νικόδηµος καλλιέρ-
γησε, ὅσο µποροῦσε, τή µεγάλη
ἀρετή τῆς Ὑπακοῆς. Εἶχε κανόνα
στή ζωή του νά µή λαµβάνει κάποια
µεγάλη ἤ µικρή προσωπική ἀπόφα-
ση χωρίς νά συµβουλευθῆ καί νά
κάνει ὑπακοή στό Γέροντά του ἤ σέ
ἄλλους πνευµατοφόρους Γέροντες.
Ἀλλά καί γιά τίς συλλογικές ἀποφά-
σεις συµβουλευόταν τόν Πρόεδρο
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. κ. Ἀντώνιο Ἀντωνίου
καί τό ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. 

Στίς ἐπικρίσεις κάποιων ὅτι ἡ ἐνα-
σχόλησή του µέ θέµατα Γάµου-
Οἰκογενείας, ὡς ἱδρυτοῦ καί Ἀντι-
προέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώ-
σεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων»
(Π.Ε.ΦΙ.Π.), δέν συµβιβάζεται µέ
τήν ἰδιότητα τοῦ µοναχοῦ, ἡ ἀπάντη-
σή του ἦταν ἡ ἑξῆς: 

Ἐπιτελοῦσε τό ἔργο τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π. πάντα µέ τήν εὐλογία
τῶν Πνευµατικῶν του (µακα-
ριστῶν Γερόντων Σίµωνος Ἀρβανί-
τη-Πεντέλη καί ∆ιονυσίου Κολιτσοῦ-
Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί, µέχρι τῆς
κοιµήσεώς του, Γέροντός του
Ἐφραίµ, ∆ικαίου Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγί-
ου Ἀνδρέου, Καρυές-Ἅγιον Ὄρος),
ἀλλά καί τῶν ἄλλων µεγάλων
Ὁσίων Γερόντων τοῦ 20οῦ

αἰῶνος (Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου, µέ τόν ὁποῖο εἶχε στενή πο-
λυετῆ πνευµατική σχέση, Ἁγίου
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου,
ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη,
ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβά-
κου κ.ἄ.). 

Μάλιστα, µᾶς εἶχε διηγηθεῖ ὅτι
ὅταν κάποτε ὑπερβολικά κουρασµέ-
νος ἀπό τό βάρος τῆς διακονίας του
στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶχε ζητήσει τήν
εὐλογία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου προκει-
µένου νά ἀποσυρθῆ, ὁ Ὅσιος Γέ-
ροντας τοῦ εἶπε χαρακτηριστικά:
«Νικόδηµε, κάθισε ἐκεῖ πού εἶσαι,
ἄφησε ὅ,τι ἄλλο κάνεις καί ἀφοσιώ-
σου στό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.».

Ὁµοίως ἀργότερα καί ὁ Ἅγιος
Πορφύριος, σέ µία ἐπίσκεψή του
στό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου στή
Μαλακάσα, τοῦ εἶπε: «... Πολύ καλά
κάνεις, πού ἀσχολεῖσαι µέ τό ἔργο
αὐτό. Νά συνεχίσεις καί νά τούς λές
ὅτι δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀποφυγή τῆς
τεκνογονίας. Μέγα ἁµάρτηµα εἶναι
ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας».

Ἡ δεύτερη ὑπόσχεση-ἀρετή τοῦ
Μοναχοῦ εἶναι ἡ Παρθενία, ἡ ὁποία
θεραπεύει τό πάθος τῆς φιληδο-
νίας. Ἄλλωστε, ὅπως γράφει καί ὁ
Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης: «Τί

ἄλλο ποθεινότερον, ὡσὰν τὸ νὰ µι-
µεῖται τινὰς ἐπὶ γῆς τῶν Ἀγγέλων τὴν
πολιτείαν»;

Ὁ Γέροντας Νικόδηµος ὑπῆρξε
καθαρός τόσο στήν ψυχή ὅσο καί
στό σῶµα. Ἦταν πολύ αὐστηρός
στόν ἑαυτό του. Νῆστις µέχρις
ἐσχάτων. Σάν Ἁγιορείτης µοναχός
δέν ἔτρωγε ποτέ του κρέας καί δέν
κατέλυε λάδι τίς ∆ευτέρες, Τετάρτες
καί Παρασκευές, καθώς καί σέ ὅλες
τίς Νηστεῖες τοῦ ἔτους, ἀκόµη καί
ὅταν κατά καιρούς ἀσθενοῦσε. Μά-
λιστα, γιά ἀρκετά ἔτη, λόγῳ ἀσκή-
σεως, δέν κατέλυε οὔτε ψάρι, τίς
ἡµέρες πού ἐπιτρεπόταν ἡ κατάλυ-
σή του. 

Ἡ τρίτη θεµελιώδης ὑπόσχεση-
ἀρετή τοῦ Μοναχοῦ εἶναι ἡ Ἀκτη-
µοσύνη. Ὁ µοναχός καλεῖται νά ζή-
σει ἐν πτωχείᾳ, ἀλλά περισσότερο
ὀφείλει νά ἀγωνισθῆ ἐναντίον τοῦ
«πάθους τῆς κτήσεως (πλεονεξίας)
καί τῆς ἀγάπης τῶν χρηµάτων (φι-
λαργυρίας) καί τῶν πραγµάτων (φι-
λοκτησίας)». 

Ὁ µακαριστός Γέροντας Νικόδη-
µος ὑπῆρξε ἀκτήµων, δέν εἶχε οὔτε
ἐπεδίωξε νά ἔχει ποτέ δικά του χρή-
µατα καί περιουσία. Παρότι θά µπο-
ροῦσε νά εἶχε ἀρκετά χρήµατα ἀπό
τή συγγραφή βιβλίων, ἀλλά καί ἀπό
Πανεπιστηµιακή θέση Καθηγητοῦ,
πού τοῦ εἶχε προταθεῖ. ∆ιάλεξε τήν
ἄµισθη διακονία στούς «ἐλαχί-
στους» ἀδελφούς του, ἀκολουθών-
τας τήν προτροπή τοῦ Κυρίου µας
«ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
ἀδελφῶν µου τῶν ἐλαχίστων, ἐµοὶ
ἐποιήσατε» (Ματθ. 25, 39). 

Ἦταν φιλάγιος καί φιλόσιος. Ἀγα-
ποῦσε τούς Ἁγίους µας καί κάθε
ἡµέρα, ἀνελλιπῶς, ἐντρυφοῦσε στά
συναξάρια τῶν ἑορταζοµένων
Ἁγίων, ἀλλά καί στά συγγράµµατα
τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἰδιαιτέρως
ἀγαποῦσε καί τιµοῦσε τόν Ἅγιο
Νικόδηµο τόν Ἁγιορείτη. 

Γι’ αὐτό καί τό 1971 προέβη στήν
ἵδρυση τοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἅγιος Νι-
κόδηµος ὁ Ἁγιορείτης» µέ κύριο
σκοπό τήν τιµή καί προβολή τοῦ ἐν
Ἁγίοις Πατρός καί ∆ιδασκάλου
ἡµῶν Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου, µέ
τή διάδοση τῶν ἔργων Του, καθώς
καί µέ τήν ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν
πρός τιµήν Του. 

Τό ἔργο τῆς προβολῆς τοῦ Ἁγίου
Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου, ἐγκαι-
νιάσθηκε ἄτυπα στήν Ἱ. Μονή Πε-
τράκη (Ἀθήνα) κατά τήν ἐπέτειο τῆς
ἱ. Μνήµης του, τήν 14η Ἰουλίου
1969, µέ τήν καθιέρωση ἱ. Ἀγρυ-
πνίας, πού ἔκτοτε συνεχίζεται ἕως
σήµερα. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου αὐτοῦ ἕως καί τήν κοίµη-
σή του. 

Μέ τήν προσωπική ἐπίβλεψη καί
ἐπίπονη ἐργασία του ἀνηγέρθη ὁ
1ος-πρῶτος Ἱερός Ναός ἐπ’ ὀνόµα-
τι τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου στίς Καρυές
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στό Κελλίον τῶν
Σκουρταίων «Ἅγιος Γεώργιος»,
ὅπου ἐκοιµήθη καί ἐτάφη ὁ Ἅγιος.
Τά δέ τελευταῖα ἔτη ἐπικέντρωσε τό
ἐνδιαφέρον του στή µελλοντική ἀνέ-
γερση Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κολ-
λυβάδων στήν περιοχή τῆς Καψά-
λας, στήν τοποθεσία «Ραχώνι τοῦ
Θεωνᾶ» ὅπου διασώζεται τό ἐρη-
µοκάλυβο τοῦ Ἁγίου Νικοδήµου, τό
ὁποῖο καί ἀναστήλωσε τό 2013. 

Ἀνεκάλυψε (σέ ἁγιορείτικο χειρό-
γραφο), ἐπιµελήθηκε καί ἐξέδωσε
τόν «Πρωτότυπο Βίο τοῦ Ἁγίου
Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου», ὁ
ὁποῖος ἐκυκλοφορήθη σέ δέκα (10)
ἐκδόσεις καί συνολικά σέ 120.000
ἀντίτυπα µέχρι σήµερα. Ὁ Βίος τοῦ
Ἁγίου, ἀλλά καί ἡ ἱ. Εἰκόνα Του δια-
τίθενται ἐξαρχῆς ∆ωρεάν. Παράλλη-
λα, µέ προτροπή τοῦ ἰδίου, ἀπό τό
Σύλλογο διατίθενται ὅλα τά κυκλο-
φοροῦντα Ἔργα τοῦ Ἁγίου Νικοδή-
µου µέ βιβλιοπωλική ἔκπτωση (δί-
χως νά ἔχει τό παραµικρό κέρδος ὁ
Σύλλογος) µέ σκοπό τή διάδοση
τοῦ σπουδαίου καί ἀνεπανάληπτου
συγγραφικοῦ Ἔργου τοῦ Ἁγίου.
Ἦταν δέ εἰδήµων περί τοῦ Ἁγίου Νι-
κοδήµου, εἶχε ἐκπονήσει πρωτότυ-
πες µελέτες καί συµµετεῖχε σέ ἀρκε-
τά Ἁγιονικοδηµικά Συνέδρια ὡς
εἰσηγητής.

Ὁ ἀείµνηστος Γέροντας ἐκδαπα-
νήθηκε κυριολεκτικά στήν ὑπηρεσία
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν συνανθρώ-
πων του. Ὡς βαθειά πατερικός
ἄνθρωπος ἀγάπησε ὑπερβαλλόν-
τως τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό µας, τήν
Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τούς
Ἁγίους Του. 

Ἀφιέρωσε ὅλη τή ζωή του στήν
ἀνόθευτη Πατερική ∆ιδασκαλία,
ὑπερασπιζόµενος µέ ὅλες τίς δυνά-
µεις του, µέ ὁµολογιακή πάντοτε
διάθεση τήν Ἁγία µας Ὀρθοδοξία,
πολεµώντας τίς ἐπικίνδυνες παρεκ-
κλίσεις ἀπό Αὐτήν. Συχνή ἐπωδός
του ἦταν τό λεχθέν ὑπό τοῦ διδα-
σκάλου τῆς Ἐκκλησίας µας, µονα-
χοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου: «Οὐκ
ἀρνησόµεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία·
οὐ ψευσόµεθά σου πατροπαράδο-
τον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθηµεν, καὶ
σοὶ ζῶµεν, καὶ ἐν σοὶ κοιµηθησόµε-
θα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ µυριάκις
ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόµεθα». Εἶναι,
ἄλλωστε, γνωστοί οἱ ἀγῶνες του
ἐναντίον τῶν αἱρέσεων.

Ὁ µακαριστός Γέροντας «εὐάρε-
στος Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη, καὶ
ζῶν µεταξὺ ἁµαρτωλῶν, µετετ-
έθη...» (Σοφ. Σολοµ. 4, 7). Τό κενό
πού ἄφησε εἶναι µεγάλο καί δυσ -
αναπλήρωτο. Πιστεύουµε, ὅµως,
ἀκράδαντα ὅτι βρῆκε παρρησία
ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ.

Σεβαστέ µας Γέροντα Νικόδηµε,
αἰωνία σου ἡ µνήµη. Νά εὔχεσαι καί
ὑπέρ ἡµῶν τῶν «περιλειποµέ-
νων...» (Α΄ Θεσ. 4, 17). Ἀµήν.

Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός,
Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου

«Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης»

ΟΦΕΙΛΕΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Ὁ µακαριστός Γέροντας 
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ Μπιλάλης 

(1932 — † 4. 6. 2014) ὡς Μοναχός

Μιά σπάνια φωτογραφία τοῦ Γέ-
ροντος Νικοδήμου μέ τόν σέρβο
ἀσκητή, ἁγιορείτη ἱερομόναχο π.
Στέφανο Καρουλιώτη († 2001) στά
Καρούλια Ἁγίου Ὄρους.
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Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Ἐθνικὴ Συνείδησις
Ἡ ἱστορική αὐτή ἀλήθεια ὑποχρε-

ώνει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά
συµβάλλει στή συνέχεια τῆς ἱστο-
ρικῆς ἀποστολῆς καί ἐθνικῆς ἐπιβίω-
σης τοῦ ῾Ελληνισµοῦ, καλλιεργών-
τας καί τήν ἐθνικοϊστορική συνείδηση
τῶν νεαρῶν βλαστῶν τῆς πατρίδας
µας.

∆έν ξεχνᾶµε, ὅτι ἀπό ἀρχαιότητος
οἱ ἀθάνατοι δεσµοί “τοῦ ὅµαιµου καί
ὁµόγλωσσου καί ὁµόθρησκου” ἕνω-
ναν καί συνέδεαν σφιχτά τούς Ἕλλη-
νες καί ἦταν οἱ βασικοί παράγοντες -
δεσµοί συνοχῆς καί διατηρήσεως
τοῦ Ἑλληνισµοῦ.

Μεταχριστιανικά, οἱ Ἀπολογητές
πρῶτοι θά συνδέσουν Ἑλληνισµό
καί Ὀρθοδοξία καί οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
θά ὁλοκληρώσουν καί θά θεµελιώ-
σουν τή σύζευξη Ἑλληνισµοῦ καί
Χριστιανισµοῦ καί θά δηµιουργή-
σουν τόν ἐπονοµαζόµενο “Ἑλληνο-
χριστιανικό Πολιτισµό”. Καί αὐτόν µέ
τήν διάσταση πού τοῦ δίνει πολύ σω-
στά ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός: “Ἡ
Ὀρθοδοξία δέν εἶναι ἁπλῆ συνέχεια,
ἀλλά κυρίως ὑπέρβαση τῆς ἑλληνι-
κότητας. Μόνο τά Θεόσδοτα καί αἰώ-
νια στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνισµοῦ σώθη-
καν στήν Ὀρθοδοξία ὡς Χριστιανικά.
Ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνισµός, ὅπως συνέ-
βη στούς Ἁγίους µας, βαπτίσθηκε
στήν Ὀρθοδοξία, δηλαδή πέθανε καί
ἀνέστη. Ὅπου δέν ἔγινε αὐτό, συνε-
χίζεται ἡ εἰδωλολατρία ὡς ψευδορ-
θοδοξία”. (“Ἐκκλ. ἀλήθεια” 10 -
16/11/92, Ὀρθοδοξία καί Οἰκολογία,
σελ. 5).

Στό Βυζάντιο κυριαρχοῦν ἡ Ὀρθο-
δοξία καί ἡ Ἑλληνοσύνη. Τό Βυζάντιο
δέν ἔχει τοπική ἔννοια, ἀλλά ἦταν
Οἰκουµενικότητα πνευµατική, ὅπως
ἔγραψε ἡ διακεκριµένη Βυζαντινολό-
γος Ἑλένη Γλύκατζη - Ἀρβελέρ. Στήν
τουρκοκρατία καί τούς νεώτερους
χρόνους ἡ Ἐκκλησία µας καλλιέργη-
σε καί τήν ἐθνική συνείδηση, ἰδιαίτε-
ρα µέ τά “Κρυφά Σχολειά”, τούς ∆ιδα-
σκάλους τοῦ Γένους καί τήν παρου-
σία, προσφορά, διδασκαλία καί θυ-
σία τῶν Νεοµαρτύρων (Ὁ Πατρο -
Κοσµᾶς εἶναι ἡ συνισταµένη ὅλων
αὐτῶν. (Βλ. Παύλου Παλούκα, “Οἱ
Νεοµάρτυρες ὡς ἀγωνισταί... καί τῆς
ἐλευθερίας τοῦ Γένους”, ἐφηµ.
“Ὀρθόδ. Τύπος”, 20-3-2015, σελ. 4).

Στήν περίοδο αὐτή εἶναι ἐµφαντικά
συνυφασµένες καί ταυτόσηµες οἱ
ἔννοιες “Ἐκκλησία” καί “Ἔθνος”,
Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνικό Γένος,
Ἑλλάδα καί Ὀρθοδοξία. Τά δηµοτικά
τραγούδια ἀποτυπώνουν σαφέστα-
τα τήν ἀλήθεια αὐτή, ὅπως λ.χ.τό “γί-
νεσαι Τοῦρκος, ∆ιᾶκο µου, τήν πίστη
σου ν᾽ ἀλλάξεις; νά προσκυνήσεις τό
τζαµί;...”. 

Κοινωνία δέ καί ἐθνική µας ἱστορία
δέν νοοῦνται ἀπό τόν καθένα µας,
χωρίς τή γνώση τῆς Ὀρθοδοξίας,
τοῦ περιεχοµένου καί τῶν ἀγώνων
της γιά τήν Πίστη καί τό Ἔθνος µας.
Γι᾽ αὐτόν τόν ἱστορικό, ὡραῖο καί
ἄρρηκτο δεσµό, ὁ διεθνούς ἀκτινο-
βολίας φιλόλογος πανεπιστηµιακός
καθηγητήςἸωάννης Θ. Κακριδής πο-
λύ βαθυστόχαστα παρατήρησε τά
ἑξῆς:

“Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα καί ἡ Χριστια-
νοσύνη δένονται ἀξεχώριστα µέσα
στά χρόνια τοῦ Εἰκοσιένα. Ἀπό τήν
ἡµέρα ἐκείνη ὥς σήµερα, ἑκατόν
τριάντα (τώρα 194) χρόνια ἐλευθε-
ρίας, τό νεώτερο ἔθνος τῶν Ἑλλή-
νων παλεύει συνειδητά καί ἀσυνείδη-
τα γιά µιά καινούρια σύνθεση τοῦ
Ἑλληνισµοῦ καί τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ...”. (Ἰ. Θ. Κακριδής, (1955),
“Ἀρχαῖοι Ἕλληνες Καί Ἕλληνες τοῦ
᾽21” (πανηγυρικός λόγος στίς 25
Μαρτίου 1955 στή µεγάλη αἴθουσα
τελετῶν τοῦ πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης). Τώρα βλέπε Ἰ.Θ. Κακριδῆ,
(1963), Φῶς Ἑλληνικό: Πανεπιστη-
µιακοί Λόγοι, αὐτοέκδοση, Ἀθήνα,
σελ. 90).

Αὐτόν τόν δεσµό Ἑλληνισµοῦ καί
Ὀρθοδοξίας, αὐτή τή συµπόρευση
Ἑλληνισµοῦ καί Χριστιανισµοῦ ὑπο-
στηρίζει µέ ἀτράνταχτα ἱστορικά ἐπι-
χειρήµατα καί ὁ διακεκριµένος Καθη-
γητής καί πρώην Πρύτανης τοῦ Πα-
νεπιστηµίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος
Μπαµπινιώτης.

Ἡ Ἐκκλησία καλλιέργησε ἐπίσης
τήν ἐθνική συνείδηση καί τόν πα-
τριωτισµό τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ Μακε-
δονικοῦ, Βορειηπειρωτικοῦ καί Κυ-
πριακοῦ Ἀγώνα, µέ ἐπιτυχῆ ἀποτε-
λέσµατα, ἀσχέτως ἄν οἱ σκοπιµότη-
τες τῶν Μεγάλων ∆υνάµεων “ἄλλως
ἠθέλησαν καί ἐποίησαν”.

“Τό Ψαλτήρι καί τό Ὀχταήχι ἔβγαλε
τούς Μακρυγιάννηδες καί τούς ̓ Αγω-
νιστές τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστηµίου
τοῦ Γενους”, τονίζει ὁ δικός µας Νοµ-
πελίστας ποιητής Ὀδυσ. Ἐλύτης
(“Κοινωνία”, τ. 1-4, 1988, σελ. 172). 

Καί αὐτός ὁ πρώην δικτάτορας τῆς
Ἀλβανίας Ραµίζ Ἀλία εἶχε παραδε-
χθεῖ σέ συνέντευξή του, ὅτι “ἡ Ἐκκλη-
σία ἦταν πρωτοπόρος στούς Ἐθνι-
κοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους”.

Εἶναι µιά ἀλήθεια ἱστορική, πού
ὁµολογεῖται καί ἀπό ἐχθρούς ἀκόµη
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος µας.

Ἑποµένως, ἡ Ὀρθοδοξία µας ὄχι
µόνο καλλιέργησε τήν ἐθνική συνεί-
δηση, ἀλλά καί ἐµπράκτως συµπο-
ρεύθηκε στούς ἀπελευθερωτικούς
ἀγῶνες µέ τό Ἔθνος. Οἱ Ἕλληνες
Χριστιανοί δηλαδή µέ τούς ἴδιους
Ἕλληνες πολίτες. Καί µετά, σοῦ λέ-
νε, τί ἔκανε ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ δέν
γνωρίζουν τί εἶναι Ἐκκλησία!

Ἡ µεγάλη αὐτή συµβολή τῆς
Ἐκκλησίας µας στή διατήρηση τοῦ
ἑλληνικοῦ Ἔθνους µας καί τῶν Πα-
ραδόσεών του, φαίνεται καί σήµερα,
ἀπό τό ὅτι ἡ Ὁµογένεια τοῦ Ἐξωτερι-
κοῦ, χάρι στήν προσπάθεια τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, διατηρεῖται
ἑνωµένη καί ἐπιβιώνει ἱστορικοεθνι-
κά καί ὀρθόδοξα (λ.χ. Ἀµερική,
Αὐστραλία κ.ἄ.).

Πρώην ἡγέτης τῆς ἄλλοτε Ε.Σ.Σ.∆.
µᾶς ἔδωσε, πρίν ἀπό 25 χρόνια πε-
ρίπου, ἕνα καλό µάθηµα γιά τήν ἀνα-
γέννηση καί τή σωτηρία καί τῆς δικῆς
µας πατρίδος (παρότι τά εἶπε, ὅσα

εἶπε, γιά τή δική του πατρίδα): “Ἔχο-
µε ἀνάγκη ἀπό πνευµατικές ἀξίες...
Οἱ ἠθικές ἀξίες πού δηµιούργησε καί
ἐξέφρασε γιά αἰῶνες ἡ Θρησκεία
µποροῦν νά βοηθήσουν στήν προσ -
πάθεια ἀναγέννησης τῆς Πατρί-
δας...” (“Καθηµερινή” 24-12-1989).
Αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη ἰσχύ γιά τό ἑλλη-
νορθόδοξο ῎Εθνος µας σήµερα, ὅσο
ποτέ ἄλλοτε.

Ἡ Ἐκκλησία µας µέ τούς φορεῖς
της (Κληρικούς καί Θεολόγους) καλ-
λιεργεῖ τήν ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα
παντοιοτρόπως, καί ἀπορρίπτει πα-
ράλληλα τόν γεµάτο σκοπιµότητες
“∆ιεθνισµό”, ἤ καί τόν κακῶς ἐννοού-
µενο ἐθνικισµό - σωβινισµό µέ τίς
ἀρνητικές συνέπειές του.

∆είχνει ὅµως ἀγάπη δίχως ὅρια σέ
ὅλους τούς ἀνθρώπους, κάθε φυλῆς,
τάξεως, θρησκείας καί χρώµατος (ἡ
παραβολή τοῦ “Καλοῦ Σαµαρείτου”
τά λέει ὅλα). Γιά τούς Χριστιανούς
“κάθε ξένη χώρα εἶναι πατρίδα τους
καί κάθε πατρίδα τήν θεωροῦν ξένη
χώρα”, ὅπως λέει ἀξιοθαύµαστο χρι-
στιανικό κείµενο τοῦ 2ου µ.Χ. αἰώνα,
πού ὀνοµάζεται “Πρός ∆ιόγνητον
Ἐπιστολή”.

Εἶναι δηλαδή ἡ Πατρίδα καί ἡ πο-
λιτιστική Παράδοση ἔννοιες καθόλα
σεβαστές ἀπό τούς Χριστιανούς,
ἄσχετα ἄν οἱ ἴδιοι οἱ Χριστιανοί ξέ-
ρουν ὅτι εἶναι περαστικοί καί ταξιδι-
ῶτες ἀπ᾽ τήν παροῦσα ἐπίγεια ζωή.
Ξέρουν ὅτι “ἡµῶν τό πολίτευµα ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει”, κατά τόν Ἀπ. Πα-
ῦλο (Φιλιπ. Γ´20).

Καί γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μα-
κεδονίας συµβάλλει ἡ Ἐκκλησία µας
µέ τά ἱερά της κείµενα, τήν Ἁγ. Γρα-
φή, στήν ἀληθινή, ἱστορική τοποθέ-
τηση τοῦ θέµατος. ∆ηλαδή βοηθάει
τούς Ἕλληνες νά ξυπνήσουν τή συν -
είδησή τους καί νά ἀγωνισθοῦν γιά
τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς
Μακεδονίας µας καί τήν κατοχύρω-
ση τῆς ἐδαφικῆς µας ἀκεραιότητας.

Ἡ παρουσία της δέ σέ κάθε ἐθνικό
συλλαλητήριο, αὐτό ἀκριβῶς δηλώ-
νει: Ἔχει ἡ ἴδια ἐθνική συνείδηση καί
προσπαθεῖ νά τήν καλλιεργήσει στό
ποίµνιό της. Προσυπογράφουµε τίς
διαπιστώσεις τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιε-
πισκ. κυροῦ Χριστοδούλου, πού
ἔγραψε στόν Ἡµερήσιο Τύπο καί
ἔχουν ὡς ἑξῆς:

“‘Η Ὀρθοδοξία φαίνεται τούτη τήν
ὥρα ἡ µόνη ἄφθαρτη δύναµη τοῦ Γέ-
νους. Καί τά βλέµµατα ὅλων συγκεν-
τρώνονται σ᾽ αὐτήν. Γιά µιά ἐκ βαθέ-
ων ἀνάκαµψη τῆς µοιραίας πορείας
τοῦ Ἑλληνισµοῦ, πού κινδυνεύει. Τά
µάτια τῶν πολλῶν ἔχουν βουρκώσει,
καθώς ἀτενίζουν σ᾽ ἕνα µέλλον ἄδη-
λο, καί τό χαµόγελο ἔχει ἐξαλειφθεῖ
ἀπό τά χείλη, ἐµπρός στήν διαφαινό-
µενη ἐξέλιξη. Ἡ Ὀρθοδοξία τώρα
βλέπει νά ἔρχεται ἡ ὥρα της. Ἀρκεῖ
νά τό καταλάβουν καί οἱ ἐνσαρκωτές
τῶν µηνυµάτων της” (Σεβασµ. Μητρ.
∆ηµητριάδος καί κατόπιν Ἀρχ/που
Χριστοδούλου, Ἡ ἔκπτωση τοῦ
ἤθους, ἐφηµ. “Τό Βῆµα” 6-12-92.
Α18/Ἀπόψεις).

Ἡ Ἐκκλησία µας παρέχει τήν βε-
βαίωση, ὅτι δέν ἀσκεῖ µονοµερῶς
(ἐκκλησιαστικά) τό ἔργο της, οὔτε
µυωπάζει καί οὔτε κλείνει τά µάτια
της στά σοβαρά ἐθνικά θέµατα καί
στήν ἐθνική κρισιµότητα τῶν καιρῶν
µας. Ὁ “δέκτης” της πῆρε τά ἀνάλογα
µηνύµατα. Γι᾽ αὐτό, συνειδητοποιών-
τας, καί τήν ἰδιαίτερη ἐθνικοθρησκευ-
τική καί ἠθικοκοινωνική ἀξία, σηµα-
σία καί ὠφέλεια τῆς Ὀρθοδοξίας
µας, προσπαθεῖ, διά τῶν Κατη-
χητῶν, Ἱεροκηρύκων καί τῆς µαχοµέ-
νης στήν ἕδρα τῶν Σχολείων Θεολο-
γίας, δηλ. τῶν φορέων - Θεολόγων,

νά “περάσει” τό πνεῦµα αὐτό καί τά
ἀντίστοιχα µηνύµατα στίς ψυχές τῶν
µαθητῶν.

Καί πιστεύουµε, ὅτι τό κλίµα σήµε-
ρα εἶναι κατάλληλο γιά τήν προσφο-
ρά τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς ἀγωγῆς,
ἀξιοποιώντας καταλλήλως καί τεχνη-
έντως, τίς ἀρνητικές βεβαίως στήν
πλειοψηφία τους γιά τό Ἔθνος µας
συγκυρίες, ὅπως: Τίς κοσµογονικές
ἀλλαγές στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης καί τή χρεωκοπία τοῦ
Ἀθεϊσµοῦ ἐκεῖ· τήν κρισιµότητα τῶν
ἐθνικῶν µας θεµάτων (Μακεδονία,
Σκόπια, Βαλκάνια, Βόρειος Ἤπειρος
κ.λ.π.)· καί τέλος τό Ἰσλαµικό Τόξο,
πού ἑδραιώνεται ἐθνικοθρησκευτικά
ἐπικίνδυνα στή Βαλκανική καί Εὐρώ-
πη γενικότερα.

Συµφωνοῦµε πάλι λοιπόν µέ τόν
µακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστό-
δουλο, πού ἔγραφε ὅτι: “Χρειάζεται
τώρα µιά κοινή συναντίληψη ὅλων
τῶν Ὀρθοδόξων γιά ἀµοιβαία ἐνί-
σχυση καί γιά αὐτοάµυνα τῶν Ὀρθο-
δόξων λαῶν, µέ ἐπικεφαλῆς τίς
Ἐκκλησίες µας... Χρειάζεται χάραξη
κοινῆς πολιτικῆς καί συστράτευση
γιά τήν ἀντιµετώπιση τοῦ Ἰσλαµι-
σµοῦ, πού εἶναι ἐχθρός χειρότερος
τῆς πείνας” (“Πληροφόρηση” Νοέµ-
βριος 1992, στήλη “Τίµια καί ἁπλᾶ”).

Μέσα ἀπό τό πνεῦµα τῆς Ὀρθο-
δοξίας, τουτέστιν, τό πνεῦµα τῆς
ἀγάπης, τῆς συναδέλφωσης καί τῆς
ἑνότητος, δικαιούµεθα, ἀλλά καί ἐπι-
βάλλεται, ὅλοι µας, ἰδιαίτερα οἱ Θεο-
λόγοι στά σχολεῖα (καί ἔξω ἀπ᾽
αὐτά), νά µιλᾶµε γιά τήν ἀναγκαιότη-
τα τῆς συσπείρωσης γύρω ἀπό τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας, ἄν θέλοµε
νά σωθοῦµε καί νά κρατήσοµε τήν
ἐθνικοθρησκευτική µας ὑπόσταση.

Ἄς τονίζοµε, ὅτι χρειάζεται πανε-
θνική ἑνότητα καί ὁµοψυχία “γιά τή
νικηφόρα διέξοδο στή διεκδίκηση
τῶν µεγάλων µας ἐθνικῶν ζητηµά-
των....”.

Καί αὐτό θά ἐπιτευχθεῖ µόνον ὅταν
παραµερίσοµε τίς µικροκοµµατικές
µας σκοπιµότητες καί ξεπεράσοµε τά
κοµµατικά µας πάθη καί “δόγµατα”,
πού θυσιάζουν τήν ὑπόσταση τοῦ
Ἔθνους στό βωµό τῶν κοµµατικῶν
συµφερόντων· ὅταν ἀφήσοµε στό
περιθώριο τίς ἀνούσιες, ἀνώφελες
καί ἐπιζήµιες γιά τήν πατρίδα µας
ἀντιπαραθέσεις· καί τέλος, ὅταν ξυ-
πνήσει ἡ σέ λανθάνουσα κατάσταση
εὑρισκόµενη χριστιανική, ἐθνική καί
ἱστορική µας συνείδηση, πού ἔκανε
καί θά κάνει πάλιν “θαύµατα”, ἄν οἱ
καιροί καί οἱ κρίσιµες περιστάσεις τό
καλέσουν.

Ἐπιβάλλεται, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἡ
καλλιέργεια τῆς θρησκευτικῆς καί
ἐθνικῆς συνειδήσεως, σύµφωνα µέ
τό Σύνταγµα πού φέρει καί τήν προ-
µετωπίδα “εἰς τό ὄνοµα τῆς Ἁγίας καί
Ὁµοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος”.
Ἐπίσης ἡ Νοµοθεσία πάνω σ᾽ αὐτό
τό θέµα ἦταν καί εἶναι παγία, ὅτι δη-
λαδή ἡ Παιδεία εἶναι Ἑλληνορθόδο-
ξη, ἑρµηνεύοντας ἔτσι καί τό Σύντα-
γµα (Ν. 309/1976 καί Ν. 1566/1985).

Οἱ Θεολόγοι, φορεῖς τῆς Ἐκκλη-
σίας, τό αἰσθάνονται ὡς ἐπιτακτικό
τό καθῆκον αὐτό καί τό κάνουν στά
πλαίσια τῶν δυνατοτήτων τους.

Ἄς εὐχόµεθα, ὅτι θά καρποφορή-
σει µέ τή Χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ
Ἐνανθρωπήσαντος, Σταυρωθέντος
καί Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Καί κάτι ἀκόµη: Ἄς µή ξεχνᾶµε ὅτι
“ἄν ὑπάρχουµε σήµερα σάν ἑλληνι-
κή φυλή, εἶναι γιατί κρατηθήκαµε
ἀπό τό ἄµφιο τῆς Θρησκείας µας
ὅλα αὐτά τά χρόνια”, ὅπως ἐπιγραµ-
µατικά τό εἶχε διατυπώσει ὁ λογοτέ-
χνης Στρατῆς Μυριβήλης.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
Νέα Ὁμολογία Πίστεως κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

ἱερεύς ὀφείλει νά φροντίζει, ὥστε τά
µέλη τοῦ ποιµνίου του νά µή διδ-
άσκουν αἱρέσεις. Ἄν οἱ ἠθικές
ἁµαρτίες χωρίζουν τόν ἄνθρωπο
ἀπό τόν Θεό, ἀκόµη περισσότερο
ἡ αἵρεση. Τό καθῆκον τοῦ ἐπι-
σκόπου εἶναι νά ὀρθοτοµεῖ τόν
λόγον τῆς Ἀληθείας, ἐφόσον ἡ ἁγι-
ότης συνδέεται ὀργανικά µέ τήν
Ἀλήθεια1. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ὁδός,
ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. Ἡ αἵρεση
εἶναι ψέµα καί βλασφηµία ἐναντίον
τοῦ σεσαρκωµένου Λόγου, τοῦ Θε-
ανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ αἵρε-
ση δηµιουργεῖται ὡς πνευµατική
πλάνη καί διαµορφώνεται ὡς ἰδεο-
λογία, πού ἐναντιώνεται στήν
Ἀλήθεια, µηδενίζοντας τή δυνατ-
ότητα ἁγιότητος καί σωτηρίας.

Ὅπως µιά ἀρρώστια δέν
βλάπτει µόνο τό ἄρρωστο ὄργανο,
ἀλλά ὁλόκληρο τόν ὀργανισµό, µέ
τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ αἵρεση,
ἐφόσον δηλητηριάζει κάποια µέλη
τῆς Ἐκκλησίας, προκαλεῖ πόνο σέ
ὁλόκληρο τό σῶµα της καί τό
βλάπτει. Γι' αὐτόν τόν λόγο, κάθε
φορά πού ἐµφανιζόταν µία αἵρεση,
ἡ ὁποία ἀπειλοῦσε τό Σῶµα τῆς
Ἐκκλησίας, συνέρχονταν Οἰκουµε-
νικές καί Τοπικές Σύνοδοι, πού
ἀναθεµάτιζαν καί τήν αἵρεση καί
τούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι τήν ὑπερ-
άσπιζαν. Μέ τόν τρόπο αὐτόν,
ἀπέκοπταν ἀπό τό Σῶµα τῆς
Ἐκκλησίας καί τήν αἱρετική διδα-
σκαλία καί αὐτούς, πού τήν προ-
ωθοῦσαν. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στήν
πρός Ρωµαίους ἐπιστολή, λέγει:
«καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώµατι πολλὰ
µέλη ἔχοµεν, τὰ δὲ µέλη πάντα οὐ
τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, οὕτως οἱ
πολλοὶ ἓν σῶµά ἐσµεν ἐν Χριστῷ,
τὸ δὲ καθ' εἷς ἀλλήλων µέλη. ἔχον-
τες δὲ χαρίσµατα κατὰ τὴν χάριν τὴν
δοθεῖσαν ἡµῖν διάφορα, εἴτε προ-
φητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς
πίστεως»2. Καί στήν Α΄ πρός Κοριν-
θίους ἐπιστολή: «οὐ δύναται δὲ ὁ
ὀφθαλµὸς εἰπεῖν τῇ χειρί· χρείαν
σου οὐκ ἔχω· ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς
ποσί· χρείαν ὑµῶν οὐκ ἔχω· ἀλλὰ
πολλῷ µᾶλλον τὰ δοκοῦντα µέλη
τοῦ σώµατος ἀσθενέστερα
ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστι»3, ἐπιση-
µαίνοντας ἀκολούθως ὅτι «εἴτε
πάσχει ἓν µέλος, συµπάσχει πάντα
τὰ µέλη, εἴτε δοξάζεται ἓν µέλος,
συγχαίρει πάντα τὰ µέλη. Ὑµεῖς δέ
ἐστε σῶµα Χριστοῦ καὶ µέλη ἐκ
µέρους»4.

Ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν µας ὅτι µέχρι
σήµερα δέν συνῆλθαν Τοπικές
Σύνοδοι, γιά νά καταδικάσουν ἐκε-
ίνους, πού παραβιάζουν ἐδῶ καί
ἕνα περίπου αἰώνα τόσο τούς Ἀπο-
στολικούς Κανόνες, ὅσο καί τίς
ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Οἰκουµε-
νικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων, ἐµεῖς,
ὡς ζωντανά µέλη τοῦ Σώµατος τοῦ
Χριστοῦ, ἀπορρίπτουµε καί ἀπο-
στασιοποιούµαστε ἀπό ὅλες τίς
πράξεις, τίς ὁποῖες καταδικάζει ἡ
Ἐκκλησία, δηλ.:    

• τίς συµπροσευχές µέ τούς αἱρε-
τικούς, ὅπως τήν λεγοµένη
«ἑβδοµάδα προσευχῆς ὑπέρ τῆς
ἑνότητος τῶν χριστιανῶν», τούς
«ἑσπερινούς ὑπέρ τῆς ἑνότητος
τῶν χριστιανῶν» καί ἄλλες παρό-
µοιες ἐκδηλώσεις, πού λαµβάνουν
χώρα σέ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες,
κατά τήν «ἑβδοµάδα προσευχῆς
ὑπέρ τῆς ἑνότητος τῶν χρι-
στιανῶν», στίς ὁποῖες προσκα-
λοῦνται αἱρετικοί νά κηρύξουν ἀπό
τό Ἱερό καί Φοβερό Ὀρθόδοξο
Βῆµα, ὅπου θυσιάζεται Χριστός ὁ
Θεός,

• τήν συµµετοχή σέ συγκρητι-
στικές διαθρησκευτικές καί διαχρι-
στιανικές συναντήσεις, στίς ὁποῖες
οἱ συµµετέχοντες προβαίνουν σέ
συγκρητιστικές συµβολικές πράξεις
καί γίνονται συµπροσευχές µέ τούς
αἱρετικούς. 

Ἀποκηρύττουµε ὡς παναίρεση
καί ἀπορρίπτουµε δηµόσια τόν
Οἰκουµενισµό ὑπό ὅλες τίς µορφές
του: 

α΄. Τήν παρουσία τῆς Ρουµα-
νικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί
τῶν ὑπολοίπων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν στό λεγόµενο «Παγκ-
όσµιο Συµβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν»,

β΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία ἡ
Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ µόνο ἕνα
µέρος τῆς Ἐκκλησίας,

γ΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία
ὅλες οἱ χριστιανικές ὁµολογίες εἶναι
κλάδοι τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας,

δ΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι µία
Ἐκκλησία µεταξύ πολλῶν ἄλλων
«οἰκογενειῶν Ἐκκλησιῶν», οἱ ὁπο-
ῖες ἀποτελοῦν µαζί τήν Μία Ἐκκλη-
σία,

ε΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία ἡ
ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀπολε-
σθεῖ. Ἡ Ἐκκλησία, σύµφωνα µέ τήν

ὀρθόδοξη διδασκαλία, εἶναι Μία καί
Μοναδική, ἐπειδή ἡ Κεφαλή της
εἶναι Μία, ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός. Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας
ἐκφράζεται διά τῆς ἑνότητος τῆς
πίστεως,  τῆς λατρείας καί τῆς διοι-
κήσεως καί διά τῆς ὑπακοῆς τῶν
πιστῶν στήν ἱεραρχία της, ἐφ’ὅσον
ἡ ἱεραρχία διατηρεῖ τήν ἑνότητα τῆς
πίστεως.

στ΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία
ἡ Ἐκκλησία εἶναι «διηρηµένη σέ
χριστιανικές ὁµολογίες», καί ὅτι
τώρα ἐµεῖς, ὡς δῆθεν «νέοι πα-
τέρες», θά πρέπει νά «ἐπανεύρου-
µε τήν ἑνότητά της» διά τοῦ «δογ-
µατικοῦ µινιµαλισµοῦ», µέ τό νά
ἀποδεχτοῦµε δηλ. ὡς βάση τῆς
ἑνώσεως τῶν ὀρθοδόξων µέ τίς
αἱρέσεις µία µινιµαλιστική πίστη,
δηλ. µόνο τήν πίστη στήν Ἁγία Τρι-
άδα καί στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σε-
σαρκωµένο Θεό καί Σωτήρα, πα-
ραβλέποντας ὅλα τά ὑπόλοιπα
δόγµατα τῆς Ἐκκλησίας, συµπερι-
λαµβανοµένης τῆς µυστηριακῆς
ἱερωσύνης, τῶν ἱερῶν εἰκόνων, τῆς
ἀκτίστου Χάριτος, τῆς τιµητικῆς
προσκυνήσεως  τῶν Ἁγίων κλπ.

ζ΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία
ὑπάρχει µία «ἀόρατη ἑνότητα» τῆς
Ἐκκλησίας, µέσῳ τῆς κοινῆς πίστε-
ως στήν Ἁγία Τριάδα καί στόν
Ἰησοῦ Χριστό, ὡς Κύριο καί Σω-
τήρα, καί ὅτι αὐτήν (τήν «ἀόρατη
ἑνότητα») θά ἀκολουθήσει µία
«ὁρατή ἑνότητα», ἡ ὁποία θά
ἐκπληρωθεῖ διά τῆς ἑνώσεως τῶν
«ὁµολογιῶν» (ἑνότης ἐν τῇ ποικιλίᾳ
τῶν δογµάτων καί παραδόσεων).

η΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία
ἀρκεῖ νά πιστεύει κανείς στήν Ἁγία
Τριάδα καί στόν Κύριο Ἰησοῦ, ὡς
Θεό καί Σωτήρα, γιά νά ἀνήκει στήν
Ἐκκλησία. ∆ηλ. ἡ Ἐκκλησία θεωρε-
ῖται ὡς σύναξη ὅλων τῶν χριστια-
νικῶν «ὁµολογιῶν».

θ΄. Τήν αἵρεση, σύµφωνα µέ τήν
ὁποία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ
αἵρεση τοῦ Παπισµοῦ εἶναι
«ἀδελφές ἐκκλησίες» καί «οἱ δύο
πνεύµονες», µέ τούς ὁποίους ἀνα-
πνέει ἡ Μία Ἐκκλησία.

ι΄. Τήν αἵρεση, σύµφωνα µέ τήν
ὁποία µεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί τῆς αἱρέσεως τοῦ
Παπισµοῦ δέν ὑπάρχει καµία δο-
γµατική διαφορά, ὑποστηρίζοντας
ὅτι ἡ µόνη διαφορά εἶναι τό παγκό-
σµιο πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ «πά-
πα» Ρώµης ἐπί τῆς Καθόλου
Ἐκκλησίας. 

ια΄. Τίς ἀνορθόδοξες συµφωνίες,
τίς ὁποῖες ὑπέγραψαν οἱ ἐκπρόσω-
ποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
στό πλαίσιο τοῦ διαχριστιανικοῦ
διαλόγου. Στό σηµεῖο αὐτό θέλουµε
νά τονίσουµε ὅτι δέν εἴµαστε ἐναν-
τίον τοῦ διαλόγου, µέ τήν προϋπ-
όθεση, ὅµως, ὅτι αὐτός διεξάγεται
µέ ὀρθόδοξες βάσεις καί ἔχει ὡς
σκοπό τήν ἐπιστροφή τῶν αἱρε-
τικῶν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
διά τῆς κατηχήσεως, τῆς ἀποκηρύ-
ξεως τῆς αἱρέσεώς τους καί τῶν
ἱερῶν µυστηρίων τοῦ Βαπτίσµα-
τος, τοῦ Χρίσµατος καί τῆς Θείας
Εὐχαριστίας.

ιβ΄. Τήν συγκατάθεση τῆς Ρου-
µανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στόν διάλογο τοῦ Chambesy, βάσει
τοῦ ὁποίου οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι αἱρε-
τικοί, οἱ µονοφυσίτες, οἱ λεγόµενοι
µιαφυσίτες, διάδοχοι τῆς αἱρέσεως
τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας ἀναγνωρ-
ίζονται ὡς ὀρθόδοξοι. Οἱ µονοφυ-
σίτες / µιαφυσίτες διδάσκουν ὅτι ὁ
Χριστός, µετά τήν ἕνωση, ἔχει µόνο
µία σύνθετη φύση, καί ἀπορρ-
ίπτουν τό γεγονός ὅτι οἱ δύο φύσεις
στόν Χριστό εἶναι ἑνωµένες ἀσυγ-
χύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καί
ἀχωρίστως στό ἕνα Πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ Λόγου, διατηρώντας ἡ κάθε
φύση τήν δική της θέληση καί
ἐνέργεια. Οἱ ἐν λόγῳ αἱρετικοί δέν
ἀποδέχονται τήν διδασκαλία τῶν
∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Ἁγίων καί Οἰκου-
µενικῶν Συνόδων καί παραµένουν
σέ πλάνη καί ἐκτός Ἐκκλησίας.
Ἐπίσης, τό κείµενο τοῦ Chambesy
ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ἀναθεµατισµός
τους ὀφείλεται ἁπλῶς σέ µία πα-
ρεξήγηση ὅρων καί ὅτι, ἀκολο-
ύθως, δέν ὑπάρχει καµία δογµα-
τική διαφορά µεταξύ τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας καί τῶν µονοφυσι-
τικῶν αἱρετικῶν κοινοτήτων
(Κοπτῶν, Ἀρµενίων, Συροϊακω-
βιτῶν, Μαλαµπαριῶν καί Αἰθι-
όπων), πράγµα ἐντελῶς ἀπαράδε-
κτο.

ιγ΄. Τήν συµφωνία τοῦ Μπα-
λαµάντ, βάσει τῆς ὁποίας οἱ
ἐκπρόσωποι τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδ-
όξων Ἐκκλησιῶν ἀποδέχτηκαν ἕνα
νέο εἶδος Οὐνίας καί ἀναγνώρισαν
τά ψευδῆ Μυστήρια τῶν αἱρετικῶν
Παπικῶν. Ἡ ἐν λόγῳ συµφωνία
ἀπορρίφθηκε ἀπό τούς ἐκπροσώ-
πους τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, πού συνῆλθαν στή
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τό Filioque (ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος «καί ἀπό τόν Υἱό») εἶναι
µόνο µία ἁπλή  παρεξήγηση ὅρων,
καί ὄχι µία ἀλλοίωση τοῦ δόγµατος
τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό ὁποῖο µᾶς
ἀπεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Θεός διά τοῦ
σεσαρκωµένου Υἱοῦ του, τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ5.

ιε΄. Τήν λεγοµένη «ἄρση τῶν
ἀναθεµάτων» µεταξύ Ὀρθοδόξων
καί Παπικῶν, ἀλλά καί τῶν µονο-
φυσιτῶν, µονοθελητῶν καί µονοε-
νεργητῶν, τά ὁποῖα ἀπήγγειλαν οἱ
Ἅγιες καί Οἰκουµενικές Σύνοδοι.
Σύµφωνα µέ την ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία, ἕνα δογµατικό ἀνάθεµα δέν
ἀκυρώνεται κατά µαγικό τρόπο, ἄν
δέν ἐκλείψουν πρῶτα οἱ λόγοι τοῦ
ἀναθεµατισµοῦ.

ιστ΄. Τήν αἵρεση, κατά τήν ὁποία
ὑπάρχει σωτήρια Χάρις καί ἐκτός
τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί
Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας καί ὅτι ὑπάρχει ἔγκυρο βάπτι-
σµα καί ἐνεργοῦσα Χάρις τῆς
ἱερωσύνης καί ἐκτός τῆς Ὀρθοδ-
όξου Ἐκκλησίας. Ὅµως, καθώς
εἶναι γνωστόν, ἡ ἁπλή ἱστορική καί
τυπική ὕπαρξη µιᾶς διαδοχῆς ἀπό
τούς Ἀποστόλους ἕως σήµερα καί
ἡ ἁπλή ἐκφώνηση µιᾶς φόρµουλας
τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν ἐπικυρώνει
τά «µυστήρια» τῶν αἱρετικῶν.

ιζ΄. Τήν γνώµη, κατά τήν ὁποία
δέν εἶναι δυνατόν οἱ Ἅγιοι καί Θεο-
φόροι Πατέρες νά εἶναι ἐπίκαιροι
στίς ἡµέρες µας, ἡ ὁποία (αἵρεση)
ἀρνεῖται στήν οὐσία τήν παρουσία
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος στούς Ἁγίους
καί Θεοφόρους Πατέρες τῶν Ἁγίων
καί Οἰκουµενικῶν Συνόδων καί,
ἀκολούθως, τήν ἴδια τήν συνέχεια
τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας ὡς
Θεανθρωπίνου θεσµοῦ. 

ιη΄. Τήν γνώµη, ἡ ὁποία ἰσχυρ-
ίζεται ὅτι δέν γνωρίζουµε ποιά εἶναι
τά ὅρια µεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί τῆς αἱρέσεως,
σύµφωνα µέ τήν ὁποία ὅλη ἡ
ἀνθρωπότης εἶναι ἐνσωµατωµένη
σέ µία «ἀόρατη Ἐκκλησία». Κατά
τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἱστορική, ὁρατή
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κατέχει τήν ἀπο-
στολική διαδοχή καί διατηρεῖ τήν
Ὀρθή Πίστη, δηλ. τά δόγµατα, τά
ὁποῖα διατυπώθηκαν στίς Ἅγιες καί
Οἰκουµενικές Συνόδους, καί τά
ἀναθέµατα, πού ὁριοθετοῦν τήν
δογµατική Ἀλήθεια ἀπό τό αἱρετικό
ψέµα, καί τήν µεταδίδει ἕως συντε-
λείας τῶν αἰώνων. Αὐτή ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη.

ιθ΄. Τήν αἵρεση, σύµφωνα µέ τήν
ὁποία καί οἱ αἱρετικοί ἐνσωµατ-
ώνονται κατά κάποιο τρόπο στήν
Ἐκκλησία.

κ΄. Τήν ἀντίληψη, κατά τήν ὁποία
ὁ ἀριθµός τῶν πιστῶν ἀποτελεῖ τό
κριτήριο τῆς Ἀληθοῦς Ἐκκλησίας.
Σύµφωνα µέ τήν ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία, τό κριτήριο τῆς Ἀληθοῦς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ ἀναλλοίωτη δια-
τήρηση τῆς ἀποκαλυπτικῆς Ἀληθεί-
ας.  

κα΄. Τήν µετατροπή τῆς οἰκονο-
µίας σέ δόγµα καί κανόνα. Σύµφω-
να µέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἡ
οἰκονοµία εἶναι ἡ πρός καιρόν
παρέκκλιση ἀπό τήν ἀκρίβεια, τόν
κανόνα τῆς πίστεως, λόγῳ τῶν
ἀνθρωπίνων ἀδυναµιῶν σέ ἐξαιρε-
τικές περιστάσεις, ἔχοντας ὡς
σκοπό τήν ἐπιστροφή τῶν
ἀνθρώπων στήν ὀρθή πίστη, παρά
τά ἀντικειµενικά ἐµπόδια. Ἡ οἰκονο-
µία ἐφαρµόζεται µόνο σέ ἐξαιρε-
τικές περιπτώσεις, προκειµένου νά
ἐκπληρωθεῖ ἕνας καλός σκοπός σέ
δυσµενεῖς καταστάσεις. Ἐφόσον,
ὅµως, ἐκλείψουν οἱ ἐξαιρετικές πε-
ριστάσεις, ἡ συνέχιση τῆς ἐφαρ-
µογῆς τῆς οἰκονοµίας διασαλεύει
καί καταστρατηγεῖ τήν κανονική
τάξη, καί µ' αὐτόν τόν τρόπο δέν
συνιστᾶ σοφή προσαρµογή, ἀλλά
περιφρόνηση τῶν ἱερῶν θεσµῶν,
καί ἑποµένως ὁδηγεῖ στήν περι-
φρόνηση τῆς Ὀρθοδοξίας.

κβ΄. Τούς λεγοµένους «µικτούς
γάµους» µεταξύ ὀρθοδόξων καί
ἑτεροδόξων, ἐπειδή δέν δύνανται
νά ἑνωθοῦν τά ἀντίθετα, δεδο-
µένου ὅτι ἡ βασική προϋπόθεση
τοῦ µυστηρίου τοῦ Γάµου εἶναι ἡ
κοινή ὀρθόδοξη πίστη τῶν ὑποψη-
φίων νεονύµφων, οἱ ὁποῖοι ὀφε-
ίλουν νά εἶναι βαπτισµένοι κλπ. Τό
µυστήριο τοῦ Γάµου εἶναι τό µυ-
στήριο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἑνώσε-
ως βάσει τῆς ὀρθῆς πίστεως. ∆έν
εἶναι δυνατόν νά ἰσχύσει τό µυ-
στήριο µόνο γιά ἕνα µέλος τοῦ ζευ-
γαριοῦ, δηλ. γιά τό ὀρθόδοξο.
Γι'αὐτόν τόν λόγο, ὁ µικτός γάµος
καθίσταται ἄκυρος καί ἀνυπόστα-
τος καί συνάµα συνιστᾶ συµπροσ -
ευχή µέ τούς ἑτεροδόξους. 

κγ΄. Τήν ἀπάρνηση τῆς ἰσότητος
τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τρι-

άδος. Σύµφωνα µέ τήν ὀρθόδοξη
διδασκαλία, τά ὑποστατικά ἰδιώµα-
τα, δηλ. τό ὅτι ὁ Πατήρ εἶναι
ἀγέννητος, ὁ Υἱός γεννητός καί τό
Ἅγιον Πνεῦµα ἐκπορευτό, ἀποδει-
κνύει τόν τρόπο ὑπάρξεως κάθε
Προσώπου. Ταυτοχρόνως τά
Πρόσωπα εἶναι ἰσοδύναµα σέ δόξα
καί λατρεία, ἔχοντας τήν ἴδια οὐσία.

κδ΄. Τήν γνώµη, σύµφωνα µέ
τήν ὁποία ὁ ἑκάστοτε Οἰκουµενικός
Πατριάρχης εἶναι πρῶτος ἄνευ
ἴσων. Αὐτή ἡ γνώµη ἔχει ὡς βάση
τήν αἵρεση, πού ἀρνεῖται τήν ἰσότη-
τα τῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι
Οἰκουµενική,  καί ὄχι οἰκουµενι-
στική, καί γι' αὐτόν τόν λόγο περι-
µένουµε ἀπό τά µέλη της νά
ἐφαρµόζουν καί νά κηρύττουν τήν
Ὀρθοδοξία σέ ὅλη τήν κτίση,
φέρνοντας πολλούς ἀνθρώπους
στήν Κιβωτό τῆς Σωτηρίας, πού
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, καθώς ὁµολογοῦµε στό
Σύµβολο τῆς Πίστεως Νικαίας -
Κωνσταντινουπόλεως. Γι' αὐτόν
τόν λόγο ἀποστασιοποιούµαστε
ἀπό τίς θέσεις ὅλων ἐκείνων, πού
διδάσκουν καί ἐφαρµόζουν τίς προ-
αναφερθεῖσες αἱρέσεις, εἴτε διατυ-
πωµένες σέ πανορθόδοξες καί το-
πικές συνόδους, εἴτε διακηρυγ-
µένες ἀπό πατριάρχες, ἱεράρχες,
ἱερεῖς, διακόνους, ὑποδιακόνους,
ἀναγνῶστες, µοναχούς, µοναχές ἤ
ἁπλούς πιστούς. 

Ὁ Σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός µᾶς πα-
ροτρύνει νά ἐπιπλήττουµε τούς
ἀδελφούς µας, µέ στόχο τήν
ἐπανόρθωσή τους, καί ὑποδεικνύει
τό καθῆκον τῆς ἐκκλησιαστικῆς συν-
άξεως νά συνεχίσει τίς ἐπιπλήξεις,
ὅταν χρειαστεῖ: «Ἐὰν δὲ ἁµαρτήσῃ
εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ
ἔλεγξον αὐτὸν µεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ
µόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας
τὸν ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ µὴ ἀκούσῃ,
παράλαβε µετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα
ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων ἢ τριῶν
σταθῇ πᾶν ῥῆµα»6. Ὁ οε΄ (75ος)
Ἀποστολικός Κανών δέν κάνει καµιά
διαφοροποίηση µεταξύ λαϊκῶν καί
κληρικῶν, ὅταν πρόκειται γιά µάρτυ-
ρες τῶν ἐκτροπῶν τοῦ ἐπισκόπου:
«Εἰς µαρτυρίαν τήν κατά Ἐπισκό-
που, αἱρετικόν µή προσδέχεσθαι,
ἀλλά µηδέ πιστόν ἕνα µόνον· ἐπί
στόµατος γάρ δύο ἤ τριῶν µαρτύρων
σταθήσεται πᾶν ρῆµα»7. Ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος τονίζει ὅτι
ὑπάρχει ὑποχρέωση τῶν µελῶν τῆς
Ἐκκλησίας νά ἐπιπλήττουν τόν
κλῆρο, πού διδάσκει ἀνορθόδοξα:
«Πρέπει νά κάνουµε ὑπακοή στούς
διδασκάλους καί ἱερεῖς καί νά µή τούς
κατακρίνουµε, ἀκόµα κί ἄν ἔχουν
ἀσεβῆ ζωή· ἄν ὅµως ἡ πίστη τους
εἶναι λανθασµένη, τότε ὄχι µόνο δέν
πρέπει νά τούς ὑπακούσουµε, ἀλλά
καί νά φύγουµε ἀπ’ αὐτούς καί νά
τούς κατακρίνουµε»8.

Γι᾽ αὐτό ἀποστασιοποιούµαστε
ἀπό τίς θέσεις τους καί, προσ -
ευχόµενοι στόν Ἀγαθό Θεό µέ πόνο
καί µέ τήν ἐλπίδα ἐπανορθώσεώς
τους, ἐπικρίνουµε: 

• τούς ἐκπροσώπους τῶν Το-
πικῶν Ἐκκλησιῶν, οἱ ὁποῖοι κάνουν
δογµατικούς συµβιβασµούς καί
ὑποστηρίζουν ἐκκλησιολογικές αἱρ-
έσεις στόν διαχριστιανικό καί διαθρη-
σκευτικό διάλογο,

• τόν Παναγιώτατο Οἰκουµενικό
Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαῖο Α΄, ὁ
ὁποῖος συµπροσευχήθηκε µέ τόν
αἱρεσιάρχη «πάπα» Φραγκίσκο Α΄
στόν Πανάγιο Τάφο, στή Ρώµη καί
στό Φανάρι, ποδοπατώντας τούς
Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν µέ
τό ἐπιτίµιο τῆς καθαιρέσεως τίς συµ-
προσευχές µέ τούς ἑτεροδόξους,

• τούς Ἱεράρχες διαφόρων το-
πικῶν συνόδων, µεταξύ τῶν ὁποίων
καί τούς ἱεράρχες, πού ἐστάλησαν
ὡς ἐκπρόσωποι τῆς Ρουµανικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιά νά συγ-
χαροῦν τόν αἱρεσιάρχη «πάπα»
Φραγκίσκο Α΄ στήν ἐνθρόνισή του
ὡς ἡγέτου τοῦ κράτους τοῦ Βατικα-
νοῦ καί τῆς παπικῆς αἱρέσεως.

Ἐπικρίνουµε, ἐπίσης, καί 
• τίς ἐκκλησιαστικές συνόδους,

πού στάλθηκαν νά συµµετάσχουν
σέ µιά τέτοια ἐπαίσχυντη ἐκδήλωση.

• τούς ἱεράρχες, ἱερεῖς, διακόνους,
ὑποδιακόνους, ἀναγνῶστες, µονα-
χούς, µοναχές καί πιστούς τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι
συµµετεῖχαν σέ συγκρητιστικές δια-
θρησκευτικές καί διαχριστιανικές συν -
αντήσεις καί ἔκαναν συγκρητιστικές
συµβολικές πράξεις καί συµπροσ -
ευχές µέ τούς αἱρετικούς καί κοιν-
ώνησαν µαζί τους.     

• ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν
ὅτι στήν Ρουµανική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει πλέον ἡ
Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἐπειδή
κάποια µέλη της ἔπεσαν στήν οἰκου-
µενιστική πλάνη, σά νά ἀποσύρθηκε
αὐτοµάτως ἡ Χάρις ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. ∆έν εἴµαστε ἐµεῖς οἱ
σωτῆρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἡ
Ἐκκλησία σώζει ἐµᾶς.  

Ἀποστασιοποιούµαστε ἀπό τήν
ἐπαίσχυντη ἐνέργεια τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου νά προσκαλέσει
στό Φανάρι τόν ψευδεπίσκοπο τῆς
Ρώµης, Βενέδικτο ΙΣΤ΄, τό 2006,
ἀλλά καί τόν ψευδεπίσκοπο Φραγκ-
ίσκο Α΄, τό 2014.

Ἀποστασιοποιούµαστε, ἐπίσης,
καί ἀπό τήν µνηµόνευση τοῦ
«πάπα» Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ στήν αἴτη-
ση «Ὑπέρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου"»
τῶν εἰρηνικῶν. 

Ἀποστασιοποιούµαστε, παραλλή-
λως, ἀπό τίς ψευδευλογίες, τίς ὁπο-
ῖες ἔδωσε ὁ «πάπας» Βενέδικτος
ΙΣΤ΄ στήν Ἐκκλησία τοῦ ἁγίου ἐνδό-
ξου µεγαλοµάρτυρος Γεωργίου στό
Φανάρι καί ἀπό τήν ἐκφώνηση τῆς
Κυριακῆς Προσευχῆς ἀπ᾽ τόν ἴδιο. 

Ἀποστασιοποιούµαστε, ταυτο-

χρόνως, καί ἀπό τήν ἐνέργεια τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. Βαρθολοµαίου Α΄ νά
προσκαλέσει στά Ἱεροσόλυµα τόν
ψευδεπίσκοπο τῆς Ρώµης, Φρα γκ-
ίσκο Α΄, γιά νά ἑορτάσουν µαζί τήν
ψευδῆ ἄρση τῶν ἀναθεµάτων, πού
ἀπαγγέλθηκαν τό 1054, καθώς καί
ἀπό ὅλες τίς ἐνέργειες ὑπέρ τῆς ψευ-
δοενώσεως µέ τήν αἱρετική παπω-
σύνη.

∆ηλώνουµε δηµόσια ὅτι οἱ
ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι κάνουν δογµα-
τικούς συµβιβασµούς καί λειτουρ-
γικές πράξεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν κατα-
δικαστεῖ ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες
τῆς Ἐκκλησίας, ἐκπροσωποῦν µόνο
τόν ἑαυτό τους καί ὄχι ἐµᾶς, τούς πι-
στούς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
τό πλήρωµά της. 

∆ηλώνουµε, ἐπίσης, ὅτι ἀποστα-
σιοποιούµαστε ἀπό ὅλες τίς οἰκου-
µενιστικές καί συγκρητιστικές
ἐνέργειές τους καί περιµένουµε νά
δηλώσουν δηµόσια µετάνοια,
ἐπειδή καί ἡ αἱρετική καί ἑτερόδοξή
τους ἐνέργεια ἔγινε δηµόσια.

Σέ µία ζῶσα Ἐκκλησία, ὅταν ἕνας
ἐπίσκοπος διδάσκει µιά διδασκαλία
ἀλλότρια ὡς πρός τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς ἐκείνης τῆς ἐπαρ-
χίας ἔχουν τήν δυνατότητα νά διακ-
όψουν τήν µνηµόνευση τοῦ ἐπι-
σκόπου, ὁ ὁποῖος διδάσκει δηµόσια
καί γυµνῇ τῇ κεφαλῇ τήν αἵρεση, ἕως
ὅτου θά κριθεῖ ἀπό τήν Σύνοδο,
σύµφωνα µέ τόν ιε΄ Κανόνα τῆς ΑΒ΄
Συνόδου τῆς
Κωνσταντινουπόλεως9. Γι᾽ αὐτό,
ἐµεῖς, κλῆρος καί λαός, διά τῆς πα-
ρούσης ὁµολογίας ἐπικρίνουµε τούς
πατριάρχες, τούς ἐπισκόπους καί
τούς πιστούς, πού διδάσκουν τήν
αἵρεση, µέ πόνο καί µέ ἐλπίδα ἐπα-
νορθώσεώς τους, γιά τήν ὁποία
προσευχόµαστε στόν Ἀγαθό Θεό.
Ἐπίσης, ἐπικρίνουµε καί ἐκείνους,
πού δέν προσ παθοῦν νά διορθ-
ώσουν τούς ἀδελφούς τους, οἱ ὁπο-
ῖοι ἔπεσαν στήν οἰκουµενιστική
πλάνη, υἱοθετώντας µιά παθητική,
ἐφησυχαστική καί σιωπηλή στάση,
τήν ὁποία ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαµᾶς βλέπει ὡς τό τρίτο εἶδος ἀθε-
ΐας, µετά τόν ἀθεϊσµό καί τήν αἵρεση.

Εὐχόµαστε ὑπέρ τῆς παρά τοῦ ἐν
Τριάδι δοξαζοµένου καί προσκυνου-
µένου Θεοῦ βοηθείας! Ἀµήν.  

Ἐάν συµφωνεῖτε µέ τίς θέσεις
τοῦ κειµένου τῆς ὁµολογίας, ἀπο-
στείλατε τό ἐπώνυµο, τό ὄνοµα,
τήν περιοχή καί τό λειτούργηµα /
ἐπάγγελµά σας στό e-mail: synaxi-
sorthkm@gmail.com

Κάθε κληρικός καί λαϊκός, πού
ὑπογράφει τήν παροῦσα ὁµολογία,
τήν ἀναλαµβάνει καί ὡς προσωπική
του ὁµολογία.

∆ιά τήν «Σύναξη Ὀρθοδόξων
Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»

Ἀρχιµ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου,
Προηγούµενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώ-
ρου. Ἀρχιµ. Σαράντης Σαράντος,
Ἐφηµέριος Ἱ. Ν. Κοιµήσεως Θεοτό-
κου, Ἀµαρούσιον Ἀττικῆς. Ἀρχιµ.
Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Καθη-
γούµενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω
Γατζέας Βόλου. Γέρων Εὐστράτιος
Ἱεροµόναχος, Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύ-
ρας Ἁγ. Ὄρους. Πρωτοπρ. Γεώρ-
γιος Μεταλληνός, Ὁµότιµος Καθη-
γητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπι-
στηµίου Ἀθηνῶν. Πρωτοπρ. Θεό-
δωρος Ζήσης, Ὁµότιµος Καθηγη-
τής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης. ∆ηµήτριος Τσε-
λεγγίδης, Καθηγητής Θεολογικῆς
Σχολῆς Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης (Σύµβουλος).

Σηµειώσεις:
1.  Ἰω. 17, 17 «Ἁγίασον αὐτούς ἐν τῇ

ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά
ἐστι». 2. Ρωμ. 12, 4-6. 3. Α΄ Κορ. 12, 21-
22. 4. Α΄ Κορ. 12, 26-27. 5. Ἰω. 15, 26.
6. Ματθ. 18, 15-17. 7. ΜΟΝΑΧΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Α. ΣΤ.
Γεωργίου, Ἀθήνα 1886, σ. 91. 8. Β΄ ὁμι-
λία στήν Β΄ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή.
9. «Τά ὁρισθέντα περί πρεσβυτέρων
καί Ἐπισκόπων καί Μητροπολιτῶν
πολλῷ μᾶλλον ἐπί Πατριαρχῶν ἁρμό-
ζει. Ὥστε εἴ τις Πρεσβύτερος ἤ Ἐπί-
σκοπος, ἤ Μητροπολίτης τολμήσοι
ἀποστῆναι τῆς πρός τόν οἰκεῖον Πα-
τριάρχην κοινωνίας, καί μή ἀναφέροι
τό ὄνομα αὐτοῦ κατά τό ὡρισμένον
καί τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ Μυσταγω-
γίᾳ, ἀλλά πρό ἐμφανείας συνοδικῆς
καί τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχί-
σμα ποιήσοι· τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία Σύν -
οδος πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλό-
τριον εἶναι εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο
παρανομήσας. Καί ταῦτα μέν ἐσφρά-
γισταί τε καί ὥρισται περί τῶν προφά-
σει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων
ἀφισταμένων προέδρων, καὶ σχίσμα
ποιούντων καί τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλη-
σίας διασπώντων. Οἱ γάρ δι’ αἵρεσίν
τινα παρά τῶν ἁγίων Συνόδων, ἤ Πα-
τέρων, κατεγνωσμένην, τῆς πρός τόν
πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλ-
λοντες, ἐκείνου δηλονότι τήν αἵρεσιν
δημοσίᾳ κηρύττοντος, καί γυμνῇ τῇ
κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας διδάσκοντος,
οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπι-
τιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρό συνοδικῆς
διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς πρός τόν κα-
λούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀπο-
τειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης
τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται.
Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπι-
σκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέ-
γνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν
τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχι-
σμάτων καί μερισμῶν τήν ἐκκλησίαν
ἐσπούδασαν ρύσασθαι».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύ-
μων ἀπένειμε προσωπικὰ τὰ ἀπο-
λυτήρια εἰς τοῦ ἀποφοίτους τοῦ
σχολείου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς
τὸ χωρίον τῶν Ποιμένων. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἀρχιγραμματείας:

«Τὸ ἀπόγευµα τοῦ Σαββάτου,
16ης Μαΐου 2015, ὁ Πατριάρχης
Ἱεροσολύµων κ.κ. ΘεόφιλοςP µε-
τέβη εἰς τὸ χωρίον τῶν Ποιµένων –
Μπεὶτ ΣαχούρP Εἰς τὴν πόλιν ταύ-
την τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονο-
µίας, διατηρεῖ ἀκµάζουσαν Ἑλλη-
νορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινό-
τητα τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύµων
καὶ πλῆρες Σχολεῖον, Νηπιαγωγε-
ῖον, ∆ηµοτικόν, Γυµνάσιον καὶ Λύ-
κειον, εἰς τὸ ὁποῖον διδάσκουν 53
καθηγηταὶ καὶ φοιτοῦν 550 διδα-

σκόµενοιP Ἐνταῦθα εἰς καλῶς
διωργανωµένην τελετὴν ὁ Μακα-
ριώτατος ἀπένειµε τοὺς τίτλους εἰς
τοὺς 23 ἀποφοίτους».

Μετὰ τρεῖς ἡµέρας ὁ Μακαριώτα-
τος ἀπένειµε καὶ τὰ ἀπολυτήρια τῆς
Σχολῆς τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου.
Ὅπως ἐνηµερώθηµεν ἐκ τῆς Ἀρχι-
γραµµατείας:

«Τὸ ἀπόγευµα τῆς Τρίτης, 6ης
/19ης Μαΐου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς
τὴν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ παρὰ
τὴν Νέαν Πύλην ξενοδοχείου Notre
Dame ἡ τελετὴ τῆς ἀπονοµῆς τῶν
ἀπολυτηρίων εἰς τοὺς ἀποφοίτους
τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου τοῦ
Ἁγίου ∆ηµητρίουP Ἡ τελετὴ αὕτη
ἤρχισε διὰ τῆς προσευχῆς τοῦ
«Χριστὸς Ἀνέστη», τῆς τηρήσεως
ἑνὸς λεπτοῦ σιγῆς διὰ τοὺς Παλαι-

στινίους πεσόντας, τῆς ἀπαγγελίας
τοῦ Παλαιστινιακοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ἐθνικοῦ Ὕµνου καὶ συνέχισε
διὰ τῆς προσφωνήσεως τοῦ ∆ιευ-
θυντοῦ τῆς Σχολῆς ἁγίου ∆ηµητρί-
ουP Τὴν τελετὴν κατέκλεισεν ἡ
προσφώνησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ
Πατρὸς ἡµῶν καὶ Πατριάρχου
Ἱεροσολύµων κ.κ. Θεοφίλου διὰ
στόµατος τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου
π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἀραβιστί, καὶ ἡ
ἀπονοµὴ ἑνὶ ἑκάστῳ τῶν 19 ἀπο-
φοίτων τοῦ ἀπολυτηρίου αὐτοῦ
ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου µετὰ τῆς
εὐχῆς δι᾽ ἐπιτυχῆ φοιτητικὴν καὶ
ἐπαγγελµατικὴν σταδιοδροµίαν καὶ
ἡ ἀπονοµὴ ὑπὸ τοῦ Σχολείου τιµη-
τικῆς πλακέτας εἰς τὸν Μακαριώτα-
τον, ὡς ἐκδηλώσεως εὐγνωµοσύ-
νης διὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν
ἠθικὴν συµπαράστασιν Αὐτοῦ».

Ἀποφοίτησις µαθητῶν τοῦ σχολείου τῶν Ποιµένων
καὶ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ἱεροσολύµων 

ἀνέχεσθαι διαπίπτειν τὸν λόγον»,
ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας.

Ἡ Ἀγγλικανικὴ “ἐκκλησία” ἐπίσης
ἀντιµετωπίζει σοβαρὸ πρόβληµα
διχασµοῦ, µετὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ
γάµου τῶν ὁµοφυλοφίλων. Ἡ βλά-
σφηµη “ἀκολουθία” τοῦ γάµου τῶν
ὁµοφυλοφίλων, ποὺ συνέταξαν
βρίσκει σοβαρὲς ἀντιδράσεις καὶ
δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν δέ-
χονται νὰ ἐνταχθεῖ στὶς ἐπίσηµες
τελετές των. Χαρακτηριστικὴ ἦταν
ἡ ἀντίδραση τοῦ Ἀγγλικανοῦ “ἐπι-
σκόπου” Michael Nazir-Ali.

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπαράδεκτη στά-
ση τῶν δύο Ἀγγλικανῶν “ἀρχιεπι-
σκόπων” Καντέρµπουρυ καὶ Νέας
Ὑόρκης John Sentamu, στὸ θέµα
τῶν ὁµοφυλοφίλων. Ἡ πρόταση
τοῦ “ἀρχιεπισκόπου” Καντέρµπου-
ρυ, γιὰ ἕνα «σύστηµα ἐπιλογῶν»,
ὅπου κάποιος µπορεῖ νὰ ἐπιτελεῖ
“γάµο” ὁµοφυλοφίλων ἢ ὄχι, ἔχει
προκαλέσει πολλὲς ἀντιδράσεις.

Ἡ χαρακτηριστικὴ περίπτωση
τοῦ αἱρετικοῦ Ἀγγλικανοῦ “ἐπισκό-
που” Gene Robinson ποὺ ἔκανε
πολιτικὸ “γάµο” µὲ ἄνδρα, λυπεῖ
κάθε Χριστιανό. Αὐτὰ δυστυχῶς
εἶναι τὰ συνεχῆ καὶ ἀπαράδεκτα
ὁµοολισθήµατα τῶν αἱρετικῶν
Ἀγγλικανῶν “ἱερωµένων”, καταδει-
κνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δυσ -
τυχῶς δικαιολογοῦν τὰ ἀδικαιολό-
γητα γιὰ «τοὺς κατεργαζοµένους
τὴν ἀσχηµοσύνην ταύτην». Φυσικὰ
θὰ ἀναµένεται ὅτι µετὰ τὴν ἀνα-
γνώριση καὶ θεσµοθέτηση τοῦ συµ-
φώνου συµβίωσης τῶν ὁµοφυλο-
φίλων, θὰ ἀκολουθήσει ἡ υἱοθεσία
ἀπὸ µέρους τῶν ὁµο-ζευγαριῶν.
Ἤδη ἄρχισε νὰ καλλιεργεῖται στὴν
Εὐρώπη καὶ ὄχι µόνο. Ἤδη ὁµι-
λοῦν γιὰ οἰκογένειες µὲ δύο µαµµά-
δες καὶ δύο µπαµπάδες. Ἀνήθικες
ἐκτροπὲς ποὺ στὸ τέλος καταδει-
κνύουν τὸ µέγεθος τῆς ἠθικῆς κα-
τάπτωσης. 

Ποιὲς ἠθικὲς ἀξίες θὰ προβάλ-
λονται, µετὰ ἀπὸ τούτη τὴν ἐκτρο-
πή; Πρὸς τὸ παρὸν ἀρκοῦνται στὴ

νοσηρὴ ἄποψη γιὰ τὴν ὑψίστη
αὐθεντία Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Αὐτὸ ποὺ ἀνέφερε ἐπίσης πα-
λαιότερα ἡ ἐφηµερίδα «Corriere del
Veneto» σὲ δηµοσίευµά της, ἡµε-
ροµηνίας 30 Αὐγούστου 2013, ποὺ
εἶχε τὸν τίτλο «Ἀρκετὰ µὲ τὴ µαµµὰ
καὶ τὸν µπαµπὰ “Στὶς ἑνότητες;
∆εύτερος γονέας”» κατόπιν εἰσήγη-
σης τῆς ∆ηµοτικῆς Συµβούλου Ca-
milla Seibezzi στὴ Βενετία, γιὰ ἀντι-
κατάσταση τῶν ὅρων πατέρας καὶ
µητέρα, σὲ “γονέας 1” καὶ “γονέας
2”, καταδεικνύει ὅτι τοῦτο τὸ δυσά-
ρεστο δὲν εἶναι µεµονωµένο γεγο-
νός.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ περίπτω-
ση τῆς Barbara Bianchi ὑπαλλήλου
τοῦ ∆ήµου Μιλάνου, ποὺ ἀπέστειλε
στὸν ∆ήµαρχο τοῦ Μιλάνου, µήνυ-
µα µέσῳ τοῦ Facebook της, τὸ
σχολικὸ ἔντυπο ἐγγραφῆς τῶν παι-
διῶν της, διαγράφοντας τὴ λέξη
«γονέας 1» καὶ σηµειώνοντας µὲ
θάρρος «Εἶµαι µητέρα καὶ ὄχι “γο-
νέας 1». Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ Bar-
bara Bianchi διάλεξε νὰ ὑπογράψει
τὸ σχολικὸ ἔντυπο ἐγγραφῆς τῶν
παιδιῶν της, ἀπευθυνόµενη στὸν
∆ήµαρχο τοῦ Μιλάνου Giuliano Pi-
sapia, µὲ τὴ θαρραλέα σηµείωση
«τὸ κατάλαβες;» Ἡ ἐτσιθελικὴ ἐπι-
βολὴ τῶν Ἀρχῶν τῆς Τοπικῆς Αὐτο-
διοίκησης τοῦ Μιλάνου, γιὰ τὴ µὴ
ἀναφορὰ τῶν λέξεων πατέρας ἢ
µητέρα βρῆκε τούτη τὴν ἀξιέπαινη
θαρραλέα ἀντίδραση. Ἀποτελεῖ
ὑπόδειγµα ἤθους, ἀλλὰ δυστυχῶς
τόσο ἀµελητέο στὴν Εὐρώπη τῆς
νεωτερικότητας καὶ ἐκκοσµίκευσης.

Ἡ Ἐκκλησία µας τηρεῖ τὴ ὀρθὴ
στάση στὸ θέµα τῶν ὁµοφυλοφί-
λων. Τὸ ὁµοφυλοφιλικὸ πάθος τὸ
καταδικάζει ἀνεπιφύλακτα καὶ στὸν
ἴδιο τὸν ὁµοφυλόφιλο ἄνθρωπο
δείχνει τὴν πρέπουσα χριστιανικὴ
ἀγάπη. Ἡ διάκριση εἶναι σαφέστα-
τη. Ἄλλο ἡ ἁµαρτία καὶ ἄλλο ὁ
ἁµαρτωλὸς ἄνθρωπος. Εἶναι ξεκά-
θαρη ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας µας,
γιὰ τὰ φοβερὰ τοῦτα ἁµαρτήµατα,
ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη της πρὸς τοὺς
ὁµοφυλόφιλους «πάσχοντες» συν -
ανθρώπους µας.

Προσβάλλουν τὰ Ὀρθόδοξα ἤθη 
οἱ κρατοῦντες, µὲ τὴν ἀπαράδεκτον...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας προωθεῖ τὸν
Ὀρθόδοξον Συνασπισµόν

Ἡ ἀντιρωσικὴ πολιτικὴ τῆς
Εὐρώπης, ἡ διάλυσις τῆς Οὐκρα-
νίας καὶ ἡ εὐρυτέρα κρίσις ὠθοῦν
τὸν πρόεδρον τῆς Ρωσίας Βλαν-
τιμὶρ Πούτιν νὰ ἀντιπροτείνη τὴν
ὄρθωσιν ἀσείστων θεμελίων ἐπὶ
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ὅσων του-
λάχιστον ἀπὸ τὰ κράτη ἔχουν με-
γάλο ποσοστὸν Ὀρθοδόξων. Συμ-
φώνως πρὸς τὴν Kontra News τῆς
24ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ἡ Ρωσία πρέπει νὰ οἰκοδοµή-
σει ἰσχυρὸ Ὀρθόδοξο Συνασπισµὸ
στὴν Εὐρώπη. Ἡ Ρωσία θέλει ἕνα
ἰσχυρὸ Ὀρθόδοξο Συνασπισµὸ
ἀπέναντι στὴν εὐρωπαϊκὴ ὑστερία
ποὺ εἶναι πρωτίστως ἀντιρωσική.
Ὁ Βλ. Πούτιν ἔχει δείξει τὸ ἐνδιαφέ-
ρον του γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ἐδῶ καὶ
χρόνια εἰδικὰ ὅµως µετὰ καὶ τὰ γε-
γονότα τοῦ τελευταίου χρόνου µὲ
τὴ διάλυση τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ
µερικὸ ἐµπάργκο σὲ βάρος τῆς
Ρωσίας δείχνει πὼς ὑπάρχει ἀνάγ-
κη οἰκοδόµησης περιφερειακῆς συν -
εργασίας µεταξὺ τῶν διαφόρων
ἐθνοτήτων τῆς Εὐρώπης στὸ ὄνο-
µα τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς
ἀνθρωπιᾶς στὴ βάση τῶν παραδό-
σεων τῶν ὀρθόδοξων λαῶν. Ἡ
ἐφηµερίδα ΠΡΑΒ∆Α ἀναφερόµενη

στὴν ἀντιρωσικὴ ὑστερία καταγρά-
φει καὶ τοὺς τρόπους ἄσκησης πίε-
σης στὴν Εὐρώπη µέσῳ τῶν Βαλ-
κανίων, φέρνοντας στὸ κέντρο τοῦ
διεθνοῦς προβληµατισµοῦ καὶ τὸ
νέο ἐνεργειακὸ ἀγωγὸ ποὺ περνάει
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ τὰ Σκό-
πια, γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ ΗΠΑ πιέζουν νὰ
µὴ γίνει καὶ νὰ µειωθεῖ ἡ ἐξάρτηση
ἀπὸ τὸ ρωσικὸ φυσικὸ ἀέριο, γρά-
φοντας πὼς δὲν εἶναι ἄσχετο πὼς
οἱ Ἀµερικανοὶ µὲ τὴ µεγαλύτερη
εὐρωπαϊκὴ στρατιωτικὴ βάση τους
στὸ Κοσσυφοπέδιο ὑποστηρίζουν
τὴν ἐπιθυµία τῆς Ἀλβανίας γιὰ
αὐτοδιάθεση µὲ τὴ µορφὴ τῆς Με-
γάλης Ἀλβανίας µὲ µόνη λύση νὰ
φαίνεται ἡ οἰκοδόµηση ἑνὸς ἄξονα
Ἀθηνῶν, Βελιγραδίου, Σκοπίων καὶ
Μόσχας, κάτι ποὺ ἡ ∆ύση δὲν θέλει
καὶ ἡ Ρωσία πρέπει νὰ οἰκοδοµήσει
τὸν Ὀρθόδοξο συνασπισµὸ στὴν
Εὐρώπη µὲ κάθε κόστος. Ἡ ΠΡΑ-
Β∆Α ἀναφέρεται καὶ στὶς προκλη-
τικὲς δηλώσεις τοῦ φανατικοῦ
Σουηδοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
Κὰρλ Μπίλντ. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ
κύρια ἀπειλὴ γιὰ τὸ δυτικὸ πολιτι-
σµό, εἶπε ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἀπὸ
τὸν Μάϊο ἔχει τεθεῖ ἐπικεφαλῆς τῆς
σταυροφορίας κατὰ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας».

Ἡ ἑορτὴ τῶν 95 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐνσωµάτωσιν τῆς Κοµοτηνῆς
Διὰ τὴν χαρμόσυνον αὐτὴν ἐπέ-

τειον οἱ παρευρισκόμενοι Σεβ. Μη-
τροπολῖται προέβησαν εἰς πατριω-
τικὰς δηλώσεις. Δημοσιεύομεν μέ-
ρος αὐτῶν, ὅπως κατεγράφησαν
εἰς τὸ Ἐλεύθερον Βῆμα Κομοτηνῆς
τῆς 20ῆς Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας
Χρυσόστοµος µετὰ τὸ πέρας τῆς
παρέλασης τόνισε πώς: «Πρέπει
νὰ γνωρίζουµε ὅτι οἱ λαοὶ ποὺ δὲν
ξεχνοῦν τὴν ἱστορία τους, ἔχουν
µέλλον. Καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει γιὰ
τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα ἐδῶ στὴν
βόρειο Ἑλλάδα καὶ στὴν Θράκη,
µία ἱστορία λαµπρή, ἔνδοξη κι
ἕνας ἀνάλογος καὶ ἀντίστοιχος πο-
λιτισµός, καὶ γιὰ τὸν τόπο αὐτὸ τῆς
πατρίδος µας, ὑπάρχει µέλλον, µὲ

ἀνάπτυξη καὶ εὐηµερία ἐπωφελείᾳ
τοῦ λαοῦ καὶ τῶν κατοίκων αὐτῆς
τῆς περιοχῆς. Εὔχοµαι σ᾽ ὅλους
χρόνια πολλά, νὰ εἶναι γεµάτα
ὑγεία, εὐτυχία, πρόοδο καὶ εὐηµε-
ρία».

Ὁ Μητροπολίτης Σάµου καὶ Ἰκα-
ρίας Εὐσέβιος µετέφερε µήνυµα
συµπαραστάσεως ἀπὸ τοὺς κατοί-
κους τῶν ἀκριτικῶν νησιῶν τῆς
Ἰκαρίας, τῆς Σάµου καὶ τῶν Φούρ-
νων: «Νιώσαµε ὑπερήφανοι,
ἐνθουσιασµένοι καὶ γεµάτοι ἀπὸ
ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια ποὺ βρεθήκα-
µε κοντά σας. Γι' αὐτὸ εὐχόµαστε ἡ
Παναγιά µας νὰ σᾶς σκέπει, νὰ
σᾶς χαριτώνει καὶ ὅλοι µας ἑνωµέ-
νοι νὰ πορευτοῦµε, τὸν ἀνηφορικὸ
δρόµο τῆς πνευµατικῆς ζωῆς,

ἀλλὰ καὶ τῆς προόδου τῆς Θρά-
κης, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς
Ἑλλάδας µας. Πρέπει νὰ µᾶς συν-
δέει, τὸ ψυχικὸ σθένος, τὸ ὁποῖο
µᾶς χρειάζεται σήµερα, γιὰ νὰ
εἴµαστε ἑνωµένοι. Κι ὅταν εἴµαστε
ἑνωµένοι µποροῦµε νὰ κερδίσου-
µε πολλὰ πράγµατα».

Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς Παντελεήµων ηὐχήθη
χρόνια πολλὰ εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ
Θρακιῶτες, τονίζων πὼς αὐτὴν
τὴν ἡµέραν ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδος
χτυπᾶ εἰς τὴν Θράκην, καὶ οἱ Θρα-
κιῶτες µεταδίδουν τὸ ἑορταστικὸ
καὶ ἀγωνιστικὸ φρόνηµα ποὺ εἶχαν
καὶ θὰ ἔχουν. «95 χρόνια σήµερα.
Πρέπει νὰ κάνουµε ἀπολογι-
σµούς, ἀλλὰ καὶ νὰ ὁριοθετοῦµε

ἕνα καλύτερο αὔριο καὶ ἕνα καλύ-
τερο µέλλον γιὰ τὸν τόπο καὶ τὴν
πατρίδα µας. Σήµερα ἡ Ἑλλάδα
φωτίζεται ἀπὸ τὴν Θράκη. Φωτίζε-
ται ἀπὸ τὴν Παναγία µας τὴν Φα-
νερωµένη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ λάβα-
ρό µας τὸ ἐθνικό, τὴ σηµαία µας,
τὴν ὁποίαν ὁ ∆ήµαρχος ἐχθὲς
ὕψωσε στὸ κεντρικότερο µέρος
τῆς πόλης µας, καὶ νοιώσαµε ὑπε-
ρηφάνεια ἐθνική, τὴν ὁποία σήµε-
ρα ἐπαναλαµβάνουµε καὶ νιώθου-
µε µέσα ἀπὸ τὴν παρέλαση τῶν
παιδιῶν καὶ τοῦ στρατοῦ µας. Ἐκε-
ῖνο ποὺ χρειαζόµαστε εἶναι ψυχὴ
ζῶσα. Καὶ ἡ ψυχή µας χορταίνει
µόνον, ἄς µοῦ ἐπιτραπεῖ, ἡ ἁπλὴ
ἔκφραση- ἀπὸ τὰ ἰδεώδη τῆς πί-
στεως, τοῦ γένους καὶ τῆς φυλῆς
µας».

Ὁ παπικὸς συνοδὸς τοῦ σεπτοῦ Λειψάνου
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας εἶδε, ἀλλὰ δὲν ἐπίστευσε=

Ὁ παπικὸς συνοδὸς τοῦ ἱεροῦ
Λειψάνου τῆς Μεγ. Ἁγ. Βαρβάρας
δηλώνει συγκλονισµένος ἀπὸ τὴν
πίστη τῶν Ὀρθοδόξων. ∆υσ -
τυχῶς, αὐτὸ δὲν τὸν παρακινεῖ νὰ
ἀντιληφθῆ τὴν πλάνην τοῦ Παπι-
σµοῦ καὶ νὰ προσέλθη εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν. Μάλιστα, τὴν αἰτιο-
λόγησίν του σχετικῶς ὡς πρὸς γε-
γονὸς τὴν ἀνάγει ἀορίστως εἰς τὴν
«χριστιανικὴ ἐλπίδα». ∆ὲν εἶναι
ἔτσι κ. Φιορίν. ∆ὲν πρόκειται δι᾽
ἕνα ψυχολογικὸν γεγονός, ποὺ ζη-
τεῖ νὰ στηριχθῆ κάπου. Ἐδῶ, εἰς
τὴν Ἀνατολὴν ὁ Ἅγιος εἶναι µέρος
τῆς οἰκογενείας κάθε πιστοῦ, εἶναι
ὁ «ἄνθρωπός» του, καὶ οἱ Ἅγιοι
συνεχῶς πρεσβεύουν καὶ θαυµα-
τουργοῦν. Ἡ ∆ύσις κατέστρεψε
τὴν πίστιν ἐκτρέπουσάν την εἰς
συναίσθηµα καὶ ἐξαρτησιογόνον
οὐσίαν, ἡ ὁποία προεκάλεσε τὸ
µένος τῶν ὀρθολογιστῶν, οἱ ὁπο-
ῖοι ἔφθασαν εἰς τὸ ἄλλο ἄκρον τῆς
πλήρους ἀπορρίψεώς της.

Ἡ ἐλπὶς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὸ πρό-
σωπον τοῦ Ἁγίου ὡς ζῶσα πα-
ρουσία ἀνάµεσα εἰς τοὺς εὐλαβεῖς
Ὀρθοδόξους, καθὼς ὁ ἴδιος ἀπο-
δεικνύει τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι πα-
ρουσία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ
µετὰ θάνατον. Καλῶς ὁµολογεῖ ὁ
κ. Φιορὶν ὅτι εἰς τὴν Βενετίαν προσ -

έρχονται ὄχι διὰ νὰ προσκυνή-
σουν τὰ Λείψανα, ἀλλὰ διὰ νὰ
θαυµάσουν τὴν αἰσθησιοκρατικὴν
τέχνην τῶν ναῶν. Ἐξέλιπε ἡ πί-
στις εἰς ∆ύσιν καὶ τὸ µόνον ποὺ
ἀπέµεινε εἶναι ἡ ἐπιφάνεια τῆς
θρησκευτικότητος ὡς εἰδωλοποι-
ηµένης πραγµατικότητος ἄνευ βα-
θυτέρου περιεχοµένου. Τόσον
ἐσκοτίσθησαν, ὥστε «λατρεύουν»
τὰ Λείψανα ὡς νὰ ἦσαν εἴδωλα,
ἀντὶ νὰ τὰ τιµοῦν, ὡς ἐδήλωσε ὁ
ἴδιος. Ἡ ὑπαρξιακὴ πρότασις ζωῆς
τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν συγκρίνεται
µὲ µίαν τυπικὴν προσήλωσιν εἰς
τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα τοῦ
Παπισµοῦ. ∆ι᾽ αὐτὸ πολλοί, ἴσως
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πάπας, ἀναζητοῦν νὰ
λάβουν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν κά-
ποια στοιχεῖα ὡς τονοτικὴν ἔνεσιν
δίχως νὰ ἀντιλαµβάνωνται ὅτι µο-
ναδικὴ λύσις ἀναζωογονήσεως
εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν µόνην
ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. εἰς
τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Ἔκανε ὅµως καὶ µίαν ἀποκάλυ-
ψιν: ὅτι τὸ αἴτηµα τῆς µεταφορᾶς
ἔγινε δεκτὸν ὡς ἔνδειξις «ἀµοιβαί-
ου σεβασµοῦ». Σεβασµός, βεβαί-
ως πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην ζωήν,
καθὼς κανεὶς δὲν ἐπιθυµεῖ ἐντά-
σεις, ἀλλὰ κανένας σεβασµὸς ὡς
πρὸς τὴν αἵρεσιν. Αὐτὸ ἀποδει-
κνύει ὅτι οἱ Παπικοὶ δὲν µᾶς ἀνα-

γνωρίζουν ὡς αἱρετικούς, ἀλλιῶς
πῶς θὰ ἐµπιστεύοντο τὰ ἱερὰ Λεί-
ψανα εἰς ἀντιστρατευοµένους τὴν
πίστιν; Ἐφ᾽ ὅσον, λοιπόν, δὲν
εἴµεθα δι᾽ αὐτοὺς αἱρετικοί, δὲν
ὑπάρχει ἄλλη δυνατότης παρὰ νὰ
εἴµεθα ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία! ∆ιατί
λοιπὸν δὲν µετανοοῦν; Ἂς µὴ ἐθε-
λοτυφλοῦν, διότι τὸ θαῦµα τῆς πί-
στεως τὸ ἔχουν ἐνώπιον τῶν
ὀφθαλµῶν τους καὶ τοὺς ὑποδει-
κνύει τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας.

Συµφώνως πρὸς τὸ Ἀθηναϊκὸν
Πρακτορεῖον Εἰδήσεων: «Ὁ Τζιὰν
Φράνκο Φιορὶν συνοδεύει τὸ ἱερὸ
σκήνωµα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας
ἀπὸ τὴ στιγµὴ τῆς ἀναχώρησής
του ἀπὸ τὴ Βενετία καὶ ἔχει ἀναλά-
βει καὶ τὴν ἐπαναφορά του στὸ
ναὸ τοῦ Σὰν Μαρτίνο στὸ νησὶ
Μπουράνο. «Ἡ ἐµπειρία ποὺ ἔζη-
σα ἐδῶ, εἶναι ἐκπληκτική. Ἐδῶ
εἶδα τὴν πίστη, γιατί ὁ κόσµος στέ-
κεται ἐδῶ ὧρες, εἶναι στὴν οὐρὰ
κάτω ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ τὴ δίψα, γιὰ
νὰ φθάσει µόνο γιὰ ἕνα λεπτὸ νὰ
ἀγγίξει τὸ σκήνωµα καὶ νὰ τὸ φιλή-
σει, νὰ ἀκουµπήσει τὸ µέτωπο.
Εἶδα κάποιους νὰ φθάνουν γονα-
τιστοί, γονεῖς νὰ φέρνουν τὰ µικρὰ
παιδιά τους, εἶδα πολλοὺς νέους,
πολλοὺς ἡλικιωµένους, πολλοὺς
ἀνάπηρους, εἶδα ἕνα κόσµο ἐντυ-
πωσιακό»P «Ἦταν κάτι τὸ

ἐκπληκτικό, οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
ἔρχονταν νὰ ὑποκλιθοῦν στὴν
Ἁγία Βαρβάρα. Εἶναι ἡ ἐλπίδα. Ἡ
χριστιανικὴ ἐλπίδα ποὺ δὲν πεθαί-
νει ποτέ. Ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἀνάρ-
ρωση, ὅσο γιὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς
µπορεῖ νὰ εἶναι συνοδοιπόρος
στὴν περιπέτεια τῆς ζωῆς µας»P 

«Στὴ Βενετία ὅπου ὑπάρχει ἡ
Βασιλική τοῦ Σὰν Μάρκο καὶ τὸ
Καµπαναριό, ἑκατοντάδες ἀν -
θρώ πων σχηµατίζουν οὐρὲς καὶ
περιµένουν ὅλη τὴν ἡµέρα νὰ
µποῦν στὴ Βασιλικὴ ἢ νὰ ἀνέβουν
στὸ Καµπαναριό. Ὡστόσο, εἶναι
µία ἀναµονὴ πολιτιστική, τουριστι-
κή, ἢ γιὰ νὰ δεῖ κανεὶς τὴ Βενετία
ἀπὸ ψηλὰ ἢ γιὰ νὰ δεῖ τὰ ψηφιδω-
τά τοῦ ναοῦ»P Σὲ ἐρώτηση ποιὰ
ἦταν ἡ ἀφορµὴ νὰ µεταφερθεῖ τὸ
ἱερὸ σκήνωµαP ἔκανε γνωστό,
ὅτι τὸ αἴτηµα γιὰ µεταφορὰ τοῦ
σκηνώµατος στὴν Ἁγία Βαρβάρα
ἔγινε ἀµέσως ἀποδεκτὸ «στὸ
πλαίσιο τοῦ πνεύµατος συνεργα-
σίας καὶ ἀµοιβαίου σεβασµοῦ,
γνωρίζοντας αὐτὸ ποὺ ἀντιπρο-
σωπεύει ἡ Ἁγία Βαρβάρα γιὰ τὴν
Ἀθήνα καὶ τὴν Ἑλλάδα»P «Λα-
τρεύεται ἀπὸ ὅλους τοὺς Βενε-
τσιάνους καὶ εἶναι ἡ προστάτιδα
τῶν ναυτικῶν καὶ τῶν πλοίων ποὺ
ἔχουν πυροµαχικάP».

Ν.Σ.

Αἱ παραθρησκεῖαι λυµαίνονται τὴν ναυαρχίδα τῆς Βορείου Ἑλλάδος!
Ἡ Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης διαθέτει

µίαν ἀξιόλογον καὶ βαρυτάτην
ἱστορίαν καθὼς ὄχι µόνον ἱδρύθη
ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλὰ
ἀνέδειξε κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς
χρόνους ἁγίας καὶ πολυτίµους διὰ
τὴν Ὀρθοδοξίαν µορφὰς καὶ ἀπε-
τέλεσεν ἐκκλησιαστικὸν ρυθµιστὴν
τῆς Μακεδονίας. Σήµερον, ὡς
ἑδρεύουσα εἰς τὴν συµπρωτεύου-
σαν τῆς Ἑλλάδος καθὼς ἐπίσης
ὡς πόλις-κόµβος ἀνάµεσα εἰς τὴν
Εὐρώπην, τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Με-
σόγειον, κατέχει τὰ σκῆπτρα διὰ
νὰ ἀντιµετωπίση πρώτη τὰ ἀνακύ-
πτοντα προβλήµατα, καθὼς ὡς
εἶναι γνωστόν, πολιτισµικά, παρα-
θρησκεῖαι, αἱρέσεις καὶ ἄλλα τρα-
γικὰ διὰ τὴν ἀνθρωπότητα µορφώ-
µατα, εἴθισται νὰ πρωτοεµφανί-
ζωνται εἰς τοιαύτας Μητροπόλεις
τοῦ κόσµου.

Μετὰ µεγάλης µας λύπης παρα-
τηροῦµεν ὅτι ἀντὶ νὰ συµβαίνη
αὐτό, δηλ. νὰ ἀντιµετωπίζωνται, τὰ
φαινόµενα αἱρέσεων καὶ σεκτῶν
αὐξάνονται. Εἰς αὐτὸ ἔχει εὐθύνην
ἡ Ἱ. Μητρόπολις καθὼς δὲν ἔχει
προτάξει εἰς τὰ σχέδιά της τὸν
ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα. Ἐπανειληµ-
µένως ὀφείλοµεν νὰ τονίζωµεν ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χρήζει
ἑνὸς καλυτέρου εὐρυτέρου σχε-
διασµοῦ ἀντιαιρετικῶν γραφείων,
τὰ ὁποῖα θὰ πρέπη νὰ ἔχουν κα-
τηρτισµένους θεολόγους. Ἀλλά,
πότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐζή-
τησεν ἀπὸ τὰς Θεολογικὰς Σχολὰς
καὶ Ἀκαδηµίας νὰ ἀναπτύξουν
τοὺς τοµεῖς αὐτούς, ὥστε νὰ ἐπαν-
δρώνουν τὰ γραφεῖα τους; Πόσαι
Ἱ. Μητροπόλεις διαθέτουν εἰδικὰ
ἀντιαιρετικὰ γραφεῖα, τὰ ὁποῖα νὰ
εἶναι ἐνεργά; Πόσαι Ἱ. Μητροπό-
λεις προτάσσουν αὐτά; Μία ἁπλῆ
µατιὰ π.χ. εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ.
Μ. Θεσσαλονίκης θὰ πείση ἀµέ-
σως καὶ τὸν πλέον ἀδαῆ πιστόν,
ὅτι ἂν ἐπιθυµῆ νὰ πληροφορηθῆ
διὰ τὰς αἱρέσεις ἢ πολὺ περισσό-
τερον νὰ λάβη ἐνηµέρωσιν διὰ τὰ
τεκταινόµενα εἰς τὴν πόλιν του,
ὥστε νὰ ἀποφύγη παγίδας προσ -
ηλυτισµοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ διαφωτίση
φίλους, συγγενεῖς, οἰκείους κ.ἄ.,
δὲν ἔχει αὐτὴν τὴν δυνατότητα.
Εἶναι ἀνύπαρκτον κάτι τέτοιο! Μά-
λιστα, ποῦ; Εἰς µίαν Ἱ. Μητρόπο-
λιν, ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελῆ
ὑπόδειγµα.

Ἀκυβέρνητος εἰς τὸ µέσον
τοῦ πελάγους;

Ἀποτέλεσµα ὅσων ἀναφέροµεν
εἶναι νὰ γίνεται πανήγυρις αἱρέσε-
ων, παραθρησκειῶν, σεκτῶν, µα-
σόνων κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι δὲν φείδον-
ται εἰς τὸ ἐλάχιστον τὸν Ὀρθόδο-
ξον ἀµπελῶνα. Εἰς τὸ ekklisiaonli-
ne τῆς 20ῆς Μαΐου 2015 ἀνεγνώ-
σαµε: «Μόνο µὲ τοὺς Παλαιοηµε-
ρολογίτες τὰ ἔβαλε πέρυσι (ἐνν. ὁ
Σεβ. Μητρ. Θεσσαλονίκης κ.
Ἄνθιµος) καὶ “κατόρθωσε” νὰ µὴ
γίνει ἐκδήλωση συλλόγων τους,
ποὺ εἶχε προγραµµατιστεῖ στὸ Συν -
 εδριακὸ Κέντρο Βελλίδειο. ∆ὲν
ἔκανε ὅµως τὸ ἴδιο λίγες µέρες
ἀργότερα γιὰ ἐκδήλωση Μαρτύ-
ρων τοῦ Ἰεχωβᾶ στὸ Βελλίδειο καὶ
µάλιστα Μεγάλη ∆ευτέρα. Καὶ τὸ
κερασάκι στὴν τούρτα; Αὔριο
ἐγκαινιάζεται ἔκθεση "ἕνα ταξίδι
στὸν κόσµο τοῦ σουφισµοῦ"! Καὶ
ἡ µητρόπολη οὔτε κουβέντα!».

Τὸ ποίµνιον τῆς Ἱ. Μητροπόλε-

ως λοιπὸν κινδυνεύει νὰ ἀλλο-
τριωθῆ πνευµατικῶς ἀπὸ τοὺς
ψευδοµάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἀπὸ
τὰς παρελάσεις τῶν ὁµοφύλων
καὶ ἀπὸ τὴν ἔµµεσον προπαγάνδα
διὰ τὸν σουφισµόν! Εἰς ὅλα αὐτὰ
ἔρχονται νὰ προστεθοῦν καὶ ἀκό-
µη περισσότερα. Νέον «φροῦτον»
ἡ αἵρεσις SCOAN. Εἰς τὸ tribu-
ne.gr τῆς 28ης Μαΐου 2015 ἐγρά-
φη: «SCOAN σηµαίνει Συναγωγή,
Ἐκκλησία Ὅλων τῶν Ἐθνῶν (Sy-
nagogue Church Of All Nations).
Πρόκειται γιὰ µία χριστιανικὴ σέ-
χτα ποὺ µᾶς ἦλθε εἰσαγόµενη ἀπὸ
τὴ Νιγηρία. Ἡ SCOAN ἔχει φτιάξει
«µαγαζάκι»P στὴ Θεσσαλονίκη
καὶ ἐπιδίδεται σὲ ἐξορκισµοὺς καὶ
ἄλλες παραδοξότητες. Μάλιστα
ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνει, τὰ ἀναρτᾶ καὶ
στὸ YouTube προφανῶς πρὸς
ἁλίευση ἀφελῶν πιστῶνPἕνα βίν-
τεο ἐξορκισµοῦ, µὲ τὸν «ἀρχαῖο
ὄφι» καὶ τὸν «Βεελζεβούλ»P Ὁ Τ.
Μπ. Τζόσουα εἶναι ὁ Ἡγέτης τῆς
Συναγωγῆς, Ἐκκλησίας Ὅλων
Τῶν Ἐθνῶν (SCOAN). Ὁ ἱδρυτής
της εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Αὐτὸς
εἶναι µόνο ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ
ἔχει ὑποταχθεῖ ταπεινὰ στὸ θέλη-
µα τοῦ Θεοῦ (Ἡσαΐας 6:8)P Σή-
µερα, εἶναι ἕνας µέντορας σὲ προ-
έδρους ἐθνῶν καὶ παράλληλα φί-
λος τῶν χηρῶν καὶ λιγότερο προ-
νοµιούχωνP ἐργάζεται ἀκούρα-
στα γιὰ τὴν πρόοδο τῆς βασιλείας
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία του εἶναι µία
ἐνθάρρυνση ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα
γιὰ τοὺς ἀδύναµους».

Ἐνηµερώνοµε λοιπὸν τοὺς πι-
στούς, ὅτι ἡ σέκτα αὐτὴ στηρίζεται
εἰς ψευδο-µεσσιανικὰ πρότυπα,
κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἡγέτης της ἰσχυρί-
ζεται ψευδῶς ὅτι εἶναι ὄργανον
τοῦ Θεοῦ καὶ προωθεῖ δῆθεν τὴν
βασιλείαν Του! Ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ
προπαγάνδα ὅτι εἶναι καθοδη-
γητὴς ὑψηλῶν προσώπων καὶ ὅτι
ἔχει ἀποστολὴν νὰ βοηθήση τοὺς
πτωχούς, ἀντιλαµβάνεται καθένας
πόσον εὐεπηρέαστους κάνει τοὺς
ἁπλοῦς ἀνθρώπους τῆς Θεσσα-
λονίκης, ὄχι ἀπὸ ἀφέλειαν ἀλλὰ
ἀπὸ ἀπόγνωσιν µέσα εἰς τὴν
δεινὴν οἰκονοµικὴν κρίσιν εἰς τὴν
ὁποίαν περιδινεῖται ἡ Ἑλλάς, νὰ
εἰσέλθουν εἰς τὸν πειρασµὸν καὶ
νὰ προσκολληθοῦν, εἰς µίαν τοι-
αύτην προσωπικότητα. ∆ὲν πρέ-
πει νὰ ἐνηµερωθῆ ἄµεσα τὸ ποί-
µνιον καὶ νὰ σηµάνη συναγερµός;
∆ὲν ὀφείλει γενικῶς ἡ Ἱ. Μητρόπο-
λις νὰ εἶναι «ἑτοιµοπόλεµος» καὶ
εἰς ἄλλας περιπτώσεις;

Τὸ «καπετανάτο» 
τῶν συµβούλων

Εἰκάζοµεν ὅτι τὸ περιβάλλον τοῦ
Σεβ. Μητρ. Θεσσαλονίκης, ποὺ τὸν
καλοπιάνει συνεχῶς µὲ τὸν τίτλον
«Παναγιώτατος», ἢ ἄλλοι Ἱεράρχαι
τὸν ἔχουν συµβουλεύσει νὰ µὴ
συγκρούεται µὲ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι
εἰς τὰς µέχρι στιγµῆς συγκρούσεις
µὲ τὸν ∆ήµαρχον τῆς Θεσσαλονί-
κης -καὶ νῦν πρόεδρον τῆς Ἁγιο-
ρειτικῆς Ἑστίας!- εὑρέθη ἐκτεθει-
µένος. Ὤν ἀρεστός, θὰ µποροῦσε
νὰ προωθήση µὲ εὐκολώτερον
τρόπον καὶ ὑποψηφιότητες πρὸς
ἈρχιερατίανP Νὰ ὅµως, ποὺ τί-
ποτε δὲν ἔγινε· καὶ ὁ ∆ήµαρχος
ἐξελέγη, καὶ οἱ ὁµόφυλοι παρήλα-
σαν (παρά τάς ὄντως ἐργώδεις
προσπαθείας τοῦ Παναγιωτάτου),
καὶ τὰ πάντα θυσιάζονται εἰς τὸν

βωµὸν τοῦ τουρισµοῦ καὶ τῆς µετὰ
τῶν Τούρκων φιλίας... Ἀλλὰ ἂν
συνεχίση ἔτσι ἡ κατάστασις τότε
σύντοµα θὰ γίνωµε θεαταὶ µεγά-
λου µουσουλµανικοῦ τεµένους εἰς
Θεσσαλονίκην, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ
ὑπηρετοῦν ὡς λειτουργοὶ οἱ «πε-
παιδευµένοι» πτυχιοῦχοι τοῦ εἰς
τὰ «σκαριὰ» εὑρισκοµένου τµήµα-
τος ἰσλαµικῶν σπουδῶν, (διὰ τὸ
ὁποῖον ὁ Παν. Μητρ. Θεσσαλονί-
κης διαφωνεῖ, δόξα τῷ Θεῷ), ἀπε-
σταλµένοι τῶν Σκοπιανῶν(;)!
Οὐδεὶς λογαριάζει τὴν Ἐκκλησίαν
εἰς τὴν Θεσσαλονίκην; Ὁ ὑπερα-
σπιστὴς µάλιστα τῆς ἰδέας ἑνὸς
τέτοιου τµήµατος Σεβ. Μητρ. ∆η-
µητριάδος προσφάτως ἐκλήθη
ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱ. Μ. Θεσσα-
λονίκης νὰ ὁµιλήση εἰς τοὺς σπου-
δαστὰς µὲ θέµα καὶ τοὺς «διαθρη-
σκειακοὺς διαλόγους». Ἔλαβε τὴν
ἄδειαν τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολί-
του; Βεβαίως, θὰ ἀντείπουν ὅτι ἡ
Ἀκαδηµία ὑπάγεται εἰς τὸ κράτος
καὶ ὄχι εἰς τὴν τοπικὴν Μητρόπο-
λιν. Αἱ Ἀκαδηµίαι ὅµως δὲν ἐσχε-
διάσθησαν ὡς Παραγωγικαὶ Σχο-
λαί; Τί ἦθος πρέπει νὰ διδάσκουν;
Λόγοι τουλάχιστον εὐγενείας δὲν
ἐπιβάλλουν µίαν συνεννόησιν µε-
ταξὺ τῆς Ἀκαδηµίας καὶ τοῦ Μη-
τροπολίτου; Συµφωνεῖ καὶ ἡ Ἀκα-
δηµία τῆς Θεσσαλονίκης µὲ τὰς
ἀπόψεις τοῦ Σεβ. Μητρ. ∆ηµη-
τριάδος;

Οἱ Ροταριανοὶ δίδουν
τὴν «ρότα»;

Ἡ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκα-
δηµία Θεσσαλονίκης εὑρίσκεται εἰς
τὸ ἴδιο, συγκρότηµα εἰς τὸ ὁποῖον
εὑρίσκεται καὶ τὸ συνεδριακὸν κέν-
τρον «∆ιακονία», τὸ ὁποῖον ἀνήκει
εἰς τὸ ἵδρυµα «Ἅγιος Γρηγόριος
Παλαµᾶς» τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονί-
κης. Εἰς τὸ ἱστολόγιον «Ὁ Παιδα-
γωγὸς» τῆς 11ης Μαΐου 2015, ποὺ
ἀναδηµοσιεύει τὰ δελτία τύπου
τῶν Ρόταρυ, ἐδιαβάσαµε: «Ὁ Ρο-
ταριανὸς Ὅµιλος Θεσσαλονίκης
Ἀνατόλια µὲ τὰ Ροταράκτ του καὶ ὁ
Ροταριανὸς Ὅµιλος ∆υτικῆς Θεσ-
σαλονίκης, µὲ τὴν εὐγενικὴ ὑπο-
στήριξη τοῦ Τάγµατος τῶν
Ἱπποτῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσα-
λήµ, καὶ τοῦ 1ου Σοροπτιµιστικοῦ
Ὁµίλου Θεσσαλονίκης καὶ ἄλλων
ὀργανώσεων τῆς Θεσσαλονίκης,
σᾶς καλοῦν στὴν ἐκδήλωση:
«Θεσσαλονίκη & φιλότιµο», ἡ
ὁποία θὰ πραγµατοποιηθεῖ τὸ
Σάββατο 17 Ἰανουαρίου 2015 καὶ
ὥρα 12:00, στὴν αἴθουσα συνε-
δρίων τοῦ Ξενοδοχείου ∆ΙΑΚΟ-
ΝΙΑP Στὴν ἐκδήλωση θὰ παρα-
στεῖ καὶ θὰ εὐλογήσει ὀ Παναγιώ-
τατος Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης, κος ἌνθιµοςP Πρέπει νὰ ἐπι-
σηµάνουµε ὅτι ἡ Μητέρα Ἐκκλη-
σία ἀνοίγει γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν
ἀγκαλιά της σὲ ὅλους καὶ ὅλες
µαςP» καὶ µετὰ τὴν ἐκδήλωσιν: «ἡ
ἐκδήλωση ξεκίνησε µὲ τὴν προσ -
ευχὴ ἀπὸ τὸν πανοσιολογιώτατο
Ἀρχιµανδρίτη καὶ ∆ιευθυντὴ τοῦ
ΚέντρουP παρουσίασε µὲ σύντο-
µη ὁµιλία του τὸ µεγάλο φιλαν-
θρωπικὸ ἔργο τῆς Μητρόπολης
Θεσσαλονίκης καὶ ἀµέσως µετὰ
ἔγινε ἡ παραλαβήP». Εἰς τὴν ἰδίαν
ἐκδήλωσιν τὸ 2012: «Γνωρίζουµε
ὅµως ὅτι στὶς 13/2/2012, οἱ Ροτα-
ριανοὶ εὐχαριστοῦσαν τὸν πατέρα
Γεώργιο Θεοδωρῆ, -ἱερέα τῆς Μη-
τρόπολης Θεσσαλονίκης- ποὺ πα-

ραβρέθηκε στὴν ἐκδήλωσή τους,
ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ µητροπολίτη
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµου».

Ἐρωτῶµεν τὸν Σεβ. Μητροπολί-
την: Ἐφιλοξένησε εἰς ἵδρυµα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως ἐκδήλωσιν τῶν Ρό-
ταρυ; Ἔγινε προσευχή; Παρέλαβε
ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἀντικείµενα ἀπὸ
τοὺς Ρόταρυ; Ὁ διευθυντὴς ἐνήρ-
γησε ἀπὸ µόνος του ἢ ἦτο ἀπε-
σταλµένος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως; Τί
σηµαίνει «ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά της
γιὰ πολλοστὴ φορά»; Εἶναι γνω-
σταὶ αἱ θέσεις τῆς ὀργανώσεως
τῶν Ρόταρυ εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν
διὰ τὸ Μακεδονικόν; Εἶναι γνωστὲς
οἱ θέσεις διὰ τὰς παρελάσεις; Εἶναι
γνωσταὶ αἱ θέσεις διὰ τὰ Ἑλληνο-
τουρκικά; Εἶναι γνωστὸν ὅτι προσ -
φάτως ὁ Σεβ. Μητρ. Κερκύρας
ἐδέχθη χορηγίαν; Εἶναι γνωστὸν
ὅτι ὁ  Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολοµαῖος συνηντήθη προσ -
φάτως µὲ τὰ ∆ιοικητικὰ Συµβούλια
τοῦ Ροταριανοῦ Ὁµίλου Θεσσαλο-
νίκης;

Ἀπαιτεῖται ἀλλαγὴ 
πλεύσεως!

Ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδού-
λου ἀπεφάσισεν ἡ Ἱεραρχία νὰ
πραγµατοποιηθῆ ἡ πρώτη λαοσύ-
ναξις διὰ τὰς ταυτότητας εἰς Θεσ-
σαλονίκην, διότι ὁ ἐκεῖ παλµὸς τῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν ἦτο ἀνεπανά-
ληπτον γεγονός! Τόσα ἔτη µετὰ δὲν
θὰ πρέπη τὸ πλήρωµα τοῦ πλοι-
αρίου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας νὰ
παρασυρθῆ ὑπὸ τῶν ὑποθαλασ-
σίων ρευµάτων καὶ νὰ ὁδηγηθῆ εἰς
καταποντισµόν. Τὸ πηδάλιον χρει-
άζεται πηδαλιοῦχον ὑπάκουον
καθ᾽ ὅλα εἰς τὸν Καπετάνιον! Ἀντὶ ἡ
Ἱ. Μητρόπολις νὰ ἀγωνίζεται, φαί-
νεται ὡς νὰ προσχωρῆ εἰς τὰς
καλὰς σχέσεις µὲ παντοίους ὁµί-
λους καὶ λέσχας. Ἀλλὰ διαλαλο-
ῦµεν ὅτι ἡ µασονία δὲν εὑρίσκεται
µόνον εἰς ἐξωτερικὰ σχήµατα καὶ
ὀργανισµούς, ἀλλὰ ἔχει εἰσχωρή-
σει καὶ εἰς καθηγητάς, δι’ αὐτὸ καὶ
πιθανῶς, κάνοµεν µίαν ἁπλῆν
εἰκασίαν, ὑπάρχουν πρόσωπα
ποὺ συνδέουν λέσχας καὶ ἐκπαι-
δευτικὰ ἱδρύµατα διὰ τὴν προώθη-
σιν σχεδίων ὡς π.χ. τοῦ τµήµατος
ἰσλαµικῶν σπουδῶν, καὶ δὲν εὐθύ-
νεται µόνον ἡ ἐπιφαινοµένη κουλ-
τουριάρικη νεωτεριστικὴ νοοτρο-
πία.

Οἱ σύµβουλοι νὰ παραµερίσουν
καὶ νὰ µὴ παραπλανοῦν κανέναν
λέγοντες ὅτι ἀρκεῖ ὁ ἀγών εἰς τὸ
ἐθνικὸν ζήτηµα µὲ τὰ Σκόπια. Οὔτε
νὰ ἐξαντλῆται ἡ αὐστηρότης εἰς
διώξεις πιστῶν, διὰ τὴν κριτικήν
πού καλῶς ἀσκοῦν, τὴν ὥραν ποὺ
ἄλλα εἶναι τά προβλήµατα καί
ἀπαιτεῖται συσπείρωσις. Πρώτι-
στος ρόλος τῶν Ποιµένων εἶναι ἡ
διαφύλαξις τῆς ἑνότητος τοῦ ποι-
µνίου καὶ ἡ ἀποµάκρυνσις τῶν ποι-
κίλων σειρήνων. Λύσεις ὑπάρ-
χουν. Ἐπειδή, ὅποιος ἀγωνίζεται
µόνος του δυσκολεύεται νὰ τὰ κα-
ταφέρη, καλὸν θὰ ἦτο εἰς τὸν
ἀγῶνα κατὰ τῶν αἱρέσεων νὰ ζη-
τηθῆ ἡ συνδροµὴ τῶν Ἁγιορειτῶν.
Ἡ προσευχή, ἡ ἀρθρογραφία καὶ
αἱ ὁµιλίαι ἐναντίον τῶν αἱρέσεων
τῶν Ἁγιορειτῶν θὰ ἐνισχύση τὸ
πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀντι-
σταθῆ εἰς τὰ διαβρωτικὰ σχέδια τῶν
ὅποιων ἠµβλυµένων συνειδήσεων.

Ν.Σ.

Ἡ Ἱ. Μ. Ἰωαννίνων σχεδιάζει τιµητικὴν ἐκδήλωσιν
διὰ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλβανίας;

Εἰς τί σκοπεύει ἡ τιµητικὴ αὐτὴ
ἐκδήλωσις; Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἰωαννί-
νων εἶναι ἐνήµερος ἢ ἐµπλέκουν
τὴν Ἱ. Μητρόπολιν πολιτικοὶ παρά-
γοντες; Συµφώνως πρὸς τὸν
Πρωϊνὸν Λόγον Ἰωαννίνων τῆς
19ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστά-
σιο προγραμματίζεται νὰ γίνει στὰ
Γιάννενα, ἀπὸ τὴν Περιφέρεια, τὸν

Δῆμο Ἰωαννιτῶν, τὴ Μητρόπολη
Ἰωαννίνων, ἐνδεχομένως καὶ ἀπὸ
ἄλλες μητροπόλεις τῆς Ἠπείρου.
Τὸ Περιφερειακὸ Συμβούλιο, κατὰ
πλειοψηφία ἔκανε δεκτὴ τὴν εἰσή-
γηση- πρόταση τοῦ Περιφερειάρχη
Ἀλέξανδρου Καχριμάνη, ὁ ὁποῖος
ἐν συντομίᾳ ὑπογράμμισε τὸ ση-
μαντικὸ ἀνθρωπιστικό του ἔργο,
ἀλλὰ καὶ τὴν παγκόσμια ἀναγνώρι-
ση ποὺ ἀπολαμβάνει».

Ἡ πολιτικὴ συγκάλυψις 
τῆς Πανθρησκείας!

Πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ
ἄρχοντες ἔχουν καταστήσει ἕδραν
τῆς Πανθρησκείας τὴν πόλιν τοῦ
Καζακστὰν Ἀστάνα. Ἡ πόλις-χοάνη
διοργανώνει καὶ πάλι παγκόσµιον
συνέδριον θρησκειῶν, εἰς τὸ ὁπο-
ῖον οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες θὰ δώσουν
τὶς κατευθύνσεις... Ἐπικάλυψίς
τους εἶναι τὸ σύνθηµα «νὰ µὴ συγ-
κρούονται οἱ θρησκεῖες» καὶ ἡ µέ-
θοδός τους εἶναι «ἡ συνεργασία
τῶν θρησκειῶν». Ποῖον νοµίζουν
ὅτι δύνανται νὰ ἐξαπατήσουν; Κατ᾽
ἀρχάς, ἡ σύναξις πολιτικῶν καὶ
θρησκευτικῶν ἡγετῶν δείχνει ὅτι
πρόθεσις δὲν εἶναι νὰ µὴ συγ-
κρούωνται οἱ θρησκεῖες, ἀλλὰ ἡ
παρέµβασις, ἄλλως διατὶ νὰ µὴ
ἀφήσουν µόνους τοὺς θρησκευτι-
κοὺς ἡγέτας νὰ συζητήσουν; ∆εύτε-
ρον, ἂν ὑπῆρχε πολιτικὴ ἐπέµβα-
σις π.χ. εἰς τὰ γεγονότα τῆς Μ. Ἀνα-
τολῆς, µήπως δὲν θὰ ἐλύετο τὸ ζή-
τηµα τὴν ἰδίαν στιγµήν; Ἔπειτα,
πῶς θὰ ἐξευρεθῆ λύσις ὅταν κά-
ποιες θρησκεῖες µεταχειρίζωνται
φωτιὰ καὶ τσεκούρι; Ἂς συστήσουν
οἱ πολιτικοὶ εἰς αὐτὰς τὰς θρησκείας
νὰ µεταχειρίζωνται µόνον τὴν πέν-
ναν καὶ ὄχι τὸ ξίφος. 

Τέλος, αὐτὸ τὸ παραµύθι τῆς συγ-
κρούσεως τῶν πολιτισµῶν ὡς
ἄλλοθι πρέπει νὰ σταµατήση, διὰ νὰ
µὴ παραπλανᾶται ὁ κόσµος. ∆ὲν
συγκρούονται οἱ πολιτισµοί, ἀλλὰ
ἀναµετρᾶται ἡ ἀλήθεια µὲ τὸ ψε-
ῦδος. Οἱ πολιτικοί, ὅσοι ἐξ αὐτῶν
εἶναι ἰδιοτελεῖς ἢ ἐξυπηρετοῦν συµ-
φέροντα, ἐπιθυµοῦν νὰ ἔχουν διὰ
λογαριασµόν τους τὴν ἐξουσίαν καὶ
τὴν ἀνθρωπότητα ὑποταγµένη εἰς
τὸ ψεῦδος, ἐπειδὴ αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ
τὴν κυριαρχίαν τους, ὅπως καὶ ὁρι-
σµένων θρησκευτικῶν ἡγετῶν...
∆ὲν ἠµπορεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς Ὀρθο-
δοξίας νὰ τεθῆ ὑπὸ τὸ µόδιον, διότι
αὐτὴ εἶναι ποὺ κοµίζει τὴν ἀληθινὴν
καὶ µόνιµον εἰρήνην. Ἡ εἰρήνη εἶναι
ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ
ὄχι µία ἰδέα! Ὅσο ὁ κόσµος κεῖται ἐν

τῇ πλάνῃ τόσο καὶ οἱ συγκρούσεις
θὰ συνεχίζωνται. Ἡ ὑποτιθεµένη
συν εννόησις ποὺ προπαγανδίζεται
ἐπιµόνως ποῖον ἄλλωστε δεσµεύει;
∆ύναται νὰ δεσµεύση τὸ ψεῦδος, τὸ
ὁποῖον τὴν µίαν ὥραν ὑπόσχεται
καὶ τὴν ἀκριβῶς ἑποµένην ἀναιρεῖ
τὰ πάντα; Ἄλλωστε, δὲν πρόκειται
καθόλου περὶ συνεννοήσεως ἀλλὰ
περὶ δηµιουργίας µιᾶς Πανθρη-
σκείας, ἡ ὁποία ἀκόµη καὶ ἂν δὲν
ἔχη κοινὴν λατρείαν θὰ ἔχη κοινὸν
ὑπόβαθρον τὴν ἀπαράδεκτον ἰδέαν
ὅτι ὅλοι εἴµεθα τὸ ἴδιο καὶ πιστεύο-
µεν τὰ ἴδια, ἁπλῶς τὰ ἐξωτερικὰ
στοιχεῖα ἀλλάζουν! Αὐτὴν τὴν δια-
στροφικὴν ἰδέαν καλλιεργοῦν, ἀλλὰ
ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες...

Ὅπως ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ
τὸ dotnews.gr τῆς 26ης Μαΐου
2015: 

«Φέτος, στὴν Ἀστάνα θὰ διεξα -
χθεῖ τὸ πέµπτο Συνέδριο τῶν παγ-
κοσµίων καὶ παραδοσιακῶν θρη-
σκευµάτων... Κύριο θέµα: «Ὁ διά-
λογος τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν
καὶ τῶν πολιτικῶν γιὰ τὴν κυριαρ-
χία τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀνάπτυ-
ξης». Στὸ φόρουµ θὰ παρευρεθεῖ
ἕνα ρεκὸρ συµµετεχόντων, µεταξὺ
τῶν ὁποίων εἶναι καὶ πολλοὶ ἐξέ-
χοντες κληρικοί, ἀλλὰ καὶ δηµόσια
πρόσωπα... ἡ Ἀστάνα µετατρέπε-
ται σὲ παγκόσµια πλατφόρµα... ∆ή-
λωση τοῦ Προέδρου τοῦ Καζακ-
στάν: «τὸ µέλλον τοῦ πλανήτη µας
πρέπει νὰ εἶναι ἡ συνεργασία τῶν
θρησκειῶν καὶ ὄχι ἡ σύγκρουση
τῶν πολιτισµῶν». Στὸ Οἰκονοµικὸ
Φόρουµ τοῦ 2014 δήλωσε: «Τὸν
τελευταῖο καιρό, ὅλοι ἄρχισαν νὰ
µιλοῦν γιὰ τὴ σύγκρουση τῶν πολι-
τισµῶν τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς ∆ύσης
καὶ ὅτι αὐτὰ τὰ δύο δὲν θὰ µπορέ-
σουν ποτὲ νὰ ἔχουν κάτι κοινό.
Αὐτὴ ἡ προσέγγιση εἶναι λάθος!
Εἴµαστε ὅλοι ἄνθρωποι στὸν πλα-
νήτη µας. Καὶ εἶναι λάθος νὰ συγ-
κρούονται οἱ θρησκεῖες P ».

Ὁ Πάπας ἐπεµβαίνει εἰς τὸ ἑλληνικὸν ζήτηµα;
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ «συνεκίνησε»

τὸν Ποντίφηκα νὰ ἀσκήση πιέσεις
διὰ τὴν ἐξεύρεσιν λύσεως εἰς τὴν
Χώραν μας; Μήπως τὸν παρεκάλε-
σαν οἱ ἐν Ἑλλάδι Παπικοί; Μήπως
ἐπειδὴ ἦλθε τὸ λείψανον τῆς Ἁγ.
Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τὴν
Πρωτεύουσαν; Μήπως αἱ προεκλο-
γικαὶ ἐπισκέψεις τοῦ κ. Πρωθυπουρ-
γοῦ εἰς τὸ Βατικανόν; Μὴ ἐξαπα-
τᾶσθε, τίποτε ἀπὸ αὐτά, καθὼς θὰ
εἶχε γίνει ἤδη γνωστόν. Τὸ Βατικανὸν
ἁπλῶς ἐστάθμισε τὴν ὥραν καὶ ἀπε-
φάσισε νὰ παρέμβη ὀλίγον πρὶν συ-
νέλθη ἡ σύνοδος τῶν παγκοσμίως
ἰσχυρῶν κρατῶν, ὥστε νὰ διεκδικήση
καὶ αὐτὸ δάφνες εἰς περίπτωσιν
εὐνοϊκῆς ἀποφάσεως διὰ τὴν Ἑλλά-
δα, διὰ τῆς ὑπονοίας ὅτι ἀσκεῖ οἰκου-
μενικὴν ἐπιρροήν! Προσπαθεῖ νὰ
ἐπιδείξη ὅτι ἀνήκει καὶ αὐτὸ εἰς τὰ
ἰσχυρὰ κράτη, ἀλλὰ τὸ ἔδαφος σεί-
εται…

Οἰκουμενιστικὴν ἐπιρροὴν ἀσκεῖ
ὁπωσδήποτε, ὄχι ὅμως καὶ οἰκουμενι-
κήν! Ἂν ἤσκει οἰκουμενικὴν τότε δὲν
θὰ εἶχε ὑποστῆ αὐτὸ τὸ ἰσχυρὸν «χα-
στούκι», ὥστε ἡ πιὸ προσκολλημένη
εἰς τὸν Παπισμὸν χώρα, ἡ Ἰρλανδία,
νὰ ψηφίση ὑπὲρ τῆς νομιμοποιήσεως
τῆς συμβιώσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων
ἢ μήπως τελικὰ τὸ ποίμνιον ἐνηρμο-
νίσθη πραγματικὰ μὲ τὸ θλιβερὸν
ἐπίπεδον τοῦ Παπισμοῦ, μετὰ καὶ
ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψιν διὰ τὰ σκάνδα-
λα παιδεραστίας; Τὸ Βατικανὸν προσ -
επάθησε νὰ ἁπαλύνη τὸ ἀποτελέ-

σμα τῆς κάλπης, ἰσχυριζόμενον ὅτι τὸ
ράπισμα εἶναι ἐναντίον ὅλης τῆς
ἀνθρωπότητος. Ἐμεῖς ἔχομεν μίαν
καλυτέραν διάγνωσιν: τὸ ἀποτέλε-
σμα τῆς κάλπης δείχνει ἐπακριβῶς
τοὺς καρποὺς τῆς ἐπικρατήσεως τῆς
αἱρέσεως καὶ τῆς ψευδο-πνευματικό-
τητος εἰς τὴν Δύσιν.

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημ.
«Ἀκρόπολη» τῆς 28ης Μαΐου 2015:

«Μία νέα ἠχηρὴ παρέµβαση ὑπὲρ
τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς ἐξεύρεσης λύ-
σης στὰ οἰκονοµικὰ προβλήµατα
ποὺ ἀντιµετωπίζει καταγράφηκε.
Αὐτὴ τὴ φορὰ ἦταν ἀπὸ τὸ Βατικανό,
ποὺ κάλεσε τοὺς Εὐρωπαίους ἑταί-
ρους νὰ προχωρήσουν σὲ µία συµ-
φωνία κοινῶς ἀποδεκτὴ µὲ τὴν
Ἑλλάδα, γιατί σὲ διαφορετικὴ περί-
πτωση οἱ συνέπειες, ὅπως ἐπιση-
µαίνει, θὰ εἶναι σφοδρές. Ἡ παρέµ-
βαση αὐτὴ γίνεται τὴ στιγµὴ ποὺ ξεκι-
νάει ἡ σύνοδος τῶν G στὴ ∆ρέσδη
καὶ ἡ Γερµανία ἀναµένεται νὰ δεχθεῖ
πιέσεις τόσο ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ὅσο καὶ
ἀπὸ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες, γιὰ νὰ
ἀλλάξει πολιτικὴ ἡ EEP Σὲ ὑψηλοὺς
τόνους ἔρχεται ἡ µέχρι στιγµῆς ἰσχυ-
ρότερη καταδίκη ἀπὸ τὴν Καθολικὴ
Ἐκκλησία τῆς ἐτυµηγορίας τῆς ἰρλαν-
δικῆς κάλπης γιὰ τὸν γκέϊ γάµο. Τὸ
Βατικανὸ ὑποστήριξε ὅτι τὸ ναὶ στὴν
ἐξίσωση ὁµόφυλων καὶ ἑτερόφυλων
ζευγαριῶν δὲν συνιστᾶ µόνο ἧττα
τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν ἀλλὰ ἧττα
γιὰ τὴν ἀνθρωπότηταP Τὸ κῦρος
της στὴ χώρα εἶχε πληγεῖ µὲ φόντο
τὰ σκάνδαλα παιδεραστίας τῶν προ-
ηγούµενων χρόνωνP».

Ἡ Μασονία κτυπᾶ εἰς τὴν Ἀλεξανδρούπολιν!
Σεβασμιώτατε Μητρ. Ἀλεξανδου-

πόλεως καὶ πιστοὶ χριστιανοὶ τῆς
Ἀλεξανδρουπόλεως, σᾶς παρακαλο-
ῦμεν νὰ μεριμνήσετε, διότι εἶναι φρι-
κιαστικὸν νὰ μαθαίνωμεν ὅτι Στοαὶ
προσεγγίζουν τὰ ἀκριτικὰ Ἑλληνό-
πουλα καὶ ὅτι ἀναμειγνύονται εἰς
τοὺς τοπικοὺς θεσμούς. Τὸ δημοσί-
ευμα εἶναι καταπέλτης. Συμφώνως
πρὸς τὸ hellasforce.com τῆς 26ης
Μαΐου 2015:

«Παιδικὰ παιχνίδια πρότεινε τὸ
«Τεκτονικὸν Ἵδρυµα» νὰ δωρίσει σὲ
10 παιδικοὺς σταθµοὺς τοῦ ∆ήµου

Ἀλεξανδρούπολης... µετὰ ἀπὸ θετικὴ
εἰσήγηση τοῦ Προέδρου του, δέχτηκε
τὴ δωρεὰ σὲ συνεδρίαση τοῦ ∆Σ στὶς
9 Μαρτίου 2015, ὅπως ἀναρτήθηκε
στὴ «∆ιαύγεια». Μὲ ποιὸ δικαίωµα
ἀνοίγουν πόρτα στὰ σχολεῖα σὲ µία
τέτοια ὀργάνωση; ∆ὲν µπορεῖ νὰ µὴ
ἤξεραν τί σηµαίνει τὸ «Τεκτονικὸν
Ἵδρυµα», ἀλλὰ στὸ Google µποροῦν
νὰ δοῦν. Καὶ δὲν λέρωσαν, ἁπλῶς,
τὴν πόλη καὶ τοὺς παιδικοὺς σταθ-
µοὺς µὲ τὰ µασονικὰ ἀπόβλητα, ἀλλὰ
ἔβαλαν τὴν ἀκριτικὴ Ἀλεξανδρούπο-
λη µέσα στὴν ἐνδοµασωνικὴ διαµάχη
(τί διαµάχη δηλαδή, σφαγὴ εἶναι) στὸ
πλευρὸ µιᾶς ἀπὸ τὶς φατρίες».

∆ικαστικὴ δικαίωσις δικηγόρου ἐγείρει πάλιν
πέπλον µυστηρίου εἰς τὸ Πατρ. Ἱεροσολύµων;

Τὰ δεινὰ τοῦ Πατρ. Ἱεροσολύ-
μων δὲν τελειώνουν, καθὼς δικαίω-
σις δικηγόρου θὰ κοστίση εἰς αὐτὸ
ἀκριβά. Παράλληλα κατὰ πληρο-
φορίαι, τὰς ὁποίας μεταφέρομεν
μὲ ἐπιφύλαξιν, ἡ ὑπόθεσις ἔχει
προεκτάσεις καὶ εἰς τὸ ζήτημα τῆς
ἀπομακρύνσεως τοῦ τέως Πατρ.
Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου. Ὅπως κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ ekklisiaonli-
ne τῆς 22ας Μαΐου 2015:

«Σύµφωνα µὲ πληροφορίες τοῦ
Ἐκκλησία Online ὁ Ἰσραηλινὸς δι-
κηγόρος Moshe Lipke δικαιώθηκε
σὲ ἀντιδικία του µὲ τὸ Πατριαρχεῖο.
Ὁ δικηγόρος ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ
Ἑλληνορθόδοξη Ἐκκλησία στοὺς
Ἁγίους Τόπους τοῦ χρωστοῦσε
11.300.000 σέκελ γιὰ τὴν ἐκπρο-
σώπηση τοῦ Πατριαρχείου τῶν
Ἱεροσολύµων στὶς ἀγοραπωλησίες
ἀκινήτων καθὼς καὶ στὴ θυελλώδη
διαµάχη µὲ τὸν πρώην Πατριάρχη
Εἰρηναῖο. Τὸ Ἐπαρχιακὸ ∆ικαστή-
ριο τοῦ Τὲλ Ἀβὶβ ἀποφάνθηκε
ὑπέρ του µετὰ τὴ δίκη τῆς περα-

σµένης Τρίτης. Σύµφωνα µὲ πλη-
ροφορίες τοῦ Ἐκκλησία online ὁ
παλιότερος λογαριασµὸς ποὺ
ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ δικηγόρο γιὰ τὴν
παροχὴ ὑπηρεσιῶν πρὸς τὴν
Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
χρονολογεῖται τὸ Νοέµβριο τοῦ
2002 καὶ σχετιζόταν µὲ νοµικὲς
ἐργασίες ποὺ ἀφοροῦσαν ἕνα πο-
λυτελὲς διαµέρισµα στὴ Χάϊφα τοῦ
Ἰσραήλ. Ὁ πιὸ πρόσφατος λογα-
ριασµὸς χρονολογεῖται τὸ 2005 καὶ
ἀφοροῦσε τὴν ἀποµάκρυνση Εἰρη-
ναίου!... Μετά τὴν ἀποµάκρυνση
Εἰρηναίου ἀπὸ τὸ Ἑλληνορθόδοξο
Πατριαρχεῖο, ὁ κ.Θεόφιλος ἐξελέγη
πατριάρχης τὸν Αὔγουστο τοῦ
2005. Ὁ Εἰρηναῖος κατηγορήθηκε
πὼς εἶχε συµµετοχὴ σὲ µία συµ-
φωνία πολλῶν ἑκατοµµυρίων δολ-
λαρίων µὲ Ἑβραίους ἐπενδυτὲς γιὰ
ἀγορὰ µέρους τῆς γῆς τῆς ἐκκλη-
σίας σὲ µία κυρίως παλαιστινιακὴ
περιοχὴ τῆς κατεχόµενης ἀπὸ τὸ
Ἰσραὴλ Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήµ. Ὁ
ἴδιος ὁ Εἰρηναῖος ἀρνήθηκε τὰ πάν-
τα καὶ κάνει λόγο γιὰ σκευωρία».

Χάρις εἰς τὴν παρρησίαν δύο δη-
μοσίων λειτουργῶν, ἑνὸς Ἱερέως καὶ
ἑνὸς Κυπρίου Βουλευτοῦ, μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ καυχᾶται ὅτι εἰς τὴν κοινω-
νίαν μας ὑπάρχουν ἀκόμα ὑγιῆ στοι-
χεῖα ποὺ τολμοῦν νὰ ἀντιστέκωνται
εἰς τὸν συρμόν. Εἰς τὴν πρώτην περί-
πτωσιν ἡ καταγγελία τοῦ Ἱερέως
ἐστάθη ἀφορμὴ νὰ σταματήση ἐκδή-
λωσις πλησίον τοῦ Φιλολογικοῦ Συλ-
λόγου Παρνασσός, ὅπου δημοσίως
προεβάλλετο γυμνὸν θέαμα μὲ τὴν
ἐπικάλυψιν τῆς τέχνης, διὰ τὴν ὁποί-
αν καταγγελίαν ἡ Στέγη Γραμμάτων
ἀντέδρασε! Εἰς τὴν δευτέραν περί-
πτωσιν ὁ Κύπριος Βουλευτὴς ἦτο ὁ
μόνος ὁ ὁποῖος εὐθαρσῶς κατεδίκα-
σεν ὡς τριτοκοσμικὴν ἀλλὰ καὶ ἀφύ-
σικην τὴν τροποποίησιν νόμου, ὁ
ὁποῖος ἀφήνει ἐλεύθερες τὶς παρὰ
φύσιν ἐρωτικὲς δραστηριότητες.
Συμφώνως πρὸς τὸ Ἀθ. Πρακτ. Εἰδή-
σεων τῆς 29ης Μαΐου 2015:

«Στὴ διακοπὴ τῆς προβολῆς,
στὴν πλατεῖα Κλαυθμῶνος, τῆς βιν-
τεοπερφόρμανς «Stills» τοῦ βέλ-
γου δημιουργοῦ Κρὶς Βερντὸνκ
ὁδήγησε ἡ καταγγελία ἱερέα στὸ
ἀστυνομικὸ τμῆμα Ἀκροπόλεως…
Γιὰ τὴ διακοπὴ τῆς προβολῆς τοῦ
ἔργου τοῦ Κρὶς Βέρντονκ, ποὺ ἔγινε
τὴν Τρίτη 26 Μαΐου, ἡ Στέγη Γραμ-
μάτων καὶ Τεχνῶν ἐξέδωσε  ἀνα-
κοίνωση».

Συμφώνως πρὸς τὸ sooc.gr τῆς
29ης Μαΐου ἐ.ἔ.:

«Ὁ Βουλευτὴς Ἀµµοχώστου Ζα-
χαρίας Κουλίας ἀνέφερε πὼς ὁ νό-
µος εἶναι πολὺ γενικός, πρᾶγµα
ποὺ προκαλεῖ ἐντύπωση, σηµεί-
ωσε: "οὔτε στὴν Ταγκανίκα δὲν
περνᾶ τέτοιος νόµος". Ὡς ἐδῶ ὅλα
καλά, µέχρι ὁ Κύπριος πολιτικὸς νὰ
µιλήσει γιὰ τὸ θέµα λέγοντας τὰ
ἑξῆς: "Μέχρι πρόσφατα ἡ παρὰ
φύση συνουσία ἦταν ποινικὸ ἀδί-
κηµα" καὶ πρόσθεσε "φθάσαµε
στὴν ἐποχὴ ποὺ ἡ παρὰ φύση συν -
ουσία πρέπει νὰ παίρνει βραβεῖο".
Μάλιστα ὁ βουλευτὴς δὲν σταµάτη-
σε ἐκεῖ τὴ ρητορεία ποὺ κατὰ τὴ
γνώµη µας θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν περι-
λαµβάνει στὸ γράµµα τοῦ νόµου
ποὺ µόλις εἶχε ψηφιστεῖ. Σηµείωσε
πὼς ἡ ποινικοποίηση τῆς ἔκφρα-
σης ἐπικρατεῖ σὲ ἀκραῖα δικτατο-
ρικὰ καθεστῶτα καὶ ἔκανε τὴν ἀµί-
µητη δήλωση: "δὲν πρέπει νὰ νοµί-
ζουν (τὰ µέλη τῆς ΛΟΑΤ κοινότη-
τας) ὅτι στρεφόµαστε ἐναντίον
τους, ἐπειδὴ ἔχουν χούγια". Γενικὰ
οἱ µεγαλύτερες ἐνστάσεις προῆλ-
θαν ἀπὸ συντηρητικοὺς βουλευτὲς
ποὺ θεωροῦν πὼς ἕνας τέτοιος νό-
µος ἀκυρώνει τὴν ὀρθόδοξη θρη-
σκεία καὶ στὴν οὐσία ποινικοποιεῖ
τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ κηρύγµατα
ποὺ φυσικὰ τάσσονται κατὰ τῶν
σχέσεων µεταξὺ ἀτόµων τοῦ ἰδίου
φύλου».

Ὁ «Ο.Τ.»  συγχαίρει Ἱερέα καὶ Βουλευτήν

Ἐπισκεφθήκαµε τὴν ἱστορικὴ
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Σκριποῦς
στὸν Ὀρχοµενὸ Βοιωτίας, ἕνα µνη-
µεῖο ἀπὸ τὴν µοναδικὴ σειρὰ Ἱ.
Ναῶν τοῦ τύπου «σταυροειδοῦς
µεταβατικοῦ», στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο
καὶ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ποὺ κοσµοῦν-
ται µὲ ἡλιακὸ ρολόϊ. Ἦταν ἀπόγευ-
µα καὶ ἐγγίζοντες τὴν Ἱ. Μ. παρατη-
ρήσαµε ὁµάδες Ἀθιγγάνων νὰ ἀπο-
λαµβάνουν τὴν δροσιὰ τῶν εὐσκιό-
φυλλων καὶ ὑψηλῶν δένδρων τῆς Ἱ.
Μονῆς. Τέσσαρα ἕως πέντε ἄτοµα,
ἀνὰ «παρέες» διεσκορπισµένα
στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ,
ἐφέροντο ἀπρεπῶς. Ὁ ὑπαίθριος
χῶρος διάσπαρτος µὲ ἀπορρίµµα-
τα ἀπὸ τοὺς «παραθεριστές». Μὲ
ἐλαφρῶς κλονισµένο τὸ αἴσθηµα
τῆς ἀσφάλειας ἐγγίσαµε τὴν θύρα
τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου ὑπῆρχε εὐα-
νάγνωστη ἀνακοίνωση ὅτι ἂν ἐπι-

θυµούσαµε νὰ ἀνοίξουν τὴν θύρα,
νὰ εἰδοποιήσουµε τηλεφωνικῶς
τοὺς ἁρµοδίους (ὑπῆρχαν βεβαίως
καὶ τὰ σχετικὰ τηλέφωνα). Μετὰ
ἀπὸ λίγο ἦλθε µία µοτοσυκλέττα
θορυβοῦσα καὶ διασχίζουσα τὸν
προαύλιο χῶρο ἐπιδεικτικὰ καὶ ἓνα
ἀγροτικὸ ὄχηµα, ἐκ τοῦ ὁποίου πε-
ρισσότερη φασαρία ἔκαναν οἱ φω-
νασκοῦντες παρὰ ὁ κινητήρας. Κα-
τόπιν τούτων ἀποµακρυνθήκαµε µὲ
ταχὺ βῆµα, λυπούµενοι διὰ τὴν κα-
τάσταση ποὺ ἔχει διαµορφωθῆ σ’
αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ µνηµεῖο. Παρακα-
λοῦµε τὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπηρεσία
ἀλλὰ καὶ τὸν Ἐπιχώριο Μητροπολί-
τη νὰ µεριµνήσουν διὰ τὸ ζήτηµα,
διὰ νὰ προληφθῆ περαιτέρω βεβή-
λωση, ἀλλά καί διά νά καταστῆ καί
ὁ ἱστορικός χῶρος προσβάσιµος ἐν
ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῆς θερινῆς πε-
ριόδου.

Ὑπό “πολιορκίαν” ἡ  Ἱερά Μονή
Παναγίας Σκριποῦς Βοιωτίας

Τοῦ κ. Ἀνδρέου Μπαλάφα, θεολόγου

Ὄχι μόνον ἡ αὐθαιρεσία τῆς ὑφι-
σταμένης λεγομένης «Μακεδο-
νικῆς Ἐκκλησίας», ἀλλὰ καὶ αἱ
ἀπηνεῖς διώξεις πρὸς τὸν κανο-
νικὸν Ἀρχ. Ἀχρίδος ἀλλὰ καὶ τοὺς
Σέρβους κληρικοὺς ὡδήγησαν τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας νὰ θέση
ὅρους διὰ ὁποιανδήποτε σχέσιν εἰς
τὸ ἑξῆς. Συμφώνως πρὸς τὸ defen-
cenet.gr τῆς 27ης Μαΐου 2015: 

«Ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
(ΣΟΕ) κήρυξε ἄκυρες ὅλες τὶς  συµ-
φωνίες µὲ τὴ λεγόµενη «Μακεδο-
νικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»-  ‘ΜΟΕ’,
(ἡ ὁποία διαχωρίστηκε ἀπὸ τὴν
ΣΟΕ µέσῳ τῆς δράσης τοῦ Κοµ-
µουνιστικοῦ Κόµµατος τῆς Γιουγ-
κοσλαβίας τὸ 1967) καὶ προώθησε
συνθῆκες γιὰ  «Μνηµόνιο συνεργα-
σίας», ἐὰν ἐπιθυµεῖ τὴν ἀνανέωση

τοῦ διαλόγου. Πρῶτο καὶ κύριο, ἡ
Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία-ΣΟΕ
ἀπαίτησε ὅλες οἱ διώξεις πρὸς τὴν
µόνη Κανονικὴ Ἐκκλησία στὴν
πΓ∆Μ, τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας
καὶ τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου  Ἰωάννη
(Γιοβὰν) τοῦ ΣΤ΄ (κατὰ κόσµον Ζό-
ραν Βρανισκόσφκι) ἀπὸ τὴν ‘ΜΟΕ’,
νὰ σταµατήσουν, ὡς ἐπιτακτικὴ
ἀνάγκη, γιὰ ὁποιαδήποτε µελλον-
τικὸ διάλογο, σχετικὰ µὲ τὴν κατά-
σταση τῆς ‘ΜΟΕ’ (ἡ ὁποία δὲν εἶναι
ἀναγνωρισµένη ἀπὸ ἀπολύτως κα-
µία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία)... Στὴν
πΓ∆Μ, ἡ διακονία τῶν Σέρβων κλη-
ρικῶν στὸ ἔδαφός της ἀπαγορεύε-
ται καὶ οἱ κληρικοὶ  τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς τῆς Ἀχρίδας ἔχουν µεγάλη
ἱστορία διώξεων, συµπεριλαµβανο-
µένου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννη
ΣΤ΄ τῆς Ἀχρίδας».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἔναντι
τῶν σχισµατικῶν τῶν Σκοπίων
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