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Ἐπιλογή Ἡγετῶν
τοῦ Γένους

Ὁλόκληρος ἡ Ρωµιοσύνη ἐρωτᾶ
µέ ἀγωνία. Τί διάδοχες Ἡγεσίες
ἐπιλέγει ἡ Πνευµατική καί Πολιτική
µας Ἡγεσία;

∆υστυχῶς, οἱ ψευδοηγέτες αὐτο-
στεφανώνονται µέ τά ἄνθη τοῦ κοµ-
πασµοῦ καί ποδοπατοῦν µέ Ναπο-
λεόντια ἔπαρσι τούς ἀδελφούς
φορῶντας τήν «περικεφαλαία» τοῦ
ἀπολύτου ἐξουσιαστοῦ καί ρίπτον-
τας ἄκριτα µέ τό «τόξο» τους τά βέ-
λη τῆς σκοπιµότητος. Εἶναι ἐρασταί
καί νοµεῖς τῆς ἐξουσίας. Μοιάζουν
νά εἶναι µία «Ἐπηρµένη ὀφρύς»,
καθώς µέσα τους κατακαίει καί λαµ-
παδιάζει ἡ φιλοδοξία.

Ἀντιθέτως, Ἀγαθοί Ἡγέτες εἶναι
ἐκεῖνοι πού ἐπιβάλλουν τά ὄνειρά
τους στήν ἐποχή τους, ἀναλαµβά-
νουν ἔργα, πού ἀπαιτοῦν κατά Χά-
ριν δύναµι. Ἀναλαµβάνουν Ἡρά-
κλεια ἔργα. Συνθέτουν τίς πνευµατι-
κές ρήξεις µέ τούς ἀοράτους καί
ὁρατούς ἐχθρούς τῆς Φυλῆς µας.
Εἶναι Ἥρωες πού περιφέρουν τήν
λάµψι τῆς πτωχείας καί τήν γοη-
τεία τῆς ἁγιότητος. Εἶναι οἱ ἄνθρω-
ποι τῶν µεγάλων ὁραµατισµῶν, τῆς
ἀκάµατης δραστηριότητος καί προσ-
φορᾶς στίς κρίσιµες ὧρες τῆς µάχης
καί τῆς µεγάλης δοκιµασίας. ∆ο-
νοῦνται δέ ἀπό τούς παλµούς τῶν
µεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Καί σκορπίζουν µέ λόγους καί µέ
ἔργα τό φῶς στίς αὐλές τοῦ Κυρίου.

Ἡγέτες τῆς Πατρίδος µας εἶναι,
ὄχι µόνον οἱ Πρόεδροι(4), [Βασιλεῖς
(1)] καί Πρωθυπουργοί (6), ἀλλά

καί οἱ Πατριάρχες καί οἱ Ἀρχιεπί-
σκοποι. Γι᾽ αὐτό τό λόγο ἡ ἐπιλογή
ὅλων αὐτῶν θά πρέπει νά ἐπιτυγ-
χάνεται µέ πολλή σύνεσι καί προσ-

οχή. Μέ φόβο Θεοῦ καί µέ Ἐθνική
περίσκεψι. Τήν ἐποχή µας ἡ Ἑλλη-
νορθοδοξία, τῶν πενήντα ἑκατοµ-
µυρίων, διοικεῖται πνευµατικά, σέ

ἐπίπεδο κορυφῆς, ἀπό δέκα Πα-
τριάρχες καί Ἀρχιεπισκόπους,
καί αὐτούς πρέπει νά ἐπιλέγη µέ βά-
σι τούς Ἱερούς Κανόνες. Κατά συνέ-

Ἀγρυπνία
διαµαρτυρίας

διὰ τὴν παρέλασιν
τῶν ὁµοφυλοφίλων

Ἡ Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης ἐξέδω-
σε τήν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν
(28 - 5 - 2015):

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσα-
λονίκης µετὰ πολλῆς λύπης καὶ
ἔντονης ἀνησυχίας εἶναι ὑποχρε-
ωµένη καὶ πάλι νὰ ἀντιµετωπίσῃ
ποιµαντικὰ καὶ ἀποτρεπτικά, τὴν
δυσάρεστη, ἀπαράδεκτη καὶ ἀξιο-
κατάκριτη παρουσία τῶν ὁµοφυ-
λοφίλων, οἱ ὁποῖοι ἑτοιµάζονται νὰ
πραγµατοποιήσουν φεστιβὰλ
στὶς 19 καὶ 20 Ἰουνίου καὶ νὰ πα-
ρελάσουν στὴ Θεσσαλονίκη µας
σὲ µορφὴ χυδαίας προκλήσεως.

Παρ’ ὅτι τὸ θέµα εἶναι σοβαρό-
τατο καὶ ἐκρηκτικό, ἐµεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοὶ δὲν ἀσκοῦµε
ποτὲ βία. Γι’ αὐτὸ ὡς Ἐπίσκοπος
δὲν θὰ συστήσω ποτὲ συγκρού-
σεις καὶ τραυµατισµοὺς ἐντὸς τῆς
κοινωνίας µας. Σᾶς παρακαλῶ,
ἀποµακρύνατε τὰ παιδιά σας καὶ
τοὺς ἑαυτούς σας ἀπὸ τέτοιες
ἀνόσιες καὶ ἀφύσικες ἐκδηλώσεις,
διατυπώσατε παντοῦ τὶς κάθετες
ἀντιῤῤήσεις γιὰ τὸ ὁµοφυλοφιλικὸ
πάθος, καὶ προσευχηθῆτε γιὰ
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ
ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ πάθος τους,
καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴ φυσιολο-
γικὴ ζωή, ὅπως τὴν διδάσκει ἡ πί-
στη µας καὶ ἡ παράδοσή µας.

Ἐφέτος ἔχοµε ἀποφασίσει καὶ
πάλι γιὰ τὸ συγκεκριµένο θέµα νὰ
κάνωµε αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ καλύτε-
ρο, δηλαδὴ νὰ προσφέρωµε µιὰ
πραγµατικὴ παράκληση καὶ ἱκε-
σία πρὸς τὸν ἐν Τριάδι ἅγιον Θε-
όν, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὸν
ἅγιο ∆ηµήτριο καὶ τὸν ἅγιο Γρη-
γόριο τὸν Παλαµᾶ, σὲ µιὰ βρα-
δυνὴ ἀγρυπνία.

Προσκαλοῦµε ὅλους, ὅσοι
ἔχουν χρόνο καὶ ἐπιθυµοῦν, τὴν
ἐρχοµένη Πέµπτη 18 Ἰουνίου,

TO MARTYRION TVN AGIVN
MANOYHL, SABEL KAI ISMAHL

Τὴν 17ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ καί Ἰσμαήλ.
Ἀνωτέρων εἰκών ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Μεταμορφώσεως Μετεώρων.

Ἀνατομία ἑνὸς ἀνθρωπίνου ἐρωτηματικοῦ
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΝΑΣ προσεκτικός παρατηρητής, ὅταν στρέφει τό ἐνδιαφέρον
του στά ζωντανά µέλη τῆς Ἐκκλησίας, διαπιστώνει ὅτι ὑπάρχουν
πλάνες, αἱρέσεις, ὑπερβολικές ἐκδηλώσεις καί ἀδικαιολόγητες
ἐλλείψεις. Ὅλα αὐτά ξεκινοῦν ἀπό τό γεγονός ὅτι λείπει τό ὀρθόδο-
ξο φρόνηµα. Τή µεγαλύτερη εὐθύνη τήν ἔχουν οἱ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι
ὑποτίθεται ὅτι γνωρίζουν κάτι παραπάνω ἀπό τόν ἁπλό λαό. Ὅµως
διαπιστώνουµε ὅτι σέ πολλά θέµατα καί αὐτοί ὑστεροῦν, γιατί εἶναι
συµβιβασµένοι µέ τόν κόσµο. Σκέφτονται καί ἀποφασίζουν κο-
σµικῶς καί ὄχι θεοφιλῶς. Πολλές φορές καί οἱ φυσικοί τους προ-
ϊστάµενοι, δηλαδή οἱ µητροπολίτες, βρίσκονται στήν ἴδια κατάστα-
ση, γεγονός πού δέν ἐπιτρέπει νά ἐλπίζουµε σέ ἕνα καλύτερο αὔριο.

Τό ὀρθόδοξο φρόνηµα προϋποθέτει σταθερή πίστη, θεωρητική
γνώση καί πνευµατική ἐµπειρία. Ἐάν λείπει ἕνα ἀπό τά τρία αὐτά,
δέν µπορεῖ νά διαµορφωθεῖ ὀρθόδοξο φρόνηµα. Ἐάν λείπει ἡ πί-
στη, δέν ἀναπληρώνεται ἀπό τή γνώση, οὔτε ἐάν λείπει ἡ βίωση
τοῦ θείου θελήµατος, µπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τήν ψιλή γνώ-
ση. Ἀλλά καί ἡ γνώση εἶναι ἀναγκαία, γιατί καθοδηγεῖ καί ρίχνει φῶς
στό δρόµο.

Ὅταν δέν ὑπάρχει τό ὀρθόδοξο φρόνηµα, συµβαίνουν πολλά
ἀπαράδεκτα. Ἡ ἀναισθησία ἀπέναντι στήν πλεονάζουσα ἁµαρτία,
ἡ ἔλλειψη παρρησίας στήν καταπολέµηση πλανῶν καί αἱρετικῶν
ἀποκλίσεων, ἡ σιωπή στήν ἀδιάκοπη δράση τῶν οἰκουµενιστῶν,
ἡ ἀπουσία ὁµολογιακοῦ φρονήµατος καί ἡ δειλία ἀπέναντι στούς
κοσµικούς, πού προσπαθοῦν νά µειώσουν µέ πολλούς τρόπους
τήν εὐεργετική ἐπίδραση τῆς Ἐκκλησίας, ἀποδεικνύουν ὅτι χωλαί-
νουµε στήν πίστη, τή θεωρία καί τή βίωση τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ.

Πολλοί κληρικοί δέν θέλουν νά χάσουν τήν ἠρεµία τους καί µένουν
ἀπαθεῖς σέ ὅσα ἀντιχριστιανικά συµβαίνουν γύρω τους, ἀλλά καί
ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Τούς λείπει ἡ ἐπαναστατικότητα, ἡ εὐαισθη-
σία ἀπέναντι στήν ἁµαρτία καί ὁ ἱερός ζῆλος γιά τό ποιµαντικό τους
ἔργο. Στά προσωπικά τους θέµατα ὅµως δέν εἶναι ἀδιάφοροι, οὔτε
ράθυµοι καί ἀναίσθητοι. Ἀγωνίζονται µέ ἐπιµονή προκειµένου νά
ὑποστηρίξουν τά συµφέροντά τους! Αὐτό δείχνει ὅτι βρέθηκαν στήν
ἱερωσύνη, γιά νά ἐξασφαλίσουν τό ψωµί τῆς οἰκογένειάς τους καί
ὄχι γιά νά ἐργαστοῦν γιά τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἄξιοι κληρικοί καί οἱ συνειδητοί χριστιανοί εἶναι ἀσυµβίβαστοι
µέ τόν ἁµαρτωλό κόσµο. Ἀρνοῦνται καθετί πού δέν εἶναι σύµφωνο
µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, ἐλέγχουν καί ὑποδεικνύουν τό ὀρθό, διατη-
ρώντας πάντα στήν ψυχή τους τήν ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς καί
τό ἐνδιαφέρον τους γιά τήν ἐπιστροφή τους στήν Ἐκκλησία. Τά
πράγµατα δέν εἶναι εὔκολα καί ἡ ἀπογοήτευση εἶναι συχνή στήν
προσπάθειά τους. Ὅµως αὐτοί πρέπει νά συνεχίζουν τό καλό τους
ἔργο καί νά µή ἀνυποµονοῦν νά δοῦν τά ἀποτελέσµατα. Νά
ἀρκοῦνται στήν ἱκανοποίηση ἀπό τήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων
τους καί νά δοξάζουν πάντα τό Θεό µέ ταπείνωση. Αὐτοί νά ἐργά-
ζονται, ἀλλά τούς καρπούς θά τούς φέρει ὁ Θεός σύµφωνα µέ τό
σχέδιο πού ἔχει γιά τόν καθένα.

Ἡ ὕπαρξη τοῦ φυσικοῦ καί
ἠθικοῦ κακοῦ στόν κόσµο,
εἶναι καθολική διαπίστωση,
ἀλλ᾽ εἶναι ταυτόχρονα καί µιά
συγκλονιστική ἀπορία. Γιατί
τό πρόβληµα τῆς θεοδικίας;
∆ηλαδή, πῶς συµβιβάζονται
ὅλα τά φυσικά καί ἠθικά κακά
στόν κόσµο µέ τήν ἀγαθότητα
καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Γιά
τή λύση τοῦ προβλήµατος
διατυπώθηκαν διάφορες ἀπό-
ψεις. Στό πεδίο τῆς φιλοσο-
φίας δυό εἶναι οἱ κύριες ἀπό-
ψεις: Ἡ optimismus(αἰσιόδο-
ξη), καί ἡ pessimismus (ἀπαι-
σιόδοξη). Ἡ πρώτη θεωρεῖ τέ-
λειο τόν κόσµο, παρά τίς ἀτέ-
λειές του, ἡ δέ δεύτερη τόν χα-
ρακτηρίζει σάν τόν χειρότερο,
στόν ὁποῖο κυβερνᾶ ὁ πόνος
καί ἡ πλήξη. Γιά τή θεϊστική
χριστιανική ἀντίληψη, πού δέ-
χεται τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
καί τή µέλλουσα ζωή, τό κακό
ἀποβάλλει τήν τροµακτική
του ὄψη, χωρίς µ᾽ αὐτό νά ση-
µαίνει πώς θά ὑπάρξει ἀπόλυ-
τα ἱκανοποιητική ἀπάντηση
στήν πεπερασµένη ἀνθρώπι-
νη διάνοια.Τεράστιο θά παρα-
µένει πάντα - καί σ᾽ αὐτούς
τούς πιστούς - τό ἐρωτηµατι-
κό: "Τί ὅτι ὁδός ἀσεβῶν
εὐοδοῦται;" (Ἰερ. ΙΒ΄1), ἤ
ὅπως θά'λεγε ὁ ἀπόστολος
Παῦλος: "Μή ἀδικία παρά τῷ
Θεῷ;" (Ρωµ. Θ΄14). Γιά τό ἠθι-
κό κακό, αἴτιος εἶναι µονάχα ὁ
ἄνθρωπος, ὄντας αὐτεξού-

σιος καί ἐλεύθερος. Ὅπως τό
παιδί δέ µπορεῖ νά ἐνοχοποι-
ήσει τόν πατέρα του γιά τήν
παράβαση πού ἔκανε τό ἴδιο,
ἔτσι κι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι
ὀρθό ν᾽ ἀποδίδει στό Θεό τά
δικά του λάθη. Ὁ Μ. Βασίλειος
τό θεωρεῖ βλασφηµία: "Μή µοι
λέγε παρά Θεοῦ τό κακόν τήν
γένεσιν ἔχει! Οὐ γάρ εὐσεβές
τοῦτο. Οὔτε γάρ ἡ ζωή θάνα-
τον γεννᾶ, οὔτε τό σκότος φω-
τός ἐστιν ἀρχή, οὔτε ἡ νόσος
ὑγείας δηµιουργός. Ἀλλά τῆς
ἐν ἑαυτῷ κακίας ἕκαστος ἑαυ-
τόν ἀρχηγόν γνωριζέτω". Ἡ
ἀπάντηση δέν εἶναι εὔκολο νά
δοθεῖ ἀπ᾽ τό λογικό καί τόν
ὀρθό λόγο. Πῶς θά ἐννοήσει ὁ
ἀνθρώπινος νοῦς τόν ἄπειρο
καί ἀκατάληπτο Θεό; Ὁ διά-
σηµος Καθηγητής Παν. Τρεµ-
πέλας παρατηρεῖ: "Χωρίς τό
φωτισµό τῆς πίστεως πού
µᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὑπάρχει
καί πέραν τοῦ τάφου ζωή, καί
ὅτι σ᾽ αὐτή βρίσκεται ἡ πλή-
ρωση τοῦ προορισµοῦ µας
καί ἡ ἀποκατάσταση καί µακα-
ριότητα τοῦ ἀνθρώπου, τό
πρόβληµα τοῦ κακοῦ καί τῶν
ἀντιθέσεων τῆς ζωῆς, παρα-
µένει ἄλυτον καί γρῖφος συγ-
κλονιστικός"... Γιά τούς χρι-
στιανούς, τή θέση τῆς θεοδι-
κίας τήν παίρνει ἡ ἐσχατολο-
γία. Τά δεινά µᾶς βοηθοῦν
"ἵνα καί περί ἀναστάσεως φι-
λοσοφῶµεν" (ἱερός Χρυσό-
στοµος).

«Ἄλλος ἐστίν ὁ Σπεί(υ)ρ(ίδ)ων καί ἄλλος ὁ θερίζων [Δη(Γη)-μήτριος]» (Ἰωάν. δ΄ 37). Ποίαν διάδοχον
Ἡγεσίαν ἐπιλέγομεν, διά νά ἀκροβολισθῆ εἰς τά ἔσχατα καί προκεχωρημένα «Φυλάκια» τοῦ Ἑλληνισμοῦ;

Ὁ σύγχρονος ἅγιος Γέρων τῆς Ἁγιοσαββιτικῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, καθηγητής τῆς ∆ογµατικῆς καί Οἰκουµενικός ∆ιδάσκαλος,
Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡµῶν Ἰουστῖνος Πόποβιτς, τοῦ ὁποίου ἡ µνή-
µη ἑορτάζεται στίς 14 Ἰουνίου, ὑπῆρξε διαπρύσιος κήρυκας τῆς οἰκουµενι-
κότητος τῆς Θεανθρωπίνης Ὀρθοδοξίας καί ἄσπονδος ἐχθρός τοῦ οὑµα-
νιστικοῦ, ἀνθρωποπαγοῦς καί ἀνθρωπολατρικοῦ οἰκουµενισµοῦ. Στό ἐξαί-
ρετο σύγγραµµά του «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουµενισµός» σηµειώνει
ὅτι «ὁ Οἰκουµενισµός εἶναι κοινόν ὄνοµα διά τούς ψευδοχριστιανισµούς, διά
τάς ψευδοεκκλησίας τῆς ∆υτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία
ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑµανισµῶν µέ ἐπικεφαλῆς τόν Παπισµόν. Ὅλοι δέ
αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισµοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι δέν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρά µία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελι-
κόν ὄνοµά τους εἶναι ἡ παναίρεσις»1.

Μέ ἀφορµή τήν ἐφετινή µνήµη του παραθέτουµε τήν Ὀρθόδοξη θεολο-
γική γνωµοδότηση καί µαρτυρία του, ἡ ὁποία προκλήθηκε κατόπιν αἰτήµα-
τος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, γιά τό ἄν µπορεῖ νά συµ-
µετάσχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ οἰκουµενι(στι)κές ἀκολουθίες, πού
διοργάνωναν οἱ παπικοί τῆς Γιουγκοσλαβίας στά πλαίσια τῆς «ἑβδοµάδος
ἐν τῇ ἑνότητι». Ἡ γνωµοδότηση τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου, ἡ ὁποία ἔχει δηµοσι-
ευθεῖ µέ εἰσαγωγικό σηµείωµα τοῦ τότε παραδοσιακοῦ ἱεροµονάχου καί

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Ο “Ο.Τ”. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
Ἡ Παγκόσµιος Κυβέρνησις ἔρχεται!
ΕΝΑΣ ΦΟΒΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ «ΒΑΡΥΤΙΜΑ» ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
καὶ Οἰκουμενισμός

Γράφει ὁ πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος,
ἐφηµ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Ἡ Οὐνία εἶχε τὴν ἀπαρχὴ στὴν Παπικὴ σύνοδο τοῦ Λατερανοῦ τὸ ἔτος 1215
µ.Χ., καθὼς καὶ στὴ γνωστὴ Βούλα τοῦ Πάπα Ἰννοκεντίου ∆ .́ Ὅµως στὴν Πο-
λωνία βρῆκε τὴν πρώτη πραγµάτωσή της ἀπὸ ἰησουίτες µοναχούς. Ἡ Οὐνία δη-
µιουργήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰησουίτες (Ποσεβὶν καὶ Σάργκα), στὴν Πολωνία, µὲ
σκοπὸ τὸν ἐκλατινισµὸ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Νοτιοδυτικῆς
Ρωσσίας. Πρὸς τοῦτο βοηθήθηκαν καὶ ἀπὸ τὸ βασιλιὰ τῆς Πολωνίας Σιγι-
σµοῦνδο τὸν Γ .́

Ἐπίσηµα δηλαδὴ οἱ Οὐνίτες εἶχαν ἐµφανιστεῖ στὴ σύνοδο τῆς Βρέστης καὶ
αὐτοαποκλήθηκαν “Οὐνιτικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία”. Ὁ Πάπας Κλήµης ὁ H΄ «ἐπέ-
τρεψε» νὰ διατηρήσουν τὰ «ἀνατολικὰ ἔθιµα», (ὅπως οἱ παπικοὶ κατὰ ἀπαράδε-
κτο τρόπο κάλεσαν τήν ὀρθόδοξη πίστη ). Ἡ λέξη οὐνία ἕλκει τὴν καταγωγή της
ἀπὸ τὴν πολωνικὴ γλώσσα καθότι ἡ λέξη αὐτὴ εἶναι πολωνικὸ-λατινικῆς προ-
έλευσης.

Ἂν προστρέξει κανεὶς σὲ Παπικὲς πηγὲς θὰ ἀντιληφθεῖ τὸ δόλιο τῆς δηµιουρ-
γίας των. Οἱ οὐνιτικὲς “ἐκκλησίες”, στὸ Das Typisch Κatholisch Lexicon, (τὸ
ὁποῖο θὰ µπορούσαµε νὰ καλέσουµε ὡς µία Τυπικὴ Καθολικὴ Ἐγυκλοπαίδεια)
σὲ κείµενο ποὺ ὑπογράφει ὁ Eckhard Bieger, ἀναφέρονται δολίως ὡς ἐκκλησίες

Ἡ Οὐνιτικὴ δολιότης τὴν Παπικὴν
σκοπιµότητα καταδεικνύει

Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

• Ὁ «θερµουργὸς» καὶ «βρε-
µέτης» Φώτιος Κόντογλου.
Σελ. 5

• Ὁ Πάπας προωθεῖ ἀκάθε-
κτος τὴν πανθρησκείαν µὲ
τὴν ἀρωγὴν τῶν Ὀρθοδό-
ξων! Σελ. 8

• Τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν πο-
λιορκεῖται ὑπὸ τῶν αἱρε-
τικῶν! Σελ. 8

• Ἡ Ἱ. Μ. Ρόδου δεικνύει
ἀνοχὴν εἰς τὴν µασονίαν
καὶ τὰς αἱρέσεις; Σελ. 8

• Ὅταν τὸ νόµιµον εἶναι ἀνή-
θικον! Ἐκκλησία καὶ Μέσα
Παραµορφώσεως! Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ A΄
Ἡ κατὰ τὶς ἡµέρες µας ταχύτατη ἐπέλευση τῆς Παγκόσµιας ∆ιακυβέρνη-

σης1 (διάβαζε: τῆς παγκόσµιας ∆ικτατορίας!) εἶναι ἐπὶ θύραις. Τὰ βήµατά
της ταράσσουν ἤδη τὶς περὶ ἐθνικῆς κυριαρχίας παραδοσιακὲς ἀντιλήψεις
τῶν συµπατριωτῶν µας καὶ κάνουν τοὺς σκεπτόµενους Ἕλληνες νὰ ἀντι-
λαµβάνονται, ὅτι µιὰ πρωτοφανὴς τυραννία εἰς βάρος ὁλόκληρης τῆς
ἀνθρωπότητας ἀπὸ µακροῦ χρόνου προετοιµάζεται.

Πῶς προετοιµάζεται καὶ ἀπὸ ποίους;
Προετοιµάστηκε, κυρίως ἀπὸ µασονικοὺς κύκλους καὶ ἦτο -παλαιότερα-

ἕνα ἀπὸ τὰ «βαρύτιµα» µυστικά τους. Καὶ ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἡ ὀργάνωση καὶ
ἡ προώθηση µιᾶς Παγκόσµιας Κυβέρνησης ἦταν -παλαιότερα, ὅπως
προείπαµε- ΕΝΑ ἀπὸ τὰ µυστικὰ τοῦ Τεκτονισµοῦ, διὰ τοῦτο ἡ διασφάλισή
του ἀπὸ τ᾽ αὐτιὰ τῶν «βεβήλων2», τῶν µὴ τεκτόνων δηλαδή, περιφρου-
ρεῖτο µὲ φοβεροὺς ὅρκους.

Ἰδοὺ ἕνας τέτοιος φοβερὸς µασονικὸς ὅρκος (πρώτη φορὰ δηµοσιευό-
µενος, ἐκτὸς τῶν τεκτονικῶν κύκλων):

Ὅρκος
«Ἐγὼ (ὀνοµαστικῶς) ἐνώπιον τοῦ Μεγάλου Γεωµέτρου τοῦ Σύµ-

παντος (τοῦ «ἄλλου3» θεοῦ τῆς Μασονίας), καὶ τῆς ἀξιοτίµου καὶ Σε-
βαστῆς ταύτης Στοᾶς ἑταίρων ἐλευθεροτεκτόνων (µασόνων), κανο-
νικῶς συγκροτηθείσης καὶ συνεδριαζούσης, καὶ καταλλήλως ἐγκαι-
νιασθείσης, οἰκείᾳ καὶ ἐλευθέρᾳ βουλήσει καὶ γνώµῃ ὑπόσχοµαι εἰλι-
κρινῶς, καὶ ἐπισήµως ὀµνύω (ὁρκίζοµαι), ὅτι πάντοτε θὰ προφυλά-
ξω, φυλάξω, καὶ οὐδέποτε ἀκαταλλήλως θ᾽ ἀποκαλύψω τὸ ἕν ἢ τὸ
ἄλλο τῶν µυστικῶν καὶ µυστηρίων, τῶν ἀνηκόντων εἰς τὸν β´
βαθµὸν τοῦ Τεκτονισµοῦ, καλουµένου «βαθµὸς ἑταίρου» εἴτε εἰς µα-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Α´
Παλαιότερα τὸ εἶχα γράψει σ’ ἕνα

κείµενό µου (τὸ ἔγραψαν φυσικὰ
καὶ ἄλλοι συνάδελφοι), ὅτι τὰ Μο-
ναστήρια µας εἶναι τὰ «Κάστρα
τῆς Ὀρθοδοξίας». Ἔκανα, γι’ ἄλλη
µία φορά, τὴ διαπίστωση αὐτή,
ὅταν, τὸ περασµένο καλοκαίρι,
ἔκαµα µία προσκυνηµατικὴ ἔξοδο
στὴ ∆υτικὴ Μακεδονία, µ’ ἐκλεκτὴ
πνευµατικὴ συντροφιὰ θεολόγων,
φιλολόγων, ἰατρῶν καὶ ἱστορικῶν,
ποὺ ἐγνώριζαν καλὰ τὸν τόπο καὶ
τὰ ἱερὰ καθιδρύµατα τῆς πε-
ριοχῆς. Εἶναι γνωστὸ, πὼς τὰ

αἱµατοβαµµένα χώµατα τῆς ∆.
Μακεδονίας εἶναι γεµάτα Μονα-
στήρια (ἀνδρικὰ καὶ γυναικεῖα),
ποὺ ὁ ἀριθµός τους ὅλο καὶ µεγα-
λώνει. ∆ὲν εἶναι δυνατόν, βέβαια,
ν’ ἀναφερθοῦµε σήµερα σὲ ὅλα
αὐτὰ τὰ ἱστορικὰ Μοναστήρια, για-
τί θὰ ἔπρεπε νὰ γράψουµε ὁλό-
κληρη σειρὰ ἱστορικῶν ἄρθρων
καὶ µοναστικῶν µονογραφιῶν.
Ὑπάρχουν, ἄλλωστε, ἀπὸ εἰδι-
κοὺς γραµµένα στὰ περασµένα
καὶ σὲ χρόνια τῆς ἐποχῆς µας. Σή-
µερα θὰ ἀναφερθοῦµε στὴν ἱστο-
ρικὴ Ἱερὰ Μονὴ Κοιµήσεως Θεο-

τόκου Μικροκάστρου, ποὺ ἀνήκει
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σιατίστης.

* * *
Ὀφείλουµε νὰ ὁµολογήσουµε

πὼς στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα ὑπάρ-
χει µία ζηλευτὴ ἄνθιση τοῦ γυναι-
κείου Μοναχισµοῦ, ποὺ δὲν µπο-
ροῦµε λεπτοµερῶς ν’ ἀναφέρουµε
τὰ ὀνόµατά τους, µὲ κίνδυνο νὰ πα-
ραλείψουµε κάποια, καὶ νὰ τ’ ἀδική-
σουµε καὶ νὰ παρεξηγηθοῦµε. Ἡ
ἄνθιση αὐτὴ φαίνεται πανθοµολο-
γούµενη καὶ γίνεται φανερὴ µὲ τὴν
αὔξηση τῶν Μοναζουσῶν, τὶς
ἐκδόσεις πνευµατικῶν ἔργων καὶ
µὲ τὴν ἐπίδρασή τους στὴ σύγχρο-
νη κοινωνία. Φυσικά, κι ἐδῶ ἔχουµε
τὴν πάντοτε ἰσχύουσα γνώµη καὶ
θεολογικὴ γραµµή, ὅτι «οἱ Μοναχοί,
στρατεία θεοσύλλεκτη, φυτεία θεο-
φύτευτη, παρεµβολὴ θεότευκτη,
ὄµµα ἄγρυπνο τῆς Ἐκκλησίας,
προσηλωµένο στὴν ἀναµονὴ τῶν
ἐσχάτων», ὅπως γράφει ἡ Καθη-
γουµένη τῆς Ἱ. Μ. Θεολογία Μο-

ναχὴ στὸν τόµο «Ἡ Παναγία Μι-
κροκάστρου καὶ τὰ ἄλλα Μοναστή-
ρια τοῦ Νοµοῦ Κοζάνης».

Εἶχα γνωρίσει παλαιότερα τὴν Ἱ.
Μονὴ Μικροκάστρου, ὅπως ἦταν
µετὰ τὴν Τουρκοκρατία µισοβυθι-
σµένη στὸ χῶµα, ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι
δὲν ἐπέτρεπαν ἐκκλησίες µὲ ὑψηλὰ
κτίσµατα. Κατέβαινες σκαλιὰ γιὰ νὰ
βρεθεῖς στὸν κυρίως ναὸ καὶ νὰ
προσκυνήσεις τὴν ἱστορικὴ εἰκόνα
τῆς Παναγίας. Ὅµως, µετὰ τὴν
εὐεργετικὴ παρουσία στὴν Νοµαρ-
χία Κοζάνης τοῦ Πασχάλη Μητλιάγ-
κα καὶ τὴ γενναιόδωρη προσφορά
του ἀπὸ πηγὲς τῆς πατρίδας µας
καὶ τῆς Εὐρώπης, τὸ Μοναστήρι
ἔγινε ἀγνώριστο! Μία πολιτεία ὁλό-
κληρη µὲ ἀνακαινισµένες τὶς ἐκκλη-
σιές της, κοιτῶνες, ξενῶνες γιὰ
προσκυνητές, ἀµπελῶνες, µπαχ-
τσέδες, καστρότοιχους γύρω-γύ-
ρω, νοµίζεις πὼς βρίσκεσαι σὲ µία
Βασιλειάδα ἑνὸς ἄλλου εἴδους: καὶ
γιὰ τὴ λειτουργικὴ καὶ πνευµατικὴ
ζωή τῶν Μοναχῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ

τὴν θεραπεία τῶν πνευµατικῶν
ἀναγκῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πλη-
ρώµατος. Εἶναι νὰ θαυµάζει κανεὶς
καὶ τὰ ἱερὰ κτίσµατα, νέες πτέρυγες
κελλιῶν καὶ τὰ νοικοκυρεµένα οἰκή-
µατα, ἐργαστήρια καὶ ὅλα τὰ θαυ-
µαστὰ ἔργα, ὅπως τὰ βλέπει στὸν
εὐλογηµένο αὐτὸ χῶρο, ἕνα κῆπο
Παραδείσου, κι ὅπως τ’ ἀντικρύζει
καὶ στὸν πολυτελέστατο τόµο ποὺ
ἀναφέραµε πιὸ πάνω, Ἔκδοση
Νοµαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Κοζά-
νη (Μικροκάστρο 2002).

* * *
Ἡ ἄνθιση τοῦ Μοναστηριοῦ

ἄρχισε νὰ φαίνεται στὰ χρόνια ποὺ
ἐπισκόπευε στὴν Ἱ. Μ. Σισανίου καὶ
Σιατίστης ὁ φιλοµόναχος Μητροπο-
λίτης Ἀντώνιος (Κόµπος). Ἐδῶ
ἔφτασε ἕνα σωστὸ µελίσσι ἀπὸ
ἐνάρετες Μοναχές, µαθήτριες τοῦ
ἀειµνήστου Γέροντος Πολύκαρπου
Μαντζάρογλου καὶ ἐγκαταστάθηκε
στὴν παλαίφατη Μονή, ποὺ κόν-
τευε νὰ ἐρειπωθεῖ. Μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ

µακαριστοῦ Ἐπισκόπου Σιατίστης
Ἀντωνίου καὶ τὶς ἄγρυπνες φροντί-
δες τοῦ π. Στεφάνου Ρήνου, τὸ µι-
σογκρεµισµένο Μοναστήρι ἄλλαξε
ὄψη. Ὁ π. Στέφανος, ὡς ἀρχιµαν-
δρίτης εἶχε ὑπηρετήσει κοντὰ στὸν
µακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
Τιµόθεο, ποὺ ὅταν ἐκεῖνος ἐκοιµή-
θη ἐγκαταστάθηκε ὡς πνευµατικὸς
τῆς γυναικείας Ἱ. Μ. Μικροκάστρου,
καὶ ἀργότερα βοήθησε καὶ στὴν
ἐπάνδρωση τῆς Ἱ. Μ. Μεταµορφώ-
σεως ∆ρυοβούνου.

Γνωρίζοντας τὴν ταπείνωση καὶ
τὴν ἀρετὴ τῆς αὐτοµεµψίας τῶν
Μοναχῶν, δὲν θὰ ψάλω ἐγκώµια
στὴ φιλόλογο καὶ θεολόγο Μοναχὴ
Θεολογία, ποὺ ἐπὶ χρόνια τώρα
ἐργάζεται νυχθηµερὸν γιὰ τὴν πρό-
οδο τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τῶν Κα-
λογραιῶν, ποὺ ἀγωνίζονται ποιὰ νὰ
ξεπεράσει τὶς ἄλλες στὴν ἀρετή.
Αὐτὸ φανερώνουν τὰ ἔργα τῆς
ἁγίας Καθηγουµένης καὶ τῶν Μο-
ναχῶν, ὅπως ὁ κάθε ἐπισκέπτης

Τὰ κάστρα τῆς Ὀρθοδοξίας
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Τοῦ κ. Π. Β. Πάσχου, Ὁµοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Παν/µίου Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ οἰκογένεια ὡς θεοσύστατος θεσµός, τόσο
παλιὸς ὅσο καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὑπῆρξε θεµε-
λιῶδες κύτταρο καὶ ἀπεδείχθη βράχος ἀταλάν-
τευτος στὴν πορεία τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας.
Ἀποτελεῖ ἕνα ἠθικοθρησκευτικὸ καὶ ἐθνικοκοι-
νωνικὸ πυρῆνα, µία «κατ’ οἶκον ἐκκλησία» µέσα
στὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ Θεὸς δηµιούργησε µὲ ἀδιά-
σπαστη ἑνότητα, τὸ ἀνδρόγυνο, ἄρρεν καὶ θῆλυ,
«κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ καὶ «ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευ-
ξεν, ἄνθρωπος µὴ χωριζέτω» (Μάρκ. ι΄, 9). Ὁ
γάµος παρέµεινε µυστήριο µέγα, φυσικῆς συνυ-
πάρξεως καὶ θησαυρὸς χριστιανικῆς παραδό-
σεως, ἕνωση παροµοία Χριστοῦ καὶ Ἐκκλησίας
ὡς τὸ διατυπώνει ὁ µέγιστος Ἀπ. Παῦλος «τὸ

µυστήριον τοῦτο µέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς
Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. ε΄ 32).

Σήµερα ἡ κοινωνία ἀγνοεῖ τὴν ἱερότητα τοῦ
γάµου καὶ τὴν ὑψηλὴ ἀποστολὴ τῆς οἰκογένειας.
Τὸ διεστραµµένο πολιτικὸ σύστηµα ἔφερε τὸν
πολιτικὸ γάµο, τὸ συναινετικὸ διαζύγιο, ἀκολού-
θως τὸ σύµφωνο συµβίωσης ἑτεροφύλων,
βολὲς χαριστικὲς γενοκτονίας γιὰ τὸ αὔριο τοῦ

ἔθνους µας, ἀφοῦ οἱ θάνατοι ἤδη ὑπερέβησαν
τὶς γεννήσεις. Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται µὲ τὶς
350.000 δολοφονίες ἐτησίως µέσῳ ἐκτρώσεων
ἤτοι 1.000 φόνων Ἑλλήνων ἡµερησίως, οὔτε µὲ
τὴν εὐρωπαϊκὴ ἔκθεση, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία
ὁ ἴδιος σηµερινὸς πληθυσµός, µᾶλλον γερόν-

των, θὰ ὑπάρχει – ἂν ὑπάρχει – τὸ 2060, ἐνῷ ἡ
ἐθνικὴ στατιστική µας ὑπηρεσία προβλέπει τὸ
2030 νὰ ἔχουµε 60% ἀλλοδαποὺς καὶ µόνον
40% Ἕλληνες µαθητὲς στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

Ἀντίθετα, ὁ Τύπος ἀναφέρεται στὶς προθέσεις
τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, προώθησης νό-

µου ἀναγνωρίσεως τοῦ γενετικοῦ µολυσµοῦ,
κατὰ τὴν Ἐκκλησία µας, τῆς παραφύσιν ὁµοφυ-
λοφιλικῆς ἀσέλγειας ἢ «τῶν δικαιωµάτων τῶν
σεξουαλικῶν µειονοτήτων», περιφρονοῦντες
τὸν ἐπιθανάτιο ρόγχο τῆς φυλῆς µας καὶ
ἀγνοοῦντες τὴν Ἁγία Γραφή. Στὴν Παλαιὰ ∆ια-
θήκη, ὁ Θεὸς χαρακτηρίζει τὸ ἁµάρτηµα αὐτὸ
«βδέλυγµα» καὶ ἐπεφύλαξε πῦρ καὶ θεῖο στοὺς

Σοδοµιστὰς (Γέν. 19, 24, Λευιτ. 18, 22, 26, 13).
Στὴν Καινὴ∆ιαθήκη, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περι-
γράφει µὲ µελανὰ χρώµατα τὴν σεξουαλικὴ
αὐτὴ διαστροφὴ (Ρωµ. 1, 26-32) καὶ ἐνηµερώνει
«µὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι N βασιλείαν Θεοῦ
οὐ κληρονοµήσουσι.» (Α΄ Κορινθ. 6, 9-11). Στὴν
ἴδια γραµµὴ κινοῦνται οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος χαρακτηρίζει τὸ
πάθος «κολοφῶνα τῶν παθῶν», ὁ δὲ Μέγας
Βασίλειος στὸν Ζ΄ κανόνα του ὁµιλεῖ περὶ
«ἀρσενοκοιτίας», καὶ «κτηνοβασίας», τὶς ὁποῖες
ἐξοµοιώνει µὲ τὸν φόνο ἐκ προθέσεως (Πηδά-

Ἐθνικὴ πορεία κατά κρηµνῶν;
Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΝ

Τοῦ κ. Παναγιώτου Β. ∆ηµακάκου, Ὁµοτ. Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Παν. Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν,
µετὰ ἀπὸ δικαστικοὺς καὶ ἄλλους
ἀγῶνες τεσσάρων ἐτῶν ἐξέρχεται

πιὸ κατοχυρωµένο ἀπὸ ποτέ.
Βλέπε εἰς τὴν 3ην σελ.



µπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅταν ἐπι-
σκέπτεται τὸ ἱστορικὸ Μοναστήρι.

Ἐπειδὴ ἡ ἁγία Καθηγουµένη µὲ
τιµᾶ ὀνοµάζοντάς µε διδάσκαλό
της, θέλω νὰ ὑπογραµµίσω µερικὰ
ἔργα της, ποὺ εἶναι ὄντως καρποὶ
ἐνάρετης καὶ ἀσκητικῆς µοναχικῆς
ζωῆς.

Ἀνέφερα ἤδη στὴν ἀρχὴ τὸ πα-
λιοµονάστηρο, ποὺ ἔγινε πραγµα-
τικὸ Κάστρο, καὶ τὸ ἐπισκέπτονται
προσωπικὰ καὶ ὁµαδικὰ πλήθη
προσκυνητῶν, εἴτε γιὰ ν’ ἀσπα-
στοῦν τὴν θαυµατουργὴ εἰκόνα τῆς
Παναγίας, εἴτε νὰ παρακολουθή-
σουν ἀκολουθίες στὸν ἱερὸ Ναό,
ἀκούγοντας καὶ τὸ θεῖον κήρυγµα,
σὲ ξεχωριστὴ ἑσπερινὴ δέηση, ἀπὸ
τὴν ἁγία Καθηγουµένη. Στὸν ὡραῖο
τόµο ποὺ πιὸ πάνω ἀνέφερα, µετὰ
τὶς εὐλογίες τῶν Ἐπισκόπων (
Ἀντωνίου Σιατίστης, Ἀµβροσίου
Κοζάνης), ἀκολουθεῖ ἕνα πυκνὸ κεί-
µενο τῆς ἁγίας Καθηγουµένης, µὲ
τὸν τίτλο «Ὀρθόδοξος Μονα-
χισµὸς» (σελ. 31-45). Ἀκολουθοῦν
κείµενα τῶν εἰδικῶν: Εὐθυµίου Τσι-
γαρίδα, Ἀναστασίου ∆άρδα, Εὐαν-
θίας Κωνσταντίνου ἢ Τέγου – Στερ-
γιάδου, µὲ Βιβλιογραφία καὶ Πίνακα
Εἰκόνων. Ὁ τόµος εἶναι καταστολι-
σµένος µὲ Εἰκόνες (παλαιὲς καὶ νέ-
ες) καὶ ὡραιότατες φωτογραφίες
φυσικοῦ κάλλους.

B´
Ἡ Μοναχὴ Θεολογία εἶναι, πέρ’

ἀπὸ ὑποδειγµατικὴ µητέρα τῶν
Μοναζουσῶν, καὶ µία θαυµαστὴ
συγγραφεὺς πνευµατικῶν ἔργων.
Ἔχει ἕνα τάλαντο καὶ µία χάρη στὸ
γράψιµο ποὺ σπάνια τὴν συν-
αντᾶς στὰ τάγµατα τῶν συγχρό-
νων ἀσκητῶν. Μερικὲς ὁµιλίες της
εἶναι συµβολὲς σὲ συνέδρια φιλο-
µοναχικῶν θεµάτων, ποὺ ἀγγίζουν
τὴν οὐσία τῆς πνευµατικῆς ζωῆς,
ὅπως µᾶς τὴ διδάσκουν οἱ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὕστερ’ ἀπὸ
τρεῖς δεκαετίες στὴ µοναχικὴ ζωή,
ἡ µοναχὴ Θεολογία τολµᾶ ν’ ἀγγί-
ζει µ’ εὐλάβεια καὶ σύνεση µερικὰ
ἀπὸ τὰ πιὸ δύσκολα θέµατα τῆς
πνευµατικῆς ζωῆς. Στὸ ὡραῖο της
κείµενο «Ἡ ἐν Χριστῷ τελείωση
τῆς γυναίκας» γράφει: «Στὸ πρό-
σωπο τῆς Παναγίας µας τιµήθηκε
ἡ γυναίκα, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς κατα-
δέχθηκε νὰ γεννηθῆ ἀπὸ γυναίκα.
Τιµήθηκε τὸ σῶµα τῆς γυναίκας,
τὸ ὄργανο αὐτὸ τῶν διεστραµµέ-
νων ἀπολαύσεων τοῦ ἄνδρα,
ἀφοῦ στὴν κοιλιὰ τῆς Παναγίας
κυοφορήθηκε καὶ στοὺς κόλπους
της γαλουχήθηκε ὁ Χριστός. Τιµή-

θηκε καὶ ὁ ἄνδρας, ἀφοῦ µὲ τὴν
µορφὴ τοῦ ἄνδρα ἔγινε ἄνθρω-
πος. Τιµήθηκε τέλος ἡ παρθενία, ἡ
ἀπολεσθεῖσα ἀθῳότητα τῶν πρω-
τοπλάστων, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς σεβά-
στηκε τόσο τὸ σῶµα τῆς Παρθέ-
νου Μαρίας, ὥστε χρησιµοποίησε
τὴ µήτρα της µόνο γιὰ θεουργικὸ
ἐργαστήριο, δίχως νὰ παραβλέψει
στὸ ἐλάχιστο τὴ σωµατικὴ ἀκεραι-
ότητά της καὶ παρθενικὴ καθαρό-
τητά της» (σελ.19).

Σ’ ἕνα ἄλλο βιβλίο της «Γυναῖκα
ἀνδρείαν τὶς εὑρήσει;» ἀπαντᾶ σὲ
κάποιους ἐπιπόλαιους καὶ λογο-
κρατούµενους συγγραφεῖς γιὰ τὸ
θέµα τῆς ἀνδρείας τῆς γυναίκας
(σελ. 17): καλούµαστε νὰ ἔχουµε
ὅλοι τὴν ἴδια πίστη καὶ τέλεια γνώ-
ση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ µέχρι νὰ
ἀποκτήσουµε πνευµατικὴ ὡριµό-
τητα ποὺ ἁρµόζει σὲ ἄνδρα καὶ µά-
λιστα στὸ µέγεθος τῆς πληρότητας
καὶ τελειότητας τοῦ ἴδιου τοῦ Χρι-
στοῦ. Μὲ ἄλλα λόγια µᾶς ζητάει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος νὰ γίνουµε
ἄνδρες ὄχι στὴ φύση, ὅπως ἀνόη-
τα καὶ ἀναίσχυντα διακηρύττουν
καινοφανεῖς καὶ διεστραµµένες
σύγχρονες διδασκαλίες, ποὺ
ἀµνηστεύουν κάθε εἶδος δια-
στροφῆς, ἀλλὰ ἄνδρες στὸ φρόνη-
µα, στὴν ἀρετή, στὴν εὐσέβεια,
στὴν ἡρωϊκὴ ὑπεράσπιση ἠθικῶν
ἀξιῶν καὶ τῆς πίστης, ὅταν «Θεὸς
τὸ κινδυνευόµενον».

* * *
Ἡ ἁγία Καθηγουµένη δὲν θέλει

νὰ κάµει τὸ διδάσκαλο ἢ τὸν ἱερο-
κήρυκα, µὰ ὅταν τὴν προσκαλοῦν,
ὅπως ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης, σὲ
διάφορα συνέδρια ἢ πανηγυρικὲς
συγκεντρώσεις, δὲν ἀρνεῖται νὰ
ὑπακούσει, καὶ νὰ ὁµιλήσει στὴ Σύ-
ναξη τῶν Γυναικῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως. Ἐκεῖ, µὲ τὴν ἄδεια τοῦ
οἰκείου ἐπισκόπου Σιατίστης,
διεξῆλθε τὸ σπουδαῖο θέµα «Μηνύ-
µατα τοῦ Μοναχισµοῦ στὴ σύγχρο-
νη γυναίκα» (14 Ἰανουαρίου 2007).
Εἶναι χαριτωµένη καὶ ἡ ἀφιέρωση
τοῦ βιβλίου (σελ. 5): «Στὴν κάθε
χριστιανὴ γυναίκα / τὴν φυτευµένη
«παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων»
/ τῆς πάµφωτης Ὀρθοδοξίας,/ τὴν
σιωπηλὴ οἰακοστρόφο / τῆς φαµε-
λιᾶς, τῆς κοινωνίας,/ τὴ διαµαντό-
πετρα στοῦ ἄνδρα τὸ στεφάνι / καὶ
τῶν παιδιῶν της γαληνὸ λιµάνι,/
τὴν ἡλιαχτίδα τὴ ζεστὴ / τὴν ἀγουρί-
δα ποὺ γλυκαίνει,/ τὴν αὔρα τὴ
δροσιστικὴ ποὺ ὅλους τοὺς πόνους
ἁπαλαίνει,/ τὴ γῆ τὴν εὔφορη γιὰ
εὐλογηµένη ἐσοδιά,/ τὸ εὐωδιαστὸ
θυµίαµα στοῦ κόσµου τὴν ἀποφο-
ρά,/ τὴν ὁµογάλακτη ἀδελφὴ τῶν

ἱερῶν παρθένων,/ τὴν ταπεινὴ ἱκέ-
τιδα τῆς Παναγιᾶς / γιὰ τὴν ἐξ
ὕψους δύναµη πάντων τῶν δεοµέ-
νων». Μιλάει καὶ γιὰ τὴν «ἀλληλο-
περιχώρηση καὶ τὴν αὐταπάρνηση
ὑπὲρ τοῦ συντρόφου τῆς ζωῆς, καὶ
χτυπάει ἕνα δύσκολο στόχο. «Ἐδῶ
προσεγγίζουµε τὸ ζητούµενο. Ὁ
Μοναχισµὸς ὡς ἀκραία µορφὴ
πνευµατικῆς ἀγωνιστικότητας, ὡς
βίωση ἀγγελοειδοῦς καθαρότητας
καὶ ὡς ὑπέρβαση παντὸς µολυ-
σµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος γιὰ
τὴν πραγµάτωση τῆς ἀρετῆς τῆς
παρθενίας, ποὺ κατορθώνεται µὲ
τὸν προσωπικὸ ἀγῶνα καὶ τὴν συ-
νέργεια τῆς Χάριτος, ἔρχεται νὰ βε-
βαιώσει τοὺς χριστιανοὺς συζύ-
γους ὅτι ἡ καθολικὴ ἐγκράτεια τιθα-
σεύει τὰ πάθη, ὅταν ὑπάρχει σε-
βασµὸς τοῦ ἢ τῆς συζύγου, ὅταν ἡ
νηστεία χαλιναγωγεῖ τὶς ἐπιθυµίες,
ὅταν ἀποφεύγονται οἱ ἐπικίνδυνες
συναναστροφὲς καὶ τὰ προκλητικὰ
θεάµατα, ὅταν οἱ σύζυγοι γνωρί-
ζουν νὰ προσεύχονται. Γιατί καὶ οἱ
Μοναχοὶ ὡς «σάρκα φοροῦντες καὶ
τὸν κόσµον οἰκοῦντες» δὲν εἶναι
ἀφύσικα ὄντα, ἔξω δηλαδὴ ἀπὸ τὴν
ὁµαλὴ βιολογικὴ λειτουργικότητα,
ἀλλὰ µὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ
καὶ τὶς πνευµατικὲς προϋποθέσεις
στὴν καθηµερινή τους ζωή κατάφε-
ραν νὰ µεταθέσουν τὸν πόθο τους
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο στὸν Θεὸ καὶ
τὸν ἀνθρώπινο ἔρωτα νὰ τὸν µετα-
ποιήσουν σὲ θεῖο ἔρωτα» (σελ. 15 -
16).

Σελὶς 2α 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ἡ σημασία τῆς νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων

Τὰ κάστρα τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 22/12 Ἰουνίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ

Ι. ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ-
ΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥΡ-
ΠΑΔΟΣ «Ἱερὸν Ἀνθολόγιον - Προσ-
κυνητάριον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀνδρέα τοῦ
Πρωτοκλήτου Τουρλάδος. Τουρλάδα
2014 Σχ. 29x22 σσ 208.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 1
ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟ-
ΠΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ «Θεία Μυ-
σταγωγία». Τὸ πρωτότυπον κείμενον
μετενεχθὲν εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐκκλη-
σιαστικὴν γλῶσσαν. Πρὸς λειτουρ-
γικὴν χρῆσιν μετὰ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου.
Ὑπὸ Αὐγουστίνου Θεοδωροπούλου
Ἀρχιμανδρίτου. Πειραιεὺς 2015 σχ.
24x17 σσ 216

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΖΩΗ, Ὀρθόδοξον Περιοδικὸν

ὄργανον ὁμωνύμου Ἀδελφότητος Θε-
ολόγων. Μάρτ., Ἀπρίλ., Μάϊος 2015.
Ἀθῆναι.

ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Εἰκοσαήμε-
ρο Χριστιανικὸ περιοδικὸ τῆς
Ἀδελφότητος «Εὐσέβεια». Μάρτ.,
Ἀπρίλ. 2015. Ἀθῆναι.

Η ΟΔΟΣ, Τετραμηνιαῖο Φυλλάδιο
Ὀρθοδόξου Διδαχῆς, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ρόδου. Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2014. Ρόδος.

ΙΩΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΟΥ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλµωπίας,
«Ο ∆ΕΣΠΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ» Ὁµιλίες σέ ∆εσποτικές Ἑορτές, Ε∆ΕΣΣΑ 2015,
σελ. 403.

Ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί
Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ ἐκδόθηκε ἡ
παροῦσα ἔκδοση «Ο ΔΕΣΠΟ-
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ», στήν ὁποία πα-
ρουσιάζονται ἑβδομήντα ἕξι μι-
κρές καί μεγάλες ὁμιλίες, οἱ ὁποῖες
ἔχουν ἐκφωνηθῆ σέ λειτουργικά

κηρύγματα ἤ σέ ἀπογευματινές
ὁμιλίες. Σκοπό ἔχουν νά ὠφελή-
σουν τό χριστεπώνυμο λαό καί νά
βοηθήσουν τούς κήρυκες τοῦ λό-
γου τοῦ Θεοῦ στά κηρύγματά
τους. Οἱ ὁμιλίες αὐτές ἀναφέρον-
ται στίς εὐαγγελικές περικοπές
τῶν ἀκινήτων Δεσποτικῶν
ἑορτῶν, τῆς περιόδου τοῦ Τριω-
δίου καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομά-
δος, τοῦ Πεντηκοσταρίου καί τέ-
λος ὁμιλίες σέ ἑσπερινούς Δεσπο-
τικῶν ἑορτῶν. Ὁ λόγιος ἱεράρχης
εἶναι ἐγκρατής τόσο τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ὅσο καί τῆς πατερικῆς
γραμματείας κάτι πού εὔκολα
διακρίνεται ἀπό τίς ὁμιλίες αὐτές.
Ὁ Κύριος κατά τήν ἐπίγεια ζωή
του μᾶς ἔχει ὑποδείξει τήν ἀναγ-
καιότητα τοῦ θεάρεστου ἔργου

τῆς προφορικῆς διδασκαλίας,
ἀφοῦ προγνωρίζοντας ὅτι δέν
εἶναι δυνατόν νά πιστεύσουν οἱ
ἄνθρωποι, ἐάν προηγουμένως δέν
ἀκούσουν τούς κήρυκες τοῦ
Εὐαγγελίου, γι΄ αὐτό ἔστειλε τούς
μαθητές Του στόν κόσμο, γιά νά
διδάξουν τούς ἀνθρώπους τόσο
μέ τήν προφορική διδασκαλία
ὅσο καί μέ τό παράδειγμά τους.
Ἀπό τότε χάριτι Θεοῦ αὐτό τό
ἔργο συνεχίζεται καί αὐτό τό πό-
νημα σέ αὐτό ἀποσκοπεῖ, στό νά
εὐαγγελίση στούς πιστούς τόν λό-
γο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος
μέσα ἀπό τίς ὁμιλίες παρουσιάζει
τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα,
ἀλλά καί παρακινεῖ τόν ὀρθόδοξο
λαό μας στό νά ἀποκτήση ὀρθό-
δοξο ἦθος. Ἡ γλώσσα πού χρησι-
μοποιεῖ εἶναι ἁπλή καί ἄμεση.

Στήν ὁμιλία “Ἐξηγόρασας
ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου
τῷ τιμίῳ σου Αἵματι ” μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρεται «Τό αἷμα τοῦ
Χριστοῦ εἶναι τό πιό πολύτιμο
δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.
Ἀποτελεῖ τήν ἔκφραση φιλαν-
θρωπίας τοῦ Ἰησοῦ. Καί ὅμως ἡ
Θεία Κοινωνία εἶναι τό πιό περι-
φρονημένο γεγονός στόν κόσμο.
Θυμόμαστε τά αἵματα τῶν
ἡρώων, τῶν πολεμιστῶν, τῶν μα-
χητῶν, τῶν ἀνθρώπων καί δέν θυ-
μόμαστε τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, “ὁ δούς ἑαυτόν ἀντίλυτρον
ὑπέρ πάντων”. Ἀλλά καί μέσα
στήν Ἐκκλησία περιφρονεῖται τό
αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ κόσμος ἀγα-
πάει ἄλλα πράγματα ἀπό τό αἷμα
τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιθυμεῖ τούς
ἄρτους, τούς ἁγιασμούς, τά μνη-
μόσυνα, τά κόλλυβα, τά ὑψώμα-
τα, τά τρισάγια, καί ἔχει ἀφήσει τό
αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ὅλα αὐτά ἐφ΄
ὅσον τά ἔχει βάλει ἡ Ἐκκλησία
μας, εἶναι καλά καί ἅγια, ἀλλά δέν
εἶναι τό πᾶν. Τό πᾶν εἶναι τό αἷμα
τοῦ Χριστοῦ».

Γ.Κ.Τ.

Ο OSIOS ONOYFRIOS O ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

Ο ΙΟΥΝΙΟΣ εἶναι ὁ µήνας τῶν Ἁγίων Ἀποστό-
λων. Στὶς 29 τοῦ µηνὸς ἑορτάζουµε τὴ µνήµη τῶν
δύο πρωτοκορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ στὶς
30 τὴ σύναξη τῶν δώδεκα Ἀποστόλων. Ἡ Ἐκκλη-
σία µας ἔχει θεσπίσει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ νη-
στεία, ἡ ὁποία ποικίλει ὡς πρὸς τὴ διάρκειά της καὶ
ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα.
Ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ∆ευτέρα µετὰ τὴν Κυριακὴ τῶν
Ἁγίων Πάντων καὶ λήγει τὴν 28η Ἰουνίου. ∆ὲν πρό-
κειται γιὰ αὐστηρὴ νηστεία, διότι σὲ αὐτὴ καταλύε-
ται ἡ βρώση ἰχθύος, ἐκτὸς τῆς Τετάρτης καὶ τῆς Πα-
ρασκευῆς. ∆ὲν καταλύουµε βεβαίως κρέας, γαλα-
κτοκοµικὰ καὶ αὐγά. Ἡ νηστεία αὐτὴ εἶναι µέρος τῆς
πνευµατικῆς προετοιµασίας µας, προκειµένου νὰ
τιµήσουµε τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Κι’ αὐτὸ διό-
τι αὐτοὶ οἱ µεγάλοι ἄνδρες ἀξιώθηκαν νὰ κληθοῦν
ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Κύριό µας καὶ Λυτρωτή µας

Ἰησοῦ Χριστό, νὰ γίνουν οἱ συνεχιστὲς τοῦ ἐπὶ γῆς
σωτηρίου ἔργου Του. ∆ὲν προέρχονταν ἀπὸ τὴ νο-
µενκλατούρα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, οὔτε ἀπὸ τοὺς
σοφοὺς καὶ σπουδαίους ἀνθρώπους, διότι ἐκεῖνοι
ἐξέφραζαν τὴν παταγώδη χρεωκοπία τῆς προχρι-
στιανικῆς ἐποχῆς. Ἦταν ἄσηµοι καὶ ἀγράµµατοι
ψαράδες, τοὺς ὁποίους µεταµόρφωσε τὸ Πανάγιο
Πνεῦµα σὲ φωστῆρες πολύφωτους, οἱ ὁποῖοι κα-
ταύγασαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἄλλαξαν τὴ ροὴ
τῆς ἱστορίας. Χάρις στὸ ἔργο τους καὶ τὰ µαρτύριά
τους κατόρθωσαν νὰ γκρεµίσουν τὸν ἀρχαῖο
ἐφιαλτικὸ κόσµο καὶ νὰ θεµελιώσουν τὴν «καινὴ
κτίση» στὴ γῆ, τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ
καὶ ὁµολογοῦµε πίστη σὲ «Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία»!
Ἂς κάνει ὁ καθένας µας τὸν προσωπικό του
ἀγῶνα αὐτὴ τὴν περίοδο, γιὰ νὰ ἔχουµε τὴν εὔνοια
καὶ τὴν εὐλογία τους!

Ἵδρυσις
παγανιστικῆς
«Ἱερατικῆς
Σχολῆς»
εἰς τὴν Ἑλλάδα!

ΟΙ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ἱδρύουν
στὴ χώρα µας Nἱερατικὴ σχολή,
ἡ ὁποία θὰ βγάζει παγανιστὲς
ἱερεῖς τοῦ δωδεκαθέου! Σ’ αὐτὴ θὰ
σπουδάζουν προφανῶς πῶς θὰ
σφάζουν καὶ θὰ ξεκοιλιάζουν ἄτυ-
χα ζῷα, θυσιάζοντάς τα στοὺς
«θεούς», γιὰ ἐξευµενισµό. Νὰ κά-
νουν µαντικὴ καὶ ξόρκια. Νὰ κά-
νουν θεουργία, ἤτοι: µαγεία. Νὰ
κάνουν ἐπακριβῶς ὅ,τι ἔκαναν οἱ
σκοταδιστὲς ἱερεῖς τῆς ἀρχαιοελ-
ληνικῆς θρησκείας! Καὶ γιὰ νὰ τὰ
κάνουν ὅλα αὐτὰ «ἐν τάξει», θὰ
ἀποφοιτοῦν ἀπὸ παγανιστικὴ
ἱερατικὴ σχολή! ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
Γνωστὴ ἑλληνικὴ νεοπαγανιστικὴ
ὁµάδα, µία ἀπὸ τὶς πολλές, ἡ
ὁποία αὐτοκαθορίζεται ὅτι ἀκο-
λουθεῖ τὴ «γνήσια θρησκευτικὴ
παράδοση τῶν Ἑλλήνων», ἀνα-
κοίνωσε ὅτι «θὰ διοργανώσει διή-
µερο ἱερατικὸ σχολεῖο θεολογίας
καὶ ὀρθοπραξίας γιὰ καινούργι-
ους (δόκιµους) ἱερεῖς/ ἱέρειες. [N]
Τὸ σχολεῖο θὰ εἶναι διήµερο (θὰ
ἀπαιτεῖται δηλαδὴ µία τουλάχι-
στον διανυκτέρευση γιὰ τοὺς
ἐκτὸς Στερεᾶς Ἑλλάδος ἐνδιαφε-
ρόµενους) καὶ ὅσοι ἀποφοιτή-
σουν µὲ ἐπιτυχία θὰ λάβουν µετὰ
ἀπὸ ὁρκωµοσία τὸ διακριτικὸ τοῦ
δοκίµου ἱερέως. Μετὰ ἀπὸ καλὴ
θητεία 2 ἐτῶν, θὰ ἀκολουθεῖ ἀπαι-
τητικότερη µαθητεία γιὰ τὴν ἀπό-
κτηση τῆς ἰδιότητος τοῦ κανονικοῦ
ἱερέως»! Ὅλα τὰ εἴχαµε, οἱ ἱερεῖς
τῶν σύγχρονων εἰδώλων καὶ τῶν
ἀνύπαρκτων «θεῶν» τοῦ παγανι-
σµοῦ µᾶς ἔλειπαν! Ἀλλὰ µία εὔλο-
γη ἀπορία µας περιµένει ἀπάντη-
ση: τὰ τελευταῖα δύο χιλιάδες
χρόνια, πῶς τὴν «ἔβγαλαν» οἱ
«ἕλληνες θεοὶ» χωρὶς ἱερεῖς καὶ
θυσίες;

Τὰ Σόδοµα
καὶ τὰ Γόµορρα
εἶναι ἐδῶ!

ΑΝΑΡΩΤΟΥΝΤΑΙ κάποιοι πῶς
φτάσαµε σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια ὡς
Χώρα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι µία:
λόγῳ τῶν ἁµαρτιῶν µας! Συνα-
γωνιζόµαστε ἐπάξια τὶς διεφθαρ-
µένες χῶρες, ὡς πρὸς τὴν ἔκλυ-
ση τῶν ἠθῶν καὶ τὴν κατάρρευση
τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν. ∆εῖτε µία πρω-
τοφανῆ, γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἤθη εἴδη-
ση: «Τὸ πιὸ µεγάλο πάρτι ἀνταλ-
λαγῆς συντρόφων διοργανώνει
ἕνα ἀπὸ τὰ διασηµότερα swin-
gers club τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖο
ἐπέλεξε τὴν Κρήτη, γιὰ νὰ γιορτά-
σει τὰ 15 χρόνια λειτουργίας του.
Ἀπὸ τὶς 18 Ἀπριλίου τὰ µέλη τοῦ
ὁλλανδικοῦ swingers club “SDC”
βρίσκονται σὲ ξενοδοχεῖο στὴν
περιοχὴ τῆς Σταλίδας καὶ πρόκει-
ται νὰ µείνουν στὸ ξενοδοχεῖο -
φρούριο µέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς Μαΐ-
ου. Ὁ σεξουαλικὸς τουρισµὸς
φαίνεται πὼς κερδίζει σιγὰ σιγὰ
ἔδαφος στὴν Ἑλλάδα [N] Πρό-
κειται γιὰ τουρίστες ὑψηλοῦ οἰκο-
νοµικοῦ ἐπιπέδου οἱ ὁποῖοι ἔφτα-
σαν στὴν Κρήτη ἀπὸ διάφορα µέ-
ρη τοῦ κόσµου: ἀπὸ τὴν Ἀσία,
τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀφρική.
Σύµφωνα µὲ τὴ διαδικτυακὴ σελί-
δα τοῦ ὁλλανδικοῦ club ἡ
ἐκδροµὴ βγῆκε γρήγορα sold out
παρὰ τὸ ὑψηλὸ κόστος ποὺ
ἀνέρχεται στὰ 1.000 εὐρὼ τὸ ἄτο-
µο τὴ βραδιὰ» (Ἱστολ. Τροκτι-
κό2)! Τὰ Σόδοµα καὶ τὰ Γόµορρα
«ἀναβίωσαν» στὸν ποτισµένο
ἀπὸ τὸ αἷµα τῶν µαρτύρων καὶ
τῶν ἡρῴων τόπο µας! Ὑπῆρχε
περίπτωση νὰ µὴ φτάσουµε ἐδῶ
ποὺ φτάσαµε; Ποιὸς ἀµφιβάλλει
ὅτι θὰ πάθουµε καὶ χειρότερα ἂν
δὲν µετανοήσουµε;

Ὁ Θεὸς ἐπέβλεψεν
εἰς τὸ Νεπάλ;

Στὶς 25 Ἀπριλίου φοβερὸς
σεισµὸς 7,8 ρίχτερ ἰσοπέδωσε
τὴν βορειοανατολικὴ Ἰνδία, ἀφή-
νοντας πίσω του χιλιάδες νε-
κροὺς καὶ τραυµατίες καὶ ἀπί-
στευτες καταστροφές. Στὴν Ἁγία
Γραφὴ ἀναφέρεται ὅτι τὸ βλέµµα
τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ, τὴν κάνει νὰ
τρέµει (Ψαλµ.103,32). Ὑπάρ-
χουν πάµπολλα παραδείγµατα
καταστροφικῶν σεισµῶν σὲ πε-
ριόδους ἠθικῆς κατάπτωσης.
Μετὰ τὴν ἐν λόγῳ καταστροφὴ
ἦρθαν στὴ δηµοσιότητα φοβερὰ
γεγονότα, ποὺ γίνοταν στὴν πε-
ριοχὴ αὐτή. Ὑπῆρχαν ἐκεῖ
πλῆθος ὁµοφυλοφίλων ἀπὸ ὅλο

τὸν κόσµο, οἱ ὁποῖοι πλήρωναν
ἐξαθλιωµένες γυναῖκες, ὡς «πα-
ρένθετες µητέρες», γιὰ νὰ γίνουν
«γονεῖς»! Ἐπίσης λίγες ἡµέρες
πρίν, οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς
διέπραξαν ἕνα ἀνείπωτο «θρη-
σκευτικὸ» ἔγκληµα: σὲ ἰνδουι-
στικὴ τελετὴ σφαγίασαν, µὲ τὸν
ἀγριότερο τρόπο, τουλάχιστον
διακόσιες πενήντα χιλιάδες ζῷα!

∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Σφαγιάστη-
καν, χωρὶς λόγο, µὲ ἕνα ἀπαίσιο
τρόπο, στὸ ὕπαιθρο, συµπερι-
λαµβανοµένων βουβαλιῶν, ἀγε-
λάδων, γιδῶν, πουλιῶν, καὶ ὁ,τι-
δήποτε ζωντανὸ ὑπάρχει στὴ
χώρα- ἐκτὸς τῶν ἀνθρώπων-. ∆ι-
ευκρινίζεται ὅτι εἶναι ἕνα τελε-
τουργικὸ µιᾶς ἰνδουιστικῆς θρη-
σκείας» (Ἱστολ. makeleio.gr)!
Εἴδαµε ἐπίσης στὶς τηλεοράσεις
νὰ γκρεµίζονται ἰνδουιστικοὶ ναοί,
στοὺς ὁποίους τελοῦνταν ἀπί-
στευτες δεισιδαιµονικὲς τελε-
τουργίες καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ
διεθνὴς κοινότητα ἐξέφρασε τὴ
λύπη της γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς
«πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς»!

Ἔχετε ἀµφιβολία ὅτι ὁ Θεὸς ἐπέ-
βλεψε στὸ µέρος ἐκεῖνο καὶ ἡ γῆ
ἐσείσθη;

Ἀπίστευτος
θεωρία
τῶν Σκοπιανῶν
ὡς περιουσίου
λαοῦ τοῦ Θεοῦ!

Μήπως ἔχουν ἀποµωρανθεῖ οἱ
βόρειοι ὑπερφίαλοι γείτονές µας
καὶ δὲν ξέρουν τί λένε τελευταῖα;
Πῶς ἀλλιῶς νὰ τὸ ἐξηγήσουµε; Ὁ
λόγος γιὰ τοὺς κλέφτες τῆς ἱστο-
ρίας µας Σκοπιανούς, οἱ ὁποῖοι
ἔφτασαν σὲ γελοῖες καὶ παρα-
νοϊκὲς θεωρίες, προκειµένου νὰ
στηρίξουν τὸν ἀλλόκοτο ἐθνικισµό
τους. ∆εῖτε µία πρόσφατη θεωρία
καὶ ἂν µπορεῖτε κρατῆστε τὰ γέλια
σας: «Νὰ θυµώσει κάποιος ἢ νὰ
γελάσει µὲ τὴν νέα ἀπίστευτη θε-
ωρία καθηγητῆ στὰ Σκόπια, σύµ-
φωνα µὲ τὴν ὁποία τὴν ἔνατη µέ-
ρα τῆς ∆ηµιουργίας ὁ Θεὸς ἔφτια-
ξε τοὺς Μακεδόνες (ἐννοώντας
τοὺς Σκοπιανούς)! Ὁ Ἀριστοτὲλ
Τέντοφ, καθηγητὴς µηχανικῆς
στὴν πΓ∆Μ, “ἐξηγεῖ” µὲ βάση τὴ
δική του φαιδρὴ δῆθεν ἀρχαιολο-
γικὴ καὶ ἱστορικὴ ἔρευνα πὼς ἡ
ἐµφάνιση τοῦ “µακεδονικοῦ λαοῦ”
(τῶν Σλάβων δηλαδὴ τῶν Σκο-
πίων) ἀποτελεῖ Θεῖο Ἔργο καὶ οἱ
Σκοπιανοὶ πρέπει νὰ λογίζονται
ὡς ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ!
“Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρώτης
ἡµέρας, µία ἡµέρα κατὰ τὴν
ὁποία ὁ Θεὸς δηµιούργησε τὶς
ψυχές, δηµιούργησε τὸ Στερέωµα
καὶ τὴ Γῆ, δηµιούργησε τὶς ψυχές,
τὶς ἔφερε µπροστὰ στὸν Ἥλιο, γιὰ
αὐτὸ ὁ Ἥλιος εἶναι τόσο σηµαν-
τικὸς γιὰ τοὺς Μακεδόνες, ὁ
Ἥλιος ἔχει µία ἐκπληκτικὴ δύνα-
µη. Αὐτὸς (ὁ Θεὸς) δηµιούργησε
τὴν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου κατὰ
τὴν πέµπτη ἡµέρα, τὴν ἕκτη ἡµέ-
ρα πῆρε ἕνα κάθισµα νὰ ξεκουρα-
στεῖ. Τὴν ἔνατη ἡµέρα, ἄρχισε νὰ
δηµιουργεῖ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ
κατὰ τὴν ἔνατη ἡµέρα, δηµιούρ-
γησε τοὺς Μακεδόνες. Αὐτὸς εἶναι
ὁ λόγος ποὺ δὲν µᾶς συµπα-
θοῦν”» (Ἱστολ. Ἀνεξήγητο)! Αὐτὲς
τὶς γελοιότητες λέει ὁ σκοπιανὸς
προφέσορας, γιὰ νὰ ἐγείρει τὸν
ἐθνοφυλετισµὸ τῶν Σλάβων Σκο-
πιανῶν καὶ δὲν βρίσκεται κάποιος
σοβαρὸς σὲ αὐτὸ τὸ τεχνητὸ κρα-
τικὸ δεῖγµα νὰ τοῦ βουλώσει τὸ
στόµα; Οὔτε ὁ ψευδοαρχιεπίσκο-
πος Στέφανος;

Τραγικὸν
περιστατικὸν
δαιµονισµοῦ!

Πίστη τῆς Ἐκκλησίας µας εἶναι
ὅτι ὁ διάβολος καταλαµβάνει
συχνὰ κάποιους συνανθρώπους
µας καὶ τοὺς βασανίζει φρικτά.
Τοὺς χρησιµοποιεῖ ἐπίσης, γιὰ νὰ
προξενήσει ζηµιὰ στὴν Ἐκκλη-
σία. ∆εῖτε τὴν ἀκόλουθη τραγικὴ
εἴδηση: «Ἀπίστευτο περιστατικὸ
συνέβη σὲ χωριὸ τῆς Λακωνίας
µισὴ ὥρα ἔξω ἀπὸ τὴν Σπάρτη.
Πιὸ συγκεκριµένα, τὴν Πέµπτη
23 Ἀπριλίου στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου µία γυναίκα περί-
που 40 ἐτῶν εἰσέβαλε µέσα στὴν
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ
σὲ κατάσταση ἀµὸκ ὅρµησε στὸν
Ἱερέα. Σύµφωνα µὲ τὶς πληροφο-
ρίες τοῦ Fnews.gr, τραβοῦσε τὰ
ράσα καὶ τὰ γένια του καὶ χτυ-
ποῦσε ὅσους ἔσπευσαν νὰ βοη-
θήσουν, ἐνῷ ταυτόχρονα ἔβριζε
χυδαῖα. Ὅταν τελικὰ κατάφεραν
νὰ τὴν ἀποµακρύνουν ἄρχισε νὰ
κάνει σὰν “δαιµονισµένη”, σκί-
ζοντας τὰ ροῦχα της καὶ βγάζον-
τας κραυγές. Τελικὰ ἔπασχε ἀπὸ
κάποιο ψυχιατρικὸ πρόβληµα ἢ
ὄντως ἦταν δαιµονισµένη, ὅπως
πιστεύουν καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ χω-
ριοῦ; (Ἱστολ. Τροκτικό2)! Εἶναι
προφανὲς πὼς ἡ τραγικὴ ἐκείνη
ψυχὴ δὲν εἶχε κάποιο ψυχολο-
γικὸ πρόβληµα, ἀλλὰ ἦταν σαφέ-
στατα ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν δαι-
µόνων. Κι’ αὐτὸ ἀποδεικνύεται
ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ στὸ ναό, ἐν ὥρᾳ
Θείας Λειτουργίας, καὶ τὴν ἐπίθε-
ση στὸν λειτουργὸ ἱερέα! Σύγ-
χρονοι ἄθεοι καὶ ὑλιστὲς ψυχία-
τροι καὶ ψυχολόγοι, οἱ ὁποῖοι δὲν
πιστεύουν στὴν ὕπαρξη τῆς
ψυχῆς, ἀρνοῦνται τὸν δαιµονι-
σµό. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ
πολλὰ τεχνάσµατα τοῦ διαβόλου,
γιὰ νὰ κάνει ἀποτελεσµατικότερα
τὸ καταστρεπτικό του ἔργο! Ὁ
ἀθεϊσµὸς ἦταν καὶ εἶναι στὴν
ὑπηρεσία τοῦ ἔξω ἀπὸ ἐδῶ!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

’Εκκλησιαστική
Παράδοσις

καί νεωτερικότης
Ἡ Παράδοση τῆς Ὀρθοδό-

ξου Ἐκκλησίας µας γιά νά
εἶναι διαρκῶς ζωντανή, ἀνοι-
κτή καί προσαρµοστική στίς
ἀναζητήσεις καί στά προβλή-
µατα κάθε ἐποχῆς, θά πρέπη
νά εἶναι διαρκῶς στραµµένη
πρός τό πρόσωπο τοῦ ἀεί
ζῶντος Θεανθρώπου Χριστοῦ
µας. Αὐτός εἶναι πού θά µᾶς
ἐµπνεύση, γιά νά διακονήσου-
µε τόν ἐµπερίστατο σύγχρονο
ἄνθρωπο. Ἡ Παράδοση εἶναι
τό ἀποτέλεσµα ἐµπειριῶν
αἰώνων, πού ἐπαναλαµβά-
νονται καί καταγράφονται ἀπό
τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
µας διαφόρων ἐποχῶν.Τίς
ἐµπειρίες τῶν ὁποίων ἔχουµε
ὑποχρέωση νά ἀξιοποιήσου-
µε, γιά νά ὁδηγήσουµε τήν
σύγχρονη πραγµατικότητα,
κάθε ἐποχῆς στό νά συγχρο-
νισθῆ µέ τήν Παράδοση. Οἱ
ἐµπειρίες τῶν Πατέρων εἶναι
αὐτές πού θά ἀπαντήσουν
στίς προκλήσεις τοῦ 21ου
αἰώνα καί θά πρωτοστατή-
σουν στήν διαµόρφωση ἑνός
σύγχρονου ζωντανοῦ πολιτι-
σµοῦ. Αὐτό δέν λέγεται ἐσω-
στρέφεια, ἀλλά συνειδητή ἐπί-
γνωση ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Παρά-
δοση δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσµου
τούτου καί ὅτι ἡ Παράδοση
περιέχει καί δέν περιέχεται
οὔτε ἀλλάζει ἀκολουθώντας
τά κοσµικά δεδοµένα. Ἀφορµή
τῶν σχολίων αὐτῶν εἶναι τό
ἄρθρο τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκά-
ζογλου στήν νεοεµφανσθεῖσα
ἐφηµερίδα “Ὀρθόδοξη Κιβω-
τός”, µέ τόν τίτλο “Οἱ µεγάλες
προκλήσεις τῆς ὀρθοδοξίας
στόν 21ο αἰώνα”. Ὅπου ὁ
γνωστός σύµβουλος τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας καί Θρη-
σκευµάτων, ὁ ὁποῖος κατα-
φέρνει νά βρίσκεται στήν θέση
του µέ ὁποιαδήποτε κυβέρνη-
ση καί εἶναι ὁ κύριος ἐκφρα-
στής στό νά µετατραπῆ τό µά-
θηµα τῶν Θρησκευτικῶν σέ
Θρησκειολογία, ἀλλά καί θια-
σώτης τῆς µεταπατερικῆς θε-
ολογίας, µεταξύ τῶν ἄλλων
ἀναφέρει: «Γιά νά εἶναι
διαρκῶς ζωντανή (ἡ Παράδο-
ση), πρέπει νά εἶναι ἀνοικτή
καί προσαρµοστική, νά διαλέ-
γεται καί νά προσλαµβάνει τά
νέα δεδοµένα τοῦ πολιτισµοῦ
σέ οἰκουµενική βάση». Ἡ
Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὅταν
διαλέγεται, προσαρµόζεται καί
προσλαµβάνει νέα δεδοµένα,
τότε παύει νά ἔχη σηµεῖο ἀνα-
φορᾶς της τόν Χριστό καί γίνε-
ται µέρος ἑνός παγκόσµιου
συγκρητιστικοῦ πολιτισµοῦ,
στόν ὁποῖον ἔχει χαθῆ ὁ Χρι-
στός καί κάθε τί τό προσωπι-
κό καί ἰδιαίτερο. Καί καταλήγει
«Εἶναι καιρός ἡ σύγχρονη
Ὀρθοδοξία να ὑπερβεῖ τή φο-
βία της ἀπέναντι στήν νεωτε-
ρικότητα καί νά ἀνοίξει, ἐπιτέ-
λους, ἕνα γόνιµο καί δηµιουρ-
γικό διάλογο µαζί της». Ἡ µε-
γάλη πρόκληση ὅµως τῆς
Ὀρθοδοξίας κατά τόν 21o
αἰώνα εἶναι νά ὑπερβῆ τίς φο-
βίες της, γιά νά καταγγείλη δη-
µόσια τίς ἰδέες τῆς νεωτερικό-
τητας, ὡς πηγή καί αἰτία τῆς
δυστυχίας τοῦ συγχρόνου ∆υ-
τικοῦ ἀνθρώπου!

Γ.Κ.Τ.

Στίς 12 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία µας
τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ὁσίου πα-

τρός ἡµῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυ-
πτίου. Ὁ ὅσιος Ὀνούφριος ἔζησε
κατά τόν 4ο αἰώνα καί ἀσκήτευε
σέ κοινόβιο στήν Ἑρµούπολη τῶν
Θηβῶν τῆςΑἰγύπτου. Εὑρισκόµε-
νος στό Κοινόβιο ἄκουσε γιά τήν
ἐρηµική ζωή τοῦ προφήτου Ἠλι-
ού καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόµου καί ἔτσι σαγηνεύθη-
κε ἀπό αὐτήν καί ἀναχώρησε
ἀπό τό Κοινόβιο καί πῆγε στήν
ἔρηµο, ὅπου παρέµεινε γιά ἑξήν-
τα χρόνια ἀσκητεύοντας χωρίς νά
δῆ ἄνθρωπο. Τόν ὅσιο Ὀνούφριο
τόν βρῆκε ὁ µοναχός Παφνού-
τιος, ὁ ὁποῖος ποθώντας νά γνω-
ρίση ἁγίους ἀνθρώπους καί νά
ἀκούση σοφά λόγια προχώρησε στό ἐσωτερικό τῆς
ἐρήµου. Ἀφοῦ περπάτησε δεκαπέντε ἡµέρες ἔφθα-

σε στόν τόπο ὅπου ἦταν ὁ ὅσιος
καί τόν παρακάλεσε νά τοῦ διη-
γηθῆ τήν ζωή του, τήν ὁποία καί
φανέρωσε ἀργότερα στούς µονα-
χούς. Ἐπειδή ἦταν θέληµα Κυρί-
ου ἡ γνωριµία τῶν δύο ὁσίων, γιά
νά φανερωθῆ ἡ ζωή τοῦ ὁσίου
Ὀνουφρίου, ὁ ὅσιος Ὀνούφριος,
ἀφοῦ τήν διηγήθηκε ἐξεδήµησε
πρός τόν Θεό. Ὁ Παφνούτιος,
ἀφοῦ ἔθαψε τό γυµνό λείψανο
τοῦ ὁσίου, τό ὁποῖο προστατευό-
ταν µόνο ἀπό τίς τρίχες τοῦ σώ-
µατός του τό σκέπασε µέ τό µισό
ἐπανωφόρι του, ἀφοῦ τό ἄλλο µι-
σό τό κράτησε ὡς εὐλογία. Κατό-
πιν ἀναχώρησε, ἡ δέ καλύβη τοῦ
ὁσίου χάριτι Θεοῦ γκρεµίσθηκε, ὁ
δέ φοίνικας πού ἦταν φυτεµένος

ξεράθηκε καί ἡ πηγή πού χρησιµοποιοῦσε, γιά νά
πίνη νερό ὁ ὅσιος, στέρεψε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

῾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: GR 12011012900000129
29 614076. Τό δέ SWIFT τῆς τρά-
πεζας 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.»

Εἰς πολιτικὸν ἐπίπεδον εἰς τὴν
διακομματικὴν ὁμάδα τοῦ Εὐρω-
κοινοβουλίου ἐτέθησαν τὰ ζητήμα-
τα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν
καὶ ἰδιαιτέρως τῆς ἀνάγκης προ-
στασίας τῶν χριστιανῶν τῆς Μ.
Ἀνατολῆς. Ὡστόσο, παρατηροῦμεν
ὅτι ἡ Διακοινοβουλευτικὴ Ὁμάς
Ὀρθοδοξίας ἤρχισε νὰ προωθῆ τὸν
οἰκουμενισμόν. Διὰ ποῖον λόγον
ἔγινεν ἀναφορὰ εἰς τὰς κοινὰς
πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκ. Πατριάρ-
χου καὶ Πάπα; Ἡ Δ.Σ.Ο. ὑπάρχει,
διὰ νὰ βοηθῆ εἰς τὴν συνεννόησιν
τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν ἢ διὰ νὰ
θέτη πυρίτιδα; Ἐπίσης, ἡ ἀναφορὰ
εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον τοῦ 2016
εἶναι ἐντελῶς ἄστοχος. Ἐπιθυμοῦν
νὰ ἐμπλέξουν ἐνεργῶς καὶ ἐπισή-
μως εἰς ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικὰ ζη-
τήματα τὴν πολιτικήν; Ἐφιστῶμεν
τὴν προσοχὴν εἰς τοὺς ἐμπλεκομέ-

νους νὰ περιορίζωνται εἰς τὸ
καθῆκον των, αὐτὸ τῆς συζεύξεως
τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοβουλίων.
Συμφώνως πρὸς τὸ δελτίον τύπου
τῆς 5ης Μαΐου 2015:

«Ἀντιπροσωπία τῆς ∆ιακοινο-
βουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδο-
ξίας (∆.Σ.Ο.) ὑπὸ τὸν Ἀναπληρωτὴ
Γενικὸ Γραµµατέα κ. Ἰωάννη Ἀµα-
νατίδη καὶ τοὺς συµβούλους τῆς
∆.Σ.Ο. ∆ρ. Κώστα Μυγδάλη καὶ
Καθ. Valery Alekseev, πραγµατο-
ποίησε στὶς Βρυξέλλες, 3 Ἰουνίου
2015, συνάντηση µὲ τοὺς συµπρο-
έδρους τῆς ∆ιακοµµατικῆς Ὁµάδας
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιὰ
τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας ἢ πί-
στης καὶ τὴ θρησκευτικὴ ἀνεκτικό-
τητα (FoRB & RT) κ.κ. Peter van
Dalen καὶ Dennis de Jong, καθὼς
καὶ µὲ τὴν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀµερικα-
νικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ διεθνῆ θρη-
σκευτικὴ ἐλευθερία (USCIRF) ∆ρ.
Katrina Lantos Swett. Στὴν συνάν-

τηση αὐτὴ συζητήθηκαν θέµατα
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀνὰ τὸν
κόσµο, ἐνῶ ὁ κ. Ἀµανατίδης ἀνα-
φέρθηκε στὴν ἀνάγκη προστασίας
τῶν χριστιανῶν τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Κατὰ
τὴν ὁµιλία του, ἐξάλλου, σὲ πυκνὸ
ἀκροατήριο, κατὰ τὴν παρουσίαση
τῆς ἐτήσιας ἔκθεσης τῆς ∆ιακοµµα-
τικῆς Ὁµάδας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς
θρησκείας ἢ πίστης καὶ τὴ θρη-
σκευτικὴ ἀνεκτικότητα (FoRB &
RT), ὁ κ. Ἀµανατίδης τόνισε µεταξὺ
τῶν ἄλλων τὴν ἀνάγκη ἐνίσχυσης
τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Πά-
πα Ρώµης Φραγκίσκου καὶ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολο-
µαίου, ἀλλὰ ἀναφέρθηκε ἐπίσης
στὴν σπουδαιότητα τῆς Ἁγίας καὶ
Ἱερᾶς Συνόδου ὅλων τῶν Ὀρθοδό-
ξων Αὐτοκέφαλων Ἐκκλησιῶν,
ποὺ θὰ συνέλθει στὴν Κωνσταντι-
νούπολη τὸ ἔτος 2016».

Ἡ ∆.Σ.Ο. διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν

Εἰς τὴν Ἱ. Μ. Περιστερίου
ἡ σύναξις τῶν γραµµατέων

τῆς Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος
Ὅπως ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν

ἐφημ. «Ἐλευθερία Λάρισας» τῆς
5ης Ἰουνίου 2015:

«Ἡµερίδα γιὰ τοὺς γραµµατεῖς
ὅλων τῶν ἱερῶν µητροπόλεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πραγµα-
τοποίησε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, στὶς σύγ-
χρονες ἐγκαταστάσεις τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ Ἱδρύµατος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Περιστερίου. Στὴν ἡµε-
ρίδα, τὴν ὁποία εὐλόγησε ὁ µακα-
ριότατος ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.
Ἱερώνυµος, παρευρέθησαν ὁ µη-
τροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσό-
στοµος καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι µητροπο-
λίτες, καὶ συµµετεῖχαν ὅλοι οἱ γραµ-
µατεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τῶν
ἱερῶν µητροπόλεωνN συζητήθη-
καν πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα θέµα-
τα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴ διοίκηση
τῶν ἱερῶν µητροπόλεων».



Ὅπως ἀναφέρουν τὰ «Χανιώτικα
Νέα» ἔστω καὶ µὲ καθυστέρηση τὸ
Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων συµµορφώθηκε
πρὸς τὶς ὑποδείξεις τοῦ ∆ιοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων, τὸ ὁποῖο µὲ ἀπό-
φαση ποὺ εἶχε λάβει τὸ 2012 ὅριζε
ὅτι τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τοὺς
µαθητές, ποὺ εἶναι ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοὶ καὶ δὲν εἶναι ἄθεοι, ἀλλό-
θρησκοι ἢ ἑτερόδοξοι.

Νὰ ὑπενθυµίσουµε ὅτι τὸ θέµα
εἶχαν ἀναδείξει µὲ ρεπορτάζ τους τὰ
“Χ.Ν.” στὶς 5 Ἰανουαρίου 2013, ποὺ
παρουσίαζαν τὴν ἀπόφαση τοῦ ∆ι-
οικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων σχετικὰ
µὲ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν.

Τὸ τελευταῖο ἐπεισόδιο στὴν πο-
λύχρονη ὑπόθεση γράφτηκε στὶς
αἴθουσες τῶν δικαστηρίων πρὶν
ἀπὸ λίγες ἡµέρες µὲ τὴν ἀπόφαση
1/2015 τοῦ Τριµελοῦς Συµβουλίου
τοῦ ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων,
µετὰ τὴν αἴτηση συµµόρφωσης τῆς
∆ιοίκησης πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ
2012 ποὺ εἶχαν ὑποβάλει πρὶν ἀπὸ
ἕνα χρόνο καθηγητὲς Θεολογίας
ἀπὸ τὰ Χανιά.

Ὅπως ἐξήγησε ὁ δικηγόρος τῶν
καθηγητῶν Σπύρος Λιονάκης ἡ
ἀπόφαση 115/2012 τοῦ ∆ιοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων ἔλυνε ἀµετάκλητα
τὸ ζήτηµα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν καθὼς
ὅριζε ὅτι εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ διδα-
σκαλία τῶν θρησκευτικῶν γιὰ

ὅλους τοὺς ὀρθόδοξους χριστια-
νοὺς καὶ προαιρετικὴ γιὰ ὅλους
τοὺς ἑτερόδοξους ἢ ἀλλόθρησκους
ἢ ἄθεους.

Παράλληλα, ἡ ἀπόφαση προ-
έβλεπε ὅτι, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν οἱ
ἀλλόθρησκοι ἢ ἑτερόδοξοι ἢ ἄθεοι
ἀνήλικοι µαθητὲς ἀπὸ τὴ διδασκα-
λία τῶν Θρησκευτικῶν θὰ πρέπει οἱ
γονεῖς τους νὰ κάνουν κοινὴ δήλω-
ση, στὴν ὁποία νὰ ἐξηγοῦν ὅτι δὲν
εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί.

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τὸ συµβούλιο
τῶν καθηγητῶν ἀπαλλάσσει τὸν
µαθητὴ ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Ὡστόσο, ὅπως προβλέ-
πεται στὸν νόµο τὴν ὥρα ποὺ
πραγµατοποιεῖται τὸ µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν τὸ παιδὶ δὲν θὰ πρέ-
πει νὰ περιφέρεται ἔξω ἀπὸ τὴν τά-
ξη, ἀλλὰ θὰ παρακολουθεῖ κάποιο
ἄλλο µάθηµα.

Ὁ κ. Λιονάκης ἐπεσήµανε σχε-
τικὰ ὅτι παρότι ὁ νόµος τοῦ 2012
ἔλυνε ὁριστικὰ τὸ ζήτηµα δὲν ἀκο-
λούθησε κάποια σχετικὴ ἐγκύκλιος
ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων γεγονὸς ποὺ ὁδή-
γησε, ὅπως εἶχαν δικαίωµα, τοὺς
καθηγητὲς θεολογίας ἀπὸ τὰ Χανιὰ
νὰ ὑποβάλουν στὶς 20 Μαΐου τοῦ
2014 αἴτηση συµµόρφωσης τῆς ∆ι-
οίκησης.

Στὸ διάστηµα ὅµως ποὺ ἀκολού-
θησε µετὰ τὴν ἐν λόγῳ αἴτηση -καὶ
συγκεκριµένα λίγες µόλις ἡµέρες
πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς- τὸ Ὑπουργεῖο

Ἐθνικῆς Παιδείας ἐξέδωσε τὴν ὑπ᾽
ἀρ. πρωτ. 12733/∆2/23-1-2015
ἐγκύκλιο µὲ θέµα: “Ρύθµιση µαθη-
τικῶν θεµάτων”, τὸ περιεχόµενο τῆς
ὁποίας εἶναι σύµφωνο πλήρως µὲ
τὴν ἀπόφαση 115/ 2012 καὶ καταρ-
γεῖ ὅλες τὶς προηγούµενες ἐγκυκλί-
ους (ἀρ. πρωτ. 91109/ Γ2/10-07-08,
104071/Γ2/ 04-08-08, Φ12/977/10
9744/ Γ1/26-08-08 καὶ 13309
9/Γ2/19-09-2013), ποὺ δηµιούργη-
σαν καὶ παρέτειναν τὸ πρόβληµα
τῶν ἀπαλλαγῶν.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ αἴτηση συµ-
µορφώσεως κρίθηκε χωρὶς ἀντικεί-
µενο, ἀφοῦ στὸ µεταξὺ ἡ Πολιτεία
εἶχε συµµορφωθεῖ σὲ ὅ,τι ὅριζε ὁ
νόµος 115/2012.

* * *
Ἱκανοποίησις Θεολόγων

διὰ τὴν ἀπόφασιν
∆ελτίον Τύπου

Ἀπόφασις 1/2015
τοῦ Τριµελοῦς Συµβουλίου

τοῦ ∆ιοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων

Τὸ ἁρµόδιο Τριµελὲς Συµβούλιο
τοῦ ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων,
µὲ τὴν ἀπόφασή του 1/2015, ἔκρινε
ἐπὶ τῆς ἀπὸ 20.5.2014 αἴτησης,
ποὺ κατέθεσαν Θεολόγοι καθη-
γητὲς τῆς ∆ευτεροβάθµιας Ἐκπαί-
δευσης Χανίων. Μὲ τὴν αἴτησή
τους ζητοῦσαν νὰ ὑποχρεωθεῖ ἡ ∆ι-
οίκηση νὰ συµµορφωθεῖ πρὸς δι-
καστικὴ ἀπόφαση κατ’ ἐφαρµογὴ
τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ νόµου
3068/2002. Τοῦτο δὲ ἐπειδὴ τὸ
Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων καὶ ἡ ὑπαγοµένη σ’
αὐτὸ ∆ιεύθυνση τῆς ∆ευτεροβάθ-
µιας Ἐκπαίδευσης Χανίων δὲν
εἶχαν µέχρι τότε συµµορφωθεῖ
πρὸς τὴν 115/2012 ἀπόφαση τοῦ
∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, µὲ
τὴν ὁποία λύθηκε ἀµετάκλητα τὸ
ζήτηµα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ µά-
θηµα τῶν Θρησκευτικῶν.

Στὸ διάστηµα ὅµως ποὺ ἀκολού-
θησε, µετὰ τὴν ἐν λόγῳ αἴτηση, τὸ
Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων ἐξέδωσε τὴν ὑπ᾽
ἀρ. πρωτ. 12733/∆2/23-1-2015
ἐγκύκλιο µὲ θέµα «Ρύθµιση µαθη-
τικῶν θεµάτων», τὸ περιεχόµενο
τῆς ὁποίας εἶναι σύµφωνο πλήρως
µὲ τὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση 115/2012
καὶ καταργεῖ ὅλες τὶς προηγούµενες
ἐγκυκλίους (ἀρ. πρωτ. 91109/Γ2
/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08,
Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 καὶ
133099/Γ2/19-09-2013), ποὺ δηµι-
ούργησαν καὶ παρέτειναν τὸ πρό-
βληµα τῶν ἀπαλλαγῶν.

Ἡ ἀπόφαση 1/2015 τοῦ Τριµε-
λοῦς Συµβουλίου τοῦ ∆ιοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων εἶναι ἐξαιρετικὰ
σηµαντική, διότι στηρίζει στὴν πρά-
ξη καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἱστορικὴ
ἀπόφαση 115/2012 τοῦ ∆ιοικητικοῦ
Ἐφετείου Χανίων καὶ ἀναγνωρίζει
ὅτι ἡ ἐγκύκλιος µὲ ἀρ. πρωτ.
12733/∆2/23-1-2015 τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας εἶναι ἐκείνη ποὺ
συµµορφώνεται µὲ τὴν ἐν λόγῳ
ἀπόφαση 115/2012. Ταυτοχρόνως
δέ, ἀπαντᾶ πρὸς ὅσους, µὲ γνώµο-
να τὶς προσωπικές, ἀλλὰ νοµικὰ
ἀστήρικτες ἀντιλήψεις τους, προ-
σπαθοῦν νὰ ἐπαναφέρουν τεχνητὰ
τὸ ζήτηµα τῶν ἀπαλλαγῶν µὲ προ-
δήλως ἀπώτερο σκοπό, εἴτε τὴν
κατάργηση τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν, εἴτε τὴ µετατροπή
του σὲ θρησκειολογικὸ – πολυθρη-
σκευτικό. Ὅλα αὐτὰ ὅµως ἔχουν
ἐπιλυθεῖ ὁριστικῶς καὶ ἀµετακλή-
τως ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ∆ικαιοσύνη.

Τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν,
µετὰ ἀπὸ δικαστικοὺς καὶ ἄλλους
ἀγῶνες (ἐπιστηµονικοῦ, θεολογι-
κοῦ καὶ παιδαγωγικοῦ περιεχοµέ-
νου) τεσσάρων ἐτῶν (2011-2015),
ἐξέρχεται πιὸ κατοχυρωµένο ἀπὸ
ποτέ. Καιρὸς νὰ ἐπικεντρωθοῦν
πλέον οἱ Θεολόγοι στὸ ἐπιτακτικὸ
αἴτηµα τῶν καιρῶν ποὺ εἶναι: νὰ
συµβάλλουν γόνιµα καὶ δηµιουρ-
γικὰ µὲ στόχο ἡ Ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία καὶ ζωὴ νὰ προσφέρεται µὲ
σύγχρονους παιδαγωγικὰ τρό-
πους, ὥστε οἱ µαθητές µας νὰ ἀπο-
κοµίζουν ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα,
ποὺ θὰ τοὺς στηρίζουν πνευµατικὰ
στὸν ἀγώνα τους γιὰ ἀληθινὴ πρό-
οδο.

Καθηγητὲς θεολόγοι
Χανίων
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

22. Ὁ παραλογισµὸς
τῶν ἁµαρτωλῶν

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου ζοῦν
χωρὶς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Δὲν
ἔχουν πνευματικὸ προσανατολισμὸ
καὶ ὁδηγός τους εἶναι οἱ ἀδυναμίες
καὶ τὰ ἔνστικτά τους. Γι᾽ αὐτὸ καὶ
συχνὰ παραλογίζονται καὶ δημι-
ουργοῦν τραγικὲς καταστάσεις,
ποὺ πρῶτα ζημιώνουν τοὺς ἑαυ-
τούς τους καὶ δευτερευόντως τοὺς
ἄλλους. Τηροῦν ἐπίσης ἐπιθετικὴ

στάση ἀπέναντι στοὺς ἄκακους καὶ
δίκαιους χριστιανούς, γιὰ τὸν ἁπλὸ
λόγο ὅτι δὲν εἶναι ὅμοιοί τους καὶ
ἐλέγχονται ἐμμέσως ἀπὸ τὴ συμπε-
ριφορά τους.

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος εἶχε προφη-
τέψει: «Ἔρχεται καιρὸς ὁποὺ οἱ
ἄνθρωποι θὰ παραλογίζονται. Καὶ
ἂν δοῦν κάποιον νὰ μὴ παραλογί-
ζεται, θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του,
λέγοντας: «Ἐσὺ εἶσαι παράλογος».
Καὶ αὐτὸ θὰ συμβεῖ, γιατὶ δὲν θὰ
εἶναι ὅμοιός τους».

* * *
23. Φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος, ὅταν δὲν
γνώριζε τὴν ἐξήγηση κάποιου ἁγιο-
γραφικοῦ χωρίου, προσευχόταν

θερμὰ καὶ δυνατά, ζητώντας τὴν
ἄνωθεν βοήθεια. Καὶ πάντα φωνὴ
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τοῦ ἔδινε τὴν ὀρθὴ
ἐξήγηση.

* * *

24. Τρόποι πνευµατικῆς
ἐπικοινωνίας

Ἡ πνευματικὴ ἐπικοινωνία μὲ
κάποιον ἐνάρετο γέροντα γίνεται
μὲ πολλοὺς τρόπους. Εἶναι ἡ ἁπλὴ
συνάντηση, ἡ συνομιλία, ἡ προσ-
ευχή, ἡ δίψα νὰ δεχτεῖς τοὺς λό-
γους του, ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν
πνευματικότητά του, ἡ προσεκτικὴ
παρακολούθηση τοῦ τρόπου τῆς
ζωῆς του καὶ ἡ ἐν γένει συμπεριφο-
ρά του.

Τρεῖς πατέρες εἶχαν τὴ συνή-
θεια νὰ πηγαίνουν μιὰ φορὰ τὸ
χρόνο στὸν μακάριο ἀββᾶ Ἀντώ-

νιο. Οἱ δύο ἀπ᾽ αὐτοὺς τὸν ρω-
τοῦσαν σχετικὰ μὲ τοὺς λογισμοὺς
καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ὁ τρί-
τος δὲν ρωτοῦσε τίποτα. Ἦταν
πάντα σιωπηλός. Μιὰ φορὰ ὅμως
ὁ ἀββᾶς τὸν ρώτησε:

– Τόσον καιρὸ ἔρχεσαι ἐδῶ καὶ
τίποτα δὲν μὲ ρωτᾶς.

Καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀποκρίθηκε:
– Μοῦ ἀρκεῖ μόνο νὰ σὲ βλέπω,

πάτερ.

* * *

25. Κοντὰ στὸν Θεόν
Κάποτε ἕνας ἀπὸ τοὺς γέρον-

τες ζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ δεῖ
τοὺς πατέρες. Καὶ πράγματι
τοὺς εἶδε, χωρὶς τὸν ἀββᾶ Ἀντώ-
νιο, γι᾽ αὐτὸ καὶ ρώτησε τὸν ἄγγε-
λο ποὺ τοὺς ἔδειχνε, ποῦ εἶναι ὁ
ἀββᾶς. Κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε:

«Στὸν τόπο ὅπου βρίσκεται ὁ
Θεός, ἐκεῖ εἶναι».

* * *

26. Προσεκτικοὶ ἀπέναντι
στὴν συκοφαντίαν

Ἡ συκοφαντία εἶναι μεγάλο
ἁμάρτημα. Χτυπᾶ ἀλύπητα τὸν
ἄνθρωπο καὶ τὸν ἐμφανίζει στὰ μά-
τια τῶν πολλῶν ἄξιο κάθε περι-
φρόνησης καὶ τιμωρίας. Ἐξαιτίας
τῆς συκοφαντίας συσσωρεύεται
μεγάλη ὀργὴ καὶ ἐξουθενώνονται
ἀθῶοι ἄνθρωποι! Πρόκειται γιὰ
ἐγκληματικὴ πράξη εἰς βάρος τῆς
ἀλήθειας. Οἱ πληγὲς ποὺ ἀφήνει
πίσω της δυσθεράπευτες, γι᾽ αὐτὸ
πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτι-
κοὶ στὸ τί λέμε, ἀλλὰ καὶ στὸ τί
ἀκοῦμε.

Κάποτε ἔφτασε στὸν ἀββᾶ

Ἀντώνιο ἕνας μοναχός, ποὺ εἶχε συ-
κοφαντηθεῖ γιὰ σαρκικὸ ἁμάρτημα.
Μετὰ ἀπὸ λίγο ἦρθαν καὶ ἄλλοι μο-
ναχοὶ ἀπὸ τὸ μοναστήρι, οἱ ὁποῖοι
ἐπέμεναν στὶς κατηγορίες. Ἔτυχε
τότε νὰ ὑπάρχει ἐκεῖ ὁ ἀββᾶς Παφ-
νούτιος ὁ Κεφαλάς, ὁ ὁποῖος ἐνο-
χλημένος εἶπε τὴν ἑξῆς παραβολή:
«Εἶδα στὴν ἀκροποταμιὰ ἕνα
ἄνθρωπο χωμένο στὴ λάσπη ἕως τὰ
γόνατά του. Καὶ σὰν ἦλθαν μερικοὶ
νὰ τοῦ δώσουν χέρι, τὸν βούλιαξαν
ἕως τὸν λαιμό». Ὁ ἀββᾶς Ἀντώ-
νιος, ποὺ ἄκουσε τὰ λόγια τοῦ
Παφνούτιου, εἶπε: «Νὰ ἄνθρωπος
ἀληθινός, ποὺ μπορεῖ νὰ γιατρέψει
καὶ νὰ σώσει ψυχές». Μετὰ ἀπὸ
τοὺς λόγους τῶν γερόντων οἱ μονα-
χοὶ κατανύχτηκαν, ἔβαλαν μετάνοια
στὸν συκοφαντημένο ἀδελφό τους
καὶ γύρισαν ὅλοι στὸ μοναστήρι.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(3ον - Τελευταῖον)
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»:

Ἂς δοῦµε ὅµως καὶ τὰ χωρία
ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιδέχονται
παρερµηνεία καὶ τὰ ὁποῖα οἱ
ἰεχωβῖτες παρασιωποῦν, ὅπως
µοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ διαπιστώ-
σω κάθε φορά, ποὺ συζητῶ µὲ
ἀνθρώπους ποὺ προσηλυτίζουν
καὶ στοὺς ὁποίους οὔτε κἄν τὰ ἀνα-
φέρουν:

α) Ὁ Κύριος ἀπὸ ἡλικία 12 ἐτῶν
ἔχει συνείδησι ὅτι πατήρ Του δὲν
εἶναι ὁ Ἰωσήφ, ἀλλ’ ὁ οὐράνιος
Πατὴρ (Λουκ. β´ 49).

β) Ὁ Κύριος ὁµιλεῖ ὡς «ἐξουσίαν
ἔχων» (Ματθ. ζ´ 29) καὶ διδάσκει
αὐτεξουσίως: «ἐγὼ λέγω ὑµῖν»
(Ματθ. ε´ 22, 28, 32, 34, 39, 44).

γ) Ἀποδίδει στὸν ἑαυτό Του κατ'
ἐπανάληψιν θεῖες ἰδιότητες. Συγχω-
ρεῖ ἁµαρτίες, ἐξουσιάζει καὶ διατάσ-
σει τὴν φύσι, τὸν διάβολο, τὸν θά-
νατο. ∆ιακηρύσσει: «Ἐγὼ εἰµὶ τὸ
φῶς τοῦ κόσµου» (Ἰωάν. η´ 12).
«Ἐγὼ εἰµὶ ἡ ἀλήθεια» (Ἰωάν. ιδ´ 6).
«Ὑµεῖς φωνεῖτέ µε, ὁ ∆ιδάσκαλος
καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰµὶ
γάρ» (Ἰωάν. ιγ´ 13).

Ἄλλα µόνον ὁ Θεὸς εἶναι τὸ φῶς,
ἡ ἀλήθεια, ὁ Κύριος.

δ) Ἀνίσταται ἐκ τῶν νεκρῶν ὡς
Θεὸς παντοδύναµος καὶ µεταδίδει
τὸ Ἅγιον Πνεῦµα: «Λάβετε Πνεῦµα
Ἅγιον» (Ἰωάν. κ´ 22-24).

ε) ∆έχεται τὶς προσφωνήσεις τῶν
µαθητῶν Του, ποὺ Τὸν ἀποκαλοῦν
Θεό. Ὅταν ὁ Θωµᾶς Τοῦ λέγει
(µετὰ τὴν ψηλάφησι) «Ὁ Κύριός
µου καὶ ὁ Θεός µου» ὁ Ἰησοῦς ἐπι-
βεβαιώνει: «Ὅτι ἑώρακάς µε, πεπί-
στευκας· µακάριοι οἱ µὴ ἰδόντες καὶ
πιστεύσαντες» (Ἰωάν. κ´ 2, 9). Κά-
ποτε µάλιστα ποὺ ὁ Φίλιππος ζήτη-
σε ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ τοῦ δείξῃ τὸν
Πατέρα, ὁ Κύριος ἀπάντησε: «Το-
σοῦτον χρόνον µεθ' ὑµῶν εἰµι, καὶ
οὐκ ἔγνωκάς µε, Φίλιππε; ὁ ἑωρα-
κώς ἐµὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ
πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡµῖν τὸν πα-
τέρα; οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ
πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί ἐστι;
(Ἰωάν. ιδ´ 9-11).

στ) Ὡς Θεὸ τὸν πίστευσαν καὶ οἱ
ἅγιοι Ἀπόστολοι. Ἰδοὺ µερικὲς χα-
ρακτηριστικὲς ὁµολογίες τους:

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λό-
γος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν
ὁ Λόγος, Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς
τὸν Θεόν. Πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένε-
το... Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ

ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν...» (Ἰωάν. α´ 1-
3, 14). Καὶ µόνον αὐτὴ ἡ περικοπὴ
(Ἰωάν. α´ 1-18) θὰ ἀρκοῦσε, γιὰ νὰ
ἀποδειχθῆ ἡ Θεότης τοῦ Κυρίου
µας. Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Πατὴρ νὰ
εἶναι ἄλογος, δηλαδὴ χωρὶς Λόγο,
Υἱὸ ποὺ προαιωνίως γεννᾶται ἀπ'
αὐτόν; (Μέγας Ἀθανάσιος).

Ὁ ἴδιος Εὐαγγελιστὴς λέγει:
«Οἴδαµεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ

ἥκει καὶ δέδωκεν ἡµῖν διάνοιαν ἵνα
γινώσκωµεν τὸν ἀληθινόν· καὶ
ἐσµεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. Οὗτός ἐστιν ὁ
ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος»
(Α´ Ἰωάν. ε´ 20).

Ἀλλ' ἂς ἀκούσουµε καὶ τὸν Ἀπ.
Παῦλο: «Ὁ Χριστός... ὁ ὤν ἐπὶ
πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς
αἰῶνας» (Ρωµ. θ´ 5). «Προσδεχό-
µενοι τὴν µακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπι-
φάνειαν τῆς δόξης τοῦ µεγάλου
Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ» (Τίτου β´ 13). «Ἐν αὐτῷ
(Χριστῷ) κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωµα
τῆς θεότητος σωµατικῶς» (Κολασ.
β´ 9) δηλαδὴ εἰς τὸ σῶµα τοῦ Χρι-
στοῦ κατοικεῖ ὄχι µέρος, ἀλλ' ὅλος ὁ
Θεὸς Λόγος.

Στὸ Α´ κεφ. τῆς πρὸς Ἑβραίους
ἐπιστολῆς ἔχουµε ἄλλη σπουδαία
µαρτυρία: «Τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν
ἀγγέλων· υἱός µου εἶ σύ, ἐγὼ σήµε-
ρον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν· ἐγὼ
ἔσοµαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς
ἔσται µοι εἰς υἱόν;» (Ἑβρ. α´ 5).

«Ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν
πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουµένην, λέ-
γει- καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ
πάντες ἄγγελοι Θεοῦ» (Ἑβρ. α´ 6).

«...πρὸς δὲ τὸν υἱὸν (λέγει)· ὁ
θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα
καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»
(Ἑβρ. α´ 8).

Βλέπουµε ἐδῶ ὅτι ὁ πρωτότοκος
καλεῖται Θεός, ὁ θρόνος Του εἶναι
αἰώνιος, καὶ οἱ Ἄγγελοι θὰ Τὸν
προσκυνήσουν. Πῶς ὅµως θὰ Τὸν
προσκυνοῦσαν οἱ Ἄγγελοι, ἐὰν δὲν
ἦταν Θεός, ἐφ' ὅσον ὁ ἴδιος ὁ Κύ-
ριος ἀπαγορεύει τὴν λατρευτικὴ
προσκύνησι τῶν κτισµάτων; «Κύ-
ριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις» (Ματθ.
δ´ 10).

Καὶ ἐρωτῶνται οἱ ἰεχωβῖτες:
Προσκυνοῦν τὸν Χριστό; Ἐὰν

Τὸν πιστεύουν ὡς κτίσµα, πῶς Τὸν
προσκυνοῦν, παραβαίνοντας τὴν
θεία ἐντολή, κατὰ τὴν ὁποία µόνο
στὸν Θεὸ ἀνήκει λατρευτικὴ προ-
σκύνησις;  Ἔτσι γίνονται εἰδωλολά-
τρες, διότι προσκυνοῦν τὴν κτίσι
παρὰ τὸν κτίσαντα (Ρωµ. α´ 25).

∆ὲν προσκυνοῦν τὸν Χριστό;
Πῶς πάλι παραβαίνουν τὴν ἐντολὴ
τοῦ Θεοῦ πρὸς ὅλα τὰ κτίσµατα,

ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους, νὰ Τὸν
προσκυνήσουν;

Ἰδοὺ τὸ ἀδιέξοδο, στὸ ὁποῖο ὁδη-
γεῖ ἡ παρερµηνεία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς.

Ἀλλὰ ἂς δοῦµε ἀκόµη µία µαρτυ-
ρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δι-
δάσκει τοὺς Φιλιππησίους: «Ὅς
(δηλαδὴ ὁ Χριστὸς) ἐν µορφῇ Θεοῦ
ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο
τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκέ-
νωσε µορφὴν δούλου λαβών, ἐν
ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος,
καὶ σχήµατι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρω-
πος, ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόµε-
νος ὑπήκοος µέχρι θανάτου, θανά-
του δὲ σταυροῦ» (Φιλιππ. β´ 6-10).

Ἡ θεία δηλ. ἰδιότης καὶ ἰσότης τοῦ
Χριστοῦ µὲ τὸν Θεὸ Πατέρα δὲν
Τὸν ἐµπόδισε νὰ ταπεινωθῆ, νὰ κε-
νώση τὸν ἑαυτό Του, καὶ νὰ λάβη
τὴν µορφὴ δούλου γιὰ τὴν σωτηρία
µας.

∆ὲν πρέπει βεβαίως νὰ λησµο-
νοῦµε ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς δὲν εἶναι
µόνο τέλειος Θεός, ἀλλὰ καὶ τέλειος
ἄνθρωπος καὶ συνεπῶς πολλὲς
ἐκφράσεις καὶ λόγοι Του ἀναφέρον-
ται στὴν ἀνθρωπίνη Του φύσι, τὴν
πληρότητα τῆς ὁποίας ἀρνήθηκαν
ἄλλοι αἱρετικοί, οἱ µονοφυσῖτες.

Ὁ Κύριος ὡς ἄνθρωπος, τρώγει,
πίνει, κοπιάζει, ἀγωνιᾶ πρὸ τοῦ θα-
νάτου, προσεύχεται, πάσχει, λέγει
ὅτι ἀγνοεῖ τὴν ἡµέρα τῆς Β´ παρου-
σίας, κλαίει πρὸ τοῦ τάφου τοῦ Λα-
ζάρου, ἂν καὶ θὰ τὸν ἀναστήση
µετὰ ἀπὸ λίγο, λέγει ἀκόµη ὅτι «ὁ
πατήρ µου µείζων µού ἐστι» (Ἰωάν.
ιδ´ 28). Ὡς Θεὸς ὅµως διακηρύττει:
«Ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσµεν»
(Ἰωάν. ι´ 30) καὶ συγχωρεῖ τὸν
ληστὴ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ κατὰ τὸν
χρόνο ποὺ πάσχει ὡς ἄνθρωπος.

Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ Ἰησοῦς νὰ
εἶναι ταυτόχρονα Θεὸς καὶ ἄνθρω-
πος, αὐτὸ εἶναι τὸ µέγα µυστήριο
τῆς εὐσεβείας, ποὺ πρέπει ἐν πί-
στει νὰ προσκυνήσουµε: «Καὶ ὁµο-
λογουµένως µέγα ἐστί τὸ τῆς εὐσε-
βείας µυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη
ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύµατι,
ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνε-
σιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσµῳ, ἀνελή-
φθη ἐν δόξῃ» (Α´ Τίµ. γ´ 16).

Γιὰ τὴν Θεότητα ἄλλωστε τοῦ Κυ-
ρίου µας Ἰησοῦ ὁµιλεῖ προφητικῶς
καὶ ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη: «Ὅτι παιδίον
ἐγεννήθη ἡµῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡµῖν,
οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤµου
αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
µεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυ-
µαστὸς σύµβουλος, Θεὸς ἰσχυρός,
ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης,
πατὴρ τοῦ µέλλοντος αἰῶνος»
(Ἡσαΐας θ´ 6).

➢ Ἀνεγνώσαµεν εἰς τὸ xronos.gr
τῆς 29ης Μαΐου 2015: «Τὸ κερασάκι
στὴν τούρτα ὅµως στὸ συνέδριο τῆς
FOUEN καὶ δίπλα στὸν ψευτο-
µουφτὴ ἦταν καὶ ἕνας ψευδοπαπὰς
τῶν Σκοπίων ὁ Νικόδηµος Τσαρ-
κνιᾶς, ποὺ φωτογραφήθηκε µαζί
του, γιὰ νὰ δώσει τὸ δικό του ἀνθελ-
ληνικὸ µήνυµα. -Πρόκειται γιὰ ἕνα
πρώην κληρικό, ποὺ ἀποσχηµατί-
στηκε τὴν δεκαετία τοῦ ’90� συνεχί-
ζει παράνοµα νὰ φορᾶ τὴν στολὴ
τοῦ παπᾶ καὶ εἶχε ἀναφέρει ὅτι τὸν
καθαίρεσαν, γιατί αἰσθανόταν Σκο-
πιανὸς καὶ ὄχι Ἕλληνας. -Ἀλήθεια σὲ
αὐτὸ τὸ γεγονὸς τῆς παρουσίας τοῦ
ψευτοπαπᾶ στὴν Κοµοτηνή, δὲν
ἔπρεπε νὰ πάρει θέση καὶ ἡ ἐκκλη-
σία καὶ νὰ τὸν καταδικάσει; ∆ηλαδὴ ὁ
καθένας σὲ αὐτὴ τὴ χώρα µπορεῖ νὰ
φοράει ὅ,τι στολὴ θέλει καὶ νὰ κάνει
ὅ,τι θέλει, νὰ ἐπικαλεῖται ὅποια ἰδιό-
τητα θέλει, χωρὶς νὰ δίνει λογα-
ριασµὸ σὲ κανένα;».

➢ Εἰς τὸ cyprustimes τῆς 24ης
Μαΐου 2015 ἐδηµοσιεύθη τὸ ἑξῆς:
«Τὴν ἀντίδραση τῆς ὁµάδας τῆς
ΣΕΚ Ἁγίου Ἀθανασίου προκάλεσε
ἡ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτη Λε-
µεσοῦ, νὰ τοὺς κάνει ἔξωση ἀπὸ τὸ
γήπεδο, σπάζοντας νωρίτερα τὸ
συµβόλαιο, µὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι ἡ
ὁµάδα δὲν πλήρωνε κανονικὰ τὸ
ἐνοίκιο καὶ προχώρησε µάλιστα
στὴν ὑπενοικίαση τοῦ γηπέδου. Οἱ
χρονοβόρες διαπραγµατεύσεις µε-
ταξὺ τῶν δύο πλευρῶν δὲν κατέλη-
ξαν σὲ συµβιβασµό, καθὼς ἡ ΣΕΚ
δὲν ἔµεινε ἱκανοποιηµένη ἀπὸ τὴν
πρόταση τῆς Μητρόπολης, νὰ πα-
ραχωρήσει συγκεκριµένη ἔκταση
γῆς στὴν ὁµάδα γιὰ τὴν ἀνέγερση
οἰκήµατος. Ἡ Μητρόπολη προχώ-
ρησε στὴν πώληση τοῦ οἰκοπέδου

µὲ τὸ νέο ἀγοραστὴ νὰ ἔχει ἐκπλη-
ρώσει ὅλες του τὶς οἰκονοµικὲς καὶ
ἄλλες ὑποχρεώσεις. Βρίσκεται
ὡστόσο στὴ µέση τῆς κόντρας Μη-
τρόπολης – ΣΕΚ Ἁγίου Ἀθανασίου,
µὴ µπορώντας νὰ ἐκµεταλλευτεῖ
τὴν περιουσία του, ἡ ὁποία ἔχει πε-
ριέλθει στὴν κατοχή του νοµότυπα.
Τὸ πρόβληµα ὡστόσο ὑφίσταται
καὶ ὁ Μητροπολίτης Λεµεσοῦ κα-
λεῖται νὰ τὸ ἐπιλύσει ἄµεσα, καθὼς
σὲ αὐτὸ ἐµπλέκονται καὶ πρόσωπα,
ποὺ καµία εὐθύνη δὲ φέρουν, ἀφοῦ
ἀκολούθησαν ὅλες τὶς διαδικασίες
νοµότυπα. Ἡ ὑπόθεση ἔχει ἤδη κα-
ταγγελθεῖ καὶ στὴν Ἀστυνοµία».

➢ Ἀνάρτησις τοῦ agioritikovima.gr
τῆς 31ης Μαΐου 2015 ἀναφέρει: «Ὁ
Προκαθήµενος τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας στὸ κήρυγµα –Κυριακὴ
τῆς Πεντηκοστῆς- στὴ τελετὴ
ἐνθρόνισης τοῦ νέου Μητροπολίτη
Κεφαλληνίας , κ. Γερασίµου, πα-
ρουσία 16 Ἀρχιερέων, ἐπιδίωξε νὰ
βάλει φρένο στοὺς Ποιµενάρχες τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δὲν
ἀκολουθοῦν τὴν ὁδὸ τῆς ταπεινώ-
σεως καὶ τῆς διακριτῆς παρουσίας
τους. Χαρακτηριστικὰ εἶπε:''Μὴν
παίρνουν τὰ µυάλα µας ἀέρα, δὲν
εἴµαστε ἐκπρόσωποι τοῦ Θεοῦ στὴ
γῆ ἀλλὰ ἐκπρόσωποι τῶν ἀνθρώ-
πων στὸν Θεό. Εἴµαστε ἁπλοὶ δια-
κονητὲς τοῦ Θεοῦ''». Εἰς ποίους
ἀνεφέρετο ὁ Μακαριώτατος;

➢ Ὁ «Πρωινὸς Λόγος Κοζάνης»
τῆς 3ης Ἰουνίου 2015 ἔγραψε: «Τί
συµβαίνει στὴ Γουαδελούπη τῆς
Μητρόπολης Σερβίων καὶ Κοζά-
νης; Εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅλοι οἱ προ-
σοντοῦχοι ἀρχιµανδρίτες τῆς Μη-
τρόπολης Σερβίων καὶ Κοζάνης
ἀποµακρύνονται ἢ φεύγουν γιὰ

«ἰδίους λόγους»; Ὁ Ἀµβρόσιος
Σταµπλιάκας, πρώην Γενικὸς
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Μη-
τρόπολης µετακινήθηκε στὴν Φανε-
ρωµένη καὶ κατόπιν ἔφυγε στὴν
Θεσσαλονίκη. Ὁ Αὐγουστῖνος Μύ-
ρου, ἱεροκήρυκας µὲ πλούσια δρά-
ση στοὺς νέους καὶ ὄχι µόνο µετα-
φέρθηκε στὸ Παλιογράτσανο. Καὶ
τώρα ἄλλη µία ἀκόµα µετακίνηση
ἑνὸς ἐπίσης ἀρχιµανδρίτη, ὁ ὁποῖος
εἶχε ὑποστεῖ µία ἀκόµα µετακίνηση
καὶ τώρα ἀπειλεῖται νὰ µείνει ἐκτὸς
Μητρόπολης. Ὡραῖα πράγµατα». Ἡ
Ἱ. Μητρόπολις θὰ δώση ἀπάντησιν
εἰς τὸ δηµοσίευµα;

➢ ∆ηµοσίευµα τῆς «Αὐγῆς» τῆς
3ης Ἰουνίου 2015 ἀναφέρει: «Πάλι
µὲ χρόνια µὲ καιρούς, πάλι δικιά
µας θὰ εἶναι». Αὐτὰ καὶ ἄλλα ἐνδια-
φέροντα εἶπε ὁ Μητροπολίτης
Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς σὲ
ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε στὴν Κοµο-
τηνὴ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἁλώσεως.
Σηµείωσε ἐπίσης ὅτι εἶναι «παθη-
τικὴ ἡ ψυχή µας», κάλεσε τοὺς πο-
λιτικούς, τοὺς ἐπιστήµονες, τοὺς
δασκάλους καὶ τοὺς καθηγητὲς νὰ
ξυπνήσουν στὰ παιδιά µας «τὴν
ἑλληνικὴ ψυχὴ» καὶ σηµείωσε
«πὼς θὰ πεῖ κάτι οὐτοπικό», ὅτι
κάποια µέρα πάλι ὁ Σταυρὸς θὰ
εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία.
Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα συναφῆ τὰ εἶπε
παρουσίᾳ δηµοτικῶν συµβούλων,
τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη Ροδόπης,
τοῦ περιφερειακοῦ διευθυντῆ
ἐκπαίδευσης καὶ πολιτῶν ποὺ
πῆγαν στὸ Ἰµαρὲτ τῆς Κοµοτηνῆς
νὰ παρακολουθήσουν ἕνα «δρα-
µατικὸ θεατρικὸ δρώµενο» γιὰ τὴν
ἅλωση. Ὅλα αὐτὰ εἰπώθηκαν σὲ
µία περιοχὴ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
ἠρεµία».

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

Νά σκεπάζουμε τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων
Μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος «Ἀδελφοί, ἐάν καί προληφθῆ ἄνθρωπος ἔν

τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοί καταρτίζετε τό τοιοῦτον ἐν
πνεύματι πραότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μή καί σύ πειρασθῆς». (Γαλ.
6,1) Δηλαδή τί λέγει: Ἀδελφοί, ἐάν κάποιος ἀδελφός πέση σέ κάποιο
ἁμάρτημα σεῖς οἱ πνευματικοί νά τόν διορθώνετε μέ πνεῦμα πραότη-
τας, μέ προσοχή μή τυχών καί πέσης καί σύ σέ πειρασμό. Καί πράγμα-
τι ἀπό τίς διηγήσεις τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας βλέπουμε πολ-
λούς πού δέν φέρθηκαν πνευματικά σέ ἀδελφό πού ἔπεσε σέ κάποιο
παράπτωμα, ἔπεσαν οἱ ἴδιοι στό ἴδιο παράπτωμα καί μάλιστα σέ μεγα-
λύτερο βαθμό. Γιά αὐτό, ὅταν κάποιος ἀδελφός ρώτησε τόν Ὅσιο Ποι-
μένα «Γέροντα, ἐάν ἀντιληφθῶ τό πταῖσμα τοῦ ἀδελφοῦ μου, εἶναι κα-
λό νά τό σκεπάσω;» Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε. «Ὁσάκις σκεπάζουμε
τό πταῖσμα τοῦ ἀδελφοῦ μας, σκεπάζει καί ὁ Θεός τίς ἁμαρτίες μας,
καί ὁσάκις τό φανερώνουμε φανερώνει καί ὁ Θεός τίς ἁμαρτίες μας».    

*    *    *
Σέ κάποιο μέρος ζοῦσε ἕνας μοναχός, γιά τόν ὁποῖον ὑπῆρχε ἡ φήμη

ὅτι ἦταν πόρνος. Κατά σύμπτωση μάλιστα ὅταν εἶχε προσκληθῆ καί ὁ
Ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς, ὁ ὁποῖος ἦταν καί Ἐπίσκοπος, εὑρίσκετο στό κελλί
του καί ἡ γυναίκα, μετά τῆς ὁποίας ἐλέγετο ὅτι ἁμάρτησε. Οἱ κάτοικοι
λοιπόν τῆς περιοχῆς σκέφθηκαν νά πάρουν μαζί καί τόν ἐπίσκοπο καί
νά πᾶνε στό κελλί τοῦ μοναχοῦ καί, ἀφοῦ τούς ἐλέγξη μέ σφοδρότητα,
νά διώξη τό ζεῦγος τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ μοναχός κατάλαβε τί ἑτοιμαζόταν ἐναντίον του καί πρόλαβε καί
ἔκρυψε τήν γυναίκα σέ ἕνα μεγάλο πιθάρι. Ὁ Ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς, σάν
προορατικός πού ἦταν, γνώριζε τήν πράξη τοῦ μοναχοῦ καί μόλις
ἔφθασε καί μπῆκε στό κελλί, κάθισε μέ τρόπο πάνω στό πιθάρι καί
διέταξε νά γίνη συστηματική ἔρευνα στό κελλί, γιά νά βρεθῆ ἡ γυναίκα
τῆς ἁμαρτίας. Ἔψαξαν ὅλοι μέ κάθε λεπτομέρεια τό κελλί, χωρίς νά
μπορέσουν νά βροῦν τήν γυναίκα. Μετά ἀπό αὐτό εἶπε ὁ Ὅσιος
Ἀμμωνᾶς. «Βλέπετε; Ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρήση». Καί ἀφοῦ εὐχήθη-
κε σέ ὅλους, ἔδωσε ἐντολή νά φύγουν ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες.

Ὅταν ἔμεινε μόνος στό κελλί, ἔπιασε ἀπό τό χέρι τόν μοναχό καί ἐνῶ
μέ τό βλέμμα του τοῦ ἔδωσε νά καταλάβη, ὅτι ἀντιλήφθηκε τά πάντα,
τοῦ εἶπε γεμᾶτος ἀγάπη. «Πρόσεχε τόν ἑαυτόν σου, ἀδελφέ». Χωρίς
νά πῆ τίποτα ἄλλο, ἀνεχώρησε.

*    *    *
Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος εἶχε καλέσει μετά τούς διωγμούς κατά τῶν

χριστιανῶν, ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες καί τούς παρέθεσε δεῖπνο
πλούσιο. Συμβούλευε τότε ὅλους τούς Ἐπισκόπους νά ἔχουν εἰρήνη,
ὁμόνοια καί πίστη. Νά δείχνουν ἀγάπη μεταξύ τους καί νά μή ὑβρίζουν
ἤ ἀτιμάζουν τούς ἀδελφούς τους. Μάλιστα ἐπειδή μερικοί τοῦ ἔδωσαν
ἀναφορές ἐναντίον μερικῶν Ἐπισκόπων, ὁ Ἅγιος ἀντί νά τίς ἀναγνώση
καί νά τίς ἐξετάση μπροστά σέ ὅλους, τίς ἔκαψε μπροστά τους καί εἶπε
τά ἑξῆς ἀξιομνημόνευτα λόγια. «Ἐάν καί ἐγώ ὁ ἴδιος ἤθελα νά δῶ
Ἀρχιερέα ἁμαρτάνοντα, βεβαίως ἤθελον σκεπάσει αὐτόν μέ τήν πορ-
φύρα μου».

Μάλιστα λέγεται ὅτι ἦταν τόσο ἀμνησίκακος ὁ Ἅγιος, ὥστε ὅταν με-
ρικοί λιθοβόλησαν τήν εἰκόνα του προσπάθησαν οἱ δικοί του νά τόν
πείσουν νά τούς τιμωρήση, διότι διά λίθων ἐπλήγωσαν τό πρόσωπό του.
Ὅμως ὁ ἀνεξίκακος βασιλεύς, ἀφοῦ ψηλάφησε τό πρόσωπό του καί χα-
μογέλασε, εἶπε τά ἑξῆς: «Πουθενά δέν βλέπω πληγή στό πρόσωπό
μου, ἀλλά ὑγιὴς μέν εἶναι ἡ κεφαλή μου, ὑγιής δέ καί ἡ ὄψη μου ὅλη».

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ 
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Ὑποχρεωτικά τά Θρησκευτικά 
διά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς Μαθητάς

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΧΑΝΙΩΤΕΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ
Κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ 

διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ
Πολλὲς εἶναι οἱ παγίδες τοῦ ἐχθροῦ µας, ἀλλὰ δύο εἶναι αὐτὲς ποὺ

χρησιµοποιεῖ περισσότερο ὁ διάβολος, γιὰ νὰ παρασύρει τὸν ἄνθρω-
πο στὸν ὄλεθρο. Ἡ πρώτη ὀνοµάζεται ἀπελπισία καὶ ἡ δεύτερη ἀναι-
σθησία. Μὲ τὴν ἀπελπισία εἰσηγεῖται ὅτι λόγῳ τῶν ἁµαρτιῶν του ὁ
ἄνθρωπος εἶναι πλέον χαµένος. Ὅτι δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Μὲ τὴν
πνευµατικὴ ἀναισθησία ἀφήνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ζεῖ µέσα στὴν πλάνη
καὶ στὴν αἵρεση καὶ νὰ πιστεύει ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται θὰ σωθεῖ.
Ἂν καὶ ἐντελῶς ἀντίθετη ἡ µία κατάσταση τῆς ἄλλης, ἔχουν ὅµως κοινὴ
βάση καὶ κοινὰ τὰ ἀποτελέσµατα, ἀφοῦ καὶ οἱ δύο ἀπορρίπτουν τὴν
σώζουσα µετάνοια καὶ τὴν ἐκζήτηση τῆς σωτηρίας, ποὺ ἀπέρρευσε
ἀπὸ τὸν Σταυρικὸ θάνατο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ ὅσοι ἀποτελοῦµε συνειδητὰ µέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
µας δὲν θὰ πρέπει οὔτε νὰ ἀπελπιζόµαστε, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἐφησυχά-
ζουµε, ἀφοῦ ἡ σωτηρία µας εἶναι ἀσφαλὴς καὶ ἐγγυηµένη. Καὶ εἶναι
ἐγγυηµένη, διότι τὴν ἐγγυῶνται ὁ θάνατος καὶ ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ.

Οὐδέποτε ὁ ἄνθρωπος θὰ µποροῦσε νὰ συλλάβει µὲ τὴν πεπερα-
σµένη του διάνοια τὸ µοναδικὸ αὐτὸ γεγονός, τὸν σταυρικὸ δηλαδὴ θά-
νατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ δὲ συγκλονιστικὸ εἶναι ὅτι τὴν σταύρωση
τὴν ἐνεργεῖ ὁ ἁµαρτωλὸς καὶ ἔνοχος ἄνθρωπος, χάριν τοῦ ὁποίου καὶ
ἀντὶ τοῦ ὁποίου ἀποθνῄσκει ὁ Χριστός. Τώρα πλέον ὁ ταλαίπωρος
ἄνθρωπος σῴζεται ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν θλίψη καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο,
ποὺ φέρει ὡς ἀποτέλεσµα ἡ ἁµαρτία.

∆ὲν εἶναι καθόλου ἁπλὴ ὑπόθεση ἡ ἁµαρτία, ὅπως νοµίζουν ἀρκετοὶ
καὶ παίζουν µαζί της. Πρόκειται περὶ ἐπαναστάσεως καὶ ἔχθρας ἐναν-
τίον τοῦ ∆ηµιουργοῦ, γι' αὐτὸ καὶ πρέπει εὐκαίρως ἀκαίρως νὰ τονίζε-
ται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κατάρα αὐτὴ ἀποτελεῖ χωρισµὸ τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Ἀλλὰ σ' αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σηµεῖο τῆς ἀποστασίας φανερώνεται ἡ
ἀνέκφραστη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκδηλώνεται τὸ προαιώνιο σχέδιο
τῆς σωτηρίας.

Καὶ ὅπως θεοπνεύστως τονίζει στὸ Ἀπ. Ἀνάγνωσµα ὁ Ἀπ. Παῦλος
“Ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ”.
Ὁ θάνατος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ, ὄχι µόνο σταµάτησε τὸ κακό, ἀλλὰ ἐξι-
λέωσε τὸν ἄνθρωπο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπῆλθε συµφιλίωση τελεία
καὶ ὁλοκληρωτική. Αὐτὸ σηµαίνει πὼς ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν δυνατότη-
τα, ἐὰν ὄντως θελήσει νὰ ἀνέλθει καὶ πάλιν στὸ “ἀρχαῖον κάλλος”!

Ἀλλὰ ἐνῷ ἔτσι ἔχει ἡ κατάσταση, ἐνῷ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατρὸς διὰ
τῆς Θυσίας τοῦ Υἱοῦ Του καὶ τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
ἄνοιξε τὸν δρόµο γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὸν ἐξαγιασµὸ τοῦ ἀνθρώπου,
βλέπουµε ὅτι ἐµεῖς οἱ ἴδιοι γινόµαστε τὸ ἐµπόδιο στὴν εὐλογηµένη αὐτὴ
πορεία πρὸς τὸν φωτισµὸ καὶ τὴν θέωση. Αἰσθανόµαστε ὄχι λίγες
φορὲς τὴν ἁµαρτητικὴ ροπὴ µέσα µας ὡς µαγνήτη τοῦ διαβόλου νὰ
µᾶς ἀποσπᾶ ἀπὸ τὰ ὕψη τῆς Χάριτος καὶ νὰ µᾶς προσκολλᾶ στὴν ὕλη
τῆς φθορᾶς καὶ στὸν πνευµατικὸ θάνατο µέσῳ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν
ποικίλων παθῶν καὶ ἀδυναµιῶν.

Καὶ τὸ ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι ἡ ἐνοχή, οἱ τύψεις
καὶ ἡ συναίσθηση ὅτι ἐλυπήσαµε τὴν σταυρωµένη ἀγάπη καὶ ἀθετήσα-
µε τὶς ἱερὲς ὑποσχέσεις τοῦ βαπτίσµατος. Τότε ὅµως εἶναι ποὺ δὲν
πρέπει νὰ παραιτούµαστε ἀπὸ τὸν ἀγῶνα µας. Ὅσο κι ἂν τὰ κύµατα
µᾶς κτυποῦν, τόσο καὶ περισσότερο θὰ ἐλπίζουµε. Καὶ τοῦτο, διότι ὁ
Χριστὸς παρεµβαίνει µεταξὺ ἡµῶν καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὡς αἰώνιος
Λυτρωτής µας. 

Ὁ θάνατός Του µᾶς συµφιλίωσε µὲ τὸν Θεὸ καὶ ἡ ζωή Του µᾶς ἐξα-
σφαλίζει καὶ ἐγγυᾶται τὴν σωτηρία µας. Αὐτὸ ἀκριβῶς τονίζει καὶ ἡ
ἀποστολικὴ φράσις “σωθησόµεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ”.

Καὶ αὐτὰ µὲν γιὰ ὅ,τι ἔκαµε ὁ Θεὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἐὰν ὅµως
ἐµεῖς οἱ ἴδιοι δὲν πιστεύσουµε καὶ δὲν ἐργασθοῦµε τὴν σωτηρία µας διὰ
τῆς µετανοίας καὶ τῆς ἐν γένει Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἡ θυ-
σία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ µόνη της δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ µᾶς σώσει. Ἀπαι-
τεῖται καὶ ἡ ἐκ µέρους τοῦ ἀνθρώπου πίστη καὶ ἀποδοχὴ τοῦ σωτηριώ-
δους ἔργου τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτὸ ὅµως τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας δὲν
ἐνεργοποιεῖται οὔτε ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν τὸ θέλει, οὔτε ἐὰν βρίσκεται
ἐκτὸς τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Ἐκτός τῆς Ἁγίας µας Ὀρθοδοξίας.
Ἔτσι λοιπὸν καταλήγουµε στὸ ὅτι ὄχι µόνο ὅσοι ζοῦνε µέσα σ᾽ ἕνα
πνεῦµα ἀναισθησίας δὲν σῴζονται, ἀλλὰ ἐγκληµατοῦν καὶ ὅσοι ὀρθό-
δοξοι καὶ µάλιστα “ποιµένες” Ὀρθόδοξοι διακηρύσσουν ὅτι ὑφίστανται
καὶ ἄλλες σώζουσες “Ἐκκλησίες” ἐκτὸς αὐτῆς τῆς Ὀρθοδόξου. Πρόκει-
ται δηλαδὴ εἴτε περὶ ἀφελῶν καὶ ἀγραµµάτων περὶ τὰ Θεολογικὰ καὶ
τὴν ∆ογµατικὴ – Πατερικὴ διδασκαλία, εἴτε περὶ συνειδητῶν προ-
δοτῶν, ποὺ ὡς ἄλλοι λύκοι ἐν δορᾷ προβάτου κατεργάζονται τὴν
φθορὰ τοῦ ποιµνίου.

Ὅσοι µάλιστα ἐκ τῶν πιστῶν παρακολουθοῦν τὰ οἰκουµενιστικὰ τε-
κταινόµενα, διαπιστώνουν ὅτι ὁλονὲν καὶ περισσότερο ἡ λαίλαπα
αὐτὴ ἰσοπεδώνει τὴν ὀρθόδοξον συνείδησιν, ἐνῷ ἀπὸ τὴν ἄλλην προσ -
φέρει τὰ µαξιλαράκια τοῦ διαβόλου σὲ ὅσους ἐκτὸς Ἐκκλησίας θὰ ἤθε-
λαν νὰ ἐνταχθοῦν στὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Μὲ δύο λόγια οἱ Οἰκουµε-
νιστὲς παίζοντας ρόλο διαβόλου, ἐπὶ τῆς οὐσίας καταστρατηγοῦν τὸ
σχέδιο τῆς σωτηρίας. Καὶ ἐπειδὴ φθάσαµε στὸ σηµεῖο νὰ ἀθετεῖται ἡ
πίστη ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων ταγῶν καὶ νὰ προδίδεται ἡ παρακαταθή-
κη, κρίνεται ἀναγκαῖο ὅσοι πιστοί, νὰ ἀπαιτοῦ καὶ νὰ ἐλέγχουν τὰ πι-
στεύω ὅσων αὐθαιρέτως µᾶς “ἐκπροσωποῦν” στὶς οἰκουµενιστικὲς
συνάξεις καὶ ὑπογράφουν ἀντὶ ἡµῶν κείµενα τὰ ὁποῖα εἶναι ὅλως
ἀπαράδεκτα ἀπὸ δογµατικῆς, νοµοκανονικῆς καὶ Ὀρθοδόξου βιωµα-
τικῆς ἀπόψεως.

Αὐτὸ τὸ αἷµα τοῦ Χριστοῦ, µᾶς ἐξαγνίζει, µᾶς φωτίζει, µᾶς ἐνδυνα-
µώνει, µᾶς ἐξαγιάζει καὶ µᾶς καθοδηγεῖ, διὰ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
µας, στὸ νὰ ἀρνηθοῦµε τὴν τακτικὴ τῶν ριψάσπιδων οἰκουµενιστῶν
καὶ ἐντὸς καὶ µόνο ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας µας (οὐδέποτε στὰ σχίσµατα
καὶ στὶς ποικίλες ἀντικανονικὲς καταστάσεις) νὰ ἀκολουθοῦµε τὴν Ἀπο-
στολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση, ποὺ αὐτὴ καὶ µόνο αὐτὴ ὁδηγεῖ στὴ
σωτηρία. Ἀµήν.

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
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Ἐπανέκδοσις
Ἐπανεκδόθη τὸ πάντα ἐπίκαιρον καὶ
χρήσιμον βιβλίον τοῦ Ἀχριμανδρί-
του Σπυρίδωνος Σπυρ. Μπιλάλη

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ

(Δύο ἀποκαλυπτικοὶ Τόμοι)
• Ἡ πληρέστερη καὶ πιὸ θεμελιωμέ-
νη ἔκδοσις διὰ τὸ κορυφαῖον πρό-
βλημα τῆς πίστεως.
• Ἐξηγεῖ μὲ ἀντικειμενι κὰ στοιχεῖα
τὰς διαφο ρὰς τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ
τὴν Ὀρθοδοξίαν.
• Ἕνα βιβλίον τῆς Θεολογικῆς ἀλη-
θείας τὸ ὁ ποῖον πρέπει νὰ διαβά-
σουν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι.

• Πρόλογος Β´ ἐκδόσεως ἀπὸ τὸν μακαριστὸν Ἁ γιο ρείτην Μοναχὸν
Νικόδημον Μπιλάλην.

Ἀποστέλεται ταχυδρομικῶς (ἀντικαταβολή)
Α´τόμος 444 σελ. 15 € . Β´τόμος 744 σελ. 20 €.

Ἐκοιμήθη ὁ Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου
Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovi-

ma τῆς 30ῆς Μαΐου 2015:
«Ἐκοιµήθη τὶς πρῶτες πρωινὲς

ὧρες (Ἑλλάδος) τῆς 30ῆς Μαΐου σὲ
ἡλικία 81 ἐτῶν ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ὀλύµπου Ἄνθιµος
(Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο). Ὁ
Ἄνθιµος ∆ρακωνάκης γεννήθηκε
στὴν Κρήτη στὶς 20 Νοεµβρίου
1934. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης τὸ 1956N

Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφηµέριος στὸ
Βέλγιο καὶ στὴ Γερµανία (Βερολί-
νο)N Στὶς 17 Ἀπριλίου 1977 χειρο-
τονήθηκε τιτουλάριος Ἐπίσκοπος
Χριστουπόλεως, Βοηθὸς Ἐπίσκο-
πος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµε-
ρικῆςN Στὶς 15 Μαρτίου 1979 ἐξε-
λέγη Ἐπίσκοπος Βοστώνης καὶ στὶς
15 Νοεµβρίου 1983 Ἐπίσκοπος
Ντένβερ. Τὸ 1988 παραιτήθηκε.
Στὶς 15 Ὀκτωβρίου 1992 ἐξελέγη τι-
τουλάριος Ἐπίσκοπος Ὀλύµπου».

Μελίκρατον καί Κυκεών



Σελὶς 4η 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(3oν)
Στὰ προηγούµενα φύλλα, καλοί

µου φίλοι, εἴδαµε τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ
sexting, πῶς προῆλθε, ποιὰ εἶναι ἡ
ἀπήχησή του στὴ νέα γενιὰ καὶ σὲ τί
ὀφείλεται ἡ ἀπήχηση αὐτὴ ποὺ
ἔχει. Τώρα θὰ δοῦµε τὰ ἑξῆςN

Τί ἀποκαλύπτει 
τὸ sexting;

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουµε τὸ sex-
ting ἀποκαλύπτει πολλὰ πράγµα-
τα, ὅπως:

• Τὴν συνεχῆ ἐνασχόληση
πολλῶν νέων µὲ τὸ σὲξ σὲ βαθµὸ
ποὺ µπορεῖ νὰ φθάσει καὶ σὲ
ἀκραῖα σηµεῖα!

• Τοὺς σεξουαλικὰ ἐνεργοὺς νέ-
ους γιατί, ὅπως ἀποκαλύπτουν οἱ
σχετικὲς ἔρευνες, µὲ τὸ sexting δὲν
ἀσχολοῦνται οἱ ἁγνοὶ νέοι.

• Τὴν ἔλλειψη τῆς ἀπαιτούµενης
σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, αὐτῆς ποὺ
εἶναι δοµηµένη στὴν ἁγνότητα καὶ
τὴν ἐγκράτεια.

• Τὴν ἔλλειψη, ἐπιπλέον, καὶ τῆς
ψηφιακῆς ἀγωγῆς, ὅπως θὰ λέγα-
µε ἐκείνη ἀκριβῶς τὴν ἀγωγὴ ποὺ
ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ὀρθολογικὴ χρή-
ση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας.

• Τὴν ἔλλειψη, ἀκόµη, τῶν ὁποι-
οδήποτε ἠθικῶν ἀναστολῶν ἰδιαί-
τερα δὲ ἐκ µέρους ἐκείνων ποὺ
στέλνουν τὸ ἀκατάλληλο ὑλικό, ἄρα
καὶ τὴν ἔλλειψη τῶν ὁποιωνδήποτε
ὁρίων καὶ φραγµῶν. Θὰ λέγαµε δη-
λαδὴ πὼς πρόκειται γιὰ ἀσύδοτη
συµπεριφορὰ ἐκ µέρους τους!

• Τὴν ἄγνοια ἢ καὶ τὴν ὑποτίµηση
τῶν κινδύνων (ἠθικῶν, ψυχολο-

γικῶν, κοινωνικῶν, νοµικῶν) ἀπὸ
µιὰ τέτοια (δηλ. τὴν sexting) συµπε-
ριφορά.

• Τὴν ὅλο καὶ αὐξανόµενη δια-
φθορά, ἡ ὁποία χρησιµοποιεῖ παν-
τοιοτρόπως ὅλα τὰ µέσα καὶ µάλι-
στα ἅπασες τὶς ἐξελίξεις τῆς τεχνο-
λογίας, σὲ βάρος ἰδιαίτερα τῆς νέας
γενιᾶς.

Τὸ sexting 
εἶναι ἀπάνθρωπο!

Ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ τὸ sexting
«µπαίνει κατ’ εὐθεῖαν στὸ ψητό»,
ὅπως λέγεται, φαίνεται καθαρὰ
ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ
τὸ χρησιµοποιοῦν κανένας συναι-
σθηµατισµός, οὔτε κἄν ἀνθρώπινη
προσέγγιση. Ἑποµένως πὼς πρό-
κειται σαφῶς γιὰ ζῳώδη συµπερι-
φορά! 

Ἐξάλλου αὐτό, εἶναι καὶ τὸ ἰδιαί-
τερο χαρακτηριστικὸ γνώρισµα τῆς
τεχνολογίας. Νὰ καταργεῖ, δηλαδή,
τὸ συναίσθηµα καὶ τὴν ἀνθρωπιά.
∆ὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ οἱ εἰδικοὶ ψυ-
χολόγοι λένε πὼς τὸ sexting βρί-
σκει ἀπήχηση σὲ ἀνθρώπους
χωρὶς συναισθήµατα. 

Ἐπιπλέον ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ καὶ
τούτη ἡ διαπίστωση – ἀξίωµα: Πὼς
ὅσοι ἐπιδίδονται σὲ ἐρωτικὲς σχέ-
σεις µέσῳ διαδικτύου, οὐδέποτε τὶς
ἐκλαµβάνουν ὡς σοβαρές, ποι-
οτικὲς καὶ διαχρονικές. Ὅπως καὶ
νὰ τὸ κάνουµε στὸν ψηφιακὸ κό-
σµο ἡ ἀνθρώπινη συµπεριφορὰ
εἶναι ἐλλιπέστατη καὶ σαφῶς περιο-
ρισµένη. 

Τὸ ἴδιο παρατηρεῖται βεβαίως καὶ
στὸ φλέρτ, στὸ ὁποῖο µετράει ἀκό-

µη καὶ ἡ χροιὰ τῆς φωνῆς, ἡ µατιά,
τὸ χαµόγελο κ.λπ. Πῶς νὰ µετα-
φερθοῦν αὐτὰ στὸν ψηφιακὸ κό-
σµο; Ἐκεῖ ἔχουµε µόνο τὸ «εἰκονικὸ
πρόσωπο», µὲ ὅ,τι αὐτὸ σηµαίνει. 

Εἶναι ἑπόµενο νὰ τὸ βλέπει πλέ-
ον κανεὶς τὸν ἄλλο ψυχρά, νὰ κι-
νεῖται ἀπολύτως ὠφελιµιστικὰ καὶ
νὰ λειτουργεῖ ἀπάνθρωπα. 

Πῶς ἐνδίδει 
κανεὶς σ’ αὐτό;

Εἶναι ἀπορίας ἄξιο, πῶς εἶναι δυ-
νατὸ µία ἔφηβη, νὰ στέλνει σὲ
ἄλλους γυµνές της φωτογραφίες.
Πέραν τῶν ὅσων ἀναπτύξαµε, µὴ
ξεχνᾶµε πὼς τελικὰ χρησιµο-
ποιοῦνται ὅλες οἱ «λογικές» τῆς
ἁµαρτίας!  Νά, σὰν αὐτές:

•  «∆ὲν εἶσαι µωρό, τώρα πιὰ µε-
γάλωσες»!

•  «Ἔτσι κάνουν ὅλοιN Καὶ ὁ τά-
δε N καὶ ὁ τάδεN»!

•  «Μὲ τέτοια νοοτροπία ποὺ
ἔχεις τί θὰ ποῦν γιὰ σένα τὰ ἄλλα
τὰ παιδιά;»

• «Μὴ φοβᾶσαι N δὲν θὰ τὸ δεῖ
κανεὶς ἄλλος παρὰ µόνον ἐγὼ ποὺ
ξέρεις πόσο σὲ ἀγαπῶN ἔχε µου
ἐµπιστοσύνηN»!

• «Εἶσαι πολὺ ὄµορφηN» κ.λπ.!
Ἔτσι τὸ ἀθῷο γίνεται ἐπικίνδυνο,

τὸ ἐπικίνδυνο µοιραῖο καὶ τὸ «γιὰ
πλάκα» τραγῳδία, ὅπως θὰ δοῦµε
ἀµέσως πιὸ κάτω.

[Στὸ ἑπόµενο θὰ ἀναπτύξουµε
πῶς τὸ sexting εἶναι ἐνταγµένο στὸ
ὅλο παιχνίδι τῆς διαφθορᾶς!]

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

«Γρηγορεῖτε», εἶναι τὸ σύνθηµα
τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ζωῆς
µας. Ἀγρυπνεῖτε καὶ ἐργάζεσθε τὰ
ἔργα τοῦ φωτός, µᾶς προτρέπουν
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὁ Ματθαῖος
(Κεφ. κστ΄ 21), ὁ Λουκᾶς (Πραξ. κ΄
31) καὶ ὁ Παῦλος (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13).
Ἡ ζωή µας στὴ γῆ αὐτὴ εἶναι πολὺ
σύντοµη καὶ δὲν δικαιολογεῖται χά-
σιµο χρόνου. Ὁ πονηρὸς ἐργάζεται
ἀσταµάτητα, γιὰ νὰ µᾶς παρασύ-
ρει, γιὰ νὰ παρασύρει κάθε πιστὸ
στὴν ἀπώλεια. ∆ὲν κουράζεται πο-
τέ. Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά του. Γιὰ τὸ
Χριστιανό, ὅµως, ἡ µὴ ἐγρήγορση,
ἡ ραθυµία, εἶναι θανατηφόρα, γιατὶ
µᾶς ρίχνει χωρὶς ἀντίσταση στὰ δί-
χτυα τοῦ παµβεβήλου, στὰ δίχτυα
τοῦ σκότους τῆς ἀπωλείας. 

Ὁ οἰκονόµος τοῦ χρόνου τῆς
ζωῆς, ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ ∆οµ-
βοΐτης, ποὺ πρόσεχε τὸ χρόνο του
ὅσο τίποτα ἄλλο καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ Κύ-
ριος θὰ µᾶς κρίνει γιὰ τὶς ἁµαρτίες
µας, ἀφοῦ ὡς ἄνθρωποι εἴµαστε
ἐπιρρεπεῖς στὴν ἁµαρτία, πολὺ
ὅµως περισσότερο θὰ µᾶς κρίνει
γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἀξιοποιήσαµε σωστὰ
τὸ χρόνο τῆς ζωῆς µας. Σὲ ἕνα ἀπὸ
τὰ ποιήµατά του ὁ µεγάλος αὐτὸς
σύγχρονος ἀσκητὴς µᾶς προτρέ-
πει λέγοντας: 

Ὅσο εἶν’ μέρα κι’ εἶναι φῶς μὴ
κάθεσαι, ἐργάζου, | μὲ προσευχὲς
κι’ ἔργα καλὰ πρὸς ἔξοδο ἑτοιμά-
ζου. | Στοῦ βίου πιὰ περπάτησες
πολὺ τὸ μονοπάτι | καὶ δὲν σ’ ἀπό-
μεινε ἀπ’ αὐτὸ παρὰ μικρὸ κομμάτι.
| Σὲ λίγο νύχτα σκοτεινὴ τὰ μάτια
θὰ σφαλίσῃ | καὶ τάφος κρύος μεσ’
στὴ γῆ τὸ σῶμα σου θὰ κλείσῃ. | Μὴ
ραθυμῇς, μὴ στέκεσαι, μὴ χάνῃς
τὸν καιρόν σου | «ἕως ἡμέρα ἔτι
ἐστίν» ἐργάζου σ’ τὸν ἀγρό σου. |
Καὶ θἄρθῃ κι’ ἡ συγκομιδὴ καὶ ἡ
καρποφορία | ποτὲ δὲν μένει ἄκαρ-
πος ἡ θεία ἐργασία. 

Κάθε ἡµέρα τῆς ζωῆς τελειώνει
σύντοµα καὶ τὸ βράδυ ἔρχεται φυ-
σιολογικά. Κάποτε θὰ ἔλθει καὶ τὸ
αἰώνιο βράδυ. Θὰ εἶναι τὸ βράδυ
ποὺ θὰ µᾶς καλέσει κοντά Του ὁ
Νυµφίος µας καὶ ἀλλοίµονο, ἐὰν τὸ
λυχνάρι τῆς ψυχῆς µας βρεθεῖ ἐκεί-
νη τὴ στιγµὴ χωρὶς λάδι! Γι’ αὐτὸ ἂς
γρηγοροῦµε καὶ ἂς ἱκετεύουµε τὸν
Κύριο µαζὶ µὲ τὸν Ὅσιο Ἰωάννη: 

Μόνον δός μου Σύ, Χριστέ μου,
σἄν ἐρθῆ κεῖνον τὸ βράδυ | ἡ ψυχή
μου νὰ μὴ νοιώσῃ ἴχνος ἄϋλο σκο-
τάδι. | Κι’ ὅλη φῶς, χαρὰ κι’ ἀγάπη
ἀπ’ τοῦ βίου τὴν ἑσπέρα | τὴν
αἰώνια ν’ ἀντικρύσῃ καὶ ἀνέσπερη
ἡμέρα.

Σ’ αὐτὴ τὴν ἐγρήγορση, τὴ σω-
στική, µᾶς προτρέπει καὶ ὁ Εὐαγγε-
λιστὴς Ματθαῖος λέγοντας: «Γρη-
γορεῖτε, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡµέραν
οὐδὲ τὴν ὥραν, ἐν ᾗ ὁ Υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἔρχεται» (Ματθ. κε΄ 13).
Καὶ τί σηµαίνει ἐγρήγορση; Σηµαί-
νει ἀδιάλειπτη προσευχή, ψαλµω-
δία, δάκρυα, µελέτη θείων
Γραφῶν, ἀνάταση τοῦ νοῦ στὸν
οὐρανὸ καὶ τὸ βλέµµα κατεβασµέ-
νο στὴ γῆ, ἐλεηµοσύνες καὶ ἐµµονὴ
στὴν Ὀρθόδοξη παράδοσή µας.
Ἐγρήγορση σηµαίνει, ἐπίσης, τάξη
στὴ ζωή µας καὶ ἀκρίβεια καὶ

αὐστηρότητα στὸ ὡρολόγιο πρό-
γραµµα τῆς διαθέσεως τοῦ ἡµερή-
σιου χρόνου µας. Σηµαίνει ἀπαγό-
ρευση κρίσεως προσώπων, µετα-
φορᾶς νέων εἰδήσεων καὶ πληρο-
φοριῶν πάσης φύσεως καθὼς καὶ
διηγήσεων χρονοβόρων. Ἐγρή-
γορση σηµαίνει κατανάλωση ὅλου
τοῦ χρόνου τῆς ἐπικοινωνίας µας
µὲ τοὺς ἄλλους σὲ καθαρὰ πνευµα-
τικῆς καὶ ἐπικοιδοµητικῆς φύσεως
θέµατα καθὼς καὶ στὴν κοινὴ ἀνά-
γνωση ἱερῶν κειµένων. Ἐγρήγοσ-
ρη σηµαίνει καὶ προσευχητικὴ διά-
θεση. Ἡ προσευχὴ µᾶς εἶναι πάν-
τοτε ἀπαραίτητη καὶ µᾶς χρειάζεται,
ὄντας ὠφέλιµη. Καὶ τοῦτο γιατί
αὐτὴ µᾶς κρατεῖ σὲ κοινωνία µὲ τὸ
Θεὸ καὶ µᾶς συντηρεῖ κάτω ἀπὸ τὴ
σκέπη Του. Ἡ προσευχὴ µᾶς φυλά-
ει ἀπὸ τὴ φιλαυτία καὶ τὴν ἐγωϊστικὴ
αὐτοπεποίθηση καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ
παραστράτηµα τῆς µαταιοδοξίας
καὶ τῆς ὑπερηφάνειας. Σὲ περίοδο
θλίψεως καὶ κινδύνων, ὁρατῶν καὶ
ἀοράτων, ἡ προσευχὴ µᾶς εἶναι
ἀκόµη πιὸ ἀπαραίτητη. Γιατὶ εἶναι ἡ
ἔκφραση τῆς δικῆς µας ταπεινώσε-
ως καὶ τῆς ἐλπίδας µας στὸ Θεό.
Γιατὶ µᾶς φέρνει κοντὰ στὴ θεία
βοήθεια, στὸ θεῖο ἔλεος. Ἔτσι δὲν
αὐτονοµούµαστε καὶ ὁ παντοδύνα-
µος Θεὸς ἔρχεται συνεργός µας καὶ
µᾶς βγάζει ἀπὸ τὶς δυσκολίες.

Ἐγρήγορση σηµαίνει καὶ διαρκῆ
προετοιµασία γιὰ πόλεµο. Σηµαίνει
ἑτοιµότητα στὴν ἀντιµετώπιση τοῦ
ἐχθροῦ ποὺ παραµένει ἀνύστα-
κτος. Αὐτὸς µὲ διαφορετικὲς
µορφὲς κάθε φορὰ µᾶς ἐπιτίθεται,
ὅπως ἐπιτίθεται καὶ στὴν Ἐκκλησία
µας, «ὡς λέων ὠρυόµενος ζητῶν
τίνα καταπίῃ» (Πετρ. ε΄ 8). ∆ὲν γνω-
ρίζει, ὅµως, ὁ ταλαίπωρος ὅτι πάν-
τοτε ὁ Χριστὸς νικᾶ, ὁ Χριστὸς
θριαµβεύει, ἀφοῦ εἶναι ὁ νικητὴς
τοῦ θανάτου, εἶναι «τὸ φῶς τοῦ κό-
σµου» (Ματθ. ε΄ 14), εἶναι «ἡ ζωὴ
καὶ ἡ ἀνάστασις» (Ἰωάν. ια΄ 25),
εἶναι «ἡ ὁδός», καὶ ἡ µόνη «ἀλή-
θεια» (Ἰωάν. ιδ΄ 6). 

Σήµερα ὁ µισόκαλος µᾶς πολεµᾶ
τόσο προσωπικὰ ὅσο καὶ σὰν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µὲ τὶς αἱρέ-
σεις, µὲ τὴν ἐκκοσµίκευση, τὸν ἀνα-
ζήτηση τοῦ χρήµατος, τὴν ἀπόκτη-
ση περιουσιακῶν στοιχείων, τὴν
ἀκριβῆ διασκέδαση, τὸν ἀνέµελο
τουρισµό, ποὺ προβάλλει περισ-
σότερο ἀπὸ τὰ ἀξιοθέατα, τὶς τρυ-
φηλὲς ἀπολαύσεις, τὴν πολυφαγία,
τὴν ἄκρατη οἰνοποσία καὶ ποτοπο-
σία, τὶς κάθε εἴδους σωµατικὲς ἡδο-
νές, ποὺ ἔχουν ἔµβληµά τους τὴν
ἀποστροφὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου στὴ ρήση: «φάγωµεν, πίωµεν,
αὔριον γὰρ ἀποθνήσκοµεν»(Α΄
Κορ. ιε΄ 32). Μᾶς πολεµᾶ µὲ τὴν
προβολὴ τῆς χλιδάτης ζωῆς, τοῦ
εὔκολου πλουτισµοῦ, τῶν ἀνέσε-
ων, τοῦ διαφηµισµένου ἀνθρωπι-
σµοῦ καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ µα-
κρινοὺς λαούς, ἐνῶ µᾶς κάνει νὰ
παραβλέπουµε τοὺς πλησίον µας,
τοὺς ὁποίους ἀφήνουµε νὰ ὑποφέ-
ρουν καὶ παραµένουµε ἀδρανεῖς
στὶς ἐκκλήσεις τους, ποὺ µᾶς κοιτά-
ζουν καὶ µᾶς φωνάζουν µαζὶ µὲ τὸν
παράλυτο τῆς Βηθεσδὰ «Ἄνθρω-
πον οὐκ ἔχω» (Ἰωάν. ε΄ 7). Μᾶς

πολεµᾶ µὲ τὸν ξενόφερτο τρόπο
ζωῆς µὲ τὰ ἐκκωφαντικὰ ἀκούσµα-
τα, µὲ τὰ ναρκωτικά, µὲ τὸ Internet,
ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἀχίλλειο πτέρνα
τοῦ πολιτισµοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία
εἰσάγεται στὸ σῶµα τῆς Ἐκκλησίας
ὁ θάνατος, στὰ µέλη της ποὺ λη-
σµόνησαν τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀποστό-
λου τῶν ἐθνῶν «Στήκετε καὶ κρα-
τεῖτε τὰς παραδόσεις» (Β΄ Θεσ. β΄
15). Μᾶς πολεµᾶ µὲ τὸ δούρειο
ἵππο, µὲ τὸν ἐχθρὸ ποὺ ἐλλοχεύει
µέσα στὴν Ἐκκλησία, ἐχθρὸ ποὺ
ὕπουλα προσπαθεῖ νὰ ἀφανίσει
τὴν Ὀρθοδοξία µας, µὲ τὸν οἰκου-
µενισµό, αὐτὸν ποὺ ἐπινοεῖται δια-
φόρους τρόπους, γιὰ νὰ µᾶς ρίξει
στὴ δηλητηριώδη ἀγκάλη τῶν ἀζυ-
µιτῶν. Αὐτοὶ προβάλλουν τὸ πρω-
τεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο τοῦ Πάπα καὶ
µὲ τὴν οὐνία καὶ τὴν οἰκονοµικὴ
ἰσχὺ ποὺ αὐτὸς διαθέτει σὰν ὁδο-
στρωτήρας ἀφανίζουν ὅσους βρί-
σκονται στὸ δρόµο τους.

Γρηγορεῖτε, λοιπόν, µὴν καθεύ-
δετε ἄλλο! Στερεωθεῖτε! Μὴ σᾶς
ἐµπαίζουν τὰ κύµατα τῆς ἀπιστίας
καὶ τῆς διαφθορᾶς. «Ἀνδρίζεσθε
καὶ κραταιοῦσθε» (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13)
καὶ ἀντισταθεῖτε! Τὸ κακὸ ποὺ προ-
βάλλεται σὰν καλὸ εἶναι θρασύδει-
λο. Γίνετε ρωµαλέοι καὶ στιβαροί!
Μὴ σᾶς παγιδεύει ἡ λύπη ἀποτυ-
χιῶν καὶ ἡ ἀπογοήτευση. Μὴ σᾶς
θαµπώνει ἡ λάµψη τῆς τεχνοκρα-
τίας καὶ τῶν ἐπιστηµονικῶν ἐπι-
τευγµάτων. Μὴ σᾶς δελεάζουν τὰ
θέλγητρα τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς
κοινωνίας µας. Μὴ σᾶς ἀποκαρ-
διώνει ὁ κατακλυσµός τῶν κατα-
σκευασµένων εἰδήσεων τῶν µέ-
σων µαζικῆς ἐπικοινωνίας, ποὺ
προέρχεται ἀπὸ κέντρα διαβολικά.
Μὴ σᾶς καταπτοοῦν τὰ φόβητρα
τοῦ κόσµου. Ἔχουµε Σωτῆρα δί-
πλα µας, ἔχουµε τὸν ἀναστηµένο
µας Ἰησοῦ καὶ σὲ Αὐτὸν θαρροῦµε
βέβαιοι ὄντες ὅτι στὸ τέλος µαζί Του
θὰ βγοῦµε νικητές. Ἀλλὰ µόνο µαζί
Του, γιατί, δυστυχῶς, µόνοι µας θε-
λήσαµε νὰ σώσουµε τὴ γῆ καὶ τὴν
καταστρέψαµε. Ζητήσαµε νὰ ἐκµη-
δενίσουµε µὲ τὴν τεχνολογία τὶς
ἀποστάσεις καὶ ἀποµείναµε µόνοι,
ἀνάδελφοι καὶ ἄφιλοι. Χτίσαµε τὸ
νέο σχολεῖο χωρὶς τοίχους ἠθικῆς
καὶ πίστεως καὶ ἡ παιδεία µας ἀπα-
ξιώθηκε ἐντελῶς. ∆ιαδηλώσαµε µὲ
πάθος γιὰ δικαιοσύνη καὶ ἀνθρώπι-
να δικαιώµατα καὶ ἄθελά µας στηρί-
ξαµε ἄδικες κοινωνικὲς δοµές. Ἀνη-
συχήσαµε καὶ ἀνησυχοῦµε γιὰ τὰ
ἐθνικά µας δίκαια καὶ συνεχίζουµε
νὰ κοιµόµαστε περιµένοντας µόνος
του νὰ περάσει ὁ ἐφιάλτης. Καταδι-
κάσαµε τὶς ἠθικὲς ἀναστολὲς καὶ
δηµιουργήσαµε ἕνα τεράστιο ἐσω-
τερικὸ κενό. Μόνο σὲ περίοδο πτω-
χείας καὶ κρίσεως, ὅταν οἱ τσέπες
µας δὲν ἔχουν χρήµατα, πέφτουµε
σὲ περισυλλογὴ καὶ προβληµατι-
σµό. Ἀλλὰ καὶ τότε, ὅπως τώρα,
συνεχίζουµε νὰ καθεύδουµε! Ἂς
ξυπνήσουµε ἀπὸ τὸ λήθαργο ποὺ
βρισκόµαστε καὶ ἂς διατηρηθοῦµε
σὲ ἐγρήγορση λυγίζοντας τὰ γόνα-
τα τῶν καρδιῶν µας στὴν προσ -
ευχὴ καὶ τὴν ἐπίγνωση τῆς ἀνθρώ-
πινης ἀδυναµίας µας. Τότε µόνο θὰ
κερδίσουµε τὴ µάχη.

Ὁ φασισµὸς 
ποὺ ἐπεβλήθη 

εἰς τὴν Οὐκρανίαν
ἀπὸ τὴν ∆ύσιν

Ὅπως εἴπαµε καὶ τὴν προηγού-
µενη ἑβδοµάδα, εἶναι πολὺ χρήσι-
µο νὰ δοῦµε σὲ λεπτοµέρεια τὸ
σχέδιο τῆς ∆ύσης στὴν Οὐκρανία
καὶ κυρίως τὸ πῶς αὐτὸ ἐναντιώνε-
ται στὴν Ρωσία, ποὺ πρεσβεύει ἕνα
ἐντελῶς διαφορετικὸ ἦθος, ποὺ
πηγάζει µέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
πίστη.

Στὴν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας
µποροῦµε νὰ δοῦµε πολλὲς λεπτο-
µέρειες τῆς µεθόδου ποὺ ἀκολου-
θεῖ ἡ ∆ύση προκειµένου νὰ ἐπιτύχει
τὸν σκοπό της. Ἀρχικά, παρατη-
ροῦµε πὼς µὲ πολὺ ὀργανωµένο
καὶ µεθοδικὸ τρόπο γίνεται ἡ παρα-
ποίηση τῆς ἀλήθειας. Στὴν συνέ-
χεια, µὲ τὴν χρήση τῆς κατασκευα-
σµένης πιὰ πραγµατικότητας, ἀρχί-
ζει ἡ πλύση ἐγκεφάλου καὶ διαµορ-
φώνεται ἡ λεγόµενη «κοινὴ γνώ-
µη». Κατόπιν, χρησιµοποιώντας
τὴν διαµορφωµένη πλέον «κοινὴ
γνώµη» ἀρχίζει ἡ χειραγώγηση
τῶν ἀνθρώπων µὲ τρόπο τέτοιο,
ὥστε νὰ ἐξυπηρετοῦνται τὰ δόλια
καὶ σκοτεινὰ σχέδια τῆς ∆ύσης. Τὸ
τέλος εἶναι τραγικὸ γιὰ ὅλους τοὺς
ἐµπλεκοµένους, µιᾶς καὶ αὐτὸ ποὺ
ἀποµένει εἶναι µία νίκη τῆς ∆ύσης
ποὺ πάντοτε συνεπάγεται κάποιον
ἡττηµένο λαό.

Πέρυσι (2014) τὸν Φεβρουάριο
παρακολουθήσαµε στὴν Οὐκρανία
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὶς
Η.Π.Α. σὲ ἕνα ἀστήρικτο καὶ ἀνυ-
πόστατο κατηγορητήριο εἰς βάρος
τῆς Ρωσίας, εἴδαµε ἕνα πρωτο-
φανὲς σὲ ἀγριότητα -γιὰ τὰ Εὐρω-
παϊκὰ δεδοµένα- ἐµφύλιο αἱµατο-
κύλισµα, γίναµε µάρτυρες τῆς κα-
ταπάτησης τῶν δηµοκρατικῶν
θεσµῶν καὶ τὴν δίωξη τοῦ ἐκλεγµέ-
νου προέδρου τῆς χώρας, καὶ µάλι-
στα χωρὶς νὰ τοῦ ἀπαγγελθεῖ ἡ πα-
ραµικρὴ κατηγορία, καὶ ὅλα αὐτὰ
ἐπειδὴ ἡ πολιτική του χαρακτηρί-
στηκε ἀπὸ τὴν ∆ύση ὡς φιλορωσι-
κή. Τὸ τραγικότερο ὅλων αὐτῶν
εἶναι πὼς στὸ βωµὸ τῶν ἄθλιων
πολιτικῶν παιχνιδιῶν, θυσιάστη-
καν πολλὲς ἀθῷες ψυχές, ποὺ δὲν
ἔµαθαν ποτὲ οὔτε ποιὰ ἦταν ἡ ἀλή-
θεια, οὔτε καὶ γιὰ ποιὸ λόγο πέθα-
ναν!

Ἂς δοῦµε, ὅµως, λίγο τὰ πρά-
γµατα µὲ τὴ σειρά τους: Στὶς 24
Ἰανουαρίου τοῦ 2005 ἀνέλαβε τὴν
πρωθυπουργία τῆς χώρας ἡ Yulia
Volodymyrivna Tymoshenko, ὑπὸ
τὸν πρόεδρο Viktor Andriyovych
Yushchenko. Λίγο ἀργότερα -ἐξαι-
τίας ἔλλειψης στοιχείων (;)- ἔκλει-
σαν ὅλες οἱ ἐκκρεµότητες τῆς πολι-
τικοῦ καὶ τῆς οἰκογένειάς της µὲ τὴ
δικαιοσύνη, ποὺ ἀφοροῦσαν στὸν
τρόπο τῆς δηµιουργίας τῆς περιου-
σίας της, ποὺ βασίστηκε πάνω στὰ
«ἀποµεινάρια» τῆς Σοβιετικῆς
Ἕνωσης καὶ τῶν µαζικῶν ἰδιωτικο-
ποιήσεων, ποὺ ἔγιναν ἀδιαφανῶς
µὲ τὴν κατάρρευση τοῦ κα-
θεστῶτος. Στὴν θέση αὐτὴ παρέ-
µεινε µέχρι τὶς 8 Σεπτεµβρίου τοῦ
ἴδιου ἔτους, ὁπότε καὶ καθαιρέθηκε
λόγῳ ἐσωτερικῶν ἐντάσεων στὴν
κυβέρνηση, µὲ τὸν Yuriy Ivanovych
Yekhanurov νὰ χρίεται πρωθυ-
πουργὸς στὴ θέση της.

Τὴν ἴδια χρονιά, τὸ 2005, τὸ Ἀµε-
ρικανικὸ ἐπιχειρηµατικὸ περιοδικὸ
Forbes –πειθήνιο ὄργανο τῆς τα-
κτικῆς τῶν Η.Π.Α. καὶ γενικότερα
τῆς ∆ύσης– τὴν ψήφισε ὡς τὴν τρί-
τη ἰσχυρὴ γυναίκα τοῦ πλανήτη
µετὰ ἀπὸ τὴν Ἀµερικανίδα
ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν τῶν
Η.Π.Α. ἐπὶ τῆς θητείας τοῦ George
W. Bush, Condoleezza "Condi" Ri-

ce, καὶ τὴν Κινέζα τότε ἀντιπρόεδρο
τῆς κυβέρνησης τῆς Κίνας καὶ
ὑπουργὸ τῆς Ὑγείας, Wu Yi.

Στὴν πρωθυπουργία τῆς Οὐκρα-
νίας ἡ Tymoshenko ἐπανῆλθε στὶς
18 ∆εκεµβρίου τοῦ 2007 καὶ παρέ-
µεινε µέχρι τὶς 4 Μαρτίου τοῦ 2010,
ὁπότε καὶ διεκδίκησε τὴν προεδρία
τῆς χώρας, χάνοντας ὅµως ἀπὸ
τὸν Viktor Fedorovych Yanukovy-
ch, ποὺ ἀργότερα ἔµελλε νὰ περά-
σει στὴν ἱστορία ὡς ὁ µοναδικὸς
δηµοκρατικὰ ἐκλεγµένος πολιτικὸς
στὴν Εὐρώπη, ποὺ ἐκδιώχθηκε
ἀπὸ τὴ θέση του χωρὶς αἰτιολογία ἢ
κατηγορία.

Ἡ Tymoshenko δὲν ἦταν κάποια
ἐπαναστάτρια ὅπως γράφτηκε
στὸν φιλοδυτικὸ Τύπο καὶ ἀναµετα-
δόθηκε ἀπὸ τὰ ὄργανα «ἐνηµέρω-
σης» τῆς ∆υτικῆς προπαγάνδας. Ἡ
Tymoshenko εἶναι ἀκόµα ἕνα
δεῖγµα τοῦ ἄθλιου ∆υτικοῦ προτύ-
που διεφθαρµένου πολιτικοῦ. Μετὰ
τὴν ἧττα της στὶς προεδρικὲς
ἐκλογὲς τοῦ 2010, ἀσκήθηκε ἐναν-
τίον της δίωξη γιὰ κακοδιαχείριση
τὴν περίοδο τῆς θητείας της ὡς
πρωθυπουργοῦ (2007-2010). Στὴ
συνέχεια τῆς ἀσκήθηκε δεύτερη
δίωξη σχετικὰ µὲ τὴν πώληση τῶν
δικαιωµάτων γιὰ τὶς ἐκποµπὲς τοῦ
ἄνθρακα, ἐνῷ ἐπιπρόσθετα διενερ-
γήθηκε ἔρευνα εἰς βάρος της γιὰ
ἀπόπειρα δωροδοκίας καὶ δια-
φθορᾶς τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου
τῆς χώρας τὸ 2003.

Ἡ Tymoshenko εἶχε καὶ στὸ πα-
ρελθὸν γευθεῖ τὴν ἐµπειρία τῆς φυ-
λακῆς. Τὸ 2001 εἶχε κρατηθεῖ γιὰ
42 ἡµέρες κατηγορούµενη γιὰ λα-
θραία ἐξαγωγὴ φυσικοῦ ἀερίου καὶ
φοροδιαφυγή. Ἐκείνη τὴν περίοδο
διατελοῦσε ἀντιπρόεδρος τῆς
Οὐκρανικῆς κυβέρνησης, ἁρµόδια
γιὰ ἐνεργειακὰ θέµατα. Τελικά,
ἀπολύθηκε ἀπὸ τὸν τότε πρόεδρο
Leonid Danylowytsch Kutschma.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 2011 οἱ δικαστικὲς
ἀρχὲς τῆς Οὐκρανίας τῆς ἀπαγό-
ρευσαν τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴ χώρα.
Στὶς 5 Αὐγούστου οἱ Ἀρχὲς τὴν συν -
έλαβαν στὸ Κίεβο γιὰ ἀσέβεια πρὸς
τὸ δικαστήριο, στὸ ὁποῖο δικαζόταν
γιὰ κατάχρηση ἐξουσίας. Στὶς 11
Ὀκτωβρίου 2011 καταδικάστηκε τε-
λικὰ σὲ ποινὴ ἑπταετοῦς φυλάκισης
καὶ τριετοῦς στέρησης τῶν πολι-
τικῶν της δικαιωµάτων. Νωρίτερα,

στὶς 10 Αὐγούστου 2011 κατέθεσε
προσφυγὴ στὸ ∆ικαστήριο Ἀνθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων (ἀκόµα ἕνα
πειθήνιο ὄργανο τῆς ∆υτικῆς πολι-
τικῆς), ἡ ὁποία ἐκδικάστηκε τὸν ∆ε-
κέµβριο τοῦ 2011, ἀποδίδοντας τὴν
καταδίκη της σὲ πολιτικοὺς λόγους!

Φυσικά, κατὰ τὸ ἔθος τῶν ∆υ-
τικῶν πολιτικῶν ποὺ κατηγο-
ροῦνται, ὑποστήριξε πὼς ἀντιµε-
τώπιζε προβλήµατα ὑγείας. Ἐν
µέσῳ διαδηλώσεων, αἱµατοχυσιῶν
καὶ ταραχῶν, στὶς 21 Φεβρουαρίου
τοῦ 2014 τὸ Κοινοβούλιο ψήφισε
ὑπὲρ τῆς ἀνάκλησης τῶν νόµων
ποὺ ὁδήγησαν στὴν φυλάκιση τῆς
Tymoshenko, µὲ ψήφους 310 ὑπὲρ
καὶ 54 κατά. Ἡ Tymoshenko ἀπο-
φυλακίστηκε τελικὰ στὶς 22 Φε-
βρουαρίου τοῦ 2014 καὶ βρέθηκε
στὴν λίστα τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὴν
προεδρία ποὺ βιαῖα ἀποσπάσθηκε
ἀπὸ τὸν Yanukovych, καθὼς τὸ
ποινικό της µητρῷο ἦταν λευκὸ
µετὰ τὰ αἱµατηρὰ ἐπεισόδια καὶ τὸ
ὅ,τι ἐπακολούθησε!

Προσέξτε τακτικὴ ἡ ∆ύση: Χρησι-
µοποίησε τὴν Tymoshenko σὰν
πιόνι καὶ µόλις ἐκείνη πῆγε νὰ δια-
φοροποιηθεῖ κατ’ ἐλάχιστο τὴν διέ-
συραν καὶ τὴν φυλάκισαν. Μόλις
κρίθηκε ἐπαρκὴς ἡ µετάνοιά της καὶ
ἀπαραίτητες οἱ ὑπηρεσίες της, δὲν
δίστασαν νὰ αἱµατοκυλίσουν µία
χώρα προκειµένου νὰ τὴν ἐπανα-
φέρουν. Οἱ ἐντολὲς ποὺ εἶχε ἦσαν
σαφεῖς: νὰ ὁδηγήσει τὴν Οὐκρανία
στὴν πλήρη ἔνταξή της στὴν Ε.Ε.,
νὰ ἑδραιώσει τὴν συµµαχία τῆς χώ-
ρας µὲ τὶς Η.Π.Α., νὰ δηλώσει οἰκο-
νοµικὴ ὑποταγὴ στὰ παγκόσµια
συµφέροντα, τὴν στιγµὴ ποὺ ὅλοι
οἱ δεσµοὶ αἵµατος καὶ συµφέροντος
τῆς Οὐκρανίας ἦσαν δίπλα της,
στὴν πανίσχυρη καὶ ὁµόδοξη Ρω-
σία, τὴν ὁποία ἀκόµα πολεµάει
µετὰ πάθους.

Τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα θὰ
δοῦµε –σὺν Θεῷ- τὴν συνέχεια
τῶν ὅσων διαδραµατίστηκαν
στὴν Οὐκρανία καὶ κυρίως θὰ
γνωρίσουµε καλύτερα κι ἄλλους
πρωταγωνιστές, ἔτσι ὅπως δὲν
µᾶς τοὺς γνώρισε ποτὲ µέχρι σή-
µερα ἡ ∆ύση καὶ τὰ ἐντεταλµένα
ὄργανά της ποὺ ἔχουν ἐπιφορτι-
στεῖ µὲ τὴν N «ἔγκυρη ἐνηµέρω-
σή» µας!

Μ. Β.

Γρηγορεῖτε! (Πράξ. κ΄31)
Γράφει ὁ ∆ρ Χαραλάµπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑµνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν ἐξέδω-
σεν ἡ Διακοινοβουλευτικὴ Συνέ-
λευσις τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τὸ
ὁποῖον ἀπαιτεῖ τὴν ἄμεσον ἐπέμ-
βασιν τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν,
διὰ νὰ σταματήση ἡ καταστροφὴ
πολιτισμικῶν μνημείων καὶ ὁ ξερι-
ζωμὸς χιλιάδων ἀνθρώπων. Παρα-
θέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν: 

«Ὁ πολιτισµένος κόσµος µὲ φρί-
κη καὶ ἀποτροπιασµὸ παρακολου-
θεῖ τὰ γεγονότα στὴν Παλµύρα.
Σφαγὲς ἀθώων πολιτῶν, ἐξανδρα-
ποδισµὸς γερόντων καὶ παιδιῶν,
λεηλασία πόλεων συνθέτουν τὸ
σκηνικὸ πολέµου, καταστροφῆς,
δυστυχίας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἡ συ-
στηµατικὴ καταστροφὴ ἱστορικῶν
µνηµείων καὶ ἀρχαιολογικῶν τό-
πων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς στὸ ὄνο-
µα τῆς θρησκείας, ἀποτελεῖ µείζονα

ἀπώλεια, ἡ ὁποία θὰ ἐπηρεάζει
ἀρνητικὰ τὶς τοπικὲς κοινωνίες στὸ
διηνεκές. Καὶ ἐνῶ σήµερα ἀπει-
λεῖται µὲ καταστροφὴ ἡ ἀρχαία πό-
λη τῆς Παλµύρας, ἕνα Μνηµεῖο
Παγκόσµιας Πολιτιστικῆς Κληρονο-
µιᾶς τῆς UNESCO, ποὺ στάθηκε τὸ
σταυροδρόµι πολλῶν πολιτισµῶν,
µὲ τὴν τέχνη καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ
µίξη ἑλληνικῶν, ρωµαϊκῶν καὶ περ-
σικῶν ἐπιρροῶν, µὲ ἀπογοήτευση
παρακολουθοῦµε τὴ διεθνῆ κοινό-
τητα νὰ ἀδυνατεῖ ἢ νὰ ἀρνεῖται νὰ
ἐπέµβει προκειµένου νὰ σταµατή-
σει τὴ διαφαινόµενη τραγωδία. Ἡ
∆ιακοινοβουλευτικὴ Συνέλευση
Ὀρθοδοξίας (∆.Σ.Ο.): Ἑνώνει τὴ
φωνή της µὲ κάθε δοκιµαζόµενο
πολίτη καὶ ἀπευθύνει διεθνῆ ἔκκλη-
ση πρὸς κάθε φορέα ἔκφρασης
κοινωνικῶν συµφερόντων νὰ ζητή-
σει τὴν ἄµεση παύση τῶν πολιτι-

στικῶν ἐγκληµάτων καὶ τῶν διώξε-
ων στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰράκ. Πρέπει
νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν, ἐπιτέλους,
οἱ ὀργανισµοὶ γιὰ τὴ διαχείριση τοῦ
κινδύνου τῶν καταστροφῶν καὶ νὰ
ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ διά-
σωση τῆς πολιτιστικῆς κληρονο-
µιᾶς, τόσο γιὰ τὴν ἐγγενῆ ἀξία της
ὅσο καὶ λόγῳ τοῦ ρόλου της στὴ
διατήρηση τῆς ταυτότητας τῶν το-
πικῶν κοινοτήτων. Ζητᾶ νὰ σταµα-
τήσει ἡ µετανάστευση καὶ προσφυ-
γιὰ µεγάλων τµηµάτων τοῦ λαοῦ
τῆς περιοχῆς ποὺ ἐξαναγκάζονται
καὶ ἐγκαταλείπουν τὶς πατρογονικές
τους ἑστίες. Ἐκφράζει τὴν ἀλληλεγ-
γύη της πρὸς κάθε πολίτη ἀνεξαρ-
τήτου πίστης, Χριστιανὸ ἢ Μου-
σουλµάνο ποὺ διώκεται, φυλακίζε-
ται, ἐξορίζεται καὶ ὁδηγεῖται στὴν
ἀπόγνωση».

Ἀνακοινωθὲν τῆς ∆.Σ.Ο. διὰ τὴν κατάστασιν εἰς Παλµύραν

Τὴν ἀνάγκην ἀπελευθερώσεως
τῶν ἀπαχθέντων Μητροπολιτῶν
ἀλλὰ καὶ τὴν προάσπισιν τῶν δι-
καιωμάτων των εἰς τὸ Ἰσραὴλ προ-
έταξεν ἡ 8η διάσκεψις τῶν Το-
πικῶν Συμβουλίων. Ὅπως κατέστη
γνωστὸν ἐκ τοῦ δελτίου τύπου τῆς
Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατρ. Ἱερο-
σολύμων: 

«Τὸ Σάββατον, 10ην/23ην Μαΐ-
ου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς Ναζαρὲτ
καὶ εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς Ὀρθοδό-
ξου ἀραβοφώνου Κοινότητος ἡ
Σύγκλησις τῆς 8ης Ὀρθοδόξου ∆ια-
σκέψεως τῶν Τοπικῶν Συµβουλίων

τῶν Ἑλληνορθοδόξων Ἀραβοφώ-
νων Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου
εἰς Ἰσραήλ. Εἰς τὰς προσφωνήσεις
τοῦ Προέδρου τοῦ Συµβουλίου, καὶ
Προέδρου τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπι-
τροπῆς, καὶ εἰς τὰς ἄλλας προσφω-
νήσεις ἐτονίσθη πρωτίστως ἡ ἀνάγ-
κη ἀπελευθερώσεως τῶν ἀπαχθέν-
των Συρίων Ἐπισκόπων, ἡ ἀνάγκη
καὶ ἡ σηµασία τῆς συνεργασίας τῶν
Κοινοτήτων τοῦ ποιµνίου µετὰ τοῦ
Πατριαρχείου διὰ τὴν προφύλαξιν
τῆς ταυτότητος τῶν µελῶν αὐτῶν
ὡς Χριστιανῶν, τῆς διαµονῆς
αὐτῶν εἰς τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ,
τῶν περιουσιῶν αὐτῶν ὑπὸ τὸ φῶς

τῶν ἀσταθῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ ἀνάγκη δη-
µιουργίας γυµναστικῶν δραστηριο-
τήτων διὰ τὴν νεολαίαν. Ὡσαύτως
ἐτονίσθη ἡ ἀνάγκη τῆς διαπραγµα-
τεύσεως τῆς εἰρήνης µεταξὺ τοῦ
Ἰσραήλ καὶ τῶν Παλαιστινίων διὰ
τὴν ἐπίτευξιν µονίµου λύσεως τῶν
δύο κρατῶν διὰ δύο λαούς. Ὡσαύ-
τως ὑπεγραµµίσθη ἡ ἀνάγκη κατα-
πολεµήσεως τῶν κοινωνικῶν καὶ
τῶν ἐθνικῶν διακρίσεων καὶ ἡ ἕνω-
σις τῶν δυνάµεων τῶν Χριστιανῶν,
∆ρούζων καὶ τῶν Μουσουλµάνων
διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωµά-
των τῶν Κοινοτήτων αὐτῶν εἰς τὸ
πλαίσιον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ,
εἰς τὸ ὁποῖον ζοῦν».

Ἡ ὀγδόη διάσκεψις τῶν Τοπικῶν Συµβουλίων
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων

Ἡ κατάντια τοῦ sexting!

1. Στήν σειρά τῆς ἑρµηνείας τοῦ
ἱεροῦ Ψαλτηρίου, σήµερα, ἀδελ-
φοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρµηνεύ-
σω τόν 5ο ψαλµό.

Ὁ ψαλµός αὐτός εἶναι θρηνώ-
δης. Ὁ ψαλµωδός θρηνεῖ στήν
προσευχή του πρός τόν Θεό γιά
τήν πολεµική πού τοῦ ἐξασκοῦν
κακοί ἄνθρωποι καί Τοῦ λέγει:
«Σύνες τῆς κραυγῆς µου» (στίχ.
2), «πρόσεχε τόν στεναγµό µου»,
ὅπως τό λέει τό Ἑβραϊκό κείµενο.
Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ κακοί ἄνθρω-
ποι πού στρέφονταν ἐναντίον τοῦ
ποιητοῦ τοῦ ψαλµοῦ µας δέν
γνωρίζουµε, οὔτε πάλι φαίνεται
ἀπό τόν ψαλµό τί ἀκριβῶς τοῦ
ἔλεγαν. Πάντως ὁ ψαλµωδός ἐπι-
τίθεται µέ βαρειές ἐκφράσεις
ἐναντίον τους καί µάλιστα στρέφε-
ται ἰδιαίτερα ἐναντίον κάποιου τόν
ὁποῖο ὀνοµάζει «ἄνδρα αἱµάτων
καί δόλιον» (στίχ. 7). 

2. Οἱ ἐχθροί τοῦ ποιητοῦ µας,
κακοί ὄντες, ἔλεγαν πολλά συκο-
φαντικά ἐναντίον του. Ἔλεγαν λό-
για πού τοῦ ἔκαναν ζηµιά, γιατί ὁ
λάρυγγάς τους ἦταν ἕτοιµος σάν
τάφος νά τόν καταφάγει καί νά
τόν θάψει. Ὅλο καί ἔλεγαν καί µη-
χανεύονταν δόλια πράγµατα
ἐναντίον του (στίχ. 10). «Ταῖς
γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν»
(στίχ. 10). 

3. Στόν πόνο του ὁ ποιητής µας
γιά τήν ἐναντίον του πολεµική καί
γιά νά σωθεῖ ἀπό τά ὅσα λέγουν
καί µηχανεύονται κατ᾽ αὐτοῦ οἱ
ἐχθροί του καταφεύγει στόν Ναό,
γιά νά προσφέρει θυσία στόν
Θεό. Εἶναι δέ πολύ πιστός ὁ ποι-
ητής µας, γι᾽ αὐτό καί εἰσέρχεται
µέ πολλή εὐλάβεια καί φόβο στόν
Ναό. Εἰσερχόµενος λέγει στόν
Θεό: «Ἐγώ δέ ἐν τῷ πλήθει τοῦ
ἐλέους σου εἰσελεύσοµαι εἰς τόν
οἶκον σου προσκυνήσω πρός να-
όν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου» (στίχ.
8). Τήν ὥρα πού ὁ ψαλµωδός
προσφέρει τήν θυσία του εἶναι
πρωί: «Τό πρωί παραστήσοµαί
σοι καί ἐπόψοµαι», λέγει (στίχ. 4).
Ὅσοι πρόσφεραν τότε θυσία πα-
ρατηροῦσαν εἴτε τόν ἱερέα εἴτε τό
θύµα, εἴτε κοίταζαν γύρω-γύρω,
µήπως δοῦν κανένα εὐνοϊκό ση-
µεῖο ἀπό τόν Θεό, πού θά ἀνήγ-
γελε κάποια βοήθεια. Γι᾽ αὐτό καί
ὁ ποιητής µας λέγει «ἐπόψοµαι».
Νὰ δῶ, δηλαδή, κάποιο σηµεῖο. 

4. Ὁ ποιητής, πού συνθέτει τόν
παρόντα ψαλµό καί προσφέρει
πρωινή θυσία στόν Θεό γιά βοή-
θειά του, πιστεύει ὅτι ὁ Θεός θά
τόν βοηθήσει. Θά τόν βοηθήσει,
γιατί ὁ Θεός δέν ἔχει καµµιά σχέ-
ση µέ τούς ἁµαρτωλούς, ὅπως
εἶναι οἱ ἐχθροί του. Οὔτε δέχεται ὁ
Θεός νά Τόν ὑπηρετοῦν οἱ πονη-
ρευόµενοι καί δέν δέχεται πάλι ὁ
Θεός νά εἶναι πλησίον Του οἱ πα-
ράνοµοι. «Οὐχί Θεός θέλων ἀνο-

µίαν σύ εἶ, οὐδέ παροικήσει σοι
πονηρευόµενος, οὐδέ διαµενοῦσι
παράνοµοι κατέναντι τῶν
ὀφθαλµῶν σου» (στίχ. 6), λέγει.
Ὄχι µόνον ὁ Θεός δέν ἔχει καµµιά
σχέση µέ τούς ἁµαρτωλούς, ἀλλά
ἀντίθετα τούς ἀποστρέφεται καί
τούς καταστρέφει (στίχ. 6). Ἑπο-
µένως θά καταστρέψει «τούς λα-
λοῦντας τό ψεῦδος» (στίχ. 7),
αὐτούς πού ἔλεγαν τά συκοφαντι-
κά ἐναντίον τοῦ ποιητοῦ. Καί
ἐκεῖνον τόν «ἄνδρα τῶν αἱµάτων
καί δόλιον», πού ἤθελε νά κάνει
µεγαλύτερο κακό στόν ψαλµωδό
µας, τόν «βδελύσσεται ὁ Κύριος»
(στίχ. 7).

5. Στήν προσευχή του ὁ ποι-
ητής, ὅταν προσφέρει τήν θυσία
στόν Θεό, εὔχεται τήν καταδίκη
τῶν ἐχθρῶν του ἀπό τόν Θεό καί
τήν ἀποτυχία τῶν κακῶν τους
σχεδίων (στίχ. 11). «Ἀποπεσάτω-
σαν», λέγει (στίχ. 11). Νά ἀποτύ-
χουν, δηλαδή, τά σχέδιά τους.
Ἀκόµη περισσότερο παρακαλεῖ
νά διώξει ὁ Θεός µερικούς ἀπό
τούς ἐχθρούς του, «ἔξωσον»
αὐτούς, λέγει στήν προσευχή του
(στίχ. 11). Νά τούς διώξει ἀπό
ποῦ; Ἀπό τό ἅγιο Θυσιαστήριο
µᾶλλον. Ἄρα ἦταν καί ἱερεῖς πολέ-
µιοι τοῦ εὐσεβοῦς ποιητοῦ µας.
Τώρα ἑρµηνεύουµε καλύτερα
αὐτό πού εἶπε προηγουµένως ὁ
ποιητής µας ὅτι δέν δέχεται ὁ Θε-
ός νά Τόν ὑπηρετοῦν οἱ πονη-
ρευόµενοι («οὐδέ παροικήσει σοι
πονηρευόµενος», στίχ. 5), οὔτε
πάλι δέχεται ὁ Θεός νά εἶναι πλη-
σίον Του οἱ παράνοµοι («οὐδέ
διαµενοῦσι παράνοµοι κατέναντι
τῶν ὀφθαλµῶν σου», στίχ. 6). Καί
οἱ ἱερεῖς εἶναι αὐτοί πού ὑπηρε-
τοῦν τόν Θεό καί εἶναι πλησίον
Του, ὡς ἐγγίζοντες τά ἅγια. Καί
σκανδαλισµένος λοιπόν καί πλη-
γωµένος ὁ ποιητής µας ἀπό τήν
κακή συµπεριφορά καί τῶν ἱερέ-
ων ἀκόµη ἐναντίον του λέγει περί
αὐτῶν στήν προσευχή του:
«Ἔξωσον αὐτούς»!... ∆ιῶξε τους,
ὦ Θεέ, ἀπό τό ἅγιο θυσιαστήριό
Σου!...

6. Ἐνῶ ὅµως οἱ ἀσεβεῖς συκο-
φάντες καί πολέµιοι τοῦ ποιητοῦ
µας θά καταστραφοῦν γιά τήν
ἁµαρτωλότητά τους (στίχ. 11),
ἀντίθετα, οἱ δίκαιοι, ὅσοι ἐλπίζουν
στόν Θεό, ὅπως ἐλπίζει ὁ ψαλ-
µωδός µας, θά αἰσθανθοῦν χαρά
καί αἰώνια ἀγαλλίαση, γιατί ὁ Θε-
ός θά «κατασκηνώσει ἐν αὐτοῖς»
(στίχ. 12). Ὁ Θεός τόν δίκαιο
ἄνθρωπο θά τόν στεφανώσει µέ
τήν Χάρη Του, πού θά τοῦ εἶναι
σάν ὅπλο ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν
του. «Σύ εὐλογήσεις δίκαιον, Κύ-
ριε, ὡς ὅπλον εὐδοκίας (δηλαδή
τῆς Χάρης Σου, τῆς εὐαρέσκειάς
Σου) ἐστεφάνωσας αὐτούς»
(στίχ. 13).

Ὁ Θεὸς θὰ δικαιώση τὸν δίκαιον
καὶ θὰ τιμωρήση τοὺς κατηγόρους του

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ
Ὁ 5ος Ψαλμός 

Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

Ἡ ἀποφοίτησις τῶν σπουδαστῶν 
τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ἀλεξανδρείας
Συμφώνως πρὸς τὸ ierovima.gr

τῆς 26ης Μαΐου 2015:
«Τὴν Κυριακὴ 24η Μαΐου ἐ.ἔ.

µετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ἡ Α.Θ.Μ.
ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θε-
όδωρος Β΄ παρευρέθηκε στὴν τε-
λετὴ ἀποφοιτήσεως τῶν Σπου-
δαστῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς
“Ἅγιος Ἀθανάσιος” γιὰ τὸν ἀκαδη-
µαϊκὸ κύκλο 2013-2015, καὶ ἀπέ-
νειµε τὰ πτυχία στοὺς ἀποφοί-
τουςN Ἀπευθυνόµενος προσω-
πικῶς στοὺς πτυχιούχους τῆς

Σχολῆς, ὁ Μακαριώτατος µὲ συγκί-
νηση προέτρεψε νὰ ἐνθυµοῦνται
πάντα ὅσα ἤκουσαν καὶ ἐδιδάχθη-
σαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φοιτήσε-
ώς τους στὴν Σχολή. Νὰ ἔχουν
πάντα στὴ καρδιά τους τὸ Μονα-
στήρι τοῦ Ἁγίου Σάββα ποὺ γιὰ δύο
ἔτη τοὺς φιλοξένησε καὶ ἀπὸ τὰ
σπλάγχνα τοῦ ὁποίου ἀναδει-
κνύονται οἱ Πατριάρχες, χειροτο-
νοῦνται οἱ νέοι Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρό-
νου ἀλλὰ καὶ πηγάζει ἡ ὅλη προ-
σπάθεια εὐαγγελισµοῦ τῶν ἀφρι-
κανικῶν ἐθνῶν».

Συνέχεια εἰς τὴν διεκδίκησιν
τῆς νησίδος Λέβιθας

Εἰς δίκην ὁδεύει τὸ ζήτημα τῆς
διεκδικήσεως τῆς κυριότητος τῆς
μικρᾶς νήσου Λέβιθας ἀπὸ τὴν Ἱ.
Μ. Πάτμου. Τὸ Δημοτικὸν Συμ-
βούλιον Λέρου ἔκρινε σκόπιμον νὰ
ἀποστείλη καὶ ἐπιστολὴν εἰς τὸν
Παν. Οἰκ. Πατριάρχην. Συμφώνως
πρὸς τὸ agioritikovima.gr τῆς
30ῆς Μαΐου 2015: 

“Μῆλον τῆς ἔριδος” ἔχει γίνει τὸ
νησάκι Λέβιθα στὰ ∆ωδεκάνησα,
ἀνάµεσα στὸν ∆ῆµο Λέρου καὶ τὴν
Ἱερὰ Μονὴ Πάτµου. Ἡ ὑπόθεση ἔχει
µπεῖ στὴ δικαστικὴ ὁδό, µὲ τὸ Μονα-
στήρι,σύµφωνα µὲ πληροφορίες,
νὰ ἐγείρει σοβαροὺς ἰσχυρισµοὺς
γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς στὸ
νησάκι (ἐκτάσεως 9.121 χλµ.), τὸ
ὁποῖο κατοικεῖται µόνον ἀπὸ µία
οἰκογένεια ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Ὁ
∆ῆµος Λέρου θεωρεῖ ὅτι τὰ Λέβιθα
εἶναι “ἀκατοίκητη” ἐπικαλούµενος
διὰ τοῦ δηµάρχου κ. Μ. Κόλλια, ὅτι
τὸ ∆ηµόσιο µετὰ τὴν Συνθήκη Εἰρή-
νης µεταξὺ συµµάχων καὶ Ἰταλίας
(1947) ἀπέκτησε τὸ νησὶ Λέβιθα καὶ
ἀκολούθως παραχώρησε τὴν ἰδιο-
κτησία του µὲ Νόµο (3800/1957)
στὸν ∆ῆµο Λέρου. Τὸ θέµα ἔφερε ὁ

∆ήµαρχος Λέρου ὡς κατεπεῖγον
στὴ συνεδρίαση τοῦ ∆ηµοτικοῦ
Συµβουλίου τῆς 21ης Φεβρουαρίου
2015, ὅπου δήλωσε ὅτι ὁ ∆ῆµος Λέ-
ρου ὀφείλει νὰ διασφαλίσει τὴν πε-
ριουσία του καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴν
κυριότητα ποὺ νοµίµως κατέχει ἐπὶ
τῆς νήσου Λέβιθα γιὰ ἑξήντα περί-
που χρόνια. Ἡ Μονὴ Πάτµου ἔχει
καταθέσει ἀγωγὴ κατὰ τοῦ ∆ήµου
Λέρου ἐπικαλούµενη τὸ ἰδιοκτη-
σιακὸ καθεστὼς βυζαντινῶν χρό-
νων (µὲ αὐτοκρατορικὰ παραχωρη-
τήρια, “χρυσοβούλους λόγους” τῶν
Κοµνηνῶν Αὐτοκρατόρων, γιὰ τὰ
ὁποῖα, ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχουν ἀνανε-
ωθεῖ καὶ µὲ Σουλτανικὰ φιρµάνια)N
Σὲ κάθε περίπτωση, τὸ ζήτηµα ἔχει
πάρει τὸν δρόµο τῆς ∆ικαιοσύνης
ἀφοῦ ἡ δικάσιµος στὴν ὑπόθεση µὲ
τὸν ∆ῆµο Λέρου, ἔχει ὁριστεῖ γιὰ τὸν
Σεπτέµβριο τοῦ 2015N». Ἡ ἐπι-
στολὴ τοῦ ∆ήµου πρὸς τὸν Πα-
τριάρχη µεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
«Τὸ ∆ηµοτικὸ ΣυµβούλιοN ἀποφα-
σίζει ὁµόφωνα καὶ ἐκφράζει τὴ δια-
µαρτυρία του ἀναφορικῶς µὲ τὴν
ἀγωγὴ ποὺ κατατέθηκε κατὰ τοῦ
∆ήµου µας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγί-
ου Θεολόγου ΠάτµουN».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας 
στηρίζει τὰς οἰκογενειακὰς ἀξίας
Ἐπιτέλους καὶ μία Ὀρθόδοξος

Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀντιδρᾶ σθε-
ναρῶς εἰς τὴν ἀπαξίωσιν τῆς
οἰκογενείας, ὄχι μόνον καταδικά-
ζουσα τὰς ἐκτροπάς, αἱ ὁποῖαι
νομιμοποιοῦνται εἰς τὰς κοινω-
νίας, ἀλλὰ ὑποστηρίζουσα
ἐνθέρμως καὶ οἰκονομικῶς τὴν
πολυτεκνίαν. Εἰς ἀνάρτησιν τῆς
romfea.gr τῆς 25ης Μαΐου 2015
ἀνεγνώσαμε:

«Τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ βαφτίζει
κάθε τέταρτο τέκνο, ποὺ θὰ γεν-
νάει µία οἰκογένεια ὡς νονός,
ἔδωσε δηµόσια ὁ Μητροπολίτης
Κισινάου καὶ πάσης Μολδαβίας
κ. Βλαδίµηρος. Ὁ Σεβασµιώτατος
ἔκανε τὴν δήλωση κατὰ τὴ διάρ-
κεια συλλαλητηρίου γιὰ τὴν ὑπο-
στήριξη τῶν οἰκογενειακῶν πα-
ραδοσιακῶν ἀξιῶν, ποὺ διοργα-
νώθηκε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς ΜολδαβίαςN Οἱ
συµµετέχοντες ὑποστήριξαν τὴν
"προστασία τῶν ἱερῶν ἀξιῶν",
ἐνῶ καταδίκασαν τὴν παρέλαση
τῶν ὁµοφυλοφίλων, ποὺ πρα-
γµατοποιήθηκε πρὶν λίγες ἡµέ-
ρες. "Ἐνθαρρύνω τοὺς Χριστια-

νοὺς νὰ γεννήσουν ὅσα παιδιὰ
µποροῦν, ἀλλὰ ὅποιος κάνει τέ-
ταρτο καὶ περισσότερα θὰ γίνω
νονὸς καὶ θὰ τὰ βαφτίσω στὸν
Καθεδρικὸ Ναό", τόνισε χαρακτη-
ριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Κισινά-
ου. Ἐπίσης ὁ Σεβασµιώτατος πα-
ρότρυνε τοὺς πιστοὺς νὰ ὑπερα-
σπιστοῦν τὶς παραδοσιακὲς οἰκο-
γενειακὲς ἀξίες, καὶ νὰ µὴ γίνον-
ται ἀποδέκτες τοῦ ξενόφερτου
τρόπου ζωῆς. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι
τὸ 2012 ἡ Μολδαβία ἐνέκρινε νό-
µο περὶ ἰσότητας, µία ἀπὸ τὶς
προϋποθέσεις γιὰ τὸ σχέδιο δρά-
σης τῆς Ε.Ε. Ἕνα ἀπὸ τὰ κεφά-
λαια τοῦ νόµου ἀναφέρεται καὶ
στὰ δικαιώµατα τῶν σεξουαλικῶν
µειονοτήτων, κάτι ποὺ ὁ Μητρο-
πολίτης Βλαδίµηρος ἀµφισβήτη-
σε καὶ ἀπείλησε µὲ ἀφορισµὸ τὴν
Κυβέρνηση».

∆ύο νέοι Ἅγιοι 
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν 

τῆς Σερβίας
Συμφώνως πρὸς τὸ pentapos-

tagma.gr τῆς 2ας Ἰουνίου 2015: 
«Στὶς 29 Μαΐου 2015 ἔγιναν δύο

νέες ἁγιοκατατάξεις ἀπὸ τὴν
Ὀρθόδοξη Σερβικὴ Σύνοδο. Ὁ
πρῶτος εἶναι ὁ Ἅγιος Μαρδά-
ριος(Οὐσκόκοβιτς), ἡ µνή µη τοῦ
ὁποίου θὰ τιµᾶται στὶς 12 ∆εκεµ-
βρίου καὶ ὁ δεύτερος ὁ Ἅγιος Σε-
βαστιανὸς (Ντάµποβιτς), ὁ ὁποῖος
θὰ τιµᾶται στὶς 30 Νοεµβρίου».

L

Ὁ  Π ρ ο φ ή τ η ς
Ἐ λ ι σ α ῖ ο ς

Τὴν 14ην Ἰουνίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ Προφήτου
Ἐλισαίου.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱ. Μ. Διονυσίου Ἁγ.
Ὄρους.

L

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136
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(2ον - Τελευταῖον)
Μιλώντας ἐκκλησιολογικὰ ὁ Μα-

καριστὸς Γέροντάς µας ἔκρινε ὡς
ὀρθὴ καὶ σοφὴ τὴν ἐνέργεια τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων, νὰ κινηθοῦν ἐκ
τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω. Ζήτησαν
ἀπὸ τὰ ἑτερόγλωσσα καὶ ἑτερόκλη-
τα πλήθη πίστι στὸ Θεανθρώπινο
Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ µετά-
νοια. Καὶ αὐτὸς ἀσφαλῶς εἶναι ὁ
σωστὸς τρόπος ποὺ ἐκκλησιαστι-
κοποιεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ ἀνοί-
γει τὴ θύρα πρὸς τὴν ἁγιότητα καὶ
τὴν αἰώνια σωτηρία.

Ὁ οἰκουµενισµὸς ὡς ἔµπνευσι
τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ βρίσκεται
στὸν ἀντίποδα αὐτῆς τῆς ἀρχῆς.
Αὐτός; Κινεῖται ἐκ τῶν ἔξω πρὸς τὰ
µέσα. ∆ὲν τὸν ἐνδιαφέρει ἡ πίστι
στὸ Θεανθρώπινο Πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ. Καὶ µὲ τὰ παραπλανητικὰ
συνθήµατα τῆς ἀγάπης, τῆς παγ-
κόσµιας εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος
ὅλων τῶν λαῶν, προβάλλει ἕνα
ἀβέβαιο καὶ θολὸ θεό, ὁ ὁποῖος δὲν
ἔχει καµία σχέσι µὲ τὸν Ἅγιο Τρια-
δικὸ Θεό.

Θυµόσαστε πόσο ἐπέµενε ὁ Μα-
καριστὸς Γέροντάς µας. Ὅταν ὁµι-
λοῦµε γιὰ τὸν Θεὸ νὰ µὴ λέµε
ἁπλῶς ὁ Θεὸς ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Τρια-
δικὸς Θεὸς γιατί, ἔλεγε, ὅτι θὰ ἔρθει

ἡµέρα ποὺ ὁ καθένας, ὅταν θὰ λέ-
γει τὴ λέξι Θεὸς θὰ τὴν ἐννοεῖ δια-
φορετικά. Γι᾽ αὐτὸ πάντοτε νὰ λέτε,
ἔλεγε, ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός, ὁ
Ἀληθινὸς Θεός.

Μπορεῖ ἡ κάθε θρησκεία νὰ πι-
στεύη σ᾽ αὐτὸν τὸν θολὸ θεὸ καὶ νὰ
τὸν λατρεύη µὲ τὴ δική της παρά-
δοσι. Ὀφείλει δὲ νὰ σέβεται καὶ νὰ
µὴ προσβάλη καθ᾽ οἱονδήποτε
τρόπο τὶς παραδόσεις τῶν ἀλλο-
θρήσκων.

Καὶ βέβαια ὅλα αὐτὰ σηµαίνουν:
Κατάργησι τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ

Χριστοῦ.
Κατάργησι τῆς Πατερικῆς παρα-

δόσεως.
Κατάργησι τῆς ἱεραποστολῆς.
Ἀνατροπὴ ὁλοκλήρου τοῦ συ-

στήµατος τῆς ἐν Χριστῷ Σωτηρίας.
Γι’ αὐτὸ ὁ Μακαριστός µας Γέ-

ρων Ἀθανάσιος, κάνοντας µιὰ τελι-
κή κρίσι τοῦ οἰκουµενισµοῦ τὸν
ἀποκαλεῖ:

Ἐκκοσµικευµένο Χριστιανισµὸ
στὴν χειρότερή του ἔκδοσι, ὑποβι-
βασµένο σὲ ξεπερασµένα ἀνθρω-
πιστικὰ ἐπίπεδα.

Εἶναι µιὰ προδοσία τοῦ Χριστια-
νισµοῦ.

Εἶναι ὁ πιὸ γνήσιος πρόδροµος
τοῦ ἐρχοµένου ἀντιχρίστου.

Εἶναι ἡ µαταίωσι τῆς Σωτηρίας
καὶ ἱκανοποίησι ὡς ἐκ τούτου τοῦ
προαιωνίου πόθου τοῦ ∆ιαβόλου.

Ὅ,τι δὲν κατάφερε ὁ Σατανᾶς
ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, µπορεῖ πλέον νὰ
τὸ πραγµατοποιήση διὰ τοῦ οἰκου-
µενισµοῦ.

Ὅλες οἱ µεγάλες αἱρέσεις ποὺ
ἐµφανίστηκαν µέσα στὴν ἐκκλησια-
στικὴ ἱστορία ὠχριοῦν µπροστὰ
στὴν παναίρεσι τοῦ οἰκουµενισµοῦ.

Γι’ αὐτὸ καὶ κατακλείοντες τὸν λό-
γον τοῦτον κάνοµε ἔκκλησι στὴν
ἀγάπη σας καταθέτοντες τὸ λει-
τουργικὸν κάλεσµα: «Στῶµεν
καλῶς, στῶµεν µετὰ φόβου».

Ὅσοι ἐπιθυµοῦµε τὴ Σωτηρία
µας καὶ ἀγαποῦµε τὴν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ ἂς συνειδητοποιοῦµε
ὅτι οἱ ἡµέρες ποὺ διερχόµαστε εἶναι
πονηρὲς καὶ χαλεπές.

Νὰ κρίνωµε χωρὶς ἐµπάθεια
ὅλους ἐκείνους ποὺ µᾶς ὁδηγοῦν
στὸ χάος καὶ τὴν καταστροφή.

Καὶ νὰ ἀκολουθοῦµε ὅσους βαδί-
ζουν πάνω στὰ χνάρια τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ἀµήν.

Ἡμέρα μνήμης τοῦ ὁμολογητοῦ Γέροντος, 
Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Μυτιληναίου

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

θητὴν ἀδελφὸν εἴτε εἰς τινα µὴ
µεµυηµένον λαϊκὸν µὴ Τέκτονα.
Ἐπὶ πλέον ὑπόσχοµαι ἐπισή-
µως νὰ διάγω ὡς ἀληθὴς καὶ
πιστὸς ἑταῖρος, νὰ ὑπακούω εἰς
τὰ σηµεῖα καὶ διαταγάς, καὶ νὰ
τηρῶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀναπτυσ-
σοµένας ἐν τῷ α´ βαθµῷ.

Ὀµνύω ἐπισήµως νὰ τηρήσω
πάντα ταῦτα, ἄνευ ὑπεκφυγῆς,
δισταγµοῦ ἢ ὑστεροβουλίας τι-
νός, ἐπὶ τῇ ἐλαχίστῃ ποινῇ εἴπο-
τε ἤθελον παραβῆ τὸν ὅρκον
µου, νὰ µοῦ ἀνοιχθῆ τὸ στῆθος,
νὰ µοῦ ἐκριζωθῆ ἡ καρδία, ἥτις
νὰ ριφθῆ εἰς τὰ ἁρπακτικὰ
ὄρνεα, ἢ εἰς τὰ σαρκοβόρα θη-
ρία τῶν δασῶν ὡς βορά4*».

Φοβερὸς εἶναι πράγµατι ὁ ὅρκος
αὐτός, καθὼς καὶ πολλοὶ ἄλλοι, πα-
λαιότεροι καὶ σύγχρονοι παρόµοιοι
ὅρκοι, τοὺς ὁποίους οἱ µασονικὲς
ἀρχὲς ἀπὸ χρόνων πολλῶν ἕως
καὶ σήµερα ἔχουν θεσπίσει.

Γιατὶ ὅµως ἔχουν θεσπίσει τέτοι-
ους ὅρκους; Μὰ γιὰ νὰ «κρύψουν»
-ὅπως προείπαµε- τὰ «µυστικά»
τους.

«Ἐµπρὸς 
γιὰ µία παγκόσµια

κυβέρνηση,
ΕΝΑ ἀπὸ τὰ «Μυστικά» 

τῆς Μασονίας;
Οἱ ὅρκοι λοιπὸν αὐτοὶ θεσπίστη-

καν γιὰ νὰ κρύψουν -ἐπαναλαµβά-
νουµε- κάποια «βαρύτιµα» µασο-
νικὰ µυστικά, ΕΝΑ ἐκ τῶν ὁποίων
εἶναι ἡ δηµιουργία µιᾶς «Παγκό-
σµιας Λαϊκῆς ∆ηµοκρατίας» (διά-
βαζε: ∆ικτατορίας), δίχως δηµο-
κρατικὲς -βεβαίως- ἐκλογές, γιὰ τὴν
ἐπιλογὴ τῶν ἀξιωµατούχων της!

Ἂς δοῦµε µαζὶ τὸ ἐξαιρετικῆς ση-
µασίας αὐτὸ ντοκουµέντο, διὰ τοῦ
ὁποίου ἰχνηλατοῦνται οἱ ὑπόγειες
δραστηριότητες τοῦ ἀδιαφανοῦς
Παρασκηνίου -τῆς Εὐρώπης, κυ-
ρίως-, ποὺ «δροµολογοῦν» ἤδη
τὴν ζωή µας, ἐρήµην ἡµῶν.

∆ιαβάζουµε σὲ αὐθεντικὸ µασο-
νικὸ ἔντυπο τὰ ἑξῆς, ἐκτάκτως ἀπο-
καλυπτικὰ (γιὰ πρώτη φορά, ἐδῶ,
δηµοσιευόµενα):

«Τὸ Τεκτονικὸν µυστικὸν µέλ-
λει νὰ διατηρηθῆ τόσον ἀπὸ
ὅλους ἡµᾶς, ὅσον καὶ ἀπὸ
ὅλους τοὺς ἀληθεῖς Τέκτονας
ὁλοκλήρου τῆς Ὑφηλίου, µὲ τὴν
αὐτὴν πίστιν καὶ τὴν αὐτὴν ἱερό-
τητα, ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐνεπνεύ-
σθησαν οἱ ἱδρυταὶ τοῦ Τάγµατός
µας5. Τὸ µυστικὸν τοῦτο ἀπεκα-
λύφθη τὸ πρῶτον γραπτῶς τῷ
1744, ἀπὸ ἕν µικρὸν καὶ περίερ-
γον βιβλίον ἐκδοθὲν ἐν Βρυξέλ-
λαις (ποῦ ἀλλοῦ!) µὲ τὸν τίτλον
«La Franc - Maconnezi» or «Re-
velation des Mystères des
Franc-Masons», ἀντίτυπον δὲ

αὐτοῦ εὑρίσκεται καὶ σήµερον
εἰς τὴν Bibliothegue de Larsenal
τῶν Παρισίων. Εἰς τὸ βιβλίον
αὐτὸ ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑξῆς
ἐπὶ λέξει(*). Τὸ µυστικὸν συνί-
σταται εἰς τὸ ν᾽ ἀνεγείρωµεν
ἀσυναισθήτως (!) µίαν παγκό-
σµιον λαϊκὴν δηµοκρατίαν, τῆς
ὁποίας Βασιλεὺς θὰ εἶναι ὁ Νοῦς
-τὸ Πνεῦµα καὶ Ἀνώτατον Συµ-
βούλιον ἡ Συνέλευσις τῶν
Σοφῶν6*».

Τί «πνεῦµα» ὅµως θὰ ἔχουν
αὐτοὶ οἱ «σοφοί» τοῦ παγκόσµιου
συµβουλίου, ποὺ µελλοντικὰ θὰ
µᾶς κυβερνοῦν, καὶ ποίων ἀδια-
φανῶν κύκλων τὸ κοκλάβιο θὰ
τοὺς ἀνεβάζει στοὺς παγκόσµιους
θώκους τους; Αὐτὸ τὸ µέρος τοῦ
µασονικοῦ µυστικοῦ δὲν ἀποκαλύ-
πτεται. (∆υνατὸν ὡστόσο νὰ «ἰχνη-
λατηθεῖ» καὶ αὐτό�).

∆ιατὶ δὲν ἀποκαλύπτεται;
∆ιότι τὰ βαθύτερα µυστικὰ τοῦ

Τεκτονισµοῦ δὲν εἶναι, δὲν προορί-
ζονται γιὰ τοὺς µασόνους τῶν κα-
τωτέρων βαθµῶν, ἀλλὰ κρατοῦνται
«διὰ τοὺς διδασκάλους, διὰ τοὺς
ἡγεµόνας, πρίγκηπας, τῆς ἐλευ-
θέρας τεκτονικῆς»7, ὅπως ἀπὸ
τοὺς ἴδιους, ἐπισηµότατα, εἶναι
γραµµένο!

Πράγµατι, τὸ ἀδιαφανὲς παρα-
σκήνιο, ἀπὸ χρόνων πολλῶν προ-
ωθεῖ γιὰ τὸν κόσµο, ὄχι µόνο ΜΙΑ
Παγκόσµια Κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ
µιὰ Παγκόσµια Θρησκεία, ὑπὸ
«ΕΝΑ ποιµένα»8! Πρὸ τῆς παγκό-
σµιας ὅµως αὐτῆς θρησκείας καὶ
τῶν βηµάτων της -µὲ τὴν «ἀβάντα»
µάλιστα δικῶν µας κατὰ καιροὺς
κληρικῶν9 -θὰ µιλήσουµε προσ -
εχῶς, µὲ σειρὰν ἐπίσης, ἐδῶ,
ἄρθρων µας.

(Γιὰ τὴν παγκόσµια κυβέρνηση
δὲν τελειώσαµε)

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Σηµειώσεις:

1. Τὸ δηλώνουν κατὰ καιροὺς καὶ
διάφοροι πολιτικοί, ἀνήκοντες ἢ ὄχι σὲ
ποικίλης μορφῆς παγκόσμιες «Λέ-
σχες». 2. Ὑποτιμητικὸς χαρακτηρισμὸς
παρὰ τῶν τεκτόνων τῶν μὴ «ἀδελφῶν»
τους. 3. Σύμφωνα μὲ τὶς περὶ Θεοῦ βα-
θύτερες διδασκαλίες τῆς μασονίας
στὸν γ´ βαθμό της. 4. «Τυπικὸν τοῦ β´
Συμβολικοῦ Βαθμοῦ, Ἐκτυπωθὲν τῇ
Ἐγκρίσει τῆς μεγάλης Ἐθνικῆς Στοᾶς
τῆς Αἰγύπτου ὑπὸ ἡμερομ. 4 Αὐγού-
στου 1947, τύποις «Ἀθηνᾶ», σελ. 11-12,
στὴν ἑλλην. γλώσσα. 5. Περὶ αὐτῶν
ἴσως γράψουμε μιὰν ἄλλη φορά… 6.
Αὐθεντικὸ τεκτονικὸ περιοδικὸ «Πυ-
θαγόρας - Γνώμων», 1936, τεῦχος 7-8,
σελ. 182. 7. Τεκτ. Περιοδ. «Πυθαγό-
ρας» ἔτους 1885, τεῦχος 7, σελ. 188. 8.
Τεκτ. Περιοδ. «Ἀθηνᾶ», 1874, τεῦχος
Μαρτίου, σελ. 55-56. 9. Τῶν ὀνομάτων
τους ἀναφερομένων συχνά, συχνότατα
σὲ μασονικὰ ἔντυπα (ὡς μασόνων ἢ
μή), συνεργούντων στὴν ἐπέλευση τοῦ
συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Ἡ Παγκόσµιος Κυβέρνησις ἔρχεται!Ὁ Ἐθνικὸς Σύλλογος «Βόρειος Ἤπειρος 1914» 
κατὰ τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους

Ἐντόνως διαμαρτύρεται πρὸς
κάθε κατεύθυνσιν ὁ Ἐθνικὸς Σύλ-
λογος «Βόρειος Ἤπειρος 1914» δι᾽
ὅσα μέτρα ἔχουν ληφθῆ ἀπὸ τὸ
Ἀλβανικὸν Κράτος μὲ στόχον τὴν
ἐξαφάνισιν τῆς Ἑλληνικῆς Μειονό-
τητος. Συμφώνως πρὸς τὸ defence-
net.gr τῆς 17ης Μαΐου 2015:

«Ἀπό: ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 1914

Πρός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Κοιν.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙ-

ΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ὁ Ἐθνικὸς Σύλλογος «Βόρειος
Ἤπειρος 1914» καταγγέλλει τὴν
στυγνὴ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωµάτων τῆς Ἐθνικῆς
Ἑλληνικῆς Μειονότητας ἀπὸ τὸ
ἀλβανικὸ κράτος.

Στὶς 17 Μαΐου 2015 συµπληρώ-
νονται 101 ἔτη ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ
τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κέρκυρας
(17 Μαΐου 1914), µὲ τὸ ὁποῖο ἡ νεο-
σύστατη ἀλβανικὴ κυβέρνηση καὶ οἱ
τότε Μεγάλες ∆υνάµεις (Μεγάλη
Βρετανία, Γαλλία, Ρωσικὴ Αὐτοκρα-
τορία, Αὐστρο-οὐγγρικὴ Αὐτοκρατο-
ρία, Γερµανία, Ἰταλία) ἐπικύρωναν
καθεστὼς αὐτονοµίας στὴν περιο-
χή, ποὺ ἀπὸ τότε φέρει τὴν ἱστορικὴ
ὀνοµασία Βόρειος Ἤπειρος. Στὸ
πλαίσιο τοῦ καθεστῶτος αὐτονο-
µίας, τόσο τὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ ἀλβα-
νικὸ στοιχεῖο ἀπολάµβαναν τὰ ἴδια
δικαιώµατα (θέµατα Παιδείας, ἀστυ-
νοµίας, θρησκείας, δικαιοσύνης
κ.ἄ.).

Ἀπὸ τότε ὅµως τὸ ἀλβανικὸ κρά-
τος καταπατᾶ στυγνὰ τὰ ἀνωτέρω
δικαιώµατα τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς
Μειονότητας στὴν Ἀλβανία, µάλι-
στα δὲ ἐπιχειρεῖ τὴν δηµογραφικὴ
ἀλλοίωση, τὴν πολιτιστικὴ ἀλλοί-
ωση, ἐνῶ παράλληλα ἀρνεῖται ἀκό-
µα καὶ τὸν ἐθνικὸ αὐτοπροσδιο-
ρισµὸ σὲ πολλὲς περιοχές.

Οἱ πολιτικὲς αὐτὲς ἔρχονται σὲ
πλήρη ἀντίθεση µὲ τὶς διεθνεῖς συµ-
βάσεις ποὺ ἔχει ὑπογράψει ἡ Ἀλβα-
νία, µὲ τελευταία τὴν Σύµβαση –
Πλαίσιο τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώ-
πης γιὰ τὶς Ἐθνικὲς Μειονότητες.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι σήµερα τὸ ἀλβανικὸ κράτος
ἀναγνωρίζει ὡς µειονοτικὲς πε-
ριοχὲς µόνο 99 χωριὰ στὶς Περιφέ-
ρειες Αὐλώνας (περιοχὲς Ἁγίων
Σαράντα, ∆ελβίνου) καὶ Ἀργυροκά-
στρου. Κατ’ἐπέκταση ἀναγνωρί-
ζονται ὡς Ἕλληνες µόνο οἱ κάτοικοι
τῶν περιοχῶν αὐτῶν, ἐνῶ πέραν
αὐτῶν ὁ αὐτοπροσδιορισµὸς κά-
ποιου ὡς Ἕλληνα ἀποτελεῖ ποινικὸ
ἀδίκηµα, ὅπως π.χ. Κορυτσὰ καὶ
Χιµάρα. Ἐπίσης µετὰ τὰ γεγονότα
στὸ Κοσσυφοπέδιο, ἡ ἀλβανικὴ κυ-
βέρνηση φρόντισε τοὺς Ἀλβανοὺς
πρόσφυγες, ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ
ἐκεῖ νὰ τοὺς ἐγκαθιστᾶ κατὰ τρόπο
αὐθαίρετο ὄχι µόνο σὲ περιοχές,
ὅπου οἱ ἑλληνικοὶ πληθυσµοὶ ἀπο-
τελοῦσαν πλειοψηφία, ἀλλὰ καὶ σὲ
περιουσίες Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖες
εἶχαν ἐγκαταλειφθεῖ ἢ οἱ γηραιοὶ
ἰδιοκτῆτες τους δὲν ἦταν σὲ θέση
νὰ προβάλουν ἀντιρρήσεις. Τὸ ἴδιο
παράδειγµα ἀκολούθησαν καὶ
ἄλλοι Ἀλβανοὶ ποὺ προέρχονταν
ἀπὸ περιοχὲς ἐντὸς Ἀλβανίας, µὲ
προεξάρχοντες τοὺς Τσάµηδες, µὲ
κυριότερο παράδειγµα τὴν πόλη
τῶν Ἁγίων Σαράντα.

Εἶναι ἄπειρα τὰ περιστατικὰ κα-
ταπάτησης ἀνθρωπίνων δικαιωµά-
των τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου
Ἠπείρου ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ ἀλβα-
νικοῦ κράτους. Ἔχουν ἤδη περι-
γραφεῖ σὲ παλαιότερες ἐκθέσεις,
ἐπιστολὲς καὶ κείµενα πρὸς τοὺς
διεθνεῖς ὀργανισµοὺς ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν
ἕως σήµερα.

Μετὰ τὴν πτώση τοῦ κοµµουνι-
στικοῦ καθεστῶτος (1992) ἡ πολι-
τικὴ αὐτὴ κατὰ τῶν Ἑλλήνων µει-
ονοτικῶν ἀντὶ νὰ ἁπαλυνθεῖ συνεχί-
στηκε µὲ τὴν ἴδια καὶ µεγαλύτερη
δριµύτητα. Ἀπὸ τὸ 1992 µέχρι σή-
µερα πάµπολλα ἐπεισόδια µὲ θύ-
µατα Ἕλληνες µειονοτικοὺς ἢ τὴν
ἐξάσκηση τῶν µειονοτικῶν δικαιω-
µάτων ἔχουν λάβει χώρα µὲ πλέον
ἀξιοσηµείωτο ἐκεῖνο τῆς δολοφο-
νίας τοῦ 37χρονου Ἕλληνα Ἀρι-
στοτέλη Γκούµα ἀπὸ τὴ Χιµάρα
στὶς 12 Αὐγούστου 2010, ἀπὸ
Ἀλβανοὺς ἐθνικιστές, ἐπειδὴ ἐπιθυ-
µοῦσε νὰ µιλάει δηµόσια τὴν µητρι-
κή του γλώσσα.

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1994, φυλακί-
στηκαν µὲ ἀνυπόστατες κατηγορίες
πέντε ἡγετικὰ στελέχη τῆς Ἐθνικῆς
Ἑλληνικῆς Μειονότητας, τὰ ὁποῖα

κρατήθηκαν στὴ φυλακὴ γιὰ ἐννέα
µῆνες, ὅπου καὶ ὑπέστησαν βασα-
νιστήρια.

Μὲ τὸ παρὸν ὑπόµνηµα - καταγ-
γελία θέλουµε νὰ κάνουµε γνωστὸ
στὴν διεθνῆ κοινότητα ὅτι ἐνῶ ἡ
Ἀλβανία, µὲ ἑλληνικὴ µάλιστα ὑπο-
στήριξη, ἔχει γίνει µέλος τοῦ ΝΑΤΟ
καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ ἀποτελεῖ
ἤδη µέλος ἄλλων διεθνῶν καὶ
εὐρωπαϊκῶν ὀργανισµῶν συνεχίζει
µὲ ἀµείωτη ἔνταση τὴν ἴδια πολιτικὴ
εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων µειονο-
τικῶν καὶ συγκεκριµένα: 

1) ∆ηµογραφικὴ ἀλλοίωση:
α) Τίθεται σὲ ἐφαρµογὴ ἡ νέα δι-

οικητικὴ διαίρεση στὴν ἀλβανικὴ
ἐπικράτεια, ὅπου κατὰ τὸν σχηµα-
τισµὸ τῶν νέων ∆ήµων, ἐπαρχίες
στὶς ὁποῖες ἀποτελοῦν πλειοψηφία
πολίτες ἑλληνικῆς ἐθνικῆς κατα-
γωγῆς καὶ χριστιανικοῦ ὀρθόδοξου
θρησκεύµατος, συγχωνεύονται µὲ
περιοχὲς ὅπου κατοικοῦν Ἀλβανοὶ
Μουσουλµάνοι. Χαρακτηριστικὸ
εἶναι ὅτι ὁ ∆ῆµος Χιµάρας, τοῦ
ὁποίου οἱ κάτοικοι εἶναι στὴν συν-
τριπτική τους πλειοψηφία Ἕλληνες
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ἑνώνεται µὲ
τὴν ἐπαρχία Βρανίστι, ἡ ὁποία κα-
τοικεῖται ἀπὸ Ἀλβανοὺς Μουσουλ-
µάνους. Ἐπίσης τὸ ἀναγνωρισµένο
µειονοτικὸ χωριὸ Τσούκα στὰ πα-
ράλια τοῦ Ἰονίου Πελάγους, ἐντάσ-
σεται στὸν ∆ῆµο Ἁγίων Σαράντα,
ὅπου πλειοψηφοῦν πλέον οἱ Ἀλβα-
νοί. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀποκό-
πτονται ἀπὸ τὴν θάλασσα οἱ ἐπίση-
µα ἀναγνωρισµένες ὡς µειονοτικὲς
περιοχές.

β) Ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς τῆς
Ἀλβανίας Ἔντι Ράµα εἶχε προαναγ-
γείλει τὸν Σεπτέµβριο τοῦ 2014
(µάλιστα ἀπὸ τὸ Twitter) τὴν διεξα-
γωγὴ διεθνοῦς διαγωνισµοῦ γιὰ
τὴν ἀξιοποίηση τῆς παράκτιας ζώ-
νης τῆς «Νέας Χιµάρας» καὶ τὴν
δῆθεν ἀποκατάσταση τῶν ὄµορ-
φων χωριῶν της, βάσει νέου προ-
γράµµατος γιὰ τὴν οἰκονοµικὴ ἀνά-
πτυξη τῆς «Ἀναγεννηµένης Χιµά-
ρας» ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς νέας δι-
οικητικῆς διαίρεσης. Ἀνάµεσα στὰ
ἔργα προβλέπεται στὸν ὅρµο τοῦ
Παλέρµο (Πανόρµος), ἕξι χιλιόµε-
τρα νότια τῆς Χιµάρας, ἡ δηµιουρ-
γία οἰκιστικῆς περιοχῆς µὲ ἀκατάλ-
ληλα ἀπὸ αἰσθητικῆς ἀπόψεως
κτήρια, τὰ ὁποῖα θὰ ἐξυπηρετοῦν
Ἀλβανοὺς ἐποίκους.

γ) Ὅπως κατήγγειλε ὁ πρόεδρος
τῆς ∆ηµοκρατικῆς Ἕνωσης
Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας
«Ὁµόνοια» κ. Λεωνίδας Παππᾶς,
µὲ ἐπιστολὴ – διαµαρτυρία στὸν
Ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν τῆς Ἀλβα-
νίας κ. Saimir Tahiri, στὶς 26
Ἰανουαρίου 2015, µία ἑξαµελὴς
οἰκογένεια ἀπὸ τὴν ἀµιγῶς µου-
σουλµανικὴ κωµόπολη Λαζαράτι
τοῦ Ἀργυροκάστρου (ἀλβανικὸ
κέντρο παραγωγῆς ναρκωτικῶν),
ἐγκαταστάθηκε αὐθαίρετα στὸ µει-
ονοτικὸ χωριὸ Πολύτσανη τῆς
Ἐπαρχίας Πωγωνίου, ἔχτισε σπίτι
σὲ γῆ ποὺ δὲν τῆς ἀνῆκε καὶ στὴ
συνέχεια ζήτησε νὰ ἐγγραφεῖ στὸ
δηµοτολόγιο – Ληξιαρχεῖο τῆς
Ἐπαρχίας. Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις
τοῦ ἔπαρχου Θανάση Κύρου καὶ
ἄλλων τοπικῶν φορέων γιὰ τὴν
ὀρθὴ ἐφαρµογὴ τοῦ νόµου, ὄχι µό-
νο δὲν ἔγινε τίποτα καὶ δὲν εἰσακού-
στηκαν, ἀλλὰ ἡ Γενικὴ ∆ιεύθυνση
Ληξιαρχείων τῆς Ἀλβανίας ποὺ
ὑπάγεται στὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτε-
ρικῶν, ἄσκησε πίεση στὴν ὑπεύθυ-
νη τοῦ Ληξιαρχείου τῆς Ἐπαρχίας,
Σοφία Μάντζιου, ἀναγκάζοντάς την
νὰ ἐγγράψει στὸ ∆ηµοτολόγιο τὰ
µέλη τῆς ἐν λόγῳ οἰκογένειας.

Ἡ ἀλλοίωση τοῦ πληθυσµοῦ
στὶς µειονοτικὲς περιοχὲς ἀπαγο-
ρεύεται ρητὰ ἀπὸ τὴ Σύµβαση
Πλαίσιο τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώ-
πης, ποὺ ὑπογράφηκε καὶ ἐγκρίθη-
κε ἀπὸ τὸ Ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο τὸ
1999 καὶ ἀποτελεῖ νόµο τοῦ κρά-
τους, ἀφοῦ στὸ Ἄρθρο 16 ἀναφέ-
ρει: «Τὰ Μέρη ἀπέχουν ἀπὸ τὴ λή-
ψη µέτρων, τὰ ὁποῖα, µεταβάλλον-
τας τὶς πληθυσµιακὲς ἀναλογίες σὲ
µία γεωγραφικὴ περιοχὴ ποὺ κα-
τοικοῦν πρόσωπα ποὺ ἀνήκουν σὲ
ἐθνικὲς µειονότητες».

2) Τροµοκράτηση τῶν Ἑλλήνων
µειονοτικῶν: 

Τὸ βράδυ τῆς 14ης Ὀκτωβρίου
2014 οἱ κάτοικοι τοῦ ἑλληνικοῦ µει-
ονοτικοῦ χωριοῦ ∆ερβιτσάνη Ἀργυ-
ροκάστρου δέχτηκαν ἀπρόκλητη
ἐπίθεση ἀπὸ Ἀλβανοὺς φανατικούς,
µετὰ τὴ διακοπὴ τοῦ ποδοσφαιρικοῦ
ἀγώνα ἀνάµεσα στὶς ἐθνικὲς ὁµά-
δες Σερβίας καὶ Ἀλβανίας στὸ Βελι-
γράδι, γιὰ τὰ προκριµατικὰ τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Πρωταθλήµατος Πο-
δοσφαίρου 2016. Ἀφορµὴ γιὰ τὸν
παροξυσµὸ τῶν Ἀλβανῶν ἀποτέλε-
σε ἡ ἐµφάνιση ἀπὸ ἀέρος µιᾶς τερά-
στιας σηµαίας ποὺ ἀπεικόνιζε τὸν
χάρτη λεγόµενης «Μεγάλης Ἀλβα-
νίας», ὁ ὁποῖος περιλαµβάνει ἐδάφη
ἀπὸ γειτονικὰ κράτη, ἰδίως δὲ ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα. Ἀποτέλεσµα τῆς ἐπίθε-
σης στὴν ∆ερβιτσάνη ἦταν ὁ σο-
βαρὸς τραυµατισµὸς ἑνὸς Ἕλληνα
µειονοτικοῦ, τοῦ κ. Ἀριστοτέλη ∆ια-
µάντη στὸ κεφάλι, καθὼς καὶ σο-
βαρὲς ὑλικὲς ζηµιὲς σὲ καταστήµατα
τοῦ χωριοῦ καὶ σὲ σταθµευµένα
αὐτοκίνητα. Παράλληλα, κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἐπίθεσης, οἱ δράστες
φώναζαν µεταξὺ ἄλλων «Ἔξω οἱ
Ἕλληνες, ἐδῶ εἶναι Ἀλβανία», «θὰ
σᾶς κάψουµε ἄπιστοι».

Ἡ ἀλβανικὴ ἀστυνοµία πραγµα-
τοποίησε, ὡς συνήθως ἀπρόθυµη
καὶ καθυστερηµένη ἐπέµβαση
προλαµβάνοντας τελικῶς τὰ χειρό-
τερα, ἀλλὰ χωρὶς γιὰ µία ἀκόµη
φορὰ νὰ συλληφθεῖ κάποιος ὑπεύ-
θυνος. Τὰ ἐπεισόδια αὐτὰ ἀπότοκα
τῆς συγκεκριµένης πολιτικῆς δὲν
καταδικάζονται ἀπὸ κανένα πρωτα-
γωνιστὴ τῆς ἀλβανικῆς πολιτικῆς
σκηνῆς. Σηµειώνεται ὅτι ὁ πρώην

πρωθυπουργὸς Sali Berisha ἔχει
σὲ περίοπτη θέση στὸ γραφεῖο του
τὸν χάρτη τῆς «Μεγάλης Ἀλβα-
νίας», ἐνῶ ὁ νῦν πρωθυπουργὸς
Edi Rama πρόβαλε τὸν χάρτη αὐτὸ
πάνω στὸν τοῖχο τοῦ πρωθυπουρ-
γικοῦ µεγάρου στὰ Τίρανα.

3) Ἁρπαγὴ ἰδιοκτησιῶν.
Τὸ ζήτηµα ἀπασχολεῖ τὸ ἑλλη-

νικὸ καὶ τὸ ἀλβανικὸ κράτος τουλά-
χιστον ἀπὸ τὸ 1945 ἕως σήµερα. Ἡ
φυγή, λόγῳ διώξεων, Ἑλλήνων
µειονοτικῶν ἀπὸ τὴ Βόρειο Ἤπει-
ρος πρὸς τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα
συνοδευόταν προφανῶς ἀπὸ
ἐγκατάλειψη ἰδιοκτησιῶν στὴν ἐπι-
κράτεια τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους, τὶς
ὁποῖες ἄλλοτε κατέσχε καὶ ἄλλοτε
κατέστρεφε τὰ ἔγγραφα ἰδιοκτη-
σίας, ὥστε νὰ θεωροῦνται πλέον
ἀδέσποτες ἰδίως σὲ περιπτώσεις
κατοχῆς γῆς.

Σήµερα ἀναφέρουµε χαρακτηρι-
στικὰ τὶς ἀκόλουθες περιπτώσεις:

Σύµφωνα µὲ ὅσα καταγγέλλει ὁ
δικηγόρος τῶν κατοίκων τοῦ χω-
ριοῦ Κώσταρι, κ. Ἠλίας Θανάσης:
«Τὸ περιουσιακὸ θέµα τῶν βοσκό-
τοπων τοῦ χωριοῦ Κώσταρι, εἶναι
µία καθαρὴ ὑφαρπαγὴ κοινοτικῆς
περιουσίας, ποὺ εἶχαν αἰώνια στὴν
κατοχή τους οἱ χωρικοί του. Οἱ βο-
σκότοποι, βάση τῶν ἀποφάσεων
τῆς Ἀλβανικῆς Κυβέρνησης ἀρ.
700 ἡµ. 23/10/1995 καὶ ἀρ. 755 ἡµ.
28/5/2008, εἶναι περιουσία τῆς
Ἐπαρχίας Μεσοποτάµου.

Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐπιστροφῆς καὶ
Ἀποζηµίωσης Περιουσιῶν τῆς
Αὐλώνας, µὲ ἐκτελεστικὴ ἀπόφαση
ἀρ. 88 ἡµ. 19/02/2002 ἀναγνώρισε
σὲ Ἀλβανούς, δῆθεν πρώην
ἰδιοκτῆτες, 760 στρέµµατα βοσκο-
τόπια δίπλα ἀπὸ τὸ χωριὸ Κώσταρι
τῆς Ἐπαρχίας Μεσοποτάµου.

Οἱ ἴδιοι «ἰδιοκτῆτες» µὲ ∆ικαστικὴ
ἀπόφαση ποὺ προῆλθε ἀπὸ δικα-
στήριο τῶν Ἁγ. Σαράντα στὶς
29/04/2003 ἀναγνώρισαν ἄλλα
600 στρέµµατα, πλησίον τῶν 760
στρεµµάτων.

Γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τίτλο ἰδιοκτη-
σίας γιὰ τὰ 1.360 στρέµµατα χρησι-
µοποίησαν ἕνα πλαστὸ ἔγγραφο,
τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ δῆθεν πράξη δω-
ρεᾶς τοῦ 1937. Αὐτὸ τὸ πλαστὸ
ἔγγραφο ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ τοὺς
ἁρµόδιους κρατικοὺς φορεῖς χωρὶς
καµία ἐξέταση τῆς γνησιότητάς του.

Μετὰ τὸ 2005 ἀλλεπάλληλες
προσπάθειες, νοµικῆς φύσεως,
τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ Κώσταρι
δὲν βρῆκαν καµία ἀνταπόκριση
στὴν ἀλβανικὴ δικαιοσύνη. Τὸ ζή-
τηµα παραµένει ἀνοικτό, ἐνῶ οἱ κά-
τοικοι ἔχουν µηνύσει τὴν Ἐπιτροπὴ
Ἐπιστροφῆς καὶ Ἀποζηµίωσης Πε-
ριουσιῶν τῆς Ἀλβανίας, µήνυση ἡ
ὁποία ἀντιµετωπίζει συνεχῆ στρε-
ψοδικία. 

4) Πολιτιστικὴ ἀλλοίωση:
Καταστρέφονται συστηµατικὰ

ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς σὲ ἀρχαῖες καὶ
µεσαιωνικὲς τοποθεσίες καὶ µάλι-
στα, ἀποκαθίστανται στὰ ἀλβανικὰ
κατὰ τρόπο ἀφελῆ. Στὴ συστηµα-
τικὴ αὐτὴ ἐπέµβαση ἐπὶ µνηµείων
καὶ ἀρχαιολογικῆς σηµασίας τοπο-
θεσιῶν, ἀντὶ νὰ ἐµποδίζει, πρωτο-
στατεῖ ἡ Ἀλβανικὴ Ἀρχαιολογικὴ
Ὑπηρεσία. Χαρακτηριστικὴ περί-
πτωση, ἡ πρόσφατη καταστροφὴ
ἑλληνικῆς ἐπιγραφῆς στὸ κάστρο
τοῦ Πόρτο Παλέρµο, στὴ Χιµάρα. 

Γενικῶς, ἀκολουθεῖται συστηµα-
τικὴ πολιτικὴ ὑποβάθµισης ἢ καὶ
καταστροφῆς τῆς ἑλληνικῆς πολιτι-
στικῆς κληρονοµιᾶς µὲ ὄργανο τὴν
ἀλλοίωση τῆς ἱστορικῆς πραγµατι-
κότητας, ὅπως στὰ ἀρχαῖα µνηµεῖα
στὴ Φοινίκη, τὴν Ἀνδριανούπολη
καὶ τὸ Βουθρωτό.

5) Μέτρα κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς
Γλώσσας καὶ Παιδείας: 

Ἡ χρήση τῶν Ἑλληνικῶν στὴν
ἐκπαίδευση τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς
Μειονότητας, δηλαδὴ στὰ ἀναγνω-
ρισµένα δηµόσια µειονοτικὰ σχο-
λεῖα, εἶναι πολὺ περιορισµένη σὲ
σχέση µὲ τὰ προβλεπόµενα. Ἐνῶ
στὶς πρῶτες τάξεις τῆς ὑποχρεω-
τικῆς ἐκπαίδευσης διδάσκονται πε-
ρισσότερες ὧρες τὰ ἑλληνικά, στα-
διακὰ σὲ κάθε ἑπόµενη τάξη οἱ
ὧρες µειώνονται µὲ κατάληξη στὶς
τελευταῖες τάξεις τῆς δωδεκαετοῦς
ἐκπαίδευσης νὰ διδάσκονται τὰ
ἑλληνικὰ ἐλάχιστες ὧρες, οὐσια-
στικὰ σὰν ξένη γλώσσα. Σὲ πε-
ριοχὲς ποὺ δὲν ἀναγνωρίζονται
ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ κράτος ὡς µειονο-
τικές, ὅπως στὴ Χιµάρα, στὴν Κο-
ρυτσά, τὴν Πρεµετή, τὴν Ἐρσέκα
καὶ ἀλλοῦ, δὲν ἀναγνωρίζεται ἀκό-
µα τὸ δικαίωµα γιὰ ἵδρυση δηµόσι-
ου ἑλληνικοῦ µειονοτικοῦ σχολείου,
ἐφόσον συµπληρώνεται ὁ ἀπαιτού-
µενος ἀριθµὸς τῶν 25 µαθητῶν.

Παράλληλα κατὰ τὴ σχολικὴ χρο-
νιὰ 2014 – 2015, ἡ ὁποία ὁλοκλη-
ρώνεται, παρέµειναν στὰ σχολικὰ
βιβλία ἱστορίας καὶ γεωγραφίας τῆς
Ἀλβανίας οἱ ἀλυτρωτικὲς ἀναφορὲς
εἰς βάρος γειτονικῶν κρατῶν µε-
ταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῆς Ἑλλάδας.
Τὰ µαθήµατα αὐτὰ τὰ διδάσκονται
καὶ οἱ µαθητὲς τῆς Ἐθνικῆς Ἑλλη-
νικῆς Μειονότητας.

Στὴ δηµόσια διοίκηση ἡ χρήση
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας εἶναι ἀνύ-
παρκτη, ἀκόµα καὶ σὲ ἐπίπεδο Το-
πικῆς Αὐτοδιοίκησης (∆ῆµοι στοὺς
ὁποίους τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο ἀπο-
τελεῖ συντριπτικὴ πλειοψηφία). ∆ὲν
τίθεται θέµα χρήσεως τῆς ἑλλη-
νικῆς ἐκτὸς µειονοτικῶν περιοχῶν,
παρὰ µόνον ὡς ξένης γλώσσας σὲ
συγκεκριµένες περιπτώσεις (πχ.
ἰδιωτικὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα Τιράνων,
Κορυτσᾶς καὶ Χιµάρας). Ἂς ἀνα-
φερθεῖ ἀκόµα ὡς κατακλείδα, ὅτι οἱ
ἐλάχιστες δηµόσιες πινακίδες στὰ
ἑλληνικά, ἐντὸς τῶν ἀναγνωρισµέ-
νων ἑλληνικῶν µειονοτικῶν πε-
ριοχῶν ὑφίστανται συνεχῶς βαν-
δαλισµούς».

Α΄
Ὁ Φ. Κόντογλου εἶναι ἰδιαιτέρως

γνωστὸς διὰ τὴν ἐπαναβίωση τῆς
βυζαντινῆς παραδόσεως τῆς ἁγιο-
γραφίας, ἡ ὁποία ἀκόµη κατὰ τὴν
ἐποχή του εἶχε σχεδὸν ἐκλείψει καὶ
στὸ Ἅγιον Ὄρος ἐξαιτίας τῶν ρω-
σικῶν παραγγελιῶν ἱερῶν εἰκόνων,
οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦσαν ἕνα πιὸ
νατουραλιστικὸ πρότυπο ζωγρα-
φικῆς. Ὑπῆρξε ὅµως καὶ δεινὸς λο-
γοτέχνης, ὁ ὁποῖος συµφώνως
πρὸς τὴν ἄποψη τοῦ π. Θεοκλήτου
∆ιονυσιάτου, ὑπερέχει καὶ τοῦ «Κο-
σµοκαλογήρου», τοῦ Σκιαθίτη Ἀλε-
ξάνδρου Παπαδιαµάντη. Ὡστόσο,
ἐκεῖνο διὰ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπη νὰ
µείνη ἐγχαραγµένο τὸ ὄνοµά του
«εἰς τὰς δέλτους» τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἱστορίας εἶναι ὁ ἀγώνας του
διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν.

Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἐκορυφώθη
κατὰ τὰ ἔτη 1964-1965, τὰ ὁποῖα
συµπίπτουν καὶ µὲ τὸ τέλος τοῦ ἐπι-
γείου βίου του. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς
παρεκίνησε τὸν µακαριστὸ Ἀρχ.
Ἀθηνῶν Χρυσόστοµο τὸν Β΄ (1962-
1967) νὰ διακηρύξη κατὰ τὸν ἐπιτά-
φιο λόγο του στὸν µεγάλο αὐτὸν
ἄνδρα, ὅτι ὁ Κόντογλου «θὰ ἠδύνα-
το, χωρὶς ὑπερβολήν, νὰ καταταγῆ
µεταξὺ τῶν Ἁγίων καὶ Ὁµολογητῶν
τῆς πίστεως». Καὶ πράγµατι, κατὰ
τὴν περίοδο αὐτή, ἕνας ὥριµος
Κόντογλου ξεπροβάλλει, ἀκτινοβο-
λώντας ὅλα τὰ νάµατα τῆς Παραδό-
σεως, ποὺ διέθετε ἀπὸ τὶς ρίζες του
στὸ Ἀϊβαλί, ἀπὸ τὴν πολυχρόνια
ἐνασχόλησή του καὶ ἄσκηση στὰ
πνευµατικά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ σχέση
του µὲ τὸν γέροντά του, τὸν Ὅσιο
Φιλόθεο Ζερβάκο (1884-1980).

«Σωτῆρες» 
τῆς Ὀρθοδοξίας;

Μία συκοφαντία, ποὺ ἐγείρουν
παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι Οἰκουµε-
νιστὲς ἐναντίον ὅσων σθεναρῶς
ἀντιστέκονται στὶς προδοτικὲς ἐπι-
διώξεις τους, εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἀγω-
νιστὲς πιστοί, «ζηλωτὲς τῶν πα-
τρικῶν τους παραδόσεων», ἔχουν
ὡς κίνητρο µία ἐπίπλαστη ψυχολο-
γικὴ ἀσφάλεια, στὴν ὁποία αὐθυπο-
βάλλουν τὸν ἑαυτό τους, ἰσχυριζό-
µενοι ὅτι εἶναι «οἱ σωτῆρες τῆς
Ὀρθοδοξίας». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια λοι-
δωροῦν καὶ συνάµα ἐπιχειροῦν νὰ
κάµψουν τὸ φρόνηµα τῶν εὐσεβῶν
χριστιανῶν, ὥστε νὰ ἐγκαταλείψουν
κάθε προσπάθεια ὑποκύπτοντας σὲ
µία ψευτο-ταπείνωση. Πρόκειται
ὅµως διὰ βαρύτατο ψέµα, καθὼς
κανεὶς δὲν ἔχει τὴ συνείδηση ὅτι
εἶναι «σωτήρας» τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Ὁ Κόντογλου εἶχε τὴ σύνεση νὰ
µὴ θεωρῆ ὅτι ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος κάποι-
ον σπουδαῖο ἀµύντορα τῆς Πίστε-
ως, οὔτε καπηλευόταν κάποιον τί-
τλο τοῦ ὑπερµάχου τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Ὡστόσο, ὑποστήριζε τὴν θέση
ὅτι κάθε ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος
ὀφείλει νὰ µὴ παραµένη ἄπρακτος.
Κανεὶς δὲν εἶναι περιττὸς ἐνώπιον
ὁποιασδήποτε ἀλλοτριώσεως τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ νὰ ἐνεργῆ µὲ
ὅποιο µέσον δύναται. ∆ιὰ τοῦτο
γράφει «ἡµεῖς οἱ ἁµαρτωλοί, πράτ-
τοµεν τὸ πᾶν, ἕκαστος κατὰ τὰς δυ-
νάµεις του... Ἐγώ, ὁ ἐλάχιστος, γρά-
φω εἰς τὴνN» καὶ ἀλλοῦ λέει «Βέ-
βαια, ἐγὼ εἶµαι ἀνάξιος νὰ ὁµιλῶ διὰ
τὰ πράγµατα τῆς θρησκείας, ἀλλὰ ὁ
ζῆλος µου εἶναι ἀληθινόςN». 

Τὰ ἴδια ὑποστηρίζει καὶ ὁ π. Θεό-
κλητος ∆ιονυσιάτης, ἕνας ἀπὸ τοὺς
µεγαλύτερους «ἐγκωµιαστὲς» τοῦ
Κόντογλου, ἀλλὰ καὶ συνάµα ἀδέκα-
στος ἐπικριτὴς αὐτοῦ, ὅταν ἔγραφε
ὅτι ὁ µεγάλος ἁγιογράφος ὑπῆρξε
ἄνθρωπος «ἀτελὴς» καὶ ὅτι τὸν
προβάλλει µόνο ὡς «ὑπόδειγµα
δευτέρας κατηγορίας», καθὼς πρώ-
της κατηγορίας εἶναι µόνον οἱ Ἅγιοι.
∆ιότι, πρέπει νὰ γνωρίζωµεν, ὅτι
στὴν Ἐκκλησία χωροῦν ὑποδείγµα-
τα καὶ πρώτης καὶ δευτέρας καὶ τρί-
της πιθανὸν κατηγορίας, καὶ αὐτὸ
διότι καθένας θὰ ἀγωνισθῆ ὅσο δύ-
ναται καὶ θὰ λάβη ἀναλόγως καὶ τὸν
Παράδεισον, ὅπου «ἀστὴρ ἀστέρος
διαφέρει». ∆ὲν χωροῦν ὅµως ποτὲ
οἱ ἀρνητὲς τῆς Πίστεως.

Σχέδιον κινητοποιήσεως!
Εὑρίσκεται πολλὲς φορὲς διαδε-

δοµένη καὶ ριζοµένη µεταξὺ τῶν
Ὀρθοδόξων ἡ ἐσφαλµένη ἄποψη
ὅτι ἀκόµη καὶ διὰ µείζονα ζητήµατα
δὲν ἀπαιτεῖται παρὰ ἡ κατὰ µόνας
καὶ περιστασιακῶς διαµαρτυρία,
ὡς µάλιστα τὸ µέγιστον! Τὴν ἀντί-
ληψη αὐτή, ἡ ὁποία ἔχει παγιδεύσει
πολλοὺς πιστούς, ἀνασκευάζει ὁ
Κόντογλου ἐκµυστηρευόµενος σὲ
ἐπιστολή του τὶς ἀντιδραστικὲς
ἐνέργειες, στὶς ὁποῖες προβαίνει
σχετικῶς µὲ τὰ φλέγοντα τὸ 1964

ζητήµατα τῆς προωθήσεως τῆς
ὑποταγῆς εἰς τὸν Παπισµόν. 

1. ∆ηλώνει ὅτι κάθε τί ποὺ πράτ-
τει, ὅπως τὸ νὰ ἀρθρογραφῆ,
αὐτὸς καὶ ἄλλοι ἔχει στόχο «νὰ διε-
γείρωµεν τὴν ἱερὰν φιλοτιµίαν τοῦ
λαοῦ τούτου». Ἑποµένως ὀφείλου-
µε νὰ ἐνηµερώνουµε καὶ νὰ παρα-
κινοῦµε σύσσωµη τὴν κοινωνία νὰ
ἀνθίσταται. Ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι
ἐκεῖνος ποὺ µπορεῖ νὰ ἀπορρίψη
ἀκόµα καὶ ψευτὸ-Συνόδους. 

2. Σηµεῖον τοῦ ἀτύπου σχεδίου
του, εἶναι ἡ προτροπὴ πρὸς καθη-
γητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν νὰ
µὴ σιωποῦν καὶ διὰ τοῦτο ὁ ἴδιος
εἶχε ἀποστείλει προσωπικὴ ἐπι-
στολὴ πρὸς τὸν ἀείµνηστο Π. Τρεµ-
πέλα. Ἄρα, ἀπαιτοῦνται οἱ κατηρτι-
σµένοι σύµµαχοι καὶ τὸ κῦρος τῶν
Θεολογικῶν Σχολῶν, ὅσοι βεβαίως
ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ διδακτικοῦ σώµα-
τος ὀρθοφρονοῦν, ποὺ θὰ ἀναδει-
χθοῦν ὡς βαρὺ θεολογικὸ πυροβο-
λικό. 

3. Ἐφιστᾶ τὴν προσοχήν του στὸ
νὰ λάβουν θέση οἱ χριστιανικὲς
ἀδελφότητες. 

4. «Ἔχοµεν χρέος νὰ στηρίζω-
µεν τὸν γηραιὸν ἀρχιεπίσκοπον».
Στὴ στρατηγικὴ δὲν ἀρκεῖ νὰ µάχε-
σαι καὶ νὰ προελαύνης, ἀλλὰ νὰ
µπορῆς νὰ ὑποστηρίζης τὸ µέτω-
πο. Ὁ ρόλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν -καὶ τότε καὶ σήµερα εἶναι
κοµβικῆς σηµασίας, καὶ ὁ Κόντο-
γλου τὸ εἶχε ἐµπεδώσει καλὰ στὸ
νοῦ του. Ὁ ἴδιος ἦλθε σὲ ἐπικοινω-
νία µὲ τὸν κυρὸ Χρυσόστοµο τὸν
Β΄, διότι ἡ προµετωπίδα τῆς ἀντι-
στάσεως, δηλ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,
ἔπρεπε νὰ ἀνεφοδιάζεται πνευµα-
τικὰ καὶ νὰ στηρίζεται πρὸς τὸ
ὀρθόν. Τὴν ἴδια ὑποστήριξη χρει-
άζεται ἐπίσης καὶ κάθε πιστός:
«ἔχεις δίκαιον λέγων ὅτι χρειάζεται
αὐτὴν τὴν ἐποχὴν ἡ ἀλληλογραφία
µεταξὺ ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν καὶ
ἀληθινῶν Ὀρθοδόξων διὰ στηρι-
γµόν, καὶ ἀνταλλαγὴν τῶν ἰδεῶν καὶ
τῶν τρόπων ἀµύνηςN»

Ἡ «Ἀκρόπολις 
τῆς Ὀρθοδοξίας»

5. «Τὸ Ἅγιον Ὄρος πρέπει νὰ
τεθῆ ὑπὸ ποδός», λέει ὁ Ἀϊβαλιώ-
της ὁµολογητής. Γιατί; ∆ιότι εἶναι ὁ
«ἄγρυπνος φύλαξ τῆς Ὀρθοδόξου
πίστεως» καὶ διότι θὰ εἶναι ὁ «πρώ-
τιστος στόχος τῆς παπικῆς παρατά-
ξεως». Ἂν τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐπιθυµεῖ
νὰ ἐπιβεβαιώνη τὴν πεποίθηση
τῶν Ὀρθοδόξων ὅτι εἶναι ἄγρυπνος
φύλακας, τότε τὸ παρακαλοῦµε νὰ
µὴ ἐφησυχάζη καὶ ὄχι µόνο διὰ τῆς
προσευχῆς ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς γραφί-
δος. Ἐπικριτές, ὅµως, ψιθυρίζουν:
Τὸ πραγµατικὸ φανάρι τῆς Ὀρθο-
δοξίας εἶναι τὸ Ἅγιον Ὄρος ἢ εἶναι
τὸ Ὄρος ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἀναπαύθη-
κε τὸ Φανάρι; 

Ἐµεῖς πιστεύουµε ὅτι εἶναι µέγας
φανός, ἀλλὰ κινδυνεύει. Ὁ Πα-
πισµὸς δὲν θὰ ἔλθη µία ἡµέρα καὶ

θὰ ζητήση τὴν ἅλωση τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Αὐτὸ θὰ ἦταν ἀφελέστατο.
Ἡ ἅλωση εἶναι ὑποχθόνια διεργα-
σία, ἡ ὁποία διέρχεται διὰ τῆς «Κερ-
κόπορτας». ∆ιὰ τοῦτο ἀπαιτοῦνται
ἀναστήµατα ὡς τῶν µακαριστῶν π.
Γ. Καψάνη, π. Γαβριὴλ ∆ιονυσιάτου,
π. Θεοκλήτου ∆ιονυσιάτου, µὲ τὸν
ὁποῖο συχνὰ ἐπικοινωνοῦσε ὁ Κόν-
τογλου, νὰ ὑψώσουν τὶς φωνές
τους διὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὁ Κόντογλου ἔγραφε «Ὤ! ∆ὲν
ντρέπονται οἱ λίγοι ἁγιορεῖτες ποὺ
εἶναι φιλοπαπικοί;». Ἦταν ὅµως τό-
τε ἐλάχιστοι. Ὡς ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ
π. Θεόκλητος «Τὸ 1964 ὑπῆρχαν
δύο ἀντιπρόσωποι Ἱ. Μονῶν, ποὺ
δυστυχῶς, ὄχι µόνον κρατοῦσαν
ὅλη τὴν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους σὲ ἀφασία, ἀλλὰ καὶ τὴν
ἔπεισαν νὰ προβῆ σὲ ἀνακοίνωση
κατὰ τῶν ἀντιαθηναγορικῶν µο-
ναχῶν». ∆ιακηρύττουµε πρὸς τοὺς
σηµερινοὺς ἐπικριτὲς ὅτι δὲν ἔχει τί-
ποτε νὰ φοβηθῆ τὸ Ἅγιον Ὄρος,
διότι ὁ µοναχὸς θέτει καὶ τὸν καλο-
γερικὸ σκοῦφο πλαγίως καὶ καίει καὶ
τὴν καλύβα του καὶ ἀναχωρεῖ, ἂν
θέλη. Ἂς ἐπαναλάβουµε ἐδῶ τὰ λό-
για, µὲ τὰ ὁποῖα ὁ Κόντογλου κατα-
λήγει µία ἐπιστολή του: «Μὲ ἀποκα-
ραδοκίαν περιµένουµε ν’ ἀκούσου-
µε τὸ ἀρχαγγελικὸν σάλπισµα τοῦ
Ἁγίου Ὄρους! Γένοιτο».

«Ὁ ἀγὼν 
πρέπει νὰ ἐνταθῆ»

Αὐτὴν τὴν φράση ὁ Φ. Κόντο-
γλου τὴν ἀπευθύνει πρὸς τὸν π.
Θεόκλητο τὸν ∆ιονυσιάτη. Ἂν ὁ
δεύτερος θεωρεῖται διάπυρος ἀγω-
νιστὴς διὰ τὰ Ὀρθόδοξα ζητήµατα,
πῶς ἆραγε θὰ πρέπη νὰ χαρακτη-
ρισθῆ ὁ πρῶτος; Ἀπὸ πόσο µεγά-
λο ζῆλο διεπνέετο ὁ ἁγιογράφος
τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὥστε νὰ ὁµολογῆ
τὴν ἀνάγκη νὰ ἐνταθοῦν οἱ προσ -
πάθειες ἐναντίον τῶν φιλοπα-
πικῶν! «Πρέπει νὰ φωνάζωµεν
πολὺ διὰ νὰ ἀκουσθῶµεν», συµ-
πληρώνει ἀλλοῦ. Οἱ θιασῶτες τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ συνήθως ἐπιχει-
ροῦν νὰ ὑποβαθµίσουν τὶς ὅποιες
ἀντιδράσεις, ὥστε ἀνενόχλητοι νὰ
συνεχίζουν τὸ ἄνοµο ἔργο τους.
Μάλιστα, ἐπειδὴ πολλάκις παραξε-
νεύονται ἢ ἐνοχλοῦνται καὶ οἱ Παπι-
κοὶ ἢ ἄλλοι αἱρετικοὶ ὅταν κάτι ἐγγί-
ζει στὰ ὦτα τους, τότε οἱ κόλακες
αὐτῶν σπεύδουν νὰ τοὺς διαβεβαι-
ώσουν ὅτι πρόκειται ἁπλὰ διὰ περι-
θωριακούς, οἱ ὁποῖοι ὕστερα ἀπὸ
λίγες ἡµέρες θὰ σιγάσουν. Γι’ αὐτὸ
ἡ συµβουλὴ τοῦ Κόντογλου νὰ
ὑψώνωνται οἱ φωνὲς περισσότερο,
εἶναι σοφή, καθὼς µόνο ἔτσι ἀπο-
δεικνύεται στὴν πράξη ὅτι αὐτοὶ
ποὺ διαµαρτύρονται πιστεύουν στὸ
δίκαιο καὶ ὀρθὸ αἴτηµά τους, ἀλλὰ
καὶ διότι µόνο ἔτσι θὰ διαρρήξουν
τὰ παραπετάσµατα καὶ τὶς παρωπί-
δες ποὺ θέτουν οἱ Οἰκουµενιστές,
διὰ νὰ προφυλάξουν τὸ ἀπερίσπα-
στο τοῦ σχεδίου τους.

Ὅλα τὰ λόγια του διὰ τὸν ἀγώνα
τῆς Πίστεως δύνανται νὰ συµπυ-
κνωθοῦν στὴν φράση «κόπον δὲν
λογαριάζω διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν».
Ἔκφραση µεγαλειώδης! Πρῶτα ἡ
Ὀρθοδοξία καὶ ὕστερα ὅλα τὰ
ἄλλα! Πρῶτα ἡ πίστη καὶ ἔπειτα κά-
θε ἄλλη βιοτικὴ µέριµνα! Πρῶτα ὁ
Κύριος καὶ ἡ Ἐκκλησία Του καὶ
ἔπειτα τὸ ἐγώ! Ὁ κάµατος εἶναι
συνδεδεµένος µὲ τὴν ἴδια τὴν βιο-
λογικὴ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, µὲ
τὰ ἴδια τὰ ἐξουθενηµένα πρόσωπα,
τὰ ὁποῖα ἐζωγράφιζε στὸ χαρτί, στὸ
ξύλο, στὸ κανβάN ποὺ εἶναι ὅλα
«στραµπουληγµένα» ἀπὸ τὸ φόρ-
το τῆς ζωῆς. Ὁ κόπος τους αὐτός,
ποὺ ἀπεικονίζει καὶ τὸ προσωπικό
του κόπο νὰ τὰ µορφώση µὲ τὸν
χρωστήρα του, εἶναι κόπος ἅγιοςN
διότι ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα µαζὶ µὲ
αὐτὸν εἶναι ἔτσι ἀπεικονισµένα,
ἐπειδὴ παραδίδουν τὸν κόπο τῆς
ζωῆς στὸν ∆ηµιουργό, στὴν Ἐκκλη-
σία, στὴν Ὀρθοδοξία. Ἀδελφοί, µὴ
λογαριάζετε «κόπον» κανένα διὰ
τὴν ἀληθινὴ ζωή, ἀφῆστε τοὺς λο-
γαριασµοὺς σὲ ὅσους εἶναι κολλη-
µένοι στὶς ὑλικὲς ἐξισώσεις τοῦ
φευγαλέου γηίνου κόσµου, τοῦ
«παρόντος αἰῶνοςN τοῦ ἀπα-
τεῶνος».

Ν.Σ.

Ὁ «θερµουργὸς» καὶ «βρεµέτης» Φώτιος Κόντογλου
(8 Νοεµβρίου 1895 - 13 Ἰουλίου 1965)

Χιλανδαρινοὶ µοναχοὶ
εἰς τὸ συνέδριον

«Ἅγιον Ὄρος
καὶ σλαβικὸς κόσµος»

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

«Ἀντιπροσωπία τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Χιλανδαρίου µὲ ἐπικεφαλῆς
τὸν Ἡγούµενο Ἀρχιµ. Μεθόδιο,
ἔλαβε µέρος στὸ διεθνὲς συνέδριο
µὲ θέµα «Ἅγιο Ὄρος καὶ σλαβικὸς
κόσµος», ποὺ πραγµατοποιήθηκε
στὸ Κίεβο τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὶς
21 µὲ 23 Μαΐου 2015. Τὸ συνέδριο
ἦταν ἀφιερωµένο στὴν χιλιόχρονη
παρουσία τῶν Ρώσων στὸ Ἅγιο
Ὄρος. Ὁ Γέροντας Μεθόδιος ἀπηύ -
θυνε χαιρετισµὸ κατὰ τὴν ἔναρξη
τοῦ Συνεδρίου, ἐνῶ ὁ Ἱεροµόναχος
∆οσίθεος Χιλανδαρινὸς στὸ κύριο
µέρος τοῦ Συνεδρίου µίλησε γιὰ τὸ
Ἱερὸ Χιλανδαρινὸ Κελλὶ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόµου».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Αἱ δηλώσεις τοῦ Μακ. Ἀρχ. Κύ-
πρου κ. Χρυσοστόμου ἔχουν προ-
καλέσει ἐρωτήματα, καθὼς δὲν
εἶναι σαφὲς τί ἐννοεῖ μὲ τὸν ὅρον
«ἀμοιβαῖες»; Δὲν ἦταν ἡ Τουρκία
ποὺ κατέλαβε Κυπριακὰ ἐδάφη
καὶ τώρα θὰ προβοῦν εἰς ὑποχωρή-
σεις καὶ οἱ Κύπριοι; Ὅπως ἐγνω-
στοποιήθη εἰς το riknews.com.cy
τῆς 28ης Μαΐου:

«Σὲ δηλώσεις ὕστερα ἀπὸ συν -
άντηση µὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
Γιαννάκη Ὁµήρου, ὁ προκαθήµενος

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τόνισε
ὅτι ἡ ἐπιθυµία εἶναι ὅπως τερµατι-
στεῖ ἡ ὑφιστάµενη ἀπαράδεκτη κα-
τάσταση στὴν Κύπρο, ἐπισηµαίνον-
τας πώς, ἡ εἰσβολὴ καὶ ἡ κατοχή, τα-
λαιπώρησε καὶ τοὺς Τουρκοκυπρί-
ους. Πρέπει εἶπε, ἐµεῖς καὶ οἱ Τουρ-
κοκύπριοι, νὰ προβοῦµε σὲ κάποιες
ὑποχωρήσεις, ὥστε ἐπιτέλους νὰ
φτάσουµε σὲ µία σωστὴ συµφωνία.
Ὄχι πρόσθεσε, γιὰ νὰ διαλύσουµε
τὴν Κυπριακὴ ∆ηµοκρατία, ἀλλὰ γιὰ
νὰ λύσουµε τὸ ἐθνικό µας θέµα».

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
ὑποχωρεῖ εἰς τὸ ἐθνικὸν ζήτηµα;

Μὲ μεγάλη χαρὰ ἐπληροφορή-
θημεν ὅτι ἡ Ἱ. Μ. Τορόντο ἀπέκτη-
σε κατασκηνώσεις, αἱ ὁποῖαι δύ-
νανται νὰ χρησιμοποιοῦνται ὅλον
τὸν χρόνον καὶ δι᾽ ἄλλας ἐκδηλώ-
σεις. Εὐχόμεθα ἐκεῖ τὰ Ὀρθόδοξα
παιδιὰ τοῦ Καναδᾶ, ποὺ ἀνατρε-
φόμενα ἀνάμεσα εἰς διαφόρους
θρησκείας πολλάκις δὲν κατη-
χοῦνται ὀρθῶς, θὰ λάβουν γνώσεις
καὶ βίωμα περὶ τὴν πίστιν μας καὶ
δὲν θὰ νουθετηθοῦν μὲ αἱρετικὰς
διδασκαλίας. Παροτρύνομεν μάλι-
στα τὸν Σεβασμιώτατον, ἀφοῦ
ὅπως φαίνεται ὑπάρχει ἡ δυνατό-
της, νὰ διοργανώση ἐκεῖ καὶ
διεθνὲς ἀντιαιρετικὸν συνέδριον.
Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovi-
ma.gr τῆς 5ης Ἰουνίου 2015:

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Τορόντο

ἀγόρασε κατασκηνωτικοὺς χώ-
ρους (ἔκταση 84 στρεµµάτων, πά-
νω σὲ µία ὡραιοτάτη λίµνη, µὲ 17
κτήρια), ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τοῦ ἑνὸς
ἑκατοµµυρίου ἑπτακοσίων ἑβδο-
µήντα ὀκτὼ χιλιάδων δολλαρίων
($1.778.000) τὸ ὁποῖο ἐπλήρωσε
τοῖς µετρητοῖςN Ἐπίσης, στοὺς κα-
τασκηνωτικοὺς αὐτοὺς χώρους
µποροῦν νὰ γίνονται πνευµατικὲς
συνάξεις καὶ ἄλλα συνέδριαN Στὴν
ὁµιλία του ὁ Μητροπολίτης Σωτή-
ριος µεταξὺ ἄλλων εἶπε, ὅτι σκοπὸς
τῆς Ἱ. Μητρόπολης εἶναι νὰ κατα-
στήσει τοὺς κατασκηνωτικοὺς
αὐτοὺς χώρους ζωντανὸ ἑλληνικὸ
χωριὸ καὶ µάλιστα νὰ φθάσει στὸ
σηµεῖο, ὥστε ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις
τῆς Ἱ. Μητρόπολης νὰ γίνονται ἐκεῖ,
συµπεριλαµβανοµένης καὶ τῆς
Κληρικολαϊκῆς Συνέλευσης».

Ἡ Ἱ. Μ. Τορόντο ἀπέκτησε κατασκηνώσεις

Τὸ Δελτίον Τύπου τῆς ΑΣΠΕ διὰ
τὰς μετεγγραφὰς ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Ἡ ΑΣΠΕ µὲ δελτίο τύπου ποὺ
ἐξέδωσε στὶς 4/5/2015 ἐξήγησε τεκ-
µηριωµένα τοὺς λόγους, γιὰ τοὺς
ὁποίους εἶναι παντελῶς ἀνεφάρµο-
στη ἡ δηµοσιευθεῖσα ὑπ’ ἀριθµ.
1251/2015 ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ µὲ τὴν
αἰτιολογία ποὺ αὐτὴ ἔχει καὶ σὲ καµία
περίπτωση δὲν µπορεῖ νὰ ἀποτελέ-
σει ἀφορµὴ γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ
δικαιώµατος τῆς µετεγγραφῆς τῶν
πολυτέκνων (γονέων καὶ παιδιῶν).

Περαιτέρω ἡ ΑΣΠΕ θεωρεῖ πὼς
ἐσπευσµένα καὶ ἀτεκµηρίωτα ὁ
ἀπερχόµενος στὶς 30/6/2015 σηµε-
ρινὸς Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ εἶχε χορη-
γήσει προσωρινὴ διαταγὴ ἀνα-
στολῆς ἐκτελέσεως τῶν Ὑπουρ-
γικῶν ἀποφάσεων καὶ ὡς ἐκ τούτου
ἦταν βέβαιο ὅτι θὰ ἐχορηγεῖτο ἀνα-
στολὴ καὶ θὰ ἀκυρώνοντο οἱ ἀποφά-
σεις αὐτές, ὅπως καὶ ἔγινε.

Ἡ ΑΣΠΕ θεωρεῖ δίκαιο τὸ αἴτηµα
τῶν φοιτητῶν τῶν Ἀρχιτεκτονικῶν
Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης,

ποὺ δὲν µετεγγράφησαν ἐξαιτίας τῆς
παραπάνω ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ καὶ
συµπαρίσταται στὸν δίκαιο ἀγῶνα
τους γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς νο-
µιµότητας.

Καλοῦµε τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας
νὰ ρυθµίσει ἄµεσα νοµοθετικὰ τὸ ζή-
τηµα τῶν µετεγγραφῶν τῶν πολυτέ-
κνων (γονέων καὶ παιδιῶν) καὶ τῶν
φοιτητῶν τῶν Ἀρχιτεκτονικῶν
Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης
καὶ νὰ θεωρηθοῦν ὡς αὐτοδικαίως
ἐγγραφέντες οἱ φοιτητές, ποὺ ὑπέ-
βαλαν αἴτηση µετεγγραφῆς στὶς
Ἀρχιτεκτονικὲς Σχολὲς Ἀθηνῶν καὶ
Θεσσαλονίκης.

Ἐπισηµαίνεται ἐπὶ τοῦ προκειµέ-
νου πὼς ἡ ΑΣΠΕ προσέφυγε στὸ
Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο τοῦ Στρα-
σβούργου κατὰ τῆς παραπάνω ἀνα-
φεροµένης ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ καὶ
ἡ ἔκδοση τῆς ἀποφάσεως ἀναµένε-
ται νὰ ἐκδοθεῖ ἀρχὲς Ὀκτωβρίου τ.
ἔτους, θεωρεῖται δὲ βεβαία ἡ εὐδο-
κίµηση τῆς ἀγωγῆς τῆς ΑΣΠΕ».

Ἡ ΑΣΠΕ διὰ τὰς µετεγγραφὰς τῶν πολυτέκνων 
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Μαρτυρίαι 
ἀπὸ τὴν ζωὴν 
τοῦ π. Μάρκου

Κύριε ∆ιευθυντά,
Στὸ ὑπ᾽ ἀρ. 2064 3/4/2015 φύλλο

τοῦ «Ο.Τ.» δηµοσιεύσατε ἄρθρο
τοῦ σεβαστοῦ καὶ σοφοῦ πρωτο-
πρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βο-
λουδάκη µὲ τίτλο «Ὁ ἁγιώτατος π.
Μᾶρκος Μανώλης: Σχολὴ Ὀρθοδο-
ξίας».

Ὁ πολυσέβαστος µακαριστὸς π.
Μᾶρκος ὑπῆρξε πνευµατικός µου.
Ὁ π. Βασίλειος ἐπισηµαίνει «ὅτι
πρέπει νὰ γραφοῦν ὁλόκληρα βι-
βλία, γιὰ νὰ περιγράψουµε τὰ ἀπε-
ρίγραπτα χαρακτηριστικὰ τοῦ ἁγίου
αὐτοῦ ἀνθρώπου». Ὄντως πρέπει
νὰ γραφοῦν πολλοὶ τόµοι, ἀλλὰ καὶ
πάλι σχεδὸν τίποτε δὲν θὰ φανερω-
θεῖ ἀπὸ τὴν ἁγία, ἐν Χριστῷ, κρυφὴ
ζωή, τοῦ µακαριστοῦ π. Μάρκου.
Ἐπίσης ἀναφέρει: «Ἂς ἀφήσουµε
δὲ τὸ πόσες ἀσθένειες ἀνθρώπων
ἀνελάµβανε καὶ ἡ τελευταία ἀσθέ-
νεια ποὺ τὸν ὁδήγησε στὸν θάνατο,
ἦταν ἀσθένεια τὴν ὁποία ἀνέλαβε
ἀπὸ ἄνθρωπο, ποὺ ἐκινδύνευε εἰς
θάνατον καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔγινε καλὰ
καὶ ὁ π. Μᾶρκος ἔφυγε ἀπὸ αὐτὴ τὴ
ζωή. Ὄχι βέβαια γιατὶ ἔφταιγε ὁ
ἄνθρωπος, ἀλλὰ γιατὶ ἔτσι θέλησε ὁ
Θεὸς νὰ γίνει».

Ἐπειδὴ γνωρίζω µερικὰ πρόσω-
πα γράφω ἐλάχιστα περιστατικά:

• Ἕνας κύριος ποὺ ἐξοµολογεῖτο
στὸν π. Μᾶρκο, τὴν ὥρα τῆς ἐξοµο-
λογήσεως τοῦ λέει: Πάτερ, ἡ σύζυ-
γός µου εἶναι ἔγκυος καὶ ἔχει παγ-
κρεατίτιδα, κινδυνεύει ἡ ζωή της,
µοῦ εἶπαν οἱ γιατροί. Ὁ π. Μᾶρκος
τοῦ εἶπε: Παιδί µου ἡ Γιώτα θὰ γίνει
καλά, τὴν παγκρεατίτιδα θὰ τὴν πά-
ρω ἐγώ. Πράγµατι ὁ Παππούλης
ἔφυγε γιὰ τὸν Οὐρανὸ καὶ ἡ κοπέλ-
λα γέννησε ἕνα ἀγοράκι καὶ ἔγινε
καλὰ ἀπὸ τὴν παγκρεατίτιδα. Μετὰ
ἀπὸ λίγο γέννησε δίδυµα. Ἐπειδὴ
γεννήθηκαν πρόωρα ἔµειναν στὴν
θερµοκοιτίδα. Τὸ ἕνα ἀρρώστησε
καὶ οἱ γιατροὶ δὲν ἔδιναν ἐλπίδα.
Ἔφυγε ἀπὸ τὸ Νοσοκοµεῖο καὶ
πῆγε στὸν τάφο ἡ µητέρα καὶ παρε-
κάλεσε µὲ δάκρυα τὸν παππούλη
νὰ γίνη καλὰ τὸ µωρό.

Ὅταν ἔφθασε στὸ σπίτι τηλεφώ-
νησαν ἀπὸ τὸ Νοσοκοµεῖο, τὸ µω-
ρό σας ἔγινε καλά! Θαυµαστὸς ὁ
Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ!

• Ὁ π. Μᾶρκος πήγαινε ἐπισκέ-
ψεις στὶς φυλακές. Σὲ µία ἐπίσκεψη,
ποὺ ὁδηγοῦσε ὁ κ. Χρυσόστοµος
Παπαδόπουλος, µία φυλακισµένη
ζήτησε 300.000 δρχ., γιὰ νὰ ἀπο-
φυλακισθεῖ. Ὁ π. Μᾶρκος ἔκανε
προσευχὴ καὶ µονολογοῦσε, τὸ
ποσὸν εἶναι ὑπερβολικό. Ὅταν ἐπέ-
στρεψε στὸν Ἅγιο Νεκτάριο τὸν πε-
ρίµενε µία κυρία γιὰ ἐξοµολόγηση
καὶ τοῦ ἔδωσε ἕνα φάκελλο καὶ τοῦ
λέει πάρτε αὐτὰ τὰ χρήµατα γιὰ τὶς
ἐλεηµοσύνες σας, πάτερ. Ὁ π.
Μᾶρκος δίνει τὸν φάκελλο στὸν κ.
Χρυσόστοµο καὶ λέει σᾶς παρα-
καλῶ µετρῆστε τὰ χρήµατα. Καὶ τὰ
χρήµατα ἦταν 300.000 δρχ., ὅσα
χρειάζονταν νὰ ἀποφυλακιστεῖ ἡ
κρατούµενη!

• Μία κυρία εἶχε ἑταιρεία ἐπι-
σκευῆς πλοίων. Λόγω οἰκονοµικῶν
δυσκολιῶν ἔκανε ὑποθήκευση µε-
ρικῶν πατρικῶν ἀκινήτων σὲ τρά-
πεζα. Στὴν ἐξοµολόγηση παρακα-
λοῦσε τὸν π. Μᾶρκο νὰ κάνει προσ -
ευχὴ νὰ κοιµηθεῖ ἡ µητέρα της, γιὰ
νὰ µὴ δεῖ τὴν οἰκονοµική τους κατα-
στροφή. Ὁ π. Μᾶρκος τῆς ἔλεγε:
Παρασκευή, θὰ φύγεις µιὰ νύκτα
ἀπὸ ἐδῶ καὶ θὰ ἔχεις µεγάλη χαρά.
Ἡ κοπέλλα κάθε φορὰ ποὺ ἔφευγε
κλαίγοντας ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο
ἔλεγε: µὰ τί µοῦ λέει ὁ π. Μᾶρκος;
«µία νύκτα θὰ φύγης ἀπὸ ἐδῶ καὶ
θὰ ἔχεις µεγάλη χαρά», ἐγὼ ἔχω
καταστραφεῖ οἰκονοµικά, πῶς θὰ
ἔχω χαρά; Μετὰ ἀπὸ καιρὸ πρά-
γµατι µετὰ ἀπὸ µία ἐξοµολόγηση
ἔξω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεώργιο ἀργὰ τὸ
βράδυ, κτύπησε τὸ κινητό της τηλέ-
φωνο καὶ ἕνας κύριος τῆς εἶπε: «Τὸ
τάδε πλοῖο θὰ τὸ ἐπισκευάσω στὴν
δική σας ἑταιρεία». Ἡ χαρά της ἦταν
ἀπερίγραπτη, γιατὶ τὰ χρήµατα ἀπὸ
τὴν ἐπισκευὴ ἦταν ἀκριβῶς ὅσα θὰ
ἔδινε στὴν τράπεζα γιὰ τὴν ὑποθή-
κη τῶν πατρικῶν ἀκινήτων.

Πολλὲς φορὲς τὴν ὥρα τῆς ἐξο-
µολογήσεως ὁ π. Μᾶρκος ἔλεγε ὅλη
τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐξοµο-
λογοῦντο, πρὶν αὐτοὶ ἀρθρώσουν
λέξη. Ἡ πύρινη προσευχή του πρὸς
τὸν Θεὸν κατένυσσε τοὺς ἐξοµολο-
γουµένους καὶ µετὰ τὴν ἐξοµολόγη-
ση ἔφευγαν ἐλευθερωµένοι ἀπὸ τὶς
ἁµαρτίες τους δοξάζοντας τὸν Θεόν.

Ζητῶ συγγνώµη, γιατὶ δὲν
µπορῶ νὰ ἐκφράσω αὐτὰ ποὺ
αἰσθάνοµαι καὶ νὰ γράψω τὰ πολλὰ
ποὺ γνωρίζω γιὰ τὴν ἁγιασµένη
µορφὴ τοῦ π. Μάρκου, ἀλλὰ κ. ∆ι-
ευθυντὰ τὰ βαθειὰ συναισθήµατά
µας δὲν ἐκφράζονται καὶ ἡ ἁγιασµέ-
νη ζωὴ τοῦ π. Μάρκου δὲν µπορεῖ
νὰ περιγραφεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους,
ποὺ δὲν ἔχουν γεύση τῆς πνευµα-
τικῆς ζωῆς.

Μὲ τιµὴ, πνευµατικὸ παιδὶ 
τοῦ π. Μάρκου

Ἑλένη Γιαννοπούλου
Ζωγράφου

Ἐπιτρέπεται 
ἡ συµµετοχὴ 

µὴ βαπτισµένων 
εἰς τὰ µυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας;

Ἀξιότιµε κύριε ∆ιευθυντὰ τοῦ «Ο.T.»,
Μὲ τὴν παροῦσα σύντοµη ἐπι-

στολὴ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἐπισήµανω
τὸν προβληµατισµό µου γιὰ ἕνα φαι-
νόµενο ποὺ παρατηρεῖται καὶ ἀποτε-
λεῖ παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων
καὶ θεσµῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, καὶ ἀφορᾶ τὰ ἱερὰ µυ-
στήρια.

Τὸ πρῶτο µυστήριο, µὲ τὸ ὁποῖο
ἐντάσσεται κανεὶς στὴν Ἐκκλησία,
στὴν κοινωνία τῶν πιστῶν, εἶναι τὸ
µυστήριο τοῦ βαπτίσµατος. Ἐν συνε-
χείᾳ τελεῖται τὸ µυστήριο τοῦ χρίσµα-
τος, καὶ ἀκολουθεῖ ἡ συµµετοχὴ τοῦ
βαπτισθέντος στὸ µυστήριο τῆς θείας
Εὐχαριστίας καὶ τὰ ὑπόλοιπα µυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ
Ἅγιοι Πατέρες, καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες
καὶ ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας αὐτὸ
ἐπιτάσσουν, καὶ πρέπει νὰ ἀκολου-
θεῖται ἡ τάξις. Ἀλλιῶς, εἶναι παράβα-
ση, ἀνίερη πράξη, ἀντιγραφική, ἀντι-
πατερική, καὶ ἀντικανονική.

Ἔχει παρατηρηθεῖ τὸ φαινόµενο
νὰ προσέρχονται µεγάλοι σὲ ἡλικία
ἀλλὰ καὶ µικρὰ παιδιὰ στὸ µυστήριο
τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἂν καὶ ἀβάπτι-
στοι, ἰδιαιτέρως σὲ περιπτώσεις
ἐκκλησιασµοῦ τῶν σχολείων, ἀλλὰ
καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις. Ἐπίσης,
στὸ µυστήριο τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου
ποὺ εἶναι ἕνα ἐκ τῶν ἑπτὰ µυστηρίων
τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα µυστήρια
εἶναι γιὰ τὰ βαπτισµένα µέλη, καὶ
ἀποτελεῖ µυστήριο γιὰ τὴν θεραπεία
τοῦ σώµατος καὶ τῆς ψυχῆς, σύµφω-
να µὲ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, δὲν ἔχει τὸ
δικαίωµα νὰ συµµετέχει κανείς,
ἐφ'ὅσον δὲν εἶναι βαπτισµένος, µέλος
τῆς Ἐκκλησίας, καὶ πολὺ περισσότε-
ρο νὰ χρίεται. Στὴν µετάδοση τῶν µυ-
στηρίων δὲν ὑφίσταται οἰκονοµία.
Πρέπει νὰ εἴµαστε προσεκτικοί.
Ἀπαιτεῖται νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ἱερότητα
τῶν µυστηρίων καὶ νὰ µὴ µεταδίδον-
ται σὲ ἀβάπτιστους ἢ ἀλλόθρησκους.

Μετὰ τιµῆς,
Ἠλίας Ν. Παπαµιχαήλ.

Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη»
καὶ τὸ 666

Ὅλους ἐµᾶς τοὺς πιστοὺς καὶ
ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἡ σκέψη καὶ
µόνο ὅτι θὰ ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος, µᾶς
δηµιουργεῖ ἕνα ἔντονο αἴσθηµα ἀνα-
σφάλειας καὶ µᾶς ἀναστατώνει, µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ χάνουµε τὴν ψυχική
µας ἠρεµία, νὰ µᾶς κατακυριεύει ἕνας
ὑπερβολικὸς φόβος, ποὺ πολλὲς
φορὲς φτάνει σὲ σηµεῖο ψύχωσης καὶ
ὑστερίας. 

Καὶ τὸ ἀγωνιῶδες ἐρώτηµα, ποὺ δι-
καιολογηµένα προβάλλει ὁ κάθε πι-
στός, ἀλλὰ ὄχι σωστὰ πληροφορηµέ-
νος χριστιανός, εἶναι: Ἡ παραλαβὴ τῆς
ἐν λόγῳ Κάρτας τοῦ Πολίτη, ἤ ἐνδεχο-
µένως ἀργότερα τῶν ἠλεκτρονικῶν
ταυτοτήτων, σηµαίνει ταυτόχρονα τὴν
ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀπώλεια
τῆς ψυχῆς µας;

∆ηλαδή, λίγο ὡς καὶ πολύ, ὁ Ἀντί-
χριστος κατόρθωσε νὰ µᾶς κάνει νὰ
ἀσχολούµαστε µὲ τὸν ἐρχοµό του, καὶ
νὰ τροµοκρατούµαστε σὰν νὰ πρόκει-
ται γιὰ ἕνα φοβερὸ δικτάκτορα - ἐξου-
σιαστή, ποὺ θὰ ἐπιβάλλει µὲ χρήση
βίας, ἀπειλῆς ἤ καὶ ἀοράτως, δηλαδὴ
χωρὶς τὴ θέλησή µας, τὸ χάραγµα, τὸν
δυσώνυµο ἀριθµὸ τοῦ ὀνόµατός του,
τὸ 666. 

∆ικαιολογεῖται, ὅµως, µέσα στὴν
Ἐκκλησία -τὸ Σῶµα Χριστοῦ- νὰ ζεῖ
κανεὶς µὲ τέτοιο φόβο καὶ τόσο ἄγχος;
Ἀσφαλῶς ὄχι.

Κατ᾽ἀρχὰς πρέπει νὰ ξέρουµε ὅτι ὁ
Ἀντίχριστος δὲν ἔχει δική του ἐξουσία,
ἀλλὰ ἐνεργεῖ, ὅπως ἐνεργεῖ, ἐπειδὴ
«ἐδόθη αὐτῷ» (Ἀποκ. ιγ´15), δηλαδὴ
τοῦ δόθηκε ἡ ἄδεια ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ
κάνει αὐτὸ ἤ τὸ ἄλλο.  Ἀπόδειξη - ἐπι-
βεβαίωση γι᾽αὐτὸ ἔχουµε στὴν περί-
πτωση θεραπείας τοῦ δαιµονισµένου
στὰ Γέργεσα. Ἐκεῖ, µόλις ὁ Ἰησοῦς κα-
τέπλευσε στὴν περιοχὴ τῶν Γεργε-
σηνῶν, ὅταν βγῆκε στὴν ξηρά, τὸν συν -
άντησε ἕνας δαιµονισµένος, ποὺ κα-
νεὶς δὲν µποροῦσε νὰ τὸν δαµάσει:
«ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ µακρόθεν
ἔδραµε καὶ προσεκύνησεν αὐτόν, καὶ
κράξας φωνῇ µεγάλῃ λέγει· τὶ ἐµοὶ καὶ
σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου;
ὁρκίζω σε τὸν Θεὸν, µὴ µὲ βασανί-
σης». Καὶ ὅταν ὁ Κύριος τὸν ρώτησε
«τὶ τὸ ὄνοµά σοι; ἀπεκρίθη λέγων· λε-
γεών ὄνοµά µοι, ὅτι πολλοὶ ἐσµεν. καὶ
παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα µὴ ἀπο-
στείλῃ αὐτοὺς ἔξω τῆς χώρας, ἦν δὲ
ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων µεγάλη βοσκοµένη
πρὸς τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν
πάντες οἱ δαίµονες λέγοντες· πέµψον
ἡµᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς
εἰσέλθωµεν, καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς
εὐθέως ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξελθόντα τὰ
πνεύµατα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς
τοὺς χοίρους· καὶ ὥρµησεν ἡ ἀγέλη
κατὰ τοῦ κρηµνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν·
ἦσαν δὲ ὡς δισχίλιοι· καὶ ἐπνίγοντο ἐν
τῇ θαλάσσῃ» (Μάρκ. ε´6-13).

Ἐδῶ βλέπουµε ξεκάθαρα ὅτι ὁ
Ἀντίχριστος δὲν ἔχει δική του ἐξουσία
καὶ δὲν µπορεῖ  νὰ βλάψει κανένα,
πολὺ δὲ περισσότερο νὰ ἐξαναγκάσει
τὸν ἄνθρωπο, καὶ µάλιστα τὸν πιστὸ
Χριστιανό, νὰ δεχθεῖ τὸ χάραγµα,
χωρὶς νὰ τοῦ τὸ ἐπιτρέψει ὁ Κύριος, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐστὶ πάν-
των Κύριος» (Πράξ. ί  36).

Ἐξάλλου, ὁ Ἀντίχριστος, ὅπως ἀνα-
φέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν
πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή του, θὰ
δράσει «ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις, ἀνθ᾽
ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέ-
ξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς» (Β´
Θεσ. β  ́10). Ὁ Ἀντίχριστος θὰ δράσει
ἀνάµεσα στοὺς ἀπίστους, στοὺς ἄθε-
ους, καὶ στοὺς ἀρνητὲς  τοῦ Χριστοῦ,
ποὺ δὲν ἀγάπησαν τὴν ἀλήθεια, γιὰ
νὰ σωθοῦν. 

Ἐπίσης, πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, ἀπὸ
τοὺς πιστοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
φοβοῦνται ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἀσκή-
σει µεγάλες πιέσεις, θὰ ἐπιβάλλει τό-
σα σκληρὰ µέτρα, θὰ ἐνεργήσει τόσα

καὶ τέτοια κακά, ὥστε  θὰ τοὺς ἐξαναγ-
κάσει, παρὰ τὴ θέλησή τους, καὶ ἀπὸ
ἀδυναµία νὰ ἀντέξουν τὰ βασανιστή-
ρια, νὰ ὑποκύψουν καὶ δεχθοῦν τὸ χά-
ραγµα. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ πάλι ὁ Κύριος
µᾶς βεβαιώνει ὅτι «οὐκ ἐάσει ὑµᾶς
πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλὰ
ποιήσει σὺν τῷ πειρασµῷ καὶ τὴν
ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑµᾶς ὑπενεγ-
κεῖν» (Α´ Κορ. ί  13).Ὁ Κύριος δὲν θὰ
ἐπιτρέψει σὲ κανένα πειρασµὸ νὰ ξε-
περάσει τὶς δυνάµεις σας· ἀλλά, ὅταν
ἔρθει ὁ πειρασµὸς θὰ δώσει καὶ τὴ διέ-
ξοδο,ὥστε νὰ µπορέσετε νὰ τὸν ἀντέ-
ξετε. 

Γιὰ τὸν πιστό, ποὺ ἔχει «ἐνδυθεῖ»
τὸν Χριστό, (διὰ τῆς βαπτίσεως), καὶ
ζεῖ «ἐν Χριστῷ», ἡ νίκη κατὰ τοῦ Ἀντι-
χρίστου εἶναι δεδοµένη! Αὐτό, γιατὶ
«µείζων ἐστιν ὁ ἐν ὑµῖν ἤ ὁ ἐν τῷ
κόσµῳ» (Α´ Ἰωάν. δ´ 4). Κι᾽ ἐδῶ, ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος βεβαιώνει! «Πάν-
τες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς
Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύ-
σασθε» (Γαλ. γ  ́26-27). Εἶστε, λοιπόν,
ὅλοι παιδιά τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ πιστεύετε
στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Κἰ αὐτό, γιατὶ ὅσοι
βαπτισθήκατε στὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ,
ἔχετε ντυθεῖ τὸν Χριστό. 

Μὲ το Βάπτισµα ὁ πιστὸς γίνεται
«σύµφυτος» τοῦ Χριστοῦ, καὶ µὲ τὸ
Χρίσµα δέχεται τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Μὲ τὸ µυστήριο τοῦ Βα-
πτίσµατος καὶ τοῦ Χρίσµατος εἰσέρχε-
ται καὶ σκηνώνει στὸν ἄνθρωπο τὸ
Ἅγιο Πνεῦµα. Ἐµεῖς, ἀπὸ τὴν πλευρά
µας, δὲν ἔχουµε παρὰ νὰ φυλάξουµε
«ἔνοικον» στὴν ψυχή µας τὴν κοινω-
νία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, καὶ τότε δὲν
θὰ ἔχουµε νὰ φοβηθοῦµε τίποτα καὶ
κανένα. Τὴν πνευµατική µας ἐλευθε-
ρία, τὸ αὐτεξούσιο, ποὺ ἔχουµε νὰ
ὁµολογοῦµε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χρι-
στόν, χωρὶς τὴ θέλησή µας, δὲν µπο-
ρεῖ νὰ τὸ θίξει ὁ Ἀντίχριστος, κι αὐτό,
γιατὶ ὁ Κύριός µας, Ἰησοῦς Χριστός,
δὲν τοῦ τὸ ἐπιτρέπει. 

Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουµε ὅτι
ὁ Κύριος εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀντιµε-
τωπίσει τὸν Ἀντίχριστο. Ἐµεῖς τὸ µόνο
ποὺ πρέπει νὰ κάνουµε εἶναι νὰ φυλά-
ξουµε τὴν πίστη µας στὸν Κύριο, τὸν
Ἰησοῦ Χριστό, καὶ νὰ προσευχόµαστε,
ὥστε ὁ Θεὸς νὰ µᾶς βοηθήσει νὰ τε-
λειώσουµε τὸν ἀγῶνα µας, µὲ ἐµπι-
στοσύνη στὸν Σταυρωθέντα καὶ Ἀνα-
στάντα Χριστό! Καί, «εἰ ὁ Θεὸς ὑπέρ
ἡµῶν, τὶς καθ  ̓ἡµῶν;» (Ρωµ. η  ́31).

Γεώργιος Θ. Ποντίκας
∆ηµοσιογράφος - Συγγραφέας   
Σημείωσις Ο.Τ.: Βεβαίως δέν

χρειάζεται φόβος, ἀλλά ἀπαιτεῖται
παρρησία καί ἀντίδρασις.

∆οξασµένον τὸ ὄνοµα
τοῦ Ἁγ. Μεγαλοµάρτυρος
∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου

Κύριε ∆ιευθυντά, 
Ὡς φοιτητὲς καὶ τῶν δύο τµηµάτων

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Θ.Π.,
ὡς µελλοντικοὶ διάκονοι τῆς Ὀρθοδό-
ξου µοναδικῆς Ἐκκλησίας, ὀφείλουµε
νὰ διατρανώσουµε ἕνα µεγάλο: ∆όξα
σοι ὁ Θεός, θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς
Ἁγίοις αὐτοῦ καὶ αὐτὸ  διότι ὁ ἀγαπη-
µένος µας Ἅγιος ∆ηµήτριος ξανάκανε
τὸ θαῦµα του. 

Τὸ τµῆµα Ἰσλαµικῶν σπουδῶν
ἀναβάλλεται καὶ γιὰ φέτος, χάρη στὶς
πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου µας. Ὅσο καὶ ἄν
στεναχωροῦνται οἱ ὑπέρµαχοι αὐτοῦ
τοῦ ἐγχειρήµατος γιὰ αὐτὴν τὴν ἀνα-
βολή, ὅσο καὶ ἄν προσπαθοῦν νὰ τὴν
παρακάµψουν, τὸ θέµα τελείωσε,
Ἰσλαµικὲς σπουδὲς οὔτε στὴν και-
νούργια χρονιὰ θὰ ὑπάρξουν. 

Βέβαια ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, κ.
Ἀριστείδης Μπαλτᾶς θέλει παρ  ̓ὅλες
τὶς ἀντιδράσεις, νὰ τὸ ὑλοποιήσει, δὲν
ἔχει καταλάβει ὅµως ὅτι ἔχει ἀπέναντί
του, τὸν Ἅγιό µας!, ὁ ὁποῖος εἶναι παν -
ίσχυρος. Τὸ σχέδιο τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας εἶναι τοῦ χρόνου τὸ Μάϊο νὰ
τὸ συµπεριλάβουν στὰ µηχανογρα-
φικὰ καὶ ἔτσι ἀπὸ τὸν Σεπτέµβριο τοῦ
2016 νὰ ἀρχίσει ἡ λειτουργία του.
Αὐτὰ σχεδιάζει  τὸ Ὑπουγεῖο, ὁ Θεὸς
ὅµως ἆραγε συµφωνεῖ; Βεβαίως ὄχι
καὶ αὐτὸ θὰ φανεῖ σύντοµα!

Ἀρκετὰ µᾶς πλήγωσαν, ὅµως οἱ
τέσσερεις Μητροπολίτες Θράκης, οἱ
καθηγητὲς µας καὶ κυρίως ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. κ. Ἱερώνυµος.
Εὐχόµαστε, εὐλαβῶς καὶ ταπεινῶς ὁ
Χριστός µας διὰ πρεσβειῶν τῶν
Ἁγίων Νεοµαρτύρων νὰ τοὺς φωτίσει
σύντοµα νὰ κατανοήσουν τὸ λάθος
τους καὶ νὰ ἀναθεωρήσουν. Ἀµήν.

Θερµότατες εὐχαριστίες ὀφείλουµε
στὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσ-
σαλονίκης κ.κ. Ἄνθιµο γιὰ τὴν σθε-
ναρὴ ἀντίστασή του καὶ γιὰ τὸν Μεγά-
λο ἀγώνα του, τὸν ὁποῖο εἴµαστε σί-
γουροι ὅτι θὰ συνεχίσει νὰ κάνει, µὲ
τὴν στήριξή µας!. Ὁ Χριστός µας νὰ
τὸν ἐνισχύει πάντοτε.

Θερµότατες εὐχαριστίες ὀφείλουµε
καὶ στοὺς Ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καὶ
Εἰρήνη, στοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, στὸν
Ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη καθὼς καὶ σὲ
ὅλους τοὺς Ἁγίους, γιὰ τὶς µεσιτεῖες τους!

Τελειώνοντας χιλιοευχαριστοῦµε τὸν
Ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς µας Κύριο ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστὸ καθὼς καὶ τὴν γλυκιά µας
Παναγία, ποὺ µᾶς ἀξίωσαν τὰ ἀνάξια
τέκνα τους νὰ γεννηθοῦµε µέσα στοὺς
κόλπους τῆς ἀγαπηµένης µας Ὀρθο-
δοξίας καὶ ὄχι σὲ κάπαοια αἵρεση, ὅπως
τοῦ παπισµοῦ καὶ τοῦ προτεσταντι-
σµοῦ. Καὶ αὐτὸ διότι µόνο µέσα στὴν
Μάνα µας τὴν Ὀρθοδοξία, µπορεῖ κα-
νεὶς νὰ ἑνωθεῖ πραγµατικὰ µὲ τὸν
ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους του,
µόνο ἐκεῖ µπορεῖ νὰ βιώσει τὴν ἀπέ-
ραντη ἀγάπη, τὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀλή-
θεια τοῦ Θεοῦ! Χίλιες δόξες νὰ ἔχει
τὸ πανάγιον ὄνοµά Του! Ἀµήν. 

Φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

νῦν οἰκουµενιστοῦ Μητροπολίτου κ.
Εἰρηναίου Μπούλοβιτς στό περιο-
δικό «Κοινωνία»2, σέ µετάφραση
ἀπό τά σερβικά τῆς κ. Μαρίνας
Σκλήρη, ἀποτελεῖ ἀπάντηση στήν
πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ αἱρε-
σιάρχου Ἰησουΐτη «πάπα»
Φραγκίσκου στό Σεράγεβο (6-6-
2015) καί στήν συµµετοχή τῆς ἀντι-
προσωπίας τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας µέ ἐπικεφαλῆς τόν
Ἐπίσκοπο Ζαχουµίου καί Ἐρζε-
γοβίνης κ. Γρηγόριο στήν οἰκουµε-
νιστική διαθρησκειακή συνάντηση
Πάπα, Ἰσλαµιστῶν, Ὀρθοδόξων καί
Ἑβραίων3. Νά σηµειωθεῖ δέ ὅτι ὁ
αἱρεσιάρχης «πάπας», µόλις τρεῖς
µέρες πρίν τήν ἐπίσκεψή του στό
Σεράγεβο, στίς 3 Ἰουνίου,
βλασφήµησε καί προσέβαλε µέ τόν
χειρότερο τρόπο τήν Ἁγία Γραφή,
τήν Παλαιά καί Καινή ∆ιαθήκη, τό
Ἱερόν καί Ἅγιον Εὐαγγέλιον,
ἐξισώνοντάς το µέ τό βλάσφηµο
ψευδοβιβλίο τοῦ Κορανίου,
δηλώνοντας µέ ξεκάθαρο τρόπο
πώς «θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἁγία Βίβλος εἶναι
τό ἴδιο πράγµα µέ τό Κοράνι τῶν
µουσουλµάνων»4.

Ἡ γνωµοδότηση τοῦ τότε ἀρχι-
µανδρίτου καί νῦν ἁγίου Ἰουστίνου
Πόποβιτς ἔχει ὡς ἑξῆς :
«Πανιερώτατοι Πατέρες,

Τήν στάσιν της ἔναντι τῶν αἱρε-
τικῶν - καί αἱρετικοί εἶναι ὅλοι οἱ µή
Ὀρθόδοξοι - ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ ἔχει καθορίσει ἅπαξ διά
παντός, διά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καί τῶν ἁγίων Πατέρων, δηλαδή διά
τῆς ἁγίας Θεανθρωπίνης Πα-
ραδόσεως, τῆς µοναδικῆς καί ἀναλ-
λοιώτου.

Συµφώνως πρός αὐτήν τήν
στάσιν, εἰς τούς Ὀρθοδόξους εἶναι
ἀπηγορευµένη κάθε συµπροσ -
ευχή καί κάθε λατρευτική ἐπικοι-
νωνία µετά αἱρετικῶν. ∆ιότι, «τίς
µετοχή δικαιοσύνῃ καί ἀνοµίᾳ; τίς δέ
κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ
συµφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαρ;
ἢ τίς µερίς πιστῷ µετά ἀπίστου»5; Ὁ
45ος κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
ὁρίζει: «Ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτε-
ρος�, αἱρετικοῖς συνευξάµενος µό-
νον, ἀφοριζέσθω· εἰ δέ ἐπέτρεψεν
αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαί τι,
καθαιρείσθω»6. Αὐ τός ὁ ἱ ε ρός Κα-
νών τῶν ἁ γί ων Ἀ πο στό λων δέν
προσ δι ο ρί ζει ποί α ἀ κρι βῶς προ-
σευ χή ἤ ἀ κο λου θί α ἀ πα γο ρεύ ε ται,
ἀλ λά ἀ πα γο ρεύ ει κά θε κοι νήν µε -
θ’ αἱ ρε τι κῶν προ σευ χήν, ἔ στω καί
τήν κα τ’ ἰ δί αν («συ νευ ξά µε νος»). Εἰς
δέ τάς οἰκου µε νι στι κάς κοι νάς προ-
σευ χάς µή πως δέν γί νον ται καί ἁ -
δρό τε ρα καί εὐ ρύ τε ρα τού των; Ὁ
32ος κα νών τῆς ἐν Λα ο δι κεί ᾳ Συ νό -
δου ὁρί ζει · «Ὅ τι οὐ δεῖ αἱ ρε τι κῶν
εὐ λο γί ας λαµ βά νειν, α ἵτι νές εἰ σιν ἀ -
λο γί αι µᾶλ λον ἤ εὐ λο γί αι»7. Μή πως,
ὅµως, δέν συµ βαί νει εἰς τάς κοι νάς
οἰ κου µε νι στι κάς συ ναν τή σεις καί
συµ προ σευ χάς νά εὐ λο γοῦν αἱρε τι -
κοί ρω µαι ο κα θο λι κοί ἐ πί σκο ποι καί
ἱ ε ρεῖς, προ τε στάν ται πά στο ρες, ἀ -
κό µη δέ καί γυ ναῖκ ες;( ! ).

Αὐ τοί καί ὅ λοι οἱ ἄλ λοι σχε τι κοί
κα νό νες τῶν ἁ γί ων Ἀ πο στό λων καί
τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων ἴ σχυ ον ὄ χι µό-
νον κα τά τήν πα λαι άν ἐ πο χήν, ἀλ -
λ’ ἐ ξα κο λου θοῦν νά εἶ ναι ἐν ἀ πο -
λύ τῳ ἰσχύϊ καί σή µε ρον, δι’ ὅ -
λους ἡ µᾶς τούς συγ χρό νους ὀρ -
θο δό ξους Χρι στι α νούς.  Ἰσχύουν
ἀναµφιβόλως καί διά τήν θέσιν µας
ἔναντι τῶν ρωµαιοκαθολικῶν καί
προτεσταντῶν. ∆ιότι, ὁ µέν ρωµαι-
οκαθολικισµός εἶναι πολλαπλῆ
αἵρεσις, περί δέ τοῦ προτεσταντι-
σµοῦ τί νά εἴπωµεν;  Καλλίτερον νά
µή ὁµιλῶµεν. Ἤδη ὁ Ἅγιος Σάββας
εἰς τήν ἐποχήν του, ἑπτάµισυ
αἰῶνας πρίν, δέν ὠνόµαζεν ἆραγε
τόν ρωµαιοκαθολικισµόν «λατι-
νικήν αἵρεσιν»; Καί πόσα ἀπό τότε
νέα δόγµατα δέν ἐπενόησεν ὁ
πάπας καί «ἀλαθήτως» ἐδογµάτισε!
∆έν χωρεῖ ἀµφιβολία ὅτι, διά τοῦ
δόγµατος περί τοῦ ἀλαθήτου τοῦ
πάπα, ὁ ρωµαιοκαθολικισµός
κατέστη παναίρεσις.

Καί ἡ πολύ ἐπαινουµένη Β΄ Βα-
τικάνειος Σύνοδος οὐδέν ἤλλαξεν
οὔτε ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν τερατώδη
ταύτην αἵρεσιν, ἀλλά, τοὐναντίον,
ἐπεκύρωσεν αὐτήν.

Ἕνεκα τούτου, ἄν εἴµεθα
Ὀρθόδοξοι καί θέλωµεν νά πα-
ραµείνωµεν Ὀρθόδοξοι, τότε
ὀφείλοµεν καί ἡµεῖς νά τηρήσω-
µεν τήν στάσιν τοῦ Ἁγίου Σάββα,
τοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου, τοῦ
Ἁγίου Κοσµᾶ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἁγίου

Ἰωάννου Κροστάνδης καί τῶν
λοιπῶν Ἁγίων Ὁµολογητῶν καί
Μαρτύρων καί Νεοµαρτύρων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔναντι
τῶν ρωµαιοκαθολικῶν καί τῶν
προτεσταντῶν, ἐκ τῶν ὁποίων
οὔτε οἱ µέν, οὔτε οἱ δέ, δέν πι-
στεύουν ὀρθοδόξως εἰς τά δύο
βασικά δόγµατα τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ: εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα καί
εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Πανιερώτατε καί Ἅγιοι Συνοδικοί
Πατέρες,

Ἕως πότε θά ἐξευτελίζωµεν δου-
λικῶς τήν Ἁγίαν µας Ὀρθόδοξον
Ἁγιοπατερικήν καί Ἁγιοσαββιτικήν
Ἐκκλησίαν διά τῆς οἰκτρῶς καί φρι-
κωδῶς ἀντιαγιοπαραδοσιακῆς
στάσεώς µας ἔναντι τοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ καί τοῦ λεγοµένου Παγκο-
σµίου Συµβουλίου Ἐκ κλη-
σιῶν; Ἐντροπή καταλαµβάνει

πάντα εἰλικρινῆ Ὀρθόδοξον, ἀνα-
τραφέντα ὑπό τήν καθοδήγησιν τῶν
Ἁγίων Πατέρων, ὅταν ἀναγιγνώσκη
ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Σύνεδροι τῆς
5ης Πανορθοδόξου ∆ιασκέψεως τῆς
Γενεύης (8-16 Ἰουνίου 1968), σχε-
τικῶς πρός τήν συµµετοχήν τῶν
Ὀρθοδόξων εἰς τό ἔργον τοῦ «Παγ-
κοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν»,
ἔλαβον τότε τήν ἀπόφασιν «ὅπως
ἐκφρασθῆ ἡ κοινή ἐπίγνωσις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅτι αὕτη
ἀποτελεῖ ὀργανικόν µέρος τοῦ Παγ-
κοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν».

Αὕτη ἡ ἀπόφασις εἶναι κατά τήν
ἀνορθοδοξίαν καί ἀντιορθοδοξίαν
της ἀποκαλυπτικῶς φρικαλέα. Ἦτο
ἆραγε ἀπαραίτητον ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, αὐτό τό πανάχραντον
Θεανθρώπινον σῶµα καί ὀργα-
νισµός τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ
νά ταπεινωθῆ τόσον τερατωδῶς,
ὥστε οἱ ἀντιπρόσωποί  της θε-
ολόγοι, ἀκόµα δέ καί Ἱεράρχαι, µε-
ταξύ τῶν ὁποίων καί Σέρβοι, νά ἐπι-
ζητοῦν τήν «ὀργανικήν» µετοχήν καί
συµπερίληψιν εἰς τό Παγκόσµιον
Συµβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν, τό
ὁποῖον, κατ’  αὐτόν τόν τρόπον γίνε-
ται εἷς νέος ἐκκλησιαστικός «ὀργα-
νισµός», µία «νέα Ἐκκλησία»
ὑπεράνω τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς
ὁποίας οἱ Ὀρθόδοξοι καί µή
Ὀρθόδοξοι ἐκκλησίαι ἀποτελοῦν
µόνο «µέλη» («ὀργανικῶς µεταξύ
των συνδεδεµένα»!); Ἀλλοίµονον,
ἀνήκουστος προδοσία !

Ἀπορρίπτοµεν τήν ὀρθόδοξον
θεανθρωπίνην πίστιν, αὐτόν τόν
ὀργανικόν δεσµόν µετά τοῦ Θε-
ανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ καί τοῦ
παναχράντου Του Σώµατος – τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων καί Πατέρων καί Οἰκου-
µενικῶν Συνόδων – καί θέλοµεν νά
γίνωµεν «ὀργανικά µέλη» τοῦ αἱρε-
τικοῦ, οὑµανιστικοῦ, ἀνθρωποπα-
γοῦς καί ἀνθρωπολατρικοῦ
συλλόγου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται
ἀπό 263 αἱρέσεις, ἡ δέ κάθε µία
ἀπό αὐτάς εἶναι πνευµατικός θάνα-
τος!

Ὡς Ὀρθόδοξοι, εἴµεθα «µέλη Χρι-
στοῦ». «Ἄρα οὖν τά µέλη τοῦ Χρι-
στοῦ, ποιήσω πόρνης µέλη; Μή
γένοιτο»8! Καί ἡµεῖς τοῦτο πράττο-
µεν διά τῆς «ὀργανικῆς»
συνδέσεώς µας µετά τοῦ Παγ-
κοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν, τό
ὁποῖον οὐδέν ἄλλο εἶναι εἰ µή
ἀναβίωσις τῆς ἀθέου ἀνθρωπο-
λατρίας – εἰδωλολατρίας.

Εἶναι πλέον ἔσχατος καιρός, Παν -
ιερώτατοι Πατέρες, ὅπως ἡ
Ὀρθόδοξος Ἁγιοπατερική καί Ἁγιο-
σαββίτικη Ἐκκλησία µας, ἡ
Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν ἁγίων
Ὁµολογητῶν, Μαρτύρων καί Νεο-
µαρτύρων, παύση νά ἀνα-
µιγνύεται ἐκκλησιαστικῶς, ἱεραρ-
χικῶς καί λατρευτικῶς µετά τοῦ
οὕτω καλουµένου Παγκοσµίου

Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν καί
ὅπως ἀρνηθεῖ διά παντός τήν
οἱανδήποτε συµµετοχήν εἰς τάς
κοινάς προσευχάς καί τήν λα-
τρείαν (ἡ ὁποία λατρεία εἰς τήν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἶναι ὅλη
ὀργανικῶς συνδεδεµένη εἰς µίαν
ὁλότητα καί συγκεφαλαιοῦται εἰς
τήν θείαν Εὐχαριστίαν), καί γε-
νικῶς τήν συµµετοχήν εἰς
οἱανδήποτε ἐκκλησιαστικήν
πρᾶξιν, ἡ ὁποία ὡς τοιαύτη,
φέρει ἐν ἑαυτῇ καί ἐκφράζει τόν
µοναδικόν καί ἀνεπανάληπτον
χαρακτῆρα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Κα-
θολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας, τῆς πάντοτε Μιᾶς καί
Μοναδικῆς.

Μή σµίγουσα ἐκκλησιαστικῶς
µετά τῶν αἱρετικῶν, εἴτε ἄν εἶναι
αὐτοί συγκεντρωµένοι πέριξ τῆς Γε-
νεύης, εἴτε πέριξ τῆς Ρώµης, ἡ
Ὀρθόδοξος ἡµῶν Ἐκκλησία, κατά
πάντα πιστή πρός τούς ἁγίους
Ἀποστόλους καί τούς ἁγίους
Πατέρας, δέν θά ἀρνηθῆ διά τοῦτο
τήν Χριστιανικήν της ἀποστο-
λήν  καί τό εὐαγγελικόν της
χρέος: ὅπως ἐνώπιον τοῦ
συγχρόνου κόσµου, ὅσον τοῦ µή
ὀρθοδόξου, τόσον καί τοῦ
ἀπίστου, ταπεινῶς ἀλλά
εὐθαρσῶς µαρτυρῆ περί τῆς
Ἀληθείας, τῆς Παναληθείας, περί
τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θε-
ανθρώπου καί περί τῆς πανσω-
στικῆς καί παµµεταµορφωτικῆς
δυνάµεως τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁδη-
γουµένη ὑπό τοῦ Χριστοῦ ἡ
Ἐκκλησία µας, διά τοῦ ἁγιοπατερι-
κοῦ πνεύµατος καί χαρακτῆρος τῶν
θεολόγων της, πάντοτε θά εἶναι
«ἕτοιµη πρός ἀπολογίαν  παντί τῷ
αἰτοῦντι ἡµᾶς λόγον περί τῆς ἐν ἡµῖν
ἐλπίδος»9. Καί ἡ Ἐλπίς ἡµῶν νῦν
καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων καί εἰς ὅλην τήν αἰωνιότητα
εἶναι µία καί µοναδική : Ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός ἐν
τῷ Θεανθρωπίνῳ του σώµατι, ἡ
Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων
Πατέρων. Οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι
ὀφείλουν νά συµµετέχουν ὄχι εἰς
«οἰκουµενικάς κοινάς προσευχάς»,
ἀλλ’ εἰς θεολογικούς διαλόγους ἐν
τῇ Ἀληθείᾳ καί περί τῆς Ἀληθείας,
ὅπως διά µέσου τῶν αἰώνων
ἔπραττον οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀλήθεια
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ὀρθο-
πιστίας εἶναι «µερίς µόνον τῶν σω-
ζοµένων»10.

Παναληθές εἶναι τό Εὐαγγέλιον
τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου: «σωτηρία ἐν
ἁγιασµῷ καί πίστει ἀληθείας»11. Ἡ
θεανθρωπίνη πίστις εἶναι ἡ πίστις
τῆς Ἀληθείας. Ἡ Οὐσία αὐτῆς τῆς
πίστεως εἶναι ἡ Ἀλήθεια, εἶναι ἡ
µόνη Παναλήθεια, δηλαδή ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός. Ἡ δέ θεαν-
θρωπίνη ἀγάπη εἶναι «ἡ ἀγάπη τῆς
Ἀληθείας»12. Ἡ οὐσία αὐτῆς τῆς
ἀγάπης εἶναι ἡ Παναλήθεια, δηλ. ὁ
Θεάνθρωπος Χριστός. Καί αὐτή ἡ
Πίστις καί αὐτή ἡ Ἀγάπη εἶναι ἡ
καρδία καί ἡ συνείδησις τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πάντα
ταῦτα διεφυλάχθησαν ἀλώβητα
µόνον ἐν τῇ ἁγιοπατερικῇ Ὀρθο-
δοξίᾳ, περί τῆς ὁποίας οἱ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί εἶναι κε-
κληµένοι νά µαρτυροῦν ἀφόβως
ἐνώπιον τῆς ∆ύσεως καί τῆς
ψευδοπίστεώς της καί τῆς ψευ-
δοαγάπης της.
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Συνιστᾶ ἑαυτόν ταῖς ἁγίαις
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ποὺ ἔχουν τὴν ὀρθόδοξη παράδοση
(orthodoxer Tradition Kirtchen), προσ -
θέτοντας ὅτι εἶναι ἑνωµένοι µὲ τὴ Ρώ-
µη (die mit Rom vereint).

Στὸ κείµενο τοῦ Balamand, οἱ Οὐνί-
τικες ἐκκλησίες καλοῦνται «Καθολικές
Ἀνατολικὲς Ἐκκλησίες». ∆υστυχῶς µὲ
τὸ κείµενο αὐτό, στὴν οὐσία ἀναιρέθη-
καν οἱ προηγούµενες καταδίκες τῆς
Οὐνίας στὴ Βιέννη (1990) καὶ στὸ Frei-
sing (1990).

Στὸ µακροσκελὲς κείµενό του ὁ Γέ-
ροντας Γεώργιος Καψάνης, “Οὐνία: ἡ
µέθοδος τοῦ παποκεντρικοῦ οἰκουµε-
νισµοῦ” ἀναφέρει: «Ἡ Οὐνία εἶναι
πρωτίστως ἐκκλησιολογικὸ πρόβλη-
µα. Ὡς τέτοιο κυρίως µᾶς ἀπασχολεῖ.
Ἑποµένως, ἐφ’ ὅσον τὸ Βατικανὸ ἐπι-
βεβαιώνει τὴν Οὐνία ἐξασφαλίζοντας
στὶς οὐνιτικὲς ἐκκλησίες τὸ δικαίωµα
ὑπὸ τὸ παρὸν ἐκκλησιολογικό τους
καθεστώς, ὁ θεολογικὸς ∆ιάλογος
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Βατικανοῦ δὲν
µπορεῖ νὰ ἔχη ὡς προοπτικὴ τὴν ἀπο-
κατάσταση τῆς ἑνότητος τῶν Ἐκκλη-
σιῶν “κατὰ τὸ πρότυπο τῆς ἀρχαίας
ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χι-
λιετίας” ἀλλὰ τῆς οὐνίας».

Μὲ δόλιο ἐπίσης τρόπο οἱ Παπικοί,
χρησιµοποιοῦν γιὰ τὶς οὐνιτικὲς
“ἐκκλησίες” τὸν ὅρο ἑλληνο-καθολικοί.
Γιατί νὰ χρησιµοποιεῖται ὁ ὅρος ἑλλη-
νο-καθολικοί; Ὑπάρχει οἱαδήποτε
σχέση µὲ ἐθνικὸ χρωµατισµό; Εἶναι
παπικοὶ ἑλληνικῆς καταγωγῆς; Φυ-
σικὰ γιὰ τοὺς εὐνόητους λόγους. Θέ-
τουν κατὰ ἀπαράδεκτο τρόπο τὸν
ἐθνικὸ διαχωρισµὸ καὶ ὄχι τὸν ἐκκλη-
σιαστικό. Γιατί θέλουν οἱ ἱερεῖς των, νὰ
ἐνδύονται µὲ ἄµφια ὅµοια τῶν Ὀρθο-
δόξων; Στὴν Οὐκρανία ἀκόµη καὶ
ἔνζυµο ἄρτο χρησιµοποιοῦν οἱ οὐνίτες
“ἱερεῖς”. Γιατί θέλουν νὰ χρησιµο-
ποιοῦν τοὺς λειτουργικοὺς τύπους
τῶν Ὀρθοδόξων; Ἡ παπικὴ δολιότητα
δυστυχῶς, δὲν ἐξέλιπε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
τοῦ Σχίσµατος µέχρι σήµερα.

Οὐνία εἶναι πολωνικολατινικὴ λέξη
καὶ θὰ πεῖ ἕνωση. Θεωροῦν ἀδικαιο-
λόγητη τὴ χρήση τοῦ «ὑποτιµητικοῦ
ὅρου Οὐνίτες» (termine negative
Uniati); Πρῶτοι αὐτοὶ αὐτοαποκλήθη-
καν Οὐνιτικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία, στὴ
σύνοδο τῆς Βρέστης.

«Γκραικολατίνους» τοὺς ἀποκάλε-
σε ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἐφέσου καὶ ὁ
Πατριάρχης Ἰωακεὶµ ὁ Γ  ́τοὺς ὀνόµα-
σε «λύκους ἐν σχήµατι προβάτων»,
στὴν ἐγκύκλιο τοῦ 1989/ 24 Μαρτί-
ου1907.

Σὲ τί διαφέρει τὸ “ἑνωτικὸ” ἀπὸ τὸ
“οὐνιτικὸ” ὅραµα τῶν Παπικῶν; Μή-
πως τὸ οὐνιτικὸ δὲν ἦταν ἀνέκαθεν
ἀπὸ ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως ἑνω-
τικὸ (ψευδενωτικό), δὲν στόχευε δη-
λαδὴ στὴν ἐπίτευξη ἐκκλησιαστικῆς
κοινωνίας, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι
ὅµως τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς παπικῆς
αὐθεντίας καὶ τῶν παπικῶν δογµά-
των, τὰ ὁποῖα θεσπίστηκαν στὶς πα-
πικὲς συνόδους τῆς Λυών, τῆς Φλω-
ρεντίας-Φερράρας, τοῦ Τριδέντου καὶ
τῶν λοιπῶν;

Προστάτης τῆς Οὐνίας ἀληθῶς
ἀνεδείχθη ὁ Πάπας Ἰωάννης ΚΓ΄, µὲ
τὸ σχετικὸ ∆ιάταγµα τῆς Β  ́Βατικανῆς
συνόδου, «Orientalium Ecclesiarum»,
γιὰ τὶς “Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλη-
σίες”, ὅπως πεισµατωδῶς καλοῦν οἱ
Παπικοὶ τὶς Οὐνιτικὲς ἐκκλησίες. Μή-
πως τὸ “ἑνωτικὸ ὅραµα τῆς Β΄ Βατι-
κανῆς καὶ τοῦ παποκεντρικοῦ οἰκου-
µενισµοῦ προβλέπει κατάργηση τῶν
δογµάτων ποὺ θεσπίστηκαν ἀπὸ δε-
κατρεῖς “οἰκουµενικὲς” συνόδους τοῦ
Παπισµοῦ;».

Εὔστοχα ὁ µακαριστός Γέροντας
Γεώργιος Καψάνης σηµειώνει, σὲ κεί-
µενο ποὺ δηµοσιεύεται στὸ περιοδικὸ
Παρακαταθήκη (Τεῦχος 54) καὶ τιτλο-
φορεῖται “Ἀνησυχία γιὰ τὴν προετοι-
µαζόµενη ἕνωσι Ὀρθοδόξων-Ρωµαι-
οκαθολικών” «Ἡ Β΄ Βατικανὴ Σύνο-
δος µᾶς ὑπενθυµίζει ὅτι οἱ ἰσχύουσες
κανονικὲς δοµὲς τῶν κατ’ Ἀνατολὰς
Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν θεσπίστηκαν
“ἄχρι καιροῦ”, δηλαδὴ µέχρις ὅτου οἱ
“Ἐκκλησίες Καθολικὴ καὶ Ὀρθόδοξη
ἀποκαταστήσουν τὴν πλήρη κοινωνία
τους (∆ιάταγµα γιὰ τὶς Ἀνατολικὲς
Ἐκκλησίες, ἀρ. 30) κατὰ τὸ πρότυπο
τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας τῆς
πρώτης χιλιετίας”.

Ὁ παπικὸς δόλος πάντοτε ἐνε-
δρεύει εἴτε ἐπιδεικνύοντας τὴν ἀγριό-
τητα, ὅπως τοῦτο συνέβη µετὰ τὴ σύν -
οδο τῆς Βρέστης µὲ τοὺς διωγµοὺς
τῶν Ὀρθοδόξων, εἴτε µὲ «χαµόγελα»
δολίου διπλωµατικῆς ἁβρότητας.

Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ µὴ ἀναφερ-
θεῖ ὁ διωγµὸς τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ
δὲν ὑπέκειψαν στὴν παπικὴ δολιότη-
τα, µετὰ τὴ σύνοδο τῆς Βρέστης. Τότε
ὑπῆρξε ὁ κίνδυνος νὰ στραφοῦν οἱ
Ὀρθοδοξοι πρὸς στὶς προτεστάντικες
κοινότητες, ὅπως τοῦτο συνέβη δυσ -
τυχώς σὲ κάποιες περιπτώσεις. Αὐτὸς
ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ Πατριάρχης
Μελέτιος Πηγᾶς, ἔστειλε στὴν Πολω-

νία τὸν Κύριλλο Λούκαρη. Γιὰ τὸν ἴδιο
λόγο ἐπισκέφθηκε τὴ Μόσχα κατὰ τὴν
περίοδο αὐτή, ὁ Πατριάρχης Ἰερεµίας
ὁ Β .́

Οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουν ὑποστεῖ
πολλὰ ἀπὸ τοὺς οὐνίτες. Ὁ Ὀρθόδο-
ξος Πολωνικὸς λαὸς ὑπέστη πάνδεινα
µαρτύρια καὶ διωγµούς. Εἶναι χαρα-
κτηριστικὴ ἡ περίπτωση τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου τοῦ Μπρέστ, τὸν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία µας ἑορτάζει στὶς 5 Σεπτεµ-
βρίου, ποὺ παντοιοτρόπως προσπά-
θησε νὰ βοηθήσει τὸν Ὀρθόδοξο Πο-
λωνικὸ λαό, ἀπὸ τὴν οὐνιτικὴ µάνητα.
Στὸ τέλος ὅµως διώχθηκε ἀπὸ τοὺς
οὐνίτες, τὸν κράλη (βασιλέα) τῆς Πο-
λωνίας καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους ἱεράρ-
χες τῆς Πολωνίας, ποὺ ὑπέγραψαν
τὴν προδοτικὴ συµφωνία γιὰ ἕνωση
τὸ ἔτος 1596 µὲ τὴν οὐνία στὸ
Μπρέστ. ∆ὲν τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ
ἱερουργεῖ καὶ ἀκολούθως τὸν φυλάκι-
σαν. Ὁ διευθυντὴς τῶν φυλακῶν τότε
τὸν παρέδωσε στοὺς οὐνίτες. Αὐτὴ
ἦταν καὶ ἡ ἀπαρχὴ τῆς µαρτυρικῆς του
πορείας πρὸς τὸν θάνατο. Οἱ οὐνίτες
τὸν ὁδήγησαν στὸ δάσος τοῦ Μπρέστ
καὶ τὸν ὑπέβαλαν σὲ διὰ πυρὸς βασα-
νιστήρια, τὸν πυροβόλησαν κι ὕστερα
τὸν ἔθαψαν ζωντανὸ µὲ χῶµα καὶ
ἄµµο. Ὁ µάρτυρας αὐτὸς τάφηκε κα-
τόπιν στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Συ-
µεὼν στὸ Μπρέστ.

Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τῶν Οὐνιτῶν
στὴν Οὐκρανία, καταδεικνύει τὸ πολύ-
τροπο τῆς οὐνιτικῆς δολιότητας. Ἡ
Οὐνία στὴν Οὐκρανία δρᾶ κυρίως στὴ
∆υτικὴ Οὐκρανία, στὴν πόλη Λβίβ, τὴ
Λεόπολη ἢ Λεοντόπολη κατὰ τὶς ἑλλη-
νικὲς πηγές. Ἡ Οὐνία παρεισέφρησε
στὴν Οὐκρανία µέσῳ τῶν Ἰησουιτῶν.

Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι µέχρι καὶ οὐνίτη
“πατριάρχη” ἤθελε νὰ διορίσει τὸ Βατι-
κανὸ στὴν Οὐκρανία. Ἐκεῖνο ποὺ µᾶς
πικραίνει ἐπίσης, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι
ἔχουν ἁρπάξει πολλοὺς Ναοὺς Ὀρθο-
δόξων µὲ βίαιο τρόπο. Χαρακτηρι-
στικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τῆς ἁρπαγῆς
τοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ, τὸ ἔτος 1989
στὸ Ἰβανο-Φραγκόσκ, ὅπου ἐξεδιώ-
χθη ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἰβανο-Φραγκόσκ Μακάριος, µαζὶ µὲ
τοὺς Ὀρθοδόξους ἐκκλησιαζοµένους
τὴν ὥρα ποὺ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουρ-
γία.

Οἱ Οὐνίτες τῆς Γιουγκοσλαβίας,
Οὐστάσι, ὑπὸ τὰ βλέµµατα τοῦ φασί-
στα Μουσολίνι, καὶ τοῦ ὑπερφρο-
νοῦντος Βατικανοῦ, µὲ ἡγέτη τὸν δι-
κτάτορα Ἄντε Πάβελιτς καὶ τὴ συνε-
νοχὴ τοὺ καρδιναλίου Στέπινατς, σφα-
γίασαν 800,000 Ὀρθοδόξους Σέρ-
βους (Ἡ γνωστὴ φωτογραφία τοῦ πα-
πικοῦ φασίστα Ἄντε Πάβελιτς µὲ τὸν
καρδινάλιο Στέπινατς σὲ ναζιστο-φα-
σιστικὴ ἐκδήλωση δὲν ἀφήνει περιθώ-
ρια περαιτέρω σχολιασµοῦ). Τὸ κριτή-
ριο τοῦ µαρτυρίου τῶν Σέρβων ἦταν ἡ
Ὀρθόδοξη πίστη των. Πρῶτα µαρτύ-
ρησαν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἱερεῖς τῆς
περιοχῆς. Οἱ παπικοὶ «ἀδελφοὶ» δὲν
λυπήθηκαν οὔτε τὰ µικρὰ παιδιά. Γι’
αὐτὸ ἡ κατακλεῖδα τῆς γενοκτονίας
τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων συµπεριε-
λάµβανε καὶ τὰ παιδιὰ τῶν κατωτέρων
τάξεων τοῦ ∆ηµοτικοῦ Σχολείου. Τὸ
ἐγκληµατικὸ προσκλητήριο τῶν πα-
πικῶν «ἀδελφῶν» µία µόνο προ-
τροπὴ εἶχε πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους
Σέρβους, «Νὰ γίνουν παπικοί».

Ἡ Οὐνιτικὴ “ἐκκλησία” Βουκουρε-
στίου ἢ “Ἑλληνο-καθολικὴ” Ρουµανικὴ
κοινότητα στὸ Βουκουρέστι, ὅπως δο-
λίως αὐτοκαλεῖται τὸ Παπικὸ αὐτὸ
µόρφωµα, εἶχε τὴν ἀπαρχή της, ὅπως
οἱ Ρουµάνοι οὐνίτες ἰσχυρίζονται, τὸ
ἔτος 1829 µὲ τὴ “συνεργία” τῶν Πα-
πικῶν, µὲ τὴ δηµιουργία τῆς ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ὁ
ὁποῖος κατόπιν ἀπετέλεσε τὸν Καθε-
δρικὸ ναὸ τῆς Οὐνιτικῆς “Μητρόπο-
λης” στὸ Βουκουρέστι.

Αὐτὸ ὅµως δὲν ἀληθεύει καθότι ἡ
Οὐνία στὴν τότε Τρανσυλβανία εἶχε
τὴν ἀπαρχή της τὸ ἔτος 1700. Ὅµως
δὲν ἀναφέρεται αὐτὸ ἀπὸ τοὺς Ρου-
µάνους οὐνίτες, καθότι κατὰ τὴν πε-
ρίοδο τῆς Παπικῆς δυναστείας στὴν
Τρανσυλβανία, οἱ Παπικοὶ κατέφυγαν
σὲ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια εἰς βά-
ρος τῶν Ρουµάνων Ὀρθοδόξων.

Παρενθετικὰ νὰ ἀναφέροµε τὴν
ὑποδειγµατικὴ ἐπιστροφὴ τῶν
1.250.000 Ρουµάνων Οὐνιτῶν τῆς
Τρανσυλβανίας, στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ρουµανίας, τὸ ἔτος 1948
ἐπὶ Πατριάρχου Ἰουστινιανοῦ, ἡ ὁποία
καταδεικνύει καὶ τὸν τρόπο ἐπιστροφῆς
τῶν Οὐνιτῶν στὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία.

«Τὸ Βατικανὸ ὑποστηρίζει τὴν
Οὐνία», ἔγραφε ὁ Ἀρχιµανδρίτης Γε-
ώργιος Καψάνης, «παρ’ ὅτι ὑποκριτικὰ
“καταδικάζει” τὴν Οὐνία ὡς µέθοδο
ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν (κείµενο τοῦ
Balamand-Παρ.1), τὴν ἐπιβεβαιώνει
ἀναγνωρίζοντας τὴν ὕπαρξιν τῶν οὐνι-
τικῶν κοινοτήτων (Παρ.31) καὶ ἐνι-
σχύοντας ποικιλοτρόπως τὴν παρου-
σία καὶ δραστηριοποίησή τους µέσα
στὰ κανονικὰ ὅρια τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν».

Ἡ Οὐνιτικὴ δολιότης τὴν Παπικὴν
σκοπιµότητα καταδεικνύει

Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ συγκατα-
λέγεται εἰς τὰ κράτη τῆς Δύσεως.
Τὸ σύστημα τῆς ἐκπαιδεύσεως
χρήζει ὡστόσο ἀλλαγῆς, ὥστε νὰ
προνοῆ καὶ διὰ τὴν χριστιανικὴν
ἐκπαίδευσιν καὶ μάλιστα τὴν
Ὀρθόδοξον, ἡ ὁποία ἔχει κραταιὰς
βάσεις εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν. Συμφώ-

νως πρὸ τὸ ekklisiaonline.gr τῆς
28ης Μαΐου 2015:

«Στὶς 27 Μαΐου διοργανώθηκε µία
µεγάλης κλίµακας διαµαρτυρία
µπροστὰ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας στὴν Ἱερουσαλήµ. Οἱ διαδηλωτὲς
ἦταν ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, καὶ οἱ γονεῖς
τῶν µαθητῶν καὶ ὅλοι µαζὶ ἐξέφρα-
σαν τὴν ὀργὴ τους κατά τῶν διακρί-
σεων σὲ χριστιανικὰ σχολεῖα ἀπὸ τὶς
ἰσραηλινὲς ἀρχές.

Σήµερα στὸ Ἰσραήλ, σὲ χριστια-
νικὰ σχολεῖα - ἀπὸ τὸ δηµοτικὸ ἕως
τὸ πανεπιστήµιο - φοιτοῦν περίπου
30.000 µαθητὲς-σπουδαστές. Σύµ-
φωνα µὲ τὴν ἰσραηλινὴ νοµοθεσία,
θεωροῦνται «ἀναγνωρισµένα, ἀλλὰ
ὄχι δηµόσια» σχολεῖα καί, ὡς ἐκ τού-
του, ὑπάρχει ζήτηµα µὲ τὶς ἐπιχορη-
γήσεις ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ χριστιανικὰ
σχολεῖα στὸ Ἰσραὴλ παρέχουν
σπουδαία ποιότητα ἐκπαίδευσης,
ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο ἡ χρηµατοδό-
τηση συνεχίζει νὰ µειώνεται. Κατὰ τὰ
τελευταῖα δέκα χρόνια ὁ προϋπολο-
γισµὸς τῶν σχολείων αὐτῶν ἔχει µει-
ωθεῖ κατὰ 45%, ὅπως σηµείωναν οἱ
διαδηλωτές. Αὐτὸ ἀνάγκασε τὰ σχο-
λεῖα νὰ αὐξήσουν τὰ δίδακτρα, κάτι
ποὺ ἐξελίχθηκε σὲ βαρὺ φορτίο -

εἰδικὰ γιὰ τὶς ἀραβικὲς οἰκογένειες,
τῶν ὁποίων τὸ εἰσόδηµα εἶναι πολὺ
χαµηλότερο ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ µέσο
ὅρο.

Πέρυσι, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας
ἐξέδωσε νέους κανόνες, ποὺ περιο-
ρίζουν τὸ ποσὸ τῶν διδάκτρων ποὺ
οἱ γονεῖς µποροῦν νὰ πληρώσουν.
Τὰ µέτρα αὐτὰ εἶναι: περικοπὲς στὸν
προϋπολογισµὸ καὶ περιορισµοὺς
σχετικὰ µὲ τὴν κάρτα. Κάτι ποὺ γιὰ
πολλὰ σχολεῖα ἰσοδυναµεῖ µὲ θανα-
τικὴ καταδίκη. Ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ
τοῦ Προεδρείου τῶν Χριστιανικῶν
σχολείων στὸ Ἰσραὴλ γιὰ ὀκτὼ
µῆνες διαπραγµατεύεται µὲ τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο προσ -
φέρθηκε νὰ µεταφέρει τὰ χριστιανικὰ
σχολεῖα στὴν πολιτεία. Ὡστόσο,
στὴν Ἐκκλησία φοβοῦνται ὅτι αὐτὴ ἡ
πρωτοβουλία, στὴν πραγµατικότη-
τα, σηµατοδοτεῖ τὸ τέλος τῆς χριστια-
νικῆς παιδείας καὶ µπορεῖ νὰ ἀποτε-
λέσει ἕνα µοιραῖο πλῆγµα γιὰ τὶς χρι-
στιανικὲς κοινότητες τῶν Ἁγίων Τό-
πων. Οἱ διαπραγµατεύσεις µὲ τὸ
Ὑπουργεῖο τερµατίστηκαν. Πολλὰ
χριστιανικὰ σχολεῖα στὸ Ἰσραὴλ εἶναι
παλιότερα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος
τοῦ Ἰσραήλ: δηµιουργήθηκαν στὶς
ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα ὑπὸ τὴν αἰγί-
δα τῶν ἀποικιακῶν δυνάµεων».

Ἡ χριστιανικὴ ἐκπαίδευσις εἰς τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ

Κλοπὴ εἰς τὴν Ἱ. Μ.
Μεγίστης Λαύρας
Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ

voria.gr τῆς 3ης Ἰουνίου 2015:
«Τάµατα καὶ χρυσαφικά, συνο-

λικῆς ἀξίας 3.000 εὐρώ, ἀφαίρε-
σαν ἱερόσυλοι ἀπὸ τὸ Ναὸ Ἁγίου
Γεωργίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγί-
στης Λαύρας, στὶς Καρυὲς Ἁγίου
Ὄρους. Οἱ δράστες, ἀφοῦ ἔσπα-
σαν τὸ ἐξωτερικὸ τζάµι τοῦ παρά-
θυρου τοῦ γραφείου τοῦ Ἱεροῦ Κε-
λιοῦ, εἰσῆλθαν στὸν Ναὸ κι ἀφαίρε-
σαν ἀπὸ τὶς γυάλινες προθῆκες
τῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας καὶ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τὰ τάµατα καὶ τὰ
χρυσαφικά. Προανάκριση ἐνερ-
γεῖται ἀπὸ τὸ Ἀστυνοµικὸ Τµῆµα
Ἁγίου Ὄρους».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Παράδειγμα πρὸς μίμησιν πρέ-
πει νὰ καταστῆ ἡ ἀναγνώρισις τῆς
σπουδαιότητος τῶν ἐκκλησια-
στικῶν κτιρίων διὰ τὴν ἀρχιτεκτο-
νικὴν τῆς πόλεως τῆς Σόφιας καὶ ἡ
δαπάνη ἑκατομμυρίων διὰ τὴν
ἀποκατάστασιν Ἱ. Ναῶν. Ἀντίθετα
εἰς τὴν Ἑλλάδα προτεραιότητα δί-
δουν ὁρισμένοι Δήμαρχοι εἰς τὰ
Τζαμιὰ καὶ εἰς τίς κατοικίες τῶν
ἄλλοτε σφαγέων τῶν Ἑλλήνων.
Ποία εἶναι πρᾶξις πολιτισμοῦ;
Αὐτὴ ποὺ διατηρεῖ τὸ ἔνδοξον πα-
ρελθὸν ἢ αὐτή, ἡ ὁποία προσβλέ-
πει εἰς τὸ κέρδος ἀκόμη καὶ ὅταν
αὐτὸ συνεπάγεται ἀναβίωσιν τῶν
αἱματηρῶν γεγονότων σχεδὸν
ὁλικῆς καταστροφῆς τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καὶ τοῦ παγκοσμίου πολιτι-
σμοῦ του; Πολιτισμὸς δὲν ὑπάρχει
οὔτε κατὰ φαντασίαν, ὅταν κάποι-
οι θέλουν τὸν Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ εἰς

τὸ κέντρον τῆς Θεσσαλονίκης.
Συμφώνως πρὸς τὸ romfea.gr τῆς
30ῆς Μαΐου 2015:

«Μὲ τὴν ∆ήµαρχο Σόφιας Γιορν-
τάνκα Φαντάκοβα συναντήθηκε ὁ
Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυ-
τοςN Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάν-
τησης συζητήθηκαν διάφορα θέ-
µατα ποὺ ἀφοροῦν τὴ συνεργασία
µεταξὺ τοῦ ∆ήµου Σόφιας καὶ τοῦ
Πατριαρχείου. "Ὁ ∆ῆµος τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια καταβάλλει προσπά-
θειες γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ
κατασκευὴ τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν στὴ Σόφια", ἀνέφερε
µεταξὺ ἄλλων ἡ ∆ήµαρχος κ. Φαν-
τάκοβαN Τέλος συζητήθηκε καὶ ἡ
ἀπορόφηση Εὐρωπαϊκῶν κονδυ-
λίων γιὰ τὸ κτίριο τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς
Σόφιας, τὰ ὁποῖα διαµορφώνουν
σὲ µεγάλο βαθµὸ τὴν ἀρχιτεκτονι-
κή τῆς πόλης».

Ὁ ∆ῆµος Σόφιας ἐπισκευάζει τοὺς Ἱ. Ναοὺς
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Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται
µία ἔξαρση τοῦ φαινοµένου τῆς ὁµο-
φυλοφιλίας. Τὸ πάθος εἶναι παλαιό,
ἀλλὰ ἡ σύγχρονη αὐτὴ ἔξαρση ὀφεί-
λεται στὴν συνεχῆ προβολή του στὰ
µέσα ἐνηµερώσεως. Ἡ πλήθυνση
τῶν διαύλων κατὰ τὶς τελευταῖες δε-
καετίες ἔχει ὠφελήσει τὴν εὐρεῖα πλη-
ροφόρηση, καθὼς εἶναι σχεδὸν ἀδύ-
νατη πλέον ἡ συγκάλυψη γεγονότων,
ἔχει ὅµως ἀποβῆ καταστροφικὴ διὰ τὸ
ἐπίπεδο τῆς ἐνηµερώσεως, ἐπειδὴ ἡ
κάλυψη χιλιάδων θέσεων ἐργασίας γί-
νεται ἀπὸ ἀνθρώπους µὴ ἔχοντες τὰ
κατάλληλα προσόντα. Ἀποτέλεσµα
αὐτῶν εἶναι ὁ βοµβαρδισµὸς τῆς κοι-
νωνίας µὲ ἀπόψεις τοῦ «συρµοῦ», δί-
χως νὰ ἔχουν διέλθει ἀπὸ τὴν βάσανο
τῆς λογικῆς καὶ τοῦ ἐρωτήµατος «τί
κοινωνία θέλουµε νὰ διαπλάσουµε;».
Ὁ,τιδήποτε συντάσσεται µὲ ἕνα ψευ-
δο-ἀνθρωπισµὸ θεωρεῖται ἀποδεκτὸ
καὶ προπαγανδίζεται ὡς ἡ µόνη
«σωστὴ» γραµµή, ἐνῶ ὁ,τιδήποτε
ἐκφράζει τὶς χριστιανικὲς ἀξίες χαρα-
κτηρίζεται ὡς «µεσαίωνας», «ἀναχρο-
νισµός», «µισαλλοδοξία» κ.λπ.
Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ µὲ τὸ ζή-
τηµα τῆς ὁµοφυλίας. Ἡ ἴδια προ-
ωθεῖται ὡς «δικαίωµα στὴν ἐλευθε-
ρία», ἐνῶ κάθε κριτικὴ ποὺ τῆς
ἀσκεῖται, ἀκόµα καὶ ἡ πιὸ φίλα διακεί-
µενη, εἶναι µὴ ἀνεκτὴ καὶ τῆς προσ -
κολλᾶται δίκην «ρετσινιᾶς» ὁ τίτλος
τῆς «ὁµοφοβίας». Ποιὰ εἶναι ἡ ἀλή-
θεια;

Ἡ ἀντίφασις
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ὁµοφυλία εἶναι

ὅ,τι πιὸ ἀναχρονιστικὸ ὑπάρχει, διότι
διαστρέφει τὴν πνευµατικότητα τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τὸν ἐπιστρέφει χιλιάδες
ἔτη πίσω. Πῶς συµβαίνει αὐτό; Ἡ
ὁµοφυλία προβάλλεται ὡς ἐπιλογὴ
αὐτοκαθορισµοῦ τοῦ ἀτόµου. Πῶς
ὅµως εἶναι ἐπιλογή, ὅταν οἱ ἴδιοι πάλι
ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ νιώθουν µέσα στὴ
φύση τους καὶ δὲν µποροῦν νὰ πρά-
ξουν διαφορετικά; Ἂν εἶναι στὴ φύση
τους τότε δὲν εἶναι θέµα ἐπιλογῆς, ἂν
εἶναι ἐπιλογὴ τότε δὲν εἶναι θέµα φύσε-
ως. Ἡ δίψα δὲν εἶναι θέµα ἐπιλογῆς,
ὅπως καὶ ἡ σεξουαλικότητα, ἀλλὰ
ὅταν διψάσης θὰ πιῆς νερὸ καὶ ὄχι πε-
τρέλαιοN Ἄρα ὑπάρχει ἤδη µία ἄλυτη
ἀντίφαση, µία παράλογη κατάσταση.

Ἡ προϋπόθεσις 
τῆς φυσικῆς ἐλευθερίας
Ἡ φυσικὴ τάξη τῶν πραγµάτων δεί-

χνει ὅτι ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου ἔχει µία
ὁρισµένη κατεύθυνση, ἑποµένως
ὁποιαδήποτε ἐπιλογὴ αὐτοκαθορι-
σµοῦ ἐνάντια στὴ φυσικὴ τάξη δὲν
µπορεῖ κἂν νὰ ἀποτελῆ ἐπιλογή. Τὸ
δικαίωµα στὴν ἐλευθερία, στὴν ἐπιλο-
γή, τὸν αὐτοκαθορισµό, δὲν εἶναι δι-
καίωµα στὴν ἀσυδοσία, προϋποθέτει
πάντοτε τὸ νόηµα τῆς ἐλευθερίας.
Ἀκόµη καὶ οἱ διαφωτιστικὲς ἀρχές,
ἀφήνοντας διὰ λίγο κατὰ µέρος τὶς χρι-
στιανικὲς ἀρχές, «ἐλευθερία-ἰσότης-
ἀδελφότης», ἀκόµη καὶ αὐτὲς κατα-
στρατηγοῦνται σήµερα, ἀποκοπτόµε-
νες ἀπὸ τὶς θεµελιακές τους ἔννοιες,
διὰ νὰ τεθοῦν ὡς βάση στὸ δικαίωµα
τοῦ αὐτοκαθορισµοῦ. Πρέπει νὰ γνω-
ρίζουν ὅτι τὸ διαφωτιστικὸ αὐτὸ τρί-
πτυχο θεµελιώνεται στὴν προϋπόθε-
ση τῆς κοινῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
καὶ τῆς ἐναρµονίσεως στὶς κατὰ φύση
ἐπιταγές. ∆ιὰ νὰ δώσουµε ἕνα παρά-
δειγµα: Ἂν ἐπιλέξω νὰ αὐτοπροσδιο-
ρίσω τὸν ἑαυτό µου ὡς κτῆνος, τότε
παύω νὰ εἶµαι ἄνθρωπος. ∆ὲν γίνεται
νὰ εἶµαι ταυτοχρόνως καὶ τὰ δύο. Εἶναι
πράξη ἐλευθερίας αὐτὴ ἡ ἐπιλογή; Ἂν
ἐπιλέξω νὰ θέσω τὸν ἑαυτό µου φυ-
λακή, τότε ἀναιρῶ µέρος τῆς ἐλευθε-
ρίας µου, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
εἶµαι φυλακισµένος καὶ τὴν ἴδια ὥρα
νὰ εἶµαι ἐλεύθερος. Νά, γιατί δὲν µπο-
ροῦν κάποια πράγµατα νὰ εἶναι ἐπιλο-
γές, ἐφόσον εἶναι ἀναιρετικὲς τῆς ἐλευ-
θερίας, ἀντιστρατεύονται τὴν φύση καὶ
ὁδηγοῦν σὲ πρωτογονικὲς καταστά-
σεις τὸν ἄνθρωπο.

Εἶναι φυσικὴ κατάστασις;
Ἐπειδὴ κάποιοι τὸ ἔχουν ἀντιληφθῆ

αὐτό, τὸ ὁποῖο ἀναφέραµε, προσπα-
θοῦν νὰ πείσουν τὴν κοινὴ γνώµη ὅτι
πρόκειται διὰ διαφορετικὴ κατάσταση
τῆς φύσεως. Στὸ ἐγχείρηµα στοιχει-
οθετήσεως µιᾶς τέτοιας ἀπόψεως
στρατολογοῦν παραδείγµατα ἀπὸ τὸ
ζωϊκὸ βασίλειο, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι παν -
άρχαιο φαινόµενο. Ἡ ἀπάντηση εἶναι
ἁπλή. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ πρῶτο, ἀκόµα
καὶ ἂν ὑπάρχει σὲ κάποια ζῶα αὐτὴ ἡ
πρακτική, δὲν σηµαίνει συνάµα ὅτι ὁ
ἄνθρωπος πρέπει νὰ ταυτίζεται µὲ τὴν
ἄλογη κτίση, ἡ ὁποία δὲν παρήγαγε
κανένα πολιτισµό. Τὸ ὅτι κάποια ζῶα
τρῶνε τὰ γεννήµατά τους, εἶναι δηλ.
ἐπιχείρηµα ὑπὲρ τοῦ καννιβαλισµοῦ;
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ δεύτερο, χιλιάδες
ἀνθρώπινες βάρβαρες ἐκδηλώσεις,
προϊόντα τῆς ἁµαρτίας κατὰ τὴν πίστη
µας, εἶναι πανάρχαιες π.χ. ἡ παιδερα-
στία, αὐτὸ σηµαίνει ὅτι πρέπει νὰ εἶναι
ἀποδεκτές; Αὐτά, λοιπόν, τὰ ἐπιχειρή-
µατα δὲν µᾶς γυρίζουν χιλιετίες πίσω;

Ἀρκεῖ ἡ ἀπὸ κοινοῦ 
συµφωνία;

Στὰ παραπάνω θὰ ἀντείπουν ὅτι ἡ
ὁµοφυλοφιλία ἀποτελεῖ ἐξαίρεση,
καθὼς τελεῖ ὑπὸ τὴ συναίνεση καὶ ὄχι

τὴν παραβίαση τῆς βουλήσεως τοῦ
ἑτέρου προσώπου. ∆ὲν θὰ ὑπεισέλ-
θουµε σὲ νοσηρὲς καταστάσεις τῆς
ψυχοπαθολογίας, ὅπου τὸ θῦµα πιέ-
ζεται ποικιλοτρόπως καὶ καταλήγει
οἰκειοθελῶς νὰ συναινῆ (εἶναι γνωστὸ
ἀκόµη καὶ διὰ περιπτώσεις κακοποι-
ήσεως), ἀλλὰ θὰ ἐπιχειρηµατολογή-
σουµε διὰ τὴν περίπτωσιν ὅπου δὲν
ὑφίσταται, τουλάχιστον ἐµφανῶς, µία
τέτοια κατάσταση. Γιὰ ποῖο λόγο συν -
αινεῖ κανείς; Κατὰ σχεδὸν ἀποκλει-
στικὸ λόγο διότι θέλγεται, τὸ ἐπιθυµεῖ,
τοῦ «ἀρέσει». Ὡστόσο, ὁ,τιδήποτε
ἐπιθυµοῦµε, ὁσονδήποτε διακαῶς νὰ
τὸ ποθοῦµε, δὲν εἶναι ἀπαραίτητα
ὠφέλιµο οὔτε δι᾽ ἐµᾶς οὔτε διὰ τὴν
κοινωνία. Ὅποιος ἔχει διαβήτη ἐπιθυ-
µεῖ τὰ γλυκίσµατα, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι
πρὸς βλάβη του. Ἐπίσης, ἐπειδὴ τὰ
εὔπεπτα προγράµµατα ἔχουν ὑψηλὴ
τηλεθέαση, αὐτὸ δὲν σηµαίνει ὅτι δὲν
ἀποχαυνώνουν τὸν µέσο ἄνθρωπο.
Ἡ ἐπιθυµία δὲν ἀρκεῖ, λοιπόν, διὰ νὰ
µᾶς ὑποδείξη τὸ ἀληθινό, αὐτὸ ποὺ
ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν ὄντως
πραγµάτωσή του, ἀλλὰ χρειάζεται
κριτήριο, τὸ ὁποῖο νὰ σταθµίζη τὸ τί νὰ
ἐπιλέγη κανείς. Πολλὲς φορὲς πρέπει
νὰ ἐπιλέγω καὶ τὸ ἐπώδυνο, τὸ πικρὸ
στὴ γεύση, ἀλλὰ εὐεργετικὸ στὴν ἐπε-
νέργειά του. Ἂν ἐνεργοῦµε µόνο µὲ
κριτήριο τὴν ἐπιθυµία, τότε θὰ καταλή-
ξουµε ὡς ἀγέλη ἀλόγων, ἡ ὁποία ἀκο-
λουθεῖ κατὰ βάση ἔνστικτα. Ἑποµέ-
νως, ἐπιστρέφουµε καὶ πάλι στὸ ἐρώ-
τηµα: τί θὰ θέσουµε ὡς κριτήριο τῶν
πράξεών µας;

Ὁδοδείκτης ὁ Κύριος
ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς

Ἡ Ὀρθοδοξία προτείνει ὅτι κριτήριό
µας πρέπει νὰ εἶναι ὁ Κύριος ἡµῶν
Ἰησοῦς Χριστός, τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιό
Του, ἡ Ἱερὰ Ἁγιοπνευµατικὴ Παράδο-
ση, ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ λύση ποὺ
ὁδηγεῖ στὸν ἀληθῆ ἀνθρωπισµό, ὁ
ὁποῖος διέρχεται ἀπὸ τὸν Θεάνθρω-
πο. Μερίδα τῆς κοινωνίας τοῦ ∆υτικοῦ
Κόσµου θεωρεῖ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρω-
πος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, πρέπει νὰ
εἶναι τὸ µέτρο µὲ τὸ ὁποῖο θὰ συγκρίνη
ὁ κάθε ἄνθρωπος τὸν ἑαυτό του.
Αὐτοπαγιδεύει τὸν ἄνθρωπο στὴν
ἀτοµικότητά του, στὸ ἐνδοκοσµικὸ καὶ
τελικὰ στὸ µηδέν, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἕνα πεπερασµένο δηµιούργηµα
καὶ κάποτε τελειώνει, ἂν καὶ ἐφόσον
βεβαίως δὲν πιστεύει στὸν ∆ηµιουργό
Του. Τὸν αὐτοτραυµατίζει σὲ µία ἀπέ-
ραντη ἀποµόνωση. Κάποιος σπου-
δαῖος Καθηγητὴς εἶχε πεῖ κάποτε ὅτι
«ὁ ὁµόφυλος καταδικάζει τὸν ἑαυτό
του σὲ µία ἀπροσµέτρητη µοναξιά».
Αὐτὸ συµβαίνει ὄχι µόνο ἐπειδὴ βιολο-
γικὰ δὲν µπορεῖ νὰ διαιωνισθῆ, ἀλλὰ
διότι δὲν µπορεῖ νὰ βιώση πληρότητα
ἐντὸς µιᾶς κοινωνίας προσώπων, ἡ
ὁποία ἐξαντλεῖται στὸ εἴδωλο τοῦ ἀπέ-
ναντι, εἴδωλο διότι ἂν εἶναι «µηδὲν»
τότε κάποια στιγµὴ θὰ συντριφθῆ.

Αἱ µοναχικαὶ παρελάσεις
Ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀναζητήση κανεὶς

καὶ τὴν ἐξήγηση διὰ τὶς λεγόµενες
«παρελάσεις ὑπερηφάνειας». Αὐτοὶ
ὅλοι οἱ ὑπέρµαχοι αὐτῶν τῶν παρελά-
σεων, κάποτε ὑπεστήριζαν ὅτι οἱ
ἐθνικὲς παρελάσεις εἶναι ἀναχρονιστι-
κές! Τελικὰ ποιὸς εἶναι ἀναχρονιστι-
κός; ∆ιὰ τῶν παρελάσεων αὐτῶν οἱ
ἴδιοι οἱ ὁµοφυλόφιλοι προσπαθοῦν
ἁπλὰ νὰ ξορκίσουν –πολλὲς φορὲς
διὰ τοῦ αὐτοεξευτελισµοῦ δυστυχῶς–
τὴν µοναξιά τους. Προσπαθοῦν νὰ
αἰσθανθοῦν ὅτι εἶναι πολλοί, µήπως
καὶ λησµονήσουν ὅτι πρόκειται
ἁπλῶς διὰ συνάθροιση µονάδων καὶ
ὄχι οὐσιαστικὴ κοινωνία προσώπων.
Ἂν ἔχη ἀποδεχτῆ αὐτὸ ποὺ λὲς ὅτι
εἶσαι, γιατί χρειάζεται νὰ τὸ διατυµπα-
νίζης; Μήπως δὲν εἶσαι «ἐλεύθερος»
στὴ σύγχρονη ἐποχὴ νὰ πράττης ὅ,τι
θέλεις; Ἁπλούστατα, διότι ἐντός σου
δὲν ὑπάρχει γαλήνη καὶ τὴν ζητεῖς
ἀπὸ µία ἐξωτερικὴ αὐτοεπιβεβαίωση,
δὲν σοῦ ἀρκεῖ ἡ σιωπηρὴ ἀνοχὴ τῆς
ἁµαρτίας σου, ἀλλὰ ἐπιδιώκεις τὴν
ἠχηρὴ ἐπικρότηση, µήπως καὶ αὐτὴ
ἐγγίση τὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς σου. Ἡ
ἐλευθεριότητα προδίδει τελικά τὴν
ἐσωτερικὴ τραγικότητα. Τὸ πρόβληµα
τῆς τραγικότητας ἔλυσε ὁ Κύριός µας
Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ τώρα ζητοῦµε νὰ
ἐπανέλθουµε στοὺς προχριστιανικοὺς
χρόνους; 

Ἀγών, µόνον ἀγών
Εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,

ὑπάρχουν γύρω µας ἀδελφοί, οἱ
ὁποῖοι κατατρύχονται ἀπὸ τὴν ὁµοφυ-
λοφιλία, ἀλλὰ ἀγωνίζονται. Πολλοὶ
ἐγκατελείφθησαν ἀπὸ τοὺς οἰκείους
τους καὶ δὲν ἔχουν ποῦ νὰ εὕρουν πα-
ρηγοριά. Νὰ προσευχώµεθα δι᾽
αὐτούς, νὰ ἔχουµε συµπόνια καὶ νὰ
τοὺς ὁδηγοῦµε σὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι
µποροῦν νὰ τοὺς στηρίξουν πνευµα-
τικὰ στὸν ἀγώνα. Κανένα συναισθη-
µατικὸ καὶ σαρκικὸ πάθος δὲν εἶναι
ἀκαταγώνιστο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη
οὔτε εἶναι καὶ εὔκολο νὰ ἀπαλλαγῆ κα-
νείς. Ἂν ἀκόµη καὶ µεγάλοι ἀσκητὲς
ἀντιµετώπιζαν τέτοιους ἢ παροµοίους
πειρασµούς, δὲν θὰ ἀντιµετωπίσουν
τέτοιους καὶ οἱ καθηµερινοὶ ἄνθρωποι;
Ὅµως ὁ Κύριος ἐπειδὴ «πέπονθεν
αὐτὸς πειρασθεῖς, δύναται τοῖς πειρα-
ζοµένοις βοηθῆσαι» (Ἑβρ. 2,18). 

Ν.Σ.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ...
πειαν, κάθε φορά πού πρόκειται νά
κενωθῆ µία ἤ περισσότερες θέσεις
πρέπει ὁλόκληρο τό Γένος νά εὑρί-
σκεται σέ πνευµατικό καί ἐθνικό συν -
 αγερµό. Νά µή ἀφήνει τά πράγµα-
τα νά συντελοῦνται «κατά τύχην» ἤ
µετά ἀπό τίς µεθοδεύσεις τῶν ἐσω-
τερικῶν καί τῶν ἐξωτερικῶν µας
ἐχθρῶν καί προδοτῶν, ἀλλά νά
ἐνεργῆ κατά τό θέληµα τοῦ Θεοῦ.

Ἐπειδή λοιπόν, ὅσα ὑφιστάµεθα
κατά τά τελευταῖα χρόνια, τά ὑφι-
στάµεθα λόγῳ ἐλλείψεως ἀξίων
Ἡγετῶν, αὐτό πρέπει νά µᾶς συνε-
γείρη καί νά σηµάνουµε συναγερµό
γιά τίς ἐπερχόµενες ἀλλαγές ἡγε-
σιῶν. Τά «πάθη» τῆς Πατρίδος
ἐπῆλθαν, ἐπειδή, εἴµαστε νικηταί ὡς
Ἔθνος, ἀλλά νικώµεθα µόνοι µας
πλήττοντας θανάσιµα τούς ἑαυτούς
µας. ∆υστυχῶς, καθιστάµεθα κατ’
ἐξακολούθησιν «Νικηµένοι Νικη-
ταί», ὅπως διαχρονικά καί µέ βα-
θειά πίκρα κατέγραψε ὁ κορυφαῖος
µας Φιλόσοφος, µετὰ τὸν θρίαµβο
τῆς Σαλαµῖνος καὶ τὴν µυθογενετικὴ
νίκη τῶν περσικῶν πολέµων:

«243.d.1 Τῇ µὲν γὰρ ἐκείνων
ἀρετῇ ἐνικήσαµεν οὐ µόνον τὴν
τότε ναυµαχίαν͵ ἀλλὰ καὶ τὸν ἄλλον
πόλεµον·

δόξαν γὰρ δι΄ αὐτοὺς ἡ πόλις
ἔσχεν µή ποτ΄ ἂν καταπολεµηθῆναι
µηδ΄ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων καὶ
ἀληθῆ ἔδοξεν τῇ δὲ ἡµετέρᾳ αὐτῶν
διαφορᾷ ἐκρατήθηµεν͵ οὐχ ὑπὸ
τῶν ἄλλων· 

ἀήττητοι γὰρ ἔτι καὶ νῦν ὑπό γε
ἐκείνων ἐσµέν͵ ἡµεῖς δὲ αὐτοὶ
ἡµᾶς αὐτοὺς καὶ ἐνικήσαµεν καὶ
ἡττήθηµεν». (Πλάτωνος, Μενέξε-
νος).

➢ Ἀθήνα, Ἑλλάδα, Ἀθήνα, τοῦ
Παύλου, ἀκοῦς τίποτε γιά τήν
Ἀρχιεπισκοπή Ἀµερικῆς καί
Αὐστραλίας;

➢ Ἀθήνα, Ἑλλάδα, Ἀθήνα, τοῦ
Παύλου, µήπως νοµίζεις ὅτι εἶσαι
ἀναρµόδια γιά τόν ἀπόδηµο Ἑλλη-
νισµό, τή Ρωµιοσύνη τῆς δια-
σπορᾶς; 

➢ Ἀθήνα, Ἑλλάδα, Ἀθήνα, τοῦ
Παύλου, ἀκούει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,
ὁ Πρόεδρος, ὁ Πρωθυπουργός, ὁ
Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν καί ὁ
Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευ-
µάτων; (Ὁ Ὑπ. Ἐξ. πρέπει νά συ-
ζητᾶ κυρίως µέ τήν Ἀθήνα καί µετά
µέ τήν Βοστώνη καί τήν Κωνσταντι-
νούπολη).

➢ Ἀθήνα, Ἑλλάδα, Ἀθήνα, τοῦ
Παύλου, ἀσφαλῶς δέν ἀρνεῖσαι νά
µεριµνᾶς καί νά φροντίζης γιά τά
παιδιά σου: «µὴ ἐπιλήσεται γυνὴ
τοῦ παιδίου αὐτῆς τοῦ µὴ ἐλεῆσαι
τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας αὐτῆς;», ἀλλά
καί σέ ἀντίθετο περίπτωσι ὁ Κύριος
δέν θά τά ξεχάση, «εἰ δὲ καὶ
ἐπιλάθοιτο ταῦτα γυνή͵ ἀλλ΄ ἐγὼ
οὐκ ἐπιλήσοµαί σου, εἶπεν
Κύριος» (Ἡσ. µθ΄15).

Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ξεχά-
σουµε τά «παιδιά τῆς Ἑλλάδος Παι-
διά», πού εἶναι τό αἷµα τῆς καρδιᾶς
µας. Εἰδικά δέ, ἐκεῖνα στήν Ἀµερική
πού ἀποτελεῖ τό κέντρο τῶν Παγκο-
σµίων Πολιτικῶν ἀποφάσεων, τόν
βασικό πυλῶνα τῶν ἰδεολογικῶν
καί θρησκευτικῶν ρευµάτων, καθώς
καί τῶν Γεωστρατηγικῶν µετα-
βολῶν στή χάραξι τῆς «Νέας Γεω-
γραφίας» τοῦ κόσµου.

*  *  *
«Ἀµερική Ἀµερική ... πώς

εἶσαι χώρα φοβερή»
(ἆσµα)

Ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀµερικῆς; Πασιφανές; Λάθος.
Ἀφανές. Καί νά, σᾶς παρουσιάζουµε
µία περίτρανη ἀπόδειξι:

Ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀµε-
ρικῆς ἀπεµακρύνθη, πιεζόµενος
ἀκουσίως, ὁ µακαριστός Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἰάκωβος, τόν ὁποῖον εἶχε
ἐπιλέξει προσωπικῶς τό 1958 ὁ
πρωθυπουργός Κ. Καραµανλῆς.
Προηγουµένως, πρός ἐκφοβισµό
του, ἀπεκεφαλίσθη ἐν µιᾷ νυκτί ὁ µα-
καριστός Ἀρχιεπίσκοπος Μεγάλης
Βρετανίας Μεθόδιος.

Ἀµέσως µετά (τό 1996), ἐξελέγη ὁ
κ. Σπυρίδων ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµε-
ρικῆς, ὁπότε ἐδήλωνε κατά τήν χει-
ροτονία του κάτι φοβερό. Ὅτι θά ἔχη,
«“ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ” ἀφοσίωσιν τυ-
φλήν καί πιστότητα ἀπεριόριστον
καί εὐγνωµοσύνην ∆ΙΑ ΒΙΟΥ»
πρός τόν Πατριάρχη. Ἐν συνεχείᾳ,
ἄκουγε τήν τροµερή ἄποψι-ἀπάντησι
ἀπό τόν κ. Βαρθολοµαῖο, ὅτι, «Ἐὰν
Ἱεράρχης τις ἔχει πάντα τὰ λοιπὰ
τάλαντα, πάντα τὰ λοιπὰ προσόν-
τα, πάσας τὰς λοιπὰς ἀρετάς,
ἀφοσίωσιν δὲ τυφλὴν καὶ πιστό-
τητα ἀπεριόριστον καὶ εὐγνωµο-
σύνην διὰ βίου µὴ ἔχη, οὐδέν ἐστι,
οὐδὲν ὠφελεῖται, ἀλλὰ γένονε
χαλκὸς ἠχῶν ἡ κύµβαλον ἀλαλά-
ζον»1. ∆ηλαδή, ὅλες οἱ ἀρετές εἶναι
ἄχρηστες σέ κάποιον Ἱεράρχη, ἐάν
δέν ἔχει «τυφλή ὑπακοή» «διά βίου»
καί «ἄνευ ὅρων» πρός στόν Πα-
τριάρχη! Ἐάν αὐτό δέν εἶναι βαρύτα-
το ἀτόπηµα, τότε τί εἶναι; Ὅµως, µε-
τά ἀπό ὅλες αὐτές τὶς ἀπαίσιες δη-
µόσιες δηλώσεις, σέ πολύ σύντοµο
χρόνο, τό 1999, ὁ κ. Σπυρίδων ἀπε-
µακρύνθη ἀκουσίως καί ἔλαβε τὴν
«ἄγουσαν» εἰς ἄλλους τόπους µα-
κρινούς.

Ἐν τῷ µεταξύ, καί πρίν ἀπό τήν
ἀποποµπή τοῦ κ. Σπυρίδωνος, ὅταν
αὐτός ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Μακα-
ριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο,
τότε οἱ ἐκδηλώσεις καὶ τὰ ἀνακοινω-
θέντα ἔκρυβαν ὑποδοχὴ ἑνὸς «ὑπὸ
διωγµὸν» Ἀρχιεπισκόπου. Πολλοὶ
ἔβλεπαν, λίγοι καταλάβαιναν τὰ
ἐπερχόµενα.

Μετά τήν ἀποποµπή τοῦ κ. Σπυρί-
δωνος, ἐζήτησαν ἀπὸ τὸν Μητροπο-
λίτη Βρεσθένης κ. ∆ηµήτριο Τρακα-
τέλη νὰ ἀποδεχθῆ νὰ γίνη «προσω-
ρινὸς» Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς.
Ἐκεῖνος ἀπήντησε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα,
ὅτι ἀποδέχοµαι νά γίνω µόνιµος καί

ὄχι προσωρινός. Ὁπότε, ἀναγκα-
στικῶς ἔγινε κανονικὸς καί ὄχι ὑπό
χρονικό περιορισµό Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀµερικῆς. 

Ἴσως, τὰ κοσµοϊστορικὰ γεγονότα
ἢ πρόσωπα παρουσιάζονται δύο
φορὲς στὴν ἱστορία. Μία φορὰ σὰν
τραγωδία καὶ τὴν ἄλλη σὰν φάρσα.
Καί κάποτε, ἡ ζωὴ εἶναι κωµωδία γι'
αὐτοὺς πού σκέπτονται καὶ τραγω-
δία γι' αὐτοὺς ποὺ αἰσθάνονται.

∆ιότι, ἐδῶ εἶναι ἡ Πατρίδα τῆς Τρα-
γωδίας ἤ τῆς «Κωµωτραγωδίας».

*  *  *
Τὰ ὅρια τῆς Αὐστραλίας
φθάνουν στὴν Ἀµερική,

ἀλλά ὁριοθετοῦνται 
στήν Ἀθήνα

Στήν ἄλλη πλευρά τῆς γῆς, ἡ
ἄλλη µεγάλη Ἀρχιεπισκοπὴ
Αὐστραλίας ἀναµένει ἐν ἀγωνίᾳ.
Ὅλα τὰ σενάρια εἶναι ἀνοικτὰ συν-
δυασµένα καί συσχετισµένα µὲ
τήν Ἀµερική. Στὸ ἴδιο πεδίο γίνον-
ται πολλὲς παράξενες κινήσεις καί
κινητοποιήσεις. Ἀµερικὴ ἀντὶ
Αὐστραλίας ἢ τὸ ἀντίθετο. Ἀµερι-
κή ἤ ἀκόµη καί Ἀθήνα! 

Κάποτε ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπί-
σκοπος Χριστόδουλος, ἔστελνε
τούς ἀνθρώπους του στὰ Ἱεροσό-
λυµα, ἐν ὄψει τῆς ἀνοικτῆς σὲ
χρόνο Πατριαρχικῆς ἐκλογῆς. Τά
πράγµατα ἐξελίχθησαν σέ τρα-
γωδία, πού προχώρησε
φορῶντας προσωπεῖο, γιατί
ἀπέκρυπτε τὰ µελλούµενα δράµα-
τα πού θά ἐλάµβαναν χώρα στὴν
Ἁγία Πόλη.

∆υστυχῶς, ὁ ἄνθρωπος ἔχει
δύο τραγωδίες: Ἡ µία ὅταν κανέ-
να ὄνειρο δὲν πραγµατοποιεῖται,
καὶ ἡ ἄλλη ὅταν ὅλα τὰ ὄνειρά του
πραγµατοποιοῦνται, ὅπως στήν
προαναφερθεῖσα περίπτωση.

*  *  *
Μνηστῆρες καί δελφῖνοι:
Ἀρκετοί ἐµφανεῖς µνηστῆρες

ὑπάρχουν γιὰ τήν Ἀρχιεπισκοπή
Ἀµερικῆς καὶ Αὐστραλίας κυρίως
ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, ἀλλά ὄχι µόνον.

➢ Ὁ ἕνας ξεκίνησε ἀπὸ βορρᾶ,
γράφτηκε δυτικὰ καὶ µετέβη πολύ
πιὸ δυτικὰ, καί ἐπέστρεψε, γιὰ νὰ
καταλάβη ἕνα «Θρόνο (!)»...

➢ Ὁ ἕτερος κινήθηκε ἀπὸ τὸ ἕνα
ἐκκλησιαστικὸ «στρατόπεδο» στὸ
ἄλλο καὶ κατάφερε νὰ ἀνελιχθῆ. Θέ-
λει νἆναι στὸ κέντρο τῆς ἐπικαιρό-
τητος. Ζητᾶ βοήθεια ἀπό δύο πολύ
ἰσχυρούς πολιτικούς παράγον-
τες καί γιά ἄλλη ὑψηλὴ θέσι... 

➢ Ὁ τρίτος, τρέχει ἀπὸ νότο σὲ
βορρᾶ καὶ τώρα βρίσκεται στὸ κέν-
τρο. Προσπαθεῖ, ἀγωνιᾶ, φαντάζε-
ται, ἀλλά� ἀλλά.

➢ Ὁ τέταρτος τό ἔχει σίγουρο, διό-
τι, εἶναι χρήσιµος σάν µανδύας
προκαλύψεως εἰς τά ἔργα κάποι-
ου, πού νοµίζει ὅτι εἶναι “ἰσχυρός”. 

Οἱ δύο πρῶτοι «τρέχουν» καί γιά
δεύτερο στόχο, τό Θρόνο τῶν
Ἀθηνῶν...

Πάντως, νοµίζουµε ταπεινά, ὅτι
ἅπαντες οἱ ἀνωτέρω εἶναι πολύ µι-
κροί καί ἀκατάλληλοι γιά τόσο ὑψη-
λά Πνευµατικά Ἀξιώµατα.

*  *  *
Ἀπουσία 

Ἱεροσυνοδικότητος
καί ἑποµένως 
Kανονικότητος

Οἱ τραγωδίες στήν Ἀµερική καί
στούς Ἁγίους Τόπους συνετελέσθη-
σαν, διότι οἱ ἐκλογές δέν ἔλαβαν χώ-
ρα µέ Κανονικές Συνοδικές διαδικα-
σίες. Πιό συγκεκριµένα, ἀναφερόµα-
στε στή µέν πρώτη περίπτωση, στό
ὅτι δέν συνῆλθε ἐλευθέρως καί ἐν

Πνεύµατι Ἁγίῳ ὁλόκληρος ἡ Ἱερά
Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας (Ἀµερική), ἐνῶ στὴ δεύτε-
ρη, ἀναφερόµεθα στὴν ἐπικράτηση
«παρασυνοδικῶν» διαδικασιῶν.

Μόνοι µας ἐξασθενίζουµε πνευµα-
τικά τήν ὅπου γῆς πονεµένη ἀλλά δυ-
νατή καί ἀνθηρή Ρωµιοσύνη, ἀφοῦ
ἐπιτρέπουµε καί ἀνεχόµεθα αὐτή νά
«λειτουργῇ» κάτω ἀπό τό «δρᾶµα»
τῆς «Ἀσυνοδικῆς ∆ιασπορᾶς».

Ἔτσι, σήµερα, δυστυχῶς, ὁ µέν
πρώην Ἀµερικῆς κ. Σπυρίδων, ἐπί
δέκα ἕξ ἔτη, εὑρίσκεται εἰς «ἄγνω-
στο τόπο», καί οὐδείς σχεδόν ἐπι-
σήµως γνωρίζει κάτι δι᾽ αὐτόν. Ὁ δέ
πρώην Ἱεροσολύµων, κακῶς βεβαί-
ως, ἐπί ὁλόκληρον δεκαετίαν εἶναι
«φυλακισµένος-ἔγκλειστος» εἰς τά
πατριαρχικά δώµατα τῆς Ἁγίας
Ἱερουσαλήµ.

Λυπηρά πράγµατα καί θέατρο
τοῦ παραλόγου πάνω στὴ σκηνὴ
µιᾶς τραγωδίας πού παίχτηκε εἰς
βάρος τῆς εὐσεβοῦς Ἑλληνορθοδο-
ξίας συµπάσης τῆς Ὑφηλίου. 

Ἀλλά ὅµως, «µή φοβοῦ», καθότι,
σ᾽ αὐτό τό Γένος µας ὑπάρχουν ἅγιες
καί δυνατές ψυχές. Ἄν καί, στὴν τρα-
γωδία τῆς ζωῆς αὐτῶν τῶν ἁγίων
ψυχῶν ταυτόχρονα ἐνεργοῦν τὸ
θεϊκὸ καὶ τὸ ἀνθρώπινο, τὸ συγκυ-
ριακὸ καὶ τὸ προσωπικό. Ἄς κατα-
νοοῦµε λοιπόν, ποῦ καί ποῖον
εἶναι τό «µετακινούµενο Πνευµατι-
κό καί Πολιτικό Κέντρον» τῆς
Ἑλληνορθοδοξίας: Ὅπου ἡ Ἁγιό-
της καί ἡ Πνευµατική ∆ύναµις.

*  *  *
Ἐπιµύθιον:

∆έν ἔχουµε συνειδητοποιήσει
πόσο τραγικό εἶναι στήν ἕδρα τῆς
Ἀµερικανικῆς Ὑπερδυνάµεως τῶν
ΗΠΑ νά µή «στείλουµε»-ἐν Πνεύ-
µατι Ἁγίῳ-ὅταν ἔλθη ἡ ὥρα, ἕνα
Ἀρχιεπίσκοπο µέ Ἐθνικό φρόνη-
µα καί Πνευµατική διάµετρο ἀνά-
λογη τοῦ Πλανήτου µας, ἀλλά κά-
ποιον µέτριο κληρικό ἤ ἀνίκανο
«πιόνι», κατάλληλο µόνο γιά τά µι-
κροεκκλησιαστικά συµφέροντα µι-
κρονοϊκῶν ἀτόµων τοῦ µικροκό-
σµου µας! Στά µεγάλα καράβια
χρειάζονται ἱκανοί, δυνατοί, ἐνάρε-
τοι καί µεγάλοι «Καπετάνιοι».

➢ Ἀθήνα, ἀκοῦς;
➢ Ἀθήνα, πόλις τοῦ Ἀποστόλου

τῶν Ἐθνῶν Παύλου µᾶς ἀκοῦς;
➢ Ἀθήνα, τοῦ Παύλου, µήπως

διαθέτεις ἄξια Πολιτική καί ἐνάρετη
Πνευµατική Ἡγεσία;

➢ Ἀθήνα, τοῦ Παύλου, διαµαν-
τόπετρα στῆς γῆς τό δακτυλίδι, µί-
λα ἀπό τήν Πνύκα µέ τήν δυνατή
καθάρια φωνή τοῦ Ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν!

➢ Ἀθήνα, τοῦ Παύλου, στό χάρ-
τη δεξιά σου ἡ ἀναµένουσα ὑπέ-
ροχη Ἀνατολή καί ἀριστερά σου ἡ
προσµένουσα µυστηριώδης ∆ύ-
σις, σέ θωροῦν µέ θαυµασµό,
ἀλλά θέλουν ν’ ἀκούσουν ὄχι τήν
σιωπή σου, ἀλλά, τήν «Γε-ουρά-
νιο» φωνή σου!

➢ Ἀθήνα, Ἑλλάδα, Ἀθήνα, τοῦ
Παύλου, µήπως ἀκούει κανείς ἐκεῖ
στή φτωχογειτονιά τῶν «Ἀστε-
ριῶν»;

➢ «Πρόσεχε Οὐρανέ καί λαλή-
σω...» (∆ευτ. λβ΄ 1). 

➢ «Ἄκουε Οὐρανέ καί ἐνωτίζου
ἡ γῆ...» (Ἡσ. α΄ 2). 

➢ «Ἄκουε  ͵Ἰσραὴλ (Ἀθήνα)· Κύριος
ὁ Θεὸς ἡµῶν Κύριος εἷς ἐστιν· ...»
(∆ευτ. στ  ́4), (καί Μόνος ∆εσπότης
σου). «(Μόνοι), Μόνῳ Θεῷ»2, ∆ε-
σπότῃ, Κραταιῷ Ἀντιλήπτορι!

Α.Ο.Κ.
Σηµειώσεις:

1. http://www.archbishop-spyridon-
edocs.net/spyridon_1996/asp_dimokrati-
ki_01aug96.html. 2. Γρηγορίου Θεολό-
γου, Ἔπη Ἠθικά.

Ἐθνικὴ πορεία κατά κρηµνῶν;
λιον, Ἀθῆναι 1982 σελ. 593). Αὐτὰ
ὅλα διότι τὸ βαπτισµένο καὶ ἁγια-
σµένο ἀνθρώπινο σῶµα ὡς Θεῖο
∆ηµιούργηµα εἶναι µέλος τοῦ σώ-
µατος τοῦ Χριστοῦ καὶ Ναὸς τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος (Α΄ Κορ. 6, 5-19).

Σκοπὸς τῆς νέας τάξης πραγµά-
των εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῶν ὁµο-
φυλοφίλων µαζὶ µὲ τὴν ἀποχρι-
στιανοποίηση καὶ τὴν διαστροφὴ
τῆς κοινωνίας τῶν νέων µας. Στὴν
Ρωµαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία πα-
ρουσιάστηκαν πλεῖστα συµβάντα
παιδοφιλίας, καὶ ἔφθασαν µερικοὶ
παπικοὶ νὰ ζητοῦν ἐκκλησιαστικὴ
ἀναγνώριση τῶν ὁµοφυλοφιλικῶν
σχέσεων! Ἡ Ἀγγλικὴ κοινωνία ζεῖ
σὲ πνευµατικὴ παρακµὴ λόγῳ τῆς
ἀντιπαιδαγωγικῆς τακτικῆς µὲ
εἰσαγωγὴ ἀπὸ δεκαετιῶν σεξουα-
λικῆς «παιδείας» σὲ πεντάχρονα
παιδιά, στὴν Ἀµερικὴ προσφέρον-
ται προνόµια σὲ ζευγάρια ὁµοφυ-
λοφίλων στρατιωτικῶν, στὴν
Ὁλλανδία καρποφορεῖ ἡ παιδερα-
στία, στὴ Γερµανία ἡ κτηνοβασία
καὶ στὴ Γαλλία τὸ ἁρµόδιο ὑπουρ-
γεῖο συνέστησε φοῦστες σ’ ἀγόρια
τοῦ Λυκείου. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινο-
βούλιο ἀντικαθιστώντας τὶς λέξεις
«µητέρα», «πατέρα» µὲ τὸ χαρα-
κτηρισµὸ «γονεϊκὰ µέρη», ἐπειδὴ
αὐτὲς εἶχαν ἔννοιες διακρίσεως,
τοὺς χαρακτηρίζει σὲ «α΄» καὶ «β΄»
ἀφοῦ στὸ ἑξῆς οἱ γονεῖς µπορεῖ νὰ
εἶναι «γυναίκα-ἄνδρας», «ἄνδρας-
ἄνδρας», «γυναίκα-γυναίκα». Οἱ
Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς τὸν Φε-
βρουάριο τοῦ 2014 ψήφισαν χωρὶς
ἐξαίρεση τὴν ὁµοφυλοφιλία, ἐνῷ

στὴν ἐνδοχώρα γευόµεθα τὸ Gay
pride φεστιβὰλ καὶ τὶς παρελάσεις
τῶν ὁµοφυλοφίλων καὶ προσεχῶς
ἂν ἔγκαιρα δὲν συνέλθουµε θὰ
ἔχουµε διαγράψει Θεὸ καὶ σύντα-
γµα µὲ «ἀτίµωση τοῦ ἀνθρώπινου
προσώπου» κατὰ τὸν Ἀπόστολο
Παῦλο (Ρωµ. α΄ 24-28) µὲ τὴν ψή-
φιση νόµου καὶ προφανῆ τὰ διλήµ-
µατα γιὰ τοὺς Ἕλληνες γονεῖς. Τε-
λικὰ ὀφείλουµε νὰ γνωρίζουµε: 

- Θὰ καταργηθεῖ ἡ «κατ’ οἶκον
ἐκκλησία» τῆς ὀρθοδόξου οἰκογέ-
νειας, ἡ ὁποία µεγαλούργησε µὲ
ἀρχὲς «ἐν νουθεσίᾳ Κυρίου» ἐκπαί-
δευση τῶν Ἑλληνοπαίδων;

- Θὰ ἔχουν λόγο οἱ γονεῖς στὴν
ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους ἢ θ’
ἀπειλοῦνται µὲ φυλάκιση ἀπὸ θε-
σµοὺς ἀθέων, πιθανῶς καὶ δια-
ζευγµένων τοῦ Κοινοβουλίου;

- Θὰ φυλακίζονται οἱ γονεῖς, ἂν
ἀρνοῦνται τὴν ἀντιπαιδαγωγικὴ
αὐτὴ κατὰ Χριστὸν παιδεία ἢ θ’
ἀναβιώσουµε πάλι τὸ «κρυφὸ σχο-
λειό»;

- Θὰ φιµωθεῖ ἡ ἐλευθερία τοῦ λό-
γου µὲ ἀπειλὴ φυλακίσεως κάθε
πνευµατικὰ φυσιολογικοῦ καὶ
ἠθικὰ ἰσορροπηµένου πολίτη παρ’
ὅλο ποὺ ἱστορικὰ καὶ ἐπιστηµονι-
κά, διαχρονικὰ ἔχει τεκµηριωθεῖ ἡ
ὠφελιµότητα τῆς χριστιανικῆς παι-
δείας;

Πῶς θὰ πεισθεῖ ἕνας ὀρθόδοξος
γονιὸς ποὺ κατέχει καὶ δίδαξε τὴ
φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου στὰ
πανεπιστήµια τοῦ κόσµου καὶ ὄχι
µόνο τῆς πατρίδος µας νὰ µὴ δια-
µαρτυρηθεῖ, ὅταν τὰ παιδιά του κα-

θίστανται θύµατα µιᾶς διεστραµµέ-
νης παιδείας;

Καὶ ἂν εἶναι ὀρθό, γιατί νὰ µὴ
διώκεται καὶ γι’ αὐτὰ ποὺ δίδαξε σὲ
χιλιάδες φοιτητὲς µέχρι χθὲς –
ὅπως οἱ ἐγκληµατίες τοῦ Β΄ παγ-
κοσµίου πολέµου – ἀφοῦ εἶναι
ἀντίθετα µὲ τὴν «ἐπιστήµη τῆς µει-
ονότητας» αὐτῆς καὶ τῆς ὑποτιθέ-
µενης ὑπευθυνότητας τοῦ Κοινο-
βουλίου;

Ἡ ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν, τῶν
σπλάγχνων κάθε ὀρθόδοξου γο-
νιοῦ δὲν ἐπιτρέπεται ποτὲ νὰ γίνει
βορὰ µιᾶς παθολογικῆς ἰδέας, ἡ
ὁποία ἐνδηµεῖ τυχὸν ἐντὸς καὶ
ἐκτὸς Κοινοβουλίου. Υἱοθετηµένα
παιδιὰ ἀπὸ δύο µαµάδες ἢ µπαµ-
πάδες ποὺ σύµφωνα µὲ τὸν τύπο,
κακοποιοῦνται ἀποτροπιαστικὰ
ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἢ τέτοια ποὺ γεν-
νιοῦνται ἀπὸ ἐνοικιασµένη ἐπ’
ἀµοιβῇ µήτρα – ἤδη στὴν Ἀµερικὴ
– θὰ θυσιάζονται τὰ ὅσια καὶ ἱερά
τῆς πατρίδας; Θὰ λύσουν τὸ πρό-
βληµα τῆς ὑπογεννητικότητας
ὅπως ἡ παραδοσιακὴ οἰκογένεια;
Ἂς προκηρυχθεῖ ἕνα δηµοψήφι-
σµα Ἑλλήνων γονέων ὅπως π.χ.
συνέβη στὸ Κοινοβούλιο τῆς Φιν-
λανδίας νὰ διαπιστωθεῖ ποιοὶ γο-
νεῖς ἐπιθυµοῦν γιὸ ὁµοφυλόφιλο
καὶ κόρη λεσβία.

Φίλος µὲν Πλάτων, φιλτάτη
ὅµως ἡ ἀλήθεια! 

Ἡ συµβίωση ὁµοφυλοφίλων
εἶναι ξένη στὴν ὀρθόδοξη παράδο-
ση, ἀντίθετη καὶ ἀσύµβατη στὴν
Ἁγία Γραφὴ καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ
Θεοῦ. Ἐκκλησία καὶ ἐπιστήµη
συµφωνοῦν ὅτι πρόκειται γιὰ νο-
σηρὰ κατάσταση κάποιων ἀνθρω-
πίνων ὑπάρξεων, ποὺ χρῄζουν
εὐµενοῦς συµπαραστάσεως πρὸς
διόρθωση βίου. Παράλληλα οἱ
Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ πολίτες, στὴ
µάχη κατὰ τῆς ἁµαρτίας, κα-
λοῦνται νὰ ἐπιλέξουν µεταξὺ τῆς
τοῦ Χριστοῦ ζωῆς καὶ τῆς ὁποιασ-
δήποτε πρόσκαιρης πολιτικῆς ἡγε-
σίας τῆς Πλατείας Συντάγµατος! 

Ἡ σεξουαλικὴ ἐπιλογὴ ἀποτελεῖ
προσωπικὴ ὑπόθεση, δὲν χρῄζει
δηµοσιότητας οὔτε θεσµοθετήσε-
ως. Ὁ γενετικὸς αὐτὸς µολυσµὸς
εἶναι ἀτοµικὴ ἐπιλογή, ἡ ὁποία δὲν
ἀπαντᾶται στὴν ἐν Χριστῷ ζωή.
Εἰρωνικὰ ἐνῷ τὸ θρήσκευµα ἀφη-
ρέθη ὡς προσωπικὸ δεδοµένο
ἀπὸ τὴν ταυτότητά µας, ἡ ὁµοφυ-
λοφιλία τείνει µὲ δηµόσιες ὑπερη-
φάνους παρελάσεις ν’ ἀντικατα-
στήσει τὴν 25η Μαρτίου καὶ 28η
Ὀκτωβρίου! 

Σήµερα ἡ νέα τάξη πραγµάτων
στὴ ∆ύση προωθεῖ ὁµοφυλοφιλία,
µεταναστευτικὸ καὶ ἰσλαµισµό, µη-
νύµατα τὰ ὁποῖα ὅµως δὲν πρέπει
ν’ ἀγνοηθοῦν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ
ἡγεσία καὶ αὐτὰ τὰ σοβαρὰ θέµατα
πρέπει νὰ µελετηθοῦν δεόντως γιὰ
τὸ καλὸ τῶν ἐπερχοµένων γενεῶν. 

Ἡ Πατρίδα µας διέρχεται µία
ἀπὸ τὶς κρισιµότερες περιόδους
τῆς ἱστορίας της καὶ οἱ ἁρµόδιοι
δὲν πρέπει νὰ δώσουν τὴ χαρι-
στικὴ βολή. Πρέπει νὰ γίνει κατα-
νοητό: Σαρκικὰ πάθη ἀποµακρύ-
νουν ἀπὸ τὸ Θεό, ἐπιφέρουν ἠθικὴ
κατάρρευση τῆς κοινωνίας τῶν
παιδιῶν µας, προσβάλλονται οἱ
ἴδιοι οἱ νοµοθέτες καὶ χάνουν τὴν
Μητέρα Πατρίδα στὴ γῆ καὶ τὴν
αἰώνια βασιλεία στοὺς οὐρανούς.

Ἀγρυπνία διαµαρτυρίας 
διὰ τὴν παρέλασιν τῶν ὁµοφυλοφίλων

9.00 µ.µ. - 1.00 π.µ., ποὺ εἶναι καὶ ἡ
ἑορτὴ τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ µεγά-
λου, νὰ προσέλθουν στὴν κατανυ-
κτικὴ ἀτµόσφαιρα τῆς Ἀγρυπνίας,
ποὺ θὰ τελεσθῇ στὸν ἱερὸ Ναὸ Πα-
ναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου, ὥστε
καὶ διὰ τῆς προσευχῆς µέσα ἀπὸ
τὴν Θεία Λειτουργία, καὶ ἀπὸ τὴν
Θεία Κοινωνία γιὰ ὅσους θὰ κοινω-
νήσουν, νὰ ζητήσωµε τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ. Ἐπίσης νὰ ζητήσωµε τὸ ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν λύση τῶν
προβληµάτων, τὴν περιστολὴ τοῦ
κακοῦ, ποὺ φαίνεται νὰ κυριεύῃ τὸν
κόσµο, καὶ τὴν ἀποτροπὴ ὅλων ἐκεί-

νων τῶν φαινοµένων ποὺ παρου-
σιάζονται κατὰ τὴν παροῦσα περίο-
δο καὶ εἶναι ἀπολύτως ξένα πρὸς τὴν
πίστη, τὴν πράξη, τὴν θεωρία καὶ τὴν
προσπάθεια γιὰ ἀντικειµενικὴ ἐφαρ-
µογὴ γιὰ τὸν εὐλογηµένο Ὀρθόδο-
ξο Ἑλληνικὸ Λαό µας.

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὸν εὐσεβῆ
καὶ πιστὸ λαό µας, νὰ προστατεύῃ
τὸ Κράτος µας καὶ ὅλο τὸν κόσµο,
γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη, ἡ δι-
καιοσύνη καὶ ὁ σεβασµὸς στὸ
ἀνθρώπινο πρόσωπο, ποὺ εἶναι
ἔργο τοῦ Παναγάθου Θεοῦ. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ ἀναχρονισµὸς τῆς ὁµοφυλοφιλίαςἘτήσιον ἱερόν Μνηµόσυνον ἀοιδίµου 
Μοναχοῦ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ (Μπιλάλη)

Τό Σάββατο 6η Ἰουνίου 2015, τό
πρωί, στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγῆς (ὁδ. Ἀκαδηµίας, Ἀθήνα) τε-
λέσθηκε ἀπό τούς Συλλόγους
«Παν ελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν
Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί
«Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης» τό
ἐτήσιο ἱ. Μνηµόσυνο τοῦ µακαρι-
στοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟ-
∆ΗΜΟΥ (Μπιλάλη, 1932 — † 4. 6.
2014). Ὁ ἀείµνηστος Γέροντας
ὑπῆρξε Ἱδρυτής καί Α΄ Ἀντιπρό-
εδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Ἱδρυτής καί
Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Νικοδήµου».
Ἦταν γόνος εὐσεβοῦς Ὑπερπολυ-
τέκνου Οἰκογένειας (τό 2ο ἀπό τά
17 παιδιά τῆς οἰκογενείας του, µέ
ἐπιζήσαντα τά 10).

Στή θ. Λειτουργία καί στό ἱ. Μνη-
µόσυνο χοροστάτησε ὁ σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Κυθή-
ρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σερα-
φείµ συνεπικουρούµενος ἀπό δε-
κάδα καί πλέον Κληρικῶν. Ὁ Ναός
ἦταν κατάµεστος ἀπό συγγενεῖς καί
φίλους τοῦ Γέροντος, ἐκπροσώ-
πους ὀρθοδόξων Συλλόγων καί
Ἑνώσεων, Φίλους τῶν Πολυτέκνων
καί Πολυτέκνους. Σύντοµους ἐπι-
µνηµόσυνους λόγους ἐξεφώνησαν
ὁ Σεβασµ. κ. Σεραφείµ, ὁ Ἀντιπρό-
εδρος τῆς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν
Σπουδῶν, Ἀκαδηµαϊκός κ. Στέφα-
νος Ἤµελλος καί ἐκ µέρους τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π. ὁ Πρόεδρος κ. Ἀντώνιος
Ἀντωνίου. Μετά τό πέρας τοῦ Μνη-
µοσύνου προσφέρθηκε καφές καί
κέρασµα στά Γραφεῖα τοῦ Συλλό-
γου.

Ἐν συνεχείᾳ µεταφέρουµε τήν
ἐπιµνηµόσυνη ὁµιλία τοῦ κ. Ἀντ.
Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ἐξ
ἀρχῆς καί γιά 45 συναπτά ἔτη στε-
νός συνεργάτης τοῦ Γέρ. Νικοδή-
µου: 

«Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπό τήν
αἰφνιδιαστική κοίµηση τοῦ µακαρι-
στοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Γέροντος
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.

»Κι’ ὅµως, ἄν καί ἀνέβηκε στόν
Οὐρανό εὑρίσκεται συνεχῶς µπρο-
στά µας. Ὅπου κι’ ἄν εὑρισκόµεθα
εἶναι παρών. Τόν βλέπουµε στήν
Π.Ε.ΦΙ.Π., τόν ἀκοῦµε νά µᾶς µιλά-
ει, νά µᾶς ὁρµηνεύει καί νά µᾶς ὁδη-
γεῖ. Μεταξύ µας, στήν ἐργασία µας,
σκεπτόµεθα καί λέµε: Ὁ πατήρ ΝΙ-
ΚΟ∆ΗΜΟΣ ἔτσι θά τό ἔκαµνε αὐτό.
Ἔτσι θά χειριζόταν ἐκεῖνο. Τί νά δώ-

σωµε σ’ αὐτή τήν Πολύτεκνη Οἰκο-
γένεια, πού ζητάει τή συµπαράστα-
σή µας, τή βοήθειά µας; Παίρνουµε
στά χέρια µας τήν καρτέλα της, δια-
βάζουµε: τόσα εἶχε δώσει τήν τε-
λευταία φορά ὁ µακαριστός Γέρον-
τάς µας, τό ἴδιο ποσό θά δώσουµε
καί ἐµεῖς.

»Στίς δυσκολίες µας, γιά νά βοη-
θήσουµε, τόν ἀκοῦµε νά µᾶς λέγει:
“∆ωρεὰν ἐλάβατε. ∆ωρεὰν δότε”.
Τόν βλέπουµε νά κινεῖται µέ σβελ-
τάδα καί ἀποφασιστικότητα. Νά ψά-
χνει τίς καρτέλες τῶν ἀπόρων Πο-
λυτέκνων Οἰκογενειῶν καί νά σηµει-

ώνει τά ποσά, πού πρέπει νά στα-
λοῦν γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν
ἐκτάκτων ἀναγκῶν τους.

»Νά ἐπικοινωνεῖ τηλεφωνικῶς µέ
τίς ἄπορες Πολύτεκνες Μητέρες, νά
συµβουλεύει, νά δίδει ὁδηγίες καί νά
καλύπτει τίς ἔκτακτες καί µεγάλες
οἰκονοµικές, ἀλλά καί ἠθικές ἀνάγ-
κες τους. Νά ἐπισκέπτεται σάν
οὔριος ἄνεµος τίς οἰκογένειες καί νά
δροσίζει τή φλόγα πού καίει, ἡ φτώ-
χεια καί ἡ δυστυχία, τά σωθικά τους.

»Νά µιλάει γιά ἠθική, γιά τιµιότητα
καί ἀκεραιότητα. Νά φωνάζει µέ ὅλη
τή δύναµή του κατά τῶν ἐκτρώσε-
ων. Ὄχι ἔκτρωση! Ὄχι φόνο
ἀθώων ψυχῶν!

»Νά προσκαλεῖ συζυγικά ζευγά-
ρια πού εὑρίσκονται σέ διάσταση
καί νά ξενυκτάει, γιά νά τά πείσει νά
µείνουν στό Μυστήριο τοῦ Γάµου
τους καί στήν Οἰκογένειά τους.

»Νά σπουδάζει πτωχά παιδιά.
Νά εὐσπλαγχνίζεται τίς ἄγαµες µη-

τέρες καί νά τίς στεγάζει, ἀκόµη καί
νά τίς ἐνισχύει οἰκονοµικά, ἐλαφρώ-
νοντας τόν σταυρό τους.

»Νά µιλάει γιά Ὀρθοδοξία καί
Ἑλληνισµό, προφορικά καί γραπτά.
Νά ἐλέγχει τούς παρεκκλίνοντες
ἀπό τά Ὅσια καί Ἱερά. Γενικά νά
ὁδηγεῖ στή σωτηρία παρασυρµένες
ψυχές.

»Παράλληλα πρός τό Σύλλογο
Π.Ε.ΦΙ.Π. (“Φίλοι τῶν Πολυτέκνων”)
ἵδρυσε καί τόν Σύλλογο “Ἅγιος Νι-
κόδηµος ὁ Ἁγιορείτης”.

»Ἀνέδειξε τό τεράστιο ἔργο τοῦ
µεγάλου Ἁγίου τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας µας. Συνέγραψε τόν
Πρωτότυπον Βίον τοῦ Ἁγίου καί τόν
ἐκυκλοφόρησε ∆ωρεάν σέ περισ-
σότερα ἀπό 120.000 ἀντίτυπα.

»Ἔχουν λεχθεῖ καί ἔχουν γραφεῖ,
ἀπό πολλούς ὀξυγράφους καλά-
µους, πολλά θαυµαστά, γιά τόν ἀοί-
διµο Μοναχό ΝΙΚΟ∆ΗΜΟ ΜΠΙΛΑ-
ΛΗ. Ἡ ἐµπειρία µου, ἐπί 45 χρόνια,
ἀγαστῆς συνεργασίας µου µαζί του,
µέ ἀφήνει ἐκστατικόν διά τίς ἱκανό-
τητές του.

»Εἶναι ἑδραία ἡ πίστις µου ὅτι εἶχε
πλούσια τήν Χάρη τοῦ Κυρίου.

»Αἰωνία ἡ µνήµη σου ἅγιε Γέ-
ροντά µας, ἀοίδιµε καί µακαριστέ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΕ ΜΠΙΛΑΛΗ».

Ἐπίσης ἱ. Μνηµόσυνο τελέσθηκε
καί στήν Ἱ. Μονή Παντοκράτορος
στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου καί ὁ τάφος
τοῦ Γέρ. Νικοδήµου, µέ τή συµµετο-
χή πολλῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων καί
λαϊκῶν. Παρέστη ὀλιγοµελής ἀντι-
προσωπία τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Εὐχαρι-
στοῦµε τόν σεβ. Καθηγούµενο Γέρ.
Γαβριήλ καί τούς πατέρες τῆς Ἱ.
Μονῆς γιά τήν ἀβραµιαία φιλοξενία.

Τέλος, καί ἀπό τή θέση αὐτή, θά
θέλαµε νά εὐχαριστήσουµε θερµά
ὅσους τίµησαν µέ τήν παρουσία
καί τήν προσευχή τους τό µακαρι-
στό Γέροντά µας. Ἰδιαιτέρως εὐχα-
ριστοῦµε τόν σεβασµ. κ. Σεραφείµ,
τούς Ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ζωο-
δόχου Πηγῆς καί ἰδιαίτερα τόν
Προϊστάµενο π. Ἠλία ∆ροσινό,
τούς συµµετέχοντας σεβ. Ἱερεῖς,
τούς ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδ.
Συλλόγων καί Ἑνώσεων, καθώς
καί τούς κατά σάρκα συγγενεῖς τοῦ
Γέροντος.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὴν ἐφημ. «Καθημερινὴ» τῆς 27ης
Μαΐου 2015:

«Σηµαντικὴ νίκη πέτυχε χθές,
στὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο τῶν ∆ι-
καιωµάτων τοῦ Ἀνθρώπου στὸ
Στρασβοῦργο, ἑλληνορθόδοξη
Ἰµβρία, στὸ πλαίσιο τῆς εὐρύτερης
προσπάθειας νὰ ἀποκατασταθοῦν
οἱ ἀδικίες ποὺ ὑπέστη ὁ πλη-
θυσµὸς τοῦ νησιοῦ ἐξαιτίας τῆς
αὐθαιρεσίας τοῦ κτηµατολογίου
κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1990N Στὴ
ἀπόφασή του τὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ικα-

στήριο ἀποφάσισε ὁµόφωνα ὅτι ἡ
στάση τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν πα-
ραβίασε τὸ δικαίωµα στὴν περιου-
σία τῆς προσφευγούσας, διότι τὴν
ἀποξένωσαν αὐθαίρετα ἀπὸ τὸ
ἀκίνητό της χωρὶς ἀποζηµίωσηN
Ὅπως ἀνέφερε χθὲς στὴν «Κ» ὁ
νοµικὸς σύµβουλος τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου, «ἡ πρώτη ἐπι-
τυχία ἑλληνορθόδοξης Ἰµβρίας
προδικάζει τὴ θετικὴ συνέχεια τῶν
ὑπολοίπων, ἄνω τῶν δέκα, ἀτο-
µικῶν προσφυγῶν ἑλληνορθοδό-
ξων, ποὺ θὰ ἐκδικασθοῦν τὰ ἑπό-
µενα 2-3 χρόνια».

∆ικαίωσις ἑλληνορθοδόξου Ἰµβρίας

Ἕνα ὅραμα ποὺ θὰ ὠφελήση
ἑκατοντάδες παιδιὰ ἔγινε πρα -
γματικότης ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Ἀφρικανικὴν
νῆσον. Συμφώνως πρὸς τὸ iera-
postoli.wordpress.som τῆς 31ης
Μαΐου 2015: 

«Τὴν 30ὴ Μαΐου ἐ.ἔ. δεύτερη
ἡµέρα τῆς ἐπισκέψεως τῆς
Α.Θ.Μ. στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Μαδαγασκάρης, ὁ Πάπας καὶ Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης
Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄ ἐπι-
σκέφθηκε τὴν περιοχὴ Andohara-
nofotsy, ὅπου παρουσίᾳ τοῦ
Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Αἰγύπτου
καὶ τοῦ ∆ηµάρχου τῆς πόλεως,

ἐγκαινίασε τὸ νέο ὀρφανοτροφεῖο
θηλέων, τὸ ὁποῖον θὰ στεγάζει
200 ἄπορα καὶ ὀρφανὰ παιδιά. Ἡ
ἀνέγερση τοῦ Ἱδρύµατος αὐτοῦ
ἦταν µέληµα καὶ ὄνειρο τοῦ Μη-
τροπολίτου Μαδαγασκάρης κ.
Ἰγνατίου ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια,
µιᾶς καὶ στὴν χώρα αὐτὴ ὅπως
καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες τῆς
ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, πολλὰ
βρέφη ἐγκαταλείπονται στοὺς
δρόµους, ἀφοῦ οἱ γονεῖς λόγῳ
φτώχειας ἀδυνατοῦν νὰ τὰ σιτί-
σουν, ὅπως ἀνέφερε στὴν ὁµιλία
του ὁ Μητροπολίτης, εὐχαριστών-
τας τὸν Θεὸν γιὰ τὴν πραγµατο-
ποίηση τοῦ ὁράµατός του». 

Ὀρφανοτροφεῖον διὰ 200 παιδιὰ
εἰς Μαδαγασκάρην

Ἡ ρωσικὴ ὑπερδύναμις ἀπεφάσι-
σε νὰ ἀποστείλη ἀνθρωπιστικὴν
βοήθειαν εἰς τὴν Συρίαν, ἡ ὁποία
συνωδεύετο ἀπὸ ἐπίσημα μέλη τοῦ
Κοινοβουλίου καὶ ἄλλων δημοσίων
ὀργανισμῶν. Συνδετικὸς κρίκος καὶ
εἰς αὐτὴν τὴν προσπάθειαν ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Ἡ Ρω-
σία πιστεύει εἰς τὸν Ὀρθόδοξον ἄξο-
να καὶ τὸν ὑποστηρίζει εἰς κάθε του
πτυχήν. Συμφώνως πρὸς τὸ Penta-
postagma.gr τῆς 2ας Ἰουνίου 2015:

«Στὴν Συρία, ἀντιπροσωπία τοῦ
ρωσικοῦ κοινοβουλίου ἀποτελούµε-
νη ἀπὸ βουλευτὲς καὶ ἐκπροσώπους
τῶν δηµοσίων ὀργανισµῶν, παρέ-
δωσε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια (τρόφι-
µα καὶ φάρµακα) στὸ χειµαζόµενο
λαὸ τῆς Συρίας , ἀναφέρει ὁ ρωσικὸς
τύποςN Ἡ ἀντιπροσωπία συνο-
δευόταν ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ
Πατριάρχη Μόσχας καὶ πασῶν τῶν
Ρωσιῶν, στὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας
Ἡγούµενο Arseny Sokolov. 

Τὴν πρώτη ἡµέρα τῆς παραµονῆς
στὴ ∆αµασκὸ στὸ κτίριο τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀντιοχείας, ἡ ρωσικὴ
ἀντιπροσωπία συναντήθηκε µὲ τὸν
ἐπίσκοπο Σελευκείας Ἐφραίµ.
«Εἴµαστε ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς ποὺ σᾶς
συναντοῦµε σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες

µέρες, ποὺ µᾶς φέρνουν θλίψη καὶ
δάκρυα, ἀλλὰ καὶ δείχνουν τὴν
ἀντοχὴ καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Ρωσίας
καὶ τοῦ λαοῦ της πρὸς τὸν συριακὸ
λαό, ποὺ γιὰ περισσότερα ἀπὸ τέσ-
σερα χρόνια ὑφίσταται µία τραγω-
δία», δήλωσε ὁ Ἡγούµενος Arseny
Sokolov. «Ἡ Συρία εἶναι πατρίδα
µας», δήλωσε ὁ Ἐπίσκοπος
Ἐφραίµ, ὑποδεχόµενος τοὺς ἐπι-
σκέπτες ἀπὸ τὴν Ρωσία. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος ὑπενθύµισε τὰ λόγια τοῦ
Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀντιοχεί-
ας, Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι:
«Εἴµαστε καὶ θὰ παραµείνουµε στὴν
γῆ µας, ὅπως ὑπάρχει ἡ ἐλιὰ ἐδῶ
καὶ χιλιάδες χρόνια στὴν Συρία». Ὁ
Ἐπίσκοπος Nikolay Blundansky ζή-
τησε νὰ µεταφερθεῖ µήνυµα εἰρήνης
στὴ Ρωσία, µὲ ἀγάπη καὶ σεβασµό.
Σύµφωνα µὲ τὸν ἴδιο, οἱ Σύροι εὑρί-
σκονται σὲ κοινωνία µὲ τοὺς Ρώ-
σους Ὀρθόδοξους ἀδελφούς. Ὁ
ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχη Μό-
σχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν στὸ
Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἡγούµενος
Arseny Sokolov, τόνισε ἐπίσης ὅτι ἡ
Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἔχει κάνει τὰ πάν-
τα γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀδελφὴ
Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας, τῆς ὁποίας
τὸ ποίµνιο ὑποφέρει ὅλο αὐτὸ διά-
στηµα».

Ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια 
εἰς τὴν Συρίαν ἀπὸ τὴν Ρωσίαν



Σελὶς 8η

Κραυγὴ ἀγωνίας ἀνεφώνησε πρα-
κτορεῖον ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων
ἐναντίον τῶν Πεντηκοστιανῶν, οἱ
ὁποῖοι προσπαθοῦν διὰ φυλλαδίων
νὰ προσηλυτίσουν νέα μέλη εἰς τὸ
κέντρον τῆς Πρωτευούσης. Τὸ πρα-
κτορεῖον ψέγει τὴν Διοικοῦσαν
Ἐκκλησίαν διὰ τὴν ἀμεριμνησίαν,
ποὺ ἐπιδεικνύει. Συμφωνοῦμεν ὅτι
πρέπει νὰ ὑπάρχη μεγαλυτέρα ἐγρή-
γορσις εἰς τὰ ζητήματα αὐτά, ἀλλὰ
ἂς δώσωμεν καὶ ἀφορμὴν διὰ στο-
χασμὸν εἰς τὰ εἰδησεογραφικὰ πρα-
κτορεῖα. Εἰς ποῖον ὀφείλεται ἡ ἀπο-
χαύνωσις τῶν πιστῶν; Δὲν εἶναι τὰ
ποικίλα λεγόμενα πρακτορεῖα ἐκ -
κλησιαστικῶν εἰδήσεων, τὰ ὁποῖα
ἀντὶ νὰ ἐνημερώνουν τὸν κόσμον καὶ
νὰ ἀφυπνίζουν τὸ ποίμνιον, τὸ παρα-
πλανοῦν εἰς τὸ νὰ νομίζη ὅ,τι σπου-
δαῖον διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ εἶναι νὰ
γνωρίζη, ἂν ὁ τάδε ἢ ὁ δεῖνα ἐτέλε-
σαν πανηγυρικὸν ἑσπερινὸν καὶ νὰ
σπαταλᾶ τὶς ὧρες εἰς τὰ φωτορεπορ-
τάζ; Μεριμνᾶ ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή;

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰ φυλλάδια
τῶν Πεντηκοστιανῶν, ἐνημερώνο-
μεν τοὺς ἀναγνώστας ὅτι καὶ αὐτὰ
τὰ τελευταῖα, τὰ ὁποῖα ἐκυκλοφό-
ρησαν, ἀκολουθοῦν τὸν ἴδιον τρό-
πον, ἐξηγούμεθα: Ζητοῦν ἀπὸ τὸν
πιστόν, νὰ προσεύχεται εἰς τὸν Κύ-
ριον ἀπὸ μόνος του, διὰ νὰ τὸν
συγχωρέση, χωρὶς καμίαν ἀνα-
φορὰν εἰς τὸ μυστήριον τῆς ἐξομο-
λογήσεως ἢ τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας. Ἔπειτα συμβουλεύουν τὸν
ἀναγνώστην νὰ διαβάζη τὴν Και -
νὴν Διαθήκην, ὡς νὰ δύναται κα-
νεὶς χωρὶς τὴν ἑρμηνείαν τῶν Πα-
τέρων νὰ ἐξάγη ἀφ᾽ ἑαυτοῦ συμπε-
ράσματα, ὅταν καλὰ καλὰ δὲν
ἀντιλαμβάνεται ὁ μέσος ἀναγνώ-
στης τὴν ἑλληνιστικὴν γλῶσσαν
τοῦ κειμένου. Ἀλλὰ ἔχουν τὴν λύ-
σιν, διότι προσφέρουν οἱ ἴδιοι δω-
ρεὰν Καινὲς Διαθῆκες! Προειδο-
ποιοῦμεν ὅτι οἱ Καινὲς Διαθῆκες,
τὶς ὁποῖες μοιράζουν, ἔχουν νοθευ-

μένον κείμενον ἀκόμη καὶ ὅταν
ἐνίοτε εἰς τὴν εἰσαγωγὴν φέρεται
δῆθεν νὰ ἔχουν κάποιαν ἐπίσημον
ἔγκρισιν. Τὸ φυλλάδιον στοχεύει
ἰδιαιτέρως εἰς τὸ συναίσθημα καὶ
προσπαθεῖ νὰ πείση τὸν καθένα,
ἐκμεταλλευόμενον τὴν σύγχρονον
δυστυχίαν, ὅτι θὰ νιώση μίαν νεφε-
λώδην ἀγάπην. Αὐτὴ ἡ ἀκατάσχε-
τος ἀγαπολογία ὅμως εἶναι τελείως
ἀντίθετος πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον δι-
δασκαλίαν, καθὼς ἡ ἀγάπη τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ δὲν περιορίζεται
εἰς ἕνα συναίσθημα, πολὺ περισ-
σότερον δὲν εἶναι σωτήριον αὐτό,
ὅσον ἀνακουφιστικὸν νὰ φαντάζη
προσωρινῶς. Τὸ φυλλάδιον κατα-
κλείει μὲ τὴν ἐπισήμανσιν ὅτι δὲν
πρόκειται διὰ τοὺς ψευδο-μάρτυ-
ρας τοῦ Ἰεχωβᾶ, τὸ ὁποῖον χρησι-
μοποιοῦν ὡς ἐπικάλυψιν, διὰ νὰ
ὑπονοήσουν ὅτι δὲν εἶναι αἱρετικοί.
Ὅμως, οἱ πιστοὶ γνωρίζουν ὅτι οἱ
Πεντηκοστιανοὶ εἶναι αἱρετικοί,
ὅπως καὶ ὅλες οἱ προτεστανατικὲς
ὁμάδες.

Ὅπως ἀναφέρει τὸ ekklisiaonli-
ne τῆς 30ῆς Μαΐου 2015:

«Ἁλωνίζουν οἱ Πεντηκοστιανοὶ
στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, µᾶς κα-
λοῦν νὰ πάρουµε τὴν Καινὴ ∆ιαθή-
κη (τους) καὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία
ποῦ εἶναι σὲ ὅλα αὐτά;

∆ὲν µᾶς ἔφταναν οἱ Ἰεχωβάδες,
οἱ κάθε λογῆς παραθρησκευτικὲς
ὀργανώσεις, τώρα πρέπει νὰ ὑπο-
στοῦµε καὶ τὴν προπαγάνδα τῶν
Πεντηκοστιανῶν! Οἱ ὁποῖοι µάλι-
στα ὅπως θὰ δεῖτε καὶ στὸ φυλλά-
διο ποὺ ἐξασφάλισε τὸ ekklisiaonli-
ne, στὸ κάτω µέρος...διευκρινίζουν
πὼς δὲν ἔχουν καµία σχέση µὲ
τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ! ∆η-
λαδὴ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὸ µόνο πoὺ
κάνει εἶναι νὰ ἐπικυρώνει πρακτικὰ
προηγούµενων συνεδριάσεων καὶ
νὰ βγάζει ἐγκυκλίους γιὰ ἵδρυση
µονῶν σὲ µητροπολιτικὲς περιφέ-
ρειες; Ἡ δὲ Ἱεραρχία µοναδικὸ ἀντι-
κείµενο ἔχει τὴν ἐκλογὴ ∆εσποτά-
δων; Ἥµαρτον πιά!».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Σπάρτης 
εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς ∆ηµοκρατίας

Ἡ λαμπρὰ τελετὴ διὰ τὰ Παλαι-
ολόγεια, τὴν ὁποίαν διωργάνωσε μὲ
συνδρομὴν καὶ ἄλλων φορέων ἡ Ἱ.
Μ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης πα-
ρεκίνησε τὸν Πρόεδρον τῆς Δημο-
κρατίας νὰ θεσπίση τὰ Παλαιολό-
γεια ὡς ἡμέρα μνήμης πανελλαδι-
κοῦ χαρακτῆρος. Ἀπὸ τὴν πρώτην
στιγμὴν ἀπὸ αὐτὸ τὸ βῆμα ἐδηλώ-
σαμεν ὅτι ὁ νῦν Πρόεδρος ἔχει
πλήρως ἀντιληφθῆ τὸν ρόλον του,
ὡς ἀνωτάτη ἀρχὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ποὺ δὲν ἐγκλωβίζει τὴν λειτουργίαν
του ὡς θεσμικοῦ παράγοντος εἰς
τὴν «μίζερη» εἰκόνα μιᾶς ἐθιμοτυ-
πίας, ἀλλὰ ἐκφράζει –καὶ θὰ πρέ-
πη πάντοτε νὰ ἐκφράζη– ὡς σύμ-
βολον τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
ἀλλὰ καὶ διαχρονικῶς ὑπάρξαντας
Ἕλληνας. Συμφώνως πρὸς τὸ ekkli-
siaonline.gr τῆς 5ης Ἰουνίου 2015:

«Τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς
∆ηµοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλό-
πουλο ἐπισκέφθηκε τὸ ἀπόγευµα
τῆς Πέµπτης 4 Ἰουνίου, στὸ Προ-
εδρικὸ Μέγαρο, ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Εὐστά-
θιος, µὲ τὸν ὁποῖο συνδέονται µὲ
µακροχρόνιους πνευµατικοὺς δε-
σµούς, καθ’ ὅσον ὁ Σεβασµιώτατος
χρηµάτισε καθηγητὴς τοῦ νῦν Προ-
έδρου τῆς ∆ηµοκρατίας στὴν Καλα-
µάτα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάν-
τησης, ὁ Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρα-
τίας εὐχαρίστησε τὸν Σεβασµιώτα-
το γιὰ τὴ φιλοξενία καὶ τὴν ἄψογη
διοργάνωση τῆς θρησκευτικῆς τε-
λετῆς στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου ∆ηµητρίου στὴν Καστροπολι-
τεία τοῦ Μυστρᾶ τὴν 29η Μαΐου,

ἡµέρα τιµῆς καὶ µνήµης τῆς ἀπο-
φράδας ἡµέρας τῆς Ἁλώσεως τῆς
Κωνσταντινούπολης καὶ τῆς
ἡρωικῆς θυσίας τοῦ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου καὶ τῶν ὑπερα-
σπιστῶν τῆς Βασιλίδας τῶν Πόλε-
ων. Παράλληλα ἐξέφρασε τὴ συγκί-
νηση καὶ τὴν µεγάλη τιµὴ ποὺ ἔνιω-
σε νὰ ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑλληνικὴ
Πολιτεία σ’ ἕνα ἱερὸ τόπο γιὰ ἕνα τό-
σο σηµαντικὸ ἱστορικὸ γεγονὸς γιὰ
τὸν Ἑλληνισµό. Στὴ συνέχεια ὁ κ.
Παυλόπουλος γνωστοποίησε στὸν
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη µας
τὴν πρόθεσή του, ἀπὸ τὴν ἐρχόµε-
νη χρονιά, ἀφενὸς ὁ ἑορτασµὸς
τῶν Παλαιολογείων, σὲ συνεργασία
µὲ τοὺς τοπικοὺς φορεῖς, νὰ τεθεῖ
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Προεδρίας τῆς
Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας λαµβάνον-
τας πανελλαδικὸ χαρακτήρα, ἀφε-
τέρου νὰ καθιερωθεῖ ἡ παρουσία
τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας. Ὁ
σεπτὸς Ποιµενάρχης εὐχαρίστησε
τὸν κ. Παυλόπουλο γιὰ τὴν ἐξαιρε-
τικὰ τιµητικὴ πρωτοβουλία του, νὰ
προσδώσει τὸ κῦρος ποὺ ἁρµόζει
στὸν ἑορτασµὸ τῶν Παλαιολογείων
καὶ ἔθεσε τὶς ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μονεµβασίας καὶ
Σπάρτης στὴ διάθεση τῆς Προ-
εδρίας τῆς ∆ηµοκρατίας. Ἀπὸ τὴ
συνάντηση, ὅµως, προέκυψε κι
ἄλλο ἕνα εὐχάριστο γιὰ τὸν τόπο
µας γεγονός, ἀφοῦ ὁ Πρόεδρος τῆς
∆ηµοκρατίας ἀποδέχθηκε τὴν πρόσ -
κληση τοῦ Σεβασµιωτάτου, νὰ τιµή-
σει µὲ τὴν παρουσία του τὸν φετινὸ
ἑορτασµὸ τοῦ Πολιούχου τῆς
Σπάρτης Ὁσίου Νίκωνος τοῦ «Με-
τανοεῖτε» στὶς 26 Νοεµβρίου».

Ὁ Σεβ. Μητρ. ∆ράµας καὶ ἡ µνήµη
τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων

Τὰ φρικαλέα γεγονότα ἀπὸ τὸ
1919 καὶ ἐντεῦθεν, σχετικῶς μὲ
τοὺς Ποντίους, δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὰς μαύρας
σελίδας τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας.
Δι’ ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ἐπραγμα-
τοποιήθη εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ κέντρα
τῶν ἐν Ἑλλάδι ξεριζωμένων Πον-
τίων, ἐδόθη δι’ ἄλλην μίαν φορὰν
τὸ μήνυμα ὅτι ὅσον καὶ ἂν κάποιοι
προωθοῦν τὴν ἑλληνοτουρκικὴν
φιλίαν διὰ οἰκονομικοὺς λόγους,
κανεὶς δὲν θὰ ὀπισθοχωρήση εἰς
τὰ δίκαια καὶ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς
Χώρας μας, διότι «ἡ λήθη εἶναι ἡ
ἕκτη φάλαγγα στὴ στρατηγικὴ τῶν
ὅμορων κρατῶν». Συμφώνως πρὸς
τὰ «Χρονικὰ τῆς Δράμας» τῆς
26ης Μαΐου 2015:

«NΣτὴν παραλία τῆς Ἀµισοῦ, τὴ
γνωστότερη ὡς Σαµψούντα, ἀποβι-
βάσθηκε στὶς 19 Μαΐου 1919 ὁ
Μουσταφὰ Κεµὰλ - πασάς. Ἦταν
ἀποσταλµένος τῆς ὀθωµανικῆς Κυ-
βέρνησης. Μὲ τὴν ἐπίσηµη αὐτὴ
ἀποστολὴ καὶ µὲ τὸ πρόσχηµα τῆς
«προστασίας» τοῦ ἑλληνικοῦ στοι-
χείου ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἀτά-
κτων Τούρκων στρατιωτῶν ἐκπόνη-
σε σχέδια ποὺ σύντοµα ἀπεκάλυ-
ψαν τὶς αἱµοσταγεῖς προθέσεις του,
ὅπως τὴν ἐξολόθρευση ὅλων τῶν
Ρωµιῶν τοῦ ΠόντουN Λέγεται πὼς
ἡ λήθη εἶναι ἡ ἕκτη φάλαγγα στὴ
στρατηγικὴ τῶν ὅµορων κρατῶν.
Τὸ ποίηµα τοῦ ἀείµνηστου κτήτορα,
ἱδρυτῆ τοῦ σωµατείου τῆς «Πανα-
γίας Σουµελᾶ», καὶ προέδρου αὐτῆς
γιὰ περισσότερο ἀπὸ δεκατρία χρό-

νια, (Φίλων Κτενίδης), ἔχει διατηρή-
σει ζωντανὸ τὸ χρέος τῆς µνήµης
ὡς τὴν ἀµεσότητα τῆς καθηµερινῆς
ὀφειλῆς στὸ «ἱερὸ λείψανο τοῦ Πόν-
του»N Τὸ «κλασσικὸ» θὰ λέγαµε
αὐτὸ ἔργο («Ἡ καµπάνα τοῦ Πόν-
του») παρουσιάσθηκε στὸ ∆ηµοτικὸ
Ὠδεῖο ∆ράµας, ἀπὸ τὴν Εὔξεινο Λέ-
σχη Ποντίων & Μικρασιατῶν Νο-
µοῦ Τρικάλων, βασιζόµενο στὸν
ψηφιακὸ δίσκο ἢ στὸ συµπηκτὸ δί-
σκο, τὸ καθιερωµένο ὡς cd ποὺ κυ-
κλοφόρησε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολης
∆ράµας. Ὀργανωτὲς τῆς ἐξαιρετικὰ
ἐπιτυχηµένης «ἀναπαράστασης ἐπὶ
σκηνῆς» τῆς Καµπάνας τοῦ Πόντου
ὑπῆρξαν, ὁ Μητροπολίτης ∆ράµας
κ. Παῦλος ἈποστολίδηςN Ὁ Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης ∆ράµας κ.
Παῦλος Ἀποστολίδης, µὲ ὅλη τὴν
ἐνάργεια τοῦ ἀκοίµητου κι ἀκάµατου
ἐρευνητῆ (ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς
ἐνυπάρχουσες µελέτες του τῆς ἱστο-
ρίας καὶ κυρίως αὐτῆς τῶν Ἑλλήνων
τοῦ Πόντου), πέτυχε νὰ ὁρίσει
ἐµπράγµατη τὴν προσωπικότητα
τοῦ Φίλωνα Κτενίδη. Συµπερασµα-
τικὰ κι ὀρθολογικὰ νὰ τὸν κατατάξει
στοὺς ἐθνικοὺς ποιητές. Ὡστόσο ἡ
ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ἐπιστήµονα για-
τροῦ, χρήζει τῆς σιωπῆς, ὅπως δια-
βάζεται στοὺς στίχους τοῦ Ἀνδρέα
Κάλβου: «Ἐδῶ σιγὰ κοιµῶνται τῶν
Ἁγίων τὰ λείψανα. σιγὰ ἐδῶ, µὴ τα-
ράξης τὴν ἱερὰν ἀνάπαυσιν τῶν τε-
θνηµένων». Ἡ σιγὴ τῶν συντε-
λεστῶν συνδυασµένη µὲ τὴν ἀπό-
λυτη σιγὴ τοῦ ἀκροατηρίου µὲ τὴν
ἔγχορδη µουσικὴ νὰ δένει µὲ κόρ-
δες τὴν ψυχὴ τῶν θεατῶν δόθηκε τὸ
τέλοςN».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας 
«νονός»* διὰ 90 παιδιά!

Ἡ ὁμαδικὴ βάπτισις ὑφίσταται
ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτην Ἐκκλησίαν. Εἰς
καιροὺς δυσκόλους καὶ ἐξ ἀνάγκης
πλέον, λαμβάνει καὶ πάλιν χώραν
εἰς διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος, ὡς
ἔγινε μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ ἐπιχωρίου
Μητροπολίτου εἰς Μεσσηνίαν. Τὸ
θεάρεστον ἔργον εἶναι καὶ ἐμμέσως
μία ἀπάντησις πρὸς ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι βάλλουν πλαγίως τὸν Σεβ.
Μητρ. κ. Χρυσόστομον, μὲ δελτίον
τύπου, ὅπου διευκρινίζουν ὅτι διὰ
τῶν δηλώσεών του ὁ Σεβασμιώτατος
ὅτι «ἄρχοντες ποὺ ἐπένδυσαν στὸ
ψεῦδος καὶ στὴν ὑποκρισία μὲ ἀπο-
τέλεσμα ἡ πατρίδα μας νὰ περιέλ-
θει στὴ σημερινὴ κατάσταση, δὲν
ἐννοεῖ τὴν κυβέρνηση… Πῶς θὰ
μποροῦσε, ἄλλωστε, νὰ τὸ κάνει,
ἀφοῦ γνωρίζει καλὰ ὅτι ὁ Σύριζα δὲν
ὑπέγραψε τὰ μνημόνια…» (Θάρρος
Μεσσηνίας 27η Μαΐου 2015). Πέ-
ραν αὐτῶν, προβληματιζόμεθα γενι-
κώτερα διὰ τὸ ἐνδιαφέρον τελευταί-
ως ἀρκετῶν  Ἱ. Μητροπόλεων διὰ
τοὺς Ρομά. Ἡ Ἱ. Μ. Ἰλίου, ἡ Ἱ. Μ.
Δημητριάδος κ.ἄ. εἶναι ἀνάμεσα εἰς
ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀναλάβει
προγράμματα διὰ τοὺς Ρομά, εἰς τὰ

ὁποῖα ὑπάρχει χρηματοδότησις ἐκ
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Θὰ συνε-
χισθοῦν τὰ προγράμματα αὐτὰ ὅταν
σωθοῦν αἱ ἐπιχορηγήσεις; Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν «Ἐλευ-
θερία τῆς Μεσσηνίας» τῆς 26ης
Μαΐου 2015:

«Τὰ παιδάκια ποὺ θὰ πάρουν
καὶ ἐπίσηµα τὸ νέο τους ὄνοµα,
εἶναι ἀπὸ 1 ἔτους ὡς 15 ἐτῶν, ἀγό-
ρια καὶ κορίτσια. Κατάγονται ἀπὸ τὴ
Μεσσηνία, ἀπὸ τὴν Τρίπολη, ἐνῶ
ἀπὸ τὴν Ἀµαλιάδα ἔχουν δηλώσει
30 ἄτοµα. Ὁ ἀριθµὸς τῶν παιδιῶν
ποὺ ἔχουν δηλωθεῖ φτάνει τὰ 90!...
Νονοὶ φέτος ἔχουν προσκληθεῖ νὰ
εἶναι καὶ τὰ στελέχη ἀπὸ τὸ Στρατό-
πεδο τῆς Καλαµάτας, ὁ διοικητὴς
καὶ τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Καλαµάτας,
ὅπως καὶ ὁ δήµαρχος τῆς Μεσσή-
νηςN Ἡ Βάπτιση γίνεται µόνο µὲ
κάποια βασικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα
τὰ παρέχει ἡ ἐκκλησία γιὰ νὰ τελε-
στεῖ τὸ µυστήριο (στεφανάκια,
λευκὸ ροῦχο). Ἡ τελετὴ καὶ ἡ ἰδέα
ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ µητροπολίτη
Μεσσηνίας καὶ ἐπίσης γίνεται µὲ τὴ
συνεργασία τῆς ΜΚΟ "Πολιτεία
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων" ποὺ
ἀσχολεῖται µὲ τὰ θέµατα τῶν ροµά»

Ὅταν τὸ νόμιμον εἶναι ἀνήθικον! Ἐκκλησία καὶ Μέσα Παραμορφώσεως!
Ἐλάβαµε ἐπιστολὴ ἡ ὁποία ἀνα-

φέρεται στὴν διπροσωπία τῶν µέ-
σων µαζικῆς ἐνηµερώσεως. Ὄχι
βεβαίως ἐκείνη, τὴν ἰδεολογική,
διὰ τὴν ὁποία συχνὰ γίνεται λόγος
καὶ ἀναφέρεται σὲ διάφορα «πα-
παγαλάκια» καὶ ἄλλα ὠδικὰ καὶ µὴ
πτηνά, τὰ ὁποῖα κελαηδοῦν ἀνα-
λόγως τοῦ συµφέροντος τοῦ ἰδιο-
κτήτου τῆς ἐφηµερίδος ἢ τῆς τηλε-
οράσεως, ἀλλὰ τὴν ἠθική.

Ἡ ὠφελιµιστικὴ 
συλλογιστική

Σήµερα, ὅπου ἔχει ἐπικρατήσει
ἡ ὠφελιµιστικὴ λογική, τὰ ποικίλα
ἔντυπα, διὰ νὰ ἔχουν πωλήσεις,
προσθέτουν δωρεὰν προσφορές,
ἄλλοτε βιβλία, ἄλλοτε δίσκους καὶ
ἄλλοτε ὅ,τι εὕρουν πρόχειρο. Ἀνε-
ξαρτήτως, λοιπόν, τοῦ περιεχοµέ-
νου καὶ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ περιοδι-
κοῦ ἢ τῆς ἐφηµερίδος, οἱ ἀνα -
γνῶστες τρέχουν νὰ ἀγοράσουν
τὸ ἔντυπο µόνο διὰ τὴν προσ -
φορά. Ἐπικρατεῖ ἡ συµφεροντολο-
γικὴ λογικὴ τοῦ «µ’ ἕνα σµπάρο
δύο τριγώνια», ἀνεξετάστως ἐὰν
θὰ ὑπάρξη ὠφέλεια ἀπὸ τὰ ἀνα-
γραφόµενα ἢ παραπλάνηση ἀπὸ
τὸ τί πράγµατι συµβαίνει στὴν ἐπι-
καιρότητα. Οὔτε οἱ ἀναγνῶστες
οὔτε πολὺ περισσότερο οἱ ἰδι -
οκτῆτες τῶν ἐντύπων εἶναι ἀνεύ-
θυνοι διὰ τὴν κατάσταση αὐτή.
Μάλιστα ἐνῶ οἱ πρῶτοι κατὰ µεγά-
λο ποσοστὸ ἀσυνείδητα ἐξα-
πατῶνται, οἱ δεύτεροι ἀνήκουν
στοὺς συνειδητοὺς ἐξαπατητὲς καὶ
φέρουν διπλῆ εὐθύνη, διότι κατα-
πατοῦν τὸ λειτούργηµά τους, τὸ
ὁποῖον εἶναι νὰ ἀναβιβάζουν τὸ
ἐπίπεδο τῆς κοινωνίας καὶ ὄχι νὰ
καταβαραθρώνουν αὐτό.

Ἐκµετάλλευσις 
τῆς θρησκείας

Ὁ ψόγος αὐτὸς ἴσως δὲν γινόταν
ποτὲ ἀντικείµενο συγγραφῆς τοῦ

Ο.Τ., ἂν δὲν ἔφθανε ὁ «κόµπος στὸ
χτένι», ὅπως λέει καὶ ὁ λαός. ∆ιότι
παρατηροῦµε ὅτι δὲν ὑπάρχει κα-
µία ἠθικὴ ἀναστολὴ στὶς προσφο-
ρές. Τὴν µία δίδεται δῶρο ἕνα βι-
βλιάριο π.χ. ἡ ἀκολουθία ἑνὸς ἁγί-
ου καὶ τὴν ἄλλη τὰ ζώδια! Γιὰ νὰ µὴ
ἀναφέρουµε καὶ ἄλλα χειρότεραN
Ὤ! τῆς θεοµπαιξίας! Ἅγιοι καὶ κτή-
νη στὴν ἴδια µοῖρα! Ἄλλοτε δίδεται
πάλι κάτι «ἁγιοτικό», τὸ ὁποῖον ἔχει
αἱρετικὸ περιεχόµενο, ὅπως πρόσ -
φατα πάλι ἐγράψαµε! Ἡ ἐκµετάλ-
λευση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθή-
µατος εἶναι ἐµφανής. Οἱ ἐκδότες
δὲν σκοπεύουν νὰ ὠφελήσουν τὸν
κόσµο, ἁπλῶς ἀναλόγως µὲ τὸ
«ρεῦµα» τῆς περιόδου παρέχουν
καὶ τὸ ἀνάλογο θρησκευτικὸ «ἀξε-
σουάρ». Τὰ ἴδια συνέβησαν καὶ τώ-
ρα κατὰ τὴν παραµονὴ τοῦ λειψά-
νου τῆς Ἁγ. Μεγαλοµάρτυρος Βαρ-
βάρας. ∆ὲν ἐγράψαµε ἐνωρίτερα,
διὰ νὰ µὴ µᾶς προσάψουν τὴν κα-
τηγορία τῶν λειψανοµάχων, ἀλλὰ
τώρα, ποὺ ἀνεχώρησε τὸ ἅγιο Λεί-
ψανο, δικαιούµεθα νὰ ἐπισηµάνου-
µε ὅτι προσέτρεξαν διάφορες ἐφη-
µερίδες νὰ δώσουν ὅ,τι σχετικὸ µὲ
τὴν Ἁγία.

∆ροῦν νοµίµως, 
ἀλλὰ ἀνόµως!

Μία δευτέρα πτυχὴ τοῦ ὅλου ζη-
τήµατος εἶναι ἡ προβαλλοµένη
ἀνηθικότητα κατὰ κυριολεξία καὶ ὄχι
ἁπλὰ ἡ ἀήθης συµπεριφορά, τὴν
ὁποία περιεγράψαµε. Σὲ ἔντυπα
καὶ ἐφηµερίδες ὑπάρχει ὁλόκληρη
µόνιµη σελίδα µὲ τηλέφωνα καὶ
ἀγγελίες διὰ τὴν εὐχαρίστηση τοῦ
ὑπογαστρίου κάθε γούστουN Χώ-
ρια, βεβαίως, ἡµίγυµνα µοντέλα καὶ
µοντέλοι, τὰ ὁποῖα ἐµφανίζονται νὰ
διαφηµίζουν ροῦχα, ἐσώρουχα ἢ τὸ
δέρµα τους, ἰδίως ὅταν πρόκειται
γιὰ καλλυντικὰ καὶ ἄλλα φτιασιδώ-
µαταN Πρόκειται λοιπὸν διὰ ρύπον
καὶ ὄχι τύπονN Ἰδιαιτέρως οἱ ἀθλη-

τικὲς ἐφηµερίδες εἶναι συνυφασµέ-
νες µὲ τέτοια εἴδη. Τὸ ἴδιο ὅµως πα-
ρατηρεῖται καὶ σὲ τηλεοπτικοὺς δι-
αύλους, οἱ ὁποῖοι τὴν ἡµέρα ἔχουν
ἀναµετάδοση θείας Λειτουργίας ἢ
κάποιο θρησκευτικὸ ντοκιµαντὲρ
καὶ κατὰ τὶς βραδινὲς ὧρες φροντί-
ζουν νὰ γκρεµίσουν ὅ,τι οἰκοδόµη-
σαν.

Προτάσεις διὰ διόρθωσιν
Παρακαλοῦµε κυρίως τοὺς ἐκδό-

τες νὰ συµβάλλουν στὴν καλλιέρ-
γεια τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι στὴν δια-
φθορά τους. Τὸ κακὸ τὸ ὁποῖο γίνε-
ται θὰ ἔχη ἐπιπτώσεις στὰ ἴδια τους
τὰ παιδιὰ αὔριο - µεθαύριο.
Ὁπωσδήποτε, δὲν εἴµεθα ἀντίθετοι
στὶς προσφορές, ἀλλὰ νὰ συνά-
δουν καὶ µὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ
ἐντύπου, ὥστε νὰ µὴ ἀγρεύουν
εὐσεβεῖς ἀνθρώπους καὶ τοὺς πα-
ρασύρουν. Συνιστοῦµε στοὺς
ἀναγνῶστες νὰ µὴ ἄγωνται καὶ φέ-
ρωνται ἀπὸ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν ἐπι-
χειρηµατιῶν, ἀλλὰ νὰ ἐπιλέγουν µὲ
προσοχὴ τὰ ἀναγνώσµατά τους.
Ἐπίσης, ἂς µὴ διανέµουν µόνο λει-
τουργικὰ βιβλία καὶ εὐχάριστες στὸ
ἄκουσµα χορωδίες, ἀλλὰ νὰ διανέ-
µουν καὶ κείµενα τῶν Πατέρων
ποὺ ὁµιλοῦν ἐνάντια πρὸς τὴν γύ-
µνια, τὴν χαρτοπαιξία, τὴν µέθη
κ.ἄ. νὰ δωρίζουν ὁµιλίες διὰ τὰ ἤθη
ἀγωνιστῶν ἱερέων, νὰ δώσουν στὸ
κόσµο κατηχητικὰ καὶ ὁµολογιακὰ
κείµενα, διὰ νὰ µάθη τὴν πίστη του
καὶ νὰ χαλυβδώση τὴν πνευµατική
του ζωή. Ἀλλά, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι
ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπιλέγονταιN Μάλι-
στα καὶ κάποιοι κυνήγησαν καὶ
αὐτὸν τοῦτον τὸν Ο.Τ., ὁ ὁποῖος
ὑπερπεντηκονταετία ἀγωνίζεται δι᾽
αὐτά. Ἂς τὸν κυνηγοῦν, ἀλλὰ ἂς
διαµαρτύρωνται παραλλήλως καὶ
διὰ τὴν κατάντια τῶν µέσων παρα-
µορφώσεως. Ἀλλὰ οὔτε ἀπὸ τὴν
∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία εἴδαµε κάτι τέ-
τοιο. Ἀντιθέτως, πολλοὶ κληρικοὶ
κάθε βαθµοῦ σπεύδουν νὰ αὐτο-

προβληθοῦν σὲ ὅποια µέσα ἔχουν
προσβάσειςN

Ἵδρυσις Ἐκκλησιαστικῆς
Τηλεοράσεως

Τέλος, τὴν σηµαντικότερη πρωτο-
βουλία ὀφείλει νὰ τὴν λάβη ἡ ∆ιοι-
κοῦσα Ἐκκλησία. ∆ηλαδή, νὰ λει-
τουργήση πιὰ Ἐκκλησιαστικὸς Τη-
λεοπτικὸς Σταθµός. Εἶναι εὐκαιρία
τώρα ποὺ καὶ ἡ νέα κυβέρνηση ἐπι-
θυµεῖ νὰ ἀναδιανείµη τὶς ἄδειες τῶν
καναλιῶν. ∆ὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ὑπάρχουν τηλεοπτικοὶ δίαυλοι σὲ
διάφορα µοναστήρια, ἀδελφότητες,
ἐπαρχιακὲς Ἱ. Μητροπόλεις, µέχρι
καὶ στὸ τελευταῖο ἀποµακρυσµένο
χωρίο καὶ νὰ µὴ διαθέτη ἕνα ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ζοῦµε στὴν
ἐποχὴ τῆς εἰκόνας καὶ ὁ λόγος τοῦ
Εὐαγγελίου πρέπει νὰ διαδοθῆ καὶ
µέσῳ τῆς εἰκόνας. ∆ὲν ὑπάρχει κα-
µία δικαιολογία. Χρήµατα; Ἀµέσως
θὰ προστρέξουν ἐπιχειρηµατίες νὰ
συµβάλλουν διὰ ἕνα τέτοιο ἔργο.
Ἐγκαταστάσεις; Χιλιάδες κτίρια ἀνή-
κουν στὴν Ἱ. Σύνοδο, ὥστε νὰ ἐπιλέ-
ξη τὸ καταλληλότερο ἀπὸ αὐτά.
Πρόγραµµα; Ἑκατοντάδες ἀξιόλογοι
καὶ κατηρτισµένοι ἄνθρωποι ὑπάρ-
χουν, οἱ ὁποῖοι θὰ στελέχωναν ἕνα
τέτοιο ἔργο, καθιστώντας τὸ πρό-
γραµµα τοῦ σταθµοῦ ὑπόδειγµα διὰ
τὸ ἦθος, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἀκτι-
νοβολῆ ἡ τηλεόραση. Συνεργασίες;
Μήπως δὲν εἶχε προβῆ πρόσφατα
σὲ κάποια συν εννόηση ὁ Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυµος µὲ τὸ 4Ε;
Ποιοὶ ἐµπόδισαν τὴν συνεργασία;
Ποιοὶ θὰ ἔχαναν τὰ ὀφέλη τους ἀπὸ
τὴν ἵδρυση τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ
καὶ σαµπόταραν τὸ ὅλο ἐγχείρηµα;
Ἀλλὰ ἐνηµερώνουµε ὅτι ἂν δὲν γίνη
Ἐκκλησιαστικὸς Σταθµὸς τότε θὰ
προσ παθήση νὰ ἀναλάβη ὁ Ο.Τ. νὰ
δηµιουργήση ἕνα, διὰ νὰ πληρο-
φορῆται ὁ κόσµος τὰ ἐκκλησιαστικὰ
νέαN

Ν.Σ.

Τὸ «κλῖµα» τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου
Ἀναγινώσκων κανεὶς νέα ἀπὸ συν -

εδριάσεις Ὀρθοδόξων Ἐπισκοπῶν ἢ
ἱερατικὰς συνάξεις ἀντιλαµβάνεται
εὐθὺς πόσον «συντονισµέναι» εἶναι
αἱ Μητροπόλεις πρὸς τὴν γραµµὴν
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου.

Κατ’ ἀρχὰς εἰς τὴν Γαλλίαν συµ-
φώνως πρὸς τὸ romfea.gr 29ης Μαΐ-
ου 2015: «Πραγµατοποιήθηκε τὴν
Τρίτη 26 Μαΐου ἡ τακτικὴ συνεδρία-
ση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς
Γαλλίας, γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν τό-
πων λατρείας µετὰ τὶς ἀπόπειρες
ποὺ ἔγιναν σὲ Ἐκκλησίες Καθολικῶν
ἀπὸ Ἰσλαµιστές� Ἐπιβεβαιώθηκε
ἐπίσης ὅτι, κατὰ τὴ διάσκεψη τοῦ
ΟΗΕ γιὰ τὴν κλιµατικὴ ἀλλαγή, ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχη κ. Βαρθο-
λοµαῖος θὰ πραγµατοποιήσει ἐπί-
σκεψη στὴ Γαλλία, .Ἐπίσης ὁ Μη-
τροπολίτης Ἐµµανουὴλ ἐνηµέρωσε
τοὺς Ἐπισκόπους σχετικὰ µὲ τὰ ἀπο-
τελέσµατα τοῦ συµποσίου µὲ θέµα
"Κλῖµα καὶ Θρησκεία"�».

Ὅπως καθίσταται φανερὸν τὰ ζη-
τήµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς
Μητροπολίτας τοῦ Θρόνου εἶναι αἱ
περιβαλλοντικαὶ δράσεις τοῦ «Πρά-
σινου Πατριάρχη» ἀλλὰ καὶ τὰ ὅσα
συµβαίνουν εἰς τὴν Παπικὴν Ἐκκλη-
σίαν. Εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν τῆς Ἰτα-
λίας δὲν τοὺς ἀπασχολοῦν µόνον τὰ
ὅσα συµβαίνουν εἰς τοὺς Παπικούς,
ἀλλὰ τοὺς καλοῦν καὶ εἰς τὰς Ὀρθο-
δόξους συνάξεις.

Ὅπως ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς 27ης Μαΐου 2015:
«Τὸ θέµα τῆς ἐφετινῆς ἐτησίας Ποι-
µαντικῆς καὶ Θεολογικῆς Συναντήσε-
ως τοῦ Κλήρου της ἠκούσθη µετ’

εὐχαριστήσεως πολλῆς καὶ χαρᾶς
µεγάλης µέσα εἰς τοὺς ἐπιστηµονι-
κοὺς κύκλους καὶ τὰς Θεολογικὰς
(ἐνν. Παπικὰς) Σχολὰς ἐν Ἰταλίᾳ�
Τὸν Σεβασµιώτατον Ποιµενάρχην
µας, καὶ πᾶσαν τὴν Ὀρθόδοξον
ὁµήγυριν, ἐχαιρέτισε µὲ ἐγκαρδιό-
τητα ὁ Σεβασµιώτατος Ρωµαιοκα-
θολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὑπεδέ -
χθη αὐτὸν καὶ ὡδήγησεν εἰς τὸ Πα-
ρεκκλήσιον, ἔνθα φυλάσσεται τὸ
ἱερὸν Λείψανον τοῦ ἁγίου Μεγαλο-
µάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τύρω-
νος� Ρωµαιοκαθολικαὶ ἐνορίαι, µὲ
τοὺς ἱερεῖς αὐτῶν, συνηντήθησαν µὲ
τὴν ἐκλεκτὴν ὁµήγυριν τῆς Μητροπό-
λεως� Ἡ ἐτησία αὐτὴ Συνάντησις
εἶχε λαµπρὰν ἐπιτυχίαν, διότι ἥνω-
σεν ὅλον τὸν Κλῆρον, ἡ παρουσία
τοῦ ὁποίου εἰς τὰς διαφόρους πόλεις
καὶ ἡ ἐπικοινωνία αὐτοῦ µὲ κληρι-
κοὺς ἄλλων Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολο-
γιῶν, καθὼς καὶ ἡ συνάντησις αὐτῶν
µὲ τὰς ἄλλας Κοινότητας, καὶ µὲ προ-
σωπικότητας, ἡµετέρας καὶ ξένας,
ἔκαµεν αὐτὴν γνωστὴν εἰς ὁλόκλη-
ρον τὴν Ἰταλίαν, καὶ ἰδίᾳ εἰς τὰς ρω-
µαιοκαθολικὰς Ἐπισκοπὰς καὶ
Ἀρχιεπισκοπάς, αἱ ὁποῖαι ἐπιδιώ-
κουν τώρα τὴν µετὰ τῆς Μητροπόλε-
ως ἐπικοινωνίαν».

Τί πληροφορούµεθα ἀπὸ τὰ ἀνω-
τέρω; Πρῶτον, πὼς τὸ νέον οἰκουµε-
νιστικὸν σχέδιον προβλέπει ἔµφασιν
εἰς τὰ Ἅγια λείψανα, διότι εἶναι κάτι τὸ
ὁποῖον δὲν µπορεῖ νὰ ἀµφισβητηθῆ
ἀπὸ κανένα καὶ δηµιουργεῖ εὐκόλως
λαϊκὸν ἔρεισµα� Αὐταὶ αἱ ἁβρότητες
ἀνάµεσα εἰς Παπικοὺς καὶ Ὀρθοδό-
ξους µὲ τὰ Ἅγια λείψανα ἴσως φωτί-

ζουν περισσότερον καὶ τὴν ἀπάντη-
σιν διὰ τὴν µετακοµιδὴν τῶν λειψά-
νων τῆς Ἁγίας Βαρβάρας εἰς Ἀθή-
νας. Τὰ οἰκουµενιστικὰ σχέδια τοῦ
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
εὑρίσκουν φαίνεται ὑποστηρικτάς�
Τυχαῖον ὅτι καὶ διευθυντὴς τῆς
Ἀπ. ∆ιακονίας, µὲ πρωτοβουλίαν
τοῦ ὁποίου ἦλθαν τὰ ἱ. Λείψανα
φέρει τὸν τίτλον «Φαναρίου»; Τὸ
ἐδηλώσαµεν ἐξ ἀρχῆς: Ἀπόλυτος
συντονισµός! ∆εύτερον, ἡ σύναξις εἰς
Ἰταλίαν µόνον Ὀρθόδοξος δὲν ἦτο,
ἐφόσον σχεδὸν κύριον µέληµα ἦτο αἱ
συναντήσεις µετὰ Παπικῶν µὲ τὸν
ἕνα ἢ ἄλλον τρόπον. Τὸ καταµαρτυ-
ροῦν εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν ὅταν τὴν
«ἐπιτυχίαν» τῆς συνάξεως τὴν προσ -
µετροῦν ὄχι ἀπὸ τὴν πνευµατικὴν
ὠφέλειαν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀπήχησιν
τὴν ὁποίαν εἶχεν εἰς τὸν Παπισµόν!

Μία ἀκόµα ἱερατικὴ σύναξις ἔλαβε
χώραν εἰς Βέλγιον. Ὅπως ἐπληρο-
φορήθηµεν ἐκ τοῦ romfea.gr τῆς
28ης Μαΐου 2015:  «Ὁ Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης Βελγίου ἀνέπτυξε
τὸ θέµα: «Μαρτυρία γιὰ τὴν ἱερατικὴ
διακονία στὴν Ὀρθόδοξη ∆ιασπο-
ρά»� Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι ἕνα
γκέτο, οὔτε µπορεῖ νὰ ἔχει σχέση µὲ
τὸν κάθε εἴδους φανατισµό. Οἱ
Ὀρθόδοξοι διαλέγονται µὲ τὴν κοινω-
νία καὶ καταθέτουν σ’ αὐτὴν τὴ βασι-
κή τους µαρτυρία, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη
ἀπὸ τὴν ὡραιότητα ἢ τὸ κάλλος. Τὸ
κάλλος τῆς Ἐκκλησίας µας εἶναι λει-
τουργικὸ καὶ ὑπάρχει τόσο στὴ Θεία
Λειτουργιὰ ὅσο καὶ στὴ λειτουργιὰ
µετὰ τὴ Λειτουργιά, στὴν ὑπόµνηση
δηλαδὴ σὲ κάθε στιγµὴ τῆς ζωῆς µας

ὅτι εἴµαστε εἰκόνες τοῦ Θεοῦ».
Τὰ τελευταῖα ἔτη, ἐπειδὴ συνεχῶς

ἐπικρίνονται αἱ Μητροπόλεις διὰ τὰ
οἰκουµενιστικὰ ὀλισθήµατα ἔχουν
ἀναπτύξει τὴν θεωρίαν περὶ «φανατι-
σµοῦ». Τί σηµαίνει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι
δὲν εἶναι «γκέτο» καὶ δὲν ἔχουν σχέ-
σιν µὲ τὸν «φανατισµό»; Κατ’ αὐτοὺς
συνήθως σηµαίνει ὅτι ὅσοι Ὀρθόδο-
ξοι διαφωνοῦν µὲ τὰς συµπροσ -
ευχὰς εἶναι φανατικοί! Μπορεῖ ἡ ἀλή-
θεια νὰ εἶναι «γκέτο»; Βεβαίως καὶ
ὄχι, διότι ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς ὑπάρχει, διὰ νὰ προσέλ-
θουν ὅλοι πρὸς αὐτὸν καὶ αὐτὴν τὴν
πραγµατικότητα πρέπει νὰ τὴν ὑπερ -
ασπιζώµεθα φανατικά, δηλ. ἀπολύ-
τως. Αὐτὸ δὲν σηµαίνει εἰς καµίαν πε-
ρίπτωσιν καὶ κατ’ οὐδένα τρόπον
βίαν καὶ ἀποµόνωσιν, ἀλλὰ ἄνοιγµα
καὶ πρόσληψιν. Πῶς ὅµως θὰ ὑπερ -
ασπισθοῦµε τὴν ἀλήθειαν, ὅταν
τὰ θεολογικά µας ἐπιχειρήµατα
σήµερον χρησιµοποιοῦν µίαν
πανθρησκειακὴν γλῶσσαν; Ἡ θε-
ολογία τοῦ κάλλους σήµερον εἶναι
παρωχηµένη καὶ αὐτό, διότι προῆλθε
µετὰ ἀπὸ µίαν ἐποχήν, ἡ ὁποία εἶχε
βιώσει µόνον τὴν µαυρίλαν τοῦ πολέ-
µου. Εἰς τὰς ἡµέρας ποὺ διανύοµεν
καὶ µετὰ τὴν διείσδυσιν τῶν ἀνατο-
λικῶν θρησκευµάτων εἰς τὴν Εὐρώ-
πην ὁ λόγος περὶ κάλλους τὸ πιθα-
νότερον εἶναι νὰ ἐπιφέρη σύγχυσιν,
διότι ἀντὶ νὰ ταυτίζουν τὸ ἀπόλυτον
κάλλος µὲ τὸν Κύριον, ταυτίζουν τὸν
Κύριον µὲ τὸ κάλλος καὶ ἀναβιβάζε-
ται εἰς ἀρχὴν τὸ ὡραῖον καὶ ὄχι τὸ
ἅγιον!

Ν.Σ.

Ὁ Πάπας προωθεῖ ἀκάθεκτος τὴν πανθρησκείαν µὲ τὴν ἀρωγὴν τῶν Ὀρθοδόξων!
Μετὰ λύπης παρατηροῦµε ὅτι

ὑπάρχουν ἀκόµη θιασῶτες τῆς
ἀπόψεως ὅτι µία σύγκλισις µὲ τοὺς
Παπικοὺς εἶναι ἐφικτή. Τὸ Βατι-
κανὸν καθηµερινῶς διαψεύδει πλή-
ρως µὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς πρά-
ξεις του ὅτι ἐπιθυµοῦν νὰ στραφοῦν
πρὸς τὴν Ἀλήθειαν, δηλ. τὴν Ὀρθο-
δοξίαν. Τὸ µοναδικὸν τὸ ὁποῖον
τοὺς ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ ἀνάµειξις εἰς
τὰ παίγνια ἐξουσίας καὶ ἡ προώθη-
σις τοῦ θρησκειακοῦ συνονθυλεύ-
µατος. Αὐτὰ καταδεικνύει καὶ ἡ πρόσ -
φατος ἐπίσκεψις εἰς τὴν Βοσνίαν.

Ἡ πανθρησκεία 
ὑπὸ Παπικὸν κάλυµµα
Εἰς τὴν ἐπίσκεψιν αὐτὴν τὸ πρώτι-

στον µέληµα ἦταν ἡ διαθρησκειακὴ
συνάντησις! Εἰς τὸ pentapostagma.gr
τῆς 5ης Ἰουνίου 2015 ἀνεγνώσαµε:
«Αὐτὴ τὴν οἰκουµενικὴ διαθρη-
σκειακὴ συνάντηση, ἐµεῖς οἱ Φραγκι-
σκανοί, τὴ θεωροῦµε µεγάλη τιµὴ καὶ
ἀναγνώριση τοῦ ἔργου µας στὸν
οἰκουµενικὸ διάλογο, µέσῳ τῆς πα-
ρουσίας µας στοὺς χώρους αὐτοὺς
ἐδῶ, πάνω ἀπὸ 700 χρόνια» ἀνέφε-
ρε ὁ µοναχὸς Γιόζο. Πενήντα ἐκπρό-
σωποι τῆς Ἰσλαµικῆς Κοινότητας µὲ
τὸν ἐπικεφαλῆς της Χουσεΐν Καβάζο-
βιτς, ἀντιπροσωπία τῆς Σερβικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν Ἐπίσκοπο Ζαχουµίου –
Ἐρζεγοβίνης Γρηγόριο καὶ ἡ Ἑβραϊκὴ
Κοινότητα µὲ 29 ἐκπροσώπους της
µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρό της Γιά-
κοµπ Φίντσι θὰ συµµετάσχουν στὴ
συνάντησηN ὑπενθυµίζοντας ὅτι ὁ
Ποντίφικας ἐξήγησε πὼς µεταβαίνει
στὴ Βοσνία ὡς ἀδελφὸς καὶ ἀγγελιο-
φόρος εἰρήνης, ὥστε νὰ ἐκφράσει σὲ
ὅλους σεβασµὸ καὶ φιλία καὶ νὰ τοὺς
ἐνθαρρύνει γιὰ εἰρηνικὴ συµβίωση
στὴ χώρα». Πῶς ἀποδέχτηκε ἕνα τέ-
τοιο κάλεσµα ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερ-
βίας; Ὁ Ποντίφηκας ἐπῆγε ἐκεῖ, διὰ
νὰ δίξη ὅτι ὁ ἴδιος ἔχει τὴν δύναµιν νὰ
συγκεντρώνη ὅλες τὶς θρησκεῖες γύ-
ρω του, οἱ ὁποῖες ἔτσι διὰ τῆς σιωπῆς
τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς «ἀγγελιοφόρον
τῆς εἰρήνης»! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερ-
βίας αὐτὰ τὰ «700 χρόνια» παρου-

σίας τῶν Παπικῶν τὰ θεωρεῖ ὡς
εὐλογίαν; Ἐπίσης, εἰς τί ὠφέλησε ἡ
συνάντησις µὲ τοὺς µουσουλµάνους,
ὅταν ἐκεῖνοι ἔσφαζαν κάποτε εἰς τὴν
περιοχὴν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ σή-
µερον λεηλατοῦν τὴν Μ. Ἀνατολήν;

Ἡ τραγικὴ εἰρωνεία
Τὸ ἀποκορύφωµα διὰ τὴν διεθνῆ

ἱστορίαν ἦταν οἱ δηλώσεις τοῦ Ποντί-
φηκος: «Ὁ πάπας Φραγκίσκος προ-
έτρεψε τοὺς πολίτες τῆς Βοσνίας νὰ
ἐπιδιώξουν τὴν ἀκατάλυτη ἐθνοτικὴ
καὶ θρησκευτικὴ ἁρµονία µὲ στόχο
νὰ ἐπουλώσουν τὶς βαθιὲς πληγὲς
τοῦ πολέµου τοῦ 1992- 1995 ποὺ
κατέστρεψε τὴν χώρα» (koolnews.gr
τῆς 7ης Ἰουνίου 2015). Ἐµεῖς ἐκφρά-
ζοµε τὴν ἀπορίαν: ἐκεῖνες οἱ φῆµες
περὶ ἐµπλοκῆς τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὴν
διάλυσιν τῆς Γιουγκοσλαβίας ἔχουν
διαψευσθῆ; Ἔχουν πάψει νὰ δροῦν
ἱεραποστολὲς εἰς τὴν περιοχήν; Τὸ
ζήτηµα τῆς Οὐνίας, ποὺ πλήττει διά-
φορα κράτη καὶ ἔχει συµβάλει εἰς
συγκρούσεις, εἶναι ἐλάσσον;

Αἱ Παπικαὶ βλέψεις 
πρὸς τὴν Ρωσίαν

Τὸ ζήτηµα τῆς Οὐνίας δὲν εἶναι κα-
θόλου ἐλάσσον, ὅπως θὰ φανῆ µὲ τὸ
ἀκόλουθον. Ἐδιαβάσαµε τὸ εὔστοχον
ἄρθρον εἰς τὸ pentapostagma.gr  τῆς
5ης Ἰουνίου 2015: «Πολὺ «ντόρος»
ἔγινε µετὰ ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Ρώ-
σου προκαθήµενου Πατριάρχη Κύ-
ριλλου νὰ συναντηθεῖ µὲ τὸν Πάπα
τῆς Ρώµης ΦραγκίσκοN Πάντως ἡ
προσπάθεια τοῦ Πάπα νὰ «προσ εγ -
γίσει» τὴν Ρωσία ἀποτελεῖ µία νέα κί-
νηση στὴν σκακιέρα τῶν δύο ἐκκλη-
σιῶνN Παράλληλα, ὁ Ρῶσος Μητρο-
πολίτης πρόσθεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ
ρωσικοῦ Πατριαρχείου στὴν πολιτικο-
ποιηµένη ∆ιάσκεψη Πολωνῶν Ἐπι-
σκόπων, σὲ σχέση µὲ ὁρισµένες πρόσ -
φατες ἐξελίξεις, στὴν ΟὐκρανίαN
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ στάση τοῦ
Βατικανοῦ µὲ τὴν Οὐνία στὴν ἀνατο-
λικὴ Οὐκρανία εἶναι γνωστή. Ἡ
Οὐκρανία εἶναι µία χώρα τὴν ὁποία
στὴν κυριολεξία ἡ δύση προσ παθεῖ
νὰ τὴν ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν ρωσικὴ
ἐπιρροή, µὲ ὅλους τοὺς τρόπους».

Ὡς φαίνεται, ἡ µὲν Οὐκρανία σπα-
ράττεται ἀπὸ τὸν πόλεµον, τὸ δὲ Βα-
τικανὸν δὲν ἀποφασίζει νὰ ἄρη τὴν
Οὐνίαν. Ἡ πιθανὴ ἄρσις τῆς Οὐνίας
θὰ διευκόλυνε κατὰ τί τὶς σχέσεις
ἀνάµεσα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ρωσίας καὶ τὸν Παπισµόν,
καὶ ἴσως αὐτὸ εἶχε θετικὰ ἀποτελέ-
σµατα γενικώτερα διὰ τὸ ζήτηµα τῆς
Οὐκρανίας. Ἂν ὁ Πάπας, λοιπὸν ἦτο
ὁ «ἀγγελιαφόρος τῆς εἰρήνης», καὶ
ἤθελε ὄντως τὸ ἀγαθόν, δὲν θὰ
ἔσπευδε νὰ ἀποσύρη τὴν Οὐνίαν
τουλάχιστον διὰ τὴν Οὐκρανίαν; Τὸ
ὅτι δὲν τὸ πράττει δείχνει ποῖες εἶναι
οἱ προθέσεις τοῦ Παπισµοῦ. Ἀντ’
αὐτῶν ἀναζητεῖ διαθρησκειακὲς συν -
αντήσεις καὶ µὲ προβοκατόρικον
τρόπον οἱ ἐκπρόσωποί του δηλώ-
νουν ὅτι τοὺς φαίνεται ἀπίστευτο ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας δὲν ἐπιθυµεῖ
νὰ συµµετάσχη εἰς τὴν συνάντησιν
νεολαίας, ποὺ ὀργανώνει τὸν ἑπόµε-
νον χρόνον ὁ Πάπας. Φαρισαϊσµὸς
ἀνυπόκριτος!

Ἡ ἄλλη ὁδὸς 
τοῦ Βατικανοῦ

Παρὰ τὴν σθεναρὰν στάσιν τοῦ
Μακ. Πατριάρχου Μόσχας, αἴφνης
ἀνεγνώσαµε εἰς τὸν «Ἐλεύθερον Τύ-
πον» τῆς 5ης Μαΐου ὅτι «ὁ Πούτιν
µεταβαίνει στὴ Ρώµη ὡς µεσολα-
βητὴς γιὰ τὴν ἀναθέρµανση τοῦ δια-
λόγου ἀνάµεσα στὴ Ρωσικὴ Ὀρθό-
δοξη καὶ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι πρὶν ἀπὸ τὸ
ταξίδι του ὁ Ρῶσος πατριάρχης Κύ-
ριλλος συναντήθηκε µὲ τὸν καθολικὸ
ἀρχιεπίσκοπο τῆς Μόσχας». Οἱ πιέ-
σεις τῶν Παπικῶν καὶ τῶν πολι-
τικῶν, ἄλλωστε τὸ Βατικανὸν τὰ
συγκεφαλαιώνει εἰς µέγιστον
βαθµὸν καὶ τὰ δύο, αὐξάνονται ἰλιγ-
γιωδῶς, διὰ νὰ καταρρίψουν κάθε
ἀντίστασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας. ∆ιαβλέπουν ὅτι ὁ Πατριάρχης
τῆς Ρωσίας δὲν εἶναι τόσον καλόβο-
λος ὅσο ὁ Πατριάρχης τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως καὶ ἑποµένως ἀπαι-
τοῦνται ἄλλα µέτρα. ∆ιπλωµατικὲς
καὶ µὴ µέθοδοι ἐπιστρατεύονται, διὰ
νὰ εὑρεθῆ µία «κοινὴ ἐπωφελὴς λύ-

σις». Μένει νὰ παρακολουθήσουµε
εἰς τὸ µέλλον τὴν πορείαν τῶν  πρα -
γµάτων.

Παρέµβασις 
Σεβ. Μητρ. Κυθήρων

Εὐτυχῶς, ποὺ Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι
κρατοῦν καλὰ εἰς τὰς ἐπάλξεις τῆς Πί-
στεως εὑρίσκονται καὶ εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι µόνον εἰς
Ρωσίαν. Τὸ Παπικὸν θηρίον πρέπει
νὰ πλήττεται πανταχόθεν ἀλλιῶς θε-
ριεύει καὶ ἀλλοίµονον ἂν ἀποµείνη
µόνον µία τοπικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία, διὰ νὰ ἀντιπαλεύη.

Ὁ Πάπας φέρεται προσφάτως ὡς
νὰ εἶπε ὅτι τὸ Κοράνιον καὶ τὸ Ἱερὸν
Εὐαγγέλιον εἶναι τὸ ἴδιο καὶ τὸ αὐτό.
Ἀµέσως, ὅπως ἀνεγνώσαµε εἰς τὸ
aktines.blogspott.gr τῆς 7ης Ἰουνίου,
ἔλαβε ἀπάντησιν ἀπὸ τὸν Σεβ.
Μητρ. Κυθήρων κ. Σεραφείµ: «ὁ Σε-
βασµιώτατος ἀναφέρθηκε µὲ βδε-
λυγµία καὶ ἀποτροπιασµὸ στὴν πρόσ -
φατη δήλωση τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα
τῆς Ρώµης ὅτι:  «καὶ τὸ Κοράνιο καὶ ἡ
Ἱερὴ Βίβλος (τὸ Εὐαγγέλιο) τὸ ἴδιο
εἶναι». Ὁ θρησκευτικὸς αὐτὸς
ἀρχηγὸς 600 καὶ πλέον ἑκατοµµυ-
ρίων χριστιανῶν ἐξισώνει τὸ Ἱερὸ
Εὐαγγέλιο καὶ τὸ Κοράνιο (χωρὶς
προφανῶς) νὰ ἔχει ποτὲ διαβάσει µὲ
ταπείνωση, φόβο Θεοῦ καὶ πνεῦµα
µαθητείας τὸ πρῶτο, τὸ Ἅγιο Εὐαγ-
γέλιο καὶ χωρὶς νὰ γνωρίζει ἀληθινὰ
καὶ στὶς πραγµατικές του διαστάσεις
τὸ δεύτερο τὸ βιβλίο τῶν ἀλλοθρή-
σκων καὶ ἔτσι  πλέει µέσα στὸ “πέλα-
γος τῆς Παγκοσµιοποίησης καὶ τῆς
Πανθρησκείας”».

Ἀκούστηκε ὅτι διεψεύσθη ἡ δήλω-
σις τοῦ Πάπα καὶ ὅτι ἦταν προϊὸν σά-
τυρας. Μά, ποῖος περίµενε τὴν διά-
ψευσιν; Μήπως οἱ διαθρησκειακὲς
συναντήσεις καὶ τὰ δῶρα δὲν ἀπο-
δεικνύουν ὅτι αὐτὸ πιστεύει τὸ Βατι-
κανόν; Ἄξιος ὁ Σεβασµιώτατος
Ἅγιος Κυθήρων καὶ ἐλπίζοµε νὰ τὸν
µιµηθῆ εἰς τὰς ἀπαντήσεις του καὶ ὁ
Μακ. Πατριάρχης Μόσχας.

Ν.Σ. Ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα εἰς τὴν ∆ΙΣ
καὶ τὴν Ἱ. Σύνοδον τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου

Τὴν περασμένην ἑβδομάδα συνε-
δρίασαν σχεδὸν παραλλήλως αἱ
Διαρκεῖς Ἱεραὶ Σύνοδοι τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Οἰκ. Πα-
τριαρχείου. Ἡ πρώτη συνῆλθε εἰς
τακτικὴν συνεδρίασιν, εἰς τὸν καθιε-
ρωμένον τόπον καὶ ἐξέδωσε ἀνακοι-
νωθέν. Ἡ δευτέρα συν ῆλθεν «ἐκτά-
κτως» εἰς ἀκαθιέρωτον τόπον καὶ
δὲν ἐξέδωσε ἀνακοίνωσιν, ἡ ὁποία
νὰ ἐνημερώνη οὐ σιαστικῶς. Ἡ τα-
κτικὴ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου νὰ αἰφνι-
διάζη ποικιλοτρόπως ἔχει καταστῆ
πλέον γνωστή, μὲ φῆμες «νὰ δίνουν
καὶ νὰ παίρνουν» τὸ τελευταῖον διά-
στημα, καθὼς ἡ ἐπιλογὴ τῆς Χάλ-
κης, δὲν ἦταν διὰ λόγους ἀναψυχῆς.
Τὸ παράδειγμα τὸ ἔδωσε ἐδῶ καὶ
ὀλίγον καιρὸν ἡ ἀνακοίνωσις ὅτι θὰ
μεταφερθῆ ἡ Προσυνοδικὴ εἰς τὴν
μικρὰν νῆσον Λέρον. Εἶναι γνωστὸν
ὅτι, ὁποτεδήποτε ἐπιθυμεῖ κανεὶς νὰ
διαφυλάξη μυστικὰ ἀπὸ τυχὸν διαρ-
ροάς, ἐπιλέγει μικρὸν μέρος, ὅπου
τὰ πάντα εὑρίσκονται ὑπὸ ἔλεγχον,
ὡς π.χ. ἡ Λέρος, ἡ Χάλκη κ.ἄ. Τὸ γε-
γονὸς μάλιστα ὅτι δὲν ἐξεδόθη ἀνα-
κοινωθὲν παρὰ μόνον φωτογραφίαι
μὲ τὰς ὁποίας ἐπιχειροῦν κάποιοι νὰ
πείσουν ὅτι ἦτο μία τυπικὴ συνε-
δρίασις εἰς τὴν ἐξοχήν, εἶναι ἡ τρα-
νωτέρα ἀπόδειξις. Αἱ πληροφορίαι
μας φυσικὰ ἄλλα μαρτυροῦν διὰ τὰ
ὅσα συνεζητήθησαν… Ἄλλωστε
πρόσφατον ἄρθρον, τὸ ὁποῖον ἔκανε
τὸν γύρο τοῦ διαδικτύου διὰ τὴν σύγ-
κρουσιν μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Φαναρί-
ου, εἶναι ἀρκετὸν διὰ νὰ ἀντιληφθῆ
καθένας ὅτι δὲν ἦσαν τόσον ἀθῶαι αἱ
συνεδριάσεις. Ἡ σιωπή, βεβαίως, δὲν
ἐμονοπωλήθη ὑπὸ τῆς Πατριαρ-
χικῆς Συνόδου, ἀλλὰ ἐφάνη χρήσι-
μος καὶ εἰς τὴν ΔΙΣ, διότι ἐνῶ ρητῶς
ἀναφέρεται μεταξὺ ἄλλων ὅτι
ἐπραγματοποιήθη ἐνημέρωσις διὰ
τὰ ὅσα διημείφθησαν εἰς Σαμπεζύ,
δὲν ὑπῆρξε κανένα σχόλιον ἀπὸ
τοὺς Ἱεράρχας… Οὐδεὶς ἀνέγνωσε
τὰ δεκάδες δημοσιεύματα τὸ προ-
ηγούμενον διάστημα περὶ τοῦ θέμα-
τος τῆς ὁμοφυλοφιλίας; 

Συμφώνως πρὸς τὴν ἀνακοίνωσιν
τῆς Ἱ. Συνόδου:

«Συνῆλθε Πέµπτη 4 Ἰουνίου 2015,
στὴν δεύτερη Συνεδρία Της γιὰ τὸν
µήνα Ἰούνιο ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν
Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος κ. Ἱερωνύµου. Κατὰ τὴν σηµερινὴ
Συνεδρία: Ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος
ἐπικύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς προ-
ηγουµένης Συνεδρίας. Ἀκολούθως
ἀποφάσισε: - Τὴν Τακτικὴ Σύγκληση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 6, 7, 8
καὶ 9 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καὶ κατήρτισε
τὴν Ἡµερησία ∆ιάταξη αὐτῆς. - Τὴν
πλήρωση τῆς θέσεως τοῦ Προέδρου
τοῦ Κεντρικοῦ Συµβουλίου Ἐκκλησια-
στικῆς Ἀρχιτεκτονικῆς (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸν κ.
Κωνσταντῖνο Μωραΐτη, τακτικὸ Καθη-
γητὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτε-
χνείου, εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἐκλι-
πόντος µακαριστοῦ Βασιλείου Τσού-
ρα, ἐπικούρου Καθηγητῆ τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τὰ Μέ-
λη τῆς ∆.Ι.Σ. ἐνηµερώθηκαν περὶ τῆς
Γ΄ συνάντησης τῆς Εἰδικῆς ∆ιορθοδό-
ξου Ἐπιτροπῆς ἀναθεώρησης τῶν
κειµένων τῶν προσυνοδικῶν Πανορ-
θοδόξων ∆ιασκέψεων, ἡ ὁποία
συνῆλθε στὸ Σαµπεζὺ τῆς Ἑλβετίας
ἀπὸ τὶς 29 Μαρτίου ἕως τὶς 4 Ἀπριλί-
ου 2015. Ἡ ∆.Ι.Σ. ἔλαβε ἀποφάσεις
σχετικὰ µὲ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ θέ-
µατα τῆς ἡµερησίας διατάξεως». 

Συμφώνως πρός τό ἀνακοινωθέν:
«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς

Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά
Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνε-
δρίας ἀπό τῆςTετάρτης, 3ης, µέχρι καί
τῆς Παρασκευῆς, 5ης τ. µ.  Ἰουνίου
2015.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐξη-
τάσθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡµε-

ρησίᾳ διατάξει ἀναγεγραµµένα θέ-
µατα, ἐφ  ̓ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προ-
σήκουσαι ἀποφάσεις.

Ἐν τέλει τῆς συνεδρίας, ὁ πρῶτος
τῇ τάξει τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Ἀρχιερέ-
ων, Μητροπολίτης Σύµης κ. Χρυσό-
στοµος ὑπέβαλε τῇ Α.Θ. Παναγιότητι
τάς προσρήσεις τοῦ Ἱεροῦ Σώµατος
ἐπί τοῖς ἐπικειµένοις σεπτοῖς Ὀνοµα-
στηρίοις Αὐτῆς, τοῦ Πατριάρχου ἀντι-
φωνήσαντος καταλλήλως».

Ἡ Ἱ. Μ. Ρόδου δεικνύει ἀνοχὴν 
εἰς τὴν µασονίαν καὶ τὰς αἱρέσεις;

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Πεντηκοστὴν ἡ Ἱ.
Μ. Ρόδου ἑώρτασε καὶ τὴν πεντη-
κοστὴν τῶν Lions! Ἀρχιμανδρίτης
ἐκπροσώπησε ἐπισήμως τὸν Σεβ.
Μητρ. Ρόδου εἰς τὴν ἐκδήλωσιν διὰ
τὰ 50 ἔτη Lions εἰς Ρόδον!
Ἐρωτῶμεν τὸν Σεβασμιώτατον:
Ἀπηυθύνθη χαιρετισμὸς ἐκ μέρους
του; Παρελήφθη συλλεκτικὴ πλα-
κέτα; Ἐδέχθη ὁ ἐκπρόσωπος καὶ
συλλεκτικὸν μπρελόκ; Τόση ἀγάπη
εἰς τοὺς Lions, ποὺ εἶναι προθάλα-
μος τῆς μασονίας; Βεβαίως, τὰ
χρήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σκορπίσει
εἰς Ρόδον εἶναι πολλά… Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημ.
«Ροδιακὴ» τῆς 2ας Ἰουνίου 2015:

«Σὲ µία λαµπρὴ τελετὴ στὴν
αἴθουσα τῶν Ρόδων στὸ ξενοδοχεῖο
Ρόδος Παλλάς, γιορτάστηκε τὸ Σάβ-
βατο 23 Μαΐου ἡ πεντηκοστὴ ἐπέτει-
ος ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Λέσχης Lions
Ρόδου. Τὴν ἐκδήλωση τίµησαν µὲ
τὴν παρουσία τουςN Ἀπὸ πλευρᾶς
ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν
Ἀρχῶν, ὁ πανοσιολογιώτατος πατὴρ
Ἀντώνιος ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σε-
βασµιωτάτου Μητροπολίτου Ρό-
δουN Χαιρετισµοὺς ἀπηύθυναν
ὅλοι οἱ παρόντες ἀξιωµατοῦχοι τοῦ
Λαϊονισµοῦ καὶ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν,
ὁ δὲ πρόεδρος τῆς Λέσχης κ. Ἄρης
∆ηµόπουλος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε
ὅλους γιὰ τὴν παρουσία τους, ἀπέ-
νειµε συλλεκτικὲς πλακέτες στοὺς
ἀξιωµατούχους τῶν Lions, στοὺς
ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν
καθὼς καὶ στὰ ἱδρυτικὰ µέλη. Σὲ
ὅλους τοὺς παρισταµένους µοιρά-
στηκαν συλλεκτικὰ µπρελὸκ µὲ τὸ
σῆµα τῶν Lions γιὰ τὰ πενήντα χρό-
νια».

Τὴν ἰδίαν ὥραν ποὺ οἱ ἐκπρόσω-
ποι τοῦ Σεβασμιωτάτου περνοῦν
εὐχάριστα εἰς τοιαύτας ἐκδηλώσεις,
οἱ αἱρέσεις κουρσεύουν τὴν νῆσον.

Οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ νὰ ἐπαγρυ-
πνοῦν, διότι εἰς τὴν ἐφημ. «Ρο-
διακὴ» τῆς 3ης Ἰουνίου 2015 ἐδη-
μοσιεύθη μεγάλη διαφήμισις, ἡ
ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει: 

«Μηνύµατα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
γιὰ ὅλον τὸν κόσµο. Ἡ ἀληθινὴ ἐν
Θεῷ ζωή. Ὀρθόδοξος Σύλλογος
Εἰρήνης καὶ ἈγάπηςN www.tlig.
org».

Ἐνημερώνομεν ἅπαντας ὅτι πρό-
κειται διὰ αἵρεσιν καὶ ὄχι «Ὀρθό-
δοξον» Σύλλογον. Εἶναι γνωστὸν
ὅτι οἱ αἱρετικοὶ πολλάκις χρησιμο-
ποιοῦν τὴν λέξιν «Ὀρθόδοξος»,
διὰ νὰ παραπλανήσουν. Ἡ αἵρεσις
αὐτὴ ὀνομάζεται «True Life in
God» καὶ προέρχεται ἀπὸ μία κυ-
ρία Vassula Ryden, ἡ ὁποία ἰσχυ-
ρίζεται ὅτι τὸ 1985 κατὰ τὴν παρα-
μονήν της εἰς τὸ Μπαγκλαντὲς τῆς
παρουσιάστηκε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος
διατηρεῖ μυστικὴν ἐπικοινωνίαν
μαζί της ἕως σήμερα! Ἡ κυρία
αὐτὴ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι προφή-
της καὶ ὅτι ἔχει προβλέψει μεγάλα
γεγονότα. Δυστυχῶς, ἡ κ. V. Ry-
den εἶχε προσεγγίσει τὸν μακα-
ριστὸν Πατριάρχην τῆς Ρουμανίας
Θεόκτιστον, ἀλλὰ καὶ τὸν νῦν Πα-
τριάρχην Ἀλεξανδρείας Θεόδω-
ρον, μὲ τὸν ὁποῖον ἔχει φωτογρα-
φηθῆ, καὶ χρησιμοποιεῖ τίς φωτο-
γραφίες ὡς ἄλλοθι. Δὲν θὰ ἐπε-
κταθῶμεν περαιτέρω εἰς τὰ καθε-
αυτήν, διὰ νὰ μὴ τῆς κάνωμεν καὶ
διαφήμισιν. Ἐπειδὴ ἡ συγκεκριμέ-
νη αἵρεσις προωθεῖ εἰς τὸν τοπικὸν
τύπον διαφημίσεις της, θεωροῦμεν
καθῆκον νὰ παρακινήσωμεν τοὺς
Ὀρθοδόξους χριστιανοὺς νὰ ἐνημε-
ρωθοῦν, νὰ ἀντισταθοῦν καὶ νὰ
πληροφορήσουν καὶ τοὺς Ἱερεῖς
τῆς περιφερείας.

Τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν 
πολιορκεῖται ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν!
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