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Σείει ἐκ νέου τάς θεοσδότους ἀποφάσεις τῆς Α΄Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου

NEA ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ∆ΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος διὰ ἄλλην

µίαν φορὰν ἐπιχειρεῖ νὰ ἐντυπω-
σιάση τὰ πλήθη µὲ δηλώσεις κενὲς
περιεχοµένου. Προέτεινε τὸ ἑορ-
τασµὸν τοῦ Πάσχα εἰς κοινὴν, στα-
θερὰν ἡµεροµηνίαν διὰ Παπικούς,
Προτεστάντας καὶ Ὀρθοδόξους.
Μάλιστα, ἐµφανίζουν αὐτὸ ὡς ὑπο-
χώρησιν! Ἐµεῖς τονίζοµεν πρὸς τὴν
ἀνίερον Ἕδραν τοῦ Βατικανοῦ:
Ἀρκετά! Νὰ σταµατήση τὸ θέατρον!
Νὰ ὑπενθυµίσωµεν ὅτι µία τέτοια
πρότασις δὲν εἶναι καινούργια,
ἀλλὰ ἐπανελήφθη εἰς τὸ παρελθὸν
πολλὲς φορές. Εἰς τί εἶναι ἀναγ-
καῖος ἕνας κοινὸς ἑορτασµός; Εἰς
τίποτε οὐσιαστικόν, παρὰ µόνον εἰς
τὸ νὰ ὠφελήση τὰ οἰκουµενιστικὰ
σχέδια. Ποῖον ζήτηµα θὰ λύση ἕνας
κοινὸς ἑορτασµός; Τὶς ἡµέρες ἀνα-
παύσεως ἀπὸ τὴν ἐργασίαν δι’
Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν εἰς
χώρας Παπικῶν ἢ Προτεσταντῶν.
Ἐπουσιῶδες! Μᾶλλον θὰ δηµιουρ-
γήση περισσότερα προβλήµατα,
καθὼς θὰ λειτουργήση ὡς τέχνα-
σµα, διὰ νὰ προσελκυσθοῦν εἰς τὴν
Οὐνίαν ἀνυποψίαστοι χριστιανοί.
Πολὺ περισσότερον θὰ βλάψη τοὺς
Ὀρθοδόξους, διότι πιθανὸν θὰ δη-
µιουργήση νέον σχίσµα. Γνωρίζο-
µεν καλῶς εἰς τὴν καθηµερινότητα
τὰ ὅσα µᾶς ἔχει κληροδοτήσει τὸ
σχίσµα τοῦ Παλαιοῦ Ἡµερολογίου,
καὶ µία νέα ἀλλαγὴ τὸ µόνον ποὺ
θὰ ἐπέφερε εἶναι κλυδωνισµὸν τοῦ
Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας.

Συµφώνως πρὸς τὸ in2life.gr τῆς
12ης Ἰουνίου 2015: «Τὴν διάθεση
τῆς Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νὰ
ὁρισθεῖ σταθερὴ ἡµεροµηνία ἑορτα-
σµοῦ γιὰ τὸ Πάσχα, ὥστε νὰ γιορτά-
ζεται ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ ὅλους τοὺς
χριστιανούς, ἔκανε γνωστὴ ὁ πάπας
Φραγκίσκος, κατὰ τὴν ὁµιλία του
στὴν βασιλικὴ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη τοῦΛατερανοῦ, στὴν Ρώµη,
ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς διεθνοῦς συνάντη-
σης τῶν καθολικῶν κληρικῶν. «Ἡ
Ρωµαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία εἶναι δια-
τεθειµένη νὰ ὁρίσει µία σταθερὴ ἡµε-
ροµηνία γιὰ τὸ Πάσχα, ὥστε νὰ
µπορεῖ νὰ γιορτάζεται τὴν ἴδια ἡµέ-
ρα ἀπ’ὅλους τοὺς χριστιανούς. Ἀπὸ
τοὺς Καθολικούς, Ὀρθόδοξους καὶ
Προτεστάντες», τόνισε ὁ Φραγκί-
σκος. Ὁ ποντίφικας πρόσθεσε ὅτι ἡ
Καθολικὴ Ἐκκλησία εἶναι διατεθειµέ-
νη νὰ σταµατήσει νὰ ἀκολουθεῖ τὴν
καθορισµένη, ἕως τώρα, ἡµεροµη-
νία ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ στὴν πρώτη
πανσέληνο µετὰ τὴν ἐαρινὴ ἰσηµε-
ρία». Ὅπως ἀναφέρουν Ἰταλοὶ σχο-
λιαστὲς πρόκειται γιὰ σηµαντικὴ κί-

νηση οἰκουµενικοῦ διαλόγου, µετὰ
τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀργεντινοῦ πάπα,
νὰ κάνει ἀναφορά, κατὰ τὴν τελετὴ
ἐνθρόνισής του, µόνον στὸν τίτλο
τοῦ ἐπισκόπου Ρώµης. Σύµφωνα µὲ
πληροφορίες, ἐπίσης, ὁ Φραγκί-
σκος, τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα θὰ
προχωρήσει σὲ νέα κίνηση ποὺ
πρόκειται νὰ ἐνισχύσει τὸ πνεῦµα
διαλόγου καὶ ἀδελφοσύνης µὲ τοὺς
Ὀρθόδοξους».

Νέα παραχάραξις
τῆς Παραδόσεως;

Ἐρωτῶµεν τὴν «ἕδραν τῆς ὑπε-
ρηφανείας»: Ἀκόµη καὶ ἐὰν ὡρίζετο
κοινὴ ἡµεροµηνία τί θὰ ἑώρταζαν οἱ
Προτεστάντες, ἐφόσον διὰ τὴν συν-

τριπτικὴν πλειοψηφίαν ἡ Ἀνάστασις
δὲν εἶναι πραγµατικὸν γεγονὸς ἀλλὰ
συµβολικόν; Μία κοινὴ ἡµεροµηνία,
διὰ νὰ ἑορτάζωµεν καὶ πάλιν διαφο-
ρετικὰ πράγµατα; Ἐντελῶς ἄστοχον!
Κατ᾽ ἀρχὰς πρέπει νὰ λυθοῦν τὰ
δογµατικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ζητήµα-
τα, ἂν αὐτὸ εἶναι δυνατόν, καὶ ἔπειτα
ὅλα θὰ διευθετηθοῦν. Ἀλλὰ ὁ Πάπας
δὲν εἶναι τόσον ἀφελής, διὰ νὰ προ-
τείνη κάτι τέτοιο. Ἐπιθυµεῖ νὰ κατα-
δείξη πὼς ὁ ἴδιος µπορεῖ νὰ εἶναι
ρυθµιστὴς ὁλοκλήρου τῆς χριστιανο-
σύνης καὶ πὼς ὑπέρκειται τῶν Ἁγίων
Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Ἐφόσον,
αὐτὸς θὰ ὁρίση µίαν νέαν ἡµεροµη-
νίαν, διαφορετικὴν ἀπὸ ἐκείνην ποὺ
σοφῶς ὥρισαν «οἱ τὰ πάντα καλῶς
διαταξάµενοι θεῖοι Πατέρες», ὄχι µό-

νον παραχαράσσει διὰ ἀκόµη µίαν
φορὰν τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν, ἀλλὰ
θέτει ἑαυτὸν ὑπεράνω τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας. Ποῖος θὰ δεχθῆ ἀπὸ
ἕνα αἱρετικὸν καὶ νεόκοπον Πάπαν
τέτοιες προτάσεις; Ὅσον διὰ τὸ ὅτι
ἐµφανίζεται νὰ δείχνη τοιουτοτρόπως
διαλλακτικότητα καὶ ὑποχωρητικότη-
τα, ἔχοµεν νὰ κάνωµεν µίαν ἀντιπρό-
τασιν: Κύριε Φραγκίσκε, ἀποβάλετε
πρῶτον τὸν τίτλον «Ἁγιώτατος»,
ὅπως ἔλεγε ὁ π. Φιλόθεος Ζερβάκος,
ἀπεκδυθῆτε πᾶσαν κοσµικὴν ἐξου-
σίαν τοῦ Ποντίφηκος, δηλώσατε
ὑποταγὴν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀπορ-

Ἡ ὑπερφίαλος ἐπιστήµη
Ἡ ἐπιστήµη ἔχει σηµεῖο ἀνα-

φορᾶςτηςτόνἄνθρωποκαίἀπο-
σκοπεῖ µέσῳ τῆς γνώσεως, ἡ
ὁποία εἶναι θεϊκό χάρισµα, νά
ὑπηρετήση αὐτόν καί τό κοινωνι-
κό γίγνεσθαι. Στήν ἐποχή µας
ὅµως ἡ γνώση ἔχει καταστήσει
τόνἄθεοκαίεἰδωλολάτρηἐπιστή-
µονα ὑπερόπτη καί ἐγωκεντρικό.
Ἔτσι ὁ χωρίς φόβο ὑπερφίαλος,
ὑλιστής ἐπιστήµονας ἔχει ξεπε-
ράσει κάθε ὅριο στήν διαχείριση
αὐτῆς τῆς γνώσεως, µέ ἀποτέλε-
σµα νά µή γνωρίζουµε τί πειρά-
µατα γίνονται καί σέ τί ἀποσκο-
ποῦν. Ἀφορµή λάβαµε ἀπό δη-
µοσίευµα τοῦ defencenet (7.6.15),
τό ὁποῖον ἀναφέρεται στά µυστι-
κά πειράµατα πού ἔκανε ἡ CIA
χρησιµοποιώντας ναρκωτικά σέ
ἀνυποψίαστους πολίτες, γιά νά
τούς ἐλέγξη. Τά στοιχεῖα τά ἔφερε
στήν δηµοσιότητα τό 1977 ὁ Τζόν
Μάρκς, πράκτορας τῆς CIA:: «Γιά
εἴκοσι χρόνια ἐν ἀγνοίᾳ τῆς Κυ-
βερνήσεως, ἡ CIA χορηγοῦσε
ναρκωτικές οὐσίες σέ πολίτες καί
σέ ὑπαλλήλους της, προκειµένου
νά ἀνακαλύψει τίς παρενέργειες
στήν ἀντίληψη καί λειτουργία τοῦ
ἐγκεφάλου. [9] Τό πείραµα ξεκί-
νησε τό 1953 µέ τήν συνεργασία
πολλῶν ἐπιστηµόνων καί
γνωστῶν πανεπιστηµίων τῆς
Ἀµερικῆς καί τοῦ Καναδᾶ. Κόστι-
σε 25 ἑκατοµµύρια δολλάρια καί
ἐπικεφαλῆςτουἦτανὁψυχίατρος
∆ρ. Κάµερον. [9] Ἡ ἀποδιοργά-
νωσητοῦµυαλοῦγινότανσυστη-
µατικά, ὥστε νά µπορέσουν νά
τούς κάνουν ὑποχείριά τους. Μέ
ὑπνωτικά χάπια καί παραλυτικές
οὐσίες, τούς καθήλωναν στό κρε-
βάτι γιά πολλές ἡµέρες ἴσως καί
µῆνες».

Τόν προηγούµενο αἰώνα ὁ
ἄνθρωποςεἶχεθεοποιήσειτήνφι-
λοσοφία, στίς ἡµέρες µας ἔχουµε
τήν θεοποίηση τῆς ἐπιστήµης
στήν συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσµα τήν
ἀνεξέλεγκτη καί χωρίς ὅρια πο-
ρεία της. Ἐπίσης ἡ ἐπιστήµη ἔχει
ἄµεση σχέση καί µέ τεράστια
οἰκονοµικά συµφέροντα. Ἔτσι ἡ
γνώση στήν ἄθεη ἐποχή µας ἔγι-
νε τό µέσο γιά οἰκονοµικό κέρδος
καί ἀφετέρου γιά τήν ὑποδούλω-
ση τοῦ ἀνθρώπου τόσο σωµατι-
κάὅσοκαίψυχικά. Γ.Κ.Τ.

TO MARTYRION TOY AGIOY MEUODIOY

Τὴν 20ήν Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Μεθοδίου, Ἐπισκόπου Πατάρων.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
Θείαν μέθοδον τῆς εὐσεβείας, ἐθησαύρισας τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὡς
ἱεράρχης καὶ μάρτυς Μεθόδιε· σὺ γὰρ σοφίας τὸν πλοῦτον δρε-
ψάμενος, ἀθλητικῶς τὸ σὸν τάλαντον ηὔξησας. Πάτερ ὅσιε,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις τῶν Ὁσίων ἡ καλλονή, καὶ αἱρετιζόντων, ὁ θειότα-
τος ἐλεγκτής, τῶν Ἀρχιερέων, τὸ καύχημα τὸ μέγα, καὶ κλέος
τῶν Μαρτύρων, Πάτερ Μεθόδιε.

«Ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι»
Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ βία τῶν οἰκουμενιστῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ἀπειλεῖ τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων. Ἤδη
βλέπουµε δύο κατηγορίες ἀνθρώπων, πού τούς χωρίζει βαθύ
ρῆγµα, τό ὁποῖο συνεχῶς διευρύνεται καί σέ λίγο θά εἶναι δύσκο-

λο νά γεφυρωθεῖ. Ἀπό τή µιά µεριά εἶναι ἐκεῖνοι πού συµφωνοῦν µέ τόν
Οἰκουµενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαῖο καί πανηγυρίζουν ἐπιπολαίως
γιά τά «κατορθώµατά του», ἐνῶ στήν ἄλλη µεριά βλέπουµε τούς διαφω-
νοῦντες, οἱ ὁποῖοι µέ περισσό θάρρος ἀγωνίζονται γιά τή µαταίωση
τῶν δολίων σχεδίων τῶν οἰκουµενιστῶν. Οἱ πρῶτοι δέν ἔχουν ἰδιαίτε-
ρη σχέση µέ τήν Ἐκκλησία καί τάσσονται στό πλευρό τοῦ Πατριάρχη
γιά καθαρά πολιτικούς καί ἰδιοτελεῖς σκοπούς. Τόν βλέπουν ὡς πολιτι-
κό ἡγέτη, ὁ ὁποῖος µαζί µέ τόν ἀγαπηµένο του ἀδελφό, τόν Πάπα τῆς
Ρώµης, θά συµβάλλουν στήν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» καί τήν εἰρήνη
τοῦ σύµπαντος κόσµου! Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ὑλόφρονες, ἄπιστοι,
µαταιόδοξοι, συµφεροντολόγοι, φιλήδονοι καί πολλά ἄλλα. Ὡστόσο,
πλαισιώνουν τόν Πατριάρχη, δέχονται ὑποκριτικῶς τίς εὐλογίες του καί
τόν διαβεβαιώνουν ὅτι εἶναι κοντά του καί ὑποστηρίζουν θερµά τό πο-
λυσχιδές ἔργο του, ἐνῶ δέν γνωρίζουν οὔτε τό ἀλφάβητο τῆς πίστης!
Ἀντίθετα, οἱ δεύτεροι, οἱ διαφωνοῦντες, εἶναι ἀσάλευτοι στήν πίστη,
φτωχοί, στερηµένοι, πειραζόµενοι καί διωκόµενοι. Ἀντιστέκονται σθε-
ναρά καί ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ οἰκουµενισµός εἶναι κίνηµα δαιµονικῆς
ἔµπνευσης, προκειµένου νά παραδοθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία στόν παπισµό!
Ὅλα τά ἄλλα πού λέγονται εἶναι στάχτη στά µάτια. Ἀντιµισθία τῆς σθε-
ναρῆς τους ὁµολογίας εἶναι ἡ περιφρόνηση, ἡ φτώχεια, ὁ ἐµπαιγµός
καί τό µαρτύριο.

Οἱ συµφωνοῦντες µέ τόν οἰκουµενισµό δέν ἔχουν πουθενά στή-
ριγµα. Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἐµπειρία τῶν ἁγίων τούς
ἔχουν καταδικασµένους. Ἀντίθετα, ἡ στάση τῶν διαφωνούντων στη-
ρίζεται στούς λόγους τοῦ Χριστοῦ: «Εἰ ἐµέ ἐδίωξαν καί ὑµᾶς διώξου-
σιν» καί «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καί οἱ βιασταί ἁρπάζουσιν
αὐτήν».

Ὁ Φώτης Κόντογλου, σέ ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν Πατριάρχη
Ἀθηναγόρα, ἔγραφε τό 1965: «Καί σεῖς οἱ ποιµένες τοῦ λαοῦ τί εἴδους
ποιµένες εἶσθε; Τά πρόβατα τά ὁποῖα σᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστός τά
παραδίδετε εἰς τούς λύκους. Συναυλίζεσθε µέ τούς ἄρχοντας τοῦ κό-
σµου τούτου τοῦ παρερχοµένου, διότι ἐζηλώσατε τήν δόξαν αὐτῶν
καί οὐχί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὑπετάξατε τήν πίστιν εἰς τούς ἁµαρτω-
λούς ἀνθρώπους τῶν κοσµικῶν ἐπιθυµιῶν, οἵτινες ὁδηγοῦνται ἀπό
τόν σατανᾶν. Παραδόθητε καί παρεδώσατε τά πρόβατα εἰς τόν
ἄρχοντα τοῦ κόσµου τούτου, εἰς τόν κατέχοντα τήν ὕλην, τόν χρυ-
σόν, τάς ἐφευρέσεις καί τάς µηχανάς, αἱ ὁποῖαι καταπλήττουν τά
πλήθη, ὡς θαύµατα τοῦ ἀντιχρίστου. Παρεδόθητε καί παρεδώσατε
τά πρόβατα εἰς τήν ψευδώνυµον γνῶσιν, «τήν κενήν ἀπάτην», τήν
διδασκοµένην εἰς τάς χώρας τῆς ἀθεΐας καί τῆς ἀπογνώσεως, ὅπου
οὐκ ἔστιν οὐδέ ὀσµή τῆς αἰωνίου ζωῆς καί τῆς ἀληθοῦς γνώσεως,
τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ» (Ἀντιπαπικά, 1983, σελ. 16) Καί γιά τίς ἀντι-
δράσεις τῶν οἰκουµενιστῶν ἀπέναντι στούς γενναίους ὁµολογητές
τῆς Ὀρθοδοξίας, ἔγραφε: «Ἀκονίσατε τήν µάχαιραν τῆς αἰσχύνης.
Ἀποστείλατε τά ὄργανα τῆς βίας, τά ὁποῖα σᾶς δορυφοροῦν καί µέ
τά ὁποῖα εἶναι πάντοτε πάνοπλος ἡ ἀποστασία. Ἀποστείλατέ τα
ἐναντίον µας. Ἤδη εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ἐνεφανίσθη τό αἱµατωµένον
καί ἀποτρόπαιον φάσγανον τῆς βίας, διά νά ἐνσπείρῃ τόν τρόµον
εἰς τάς ἁγίας καρδίας τῶν γερόντων, τῶν ἀσκητῶν καί τῶν ἐρηµιτῶν,
οἱ ὁποῖοι ἔζησαν ἐν δοκιµασίαις, ἐν στερήσει, ἐν τελείᾳ ἀπαρνήσει

Ὅσο κι ἂν τὸ κακὸ βαριοσκε-
πάζει τὴν οἰκουµένη, ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι πλασµένος γιὰ τὰ
ὡραῖα, τὰ µεγάλα καὶ τὰ ὑψη-
λά. Ἡ καρδιά του φλογίζεται κι
ἡ ψυχή του ἐµπνέεται ἀπ᾽ τὶς
ἀνώτερες ἀξίες τῆς ζωῆς. Σω-
µατικὰ πατάει στὴ γῆ, µὰ τὸ
πνεῦµα του πετάει στοὺς
οὐρανούς. Μὲ τὰ µάτια τοῦ σώ-
µατος βλέπει τὰ ὁρατά, µὰ µὲ
τὰ µάτια τῆς ψυχῆς ἀτενίζει τ᾽
ἀόρατα καὶ πνευµατικά.

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὁραµατι-
σµούς. Ἔχει ὑπέρλογες µετα-
φυσικὲς ἐκστάσεις. Ἔχει πό-
θους καὶ ἰδανικά. Ἔχει ὄνειρα,
ὄχι ὅµως ὀνειροφαντασίες! Μὲ
τοὺς ὁραµατισµούς του
αὐτούς, ὀµορφοχτίζει τὸ µέλ-
λον του. Αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
γιὰ τὸν Κύριό µας: «κατῆλθεν
ἵνα ὑψωθῶµεν, ἐπειράσθη ἵνα
νικήσωµεν», µπορεῖ, µεταφο-
ρικά, νὰ ἰσχύσει γιὰ τὸν καθένα
µας. Γεννηθήκαµε, γιὰ νὰ ὑψω-
θοῦµε, πειραστήκαµε, γιὰ νὰ
νικήσουµε.

Ὅπου ὁραµατισµοὶ καὶ ἱερὲς
Χριστονοσταλγικὲς ἐκστάσεις
καὶ ὁραµατισµοὶ τῆς καρδιᾶς,
ἐκεῖ καὶ οἱ ἐπιτυχίες. «Υἱέ, δός

µοι σὴν καρδίαν», παρακαλεῖ ὁ
Θεός. Τίποτε περισσότερο. Θὰ
προβάλουµε ἄρνηση στὴν
ἀγάπη Του; Πρὸς Θεοῦ! Ὅπου
τῆς φλογερῆς καὶ ἀγωνιστικῆς
ψυχῆς οἱ στόχοι καὶ τ᾽ ἀγωνί-
σµατα, ἐκεῖ καὶ τὰ βραβεῖα τῆς
νίκης. Ὁ κορυφαῖος ἀπόστο-
λος Παῦλος, µᾶς ἀπευθύνει τὸν
συνθηµατικὸ λόγο: «Τῷ πνεύ-
µατι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δου-
λεύοντες... τῇ προσευχῇ προσ-
καρτεροῦντες» (Ρωµ. ΙΒ΄11).
Εὔστοχα καὶ ὡραῖα διατυπώνει
τὴν ἀγωνιστικότητα τῆς ἀρετῆς
ὁ ὅσιος Ἐφραὶµ ὁ Σύρος, ὅταν
λέγει: «Ὀξυποδήσατε πρὸς τὴν
λαµπρότητα τῆς ἀρετῆς». Τρέξ-
τε νὰ ἐπιτύχετε τὴν πιὸ
λαµπρὴ νίκη, τὴ νίκη τῆς
ἀρετῆς.

«Οἱ ἐν τῷ σταδίῳ πάντες µὲν
τρέχουσιν, εἷς δὲ λαµβάνει τὸ
βραβεῖον» (Α΄ Κορ. Θ΄ 24).
Πολλοὶ τρέχουνε στὸ στάδιο,
ἀλλ᾽ ὁ πρῶτος εἶναι ὁ νικητής.
Καὶ τότε! Τί µεγαλεῖο καὶ τί
ὀµορφιὰ κρύβει τούτη ἡ νίκη
τῆς ἀρετῆς! Κλείω µὲ δυὸ µόνο
λέξεις τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου:
«ΑΡΕΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΘΑΙ».

Πάνω ἀπ᾽ ὅλα, προέχει ἡ
ΑΡΕΤΗ.

Προτείνει κοινήν ἡμερομηνίαν διά Ὀρθοδόξους, Παπικούς καί Προτεστάντας. Εἰς νέον πειρασμὸν
ζητεῖ νὰ ἐμβάλη τὴν Ἐκκλησίαν ὁ παμπόνηρος Παπισμός. Τὰ μεταρρυθμιστικὰ λάθη τὰ ὁποῖα τὸν
ἐνέπλεξαν εἰς τὸν κυκεῶνα τοῦ νεωτερισμοῦ, ἐπιθυμεῖ νὰ τὰ μεταδώση καὶ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν;

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε τὴν 12ην Ἰου-
νίου 2015 εἰς τήν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους διά τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τήν
ἀκόλουθον ἐπιστολήν, πού ἀφορᾶ εἰς τήν Προεδρίαν τοῦ Δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη εἰς τό Ἵδρυμα τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας.
Πρός Τήν Ἱεράν Κοινότητα:
Πανοσιολογιώτατοι καί Ὁσιολογιώτατοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Φιλαδέλφως καί ἀγαπητικῶς προάγοµαι νά ἀπευθυνθῶ πρός τίς Σεπτές
Πανοσιολογιότητες καί Ὁσιολογιότητές Σας, γιά νά καταθέσω τόν βαθύτατο
παραπικρασµό µου καί, γιά νά προσυπογράψω τήν ἀπό 13/5/2015 ἐπιστολή
πρός Σᾶς τῆς «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» καί γιά νά δια-
µαρτυρηθῶ σάν ἔσχατο µέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ γιά τήν συνέργειά
Σας διά τῆς ἀνοχῆς Σας, ὅπως θά τεκµηριώσω στό εἰδεχθέστατο ἔγκληµα πού
διαπράττεται ἀπό τόν σηµερινό τραγικό καί ἐκπεσµένο κόσµο µας µέ τή θε-
σµοθέτηση τοῦ κακουργήµατος τῆς παρά φύσι ἀσέλγειας, πού ἀνατρέπει τήν
ἀνθρωπίνη φυσιολογία καί τήν ὀρθόδοξη χριστιανική ὀντολογία καθώς καί τόν
νοµικό µας πολιτισµό καί ἐγκαθιδρύει σάν θεσµό δικαίου τήν ἀντιαισθητική καί
ἄτεχνη καί ἀφύσικη καί φθοροποιό γιά τήν σωµατική καί ψυχική ἀκεραιότητα
καί ὑγιεία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀπόπειρα µιµήσεως τοῦ ἑτέρου φύλου,
πού ἀποτελεῖ τό σαπρό κοσµοείδωλο καί τήν πρακτική τῆς κατεγνωσµένης
ἀπό τόν Θεῖο Νόµο (Γεν. ιγ΄ 13, Λευ. κ΄13, Ρωµ. α΄26-27, Α΄Κορ. ς΄ 6-9) καί τό
Κανονικό µας ∆ίκαιο (Ἱ. Κανόνες Ζ΄ καί ΞΒ΄ τοῦ Μ. Βασιλείου ἐπικυρωθέντες
ὡρισµένως ἀπό τόν Β΄ Κανόνα τῆς ἁγίας ς΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου,∆΄ Γρηγο-
ρίου Νύσσης ἐπικυρωθέντος ὡσαύτως ἀπό τόν µνηµονευόµενο Κανόνα τῆς
ς΄ Οἰκουµ. Συνόδου καί ιη΄ ἁγ. Ἰωάννου Νηστευτοῦ) ὁµοφυλοφιλίας.

Σύµφωνα πρός τό ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας τῆς 15/5/2015 «Τό νέο
∆.Σ. τῆς πενταετίας 2015-2020 συγκροτήθηκε σέ σῶµα ὡς ἑξῆς: Πρόεδρος ὁ∆ή-
µαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, ἐπίτιµος Πρόεδρος ὁ ἑκάστοτε

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Ο “Ο.Τ”. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
Ἡ Παγκόσµιος Κυβέρνησις ἔρχεται!

ΤΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΕΧΗ ΔΡΑΣΙΝ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ - ΚΤΕ/ΟΗΕ»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Ὁ Σεβ. Πειραιῶς διά τήν ὁμοφυλοφιλίαν

Πολλάκις ἔχοµεν γράψει διὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους
πρέπει νὰ ὑπάρχη µία ἑνιαία Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὑπάρχουν ὅµως καὶ λό-
γοι ποὺ ὑπαγορεύουν µίαν τοιαύτην ἑνοποίησιν, οἱ ὁποῖοι ἅπτονται τοῦ µέλ-
λοντος τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἔθνους. Εἰς τὸ παρὸν ἄρθρον θὰ ἰχνο-
γραφήσωµεν ἐνδεικτικῶς τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ καταδεικνύουν τοὺς κινδύ-
νους ποὺ διατρέχοµεν ὡς Γένος, Ἑλληνικὸν καὶ Ὀρθόδοξον.

Αἱ παράλογοι διεκδικήσεις τῆς Ἀλβανίας
Τὸ ἀρχαῖον Ἰλλυρικὸν κατῳκεῖτο ἀπὸ ἑλληνικὰ φῦλα καὶ, ὅταν διεδόθη

τὸ Εὐαγγέλιον, ὅλαι αἱ περιοχαί τῆς Ἠπείρου, Βορείου Ἠπείρου καὶ ἀκόµη
περισσότερον βορείως ἔγιναν µέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅµως, µετὰ τὴν ἐξάπλωσιν τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας σχεδὸν τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἔµεινε νὰ θυµίζη αὐτὴν τὴν ἱστορίαν εἰς
τὴν γείτονα χώραν, καὶ τὰ ὅσα ὀλίγα, προσεπάθησαν νὰ ἐξαφανισθοῦν.
Παρὰ τὴν µεταστροφὴν τῶν τελευταίων ἐτῶν µετὰ τὴν δηµιουργίαν τῆς
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τὰ πολιτικὰ σχέδια ἔχουν ἄλλα εἰς
τὸ πρόγραµµά των. Ὁ Σεβ. Μητρ. Κονίτσης προσφάτως ἐξέπεµψε σῆµα
S.O.S. διὰ τὴν Ἤπειρον, ἀλλὰ δὲν βλέποµεν νὰ εἰσακούεται.

Συµφώνως πρὸς τὴν karfitsa.gr τῆς 27ης Μαΐου 2015: «Τὸ Φθινόπωρο
τοῦ 2012 ὁ τότε Πρωθυπουργὸς Σαλὴ Μπερίσα ὅρισε τὴν Μεγάλη Ἀλβα-
νία «ἀπὸ τὴν Πρέβεζα µέχρι τὸ Πρέσεβο, ἀπὸ τὸ Τέτοβο µέχρι τὸ Σαντζὰκ
καὶ ἀπὸ τὰ Σκόπια µέχρι τὴν Πρίστινα». Περιλαµβάνει ἐπίσης ὅλη τὴν
ἑλληνικὴ ∆υτικὴ ΜακεδονίαQ Στὶς 11.1.2014 οἱ Πρωθυπουργοὶ τῆς Ἀλβα-
νίας Ἔντι Ράµα καὶ τοῦ Κοσσόβου Χασὶµ Θάτσι συγκροτοῦν τὴν πρώτη σύ-
νοδο κορυφῆς γιὰ τὴ Μεγάλη Ἀλβανία στὴν Πρίζρεν - Πρισρένη- τοῦ Κοσ-
σόβου, ὅπου ὁ Ἀλβανικὸς Σύνδεσµος τὸ 1878 προκήρυξε τὸ ἑνιαῖο Ἀλβα-
νικὸ Ἔθνος. Ἐκεῖ ὑποδέχονται τὸν Μεγάλο Ἀδελφὸ Ταγὶπ Ἐρντογάν ποὺ
διακηρύσσει: «Τὸ Κόσσοβο εἶναι Τουρκία καὶ ἡ Τουρκία Κόσσοβο»Q
«13.5.2015 Ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογκάν θεµελιώνει στὸ
κέντρο τῶν Τιράνων ἕνα τζαµὶ τὸ ὁποῖο χρηµατοδοτεῖ µὲ 30 ἑκατοµµύρια
εὐρὼ καὶ θὰ εἶναι τὸ µεγαλύτερο στὰ Βαλκάνια! Μὲ τὸν Ἀλβανὸ ὁµόλογό
του ἐγκαινιάζει νέο τζαµὶ, στὸ ὀθωµανικὸ φρούριο Πρέζε. Λέει: «Εἶναι τὸ
σύµβολο τῆς κοινῆς κληρονοµιᾶς µας». Συµφωνεῖ µὲ τὸν Ἔντι Ράµα «νὰ
ὑπογράψουµε τὸ συντοµότερο δυνατὸν ἕνα σύµφωνο στρατηγικῆς σχέ-
σης». Τὸν συνοδεύουν 120 Τοῦρκοι ἐπιχειρηµατίες. Στὴν Ἀλβανία ἡ Τουρ-
κία ἔχει ἐπενδύσει 2,7 δισεκατοµµύρια δολλάρια, διαθέτει 296 ἐπιχειρήσεις
καὶ ναύσταθµο τοῦ πολεµικοῦ στόλου της στὸν Αὐλώνα».

Εἰς τί αὐτὴ ἡ βιασύνη καὶ ἡ ἐγκαρδιότης; Γιατί νὰ ρέη τόσον χρῆµα διὰ
κατασκευὴν θρησκευτικῶν τόπων; Τὴν ἀπάντησιν εὕρωµεν εἰς τὸν
Πρωϊνὸν Λόγον Ἰωαννίνων τῆς 18ης Μαΐου ἐ.ἔ.: «Ἡ οἰκονοµικὴ καὶ κοινω-
νικὴ ἀνάπτυξη τῆς Ἀλβανίας στὴν ἐποχὴ µας ἐνισχύθηκε καὶ ἀπὸ προ-
γράµµατα ἀρωγῆς Μουσουλµανικῶν ὀργανώσεων, ἀλλὰ καὶ Μουσουλ-
µανικῶν κρατῶν, ὅπως ἡ Τουρκία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κράτη τῆς περιοχῆς τοῦ
Περσικοῦ ΚόλπουQ Ἀλλὰ ἐπιδιώκουν κέντρα, ἐκτὸς καὶ ἐντὸς Ἀλβανίας,
νὰ τοὺς χρησιµοποιήσουν στὴν ἐπίτευξη φανατικῶν σκοπῶν, ποὺ εἶναι
στὴν οὐσία πολιτικοί, ἐθνικιστικοὶ καὶ οἰκονοµικοὶ, ἀλλὰ περιτυλίγονται µὲ
θρησκευτικὸ µανδύα. Ἀπὸ τὴ µία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Ἀλβανία δι-
δάσκει καὶ ἀκολουθεῖ τὸ δρόµο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συνεργασίας. Καὶ ἀπὸ τὴν

Ἡ Ἑλλὰς κινδυνεύουσα! Τὸ σκοτεινὸν
σχέδιον ἰσλαμοποιήσεως

καὶ διαμελισμοῦ τῆς Πατρίδος μας

• Ἀντίδρασις τοῦ Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν διὰ τὸ «σύµφω-
νον συµβιώσεως». Σελ.8

• Συγχαρητήριοι ἐπιστολαὶ
πρὸς φοιτητὰς θεολογίας
τοῦ Α.Π.Θ. Σελ.7

• ∆ιαχριστιανικὴ µεθοδευµέ-
νη συνάντησις εἰς ∆αµα-
σκόν Σελ.8

• Ἡ Ἱ.Μ. Κηφισίας κρούει τόν
κώδωνα τοῦ κινδύνου
Σελ.8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ (Β΄ µέρος)
Ἡ µακροχρόνια προσπάθεια δηµιουργίας µιᾶς Παγκόσµιας Κυβέρνη-

σης (ἢ καὶ «διακυβέρνησης») µὲ κύριο κανάλι ἐπίτευξης τοῦ σκοποῦ τὴν
παγκόσµια Μασονία (καὶ τοὺς θεοσοφιστές, βεβαιότατα) ἔχει τοὺς χρονο-
λογικούς της σταθµούς, τὸν σταθερὸ βηµατισµό της. Καὶ ἡ προσπάθεια
αὐτὴ γίνεται µὲ διάφορες κατὰ καιροὺς ἀφορµές, δικαιολογίες, προφάσεις,
ἂν θέλετε. Κατὰ µερικοὺς οἱ κινοῦντες αὐτὴν τὴν προσπάθεια ἔχουν ἀγαθὴ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(2ον- Τελευταῖον)
Σ΄ ἕνα νεώτερο βιβλίο τῆς Μο-

ναχῆς Θεολογίας «Ἡ ἐν Χριστῷ
ὑπέρβαση τοῦ θανάτου», γίνεται λό-
γος γιὰ τὸ µεγαλύτερο καὶ πλέον
δυσνόητο µυστήριο τῆς ζωῆς µας, τὸ
µυστήριο τοῦ θανάτου. Πρόκειται γιὰ
µία ὁµιλία ποὺ ἔγινε κατόπιν προσ-
κλήσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροί-
ας ( στὶς 27 Ἀπριλίου 2015) στὴν
αἴθουσα τοῦ∆ηµοτικοῦ Θεάτρου Να-
ούσης. Στὸ προλογικὸ σηµείωµα
γράφει ἡ ἁγία Καθηγουµένη: «Κατ’
ἀρχάς, ἡ ἀφόρµησή µου γι’ αὐτὸ τὸ
θέµα εἶναι ἡ ἁρµοδιότητά µου, ἡ κα-
θηµερινή µου ἀναστροφὴ µὲ πεν-

θοῦντες ἀνθρώπους καὶ ἡ ἄµεση
ἀνάγκη παραµυθίας τους σύµφωνα
µὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Θεοῦ διὰ στό-
µατος τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου: «Πα-
ραµυθεῖτε, παραµυθεῖτε τὸν λαόν
µου» (µ΄, 1) καὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου: «παραµυθεῖτε τοὺς ὀλιγοψύ-
χους» (Α΄Θεσσαλ. ε΄, 14 ).

Ἁπλά, σκέφτηκα νὰ κάνω µία σύν-
οψη ὅλης αὐτῆς τῆς ἀλήθειας καὶ
αὐτῆς τῆς σοφίας. Ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ
ἀπέραντο ὑλικὸ νὰ κάνω µία περίλη-
ψη γύρω ἀπὸ τὸ γεγονὸς τοῦ θανά-
του, µία ἀναζύµωση τοῦ ὑπάρχον-
τος ὑλικοῦ, µία ἀνάπλαση στὴ σκά-
φη τῆς δικῆς µου ἐµπειρίας τοῦ θα-

νάτου. Ἐφ’ ὅσον ἤπια µέχρι τρυγὸς
τὸ πικρὸ αὐτὸ ποτήρι καὶ τῆς ὀρφά-
νιας καὶ τοῦ µητρικοῦ πόνου µὲ τὸν
θάνατο τῆς πνευµατικῆς µου πρωτό-
τοκης θυγατέρας καὶ τοῦ θανάτου
ἄλλων στενῶν συγγενῶν, θέλησα
νὰ ἑτοιµάσω ἕνα ἔδεσµα, κατάλληλο
γιὰ ὅλα τὰ στοµάχια, στὸ µέτρο τοῦ
δυνατοῦ, εὔπεπτο ,ὥστε κάποιος
ποὺ πληγώθηκε ἀπὸ τὸν θάνατο, νὰ
µπορεῖ ἄµεσα νὰ πάρει ἕνα παυσί-
πονο, µία πρώτη βοήθεια µὲ βάση
τὴ σχετικὴ ἀλήθεια τῆς πίστεώς µας.
Γιατί ὅταν κανεὶς καίγεται, δὲν ὀνει-
ρεύεται µία ἀπέραντη δροσερὴ πα-
ραλία, ζητάει ἕνα ποτήρι κρύο νερὸ
νὰ ξεδιψάσει. Γιὰ ὅποιον ὅµως θέλει
νὰ ἐντρυφήσει περισσότερο γύρω
ἀπὸ τὸ θέµα τοῦ θανάτου, ὑπάρ-
χουν καὶ βαθύτερα νερὰ θεολογικῆς
ἐµβάθυνσης καὶ εὐρύτητας» (σελ. 8
– 9). Ἐδῶ ἀναφέρονται καὶ οἱ λόγοι
τοῦ ἐσχάτως ἁγιοκαταταχθέντος ὁσί-
ου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου γιὰ τὴν
ἀξία καὶ τὴν ὠφέλεια τῶν κεκοιµηµέ-
νων ἀπὸ τὰ µνηµόσυνα ποὺ τε-

λοῦµε κατὰ τὴν ἐκκλησιαστική µας
Παράδοση (σελ. 38 – 39).

* * *
Ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα βιβλία τῆς

Μοναχῆς Θεολογίας περιέχει διάφο-
ρα θεολογικὰ µελετήµατα, καὶ φέρει
τὸν τίτλο «Μοναχικὰ ἐντρυφήµατα»
(σελ. 144). Εἶναι ἀφιερωµένο στὸν
ὅσιο Παΐσιο τὸν Νέον, καὶ ὓστερ’ ἀπὸ
τὰ σύντοµα Προλογικὰ (σελ. 7- 13),
ἀκολουθοῦν πέντε µοναχικὰ καὶ
ἀσκητικὰ κείµενα, ποὺ βοηθοῦν τὸν
ἀναγνώστη νὰ ἐντρυφήσει στὴν
ἀγγελικὴ Πολιτεία τῶν Μοναχῶν.

Τὸ α΄ κείµενο, ποὺ ἐπιγράφεται
«Ὁ Ὀρθόδοξος Μοναχισµός», ἀπο-
τελεῖ µία σύντοµη θεώρηση τοῦ Κοι-
νοβιακοῦ κυρίως Μοναχισµοῦ καὶ
µία προσέγγιση τοῦ πολύπλευρου
ἔργου του. Τὸ β΄, φέρει τὸν τίτλο «Ὁ
ἱερὸς Χρυσόστοµος χειραγωγὸς τῶν
Μοναχῶν στὴν πρὸς Χριστὸν ἀγά-
πη» καὶ εἶναι µία εἰσήγηση ποὺ ἔγινε
στὸν ἑορτασµὸ τῶν 1600 χρόνων
ἀπὸ τὴν Κοίµηση τοῦ Χρυσοστόµου

(Παναγία Σουµελᾶ, 2007). Τὸ γ΄ εἶναι
µία σύντοµη εἰσήγηση στὸ Μονα-
στικὸ Συνέδριο στὴν Ἱ. Μονὴ ἁγίου
Γρηγορίου Παλαµᾶ (Κουφάλια,
2008), καὶ φέρει τὸν τίτλο «Μονα-
χισµὸς καὶ Ἱεραποστολή». Ὁ Μονα-
χισµὸς , σηµειώνει ἡ ἁγία Καθηγου-
µένη Θεολογία, «παρὰ τὸν ἡσυχα-
στικὸ χαρακτῆρα τῆς ζωῆς του, ἔχει
χρέος νὰ ποθεῖ καὶ - κατὰ τὸ µέτρον
τοῦ δυνατοῦ - νὰ φανερώνει τὸ µήνυ-
µα τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς συναν-
θρώπους του. Ἡ σωτηρία τοῦ σύµ-
παντος κόσµου εἶναι ὁ στόχος τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς
ὁποίας ἀναβλύζουν αὐτοὶ οἱ ἀείρροοι
ποταµοί, ὁ Μοναχισµὸς καὶ ἡ Ἱερα-
ποστολή, ποὺ ἀρδεύουν τὸ σῶµα
της καὶ καταλήγουν στὴ Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν» (σελ 11). Τὸ δ΄ κείµενο,
µία πραγµατικὴ ἀποκάλυψη γιὰ τὸν
ὑπογραφόµενο, εἶναι ἕνας «Ἱκετή-
ριος Κανὼν εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην
τῆς Κλίµακος», καὶ ἀποτελεῖ ποιητικὴ
καὶ ὑµνογραφικὴ µετάπλαση τῶν
σπουδαιοτέρων σηµείων τῶν ἀσκη-

τικῶνΛόγων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Τὸν
ἄκουσα ὅλον τὸν Κανόνα σὲ CD
ψαλλόµενον ἀπὸ τὸν µοναστικὸ
Χορὸ τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Μικροκά-
στρου κ’ ἔµεινα κατενθουσιασµένος,
πληµµυρισµένος ἀπὸ πραγµατικὴ
κατάνυξη. Μακάρι, σὲ ὅλα τὰ Ὀρθό-
δοξα Μοναστήρια, νὰ ψαλλόταν -
παράλληλα µὲ τὸν Ἀκάθιστον Ὕµνο
πρὸς τὴ Θεοτόκο- καὶ αὐτὸς ὁ Ἰκετή-
ριος καὶ τόσο κατανυκτικὸς καὶ διδα-
κτικὸς Κανών! Παραθέτω ἐδῶ µία
στροφὴ µόνο ἀπὸ τὴν α΄ ᾠδή, ποὺ
ψάλλεται σύµφωνα µὲ τὸν εἱρµὸ τοῦ
πλαγίου δ΄, «Ἀρµατηλάτην Φαραὼ
ἐβύθισε»: Στίχ, Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέ-
σβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Τῶν τὴν ἀτραπὸν ἑλόµενοι δια-
δραµεῖν, ἀδελφοί, γνῶµεν ὡς Ἀγγέ-
λων, πολιτείαν µέλλοµεν,µιµήσασθαι
ἐν σώµατι καὶ ἐν γνώσει ἀσκῆσαι,
διηνεκῆ βίαν φύσεως τοῦτο Μοναχὸς
ἀληθῶς ἐστὶ» (σελ.91).

Ἐδῶ τὸ µέλος τῆς βυζαντινῆς µου-
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Εἶναι ἡ πρώτη µας συνάντηση κατὰ τὸ Νέ-
ον Ἔτος γι’ αὐτὸ νὰ εὐχηθοῦµε ἀπὸ βά-
θους ψυχῆς καλὴ χρονιὰ κι εὐλογηµένη,

εὐνοϊκὴ καὶ καρποφόρο εἰς ὅλους µας.
Ἡ χαρά µας εἶναι µεγάλη, ἐπειδὴ εἶναι µαζί

µας καὶ ὁ π. Κοσµᾶς ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος µονα-
χός, δόκιµος, ἀγωνιστὴς καὶ συνεργάτης µας,
ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουν ὁ χρόνος καὶ οἱ δυνάµεις
καὶ στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο».

Εἴχαµε ὑποσχεθῆ βέβαια στὴν ἀρχὴ τῶν ὁµι-
λιῶν ὅτι θὰ προσπαθούσαµε νὰ κάνουµε µία
παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ὀρθοδοξία στὴν
Ἑνωµένη Εὐρώπη», µία σειρὰ ὁµιλιῶν, µιὰ ποὺ

καὶ τὸ θέµα εἶναι πολὺ ἐπίκαιρο καὶ θὰ προσπα-
θήσουµε ὅσο τὸ δυνατὸν καὶ στὶς ἑπόµενες ὁµι-
λίες νὰ ἀναλύσουµε αὐτὸ τὸ θέµα.

Ἔρχεται στὸ νοῦ µου µία εἰκόνα, ἡ ὁποία ὑπάρ-
χει στὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου τοῦ µακαριστοῦ Γέ-
ροντος (καὶ τώρα Ἁγίου) τοῦ π. Ἰουστίνου Πόπο-
βιτς τοῦ Σέρβου, ἐκείνου τοῦ µεγάλου θεολόγου,

ποὺ ἔγραψε ἕνα βιβλίο «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καὶ Οἰκουµενισµὸς» καὶ ἀπ’ ἔξω ἔχει µία εἰκόνα
ποὺ εἶναι ὁ Τίµιος Πρόδροµος καὶ ὁ Κύριός µας
καὶ βλέπουµε αὐτὰ τὰ λόγια ὅτι «ἐγὼ ἔχω χρείαν
ὑπὸ Σοῦ βαπτισθῆναι καὶ Σὺ ἔρχη πρός µε» καὶ
µοῦ φαινόταν λιγάκι ἀνεξήγητος αὐτὴ ἡ εἰκόνα,
πῶς ἀκριβῶς τὸ ἐννοοῦσε ὁ Γέροντας αὐτό.

Πιστεύω ὅτι τὸ νόηµα καὶ τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ
περισπουδάστου αὐτοῦ βιβλίου «Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία καὶ Οἰκουµενισµὸς» εἶναι ὅτι ἡ Ὀρθο-
δοξία εἶναι ὁ Χριστός µας καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη
ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς Εὐρώπης, θὰ λέγαµε. Ἡ
Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας µας, τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας µας

καὶ τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ἐµεῖς ἀφήνουµε τὸ φῶς τὸ
ἀληθινὸ καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ κατέχει ἡ πίστη
µας, ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία καὶ προχωροῦµε πρὸς
τὴν Εὐρώπη ἑκόντες-ἄκοντες στὴν ἕνωση
αὐτὴ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἔχουµε καὶ
ἀντιµετωπίζουµε µεγάλους κινδύνους, µεγά-
λους πειρασµούς. Γιὰ νὰ µιλήσῃ κανεὶς τί ἔχει ἡ

Ὀρθοδοξία µας θέλει πολὺ χρόνο. Εὐτυχῶς
εἶναι µαζί µας ὁ π. Κοσµᾶς καὶ θὰ µᾶς πῇ δύο
λόγια πάνω σ’ αὐτὸ τὸ µεγαλεῖο τῆς πίστεώς
µας, τῆς Ὀρθοδοξίας µας. Ἐγὼ ἁπλῶς θὰ ᾽θελα,
καὶ θὰ παραδώσω τὸν λόγο ἐν συνεχείᾳ, νὰ
ὑποµνήσω ἕνα µικρὸ ἀπόσπασµα, ἀριστουργη-
µατικὸ ἀπόσπασµα ἀπὸ τὸν ἐπίλογο τοῦ βιβλίου
«Οἱ µάρτυρες τῆς Ὀρθοδοξίας» τοῦ ἀειµνή-
στου Ἀρχιµανδρίτου Σπυρίδωνος Μπιλάλη.

Ἀφοῦ ἔγραψε τὴν θεολογία τοῦ µαρτυρίου
στὸ τέλος ἔχει ἕνα θαυµάσιο ἐπίλογο καὶ ἀπὸ
αὐτὸν τὸν ἐπίλογο ἁπλῶς παραθέτουµε ἕνα

Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὴν Ἑνωμένην Εὐρώπην*

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.



σικῆς βοηθάει στὴν εὐάρεστη ἐµβά-
θυνση τοῦ µυστικοῦ νοήµατος τοῦ
Μοναχισµοῦ.

Τὸ ε΄ κείµενο εἶναι δανεισµένο ἀπὸ
τὴ «Φιλοκαλία» καὶ εἶναι µία παραµυ-
θητικὴ Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Καρπαθίου (σὲ µετάφραση τοῦ
Ἄντ. Γαλίτη). Στὸ τέλος τοῦ βιβλίου ἡ
ἁγία Καθηγουµένη παραθέτει καὶ µε-
ρικὰ χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσµατα
ἀπὸ κείµενα τῶν Λόγων τοῦ ὁσίου
Παϊσίου, καθὼς καὶ λίγους στίχους
ἐγκωµιαστικούς: «∆εῦτε Ἀδελφοὶ καὶ
εὐωχηθῶµεν / Παΐσιον τὸν Νέον
εὐφηµοῦντες / τὸν ἐν ἐσχάταις ταῖς
ἡµέραις φανέντα / καὶ εἰς τὰς τάξεις
τῶν Ἁγίων πολιτογραφηθένταQ»
(σελ. 138 -142). Τὰ ὅσα τράβηξε ὁ
ὅσιος Παΐσιος καὶ τοὺς πειρασµοὺς
ποὺ πέρασε, συν-οψίζονται σὲ ‘κεῖνα
ποὺ λέγει ἡ ἁγία Καθηγουµένη, γιὰ
τοὺς πραγµατικοὺς Μοναχούς: «∆ὲν
νοεῖται Μοναχὸς ὅποιος δὲν στοιχίζε-
ται µὲ ὅσα µᾶς ἐδίδαξαν οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες γιὰ τὴν ὑποµονή, τὴν προσευ-
χή, τὴν ἁγία ὑπακοή, τὴν πίστη, τὴν
ἀκτηµοσύνη, τὸ δάκρυ, τὴ µετάνοια,
τὴν καθαρότητα στὸ σῶµα καὶ στὸ λο-
γισµό, τὸν κόπο γιὰ τοὺς Ἀδελφοὺς
καὶ τὴν ἐλεηµοσύνη» (σελ. 88).

Γ΄
Τὸ εὐλογηµένο αὐτὸ µελίσσι καὶ

κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδὴ ἡ Ἱ.
Μ. Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Μικρο-
κάστρου Σιατίστης, ἔχει µία µεγάλη
καὶ εὐεργετικὴ ἐπίδραση σὲ ὅλη τὴ
∆υτικὴ Μακεδονία καὶ προσελκύει
ἕνα πλῆθος προσκυνητῶν ἀπ’ ὅλα
τὰ µέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἔχει καὶ
µία εὐγνωµοσύνη πρὸς τοὺς κτίτο-
ρες καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ποιµέ-
νες τοῦ τόπου. Αὐτὸ φαίνεται ἀπ᾽
ὅλες τὶς τιµητικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὰ
µνηµόσυνα πρὸς τοὺς κεκοιµηµέ-
νους καὶ τοὺς συγχρόνους Ἐπισκό-
πους. Πολλαπλὲς ἐκδόσεις ἔχει γνω-
ρίσει τὸ βιβλίο τῆς Καθηγουµένης
Θεολογίας Μοναχῆς καὶ εἶναι ἀφιε-
ρωµένο στὸν µακαριστὸ Μητροπολί-
τη Σιατίστης Ἀντώνιο. Τὸ βιβλίο φέρει

τὸν τίτλο «Ὁ Μοναχὸς καὶ Φιλοµόνα-
χος Ἐπίσκοπος». Εἶχα τὴν εὐλογία
νὰ τὸν γνωρίσω ζῶντα καὶ νὰ τὸν
ἀκούσω νὰ ὁµιλεῖ, καθὼς καὶ νὰ βι-
βλιοκρίνω στὸ περιοδικὸ «Θεολο-
γία» µερικὰ ἐπιστηµονικὰ ἔργα του.
Ἦταν ἕνας γνήσιος ποιµένας καὶ
ζοῦσε ὡς πτωχὸς καὶ ἁπλὸς ἱερεὺς
σὲ ὅλα του - ἀκόµη καὶ µέσα στὴν
ἐπισκοπή του, ὅπου σοῦ ἑτοίµαζε
µόνος τὸν καφὲ ἢ τὸ κέρασµα, ὅταν
τὸν ἐπισκεπτόσουν. Ἡ Καθηγουµένη
ὁµιλεῖ γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὰ ἔργα
τοῦ Ἐπισκόπου σὲ ὅλους τοὺς το-
µεῖς, ἰδίως στὴ λειτουργικὴ ζωή τῶν
ἐνοριῶν καὶ τῶν ἱερῶν Μονῶν. «Ἡ
ὅλη ἀρχιερατικὴ ζωή καὶ ἡ σεµνὴ πο-
λιτεία του ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἀδελφότη-
τα παράδειγµα πρὸς µίµηση, κανόνα
ἀσκητικῆς ζωῆς, ὑπόµνηση ἐναρέ-
του βίου καὶ σιωπηλὸ κήρυγµα τῆς
µαταιότητος τοῦ κόσµου» (σελ. 36).

Σ’ ἕνα βιβλίο τῆς Ἱ. Μονῆς ποὺ
ἐκδόθηκε µετὰ τὴν κοίµηση τοῦ µα-
καριστοῦ Ἐπισκόπου Ἀντωνίου µὲ
τὸν τίτλο «Μνήµη δικαίου µετ’ ἐγκω-
µίων» κ’ ἔχει γνωρίσει ἀπανωτὲς
ἐκδόσεις, περιέχονται διάφορα κείµε-
να ,ποὺ γράφτηκαν πρὸς τιµὴν καὶ
ἐγκωµιασµὸν τοῦ Ἀντωνίου. Ὕστερ’
ἀπὸ ἕνα σύντοµο Πρόλογο τοῦ ση-
µερινοῦ ἐπισκόπου Σιατίστης Παύ-
λου, ὁ ὁποῖος µὲ λίγα λόγια ζωγραφί-
ζει τὴν προσωπικότητα ἑνὸς ἁγίου
ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἄφησε
«ἔντονα ἴχνη εἰς τὰς ψυχὰς τῶν
ἀνθρώπων» ἀκολουθεῖ ἕνα ἑπτασέ-
λιδο «Χρονικὸ τῆς Ἐξόδου» γραµµέ-
νο µᾶλλον ἀπὸ τὸ χέρι τῆς ἁγίας Κα-
θηγουµένης.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ὑπῆρξε ἰδι-
αίτερα συγκινητική. Ἀκολούθησαν οἱ
ἐγκωµιαστικοὶ λόγοι µὲ ὁµιλητὲς ἀπὸ
τὸν Ἐκκλησιαστικὸ καὶ τὸν Πολιτικὸ
χῶρο, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρθηκαν στὴν
πολυσχιδῆ προσωπικότητα τοῦ ἐκλι-
πόντος καὶ µάλιστα στὸν ταπεινὸ
τρόπο τῆς ζωῆς του, τὸ ἀνεπιτήδευτο
τοῦ ἤθους του, τὸ ἀνυποχώρητο τῆς
ἐγκρατείας του, τὸ ἀφιλάργυρο καὶ
φιλόπτωχο καὶ φιλακόλουθο τοῦ χα-
ρακτῆρος του, µὲ κορυφαία τιµητικὴ

ἔκφραση, ποὺ ἀκούστηκε ἀπὸ στό-
µατος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ ἐπανέλαβε σύσσωµος ὁ
λαός, τὴ λέξη «ἅγιος»! (σελ. 11).

Στοὺς «Ἐξοδίους Λόγους» (σελ.
17 -57), διακρίνονται τὰ κείµενα: τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, Σε-
ραφεὶµ Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλε-
ως, Σεργίου Μητροπολίτου Γρε-
βενῶν, π. Ἐφραὶµ πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιατίστης, Θεο-
λογίας µοναχῆς Καθηγουµένης τῆς Ἱ.
Μ.Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἀνα-
στασίου ∆άδρα καὶ ἄλλων πολιτικῶν
ἀρχόντων, καθὼς κ’ ἕνα συγκινητικὸ
ποίηµα «Στὸν ἅγιο Ἐπίσκοπό µας»,
τῆς Μαριὰµ µοναχῆς τῆς Ἱ. Μονῆς
Μικροκάστρου.

Καρπὸς ἀγάπης τῶν ἀδελφῶν τῆς
Ἱ. Μονῆς εἶναι καὶ τὸ µικρὸ βιβλίο
«Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε», ποὺ
ἀποτελεῖ «ταπεινὸ ἀφιέρωµα στὸ
ἐτήσιο µνηµόσυνο τῆς Μοναχῆς
Εἰρήνης». Στὸ συγκινητικὸ αὐτὸ βι-
βλίο περιέχονται κείµενα: τῆς Καθη-
γουµένης Θεολογίας Μοναχῆς, τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Σισα-
νίου καὶ Σιατίστης Παύλου, τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Βεροίας καὶ Ναούσης
Παντελεήµονος, καὶ τοῦ Πρωτοσυγ-
κέλλου τῆς Ἱ. Μ. Χανίων ∆αµασκη-
νοῦ.

Θὰ κλείσουµε µὲ µία µικρὴ παρά-
γραφο ἀπὸ τὸ κείµενο τῆς ἁγίας Κα-
θηγουµένης: «Ἡ ἀδελφὴ Εἰρήνη, φι-
λακόλουθη εἰς τὸ ἔπακρον, µὲ ἀκρί-
βεια στὰ Τυπικὰ τῆς Ἐκκλησίας, φί-
λεργος µέλισσα, εὐσυνείδητος Οἰκο-
νόµος τῆς Μονῆς, ἐλεήµων καρδία,
ὑπερασπιστὴς πτωχῶν καὶ
ὀρφανῶν, µυστικὸς χορηγὸς πενή-
των φοιτητῶν» (σελ.53).

Ἡ Ἱ. Μονὴ Μικροκάστρου χάριν
τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν ἔχει
τυπώσει τὰ παραπάνω βιβλία µὲ
πολλὴ καλαισθησία καὶ ἔχει θέσει σὲ
κυκλοφορία, ἐπίσης, τὰ περισσότερα
ἀπὸ αὐτὰ σὲ CD πρὸς ὠφέλειαν τῶν
πιστῶν, ποὺ ἐπισκέπτονται τὸ κά-
στρο αὐτὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ἢ παραγ-
γέλλουν νὰ τοὺς ἀποσταλοῦν (τηλ.
24650-71307).
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Ἡ βία τῶν οἰκουμενιστῶν

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 23/19 Ἰουνίου 2015

τοῦ σαρκίου των, διά νά εὐαρε-
στήσουν τόν Κύριον. Τό φρικτόν
πρόσωπον τῆς βίας ἐµφανίζεται
ὡς τό τῆς µυθικῆς κεφαλῆς τῆς
Μεδούσης εἰς τόν ἁγιασµένον
κῆπον τῆς Παναγίας. Καί ὄπι-
σθεν αὐτοῦ τοῦ βδελύγµατος τῆς
βίας εὑρίσκεσθε σεῖς, οἱ “ποιµέ-
νες οἱ µισθωτοί”, οἱ τρίδουλοι
τῶν ἀρχόντων τοῦ σκοτεινοῦ κό-
σµου τοῦ χρήµατος, τῆς ἀθεΐας,
τοῦ ἐκφυλισµοῦ καί πάσης ἀκο-
λασίας» (Ὅπ. παρ., σελ. 17).

Ὁ ἀείµνηστος Κόντογλου πα-
ροµοιάζει τή βία τῶν οἰκουµε-
νιστῶν µέ τό κεφάλι τῆς γοργό-
νας, πού λεγόταν Μέδουσα, πού
ἀντί γιά µαλλιά εἶχε µεγάλα φίδια
καί ὅποιος τήν κοιτοῦσε πέτρω-
νε ἀπό τόν φόβο. ∆υστυχῶς,
στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας συχνά

τιµωροῦνται οἱ ἐνάρετοι καί οἱ
ζηλωτές, ἐνῶ οἱ ἁµαρτωλοί µέ-
νουν στή θέση τους καί συχνά
προάγονται προκλητικῶς, γιά
νά συνεχίσουν τήν ἄγρια συµ-
περιφορά τους ἀπέναντι στούς
εὐσεβεῖς! Πρόκειται γιά φοβερό
κατάντηµα.

Ἡ ἄθλια ἱστορία τῶν οἰκουµε-
νιστῶν ἐπαναλαµβάνεται καί
στίς µέρες µας µέ δαιµονική ἐπι-
µονή καί χωρίς καµιά ἀναστολή.
Προχωροῦν γιά τήν ἕνωση τῶν
«ἐκκλησιῶν» καί ἀδιαφοροῦν
γιά τίς ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδό-
ξων, τούς ὁποίους ἀπειλοῦν,
ἀλλά καί τιµωροῦν, χωρίς καµιά
ἀπολογία. Οἱ οἰκουµενιστές, οἱ
εὑρισκόµενοι εἰς τόπον Χριστοῦ,
ἀκολουθοῦν τήν τακτική τῶν Φα-
ρισαίων καί τῶν Γραµµατέων
ἀπέναντι στό Χριστό!

ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ
ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Κ. ΧΑ-

ΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ «Σύντομη Ἱστορία τῆς
Κύπρου». Ἐκδοτικὴ Παραγωγὴ ΚΥ-
ΠΡΗΣ. ΑΘΗΝΑ 2015 Σχ. 21x14 σσ 70.

ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Γ. ΑΕ-
ΡΑΚΗ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ «Συπληρω-
ματικὴ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ παν-
ευφήμου Ἀποστόλου Σίμωνος τοῦ
Κανανίτου τοῦ Ζηλωτοῦ». Ἀθῆναι
2008 Σχ. 24x17 σσ 16.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ, Μηνιαῖον ὄργα-
νον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν
Ἑνώσεων. Ἰαν. – Φεβρ., Μάρτ. –
Ἀπρίλ. 2015. Ἀθῆναι.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ, Διμηνιαῖον δελτίον
πνευματικῆς κατάρτισης Ἱ. Μητρ. Χί-
ου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν. Ἰαν. –
Φεβρ. 2015.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, Διμη-
νιαῖον φυλλάδιον παιδικῶν ἐνο-
ριακῶν συνάξεων Ἱ. Μ. Ἱεραπύτνης
καὶ Σητείας. Ἰαν. – Φεβρ., Μάρτ. –
Ἀπρίλ. 2015.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ,
Μηνιαῖον περιοδικὸν Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως «Ἀκτῖνες». Μάρτ. – Ἀπρίλ.
2015. Ἀθῆναι.

ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ, Διμηνι-
αία ἔκδοση γιά τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία
μας. Τρίκαλα. Ὀκτ. 2012 – Μάρτ.
2013.

ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,

Τρίμηνη ἔκδοση ΑΣΠΕ. Α´ ΕΞΑΜ.
2015.

ΤΑ ΚΡΙΝΑ, Μηνιαῖον Ὀρθόδοξον
Χριστιανικὸν περιοδικόν γιὰ ἐφήβους.
Φεβρ. – Μάρτ. 2015. Κάντζα Ἀττικῆς.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ ZVSIMOS

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πὼς οἱ ἐξ ἀνατολῶν ἀεὶ ἐχθροί µας,
ἀπόγονοι τοῦ Τζέκινς Χάν, δὲ µποροῦν νὰ λησµο-
νήσουν τὴν «πολιτισµική» τους κληρονοµιά. Ἂν καὶ
πέρασαν χίλια χρόνια «συµβίωσης» µὲ τὸν πολιτι-
σµένο κόσµο καὶ ἰδιαίτερα τὴ Φυλή µας, δὲ λένε νὰ
συγχρονιστοῦν µὲ τὸν πολιτισµό, τὸν σεβασµὸ τῶν
γειτόνων τους, τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν ὑπο-
δούλων τους, κάνοντας τὰ ἀντίθετα. ∆εῖτε τί ἔχουν
προγραµµατίσει: «Σὲ καινούργια πρόκληση µέσα
στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης
ἑτοιµάζονται νὰ προχωρήσουν οἱ Τοῦρκοι, ἐπὶ τῇ
εὐκαιρίᾳ τοῦ µουσουλµανικοῦ µήνα τοῦ Ραµαζανί-
ου καὶ τῆς γιορτῆς τοῦ Kadir Gecesi ποὺ εἶναι στὶς
13 Ἰουλίου. Σύµφωνα µὲ δηµοσίευµα [%] ἀνακοι-
νώθηκε ὅτι φέτος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ραµαζανί-
ου ποὺ ἀρχίζει στὶς 18 Ἰουνίου καὶ τελειώνει στὶς 16
Ἰουλίου, ἡ µεγάλη µουσουλµανικὴ ἑορτὴ τοῦ Kas-

dir Gecesi θὰ ἑορταστεῖ µὲ µουσουλµανικὴ τελετὴ
µέσα στὴν Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης γιὰ
πρώτη φορά ἀπὸ τὸ 1934, ὅταν ὁ ναὸς ἀνακηρύ-
χτηκε µουσεῖο. Ὁ Τοῦρκος συγγραφέας στὸν λόγο
του ἀναφέρθηκε στὸ µεγάλο ὄνειρο τῶν Ὀθω-
µανῶν νὰ τελοῦν µουσουλµανικὴ λατρεία στὴν
Ἁγία Σοφία καί, ὅπως τόνισε, αὐτὸ τὸν ὄνειρο θὰ
ξαναγίνει πραγµατικότητα µετὰ ἀπὸ ἕνα σύντοµο
διάλειµµα, ποὺ ἡ Ἁγία Σοφία λειτούργησε σὰν µου-
σεῖο» (Ἱστολ. Ἁγιορείτικο Βῆµα)! Κάνουµε τὴ σκέ-
ψη: Ὅταν οἱ δικοί µας πρόγονοι δηµιουργοῦσαν
αὐτὸ τὸ ἀνεπανάληπτο µνηµεῖο, (6ος µ. Χ. αἰών),
οἱ «ἔνδοξοι» δικοί τους πρόγονοι, τὸ µόνο ποὺ
µποροῦσαν νὰ «δηµιουργήσουν» ἦταν νὰ περιφέ-
ρονται ὡς ἄγριες νοµάδες στὶς στέπες τῆς Ἀσίας,
καίγοντας τὶς καλύβες τῶν ἀντιπάλων τους ὁµάδων
καὶ κυνηγώντας ἀρουραίους! Ἑκὰς βέβηλοι!

Ἀναίτιοι
δολοφονίαι γυναικῶν
εἰς τὴν Τουρκίαν!

ΑΛΛΑ δὲν εἶναι µόνον βέβηλοι
τῶν ἱερῶν µας σεβασµάτων οἱ σύγ-
χρονοι Μογγόλοι, ἀλλὰ καὶ ἐχθροὶ
τῆς ἴδιας τῆς κοινωνίας τους, ἀφοῦ
στὴν βάρβαρη παράδοσή τους
ἀναµείχθηκε καὶ ἡ µισάνθρωπη
θρησκείας τοῦ Ἰσλάµ, ἀποτελών-
τας ἔτσι µία ἐπικίνδυνη κατάσταση
γιὰ τοὺς ἴδιους τοὺς Τούρκους. Ἡ
θέση τῆς γυναίκας εἶναι αὐτὴ ποὺ
ὁρίζει ἡ «θεοπνευστία» τοῦ Κορανί-
ου: ὑποδεέστερη τοῦ ἄνδρα! ∆εῖτε
καὶ τὸ ἀποτέλεσµα: «Ἀνθρωπι-
στικὲς ὀργανώσεις στὴν Τουρκία
ἀποκάλυψαν ὅτι ἀπὸ τοὺς 22 γνω-
στοὺς φόνους γυναικῶν, τὸν Ἀπρί-
λιο, µαζὶ µὲ 10 ὕποπτους θανά-
τους, παρουσιάζονται στὴν κοινὴ
γνώµη ὡς αὐτοκτονίες. Σύµφωνα
µὲ τὴν ἔκθεση, ἡ ὁποία ἐκπονήθηκε
ἀπὸ τὴν πλατφόρµα “θὰ σταµατή-
σουµε Γυναικεῖες ἀνθρωποκτο-
νίες”, “ἡ πλειοψηφία τῶν φόνων γυ-
ναικῶν, τὸν Ἀπρίλιο ἔγιναν στὴν
Κωνσταντινούπολη, στὴν Ἄγκυρα,
καὶ τὰ Ἄδανα”. Τὸ ἀπίστευτο εἶναι
ὅτι τὸ 27% τῶν γυναικῶν δολοφο-
νήθηκαν, γιατί ζήτησαν τὸ διαζύγιο
ἢ τὸ χωρισµό. Τὸ 22% λόγῳ “ζή-
λιας” καὶ τὸ 9%, ἐπειδὴ ἡ γυναίκα
ἤθελε νὰ κάνει µία ἀπόφαση γιὰ τὴ
ζωή της. Τὸ 5% τῶν γυναικῶν σκο-
τώθηκαν, ἐπειδὴ ἀντιστάθηκαν σὲ
βιασµὸ καὶ τὸ 5% γιὰ οἰκονοµικοὺς
λόγους! Τὸ ὑπόλοιπο τῶν γυ-
ναικῶν πέθανε γιὰ ἄγνωστους λό-
γους, ἂν κι ὑπάρχουν ὑποψίες ὅτι
ἀνήκουν στὶς παραπάνω κατηγο-
ρίες, ἀλλὰ κατὰ τὴν συνήθη Ἰσλα-
µικὴ Πρακτικὴ δὲν ἀνακοινώθηκαν,
γιὰ νὰ µὴ “ντροπιάσουν τὴν οἰκογέ-
νεια” οἱ ἄτυχες γυναῖκες, ὅπως ἐπι-
βάλλει ὁ Ἰσλαµικὸς Νόµος”»
(Ἱστολ. hellasforce.com)! Αὐτὴ εἶναι
ἡ ἀληθινὴ φρικιαστικὴ εἰκόνα τῆς
σύγχρονης Τουρκίας καὶ ὄχι ἡ ψεύ-
τικη, ποὺ παρουσιάζουν οἱ ἠλίθιες
τηλεοπτικὲς σειρές τους, τὶς ὁποῖες
«παίζουν» µετὰ µανίας τὰ κανάλια
µας! Γυναῖκες Χριστιανὲς δοξάστε
τὸ Θεό, ποὺ ζεῖτε σὲ χριστιανικὴ
χώρα!

Ἑλλὰς καὶ Ὀρθοδοξία:
ἡ µόνη διέξοδος
τῆς ἀνθρωπότητος!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ ἡ διεφθαρµένη
πολιτικὴ καὶ σάπια διανόηση τῆς
χώρας µας ἀναζητεῖ τὴ σωτηρία
µας στὰ φερέφωνα τῆς ἐφιαλτικῆς
παγκοσµιοποίησης καὶ στὸ ἀπάν-
θρωπο οἰκονοµικό της σύστηµα,
τὸν νεοφιλελευθερισµό, ἔρχονται
ξένοι διανοούµενοι νὰ µᾶς θυµί-
σουν ὅτι ἡ λύση τοῦ σύγχρονου
ἀδιεξόδου τῆς ἀνθρωπότητας βρί-
σκεται στὰ χέρια µας! «Τρεῖς ξένοι
ἀκαδηµαϊκοί µᾶς θυµίζουν ὅσα
ἔχουµε ξεχάσει ἢ µᾶλλον καλύτερα
ὅσα προσπαθοῦν κάποιοι νὰ µᾶς
ἀναγκάσουν νὰ ξεχάσουµε: Τὸ µε-
γαλεῖο τοῦ Ἑλληνισµοῦ! Σύµφωνα
µὲ τοὺς Simone Le Baron (Γαλλίδα)
καθηγήτρια γαλλικῶν, γλωσσολό-
γος, συγγραφέας, Arsam Momeni
(Ἰρανὸς) διδάκτωρ Ἀρχιτεκτονικῆς,
συγγραφέας καὶ Sam Chekwas (Νι-
γηριανὸς) ὀδοντίατρος, ἐκδότης καὶ
συγγραφέας, ἡ λύση στὰ προβλή-
µατά µας δὲν εἶναι ἡ παγκοσµιοποί-
ηση, ποὺ µὲ νύχια καὶ µὲ δόντια
προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλουν οἱ παγ-
κοσµιοποιητὲς τῆς ∆ύσης, ἀλλὰ ὁ
Ἑλληνισµός! Οἱ φιλέλληνες ἀκαδη-
µαϊκοὶ καταγγέλλουν τὸ σκοταδι-
στικὸ πολυπολιτισµικὸ τῆς Νέας Τά-
ξης Πραγµάτων καὶ τοὺς ἀνθέλλη-
νες πολιτικούς, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ
τὸν ἐπιβάλουν, δηµιουργώντας µία
ράτσα χωρὶς ρίζες καὶ ἱστορία, γιὰ
νὰ σβήσουν τὴν Ἑλλάδα» (Ἱστολ.
Olympia.gr)! Μαζὶ µὲ τὴν εὐγνωµο-
σύνη µας στοὺς ἐν λόγῳ ἐπιστήµο-
νες, προσθέτουµε, πὼς ἡ λύση δὲν
ἔγκειται ἁπλὰ στὸν Ἑλληνισµό,
ἀλλὰ στὴν Ἑλληνοορθοδοξία, στὴν
ὁλοκλήρωση τοῦ Ἑλληνισµοῦ!

Ὁ Ἰ. Καποδίστριας
διὰ τὸ πρόβληµα
τῆς δουλείας
καὶ τοῦ ρατσισµοῦ

ΜΙΑ ΤΡΑΝΤΑΧΤΗ ἀπόδειξη ὅτι ἡ
Ἑλληνοορθοδοξία µας εἶναι ἡ µόνη
λύση γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὴν
διαχρονικὴ ἀνείπωτη κακοδαιµονία
της, δίνουν τὰ σύγχρονα γεγονότα.
Εἶναι γνωστὲς οἱ ταραχὲς στὴν «πο-
λιτισµένη» Ἀµερική, ἐξαιτίας τῶν δο-
λοφονιῶν ἐν ψυχρῷ «κακῶν» µαύ-
ρων ἀπὸ «καλοὺς» λευκούς! Ἂν καὶ
πέρασαν δυόµισυ αἰῶνες ἀπὸ τὴν
λεγόµενη «ἀµερικανικὴ ἀνεξαρτη-
σία» καὶ τὴν «ὑπογραφὴ τῆς χάρτας

δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου», ἡ
ἀµερικανικὴ κοινωνία θεωρεῖ ἀκόµη
ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι δευτέρας
κατηγορίας! Ἔρχεται ὅµως µία
φωνὴ ἀπὸ τὸ δικό µας παρελθὸν
γιὰ τὴ λύση τοῦ ρατσισµοῦ καὶ τῆς
δουλείας, ἡ ὁποία προηγεῖται διακό-
σια χρόνια. Ὁ «ἅγιος τῆς πολιτικῆς»
Ἰ. Καποδίστριας «Στὸ Συνέδριο τῆς
Βιέννης (1814-1815) [Q] ἔθεσε γιὰ
πρώτη φορά τὸ ζήτηµα τῶν δικαιω-
µάτων τῶν Μαύρων τῆς Ἀφρικῆς

καὶ τὴν κατάργηση τῆς δουλείας.
Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ τὰ καράβια τῶν
δουλεµπόρων µετέφεραν τοὺς
Ἀφρικανοὺς ἀπὸ τὰ δυτικὰ παράλια
τῆς “Μαύρης” Ἠπείρου στὴν Ἀµερι-
κή, προκειµένου νὰ πωληθοῦν ὡς
δοῦλοι, στὰ σκλαβοπάζαρα. [Q]
Τρία χρόνια ἀργότερα, στὸ Συνέ-
δριο τοῦ Αἲξ-λὰ-Σαπὲλ (σηµερινὸ
Ἄαχεν) τοῦ 1818, ὁ Καποδίστριας,
µὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Τσάρου Ἀλεξάν-
δρου, ὑπέβαλε ὑπόµνηµα ποὺ πε-
ριεῖχε σχέδιο γιὰ τὴν ταχεῖα καὶ ἀπο-
τελεσµατικὴ καταπολέµηση τῆς
δουλεµπορίας. Στὸ ὑπόµνηµά του ὁ
Καποδίστριας πρότεινε τὴ λήψη
αὐστηρῶν µέτρων γιὰ τὴν ἀποτελε-
σµατικὴ πάταξη τοῦ δουλεµπορίου
µὲ τὴν ἐνεργὸ συµµετοχὴ ὅλων τῶν
εὐρωπαϊκῶν δυνάµεων» (Ἱστολ.
roykoymoykoy.gr )! Αὐτὴ εἶναι ἡ δική
µας πίστη καὶ ὁ δικός µας πολιτι-
σµός, διαµετρικὰ ἀντίθετος µὲ τὸν
«πολιτισµὸ» τῆς «χριστιανικῆς» ∆ύ-
σεως! Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς
Ἀνθρωπισµός, ὁ µόνος γνήσιος
ἀνθρωπισµός!

Συµπροσευχὴ
ἀγγλικανῶν
καὶ µουσουλµάνων
εἰς ἀγγλικανικὸν ναόν!

∆ΕΙΤΕ τὰ «καλά» τοῦ «λαϊκοῦ
οἰκουµενισµοῦ»: ἡ λεγοµένη
«Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία» ἔµπασε
τοὺς µουσουλµάνους στοὺς ναούς
της γιὰ συµπροσευχή! «Ὁ ἐφηµέ-
ριος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας Rev
Canon Giles Goddard βρίσκεται
ἀντιµέτωπος µὲ µία θύελλα διαµαρ-
τυριῶν ἀπὸ χριστιανικὲς ὁµάδες
µετὰ τὴν ἀπόφασή του νὰ ἐπιτρέψει
µία µουσουλµανικὴ προσευχὴ στὴν
ἐκκλησία του. ∆εκάδες µουσουλµά-
νοι πῆραν µέρος στὴν ἐκδήλωση
ποὺ ὀνοµάστηκε “Inclusive Mo-
sque” καὶ ἔλαβε χώρα στὴν ἐκκλη-
σία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη, στὸ Waterloo
στὸ κεντρικὸΛονδίνο. Ὁ Rev Canon
Giles Goddard, µάλιστα συµµετεῖχε
στὴν ἐκδήλωση, διαβάζοντας ἕνα

ἀπόσπασµα ἀπὸ τὴ Βίβλο καὶ κα-
λώντας τοὺς παρευρισκόµενους νὰ
προσφέρουν εὐχαριστίες “στὸν Θεὸ
ποὺ ἀγαπᾶµε, τὸν Ἀλλάχ”. Ὁ Ca-
non Goddard, περιέγραψε τὴν τε-
λετὴ ὡς “πολὺ συγκινητικὴ” καὶ εἶπε
ὅτι ἦταν ἁπλὰ µία ἔκφραση τῆς ἐπι-
θυµίας τῆς ἐκκλησίας, γιὰ νὰ προσ-
φέρει στοὺς ἀνθρώπους ἕνα “χῶρο
γιὰ νὰ προσευχηθοῦν”! Μάλιστα ὁ
ἀνίερος ἀγγλικανὸς «ἱερέας»
ἔσπευσε νὰ δηλώσει προκλητικά,
στοὺς ἀντιδρῶντες: “Εἶναι ὁ ἴδιος
Θεός, µοιραζόµαστε µία παράδο-
ση”» (Ἱστολ. Ἁγιορείτικο Βῆµα)!
∆εῖτε ἀγαπητοί µας ἀναγνῶστες τί
συµβαίνει µὲ τὸν «λαϊκὸ οἰκουµενι-
σµό», πῶς µᾶς συνηθίζουν σιγὰ –
σιγὰ στὴν πανθρησκεία!

Τὸ πραγµατικόν
πρόσωπόν τοῦ
παπισµοῦ φαίνεται
εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πρόσωπο τοῦ
παπισµοῦ εἶναι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ
δείχνει ὁ ἀρχιησουίτης ἀρχηγός του.
Τὰ χαµόγελα, τὸ φιλολαϊκὸ προφὶλ
καὶ ἡ ἀγαπολογία συνθέτουν τὸ πα-
ραπλανητικὸ προσωπεῖο του, γιὰ
νὰ «κάνει τὴ δουλειά» του, δηλαδὴ
νὰ ὑποτάξει τὴν ἀνθρωπότητα στὴν
ἐξουσία του. Τὸ πραγµατικό του
πρόσωπο τὸ δείχνει στὴν πολύπα-
θη Οὐκρανία, ὅπου οἱ ἐκεῖ παπικοὶ
πραγµατοποιοῦν ἀληθινὴ φρικτὴ
γενοκτονία κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων,
µὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς οὐνίτες! ∆εῖτε
µία ἀπὸ τὶς «θεάρεστες» πράξεις
τους: «Σὲ βίαιη κατάληψη Ὀρθοδό-
ξου Ἱεροῦ Ναοῦ στὴν περιφέρεια
Τερνουπόλεως Οὐκρανίας προέβη-
σαν στὶς 22 Μαρτίου 2015 σύµφω-
να µὲ τὸ δηµοσίευµα τοῦ ἐπίσηµου
ἱστοτόπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας τῆς Οὐκρανίας οἱ ἐκπρόσωποι
τῆς Ἑλληνοκαθολικῆς Ἐκκλησίας
τῆς Οὐκρανίας. Κατὰ τὸν Ἱερέα Βα-
σίλειο Μοισιούκ, Προϊστάµενο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτό-
κου τοῦ χωρίου Στένκα ∆ήµου
Μπουτσὰκ τῆς Περιφέρειας Τερνου-
πόλεως, στὶς 22 Μαρτίου ὥρα 3 µ.µ.
ὁµάδα ἱερέων τῆς Ἑλληνοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, οἱ ὁποῖοι
φοροῦσαν στολὴ ἔστησε προβοκά-
τσια µπροστὰ στὸ ἐν λόγῳ Ἱερὸ
Ναὸ µὲ ὑποστήριξη τοῦ µέλους δη-
µοτικοῦ συµβουλίου Ἀνδρέα Μπου-
τσίνσκι ἀπὸ τὸ κόµµα “Svoboda”
(Ἐλευθερία)» (Ἱστολ. Ροµφαία)! ∆ι-
ευκρινίζουµε πὼς στὸν παραπλα-
νητικὸ ὅρο «Ἑλληνοκαθολικοὶ» κρύ-
βουν τὴν οὐνία! Αὐτὲς εἶναι οἱ πρα-
γµατικὲς προθέσεις τοῦ παπισµοῦ
γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία µας, τὶς ὁποῖες
δὲν θέλουν νὰ δοῦν οἱ «δικοί» µας
βατικανολιγούρηδες οἰκουµενιστές,
διαχρονικὰ ἐγκληµατικές!

Ἀνείπωτοι βλασφηµίαι
τῶν Ἰησουϊτῶν
ἀστρονόµων
τοῦ «ἑωσφόρου»

ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ πού πῆ-
ραν συνέντευξη ἀπό τούς ἰησουί-
τες ἀστρονόµους τοῦ τηλεσκοπί-
ου «ΕΩΣΦΟΡΟΣ», δέν πίστευαν
στ’ αὐτιά τους ἀπό αὐτά πού ξε-
στόµισαν οἱ ἄθλιοι «ἱερωµένοι»
ἐπιστήµονες. ∆εῖτε τή συνέχεια
τοῦ ἄρθρου τῆς κ. Α. Ἀντιπαπαδά-
κη: «Τά ὅσα εἰπώθηκαν καί κατα-
γράφτηκαν κατά τήν διάρκεια τῆς
συνέντευξης αὐτῆς, ἀλλά καί
ἄλλων συνεντεύξεων ἀπό πολύ
γνωστά διεθνῆ περιοδικά, µοι-
άζουν νά εἶναι βγαλµένα ἀπό τά
ἀπύθµενα βάθη τῆς κολάσεως.
Ἐνδεικτικά θά ἀναφέρω µερικές
δηλώσεις ἑνός ἐκ τῶν ἐπικεφαλῆς
τῶν ἰησουιτῶν (στό ἴδιο τάγµα
ἀνήκει καί ὁ σηµερινός πάπας
Φραγκίσκος) ἀστρονόµων τοῦ
ἀστεροσκοπείου:- “Πολύ σύντοµα
θά ἀναζητήσουν τά ἔθνη τήν σω-
τηρία τους ἀπό τούς ἐξωγήινους”.
(Ἐξέφρασε δέ καί τήν ἐπιθυµία νά
τούς βαφτίσει). Ἴσως θά ἔπρεπε
νά δοῦµε τό δεύτερο πρόσωπο
τῆς Ἁγίας Τριάδος ὄχι µόνο ὡς
“Υἱό τοῦ ἀνθρώπου”, ἀλλά καί ὡς
Υἱό “ἄλλων φυλῶν” (Υἱό ἐξωγήι-
νων δηλαδή). “Τό προνόµιο τῆς
ἐλεύθερης βούλησης καί τῆς
εὐφυΐας δέν ἀνήκει µόνο στούς
ἀνθρώπους. Κάθε ὀντότητα, ὅσα
πλοκάµια καί ἄν διαθέτει, ἔχει ψυ-
χή! Εὐχαρίστως θά τούς βάφτιζα”.
“Οἱ ἐξωγήινοι ἐνδέχεται νά ἀποκα-
λυφθοῦν παγκοσµίως σύντοµα”.
Ἡ Παρθένος Μαρία φαίνεται πώς
ἀπήχθη ἀπό ἐξωγήινους, ὑπο-
βλήθηκε σέ τεχνητή γονιµοποί-
ηση, ἄρα ὁ Χριστός εἶναι ἕνα παιδί
τῶν ἀστεριῶν”». (Ἱστολ. Πατερική
Παράδοση)! Εἰλικρινά εὐχόµαστε
νά µή εἶναι ἀληθινά τά ὅσα διαβά-
σαµε!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πατριάρχης Μόσχας:
«Ἴντριγκες καὶ

ὑπόγεια ρεύµατα»
εἰς τὴν προετοιµασίαν

τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου!
ΟΙ ΠΡΟΣΥΝΟ∆ΙΚΕΣ ἐπι-

τροπὲς ἐργάζονται πυρε-
τωδῶς γιὰ τὴν προετοιµασία
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου. Μόνο ποὺ οἱ ἐργασίες
αὐτὲς γίνονται στὰ «µουλω-
χτά», λὲς καὶ ἔχουν νὰ κρύ-
ψουν µυστικά. Ὁ Πατριάρχης
Μόσχας ἀποκάλυψε ὅτι κάτι
δὲν πάει καλὰ καὶ κατάγγειλε
ἀνοιχτὰ «ἴντριγκες καὶ ὑπόγεια
ρεύµατα», γεγονὸς πρωτό-
γνωρο στὴν ἱστορία τῶν Συνό-
δων τῆς Ἐκκλησίας µας. ∆εῖτε
τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν δηµο-
σιοποίησε ὁ δηµοσιογράφος
κ. Μάνος Χατζηγιάννης: «Τὴν
εἰκόνα ποὺ κάποιοι κύκλοι στὰ
ὑψηλὰ κλιµάκια τῆς Ὀρθοδο-
ξίας θέλουν νὰ περάσουν σχε-
τικὰ µὲ τὶς δῆθεν ὁµαλὲς προ-
ετοιµασίες τῆς πολυθρύλητης
Πανορθόδοξης Συνόδου κα-
ταρρίπτει µὲ παρέµβασή του ὁ
Πατριάρχης Μόσχας καὶ
πασῶν τῶν Ρωσιῶν. Σὲ ἠχη-
ρότατη παρέµβασή του µιλάει
ἀκόµη καὶ γιὰ πολιτικὲς πα-
ρεµβάσεις! Ὁ κ. Κύριλλος
χωρὶς νὰ µασάει τὰ λόγια του,
χωρὶς νὰ “ἀπαγορεύει” τὶς δη-
µοσιογραφικὲς ἐνηµερώσεις
καὶ ἀντιλαµβανόµενος τὴν
οὐσία τῆς κατάστασης πίσω
ἀπὸ τὶς κλειστὲς πόρτες τῶν
συνεδριάσεων γιὰ τὴν προ-
ετοιµασία τῆς Πανορθόδοξης
µιλάει ξεκάθαρα γιὰ ἴντριγκες
καὶ ὑπόγεια ρεύµατα!» (Ἱστολ.
Ἁγιορείτικο Βῆµα)! Ἂν ἀλη-
θεύουν οἱ ἀποκαλύψεις αὐτὲς
τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου,
προµηνύεται θύελλα γιὰ τὴν
Ἐκκλησία µας! Μὴ γένοιτο!

Στίς 19 ’Ιουνίου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν µνήµη
τοῦ ἁγίου µάρτυρος Ζωσίµου. Ὁ ἅγιος Ζώσι-

µος ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ ρωµαίου αὐτο-
κράτορα Τραϊανοῦ καί καταγόταν ἀπό τήν Ἀπολ-
λωνιάδα τῆς Σωζοπόλεως. Σέ νεαρά ἡλικία εὑρι-
σκόµενος στόν στρατό βαπτίσθηκε καί γιά τόν λό-
γο αὐτό ὁδηγήθηκε στόν ἡγεµόνα, ὅπου, ἀφοῦ
ὁµολόγησε ὅτι εἶναι χριστιανός, τόν ὁδήγησαν σέ
φοβερά βασανιστήρια. Τόν κρέµασαν, τοῦ ξέσκι-
σαν τίς σάρκες, κατόπιν τόν ἔδεσαν ἀπό τά τέσσε-
ρα µέρη τοῦ σώµατός του καί, ἀφοῦ τόν τέντωσαν,
τόν ἔδειραν ἀνελέητα καί τόν ἅπλωσαν πάνω σέ
πυρακτωµένο κρεβάτι. Ἐπειδή ὅµως ἡ φωτιά µε-
ταβλήθηκε σέ δρόσο, βλέποντάς το πολλοί εἰδω-

λολάτρες πίστευσαν στόν Κύριο. Κατόπιν οἱ δήµι-
οι κάρφωσαν στά πόδια του ὑποδήµατα καί ἀφοῦ
τόν ἔδεσαν σέ ἕνα ἄλογο, τόν ὑποχρέωσαν νά τρέ-
χη πίσω ἀπό τόν ἡγεµόνα πού κατευθυνόταν σέ
κάποια πόλη. Ὁ γενναῖος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης
Ζώσιµος παρ’ ὅλο πού ἦταν τρεῖς ἡµέρες νηστικός
ὑπέφερε µέ µεγάλη καρτερία ὅλα τά βάσανα. Τότε
κατά παραχώρηση Κυρίου δύο παιδιά κατά τήν
διάρκεια τῆς διαδροµῆς τοῦ προσέφεραν ψωµί καί
νερό. Ὁ ἅγιος Ζώσιµος, ἀφοῦ δόξασε τόν Θεό τά
πῆρε καί ἐνδυναµώθηκε. Τέλος ἀφοῦ τόν ἀνέκρι-
ναν καί πάλι, τόν κρέµασαν καί τοῦ ξέσκισαν τό
σῶµα του καί τέλος ὁ ἀοίδιµος Ζώσιµος ἔλαβε τόν
στέφανο τοῦ µαρτυρίου µέ ἀποκεφαλισµό.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

∆ύο νέα βιβλία τοῦ Ἀρχιµ. Ἀρσενίου Κατερέλου
Τὸ ὅτι οἱ ἐκδόσεις “Ὀρθόδοξος

Κυψέλη” τροφοδοτοῦν μὲ τὸ “ἄδο-
λον γάλα'” ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν “στερεὰν
τροφήν” τῆς Πίστεως τὸ εἰς τὰ πέ-
ρατα τῆς Οἰκουμένης Χριστεπώνυ-

μον πλήρωμα, αὐτὸ ἐπιβεβαιοῦται
καὶ ἀπὸ τὶς δύο πρόσφατες ἐκδό-
σεις: “Ὁ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΙΣΑ-
ΑΚ Ο ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ” καὶ “Η
ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΝΟΘΟΣ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΣ”. Καὶ τὰ δύο βιβλία εἶναι
τοῦ γνωστοῦ εἰς ὅλους Ἀρχιμ. π.
Ἀρσενίου Κατερέλου, (τὸ πρῶτον 70
καὶ τὸ δεύτερον 87 σελίδων). Ἀπο-
τελοῦν τὶς ραδιοφωνικὲς συνεντεύ-
ξεις ποὺ παρεχώρησε ὁ π. Ἀρσένιος
εἰς τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλε-
ως “Ράδιο Δρυϊνούπολις”.

Τὸ ἰδιαίτερον χαρακτηριστικὸν
τῶν βιβλίων ἀπὸ τεχνικῆς πλευρᾶς
εἶναι ἡ μορφὴ τῶν ἐρωτήσεων καὶ οἱ
ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες δίδονται. Ἡ
διαλογικὴ αὐτὴ μορφὴ κάνει πολὺ
εὐχάριστον τὴν ἀνάγνωσιν καὶ ἐπι-
πλέον τὸ κάθε θέμα κινεῖται
αὐστηρῶς ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς
προηγηθείσης ἐρωτήσεως. Οἱ ἀπαν-
τήσεις καίτοι ἐκφέρονται καὶ εἰς τὶς
σελίδες τῶν βιβλίων διατυποῦνται
μὲ τὴν χαρακτηριστικὴν ἀκρίβειαν
ποὺ ἀπαιτεῖται ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν θεμά-
των, εἶναι ὅμως ἀπολύτως οἰκεῖες
πρὸς τὸν μέσον ἀναγνώστην καὶ δὴ
πρὸς τὸν πιστόν, ποὺ ἀγωνίζεται.
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ὅπου εἰς τὸ
τέλος ὁ ἀναγνώστης γνωρίζει καὶ
ἐνθυμεῖται ἐκεῖνα ποὺ μὲ σαφήνεια
ἐμελέτησε.

Ἐπὶ τῆς οὐσίας τώρα, νὰ τονί-
σουμε ὅτι τὸ πρῶτον βιβλίον σχε-
τικῶς μὲ τὸν ἀείμνηστον Γέροντα
Ἰσαὰκ τὸν Λιβανέζον, ἦταν ἀναγ-
καῖον νὰ ὑπάρξη, ἀφοῦ πολλοὶ τὸν
εἶχαν γνωρίσει, ὠφεληθῆ καὶ καθο-
δηγηθῆ, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ πάρα
πολλοὶ ἄλλοι ποὺ μόνο ἄκουσαν καὶ
φυσικὰ ἄλλοι ποὺ τώρα θὰ τὸν γνω-
ρίσουν. Θὰ αἰσθανθοῦν τὸ ὕφος,
τὴν διδασκαλίαν καὶ γενικῶς τὴν
σοφὴν ποιμαντικὴν τοῦ ἀνδρός. Ἂς

προστεθῆ δὲ ὅτι ὁ ἀείμνηστος Γέρων
Ἰσαὰκ ἦταν ἀπὸ τὰ πλέον οἰκεῖα καὶ
ἀγαπημένα πνευματικὰ τέκνα τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ δεύτερον “Η
ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΝΟΘΟΣ ΠΝΕΥΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΣ” τοῦτο κρίνεται ἀπαραί-
τητον πρὸς μελέτην, τόσον ἀπὸ
Πνευματικούς, ὅσον καὶ ἐξομολο-
γουμένους καὶ γενικῶς ὅλους τοὺς
πιστούς, ἀφοῦ ὅλοι κατὰ τὸ μᾶλλον
ἢ ἧττον γευόμεθα τοὺς πικροὺς καρ-
ποὺς τῆς νόθου πννευματικότητος,
τῆς ζοφερᾶς αὐτῆς καταστάσεως
ποὺ ὁλονὲν καὶ περισσότερον κατα-
κλύει τὴν Ἐκκλησίαν μας.

Μέσῳ τῶν ἐρωτήσεων καὶ τῶν
εὐστόχων καὶ περιεκτικῶν ἀπαντή-
σεων τοῦ π. Ἀρσενίου, διαφαίνεται
τί θὰ πρέπη νὰ ἀποφεύγωμεν ὡς
“ἀπὸ προσώπου πυρός”. Ὁ π. Ἀρσέ-
νιος ἐθήτευσεν ἐπὶ ἔτη παρὰ τοὺς
πόδας τοῦ Γέροντος Ἰσαάκ, ἀλλὰ
καὶ διὰ τῆς πολυτίμου συνδρομῆς
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου “ἔπαθε καὶ ἔμα-
θε” τὰ τῆς Ὀρθοδόξου βιοτῆς καὶ τὰ
μυστικὰ τοῦ τόσον δυσκόλου ἔργου
τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος.

Γι' αὐτὸ καὶ μὲ κάθε εἰλικρίνειαν,

συνέπειαν καὶ ζωντάνιαν μᾶς τὰ
ἀποκαλύπτει.

Τί ἄλλο ἀπομένει, παρὰ νὰ μελε-
τήσουμε τὰ ὄντως εὐλογημένα αὐτὰ
βιβλία καὶ ταυτοχρόνως νὰ εὐχη-
θοῦμε, ὥστε οἱ ἐκδόσεις “Ὀρθόδο-
ξος Κυψέλη” νὰ συνεχίσουν τὸ
ἔργον τῆς διακονίας εἰς τὴν
διψῶσαν ἐποχήν μας. Ἡ δὲ χάρις
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νὰ ἐνισχύη τὸν
π. Ἀρσένιον εἰς τὸ πολύπλευρον
ἔργον του καὶ φυσικὰ νὰ συνεχίση
τὴν προσφοράν του εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν μας καὶ μέσῳ τῶν ἐκλεκτῶν
του βιβλίων.

Ἄμποτε τὰ ἄγονα ἐδάφη τῆς
ἀγνοίας καὶ οἱ ὑπαρξιακὲς ἐρημίες
τῶν ἀνθρώπων, μέσῳ τῆς αὐθεν-
τικῆς διδασκαλίας νὰ “ἀνθήσουν
καὶ ὑλοχαρήσουν”.

Ν.Σ.Τ.

Τί συμβαίνει εἰς τὸ ἱ. Προσκύνημα
Παναγίας Ἐλευθερωτρίας εἰς Κοκκι-
ναρᾶν; Προσφάτως ἐπληροφορήθη-
μεν ὅτι ὁμώνυμος σύλλογος, ὁ ὁποῖος
εἶχε ἱδρυθῆ κατ᾽ ἀνάγκην, διὰ νὰ κα-
λύψη τὴν ἔλλειψιν νομικῆς ὑποστά-
σεως τοῦ προσκυνήματος, ἐστράφη
δικαστικῶς ἐναντίον τοῦ Προσκυνή-
ματος καὶ ἐπέτυχε τὴν σφράγισιν τῶν
κτιρίων. Ἀπὸ τὰ κτίρια, εἰς τὰ ὁποῖα
εἶχε τακτοποιήσει ὁ Ἀρχιμ. Νικόλαος
Χαρτουλιάρης πλεῖστα ἀντικείμενα
τοῦ Ἱ. Ναοῦ, εὑρέθησαν κειμήλια καὶ
ἔπιπλα εἰς τὸν «δρόμον»… Ἡ ὑπό-
θεσις ἐκκρεμεῖ ἀκόμη καθὼς φαίνε-
ται πὼς ὁ σύλλογος διεκδικεῖ ἑπτὰ
στρέμματα μεγάλης οἰκονομικῆς
ἀξίας, ἐνῷ δὲν ἔχει τελεσιδικήσει ἡ
ἀναίρεσις εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον. Διὰ
ποῖον λόγον ὁ Σύλλογος διεκδικεῖ τὴν
περιουσίαν; Δὲν ἐδόθη αὐτὴ εἰς τὸ ἱ.
Προσκύνημα; Ὑπάρχει κάποιος, ποὺ
δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ βλέπη μία ζωντανὴν
ἐνορίαν νὰ ἀκμάζη καὶ νὰ μπορῆ διὰ
τῆς περιουσίας της νὰ πράττη ἔργα
φιλανθρωπίας καὶ εὐποιΐας; Ἀκολού-
θως δημοσιεύομεν τὴν καταγγέλλου-
σαν ἐπιστολὴν τοῦ καθηγητοῦ κ. Γε-
ρασίμου Μεταξᾶ.
«Πρὸς τὴν Ἐφηµερίδα ΕΣΤΙΑ

Ἀγαπητὲ κύριε ∆ιευθυντά,
Μὲ τὴν ἐπιστολή µου ἐπιτρέψτε

µου νὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα δυσοί-
ωνο καὶ λυπηρὸ συµβάν, ποὺ
πλήττει ἀνεπίτρεπτα τὴν τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησία καὶ προσβάλλει κα-
τάφωρα τὸ θρησκευτικὸ φρόνηµα
τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζον-
ται στὸ Ἱερὸ Προσκύνηµα, µεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ ἡ ταπεινότης µου
ἀπὸ 20ετίας περίπου.

Τὸ Ἱερὸ Προσκύνηµα στὴν Πολι-
τεία (Κοκκιναρᾶ) µὲ τὴν ἐπωνυµία
«Παναγία ἡ Ἐλευθερώτρια» εἶναι
ἕνα ἱερὸ τάµα τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ διὰ τοὺς ἀπε-
λευθερωτικοὺς ἀγῶνες τῆς Πατρί-
δος µας. Εἰς ἕνα χῶρο 10-12
στρεµµάτων, ὁ ὁποῖος παρεχωρή-
θη ἀπὸ τὸν Ο∆ΕΠ καὶ φιλοθρή-
σκους ἰδιοκτῆτες-δωρητές, ἀνηγέρ-
θη ἕνας µεγαλοπρεπὴς Ἱ. Ναός,
περισσοῦ κάλλους ἀπὸ τὸ Μηχα-
νικὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ (ΜΟ-
ΜΑ) κυρίως, ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν
τοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Με-
γαρίδος, τὸν µετέπειτα Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος,
µακαριστοῦ Ἰακώβου.

Εἰς τὸν περικαλλῆ αὐτὸν Ναόν,
τὸν ὁποῖον ἐκόσµησε καὶ φιλοτέ-
χνησε ὁ ὀβολὸς χιλιάδων πιστῶν
Ἀθηναίων, µὲ ἁγίες εἰκόνες, µὲ
προεξάρχουσαν τὴν θαυµατα-
τουργὸν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Ἐλευθερώτριας, προΐσταται καὶ
ἱερουργεῖ ἀπὸ ἐτῶν ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος καὶ πολυσπούδαστος ἐπι-
στήµων Ἀρχιµανδρίτης Νικόλαος
Χαρτουλιάρης (πτυχιοῦχος τῆς

Ὀδοντιατρικῆς καὶ Ἰατρικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν ὡς
ἐπίσης Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ µὲ ἱερὸ-ἀπο-
στολικὸ ἔργο στὴν Ἀφρική). Ἡ πα-
ρουσία τοῦ Ἀρχιµανδρίτου ηὔξησε
τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν, συµ-
µετέχοντες σὲ κατανυκτικὲς ἀκο-
λουθίες.

Τὸν Ναὸν περιβάλλουν δύο διώ-
ροφα κτίσµατα, τὰ ὁποῖα ἀνεγέρθη-
σαν ἀργότερα, γιὰ νὰ συνεπικου-
ροῦν τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας
τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος καὶ τὸ
φιλανθρωπικὸ ἔργο του. Τὸ πλη-
σιέστερο πρὸς τὸν Ναὸν κτίριο
χρησιµεύει διὰ τὴ στέγαση τῶν
γραφείων καὶ τῆς βιβλιοθήκης - µε-
λετητηρίου τοῦ Ναοῦ, ὡς καὶ τὴν
συγκέντρωση δεµάτων τοῦ φιλαν-
θρωπικοῦ του ἔργου. Ἐντὸς αὐτοῦ
εὑρίσκεται ἐπίσης καὶ µία αἴθουσα
ὑποδοχῆς τῶν πιστῶν (Ἀρχονταρί-
κι), ὅπως συναντᾶται σὲ πλῆθος
ἄλλων ἱερῶν προσκυνηµάτων,
π.χ. στὴν Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου
καὶ Σουµελᾶ, καὶ εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Γερασίµου στὴν Κεφαλονιά.

Εἰς τὸ ἕτερο κτίσµα, προερχόµε-
νο ἐκ δωρεᾶς τοῦ ἀείµνηστου
Φραγκίσκου Θεολόγου πρὸς τὴν
ἐκκλησία, στεγάζεται ἀπὸ τῆς ἱδρύ-
σεώς του ὁ ἰδιωτικὸς σύλλογος
«Παναγία ἡ Ἐλευθερώτρια». Ὁ
σύλλογος ἱδρύθη κατ᾽ ἀνάγκη ἀπὸ
τὸν πρῶτο ἱερέα τοῦ Προσκυνήµα-
τος Μακαριστὸν Ἀρχιµανδρίτη Νε-
κτάριον ∆ουδούλη, διὰ νὰ καλύψει
τὴν ἔλλειψη νοµικῆς ὑποστάσεως
τοῦ Προσκηνύµατος καὶ γιὰ τὸν λό-
γον αὐτὸν φέρει τὴν ἴδια ὀνοµασία.
«Παναγία ἡ Ἐλευθερώτρια».
Πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
ἦταν ὁ Ἀρχιµανδρίτης ∆ουδούλης
καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Κεφαλλονίτης Α.
Στανίτσας µέχρι τοῦ θανάτου του.
Τὸ 1972 τὸ Προσκύνηµα ἀπέκτησε
νοµικὴ ὑπόσταση καὶ πλέον δὲν
εἶχε ἀνάγκη τὴν κάλυψη τοῦ ἰδιωτι-
κοῦ συλλόγου. Παρεµπιπτόντως τὸ
κοινωφελὲς ἔργο τοῦ συλλόγου
παραµένει ἄγνωστο καὶ οὐδεµία
σχέση ἔχει µὲ τὴ λειτουργία τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήµατος. Ἀµέσως
µετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀείµνηστου
Στανίτσα, ὁ Σύλλογος ἄρχισε ἕνα
δικαστικὸ ἀγῶνα διεκδικήσεως τῆς
οἰκονοµικῆς διαχειρίσεως τοῦ
Ναοῦ, τῆς ἐκµεταλλεύσεως τῶν
παρακειµένων κτισµάτων καὶ τοῦ
περιβάλλοντος µεγάλου χώρου, ὁ
ὁποῖος εἶχε παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὸν
Ο∆ΕΠ, ἐγγὺς τοῦ Ναοῦ, ἀρκετῶν
στρεµµάτων καὶ µεγάλης ἀξίας. Ση-
µειωτέον ὅτι ὁ παραχωρηθεὶς
χῶρος ἀπὸ τὸν Ο∆ΕΠ προορίζετο
γιὰ τὴν ἀνέγερση Πνευµατικοῦ Κέν-
τρου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχεί-
ου Κωνσταντινουπόλεως, ἐντὸς
προβλεπόµενου χρόνου (12ετία).
∆υστυχῶς διάφορα προσκόµµατα,
προερχόµενα κυρίως ἀπὸ τὸν ἰδιω-
τικὸν σύλλογον, ἀπέτρεψαν τὴν
ἀνέγερσή του πρὸς µεγάλη

Ἐθνικὴν καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀπώ-
λεια.

Προσφάτως, µία ἐσπευσµένη
διαταγὴ ἐκτελέσεως δικαστικῆς
ἀποφάσεως ἐξώσεως-καταλήψε-
ως ὅλων τῶν περὶ τοῦ Ναοῦ κτι-
σµάτων καὶ χώρων, ἐσφράγισε
ἄνευ προειδοποιήσεως, τὸ κτίριο
ποὺ στεγάζει τὰ γραφεῖα τοῦ Ναοῦ
καὶ τὸ Ἀρχονταρίκι. Μέσα στὸ κατα-
χείµωνο ὅλα τὰ ὑπάρχοντα ἔπιπλα,
ἱερὲς εἰκόνες, καντήλια, θυµιατήρια
καθὼς καὶ τὶς προσωπογραφίες
Μητροπολιτῶν ὡς καὶ τοῦ νῦν Μη-
τροπολίτη Κυρίλλου, τὰ ἀρχεῖα τῆς
ἐκκλησίας, ἔγγραφα, βιβλία βρέθη-
καν πεταµένα στὸν αὐλόγυρο τοῦ
Ναοῦ. Ὡς καὶ ἡ µεγάλη εἰκόνα τοῦ
Μυστικοῦ ∆είπνου βρέθηκε στὸ
βρεγµένο χῶµα πεταµένη.

Σηµειωτέον ὅτι ἡ βεβιασµένη ἐκτέ-
λεση τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως τοῦ
Ἐφετείου, ποὺ θυµίζει ἀλήστου µνή-
µης ἐπίταξη κατοικηµένων οἰκηµά-
των ἀπὸ στρατεύµατα κατοχῆς,
πραγµατοποιήθηκε προτοῦ τελεσι-
δικήσει ἡ ἀναίρεση πρὸς τὸν Ἄρειο
Πάγο. Οἱ δικαστικοὶ ἐπιµελητὲς µαζὶ
µὲ µέλη ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου τοῦ
δῆθεν φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου θέ-
λησαν νὰ µετατρέψουν τὸν Οἶκο τοῦ
Κυρίου εἰς οἶκον ἐµπορίου.

Ἐπανειληµµένως ὁ ἀείµνηστος
Στρατηγὸς Μιχάλης Περιµένης,
ποὺ διετέλεσε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν Πρό-
εδρος τοῦ Συλλόγου, µετὰ τὸν θά-
νατον τοῦ Στανίτσα, ἐπέµενε νὰ τε-
θεῖ ὁ Σύλλογος ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως συµβαίνει καὶ µὲ
τὰ περισσότερα φιλανθρωπικὰ
ἱδρύµατα τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτει-
ας, καὶ ὄχι νὰ λειτουργεῖ αὐτόνοµα
καὶ ἀνεξέλεγκτα καταδιώκοντας τὴν
Ἐκκλησία καὶ τοὺς λειτουργούς της.

Τὸ συµβὰν ποὺ µόλις σᾶς κατέ-
γραψα ἀποτελεῖ ἕνα ἀνεπίτρεπτο
ἐπεισόδιο ἱεροσυλίας, φαινόµενο
ἐκφυλισµοῦ τῶν καιρῶν, ποὺ χα-
ρακτηρίζει τὴ βαθειὰ κρίση θεσµῶν
καὶ ἀξιῶν, ὡς καὶ τὴν ἀσύστολη
ἀνυποληψία τῶν παραδόσεων. Ἡ
Ἐκκλησία, τὸ καταφύγιο τῶν
πιστῶν, διδάσκει ἠθικὲς ἀξίες,
ἀνθρώπινες σχέσεις, εἰρήνη καὶ
ἀγάπη, διαχρονικὰ στοιχεῖα τοῦ
Ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισµοῦ.
Εὔχοµαι οἱ σεβαστοὶ δικασταὶ τοῦ
Ἀρείου Πάγου νὰ ἀποδώσουν, µὲ
τὴν βοήθεια τοῦ Ὑψίστου, τὴ δι-
καιοσύνη εἰς τοὺς τρωθέντας πι-
στοὺς Χριστιανούς.

Βαθύτατα θρησκευόµενος,
Καθηγητὴς Γεράσιµος Μεταξᾶς»
Κοινοποίηση:
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Β΄
Γνωµοδότησις

κ. Γεωργίου Κρίππα
διὰ τὴν δικαστικὴν
ἀπόφασιν 1/2015

τοῦ τριµελοῦς συµβουλίου
ἐφετείου Χανίων

Ὑπὸ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως
Θεολόγων µοῦ ὑπεβλήθη ἡ ὑπ᾽ ἀριθ.
1/2015 ἀπόφαση τοῦ Τριµελοῦς Συµ-
βουλίου Ἐφετείου Χανίων (συγκροτη-
θεῖσα κατ’ ἄρθρον 2 τοῦ Νόµου
3068/2002), ἡ ὁποία ἀποφαίνεται τε-
λειωτικῶς, ὁριστικῶς καὶ ἀµετακλή-
τως, ἀφ’ ἑνὸς ἐπὶ τοῦ θέµατος τοῦ
ποῖος δικαιοῦται ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ
µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἀφ’
ἑτέρου ἐπὶ τοῦ ἐὰν ὁ ὀρθόδοξος µα-
θητὴς δικαιοῦται ἢ ὄχι τῆς τοιαύτης
ἀπαλλαγῆς. Ἐπὶ τῆς ἀποφάσεως
αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν ὅσων δέχεται (ποῖοι
µαθηταὶ ἀπαλλάσσονται καὶ ποῖοι ὄχι)
ἐζητήθη ἡ γνώµη µου πρὸς ἐνηµέρω-
ση τῶν µελῶν σας. Ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ
ἐρωτήµατος ἡ ἐπιστηµονική µου ἄπο-
ψη εἶναι ἡ κάτωθι:

1.- Ἡ ὡς ἄνω ἀπόφαση εἶναι ὁρι-
στικὴ καὶ τελεσίδικη, δὲν ὑπάγεται δὲ
σὲ κανένα ἔνδικο µέσον (Νόµος
3068/2002 ἄρθρα 1 ἕως 5). Εἶναι δὲ
ὑποχρεωτικὴ διὰ πᾶσαν δηµοσίαν
ὑπηρεσίαν, εἰς βάρος τῆς ὁποίας, ἐὰν
δὲν συµµορφωθεῖ, ἐπιβάλλεται χρη-
µατικὴ ἀποζηµίωση (ἄρθρον 3 παρ.
3) καὶ ἐξεδόθη, διὰ νὰ διευκρινίσει ὁρι-
στικῶς, εἰς ποίαν ἔκταση ἡ προηγου-
µένη ἀπόφαση τοῦ ∆ιοικητικοῦ Ἐφε-
τείου Χανίων 115/2012 ἐπιβάλλει τὴν
ὑποχρεωτικὴ συµµετοχὴ εἰς τὸ µάθη-
µα τῶν θρησκευτικῶν ἢ ὄχι καὶ ποίων
καὶ ποῖοι καὶ ὑπὸ ποίας προϋποθέ-
σεις ἀπαλλάσσονται ἢ ὄχι. Τοῦτο διότι
εἶχε ἐπακολουθήσει ἐγκύκλιος τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας ἀσαφὴς καὶ δη-
µιουργήσασα πολλὲς ἀπορίες ἐπὶ τοῦ
προκειµένου

2.- Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση (παρά-
γραφος 5 αὐτῆς – ὁριστικὴ - καταλη-
κτικὴ) δέχεται τὰ ἑξῆς σηµεῖα παρατι-
θέµενα κατωτέρω ἐπὶ λέξει:

«Εἰδικότερα καθίσταται σαφές, ὅτι
ἡ παρεχοµένη δυνατότητα ἀπαλ-
λαγῆς ἀφορᾶ «µόνον τοὺς µὴ Χρι-
στιανοὺς Ὀρθοδόξους στὸ θρήσκευ-
µα µαθητές, δηλαδὴ «ἀποκλειστικὰ
τοὺς ἑτεροδόξους ἢ ἀθρήσκους, ποὺ
ἐπικαλούµενοι λόγους «θρησκευτικῆς
συνείδησης ζητοῦν, νὰ ἀπαλλαγοῦν

ἀπὸ τὴν παρακολούθησή του. «Τοῦτο
δὲ διασφαλίζεται µὲ τὴν ἀναγραφὴ
στὴν ὑποβαλλοµένη γιὰ τὴν ἀπαλ-
λαγὴ «ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευ-
τικῶν , ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν.
1599/1986 τοῦ ἰδίου «τοῦ µαθητῆ
(ἐὰν εἶναι ἐνήλικος) ἢ καὶ τῶν δύο γο-
νέων του ἂν εἶναι ἀνήλικος) ἢ καὶ «τοῦ
ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, µόνο στὴν περίπτωση
ποὺ ἡ γονικὴ µέριµνα ἀσκεῖται ἀπὸ
τὸν «ἕνα γονέα, ὅτι ὁ µαθητὴς δὲν
εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ ἐξ
αὐτοῦ ἐπικαλεῖται «λόγους θρησκευ-
τικῆς συνείδησης, χωρὶς στὴν περί-
πτωση αὐτὴ νὰ εἶναι «ὑποχρεωτικὴ ἡ
ἀναφορὰ τοῦ θρησκεύµατος στὸ
ὁποῖο ἀνήκει, ἐκτὸς ἐὰν τὸ «ἐπιθυµεῖ,
προσαπαιτεῖται δέ, νὰ συνυπογράφει
καὶ ὁ διδάσκων τὸ µάθηµα, γιὰ νὰ
«καθίσταται ἐφικτὸς ὁ ἔλεγχος τῆς νο-
µιµότητας τῆς µὴ παρακολούθησης
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν».
Ἐπίσης ρητὰ ὁρίζεται ὅτι ἡ ὡς ἄνω
ὑπεύθυνη «δήλωση µὲ βεβαιωµένο
τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς αὐτῶν ποὺ
κατὰ τὰ ἀνωτέρω «δικαιοῦνται νὰ τὴν
ὑπογράφουν θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλ-
λεται καὶ νὰ παραλαµβάνεται «ἀπὸ
τὸν ∆ιευθυντὴ τῆς Σχολικῆς Μονάδος
ἐντὸς τῆς ἀποκλειστικῆς προθεσµίας
ἀπὸ «1ης ἕως 20ῆς Σεπτεµβρίου κά-
θε σχολικοῦ ἔτους, ἡ δὲ δήλωση αὐτὴ
δίδει δικαίωµα «ἀπαλλαγῆς ἐτησίας
διαρκείας καὶ ἀνανεώνεται γιὰ κάθε
νέο σχολικὸ ἔτος. Κάθε ἄλλη «ἀπαλ-
λαγὴ ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευ-
τικῶν, δὲν εἶναι νόµιµη. Ἀπὸ αὐτὰ πα-
ρέπεται «ὅτι δὲν εἶναι νοητὴ ἡ ἀπαλ-
λαγὴ ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευ-
τικῶν τῶν Ὀρθοδόξων «στὸ θρή-
σκευµα Χριστιανῶν µαθητῶν πρὸς
τοὺς ὁποίους, ὡς ἐκ τούτου, δὲν «ὑφί-
σταται πλέον κανένα πεδίο ἀσαφείας
γιὰ τὴν ὑποχρέωσή τους νὰ «παρα-
κολουθοῦν τὸ µάθηµα αὐτὸ κατὰ τὸ
ὁριζόµενο σὲ κάθε σχολεῖο ὡρολόγιο
πρόγραµµα». Μὲ τὴν ἀποσαφήνιση
τοῦ θέµατος αὐτοῦ, οἱ ∆ιευθυντὲς τῶν
κατὰ «τόπον σχολείων, συµπεριλαµ-
βανοµένων τῶν διδασκόντων, ὑπο-
χρεώνονται νὰ «ἐνεργοῦν ἐντὸς τοῦ
καθορισµένου σαφοῦς ὡς ἄνω πλαι-
σίου, ἄλλως ὑπέχουν τὶς «κατὰ νόµον
εὐθύνες, γιὰ µὴ τήρηση τῶν προδια-
ληφθέντων».

3.- Ἐν ὄψει τῆς ὡς ἄνω ὑπὲρ τὸ δέ-
ον σαφοῦς διατυπώσεως τῆς προ-
αναφεροµένης δικαστικῆς ἀποφάσε-
ως (ποὺ εἶναι ad hoc διὰ τὴν περί-
πτωσή µας) προκύπτουν τὰ ἑξῆς ἐπὶ
µέρους συµπεράσµατα:

α) Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν
θρησκευτικῶν δικαιοῦνται ἀποκλει-
στικῶς καὶ µόνον οἱ ἀλλόθρησκοι, οἱ
ἑτερόδοξοι καὶ οἱ ἄθρησκοι ἢ οἱ ἄθεοι
καὶ µόνον ὑπὸ τὶς ὡς ἄνω αὐστηρῶς
προδιαγραφόµενες προϋποθέσεις
(ὑποβολὴ ὑπευθύνου δηλώσεως
ὑπὸ τὸν προαναφερόµενον τύπον,
διαδικασίαν καὶ χρόνον).

β) Οἱ Ὀρθόδοξοι µαθητὲς δὲν δι-
καιοῦνται ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ µάθηµα
τῶν θρησκευτικῶν σὲ καµµία περί-
πτωση, ὅποιες προϋποθέσεις καὶ
ὅποιους λόγους καὶ ἂν ἐπικαλεσθοῦν
(οὔτε καὶ ἂν ἐπικαλεσθοῦν ἀκόµη καὶ
λόγους συνειδήσεως).

Ἐπισηµαίνουµε ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ, ὅτι
διὰ τὴν τελευταία αὐτὴ περίπτωση ἡ
ἐν λόγῳ δικαστικὴ ἀπόφαση παραθέ-
τει πλήρη αἰτιολογία. Ἤτοι ἀναφέρει
ὅτι καταλήγει εἰς τὴν ἄποψη αὐτήν,
διότι εἰς τὸ παρελθὸν διεπιστώθη
ἐκτεταµένη κατάχρηση τοῦ δικαιώµα-
τος ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν
θρησκευτικῶν διὰ λόγους ποὺ δὲν
συνδέονται µὲ τὴν ἐλευθερία τῆς θρη-
σκευτικῆς συνειδήσεως (δἰ αὐτὸν τὸν
λόγον καὶ προβαίνει σὲ πολὺ
αὐστηρὲς προδιαγραφές).

γ) Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πᾶς
ἐκπαιδευτικὸς ἢ κάθε ἄλλος κρατικὸς
λειτουργὸς παρεκκλίνων τυχὸν ἐκ
τῶν ἀνωτέρω ρητῶν ὑποχρεώσεων
πέραν τῆς εὐθύνης τοῦ ἐκ τοῦ νόµου
3068/2002 (καταδίκη του σὲ ἀποζη-
µίωση τοῦ κράτους κατ’ ἄρθρον 38
τοῦ Ὑπαλληλικοῦ Κώδικος), παρα-
βιάζει ἐπίσης τὸ ἄρθρον 103 τοῦ Συν-
τάγµατος, καθὼς καὶ τὰ ἄρθρα 24 καὶ
107 τοῦ Ὑπαλληλικοῦ Κώδικος δια-
πράττων βαρὺ πειθαρχικὸ ἀδίκηµα
συνεπαγόµενο τὴν ὑποχρεωτικὴ πει-
θαρχική του δίωξη (Ὑπαλληλικὸς
Κῶδιξ ἄρθρον 110).

4.- Τέλος ἐπειδὴ ἀπὸ κάποιες
πλευρὲς εἰς τὸ παρελθὸν ἔγινε (παρα-
πλανητικὴ) ἐπίκληση τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Συµβάσεως Ἀνθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων προβληθέντος τοῦ ἰσχυρι-
σµοῦ, ὅτι δῆθεν τὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ικα-
στήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
ἀπεφάνθη, ὅτι ὁποιοσδήποτε µα-
θητὴς ἀπεριορίστως δικαιοῦται, νὰ
ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν
θρησκευτικῶν τῇ ἐπικλήσει «λόγων
συνειδήσεως», τὸ θέµα αὐτὸ ἡ ὡς
ἄνω δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ ∆ιοικ.
Ἐφετείου Χανίων τὸ ἀντιµετωπίζει
ἐπικαλουµένη τὴν ad hoc ἀπόφαση
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων τῆς
15.6.2010 (ὑπόθεση Grzelak κατὰ
Πολωνίας, προσφυγὴ Νο 77610/02).
Ἐπισηµαίνουµε, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀπό-
φαση ἔχει µεταφρασθεῖ εἰς τὴν ἑλλη-
νικὴν καὶ δηµοσιευθεῖ εἰς τὸν νοµικὸν
τύπον (περ. «Ἐπιθεώρησις∆ηµοσίου
καὶ ∆ιοικητικοῦ ∆ικαίου», 2010 σελ.
834 ἑπ.) δέχεται δὲ ὅτι τὸ ἐν λόγῳ
Εὐρωπ. ∆ικαστήριο δὲν ἐπεµβαίνει,
ἐπὶ τοῦ πῶς καὶ ὑπὸ ποῖες προϋπο-
θέσεις, ποίους ὅρους καὶ ποῖες προ-
διαγραφὲς τὸ κάθε εὐρωπαϊκὸ κρά-
τος, θὰ διδάσκει τὸ µάθηµα τῶν θρη-
σκευτικῶν, καθ᾽ ὅσον αὐτὸ ἀνάγεται
εἰς τὸ ἰδικόν του περιθώριον ἐκτιµήσε-
ως, τὸ ὁποῖο δὲν ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ
Εὐρωπ. ∆ικ/ριο. Τὸ σχετικὸ δὲ ἐπὶ λέ-
ξει ἀπόσπασµα τῆς ἐν προκειµένῳ
ἀποφάσεως τοῦ Εὐρωπ. ∆ικαστηρί-
ου ἔχει ἐπὶ λέξει ὡς ἑξῆς:

«Τὸ ∆ικαστήριο ἐπισηµαίνει, ὅτι
ἀνάγεται εἰς τὸ ἐθνικὸ περιθώριο ἐκτι-
µήσεως, ποὺ ἀναγνωρίζεται εἰς τὰ
κράτη κατ’ ἄρθρον 2 τοῦ Πρωτοκόλ-
λου Νο 1, νὰ ἀποφασίσουν ἐὰν θὰ
εἰσαγάγουν τὸ µάθηµα τῶν θρησκευ-
τικῶν εἰς τὰ δηµόσια σχολεῖα καί, ἐὰν
ναί, ποῖο εἰδικότερο σύστηµα θὰ
υἱοθετήσουν».

5.- Τελικὸν συµπέρασµα κατὰ τὴν
ὡς ἄνω ἀπόφαση:

Α) Ἐπιτρεπτὴ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ
µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν µόνον
τῶν ἑτεροθρήσκων, τῶν ἑτεροδόξων
καὶ τῶν ἀθρήσκων ἢ ἀθέων. Καὶ µό-
νον ὑπὸ τὶς προπαρατιθέµενες
αὐστηρὲς προδιαγραφὲς (τύπος καὶ
διαδικασία ὑπευθύνων δηλώσεων
καὶ χρόνος καταλυτικὸς ὑποβολῆς
τους). Β) Οὐδεµία ἀπαλλαγὴ τῶν
Ὀρθοδόξων µαθητῶν ἀπὸ τὸ µάθη-
µα τῶν θρησκευτικῶν, ὅποιους λό-
γους καὶ ἂν ἐπικαλεσθοῦν (ἔστω καὶ
«λόγους συνειδήσεως»).

Γ) Εὐθύνες ἀστικὲς καὶ πειθαρχικὲς
παντὸς ἐκπαιδευτικοῦ ἢ ἄλλου κρατι-
κοῦ λειτουργοῦ ἐν παραβιάσει τῶν
ὡς ἄνω ὑποχρεώσεών του (µὴ ἀπο-
κλειοµένων καὶ ποινικῶν του
εὐθυνῶν, ἐὰν συντρέξει περίπτωση).
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Μεγάλου Ἀντωνίου
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

27. Κόντρα
εἰς τὸν πειρασµόν

Πολλὲς φορὲς βλέπουμε ἀνώ-
τερους κληρικοὺς νὰ ἐπιδιώκουν
στενὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καί,
ὅπως πιστεύουν, ἡ συνεργασία
μαζί τους θὰ εἶναι πολλαπλῶς
χρήσιμη γιὰ τὸ λαό. Παράλληλα
εἶναι καὶ φιλόδοξοι καὶ αὐτὸ
τοὺς ὑποβαθμίζει πνευματικά,
παρόλο ποὺ ἐπιμελῶς προσπα-
θοῦν νὰ κρύψουν αὐτὸ τὸ πάθος
τους.

Τὴν ἴδια τακτικὴ παρατηροῦμε
καὶ σὲ πολλοὺς ἁπλοὺς κληρι-
κούς, ἀλλὰ καὶ σὲ μερικοὺς συν-
ειδητοὺς χριστιανούς. Θέλουν
καὶ αὐτοὶ νὰ ἀνέβουν στὸ ἅρμα
τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας μὲ τὴν
ἴδια ἐπιχειρηματολογία. Προ-
φανῶς ὅλα αὐτὰ δὲν ἔχουν σχέ-
ση μὲ τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ
ἀπορρίπτονται ἀπὸ τοὺς ἐνάρε-
τους ἀνθρώπους. Εἶναι πολὺ
διαφωτιστικὸ ἕνα σχετικὸ περι-
στατικό.

Κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος
ἔλαβε ἕνα γράμμα ἀπὸ τὸ βασι-
λιὰ Κωνσταντῖνο, μὲ τὸ ὁποῖο
τὸν προσκαλοῦσε νὰ ἐπισκεφθεῖ
τὴν Κωνσταντινούπολη. Σκεφτό-
ταν λοιπὸν τί νὰ κάνει. Ρώτησε
καὶ τὸν ἀββᾶ Παῦλο, τὸ μαθητή
του κι ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε:

«Ἂν πᾶς, θὰ λέγεσαι Ἀντώνιος.
Ἂν δὲν πᾶς, ἀββᾶς Ἀντώνιος».

* * *
28. «Ἡ τελεία ἀγάπη

ἔξω βάλλει τὸν φόβον»
Ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπάει μὲ ὅλες

τους τὶς δυνάμεις τὸν Θεὸ καὶ μὲ
συνέπεια τηρεῖ τὶς ἐντολές, δὲν
ἔχει φόβο στὴν ψυχή του. Ἀφοῦ
εἶναι πλήρως ἀφοσιωμένος στὸν
Θεό, γιατὶ νὰ φοβᾶται; Δὲν βλέπει
τὸν Θεὸ ὡς τιμωρό, ἀφοῦ προσπα-
θεῖ νὰ εἶναι πάντα κοντά του. Στὸν
ἄνθρωπο αὐτὸ ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου «φόβος
οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ». Δὲν συμ-
βαίνει ὅμως τὸ ἴδιο καὶ σ᾽ ἐκεῖνο,
ποὺ δὲν ἔχει ἀγάπη καὶ παραβαίνει
τὸ θεῖο θέλημα. Οἱ ἐνοχὲς τὸν τα-
λαιπωροῦν καὶ ὁ φόβος ἔχει κυρι-
εύσει τὴ ζωή του, γιατὶ δὲν ἔχει τὴν
τέλεια ἀγάπη. «Ὁ φόβος κόλασιν

ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελεί-
ωται ἐν τῇ ἀγάπῃ», δηλαδὴ «ὁ φό-
βος προκαλεῖ βάσανον καὶ τιμω-
ρίαν λόγῳ τῆς ποινῆς τὴν ὁποίαν
μετὰ τρόμου ὁ ἔνοχος περιμένει νὰ
τοῦ ἐπιβάλῃ ὁ Κριτὴς διὰ τὰς
ἁμαρτίας του. Ἐκεῖνος δὲ ποὺ φο-
βεῖται ἐξ αἰτίας τῆς ἐνοχῆς του, δὲν
ἔχει γίνει τέλειος εἰς τὴν ἀγάπην»,
ἑρμηνεύει ὁ Π. Ν. Τρεμπέλας.

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ἔλεγε: «Ἐγὼ
δὲν φοβᾶμαι πιὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ
τὸν ἀγαπῶ. Γιατί, καθὼς λέγει ἡ
Γραφή, «ἡ ἀγάπη ἔξω ἐκβάλλει
τὸν φόβον».

* * *

29. Ἀγών
µὲ προγραµµατισµὸν

καὶ στόχον
Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας πρέπει

νὰ ἔχει συγκεκριμένο στόχο. Ὁ

ἄνθρωπος πρέπει νὰ καταπολεμᾶ
τὶς ἀδυναμίες του, οἱ ὁποῖες τὸν
ἐμποδίζουν στὴν ἀπόκτηση τῶν
ἀρετῶν. Πολλοὶ κάνουν κάποιο
ἀγώνα, χωρὶς νὰ ἔχουν συγκεκριμέ-
νο στόχο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ πολλὰ πάθη
τους μένουν ἀνεμπόδιστα, γεγονὸς
ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τὴν πνευματική
τους πρόοδο.

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ἔλεγε:
«Αὐτὸς ποὺ χτυπᾶ τὸ ἀναμμένο
σίδερο, πρῶτα βάζει μὲ τὸν νοῦ του
τί πρόκειται νὰ φτιάξει, δρεπάνι,
μαχαίρι, τσεκούρι, Ἔτσι καὶ ἐμεῖς.
Ὀφείλουμε νὰ σκεφτοῦμε ποιὰ
ἀρετὴ ἐπιδιώκουμε, γιὰ νὰ μὴ κο-
πιάζουμε ἄσκοπα».

* * *

30. Μετὰ τὴν ἀνυπακοὴν
ἡ πτῶσις

Μετὰ ἀπὸ ἄσκηση καὶ πολύ-

χρονη παραμονὴ στὸ μοναστήρι
δημιουργεῖται στοὺς μοναχοὺς ἡ
αἴσθηση ὅτι μποροῦν νὰ ἀποφα-
σίζουν ἀσφαλῶς γιὰ διάφορα
θέματα τῆς ζωῆς τους, χωρὶς τὴν
ἔγκριση τοῦ γέροντά τους. Τὸ
σίγουρο, στὶς περιπτώσεις
αὐτές, εἶναι ὅτι κινδυνεύουν
πνευματικὰ καὶ μπορεῖ νὰ ὁδη-
γηθοῦν καὶ σὲ ἁμαρτωλὲς ἐπι-
λογές.

Ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ἔλεγε σχε-
τικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτό: «Γνωρίζω
μοναχούς, ποὺ ὕστερα ἀπὸ πολ-
λοὺς κόπους ἔπεσαν καὶ τοὺς
σάλεψαν τὰ λογικά, ἐπειδὴ στή-
ριξαν ἐλπίδες στὸν ἑαυτό τους
καὶ δὲν λογάριασαν τὴ θεία
ἐντολή, ποὺ λέει: Ἐπερώτησον
τὸν πατέρα σου καὶ ἀναγγελεῖ
σοι”».

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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Ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ,
σοφοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανί-
ου Θεοδωροπούλου, «Ἄρθρα, Με-
λέται, Ἐπιστολαί»  ἀντλοῦμεν τὴν
ἀπάντησιν εἰς τὴν ἐρώτησιν, ἐὰν
εἶναι αἰώνιος ἡ κόλασις. Μέ αὐτό
τό θέμα ἐρωτοτροποῦν καί μερικοί
σύγχρονοι «ὀρθόδοξοι» θεολόγοι,
οἱ ὁποῖοι υἱοθετοῦν τήν Ὠριγενιστι-
κήν θεωρίαν περί “ἀποκαταστάσε-
ως τῶν πάντων”.

Ἀκολουθεῖ τό κείμενον:
«Τί λέγει ἡ Γραφὴ περὶ Κολάσε-

ως; (Οὐχὶ τί λέγει ἡ λογικὴ ἡµῶν,
ἀλλ᾽ ἡ Γραφή!) Εἶνε, ἀδελφέ µου,
µυριόλεκτος διδασκαλία τῆς
Γραφῆς ἡ αἰωνιότης τῆς Κολάσεως.

∆ιατὶ σκανδαλίζει ὑµᾶς τοῦτο;
Εἶνε Θεὸς ἐλέους ὁ Θεός; Σύµφω-
νοι! Ἀλλὰ δὲν εἶνε καὶ Θεὸς δικαιο-
σύνης; θὰ ἔπρεπε «σῴνει καὶ
καλὰ» νὰ καταστήση κοινωνοὺς τῆς
Ἑαυτοῦ Μακαριότητος καὶ ἐκείνους
οἵτινες ἀπολακτίζουσι τελείως
Αὐτὸν καὶ τὸν Νόµον Αὐτοῦ; Ὅταν
ὑπάρχωσι πρόσωπα λέγοντα πρὸς
τὸν Ἅγιον Θεὸν τὸ «ἀπόστα ἀπ'
ἐµοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλο-
µαι» (Ἰὼβ κα΄, 14), πταίει ὁ Θεός,
διότι ὑπογράφει τὴν ἀπόφασιν τῆς
θελήσεως αὐτῶν καὶ δὲν παραβιά-
ζει τὴν ἐλευθέραν αὐτῶν ἐκλογήν;
Ἢ πταίει ὁ Θεός, διότι µακρὰν
Αὐτοῦ, ἔνθα ἠθέλησάν τινες νὰ µεί-
νωσιν, ὑπάρχει δυστυχία καὶ ταλαι-
πωρία; Ὅταν τινές, µισοῦντες τὸν
ἥλιον, θέλωσι νὰ ζῶσιν εἰς τρώγλας
καὶ σπήλαια βαθύτατα, πταίει ὁ
ἥλιος ἂν θὰ καταντήσωσι ράκη
ὑγείας; Πρέπει διὰ τῆς βίας νὰ
εἰσέλθη οὗτος καὶ εἰς τὰ σπήλαια,
ἵνα παράσχη τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ εἰς
τοὺς µὴ θέλοντας ταῦτα;

Ἔπειτα, ἂν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ
ἐµποδίζη τὴν αἰώνιον τιµωρίαν, δὲν
θὰ ἔπρεπε νὰ ἐµποδίζη καὶ τὴν πρό-
σ καιρον τοιαύτην; Ὅταν ὁ θεὸς τι-
µωρῆ διὰ θανάτου ἕνα παραβάτην
(βρίθει δὲ τοιούτων παραδειγµάτων
ἡ Γραφή), πῶς δὲν ἐµποδίζεται ὑπὸ
τοῦ ἐλέους Αὐτοῦ; ∆ὲν ἐτιµώρησε
διὰ θανάτου τὸν Ἀνανίαν καὶ τὴν
σύζυγον αὐτοῦ (Πράξ. ε΄, 5-10),
καθὼς καὶ τὸν Ἡρῴδην (Πράξ. ιβ΄,
23), καθὼς καὶ τοὺς ἀναξίως κοι-
νωνοῦντας Κορινθίους πιστοὺς (Α´
Κορ. ια´, 30);

Βεβαίως ὀλιγώτερον πρέπει νὰ
ἐµποδίζη τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ τὴν
πρόσκαιρον τιµωρίαν καὶ περισσό-
τερον τὴν αἰώνιον· πάντως ὅµως
καὶ τὴν πρόσκαιρον πρέπει νὰ
ἐµποδίζη. Καὶ ἀφοῦ δὲν ἐµποδίζει
τὴν πρόσ καιρον, διατὶ ἀποκλείοµεν
τὴν αἰώνιον;

Τὰ χωρία ἅπερ µοι ἀναφέρετε
δὲν ἀντιτίθενται εἰς τὴν ὕπαρξιν
αἰωνίων βασάνων. Τὸ Φιλιππ. β',
10 διατὶ νὰ µὴ ἐννοῆ ἀκούσιον (καὶ
ἕνεκα τρόµου γινοµένην) ὑποταγὴν
καὶ ἀναγνώρισιν τῆς δυνάµεως τοῦ
Κυρίου; Ἕνα βασιλέα νικητὴν µόνοι
οἱ πιστοὶ ὑπήκοοι προσκυνοῦσιν;
Οὐχὶ καὶ οἱ αἰχµάλωτοι ἐχθροί, οἵτι-
νες γνωρίζουσι τί ἀναµένει αὐτούς;

Τὰ χωρία Γαλάτ. γ´, 21 καὶ Ρωµ.
ια´, 32 ἀναφέρονται οὐχὶ εἰς τὸ ἀπο-
τέλεσµα, ἀλλ᾽ εἰς τὴν πρόθεσιν καὶ
τὴν ἐπιθυµίαν τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς
θέλει βεβαίως νὰ ἐλεήση πάντας,
ἀλλὰ δὲν θέλουσι πάντες οἱ ἄνθρω-

ποι. Ἰδοὺ ἕν παράδειγµᾳ παρόµοι-
ον: «Ὁ δεῖνα πατὴρ ἐκοπίασε πολὺ
πρὸς κτῆσιν µεγάλης περιουσίας,
ἵνα καταστήσῃ πλούσια τὰ τέκνα
αὐτοῦ». Ἐὰν ὅµως 2-3 τέκνα ἀπο-
ποιηθῶσι τὴν πατρικὴν κληρονο-
µίαν καὶ ἐµπτύσωσιν αὐτήν, εἰς τί
πταίει ὁ πατήρ; Αὐτὸς ἤθελε νὰ κα-
ταστήση τὰ τέκνα αὐτοῦ πλούσια,
ἀλλ' ἀφοῦ δὲν ἤθελον αὐτά; θὰ
εἴπητε: Καὶ λοιπὸν δύναται ὁ
ἄνθρωπος νὰ µαταιοῖ τὴν ἐκπλή-
ρωσιν τῆς ἐπιθυµίας τοῦ Θεοῦ περὶ
σωτηρίας αὐτοῦ; Ἴσως εἶνε ἀκατα-
νόητον τοῦτο, εἶνε ὅµως σαφὴς δι-
δασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Τὸ χωρίον Ρωµ. ζ', 15-25 δὲν
ἀποκλείει πάντῃ τὴν ἀνθρωπίνην
ἐλευθερίαν. Ἁπλῶς πιστοποιεῖ τὴν
δύναµιν τῆς ἁµαρτίας, ἥτις κάµπτει
τὴν ἀνίσχυρον βούλησιν ἡµῶν. Ἐν
τέλει δὲ εὐχαριστεῖ τῷ Θεῷ ὁ
Παῦλος, διότι ἐρρύσθη ἐκ τῆς κατα-
στάσεως αὐτῆς. ∆ιατὶ ἐρρύσθη;
Οὐχὶ διότι ἠθέλησε, ζωγρηθεὶς ὑπὸ
τοῦ Κυρίου, νὰ µείνη ἐν Αὐτῷ; Ὁ
Ἰούδας ὅµως διατὶ δὲν ἔµεινε; Πταί-
ει ὁ Κύριος διὰ τοῦτο ἢ ἡ θέλησις
αὐτοῦ; Καὶ ἂν εἶχε προορισθῆ ὑπὸ
Θεοῦ ἡ φρικαλέα πρᾶξις τοῦ Ἰούδα,
τότε διατὶ ἡ καταφορὰ τοῦ Κυρίου
κατ᾽ αὐτοῦ ἐν Ματθ. κς´, 24; ∆ὲν νο-
µίζετε ὅτι θὰ εἴχοµεν πλέον ἀλη-
θινὴν κωµῳδίαν, ἀναξίαν ἑνὸς
Θεοῦ Ἁγίου; Πρὸς τί δὲ καὶ τὰ τρο-
µερὰ «ΟΥΑΙ» τοῦ Κυρίου κατὰ τῆς
Βηθσαϊδὰ καὶ Χοραζίν, καθὼς καὶ
περὶ τῶν Γραµµατέων καὶ Φαρισαί-
ων, ἂν οὗτοι πάντες ἦσαν πειθήνια
καὶ ἄβουλα ὄργανα εἰς χεῖρας τοῦ
Θεοῦ πρὸς τὸ ποιεῖν τὸ πονηρόν;
Ἐὰν εἷς βασιλεὺς διατάξη ἕνα στρα-
τιώτην νὰ δείρη ἢ νὰ φονεύση τὸν
υἷον καὶ διάδοχον αὐτοῦ καὶ εἶτα
ἐπιπλήξη καὶ τιµωρήση τὸν στρα-
τιώτην διὰ τοῦτο, δὲν θὰ εἴπητε ὅτι ὁ
βασιλεὺς αὐτὸς εἶνε ἢ ἀφαντάστως
ἄδικος ἢ µέγας παράφρων;

Ὁµοίως καὶ τὰ χωρία Ἐφεσ. β´,
16 καὶ Κολοσ. α´, 20, ἀναφέρονται
εἰς τὴν ἀρχικὴν πρόθεσιν καὶ ἐπιθυ-
µίαν τοῦ Θεοῦ· δὲν ἀναφέρονται εἰς
τὸ ἀποτέλεσµα. Ὁ Θεὸς θέλει
«πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι»,
ἀλλ᾽ οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουσι
πάντες. Ὁ Θεὸς θέλει πάντων τὴν
καταλλαγήν, ἀλλ' ὅταν ἄνθρωποί τι-
νες καταλλάσσωνται καὶ συναλλάσ-
σωνται µόνον µετὰ τοῦ ∆ιαβόλου,
εἰς τί πταίει ὁ Θεός; Πρέπει νὰ σώ-
ση πάντας διὰ τῆς βίας; Ἀλλὰ τότε
πρὸς τί τὸ ἀπολυτρωτικὸν Αὐτοῦ
ἔργον; Πρὸς τί ἡ ἐκλογὴ Ἀποστό-
λων, πρὸς τί τὰ κηρύγµατα, πρὸς τί
τοῦτο, πρὸς τί ἐκεῖνο; Ἠδύνατο διὰ
µιᾶς νὰ σώση τοὺς πάντας.

Ὡµιλήσατε ἀνωτέρω περὶ ἐλέους
τοῦ Θεοῦ. Ἡ δικαιοσύνη ὅµως τοῦ
Θεοῦ ποὺ θὰ ὑπάγη, ὅταν κατα-
στήση κοινωνοὺς τῆς Ἑαυτοῦ Μα-
καριότητος, Νέρωνα ἅµα καὶ
Παῦλον; ∆ιοκλητιανὸν ἅµα καὶ Γε-
ώργιον; Στάλιν ἅµα καὶ Νικόδηµον
Ἁγιορείτην;

Πῶς δὲ θὰ ἑρµηνεύσωµεν τὰ σα-
φέστατα χωρία Μᾶρκ. θ´, 44, 46,
48; Βεβαίως ὁ σκώληξ καὶ τὸ πῦρ
εἶνε εἰκόνες τῆς τιµωρίας. Σύµφω-
νος εἶµαι. Τὸ οὐ τελευτᾶ ὅµως καὶ
τὸ οὐ σβέννυται ἐτέθησαν εἰκῇ καὶ
ὡς ἔτυχε; Πᾶν τοὐναντίον! Ἐτέθη-
σαν ἵνα σηµάνωσι τὴν διάρκειαν
τῆς τιµωρίας, τὴν συνεχῆ καὶ ἀκα-

τάπαυστον τιµωρίαν.
Ἴδετε καὶ τὸ χωρίον Β´ Θεσσ. α´,

9, ἔνθα λέγεται ὅτι οἱ µὴ ὑπακούον-
τες τῷ Εὐαγγελίῳ «δίκην τίσουσιν
ὄλεθρον αἰώνιον». Ἴδετε καὶ τὸ Β´
Πέτρ. β', 17, «...οἷς ὁ ζόφος τοῦ
σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται». Ἴδε-
τε καὶ τὸ Ἀποκ. ιδ´, 10-11, καὶ κ´, 10,
ἔνθα ἡ αἰωνιότης τῆς τιµωρίας µαρ-
τυρεῖται κατὰ τρόπον συντριπτικὸν
καὶ ἀνεπίδεκτον ἀντιρρήσεως.

Ἀλλὰ καὶ τὸ Ματθ. κε´, 46, εἶνε
σαφέστατον: «Κόλασις αἰώνιος»
διὰ τοὺς µέν, «ζωή αἰώνιος» διὰ
τοὺς δὲ ἐπιφυλάσσεται. Ἴσως εἴπη-
τε ὅτι τὸ «αἰώνιος» σηµαίνει οὐχὶ
µόνον τὸ ἀτελεύτητον, ἀλλὰ καὶ τὸ
σχετικόν, τὸ ἔχον διάρκειαν περιω-
ρισµένην (ἑνὸς αἰῶνος). Ναί, ἀλλὰ
τότε, ἂν εἴµεθα καλῆς πίστεως µε-
λετηταί, πρέπει οὐ µόνον τὴν τιµω-
ρίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν ζωὴν νὰ θεωρή-
σωµεν ὡς περιωρισµένης διαρ-
κείας. «Αἰώνιος» καὶ ἡ µία,
«αἰώνιος» καὶ ἡ ἄλλη. Τὴν αὐτὴν λέ-
ξιν ὁ Κύριος χρησιµοποιεῖ δι᾽ ἀµφο-
τέρας. Πῶς θὰ εἴπωµεν λοιπὸν ὅτι
ἡ µὲν µία εἶνε ἀτελεύτητος, ἡ δ' ἄλλη
περιωρισµένη; ∆ὲν εἶνε τοῦτο κλασ-
σικῆς µορφῆς προκατάληψις;

Ἀλλὰ καὶ ὁ Παῦλος λέγων ἐν
Ρωµ. β', 6, ὅτι ὁ Θεὸς «ἀποδώσει
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ», τί
ἐννοεῖ; Ὅτι τὰ ἔργα τοῦ Νέρωνος ἢ
τοῦ Χίλτερ εἶνε ἄξια τῆς θείας Μα-
καριότητος; Ὄχι, ἀδελφέ µου! Τι-
µωρίας εἶνε ἄξια καὶ οὐχὶ ἀµοιβῆς!

∆ιακρίνω µίαν ἔνστασιν: Καὶ πῶς
ἔργα 5, 10, 50 ἢ 100 ἔστω ἐτῶν θὰ
τιµωρηθῶσιν αἰωνίως; Ἀπάντησις:
Τί εἴποµεν ἐν ἀρχῇ; ∆ὲν εἴποµεν ὅτι
ὁ νοῦς ἡµῶν πρέπει νὰ βλέπη µό-
νον τὶ λέγει ἡ Γραφὴ καὶ οὐχὶ νὰ
κρίνη ἂν τοῦτο εἶνε ὀρθὸν ἤ οὐχί;
∆εύτερον διατὶ φαίνεται ἡµῖν τε-
ρατῶδες τοῦτο; Ἡ ἀνθρωπίνη Κοι-
νωνία πόσον τιµωρεῖ ἕνα φόνον τε-
λεσθέντα ἐν ἑνὶ δευτερολέπτῳ;
Τιµωρεῖ αὐτὸν διὰ φυλακίσεως οὐχὶ
ἑνὸς δευτερολέπτου (ὅσον διήρκε-
σεν ἡ διάπραξις τοῦ ἀδικήµατος),
ἀλλὰ 10, 20, 30, 40 ἐτῶν ἢ ἰσοβίως
ἢ καὶ διὰ θανάτου! Ἀλλ' οὐ µόνον οἱ
νόµοι τῆς Κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ οἱ τῆς
φύσεως οὕτω τιµωροῦσι: Πόσον
χρόνον θέλει τις νὰ πηδήση ἔκ τινος
ὕψους 15-20 µέτρων; Κλάσµα τοῦ
δευτερολέπτου! Καὶ ὅµως ἡ τιµωρία
αὐτοῦ θὰ ᾖ ἢ θάνατος ἢ παραµονὴ
ἐπὶ ἔτη ὁλόκληρα ἢ καὶ ἰσοβίως εἰς
τὴν κλίνην.

Ἡ δὲ παραβολὴ τοῦ πλουσίου
καὶ τοῦ Λαζάρου δὲν εἶνε σαφεστά-
τη καὶ κατηγορηµατικὴ διδασκαλία
περὶ ὑπάρξεως κολάσεως αἰωνί-
ου;%

Πᾶσαι αἱ αἱρέσεις, πᾶσαι αἱ πλά-
ναι τὴν Γραφὴν ἐπικαλοῦνται! Μὴ
παρασύρεσθε ἐκ τῆς χρησιµοποι-
ήσεως Γραφικῶν χωρίων ὑπὸ τῶν
αἱρετικῶν. Τίς αἱρετικὸς δὲν ἔχει βα-
ρύτατον ἁγιογραφικὸν ἐξοπλι-
σµόν;% Ἀρκέσθητε εἰς ὅσα διδά-
σκει ἡ Ἁγία ἡµῶν Ἐκκλησία, ἥτις
δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ ἐπλανήθη, ἐφ᾽
ὅσον ὁ Κύριος ἔδωκεν ὑπόσχεσιν
ὅτι θὰ µείνῃ µετὰ τῶν Ἀποστόλων
καὶ τῶν διαδόχων αὐτῶν (διότι οἰ
Ἀπόστολοι θὰ ἀπέθνῃσκον) “ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος” (Ματθ.
κη´, 20)».

➢ Ἀνεγνώσαµεν εἰς τὴν Kontra
News τῆς 3ης Ἰουνίου 2015: «∆ύο
ἄντρες συγκινηµένοι παρουσιάζουν
τὸ παιδί τους. Ἕξι πρεσβεῖες προ-
στάτεψαν τὴν παρέλαση τῶν ὁµο-
φυλοφίλων, ποὺ αὔριο θὰ µᾶς ἐπι-
βάλουν νὰ τοὺς προσκυνᾶµε. Ἡ Νέα
Τάξη Πραγµάτων σὲ ὅλο της τὸ µε-
γαλεῖο καὶ κάποιοι ἱεράρχες µᾶς
συµβούλεψαν νὰ κάνουµε τὰ
στραβὰ µάτια γιατί ἔτσι ἐπιβάλλεται
στὸν καλὸ Χριστιανό!». Ποῖοι εἶναι
αὐτοὶ οἱ Ἱεράρχες; Νὰ δοθοῦν τὰ
ὀνόµατά τους!

➢ Συµφώνως πρὸς τὴν Star Press
τῆς 3ης Ἰουνίου 2015: «Ἕνα µαγαζὶ
ποὺ βρίσκεται ἐκεῖ (Ἄλιµος, τοποθε-
σία ἀρχαίας Κωλιάδας) ἐπὶ δεκαετίες
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σηµεῖο εἶναι
χαρακτηρισµένο δασικὴ καὶ ἀρχαι-
ολογικὴ ἔκταση. Νὰ σηµειώσουµε
ἐπίσης πὼς ἡ ἔκταση ἀνήκει στὴν
Ἐκκλησία καὶ µισθώνεται ἀπὸ µεγά-
λο ἐπιχειρηµατικὸ ὅµιλο, γιὰ τὸν
ὁποῖο λειτουργεῖ καὶ τὸ ἐν λόγῳ µα-
γαζί». Ἐνοικιάζει ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ἐκτάσεις, αἱ ὁποῖαι γίνον-
ται νυκτερινὰ κέντρα διασκεδάσεως;
∆ὲν πρέπει νὰ ὑπάρχη κάποιος

ἔλεγχος;
➢ Ὅπως ἔγινε γνωστὸν ἀπὸ τὸ

deltio11.blogspot.gr τῆς 5ης Ἰουνίου
2015: «∆έχεται τὸ «αὐτοκέφαλο»
τῆς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» τὸ
Σερβικὸ Πατριαρχεῖο; Ὁ ἀρχιεπί-
σκοπος τῆς Κανονικῆς Ὀρθόδοξης
Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀχρίδας (POA)
Μητροπολίτης Γιόβαν δήλωσε ὅτι ἡ
ἀντικανονικὴ καὶ σχισµατικὴ «Μακε-
δονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» θὰ
πρέπει νὰ ἀναγνωριστεῖ ὡς «αὐτο-
κέφαλη» ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ συγχωνευ-
θεῖ µὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἀχρί-
δας». Ἀληθεύει; 

➢ Εἰς τὴν ἐφηµ. «Μαγνησία» τῆς
8ης Ἰουνίου 2015 ἐγράφη: «Μνη-
µόσυνο γιὰ τὸν «Ἄγνωστο Ναύτη».
Τὴν Σύναξη Πάντων τῶν Ἁγίων
ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τὴν Κυριακὴ
14 Ἰουνίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
∆ηµητριάδος κ. Ἰγνάτιος θὰ λει-
τουργήσει καὶ θὰ ὁµιλήσει στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου &
Ἑλένης Βόλου. Στὸ τέλος τῆς θείας
Λειτουργίας καὶ στὸ πλαίσιο τῆς
ἐξελισσόµενης Ναυτικῆς Ἑβδοµά-
δος, ὁ κ. Ἰγνάτιος θὰ τελέσει ἱερὸ
Μνηµόσυνο γιὰ τὸν «Ἄγνωστο

Ναύτη» καὶ τοὺς ναυτικούς µας,
ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή τους στὴ θά-
λασσα, ἐν ὥρᾳ καθήκοντος».

➢ Εἰς τὸν «Πρωϊνὸ Λόγο Τρικά-
λων» τῆς 12ης Ἰουνίου 2015 ἀνε-
γνώσαµεν τὸ ἀκόλουθον: «Ὁ Μη-
τροπολίτης Λεµεσοῦ καὶ ὁ Ἡγού-
µενος τῆς Ἱ. Μ. Μονῆς Βατοπαι-
δίου στὰ Μετέωρα. Στὴ «Θηβάϊ-
δα» τῶν Σταγῶν, ὅπως εὔστοχα
ἀποκλήθηκαν, ἤ ἀλλιῶς Ἅγια Μετέ-
ωρα, βρέθηκε, χθὲς τὸ πρωί, ὁ Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Λεµε-
σοῦ κ. Ἀθανάσιος, συνοδευόµενος
ἀπὸ τὸν Καθηγούµενο τῆς Ἱερᾶς
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου π.
Ἐφραίµ. Σταθµὸς τῆς ἐπισκέψεως
ἦταν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βαρλαάµ, ὅπου
ὁ καθηγούµενος π. Ἰσίδωρος ὑπο-
δέχθηκε µὲ ἐγκαρδιότητα τὸν Σεβα-
σµιώτατο καὶ τὸν ἅγιο Καθηγούµε-
νο. Ἀρχικὰ ξεναγήθηκαν ἀπὸ τὸν
Ἡγούµενο τῆς Μονῆς στοὺς χώ-
ρους τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ προ-
σκύνησαν τὰ Ἱερὰ Θησαυρίσµατα
ποὺ φυλάσσονται στὴ Μονὴ καί,
στὴν συνέχεια, µετέβησαν στὸ
Ἀρχονταρίκι, ὅπου εἶχαν µία φιλικὴ
καὶ ἐγκάρδια συνοµιλία». 

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἡ αἰωνιότης τῆς Κολάσεως
Τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχ/του π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

«Μή  κρίνετε ἵνα µή κριθῆτε»
Πόσες φορές ὁ Κύριός μας εἶπε νά μή κατακρίνουμε; Τί μᾶς λέγει

ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος; «Μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε. Ἐν ᾧ γάρ
κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται
ὑμῖν. Τί δέ βλέπεις τό κάρφος τό ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου,
τήν δέ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλῷ δοκόν οὐ κατανοεῖς;» (Ματθ. Ζ΄ 1-3)». Δη-
λαδή. Μή  κατακρίνετε τό πλησίον σας, γιά νά μή κατακριθῆτε ἀπό
τόν Θεόν. Διότι μέ τήν αὐτήν ἀσυμπαθῆ καί αὐστηρή κρίση, μέ τήν
ὁποία κατακρίνετε, θά κατακριθῆτε, καί μέ τό αὐτό μέτρο, μέ τό
ὁποῖον ἐξετάζετε καί καταδικάζετε τίς πράξεις τοῦ πλησίον, θά με-
τρηθῆ καί γιά σᾶς ἀπό τόν Θεό ἡ πολιτεία καί ἡ συμπεριφορά σας.
Γιατί βλέπεις τό σαριδάκι, πού εἶναι στό μάτι τοῦ ἀδελφοῦ σου, τό
δοκάρι δέ, πού εἶναι στό μάτι σου, δέν τό αἰσθάνεσαι καί δέν τό κα-
ταλαβαίνεις;

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος λέγει. «Ἡ κατάκριση εἶναι τοῦ μί-
σους γέννημα. Μία λεπτή καί ἀκατανόητη ἀσθένεια, ἡ ὁποία φαίνε-
ται σάν πολύ μικρό κουνούπι, ὅμως εἶναι μιά παχειά κρυμένη καί
λανθάνουσα βδέλλα, ὅπου ἐκμυζᾶ καί θηλάζει τό αἷμα τῆς χρεω-
στουμένης πρός τό πλησίον κατά Θεόν ἀγάπης καί ξηραίνει τήν ψυ-
χή καί τήν νεκρώνει καί τήν θανατώνει χωρίς νά φαίνεται».     

Κάποτε ρώτησε ἕνας ἀδελφός τόν Ἀββᾶ Ἱέρακα, λέγοντας: «Πές
μου, πῶς θά σωθῶ;» Καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Μένε στό κελλί
σου. Ἄν πεινᾶς, φάγε. Ἄν διψᾶς, πιές, καί μή πῆς κακό γιά τόν πλη-
σίον σου. Ἔτσι κάνε καί σώζεσαι».

Ἕνα ὡραῖο παράδειγμα ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
«Ἦταν κάποιος καλόγερος σέ ἕνα μοναστήρι, ὁ ὁποῖος πέρασε ὅλη
τήν ζωή του μέ μεγάλη ἀμέλεια. Ὕστερα ἔπεσε σέ βαρειά ἀσθένεια,
καί ὅταν πλησίαζε ὁ θάνατος, καθόλου δέν φοβόταν τόν θάνατο, ἀλλά
μέ μεγάλη προθυμία καί χαρά χώριζε ἀπό τό σῶμα. Ἕνας λοιπόν γέ-
ροντας τόν ρώτησε: «Πίστεψέ με, ἀδελφέ, ὅτι ἐμεῖς ὅπως σέ βλέπαμε,
νομίζουμε ὅτι πέρασες τήν ζωή σου μέ ἀπώλεια καί ὀκνηρία καί δέν
γνωρίζω ἀπό ποῦ σοῦ ἦλθε τόση χαρά καί εὐφροσύνη αὐτή τήν ὥρα».

Καί ὁ ἀδελφός τοῦ εἶπε: «Ἀλήθεια, τίμιε πάτερ, ὅλη μου τήν ζωή
τήν πέρασα μέ μεγάλη ἀμέλεια καί ὀκνηρία, καί τώρα ἔφεραν οἱ Ἅγι-
οι Ἄγγελοι τό χειρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μου σέ μένα αὐτήν τήν ὥρα
καί διάβασα τά ἁμαρτήματά μου, ὅσα ἔπραξα, ἀπό τότε πού ἔγινα κα-
λόγερος καί μοῦ εἶπαν, γνωρίζεις αὐτά; Καί ἐγώ εἶπα. Ναί, τά γνωρίζω
καλά. Ἀλλά ἀπό τότε πού ἔγινα καλόγερος καί ἦλθα στό μοναστήρι,
οὔτε κατέκρινα κανένα ἄνθρωπο, οὔτε μνησικάκησα καί παρακαλῶ
νά φυλαχθῆ καί σέ μένα ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, ὅπου εἶπε. «Μή κρίνε-
τε, καί οὐ κριθῆτε. Καί ἄφετε, καί ἀφεθήσεται ἡμῖν». Καί μόλις εἶπα
αὐτά πρός τούς Ἀγγέλους, ἀμέσως σχίσθηκε τό χειρόγραφο τῶν
ἁμαρτιῶν μου, καί νά τώρα πηγαίνω πρός τόν Δεσπότη μου Χριστό μέ
κάθε χαρά καί ξεγνοιασιά. Καί μόλις εἶπα αὐτά παρέδωσε τό πνεῦμα
του ἐν εἰρήνῃ στά χέρια τοῦ Θεοῦ, καί ὠφέλησε πολύ τούς ἀδελφούς. 

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
Dominus Illuminato Mea

Στὴν συνείδηση πάρα πολλῶν ἀνθρώπων κυριαρχεῖ ἡ πλανεµένη ἀντί-
ληψις ὅτι ταυτοχρόνως µποροῦν καὶ πιστοὶ χριστιανοὶ νὰ εἶναι, ἀλλὰ καὶ κο-
σµικοὶ ἄνθρωποι, µὲ τὴν ἔννοια τοῦ µακράν τοῦ Θεοῦ κόσµου. Αὐτὴ τελικῶς
εἶναι καὶ ἡ βασικὴ αἰτία ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ὀρθοποδήσουν πνευµατικῶς καὶ
εἴτε παραµένουν στάσιµοι εἴτε παρουσιάζουν ὀπισθογύρισµα ἕως καὶ ἄρνη-
ση.

Ἀλλὰ τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσµα µᾶς βοηθᾶ νὰ ξεκαθαρίσουµε διὰ
παντὸς τὸ θέµα. Ὁ Ἀπ. Παῦλος συγκρίνει τὴν ζωή τῆς ἀρετῆς καὶ τὴν ζωή
τῆς ἁµαρτίας καὶ ἐξηγεῖ ποῦ βρίσκεται ἡ πραγµατικὴ Ἐλευθερία καὶ ποῦ ἡ
ἀπαίσια δουλεία.

Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς σᾶς φαίνεται πολὺ κοπιαστική, ὡς δουλεία, γράφει
καὶ συνεχίζει: “Ὅπως ὅµως προσφέρατε τὰ µέλη σας σκλάβα στὴν ἁµαρ-
τία, ποὺ καλεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀκάθαρτο καὶ παραβάτη τοῦ νόµου, ἔτσι καὶ τώ-
ρα τὸ νὰ προσφέρετε τὰ µέλη σας στὴν ζωή τῆς ἀρετῆς, δηλ. στὸ θέληµα
τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι σκλαβιά, ἀλλὰ ἐλευθερία».

Νὰ σταθοῦµε ὅµως λίγο στὸ σηµεῖο αὐτό. Οἱ Ἅγιοι, ποὺ εἶναι οἱ ὁδο-
δεῖκτες µας πρὸς τὸν εὐλογηµένο προορισµὸ τῆς ἁγιότητος, µᾶς διδάσκουν
ὅτι ὁ πιστὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς χρειάζεται νὰ διαθέτει ἁγνὸ ζῆλο. Καὶ ὁ
ζῆλος αὐτός, ἀρνητικῶς µὲν ἔχει νὰ κάµει µὲ τὸ µῖσος πρὸς τὴν ἁµαρτία καὶ
τὸ κακό, θετικῶς δὲ πρὸς τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀπόλυτη ὑπακοὴ
πρὸς τὸ Πανάγιον θέληµά Του. Ἐὰν δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ σταθερὴ βάση καὶ
ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ ὀρθοποδήσει ἐπάνω στὴν “κινούµενη ἄµµο”
τῶν παθῶν καὶ τῶν ὀθνείων θεωριῶν, ποὺ ἀπορρίπτουν τὸ ἀπόλυτον καὶ
τὸ µοναδικὸν τῆς πίστεως, οὐδέποτε θὰ θέσει ἀρχὴν µετανοίας καὶ ὁλονὲν
καὶ περισσότερον θὰ καταντᾶ παίγνιον τῶν δαιµόνων. Παρὰ τὴν “καλή του
θέληση” θὰ βρίσκεται δεµένος στὴν χειρότερη σκλαβιά. Καὶ ἡ σκλαβιὰ αὐτὴ
γίνεται ἐπὶ πλέον ζοφερώτερη, ὅταν βλέπει κανεὶς ἕνα “Χριστιανὸ” χωρὶς
βούληση. Πιστὸς ἄνευ βουλήσεως, ἴσον ἄνθρωπος χωρὶς ὀστᾶ καὶ σπον-
δυλικὴ στήλη. Μπορεῖ ἆραγε νὰ σταθεῖ ἀντίρρησις σὲ αὐτά, ὅταν καθηµε-
ρινῶς παριστάµεθα µάρτυρες τραγικῶν καταστάσεων; Πόσο, ἀλήθεια,
ἐλεύθερος µπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ναρκοµανής, ὁ ἀλκοολικός, ὁ κλέπτης, ὁ πόρ-
νος καὶ µοιχός; Πόσο µπορεῖ νὰ ἀπολαύσει τὴν πνοὴ τῆς Χάριτος ὁ διε-
στραµµένος, ὅταν µάλιστα µέσα ἀπὸ τὴν ἐµετικὴ παρὰ φύσιν κατάσταση,
ποὺ βιώνει, ζητᾶ δικαιώµατα καὶ ἀνοµολόγητες ἐλευθερίες; Ἑποµένως
ἐλεύθερος δὲν εἶναι ὁ δεσµευµένος στὰ πάθη του καὶ ὁ ὑποτακτικὸς τοῦ δια-
βόλου, ἀλλὰ τὸ τέκνον τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀπὸ τὴν στιγµὴ τοῦ βαπτίσµατος, ὅταν
δηλαδὴ ἔγινε “δοῦλος Θεοῦ” ἀγωνίζεται συνειδητῶς νὰ παραµένει ἐλεύθε-
ρος καὶ διὰ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς χάριτος προκόπτει στὴν ζωή τῆς καθάρσεως
καὶ τοῦ προσωπικοῦ του ἁγιασµοῦ.

Ἀλλὰ στὸ σηµεῖο αὐτὸ ποὺ µᾶς ὁδήγησε ἡ ἀνάπτυξις τοῦ Ἀναγνώσµατος
θὰ πρέπει νὰ τονίσουµε καὶ τούτη τὴν πικρὴ ἀλήθεια. Πὼς χειροτέρα σκλα-
βιὰ κι ἀπὸ αὐτὴ τῶν παθῶν, ποὺ ἀποκτηνώνει τὸν ἄνθρωπο, εἶναι αὐτὴ
ποὺ σὲ θεωρητικὸ καὶ πρακτικὸ ἐπίπεδο προσπαθεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὴν ἀλή-
θεια καὶ νὰ παρουσιάσει τὸ ψευδὲς ὡς ἀληθὲς καὶ τὸ µαῦρο ὡς ἄσπρο. 

Ἐξηγούµεθα. Πρόκειται γιὰ τοὺς “πιστούς”, γιὰ τοὺς “ποιµένες” καὶ γιὰ
ὅσους δείχνουν ὅτι ἀποδέχονται τὴν διδασκαλία τῆς πίστεως, στὴν οὐσία
ὅµως διαστρέφουν τὸ δόγµα καὶ τὸ ἦθος “πλανῶντες καὶ πλανώµενοι”.
Εἶναι ἐκεῖνοι γιὰ τοὺς ὁποίους τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον διὰ τοῦ Ἀποστόλου τῶν
ἐθνῶν ἀναφέρει “ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναµιν αὐτῆς ἠρνη-
µένοι” (Β  ́Τιµ. γ  ́5).

Καὶ θὰ πρέπει νὰ ὁµολογήσουµε ὅτι στὶς ἡµέρες µας οἱ περιπτώσεις
αὐτὲς ἔχουν κατὰ πολὺ αὐξηθεῖ ἀκόµα καὶ µέσα στὸ ράσο.

Κληρικοὶ ποὺ λόγῳ τῆς ἰδιότητάς τους θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελοῦν τὸν ὑπ'
ἀριθµὸν ἕνα ἐχθρὸ τῆς δουλείας τῶν παθῶν, µὲ τὰ κηρύγµατά τους καὶ γρα-
πτά τους καταντοῦν συνήγοροι τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαβόλου. Πρόκειται
περὶ τραγικῶν καταστάσεων ἀφοῦ, ὅταν ἐπιτελοῦν τὸ µυστήριο τοῦ βαπτί-
σµατος, ἐξορκίζουν τὸν διάβολο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη µὲ τὶς “νεορθόδοξες” θε-
ωρίες τους ρίχνουν τοὺς ἀπελεύθερους Χριστοῦ καὶ πάλι στὸ ζόφο τῶν
παθῶν καὶ στὰ χέρια τῶν δαιµόνων. Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ λαϊκοὶ θεωρη-
τικοὶ τοῦ ὅλου θέµατος, ποὺ ὅταν κανεὶς τοὺς ἀκούει καὶ τοὺς µελετᾶ δὲν
µπορεῖ παρὰ νὰ ψάλει τὸ “πόθεν ἄρξοµαι θρηνεῖν”...

Νὰ προσθέσουµε τώρα ὅτι στὸ αὐτὸ ἐκφυλιστικὸ πνευµατικὸ νόσηµα
ὑπάγονται οἱ πρωτεργάτες καὶ οἱ θιασῶτες τοῦ οἰκουµενισµοῦ;

Μὰ αὐτὸ εἶναι τὸ µόνο βέβαιον, καθότι ἀλλοίωσις τοῦ δόγµατος νοµοτε-
λειακῶς ἐπιφέρει καὶ νόθευσιν τῆς Ὀρθοδόξου βιοτῆς καὶ φυσικὰ τὸ ἀντίθε-
το, ὅπως τονίζει ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης.

Βεβαίως θὰ τεθεῖ καὶ πάλι ὀρθῶς τὸ ἐρώτηµα: Μὰ ἡ ὑπεύθυνη Ἐκκλη-
σιαστικὴ διοίκησις ἀγνοεῖ τὴν ὅλη κατάσταση; Ἀπαντοῦµε: Ἕως ὅτου ἀσχο-
ληθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι, ὀφείλουµε νὰ ἀκοῦµε καὶ νὰ ἐφαρµόζουµε τὸν λόγο
τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς συµβουλὲς τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας. Τονίζουµε πὼς
ὁδηγοί µας δὲν εἶναι ὅσοι “περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν (Α  ́Τιµ. στ  ́21), ἀλλὰ
οἱ ἐπίσηµοι Ἅγιοι καὶ καθοδηγοὶ τῆς ἀµωµήτου Ὀρθοδόξου πίστεώς µας.

Ἀλλὰ τὸ δίληµµα ζωῆς ἢ θανάτου µᾶς ἐτέθη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀπόστολο
Παῦλο.

Τὸ τί θὰ ἐπιλέξουµε, Ἐλευθερία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἐν Χριστῷ, εὐδοκία
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἢ δουλεία τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαβόλου, τὸν ὁποῖον
ἐµπτύσαµε κατὰ τὸ Ἅγιον Βάπτισµα, αὐτὸ ἐξαρτᾶται προσωπικῶς ἀπὸ τὸν
καθένα µας.

Φυσικά, alea jasta est (ὁ κύβος ἐρρίφθη). Ὕπαγε ὀπίσω µου σατανᾶ µὲ
ὅλα τὰ ὄργανά σου. Dominus Illuminato Mea. Ναί. Ὁ Κύριός µου εἶναι τὸ
φῶς µου καὶ Αὐτὸν καὶ µόνον Αὐτὸν θὰ ἀκολουθήσω. Ἀµήν.

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ∆΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Ρωµ. στ΄ 18 - 23
Εὐαγγέλιον: Ματθ. η´ 5 - 13

Ἦχος. γ΄.– Ἑωθινόν: ∆΄
∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι δύνανται νά καταθέ-

τουν τήν συνδροµήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνο-
µα «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασµοῦ 129/296140-76.

∆ιά τούς ἀγαπητούς συνδροµητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ εἶναι: GR
1201101290000012929 614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHN-
GRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα ἐκδόσεώς του στη-
ρίζονται ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἰς τὰς συνδροµάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδο-
σιν καί διάδοσιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Κοινωνία χωρὶς µετρητὰ («ἀχρήµατη»)
Προοπτικὴ ἢ ἐφιάλτης;

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργανώνει ἡµερίδα µὲ τὸν ἀνω-
τέρω τίτλο τὸ Σάββατο 27 Ἰουνίου 2015, ὥρα 16:00 στὴν αἴθουσα
«Μελίνα Μερκούρη» στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας.

Πρόγραµµα ἡµερίδας
Πρόεδρος- Συντονιστής: Πανοσ. Ἀρχ/της Σαράντης Σαράντος.
Εὐλογία καὶ κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡµερίδος ὑπὸ τοῦ Σε-

βασµ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείµ.
Ἔναρξη - Χαιρετισµοί. Βυζαντινὴ χορωδία «Ἐν ψαλτηρίῳ». Προλόγι-

ση Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείµ. Πανοσ.
Ἀρχ/της Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προηγούµενος Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου
Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων: «Ἡ εἴσοδος στὴν ἀχρήµατη κοινωνία ὡς
ἀπειλὴ τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας καὶ ἰδιοπροσωπίας µας». κ. Νότης
Μαριάς, Καθηγητὴς Θεσµῶν τῆς Ε.Ε. - Πανεπιστηµίου Κρήτης, καὶ ἀνε-
ξάρτητος εὐρωβουλευτής: «Ἀριθµοποίηση τοῦ προσώπου καὶ
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση». κ. Στάθης Ἀδαµόπουλος, Οἰκονοµολόγος -
ἐκπαιδευτικὸς M.Sc. στὴν χρηµατοοικονοµική: «Ἡ νέα τεχνολογία θέ-
λει νὰ ἀλλάξει τὸν τρόπο ποὺ πληρώνουµε γιὰ τὸ καθετί, ἀλλὰ µὲ
ποιὸ κόστος; Ἐπιπτώσεις τῆς ἀχρήµατης κοινωνίας: στὸ ἄτοµο,
στὴν κοινωνία, στὴ δηµοκρατία».

Μελίκρατον καί Κυκεών



Σελὶς 4η 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(4oν)
Στὰ προηγούµενα φύλλα, καλοί

µου φίλοι, εἴδαµε τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ
sexting, πῶς προῆλθε, ποιὰ εἶναι ἡ
ἀπήχησή του στὴ νέα γενιά, σὲ τί
ὀφείλεται ἡ ἀπήχηση αὐτὴ ποὺ
ἔχει, τί ἀποκαλύπτει αὐτό, ὅτι εἶναι
ὄντως ἀπάνθρωπο, καὶ µέσα ἀπὸ
ποιὲς «λογικὲς» ἐνδίδει κανεὶς σ’
αὐτό. Τώρα θὰ δοῦµε τὰ ἑξῆςQ

Τὸ sexting εἶναι ἐνταγµένο
στὸ ὅλο παιχνίδι 
τῆς διαφθορᾶς!

Ναί, ἡ νέα αὐτὴ τεχνολογικὴ Q
πρόοδος ἔχει νὰ κάνει µὲ τὴν διά-
δοση καὶ τὴν ἐµβάθυνση τῆς δια-
φθορᾶς στὴ ζωὴ τῶν νέων, µὲ ὅ,τι
αὐτὸ συνεπάγεται. Μάλιστα θὰ
µπορούσαµε νὰ κατατάξουµε τὸ
πρόβληµα αὐτὸ στὰ ἑξῆς στάδια.

Τὸ πρῶτο στάδιο 
Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει µὲ τὴν καθιέ-

ρωση καὶ τὴν διάδοση τῆς δια-
φθορᾶς.

Ἀρκεῖ νὰ ἀναφερθεῖ πώς, σύµ-
φωνα µὲ τὶς στατιστικές, τὸ 1/3 τῶν
νέων κάτω τῶν 18 ἐτῶν, ποὺ δέ-
χονται τὴν ἐπίθεση τοῦ sexting (δη-
λαδὴ τὰ θύµατα), ὑποκύπτουν τε-
λικὰ στὶς πιέσεις ποὺ δέχονται, ἀπὸ
τοὺς ἐραστές τους γιὰ παράδειγµα,
στέλνοντας γυµνὲς φωτογραφίες
τους σ’ αὐτούς, ποὺ τοὺς τὶς ζητοῦν
(δηλαδὴ στοὺς θύτες).

Ἐπιπλέον µὲ τὸν ὑπολογιστή
µας, ἰδιαίτερα ὅµως µὲ τὸ κινητό
µας, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουµε ἔχου-
µε µία ἰδιαίτερη σχέση. Θὰ λέγαµε
σχέση προσωπική. ∆ιατηροῦµε σ’
αὐτὸ τὰ τηλέφωνα τῶν συγγενῶν,
τῶν φίλων, τῶν συνεργατῶν.
Ὅπως καὶ τὰ µηνύµατα ἢ καὶ τὶς
φωτογραφίες τους. ∆ὲν πᾶµε πλέ-
ον πουθενὰ χωρὶς αὐτό. Κοιµόµα-
στε καὶ ξυπνᾶµε µ’ αὐτὰ στὸ προσ -
κεφάλι µας. Τί θὰ γίνει λοιπὸν τώρα
µὲ τὸ Sexting; Θὰ ἔχουµε καὶ τὶς
ἄλλες φωτογραφίες καὶ τὰ ἄλλα µη-
νύµατά τους, ὅπου κι ἂν βρισκόµα-
στε, ὡς προέκταση τοῦ ἄλλου µας
ἑαυτοῦ; Ἀλήθεια ποῦ πᾶµε; Ποῦ
ὁδηγοῦµε τελικὰ τὸν ἴδιο µας τὸν
ἑαυτό;

Κι ἐκεῖ ποὺ ὁ ἄλλος κάνει τὸν

ἀγώνα του (ἢ προσπαθεῖ τουλάχι-
στον), ἔρχεται αὐτὸ γιὰ νὰ τὰ ἀνα-
τρέψει ὅλα, γιατί σὲ κάθε περίπτω-
ση τὸ sexting προκαλεῖ καὶ µάλιστα
πολύ! Τί φοβερὴ ἁµαρτία, ἰδιαίτερα
γι’ αὐτὸν ποὺ γίνεται ἡ αἰτία πτώ-
σης τοῦ ἄλλου! Ὁ Χριστὸς εἶπε:
“οὐαί δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεταιQ

Κι ἐπειδὴ ἔχουµε νὰ κάνουµε καὶ
µὲ τὴν τεχνολογία, ἀξίζει νὰ τονιστεῖ
καὶ τούτη ἡ ἰδιότητά της. Ὅτι δη-
λαδὴ µπορεῖ καὶ καταπίνει εὔκολα
ὅλες τὶς ἀναστολές µας! Ναὶ ὅλες
τὶς ἀναστολὲς καὶ τὴν ἀµηχανία ποὺ
µποροῦν νὰ ὑπάρξουν σὲ µία ἐπι-
κοινωνία πρόσωπο µὲ πρόσωπο!

Μάλιστα, σύµφωνα µὲ ἔρευνα
τοῦ «EU Kinds Online» σὲ 25.000
παιδιὰ καὶ γονεῖς σὲ 25 εὐρωπαϊκὲς
χῶρες, 

> τὸ 45% τῶν νέων συζητοῦν
στὸ διαδίκτυο γιὰ τελείως διαφορε-
τικὰ θέµατα ἀπ’ ὅ,τι στὶς διὰ ζώσης
συζητήσεις τους καὶ 

> τὸ 32% µιλάει στὸ διαδίκτυο γιὰ
προσωπικὰ θέµατα, ποὺ δὲν θί-
γουν ποτὲ στὶς διὰ ζώσης συζητή-
σεις τους. 

Ὁπότε µὲ τὸ νὰ µπορεῖ νὰ τὰ
«σεξτάρει» ὅλα, µεταδίδει πολὺ
εὔκολα καὶ ταχύτατα ὅλη τὴν δια-
φθορά! 

Τὸ δεύτερο στάδιο 
Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει µὲ τὴν χειροτέ-

ρευση τοῦ κακοῦ κατὰ τὴν γνωστὴ
ἁµαρτωλὴ «πρόοδο». 

Πρόκειται γιὰ τὸ ἑξῆς φαινόµενο.
Ἐπειδὴ τὸ ὅποιο ἐπίπεδο δια-
φθορᾶς συµβαίνει νὰ τὸ συνηθίζου-
µε κάθε φορά, ζητᾶµε ὅλο καὶ κάτι
περισσότερο «ἐρεθιστικό», γιὰ νὰ
αἰσθανόµαστε «καλύτερα»! 

Παρατηρεῖται ὅ,τι καὶ µὲ τὴν βία
στὸ θέαµα. Οἱ ταινίες γίνονται ὅλο
καὶ πιὸ βίαιες, γιὰ νὰ πετύχουν τί;
Τὶς ἴδιες ἀκριβῶς θεαµατικότητες
ποὺ εἶχαν πρίν, ἐπειδὴ οἱ θεατές,
λέει, συνηθίζουν στὰ ἐπίπεδα βίας,
ποὺ τοὺς παρέχονται καὶ θέλουν
κάτι ἄλλο, ἀκόµη πιὸ ἐντυπωσιακό! 

Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ αὐτό. Στὴν
ἀρχὴ µὲ πολὺ ντροπὴ καὶ ἐνδοι-
ασµοὺς ἡ φωτογραφία στέλνεται
στὸ σύντροφο. Ἔπειτα στὸν «φί-

λο» κι ὕστερα στὸν ἄγνωστο. Ποιὰ
εἶναι τότε ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴν πλη-
ρωµένη πορνεία;

Τὸ τρίτο στάδιο 
Αὐτὸ ἔχει νὰ κάνει πλέον µὲ τὴν

ἀντιστροφὴ τῶν πραγµάτων στὴ
ζωή µας. Τότε ποὺ οἱ νέοι, µὲ τὴν
συνεχῆ ἐπανάληψη, καταντοῦν νὰ
δέχονται ὅλη αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη
κατάσταση ἀκόµη καὶ ὡς κάτι τὸ Q
φυσιολογικό! 

Ὁπότε καὶ δὲν ὑπάρχει περίπτω-
ση νὰ παραδεχθοῦν ὅτι σφάλλουν,
οὔτε δὲ καὶ νὰ µετανοήσουν. Τότε
ἔχουµε πλέον τὴν καθιέρωση ἑνὸς
ἄλλου τρόπου ζωῆς. Τοῦ ἀνήθικου!
Πρόκειται γιὰ τὴν ἑδραίωση τοῦ
ἀήθους ἤθους, ὅπως θὰ τὸ ἀποκα-
λούσαµε. Ὅ,τι πιὸ φοβερό!

Ἑπόµενο εἶναι πλέον νὰ µετα-
βάλλει τόσο τὶς θύτες ὅσο καὶ τὰ θύ-
µατα τοῦ sexting σὲ «κολληµένους
τοῦ σέξ»! Νὰ µὴ κάνουν τίποτε
ἄλλο, δηλαδή, παρὰ νὰ σκέφτονται
µονίµως αὐτό, ὁπουδήποτε κι ἂν
βρίσκονται. Στὴν τάξη, τὸ πανεπι-
στήµιο, τὸ λεωφορεῖο, τὸ σπίτι
κ.λπ. Πόσο ἰσοπεδωτικὸ εἶναι αὐτό!
Πῶς µπορεῖ κανεὶς νὰ κάνει κάτι µε-
γάλο στὴ ζωή του, ὅταν εἶναι τόσο
πολὺ ἐγκλωβισµένος; Μία κατά-
σταση ποὺ δὲν συµβαίνει οὔτε καὶ
στὰ ζῶα! 

Τότε ἔχουµε πλέον κι αὐτὴ τὴν
ἀλλαγὴ τῆς σκέψης!

Νὰ γιατί, σύµφωνα µὲ τὶς στατι-
στικές, αὐτοὶ ποὺ ἐνέδωσαν στὸ
sexting εἶναι πιθανὸ νὰ ἔχουν ἐπι-
κίνδυνες σεξουαλικὲς συµπεριφο-
ρές, νὰ καταναλώνουν ἀλκοὸλ ἢ νὰ
κάνουν χρήση οὐσιῶν πρὶν ἀπὸ
τὴν σεξουαλικὴ πράξη καὶ νὰ προ-
βαίνουν σὲ συχνὴ ἐναλλαγὴ ἐρω-
τικῶν συντρόφων. Ὁπότε δὲν εἶναι
δυνατό, ἕνας νέος, µὲ ἦθος καὶ
ἀρχές, νὰ προβαίνει σ’ αὐτὲς τὶς τα-
κτικές, ὅπως τὸ ἀποτρόπαιο sex-
ting.

[Στὸ ἑπόµενο καὶ τελευταῖο µέ-
ρος θὰ δοῦµε ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώ-
σεις ἀπ’ αὐτὴ τὴν (sexting) συµπε-
ριφορά, πῶς µπορεῖ νὰ ἀντιµετω-
πιστεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση καὶ θὰ κα-
ταλήξουµε στὸ συµπέρασµά µας].

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 24ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τό Γενέσιον
τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

TO GENESION TOY TIMIOY ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

Ὁ φασισµὸς 
ποὺ ἐπεβλήθη 

εἰς τὴν Οὐκρανίαν
ἀπὸ τὴν ∆ύσιν

(2ον)
Τὴν προηγούµενη ἑβδοµάδα

εἴδαµε τὴν στάση καὶ τὸν ρόλο τῆς
∆ύσης στὴν ἀποσταθεροποίηση
τῆς πολιτικῆς κατάστασης στὴν
Οὐκρανία, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν
ρόλο ποὺ διαδραµάτισε ἡ ὑποκι-
νούµενη ἀπὸ τὴν ∆ύση, Yulia Volo-
dymyrivna Tymoshenko. Ἡ ἐξέλιξη
τῶν γεγονότων µαρτυρεῖ πὼς ὁ ρό-
λος της ἦταν καθοριστικὸς καὶ ἐπι-
ζήµιος γιὰ τὴν Οὐκρανία, πλὴν
ὅµως οὐδείς τὴν κατηγόρησε γιὰ
προδοσία ἐναντίον τῆς πατρίδος
της, γιατί τὴν «καλύπτει» ὁ ἐντολέας
της, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ οἱ
Η.Π.Α.

Ἂς δοῦµε, ὅµως, τί ἔγινε λίγο
πρὶν ἀπὸ τὴν κλιµάκωση τῶν βί-
αιων ἐξεγέρσεων καὶ τὴν βίαιη ἀπο-
ποµπὴ τοῦ νοµίµως ἐκλεγµένου
Οὐκρανοῦ προέδρου, Viktor Fedo-
rovych Yanukovych.

Στὶς 25 Ἰανουαρίου 2014, ὁ πρό-
εδρος τῆς Οὐκρανίας Viktor Fedo-
rovych Yanukovych προσέφερε τὴν
πρωθυπουργία στὸν τότε ἀρχηγὸ
τοῦ µικρότερου κόµµατος τῆς ἀντι-
πολίτευσης Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина"1, Arse-
niy Petrovych Yatsenyuk, σὲ µία
προσπάθεια ἀποκλιµάκωσης τῆς
ἔντασης στὸ Κίεβο. Νὰ σηµειώσου-
µε στὸ σηµεῖο αὐτὸ πὼς ὁ Yatse-
nyuk δὲν ἦταν ὁ φυσικὸς ἀρχηγὸς
τῆς Batkivshchyna, ἀλλὰ εἶχε κληθεῖ
νὰ ἀναπληρώσει τὸ κενό, ποὺ ἄφη-
σε ἡ φυλάκιση τῆς Tymoshenko. Ἡ
Tymoshenko µετὰ τὴν ἀποφυλάκι-
σή της καὶ τὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς τοῦ
2014, ἐπανεξελέγη στὴν ἡγεσία τοῦ
κόµµατος.

Ἡ Batkivshchyna πρωτοστα-
τοῦσε στὶς ἀναταραχὲς τῆς Οὐκρα-
νίας, συνεπικουρούµενη ἀπὸ ἄλλα
δύο κόµµατα τῆς ἀντιπολίτευσης,
τὴν UDAR (Український
демократичний альянс за
реформи Віталія Кличка)2 ὑπὸ
τὸν Vitali Volodymyrovych Klitschko
καὶ τὴν ἐθνικιστικὴ Svoboda
(Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»)3 τοῦ Oleh Yaroslavo-
vych Tyahnybok. Ὁ Yanukovych
προσπάθησε µὲ τὴν ἐνέργεια ποὺ
προαναφέραµε νὰ ἐκτονώσει λίγο
τὴν κατάσταση στὸ «φλεγόµενο»
Κίεβο προσπαθώντας νὰ χαλαρώ-
σει τὸ σκληρὸ καὶ ὑποκινούµενο µέ-
τωπο τῆς ἀντιπολίτευσης, δίνοντάς
της ὡστόσο ἐξουσία.

Ἐπιπλέον, ὁ τότε πρωθυπουρ-
γός, Mykola Yanovych Azarov, ἦταν
αὐτὸς ποὺ κρατοῦσε ὑψηλοὺς τοὺς
τόνους στὴν ἀντιπαράθεσή του µὲ
τὴν ἀντιπολίτευση, ἐνῷ ἡ στάση του
χαρακτηριζόταν ὡς ἀνυποχώρητη
καὶ κυρίως ἀδιάλλακτη. Ὁ Yanuko-
vych οὐδέποτε συµµερίστηκε αὐτὴν
τὴν τακτική, ἀλλὰ ἀπὸ ὅ,τι ἔδειξε ἡ
τελικὴ ἔκβαση τῶν πραγµάτων δὲν
εἶχε καὶ ἰδιαίτερη σηµασία: Ὁ πρα-
γµατικὸς στόχος τῶν ὑποκινούµε-
νων διαδηλώσεων ἦταν ὁ ἴδιος ὁ

Οὐκρανὸς πρόεδρος, ἐξαιτίας τῆς
φιλο-Ρωσικῆς πολιτικῆς ποὺ ἀκο-
λουθοῦσε πιστά.

Ἐδῶ πρέπει καὶ πάλι νὰ στα-
θοῦµε, γιὰ νὰ παρατηρήσουµε τὸ
ἑξῆς: Ὁ Οὐκρανικὸς λαὸς στοὺς
δύο γύρους τῶν προεδρικῶν
ἐκλογῶν, στὶς 17 Ἰανουαρίου καὶ
στὶς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 2010, εἶχε
ἐπιλέξει στὴν πλειοψηφία του
(48,95%) τὸν Yanukovych καὶ τὴν
φιλο-Ρωσικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀντιπρο-
σώπευε, ἀντὶ τῆς φιλοδυτικῆς Ty-
moshenko καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
προοπτικῆς ποὺ εἶχε ὡς σύνθηµα
στὸ πρόγραµµά της. Ἡ ∆ύση καὶ τὰ
ἐντεταλµένα ὄργανά της φρόντισαν
ἔτσι ὥστε σὲ διάστηµα µικρότερο
τῆς τετραετίας νὰ νοθευθεῖ ἡ ἀλή-
θεια, νὰ πολεµηθεῖ κάθε προσέγγι-
ση µὲ τὴν Ρωσία καὶ κυρίως νὰ καλ-
λιεργηθεῖ ἡ προσδοκία τῆς ἔνταξης
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὸ
ΝΑΤΟ, κάτι ποὺ ἐν τέλει στοίχισε
στὴν Οὐκρανία τὴν χρεωκοπία της!

Ἐπιστρέφοντας στοὺς πρωταγω-
νιστὲς τῶν ταραχῶν καὶ ἐξετάζοντας
τὸ πολιτικὸ βιογραφικό τους ἔτσι
ὅπως τὸ καταγράφει ἡ ∆ύση καὶ τὸ
πειθήνιο ὄργανό της τὸ περιοδικὸ
Fortune, θὰ δοῦµε πὼς ὁ Vitali Vo-
lodymyrovych Klitschko, ἔχει περά-
σει τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς ζωῆς
του µεταξὺ τῆς Γερµανίας καὶ τῶν
ΗΠΑ. Μέχρι πρὶν ἀπὸ κάποια χρό-
νια ἦταν παγκόσµιος πρωταθλητὴς
πυγµαχίας (!) στὴν κατηγορία βαρέ-
ων βαρῶν, µὲ τὸ παρατσούκλι «∆ρ.
Σιδερένια Γροθιά». Ὅµως, ἀπὸ τὸν
∆εκέµβριο τοῦ 2013 ἔγινε ἡ πιὸ
προβεβληµένη µορφὴ τῆς Οὐκρα-
νικῆς ἀντιπολίτευσης.

Ἡ ἐνασχόλησή του µὲ τὴν πολι-
τικὴ µετρᾶ περίπου ἐννέα µὲ δέκα
χρόνια. Ξεκίνησε ὡς ὁ διάσηµος
ὑποστηρικτὴς τῆς φιλοδυτικῆς
«Πορτοκαλὶ Ἐπανάστασης» τὸ
2004. Στὴ συνέχεια διορίστηκε σύµ-
βουλος τοῦ προέδρου τῆς «Πορτο-
καλὶ Ἐπανάστασης», Viktor Andri-
yovych Yushchenko. Ἀργότερα
ἔκανε δύο ἀτυχεῖς (ὅπως ἦταν ἀνα-
µενόµενο) ἀπόπειρες διεκδίκησης
τῆς δηµαρχίας τοῦ Κιέβου, µὲ ἀξιο-
σηµείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν
δεύτερη διεκδίκηση εἶχε προσλάβει
ὡς σύµβουλο τὸν Ρεπουµπλικανό,
πρώην δήµαρχο τῆς Νέας Ὑόρκης,
Rudolph William Louis "Rudy" Giu-
liani.4

Ὁ Oleh Yaroslavovych Tyahny-
bok πάλι, ἦταν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἀκρο-
δεξιοῦ κόµµατος «Svoboda», ποὺ
θεωρεῖται ἀντισηµιτικὸ καὶ φασιστι-
κό. Ἐκλέχθηκε πρώτη φορά βου-
λευτὴς τὸ 1998 κι ἐπανεξελέγη
ἀργότερα µὲ τὸ κόµµα τοῦ φιλοδυτι-
κοῦ Viktor Andriyovych Yushchen-
ko. Τὸ 2004, ὡστόσο, ἀποβλήθηκε
ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Βουλὴ µετὰ
τοὺς δηµόσιους ἰσχυρισµούς του
ὅτι τὴν χώρα κυβερνᾶ ἡ «µοσχοβίτι-
κη-ἑβραϊκὴ µαφία». Σήµερα, ἡ
«Svoboda» εἶναι ἡ τέταρτη κοινο-
βουλευτικὴ δύναµη. 

Τόσο γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους, ὅσο
καὶ γιὰ τοὺς Ἀµερικανούς, φαίνεται
ὅτι ἡ συµµετοχή του στὶς διαπρα-
γµατεύσεις ποὺ ἀκολούθησαν τὴν
πτώση τοῦ Yanukovych ἦταν ἕνας

ἀναγκαῖος συµβιβασµὸς δεδοµένης
τῆς πολιτικῆς του ἰσχύος. Μεταξὺ
τῶν προτάσεών του ἦταν νὰ ἀπα-
γορευτεῖ ἡ χρήση τῆς Ρωσικῆς ὡς
δεύτερης ἐπίσηµης γλώσσας στὴν
Οὐκρανία καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ κα-
θεστὼς visa µὲ τὴ γειτονικὴ Ρωσία.
Παρὰ ταῦτα, οἱ Η.Π.Α. µπορεῖ νὰ
τὸν χρησιµοποιοῦν, ὡστόσο δὲν
τοῦ ἔχουν καµία ἐκτίµηση. Εἶναι
γνωστὴ ἡ τοποθέτηση τῆς Ἀµερικα-
νίδος ὑφυπουργοῦ τῶν Ἐξωτε-
ρικῶν καὶ ἁρµοδίου γιὰ τὶς Εὐρω-
παϊκὲς ὑποθέσεις, Victoria Jane
Nuland, ἡ ὁποία σὲ ὑποκλαπεῖσα
τηλεφωνικὴ συνοµιλία5 της µὲ τὸν
πρέσβη τῶν ΗΠΑ στὸ Κίεβο, Geof-
frey R. Pyatt, ἀκούγεται νὰ τὸν χα-
ρακτηρίζει ὡς «πρόβληµα».

Αὐτοὶ ἦσαν οἱ πρωταγωνιστὲς
τῶν γεγονότων ποὺ διαδραµατί-
σθηκαν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 2013 καὶ
ταλανίζουν µέχρι σήµερα τὴν
Οὐκρανία. Πιστεύω πὼς σιγὰ-σιγὰ
ἀρχίζει νὰ διαφαίνεται ἡ ἠθικὴ ποὺ
προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει ἡ ∆ύση µέ-
σα ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστηµα. Αὐτὸ
στὸ ὁποῖο πρέπει ὅλοι νὰ στα-
θοῦµε, ἀλλὰ καὶ νὰ µελετήσουµε
προσεκτικὰ στὴν Οὐκρανικὴ κρίση,
εἶναι τὸ ὅτι ἡ ∆ύση προβάλλει διε-
φθαρµένα πρότυπα, γιατί µόνο µέ-
σα ἀπὸ τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν διάλυ-
ση τοῦ ἤθους µπορεῖ νὰ ἐπιτύχει
τὴν παγκόσµια ἐπικράτηση. Ὁ ἀνε-
λέητος πόλεµος ποὺ ἔχει κηρύξει
στὴν Ὀρθοδοξία γίνεται, γιατί τὸ
ἦθος καὶ ἡ ζωή ποὺ ἐκφράζει ἡ Ἀλη-
θινὴ πίστη ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο
στὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία καὶ συν -
επῶς κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ τὸν
ὑποτάξει.

Τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα –σὺν
Θεῷ- θὰ δοῦµε τὶς συνέπειες ποὺ
εἶχε στὴν χώρα ἡ τακτική τῆς ∆ύσης
καὶ κυρίως τὸ πῶς ἔχει διαµορφω-
θεῖ σήµερα ἡ κατάσταση στὴν χώ-
ρα-µαριονέττα –ὅπως ἐξελίχθηκε–
τῶν ∆υτικῶν σχεδίων.

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. παν-Οὐκρανικὴ ἕνωση «Πατρί-
δα», γνωστὴ καὶ ὡς Batkivshchyna.

2. Οὐκρανικὴ Δημοκρατικὴ Με-
ταρρυθμιστικὴ Συμμαχία, γνωστὴ
καὶ ὡς UDAR/УДАР, ἀκρωνύμιο ποὺ
σημαίνει στὰ Οὐκρανικὰ «χτύπημα»
ἢ «γροθιά».

3. παν-Οὐκρανικὴ ἕνωση «Ἐλευ-
θερία», γνωστὴ καὶ ὡς Svoboda.

4. Ὁ πρώην δήμαρχος τῆς Νέας
Ὑόρκης εἶναι τὸ «πρότυπο» τοῦ Δυ-
τικοῦ ἡγέτη. Ὑπέρμαχος τῶν ὁμο-
φυλοφίλων καὶ τῶν ἐκτρώσεων, ἔγι-
νε γνωστὸς γιατί ἦταν ὁ δήμαρχος
τῆς Νέας Ὑόρκης κατὰ τὴν διάρκεια
τῶν γεγονότων τῆς 11ης Σεπτεμβρί-
ου τοῦ 2001. Στὶς 26 Ὀκτωβρίου τοῦ
1968 παντρεύτηκε σὲ μία λαμπρὴ ρω-
μαιοκαθολικὴ τελετὴ τὴν δεύτερη
ἐξαδέλφη του, Regina S. Peruggi, μὲ
τὴν ὁποία χώρισε τὸ 1975 ἐνῷ τὸ δια-
ζύγιό τους ἐκδόθηκε στὶς 12 Αὐγού-
στου τοῦ 1982.

5. Ἡ συνομιλία αὐτὴ ἔκανε τὸν
γῦρο τοῦ κόσμου πρὶν ἀπὸ ἕνα χρό-
νο. Μπορεῖτε νὰ τὴν βρεῖτε στὴν ἠλε-
κτρονικὴ διεύθυνση: http://tinyu -
rl.com/l5utnxx

Ἡ κατάντια τοῦ sexting!

Θά σᾶς ἑρµηνεύσω, ἀγαπητοί µου
χριστιανοί, σήµερα τόν 6ο ψαλµό καί
παρακαλῶ πολύ νά προσέξετε τήν
ἑρµηνεία του.

Στόν ψαλµό µας ἔχουµε ἕνα πιστό
στόν Θεό ἄνθρωπο, πού κλαίει καί
ὀδυνᾶται δυνατά. Μάλιστα λέγει ὅτι
κοπίασε ἀναστενάζοντας καί κάθε νύ-
κτα λούζει τό κρεββάτι του µέ τά δά-
κρυά του (στίχ. 7). Ὅπως φαίνεται, ὁ
ποιητής τοῦ ψαλµοῦ ὑποφέρει ἀπό
βαρειά ἀρρώστια, ἡ ὁποία τόν κτύπη-
σε µέχρι τά κόκκαλά του, γἰ  αὐτό καί
λέγει: «Ἐλέησόν µε, Κύριε, ὅτι ἀσθε-
νής εἰµι· ἴασαί µε, ὅτι ἐταράχθη τά
ὀστᾶ µου» (στίχ. 3). ∆ηλαδή, γνωρίζει
ὅτι ἄν γίνει καλά, αὐτό θά εἶναι ἀπό
τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γἰ  αὐτό καί
Τοῦ λέει «ἐλέησόν µε». Ὁ ποιητής
µας γνωρίζει τήν παλαιά ἀντίληψη ὅτι
οἱ ἀσθένειες προέρχονται ἀπό τίς
ἁµαρτίες (βλ. Ψαλµ. 37), ἀλλά παρα-
καλεῖ τόν Θεό νά τοῦ φανεῖ εὐσπλαγ-
χνικός καί ἐλεήµονας καί νά τοῦ συν-
τάµει τόν χρόνο τῆς τιµωρίας. Γἰ  αὐτό
καί λέγει στήν προσευχή του πρός
Αὐτόν νά µή τόν παιδεύσει µέ θυµό
καί ὀργή («Κύριε, µή τῷ θυµῷ σου
ἐλέγξῃς µε, µηδέ τῇ ὀργῇ σου παι-
δεύσῃς µε», στίχ. 2), ἀλλά νά τόν παι-
δεύσει «πατρικά» καί ὄχι «δικαστικά»,
ὅπως ἑρµηνεύει ὁ  Θεοδώρητος. 

2. Τό µεγαλύτερο ὅµως κακό γιά
τόν ποιητή µας εἶναι ὅτι δέν ἔχει κατα-
βληθεῖ µόνο τό σῶµα του, ἀλλά ἔχει
καταπέσει καί τό ἠθικό του. Ἡ ψυχή
του εἶναι σέ µεγάλη ταραχή, σέ µεγά-
λο φόβο, ὅπως λέγει τό Ἑβραϊκό κεί-
µενο. «Ἡ ψυχή µου ἐταράχθη σφό-
δρα», λέγει ὁ ψαλµωδός µας (στίχ. 4).
Αὐτό εἶναι τό πιό ἐπικίνδυνο, γιατί
ὅταν καταπέσει τό κουράγιο τοῦ
ἀνθρώπου, τότε αὐτός δέν ἔχει τήν
δύναµη νά ἀντισταθεῖ στόν πόνο καί
τίς δυσκολίες του καί ἀπελπίζεται.
Ἔτσι καί τόν ποιητή µας τόν βλέπου-
µε νά καταπέφτει καί νά ἀποκάµνει
καί στρεφόµενος στόν Θεό νά Τοῦ λέ-
γει: «Μέχρι πότε, Θεέ;». «Καί σύ, Κύ-
ριε, ἕως πότε;» (στίχ. 4), λέγει. Ὁ λό-
γος ὅµως αὐτός τοῦ βασανισµένου
ποιητῆ µας κρύβει βαθειά στήν ψυχή
του κάποια ἐλπίδα, ὅτι ὁ Θεός θά τόν
βοηθήσει.

Τήν ἀπελπιστική κατάσταση στήν
ψυχή τοῦ ψαλµωδοῦ µας τήν δηµι-
ούργησαν περισσότερο οἱ χαιρέκακοι
ἐχθροί του, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν τόν θά-
νατό του. Αὐτοί, ὅπως φαίνεται καί

ἀπό ἄλλους ψαλµούς, θά ἐνέπαιζαν
τόν ποιητή, ὅτι ἄδικα προσεύχεται,
γιατί δέν πρόκειται νά τόν βοηθήσει ὁ
Θεός· ἤ θά ἔλεγαν ὅτι δίκαια τόν τιµω-
ρεῖ ὁ Θεός γιά τά ἁµαρτήµατά του.
Πάντως ὁ ποιητής µας λέγει ὅτι κατέρ-
ρευσε ἀπό τήν στάση αὐτή τῶν
ἐχθρῶν του ἀπέναντί του. «Ἐπαλαι-
ώθην (= κατέρρευσα) – λέγει – ἐν
πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς µου» (στίχ. 8).

3. Ἀλλά νά! Ὁ ἀπελπισµένος ποι-
ητής µας, πού ἔλεγε «ἡ ψυχή µου ἐτα-
ράχθη σφόδρα» (στίχ. 4) καί «ἐπαλαι-
ώθην» καί τόσα ἄλλα, αὐτός τώρα,
στό τέλος τοῦ ψαλµοῦ, µᾶς παρου-
σιάζεται ἰσχυρά δυναµωµένος καί
ἀνορθωµένος ψυχικά ἀπό τό πέσιµό
του. Ἔτσι, λέγει θαρρετά στούς
ἐµπαῖχτες ἐχθρούς του νά φύγουν
ἀπό µπροστά του, γιατί ὁ Θεός θά
ἀκούσει τό κλάµα του καί θά τόν θε-
ραπεύσει. «Ἀπόστητε ἀπ  ̓ἐµοῦ – λέ-
γει – πάντες οἱ ἐργαζόµενοι τήν ἀνο-
µίαν, ὅτι εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς
τοῦ κλαυθµοῦ µου» (στίχ. 9· βλ. καί
στίχ. 10). Καί ἀποτέλεσµα αὐτοῦ εἶναι
ὅτι οἱ ἐχθροί, πού περίµεναν τόν θά-
νατο τοῦ ποιητοῦ, θά διαψευσθοῦν,
θά καταισχυνθοῦν καί θά πέσουν σέ
ταραχή. «Αἰσχυνθείησαν καί ταρα-
χθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί
µου», λέγει (στίχ. 10· βλ. καί στίχ. 11). 

4. Πῶς ὁ ποιητής µας ἀπέκτησε
αὐτήν τήν ἀναλαµπή ἀπό τό σκοτάδι
τῆς ἀπελπισίας του; Πῶς ἀπέκτησε
αὐτό τό κουράγιο, ἐνῶ εἶχε πολύ κα-
ταπέσει; Ἄν λάβουµε ὑπ᾽ ὄψιν καί
ἄλλους ψαλµωδούς, πού ἦταν σέ πα-
ρόµοια µέ τόν ποιητή µας κατάσταση,
θά λέγαµε ὅτι ὁ ἀσθενής ψαλµωδός
µας κατέφυγε στόν Ναό, γιά νά προσ -
φέρει θυσία στόν Θεό γιά τήν ὑγεία
του. Ἐκεῖ δέ ὁ ἱερεύς, βλέποντας
εὐµενῆ σηµάδια ἀπό τήν προσφορά
τῆς θυσίας, τοῦ εἶπε παρήγορα καί
ἐνθαρρυντικά λόγια. Ἔτσι ὁ ποιητής
µας ἀναστήθηκε ψυχικά καί ἀπόκτη-
σε δυνατή τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη
ὅτι ὁ Θεός θά τόν θεραπεύσει καί θά
τοῦ χαρίσει τήν ποθητή ὑγεία του.

Ὁ ψαλµός µας διδάσκει τούς δεινο-
παθοῦντας ἀρρώστους, ἀλλά καί κά-
θε ἄνθρωπο εὑρισκόµενο σέ δύσκο-
λη κατάσταση τῆς ζωῆς του, ὅτι τό κα-
λύτερο φάρµακο στά δεινά τοῦ βίου
εἶναι ἡ ἐλπίδα στόν Θεό. Αὐτή κρατᾶ
ὄρθιο τόν βασανιζόµενο ἄνθρωπο,
τόν δυναµώνει ψυχικά καί δέν τόν
ἀφήνει νά καταπέσει καί νά συντριβεῖ.

Τὸ χειρότερον εἰς τὸν ἄνθρωπον 
ἡ ψυχική του κατάπτωσις

Φάρµακον ἡ ἐλπὶς εἰς τὸν Θεόν
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 6ος ΨΑΛΜΟΣ 

Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

Περὶ τοῦ σωµατείου «Η ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ»
Εἰς τὸ φύλλον τοῦ Ο.Τ. τῆς 22ας

Μαΐου 2015 (ἀρ. 2070, σελ. 4) ἐδημοσι-
εύσαμεν κείμενον ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον an-
tiairetikos-vs-exeldim.blogspot.com. Ἐν
συνεχείᾳ ἐλάβαμε ἀπὸ τὸ σωματεῖον «Η
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ» ἐπιστολήν. Δηλώνο-
μεν ὅτι δὲν εἴχαμε καμίαν ἀπολύτως πρό-
θεσιν μὲ τὴν παράθεσιν -ἤδη δημοσιευ-
μένου εἰς τὸ διαδίκτυον- κειμένου νὰ συ-
κοφαντήσωμεν ἢ νὰ βλάψωμεν κανένα.
Ἄν τυχὸν προεκλήθη ἀτυχὴς σύγχυσις ἢ
ταύτισις μὲ τὴν «Κίνηση Φιλαδέλφειας»,
ἐφιστῶμεν ἐντόνως τὴν προσοχὴν εἰς
τοὺς ἀναγνώστας τοῦ «Ο.Τ.», ὅτι τὸ δη-
μοσίευμα ἀνεφέρετο εἰς ἐπωνυμίαν, ἡ
ὁποία δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ σωματεῖον «Η
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ». Τέλος, ἐρωτῶμεν,
ἐπειδὴ δὲν διευκρινίζεται μὲ σαφήνειαν
εἰς τὴν ἐπιστολήν, τὸ σωματεῖον «Η ΦΙ-
ΛΑΔΕΛΦΕΙΑ»: ἔχει ὁποιανδήποτε σχέ-
σιν μὲ τὸ «ΑΘΑΖΩ»; Ἀκολούθως, πα-
ραθέτομεν ὁλόκληρον τὴν ἐπιστολήν:

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Η ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ”
ΑΙΣΩΠΟΥ 19 - ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2310-
521984 Τ.Κ. 546 27,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΛΛΑΣ 
Ἀρ. Πρωτοκόλλου: 175
Ἡµεροµηνία: 8/6/2015

ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΨΕΥΣΗ - ∆ΙΟΡΘΩΣΗ
Στὶς 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ἀριθµὸς φύλ-

λου 2070, δηµοσιεύσατε στὴν ἐφηµε-
ρίδα σας στὴν σελίδα 4, ἕνα ἀνυπό-
γραφο ἄρθρο στὸ ὁποῖο συκοφαντεῖτε
τὸ σωµατεῖο µας ὡς αἵρεση. Σύµφω-
να µὲ τὸ ἄρθρο σας ταυτίζετε τὸ σω-
µατεῖο µας «Η ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ» µὲ
τὴν Κίνηση Φιλαδέλφειας ἡ ὁποία
ἀναφέρεται στὴν ἱστοσελίδα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνοδικὴ
ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων 2011 -
2015 ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΙΣΤΗ.

Πρόκειται γιὰ µία δηµοσίευση ποὺ
εἶναι παντελῶς ψευδής, ἀβάσιµη,
ἄκρως δυσφηµιστική, συκοφαντικὴ
καὶ ἀποπροσανατολιστικὴ γιὰ τὸ
σωµατεῖο µας «Η ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ».

Θεωροῦµε ἀπαράδεκτο τὸ γεγονὸς

ὅτι δηµοσιεύσατε ἕνα ἄρθρο µὲ αὐτὸ
τὸ περιεχόµενο, τὸ ὁποῖο θίγει καὶ
προσβάλλει τὴν προσωπικότητα, τὴν
τιµὴ καὶ τὴν ὑπόληψη τῶν χιλιάδων
µελῶν µας καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.

Σχετικὰ µὲ τὴν οὐσία τοῦ ζητήµατος
δηλώνουµε ρητῶς πρὸς κάθε ἐνδια-
φερόµενο ὅτι οὐδεµία σχέση ἔχει τὸ
σωµατεῖο µας «Η ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ» µὲ
τὴν ἀναφερόµενη στὸ ἄρθρο σᾶς Κί-
νηση Φιλαδέλφειας διαψεύδοντας τὸ
δηµοσίευµά σας.

Ἐπειδὴ τὸ ἄρθρο σᾶς αὐτὸ εἶναι
ψευδές, ἀβάσιµο, συκοφαντικὸ καὶ δυ-
σφηµιστικὸ γιὰ ἐµᾶς.

Ἐπειδὴ δὲν ἔπρεπε νὰ δηµοσιεύ-
σετε αὐτὸ τὸ ἄρθρο, καθὼς περιέχει
συκοφαντικοὺς καὶ δυσφηµιστικοὺς
χαρακτηρισµοὺς πρὸς ἐµᾶς.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς:
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ἔντονα γιὰ

τὴν εὐκολία µὲ τὴν ὁποία τὸ δηµοσιεύ-
σατε, χωρὶς νὰ ἐλέγξετε καὶ νὰ δια-
σταυρώσετε τὸ περιεχόµενό του.

ΖΗΤΟΥΜΕ: τὴν ἄµεση ἀποκατά-
σταση τῆς ἀλήθειας δηµοσιευµένη
στὴν ἐφηµερίδα σας (ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ) καὶ µάλιστα ἀκολουθούµενη
ἀπὸ τὴν ἀπαραίτητη συγνώµη, µὲ
τρόπο ποὺ νὰ γίνεται ἐµφανὲς ὅτι δὲν
ἔχουµε καµία σχέση µὲ τὴν προανα-
φερθεῖσα ἀπὸ ἐσᾶς Κίνηση Φιλαδέλ-
φειας.

ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
θὰ ἀκολουθήσουµε κάθε νόµιµη
διαδικασία, γιὰ νὰ προασπίσουµε τὰ
συµφέροντά µας καὶ νὰ προστατευ-
τοῦµε ἀπὸ τὴν σπίλωση τὴν ὁποία
ὑπεστηµεν, ἐναντίον τοῦ συντάκτη τῆς
ἐπιστολῆς, τῆς ἐφηµερίδας σας καὶ
κατὰ παντὸς ὑπευθύνου διότι δηµοσι-
εύσατε ψευδές, συκοφαντικὸ καὶ δυ-
σφηµιστικὸ περιεχόµενο ἐναντίον µας.
Γιὰ τὸ Κεντρικὸ ∆ιοικητικὸ Συµβούλιο
Χριστιανόπουλος Ν. Παναγιώτης

Γενικὸς Γραµµατέας»

B΄
Συνεχίζουµε τὴν περιδιάβασίν

µας στὶς σκέψεις τοῦ µεγάλου ἁγιο-
γράφου, λογοτέχνη καὶ ἀγωνιστῆ
Φώτη Κόντογλου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε
ἀνάδοχος τοῦ «Ο.Τ.», ὅταν σὲ χει-
ρόγραφο σηµείωµά του πρὸς τὸν
µακαριστὸ π. Μάρκο πρότεινε νὰ
µετονοµασθῆ ὁ «Τύπος Ἑλληνικὸς
– Ὀρθόδοξος» σὲ «Ὀρθόδοξο Τύ-
πο», πρᾶγµα τὸ ὁποῖο καὶ ἔγινε.
Ἀκόµη καὶ αὐτὴ ἡ χειρονοµία του
δὲν πρέπει ἐλαφρῶς νὰ ἐκληφθῆ
ὡς ὑφολογικὴ παρέµβαση στὸν τίτ-
λο, ποὺ ὄντως τοῦ προσέδωσε µία
δυναµική, ἀλλὰ περισσότερο ὡς
πράξη ἐναγώνιος διὰ τὴν ὁµολογία
τῆς πίστεως καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
µαρτυρία. «Ὀρθόδοξος Τύπος»,
διότι κεντρικὸ στίγµα του εἶναι ὁ
ἀγώνας τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἀγώνας
τῆς ἀληθείας, ὁ ἀγώνας ὁ ἀνένδο-
τος.

Ὁ ἀγὼν 
ὡς χαρακτηριστικόν 

τῆς Ὀρθοδοξίας
Γιατί εἶναι τόσο σηµαντικὸς ὁ

ἀγώνας; ∆ιότι κατὰ τὸν Κόντογλου
εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀλη-
θινῆς Ἐκκλησίας. Στὴν αἵρεση δὲν
ὑπάρχει ἀγώνας. «Εἰς τὸ µέρος τῶν
παποδούλων τί νὰ φυτρώση; Τέλ-
µα, κοινοτοπίαι, θεολογικοκοσµικαὶ
φλυαρίαι. Ὑποταγὴ εἰς τὴν κοσµικὴν
ἰσχύν, συνθηκολόγησις, προδοσία.
Ποῦ νὰ εὑρεθοῦν οἱ «βιασταί», ἐκεῖ
ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀγών, ἀλλὰ µό-
νον ὑποκριτικὴ λυκοφιλία, συµφέ-
ρον, ἀπιστία καὶ πᾶσα ἀκαθαρσία;».
Οἱ σκληρὲς αὐτὲς ἐκφράσεις δεί-
χνουν σὲ ὅλη τους τὴν ἔκταση τὴν
θεώρηση τῆς ἐννοίας τοῦ ἀγῶνος.
Ὁ ἀγὼν εἶναι ἐγγενὲς γνώρισµα τῆς
ἐν Χριστῷ πνευµατικῆς ζωῆς καὶ δι’
αὐτό, ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια,
δὲν ὑπάρχει καὶ ἀγώνας. Τὸ ψεῦδος
µόνο συµπορεύεται µὲ τὴν βολὴ καὶ
τὴν καλοπέραση. Ὁ ἀγώνας ἐκεῖ
ἀντικαθίσταται µὲ θεολογικὰ σχήµα-
τα, τὰ ὁποῖα προσπαθοῦν νὰ ἐπικα-
λύψουν τὴν ἀνάγκη διὰ ἐγρήγορση.
∆ὲν ἀπαιτεῖται ἀγώνας ἐκεῖ ποὺ ἔχει
ἐπικρατήσει ἡ κοσµικὴ ἐξουσία, διό-
τι ὅλα ὑποτάσσονται µὲ τὴ βία καὶ
δὲν ἀπαιτεῖται προσωπικὸς κόπος
καὶ αὐτοθυσία. Ἡ κοσµικὴ ἐξουσία
σηµαίνει «συσχηµατισµὸς τῷ αἰῶνι
τούτῳ», συνθηκολόγηση µὲ τὸν Σα-
τανᾶ, τὸν ἄρχοντα τῆς βίας καὶ τῆς
γήινης ἐξουσιαστικῆς νοοτροπίας,
τῆς ἀνελευθερίας, δηλ. ἰσοδυναµεῖ
µὲ προδοσία. Ὅπου ἐγκόσµια ἐξου-
σία, ἐννοεῖται τέτοια ἡ ὁποία νὰ µὴ
διέπεται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς
Ἐκκλησίας ἀλλὰ νὰ εἶναι παραδοµέ-
νη στὴν ἐπιβολή, ἐκεῖ καὶ ἡ ἐπικρά-
τησή της ὀφείλεται σὲ διαπλοκὴ µὲ
τὰ συµφέροντα. Πρόκειται διὰ φαι-
νοµενικὲς συµµαχίες, δηλ. λυκοφι-
λίες, διὰ ἀπουσία ἐµπιστοσύνης στὸ
Θεό, ἀπιστία, διότι στήριγµα κα-
ταντᾶ ὁ µοιραζόµενος µαζὶ τὰ συµ-
φέροντα, καὶ ὅπου ἄνοµο συµφέρον
ἐκεῖ καὶ κάθε παράβαση καὶ ἁµαρ-
τία. Αὐτὸς εἶναι ὁ κόσµος τοῦ Παπι-
σµοῦ κατὰ τὸν Κόντογλου ἀλλὰ καὶ
κάθε συµβιβασµένου µὲ τὴν ἄθεσµη
ἐξουσία, προσθέτοµε ἐµεῖς.

Ὁ Παπισµὸς 
δὲν εἶναι χριστιανισµός!
«Πόσο καλὰ τὰ λέτε ὅσα λέτε γιὰ

τὸν Παπισµό! Καὶ ν’ ἀρνηθῆ τὶς
πλάνες του, καὶ νὰ ὑποταχθῆ στὴν
Ὀρθοδοξία, πάντα παπισµὸς εἶνε.
Εἶναι ἀποτρόπαιο τέρας ὁ Παπι-
σµός, ποὺ δὲν ἔχει µήτε ἕνα µόριο
ἐλάχιστον Χριστιανισµοῦ. Ὁ Πα-
πισµὸς εἶναι ἡ πιὸ σατανικὴ δια-
στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὁ
Ἀντίχριστος». Θὰ ἀπορήση ἀµέ-
σως κανεὶς καὶ θὰ θεωρήση τὶς
ἀπόψεις τοῦ Κόντογλου ἀκραῖες.
Μὲ λίγο προσοχὴ θὰ κατανοήση
κανεὶς ὅτι δὲν ἔχει καθόλου ἄδικο.

Ἂς ξεκινήσουµε ἀπὸ τὸ πρῶτο:
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀρνηθῆ τὶς
πλάνες του καὶ νὰ παραµείνη παπι-
σµός; Μά, αὐτὸ δὲν ζητοῦµε οἱ
Ὀρθόδοξοι, δηλ. νὰ ἀπορρίψη τὶς
πλάνες του ὁ Παπισµός; Αὐτὸ εἶναι
ἡ µισὴ ἀλήθεια. Ἂς θυµηθῆ ὁ ἀνα-
γνώστης τί ἔλεγε ὁ π. Φιλόθεος
Ζερβάκος, ὁ πνευµατικὸς τοῦ Φ.
Κόντογλου. Ἔλεγε ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ
ὁµολογήση καὶ νὰ ἀπορρίψη τὶς
πλάνες του, ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ µε-
τανοήση ἀληθινά. Χρειάζεται ἑπο-
µένως καὶ ἀλλαγὴ πνευµατικότητας.
Χίλια χρόνια τώρα στὴ ∆ύση δὲν
ἀλλοιώθηκε µόνο τὸ δόγµα ἀλλὰ
καὶ τὸ ἦθος. Στὴν Ὀρθόδοξη θεολο-
γία ἡ ἠθικὴ ἀπορρέει ἀπὸ τὴ δογµα-
τικὴ καὶ εἶναι ἄρρηκτα συνυφασµέ-
νη µαζί της. Ἑποµένως, ἀκόµη καὶ
ἂν ἀπορρίψη τὶς πλάνες του, δὲν θὰ
πάψη νὰ εἶναι Παπισµός, ἐὰν δὲν
ἀλλάξη καὶ πνευµατικότητα, καὶ
αὐτὸ λέει ὁ Κόντογλου. Μυηµένος
στὴν βυζαντινὴ ἁγιογραφία ἀλλὰ καὶ

ἔχοντας γνώση τῆς δυτικῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς τέχνης, ἀντιλαµβάνεται
ὅτι ἡ θεοπρεπὴς ἀποτύπωση τῆς
ἀνατολῆς µὲ τὴν αἰσθησιοκρατικὴν
τῆς δύσεως, δὲν ἀπέχουν µόνο στὸ
δόγµα, ἀλλὰ στὴν νοοτροπία, καὶ
στὴν ἐν γένει πνευµατικότητα.

Μά, νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν ἔχει
οὔτε «ἕνα µόριον ἐλάχιστον Χριστια-

νισµοῦ»; Αὐτὴ εἶναι µία βασικὴ πα-
ρανόηση, στὴν ὁποία ἐκτρέπονται
πολλοὶ Ὀρθόδοξοι. Βλέπουν ἐξωτε-
ρικὲς ὁµοιότητες π.χ. Ἁγία Γραφή,
Λειτουργία, Προσευχές, Ἱερεῖς κ.λπ.
καὶ θεωροῦν ὅτι εἴµαστε ὅλοι χρι-
στιανοί. Αὐτὴν τὴν ἴδια παραπλανη-
τικὴ ἰδέα χρησιµοποιοῦν καὶ οἱ διά-
φορες αἱρέσεις καὶ παραθρησκεῖες,
διὰ νὰ προσηλυτίσουν ὀπαδούς.
Πρόκειται διὰ ἕνα µεγάλο ψέµα.
Πολλοὶ φέρουν τὸν τίτλο χριστιανοί,
ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀληθινοὶ χριστιανοί,
κατὰ τὸ λεγόµενον «ὅ,τι λάµπει δὲν
εἶναι χρυσός». Σὲ αὐτὸ ἀναφέρεται
ὁ Κόντογλου. Τὸ ὄνοµα δὲν τοὺς κά-
νει αὐτόµατα χριστιανούς, ὅπως καὶ
ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶπε
«οὐ πᾶς ὁ λέγων µοι Κύριε Κύριε
εἰσελεύσεται εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν
οὐρανῶν». Χριστιανὸς εἶναι ἐκεῖνος
ποὺ ἔχει τὸν Χριστόν. Ὑπάρχει
Χριστὸς στοὺς Παπικοὺς ἐκτὸς ἀπὸ
τὰ ἀγάλµατα; Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ
ἐφόσον οἱ Παπικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι
εἶναι οἱ «Καθολικοί», θὰ ἔπρεπε νὰ
εἶναι, ἀλλὰ αὐτὸ βεβαίως δὲν ἰσχύει.
Οἱ τίτλοι δὲν συνεπάγονται κατοχύ-
ρωση τοῦ περιεχοµένου. Ἀπεναν-
τίας, ἀπὸ τὴν πραγµατικότητα πρέ-
πει νὰ ἀντλῆται ὁ τίτλος. Ἐφόσον
στοὺς Παπικοὺς δὲν ὑπάρχει Ὀρθο-
δοξία, ἐλλείπει πρωτίστως ἡ ὀρθὴ
Πίστη, τότε ὅ,τι ἄλλο καὶ νὰ ὑπάρχη,
καθ’ ὁποιονδήποτε τρόπο αὐτὸ καὶ
νὰ θυµίζη τὸν Κύριο, εἶναι ἐντελῶς
ξένο καὶ ἄσχετο µὲ Αὐτόν. Τὴν ἀλή-
θεια ἢ τὴν ἔχεις ὁλόκληρη ἢ δὲν τὴν
ἔχεις καθόλου. ∆ὲν µπορεῖς νὰ ἔχης
ἕνα κοµµάτι της.

Ἀκριβῶς, γι’ αὐτὸ καταλήγει νὰ
πῆ ὁ µέγας αὐτὸς ὁµολογητὴς ὅτι
πρόκειται περὶ «τῆς πιὸ σατανικῆς
διαστροφῆς. Εἶναι ὁ Ἀντίχριστος».
Τέτοιες φράσεις καὶ πάλι χρησιµο-
ποιοῦσε ὁ Ὅσιος Φιλόθεος. Βεβαί-
ως, στὰ λόγια του αὐτὲς συνδέον-
ταν µὲ τὴν ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία
καὶ τὴν ἐγκόσµια ἐξουσία τοῦ Παπι-
σµοῦ. Τὸ πνευµατικό του τέκνο
ὅµως τὸ θέτει σὲ µία διαφορετικὴ
βάση. Ὁ Παπισµὸς προβάλλεται
ὡς ἡ ἀλήθεια. ∆ὲν ὑπάρχει λοιπὸν
µεγαλύτερο ψεῦδος ἀπὸ αὐτό.
Ὅταν λοιπὸν διαστρέφεται ἡ ἀλή-
θεια, δηλ. ἡ πραγµατικότητα τότε
ἔχοµε τὴν πιὸ σατανικὴ ἀπάτη. Ἂν
ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Χριστός, τότε ἡ
ἀντιστροφὴ της εἶναι ὁ Ἀντίχριστος.
Ὁ Παπισµὸς κρατάει ἐπιφανειακὰ
στοιχεῖα, ποὺ θυµίζουν κάτι ἀπὸ
τὴν ἀλήθεια καὶ τὰ ἔχει συρράψει
στὸ δικό του µωσαϊκό, σύµφωνα µὲ
τὴ διεστραµµένη ραπτοµηχανὴ τοῦ
παπικοῦ πρίσµατος. Κηρύττει
λοιπὸν ὅσα µᾶς παρέδωσε διὰ τῶν
Ἀποστόλων ὁ Χριστὸς ἢ κηρύττει
δικές του δοξασίες; Κηρύττει δικές
του, καὶ αὐτὸ σηµαίνει ὅτι κηρύττει
ὄχι τὸ αἰώνιο ἀλλὰ τὸ πρόσκαιρο,
ὄχι τὸ οὐράνιο, ἀλλὰ τὸ γήινο. Ἐξα-
πατᾶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς
ἐγκλωβίζει στὸ ψέµα, τοὺς κλείνει
τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τελεῖ
ἑποµένως τὸ ἔργο τοῦ Ἀντιχρίστου,
καὶ ἄρα «ἀνάθεµα ἔστω», διότι δὲν
ἀκολουθεῖ τὸ κήρυγµα τῶν Ἀπο-
στόλων.

Προσπάθειες 
κάµψεως τοῦ φρονήµατος 

τοῦ Κόντογλου: 
α) Ἡ ἐξαγορὰ

Οἱ ἐχθροί τῆς ἀλήθειας, ὅταν πα-
ρατηροῦν ἀνθρώπους βράχους
στὴν πίστη, οἱ ὁποῖοι µάλιστα εἶναι
ἐπιφανεῖς ἢ ἔχουν ἐπιρροὴ σὲ εὐρὺ
κύκλο ἀνθρώπων, ἐφαρµόζουν
διάφορα σχέδια, διὰ νὰ τοὺς κατα-
στήσουν ἐλεγχοµένους. Ὁ πρῶτος
τρόπος εἶναι ἡ παντοίου εἴδους ἐξα-
γορά. Γράφει ὁ Κόντογλου: «Οἱ
Οὐνίτες µοῦ πρότειναν νὰ ζωγρα-
φήσω τὴν ἐκκλησίαν των καὶ τοὺς
ἔδιωξα, ἀλλὰ ἔσπευσε νὰ τὴν ζω-
γραφίση ὁ ΚοψίδηςQ». Οἱ Οὐνίτες
θὰ µποροῦσαν νὰ ἐπιλέξουν ὅποι-
ον ἐκεῖνοι ἤθελαν διὰ τὴν ἱστόρησιν
τοῦ ναοῦ τους, ἀλλὰ διάλεξαν νὰ
ἀποταθοῦν στὸν Κόντογλου, σὲ µία
µάλιστα στιγµὴ ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε
ἀνάγκη τὰ χρήµατα. Ἐκεῖνος δὲν
δέχτηκε, διότι δὲν ἤθελε νὰ πωλή-
ση τὴν τέχνη διὰ τὰ ἀργύρια. Ἂν θὰ
ἁγιογραφοῦσε τὸ ναό τους, τότε ὄχι
µόνο θὰ ἔβαζε «νερὸ στὸ κρασί
του», συνδιαλλαγόµενος µὲ
αὐτούς, ἀλλὰ θὰ ἐνίσχυε µὲ τὰ κοµ-
ψοτεχνήµατά του τὴν αἵρεση, πα-
ραδίδοντάς της ἕνα ναό, ὁποῖος θὰ
ἔµενε στὴν ἱστορία, µόνο καὶ µόνο
διότι προερχόταν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ
Κόντογλου.

Ἀλλὰ ὁ Ὀρθόδοξος ἁγιογράφος
ἦταν ὑπεράνω χρηµάτων καὶ τιµῶν.
«Εἰς τὴν ζωήν µου, ποτὲ δὲν ἐσκέ-
φθην διὰ τὴν ἐξασφάλισίν µας οἰκο-
νοµικῶς. Μοῦ ἦλθαν καὶ µοῦ ἔρχον-
ται εὐκαιρίαι διὰ νὰ ἀποκτήσω
πολλὰ χρήµαταQ Τίποτε δὲν δέχο-
µαι. Θέλω νὰ µείνω ἀκτήµων καὶ ν’

ἀποθάνω τοιοῦτοςQ Οὔτε εἰς τὴν
Ἀκαδηµίαν δὲν ἐδέχθην νὰ
ἔµπωQ». Ἔχει συλλάβει ὅτι Ὀρθο-
δοξία καὶ πλουτισµὸς εἶναι δύο
ἔννοιες ἀντίθετες, ὅπως Ὀρθοδοξία
καὶ τιµὲς εἶναι ἔννοιες ἀσυµβίβα-
στες. Οὔτε µέλος τῆς Ἀκαδηµίας
ἐπιθυµεῖ νὰ γίνη, ὄχι µόνο ἐξαιτίας
τῶν τιµῶν, ἀλλὰ καὶ φοβούµενος ὅτι
ἡ συναναστροφὴ µὲ προσωπικότη-
τες τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας ἐνέχει τὸν
κίνδυνο φιλοπαπισµοῦQ «∆ιότι ὅλα
τὰ γόνατα ὤκλασαν τῷ Βάαλ, καθη-
γηταὶ θεολογίας, δηµοσιογράφοι,
θεολόγοι, πλῆθος ἱερέων κλπ. Ὁ
Σατανᾶς ἔχει µέγα στρατόπεδον».

β) Ἡ ἀποµόνωσις
Ὅταν ὅλοι αὐτοὶ ἀντιληφθοῦν ὅτι

δὲν ὑπάρχει τρόπος προσεγγίσεως
καὶ ἀλλοιώσεως, στρέφονται στὸ
δεύτερο σχέδιο, στὴν προσπάθεια
περιθωριοποιήσεως τοῦ ζηλωτῆ
τῆς πίστεως. «Οἱ Ζωϊκοί, παρ’ ὅτι
ἔρχονται νὰ µὲ ἰδοῦν, δὲν µὲ χω-
νεύουν. Οἱ καθηγηταὶ τοῦ Πανεπι-
στηµίου (θεολόγοι) µὲ µισοῦν, καὶ
µὲ ἔδιωξαν ἀπὸ τὴν ἁγιογράφησιν
τῆς ΚαπνικαρέαςQ». Βεβαίως, οἱ
Ζωϊκοὶ δὲν ἦταν φιλοπαπικοί, ἀλλὰ
ὅπως ἀντιλαµβάνεται κανεὶς µελε-
τώντας τὰ γραπτά του, εἶχε διαµορ-
φωθῆ ἀπὸ κάποιους µία περιρρέ-
ουσα ἀτµόσφαιρα, ἡ ὁποία ἔκανε
ἐφεκτικούς τοὺς πάντες ἔναντι τοῦ
προσώπου τοῦ Κόντογλου. Οἱ
πλειονότητα τῶν Καθηγητῶν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς, ἐπιθυµοῦσα
νὰ τὰ ἔχη καλὰ µὲ τὶς ἐκκλησια-
στικὲς ἀρχές, ὄχι µόνο ἄρχισαν νὰ
τὸν ἀντιπαθοῦν ἀλλὰ τοῦ ἔκοψαν
καὶ τὴν ἐργασία του, ἀπὸ τὴν ὁποία
ζοῦσε. Ἀντὶ νὰ ὑποστηρίζουν τὸν
βυζαντινὸ ἁγιογράφο, «ὤκλασαν
γόνυ τῷ Βάαλ», ὅπως ἔλεγε.

Τὸ κλῖµα αὐτὸ διευρύνθηκε τε-
χνηέντως. «Τώρα δέ, µὲ τὰ παπι-
κά, οἱ πλεῖστοι τῶν προϊσταµένων
τῶν ναῶν, ὄντες φιλοπαπικοί, δὲν
µὲ θέλουν ὡς ἁγιογράφονQ». Ἡ
φήµη τοῦ ὁµολογητῆ ἐξαπλώθηκε
ταχέως καὶ αὐτὸ ἐνέβαλε σὲ φό-
βους ἱερεῖς µήπως τυχὸν τιµωρη-
θοῦν ἀπὸ τὴν προϊσταµένη τους
ἀρχή, ἢ µήπως πέσουν σὲ δυσµέ-
νεια, ἐνῶ µερίδα ἐξ αὐτῶν εἶχε πα-
ρασυρθῆ στὶς ἀπόψεις τοῦ Πα-
τριάρχου περὶ ἑνώσεως. «Πρόσθες
καὶ τὸ φρύαγµα ἐναντίον µου τῶν
διαφόρων ἀθέων, συκοφαντῶν,
ραδιούργων, κακῶν πάσης φύσε-
ως ἀνθρώπωνQ». Βάλλεται ἀπὸ
παντοῦ, ὡς κατὰ ἀόρατο σχεδια-
σµό, νὰ ὑπάρχη ἐνορχήστρωση,
διὰ νὰ τὸν θέση στὸ περιθώριο ἐξά-
παντος. Τὰ χέρια του, ἀπὸ τὰ
ὁποῖα, ὅπως καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος
ἔβγαζε τὰ πρὸς τὸ ζῆν, παροπλί-
ζονται ἀπὸ τὴν ἁγιογραφία. Κατὰ
θεία ὅµως συγκυρία συνέβη καὶ
αὐτό, διὰ νὰ ὁπλιστοῦν στὴν ἀντι-
παπικὴ ἀρθρογραφία. Καὶ ἐκεῖ
ὅµως ὁ πόλεµος µέγας.

γ) Ἡ ἐξόντωσις
Ἡ τρίτη φάση τοῦ σχεδίου εἶναι ἡ

ἐξόντωση. Ἴσως τὸ αὐτοκινητιστικὸ
ἀτύχηµα ποὺ τοῦ συνέβη νὰ ἦταν
τυχαῖο, ἀλλὰ οἱ ὑποχθόνιοι ἄνθρω-
ποι ἐνδιαφέρονται περισσότερο διὰ
τὴν πνευµατικὴ ἐξόντωση, παρὰ διὰ
τὴν σωµατική. Ὅσοι δὲν ἐξαγορά-
ζονται καὶ δὲν περιθωριοποιοῦνται
πρέπει νὰ πολεµοῦνται ἕως ἐσχά-
των. Αὐτὸ συνέβη καὶ στὸν Κόντο-
γλου µέχρι τῆς τελευτῆς του. «Ἔχω
γράψει ἕως τώρα ἕως 20 ἀντιπα-
πικὰ ἄρθρα, καὶ ἔχω σχέδια δι’ ἄλλα
τόσα. Ἀλλὰ ποῦ νὰ δηµοσιευ-
θοῦν;». Ὁπλίζει τὰ χέρια του µὲ τὴν
πέννα ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει γι’ αὐτὸν
τόπος νὰ συγγράψη, διότι πολεµᾶ
τὸ πανίσχυρο κράτος τοῦ Παπι-
σµοῦ. «Στὸν ἡµερήσιο τύπο µᾶς βά-
ζουν φοβερὰ ἐµπόδια. Παντοῦ µασ-
σωνισµός, χιλιασµός, εὐαγγελι-
σµός, σιωνισµός»Q«αἱ σκοτειναὶ
δυνάµεις ἐλλοχεύουν πανταχοῦ,
ἰδία εἰς τὸν τύπον, καὶ παρεµβάλ-
λουν ἐµπόδια εἰς ὅ,τι ἐπικρίνει τὴν
παπικὴν ἐπιδροµήν». Ἂν δὲν ἦταν ὁ
Κόντογλου, θὰ ἰσχυριζόταν κανεὶς
ὅτι πρόκειται διὰ ἰδεοληπτικὸ ψυχα-
σθενῆ. Ὅµως, ἕνα δεινὸς λογοτέ-
χνης καὶ ἁγιογράφος, ποὺ πρὶν µε-
ρικὰ ἔτη ἦταν περιζήτητος πῶς κα-
τήντησε στὴν ἀφάνεια; Τὴν ἀπάντη-
ση τὴν ἔδωσε: Οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ
σκοτεινὲς δυνάµεις ἐλέγχουν ὅλα τὰ
µέσα διὰ νὰ µὴ µπορῆ νὰ ἔχει πρόσ -
βαση καὶ βῆµα πουθενά. Ὁ Θεὸς
ὅµως τοῦ ἀνοίγει διέξοδο. «Καλῶς
εἶπες ὅτι ὁ «Τύπος» ἔγινε τὸ
φρούριον τοῦ ἀγῶνος», µαρτυρεῖ
πρὸς τὸν π. Θεόκλητο ∆ιονυσιάτη.
Ὁ ἀνυπότακτος «Ὀρθόδοξος Τύ-
πος» γίνεται ὁ νέος καµβάς, ἐπὶ τοῦ
ὁποίου θὰ ἰχνογραφῆ τὰ µεγαλουρ-
γήµατα τῆς πιὸ ὥριµης καὶ τελευταί-
ας περιόδου του. Ἐδῶ τὸ κράτος
τοῦ Παπισµοῦ, τῶν ποικίλων αἱρέ-
σεων καὶ παραθρησκειῶν, ἀλλὰ καὶ
τῶν σκοτεινῶν δυνάµεων, δὲν ἔχει
οὐδεµία ἐξουσία καὶ ἔχει τὴν ἄνεση
νὰ διατυπώνη ἐλεύθερα τὶς ἀπόψεις
του.

Ἡ βεβαιότης τῆς νίκης
«Ἀλλὰ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ νικήση πά-

λι, καὶ «ἡ δόξα τοῦ οἴκου της ἔσται µε-
γάλη, ἡ ἐσχάτη (αὕτη) ὑπὲρ τὴν πρώ-
την». Καὶ θὰ καταισχυνθοῦν οἱ νέοι
Βέκκοι καὶ Βησσαρίωνες καὶ Ἀµηρού-
τσηδες»Q «εἰς τοῦτον τὸν σκληρότε-
ρον σηµερινὸν ἀγῶνα της θὰ νικήση
πάλιν ἡ Ὀρθοδοξία, καὶ ἡ δόξα της θὰ
εἶνε µεγαλυτέρα, «ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν
πρώτην», ἐκείνων µετὰ τὴν ψευτοσύ-
νοδον τῆς Φλωρεντίας καὶ τὴν ἄνθη-
σιν τῆς εὐσεβείας κατὰ τὴν τουρκο-
κρατίαν». Μὲ αὐτὴ τὴν πεποίθησιν, ἡ
ὁποία διὰ στόµατος Κόντογλου,
ἐκφράζει τὸν Ο.Τ. καὶ κάθε εὐλαβῆ
Ὀρθόδοξο, πρέπει νὰ τροφοδοτῆται
κάθε ἄνθρωπος, διὰ νὰ ἐπιστρέφη
στὴν Πίστη, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀντικρούων-
ται οἱ αἱρετικοί, ἀντιλαµβανόµενοι ὅτι
δὲν ἔχουν θέση στὴν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος, διότι µόνη ἡ Ὀρθο-
δοξία εἶναι τὸ µέλλον.

Ν.Σ

Ὁ «θερµουργὸς» καὶ «βρεµέτης» Φώτιος Κόντογλου
50 χρόνια ἀπό τήν κοίµησίν του (8 Νοεµβρίου 1895 - 13 Ἰουλίου 1965)

Ἡ Ἱερὰ Ἀρχ. Κύπρου
ἐνισχύει τοὺς ἀθλητὰς
τῶν Special Olympics
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ

ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς τῆς 29ης Μαΐου 2015:

«Τὴν Πέµπτη, 28 Μαΐου 2015, ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύ-
πρου κ. Χρυσόστοµος, σὲ δεῖπνο
ποὺ παρέθεσε πρὸς τιµὴν τῶν
ἀθλητῶν µας, τῶν προπονητῶν,
τῶν συναθλητῶν τους καὶ τῶν
οἰκείων τους, τοὺς ἐπευλόγησε καὶ
τοὺς εὐχήθηκε καλὴ ἐπιτυχία στοὺς
ἐπικείµενους Special OlympicsQ
Ὁ Ἐπίσκοπος Μεσαορίας πρόσφε-
ρε ἐπιταγὴ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπι-
σκοπὴ καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ
ἔχουν µία ὄµορφη βραδιά, ὡς φιλο-
ξενούµενοι τοῦ Μακαριωτάτου, καὶ
νὰ ἐµπνέονται ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου παραµένοντας
πάντα δυνατοὶ καὶ αἰσιόδοξοι στὴ
ζωή τουςQ».
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τὴν προαίρεση. Ἐπ᾽ αὐτοῦ ἔχουµε
τὶς ἀµφιβολίες µας. Σὲ ἄλλη ἐργα-
σία µας θὰ τὶς ἀναπτύξουµε.

Ἡ δεύτερη φορά, τὸ δεύτερο βῆµα
–ὅπως ἐµεῖς τὸ ἰχνηλατοῦµε– γιὰ τὴν
παγκόσµια Κυβέρνηση ἔγινε κατὰ τὸ
ἔτος 1847 (ἡ πρώτη ἀναφορὰ ἔγινε
τὸ 17441, ὅπως ἐγράψαµε εἰς τὴν
προηγούµενη ἐργασία µας), σὲ ἕνα
τεκτονικὸ Συν έδριο στὴν Stuttgart,
ὅπου ἀναφέρθηκε ὅτι: «Ἡ ∆ιεθνὴς
τεκτονικὴ ὁµοσπονδία τιθεµένη
εἰς ἐφαρµογὴν σοβαρῶς εἰς ὅλας
τὰς χώρας, ἤθελε ἀσφαλῶς µᾶς
ὁδηγήσει ἐντὸς ἑνὸς χρονικοῦ
διαστήµατος, οὐχὶ λίαν µακροῦ εἰς
τὴν Ὁµοσπονδίαν τῆς Ἀνθρωπό-
τητος/» (Τεκτ. Περιοδ. «Πυθαγό-
ρας - Γνώµων», 1938, τεῦχος 3, σελ.
74).

Τὸ κείµενο αὐτὸ εἶναι ἐξόχως ἀπο-
καλυπτικὸ γιὰ τὸν βηµατισµὸ πρὸς
ἑνοποίηση τῆς ἀνθρωπότητας, κάτω
ἀπὸ µιὰ παγκόσµια Κυβέρνηση.

Τὸ τρίτον µεγάλο βῆµα: Ἡ διὰ
τῆς Μασονίας  συγκροτηθεῖσα 
Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν (ΚΤΕ) ὡς
ὑπόδειγµα  καὶ προανάκρουσµα
τῆς Παγκοσµ. Κυβερνήσεως (1917)

Πρὶν κἂν νὰ τελειώσει (κατὰ τὸ
1918) ὁ Πρῶτος Παγκόσµιος Πόλε-
µος, ἡ διεθνὴς Μασονία συγκάλεσε
Συνέδριο τῶν δυνάµεων της εἰς τὸ Πα-
ρίσι, ἀπὸ 28-30 Ἰουνίου τοῦ ἔτους
1917. Κατὰ τὸ µέγα ἐκεῖνο Συνέδριο
τῶν δυνάµεων τοῦ ἀδιαφανοῦς Παρα-
σκηνίου συντάχθηκε καὶ ἐγκρίθηκε
«κάτι», τὸ ὁποῖο οἱ ἐκλεγµένες Κυβερ-
νήσεις τῶν διαφόρων (ἐµπολέµων,
κυρίως) κρατῶν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν
κάνει, χάριν τῆς εἰρήνης.

Καὶ ὅµως, ἐκεῖνο ποὺ ∆ΕΝ ἔπραξαν
πρῶτες οἱ Κυβερνήσεις τὸ ἔπραξε
–γιὰ δικούς του πραγµατικοὺς
λόγους– τὸ ἀδιαφανὲς παρασκήνιο,
δηλαδὴ ἡ Μασονία τῆς Εὐρώπης!

Τί ἔπραξε τότε ὁ Παγκόσµιος Τεκτο-
νισµός;

– Μὰ συνέταξε καὶ ἐνέκρινε αὐτὸ
τοῦτο τὸ «Προσχέδιον» τῆς δηµιουρ-
γίας τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, τὸ ἐκ
13 ἄρθρων ἀποτελούµενο!

Ἀπίστευτο, καὶ ὅµως ἀληθινό. Ἡ
«µητέρα» λοιπὸν τοῦ σηµερινοῦ
Ὀργανισµοῦ Ἡνωµένων Ἐθνῶν
(Ο.Η.Ε.), δηλαδὴ ἡ Κοινωνία τῶν
Ἐθνῶν, τότε ΚΤΕ, εἶναι δηµιούργηµα
τῆς εὐρωπαϊκῆς Μασονίας!

Ἂς δοῦµε τώρα τί ἀκριβῶς γράφεται
στὰ αὐθεντικὰ µασονικὰ κείµενα, στὰ
ντουκουµέντα. ∆ιαβάζουµε:

«/Καὶ ἰδοὺ ἡ ἀνατείλασα ὡς
εὐοίωνος ἢ ὡς ἰδέα τῆς Κοινωνίας
τῶν Ἐθνῶν, δὲν ὑπῆρξεν αἰφνιδία
ἔµπνευσις τῆς ∆ιπλωµατίας,
ὑπῆρξε πόθος τῆς ἐλευθέρας τεκτο-
νίας (τοῦ Τεκτονισµοῦ, τῆς Μασονίας).
Κατὰ Ἰανουάριον µεσοῦντα τοῦ πα-
ρελθόντος ἔτους 1917 προεκλήθη
ἐν Παρισίοις ὑπὸ τῆς Μεγάλης Ἀνα-
τολῆς (µασονικῆς Ἀρχῆς) τῆς Γαλ-
λίας2 διάσκεψις τεκτονική, κατὰ τὴν
ὁποίαν ἀπεφασίσθη ἡ συγκρότη-
σις Συνεδρίου τῶν τεκτονικῶν ∆υ-
νάµεων τῶν Συµµάχων καὶ οὐδετέ-
ρων Κρατῶν διὰ τὴν 28, 29 καὶ 30
Ἰουνίου 1917. Εἰς τὸ Συνέδριον δὲ
τοῦτο συγκροτηθὲν ὑπὸ ἀντιπρο-
σώπων διαφόρων τεκτονικῶν ∆υ-
νάµεων (Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἱσπα-
νίας, Ἑλβετίας κ.λπ.) συνεζητήθη
προσχέδιον καταστατικοῦ χάρτου
τῆς µελλούσης Κοινωνίας τῶν
Ἐθνῶν (ἡ ὁποία ΚΤΕ ἄρχισε νὰ λει-
τουργεῖ στὶς 10/1/1920) ἐπεξερ-
γασθὲν ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ (µασόνου)
Ἀνδρέου Lebey, ὅπερ καὶ διεβιβά-
σθη πρὸς τὰς Κυβερνήσεις τῶν
Συµµάχων καὶ οὐδετέρων Κρατῶν.

(/) Ἡ ἰδέα τῆς Κοινωνίας τῶν
Ἐθνῶν (/), ἀναµφισβητήτως εἶναι
ἀπαύγασµα τῶν ἀπ᾽ αἰώνων καλ-
λιεργουµένων τεκτονικῶν ἐµπνεύ-
σεων καὶ πόθων. Ἰδοὺ τὸ ἔργον τὸ
τεκτονικὸν ἀδελφοί µου (ὡς εἶπε ὁ
ὁµιλῶν στὴ Στοά του, πρόεδρος

αὐτῆς, Μιλτιάδης Πουρῆς), αἰώνιον
καὶ διηνεκές, καρτερικὸν καὶ λανθά-
νον3/».

Ἰδοὺ λοιπὸν πῶς πορεύεται, πῶς
ἐκ τοῦ ἀδιαφανοῦς παρασκηνίου κυ-
βερνιέται αὐτὸς ὁ κόσµος. Τὰ γραπτὰ
µένουν%

Ἡ «πρωτεύουσα τοῦ κόσµου» 
καὶ τὰ κίτρινα ἄστρα 

τῆς σηµαίας τῆς σηµερινῆς 
Ἑνωµένης Εὐρώπης 
«προφητευόµενα»9

Ἄξιον προσοχῆς εἶναι, ὅτι οἱ τέ-
κτονες ἐκεῖνοι τοῦ παρασκηνίου, οἱ
ὁποῖοι συνέταξαν τὸ «προσχέδιο»
γιὰ τὴν δηµιουργία τῆς Κοινωνίας
τῶν Ἐθνῶν (ποὺ ὑπῆρξε καὶ ὁ
προποµπὸς τῆς Ἑνωµένης Εὐρώ-
πης) καὶ τὸ προώθησαν ἐν συνε-
χείᾳ στὶς Κυβερνήσεις τοῦ κόσµου
πρὸς ἐφαρµογήν, οἱ ἴδιοι αὐτοὶ κύ-
κλοι στὰ ἄρθρα 12 καὶ 13 τοῦ προ-
σχεδίου τους διέλαβαν καὶ τὰ ἑξῆς
σηµαντικὰ καὶ «προφητικότατα»
γιὰ τὶς ἡµέρες µας, ὡς ἀκολούθως:

«Ἄρθρον 12. Τὸ διεθνὲς Κοινο-
βούλιον θὰ ἐκλέξη ὡς ἕδραν αὐτοῦ
τὴν πόλιν, ἥτις θὰ καταστῆ ἡ πρω-
τεύουσα τοῦ κόσµου καὶ τῆς ὁποί-
ας τὸ ἔδαφος θὰ διεθνοποιηθῆ.

Ἄρθρον 13. Τὸ διεθνὲς Κοινο-
βούλιον θὰ ἐκλέξη ὡς ἔµβληµα ση-
µαίαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ ἥλιος χρυ-
σόχρους θὰ ἀκτινοβολῆ, ἐπὶ ἐδά-
φους λευκοῦ, ἐν µέσῳ ἀστέρων κι-
τρίνων, ἀνταποκρινοµένων κατ᾽
ἀριθµὸν πρὸς τὰ ἔθνη ἅτινα θὰ
προσχωρήσουν εἰς τὰς ἀνωτέρω
συµβάσεις4/».

Τυπικὰ δὲν προέκυψε µέχρι
στιγµῆς κάποια «πρωτεύουσα» ὅλου
τοῦ κόσµου. Θὰ ἔλθει ἀργότερα. Κάθε
βράδυ, πάντως, οἱ θεατὲς τῆς τηλεό-
ρασης ὅλου τοῦ κόσµου «ἀπολαµβά-
νουν» τὰ «κίτρινα ἄστρα4» ποὺ βλέ-
πουν νὰ εἶναι πάνω στὴ σηµαία τῆς
«γνωστῆς» Ἑνωµένης Εὐρώπης.
Χωρὶς νὰ ξέρουν οἱ περισσότεροι ὅτι
καὶ τοῦτο –τὰ κίτρινα ἄστρα– εἶναι
ἔµπνευση τῆς παγκόσµιας Μασονίας,
τοῦ ἀδιαφανοῦς δηλαδὴ παρασκηνί-
ου, ποὺ ἐπιδρᾶ στὴν πορεία τοῦ κό-
σµου, ἂν δὲν τὸν κατευθύνει ὁλο-
τελῶς%

(θὰ ἐπανέλθουµε στὸ ἑπόµενο
φύλλο)

Ἀβέρκιος Μοναχός
Σηµειώσεις:

1. Τεκτ. Περιοδ. «Πυθαγόρας -
Γνώμων», 1936 τεῦχος 3, σελ. 182. 2.
Τὸ ἐντελῶς ἄθεο τμῆμα τοῦ ὅλου
μασονικοῦ Σώματος τῆς Γαλλίας. 3.
Μιλτιάδου Πουρῆ, Σεβασμίου (προ-
έδρου) τῆς Σεβασμίας Στοᾶς «μι-
αούλης» (τοῦ Πειραιᾶ), μέλους τοῦ
Ὑπάτου Συμβουλίου τοῦ 33ου τῆς
Ἑλλάδος» «Δύο Τεκτονικαὶ Ὁμιλί-
αι Μετὰ Προσηρτημένης Μετα-
φράσεως Καταστατικοῦ χάρτου τῆς
Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν, Ἐγκρινο-
μένου ὑπὸ Διεθνοῦς Συνεδρίου,
Συγκροτηθέντος ἐν Παρισίοις κατὰ
Ἰούνιον 1917», Ἀθῆναι, 1919, σελ. 8-
11. 4. Τὸ πεντάκτινο ἄστρο, ἡ πεν-
τάλφα καὶ τὸ φλογοβόλο ἀκτινοβό-
λο ἀστέρι, γενικότερα, εἶναι ἕνα ἀπὸ
τὰ σπουδαῖα μασονικὰ σύμβολα, μὲ
πολλὲς σημασίες, ἡ κυριότερη ἐκ τῶν
ὁποίων εἶναι ὅτι συμβολίζει τὸν
«Θεό». Δεδομένο ὅμως εἶναι ὅτι,
σύμφωνα μὲ τὶς βαθύτερες, τὶς ἀπό-
κρυφες διδασκαλίες τοῦ γ´ βαθμοῦ
τοῦ τεκτονισμοῦ, θεὸς τῆς μασονίας
ΔΕΝ εἶναι ὁ τριαδικὸς Θεὸς τῆς χρι-
στιανικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι
ἕνας ΑΛΛΟΣ Θεός, ξένος καὶ ἀλλό-
τριος πρὸς αὐτήν. (Περισσότερα καὶ
λεπτομέρειες γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ
Θεὸς τῆς Μασονίας θὰ παρουσιά-
σουμε ἀργότερα, καταφεύγοντας
στὶς αὐθεντικὲς τεκτονικὲς πηγὲς
–καὶ μόνο σ᾽ αὐτές). Τὸ περίεργο
εἶναι, ὅτι τὸ πεντάκτινο γενικότερα
ἄστρο ἔχει καταπλημμυρίσει τὸν κό-
σμον ὁλόκληρον, βρίσκεται δὲ καὶ
στὶς σημαῖες πλήθους Κρατῶν, παγ-
κοσμίως. Γιὰ τοὺς ἰδιαίτερα ἐνδια-
φερόμενους περὶ τῆς σημασίας τοῦ
ἄστρου ὡς μασονικοῦ συμβόλου δί-
δουμε μερικὲς πηγές: 1) Τεκτονικὴ
Ἐγκυκλοπαίδεια (σχετικὰ λήμματα)
καὶ β´) τεκτ. περιοδ. «Κόρυμβος»,
1962, σελ. 55).

- Παρόραμα Α΄ μέρους: Στήν
ὑποσημείωση 8, ἡ σωστή χρονολογία
εἶναι 1984.

Ἡ Παγκόσµιος Κυβέρνησις ἔρχεται!

Τό ἐτήσιον µνηµόσυνον τοῦ πολυ-
σεβάστου Προηγουµένου τῆς Ἱερᾶς
ταύτης Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου
µακαριστοῦ π. Γεωργίου συνήγαγε
πάντας ἡµᾶς τούς τιµῶντας καί
ἀγαπῶντας τήν µνήµην του, διά νά κα-
ταθέσωµεν τήν τιµήν τῆς καρδίας µας
πρός τό σεπτόν πρόσωπόν του, νά
προσευχηθῶµεν κατά τά διατεταγµένα
τῆς Ἁγιορειτικῆς λειτουργικῆς τάξεως
διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του καί
ἐν τῇ ἀναµνήσει τῆς ζωῆς καί τῶν λό-
γων του νά ἐνισχυθῶµεν εἰς τόν καθη-
µερινόν ἀγῶνα τῆς ἐνθέου ζωῆς.

Ἰδού µετά τήν τέλεσιν τῆς Παραδει-
σίου Θείας καί ἀναιµάκτου Μυσταγω-
γίας µετέβηµεν ἀπό Τραπέζης εἰς Τρά-
πεζαν. Ἀπό τήν Ἁγίαν Τράπεζαν, εἰς
τήν ὁποίαν ὁ Χριστός ἦτο ὁ προσφέ-
ρων καί προσφερόµενος, εἰς τήν τρά-
πεζαν τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν, κατά τήν
διάρκειαν τῆς ὁποίας κατά τό Ἁγιογρα-
φικόν λόγιον «Αἰνέσωµεν δή ἄνδρας
ἐνδόξους καί τούς πατέρας ἡµῶν»(Σο-
φία Σειράχ 44, 1) ἱερουργοῦντες τόν
λόγον σεπτῇ παρακλήσει τοῦ Πανο-
σιολογιωτάτου Καθηγουµένου Ἀρχι-
µανδρίτου π. Χριστοφόρου θά φιλοτε-
χνήσωµεν ἀδεξίως µέν, ἀλλ ἐγκαρ-
δίως τήν λάµπουσαν Θείας Χάριτος
προσωπικότητα τοῦ µνηµονευµένου
καί µακαριζοµένου ἀειµνήστου Γέρον-
τος ἐν εὐλαβείᾳ ὑπείκοντες εἰς τήν
Ἀποστολικήν ἐντολήν: «Μνηµονεύετε
τῶν ἡγουµένων ὑµῶν, οἵτινες ἐλάλη-
σαν ὑµῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀνα-
θεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀνα-
στροφῆς µιµεῖσθε τὴν πίστιν» (Ἑβρ.
13, 7).

Ἔχοµεν τήν αἴσθησιν σήµερον, ὅτι
ὁ µακαριστός Γέρων εἶναι µεθ΄ ἡµῶν
ὡσεί παρών, ὄχι µόνον διότι τοῦτο δια-
κηρύττει ἡ πίστις τῆς Ἐκκλησίας µας:
«Οἱ γάρ δίκαιοι ζῶσι καί τεθνηκότες»,
ἀλλά καί διότι ἡ τεσσαρακονταετής δια-
κονία του ἐν τῇ Μονῇ κατέλειπε ζωηρά
τά ἴχνη τῆς ἁγίας διαβάσεώς του, ὥστε
τό ὄνοµά του νά ταυτισθῆ ἀπόλυτα µέ
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου Γρηγορί-
ου.

Εὐχαριστοῦµεν τόν Κύριον καί τήν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν ἔφορον τοῦ
Ἁγιωνύµου τούτου πνευµατικοῦ
λειµῶνος, διά τό δῶρον τῆς παρου-
σίας τοῦ εἰρηµένου Καθηγουµένου εἰς
τόν κόσµον κατά τήν πολυπράγµονα
καί πολυτάραχον ταύτην ἐποχήν, εἰς
τήν ὁποίαν ἐστάθη ὡς ἰσχυρός λιµενο-
βραχίων ἀνακόπτων µέ τόν εὔχυµον
καί πειστικόν λόγον του τήν µανίαν τῶν
κυµάτων τῆς ἀσεβείας καί ὡς λιµήν γα-
λήνιος ἀναπαύων ναυαγισµένας καί
ταλαιπωρηµένας ψυχάς.

Ὁ Ἀρχιµανδρίτης Γεώργιος Καψά-
νης ὑπῆρξε µία σπανία καί ἀνεπανά-
ληπτη Ἐκκλησιαστική καί Μοναστική
προσωπικότης, διά τήν ὁποίαν θά
καυχᾶται τό Ἅγιον Ὄρος ἐσαεί.

Ἄς ἴδωµεν ἐν συντοµίᾳ σηµαντικά
τινά σηµεῖα τῆς ζωῆς του, τά ὁποῖα διε-
µόρφωσαν καί ἐσµίλευσαν τήν προ-
σωπικότητά του καί ἄς ἐνσκύψωµεν ἐν
εὐλαβείᾳ εἰς τόν πλοῦτον τῶν χαρι-
σµάτων, µέ τά ὁποῖα τόν ἐπροίκισεν ὁ
Θεός.

Ὁ π. Γεώργιος εἶχε τήν εὐλογίαν νά
ἀνατραφεῖ εἰς ἕν χριστιανικόν περιβάλ-
λον. Οἱ γονεῖς του νησιῶτες ἐκ κατα-
γωγῆς, ὁ µέν πατέρας ἐκ Κυθήρων, ἡ
δέ µητέρα ἐκ Νάξου, τοῦ ἐνεστάλαξαν
τήν νησιωτικήν εὐλάβειαν καί εὐγένει-
αν. Ἔχων ἔφεσιν πρός τά ἱερά γράµ-
µατα µετά τάς ἐγκυκλίους σπουδάς
ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν
Ἀθηνῶν καί ἀργότερα παρηκολούθη-
σε µαθήµατα ποιµαντικῆς εἰς τήν Ἀµε-
ρικήν καί Ἀγγλίαν. Ἐπιστρέψας ὑπη-
ρέτησεν ὡς Βοηθός εἰς τήν ἕδραν τῆς
Ποιµαντικῆς καί τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου
ὑπό τήν ἐπιστηµονικήν καθοδήγησιν
τοῦ Καθηγητοῦ Κων/νου Μουρατίδου.
Τό ἔτος 1972 ἀνταποκρινόµενος εἰς
τήν ἔκκλησιν πρός τούς θεολόγους τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος Ἱερωνύµου τοῦ Α  ́εἰσῆλθε εἰς
τάς τάξεις τοῦ ἀγάµου Κλήρου καρείς
Μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Πεντέ-
λης καί χειροτονηθείς ∆ιάκονος ὑπό
τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύ-
µου πρός µεγάλην ἱκανοποίησιν Κα-
θηγητῶν, Φοιτητῶν καί πολλῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης. Εἰς σύντοµον χρόνον
ἐχειροτονήθη πρεσβύτερος καί ἔστησε
τό πνευµατικόν του ὁρµητήριον εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν Πεντέλης, ἡ ὁποία κατά
τό σύντοµον χρονικόν διάστηµα τῆς
παραµονῆς του ἐγνώρισε ἡµέρας
πνευµατικῆς ἀναλαµπῆς.

Γνωρισθείς καί συνδεθείς µετά τοῦ
µακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος
κυροῦ Νικολάου Σελέντη ἠκολούθη-
σεν αὐτόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν
Χαλκίδος µέ τήν εὐάριθµον ἐκλεκτήν
Ἀδελφότητα τῶν πρώτων Μοναχῶν
του καί ἐγκατεστάθη ὡς Ἡγούµενος εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἀρµᾶ, ἡ ὁποία ἐπί τῶν ἡµερῶν ἐκεί-
νων ἐγνώρισε µεγάλην πνευµατικήν
ἀκµήν καί κατέστη πνευµατικός φάρος
διά τήν νῆσον Εὔβοιαν. ∆υστυχῶς ὁ
χρόνος τῆς πνευµατικῆς ὡραιότητος
κατά παραχώρησιν Θεοῦ ἦτο συντε-
τµηµένος. Ἐνσκυψάσης τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς καταιγίδος τοῦ 1974 µέ τήν
ἄδικον ἔκπτωσιν τῶν 12 Μητροπο-
λιτῶν, µεταξύ τῶν ὁποίων ἦτο καί ὁ
Χαλκίδος Νικόλαος, ὁ ἀσυµβίβαστος
εἰς τά θέµατα τῶν Ἱερῶν Κανόνων Κα-
θηγούµενος Γεώργιος, ἔλαβε τήν
εὐχήν τοῦ Νικολάου, ἐγκατέλειψε ὅλην
τήν πνευµατικήν ἐργασίαν τῆς Μονῆς
του καί ἐπορεύθη µετά τῆς ἑπταµελοῦς
Ἀδελφότητός του εἰς τό Ἅγιον Ὄρος,
παραδοθείς εἰς τήν ἀγκάλην τῆς Ὑπερ -
αγίας Θεοτόκου.

Ἔχει ἰδιαιτέραν ἀξίαν µία ἐπιστολή,
τήν ὁποίαν ἀπέστειλε ὁ π. Γεώργιος
ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος εἰς τόν ἀσθε-
νοῦντα Μητροπολίτην Νικόλαον, ἡ
ὁποία εἶναι δηλωτική τῆς πνευµατικῆς
σχέσεως καί τοῦ ἱεροῦ συνδέσµου τῶν
δύο ἀνδρῶν:

«Ἐπληροφορήθηµεν τά τῆς ἐγχει-
ρήσεως καί ἐλυπήθηµεν, διότι δέν εἴµε-
θα πλησίον σας νά συµµερισθῶµεν

τήν δοκιµασίαν σας. Σᾶς ἔχοµεν συν -
εχῶς εἰς τήν σκέψιν µας καί εἰς τάς
ἀναξίους προσευχάς µας τελοῦντες
εἰδικάς θείας λειτουργίας καί παρακλή-
σεις ὅπως ἐπίσης καί πολλοί ἄλλοι
ἁγιορεῖται, πού σᾶς ἀγαποῦν καί σᾶς
περιµένουν νά ἐπισκεφθῆτε τό Ἅγιον
Ὄρος.

Τόν ὀλίγον χρόνον πού συνεργά-
σθηµεν ἐζήσαµεν µέ ἔντασιν τήν ἁγίαν
ἀγάπην σας, τήν Χριστοµίµητον ταπεί-
νωσίν σας, τό κλῖµα τῆς ἐν Χριστῷ
ἐλευθερίας, πού ἀκτινοβολούσατε καί
ὅλας τάς ἄλλας ἀρετάς σας, πού ὠφέ-
λησαν πολύ τάς ψυχάς µας καί µᾶς
συνέδεσαν µαζί Σας µέ ἕνα ἄρρηκτον
καί ἅγιον δεσµόν.

∆ἰ  αὐτό καί τήν δοκιµασίαν σας τήν
αἰσθανόµεθα καί ὡς ἰδικήν µας δοκι-
µασίαν. Αἰσθανόµεθα τοπικῶς µόνον
χωρισµένοι. Εἰς τήν καρδίαν µας εἶστε
πάντα ὁ Ἐπίσκοπος καί Πατήρ µας.

∆ἰ  αὐτό καί τολµῶµεν τώρα πού διά
τῆς δοκιµασίας σας ἐξαγνίζεσθε ἔτι πε-
ρισσότερον καί προσεγγίζετε τό ἀπρό-
σιτον Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος νά πα-
ρακαλέσωµεν νά ἐνθυµεῖσθε καί ἐµέ».
(Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου,
Ὁ Χαλκίδος Νικόλαος, ἐκδόσεις Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Λαµία
2011, Β΄ ἔκδοσις βελτιωµένη, σελ.
201).

Ἐν τῷ µεταξύ µετά ἕν ἑξάµηνον ὁ
Νικόλαος προσβληθείς ἀπό τήν ἐπά-
ρατον «εὐάρεστος Θεῷ γενόµενος
ἠγαπήθη καὶ ζῶν µεταξὺ ἁµαρτωλῶν
µετετέθηQ.»(Σοφία Σολοµῶντος 4,
10) εἰς τήν οὐράνιον πατρίδα, ὁ δέ π.
Γεώργιος ὁµοφώνως ἐξελέγη ἀπό τήν
Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορί-
ου Καθηγούµενος, τοῦ Καθηγουµένου
∆ιονυσίου παραιτηθέντος ὑπέρ αὐτοῦ.

Ἐάν ἡ Ἱερά Μονή Πεντέλης καί τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Ἀρµᾶ Χαλκίδος προσ -
εφέρθησαν διά τόν Γέροντα ὡς τόποι
ποιµαντικῆς δραστηριότητος καί πνευ-
µατικῆς προσφορᾶς, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ
Ὁσίου Γρηγορίου ὑπῆρξε δί  αὐτόν καί
τούς µοναχούς ἐργαστήριον ἁγιότη-
τος, σκάµµα πνευµατικῶν ἀγώνων,
γυµναστήριον ψυχῶν διά τήν ἀπόθε-
σιν τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί διά τήν
ἔνδυσιν τοῦ καινοῦ, τοῦ ἐναρέτου, τοῦ
τελείου «καθ΄ ὁµοίωσιν Χριστοῦ». Ἡ
πνευµατική ποιότητα τῆς Ἀδελφότητός
του, ἡ ὁποία φυσικῶς κατηυθύνετο
ἀπό τήν κεφαλήν, δηλαδή τόν ἴδιον τόν
Γέροντα, τόν διδάσκοντα καί ποιοῦντα,
ἡ µόρφωσίς του καί ἡ χριστοµίµητος
συµπεριφορά του προσείλκυσε
πλῆθος πολύ τῶν ἐκζητούντων τήν ἐν
Χριστῷ ζωήν, οἱ ὁποῖοι προσέφευγον
εἰς τήν ἀγάπην του, ἀνεκουφίζοντο καί
ψυχικῶς ἐθεραπεύοντο, διότι, ὅπως
λέγει ὁ Ὅσιος Φιλήµων: «Ἡ ἀγάπη
ποιεῖ τήν ψυχήν ἄνοσον». Ὁ ἅγιος Γέ-
ρων ἀδιακρίτως προσέφερεν ἀγάπην
καί πάντας ὁδηγοῦσε εἰς τόν Χριστόν
«τό µέγα µάλαγµα τό σφίγγον πάντα
τά µέλη καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον
καὶ πᾶσαν µαλακίαν»(Ματθ. 4, 23). Ἡ
ἀγάπη του προσεφέρετο πρός πάν-
τας. ∆ηλαδή ὁ Θεός προσεφέρετο,
ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Μάξιµος: «Ὁ κτη-
σάµενος τήν ἀγάπην αὐτόν τόν Θεόν
ἐκτήσατο». Ἀπό τήν ἀγαπῶσαν καρ-
δίαν του ἐξεδηλοῦτο ἡ ἁγιότης του,
«Ὅτε φθάσοµεν τήν ἀγάπην, ἐφθάσα-
µεν εἰς τόν Θεόν» (Ἰσαάκ ὁ Σύρος, Λό-
γος 72).

Μέ τήν παρουσίαν του εἶχε προστε-
θεῖ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν µία ἀκόµη
ἀποστολή, τήν ὁποίαν ἐπιµελῶς διη-
κόνησε καί ἀκόµα µετά ἀπό αὐτόν δια-
κονεῖ, τήν προσφοράν ἀγάπης πρός
τούς βεβαρηµένους ἀδελφούς. Ὁ
Ἅγιος ∆ωρόθεος Γάζης λέγει ὅτι «ἕκα-
στος θέλων σωθῆναι χρείαν ἔχει οὐ
µόνον µή ποιῆσαι τό κακόν, ἀλλά καί
τό ἀγαθόν ἐργάσασθαι (∆ιδαχή 12,
133). Ἐµπνεόµενος ἀπό τήν Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησιολογίαν ἐχειραγώγει τούς
πιστούς εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας ἐν
ἁγίῳ Πνεύµατι. Μόνον µέ τό Ἅγιον
Πνεῦµα ὁ ἄνθρωπος ἀνακαινίζεται,
ἐξαγνίζεται, ἁγιάζεται καί ὁδηγεῖται εἰς
τήν τελειότητα. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος κά-
νει λόγον διά τό «Πνεῦµα µετα-
στροφῆς», τό ὁποῖον ἔρχεται εἰς βοή-
θειαν ὅσων πορεύονται αὐτόν τόν
δρόµον. Προπορεύεται, ὅσων µάχον-
ται, διά νά ἐλαφρύνει τόν ἀγῶνα τους
καί γλυκαίνει τό ἔργον τῆς µετα-
στροφῆς τους.

Συνεβούλευε νά ἀγωνιζόµεθα κατά
τῶν παθῶν διά νά ἔλθουν οἱ ἀρετές .
Ἐάν συγχρόνως ἐφαρµόζωµεν ἀρετάς
καί πάθη, ἡ ψυχή ζεῖ ἐν τρικυµίᾳ καί τα-
ραχῇ, διότι κατά τόν ἅγιον Εἰρηναῖον
«ἐξωθεῖται τό ἕτερον ὑπό τοῦ ἑτέρου
καί παρόντος τοῦ ἑτέρου ἀνήρηται τό
ἕτερον» (Ἁγίου Εἰρηναίου κατά αἱρέσε-
ων 5, 12 1). Χαρακτηριστικά γνωρί-
σµατα τοῦ ποιµαντικοῦ λόγου του ἦταν
ἡ θεολογική καί Ἐκκλησιολογική θεώ-
ρησις ὅλων τῶν ζητηµάτων πίστεως
καί ἠθικῆς καί ἡ βιωµατική ἐµβάθυνσις
εἰς τήν ἁγιορειτικήν παράδοσιν, τήν
ὁποίαν ἐκράτησε καί ἐτήρησεν ἀκεραί-
αν. Ὁσάκις ὡµίλει ἐνεστάλαζε τήν γλυ-
κύτητα τῆς θεολογίας εἰς τάς ψυχάς, ἡ
ὁποία εἶχε πάντοτε ἀρχήν καί τέλος τήν
Θείαν Εὐχαριστίαν. (βλέπε: Ἡ ζωή µας
µέσα εἰς τήν ἑβδοµάδα: «Θέµατα
Ἐκκλησιολογίας καί Ποιµαντικῆς» β΄
ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου,
Ἁγίου Ὄρους σ. 42).

Ἀρχέτυπον τῶν σχέσεών του µέ
τούς Μοναχούς καί τά ἄλλα πνευµατι-
κά του παιδιά ἀποτελοῦσαν οἱ ἀντί-
στοιχες σχέσεις τοῦ οὐρανίου πατρός
καί τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι εἶναι τέ-
κνα ἀπό υἱοθεσίαν τοῦ Πατρός «ἐξ οὗ
πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς
ὀνοµάζεται»(Ἐφεσ. 3, 14-15). Κύριον
καθῆκον του ἐθεώρει νά γεννᾶ πνευ-
µατικῶς τά παιδιά του µέ τήν «ἄνωθεν
γέννησιν» καί νά βοηθεῖ νά αὐξηθοῦν,
ἕως ὅτου φθάσουν τό µέτρον τῆς ἡλι-
κίας τοῦ πληρώµατος ἐν Χριστῷ ὡς ὁ
θεῖος Παῦλος λέγει: «τεκνία µου, οὓς
πάλιν ὠδίνω, µέχρις οὗ µορφωθῇ
Χριστὸς ἐν ὑµῖν»(Γαλ. 4, 19).

Ἦτο πρᾶος, γλυκύς καί ἀόργητος.
Παρ  ́ὅλα αὐτά εἶχε τόν «σώφρονα θυ-
µόν» εἰς τά θέµατα τῆς πίστεως, ὅταν

παρεβιάζοντο οἱ Ἱεροί Κανόνες καί πα-
ρεµορφώνετο ἡ Πατερική παράδοσις.
Τότε παραµέριζε τήν πραότητα καί
ἀνελάµβανε ἀγῶνα «τόνον πρός τήν
τῶν καλῶν ἔντασιν ποιῶν» (Μ. Βασι-
λείου Ὁµιλία 10 κατά ὀργιζοµένων).
Μνηµεῖα Ὀρθοδόξου Θεολογίας εἶναι
τά κείµενά του, τά ὁποῖα κατά καιρούς
ἐξαπέλυε πρός τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τό
Μοναχικόν κελλίον του, ὁσάκις ἠπει-
λεῖτο ἡ ἀκρίβεια τῆς πίστεως καί ἐκιν-
δύνευε ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας. Ἤλεγ-
χε µέ ἀγάπην, συνεβούλευε µέ ταπεί-
νωσιν, παρενέβαινε µέ εὐγένειαν, πάν-
τοτε οἰκοδοµοῦσε.

Εἶχε φόβον Θεοῦ. Ἐξ αὐτοῦ προείρ-
χετο ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς του καί ἡ
πνευµατική µακαριότης του κατά τόν
ψαλµῳδόν: «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φο-
βούµενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς
αὐτοῦ θελήσει σφόδρα» (Ψ. 111, 1).
Τόν φόβον τοῦ Θεοῦ εἶχε θέσει ὡς
ἀρχήν τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. «Ὁ φοβού-
µενος τόν Θεόν δαιµόνων ὁρµάς οὐ
φοβεῖται, οὐδέ τάς ἀσθενεῖς ἐφόδους
αὐτῶν, ἀλλ΄ οὐδέ ἀνθρώπων πονη-
ράς ἀπειλάς»(Ἁγ. Συµεών ὁ Θεολό-
γος, Κεφάλαια διάφορα, 1, 68). Παρ΄
ὅτι ἦτο φύσει εὐγενής, συγκαταβατικός
καί ὑποχωρητικός, δέν ἐδειλίασε εἰς
τάς ποικίλας ἐπιθέσεις δαιµόνων,
ἰσχυρῶν, ψευδαδέλφων, προδοτῶν,
µηχανορράφων, ἀλλά πάντοτε διά τῆς
δυνάµεως τοῦ Θεοῦ ἀντιµετώπιζε
πᾶσαν ἐπιβουλήν ἐπιτυχῶς λέγων:
«Κύριος ἐµοὶ βοηθός καὶ οὐ φοβηθή-
σοµαι τί ποιήσει µοι ἄνθρωπος» (Ψ.
117, 6).

Ἐπί τεσσαράκοντα καί πλέον ἔτη ὁ
ἀείµνηστος Γέροντας ἐπί τῶν πνευµα-
τικῶν ἐπάλξεων ἠγωνίσθη διά τόν
ἔνθεον βίον καί διά τόν ἁγιασµόν τῆς
Ἀδελφότητός του καί τῶν πολυαρίθ-
µων πνευµατικῶν του τέκνων. Ἠνά-
λωσε τήν ζωήν του εἰς τόν πνευµατι-
κήν καθοδήγησιν ἐκτός τῆς Ἱερᾶς
Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς του καί ἄλλων
Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί πλή-
θους πιστῶν τῶν Ἱερῶν Μετοχίων τῆς
Μονῆς καί ἐπίσης τῶν προσκυνητῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀνύστακτος ἦτο καί
ἡ µέριµνά του διά τήν ἐξωτερικήν Ἱερα-
ποστολήν, εἰς τήν ὁποίαν ἔταξε τόν
ἤδη µακαριστόν Ἀρχιµανδρίτην π.
Κοσµᾶν Γρηγοριάτην καί τόν σηµερι-
νόν Μητροπολίτην Κατάγκα κ. Μελέ-
τιον.

Ἡ µεγάλη πνευµατική του ἀξία καί ἡ
ἀποδοχή του ὑπό συµπάσης τῆς
Ἐκκλησίας ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ὤθησαν τόν µακαριστόν
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κυρόν Χριστόδουλον νά
εἰσηγηθεῖ τήν ἐγγραφήν του εἰς τόν κα-
τάλογον τῶν ὑποψηφίων πρός Ἀρχιε-
ρατείαν διά τήν ἐν συνεχείᾳ τιµητικήν
ἐκλογήν του εἰς τό ὕψιστον ἀξίωµα τῆς
Ἀρχιερωσύνης. Τοῦτο πληροφορηθείς
ὁ ἅγιος Γέρων ἐµήνυσε εἰς τόν Ἀρχιε-
πίσκοπον, οὐδέ κἂν σκέψιν νά κάµει
περί τούτου, διότι θά ἠρνεῖτο.

Ὁ χρόνος, οἱ κόποι, τῆς σαρκός ἡ
φθαρτότης κατέβαλαν τάς σωµατικάς
δυνάµεις του, ὄχι ὅµως καί τάς πνευ-
µατικάς, τάς ὁποίας διέθετε µετά χαρᾶς
εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας. Μέ
τάς θλίψεις τῆς ἀσθενείας του «οὐκ
ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ»(Σο-
φία Σειράχ 14, 2). ∆ιαισθανόµενος, ὅτι
πλησιάζει ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώµα-
τός του (Β Πέτρου 1, 14) παρητήθη
τῶν διοικητικῶν φροντίδων τῆς Μονῆς
καί εἰσηγήθη τήν ἐκλογήν νέου Ἡγου-
µένου, τόν ὁποῖον ἡ θεόλεκτος Ἀδελ-
φότης εὗρε εἰς τό πρόσωπον τοῦ ση-
µερινοῦ ἀξίου Καθηγουµένου π. Χρι-
στοφόρου.

Ὁ ὑπόλοιπος χρόνος τῆς ζωῆς τοῦ
µακαριστοῦ Γέροντος ἦτο χρόνος
ἐντόνου προετοιµασίας του διά τήν
ἔξοδον καί δύναται νά περιγραφεῖ µέ
τά κάτωθι λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου: «καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζοµεν, τὸ
οἰκητήριον ἡµῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπεν-
δύσασθαι ἐπιποθοῦντες» (Β  ́Κορινθ.
5, 1-14). ∆ιακονούµενος µέ ὑποδει-
γµατικήν ἀφοσίωσιν ἀπό τά πνευµατι-
κά του παιδιά ἐπιδεικνύων χριστοµίµη-
τον ὑποµονήν καί καρτερίαν προητοι-
µάσθη διά τήν πρός Κύριον ἀποδη-
µίαν, τήν ὁποίαν «ὁ βάθει σοφίας φι-
λανθρώπως πάντα οἰκονοµῶν καὶ τὸ
συµφέρον πᾶσιν ἀπονέµων» Θεός
(Ἀπολυτίκιον τῷ Σαββάτῳ πρό τῆς
Πεντηκοστῆς) ὥρισεν τό Σάββατον
παραµονήν τῆς Πεντηκοστῆς.

Ὁ ἀξιοµακάριστος καί ἀείµνηστος
Καθηγούµενος τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου
Ἀρχιµανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, ὁ
Θεοδίδακτος καί Θεοδόξαστος ἐρα-
στής τῆς ἁγιότητος, ὁ ἐκφάντωρ τῆς
οὐρανίου ζωῆς καί Μυστογράφος τῆς
χάριτος µετά τῶν συνασκητῶν του
Ἁγίων συνευφραίνεται εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραµµέ-
νων.

∆ιά τῆς «καλλοποιοῦ» καί «θείας
ὁδοιπορίας» του ἐκοινώνησε τοῦ ∆ε-
σποτικοῦ πάθους καί ἐδόξασε τό
Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἁγία του ζωή συνιστᾶ µίαν ἀνεκτί-
µητον πνευµατικήν κληρονοµίαν διά
τήν Μονήν του καί διά τά πνευµατικά
του παιδιά. Ὅπως ὁ Μωυσῆς, οὕτω
καί ὁ µακαριστός Γέροντας κατέλειπε
εἰς ἕνα ἕκαστον αὐτήν τήν πνευµατικήν
∆ιαθήκην: «Πρόσεχε σεαυτῷ, µὴ ἐπι-
λάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου τοῦ µὴ φυ-
λάξαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ κρίµατα
καὶ τὰ δικαιώµατα αὐτοῦ» (∆ευτ. 8 11).

Ὅσοι τόν ἐγνωρίσαµε καί τόν ἐζή-
σαµε καυχώµεθα ἐν Κυρίῳ, ὅτι ἐγνω-
ρίσαµεν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, πλήρη
πνεύµατος καί ἀληθείας, µέ θυσιαστι-
κήν πατρικήν ἀγάπην διά κάθε ἄνθρω-
πον καί πεπυρακτωµένην καρδίαν διά
τόν Χριστόν καί τήν Ἐκκλησίαν.

Ἄς ἀναπαύῃ ὁ Κύριος τήν ψυχήν
του ἐν τῇ ἀγήρῳ µακαριότητι.

* Ἐπιµνηµόσυνος λόγος ἐκφω-
νηθείς ὑπό τοῦ Σεβασµιωτάτου Μη-
τροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου
εἰς τό ἐτήσιον µνηµόσυνον αὐτοῦ
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ὁσίου Γρηγορίου
τό Σάββατον 6ης Ἰουνίου 2015.

Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον/

Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Γρηγοριάτης,
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους*

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς
κοιμήσεως τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς
ἡμῶν Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου
Ἐφέσου (23 Ἰουνίου) παραθέτομεν
τὴν ἑρμηνείαν τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ,
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ,
ἐλέησόν με», ὅπως τὴν ἑρμήνευσεν ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος. Ὁ Ὁμολογητὴς τῆς
ἀληθείας Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς
ἐκτὸς ἀπὸ μεγάλος ἀγωνιστὴς τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως ὑπῆρξε καὶ με-
γάλος θεολόγος καὶ γνήσιος
ἐκφραστὴς τῆς ἡσυχαστικῆς ὀρθοδό-
ξου παραδόσεως. Τὸ παρὸν κείμενον
περιέχεται εἰς τὸ βιβλίον (Ἐκδ. Ὑπα-
κοὴ) «Συμβουλὲς γιὰ τὴν Πνευματικὴ
Ζωὴ»  ἀπὸ τὸν Ἅγιον Μᾶρκον τὸν
Εὐγενικὸν, τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κε-
φαλοπούλου, ὁ ὁποῖος παραθέτει καὶ
μίαν μικρὰν εἰσαγωγήν.

«Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὡς µοναχὸς
πρωτίστως ἀλλά καὶ ὡς πνευµατικὸς
πατέρας καὶ ὁδηγὸς εἰς Χριστὸν
πολλῶν καὶ ἐπιφανῶν ἀνδρῶν τῆς
βυζαντινῆς κοινωνίας, διακρινόταν γιὰ
τὸ χάρισµα τῆς προσευχῆς. Ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος ἦταν ἄνθρωπος προσευχῆς.
Μὲ τὸ ἀκόλουθο κείµενο, ποὺ ἐπιγρά-
φεται «Λόγος θαυµάσιος τοῦ ἐν ἁγίοις
πατρὸς ἡµῶν Μάρκου Ἐφέσου τοῦ
Εὐγενικοῦ περὶ τῶν λόγων τῆς θείας
εὐχῆς, δηλαδὴ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χρι-
στέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε», ποὺ
ἀναλύει τὴν εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος µᾶς φανερώνεται καὶ ὡς µυ-
σταγωγὸς τῆς νοερᾶς προσευχής.

Τὸ κείµενο πρωτοδηµοσιεύθηκε
στὸ περιοδικὸ «Κληρονοµία», ἀρ. 7
(1975), σσ. 45-352, καὶ ἀργότερα
συµπεριελήφθη σὲ µετάφραση στὴν
«Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν», τ.
5, σσ. 284-288, ἐκδόσεις «Τὸ Περιβό-
λι τῆς Παναγίας», Θεσσαλονίκη,
1984. Τὸ κείµενο ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Πόση δύναµη ἔχει ἡ εὐχὴ καὶ
ποιὲς εἶναι οἱ δωρεές της σὲ ὅσους
τὴν χρησιµοποιοῦν καὶ σὲ ποιὰ πνευ-
µατικὴ κατάσταση τοὺς φέρνει, δὲν
µποροῦµε ἐµεῖς νὰ τὸ ποῦµε. Τοὺς
λόγους ὅµως ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀπο-
τελεῖται, τοὺς βρῆκαν ἀρχικὰ οἱ ἅγιοι
Πατέρες µας, ὄχι ἀπὸ δική τους ἐπι-
νόηση, ἀλλὰ πῆραν ἀφορµὴ ἀπὸ πα-
λιά, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ
ἀπὸ τοὺς κορυφαίους µαθητὲς τοῦ
Χριστοῦ. Ἢ, γιὰ νὰ τὸ ποῦµε καλύτε-
ρα, τοὺς δέχθηκαν αὐτοὶ ὡς πατρικὴ
κληρονοµιὰ καὶ τοὺς µετεβίβασαν σὲ
µᾶς. Ὥστε καὶ ἀπὸ αὐτὸ γίνεται φανε-
ρό, σὲ ὅσους δὲν τὸ ἔµαθαν ἐκ πεί-
ρας, ὅτι αὐτὴ ἡ ἱερὴ εὐχὴ εἶναι κάτι τὸ
ἔνθεο καὶ ἱερὸς χρησµός. Γιατί πι-
στεύουµε ὅτι ἀποτελοῦν θείους χρη-
σµοὺς καὶ πνευµατικὲς ἀποκαλύψεις
καὶ λόγους Θεοῦ ὅλα ὅσα ἔδωσε
στοὺς ἱεροὺς Ἀποστόλους νὰ ποῦν ἢ
νὰ γράψουν ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος λά-
λησε µέσῳ αὐτῶν. Ἔτσι, ὁ θειότατος
Παῦλος, φωνάζοντας σὲ µᾶς ἀπὸ τὸ
ὕψος τοῦ τρίτου οὐρανοῦ, λέει: «κα-
νεὶς δὲν µπορεῖ νὰ πεῖ Κύριε Ἰησοῦ,
παρὰ µόνον ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ» (Α'
Κόρ. 12:3). Μὲ τὴν ἀρνητικὴ λέξη «κα-
νεὶς» φανερώνει θαυµάσια ὅτι ἡ ἐπί-
κληση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ εἶναι κάτι τὸ
πολὺ ὑψηλὸ καὶ ἀνώτερο ὅλων. Ἐπί-
σης, ὁ µέγας Ἰωάννης ποὺ διεκήρυξε
σὰν βροντὴ τὰ πνευµατικά, ἀρχίζει µὲ
τὴν λέξη ποὺ τελειώνει ὁ Παῦλος, καὶ
µᾶς δίνει τὴν συνέχεια τῆς εὐχῆς ὡς
ἑξῆς: «κάθε πνεῦµα ποὺ ὁµολογεῖ τὸν
Ἰησοῦ Χριστό, ὡς ἐλθόντα ὡς Ἀλη-
θινὸν ἄνθρωπον, εἶναι ἀπὸ τὸν
Θεὸν» (Α´ Ἰω. 4, 4). Αὐτὸς χρησιµο-
ποίησε βεβαίως ἐδῶ κατάφαση, ἀλλὰ
ἀπέδωσε, ὅπως καὶ ὁ Παῦλος, στὴν
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος τὴν ἐπί-
κληση καὶ Ὁµολογία τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ἂς ἔλθει τώρα τρίτος ὁ Πέτρος,
ἡ ἀκρότατη κορυφὴ τῶν θεολόγων,
γιὰ νὰ µᾶς δώσει τὸ ὑπόλοιπον αὐτῆς
τῆς εὐχῆς. Ὅταν δηλαδὴ ὁ Κύριος
ρώτησε τοὺς Μαθητές: «ποιὸς λέτε
ὅτι εἶµαι;», προλαβαίνοντας ὁ φλο-
γερὸς µαθητὴς τοὺς ἄλλους, ὅπως τὸ
συνήθιζε, εἶπε: «Σὺ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 16, 16-17),
ἔχοντας λάβει τὴν ἀποκάλυψη αὐτή,
σύµφωνα µὲ τὴν µαρτυρία τοῦ ἴδιου
τοῦ Σωτῆρος, ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέ-
ρα, ἤ, πρᾶγµα ποὺ εἶναι τὸ ἴδιο, ἀπὸ
τὸ Ἅγιο Πνεῦµα. Πρόσεξε, λοιπόν,
αὐτοὺς τοὺς τρεῖς Ἱεροὺς Ἀποστό-
λους πῶς ἀκολουθοῦν ὁ ἕνας τὸν
ἄλλον σὰν σὲ κύκλο, παίρνοντας ὁ
ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον αὐτὰ τά θεῖα λό-
για, ὥστε τὸ τέλος τοῦ προηγουµένου
νὰ γίνεται ἀρχὴ γιὰ τὸν ἑπόµενο. Ὁ
ἕνας δηλαδὴ λέει «Κύριον Ἰησοῦν», ὁ
ἄλλος «Ἰησοῦν Χριστόν», ὁ τρίτος
«Χριστόν, Υἱὸν τοῦ Θεοῦ», καὶ τὸ τέ-
λος συνάπτεται στὴν ἀρχὴ σὰν σὲ κύ-
κλο, ὅπως εἴπαµε, ἐπειδή, δὲν ἔχει
καµµία διαφορὰ νὰ πεῖ κανεὶς Κύριο
καὶ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ- γιατί καὶ τὰ δύο φα-
νερώνουν τὴν θεότητα τοῦ Μονογε-
νοῦς Υἱοῦ καὶ παριστοῦν ὅτι εἶναι ὁµο-
ούσιος καὶ ὁµότιµος µὲ τὸν Πατέρα.

Ἔτσι αὐτοὶ οἱ µακάριοι Ἀπόστολοι
µᾶς παρέδωσαν νὰ ἐπικαλούµαστε
καὶ νὰ ὁµολογοῦµε ἐν Πνεύµατι τὸν
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, Υἱὸ τοῦ Θεοῦ.
Αὐτοὶ εἶναι καὶ τρεῖς καὶ πιὸ ἀξιόπιστοι
ἀπὸ ὅλους, ἐφ’ ὅσον κάθε λόγος,
σύµφωνα µὲ τὴν θεία Γραφή, βεβαι-
ώνεται µὲ τρεῖς µάρτυρες. Ἀλλὰ καὶ ἡ
σειρὰ τῶν Ἀποστόλων ποὺ τὰ εἶπαν,
δὲν εἶναι χωρὶς σηµασία: ἀπὸ τὸν
Παῦλο δηλαδή, τὸν πιὸ τελευταῖο
χρονικὰ ἀπὸ τοὺς Μαθητές, ἀρχίζει ἡ
µυστικὴ παράδοση τῆς εὐχῆς καὶ διὰ
τοῦ µεσαίου, τοῦ Πέτρου, προχωρεῖ
στὸν πρῶτο, τὸν Ἰωάννη, ποὺ µὲ τὴν
ἀγάπη πλησίαζε τὸν Ἰησοῦ περισσό-
τερο ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Τοῦτο συµβο-
λίζει νοµίζω τὴν προκοπή µας µὲ
ὀρθὴ σειρὰ καὶ τὴν ἄνοδό µας γιὰ τὴν
ἕνωσή µας µὲ τὸν Θεὸ µέσα στὴν
ἀγάπη, διὰ τῆς πράξεως καὶ τῆς θεω-
ρίας. Γιατί βεβαίως ὁ Παῦλος εἶναι
εἰκόνα τῆς πράξεως, καθὼς εἶπε ὁ
ἴδιος: «ἐκοπίασα περισσότερο ἀπὸ
ὅλους» (Α' Κορ. 15:10), ὁ Πέτρος τῆς
θεωρίας, καὶ τῆς ἀγάπης ὁ Ἰωάννης,
γιὰ τὸν ὁποῖο µαρτυρεῖ ὁ Κύριος πὼς
ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπὸ τοὺς
ἄλλους.

Πέρα ἀπὸ αὐτά, θὰ µποροῦσε νὰ
δεῖ κανεὶς πῶς τὰ θεῖα λόγια τῆς εὐχῆς
ὑποδηλώνουν τὸ ὀρθὸ δόγµα τῆς πί-
στεώς µας καὶ ἀπορρίπτουν κάθε αἵρε-
ση τῶν κακοδόξων. Μὲ τὸ «Κύριε»,
ποὺ φανερώνει τὴν Θεία φύση ἀπορ-
ρίπτονται ἐκεῖνοι ποὺ φρονοῦν ὅτι ὁ
Κύριος εἶναι µόνον ἄνθρωπος. Μὲ τὸ
«Ἰησοῦ», ποὺ φανερώνει τὴν ἀνθρώ-
πινη φύση, ἀποδιώχνονται ἐκεῖνοι ποὺ
Τὸν θεωροῦν µόνο Θεό, ποὺ ὑποδύ-
θηκε κατὰ φαντασίαν τὸν ἄνθρωπο.
Τὸ «Χριστέ», ποὺ περιέχει καὶ τὶς δύο
φύσεις, ἀναχαιτίζει ἐκείνους ποὺ Τὸν
πιστεύουν Θεὸ καὶ ἄνθρωπο, µὲ χωρι-
σµένες ὅµως τὶς ὑποστάσεις τὴν µία

ἀπὸ τὴν ἄλλη. Τέλος, τὸ «Υἱὲ τοῦ
Θεοῦ» ἀποστοµώνει ἐκείνους ποὺ
τολµοῦν νὰ διδάσκουν τὴν σύγχυση
τῶν δύο φύσεων, ἐπειδὴ φανερώνει
πὼς ἡ θεία φύση τοῦ Χριστοῦ δὲν συγ-
χέεται µὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση Του,
ἀκόµη καὶ µετὰ τὴν ἕνωσή τους. Ἔτσι,
οἱ τέσσερις αὐτὲς λέξεις, ὡς λόγοι
Θεοῦ καὶ µάχαιρες πνευµατικές, ἀναι-
ροῦν δύο συζυγίες αἱρέσεων, οἱ
ὁποῖες, ἐνῷ εἶναι κατὰ ἐκ διαµέτρου
ἀντίθετες, εἶναι ὁµότιµες στὴν ἀσέβεια.
Τὸ Κύριε ἀνατρέπει τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ
Παύλου Σαµοσατέως, τὸ Ἰησοῦ τοὺς
ὀπαδοὺς τοῦ Πέτρου Κναφέως, τὸ
Χριστὲ τοὺς Νεστοριανοὺς καὶ τὸ Υἱὲ
τοῦ Θεοῦ, τοὺς Μονοφυσίτες, ὀπα-
δοὺς τοῦ Εὐτυχῆ καὶ τοῦ ∆ιοσκόρου.

Ἔτσι λοιπὸν µᾶς παρεδόθησαν
αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια, τὰ ὁποῖα δικαίως
θὰ τὰ ὀνόµαζε κανεὶς µνηµεῖο προσ -
ευχῆς καὶ ὀρθοδοξίας. Αὐτὰ καὶ µόνα
τους εἶναι ἀρκετὰ γιὰ ὅσους προχώ-
ρησαν στὴν κατὰ Χριστὸν ἡλικία καὶ
ἔφθασαν στὴν πνευµατικὴ τελείωση.
Αὐτοὶ ἐνστερνίζονται καὶ καθένα ἀπὸ
τὰ θεῖα τοῦτα λόγια χωριστά, ὅπως
δόθηκαν ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Ἀποστό-
λους, δηλαδὴ τὸ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ (κάποτε µάλιστα καὶ µό-
νον τὸ γλυκύτατο ὄνοµα Ἰησοῦ) καὶ τὸ
ἀσπάζονται ὡς ὁλοκληρωµένη ἐργα-
σία προσευχῆς. Καὶ µὲ αὐτὴν γεµί-
ζουν ἀπερίγραπτη πνευµατικὴ χαρά,
γίνονται ἀνώτεροι τῆς σάρκας καὶ τοῦ
κόσµου καὶ ἀξιώνονται νὰ λάβουν
θεῖες δωρεές. Αὐτὰ τὰ γνωρίζουν, λέ-
νε, οἱ µυηµένοι. Γιὰ τοὺς νηπίους
ὅµως ἐν Χριστῷ καὶ ἀτελεῖς στὴν ἀρε-
τή, παραδόθηκε ὡς κατάλληλη προ-
σθήκη τὸ «ἐλέησόν µε», ἡ ὁποία τοὺς
δείχνει ὅτι ἔχουν ἐπίγνωση τῶν πνευ-
µατικῶν τους µέτρων καὶ ὅτι χρει-
άζονται πολὺ ἔλεος ἀπὸ τὸν Θεό. Μι-
µοῦνται ἔτσι τὸν τυφλὸ ἐκεῖνον πού,
ποθώντας νὰ βρεῖ τὸ φῶς του, φώνα-
ζε στὸν Κύριο καθὼς περνοῦσε:
«Ἰησοῦ, ἐλέησόν µε» (Μᾶρκ. 10:47).
Μερικοὶ πάλι δείχνουν περισσότερη
ἀγάπη καὶ διατυπώνουν τὴν εὐχὴ
στὸν πληθυντικό, προφέροντάς την
ὡς ἑξῆς: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ
Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον ἡµᾶς». Καὶ αὐτὸ
ἐπειδὴ ξέρουν πὼς ἡ ἀγάπη εἶναι «τὸ
πλήρωµα τοῦ Νόµου καὶ τῶν Προ-
φητῶν» (Ρωµ. 13:10), καθὼς περιέ-
χει καὶ ἀνακεφαλαιώνει µέσα της κά-
θε ἐντολὴ καὶ πνευµατικὴ πράξη. Συ-
νάµα παίρνουν µαζί τους ἀπὸ ἀγάπη
καὶ τοὺς ἀδελφοὺς σὲ κοινωνία τῆς

προσ ευχῆς καὶ παρακινοῦν περισσό-
τερο τὸν Θεὸ σὲ ἔλεος µὲ τὸ νὰ Τὸν
ἀναγνωρίζουν κοινὸ Θεὸ ὅλων καὶ νὰ
Τοῦ ζητοῦν κοινὸ τὸ ἔλεος γιὰ ὅλους.
Καὶ βεβαίως, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἔρχε-
ται σὲ µᾶς µὲ τὴν ὀρθὴ πίστη στὰ
δόγµατα καὶ µὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν
ἐντολῶν, πού, ὅπως δείξαµε, ὁ σύν-
τοµος αὐτὸς στίχος τῆς προσ ευχῆς
περιέχει καὶ τὰ δύο.

Τὰ θεῖα τώρα Ὀνόµατα (Κύριος,
Ἰησοῦς, Χριστός), µὲ τὰ ὁποῖα µᾶς
δόθηκε ἡ ἀκρίβεια τῶν δογµάτων, θὰ
µποροῦσε νὰ βρεῖ κάνεις ὅτι χρονικὰ
ἀνεφάνησαν µὲ αὐτὴν τὴν σειρὰ καὶ
τάξη, καὶ ὅτι καὶ ἐµεῖς τὰ λέµε ὅπως
αὐτὰ φανερώθησαν ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Γιατί παντοῦ ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη κη-
ρύττει Κύριο τὸν Θεὸ Λόγο, καὶ πρὶν
καὶ µετὰ τὴν παράδοση τοῦ Νόµου,
ὅπως ὅταν λέει: «Ὁ Κύριος ἔβρεξε
φωτιὰ παρὰ Κυρίου» (Γέν. 19:24), καὶ
«εἶπε ὁ Κύριος στὸν Κύριό µου»
(Ψαλµ. 109:1). Καὶ ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη,
κατὰ τὴν σάρκωσή Του, παρουσιάζει
τὸν Ἄγγελο νὰ Τοῦ δίνει τὸ ὄνοµα λέ-
γοντας στὴν Παρθένο: «θὰ Τὸν ὀνο-
µάσεις Ἰησοῦν» (Λουκ. 1:31), ὅπως
καὶ ἔγινε, καθὼς λέει ὁ ἱερὸς Λουκᾶς.
Γιατί ὡς Θεός, Κύριος τῶν πάντων,
θέλησε µὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του νὰ
γίνει καὶ σωτήρας µας (ἔτσι µεταφρά-
ζεται τὸ ὄνοµα Ἰησοῦς). Τὸ ὄνοµα
πάλι Χριστός, ποὺ φανερώνει τὴν θέ-
ωση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως ποὺ
προσέλαβε, ὁ ἴδιος ἐµπόδιζε τοὺς
Μαθητὲς πρὶν τὸ Πάθος νὰ τὸ λένε σὲ
ὁποιονδήποτε, ὕστερα ὅµως ἀπὸ τὸ
Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση, ὁ Πέτρος
ἔλεγε µὲ παρρησία: «νὰ τὸ γνωρίζει
ὅλος ὁ Ἰσραήλ, ὅτι ὁ Θεὸς Τὸν ἀνέ-
δειξε καὶ Κύριο καὶ Χριστὸ» (Πράξ.
2:36). Καὶ τοῦτο ἦταν εὔλογο, γιατί ἡ
ἀνθρώπινη φύση µας ποὺ προσέλα-
βε ὁ Θεὸς Λόγος, χρίσθηκε πα-
ρευθὺς ἀπὸ τὴν θεότητά Του, ἔγινε
ὅµως ὅ,τι καὶ αὐτὸ ποὺ τὸ ἔχρισε, δη-
λαδὴ ὁµόθεος, ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς δοξά-
σθηκε µὲ τὸ Πάθος καὶ ἀναστήθηκε
ἐκ νεκρῶν. Τότε λοιπὸν ἦταν καιρὸς
νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ ὀνοµασία Χριστός,
τότε δηλαδὴ ποὺ Αὐτός, δὲν µᾶς
εὐεργέτησε ἁπλῶς, ὅπως ὅταν µᾶς
ἔπλασε στὴν ἀρχὴ ἢ ὅταν µετὰ τὴν
συντριβή µας, µᾶς ἀνέπλασε καὶ µᾶς
ἔσωσε, ἀλλὰ καὶ ποὺ ἀνέβασε καὶ τὴν
ἀνθρώπινη φύση µας στοὺς οὐρα-
νοὺς καὶ τὴν συνδόξασε µὲ τὸν ἑαυτό
Του καὶ τὴν ἀξίωσε νὰ καθίσει στὰ δε-
ξιὰ τοῦ Πατρός. Τότε ἀκριβῶς ἄρχισε
νὰ κηρύττεται Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς
ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, στοὺς ὁποί-
ους πρωτύτερα, στὶς ἀρχὲς τοῦ κη-
ρύγµατος, προκαλοῦσε δέος αὐτὴ ἡ
ὀνοµασία καὶ σπανίως τὴν χρησιµο-
ποιοῦσαν, ἔπειτα ὅµως τὴν κήρυτταν
φανερὰ πάνω ἀπὸ τοὺς ἐξῶστες,
ὅπως τοὺς προεῖπε ὁ ἴδιος ὁ Σωτή-
ρας (Ματθ. 10:27). Ἑποµένως τὰ
θεῖα λόγια τῆς εὐχῆς τοποθετήθηκαν
σὲ σειρὰ ἀντίστοιχη µὲ τὴν χρονικὴ
ἀνάδειξη τῆς πίστεως. Ἔτσι ἀπὸ
παντοῦ φανερώνεται σαφέστατα ἡ
θεία σοφία ἐκείνων ποὺ τὰ συνέταξαν
καὶ µᾶς τὰ παρέδωσαν, καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι
αὐτὰ ἀκολουθοῦν ἐπακριβῶς τὶς
ἀποστολικὲς ὁµολογίες καὶ παραδό-
σεις, καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἀναδεικνύουν τὸ
ὀρθόδοξο δόγµα τῆς πίστεώς µας,
καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι µᾶς ὑπενθυµίζουν τοὺς
χρόνους ἐκείνους κατὰ τοὺς ὁποίους
ἐκδηλώθηκε µὲ διαφόρους τρόπους
ἡ Οἰκονοµία τοῦ Θεοῦ γιά µᾶς, ὁδη-
γώντας µας στὴν θεοσέβεια µὲ κα-
τάλληλα κάθε φορά ὀνόµατα.

Αὐτὰ λοιπὸν προσφέραµε ἐµεῖς,
κατὰ τὴν δύναµή µας, σχετικὰ µὲ τὰ
λόγια τῆς εὐχῆς, σὰν νὰ κόψαµε ἄνθη
ἀπὸ κάποιο δένδρο ὄµορφο καὶ µεγά-
λο. Τὸν καρπὸ ὅµως ποὺ αὐτὰ περιέ-
χουν, ἂς τὸν µαζέψουν ἄλλοι, ὅσοι δη-
λαδὴ µὲ τὴν µακρὰ µελέτη καὶ ἄσκηση
ἀξιώθηκαν αὐτὸ µὲ τὸ νὰ γίνουν δε-
κτικοὶ καὶ νὰ πλησιάσουν τὸν Θεό».

Ἑρµηνεία τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ, «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε»

Τοῦ ἑν ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ συµφορὰ τῆς αὐτοκτονίας
Πάλιν παρατηρεῖται µία ἔξαρσις αὐτο-
κτονιῶν. Πλησιάζουν τὰς 8.000 οἱ
αὐτοκτονήσαντες κατὰ τὰ ἔτη τῆς
οἰκονοµικῆς κρίσεως. «Θρῆνος καὶ
κλαυθµὸς καὶ ὀδυρµὸς πολύς».
Εἶναι πολλαπλῆ ἡ συµφορὰ τῆς
αὐτοκτονίας. Πρώτη συνέπεια εἶναι
νὰ µὴ χάνεται µόνον ἡ ζωή, ἀλλὰ
καὶ ἡ ψυχή. Ἡ αὐτοκτονία εἶναι µία
ἀπιστία καὶ ἀθεΐα ἐν τῇ πράξει. Ὁ
αὐτόχειρ ἀρνεῖται τὸν Θεόν. Ἀπο-
κόπτεται ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ἐλπίδα
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἀφαιρεῖ τὴν
ζωήν του, τὴν ὁποίαν ἔλαβεν ἀπὸ
τὸν Θεόν. Ὁπιστὸς ἄνθρωπος, εἰς
οἱανδήποτε ἀπόγνωσιν, θὰ λέγῃ
«ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύ-
ριον» καὶ θὰ ἀκούῃ ἀπὸ τὸ στόµα
τοῦΧριστοῦ: «Ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ
θλῖψιν ἕξετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ
νενίκηκα τὸν κόσµον».
Ἐν τῷκόσµῳ τούτῳἡ ζωὴ εἶναι τὸκο-
ρυφαῖον ἀγαθὸν καὶ δι’ αὐτὸ ὁ φόνος
εἶναι µεγίστη ἁµαρτία καὶ τὸ µεγαλύ-
τερον ποινικὸν ἀδίκηµα. Ὁ αὐτόχειρ
καταστρέφει τὸ ἀγαθὸν αὐτό.
Ὁ αὐτοκτονῶν βυθίζει ὅλα τὰ µέλη
τῆς οἰκογενείας του εἰς θρηνώδη κα-
τάστασιν. Ἐὰν δὲ εἶναι καὶ ἀρχηγὸς
οἰκογενείας, τότε καὶ ἀδικεῖ τὰ µέλη
τῆς οἰκογενείας του, διότι ἀφήνει
αὐτὰ ἀπροστάτευτα.
Ὁ αὐτόχειρ εἶναι καὶ ἐπικίνδυνος εἰς
τὴν κοινωνίαν. Γίνεται καὶ τὸ κακὸν
παράδειγµα τῆς τοιαύτης συµφορᾶς.

Τέλος, ὁ τερµατίζων τὴν ζωήν του
φθάνει καὶ εἰς τὸ«ἄκρον ἄωτον» τοῦ
ἐγωισµοῦ του, διότι δὲν ἀντέχει νὰ
βλέπουν οἱ ἄλλοι µίαν δυστυχίαν του.
Ἀδελφοὶ συνάνθρωποι τῆς ἀπελπι-
σίας, µὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ
µὲ ὅλας τὰς προσπαθείας σας
πολλὰ διορθώνονται καὶ ἐπανα-
κτῶνται. Ἡ ζωὴ ὅµως ὅταν
ἀφαιρεθῇ δὲν ἐπιστρέφει.
Ἡ ζωὴ εἶναι δῶρον τοῦ Θεοῦ καὶ
οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ τὴν κατα-
στρέφῃ. Ἀλλὰ καὶ τὸ σῶµα µας
εἶναι «ναὸς τοῦ ἐν ἡµῖν Ἁγίου
Πνεύµατος» (Α΄ Κορ. ς΄19) καὶ «ὁ
καταστρέφων τὸ σῶµα του θὰ
καταστραφῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν» (Α΄
Κορ. γ΄17).
∆ὲν εἶναι δὲ µόνον ἡ Ἐκκλησία ἡ
ὁποία ἀρνεῖται νὰ τελέσῃ τὴν ἀκο-
λουθίαν τῆς κηδείας εἰς τὸν αὐτόχει-
ρα (ἐκτὸς καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ φρενο-
βλάβεια), ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀρχαιότη-
τα οἱ αὐτοκτονοῦντες ἦσαν ὄνειδος
τῆς κοινωνίας. Εἰς τὰς ἀρχαίας Ἀθή-
νας ὑπῆρχε νόµος, δυνάµει τοῦ
ὁποίου ἐθάπτετο ἐκτὸς τοῦ κοινοῦ
νεκροταφείου ὁἑκουσίως τερµατίζων
τὴν ζωήν του. Εἰς δὲ τὴν Κύπρον καὶ
τὴν Ρώµην τὰ σώµατα τῶν αὐτοκτο-
νούντων ἐρρίπτοντο βορὰ τῶν σαρ-
κοβόρων ἀγρίων ζῴων. Ἐπίσης εἰς
τὰς Θήβας οἱ αὐτόχειρες δὲν ἐτύγ-
χανον οὐδεµιᾶς ἐπιταφίου τιµῆς.
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰω. Κ. ∆ιώτης

Θεολόγος καὶ∆ηµοσιογράφος

Πανήγυρις Ἱ. Ν. Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ Κάτω Πατησίων (Θυμαρά-

κια) ὁδὸς Ἀλεξ. Παπαναστασίου 48. τηλ. 210.8310629 πανηγυρίζει τὴν
23ην Ἰουνίου, ἡμέρα κοιμήσεως τοῦ μεγάλου προμάχου τῆς πίστεώς μας
Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Πρόγραµµα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
22 Ἰουνίου ὥρα 7:00 µ.µ.: Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς µετ᾽ Ἀρτο-

κλασίας. 23 Ἰουνίου ὥρα 7:00 -10:00 π.µ.: Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ θεία
Λειτουργία. 23 Ἰουνίου ὥρα 6:30 µ.µ.: Λιτάνευσις ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου
Μάρκου.  ὥρα 7:00 µ.µ.: Παράκλησις τοῦ Ἁγίου Μάρκου.

Συγκοινωνίαι: Ἠλεκτρικός: Στάσις Ἁγίου Νικολάου. Λεωφορεῖα: Στάσις
∆αµβέργη (024) καὶ ὅλα τὰ λεωφορεῖα ποὺ διέρχονται ἀπὸ τὴν ὁδὸ Λιοσίων.

Ὁ Ρίτσαρντ Ντόκινς εἰς τὴν Ἀθήνα
∆ιὰ τὴν ἐξέλιξιν καὶ τὸν ἀθεϊσµόν*

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

B΄
Στὸ ἀκαδηµαϊκὸ προσωπικὸ τοῦ

Πανεπιστηµίου τῆς Ὀξφόρδης, συν -
άδελφος τοῦ Ρ. Ντόκινς ἦταν ὁ Ali-
ster McGrath. Ἀγαποῦσαν ἀµφότε-
ροι τὶς «φυσικὲς ἐπιστῆµες» καὶ ἡ
πορεία τους ἀρχικῶς ἦταν κοινή. Ὁ
McGrath ἦταν ἀθεϊστὴς στὸ τέλος
τοῦ 1960 καὶ «ἀνυποµονοῦσε γιὰ
τὸν θάνατο τῆς θρησκείας µὲ εὐχαρί-
στηση». Εἶχε σπουδάσει Χηµεία,
ἔλαβε τὸ διδακτορικό του γιὰ ἔρευνα
στὴ «µοριακὴ βιοφυσικὴ» καὶ ἀναφέ-
ρεται ὡς Βιολόγος.

Ἔβλεπε ὅµως ὅτι ἡ θρησκεία ἐπα-
νέκαµπτε. Καὶ ὅτι ὁ Θεός, ὄχι µόνον
δὲν εἶναι «νεκρὸς» –ὅπως εἶχε διακη-
ρύξει ὁ φιλόσοφος Νίτσε στὸ βιβλίο του
«Τὸ λυκόφως τῶν θεῶν»-- ἀλλὰ του-
ναντίον «ποτὲ δὲν ὑπῆρξε περισσότε-
ρο ζωντανός». Πείσθηκε, ἀκολούθως
ὅτι ὁ Χριστιανισµὸς εἶναι µία ἐνδιαφέ-
ρουσα καὶ διανοητικῶς προκλητικότε-
ρη κοσµοθεωρία. Καὶ µὲ ἐκτίµηση
πρὸς τὴν ἐλεύθερη σκέψη µετεπήδησε
στὴν θεολογική, ὁπότε καὶ οἱ δρόµοι
τους µὲ τὸν Ντόκινς πῆραν διαφορε-
τικὴ πορεία.

Ὁ Ντόκινς ἔγραψε καὶ τά βιβλία: α)

«Τὸ ἐγωιστικὸ γονίδιο» καί β) τὸ «Ἡ
περὶ Θεοῦ αὐταπάτη». Ὁ McGrath, κα-
θηγητὴς ἤδη τῆς Ἱστορικῆς Θεολογίας
στὸ Πανεπιστήµιο τῆς Ὀξφόρδης, ἔγρα-
ψε µεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ βιβλία: «Τὸ λυ-
κόφως τοῦ ἀθεϊσµοῦ» καί β) «Ἡ αὐτα-
πάτη τοῦ Dawkins». Κατὰ τὸν ΜcGrath,
ὁ Ντόκινς στὸ βιβλίο του «ἀποφθέγγε-
ται, χωρὶς νὰ ἐπιχειρηµατολογεῖ ἢ νὰ
ἀποδεικνύει». Ἡ δὲ ἐπιστηµονική του
ἀνάλυση «εἶναι φοβερὰ ἐλαχίστη, µὲ
πολλὴ ψευδοεπιστηµονικὴ εἰκασία».

Λυπεῖται δέ, διότι «ἕνας τόσο ταλαντο-
ῦχος ἐκλαϊκευτής, µετετράπη σ  ̓ἕνα τόσο
ἐπιθετικὸ ἀντιθρησκευτικὸ προπαγανδι-
στή».

Ἐν τέλει, προκειµένου νὰ ὁλοκλη-
ρώσω τὶς σκέψεις µου ἐπὶ τοῦ θέµατος,
προκρίνω νὰ ἀναφέρω τὸ τοῦ Πλάτω-
νος: «Ἐπιστήµη χωριζοµένη ἀρετῆς,
πανουργία φαίνεται καὶ οὐχὶ σοφία».

* Ζητοῦμε συγγνώμην ἀπό τόν σεβα-
στόν καθηγητήν κ. Ἀθανάσιον Β.
Ἀβραμίδην καί τούς ἀναγνώστας, διότι
ἐκ λάθους δέν ἐδημοσιεύθη τό ἀνωτέρω
τελευταῖον καί σπουδαιότατον τμῆμα
τοῦ ἄρθρου του “Ὁ Ρίτσαρντ Ντόκινς
εἰς τήν Ἀθήνα”, τό ὁποῖον εἶναι δημοσι-
ευμένον εἰς τό φ. τῆς 29.5.15, σ.4.

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
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Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τὴν Ἑνωμένην Εὐρώπην*

µικρὸ ἀπόσπασµα, γιὰ νὰ δοῦµε,
ἐν συνόψει βέβαια, πολὺ περιλη-
πτικά, τί ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία µας, τί
ἀπολαµβάνουµε ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδο-
ξοι, τί θησαυρὸς εἶναι ἡ πίστη µας
ἡ ἁγία.

«Εἰς τὸν Παράδεισον λοιπὸν
τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνευρίσκομεν:
τὴν θεόκτιστην νομοθεσίαν, τὴν
καινὴν διδαχήν, τὸ λογικὸν ἄδο-
λον γάλα τοῦ Εὐαγγελίου, τὴν
στερεὰν τροφὴν τῶν τελείων, τὸ
ὑψηλὸν κήρυγμα τοῦ καινοῦ
ἀνθρώπου (τοῦ καινούργιου
ἀνθρώπου), τὰ ρήματα ζωῆς
αἰωνίου, τὴν μάχαιρα τοῦ Πνεύ-
ματος, τὸν πολύτιμον μαργαρί-
την, τὸν κεκρυμμένον θησαυρόν,
τὸ ζῶν καὶ ἁλλόμενον ὕδωρ, τὸν
οἶνον τὸν νέον, τὴν θείαν ζύμην,
τὸ σεβάσμιον ἅλας, τὸ θεῖον πῦρ,
τὸν θώρακα τῆς πίστεως, τῆς
Ἐκκλησίας τὸ θεμέλιον, τὸ
Οἰκουμενικὸν Σύμβολον τῆς πί-
στεως ἀπαραχάρακτον, τὴν ὁμο-
λογίαν τῆς πίστεως ἀχράντως πε-
φυλα γμένην, τὴν ἄμωμον ἑνότη-
τα τῆς πίστεως, τὸ ἀληθινὸν καὶ
ἀκαπήλευτον ἰατρεῖον, τὴν πανο-
πλίαν τῆς καλῆς στρατείας, τὴν
καλλοποιὸν ἄθλησιν τοῦ μαρτυ-
ρίου, τὰ τῆς νίκης σύμβολα, τοὺς
φοίνικας καὶ τὰς λευκὰς στολάς,
τὴν ἐν Πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ λα-
τρείαν (τὸ μεγαλεῖον τῆς Ὀρθο-
δόξου λατρείας εἶναι πραγματικὰ
πολὺ μεγάλου ὅπως καὶ τὰ
ἄλλα), τὸν πατρικὸν οἶκον, τὴν
Δεσποτικὴν ξενίαν καὶ ἀθάνατον
Τράπεζαν (θεία Κοινωνία), τὴν
βασιλικὴν ὁδόν, τὴν ἐν Χριστῷ
ἐλευθερίαν, τὴν μυστικὴν συμπό-
ρευσιν πίστεως καὶ βιώσεως, τὴν
ἀπηρτισμένην εὐσέβειαν, τὸν
ἄρτιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπον, τὴν
καινὴν ἐν Χριστῷ κτίσιν, τὴν τρο-
πικὴν ἔξοδον ἐκ τῆς παρεμβολῆς
τοῦ κόσμου (ὅπως λέμε δηλαδὴ
ὅτι πολλὲς φορὲς λαχταροῦμε
καὶ μεῖς νὰ μπορούσαμε νὰ φθά-
σουμε τοὺς ἀσκητάς, τοὺς ἀγωνι-
στάς, ἀλλὰ εἶναι  πρα γματικὰ δύσ -
κολο αὐτὸ τὸ ἔργο, διότι εἴμαστε
μέσα στὸν κόσμο μὲ πολλὲς καὶ
βαρειὲς ὑποχρεώσεις καὶ δι᾽ αὐτὸ
μᾶς λέγει ὅτι ἔχομε καὶ τὴν τρο-
πικὴν ἔξοδον ἐκ τοῦ κόσμου) τὸ
ἀσκητικὸν βίωμα εἰς τὴν τελει-
οτέραν του ἔκφρασιν, τὴν ἰσάγγε-
λον παρθενικὴν πολιτείαν, τοὺς
θεοφόρους Πατέρας ἔσοπτρα
ἀκηλίδωτα Θεοῦ καὶ τῶν θείων,
ἔσοπτρα γνωστικά, δεκτικά, δει-
κτικά, τὸν χιτῶνα τῆς ἀληθείας
τὸν ὑφαντὸν ἐκ τῆς ἄνω θεολο-
γίας, τὴν θείαν ἔλλαμψιν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, τὴν μυστικὴν
θεολογίαν, τὸ θεῖον ἔνδυμα τῆς
ἀφθαρσίας, τὸ ἐν οὐρανοῖς πολί-
τευμα, τὴν κεκρυμμένην σὺν τῷ
Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ ζωήν, τὴν
οὐρανοδρόμον πορείαν πρὸς
ἀνάκτησιν τοῦ ἀρχαίου κάλλους,
τὸν κατοπτρισμὸν τῆς δόξης τοῦ
Κυρίου, τὸν μυστικὸν γάμον μετὰ
τοῦ Ἀρνίου, τὸ χάρισμα τῆς θεί-
ας υἱοθεσίας, τὴν Παλαμικὴν θε-
ολογίαν τοῦ ἀκτίστου Τριαδικοῦ
φωτός, τὸν οὐράνιον χῶρον τῆς
θείας μεθέξεως, τὴν προσδοκίαν
τῶν καινῶν οὐρανῶν καὶ τῆς
καινῆς γῆς, τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ
τὸν ἥλιον, τὴν Δεσποτικὴν θεολο-
γίαν τῆς λυτρώσεως καὶ θεώσε-
ως».

Αὐτὰ τὰ µεγαλεῖα ἔχει ἡ Ὀρθο-
δοξία µας καὶ φυσικὰ ἂν καθήσου-
µε ἕνα πρὸς ἕνα νὰ τὰ ἀναλύσου-
µε, γιατί εἴπαµε εἶναι πολὺ περιλη-
πτικά, πολὺ ἐπιγραµµατικά, ἐκεῖ
βρίσκει κανεὶς τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία
µας, ποιὸς εἶναι ὁ θησαυρός της
καὶ ποιὸ εἶναι τὸ µεγαλεῖο της.

Λοιπὸν δίδουµε ὅµως τὸν λόγο
στὸν ἀγαπητό µας π. Κοσµᾶ, µο-
ναχὸ ἁγιορείτη, γιὰ νὰ συνεχίση
καὶ νὰ ἀναπτύξη περαιτέρω αὐτὸ
τὸ πολὺ σηµαντικὸ θέµα.

Ὁµιλία π. Κοσµᾶ 
Λαυριώτου

Κατ᾽ ἀρχὰς εἶµαι ἀπροετοίµα-
στος γι’ αὐτὸ τὸ θέµα. Ἐν τούτοις
θέλοντας νὰ ὑπακούσω στὸν π.
Μᾶρκο θὰ προσπαθήσω νὰ δώ-
σω ἕνα µικρὸ σχεδίασµα ἑνὸς πι-
θανοῦ λόγου, τὸν ὁποῖον θὰ µπο-
ροῦσε νὰ πῇ κάποιος γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία στὴν Εὐρώπη. Ὀφεί-
λω, νὰ ἀρχίσω ἀπὸ τὴν ἀρχαία
ρωµαϊκὴ ἱστορία, µὲ ἕνα µικρὸ
ἀνέκδοτο, τὸ ὁποῖον ὅµως χαρα-
κτηρίζει ἔντονα τὴν ἐποχή µας.
Ὅταν ὁ Ἀννίβας ἐνίκησε τοὺς
Ρωµαίους, ὁ Ἀννίβας ἦταν ἕνας
στρατηγὸς τῶν Καρχηδονίων στὴ
Βόρεια Ἀφρική, νίκησε τοὺς Ρω-
µαίους στὶς Κάννες, δὲν σκέφθη-
κε νὰ προχωρήση ἐναντίον τῆς
Ρώµης, ἀλλὰ θέλησε κατ’ ἀρχὰς
νὰ ξεκουραστοῦν οἱ στρατιῶτες
του. Θυµᾶστε ἐκεῖνο τὸ περίφηµο
«Hannibal ante portas Roma»,
«ὁ Ἀννίβας πρὸς τῶν πυλῶν τῆς
Ρώµης», θέλησε νὰ ξεκουρα-
στοῦν οἱ στρατιῶτες του. Τότε τοῦ
εἶπε κάποιος ἀξιωµατικός: «στρα-
τηγὲ νὰ ξέρῃς ὅτι πολλὲς φορὲς
µερικοὶ νικοῦν, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν
ἐκµεταλλεύονται στὸ ἔπαρκο τὶς
νίκες τους, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι χά-
νουν καὶ τὸν πόλεµο». Πραγµα-
τικὰ ὁ Ἀννίβας δὲν ἐπόρθησε τὴν
Ρώµη, τὴν πανίσχυρη Ρώµη καὶ
ἐν συνεχείᾳ, ὅπως ξέρουµε, τε-
λικὰ ἡττήθη ἀπὸ τὴν Ρώµη, ἡ
Καρχηδών. Λοιπὸν αὐτὸ θὰ µοῦ
πῇ κανένας τί σχέση ἔχει µὲ αὐτὰ,
τὰ ὁποῖα θέλοµε νὰ ἀσχοληθοῦµε
καὶ ἐµεῖς τώρα µὲ τὴν Εὐρώπη.
Θέλω νὰ πῶ τὸ ἑξῆς, ὅτι ἡ Εὐρώ-
πη νίκησε καὶ νοιώθει ἀνίκανη
µπροστὰ στὴν ἀµηχανία της
ἔναντι τοῦ ἀνατολικοῦ συνασπι-

σµοῦ, ἔναντι τοῦ ἀνατολικοῦ
µπλόκ. Νίκησε ὁ δυτικὸς τρόπος
ζωῆς. Ἡ ΕΟΚ εἰσέρχεται στὴ Ρω-
σία, ὅλη ἡ Γερµανία ἀγκαλιάστη-
κε ἀπὸ τοὺς ἤχους τῆς ρὸκ µου-
σικῆς, ὄχι ἀπὸ τοὺς ἤχους τοῦ
Χέντελ καὶ τοῦ Μπάχ, ὅταν ἔσπα-

ζαν τὸ τεῖχος. Ἡ Εὐρώπη νοιώθει
ἀµήχανη µπροστὰ στὴ νίκη, ἡ
ὁποία ὑπεισῆλθε θὰ λέγαµε ἀπὸ
τοὺς ἴδιους, τὴν προσέφεραν οἱ
ἴδιοι οἱ ἐχθροί της. Οὐδείς περίµε-
νε µέσα σὲ τρεῖς µῆνες νὰ πέση
τὸ ἀνατολικὸ µπλόκ, νὰ πέση
αὐτὴ ἡ δικτατορία τῶν κοµµουνι-
στικῶν καθεστώτων. Ἡ Ρωµαϊκὴ
Αὐτοκρατορία νοµίζω ἔκανε τρεῖς
αἰῶνες, γιὰ νὰ ἐξαφανισθῆ. Τρεῖς
αἰῶνες διήρκησε ἡ παρακµὴ καὶ
τώρα σὲ τρεῖς µῆνες πέφτει µία
ὁλόκληρη κοσµοθεωρία, πέ-
φτουν πάρα πολλὲς δικτατορικὲς
κυβερνήσεις. Ἡ Εὐρώπη λοιπὸν
νοιώθει ἀνίκανη µπροστὰ σ’ αὐτὴ
τὴν νίκη, ἡ ὁποία τῆς προσφέρ-
θηκε. ∆ὲν ξέρει τί νὰ τὴν κάνῃ καὶ
ἡ Εὐρώπη κινδυνεύει, ἐπειδὴ δὲν
ξέρει νὰ ἀξιοποιήση τὴν νίκη της,
διότι ἕνας γάλλος διανοούµενος
τώρα τελευταῖα ὁ Πασκὰλ Μπρύ-
κνερ ἔγραψε γιὰ τὴ µελαγχολικὴ
δηµοκρατία.

Τί εἶναι αὐτὴ ἡ µελαγχολικὴ δη-
µοκρατία, ὡς τώρα λέγαµε θὰ
πολεµήσουµε γιὰ τὰ ἐλεύθερα
ἰδεώδη κλπ, κλπ, καὶ τώρα δὲν
ἔχουµε ἀντιπάλους, ὅπως θὰ ἔλε-
γε ἕνας ποιητὴς ἀπὸ τὴν Ἀλεξάν-
δρεια, ὁ Καβάφης, δὲν ἔχουµε
βαρβάρους, τί θὰ γίνῃ τώρα καὶ
ποὺ εἴµαστε στὸν Ἑλλαδικὸ
χῶρο, ὅπου οἱ κοµµατικὲς
γλῶσσες ἔχουν πλήρως ἀχρη-
στευθῆ, δὲν ὑπάρχουν, εἶναι δύσ -
κολοι καιροὶ γιὰ ἐπαναστάτες, δὲν
ὑπάρχουν συνθήµατα, δὲν ὑπάρ-
χουν διαδηλωτὲς νὰ φωνάξουν,
νὰ κάνουν χίλια δύο πράγµατα,
µόνο αὐτὴ ἡ µικρὴ ἐξέγερση τῶν
µαθητῶν περὶ κάθαρσης ψυχῆς.
Βλέπουµε λοιπὸν δὲν ὑπάρχει
ἀντικείµενο, δὲν ὑπάρχει αἴτηµα,
δὲν ὑπάρχει τίποτε µέσα σ᾽ αὐτὸ
τὸ εὐδαιµονιστικὸ τέλµα, µέσα σ’
αὐτὴ τὴν ἰδιώτευση, µέσα σ’ αὐτή,
ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Σοφοκλῆς, ἔχει
µία πολλὴ ὡραία φράση ἡ «ἀστυ-
νόµος ὀργά», ἡ ἔλλειψις τῆς
ἀστυνόµου ὀργᾶς, δηλαδὴ δὲν
ὑπάρχει ἡ µέριµνα γιὰ τὰ κοινά,
ἀστυνόµος ὀργὰ τοῦ Σοφοκλῆ
στὴν Ἀντιγόνη, δὲν ὑπάρχει ἡ µέ-
ριµνα γιὰ τὰ κοινά. Μοῦ λένε φίλοι
µου ἀριστεροὶ ὅτι συνέχεια ἀπο-
συρόµαστε ἀπὸ τὴν δηµόσια
ζωή, ἰδιωτεύουµε, δὲν µποροῦµε
νὰ µιλήσουµε, δὲν ὑπάρχει ἕνα
αἴτηµα, δὲν ὑπάρχει µία κίνηση.
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ εὐδαιµονιστικὸ
τέλµα, µέσα σ’ αὐτὴ τὴν σύγχυση
ποὺ ὑπάρχει, θὰ λέγαµε ὅτι οἱ µό-
νοι οἱ ὁποῖοι µποροῦµε νὰ µιλή-
σουµε καὶ νὰ προσφέρουµε καὶ
νὰ ποῦµε κάτι εἴµαστε οἱ Ὀρθό-
δοξοι.

Ἂν ὁ Χάρµενς ἂν καὶ προτε-
στάντης εἶπε µία µεγάλη κουβέν-
τα, ὅτι ἡ ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο παρὰ ἡ διαρκὴς σύγκρουση
µεταξὺ µοναχισµοῦ καὶ κοσµικῆς
ἐξουσίας, ἂν τὸ εἶπε αὐτὸ ὁ Χάρ-
µενς, σήµερα ἐµεῖς πρέπει ὄχι
µόνον οἱ µοναχοὶ ἀλλὰ ὅλοι οἱ
χριστιανοὶ πρέπει νὰ δώσουµε
τὴν βενζίνη στὴν ἱστορία νὰ κινή-
σουµε ξανὰ τὴν ἱστορία καὶ ἔτσι ἡ
Εὐρώπη θὰ λέγαµε ὅτι βουλιάζει
µέσα στὰ βίντεο, γιατί δὲν εἶναι ἡ
Εὐρώπη οὔτε τοῦ Γκαῖτε οὔτε τοῦ
Σίλερ οὔτε τοῦ Σταντὰλ οὔτε τοῦ
Μπετόβεν. Ἡ Εὐρώπη βουλιάζει
στὴν κυριολεξία µέσα µὲ µία
εὐδαιµονιστικὴ ἀπάτη, µέσα σ’
ἕνα εὐδαιµονιστικὸ τέλµα, δὲν
ἔχει καµµιὰ ἀπολύτως διέξοδο.

Καὶ ἐρχόµαστε στὴ δική µας θέ-
ση, ἐρχόµαστε στὴ δική µας
εὐθύνη. Θὰ µὲ συγχωρέση ὁ π.
Μᾶρκος, ἀλλὰ θὰ εἶµαι λίγο ἀπαι-
σιόδοξος, γιατί δὲν πορευθήκαµε
πάντοτε ἀνάλογα µὲ τὸ ὕψος τῆς
Ὀρθοδοξίας. Οἱ φίλοι µας οἱ
Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι τὴν γνωρί-
ζουν µέσα ἀπὸ τὰ βιβλία µας, λέ-
νε ὅτι θὰ δώσουµε µεγάλο λόγο
στὸ Θεό, ἐπειδὴ δὲν τὴν κηρύξα-
µε καὶ δὲν τὴν κάναµε γνωστή.
Νὰ φέρω µερικὰ παραδείγµατα
καὶ ἐλπίζω νὰ µοῦ συγχωρεθῆ
αὐτὴ ἡ κριτική.

Πρόσφατο παράδειγµα. Στὴ
Γενεύη ὁ διευθυντὴς τοῦ διορθο-
δόξου Κέντρου κ. ∆αµασκηνὸς
ἐσχάτως ἀπένειµε τὸν τίτλο τοῦ
ἄρχοντος διδασκάλου τῆς µεγά-
λης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στὸ
µεγάλο βιολοντσελίστα Ροστρο-
πόβιτς ρωσικῆς καταγωγῆς. Ὁ
Ροστροπόβιτς εἶναι ἕνας πολὺ
µεγάλος καλλιτέχνης καὶ βιολον-
τσελίστας διάσηµος. Ἀλλὰ νὰ
πάῃ ἕνας ἐπίσκοπος τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ θρόνου καὶ νὰ τοῦ ἀπο-
νείµῃ τὸν τίτλο τοῦ ἄρχοντος δι-
δασκάλου, τὸν ὁποῖον τίτλο ἐκλέϊ-
σαν µεγάλοι πρωτοψάλτες, αὐτὸ
θεωρεῖται γιὰ µένα ἢ ἄγνοια ἢ
ἕνας γραικυλισµὸς καὶ ἕνα κόµ-
πλεξ ἀπέναντι στὴν εὐρωπαϊκὴ

θὰ λέγαµε τέχνη, διότι τί ἄλλο
εἶναι αὐτὸ νὰ ἀπονείµη τὸν τίτλο
σὲ ἕνα βιολοντσελίστα· ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι ἀνιστόρητος.

Ἕνα ἄλλο παράδειγµα, ὁ ναὸς
τοῦ Ἁγίου Παύλου στὸ Σαµπεζύ.
Ἐνῷ θὰ ἔπρεπε στὸ κέντρο τῆς

Εὐρώπης, ποὺ εἶναι ἡ Γενεύη,
ἕνα Οἰκουµενικὸ κέντρο νὰ
ὑπάρχῃ ἕνας Ἱ. Ναὸς ταπεινός,
ποὺ νὰ δείχνῃ τὴν ἀρχοντιά, τὴν
πνευµατικότητα τῆς Ὀρθοδόξου
ἀρχιτεκτονικῆς, στήθηκε ἕνα τε-
ρατούργηµα. Ἐρώτηµα: αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι νοµίζουν ὅτι εἶναι ἀνώ-
τεροι ἀπὸ τὸν Ἀνθέµιο καὶ τὸν Ἰσί-
δωρο, οἱ ὁποῖοι ἔκτισαν τὸ ναὸ
τῆς Ἁγίας Σοφίας ἢ νόµισαν ὅτι
θὰ τοὺς περάσουν οἱ Εὐρωπαῖοι
γιὰ καθυστερηµένους ἄρα λοιπὸν
µποροῦµε νὰ ποῦµε, ἂν καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία βέβαια εὑρίσκῃ
ἄλλους δρόµους, ὁ Θεὸς εὑρίσκει
ἄλλους δρόµους γιὰ νὰ ὁδηγῇ
τοὺς ἀνθρώπους, ἐµεῖς ὡς ὑπη-
ρέτες δὲν σταθήκαµε πάντοτε εἰς
τὸ ὕψος. ∆ὲν ἐπιλέξαµε τοὺς κα-
ταλλήλους Ἐπισκόπους, δὲν ἐπι-
λέξαµε τοὺς καταλλήλους Ἀρχιε-
ρεῖς, οἱ ὁποῖοι µᾶς τὸ λένε πολλοὶ
φίλοι, ἕνας φίλος µας τὶς προάλ-
λες πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, γιὰ νὰ
βαπτισθῆ. Μοῦ εἶπε ὅτι ἐµποδιζό-
µαστε ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους
Ἀρχιερεῖς, γιὰ νὰ προσέλθουµε
στὴν Ὀρθοδοξία. Θὰ γραφῆ κά-
ποτε ἡ µαύρη βίβλος τῶν
ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, οἱ
ὁποῖοι δὲν θέλησαν νὰ ὁδηγή-
σουν ἄλλους ἀνθρώπους στὴν
Ὀρθοδοξία καὶ ἀπ’ αὐτὸ νοµίζω
δὲν θὰ τὴν γλυτώσουµε. Οἱ λόγοι
εἶναι καθαρά, θὰ ἔλεγα, δὲν ἔχοµε
καταλάβει τί εἶναι αὐτὴ ἡ Ὀρθοδο-
ξία. ∆ὲν ἔχοµε καταλάβει ὅτι ἡ
Εὐρώπη δὲν µπορεῖ νὰ δώση τί-
ποτε, γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς σπεύδου-
µε κάθε φορά ὡς ἄλλοι πνευµατι-
κοὶ κουίσλιγκ νὰ δώσουµε λαβὲς
καὶ σχόλια, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἔπρε-
πε µὲ τίποτα νὰ γίνουν. Νὰ πῶ µὲ
συγχωρῆτε ποὺ ἀναφέροµαι σὲ
παραδείγµατα, ἂς πῶ ἕνα ἄλλο
παράδειγµα ἀπὸ τὴν νότιο Γαλ-
λία. Ἡ µοναδικὴ ἐλπίδα θὰ ἔλεγα
γιὰ τὴν ἀναβίωση τοῦ παπικοῦ
µοναχισµοῦ στὴ Γαλλία ἦταν ὁ
Πλακίδας Ντεσέϊγ, ἕνας περίφη-
µος Γάλλος, ὁ ὁποῖος ἐδιάβασε
στὴν κυριολεξία ἐµελέτησε ὅλα τὰ
κείµενα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδό-
ξου Παραδόσεως καὶ σιγὰ-σιγὰ
αὐτὸς ποὺ ἦταν ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν
ἀναβίωση τοῦ παπικοῦ µοναχι-
σµοῦ στὴ Γαλλία, βαπτίστηκε στὸ
Ἅγιο Ὄρος. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος,
ξέρετε µὲ πόση ὀργὴ ἀντέδρασαν
οἱ παπικοί, µοῦ ἔλεγε ἕνας φίλος
µου ὅτι κτυποῦσαν µανιασµένοι
τὰ µάρµαρα τῆς βασιλικῆς τοῦ
Ἁγίου Πέτρου, ἐπειδὴ τοὺς πρό-
δωσε. Σὰν νὰ ποῦµε, µακρυὰ
ἀπὸ ἐδῶ, ὁ Γέρων Παΐσιος βαπτί-
στηκε παπικός, κάτι τέτοιο ἦταν
καὶ αὐτὸς ἢ ἕνας, ξέρω ἐγὼ Γέ-
ρων, Ἐφραὶµ Κατουνακιώτης, ἕνα
µεγάλο ὄνοµα ἢ ξέρω ἐγὼ ὁ µα-
καριστὸς ὁ Γερο-Χαράλαµπος
ἔγινε παπικός, δηλαδὴ ἕνα τέτοιο
πρᾶγµα ἦταν καὶ αὐτός, φαν-
τασθῆτε δηλαδή. Αὐτὸν τὸν
ἄνθρωπο δὲν τὸν καλύψαµε πάν-
τοτε, δὲν τὸν βοηθήσαµε.

Πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουµε λίγο
αὐτοκριτικὴ καὶ θὰ πρέπη ἀπὸ
ἐδῶ µέσα ὁ καθένας µας ξεχω-
ριστὰ νὰ ἀρχίση ἔστω καὶ εἰκονι-
κά, ἔστω καὶ φραστικὰ νὰ διαµαρ-
τύρεται, σ’ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι στέλ-
νουν αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους
στὴ διασπορὰ καὶ δυσκολεύουν
τὸ ἔργο τοῦ ἐπαναευαγγελισµοῦ
τῆς Εὐρώπης, γιατί ἡ Εὐρώπη µὴ
ξεχνᾶτε ἔχει χάσει αὐτὴ τὴν πυξί-
δα, τὴν ἔχει χάσει, γιατί λένε οἱ
Φαναριῶτες ποὺ ἐγὼ ἐκτιµῶ, τὸν
σέβοµαι τὸ θεσµὸ τοῦ Φαναρίου,
οἱ Φαναριῶτες λέει πιέζονται ἀπὸ
τοὺς Τούρκους. Οἱ Φαναριῶτες
δὲν εἶναι ἐλεύθεροι, συµφωνῶ,
µέσα στὴν Κωνσταντινούπολη,
δὲν µποροῦν νὰ εἶναι ἐλεύθεροι
οἱ Φαναριῶτες. Ἀλλὰ ποιὸς ἐµπο-
δίζει τὸ Φανάρι νὰ βάλη ἕνα
σωστὸ Ἐπίσκοπο στὴ Γαλλία; Ὁ
Ὀζάλ, ὁ Ὀζὰλ ἐπιβάλλει στὸ Φα-
νάρι νὰ βάλη ἕνα ἄνθρωπο µέσα
στὴν Ἰταλία; Στὴν Ἰταλία ἔχει βά-
λει ἕνα ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος εἶναι
ἐντελῶς ἀκατάλληλος. Ξέρετε ὅτι
στὴν Ἰταλία ὑπάρχει ὁ ναὸς τοῦ
Ἁγίου Κλήµεντος. Σὰν Κλεµέντε,
ὁ ἀρχαῖος ναὸς τοῦ Ἁγίου Κλή-
µεντος καὶ ἐκεῖ εἶναι ὁ τάφος τοῦ
Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ βαπτιστοῦ,
τοῦ φωτιστοῦ τῶν Σλάβων.
Λοιπὸν ἐκεῖ ὑπάρχει µία ἐπι-
γραφὴ τὴν ὁποίαν ἔγραψαν, τιµη-
τικὴ ἐπιγραφή. Τὸ ἀφιερώνουµε
τοῦτο τὸ µάρµαρο στὸ φωτιστὴ
τοῦ Βουλγαρικοῦ Ἔθνους. Ἡ ἐπι-
γραφὴ εἶναι στὰ βουλγαρικὰ
γράµµατα καὶ ἀναφέρεται σὲ κά-
ποιον ὀρθόδοξο βυζαντινὸ Ἕλλη-
να τὸν Κύριλλο. Καταλαβαίνετε
λοιπόν, ἂν οἱ Βούλγαροι οἱ ὁποῖοι
φωτίστηκαν ἀπὸ τὸν Κύριλλο καὶ
ὅµως τὸν διεκδικοῦν µέσα στὴ
Ρώµη. Οἱ Ἕλληνες δὲν ἔκαναν
οὔτε µία µνεία ὅτι οἱ Ἕλληνες τι-

µοῦν αὐτὸ τὸ µεγάλο τέκνο τῆς
Θεσσαλονίκης. Ὅποιος θὰ πάῃ
στὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ καὶ στὴν
Ἑλλάδα θὰ λέγαµε νοιώθει αὐτὴ
τὴν ἐκτεταµένη πολλὲς φορὲς
προδοσία. Εἶναι µὲν βαρειὰ ἡ λέ-
ξη ἀλλὰ πρέπει νὰ τὴν ποῦµε.
Πρέπει νὰ καταλάβουµε ποῦ βρι-
σκόµαστε, γιατί γιὰ νὰ ἀντιµετω-
πίσουµε ἕνα πρόβληµα, πρέπει
νὰ ξέρουµε τὸ πρόβληµα καὶ εἶναι
προτιµότερο νὰ γνωρίσουµε τὴν
οὐσία τοῦ προβλήµατος παρὰ νὰ
ἔχουµε µεγάλους ἐνθουσιασµοὺς
καὶ νὰ λέµε Ὀρθοδοξία καὶ µεγα-
λοστοµίες καὶ αὐτὸ κλπ. Θυµίζω
πάλι ἀπὸ ἕνα σηµείωµα µία φρά-
ση τοῦ Κυρίλλου ποὺ λέει
«µᾶλλον γὰρ πεφόβηµαι τὰς ἰδίας
ἁµαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων δια-
νοίας». Τὸ πρόβληµα δὲν εἶναι οἱ
παπικοί, πολλοὶ καρδινάλιοι στὴν
Ἰταλία ἔχουν πεῖ σὲ φίλους µου
ὅτι εἴµαστε ἀνύπαρκτοι, ἀλλὰ
ἐσεῖς δὲν ἐκµεταλλεύεσθε, δὲν
κάνετε τίποτε. Τὸ πρόβληµα δὲν
εἶναι οἱ ἀντίπαλοί µας. Νὰ φο-
βηθοῦµε περισσότερο τὶς δικές
µας ἀστοχίες, τὶς δικές µας δυ-
στοκίες καὶ τὶς δικές µας µει-
οδοσίες, ἂν θέλουµε πραγµατικὰ
νὰ γνωρίζουµε τὰ προβλήµατα
ὅπως εἶναι. ∆ιότι ἡ κατάσταση
δὲν εἶναι ὅπως πρέπει.

Ἂν θέλετε νὰ ἀναφερθῶ γιὰ λί-
γο στὰ Βαλκάνια, διότι καὶ αὐτὰ
θεωροῦνται Εὐρώπη, θὰ πῶ λίγα
λόγια. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας
αὐτὴ τὴ στιγµὴ τολµοῦµε νὰ
ποῦµε ὅτι εἶναι ἡ καλλίτερα ὀργα-
νωµένη σὲ διοικητικὸ ἐπίπεδο
τουλάχιστον Ἐκκλησία τῶν Βαλ-
κανίων. Ἕνας ἄνθρωπος ὁ
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὁ µακα-
ριστὸς Ἰουστῖνος Πόποβιτς, τὸν
ὁποῖον µνηµόνευσε προηγουµέ-
νως ὁ π. Μᾶρκος, ἔβγαλε µία
πλειάδα φωτισµένων µαθητῶν
καὶ αὐτοὶ οἱ µαθητὲς σήµερα οἱ
δύο τρεῖς, οἱ δύο ἀπὸ αὐτοὺς ἔγι-
ναν Ἐπίσκοποι, ὁ ἕνας εἶναι
ἀρχηγὸς µοναστηριοῦ, ἡγούµε-
νος µοναστηριοῦ καὶ ὁ ἄλλος κα-
θηγητὴς Πανεπιστηµίου καὶ πρό-
κειται καὶ αὐτὸς νὰ γίνῃ Ἐπίσκο-
πος. Ἐπίσης ἔγινε Πατριάρχης
ἕνας Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἐσπούδα-
σε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχω ἀκούσει

ἀπὸ ἕνα ἁγιορείτη ὅτι πρόκειται
γιὰ ἕνα πολὺ πνευµατικὸ ἄνθρω-
πο. Ἡ Σερβία εἶναι, θὰ µποροῦσε
νὰ εἶναι, µία γέφυρα, νὰ ἀποτελέ-
ση ἕνα πιστὸ σύµµαχο µὲ ἐµᾶς,
ἂν λάβουµε ὑπόψη ὅτι ὑπάρχει
ἕνα Κοσσυφοπέδιο, τὸ ὁποῖο τὸ
κατοικοῦν ἀλβανόφωνοι καὶ
ὁπωσ δήποτε πρέπει νὰ βρισκώ-
µαστε σὲ µία ἐγρήγορση, διότι µία
τυχὸν φυλετικοποίηση ἔστω τῆς
Ἀλβανίας καὶ µία ἐπανάσταση
τῶν κατοίκων τοῦ Κοσσυφοπεδί-
ου µπορεῖ νὰ δηµιουργήση µία
ἐπικίνδυνη σφήνα τοῦ Ἰσλὰµ µέ-
σα στὰ Βαλκάνια. Εἶναι σίγουρο
καὶ ἡ Τουρκία καὶ ἡ Λιβύη θὰ τὸ
ἐνισχύσουν. Ἂν θυµηθοῦµε πάλι
τὶς γέφυρες ποὺ δηµιουργοῦνται
ἀπὸ τὴν τουρκικὴ µειονότητα τῆς
Βουλγαρίας καὶ ἀπὸ τὴν τουρκικὴ
µειονότητα ποὺ ὑπάρχει στὴ
Θρᾴκη, καταλαβαίνετε ὅτι τὸ πρό-
βληµα εἶναι πάρα πολὺ µεγάλο.
Νὰ ἀναφέρω τὴν Ρουµανία, νὰ
ἀναφέρω τὴν Βουλγαρία; Καὶ πά-
λι πρέπει νὰ κινηθοῦµε. Ξέροµε
ὅτι οἱ Βούλγαροι δὲν µᾶς φέρθη-
καν καθόλου καλὰ στὸν Β’ Παγ-
κόσµιο Πόλεµο εἰδικά, ἀλλὰ ἐµεῖς
ἔχοµε τὸ καθῆκον, ἀλλὰ πρέπει
νὰ πρυτανεύση καὶ ἡ κοινὴ λογικὴ
νὰ τὸ ποῦµε ἔτσι, πρέπει νὰ τὰ
φτιάξουµε µὲ τοὺς Βουλγάρους,
διότι ἕνας ἄλλος ἄξονας Βουλγα-
ρίας, Γερµανίας, Τουρκίας εἶναι
δυνατὸν νὰ δηµιουργηθῆ τώρα.

Ἐν κατακλεῖδι καὶ γιὰ νὰ τελει-
ώσω τὸ σύντοµο λογύδριο, θέλω
νὰ πῶ ὅτι πρέπει νὰ ἔχουµε µία
ἐπαγρύπνηση ὄχι µόνο στὴν πο-
λιτική, ἀλλὰ καὶ στὴ θεολογική
µας παρουσία στὴν Εὐρώπη.
Πρέπει νὰ παίξουµε ἕνα καθο-
δηγητικὸ ρόλο στὰ Βαλκάνια,
ἀλλὰ καὶ ταυτόχρονα νὰ ξέρου-
µε νὰ διεισδύσουµε µέσα στὴν
Εὐρώπη. Ἔχουµε τὴν Γαλλία,
ἔχουµε τὴν Ἀγγλία, ἔχουµε τό-
σους Ἕλληνες, ἔχουµε τὴν Καλα-
βρία ὅπου ὑπάρχουν Ὀρθόδοξα
µοναστήρια, ἐρείπια Ὀρθοδόξων
µοναστηρίων, σπήλαια καὶ ἁγιά-
σµατα καὶ λείψανα Ἁγίων, τὰ
ὁποῖα θὰ πρέπη κάποτε νὰ τὰ
µάθουµε, νὰ µάθουµε ὅτι τὰ ὅρια
τοῦ Ἑλληνισµοῦ εἶναι πολὺ πέρα
ἀπὸ τὰ γεωγραφικὰ ὅρια τῆς
Ἑλλάδας, ὅτι τὰ πνευµατικά µας
ὅρια ἐκτείνονται σὲ ὅλες τὶς ἐκτά-
σεις αὐτοῦ ποὺ λέγεται Εὐρώπη.
Θὰ πρέπη κάποτε νὰ καταλάβου-
µε ὅτι δὲν ἀνήκοµε µόνο σ’ αὐτὸ
τὸν τόπο. Καὶ αὐτὸ βέβαια σηµαί-
νει ὅτι γιὰ νὰ κάνωµε µία ἐκτίναξη
πρέπει νὰ ἔχουµε ἕνα καλὸ ση-
µεῖο ἀφετηρίας. Καὶ τὸ καλλίτε-
ρο σηµεῖο ἀφετηρίας εἶναι νὰ
γίνουµε πρῶτα ἐµεῖς Ὀρθόδο-
ξοι καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ µπορέ-
σουµε νὰ δώσουµε καὶ στοὺς
ἄλλους, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὀφεί-
λουµε ἀπὸ τὴν ἱστορία µας καὶ
αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς µᾶς ἐπι-

τάσσει, γιατί δὲν πρέπει νὰ
κρύψουµε αὐτὸ τὸν πολύτιµο
θησαυρό.

Θέλω νὰ κλείσω µὲ αὐτὰ τὰ
ὀλίγα λόγια. Καὶ ὅσο γίνεται βέ-
βαια νὰ ὑπάρχη ἕνας ἐνθουσια-
σµός, νὰ εἶναι ὅµως ἕνας ἐλεγχό-
µενος ἐνθουσιασµός, νὰ ξέρουµε
ποῦ ἀκριβῶς πατᾶµε, γιατί αὐτὸν
τὸν αἰῶνα ὁ Ἑλληνισµὸς ἔχει
ὑποστῆ τὶς πιὸ µεγάλες κατα-
στροφές. Χάσαµε µέρη στὰ
ὁποῖα εἴµαστε ἐγκατεστηµένοι
ἀπὸ χιλιάδες χρόνια. Χάσαµε τὰ
Μικρασιατικὰ παράλια, χάσαµε
τὴν Ἀνατολικὴ Ρωµυλία, χάσαµε
τὴν Ἀλεξάνδρεια, ποὺ ἂν
σκεφθῆτε καὶ µόνο τὸ γεγονὸς ὅτι
τὸ Βυζάντιο συνετηρεῖτο, κρατιό-
ταν στὰ πόδια του ἐξ αἰτίας τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ ὅπου ἔπαιρνε
τὰ σιτηρὰ καὶ τοὺς καλλίτερους
πολεµιστές.

Λοιπόν, δὲν νοµίζω ὅτι πρέπει
πάντοτε νὰ ἀποτυγχάνουµε, νὰ
τρέχουµε πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα.
Θὰ ἀναφέρω ἕνα παράδειγµα,
γιὰ νὰ δείξω ὅτι τρέχουµε πίσω
ἀπὸ τὰ γεγονότα. Ὄχι δὲν κάναµε
κυβερνητικὴ τακτική, δὲν εἶµαι
ἀντιπολιτευόµενος   αὐτὴ  τὴ  στι -
γµή, ἀλλὰ θέλω νὰ ἀναφέρω ἕνα
βασικὸ ἐλάττωµα τῆς φυλῆς µας.

Ἦταν γνωστὸ ἀπὸ τὸ καλοκαίρι
ὅτι κάποτε θ’ ἀνοιχθοῦν τὰ σύνο-
ρα τῆς Ἀλβανίας. Ἐµεῖς εὐχόµα-
σταν οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ µεί-
νουν στὴν Ἀλβανία, νὰ µείνουν
στὴ Βόρειο Ἤπειρο καὶ δὲν ἔγινε
ἡ παραµικρὴ προσπάθεια νὰ
δεχθοῦµε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώ-
πους, διότι ἔστω καὶ ποὺ ὑπῆρχε
µόνο µία µικρὴ πιθανότητα νὰ
ἀνοιχθοῦν τὰ σύνορα καὶ νὰ φύ-
γουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ὅπως τὸ
κάνανε σὲ ὅλα τὰ µέρη τοῦ Ἀνα-
τολικοῦ µπλόκ, αὐτὸ θὰ µπο-
ροῦσε νὰ ἐπαναληφθῆ καὶ στὴν
περίπτωση τῆς Βορείου Ἠπείρου
καὶ ὅµως δὲν εἴχαµε οὔτε ἕνα ση-
µεῖο, οὔτε ἕνα σηµεῖο στὴ µεθό-
ριο ἀπ’ ὅπου θὰ µπορούσαµε
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς
ἐξαθλιωµένους πραγµατικὰ
ἀνθρώπους, νὰ τοὺς βάλουµε σ’
ἕνα χῶρο κάπως διαρρυθµισµέ-
νο καὶ ἔτσι πάλι ἡ νεοελληνικὴ
προχειρότητα. Ἂν καὶ ἔχουµε πά-
θει τόσα πολλὰ παραδείγµατα, ἂν
καὶ δεχθήκαµε Ποντίους καὶ χίλια
δύο ἄλλα, κλπ, κλπ, ἐν τούτοις
δὲν θέλουµε νὰ ἀκροασθοῦµε τὴν
φωνὴ τῶν γεγονότων, τὴν φωνὴ
τῆς πραγµατικότητος καὶ τὸ
σπουδαιότερο πρᾶγµα εἶναι νὰ
ἀντέχουµε τὴν πραγµατικότητα
πέρα ἀπὸ ὁποιεσδήποτε µεγαλο-
στοµίες, πέρα ἀπὸ ὁποιεσδήποτε
διακηρύξεις. Ἔµαθα ὅµως καὶ,
γιὰ νὰ γλυκάνουµε κάπως τὴν
ἀτµόσφαιρα, ὅτι ἐξελέγη ὡς το-
ποτηρητής, Ἀρχιεπίσκοπος Τιρά-
νων, νοµίζω διορίστηκε ὁ Ἀν -
δρούσης Ἀναστάσιος Γιαννουλά-
τος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄνθρωπος
ἐργατικός, ἄνθρωπος εὐλαβὴς
καὶ ἐλ πίζουµε νὰ γί νῃ κάτι. Σκε -
φθῆτε ὅτι µία ἐπιλογὴ ἑνὸς ἀν -
θρώπου µπορεῖ νὰ δηµιουργήση
προϋποθέσεις καὶ ν᾽ ἀλλάξη µία
ὁλόκληρη περιοχή. Νὰ µὴ
ξεχνᾶµε ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ
τραγῳδία τῆς Βορείου Ἠπείρου
στὴ διάρκεια τοῦ µεσοπολέµου
ὀφείλεται στὴν κακὴ ἐπιλογή.

Ὅσο µποροῦµε νὰ λέµε σ’
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, γιατί τὸ
Φανάρι δὲν ξέρει τοὺς ἀνθρώ-
πους στὴν Ἑλλάδα; Γιατί διαλέγει
αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν πολλὰ
χρήµατα; Γιατί διαλέγει αὐτοὺς οἱ
ὁποῖοι ἔχουν 20 ἀρχιερατικὲς
στολές; Θὰ πρέπη κάποτε καὶ
αὐτοὶ νὰ καταλάβουν ὅτι δὲν εἶναι
ἕνας ὑπάλληλος τυχὸν ὁ Ἐπίσκο-
πος. ∆ὲν εἶναι νὰ πληρώσουµε τὴ
θέση καὶ στὸ κάτω-κάτω καλλίτε-
ρα νὰ µὴ ὑπάρχει. Εἶναι προτιµό-
τερο νὰ µὴ ὑπάρχει. Σ᾽ ὅλη τὴν
Γαλλία καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἰταλία
οὐδείς Ἐπίσκοπος, παρὰ ἕνας
Ἐπίσκοπος ὁ ὁποῖος δὲν κάνει τί-
ποτε ἄλλο παρὰ νὰ σκανδαλίζῃ,
νὰ ἀποτρέπῃ τοὺς παπικοὺς ἢ
τοὺς προτεστάντες νὰ γνωρίσουν
τὴν Ὀρθοδοξία. ∆ιότι ὁ καλλίτε-
ρος σύµµαχος τῆς Ὀρθοδοξίας
στὰ µέρη αὐτὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε
Ὀρθόδοξος κατάλληλος Ἐπίσκο-
πος.

Εὐχόµαστε οἱ νέες προοπτικὲς
οἱ ὁποῖες ἀνοίγονται, εἶναι µία
πρόκληση τῆς ἱστορίας, ἡ Εὐρώ-
πη µᾶς προκαλεῖ, ἂς τὴν προκα-
λέσουµε καὶ µεῖς τὴν Εὐρώπη,
διότι µποροῦµε νὰ δώσουµε
πράγµατα τὰ ὁποῖα ἡ Εὐρώπη
δὲν µπορεῖ νὰ µᾶς τὰ δώση.
Μπορεῖ νὰ µᾶς δώση καλλίτερα
ψυγεῖα, καλλίτερα πλυντήρια,
καλλίτερα βατραχοπέδιλα, καλλί-
τερα ἄλλα, ἄλλα, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ
νὰ µᾶς δώση ἐκεῖνο τὸ ἄλλο τὸ
πρᾶγµα, ἐκεῖνο ποὺ λέγεται
ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, αὐτὸ
ποὺ λέγεται µετοχὴ στὸ ἄκτιστο,
αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη πνευµα-
τικότητα. Γιατί λοιπὸν νὰ περιορι-
στοῦµε στὸ ρόλο τοῦ κοµπάρσου,
γιατί νὰ ἔχουµε αὐτὸ τὸ κόµπλεξ
καὶ γιατί αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι πρέπει νὰ εἶναι τεταγµένοι,
γιὰ νὰ διακηρύσσουν αὐτὴ τὴν
ἀνωτερότητα νὰ γίνωνται οἱ ἴδιοι
νεκροθάφτες αὐτῆς τῆς µεγάλης
Ὀρθοδόξου κληρονοµιᾶς.

Εὔχοµαι νὰ µὴ νοιώσετε αὐτὴ
τὴν ἄσχηµη κατάσταση νὰ βλέπε-
τε ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι δὲν βοη-
θοῦν, τουλάχιστον, δὲν βοηθοῦν
ἔστω καὶ στοιχειωδῶς αὐτὸ ποὺ
λέγεται Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Πρέπει νὰ πιέσουµε, πρέπει νὰ
διαµαρτυρηθοῦµε, ἔστω καὶ ἕνα
γράµµα. Τώρα εἶναι αὐτὸς ὁ Χαλ-
κηδόνος ὁ Βαρθολοµαῖος, νὰ
στέλνουµε γράµµατα, αὐτὸς ἐλέγ-
χει καταστάσεις, γράµµατα ὁλό-
κληρα ὅτι ἐµεῖς δὲν δεχόµαστε,
προσέξτε, διότι ἐκτίθεσθε κλπ.
Καὶ δὲν συµφέρει καὶ τὸ ἴδιο τὸ

Φανάρι νὰ ἐκτίθεται µὲ ἀνθρώ-
πους, οἱ ὁποῖοι δὲν µποροῦν νὰ
δώσουν.

Συγγνώµη, δὲν κατακρίνω
αὐτὴ τὴν στιγµή, παρουσιάζω µία
κατάσταση καὶ πρέπει κάποτε τὰ
πράγµατα νὰ τὰ λέµε µὲ τὸ ὄνοµά
τους.

Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ µὲ ἀκού-
σατε καὶ δὲν νοµίζω ὅτι εἶναι κατά-
κριση, εἶναι µία διαµαρτυρία ἐκ
βαθέων καὶ µία ἀδικία ποὺ γίνεται
στὰ µέρη αὐτὰ ἀπέναντι στοὺς δι-
κούς µας. Στὴν Ἰταλία εἶναι τόσα
ἄτοµα, τόσοι Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι
τρελλαίνονται. Ὑπάρχουν στὰ
τρελλάδικα πολλοὶ Ἕλληνες φοι-
τητές, διότι δὲν βρέθηκε κανένας
νὰ τοὺς µαζέψη, κανένας νὰ τοὺς
ποιµάνη. Πρῶτα νὰ βοηθήσουµε
τοὺς δικούς µας ἀλλὰ καὶ τοὺς
ἄλλους, διότι ἔτσι θὰ ἔχουµε καὶ
φιλελληνισµό, ἔτσι θὰ ἔχουµε
πραγµατικοὺς φιλέλληνες. ∆ιότι
ἕνας φίλος µοῦ ἔλεγε χαρακτηρι-
στικὰ ὅτι οἱ κυριότεροι ὑποκινητὲς
τοῦ ἀνθελληνισµοῦ εἶναι πολλὲς
φορὲς οἱ Ἕλληνες, γιατί δὲν προσ -
έχουν.

Γιατί λοιπὸν νὰ εἴµαστε γιὰ µία
ἀκόµη φορά αὐτόχειρες; Μᾶς πα-
ρουσιάζεται µία εὐκαιρία, ἂς µὴ
τὴν διώξουµε καὶ αὐτήν. Ἀµήν.

Συµπληρωµατικὴ 
ὁµιλία π. Μάρκου

Σὲ ὅσα µᾶς εἶπε ὁ ἀγαπητὸς π.
Κοσµᾶς, ἄς µοῦ ἐπιτραπῆ κάτι νὰ
συµπληρώσω ἀπὸ σηµερινὲς
πληροφορίες, πρόσφατες, πολὺ
πρόσφατες γιὰ τὸν τρόπο µὲ τὸν
ὁποῖο ἐξελέγη ὁ νέος Πατριάρχης
τῆς Σερβίας.

Πράγµατι πρόκειται γιὰ ἕνα
πολὺ ἀσκητικὸ ἄνθρωπο, ταπει-
νό, ταπεινότατο, ἀγωνιστή· ἦταν
Μητροπολίτης στὴ περιοχὴ τοῦ
Κοσσυφοπεδίου, ἐκεῖ ποὺ µᾶς
ἀνέφερε, ἔχει φάει πολλὲς φορὲς
ξύλο ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ
τοὺς ἄλλους, µάρτυρας τῇ προ-
αιρέσει καὶ ἀγωνίσθηκε σὲ ὅλη
του τὴν ζωή µὲ µεγάλη πίστη, µὲ
µεγάλη ταπείνωση. Ἔχει ἔλθει
ἐδῶ στὴν Ἀθήνα, ἔχει σπουδά-
σει στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ µά-
λιστα καὶ ὅταν ἔγινε Ἐπίσκοπος
ἐν ἀγνοίᾳ του ἔγινε, χωρὶς νὰ τὸ
περιµένῃ. Εἶχε ἔλθει ἐδῶ ὁ Πα-
τριάρχης τῆς Σερβίας ὄχι ὁ νῦν ὁ
Γερµανός, ζῇ ἀκόµη ὁ Βικέντιος
καὶ ρώτησε σχετικῶς διά τὸν
ἴδιο, τὸν ὁποῖον δὲν τὸν καλοή-
ξερε παρ᾽ ὅτι ἦταν Σέρβος.
Ἦταν ὁ Σπυρίδων τότε ὁ ἀρχιε-
πίσκοπος καὶ ρώτησε καὶ ὁ Σπυ-
ρίδων, γιατί καὶ ἐκεῖνος δὲν τὸν
ἤξερε βέβαια τί ἄνθρωπος ἦταν
αὐτὸς ὁ Ἱεροµόναχος καὶ τοῦ
εἶπαν τὶς καλλίτερες πληροφο-
ρίες, πολὺ καλὰ λόγια. Εἶπε
λοιπὸν στὸν Πατριάρχη τὸν Σέρ-
βο ὅτι, ἂν εἴχαµε δύο τρεῖς σὰν
αὐτούς, θὰ ἀναµορφώναµε τὴν
Ἐκκλησία πραγµατικὰ καὶ τὴν δι-
κή µας καὶ τὴ δική σας. Ἐνθου-
σιάστηκε ὁ Σέρβος Πατριάρχης
καὶ τὸν πρότεινε ἐν ἀγνοίᾳ του,
ἀλλὰ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Σερ-
βίας δὲν ἤξεραν ποιὸν ψήφιζαν
καὶ τελικὰ βγῆκε ὁ Παῦλος. Ἔδει-
ξε µία ζωή πολλὴ σπουδαία·
ἀπὸ βαθειὰ χαράµατα σηκώνε-
ται, 4 ἡ ὥρα τὸ πρωὶ κάνει τὸν
κανόνα του, τὶς µετάνοιές του καὶ
ἐν συνεχείᾳ στὶς 7 ἡ ὥρα πάει
στὴν Ἐκκλησία, κάνει τὶς ἀκολου-
θίες, τὴν θεία Λειτουργία, τὰ πάν-
τα, ἐκκλησιαστικὸς ἄνθρωπος
καὶ ἀσκητικός. ∆ὲν ἔχει κανένα
ποὺ νὰ τὸν βοηθῇ, κανένα ὑπη-
ρέτη, προσωπικῶς µαγειρεύει.
Ἐπίσης καὶ στὴν διακονία µεγά-
λος, πολὺ µεγάλος καὶ στὴ φιλο-
ξενία, στὴν ταπείνωση δηλαδὴ
καὶ οὐδέποτε ἐχρησιµοποίησε
αὐτοκίνητο δικό του, δικό του
αὐτοκίνητο δὲν ἔχει, ἄλλοι βέ-
βαια ἔχουν καὶ εἶχε πεῖ ὅτι ἐγὼ
θὰ ἀποκτήσω αὐτοκίνητο, ὅταν
καὶ ὁ τελευταῖος κάτοικος τῆς
Μητροπόλεώς µου θὰ ᾽χη αὐτο-
κίνητο, µὲ ἀποτέλεσµα φυσικὰ
αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον καὶ ποτὲ δὲν
ἀπέκτησε αὐτοκίνητο. Κάποτε
ταξίδευε µὲ τὸ τραῖνο, µὲ τὴν
συγκοινωνία, µὲ τὸ λεωφορεῖο,
ἑτοίµαζε τὰ πράγµατά του χωρὶς
κανένα βοηθό, µόνος του τὰ ἑτοί-
µαζε, πήγαινε ἐκεῖ ταπεινά, λει-
τουργοῦσε τὰ πάντα. Τώρα
λοιπὸν ἐπειδὴ ἔχει ἀρρωστήσει
πολύ, εἶναι ὑπέργηρος ὁ Πα-
τριάρχης ὁ Γερµανὸς εἶναι πλέον
τῶν 90 ἐτῶν, εἶναι 93 ἐτῶν περί-
που καὶ δὲν µποροῦσε βέβαια ἡ
Ἐκκλησία νὰ προχωρήση, δη-
λαδὴ ἐργαζόντουσαν ἀλλὰ δὲν
εἶχαν ἐπικεφαλῆς καὶ εἶπαν ὅτι
πρέπει νὰ προχωρήσουµε στὴν
ἐκλογὴ τοῦ Πατριάρχη. Ἦταν
δύο Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι δι-
ηύθυναν τὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἦταν
σίγουροι γιὰ τὴν ἐκλογή. Αὐτοὶ
περίµεναν ἕνας ἐκ τῶν δύο θὰ
ἔβγαινε Πατριάρχης οὔτε κατὰ
φαντασία νὰ βγῇ ὁ Παῦλος, ὁ

ὁποῖος εἶναι καὶ φιλαγιορείτης,
ἔχει πάει στ᾽ Ἅγιο Ὄρος, στὸ Χι-
λανδάρι καὶ στ’ ἄλλα µοναστή-
ρια, µιλάει ἑλληνικά, θαυµάσια
ἑλληνικά. Λοιπὸν ἔχουν ἕνα σύ-
στηµα ἀπὸ τοὺς δώδεκα ἐκλέ-
γονται οἱ ἕξι, µπαίνουν στὴ Σύνο-
δο καὶ ἀπὸ τοὺς ἕξι οἱ τρεῖς.
Ἔκανε µία προσπάθεια ἕνας
Ἐπίσκοπος τουλάχιστον νὰ τὸν
βάλουν στὸ τριπρόσωπο ποὺ
λένε, νὰ περάση νὰ µπῇ στὸ τρι-
πρόσωπο καὶ αὐτὸ βέβαια ἔγινε.
Τὸ σύστηµα λιγάκι τὸ ἔχουν
ἀλλάξει τώρα οἱ Σέρβοι, ἐπειδὴ
φοβόντουσαν ἐπιδράσεις ἀπὸ
τοὺς κοµµουνιστὰς δηλαδὴ νὰ
µὴ ἐκλέγεται κοµµουνιστὴς Πα-
τριάρχης, ἀλλὰ νὰ ἔχουν ἕνα
ἄνθρωπο πιστό, ὅσο τὸ δυνατὸν
καὶ γι’ αὐτὸ ὅταν φθάνουν στὸ
τριπρόσωπο µετὰ γίνεται διά
κλήρου, οὕτως ὥστε νὰ µὴ µπο-
ρεῖ νὰ ἐλεγχθῆ ἡ κατάσταση καὶ
ἀπὸ ἄλλες δυνάµεις καὶ λοιπὸν
ἔφθασαν στὸ τριπρόσωπο οἱ
δύο ποὺ ἦταν γνωστοὶ καὶ δυνα-
τοὶ καὶ διηύθυναν τὸ Πατριαρχεῖο
καὶ ὁ Παῦλος ὁ Σεβασµιώτατος
ἐν ἀγνοίᾳ του κατὰ κάποιον τρό-

πο ἂς ποῦµε καὶ ἐν ἀδυναµίᾳ
του. Ἔβαλαν ἕνα Ἱεροµόναχο καὶ
ἔκανε µία ἀγρυπνία τὸ βράδυ,
ἀγρύπνησε καὶ πρσηύχετο καὶ τὸ
πρωὶ ἔκανε θεία Λειτουργία, λει-
τούργησε καὶ πῆραν τοὺς τρεῖς
κλήρους καὶ τοὺς ἔβαλαν µέσα
στὸ Ἅγιο Ποτήριο, ἕτερον ἑκάτε-
ρον, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τράβηξαν
κλῆρο ποιὸς θὰ βγῇ καὶ βγῆκε ὁ
Παῦλος. Εἶπαν λοιπὸν ὅλοι ὅτι
αὐτὸ ἦταν θέληµα Θεοῦ, µίλησε
τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον.

Πραγµατικὰ ἀµέσως ἔδειξε τὰ
χαρίσµατά του· δὲν προχώρησε
σὲ ἐκλογὲς νέων ἐπισκόπων,
ἀλλὰ τοὺς βοηθοὺς Ἐπισκόπους
τοὺς ἔκανε ἀµέσως Ἐπισκόπους,
Μητροπολίτας· δηλαδὴ κατήργη-
σε ἐµµέσως τοὺς βοηθοὺς Ἐπι-
σκόπους ποὺ εἶναι Ἐπίσκοπος
χωρὶς Ἐπισκοπὴ καὶ δὲν εἶναι
σύµφωνα µὲ τὴν παράδοσή µας
αὐτό. Τοὺς ἔδωσε κρισίµους πε-
ριοχὰς ἐπὶ παραδείγµατι τὸν πα-
τέρα τὸν Ἀµφιλόχιο, τὸν Ἐπίσκο-
πο τὸν Ράντοβιτς, µεγάλος θεο-
λόγος καὶ διεθνῶς γνωστός, τὸν
εἶχαν ἐκλέξει Βανάτου καὶ ἦταν
καὶ καθηγητὴς Πανεπιστηµίου
καὶ τὸν διώρισε Μαυροβουνίου,
γιατί καὶ ἐκεῖ ἦταν ἕνας γέροντας
Ἐπίσκοπος καὶ ὑπῆρχε πρόβλη-
µα· δηλαδὴ ἐκεῖ οἱ Μαυροβου-
νιῶτες ἔχουν ἔτσι ἕνα στενὸ τοπι-
κισµὸ κατὰ κάποιο τρόπο, ποὺ
δὲν δέχονται ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ
συµπατριώτη τους καὶ ὁ π. Ἀµφι-
λόχιος ἦταν ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ µέρη
καί, ἐπειδὴ ἦταν ὑπέργηρος ὁ
ἄλλος Ἐπίσκοπος, ἦταν εὔκολο
νὰ τοποθετηθῆ ἐκεῖ. Αὐτὸ τὸ
εἶχαν προνοήσει οἱ Σέρβοι, γιατί
ἂν κατ’ εὐθεῖαν τὸν ἔκαναν, δὲν
θὰ µποροῦσαν νὰ τὸ ἐπιτύχουν
λόγῳ ἄλλων ἀντιδράσεων. Ἔτσι
λοιπὸν καὶ τὸν π. Ἀµφιλόχιο τὸν
διώρισε ἐκεῖ στὸ Μαυροβούνι
ποὺ εἶναι µία πολὺ κρίσιµος πε-
ριοχὴ καὶ διαλελυµένη Μητρόπο-
λη, µπορεῖ νὰ εἶναι 100, 120 ναοὶ
καὶ ζήτηµα νὰ ἔχῃ εἴκοσι ἱερεῖς,
25 ἱερεῖς. Ἐγκαταλελειµµένη
πολλὴ καὶ βέβαια γι᾽ αὐτὸν εἶναι
ἕνα µαρτύριο, γιατί εἶναι καὶ στὸ
Πανεπιστήµιο µεγάλη ἀπόσταση
ποὺ νὰ διδάσκῃ, τεράστια κενά,
µεγάλες ἀνάγκες, πιέσεις ἀπὸ
ἀθῴους ἐκεῖ καὶ κρατοῦντας καὶ
θέλει µία προσευχή, ὅπως ἔµαθα
καὶ σήµερα καὶ συµπαράσταση
νὰ τὸν σκεφθοῦµε, γιατὶ Ὀρθοδο-
ξία εἶναι σῶµα Χριστοῦ, ὅλοι µας
πρέπει νὰ αἰσθανώµεθα.

Τὸν π. Εἰρηναῖο ἐπίσης τακτο-
ποίησε σὲ Μητρόπολη καί, ἐπειδὴ
ὁ π. Κοσµᾶς µνηµόνευσε διὰ τὸν
π. Ἀρτέµιο τὸν Ραντοσάβλιεβιτς,
εἶναι µία πολλὴ σπουδαία µορφή,
πολὺ δυνατὸς θεολόγος, ἀσκητής,
ἐρηµίτης καὶ ζοῦσε χρόνια κοντὰ
στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ στὴν πε-
ριοχὴ αὐτὴ ποὺ ἦταν Ἐπίσκοπος
ὁ Πατριάρχης. Ἔχει κάνει µία
σπουδαία συν οδεία µὲ µοναχούς,
δεκαέξι περίπου µοναχοὺς καὶ τώ-
ρα κατὰ πᾶσα πιθανότητα θὰ
ἐκλεχθῆ ὡς Ἐπίσκοπος διάδοχος
τοῦ Πατριάρχου, ἕνας ἀσκητὴς
πάλι Ἐπίσκοπος, ἀπὸ τὴν ἔρηµο
τὸν παίρνει. Βέβαια ὁ π. Ἀρτέµιος
σπούδασε ἄριστα γιὰ τὸν Ἅγιο
Μάξιµο τὸν ὁµολογητὴ καὶ µάλι-
στα εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρη-
σία νὰ διαφωνήση καὶ µὲ τὸν ἴδιο
τὸν καθηγητή του. Ὁ καθηγητὴς
πολὺ γνωστὸς καὶ ἀγαπητός µας
ὑπεστήριζε ἄλλα πράγµατα γιὰ
τὸν Ἅγιο Μάξιµο καὶ ὁ Ἀρτέµιος
βάσει ἐκείνων ποὺ εἶχε διαβάσει,
διεφώνησε καὶ ὑπεστήριξε τὴν δι-
δακτορική του διατριβὴ βάσει
αὐτῶν ποὺ ἐπίστευε καὶ ποὺ εἶχε
συγκεντρώσει καὶ µελετήσει. Μετὰ
δὲν ἀνέλαβε κοσµικὰ ἀξιώµατα τί-
ποτε παρὰ πῆγε καὶ ἔγινε ἀσκη-
τής, ἐρηµίτης σὲ µία πολὺ κρίσιµο
περίοδο καὶ γι’ αὐτὸ τώρα ἀναµέ-

νεται ὅτι θὰ ἐκλεγῆ καὶ ἐκεῖνος διά-
δοχος τοῦ Πατριάρχου. Ἐν συνε-
χείᾳ καὶ ὁ π. Ἀθανάσιος καὶ
ἐκεῖνος ποὺ ἐµνηµονεύθη εἶναι κα-
θηγητὴς Πανεπιστηµίου καὶ
ἐκεῖνον πρόκειται νὰ τὸν κάνουν
Ἐπίσκοπο. Πράγµατι ἔχοµε δη-
λαδὴ µία ζηλευτὴ ἄνθιση κατὰ κά-
ποιο τρόπο στὴν Ἐκκλησία τῆς
Σερβίας καὶ µακάρι τέτοια γεγονό-
τα εὐχάριστα νὰ εἶναι καὶ γιὰ µᾶς.
Ἀλλὰ γιὰ νὰ µὴ βγάζουµε καὶ τὸν
ἑαυτό µας ἀπὸ τὸν ἀγῶνα, δὲν
εἶναι ἡ ἄσκηση καὶ ἡ νηστεία καὶ ἡ
προσευχὴ καὶ ἡ ταπείνωση µόνο
γιὰ τοὺς Ἐπισκόπους εἶναι γιὰ
ὅλους µας. Τί ὡραῖο πρᾶγµα
ὅπως ὁ νῦν Πατριάρχης ζῆ τόσο
ἁπλὰ καὶ τόσο ταπεινὰ νὰ ζοῦµε
καὶ µεῖς. Νὰ εἴµαστε αὐτάρκεις, νὰ
µὴ ζητοῦµε ὑπηρέτες κατὰ κάποιο
τρόπο νὰ µὴ θέλουµε νὰ µᾶς τὰ
ἑτοιµάζουν ὅλα ἕτοιµα, ὅπως κα-
ταντήσαµε σχεδὸν τώρα. Νὰ κά-
νουµε καὶ λίγες µετάνοιες. Ἕνας
Πατριάρχης δὲν τὸ θεωρεῖ
ἐντροπὴ νὰ κάνη τὶς µετάνοιές
του, τὸν κανόνα του δηλαδὴ τὸν
µοναχικὸ καὶ ἄλλα, νὰ προσεύχε-
ται. Ἐπίσης τὸν παλαιὸ Πατριάρχη
δὲν µποροῦσαν εὔκολα νὰ τὸν
δοῦν. Αὐτὸς εἶναι πολὺ προσιτός,
πηγαίνει καὶ στὰ µαγαζιά, κουβεν-
τιάζει µὲ τὸν κόσµο, παίρνει καὶ
κάτι, ὅ,τι ἔχει χρεία, πάει καὶ στὴ
Θεολογικὴ Σχολή, κάνει ἑσπερινὸ
µαζί, µαζὶ µὲ τοὺς φοιτητὰς καὶ
ἔχουν πανηγύρι, πνευµατικὸ τώρα
µεγάλο πανηγύρι, χαίρονται· δη-
λαδὴ ἔγινε ἡ ἐκλογή του πολὺ
πρόσφατα καὶ τοῦ π. Ἀµφιλοχίου
τέλος τοῦ ἔτους 30 ∆εκεµβρίου,
νοµίζω ὁ διορισµός του ἐκεῖ.

Τέτοια φαινόµενα πρέπει νὰ
παρακαλοῦµε τὸν Κύριο νὰ τὰ
ἔχουµε καὶ µεῖς, γιὰ νὰ γίνη καὶ ἡ
µαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ
εἶπε καὶ ὁ π. Κοσµᾶς, οὐσιαστι-
κή. Ἐνῷ ἅµα εἴµαστε κοσµικοὶ
ἄνθρωποι εἴτε κληρικοὶ εἴτε λαϊ-
κοί, ὁ ἄλλος δὲν πληροφορεῖται
ἀπὸ αὐτὰ τὰ πράγµατα. Τί θὰ τοῦ
δώσης, τί θὰ τοῦ προσφέρης;
Ἐὰν ὅµως ζοῦµε ἐν µετανοίᾳ,
ζοῦµε ὅπως θέλει ὁ Πανάγαθος
Θεός, ζοῦµε ὡς ὀρθόδοξοι ἀλη-
θινὰ τὴν Ὀρθοδοξία µας, τότε
πραγµατικὰ καὶ ὁ ἄλλος τὰ πι-
στεύει% καὶ γιὰ νὰ πῶ πάλι ἕνα
λόγο ἔτσι καὶ εἰς µνήµη καὶ τοῦ
µακαριστοῦ Φωτίου Κόντο-
γλου. Ὁ Κόντογλου ἦταν ἕνας
λαϊκὸς ἄνθρωπος, δὲν ἦταν Πα-
τριάρχης, δὲν ἦταν Ἐπίσκοπος,
δὲν φοροῦσε ράσο, ὅµως ἔδωσε
µία πολλὴ σπουδαία µαρτυρία
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἶχε πεῖ σὲ
ἀρκετοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν
µελέτη ποὺ εἶχαν καὶ ἀπὸ ἄλλα νὰ
δεχθοῦν νὰ γίνουν καὶ Ὀρθόδο-
ξοι, νὰ βαπτισθοῦν καὶ νὰ γίνουν
Ὀρθόδοξοι, τοὺς ἔπειθε. Ἂν δῆτε
τὰ γράµµατα τοῦ Φωτίου στὰ γαλ-
λικά, ἤξερε καὶ τὰ γαλλικὰ κάπως
καὶ τοὺς παραπέµπει κείµενα ἀπὸ
τὴν φιλοκαλία, ἀπὸ τὸν ἀββᾶ Ἰσα-
άκ, ἀπὸ ἄλλα, νὰ ἡ Ὀρθοδοξία
µας, νὰ τὸ µεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, συνεχῶς εὐκαίρως-ἀκαίρως
τοὺς ἀπεκάλυπτε καὶ µὲ τὶς
εἰκόνες βέβαια καὶ µὲ τὸν λόγο
του καὶ µὲ τὰ κείµενα τὰ Πατερι-
κά, τὸ µεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ βέβαια καὶ µὲ τὸ ἦθος του
καὶ µὲ τὴν ζωή του καὶ τὴν συνέ-
πειά του.

Αὐτὰ µᾶς ὑπέµνησε νοµίζω
καὶ ὁ ἀγαπητὸς π. Κοσµᾶς ὅτι
σήµερα ὑπάρχει µεγάλη ἀνάγκη
γιὰ µία τέτοια µαρτυρία. Εἶναι
µία πρόκληση καὶ ἐκεῖνοι βέβαια
ἔρχονται, ἂς πῶ τὴ λέξη, νὰ µᾶς
ἀλλάξουν τὰ φῶτα καὶ νὰ µᾶς
κάνουν µεγάλο κακὸ καὶ ἔχουµε
τὸν κίνδυνο ἀπὸ τοὺς Ἰεχωβά-
δες, τοὺς αἱρετικούς. Πῶς µέσα
στὶς φυλακὲς Αὐλῶνος εἶναι δυ-
σ τυχῶς 270 παιδιὰ φυλακισµέ-
νοι, ὀρθόδοξα παιδιὰ ἦταν κά-
ποτε, τοὺς παρέσυραν αὐτούς,
τώρα πᾶνε καὶ οἱ εὐρωβου-
λευτὲς καὶ ἄλλοι ἐκεῖ καὶ ἄλλοι
πολλοὶ πλῆθος αἱρετικῶν καὶ
ὅλοι αὐτοί· ἔχουµε ἕνα κίνδυνο
αὐτῆς τῆς φοβερῆς ἀλλοιώσε-
ως· νὰ µᾶς πάρουν τὸν θη-
σαυρὸ τὸν ἀνεκτίµητο ποὺ ἔχο-
µε σὰν Ὀρθόδοξοι.

Ἐὰν ὅµως προσέξουµε ὄχι µό-
νο δὲν θὰ χάσουµε αὐτὴ τὴν πί-
στη, αὐτὸ τὸν θησαυρὸ τὸν ἀνε-
κτίµητο, ἀλλὰ µποροῦµε πραγµα-
τικὰ νὰ τὸν θέσουµε στὴν ὑπηρε-
σία τοῦ Κυρίου µας καὶ ἄλλες
ψυχὲς νὰ δοῦν τὸ µεγαλεῖο τῆς πί-
στεως καὶ νὰ τὸ γευθοῦν καὶ νὰ
χαροῦν αὐτὴν τὴν πνευµατικὴ
ζωή, αὐτὴν τὴν ζωή ποὺ χαρίζει ἡ
Ὀρθοδοξία µας.

* Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία
διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὴν Ἑνωμέ-
νην Εὐρώπην τῶν μακαριστῶν π.
Μάρκου Μανώλη καὶ π. Κοσμᾶ
Λαυριώτου εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10) μετά τήν
ἔνταξίν μας (Δευτέρα 7.1.1981).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Παράδοσις Ἱ. Nαοῦ  
εἰς τὰ κατεχόµενα 

τῆς Κύπρου
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημ.

«Ἑστία» τῆς 6ης Ἰουνίου 2015:
«Συγκινητικὴ ἦταν ἡ τελετὴ πα-

ραδόσεως τῆς ἐκκλησίας τοῦ
Ἁγίου Αὐξεντίου, ποὺ βρίσκεται
στὸ κατεχόµενο χωριὸ Κώµη Κε-
πίρ, στὴν ἑλληνοκυπριακὴ πλευ-
ρά. Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία παρα-
δόθηκε στοὺς Ἑλληνοκυπρίους
µετὰ τὴν ὁλοκληρωση τῶν
ἔργων ἀναστηλώσεώς της σὲ µιὰ
τελετὴ ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ
τὶς κυπριακὲς ἀρχές, τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τὰ Ἡνωµένα
Ἔθνη. Στὸ ναὸ εἶχαν βρεθεῖ εἰκό-
νες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ µία προέρ-
χεται ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ περίοδο
καὶ εἶναι µεγάλης ἀξίας». 

Ὁ μακαριστός Πατριάρχης Σερβίας Παῦλος μεταβαίνει
εἰς τήν διακονίαν του χρησιμοποιῶν τὴν συγκοινωνίαν.

Ὁ μακαριστός λόγιος μο να-
χός π. Κοσμᾶς Λαυριώτης
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ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ∆ΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
ρίψατε πᾶσαν πλάνην καὶ ἔπειτα,
ἀφοῦ ἐπιστρέψετε εἰς τὴν Ἀλήθειαν
θὰ ἀνακαλύψετε ὅτι ὄχι µόνον δὲν
ἀπαιτεῖται ἀλλαγὴ ἡµεροµηνίας τοῦ
ἑορτασµοῦ τοῦ Πάσχα, ἀλλὰ οὔτε
κεραίας µιᾶς εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Ἡ ἱστορία µᾶς ἔχει διδάξει ὅτι οἱ ἑκά-
στοτε δηλώσεις τοῦ Πάπα δὲν περιέ-
χουν διαλλακτικότητα οὔτε ὑποχωρητι-
κότητα, ἀλλὰ δολιότητα καὶ ἐπιδίωξιν
ὑποταγῆς τῆς ἀµωµήτου Πίστεώς µας.

Αἵρεσις καὶ «καινοφανὲς»
συχνὰ συνυπάρχουν!

Ἂν ἐπιθυµῆ διὰ τοὺς Παπικοὺς νὰ
ἀλλάξη ἡµεροµηνίαν, ἐλεύθερος εἶναι
νὰ τὸ πράξη. Ἡ καταπάτησις καὶ
αὐτοῦ τοῦ ζητήµατος, τὸ ὁποῖον ἤδη
ἔχει ὁρισθῆ ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Πρώτην
Οἰκουµενικὴν Σύνοδον, δὲν ἐκπλήσ-
σει κανένα, διότι «ἑνὸς κακοῦ µυρία
ἕπονται», δηλ. ὅταν τὸ «γαϊτανάκι»
τῆς αἱρέσεως ἐκδιπλωθῆ, τότε ἡ µία
κατακύλισις διαδέχεται τὴν ἄλλην.
Πῶς εἶναι δυνατὸν τοὺς Ὀρθοδόξους
νὰ προβληµατίζη κάθε παραµικρὰ
ἀλλαγή, ἐνῶ τὶς αἱρέσεις ποτέ; Ἡ ἐξή-
γησις τῶν ἀδαῶν εἶναι ὅτι ἡ Ὀρθοδο-
ξία εἶναι συντηρητικὴ καὶ δυσανεκτικὴ
εἰς τὶς ἀλλαγές. Ὡστόσο, ἡ πραγµατι-
κότης εἶναι ὅτι τὸ «καινοφανὲς» εἶναι
ἐγγενὲς ἰδιοσυστατικὸν τῶν αἱρέσε-
ων. Κάθε αἵρεσις ἔρχεται νὰ ὑποστη-
ρίξη κάτι καινοφανὲς ἀναφορικῶς
πρὸς τὴν παραδεδοµένην Πίστιν καὶ
ἐκεῖ θεµελιώνει τὰ τοῦ οἴκου της. Ἑπο-
µένως, κάθε ἄλλο νεώτερον καινο-
φανὲς δὲν ἀποτελεῖ τροχοπέδην διὰ
τοὺς πιστούς της, ἀλλὰ φυσιολογικὴν
ἐξέλιξιν. Τέτοια καινοφανῆ δὲν εἶναι
µόνον τὰ ὅσα ἀπίστευτα ἔχουν κατὰ
καιροὺς διατυπώσει οἱ Μεταρρυθµι-
σµένοι (ἡ ἰδία ἡ λέξις δηλώνει ὅτι τὸ
«καινὸν» εἶναι τὸ χαρακτηριστικόν
τους, µετερρύθµισαν ἐκεῖνο ποὺ πα-
ρέλαβαν) ἀλλὰ καὶ τὰ νεώτατα δό γµα-
τα, τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα καὶ τῆς
ἀσπίλου συλλήψεως τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, τὰ ὁποῖα δὲν ἐσεβάσθη-
σαν τὴν σχεδὸν τότε δισχιλιετῆ Πα-
ράδοσιν. Ἂν ἐθέσπισαν καινοφανῆ
δόγµατα µίαν ἁπλῆν ἡµεροµηνίαν θὰ
σεβασθοῦν;

Προσοχὴ 
εἰς τὴν Πανορθόδοξον
Εὐκαίρως ἀκαίρως ἂς ἐπιστήσω-

µεν καὶ τὴν προσοχὴν εἰς τὴν λεγο-
µένην «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνο-
δον», τὴν ὁποίαν προετοιµάζουν
πυρετωδῶς. Βεβαίως, δὲν ἰσχυρι-
ζόµεθα ὅτι αἴφνης εἰς τὸ θεµατολό-
γιόν της θὰ προστεθῆ ἕνα τέτοιο ζή-
τηµα, ἀλλὰ µὲ ἀφορµὴν αὐτὴν τὴν
ἄνουν καὶ ἀπερίσκεπτον πρότασιν
τοῦ Πάπα, νὰ περισκεφθοῦν σχε-
τικῶς µὲ τὸ τί προετοιµάζουν νὰ θέ-
σουν εἰς ἐφαρµογήν. Οἱ Πρώτη καὶ
∆ευτέρα Βατικανὲς Σύνοδοι ἤρχι-
σαν µὲ τὶς προϋποθέσεις ἀνανεώ-
σεως καὶ ἐπιλύσεως προβληµάτων
καὶ τὸ µόνον τὸ ὁποῖον ἐπέτυχαν
ὕστερα ἀπὸ χίλια κύµατα, δαιδαλώ-
δεις διαδικασίες καὶ µακραίωνες
προσπάθειες, ἦταν νὰ λειτουργή-
σουν ὡς µάστιγα εἰς τὸ ἐσωτερικόν
τοῦ ἰδίου τοῦ Παπισµοῦ. Μήπως
δὲν προέκυψε τὸ σχίσµα τῶν Πα-
λαιοκαθολικῶν; Εἰς ταυτόσηµον

πειρασµὸν θέλουν νὰ εἰσέλθη καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία; 

Οὔτε συζήτησις 
διὰ κοινὴν ἡµεροµηνίαν
Ἐπιθυµοῦµε εἰς αὐτὸ τὸ σηµεῖον

νὰ παραθέσωµεν καὶ τὶς λίαν εὔστο-
χες παρατηρήσεις τοῦ µακαριστοῦ π.
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. Ὁ ἴδιος
προσκληθεὶς νὰ µετάσχη εἰς ἐπι-
τροπὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἰς τὰ πλαίσια τῆς προπαρασκευῆς
τῆς λεγοµένης «Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου» διετύπωσε  βαρύνουσες
ἀπόψεις. Κατ᾽ ἀρχὰς  ἀναφέρει
ρητῶς ὅτι «δὲν εἶµαι ὑπὲρ τῆς συγ-
κλήσεως Μεγάλης Συνόδου, ὑπὸ τὰς
διαγραφοµένας προϋποθέσεις».
Ἤλλαξαν οἱ προϋποθέσεις ἔκτοτε;
Οὔτε εἰς τὸ ἐλάχιστον. (∆ὲν ἀναλύο-
µεν περαιτέρω τὴν ἄποψιν αὐτήν, διὰ
νὰ ἐπικεντρωθῶµεν εἰς τὶς κυρίως
παρατηρήσεις του, οἱ ὁποῖες ἀφο-
ροῦν τὸ θέµα τοῦ Πάσχα). Κατὰ δὲ τὶς
παρατηρήσεις τὶς ὁποῖες ὑπέβαλε εἰς
τὴν Ἐπιτροπὴν καὶ οἱ ὁποῖες ἐδηµο-
σιεύθησαν µεταγενεστέρως, ἀνεφέρ-
θη καὶ εἰς τὶς ἀπόψεις περὶ τοῦ συνε-
ορτασµοῦ τοῦ Πάσχα µετὰ τῶν ἑτε-
ροδόξων, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀνακινηθῆ
ἀπὸ τὸ Πασχάλιον Μήνυµα τοῦ 1970
ὑπὸ τοῦ τότε µασόνου Πατριάρχου
Ἀθηναγόρου.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἦτο κατηγορηµα-
τικῶς ἀντίθετος πρὸς ὁποιανδήποτε
δηµιουργίαν «Παγκοσµίου Ἡµερολο-
γίου» καὶ ἐπεσήµανε ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος θὰ πρέπη νὰ ἀπορρί-
ψη ἐντελῶς παροµοίαν συζήτησιν. Ἡ
πρότασις αὐτὴ συνεζητεῖτο εἰς δια-
φόρους κύκλους ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν
τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ δοθῆ δῆθεν λύ-
σις, ἡ ὁποία θὰ ἱκανοποιοῦσε τὸ αἴτη-
µα κάποιων διὰ κοινὸν ἑορτασµὸν
τῶν µεγάλων ἑορτῶν ἀπὸ ὅλους,
δηλ. Ὀρθοδόξους, Παπικοὺς καὶ
Προτεστάντες, ὅπως καὶ σήµερα
ἰσχυρίζεται ὁ Πάπας. Βεβαίως, µία
τέτοια θέσπισις θὰ ἱκανοποιοῦσε καὶ
θὰ εὐώδωνε µόνον τὰ σχέδια τῶν
Οἰκουµενιστῶν καὶ κανενὸς ἄλλου.
Ἀκόµη καὶ οἱ ἁπλοὶ πιστοὶ δὲν ἐνδια-
φέρονται διὰ κάτι τέτοιο.

Ἐπίσης, ὁ π. Ἐπιφάνιος ἂν καὶ
συµφωνοῦσε µὲ τὴν διόρθωσιν τοῦ
ὑπολογισµοῦ τῆς ἐαρινῆς ἰσηµερίας,
συµφώνως πρὸς τὰ νέα ἐπιστηµο-
νικὰ πορίσµατα τῆς ἀστρονοµίας,
ἐδήλωσε ἀπεριφράστως εἰς τὴν Ἐπι-
τροπὴν ὅτι δὲν θὰ πρέπη οἱ τοπικὲς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ προβοῦν
εἰς καµίαν ἀλλαγὴν καὶ διόρθωσιν.
Πρωτίστως, ἐπειδὴ ὡς ἄξονα εἶχε τὴν
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, προέτεινε ὅτι
πρέπει νὰ προηγηθῆ πολυετὴς ἀγὼν
διαφωτίσεως καὶ µόνον µετὰ τὴν ἐπί-
τευξιν τῆς συνειδητοποιήσεως ἐκ τοῦ
Πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
ἀνάγκης διορθώσεως αὐτοῦ, τότε καὶ
µόνον τότε θὰ ἦτο δυνατὸν ἡ Ἐκκλη-
σία νὰ προχωρήση εἰς τοιαύτην διόρ-
θωσιν (µόνον διόρθωσιν καὶ ὄχι
ἀλλαγήν). Ἂν αὐτὸ ἰσχύει διὰ τὸν ἑορ-
τασµὸν τοῦ Πάσχα, πόσον περισσό-
τερον δἰ  ἄλλα ζητήµατα.

Ἰδιαιτέρως, µάλιστα, εἰς τὴν ἐξαιρε-
τικὴν περίπτωσιν ποὺ κάποτε τὸ
ὅλον ζήτηµα ἐλάµβανε ὄντως µίαν
τοιαύτην τροπήν, καὶ πάλι ὁ π. Ἐπι-
φάνιος ἀπεριφράστως ἔγραφε εἰς τὸ

περιοδικὸν «ΕΝΟΡΙΑ» φ. 549, 10
Μαΐου 1974:

«Θὰ ἐπεθύµουν νὰ ὑποδείξω
εὐλαβῶς, ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, καὶ ἂν ἀκόµη (ὅπερ ἀπεύ-
χοµαι) συµφωνήσῃ εἰς τὴν ἄµεσον
διόρθωσιν τοῦ ὑπολογισµοῦ τῆς ἰση-
µερίας καὶ τῆς πανσελήνου, ἀποφύγῃ
ἀπολύτως νὰ συνδέσῃ τὴν διόρθωσιν
πρὸς τὴν ἐπίτευξιν κοινοῦ ἑορτασµοῦ
µετὰ τῶν ἑτεροδόξων. Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος, ἂν εὑρεθῇ ἐνώπιον
προτάσεως περὶ κοινοῦ ἑορτασµοῦ
τοῦ Πάσχα ἢ οἱανδήποτε ἄλλης
ἑορτῆς µετὰ τῶν ἑτεροδόξων, ὀφείλει
νὰ ἀρνηθῇ καὶ συζήτησιν κἂν περὶ τοῦ
θέµατος. Τοιαύτη συζήτησις πρέπει νὰ
ἀποκλεισθῇ παντὶ σθένει καὶ πάσῃ θυ-
σίᾳ, διότι ἀποτελεῖ ἀνατροπὴν ἐκ θε-
µελίων τῆς Ὀρθοδόξου ∆ογµατικῆς καὶ
ἰδίᾳ τῆς Ἐκκλησιολογίας. Ἢ πιστεύο-
µεν ὅτι εἴµεθα ἡ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἢ δὲν πιστεύο-
µεν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πεποι-
θυῖα ὅτι αὕτη καὶ µόνη εἶνε τὸ Σῶµα
τοῦ Χριστοῦ, ὁ στῦλος καὶ τὸ ἑδραίωµα
τῆς Ἀληθείας, τὸ Ταµεῖον τῆς Χάριτος,
τὸ Ἐργαστήριον τῆς Σωτηρίας, ἐνδια-
φέρεται µὲν ζωηρότατα περὶ τῆς εἰς
αὐτὴν ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανηµέ-
νων, ἀδιαφορεῖ ὅµως τελείως περὶ τῶν
ἐσωτερικῶν αὐτῶν ζητηµάτων, ἐν
ὅσῳ οὗτοι µένωσιν ἐν τῇ πλάνῃ. Ἡ
Α´Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ἠθέλησε νὰ
θεσπίσῃ κοινὸν ἑορτασµόν, ἀλλὰ διὰ
τὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας, οὐχὶ διὰ τοὺς
ἐκτὸς αὐτῆς εὑρισκοµένους. ∆ὲν συν -
εζήτησεν οὔτε µετὰ τῶν Γνωστικῶν,
οὔτε µετὰ τῶν Μαρκιωνιτῶν, οὔτε µετὰ
τῶν Μανιχαίων, οὔτε µετὰ τῶν Μον-
τανιστῶν, οὔτε µετὰ τῶν ∆ονατιστῶν,
ἵνα εὕρῃ βάσιν συνεννοήσεως περὶ
κοινῶν ἑορτασµῶν. Καὶ ὅτι βραδύτε-
ρον ἀπεκόπησαν ἐκ τοῦ Σώµατος τῆς
Ἐκκλησίας οἱ Ἀρειανοί, οἱ Νεστοριανοί,
οἱ Μονοφυσῖται, οἱ Εἰκονοµάχοι κ.λπ.,
ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε διενοήθη νὰ
προέλθῃ εἰς συνεννοήσεις µετ  ̓αὐτῶν
πρὸς θέσπισιν κοινοῦ ἑορτασµοῦ εἴτε
τοῦ Πάσχα εἴτε οἱασδήποτε ἄλλης
ἑορτῆς. Ἡ Ἐκκλησία ρυθµίζει τὰ ζητή-
µατα Αὐτῆς, λαµβάνουσα ὑπ᾽ ὄψιν
ἀποκλειστικῶς καὶ µόνον τὸ συµφέρον
τῶν µελῶν Αὐτῆς καὶ οὐχὶ τὰς ἐπιθυ-
µίας τῶν ἐκτὸς Αὐτῆς εὑρισκοµένων.
Ἂν οἱ ἑορτασµοὶ τῶν αἱρετικῶν συµπί-
πτωσι µετὰ τῶν τοιούτων τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἂς συµπίπτωσιν. Ἂν δὲν συµπί-
πτωσιν, ἂς µὴ συµπίπτωσιν. Ἡ
Ἐκκλησία δὲν συσκέπτεται ἐπὶ ἴσοις
ὅροις µετὰ τῶν αἱρετικῶν. ∆ιαλέγεται
βεβαίως µετ  ̓αὐτῶν, ἀλλ  ̓ἵνα δείξῃ εἰς
αὐτοὺς τὴν ὁδὸν τῆς ἐπιστροφῆς. Τὸ
νὰ συγκροτῶνται «Οἰκουµενικὰ Συµ-
πόσια» ἢ ἄλλου τύπου Συνέδρια µε-
ταξὺ τῶν Ὀρθόδοξων καὶ τῆς παν-
σπερµίας τῶν αἱρετικῶν καὶ ἐν αὐτοῖς
νὰ συσκεπτώµεθα περὶ καθορισµοῦ
κοινῶν ἑορτασµῶν, ἐµµενόντων ὅµως
καὶ τῶν µὲν καὶ τῶν δὲ (Ὀρθοδόξων
καὶ αἱρετικῶν) ἐν τοῖς οἰκείοις ∆ογµατι-
κοῖς χώροις, τοῦτο, ἄγνωστον καὶ
ἀδιανόητον ὂν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς
Ἐκκλησίας, ὄζον δὲ ἀπαισίου θρη-
σκευτικοῦ συγκρητισµοῦ καὶ τεῖνον εἰς
τὴν καθιέρωσιν τῆς ἁρµονικῆς καὶ
ἀδιαταράκτου συνυπάρξεως ἀληθεί-
ας καὶ πλάνης, φωτὸς καὶ σκότους,
µόνον ὡς "σηµεῖον τῶν καιρῶν" δύ-
ναται νὰ ἑρµηνευθῇ».

Ν.Σ.

Ἡ Ἑλλὰς κινδυνεύουσα! Τὸ σκοτεινὸν...
ἄλλη ὕποπτα µουσουλµανικὰ κέντρα
ἐπιχειροῦν νὰ δηµιουργήσουν ἔνταση
καὶ διχασµό...». Μήπως λοιπὸν ἐπιχει-
ρεῖται νὰ κυκλωθῆ ἡ Ἑλλὰς ἐξ ἀνα-
τολῶν καὶ δυσµῶν ἀπὸ τὸ ἰσλάµ;

Τὸ τέµενος τῶν Ἀθηνῶν
καὶ τὸ σχεδιαζόµενον 

τῆς Θεσσαλονίκης
Ἀφελῶς ἀντιµετωπίζουν τὰ ζητήµα-

τα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν οἱ
πλεῖστοι τῶν βοώντων ὑπὲρ τῆς κατα-
σκευῆς τεµενῶν. Εἴτε λόγῳ ἰδεολο-
γικῶν παρωπίδων εἴτε διότι ἔχουν
ἐπηρεασθῆ ἀπὸ τὴν Εὐρώπην, ἡ
ὁποία οὐδόλως ἀντιλαµβάνεται τὴν θέ-
σιν τῆς Ἑλλάδος, διαδηλώνουν «διὰ
νὰ ὑπερασπιστοῦν τὶς µειονότητες»,
ὅπως λέγουν. Ὄχι µόνον ἡ ἱστορία
ἀλλὰ καὶ αἱ γεωπολιτικαὶ ἐξελίξεις δεί-
χνουν ὅτι ἡ κατακευὴ τεµένους ὑπηρε-
τεῖ πολιτικὰ καὶ ὄχι θρησκευτικὰ σχέ-
δια. Ὑπενθυµίζοµεν ἐδῶ τὸ πολύκρο-
τον ἄρθρον τοῦ ∆ηµητρίου Κατσαροῦ,
εἰς τὸ ὁποῖον ἰµάµης τῶν Ἀθηνῶν ἔλε-
γε ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ µουσουλµάνοι δὲν ἐπι-
θυµοῦν τέµενος, ἐνῶ ὅτι πολιτικοὶ πα-
ράγοντες τὸ προωθοῦν.

Ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν συµφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφηµερίδα «Μακεδο-
νία» λέγεται ὅτι ἐδήλωσε: «Ἡ Τουρκία
εἶναι ὑπὲρ τῆς ἄµεσης ἐπαναλειτουρ-
γίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὴ Χάλ-
κη, µὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἑλλάδα
θὰ ἐπιτρέψει τὴ λειτουργία τουλάχι-
στον ἑνὸς τζαµιοῦ στὴ Θεσσαλονίκη».
Ἡ τουρκικὴ πλευρὰ λοιπὸν ζητεῖ ἀµοι-
βαιότητα, τὴν ὥραν κατά τήν ὁποίαν ἡ
ἑλληνικὴ πλευρὰ εἶναι ἑτοίµη νὰ δώση
γῆ καὶ ὕδωρ! Ἑκατοµµύρια θὰ δαπα-
νηθοῦν ἤδη διὰ τὸ τέµενος µόνον εἰς
Ἀθήνας! Ὁ Γ. Γραµµατεύς κ. Γ. Κα-
λαντζῆς φέρεται ὡς νὰ ἔχη πλήρη
γνῶσιν καὶ νὰ ἔχη συµφωνήσει! ∆ηµο-
σίευµα τῆς ἐφηµερίδος «Ἀκρόπολη»
τῆς 19ης Μαΐου 2015 ἀποκαλύπτει:
«Τὸ ἔργο «Κατασκευὴ Τεµένους µὲ
Μετασκευὴ Ὑφισταµένου Κτηρίου
στὴν περιοχὴ Βοτανικοῦ», προϋπολο-
γισµοῦ 946.000 εὐρώ, θὰ κατασκευα-
στεῖ σὲ χῶρο 17 στρεµµάτων στὸν Βο-
τανικό, στὴ θέση παλαιοῦ συνεργείου
αὐτοκινήτων τοῦ Ναυτικοῦ. Τὸ τέµε-
νος, συνολικῆς ἐπιφάνειας περίπου
600 τετραγωνικῶν µέτρωνQ Τὴν
στιγµὴ ποὺ ὁ γιὸς τοῦ Σουλτάνου
Ἐρντογάν, ἁλωνίζει τὴν Θράκη καὶ µι-
λάει προκλητικὰ γιὰ αὐτονοµία, ἐµεῖς
τοὺς χτίζουµε µία σύγχρονη κερκό-
πορτα... ἀνέγερση Ἰσλαµικοῦ Τεµέ-
νους µὲ µέριµνα τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας καὶ ΘρησκευµάτωνQ Τὸν Ἰούνιο
2008 σὲ σύσκεψη ἡ ὁποία ἔλαβε χώ-
ρα στὸ ΓΕΝ µεταξύ τοῦ Γενικοῦ Γραµ-
µατέα ΥΠΕΠΘ καὶ τοῦ Α/ΓΕΝ ἐπανεξε-
τάσθηκε ἡ ἐξεύρεση χώρου 36.000
τ.µ. ἐντός τοῦ Ν. Ὀχ. ΒοτανικοῦQ Μι-
λώντας, πάντα, οἱ ναύαρχοι τοῦ ΑΝΣ
γιὰ ἐκτιµώµενα κόστη (καὶ ὄχι πραγµα-
τικὰ) ἀποφάσισαν ὅτι ἡ µεταφορὰ τῶν
ἐγκαταστάσεων τοῦ ΠΝ ἀπὸ τὸ Ναυ-
τικὸ Ὀχυρὸ Βοτανικοῦ, θὰ στοιχίσει
στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ 91.000.000 εὐρώ.
Ἡ κατασκευὴ τοῦ τεµένους ἔχει προ-
βλεφθεῖ περὶ τὰ 15.000.000 εὐρώQ
Συνολικὸ "ἐκτιµώµενο" κόστος
106.000.000 εὐρώ!!!».

Τὸ ἱστολόγιο triklopodia τῆς 17ης
Μαΐου 2015 σηµειώνει: «ἐντύπωση
προκαλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι πέρασε στὴν
Βουλὴ ἡ ἀνέγερση τεµένους χωρὶς κα-
µία ἠχηρὴ ἀντίδραση ἀπὸ δηµοσιο-
γραφικὲς ἢ λαϊκὲς-καθηµερινὲς πα-
τριωτικὲς φωνὲς ποὺ παλιότερα
ὠρύονταν γιὰ τέτοια θέµατα». Ἀφοῦ ὁ
Γενικὸς Γραµµατεύς ποὺ ἐκφράζει
µᾶλλον καὶ τὴν ἄποψιν τοῦ Προέδρου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος τὸν διετή-
ρησε εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν, συνεφώνησε,
ποῖος θὰ ἀποµείνη νὰ ἀντιδράση;

Ἡ Θράκη 
«ἐν µέσῳ ληστῶν»

Μετὰ τὴν εἰς Τίρανα, Ἀθήνας καὶ
ἐντὸς ὀλίγου εἰς Θεσσαλονίκην ἀνέ-
γερσιν τεµένους, σειρὰν ἔχει ἡ ἐπανα-
κίνησις τῶν πιέσεων δυνάµεων διὰ
τὴν ἀπόσχισιν τῆς Θράκης. Εἰς τὸ
koukfamily.blogspot.gr τῆς 17ης Μαΐου
2015 ἀνεγνώσαµεν: «Σὲ ἐξέλιξη εἶναι
τὸ  συνέδριο  µειονοτήτων   ποὺ  πρα -
γµατοποιεῖται ἀπὸ τὶς 13 Μαΐου στὴν
Κοµοτηνὴ καὶ ἔχει τὴν σφραγίδα τῆς
Ὁµοσπονδιακῆς Ἕνωσης Ἐθνικοτή-
των Εὐρώπης (FUEN) σὲ συνεργασία
µὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ὁµοσπονδία Τούρ-
κων ∆υτικῆς Θράκης, τὸ Κόµµα Ἰσότη-
τας, Εἰρήνης & Φιλίας καὶ τοῦ Συλλό-
γου Ἐπιστηµόνων Μειονότητας ∆υ-
τικῆς ΘράκηςQ Καθόλου τυχαῖα τὸ
Συνέδριο δὲν ξεκίνησε τὴν παραµονὴ
τῆς Ἐπετείου τῆς Ἀπελευθέρωσης τῆς
Θράκης, πού εἶναι ἡ 14η Μαΐου. Ἐπί-
σης, καθόλου τυχαῖο δὲν εἶναι ὅτι στὴν
πλειοψηφία τους οἱ σύνεδροι, ποὺ
παίρνουν µέρος, εἶναι ἐθνικοτήτων
ποὺ ζητοῦν τὴν ἀπόσχιση τῶν
ἐδαφῶν, ποὺ ζοῦν ἀπὸ τὰ κράτη ποὺ
ἀνήκουν. Σκῶτοι, Καταλανοί, Τυρολέ-
ζοι κ.ο.κ.». ∆ὲν ἔφθανε µόνον αὐτὸ
ἀλλὰ προέβησαν καὶ εἰς ὑπόπτους
ἐνεργείας, ὡς φαίνεται ἀπὸ τὴν
«Ἐµπρός» τῆς 29ης Μαΐου 2015: «οἱ
ἐγκάθετοι τῆς Ἄγκυρας ἔφτασαν στὸ
σηµεῖο νὰ φέρουν στὴν Ξάνθη ἀλλὰ
καὶ τὴν Κοµοτηνὴ τὸν γνωστὸ «ψευτο-
παπὰ» τῶν Σκοπίων, Νικόδηµο Τσαρ-
κνιᾶ ποὺ φωτογραφήθηκε µὲ τοὺς
«Ψευτοµουφτῆδες» Ξάνθης καὶ Κοµο-
τηνῆς, ἀναγνωρίζοντάς τους ὡς νόµι-
µους Μουφτῆδες µπροστὰ στὰ µέλη
τῆς FUENQ εἶναι αὐτὸς ποὺ αὐτοα-
ποκαλεῖται «ἐπίσκοπος Αἰγαιακῆς Μα-
κεδονίας»! Τὸ ἑλληνικὸν κράτος ἔδω-
σε ἄδειαν διὰ νὰ γίνη αὐτὸ τὸ «συνέ-
δριον»! Τί θὰ γίνη µὲ τάς καταγγελίας
µαύρου χρήµατος, ὅπως ἔγραψαν τὰ
katohika.gr τῆς 5ης Μαΐου 2015: «Ἡ
καταγγελία ἀφορᾶ Μουφτὴ ὅτι δὲν δη-
λώνει τεράστια ποσὰ ἀπὸ πράξεις
θρησκευτικοῦ περιεχοµένουQ Στὴν
καταγγελία ζητεῖται νὰ γίνει ἔλεγχος
στὶς ἀτοµικὲς φορολογικὲς δηλώσεις
του καὶ στοὺς τραπεζικοὺς λογαρια-
σµούς του».

Παρὰ καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ κ.
Τσαρκνιᾶ, καὶ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία
ἐκώφευσε! Καὶ πῶς νὰ µὴ κωφεύση,
ὅταν τίθεται εἰς λειτουργίαν ὁλόκληρον
πρόγραµµα ἰσλαµιστῶν ἱεροδιδασκά-
λων καὶ αἱ Θεολογικαὶ Σχολαὶ τὸ ὑπο-

στηρίζουν! Παραθέτοµεν τάς δηλώσεις
Καθηγητρίας τοῦ ΑΠΘ εἰς τὴν
«Αὐγὴν» τῆς 30ῆς Μαΐου 2015: «Αὐτὸ
ποὺ δὲν ὑπῆρχε, καὶ δὲν ἦταν οὔτε
σύννοµο µὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ ἰδεῶδες,
ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἔλλειψη µουσουλµά-
νων ἐκπαιδευτικῶν στὰ δηµόσια σχο-
λεῖα, τὰ ὁποῖα ἐπιλέγουν πλέον γιὰ τὴ
φοίτησή τους πολλοὶ µουσουλµάνοι
µαθητέςQ Μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ µαθή-
µατος στὰ δηµόσια σχολεῖα τῆς Θρά-
κης διαµορφώνεται µία ἀσφαλιστικὴ
δικλείδα ἐκπαίδευσης ἐντός τοῦ δηµο-
σίου σχολείου µὲ ἕνα εὐρύτερο διαπο-
λιτισµικὸ χαρακτήρα, ὁ ὁποῖος δὲν πε-
ριορίζεται στὰ στενὰ ὅρια, συναισθη-
µατικὰ καὶ χωρικά, ὁµολογιακῶν προσ -
εγγίσεων καὶ δηµιουργεῖ συνθῆκες
ἀµοιβαίας κατανόησης στὸ κοινὸ σχο-
λικὸ περιβάλλονQ Τὸ πρόγραµµα σὲ
ἁδρὲς γραµµές, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ
ἑλληνικὰ ἐκπαιδευτικὰ δεδοµένα,
«συν οµιλεῖ» µὲ τὸ οἰκεῖο ἰσλὰµ καὶ ἀνα-
ζητᾶ τρόπους δηµιουργικῆς ἀνάδειξής
του στὸ δηµόσιο σχολεῖο καὶ στὸν δη-
µόσιο χῶρο, ὡς φορέα Πολιτισµοῦ καὶ
µαρτυρίας στὴν περιοχὴ καὶ ὡς σηµεῖο
καταλλαγῆς καὶ συνάντησης µὲ τὸν
χριστιανισµό. Ἡ διδασκαλία τοῦ ἰσλὰµ
στὰ δηµόσια σχολεῖα τῆς Θράκης ἀπὸ
θεολόγους µουσουλµάνους πτυχιού-
χους τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ, ἰδιαίτερα ἐξει-
δικευµένων στὰ τῆς θρησκείας τους,
εἶναι ζητούµενο, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει τέ-
τοιου εἴδους σπουδὴ ἀκόµη σήµερα,
τὸν 21ο αἰώνα, στὴν ἙλλάδαQ Γιὰ τὴν
Ἑλλάδα ζητούµενο ἕως τὴ δεκαετία
τοῦ 1990 ἦταν τὸ ἄνοιγµα ἀπὸ τὶς κα-
θαρὰ ὁµολογιακὲς ἀναφορὲς σὲ ἕνα
µάθηµα πιὸ φιλικὸ πρὸς τὸν µαθητὴ
καὶ κριτικό, τὸ ὁποῖο θὰ σέβεται τὶς
ἀναφορὲς τοῦ κάθε µαθητῆ καὶ θὰ δια-
µορφώνει τὶς προϋποθέσεις κατανόη-
σης τοῦ θρησκευτικοῦ φαινοµένου καὶ
τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης σὲ σχέση
µὲ τὴν ἱστορία της καὶ τοὺς «ἄλλους».
∆ιότι ἡ ὀρθοδοξία ἔχει µακραίωνη
συµβίωση κυρίως µὲ τὸν κόσµο τοῦ
Ἰσλὰµ καὶ συνεχίζει διαλεγόµενη». 

Καλά, δὲν γνωρίζει ὅτι ἡ «µακραί-
ωνη συµβίωση» ἦτο ἐπιδίωξις τῶν
Χριστιανῶν; ∆υστυχῶς, φαίνεται πώς,
συµφώνως πρὸς τὸν καλὸν λογισµόν,
τὸ ἀποστειρωµένον ἀκαδηµαϊκὸν πε-
ριβάλλον διαθλᾶ τὸ φῶς µὲ τέτοιον
τρόπον, ὥστε νὰ µὴ γίνεται ἀντιληπτὸς
ὁ κίνδυνος. Καὶ πάλιν δὲν δικαιολο-
γεῖται ἡ ἐκπαίδευσις µουσουλµάνων,
διὰ νὰ ἐκπαιδεύουν µουσουλµάνους!
Τόσοι ἐθυσιάσθησαν «διὰ τοῦ Χριστοῦ
τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν» καὶ ἐµεῖς σήµε-
ρον ἐγίναµε καὶ φίλοι µὲ τὸ «οἰκεῖο»
Ἰσλάµ! Τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
Ὀρθοδόξους ἱεραποστόλους τοὺς
ἐσκέφθη κανεὶς ἢ τούς θεωροῦµε
ἀνοήτους πού δίδουν τὴν ζωὴν τους
καθηµερινῶς; Ἀνάµεσα εἰς ὅλα αὐτὰ
νὰ ὑπογραµµίσωµεν τὴν ὑποτίµησιν,
µὲ τὴν ὁποίαν ἐκφράζεται διὰ τὸν ὁµο-
λογιακὸν χαρακτῆρα! Συγχορδία µὲ
τὰς ἔξωθεν διαταγάς περὶ πολυπολιτι-
σµοῦ καὶ περὶ συµµορφώσεως πρὸς
τὰς ὑποδείξεις τῆς ἙσπερίαςQ Ἡ ∆ύ-
σις ὅµως µὲ αὐτὰ τὰ προτάγµατα δύει,
τὸν ἴδιο δρόµον θὰ πορευθῶµεν καὶ
ἐµεῖς; 

Ἡ ἀνασύστασις τῆς Ὀθωµ. 
Αὐτοκρατορίας

Εἰς πρόσφατα ἄρθρα του ὁ διακε-
κριµένος π. Γ. Μεταλληνὸς ἔθεσε τὸ
ἐρώτηµα, ἂν ὁδεύωµεν εἰς τὴν τρίτην
ἅλωσιν. Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ἡ ἀπάντησις
πρέπει νὰ εἶναι καταφατική. Ὁ
«Ἐρντογάν θεωρεῖ ὡς ἀπαραίτητο
στοιχεῖο ἀνασύστασης τῆς "Ὀθωµα-
νικῆς Αὐτοκρατορίας" τὴν ἐπαναφορὰ
τῆς Ἁγίας Σοφίας στὰ σκοτεινὰ χρόνια
ποὺ ὑπῆρξε τζαµί», ὅπως ἔγραψε ἡ
«Ἀκρόπολη» τῆς 26ης Μαΐου 2015 καὶ
ἀποδεικνύουν καὶ αἱ πρόσφατοι ἐκδη-
λώσεις διὰ τὴν Ἅλωσιν, κατὰ τὰς ὁποί-
ας ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας ἐζήτησε
τάγµα τοῦ στρατοῦ νὰ µεταµφιεσθῆ εἰς
Γενιτσάρους! Ἑποµένως, εἰς τὰ σχέδια
αὐτὰ δὲν εἶναι µόνον τὰ Τίρανα, ἡ Ἀθή-
να, ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ Θράκη ἀλλὰ
καὶ ἡ ἰδία ἡ Πόλις. Συµφώνως πρὸς τὸ
ἴδιο δηµοσίευµα «Πέρσι τέτοια ἐποχὴ
ὁ Τοῦρκος πρόεδρος σχεδίαζε ἰσλα-
µικὴ προσευχὴ µέσα στὴν ἱστορικὴ
Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινούπολης,
στὴν ὁποία θὰ λάβαινε µέρος ὁ ἴδιος
καὶ ἄλλοι ἡγέτες τοῦ ἰσλαµικοῦ κό-
σµου» καὶ τελικὰ ἂν καὶ αὐτὸ δὲν ἐπε-
τεύχθη, εἰς πρόφασιν ἐκδήλωσιν διὰ
τὸν Μωάµεθ ἀνεγνώσθη τὸ Κοράνιον!

Τοὺς τελευταίους µῆνας ἔχοµεν ἐπί-
σης γράψει διὰ τὴν συνεχῆ µετα-
τροπὴν παλαιῶν ἱερῶν ναῶν εἰς Τζα-
µιὰ καὶ συγκεκριµένως τριῶν ἐξ
αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἀφιερωµένοι εἰς
τὴν Ἁγίαν τοῦ Θεοῦ Σοφίαν (Νίκαια Βι-
θυνίας – Τραπεζοῦντα –Ἀνδριανούπο-
λις). Ὅλα αὐτὰ προεµήνυον τὰς ἐξελί-
ξεις, καθὼς λειτουργοῦν ὡς δοκιµα-
στικὰ προανακρούσµατα διὰ τὸ µεγά-
λο βῆµα τῆς µετατροπῆς τοῦ ἐµβληµα-
τικοῦ ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κων-
σταντινουπόλεως ἔπειτα ἀπὸ ἀρκετὰ
χρόνια καὶ πάλιν εἰς τέµενος. Μόλις
ὀλίγας ἡµέρας πρὶν συλλαλητήριον
µουσουλµάνων ἀπαιτεῖ τὴν ἄµεσον
µετατροπήν. Συµφώνως πρὸς δηµο-
σίευµα τῆς ἐφηµερίδας «Χουριὲτ» ἑκα-
τοντάδες Τοῦρκοι πολῖται ἀπαιτοῦσαν
νὰ γίνη τζαµὶ ὁ ναὸς καὶ κρατοῦσαν
πανό, ποὺ µεταξὺ ἄλλων, ἔγραφαν:
«Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ πρέπει νὰ ἀνοίξει ἐκ νέ-
ου ὡς τζαµὶ» ἢ «Ἀφῆστε νὰ θυσια-
στοῦµε γιὰ τὸ Ἰσλάµ»!

Ἡ διεθνοῦς φήµης Βυζαντινολόγος
κ. Ἀρβελὲρ εἶπε ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι τὸ
µόνον ἔθνος ποὺ δὲν κατάφερε νὰ
ἀπελευθερώση τὴν πρωτεύουσάν
του, τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ὡστόσο,
φαίνεται ὅτι ἡ διεθνὴς πολιτικὴ τῆς
Τουρκίας θὰ καταλάβη καὶ τὴν ἀρχαίαν
πρωτεύουσαν, τὴν Ἀθήνα, εἴτε µὲ τὴ
συναίνεσιν τοῦ Γ. Γ. Θρησκευµάτων
καὶ τῶν Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ εἴτε µὲ τὸν διαβαλκα-
νικὸν ἄξονα µουσουλµανικῶν τε-
µενῶν ποὺ προωθεῖ. ∆ύσµοιρος
Ἑλλάς, ποῖος θὰ σὲ σώση;

Ἄς µὴ ἀπελπιζώµεθα, ὁ Θεὸς εἶναι
µεγάλος καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψη νὰ ἐπέλ-
θη ἡ καταστροφή.

Ν.Σ.
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Ὁ Σεβ. Πειραιῶς διά τήν ὁμοφυλοφιλίαν
Πρωτεπιστάτης τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, Α  ́Ἀντιπρόεδρος ὁ Ἱερο-
µόναχος Νικόδηµος Λαυριώτης, Μέλη
Ἀρχιµ. Μεθόδιος, Ἡγούµενος Ἱ. Μονῆς
Χιλανδαρίου, Μοναχός Συµεών ∆ιονυ-
σιάτης κλπ». Εὐχερῶς ἀντιλαµβάνε-
σθε ὅτι ἡ οὐσιαστική παρουσία στήν
Ἁγιορειτική Ἑστία σάν Προέδρου τοῦ
∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη
Μπουτάρη καί ἡ µετ’ αὐτοῦ συνέργεια
τῶν ἀγαπητῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν
ὡς ἐκπροσώπων τοῦ ἁγιωνύµου
Ὄρους ἐγείρει τεράστιο θέµα γιά Σᾶς,
ἐκ τοῦ ὁποίου δέν µπορεῖτε νά ὑπεκ-
φύγετε µέ ὁποιαδήποτε δικαιολογία καί
ἐπίκληση νοµικῶν λόγων καί ἀπό τό
ὁποῖο διακινδυνεύετε τήν σωτηρία Σας
καί τήν κατά Θεόν ἐπιτυχηµένη ἔκβα-
ση τῆς Μοναχικῆς Σας ἀγωνιστικῆς
πορείας. ∆έν διαλανθάνει τῆς ἀντιλή-
ψεώς Σας ὅτι ὁ ∆ήµαρχος Θεσσαλονί-
κης κ. Γ. Μπουτάρης ἐπί 4η ἤδη φορά
συνδιοργανώνει στήν Ἁγιοτόκο Θεσ-
σαλονίκη τό βδέλυγµα τῆς ἀνατροπῆς
τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιο-
λογίας, τόν «κολοφώνα» τῶν ἁµαρτη-
µάτων, ὅπως θεολογικῶς ἀναφέρεται
καί παρέχει τόν τρόπο καί τόν χῶρο
στό βύθιο καί εἰδεχθές αὐτό κακούργη-
µα σέ βάρος τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ δη-
µιουργηθέντος τιµιωτάτου ἀνθρωπί-
νου προσώπου νά κορυβαντιᾶ καί νά
ὑπερηφανεύεται µέ τό πρόσχηµα τῆς
ἀναγνωρίσεως τῆς δῆθεν «διαφορετι-
κότητας», ἡ ὁποία συνίσταται στό γε-
γονός τῆς ἐκχυδαϊσµένης ἀνατροπῆς
τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιο-
λογίας καί τῆς ἀναγόρευσης τῆς παρά-
χρησης τῶν σωµατικῶν ὀργάνων σάν
δῆθεν ἀπελευθέρωσης ἀπό τήν «συ-
στηµική» ἀνθρωπολογία καί τά «δε-
σµά» τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου.

∆ιερωτῶµαι, Πανοσιολογιώτατοι καί
Ὁσιολογιώτατοι Πατέρες καί Ἀδελφοί,
δέν αἰσθάνεσθε ἔλεγχο συνειδήσεως
συνεργαζόµενοι γιά ὁποιονδήποτε
σκοπό, ὄχι µέ ἕνα συµπαθέστατο
ἁµαρτωλό συνάνθρωπό µας, ὅπως
ὅλοι εἴµαστε, ἀλλά µέ ἕνα ὁ ὁποῖος
προωθεῖ καί προάγει µέ τήν θεσµική
του ἰδιότητα καί τόν λόγο του τήν ἀνα-
τροπή τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας
καί ὀντολογίας, ὑπερασπιζόµενος
δῆθεν τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα καί
ἀντιστρατευόµενος στόν ἄφθιτο Νόµο
τοῦ Παναγίου Θεοῦ;

∆ιερωτῶµαι πάλι γιά ποιούς λόγους
ἐξήλθατε ἀπό τόν κόσµο Πατέρες καί
Ἀδελφοί, γιά νά ἐπανεισέλθετε κατά
τόν τρόπον τῆς πεσµένης µας φύσεως
σέ αὐτόν φέροντες τό Μέγα καί Ἀγγελι-
κό σχῆµα; Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι ἡ
σωτηρία δέν πηγάζει ἀπό τόν τόπο
ἀλλά ἀπό τόν τρόπο καί δέν πιστεύω
ὅτι παραβλέπονται ἀπό τήν ἀσκητική
Σας προσπάθεια οἱ µέχρι αἵµατος καί
µαρτυρίου εὐκλεεῖς ἀγῶνες τῶν Θεο-
φόρων Πατέρων µας γιά τήν διακρά-
τηση τῆς Θείας ἀληθείας, τοῦ Παναγί-
ου θελήµατος καί τῶν σωτηρίων θείων
ἐντολῶν τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Τί θά πεῖτε
στόν χρυσορρήµονα Ἅγιο Ἰωάννη,
πού ἀποκαλεῖ τό ἔγκληµα τῆς ὁµοφυ-
λοφιλίας «κολοφώνα» τῆς ἁµαρτίας,
ὅπως προανέφερα (Πρός τούς πολε-
µοῦντας τοῖς ἐπί τό µονάζειν εἰσάγουσι
3,8,PG 360-361) ὅταν ἀνέχεσθε σάν
Πρόεδρο τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας καί
συνεργάζεσθε µέ τόν κ. ∆ήµαρχο Θεσ-
σαλονίκης, πού προωθεῖ µέ τήν θεσµι-
κή του ἰδιότητα καί τόν λόγον του αὐτή
τήν τραγική ψυχοπαθολογική ἐκτροπή
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου;

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, µή
νοµίζετε ὅτι οἱ σχετικές ἐνέργειες τοῦ κ.
∆ηµάρχου καί ἄλλων ὁµοϊδεατῶν του
εἶναι ἁπλῶς «φολκλορικοῦ χα-
ρακτῆρος ἄνευ σηµασίας καί ἐπιπτώ-
σεων», ὅπως γνωστός σχολιαστής
ἔγραψε στόν ἡµερήσιο τύπο τῆς
9/6/2015 ἰσχυριζόµενος πονηρά ὅτι
δῆθεν ὁ Παναγιώτατος ἅγιος Θεσσα-
λονίκης κ. Ἄνθιµος προωθεῖ τό θέµα
µέ τήν ἀρνητική διαφήµιση πού τοῦ κά-
νει, γιατί ὅλες αὐτές οἱ ἐνέργειες δηµι-
ουργοῦν τό κατάλληλο κλῖµα γιά τήν
ἅλωση τῆς πνευµατικῆς µας ταυτότη-
τος καί τήν θεσµοθέτηση ἀπό τήν Πο-
λιτεία τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης
ὀντολογίας. Ἤδη ὁ ἐπί τῆς ∆ικαιοσύ-
νης ἁρµόδιος Ὑπουργός ἀνήρτησε
στήν «∆ιαύγεια» τό νοµοσχέδιο τοῦ
αἴσχους, γιά νά τό καταστήση Κανόνα
δικαίου τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τό
τραγικό αὐτό τερατούργηµα γιά τήν
ἐπέκταση τοῦ λεγοµένου συµφώνου
συµβίωσης στά λεγόµενα «ὁµόφυλα
ζευγάρια», πού εἶχε καταρτίσει ἡ Νο-
µοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή στήν
ὁποία µετεῖχε.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σάν Σῶµα
Χριστοῦ, εἶναι τό ἰατρεῖο τῶν ψυχικῶν
καί σωµατικῶν παθῶν καί ἡ χώρα τῶν
µεταποιουµένων ἁµαρτωλῶν, καί ὄχι
τῶν σατανικῶς καί ἀµετανοήτως ἐµµε-
νόντων στήν διαστροφή τῆς ἀληθείας
καί τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί
ὀντολογίας.

∆ιαχρονικά, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀγωνιζοµένη ἐπί τῆς
Γῆς, στηλιτεύει τήν πολυποίκιλη τραγι-
κότητα τῆς εἰδεχθοῦς ἁµαρτίας, ὡς
ἀποκοπῆς καί σχάσης ἀπό τήν κοινω-
νία µέ τόν Ζῶντα Θεό, τόν ∆ηµιουργό
τῆς ζωῆς, καί ὄχι τόν ἁµαρτωλό
ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο περιθάλπει διά
τῶν εὐχῶν καί τῶν ἱερῶν µυστηρίων
της καί περιβάλλει µέ ἄφατη στοργή
καί συµπάθεια, ἐφαρµόζοντας κατά
περίπτωση καί τήν οἰκονοµία, µέσῳ
τῆς ὁποίας ρυθµίζει τήν ἐπιστροφή καί
ἀνάνηψή του.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέβεται τήν
προσωπική καί ἰδιωτική ζωή κάθε
προσώπου, ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύθερη
ἐπιλογή. ∆έν ἔχει πρόθεση οὔτε νά
ἐπέµβει ρατσιστικά, οὔτε νά ἀναστείλει
δικαιώµατα καί ἐλευθερίες.

Ἡ ἀπενοχοποίηση, ὅµως, τοῦ
ἐγκλήµατος τῆς ἀνατροπῆς τῆς
ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολο-
γίας, µέ τήν θεσµική ἀναγνώριση τῶν
αἰσχίστων παθῶν τῆς ὁµοφυλοφιλίας
σήµερα, τῆς παιδοφιλίας αὔριο (βλ.
Ὁλλανδία) καί τῆς κτηνοβασίας µεθαύ-
ριο (βλ. Γερµανία), ἀποτελεῖ ἀσύγγνω-
στο καί τερατῶδες κακούργηµα εἰς βά-
ρος τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου, τό ὁποῖο ἐξισώνεται
πλήρως µέ τήν ὕβρη τῶν Σοδόµων καί
Γοµόρρων. Ἡ ἀθώωση, ὑποστήριξη
καί παρουσίαση τῶν αἰσχρῶν καί ἀτί-

µων παθῶν ὡς δῆθεν φυσιολογικῆς
καταστάσεως καί ὡς ἁπλῆς διαφορετι-
κότητος προσκρούει στήν πανανθρώ-
πινη συνείδηση, ἡ ὁποία ἀνά τούς
αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυσιολογική σε-
ξουαλική συµπεριφορά τίς σχέσεις
ἀνάµεσα στόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα,
στό ἄρσεν καί τό θῆλυ πού ἐντός τοῦ
µεγάλου µυστηρίου τοῦ γάµου ἀπο-
βαίνει συνδηµιουργός τῆς ζωῆς µέ τόν
Πανάγιο Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ ἀνθρώπινη
φυσιολογία καί ὀντολογία. Κάθε ἄλλη
σχέση ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη ὀντο-
λογία, ὡς παρά φύσιν ἐκτροπή, ἡ
ὁποία δέν παρατηρεῖται οὔτε καί στά
ζῶα, παρά τά κατασκευασθέντα «ντο-
κιµαντέρς» τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήµα-
τος.

Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή, πού ἐκφρά-
ζει τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, τοῦ ∆ηµιουρ-
γοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί σοφοῦ Γνώστη
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει
τήν ὁµοφυλοφιλία ὡς πάθος, ἀτιµία
καί ἀσχηµοσύνη, τό ὁποῖο τιµωρήθηκε
αὐστηρά µέ φωτιά καί θειάφι στήν πό-
λη τῶν Σοδόµων καί Γοµόρρων. Γιά τό
σύνολο τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁµοφυ-
λοφιλία εἶναι τό πιό σιχαµερό καί ἀκά-
θαρτο ἁµάρτηµα καί ἀποτελεῖ µεγάλη
ἀσέβεια πρός τόν Θεό-∆ηµιουργό τοῦ
ἀνθρώπου σέ ἄρσεν καί θῆλυ καί βλά-
σφηµη κατάργηση τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ δηµόσια προβολή τῆς ὁµοφυλο-
φιλίας, ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλει τήν
δηµόσια αἰδῶ καί τήν θρησκευτική µας
συνείδηση, στέλνει πρός τούς νέους
µηνύµατα ἀνώµαλης σεξουαλικῆς
συµπεριφορᾶς καί ἀποτελεῖ τορπίλλη
στά θεµέλια τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας
καί τῆς κοινωνίας µέ τό ὀξύ δηµογρα-
φικό πρόβληµα, ἀλλά καί αἰτία ψυχο-
παθολογικῶν διαταραχῶν στά παιδιά,
πού θά ἀνατραφοῦν ἀπό ὁµοφυλοφι-
λικά ζεύγη, ὅπως θά ἐπιδιωχθεῖ στό
ἑπόµενο στάδιο . 

Στὸν νέο αἰώνα τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, ποὺ πραγµατοποιεῖται µέσα
στὴν ἱστορικὴ πορεία καὶ ζωὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐγκαταλείπον-
ται τὰ παλαιὰ πάθη, τὰ γήϊνα, τὰ σαρκι-
κά, καὶ βιώνεται ἀπὸ τώρα, κατὰ τὶς δυ-
νατότητες κάθε πιστοῦ, εἴτε µέσα στὸν
εὐλογηµένο θεσµὸ τοῦ γάµου ὡς
ἐγκράτεια καὶ σωφροσύνη, εἴτε στὸν
ἰσάγγελο βίο τῶν µοναχῶν µὲ τὴν
ἀρετὴ τῆς παρθενίας, ἡ πορεία ἀπὸ τὸ
«κατ  ̓εἰκόνα» στό «καθ  ̓ὁµοίωσιν», ἡ
νίκη τοῦ πνεύµατος ἐπὶ τῆς σάρκας, ἡ
ἀγγελοποίηση τοῦ ἀνθρώπου στὴ θέ-
ση τοῦ φθονεροῦ καὶ ἐκπεσόντος ἀπὸ
τὴν ἀγγελικὴ τάξη Ἑωσφόρου. Ἀναφε-
ρόµενος ὁ Χριστὸς στὴν αἰφνιδιαστικὴ
ἔλευση τῆς ἡµέρας τῆς κρίσεως, ποὺ
θὰ ξαφνιάσει ὅσους ἀνέµελα καὶ
ἀφρόντιστα ζοῦν µέσα στὶς ὑλικὲς καὶ
σαρκικὲς ἀπολαύσεις, λέγει ὅτι θὰ πά-
θουν αὐτὸ, ποὺ ἔπαθαν πρὸ τοῦ κατα-
κλυσµοῦ οἱ ἄνθρωποι, δίνοντάς µας
ἔτσι ἀκριβέστατη εἰκόνα τῆς ὑλιστικῆς
καὶ σαρκικῆς ζωῆς τους: «Ὥσπερ γὰρ
ἦσαν ἐν ταῖς ἡµέραις τοῦ Νῶε ταῖς πρὸ
τοῦ κατακλυσµοῦ τρώγοντες καὶ πί-
νοντες, γαµοῦντες καὶ ἐκγαµίζοντες,
ἄχρι ἧς ἡµέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κι-
βωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ
κατακλυσµὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας,
οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ
τοῦ ἀνθρώπου». Ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς προσθέτει καὶ τὸν τρόπο ζωῆς
τῶν Σοδοµιτῶν, ὅµοιο πρὸς τὴν ζωὴ
τῶν ἀνθρώπων πρὸ τοῦ κατακλυ-
σµοῦ: «Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡµέ-
ραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡµέ-
ραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· ἤσθιον,
ἔπινον, ἐγάµουν, ἐξεγαµίζοντο, ἄχρι ἧς
ἡµέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,
καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσµὸς καὶ ἀπώλε-
σεν ἅπαντας. Ὁµοίως καὶ ὡς ἐγένετο
ἐν ταῖς ἡµέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον,
ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκο-
δόµουν· ᾗ δὲ ἡµέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ
Σοδόµων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽
οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας» . Ὁ
ἴδιος εὐαγγελιστὴς παρουσιάζει τὸν
Σωτῆρα Χριστὸ νὰ ἐξαγγέλλει τὸν νέο
αἰώνα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπου οἱ
ἄνθρωποι ἐγκαταλείπουν τὰ σαρκικὰ
καὶ ζοῦν ὡς ἄγγελοι˙ «Οἱ υἱοὶ τοῦ
αἰῶνος τούτου γαµοῦσι καὶ ἐκγαµίζον-
ται· οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος
ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς
ἐκ νεκρῶν οὔτε γαµοῦσιν οὔτε γαµί-
ζονται% ἰσάγγελοι γάρ εἰσι καὶ υἱοί εἰσι
τοῦ Θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες». 

Μέσα, λοιπὸν, στὴν καινὴ κτίση τῆς
βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὁ καινὸς, ὁ νέος
ἄνθρωπος, ποὺ κτίσθηκε ἐν Χριστῷ,
θάπτει τὸν παλαιὸ ἄνθρωπο, νεκρώνει
τὰ πάθη καὶ τὶς ἁµαρτίες καὶ πραγµατο-
ποιεῖ τὸ θαῦµα τῆς µεταµορφώσεώς
του κατὰ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ καὶ κατ᾽
εἰκόνα Χριστοῦ. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
ζοῦµε αὐτὸ τὸ θαῦµα· ἡ ἄγονη πρὶν καὶ
στεῖρα ἀνθρωπότητα γέννησε καὶ καρ-
ποφόρησε ἑκατοµµύρια ἁγίων ἀνθρώ-
πων, ὁσίων, ἀσκητῶν, παρθένων, νέ-
ων καὶ νεανίδων, ποὺ κατόρθωσαν µὲ
τοὺς πνευµατικούς τους ἀγῶνες ὄχι νὰ
ἀποφύγουν ἁπλῶς τὸ παρὰ φύσιν καὶ
νὰ µείνουν στὸ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ νὰ
φθάσουν καὶ στὸ ὑπὲρ φύσιν, ἐκπλήτ-
τοντας ἀκόµη καὶ τοὺς ἀγγέλους, ποὺ
ἔβλεπαν ἀνθρώπους συνδεδεµένους
µὲ σάρκα νὰ κατανικοῦν τὸν ἄσαρκο
Σατανᾶ καὶ νὰ συναγωνίζονται τοὺς
ἀγγέλους. Οἱ ὕµνοι πρὸς τοὺς ὁσίους
ἀσκητές αὐτὰ τὰ κατορθώµατα ἐξυ-
µνοῦν. ∆ιδάσκουν οἱ ὅσιοι ἄνδρες καὶ
οἱ ὅσιες γυναῖκες «ὑπερορᾶν µὲν σαρ-
κός, παρέρχεται γάρ, ἐπιµελεῖσθαι δὲ
ψυχῆς πράγµατος ἀθανάτου». Ἔζη-
σαν ὡς «ἄσαρκοι» ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς «ἐν
σώµατι ἄγγελοι», «τῶν δαιµόνων ὤλε-
σαν τὰς φάλαγγας, τῶν ἀγγέλων
ἔφθασαν τὰ τάγµατα, ὧν τὸν βίον
ἀµέµπτως ἐζήλωσαν» .

Οἱ σαρκικές πράξεις, ἐκτός τοῦ
ἱεροῦ µυστηρίου τοῦ Γάµου, χωµατο-
ποιοῦν ἀναπόδραστα τήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου καί καταστρέφουν τίς
πνευµατικές του ἐφέσεις, σκοτίζοντας
τόν ἀνθρώπινο νοῦ, καί καταλύουν τήν
δυνατότητα κοινωνίας µέ τόν Πανάγιο
Θεό, πού διασαλπίζει διαχρονικά «οὐ
µὴ µείνῃ τὸ πνεῦµά µου ἐν τοῖς ἀνθρώ-
ποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι
αὐτοὺς σάρκας» .

Ἡ σχέση µέ τόν Θεό εἶναι βέβαια θέ-
µα ἐλευθέρας ἐπιλογῆς, κατά τήν διάρ-
κεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς .Ὁ Πανάγιος,
ὅµως, Θεός, στό ἐπέκεινα, στήν ἄλλη,
τήν αἰώνια ζωή, ὅταν ἅπασα ἡ ἀνθρω-

πότης θά ὑποστεῖ τήν κοινή καί καθολι-
κή κρίση, ὅπου «οὐκ ἔστι µετάνοια»,
θά στηλιτεύσει, ὅπως ἀποδεικνύεται
µέσῳ τῶν Ἱερῶν Γραφῶν, τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων,
καί τήν ἁµαρτία καί τόν ἁµαρτωλό. Οἱ
φρικώδεις λόγοι τοῦ Σαρκωθέντος
Θεοῦ Λόγου, «Πορεύεσθε ἀπ’ ἐµοῦ οἱ
κατηραµένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον τό
ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καί τοῖς
ἀγγέλοις αὐτοῦ» , ἀποδεικνύουν τά
πράγµατα.

∆έν ἔχει καµµία θέση στήν Ὀρθόδο-
ξη Θεολογία ἡ Ὠριγενιστική θεωρία
περί ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων,
µέ τήν ὁποία ἐρωτοτροποῦν καί µερι-
κοί σύγχρονοι «ὀρθόδοξοι» θεολόγοι.
Σύµφωνα µέ αὐτή, ὁ Θεός εἶναι ὁ δηµι-
ουργός τοῦ καλοῦ. Τά πάντα δηµιούρ-
γησε «καλά λίαν». Τό κακό δέν ἔχει τή
βάση του στόν Θεό, γιατί ὁ Θεός «οὐκ
ἔστιν τῶν κακῶν αἴτιος». Τό κακό
ἐµφανίσθηκε µεταγενεστέρως. ∆έν
εἶναι δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ. Ὁ
ἄνθρωπος, ἐξ αἰτίας τῆς κτιστότητος
καί τῆς τρεπτότητός του, κάνοντας κα-
κή χρήση τοῦ αὐτεξουσίου του, ἐπι-
νόησε καί ἐπέλεξε τό κακό. Πρωταίτιος
καί ἐφευρέτης τῆς κακίας εἶναι ὁ διάβο-
λος, καί συναίτιος, θῦµα τῆς κακίας
εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἄρα, τό κακό δέν
ἔχει ὑπόσταση, εἶναι παρυπόσταση˙
δέν ἔχει ὀντολογία, δηλ. δέν εἶναι δηµι-
ουργός τοῦ κακοῦ ὁ Θεός. Τίποτε,
ὅµως, δέν νικᾶ τήν δύναµη τοῦ Θεοῦ
καί τό ἔλεός Του. Ἑποµένως, οὔτε καί
τό κακό µπορεῖ νά ὑπερισχύσει τοῦ
Θεοῦ. Ἔτσι, στό τέλος τῆς ἱστορίας θά
ἐπικρατήσει µόνο τό καλό, δηλ. ὁ Θε-
ός, ἐνῶ τό κακό θά ἐξαφανισθεῖ παν-
τελῶς. Ἀκόµη καί τό πῦρ τῆς κολάσε-
ως, κατά τόν Ὠριγένη, εἶναι καθάρσιο
καί ἰαµατικό καί ὄχι τιµωρό.
Ἑποµένως, κι αὐτή ἡ κόλαση ὑπάρχει
ὡς θεραπευτήριο καί δέν εἶναι
ἀπέραντη. Ἐφ  ̓ὅσον τό κακό θά στα-
µατήσει νά ὑπάρχει, δέν θά εἶναι
αἰώνιο, οὔτε καί ἡ κόλαση θά εἶναι
αἰώνια.

Ὅµως, θά πρέπει νά σηµειώσουµε
ὅτι ὁ Ὠριγένης ἔχει ἀναθεµατισθεῖ καί
καταδικασθεῖ ἀπό τήν Ε΄ Ἁγία καί
Οἰκουµενική Σύνοδο (653) γιά τά µισα-
ρά δόγµατα, πού φλυαροῦσε, ἀνάµε-
σα στά ὁποῖα ἦταν ἡ θεωρία περί ἀπο-
καταστάσεως τῶν πάντων καί ὅτι ἡ κό-
λαση ἔχει τέλος. Ἡ Σύνοδος ἐπίσης
ἐξέθεσε εἰκοσιπέντε ἀναθεµατισµούς
ἐναντίον τῶν Ὠριγενιστῶν . Ἄρα, ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διά ἀλαθήτου
ἀποφάνσεως Οἰκουµενικῆς Συνόδου,
ἔχει ἀπορρίψει καί καταδικάσει αὐτή
τήν θεωρία. Ἄλλωστε, ἡ ἐσφαλµένη
ἄποψη ὅτι ἡ κόλαση ἔχει τέλος, ἔρχεται
σέ σφοδρή σύγκρουση µέ ἁγιογραφι-
κά χωρία, ὅπου ὀφθαλµοφανῶς κη-
ρύττεται ὅτι ἡ κόλαση εἶναι αἰώνια,
ὅπως τά Mτθ. 25,46, Μρκ. 3,29, Β΄
Θεσ. 1,9 καί Ἀποκ. 14,11 διότι εἶναι κα-
θαρά θέµα ἐλευθέρας προσωπικῆς
ἐπιλογῆς!!! Καί ἑποµένως ὁ σεβόµε-
νος πλήρως τήν ἐλευθερία τῶν κτι-
σµάτων Του Θεός, θά ἀνέτρεπε τήν
θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ προσώπου
παρεµβαίνων καί ἀνατρέπων τήν
προσωπική ἐπιλογή. 

Ὅλα τά προαναφερθέντα ἔχουν
ἄµεση καί ἄρρηκτη σχέση µέ τήν σω-
τηρία, τόν ἐξαγιασµό, τήν κατά χάριν
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχουν δηλ.
σωτηριολογικές συνέπειες. Εἶναι θέµα
ζωῆς καί θανάτου, µετοχῆς τοῦ Παρα-
δείσου ἤ τῆς κολάσεως. Ὅποιος δια-
κατέχεται ἀπό τά αἰσχρά καί ἄτιµα πά-
θη καί δέν τά καταπολεµᾶ ἐν µετανοίᾳ,
ἀλλά ἀντιθέτως ὑπερηφανεύεται
γι’αὐτά καί προσπαθεῖ νά τά νοµιµο-
ποιήσει ἐπίσηµα καί θεσµικά ὡς φυ-
σιολογικά, δέν σώζεται, χάνει τόν Πα-
ράδεισο. Ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου,
πού εἶναι τό στόµα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι
σαφέστατος, καθαρός καί ξάστερος˙
«µή πλανᾶσθε˙ οὔτε πόρνοι, οὔτε
εἰδωλολάτραι, οὔτε µοιχοί, οὔτε µαλα-
κοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, οὔτε πλεονέ-
κται, οὔτε κλέπται, οὔτε µέθυσοι, οὐ
λοίδωροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν
Θεοῦ οὐ κληρονοµήσουσι» . 

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀποδεικνύεται πα-
σιδήλως ὅτι ἡ δῆθεν σχετική πρόοδος
καί δηµοκρατική εὐαισθησία, τά δῆθεν
σχετικά «ἀνθρώπινα δικαιώµατα» καί ὁ
δῆθεν ἐλεύθερος αὐτοπροσδιορισµός
καί προσανατολισµός περί τό γενετήσιο
ἔνστικτο καί τήν ταυτότητα τοῦ φύλου
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ καταβαρά-
θρωσι καί ὁ καταποντισµός τῆς ἀνθρω-
πίνης ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπειας καί
ὁ πλήρης εὐτελισµός τῆς ἐννοίας
«ἄνθρωπος», πού στήν ἑλληνική
γλώσσα σύγκειται ἀπό τό ἐπίρρηµα
«ἄνω» καί τό ρῆµα «θρώσκω», πού
σηµαίνει «ἄνω βλέπω, ἄνω φέροµαι».

Συµπερασµατικῶς ἐπισηµαίνω ὅτι
ὅσα καί ἄν διανοοῦνται διεστραµµένα
οἱ ἄνθρωποι, ὅσες καί ἄν εἶναι οἱ δαι-
µονικῆς ἐµπνεύσεως ἀστάθειές τους,
καί ὅποια θέση κι ἄν ἔχουν στόν κόσµο
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, σύντοµα
ὁ καθένας µας θά βιώσει τήν Ἀλήθεια
τοῦ Ζῶντος Θεοῦ, καί ἤδη ἀπό αὐτῆς
τῆς ζωῆς προγεύεται τοῦ Παραδείσου
καί τῆς Κολάσεως, ὅπως µαρτυρεῖ ἡ
φωνή τῆς συνειδήσεως. Ἐπιπροσθέ-
τως, θά πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψι ὅτι
γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ ∆ευτέρα Πα-
ρουσία δέν θά ἐπισυµβεῖ σέ ἕνα ἀπώ-
τατο ἀπροσδιόριστο µέλλον, ἀλλά
στήν ὁριακή στιγµή τοῦ θανάτου του, ὁ
ὁποῖος ὡς κλέπτης ἔρχεται «ὀψέ ἤ µε-
σονυκτίου ἤ ἀλεκτροφωνίας ἤ πρωΐ» . 

Ἐλπίζω καί προσεύχοµαι συναισθα-
νόµενοι τήν αἰώνια εὐθύνη πού ἔχετε
ἀπέναντι στούς λαϊκούς Ἀδελφούς Σας,
γιά τούς ὁποίους κατά τόν ὡραῖο Πατε-
ρικό λόγο «εἶστε φῶς», ἄµεσα νά
προβῆτε στίς δέουσες νοµικές ἐνέργει-
ες νά ἀποµακρυνθεῖ ἀπό Πρόεδρος τῆς
Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας ὁ ∆ήµαρχος Θεσ-
σαλονίκης καί νά τοῦ ἀπαγορευθεῖ διά
βίου ἡ εἴσοδος στό Ἁγιώνυµο Ὄρος,
ὅπως ἔχετε κάθε δικαίωµα καί ἀπό τόν
Καταστατικό Σας Χάρτη καί ἀπό τό
Σύνταγµα τῆς Χώρας, γιατί ἄλλως δέν
θά ὑπῆρχε ὁ θεσµός τοῦ ∆ιαµονητηρί-
ου, ἐπειδή ὑπαιτίως καί ἀβιάστως ἐνώ-
πιον ὅλων ἀντιστρατεύεται στό Θεῖο
Νόµο καί στήν ἀνθρώπινη ὀντολογία.

Φιλαδέλφως
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἰσχυρὸς πυρήν φοιτητῶν τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης
ἀγωνίζεται δοκίμως καὶ δυναμικῶς, δἰ
ὅλα τὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἀπασχο-
λοῦν τὴν πνευματικὴν ζωὴν τοῦ πανε-
πιστημίου καὶ τῆς πόλεως. Προσπα-
θοῦν νὰ κρατήσουν τὸν ἀμιγῆ θεολο-
γικὸν χαρακτῆρα τῆς Σχολῆς, ἀλλὰ
καὶ νὰ βοηθήσουν εἰς τὴν ἀνάνηψιν
τῆς τοπικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν πα-
ρακμήν, ἡ ὁποία συνεχῶς βαθαίνει, ἐξ
αἰτίας τῶν παρελάσεων ντροπῆς. Ἱ.
Μητροπόλεις, Ἱ. Μοναὶ ἀλλὰ καὶ λό-
γιοι ἄνδρες ἀπέστειλαν ἐπιστολάς, εἰς
τὰς ὁποίας ἐπαινοῦν τὸν ἀδιάπτωτον
ἀγῶνα τους καὶ ἐνθαρρύνουν τοὺς
φοιτητὰς νὰ παραμείνουν κραταιοὶ
εἰς τὸ μετερίζι αὐτό. Ὁ Ο.Τ. συντασ-
σόμενος καὶ συνομολογῶν πρὸς ὅλας
τὰς ἐπιστολὰς συγχαίρει τοὺς φοι-
τητὰς καὶ τοὺς ὑπενθυμίζει νὰ μὴ
κάμπτωνται, διότι ἴσως χρειασθῆ νὰ
δώσουν καὶ μεγαλυτέρας μάχας, ὅπως
καὶ τὸ μοναχικὸν ρητὸν τῆς Ἁγίας Συγ-
κλητικῆς λέει: «Ὅσον οἱ ἀθληταὶ γίνο-
ναι καλύτεροι, τόσον καὶ πρὸς ἰσχυρο-
τέρους ἀντιπάλους συναγωνίζονται».
Παραθέτομεν μέρος τῶν ἐπιστολῶν:

Ὁ Κυθήρων Σεραφείµ
Ἀγαπητοί µου ἐν Κυρίῳ Ὀρθόδοξοι

Φοιτηταί,
Μὲ πνευµατικὴ χαρὰ καὶ καύχησι ἐν

Κυρίῳ παρακολουθοῦµε «συναγωνι-
ζόµενοι ἐν ταῖς προσευχαῖς» τοὺς
ἱεροὺς ἀγῶνες σας γιὰ τὸν Χριστό, τὴν
ὀρθόδοξη πίστι καὶ παράδοσί µας, καὶ
γιὰ τὴν ἀγαθὴ ὀρθόδοξη µαρτυρία καὶ
ὑπόστασι τῆς Θεολογικῆς µας Σχολῆς
(ὑπενθυµίζω ὅτι εἶµαι πτυχιοῦχος
αὐτῆς) µέσα στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ἁγίας
µας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στὴν
Ἑλληνορθόδοξη Πατρίδα µας καὶ σ᾽
ὅλο τὸν κόσµο καὶ σᾶς συγχαίρουµε
ἐκ µέσης καρδίας.

Ἀντιστέκεσθε θεοφιλῶς καὶ θεαρέ-
στως, γιὰ νὰ µὴ µιανθῆ καὶ νὰ µὴ
ἁλωθῆ ἡ γεραρὰ καὶ τιµηµένη Θεολο-
γική µας Σχολὴ ἀπὸ τοὺς ἀλλοθρή-
σκους µὲ τὴν ἵδρυσι τµήµατος ἰσλα-
µικῶν σπουδῶν εἰς τοὺς κόλπους της,
Ἀγωνίζεσθε σθεναρὰ καὶ γιὰ τὴν δια-
τήρησι τῶν χρηστῶν ἠθῶν καὶ τῆς
ὀρθόδοξης πνευµατικότητας στὴν Βυ-
ζαντινούπολι καὶ συµπρωτεύουσα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους Θεσσαλονίκη
µας, τὴν πόλι τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρ-
τυρος ∆ηµητρίου καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγο-
ρίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
τοῦ ΠαλαµᾶQ Μὲ ἐγκάρδιες συγχα-
ρητήριες προσρήσεις καὶ εὐχές.

Ὁ Γόρτυνος Ἰερεµίας
... Παρακολουθῶ ἀπὸ µακρυὰ τὸν

ἱερό Σας ἀγώνα διὰ τὰ πάτρια τῆς πί-
στεώς µας, χαίρω διὰ τὸν ἱερό σας

παλµὸ καὶ δοξάζω, ὡς Ἐπίσκοπος,
τὸν εὐλογηµένο µας Κύριο Ἰησοῦ
Χριστὸ διὰ σᾶς, τοὺς νεαροὺς στρα-
τιώτας τῆς Ἐκκλησίας Του. ∆ὲν εἶστε
λέοντες, ἀλλὰ εἶστε «σκύµνοι» (=γεν-
νήµατα) λέοντος «ὠρυόµενοι τοῦ
ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι» τοὺς ὁποιουσ-
δήποτε ἀντιστρατεύονται πρὸς τὰ
δόγµατα τοῦ Κυρίου Σαβαὼθ καὶ τὸ
σεµνὸ ἦθος τῆς ὀρθόδοξης πνευµα-
τικότηταςQ

QΤέλος, φίλοι µου, σᾶς συγχαίρω
πάλι γιὰ τοὺς ἀγῶνες σας καὶ σᾶς
εὔχοµαι νὰ γίνετε καλοὶ θεολόγοι.
Ἐδιάβασα ἕνα ὡραῖο ὁρισµὸ περὶ
θεολόγου, τὸν ὁποῖον ἔγραψε ὁ µα-
καριστὸς παλαιοδιαθηκολόγος Κα-
θηγητὴς Παναγιώτης Μπρατσιώτης.
Σᾶς τὸν παραθέτω: «Θεολόγος εἶναι
ὁ περὶ Θεοῦ, ἐκ Θεοῦ, κατενώπιον
Θεοῦ καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ λέγων»!
Σᾶς συµβουλεύω νὰ εἶστε ταπεινοί.
Γιατί, ἂν οἱ ἀγῶνες σας δὲν ἔχουν τα-
πείνωση, καὶ ἀκόµη, ἂν δὲν ἔχουν
ἀγάπη καὶ θεολογία, θὰ εἶναι ἀποτυ-
χηµένοι. Ἐµφανίζονται στὸν χῶρο
µας µερικοὶ ὡς ἀγωνιστές, ἀλλὰ γί-
νονται ἔπειτα φαιδροί, γιατὶ φαίνονται
ὅτι ἔχουν ἐγωπάθεια καὶ ὅλα τὰ κά-
νουν, γιὰ νὰ ἀκουστεῖ τὸ ὄνοµά τους.
Καὶ ἀκόµη αὐτοὶ γίνονται καὶ καταγέ-
λαστοι, γιατὶ δὲν γνωρίζουν οὔτε τὴν
βιβλικὴ οὔτε τὴν πατερικὴ θεολογία.
∆ιὰ σᾶς, ἀγαπητοί µου, ἐπαναλαµ-
βάνω, σᾶς εὔχοµαι νὰ εἶστε ἀγω-
νιστὲς µὲ ταπείνωση, ἀγάπη καὶ µὲ
θεολογία. Θὰ ἔλεγα καὶ µὲ εὐγένεια.
Καὶ ἀκόµη νὰ συνοδεύετε µὲ προσ -
ευχὴ τοὺς ἀγῶνες σας. Ὅ,τι δὲν συν -
οδεύεται µὲ προσευχὴ πεθαίνειQ

Σᾶς εὔχοµαι τὴν εὐλογία τῆς Κυ-
ρίας Θεοτόκου.

Ὁ Αἰτωλίας Κοσµᾶς
%Πονοῦµε, θλιβόµαστε, θρη-

νοῦµε εἰλικρινὰ γιὰ τὸ ὅτι ὑπάρχουν
συνάνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἀντὶ νὰ πο-
λεµήσουν τὰ πάθη τους καὶ τὴ δια-
στροφή τους, κάνουν «σηµαία» καὶ
διαφηµίζουν τὴν κατάπτωσι.

Ἑλλάδα, πατρίδα ὀρθοδοξίας,
πατρίδα ἡρώων, µαρτύρων καὶ
ἁγίων, ποῦ ἔφθασες; Μὲ τέτοια
φθορά, πῶς θὰ ἀναθρέψῃς ἀληθι-
νοὺς οἰκογενειάρχες, ἄρχοντες µὲ
ἦθος καὶ γενναιότητα, ἥρωες, ἁγί-
ους;

Πῶς, ἀλήθεια, θὰ ἀποτρέψουµε
τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Πῶς θὰ µᾶς λυ-
πηθῇ ὁ Κύριος µὲ τέτοια ἀναισχυν-
τία; Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε ὅτι ὁ
Ἅγιος ∆ηµήτριος µυρόβλησε, γιατὶ
δὲν ἐπέτρεψε στὸν ἑαυτό του οὔτε
αἰσχρὸ λογισµὸ νὰ δεχθῇ...

...Σταυροφορία προσευχῆς ἄς ἀρχί-
σουµε ὅλοι µας. Γιὰ νὰ µᾶς λυπηθῇ ὁ
Κύριος, νὰ δώσῃ µετάνοια στοὺς
ἀνθρώπους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι συµµε-

τέχουν στὶς χωρὶς Θεὸ συµπεριφορές,
ἀλλὰ καὶ φωτισµὸ σὲ ὅλους µας, ὥστε
νὰ ζοῦµε τὴν κατὰ λόγον καὶ κατὰ Θεὸν
ζωὴν καὶ ὄχι τὴν παρὰ λόγον.

Ὁ Αἰγιαλείας Ἀµβρόσιος
Μὲ µεγάλη ἱκανοποίηση ἐλάβαµε

καὶ ἀναγνώσαµε τὸ παρακάτω διά-
βηµα φοιτητῶν τῆς Θεολ. Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστ. τῆς Θεσσαλονίκης. 

Ἔχουν ἀπόλυτα δίκαιον! ∆ὲν
ὑπάρχει καµµιὰ – ἀπολύτως καµ-
µιὰ σχέση τοῦ Χριστοῦ πρὸς Βε-
λίαρ (Β΄ Κορ. 6, 15) καὶ τοῦ Χριστια-
νισµοῦ µὲ τὸν Ἰσλαµισµόν. Ἡ Καινὴ
∆ιαθήκη διδάσκει τὴν ἀγάπη! Τὸ
Κοράνιον διδάσκει τὸ µῖσος!

Ὁ Χριστὸς διδάσκει τὴν ἀγάπη
ἀκόµη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς µας.
Το Κοράνιον, ἀντιθέτως, προτρέ-
πει: «θάνατος στοὺς ἀπίστους».

Ἀλλὰ τί νὰ ποῦµε, ὅταν ὁ Πανα-
γιώτατος Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης
κ. Βαρθολοµαῖος, εὑρισκόµενος
στὴν Ἀτλάντα τῶν ΗΠΑ, προσέφε-
ρε ὡς δῶρον τὸ Κοράνιον στὸ ἐκεῖ
∆ιευθυντὴ τοῦ Ἐργοστασίου τῆς
Coca Cola, λέγοντάς του: «Ἀγα-
πητὲ κύριε Μουχτάρ, σᾶς προσφέ-
ρω ὡς δῶρον τὸ ΑΓΙΟΝ ΚΟΡΑ-
ΝΙΟΝ!».

Ἀντισταθεῖτε, λοιπόν, ὅσοι ἀκόµη
ἔχετε µέσα στὴ καρδιά σας τὸ Χρι-
στό µας καὶ τὴν Ἑλλάδα µας!

Μπράβο, Παιδιὰ τῆς Θεσσαλονί-
κης!

Κωνσταντῖνος Γανωτής
Ἀγαπητοί µας νέοι, αὐριανοί Θεο-

λόγοι, σᾶς συγχαίρω γιά τήν ἀπόφα-
σή σας νά ἀναθέσετε στήν Θεοτόκο
τό πρόβληµα τῶν ὁµοφυλοφίλων,
πού αὐξάνονται στήν πατρίδα µας.
Παρακαλέστε λοιπόν τήν Κυρία Θεο-
τόκο νά τούς παρακινήσει σέ µετά-
νοια. Ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν εἴµαστε
γιά ἄµυνα ἀλλά γιά ἐπίθεση.

Οἱ δυστυχεῖς αὐτοί συνάνθρωποί
µας εἶναι θύµατα ἀποχριστιανοποι-
ηµένων οἰκογενειῶν καί ἀδυνατίσµα-
τος τοῦ προφητικοῦ κηρύγµατος. Ὁ
θαυµασµός µας πρός τά κοσµικά ἰδε-
ολογήµατα καί πρός τούς κοσµικούς
τρόπους, πού ἐκδηλώνονται, ἀφό-
πλισε τήν κοινωνία ἀπό τά ὅπλα τῆς
σωτηρίας. Τό πρόβληµα τῶν ποικί-
λων διαστροφῶν ἀντιµετωπίστηκε
ὡς βιολογικό, κοινωνικό καί ἠθικολο-
γικό καί γἰ  αὐτό ἔχασε ἡ χριστιανική
κοινωνία τόν τρόπο νά τό πολεµήσει
µέ τήν Ὀρθόδοξη δυναµική της.

Πρέπει νά ρωτᾶτε δοκιµασµένους
Ἁγιονορῖτες γιά τέτοιες πρωτοβουλίες. 

Καί πάλι συγχαρητήρια καί καλή
ἐπιτυχία στήν ἀγρυπνία σας µέ πολ-
λήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

Συγχαρητήριοι ἐπιστολαὶ πρὸς φοιτητὰς θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.



Σελὶς 8η

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας 
ἐναντίον τοῦ κ. Σόρος

Ὁ κ. Σόρος καὶ αἱ ἐπιχειρήσεις
του ἔχουν ἰδιαιτέρως προβληματίσει
κατὰ καιροὺς τὴν κοινὴν γνώμην,
ἐφόσον φέρεται ἀπὸ πολλοὺς νὰ
προωθῆ μασονικὰ καὶ ἀντορθόδοξα
σχέδια. Διὰ πρώτην φορὰν ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ρωσίας λαμβάνει μὲ ἐπίση-
μες δηλώσεις ἀρνητικὴν στάσιν
ἔναντι τοῦ πάμπλουτου ἐπιχειρημα-
τίου, καθὼς διαβλέπει ὅτι συνδέεται
καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀμβλώσεων.
Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovima
τῆς 3ης Ἰουνίου 2015: 

«"Ὁ κρατικὸς ἔλεγχος γιὰ τὶς
ἀµβλώσεις σὲ ἰδιωτικὲς κλινικὲς θὰ
πρέπει νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ
αὐστηρός", ἀνέφερε ὁ ἐπικεφαλῆς
τοῦ Συνοδικοῦ Τµήµατος γιὰ τὶς Σχέ-
σεις Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας, πρω-
θιερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν σὲ φό-
ρουµ µὲ θέµα «Οἰκογενειακὴ Ἐνίσχυ-
ση καὶ Προστασία στὸ Ἐπίκεντρο τῆς

Κρατικῆς Πο λι τικῆς»ποὺ πραγµατο-
ποιήθηκε τὴν Τρίτη στὸ ρωσικὸ ∆η-
µόσιο Ἐπιµελητήριο. Σύµφωνα µὲ
τὸν ἱερέα, δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς
ὅτι ὑπάρχουν ὑποψίες ὅτι ὑλικὸ ἀπὸ
τέτοιες ἰδιωτικὲς κλινικὲς χρησιµο-
ποιεῖται παράνοµα στὴ φαρµακολο-
γία καὶ τὴν κοσµετολογία!... Κατηγό-
ρησε τὶς ὀργανώσεις αὐτὲς ὅτι «µέσα
σὲ δώδεκα χρόνια ἐργασίας ἔχουν
µειώσει τὸν ἀριθµὸ τοῦ πληθυσµοῦ
στὴ Ρωσία καὶ στὸν κόσµο», ἐνῶ µί-
λησε καὶ γιὰ τοὺς ὀργανισµοὺς "ποὺ
συνδέονται µὲ τὸν κ. Σόρος καὶ τὰ
προγράµµατα τοῦ Ταµείου τοῦ ΟΗΕ
γιὰ τὸν Πληθυσµό". "Εἶναι καιρὸς νὰ
ἀναρωτηθοῦµε ἂν µποροῦµε νὰ
ἐµπιστευτοῦµε µὴ κερδοσκοπικὲς
ὀργανώσεις, ποὺ χρηµατοδοτοῦνται
ἀπὸ τὸν Σόρος. Εἶµαι πεπεισµένος
πὼς Ὄχι. Εἶναι καιρὸς νὰ σταµατή-
σουµε νὰ ἐρχόµαστε σὲ συναλλαγὴ
µὲ ὁποιονδήποτε συνδέεται µὲ
αὐτόν", κατέληξε...».

Οἱ πολιτικοὶ σύµµαχοι τῆς πλανεµένης 
σχισµατικῆς «Ἐκκλησίας» τῶν Σκοπίων

Ὁ Σάσε Ἰβανόφσκι, δημοσιογρά-
φος εἰς τὴν FYROM, ἀπεκάλυψε διὰ
μέσου δημοσιογραφικῆς ἐρεύνης, ὅτι
ὑφίσταται μία ἀνίερος συμμαχία με-
ταξὺ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς
«Βαρντάσκας» καὶ τῶν σχισμα-
τικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀλληλοϋποστηρίζον-
ται. Κατὰ τὰ ἄλλα οἱ σχισματικοὶ
προωθοῦν μανιωδῶς τὴν ἀνέρειστον
καὶ γελοίαν προπαγάνδα περὶ τῆς
δῆθεν ἀποστολοϊδρύτου Ἐκκλησίας
τους. Αὐτὸ τὸ κρατίδιον μαριονέττα
ἔχει καταφέρει νὰ ἐμβάλη εἰς προ-
βλήματα ὅλα τὰ Βαλκάνια ἀλλὰ καὶ
τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Τὸ Ὑπ.
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει τέ-
τοιες ἀποκαλύψεις νὰ τὶς προβάλη
μὲ κάθε τρόπον εἰς τὰ διεθνῆ μέσα
ἐνημερώσεως καὶ φόρα, ὥστε οἱ ὑπο-
στηρικτές, οἱ ὁποῖοι κρύβονται πίσω
ἀπὸ τὸ κρατίδιον αὐτό, νὰ ἀπωλέ-
σουν τουλάχιστον τὸ ἔρεισμα τῆς διε-
θνοῦς κοινῆς γνώμης. Ὅπως ἐπληρο-
φορήθημεν ἀπὸ τὸ karfotiko.blog-
spot.gr τῆς 13ης Ἰουνίου 2015:

«... ζήτησε τὴν Παρασκευὴ ἀπὸ
τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς λεγόµενης «Μα-
κεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας»,
Στέφανο, νὰ τοῦ πεῖ ἐὰν οἱ πράξεις
τοῦ Νίκολα Γκρούεφσκι, τοῦ ἀκροδε-
ξιοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς πΓ∆Μ, ἀξί-
ζουν τὴν καταδίκη ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη

χριστιανικὴ ἀκολουθία. Ὁ Ἰβανόφσκι,
πλησίασε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοῦ
ἔθεσε µία εὐθεῖα εἰλικρινῆ ἐρώτηση,
ἀλλά, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν ἀπέφυγε.

Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι τὸ ἡγετικὸ
κόµµα VMRO-DPMNE, µία ὑπερ-
φίαλη αὐτοαποκαλούµενη «χριστια-
νοδηµοκρατικὴ» πολιτικὴ ὀντότητα,
σὲ ἀντίθεση µὲ τὸ SDSM, σὲ µεγάλο
βαθµὸ ὑποστηρίζει τὴν «Μακεδο-
νικὴ» Ἐκκλησία, µὲ τὴν ὁποία οἱ δύο
ὀργανώσεις λατρεύουν τὸ µῦθο τῆς
«βιβλικῆς συνέχειας τοῦ µακεδονικοῦ
λαοῦ» µὲ τοὺς σύγχρονους «Μακεν-
τόντσι» τῆς πΓ∆Μ.

Αὐτὴ ἡ συνύπαρξη περιλαµβάνει,
ἐπίσης, τὸ µῦθο, ὅτι ἡ «Μακεδονικὴ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» εἶναι ὁ ἄµεσος
κληρονόµος τοῦ χριστιανισµοῦ,
ὅπως διακηρύχθηκε ἀπὸ τὸν Ἀπό-
στολο Παῦλο στὴν περιοχή.

«Πατέρα Στέφανε, µοῦ ἐπιτρέπετε
νὰ σᾶς κάνω µία σύντοµη ἐρώτηση;
Εἶστε συνήθως στὴν παρέα τοῦ
πρωθυπουργοῦ τῆς «∆ηµοκρατίας
τῆς Μακεδονίας», πῶς σχολιάζετε τὶς
ἠχογραφήσεις τῆς ἀντιπολίτευσης,
στὶς ὁποῖες µπορεῖ κανεὶς νὰ ἀκούσει
ὅτι ἔχουν καταπατηθεῖ ὅλες οἱ ἐντολὲς
τοῦ Θεοῦ; Εἶπαν γιὰ ψέµατα, γιὰ κλο-
πές, γιὰ ψευδο-δίκεςQ τὰ καταδικά-
ζετε ὅλα αὐτά, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς
Ἐκκλησίας;».

Ἀνέλαβε καθήκοντα
ἡ Νέα Ἐπιστασία τοῦ Ἁγ. Ὄρους
Ὡς συµβαίνει κάθε ἔτος καὶ ἐφέτος

ἔλαβε χώραν εἰς τὴν προγραµµατι-
σµένην ἡµεροµηνίαν ἡ ἀλλαγὴ τῆς
Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συµ-
φώνως πρὸς τὰ κεκανονισµένα. Βε-
βαίως, ἡ νέα Ἐπιστασία θὰ ἔχη νὰ δια-
χειρισθῆ µὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρό-
πον καὶ τὸ ὅλον ζήτηµα τῶν ἐπισκέψε-
ων τοῦ ∆ηµάρχου τῆς Θεσσαλονίκης
κ. Ἰ. Μπουτάρη, καθὼς ἡ κατάστασις
µετὰ τὴν παρέµβασιν τοῦ Σεβ. Μητρ.
Πειραιῶς καὶ τῆς Συνάξεως Ὀρθοδό-
ξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν ἔχει ὁδη-

γηθῆ εἰς ὁριακὸν σηµεῖον.
Ὅπως ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ

τὸ Evrytanes Agioi.gr τῆς 14ης Ἰου-
νίου 2015: «Ἡ Λαυριωτικὴ Ἐπιστα-
σία ἀντικατέστησε τὴν ἀπερχόµενη
∆ιονυσιάτικη σὲ µία λαµπρὴ ἁγιο-
ρειτικὴ τελετὴ ποὺ συνεχίζεται
αἰῶνες. Νέος Πρωτεπιστάτης θὰ
εἶναι ὁ Γέροντας Παῦλος Λαυριώτης
µὲ Ἐπιστάτες τούς: Μοναχὸ Θεόκτι-
στο ∆οχειαρίτη, Ἱεροµόναχο Γρηγό-
ριο Ξενοφωντινὸ καὶ Ἱεροµόναχο
Γαβριὴλ Ἐσφιγµενίτη».

Ἐξάπλωσις τῶν αἱρέσεων ἀπὸ τὰς Σέρρας 
ἕως τὸν Βόλον καὶ ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα ἕως τὴν Ἀλεξανδρούπολιν 

Εἰς τὰ Ἰωάννινα
Εἰς τὸν «Πρωινὸν Λόγον Ἰωαν-

νίνων» τῆς 5ης Ἰουνίου 2015 ἀνε-
γνώσαµεν ὅτι «Ἁλωνίζουν οἱ
«Μάρτυρες»... Ἔχουν ἀποθρα-
συνθεῖ τελευταῖα οἱ «Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ», οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικὰ
ἁλωνίζουν τὰ Γιάννενα χτυπώντας
κουδούνια καὶ πόρτες σπιτιῶν, πε-
τώντας φυλλάδια καὶ µιλώντας σὲ
πολίτες! Εἰδικὰ στὴν Παραλίµνιο
γίνεται χαµός, µὲ τοὺς συγκεκριµέ-
νους νὰ σταµατοῦν Γιαννιῶτες,
ποὺ κάνουν τὴ βόλτα τους, γιὰ νὰ
τοὺς «ἐνηµερώσουν» περὶ τῶν
ὅσων πιστεύουν. Ὑπενθυµίζεται
ὅτι ὁ προσηλυτισµὸς ἀπαγορεύε-
ται στὴ χώρα µας. Ἆραγε ἡ Μη-
τρόπολη δὲν µπορεῖ νὰ ἀντιδράσει
µὲ κάποιο τρόπο;». Αὐτὸ ἀναρω-
τώµεθα καὶ ἐµεῖς. Ἡ τοποθέτησις
ἐκεῖ τοῦ Σεβ. Μητρ. κ. Μαξίµου,
φανταζόµεθα δὲν ἔγινε µόνον διὰ
νὰ τακτοποιήση τὰ οἰκονοµικὰ ζη-
τήµατα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ νὰ
ἐπιτύχη ἑλιγµὸν εἰς τὰς σχέσεις µὲ
τὸ Φανάριον, ἐφόσον φαίνεται ὅτι
ἄλλη ἦτο ἡ ἐπιθυµία τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου. Πιστεύοµεν ὅτι ἐκ τῆς
πείρας του ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν γένει
καταρτίσεώς του ὁ Σεβασµιώτατος
θὰ ἐπιληφθῆ καὶ τὰ ἀντιαιρετικὰ
ζητήµατα. Κακῶς ἐπιµένουν κά-
ποιοι ὅτι ὅσοι ἔχουν ἐµπειρίες εἰς
τὸ ἐξωτερικὸν ἀµβλύνουν τὴν συ-
νείδησίν τους καὶ µαθαίνουν νὰ
ἀποδέχωνται τὶς αἱρέσεις. Ἀπεναν-
τίας, ὁ γερµανοτραφὴς Σεβασµιώ-
τατος θέλοµεν νὰ πιστεύωµεν ὅτι
εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἔγινε περισσότε-
ρον Ἕλλην καὶ ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδί-
τες.

Εἰς Σέρρας
Ὅµως τὸ φαινόµενον δὲν περιορί-

ζεται εἰς τὰ Ἰωάννινα, ἀλλὰ ἐκτείνεται
καὶ εἰς ὅλην τὴν Μακεδονίαν. Νὰ
ὑπενθυµίσωµεν ὅτι σχετικῶς προ-
σφάτως οἱ ψευδοµάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ εἰς Σέρρες διεφηµίζοντο εἰς
τοπικὸν κανάλι διὰ τελετήν τους. Ἐπί-
σης ἀπὸ τὸ monidadias-news.blog-
spot.gr τῆς 30ῆς Μαΐου 2015 ἐπλη-
ροφορήθηµεν ὅτι: «Μὲ ψεύτικες ταµ-
πέλες, ὅπως Ἑλληνικὴ Ἱεραποστο-
λικὴ Ἕνωση, ποὺ βγῆκε στὴν πιάτσα
ἄγρας πελατείας σὲ εὐαίσθητες πε-
ριοχὲς τῆς Β. Ἑλλάδας. Συνήθως
µοιράζουν τὴ Βίβλο, αὐτὴ ποὺ ἐγκρί-
νει τὸ Πατριαρχεῖο µέν... ἀλλὰ αὐτοὶ
τὴν ἑρµηνεύουν ὅπως τοὺς καπνί-
σει... Ἔχουν καὶ ἀρκετὲς ἱστοσελί-
δες... π.χ. «Τὰ καλὰ νέα» (τοῦ µακα-
ρίτη Ζωδιάτη, µεγάλη φίρµα εὐαγγε-
λικοῦ στὴ δεκαετία τοῦ ΄60-Μὲ τὸν

παρὰ ποὺ τοῦ δίνανε εἶχε φλοµώσει
τὶς τότε ἐφηµερίδες µὲ διαφηµίσεις
πληρωµένες τῶν προτεσταντικῶν
...κηρυγµάτων του), τὸν «Σπορέα»,
κ.λ.π. Τὰ κόλπα δὲ ποὺ ἐφαρµόζουν
προκειµένου νὰ ἁρπάξουν θύµατα
δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὶς µεθόδους τῶν
ἱεραποστολικῶν ἀποστολῶν τους,
ἀπὸ ἐποχῆς ἀποικιοκρατίαςQ
Ἐκεῖνο ποὺ µᾶς ἔκανε ἐντύπωση,
ἐνῶ µιλοῦσαν γιὰ Βίβλο, Χριστό,
εἴδαµε µία περίεργη ἐπιθετικότητα
κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Νὰ ὑπενθυµίσωµεν εἰς τοὺς
ἀναγνῶστες ὅτι θύµατα τέτοιων προ-
σπαθειῶν ἐνίοτε, ἀπὸ καλὴν πρόθε-
σιν, τυγχάνουν καὶ Ἱ. Μητροπόλεις.
Τὸ ∆εκέµβριον τοῦ 2012 εἰς τὸ δελ-
τίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Ἀλεξανδρουπό-
λεως εἶχε ἀναφερθῆ διὰ τὶς δωρεὰν
διανοµὲς Προτεσταντῶν ὅτι: «οἱ
Καινὲς ∆ιαθῆκες καὶ ὁ ψηφιακὸς δί-
σκος (CD)Q τοὺς προτρέπουµε νὰ
τὰ κρατήσουν. Ἡ ὅλη προσπάθεια
εἶναι προτεσταντικοῦ ἱεραποστολι-
κοῦ συλλόγουQ Ἡ διανοµὴ τῶν πα-
ραπάνω γίνεται ἀπὸ Προτεστάντες
ποὺ ἦρθαν στὴ Θράκη ἀπὸ διάφο-
ρες χῶρες τοῦ κόσµουQ

Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρου-
πόλεως κ. Ἄνθιµος ἐνηµερώθηκε
αὐτοπροσώπως ἀπὸ τοὺς ὑπευθύ-
νους τῆς προσπάθειας αὐτῆςQ»!
Ἐν γνώσει τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἡ
ὁποία ὅπως καὶ ἄλλες, δὲν ἀντε-
λαµβάνετο ὅτι αὐτὴ ἡ ἐνέργεια δρᾶ
ὡς ἄλλος ∆ούρειος Ἵππος.

Εἰς Βέροιαν
Πιθανῶς αὐτὰ καὶ ἀκόµη περισσό-

τερα τὰ ὁποῖα ἐµεῖς ἀγνοοῦµε, γνω-

ρίζει ἡ Ἱ. Μ. Βεροίας, ἡ ὁποία πολὺ
ὀρθῶς ἐπραγµατοποίησε προσφά-
τως ἀντιαιρετικὴν ἡµερίδα. Ὅπως
διαβάζουµε εἰς τὸ pliroforiodotis.gr
τῆς 7ης Ἰουνίου 2015: «Τὴν ∆ευτέρα
1η Ἰουνίου, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος, στὸ πλαίσιο τῶν ΚΑ´ Παυλείων
ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βεροίας, Ναού-
σης καὶ Καµπανίας διοργάνωσε ἀντι-
αιρετικὴ ἡµερίδα µὲ τίτλο «Ἐν Πνεύ-
µατι καὶ Ἀληθείᾳ»Q χαιρετισµὸ ἀπη-
ύθυνε ὁ σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας κ. Παντελεήµων. Τὸ
πρόγραµµα τῆς ἡµερίδας περιελάµ-
βανε δύο εἰσηγήσεις: α) ἀπὸ τὸν
ἀρχιµ. Θεόφιλο Λεµοντζή, ∆ρ. Θεο-
λογίας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέµα:
«Ἡ τιµὴ τῶν ἱερῶν λειψάνων καὶ οἱ
κακοδοξίες τῶν αἱρετικῶν» καὶ β)
ἀπὸ τὸν ἀρχιµ. Πορφύριο Μπατσα-
ρά, Καθηγούµενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Τιµίου Προδρόµου Σκήτεως Βεροί-
ας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «∆ύο
πλάνες καὶ µία θεραπεία». 

Βεβαίως, µὲ µία µικρὰν ἡµερίδα
δὲν λύνεται τὸ πρόβληµα, ἀλλὰ
ὀφείλοµεν νὰ παρατηρήσωµεν ὅτι
κάτι εἶναι καὶ αὐτό, καὶ µάλιστα ση-
µαντικὸν ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
ἔδωσε τὸ παρόν. Ὅλοι οἱ Σεβ. Μη-
τροπολίτες θὰ πρέπη νὰ ὀργανώ-
νουν ἡµερίδες καὶ µὲ τὴν παρου-
σίαν τους νὰ ὠθοῦν τὸ ποίµνιον καὶ
νὰ συµµετέχη καὶ νὰ ἐνηµερώνεται.

Εἰς Βόλον
Εἰς τὸν Βόλον τὸν ρυθµὸν ἀντιθέ-

τως δίδει ἡ Ἱ. Μητρόπολις, ἡ ὁποία
ἀντὶ νὰ διοργανώνη ἀντιαιρετικὲς
ἡµερίδες, ὀργανώνει συµπροσ ευχὲς
καὶ ἐκδηλώσεις, εἰς τὶς ὁποῖες προ-
ωθεῖται ὁ Οἰκουµενισµός! Εἰς τὸν

«Ταχυδρόµον τῆς Μαγνησίας» τῆς
2ας καὶ 5ης Ἰουνίου 2015: «Στὴ διάρ-
κεια τῆς παραµονῆς στὸ Βόλο, ἡ
ὁµάδα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Μπάρι ἐπισκέφτηκε προχθὲς τὸ Μη-
τροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου, ὅπου παρακολούθησε τὸν ἑσπε-
ρινόQ Ἀναλύοντας τὴ δοµὴ τῆς συγ-
κεκριµένης Θεολογικῆς Σχολῆς, ὁ π.
Ροζάριο ἀναφέρει ὅτιQ Τὸ ἰνστιτοῦτο
στὸ ὁποῖο διδάσκει ὁ ἴδιος Πατρολο-
γία, πραγµατοποιεῖ «οἰκουµενικὲς
ἔρευνες µὲ τὴν ἔννοια τῆς προσέγγι-
σης τῶν ἐκκλησιῶν καὶ συγχρόνως
πατερικὲς» ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος»Q
«Ἐκδήλωση γιὰ τοὺς νέους διωγ-
µοὺς τῶν Χριστιανῶν διοργανώνε-
ταιQ ἀπὸ τὴ Μητρόπολη ∆ηµητριά-
δος, τὴν agape, τὸ Ὀρθόδοξο ∆ίκτυο
Ἐνηµέρωσης καὶ τὴ «Μαγνήτων Κι-
βωτό». Ἡ ἐκδήλωση, ποὺ πραγµα-
τοποιεῖται στὸ πλαίσιο τῆς Ναυτικῆς
Ἑβδοµάδας, περιλαµβάνει: Ὁµιλία
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη
∆ηµητριάδος κ. Ἰγνατίου. Προβολὴ
τῆς ταινίας «Ἰησοῦς Χριστός: τὸ πρό-
σωπο ποὺ ἄλλαξε τὴν ἱστορία τοῦ
κόσµου». 

Παπικοὶ καὶ Προτεστάντες ἁλωνί-
ζουν εἰς τὸν Βόλον, συνεργάζονται
µὲ τὴν Ἱ. Μητρόπολιν καὶ προβάλ-
λουν καὶ τὶς ταινίες τους! Κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπον δὲν καλλιεργεῖται ἡ ἰδέα
ὅτι δὲν ὑπάρχει καµία διαφορὰ
ἀνάµεσα εἰς τὴν ἀλήθειαν τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τὶς αἱρέσεις; Πῶς
θὰ δυνηθῆ ὁ πιστὸς νὰ ξεχωρίση
τὴν ἦραν ἀπό τὸ σιτάρι; Γρηγο-
ρεῖτε, διότι ὁ ἐχθρὸς εὑρίσκεται
ἐντὸς τῶν πυλῶν!

Ν.Σ.

Περὶ τῆς συζητουµένης παραιτήσεως τοῦ «Ὑπερτίµου
καὶ Ἐξάρχου Ὠκεανῶν Εἰρηνικοῦ καὶ Ἀτλαντικοῦ»

Εἰς τὸ φύλλον τῆς 22ας Μαΐου
2015 ὁ Ο.Τ. εἶχε ὡς κύριον ἄρθρον
σχετικῶς µὲ τὴν φηµολογίαν ἀντικα-
ταστάσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
Ἀµερικῆς κ. ∆ηµητρίου. Ἡ ἐκλογὴ
Ἀρχιεπισκόπου διὰ τὴν Ἀµερικὴν
εἶναι πολύπλοκον ζήτηµα. Παραθέ-
τουµε εἰς αὐτὸ τὸ σηµεῖον καὶ δηµο-
σίευµα τοῦ ἱστολογίου enikos.gr,
ποὺ δὲν εἶχε συµπεριληφθῆ τότε,
τῆς 19ης Μαΐου 2015: «Τὴν ἐκλογὴ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀµερικῆς ἐπηρεά-
ζουν καὶ ἄλλοι παράγοντες: ἡ ἱεραρ-
χία τῶν Η.Π.Α., ἡ γνωστὴ Ἑλληνοα-
µερικανικὴ Ὀργάνωση τῶν ΑΧΕ-
ΠΑΝΣ, ποὺ ἔχει τὸν δικό της ρόλο
στὴν ὁµογένεια, τὸ ἑλληνικὸ ΥΠΕΞ
καὶ φυσικὰ ἡ προσωπικότητα τῶν
ἴδιων τῶν ὑποψηφίων». Ὁ Ἀρχ.
Ἀµερικῆς, φαίνεται ὅτι βρίσκεται
ἀκόµα «ἐν αἰχµαλωσίᾳ» τῶν δηµο-
σιογράφων, οἱ ὁποῖοι εὐθέως ἢ
πλαγίως τὸν πιέζουν, καθοδηγού-
µενοι ἀπὸ τὶς «Ἀρχὲς» ἐξαρτήσεώς
των%

Ἡ διάψευσις 
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου

Ἐνῶ τὰ δηµοσιεύµατα, ποὺ εἴχα-
µε παραθέσει, ἀναπαρήχθησαν
ἀπὸ ἑκατοντάδες ἱστοσελίδες καὶ
τὸν τύπον, λαµβάνοντα µεγάλην
ἔκτασιν εἰς τὴν δηµοσιότητα ἐντὸς
µόλις εἰκοσαηµέρου, καὶ εἶχαν
γραπτὴν µορφήν, δὲν ὑπῆρξε ἐκ
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου καµία διά-
ψευσις οὔτε γραπτὴ οὔτε προ-
φορική. Τὸ µοναδικὸν τὸ ὁποῖον
ἀνεγνώσαµε εἶναι µικρὲς ἀνακοινώ-
σεις δηµοσιογράφων, ὄχι τοῦ Πα-
τριαρχείου, εἰς τὰς ὁποίας ὑποστη-
ρίζεται ὅτι ἐν στενῷ κύκλῳ φοιτητῶν
καὶ καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Τιµίου Σταυροῦ τῆς Βο-
στώνης ὁ Παν. Οἰκ. Πατριάρχης
τοὺς καθησύχασε.

Συµφώνως καὶ πάλι πρὸς τὰς
ἰδίας ἀνακοινώσεις ὁ Οἰκ. Πατριάρ-
χης σχετικῶς µὲ πιθανὴν παραίτη-
σιν ἢ ἀντικατάστασιν τοῦ Σεβ. Ἀρχ.
Ἀµερικῆς κ. ∆ηµητρίου εἶπε: «Αὐτὸ
δὲν ἐκφράζει τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο» καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅτι δὲν
ἔχει κάποιο πρόβληµα µὲ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπον οὔτε ὁ ἴδιος προτίθεται νὰ
παραιτηθῆ καὶ ὅλα εἶναι πληροφο-
ρίες τῶν δηµοσιογράφων. ∆ηλαδὴ
ἀκόµη καὶ εἰς αὐτὲς ταῦτες τὶς ἀνα-
κοινώσεις εἰδησεογραφικῶν πρα-
κτορείων δὲν ἀνεγνώσαµε νὰ ὑπο-
στηρίζεται ὅτι εἶναι ὅλα ψεύδη, ἀλλὰ
ὅτι πρόκειται διὰ «πληροφορίες».

Νέα δηµοσιεύµατα
Παρὰ καὶ τὴν ὑποτιθεµένη διά-

ψευσιν ἡ ἀναπαραγωγὴ τῶν δηµο-
σιευµάτων συνεχίσθη. Κάποιοι ὑπε-
στήριξαν τὴν ἄποψιν ὅτι, ἐπειδὴ
πρόκειται διὰ σενάρια φαντασίας,
δὲν ἀπαιτεῖται διάψευσις. Ἀλλ᾽ ὅµως
ἡ στάσις αὐτὴ ἐπυροδότησε νέα
ἄρθρα, τὰ ὁποῖα εἶδαν τὸ φῶς τῆς
δηµοσιότητος. Λογικὸν ἦταν, καθὼς
ὅταν πρόκειται διὰ τόσο σηµαντικὰ
ζητήµατα, ἀκόµα καὶ φαντασιώδη
νὰ εἶναι, θὰ πρέπη νὰ δίδεται ἀπάν-
τησις, ὅπως γραπτῶς καὶ ὑπευθύ-

νως ἐτέθησαν αὐτά. Πολὺ περισσό-
τερον ὅταν ἀφοροῦν καταγγελίες
διὰ ἀντικανονικὲς ἐνέργειες κατὰ τὴν
σύγκλησιν τῆς Ἱ. Συνόδου ὑπὸ τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου. Βεβαίως, τὸ χει-
ρότερον δὲν ἦταν ὅτι δὲν τὰ διέ-
ψευσε τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον,
ἀλλὰ ὅτι ἐσιώπησε ὁ ἴδιος ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος/ Τὰ νέα δηµοσι-
εύµατα ἀνεγνώσαµεν ἐντὸς µιᾶς
ἑβδοµάδος εἰς τὶς ἐφηµερίδες
«Ἀξία», «Ἐλεύθερο Τύπο», «Βρα-
δυνὴ τῆς Κυριακῆς», «Αὐγὴ» καὶ
«Κιβωτός τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ἐνδιαφέροντα σηµεῖα
Εἰς τὰ νέα δηµοσιεύµατα παρετη-

ρήσαµεν ὅτι ἐπιβεβαιώνεται ἡ
ἐµπλοκὴ πολλῶν παραγόντων εἰς
µίαν πιθανὴν ἐκλογήν. Ἐνδεικτικῶς,
ὁ «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 7ης Ἰου-
νίου 2015 ἀναφέρει: «Ἡ ἐκλογὴ νέ-
ου Ἀρχιεπισκόπου Ἀµερικῆς ἦταν,
εἶναι καὶ θὰ εἶναι µία πολὺ σηµαν-
τικὴ ὑπόθεση καθὼς σὲ αὐτὴν
ἐµπλέκονται τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, τὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ ἀµερι-
κανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀλλὰ
καὶ ἡ ἑλληνορθόδοξη Ὁµογένεια».

Ἄλλο ἀξιοσηµείωτον εἶναι ὅτι
ἰσχυροποεῖται ἡ φήµη ὅτι προβάδι-
σµα ὡς ἀντικαταστάτης τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου ἔχει ὁ Σεβ. Μητρ. Γαλ-
λίας κ. Ἐµµανουήλ, ἐνῶ εἰς τὸ
ὅλον σκηνικὸν προσετέθη καὶ ὁ
Σεβ. Μητρ. Βοστώνης κ. Μεθό-
διος. Ὁ πρῶτος φέρεται ὡς προτί-
µησις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου, ἐνῶ ὁ
δεύτερος ὡς ὁ ἐκλεκτός τῆς ὁµογέ-
νειας. (Ἐµεῖς πιστεύοµε ὅτι δὲν εἶναι
κανένας ἀπὸ τοὺς δύο καὶ σκιεγρα-
φήσαµε ποῖον θεωροῦµε ὡς ὑπο-
ψήφιον εἰς τὸ εἰρηµένον φύλλον τοῦ
«Ο.Τ.»).

Ἐπίσης, γίνεται συνεχὴς χρῆσις
τοῦ τίτλου τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου
ὡς «Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Ὠ -
κε ανῶν Εἰρηνικοῦ καὶ Ἀτλαντι-
κοῦ», ἡ ὁποία εἶναι ἐντελῶς ἀκατα-
νόητος% Συνήθως ὅταν αὐξάνεται
ἕνας τίτλος, µειώνεται ἡ ἰσχὺς τῆς
θέσεως καὶ καταργεῖται τὸ πρόσω-
πον% ὅταν ἐπιπροσθέτως τὸ δια-
τυµπανίζουµε; 

Ἀκόµη ἕνα στοιχεῖον, τὸ ὁποῖον
τονίζεται εἰς τὰ νέα δηµοσιεύµατα,
εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἀναδροµὴ στὰ γε-
γονότα παραιτήσεως ἐντὸς τριετίας
(1996-1999) δύο Ἀρχιεπισκόπων
Ἀµερικῆς, τοῦ κυροῦ Ἰακώβου καὶ
τοῦ πρώην Ἀµερικῆς κ. Σπυρίδω-
νος.

Τά γεγονότα;
Τὸ 1958, συµφώνως πρὸς τὴν

ἐφηµ. «Αὐγὴ» τῆς 11ης Ἰουνίου
2015: «ὁ Ἀθηναγόρας ὕστερα ἀπὸ
ἐπιθυµία τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ
Κ. Καραµανλῆ ἐπέλεξε ὡς ἀρχιεπί-
σκοπο Ἀµερικῆς τὸν µητροπολίτη
Μελίτης Ἰάκωβο. Ἡ πλειοψηφία τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου διαφωνοῦσε καὶ
ἤθελε νὰ στείλει ἕνα καθαρὰ δικό
της τὸν φαναριώτη Μελίτωνα», τὸν
πνευµατικὸ πατέρα τοῦ νῦν Οἰκ.
Πατριάρχου. Τὸ 1991 ὁ κυρὸς
Ἰάκωβος φερόταν ὡς ὑποψήφιος

Οἰκ. Πατριάρχης, ἀλλὰ ἔχασε τὶς
ἐκλογὲς καὶ πέντε ἔτη ἀργότερα πα-
ρέδωσε τὴν παραίτησίν του στὴν
Ἴµβρο, γενέτειρα τοῦ Πατριάρχου κ.
Βαρθολοµαίου.

Ποῖα τὰ σχέδια 
διὰ τὸν πρώην Ἀµερικῆς;

Περὶ τῆς παραιτήσεώς του ὁ
πρώην Ἀµερικῆς κ. Σπυρίδων εἶχε
δηλώσει τὰ ἀκόλουθα: «Τί ἔφταιξε
καὶ τὰ πράγµατα ἦρθαν τελείως
ἀρνητικὰ γιὰ Σᾶς; Ἁπλούστατα τὸ
Πατριαρχεῖο προτίµησε νὰ ἀκο-
λουθήσει τοὺς ἐξωθεσµικοὺς φί-
λους τοῦ Θρόνου. Γιὰ τοὺς δικούς
του λόγους, ὅπως καὶ στὴν περί-
πτωση τοῦ προκατόχου µου, ἔκλει-
σε τὰ ὦτα στὴν κανονικὴ ἐκκλησια-
στικὴ ἀρχή, ποὺ εἶναι ὁ ἀρχιεπίσκο-
πος» (Ἡµερησία 01/02/2003) καὶ
«Σηµερινὴ ἐκτίµησή µου εἶναι ὅτι
τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ἡ ἐκλογή µου ἐξυ-
πηρετοῦσε, προσωρινὰ καὶ µόνο,
τὰ ἀπώτερα σχέδια τῶν ὑπευθύνων
τοῦ Φαναρίου%Ὅ,τι ἦταν νὰ συζη-
τηθεῖ καὶ συµφωνηθεῖ στὸ Φανάρι,
συµφωνήθηκε κατὰ τὴν τελευταία
ἐκεῖ ἐπίσκεψή µου τὸ καλοκαίρι τοῦ
1999. Ἀδιάφορο ἂν τηρήθηκαν οἱ
συµφωνίες ἢ ὄχι%Οὔτε µὲ πρόδω-
σε οὔτε µὲ ἐγκατέλειψε. Ἁπλῶς
ἐνήργησε σύµφωνα µὲ τὰ σχέδια
ποὺ ἀρχῆθεν εἶχε γιὰ τὴν ἐπαρχία
τῆς Ἀµερικῆς» (Ἐθνικὸς Κήρυκας
11/12/2009).

Ποῖος ὁ ρόλος τοῦ π. 
Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου;  

Ὁ π. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος,
τοῦ ὁποίου ὁ υἱὸς κ. Μιχαὴλ Καρ-
λοῦτσος ἐχρίσθη τὸ 2010 «Ἄρχων
Εὐταξίας» ἀπὸ τὸν Οἰκ. Πατριάρχην
κ. Βαρθολοµαῖον καὶ εἶναι στὸ ∆.Σ.
τῆς «Ἑταιρείας Ἀξιοποίησης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκίνητης Περιουσίας
Α.Ε.» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
καὶ τοῦ ∆ηµοσίου, φέρεται νὰ διε-
δραµάτισε κάποιον ἄγνωστον ρό-
λον. 

Περὶ τῆς παραιτήσεως τοῦ
πρώην Ἀµερικῆς τὸ tovima.gr τῆς
4ης Ἰουλίου 1999 ἔγραφε: «∆ὲν
ἄκουσε τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρ-
χεῖο, ποὺ τοῦ ζητοῦσε τὴν ἄµεση
ἀποµάκρυνση τοῦ Γεωργίου Πασ-
σιᾶ, µέχρι πρότινος Γενικοῦ Ἀρχιε-
ρατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς. Συγκρούστηκε µὲ τοὺς
πέντε µητροπολίτες τῆς Ἀµερικῆς, οἱ
ὁποῖοι ἔφθασαν νὰ ζητήσουν τὴν
παραίτησή του. Καί, τέλος, ἔφθασε
στὸ σηµεῖο νὰ συγκρουστεῖ µὲ τὸν
πλέον στενὸ φίλο τοῦ Πατριάρχη
στὴν Ἀµερική, τὸν πατέρα Ἀλέξαν-
δρο Καρλοῦτσο».

Παροµοίως τὸ Ἔθνος τῆς 30ῆς
Μαΐου 1999 σχετικῶς µὲ ὑποψηφί-
ους διὰ τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ
πρώην Ἀµερικῆς ἔγραφε: «Νὰ ἔχει
τὴν ἔγκριση τοῦ παντοδύναµου
ἱερέα πατρὸς Ἀλεξ. Καρλούτσου, ὁ
ὁποῖος συνδέεται µὲ τοὺς ἰσχυροὺς
οἰκονοµικοὺς παράγοντες τῆς ἑλλη-
νοαµερικάνικης Ὁµογένειας.
Πρώην ἔµπιστος τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἰακώβου, τὸν ἄδειασε κυριολε-

κτικὰ στὸ τέλος, ἐνῶ σήµερα δηλώ-
νει ἀνοικτὰ πολέµιος τοῦ κ. Σπυρί-
δωνος».

Ὁ ἴδιος ὁ πρ. Ἀµερικῆς εἰς τὴν τε-
λευταίαν ἀλληλογραφίαν, ποὺ εἶχε
µὲ τὸν Οἰκ. Πατριάρχην τὴν 10ην
Αὐγούστου 1999: «Γενοµένης ἐρεύ-
νης ἐν τοῖς ὁµογενειακοῖς δηµοσιο-
γραφικοῖς κύκλοις πρὸς ἐντοπισµὸν
τῆς πηγῆς, καθ’ ἥν, συµφώνως
πρὸς ἐπιθυµίαν τῆς Ὑµετέρας
σεπτῆς Κορυφῆς, ὅ τε αἰδεσιµολο-
γιώτατος πρωτοπρεσβύτερος κ.
Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος καὶ ὁ κ.
Ἱερώνυµος (Jerry) ∆ηµητρίου, τέως
διευθυντὴς τοῦ Τµήµατος Οἰκονο-
µικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἤθελον
ἐπανέλθη εἰς τὰς ἐν αὐτῇ προτέρας
αὐτῶν θέσεις, διεπιστώθη ὅτι αἱ φη-
µολογίαι αὗται προέρχονται ἐξ
αὐτῶν τούτων τῶν ἐνδιαφεροµέ-
νων, ἤτοι τῶν ὡς ἄνω εἰρηµένων.
Κατόπιν τούτων, ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή,
ὡς µὴ ἐµπλεκοµένη εἰς τὴν ὑπόθε-
σιν ταύτην, ἔκρινε σκόπιµον, ὅτι
οἱαδήτις ἐκ µέρους αὐτῆς σχετικὴ
διάψευσις ἤθελεν εἶσθαι πάντῃ
ἀσύµφορος».

Ποῖον τὸ δίδαγµα;
Τὸ δίδαγµα εἶναι ἁπλοῦν, ἁπλού-

στατον: Ὅλα τὰ δεινὰ προέρχονται
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τηροῦνται οἱ
Κανονικὲς διαδικασίες ἐκλογῆς, ἀλλ’
ἐπιδροῦν διάφοροι ἄσχετοι παρά-
γοντες% Ὁ ∆ιδάκτωρ τοῦ Κανονι-
κοῦ ∆ικαίου Οἰκ. Πατριάρχης δυσ -
τυχῶς τυγχάνει ὁ πρῶτος κατα-
πατητής του; ∆ιά τήν µή τήρησιν
τῶν Κανονικῶν ∆ιαδικασιῶν κατη-
γορήθη ἀπὸ τὸ πρωταρχικὸν δηµο-
σίευµα τοῦ Ἐθνικοῦ Κήρυκος καὶ δὲν
ἔδωσε ἀπάντησιν. Πρὸς ἐπίρρωσιν
τῆς θέσεως αὐτῆς θὰ παραθέσουµε
ἀκόµα δύο δηλώσεις τοῦ πρ. Ἀµε-
ρικῆς: «Ἡ ἡγεσία τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου πρέπει ν’ ἀντιληφθεῖ
ὅτι ἡ ἐπάνοδος σὲ µία παραδοσιακὴ
συνοδικὴ µορφὴ ποὺ δὲν θὰ περιο-
ρίζεται σὲ συγκεκριµένη µερίδα µη-
τροπολιτῶν ἀλλὰ στὴν ὁποία, ὅπως
διακελεύουν οἱ Ἱ. Κανόνες, θὰ συµ-
µετέχει κατὰ τὸν ἕνα ἢ ἄλλο τρό-
πο ὁλόκληρη ἡ ποιµαίνουσα
Ἱεραρχία τοῦ Θρόνου, εἶναι πλέον
ἡ µόνη λύση ποὺ θὰ ἐπιτρέψει νὰ ξε-
περασθεῖ ἡ ὀδυνηρὴ κρίση ποὺ ἀπὸ
καιρὸ διέρχεται τὸ Πατριαρχεῖο καὶ
ποὺ γίνεται ἰδιαίτερα αἰσθητὴ τὰ τε-
λευταῖα χρόνια» (Γραπτὴ δήλωσις
09/09/2003) καὶ «Ὅσο ἡ σύνοδος
τοῦ Πατριαρχείου θὰ συγκροτεῖται
ἰσοµερῶς ἀπὸ µέλη ἐκ Τουρκίας καὶ
ἀρχιερεῖς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, θὰ πα-
ραµένει ἀνοικτὸ τὸ θέµα τοῦ συνοδι-
κοῦ θεσµοῦ. Ἡ σηµερινὴ διάκριση
τῶν µελῶν τῆς συνόδου µὲ βάση
τὴ χώρα προέλευσής τους εἶναι
ξένη στὴν ὀρθόδοξη νοµοκανο-
νικὴ παράδοση. Βέβαια, τὸ ἀσύ-
νηθες καὶ κοσµικῆς ἐµπνεύσεως
συνοδικὸ αὐτὸ σχῆµα υἱοθετήθη-
κε ὥστε νὰ ὑπάρχει πάντοτε δε-
δοµένη ἡ πλειοψηφία ὑπὲρ τοῦ
Πρώτου» (Greek American News
Agency 21/02/2009).

Ν.Σ.
Ἀποφάσεις τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς

Κρήτης συνῆλθε πρὸ ἡμερῶν διὰ
διάφορα ζητήματα. Εἰς τὶς ἀποφά-
σεις εὑρίσκεται ἡ ἔγκρισις τεσσά-
ρων νέων κανονισμῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ
διευκολύνουν τὸ διοικητικὸν καὶ
ποιμαντικὸν ἔργον τῶν τοπικῶν Ἱ.
Μητροπόλεων, ἀλλὰ καὶ ἡ μέρι-
μνα διὰ τὸν μαστιζόμενον ἀπὸ τὴν
οἰκονομικὴν κρίσιν πληθυσμὸν τῶν
Κρητῶν. Ἐντελῶς ἰδιαίτερον ζήτη-
μα ἦταν ἡ ἀναφορὰ εἰς τὴν ἐξα-
πλουμένην «χριστιανοφοβίαν».
Δὲν εἶναι μόνον ἡ δοκιμαζομένη
Μέση Ἀνατολή, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ
χριστιανισμὸς διώκεται καὶ διὰ τὴν
ὁποίαν ἡ Ἱ. Σύνοδος κάνει ἔκκλησιν
νὰ ληφθοῦν μέτρα, ἀλλὰ καὶ ἡ κα-
τάστασις εἰς τὸν Δυτικὸν Κόσμον
καὶ ἀλλαχοῦ, ὅπου αἱ κοινωνίαι ὄχι
μόνον ἀφίστανται τῆς χριστιανικῆς
πίστεως, ἀλλὰ ἀρχίζουν νὰ διά-
κεινται καὶ ἀρνητικῶς, καταλαμβα-
νόμεναι ἀπὸ φόβον διὰ τὴν χρι-
στιανοσύνην. Συμφώνως πρὸς τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς 8ης Ἰουνίου 2015:

«Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε 8
Ἰουνίου 2015, στὸ Ἡράκλειο σὲ Συν -
εδρία καὶ ἀσχολήθηκε µὲ τρέχοντα
θέµατα τῆς ἁρµοδιότητάς της. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνέκρινε τέσσε-
ρις νέους Κανονισµοὺς τῆς Ἐκκλη-
σίας Κρήτης, τὸν ὑπ᾽ ἀριθµ. 4/2015
«Κώδικας περὶ ἐκκλησιαστικῶν
ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας Κρή-
της», τὸν ὑπ᾽ ἀριθµ. 5/2015 «Περὶ
ἔκδοσης τοῦ ἐπίσηµου ∆ελτίου
’’Ἀπόστολος Τίτος’’ τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης», τὸν ὑπ᾽ ἀριθµ. 6/2015
«Περὶ τῆς λειτουργίας τοῦ Συνοδι-
κοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρ-
χιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης» καὶ τὸν ὑπ᾽  ἀριθµ. 7/2015
«Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλη-

σίας Κρήτης», οἱ ὁποῖοι µαζὶ µὲ
τοὺς ἤδη δηµοσιευµένους Κανονι-
σµοὺς στὸ Φ.Ε.Κ., συµβάλλουν τὰ
µέγιστα στὴν περαιτέρω εὔρυθµη
λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
ἡ ὁποία εἶναι Ἡµιαυτόνοµη καὶ ἔχει
τὴν κανονική της ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως. 

Ἀκόµη, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολή-
θηκε µὲ τὴ διοργάνωση τοῦ Γρα-
φείου τῆς Ὑπηρεσίας ∆οµήσεως
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καὶ ∆ωδεκα-
νήσου, τὸ ὁποῖο στὸ ἑξῆς θὰ ἐκδί-
δει τὶς ἄδειες δοµήσεως ὅλων τῶν
ἐκκλησιαστικῶν κτισµάτων. 

Ἐπίσης, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνηµε-
ρώθηκε γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ὑλο-
ποιήσεως δύο Προγραµµάτων
Ἐπισιτιστικῆς βοήθειας, τὰ ὁποῖα
ὑλοποιοῦνται µέσῳ τῶν προνοι-
ακῶν δοµῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλε-
ων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, µὲ τὴν
εὐθύνη τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας
Κρήτης «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», γιὰ τὴν
ἀνακούφιση ἐµπερίστατων συναν-
θρώπων τῆς Μεγαλονήσου. 

Ἐπὶ πλέον, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνα-
φέρθηκε στὸ φαινόµενο τῆς ἐξα-
πλώσεως µίας σύγχρονης «χρι-
στιανοφοβίας», ἡ ὁποία διαπιστώ-
νεται σὲ ὅλο τὸν κόσµο καὶ λαµβά-
νει συνεχῶς ἀνησυχητικὲς διαστά-
σεις. 

Τέλος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει
τὸν ἔντονο προβληµατισµό της γιὰ
τὶς διώξεις ἐναντίον χριστιανῶν καὶ
γιὰ τὶς ἀνελέητες σφαγὲς εἰς βάρος
τους, οἱ ὁποῖες αὐξάνονται µὲ δρα-
µατικὸ τρόπο καθηµερινά, µὲ τρα-
γικὲς συνέπειες καὶ ἀποτελέσµατα,
καὶ κάνει ἔκκληση πρὸς κάθε ἁρµό-
διο γιὰ τὴν ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ δια-
φυλαχθεῖ µὲ κάθε τρόπο ἡ Χριστια-
νικὴ πίστη καὶ ἡ ἐλεύθερη ἔκφρασή
της καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη, ἡ
καταλλαγὴ καὶ ἡ συνύπαρξη ὅλων
τῶν ἀνθρώπων».

∆ιαχριστιανικὴ µεθοδευµένη 
συνάντησις εἰς ∆αµασκόν

Ἡ κρισιμότης τῆς καταστάσεως
εἰς τὴν Μέσην Ἀνατολὴν ὤθησε
τὸν Μακ. Πατριάρχην Ἀντιοχείας
κ. Ἰωάννην νὰ προσκαλέση εἰς συν -
άντησιν τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν ὑπο-
λοίπων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν τῆς
περιοχῆς. Δυστυχῶς, κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπον ἀναγνωρίζει ἐπισήμως
ὁ Πατριάρχης καὶ τοὺς ἄλλους ἐπι-
κεφαλῆς ὡς Πατριάρχες τῆς πε-
ριοχῆς,  ἀκόμη καί τόν Οὐνίτην,
ὑποσκάπτων τὸν ἴδιο του τὸν ρό-
λον. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἰσα-
κούωνται προσευχὲς προερχόμενες
ἀπὸ τὸ στόμα τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ
ταυτοχρόνως καὶ ἀπὸ τὰ στόματα
προδοσίας, ὄχι μόνον τῆς πίστεως
ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας τῆς εἰρήνης,
ἐφόσον ἡ οὐνία ὑποδαυλίζει τὴν
εἰρηνικὴν συνύπαρξιν. Ἀκόμη δυσ -
τυχέστερον εἶναι ὅτι φαίνεται πὼς
πίσω ἀπὸ ὅλα εὑρίσκονται πολιτι-
κοί, οἱ ὁποῖοι κινοῦν τὰ νήματα, με-
ταξὺ Μόσχας, Βατικανοῦ καὶ Συ-
ρίας. 

Συμφώνως πρὸς τὸ sfairika.gr
τῆς 12ης Ἰουνίου 2015:

«5 πατριάρχες τῶν ἐκκλησιῶν
τῆς Ἀνατολῆς συγκεντρώθηκαν
στὶς 8 Ἰούνη στὴ ∆αµασκὸ ὕστερα
ἀπὸ πρόσκληση τοῦ ἑλληνορθό-
δοξου Πατριάρχη  Ἰωάννου τοῦ
10ου τοῦ Γιαζίζι. Ἀνάµεσά τους ὁ
λιβανέζος Bechara Rai. Τὸ πρό-

γραµµα περιελάµβανε τὰ ἐγκαίνια
τῆς νέας ἕδρας τοῦ ὀρθόδοξου πα-
τριαρχείου ἀλλὰ καὶ γιὰ µία ἐτήσια
συνάντηση τῶν θρησκευτικῶν
ἡγετῶν τῆς ἈνατολῆςQ Παρόντες
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Μαρονίτη Πατριάρ-
χη ἦταν ὁ ἑλληνορθόδοξος πα-
τριάρχης, ὁ ἑλληνοκαθολικὸς πα-
τριάρχης Gregoire III Laham, ὁ συ-
ρορθόδοξος πατριάρχης Ignace
Ephrem II Karim καὶ ὁ συροκαθο-
λικὸς Ignace Joseph III YounanQ
«Ἐµεῖς οἱ 5 πατριάρχες τῆς ἀνα-
τολῆς προσευχόµαστε γιὰ τὴν
εἰρήνη. Προσευχόµαστε γιὰ τὴν
εἰρήνη στὴ Συρία καὶ στὴν περιοχή.
Προσευχόµαστε γιὰ τὴ νεκρὴ συ-
νείδηση τῆς διεθνοῦς κοινότητας.
Προσευχόµαστε γιὰ µία εἰρηνικὴ
διευθέτηση  τῆς κρίσης στὴ Συρία
καὶ γιὰ τοὺς σύριους  χριστιανοὺς
καὶ µουσουλµάνους νὰ παραµεί-
νουν προσκολληµένοι στὴ γῆ τους
καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἑστίες
τους, µὲ ἀξιοπρέπεια, ὅλων αὐτῶν
ποὺ ἐκτοπίστηκαν ἀπὸ τὸν πόλε-
µο», δήλωσαν».

Συµφώνως πρὸς τὴ «Ρήξη» τῆς
13ης Ἰουνίου 2015: «Ἡ πρόσκλη-
ση τοῦ Yazigi πρὸς τοὺς Ἀνατολι-
κοὺς πατριάρχες, ἐµπίπτει στὸ πε-
δίο συντονισµοῦ µεταξύ τῆς ἐκκλη-
σίας του µὲ τὴ Μόσχα, καὶ ἡ ἐπίσκε-
ψη τοῦ Rai am στὴ συριακὴ πρω-
τεύουσα ἔγινε δυνατὴ µέσῳ τῶν
συντονισµένων προσπαθειῶν µε-
ταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ ΒατικανοῦQ».

Πρόοδος εἰς τὸ Κυπριακόν;
Ὡς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως, διὰ

νὰ σημειωθῆ πρόοδος εἰς τὸ Κυ-
πριακόν, θέτει ὁ Μακ. Ἀρχ. Κύ-
πρου κ. Χρυσόστομος τὴν ἀνάγκην
νὰ δοθῆ ἄδεια διὰ τὴν ἀνοικοδόμη-
σιν ὅλων τῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Ἱ. Μονῶν
εἰς τὰ κατεχόμενα, ὅπως ἐπίσης νὰ
λυθῆ καὶ τὸ μεγάλο πρόβλημα τῶν
ἐποίκων, μὲ τὴν ἐπιστροφήν των
εἰς τὴν Τουρκίαν. Ὅπως ἐπληροφο-
ρήθημεν ἀπὸ τὸ agioritikovima.gr
τῆς 2ας Ἰουνίου 2015:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε
στὸν ΑΝΤ1 ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι

ἕτοιµη νὰ διαθέσει τὸ ποσὸ ποὺ θὰ
ἀπαιτηθεῖ, γιὰ νὰ ἐπιδιορθωθοῦν
ὅλοι οἱ χριστιανικοὶ χῶροι λατρείας
στὰ κατεχόµενα, ἐφόσον οἱ κατο-
χικὲς ἀρχὲς δώσουν τὴν ἀπαραίτη-
τη ἄδεια, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος θεωρεῖ
ὡς µέτρο οἰκοδόµησης ἐµπιστοσύ-
νης. "Ἐµεῖς ἔχουµε ἀπαίτηση νὰ
φύγουν, ἐκεῖνοι ποὺ µποροῦν νὰ
µείνουν εἶναι αὐτοὶ ποὺ παντρεύ-
τηκαν. Ἂν οἱ Τ/Κ καὶ ἡ Τουρκία ποὺ
ἔχει τὸ πάνω χέρι θελήσει νὰ τοὺς
πάρει πίσω τοὺς ἔποικους τὰ
πράγµατα θὰ διευκολυνθοῦν", εἶπε
χαρακτηριστικά».

ΟΜακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυ-
µος ἀπέστειλε ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Ὑπ. ∆ικαιοσύνης κ. Νικό-
λαον Παρακευόπουλον σχετικῶς µὲ τὸ ζήτηµα τῆς ἐπεκτάσε-

ως τοῦ συµφώνου. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὁ Μακαριώτατος ἀρχικῶς δη-
λώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀντιτίθεται πλήρως ὄχι µόνον εἰς τὴν ἐπέκτα-
σιν ἀλλὰ ἐν γένει εἰς τὴν ὕπαρξιν τοῦ λεγοµένου «συµφώνου συµ-
βιώσεως». ∆ιὰ τὴν Ἐκκλησίαν µοναδικὸς δρόµος διὰ τὴν ἕνωσιν
ἀνδρὸς καὶ γυναικός, τονίζει ὁ Μακαριώτατος, εἶναι ὁ γάµος καὶ πα-
ραπέµπει εἰς τὴν Πρὸς Ἐφεσίους τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἐν συνεχείᾳ ὁ
Μακαριώτατος καταθέτει προβληµατισµοὺς κοινωνικῶν καὶ ἠθικῶν
παραµέτρων. Τὸ πρῶτον ζήτηµα τὸ ὁποῖον θέτει ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ κ.
Ὑπουργοῦ εἶναι ὅτι ἡ Πολιτεία ἐνῷ πρέπει νὰ µεριµνᾶ διὰ τὴν δια-
παιδαγώγησιν τῶν πολιτῶν, µὲ τὴν συγκεκριµένην ἐνέργειαν τοὺς
παραπλανᾶ πρὸς µίαν στάσιν ζωῆς ἀνεύθυνον. Αὐτὸ συµβαίνει, διό-
τι ἐξοµοιώνει τὸν γάµον µὲ ἕνα κίβδηλον ὑποκατάστατον, τὸ ὁποῖον
δὲν ὑπογραµµίζει τὴν σοβαρότητα, τὴν ὁποίαν ἀπαιτεῖ ἡ συµβίωσις
τοῦ ζεύγους. Τὸ «σύµφωνον» δὲν ἔχει περιορισµούς, ἀλλὰ λύεται
αὐτοστιγµεὶ µὲ µίαν ἁπλῆν δήλωσιν. ∆ιαµορφώνεται, λοιπόν, θε-
σµικὸν πλαίσιον ὡς τῆς ἰσλαµικῆς πολυγαµίας καὶ δίδεται ἐλευθε-
ριότης, ἡ ὁποία ἐπιστρέφει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ρωµαϊκὴν ἐποχήν.
Κατόπιν, ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀλλοίωσιν τῆς ἐννοίας
τῆς οἰκογενείας. ∆ιὰ τοῦ συµφώνου θεσπίζεται ἡ «ἐξώγαµη οἰκογέ-
νεια» µὲ ἀποτέλεσµα νὰ κλονίζεται ἡ κοινωνικὴ συνοχή. Τὸ Κράτος
φαίνεται νὰ παρακολουθῆ ὡς ἁπλὸς θεατὴς καὶ ὄχι νὰ θέλη νὰ συν-
δράµη εἰς  τὴν ὁµαλὴν καὶ ὑγιῆ διαβίωσιν καὶ ἀνατροφὴν τῶν µελῶν
τῆς οἰκογενείας, καθὼς ἀφήνει τοὺς πολίτας εἰς πλήρη ἰδιώτευσιν.
Τέλος, θέτει τὴν Πολιτείαν πρὸ τῶν εὐθυνῶν της σχετικῶς µὲ τὰς
ἀναµενοµένας εἰς τὸ ἐγγὺς µέλλον διεκδικήσεις τῶν ὁµοφύλων, δι-
καιώµατος γονικῆς µερίµνης. Θὰ ἐπανέλθωµεν εἰς τὸ θέµα.

Ἀντίδρασις τοῦ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν
διὰ τὸ «σύµφωνον συµβιώσεως»
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Ἀξία συγχαρητηρίων εἶναι ἡ προσ -
πάθεια τῆς Ἱ. Μ. Ἠλείας ἐν μέσῳ
ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ
ἐμπολέμου οὐκρανικῆς νὰ παράσχη
τὴν δυνατότητα εἰς παιδιὰ τῆς ὁμο-
γενείας νὰ ἀπολαύσουν διὰ ὀλίγας
ἡμέρας τὴν ἡσυχίαν καὶ νὰ λησμο-
νήσουν τὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν
χειμαζομένην Οὐκρανίαν. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφημ. «Πρωϊνὴ Ἠλεί-
ας» τῆς 5ης Ἰουνίου 2015:

«Παιδιὰ τῆς ὁµογένειας τῆς
Οὐκρανίας, πρόκειται νὰ φιλοξενη-
θοῦν στὸν ξενώνα φιλοξενίας Βάρ-
δας τῆς Ἱ. Μητρόπολης Ἠλείας,

ἀπὸ τὶς 7 ἕως τὶς 21 Ἰουνίου. Στὴν
διάρκεια τῆς δεκαπενθήµερης δια-
µονῆς τους, θὰ πραγµατοποιηθοῦν
διάφορες ἐκδηλώσεις ἑλληνικῆς
παραδοσιακῆς φιλοξενίας, ἡ ὁποία
καὶ θὰ προκύψει σὲ συνεργασία µὲ
τὸν Σύλλογο Ἑλληνοσερβικῆς Φι-
λίας Ἀχαΐας- Ναυπακτίας, ὅπου
πρόεδρος εἶναι ὁ π. Ἑρµόλαος
Μεσσαρᾶς. Μία πραγµατικὰ πολὺ
ὡραία κίνηση ποὺ θὰ δώσει πε-
ρισσὴ χαρὰ σὲ ἀρκετὰ παιδιὰ τῆς
ὁµογένειας ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, ποὺ
θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρί-
σουν τὴ χώρα µας καὶ τὴν κουλτού-
ρα µας, ὅπως καὶ τὶς ὀµορφιὲς τῆς
Ἠλείας».

Ἡ Ἱ. Μ. Ἠλείας συµπαρίσταται 
εἰς τὴν Οὐκρανίαν Ἡ Ἱ. Μ. Καρακάλλου εἰς ἐπι-

στολὴν συμπαραστάσεως πρὸς
τὸν Σεβ. Θεσ/κης ἐναντίον τῆς πα-
ρελάσεως τῶν ὁμοφυλοφίλων με-
ταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
Παναγιώτατε,προσκυνοῦµεν,

Μὲ πόνο ψυχῆς πληροφορούµε-
θα ὅτι τὴν 20ήν Ἰουνίου θὰ λάβη
χώρα εἰς τὴν πόλιν τῆς Θεσσαλονί-
κης παρέλασις τῶν ὁµοφυλοφίλων,
καὶ διὰ τοῦτο θέλοµεν νὰ ἐκφράσω-
µεν, διὰ τοῦ παρόντος Μοναστη-
ριακοῦ ἡµῶν Γράµµατος, τὴν ἀµέ-
ριστον συµπαράστασιν εἰς τὸν φι-
λόθεον ὑµῶν ἀγῶνα κατὰ τῆς ἐπαι-
σχύντου αὐτῆς ἐκδηλώσεως%
Ὁ Ἀρχιµ. Φιλόθεος καὶ οἱ σὺν ἐµοὶ

ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ἐπιστολὴ Ἱ. Μ. Καρακάλλου
κατὰ τῆς παρελάσεως
τῶν ὁµοφυλοφίλων

Ἡ Ἱ.Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί
Ὠρωποῦ, ὅπως ἀναφέρει εἰς ἀνακοί-
νωσίν της (11-6-15) διά τοῦ Γραφείου
ἐπί τῶν Αἱρέσεων, «ἀγωνιῶσα γιά τίς
ψυχές τῶν χιλιάδων βαπτισμένων εἰς
τό ὄνομα τῆς Παναγίας Τριάδος νέων
μας», ἐνημερώνει καταλλήλως τούς
ἀνυποψιάστους πιστούς διά τήν ἐκδή-
λωσιν – παγίδα μέ τό ὄνομα «Φεστι-
βάλ τῶν Χρωμάτων» . Τό πλῆρες ἀνα-
κοινωθέν ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Πληροφορούµαστε ἀπὸ τὰ
Μ.Μ.Ε. ὅτι στὶς 20 Ἰουνίου θὰ πραγµα-
τοποιηθεῖ ἐκδήλωση στὸ ΟΑΚΑ µὲ
ὄνοµα "Colour Day Festival", (Φε-
στιβὰλ τῶν Χρωµάτων). Παρουσιάζε-
ται ὡς ἕνα νεανικὸ event ποὺ ἐκτὸς
ἀπὸ ζωντανὴ µουσικὴ καὶ χορὸ, περι-
λαµβάνει τὴ µαζικὴ ρίψη ἀπὸ τοὺς
συµµετέχοντες χιλιάδων συσκευα-
σιῶν (σακουλάκια) ἔγχρωµης σκόνης,
ποὺ θὰ σκεπάσει τοὺς παρευρισκόµε-
νους. Ἡ καθησυχαστικὴ διαβεβαίωση
ὅτι ἡ ἐν λόγῳ σκόνη εἶναι ἐλεγµένη καὶ
ἀκίνδυνη δὲν αἴρει τὸν βαθὺ προβλη-
µατισµὸ καὶ ἀπορία ποὺ προκαλεῖ ἡ
παρουσίαση τῆς προέλευσης τοῦ φε-
στιβὰλ  ἀπὸ τοὺς διοργανωτές: "Ἡ ἰδέα
ἔρχεται ἀπὸ Q ἀντίστοιχα φεστιβὰλ σέ
ΗΠΑ, Πορτογαλία, Ἀγγλία & Ἱσπα-
νία[1], ἡ καταγωγή της ὅµως προέρχε-
ται ἀπό τή διάσηµη θρησκευτική γιορ-
τή τῶν χρωµάτων στήν Ἰνδία, ὅπου
κάθε ἄνοιξη γιορτάζεται µέ εὐλάβεια
ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια!».

Ὁ θρησκευτικός χαρακτήρας τῆς ρί-
ψης ἤ ἐπάλειψης µέ χρώµατα στή
γιορτή αὐτή ἔχει ποικίλες ἀναφορές
στήν ἰνδουϊστική µυθολογία[2] οἱ δὲ
λοιπὲς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις συνο-
δεύονται στὶς Ἰνδίες ἀπὸ µία µᾶλλον
γνώριµη καρναβαλικὴ συµπεριφορά
(οἰνοποσία, µουσικὲς, χορό, ἀπρεπεῖς
χειρονοµίες) καθὼς ὅλα ἐπιτρέπονται
ἐκείνη τὴν ἡµέρα! Ἕνα εἶδος
«ὀριεντὰλ» καρναβάλι ἔρχεται στὴ
χώρα µας καί ὅπως συµβαίνει µὲ κάθε
καρναβάλι, πίσω ἀπὸ τὴν «ἐλαφρὰ
διάθεση» γιὰ ἐκτόνωση καὶ διασκέδα-
ση (µὲ ὅ,τι αὐτὰ συνεπάγονται) βρί-
σκεται σταθερὸ εἰδωλολατρικὸ ὑπό-
βαθρο. Εἶναι ὁµολογουµένως ὅµως ἡ
πρώτη φορὰ ποὺ ἀκοῦµε νὰ διατυµ-
πανίζεται τὸ ὑπόβαθρο αὐτό µὲ τρό-
πο, ὥστε νὰ καλεῖ τοὺς ἐνδιαφερόµε-
νους νὰ γνωρίσουν περισσότερα
γι’αὐτὸ καὶ τὸ µητρικό του περιβάλλον

τουτέστιν τὴν ἰνδουϊστικὴ µισάνθρωπη
θρησκεία. Τὴ θρησκεία - ὄχηµα τῆς
Νέας Ἐποχῆς -καθὼς καὶ τὶς πρακτι-
κές της - ποὺ συστηµατικὰ ἐπιχειρεῖται
νὰ εἰσβάλλει στὸν ∆υτικό κόσµο.

Ἡ γιόγκα περνάει ὡς σωµατικὴ
ἄσκηση, ἡ προσευχὴ ἀντικαθίσταται
ἀπὸ τὸν διαλογισµό, ἡ κλασικὴ ἰατρική
- φαρµακευτικὴ ὑποσκάπτεται ἀπὸ τὶς
«ἐναλλακτικὲς» λεγόµενες θεραπεῖες,
ἀκόµη καὶ στὴν διασκέδαση τῶν νέων
διαφαίνεται ἰνδουϊστικὸ φόντο. Ὁ ἐν
Τριάδι ἀποκαλυφθεὶς τέλειος Θεός,
ἐκτοπίζεται ἀπὸ µία συµπαντικὴ θεϊκό-
τητα-θεότητα.

Εἶναι ἄραγε τυχαῖο ὅτι τὴν ἑπόµενη
ἡµέρα, 21/6, στὰ πλαίσια τῆς καθιερω-
θείσης (ἢ καλλίτερα ἐπιβληθείσης)
ἀπὸ τὸν ΟΗΕ παγκόσµιας ἡµέρας
γιόγκα, διοργανώνονται ἑορταστικὲς
ἐκδηλώσεις ἀπὸ τὸν Πανελλήνιο Σύλ-
λογο γιόγκα στὸ Ἄλσος Ν. Σµύρνης;
Σύµφωνα µάλιστα µὲ τὸ πρόγραµµα
τῶν ἑορτασµῶν, συµπεριλαµβάνεται
"πανελλαδικὸς διαλογισµός" γιὰ τὴν
εἰρήνη, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πνευµατικὴ
ἀφύπνισηQ Τὰ αὐτὰ θὰ πραγµατο-
ποιηθοῦν καὶ σὲ ἄλλα σηµεῖα τῆς
Ἑλλάδας.

Ἡ τοπική µας Ἐκκλησία, ἀγωνιῶσα
γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν χιλιάδων βαπτισµέ-
νων στὸ ὄνοµα τῆς Παναγίας Τριάδος
νέων µας, ἔχει τὸ ἱερὸ χρέος τῆς ἐνηµέ-
ρωσης καὶ ἐπισήµανσης τῶν κατα-
στροφικῶν κινδύνων ποὺ βρίσκονται
πίσω ἀπὸ τὶς ἄνω ἐκδηλώσεις. Αὐτο-
νόητο τυγχάνει ὅτι ὡς χριστιανοὶ ὀρθό-
δοξοι, τὸν Χριστὸν ἐνδυσάµενοι, φυ-
λάσσουµε τὸν χιτῶνα τοῦ Βαπτίσµα-
τός µας καὶ τῶν παιδιῶν µας ἀµόλυν-
το, ἀπέχοντες ἀπὸ τὰ γεγονότα αὐτά,
ὅσο «ἀθῶα» ἢ νεανικὰ ἢ ἀνθρωπι-
στικὰ ἢ «πνευµατικά» κι ἂν φαίνονται».
Σηµειώσεις:

[1] Holy Festival of Colours [2]μπο-
ρεῖ νὰ δηλώνει τὰ παιχνιδίσματα τῆς
Ἰνδ. θεότητας Κρίσνα μὲ τὶς παλλα-
κίδες του ἢ τὴν ἀγαπημένη του Radha
εἴτε ἀνάμνηση τῆς καταστροφῆς
(ἀποτέφρωσης) κακοῦ πνεύματος τῆς
ἰνδ. μυθολογίας καὶ ἐπάλειψης μὲ τὴν
τέφρα του, ἢ ἀκόμη τὸν ἐρχομὸ τῆς
πολύχρωμης ἄνοιξης, μὲ ἀναφορὲς
στὴ γονιμότητα κλπ.

Ἡ Ἱ.Μ. Κηφισίας κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου: 
“Ὁ Ἰνδουϊσµός εἰσβάλλει εἰς τόν ∆υτικόν Κόσµον”


