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Ὁ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ὁ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κ. Σε-

ραφεὶµ παρεχώρησε συνέντευξιν
εἰς τὸ agioritikovima.gr, ἡ ὁποία
ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως τὴν 18ην Ἰουνίου
ἐ.ἔ. Ὁ Σεβασµιώτατος συνεπλή-
ρωσε τὴν 27ην Ἰουνίου ἄνευ τυµ-
πανοκρουσιῶν καὶ θορύβων δέκα
ἔτη θεοφιλοῦς ποιµαντορίας. Εἰς
τὴν ἀρχὴν τῆς συνεντεύξεως πε-
ριγράφει λίαν συνοπτικῶς τὰ ὅσα
χάριτι Θεοῦ ἔχει προσφέρει εἰς
τὴν Ἐπαρχίαν του µὲ τὴν συν-
δροµὴν τοπικῶν καὶ ἄλλων παρα-
γόντων. Ἐπανέλαβε ἐπίσης ἐκεῖνο
ποὺ πρὸ δέκα ἐτῶν, ὅταν ἡ Ἱ. Σύ-
νοδος τὸν ἐξέλεξε διὰ τὴν µικροτέ-
ραν καὶ πτωχοτέραν Ἱ. Μητρόπο-
λιν, τὸν ἐρώτησαν: «Ὅταν στά
πρῶτα χρόνια τῆς Ἀρχιερατείας
µου ἐρωτήθηκα ἄν πλήττω στήν
ἀπόµερη µικρή αὐτή Μητροπολι-
τική Ἐπαρχία, ἀπάντησα: κάθε
ἄλλο δέν µοῦ ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος
γιά ὅλα τά ἐν θέµατι καθήκοντά
µου». Πράγµατι, οἱ Ἀρχιερεῖς κα-
λοῦνται νὰ ἐπαγρυπνοῦν
διαρκῶς, νὰ µὴ διαβιοῦν διὰ τοὺς
ἑαυτοὺς των, ἀλλὰ νὰ «ἐξαϋλώ-
νωνται» διαρκῶς εἰς τὸ ποιµαντι-
κόν των καθῆκον. Ἂν δι’ ἕν µικρὸν
τόπον δὲν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος, τότε
ἂς ἀναλογισθῆ κανεὶς τὴν εὐθύ-
νην, τὴν ὁποίαν φέρουν τὰ ἀρχιε-
ρατικὰ χέρια, διὰ ποίµνια τὰ ὁποῖα
εἶναι εὐάριθµα ἀλλὰ ἄγνωστα εἰς
τόν Ποιµένα των. Ἠκολούθησαν
δύο σκέλη εἰς τὴν συνέντευξιν. Τὸ
πρῶτον διὰ τὸ ρόλον τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τὸ δεύτερον διὰ τὰς διορ-
θοδόξους καὶ διαχριστιανικάς
σχέσεις.

Ἐκκλησία καὶ Πολιτική
Εἰς τὸ ἐρώτηµα ἂν ἡ Ἐκκλησία

πρέπη νὰ ἔχη πολιτικὸν λόγον
ἀπήντησε ὡς ἑξῆς: «Πολιτικό λό-

γο µέ τή στενή καί γνωστή ἔννοια
θεωρῶ πώς δέν πρέπει νά
ἐκφράζει ἡ Ἐκκλησία. Νά µή γίνε-
ται δηλ. ἡ συνηθισµένη πολιτικο-
λογία, γιατί αὐτό διχάζει καί δέν
ἑνώνει τό χριστεπώνυµο πλήρω-
µα καί γενικότερα τήν κοινωνία.
Λόγο, ὅµως, καί µέριµνα γιά τούς
πολίτες, τή ζωή τους, τά προβλή-
µατα, τίς ἀγωνίες καί ἀνησυχίες
τους, τήν ἐργασία ἤ τήν ἀνεργία
τους, τίς συνθῆκες ζωῆς, δια-
τροφῆς καί διαβιώσεως, πρέπει
ἀπαραίτητα νά ἔχη ἡ Ἐκκλησία
καί νά ἐκφράζη ὡς Μητέρα καί

πνευµατική τροφός. Χωρίς,
ὅµως, νά ἀρκεῖται µόνο σ’αὐτά καί
νά ἐξαντλῆ ἐκεῖ τό ἐνδιαφέρον
της, ἀλλά νά µεριµνᾶ πρωτίστως
καί κυρίως γιά τήν πνευµατική
βρῶσι, γιά τόν Οὐράνιο Ἄρτο, γιά
τόν εὐαγγελισµό ἤ ἐπανευαγγελι-
σµό τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Νά φρον-
τίζη γιά νά γεµίζη, κατά τό δυνα-
τόν, τά ἄδεια στοµάχια τῶν πεινα-
σµένων καί ξεχασµένων ἀπό
ἄλλους φορεῖς, ἀλλά πρωταρχι-
κός της ρόλος εἶναι ἡ πνευµατική
τροφοδοσία τῶν πιστῶν καί ἡ
ἀποτροπή τῆς συµφορᾶς τοῦ νά

ὑπάρχη «λιµός τοῦ ἀκοῦσαι λό-
γον Κυρίου», κατά τόν µεγαλο-
φωνότατον τῶν Προφητῶν
Ἡσαΐαν». Τὸ κεντρικὸν στίγµα τῆς
ἀπαντήσεως, λοιπόν, ἀναφέρεται
ἐµµέσως ἐκεῖνο διὰ τὸ ὁποῖον ἐξε-
φράσθησαν τὸ τελευταῖον διάστη-
µα ἀρκετὲς ἐπικρίσεις, σχετικῶς
µὲ τὸ ἂν ἡ Ἐκκλησία εἶναι µόνον
διὰ νὰ παρέχη συσσίτια. Ὁ Σεβα-
σµιώτατος ἐναργῶς ὑπογραµµίζει
ὅτι πρώτη ἔρχεται ἡ «οὐράνια
βρῶσις», δηλαδὴ νὰ χορτάσουν
οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ Λόγον τοῦ
Θεοῦ καὶ ἔπειτα ὅλα τὰ ὑπόλοιπα.

Ἐκκλησία
καὶ Μετανάστευσις

Συναφὲς µὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτηµα
ἦταν καὶ τὸ ζήτηµα τῶν µετα-
ναστῶν, οἱ ὁποῖοι κατακλύζουν
τὴν χώρα µας ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς
γῆς. Εἰς τὴν ἀπάντησιν τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου διακρίνει κανεὶς τὸ δια-

Ἐν ὄψει
δηµοψηφίσµατος
Τήν προσεχῆ Κυριακή 5 Ἰουλί-

ου ἡ Χώρα µας ὁδηγεῖται σέ δη-
µοψήφισµα, γιά νά ἀποφασίσουν
οἱ Ἕλληνες πολίτες, ἐάν θά δε-
χθοῦν ἤ ὄχι τήν δέσµη τῶν
σκληρῶν µέτρων πού ζητοῦν οἱ
θεσµοὶ νά λάβη ἡ Ἑλληνική κυ-
βέρνηση. ∆υστυχῶς γιά τήν Πα-
τρίδα µας ἡ εἴσοδός της στήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀποδείχθηκε
ὅτι εἶχε τεράστιες ἐπιπτώσεις γιά
τήν ἐθνική της φυσιογνωµία.
Ἀποδεικτικό εἶναι τό ἄρθρο πού
δηµοσιεύθηκε στόν Ο.Τ. στίς πα-
ραµονές τῆς ὑπογραφῆς γιά τήν
ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρω-
παϊκή Οἰκονοµική Κοινότητα µέ
τίτλο ∆ΑΥΪ∆ ΚΑΙ ΓΟΛΙΑΘ (Ἡ Κοι-
νή Ἀγορά καί ἡ Ἑλλάς), τόν Μάϊο
τοῦ 1979, ὅπου µεταξύ τῶν
ἄλλων ἀναφέρονται: «Ἡ τυχόν
ἀποτυχία τοῦ ὑψηλοῦ τούτου
σκοποῦ θά σηµάνη, καθώς ἐπι-
σήµως διακηρύσσεται, τήν οἰκο-
νοµικήν καί κατά συνέπειαν ἐθνι-
κήν ἐξουθένωσιν τῆς Ἑλλάδος καί
τόν ἀναπόφευκτον ἀφελληνισµόν
τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, ὁ ὁποῖος
θά µεταβληθῆ εἰς τόπον δια-
κοπῶν πανσπερµίας ἀλλο-
δαπῶν, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες θά µετα-
ναστεύσουν εἰς ξένας προηγµέ-
νας βιοµηχανικῶς χώρας ἤ καί
ἀποµακρυσµένας ἡµιαγρίας
ἀποικίας».

Τριάντα πέντε χρόνια µετά ἡ
Ἑλλάδα ἔχει χάσει τήν ὀρθόδοξη
καί ἐθνική της ταυτότητα, ὁ Ἕλλη-
νας ἔχει φραγκιέψει, οἰκονοµικά
ἔχει χρεωκοπήσει, ἡ ἐθνική της
ἀσφάλεια ἀµφισβητεῖται, ἡ ἐθνική
µας βιοµηχανία ἔχει καταστραφεῖ,
ἔχει κατακλυσθεῖ ἀπό ἕνα τερά-
στιο ἀριθµό ξένων µουσουλµά-
νων µεταναστῶν, οἱ δέ µορφωµέ-
νοι Ἕλληνες ἔχουν µεταναστεύ-
σει στό ἐξωτερικό.

Στήν δύσκολη αὐτή κατάσταση
πού βρίσκεται τό Ἑλληνικό

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Τὴν 9ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην τοῦ
τοῦ ἱερομάρτυρος Παγκρατίου, Ἑπισκόποῦ Ταυρομενίας.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄
Κράτος ἔνθεον, ἠμφιεσμένος, ἐκ τῆς χάριτος, τοῦ Κορυφαίου,
Ἀποστόλων ζηλωτὴς ἐχρημάτισας· καὶ ταῖς ῥοαῖς τῶν αἱμά-
των, Παγκράτιε, τὴν ἱερὰν διπλοΐδα ἐφοίνιξας. Πάτερ Ὅσιε,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Καθίζησις ὀρθοδόξου φρονήματος
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ εἶναι ὁ µεγάλος δράκοντας πού ἐπί δε-
καετίες τώρα ἀπειλεῖ τήν Ὀρθοδοξία, χωρίς νά προκαλεῖ
ὅµως τήν ἀνάλογη ἀνησυχία στούς κληρικούς καί τούς λαϊ-

κούς. Συνήθως στή χώρα µας οἱ δραστηριότητες τῶν οἰκουµε-
νιστῶν φτάνουν ὡς εἰδήσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ δελτίου, µιά καί ἐκτός
τῆς χώρας λαβαίνουν χώρα, χωρίς νά προκαλοῦν πολύ. ∆έν
ἔχουν τό θάρρος ἀκόµη οἱ µεγαλόσχηµοι κληρικοί τοῦ οἰκουµενι-
σµοῦ νά συγχρωτιστοῦν καί νά συµπροσευχηθοῦν µέ τούς αἱρετι-
κούς ἐντός τῆς Ἑλλάδος, γιατί γνωρίζουν ὅτι οἱ ἀντιδράσεις θά
εἶναι δυναµικές. Αὐτός εἶναι ὁ βασικός λόγος πού ἡ ἀνησυχία τοῦ
πιστοῦ λαοῦ εἶναι µειωµένη.

∆έν πρέπει ὅµως νά ἀδιαφοροῦµε γιά τό τί συµβαίνει σέ διάφο-
ρα µέρη τοῦ κόσµου καί τί σχέδια ἀπεργάζονται οἱ ἀδίστακτοι
οἰκουµενιστές, οἱ ὁποῖοι φιλοδοξοῦν νά τούς γράψει ἡ ἐκκλησια-
στική ἱστορία ὡς µεγάλους πρωταγωνιστές τοῦ ὁράµατος τῆς τῶν
πάντων ἑνώσεως καί ἐπιµένουν νά ἀδιαφοροῦν τό τί γράφει ἡ
ἱστορία γιά τούς ἑτερόδοξους καί φιλενωτικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
διαπράξει ἐγκληµατικές πράξεις εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅταν
µελετήσει κανείς τίς σελίδες της, συµπεραίνει ἀσφαλῶς ὅτι οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί σκέφτονται καί ἀποφασίζουν ἀντιχριστιανικῶς!
∆υστυχῶς, ἔτσι συµβαίνει πάντα µέ τούς αἱρετικούς. Ἐπιµένουν
φανατικῶς καί χωρίς φόβο Θεοῦ, γιά νά πετύχουν ἰδιοτελεῖς καί
ἐγκόσµιους σκοπούς καί ὄχι βέβαια γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν
ἀκεραιότητα τῆς µιᾶς Ἐκκλησίας, δηλαδή τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἱ οἰκουµενιστές εἶναι ἐπικίνδυνοι καί πρέπει πάντα νά παρακο-
λουθοῦµε τίς δραστηριότητές τους. Ὅµως οἱ ἐγχώριοι µητροπολί-
τες δέν εὐκαιροῦν γιά κάτι τέτοιο. Ἔχουν ἄλλες ἀπασχολήσεις.
∆ραστηριοποιοῦνται γύρω ἀπό τόν ἑαυτό τους, διοργανώνουν
πολυδάπανες καί προκλητικές φιέστες γιά τήν προβολή τους,
προκειµένου νά ἱκανοποιήσουν τό φοβερό πάθος τῆς φιλοδοξίας,
νά ἀποσπάσουν τό χειροκρότηµα, χωρίς νά ἔχουν πετύχει κάτι
σπουδαῖο στή µητρόπολή τους. ∆υστυχῶς τό φρόνηµά τους εἶναι
ἀµιγῶς κοσµικό καί γίνεται ἡ αἰτία νά µένουν ἀδιάφοροι καί ράθυ-
µοι ἀπέναντι στούς οἰκουµενιστές ἤ νά σύρονται «λόγῳ ὑπακοῆς»
ἀπό τούς ἐνοίκους τοῦ Φαναρίου. Εἶναι µάταιο νά περιµένει κανείς
εὐαισθησία σέ θέµατα πίστης, ἀλλά καί ἠθικῆς, ἀπό ἀνθρώπους
πού βιώνουν τήν ἀρχιερωσύνη τους µέ τρόπο ἀριστοκρατικό, φι-
λόδοξο, φιλήδονο καί φιλάργυρο. Ἄς µή θεωρηθοῦν τά λόγια µου
αὐτά ὑπερβολικά καί συκοφαντικά. Ἐπιβεβαιώνονται σχεδόν κα-
θηµερινά µέ τά ἀρχιερατικά συλλείτουργα στίς πανηγύρεις ἱερῶν
ναῶν καί στά ὀνοµαστήρια τῶν µητροπολιτῶν. Εἶναι καιρός οἱ
ἁπλοί κληρικοί καί µοναχοί, ἀλλά καί οἱ πιστοί, νά ἀναπληρώσουν
τό κενό πού δηµιουργοῦν οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται εἰς τό-
πον Χριστοῦ, ὄχι ὅµως πάντοτε καί εἰς τύπον. Χρειάζεται εὐαισθη-
τοποίηση στά θέµατα τῆς πίστης καί ἱερός ζῆλος, πού δέν θά ἀφή-
νουν τούς οἰκουµενιστές νά ἔχουν ἀποτελέσµατα στίς προσπάθει-
ές τους.

Ὁ λόγιος ἁγιορείτης µοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης τό 1964,
σχολιάζοντας τήν τότε ἐπικρατοῦσα ἐκκλησιαστική κατάσταση,
πού δέν διαφέρει σχεδόν καθόλου ἀπό τή σηµερινή, ἔλεγε: «Ἀφή-
νοµεν κραυγήν πόνου διά τό κατάντηµά µας. Εἰς τόσην καθίζησιν
ὀρθοδόξου φρονήµατος ἐφτάσαµε, εἰς τόσην ἀφιλοτιµίαν, ὥστε
σπανίως νά ἀκούεται µία φωνή διαµαρτυρίας, µία φωνή, ἕνα σφύ-
ριγµα ὀρθοδόξου ποιµένος, ἐν ὄψει ἐπιδροµῆς τῶν κατολίκων;
Γνωρίζουν οἱ ἡµέτεροι, ὅτι οἱ Λατῖνοι πανηγυρίζουν τόν ἐπερχόµε-
νον ἐκλατινισµόν µας;» ( Ὀρθόδοξα µελετήµατα, 1974, σελ.63).

Ἡ ἀγωνία τοῦ ἀείµνηστου Γέροντα Θεόκλητου ἄς γίνει καί δική
µας ἀγωνία, γιατί πολλά δεινά θά µᾶς φέρουν οἱ οἰκουµενιστές,
ἐάν δέν περιοριστοῦν µέ τίς δυναµικές µας ἀντιδράσεις.

«Αἰωνία ἡ μνήμη»

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδης
Ὁ Μιχαὴλ Μιχαηλίδης γεννή-

θηκε στὴ Λεµεσὸ τῆς Κύπρου
στὶς 17 Ἀπριλίου τοῦ 1928.
Σπούδασε θεολογία στὴν Ἀθήνα
καὶ ὑπηρέτησε σὲ γυµνάσια τῆς
Λεµεσοῦ ἀπὸ τὸ 1956 µέχρι τὸ
1978. Ὑπῆρξε µέλος τῆς Ἐθνικῆς
Ὀργάνωσης Κυπρίων Ἀγω-
νιστῶν (ΕΟΚΑ) στὸν ἐθνικοαπε-
λευθερωτικὸ ἀγώνα τῶν ἑλληνο-
κυπρίων κατὰ τῆς ἀγγλικῆς ἀποι-
κιοκρατίας (1955-1959). Φυλακί-
στηκε ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς στὶς
φυλακὲς τῆς Πύλας γιὰ 18 µῆνες
µὲ τὴν κατηγορία τῆς µεταφορᾶς
ὁπλισµοῦ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Στὰ
κρατητήρια ἀνέλαβε τὰ καθήκον-
τα τοῦ ὑπεύθυνου θρησκευτικοῦ
ἀγώνα. Μὲ τὴ σύζυγό του Εἰρη-
νούλα ἀπέκτησαν δύο παιδιά,
τὸν Ἀνδρέα καὶ τὸν Μάριο. Τὸν
Ἰούνιο τοῦ 1968 ἡ ἀγαπηµένη
του σύζυγος ἐκοιµήθη ἀµέσως
µετὰ τὴ γέννηση τοῦ δεύτερου
παιδιοῦ τους. Ἐγκαταστάθηκε
µόνιµα µὲ τὰ δύο του παιδιὰ στὴν
Ἀθήνα τὸν Ἰούνιο τοῦ 1978. Ἀπὸ
τὸ ἔτος αὐτὸ καὶ µέχρι τὸ 1988
ἐργάστηκε στὸ σχολεῖο τῆς
«Ἑλληνικῆς Παιδείας». Μετὰ τὴν
ἀποχώρησή του ἀπὸ τὴν ἐκπαί-
δευση ἀφοσιώθηκε ὁλοκληρω-
τικὰ στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Ἡ
δράση του περιελάµβανε κηρύ-
γµατα, ὁµιλίες σὲ ὅλη τὴν Ἑλλά-
δα, συγγραφικὸ ἔργο (δεκάδες
βιβλία, κυρίως οἰκοδοµητικοῦ πε-
ριεχοµένου), πολυετῆ σταθερὴ
ἀρθρογραφία στὴν ἐφηµερίδα
τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» ἀλλὰ
καὶ σὲ ἄλλα θρησκευτικὰ ἔντυπα.
Ἀπὸ τὸ 2012 λόγῳ ἀσθένειας πε-
ριορίστηκε στὴν ἐν λόγῳ ἀρθρο-
γραφία ἀφήνοντας, ἀκόµη καὶ λί-
γο πρὶν τὴν ἐκδηµία του, κάποια
ἄρθρα πρὸς δηµοσίευση. Ἐκοι-
µήθη στὶς 25 Ἰουνίου τοῦ 2015. Ἡ
νεκρώσιµος ἀκολουθία ἔγινε

στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου
στὸ Πολυδρόσο Ἀµαρουσίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τὸ∆ιοικητικὸν Συµβούλιον τῆς Παν-

ελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως
συνῆλθε σήµερον τὴν 25ην Ἰουνίου
2015, ἡµέραν Πέµπτην καὶ ὥραν 10
π.µ. εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν ἐπὶ τῷ
θλιβερῷ ἀγγέλµατι τῆς εἰς Κύριον
ἐκδηµίας τοῦ ἐγκρίτου συνεργάτου
τῆς Π.Ο.Ε., διατελέσαντος ἐπὶ
µακρὸν ἀρθρογράφου τοῦ «Ὀρθοδό-
ξου Τύπου» θεολόγου Μιχαὴλ Μιχαη-
λίδη. Κατ᾽ ἀρχὴν ἀφοῦ ὁ Πρόεδρος
ἀνεφέρθη εὐφήµως εἰς τὴν ἀρτίαν θε-
ολογικὴν συγκρότησιν, τὸ ὑπέροχον
ἦθος, τὴν ἔµφυτον εὐγένειαν, τὸ ἀκέ-
ραιον τοῦ χαρακτῆρος, τὴν καλωσύ-
νην καὶ πραότητα τοῦ ἐκλιπόντος καὶ
τὴν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ Πατρίδα
προσφοράν του, ὡς ἀγωνιστοῦ τῆς
ΕΟΚΑκαὶ ὡς ἀγωνιστοῦ θεολόγου,

Ἀπεφάσισεν ὁµοφώνως:
1. Νὰ παραστῆ σύσσωµον τὸ ∆ιοι-

κητικὸν Συµβούλιον µετὰ τῶν λοιπῶν
συνεργατῶν τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύ-
που» εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν.

2. Νὰ ἐκφρασθοῦν θερµὰ συλλυ-
πητήρια εἰς τὴν οἰκογένειάν του.

3. Νὰ προσφερθοῦν εἰς µνήµην
του βιβλία τῶν ἐκδόσεων τοῦ «O.Τ.».

4. Νὰ δηµοσιευθῆ τὸ παρὸν ψή-
φισµα εἰς τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον».

Ἐὰν τὰ θέματα τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας (συμπροσευχαὶ καὶ
συλλειτουργίαι) μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων καὶ αἱρετικῶν «ἀποποινικοποιηθοῦν», δι᾽ ἀπο-
φάσεως τῆς Μεγάλης Συνόδου, τότε δυσεπίλυτα κανονικὰ ζητήματα θὰ προκύψουν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς ἀπέστειλε τήν 26ην Ἰουνίου 2015 πρός
τόν Ὑπουργόν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν ὡς σχολιασμόν ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς Του
πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ.
«Πρός τόν Ἐξοχώτατο Κύριο Νικόλαο Παρασκευόπουλο Ὑπουργό ∆ικαιο-
σύνης, ∆ιάφάνειας καί Ἀνθρωπίνων ∆ικαιώµάτων
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,
Ἀνέγνωσα τήν ὑπ’ ἀριθµ. 2812/18.6.2015 ἐπιστολή Σας πρός τόν Μα-

καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυµο, τήν
ὁποία εἴχατε τήν εὐγενῆ καλωσύνη νά τοῦ ἀποστείλετε σέ ἀπάντηση τῆς
ὑπ’ ἀριθµ. 2813/1322/12.6.2015 ἐπιστολῆς τήν ὁποία Σᾶς ἀπέστειλε ὡς

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Ο “Ο.Τ”. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
«Ἡ Παγκόσµιος ∆ικτατορία ἀποκαλύπτεται»
«ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΑ “ΕΘΝΗ-ΚΡΑΤΗ”

ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ»!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς
εἰς τόν Ὑπ. ∆ικαιοσύνης

ΤΗΝ Δευτέραν 22 Ἰουνίου 2015 ὁ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγια-
λείας ἔδωσε εἰς τὴν δημοσιότητα ἐπιστολήν του πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὴν ἐπιστολὴν αὐτὴν τὴν ἀνήρτησε εἰς

τὸ προσωπικό του ἱστολόγιο (http://mkka.blogspot.gr), ἐνῷ προτάσσει
ἕνα ἐκτενὲς προλόγισμα (δίκην ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς), τὸ ὁποῖον φέρει τὸν
τίτλον «Διαμαρτυρία. Μὲ πόνον ψυχῆς καὶ διὰ τὴν ἱστορίαν!», εἰς τὸ
ὁποῖον δηλώνεται ὅτι ἡ ἱστορική του πορεία εἶναι αὐτὴ ποὺ τὸν ὠθεῖ νὰ ἔχη
ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν διὰ τὰ ἐκκλησιαστικά, ἀλλὰ καὶ παραθέτει καὶ
μίαν μικρὰν σύνοψιν τῶν κεντρικῶν του ἰδεῶν, αἱ ὁποῖαι περιλαμβάνονται
εἰς τὴν ἐπιστολήν. Εἰς τὴν ἐπιστολήν του αὐτὴν διαμαρτύρεται ἐντόνως
διὰ πολλὰ ζητήματα, συνεκτικὸς κρίκος τῶν ὁποίων εἶναι ἡ μομφὴ ὅτι ἡ
Διαρκὴς Ἱ. Σύνοδος δὲν λειτουργεῖ ὡς θὰ ἔπρεπε. Τὰ θέματα τὰ ὁποῖα θέ-
τει εἶναι ὄντως κρίσιμα, καθὼς ἀναφέρεται εἰς τὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγμα-
τα, εἰς τὴν ἀναπτυσσομένην «παπικὴν» θεολογίαν περὶ «πρώτου» εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν, εἰς τὰ κοινωνικὰ ζητήματα τοῦ συμφώνου συμβιώσεως καὶ
τῆς «ἰσλαμοποιήσεως» τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ μόνιμον ἀνοικτὸν θέ-
μα τοῦ ἐκπτώτου Πατριάρχου πρ. Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναίου. Τὸ συμπέ-
ρασμά του εἶναι ὅτι δὲν ἀκούεται πράγματι ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας, γεγο-
νός τὸ ὁποῖον διαπιστώνει καὶ ὁ Ο.Τ., καθὼς δι’ ὅλα τὰ ζητήματα ἀπὸ τὴν
ἐρχομένην Μεγάλην Σύνοδον ὡς καὶ τὰ φλέγοντα κοινωνικά, ἡ Διοίκησις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαθέτει «πνιγηρὰν φωνήν». Ἀκολούθως πα-
ραθέτομεν ὅσα ἐδημοσίευσεν ὁ Σεβασμιώτατος. (Αἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι
τοῦ Ο.Τ.):

«∆ὲν ἔχουµε πρόθεση ἀντιδικίας, µάλιστα δὲ πρὸς τὸν Μακαριώτατον
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµον, µὲ τὸν Ὁποῖον,
ἄλλωστε, µᾶς συνδέει µία µακρόχρονη φιλία, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ αὐτὰ τὰ φοι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων: «Ἡ Ἀρχὴ
τοῦ Ἑνὸς Ἀνδρὸς ἁρμόζει μόνον
πρὸς τὴν Παπικὴν Διοίκησιν!»

Στίς 18-6-2015 ὁ αἱρεσιάρχης «πάπας» Φραγκίσκος ἐξέδωσε νέα πα-
πική ἐγκύκλιο γιά τήν οἰκολογία µέ τίτλο «Laudato Si» (Νά εἶναι εὐλογη-
µένο) καί «Sulla cura della casa comune» (Ἐπί τῆς φροντίδας τοῦ κοινοῦ
µας οἴκου). Σέ µεγάλο µέρος τῆς ἐγκυκλίου γίνεται µνεία στίς οἰκολογικές
θέσεις τοῦ «πράσινου», ὅπως ἀποκαλεῖται, οἰκουµενιστοῦ Οἰκ. Πατριάρ-
χου κ. Βαρθολοµαίου. Ὁ βετεράνος τοῦ οἰκουµενισµοῦ Σεβ. Μητρ. Περ-
γάµου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας ἦταν µεταξύ ἐκείνων, πού παρουσίασαν
τήν ἐγκύκλιο τοῦ «πάπα» γιά τό περιβάλλον στή διεθνῆ κοινή γνώµη1.

Ὁ οἰκουµενιστής Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος, προβαίνοντας
σ’ἕνα φιλοπαπικό παραλήρηµα, σέ συνέντευξή του στήν ἐφηµερίδα La
Stampa στίς 19-6-20152 ἀνέφερε τά ἑξῆς οἰκουµενιστικά: «Ἐµεῖς, οἱ
Ὀρθόδοξοι, εἴµαστε ἑνωµένοι µέ τούς Καθολικούς στήν ὑπεράσπιση τῆς
Γῆς, πού µοιραζόµαστε� Ἡ εὐγενική ἀναφορά, πού ἔκανε στό πρόσωπό
µας ὁ ἀδελφός Πάπας Φραγκίσκος δέν µᾶς ἐξέπληξε� Ὑπάρχει κάτι πε-

Οἰκουμενισμός καί Oἰκολογία:
Γνωρίσματα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου

Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου,
ἐφηµ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

• Ποῖος θὰ ἀντισταθῆ εἰς τὴν
ἰσλαµοποίησιν τῶν Βαλ-
κανίων; Σελ. 8

• Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
εἰς τὸ ἐπίκεντρον τῶν ἐξε-
λίξεων. Σελ. 8

• Ἐρωτήµατα διὰ τὰς σχέ-
σεις Ἐκκλησίας καὶ Πολι-
τείας. Σελ. 8

• Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου εἰς τοὺς Εὐρωπαϊ-
κοὺς θεσµούς. Σελ. 8

• Ψήφισµα Ἱ. Μ. Αἰτωλίας &
Ἀκαρνανίας περί τοῦ «Συµ-
φώνου Συµβίωσης» Σελ. 8

• Ἡ «ἀναζήτησις» Πνευµατι-
κοῦ καὶ οἱ «καρποὶ» τῆς
συνεργασίας µαζί του. Εἰς
µνήµην τοῦ π. Μάρκου.
Γράφει ὁ κ. Ἀθανάσιος Β.
Ἀβραµίδης. Σελ. 5

• Εἰς αὐτήν τήν θρησκείαν
ἀνοίγει “πόρτα” ἡ Εὐρώ-
πη; Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Πα-
λούκα. Σελ. 5

• † Ἀρχιµ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑ-
ΝΗΣ: ὁ Γέροντας, ποὺ ἀλή-
θευε ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀγα-
ποῦσε ἐν ἀληθείᾳ. Τοῦ
Ἀρχιµ. Αὐγουστίνου Γ. Μύ-
ρου. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ (∆΄ µέρος)
Τὰ βήµατα γιὰ τὴν ἐπέλευση τῆς ἀπὸ µακροῦ χρόνου «προφητευµέ-

νης» - σκοπούµενης «Παγκόσµιας Λαϊκῆς ∆ηµοκρατίας» (διάβαζε: ∆ι-
κτατορίας) τῶν «ἐσχάτων ἡµερῶν» ποὺ σχεδιάστηκε ἱεροκρυφίως - ὡς
«µασονικὸ µυστικό» - στὸ ἀδιαφανὲς παρασκήνιο ἦταν βραδέα στὴν
ἀρχή, µὲ σηµειωτὸν χρονικῶς βήµατα, ἕως καὶ τὸν Β´ Παγκόσµιο Πόλε-
µο, ἕως καὶ τὶς δεκαετίες τοῦ 1950 (καὶ 1960, θρησκευτικῶς - Β´ Βατικα-
νικὴ Σύνοδος).

Τότε ἦταν ποὺ τὸ «Σχέδιο» τῆς παγκόσµιας τυραννίας ἔβγαλε τὴ µαύ-
ρη κουκούλα του καὶ ἐµφανίστηκε στὸ προσκήνιο. Αὐτὸ ἔγινε µ᾽ ἕνα
ἄρθρο ποὺ δηµοσιεύθηκε στὸ θεοσοφικὸ περιοδικὸ «ΙΛΙΣΟΣ» κατὰ τὸ
ἔτος 1956, καὶ ξαναδηµοσιεύθηκε - γιὰ νὰ µὴ τὸ ξεχάσουµε! στὸ ἀµιγῶς
µασονικὸ περιοδικὸ «Κόρυµβος» εἰς τὰ 1987.

Ἰδοὺ ἐν συνεχείᾳ µερικὰ σηµεῖα του, ἐνδεικτικὰ τοῦ τί περιµένει τὴν
ἀνθρωπότητα, ἰδιαίτερα τοὺς ἱστορικοὺς λαούς. Τὶς ἁλυσίδες ποὺ µὲ τέ-

(2ον.-Τελευταῖον)
Βάσει τῶν ἀνωτέρω ἡ Ἐκκλησία

ὁριοθετεῖ τὸν σεβασµὸ στὸ πρό-
σωπο καὶ κατ’ ἐπέκτασιν στὸ σῶµα
τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖον εἶναι
φθαρτὸ καὶ πρόσκαιρο καὶ ὅταν
ἀποθάνει ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται καὶ
ἐνταφιάζει τοὺς νεκρούς. ∆ὲν δέχε-
ται τὴν καύση. Ὁ σεβασµὸς αὐτὸς
πρὸς τὸ νεκρὸ σῶµα, τὸ λείψανο
ἀποδίδεται µὲ τὴν ταφὴ καὶ ὄχι µὲ
τὴν τέφρα τοῦ πυρός.

Ἡ ταφὴ καὶ δὴ κατὰ τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴν τάξιν ἀποτελεῖ µακρο-
χρόνιον ἱερὸν ἔθος, παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ Παράδοση δὲ ἀπο-

τελεῖ πηγὴ τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐµπεριέχει τὴν
περὶ δικαίου, εὐσεβείας καὶ εὐλα-
βείας πεποίθησή της. Ἡ µὴ τήρηση
τῆς Παραδόσεως διασαλεύει τὴν
τάξη, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ὑπάρχει
στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Σχετικῶς
γράφει ὁ Μεγ. Βασίλειος: «Εἰ γὰρ
ἐπιχειρήσαιµεν τὰ ἄγραφα τῶν
ἐθῶν ὡς µὴ µεγάλην ἔχοντα τὴν
δύναµιν παραιτεῖσθαι λάθοιµεν ἂν
εἰς αὐτὰ τὰ καίρια ζηµιοῦντες τὸ
Εὐαγγέλιον, µᾶλλον δὲ εἰς ὄνοµα
ψιλὸν περιϊστῶντες τὸ κήρυγµα»
(91ος Καν. ΠΗ∆ΑΛΙΟΝ, σελ. 642).
Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἔθος ἔχει δύνα-
µη νόµου καὶ ὁ κανονολόγος

πατὴρ Μέγας Βασίλειος ὁρίζει
στὸν 87ο Κανόνα του: «Πρῶτον
µὲν οὖν, ὃ µέγιστον ἐπὶ τῶν τοιού-
των ἐστί, τὸ παρ’ ἡµῖν ἔθος, ὃ ἔχο-
µεν προβάλλειν, νόµου δύναµιν
ἔχον, διὰ τὸ ὑφ’ ἁγίων ἀνδρῶν
τοὺς θεσµοὺς ἡµῖν παραδοθῆναι»
(87ος Κανόνας, Πηδάλιον, σ. 633).
Ἐπίσης ὁ 21ος κανόνας τῆς Συνό-
δου τῆς Γάγγρας τῆς Παφλαγονίας
(4ος αἰ.) διακελεύει: «Πάντα τὰ πα-
ραδοθέντα, ὑπὸ τῶν θείων
Γραφῶν καὶ τῶν Ἀποστολικῶν Πα-
ραδόσεων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ γίνεσθαι
εὐχόµεθα» (Πηδάλιον, σελ. 404).
Καὶ ὁ 6ος Κανόνας τῆς Α΄ Οἰκουµε-
νικῆς Συνόδου θέτει τὴν ἀρχὴ τῆς
ἰσχύος τῶν ἀρχαίων ἐθῶν καὶ ἐθί-
µων µὲ τὴν σαφεστάτη προτροπή:
«Τὰ ἀρχαῖα ἔθη κρατήτωN». Στὸ
βάθος βέβαια τῆς παραδόσεως
τῆς Ἐκκλησίας κρύπτεται ἡ οὐσία
της, ὅπου πηγὴ ἔχει τὴν κεφαλὴ
τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Χριστό.

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς δὲν ἔδωκε
ἐντολὴν καύσεώς Του µετὰ τὴν

Σταύρωσιν καὶ τὸν ἑκούσιον θάνα-
τόν Του. Στὴ Βηθανία µάλιστα εἶπε
χαρακτηριστικὰ στὸν Ἰούδα, ὁ
ὁποῖος προέβαλε ἀντιρρήσεις,
ὅταν ἡ ἀδελφὴ τοῦ Λαζάρου ἔβαλε
µύρο στὸ Σῶµα Του: «Ἄφες αὐτήν,
εἰς τὴν ἡµέραν τοῦ ἐνταφιασµοῦ
µου τετήρηκεν αὐτό» (Ἰω. 12, 7).
Ἔπειτα ὁ Χριστὸς καταδέχτηκε νὰ
ταφεῖ στὸ κενὸ µνηµεῖο τοῦ Ἰωσήφ,
τοῦ ἀπὸ Ἀριµαθαίας ὑποδηλώνον-
τας καὶ τὸν τρόπο ταφῆς ὅλων τῶν
χριστιανῶν. Γράφει τὸ κείµενο τοῦ
∆΄ Εὐαγγελίου: «Ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ
ἈριµαθαίαςNἦλθεν οὖν καὶ ἦρε τὸ
σῶµα τοῦ Ἰησοῦ. Ἦλθε δὲ καὶ Νι-
κόδηµος ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἰησοῦν
νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων µῖγµα
σµύρνης καὶ ἀλόης ὡς λίτρας ἑκα-
τόν· ἔλαβον οὖν τὸ σῶµα τοῦ
Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν ὀθονίοις
µετὰ τῶν ἀρωµάτων, καθὼς ἔθος
ἐστὶ τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν. ἦν
δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη
κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ µνηµεῖον
καινόν, ἐν ᾦ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη·

ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν
Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ µνη-
µεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν» (Ἰω. 19,
38-42). Εἶναι ὁ Πανάγιος Τάφος!

Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπισηµαίνει θεο-
λογικότατα ὅτι τὸ σῶµα µας «σπεί-
ρεται ἐν φθορᾷ, (δηλ. θάπτεται),
ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ· σπείρεται
ἐν ἀτιµίᾳ, (δηλ. δὲν ἔχει κανένα
θέλγητρο), ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπεί-
ρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυ-
νάµει» (Α΄ Κορ. 42-43).

Ἔπειτα κατὰ τὸ ὑπόδειγµα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἱ πρῶτοι χριστια-
νοὶ ἐνταφιάζουν τοὺς κεκοιµηµέ-
νους πιστούς. Πρῶτο χαρακτηρι-
στικὸ παράδειγµα εἶναι ὁ ἐντα-
φιασµὸς τοῦ πρωτοµάρτυρος Στε-
φάνου (Πράξ. 8, 2) ἀλλὰ ἀκόµη καὶ
τοὺς ἀποθανόντας σὲ ἁµαρτία
Ἀνανία καὶ Σαπφείρα (Πράξ. 5, 6
καὶ 10). Ὁ ἅγιος Ἱερώνυµος (4ος
αἰ.) γράφει γιὰ τὸν ἐνταφιασµὸ τῶν
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέ-
τρου καὶ Παύλου, τοῦ ἀδελφοθέου

Ἰακώβου, τῶν Εὐαγγελιστῶν
Λουκᾶ καὶ Μάρκου (PL 23, 1337
D). Ἐπίσης ὁ Ἱππόλυτος (3ος αἰ.)
κάµνει λόγο περὶ τῆς ταφῆς
πολλῶν Ἀποστόλων (PG. 10, 952
B). Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος (4ος αἰ.)
κηρύττει: «Nκηδεύσωµεν τοὺς
ἀπελθόντας ὡς καὶ ἡµῖν καὶ ἐκεί-
νοις συµφέρει πρὸς δόξαν Θεοῦ»
(Migne PG, 59, 467). Ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος (4ος αἰ.) ἐπικρίνει ὡς
ἀθλιότητα τὴν συµπεριφορὰ κάποι-
ου Γρηγορίου, ποὺ δὲν ἐπέτρεψε
τὴν ταφὴ νεκρῆς (Migne PG 25,
708 B). Ὁ Ἱ. Ἱερώνυµος ἀναφέρει
ὅτι ὁ Ἅγιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας (4ος
αἰ.)παρακαλοῦσε τὴν ἁγία Κων-
σταντία, νὰ µὴ τὸν ἀφήσει οὔτε µία
ὥρα ἄταφο, ἀλλὰ νὰ τὸν θάψει
ἀµέσως µόλις πεθάνει (Migne PL
23, 52). Ὁ ἅγ. Συµεὼν Θεσσαλονί-
κης (15ος αἰ.) σχετικῶς µὲ τὴν
πράξη αὐτὴ τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας γράφει: «Καὶ κατατίθε-
µεν τῷ τάφῳ τὸ λείψανον καὶ τῇ γῇ

Ταφὴ ἢ Καῦσις τῶν νεκρῶν
Τοῦ Ἀρχιµ. Χρυσοστόµου K. Παπαθανασίου, ∆ρ. Νοµικῆς
καὶ Θεολογίας, Ἱεροκήρυκος Καθεδρικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΕΥΡΩΠΗ, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί µοι ἀνταπέ-
δωκας; Αὐτὸ τὸ παράπονο κυκλοφορεῖ
αὐτὲς τὶς ἡµέρες στὰ χείλη τῶν Ἑλλήνων.

Τί σοῦ ἔκανα, φίλη καὶ συνεταῖρε µου Εὐρώπη,
καὶ µοῦ συµπεριφέρεσαι µὲ αὐτὸ τὸν ἀναίσχυντο
τρόπο; Τί κακὸ σοῦ ἔκανα καὶ κατὰ τί σὲ στενα-
χώρησα; ∆ὲν σοῦ ἔδωσα τὸν πολιτισµό, αὐτὸν
γιὰ τὸν ὁποῖο σήµερα καυχᾶσαι; ∆ὲν σὲ ἔµαθα
στὴν εὐγενῆ ἅµιλλα καὶ σοῦ χάρισα τοὺς Ὀλυµ-
πιακοὺς ἀγῶνες;∆ὲν σοῦ ἔδειξα τὸν τρόπο πολι-
τισµοῦ καὶ δὲν σοῦ παρουσίασα µνηµεῖα, ὅπως
Παρθενῶνες καὶ Ἅγιες-Σοφιές, µποστὰ στὰ
ὁποῖα ὑποκλίνονται ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς; ∆ὲν

σοῦ ἔδωσα τὴ γλῶσσα τῆς ἐπιστήµης καὶ
τῆς ἰατρικῆς, τὴν ὁποία χρησιµοποιεῖς καὶ
ἂς µὴ εἶσαι βαθὺς γνώστης τῆς προελεύσεώς
της; ∆ὲν σοῦ ἔδωσα παραδείγµατα ἀνδρείας µὲ
τὸ Λεωνίδα, µὲ τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, µὲ
τὸ Ζάλογγο, µὲ τὸ Μεσολόγγι; ∆ὲν σοῦ δίδαξα τὴ
δηµοκρατία, τὴν ὁποία, δυστυχῶς, µόνο ἐπιδερ-
µικὰ καὶ ἐπιλεκτικὰ ἐφαρµόζεις; Καὶ τὸ κυριώτε-
ρο, δὲν σοῦ ἔδωσα τὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης, τὴ γλῶσσα τῆς σω-

τηρίας σου; Ἀκόµη καὶ τὸ ὄνοµα ποὺ ἔχεις, τὸ
ὄνοµα «Εὐρώπη» δικό µου εἶναι καὶ στὸ χάρισα,
γιὰ νὰ µὲ θυµᾶσαι καὶ ὄχι νὰ τὸ καπηλεύεσαι καὶ
νὰ φέρεσαι µὲ ἀγνωµοσύνη ἀπέναντί µου.

Ὅ,τι καλύτερο εἶχα, σοῦ τὸ ἔδωσα καὶ σὺ τί
µοῦ ἀνταπέδωσες; «Ἀντὶ τοῦ µάννα χολήν, ἀντὶ
τοῦ ὕδατος ὄξος», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέ-
ρει τὸ Ἀντίφωνο τῆς Μεγάλης Πέµπτης, ὅπου ὁ

Χριστός µας συνδιαλεγόµενος µὲ τοὺς Ἑβραίους
ἐκφράζει τὸ παράπονό Του, ἐκφράζει τὸ µεγάλο
Του πόνο ψυχῆς γιὰ τὴ σκληροκαρδία καὶ τὴν
ἀχαριστία τους. Καὶ ἐσύ, Εὐρώπη, τί µοῦ ἀντα-
πέδωσες; Μὲ τιµώρησες µὲ µνηµόνια ἀνυπόφο-
ρα, µὲ ἀνεργία τῶν νέων µου, µὲ καταδυνάστευ-
ση καµουφλαρισµένη, µὲ πόνους καὶ θλίψεις, µὲ
πτώχευση!

Νὰ γνωρίζεις, ὅµως, Εὐρώπη µου, ὅτι
δὲν πτοοῦµαι. Κάνω ὑποµονή, γιατὶ ἔτσι

ἔχω µάθει νὰ ζῶ. Μακροθυµῶ. Μὴ παίζεις,
ὅµως, µὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴ µακροθυµία µου. Σ᾽
ὅλα τὰ πράγµατα ὑπάρχουν ὅρια, ὅπως καὶ στὴ
δική µου ἀντοχὴ καὶ ἀνοχή. Μπορεῖ νὰ ἔχεις
οἰκονοµικὴ ἄνεση. Μπορεῖ νὰ ἔχεις ἅρµατα καὶ
ἵππους. Ἐγώ, ὅµως, ἀγαπῶ τὸ Χριστό µου καὶ
γνωρίζω καλά, ὅτι «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Χριστὸν
πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Καὶ παίρνω θάρ-

ρος ἀπὸ τὸ λόγια τοῦ Ψαλµωδοῦ: «Οὗτοι ἐν
ἅρµασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡµεῖς δὲ ἐν ὀνόµατι
Θεοῦ ἡµῶν µεγαλυνθησόµεθα» (Ψαλµ. 19,8)».
Ἔτσι ἔχω τὴ δύναµη νὰ φωνάζω µὲ παρρησία
σὲ κάθε µου ἐπίβουλο: «Γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε,
ὅτι µεθ’ ἡµῶν ὁ Θεός» (Ἡσ. 8,9). Ὁ φλογερὸς
µου Ἱεράρχης Φλωρίνης, ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος
Καντιώτης βροντοφώναζε: «Ἄνδρες, γυναῖκες,
παιδιά, νὰ ἔχουµε σύµµαχό µας τὸ Χριστό! Ἂς
ἔρθουν νὰ µᾶς πολεµήσουν. Θὰ ἀγωνισθοῦµε,
ὅπως οἱ πρόγονοί µας καὶ θὰ νικήσουµε, δοξά-
ζοντες Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦµα». Ναί, θὰ

Τὸ παράπονον καὶ ἡ ὀργὴ τῶν Ἑλλήνων
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Τοῦ ∆ρ Χαραλάµπη Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑµνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας



παραδιδόαµεν διὰ τῶν εὐχῶν,
πληροῦντες τὸ θεῖον πρόσταγµα,
τό, ΄Γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ΄ καὶ
τὴν ἀνάστασιν δὲ κηρύττοµεν,
σφραγίζοντες τὸ λείψανον διὰ τοῦ
σταυροῦNΚαὶ ὅτι οὗτος ὁ θαπτό-
µενος ἀναστήσεται ὡς καὶ ὁ Σωτὴρ
ἡµῶν ἐξανέστη. ∆ιὸ καὶ µετὰ τὸ
τεθῆναι τῷ τάφῳ, ἔλαιον ἐπάνω
τούτου σταυροειδῶς ἐκχέεται, ὡς
παραδεδώκασιν οἱ ἀπόστολοι»
(PG 155, 686D).

Ἀξιόλογα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα
ἀποτελοῦν καὶ τὰ Πρακτικὰ τῶν
Οἰκουµενικῶν Συνόδων. Ἀναφέ-
ρουµε τὰ Πρακτικὰ τῆς Ζ΄ Οἰκ. Συν-
όδου (787 µ.Χ.), ὅπου περιγρά-
φεται ἡ ταφὴ τῆς ἁγίας Εὐφηµίας
καὶ ἡ ∆´ πράξη ἔχει τὴν ὁµολογία
πίστεως τοῦ Θεοδοσίου Ἀµορίου
(Μ. Ἀσία), ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδεκτὴ
ἀπὸ τὴν Σύνοδο καὶ ἀναφέρει µε-
ταξὺ τῶν ἄλλων: «Ὁµοίως καὶ τὰ
λείψανα τῶν ἁγίων προσκυνῶ καὶ
τιµῶ καὶ ἀσπάζοµαι, ὡς ἀθλησάν-
των ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ λαβόντων
χάριν παρ’ αὐτοῦ ἰάσεις ἐπιτελεῖν,
καθὼς ἡ Ἐκκλησία τῶν Χρι-
στιανῶν παρέλαβεν ἐκ τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων καὶ Πατέρων των ἕως
ἡµῶν» (Ζ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος,
Σπ. Μήλια, Πρακτικά, τόµ. Γ΄,
231/7731).

* * *
Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν ἀκολουθεῖ

πιστῶς τὴν ἀρχαία παράδοση, ἡ
ὁποία στηρίζεται σ’ ὅσα ὁ Θεὸς
ἀπευθύνει πρὸς τὸν πρωτόπλα-
στον µετὰ τὴν παρακοήν, ὅτι «γῆ εἶ
καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ» (Γέν. 3, 12)
καὶ θάπτει τοὺς κεκοιµηµένους.
Πολὺ χαρακτηριστικὰ τὸ τροπά-
ριον (ὁ Οἶκος), τὸ κοινὸ καὶ διὰ τὰ
δύο Ψυχοσάββατα, (πρὸ τῆς Ἀπό-
κρεω καὶ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς)
ὑπογραµµίζει: «Αὐτὸς µόνος
ὑπάρχεις ἀθάνατος, ὁ ποιήσας καὶ
πλάσας τὸν ἄνθρωπον· οἱ βροτοὶ
οὖν ἐκ γῆς διεπλάσθηµεν καὶ εἰς
γῆν τὴν αὐτὴν πορευσόµεθα,
καθὼς ἐκέλευσας ὁ πλάσας µε καὶ
εἰπών µοι· Ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν
ἀπελεύσῃ· ὅπου πάντες βροτοὶ
πορευσόµεθα».

Συνεπῶς ἡ Ἐκκλησία συνιστᾶ,
(δὲν ἐξαναγκάζει, οὔτε ἐπιβάλλει)
στὰ πιστὰ τέκνα της, δηλαδὴ ὑπο-

δεικνύει νὰ θάπτονται µετὰ τὴν
ἐκδηµία τους καὶ ὄχι νὰ καίγονται
εἰς κλιβάνους. Βέβαια δὲν µπορεῖ
νὰ ἀπαγορεύσει τὸ σύστηµα τῆς
καύσεως, τὸ ὁποῖο τυγχάνει ζήτη-
µα τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευ-
τικῆς συνειδήσεως καὶ τῆς νοµοθε-
τικῆς ρύθµισης ἐκ µέρους τῆς πολι-
τείας.

Ὡστόσο µὲ τὰ ἄρθρα 48 καὶ 49
τοῦ Νόµου 4277/2014 (ΦΕΚ
156/1-8-2014, τ. Α) ὁ νοµοθέτης
δὲν λαµβάνει ὑπ’ ὄψιν τὶς θρησκευ-
τικὲς πεποιθήσεις τοῦ νεκροῦ. Ἐὰν
ὁ θανὼν δὲν εἶχε ἐκφρασθεῖ ἐν ζωῇ
περὶ τῆς µετὰ θάνατον ἐπιθυµίας
ταφῆς ἢ ἀποτεφρώσεως τοῦ σώ-
µατός του, ἡ ἀποτέφρωση δύναται
νὰ λάβει χώρα µὲ µόνη τὴ δήλωση
τοῦ/τῆς συζύγου, ἢ τὴν δήλωση
τῶν συγγενῶν πρώτου ἢ δευτέρου
βαθµοῦ.

Πρὸς ἀποφυγὴν δὲ οἱασδήποτε
ἐκτροπῆς, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ σε-
βασµὸς τῶν θρησκευτικῶν πεποι-
θήσεων καὶ ἡ διακρίβωση τῆς
οἰκείας βουλήσεως τοῦ κεκοιµηµέ-
νου καὶ ὄχι ἡ βούληση ἢ ἡ δήλωση
τῶν οἰκείων του. Ἄλλως ἔχουµε
τὴν ἄποψη νὰ ἀκολουθηθεῖ ὁ παγ-
κοίνως κανὼν τῆς ταφῆς καὶ ὄχι
τῆς καύσεως. Τηρεῖται ὁ κανὼν καὶ
ὄχι ἡ ἐξαίρεση. Μάλιστα ἡ ὑπ’ ἀρ.
2959/29-10-2014 Ἐγκύκλιος τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἀναφέρει ὅτι: «Τοῦτο
(δηλ. ἡ ἀποτέφρωση) κύηµα τοῦ
µηδενιστικοῦ τρόπου ζωῆς καὶ τὴς
τάσεως πρὸς ἀποθρησκευτικοποί-
ηση κάθε πτυχῆς καὶ ἐκφάνσεως
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ
ἐκ προοιµίου καταστρατήγηση τῶν
θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ
κεκοιµηµένου µέλους τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἔλλειψη σεβασµοῦ καὶ φρον-
τίδος πρὸς τὸ ἀνθρώπινο σῶµα. Ἡ
Ἐκκλησία δὲν δέχεται γιὰ τὰ µέλη
Της τὴν ἀποτέφρωση τοῦ σώµα-
τος, διότι τοῦτο εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος (Α΄ Κορ. 6, 19),
στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ κατ’
εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ
πλασθέντος ἀνθρώπου (Γέν. 1,
24), καὶ περιβάλλει αὐτὸ µὲ σε-
βασµὸ καὶ τιµὴ ὡς ἔκφραση ἀγά-
πης πρὸς τὸ κεκοιµηµένο µέλος
Της καὶ ὡς ἐκδήλωση πίστεως
στὴν κοινὴ πάντων ἀνάσταση».

Πρὸς ἐπίρρωσιν τῆς θέσεως τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ταφή, ὄχι τὴν
καύση, ὑπογραµµίζουµε καὶ τὰ κά-
τωθι:

α) Ἡ ταφὴ τῶν νεκρῶν καὶ ὄχι ἡ
καύση εἶναι φαινόµενο πανανθρώ-
πινο καὶ ὑπάρχει πλῆθος µαρτυ-
ριῶν καὶ ἀποδείξεων. Ὅλα δὲ τὰ
προσφιλῆ ἀντικείµενα (κτερίσµα-
τα), τὰ ὁποῖα ἐτίθεντο στοὺς τά-
φους τῶν νεκρῶν δηλώνουν τὴν
πίστη τῶν ἀνθρώπων στὴν ἀθανα-
σία τῆς ψυχῆς.

β) Οἱ νεκροὶ µας τοποθετοῦνται
µὲ σεβασµὸ στὸν τάφο, στραµµέ-
νοι πρὸς ἀνατολάς, µὲ τὴν προσ-
δοκία τῆς ἀναστάσεως. Ὁ ἱ. Χρυ-
σόστοµος τονίζει: «Πρὸς ἀνατολὰς
τὴν σορὸν κειµένην, σχηµατίζοµεν
τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ, διὰ τοῦ σχή-
µατος προσηµαίνοντες» (Ἰω. Χρυ-
σοστόµου, Περὶ ὑποµονῆς, PG 60,
725).

γ) Ἡ ταφὴ διασώζει τὰ λείψανα
τῶν Ἁγίων, τὰ ὁποῖα εἶναι χαριτό-
βρυτα καὶ θαυµατουργά. Χωρὶς
ταφὴ δὲν θὰ εἴχαµε τὰ ἅγια λείψα-
να καὶ θὰ ἐστερούµεθα τῆς εὐλο-
γίας καὶ τοῦ ἁγιασµοῦ τους.

δ) Ὁ τάφος µᾶς συνδέει καὶ συν-
αισθηµατικὰ µὲ τὸ νεκρό µας. Τὸ
θαµµένο σῶµα εἶναι µιὰ παρηγο-
ριὰ γιὰ τοὺς ἐπιζῶντες καὶ γίνεται
ἀντικείµενο φροντίδος καὶ προ-
σευχῶν καὶ

ε) Τὸ σῶµα διατηρεῖ τὴν ἱερότη-
τά του καὶ µετὰ θάνατον, καὶ ἀποτε-
λεῖ θρησκευτικὸ ἀντικείµενο τιµῆς
καὶ σεβασµοῦ (res sacra).

Ἐν τέλει: Ταφὴ ἢ καύση;
Ἔκφραση σεβασµοῦ στὸ σῶµα,

πίστη στὴν ἀνάσταση, αἴσθηση
αἰωνιότητος, δηλ. δυνατότητα µε-
τοχῆς στὴν αἰωνιότητα, αὐτὰ τὰ
ὁποῖα πρεσβεύει, διδάσκει καὶ νου-
θετεῖ ἡ Ἐκκλησία ἢ ὄχι;

Ὁ καθένας κάµνει τὴν ἐπιλογή
του.

Ἄλλωστε τὴν ἐλευθερία ἐδωρή-
σατο ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀθανα-
σία. «∆εῖ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύ-
σασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν
τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Α΄
Κορ. 15, 53). Καθ’ ὅτι ὁ «Ἀναστὰς
Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου ἔδωκεν
ἡµῖν τὴν αἰώνιον ζωήν». -
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Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 25/3 Ἰουλίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕ-
ΡΟΘΕΟΥ «Καλλίνικος Μητροπολί-
της Ἐδέσσης, μία “ὁσία μορφή”».
Ἐκδόσεις Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς
Θεοτόκου. Ἔκδοση Α´ 2015. Λειβα-
διά. Σχ. 23x15, σ.σ. 254.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕ-
ΡΟΘΕΟΥ «Ἐνιαύσιον 2014».
Ἐκδόσεις Ἱερὰ Μονὴ Γενεθλίου τῆς
Θεοτόκου. Ἔκδοση Α´ 2015. Λειβα-
διά. Σχ. 24x15, σ.σ. 440.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΝΕΑΝΙΚΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗ-
ΜΑΤΑ Διμηνιαῖον φυλλάδιον Ἐνο-
ριακῶν συνάξεων Ἱ. Μητρ.
Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας. Ἱεράπε-
τρα. Ἰαν. – Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ.
2015.

ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ,
Ἐπιστημονικὴ Περιοδικὴ Ἔκδοση
Ἱ. Μ. Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου,
Περίοδος Γ´, Τεῦχος 33, Ρέθυμνο
2014.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ., Ἀπρίλ. 2015.
Χίος.

ΝΕΑ Τοῦ Σ.Α.Σ. Διμηνιαία
Ἔκδοση Συλλόγου Ἀποφοίτων
Σ.Τ.Υ.Α. Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ.
2015.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ,
Ἔκδοση Παγκυπρίου Συλλόγου
Ὀρθοδόξου Παραδόσεως «Οἱ
Φίλοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους». Χειμώνας
2013. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015. Κύπρος.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΝΟΗ, μηνιαῖον
περιοδικὸν Γ.Ο.Χ. Ἰαν. – Φεβρ. –
Μάρτ. 2015. Κορωπί.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ
ΣΑΛΠΙΣΜΑ. Διμηνιαῖον Ἱερᾶς Συ-
νόδου Γνησίων Ὀρθοδόξων.
Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Ἰαν. – Μάρτ.
2015. Ἀθῆναι.

ΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑ-
ΛΑΝΤΟΥ, Διμηνιαῖον περιοδικὸν
Γ.Ο.Χ. Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος –
Ἰούν. 2015. Λυκόβρυση.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
ΕΚΚΛ. ΓΝΗΣ. ΟΡΘ. ΧΡΙΣΤ. ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ ΙΕΡ. ΜΗΤΡ. ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ. Ἰούλ.- Σεπτ., Ὀκτ.-
Δεκ.

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΥΛΟΥ Κ. ΝΤΑΝΑ (Ἱεροκήρυκος): «Μητροπολίτης
Ἁγιᾶς καί Συκουρίου (ὁ ἀπό Παραµυθίας κυρός ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΒΕ-
ΛΗΣ (1922-1993) -Ὁ Σταυροφόρος Ἱεράρχης», Ἀγρίνιο 2014, σε-
λίδες 183.

Τό 1974 παίχτηκαν δύο τραγω-
δίες: Ἡ μία στήν Κύπρο μας μέ τήν
εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα, καί ἡ δεύτερη
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τήν
χωρίς λόγο καί χωρίς ἀπολογία,
ἔκπτωση τῶν 12 ἐξαίρετων καί
ἁγίων Μητροπολιτῶν της. Ἀνάμεσα
στούς δώδεκα - ἀειμνήστους σήμερα
- Μητροπολίτες, ἦταν καί ὁ ἀπό Πα-
ραμυθίας (καί μετά τήν ἔκπτωσή
του, Μητροπολίτης Ἁγιᾶς καί Συ-
κουρίου) ΠΑΥΛΟΣ, ὁ "ἀποκληθείς"
"ἁπλοῦς" γιά τήν ἀρετή καί τήν ἁγιό-
τητά του.

Γι’ αὐτόν, τό βιβλίο τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτη Παύλου Ντανᾶ - συνονόμα-
του τοῦ ἀειμνήστου - γιά τόν ὁποῖο
ἔχει γραφτεῖ. Στόν Πρόλογό του ὁ π.
Παῦλος σημειώνει καί αὐτά: "Δοξά-
ζω τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, γιατί στό
διάβα τῆς ζωῆς μου βρέθηκαν ἅγιες
φυσιογνωμίες, πού μέ δίδαξαν μέ τά
ἔργα τους καί τά λόγια τους. Μιά
ἀνεπανάληπτη ἐκκλησιαστική φυ-
σιογνωμία εἶναι ὁ μαρτυρικός
Ἱεράρχης, ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης
Ἁγιᾶς καί Συκουρίου κυρός Παῦλος
Καρβέλης, ὁ ἀπό Παραμυθίας. Τό
βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ πνευματικό
ἀντίδωρο τιμῆς καί υἱικῆς ἀγάπης

στό πρόσωπό του... Πιστεύουμε ὅτι
ὁ Κύριος τόν ἔχει δεχθεῖ στούς κόλ-
πους Του γιά νά παρεδρεύει στό
ἅγιο καί ὑπερουράνιο θυσιαστήριο...
Πατέρα μου! Ζητῶ συγγνώμη πού
ἄργησα νά ἐκδώσω τό βιβλίο, γιά τό
τίμιο πρόσωπό Σας. Σᾶς τό ἀφιερώ-
νω μετά ἰσοβίου εὐγνωμοσύνης".

Τά Περιεχόμενα τοῦ βιβλίου χω-
ρίζονται σέ δύο Μέρη, τά ὁποῖα πε-
ριλαμβάνουν 28 κεφάλαια, στό τε-
λευταῖο ἀπ᾽ τά ὁποῖα καταχω-
ροῦνται οἱ σχετικές φωτογραφίες.
Σημειώνω μερικά ἀπ' τά πιό ἐνδια-
φέροντα: 1. Ὁ Σταυροφόρος Ἱεράρ-
χης, 2. Ἡ διαθήκη του, 5. Ὁ "πρᾶος
καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ", 8. Παῦλος
Καρβέλης, κ. Εὐαγγέλου Διαμάντη,
14. Ἀρχιερεύς Παῦλος Καρβέλης,
ὑπό Ἀναστασίας Μπάστα, 15. Μαρ-
τυρία γιά τόν Δεσπότη τῆς Μυρ-
τιᾶς,(Βασιλικῆς Κ. Μουρατίδου), 18.
Χειροτονητήριος λόγος ἐπί τῇ χειρο-
τονίᾳ του εἰς ἐπίσκοπον(18.9.1968),
20. Ἡ πνευματική του προσφορά,
23. Ἡ ἔκπτωσή του κ.λπ.

Νά ἔχουμε τήν εὐχή του, καί συγ-
χαρητήρια στόν π. Παῦλο Ντανᾶ.

† Μιχ. Μιχαηλίδης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. ΦΟΥΓΙΑ, «Φανάρι - Ἀθήνα, Παραλειπόµενα».
Ἐκδόσεις «Παιδεία - Μαλλιάρης», σελίδες 384.

Ἐξαιρετικὴ καὶ λίαν ἐνδιαφέρου-
σα ἱστορικὴ ἀνασκόπησις τῆς πολι-
τικῆς καὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου, στὴν μα-
κραίωνη πορεία του ἀπὸ τὴν τουρ-
κοκρατία καὶ ἐπέκεινα, μέχρι τῶν
ἡμερῶν μας. Λεπτομερὴς περι-
γραφὴ τῶν συχνὰ διαταραγμένων
σκέψεων καὶ ποικιλότροπης προσ-
πάθειας ἐπιβολῆς του, τόσο ἐπὶ τῆς
ἐκ τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος
ἱδρυθείσης μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση-
αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὅσον καὶ ἐπὶ τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ τῆς Διασπορᾶς, παρ᾽ ὅτι, γιὰ
τὸν ἀπόδημο Ἕλληνα, ἡ θρησκευ-

τικὴ πίστις του πάντοτε ταυτίζονταν
μὲ τὴν Ἐθνικὴ ἰδέα. Κατὰ τὴ γνώμη
μας, πρόκειται γιὰ ἐπίπονο ἔργο
ζωῆς τοῦ ἀξιόλογου συγγραφέα καὶ
λίαν χρήσιμο ἐργαλεῖο γιὰ τοὺς με-
λετητὰς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας
Ἱστορίας, πού, παρὰ τὴ σεμνὴ καὶ
αὐστηρὴ κριτική του στὰ σημεῖα,
παραμένει ἀπόλυτα ἀντικειμενικὸ
καὶ τεκμηριωμένο, μὴ παραλείπον-
τας ὡστόσο νὰ θεωρῆ τὴν οἰκουμε-
νικότητα τοῦ Πατριαρχείου ἀναμ-
φισβήτητη καὶ ἱστορικὰ τεκμηριω-
μένη. Συγχαρητήρια γιὰ τὸν κόπο
ποὺ κατεβλήθη.

Χ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΜΗΛΙΤΣΗ ∆ιδασκάλου, ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΑΓΙΩΝ.

Ὁ διδάσκαλος Γεώργιος Μηλί-
τσηςεἶναιγνωστόςγιάτήνἀγάπητου
πρός τούς Ἁγίους, ἔχοντας προσφέ-
ρειστόφιλάγιοχριστιανικόἀναγνω-
στικόκοινόμίαμεγάλησειράἀπόσυν-
αξάρια Ἁγίων. Οἱ ἅγιοι, ὅπως ἀνα-
φέρει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
στό μνημειῶδες ἔργο του “ΟΙ ΒΙΟΙ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ” «εἶναι οἱ περισσότερο
τέλειοι Χριστιανοί, διότι ἔχουν
ἁγιασθῆ εἰς τό μέγιστον, κατά τό δυ-
νατό,βαθμόμέτήνἄσκησιτῆςπίστε-
ως εἰς τόν Ἀναστάντα καί αἰωνίως
ζῶντα Κύριο Ἰησοῦ. [...] Καθένας
ἀπ΄ αὐτούς, μέ ὁλόκληρη τήν ζωή
του μαρτυρεῖ γι’ αὐτή τήν ἀλήθεια:
ὅτι μέσα εἰς τήν ἁγία τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος διά τῶν
ἁγίων Μυστηρίων καί τῶν Ἁγίων
ἀρετῶν μεταμορφώνεται εἰς “ Θεό
κατά χάριν”, εἰς κατά χάριν Θεάν-
θρωπον».Οἱδεχριστιανοίὀφείλουμε
νάδιαβάζουμεμέλαχτάρα,μέμεγά-
λη προσοχή ἀλλά καί μέ προσευχή
τούς βίους τῶν Ἁγίων, ὥστε μιμού-
μενοιτούςκόπουςτωνκαίτίςἀρετές
των νά τούς τιμᾶμε ἐπάξια, ἀφοῦ,
ὅπωςμᾶςλέγειὁΜέγαςΒασίλειος«ἡ
τιμή πρός τούς ἀγαθούς ἀπ΄ τούς
ὁμοδούλους μας ἀποτελεῖ ἀπόδειξη
τῆς ἀγάπης πρός τόν Κύριο».

Ὁ κ. Γεώργιος Μηλίτσης τήν πα-
ροῦσα χρονιά ἐξέδωσε ἀλλά καί
ἐπανέκδωσε τά ἀφηγηματικά Συνα-

ξάρια τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας
Μαρίνης, τοῦ Ὁσιομάρτυρος
Ἐφραίμ τοῦ ἐκ Τρίκκης, τῆς Παν-
σόφου Ἁγίας Αἰκατερίνης, τῆς Με-
γαλομάρτυρος Ἁγίας Κυριακῆς καί
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τῶν
Ἰατρῶν,στούςὁποίουςσυμπεριλαμ-
βάνεται ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός,
Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως
καί ὁ Ἅγιος Ὀρέστης ὁ Ἰατρός. Μα-
ζί μέ τόν συναξαριστή ὁ καλός συγ-
γραφέας ἔχει συμπεριλάβει καί ἱκε-
τήριο κανόνα τῶν Ἁγίων, ποιήματα
τοῦ ἰδίου τοῦ συγγραφέα, πρός πα-
ράκληση τῶν πιστῶν σέ κάθε περί-
σταση.

Γ.Κ.Τ

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΝΕΟΣ

ΟΙΣΤΡΟΣ ἀκολασίας καὶ ἀσέληνος ἔρως τῆς
ἁµαρτίας σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα! Ὁ λόγος γιὰ τὶς
ξεδιάντροπες καὶ ἐµετικὲς παρελάσεις τῶν ὁµοφυ-
λοφίλων. Ἡ Χώρα µας δὲν θὰ µποροῦσε νὰ µείνει
ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τὸ «πανηγύρι τοῦ διαβόλου». Ἀθήνα,
Θεσσαλονίκη καὶ ἄλλες µεγάλες πόλεις παραχω-
ρήθηκαν ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες, γιὰ νὰ δια-
δηλωθεῖ καὶ ἂν ἀπαιτηθεῖ ἡ νοµιµοποίηση τῆς πλέ-
ον θεοµίσητης θανάσιµης ἁµαρτίας, τοῦ σοδοµι-
σµοῦ! Παρόντες (σχεδὸν) ἅπαντες οἱ πολιτικοί µας,
µὲ ἐπικεφαλῆς στὴν Ἀθήνα τὴν Πρόεδρο τῆς
Βουλῆς! Οἱ νεολαῖοι τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος
πρωτοπόροι µὲ γιγάντιο πανό, µὲ τὸ ὁποῖο ζη-
τοῦσαν τὸν σεβασµὸ τῶν «δικαιωµάτων» τῶν γκέϊ,
τὴν νοµιµοποίηση τοῦ «γάµου» τους καὶ τὴν ἐλευ-
θερία νὰ υἱοθετοῦν παιδιά! ∆ηλώσεις ἐπὶ δηλώσε-

ων γιὰ τὴν ἴση ἀντιµετώπισή τους µὲ τοὺς ἑτεροφυ-
λόφιλους! Ξέρασµα ἀπίστευτου µένους κατὰ τῆς
«ἀναχρονιστικῆς» Ἐκκλησίας καὶ τῶν «σκοτα-
διστῶν» Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν κατὰ τῶν
«δικαιωµάτων» τους καὶ οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ «ξα-
ναφέρουν τὸ µεσαίωνα»! Στὴ Βραζιλία ἔφτασαν σὲ
ἀπίστευτες ἀκραῖες βλασφηµίες: βεβήλωσαν ἱερὰ
σύµβολα, ὅπως τὸν Τίµιο Σταυρό, Εἰκόνες καὶ Ἱερὰ
Σκεύη. Κάποιοι ἐπέλεξαν νὰ «σταυρωθοῦν», νὰ δεί-
ξουν ὅτι πάσχουν σὰν τὸ Χριστὸ καὶ ταυτόχρονα φι-
λιόταν µὲ ἄτοµα τοῦ ἰδίου φύλου! Κάποιες θρασεῖς
λεσβιάζουσες ἔκρυβαν τὶς ἐµετικὲς γύµνιες τους µὲ
εἰκόνες τῆς Παναγίας! Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ εἶχε τὸ
«πανηγύρι τοῦ διαβόλου»! Ἄς προσευχηθοῦµε,
διότι ἡ ἀνθρωπότητα πάει ὄντως «κατὰ διαβό-
λου»� γλεντώντας!

Σύµβουλος τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου κήρυξ
τῆς ὁµοφυλοφιλίας!

Η ΑΠΟ∆ΟΧΗ τοῦ Γάλλου ὁµοφυ-
λόφιλου διπλωµάτη ἀπὸ τὸ Βατι-
κανὸ δὲν εἶναι ἄσχετη µὲ τὴν ἀκό-
λουθη ἀπίστευτη εἴδηση, ποὺ ἔφερε
στὴ δηµοσιότητα ὁ δηµοσιογράφος
κ. Γ. Παπαθανασόπουλος: «Ὁ διο-
ρισµὸς ἀπὸ τὸν Πάπα τοῦ πρώην
ἡγουµένου (1992-2001) τοῦ τάγµα-
τος τῶν ἱεροκηρύκων (∆οµινικανῶν)
Τίµοθι Ράντκλιφ ὡς συµβούλου τοῦ
Ποντιφικοῦ Συµβουλίου γιὰ τὴ δι-
καιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνη προκαλεῖ
ἔντονες ἀντιδράσεις σὲ ρωµαιοκα-
θολικοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς σὲ
ὅλο τὸν κόσµο. Ὁ ἐν λόγῳ κληρικὸς
ἔχει ταχθεῖ ἀνοικτὰ ὑπὲρ τῆς ὁµοφυ-
λοφιλίας. Ὁ Ράντκλιφ τὸ 2005 δήλω-
σε πὼς ἡ ὁµοφυλοφιλία δὲν πρέπει
νὰ εἶναι αἰτία ἀποκλεισµοῦ τῶν
ἀνδρῶν ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη, ἀλλὰ
ἀντίθετα θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκλείονται
ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη ὅσοι ἀρνοῦνται
τὴν προσέλευση τῶν ὁµοφυλόφι-
λων σ’ αὐτήν. Τὸ 2006 σὲ διάλεξή
του στὸ Λὸς Ἄντζελες ὁ Ράντκλιφ
πρότεινε στοὺς ἀκροατές του νὰ
γνωρίζουν καὶ νὰ ἀποκτοῦν σχέσεις
µὲ ὁµοφυλόφιλους, νὰ διαβάζουν βι-
βλία ποὺ ἔχουν σχέση µὲ τὴν ὁµο-
φυλοφιλία, νὰ παρακολουθοῦν ἔργα
µὲ ὁµοφυλόφιλους» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)!
Ὁ ἐν λόγῳ µεγαλοφραγκόπαπας κη-
ρύσσει γιὰ µία ὁλόκληρη δεκαετία
τὸν φρικτὸ σοδοµισµό, τὴν πλέον
θεοµίσητη καὶ θανάσιµη ἁµαρτία καὶ
τὸ «ἱερατεῖο» τοῦ σκοτεινοῦ Βατικα-
νοῦ, ὄχι ἁπλὰ «σφυρίζει ἀδιάφορα»,
ἀλλὰ ἔχει ὡς σύµβουλό του τὸν δαι-
µονικὸ αὐτὸ παπικὸ «ἱερωµένο»!
Φρίκη, φρίκη, φρίκη!

Παπικαὶ
«θεῖαι λειτουργίαι»
διὰ ἀµετανοήτους
σοδοµιστάς!

ΑΛΛΑὁ θερµὸς κήρυκας τῆς ὁµο-
φυλοφιλίας µεγαλοφραγκόπαπας
καὶ σύµβουλος τοῦ Βατικανοῦ,
ἐφαρµόζει στὴν πράξη τὸ δαιµονικό
του κήρυγµα, ἔχοντας µάλιστα καὶ
τὴ στήριξη καρδιναλίου! «Ἀπὸ και-
ροῦ εἰς καιρὸν ὁ Ράντκλιφ τελεῖ λει-
τουργία γιὰ ὁµοφυλόφιλους στὸ ναὸ
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Βάρ-
βικ. Τὴ λειτουργία ἀποδέχεται ὁ
ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Οὐεστµίνστερ,
καρδινάλιος Μέρφι Ο Κόνορ, µὲ τὴ
δικαιολογία ὅτι ἀποτελεῖ µέρος τῆς
ἱεραποστολῆς τῆς ἀρχιεπισκοπῆς
στοὺς γκέϊ. Ὁ Ράντκλιφ εἶναι ὑπὲρ
τῆς κανονικῆς συµµετοχῆς τῶν ὁµο-
φυλόφιλων στὴ θεία κοινωνία τῆς
Λατινικῆς Ἐκκλησίας. Τὴ συµµετοχή
τους τὴν βλέπει ὡς ἄσκηση δικαιώ-
µατός τους καὶ ὄχι µετὰ τὴν ἐκ µέ-
ρους τους ἀναγνώριση ὡς ἁµαρτίας
τῆς ὁµοφυλοφιλίας καὶ τῆς µετανοί-
ας, ὅπως διδάσκει καὶ τὸ κανονικὸ
δίκαιο τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Ράντκλιφ
ἀποδέχεται δηλαδὴ τὴν ὁµοφυλοφι-
λία ὡς “ἰσότιµο σεξουαλικὸ προσα-
νατολισµὸ” πρὸς τὴ φυσιολογικὴ καὶ
φυσικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου,
ποὺ βεβαίως εἶναι σὲ πλήρη ἀντίθε-
ση µὲ κάθε σεξουαλικὴ διαστροφή.
Ὁ πρώην ἡγούµενος τοῦ τάγµατος
τῶν ∆οµινικανῶν ἔχει γεννηθεῖ τὸ
1945 στὴν Ἀγγλία. Εἶναι διευθυντὴς
τοῦ ἰνστιτούτου Las Casas τοῦ
Blackfriars Oxford, ποὺ προωθεῖ
στὸν κόσµο τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύ-
νη καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα.
Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ ἐπιβολὴ
τῆς ὁµοφυλοφιλίας ὡς φυσιολο-
γικῆς κατάστασης. Ὁ Ράντκλιφ ἔχει
διατελέσει πρύτανης τοῦ ποντιφικοῦ
πανεπιστηµίου “Θωµᾶς ὁ Ἀκινάτης”
στὴ Ρώµη καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ σὲ
ὅποιον θεωρεῖται “προοδευτικός”
τοῦ ἔχουν ἀπονεµηθεῖ διάφορες τι-
µητικὲς διακρίσεις»! Αὐτοὺς τοὺς
δαιµονικοὺς «κληρικοὺς» ἀποκα-
λοῦν οἱ «δικοί» µας «ἀδελφοὺς καὶ
συλλειτουργοὺς τῆς ἀδελφῆς ἐκκλη-
σίας»! Μὲ αὐτοὺς πασχίζουν νὰ µᾶς
ἑνώσουν! Κύριε, ἐλέησον!

Βατικανόν:
Τὸ «Πνευµατικὸν»
στήριγµα
τῆς ὁµοφυλοφιλίας!

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ τὴ φρικτὴ ἀνωτέρω
εἴδηση, ἡ ὁποία παραπέµπει σὲ µε-
σαιωνικοὺς χρόνους τῶν Βοργίων,
µὲ εὔστοχο σχόλιο τοῦ δηµοσιογρά-
φου κ. Γ. Παπαθανασόπουλου, ὁ
ὁποῖος καὶ ἀποκάλυψε αὐτὴ τὴ
φρικτὴ πτυχὴ τοῦ σύγχρονου παπι-
σµοῦ: «Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Πάπα νὰ ὁρί-
σει τὸν ἀνοικτὰ ὑπὲρ τῆς ὁµοφυλο-
φιλίας ἄγγλο κληρικὸ σύµβουλο στὸ
σηµαντικὸ ποντιφικὸ συµβούλιο γιὰ
τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνη εἶναι
ἕνα σαφὲς προµήνυµα ὅτι θὰ προ-
ωθήσει τὴν πρόταση τοῦ καρδιναλί-

ου Κάσπερ νὰ γίνονται δεκτοὶ στὴ
θεία κοινωνία οἱ ὁµοφυλόφιλοι, ὄχι
ὡς µετανοήσαντες, ἀλλὰ δικαιωµατι-
κά. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ Βατικανοῦ,
µετὰ τὰ ὅσα τραγικὰ συνέβησαν µὲ
τὰ χιλιάδες κρούσµατα παιδοφιλίας
κληρικῶν του, δείχνει πὼς ἡ παρακ-
µή του δὲν ἔχει τέλος. Ἡ προπαγάν-
δα περὶ τῆς νεωτερικότητας τοῦ Πά-
πα, σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν παράλογη
λογικὴ ἀποδοχῆς τῆς διαστροφῆς ἐν

ὀνόµατι τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης,
ὁδηγοῦν τὸ Βατικανὸ στὴν κατάργη-
ση θεµελιωδῶν ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν
τοῦ χριστιανισµοῦ καὶ στὴν ὅλο καὶ
βαθύτερη εἰσχώρησή του στὴν ἐκκο-
σµίκευση» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)! Συµφω-
νοῦµε ἀπόλυτα µὲ τὶς ἐπισηµάνσεις
τοῦ κ. Γ. Παπαθανασόπουλου. Ἡ
ἐπιλογὴ τοῦ ἐν λόγῳ µεγαλοφραγκό-
παπα νὰ εἶναι σύµβουλος τοῦ κ.
Φραγκίσκου εἶναι συνειδητὴ πράξη
τοῦ «ἀλάθητου»! Εἶναι πλέον «ἡλίου
φαεινότερο» ὅτι ἡ ραγδαία ἐξάπλω-
ση τῆς ὁµοφυλοφιλίας παγκοσµίως
ἔχει τὸ «πνευµατικὸ» στήριγµά της:
Τὸ ἁµαρτωλὸ Βατικανό!

Ἀνεπίτρεπτος
οἰκουµενιστικὴ
συνάντησις
διὰ τὴν οἰκογένειαν

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ γίνονται ὅλα
αὐτὰ στὸ ἁµαρτωλὸ καὶ ἀπόλυτα
παρηκµασµένο Βατικανό, καθὼς καὶ
στὸν προτεσταντισµό, οἱ «δικοί» µας
οἰκουµενιστὲς κάνουν πὼς δὲν κατα-
λαβαίνουν καὶ «κοινωνοῦν» µὲ
αὐτούς. Ἰδοὺ µία τέτοια «κοινωνία»,
ἡ ὁποία θὰ πρέπει νὰ µᾶς προβλη-
µατίσει ἰδιαίτερα: «Ἡ Β΄∆ιεθνὴς-∆ια-
χριστιανικὴ Συνάντηση γιὰ τὴν οἰκο-
γένεια πραγµατοποιήθηκε στὸ Συνε-
δριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ∆ηµητριάδος, µὲ φο-
ρέα ὑλοποίησης τὸ Ἵδρυµα “Λει-
τουργοὶ Ὑγείας τῆς Ἀγάπης”. Κεν-
τρικὸ θέµα τῆς Συνάντησης ἦταν
“Χριστιανικὴ Παιδαγωγικὴ στὴν
Οἰκογένεια” καὶ σ' αὐτὴ συµµετεῖχαν
ὁ Σεβ. Καθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος
Κερκύρας, Ζακύνθου & Κεφαλλη-
νίας κ. Ἰωάννης, ὁ Ποιµένας τῆς
Ἑλληνικῆς Εὐαγγελικῆς Κοινότητας
Βόλου Αἰδέσιµος Μελέτιος Μελετιά-
δης, εἰδικοὶ ἐπιστήµονες καὶ ἐκπρό-
σωποι τῶν Ρ/κῶν καὶ Εὐαγγελικῶν
κοινοτήτων ἀπὸ διάφορα µέρη τῆς
Ἑλλάδας. Τὴν Συνάντηση χαιρέτισε

ὁ Σεβ. Καθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος
Κερκύρας κ. Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος συν-
εχάρη τὴν Τοπικὴ Ἐκκλησία γιὰ τὴν
πρωτοβουλία διοργάνωσης καὶ τῆς
Β΄ Συνάντησης (σ.σ. Πόσο µεγάλη
ἐπιτυχία, νὰ συγχαίρεις µὲ τὸν αἱρετι-
κό!), καὶ εὐχήθηκε “ἡ προσπάθεια
αὐτὴ νὰ ἐξακολουθήσει καὶ στὸ µέλ-
λον καὶ νὰ βρεῖ µιµητές, καθὼς ὅλοι
ἀντιλαµβανόµαστε τὴ σοβαρότητα,
τὴ χρησιµότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότη-
τά της”» (Ἱστολ. Ἁγιορείτικο Βῆµα)!
Σὲ τί µποροῦµε νὰ ὠφεληθοῦµε ἀπὸ
τοὺς παπικοὺς γιὰ τὴν στήριξη τῆς
οἰκογένειας, τὴ στιγµὴ ποὺ ἡ µπόχα
τῆς παιδεραστίας τῶν φραγκοπαπά-
δων ἔχει πνίξει τὴν ὑφήλιο; Βοᾶ ἡ
ἀνθρωπότητα γιὰ τὰ χιλιάδες ἀτιµώ-
ρητα ἐγκλήµατα βιασµῶν παιδιῶν
τῶν παπικῶν καὶ ὡς φαίνεται αὐτὴ ἡ
βοὴ δὲν ἔφτασε στὰ αὐτιὰ τῶν
«δικῶν» µας οἰκουµενιστῶν! Μᾶλ-
λον, κάνουν πὼς δὲν ἀκοῦν!

Ἐκτέλεσε
τὸν στρατάρχην του,
ἐπειδὴ ἐκοιµήθη
ἐµπρός του!

Ο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ἐφιάλτης ζεῖ
καὶ «δείχνει τὰ (µατωµένα) δόντια
του» στὴν πιὸ δυστυχισµένη χώρα
τοῦ κόσµου, τὴ Βόρεια Κορέα!
Ὅταν ὁ ἐφαρµοσµένος µαρξισµὸς
κατέρρευσε ὡς χάρτινος πύργος σὲ
ὅλο τὸν κόσµο, στὴν µακρινὴ καὶ
ἀποµονωµένη αὐτὴ χώρα ἀνθίστα-
ται, γαντζωµένος στὴν ἐξουσία, χά-
ρις στὴν ἀνείπωτη βία ποὺ µόνο οἱ
µαρξιστὲς µεταχειρίζονται! ∆εῖτε ἕνα
µικρὸ δεῖγµα αὐτῆς τῆς βίας: «Μὲ
τὴν κατηγορία τῆς προδοσίας,
ἀφοῦ ἀποκοιµήθηκε σὲ µία ἐκδή-
λωση, στὴν ὁποία παρέστη ὁ ἡγέ-
της Κὶµ Γιὸνγκ Οὔν, ἡ Β. Κορέα
ἐκτέλεσε σήµερα τὸν ὑπουργὸ
Ἄµυνας τῆς χώρας, σύµφωνα µὲ
µέσα ἐνηµέρωσης τῆς Νότιας Κο-
ρέας, ποὺ ἀναφέρουν ὅτι ἡ εἴδηση
δόθηκε ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ὑπηρεσία
πληροφοριῶν τῆς Σεοὺλ σὲ βου-
λευτὲς κατὰ τὴν συνάντησή τους
τὴν Τετάρτη. Ὁ ὑπουργὸς Ἄµυνας
Χίον Γιὸνγ Τσὸλ καθαιρέθηκε καὶ
θανατώθηκε ἀπὸ ἐκτελεστικὸ ἀπό-
σπασµα, σύµφωνα µὲ τὰ µέσα,
ἐπειδὴ ἔδειξε ἔλλειψη σεβασµοῦ
στὸν Κὶµ µὲ τὸ νὰ ἀφεθεῖ νὰ τὸν πά-
ρει ὁ ὕπνος κατὰ τὴ διάρκεια µιᾶς
στρατιωτικῆς ἐκδήλωσης» (Ἱστολ.
EFENPRESS)! Τελικὰ ὁ γραφικὸς
«µπούλης» δικτάτορας, ὁ ὁποῖος
ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία «ἐλέῳ» παπ-
ποῦ καὶ µπαµπᾶ (τόσο δηµοκρατι-
κά!), ἀποδείχτηκε ὁ πλέον αἱµο-
σταγὴς µαρξιστὴς ἡγέτης, ἐφάµιλ-
λος τοῦ ἀνθρωπόµορφου τέρατος
Στάλιν! Οἱ «δικοί» µας ἐδῶ µαρ-
ξιστὲς καὶ µαρξίζοντες πολιτικοί,
ἀποσιωποῦν τὰ ἐγκλήµατα τοῦ
«συντρόφου» τους Κίµ, καὶ δηλώ-
νουν Nδηµοκράτες καὶ ἀνθρωπι-
στές!

Ἡ δολιότης
τῶν παπικῶν
ὑποτροφιῶν

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ ὅτι ἡ ὕψιστη ἀρχὴ
γιὰ τὸ ἁµαρτωλὸ Βατικανὸ εἶναι: «ὁ
σκοπὸς ἁγιάζει τὰ µέσα», ὁπότε οἱ
παµπόνηροι καὶ ἀδίστακτοι παπικοὶ
µεταχειρίζονται κάθε µέσο νὰ ὑπο-
τάξουν τὴν Ὀρθοδοξία µας στὴν
«παντόφλα» τοῦ πάπα. Τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια, ὡς ἔκφραση τῆς «ἀγά-
πης» τους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, κά-
νουν συχνὰ «δωράκια», µὲ σκοπὸ
νὰ µᾶς πλησιάσουν. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ
εἶναι καὶ ἡ χορήγηση ὑποτροφιῶν
στὰ παπικὰ πανεπιστήµια. Ἀλλὰ
δεῖτε τί ἔγραψε γι’ αὐτὲς ὁ µακα-
ριστὸς π. Γεώργιος Καψάνης:
«ὕπουλον µέσον διαστροφῆς τοῦ
Ὀρθοδόξου φρονήµατος εἶναι αἱ
ὑπὸ τῶν παπικῶν παραχωρούµε-
ναι εὐρύτατα ὑποτροφίαι εἰς νέους
καὶ ἀπείρους Ὀρθοδόξους θεολό-
γους διὰ σπουδὰς εἰς παπικὰ πανε-
πιστηµιακὰ ἱδρύµατα. Τί ἐπεδίωκον
ἀνέκαθεν καὶ τί ἐπιδιώκουν καὶ σή-
µερον οἱ παπικοὶ διὰ τῶν ὑποτρο-
φιῶν αὐτῶν δὲν εἶναι δύσκολον νὰ
ἐννοήση τίς. Τὸν ἐπηρεασµὸν τῶν
µελλόντων νὰ καταλάβουν ἡγετικὰς
θέσεις εἰς τὴν ἱεραρχίαν καὶ τὴν ἀκα-
δηµαϊκὴν θεολογίαν, ὥστε νὰ ἐξα-
σφαλισθῆ εὐµενὴς στάσις ἀπέναντι
τοῦ Βατικανοῦ»! Γιὰ τοῦ λόγου τὸ
ἀληθές, ἂν ρίξουµε µία µατιὰ στὰ
βιογραφικὰ τῶν σηµερινῶν οἰκου-
µενιστῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν θεο-
λόγων, θὰ διαπιστώσουµε ὅτι εἶναι
ὅλοι τους ἀπόφοιτοι τῶν παπικῶν
πανεπιστηµίων! Εἶναι καὶ αὐτὴ µία
δαιµονικὴ δολιότητα τοῦ «κράτους
τοῦ Θεοῦ», προκειµένου νὰ ἐκπορ-
θήσει τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ καὶ νὰ τὴν κάνει Nπαπικὴ
«ἀποικία»! Στῶµεν καλῶς ἀδελφοί
µας, «φυλάξτε Θερµοπύλες», µὲ
κάθε τίµηµα!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀποδοχὴ
σοδοµιστοῦ
διπλωµάτου

ἐκ τοῦ Βατικανοῦ!
ΤΟ «ΚΡΑΤΟΣ τοῦ Θεοῦ» ἔγινε

«µύλος» µὲ τὴν γαλλικὴ κυβέρνη-
ση. Αἰτία ὁ διορισµὸς γάλλου
πρεσβευτῆ στὸ «θεϊκὸ κράτος»
δεδηλωµένου ὁµοφυλόφιλου!
Στὴν ἀρχὴ «καµώθηκαν» ὅτι
ἀντιδροῦν οἱ «ἱεροὶ» διπλωµάτες
τῶν σκοτεινῶν δωµάτων τοῦ Βα-
τικανοῦ, ἀλλὰ στὸ τέλος εἶπαν τὸ
«ναί»! ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ Βατι-
κανὸ πρόκειται τελικὰ νὰ δεχθεῖ,
ὅπως ὅλα δείχνουν, τὸν νέο πρέ-
σβη τῆς Γαλλίας στὴν Ἁγία
Ἕδρα, µετὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ
προκλήθηκαν γιὰ τὸ µπλόκο τοῦ
Βατικανοῦ, ἐπειδὴ ὁ Λορὰν Στε-
φανίνι εἶναι ὁµοφυλόφιλος», γρά-
φουν ἰταλικὰ ΜΜΕ [N] Ἡ ὑπόθε-
ση ἔλαβε µεγάλη δηµοσιότητα,
δεδοµένης καὶ τῆς στάσης τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου στὸ θέµα τῆς
ὁµοφυλοφιλίας καὶ τῶν προσω-
πικῶν ἐλευθεριῶν.

Λίγο µετὰ τὴν ἐκλογή του, ὁ
ποντίφικας, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ
ταξίδι στὴν Βραζιλία, εἶχε δηλώ-
σει στοὺς δηµοσιογράφους:
“Ποιὸς εἶµαι ἐγὼ γιὰ νὰ κρίνω ἕνα
ἄνθρωπο, ἂν εἶναι ὁµοφυλόφιλος
καὶ ἀναζητᾶ τὸν Κύριο µὲ καλὴ
θέληση;”. Ἡ ἐφηµερίδα τῆς Ρώ-
µης, Il Messaggero, θεωρεῖ ὅτι τὸ
Παρίσι καὶ ἡ Ἁγία Ἕδρα “ἀποφά-
σισαν νὰ γυρίσουν σελίδα» καὶ
πὼς ἐπίκειται ἡ ἐπίσηµη ἀνάλη-
ψη καθηκόντων τοῦ Στεφανινί”.
Φυσικὰ τὸ Βατικανὸ ἄλλαξε «ρό-
τα» µετὰ τὴν συνάντηση τοῦ ὁµο-
φυλόφιλου πρέσβη µὲ τὸν «ἀλά-
θητο»: «Ὁ Στεφανινί, τὶς περα-
σµένες ἑβδοµάδες συναντήθηκε
µὲ τὸν ποντίφικα, µὲ τὸν ὁποῖο -
σύµφωνα µὲ πληροφορίες - εἶχε
µακρὰ καὶ ἀναλυτικὴ συνοµιλία
σὲ ἐγκάρδιο κλῖµα. Πρὶν ἀπὸ τὴν
λήξη τῆς συνάντησης, ὁ γάλλος
διπλωµάτης καὶ ὁ ἀργεντινὸς Πά-
πας φέρονται νὰ συµπροσευχή-
θηκαν» (Ἱστ. Τὰ Νέα)! Ἰδοὺ ποῦ
ὁδηγοῦν οἱ «κακὲς παρέες» τοῦ
«ἀντιπροσώπου τοῦ Χριστοῦ»:
σὲ συµπροσευχὲς (καὶ) µὲ ἀµετα-
νόητους σοδοµιστές! Καὶ εἰς
ἀνώτερα «ἅγιε πατέρα»!

ΣΤΙΣ 3 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία
µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ἁγί-

ου ὁσιοµάρτυρος Γερασίµου
τοῦ Νέου. Ὁ ἅγιος Γεράσιµος
καταγόταν ἀπό τό Μεγάλο Χω-
ριό Καρπενησίου καί τό ὄνοµά
του ἦταν Γεώργιος. Σέ ἡλικία
δώδεκα χρονῶν πῆγε στήν
Κωνσταντινούπολη, ὅπου
προσλήφθηκε σέ παντοπωλεῖο
συµπατριώτη του. Κάποια µέ-
ρα, συνεργίᾳ τοῦ πονηροῦ, ἐνῶ
πωλοῦσε γιαούρτια, σκόνταψε,
µέ ἀποτέλεσµα νά καταστρα-
φοῦν. Εὑρισκόµενος ὁ Γεώρ-
γιος φοβισµένος ἀλλά καί λόγῳ τῆς ἡλικίας του
καί τῶν κολακειῶν τῶν Τούρκων, ἐξόµωσε. Ὅταν
ἦλθε σέ ὥριµη ἡλικία µετανόησε καί ἀναχώρησε
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί πῆγε στό Ἅγιο
Ὄρος, κοντά σέ κάποιο ἱεροµόναχο Κύριλλο,
ὅπου ἐξοµολογήθηκε καί ἔχοντας µεγάλο ζῆλο
γιά τήν µοναχική ζωή ἐκάρη µοναχός, µετονοµα-

σθείς Γεράσιµος. Ἔχοντας θεῖο
πόθο γιά νά µαρτυρήση καί
ἐνθυµούµενος τήν ἄρνησή του
ἐπανέρχεται στήν Κωνσταντι-
νούπολη, ὅπου ὁµολόγησε µέ
παρρησία ὅτι εἶναι χριστιανός.
Βλέποντας οἱ Τοῦρκοι τήν στε-
ρεά πίστη του τόν ἔδειραν καί
τόν βασάνισαν ἀπάνθρωπα,
ὅµως ὁ µάρτυς τοῦ Χριστοῦ
ἔµεινε ἑδραῖος στήν πίστη του
καί τέλος τόν ἀποκεφάλισαν
στίς 3 Ἰουλίου τοῦ 1812 σέ το-
ποθεσία κοντά στό Ναό τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας, ὅπου καί φάνηκε

θεῖο φῶς ἀπό τόν οὐρανό κατά τό µαρτύριό του
πρός δόξαν τῆς πίστεως. Τό λείψανό του ἐντα-
φιάσθηκε ἀπό τούς χριστιανούς στήν νῆσο Πρώ-
τη. Ὅταν ἔγινε ἡ ἀνακοµιδή, µετά ἀπό τρία χρό-
νια, τά ἱερά λείψανα τοῦ ἁγίου ὁσιοµάρτυρος Γε-
ρασίµου ἀποθησαυρίσθηκαν στό µοναστήρι τοῦ
Προυσοῦ, στήν Εὐρυτανία.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

Αἱ πολεμικαὶ ἐπιχειρήσεις καὶ αἱ
στρατιωτικαὶ ἐπεμβάσεις εἰς τὰς
περιοχάς, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ Ἰσλάμ,
συνήθως δὲν ἐπιφέρουν μόνιμον
ἀποτέλεσμα, παρὰ ἐντείνουν τὸν
φανατισμὸν τῶν ἐξτρεμιστῶν, οἱ
ὁποῖοι συσπειρώνονται ἀκόμη πε-
ρισσότερον. Δὲν ἀρκεῖ νὰ νικᾶς εἰς
τὴν μάχην, πρέπει νὰ κερδίσης τὸν
πόλεμον. Διὰ τοῦτο ἀπαιτεῖται νὰ
τρυπήση κανεὶς τὴν καρδιὰ τοῦ
«θηρίου» καὶ ὄχι νὰ τοῦ κόπτη
ἁπλῶς τὰς κεφαλάς. Τὸ Ἰσλὰμ θὰ
ἡττηθῆ καὶ θὰ καταπέση, ὅταν εἰς
πνεῦμα ἐλευθερίας θὰ γνωρίσουν οἱ
μουσουλμάνοι τὸν ἀληθῆ χριστιανι-
σμόν, δηλ. τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν.
Ἀκόμη καὶ εἰς τὰς ὀδυνηρὰς καὶ
ἀποτροπιαστικὰς δι᾽ ὅλην τὴν
ἀνθρωπότητα σφαγὰς τῆς Μ. Ἀνα-
τολῆς, εἰς τὰ μάτια τῶν ἐκτελεστῶν

οἱ Χριστιανοὶ φαίνονται ὡς «διηρη-
μένοι» εἰς ὁμάδας, καθὼς δὲν δύ-
νανται οἱ μουσουλμάνοι -μὴ ἔχοντες
πεῖραν- νὰ διακρίνουν τὸ ὀρθόν. Τό-
τε θὰ ἔλθη ἡ ἀνατροπή. Ἀπόδειξις
τῶν λεγομένων εἶναι αἱ ἐμπειρίαι
ποὺ κομίζουν ὅσοι μουσουλμάνοι
ἐπισκέπτονται τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀνα-
γνώσατε τὰς ἀκολούθους γραμμάς,
ἀλλὰ μελετήσατε καὶ ὄπισθεν καὶ
πέραν αὐτῶν. Ὅπως ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὴν «Καθημερινὴν» τῆς
21ης Ἰουνίου 2015:

«NΟἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ ἀπὸ
τὰ µικρά µας χρόνια µᾶς τοὺς πα-
ρουσίαζαν ὡς τροµακτικούς, παπά-
δες µὲ τὶς µαῦρες γενειάδες, στὴν
πραγµατικότητα δὲν εἶναι καθόλου
τέτοιοι. Ἀντιθέτως, ὅλοι τους µᾶς
συµπεριφέρθηκαν µὲ οἰκειότητα.
Αἰσθανθήκαµε, µάλιστα, ὅτι,

ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἴµαστε Τοῦρκοι,
ἐπιδεικνύουν ἕνα ἰδιαίτερο ἐνδιαφέ-
ρον». Ὁ δηµοσιογράφος Ἐρτο-
γροὺλ Ὀζκιὸκ περιγράφει τὶς ἐντυ-
πώσεις του «ἀπὸ τὸ µέρος ὅπου
ἔζησε τρεῖς ἡµέρες καὶ τρεῖς νύχτες,
ἀποκοµµένος ἀπ’ τὸν κόσµο».
Τοῦρκος στὸ Ἅγιον Ὄρος; Ναί, ὁλο-
ένα καὶ περισσότεροι Τοῦρκοι ἀνα-
καλύπτουν τὸ «Περιβόλι τῆς Πανα-
γίας», ὅπου, µὲ ἐλάχιστες ἐξαιρέ-
σεις, εἶναι καλοδεχούµενοι. Ἀπὸ τὸν
πρόεδρο τῆς Coca-Cola, Μουχτὰρ
Κέντ, γνωστοὺς δηµοσιογράφους,
ὅπως ὁ Ἐρτογροὺλ Ὀζκιόκ, ποὺ
µαζὶ µὲ τὸν συνάδελφό του Ἀλὶ
Ἐσὰτ Γκιοκτσὰλ ἔγραψαν στὴ χώρα
τους ὕµνους γιὰ τὸν Ἄθω, ἁπλοὺς
ἀνθρώπους ποὺ θέλουν νὰ ζήσουν
µία µοναδικὴ ἐµπειρία, σὲ ἕνα
«ἀπόκοσµο τόπο», ἀλλὰ καὶ πολ-
λοὺς κρυπτοχριστιανούς».

Ποῖον τὸ «φάρµακον» διὰ τὸ Ἰσλάµ;

Στόχος ἐμπρηστῶν ἔχουν κα-
ταστῆ τὸ τελευταῖον διάστημα
ναοὶ καὶ ἴσως αὐτὸ νὰ ἀποτελῆ
ἀμυδρὰν ἔνδειξιν ἐξαπλώσεως
θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ.
Ὁ πρῶτος Ἱ. Ναὸς εἶναι τῆς Ἁγίας
Τριάδος τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως, εἰς τὸν ὁποῖον
ἐπετέθη ἕνας μουσουλμάνος, ὁ
ὁποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι εἶδε ὅραμα.
Ὁ δεύτερος εἶναι ναὸς τῶν Πα-
πικῶν, ἀλλὰ ἐποικοδομημένος εἰς
ἀρχαῖον βυζαντινόν ναόν, διὰ τὸν
ὁποῖον, λόγῳ τῆς ἱστορικότητος
τοῦ τόπου, διεμαρτυρήθη καὶ τὸ
Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσο-
λύμων. Οἱ δράστες ἦσαν Ἑβραῖοι
ἐθνικισταί. Βεβαίως, μᾶς λυπεῖ τὸ
γεγονὸς ὅτι τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ
Πατρ. Ἱεροσολύμων ὁμιλεῖ περὶ
«Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν».

Συμφώνως πρὸς τὸν «Ἐλεύθε-
ρον Τύπον» τῆς 11ης Ἰουνίου
2015:

«Ἐπίθεση δέχθηκε ὁ ἑλληνορ-
θόδοξος ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος
στὴ Χαλκηδόνα τῆς Κωνσταντι-
νούπολης. Ἕνας ἄνδρας εἰσῆλθε
στὸν αὐλόγυρο τοῦ ναοῦ µὲ βόµ-
βα µολότοφ καὶ προσπάθησε νὰ

πυρπολήσει τὴν ἐκκλησία φωνά-
ζοντας συνθήµατα κατὰ τοῦ Χρι-
στιανισµοῦ. Ἄµεση ἦταν ἡ παρέµ-
βαση τῶν ἀστυνοµικῶν δυνάµε-
ων, ποὺ συνέλαβαν τὸν ἄνδρα καὶ
ἔσβησαν τὴν φωτιά, ποὺ εἶχε πά-
ρει ἡ ἐξωτερικὴ πόρτα τοῦ ναοῦ.
Ὁ δράστης Μουχαµὲτ Σίµντι φέρε-
ται νὰ ἔχει νοσηλευτεῖ σὲ ψυχια-
τρικὴ κλινικὴ καὶ στὴν ἀνάκρισή
του δήλωσε πὼς ἀποφάσισε νὰ
πυρπολήσει τὸ ναό, ἀφοῦ εἶδε τὸν
Ἰησοῦ στὸν ὕπνο του».

Συµφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τοῦ Πατρ. Ἱεροσολύµων
τῆς 18ης Ἰουνίου 2015:

«Τὴν πρωΐαν τῆς 5ης / 18ης
Ἰουνίου 2015, ἄγνωστοι µέχρι
στιγµῆς ἐνέπρησαν τὴν Ρωµαι-
οκαθολικὴν Ἐκκλησίαν/ µοναστή-
ριον τῶν Βενεδικτίνων µοναχῶν
εἰς τὸ προσκύνηµα Tabgha –
Ἀρχαῖον Ἑπτάπηγον παρὰ τὴν
δυτικὴν ὄχθην τῆς Τιβεριάδος θα-
λάσσης. Ἡ ἀνακαινισµένη ἐκκλη-
σία αὐτή, εὑρίσκεται ἐπὶ ἀρχαίας
βυζαντινῆς ἐκκλησίας τοῦ 4ου µ.
Χ. αἰῶνος µετὰ θαυµασίων ψηφι-
δωτῶν ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, εἰς τὴν
θέσιν τοῦ πολλαπλασιαµοῦ τῶν
ἄρτων καὶ τῶν ἰχθύων ὑπὸ τοῦ
ΚυρίουN Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱερο-

σολύµων διαµαρτύρεται ἐντόνως
διὰ τὴν ἀπαράδεκτον βιαίαν ἐνέρ-
γειαν ταύτην εἰς βάρος τοῦ ἀρχαί-
ου προσκυνήµατος τούτου τῆς
Χριστιανοσύνης, ἐπιφυλασσόµε-
νον νὰ προβῆ καὶ εἰς κοινὴν δια-
µαρτυρίαν µετὰ τῶν λοιπῶν Χρι-
στιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας
Γῆς τὴν αὔριον».

Ἐµπρησµὸς εἰς δύο ναούς

Ἱ. Μνηµόσυνον

Τὸ µνηµόσυνον τοῦ µακαριστοῦ
Ἀρχιµανδρίτου π. ∆ανιὴλ Γούβαλη
θὰ τελεσθῆ τὸ Σάββατον 11 Ἰουλίου
εἰς τὸ Ἡσυχαστήριον Μεταµορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος, τοῦ Ὁσίου
Πορφυρίου εἰς τὸ Μήλεσι Ὠρωποῦ.



(1ον)
Α. Τό ἰδεολογικό

ὑπόβαθρο
τοῦ προγράµµατος

∆ηµοσιεύθηκε τόν µήνα Ἰανουά-
ριο τοῦ 20151 νέο πρόγραµµα
σπουδῶν γενικοῦ λυκείου στό µά-
θηµα τῶν θρησκευτικῶν. Τό ἐν
λόγῳ πρόγραµµα ἐµφανίζεται ὡς
συνέχεια τοῦ νέου προγράµµα-
τος σπουδῶν στά θρησκευτικά
δηµοτικοῦ καί γυµνασίου τοῦ
ἔτους 2011, τό ὁποῖο µέχρι στιγµῆς
ἔχει ἰσχύσει µόνον ὡς πιλοτικό πρό-
γραµµα, ἐφαρµόσθηκε δηλαδή δο-
κιµαστικά σέ µερικά σχολεῖα, τρο-
ποποιήθηκε δέ τό 2014.

Παρ’ ὅλα αὐτά ἡ δοµή τοῦ δη-
µοσιευθέντος ὡς προγράµµατος
λυκείου εἶναι πολύ πιό συνοπτι-
κή ἀπό ἐκείνη τοῦ δηµοσιευθέντος
ὡς πιλοτικοῦ προγράµµατος δηµο-
τικοῦ καί γυµνασίου. ∆ηλαδή ἐκεῖνο
σχεδιάσθηκε, ὥστε νά προβλέπει
µέχρι καί τήν τελευταία λεπτοµέ-
ρεια, ἡ ὁποία πρόκειται νά διδαχθεῖ
στό µάθηµα ἔχοντας ἔτσι ὡς στόχο
νά µπορεῖ λειτουργήσει αὐτόνοµα
µή ἐξαρτώµενο ἀπό ἕνα συγκεκρι-
µένο σχολικό ἐγχειρίδιο γιά κάθε τά-
ξη, ἀλλά πρός τό παρόν τοὐλάχι-
στον ἐξαρτᾶται ἀπό πλῆθος, ἕνα
κυριολεκτικά λαβυρινθῶδες καί
ἀσαφές πλῆθος, βοηθηµάτων γιά
κάθε τάξη. Τό δηµοσιευθέν ὡς πρό-
γραµµα λυκείου εἶναι συνοπτικό,
διότι προφανῶς προβλέπεται νά
συνοδευθεῖ ἀπό συγκεκριµένο σχο-
λικό ἐγχειρίδιο γιά κάθε τάξη.

Μέχρι στιγµῆς2 τό ὑπό ἐξέταση
πρόγραµµα δέν ἔχει ἰσχύσει δο-
κιµαστικά ὡς πιλοτικό. Σύµφωνα
µέ τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πο-
λιτικῆς προβλέπεται κάτι τέτοιο3,
ὅµως πρέπει νά τονίσουµε, ὅτι τά
προβλήµατα ἑνός προγράµµατος
σπουδῶν δέν ἀναδεικνύονται µόνο
ἀπό τυχόν πιλοτική ἐφαρµογή του,
ἀλλά ἐπισηµαίνονται καί ἀπό διά-
λογο µέ τούς εἰδικούς ἐπί τοῦ θέµα-
τος.

Στό εἰσαγωγικό ἄρθρο τοῦ
Φ.Ε.Κ. ἐκφράζεται ἡ προσδοκία,
ὅτι τό πιλοτικό πρόγραµµα δη-
µοτικοῦ καί γυµνασίου 2011/14
θά γενικευθεῖ ὡς πρόγραµµα
ὅλων τῶν δηµοτικῶν καί γυµνα-
σίων τῆς χώρας4. Ἀτυχῶς δέν
ἐλήφθη ὑπ’ ὄψιν ἡ παταγώδης
ἀποτυχία του ὡς πιλοτικοῦ. Ἐλά-
χιστοι ἐκπαιδευτικοί τό υἱοθέτησαν,
καί µάλιστα ὡς πρός τό περιεχόµε-
νό του.∆ιότι κάποιοι υἱοθέτησαν µό-
νον µεθόδους ἀπό αὐτό. Ἐν γένει
τό πρόγραµµα συνάντησε τήν

ἀπόρριψη τοῦ κλάδου τῶν θεολό-
γων. Καί ἀπόδειξη γι’ αὐτό ἀποτε-
λοῦν οἱ δύο ὀγκώδεις τόµοι5, οἱ
ὁποῖοι περιέχουν δεκάδες ἐπιστη-
µονικές ἐργασίες, οἱ ὁποῖες ἀνα-
σκευάζουν κάθε σφάλµα καί κάθε
ἰσχυρισµό τῶν δηµιουργῶν τοῦ
προγράµµατος αὐτοῦ. Ἐκτός αὐτοῦ
ἀξιοσηµείωτες ὑπῆρξαν καί οἱ ἀντι-
δράσεις τῶν γονέων τῶν µαθητῶν,
κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους εἶναι
ἀποφασισµένοι νά προσφύγουν
στή δικαιοσύνη, ἐάν ἐπιχειρηθεῖ ἡ
ἐπιβολή τοῦ ἐν λόγῳ ἀκατάλληλου
προγράµµατος σπουδῶν.

Γενικά τό ἐν λόγῳ πρόγραµµα
δηµοτικοῦ καί γυµνασίου ἔλαβε
θετικές κριτικές ' µόνο ἀπό
τούς ἴδιους τούς δηµιουργούς
του6, πράγµα πρωτοφανές στά
χρονικά τῆς ἑλληνικῆς παιδείας!
Εἶναι δέ πολύ θλιβερό τό φαινόµε-
νο, θεολόγοι νά προσφεύγουν στήν
αὐτοδικαίωση, ἀντί νά ὁδηγοῦνται
στή µετάνοια, ὅταν σύσσωµος ὁ
κλάδος στόν ὁποῖον ἀνήκουν, τούς
ἀποδεικνύει ὅτι ἔχουν σφάλει!

Ἡ δέ «βελτιωµένη» µορφή τοῦ
ἐν λόγῳ προγράµµατος δέν πα-
ρουσιάζει καλύτερη κατάσταση7,
ὅµοια σφάλµατα, παραλείψεις καί
ἀνεπίτρεπτη νόθευση τῆς ὀρθόδο-
ξης χριστιανικῆς παιδείας τό δια-
τρέχουν ἀπό ἄκρη σ’ ἄκρη καί τό
καθιστοῦν ἀντισυνταγµατικό, παρά-
νοµο καί ἀκατάλληλο γιά ὀρθοδό-
ξους χριστιανούς µαθητές, ἄρα παι-
δαγωγικῶς ἀπαράδεκτο.

Ἔτσι δηλώνεται σαφῶς στό εἰσα-
γωγικό ἄρθρο τοῦ σχετικοῦ Φ.Ε.Κ.,
ὅτι «ὁ σχεδιασµὸς τοῦ νέου Προ-
γράµµατος Σπουδῶν στὰ Θρησκευ-
τικὰ Λυκείου λαµβάνει ὑπόψη [�]
τὸν ἐκπαιδευτικὸ προσανατολισµὸ
καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν περιεχοµέ-
νων τοῦ νέου ΠΣ στὰ Θρησκευτικὰ
∆ηµοτικοῦ καὶ Γυµνασίου»8. Καθί-
σταται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο σαφές,
ὅτι ἀρκετά ἀπό τά σοβαρά καί
ἀξεπέραστα προβλήµατα ἐκεί-
νου τοῦ προγράµµατος κληρο-
δοτοῦνται καί στό ὑπό ἐξέταση
πρόγραµµα.

Ὡς σκοπός τοῦ ὑπό ἐξέταση
προγράµµατος ἀνακοινώνεται καί ὁ
«θρησκευτικός γραµµατισµός»9.
Εἶναι γνωστό, ὅτι πρόκειται γιά
εἰσαγωγή τοῦ βρετανικοῦ “religi-
ous literacy”, τό ὁποῖο εἰσήχθη
ἤδη ἀπό τό προαναφερθέν πρό-
γραµµα δηµοτικοῦ καί γυµνασί-
ου σέ ἀντικατάσταση τῆς ὀρθό-
δοξης χριστιανικῆς παιδείας, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ τό περιεχόµενο τοῦ
µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν στά
ἑλληνικά σχολεῖα καθ’ ὅλη τήν ἱστο-

ρική πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 µέ-
χρι σήµερα. Γιά τούς κινδύνους
αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήµατος ἔχουµε ἤδη
γράψει καί δέν θεωροῦµε σκόπιµο
νά ἐπαναλάβουµε ἐδῶ, ὅσα ἔχουµε
ἤδη πεῖ10. Παρ’ ὅλα αὐτά ἐφ’ ὅσον
πρόκειται γιά συνέχεια τοῦ αὐτοῦ
ἐγχειρήµατος, θά γίνει ἀντιληπτό
ἀπό τόν ἀναγνώστη τοῦ παρόντος,
ὅτι συνεπάγεται ὅµοια προβλήµα-
τα.

Ἡ συνειδητή διαφοροποίηση
τοῦ προγράµµατος ἀπό τήν
ὀρθόδοξη χριστιανική παιδεία,
πράγµα τό ὁποῖο τό καθιστᾶ ἀκα-
τάλληλο γιά χριστιανούς ὀρθοδό-
ξους µαθητές, φαίνεται καί στό κυ-
ρίως µέρος του. Συγκεκριµένα
στήν ἑνότητα 2.4 τῆς Β΄ λυκείου, ἡ
ὁποία ἐπιγράφεται «µύηση» συν-
αντοῦµε τίς ἑξῆς ἰδέες: «ἔκφραση
ἐπιχειρηµάτων γιὰ τὴν ἀξία τῆς κα-
τήχησης στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινό-
τητα καὶ διαφορῶν της ἀπὸ τὴ θρη-
σκευτικὴ ἐκπαίδευση», «ἐκκλησια-
στικὴ κατήχηση καὶ διαφορὲς µὲ τὴ
θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση στὸ σχο-
λεῖο»11. Ἐδῶ ἐπιχειρεῖται ἀποστα-
σιοποίηση τῆς σχολικῆς θρησκευ-
τικῆς ἐκπαιδεύσεως ἀπό τήν ὀρθό-
δοξη χριστιανική παιδεία. ∆ιότι κα-
τήχηση καί ὀρθόδοξη χριστιανική
παιδεία ταυτίζονται. Ἔχουµε ἤδη το-
νίσει ἐπανειληµµένως, ὅτι ἐάν οἱ
ὀρθόδοξοι χριστιανοί µαθητές δέν
λαµβάνουν στό σχολεῖο τους ὀρθό-
δοξη χριστιανική παιδεία, τότε ἔχου-
µε σαφή παραβίαση τῶν ἀνθρωπί-
νων δικαιωµάτων τους. Σέ τέτοια
περίπτωση ἔχει ὁ κάθε ὀρθόδοξος
χριστιανός γονέας τό δικαίωµα νά
ἐπιδιώξει τήν ἀπαλλαγή τοῦ παι-
διοῦ του ἀπό τό µάθηµα, τό ὁποῖο
ἀφίσταται τῆς ὀρθόδοξης χριστια-
νικῆς παιδείας, εἴτε “religious litera-
cy” ὀνοµάζεται αὐτό, εἴτε ὁ,τιδήπο-
τε ἄλλο, καί ἄν δέν τήν ἐπιτύχει ἄµε-
σα ἔχει τή δυνατότητα νά προσφύ-
γει στή δικαιοσύνη.
Σηµειώσεις:

1. Φ.Ε.Κ. τεῦχ. 2ο, ἀρ. φύλ. 182,
23/1/2015. 2. 25 Μαΐου 2015. 3. Βλ.
ἔγγραφο μέ ἀρ. πρωτ.: 3975/6-4-2015.
4. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2598. 5.
Συλλογήκριτικῶνἄρθρωνγιάτάνέα
(πιλοτικά) προγράμματα σπουδῶν
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν,
Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου,
Μυτιλήνη, Ἰούλιος 2012. Τό μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν, Προβληματισμοί
- ἐπισημάνσεις - προτάσεις, Πρακτι-
κά πανελληνίου ἐπιστημονικοῦ συνε-
δρίου, Ἐργαστήριο παιδαγωγικῆς -
χριστιανικῆς παιδαγωγικῆς Τμήμα-
τος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θε-
ολογίαςἈριστοτελείουΠανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2014._ Ἐάν λοιπόν ἕνας ἤ περισσότε-
ροι δημιουργοί ὁποιουδήποτε ἔργου
δέν λαμβάνουν ὑπ᾽ ὄψη τίς ἔντονες
ἀντιδράσεις τῶν εἰδικῶν εἰς βάρος
τοῦ δημιουργήματός τους, τότε εἶναι
φανερό πλέον, ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν νά
δημιουργήσουν κάτι καλύτερο, κάτι
ἐπωφελές γιά τό κοινωνικό σύνολο,
ἀλλά ἀγωνίζονται νά ἐπιβάλουν στό
κοινωνικό σύνολο τά σφάλματά
τους! 6. Βλ. π.χ. Σταύρου Γιαγκάζο-
γλου, Ἡ Ἁγία Γραφή στήν ἐκπαί-
δευση, Θεολογία, Τόμος 85, Τεῦχος
4ο, Ὀκτώβριος – Δεκέμβριος 2014, σ.
230-234, ὅπου ἀφ᾽ ἑνός μέν ἀποκρύ-
πτονται οἱ ἀρνητικές κριτικές τίς
ὁποῖες ἔχει λάβει τό πρόγραμμα
αὐτό, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ παρουσιάζεται
αὐτό ὡς πρωτοποριακό καί ὡς
ἐκπληροῦν κατά ἀπόλυτο τρόπο τήν
ἀποστολή τῆς ἁγιογραφικῆς παιδεί-
ας τῶν μαθητῶν τῶν ἑλληνικῶν σχο-
λείων. Ὅμως κάθε ἔργο, εἴτε ἐκπαι-
δευτικό πρόγραμμα εἶναι αὐτό εἴτε
ὁτιδήποτε, γιά νά ἀποδειχθεῖ ἡ
εὐστοχία του καί ἡ κατάλληλότητά
του, δέν ἔχει μόνον ἀνάγκη ἀπό τούς
αὐτοεπαίνους τῶν δημιουργῶν του,
ἀλλά καί ἀπό τήν ἔξωθεν καλή μαρ-
τυρία, πράγμα τό ὁποῖο δέν συμβαί-
νει στήν προκειμένη περίπτωση. 7.
Βλ. μελέτη μας μέ τίτλο «Νέα ἔκδοση
βασισμένη σέ παλαιά σφάλματα, (Τό
πρόγραμμα σπουδῶν στά θρησκευ-
τικά δημοτικοῦ - γυμνασίου, ἀναθε-
ωρημένη ἔκδοση 2014)», Κοινωνία
2014, τεῦχος 2ο. 8. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω,
Φ.Ε.Κ. σ. 2597. 9. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω,
Φ.Ε.Κ. σ. 2598. 10. Βλ. τό βιβλίο μας
μὲτίτλο«Ὀρθόδοξη χριστιανικήπαι-
δεία καί ἑλληνικό σχολεῖο, Θεολογι-
κή θεμελίωση, Νομική κατοχύρωση,
Ἱστορική δικαίωση, Ἀνασκευή ποι-
κίλων ἰσχυρισμῶν, ἐκδ. Πελασγός,
Ἀθήνα 2013». Στό δεύτερο μέρος τοῦ
βιβλίου αὐτοῦ ἀνασκευάζουμε κάθε
ἰσχυρισμό σχετιζόμενο μέ τό ἐν λόγῳ
ἐγχείρημα.11.Ἔνθ᾽ἀνωτέρω,Φ.Ε.Κ.
σ. 2638.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Ἀρσενίου

ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

5. Ἄρνησις κοσµικῆς
ἐπικοινωνίας

Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος ἀπέφευγε τὶς
συναντήσεις μὲ μεγαλόσχημους
κληρικοὺς καὶ κοσμικοὺς ἄρχοντες.
Γνώριζε ὅτι οἱ συζητήσεις μὲ
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους θὰ στρέ-
φονταν σὲ καθημερινὰ καὶ ἐφήμε-
ρα θέματα καὶ ὄχι σὲ πνευματικὰ
καὶ θὰ τὸν ἀποσποῦσαν ἀπὸ τὴ
γλυκύτατη ἡσυχία, τὴν ὁποία εἶχε

ἐπιλέξει σταθερά, ἀπαρνούμενος
τὸν πλοῦτο καὶ τὴ δόξα τῆς κο-
σμικῆς ζωῆς.

Κάποτε πῆγε στὸν ἀββᾶ Ἀρσέ-
νιο ὁ ἀρχιεπίσκοπος Θεόφιλος μαζὶ
μὲ κάποιον κοσμικὸ ἄρχοντα καὶ
τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς πεῖ λόγο
πνευματικῆς ὠφέλειας. Ἐκεῖνος
σιωποῦσε. Τελικὰ τοὺς ρώτησε, ἐὰν
θὰ τηρήσουν αὐτὸ ποὺ θὰ τοὺς πεῖ
καὶ ὅταν ἐκεῖνοι ὑποσχέθηκαν ὅτι
θὰ τὸ τηρήσουν, τοὺς εἶπε: «Ὅπου
ἀκούσετε ὅτι βρίσκεται ὁ Ἀρσέ-
νιος, μὴ πλησιάσετε».

Ἄλλη μιὰ φορά, ὁ ἴδιος ἀρχιεπί-
σκοπος ἤθελε νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ
καὶ ἔστειλε κάποιον, γιὰ νὰ πληρο-
φορηθεῖ, ἂν θὰ τοῦ ἀνοίξει τὴν
πόρτα. Καὶ ὁ ἀββᾶς τοῦ διεμήνυσε:

«Ἐὰν ἔλθεις, θὰ σοῦ ἀνοίξω. Καὶ
ἂν ἀνοίξω σὲ σένα, θὰ ἀνοίγω καὶ
σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους. Ἀλλὰ τότε
δὲν θὰ μπορέσω νὰ μείνω ἐδῶ».
Τελικὰ ὁ ἀρχιεπίσκοπος δὲν τὸν
ἐπισκέφθηκε, γιὰ νὰ μὴ τὸν διώξει
ἀπὸ τὴν περιοχή.

* * *

6. Ἐπώδυνος θυσία ἀγάπης
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπισκέπτονται

τοὺς γέροντες δὲν εἶναι ὅμοιοι. Ὁ
καθένας ἔχει τὸ χαρακτήρα του, τὰ
προβλήματά του, τὶς ἐπιθυμίες του
καὶ τὶς ἁμαρτίες του. Αὐτὸ σημαί-
νει ὅτι πρέπει ὁ γέροντας νὰ προσ-
έχει τὸν καθένα χωριστὰ καὶ νὰ τοῦ
δίνει τὴ συμβουλὴ ποὺ χρειάζεται
ἀλλὰ καὶ νὰ προσεύχεται γι᾽ αὐτόν.
Ὅλα αὐτὰ εἶναι μία θυσία ἀγάπης,
ἡ ὁποία προϋποθέτει δύναμη

ψυχῆς καὶ ἀπέραντη ὑπομονή.
Ὡστόσο, δὲν ἀντέχουν ὅλοι οἱ γέ-
ροντες τὸ βαρὺ αὐτὸ ἔργο καὶ
συχνὰ μετακινοῦνται σὲ ἄλλες
ἄγνωστες περιοχές, οἱ ὁποῖες γρή-
γορα γίνονται γνωστὲς καὶ οἱ ἐπι-
σκέπτες ἐμφανίζονται πάλι μὲ τὴν
ἐπιθυμία νὰ τοὺς δοῦν, νὰ τοὺς
ἀκούσουν καὶ νὰ στηριχθοῦν πνευ-
ματικὰ μὲ τὰ λόγια τους καὶ τὴν
προσευχή τους.

Εἶναι διαφωτιστικὴ ἡ ἀπάντηση
ποὺ ἔδωσε ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος στὸν
ἀββᾶ Μᾶρκο, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶχε
παραπονεθεῖ, λέγοντάς του ὅτι
τοὺς ἀποφεύγει: «Ὁ Θεὸς ξέρει ὅτι
σᾶς ἀγαπῶ. Ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ
εἶμαι μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τοὺς
ἀνθρώπους. Οἱ ἀσώματες δυνά-
μεις, οἱ ἄγγελοι, καθὼς λέει ἡ Γρα-
φή, εἶναι χιλιάδες καὶ μυριάδες καὶ

ἔχουν ἕνα θέλημα. Ἐνῶ οἱ ἄνθρω-
ποι ἔχουν πολλὰ θελήματα. Δὲν
μπορῶ λοιπὸν νὰ ἀφήσω τὸν Θεὸ
καὶ νὰ πάω μὲ τοὺς ἀνθρώπους».

* * *
7. Προσοχὴ

εἰς τοὺς λογικοφανεῖς
λογισµούς

Εἶναι συχνὸ τὸ φαινόμενο οἱ
πνευματικοὶ ἀγωνιστὲς νὰ ταλαι-
πωροῦνται ἀπὸ λογισμοὺς λογικο-
φανεῖς, ἐνῶ προέρχονται ἀπὸ τὸ
διάβολο. Οἱ λογισμοὶ αὐτοὶ ἂν γί-
νουν πράξη, θὰ ἔχουν ὀλέθρια καὶ
τραγικὰ ἀποτελέσματα στὴ ζωή
τους. Γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται προσοχὴ
στὴν ἀντιμετώπισή τους. Ὁ διάβο-
λος εἶναι πολὺ ἐφευρετικὸς στὸ νὰ
στήνει παγίδες καὶ νὰ αἰχμαλωτίζει
ἀνθρώπους.

Μιὰ φορὰ ἕνας ἀδελφὸς εἶπε
στὸν ἀββᾶ Ἀρσένιο:

- Οἱ λογισμοί μου μὲ βασανίζουν,
λέγοντάς μου: «Δὲν μπορεῖς νὰ νη-
στεύεις καὶ νὰ ἐργάζεσαι. Τουλάχι-
στο, ἂς ἐπισκέπτεσαι τοὺς ἀρρώ-
στους. Γιατὶ καὶ αὐτὸ ἀγάπη
εἶναι».

Ὁ ἀββᾶς κατάλαβε ἀμέσως ὅτι
οἱ δαίμονες ἤθελαν νὰ τὸν ἀπομα-
κρύνουν ἀπὸ τὸ κελί του, γι᾽ αὐτὸ
τὸν συμβούλεψε:

- Πήγαινε, φάγε, πιές, κοιμήσου
καὶ μὴ ἐργάζεσαι. Μονάχα ἀπὸ τὸ
κελί σου νὰ μὴ ἀπομακρυνθεῖς.

Τὸ εἶπε αὐτὸ ὁ ἀββᾶς, γιατὶ ἀπὸ
τὴν πεῖρα γνώριζε ὅτι ἡ ὑπομονὴ
στὸ κελί φέρνει στὸ μοναχὸ τὴν
ἰσορροπία του.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Ἀν. Ὑπ.
Ἐργασίας ἀπέστειλε τὴν 26ην Ἰου-
νίου 2015 ἡ Δ. Ι. Σ. σχετικῶς μὲ τὴν
ἐξαίρεσιν ἀνασφαλίστων ὑπερ -
 ηλίκων μοναχῶν ἀπό κοινωνικήν
παροχήν. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν τονί-
ζεται ὅτι ἐπιχειρεῖται ἡ εἰσαγωγὴ
τοῦ κριτηρίου τῶν θρησκευτικῶν
πεποιθήσεων, ὅτι ὁ νομοθέτης δὲν
γνωρίζει ἐπαρκῶς τὸν τρόπον λει-
τουργίας τῶν Ἱ. Μονῶν καὶ ζη-
τεῖται ἐπακριβὴς διευκρίνισις τοῦ
νόμου. Παραθέτομεν μέρος τῆς
ἐπιστολῆς:

«NΚατόπιν Ἀποφάσεως τῆς
∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ληφθεί-
σης κατά τήν Συνεδρία τῆς 19ης
Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀπευθυνόµεθα πρός
σᾶς ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς καταθέσεως
ἤδη στήν Βουλή τοῦ σχεδίου νόµου
µέ τίτλο: «Μέτρα γιά τήν ἀνακούφι-
ση τῶν ΑµεΑ, τήν ἁπλοποίηση τῆς
λειτουργίας τῶν Κέντρων Πιστοποί-
ησης Ἀναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), τήν κα-
ταπολέµηση τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς
καί συναφῆ ἀσφαλιστικά ζητήµατα»
τοῦ Ὑπουργείου σας...

Προφανῶς, ὁ συντάκτης τῆς δια-
τάξεως εἶχε τήν πεπλανηµένη ἐντύ-
πωση ὅτι κοινοβιακή ζωή σηµαίνει
ὅτι ὅσοι ἐγκαταβιοῦν σέ Ἱερά Μονή
ἔχουν µόνο δικαιώµατα διατροφῆς,
περίθαλψης, φροντίδας κ.λπ. ἀπό
κάποιο ὑποτιθέµενο ταµεῖο µέ ἀνεξ -
άντλητα ἔσοδα, πού ἔχει ἡ Ἱερά Μο-
νή. Τό ἀντίθετο ἰσχύει καί συµβαίνει:
οἱ µοναχοί δέν συντηροῦνται ἀπό

τίς Μονές, συντηροῦν τίς Μονές καί
τίς Ἀδελφότητες, διότι κατά τούς
Ἱερούς Κανόνες τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας προϋποτίθεται ὅτι ὅσοι
ἐγκαταβιοῦν σέ Ἱερά Μονή ὑπό-
σχονται νά εἶναι ἀκτήµονες καί
ἔχουν ὑποχρέωση νά παραχωροῦν
τά εἰσοδήµατά τους καί τήν προσω-
πική τους ἐργασία, ὥστε νά συνεισ -
φέρουν στίς κοινές ἀνάγκες τῆς
Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς. Ὁ κοινο-
βιακός τρόπος ζωῆς στά ὀρθόδοξα
µοναστήρια εἶναι ἄσκηση ἀµοιβαίας
περιχωρήσεως µεταξύ τῶν µελῶν
τῆς Ἀδελφότητος καί κοινῆς συµ-
βολῆς στίς ὑλικές ἀνάγκες, ὄχι ἀπό-
λαυση ἐπιδοµάτων καί παροχῶν
πού χορηγεῖ ἡ Μονή, ὅπως µᾶλλον
ὑπέθεσε ὁ νοµοθέτης τοῦ νόµου
4093/2012 καί φαίνεται νά πιστεύει
καί ἡ αἰτιολογική ἔκθεση τοῦ ἐν θέ-
µατι νοµοσχεδίου. 

Θεωροῦµε ὅτι ὑπό τό ἰσχῦον
Σύνταγµα (4 παρ. 1, 13, 21 παρ. 3),
ὅπως δέν ἐνδιαφέρει τόν νοµοθέτη,
κατά τόν καθορισµό τῶν προϋπο-
θέσεων ἀπονοµῆς τοῦ συγκεκριµέ-
νου κοινωνικοῦ δικαιώµατος, ἐάν ὁ
ἀνασφάλιστος ὑπερήλικας φιλοξε-
νεῖται κάπου ἤ ἐάν τρίτος ἔχει ἀνα-
λάβει τά ἔξοδα διαβιώσεώς του ἤ
ὄχι (ἐκτός ἐάν λαµβάνει ἄλλη σύν-
ταξη), ὁµοίως δέν πρέπει νά τόν
ἐνδιαφέρει ἐάν ὁ ἀνασφάλιστος
ὑπερήλικας διαβιοῖ σέ Ἱερά Μονή
λόγῳ τῆς συνειδησιακῆς ἐπιλογῆς
του νά ἀκολουθήσει τόν κοινοβιακό
τρόπο ζωῆς βάσει τῶν θρησκευ-

τικῶν του πεποιθήσεων. Καί τοῦτο,
κυρίως ἀφοῦ, ὅπως ἐξηγήθηκε
ἀνωτέρω, ἡ κοινοβιακή ζωή δέν ση-
µαίνει ἀπόλαυση δικαιωµάτων,
ἀλλά συµµετοχή σέ κοινές ὑποχρε-
ώσεις. Τό Κράτος, πολλῷ δέ
µᾶλλον µία θρησκευτικά οὐδέτερη
Κυβέρνηση, δέν µπορεῖ νά ἐπικα-
λεῖται ὡς νοµοθετικό ἐπιχείρηµα τό
γεγονός τῶν θρησκευτικῶν πεποι-
θήσεων καί τοῦ τρόπου ζωῆς πού
ἐπέλεξε κάποιος δικαιοῦχος καί µά-
λιστα σέ βάρος του, δηλαδή προκει-
µένου νά τόν ἐξαιρέσει ἀπό τήν
συµµετοχή σέ κοινωνικά δικαιώµα-
τα, παρ’ ὅτι πληροῖ τίς γενικῶς
ἰσχύουσες προϋποθέσεις πού ὁ νό-
µος τάσσει. Καί εἶναι µᾶλλον ἄδικο
καί ἄνισο ἡ ἐπίµαχη κοινωνική πα-
ροχή νά χορηγεῖται σέ ἄλλες κατη-
γορίες ἀνασφάλιστων ὑπερηλίκων,
ἡµεδαπῶν ἤ ἀλλοδαπῶν πού δια-
µένουν νόµιµα στήν Ἑλλάδα, καί
ὄχι σέ ὁρισµένους Ἕλληνες πολί-
τες, ἐπίσης ἀνασφάλιστους ἡλικιω-
µένους, µέ τό ἐπιχείρηµα ὅτι ἐπέλε-
ξαν νά διαµένουν σέ µία Ἱερά Μονή
λόγῳ τῆς θρησκευτικῆς τους ἐπι-
λογῆς νά ἀκολουθήσουν τήν ἄσκη-
ση τοῦ µοναχικοῦ βίου. 

Μετά ταῦτα, παρακαλοῦµε νά δι-
ευκρινισθεῖ στό κατατεθέν νοµοσχέ-
διο ὅτι καταργεῖται καί τό ἄρθρο
πρῶτο παρ. ΙΑ.6 περίπτωση 5 ἐδά-
φιο β΄ τοῦ νόµου 4093/2012 κατά τό
µέρος πού ἐξαιρεῖ ἀπό τήν κρίσιµη
κοινωνική παροχή τούς ὑπερήλικες
καί ἀνασφάλιστους µοναχούςN».

Ἡ ∆.Ι.Σ. διὰ τὴν πρόνοιαν τῶν ἀνασφαλίστων µοναχῶν
∆ότε καί δοθήσεται ὑµῖν

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε, ὅταν κάνουμε ἐλεημοσύνη, μᾶς τό λέγει ὁ Ἀπ.
Παῦλος: «Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως καί θερίσει, καί
ὁ σπείρων ἐπ  ̓εὐλογίαις, ἐπ  ̓εὐλογίαις καί θερίσει» (Β  ́Κορ. θ  ́6). Τοῦτο
πρέπει νά γνωρίζετε, ὅτι ἐκεῖνος πού σπείρει μέ τσιγκουνιά, μέ τσιγκουνιά
καί θά θερίση. Καί ἐκεῖνος πού σπείρει ἄφθονα, ἄφθονα καί θά θερίση.

Καί συνεχίζει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ,
μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β  ́Κορ. θ´
7).

Ὁ καθένας μέ τήν καρδιά του ἐλεύθερα νά δίνη καί ὄχι μέ λύπη ἤ ἀπό
ἀνάγκη. Διότι ὁ Θεός ἀγαπᾶ ἐκεῖνον, πού δίνει μέ προθυμία καί μέ χα-
ρούμενο πρόσωπο.

Καί στό πιό κάτω θαῦμα φαίνεται τό πόσο εὐαρεστεῖται ὁ Θεός μέ τήν
ἐλεημοσύνη.

Σέ κάποιο Μοναστήρι ὁ Ἡγούμενος ἦταν πολύ φιλόξενος καί ἐλεή-
μων, καί ὅσο ἐλεοῦσε τούς πτωχούς, τόσο περισσότερο εὐλογοῦσε ὁ Θε-
ός τό Μοναστήρι του. Ὅταν ἐκοιμήθη ὁ Ἡγούμενος ἐκεῖνος, τόν διαδέ -
χθηκε ἄλλος ἀνελεήμων, ὁ ὁποῖος στέρησε τήν φιλοξενία καί τήν ἐλεημο-
σύνη ἀπό τούς φτωχούς καί τούς ξένους. Ἔτσι καί ὁ Θεός στέρησε τήν
εὐλογία Του ἀπό τό Μοναστήρι.

Τόση στεναχώρια δοκίμαζαν οἱ Μοναχοί, ὥστε μέ δυσκολία εἶχαν τόν
καθημερινό ἄρτο. Μιά μέρα πῆγε ἕνας ἱεροπρεπής καί σεβάσμιος γέρον-
τας στόν θυρωρό καί τόν παρεκάλεσε νά τόν δεχθῆ στό Μοναστήρι. Ὁ θυ-
ρωρός τόν δέχτηκε, ἀλλά κρυφά. Ἔπειτα, ἐνῶ τόν φιλοξενοῦσε, τοῦ λέ-
γει: «Μή ἀπορεῖς, καλέ μου ἄνθρωπε, ὅτι δέν σέ περιποιοῦμαι, ὅπως πρέ-
πει. Διότι ἄλλοτε τό Μοναστήρι τοῦτο ἦταν τόσο εὐτυχισμένο, ὥστε καί
αὐτός ὁ Ἐπίσκοπος ἐάν ἐρχόταν, τόν περιποιοῦντο πλουσιοπάροχα. Ἀλλά
τώρα τόσον πολύ δυστύχησε, ὥστε οὔτε τόν πτωχότερον ἄνθρωπο μπο-
ρεῖ νά περιποιηθῆ».

Τότε ἐκεῖνος, πού φαινόταν σάν γέροντας, τοῦ ἀπάντησε: «Δύο ἀδελ-
φοί διώχτηκαν ἀπό τό Μοναστήρι τοῦτο, καί ἄν αὐτοί δέν ἐπανέλθουν,
ποτέ δέν θά εὐτυχήση τό Μοναστήρι. Ὁ μέν ἕνας ἀδελφός ὀνομάζεται
«Δότε», ὁ δέ ἄλλος «Δοθήσεται». Καί ἀφοῦ εἶπε αὐτά, ἔγινε ἄφαντος.

Ἀμέσως τότε ὁ θυρωρός ἀνέφερε τό ὅραμα στόν Ἡγούμενο καί στούς
ἄλλους ἀδελφούς. Ἔτσι ἄρχισαν πάλι νά φιλοξενοῦν τούς πτωχούς, ὅπως
πρῶτα καί τό Μοναστήρι ἀπέκτησε πάλι τήν προηγούμενη εὐτυχία.

*   *   *
Διαβάζουμε στόν Ἀββᾶ Τιμόθεο γιά τήν δύναμη τῆς ἐλεημοσύνης:
Συμβουλεύθηκε ὁ Ἀββᾶς Τιμόθεος ὁ πρεσβύτερος τὸν Ἀββᾶ Ποιμένα,

λέγοντας : « Εἶναι μία κοινὴ γυναίκα στὴν Αἴγυπτο καὶ τὰ κέρδη της τὰ
δίνει ἐλεημοσύνη». Καὶ εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ποιμήν: «Δὲν θὰ μείνη στὸν ἀκό-
λαστο βίο. Γιατί δείχνει καρπὸ πίστεως». Συνέβη δὲ νὰ ἔλθη ἡ μητέρα τοῦ
πρεσβυτέρου Τιμοθέου σ’ αὐτὸν καὶ τὸν ρώτησε, "λέγοντας: «Ἐκείνη ἡ
γυναίκα ἔμεινε στὸν ἀκόλαστο βίο της; ». Καὶ τοῦ λέγει : « Ναί. Καὶ αὔξη-
σε τοὺς πελάτες της. Ἀλλὰ μένει καὶ στὴν ἐλεημοσύνη». Καὶ τὸ ἀνεκοί-
νωσε ὁ Ἀββᾶς Τιμόθεος στὸν Ἀββᾶ Ποιμένα. Ἐκεῖνος τότε λέγει: « Δὲν
θὰ μείνη στὸν ἀκόλαστο βίο της». Ἦλθε δὲ πάλι ἡ μητέρα τοῦ Ἀββᾶ Τι-
μοθέου. Καὶ τοῦ λέγει: «Ξέρεις κάτι; Ἐκείνη ἡ κοινὴ γυναίκα ζήτησε νὰ
ἔλθη μαζί μου, γιὰ νὰ προσευχηθῆς ὑπὲρ αὐτῆς». Καὶ αὐτός, ἀκούοντάς
το, τὸ ἀνεκοίνωσε στὸν Ἀββᾶ Ποιμένα. Καὶ τοῦ λέγει ὁ γέρων: «Καλύτε-
ρα εἶναι, σὺ νὰ πᾶς καὶ νὰ τὴν συναντήσης». Καὶ πῆγε ὁ Ἀββᾶς Τιμόθεος
καὶ τὴ συνάντησε. Καὶ ἐκείνη, βλέποντάς τον καὶ ἀκούοντας ἀπ’ αὐτὸν
τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, κατανύχθηκε καὶ ἔκλαψε. Καὶ τοῦ εἶπε: «Ἐγὼ ἀπὸ
σήμερα θὰ προσκολληθῶ στὸν Θεὸ καὶ θὰ παύσω νὰ εἶμαι ἀκόλαστη»:.
Καὶ εὐθὺς μπῆκε σὲ Μονὴ καὶ εὐαρέστησε στὸν Θεό.

Κριτική παρουσίασις τοῦ προγράµµατος σπουδῶν
Γενικοῦ Λυκείου εἰς τά Θρησκευτικά (Ἰανουαρίου 2015)

Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός,
∆ρ Θ., Μ.Φ. Σχολικός σύµβουλος θεολόγων Πειραιῶς, ∆΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ διάκρισις
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Ποιὲς ἀρετὲς πρέπει νὰ ἔχει ὁ πιστὸς Χριστιανός; Ἐρωτοῦν ἀρκετοὶ
ἄνθρωποι. Τὴν ἀπάντηση µᾶς τὴν δίνει τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσµα,
ἀλλὰ τὴν βλέπουµε καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ µεγάλου Ἁγίου, τοῦ Ὁσίου
Πατρὸς ἡµῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, τοῦ ὁποίου ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία µας θὰ τιµᾶ τὴν ἱεράν του µνήµην ἐφ' ἑξῆς κάθε ἔτος κατὰ
τὴν ΙΒ' τοῦ µηνὸς Ἰουλίου. Ἀποδεικνύεται λοιπὸν ἐκ τῶν πραγµάτων
α) ὅτι οὐδέποτε θὰ παύσουν νὰ ὑπάρχουν οἱ Ἅγιοι, β) ὅτι οἱ Ἅγιοι
εἶναι οἱ εὐλογηµένοι καρποὶ ποὺ ἀνθοῦν µόνο στὸν λειµῶνα τῆς
Ἐκκλησίας καὶ γ) ὅτι ἀποτελοῦν τὰ φωτεινὰ παραδείγµατα ἀλλὰ καὶ
τοὺς ὁδηγούς µας στὴν οὐρανοδρόµο πορεία µας.

Ἐὰν µελετήσουµε τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν
Παϊσίου θὰ διαπιστώσουµε ὅτι διέθετε κατὰ τρόπο καταπληκτικὸν τὸν
καρπὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος µὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις ποὺ ξεκι-
νοῦσε µὲ τὴν ρίζα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ἐκάλυπτε ὁλόκληρη
τὴν κτίση µὲ ἐπιστέγασµα τὴν ἀγάπη. Τὴν ἀγάπη τῆς εἰκόνος τοῦ
Θεοῦ δηλ. τοῦ ἀνθρώπου. 

Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν ἔκαµε νὰ λησµονεῖ κόπους, ταλαιπωρίες καὶ
ἀσθένειες καὶ νὰ δίνεται ὁλοκληρωτικὰ στὴν διακονία τοῦ ἐν Χριστῷ
ἀδελφοῦ. Ἂν καὶ δὲν κατεῖχε κάποια θέση στὴν διοίκηση· δὲν εἶχε ἐπι-
δείξει πτυχία καὶ διάφορα ἄλλα προσόντα ποὺ θαµπώνουν τοὺς πολ-
λούς· δὲν εἶχε “κοσµικὰ προσόντα”, ὅµως γιὰ νὰ ἔχει φθάσει χάριτι
Θεοῦ στὴν θέωση ὅσο ἐλάχιστοι Ἅγιοι, εἶχε καταστεῖ τὸ κέντρο ὅλων
τῶν Πιστῶν στὴν πτωχική του καλύβη στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας.
Ἀκριβῶς δὲ γιὰ ὅσους ἦσαν ἄγευστοι τῆς Πνευµατικῆς ζωῆς, ὁ Γέ-
ροντας ἦταν ἕνα φαινόµενο ἀνεξήγητο. Σὲ ὁρισµένες µάλιστα περι-
πτώσεις κάποιοι ἄγγιζαν τὰ ὅρια καὶ αὐτῆς τῆς συκοφαντίας.

Ὅ,τι δὲν µποροῦσαν νὰ κατορθώσουν ὑψηλὰ ἱστάµενοι, τὸ ἔφερε
εἰς πέρας καὶ ἀνάπαυε τὶς καλοδιάθετες ψυχὲς ὁ ταπεινὸς ἀσκητὴς
τῆς Παναγούδας. Κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθµίδων, µοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ
κάθε ἡλικίας, προπαντὸς νέοι, ἔσπευδαν ὡς διψασµένα ἐλάφια νὰ
γευθοῦν καὶ ξεδιψάσουν ἀπὸ τὸ “ὕδωρ τὸ ζῶν” ποὺ ξεχείλιζε ἐκ µέ-
σης καρδίας τοῦ πτωχοῦ καὶ ρακένδυτου ἀσκητοῦ Γέροντος – Ὁσίου
Παϊσίου. Πράγµατι δὲν ὑπάρχει περισσότερο εὐλογηµένη ἐφαρµογὴ
τοῦ Ἀποστολικοῦ λόγου ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὅλοι βιώναµε πλησιάζοντας
τὸν Ὅσιο. “Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος, ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολ-
λώµενοι τῷ ἀγαθῷ τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιµῇ
ἀλλήλους προηγούµενοι, τῇ σπουδῇ µὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύµατι ζέον-
τες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑποµένον-
τες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες... Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας
ὑµᾶς, εὐλογεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε” (Ρωµ. ιβ´ 9-14).

Πόσο δίκαιο εἶχε αὐτὸς ποὺ ἐτόνισε πὼς ἡ ζωή τῶν Ἁγίων ἀποτε-
λεῖ τὸ εἰκονογραφηµένο Εὐαγγέλιο! Τὴν θεωρία ἐφαρµοσµένη στὴν
πράξη. Ἀλλὰ ὄχι µόνο ὅσοι εὑρίσκονται στὰ ὕψη τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ καὶ
οἱ ἁπλοὶ πιστοὶ ὀφείλουµε νὰ καλλιεργοῦµε τὰ χαρίσµατα ποὺ λάβα-
µε διὰ τοῦ βαπτίσµατος. Χωρὶς ὁ ἕνας νὰ παρεµβάλλει ἐµπόδια στὸ
χάρισµα τοῦ ἄλλου, ἄνευ ζήλειας (ἐπειδὴ δὲν ἔχει ὁ ἕνας τὸ χάρισµα
ποὺ διαθέτει ὁ ἄλλος). ∆ιότι συµβαίνει, δυστυχῶς, τὸ νὰ παραµελεῖ
κάποιος τὸ ἔργο του, ἐπειδὴ κοιτάζει καὶ ἐπιθυµεῖ τὴν διακονία τοῦ
ἄλλου. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ πειρασµὸς παύει νὰ ἐνεργεῖ ὅταν ὁ κάθε ἕνας
ἐργάζεται τὸ χάρισµά του “ὡς κατενώπιον Θεοῦ”. Ὅταν ἐκτελεῖ τὸ
καθῆκον του ὅσο τὸ δυνατὸν κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο, ἐπίσης µὲ τὴν
σκέψη ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε στὸν καθένα ἀνάλογα καὶ σχετικὰ πρὸς τὶς
δυνάµεις του. Ἀποτελεῖ δὲ ἀπόδειξη ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσύνετος,
ὅταν ζητᾶ ἄλλα χαρίσµατα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔδωσε ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. Αὐτὸ δέ, διότι τὸ χάρισµα ποὺ ζητᾶ εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν ὁδη-
γήσει ὄχι σὲ προκοπή, ἀλλὰ σὲ καταστροφὴ καὶ ἀπώλεια τῆς σωτη-
ρίας του.

Ἀλλὰ µακριὰ ἀπὸ ἐµᾶς τοὺς πιστοὺς τέτοιου εἴδους καταστάσεις,
τοσούτῳ µᾶλλον καθ’ ὅσον ἐµπρὸς µας ὑψώνεται πρὸς κατάκτησιν ἡ
ὑψηλὴ κορυφὴ τῆς χάριτος “Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑµᾶς, εὐλο-
γεῖτε καὶ µὴ καταρᾶσθε”! Καὶ ὁπωσδήποτε δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο
ὅτι τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον διὰ τοῦ Ἀποστόλου τονίζει δύο φορὲς τὸ
“εὐλογεῖτε”! ∆ὲν ζητεῖ νὰ µὴ µνησικακοῦµε ἁπλῶς κατὰ τῶν ἐχθρῶν
µας, ἀλλὰ ὅτι πρέπει – ἐπιβάλλεται νὰ εὐχώµεθα ἀγαθὰ γι' αὐτοὺς
στὸν κοινό µας Πατέρα τὸν “ἐν τοῖς οὐρανοῖς”.

Ἀλλὰ στὸ σηµεῖο αὐτὸ καὶ πάλι σελαγίζει ἐνώπιόν µας ὁ Ὅσιος
Παΐσιος ποὺ µὲ τὴν ὅλη του βιοτὴ ἐκπροσωποῦσε τὴν εὐγνωµοσύνη
πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς συνανθρώ-
πους. ∆ιὰ τῆς κορυφαίας µάλιστα ἀρετῆς τῆς διακρίσεως ποὺ ἦταν
ἀναµεµειγµένη µὲ πόνο καὶ ἀγάπη, στὰ καθ' αὐτὸ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ
δὴ Ἐκκλησιολογικὰ θέµατα, σχοινοβατοῦσε κατὰ τρόπον µοναδικό.
Ἀπὸ τὴν µία δηλ. ἀπέρριπτε τὸν ἐπάρατο οἰκουµενισµὸ καὶ διὰ τοῦ
λόγου του καὶ τῆς γραφίδος του, ἀπὸ τὴν ἄλλη προφύλαξε τόσες
σκανδαλισµένες ψυχὲς ἀπὸ τὸ βάραθρο τοῦ σχίσµατος καὶ τῆς ἀπο-
κοπῆς ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας. Ὁ ἴδιος δὲ παρέµενε πάντο-
τε στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας (Ἅγιος γὰρ) καὶ ὅταν ἐρχόταν ἡ ὥρα
νὰ ὀρθοτοµήσει – ἐλέγξει, τὰ λόγια του καὶ τὰ χαρακτηριστικά του κεί-
µενα, ἀπέπνεαν τὸ σεβασµὸ πρὸς τοὺς θεσµοὺς ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ
πρόσωπα. Συνδύαζε σπάνια εὐγένεια ψυχῆς καὶ ἀδελφικὴ εἰλικρί-
νεια. Ἡ καρδιά του ἦταν ξάστερος οὐρανός. Τὰ δὲ λόγια του; γλυκό-
γευστο µέλι καὶ ἡ κάθε λέξη ἄρωµα ἐξαγιασµένης ζωῆς.

Ὅσοι πλησιάζαν κοντά του προκατειληµµένοι, γίνονταν φίλοι καὶ
ξεσποῦσαν σὲ δάκρυα συγγνώµης καὶ ὅσοι ἔφθαναν δίπλα του ὡς
φίλοι τοὺς ἔκανε νὰ αἰσθάνονται ἀδελφοί. Πόσο ἀλήθεια ἔχουµε
ἀνάγκη ἰδίως σήµερα τέτοιες ὑπάρξεις καὶ πόσο νοσταλγοῦµε µὲ
συγκίνηση τὸν Ὅσιο Γέροντα τώρα ποὺ φαίνονται µαῦρα σύννεφα
νὰ καλύπτουν τὸν ὁρίζοντα.

Ἀλλὰ ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι ἔτσι καὶ ὁ Γέροντας περισσότερο τώρα
εὑρίσκεται κοντά µας καὶ µᾶς καθοδηγεῖ. 

Μᾶς ὁδηγεῖ στὶς τόσες δυσκολίες ποὺ κατέπεσαν στὸ ταλαίπωρο
ἔθνος µας µὲ κυριαρχοῦσα τὴ χολέρα τῆς κολάσεως ποὺ ὀνοµάζεται
ἀθεΐα, ἀλλὰ καὶ µᾶς χειραγωγεῖ στοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς ἀγῶνες,
ὥστε νὰ ἀποφεύγουµε τὰ ἄκρα τοῦ διαβόλου (οἰκουµενισµὸ καὶ σχί-
σµατα).

∆ὲν ἔχουµε παρὰ νὰ τὸν παρακαλοῦµε. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡµῶν ὅτι ἐπτωχεύσαµεν σφόδρα.

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Ἐκ τοῦ γραφείου ἐπὶ τῶν αἱρέσε-
ων καὶ τῶν παραθρησκειῶν τῆς Ἱ.
Μ. Πειραιῶς ἐξεδόθη τὴν 15ην Ἰου-
νίου ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις:

«Ἡ ἔξαρση τοῦ θρησκευτικοῦ
φανατισµοῦ τὰ τελευταῖα χρόνια µὲ
τὴν ἀνελέητη σφαγὴ χριστιανικῶν
πληθυσµῶν ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς
µουσουλµάνους στὸ ὄνοµα τοῦ
Ἀλλάχ, στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς καὶ Βορείου Ἀφρικῆς, ἀλλὰ
καὶ οἱ συνεχεῖς τροµοκρατικὲς
ἐνέργειες φανατικῶν ἰσλαµιστῶν
ἀποτελεῖ πλέον µιὰ ζοφερὴ  πρα -
γµατικότητα, ποὺ ἔχει συγκλονίσει
τὴν παγκόσµια κοινὴ γνώµη. Μιὰ
πραγµατικότητα ποὺ ἔκανε
αἰσθητὴ τὴν ἐµφάνισή της ἤδη ἀπὸ
τὴν δεκαετία τοῦ 80 καὶ ποὺ ἀντὶ νὰ
ὑποχωρεῖ ὅλο καὶ περισσότερο γι-
γαντώνεται καὶ τείνει νὰ λάβει τρο-
µακτικὲς διαστάσεις µὲ ἀποτέλε-
σµα νὰ ἀπειλεῖται πλέον σαφέστα-
τα ἡ παγκόσµια εἰρήνη καὶ ἡ
εὐηµερία τῶν λαῶν. Στὴν πολιτικὴ
ἐφηµερίδα «Αὐγὴ» δηµοσιεύθηκε
πρόσφατα (29.5.2015), ἄρθρο µὲ
τίτλο «Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗ-
ΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ»
ἀνωνύµου συντάκτου, ὁ ὁποῖος
ἀφ’ ἑνὸς µὲν ἐπισηµαίνει τὴν κρι-
σιµότητα τῆς καταστάσεως καὶ ἀφ’
ἑτέρου ὑποδεικνύει ὅτι ὁ µόνος
τρόπος ἀντιµετωπίσεώς της εἶναι ὁ
διάλογος µεταξὺ τῶν πολιτισµῶν
καὶ τῶν θρησκειῶν καὶ κατ’ ἐπέκτα-
σιν µεταξὺ τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν
θρησκευτικῶν ἡγετῶν. Κάνει
ἀκόµη λόγο γιὰ τὰ µέχρι σήµερα
διεξαχθέντα παγκόσµια ∆ιαθρη-
σκειακὰ Συνέδρια, τὰ ὁποῖα θεωρεῖ
ἀναγκαιότατα γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς
παγκόσµιας εἰρήνης καὶ
ἀναγγέλλει, ὅτι φέτος θὰ διεξαχθεῖ
στὴν Ἀστάνα τοῦ Καζακστὰν τὸ
5ο Συνέδριο τῶν παγκόσµιων
παραδοσιακῶν θρησκευµάτων
µὲ γενικὸ θέµα «Ὁ διάλογος τῶν
θρησκευτικῶν ἡγετῶν καὶ τῶν
πολιτικῶν γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς
εἰρήνης καὶ τῆς ἀνάπτυξης». 

Καὶ ἄλλες φορὲς στὸ παρελθὸν
ἀσχοληθήκαµε µὲ τὸ θέµα τῶν ∆ια-
θρησκειακῶν ∆ιαλόγων καὶ Συν -
εδρίων σὲ ἄρθρα καὶ µελέτες µας,
ὅπου ἐτονίσαµε ὅτι ἡ διοργάνωση
τῶν ἐν λόγῳ ∆ιαλόγων καὶ Συν -
εδρίων, ἐντάσσονται στὸ εὐρύτερο
πλαίσιο τοῦ ∆ιαχριστιανικοῦ καὶ
∆ιαθρησκειακοῦ Οἰκουµενισµοῦ.
Τὰ Συνέδρια αὐτὰ προωθήθηκαν
ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς
ἡγέτες, διότι θεωρήθηκαν ὡς µία
ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση
ὄχι µόνον τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ
ἰδιαίτερα τοῦ ἰσλαµικοῦ φανατι-
σµοῦ, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ποικίλων
κοινωνικῶν προβληµάτων, ποὺ
µαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα, γιὰ
τὴν προώθηση τῆς παγκόσµιας
εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευ-
θερίας καὶ τῆς ἀδελφοσύνης µε-
ταξὺ τῶν λαῶν. Στὴν πραγµα-
τικότητα ὅµως ἐξυπηρετοῦν καὶ
προωθοῦν τὰ σκοτεινὰ σχέδια τῆς
Νέας Ἐποχῆς, τὴν ὁµογενοποίηση
ὅλων τῶν θρησκειῶν, προκειµένου
ἔτσι νὰ οἰκοδοµηθεῖ τὸ νέο θρη-

σκευτικὸ µοντέλο τῆς πανθρη-
σκείας τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τὸ τραγικὸ σ’ ὅλη αὐτὴ τὴν
ἱστορία εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἁγία
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία µας θεωρ -
ήθηκε ὡς θρησκευτικὸ καὶ πολιτι-
στικὸ µέγεθος, ὡς µία ἀπὸ τὶς
πολλὲς θρησκεῖες τοῦ κόσµου. Θε-
ωρήθηκε συνυπεύθυνη γιὰ τὸ
φαινόµενο τῆς θρησκευτικῆς βίας
καὶ ἐπιστρατεύθηκε µαζὶ µὲ τὶς
ἄλλες θρησκεῖες, γιὰ νὰ ὑπη-
ρετήσει ἐγκόσµιους ρόλους,γιὰ νὰ
συµβάλλει καὶ αὐτὴ στὴν κατα-
στολὴ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατι-
σµοῦ καὶ στὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη
τῶν λαῶν. 

Ὡστόσο, ὅπως ἤδη ἔχουµε
τονίσει σὲ προηγούµενες δηµο-
σιεύσεις µας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία δὲν εἶναι θρησκεία, «ἀλλὰ
καινὴ κτίσις» (Κορ. 5,17), εἶναι
ἀποκάλυψη Θεοῦ καὶ ὄχι ἀνθρώπι-
νη ἀνακάλυψη. Ὅσοι δὲ ἐσφαλ -
µένα τὴν θεωροῦν ὡς θρησκεία,
οὐσιαστικὰ τὴν ὑποβιβάζουν σὲ ἕνα
ἀνθρώπινο κατασκεύασµα καὶ τὴν
ἐξισώνουν µὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες,
οἱ ὁποῖες εὐθύνονται τὰ µέγιστα γιὰ
τὴ διαχρονικὴ κακοδαιµονία τοῦ
κόσµου, καθὼς καὶ γιὰ τὴ σύγχρο-
νη φρίκη τῆς θρησκευτικῆς βίας.
Γιὰ τὴν θρησκειοποίηση τῆς Ἐκ -
κλησίας βαρύτατη εὐθύνη φέρουν
οἱ θιασῶτες τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, οἱ
ὁποῖοι ὄχι µόνον δέχονται νὰ συµ-
µετέχουν ὡς ἰσότιµα µέλη στὰ ἐν
λόγῳ ∆ιαθρησκειακὰ Συνέδρια,
ἀλλὰ ἐπὶ πλέον διακηρύσσουν καὶ
προβάλλουν τὴν βλάσφηµη ἰδέα,
ὅτι οἱ τρεῖς µεγάλες µονοθεϊστικὲς
θρησκεῖες, ὁ Χριστιανισµός, ὁ Ἰου-
δαϊσµὸς καὶ τὸ Ἰσλὰµ πιστεύουν
στὸν ἴδιο Θεό. ∆ὲν ἔχουν ἐπίσης
κατανοήσει καὶ συνειδητοποιήσει
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας,
ποτὲ δὲν καλλιέργησε µέσα στοὺς
κόλπους της τὸν θρησκευτικὸ φα-
νατισµὸ καὶ ποτὲ δὲν ἐνεθάρρυνε
τὰ µέλη της σὲ ἄσκηση σωµατικῆς
βίας σὲ αἱρετικοὺς καὶ
ἀλλοθρήσκους καὶ ἀθέους, ἐξ
αἰτίας τῆς ἀλλότριας πίστης των.
Οὔτε ποτὲ βεβαίως ἀρνήθηκε τὴν
συνύπαρξη καὶ συµβίωση µὲ
ἀνθρώπους διαφορετικῶν πίστε-
ων, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν της τὸν λόγο
τοῦ Κυρίου µας «ὅστις θέλει
ὀπίσω µου ἀκολουθεῖν�»
(Μᾶρκ.8,34) καί σεβόµενη τὴν
ἐλευθερία τοῦ ἀν θρωπίνου
προσώπου. Κατ’ ἀντίθεση βέβαια
µὲ ἄλλες θρησκεῖες, συµπεριλαµ-
βανοµένων τῶν τραγικῶν
ἐκπτώσεων τοῦ Χριστιανισµοῦ, τοῦ
Παπισµοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντι-
σµοῦ, ὅπου ἔχουµε πάµπολλα
συγκεκριµένα παραδείγµατα θρη-
σκευτικῆς βίας. Ἡ ἱστορική τους
πορεία µέχρι σήµερα δὲν εἶναι
τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας ἀδιάκοπος
ἀγώνας ἐπιβολῆς τῆς θρησκευ-
τικῆς των ἰδεολογίας διὰ τῆς βίας. 

Μία ἀκόµη ἀλήθεια ἡ ὁποία δὲν
ἔχει κατανοηθεῖ δεόντως,εἶναι τὸ
γεγονός, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν µπο-
ρεῖ νὰ µεταβληθεῖ σὲ ἕνα ἐγκόσµιο
εἰρηνευτικὸ ὀργανισµό, οὔτε εἶναι
δυνατὸν νὰ ἐγκλωβιστεῖ σὲ

ἐγκόσµιους ρόλους, διότι τότε µοι-
ραῖα ἐκκοσµικεύεται καὶ ἐκφυλίζε-
ται, χάνει τὴν σωτηριολογική της
ἀποστολή. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισµός,
ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ προσλάβει καὶ
νὰ θεώσει τὸν κόσµο, καὶ ὄχι νὰ
γίνεται ἡ ἴδια κόσµος. Ἀποστολὴ
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ εἰρηνεύσει
τὸν ἄνθρωπο µὲ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι
ἀπαραίτητη προϋπόθεση, γιὰ νὰ
εἰρηνεύσουν καὶ οἱ ἄνθρωποι στὴ
συνέχεια µεταξύ τους. Νὰ
προσφέρει τὸν Χριστόν, τὸν µόνον
εἰρηνοποιόν, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ
εἰρήνη ἡµῶν» (Εφ. 2,14) κατὰ τὸν
ἀπόστολο. Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία εἰρήνη δὲν σηµαίνει τὴν
ἀπουσία πολέµου, ἀλλὰ εἶναι
καρπὸς τοῦ ἁγίου Πνεύµατος: «ὁ
δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύµατός ἐστιν
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη�» (Γαλ. 5,
22). Ἐξ ἄλλου καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς
τὴν ἀντιδιαστέλλει ἀπὸ τὴν κοσµικὴ
εἰρήνη: «εἰρήνην τὴν ἐµήν δίδω-
µι ὑµῖν, οὐ καθὼς ὁ κόσµος
δίδωσιν, ἐγὼ δίδωµι ὑµῖν»
(Ιω.14,27). Πέραν τούτου τόσον οἱ
ἅγιοι ἀπόστολοι, ὅσον καὶ οἱ
µεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
µας ἐν µέσῳ πολέµων καὶ αἱµατο-
χυσιῶν ἔζησαν καὶ ἔδρασαν. Ποτὲ
ὅµως δὲν διανοήθηκαν νὰ συµ-
µαχήσουν καὶ νὰ συνεργαστοῦν µὲ
ἄλλες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις, γιὰ
νὰ ὑπηρετήσουν µία κοσµικοῦ
τύπου παγκόσµια εἰρήνη. Πέραν
τούτου, ἡ εἰρήνη δὲν εἶναι πάντοτε
ἐπαινετή, οὔτε ὁ πόλεµος πάντοτε
κακός.Ὑπάρχει κακὴ εἰρήνη, ὅταν
συµβιβαζόµαστε µὲ τὴν πλάνη καὶ
προδίδουµε τὴν πίστη καὶ καλὸς
πόλεµος, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁµιλεῖ ὁ
ἴδιος ὁ Χριστὸς: «Μὴ νοµίσητε ὅτι
ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν
γῆν, οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
ἀλλὰ µάχαιραν. Ἦλθον γὰρ
διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ
τῆς µητρὸς αὐτῆς καὶ νύµφην
κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς καὶ
ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ
αὐτοῦ» (Ματθ. 10, 34-36). Ὁ δέ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος
σχολιάζει: «Οὐ γὰρ πανταχοῦ
ὁµόνοια καλόν. Καὶ ἐπὶ τοῦ
πύργου ἐκείνου, (τῆς Βαβέλ),
τὴν κακὴν εἰρήνην ἡ καλὴ δια-
φωνία ἔλυσε καὶ ἐποίησεν
εἰρήνην». Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος ἐπιβεβαιώνει: «Κρείτ -
των γὰρ ἐπαινετὸς πόλεµος
εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ».

Ἀλλὰ µήπως οἱ µέχρι τώρα
γενόµενοι ∆ιάλογοι ἔφεραν κάποιο
ἀποτέλεσµα; Ἴσχυσαν νὰ κατα-
στείλουν τὸν θρησκευτικὸ φανα-
τισµό, νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἀνε -
λέητη σφαγὴ χιλιάδων ἀθώων
θυµάτων ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστές;
Ὄχι βέβαια. Ἀπεναντίας µάλιστα ὁ
θρησκευτικὸς φανατισµὸς γι-
γαντώνεται ὅλο καὶ περισσότερο.
Ἂς λάβουν λοιπὸν ὑπ’ ὄψιν
τουλάχιστον αὐτὴ τὴν διαπίστωση
οἱ θιασῶτες τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ
ἂς σταµατήσουν τοὺς ἄκαρπους
καὶ ἐπιζήµιους διαλόγους, γιὰ νὰ
παύσει τὸ σκάνδαλο καὶ νὰ εἰρη-
νεύσει ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ».

Ἡ χρεωκοπία τῶν ∆ιαθρησκειακῶν ∆ιαλόγων
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Πῶς πῆγαν οἱ ἐξετάσεις καλοί µου
φίλοι; Μήπως εἴσαστε στενοχωρηµέ-
νοι ἐπειδὴ δὲν πῆγαν καλά; Μήπως
ἔχετε ἀπογοητευθεῖ, ἐπειδὴ δὲν εἴχα-
τε τὰ ἀποτελέσµατα ποὺ ἐπιθυµού-
σατε; Μήπως ἔχετε ἀπελπιστεῖ κιό-
λας ἐπειδὴ ἀποτύχατε; Ἢ µήπως τὰ
ἔχετε χαµένα, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, καὶ
σκέπτεστε νὰ τὰ παρατήσετε; Τότε
εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦµε δυὸ λόγια,
ποὺ αὐτὴ τὴ φορά θὰ βασιστοῦν σὲ
πολὺ συγκεκριµένα παραδείγµατα.
∆έστεN

* * *
Εἶναι ἀλήθεια πὼς εἶναι πλῆθος οἱ

περιπτώσεις γνωστῶν καὶ ἄγνω-
στων ἐπιτυχηµένων, οἱ ὁποῖοι ἀπέ-
τυχαν καὶ µάλιστα πολὺ (καὶ πολλὲς
φορὲς) πρὶν ἐπιτύχουν! Θὰ λέγαµε
παταγωδῶς!

Συγγραφέων ποὺ ἐνῷ δὲν µπο-
ροῦσαν νὰ βροῦν ἐκδότη γιὰ τὰ βι-
βλία τους κατόρθωσαν νὰ φθάσουν
στὴν κορυφή, ὕστερα ἀπὸ πολλὴ
δουλειά, ὑποµονὴ καὶ ἐπιµονή!

Μουσουργῶν καὶ καλλιτεχνῶν
ποὺ τοὺς ἔλεγαν πὼς δὲν ἔχουν τα-
λέντο!

Ἐπιστηµόνων, ποὺ πολλὲς ἀπ’
τὶς ἀνακαλύψεις τους, θεωρήθηκαν
ἄχρηστες!

Πολιτικῶν ποὺ εἶχαν ἀπανωτὲς
ἧττες στὶς ἐκλογὲς καὶ στὴν καριέρα
τους!

Μαθητῶν ποὺ διέπρεψαν στὰ
πανεπιστήµια, ἂν καὶ τοὺς θεω-
ροῦσαν λίγο ὡς πολύN πνευµατικὰ
ἀνάπηρους!

Ἀκόµη καὶ ἁγίων, ποὺ ἦταν ἢ
τοὺς θεωροῦσαν ἁµαρτωλούς!

Ἂς δοῦµε µερικὲς περιπτώσειςN
Γιὰ τὸν Μπετόβεν ὁ δάσκαλός

του στὶς συνθέσεις εἶχε ἀποφανθεῖ
ὡς ἑξῆς: «∆ὲν ἔχει µάθει τίποτε καὶ
ποτὲ δὲν θὰ µάθει τίποτε. Πρόκειται
γιὰ περίπτωση χωρὶς ἐλπίδα»! Ὁ
ἴδιος, καταξιωµένος µουσικὸς πιά,
γράφει τὰ ὡραιότερα ἔργα του, ὅπως
τὴν 9η συµφωνία, ὅταν εἶναι τελείως
κουφός!

Ὁ Μίλτων ἔγραψε τὰ καλύτερα
ποιήµατά του, ὅταν τυφλώθηκε
ἐντελῶς!

Ὁ Τσώρτσιλ δὲν ἔγινε δεκτὸς στὸ
Πανεπιστήµιο τῆς Ὀξφόρδης καὶ τοῦ
Κέµπριτζ, ἐνῷ στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξε-
τάσεις τοῦ Χάροου στὴν κόλλα τῶν
λατινικῶν µὴ ἔχοντας τί νὰ γράψει,
ζωγράφιζε διάφορα σκίτσα! Τελικὰ
πέρασε στὴ σχολὴ Εὐελπίδων,
ἀφοῦ ἔδωσε ἐξετάσεις 4 φορές!
Ἀργότερα ἔχασε 3 φορὲς τὶς ἐκλογὲς
καὶ τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς πρωθυ-
πουργίας του ἡ πολιτική του προκά-
λεσε λαϊκὲς ἐξεγέρσεις, µαζικὴ ἀνερ-
γία καὶ γενικὲς ἀπεργίες!

Ὁ πατέρας τοῦ ∆αρβίνου ἔγραφε
στὸν µετέπειτα διάσηµο γιό του: «∆ὲ
νοιάζεσαι παρὰ µόνο γιὰ τὸ κυνήγι
καὶ γιὰ νὰ πιάνεις σκυλιὰ καὶ γάτες.

Προσβάλλεις καὶ µιαίνεις τὸν ἑαυτό
σου καὶ τὴν οἰκογένειά σου»!

Ὁ Ἀϊνστάϊν ἦταν ἀποτυχηµένος
τόσο ὡς σπουδαστὴς ὅσο καὶ ὡς
δάσκαλος! Στὸ σχολεῖο ἦταν τόσο
κακὸς µαθητὴς στὰ µαθηµατικά,
ὥστε ἔκανε λάθος ἀκόµη καὶ στὶςN
προσθέσεις! Ἀργότερα, ὅταν ἔδωσε
εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὸ Πολυτε-
χνεῖο τῆς Ζυρίχης, ἀπέτυχε πατα-
γωδῶς!

Ὁ Ἔντισον διώχτηκε ἀπ’ τοὺς δα-
σκάλους του στὸ ∆ηµοτικὸ Σχολεῖο,
γιατί τὸν θεωροῦσαν ἀνεπίδεκτο µα-
θήσεως! Κι ἀργότερα, πρὶν καθιερω-
θεῖ ὡς ἐπιστήµονας, πολλὲς ἀπ’ τὶς
µεγάλες ἐφευρέσεις του, θεωρήθη-
καν ἄχρηστες!

Ὁ Τσὰρλς Γκουντγήαρ, ὄχι µόνο
ἀπέτυχε σὲ πολλὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ
δηµιούργησε, ἀλλὰ πῆγε καὶ φυλακὴ
γιὰ χρεωκοπία! Ἀργότερα καθιερώ-
θηκε µὲ τὴν ἀνακάλυψή του, ποὺ
ἀφοροῦσε τὸν τρόπο ἐπιδιόρθωσης
τῶν ἐλαστικῶν µὲ βουλκανισµό!

Ἕνας καθηγητὴς τοῦ Ἔλβις Πρίσ-
λεϊ εἶχε γράψει στὸν ἔλεγχό του:
«Αὐτὸ τὸ παιδὶ δὲν ἔχει οὔτε καλὴ
φωνὴ οὔτε µουσικὸ αὐτί. Τὸ καλύτε-
ρο ποὺ ἔχει νὰ κάνει εἶναι, νὰ σταµα-
τήσει τὰ µαθήµατα µουσικῆς»!

Ἡ Ἕλλεν Κέλλερ σὲ ἡλικία 19
µηνῶν, ἔµεινε τυφλὴ καὶ κωφάλαλη.
Ἀρχικὰ διδάχθηκε τὴν τέχνη τῶν κω-
φαλάλων, γραφή, γραφοµηχανὴ καὶ
τὴν τέχνη τοῦ λόγου. Ἀργότερα ἀπέ-
κτησε µεγάλη πανεπιστηµιακὴ µόρ-
φωση κι ἔγινε διάσηµη συγγραφέας,
γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς τυφλοὺς καὶ
τοὺς κωφαλάλους!

Ὁ Michael Jordan, ὁ καλύτερος
µπασκετµπολίστας ὅλων τῶν
ἐποχῶν, εἶχε ἀπορριφθεῖ ἀπ’ τὴ σχο-
λικὴ ὁµάδα µπάσκετ!

Ὁ Walt Disney εἶχε ἀπολυθεῖ ἀπ’
τὴν πρώτη ἑταιρεία ποὺ ἐργαζόταν,
µία διαφηµιστικὴ ἑταιρεία, γιατί δὲν
εἶχε ἀρκετὴ φαντασία!

Ὁ γνωστός µας πολιτικὸς Χαρίλα-
ος Τρικούπης, ἐξελέγη 7 φορὲς πρω-
θυπουργός! Κι ὅµως, γνώρισε τὴν
ἀποτυχία στὴν καριέρα του ὅσο λίγοι.
Σ’ ἕνα χρόνο ἀπ’ τὴν ἀνάληψη τῶν
καθηκόντων του ὡς ὑπουργὸς ἐξω-
τερικῶν, ἀπολύεται ἀπ’ τὸν βασιλιᾶ
Γεώργιο τὸν Α΄. Οἱ ἐκλογικές του
ἀποτυχίες ἦταν τέτοιες, ποὺ σκέφθη-
κε νὰ ἐγκαταλείψει τελείως τὴν πολι-
τική. Φυλακίστηκε ἀκόµη, γιὰ τὶς ἐπι-
κρίσεις του στὸ Γεώργιο, ἂν καὶ ὁ
ἴδιος τὸν ἔκανε ἀργότερα πρωθυ-
πουργό!

Ὁ πλέον διάσηµος σκηνοθέτης
Σπίλµπεργκ λέει γιὰ τὸν ἑαυτό του:
«Ἤµουν ἕνας ἰσχνὸς ἀρρωστιάρης
µὲ σπυράκια, ποὺ µὲ ἔδερναν οἱ συµ-
µαθητές µου». Ἂν καὶ στὸ σχολεῖο
δὲν τὰ πήγαινε καλά, ἤθελε νὰ γίνει
σκηνοθέτης. Στὰ 18 του χρόνια, ἄρχι-
σε νὰ συχνάζει στὸ κτήριο τῶν Uni-
versal Studios. Ὅσες φορὲς καὶ νὰ

τὸν πέταξαν ἔξω, τὸ ἑπόµενο πρωὶ
ἦταν πίσω ἐκεῖ! Αὐτὸ κράτησε ἕνα
χρόνο! Μετὰ ὑποχώρησαν καὶ τοῦ
ἔδωσαν µερικὰ δολλάρια, γιὰ νὰ τοὺς
κάνει µία ταινία µικροῦ µήκους.
Ἅρπαξε ἀµέσως τὴν εὐκαιρία καὶ
ἀφοῦ γύρισε στὰ γρήγορα τὴν πρώ-
τη του ταινία «Amblin», τοὺς τὴν
πῆγε. Τότε κέρδισε µὲ τὴν πρώτη
βραβεῖο στὸ διαγωνισµὸ τῆς Βρετα-
νίας καὶ ταυτόχρονα ἕνα 7χρονο
συµβόλαιο ὡς σκηνοθέτης. Αὐτὸ
ἦταν, γιὰ τὴν µετέπειτα τόσο θαυ-
µαστὴ καριέρα του!

Ἡ Πὰτ Μπάρκερ, ἀπ’ τὶς µεγαλύτε-
ρες λογοτέχνες τῆς Ἀγγλίας, σὲ συ-
νέντευξή της εἶπε: «Οἱ πρῶτες µου
ἀπόπειρες νὰ γράψω, ἦταν γιὰ γέ-
λια»!

* * *
Ἂν καὶ πάλι αὐτὰ δὲν λένε τίποτα,

ἂς δοῦµε µερικὲς ἀπ’ τὶς N πλούσιες
ἀποτυχίες, τοῦ πλέον ἐπιτυχηµένου
προέδρου τῶν Η.Π.Α. Ἀβραὰµ Λίν-
κολν.

ΠροσέξτεN
31 ἐτῶν, ἀπέτυχε στὸ ἐµπόριο!
32 ἐτῶν, νικήθηκε σὲ ∆ηµοτικὲς

ἐκλογές!
33 ἐτῶν, ἀπέτυχε ξανὰ στὸ ἐµπό-

ριο! 
34 ἐτῶν, ἐξελέγη δηµοτικὸς σύµ-

βουλος!
35 ἐτῶν, πέθανε ἡ πολυαγαπηµέ-

νη του µνηστή!
36 ἐτῶν, ἔπαθε νευρικὸ κλονισµό!
38 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ

Προέδρου ∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου!
40 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ

ἐκπροσώπου τοῦ κόµµατος!
43 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ

βουλευτῆ!
46 ἐτῶν, ἐξελέγη βουλευτής! 
48 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ

βουλευτῆ!
55 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ γε-

ρουσιαστῆ!
56 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ

ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως!
58 ἐτῶν, νικήθηκε στὴν ἐκλογὴ γε-

ρουσιαστῆ!
60 ἐτῶν, ἐξελέγη Πρόεδρος τῶν

Ἡνωµένων Πολιτειῶν τῆς Ἀµερικῆς!
Κάπως ἔτσι εἶναι ἡ πορεία κάθε

ἐπιτυχηµένου, ξέρετεN
* * *

Ὁπότε, παιδιά, ἐµεῖς ἐξακολου-
θοῦµε νὰ εἴµαστε «κολληµένοι» σὲ
κάποια σηµαντικὴ ἢ ἀσήµαντη ἐπιτυ-
χία µας; Ὁ ἱ. Χρυσόστοµος θὰ µᾶς
πεῖ: «Τὸ λάθος δὲν εἶναι νὰ πέσεις
(ἐν προκειµένῳ νὰ ἀποτύχεις), τὸ λά-
θος εἶναι νὰ µὴ σηκωθεῖς». ∆ηλαδὴ
νὰ µὴ κάνεις τίποτε γιὰ νὰ ἐπιτύχεις
µετὰ τὴν ἀποτυχία ποὺ ἔνοιωσεςN 

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος 

Ὁ φασισµός
πού ἐπεβλήθη 

εἰς τήν Οὐκρανίαν
ἀπό τήν ∆ύσιν

(γ΄ µέρος)
Τὶς προηγούµενες ἑβδοµάδες

εἴδαµε τὸ πῶς ἡ ∆ύση ἀποσταθε-
ροποίησε τὴν Οὐκρανία καὶ κυρίως
ποιοὶ ἦσαν οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς
πολιτικῆς ἀναταραχῆς στὴν περιο-
χή. Τὸ 2014 ἡ ἀπόφαση τοῦ προ-
έδρου Viktor Fedorovych Yanuko-
vych νὰ διακόψει τὴν διαδικασία
τῆς πλήρους ἔνταξης στὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση ἀποτέλεσε τὴν αἰτία
µεγάλων ἀντικυβερνητικῶν διαδη-
λώσεων, ποὺ ὑποκίνησε ἡ ∆ύση
καὶ οἱ ὁποῖες ἔµειναν γνωστὲς ὡς
Євромайдан (euromaidan1), ἐνῷ
εἶχαν τὶς γνωστὲς συνέπειες ποὺ
ἤδη περιγράψαµε.

Στὶς 4 Φεβρουαρίου 2014, τὸ
Οὐκρανικὸ κοινοβούλιο ἀφαίρεσε
τὸν προεδρικὸ τίτλο ἀπὸ τὸν Viktor
Fedorovych Yanukovych. Σύµφω-
να µὲ τὸ σύνταγµα τῆς Οὐκρανίας,
ὁ τίτλος τοῦ προέδρου διατηρεῖται
σὲ ὁλόκληρη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς
του σὲ περίπτωση ποὺ δὲν ἔχουν
ἀπαγγελθεῖ κατηγορίες σὲ βάρος
του κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας
του. Πράγµατι, ὁ Yanukovych δὲν
εἶχε κατηγορηθεῖ, ἀλλὰ θεωρήθηκε
ὅτι εἶχε παραιτηθεῖ καὶ δὲν ἀσκοῦσε
πλέον τὶς ἁρµοδιότητές του σύµ-
φωνα µὲ τὸ σύνταγµα τῆς χώρας
καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του ὡς προ-
έδρου.

Ἡ σηµερινὴ εἰκόνα τῆς Οὐκρα-
νίας ἀποτυπώνει πλήρως τὴν πο-
λιτικὴ τῆς ∆ύσης: Ἀρχικὰ τὴν ἀπο-
σταθεροποίησε πολιτικά, προξε-
νώντας ἀναταραχὲς στὸ ἐσωτερικό
της καὶ ἀνατρέποντας τὴν νόµιµη
κυβέρνηση. Στὴ συνέχεια, τὴν ἀπο-
µόνωσε καὶ τὴν ἔστρεψε ἐναντίον
τοῦ φυσικοῦ της συµµάχου ποὺ
εἶναι ἡ Ρωσία. Ἔπειτα προχώρη-
σε στὴν ἐγκατάσταση κυβερνή-
σεως-µαριονέττα καὶ ἐφάρµοσε
πολιτικὴ λιτότητος ποὺ ὁδήγησε
τὴν χώρα ἀρχικὰ στὸ ∆ΝΤ καὶ
στὴν συνέχεια στὴν χρεωκοπία.
Σήµερα, τὴν ἔχει ἐγκαταλείψει πλή-
ρως, χρεωκοπηµένη καὶ διαλυµέ-
νη, ἐπειδὴ δὲν ἔχει καµία σκοπιµό-
τητα τὸ νὰ τὴν χρησιµοποιήσει ἀπὸ
ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς.

Ἡ Οὐκρανία κατεστραµµένη
οἰκονοµικὰ καὶ χωρὶς συµµάχους
προχώρησε ἀπὸ τὴν 1η Ἰουνίου
2015 σὲ στάση πληρωµῶν τῶν
συντάξεων τῆς κοινωνικῆς πρό-
νοιας, θέτοντας σὲ ἰσχὺ τὸ πρό-
γραµµα περικοπῶν γιὰ τὴν οἰκονο-
µικὴ σταθερότητα ποὺ ψηφίστηκε
στὶς 28 ∆εκεµβρίου τοῦ 2014. Θύ-
µατα τῶν περικοπῶν εἶναι οἱ βετε-
ράνοι τοῦ Β' Παγκοσµίου Πολέ-
µου, τὰ ἄτοµα µὲ ἀναπηρία,
καθὼς καὶ τὰ θύµατα τοῦ
Чернобыль (Chernobyl).

Ὅπως ὑποστηρίζει καὶ ἡ ἀντιπο-
λίτευση, τὸ πρόγραµµα προχωρεῖ
σὲ ὁριζόντιες περικοπὲς χωρὶς νὰ
προσδιορίζει τοὺς µηχανισµοὺς
παροχῆς στοχευµένης βοήθειας
σὲ κοινωνικὲς ὁµάδες µὲ χα-
µηλὸ εἰσόδηµα. Ἀντίθετα ἐπηρε-
άζει ἀρνητικὰ ὅλους ἀνεξαιρέ-
τως τοὺς δικαιούχους τῆς κοι-
νωνικῆς πρόνοιας. Τὰ κοινοβου-
λευτικὰ µέλη τῆς ἀντιπολίτευσης
τῆς Οὐκρανίας θεωροῦν πὼς θὰ
πρέπει νὰ ξεκινήσει ἔρευνα ἀπὸ τὸ
γραφεῖο τοῦ γενικοῦ εἰσαγγελέα
ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ Ar-
seniy Petrovych Yatsenyuk, ὁ
ὁποῖος προώθησε τὸν συγκεκριµέ-

νο νόµο µὲ προσωπικὴ παρέµβα-
ση.

Ἡ Οὐκρανικὴ κυβέρνηση βρίσκε-
ται σὲ διένεξη καὶ µὲ τοὺς πιστωτές
της σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὶς διαπραγµα-
τεύσεις γιὰ τὴν ἀναδιάρθρωση τοῦ
κρατικοῦ χρέους τῆς χώρας. Ἡ Ἀµε-
ρικανή (!) πολίτης καὶ ὑπουργὸς τῶν
Οἰκονοµικῶν τῆς Οὐκρανίας Nata-
lie Ann Jaresko δήλωσε2 τὴν Τετάρ-
τη 10 Ἰουνίου 2015 ὅτι τὸ Κίεβο
ἐνδέχεται νὰ κηρύξει προσωρινὴ
ἀθέτηση πληρωµῶν.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ∆υτικῶν
ὑπάρχει ἡ πλήρης ἀπαξίωση καὶ ἡ
ἐγκατάλειψη τῆς Οὐκρανίας. Σήµε-
ρα, οἱ πιθανότητες ἔνταξης τῆς χώ-
ρας στὸ ΝΑΤΟ ἢ στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση εἶναι µηδαµινὲς σύµφωνα
µὲ πολλοὺς ∆υτικούς, Οὐκρανοὺς
ἀλλὰ καὶ Ρώσους πολιτικοὺς καὶ
ἀναλυτὲς ποὺ θεωροῦν πὼς παρὰ
τὶς προσπάθειες τοῦ Οὐκρανοῦ
προέδρου Petro Oleksiyovych Po-
roshenko, τόσο ἡ Βορειοατλαντικὴ
συµµαχία ὅσο καὶ οἱ Βρυξέλλες συν -
ειδητοποιοῦν πὼς τὸ Κίεβο δὲν ἔχει
τίποτε νὰ τοὺς προσφέρει, παρὰ
µόνο προβλήµατα.

Τὸ τέλος τῆς Οὐκρανίας ἦταν
προδιαγεγραµµένο, πρὶν νὰ κορυ-
φωθεῖ ἡ κρίση καὶ αὐτὸ φανερώνει
πὼς ὅλα ἦσαν µέρος ἑνὸς µοχθη-
ροῦ ∆υτικοῦ σχεδίου. Στὶς 5 Μαρτί-
ου 2014 ἡ Ἀµερικανικὴ ἐφηµερίδα
Washington Post φιλοξενοῦσε ἕνα
–δῆθεν- “προφητικὸ” ἄρθρο3 τοῦ
Henry Alfred Kissinger4 στὸ ὁποῖο
ἀνάµεσα σὲ ἄλλα ἀναφέρει: «Ἡ
Οὐκρανία δὲν πρέπει νὰ ἐνταχθεῖ
στὸ ΝΑΤΟ, µία θέση ποὺ εἶχα καὶ
πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια, ὅταν προ-
έκυψε τελευταία φορά τὸ ζήτηµα».

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ σὲ ὅτι ἀφο-
ροῦσε στὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν εὐρωζώνη.
Οἱ Οὐκρανοὶ µετὰ τὴν καταστρο-
φικὴ ἀνάµιξη τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας
τους, ἔχουν φτάσει σήµερα στὸ
ὕψιστο σηµεῖο ἐξαθλιώσεως καὶ ζη-
τοῦν διαβεβαιώσεις ἀπὸ τοὺς
Εὐρωπαίους πὼς ἔχουν προ-
οπτικὲς νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ
παραχωροῦν κάθε τί ποὺ ἔχει σχέ-
ση µὲ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν
ἐθνικὴ κυριαρχία τους. Ζητοῦν νὰ
ἐγκαταλείψουν τὸ ἐθνικό τους νόµι-
σµα καὶ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ζώνη
τοῦ εὐρὼ γνωρίζοντας πὼς τοὺς
περιµένει ἕνα σκληρὸ πρόγραµµα
λιτότητος τουλάχιστον γιὰ δέκα
χρόνια, ἐνῷ τὴν ἴδια ὥρα δὲν κά-
νουν κἄν λόγο γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ
τῶν ἀποθεµάτων τοῦ χρυσοῦ τους,
ποὺ ἐν µέσῳ τῆς ἀναταραχῆς καὶ
τῆς κρίσης µεταφέρθηκαν5 παρά-
νοµα στὶς ΗΠΑ, στὶς 11 Μαρτίου
τοῦ 2014.

Οἱ Οὐκρανοὶ φαίνονται ἕτοιµοι νὰ
ὑποκύψουν καὶ νὰ ὑποχωρήσουν
µπροστὰ στὰ σχέδια τῆς «νέας»
οἰκουµενικῆς πραγµατικότητος ποὺ
προωθοῦν οἱ ∆υτικοὶ τόσο σὲ θρη-
σκευτικό, ὅσο καὶ σὲ πολιτικὸ ἐπί-
πεδο. Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς ὅλων
αὐτῶν τῶν γεωπολιτικῶν ἀνακατα-
τάξεων καὶ τῶν ἀναταραχῶν εἶναι
νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ οἰκουµένη σὲ µία
παγκόσµια διακυβέρνηση, κάτι
ποὺ δὲν διστάζουν οἱ πολιτικοὶ
ὅλων τῶν ἐθνικοτήτων νὰ ὁµολο-
γοῦν ὁλοένα καὶ πιὸ ἀπροκάλυπτα.
Πρὶν νὰ ἐγκατασταθεῖ ὅµως ἡ παγ-
κόσµια διακυβέρνηση φροντίζει νὰ
ἐξαθλιώνει τοὺς λαοὺς καὶ τὰ ἔθνη.
Φροντίζει νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰ
κυριαρχικά τους δικαιώµατα, ἕνα ἐκ
τῶν ὁποίων εἶναι τὸ νόµισµά τους
ποὺ εἶναι βασικὸ συστατικὸ ἀνε-
ξαρτησίας. Οἱ Οὐκρανοὶ ἔδωσαν γῆ

καὶ ὕδωρ στὴν κυριολεξία καὶ τώρα
ἐπιθυµοῦν διακαῶς νὰ ἐγκαταλεί-
ψουν τό гривня6 (hryvnia ἢ grivna),
ἀφοῦ πρῶτα ἡ κρίση τὸ εὐτέλισε
ἐντελῶς. Σὲ σύγκριση µὲ τὰ δεδο-
µένα7 πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια, τὸ
Οὐκρανικὸ νόµισµα ἔχει χάσει τὸ
60% τῆς δύναµής του, ἐνῷ τὸν Φε-
βρουάριο τοῦ 2015 βρέθηκε νὰ χά-
νει µέχρι καὶ τὸ 75%.

Οἱ λαοὶ τῆς γῆς πρέπει νὰ συνει-
δητοποιήσουν πὼς ἡ ἐλευθερία καὶ
ἡ ἀνεξαρτησία τους στηρίζεται σὲ
τρία πράγµατα: Στὴν θρησκεία,
στὴν ἱστορία καὶ στὴν γλώσσα
τους. Αὐτὸ τὸ γνωρίζει καλὰ ἡ ∆ύση
καὶ γι’ αὐτὸ πολεµάει µετὰ πάθους
νὰ τὰ ἐξαλείψει ἀπὸ κάθε ἔθνος καὶ
ἰδιαίτερα ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες
χῶρες. Ὁ µεγάλος ἐχθρός τῆς παγ-
κόσµιας οἰκουµενικῆς διακυβέρνη-
σης εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, γιατί πλά-
θει καὶ διαµορφώνει ἐλεύθερους
καὶ σκεπτόµενους ἀνθρώπους,
ποὺ ἔχουν βαθειὰ πίστη καὶ ἐλπίδα
ὄχι σὲ ἄνθρωπο ἀλλὰ στὸν Θεό.

Ἡ σύγχρονη ∆ύση προβάλλει τὸ
ἀθεϊστικὸ πρότυπο ποὺ δὲν ἔχει
ἐλπίδα καὶ δὲν ὁδηγεῖ πουθενά,
ἀλλὰ αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ἀντικείµενο
προσεχοῦς µελέτης µας. Αὐτὸ ποὺ
πρέπει νὰ κρατήσουµε ἀπὸ τὸ πα-
ράδειγµα τῆς Οὐκρανίας εἶναι πὼς
προδόθηκε ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἐλπίδα
καὶ τὴν στροφή της πρὸς τὴν ∆ύση
καὶ ἰδιαίτερα τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση, ἡ ὁποία ἀφοῦ τὴν χρησιµοποί-
ησε τὴν ἐγκατέλειψε κατεστραµµέ-
νη. Τὸ πέρασµα τῶν ∆υτικῶν ἀπὸ
ὁποιοδήποτε κράτος ἦταν, εἶναι καὶ
θὰ εἶναι πάντοτε καταστροφικό.
Ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες τὸ βιώνουµε πε-
ρισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο λαὸ στὴν
Εὐρώπη, ἐξαιτίας τοῦ ὅτι –παρὰ τὴν
κατάντια µας- διαφυλάσσουµε πε-
ρισσότερο ἀπὸ ὅλους ἀνόθευτο τὸ
Ὀρθόδοξο πνεῦµα.

Μ.Β.
Σηµειώσεις:

1. Τὸ πρῶτο συνθετικό, «euro»
εἶναι προφανὲς καὶ σημαίνει Εὐρώ-
πη. Τὸ δεύτερο συνθετικὸ «maidan»
εἶναι σχεδὸν ἄγνωστο στὴν Δύση.
Πρόκειται γιὰ μία λέξη Περσικῆς
καταγωγῆς, ἡ ὁποία πιθανὸν καθιε-
ρώθηκε στὴν Οὐκρανία μέσῳ τῶν
Ὀθωμανῶν, ποὺ σημαίνει «πλατεῖα»
ἢ «ἀνοικτὸς χῶρος». Ὡστόσο, μετα-
φράζοντας τὴν ὡς «europesquare» θὰ
ἦταν μὲν τεχνικὰ πιὸ ἀκριβής, ἀλλὰ
συναισθηματικὰ πολὺ φτωχὴ,
ἐπειδὴ οἱ δύο ἔννοιες ποὺ περικλείει
ταυτόχρονα ἡ λέξη «maidan» σημαί-
νουν πολὺ περισσότερα. 2.
http://on.rt.com/g8n03t 3. http://ti-
nyurl.com/maf8a8j 4. Πρόκειται γιὰ
ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σατανικὰ μυαλὰ
στὴν σύγχρονη ἱστορία. Γεννήθηκε
στὶς 27 Μαΐου 1923 καὶ εἶναι Ἀμερι-
κανὸς ἀκαδημαϊκὸς καθηγητὴς πο-
λιτικῆς ἐπιστήμης καὶ διεθνῶν σχέ-
σεων, συγγραφέας καὶ διπλωμάτης.
Κυριάρχησε στὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν
ἐκτέλεση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
τῶν Η.Π.Α. ἀπὸ τὸ 1969 ὡς τὸ 1977,
ἐπὶ προεδρίας τοῦ Richard Milhous
Nixon (1969-1974) καὶ τοῦ Gerald Ru-
dolph "Jerry" Ford Jr. (1974-1977), ὡς
σύμβουλος ἐθνικῆς ἀσφάλειας (Na-
tional Security Advisor) καὶ ὑπουργὸς
τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἀμοραλιστής,
στυγνός, κυνικὸς ἔχει διαδραματίσει
πρωταγωνιστικὸ ρόλο σὲ πολλὰ ζη-
τήματα ποὺ ἔχουν ἀλλάξει σὲ μεγά-
λο βαθμὸ τὶς τύχες πολλῶν κρατῶν
καὶ χιλιάδων ἀνθρώπων. Σήμερα,
στὰ 91 του, πολλοὶ ἰσχυρίζονται -καὶ
ὄχι ἄδικα- πὼς ἀκόμα ἐπηρεάζει τὴν
πολιτικὴ τῶν Η.Π.Α. καὶ ὄχι μόνο. 5.
http://www.gata.org/node/13754 6. Ἐ -
θνικὸ Οὐκρανικὸ νόμισμα 7. http://ti-
nyurl.com/a5h3ol3 

Γιὰ τὸ ἀπαράδεκτο καὶ δυσάρε-
στο φαινόµενο τῆς ἐνδοσχολικῆς
βίας καὶ γενικότερα τοῦ ἐκφοβισµοῦ
ἀξίζει νὰ σκεφθοῦµε καὶ µερικὲς
ἄλλες πλευρὲς τοῦ ὅλου θέµατος.

Ὑπογραµµίζουµε µεταξὺ ἄλλων
ὡς βαθύτερα αἴτια καὶ τὰ κάτωθι:
Πρῶτον, ἡ ἐξακολουθούµενη
ὕπαρξη τῆς ἐλάχιστης σχολικῆς
πειθαρχίας σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν
ἀδιαφορία καὶ ἐγκατάλειψη τῆς παι-
δευτικῆς ἀγωγῆς. ∆εύτερον, ἡ µὴ
διδασκαλία ὑψηλῶν πνευµατικῶν
καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἰδανικῶν, ἀλλ’
ἀντιθέτως ἡ συνεχὴς καλλιέργεια
µονόπλευρης ὑπερτροφικῆς µόρ-
φωσης τῆς διάνοιας. Τρίτον, ὁ ἐξο-
βελισµὸς τοῦ ἱερέως – πνευµατικοῦ
ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ὁ ὁποῖος συµβού-
λευε, στήριζε, βοηθοῦσε καὶ ἐνί-
σχυε πνευµατικῶς τοὺς νέους καθ’
ὅτι «χαλεπὸν ἡ νεότης, εὐεξαπάτη-
τος καὶ εὐόλισθος». Τέταρτον αἴτιον
εἶναι ἡ µὴ κατάλληλη παρουσίαση
ἐξαιρέτων ἠθικῶν προτύπων στὴ
µαθητιῶσα νεολαία ἀπὸ τὸν χῶρο
τῆς µακραίωνης ἑλληνικῆς ἱστο-
ρίας, τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν γένει τῆς

ἐπιστήµης καὶ πέµπτον, ἡ ἀπουσία
τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς ὡς ἀπορ-
ρέει ἀπὸ τὰ κείµενα τοῦ Εὐαγγελίου
ὅπου εὑρίσκεται καὶ τὸ κορυφαῖο
µήνυµα «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».

Βεβαίως κατὰ καιροὺς ἀναλαµ-
βάνονται ἀπὸ διαφόρους φορεῖς
ποικίλες πρωτοβουλίες πρὸς κατα-
πολέµησιν τοῦ κακοῦ φαινοµένου
τῆς βίας στὰ σχολεῖα καὶ τῆς προ-
στασίας τῶν παιδιῶν καὶ καλὲς εἶναι
αὐτὲς οἱ προσπάθειες, ἀλλὰ ἀξίζει
νὰ µελετηθοῦν προσεκτικότερα καὶ
τὰ παραπάνω σηµεῖα. 

Ἂν οἱ κορυφαῖοι σοφοὶ Ἱεράρχες
γράφουν: Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς
«παίδευσις εἶναι τὸ πρῶτον ἀγα-
θόν», Βασίλειος ὁ Μέγας «ἀναγ-
καία ἡ τῆς παιδείας ἐπίγνωσις πρὸς
τε τὴν αἵρεσιν τῆς ὠφελίµου παιδεί-
ας καὶ πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἀνοήτου
καὶ βλαβερᾶς» καὶ Χρυσόστοµος ὁ
ἱερὸς «µέγα τῆς ψυχῆς ἐφόδιον τὰ
ἱερὰ µαθήµατα», τότε, πῶς ἐµεῖς νὰ
µὴ λάβουµε ὑπ’ ὄψιν µας τὸν γενικὸ
κανόνα «ἀρετῆς ἀπούσης ἅπαντα
περιττά».

Ἡ ἐνδοσχολικὴ βία
Τοῦ Παν. Ἀρχιµ. π. Χρυσοστόµου K. Παπαθανασίου

Ἀπέτυχες; Διάβασε αὐτό…

Σήµερα, ἀδελφοί µου χριστιανοί,
θά σᾶς ἑρµηνεύσω τόν 8ο ψαλµό.
Παρακαλῶ νά ἔχω τήν προσοχή
σας, γιά νά ἀπολαύσετε τά νοήµατα
τοῦ ὑπέροχου αὐτοῦ ψαλµοῦ.

1. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλµοῦ αὐτοῦ
ρίπτει ἕνα βλέµµα στόν οὐρανό καί
τήν γῆ καί ἀπό τήν ὀµορφιά καί τήν
ἁρµονία τῶν δηµιουργηµάτων
ξεσπᾶ σέ ὕµνο στόν Θεό καί λέγει:
«Κύριε, Κύριέ µας, πόσο θαυµαστό
εἶναι τό ὄνοµά Σου σέ ὅλη τήν γῆ. Ἡ
µεγαλοπρέπειά Σου εἶναι πάρα πά-
νω ἀπό τούς οὐρανούς» (στίχ. 2)! 

Πραγµατικά, ἀδελφοί µου, ἡ
ὡραιότητα καί ἡ τάξη στό σύµπαν
µᾶς κάνει νά ξεσπᾶµε σέ δοξολογία
πρός τόν ∆ηµιουργό Θεό µας καί νά
λέµε µαζί µέ τόν ἄλλο ψαλµωδό:
«Ὡς ἐµεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύ-
ριε, πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας»
(Ψαλµ. 103,24)!

2. Ἀλλά εἶναι µερικοί, θολωµένοι
στήν ψυχή, πού δέν βλέπουν αὐτό
τό µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στήν δηµιουρ-
γία Του καί ὄχι µόνο δέν τό βλέ-
πουν, ἀλλά ἀντίθετα, στρέφονται
ἐχθρικά πρός τόν Θεό. Εἶναι οἱ ἀπι-
στοῦντες στόν Θεό, πού ὁ ποιητής
µας ἐδῶ τούς λέγει «ἐχθρούς» καί
«ἐκδικητάς». Αὐτούς ὅµως ὁ Θεός
γνωρίζει νά τούς ταπεινώνει µέ τά
µικρά θηλάζοντα νήπια, τά ὁποῖα,
ἀντίθετα πρός αὐτούς, ὅταν δοῦν
τόν ἔναστρο οὐρανό µέ σκιρτήµατα
καί φωνές καί ἀναπηδήµατα ἐκφρά-
ζουν τόν θαυµασµό τους στό µεγα-
λεῖο τοῦ Θεοῦ. Λέγει λοιπόν ὁ ψαλ-
µωδός: «Ἐκ στόµατος νηπίων καί
θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον, ἕνεκα
τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι
ἐχθρόν καί ἐκδικητήν» (στίχ. 3). Καί
ἄν αὐτά τά θηλάζοντα νήπια ἐκδη-
λώνονται µέ τόν τρόπο τους δοξο-
λογικά στόν Θεό, πόσο θά ἔπρεπε
νά τό κάνουν αὐτό οἱ µεγάλοι στήν
ἡλικία ἄνθρωποι, πού ἔχουν νοῦν. 

3. Πρέπει νά εἶναι νύκτα πού ὁ
ψαλµωδός ἔκανε τόν ψαλµό του,
γιατί ἀπό τό βλέµµα του στόν οὐρα-
νό λέει µόνο γιά σελήνη καί ἀστέρια
καί ὄχι γιά ἥλιο (βλ. στίχ. 4). Μετά δέ
ἀπό τόν οὐρανό ὁ ποιητής µας
στρέφεται πρός τήν γῆ καί βλέπει
τόν µικρό ἄνθρωπο καί σκέπτεται
καί λέγει στόν Θεό: Τί εἶναι ὁ ἄνθρω-
πος, µπροστά σέ ὅλο αὐτό τό µεγα-
λεῖο τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε νά τόν
θυµᾶσαι καί νά φροντίζεις γι᾽ αὐτόν;
«Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι µιµνήσκῃ
αὐτοῦ, ἤ υἱός ἀνθρώπου, ὅτι ἐπι-
σκέπτῃ αὐτόν;» (στίχ. 5)! Ἐπιθυµῶ
ἐδῶ, ἀδελφοί µου χριστιανοί, νά
ἀκούσετε τόν πανεπιστηµιακό µου
∆ιδάσκαλο Βασίλειο Βέλλα πόσο
ὡραῖα σχολιάζει τόν στίχο αὐτό τοῦ
ψαλµωδοῦ µας. Ὁ ψαλµωδός µας,

ὅπως εἴπαµε, µετά τήν ἐνατένιση
τοῦ οὐρανοῦ στρέφεται στήν γῆ καί
ὁµιλεῖ ἀπογοητευτικά κάπως γιά τόν
µικρό ἄνθρωπο, λέγοντας στόν
Θεό, «τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὥστε νά
τόν θυµᾶσαι καί νά τόν φροντίζεις;».
Λέγει λοιπόν ὁ µακαριστός Καθηγη-
τής Βέλλας: «Ἐκεῖ ἐπάνω εἰς τόν
οὐρανόν ὁ ποιητής θά ἔβλεπε τήν
µεγαλοπρέπειαν τῶν οὐρανίων σω-
µάτων καί ἐδῶ κάτω παρά τοῖς
ἀνθρώποις τήν ἀθλιότητα. Ἐκεῖ
ἐπάνω θά ἔβλεπε τήν οὐρανίαν
ἡσυχίαν καί τάξιν νά βασιλεύῃ, ἐδῶ
δέ κάτω τήν ἀκαταστασίαν καί τήν
ἀναστάτωσιν τῶν ἀνθρώπων. Ἐκεῖ
ἐπάνω θά ἔβλεπε τό αἰώνιον καί
ἀµετάβλητον τῶν οὐρανίων σωµά-
των, ἐδῶ δέ κάτω τήν µεταβλητότη-
τα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκεῖ ἐπάνω θά
ἔβλεπε ὁ ποιητής µας τό ἄπειρον
τῶν ἀστέρων πλῆθος καί ἐδῶ κάτω
τόν πεπερασµένον ἄνθρωπον.
Ἀπέναντι τῶν οὐρανίων τούτων
σωµάτων ὁ ἄνθρωπος φαίνεται ὡς
µηδέν. Καί ὅµως περί αὐτοῦ φροντί-
ζει καί µεριµνᾷ ὅλως ἰδιαιτέρως ὁ
Θεός» (Ἐκλεκτοί Ψαλµοί, Ἔκδοσις
3η, σ. 91)! 

4. Γιά τόν ἄνθρωπο ὁ ποιητής
µας, λέγει στήν συνέχεια ὅτι ὁ Θεός
τόν κατέστησε ἀνώτερο ἀπό ὅλα τά
δηµιουργήµατα, «λίγο κατώτερο
ἀπό τούς ἀγγέλους», τόν ἐδόξασε
καί τόν ἔκανε κυρίαρχο ὅλης τῆς κτί-
σεως. Ἀκοῦστε πῶς τό λέγει:
«Ἠλάττωσας αὐτόν βραχύ τι παρ᾽
ἀγγέλους, δόξῃ καί τιµῇ ἐστεφάνω-
σας αὐτόν καί κατέστησας αὐτόν
ἐπί τά ἔργα τῶν χειρῶν σου, πάντα
ὑπέταξας ὑπό τούς πόδας αὐτοῦ»
(στίχ. 6.7). Πραγµατικά ὁ ἄνθρω-
πος, ὅπως λέει παρακάτω ὁ ψαλ-
µωδός µας, ἐξουσιάζει ὄχι µόνο τά
κατοικίδια ζῶα, ἀλλά καί αὐτά ἀκό-
µη τά ἄγρια ζῶα τοῦ ἀγροῦ, τά πε-
τεινά πού πετοῦν στόν ἀέρα καί
τούς ἰχθεῖς τῶν θαλασσῶν καί τά
µεγάλα θαλάσσια κήτη («τά διαπο-
ρευόµενα τρίβους θαλασσῶν»,
στίχ. 9).

Ποῦ βρίσκει ὁ ποιητής µας τήν
ἀνωτερότητα αὐτή τοῦ µικροῦ
ἀνθρώπου, ὡς κυριάρχου ὅλης τῆς
κτίσεως; Τήν βρίσκει στό ὅτι ὁ
ἄνθρωπος, ἄν καί µικρός καί ἐλάχι-
στος καί µηδαµινός συγκρινόµενος
µέ τό σύµπαν, ὅµως εἶναι εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, φέρει µέσα του θεῖο στοι-
χεῖο. Στό βιβλίο τῆς Γένεσης διαβά-
ζουµε ὅτι ὁ Θεός ἐποίησε τόν
ἄνθρωπο κατά τήν εἰκόνα Του καί
κατά τήν ὁµοίωσίν Του (Γεν. 1,27).
Αὐτό κάνει τόν ἄνθρωπο ἀνώτερο
ὅλης τῆς κτίσεως: Τό ὅτι δηµιουργή-
θηκε κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁµοίωσιν
Θεοῦ.

Τό μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ εἰς τήν φύσιν
καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 8ος ΨΑΛΜΟΣ 
Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

L

Ὁ  Ἅ γ ι ο ς
Π ρ ο κ ό π ι ο ς

ὁ  Μ ε γ α λ ο µ ά ρ τ υ ς

Τὴν 8ην Ἰουλίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ Ἁγίου Μεγα-
λομάρτυρος Προκοπίου.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.

L

Κατὰ τὴν τελετὴν λήξεως τῶν μα-
θημάτων τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς Ἀπό-
στολος Βαρνάβας τὴν 25ην Ἰουνίου
ὁ Μακ. Ἀρχ. Κύπρου κ. Χρυσόστο-
μος ἀπηύθυνε χαιρετισμὸν, εἰς τὸν
ὁποῖον ἔκανε λόγον καὶ διὰ τὴν νεο-
συσταθεῖσαν Θεολογικὴν Σχολήν.
Παραθέτομεν τὸ σχετικὸν μέρος τοῦ
χαιρετισμοῦ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου:

«Ὑπὸ τὸ κράτος αἰσθηµάτων
ἱερῆς συγκίνησης, προαγόµεθα, ὡς
ἔχοµεν ἤδη πράξει τοῦτο καθηκόν-
τως µὲ τὴν ἀποστολὴ ἀδελφικῶν
γραµµάτων πρὸς τὴν Αὐτοῦ Πανα-
γιότητα τὸν ἀρχιεπίσκοπον Νέας
Ῥώµης καὶ Οἰκουµενικὸν Πατριάρ-
χην κ.κ. Βαρθολοµαῖον, νὰ ἀνακοι-
νώσωµεν ὅτι ὁ καθ’ ἡµᾶς ἁγιώτατος
καὶ ἀποστολικὸς θρόνος τοῦ ἀπο-
στόλου καὶ γενναιοµάρτυρος Βαρνά-
βα, καὶ ἡµεῖς προσωπικῶς, ἀπεφα-
σίσαµεν τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν,

ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς ἔτους, Θεολο-
γικῆς Σχολῆς ἐν Κύπρῳ.

Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου, «ἀφιεροῦται τῇ
πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι», καὶ θὰ
στεγάζεται στὰ παρὰ τὴν Ἱερὰν
Ἀρχιεπισκοπήν, πρὸς τοῦτο ἀποκα-
τασταθέντα διατηρητέα κτίρια. Εἰς
αὐτὴν θὰ γίνωνται δεκτοὶ ἀπόφοιτοι
σχολῶν Μέσης Παιδείας, διακρινό-
µενοι γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ τὸ ἦθος
τους. Θὰ καταβάλωµεν κάθε προ-
σπάθειαν, ὥστε νὰ ἀναδειχθῇ αὐτή,
εἰς τηλαυγῆ φάρον διὰ τὴν πνευµα-
τικῶς καὶ ἠθικῶς κλυδωνιζοµένην
κοινωνίαν. Ἀπὸ αὐτὴν θὰ ἐξέρχωνται
ἐργάτες στὸν ἀµπελῶνα τοῦ Κυρίου,
µὲ ἀνωτέρα µόρφωσιν, συντελεστικὴ
στὴν ἀνύψωση τοῦ θεολογικοῦ ἐπι-
πέδου τοῦ λαοῦ.

Ἡ Σχολὴ δύναται νὰ παρέχη
στοὺς νέους κληρικούς, πλήρη θεο-
λογικὴ κατάρτιση. Μία τέτοια Πανεπι-

στηµιακοῦ ἐπιπέδου Σχολή, µεγά-
λως καὶ ποικίλως θὰ συµβάλῃ στὴν
ἐξύψωση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ πο-
λυσχιδοῦς ἔργου της, πέραν τῶν κυ-
πριακῶν ὁρίων καὶ ἰδίως πρὸς τὴν
κατεύθυνση τῶν Πατριαρχείων τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Ἀφρι-
κανικῆς ἠπείρου.

∆οξολογοῦµεν τὸν Θεόν, εὐλογή-
σαντα τὴν προσπάθειαν ἡµῶν εἰς
τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν αὐτῆς.
Εἰς οὐδὲν ἀποβλέποµεν εἰ µὴ µόνον
εἰς τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὸ ἀπαραχά-
ρακτον τῆς πατρῴας ἡµῶν Ὀρθοδό-
ξου πίστεως καὶ εὐσεβείας. Τὰ ὡς
ἄνω, ἐν ἀγάπῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν χαρᾷ µε-
γάλῃ καὶ ἀγαλλιάσει πνεύµατος καὶ
καρδίας, ἐπὶ τῇ ἱδρύσει τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου, ἀνακοινούµενοι, πιστεύοµεν
ὅτι καὶ ἡ θεία Χάρις θέλει συµµερι-
σθεῖ, ἐπευλογοῦσα, τὴν χαρὰν
αὐτήν».

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου διὰ τὴν νέαν Θεολογικὴν Σχολήν

Ἡ Ἑλένη, Εἰρήνη Παλαιολογίνα
∆ραγάση, ἐπὶ 34 χρόνια Αὐτοκρά-
τειρα τοῦ Βυζαντίου, φέρουσα καὶ
τὸν ἐπίσηµο τίτλο Ἑλένη ἡ ἐν
Χριστῷ τῷ Θεῷ Αὐγούστα καὶ
Αὐτοκρατόρισσα τῶν Ρωµαίων Πα-
λαιολογίνα, ἡ µετέπειτα µοναχὴ
Ὑποµονὴ καὶ Ὁσία τῆς ὀρθοδοξίας
ἦταν σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα
Μανουὴλ τοῦ Β, τοῦ Παλαιολόγου,
καὶ µητέρα τοῦ τελευταίου καὶ θρυ-
λικοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου
τοῦ Παλαιολόγου,ποὺ ἔπεσε στὰ
τείχη τῆς Πόλης κατὰ τὴν ἅλωση
τοῦ 1453.

Ἐπίσης ἦταν µητέρα καὶ τοῦ
προτελευταίου Αὐτοκράτορα τοῦ
Βυζαντίου Ἰωάννου τοῦ ὀγδόου,
τοῦ Παλαιολόγου, ὁ ὁποῖος πιεζό-
µενος ἀπὸ τὶς δύσκολες περιστά-
σεις παραµονὲς τοῦ 1453, ἀναγκά-
στηκε νὰ ὑπογράψει στὴν ψευτο-
σύνοδο τῆς Φλωρεντίας καὶ τῆς

Φερράρας τὴν ὑποταγὴ τῆς Ὀρθο-
δοξίας στὸν Πάπα.

Κόρη τοῦ ὀρθόδοξου Σέρβου
ἡγεµόνα τῆς περιοχῆς µεταξὺ τοῦ
Στρυµόνα καὶ Ἀξιοῦ Κωνσταντίνου
∆ραγάση, ἔζησε ὡς αὐτοκράτειρα
τοῦ Βυζαντίου τὶς πιὸ δραµατικὲς
στιγµὲς τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς
Αὐτοκρατορίας πρὸ τῆς ἁλώσεως
τοῦ 1453. Ἐπέδειξε ὑποµονή, σύν -
εση, δικαιοσύνη, φιλευσπλαγχνία
καὶ ὀρθοδοξότατο φρόνηµα. Κοιµή-
θηκε τρία χρόνια πρὸ τῆς Ἁλώσε-
ως.

Εἶχε ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ καὶ ἄµεση
προστασία της τὸ ἱερὸ σκήνωµα
τοῦ Ὁσίου Παταπίου, ποὺ τότε
εὑρίσκετο στὴν Κωνσταντινούπο-
λη. Ἐπίσης εἶχε συγγένεια ἐξ ἀγχι-
στείας καὶ µὲ τοὺς τότε ἐπίσης ἀξιω-
µατούχους τοῦ Βυζαντίου καὶ συν -
εργάτες τῶν Παλαιολόγων, τοὺς

Νοταράδες, ποὺ µετακόµισαν µετὰ
τὴν ἅλωση στὰ Τρίκαλα Κορινθίας.

Ὅταν τὸ ἱερὸ σκήνωµα τοῦ Ὁσί-

ου Παταπίου λίγα χρόνια µετὰ τὴν
ἅλωση τοῦ 1453 µεταφέρθηκε
ἀπὸ τὸν ἀνιψιό της Ἀγγελῆ Νο-
ταρᾶ-παπποῦ τοῦ Ἁγίου Γερασί-
µου Κεφαλληνίας- στὸ σπήλαιο
τῶν Γερανείων Κορινθίας-πιθανό-
τατα µὲ τὴν συνοδεία Ρώσων µο-
ναχῶν-εἰκονογραφήθηκε καὶ ἡ ἴδια
σὲ µία ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες τοῦ
σπηλαίου µὲ τὴν ἐπιγραφὴ Ὁσία
Ὑποµονή. Αὐτό σηµαίνει ὅτι εἶχε
τιµηθεῖ ὡς Ὁσία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
εἰκονογραφήσεως τῶν τοιχογρα-
φιῶν (πιθανότατα µέσα τοῦ δεκά-
του πέµπτου αἰώνα). Ἡ ἀπεικόνι-
σή της αὐτὴ σῴζεται µέχρι σήµε-
ρα. (Βλέπε τὴν τοιχογραφία της
στὴ παροῦσα ἀνάρτηση, ὅπου φέ-
ρει ρωσικὸ σταυρὸ καὶ ἡ λέξη
Ὑποµονὴ εἶναι ἀνορθόγραφη).

Γιὰ πολλὰ χρόνια ἦταν ἄγνωστη ἡ
ταύτιση τῆς τοιχογραφίας τῆς Ὁσίας
Ὑποµονῆς στὸ σπήλαιο τοῦ Ὁσίου
Παταπίου στὰ Γεράνεια. Ἡ ἔρευνα
ὅµως τῶν τελευταίων δεκαετιῶν κα-
τέληξε σὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα
ἔχουν γίνει σήµερα ἀποδεκτά.
Ὑπάρχουν ὅµως ἀρκετὰ θέµατα
ποὺ χρῄζουν περαιτέρω ἔρευνας.

Ἡ Ἑλένη - Εἰρήνη Παλαιολογίνα ∆ραγάση,
Αὐτοκράτειρα τοῦ Βυζαντίου, ἡ µετέπειτα Ὁσία Ὑποµονή

Τοῦ κ. Ἰωάννου Κουτσούκου

Ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας ἀπέ-
στειλαν ἡ Διεθνὴς Συνομοσπονδία
Ποντίων Ἑλλήνων καὶ ἡ Παμπον-
τιακὴ Ὁμοσπονδία Ἑλλάδος πρὸς
τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ τὸ
Κοινοβούλιον διὰ τὴν ἐξαίρεσιν
ἀπὸ τὴν ἐξεταζομένην ὕλην τῶν
μαθητῶν τοῦ κεφαλαίου, ὅπου γί-
νεται λόγος διὰ τὴν Ποντιακὴν Γε-
νοκτονίαν. Συμφώνως πρὸς τὸ
pontos-news.gr τῆς 26ης Ἰουνίου
2015:

«NΓιὰ µία ἀκόµη φόρα γινόµα-
στε µάρτυρες τῆς ἀνακολουθίας
τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων στὸ
ζήτηµα τῆς Γενοκτονίας τοῦ Πον-
τιακοῦ Ἑλληνισµοῦ.

Μὲ ἔκπληξη πληροφορηθήκαµε
τὸ γεγονὸς τῆς ἀπαλοιφῆς ἀπὸ τὴν
ἐξεταστέα ὕλη τῶν πανελλαδικὰ
ἐξεταζόµενων µαθηµάτων τῆς Γ΄
τάξης Λυκείου γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος
2015-2016 τοῦ κεφαλαίου «Ὁ πα-
ραευξείνιος ἑλληνισµὸς κατὰ τὸ
19ο καὶ 20ό αἰώνα», ἑνὸς κεφαλαί-
ου, πού, ἂν καὶ συνοπτικὸ (µόλις 9
σελίδες), ἀναφέρεται στὴ Γενοκτο-
νία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ.

Ἀδυνατοῦµε νὰ κατανοήσουµε
τὴ στάση τοῦ Ὑπουργείου, ὅταν
µάλιστα αὐτὴ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση
µὲ τὸν καθ’ ὕλην ἁρµόδιο φορέα
(Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολι-
τικῆς) ὁ ὁποῖος καὶ εἶχε διαφορετικὴ
ἄποψη (σχετικὸ ἀπόσπασµα πρα-

κτικοῦ 31, τῆς 26-5-2015). Ἡ συγ-
κεκριµένη δὲ ἀπόφαση ἔρχεται καὶ
σὲ πλήρη ἀντίθεση µὲ τὴν Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων, καθὼς ἡ ἴδια ἡ πρό-
εδρος τῆς Βουλῆς εἶπε «Nἡ ἑλλη-
νικὴ Βουλὴ δὲν θὰ συµµετέχει
ἁπλῶς στὴν καµπάνια γιὰ τὴν ἀνα-
γνώριση τῆς Γενοκτονίας, ἀλλὰ θὰ
ἀγωνιστεῖ ἐνεργά», ἐλπίζουµε ὄχι
µὲ τέτοιες πρωτοβουλίεςN

Βέβαια, ἡ ἐπιλογὴ τῶν κεφαλαί-
ων ποὺ ἀντικατέστησαν τὸ ἐπίµα-
χο, «Ἡ ἑλληνικὴ οἰκονοµία µετὰ τὴν

Ἐπανάσταση» καὶ «Ἡ οἰκονοµία
κατὰ τὸν 19ο αἰώνα», µᾶς δηµι-
ουργεῖ τὴν πεποίθηση πὼς τὸ
Ὑπουργεῖο ἁπλὰ προσεγγίζει τὴν
ἐπιλογὴ τῆς ἐξεταστέας ὕλης τῆς
ἱστορίας µὲ γνώµονα τὴν ἐπικαιρό-
τητα. Θὰ θέλαµε νὰ ὑποµνήσουµε
πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸ πὼς
εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ ἄνθρωποι,
οἱ ὁποῖοι εἶναι προσηλωµένοι σὲ
ὑψηλότερα ἰδανικὰ καὶ ὄχι στὰ ζη-
τήµατα τῆς οἰκονοµίας καὶ τῆς ἐπι-
καιρότηταςN».

∆ιαµαρτυρία τῆς Παµποντιακῆς Ὁµοσπ. Ἑλλάδος
διὰ τὴν «ἀποσιώπησιν» τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων

13η καί 14η Ἰουλίου 2015 στήν Ἱ. Μονή ΠΕΤΡΑΚΗ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Ἁγίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Μέ τήν εὐλογία καί συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωµάτων – Πετράκη
καί τοῦ Συλλόγου «ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης» ὁ καθιερωµένος, ἀπό
τό 1969, ἑορτασµός τοῦ Προστάτου τοῦ Συλλόγου, Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ
Ἁγιορείτου θά τελεσθῆ ἐφέτος ὡς ἑξῆς:

∆ΕΥΤΕΡΑ 13η ΙΟΥΛΙΟΥ (παραµονή ἑορτῆς).
• 9.00΄ µ. µ. — 1.00΄ π. µ. ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΡΘΡΟΣ

καί Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, µετά ἀρτοκλασίας).
ΤΡΙΤΗ 14η ΙΟΥΛΙΟΥ (ἀνήµερα ἑορτῆς).
• 6.00΄ π. µ. — 8.00΄ π. µ. ΟΡΘΡΟΣ  καί Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, µετά ἀρτο-

κλασίας. 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ τιµῶντες τόν Ἅγιο νά παραστοῦν, µέ συγγενεῖς καί

γνωστούς.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, ὁδ. Ἀκαδηµίας 78∆ — 106 78

ΑΘΗΝΑ (ἰσόγειο, τηλ. 210.38.38.496, FAX: 210.38.39.509), 7.30΄—20.00΄. 
(Ἡ  Ἱερά Μονή Πετράκη εὑρίσκεται ἀνατολικά τοῦ Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΙΣΜΟΣ», ὁδ. Ἰω. Γενναδίου 14,  Ἀθήνα).

Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρό-
νων χώρα ναυτικὴ στηρίζεται ἐν
πολλοῖς εἰς τοὺς θαλασσοπόρους
της. Ἐν μέσῳ κρίσεως ἡ Ἱ. Μ. Χίου,
ἑδρεύουσα εἰς νῆσον μὲ μακραίωνον
ναυτικὴν παράδοσιν, διευκολύνει
τοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι σπουδάζουν
εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἐμπορικοῦ Ναυ-
τικοῦ, μὲ κάθε μέσον, τὸ ὁποῖον ἀδυ-
νατεῖ νὰ παράσχη τὸ κράτος. 

Συμφώνως πρὸς τὸ ierovima.gr
τῆς 11ης Ἰουνίου 2015:

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Χίου ἐνι-
σχύει τοὺς σπουδαστὲς τῆς Ἀκαδη-
µίας Ἐµπορικοῦ Ναυτικοῦ Μηχα-
νικῶν Χίου καὶ τῆς Ἀκαδηµίας

Ἐµπορικοῦ Ναυτικοῦ Πλοιάρχων
Οἰνουσσῶν ὡς πρὸς τὴν σίτιση, ὡς
πρὸς τὴν ἀπόκτηση στολῶν, ὡς
πρὸς τὴν ἐνίσχυση ἐνοικίων καὶ ὡς
πρὸς τὴν ἐπιµόρφωση. Αὐτὸ εἶναι
καθῆκον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Χίου καθὼς εἶναι µία ναυτικὴ Μητρό-
πολη καὶ αὐτὰ προσφέρονται σὲ
µελλοντικοὺς ναυτικούς. O Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Χίου
Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκος
συγκεκριµένα δήλωσε: "τὸ προσφέ-
ρουµε µὲ ὅλη τὴν καρδιά µας, ἐγὼ
εἶµαι γιὸς ναυτικοῦ καὶ πνευµατικὸς
πατέρας ναυτικῶν, τὸ προσφέρου-
µε γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἦρθαν καὶ πέρα-
σαν, ποὺ θὰ ἔλθουν καὶ θὰ περά-
σουν"».

Ἡ Ἱ. Μ. Χίου ἐνισχύει τοὺς σπουδαστὰς
τῆς Ἀκαδηµίας Ἐµπορικοῦ Ναυτικοῦ
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Νὰ παρακαλοῦµε τὸν Θεὸν νὰ
µᾶς βοηθήσει. Εἶναι τὸ
πρῶτοNκαὶ τὸ κυριότερο! Καὶ τὸ
λέω ἐκ πείρας. ∆ιότι, µὴ ἀµφιβάλ-
λετε, δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἀπάντη-
ση. Ἀκόµη καὶ γιὰ ἕνα ἄνθρωπο ὁ
ὁποῖος εὐτύχησε νὰ ἔχει καλοὺς
Πνευµατικοὺς –ὅπως ἐγώ. Καὶ
ἀπὸ τὴν παιδική µου, µάλιστα,
ἡλικία στὴν Ἑλλάδα, καὶ στὶς
Η.Π.Α. ἀργότερα, κατὰ τὴν ἐκεῖ
πενταετῆ παραµονή µου, µέχρι
καὶ τὴν ἐπιστροφή µου τὸ 1959.

Ἀπασχοληµένος τὴν περίοδο
ἐκείνη µὲ τὴν ἐπαγγελµατική µου
σταθεροποίηση, τὴν ἐπιστηµονικὴ
ἀνέλιξη καὶ τὴν ἀναπτυσσοµένη
οἰκογενειακὴ ζωή µὲ τρία παιδιά,
«δὲν εὕρισκα τὸν χρόνο ἀναζητή-
σεως Πνευµατικοῦ» --ἀπὸ λανθα-
σµένη, ἀναµφιβόλως ἐκτίµηση
τῶν πραγµατικῶν ἀναγκῶν.
Πνευµατικοῦ, µάλιστα, στοῦ ὁποί-
ου τὴν ἐµπειρία θὰ ἐναπέθετα µὲ
ἐµπιστοσύνη τὴν καλύτερη καὶ
πληρέστερη ἀντιµετώπιση τῶν
συσσωρευµένων τότε πνευµα-
τικῶν µου ἀναγκῶν. Μέχρι ποὺ
ἔφθασα σὲ µία κατάσταση, στὴν
ὁποία οἱ πολλοὶ καὶ ποικίλοι πνευ-
µατικοί µου προβληµατισµοὶ
ἐχρειάζοντο ἀκόµη περισσότερη
καὶ µεγαλύτερη βοήθεια. 

Α
Μετὰ ἀπὸ πολὺ «ἀναζήτηση»

καὶ σκέψη, ἀπεφάσισα νὰ ἐµπι-
στευθῶ τὸν ὄγκο τῶν πνευµα-
τικῆς φύσεως προβληµάτων µου
στὸν π. Μᾶρκο Μανώλη, ἐπειδὴ
ἐγνώριζε καὶ τοὺς πνευµατικούς
µου ἀγῶνες ἀπὸ ἐτῶν, διὰ τῆς
ἀρθρογραφίας µου στὸν «Ὀρθό-
δοξο Τύπο» ἀλλὰ καὶ τῶν βιβλίων,
τὰ ὁποῖα εἶχα γράψει. Καὶ ἤλπιζα
ὅτι στὸ πρόσωπό του θὰ εὕρισκα
τὴν πληρέστερη κατανόηση στὰ
προβλήµατά µου. 

Συµµετεῖχα δὲ καὶ στὸ ἱεραπο-
στολικὸ ἔργο τοῦ π. Μάρκου, τῶν
ἐξορµήσεων µὲ ὁµάδες συνερ-
γατῶν του, εἴτε στὶς Στρατιωτικὲς
Φυλακὲς τῆς Αὐλῶνος, εἴτε στὶς
Γυναικεῖες Φυλακὲς τοῦ Κορυδαλ-
λοῦ. Σὲ ἕνα πλαίσιο, δηλαδή, δρα-
στηριοτήτων µὲ τὶς ὁποῖες ἤµουν
ἐξοικειωµένος ἀπὸ τὸ παρελθόν
µου στὴ Χ.Φ.Ε. καὶ στὴ Χ.Ε.Ε. Καὶ
µὲ ὁµιλίες, ἐπίσης, σὲ θέµατα στὰ
ὁποῖα εἶχα γράψει καὶ βιβλία.

Σὲ µία ἀπὸ αὐτὲς τὶς «ἐξορµή-
σεις» µου ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπω-
ση ὁ χειρισµὸς τῶν ἀνθρώπων
ἀπὸ τὸν π. Μᾶρκο, τὸ ὀλιγοµίλητό
του, ἡ σεµνότητα καὶ τὸ ταπεινό
του φρόνηµα στὶς γυναικεῖες φυ-
λακὲς Κορυδαλλοῦ, ὅταν περνού-
σαµε πρῶτα ἀπὸ τὸ γραφεῖο τῆς
∆ιευθύντριας, γιὰ νὰ µὲ παρου-
σιάσει ὡς τὸν ὁµιλητὴ τῆς ἡµέρας.
Καὶ ἐπρόκειτο τὴν ἡµέρα ἐκείνη
γιὰ «τὸ θέµα τῶν Ναρκωτικῶν».
Μεγάλη «πληγὴ» καὶ «πρόβλη-
µα» στὶς Φυλακές, τὸ ὁποῖο ὁ π.
Μᾶρκος ἐγνώριζε καλῶς. Τὸν
ξάφνιασε ὅµως ἡ ἀπόφαση τῆς ∆ι-
ευθύντριας, λέγοντάς του ὅτι
«ἤθελε ἡ ὁµιλία τὴν ἡµέρα ἐκείνη
νὰ ἦταν γιὰ τὸ Α.I.D.S.». Ἐπειδὴ
τὸ πρόβληµά τους µὲ τὸ Α.I.D.S

ἦταν πολὺ µεγάλο στὶς Φυλακὲς
Γυναικῶν τὴν περίοδο ἐκείνη.

Ὁ π. Μᾶρκος, αἰφνιδιασµένος,
ἐστράφη ἀνήσυχος πρὸς ἐµένα
περὶ τοῦ πρακτέου. Ἡ ἀνησυχία,
ὅµως, στὴν ἔκφραση τοῦ προσώ-
που του ἠρέµησε βλέποντάς µε,
ἐπειδὴ ἀπὸ τοὺς µορφασµούς
µου ἀντελήφθη ὅτι ἐδεχόµην τὴν
ἀλλαγὴ τοῦ θέµατος τῆς ὁµιλίας.

Β
Ἡ ὁµιλία ἔγινε σ᾽ ἕνα πολὺ µε-

γάλο θάλαµο φυλακισµένων γυ-
ναικῶν, πολλὲς τῶν ὁποίων καὶ
ναρκοµανεῖς καὶ ἐλευθερίων ἠθῶν
καὶ µὲ Α.I.D.S. Καὶ ἦταν ἕνα  πρα -
γµατικὸ «πανηγύρι», µὲ ἀπόλυτη
τὴν ἑκατέρωθεν κατανόηση. Χρη-
σιµοποίησα δὲ καὶ λέξεις «ἀπὸ τὴν
δική τους γλώσσα», τόσο γιὰ τὰ
ναρκωτικὰ ὅσο καὶ γιὰ τὸ Α.I.D.S.
ἀλλὰ καὶ στὶς συνήθεις ἐκφράσεις
τῶν γυναικῶν ἐλευθερίων ἠθῶν,
ἀπὸ τὰ βιβλία µου.

Στὸ κορύφωµα τῆς «γενικῆς
εὐφορίας ἐκείνης τῆς συγκέντρω-
σης», θυµήθηκα ὅτι ὁ π. Μᾶρκος
καθόταν κάπου πίσω µου στὸ βά-
θος. Συναισθανόµενος δὲ τὸ ἐνδε-
χόµενο νὰ ἐκτιθέµεθα µὲ τὰ συµ-
βαίνοντα, ἔστρεψα τὸ βλέµµα µου
πρὸς τὰ πίσω. Καὶ «ἡ καρδιά µου
ἦρθε στὴ θέση της», διότι καὶ ὁ π.
Μᾶρκος συµµετεῖχε στὴν δηµι-
ουργηθεῖσα εὐχάριστη ἀτµόσφαι-
ρα».

Γ
Ὁ π. Μᾶρκος, στὴ διαδροµὴ τῆς

πολυετοῦς συνεργασίας µου µὲ
τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», µὲ ἐνεπι-
στεύετο σὲ διάφορα ἐπίπεδα. Μοῦ
τηλεφώνησε π.χ. κάποτε ζητών-
τας µου νὰ τοῦ πῶ: «Τί νοµίζω ὅτι
θὰ βελτίωνε τὴν προσπάθεια τοῦ
“Ὀρθοδόξου Τύπου” στὴν ἀρθρο-
γραφία καὶ στὴν ἄλλη ὕλη, ὥστε
νὰ διευρυνθεῖ τὸ ἀναγνωστικὸ κοι-
νό, νὰ προκύψουν καὶ νέοι ἀρθρο-
γράφοι». Γνώριζα δὲ «ἀπὸ πρῶτο
χέρι» γιὰ τὸν π. Μᾶρκο: τὸ πόσο
σκληρὰ ἐργάζεται, πόσο λίγο
κοιµᾶται γιὰ νὰ κάνει τὶς µεταµεσο-
νύχτιες διορθώσεις στὰ πρὸς δη-
µοσίευση κείµενα στὸν «Ὀρθόδο-
ξο Τύπο, νὰ κοιµᾶται ὕστερα γιὰ
λίγο µόνον, ὥστε νὰ εἶναι ἐγκαί-
ρως τὸ πρωὶ κάπου γιὰ τὴ Θεία
Λειτουργία, ὅπου καὶ πολλοὶ καὶ
γιὰ Ἐξοµολόγηση. Τὸ «πῶς τὰ κα-
τάφερνεNὁ Θεὸς γνωρίζει»!

∆
Στὸ δωµάτιο τοῦ σπιτιοῦ µου

στὸ ὁποῖο ἐργάζοµαι, ὅπου καὶ ἡ
βιβλιοθήκη µου, πάνω ἀπὸ τὰ ρά-
φια µὲ τὰ βιβλία ὑπάρχει, µεταξὺ
ἄλλων, καὶ µία ζωγραφικὴ παρά-
σταση τοῦ «Καλοῦ Σαµαρείτου»
κορνιζαρισµένη, στὸ πίσω µέρος
τῆς ὁποίας κάτω ἀπὸ τὴν
σφραγῖδα τοῦ κατασκευαστοῦ της
εἶναι γραµµένη ἡ χρονολογία
1880. Στὸ πιὸ ἐπάνω δὲ µέρος,
ἀναφέρονται ὀνόµατα σηµαινόν-
των προσώπων, «ἀπὸ τὰ χέρια
τῶν ὁποίων εἶχε περάσει ἡ παρά-
σταση αὐτὴ» καὶ µὲ τὶς χρονολο-
γίες, πρὶν καταλήξει στὰ δικά µου

χέρια. ∆ιάφορες δὲ ἀπορίες µου
περὶ αὐτὴν λύθηκαν µὲ ἕνα τηλε-
φώνηµά µου στὴν ἀδελφὴ τοῦ π.
Μάρκου, τὸν ὁποῖον ἀσθενοῦντα
–εὐτυχῶς ἀπὸ κάτι περαστικὸ καὶ
ἄνευ συνεπειῶν-- εἶχα ἐπισκεφθεῖ
στὸ σπίτι τους στὸν Ταῦρο πρὶν
ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Καὶ ἦταν «ἡ
ἴδια κοπέλλα» ἡ ὁποία, ἐκτελών-
τας ἐπιθυµία τοῦ ἀσθενοῦντος,
τὴν ξεκρέµασε καὶ µοῦ τὴν προσέ-
φερε ἐκ µέρους του. Καὶ ἡ παρά-
σταση τοῦ «Καλοῦ Σαµαρείτου»
ἐκ µέρους των, εἶναι «κειµήλιο»
γιὰ µένα!

Ε
Πολλὰ θυµοῦµαι ἀπὸ τὰ παλαι-

ότερα χρόνια τῆς σταδιοδροµίας
µου µὲ τὶς πολυπραγµοσύνες της,
ἔχοντας φθάσει πλέον καὶ στὰ 90
χρόνια τῆς ἡλικίας µου. Γιὰ µε-
ρικὲς δὲ ἀπὸ αὐτὲς ἔχω γράψει
στὸ βιβλίο µου «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ»
(ἀπὸ τὶς Ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ» τὸ 2008).
Στὸ ὁποῖο συµπεριέλαβα καὶ δρα-
στηριότητές µου πέραν τῆς ἀσκή-
σεως τῆς Ἰατρικῆς, ὅπως: 1)
Ἐµπειρίες ἀπὸ τὴν στράτευσή
µου –µὲ διακοπὴ τῶν σπουδῶν
γιὰ 33 µῆνες καὶ ὑπηρεσία γιὰ κά-
ποιο διάστηµα σὲ γραµµὲς τῶν
πρόσω-- γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τό-
τε τοῦ «συµµοριτοπολέµου», ὁ
ὁποῖος γιὰ λόγους πολιτικῆς σκο-
πιµότητος ὀνοµάσθηκε καὶ «ἐµφύ-
λιος». 2) Ἡ ἐµπλοκή µου --χωρὶς
νὰ εἶναι στὶς προθέσεις µου-- στὰ
συνδικαλιστικὰ τῶν ἰατρῶν καὶ µὲ
ἐκλογές, µέλος τοῦ ∆.Σ. τοῦ Ἰατρι-
κοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν (Ι.Σ.Α.) σὲ
δύο τριετίες 1984-1987 καὶ 1987-
1990. Καὶ Ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ µὲ
πολλαπλῆ καὶ δυναµικὴ δραστη-
ριοποίηση, µὲ ἔντονη καὶ τὴν
ἀρθρογραφία ἐπὶ µεγάλου εὔρους
θεµατολογίας, µέχρι τῆς ἀποχω-
ρήσεώς µου «γιὰ προσωπικοὺς
λόγους», καὶ πρὸ τῆς λήξεως τῆς
δεύτερης τριετίας. Ἔχοντας,
ὅµως, ἀποκτήσει «πολλὲς καὶ
ἀνεκδιήγητες ἐµπειρίες», οἱ
ὁποῖες δηµιούργησαν καὶ πηγὲς
συγκεντρώσεως συγγραφικῆς
ὕλης γιὰ τὴν ἀρθρογραφία µου
πρὸς τὴν κονωνία, καὶ τὰ βιβλία τὰ
ὁποῖα ἔκτοτε ἔχω γράψει. 3. Συγ-
κρούσεις, διαµάχες, στενοχώριες,
«παθήµατα» σὲ πνευµατικοὺς
ἀγῶνες, «ἐπιθανάτιες» ἐµπειρίες,
γιὰ τὶς ὁποῖες ἔγραψα καὶ βιβλίο,
ἀλλὰ καὶ «ἄλλες ἐµπειρίες» ἀπὸ
συνεργασία µὲ πολλοὺς καὶ ἐξαί-
ρετους Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας
µας. Αὐτά, ἀπετέλεσαν καὶ θέµατα
αὐτοκριτικῆς µου, γιὰ τὴν ὁποία
ἀνέκυψε ἡ ἀνάγκη νὰ προσφύγω
«σὲ ἕνα Πνευµατικὸ µὲ πεῖρα περὶ
πολλῶν θεµάτων ἐκ τῶν ποικίλων
προβληµατισµῶν µου», ὥστε νὰ
τακτοποιήσω διάφορες πνευµατι-
κές µου ὑποχρεώσεις «πρὶν κλεί-
σω τὰ µάτια µου»!

ΣΤ
Στὶς 5 Ἀπριλίου 2007, Μεγάλη

Πέµπτη τοῦ Πάσχα, εἶχα συντάξει
τὸν ἐξοµολογητικό µου κατάλογο,
ὕστερα ἀπὸ µία σκληρὴ αὐτοκρι-
τικὴ τοῦ προτέρου µου βίου.

Στὶς 17 Ἀπριλίου πέρασα τὴν
πόρτα τοῦ κελιοῦ στὴν Μονὴ Πε-
τράκη, στὴν ὁποία ἐξοµολογοῦσε
ὁ π. Μᾶρκος. Ἐντύπωση δὲ µοῦ
ἔκανε τὸ ὅτι «µὲ περίµενε», ἀπὸ
ὅ,τι φάνηκε στὶς κινήσεις τῶν
ἀνθρώπων του στὸ ἐκεῖ γραφεῖο
του. 

Ἡ προσοχὴ µὲ τὴν ὁποία µὲ
ἄκουγε. Καί, ἄκουγε χωρὶς νὰ
µιλᾶ. Μόνον ἄκουγε. ∆ὲν µὲ ἐρώ-
τησε τίποτε. Οὔτε καὶ µοῦ ἔκανε
κάποια ὑπόδειξη. Ἁπλῶς, σηκώ-
θηκε καὶ µοῦ πέρασε τὸ «Πετρα-
χήλι» πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι µου,
ἐνῷ ἐγὼ γονάτισα, καὶ µοῦ διάβα-
σε «τὴν συγχωρητικὴ εὐχή». «Μά,
πάτερ µου» –ἐρωτῶ ἐγὼ-- δὲν θὰ
µοῦ πεῖτε τίποτε, καµµιὰ παρατή-
ρηση, συµβουλές, ὑποδείξεις, τί
νὰ κάνω στὸ ἑξῆς; Σὲ ὅλα αὐτά, ἡ
ἀπάντησή του ἦταν µία καὶ µόνη:
«Συνεχίζεις ὅτι κάνεις. Αὐτὸ εἶναι
ἀρκετό».

Ζ
Ἡ τελευταία µου ἐξοµολόγηση

στὸν π. Μᾶρκο ἦταν στὶς 4 Φε-
βρουαρίου 2009, στὸν «Ἅγιο Νε-
κτάριο» τοῦ κτήµατος τῶν Τυπο-
γραφείων τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύ-
που». Ὁσάκις, πάντως, τοῦ ἀνέ-
φερα προβληµατισµούς µου µὲ
τὴν ∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία ἢ µὲ
Ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας –αὐτοὶ δὲ ἦσαν οὐκ ὀλίγοι--
πάντοτε µὲ ἄκουγε πολὺ διακριτι-
κά, χωρὶς νὰ σχολιάζει τὸν τρόπο
τῆς ἀντιµετωπίσεώς µου τῆς οἱασ-
δήποτε καταστάσεως. Βοηθώντας
µε «νὰ τὸν βρίσκω µόνος µου, µὲ
τὸν ἑαυτό µου καὶ τὴ συνείδησή
µου».

Τελευταία φορά τὸν εἶδα στὸ
Στρατιωτικὸ Νοσοκοµεῖο, ὅπου
ἐνοσηλεύετο πρὶν τὸ τέλος τῆς
ἐπίγειας ζωῆς του στὶς 16.4.2010.
Καὶ εἶµαι βέβαιος ὅτι µὲ ἀντελή-
φθη. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τοῦ εἶπα «ἀρκε-
τά»! Μοῦ χαµογέλασε δὲ ἐπιδοκι-
µαστικῶς. Μοῦ ἔδωσε καὶ τὴν
εὐχή του!

Ἐπίµετρον
Ἔχουν γραφεῖ πολλὰ γιὰ τὸν π.

Μᾶρκο ἀπὸ «εἰδήµονες», καὶ θὰ
γραφοῦν περισσότερα ὥστε νὰ
ἐκδιπλώνεται εὐρύτερα τὸ πολύ-
πλευρο ἔργο του. Τὸ µεγαλύτερο
δὲ χαρακτηριστικό του, γιὰ ὅσους
εὐτυχήσαµε νὰ γευθοῦµε τὸ µέγε-
θος τῆς προσωπικότητάς του,
ἦταν ἡ διδασκαλία διὰ τοῦ «µὴ
ὁµιλεῖν λόγοις».

Εὐγνώµων πάντων ἕνεκεν

Ἡ «ἀναζήτησις» Πνευµατικοῦ 
καὶ οἱ «καρποὶ» τῆς συνεργασίας µαζί του

ΕΙΣ MNHMHΝ TOY π. ΜΑΡΚΟΥ
Γράφει ὁ κ. Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης Καρδιολόγος, Ἄμ. Καθ. Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

† Ἀρχιμ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ:
ὁ Γέροντας, ποὺ ἀλήθευε ἐν ἀγάπῃ καὶ ἀγαποῦσε ἐν ἀληθείᾳ

Τοῦ Ἀρχιµ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, ∆ρ Θεολογίας
Ἡ θέα τοῦ ἱεροῦ σκηνώµατος

τοῦ µακαριστοῦ Γέροντος π. Γεωρ-
γίου Καψάνη, κείµενο τὴν ἡµέρα
τῆς Πεντηκοστῆς στὸ κέντρο τοῦ
ἱεροῦ Ναοῦ Κοιµήσεως τῆς Θεοτό-
κου τοῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους στὴν Σταυρούπολη τῆς
Θεσσαλονίκης, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔντο-
νη συγκίνηση, ποὺ δηµιούργησε
στὴν ψυχή µου, ἔφερε ἀντανακλα-
στικὰ στὴν µνήµη µου µία ἄλλη
εἰκόνα του, ἡ ὁποία εἶχε ἐντυπωθῆ
µέσα µου στὴν πρώτη συνάντηση
µαζί του, πρὶν ἀπὸ 44 χρόνια. Κά-
ποια ἡµέρα τοῦ φθινοπώρου τοῦ
1970, πρωτοετὴς τότε φοιτητής,
καθισµένος στὰ µεσαῖα φοιτητικὰ
ἕδρανα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, παρατή-
ρησα νὰ ἀνέρχεται στὴν ἕδρα, γιὰ
νὰ µᾶς διδάξη ἕνας πανεπιστη-
µιακὸς δάσκαλος, τὸν ὁποῖο γιὰ
πρώτη φορὰ ἀντίκρυζα. Νέος,
ὑψηλός, εὐθυτενής, εὐγενικὸς καὶ
ἀρχοντικός, µὲ ἕνα χαρακτηριστικὸ
αὐθεντικὸ χαµόγελο, ποὺ ἔκανε
φωτεινὸ ὅλο τὸ πρόσωπό του, καὶ
µὲ ἕνα τρόπο διδασκαλίας, ποὺ
διέφερε σηµαντικὰ ἀπὸ πολλῶν
ἄλλων πανεπιστηµιακῶν. Τὰ λόγια
του µὲ ἕνα παράδοξο τρόπο χτυ-
ποῦσαν τὶς βαθύτερες χορδὲς τῆς
καρδιᾶς. Ἡ ὅλη παρουσία του ἐπά-
νω στὴν ἕδρα δηµιουργοῦσε µία
πνευµατικὴ κατάνυξη. Μὲ κέρδισε
ἀπὸ τὴν πρώτη ἡµέρα. Λίγο ἀργό-
τερα, χωρὶς ἀµφιταλαντεύσεις, ἐδή-
λωσα ὅτι ἐπιθυµῶ νὰ παρακο-
λουθῶ τὸ προαιρετικὸ µάθηµα,
ποὺ δίδασκε ἐκεῖνος: Ποιµαντικὴ
τῶν φυλακισµένων. ∆ιάβαζα µὲ
ὄρεξη πολλὴ τὸ ἀντίστοιχο βιβλίο
καὶ τὸν ἀκολουθοῦσα µὲ χαρὰ στὶς
ἐπισκέψεις ποὺ κάναµε στὶς φυλα-
κές.

Παιδὶ µεγαλωµένο σὲ ἀπόµακρο
ὀρεινὸ χωριὸ τῶν Πιερίων, ποὺ
ἔβλεπα ὅλους τοὺς ἀνωτέρους
πολὺ ἀπόµακρα, δὲν τόλµησα
ποτὲ νὰ τὸν πλησιάσω περισσότε-
ρο. Τὸν θαύµαζα πάντα ἀπὸ µα-
κρυά. Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ἔµαθα
ὅτι ἐγκατέλειψε τὸ πανεπιστήµιο
καὶ ἔγινε ἱεροµόναχος. Εἶχα τὴν
εὐκαιρία λίγα χρόνια ἀργότερα νὰ
τὸν ἀκούσω ὡς εἰσηγητὴ σὲ Συνέ-
δριο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως
Θεολόγων στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ πα-
ρέµβασή µου νὰ παρατηρήσω ὅτι
«ἐνῶ ὁ πατὴρ Γεώργιος µᾶς ἀνέ-
βασε στὸν οὐρανό, ὁ δεύτερος
εἰσηγητὴς µᾶς κατέβασε ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ στὴ γῆ καὶ ὁ τρίτος ἀπὸ τὴ
γῆ στὸν Ἅδη».

Τὸν σεβαστὸ Γέροντα τὸν ξανα-
συνάντησα τὸ 1989 σὲ ἐπίσκεψή
µου στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου
Γρηγορίου στὸ Ἅγιον Ὄρος. Μὲ
δέχθηκε µὲ πολλὴ χαρά. Μὲ θυµή-
θηκε ὡς φοιτητή του, σηµειώνον-
τας µάλιστα ὅτι εἶχε ἰδιαίτερα πα-
ρατηρήσει τὴν παρουσία µου στὸ
Πανεπιστήµιο. Τὸ 1993 σὲ ἕνα τα-
ξίδι µου ἀπὸ τὴν Ἀγγλία στὴν
Ἑλλάδα, καὶ σὲ µία ἰδιαίτερα κρίσι-
µη περίοδο τοῦ βίου µου, φιλοξε-
νήθηκα γιὰ λίγες ἡµέρες στὴν Ἱερὰ
Μονὴ τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου καὶ
εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ συνοµιλήσω
ἐκτενέστερα µαζί του. Ἐνθυµοῦµαι
τὴν πνευµατικὴ συνοµιλία ποὺ κά-
ναµε περιπατώντας στὴν παραλία
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Τότε τοῦ ἐξέθεσα
τοὺς γενικώτερους προβληµατι-
σµούς µου καὶ τὴν ἐπιθυµία γιὰ τὴν
ἱερωσύνη καὶ τελικὰ τόλµησα νὲ
τοῦ ζητήσω νὰ γίνη πνευµατικός
µου. Τὶς ἑπόµενες ἡµέρες ἔκανα
τὴν πρώτη µου ἐξοµολόγηση σ’
ἐκεῖνον καὶ δέχθηκα ἐπίσηµα τὶς
πρῶτές του συµβουλές.

Ἐπιστρέφοντας ὁριστικὰ ἀπὸ
τὴν Ἀγγλία, ἔµεινα µὲ τὴν εὐλογία
του γιὰ ἕνα ἑξάµηνο στὴν Ἱερὰ Μο-
νή. Θεωρῶ ὅτι ἡ περίοδος ἐκείνη
τῆς παραµονῆς µου στὸ ἁγιορείτι-
κο Μοναστήρι ὑπῆρξε ἀπὸ τὶς
ὡραιότερες καὶ τὶς ὠφελιµώτερες
πνευµατικὰ στὸν βίο µου. Εἶχα τὴν
εὐκαιρία νὰ συναντῶ τὸν Γέροντα
συχνὰ, νὰ παρακολουθῶ τὸν τρό-
πο ποιµαντικῆς καὶ διδασκαλίας, νὰ
τοῦ ἐκθέτω τοὺς προβληµατισµούς
µου καὶ νὰ ἀκούω τὶς σοφές, ἁγιο-
πνευµατικὲς ἀπαντήσεις του. Εἶχα
τὴν αἴσθηση ὅτι εὑρισκόµουν σὲ
ἕνα πνευµατικὸ ἐργαστήριο, τὸ
ὁποῖο διηύθυνε ἔµπειρος καὶ σο-
φός πνευµατικὸς ἀρχιτέκτων, ὁ Γέ-
ροντας Γεώργιος. Ἡ στενὴ αὐτὴ
πνευµατικὴ σχέση συνεχίστηκε µέ-
χρι τὴν κοίµησή του.

Ἀπὸ ὅλα τὰ χαρίσµατα ποὺ εἶδα
νὰ κοσµοῦν τὸν Γέροντα Γεώργιο,
ἐκεῖνο ποὺ µὲ ἐντυπωσίασε περισ-
σότερο καὶ προκάλεσε τὸν θαυµα-
σµό µου, ἦταν ὁ συνδυασµὸς τῆς
ἀληθείας καὶ τῆς ἀγάπης στὴν ποι-
µαντική του διακονία.

Σὲ ὅλη τὴν ἐπικοινωνία, ποὺ εἶχα
µαζί του παρατήρησα ὅτι τὸν διέ-
κρινε µία βαθύτατη ὑπευθυνότητα
γιὰ τὸ ποιµαντικό του διακόνηµα
ὡς ἡγουµένου. Εἶχε τὴν αἴσθηση
βαρύτατης εὐθύνης ἀπέναντι στὸν
Θεὸ καὶ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ κά-
θε ἐνέργειά του. Ἐπιθυµοῦσε καὶ
ἐπεδίωκε νὰ εἶναι πάντα σύµφω-
νος µὲ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, διότι
ἦταν πεποίθησή του ἀπὸ τὴν
ἐµπειρία τῶν ἁγίων Πατέρων ὅτι
αὐτὸ ἦταν ἡ ἔκφραση τῆς αὐθεν-
τικῆς ἀληθείας.

Γνώριζε πολὺ καλὰ ὅτι οἱ ἀληθι-
νοὶ χριστιανοὶ, καὶ ἰδιαίτερα οἱ ποι-
µένες, εἶναι οἱ «περιπατοῦντες ἐν
ἀληθείᾳ» (Β΄ Ἰω. 4). Πρότυπό του
ἦτο ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ ὁποῖος «τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ
ἐν ἀληθείᾳ ἐδίδασκε καὶ οὐκ ἔµελ-
λεν αὐτῷ περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ
ἔβλεπεν εἰς πρόσωπον ἀνθρώ-
που» (Μτθ. 22,16). Παράδειγµά
του εἶχε τοὺς ἀποστόλους καὶ κατ’
ἐξοχὴν τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ
ὁποῖος σύστηνε τὸν ἑαυτό του «τῇ
φανερώσει τῆς ἀληθείας» (Β΄ Κορ.

4,2). Αὐτὸ πρακτικὰ σηµαίνει,
ὅπως ἑρµηνεύει ὁ ἅγιος Χρυσό-
στοµος, ὅτι οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χρι-
στοῦ στὴν συµπεριφορά τους δὲν
εἶχαν «οὐδὲν δολερόν, οὐχ ὑπό-
κρισιν, οὐκ εἰρωνείαν, οὐ κολα-
κείαν, οὐκ ἐπιβουλὴν καὶ ἀπάτην,

οὐκ ἄλλο τι τῶν τοιούτων οὐδέν,
ἀλλ’ ἐν ἐλευθερίᾳ πάσῃ, ἐν ἁπλότη-
τι, ἐν ἀληθείᾳ, ἐν καθαρᾷ καὶ ἀπο-
νήρῳ γνώµῃ, ἐν ἀδόλῳ διανοίᾳ,
οὐδὲν ἔχοντες συνεσκιασµένον,
οὐδὲν ὕπουλον» (Εἰς Β΄ Κορ. 3,1˙
PG 61,405).

Νοµίζω πὼς δὲν ὑπάρχει ἐκφρα-
στικώτερο κείµενο, γιὰ νὰ ἀποτυ-
πωθῆ καὶ τὸ φρόνηµα τοῦ µακαρι-
στοῦ Γέροντος Γεωργίου. Ὅλα τὰ
παραπάνω γνωρίσµατα χαρακτήρι-
ζαν καὶ τὸ σεβάσµιο πρόσωπό του.
Ἐνεργοῦσε πάντα µὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πο, τόσον στὴν καθηµερινὴ ἐπικοι-
νωνία µὲ τοὺς µοναχοὺς τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καὶ τοὺς ἁπλοὺς ἐπισκέπτες,
ὅσο καὶ στὶς συναντήσεις του µὲ ἐπι-
σήµους ἀξιωµατούχους τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τῆς Πολιτείας. Τὴν ἴδια
ἀκριβῶς τακτικὴ ἀκολουθοῦσε καὶ
στὰ γραπτά του κείµενα, ἀσχολού-
µενος µὲ καίρια θεολογικὰ ζητήµατα.
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ λόγιος ὑποτα-
κτικός του, π. Λουκᾶς Γρηγοριάτης,
«Ἡ θεολογία του δὲν ἐξυπηρετοῦσε
συµφέροντα, δὲν ἔκρυβε ἰδιοτέλεια,
καιροσκοπισµὸ ἤ ὑστεροβουλία. ∆ὲν
ὑπολόγιζε σὲ ἰσορροπίες δυνάµεων,
δὲν προσεταιριζόταν ὁµάδες, δὲν δη-
µιουργοῦσε ὁµάδες» (Ἔντυπη Εἰσή-
γηση, Ὁ π. Γεώργιος Καψάνης ὡς
θεολόγος, σ. 4). Μὲ ἕνα λόγο, σὲ κά-
θε ἐνέργειά του τὸν ἐνδιέφερε πρω-
τίστως ἡ ἀλήθεια ὡς θέληµα τοῦ
Θεοῦ.

Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὸ εἶναι τὸ
γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ ὁ µακαριστὸς Γέ-
ροντας παρέµεινε ἀµετακίνητος
ἀπὸ τὶς θέσεις ποὺ τοῦ ὑπαγόρευε
ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, εἶχε τὸ χάρι-
σµα νὰ συνδέη πάντοτε τὴν
ἐµµονὴ στὴν ἀλήθεια µὲ τὴ ἀνυπό-
κριτη ἀγάπη. Καὶ τὴν ἀγάπη τὴν
στήριζε πάντοτε στὴν ἀλήθεια. Εἶχε
στερεωµένη µέσα του τὴν Ὀρθό-
δοξη πεποίθηση ὅτι, ὅπως παρα-
τηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
«ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁµο-
ούσιες· ἐξ ὁλοκλήρου ἀλληλένδε-
τες, συµπλέκονται ἀπεριόριστα καὶ
ἀτελείωτα», ἔτσι ὥστε «ἐὰν ἡ ἀγά-
πη ἔχει γλῶσσα, τότε αὐτὴ εἶναι ἡ
ἀλήθεια καὶ ἀντίστροφα. Τὴν ἀλή-
θεια τὴν κατέχει ὅποιος κατέχει τὴν
ἀγάπη, ἐπειδὴ ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ζωὴ
τῆς ἀλήθειας, ἡ πηγὴ τῆς ἀλήθειας,
ἡ καρδιὰ τῆς ἀλήθειας» (Ἑρµηνεία
Ἐπιστολῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου, σ. 155-156).

Ὁ ἄριστος αὐτὸς συνδυασµὸς
ἀληθείας καὶ ἀγάπης, ποὺ ἀποτε-
λεῖ δεῖγµα αὐθεντικῆς Ὀρθοδόξου
πνευµατικότητος, στηριζόταν ἐπά-
νω σὲ στέρεη θεολογικὴ καὶ ἐκκλη-
σιολογικὴ βάση. Ὁ µακαριστὸς Γέ-
ροντας ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν ἀποκε-
καλυµµένη ἀλήθεια, ὅπως τὴν εἶχε
γνωρίσει ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς
Ἐκκλησίας. Κάθε ἄνθρωπο, ποὺ
στεκόταν ἀπέναντί του, τὸν ἔβλεπε
ὡς πλάσµα τοῦ Θεοῦ δηµιουργη-
µένο «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσιν
Θεοῦ» (Γέν. 1,26-27) καὶ κάθε βα-
πτισµένο ὡς τίµιο µέλος τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ
(Α΄ Κορ. 12,27).

Μὲ βάση αὐτὴν τὴν θεολογικὴ
καὶ ἐκκλησιολογικὴ θεώρηση, ὁ µα-
καριστὸς Γέροντας Γεώργιος δὲν
µποροῦσε νὰ ἀντιµετωπίση τὸν κά-
θε ἄνθρωπο παρὰ µόνον λέγοντάς
του τὴν ἀλήθεια καὶ συγχρόνως
ἀγαπώντας τον. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχη
αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ὑπερβῆ ὅλες
ἐκεῖνες τὶς ἀντίρροπες ἐσωτερικὲς
δυνάµεις, ποὺ ἀντιστρατεύονται
στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι γνωρί-
ζουµε ὅτι πολλὲς φορὲς ἡ φανέρω-
ση τῆς ἀλήθειας πρὸς τοὺς ἄλλους
γιὰ θέµατα ποὺ τοὺς ἀφοροῦν εἶναι
πολὺ πικρή καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ
ἐµφανιζόµαστε διστακτικοὶ νὰ
ποῦµε τὴν ἀλήθεια. Ἐπίσης ἡ
ἔκφραση τῆς ἀγάπης πρὸς ἐκεί-
νους ποὺ δὲν µᾶς συµπαθοῦν καὶ
µᾶς ἀντιµάχονται εἶναι δυσκολοκα-
τόρθωτη καὶ γι᾽ αὐτὸ στὶς περιπτώ-
σεις αὐτές, ἐὰν δὲν µνησικακοῦµε,
τοὐλάχιστον ἀδιαφοροῦµε. Τὸ θαυ-
µαστὸ γιὰ τὸν µακαριστὸ Γέροντα
εἶναι ὅτι κατόρθωσε στὸ δύσκολο
αὐτὸ πνευµατικὸ ἀγώνισµα νὰ
ἀναδειχθῆ νικητής. Ἀγωνίστηκε καὶ
ἐπέτυχε νὰ κάνη πράξη τὶς ἁγιο-
γραφικὲς προτάσεις, «ἀληθεύοντες
δὲ ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. 4, 15) καὶ
«ἀγαπῶµεν ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ»
(Α’ Ἰω. 3,18). Στὴν συναναστροφή
του µὲ ὁποιουσδήποτε ἀνθρώπους
ὁ Γέροντας Γεώργιος συµπεριφε-
ρόταν πάντοτε µὲ αὐθόρµητη εἰλι-
κρίνεια καὶ µὲ ἀνυπόκριτη ἀγάπη.
Καὶ αὐτὸ ἴσχυε γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέ-
τως τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τοὺς µι-
κροὺς καὶ τοὺς µεγάλους, γιὰ τοὺς
ἁπλοϊκοὺς καὶ τοὺς µορφωµένους,
γιὰ τοὺς µοναχοὺς τοῦ µοναστη-
ριοῦ καὶ γιὰ τοὺς ὑψηλόβαθµους
κληρικούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς κο-
σµικοὺς ἄρχοντες, ἀκόµη καὶ γιὰ
τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀλλοθρή-
σκους.

Ὅταν µᾶς ἐξοµολογοῦσε τὰ
πνευµατικά του παιδιὰ ἦταν ταυτό-
χρονα εὐθὺς καὶ στοργικός. Ἔτσι ἡ
εὐθύτητά του δὲν πλήγωνε, ἀλλὰ
θεράπευε, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἦταν
ντυµένη µὲ τὴ στοργή. Ἐνθυµοῦµαι
κάποτε, ποὺ ἐξοµολογήθηκα γιὰ
κάτι ποὺ ἔκανα χωρὶς νὰ ἐρωτήσω.
Μοῦ εἶπε τότε εὐθέως˙ Ἔπρεπε νὰ
ρωτήσης. Καὶ ἀµέσως µοῦ ἐξήγη-
σε, γιατὶ ἦταν λανθασµένη ἡ ἐνέρ-
γειά µου.

Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ συµβουλεύ-
ση, ὑπολόγιζε πάντοτε τὴν κατά-
σταση τοῦ συνοµιλητοῦ του καὶ
ἐνεργοῦσε διακριτικά. ∆ὲν µιλοῦσε
πάντοτε, εὐκαίρως-ἀκαίρως. Ἀνα-
ζητοῦσε τὴν κατάλληλη ὥρα καὶ
τὸν κατάλληλο τρόπο µὲ σκοπὸ
πάντα τὴν ὠφέλεια τοῦ ἄλλου. Σὲ
κάποια περίπτωση ἀδελφοῦ, ποὺ
οἱ ἄλλοι ἔκριναν ὅτι ἔπρεπε νὰ τὸν
ἐλέγξη, ἐκεῖνος ἔλεγε˙ «∆ὲν θὰ τοῦ
πῶ τίποτε, διότι δὲν µπορεῖ νὰ τὸ
σηκώση».

Τοὺς κοσµικοὺς ἄρχοντες, ποὺ
ἐπισκέπτονταν τὸ Μοναστήρι, τοὺς
ὑποδεχόταν µὲ τιµὴ καὶ εὐγένεια.
Στὶς ἰδιαίτερες ὅµως συζητήσεις
ποὺ εἶχε µαζί τους, τοὺς ἔθετε ἐρω-
τήµατα γιὰ τὴν στάση τους σὲ ἐπί-
καιρα ζητήµατα τῆς Πίστεως, ἐνῶ
παράλληλα ἀνέπτυσσε µὲ παρρη-
σία ἐνώπιόν τους τὶς ὀρθόδοξες θέ-
σεις. 

Στὶς συναντήσεις καὶ συνοµιλίες
ποὺ εἶχε µὲ αἱρετικοὺς συµπεριφε-
ρόταν µὲ αὐθόρµητη εὐγένεια καὶ
µὲ ἀνυπόκριτη ἀγάπη. Ζητοῦσε
ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς Μονῆς νὰ
τοὺς περιποιηθοῦν καὶ νὰ τοὺς δι-
ευκολύνουν σὲ ὅ,τι µποροῦσαν,
ἐνῶ ὁ ἴδιος τοὺς καλωσώριζε καὶ
τοὺς µιλοῦσε εὐγενικά. Μέσα σ’
αὐτὸ τὸ κλῖµα τῆς ἀγιοπνευµατικῆς
ἀγάπης τοὺς µιλοῦσε µὲ εἰλικρίνεια
γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεως. Τοὺς
ἔλεγε πὼς ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τὸ
πατρικὸ τους σπίτι, γεµάτο ζεστα-
σιά, µὲ στρωµένο τὸ τραπέζι καὶ µὲ
τὸν Πατέρα – οἰκοδεσπότη - νὰ
τοὺς περιµένη µὲ ἀνοιχτὴ τὴν ἀγκα-
λιά.

Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὴ ἡ
περίπτωση συναντήσεως τοῦ Γέ-
ροντος Γεωργίου µὲ τὸν Μητροπο-
λίτη τῶν Κοπτῶν κ. Bishoy καὶ τὴν
συνοδεία του, ὅταν ὁ δεύτερος,
συµπρόεδρος ὤν τοῦ Θεολογικοῦ
∆ιαλόγου µεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ
Ἀντιχαλκηδονίων, ἐπεδίωξε καὶ συν -
ήντησε τὸν Γέροντα στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ
τὸ 2003. Παραθέτω τρία µικρὰ
ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὸ χρονικὸ τῆς
συναντήσεως αὐτῆς, ὅπως τὸ κα-
τέγραψε ὁ αὐτόπτης µάρτυς, λό-
γιος ὑποτακτικὸς τοῦ Γέροντος,
Λουκᾶς Γρηγοριάτης.

«Ὁ Γέροντας καλωσώρισε εὐγε-
νικὰ καὶ ἐπιγραµµατικῶς ἔκανε τὴν
εἰσαγωγὴ στὴν συζήτηση λέγοντας
ὅτι προσευχόµεθα νὰ εὐλογήση ὁ
Κύριος νὰ γίνη µία ἕνωσις ἐν τῇ
Ἀληθείᾳ καὶ ὅτι δυστυχῶς πολλὰ
σηµεῖα τοῦ διεξαχθέντος ∆ιαλόγου
δὲν µᾶς εὑρίσκουν συµφώνους...
Πέρας στὴν συζήτησι ἔδωσε ὁ Γέ-
ροντας λέγοντας ὅτι ὀφείλουµε νὰ
προσευχώµεθα γιὰ τὴν ἑνότητα ἐν
τῇ ἀληθεῖ ἀποστολικῇ Πίστει, διότι
ἄλλως ἡ πραγµατοποίησις κάποιας
µορφῆς ἑνώσεως θὰ ὁδηγήσῃ σὲ
νέα σχίσµατα καὶ στὶς δύο πλευ-
ρές».

Ἐκφράζοντας ὁ χρονογράφος
αὐθεντικὰ τὸ πνεῦµα τοῦ Γέροντος,
δικαιολογεῖ ὡς ἑξῆς τὴν ἐνασχόλη-
ση µὲ τὸ ζήτηµα καὶ τὴν σύνταξη
σχετικῶν κειµένων: «Πονοῦµεν διὰ
τὴν διαιώνισιν τοῦ µεγάλου ἀντι-
χαλκηδονείου σχίσµατος, ἀλλὰ
ταυτοχρόνως ἀγωνιοῦµεν διὰ τὴν
ὁµολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε-
ως, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἔχοµεν τὴν ἐλπίδα
τῆς σωτηρίας µας. ∆ιὰ τὸν λόγον
αὐτὸν ἐµελετήσαµεν τὰς εἰσηγήσεις
µετὰ πάσης δυνατῆς προσοχῆς καὶ
ἐγράψαµεν µὲ πνεῦµα ἀγάπης
ἀλλὰ καὶ εἰλικρινείας» (π. Λουκᾶ
Γρηγοριάτου, Χρονικὸ τῆς Ἐπισκέ-
ψεως τοῦ Κόπτου Μητροπολίτου
∆αµιέττης κ. Μπισόϋ, 2 Ἰουνίου
2003)

Ἀναλογιζόµενος σήµερα τὴν
µακρὰ πνευµατική µου γνωριµία µὲ
τὸν µακαριστὸ Γέροντα π. Γεώργιο
Καψάνη, αἰσθάνοµαι βαθιὰ τὴν
εὐγνωµοσύνη µου πρὸς τὸν οἰκτίρ-
µονα Θεό, ποὺ µὲ ἀξίωσε νὰ ἔχω
τὴν πνευµατική του καθοδήγηση
κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια.
Καθ’ ὅλη αὐτὴ τὴν διάρκεια εἶχα τὴν
εὐκαιρία νὰ δοκιµάσω τὴν ἀπλανῆ
καὶ ἐν ἀληθείᾳ παιδαγωγία του, νὰ
γευθῶ πλουσιοπάροχα τὴν ἁγιο-
πνευµατική του ἀγάπη, καὶ τελικὰ
νὰ ἔχω πάντοτε ἐνώπιόν µου τὸ
φωτεινό παράδειγµα θεραπευτικῆς
ποιµαντικῆς διακονίας µὲ τὸν ἄρι-
στο συνδυασµὸ τῆς ἀληθείας καὶ
τῆς ἀγάπης, ὅπως τὸν περιγράφει
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος:
«Αὐτὸς εἶναι ἄριστος τρόπος θερα-
πείας, ὄχι µόνον νὰ κόβης καὶ νὰ
δηµιουργῆς πληγές, ἀλλὰ καὶ νὰ τὶς
ἐπιδένης. Αὐτὸς εἶναι θαυµαστὸς
νόµος διδασκαλίας, ὄχι µόνον νὰ
ἐλέγχης, ἀλλὰ καὶ νὰ καλλιεργῆς
καὶ νὰ παρηγορῆς» (Ὅτι ἐπικίνδυ-
νον καὶ τοῖς λέγουσιν καὶ τοῖς
ἀκούουσι τὸ πρὸς χάριν δηµηγο-
ρεῖν, 1, PG 50,653).

Ἔχοντας, λοιπόν, µαζὶ µὲ
ἄλλους πατέρες καὶ ἀδελφοὺς,
ἀπολαύσει τὸ ἁγιοπνευµατικὸ χά-
ρισµα τῆς διακρίσεως στὸν µακα-
ριστὸ Γέροντα Γεώργιο, τὸν ἀπο-
χωριστήκαµε σωµατικὰ τὴν εὐλο-
γηµένη ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ
τώρα, ἕνα χρόνο µετά, συνεχίζου-
µε νὰ προσευχόµαστε γιὰ τὴν ἀνά-
παυσή του, ἐνῶ συγχρόνως ζη-
τοῦµε τὶς δικές του εὐχὲς γιὰ τὴν
συνέχιση τοῦ πνευµατικοῦ µας
ἀγῶνος, ἐπάνω στὴν γραµµὴ ποὺ
µᾶς κληροδότησε ἐκεῖνος.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου
καὶ Ἁγίου Βλασίου ἐξεδόθη ἡ
ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις.

«Τήν Κυριακή, 14 Ἰουνίου
2015, στό Θέρµο, πραγµατοποι-
ήθηκε ἐκδήλωση µνήµης γιά τόν
ἀείµνηστο Μητροπολίτη Ἐδέσ-
σης, Πέλλης καί Ἀλµωπίας κυρό
Καλλίνικο (Ποῦλο), ὁ ὁποῖος κατα-
γόταν ἀπό τά Σιταράλωνα Θέρ-
µου, µέ ρίζες ἀπό τόν Πλάτανο
Ναυπακτίας, καί φοίτησε στό ἑξα-
τάξιο Γυµνάσιο τοῦ Θέρµου. Τήν
ἐκδήλωση διοργάνωσε ὁ ∆ῆµος
Θέρµου καί ὁ Σύνδεσµος Εὐρυτά-
νων καί Αἰτωλοακαρνάνων
«Ἑλληνοµουσεῖον-Ὅσιος Εὐγέ-
νιος ὁ Αἰτωλός», ὑπό τήν αἰγίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας
καί Ἀκαρνανίας.

Στόν Ἱερό Ναό Κοιµήσεως τῆς
Θεοτόκου Θέρµου τελέσθηκε
ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἀπό
τούς Σεβ. Μητροπολίτες Ναυπά-
κτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερό-
θεο, πνευµατικό τέκνο τοῦ ἀειµνή-
στου, Ἐδέσσης, Πέλλης καί
Ἀλµωπίας κ. Ἰωήλ, ἀνάστηµα καί
διάδοχο τοῦ ἀειµνήστου, καί Αἰτω-
λίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσµᾶ,
Ποιµενάρχη τοῦ Θέρµου.Ὁµίλησε
µέ παραστατικότητα καί ἀµεσότη-
τα ὁ Σεβασµιώτατος κ. Ἰωήλ,
σκιαγραφόντας τήν προσωπικό-
τητα τοῦ ἀειµνήστου Μητροπολί-
του µέ αὐθεντικές γραµµές καί
χρώµατα ἀπό τήν προσωπική του
µαρτυρία. Ἀκολούθησε ἀρχιερατι-
κό µνηµόσυνο καί ἔπειτα στήν
αἴθουσα τοῦ Πνευµατικοῦ Κέν-
τρου τοῦ ∆ήµου Θέρµου ἔγινε
ἐκδήλωση µέ ἀναφορά στόν τιµώ-
µενο Ἱεράρχη.

Τήν ἐκδήλωση συντόνιζε ὁ κα-
θηγητής κ. Χρῆστος Σιάσος, πρό-
εδρος τοῦ Συνδέσµου Εὐρυτάνων
καί Αἰτωλοακαρνάνων, ἐνῶ χαιρε-
τισµούς ἀπηύθυναν ὁ Ἀρχιερατι-
κός Ἐπίτροπος Παµφίας Ἀρχιµ.
π. Θεόκλητος Ράπτης, ὁ ∆ήµαρ-
χος Θέρµου κ. Σπύρος Κωνσταν-
τάρας ὡς οἰκοδεσπότης πού ἔκα-
νε ἀναφορά στήν ἀξία τοῦ ἀειµνή-
στου ὡς προσώπου ἀλλά καί τήν
σηµασία τῆς παραδόσεως πού
αὐτός ἐκπροσωποῦσε γιά τό Γέ-
νος µας, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Συν-

δέσµου κ. Γιάννης Καρυδᾶς, ὁ
ἐκπρόσωπος τῶν συγγενῶν τοῦ
ἀειµνήστου κ. Ἀθανάσιος Ποῦλος,
καί ἐκπρόσωποι διαφόρων φορέ-
ων.

Εἰσαγωγικά µίλησε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στίς ἀρετές
τοῦ Ἱεράρχου, στηρίζοντας τά λε-
γόµενά του µέ χαρακτηριστικά πα-
ραδείγµατα. Εἶπε ὅτι ὁ Θεός εὐλό-
γησε τόν ἀείµνηστο Ἱεράρχη καί
τόν ἀναδεικνύει καί µετά θάνατον
µέ θαυµαστά γεγονότα καί τήν
ἀδιάκοπη µνήµη καί ἐπίκληση τοῦ
λαοῦ πού ἐποίµανε.

Ὁ Σεβασµιώτατος κ. Ἱερόθεος
ἔκανε τήν κεντρική ὁµιλία µέ τίτλο
«Βίος καί Πολιτεία τοῦ µακαριστοῦ
Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης
καί Ἀλµωπίας κυροῦ Καλλινίκου»,
ὅπου µέ τρόπο αὐθεντικό ἀνέδει-
ξε τήν µεγάλη προσωπικότητα
τοῦ Ἱεράρχη πού κόσµησε τήν
Ἐκκλησία, ὡς µία «ὁσία µορφή»,
χαρακτηρισµός πού ἔδωσε ὁ
Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολοµαῖος γιά τόν Καλλίνικο καί
ἀποτελεῖ τόν ὑπότιτλο στό νέο,
τρίτο κατά σειρά, βιβλίο τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἀεί-
µνηστο Γέροντά του καί Ἱεράρχη
τῆς Ἐκκλησίας µας.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ οἰκεῖος
Ποιµενάρχης κ. Κοσµᾶς, πού
εὐχαρίστησε ὅλους τούς συντελε-
στές, τούς ὁµιλητές καί τούς προσ -
κεκληµένους, ἀναφέρθηκε καί σέ
κάποιες δικές τους ἐνθυµήσεις
ἀπό τόν ἀείµνηστο.

Τήν ἐκδήλωση κάλυψε τό τηλε-
οπτικό κανάλι «Ἀχελῶος TV».

Τέλος, ὁ ∆ῆµος Θέρµου, µέ τήν
χορηγία τῆς ἑταιρείας «Plagton
Α.Ε.» παρέθεσε γεῦµα στούς
προσκεκληµένους.

Ἦταν µιά κατανυκτική ἐκδήλω-
ση, κατά τήν ὁποία οἱ ὁµιλητές
ὑπογράµµισαν τήν ἁγιότητα τοῦ
βίου τοῦ µακαριστοῦ καί τήν συ-
νεχῆ καί ἔντονη µνήµη του σέ ὅλα
τά µέρη πού ἐργάσθηκε, κυρίως
στήν Μητρόπολη Ἐδέσσης, ὅπου
τό κανδήλι στόν τάφο του παρα-
µένει ἄσβηστο, ἄν καί πέρασαν
τριάντα χρόνια ἀπό τήν κοίµησή
του».

Ἐκδήλωσις μνήμης διὰ τὸν μακαριστὸν
Μητροπολίτην Ἐδέσσης Καλλίνικον

Πολλά δεινά καί µαρτύρια ὑφί-
στανται οἱ χριστιανοί ἀνά τόν κόσµο,
µάλιστα καί σήµερα στόν αἰώνα τῶν
δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἰδίως
σέ µουσουλµανικές χῶρες ἀπό φα-
νατικούς ἰσλαµιστές. Χτυπητά παρα-
δείγµατα ἔχουµε πολλά: ἀπό τόν
σφαγιασµό χριστιανῶν σέ ἐκκλησία
τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου κατά
τίς χριστουγεννιάτικες µέρες (2010-
2011) µέχρι τούς σηµερινούς µάρτυ-
ρες χριστιανούς καί ἄλλους στήν Μέ-
ση Ἀνατολή (Συρία κ.ἀ.), πού προ-
κλητικά, κατά τόν πιό φρικτό, βάρβα-
ρο καί ἀπάνθρωπο τρόπο, βασανί-
ζονται καί ἀποκεφαλίζονται.1

Λέγεται ὅτι πάνω ἀπό 100.000
εἶναι οἱ χριστιανοί µάρτυρες ἀνά τόν
κόσµο σήµερα. Τό λεγόµενο “Ἰσλα-
µικό Κράτος” προελαύνει ἀκάθεκτα
“σφάζοντας καί σκορπώντας τή φρί-
κη στή Μέση Ἀνατολή, κάτω ἀπό
τήν ἐγκληµατική ἀνοχή τῆς “πολιτι-
σµένης” ∆ύσεως!”.2 Ὁ “Ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν” τοῦ Πατριάρχου Μό-
σχας διαπιστώνει: “Γενοκτονία ὅλων
τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Μ. Ἀνατολήν
καί τήν Β. Ἀφρικήν”.3

Ποῦ εἶναι ὁ Ο.Η.Ε. καί κάποια
ἄλλη “κυρία”, πού ἐµφανιζόταν στό
παρελθόν καταδικάζουσα ἀναιτίως
καί ψευδῶς τήν Ἑλλάδα γιά δῆθεν
καταπιέσεις θρησκευτικῶν µειονοτή-
των κ.λπ., καί πού ὀνοµαζόταν “∆ιε-
θνής Ἀµνηστία”; 

Τώρα ὅλοι κωφεύουν!
Ἀλλά καί οἱ ἴδιοι οἱ µουσουλµάνοι

µέσα στό χῶρο τους στεροῦνται βα-
σικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων.
Παροιµιώδης ἔµενε ἡ πρίν ἀπό λίγα
χρόνια καταδίκη (χωρίς ἀποδείξεις)
σέ θάνατο διά λιθοβολισµοῦ, µέ τήν
κατηγορία τῆς µοιχείας, µιᾶς 43χρο-
νης Ἰρανῆς, τῆς Σακινέχ Μοχαµαντί
Ἀστιανί, µητέρας δύο παιδιῶν, πού
εἶχε φυλακιστεῖ πρίν ἀπό χρόνια. Ἡ
περίπτωση αὐτή εἶχε προκαλέσει
παγκόσµια συγκίνηση καί χιλιάδες
ἄνθρωποι εἶχαν ἑνώσει τίς φωνές
τους γιά τή σωτηρία της. Εἶναι ἡ µο-
ναδική περίπτωση; ∆υστυχῶς, ὄχι.
Στίς ἰσλαµικές χῶρες (Σαουδ. Ἀρα-
βία, Ἰράν, Ἀφγανιστάν καί Πακιστάν)
ἑκατοµµύρια γυναῖκες δέν ξέρουν
κἄν τί σηµαίνουν ἀνθρώπινα, ἀτοµι-
κά καί κοινωνικά δικαιώµατα. Στό
Ἰράν, Ἀφγανιστάν καί Πακιστάν
“βιώνουν τόν ἐφιάλτη τοῦ µαστιγώ-
µατος, τῶν ἐπιθέσεων µέ ὀξύ, τῶν
ὁµαδικῶν βιασµῶν, τῆς καταπάτη-

σης κάθε ἔννοιας ἀνθρώπινου δι-
καιώµατος, στερούµενες αὐτονόη-
τες ἐλευθερίες: νά κυκλοφοροῦν δί-
χως περιορισµούς, νά ντύνονται
ὅπως ἐπιθυµοῦν, νά ἐπιλέγουν τόν
σύζυγό τους, νά µορφώνονται, νά
ἐργάζονται. Παρά τίς σποραδικές µι-
κρές βελτιώσεις σέ γενικές γραµµές
παραµένουν θύµατα ἑνός βάρβα-
ρου µείγµατος θρησκευτικῶν πεποι-
θήσεων, φυλετικῶν “ἐθίµων”, κοινω-
νικῶν στερεοτύπων, φτώχειας καί
χαµηλοῦ µορφωτικοῦ ἐπιπέδου, µέ
ἀποτέλεσµα νά θεωροῦνται (ἀκόµη
καί βάσει τῆς νοµοθεσίας) περισσό-
τερο ἀντικείµενα - ἰδιοκτησίας τοῦ
πατέρα ἤ τοῦ συζύγου πού µπο-
ροῦν νά “παζαρευτοῦν”, νά “ἀνταλ-
λαγοῦν” καί νά κακοποιηθοῦν κατά
τό δοκοῦν”.4

Αὐτή τή “δηµοκρατική” θρησκεία
θέλουν οἱ ἀνεγκέφαλοι “ἐγκέφαλοι”
καί “σοφοί” τῆς Εὐρώπης, ἀντί τῆς
χριστιανικῆς, πού ἀποτελεῖ τή βάση
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισµοῦ. Ἄν δέν
εἶναι αὐτή ἡ ἐνέργεια πνευµατική,
πολιτιστική καί κοινωνική “αὐτοκτο-
νία”, τότε τί εἶναι;
Παραποµπές:

1. Ἡ τηλεόραση εἶναι ἀψευδής
μάρτυρας ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπερί-
γραπτων καί ἀνατριχιαστικῶν περι-
στατικῶν.

2. Ἐκκλησ. ἐφημ. “Ὀρθόδ. Τύ-
πος”, 6-3-2015, σελ. 2.

3. Ἐκκλησ. ἐφημ. “Ὀρθόδ. Τύ-
πος”, 9-1-2015, σελ. 8.

4. Δήμητρας Ραγιᾶ, “Ἡ Δύση “λι-
θοβολεῖ” τά ἔθιμα τοῦ Ἰσλάμ”, ἐφημ.
“Ἔθνος τῆς Κυριακῆς”, 29-8-2010,
σελ. 34.

Ἄλλα δημοσιεύματα: “Καταδικά-
στηκε σέ... 26 χρόνια φυλάκιση ὡς
“ἔνοχη βλασφημίας”” (ἐφημ. “Ἐλεύ-
θερη Ὥρα”, 29-11-2014, σελ. 32).
“Ἰμάμης ἐσκότωσε τήν κόρην του,
ἐπειδή ἔγινε χριστιανή!” (“Ὀρθόδο-
ξος Τύπος”, 6-3-2015, σελ.2). Πολύ
κατατοπιστικό, ὅσον ἀφορᾶ τήν
ἄσχημη θέση τῆς γυναίκας στό
“Ἰσλάμ”, εἶναι ἕνα δισέλιδο ἄρθρο μέ
τίτλο: “Γυναίκα καί Ἰσλάμ. Γυναίκα:
ἕνα πολυδύναμο ὄν ἤ μιά ἀνύπαρκτη
καί ὑποδεέστερη προσωπικότητα;”,
τῆς Εὔας Δημήτρουλα, στό εἰδικό
ἔνθετο τῆς ἐφημ. “Ἐλεύθερη Ὥρα”,
“Ἀπόκρυφη Γεωπολιτική”, 29-11-
2014, σελ. 4-5. 

Εἰς αὐτήν τήν θρησκείαν
ἀνοίγει “πόρτα” ἡ Εὐρώπη;

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

Ὁ π. Κύριλλος στὴν ἐμπεριστα-
τωμένη ὁμιλία του μεταξὺ ἄλλων
ἐτόνισε: 

«Ἕνα ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα προ-
βλήµατα τῆς ἐποχῆς µας, ποὺ κατα-
τυραννεῖ τὸν σηµερινὸ ἄνθρωπο,
εἶναι τὸ πρόβληµα τοῦ ἄγχους ἢ, ἐπὶ
τὸ ἐπιστηµονικώτερον, ἡ ἀγχωτικὴ
νεύρωση. Τὸ φαινόµενο αὐτὸ ἐπι-
κρατεῖ σὲ ὅλο τὸν πολιτισµένο κό-
σµο.

Ἡ ἐτυµολογικὴ προέλευση τοῦ
ὅρου “ἄγχος” ἀνάγεται στὸ ἀρχαῖο
ρῆµα “ἄγχω”, τὸ ὁποῖο σηµαίνει πιέ-
ζω, σφίγγω, ἀποπνίγω. Ὡς ἐκ τού-
του τὸ ἄγχος δηλώνει τὴν βίωση
ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου δυσαρέστων,
συνήθως, καταστάσεων, οἱ ὁποῖες
ἐκφράζονται µὲ τὸ αἴσθηµα τοῦ  πνι -
γµοῦ. Συνδέεται δὲ ἄµεσα µὲ τὸν φό-
βο, τὴν ψυχολογικὴ πίεση ἢ καταπίε-
ση, τὴν ἀγωνία, τὴν κατάθλιψη καὶ
γενικώτερα µὲ τὸ stress.

Ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ καὶ εἰδικώτερα
τὴν Ψυχολογία βεβαιώνεται ὅτι ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι ἔχουν, ἄλλος λιγώτερο
ἄλλος περισσότερο, τὶς κληρονο-
µικὲς ἢ ἐπίκτητες νευρώσεις, οἱ
ὁποῖες δηµιουργοῦν χίλια δυὸ καθη-
µερινὰ προβλήµατα, περαστικὰ ἢ
µόνιµα.

Τὸ ἄγχος, κατὰ τὸν δηµιουργὸ τῆς
ψυχαναλυτικῆς Σχολῆς S. Freud,
διακρίνεται σὲ φυσιολογικὸ καὶ πα-
θολογικό. Τὸ πρῶτο συνυφαίνεται
µὲ τὶς καθηµερινὲς δυσκολίες τῆς
ζωῆς καὶ ἀποτελεῖ µέρος τοῦ γενικώ-
τερου ἀνθρωπίνου «µηχανισµοῦ».
Τὸ δεύτερο γεννᾶται ἀπὸ τὴν ἀπώ-
θηση τοῦ ἀνικανοποιήτου. 

Ἡ προέλευση τοῦ ἄγχους ἀνάγε-
ται ἀπὸ ἄλλους στὰ συµπλέγµατα
κατωτερότητος, ἐνῶ ἀπὸ ἄλλους
στὶς ψυχικὲς συγκρούσεις ἀπωθη-
µένων ἐνοχῶν.

Ὡστόσο, κατὰ τοὺς ψυχαναλυτές,
µιὰ ἀγχώδης κατάσταση εἶναι δυ-
νατὸν νὰ παρουσιασθῆ, ὅταν ὑπάρ-
ξη διχασµὸς ἐξ αἰτίας συγκρούσεως
µεταξὺ µιᾶς ἀντικειµενικῆς πραγµα-
τικότητος καὶ τῆς ὑποκειµενικῆς ἀντι-
λήψεως, τὴν ὁποία ἔχει διαµορφώ-
σει ἕνα ἄτοµο γιὰ κάποιο ζήτηµα.
Στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι δυνατὸν
νὰ ἐµφανισθῆ ἐπιθετικότητα ἔναντι
τοῦ συνανθρώπου, µέσῳ τῆς ὁποί-
ας προσπαθεῖ ὁ ἀγχωτικὸς νὰ καλύ-
ψη ὑποκριτικὰ τὴν δική του ἀνεπάρ-
κεια καὶ ἀποτυχία.

Ἡ ἄποψη τῶν «ἐνθέων» ὑπαρ-
ξιστῶν ὑποστηρίζει ὅτι τὸ ἄγχος
προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγωνιώδη προσ -
πάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ κατανοή-
ση καὶ νὰ ἀποδεχθῆ τὸ πεπερασµέ-
νο τῆς ὑπάρξεώς του ἔναντι τοῦ µε-
γαλείου τοῦ ἀπείρου Θεοῦ καὶ ὡς ἐκ
τούτου νὰ προβῆ στὴν ὠφέλιµη γι’
αὐτὸν ἐπιλογή.

Ὑπάρχει, ὡστόσο, καὶ τὸ ἄγχος,
τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ ἐνδεχόµε-
νη διαταραχὴ τῶν βιολογικῶν µηχα-
νισµῶν προσαρµογῆς, ὁπότε στὴν
περίπτωση αὐτὴ παρεµβαίνει ἡ ἐπι-
στήµη µὲ ἀνάλογη θεραπευτικὴ
ἀγωγή.

∆υστυχῶς, ἡ ψυχανάλυση,
ἐγκλωβισµένη µέσα στὰ ψυχρὰ

πλαίσια τῆς ἐπιστηµονικῆς ὑποδεί-
ξεως, παραµένει στοὺς ἐξωτερι-
κοὺς µηχανισµοὺς τῆς ἀνθρωπίνης
ὑπάρξεως. Ἔτσι, παρὰ τοὺς κοµ-
πασµούς της, πολὺ λίγα ἔχει προσ -
φέρει στὸν σηµερινὸ κυρίως ἀγχω-
τικὸ ἄνθρωπο. Καὶ τοῦτο γιατὶ δὲν
ὑποψιάζεται κἂν ὅτι ὁ πάσχων
ἄνθρωπος εἶναι ἑνιαῖο ψυχοσωµα-
τικὸ ὄν.

Κατὰ τὴν θεολογικὴ θεραπευτικὴ
τῆς ποιµαντικῆς, ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο
προκαλεῖ ἐν πολλοῖς τὸ νευρωτικὸ
ἄγχος, εἶναι ἡ ἀπώθηση τοῦ αἰσθή-
µατος ἐνοχῆς. Ὅταν ἀποδεχθῆ ὁ
ἐνοχικὸς ἄνθρωπος τὴν κατάστασή
του, τὴν ἐνοχή του καὶ προχωρήση
στὴν ἐπίπονη ὁδὸ τῆς ἐξαγορεύσε-
ως καὶ ἀποκαταστάσεως τοῦ σφάλ-
µατος, αὐτοµάτως ἀπαλλάσσεται
καὶ ἀπὸ τὴν ἀγχώδη περιπέτεια.
Ἀντιθέτως, ὅταν ἀρνῆται ἐγωϊστικῶς
νὰ ἀποδεχθῆ τὴν προαναφερθεῖσα
πραγµατικότητα καὶ τὴν ἀπωθεῖ, πα-
ρέχει στὸν ἑαυτό του τὴν αἰτία τῆς
ἐµφανίσεως τοῦ νευρωτικοῦ
ἄγχους.

Ἐδῶ φανερώνεται ἡ ὠφέλεια τοῦ
µυστηρίου τῆς µετανοίας καὶ ἐξοµο-
λογήσεως. Ὁ πνευµατικὸς πατήρ
καὶ ἰατρός, ἐπικαλούµενος τὴν χάρη
τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, κατέρχε-
ται στὸ ἐσώτερο “εἶναι” τοῦ ἐξοµολο-
γουµένου, ὅπου συναντᾶ τὴν ἐνοχὴ
ἢ τὶς ἐνοχές. Τότε µὲ τὰ κατάλληλα
πνευµατικὰ φάρµακα τὶς ἀποµακρύ-
νει καὶ προσφέρει τὴν ἠρεµία καὶ τὴν
ἐσωτερικὴ εἰρήνη στὸν πάσχοντα
ἄνθρωπο. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος µᾶς
διαβεβαίωσε ὅτι οὐδεµία ἐγκόσµιος
εἰρήνη θὰ δυνηθῆ νὰ εἰρηνεύση τὸν
ἐνοχικὸ ἄνθρωπο, παρὰ µόνον ἡ ἰδι-
κή Του.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ὑποκριτικὸς
πολιτισµός µας καὶ ἡ ὑποκουλτούρα
δέν ἔχουν τὶς δυνατότητες ἐκεῖνες, µὲ
τὶς ὁποῖες θὰ µποροῦσαν νὰ βοηθή-
σουν τὸν σηµερινὸ ἀγχωµένο
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος πάσχει, διότι
δέν ἔχει δυστυχῶς τακτοποιήσει τὶς
σχέσεις του µὲ τὸν ∆ηµιουργὸ του
Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο.

Μόνον ὁ Ἐνανθρωπήσας Λόγος
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς µπορεῖ νὰ λογο-
ποιήση τὴν ὅλη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου
καὶ νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὰ καθηµε-
ρινὰ ἄγχη.

Ὀφείλουµε νὰ ἀποδεχθοῦµε τὴν
ὀντολογικὴ ἀλήθεια ὅτι ἡ ψυχολο-
γικὴ καὶ πνευµατικὴ ὡριµότητα καὶ ἡ
εἰρήνη συµβαδίζουν καὶ ἀποτελοῦν
ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ γεγονός, τὴν πρό-
οδο τῆς προσωπικότητος ἀπὸ κάθε
ἄποψη.

Εἶναι ἀνάγκη ὁ σύγχρονος ἀγχω-
µένος ἄνθρωπος νὰ ἐπανασυνδεθῆ
µὲ τὸν ∆ηµιουργό του Θεό, τὸν συν -
άνθρωπο καὶ τὸν ἑαυτό του. Μόνον
ὁ Θεὸς µπορεῖ νὰ λογοποιήση τὴν
ὅλη ζωή του, νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ
τὰ καθηµερινὰ ἄγχη καὶ νὰ τοῦ προσ -
φέρη τὴν πολυπόθητη ἐσωτερικὴ
εἰρήνη».

* Περίληψις ὁμιλίας εἰς ἐκδήλω-
σιν τοῦ Φοιτητικοῦ Μεταπτυχιακοῦ
Θεολογικοῦ Συνδέσμου εἰς τὸν Φι-
λολογικὸν Σύλλογον Παρνασσὸς (3
Ἰουνίου 2015).

Ὁ καταλύτης τῆς ἀγχωτικῆς νευρώσεως*

Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Κυρίλλου Κωστοπούλου,
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν καὶ ∆ιδάκτορος Θεολογίας
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Ὁ ἅγιος Βλάσιος ὁ Ἀκαρνάν, ὁ ἐν

Σκλαβαίνοις Ἀκαρνανίας, µέχρι
πρότινος ἦτο ἄγνωστος Ἅγιος. Ὁ
πανάγαθος Θεὸς εὐδόκησε καὶ ἐγέ-
νετο γνωστὸς εἰς τὸ χριστεπώνυµο
πλήρωµα τῆς Ὀρθοδόξου  ἡµῶν
Ἐκκλησιας. ∆ι᾽ αὐτὸ εἶναι καὶ ἕνας
ἀπὸ τοὺς ἀναριθµήτους παλαιοὺς
ἁγίους Μάρτυρας τῆς Ἐκκλη-
σίας µας. Ἀλλὰ εἶναι καὶ ἕνας
ἀπὸ τοὺς νεοφανεῖς ἁγίους
Μάρτυρας τῆς ἐποχῆς µας. Καὶ
ὅπως λέγει καὶ τὸ Ἀπολυτίκιόν
του, «ἄν καὶ ἤθλησε τοῖς πάλαι
χρόνοις ἐνεφανίσθη τελευταίως
ὡς νέος λαµπρὸς πνευµατικὸς
ἥλιος». Τὴν πρώτην ὀφθαλµο-
φανῆ ἐµφάνισίν του ὁ Ἅγιος τὴν
ἔκανε τὴν 23η Αὐγούστου τὸ
1923 εἰς τὴν εὐλαβεστάτη γε-
ρόντισσα Εὐφροσύνη Κατσαρᾶ
εἰς τὸ χωρὶον Σκλάβαινα τῆς
Ἀκαρνανίας. 

Ἐνεφανίσθη δὲ ὡς Ἀρχιερεύς
ἐνδεδυµένος ἅπασαν τὴν Ἀρχιε-
ρατικήν του στολὴν καὶ ἔλαµπεν
ὡς ἥλιος. Εἰσῆλθε διὰ νυκτὸς
ἐντὸς τῆς οἰκίας της, κεκλεισµέ-
νης τῆς θύρας, ἡ ὁποία αὐτοµά-
τως ἤνοιξε. Βλέποντας τὸν λαµ-
προφόρον αὐτὸν Ἅγιον ἡ
Εὐφροσύνη ἐταράχθη. Ἀµέσως
ὁ Ἅγιος τῆς λέγει: «Εὐφροσύνη, µὴ
φοβᾶσαι. Ἐγὼ εἶµαι ὁ Ἅγιος Βλά-
σιος ὁ Ἀκαρνάν. Ἔλα νὰ πᾶµε νὰ
σοῦ δείξω ποῦ εἶµαι θαµµένος διὰ
νὰ µὲ βγάλητε καὶ ἐκεῖ νὰ φκιάσητε
τὴν Ἐκκλησίαν µου...». Τέλος ἡ
Εὐφροσύνη ἠκολούθησε τὸν
Ἅγιον. Ἔξω ἐνῶ ἦτο σκότος, ὁ
Ἅγιος ἔλαµπε καὶ ἐφώτιζε τὸν δρό-
µον καὶ ἐβάδιζον ἀνέτως. Ἀφοῦ
ἦλθον εἰς τὸ µέσον τοῦ χωρίου
ἐσταµάτησεν ὁ Ἅγιος, καὶ δείχνον-
τας µὲ τὴν ράβδο του τὸ σηµεῖον
τοῦ τάφου του τῆς λέγει: «Νά, ἐδῶ
εἶµαι θαµµένος, ἐδῶ µὲ ἐβασάνι-
σαν καὶ µὲ ἔσφαξαν. Ἐδῶ νὰ σκά-
ψητε καὶ θὰ βρῆτε τὰ λείψανά µου.
Μαζὶ µὲ τὰ λείψανά µου θὰ βρῆτε
καὶ πέντε καρφιά. Ἐδῶ νὰ κτίσητε
τὴν Ἐκκλησία µου. Νὰ καλέσης καὶ
τὸν παπα-Κώστα ἀπὸ τὴν Πάλαι-
ρον νὰ ἔλθη καὶ αὐτός. Νὰ καλέσης
τὸν Σωτήριον Γαρίδα, τὸν Κων-
σταντῖνον Πατσούρα, τὸν Ἰωάννην
Τσουνάκα καὶ τὸν Νικόλαµον Κα-
τσαµπίρη. Αὐτοὺς νὰ τοὺς βάλης
Ἐπιτρόπους καὶ νὰ κάνετε ἐρά-
νους, διὰ νὰ κτίσητε τὴν Ἐκκλησίαν
µου. Νὰ καλέσης καὶ τὸν Μαστραγ-
γελῆ Μπίζο ἀπὸ τὴν Πάλαιρον διὰ
νὰ σκάψη καὶ θὰ βρῆτε τὰ λείψανά
µου...». 

Ὕστερα ἀπὸ ὀλίγας ἡµέρας συν -
εκεντρώθησαν καὶ ἔσκαψαν εἰς τὸ
ὑποδειχθὲν ὑπὸ τοῦ Ἁγίου σηµεῖον.
Ἔσκαπτον δὲ ἐπὶ τρεῖς ἡµέρας. Τέ-
λος εὑρέθησαν τὰ ἱερὰ λείψανα τοῦ
Ἁγίου τὴν 17ην Σεπτεµβρίου πα-
λαιὸν ἡµερολόγιον καὶ µὲ τὸ νέον
τὴν 30ὴν Σεπτεµβρίου. Τὰ δὲ λεί-
ψανα τοῦ Ἁγίου εὐωδίαζον καὶ µο-
σχοβολοῦσαν µὲ οὐράνιον θείαν
εὐωδίαν. Ἐντὸς τοῦ τάφου εὑρέθη-
σαν τὰ πέντε καρφιὰ καὶ µιὰ πέτρι-
νη πλάκα, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἦτο γε-
γραµµένη ἡ χρονολογία 1006. Τὰ
καρφιὰ, ὡς εἶπεν ὁ Ἅγιος, τὰ ἐκάρ-
φωσαν εἰς τὸ σῶµα του οἱ βάρβα-
ροι δήµιοι αὐτοῦ. Ἡ χρονολογία
1006 φανερώνει, ὅτι ὁ µαρτυρικὸς
θάνατος τοῦ Ἁγίου ἐγένετο τὸ ἔτος
1006 µ.Χ., πρᾶγµα τὸ ὁποῖον τὸ
ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος
κατὰ τὰς ἐµφανίσεις αὐτοῦ. Ἐπηκο-
λούθησαν δὲ καὶ ἄλλες ἐµφανίσεις
καὶ θαύµατα τοῦ ἁγίου Βλασίου εἰς
τὴν Εὐφροσύνη Κατσαρᾶ καὶ εἰς
ἄλλους ἀνθρώπους. 

Τέλος  δὲ κατ᾽ἐντολὴν τοῦ Ἁγίου
καὶ µὲ τὰς ἐπεµβάσεις καὶ ὑποδεί-
ξεις αὐτοῦ ἀνηγέρθη εἰς τὰ Σκλά-
βαινα καὶ ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου
τὸ 1926 ὁ ἱερὸς Ναὸς ἐπ᾽ ὀνόµατι
τοῦ Νεοφανοῦς Ἁγίου Βλασίου τοῦ
Ἀκαρνᾶνος. Ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ
Ναοῦ περιεκλείσθη καὶ ὁ τάφος τοῦ
Ἁγίου. Ἐπ᾽ αὐτοῦ σήµερον ὑπάρχει
καλλιµάρµαρος τάφος καὶ ἐπ᾽
αὐτοῦ βρίσκεται τὸ κυτίον µὲ τὰ δια-
σωθέντα ἱερὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου.
Μετὰ ταῦτα ὁ ἱερὸς αὐτὸς Ναὸς διὰ
τῶν θαυµάτων καὶ διὰ τῶν ἐµφανί-
σεων τοῦ ἁγίου Βλασίου, ποὺ συν -
εχίζονται ἀκόµη µέχρι σήµερον,

ἀνεδείχθη εἰς πνευµατικὸν προσ -
κύνηµα τῆς περιοχῆς Σκλαβαίνων
Ἀκαρνανίας.

Ἡ γερόντισσα Εὐφροσύνη Κα-
τσαρᾶ µεταξὺ τῶν ἄλλων ἐµφανί-
σεων τοῦ Ἁγίου εἰς αὐτὴν ἔλεγεν:
Ὅταν ὁ ἱερὸς Ναὸς εὑρίσκετο ἀκό-
µη εἰς τὰ θεµέλια, ἐπαρουσιάσθη
εἰς αὐτὴν ὁ ἅγιος Βλάσιος µιὰ νύκτα

µὲ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ τῆς λέγει:
«Εὐφροσύνη, πᾶµε ἐπάνω ἐκεῖ στὸ
Ναό µου νὰ κάνωµεν Ἁγιασµόν».
Ἀφοῦ µετέβησαν ἐκεῖ, ὁ Ἅγιος ἔκα-
µε τὸν Ἁγιασµόν. Κατὰ τὴν ὥραν
τοῦ Ἁγιασµοῦ ἡ Εὐφροσύνη εἶδεν
ὅτι παρουσιάσθησαν ἐκεῖ ὁλόγυρα
πολλὰ παιδάκια, τὰ ὁποῖα κρα-
τοῦσαν εἰς τὰ χεράκια τους ἀναµµέ-
να κεράκια. Ἀσφαλῶς ἦσαν τὰ παι-
δάκια ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα ἐσφαγιάσθη-
σαν καὶ ἐκάησαν ζωντανὰ καὶ αὐτὰ
ἀπὸ τοὺς βαρβάρους Ἀγαρηνούς,
µαζὶ µὲ τὸν ἅγιον Βλάσιον. Εἶναι καὶ
αὐτὰ µάρτυρες Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
εὑρίσκονται ὡς Ἀγγελούδια εἰς τὴν
Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. 

Ὁ Ἅγιος Βλάσιος ὁ Ἀκαρνὰν
κατὰ τὰ δύο τελευταῖα ἔτη, 2005 καὶ
2006, ἔκαµε πολλὲς ἐµφανίσεις καὶ
θαύµατα εἰς τὸ Τορόντο τοῦ Κα-
ναδᾶ. Ἐνεφανίσθη ὀφθαλµοφανῶς
περίπου δέκα φορὲς εἰς τὴν εὐλα-
βεστάτην Ἀθανασίαν Νεδέλκου καὶ
ὡµίλησε µετ᾽αὐτῆς, ὡς νὰ ἦτο ζων-
τανός. Περισσότερες δὲ ἀπὸ δέκα
φορὲς ἐνεφανίσθη εἰς αὐτὴν ἐν
ὁράµατι καὶ ἐφανέρωσε τὰ τοῦ βίου
του, τὰ τοῦ µαρτυρίου του καὶ τὰ
τοῦ Μοναστηρίου του. Ἐφανέρωσε
δὲ καὶ τὰ ὀνόµατα τῶν συλλει-
τουργῶν του καὶ συναθλητῶν του
Κληρικῶν  καὶ ἄλλα ἄγνωστα περι-
στατικὰ ἀπὸ τὴν ζωήν του.

Συµφώνως πρὸς τὰ ὅσα ἐφανέ-
ρωσεν ὁ ἅγιος Βλάσιος εἰς τὴν
Εὐφροσύνη Κατσαρᾶ εἰς τὰ Σκλά-
βαινα τῆς Ἀκαρνανίας καὶς εἰς τὴν
Ἀθανασίαν Νεδέλκου εἰς τὸ Τορόν-
το τοῦ Καναδᾶ, οὗτος ἔζησε κατὰ
τὸ δεύτερο ἥµισυ τοῦ ἑνδεκάτου καὶ
ἀρχὰς τοῦ δεκάτου αἰῶνος. µ.Χ.
Ἐγεννήθη τὴν 18η ∆εκεµβρίου τοῦ
ἔτους 950 µ.Χ. Ὑπέστη δὲ µαρτυ-
ρικὸν θάνατος εἰς τὸ χωρὶον Σκλά-
βαινα τῆς Ἀκαρνανίας τὴν 24ην
Ἰουνίου, ἡµέραν Κυριακήν, τοῦ
ἔτους 1006 µ.Χ. εἰς ἡλικίαν 56 ἐτῶν.
Ἦτο Ἐπίσκοπος, διότι ἐνεφανίσθη
κατ᾽ἐπανάληψιν µὲ ἅπασαν τὴν
Ἀρχιερατικήν του στολήν. ∆ιέµενεν
ὡς ἡγούµενος εἰς τὸ Μοναστήρι
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς τὰ
Σκλάβαινα τῆς Ἀκαρνανίας. ∆ι᾽αὐτὸ
καὶ ὡς Ἀκαρνάν ὠνόµαζε τὸν ἑαυ-
τόν του κατὰ τὰς ἐµφανίσεις του.
Ἔλεγε: «Ἐγὼ εἶµαι  ὁ ἅγιος Βλά-
σιος ὁ Ἀκαρνάν» καὶ ἄλλα παρό-
µοια. Τὸ µαρτύριόν του, ὡς καὶ τὸ
µαρτύριον τῶν συνασκητῶν του καὶ
τῶν ἄλλων λαϊκῶν χριστιανῶν, ἐγέ-
νοντο ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνοὺς ἀγρί-
ους πειρατὰς τῆς Ἀφρικῆς.

Οἱ πειρατὲς κυρίως ἦσαν Ἀφρι-
κανοί, Ἄραβες, Ἀλγερινοί, καὶ Ἀγα-
ρηνοί. Ὡς ἐπάγγελµά τους εἶχον
τὴν ληστείαν καὶ τὸ δουλεµπόριον.
Ἐκινοῦντο εἰς ὅλα τὰ παράλια τῆς
Μεσογείου. Κυρίως  ὡς στόχους
τους εἶχον τὰ νησιὰ καὶ τὰ παράλια
τοῦ Ἰονίου πελάγους. Ἡ δὲ Ναύ-
πακτος τότε ἐλέγετο «Μικρὸ Ἀλγέ-
ρι». ∆ι᾽ αὐτὸ περισσότερον ἀπὸ
κάθε ἄλλη περιοχὴ τῆς Μεσογείου

ἐµαστίζοντο ἀπὸ τούς πειρατὰς τὰ
παράλια τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Ἡ
δρᾶσις τῶν πειρατῶν αὐτῶν εἰς τὰ
παράλια τῆς ∆υτικῆς Ἑλλάδος συν -
εχίσθη ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας. Ἄρχι-
σαν περίπου τὸν 9ον  αἰῶνα µέχρι
τὸν 18ον αἰῶνα. Οἱ πειραταὶ βάρ-
βαροι κατελάµβανον τὰς παρα-
λιακὰς  πόλεις καὶ κωµοπόλεις διὰ
νυκτὸς καὶ συνελάµβανον τοὺς κα-

τοίκους εἰς τὸν ὕπνον. Ὅσους
συνελάµβανον, ἄλλους µὲ
τοὺς ἐφόνευον κατόπιν
σκληρῶν βασανιστηρίων,
ἄλλους δὲ τοὺς ἔπαιρνον
σκλάβους καὶ τοὺς πωλοῦσαν
εἰς τὰ σκλαβοπάζαρα τῆς
Ἀφρικῆς καὶ ἀλλαχοῦ. Ἀπὸ
τοὺς  πειρατὲς αὐτοὺς ἐγένετο
καὶ τὸ µαρτύριον τοῦ ἁγίου
Βλασίου τοῦ Ἀκαρνᾶνος καὶ
τῶν σὺν αὐτῷ ἄλλων ἁγίων
Μαρτύρων εἰς τὰ Σκλάβαινα
τῆς Ἀκαρνανίας. Ἐγένετο δὲ
ὡς ἀκολούθως. 

Ὁ Ἅγιος Βλάσιος ὡς Ἀρχιε-
ρεύς, ποὺ ἦτο καὶ ἡγούµενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου εἰς τὰ Σκλάβαι-
να, τὴν 24ην Ἰουνίου τὸ 1006
µ.Χ. µαζὶ  µὲ ἄλλους ἕξ Κληρι-
κούς, τρεῖς Ἱεροµονάχους καὶ
τρεῖς Μοναχοὺς ἔκαµνον ἀγρυ-

πνίαν πρὸς τιµὴν τοῦ Τιµίου Προ-
δρόµου. Ἴσως τὸ Μοναστήρι νὰ
εἶχε καὶ παρεκκλήσιον τοῦ Τιµίου
Προδρόµου,  τὸ ὁποῖον ἑώρταζε.
Τὸ Μοναστήρι του ἑώρταζε τὴν 21
Νοεµβρίου, τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτό-
κου. Συνέβη δὲ νὰ εἶναι ἡµέρα Κυ-
ριακή.

∆ι᾽αὐτὸ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν
προσῆλθον καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ
ἄνδρες , γυναῖκες καὶ µικρὰ παιδιὰ
ἐκ τοῦ χωρίου Σκλαβαίνων, ἤ καὶ
ἀπὸ ἄλλα χωριὰ τῆς Ἀκαρνανίας.
Ὅλην τὴν νύκταν ἀγρυπνοῦσαν
πρός τιµήν τοῦ Τιµίου Προδρόµου
καί ἐδόξαζον καί ὑµνοῦσαν τὸν
πανάγαθον Θεὸν καὶ προσηύχον-
το διὰ τὴν ἰδικήν των σωτηρίαν καὶ
διὰ τὴν σωτηρίαν πάντων τῶν
εὐσεβῶν καὶ Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν. Ἀφοῦ ἐτελείωσεν ἡ Ἀκο-
λουθία τῆς ἀγρυπνίας κατὰ τὰς
πρωϊνὰς ὥρας, ὁ Ἅγιος Βλάσιος
περιβαλλόµενος καὶ ἀκολουθού-
µενος ἀπὸ τοὺς συλλειτουργούς
του Κληρικοὺς καὶ τοὺς λαϊκοὺς
χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔψαλον τὴν
φήµην τοῦ ∆εσπότου λέγοντες:
«τοῦ πατρὸς καὶ ποιµενάρχου ἡµῶν
Βλασίου πολλὰ τὰ ἔτη», εἰσῆλθον
εἰς τὸν πρόναον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
ὅπου ἦτο ἡ πέτρινη λεκάνη, διὰ
τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασµοῦ εἰς τὰς
πανηγύρεις, καὶ ἄρχισεν ὁ Ἅγιος
νὰ τελῆ τὴν Ἱερὰν Ἀκολουθίαν τοῦ
Ἁγιασµοῦ, πρὸς ἁγιασµὸν τῶν
εὐλαβῶν προσκυνητῶν ὡς συνή-
θως. Ἀσφαλῶς θὰ εἶχον τελέσει
µόνον τὴν Ἀκολουθίαν τῆς Προσ -
κοµιδῆς, ἡ ὁποία εἶναι τὸ πρῶτον
τµῆµα τῆς θείας Λειτουργίας. Μετὰ
τὸν Ἁγιασµὸν θὰ ἄρχιζε ἡ θεία Λει-
τουργία.  ∆υστυχῶς ὅµως αὐτή ἡ
θεία Λειτουργία δὲν ἐτελείωσε πο-
τέ, διότι κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς τε-
λέσεως τοῦ Ἁγιασµοῦ κατέφθα-
σαν ἐκεῖ οἱ ἄγριοι Ἀγαρηνοὶ πει-
ρατὲς µὲ τὰ ζῶα τους καβαλλαραῖοι,
οἱ ὁποῖοι ἦσαν µαυριδεροὶ καὶ µι-
σοντυµένοι, εἶχον τὰ κεφάλια τους
τυλιγµένα µὲ πανιά, φοροῦσαν εἰς
τὰ αὐτιά τους χαλκάδες (µεγάλα
σκουλαρίκια) καὶ κρατοῦσαν εἰς τὰ
χέρια τους µεγάλα σπαθιὰ ξεγυ-
µνωµένα. Ἀµέσως κατέβησαν ἀπὸ
τὰ ζῶα τους  καὶ περιεκύκλωσαν
ὅλους τοὺς παρευρισκοµένους
ἐκεῖ ἐκκλησιαζοµένους χριστια-
νούς καὶ δὲν τοὺς διέφυγε κανέ-
νας. Πάντοτε οἱ πειρατὲς καιροφυ-
λακτοῦσαν καὶ κατελάµβανον τοὺς
ἱεροὺς Ναοὺς κατὰ τὰς Κυριακὰς
καὶ τὰς ἑορτάς, εἰς τοὺς ὁποίους
εὑρίσκοντο τότε ὅλοι οἱ χριστιανοὶ
τῶν χωρίων συγκεντρωµένοι ἐκεῖ,
καὶ τοὺς συνελάµβανον µὲ εὐκο-
λίαν ὅλους. Ἀµέσως ὁ ἀρχηγός
των, ὡς ἄγριον θηρίον ἀπευθύνε-
ται πρὸς τόν Ἐπίσκοπον Βλάσιον
καὶ τὸν διατάσσει νὰ σταµατήση
τὴν Ἀκολουθίαν. Τότε ὁ ἅγιος Βλά-
σιος µὲ θάρρος καὶ ἀφόβως τοῦ
λέγει: «Νὰ τελειώσω τὴν Ἀκολου-
θίαν Ἀχµέτ Ἀλῆ, καὶ τότε κάνε ὅ,τι
θέλεις». Ὁ ἅγιος Βλάσιος πρέπει
νὰ εἶχε προορατικὸν χάρισµα. ∆ι᾽
αὐτὸ ἐγνώριζε τὸ ὄνοµα τοῦ Ἀρχη-
γοῦ καὶ τοῦ εἶπε τὸ ὄνοµά του! 

Τό Μαρτυρολόγιον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Βλασίου τοῦ Ἀκαρνάνος καί τῶν σύν αὐτῷ Μαρτύρων

Τοῦ  Ἀρχιµ. Αὐγουστίνου Κατσαµπίρη

Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς
εἰς τόν Ὑπ. ∆ικαιοσύνης

ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
τῆς ὁποίας τυγχάνει Πρόεδρος καί
θεωρῶ χρέος µου ἐφ’ ὅσον ἡ
ἀπάντησή Σας ἀπευθύνεται στόν
Πρόεδρο τοῦ Ἱεροῦ Σώµατος τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος στό ὁποῖο ἀνήκω νά σχο-
λιάσω καί νά κρίνω τίς θέσεις Σας,
τίς ὁποῖες µάλιστα ἔχετε καί δηµο-
σιοποιήσει.

Ἐπιτρέψτε µου ὡς µέλος τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ποιµε-
νάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πειραιῶς νά Σᾶς ἀναφέρω ὅτι δυσ -
τυχῶς ὅλο τό κείµενό Σας τυγχάνει
ἀνεπέρειστο, διότι ἔχει λανθασµένες
ἀφετηριακές δοµές καί, ἐνῶ ἀποδέ-
χεσθε ὅτι «ὁ γάµος καί ἡ οἰκογένεια
ἀποτελοῦν πάντοτε βασικά κύτταρα
τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου µας καί δια-
χρονικά ρυθµίζονται καί προστα-
τεύονται θεσµικά»  τήν ἴδια στιγµή
ἀντικρούετε τήν ὀρθή αὐτή θέση
ἰσχυριζόµενος «ὡστόσο, ἡ θεσµο-
θέτηση τοῦ συµφώνου συµβίωσης,
δηλαδή ἡ θεσµική κατοχύρωση µιᾶς
πιό “χαλαρῆς” ἀ̟πό τό γάµο µορφῆς
συµβίωσης δέν προωθεῖ τόν ἀτοµι-
κισµό, ἀλλά τήν αὐτονοµία, δηλαδή
τήν ἐντός πλαισίων ἐλεύθερη δια-
µόρφωση τῶν σχέσεων καί τήν
ἀνάληψη τῆς σχετικῆς διαπροσω-
πικῆς εὐθύνης. Ὑπό τήν ἔννοια
αὐτή, συµβάλλει στή διαµόρφωση
πολλῶν καί διαφορετικῶν “ἐµεῖς”,
συνειδητῶν, ἐλεύθερων καί συνάµα
ὑπευθύνων». Ἀντιλαµβάνεσθε βέ-
βαια σάν Πανεπιστηµιακός δάσκα-
λος ὅτι οἱ ἔννοιες τοῦ γάµου καί τῆς
οἰκογενείας στερούµενες τῆς ἱερότη-
τός τους ἀναπόδραστα ἀποβαίνουν
χρησιµοθηρικές καταστάσεις πού
ἀντιµετωπίζουν πλέον τό ἀνθρώπι-
νο πρόσωπο σάν χρηστικό ἀντικεί-
µενο καί δέν λαµβάνουν ὑπ’ ὄψιν
τήν ἐξόχως εὐθυνοφόρο ἔννοια τοῦ
«τέκνου» καί τήν µεγίστη ἀναγκαιό-
τητα ὑπάρξεως ὑγιειοῦς κλίµατος
γιά τήν διαµόρφωση τῆς ψυχοσω-
µατικῆς του ὀντότητας. Τό κύριο λοι-
πόν καί οὐσιαστικό καί ἐφιαλτικό
στοιχεῖο τοῦ ἰσχύοντος συµφώνου
συµβίωσης πού ἡ Νέα ∆ηµοκρατία
θεσµοθέτησε τό 2008 καί τοῦ σχεδί-
ου Νόµου πού ἀνήρτησε ἡ ἱστοσελί-
δα τοῦ Ὑπουργείου Σας τῆς συγκυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εἶναι ἡ
ἀποϊεροποίηση τῆς σχέσεως
ἀνδρός καί γυναικός µέσα στόν γά-
µο καί ἡ θεσµοθέτησή της σάν δι-
καιοπρακτικῆς σχέσης πού συνά-
πτεται καί διαλύεται µέ µία ἁπλή δή-
λωση. Εἶναι ἐνδεικτικό τό γεγονός
ὅτι στό ἀνηρτηµένο σχέδιο Νόµου
Σας προσπαθεῖτε νά ἀντιµετωπίσε-
τε νοµοτεχνικά τίς ἀτέλειες τοῦ
ἰσχύοντος νοµικοῦ πλαισίου γιά τό
σύµφωνο συµβίωσης γιατί ἔχει
ἀποτύχει ὡς θεσµός δικαίου καί ἔχει
ὁδηγήσει σέ ἀνθρώπινες τραγω-
δίες.
Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Ἀπό τήν ἀπάντησή Σας ἀλλά καί
ἀπό τήν ἄρνησή Σας νά ὁρκιστεῖτε
θρησκευτικῶς, ἀποδεικνύεται καί
εἶναι βέβαια ἀναφαίρετο δικαίωµά
Σας ὅτι δέν ἐµφορεῖσθε ἀπό µετα-
φυσική ἀναγωγή καί κατά συνέπεια
δέν πιστεύετε στήν µεταφυσική τῶν
πράξεων, ἀλλά ὁ θεσµός τοῦ γάµου
διϊστορικά χαρακτηρίζεται ἀπό τό
στοιχεῖο τῆς ἱερότητος, ὅπως µέ πο-
λύ ἐνάργεια τό διετύπωσε ὁ Ρω-
µαῖος νοµοµαθής Μοδεστίνος, διότι
χωρίς αὐτό τό στοιχεῖο, παύει νά
ἔχει τή δυναµική τῆς θυσιαστικῆς
προσφορᾶς καί τῆς ἀλληλοπεριχώ-
ρησης τῶν προσώπων πού εἶναι ἡ
καρδιά τοῦ γάµου. Συνεπῶς µέ τό
σχεδιαζόµενο νοµοθέτηµά Σας
ἀποϊεροποιεῖται διά µία εἰσέτι φορά
ὁ ἱερός θεσµός τοῦ γάµου καί µετα-
βάλλεται σέ συναλλακτικό γεγονός
πού ἀποµειώνει τόν ἀνθρώπινο βίο
καί τό τιµιώτατο ἀνθρώπινο πρόσω-
πο.

Συνεχίζοντας τήν ἀπάντησή Σας
στόν Μακαριώτατο, ἀναφέρετε ὅτι:
«Ἡ Πολιτεία ὀφείλει ἐξάλλου νὰ
ἀνταποκριθεῖ στὴ νοµικὴ καὶ ἀξιακὴ
της  δέσµευση γιὰ τὸ σεβασµὸ τῆς
ἑτερότητας κάθε προσώπου καὶ γιὰ
τὴ σταδιακὴ ἄρση τῶν διακρίσεων
λόγῳ φύλου καὶ σεξουαλικοῦ προσ -
ανατολισµοῦ... Ἀντιλαµβάνοµαι ὅτι
γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἡ ἐπαφὴ τῶν ὁµο-
φύλων συνιστᾶ ἁµαρτία, γνωρίζω
ὅµως ἐπίσης καλὰ ὅτι γιὰ τὴν ἔννο-
µη καὶ δὴ τὴν συνταγµατικὴ τάξη συν -
ιστᾶ δικαίωµα στὸν αὐτοπροσδιο-
ρισµὸ καὶ στὴ διαφορά. Ἄλλωστε, ἡ
χώρα µας σέβεται  τοὺς θεσµοὺς
τῆς Εὐρώπης καὶ µάλιστα τὶς σχε-
τικὲς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
∆ικαστηρίου τῶν ∆ικαιωµάτων τοῦ
Ἀνθρώπου».  

Ἐπιτρέψατέ µου µέ τίς µικρές µου
νοµικές γνώσεις νά παρατηρήσω
ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἐσφαλµένη ἡ θέση
Σας, διότι τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα
συνάπτονται ἄρρηκτα µέ τήν
ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἀνθρώπι-
νη ὀντολογία καί δέν εἶναι δυνατό
καί λογικά καί ἠθικά καί νοµικά νά
θεωρεῖται ἀνθρώπινο δικαίωµα κά-

θε ἐκδήλωση πού ἀνατρέπει τήν
ἀνθρώπινη φυσιολογία καί ὀντολο-
γία, δηλ. δέν µπορεῖ νά θεσµοθετη-
θεῖ σάν ἀνθρώπινο δικαίωµα ἡ πρα-
κτική ἑνός ζογκλέρ, ὁ ὁποῖος περ-
πατᾶ µέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια
ἐπάνω ἤ κάποιου ἰδιορρύθµου πού
θέλει νά πίνει νερό χρησιµοποιών-
τας λ.χ. τή µύτη του!!! Τό τραγικό τῆς
νοµοθετικῆς Σας πρωτοβουλίας καί
σκέψης εἶναι ὅτι ἀναγνωρίζετε σάν
ἀνθρώπινο δικαίωµα πού πρέπει ἡ
ἔννοµη καί συνταγµατική τάξη νά
θεσµοθετήσει γενετήσιες ἐνέργειες
καί πράξεις πού δέν ἔχουν καµµία
σχέση µέ τήν ἀνθρώπινη φύση,
ἀλλά ἀποτελοῦν τραγικές πρακτικές
παράχρησης τῆς ἀνθρώπινης φυ-
σιολογίας καί τῶν σωµατικῶν ὀργά-
νων πού τήν ὑπηρετοῦν. Ὁ Συνει-
δητός καί Ἔλλογος ∆ηµιουργός τοῦ
ἀνθρώπου, κατεσκεύασε αὐτό τό
ἐξαίρετο καί ἀνεπανάληπτο καί
ἐκπληκτικό σέ ἁρµονία καί ἀλληλοε-
πίδραση τῶν ὀργάνων δηµιούργη-
µα πού λέγεται ἀνθρώπινο σῶµα,
γιά νά κατοικήσει ἐντός του ἡ
κατ’εἰκόνα Αὐτοῦ δηµιουργηθεῖσα
ἀθάνατη ἀνθρώπινη ψυχή. Μία µι-
κρή ἐνασχόληση µέ τήν φυσιολογία
τοῦ ἀνθρώπου µόνο θάµβος καί
ἔκσταση προκαλεῖ γιά τήν ἀπερι-
νόητη σοφία τοῦ αἰωνίου ∆ηµιουρ-
γοῦ. Οἱ λειτουργίες τῆς ὑποφύσεως
καί ἡ ἐπίδρασή τους στούς γενετι-
κούς ἀδένες γιά τήν δηµουργία τῶν
δευτερογενῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ
φύλου µόνο δέος καί θαυµασµό
ἄπειρο µποροῦν νά προκαλέσουν.
Ὅταν ὅµως ἀποδίδεις ὅλη αὐτή τήν
τελονοµία, σκοπιµότητα καί σοφία,
διά τῆς ὁποίας τιµᾶται ὁ ἄνθρωπος
καί ἀποβαίνει συνδηµιουργός µέ
τόν Θεό σέ ἕνα ἀσυνείδητο κβαντικό
πεδίο ἤ στήν τυχαιότητα καί τό µη-
δέν τότε ἀναπόδραστα ἀποµειώνεις
τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί στρε-
βλώνεις τήν ἀνθρώπινη φυσιολο-
γία.

Γνωρίζετε, ὡς ἔγκριτος νοµοµα-
θής καί ἀκαδηµαϊκός δάσκαλος ὅτι
οἱ Ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ι-
καστηρίου Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των ἐκδόθηκαν, διότι δέν ὑπῆρχε ἡ
δέουσα νοµική ἀντίκρουση ἀπό τήν
Ἑλληνική Πολιτεία, ἀλλά καί διότι
οὐσιώδης πυλώνας τῆς ἀποχρι-
στιανοποιήσεως τοῦ λεγόµενου ∆υ-
τικοῦ κόσµου εἶναι καί ἡ προώθηση
τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης
ὀντολογίας διά τῆς ἀναγόρευσης
τῶν περί τό γενετήσιο ἔνστικτο δια-
στροφῶν ὡς θεσµῶν δικαίου καί
ἀσφαλῶς δέν ἐκφεύγει τῆς γνώσε-
ώς Σας, ὅτι ἐνῶ ἡ διοικοῦσα δύναµη
τῶν ΗΠΑ, τό Ἑβραϊκό λόµπυ διέπει
τά πάντα σέ αὐτή τήν ὑπερατλαντι-
κή χώρα στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ δέν
ὑφίσταται οὔτε κἄν σκέψη, οὔτε
ἀνοχή γιά µιά τέτοια θεσµοθέτηση.
∆έν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη πληρεστάτη
τῆς παραπάνω θέσεως τό γεγονός
ὅτι χορηγός τῆς γνωστῆς «παρελά-
σεως» στή Θεσσαλονίκη κατά δή-
λωση τοῦ ∆ήµου Θεσσαλονίκης
ἦταν τό Ἀµερικανικό Προξενεῖο; ∆έν
Σᾶς δηµιουργεῖ ἐπίσης ἀπορία τό
γιατί ὁ συγκεκριµένος καί στοχευµέ-
νος ἀκτιβισµός δέν ἀποτολµᾶ νά δι-
εισδύσει στό Ἰσλάµ, στήν Ἀφρική,
στήν Κίνα; Γιατί µόνο στό λεγόµενο
«Χριστιανικό» ∆υτικό κόσµο; Τέλος
Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ διε-
ρωτῶµαι, ὡς Ἀκαδηµαϊκός δάσκα-
λος δέν ἔχετε λάβει γνώση τῶν ἐπι-
στηµονικῶν ἰατρικῶν τεκµηριώσε-
ων τῶν ἐξόχως τραγικῶν συνε-
πειῶν ἐκ τῆς παραχρήσεως τοῦ
σώµατος, πού ἀποτελεῖ τήν κύρια
πρακτική τῶν περί τό γενετήσιο
ἔνστικτο διαστροφῶν, τίς ὁποῖες
ἀναγορεύοντάς τες σέ θεσµό δι-
καίου ἀπενοχοποιεῖτε καί προβάλε-
τε µέ τό σαθρό ἰδεολόγηµα ὅτι σέβε-
σθε «τό δικαίωµα στόν αὐτοπροσ-
διορισµό καί στή διαφορά». ∆υσ -
τυχῶς γίνεσθε συνένοχος σέ αὐτή
τήν ἀνθρώπινη τραγωδία ἐνῶ θε-
σµικά ὀφείλετε ἐκ τῆς θέσεώς Σας
καί τῆς εὐθύνης Σας νά προστατεύ-
σετε τόν ἄνθρωπο ἀπό αὐτή τήν
ἀνείπωτη τραγωδία καί τίς πολλα-
πλές συνέπειές της. ∆έν αἰσθάνε-
σθε διερωτῶµαι, συµπόνοια γιά
τούς συνεπείᾳ τῶν διαστροφικῶν
γενετησίων ἐπιλογῶν τους τραγι-
κούς ὁροθετικούς πού ζοῦν µέ κο-
κτέϊλς ἀντιβιοτικῶν; Θέλετε νά τούς
προβάλετε ὡς πρότυπα στούς νέ-
ους ἀνθρώπους; Εἰλικρινῶς εὔχο-
µαι νά συνειδητοποιήσετε τήν εὐθύ-
νη Σας καί νά πιστεύσετε στήν µετα-
φυσική τῶν πράξεων, γιατί ἀλλοίµο-
νο ἄν ἡ ζωή αὐτή ἄρχιζε καί τελεί-
ωνε στό τώρα καί οἱ πράξεις µας
ἔµεναν στό χωροχρόνο τοῦ σήµε-
ρα. Εὐτυχῶς ὑπάρχει καί µεταφυσι-
κή ἀναγωγή ἀπό τό κτιστό στό ἄκτι-
στο καί µεταφυσική τῶν πράξεων
πού κατά τόν λόγο τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ θά εἶναι οἱ οὐσιώδεις κριτές
µας «ὁ ἀθετῶν ἐµὲ καὶ µὴ
λαµβάνων τὰ ῥήµατά µου, ἔχει τὸν
κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλη-
σα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ
ἐσχάτῃ ἡµέρᾳ·» (Ἰω. ΙΒ΄48)

Μετά τιµῆς     
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Οἰκουμενισμός καί Οἰκολογία: 
Γνωρίσματα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου

ρισσότερο: αὐτό, πού ἑνώνει τίς
δύο Ἐκκλησίες, εἶναι πολύ πιό ση-
µαντικότερο ἀπό ἐκεῖνο, πού τίς
χωρίζει. Καί οἱ δύο ὀφείλουν νά
ἔχουν στό νοῦ τους αὐτή τήν ἄπο-
ψη καί νά δεσµευτοῦν γιά τήν
ἑνότητα. Πέρα ἀπό τίς θρησκευτικές
καί δογµατικές διαφορές, εἴµαστε
χρήσιµοι στή Γῆ, πού µοιραζόµα-
στε, στή δηµιουργία, πού µᾶς
προσφέρθηκε ὡς πολύτιµο καί
εὔθραυστο δῶρο ἀπό τόν ∆ηµι-
ουργό µας... Οἱ Ἐκκλησίες µας
ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι δέν
µποροῦµε νά πράξουµε διαφορε-
τικά ἀπό τό νά «ὑπηρετοῦµε καί νά
διατηροῦµε» τό δηµιούργηµα τοῦ
Θεοῦ, γεγονός πού ἀποτελεῖ
ἀναπόσπαστο κοµµάτι τοῦ ρόλου
µας, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς χριστια-
νικῆς κοινότητας, ὅπως ἐπίσης καί
δέσµευση γιά τήν κοινωνική δι-
καιοσύνη στόν κόσµο».

Ἐπίσης, σέ ρεπορτάζ τοῦ περιο-
δικοῦ ΤΙΜΕ στίς 19-6-20153 ὁ
οἰκουµενιστής Οἰκ. Πατριάρχης
ἐπεσήµανε : «Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι,
πάνω ἀπό ὁποιεσδήποτε δογµα-
τικές διαφορές, πού µπορεῖ νά χα-
ρακτηρίζουν τίς διάφορες χριστια-
νικές ὁµολογίες, καί πέρα   ἀπό ὁποι-
αδήποτε θρησκευτική διαφωνία,
πού µπορεῖ νά διαχωρίσει τίς
διάφορες θρησκευτικές κοινότητες,
ἡ γῆ µᾶς ἑνώνει µέ ἕνα µοναδικό καί
ἐξαιρετικό τρόπο. Ὅλοι µας τελικά
µοιραζόµαστε τή γῆ κάτω ἀπό τά
πόδια µας καί ἀναπνέουµε τόν ἴδιο
ἀέρα τῆς ἀτµόσφαιρας τοῦ πλανήτη
µας. Ἀκόµη κι ἄν δέν ἀπο-
λαµβάνουµε τούς πόρους τοῦ
πλανήτη ἀρκετά ἤ δίκαια, ὡστόσο,
ὅλοι µας εἴµαστε ὑπεύθυνοι γιά τήν
προστασία καί τή διατήρησή του.
Αὐτός ἀκριβῶς εἶναι ὁ λόγος, γιά
τόν ὁποῖο ἡ σηµερινή παπική
ἐγκύκλιος µιλᾶ γιά τήν ἀνάγκη γιά
«ἕνα νέο διάλογο», «µιά διαδικασία
ἐκπαίδευσης» καί «ἐπείγουσα
δράση»... Χρειαζόµαστε µιά ὁλο-
κληρωµένη προσέγγιση γιά τήν κα-
ταπολέµηση τῆς φτώχειας, τήν ἀπο-
κατάσταση τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν
µή προνοµιούχων, καί ταυτόχρονα
τήν προστασία τῆς φύσης� Εἴµα-
στε ἰδιαίτερα εὐγνώµονες πρός τόν
πάπα Φραγκίσκο γιά τήν ἀναγνώρι-
ση τῆς ἐπιµονῆς µας στήν ἀνάγκη
νά διευρύνουµε τίς στενές καί ἀτο-
µικιστικές ἀντιλήψεις τῆς ἁµαρτίας
µας� Κατά τό τρίτο ἔτος τῆς θη-
τείας τοῦ ἀδελφοῦ µας Πάπα
Φραγκίσκου, µετρᾶµε σάν µιά
πραγµατική εὐλογία, πού εἴµαστε σέ
θέση νά µοιραζόµαστε µιά κοινή
ἀνησυχία καί ἕνα κοινό ὅραµα γιά
τήν δηµιουργία τοῦ Θεοῦ».

Ἀπέναντι στίς ἀπαράδεκτες καί
καταδικαστέες, νεοεποχίτικες καί
οἰκουµενιστικές προσωπικές ἀπό -
ψεις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολοµαίου, παραθέτουµε ἕνα
ἀπόσπασµα ἀπό ὁµιλία τοῦ ὁµοτί-
µου καθηγητοῦ τῆς Πατρολογίας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
αἰδ. πρωτοπρεσβ. π. Θεο   δώρου
Ζήση4. Γράφει ὁ π. Θεόδωρος:
«Θὰ µνηµονεύσουµε ὀνοµαστικὰ
µερικὲς ἀπὸ τὶς κεφαλὲς αὐτῆς τῆς
Λερναίας Ὕδρας, τοῦ Ἀντιχρίστου
καὶ θὰ ἐπισηµάνουµε δύο µόνο
γνωρίσµατα τῆς δῆθεν «Νέας
Ἐποχῆς», ποὺ θέλει νὰ ἐπιστρέψει
τὴν ἀνθρωπότητα στὸν γερασµένο
καὶ διεφθαρµένο κόσµο τῆς πρὸ
Χριστοῦ ἐποχῆς, στὴν δουλεία καὶ
τυραννία τοῦ Ἑωσφόρου, νὰ δια-
γράψει, ἂν µπορέσει, τὴν «καινὴ κτί-
ση» καὶ τὸν «καινὸ ἄνθρωπο» τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, νὰ παύ-
σει ἡ Ἐκκλησία νὰ παράγει ἁγίους,
οἱ ὁποῖοι ἐνοχλοῦν καὶ ἀποδιώκουν
τὸν Σατανᾶ καὶ τὰ ὄργανά του. Συν-
διαµορφωταί, λοιπόν, αὐτῆς τῆς
παλιᾶς «Νέας Ἐποχῆς», εἶναι ὁ
Σιωνισµός, ἡ Μασονία, ὁ Ἀπο-
κρυφισµός, ἡ Θεοσοφία, ἡ Νε-
οειδωλολατρία, καὶ τέκνα ὅλων
αὐτῶν εἶναι ὁ Οἰκουµενισµὸς καὶ
ἡ Οἰκολογία�

Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ, ποὺ κατατρώγει καὶ φθείρει
ἐσωτερικὰ τὴν Ἐκκλησία καθ᾽ ὅλη
τὴν διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνος, καὶ ἡ
καταστροφική της δύναµη ἔχει κο-
ρυφωθῆ στὶς ἡµέρες µας, ἀφοῦ ἔχει
κατορθώσει νὰ προσηλυτίσει µεγά-
λο ἀριθµὸ κληρικῶν καὶ θεολόγων,
διακηρύσσει ὅτι οὔτε ὁ Χριστὸς οὔτε
ἡ Ἐκκλησία εἶναι οἱ µοναδικοὶ δρό-
µοι σωτηρίας,  µὲ τὶς διαχριστιανικὲς
καὶ διαθρησκειακὲς σχέσεις, ποὺ
ὑποστηρίζει καὶ ἀναπτύσσει, βοη-
θούµενη ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ κέντρα
ποὺ ἀναφέραµε, διδάσκει ὅτι οἱ
ἄνθρωποι σώζονται καὶ στὶς ἄλλες
θρησκεῖες, Ἰουδαϊσµό, Ἰσλάµ,
Βουδδισµό, ἀκόµη καὶ στὴν εἰδωλο-
λατρία, ἀλλὰ καὶ στὶς χριστιανικὲς
αἱρέσεις τοῦ Παπισµοῦ, τοῦ Προτε-
σταντισµοῦ καὶ τοῦ Μονοφυσιτι-
σµοῦ. Ἐξισώνει δηλαδὴ σωτηριο-
λογικὰ τὸν Χριστιανισµὸ καὶ τὴν
Ἐκκλησία µὲ τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς
αἱρέσεις καὶ καταπολεµεῖ µὲ σφο-
δρότητα τὴν θέση ὅτι µόνον ὁ
Χριστὸς σώζει, εἶναι τὸ φῶς, ἡ ἀλή-
θεια καὶ ἡ ζωή, ὅτι δὲν ὑπάρχει που-
θενὰ ἀλλοῦ ἡ σωτηρία, καὶ ὅτι µόνο
ἡ ᾽Ορθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ ἐκρά-
τησε ἀνόθευτο καὶ ἀπαραχάρακτο
τὸ κήρυγµα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν
Ἀποστόλων, ταυτίζεται µὲ τὴν σώ-
ζουσα καὶ ταµιοῦχο τῆς Χάριτος
Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία. Ὅσοι ἐξακολουθοῦµε,
σύµφωνα µὲ τὴν διδασκαλία τῆς
Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, νὰ προβάλλουµε καὶ νὰ
κηρύσσουµε τὴν σωτηριολογικὴ µο-
ναδικότητα καὶ ἀποκλειστικότητα
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας
χαρακτηριζόµαστε ὡς φανατικοί, µι-
σαλλόδοξοι, στερούµενοι ἀγάπης.
Πολλοὶ καὶ πολλάκις συκοφαντού-
µεθα καὶ ὑβριζόµεθα καὶ µὲ πολλοὺς
τρόπους διωκόµεθα. Ἂν µάλιστα
ψηφισθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ περι-
βόητος ἀντιρατσιστικὸς νόµος, ποὺ

ἰσχύει στὴν Ἀµερική, καὶ ποὺ ἀπα-
γορεύει νὰ χρησιµοποιήσεις γιὰ κά-
ποιους ἀπαξιωτικοὺς ὅρους, ὅπως
αἵρεση, πλάνη κ.τ.λ., θὰ ὁδηγούµα-
στε καὶ στὶς φυλακές.

Καὶ ὅλο βέβαια αὐτὸ τὸ διαθρη-
σκειακὸ καὶ διαχρονιστικὸ συνονθύ-
λευµα, ὅλος αὐτὸς ὁ συγκρητισµός,
δὲν εἶναι κάτι καινούργιο, ἀλλὰ πολὺ
παλιό, ποὺ ἀποδυναµώθηκε µὲ τὴν
διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ ποὺ
στόχος του εἶναι ὄχι νὰ βοηθήσει
τοὺς ἀνθρώπους νὰ σωθοῦν, ἀλλὰ
νὰ τοὺς στερήσει τὴν σωτηρία, κα-
θησυχάζοντάς τους ὅτι καὶ ἐκεῖ ποὺ
εἶναι σώζονται καὶ δὲν εἶναι ἀνάγκη
νὰ βαδίσουν τὸν µόνο δρόµο ποὺ
ὁδηγεῖ στὴν σωτηρία, τὸν δρόµο
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ νὰ παραµείνουν στὸ σκοτάδι
τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν αἱρέσεων,
ὡς νέα Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ποὺ
δὲν βλέπει, ὅµως, τὸ µέγα φῶς, τὸ
φῶς τοῦ Χριστοῦ καὶ κάθεται εἰς τὸ
σκότος: «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ
λαὸς ὁ καθήµενος ἐν σκότει εἶδε
φῶς µέγα καὶ τοῖς καθηµένοις ἐν
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτει-
λεν αὐτοῖς»5.

Θὰ τελειώσουµε µὲ τὸ δεύτερο,
µετὰ τὸν Οἰκουµενισµὸ, γνώρισµα
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρί-
στου, µὲ τὸ κίνηµα τῆς Οἰκολογίας.
Ἀπό θεολογικῆς καὶ πνευµατικῆς
πλευρᾶς ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ
παρασυρθεῖ καὶ ἡ ᾽Ορθόδοξη
Ἐκκλησία στὴν καλλιεργουµένη µε-
θοδικὰ ἀπὸ τοὺς οἰκολόγους φυσιο-
λατρία καὶ κτισµατολατρία, σὲ νέα
εἰδωλολατρία δηλαδή, καὶ νὰ λα-
τρεύσει τὴν κτίση παρὰ τὸν κτίσαντα.
∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς οἰκολογικοὶ σύλλογοι καὶ οἱ οἰκο-
λογικὲς πολιτικὲς ὀργανώσεις κυ-
ριαρχοῦνται ἀπὸ ἀθέους καὶ ἐκκλη-
σιοµάχους. Βελτιώνει πολὺ τὸ προ-
φίλ τους καὶ καθησυχάζει τοὺς Χρι-
στιανοὺς ἡ ἀνάµειξη τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου εἰς τὰ τῆς προσ -
τασίας τοῦ περιβάλλοντος. Στενοχω-
ρηθήκαµε καὶ ἐκπλαγήκαµε πολλοί,
ὅταν σὲ φωτογραφίες τοῦ διαδικτύου
εἴδαµε σὲ κάποιο οἰκολογικὸ συνέ-
δριο τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη νὰ
συµπροσεύχεται µὲ ἐκπροσώπους
ἄλλων θρησκειῶν µὲ τὰ χέρια ἑνω-
µένα στὸ στῆθος σὲ στάση προσ -
ευχῆς, µπροστὰ σὲ µία σφαῖρα τῆς
Ὑδρογείου6, προφανῶς γιὰ νὰ σω-
θεῖ ἡ γῆ ἢ ἀπὸ µερικοὺς καὶ πρὸς τὴν
θεὰ γῆ. ∆ιότι, γιὰ τοὺς περισσοτέ-
ρους τῶν ἐκπροσώπων τῆς «Νέας
Ἐποχῆς», τὸ σύµπαν ὅλο εἶναι Θε-
ός, καὶ ἡ γῆ εἶναι ἔµψυχη καὶ ζωντα-
νή7, καὶ θὰ τὴν ἀφυπνίσουν οἱ προ-
σευχές τους, ἀφοῦ τέτοια εἶναι ἡ θεϊ-
κή της δύναµη, ὥστε νὰ µὴ καταλα-
βαίνει ὅτι κινδυνεύει καὶ νὰ µὴ µπο-
ρεῖ νὰ ἀντιδράσει στὸν κίνδυνο τῆς
καταστροφῆς της. Εἶναι εὐχάριστο τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ καθορισθεῖσα ἀπὸ τὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο ὡς ἡµέρα
τοῦ περιβάλλοντος 1η Σεπτεµβρίου,
ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἀµάρτυρη,
ἄγνωστη καὶ ἀδιανόητη γιὰ τοὺς Ἁγί-
ους Πατέρες, δὲν βρῆκε ἐκκλησια-
στικὴ ἀπήχηση οὔτε ἑορτολογικὴ
ἐφαρµογή.

Ἡ καλλιεργουµένη φοβία γιὰ τὴν
οἰκολογικὴ καταστροφὴ εἶναι ἐκ τοῦ
πονηροῦ. Προσβάλλει ἐν πρώτοις
τὴν πίστη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὴν διακυβέρνηση καὶ συντήρη-
ση τοῦ κόσµου. ῾Ο Θεὸς εἶναι ὁ δη-
µιουργὸς καὶ συντηρητὴς τοῦ κό-
σµου, καὶ ὅλα εὑρίσκονται κάτω
ἀπὸ τὴν κραταιά Του δύναµη καὶ κα-
τεύθυνση. Ἐµεῖς καὶ νὰ θέλαµε νὰ
καταστρέψουµε τὴν γῆ µὲ τὴν ἀλό-
γιστη σπατάλη καὶ ἐκµετάλλευση,
δὲν θὰ µπορούσαµε. ∆ὲν εἶναι στὶς
δικές µας δυνατότητες, δὲν ἀνήκει
εἰς τά «ἐφ᾽ ἡµῖν», ἀλλὰ εἰς τά «οὐκ
ἐφ᾽ ἡµῖν». Βεβαίως, ἡ κτίση «συ-
στενάζει καὶ συνωδίνει»8 µὲ τὸν
ἁµαρτωλὸ ἄνθρωπο, προσαρµοζό-
µενη παιδαγωγικὰ στὴ συµπεριφο-
ρά του. Ἐπαναστατεῖ ἐναντίον τοῦ
αὐξανοµένου κακοῦ καὶ τῆς ἁµαρ-
τίας µὲ τὶς ποικίλες ἐκδηλώσεις τοῦ
φυσικοῦ κακοῦ, σεισµούς, κατα-

ποντισµούς, καταιγίδες, ἀσθένειες·
εἰρηνεύει, ὅµως, καὶ ὑποτάσσεται
µπροστὰ σὲ ἁγίους ἀνθρώπους.
Ἑποµένως, ἡ ρίζα τῶν οἰκολογικῶν
καταστροφῶν βρίσκεται στὴν πνευ-
µατικὴ καὶ ἠθικὴ συµπεριφορὰ τῶν
ἀνθρώπων. Ἂν οἱ ἄνθρωποι εἶχαν
διδαχθῆ νὰ ζοῦν µὲ λιτότητα καὶ ὀλι-
γάρκεια καὶ δὲν σπαταλοῦσαν τοὺς
φυσικοὺς πόρους στὴν πολυτέλεια,
τὴν τρυφὴ καὶ τὴν κραιπάλη, δὲν θὰ
ὑπῆρχαν οἰκολογικὰ δεινά. Γι᾽ αὐτὸ
καὶ ὅσα προγράµµατα προστασίας
τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἂν ἐκπονη-
θοῦν καὶ ὅσα οἰκολογικὰ συνέδρια
καὶ ἂν ὀργανωθοῦν, δὲν πρόκειται
νὰ ἀλλάξει ἡ οἰκολογικὴ εἰκόνα, ἂν
δὲν προηγηθεῖ ἀλλαγὴ νοοτροπίας
καὶ συµπεριφορᾶς τῶν ἀνθρώπων,
ἂν δὲν προστατευθεῖ καὶ δὲν καθα-
ρισθεῖ πρῶτα τὸ πνευµατικὸ περι-
βάλλον, γιὰ τὸ ὁποῖο, ὅµως, δὲν
ἐνδιαφέρονται οἱ ὀργανώσεις τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» τοῦ Ἀντιχρίστου,
ἀντίθετα ἐπιδιώκουν νὰ καταστρέ-
ψουν τὶς θεολογικὲς καὶ πνευµατικὲς
ἀρχὲς τοῦ Χριστιανισµοῦ, τὴν πίστη
δηλαδὴ σὲ Θεό, δηµιουργὸ καὶ συν-
τηρητὴ τοῦ σύµπαντος, καὶ σὲ ζωὴ
ἀσκητικὴ καὶ ὀλιγαρκῆ9.
Σηµειώσεις:

1. 18-6-2015 Ἐν ἀναμονῇ τῆς Νέ-
ας Παπικῆς Ἐγκυκλίου γιά τήν
Οἰκολογία: http://www.amen.gr/arti-
cle/antapokrisi-en-anamoni-tis-neas-
papikis-egkukliou-gia-tin-oikologia
καί 18-6-2015 Exclusive: Patriarch
Bartholomew on Pope Francis’ Clima-
te Encyclical: http://time.com/392
6076/pope-francis-encyclical-
patriarch-bartholomew/, http://www.
amen.gr/article/exclusive-patriarch-
bartholomew-on-pope-francis-
climate-encyclical-time καί 18-6-2015
Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου στό
Βατικανό: http://aktines.blogspot.gr/
2015/06/blog-post_939.html καί 18-6-
2015 Ἡ παρέμβαση τοῦ Μητροπο-
λίτη Περγάμου Ἰωάννη στήν πα-
ρουσίαση τῆς ἐγκυκλίου τοῦ Πάπα
γιά τήν προστασία τοῦ περιβάλ-
λοντος: Vatican 18.6.2015,  http://
www.amen.gr/article/i-paremvasi-tou-
mitropoliti-pergamou-ioanni-stin-
parousiasi-tis-egykliou-tou-papa-gia-
tin-prostasia-tou-perivallodos 2. 19-6-
2015 Βαρθολομαῖος: Δέν μπο-
ροῦμε νά πράξουμε διαφορετικά
ἀπό τό νά «ὑπηρετοῦμε καί νά δια-
τηροῦμε» τό δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ: http://www.amen.gr/article/
vartholomaios-den-boroume-na-
praksoume-diaforetika-apo-to-na-
ypiretoume-kai-na-diatiroume-to-
dimiourgima-tou-theou 3. 19-6-2015
Ἡ ἀπάντηση Βαρθολομαίου στήν
παπική ἐγκύκλιο γιά τό κλῖμα:
Οἰκολογία, Οἰκονομία καί Οἰκου-
μενισμός: http://www. agioritikovi-
ma.gr/oikpa/item/62034 4. ΠΡΩΤΟ-
ΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ,
«Ἡ ἀγέραστη νέα ἐποχή τοῦ Χρι-
στοῦ καί ἡ παλαιά «νέα ἐποχή» τοῦ
Ἀντιχρίστου», Θεοδρομία ΙΕ3

(Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2013) 450-
451. 5. Ματθ. 4, 16. 6. Σχ. βλ. Σιω-
πηλή προσευχή τοῦ Πατριάρχη
μπροστά σέ «ὁμοίωμα» τῆς ὑδρο-
γείου μέ τόν πρόεδρο τῆς Γροιλαν-
δίας καί θρησκευτικούς ἡγέτες Πα-
πικῶν, Εὐαγγελικῶν, Λουθη-
ρανῶν, Σιϊτῶν καί Σουνιτῶν Μου-
σουλμάνων, Ἰουδαίων, Σιν-
τοϊστῶν, Βουδιστῶν καί Ἰνδου -
ϊστῶν στό 7ο περιβαλλοντικό συμ-
πόσιο ἐν πλῷ: «Θρησκεία, Ἐπιστή-
μη καί Περιβάλλον», Ἀρκτικός
Ὠκεανός, Γροιλανδία, Ὀκτώβριος
2007: http://www.interchurch.dk/cn/
cn.php?key=1846 7. ΜΟΜΑΧΟΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ,
«Οἱ Χριστιανοί ἀπέναντι στή “Νέα
Ἐποχή” », Σύγχρονες αἱρέσεις˙ μιά
πραγματική ἀπειλή, ἐκδ. Παρακα-
ταθήκη, Θεσ/κη 2004, σ. 255. 8.
Ρωμ. 8, 22: «Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα
ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει
ἄχρι τοῦ νῦν». 9. Σχ.βλ. ΠΡΩΤΟ-
ΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ,
Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκολογία, Θεσ-
σαλονίκη 1994.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ἠλείας, ἡ
ὁποία ἐφιλοξένησε τὴν περασμένην
ἑβδομάδα παιδιὰ ὁμογενῶν ἀπὸ τὴν
Οὐκράνιαν, τώρα τὴν σκυτάλην
λαμβάνει ἡ Ἱ. Μ. Χαλκίδος, ἡ ὁποία
φιλοξενεῖ Ρώσους μαθητὰς ἀπὸ τὴν
Μόσχαν.

Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἀνα-
κοίνωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς
15ης Ἰουνίου 2015:

«Τὸ Σάββατο 13 Ἰουνίου 2015 τὸ
ἀπόγευµα, στὶς Κατασκηνώσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στὶς
Ροβιὲς τῆς Βόρειας Εὔβοιας, ὁ Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος
κ. Χρυσόστοµος καὶ ὁ Πρωτοσύγ-

κελλός του, Ἀρχιµ. Νικόδηµος
Εὐσταθίου ὑποδέχθηκαν παιδιὰ ἀπὸ
τὸ Ὀρθόδοξο Γυµνάσιο Μόσχας, τὰ
ὁποῖα συνόδευαν δάσκαλοι καὶ
ἐκπαιδευτές τους. Τὰ παιδιὰ τοῦ
Ὀρθοδόξου Γυµνασίου Μόσχας θὰ
φιλοξενηθοῦν, κατόπιν ἐγκρίσεως
τοῦ αἰτήµατός τους ἀπὸ τὸ ∆ιοικητικὸ
Συµβούλιο τῶν Κατασκηνώσεων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
ἐπὶ ἕνα δεκαήµερο ἀπὸ τὴν Ἱερά µας
Μητρόπολη στὶς Κατασκηνώσεις, µὲ
τὴν παρουσία καὶ τοῦ Πωρτοσυγκέλ-
λου π. Νικοδήµου, ὁ ὁποῖος ἔχει
ἀναλάβει τὴν ξενάγηση τῶν παιδιῶν
καὶ τὴ γνωριµία τους µὲ τὴν Εὔβοια,
τὴν Ἐκκλησία της καὶ τὶς φυσικὲς
ὀµορφιές της».

Ἡ Ἱ. Μ. Χαλκίδος φιλοξενεῖ µαθητὰς ἀπὸ τὴν Ρωσίαν

Συμφώνως πρὸς πληροφορίας
τῆς ἐφημερίδος «Μακελειὸ» τῆς
30ῆς Ἰουνίου 2015 συνελήφθη ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεο-
δόσιος (Atallah Hanna), διότι συμ-
μετεῖχε εἰς πορείαν διαμαρτυρίας
διὰ τὴν ὑπεράσπισιν κατασχέσεως
νοσοκομείου τῶν προτεσταντῶν.  Τό
δημοσίευμα ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Οἱ Ἰσραηλινὲς ἀρχὲς συνέλαβαν
τὸν Ἑλληνορθόδοξο ἐπίσκοπο Σε-
βάστειας. Ὁ λόγος τῆς σύλληψης
ἦταν ἡ συµµετοχή του σὲ πορεία δια-
µαρτυρίας γιὰ τὴν παράνοµη κατά-
σχεση χριστιανικοῦ νοσοκοµείου,
ποὺ εἶναι µέρος τῶν ἐγκαταστάσεων
τῆς πρεσβυτεριανῆς ἐκκλησίας al-
Baraka στὰ βόρεια τῆς Χεβρώνας.
Μία ἀντιπροσωπία τῆς πρεσβυτε-
ριανῆς ἐκκλησίας ὅσο καὶ εἰρηνικοὶ
ἀκτιβιστὲς καὶ Ἰσραηλῖτες πῆραν µέ-
ρος σὲ πορεία κατὰ τῆς πώλησης
τοῦ νοσοκοµείου. Ἡ πώληση εἶναι
παράνοµη καὶ παραβιάζει τὸ διεθνὲς
δίκαιο. Τὸν τελευταῖο µήνα ἡ ἐφηµε-
ρίδα Haaretz διοχέτευσε τὶς λεπτο-
µέρειες γιὰ τὴν κατάσχεση τοῦ νοσο-
κοµείου Beit al-Baraka ἀπὸ ἕνα δισε-
κατοµµυριοῦχο Ἑβραῖο. Τὴν πώλη-
σή του εἶχε ἀναλάβει ἐπίπλαστη µε-
σιτικὴ ἑταιρεία τῆς Νορβηγίας».

Σύλληψις τοῦ Σεβ.
Ἀρχιεπισκόπου

Σεβαστείας
Ὁ ∆ῆµος τῆς Κόνιτσας συνδιορ-

γανώνει µὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
∆.Π. καὶ Κονίτσης  τριήµερες ἐκδη-
λώσεις πρὸς τιµὴν τοῦ Ὁσίου Παϊ-
σίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπὸ 10 ἕως 12
Ἰουλίου 2015.

Τὸ πρόγραµµα τῶν ἐκδηλώσε-
ων ἔχει ὡς ἑξῆς:

Παρασκευὴ 10 Ἰουλίου
8 π.µ. - 6 µ.µ.: Ἐπίσκεψη στὴν

Οἰκία τοῦ Ὁσίου καὶ ξενάγηση ἀπὸ
κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

6 µ.µ.: Πορεία ἀπὸ τὴν Οἰκία τοῦ
Ὁσίου πρὸς τὸ Ἐξωκκλήσι τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας,στὸ ὁποῖο ὁ
Ὅσιος εἶχε τὴν πρώτη Θεοπτία σὲ
ἡλίκια 15 ἐτῶν.

7 µ.µ. - 8 µ.µ.: Παράκληση τοῦ
Ὁσίου στὸ ἀνωτέρω Ἐκκλησάκι.
Στὴν συνέχεια,ἕνα µικρὸ κέρασµα.

Σάββατο 11 Ἰουλίου
7 µ.µ.: Πορεία ἀπὸ τὸ πέτρινο

γεφύρι τῆς Κονίτσης στὴ χαράδρα
τοῦ Ἀώου ἕως τὴ Μονὴ Στοµί-
ου,ὅπου ἐµόνασε ὁ Ὅσιος γιὰ τέσ-
σερα χρόνια (ἀπόσταση δια-
δροµῆς 5 χλµ).

7:30-10:30 π.µ.: Ὄρθρος καὶ
θεία λειτουργία,προεξάρχοντος
τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ

Λαυρεωτικῆς κ.Νικολάου. Προσ -
φορὰ πρωϊνοῦ καφέ.

10:30-12:30 µ.µ: Ξενάγηση στὴ
Μονὴ καὶ στὸ κελλὶ τοῦ Ὁσίου.

12:30-02:30 µ.µ: Ἐπιστροφὴ
στὴν Κόνιτσα.

07:00-08:00 µ.µ: Ἑσπερινὸς
στὸν Ἱερὸ Προσκυνηµατικὸ Ναὸ
τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

08:00-09-00 µ.µ: Ἐγκαίνια ἐκθέ-
σεως τῆς Σχολῆς ἁγιογράφων τοῦ
∆ήµου µας.

Κυριακὴ 12 Ἰουλίου 2015
7:00 π.µ.: Ὄρθρος στὸν Ἱερὸ

Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κόσµα τοῦ Αἰτωλοῦ
7:30 π.µ.: Καταβασίες
8:30 -  10:30 π.µ.: Πανηγυρικὴ

Ἀρχιερατκὴ Θεία Λειτουργία.
10:30 - 11:00 π.µ.: Καφὲς - Ἀνα-

ψυκτικὰ στὸ ∆ηµαρχεῖο.
11:00 - 11:15 π.µ.: Στὴν αἴθουσα

τελετῶν τοῦ ∆ηµαρχείου θὰ ἀπο-
δοθοῦν ὕµνοι ἀπὸ τὴ χορωδία Κα-
τερίνης "Βυζαντινοὶ Μελῳδοὶ "

11:15 - 11:45 π.µ.: Ὁµιλία ἀπὸ
τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ
Λαυρεωτικῆς κ.Νικόλαο.

11:45-12:30 π.µ: Προβολὴ ἀνα-
φεροµένη στὴ ζωή τοῦ Ὁσίου Παϊ-
σίου στὴν Κόνιτσα.

Εἰς τά βήματα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου
Τριήμεροι ἐκδηλώσεις εἰς τήν Κόνιτσαν

διά τόν Ὅσιον Παΐσιον

Ὁ Ὅσιος  Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
κατὰ κόσµον Ἀρσένιος Ἐζνεπίδης
γεννήθηκε  στὰ Φάρασα τῆς Καπ-
παδοκίας στὶς 25 Ἰουλίου τοῦ 1924
µ.Χ., λίγες µέρες πρὶν ἀπὸ τὴ φυγὴ
τῶν Φαρασιωτῶν ἀπὸ τὴν πατρῴα
γῆ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Στὴν Ἑλλάδα, ἡ οἰκογένεια τοῦ
µικροῦ Ἀρσενίου ἐγκαταστάθηκε
στὴν Κόνιτσα τῆς Ἠπείρου, ὅπου ὁ
ἴδιος πέρασε τὰ παιδικὰ καὶ νεανικά
του χρόνια. Ὅπως ὁ ἴδιος γράφει:
«Ἐµεγάλωσα στὴν νῦν Ἡρωϊκὴν
Πατρίδα µου Κόνιτσα»  Μετὰ ἀπὸ
τὶς ἐγκύκλιες σπουδὲς στὸ Α΄∆ηµο-
τικὸ Σχολεῖο Κόνιτσας  δὲ θέλησε
νὰ συνεχίσει στὰ γράµµατα, καὶ µα-
θήτευσε στὴν τέχνη τοῦ ξυλουρ-
γοῦ, τὴν ὁποία ἄσκησε µὲ ἐπιµέ-
λεια καὶ δεξιοσύνη.   Τὸ 1949 µετέ-
βη στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἀναζητώντας
ἕνα ὁδηγὸ γιὰ τὴ ζωή τῆς κατὰ
Θεὸν  ἡσυχίας. ∆ὲν κατάφερε ὅµως
νὰ ἐκπληρώσει ἀµέσως τὸν πόθο
του. Παράλληλα, οἱ δικοί του βρέ-
θηκαν τὴν ἴδια περίοδο σὲ µεγάλη
οἰκονοµικὴ δυσκολία, ὁπότε τὸν
κάλεσαν νὰ τοὺς βοηθήσει. Ἔτσι,
ἐπέστρεψε στὴν Κόνιτσα καὶ ἐργά-
στηκε ὡς µαραγκός. Μετὰ ἀπὸ 3
χρόνια ὅµως (1953 µ.Χ.), σὲ ἡλικία
29 ἐτῶν πλέον, ἐγκατέλειψε τὰ
πράγµατα τοῦ κόσµου καὶ ἐπέ-
στρεψε στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία.

Στὶς 12 Μαρτίου 1956 µ.Χ. στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου, ἐκάρη µικρό-
σχηµος µοναχὸς καὶ ἔλαβε τὸ ὄνο-
µα «Παΐσιος.

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1958 µ.Χ.,
ὑπακούοντας σὲ θεία βουλή, δὲν
ἐγκαταστάθηκε στὴν ἔρηµο, γιὰ τὴν
ὁποία προετοιµαζόταν, ἀλλὰ στὴν

κατεστραµµένη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παν -
αγίας τοῦ Στοµίου, ποὺ βρίσκεται
κοντὰ στὴν Κόνιτσα. Σὲ αὐτὴν ἔζη-
σε 4 χρόνια, ζώντας ἰσάγγελο βίο
ἀνακαινίζοντας µὲ πολὺ µόχθο τὸ
Μοναστήρι.

Τo 1962 µ.Χ.,   δέχθηκε ὡς θεό-
σταλτη τὴν πρόσκληση κάποιου
ἱεροδιακόνου νὰ τὸν συνοδεύσει
στὸ θεοβάδιστο Ὄρος τοῦ Σινᾶ.
Πάνω σὲ κεῖνον τὸν ἄνυδρο καὶ
ξερὸ τόπο, στὸ κελὶ τῶν Ἁγίων Γα-
λακτίωνος καὶ Ἐπιστήµης, ἔζησε
ἐπιτέλους αὐτὸ ποὺ χρόνια πο-
θοῦσε, τὴν πρὸς Θεὸν µόνωση.

∆ὲν θὰ ὑπῆρχε, ἔτσι, κανένας λό-
γος νὰ ἐγκαταλείψει τὸ στάδιο ἐκεῖνο
τῆς ἀρετῆς, ἐὰν – φεῦ! – δὲν ἐνέσκη-
πτε ἡ σωµατικὴ ἀσθένεια ἀπὸ τὸ
τραχὺ κλῖµα, ἡ ὁποία τὸν ἀνάγκασε
νὰ ἐπιστρέψει στὴν κατὰ σάρκα πα-
τρίδα του. Ἐπανερχόµενος στὸ
Ἅγιο Ὄρος τὸ 1964 µ.Χ.,   ἔµεινε µέ-
χρι καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Μετὰ τὸ 1993 µ.Χ. παρουσίαζε
αἱµορραγίες, γιὰ τὶς ὁποῖες
ἀρνοῦνταν νὰ νοσηλευτεῖ λέγοντας
ὅτι «ὅλα θὰ βολευτοῦν µὲ τὸ
χῶµα». Τὸ Νοέµβριο τοῦ ἴδιου
ἔτους βγῆκε γιὰ τελευταία φορά
ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πῆγε στὴ
Σουρωτή, στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου γιὰ τὴ
γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου (10 Νο-
εµβρίου). Ἐκεῖ ἔµεινε γιὰ λίγες µέ-
ρες καὶ ἐνῷ ἑτοιµαζόταν νὰ φύγει
ἀσθένησε καὶ κοιµήθηκε τὴν Τρίτη
12 Ἰουλίου 1994 µ.Χ. καὶ ὥρα
11:00. Στὸ ἴδιο Ἡσυχαστήριο ἐντα-
φιάστηκε καὶ τὸν τάφο του ἐπισκέ-
πτονται διαρκῶς χιλιάδες ἄνθρω-
ποι ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσµο.

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
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ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
περαστικὸν βλέµµα εἰς ὅλην τὴν
Ἐκκλησιαστικὴν καὶ Ἑλληνικὴν
Ἱστορίαν, τὴν ὁποίαν θεᾶται ὑπὸ
τὸ πρῖσµα µιᾶς συνεχοῦς µετανα-
στεύσεως: «Ἡ Ἐκκλησία µας ὡς
πνευµατική Μητέρα φροντίζει κα-
τά τό µέτρο τῶν δυνατοτήτων της
νά ἐφαρµόζει τούς Κυριακούς λό-
γους : «τόν ἐρχόµενον πρός µε
οὐ µή ἐκβάλλω ἔξω»1, καί «πᾶς ὁ
αἰτῶν λαµβάνει καί ὁ ζητῶν εὑρί-
σκει καί τῷ κρούοντι ἀνοι γήσε-
ται»2. ∆έν ξεχνάει ὅτι ὁ µέγας µε-
τανάστης ἦταν τό Θεῖο Βρέφος
καί παλαιότερα οἱ Πατριάρχες
Ἀβραάµ καί Ἰακώβ, ὁ Ἰωσήφ, ὁ
Μωϋσῆς, ὁ Ἰσραηλιτικός λαός
στήν Αἴγυπτο καί ἀργότερα στή
Βαβυλῶνα. Καί στήν µετά Χρι-
στόν ἐποχή οἱ διωκόµενοι χρι-
στιανοί, κατά τήν ἀρχαία περίοδο
τῶν σκληρῶν διωγµῶν, ὁ ἅγιος
Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, οἱ ἅγιοι
Πατέρες στήν µακρά περίοδο τῆς
εἰκονοµαχίας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαµᾶς, οἱ ἅγιοι Κολλυβάδες
Πατέρες ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος
(18ος αἰώνας) καί τελευταῖα ὁ
ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.
Οἱ συµπατριῶτες µας, µετά τήν
Μικρασιατική καταστροφή, καί οἱ
πρίν καί µετά τήν κατοχή πολυά-
ριθµοι µετανάστες µας πρός τίς
ἄλλες ἠπείρους. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλη-
σία µας φέρεται συµπαθῶς πρός
τούς ἐµπερίστατους πρόσφυγες
αὐτούς ἀνθρώπους καί κάνει τό
καλλίτερο δυνατόν, κατά τό «ξέ-
νος ἤµην, καί συνηγάγετέ µε»3

τοῦ Κυρίου µας».

Οἱ αἱρετικοὶ δὲν διψοῦν 
διὰ τὴν ἀλήθειαν

∆ιὰ τὸ διάλογον µὲ τοὺς Παπι-
κοὺς καὶ Προτεστάντας ὁ Σεβα-
σµιώτατος ἐπεσήµανε  τὸν σκεπτι-
κισµὸν του καθὼς δὲν φαίνεται οἱ
αἱρετικοὶ νὰ ἐµφοροῦνται ἀπὸ πό-
θον διὰ τὴν ἀλήθειαν: «Ὁµολο-
γουµένως, οἱ διαχριστιανικοί διά-
λογοι, τόσο µέ τούς Ρωµαιοκαθο-
λικούς, πού ἐπιµένουν στήν δια-
τήρησι τῆς Οὐνίας καί τίς αἱρετι-
κές τους ἀποκλίσεις ἀπό τά ὀρθό-
δοξα δόγµατα καί τήν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησιολογία, ὅσο καί µέ τούς
Ἀγγλικανούς, µέ τήν χειροτονία
γυναικῶν σέ «ἱερεῖς» καί «ἐπισκό-
πους» καί τίς διάφορες αἱρέσεις
τους, διέρχονται βαθειά κρίσι καί
καρκινοβατοῦν, ἐπειδή, προ-
φανῶς, δέν γίνονται ἐν φόβῳ
Θεοῦ καί ὡς κατενώπιον Κυρίου
Παντοκράτορος. Γι’ αὐτό, καί δέν
προάγονται, οὔτε τελεσφοροῦν.
Ἴσως δέν ὑπάρχει σ’ αὐτούς ἡ
ἀκόρεστος δίψα ἀναζητήσεως τῆς
σωζούσης ἀληθείας καί ὁ ἅγιος
πόθος τῆς κατά Θεόν ἑνώσεώς
των µέ τήν Μία, Ἁγία, Καθολική
καί Ἀποστολική τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησία. ∆έν τολµοῦν νά ἀπο-
πτύσουν τίς αἱρετικές τους θέσεις
καί διδασκαλίες καί νά ἀσπα-
σθοῦν τά ὀρθόδοξα δόγµατα καί
τήν κοινή ἀνόθευτη ὀρθόδοξη πα-
ράδοσι τῶν 9 πρώτων χριστια-
νικῶν αἰώνων».

Σοβαρὸν
κανονικὸν πρόβληµα 

αἱ συµπροσευχαὶ
Εἰς τὴν συνέχειαν ὁ Σεβασµιώ-

τατος θίγει τὴν ἄλλην πλευρὰν
τῶν διαλόγων, δηλαδὴ ὅτι αὐτοὶ
ἐκτρέπονται εἰς συµπροσευχάς
καὶ εἰς σχεδὸν συλλείτουργα, τοῦ
Πάπα µετά τοῦ Πατριάρχου, γε-
γονὸς τὸ ὁποῖον ἐγείρει σοβαρὰ
κανονικὰ προβλήµατα, τὰ ὁποῖα
ἐγγίζουν κατὰ τοὺς Κανόνας τὸν
ἀφορισµὸν ἢ τὴν καθαίρεσιν: «Οἱ
ἐπαφές τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου µέ τόν Πάπα, ἄν περιο-
ρίζονταν σέ ἐπίπεδο θεολογικῶν
συζητήσεων ἤ συνοµιλιῶν καί συν -
εργασίας σέ θέµατα πού ἀφο-
ροῦν στήν εἰρηνική συνύπαρξι καί
τίς καλές καί ὁµαλές σχέσεις µε-
ταξύ τῶν λαῶν δέν θά ἦσαν κατα-
κριτέες. Ὅταν, ὅµως, ἐξελίσσον-
ται σέ συµπροσευχές, ὄχι ἁπλῶς
σέ ἕνα σπίτι –πού κι’ αὐτό καταδι-
κάζει ὁ 10ος Ἀποστολικός Κανών,
ὁρίζων ὅτι «εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κἄν
ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφορι-
ζέσθω»-, ἀλλ’ εἴτε κατά τήν Θρο-
νικήν ἑορτήν τοῦ Ἀποστόλου
Ἀνδρέου τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως ἤ σέ λατρευτική
ἐκδήλωσι τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν
στή Ρώµη, προεξάρχοντος τοῦ
Πάπα, ὑπάρχει σοβαρό κανονικό
πρόβληµα, διότι αὐτές οἱ ἐκδηλώ-
σεις εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό
συµπροσευχή, καί ὑπολείπονται,
βεβαίως, τῆς πλήρους συλλει-
τουργίας, πού προϋποθέτει τό
κοινόν ποτήριον.

Ὅµως, οἱ ἐν ὥρᾳ λατρείας συµ-
προσευχές ἐγγίζουν τά κράσπεδα
τῆς συλλειτουργίας, ἀφοῦ ὁ Πα-
τριάρχης εὐλογεῖ τόν ρωµαιοκα-
θολικό διάκονο πρός τῆς ἀναγνώ-
σεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ὁ
Πάπας τόν Ὀρθόδοξο. Εἰσέρχεται
ὁ ἡγέτης τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν
διά τῆς Ὡραίας Πύλης στό Ἱερό
Βῆµα. Εἰρηνεύουν ἀµφότεροι τό
ἀλλότριο γι’ αὐτούς ποίµνιο,
ἀνταλλάσσουν τόν λειτουργικό
ἀσπασµό καί συµπροσευχόµενοι
ἀπαγγέλλουν στό ἀλλότριο χρι-
στιανικό πλήρωµα τό Σύµβολο
τῆς πίστεως καί τήν Κυριακή προσ -
ευχή. Καί ταῦτα, ἐνῷ ὑφίστανται
ἀβυσσαλέες δογµατικές καί
ἐκκλησιολογικές διαφορές καί γί-
νονται ἑκατέρωθεν προσπάθειες
νά γεφυρωθοῦν µέ τήν «ἀγαπο-
λογία» καί ὄχι µέ τήν ἀκραιφνῆ
θεολογία καί ἐκκλησιολογία, τήν
Ἀποστολική καί Ἁγιοπατερική καί
τά δεδοµένα τῆς Ὀρθοδόξου Πα-
ραδόσεως».

Περὶ τῆς Μεγάλης Συνόδου
Ἐτέθη εἰς τὸν Σεβασµιώτατον

ἐρώτηµα διά τήν προετοιµασίαν
τῆς µελλούσης νὰ συνέλθη Συνό-

δου τῶν Ὀρθοδόξων κατὰ τὴν
Πεντηκοστήν τοῦ ἑποµένου ἔτους
καί πῶς κρίνει ὅσα διεδραµατίσθη-
σαν εἰς τό Σαµπεζύ. Κατ’ ἀρχὰς ὁ
Σεβασµιώτατος διευκρίνισε ὅτι δὲν
πρόκειται περὶ Οἰκουµενικῆς καὶ
ἐπεκαλέσθη καὶ τὴν ἐπίσηµον εἰσή-
γησιν τοῦ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας.
Ἐχρησιµοποίησε, µάλιστα, αὐτὸ
διὰ νὰ τονίση ὅτι ἀκριβῶς ἐπειδὴ
πρόκειται ἁπλῶς περὶ µιᾶς Συνό-
δου, αὐτὴ θὰ πρέπη νὰ συνταχθῆ
πλήρως µὲ ὅσα ἤδη εἶναι τεθεσπι-
σµένα ὑπὸ τῶν Ἁγίων Οἰκουµε-
νικῶν καὶ Τοπικῶν. «∆υὸ ἀπὸ τὰ
ὑπὸ ἀναθεώρησιν κείµενα: «Ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ
Οἰκουµενική Κίνησις» καί «Σχέ-
σεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν
κόσµον» καί τό ὑπό φιλολογικήν
ἐπιµέλειαν «Ἀναπροσαρµογή
τῶν περί νηστείας ἐκκλησια-
στικῶν διατάξεων» εἶναι, ὑπέρ
τά  λοιπά,  ἄκρως   εὐαίσθητα  δο -
γµατικά - ἐκκλησιολογικά καί κανο-
νικά θέµατα καί ἡ προσέγγισις εἰς
αὐτά πρέπει ἀπαραίτητα νά γίνη
µέ γνώµονα τήν δογµατική διδα-
σκαλία καί τά ἱεροκανονικά θέσµια
τῆς Ἁγίας ἡµῶν Ὁρθοδόξου
Ἐκκλησίας. «Στῶµεν καλῶς,
στῶµεν µετά φόβου. Πρόσχω-
µεν».

Ἀφοῦ δέ, κατά τόν ἐκπρόσω-
πον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἰς τόν Θεολογικόν διάλογον µετά
τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν Σεβ. Μη-
τροπολίτην Μεσσηνίας κ.Χρυσό-
στοµον, «ἡ ἰδία ἡ θεµατολογία,
ὡς αὕτη καθωρίσθη πανορθοδό-
ξως καί ὁµοφώνως, καί ὁ σκοπός
συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγά-
λης Συνόδου, προσδιορίζει καί
τόν χαρακτῆρα Αὐτῆς τῆς Συνό-
δου οὐχί ὡς Οἰκουµενικῆς, ἀλλ’
ὡς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας»4, τό Ὀρθόδοξο Χρι-
στεπώνυµο πλήρωµα εἰκότως
ἀναµένει τόν ἀπόλυτο σεβασµό,
τόσο στούς θεολογικούς - ἐκκλη-
σιολογικούς ὅρους καί τήν δογµα-
τική διδασκαλία τῶν Ἁγίων Οἰκου-
µενικῶν Συνόδων καί τῶν Το-
πικῶν, «ἅς ἐκεῖναι ἀποδεξάµεναι
ἐπεκύρωσαν», ὅσο καί στίς θεῖες
ἐπιταγές τῶν Θείων καί Ἱερῶν
Κανόνων αὐτῶν». 

Θὰ προκληθοῦν 
µείζονα προβλήµατα;

Ὁ Σεβασµιώτατος εἰς τὴν συνέ-
χειαν ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴν εἰς τὸ
ζήτηµα ὅτι πιθαναὶ παρεκκλίσεις
ὄχι µόνον θὰ εἶναι ἀντιπατερικαί,
ἀλλὰ θὰ ἐγείρουν καὶ θὰ δηµιουρ-
γήσουν µεγαλύτερα καὶ βαθύτερα
προβλήµατα: «Τά θέµατα τῆς
ἀπαγορεύσεως τῆς ἐκκλησια-
στικῆς κοινωνίας (συµπροσευχές
καί συλλειτουργίες) µετά τῶν
ἀκοινωνήτων καί αἱρετικῶν, ἐάν
«ἀποποινικοποιηθοῦν» κανο-
νικῶς δι΄ ἀποφάσεως τῆς ἐν θέ-
µατι Συνόδου καί ἐνοχοποιοῦνται
τοῦ λοιποῦ οἱ διά τοῦτο δικαίως
διαµαρτυρόµενοι, τότε ἀντί νά
ἐπιλυθοῦν ὡρισµένα θέµατα, θά
προκληθοῦν µείζονα καί δυσεπί-
λυτα κανονικά προβλήµατα καί
ζητήµατα. Τό ἴδιο φοβοῦµαι ὅτι θά
συµβῆ καί µέ τό θέµα τῆς ἀνα-
προσαρµογῆς τῶν περί νηστείας
ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων. Τα-
πεινῶς φρονῶ ὅτι οἱ θεῖοι καί ἱεροί
Κανόνες τῆς Ἁγίας µας Ἐκκλη-
σίας δύνανται, ἑρµηνευόµενοι καί
κατανοούµενοι ὀρθοδόξως νά
δώσουν ἀπαντήσεις καί εἰς νεο-
φανῆ κανονικά ζητήµατα, ἄν ὄχι
κατά τό γράµµα τους κατά τό
πνεῦµα των. Μία ὄντως Πατερική
Σύνοδος δέν θά διενοεῖτο ποτέ νά
ἀλλάξη ἤ νά ἀλλοιώση κάποια κα-
νονικά ζητήµατα καθ΄ ὑπέρβασιν
τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἐκτός τῶν
περιπτώσεων, κατά τάς ὁποίας
Ἱεροί τινες Κανόνες εἶχαν προσω-
ρινήν ἤ περιοδικήν ἐφαρµογήν».

Ἀπαράβατος προϋπόθεσις 
ἡ συµµετοχὴ

ὅλων τῶν Ἐπισκόπων 
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας

Ἐπειδὴ καὶ ἀκούγονται καὶ γρά-
φονται πολλὰ διὰ νεωτερισµοὺς
εἰς τὴν σύγκλισιν αὐτῆς τῆς Συνό-
δου, ὁ Σεβασµιώτατος ὑπενθυµί-
ζει τὰς Ὀρθοδόξους ἀρχάς:

«Ὡστόσο καί ἡ προσεχής Ἁγία καί
Μεγάλη Σύνοδος θά εἶναι Πανορ-
θόδοξος, ἐνδεικνυµένης τῆς συµ-
µετοχῆς ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐπισκόπων, παρά τό περιωρι-
σµένον τοῦ ἀριθµοῦ τῶν ἐκπρο-
σώπων ἐξ ἑκάστης Ὀρθοδόξου
(Τοπικῆς) Ἐκκλησίας, πού προ-
καθορίζεται. Εὐκταῖον θά ἦτο νά
ἰσχύσῃ ἡ κανονική ἀρχή· «ἡ
ψῆφος τῶν πλειόνων κρατείτω»
(ὅπως συνέβαινε καί στίς ἅγιες
Οἰκουµενικές Συνόδους) καί ὄχι
ἑκάστη Ἐκκλησία νά ἔχη µίαν
ψῆφον καί νά εἶναι δεδοµένη ἡ
ὁµοφωνία στό σῶµα τῶν ἐκπρο-
σώπων της ἀπαραίτητα».

Σοβαρὸν
ἔλλειµµα ἐνηµερώσεως
Οὔτε γενικωτέρα ἐνηµέρωσις

ὑπάρχει οὔτε ὑπῆρξε ἐπίσηµος
διάψευσις δι᾽  ὅσα διηµείφθησαν
προσφάτως εἰς τὸ Σαµπεζύ, λέγει
ὁ Σεβασµιώτατος: «Ὅσο γιά τό
δεύτερο σκέλος τῆς ἐρωτήσεώς
σα: «πῶς κρίνετε ὅσα διαδραµα-
τίσθηκαν στό Σαµπεζύ», δέν
µπορῶ νά ἀπαντήσω, διότι, ἐνῶ
ὑπῆρξαν διαψεύσεις σέ ἐκκλησια-
στικές ἱστοσελίδες γιά θέµατα,
πού δέν συζητήθηκαν (ὅπως τό
τῆς ὁµοφυλοφιλίας), παρά ταῦτα
δέν εἶδα σαφῆ ἀνακοίνωσι γιά θέ-
µατα πού συζητήθηκαν. Γι’ αὐτό
ὑποχρέωσις τῶν Σεβ. ἐκπροσώ-
πων τῆς Ἑλλαδικῆς µας Ἐκκλη-
σίας εἶναι νά ἐνηµερώσουν τήν
∆.Ι.Σ. καί δι’ αὐτῆς νά ἐνηµερωθῆ
ἡ Ι.Σ.Ι. δι’ ὅσα ἐλέχθησαν ἤ δέν
ἐλέχθησαν στό Σαµπεζύ, ἤ καί
ὅσα πρόκειται προσεχῶς νά συ-
ζητηθοῦν».

Ἡ συνέντευξις ὡλοκληρώθη µὲ
τὴν τοποθέτησιν τοῦ Σεβασµιωτά-
του περὶ τῶν ἐκτροπῶν τῶν αἱρε-
τικῶν. Ὁ Σεβασµιώτατος κατέστησε
σαφὲς ὅτι: « Σέ καµµιά περίπτωσι,
ἀλλά ἰδιαίτερα στήν ἱερωσύνη δέν
συγχωρεῖται ποτέ ἡ ὕπαρξις καί ἡ
δραστηριοποίησις ὁµοφυλοφίλων
κληρικῶν. Τό ἀπαγορεύουν ἡ Θεία
Γραφή καί οἱ Ἱεροί Κανόνες (τό Ἱερό
Πηδάλιο) τῆς Ἐκκλησίας µας.
Ὅµως στήν αἵρεσι καί τήν πλάνη
δέν ὑπάρχουν τέτοιες ἀπαγορεύ-
σεις. Ὅπου λείπει ὁ Θεός καί τό
Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπον-
ται. Τό ἴδιο ἰσχύει καί µέ τήν χειροτο-
νία γυναικῶν σέ «ἱερεῖς» καί «ἐπι-
σκόπους», πού συµβαίνει στούς
Ἀγγλικανούς. Καί µή χειρότερα... 

Ὅταν κάποιοι ἀποκόπτονται
καί ἀποσκιρτοῦν ἀπό τήν Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, δέν ἔχουν Ἱερωσύνη
καί Ἀποστολική διαδοχή, δέν
ἔχουν ἔγκυρα Μυστήρια, δέν
ἑρµηνεύουν Ὀρθόδοξα τήν Ἁγία
Γραφή, δέν ἔχουν τήν Ὀρθόδοξη
Ἀποστολική καί Ἁγιοπατερική Πα-
ράδοσι καί ἑποµένως δέν ἀνή-
κουν στήν Ἁγία µας Ἐκκλησία,
πού εἶναι τό ἅγιο σῶµα µέ κεφαλή
τόν Χριστό, τότε στεροῦνται τήν
παρουσία καί τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος καί ἑποµένως παρ΄ ὅτι
λέγονται Χριστιανοί, δέν ἔχουν
τόν Χριστό «κατοικοῦντα καί µέ-
νοντα» µέσα τους. 

Ἡ Ὀρθοδοξία µας θωρακίζεται
µέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τήν σώζου-
σα ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τό Πανά-
γιο Πνεῦµα, µέ τό ὁποῖο τελεσιουρ-
γοῦνται ὅλα τά ἅγια Μυστήρια, µέ
τήν προσήλωσι στά Θεῖα δόγµατα,
τούς Ἱερούς Κανόνας, µέ τήν ἀφο-
σίωσι στή διδαχή τῆς Θείας
Γραφῆς, τόν Θεῖο Νόµο καί µέ τήν
ἀληθινή Θεία Λατρεία. Μέ ἕνα λό-
γο: ὅταν ὑπάρχη ἡ ἑνότητα τῆς
ἀµώµητης καί θεοπαράδοτης Πί-
στεώς µας καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, ὅταν διαφυλάσσει
ἀλώβητο τόν ἀνεκτίµητο θησαυρό
τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως.
Ὅταν στήν Ὀρθοδοξία µας τά πάν-
τα καί ἐν πᾶσι εἶναι ὁ Χριστός».
Σηµειώσεις:

[1] Ἰωάν. 6, 37. 
[2] Ματθ. 7, 8. 
[3] Ματθ. 25, 35 
[4] Χρυσοστόμου Σαββάτου,

Μητροπολίτου Μεσσηνίας, Εἰσή-
γησις ἐνώπιον τῆς Ι.Σ.Ι. μέ θέμα :
«Ἐνημέρωσις περί τῆς μελλούσης
Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»,
σελ. 8, §2. 

Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων: «Ἡ Ἀρχὴ τοῦ Ἑνὸς Ἀνδρὸς ἁρμόζει μόνον πρὸς τὴν Παπικὴν Διοίκησιν!»
τητικά µας χρόνια (1956-1960)! 

Λόγοι συνειδήσεως µόνον µᾶς
ὑποχρεώνουν νὰ παραδώσουµε
στὴν εὐρύτερη δηµοσιότητα ἕνα κεί-
µενο διαµαρτυρίας, τὸ ὁποῖον ἀπευ-
θύνεται πρὸς τὸν Προκαθήµενον τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τοὺς Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ παραδί-
δουµε εἰς τὴν δηµοσιότητα διὰ τὴν
ἱστορίαν καὶ µόνον! 

Εἰς τὴν ∆ιοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας
εἰσήλθαµε ἀπὸ τῆς 17ης Ἰουλίου
1974, ὅταν ὁ µακαριστὸς Ἀρχιεπί-
σκοπος κυρὸς Σεραφείµ, κατόπιν
ἰδικὴς Του πρωτοβουλίας καὶ χωρὶς
νὰ ἔχουµε κἄν κάποια σκέψη ἢ καὶ
ἐπιθυµία, µᾶς  ἐκάλεσε νὰ ἀναλάβου-
µε τὰ καθήκοντα τοῦ Γραµµατέως τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου εἰς διαδοχὴν τοῦ µα-
καριστοῦ Χριστοδούλου, ὁ Ὁποῖος
τότε εἶχεν ἐκλεγῆ Μητροπολίτης ∆η-
µητριάδος (13.07.1974)! 

Ἂς σηµειωθῆ ἐδῶ, ὅτι ὁ µακα-
ριστὸς Σεραφεὶµ µᾶς ἀνεκάλεσε ἀπὸ
τὴν ἀφάνεια τῆς Μονῆς καὶ τὴν ἀση-
µότητα καὶ µᾶς ἀνέδειξε εἰς τήν  πα-
ραπάνω πολὺ-ὑπεύθυνη ἐκκλησια-
στικὴ διακονία, µάλιστα δὲ σὲ καιροὺς
χαλεποὺς γιὰ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία,
ἀφοῦ ἔπειτα ἀπὸ τρεῖς ἡµέρες ὁ
Κωνστ. Καραµανλῆς, ὁ καὶ Ἐθνάρχης
ἀποκληθείς, ἦλθε ἀπὸ τὸ Παρίσι στὴν
Ἀθήνα, γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴν διακυ-
βέρνηση τῆς Χώρας!

Ὁ Κωνστ. Καραµανλῆς, ὡς ἐθνικὸ
κεφάλαιο, ἐκλήθη τότε ἀπὸ τὸ Παρίσι,
διὰ νὰ ἀποκαταστήση τὸ ∆ηµοκρα-
τικὸ Πολίτευµα εἰς τὴν Χώραν µας!
Πρὸ αὐτοῦ ὅµως τὸ ἐγχείρηµα αὐτὸ
διὰ τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας εἶχε
κληθῆ νὰ ἀναλάβη ὁ µακαριστὸς
Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ἀείµνηστος Σερα-
φείµ!  

Ἔτσι, λοιπόν, πρέπει ὁ ἀναγνώ-
στης νὰ ἐξηγήση τὸν ἐρεθισµό µας,
ὅπως αὐτὸς ἐκδηλώνεται µὲ τὶς πα-
ρακάτω γραµµές! Ἡ διέγερσις τῆς
ψυχῆς µας ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονός,
ὅτι ἐζήσαµε τὶς ἀναταράξεις εἰς τὸν

ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, ὅταν ὁ ἀεί-
µνηστος Σεραφεὶµ προσπάθησε νὰ
ἐπαναφέρη τὸ Συνοδικὸ Σύστηµα εἰς
τὴν ∆ιοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας. ∆ιετέλε-
σα ἐπίσης Γραµµατεὺς τῆς Ἐπι-
τροπῆς συντάξεως τοῦ νέου Κατα-
στατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (Ν 590/1977). 

Ὅλα αὐτὰ µᾶς παρέχουν   τὴν δυ-
νατότητα νὰ ἔχουµε µία ἰδιαίτερη εὐαι-
σθησία πάνω εἰς τὸ ζήτηµα τῆς Συνο-
δικότητος. Βλέπετε, ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία δὲν ἀναγνωρίζει τὴν Ἀρχὴν
τοῦ Ἑνός, ὅπως συµβαίνει µὲ τοὺς
Ρωµαιοκαθολικούς, ὅπου ὁ Πάπας
εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ παντός!
Εἶναι ὁ «Ἀλάθητος»  ἐκκλησιαστικὸς
Ἄρχων! Τὸ καθεστὼς τοῦ Πάπα µε-
ρικοὶ νεωτερισταὶ θεολόγοι ἢ καὶ κά-
ποιοι «κόλακες» ἐκκλησιαστικοὶ πα-
ράγοντες, οἱ ὁποῖοι ἔργον τους καὶ
σκοπὸν τῆς ὑπάρξεώς των ἔχουν τὸ
«λιβάνισµα» τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἡµέ-
ρας, προσπαθοῦν, δυστυχῶς, νὰ µε-
ταφέρουν καὶ εἰς τὴν Ἀνατολικὴν
Ἐκκλησίαν! Μέχρι σήµερα ἡ θεολο-
γία µᾶς ἐδίδασκε ὅτι ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως εἶναι «Pri-
mus inter pares», δηλ. «Πρῶτος
µεταξὺ ἴσων»! Τώρα τελευταῖα, δυ-
στυχῶς, µερικοὶ ἀθεολόγητοι Θεο-
λόγοι διατύπωσαν τὴν θεωρίαν,
ὅτι ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης
εἶναι «Primus sinus pares», δηλ.
«Πρῶτος ἄνευ ἴσων»!!!!

Ὅλα αὐτά, λοιπόν, µᾶς ὑποχρεώ-
νουν ὄχι µόνον νὰ σηµειώνουµε,
ἀλλὰ καὶ νὰ στιγµατίζουµε κάθε φορά
τὴν «κατάχρηση Ἐξουσίας», ὅπου
αὐτὴ ἀπαντᾶται! Κίνητρόν µας εἶναι ἡ
ἀγάπη µας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν µας!

Μὲ συναίσθησιν εὐθύνης ἔναντι
τῆς ἱστορίας καταγράφουµε τὶς ὑπερ-
βάσεις καὶ τὶς καταχρήσεις τῆς Ἐξου-
σίας.  Ἰδοὺ ἕνα παράδειγµα: Ὁ Κατα-
σταστικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας µας
(Ν. 590/1977) ὁρίζει τὰ ἑξῆς: 

Εἰς τὸ ἄρθρον 9 παρ. 1 ἡ ∆ιαρκὴς
Ἱερὰ Σύνοδος θεσµοθετεῖται  ὡς

«διαρκὲς διοικητικὸν ὄργανον τῆς
Ἐκκλησίας», τὸ ὁποῖον  καὶ «ἐπιλαµ-
βάνεται τῶν τρεχούσης φύσεως
ἐκκλησιαστικῶν ζητηµάτων» (παρ.1
δ’). 

Εἰς τὸ ἄρθρον 2 ὁρίζονται τὰ ἑξῆς:
«Ἡ ∆.Ι.Σ. κατὰ τὸ µεσολαβοῦν µέ-

χρι τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱ.Σ.Ἱ. χρο-
νικὸν διάστηµα ἀσκεῖ πάσαν ἐκκλη-
σιαστικὴν-διοικητικὴν ἐξουσίαν κατὰ
τοὺς ἱεροὺς Κανόνας...».

Ἔπειτα καὶ ὁ ὑπ’ ἀριθµ. 2/1977
Κανονισµὸς περὶ τῶν Ἐργασιῶν τῆς
∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ἄρθρον 4
παρ. 4) ὁρίζει, ὅτι «Ἡ ∆.Ι.Σ. συνε-
δριάζει τακτικῶς καθ᾽ ἑκὰστην Τρίτην,
Τετάρτην, Πέµπτην καὶ Παρασκευὴν
ἡµέραν τῶν δύο πρώτων ἑβδοµάδων
ἑκάστου µηνός...» 

Σήµερα ἡ ∆.Ι.Σ. συνεδριάζει µό-
λις τρεῖς ἡµέρες καθ᾽ἕκαστον
µῆνα, ἐνίοτε δὲ µόνον δύο ἡµέρες!
Ἄρα ἔπαυσε νὰ εἶναι ∆ Ι Α Ρ Κ Η Σ ∆ι-
οικητικὴ Ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας! Ἑπο-
µένως τὸ Συνοδικὸν -λέγε µε ∆ηµο-
κρατικὸν- σύστηµα ∆ιοικήσεως τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἀπορ-
ριφθῆ εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρή-
στων! 

Ὡς µέλος τῆς ∆.Ι.Σ. τῆς ληγούσης
Συνοδικῆς Περιόδου (1η Σεπτεµβρί-
ου 2014 - 31η Αὐγούστου 2015)
ἐβίωσα τὴν κατάστασιν αὐτήν. Ἔτσι
ἀποφάσισα νὰ ἐκφράσω τὴν ἀπορίαν
µου καὶ δὴ καὶ τὸν πόνον τῆς ψυχῆς
µου. Ἀπὸ τὴν θέσιν αὐτὴν ἀπευθύνω
ἔκκλησιν πρὸς τὸν ρέκτην Μακαριώ-
τατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµον, ὅπως
ἐπαναφέρη τὴν Συνοδικότητα εἰς τὴν
∆ιοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀρχὴ
τοῦ Ἑνὸς Ἀνδρὸς ἁρµόζει µόνον
πρὸς τὴν Παπικὴν ∆ιοίκησιν! 

† Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, 22 Ἰουνίου 2015
Πρός τήν  
Ἱεράν Σύνοδον  τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος
Ἰω. Γενναδίου, 14 
115 21   ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία διά τήν ὑπο-
βάθµισιν τοῦ Συνοδικοῦ Συστήµατος
∆ιοικήσεως
Μακαριώτατε,
Σεβασµιώτατοι  ἅγιοι  Συνοδικοί Σύν -
εδροι,

Μετ’ ἐκπλήξεως οὐ τῆς τυχούσης
ἐλάβοµεν τήν ἀπό 19ης Μαΐου ἐ.ἔ. καί
µέ ἀριθµ. Πρωτ. 2391/1096 Πρόσ -
κλησιν Ὑµῶν, Μακαριώτατε, ὡς
Προ έδρου τοῦ Σώµατος, ὅπως προσ -
έλθωµεν σήµερον εἰς τήν συνήθη
Αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν, διά νά λά-
βωµεν µέρος εἰς τάς ἐργασίας τῆς
ἐκτάκτως συγκαλουµένης Ἱερᾶς Συν -
όδου τῆς Ἱεραρχίας µέ ἀποκλειστικόν
θέµα τήν πλήρωσιν τῶν δύο χη-
ρευουσῶν Μητροπόλεων Κεφαλλη-
νίας καί Νέας Κρήνης. 

Καί γράφοµεν «µετ’ ἐκπλήξεως οὐ
τῆς τυχούσης» δεδοµένου, ὅτι κατά
τάς Συνεδρίας ἀπό 3ης ἕως καί τῆς
5ης λήγοντος µηνός τῆς ∆ιαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς τρεχούσης Συνο-
δικῆς Περιόδου, Μέλος τῆς Ὁποίας
τυγχάνοµεν, ἐτέθη τό ζήτηµα τοῦτο,
κατόπιν δέ γενοµένης διαλογικῆς διε-
ρευνήσεως τοῦ ζητήµατος τούτου,
πρωτοστατοῦντος τοῦ Μακαριωτά-
του Προέδρου Ἡµῶν, ὁµοφώνως
ἀπεφασίσθη, ὅπως ἀποκλεισθῇ µία
ἔκτακτος Συνέλευσις τῆς Ι.Σ.Ι. τό δέ
θέµα τῆς πληρώσεως τῶν δύο ἐξο-
νοµασθεισῶν Ἐπαρχιῶν παρα-
πεµφθῇ εἰς τήν κατά µῆνα Ὀκτώβριον
τρ. ἔτους τακτικήν Συνέλευσιν τῆς
Ἱεραρχίας. 

Οὐδόλως ἀµφισβητοῦµεν τό δι-
καίωµα τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν, ὅπως συγκαλῇ τήν τε
∆ιαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον καί τήν Σύνο-
δον τῆς Ἱεραρχίας, ὁπόταν Οὗτος
κρίνῃ τοῦτο ἀναγκαῖον! Ἐκ παραλ-
λήλου ὅµως διαποροῦµεν πῶς καί
διατί εἰς χρονικόν διάστηµα δύο
µόλις ἑβδοµάδων ἀπό τῆς λήψε-
ως τῆς ὡς ἄνω Ἀποφάσεως τῆς
∆.Ι.Σ.  ἤλλαξαν ἄρδην τά δεδοµένα,
ὥστε ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος
νά συγκαλῇ τό Σῶµα τῶν
Ἱεραρχῶν εἰς ἔκτακτον Συνέλευ-
σιν! Ἐξ ὅσων ἐνθυµούµεθα τά Μέλη
τῆς ∆.Ι.Σ., εἰς τήν λῆψιν τῆς Ἀποφά-
σεως περί µή ἐκτάκτου συγκλήσεως
τῆς Ι.Σ.Ι., ὡδηγήθησαν ἐκ σεβασµοῦ
πρός τήν σχετικήν Εἰσήγησιν  αὐτοῦ
τούτου τοῦ  Μακαρ. Προέδρου τοῦ
Σώµατος! 

Χαράσσοµεν, λοιπόν, τάς γραµµάς
ταύτας ὡς µίαν ἤρεµον διαµαρτυρίαν
καί διά νά τονίσωµεν, µετά λύπης οὐ
τῆς τυχούσης, ὅτι τήν σήµερον ἡµέ-
ραν, ὡς ἔχουν σήµερον τά πράγµα-
τα, παραβιάζεται καταφώρως τό
ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗ-
ΣΕΩΣ τῆς Ἐκκλησίας µας.  Οὕτω,
λοιπόν, διά τήν συνείδησιν ἡµῶν καί
διά τήν ἱστορίαν, χωρίς πρόθεσιν
ἀντιδικίας τινός πρός τόν Μακαριώ-
τατον Ἀρχιεπίσκοπον, ὀφείλοµεν  νά
καταθέσωµεν τάς ὡς κάτωθι παρα-
βιάσεις τοῦ Νόµου 590/1977, ἐπανα-
λαµβάνοµεν διά νά κατανοηθῇ,  τάς
τε παραβιάσεις τοῦ ἰσχύοντος Νόµου
καί τῶν ἐψηφισµένων Κανονισµῶν,
διά τῶν ὁποίων διοικεῖται ἡ Ἐκκλησία

τῆς Ἑλλάδος, καί τάς παραβάσεις-
ἐκτροπάς  τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου ἐπί
ζηµίᾳ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς κατωτέρω
καταγράφονται:

1. Περί τῶν Συνεδριῶν τῆς ∆.Ι.Σ:
> «Ἡ ∆.Ι.Σ. συνεδριάζει τακτικῶς

καθ’ ἑκάστην Τρίτην, Τετάρτην, Πέµ-
πτην καί Παρασκευήν ἡµέραν τῶν
δυο πρώτων ἑβδοµάδων ἑκάστου
µηνός....» (Βλ. Κανονισµόν 2/1977 -
ΦΕΚ Α΄275), ἄρθρον 3)

2. Περί τῶν Συνεδριῶν τῆς Ι.Σ.Ι:
> «Ἡ Ι.Σ.Ι.  συνέρχεται εἰς τακτικήν

συνέλευσιν αὐτοδικαίως µέν τήν 1ην
Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους...» καί εἰς
τήν πρᾶξιν εἶχεν καθιερωθῆ ἡ διάρ-
κεια τῶν ἐργασιῶν της νά καλύπτῃ
χρονικήν περίοδον δύο ἑβδοµάδων.

Καί τώρα ἄς ἔλθωµεν εἰς  τήν ἐφαρ-
µοζοµένην τακτικήν. Ἡ ∆.Ι.Σ. συν -
εδριάζει µόλις τρεῖς (3) ἡµέρας
καθ’ἕκαστον µῆνα, οὕτως δέ ἡ ∆ιοί-
κησις τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι συλλο-
γική, ἀλλά προσωποπαγής! 

Ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος ΜΟ-
ΝΟΣ, ἤ µέ τήν συνδροµήν ἐπιλε -
γµένων φιλικῶν Του προσώπων
ὡς Συνεργατῶν, διοικεῖ τό σκάφος
τῆς Ἐκκλησίας, λαµβάνει δέ πρω-
τοβουλίας καί ἐνίοτε ἐνεργεῖ ἐρή-
µην τῶν συνυπευθύνων Συνο-
δικῶν Ἀρχιερέων! Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά
Σύνοδος ὑπάρχει, διά νά ὑπάρχῃ!
Συνερχοµένη µόνον τρεῖς ἡµέρας
καθ’ ἕκαστον µῆνα µόλις καί µετά βίας
προλαµβάνει νά διεκπεραιώνῃ τρε-
χούσης φύσεως διοικητικά -δευτε-
ρευούσης σηµασίας δέ- ζητήµατα,
ὅπως µισθώσεις ἤ ἐκποιήσεις ἐκκλη-
σιαστικῶν ἀκινήτων,  ἀποσπάσεις
κληρικῶν εἰς τό Ἐξωτερικόν, Εἰσηγή-
σεις Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, ἐκπρο-
σωπήσεις κλπ., ζητήµατα ἐπαναλαµ-
βάνοµεν, ὅλως δευτερευούσης ση-
µασίας.  Πρίν ἤ προφθάσωµεν νά κα-
θήσωµεν  εἰς  τάς θέσεις µας ὡς Συν -
οδικοί Σύνεδροι ἀναχωροῦµεν καί
πάλιν διά τήν  Ἐπαρχίαν του ἕκαστος! 

Σήµερον ὅµως ἡ Ἑλλάς χάνεται, ἡ
ὀρθόδοξος Πίστις διώκεται, ἡ χριστια-
νική Ἠθική χλευάζεται, τά πάντα
ἀλλάσσουν καί µεταλλάσσονται!
Ἔναντι ὅλης αὐτῆς τῆς ἀλλοιώσεως
τῆς ἐθνικῆς ἤ τῆς θρησκευτικῆς  συν -
ειδήσεως, τῆς χριστιανικῆς Ἠθικῆς,
τῶν παραδόσεων, τῆς γλώσσης καί
τῆς ἱστορικῆς συνειδήσεως ἑνός
Λαοῦ µέ µοναδικήν πολιτιστικήν πα-
ράδοσιν, ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας
∆ΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά
Σύνοδος ὑπνώττει! Ὁ ἑκάστοτε
Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς εἶναι φυσικόν,
δέν δύναται νά σηκώνῃ µόνος τό βά-
ρος τῆς διατηρήσεως ἤ καί διασώσε-
ως τῆς πολιτιστικῆς µας ταυτότητος
καί τῆς διατηρήσεως ἀλωβήτου τῆς
ἀµωµήτου ἡµῶν Πίστεως! Ἡµεῖς, ὡς
Συνοδικοί Σύνεδροι ἀπό τοῦ παρελ-
θόντος Σεπτεµβρίου, οὐδέποτε ἠσχο-
λήθηµεν µέ τά καυτά ζητήµατα τῆς
ἐπικαιρότητος! Τό κράτος τοῦ Ἀντιχρί-
στου ἐπεκτείνεται ἁλµατωδῶς καί
Ἡµεῖς ἐφησυχάζοµεν! Κατηγορῶ τόν
ἑαυτόν µου πρῶτον!    

Τά ἴχνη αὐτά ἀκολουθοῦσα καί ἡ
Ι.Σ.Ι. συνήθως ∆ΕΝ ἐπιλαµβάνεται
θεµάτων, ἅτινα ἐξ ὁρισµοῦ θεω-
ροῦνται ὡς «καυτά ζητήµατα τῆς ἐπι-
καιρότητος» πρός ἀπογοήτευσιν τῶν
πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων. Ἐπί
παραδείγµατι προσωπικῶς δέν γνω-
ρίζοµεν τήν ἐπίσηµον θέσιν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί ζητηµά-
των ὡς τά ἑξῆς: 

> Οἱ Ρωµαιοκαθολικοί εἶναι
Ἐκκλησία, σχισµατικοί ἀδελφοί
µας ἤ αἱρετικοί;

> Ἡ λεγοµένη Οἰκουµενική Κίνη-
σις ἀκολουθεῖ τήν ὀρθήν ὁδόν;

> Αἱ σχέσεις µας µετά τῶν Ἑτε-
ροδόξων µήπως ὑπερβαίνουν τά
ἀνεκτά ὅρια; 

> Αἱ κινήσεις τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου εἶναι µε-
µετρηµέναι ἤ µήπως ἀλλοιώνουν
τό περιεχόµενον τῆς ἀµωµήτου
ἡµῶν πίστεως; 

> Ἡ προσφορά τοῦ Κορανίου
ὡς δῶρον εἰς Ἐπίσηµόν τι Πρόσ -
ωπον τῆς Coca Cola, Μουσουλµά-
νον ὅµως ὡς πρός τό θρήσκευµα,
ὑπό καί διά τῶν χειρῶν τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ µας Πατριάρχου εἶναι
ἐνέργεια  συµβατή µέ τήν ὀρθόδο-
ξον ἰδιότητα τοῦ προσφέροντος;

>  Ἡ παρουσία Ἡγετῶν τῆς
Ὀρθοδοξίας εἰς τάς ἐργασίας µιᾶς
Συναγωγῆς Ἑβραίων τυγχάνει ἐπι-
τρεπτή;

> Ἡ ἑλληνική Θράκη ἐξισλαµίζε-
ται καί ὅσον οὕπω χάνεται! Ἡ
Ἐκκλησία, Τροφός τοῦ Ἔθνους
ἄλλοτε, δέν ἔχει κάποιον λόγον νά
εἴπῃ; Τά Εθνικά µας Θέµατα εἶναι
ἆραγε ζώνη ἀπηγορευµένη;

>  ∆έν θά συγκινηθῶµεν κάποτε
ἀπό τό δρᾶµα ἑνός πολιοῦ Πατριάρ-
χου, τοῦ πρ. Ἱεροσολύµων Εἰρηναίου,
ὁ Ὁποῖος ὅλως αὐθαιρέτως, καί ἄρα
καί ὅλως ἀδίκως, ἀπεµακρύνθη τοῦ
Θρόνου Του, ἐν συνεχείᾳ καθῃρέθη
καί ὑπεβιβάσθη εἰς τήν τάξιν τῶν...
Μοναχῶν (!!!), σήµερον δέ -ἄνευ δι-
καστικῆς τινός  ἀποφάσεως- ζεῖ
ἔγκλειστος εἰς τό κελλίον Του, στερού-
µενος καί τῆς στοιχειώδους ἔτι
ἀνθρωπίνης παρηγορίας; Εὔχοµαι
καί προσεύχοµαι, ὥστε ἡ ἀδιαφορία

ἡµῶν διά τόν Μάρτυρα Πατριάρχην,
τόν Μακαριώτατον κ. Εἰρηναῖον, νά
µή εἶναι αἰτία, διά νά ὁδηγηθῶµεν
ἅπαντες  εἰς τήν ὀδύνην τῆς κολάσε-
ως!  Ναί, ἄς τό ἐπαναλάβωµεν: µόνον
καί µόνον ἡ ἀδιαφορία ἡµῶν πρός
ἕνα ἀδίκως πάσχοντα ἐν Χριστῷ
Ἀδελφόν µας εἶναι ἱκανή νά µᾶς ὁδη-
γήσῃ εἰς τόν τόπον τῆς Κολάσεως,
κατά τό «ἐν φυλακῇ ἤµην καί οὐκ
ἤλθετε πρός µε» (Ματθ. 25,36). 

> Ἔπειτα ἐπιτακτικῶς ἐνώπιόν µας
σήµερον προβάλλουν καί ἄλλα θέµα-
τα γενικωτέρας φύσεως. Θά
δεχθῶµεν ἆραγε ἀδιαµαρτυρήτως τό
«τσιπάκι», τόν ΑΜΚΑ, τό «σφράγισµα
τοῦ Ἀντιχρίστου»; ∆έν θά ἀρθρώσω-
µεν λόγον ἐπ’ αὐτῶν; Θά ἀφήσωµεν
τό ἔδαφος ἐλεύθερον εἴς τινας «ζη-
λωτάς»; 

> ∆έν θά ἀντιδράσωµεν εἰς τήν
καθιέρωσιν τοῦ γάµου τῶν ὁµοφυ-
λοφίλων;

> ∆έν θά ἀντιδράσωµεν διά τήν
µετατροπήν τοῦ µαθήµατος τῶν
θρησκευτικῶν εἰς µάθηµα θρη-
σκειολογίας εἰς τήν Ἐκπαίδευσιν; 

> ∆έν θά ἀναπτύξωµεν κατά τρό-
πον ἰσοδύναµον πρός τήν λίαν ἀνε-
πτυγµένην προνοιακήν δραστηριότη-
τα  τῆς Ἐκκλησίας καί τό ἔργον τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ;
∆έν ἠµπορεῖ τό ἔργον τοῦ θείου κη-
ρύγµατος νά τίθεται εἰς δευτέραν
µοῖραν! Ἀναγκαῖος βεβαίως εἶναι ὁ
ἐπιούσιος ἄρτος, ἀλλά ὁ οὐράνος
Ἄρτος, δηλ. τό Κατηχητικόν µας
ἔργον, πρέπει νά προηγῆται! Τί ἆρα-
γε προεχόντως εἴµεθα; Ἐκκλησία-Κι-
βωτός τῆς σωτηρίας ψυχῶν, ὑπέρ
ὧν Χριστός ἀπέθανεν ἤ ἁπλῶς
Ὑπουργεῖον Κοινωνικῆς Προνοίας; 

Ἐνδεικτικῶς καί ὅλως προχείρως
κατέγραψα ὡρισµένα σύγχρονα προ-
βλήµατα κεφαλαιώδους, κατά τήν τα-
πεινήν ἡµῶν γνώµην,  σηµασίας, διά
τά ὁποῖα ἡ φωνή τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας ∆ΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Χωρίς
νά τό ἔχωµεν ἀντιληφθῆ εἰς τάς
ἡµέρας µας ἔχει ἐπιβληθῆ «σιγή
ἀσυρµάτου»!

Ἄρα  τό Συνοδικόν Σύστηµα ∆ιοι-
κήσεως ὀφείλει νά ἐπανέλθῃ εἰς τήν
∆ιοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας, µάλιστα δέ
σήµερον, ὅτε συντελοῦνται κοσµογο-
νικαί ἀλλαγαί! 

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Ἐκ τῆς Συνοδικῆς µου θητείας ἔχε-

τε ἤδη δείγµατα,  ὅτι ὡς Προκαθήµε-
νον καί Σᾶς σέβοµαι καί Σᾶς ἀγαπῶ!
Ἀλλά τό σύστηµα τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ∆ιοικήσεως δέν ἠµπορεῖ νά
εἶναι Ἐξουσία τοῦ Ἑνός Ἀνδρός!
Ἀκόµη καί ἡ ἀφιλάδελφος συµπερι-
φορά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, δηλ.
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς
τόν ἑλλαδικόν χῶρον δέν ἐπιτρέπει
τήν ἔξαρσιν τοῦ Πρώτου τῇ τάξει!
Ἁπανταχοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Ἐπί-
σκοποι µνηµονεύουν ἕκαστος τόν
ἑαυτοῦ Πρῶτον, δηλ. τόν Πατριάρχην
ἤ Ἀρχιεπίσκοπόν του!  Ἀκόµη καί εἰς
τήν µικράν, ὡς πρός τήν ἔκτασιν,
ἀδελφήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου
µνηµονεύεται ὁ ἐκεῖ Ἀρχιεπίσκοπος!
Ἡµεῖς, ἀντιθέτως, δυστυχέστατα δέ
καί πάνυ ἀντικανονικώτατα, µνηµο-
νεύοµεν «τῆς Ἱερᾶς Ἡµῶν Συνόδου»,
δηλοῦντες, καλῶς ἤ κακῶς, ὅτι Ἀνω-
τάτη Ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας µας ∆ΕΝ
ΕΙΝΑΙ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν, ἀλλά τό σύνολον τῶν ἐν
ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων, συγκροτουµέ-
νων εἰς Σῶµα καί ἐκφραζοµένων εἴτε
διά τῆς Ι.Σ.Ι,  εἴτε διά τῆς ∆.Ι.Σ.  

Εἰς χεῖρας Ὑµῶν, Μακαριώτατε,
οὐ µήν ἀλλά καί εἰς τήν σύνεσιν
Ὑµῶν, ἐπαφίεται ἡ περαιτέρω πο-
ρεία τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ὡς πρός τόν τρόπον ∆ιοι-
κήσεως Αὐτῆς. Θά καταπαγιωθῇ τε-
λικῶς ἡ ∆ιοίκησις ὡς ἕνα προσωπο-
παγές Σύστηµα, τ.ἔ, ἕνας διευθύνει οἱ
δέ λοιποί ὑποτάσσονται καί σιωποῦν,
ἤ θά ἐπανέλθῃ εἰς ἐφαρµογήν τό Συν -
οδικόν Σύστηµα ∆ιοικήσεως, ὅπως
ἀκριβῶς τό καθιέρωσε, µετά τήν
ἀποκατάστασιν τῆς ∆ηµοκρατίας εἰς
τήν Χώραν µας, ὁ ἀείµνηστος Γέρον-
τας Ὑµῶν τε καί ἡµῶν, ὁ ἀξεπέρα-
στος Μέγας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
κυρός Σεραφείµ; 

Ἡ Ἀπόφασις Ὑµῶν, Μακαριώτατε
νά συγκαλέσετε τήν Ι.Σ.Ι ἐξ ἰδίας
πρωτοβουλίας δέκα πέντε µόλις ἡµέ-
ρας µετά τάς Συνεδριάσεις τῆς ∆.Ι.Σ.
µᾶς ὤθησεν εἰς τήν σύνταξιν τῆς πα-
ρούσης διαµαρτυρίας. Συγχωρήσατε
ἡµῖν τό θράσος! Ἀλλά, βλέπετε, τυγ-
χάνοµεν ὄγδοον κατά τήν σειράν τῶν
πρεσβείων τῆς Ἀρχιερωσύνης Μέ-
λος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, κάθηµαι
δέ πλέον εἰς τήν πρώτην σειράν τῶν
ἑδράνων τῆς Αἰθούσης τῶν συνε-
δριάσεων, ὡς ἐκ τούτου δέ αἰσθανό-
µεθα βαρεῖαν τήν εὐθύνην διά τήν
πορείαν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τήν ὁποίαν, ἀπερχόµενοι, θά
ἀφήσωµεν ὄπισθεν ἐµοῦ πρός συνέ-
χισιν τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς
Ἐκκλησίας µας. Βλέπετε ἡµεῖς, προσ -
ερχόµενοι εἰς τόν Ναόν διά τήν τέλε-
σιν τῆς ἀναιµάκτου Μυσταγωγίας ἤ
καί λιτανεύοντες τά ἱερά καί τά ὅσια
τῆς πίστεώς µας,  οὐδέποτε µέχρι
σήµερον ἐθεωρήσαµεν ἀναγκαῖον
νά ἀνέλθωµεν «ἐπί ὄνον καί
πῶλον υἱόν ὑποζυγίου» (Ματθ.
21, 5-6), διά νά κερδίσωµεν τήν
συµπάθειαν τῶν πιστῶν τῆς εἰς
ἡµᾶς κληρωθείσης Ἐπαρχίας! Νε-
ώτεροι ὅµως Ἀδελφοί µας τό
ἐφαρµόζουν!

Ταῦτα, ἐν βάρει τῆς ἀρχιερατικῆς
ἡµῶν συνειδήσεως ἐθεωρήσαµεν
χρέος νά θέσωµεν  ὑπό τήν ἔµφρονα
κρίσιν Ὑµῶν, Μακαριώτατε, ὡς καί
τῶν ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ Ἀδελφῶν
µας Ἀρχιερέων, τῶν συγκροτούντων
τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καί εὐλαβῶς παρακα-
λοῦµεν διά τά καθ’ Ὑµᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦµεν
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

† Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Πρός ἅπαντα τά
Μέλη τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ
ταχυδροµείου.
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χνη χαλκεύονται, ἔτσι ὥστε νὰ µὴ
«πονοῦν» τὰ «πόδια» µας, οἱ
«ἀστράγαλοι», ὅταν οἱ πολλοὶ θὰ
«κωπηλατοῦµε» στὶς «γαλέρες»
ὡς δοῦλοι, καὶ οἱ λίγοι θὰ «ἀκολα-
σταίνουν» σὲ παλιὰ καὶ σὲ νέα
«ἄντρα» τῆς πολυώνυµης καὶ
ἀνείπωτης τυραννίας καὶ πα-
ρακµῆς� πιθανὸν καὶ «ἀνεπαι-
σθήτως».

Ἰδοὺ τὸ ἀποκαλυπτικὸ κείµενο:
«Ζοῦµε στὴν ἀτοµικὴ ἐποχὴ

(') Κάθε σκεπτόµενος ἄνθρω-
πος εὔκολα θὰ παραδεχθῆ ὅτι ἡ
ἐξέλιξις τῆς ἀνθρώπινης κοινω-
νίας ἐπιβάλλει τὴν οἰκουµενικὴ
συνεννόηση. Μὲ µιὰ µατιὰ στὶς
ἀπαραίτητες ὑπηρεσίες τῶν
διεθνῶν ὀργανισµῶν ὅπως τὸ
∆ιεθνὲς Νοµισµατικὸν Ταµεῖον,
τὸ ∆ιεθνὲς Γραφεῖο Ἐργασίας,
τὴν Παγκόσµια Ὀργάνωση
Ὑγείας κ.λπ., πείθεται καθένας
ὅτι εἶναι πιὰ παράλογη ἡ χω-
ριστὴ ὕπαρξις τῶν ἐθνῶν µὲ
τὴν παλιὰ βάσι κρατικῆς κυ-
ριαρχίας. Ἡ Παγκόσµιος Κυβέρ-
νησις δὲν εἶναι πλέον οὐτοπία,
εἶναι ζωτικὴ ἀνάγκη.

Ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία εἶναι στὴν
ἐποχή µας, µιὰ παραγεγραµµέ-
νη ὀπτικὴ ἀπάτη'

Εἴτε µᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι'
3Εἴτε µᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, δε-

δοµένου ὅτι ἡ Παγκόσµιος Κυ-
βέρνησις κατέστη ἀνάγκη, θὰ
προκύψη κάποια µορφὴ Παγ-
κοσµίου Κυβερνήσεως, ἀλλὰ ἡ
ποιότης αὐτῆς τῆς Παγκοσµίου
Κυβερνήσεως θὰ ἐξαρτηθῆ ἀπὸ
τὸν τρόπο ποὺ θὰ προκύψη καὶ
ὁ τρόπος θὰ ποικίλλη κατὰ τὸ
ἐνδιαφέρον ποὺ θὰ ἔχουµε δεί-
ξει καὶ τὶς προσπάθειες ποὺ θὰ
ἀναπτύξουµε, γιὰ νὰ κάνωµε νὰ
λειτουργήση. Μιὰ Παγκόσµιος
Κυβέρνησις µπορεῖ νὰ σχηµα-
τισθῆ κατὰ τέσσαρες τρόπους.

1. Ὡς ἑκούσιο δηµοκρατικὸ
σχέδιο.

2. Ὡς ἀναπόφευκτο ἀποτέλε-
σµα ἑνὸς νέου παγκόσµιου πο-
λέµου.

3. Ὕστερα ἀπὸ ὁλοκληρω-
τικὴ δικτατορία.

4. ∆ιὰ συνδυασµοῦ τῶν προ-
ηγουµένων τρόπων'

Ἡ παθητικὴ στάση σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τὴν ἐγκατάστασι Παγκο-
σµίου Κυβερνήσεως εἶναι ἐπι-
κίνδυνη. Ὀφείλουµε νὰ κατα-
βάλλουµε δραστήριες καὶ ἀπο-
φασιστικὲς προσπάθειες, γιὰ
νὰ δηµιουργήσωµε Παγκόσµιο
γνώµη (!) ὑπὲρ µιᾶς Παγκοσµί-
ου Κυβερνήσεως. Τότε µόνον ἡ
Παγκόσµιος Κυβέρνησις θὰ θε-
µελιωθῆ σὲ καλὲς βάσεις'

Ἡ τροφὴ καὶ ἡ στρατιωτικὴ
ἰσχὺς νὰ εἶναι σὲ λίγα χέρια'
3 Θὰ χρειασθῆ ἡ τροφὴ καὶ ἡ

στρατιωτικὴ ἰσχὺς τοῦ κόσµου
νὰ ὑποταχθοῦν σὲ ἕνα καὶ τὸν
αὐτὸ ἔλεγχο. Αὐτὸ εἶναι τὸ
πρῶτο καθῆκον. Ἡ κίνησις τῶν
νοµισµάτων, καθὼς καὶ τοῦ πλη-
θυσµοῦ, πρέπει νὰ ἐλέγχωνται
ἀπὸ παγκόσµιο ὀργανισµό.
Αὐτὸ σηµαίνει κατάργησι τῶν
ἐθνικῶν στρατῶν, κατάργησι
τῶν σηµερινῶν πιστωτικῶν συ-
στηµάτων καὶ ἀντικατάστασί
τους µὲ παγκόσµιο στρατὸ καὶ
παγκόσµιο πιστωτικὸ καὶ νοµι-
σµατικὸ σύστηµα, οἰκουµενικὴ
πολιτικὴ µεταναστεύσεως, παγ-
κόσµια πολιτικὴ κατανοµῆς τῶν
εἰδῶν διατροφῆς. Αὐτὲς εἶναι οἱ
τέσσαρες προκαταρτικὲς προ-
ϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση
Παγκοσµίου Κυβερνήσεως'

'Ἕνα ἐνδιαφέρον δοκίµιο
συνετάχθη ἀπὸ Ἀµερικανοὺς

εἰδικοὺς κοινωνιολόγους µὲ τὸν
πρύτανι τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ
Σικάγου, R.M. Hutchins, ἐπικε-
φαλῆς. Ἐδηµοσίευσαν ἕνα
«Προκαταρτικὸν Σχέδιον Παγ-
κοσµίου Συντάγµατος». Τὸ σχέ-
διον αὐτὸ προέβλεπε τοὺς ἑπο-
µένους Ὀργανισµοὺς µιᾶς Παγ-
κοσµίου Ὁµοσπονδιακῆς ∆η-
µοκρατίας: 1) Παγκόσµια Συνέ-
λευσι, εἶδος συντακτικῆς βου -
λῆς. 2) Παγκόσµιο Συµβούλιο,
δηλ. παγκόσµιο νοµοθετικὸ
σῶµα. 3) Πρόεδρον Παγκόσµιο.
4) Μέγα δικαστήριον γιὰ τὴν
παγκόσµιο δικαιοσύνη. 5)
Σῶµα τῶν φρουρῶν ἡ Παγκό-
σµιος δύναµι ἀµύνης'

'Κατὰ τὸ «Σχέδιον» τὰ Ἔθνη
- Κράτη δὲν ἀναγνωρίζονται
πλέον καὶ τὰ µέλη τῶν ὀργα-
νισµῶν τοῦ Παγκοσµίου Κρά-
τους ἐκλέγονται ἕνα γιὰ κάθε
ἑκατοµµύριο πληθυσµοῦ τοῦ
κόσµου'

Μπορεῖ νὰ µᾶς ἔλθη
καὶ µὲ τὴ βία!

Τώρα πιὰ (συνεχίζουν νὰ γρά-
φουν οἱ σχεδιαστὲς καὶ προ-
ωθητὲς τῆς Παγκόσµιας Κυβέρνη-
σης, µασόνοι καὶ θεοσοφιστές), ἡ
ἐκλογὴ δὲν εἶναι ἀνάµεσα στὰ
χωριστὰ κράτη καὶ στὴν παγκό-
σµιο συνεργασία. Εἶναι ἀνάµε-
σα στὸν βίαιο οἰκουµενισµὸ καὶ
στὸν οἰκουµενισµὸ τὸν αὐθόρ-
µητο καὶ τὸν ἐθελούσιο. Ἂν θέ-
λουµε ν᾽ ἀποτρέψουµε τὸν
πρῶτο, ἔχουµε χρέος νὰ ἐργα-
ζόµαστε γιὰ τὸν δεύτερο'1»!

Καὶ ἡ προπαγάνδα περὶ τῆς
ἀνάγκης δηµιουργίας µιᾶς Παγκό-
σµιας Κυβέρνησης ἀδιάκοπα συν -
εχίζεται, ἰδίως -καὶ πάντα- ἀπὸ µα-
σονικοὺς καὶ θεοσοφικοὺς κύ-
κλους, ὡς ἀκολούθως:

-«Τὴν ἵδρυσιν µιᾶς κοσµικῆς
∆ηµοκρατίας τῆς ὁποίας τὸν
ὁρισµόν, ἕνας ἀπὸ τοὺς γίγαν-
τας τοῦ Τεκτονισµοῦ δίδει ὡς
ἑξῆς:

«Ὁλόκληρος ὁ κόσµος εἶναι
µία ∆ηµοκρατία τῆς ὁποίας κά-
θε ἔθνος εἶναι µιὰ οἰκογένεια καὶ
κάθε ἄτοµον ἕνα τέκνον. Ὁ Τε-
κτονισµὸς χωρὶς παντάπασι νὰ
ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ διαφορε-
τικὰ καθήκοντα, τὰ ὁποῖα ὁ χω-
ρισµὸς τῶν ἐθνῶν ἀπαιτεῖ, τεί-
νει νὰ δηµιουργήση ἕνα νέον
λαόν, ἀποτελούµενον ἀπὸ
ἀνθρώπους πολλῶν ἐθνῶν καὶ
γλωσσῶν2'».

-«Ἡ περὶ ἑνὸς κόσµου ἀντίλη-
ψη ἀπαιτεῖ µιὰ παγκόσµια Κυ-
βέρνηση, ποὺ ν᾽ ἀντιπροσω-
πεύη καὶ νὰ εὐθύνεται γιὰ ὅλον
τὸν κόσµον3'».

Αὐτὰ -ἐκ τῶν ἀµέτρητων- διαβά-
ζουµε στὰ αὐθεντικὰ µασονικὰ κεί-
µενα. Ἡ Παγκόσµια ∆ικτατορία
ἔρχεται, ἦλθε σχεδόν. Πολλοὶ
ἀκοῦνε τὰ βαριὰ βήµατά της, ἄλλοι
ὄχι, «περιµένοντας», ἔτσι κι᾽
ἀλλιῶς, «τοὺς βαρβάρους».

(Μὲ τὰ περὶ τῆς Παγκόσµιας Κυ-
βέρνησης, ἐπὶ τοῦ παρόντος τελει-
ώσαµε. Θὰ συνεχίσουµε µ᾽ ἐκεῖνα
περὶ τῆς, µασονικῆς ἔµπνευσης,
παγκόσµιας θρησκείας, τοῦ τερα-
τώδους αὐτοῦ συµπιλήµατος ποὺ
συστηµατικὰ ἑτοιµάζεται - ἀπὸ
τοὺς ἴδιους πάντοτε κύκλους-, µὲ
τὴν σύµπραξη καὶ ὀρθοδόξων
Ἱεραρχῶν, βεβαιότατα).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Σηµειώσεις:

1. Θεοσοφικὸ περιοδικὸ «ΙΛΙ-
ΣΟΣ» 1956, τεῦχος β´ σελ. 65-67.

2. Τεκτ. περιοδ. «Τεκτονικὸν
Δελτίον», 1966, τεῦχος 65, σελ. 68.

3. «ΙΛΙΣΟΣ», 1979, τεῦχος 132,
σελ. 82.
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«Ἡ Παγκόσµιος ∆ικτατορία ἀποκαλύπτεται»

νικήσουµε, ὅταν δοξολογοῦµε τὴν
Ἁγία µας Τριάδα ὄχι ὅµως µόνο µὲ
λόγια, ἀλλὰ ἔµπρακτα, µὲ τὴν ἴδια
τὴ ζωή µας.

Ἐκτός, ὅµως, ἀπὸ τὸ παράπονό
µου, Εὐρώπη µου, θέλω νὰ ἐκφρά-
σω καὶ τὴν ὀργή µου, γιὰ τὴν ἀνά-
δελφη συµπεριφορά σου µιµούµε-
νος τὸν Τίµιο Πρόδροµο τοῦ Χρι-
στοῦ µας, ποὺ κτυπώντας τὸ χέρι
στὸ πνευµατικὸ τραπέζι τοῦ εἶπε:
«Οὐκ ἔξεστί σοι» (Μᾶρκ. στ΄ 18).
∆ὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ συµπεριφέ-
ρεσαι µὲ τέτοιο ἀνίερο τρόπο. ∆ὲν
σοῦ ἐπιτρέπεται, Εὐρώπη µου, νὰ
ταπεινώνεις ἕνα ὁλόκληρο λαό, γιὰ
τὴν ἱκανοποίηση τῶν δικῶν σου τα-

πεινῶν ὀρέξεων. ∆ὲν σοῦ ἐπιτρέ-
πεται νὰ ὁδηγεῖς στὸν ἀφανισµὸ
ἕνα λαό, στὸν ὁποῖο εἶσαι ἄµεσα
ὑποχρεωµένη. Ἂν σὲ πειράζει ἡ
Ὀρθοδοξία του προσπάθησε νὰ
τὴν προσεγγίσεις καὶ ὄχι νὰ γίνεσαι
νέος Νέρωνας καὶ διώκτης τῶν
ὀρθῶν παραδόσεων. Μὴ λησµο-
νεῖς ὅτι «ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ
ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας»
(Κολσ. γ΄ στ). ∆ὲν φοβᾶσαι τοὺς
ἀνθρώπους, γιατὶ ἔχεις οἰκονοµικὴ
ὑπεροχὴ καὶ µὲ αὐτὴ καθηλώνεις
τοὺς πάντες. ∆ὲν φοβᾶσαι, ὅµως,
τὸ Θεό; Σύνελθε καὶ ἄλλαξε πορεία
πλεύσεως, ἀναγνωρίζοντας τὴν
ἀδικία σου, τὴν ἀγνωµοσύνη σου
καὶ τὴν ἀχαριστία σου πρὸς στοὺς
Ἕλληνες.      
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Τὸ παράπονον καὶ ἡ ὀργὴ τῶν Ἑλλήνων

Ἄλλα ἐντέλλεται ὁ Ἀκιντζί, ἄλλα πράττει
τὸ παρακράτος ἢ ἀµφότεροι ἐµπαίζουν;

Μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ κ. Ἀκιντζὶ
εἰς τὰ Κατεχόμενα διεφάνησαν μι-
κραὶ ἐλπίδες σχετικῶς μὲ τὴν βελ-
τίωσιν τῶν σχέσεων τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας καὶ τοῦ ψευδοκρά-
τους. Μὲ τὴν πάροδον τῶν ἡμερῶν
αἱ ἐλπίδες αὐταὶ ἀποδεικνύονται
φροῦδαι, καθὼς συνειδητοποιεῖται
ὅτι ἀκόμη καὶ ἂν ὁ κ. Ἀκιντζὶ δια-
θέτη καλὰς προθέσεις, ὑπάρχει
ἕνα ὁλόκληρον σύστημα, τὸ ὁποῖον
δὲν εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ συμμορ-
φωθῆ ἢ θὰ συμμερισθῆ τὰς προθέ-
σεις αὐτάς. Χαρακτηριστικὸν πα-
ράδειγμα ἡ πρόσφατος πυρκαγιὰ
εἰς τὰ Κατεχόμενα καὶ ἡ ἄρνησις
διὰ βοήθειαν παρὰ τὴν ἐντολὴν
τοῦ Ἀκιντζί.

Συµφώνως πρὸς τὴν ἐφηµερίδα
«∆ηµοκρατία» τῆς 15ης Ἰουνίου
2015:

«Ὕποπτη φωτιὰ ξέσπασε στὰ
τέλη τῆς περασµένης ἑβδοµάδας
στὴν περίκλειστη πόλη τῆς Ἀµµο-
χώστου, τὴν ὥρα ποὺ συζητεῖται τὸ
ἄνοιγµά της, στὸ πλαίσιο τῶν ΜΟΕ
Ἀναστασιάδη – Ἀκιντζί. Τὰ κατο-
χικὰ στρατεύµατα ἀρνήθηκαν τὴν
ἀρωγὴ ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ ∆ηµο-
κρατία, παρὰ τὴ σύµφωνη γνώµη
τοῦ Μ. Ἀκιντζί. Ἡ φωτιὰ τέθηκε τε-
λικὰ ὑπὸ ἔλεγχο ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς
Παρασκευῆς. Ἡ φωτιὰ ξέσπασε
στὴ συνοικία Ἁγίου Μέµνονα καὶ

ἔκανε στάχτη τὸ ἐγκαταλελειµµένο
ξενοδοχεῖο «Sun Hal», ἰδιοκτησίας
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, στὸ
ὁποῖο διαµένουν ἀξιωµατικοὶ τοῦ
στρατοῦ κατοχῆς. Ὁ ἐκπρόσωπος
τοῦ Τουρκοκύπριου ἡγέτη, Μπαρὶς
Μπουρτσοῦ ἀνέφερε ὅτι ὁ Ἀκιντζὶ
εἶχε δώσει ὁδηγίες νὰ γίνει ἀπο-
δεκτὴ ἡ βοήθεια ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ
∆ηµοκρατία, ἀλλὰ oἱ κατοχικὲς
Ἀρχὲς δὲν κάλεσαν τελικὰ σὲ βοή-
θεια».

Ἔθνος –πού δεν εἶναι πρώτη φορά
στήν µακραίωνη ἱστορία του - ὀφεί-
λει νά µετανοήση γιά τήν ἀποστα-
σία του καί νά ἀναλογισθῆ τά λάθη
του, γιά τά ὁποῖα ἔχει τεράστιες
εὐθύνες καί ἑνωµένος ὅσο ποτέ
ἄλλοτε νά ξαναγυρίση στήν ἀµό-
λυντη Χριστιανική του Ὀρθόδοξη
Πίστη, ἀπό τήν ὁποία πηγάζει ὁ
Ὀρθόδοξος πολιτισµός µας, δηλα-
δή ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα µας,
πρός τόν ἱερό θεσµό τῆς οἰκογένει-
ας ἀλλά πρό πάντων ἡ ἀγάπη µας
πρός τό Πανάγιο Πρόσ ωπο τοῦ
Χριστοῦ µας ἀλλά καί ἡ καλλιέργια
τῶν ἀρετῶν, πού Αὐτός µᾶς δίδα-
ξε, ἡ αὐταπάρνηση, ἡ αὐτοθυσία, ἡ
εὐγένεια καί ἡ φιλοτιµία.       

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐν ὄψει
δηµοψηφίσµατος



Σελὶς 8η

Αἱ ἐπενδύσεις εἰς τὸ τραπεζικὸν
σύστημα φαίνεται πὼς ἀπέβησαν
εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου καὶ ὁ Μακ. Ἀρχ. Κύπρου
ἠναγκάσθη νὰ ἀναδιπλωθῆ ὡς
πρὸς μελλοντικὰς κινήσεις. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ exapsalmos.gr τῆς
22ας Ἰουνίου 2015:

«“Ὅσο ζῶ, δὲν πρόκειται νὰ
ἐπενδύσω ξανὰ στὶς τράπεζες,
ἀρκετὰ πάθαµε”, εἶπε χαρακτηρι-
στικὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
µος, ἀναφερόµενος στὴν οἰκονο-

µικὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου καὶ τοὺς τοµεῖς στοὺς
ὁποίους ἐνδιαφέρεται νὰ ἐπενδύσει
µελλοντικά. Σύµφωνα µὲ τὰ ὅσα
ἀνέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ οἰκο-
νοµικὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι σὲ καλύτερα ἐπίπεδα ἀπὸ πέ-
ρυσι καὶ παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ
ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν, σὲ λί-
γα χρόνια ἀναµένεται νὰ βγεῖ ἀπὸ
τὰ ἀδιέξοδα. Συγκεκριµένα εἶπε ὅτι
τὸ χρέος τῆς Ἐκκλησίας µειώθηκε
κατὰ 20%, ἐνῶ παράλληλα αὐξά-
νονται τὰ ἔσοδα».

Ἀνακοινωθὲν τῆς τακτικῆς συνεδρίας
τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Εἰς τὴν τακτικὴν συνεδρίασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου τῆς 22ας Ἰουνίου 2015, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὸ
Ἐθνικὸ θέμα τῆς Μεγαλονήσου, τὸ ὑπὸ θεσμοθέτησιν εἰς Κύπρον σύμ-
φωνο συμβιώσεως, μὲ οἰκονομικὰ ζητήματα, ὥρισε τὶς ἡμερομηνίες διὰ
τὰ ἐπίσημα μνημόσυνα καὶ διώρισε τὰ νέα μέλη τοῦ Κ.Ε.Τ. Παραθέτο-
μεν τὸ ἀνακοινωθέν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήµερα ∆ευ-

τέρα, 22 Ἰουνίου 2015, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ
τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόµου καὶ
ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀσχολήθηκε µὲ τὸ Ἐθνικό µας θέµα, σὲ συνδυασµὸ καὶ µὲ τὴν
εὐφορία ποὺ δηµιουργήθηκε, λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς ἡγεσίας στὰ κατεχό-
µενα. Χαιρετίζει τὴν ἐπανάληψη τῶν προσπαθειῶν γιὰ ἐπίλυση τοῦ
προβλήµατος καὶ εὔχεται αἴσια καὶ ταχεῖα τὴν ἔκβασή τους, χωρὶς
ὅµως καὶ νὰ τρέφει ψευδαισθήσεις, ὡς πρὸς τὸν ρόλο καὶ τὶς θέσεις
τῆς Τουρκίας καὶ τὸν ὑπ’ αὐτῆς ἐπιδιωκόµενο στόχο.

Καλεῖ τὸν Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας νὰ ἐπιµείνει στὴν κατοχύρωση
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τοῦ λαοῦ µας, πρᾶγµα ἀπαραίτητο τό-
σο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς λύσης, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἐπι-
βίωσης καὶ τῆς παραµονῆς µας στὴν πατρική γῆ.

2) Μελέτησε τὸ θέµα τοῦ συµφώνου ἐλεύθερης συµβίωσης, σὲ σχέ-
σει µὲ τὴν συζήτηση τοῦ θέµατος ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων,
γιὰ τὴ νοµοθετικὴ ρύθµισή του καὶ ἀποφάσισε τὴν ἔκδοση Συνοδικῆς
Ἐγκυκλίου πρὸς τοὺς πιστούς.

3) Ἐξέτασε τοὺς οἰκονοµικοὺς λογαριασµοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν
Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2014 καὶ
τοὺς προϋπολογισµοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2015. 

4) Ὅρισε τὶς ἡµεροµηνίες τέλεσης τῶν καθιερωµένων Μνηµοσύνων
ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 5η Ἰουλίου 2015, γιὰ τὸν ἐθνοµάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυ-
πριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας.

β) Τὴ 12η Ἰουλίου 2015, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πρα-
ξικόπηµα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴ 19η Ἰουλίου 2015 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρ-
κικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴ 2α Αὐγούστου 2015 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μα-
κάριο. Τοῦ Μνηµοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ
οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνηµοσύνου στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.

5) ∆ιόρισε ὡς νέα µέλη τοῦ Συµβουλίου τοῦ Κ.Ε.Τ., γιὰ τὴν ἑπόµενη
διετία, τοὺς Μητροπολίτες Μόρφου καὶ Κωνσταντίας καὶ τὸν Ἐπίσκο-
πο Λήδρας.

Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
εἰς τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς θεσµούς

Ἡ Ἱ. Σύνοδος συμμεριζομένη τὰ δεινὰ τῆς Πατρίδος μας καὶ παρα-
κολουθοῦσα ἀδιαλείπτως τὰς ἐξελίξεις εἰς τὰ οἰκονομικὰ ζητήματα
τῆς Ἑλλάδος, ἀπέστειλε ἐπιστολὴν εἰς εὐρωπαίους ἀξιωματούχους,
μὲ τὴν ὁποίαν ζητεῖ νὰ ἐξευρεθῆ λύσις, ἡ ὁποία νὰ ὁδηγήση τὴν Χώ-
ραν μας εἰς πορείαν ἀναπτύξεως. Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς 26ης Ἰουνίου 2015:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, µὲ ὑψηλὸ αἴσθηµα
εὐθύνης ἔναντι τοῦ δεινοπαθοῦντος ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ ἀνησυ-
χίας γιὰ τὸ µέλλον τῆς χώρας µας, ἀπηύθυνε ἔκκληση πρός τούς:

α. Ἐξοχώτατον κ. Donald Tusk, Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συµ-
βουλίου καὶ τὰ Μέλη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συµβουλίου, τοὺς Ἐξοχωτάτους
Προέδρους καὶ Πρωθυπουργοὺς τῶν Κρατῶν Μελῶν τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἑνώσεως,

β. Ἐξοχώτατον κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἐπιτροπῆς,

γ. Ἐξοχώτατον κ. Jeroen Dijsselbloem, Πρόεδρον τῆς Εὐρωοµάδος
καὶ τὰ µέλη αὐτῆς καὶ

δ. Ἐξοχώτατον κ. Pierre Moscovici, Ἐπίτροπον τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἐπιτροπῆς ἁρµόδιον διὰ οἰκονοµικὰ καὶ δηµοσιονοµικὰ θέµατα, διὰ
τῆς ὁποίας τοὺς καλεῖ νὰ ἐπιδείξουν γιὰ ἀκόµη µία φορὰ αὐτοσυγκρά-
τηση, κατανόηση καὶ ἀλληλεγγύη, ὥστε νὰ βρεθεῖ ἀµοιβαίως ἀπο-
δεκτὴ λύση στὸ ἑλληνικὸ οἰκονοµικὸ πρόβληµα.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τονίζεται στὴν ἐπιστο-
λή, εἶναι πεπεισµένη ὅτι ἀξίζει νὰ γίνει ἀκόµη µία προσπάθεια, ὥστε
νὰ βρεθεῖ λύση, σύµφωνη µὲ τὸ ἑνωσιακὸ κεκτηµένο, ἡ ὁποία παράλ-
ληλα θὰ εἶναι ἀναπτυξιακὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονοµία, λαµβάνοντας
ἰδιαίτερη πρόνοια καὶ µέτρα γιὰ τὴν βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἔχει ταλαιπωρηθεῖ ἀφάνταστα τὴν τελευταία
πενταετία.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι βεβαία ὅτι µὲ τὴ
φώτιση τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρεθεῖ ἡ
κατάλληλη, κοινῶς ἀποδεκτὴ λύση. Πρὸς τοῦτο καλεῖ τοὺς Ἡγέτες τῆς
Εὐρώπης νὰ ἐργαστοῦν ὅλοι τους καὶ νὰ συµβάλουν πρὸς τὴν κατεύ-
θυνση αὐτή».

Φιλοδοξοῦντες
καὶ ὀρθοφρονοῦντες κληρικοί

Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Μεταξὺ τῶν πολλῶν παραδόξων τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς µας

ζωῆς εἶναι καὶ ἡ στάση σιωπῆς πολλῶν ἀγάµων κληρικῶν ἀπέναντι σὲ
µείζονα θέµατα πίστεως καὶ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καὶ ἡ ὀρθοτόµηση
τῆς ἀλήθειας µὲ παρρησία καὶ θάρρος ἀπὸ ἐγγάµους κληρικούς. Κι
εἶναι παράδοξο τὸ φαινόµενο, γιατί θὰ πίστευε κανεὶς πὼς οἱ ἔγγαµοι
ἔχοντας µαζὶ µὲ τὸ ἔργο τῆς ἐκκλησιαστικῆς τους διακονίας τὶς φροντί-
δες τῶν µελῶν τῆς οἰκογένειάς τους θὰ προτιµοῦσαν τὸν ἥσυχο βίο
χωρὶς νὰ ἀποτολµοῦν τὸν θαρραλέο ἔλεγχο τῶν κακῶς κειµένων τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ µεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀρχιµαν-
δριτῶν µολονότι εἶναι ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε εἴδους δεσµεύσεις, προσ -
βλέποντας στὴν µελλοντική τους «ἀποκατάσταση» σὲ ἕνα ἐπισκοπικὸ
θρόνο σιωποῦν, πολλὲς φορὲς σκανδαλωδῶς, ἐνώπιον πασιφανῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἐκτροπῶν. Λίγοι µόνο ἐξ αὐτῶν διαθέτουν µέρος τῆς
παρρησίας τῶν µεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἔζησαν ὡς
ἀληθινοὶ ἱεροµόναχοι καὶ ἐπίσκοποι, ἀσκητὲς µέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸν κό-
σµο, ὑπηρετώντας τὴν ἀλήθεια χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν κυρώσεις ἀπὸ
πολιτικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἀρχές, ἔχοντας µοναδικὸ γνώµονα τὴν
ὀρθὴ πίστη καὶ ζωή καὶ µὴ ἀνεχόµενοι τὰ σκάνδαλα καὶ τὶς αἱρέσεις ποὺ
πλήγωναν πάντοτε τὴν Ἐκκλησία µέσα στὴ µακραίωνη πορεία της. 

Ἔγγαµοι κληρικοὶ συνεχίζουν ἀπὸ τὸ µετερίζι του ὁ καθένας τὸν
ἀγώνα κατὰ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ τῆς ἐκκοσµίκευσης, µιλοῦν καὶ γρά-
φουν µὲ θάρρος καὶ χωρὶς ὑπολογισµούς, ἀφοῦ δὲν ἔχει νοσήσει ἡ συν -
 είδησή τους ἀπὸ τὸ µικρόβιο τῆς «ἐπισκοποίησης» καθὼς ἡ πόρτα
αὐτὴ - εὐτυχῶς- εἶναι γι’ αὐτοὺς κλειστή. 

Ἄγαµοι πάλι κληρικοὶ καθηµερινὰ τηλεφωνοῦν σὲ γνωστούς τους
ἐπισκόπους, ἡγουµένους, κληρικούς, µαθαίνουν τὶς ὁδοὺς τῶν
Ἀθηνῶν ποὺ ὁδηγοῦν στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο καὶ στοὺς διαδρό-
µους τῆς Μονῆς Πετράκη, παρακαλοῦν τὸν οἰκεῖο ἐπίσκοπό τους νὰ
τοὺς «προωθήσει» ὡς ἀξίους, µεταβαίνουν ἀπὸ µητρόπολη σὲ µητρό-
πολη, διότι οἱ ψῆφοι πρέπει νὰ αὐξάνουν διὰ πᾶν ἐνδεχόµενον. Ὄχι
µόνο δὲν ἀντιδροῦν στὰ οἰκουµενιστικὰ παραστρατήµατα τῶν ὑψηλό-
βαθµων προϊσταµένων τους, ἀλλὰ σκωπτικὰ σχολιάζουν τὶς ἀντιδρά-
σεις ὅσων δὲν ἀνέχονται τὶς οἰκουµενιστικὲς πρωτοβουλίες. Εὐτυχῶς
ὑπάρχουν καὶ λαµπρὲς ἐξαιρέσεις. Ἐκεῖνοι ποὺ ἐπέλεξαν τὴν ἀνηφο-
ρικὴ ὁδὸ τῆς µοναχικῆς ζωῆς, ποὺ ζοῦνε ὡς ἱεροµόναχοι πραγµατικοί,
ποὺ στολίστηκαν µὲ τὴν προσευχὴ καὶ ὄχι µὲ χρυσὰ µανικετόκουµπα
καὶ φανταχτερὰ ράσα, ἐκεῖνοι ποὺ δὲν κοιµοῦνται τὴ νύχτα ἐλπίζοντας
νὰ ξυπνήσουν ἐπίσκοποι τὸ ἑπόµενο πρωί, ἐκεῖνοι ποὺ ἐντρυφοῦν στὸ
λειµώνα τῶν πατερικῶν ἔργων, ἀγωνίζονται νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ
τῶν Πατέρων καὶ νὰ γίνουν φῶς τῶν πιστῶν. Ἔχουν τὸ βλέµµα στραµ-
µένο στὸν οὐράνιο θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι στὸν ἐπίγειο ἐπισκοπικὸ
θῶκο. ∆ὲν ὑποχωροῦν στὰ ζητήµατα τῆς πίστεως καὶ τῆς πνευµατικῆς
ζωῆς οὔτε κάνουν ἐκπτώσεις στὰ µείζονα θέµατα µὲ κριτήρια κοσµικά.

Τὸ ζητούµενο εἶναι νὰ ἀναδειχθοῦν στὴν Ἐκκλησία ὄχι ἐκεῖνοι ποὺ
ἐργάζονται µόνο γιὰ τὴν προσωπική τους ἀναρρίχηση, ἀλλὰ ἐκεῖνοι
ποὺ πραγµατικὰ ἀξίζουν, ἀλλὰ κρύβονται ἀπὸ ἀληθινὴ ταπείνωση.
Αὐτοὶ πρέπει νὰ τεθοῦν «ἐπὶ τὴν λυχνίαν», γιὰ νὰ λάµψει τὸ φῶς τοῦ
Χριστοῦ στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ σβήσουν τὰ ψεύτικα φῶτα τῆς ἀπο-
κρουστικῆς αὐτοπροβολῆς καὶ δηµοσιότητας ἐκκοσµικευµένων κλη-
ρικῶν.

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Ψήφισµα Ἱ. Μ. Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας
περί τοῦ «Συµφώνου Συµβίωσης»
Ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλην αἱ Ἱ. Μη-

τροπόλεις ἐγείρουν τὸ λάβαρον τοῦ
ἀγῶνος κατὰ τοῦ λεγομένου «συμ-
φώνου συμβιώσεως» καὶ τῆς ἐπε-
κτάσεώς του εἰς ὁμόφυλα ἄτομα.
Νέον ψήφισμα ἐξέδωσε καὶ ἀπέ-
στειλε πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ἡ Ἱ. Μ.
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 23ης
Ἰουνίου 2015:

«Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί
Ἀκαρνανίας Κοσµᾶς καί ἃπαντες οἱ
Πρεσβύτεροι, ∆ιάκονοι καί Μοναχοί
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί
Ἀκαρνανίας, κατά τήν Γενική Ἱερατική
Σύναξη, ἡ ὁποία πραγµατοποιήθηκε
σήµερα 22 Ἰουνίου 2015 στόν Ἱερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀγρινίου,
ἀποφασίσαµε καί συνυπογράφουµε
τό κάτωθι ψήφισµα:

Μέ βαθύτατη θλίψη καί συγκλονι-
στικό φόβο πληροφορηθήκαµε στίς
10 Ἰουνίου τήν κατάθεση ἀπό τόν
Ὑπουργό ∆ικαιοσύνης Σχεδίου Νό-
µου, ὁ ὁποῖος ἐπεκτείνει τό περιβόη-
το καί καταλυτικό τοῦ γάµου «σύµ-
φωνο συµβίωσης» καί γιά τά ὁµόφυ-
λα ζευγάρια. 

Τρόµος καί ἀγωνία καταλαµβάνει
τίς ψυχές µας γιά τίς συνέπειες αὐτοῦ
τοῦ τολµήµατος. Ἡ παραδοσιακή
Ἑλληνική οἰκογένεια, ἡ δύναµη αὐτοῦ
τοῦ Ἔθνους, ὁ ἱερός αὐτός θεσµός,
ὁδηγεῖται σέ ὁλοκληρωτική κατα-
στροφή. Μετά ἀπό αὐτό τό ἐγχείρη-
µα δέν ἀναµένουµε τίποτε ἄλλο, πα-
ρά τόν ἐνταφιασµό τῆς Ἑλλάδος. 

∆έν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦµε τίς
ἐντολές τῶν Βρυξελλῶν, οἱ ὁποῖες θέ-
λουν τήν διάλυση τῆς Πατρίδος µας.
∆έν µποροῦµε νά ἀνε χθοῦµε µία ἐλά-
χιστη µειοψηφία σοδοµιστῶν νά ἐπι-
βάλλει νόµους πού καταλύουν δια-
χρονικούς θεσµούς καί ὅ,τι ἱερό ἔχει
διαφυλάξει αὐτός ὁ τόπος. ∆έν µπο-
ροῦµε νά σιωπήσουµε στήν κατα-
στροφή τῆς πολιτισµικῆς µας κληρο-
νοµιᾶς βλέποντας τήν ἠθική διαστρο-
φή καί τήν σήψη µέ αὐθάδεια νά περι-
φρονεῖ τόν Θεό καί τούς νόµους Του.

Ἐµεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας,
ἀφουγκραζόµενοι τήν ἀγωνία τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ µας γιά τήν καταστροφική
πορεία τῆς Πατρίδος, καί ζώντας σέ
περιοχή, ἡ ὁποία τιµᾶ τόν οἰκογενει-
ακό θεσµό, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ
ὕπαρξη µεγάλου ἀριθµοῦ πολυτέ-
κνων οἰκογενειῶν, διαµαρτυρόµα-
στε ἐντόνως καί ἀντιδροῦµε στό
προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου.

Ταυτοχρόνως ἀπαιτοῦµε νά σε-
βασθεῖτε τήν πλειοψηφία αὐτοῦ τοῦ
λαοῦ, ὁ ὁποῖος θέλει τούς κυ-
βερνῆτες του νά διακονοῦν καί νά
ὑπερασπίζονται τά δίκαια αἰτήµατά
του. Ὁ Ἑλληνικός λαός ὑποφέρει πά-
ρα πολύ σήµερα ἀπό τίς συνέπειες
τῆς διαφθορᾶς, ἡ ὁποία βύθισε σ’
αὐτή τήν οἰκονοµική κρίση τήν χώρα
µας. Τό νά θέλουν κάποιοι νά νοµο-
θετήσουν τήν ἠθική διαστροφή καί νά
ἐπιβάλουν Σοδοµιστική µορφή στήν
κοινωνία µας, ξεπερνᾶ τά ὅρια τῆς
λογικῆς. Τοῦτο καί µόνο ἀποδεικνύει
ὅτι ἡ οἰκονοµική κρίση εἶναι ἁπλῶς τό
περίβληµα ἑνός πυρήνα µέ συγκε-
κριµένη, ἄλλου εἴδους κατεύθυνση
καί ἀνάλογες ἀποφάσεις. 

Ὅπως κι ἐµεῖς µεγαλώσαµε µέσα
σέ οἰκογένεια µέ πατέρα καί µητέρα,
καί ποτέ δέν θά θέλαµε νά εἴχαµε γο-
νεῖς δύο ἄνδρες ἤ δύο γυναῖκες, ἔτσι
καί τά παιδιά πού θά µᾶς διαδεχθοῦν
σ’αὐτό τόν τόπο ἔχουν κάθε δικαίω-
µα νά ζήσουν µέσα σέ ἀληθινή οἰκο-
γένεια. Κάθε ἄλλο µόρφωµα ἀδικεῖ
τήν ἀλήθεια, καταπατεῖ τούς νόµους
τοῦ Θεοῦ, ἀντιστρατεύεται τούς νό-
µους τῆς φύσεως, καί ἐπισύρει τήν
ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἐπιχειρούµενη
ὁλοκληρωτική καταστροφή τῆς Πα-
τρίδος µας, δίνοντας χαρά στούς
ἐχθρούς της. 

Ὑψώνουµε στεντορεία τήν φωνή
µας καί δηλώνουµε: 

Ὄχι στό «Σύµφωνο Συµβίωσης»
καί στήν ἐπέκτασή του γιά τά ὁµό-
φυλα ζευγάρια. Ὄχι στό κυοφορού-
µενο ἔγκληµα».

Ἡ Ἱεραποστολὴ προχωρεῖ 
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος

Ἡ ἀποστολὴ τὴν ὁποίαν ἀνέθεσε
ὁ Κύριός μας εἰς τοὺς μαθητάς
Του καὶ κατὰ διαδοχὴν καὶ εἰς
ὅλους τοὺς κληρικοὺς εἶναι ὁ εὐαγ-
γελισμὸς τῆς Οἰκουμένης. Ἐπικρο-
τοῦμε τὶς ἱεραποστολικὲς δραστη-
ριότητες ὁρισμένων Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι προσωπικῶς
προωθοῦν τὸ ἱεραποστολικὸν
ἔργον.

Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος
τῆς 17ης Ἰουνίου 2015:

«Εἴκοσι νέους Κατηχουµένους
ἐβάπτισε ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-

πολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος στὸ
Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων καὶ Ἀλλο-
δαπῶνN τὴν Τετάρτη 17 Ἰουνίου
τὸ πρωίN Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι
οἱ Νεοφώτιστοι Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπὸ διά-
φορες χῶρες, εἶχαν προηγουµέ-
νως παρακολουθήσει τὰ µαθήµατα
τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τὴν ὁποία πλαισιώ-
νουν κατηρτισµένοι κληρικοί, ποὺ
διδάσκουν στοὺς κατηχουµένους
τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας,
τὴν Ἑρµηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς
καθὼς καὶ στοιχεῖα ἀπὸ τοὺς βίους
τῶν Ἁγίων καὶ τὴν λατρευτικὴ ζωὴ
τῆς Ἐκκλησίας».

Ἐρωτήµατα διὰ τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας
Ὁ Σεβ. Μητρ. ∆ηµητριάδος κ. Ἰγνά-

τιος προσφάτως παρεχώρησε συνέν-
τευξιν εἰς τὴν «Κιβωτὸν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας» (25ης Ἰουνίου 2015) σχετικῶς µὲ
τὸ ζήτηµα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ
Πολιτείας. Μᾶς ἐπροβληµάτισαν ἰδιαι-
τέρως συγκεκριµέναι θέσεις τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου τὰς ὁποίας καὶ θὰ παραθέ-
σωµεν συνοδευοµένας ὑπὸ σχολίων,
προκειµένου νὰ ὑπάρχη δηµόσιος διά-
λογος διὰ τόσον σοβαρὰ θέµατα.

Ὁ Σεβασµιώτατος ἐδήλωσεν ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐργάζεται διὰ
τὴν «ἐκλογίκευση τῶν σχέσεών Της µὲ
τὴν Πολιτεία, µὲ  συστηµατικὸ  καὶ  ἀθό-
ρυβο  τρόπο,  χωρίς  αὐτό,  ὅµως,  νὰ
ἔχει  τὸ περιεχόµενο ποὺ ἐννοοῦν,
ὅσοι µιλοῦν ἀκόµα γιὰ «χωρισµὸ Κρά-
τους καὶ Ἐκκλησίας�». Ποῖο
ἀκριβῶς τὸ περιεχόµενον τῆς ἐκλο-
γικεύσεως; Ὑπονοεῖ ὁ Σεβασµιώτα-
τος ὅτι αἱ µέχρι τώρα σχέσεις δὲν διέ-
πονται ἀπὸ θεσµικὰ ὅρια; Πιθανῶς, νὰ
συσχετίζη αὐτὸ µὲ τὴν Πολιτειοκρατίαν
τοῦ περασµένου αἰῶνος, εἰς τὴν ὁποί-
αν ἀναφέρεται καὶ εἰς τὴν συνέντευξιν,
ἀλλὰ µετὰ τὸν τελευταῖον Καταστα-
τικὸν Χάρτην, εἰς τὸν ὁποῖον δόκιµοι
πανεπιστιµιακοὶ καὶ Μητροπολῖται ἔθε-
σαν τὴν σφραγῖδα των, ἔχει νὰ παρα-
τηρήση κάτι συγκεκριµένον διὰ τὰς
ἐπεµβάσεις τῆς Πολιτείας; Ἐπίσης, τί
σηµαίνει ἀθόρυβος τρόπος; Ὁ Πνευ-
µατικός του σύµβουλος Ἀρχιεπίσκο-
πος κυρὸς Χριστόδουλος, ὅταν συνε-
κρούσθη µετὰ τῆς Πολιτείας ἔκανε λά-
θος; Ἢ µήπως θὰ ἐπέλθη ἕνα «διαζύ-
γιον» χωρὶς νὰ ἐρωτηθῆ κανείς;

Εἰς ἄλλο σηµεῖον ὁ Σεβασµιώτατος
λέγει: «Σὲ  ὅ,τι  ἀφορᾶ  δὲ  τήν  παρου-
σία  τῶν  Θρησκευτικῶν  συµβόλων
σὲ δηµόσιους χώρους, τὸν Θρησκευ-
τικὸ ὅρκο γιὰ τοὺς πολιτικοὺς ἄρχοντες
καὶ στὰ δικαστήρια, τὴν ἐπίκληση τῆς
Ἁγίας Τριάδος στὸ προοίµιο τοῦ Συν-
τάγµατος κλπ.,  ἡ παρουσία αὐτὴ στὴ
δηµόσια ζωὴ ἔχει  χαρακτήρα συµβολι-
σµοῦ καὶ  ἀναγνώρισης ἐκ µέρους τῆς
Πολιτείας τῆς ἱστορικῆς συµβολῆς τῆς

Ἐκκλησίας  στὴν διάσωση τοῦ νεοελ-
ληνικοῦ ἔθνους�». ∆υστυχῶς, ὅταν
ἐπίσηµα χείλη ὑποστηρίζουν τὴ θέσιν
ὅτι ἔχει συµβολικὸ χαρακτήρα καὶ ἀνα-
φορὰ εἰς τὴν ἱστορικὴν συµβολὴν τῆς
Ἐκκλησίας, τότε ὑποσκάπτεται τὸ
πραγµατικὸ νόηµα αὐτῶν. Παράδει -
γµα: Ἡ ἐπίκλησις τῆς Ἁγίας Τριάδος
εἰς τὸ Σύνταγµα δὲν γίνεται διὰ ἱστο-
ρικοὺς λόγους, ἀλλὰ διότι θεω-
ροῦµε ὡς λαὸς ὅτι εἴµεθα Ὀρθόδο-
ξοι καὶ προσευχητικῶς κάθε τι τὸ
ἀναφέροµεν εἰς τὸν Θεόν. Ἂν δι’
ἐλάσσονα ζητήµατα ὁ πιστὸς λαὸς
προστρέχει εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς, τότε
τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγµα, τὸ ὁποῖον καθορί-
ζει τὰς βιοτικάς σχέσεις τοῦ λαοῦ, δὲν
ὀφείλει νὰ ἐπικαλῆται, ὡς ἐκφράζον
τὸν λαόν, τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ὥστε χάρι-
τι Θεοῦ νὰ θεσµοθετοῦνται τὰ ὀρθά;

∆ιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν ὁ
Σεβασµιώτατος διετύπωσε τὴν ἑξῆς
ἄποψιν: «Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν, εἶναι πλέον στὴν
ἐποχή µας, ὅσο ἴσως ποτὲ ἄλλοτε,
ἀπόλυτα ἀναγκαῖο. Ὄχι µόνο ἐπειδὴ
τὸ λέει τὸ Σύνταγµα, ἀλλὰ κυρίως γιατί
χάρη σ’ αὐτὸ εἶναι δυνατὸν τὸ σύνολο
τῶν µαθητῶν τῆς χώρας νὰ δηµιουρ-
γήσουν τὶς προϋποθέσεις τῆς ὁµαλῆς
ἔνταξής τους τόσο στὴν Θρησκευτική,
ὅσο καὶ στὴν κοινωνικὴ ζωή�». Μένει
κανεὶς ἀρχικῶς εἰς τὴν ἐντύπωσιν τῆς
ἀναγκαιότητος τοῦ µαθήµατος, ἀλλὰ ἡ
οὐσία τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Σεβασµιω-
τάτου κρύβεται εἰς τὸν χαρακτῆρα ποὺ
αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχη. Ὁ Σεβασµιώτα-
τος, καὶ δὲν µᾶς ἐκπλήσσει ἡ ἄποψίς
του, διότι αὐτὴν τὴν ἄποψιν πρεσβεύει
καὶ ἡ Ἀκαδηµία τοῦ Βόλου, δὲν ὑπο-
στηρίζει τὴν ἐκδοχὴν τοῦ ὁµολογια-
κοῦ χαρακτῆρος τοῦ µαθήµατος,
ἀλλὰ τοῦ πολιτιστικοῦ. Ὁ Σεβασµιώ-
τατος ὑποστηρίζει ὅτι τὸ µάθηµα εἶναι
ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἔνταξιν εἰς τὴν περι-
βάλλουσαν θρησκευτικὴν καὶ κοινω-
νικὴν ζωὴν καὶ ὄχι διὰ νὰ κατηχῆ τοὺς
νέους. Μὲ ἄλλα λόγια εἶναι ὡς ἂν οἱ µα-
θηταὶ νὰ µὴ εἶναι βαπτισµένοι Ὀρθόδο-

ξοι, διὰ τοὺς ὁποίους ὀφείλει τὸ Κράτος
νὰ µεριµνᾶ, ἀλλὰ ὡς νὰ εἶναι τὰ Θρη-
σκευτικὰ ἕνα µάθηµα ὡς ἡ Ἑλληνικὴ
Ἱστορία. ∆ὲν εἶναι λοιπόν, κατὰ τὸν Σε-
βασµιώτατον, ὁ ὁποῖος δὲν ἀναφέρει
λέξιν διὰ τὸν ὁµολογιακὸν χαρακτῆρα,
µάθηµα τὸ ὁποῖον δίδει τὰς ζωντανὰς
πνευµατικὰς κατευθύνσεις εἰς τὰ παι-
διὰ διὰ τὴν ζωήν τους, ἀλλὰ µάθηµα
προσαρµογῆς εἰς τὴν κοινωνίαν. Ὄχι
µόνο ἀλλοιώνεται ἡ ἀντίληψις τοῦ χα-
ρακτῆρος τοῦ µαθήµατος, ἀλλὰ καὶ
ὑποβαθµίζεται κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον
τὸ µάθηµα εἰς ἕνα µάθηµα ἀποκλει-
στικῶς εἰσαγωγικῶν γνώσεων.

Ἕτερον καίριον ἐρώτηµα ἦτο:
«Εἶναι  ἡ  ἐποχὴ  κατάλληλη  γιά  συζη-
τήσεις  περὶ  διαχωρισµοῦ Ἐκκλησίας -
Κράτους;» µὲ τὸν Σεβασµιώτατον νὰ
ἀπαντᾶ µεταξύ ἄλλων: «Πάντοτε εἶναι
κατάλληλη ἐποχὴ γιὰ συζήτηση καὶ συν -
εργασία� Στὴν οὐσία εἶναι  ζήτηµα
πληρότητας τῆς ἐνηµέρωσης καὶ  ἀντι-
κειµενικότητας τῆς πληροφόρησης τῆς
ἑκάστοτε πολιτικῆς ἡγεσίας γύρω ἀπὸ
τὴν ἱστορία τῶν σχέσεων τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Κράτους µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία». Βεβαίως καὶ δὲν εἶναι ἡ ἐποχὴ
κατάλληλος, διότι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι
τίθεται τὸ ζήτηµα τῶν ἀξιῶν, ὅπως
ἰσχυρίζεται ὁ Σεβασµιώτατος, τὸ ζήτη-
µα τοῦ ὑποτιθεµένου «διαχωρισµοῦ»
ἔχει καὶ πρακτικάς προεκτάσεις. Ἑπο-
µένως, εἰς µίαν ἐποχήν, ὅπου ἡ
Ἑλλὰς µαστίζεται ἀπὸ ποικίλα δει-
νά, τὸ πλέον ἄκαιρον καὶ ἄτοπον θὰ
ἦτο νὰ ἀνοίξη καὶ αὐτὸ τὸ µέτωπον,
τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιτείνη τὴν ἀναστά-
τωσιν εἰς περίοδον, ὅπου ἀπαι-
τεῖται σύµπνοια καὶ ὁµοψυχία. Ἐπι-
προσθέτως, παρατηροῦµεν καὶ εἰς
αὐτὴν τὴν ἀπάντησιν ἐµµονὴν εἰς τὸν
ἱστορικὸν χαρακτῆρα, παρὰ εἰς τὴν
ζωντανὴν προσφορὰν καὶ παρουσίαν
τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἐπιχείρηµα θὰ εἶναι
πάντοτε τὸ παρελθόν;

Αἴσθησιν µᾶς προκάλεσαν αἱ ἀκό-
λουθοι δηλώσεις: «Ἕνας πρῶτος στό-
χος γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ µέχρι

στιγµῆς φαίνεται ὅτι πάει καλά, εἶναι ἡ
κατάρριψη κάποιων στερεότυπων
ἀντιλήψεων καὶ παραπληροφορήσε-
ων γύρω ἀπὸ τὴν Ἴδια, οἱ ὁποῖες
ἐκτρέφονταν κυρίως ἀπὸ τὴν ἀπουσία
θεσµικῆς ἐπικοινωνίας της µὲ τὸ Κρά-
τος. Ἡ ἐπικοινωνία δηλαδή,  µέχρι  τὴν
σύσταση  τῆς  Ἐπιτροπῆς  ἔµενε  στό
ἐπίπεδο  τῶν προσωπικῶν ἐπαφῶν
τῶν κορυφαίων ἐκπροσώπων τους».
Τί σηµαίνει ἀπουσία θεσµικῆς ἐπικοι-
νωνίας; ∆ηλαδὴ ἡ σύστασις τῆς σηµε-
ρινῆς ἐπιτροπῆς ἐδηµιούργησε τὸ
πλαίσιον; Ἐκ τῆς συστάσεως τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους δὲν ὑπῆρχε θε-
σµικότης εἰς τὰς σχέσεις καὶ τὴν
ἀνεκαλύψαµεν αὐτὴν τὴν δεκαε-
τίαν; Μήπως ἡ ἐπιτροπὴ εἶναι ἁπλῶς
«τεχνικοῦ χαρακτήρα»; Μήπως ὑποβι-
βάζοµεν τὸν θεσµικὸν ρόλον τῆς
Ἐκκλησίας, ὅταν ἀπὸ «πυλῶνα» τοῦ
Ἑλληνισµοῦ τὸν περιορίζοµεν εἰς µίαν
ἐπιτροπήν;

Ἡ συνέντευξις ὁλοκληρώθη µὲ τὴν
ἀναφορὰν τοῦ Σεβασµιωτάτου εἰς τὰ
ἀπολιθώµατα τῆς Πολιτειοκρατίας:
«Ἐνῶ ὁρισµένοι πολιτικοὶ χῶροι εἶναι
ἀρκετὰ ἕτοιµοι νὰ ἀπαντήσουν θετικὰ
σὲ ἕνα ἐνδεχόµενο ἐξαφάνισης τῆς
Ἐκκλησίας  ἀπὸ  τήν  κοινωνικὴ  ζωή,
δέν  βλέπουν  τόσο  ἄνετα  µία ἀποχώ-
ρηση  τοῦ  Κράτους  ἀπὸ  τόν  παρεµ-
βατισµὸ  καὶ  τόν  ἔλεγχο  στὸ ἐσωτερι-
κό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἐδῶ
ὑπάρχει µία µορφὴ κρατικοῦ ὁλοκλη-
ρωτισµοῦ�». Οἱ πολιτικοὶ αὐτοὶ χῶροι
ἦταν καὶ παραµένουν µειοψηφία. Ποῦ
θεᾶται αὐτὸς ὁ ὁλοκληρωτισµός; Ἡ
κρατικὴ «παρεµβατικότης» εἶναι πού
ὑπαγορεύει εἰς τὸν Σεβασµιώτατον
πῶς νὰ ποιµαίνη τὴν Μητρόπολίν του;
Ὁ κρατισµὸς εἶναι πού τὸν ὑποχρε-
ώνει εἰς τὰς οἰκουµενιστικάς του συ-
ν αναστροφάς; Ἡ Πολιτεία τὸν ἐπίεσε
νὰ ὑποθάλψη τὰς µεταπατερικὰς
«φωλεάς»; Ἂν ἡ Ἐκκλησία σταθῆ εἰς
τὸ ὕψος της τότε δὲν ἀπαιτοῦνται δι-
καιολογίαι. 

Ν.Σ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας εἰς τὸ ἐπίκεντρον τῶν ἐξελίξεων
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἐπιχειρεῖ τὸ

τελευταῖον διάστηµα νὰ ἀνοίξη διαύ-
λους ἐπικοινωνίας µὲ τὴν ἑλληνόφωνον
Ὀρθοδοξίαν. Ἤδη ἔχοµε θίξει τὸ γε-
γονὸς ὅτι εἰς τὸν Βαλκανικὸν χῶρον ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἦλθε εἰς ἐπαφὴν
µὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀλβανίας, τῆς
Βουλγαρίας ἀλλὰ καὶ τῶν Σκοπίων, διὰ
τοῦἈρχ. Ἀχρίδος. Ἀναµενοµένη ἦτο καὶ
ἡ ἐπαφὴ µὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐξ ἀφορµῆς
µάλιστα τοῦ προετοιµαζοµένου ἑορτα-
σµοῦ τῆς παρουσίας Ρώσων µοναχῶν
εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐπὶ χίλια ἔτη. Ἐπι-
προσθέτως καὶ οἱ πολιτικὲς συγκυρίες
πλέον εὐνοοῦν, καθὼς ἡ συµφωνία διὰ
τὸν ἀγωγὸν ἀερίου Ἑλλάδος καὶ Ρω-
σίας φέρει ἐγγύτερα καὶ τὰ εὐρύτερα
οἰκονοµικὰ καὶ γεωστρατηγικὰ συµφέ-
ροντα τῶν δύο χωρῶν.

Τὸ ἀνοικτὸν ζήτηµα πολεµικῆς
συγκρούσεως µὲ τὴν Οὐκρανίαν,
τὴν ὁποίαν θέλει νὰ ἐπισκεφθῆ ὁ
Ποντίφιξ, καὶ ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος
διαδραµατίζουν σηµαντικὸν ρόλον.
Μία χώρα τὴν ὁποίαν προσπαθεῖ
νὰ προσεταιρισθῆ ἡ Οὐνία, ἀλλὰ
µαστίζεται καὶ ἀπὸ τὸ πρόβληµα
τοῦ ψευδο-Πατριαρχείου Κιέβου,
ἀπαιτεῖ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων καὶ
συντονισµὸν κινήσεων.∆ὲν εἶναι τυ-
χαῖον ὅτι ἀρχὲς Ἰουνίου ὁ Μακ. Μητρο-
πολίτης Κιέβου ἐπεσκέφθη τὸν Μακ.
Πατριάρχην Ἱεροσολύµων. Ὅπως
ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ τὸ agioritikovi-
ma.gr τῆς 9ης Ἰουνίου 2015:

«�ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης
Κιέβου καὶ Πάσης Οὐκρανίας Ὀνού-
φριος παρακάθησε στὴ δεξίωση, τὴν
ὁποία παρέθεσε στὴν Μεγάλη Αἴθου-
σα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων
πρὸς τιµὴν τῆς Οὐκρανικῆς ἀντιπρο-
σωπίας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης
Ἱεροσολύµων καὶ Πάσης Παλαιστίνης
Θεόφιλος Γ´. Ἐπίσης παρέστησαν�
µέλη τῆς ἐν Ἱεροσολύµοις Ρωσικῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς. Προσφω-
νώντας τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο ὁ

Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος,
ἀφοῦ εὐχήθηκε καλὸ προσκύνηµα,
ἐξέφρασε τὸν ἔντονο προβληµατισµό
του σχετικὰ µὲ τὴν κατάσταση στὴν
Οὐκρανία καὶ τόνισε ὅτι προσεύχεται
ὑπὲρ ταχείας ἐγκαθιδρύσεως εἰρήνης
στὴν Οὐκρανία».

Μόλις µετὰ πάροδον πέντε ἡµερῶν
ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνάντησιν ὁ ἀποκα-
λούµενος «Νο 2» εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς
Μόσχας, ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν σχέσεων, Σεβ. Μητρ. Βολο-
κολὰµσκ κ. Ἱλαρίων, ἐπεδίωξε συνάν-
τησιν ἡ ὁποία καὶ ἐπραγµατοποιήθη
τὴν 9ην Ἰουνίου. Συµφώνως πρὸς τὸ
ekklisiaonline.gr τῆς 12ης Ἰουνίου ἐ.ἔ.:

«Μὲ τὴν ἀντιπροσωπία τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἱεροσολύµων� εἶχε συνάν-
τηση στὶς 9 Ἰουνίου 2015 ὁ Μητροπο-
λίτης Βολοκολὰµσκ Ἱλαρίωνας� Ση-
µειωτέον ὅτι ἡ συνάντηση φιλοξενήθη-
κε στὸ Γραφεῖο τοῦ Σεβασµιωτάτου
Προέδρου� Συζητήθηκαν θέµατα δι-
µεροῦς ἐνδιαφέροντος».

Προφανῶς µεταξὺ τῶν θεµάτων ἦτο
καὶ τὸ ζήτηµα τῆς Οὐκρανίας καὶ ἡ ἐπι-
δίωξις τοῦ Πάπα νὰ ἀναµειχθῆ εἰς τὸ
ὅλον ζήτηµα. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
ἔχει σκληρύνει τὴν στάσιν της ἀπέναν-
τι εἰς τὸ Βατικανὸν τὸ τελευταῖον διά-
στηµα καὶ συσπειρώνει τοὺς Ὀρθοδό-
ξους. Ὑπὸ τὴν σκλήρυνσιν αὐτὴν καὶ τὶς
γέφυρες ποὺ ρίχνει πρὸς τὴν Ἑλλάδα
θὰ πρέπη νὰ ἑρµηνευθοῦν καὶ οἱ προσ -
φατες δηλώσεις τοῦ Μακ. Πατριάρχου
Μόσχας κ. Κυρίλλου, ὁὁποῖος µάλιστα
πρὸ ἡµερῶν ἀπέρριψε συνάντησιν µὲ
τὸν Πάπαν. Ὅπως ἀνεγνώσαµεν εἰς τὸ
penntapostagma.gr τῆς 18ης Ἰουνίου
2015:

«Τὸ παράδειγµα τῆς Ρωσίας, ἡ
ὁποία ἔχει µετασχηµατισθεῖ σὲ ἕνα
ἰσχυρὸ καὶ σύγχρονο κράτος, ποὺ παί-
ζει πολὺ σηµαντικὸ ρόλο στὶς διεθνεῖς
σχέσεις, καὶ τὴν ἴδια στιγµὴ «ἀκτινοβο-
λεῖ» τὸν κόσµο µὲ πνευµατικὴ δύναµη
ἀπὸ τὸἍγιο Ὄρος , ἀποτελεῖ πολὺ πει-

στικὸ δίδαγµα γιὰ πολλοὺς Εὐρωπαί-
ους», εἶπε ὁ Προκαθήµενος τῆς Ρω-
σικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας� «Μπο-
ροῦµε νὰ ἐπιβεβαιώσουµε τὸ γεγονὸς
ὅτι σήµερα ὁ δυτικὸς κόσµος βρίσκεται
σὲ µία βαθιὰ πνευµατικὴ κρίση,� εἶπε
ὁ Ρῶσος Πατριάρχης, προφανῶς
ἐννοώντας καὶ τὰ «παζάρια» τῆς ΕΕ µὲ
τὴν Ἑλλάδα, τὰ ὁποῖα παρακολου-
θοῦνται στενὰ ἀπὸ τὸν ρωσικὸ τύπο�
Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης πρόσθεσε ὅτι
ἀπέστειλε στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρ-
χεῖο (Κωνσταντινούπολη), καὶ προσω-
πικὰ στὸν Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο
πρόταση γιὰ κοινὸ ἑορτασµὸ τῆς ἐπε-
τείου αὐτῆς (ἐνν. Ἁγ. Ὄρους)».

Ἐνῶ τὸ Βατικανὸν προτείνει ὡς
πυροτέχνηµαἐξεύρεσιν κοινῆς ἡµε-
ροµηνίας διὰ τὸν ἑορτασµὸν τοῦ
Πάσχα ἀπ’ ὅλους τοὺς χριστιανοὺς
καὶ προτάσσει τὴν οἰκοθεολογίαν
τοῦ Πατριάρχου, ὥστε µὲ αὐτὰ τὰ
δύο νὰ προσεγγίση τὸ Οἰκ. Πα-
τριαρχεῖον, ἡ Μόσχα ἀντιπροτείνει
ἀπόρριψιν τῆς ∆ύσεως, συσπείρω-
σιν εἰς τὰἑλληνικὰ καὶ ρωσικὰ ζητή-
µατα τοῦ διεθνοῦς προσκηνίου καὶ
κοινὸν συνεορτασµὸν τοῦ Ἁγιορει-
τικοῦ µοναχισµοῦ. Ποῖοι θὰ συντα -
χθοῦν εἰς τὴν γραµµὴν τοῦ Παπι-
σµοῦ καὶ ποῖοι εἰς τὴν γραµµὴν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας;

Τὴν στιγµὴν κατὰ τὴν ὁποίαν συµ-
βαίνουν αὐτὰ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
κατηγορεῖται διὰ ἀποστολὴν τοῦ Σεβ.
Μητρ. Βολοκολὰµσκ εἰς τὸ Βατικανόν.
Συµφώνως πρὸς τὸ arxon.gr τῆς 17ης
Ἰουνίου 2015:

«Τὸ ἀπόγευµα στὶς 14 Ἰουνίου ὁ
Ρῶσος Ἱεράρχης εἶχε συνάντηση
µὲ τὸν Καρδινάλιο Kurt Koch, Πρό-
εδρο τοῦ Ποντιφικοῦ Συµβουλίου
γιὰ τὴν προώθηση τῆς χριστιανικῆς
ἑνότητος� Στὶς 15 Ἰουνίου στὸ
Ἀποστολικὸ Παλάτι τὸν Μητροπο-
λίτη Ἱλαρίωνα δέχθηκε ὁ Πάπας
Ρώµης Φραγκίσκος� συζητήθηκε

ἕνα εὐρὺ φάσµα ζητηµάτων�».
Ἐνῶ τὰ ζητήµατα φέρονται νὰ ἦσαν

ἀκίνδυνα (Μ. Ἀνατολή, οἰκογένεια, συν -
 εργασία εἰς θέµατα πολιτισµοῦ µεταξὺ
Ρώµης καὶ Ρωσίας) καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ
δώρων µᾶλλον ἐθιµοτυπική, ὀφείλει νὰ
σταθῆ κανεὶς εἰς τὰ ἐκκρεµῆ ζητήµατα,
ὅπως αὐτὸ τῆς Οὐκρανίας, εἰς τὰὁποῖα
ἡ Παπικὴ Ἕδρα, µετὰ καὶ ἀπὸ τὴν τε-
λευταίαν παρότρυνσιν τῶν ΗΠΑ,
ἐµπλέκεται ἐντόνως. Ἡἐπίσκεψις, ἑπο-
µένως, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου εἶχε καὶ
περιεχόµενον τὸὁποῖον ἀκόµη δὲν ἔχει
καταστῆ γνωστόν, ποὺ ἐνδεχοµένως
ἀφορᾶ καὶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Πάντως,
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας φαίνεται ὅτι
προσπαθεῖ νὰ εὕρη βῆµα εἰς τὰ διεθνῆ
φόρα, διὰ νὰ µὴἀποµονωθῆ, διακινδυ-
νεύοντας ἴσως νὰ παρασυρθῆ εἰς συ-
νυπογραφὴν κειµένων, τὰ ὁποῖα θὰ
ἔχουν ἀποχρῶσες ἐνδείξεις διαθρη-
σκειακῆς ἐµπνεύσεως. Συµφώνως
πρὸς τὸ mospat.ru/gr τῆς 5ης καὶ 15ης
Ἰουνίου ἐ.ἔ.: 

«Ἐτήσια ἔκθεση σχετικὰ µὲ τὴν ἐλευ-
θερία τῆς θρησκείας ἢ τῶν θρησκευ-
τικῶν πεποιθήσεων ἀνὰ τὸν κόσµο,
τὴν ὁποία συνέταξε ἡ ∆ιακοµµατικὴ
ὁµάδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλί-
ου� Στὶς ἐργασίες τοῦ φόρουµ συµµε-
τεῖχαν δέκα Εὐρωπαῖοι βουλευτὲς καὶ
περισσότεροι ἀπὸ ἑκατὸ πολιτικοὶ καὶ
κοινωνικοὶ παράγοντες, ἐκπρόσωποι
διαφόρων θρησκειῶν, ἐµπειρογνώµο-
νες καὶ δηµοσιογράφοι. Μεταξὺ τῶν µε-
τασχόντων ἦταν καὶ ὁ Πρωθιερέας ∆η-
µήτριος Σιζονένκο, ὁ ἀσκῶν χρέη ∆ιευ-
θυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσωπίας
τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στοὺς Εὐρω-
παϊκοὺς ∆ιεθνεῖς Ὀργανισµοὺς στὶς
Βρυξέλλες» καὶ ὁ ἴδιος συµµετεῖχε καὶ
«Σὲ συνεδρία στὰ πλαίσια τῆς 26ης
ἐτησίου συνόδου τοῦ Φόρουµ Crans
Montana µὲ θέµα «Εἶναι δυνατὴ ἡ
πραγµατικὴ εἰρήνη στὸν κόσµο;»
συνῆλθαν στὶς 13 Ἰουνίου 2015 στὶς
Βρυξέλλες θρησκευτικοὶ ἡγέτες».

Ποῖος θὰ ἀντισταθῆ εἰς τὴν ἰσλαµοποίησιν τῶν Βαλκανίων;
Ἡ Ἑλλὰς κυκλώνεται ἀπὸ τὸ Ἰσλάµ,

ὄχι µόνον διότι ἡ Μέση Ἀνατολὴ εἶναι
πλησίον µας, οὔτε µόνον διότι ἐκ
δυσµῶν ἡ Ἀλβανία καὶ ἐξ ἀριστερῶν ἡ
Τουρκία διαθέτουν πληθυσµούς, οἱ
ὁποῖοι εἶναι κατὰ µεγάλο ποσοστὸν
µουσουλµάνοι, ἀλλὰ διότι συνεχῶς
ἐπεκτείνεται ἡ πολιτικὴ τῆς ἀνεγέρσεως
Τζαµιῶν καὶ Τεµενῶν ἐντός τῆς Χώρας
καὶ εἰς τὰ περιβάλλοντα αὐτὴν κράτη.

Ναοὶ µετατρέπονται
συνεχῶς εἰς Τζαµιά

∆ὲν γνωρίζοµεν πλέον ἂν ἡ Τουρκία
ἔλαβε θάρρος ἀπὸ τὸν «ξεσηκωµὸν»
τῶν ἰσλαµιστῶν καὶ προχώρησε εἰς
ἐπαναλειτουργίαν τριῶν Ἱ. Ναῶν ὡς
Τζαµιὰ ἢ ἐὰν οἱ ἰσλαµιστὲς ἔχουν ὡς
ὑπόδειγµα τὴν Τουρκίαν. Ἐνῶ λοιπὸν ἡ
Τουρκία µετέτρεψε τρεῖς «Ἁγίες Σοφίες»
(τυχαῖον; Μήπως θὰ ἀκολουθήση καὶ ἡ
Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως;) εἰς
τὴν Συρίαν ἀνεθάρρησαν καὶ  συµφώ-
νως πρὸς πληροφορίαν τοῦ Τύπου
αὐτόπτες µάρτυρες δήλωσαν ὅτι ἡ
ὀργάνωση τοῦ «Ἰσλαµικοῦ Κράτους»
ἔκανε ἐκτεταµένη ἀφισοκόλληση στοὺς
δρόµους τῆς πόλης, µὲ τὴν ὁποία ἀνα-
κοίνωνε ὅτι ἡ ἐκκλησία θὰ ἀνοίξει καὶ
ἐπίσηµα ὡς τζαµί. Ἡ µεγαλύτερη κινη-
τοποίηση ἔγινε στὴν περιοχὴ τῶν Μου-
τζαχεντίν, στὸ ἀριστερὸ τµῆµα τῆς πό-
λης τῆς Μοσούλης. Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ
µεγαλύτερη ἐκκλησία τῆς πόλης ἀνέφε-
ρε τοπικὴ πηγή. Σηµειωτέον ὅτι ἡ ἰσλα-
µιστικὴ τροµοκρατικὴ ὀργάνωση εἶχε
ὁλοκληρώσει µία σειρὰ ἐργασιῶν γιὰ
τὴν µετατροπὴ τοῦ ναοῦ σὲ τζαµί. Ἀφαί-
ρεσε τὸ σταυρὸ στὸν τροῦλλο καὶ κάλυ-
ψε τὴν πρόσοψη τῆς Ἐκκλησίας µὲ τὴν
µεγαλύτερη σηµαία τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κρά-
τους. Ἐκδιώχθηκαν βέβαια οἱ κληρικοὶ
καὶ ἔπαυσε κάθε χριστιανικὴ τελετουρ-
γία».

Σκόπια καὶ Τουρκία
εἰς ἰσλαµικὴν συµµαχίαν!
Ἀλλὰ ἡ γείτων χώρα δὲν ἀρκεῖται εἰς

τὰ ἐσωτερικά της ὅρια καὶ ἐπιθυµεῖ
µέσῳ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς νὰ ἐπεκ -
τείνη καὶ τὴν θρησκευτικὴν πολιτικήν,
ὅπου τῆς ἐπιτρέπεται εἰς τὰ Βαλκάνια.
Ὅπως ἐπληροφορήθηµεν ἀπὸ agioriti-
kovima.gr τῆς 11ης Ἰουνίου 2015: «∆η-
µοσίευµα τῶν Σκοπίων, ἀναφέρει σή-
µερα, ὅτι ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας,
Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν – ὁ ὁποῖος φαί-
νεται ὅτι κάνει καὶ χρέη θρησκευτικοῦ
ἡγέτη τοῦ Ἰσλὰµ- θὰ ἐγκαινιάσει τὸ ἀνα-
καινισµένο «Τζαµὶ τοῦ Ἰσαὰκ» στὸ Μο-
ναστήρι τῶν Σκοπίων. Τὴν περασµένη
ἑβδοµάδα ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες
ἀποκατάστασης τοῦ τζαµιοῦ, ποὺ εἶναι
ἕνα ἀπὸ τὰ ὑψηλότερα στὰ Βαλκάνια
καὶ ἀνάγεται στὴν πάλαι ποτὲ Ὀθωµα-
νικὴ παρουσία στὴν περιοχή. Τὸ
«Ἰσαὰκ Τζαµὶ» ἔχει ἀνακαινισθεῖ µὲ κε-
φάλαια ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος, ὡς µέ-
ρος τῆς τουρκικῆς ἐπεκτατικῆς µου-
σουλµανικῆς- πολιτιστικῆς διείσδυσης
στὰ Βαλκάνια». Ὡς φαίνεται θρησκεία
καὶ πολιτικὴ συµπορεύονται καὶ ἡ Τουρ-
κία γνωρίζει νὰ ἑλίσσεται. Ἀποροῦµε
ὡστόσον µὲ τοὺς ψοφοδεεῖς Σκοπια-
νούς, οἱ ὁποῖοι τὰ κατάλοιπα µιᾶς αὐτο-
κρατορίας ποὺ ὑπεδούλωσε καὶ ἐβα-
σάνιζε τοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς, τοὺς
ὁποίους ἐκράτησε αἰῶνες δεσµίους εἰς
τὸν σκοταδισµόν της, πῶς ἐπιτρέπουν
εἰς τὸν ἑαυτόν τους νὰ ἀποκαθιστοῦν
τέτοια ταπεινωτικὰ µνηµεῖα;

Εἰς τὴν «καρδιὰ»
τῶν Ἀθηνῶν
ἡ ἀπρέπεια;

Τὸ µεγαλύτερον ἔγκληµα ὅµως δια-
πράττοµεν ἐµεῖς εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὁδη-
γούµενοι εἰς οἰκειοθελῆ αὐτοχειρίαν.
Ἐνῶ τὸ Ἰσλὰµ ἀποτελεῖ τὸν πρώτιστον
κίνδυνον κατὰ τὶς ἡµέρες µας, ἐµεῖς
προτρέχοµεν νὰ συνταχθῶµεν ἀσυζη-
τητὶ πρὸς τὰ ἐντάλµατα τῆς Εὐρώπης.
∆ὲν θὰ ἰσχυρισθῶµεν ὅτι ὑπάρχει «σχέ-
διον», ἀλλὰ θὰ ἀναφέρωµεν τὸ ἑξῆς λο-
γικὸν διὰ κάθε ἁπλοῦν νοῦν: Ἐβίωσε ἡ
Εὐρώπη τὴν ἰσλαµικὴν «µπόταν»;

Ἐµεῖς ποὺ ὑποφέραµε καὶ ἀπὸ τὴν
Ὀθωµανικὴν καὶ ἀπὸ τὴν Ναζιστικήν,
πρέπει νὰ στραφῶµεν πρὸς τὴν Εὐρώ-
πην καὶ µὲ θάρρος νὰ τῆς ὑποµνήσω-
µεν ὅτι οἱ πρόγονοί µας, εἰς τοὺς ὁποί-
ους ὀφείλεται ἡ ἐλευθερία καὶ ὄχι εἰς
τοὺς ξένους, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἀπὸ τῆς
Ἐθνεγερσίας καὶ ἐντεῦθεν µᾶς δανεί-
ζουν διαρκῶς διὰ τὸ «καλό» µας, δὲν θὰ
ἠνείχοντο Τέµενος εἰς τὸ κέντρον τῆς
Ἀθήνας. Ἡ Ἀθήνα, κοιτίς τῆς φιλοσο-
φίας, ὅ,τι πιὸ ἐλεύθερον παρήγαγε τὸ
ἀνθρώπινον πνεῦµα, τῆς δηµοκρατίας,
ὅ,τι πιὸ εὐεργετικὸν παρήγαγε ἡ κοινω-
νία, καὶ τοῦ πολιτισµοῦ, ὅ,τι πιὸ ἀνώτε-
ρον ἐδηµούργησε ἡ ἀνθρωπότης, δὲν
µπορεῖ νὰ δεχθῆ εἰς τὸ κόλπον της τὸ
ἔµβληµα τοῦ µισανθρωπισµοῦ καὶ τῆς
βαρβαρότητος.

Ἡ πολιτεία συνδράµει
εἰς τὴν ἰσλαµοποίησιν

Ὅµως ποῖος θὰ στηρίξη µία τέτοιαν
θέσιν, ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ πολιτικοί µας δὲν
τὴν ἐνστερνίζονται; Συµφώνως πρὸς τὸ
«Μακελιὸ» τῆς 9ης Ἰουνίου 2015: «Μὲ
ἠχηρὴ διαφοροποίηση τοῦ συγκυ-
βερνῶντος κόµµατος τῶν Ἀνεξάρτητων
Ἑλλήνων ὑπερψηφίστηκε ἡ τροπολο-
γία ποὺ ξεµπλοκάρει τὴν διαδικασία
ἀνέγερσης τοῦ τεµένους στὸν Βοτανι-
κό. Ἡ Ἑλλάδα ποὺ ἔχει ἤδη 300 τζαµιὰ
στὴ Θράκη γιὰ ἕνα σύνολο 120.000
µουσουλµάνων, ἐκ τῶν ὁποίων µόνο
τὸ ἕνα τρίτο εἶναι τουρκογενεῖς ἢ τουρ-
κόφρονες, διαθέτει ἐπίσης περὶ τὰ 100
καὶ πλέον ἀνεπίσηµα τζαµιὰ (ἄτυποι
χῶροι προσευχῆς) καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
προσεχὲς ἄνοιγµα τοῦ περίφηµου τε-
µένους στὴν Ἱερὰ Ὁδὸ µᾶς προέκυψε
καὶ ἡ εὐµενής, ὅπως ἀκοῦµε, ἀντιµετώ-
πιση τῶν τουρκικῶν αἰτηµάτων γιὰ τὸ
ἄνοιγµα καὶ ἄλλων παλαιῶν ὀθωµα-
νικῶν τζαµιῶν� Στὶς 30/6/2014 τὸ ΣτΕ
ἀποφάσισε πὼς κρίνει ἀπολύτως συν-
ταγµατικὴ τὴν κατασκευὴ τοῦ τεµένους
καὶ µάλιστα µὲ τὴ χρηµατοδότησή του
ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος». Ὁ Ἑλλη-

νικὸς λαὸς θὰ πληρώση, διὰ νὰ βάλη
εἰς τὴν Χώραν του ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὅλη
ἡ Εὐρώπη ἀγωνίζεται νὰ ἀποφύγη;

Τῶν οἰκιῶν ὑµῶν
ἐµπιπραµένων ὑµεῖς ἄδετε;

Μόνον µία φράσις ταιριάζει εἰς τέτοι-
ες περιπτώσεις: Ἐθνικὴ Μειοδοσία! Ἀντὶ
νὰ προωθῆται ἡ ἐνίσχυσις τοῦ Ἑλληνι-
σµοῦ καὶ τῆς θρησκευτικότητος τῶν
Ἑλλήνων, προωθεῖται διαρκῶς ἡ χαλα-
ρότης, ἡ νόθευσις τῆς ταυτότητος, ἡ
ἀποµείωσις τοῦ πατριωτικοῦ φρονήµα-
τος. ∆ηµοσιεύµατα χαίρουν, διότι ἀπὸ
τότε ποὺ ἀνεκαινίσθη ἡ οἰκία τοῦ Κεµὰλ
Ἀτατούρκ, τοῦ ἐθνικοῦ µας σφαγέως,
αὐξάνονται κατὰ δεκάδες τὰ ζευγάρια
Τούρκων, τὰ ὁποῖα προσέρχονται
εἰδικῶς εἰς τὴν οἰκίαν αὐτήν, διὰ νὰ τε-
λέσουν τὸν γάµον τους! Ἐκεῖνοι τιµοῦν
τὸν γενάρχην τους καὶ ἐµεῖς ἀντὶ νὰ
τιµῶµεν τοὺς ἰδικούς µας φροντίζοµεν,
ὥστε ἀπροσκόπτως ἐκεῖνοι νὰ τιµοῦν
τὸν ἰδικό τους καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον
τὸν τιµῶµεν καὶ ἐµεῖς! Αὐτὰ συµβαίνουν
εἰς τὴν συµπρωτεύουσαν, ἡ ὁποία ἀπέ-
χει µόλις ὀλίγα χιλιόµετρα ἀπὸ τὸ Τζαµί,
τὸ ὁποῖον, θὰ ἐγκαινιάση ὁ Ἐρντογὰν
εἰς τὰ Σκόπια. Ἔπαψε ἡ Ἑλλὰς νὰ εἶναι
παραγωγὸς Χώρα καὶ ἀπέγινε Χώρα
καταναλωτής. ∆ὲν παράγοµεν οὔτε
ἀγαθὰ οὔτε πνεῦµα, µόνον καταναλώ-
νοµεν ἀκορέστως τὸν τουρισµόν, ἔστω
καὶ ἂν αὐτὸς καταπίνει ἐµᾶς λυσσαλέ-
ως. Τὰ «ὀψόνια τῆς ἁµαρτίας θάνατος»
καὶ ὄντως ὁ θάνατος τοῦ γένους θὰ
ἐπέλθη, ἂν κυκλωθῶµεν ἀπὸ Τζαµιά.
400 ἔτη δουλείας δὲν τὸ ἐπέτυχαν καὶ
θὰ τὸ καταφέρη τώρα ἡ ἰδία ἡ ἐπιθυµία
µας νὰ συµµορφωθῶµεν «µὲ τὰς
εὐρωπαϊκὰς ἐπιταγὰς» καὶ νὰ ἀνα-
πτυχθῶµεν ὑπὸ-ἀναπτυσσόµενοι,
ἀφοῦ εἴµεθα ὑπεύθυνοι διὰ τὴν συρρί-
κνωσιν ἑνὸς Ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ καὶ
τῆς Ὀρθοδοξίας ἐνώπιον τοῦ Ἰσλάµ.
Πότε θὰ ξυπνήσωµεν;

Ν.Σ.

«Ἀνεπίσηµοι» συνοµιλίαι
µὲ τοὺς Ἀγγλικανούς;

Νέαν κατάπληξιν προκάλεσε ἡ
ἐπίσηµος ἀνακοίνωσις τῆς Ἱ. Μ.
Βελγίου σχετικῶς µὲ διεξαγωγὴν
«ἀνεπισήµων συνοµιλιῶν», ὅπως
ἀναφέρει, µὲ τοὺς Ἀγγλικανούς. Τί
σηµαίνει ἀνεπίσηµος; Ἂν ὑπάρχη
διάλογος εἰς ἐξέλιξιν τότε αἱ συνοµι-
λίαι ὀφείλουν νὰ εἶναι ἐπίσηµοι, δὲν
δύνανται νὰ εἶναι ἀνεπίσηµοι. Ἀπὸ
τὸ ἀνακοινωθὲν προκύπτει ὅτι αἱ
ἀντιπροσωπίαι ἦσαν εἰς ὑψηλὸν
ἐπίπεδον ἀλλὰ καὶ ἡ θεµατολογία
ἦτο σπουδαία. ∆ιατί λοιπὸν τὰς χα-
ρακτηρίζουν ἀνεπισήµους; Μήπως
διὰ νὰ µὴ ἐπισύρουν τὴν δικαίαν
κριτικήν, ποὺ ἀσκεῖται; Μήπως διὰ
νὰ µὴ ἀντιδράση ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πέρυσι ἀπεφάσι-
σε νὰ ἀπέχη πρὸς καιρὸν ἀπὸ τὰς
συνοµιλίας µὲ τοὺς Ἀγγλικανούς;
Εἴτε τὸ ἕνα εἴτε τὸ ἄλλον εἴτε καὶ
ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐξήγησις νὰ
δοθῆ, ὁ ἴδιος ὁ τίτλος ὑποβαθµίζει
τὸ ὅλον θέµα καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει
νὰ περνᾶ ἀπαρατήρητον.

Ἐπιπροσθέτως νὰ ἀναφέρωµεν
ὅτι εἰς τὴν συγκεκριµένην συνάντη-
σιν παρὼν ἦτο καὶ ὁ Παν. Μητρ.
∆ιοκλείας κ. Κάλλιστος, ὁ ὁποῖος
προσφάτως, τὴν 3ην Ἰουνίου 2015,
ἀνηγορεύθη εἰς ἐπίτιµον διδάκτορα
τοῦ Τµήµατος Ποιµαντικῆς καὶ Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου. Αἱ Θεολογικαὶ Σχολαὶ ἐπι-
δοκιµάζουν ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
δὲν διστάζουν νὰ µεταδίδουν τὰ
ἄχραντα µυστήρια εἰς αἱρετικοὺς καὶ
ὑπηρετοῦν εἰς τοὺς ἐπισήµους καὶ
ἀνεπισήµους διαλόγους. Περιττὸν
νὰ ἀναφέρωµεν ὅτι διὰ ἄλλην µίαν
φορὰν ἐπίσηµον ἀνακοινωθὲν χα-
ρακτηρίζει τοὺς Ἀγγλικανοὺς ὡς
«Ἐκκλησία»! Μάλιστα, εἰς τὸν διά-
λογον αὐτὸν συνοµιλήτρια ἦτο καὶ

µία ἀγγλικανὴ ἐπίσκοπος! Τέλος,
ἐρωτῶµεν ἂν ἔγινε καὶ συµπροσευ-
χή, διότι εἰς τὸ ἀνηρτηµένον φωτο-
γραφικὸν ὑλικόν, παρουσιάζονται
ὅλοι εἰς ἕνα ναὸν καὶ ἕνας ἀγγλι-
κανὸς εἶναι ἐνδεδυµένος µὲ τὴν
«λειτουργικὴ» ἀµφίεσινN

Συµφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς 10ης Ἰουνίου 2015: «Στὶς
9 Ἰουνίου 2015, πραγµατοποιήθηκε
ἀνεπίσηµη συνάντηση µεταξὺ ἀντι-
προσωπίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ ἀντιπροσωπίας τῆς
Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας στὸ
Ἀββαεῖο τοῦ Οὐέστµινστερ στὸ
Λονδίνο. Ἡ ἀντιπροσωπία τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ἀποτε-
λεῖτο ἀπὸ τὸν Σεβασµιώτατο Ἀρχιε-
πίσκοπο Θυατείρων καὶ Μεγάλης
Βρετανίας κ. Γρηγόριο, τὸν Σεβ.
Μητροπολίτη Βελγίου κ. Ἀθηναγό-
ρα, τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη
∆ιοκλείας κ. Κάλλιστο καὶ τὸν Πανιε-
ρώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Τελµησσοῦ
κ. ἸώβN Μεταξὺ τῶν θεµάτων ποὺ
συζητήθηκαν ἦταν ἡ προσεχὴς ἐπί-
σκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα-
γιότητος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου κ. κ. Βαρθολοµαίου στὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ Καντέρµπουρυ,
στὸ παλάτι τοῦ Λάµπεθ στὸ Λονδί-
νο, ἀπὸ 2 ἕως καὶ 4 Νοεµβρίου
2015, ἡ προετοιµασία γιὰ τὴν Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας, ἡ κατάσταση τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Τουρ-
κία, ἡ κατάσταση τῆς Ἀγγλικανικῆς
Κοινωνίας, τὰ ἀποτελέσµατα τοῦ
ἐπίσηµου διαλόγου ἀνάµεσα στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἀγγλι-
κανικὴ Κοινωνία καθὼς ἐπίσης καὶ
ἡ ἐπικρατοῦσα κατάσταση στοὺς
διάφορους διµερεῖς θεολογικοὺς
διαλόγους, στοὺς ὁποίους µετέ-
χουν οἱ δύο Ἐκκλησίες».

Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου:
«Ὅσο ζῶ δὲν πρόκειται νὰ ἐπενδύσω ξανὰ στὶς τράπεζες»
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