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Τὸ Π.Σ.Ε. πιέζει τὴν Ὀρθοδοξίαν διὰ μετάβασιν εἰς κοινὴν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς δρᾶσιν

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ
ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ἀπὸ τὴν 17ην ἕως τὴν 24ην Ἰουνί-
ου 2015 συνεδρίασε ἡ ἐπιτροπὴ
«Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ λεγομένου
«Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλη-
σιῶν», τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ κύριον
ὄργανον τῆς ἐνορχηστρώσεως τῆς
πανθρησκείας τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Μετὰ βαθυτάτης λύπης ἐπληροφο-
ρήθημεν ὅτι τὴν συνεδρίασιν αὐτὴν
κακῶς, κάκιστα ἐφιλοξένησε ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρουμα-
νίας, ἡ ὁποία δὲν ἐσεβάσθη οὔτε τὰ
πλέον τίμια τῆς Ὀρθοδοξίας μας,
καθὼς τὰ μέλη συνεδρίασαν καὶ κα-
τέλυσαν εἰς Ἱερὰν Μονήν, καὶ μάλι-
στα τὴν Ἱ. Μονὴν Caraiman.
Σκοπὸς τῆς παρούσης συνεδριάσε-
ως ἦτο ἡ χάραξις τῆς πορείας τοῦ
ΠΣΕ διὰ τὰ ἔτη 2015 ὡς καὶ 2020,
δηλ. -ὅπως θὰ καταδείξωμεν εἰς τὴν
συνέχειαν- ἡ ἐνταντικοποίησις τῆς
μείξεως τοῦ συνονθυλεύματος τῶν
αἱρέσεων μετὰ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ «ἀνανεωµένη»
ἐπιτροπὴ «Πίστεως

καὶ Τάξεως»
Ἡ τελευταία αὐτὴ συνεδρίασις

διέφερε ἀναφορικῶς µὲ τὸ παρελ-
θόν. Μετὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς ὁλο-
µελείας τοῦ ΠΣΕ εἰς τὸ Busan τὸ
2013 ἀπεφασίσθησαν οἱ νέοι κανό-
νες λειτουργίας βάσει τῶν ὁποίων
ἡ ἐπιτροπὴ διὰ τὴν «Πίστιν καὶ Τά-
ξιν» ἀνασυνεστήθη καὶ λειτουργεῖ
πλέον µὲ 49 µέλη τὰ ὁποῖα ἐκπρο-
σωποῦν 33 ὁµολογίες καὶ τὴν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἐνῶ συµ-
µετέχουν ἐνεργῶς καὶ οἱ Παπικοί.

Παράλληλα εἰς τὴν νέαν ἐπι-
τροπὴν ἀπεφασίσθη ἡ ἐκλογὴ πέν-
τε ἀντιπροέδρων, διὰ νὰ βοηθή-
σουν εἰς τὸ ἔργον τὴν κεντρικὴν
συντονίστριαν, τὴν γυναῖκα - ἱερέα

τῆς «Ἑνωµένης Μεταρρυθµισµέ-
νης Ἐκκλησίας» τοῦ Ἡνωµένου
Βασιλείου κ. Σούζαν Ντέρµπερ. ∆υ-
στυχῶς, ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀντι-
προέδρους ἐξελέγη ὁ Ἱερώτατος
Μητρ. Σασίµων κ. Γεννάδιος, ἕνας
ἀπὸ τὰ πλέον ἔµπιστα πρόσωπα
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου, ἀπὸ τοῦ
ὁποίου τὰ χέρια περνοῦν τὰ κρισι-
µώτερα ζητήµατα τοῦ Πατριαρχεί-
ου. Ὁ Μητρ. Σασίµων λοιπὸν βοη-

θεῖ πλέον ἐπισήµως µία αἱρετικὴ
γυναῖκα - ἱερέα. Ὁ Μητρ. κ. Γεννά-
διος κατέχει καὶ ἄλλες ἐξέχουσες
θέσεις εἰς τὸ τερατῶδες ΠΣΕ, ὡς
ἕνας ἐκ τῶν τεσσάρων «ἐφόρων»
αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Ἐκτε-
λεστικῆς Ἐπιτροπῆς. Μὲ ἁπλού-
στερα λόγια: ὁ Ἱερώτατος εἶναι ὁ
κοµβικὸς «ἀρχιδιάκονος» τοῦ ΠΣΕ,
ἐµπλέκων καὶ ἀναδεικνύων τὸ Οἰκ.

Πατριαρχεῖον πλέον ὡς κύριον
ἄξονα αὐτῆς τῆς δαιµονιώδους συ-
ναθροίσεως τῆς πανσπερµίας τῶν
αἱρέσεων!

Τὸ ἀνόσιον ἔργον
τῆς ἐπιτροπῆς

«Πίστεως καὶ Τάξεως»
Ἡ ἐπιτροπὴ «Πίστις καὶ Τάξις»

γενικῶς ἔχει ὡς προορισµὸν –
ὅπως ἀναφέρεται ἐπισήµως- νὰ
ὑπηρετήση τὴν ὀλέθριον πορείαν
«τῆς ὁρατῆς ἑνότητος εἰς µίαν πί-
στιν καὶ εἰς µίαν εὐχαριστιακὴν κοι-
νωνίαν» ὅλων τῶν αἱρέσεων καὶ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ
µετέχουν, καὶ εἰς τὴν πρόσφατον
συνεδρίασιν αὐτὴν τῆς Ρουµανίας
εἶχε εἰδικώτερον σκοπὸν «νὰ κρίνη

Μετὰ τὸ ∆ηµοψήφισµα
Ἡ Χώρα µας µετά καί τό δηµο-

ψήφισµα ἔχει εἰσέλθει σέ πολύ
δύσκολη κατάσταση. Ὁ Ἑλληνι-
κός λαός µέ µεγάλη πλειοψηφία
ἀποδοκίµασε τίς προτάσεις τῶν
εὐρωπαίων ἑταίρων καί τώρα
βρίσκεται ἀποµονωµένος. Ἔτσι
ἡ εὐρωπαϊκή κοινότητα ἔχει πε-
ριέλθει σέ ἕνα τεράστιο χάσµα
ἐµπιστοσύνης µεταξύ τῶν δύο
πλευρῶν. Οἱ εὐρωπαῖοι θέλουν
νά τιµωρήσουν τόν Ἑλληνικό
λαό, ἀφ’ ἑνός διότι δέν τίµησαν
τούς εὐρωπαίους φορολογούµε-
νους πού ἔχουν βοηθήσει τήν
Ἑλλάδα ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἐνῶ
αὐτή ἔχει κατασπαταλήσει τά
χρήµατα πού τῆς ἔχουν δοθεῖ,
ὅπως λένε ψευδῶς, καί ἀφ’ ἑτέ-
ρου θέλουν νά τιµωρήσουν τήν
ἀνεύθυνη Ἑλληνική κυβέρνηση
ἀλλά καί τόν Ἑλληνικό λαό πού
ὄχι µόνο ἔχει κατασπαταλήσει τά
χρήµατα, ἀλλά καί ἀρνεῖται νά
προσαρµοστῆ στίς προτάσεις
τους. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ δή-
λωση τῆς προέδρου τῆς Λιθουα-
νίας πρός τόν Ἕλληνα πρωθυ-
πουργό «Τό πάρτι σέ βάρος τῶν
ἄλλων τελείωσε».

Γιά ἄλλη µία φορά ἔρχεται
στήν ἐπιφάνεια τό µεγάλο χάσµα
πού ὑπάρχει ἀνάµεσα στό ἦθος
ἀνάµεσα στήν ∆υτική Χριστιανο-
σύνη καί στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατο-
λική. Ὁ Χριστός στήν Ὀρθόδοξη
παράδοσή µας ἀποκαλεῖται
ἰατρός καί παροµοιάζεται µέ τόν
Πατέρα στήν παραβολή τοῦ
ἀσώτου υἱοῦ. Ἐνῶ στήν Παπική
ἤ στήν Προτεσταντική παράδοση
αὐτή ἡ ἐπωνυµία γιά τόν Χριστό
δέν θά βρεθῆ πουθενά. ∆ιότι ἡ

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑS ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ

Τὴν 15ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς
μητρός αὐτοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄
Ἡ καλλιμάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἰουλίττα, σὺν τριετεῖ ἀμνῷ αὐτῆς
τῷ Κηρύκῳ, δικαστικοῦ πρὸ βήματος παρέστησαν φαιδρῶς,
εὔτολμοι κηρύττοντες, τὴν χριστώνυμον κλῆσιν, ἄμφω μὴ πτο-
ούμενοι, ἀπειλὰς τῶν τυράννων· καὶ στεφηφόροι νῦν ἐν οὐρα-
νοῖς, ἀγαλλιῶνται, Χριστῷ παριστάμενοι.

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄
Ἐν ἀγκάλαις φέρουσα ἡ Χριστομάρτυς, Ἰουλίττα Κήρυκον, ἐν
τῷ σταδίῳ ἀνδρικῶς, ἀγαλλομένη ἐκραύγαζε· Χριστὸς ὑπάρ-
χει, Μαρτύρων τὸ καύχημα.

Μεγαλυνάριον
Φέρουσα ὡς ἄμπελος νοητή, Κήρυκον τὸν θεῖον, Ἰουλίττα ἐν
ταῖς χερσίν, οἶνον εὐφροσύνης, ληνοῖς τοῦ μαρτυρίου, βλυστά-
νετε τῷ κόσμῳ, ἐν θείῳ Πνεύματι.

Ἐπιμέλεια ψυχῆς
Τοῦ μακαριστοῦ Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη

Θεολογικοὶ διάλογοι χωρὶς ἀποτέλεσμα
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΙΝΑΙ ὑπερβολικός ὁ ἰσχυρισµός πολλῶν ἀνθρώπων πώς τά-
χα οἱ κοινωνικές σχέσεις, οἱ κοινές ἐκδηλώσεις, οἱ συνοµιλίες
καί οἱ διάλογοι λύνουν τά προβλήµατα πού ὑπάρχουν στόν

κόσµο, τά κοινωνικά, πολιτικά, ἐπιστηµονικά, ἐκκλησιαστικά κ.ἄ.
Πιστεύουν ὅτι µποροῦν νά ὁδηγήσουν πρός τή λύση καί νά ἐπι-
κρατήσει παντοῦ ἠρεµία καί ἀνέµελη συνεργασία. Στά κοινωνικά
καί πολιτικά προβλήµατα µπορεῖ νά συµβάλλουν µερικῶς, ὅταν οἱ
διαλεγόµενοι συµφωνοῦν µέ ἀµοιβαῖες ὑποχωρήσεις. Στά ἐκκλη-
σιαστικά ὅµως θέµατα, κυρίως αὐτά πού ἔχουν σχέση µέ τόν οἰκου-
µενισµό, δέν ἰσχύει κάτι τέτοιο.

Οἱ θεολογικοί διάλογοι µεταξύ Ὀρθόδοξων καί ἑτερόδοξων δέν
ἔχουν ἀποτελέσµατα, γιατί δέν ὑπάρχει ἡ ἀγαθή προαίρεση στούς
ἑτερόδοξους νά βροῦν τό δρόµο πού ἔχασαν. Ἄν ὑπῆρχε, οἱ διά-
λογοι θά ἦταν γόνιµοι καί θά τούς ὁδηγοῦσαν στήν ἐπιστροφή
πρός τήν µία Ἐκκλησία.

Οἱ διάλογοι µέ τούς ἑτερόδοξους πού διεξάγονται ἐπί δεκαετίες
τώρα, δέν ἔχουν κανένα οὐσιαστικό ἀποτέλεσµα. Οὔτε ἕνας ἑτερό-
δοξος δέν συναισθάνθηκε τήν ἀποµάκρυνσή του ἀπό τήν ἀλήθεια
τῆς πίστεως. ∆έν εἴδαµε πουθενά καί σέ κανένα βήµατα ἐπι-
στροφῆς. Καί οἱ ἡµέτεροι οἰκουµενιστές ἐπιµένουν καί πρωτοστα-
τοῦν στούς θεολογικούς διαλόγους, πιστεύοντας ὅτι κάτι σπουδαῖο
πετυχαίνουν! Πολλές φορές µέ τίς ὑποχωρήσεις καί τούς συµβιβα-
σµούς τους σκανδαλίζουν τούς πιστούς, ἀλλά αὐτό δέν ἐνδιαφέρει.
Ἐλπίζουν ὅτι σιγά-σιγά θά ἀποδεχτοῦν αὐτά πού ἀποφασίζουν γιά
λογαριασµό τους, ἀφοῦ τυχαίνει νά εἶναι ἀνώτεροι κληρικοί, στούς
ὁποίους ἐπιβάλλεται σεβασµός καί ὑπακοή. Γιά ἐκείνους πού τυ-
χόν δέν θά πειθαρχήσουν, ἔχουν τήν διαδικασία τοῦ ἀφορισµοῦ
καί τῆς ἀκοινωνησίας!

Μεγάλη εὐθύνη στούς διαλόγους καί τόν οἰκουµενισµό γενικότε-
ρα ἔχει τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο δέν ἔχει ποίµνιο
στήν Πόλη καί ἀσχολεῖται µέ τούς ἀµετανόητους αἱρετικούς, τούς
παπικούς καί προτεστάντες. Ὁ ἀείµνηστος µοναχός Θεόκλητος
∆ιονυσιάτης ἔλεγε σχετικά: «Ποῦ ἐγεννήθη τό θέµα τοῦ διαλόγου;
Ποῦ ἀλλοῦ; Εἰς τό Φανάρι! ∆έν ἀντιτιθέµεθα εἰς πᾶσαν ἰδέαν διαλό-
γου µετά τῶν αἱρετικῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἀνά τούς αἰῶνας κηρύττει τήν
Ὀρθόδοξον πίστιν. Καί στούς θέλοντας νά διαλεχθοῦν, δέν
ἀρνεῖται. Σηµειώνοµεν τήν δυσφορίαν µας µόνον, ὄχι δι᾿ αὐτόν
τοῦτον τόν διάλογον, ἀλλά διά τήν συνέχουσαν τό Φανάριον παθο-
λογικήν ἐπιθυµίαν τοῦ διαλέγεσθαι καί διά τήν ἐλαστικότητά του
περί τά θέµατα τῆς πίστεως, µέ συνέπειαν νά φθείρεται ἡ Ὀρθοδο-
ξία» (Ὀρδόδοξα µελετήµατα, 1974, σελ. 68).

Τόν κίνδυνο τῆς φθορᾶς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τούς διαλόγους καί
τόν οἰκουµενισµό δέν τόν ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅλοι ὅσοι βρί-
σκονται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας. Τόν θεωροῦν ὑπερβολικό καί ἀµφι-
σβητοῦν ἐκείνους πού µιλοῦν γι᾿ αὐτόν. Οἱ ἴδιοι ὅµως δέν ἔχουν
κάποιο ἀντεπιχείρηµα. Ἁπλά ἀκολουθοῦν τούς κληρικούς πού
εἶναι συµβιβασµένοι µέ τόν κόσµο καί δέν ἔχουν τήν ἀναγκαία εὐαι-
σθησία στά θέµατα τῆς πίστης. Χρειάζεται ἐγρήγορση καί ἐκεῖνοι
πού προσπαθοῦν νά διαφωτίσουν τό λαό ἐπιτελοῦν ἔργο θεάρε-
στο.

Οἱ ἄνθρωποι γιά πάντα,
ἐνδιαφέρονται ἀσύγκριτα γιά τό
σῶµα, παρά γιά τήν ψυχή. Καί
τό γεγονός αὐτό εἶναι καθολικό
καί ἀναµφισβήτητο. Γιατί ὅµως;
Τήν ἀπάντηση τήν ἔδωσε ὁ Κύ-
ριος µέ τή διδασκαλία Του στήν
ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁµιλία, ὅταν
εἶπε, πώς: «Πάντα γάρ ταῦτα,
τά ἔθνη ἐπιζητεῖ». Τό κυνηγητό
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, τό ἐπιζη-
τοῦν ἰδιαίτερα οἱ ἐθνικοί, δηλα-
δή οἱ εἰδωλολάτρες, καί γενικά,
οἱ ὑλιστές, πολύ δέ περισσότε-
ρο οἱ ἄθεοι. Μέ τήν ἔλευση
ὅµως, τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ
στόν κόσµο, οἱ ἠθικές ἀξίες
ἔχουν ἀλλάξει. Γι᾽ αὐτό, δίδαξε
πρῶτα τήν ἐπιµέλεια τῆς
ψυχῆς, καί ὕστερα –στή δεύτε-
ρη κλίµακα τῶν ἀξιῶν– τό
ἐνδιαφέρον γιά τό σῶµα καί τά
τοῦ κόσµου: «Ζητεῖτε πρῶτον
τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα
πάντα προστεθήσεται ὑµῖν»
(Ματθ. ΣΤ΄34). Τό πρῶτο καί µέ-
γα ἐνδιαφέρον ἡ ἐπιµέλεια τῆς
ἀθάνατης ψυχῆς, καί κατά δεύ-
τερο λόγο, τό ἐνδιαφέρον καί ἡ
ἐπιµέλεια τοῦ θνητοῦ σώµατος.

«Ἦθος χρηστόν, ὡραιότητα
µαρτυρεῖ ἀρετῆς», λέγει ὁ ἅγιος
Ἠλίας ὁ πρεσβύτερος. Ὁ ψυχι-
κά ἀνώτερος καί καλλιεργηµέ-
νος ἄνθρωπος, δείχνει τήν
ὀµορφιά τῆς ἀρετῆς. Ὁ δέ ὅσιος
Ἐφραίµ ὁ Σύρος µέ τό νά λέγει
«Φόβος Κυρίου φυλακτήριον
ψυχῆς», θέτει σάν προϋπόθεση
τῆς ἐπιµέλειας καί σωτηρίας

τῆς ψυχῆς, τόν φόβο τοῦ Θεοῦ.
Πόσο, στ᾽ ἀλήθεια, ἀγαθός καί
σωτήριος εἶναι αὐτός ὁ φόβος
τοῦ Θεοῦ!

Ὅπως τό λουλούδι, γιά ν᾽
ἀνθίσει καί τό δέντρο, γιά νά
καρποφορήσει, ἔχουν ἀνάγκη
ἐπιµέλειας καί φροντίδας, πόσο
περισσότερο ἡ ψυχή, γιά ν᾽
ἀποδώσει καρπούς ἀρετῶν!
«Ἀρετῆς ἐπιµελεῖσθαι», καί
«τήν εὐµορφίαν τῆς ψυχῆς διά
πάντων καλλωπίζωµεν», διδά-
σκει ὁ ἱερός Χρυσόστοµος.
Ἐνῶ, κατ᾽ἀντίθεση, «ἡ χερσω-
θεῖσα γῆ ἀκανθῶν πεπλήρωται
καί ἡ ἀµελής ψυχή παθῶν ἀκα-
θάρτων», λέγει ὁ ὅσιος Θαλάσ-
σιος ὁ Λίβυος. Καί πολύ ὀρθά.
Ψυχή, χωρίς ἀνάλογη καλλιέρ-
γεια, µοιάζει µέ «χερσωθεῖσα
γῆ», δηλαδή, µέ ἀκαλλιέργητο
χωράφι.

Καθώς ὑπάρχουν προϋποθέ-
σεις γιά τήν ὑγεία καί τήν ἀκµή
τοῦ σώµατος, ἄλλο τόσο –καί
σέ πολύ ἐντονώτερη προσπά-
θεια– πρέπει νά εἶναι οἱ προ-
ϋποθέσεις γιά τήν ὑγεία τῆς
ἀθάνατης ψυχῆς µας.

Αὐτό τονίζει καί ὁ Μέγας Βα-
σίλειος καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς
Ὀρθοδοξίας: «Ἐπιµελοῦ ψυχῆς,
πράγµατος ἀθανάτου». Ποιός
θά παραµείνει ράθυµος καί
ὀκνηρός; Καθώς λέγει καί ὁ
ὕµνος τοῦ «Νυµφίου»: «Μακά-
ριος ὁ δοῦλος ὅν εὑρήσει γρη-
γοροῦντα. Ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν
εὑρήσει ραθυµοῦντα»...

Ἀποκαλυπτικὴ ἦτο ἡ τελευταία συνεδρίασις τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστεως καὶ Τάξεως» εἰς τὴν Ρουμανίαν.
Τὸ Π.Σ.Ε. ὁρίζει ὡς νέαν στοχοθεσίαν τὴν κατεύθυνσιν πρὸς κοινοὺς ἀγῶνας ὅλων τῶν αἱρέσεων, προ-
φασιζόμενον τὰ κοινωνικὰ ζητήματα. Κύριοι ἀρωγοὶ τῶν σχεδίων αὐτῶν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ρουμα-
νίας καὶ τὸ «δεξὶ χέρι» τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ ἀπορρίψη τὸ κείμενον περὶ
«Ἐκκλησίας» τοῦ Π.Σ.Ε., ὡς εἶχον προτείνει οἱ πέντε Μητροπολῖται καὶ νὰ ἀποχωρήση παντελῶς ἀπὸ αὐτό.

Τίς τελευταῖες δεκαετίες παρατηρεῖται τόσο σέ εὐρωπαϊκό ὅσο καί σέ
παγκόσµιο ἐπίπεδο µία ραγδαία αὔξηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν
καί µία ἀντίστοιχη ἐγκατάλειψη τῆς χρήσεως µετρητῶν. Τό γεγονός αὐτό
ἀνατρέπει οἰκονοµικές συνήθειες καί δεδοµένα πού καθιερώθηκαν ἱστορι-
κά καί ἰσχύουν πάνω ἀπό δύο χιλιετίες καί µᾶς εἰσάγει µέ γοργούς ρυθ-
µούς σέ µία ἐντελῶς νέα κατάσταση, σ’ αὐτήν τῆς ἀχρήµατης οἰκονοµίας,
µᾶς εἰσάγει σέ µία οἰκονοµία καί σέ µία κοινωνία χωρίς µετρητά, σέ µία
ἀχρήµατη κοινωνία.

Αὐτή ἡ ἀχρήµατη κοινωνία ὄχι ἁπλῶς προβάλλεται καί προπαγανδίζε-
ται κατά κόρον σέ ὅλο τόν κόσµο, ἀλλά καί ἐπιβάλλεται µέσα ἀπό µία σει-
ρά πολιτικῶν ἀποφάσεων καί ρυθµίσεων πού συντείνουν σ’ αὐτή τήν ἐπι-
λογή. Τέτοιες ἀποφάσεις λαµβάνονται συστηµατικά καί ἀπό τήν ἑλληνική
κυβέρνηση. Οἱ ἀποφάσεις αὐτές προωθοῦν καί ἐπιβάλλουν τήν ὑποχρε-
ωτική χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν καί τήν σταδιακή κατάργηση
τῶν µετρητῶν παρότι µόνο τό 5% τοῦ πληθυσµοῦ τῆς χώρας µας ἀκο-
λουθεῖ αὐτόν τόν τρόπο στίς συναλλαγές του.

Ἡ ἐπιβολή αὐτή τοῦ νέου µοντέλου οἰκονοµικῶν συναλλαγῶν ἐπιφέρει
βαρύτατες συνέπειες καί παραβιάζει βάναυσα τίς ἀτοµικές ἐλευθερίες καί
τά συνταγµατικά δικαιώµατα τῶν πολιτῶν καί ὁδηγεῖ στόν καθολικό ἔλεγχο
τῆς ἰδιωτικῆς τους ζωῆς.

Πρίν εἰσέλθουµε στήν ἀνάπτυξη τοῦ θέµατός µας καί στήν προσέγγιση
τοῦ ὅλου ζητήµατος ἐξ ἀπόψεως ὀρθοδόξου θεολογίας καί πνευµατικότη-
τος, θεωροῦµε ἀπαραίτητη µία σύντοµη ἀναφορά στό περιεχόµενο καί τό
προσδιορισµό τῶν ὅρων καί τῶν ἐννοιῶν πού θά µᾶς ἀπασχολήσουν.

Κατ’ ἀρχήν µέ τόν ὅρο ἀχρήµατη κοινωνία θεωρεῖται ἡ ὁλοκληρωτική
κατάργηση τῆς χρήσεως µετρητῶν στίς οἰκονοµικές συναλλαγές τῶν πο-

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ: Ο Ο.Τ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
Ἡ Παγκόσμιος Θρησκεία καὶ οἱ ἐμπνευσταί της
Τὸ «Βασιλικὸν Μυστικόν» τοῦ τεκνονισμοῦ:

Ἡ δημιουργία Παγκοσμίου Θρησκείας
Ἰχνηλασία μιᾶς μακροχρονίου ἑωσφορικῆς προσπαθείας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ μετάβασις εἰς τήν ἀχρήματον κοινωνίαν
ὡς ἀπειλή τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας καί ἰδιοπροσωπίας μας

Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου,
Προηγουμένου Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου, Ἁγίων Μετεώρων

Ἐπειδὴ ἔχοµε ἀληθινὴ ΑΓΑΠΗ πρὸς τοὺς ἀδελφούς µας αἱρετικούς, δι᾽
αὐτὸ παραµένοµε πιστοὶ στὰ δόγµατα τῶν Ἁγίων Πατέρων µας, περιµέ-
νοντας αὐτοὺς (τοὺς αἱρετικοὺς) νὰ ἐπιστρέψουν µὲ µετάνοια, διὰ νὰ
τοὺς ἐναγκαλισθοῦµε ὡς πραγµατικοὺς χριστιανούς, προσευχόµενοι
µετὰ πολλοῦ πόνου ψυχῆς καὶ θερµῶν δακρύων, ἐπιθυµώντας τὴν ἕνω-
σή µας µὲ αὐτούς, πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους! Ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ µας, δὲν εἶναι περιουσιακὸ στοιχεῖο κανενὸς - οὔτε «κράτος ἢ
ἐξουσία», διὰ νὰ χειρίζεται τὰ θέµατά της ὅπως αὐτὸς προσωπικὰ θέλει·
οὔτε καὶ σ᾽ἐµᾶς τοὺς ὀρθοδόξους ἀνήκει, ἀλλὰ κάνοµε σκληρὸ ἀγώνα
ἐπὶ τῆς γῆς µὲ ἔργα µετανοίας, ὥστε ν᾽ ἀξιωθοῦµε, µὲ τὴν Χάρη καὶ τὴν
βοήθεια Τοῦ Θεοῦ, νὰ συνταχθοῦµε στὴν θριαµβεύουσα Ἐκκλησία τῶν
Ἁγίων µας!

Ἂς γίνεται ἔστω µία ἁπλῆ ἐνηµέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ποιµέ-
νες τῆς Ἐκκλησίας µας πρὶν ἀποφασίσουν κάτι, διότι ὁ ὁρισµὸς τοῦ «ἀπο-
φασίζοµεν καὶ διατάσσοµεν» δὲν χωρεῖ µέσα στοὺς κόλπους τῆς στρα-
τευοµένης, καὶ ταπεινῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας!

Ἐπιθυµοῦµε µετὰ πολλοῦ πόθου ψυχῆς καὶ τὴν ΕΝΩΣΗ µᾶς µὲ τοὺς
ἀδελφούς µας ἀλλοθρήσκους, ὅταν ἀναγνωρίσουν τὸ λάθος τους καὶ συν-
ταχθοῦν ὑγειῶς, µέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µας!

Ὁ λογικὸς ἄνθρωπος πιστεύει στὴν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς πίστεώς
µας, ἐπειδὴ αὐτὴ καὶ µόνο διαδόθηκε σὲ ὅλο τὸν κόσµο διὰ τῆς ἀγάπης
ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, ποτιζοµένη ἀπὸ τὰ αἵµατα ἑκατοµµυρίων
Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Ὁµολογητῶν, οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν µέσα σὲ
φρικτὰ µαρτύρια ἀπὸ τοὺς αἱµοχαρεῖς ἀλλοθρήσκους, κρατώντας τὴν
ὁµολογία τῆς βιουµένης ἀπὸ τοὺς ἴδιους ἀποκεκαλυµµένης ἀληθείας,
ἐνῷ ὅλες οἱ ἄλλες θρηκεῖες - ὅπως ἡ «θρησκεία» τῶν ἀθέων, οἱ ὁποῖοι λα-
τρεύουν τὴν σάρκα καὶ τὴν ὕλη ὡς ΘΕΟ τους -, διαδόθηκαν σὲ κάποιες
ὁµάδες ἀνθρώπων διὰ τῆς ὠµῆς βίας, θανατώνοντας πλήθη ἀντιφρο-
νούντων!

Θὰ εἶναι µεγάλη ἡ ἀχαριστία καὶ ἡ περιφρόνηση στὴν θυσία τόσων
Ἁγίων Μαρτύρων κάποιων «χριστιανῶν», οἱ ὁποῖοι ὄχι µόνον δὲν ἐβίω-
σαν τὴν ἀλήθεια, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ διὰ τῆς γνώσεως προσήγγισαν! Ἡ ὀρθό-
δοξη ἐκκλησιαστική µας παράδοση, ὅπως εἶναι καὶ ἡ διὰ µαρτυρίου ἀπο-
κεκαλυµµένη πίστη µας, µᾶς ἐπιβάλλει νὰ τὴν ἐφαρµόσωµε ἐµπράκτως
στὴν ζωή µας!

Καλὸ φωτισµὸ καὶ καλὴ µετάνοια σὲ ὅλους µας!
Μετὰ πολλῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

Παρθένιος µοναχὸς Ἁγιαννανίτης

Ἡ διὰ μαρτυρίου ἀποκεκαλυμμένη πίστις μας

• Περί τοῦ ζητήµατος τῆς πνευ-
µατικῆς δικαιοδοσίας τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Σελ. 5

• Quo vandis Europa? (Ποῦ πη-
γαίνεις Εὐρώπη;). Τοῦ κ. Παύ-
λου Ἀθ. Παλούκα. Σελ. 5

• «Ἀγωνιζόµεθα διὰ τὴν δι-
καίωσιν τοῦ πολύπαθου
Κυπριακοῦ λαοῦ». «Ἕως
πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος
καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρί-
νεις,;» (Ἀποκ. στ΄10). Τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Κύπρου κ.κ. Χρυσοστό-
µου Β΄. Σελ. 8

• ἩΣυνέλευσιςὈρθοδόξωνἘπι-
σκόπων Ἀµερικῆς κατὰ τοῦ
«γάµου» ὁµοφύλων. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Παγκόσµιος Θρησκεία (Μέρος Α´)
Τὸ χειρότερο ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ µηχανευθεῖ ἀνθρώπινος νοῦς κατ᾽

ἔµπνευση τοῦ Ἑωσφόρου τῆς Πτώσεως, εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀπὸ µακροῦ χρό-
νου ἐπιχειρεῖται καὶ προχωρεῖ: Ἡ δηµιουργία ΜΙΑΣ, παγκόσµιας θρη-
σκείας, ὑπὸ «ἕνα ποιµένα», τὸν Ἀντίχριστο (ἢ ἕνα προποµπὸ τοῦ ἀντι-
χρίστου)!

Κατὰ τὰ νεώτερα χρόνια, ἰδίως ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ΙΘ´ αἰώνα, τὴν σκυτάλη
γιὰ τὴν δηµιουργία µιᾶς παγκόσµιας θρησκείας ἀνέλαβαν οἱ θεοσοφιστές,
µὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Ἕλενα Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ, καὶ οἱ µασόνοι, συνε-
πικουρούµενοι ἀπὸ τοὺς πνευµατιστές, καθὼς καὶ ὑπὸ πλήθους ἄλλων
θυγατρικῶν ἢ παράλληλων πρὸς ὅλους αὐτοὺς Ὀργανώσεων. Ἀπὸ κοντὰ
βεβαίως, καὶ µερικοὶ κατὰ καιροὺς ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
µας, κατὰ τὰ βεβαιούµενα παρὰ τῆς ἴδιας τῆς µασονίας στὶς ἐπετηρίδες καὶ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(1ον)
Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστη-

µόνων Λαρίσης καὶ τὸ Παράρτηµα
Λαρίσης τῆς Πανελληνίου Ἑνώσε-
ως Θεολόγων ἔχουν καθιερώσει
ἀπὸ πολλὰ χρόνια σύντοµη κατ’
ἔτος προσκυνηµατικὴ ἐπίσκεψη
στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἡ ἐπίσκεψη
πραγµατοποιεῖται περὶ τὰ τέλη τοῦ
µηνὸς Μαΐου καὶ µετέχουν σ’ αὐτὴ
πολλοὶ συµπολίτες µας. Ἀρκετοὶ
µάλιστα ἀνελλιπῶς. Κάθε χρόνο.
Θέλουν νὰ χαροῦν τὶς ἔκτακτες φυ-
σικὲς ὀµορφιὲς τοῦ Ἄθωνος καὶ τὴν
ὑπέροχη ὀρθόδοξη βυζαντινὴ µο-
ναστικὴ καὶ λατρευτικὴ παράδοση,
ποὺ συνεχίζεται ἀδιάκοπα πάνω
ἀπὸ χίλια χρόνια τώρα.

Τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν εἶναι ἕνας
ὁποιοσδήποτε χῶρος. Εἶναι ἕνα ξε-
χωριστὸ κοµµάτι τῆς γῆς µὲ φυ-

σικὲς ὀµορφιὲς ποὺ ἐκστασιάζουν
τὸν ἐπισκέπτη. Εἶναι µία ἰδιότυπη
πολιτεία, µία µοναστηριούπολη µὲ
ὡραῖα καστρόκτιστα µοναστήρια,
ἔξοχα δείγµατα τῆς βυζαντινῆς
ἀρχιτεκτονικῆς καὶ ναοδοµίας. Ἔχει
πολύτιµα κειµήλια στὰ θησαυροφυ-
λάκιά του.

Στὶς µεγάλες βιβλιοθῆκες καὶ
ἀρχειοθῆκες του ὑπάρχει πληθώρα
πανάρχαιων χειρογράφων διακο-
σµηµένων, µὲ ἔξοχες µινιατοῦρες
πάνω σὲ µεµβράνες καὶ πολλὰ
ἄλλα σπουδαῖα ἔργα τέχνης (ἱερα-
τικὲς καὶ ἀρχιερατικὲς στολές, σάκ-
κοι βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων,
σταυροί, εἰκόνες, δισκοπότηρα
κ.ἄ.) Ὅλα αὐτὰ καθιστοῦν τὸν
Ἄθωνα τὸ µεγαλύτερο βυζαντινὸ
µουσεῖο στὸν κόσµο κατὰ τὸν ὀνο-
µαστὸ ἀκαδηµαϊκὸ διδάσκαλο Γε-
ώργιο Σωτηρίου.

Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ κάνει τὸ ἱερὸ
βουνὸ νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ κάθε ἄλλο
µοναστικὸ χῶρο, εἶναι ἡ ὀρθόδοξη
βυζαντινὴ µοναστικὴ παράδοση καὶ
πνευµατικότητά του, ποὺ συνεχίζε-
ται ἀδιάκοπα πάνω ἀπὸ µία χιλιε-
τία.

Μετέχοντας στὶς ἀγρυπνίες, στὶς
ἐκκλησιαστικὲς Ἀκολουθίες, στὶς
θεῖες Λειτουργίες καὶ σὲ ὅλη τὴν
πνευµατικὴ ἀτµόσφαιρα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ἔχεις τὴν αἴσθηση πὼς βρί-
σκεσαι σὲ ἄλλο κόσµο. Ὅτι εἶσαι
µεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Ζεῖς τὴ
χαρὰ µιᾶς ἄλλης βιοτῆς, λησµο-
νώντας κάθε βιοτικὴ φροντίδα, ποὺ
σὲ ταράζει στὴ ζωή, σὲ συνθλίβει
καὶ σὲ γεµίζει ἄγχος καὶ ἀγωνία. Στὸ
Ἅγιον Ὄρος λησµονεῖς κάθε βιο-
τικὴ µέριµνα. Νιώθεις ψυχοσωµα-
τικὸ φιλτράρισµα καὶ ἀνακαίνιση!
Ζεῖς ἀνανέωση σώµατος καὶ
ψυχῆς. Ἐκεῖ «γεµίζουν οἱ µπαταρίες
τῆς ψυχῆς» κι ἀνάλαφρος ἐπιστρέ-
φεις στὸν κόσµο.

Ἡ φετινὴ προσκυνηµατική µας
ἐπίσκεψη στὸ «Περιβόλι τῆς Πανα-
γίας», ὅπως ὀνοµάζει τὸ Ἅγιον
Ὄρος ὁ λόγιος µοναχὸς τῶν χρό-

νων τῆς Ὀθωµανοκρατίας Καισά-
ριος ∆απόντες (1714-1784), πρα-
γµατοποιήθηκε ἀπὸ τὶς 22 µέχρι τὶς
24 Μαΐου. Ἑκατὸ συνολικὰ προσ-
κυνητὲς ἐπιβιβαστήκαµε σὲ δύο
ποῦλµαν καὶ κινήσαµε στὶς 7.00’ τὸ
πρωὶ τῆς Παρασκευῆς (22 Μαΐου)
µὲ κατεύθυνση τὰ δύο λιµάνια τοῦ
ἱεροῦ βουνοῦ, τὴν Ἱερισσὸ καὶ τὴν
Οὐρανούπολη.

Μουντὸ καὶ βροχερὸ τὸ πρωϊνὸ
τῆς ἀναχώρησης, δὲν προοιώνιζε
εὐχάριστο ταξίδι. Μᾶς προβληµάτι-
ζε πολὺ ἡ σκέψη ἂν θὰ συναντή-
σουµε τὸν ἴδιο ἢ καὶ χειρότερο
καιρὸ µέσα στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὁ
διακαὴς ὅµως πόθος µας νὰ βρε-
θοῦµε στὴν «Πύλη τοῦ Οὐρανοῦ»,
ὅπως ὀνοµάζει τὸν Ἄθωνα ὁ πά-
πας Ἰννοκέντιος ὁ Γ΄, καὶ νὰ προ-
σκυνήσουµε τὰ ἱερὰ σεβάσµατα
τῶν ἁγίων τῆς ἀµωµήτου ὀρθοδό-
ξου πίστεώς µας, ποὺ µᾶς συνεῖχε
ὅλο τὸ χρόνο, ἀναπτέρωνε τὴν
ὥρα αὐτὴ τὶς ἐλπίδες καὶ ἐνίσχυε τὶς
προσδοκίες µας γιὰ βελτίωση τοῦ
καιροῦ. Ἐλπίζαµε ὅτι θὰ βοηθήσει ἡ
Παναγία νὰ πᾶµε στὴ χάρη της.

Καὶ πραγµατικὰ δὲν διαψευσθή-

καµε. Ὁ καιρὸς ἄρχισε σταδιακὰ νὰ
βελτιώνεται, ὥσπου στὸ τέλος κα-
θάρισε γιὰ καλά. Ἔτσι διανύσαµε
ὁδικῶς ὅλη τὴ διαδροµὴ χωρὶς κα-
θόλου νὰ βρέξει καὶ χωρὶς τὴ θερµὴ
ἡλιακὴ ἀκτινοβολία.

Ὕστερα ἀπὸ ὀλιγόλεπτη στάση
στὸν Κορινὸ Πιερίας, φθάσαµε
στὴν Ἱερισσό, ὅπου ἀναπαυθήκαµε
γιὰ καλὰ στὸν παραλιακὸ χῶρο
της. Ἀπ’ ἐκεῖ δέ, ὅσοι προορίζονταν
γιὰ τὴν Οὐρανούπολη, κίνησαν γι’
αὐτὴ µὲ τὰ ποῦλµαν. Ἐνῷ ὅσοι
προορίζονταν γιὰ τὰ µοναστήρια
τῆς βορειοανατολικῆς πλευρᾶς τοῦ
Ὄρους, ἐπιβιβαστήκαµε σὲ πλοι-
άριο καὶ κινήσαµε γιὰ τὸν ἀρσανά,
τὸ µικρὸ λιµανάκι, τοῦ µοναστηριοῦ
τῶν Ἰβήρων.

Ὁ καιρὸς τώρα βελτιώθηκε πολύ.
Πρόβαλε χαρωπὰ κι ὁ ἥλιος, οἱ
ἀκτῖνες τοῦ ὁποίου τονίζουν εὐχάρι-
στα τὰ ἔκτακτα χρώµατα τῆς µυρω-
µένης ἀνοιξιάτικης φύσης καὶ τὸ
ἁπαλὸ πράσινο τῶν γύρω λοφο-
σειρῶν καθὼς καὶ τὴν ποικιλία τῶν
χρωµάτων τῆς Ἱερισσοῦ καὶ τοῦ δι-
πλανοῦ της χωριοῦ Νέα Ρόδα, ποὺ
µικραίνουν συνεχῶς, ὥσπου χά-

νονται τελείως ἀπὸ µπροστά µας.
Πλέοντας στ’ ἀνοιχτά τῆς ἤρεµης

θάλασσας, ἀποφύγαµε τὸν ἐλαφρὸ
κυµατισµὸ στὸν κάβο τοῦ Ἀράπη.
Ἀχόρταγα τὰ µάτια ἀγκαλιάζουν
ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὴν ἐξαίσια ἁπα-
λότητα τῆς ἁγιορείτικης χλωρίδας,
ποὺ δίνει στὶς γύρω λοφοσειρὲς τὴν
εἰκόνα πτυχώσεων. Ζηλευτὸ τὸ
µπλὲ χρῶµα τῆς ἀκύµαντης θά-
λασσας. Τὸ διακόπτει ἡ λευκὴ ὑγρὴ
λωρίδα ποὺ ἀφήνει πίσω ἡ προπέ-
λα τοῦ πλοίου.

Μετὰ τὸν κάβο τοῦ Ἀράπη ἀρχί-
ζουν νὰ φαίνονται µακριὰ οἰκήµατα
καὶ ἀρσανάδες µοναστηριῶν µὲ
πρῶτο τὸν ἀρσανὰ τοῦ Χιλανδαρί-
ου. Τοῦ Σέρβικου µοναστηριοῦ µὲ
κύριο χαρακτηριστικό του γνώρι-
σµα τὸν πύργο τοῦ Μιλούτιν. Κατά-
λοιπο τῆς ἀµυντικῆς προσπάθειας
τῶν µοναχῶν ἀπέναντι στὶς
λῃστρικὲς ἐπιδροµὲς τῶν πει-
ρατῶν, ποὺ λυµαίνονταν τὰ παρά-
λια τῆς Μεσογείου θαλάσσης.

Τὸ µοναστήρι τοῦ Χιλανδαρίου
εἶναι ἀθέατο ἀπὸ δῶ. Βρίσκεται µέ-
σα στὸ βουνό, σὲ ἀπόσταση µιᾶς

Εἰς τό Ἅγιον Ὄρος
Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΜΟΛΟΝΟΤΙ τὸ «ΟΧΙ» τοῦ προσφάτου δη-
µοψηφίσµατος δὲν σήµαινε, κατὰ τὶς ἐπί-
σηµες τουλάχιστον δηλώσεις, ἄρνηση

καὶ ἀπόρριψη τῆς Εὐρώπης, στὴν ὁποία θέλου-
µε πολιτικὰ νὰ ἀνήκουµε, προσφέρει τὴν εὐκαι-
ρία γιὰ κάποιες σκέψεις ὡς πρὸς τὴν βαθύτερη
σχέση µας µαζί της. Ὁ καλὸς γνώστης τῆς ἱστο-
ρίας ἔχει τὴν ἀδιάσειστη βεβαιότητα, ὅτι πνευµα-
τικὰ καὶ κοσµοθεωριακὰ δὲν «ἀνήκοµεν εἰς τὴν
∆ύσιν», ἀλλὰ στὴν «καθ᾽ ἡµᾶς» ρωµαίϊκη - ἑλλη-
νορθόδοξη «Ἀνατολήν», ὡς «πρωτότοκοι» ἐν
πολλοῖς ἀδελφοῖς» (Ρωµ. 8,29) ὅλης τῆς Ὀρθό-
δοξης οἰκογένειας. Οἱ σύγχρονες ἐξελίξεις ὅµως

στόν χῶρο τῆς «νεοταξικῆς» καὶ «νεοποχίτικης»
Εὐρωπαϊκῆς Ἡγεσίας ἐπέτρεψε στὴν Εὐρώπη
µας νὰ ἀποκαλύψει τὸ ἀληθινὸ πρόσωπό της.
Αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία τῶν παρακάτω σκέψεων.

* * *
1. Ἡ ἔνταξη τῆς Χώρας µας στὴν «Ἑνωµένη

Εὐρώπη» (ΕΕ.) συνδέθηκε ἀπ᾽ ἀρχῆς µὲ τὰ χι-
λιαστικά ὁράµατα καθολικῆς εὐηµερίας τοῦ δυτι-

κοῦ κόσµου, ποὺ προπαγανδίζονται γιὰ τὴν
ἀπρόσκοπτη διακίνηση τῶν συνθηµάτων καὶ τὴ
χειραγώγηση τῆς κοινῆς γνώµης κατὰ τὶς διαθέ-
σεις τῆς (πραγµατικῆς!) παγκόσµιας ἡγεσίας.
∆ὲν γνωρίζω, ἂν ἡ (ἀντισυνταγµατικὴ) ἀποφυγὴ
τοῦ δηµοψηφίσµατος, γιὰ ἕνα τόσο σηµαντικὸ
γιὰ τὸ Ἔθνος µας βῆµα, ὀφειλόταν στὴν προσ-

πάθεια νὰ µὴ φανερωθεῖ ὁ σκεπτικισµὸς τοῦ
λαοῦ µας, ὁ ὁποῖος ἔτσι ἀγνοήθηκε ἐπιδεικτικὰ
ἀπὸ τὴν ἡγεσία του, ποὺ θὰ βαρύνεται ἀµετά-
κλητα µὲ τὴ δυναστικὴ αὐτὴ ἀπέναντί του στάση
της. Ἡ πολιτικὴ Ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου, µαζὶ µὲ
ἕνα µέρος τῆς ∆ιανόησης, κινούµενη στὸ µετα-
διαφωτιστικὸ κλίµα, εἶδε τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος

στὴν Ε.Ε. ὡς ἐκπλήρωση τοῦ µόνιµου στόχου
τῶν «βυζαντινῶν» καὶ «µεταβυζαντινῶν» Ἑνω-
τικῶν καὶ ὁλοκλήρωση τῆς ἀδιάλειπτης ἔκτοτε
προσπάθειάς τους.

Βέβαια, ἦταν ἀρκετὴ ἡ ἀνάφλεξη τῆς Βαλκα-
νικῆς ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ γιὰ τὴ διάλυ-
ση τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ κυρίως ἡ κρίσιµη γιὰ
µᾶς τοὺς Ἕλληνες ἀναθέρµανση τοῦ λεγοµένου
«Μακεδονικοῦ» καὶ κατ' οὐσίαν «Σκοπιανοῦ»

προβλήµατος, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουν -σὲ
βαθµὸ βέβαια ἀπροσδιόριστο- ἀκόµη καὶ οἱ φα-
νατικοὶ εὐρωπαϊστὲς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, ὅτι
Ε.Ε. σηµαίνει οὐσιαστικὰ θεραπεία τῶν συµφε-
ρόντων τῶν ἰσχυρῶν τῆς Ἑνώσεως καὶ αὐτοπα-
ράδοση τῶν µικρῶν ἐθνῶν στὴ διάθεσή τους.
Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔδειξε τὸ ἀποτέλεσµα τοῦ προσ-
φάτου δηµοψηφίσµατος.

Τὸ «δάκρυ», σὲ κάποια στιγµή, τοῦ τότε Προ-
έδρου τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας Κων. Καρα-
µανλῆ ἴσως, πέραν τῆς λύπης του γιὰ τὸ παιζό-
µενο παιχνίδι εἰς βάρος τοῦ τόπου καταγωγῆς

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠAΜΕ, ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΝΕΙ...
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.



περίπου ὥρας, τὸ ἐπισκεφθήκαµε
ἄλλοτε καὶ θαυµάσαµε τὸ περίφηµο
καθολικό του –ἔτσι ὀνοµάζεται στὸ
Ὄρος ὁ κεντρικὸς ναὸς κάθε µονα-
στηριοῦ- µὲ τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Συ-
µεὼν καὶ τὴ µεγάλη κληµαταριὰ ρι-
ζωµένη δίπλα του, ποὺ καταπο-
λεµᾶ τὴ στειρότητα.

Ὕστερα ἀπὸ λίγο προβάλλει τὸ
µοναστήρι τοῦ Ἐσφιγµένου. Ὀφεί-
λει τὴν ὀνοµασία του στὴ διαµόρ-
φωση τῆς περιοχῆς, ποὺ φαίνεται
συνεσφιγµένη ἀπὸ τά βουνά.
Ὑπάρχει καὶ ἡ ἐξήγηση ὅτι αὐτὴ
ὀφείλεται σὲ κάποιο µοναχό, ποὺ
ἕσφιγγε τὴ µέση του µὲ χονδρὸ
σχοινί.

Ἐπιβλητικὴ ἡ θέα τοῦ µοναστη-
ριοῦ. Φαντάζει µεγαλόπρεπη πα-
ραθαλάσσια πολιτεία. Σὲ µικρὴ
ἀπόσταση δεξιὰ του ὑψώνεται ὁ
λόφος τῆς Σαµάρειας µὲ τὰ χαριτω-
µένα κελλιὰ – καθίσµατα. Προεξέ-
χει ἐκεῖνο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Πε-
τσέρσκη, ἱδρυτῆ τῆς ὀνοµαστῆς
Λαύρας τοῦ Κιέβου καὶ θεµελιωτοῦ
τοῦ Ρωσικοῦ µοναχισµοῦ.

Ἡ θέα τοῦ µοναστηριοῦ τοῦ
Ἐσφιγµένου καὶ τῶν περὶ αὐτὸ κτι-
σµάτων φέρει συνειρµικὰ στὸ νοῦ
τὴ µορφὴ τοῦ Ζωσιµᾶ Ἐσφιγµενίτη
(1835-1902). Τοῦ λόγιου µοναχοῦ
ἀπὸ τὴν Πηλιορείτικη κωµόπολη
Ἅγιος Λαυρέντιος, τοῦ ὁποίου ἡ
συγγραφικὴ δραστηριότητα συνέ-
βαλε µεγάλως στὴν ἐκκλησιαστικὴ
καὶ πολιτικὴ ἱστορία τῆς Θεσσαλίας
κατὰ τὴν Τουρκοκρατία.

Συνεχίζοντας τὸν πλοῦ ἀντικρί-
ζουµε σὲ λίγο τὸ µεγάλο µοναστη-
ριακὸ συγκρότηµα τοῦ Βατοπαιδί-
ου. Προβάλλει θεόρατο µέσα ἀπὸ
τὰ τείχη, τοὺς πύργους καὶ τοὺς θό-
λους τῶν παρεκκλησίων του. Ἐντυ-
πωσιάζει ὁ πανύψηλος παµπάλαι-
ος πολυγωνικὸς πύργος καὶ τὸ κω-
δωνοστάσιο µὲ τὸ ὡρολόγι του.
Χαριτωµένο τὸ λιµανάκι του µὲ τὴν
ἀµµουδερὴ παραλία, τὰ φροντι-
σµένα παράλια κτίσµατα καὶ τὰ
πλεούµενά του, ποὺ δεµένα ἀπ’
τοὺς γάντζους, λικνίζονται ἁπαλά.
Ὅλη γενικὰ ἡ ἐξωτερικὴ ὄψη τοῦ
ἀρσανᾶ καὶ τοῦ µοναστηριοῦ δεί-
χνουν νοικοκύρεµα καὶ τάξη. Ἡ ση-
µερινὴ εἰκόνα του δὲ συγκρίνεται
καθόλου µὲ τὴν παλαιότερη. Τότε,
ποὺ ἦταν ἰδιόρρυθµο καὶ κινδύνευε
νὰ κλείσει. Στοχαζόµαστε τὴν ὥρα
αὐτὴ τὴ διαφορὰ µεταξύ του κοινο-
βιακοῦ καὶ τοῦ ἰδιόρρυθµου µοναχι-
κοῦ βίου. Συνειρµικὰ ἔρχεται στὸ
νοῦ µας, ὁ χαρακτηρισµὸς ποὺ
ἔκανε γιὰ τὸ ἰδιόρρυθµο µοναστήρι
ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀποκαλώντας
το σπήλαιο λῃστῶν.

Μοναχοὶ καὶ κοσµικοὶ φαίνονται
στὸ λιµανάκι ἀπασχοληµένοι µὲ
διάφορες ἐργασίες. Ὅλη αὐτὴ ἡ
δραστηριότητά τους κινεῖ τὴν πε-
ριέργειά µας καὶ φέρνει ἀνάλογες
συζητήσεις. Τόσο γιὰ τὴν ἐργατικό-
τητα τῶν µοναχῶν, ὅσο καὶ γιὰ τὴν
ἐξαίσια φύση. Συνταιριάζει ἄριστα
τὸ γαλάζιο χρῶµα τῆς θάλασσας µὲ
τὸ ἄσπρο τῆς ἀµµουδερῆς παρα-
λίας καὶ τὸ ἄσωστο πράσινό του
βουνοῦ. Τί κρῖµα ποὺ δὲν µπο-
ροῦµε νὰ πατήσουµε τώρα στὴν
ξηρά! Πάνω ἀπὸ τὸ µοναστήρι τοῦ
Βατοπαιδίου διακρίνονται ἐρειπω-
µένα κτίσµατα. Εἶναι ὅτι ἀπέµεινε
ἀπὸ τὸ κτηριακὸ συγκρότηµα τῆς
ἄλλοτε ὀνοµαστῆς Ἀθωνιάδος, τὴν
ὁποία ἐκλέϊσε ὁ σχολάρχης καὶ δά-
σκαλος τοῦ Γένους µας Εὐγένιος
Βούλγαρης (1717-1806).

Μετὰ τὸν ἀρσανὰ τοῦ Βατοπαιδί-
ου βλέπουµε ν᾽ ἀλλάζει αἰσθητὰ ἡ
διαµόρφωση τοῦ ἐδάφους. Ὡς τώ-
ρα ἀντιµετωπίζαµε καταπράσινες
µικρὲς λοφοσειρὲς καὶ ἄσπρες
ἀµµουδερὲς παραλίες. Τώρα προ-
βάλλουν ἐνώπιόν µας γυµνὰ ἀπό-
τοµα βράχια, σὰ νἆναι κοµµένα µὲ
µαχαίρι, καὶ ἡ θάλασσα ἔχει ἕνα
βαθὺ σκοῦρο χρῶµα, ἐνῷ ψηλὰ
στὸ βάθος ἡ κορυφὴ τοῦ Ἄθωνος
φαίνεται νὰ σπαθίζει περήφανα τὸν
οὐρανό. Μοιάζει σύµβολο τῶν
προσευχῶν τῶν µοναχῶν πρὸς τὸ

Θεό, ποὺ εἶναι ἡ µόνη ἐλπίδα καὶ
καταφυγὴ τους µαζὶ µὲ τὴν Παναγία
Μητέρα του.

Καθὼς τὸ πλοῖο γλιστράει ἀστα-
µάτητα πάνω στὰ θαλασσινὰ νερά,
ἐµφανίζονται µπροστὰ µας ὅλο καὶ
νέοι ἁγιορείτικοι ἀρσανάδες καὶ µο-
ναστήρια, ὅπως τοῦ Παντοκράτο-
ρος καὶ τοῦ Σταυρονικήτα, ἐνῷ στὸ
βάθος διακρίνεται ὁ πύργος τοῦ
µοναστηριοῦ τῶν Ἰβήρων. Ἡ θέα
τους µᾶς συνεγείρει. Οἱ φωτογρα-
φικὲς µηχανὲς τὰ ἀπαθανατίζουν.
Σταυροκοπιέµαστε περνώντας
ἀπὸ τὸ µοναστήρι τοῦ Παντοκράτο-
ρος. Θυµόµαστε τὴ µεγάλη θαυµα-
τουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Γερόν-
τισσας, ποὺ εἶναι τὸ σπουδαιότερο
κειµήλιο τοῦ µοναστηριοῦ, ἡ προ-
στασία του. Τὴν εὐλογία της ἑτοιµά-

ζεται νὰ δεχθεῖ σὲ λίγο ἡ Λάρισα µὲ
ἀντίγραφό της.

Εὐθὺς ἀµέσως µετὰ τὸ µοναστή-
ρι τοῦ Παντοκράτορος, περνᾶµε
ἀπὸ τὸ µοναστήρι τοῦ Σταυρονι-
κήτα. Εἶναι τὸ µικρότερο τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Κτισµένο πάνω σ’ ἕνα
βράχο, προβάλλει ἐπιβλητικὸ µὲ
τὸν πύργο του. Τὰ κύµατα τῆς συ-
νήθως ταραγµένης θάλασσάς του
σπᾶνε συνέχεια πάνω στὸ βράχο
ὅπου εἶναι θεµελιωµένο. ∆έρνεται
συνεχῶς τὸν περισσότερο καιρὸ
τοῦ χρόνου ἀπὸ τοὺς ἀνέµους.
Ἐφέστια εἰκόνα του εἶναι ὁ Ἅγιος
Νικόλαος ὁ Στρειδᾶς. Φέρει αὐτὴ
τὴν ὀνοµασία, ἐπειδὴ ἀνασύρθηκε
ἀπὸ τὴ θάλασσα ἔχοντας πάνω της
ἕνα στρεῖδι.

∆ὲν προλαβαίνουµε ν’ ἀποµα-
κρυνθοῦµε ἀπὸ τὸ µοναστήρι τοῦ
Σταυρονικήτα κι εἴµαστε ἀπέναντι
ἀπὸ τὸν πύργο τῆς Καληάγρας
(καλῆς ἄγρας). Βρέχεται ἀπὸ τὶς
τρεῖς πλευρές του ἀπὸ τὴ θάλασ-
σα, ποὺ εἶναι ἀβαθὴς καὶ γι’ αὐτὸ
ἔχει καλὴ ἄγρα. ∆ηλαδὴ καλὸ ψά-
ρεµα.

Πλέουµε ὁλοταχῶς γιὰ τὸν
ἀρσανὰ τοῦ µοναστηριοῦ τῶν Ἰβή-
ρων, ποὺ εἶναι ὁ προορισµός µας.
Φαίνεται καθαρὰ τώρα ὅλη ἡ πε-
ριοχὴ του καθὼς καὶ τὰ µικρὰ λεω-
φορεῖα (ποῦλµαν), ποὺ θὰ µᾶς µε-
ταφέρουν στὸ µοναστήρι τῆς Λαύ-
ρας.

Τὸ µοναστήρι τῶν Ἰβήρων, τρίτο
µετὰ τὴ Μεγίστη Λαύρα καὶ τὸ Βα-
τοπαίδι, εἶναι κτισµένο στὴν ἄκρη
µιᾶς µεγάλης ρεµατιᾶς. Κτίσθηκε τὸ
10ο αἰῶνα ἀπὸ τὸν Ἴβηρα (Γεωρ-
γιανὸ) Ἰωάννη, σύµβουλο τοῦ Κου-
ροπαλάτη τῆς Ἰβηρίας ∆αυὶδ καὶ
ἀπὸ τὸ στρατηγὸ του Ἰωάννη.
Κοντὰ τους πῆγε µετὰ ἀπὸ λίγο καὶ
ὁ γιὸς τοῦ πρώτου Εὐθύµιος.

Τὸ µοναστήρι ἔχει µεγάλη βιβλιο-
θήκη καὶ πολλὰ κειµήλια. Τὸ σπου-
δαιότερο εἶναι ἡ µεγάλη θαυµα-
τουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Πορ-
ταΐτισσας. Εἶναι ἡ προστάτις τοῦ
µοναστηριοῦ καὶ βρίσκεται σὲ πα-
ρεκκλήσι ποὺ φέρει τ’ ὄνοµά της,
στ’ ἀριστερά τῆς εἰσόδου στὸ µονα-
στήρι, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Καθολικό.

Εἶναι µεγάλος ὁ πόθος µας νὰ
προσκυνήσουµε τὴ θαυµατουργὴ
αὐτὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Πορταϊ-
τισσας, ἀλλὰ ὁ χρόνος δὲν µᾶς τὸ
ἐπιτρέπει. Τὰ µικρὰ λεωφορεῖα,
ποὺ θὰ µᾶς µεταφέρουν στὴ Λαύ-
ρα, µᾶς ἀναµένουν µὲ ἀναµµένες
τὶς µηχανές τους. Ἐπιβιβαζόµαστε
γρήγορα σ’ αὐτὰ καὶ κινοῦµε
ὁδικῶς γιὰ τὴν ἄκρη τῆς ἁγιορείτι-
κης χερσονήσου, ὅπου εἶναι τὸ µο-
ναστήρι τῆς Μεγίστης Λαύρας. Τὸ
µεγαλύτερο, ὅπως δηλώνει καὶ ἡ
ὀνοµασία του, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρχαι-

ότερο καὶ τὸ πρῶτο στὴν τάξη µε-
ταξὺ τῶν µοναστηριῶν τοῦ Ὄρους.
Εἶναι τὸ πιὸ ἀποµακρυσµένο ἀπὸ
τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους
(Καρυὲς) καὶ τὰ ἄλλα ἁγιορείτικα
µοναστήρια. Χρειάζεται νὰ βαδίσεις
πολλὲς ὧρες µὲ τὰ πόδια, γιὰ νὰ τὸ
φθάσεις. Εἴτε ἀπὸ τὴ βορειοανατο-
λική, εἴτε ἀπὸ τὴ νοτιοδυτικὴ πλευ-
ρά.

Τὸ λεωφορεῖο τρέχει διαρκῶς. Ὁ
δασικὸς δρόµος εἶναι σὲ καλὴ κατά-
σταση. ∆ὲν ἔχει πολλὲς λακοῦβες,
οὔτε σκόνη καὶ λάσπες. Ταξιδεύου-
µε εὐχάριστα, ἀπολαµβάνοντες τὸ
καταπράσινο τοπίο τοῦ ἱεροῦ βου-
νοῦ, ποὺ εἶναι γεµάτο ὀξυές, βελα-
νιδιές, κουµαριὲς καὶ ἄλλα δένδρα.
Σὲ κάποιες νεροσυρµὲς συναν-
τοῦµε καὶ καλαµιές. Ὑπάρχουν καὶ
περιοχὲς µὲ ἐλαιῶνες καὶ
ἀµπελῶνες, ὅπως ὁ ὀνοµαστὸς
ἀµπελῶνας τοῦ Λαυρεωτικοῦ κε-
λιοῦ Μυλοπόταµος. Σ’ αὐτὸ διέµει-
νε ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶµ ὁ Γ΄. Φη-
µίζονται τὰ κρασιά του σὲ ὅλο τὸν
Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ.

Σὲ λίγο περνᾶµε τὸν ἀρσανὰ τοῦ
µοναστηριοῦ τοῦ Φιλοθέου καὶ
στὴ συνέχεια ἐκεῖνο τοῦ Καρακάλ-
λου µὲ τὸν µισογκρεµισµένο πύρ-
γο του. Μᾶς θυµίζει τὸν ἄλλο, τὸν
ὡραιότατο πύργο πάνω στὸ µονα-
στήρι, ποὺ εἶναι ὁ καλύτερα διατη-
ρηµένος πύργος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἁγιορείτικη
ἔκφραση: Ἀκολουθία Λαυριώτικη
καὶ ράσο Βατοπεδινὸ καὶ πύργος
Καρακαλληνός. Στὸ µοναστήρι τοῦ
Καρακάλλου ἐγκαταβίωσε ὁ Νεο-
µάρτυρας Ἅγιος Γεδεών. Μαρτύ-
ρησε στὶς 30 Ὀκτωβρίου 1818 στὴ
γειτονική µας πόλη τοῦ Τυρνάβου
καὶ εἶναι ὁ πολιοῦχος της.

Ταξιδεύουµε µέσα στὸ ἄσωστο
πράσινο τῆς ἐξαίσιας φύσης, ἐνῷ
στὸ βάθος κάτω ἁπλώνεται ἡ θά-
λασσα. Μετὰ τὸν ἀρσανὰ τοῦ Κα-
ρακάλλου, ἀρχίζουν οἱ ἀρσανάδες
τῆς Λαύρας. Ὄµορφοι, ἀµµουδε-
ροί, µὲ πρῶτον τῆς Μορφονοῦς. Ἡ
καταπράσινη ἀµµουδιά του καὶ τὸ
πρασινογάλαζο στὴν ἄκρη τῆς θά-
λασσας ἔχουν ξεχωριστὴ χάρη. Θὰ
θέλαµε νὰ σταθµεύσουµε, µὰ ὁ
χρόνος δὲν τὸ ἐπιτρέπει. Πρέπει νὰ
εἴµαστε στὴ Λαύρα πρὶν ἀπὸ τὴν
Ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

Προχωροῦµε ἔχοντας ἀριστερὰ
τὸν ἀρσανὰ τῆς Μορφονοῦς καὶ δε-
ξιὰ τὸ βουνίσιο ὄγκο της µὲ τὸν
πύργο. Αὐτὸς εἶναι κατάλοιπο τῶν
Ἀµαλφινῶν µοναχῶν (Ρωµαιοκα-
θολικῶν ἀπὸ τὸ Ἀµάλφι τῆς Ἰτα-
λίας). Ἀπὸ παραφθορὰ τῆς λέξης
Ἀµαλφινοὶ προῆλθε ἡ ὀνοµασία
Μορφονοῦ.

Τὸ µικρὸ λεωφορεῖο τρέχει
διαρκῶς. Ροκανίζει τὶς χιλιοµετρικὲς
ἀποστάσεις. Ταξιδεύουµε ἀγναν-
τεύοντας, ὅπου µποροῦµε, τὸν πέ-
τρινο ὄγκο. Τὴ βραχώδη κορυφὴ
τοῦ γηραιοῦ Ἄθωνα. Οἱ ἀποτοµιὲς
της µᾶς τροµάζουν, ἐνῷ πέρα ἡ κα-
ταγάλανη ἤρεµη θάλασσα µᾶς ξε-
κουράζει καὶ ἠρεµεῖ. Λαχταροῦµε
ὅµως πότε νὰ φθάσουµε στὴ Γερα-
ρά, τὴν ξακουστὴ Μεγίστη Λαύρα.
Γι’ αὐτὸ δὲν σταθµεύουµε πουθενά.
Οὔτε στὸ ἁγίασµα τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου, κτήτορος τῆς Λαύρας.

Σὰν περνᾶµε τὴ µεγάλη ρεµατιὰ
Βελᾶς µὲ τὸ παραδοσιακὸ τοξοτὸ
γεφύρι καὶ τὸ χαριτωµένο ἐκκλησά-
κι στὴν ἤρεµη παραλία, ποὺ τὸν
χειµῶνα δέρνεται ἀπὸ τὰ µανια-
σµένα κύµατα, ἔχουµε τὴν αἴσθηση
ὅτι πλησιάζουµε πλέον στὸ µεγάλο
ὑπερχιλιόχρονο µοναστήρι, ποὺ
ἔκτισε ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ἁγιορείτικου
µοναχισµοῦ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ
Ἀθωνίτης. Ρίχνουµε τώρα διαρκῶς
τὰ βλέµµατά µας µπροστά, µήπως
δοῦµε τὸ κτηριακὸ συγκρότηµα τῆς
Λαύρας.

Πραγµατικὰ δὲν ἀργεῖ νὰ φανεῖ.
Ἡ θέα της µᾶς δίνει χαρά. Κάποιος
ξεφωνίζει: Νὰ ἡ Λαύρα. Ἡ φωνὴ
του µᾶς ἀνακουφίζει. Τελείωσε πλέ-
ον ἡ µακρινὴ πορεία. Φαντάζεται
κανεὶς πῶς θὰ αἰσθανόµασταν, ἂν
βαδίζαµε µὲ τὰ πόδια. Θὰ φοβόµα-
σταν, µὴ ἀφήσουµε στὸ δρόµο τὰ
λείψανά µας.

Σὰν φθάνουµε στὸ χῶρο ἀποβί-
βασης, παραλαµβάνουµε τὶς ἀπο-
σκευὲς καὶ κατευθυνόµαστε γιὰ τὸ
ἀρχονταρίκι. Τὸν ξενῶνα τοῦ µονα-
στηριοῦ, ὅπου µᾶς ὑποδέχεται µ’
ἐγκαρδιότητα ὁ ἀρχοντάρης Ἱερο-
µόναχος π. Βασίλειος. Μὲ τοὺς
βοηθοὺς του µᾶς τακτοποιοῦν σὲ
δωµάτια καὶ µᾶς ἀνακοινώνουν τὸ
ἀπογευµατινὸ πρόγραµµα τοῦ µο-
ναστηριοῦ. (Ἑσπερινός, Τράπεζα,
Ξενάγηση, Ἀπόδειπνο, Παράκλη-
ση).

Σελὶς 2α 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία διακόπτει σχέσεις µὲ διεφθαρµένους αἱρετικούς

Εἰς τό Ἅγιον Ὄρος
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΜΑ-
ΤΑ Δημηνιαίο ὀρθόδοξο, χριστια-
νικό, παιδικό περιοδικό. Ἐκδόσεις
«ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ». Ἔτος 1ο. Ἰαν. –
Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015.

ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ,
Ἑβδομαδιαία Ἐφημερίς – Δημο-
σιογραφικὸν Ὄργανον τοῦ Εὐβοϊ-
κοῦ Λαοῦ. Ἀπρίλ., Μάϊος, Ἰούν.
2015.

ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ, Τριμη-
νιαῖο Ἱεραποστολικὸ περιοδικό.
Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2014. Ἰαν. –
Φεβρ. – Μάρτ. 2015. Ἀθήνα.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, Διμη-
νιαία ἔκδοση τοῦ Ὁμωνύμου
Συλλόγου.Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ. -
Ἀπρίλ. 2015. Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Διμηνιαία
Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Λεμε-
σοῦ. Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ. - Ἀπρίλ.
2015.

Η ΠΑΤΜΙΑΚΗ Δημηνιαῖο
ὄργανο τοῦ Συλλόγου Πατμίων
«Ο ΞΑΝΘΟΣ» Νοέμβ., Δεκ. 2014.

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Μη-
νιαῖο περιοδικὸ Ἱ. Μητροπόλεως
Πειραιῶς. Ἀπρίλ., Μάϊος, Ἰούν.
2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ τῆς Ἐκκλη-
σίας στὸ Λαό, Μηνιαία ἔκδοση τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος.
Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015. Βόλος.

Ο ΠΟΙΜΗΝ, Μηνιαῖον Ἐκ-
κλησιαστικὸν περιοδικὸν Ἱ. Μη-
τροπόλεως Μυτιλήνης. Ἰαν. –
Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2014. Μυ-
τιλήνη.

«ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» ἀπό
τήν Ἅλωση µέχρι τίς παραµονές τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ΠΡΑ-
ΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2014, σελ. 531.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση περιέχει τά
ΠρακτικάτοῦΣυνεδρίουπούπαγμα-
τοποιήθηκε τόν Μάρτιο τοῦ 2013 μέ
γενικό θέμα: «Παιδεία καί Ἐθνική
Συνείδηση στόν Νεοελληνικό Κόσμο
ἀπό τήν Ἅλωση μέχρι τίς παραμονές
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821». Οἱ
ὀργανωτικοί φορεῖς τοῦ Συνεδρίου

αὐτοῦἦσαν:«ΝΕΟΣΕΡΜΗΣΟΛΟ-
ΓΙΟΣ», «ΝΕΑ ΕΥΘΥΝΗ», «MANI-
FESTO», «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» καὶ «ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΙΚΗ»,ἡδέἐπιστημονικὴἘπι-
τροπὴ τοῦ Συνεδρίου ἀποτελεῖτο ἀπὸ
τοὺς κ. Κων. Σβολόπουλο, Ἀκαδη-
μαϊκό, καὶ τοὺς Πανεπιστημιακοὺς
Καθηγητές κ. Γ. Κοντογιώργη, κ.
Βασ. Κῦρκο, πρωτ. Γεωργ. Μεταλ-
ληνὸ καὶ κ. Κων. Φωτιάδη. Ὁ ἐρευ-
νητικός αὐτός τόμος περιέχει σπου-
δαῖα κείμενα, τά ὁποῖα ἀποσκοποῦν
νά παρουσιάσουν ἄγνωστα ἱστορικά
γεγονότα, ἀπό τό πλῆθος ἐκεῖνο πού
ἔχουνπαραμείνειἀκόμαπαραθεωρη-
μένα καί λησμονημένα σέ Ἀρχεῖα καί
σέ Βιβλιοθῆκες καί τά ὁποῖα ἐπηρέα-
σαν καί προετοίμασαν τήν Ἐπανά-
στασητοῦ1821,στοιχεῖαπούεἶναιπο-
λύ πολύτιμα γιά τήν πολιτισμική καί
ἐθνική μας αὐτοσυνειδησία. Ἕνας
δεύτεροςσκοπόςτοῦτόμου,ὅπωςση-

μειώνουν καί οἱ ἐκδότες εἶναι ἡ ὑπεύ-
θυνη ἐνημέρωση τῶν νέων ἀνθρώ-
πων, οἱ ὁποῖοι σέ μεγάλο βαθμό
ἀγνοοῦν τίς ἱστορικές μας ρίζες, τόν
πολιτισμό καί τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ
μας. Ἐπίσης μέ τά κείμενα αὐτά γίνε-
ταιἐμφανέςὅτιἡἘκκλησίαμαςἦταν
πάντα καί εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Γένους
μας, ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάντα ἡ κι-
βωτός τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων,
ἀφοῦ, ὅπως λέγει καί ὁ πρωτ. Γεώρ-
γιοςΜεταλληνός«Ὅπουεἶναιἀκμαῖο
τό ὀρθόδοξο φρόνημα, ἐκεῖ βιώνεται
ἡοἰκουμενικότητα,ὡςπαναδελφότη-
ταὅλωντῶνὈρθοδόξωνἐθνῶν».Νά
σημειώσουμε ὅτι ὁ τόμος αὐτός ἐξε-
δόθηκεμέτήν ἰδιαίτερηφροντίδακαί
ἐπιμέλεια τοῦ κ. Ἀθανασίου Κουρτα-
λίδη. Νά ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά με-
ρικά ἀπό τά θέματα τῶν εἰσηγήσεων
πού παρουσιάσθηκαν: «Ὁ ρόλος τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό
ἱστορικό πλαίσιο τῆς Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας» ἀπό τόν κ. Κων-
σταντῖνο Σβολόπουλο, «Ἡ συμβολή
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν
Παιδεία τοῦ Γένους» ἀπό τόν πρωτ.
Γεώργιο Εὐθυμίου, «Οἱ Κρυπτοχρι-
στιανοίτοῦΠόντου»ἀπότόνκ.Κων-
σταντῖνοΦωτιάδη,«Ἐθνικάκαίὑπε-
ρεθνικά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου
στόν δοῦλον Γένος» ἀπό τόν πρωτ.
Γεώργιο Μεταλληνό, «Τό Ἔθνος ὡς
συνείδηση κοινωνίας στόν ἑλληνικό
κόσμο» ἀπό τόν κ. Γεώργιο Κοντο-
γιώργη καί πάρα πολλές ἄλλες ἐνδια-
φέρουσες εἰσηγήσεις. Στό προλογικό
σημείωμα μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέ-
ρεται «Ἡ συνεργασία μας γιά τήν
ἔκδοση αἰσθανόμαστε ὅτι ἐκφράζει
καίἕναμήνυμαἀντιστάσεωςστόσυμ-
βιβασμόκαίτήνπαραίτητσηἀλλάκαί
ἐλπίδαςγιάτήσυγκρότησηἕνοςπνευ-
ματικοῦκινήματοςγιάμίαφωτισμένη
Παιδεία, μέ γνώση τῆς ἱστορίας μας
γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας
ἀξιοπρέπειας». Γ.Κ.Τ

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ

Ι∆ΟΥ καὶ µία εἴδηση ποὺ µᾶς ἔδωσε χαρά.
Μέσα στὸν οἶστρο τοῦ οἰκουµενιστικοῦ κατήφο-
ρου, τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας πῆρε µία ἱστορικὴ
ἀπόφαση: νὰ διακόψει κάθε ἐπικοινωνία µὲ
αἱρετικὲς ὁµολογίες, οἱ ὁποῖες «καταπατοῦν
ὁλοφάνερα τὶς βιβλικὲς ἠθικὲς ἀρχές». Ἀφορµὴ
στάθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς «Γενικῆς Συνέλευσης
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σκωτίας» νὰ δέχεται πρὸς
χειροτονία ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὁµοφυλόφιλους
καὶ ἄτοµα ποὺ ἔχουν συνάψει σύµφωνο συµ-
βίωσης µὲ ἐκπροσώπους σεξουαλικῶν µειονο-
τήτων. Ἀλλὰ καὶ ἀπόφαση τῆς «Ἑνωµένης Προ-
τεσταντικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας», ἡ ὁποία
ἀποφάσισε τὴν «εὐλογία» ὁµοφυλοφιλικῶν
«γάµων». ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Μὲ τὴ θέση της
ἐρειδοµένη στερρῶς ἐπὶ τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας συνέχεια δη-
λώνει τὸ ἀπαράδεκτο τῶν ἐν λόγῳ καινοτοµιῶν

στὴν ἠθικὴ διδασκαλία καὶ εἶναι ὑποχρεωµένη
νὰ ἐπανεξετάσει τὴ µορφὴ τῶν σχέσεών της µὲ
τὶς Ἐκκλησίες καὶ ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες καταπα-
τοῦν τὶς ἀρχὲς τῆς παραδεδοµένης χριστιανικῆς
ἠθικῆς. Ἔτσι τὸ 2003 ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Ρωσίας ἀνέστειλε τὶς ἐπαφές της µὲ τὴν
Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλησία τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία προ-
έβη σὲ χειροτονία δεδηλωµένου ὁµοφυλοφίλου.
Γιὰ τοὺς παρόµοιους λόγους τὸ 2005 διακόπη-
καν οἱ σχέσεις µὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Σουηδίας,
ὅταν αὐτὴ ἀποφάσισε τὴν εὐλογία τῶν ὁµοφυ-
λοφιλικῶν ἑνώσεων» (Ἱστολ. ΑΚΤΙΝΕΣ). Εἶναι
ὁλοφάνερο πὼς οἱ αἱρετικὲς «ἐκκλησίες» τῆς
δυτικῆς «χριστιανοσύνης» πρωτοστατοῦν στὴν
ἑδραίωση τοῦ σοδοµισµοῦ. Ἀξίζουν συγχαρητή-
ρια στὴν ἀδελφή µας Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία, τουλάχιστον γιὰ τὴν ὥρα, «φυλάει Θερ-
µοπύλες». Ἡ δική µας τί κάνει;

Αἱ «ἐκκλησίαι»
τῶν ὁµοφυλοφίλων!

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ τί ἔκανε ἡ δαιµο-
νικὴ «ἐκκλησία» τῆς Σκωτίας,
προκειµένου νὰ ἀναγκαστεῖ τὸ
Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας νὰ δια-
κόψει κάθε ἐπικοινωνία µαζί της,
ὅπως καὶ ἡ ἑτέρα δαιµονικὴ
«ἐκκλησία» τῆς Γαλλίας, µὲ τὴν
ὁποία ἐπίσης διέκοψε σχέσεις:
«Ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Σκωτίας κατὰ τὴ συνε-
δρία αὐτῆς στὶς 16 Μαΐου 2015
ἐπέτρεψε χειροτονία τῶν συνα-
ψάντων σύµφωνο συµβίωσης
ἐκπροσώπων τῶν σεξουαλικῶν
µειονοτήτων, ἐνῷ στὶς 21 Μαΐου
ὑπερψήφισε τὴ συνέχιση τῆς ἐξε-
τάσεως αὐτοῦ τοῦ ζητήµατος ἐπὶ
τῷ σκοπῷ τῆς περαιτέρω ἐπε-
κτάσεως τῆς ἰσχῦος τῆς εἰληµµέ-
νης ἀποφάσεως. Στὶς 17 Μαΐου ἡ
Σύνοδος τῆς Ἑνωµένης Προτε-
σταντικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας
ἄφησε τὸ ἐνδεχόµενο εὐλογίας
τῶν οὕτως λεγοµένων “ὁµοφυ-
λοφιλικῶν ἐνώσεων”. “Τα τελευ-
ταῖα χρόνια παρακολουθοῦµε
ἐπισταµένως τὴ συζήτηση µέσα
στὶς Ἐκκλησίες τῆς Σκωτίας καὶ
τῆς Γαλλίας”, ἀνέφερε τὸ Πα-
τριαρχεῖο Μόσχας, “οἱ µελλον-
τικὲς σχέσεις µὲ πολλὲς προτε-
σταντικὲς κοινότητες νὰ
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν πιστότητά
τους πρὸς τὸ Εὐαγγελικὸ καὶ τὸ
ἀποστολικὸ ἦθος, τὸ ὁποῖο ἐπὶ
αἰῶνες ἀκολουθεῖτο ἀπὸ τοὺς
χριστιανούς”. Ἔκρινε δὲ “ἀνέφι-
κτο τὸ διάλογο µὲ τὶς ὁµολογίες,
οἱ ὁποῖες καταπατοῦν ὁλοφάνε-
ρα τὶς βιβλικὲς ἠθικὲς ἀρχές”»
(Ἱστολ. ΑΚΤΙΝΕΣ). Αὐτὲς εἶναι οἱ
«ἀδελφὲς ἐκκλησίες», κατὰ τοὺς
«δικούς» µας οἰκουµενιστές, µὲ
τὶς ὁποῖες διαλέγονται ἐπὶ ἴσοις
ὅροις καὶ συµπροσεύχονται στὸ
Π.Σ.Ε.! Ἀλίµονο!

Πάπας Φραγκίσκος:
«Τὸ κοράνιο
καὶ ἡ Βίβλος
εἶναι ἕνα»!

Ο ΘΛΙΒΕΡΟΣ «ἀλάθητός» της
Ρώµης πρῶτος «σέρνει τὸ
χορὸ» τῆς ἐφιαλτικῆς πανθρη-
σκείας τοῦ Ἀντιχρίστου. ∆εῖτε τὴν
εἴδηση: «Σὲ ἕνα πρόσφατο πα-
νοικουµενιστικσὸ ρεσιτάλ του ὁ
Πάπας τῆς Ρώµης Φραγκίσκος,
µιλώντας στὶς 3 Ἰουνίου ἀπὸ τὸν
κλασσικὸ ἐξώστη τοῦ Βατικανοῦ
στὸ κοινὸ ποὺ βρίσκονταν στὴν
πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου, δή-
λωσε µὲ ξεκάθαρο τρόπο πὼς
θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἁγία Βίβλος εἶναι
τόL ἴδιο πρᾶγµα µὲ τὸ Κοράνι
τῶν µουσουλµάνων. Ὁ ἀρχηγὸς
τῶν παπικῶν καὶ ἀρχιαιρεσιάρ-
χης τοῦ χριστιανισµοῦ ὅµως δὲν
ἀρκέστηκε σὲ αὐτὴ τὴν δήλωση.
Προχώρησε ἀκόµα περισσότερο
ἰσχυριζόµενος πὼς ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ Μωάµεθ, ὁ Γιαχβὲ καὶ
ὁ Ἀλλάχ, εἶναι τόL ἴδιο πρᾶγµα
δηλαδὴ διαφορετικὰ ὀνόµατα τοῦ
ἴδιου Θεοῦ. Φυσικὰ ὑπῆρξε καὶ ἡ
οἰκουµενιστικὴ στήριξη αὐτῶν
τῶν πρωτοφανῶν ἀναφορῶν,
πὼς ἐπὶ χρόνια ὁ πόλεµος χώρι-
σε τοὺς ἀνθρώπους διαφόρων
θρησκειῶν καὶ τώρα ἦρθε ἡ ὥρα
τῆςL “ἑνότητας” καὶ τῆς σύγκλι-
σης τῶν θρησκευτικῶν δογµά-
των» (Ν. Χειλαδάκης, Ἱστολ.
ΑΚΤΙΝΕΣ)! Τὸ ἔχουµε ξαναγρά-
ψει: ὁ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ
στὴ γῆ» ὀνειρεύεται νὰ γίνει ὁ
ἀρχηγὸς τῆς πανθρησκείας καὶ
γι’ αὐτὸ τὴν προωθεῖ πυρε-
τωδῶς! Τυχαῖο ὅτι τὸν «δοξάζει»
ἡ ἀνθρωπότητα; Καθόλου!

Ὁδεύοµεν ὁλοταχῶς
εἰς τὴν Πανθρησκείαν!

Ὁ αἱρεσιάρχης τοῦ Βατικανοῦ
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ κορυφαῖα
πρόσωπα τῆς διεθνοῦς σκηνῆς,
ὁ ὁποῖος «παίζει τὸ χαρτὶ» τῆς
«Νέας Τάξεως Πραγµάτων».
Εἶναι ὁ µοιραῖος ἡγέτης καὶ
ἄνθρωπος, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Ἰσα-
πόστολος καὶ νέος προφήτης τῆς
Ἐκκλησίας µας ἅγιος Κοσµᾶς ὁ
Αἰτωλὸς προεῖπε ὅτι «τὸν πάπα
νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ
εἶναι ἡ αἰτία» τῆς φρίκης τῶν
ἐσχάτων! ∆εῖτε µία σηµαντικὴ
ἀποκάλυψη τοῦ δηµοσιογράφου
Ν. Χειλαδάκη: «πρόθεση τοῦ Πά-
πα ὅπως ἀναφέρουν οἱ δηµοσιο-
γραφικὲς πληροφορίες, εἶναι νὰ
πυκνώσει τὶς ἐπαφές του µὲ τὸ
µουσουλµανικὸ ἱερατεῖο καὶ θὰ
ἔχει σηµαντικὴ συνάντηση σὲ λί-
γους µῆνες ἴσως τὸν ἑπόµενο
Φεβρουάριο, γιὰ νὰ διατρανώσει

τὴν θέλησή του νὰ ἐπιτευχτεῖ
σύγκλιση µὲ τὸ Ἰσλάµ. Χαρακτη-
ριστικὲς εἶναι καὶ οἱ πόζες τοῦ ἴδι-
ου Πάπα ποὺ φέρεται νὰ ἀσπά-
ζεται εὐλαβικὰ τὸ Κοράνι». Ἀλλὰ
«γιὰ τὸ Κοράνι καὶ γιὰ τὴν ἱερότη-
τά του ὁ Πάπας δὲν διεκδικεῖ τὴν

ἀποκλειστικότητα. Καὶ ὁ προκα-
θήµενος τοῦ Φαναρίου ἔχει στὸ
παρελθὸν δωρίσει τὸ Κοράνι χα-
ρακτηρίζοντάς το σὰν ἱερὸ βιβλίο,
ἐνῷ τὸ ἴδιο ἔχουν κάνει καὶ οἱ
προκαθήµενοι τῶν Ἱεροσολύµων
καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας. Καὶ ὅλα
αὐτὰ µὲ τὸ πονηρὸ καὶ σατανικὸ
δέλεαρ τῆςL “ἀγάπης” καὶ τῆς
“ἑνότητας”»! Τραγικὰ φαινόµενα,
τὰ ὁποῖα δείχνουν τὰ ἔσχατα!

«Εἰδικοὶ διορισµοί»
σοδοµιστῶν
εἰς θρησκευτικὰ
ἱδρύµατα!

Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ εἶναι ὁ
«νέος τρόπος ζωῆς» γιὰ τὴ
«Νέα Ἐποχὴ» καὶ τὴ «Νέα Τάξη
Πραγµάτων», τοῦ, ὁλοταχῶς
ἐρχόµενου, µεγάλου ἄνοµου. Κι’
αὐτὸ διότι, ἡ θανάσιµη αὐτὴ
ἁµαρτία παραλύει πνευµατικὰ
τὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα καὶ δη-
µιουργεῖ µία κτηνώδη ἀγελαία
κοινωνία εὐκολοκυβέρνητη! Γι’
αὐτὸ «καίγονται» οἱ σύγχρονοι
ἡγέτες γιὰ τὴν προώθησή της.
Ἰδοὺ ἡ ἐπιβεβαίωση: «Μία
ἄκρως ἀνησυχητικὴ εἴδηση ἁλί-
ευσε τὸ ΕΚΚΛΗΣΙΑonline σχε-
τικὰ µὲ τὶς προθέσεις τοῦ Ἀµερι-
κανοῦ προέδρου Μπάρακ
Ὀµπάµα σὲ σχέση µὲ τὴν στελέ-
χωση θρησκευτικῶν ἱδρυµάτων.
Σύµφωνα λοιπὸν µὲ πηγὲς ἀπὸ
τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ
ἡ κυβέρνηση Ὀµπάµα θὰ ἀπαι-
τήσει σύντοµα ἀπὸ θρησκευτικὰ
ἱδρύµατα καὶ θρησκευτικὲς φι-
λανθρωπικὲς ὁµάδες, οἱ ὁποῖες
λαµβάνουν κρατικὲς ἐπιχορηγή-
σεις τὴν πρόσληψη ὁµοφυλοφί-
λων καὶ τῶν τρανσέξουαλ. Αὐτὴ
ἡ ἀνησυχητικὴ ἀποκάλυψη προ-
κύπτει ἀπὸ τὶς δηµοσιευµένες
ἐκθέσεις ἀπὸ τὸ Κέντρο γιὰ τὴν
Οἰκογένεια καὶ τὰ ∆ικαιώµατα
τοῦ Ἀνθρώπου» (Ἱστολ. online-
pressblog)! Ὅταν ὁ πλανητάρ-
χης ἐπιβάλλει «εἰδικοὺς διορι-
σµοὺς» γιὰ τοὺς σοδοµιστές, οἱ
ἐδῶ «δικοί» µας (οἱ προηγούµε-

νοι) ψήφισαν τὸν ἀντιρατσιστικὸ
νόµο, νὰ τοὺς προστατέψουν
καὶ (οἱ σηµερινοὶ) σχεδιάζουν
τὴν καθιέρωση τοῦ ὁµοφυλοφι-
λικοῦ «γάµου»! Αὐτὴ εἶναι δυ-
στυχῶς ἡ κατάσταση, ἄκρως
ἀνησυχητική!

Ἐρωτηµατικὰ
διὰ τὴν πραγµατικὴν
σκοπιµότητα
µεταφορᾶς
τεµαχίου λειψάνου
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Μάϊο «ση-
µάδεψε» τὴν ἐπικαιρότητα ἡ µε-
ταφορὰ µέρους Ἱερῶν Λειψάνων
τῆς ἁγίας Βαρβάρας ἀπὸ τὴ Βε-
νετία στὴν Ἀθήνα. Πλῆθος
πιστῶν συνέρρευσαν στὸ ὁµώ-
νυµο ἵδρυµα στὸ Αἰγάλεω τῆς
Ἀττικῆς. Παράλληλα ἀσκήθηκε
δριµύτατη κριτικὴ ἀπὸ τὴν ἀθεϊ-
στικὴ Ἀριστερά, χαρακτηρίζοντας
τὴ µεταφορὰ Ἱερῶν Λειψάνων
ὡς «µεσαιωνικὴ δεισιδαιµονία»!
Ὅµως τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει καὶ
ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἐκκλησιολο-
γικὲς προεκτάσεις, διότι τὸ συγ-
κεκριµένο τεµάχιο τὸ κατέχουν οἱ
αἱρετικοὶ παπικοί, οἱ ὁποῖοι µᾶς
ἔκαµαν τὴ χάρη νὰ µᾶς τὸ παρα-
χωρήσουν, τὴ στιγµὴ ποὺ στὴ
χώρα µας ὑπάρχουν πολλὰ τε-
µάχια τοῦ συγκεκριµένου Λειψά-
νου! Καταχωροῦµε ἕνα σχετικὸ
προβληµατισµὸ τοῦ ἀγωνιστῆ
ἀρχιµανδρίτη π. ∆ανιὴλ Ἀεράκη:
«Εἴχαµε ἢ δὲν εἴχαµε σὲ ναοὺς
καὶ µοναστήρια λείψανα τῆς
ἁγίας Βαρβάρας; Ἀκόµα καὶ σὲ
Ναοὺς τῆς Ἁγίας Βαρβάρας προ-
βάλλονταν λείψανα τῆς ἁγίας. Σὲ
τί, λοιπόν, διαφέρουν τὰ ἐλθόντα
ἀπὸ τὸ Παπικὸ κράτος λείψανα;
Ἄλλη χάρη ἔχουν τὰ νεοελθόντα
ἀπὸ ἐκεῖνα, ποὺ ὑπάρχουν σὲ
ὀρθόδοξους χώρους; Γίνονται
διακρίσεις γιὰ τὴν ἴδια ἁγία ἀνά-
µεσα σὲ χαριτωµένα καὶ µὴ χαρι-
τωµένα λείψανα; Καὶ ἂν ὅλα εἶναι
χαριτωµένα, πρὸς τί ὁ θόρυβος,
ὅτι ἦλθαν τὰ λείψανα τῆς ἁγίας;»
(Ἱστολ. ΑΚΤΙΝΕΣ)! Τὸ ἴδιο ἐρώτη-
µα κάνουµε καὶ ἐµεῖς στὴν Ἀπο-
στολικὴ ∆ιακονία καὶ ἂν θέλουν οἱ
ὑπεύθυνοι, ἂς µᾶς λύσουν τὴν
ἀπορία! Ἂς ἀνατρέψουν τὴ φή-
µη, ὅτι ἡ πραγµατικὴ σκοπιµότη-
τα τοῦ συγκεκριµένου ἀλισβερίσι
µὲ τοὺς παπικοὺς εἶναι ἕνα ἀπὸ
τὰ πολλὰ δόλια οἰκουµενιστικὰ
τεχνάσµατα!

Μουφτὴς «ἄναψε
τὸ πράσινο φῶς»
διὰ τὸν γυναικεῖο
καννιβαλισµόν!

ΑΛΛΟ ἕνα «θεάρεστο σπὸρ»
τοῦ ἰσλαµισµοῦ ἦρθε στὴ δηµο-
σιότητα τελευταῖα: ὁ καννιβα-
λισµὸς γυναικῶν! ∆εῖτε τὴν ἀπί-
στευτη εἴδηση: «Μοιάζει ἀπί-
στευτο, ἀλλὰ εἶναι ἀληθινό. Οἱ
ἄνδρες στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία
µποροῦν ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ βασα-
νίζουν, νὰ λιθοβολοῦν καὶ νὰ
σκοτώνουν τὶς γυναῖκες τους,
ἀκόµα καὶ νὰ τὶς φᾶνε, ὅταν εἶναι
πολὺ πεινασµένοι! Μουφτὴς
εἶναι ὁ ἄνθρωπος (;) ποὺ ἄναψε
τὸ πράσινο φῶς στὸν καννιβαλι-
σµό, ἀφοῦ ἔβγαλε νόµο ὁ
ὁποῖος προστατεύει τοὺς
ἄνδρες ποὺ θὰ φᾶνε τὶς γυ-
ναῖκες τους, ἀλλὰ µόνο σὲ περί-
πτωση ποὺ εἶναι πολὺ πεινα-
σµένοι κι αὐτὸ γιατί φαίνεται
πὼς εἶναι...φιλεύσπλαχνος. Ἡ
διεθνὴς κοινότητα ἐκφράζει τὴν
ἀνησυχία της (sic) γιὰ τὸν νέο
αὐτὸ νόµο, καθὼς φοβᾶται πὼς
ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δηµόσιους λιθο-
βολισµοὺς καὶ τὶς ἀναίτιες δολο-
φονίες ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ὀδυ-
νηρὴ πραγµατικότητα γιὰ τὶς γυ-
ναῖκες, σύντοµα θὰ γίνουµε
µάρτυρες ἀκόµη πιὸ φρικαλέων
περιστατικῶν. Ἡ Σαουδικὴ Ἀρα-
βία, ὡστόσο, θεωρεῖται φίλη τῆς
∆ύσης. Ὁπότε µὴ περιµένετε
κάποια ἐπέµβαση γιὰ τὴν προ-
στασία τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωµάτων...» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ)! ∆ὲν µᾶς ξενίζει πιὰ τίποτε
ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν «ἀδελφῶν
µας (κατὰ τὸν κ. Βαρθολοµαῖο)
µουσουλµάνων»! Ὁ καννιβα-
λισµὸς γυναικῶν φαντάζει «ἀγα-
θοεργία» µπροστὰ στὶς φρικαλε-
ότητες ποὺ ποιοῦν οἱ «µαχητὲς
τοῦ Ἀλλὰχ» στὴ Μέση Ἀνατολὴ
καὶ Βόρεια Ἀφρική! Χριστιανὲς
γυναῖκες δοξάστε τὸ Θεό, ποὺ
εἶστε Χριστιανές!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Στρατηγὸς Μακρυγιάννης:
«∆ὲν πουλάω
τὴν Ἑλλάδα»!

Η ΠΑΤΡΙ∆Α µας βρίσκεται
τὰ τελευταῖα χρόνια στὴ µέγ-
γενη τῶν διεθνῶν τοκογλύ-
φων, ἐξαιτίας τῶν ὀλέθριων,
ἕως προδοτικῶν, πολιτικῶν
ἐπιλογῶν ἀπὸ τὴ λεγόµενη
µεταπολίτευση καὶ δῶθε. Ἡ
Ἑλλάδα «βγῆκε στὸ σφυρὶ»
γιὰ τὰ χρέη της, µὲ ἀνυπολό-
γιστες ἐπιπτώσεις γιὰ τὶς
ἑπόµενες γενιές! Ἐπίκαιρος,
ὅπως πάντα ὁ λόγος τοῦ
Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη:
«Τότε, ἐκεῖ ποὺ καθόµουν εἰς
τὸ περιβόλι µου καὶ ἔτρωγα
ψωµί, πονώντας ἀπὸ τὶς
πληγές, ὅπου ἔλαβα εἰς τὸν
ἀγῶνα καὶ περισσότερο πο-
νώντας διὰ τὶς µέσα πληγές,
ὅπου δέχοµαι διὰ τὰ σηµε-
ρινὰ δεινὰ τῆς Πατρίδος,
ἦλθαν δύο ἐπιτήδειοι, ἄν-
θρωποι τῶν γραµµάτων, µι-
σοµαθεῖς καὶ ἄθρησκοι, καὶ
µοῦ ξηγῶνται ἔτσι: Πουλᾶς
Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη. Ἐγώ,
στὴν ἄθλιαν κατάστασίν µου,
τοὺς λέγω: Ἀδελφοί, µὲ ἀδι-
κεῖτε. Ἑλλάδα δὲν πουλάω,
νοικοκυραῖγοι µου. Τέτοιον
ἀγαθὸν πολυτίµητον δὲν ἔχω
εἰς τὴν πραµάτειάν µου. Μὰ
καὶ νὰ τό’ χα, δὲν τὸ’ δινα κα-
νενός. Κι’ ἂν πουλιέται Ἑλλά-
δα, δὲν ἀγοράζεται σήµερις,
διότι κάνατε τὸν κόσµον
ἐσεῖς λογιώτατοι, νὰ µὴ θέλει
νὰ ἀγοράσει κάτι τέτοιο»!
Προφητικὸς ὁ λόγος τοῦ
«ἁγίου τοῦ Ἱεροῦ µας ἀγώ-
να». ∆ύο αἰῶνες µετὰ τὴν
ἀπελευθέρωσή της ἡ Πατρί-
δα ἀπὸ τοὺς ἀνατολίτες βαρ-
βάρους κατακτητές, ὑποδου-
λώνεται καὶ πάλι, αὐτὴ τὴ φο-
ρά στοὺς «πολιτισµένους»
δυτικούς, στοὺς ἀδίστακτους
καὶ ἀχόρταγους τοκογλύ-
φους! ∆υστυχῶς ἡ Πατρίδα
πωλεῖται καὶ µάλιστα «κοψο-
χρονιά»!

Στίς 10 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία
µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ὁσί-

ου Ἀντωνίου τῆς Λαύρας τῶν
Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ὁ ὅσιος
Ἀντώνιος ἔζησε κατά τούς χρό-
νους τοῦ εὐσεβοῦς ἡγεµόνα
Βλαδίµηρου. Γεννήθηκε περί
τό 983 ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί
σέ νεαρά ἡλικία ἐκάρη µοναχός
στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἐσφιγµέ-
νου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου
ἔγινε παράδειγµα ἐνάρετης καί
ἀσκητικῆς ζωῆς. Μετά ἀπό θεία
ὑπόδειξη ὁ ὅσιος ἀναχώρησε
γιά τήν Ρωσία, ὅπου ἐγκατα-
στάθηκε σέ σπήλαιο στά βου-
νά τῆς περιοχῆς τοῦ Κιέβου.
Ἀναχώρησε ὅµως τό 1015 καί
πάλι γιά τό Ἅγιο Ὄρος λόγῳ
τῶν αἱµατηρῶν διωγµῶν τοῦ
νέου ἡγεµόνα ἐναντίων τῶν
ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ξαναγύρισε στήν
πατρίδα του καί ἐγκαταστάθηκε σέ σπήλαιο, σέ
δασώδη καί ἀπρόσιτο τόπο στήν περιοχή τοῦ
Κιέβου, ὅπου ἐπιδόθηκε σέ µεγάλους ἀσκητι-
κούς ἀγῶνες, παλεύοντας µέ πολλούς πειρα-

σµούς. Ἡ φήµη του ἁπλώθηκε
σέ ὅλη τήν Ρωσία καί πολλοί
ἔρχονταν γιά νά τούς χειραγω-
γήση στήν µοναχική πολιτεία
στούς ὁποίους καί παρέδωσε
τόν ἁγιορείτικο µοναχισµό.
Ἀργότερα ἀποσύρθηκε ἀπό
τήν ἡγουµενία καί ἀφοῦ ὅρισε
ἐνάρετο καί ἔµπειρο ἡγούµενο,
κλείσθηκε σέ νέο σπήλαιο,
ὅπου συνέχισε τήν ἀσκητική
του ζωή. Ὁ Θεός τόν στόλισε
µέ πλούσια χαρίσµατα καί ἰδι-
αίτερα µέ τό ἰαµατικό καί τό
προορατικό, ὅλη δέ ζωή του
ἦταν ἕνας ἀσταµάτητος σκλη-
ρός ἀγώνας µέ τόν διάβολο. Σέ
ἡλικία ἐνενήντα χρονῶν τό
1073 ἀναχώρησε γιά τήν Ἄνω
Ἱερουσαλήµ, ἀφοῦ εἶχε νουθε-
τήσει τούς µαθητές του καί εἶχε

εὐλογήσει τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ Ναοῦ τῆς
Μονῆς τῶν Σπηλαίων. Τά ἅγια λείψανά του ἄν
καί ἔχουν µείνει κρυµµένα, µετά ἀπό ἐπιθυµία
τοῦ ἁγίου, δέν παύουν νά ἀποτελοῦν πηγή ἁγια-
σµοῦ καί θείας βοηθείας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

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

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Ὥπως μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς «Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων εἶναι
τὸ Εὐαγγέλιον ἐφηρμοσμένον. Εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ ἐπα-
ναλαμβανομένη εἰς κάθε ἅγιον, ὀλίγον ἢ πολύ, κατὰ τοῦτον ἢ ἐκεῖνον
τὸν τρόπον. Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων φανερώνουν σαφῶς καὶ ἀποδεικνύουν
ὅτι κάθε ἅγιος εἶναι ὁ Χριστὸς ἐπαναλαμβανόμενος». Ὁ Ἅγιος Πορφύ-
ριος ἔλεγε ὅτι ἀκολούθησα τὸν δρόμο τοῦ Χριστοῦ, ὅταν διάβασα τὸν
βίο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο καὶ ὁ Γέροντάς μας
π. Χαράλαμπος ἄλλαξε τὴν ζωή του, ὅταν διάβασε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου τοῦ νέου.

Διαβάστε τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς πυξίδες πρὸς τὸν
Παράδεισο. Δῶστε στὰ παιδιά σας νὰ διαβάζουν Βίους Ἁγίων.

Γι᾽ αὐτὸ ἡ Π.Ο.Ε. προσφέρει τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων γραμμέ-
νους ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο στὴν τιμὴ τῶν 15€
ἀντὶ τῆς τιμῆς τῶν 30€, ποὺ κοστίζουν.

1. Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ ὁ Φαναριοφαρσάλων
2. Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης
3. Ὁ νέος Μεγαλομάρτυς Νικόλαος ὁ Χῖος
4. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Συμεώτης
5. Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος
6. Ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ
7. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεαπολίτης
8. Οἱ Ἅγιοι Συμεών, Θεόδωρος καὶ Εὐφροσύνη
9. Ὁ Ὅσιος Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας
10. Ὁ Ἅγιος Ἀρέθας
11. Ὁ Μέγας Ἱλαρίων
12. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Δεκαπολίτης
13. Ὁ Νεομάρτυς Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος
14. Ὁ Ἅγιος Βονιφάτιος
15. Ὁ Ὁσιομάρτυς Γεδεὼν ὁ νέος
16. Ὁ Ὁσιομάρτυς Μαρκιανός
17. Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς Λεβαδείας
18. Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος
19.ΟἱΜάρτυρεςΑὐξέντιος,Εὑστράτιος,Εὐγένιος,ὈρέστηςκαὶΜαρδάριος
20. Ὁ Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ Σέρβος
21. Ὁ Ἅγιος Βίκτωρ
22. Ἡ Ἁγία Εὐπραξία
23. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
24. Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας
25. Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Μυροβλύτης
26. Οἱ Νεομάρτυρες Σταμάτιος, Ἰωάννης, Νικόλαος
27. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις
28. Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἀθανασία
29. Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος καὶ Μαύρα
30. Οἱ Ὅσιοι Συμεὼν καὶ Ἰωάννης

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Καρακάλλου,
Ἁγίου Ὄρους



(2ον)
Β. Ὁ πολυθρησκειακός του

χαρακτήρας
Ἰδίωµα τοῦ ὑπό ἐξέταση προ-

γράµµατος ἀποτελεῖ ἡ διαρκής
ἀνάµειξη πολυθρησκειακῶν θε-
µάτων σέ θέµατα, τά ὁποῖα θά
ἔπρεπε νά ἀφοροῦν µόνο τή
χριστιανική πίστη, διότι αὐτή
ἀναπτύσσει τήν ἤδη ὑπάρχουσα
θρησκευτική συνείδηση τοῦ ὀρθο-
δόξου χριστιανοῦ µαθητῆ. Ἡ συν-
τριπτική πλειοψηφία τῶν µαθηµά-
των τοῦ ὑπό ἐξέταση προγράµµα-
τος ἀποτελεῖ ἕνα πολυθρησκειακό
πανόραµα, ἕτοιµο ἀνα πᾶσα στιγ-
µή νά ἀποπροσανατολίσει τόν
ὀρθόδοξο χριστιανό µαθητή καί νά
συνθλίψει τή θρησκευτική του συ-
νείδηση.

Ἡ θεολογία τοῦ προγράµµα-
τος καταντᾶ ἐν τέλει συγκρητι-
στική. Στήν ἑνότητα 1.1 τῆς Α΄ λυ-

κείου, ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «ἀπο-
κάλυψη», ἀναφέρεται στή στήλη
«προσδοκώµενα µαθησιακά ἀπο-
τελέσµατα» ἡ φράση «οἱ µαθητὲς
νὰ πληροφοροῦνται γιὰ διδασκα-
λίες θρησκειῶν σχετικὰ µὲ τὴν ἀπο-
κάλυψη τοῦ Θεοῦ». Στή δέ στήλη
«µέθοδος – δραστηριότητες» ἀνα-
φέρεται: «ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ
στὸν Χριστιανισµὸ καὶ στὶς ἄλλες
θρησκευτικὲς παραδόσεις»12. Τό
ἀναπόφευκτο συµπέρασµα ἀπό
τήν ὡς ἄνω διατύπωση εἶναι, ὅτι
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δέν συνέβη
µόνον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἀλλά
ὑπάρχει ἐξ ἴσου καί στά θρησκεύ-
µατα! Ἄρα ὅποιο θρήσκευµα καί ἄν
ἀκολουθήσει ὁ µαθητής, δέν θά
ἀπέχει ἀπό τόν δρόµο τοῦ Θεοῦ!

Στήν ἑνότητα 1.3 τῆς Α΄ λυκείου
µέ τίτλο «ἐπικοινωνία» διαβάζουµε
στή στήλη «προσδοκώµενα µαθη-
σιακά ἀποτελέσµατα»: «οἱ µαθητὲς
νὰ ἐντοπίζουν δρόµους ἐπικοινω-

νίας µὲ τὸν Θεὸ στὸν Χριστιανισµὸ
καὶ στὶς διάφορες θρησκευτικὲς πα-
ραδόσεις». Ἐπίσης στήν ἴδια ἑνό-
τητα, στή στήλη «µέθοδος - δρα-
στηριότητες» διαβάζουµε: «ἡ προσ-
ευχή, ἡ λατρεία, ἡ θεογνωσία καὶ ἡ
θεολογία ὡς ἐπικοινωνία στὸν Χρι-
στιανισµὸ καὶ σὲ ἄλλες θρησκευ-
τικὲς παραδόσεις»13. Καί ἐδῶ βλέ-
πουµε τάση ἐξισώσεως τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ µέ τά θρησκεύ-
µατα. Ἀπό ὅλα τά ἀνωτέρω συνά-
γεται τό συµπέρασµα, ὅτι τόσο ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅσο καί τά
θρησκεύµατα ἀποτελοῦν ἰσόκυ-
ρους δρόµους ἐπικοινωνίας τοῦ
ἀνθρώπου µέ τόν Θεό καί πουθε-
νά δέν διαφαίνεται ἡ ἀλήθεια, ὅτι τά
θρησκεύµατα ἀποτελοῦν µάταιη
ἐναγώνια προσπάθεια τοῦ ἀνθρώ-
που γιά ἐπικοινωνία µέ τόν Θεό.

Στήν ἑνότητα 2.2 τῆς Α΄ λυκείου,
ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «λατρεία»,
στή στήλη «ἀξιολόγηση», ἀναφέ-
ρεται ἡ φράση: «χρήση βασικῶν
ὅρων τῆς λατρευτικῆς γλώσσας
τῶν µονοθεϊστικῶν θρησκειῶν»14.
Ἡ διατύπωση αὐτή εἶναι δυνατόν
νά ὁδηγήσει τούς µαθητές στή φο-
βερή παρεξήγηση, ὅτι οἱ µονοθεϊ-
στικές θρησκεῖες ἔχουν κοινή λα-
τρευτική γλῶσσα καί κατά συνέ-
πεια δέν διαφέρουν οὐσιαστικά µε-
ταξύ τους, ἄρα καί σέ αὐτή τήν πε-
ρίπτωση, ὅπως καί στήν προηγού-
µενη τήν ὁποία ἀναλύσαµε, τό
συµπέρασµα εἶναι ὅτι δέν ἔχει ση-
µασία ποιά θρησκευτική πίστη θά
ἀκολουθήσει ὁ πιστός!

Στήν ἑνότητα 2.5 τῆς Α΄ λυκείου,
ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «σωτηρία»
διαβάζουµε τά ἑξῆς στή στήλη
«προσδοκώµενα µαθησιακά ἀπο-
τελέσµατα»: «Οἱ µαθητὲς νὰ προσ-
διορίζουν τὴν ἔννοια τῆς σωτηρίας
στὸν Χριστιανισµὸ καὶ στὶς θρη-
σκευτικὲς παραδόσεις τοῦ περι-
βάλλοντός τους». Ἐπίσης στή στή-
λη «ἀξιολόγηση» διαβάζουµε: «πα-
ρουσίαση δρόµων σωτηρίας στὶς
θρησκεῖες». Ὁµοίως διαβάζουµε
στή στήλη «µέθοδος – δραστηριό-
τητες» τά ἑξῆς: «ἀπαντήσεις τῆς
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης καὶ
ἄλλων χριστιανικῶν παραδόσεων
καὶ θρησκειῶν γιὰ τὴ σωτηρία»15.
Ὅλα τά ἀνωτέρω εἶναι δυνατόν νά
ὁδηγήσουν στήν ὀλέθρια παρεξή-
γηση, ὅτι σωτηρία εἶναι δυνατόν νά
ἐπιτευχθεῖ καί µέσῳ τῶν θρησκευ-
µάτων καί ὄχι µόνον ἐντός τῆς
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλη-
σίας καί πώς ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ
ὁποῖος τήν ἐπιθυµεῖ, δέν ἔχει παρά
ἁπλῶς νά διαλέξει νά ἀκολουθήσει
ἕνα θρήσκευµα, ἀδιάφορο ποιό
ἀκριβῶς! Τέτοιου εἴδους ἀνεπίτρε-
πτη ἀνάµειξη τῆς ὀρθοδόξου θεο-
λογίας µέ θέµατα µέ τά ὁποῖα κατά
κανένα τρόπο αὐτή δέν σχετίζεται,
ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα σέ τέτοιου
εἴδους οἰκτρή κατάληξη. Ἡ δέ σω-
τηρία εἶναι καθαρά χριστιανικός θε-
ολογικός ὅρος, πῶς εἶναι λοιπόν
δυνατόν νά ἀποδίδεται ἀκόµη καί
ὡς ἁπλή ἔννοια σέ ὁποιοδήποτε
θρήσκευµα; Πρέπει δέ νά ἐπιση-
µάνουµε, ὅτι στήν ἀµέσως ἑπόµε-
νη ἑνότητα, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται
«Ἐκκλησία» δέν περιλαµβάνεται
σέ κανένα σηµεῖο ὁ ὅρος «σωτη-
ρία».

Στήν ἑνότητα 4.2 τῆς Α΄ λυκείου,
ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «ἀγάπη» δια-
βάζουµε στή στήλη «προσδοκώµε-
να µαθησιακά ἀποτελέσµατα»: «οἱ
µαθητὲς νά: διακρίνουν τρόπους
ἔκφρασης τῆς ἀγάπης στὶς διάφο-
ρες θρησκευτικὲς παραδόσεις. [�]
ἀνιχνεύουν τὴ σχέση ἀγάπης καὶ
ἐγωισµοῦ, κατανοοῦν τὴν ἀγάπη
ὡς πρόταση τρόπου ζωῆς τοῦ Χρι-
στιανισµοῦ, διερευνοῦν τὶς διδα-
σκαλίες ἄλλων θρησκειῶν γιὰ τὴν
ἀγάπη». Στή δέ στήλη «ἀξιολόγη-
ση» διαβάζουµε «Παρουσίαση τῆς
διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισµοῦ καὶ
τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν παραδό-
σεων γιὰ τὴν ἀγάπη». Στή στήλη ἐν
τέλει «προτεινόµενη µέθοδος» δια-
βάζουµε: «Ἡ ἀγάπη στὸν Χριστια-
νισµὸ καὶ σὲ ἄλλες θρησκεῖες»16.
Ἀπό ὅλα αὐτά λείπει ἡ µοναδικότη-
τα τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, ἡ
ὁποία περνώντας ἀπό τήν ἄρνηση
τοῦ ἰδίου θελήµατος τοῦ κάθε
ἀνθρώπου, ὁδηγεῖ ἀφ᾽ ἑνός στήν
ὁλοκληρωτική ἀφοσίωση στόν
τριαδικό Θεό καί ἀφ᾽ ἑτέρου στήν
θεώρηση ἀκόµη καί τοῦ ἐχθροῦ ὡς
πλησίον.
Σηµειώσεις:

12. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ.
2629. 13. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ.
2605. 14. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ.
2609.15. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ.
2612.16. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ.
2619.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Ἀρσενίου

ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ
8. Ὁ ὄντως ταπεινός

Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ὅλα ὅσα
συμβαίνουν γύρω του καὶ τὸν ἀφο-
ροῦν, τὰ θεωρεῖ ὠφέλιμα γιὰ τὴν
πνευματική του προκοπή. Ἡ ἀπρό-
σεκτη συμπεριφορὰ τῶν ἀδελφῶν
του, τῶν γνωστῶν καὶ συνεργατῶν
του, δὲν τὸν ἐνοχλεῖ καὶ δὲν θέλει
νὰ τὴν ἐξηγήσει, ἀλλὰ ἁπλῶς τὴ
δέχεται ὡς εὐκαιρία, γιὰ νὰ αὐξή-
σει περαιτέρω τὴν ταπείνωσή του.

Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀκόμη ἀδικεῖται καὶ
συκοφαντεῖται, μένει ἤρεμος.

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτη ἡ ἀντίδρα-
ση τοῦ ἀββᾶ Ἀρσενίου στὸ ἀκό-
λουθο περιστατικό, τὸ ὁποῖο διη-
γοῦνται οἱ γέροντες. Κάποτε λοι-
πὸν προσφέρθηκαν στὴ σκήτη λί-
γα ξερὰ σύκα, γιὰ νὰ μοιραστοῦν
στοὺς πατέρες. Ἐπειδὴ ἡ προσ-
φορὰ ἦταν μηδαμινή, θεώρησαν
καλὸ οἱ ὑπεύθυνοι μοναχοὶ νὰ μὴ
στείλουν σύκα στὸν ἀββᾶ Ἀρσέ-
νιο, γιὰ νὰ μὴ τὸν προσβάλουν. Ὁ
γέροντας σὰν τὸ ἔμαθε, δὲν πῆγε
στὴ σύναξη λέγοντας: «Δὲν εἶμαι
ἄξιος νὰ λάβω τὴν εὐλογία, ποὺ
ἔστειλε ὁ Θεὸς στοὺς ἀδελφούς.
Κρατῆστέ με λοιπὸν ἀπ᾽ ἔξω».

Ὅταν τὸ ἄκουσαν αὐτὸ οἱ ἀδελφοί,
θαύμασαν τὴν ταπείνωση τοῦ
ἀββᾶ καὶ τοῦ ἔστειλαν τὰ σύκα
ποὺ ἀναλογοῦσαν. Ἔτσι τὸν ἔπει-
σαν νὰ πάει στὴ σύναξη.

Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος δὲν θεώρησε
προσβολὴ τὴν παράλειψη τῶν πα-
τέρων νὰ τοῦ στείλουν λίγα σύκα,
οὔτε καὶ ἀντέδρασε δυναμικὰ κα-
τακρίνοντας τοὺς ὑπεύθυνους,
ἀλλὰ θεώρησε αὐτὴ τὴ διάκριση
ὡς εὐκαιρία γιὰ μεγαλύτερη ταπεί-
νωση, γεγονὸς ποὺ ὠφέλησε καὶ
ὅλους τοὺς ἀδελφούς.

* * *
9. Προσοχὴ

στὶς ἁµαρτωλὲς ἐµπειρίες
Οἱ ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος

ἐπηρεάζουν τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι
σπάνια διαμορφώνουν τὸ παρόν
του. Συνήθως δὲν εἶναι πνευμα-
τικὲς καὶ γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται
προσοχή. Ὑπάρχει μεγάλος κίν-
δυνος νὰ ἐπιστρέψει στὸν ἁμαρ-
τωλὸ τρόπο ζωῆς καὶ νὰ κατα-
σταφοῦν ὅλα ὅσα ἔχει ἀποκτήσει
μὲ τὸν κατὰ Θεὸν ἀγώνα του.

Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος ἀντιμετώ-
πιζε αὐτὸν τὸν κίνδυνο μὲ ἕνα
πρωτότυπο θὰ λέγαμε τρόπο.
Εἶχε ἕνα δοχεῖο μὲ νερὸ ποὺ
ἔβαζε μέσα τὰ φονικόφυλλα, τὰ
ὁποῖα χρησιμοποιοῦσε στὸ ἐργό-
χειρό του, φτιάχνοντας πλεξού-
δα καὶ ράβοντάς τα. Τὸ νερὸ μὲ
τὸν καιρὸ ἄρχισε νὰ μυρίζει ἐνο-
χλητικά, γιατὶ ὁ ἀββᾶς ἐπέμενε
νὰ μὴ τὸ ἀνανεώνει. Μιὰ φορὰ

τὸν ρώτησαν οἱ γέροντες, γιατὶ
δὲν τὸ ἀλλάζει καὶ ἐκεῖνος τοὺς
ἀπάντησε: «Στὸν κόσμο ἀπό-
λαυσα θυμιάματα καὶ ἀρώματα
καὶ τώρα πρέπει ἐδῶ νὰ ἀπολαύ-
σω αὐτὴ τὴ μυρουδιά».

10. ∆ιαρκὴς
εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ

Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος ὅλα
τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ποὺ ἀπολαμβά-
νει τὰ δέχεται ὡς δῶρα τοῦ
Θεοῦ. Καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ δι-
κοῦ του χωραφιοῦ, μετὰ ἀπὸ πο-
λύμοχθη καλλιέργεια, ὡς δῶρα
τοῦ Θεοῦ τοὺς δέχεται. Γι᾽ αὐτὸ
καὶ ὅταν τοὺς γεύεται, εὐχαρι-
στεῖ τὸν Θεό. Συγχρόνως σκέ-
φτεται καὶ ἐκείνους ποὺ δὲν
ἔχουν ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ αἰσθάνε-

ται τὴν ἀνάγκη νὰ τοὺς προσφέ-
ρει. Τοῦ εἶναι ἀδιανόητο ἐκεῖνος
νὰ ἔχει ἀφθονία καὶ οἱ ἀδελφοὶ
νὰ εἶναι φτωχοὶ καὶ νὰ στε-
ροῦνται τὰ στοιχειώδη τῆς ζωῆς.

Ὁ ἀββᾶς Δανιὴλ ἔλεγε γιὰ τὸν
ἀββᾶ Ἀρσένιο ὅτι, ὅταν ὡρίμα-
ζαν κάποιοι καρποί, ζητοῦσε νὰ
τοῦ πᾶνε ἕνα, γιὰ νὰ τὸν δοκιμά-
σει. Ἔτσι γευόταν ὅλους τοὺς
καρποὺς τῆς περιοχῆς γιὰ μιὰ
καὶ μόνη φορὰ καὶ εὐχαριστοῦσε
τὸ Θεό.

Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος δὲν παρα-
συρόταν στὴν ὑπερβολικὴ κατα-
νάλωση οὔτε καὶ ἀποθήκευε
καρπούς. Ἡ εὐχαριστία του
ὅμως πρὸς τὸν Θεὸ ἦταν διαρ-
κής.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Αἱ «φωτισμέναι»:
Φοιτοῦν εἰς «Σχολεῖα θεοτικά»1

ἤ εἰς κέντρα ψηλαφητῆς πλάνης2;
Τοῦ π. Λεωνίδα Στ. Ἀµοργιανοῦ, Ἐφηµερίου Ἱ.Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης Ἀνθουπόλεως Περιστερίου

Ἡ Ἀδελφότης θεολόγων «Ὁ
Σωτὴρ» ἐδημοσίευσε τὸ ἀκόλου-
θον κείμενον ὡς ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ
στὸν κ. Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Ὑπ.
Δικαιοσύνης διὰ τὸ σύμφωνον συμ-
βίωσης.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κάνουµε λά-
θη. Ἄλλοι µικρά, ἄλλοι µεγάλα.
Ἄλλοτε µεγαλύτερα, ἄλλοτε µικρό-
τερα. Στὰ ἁρµόδια ∆ικαστήρια ἐκδι-
κάζονται ὡς πταίσµατα, πληµµελή-
µατα ἢ κακουργήµατα.

Εἶναι ὅµως ἕνα λάθος γιὰ τὸ
ὁποῖο δὲν ὑπάρχει ἀντίστοιχο ∆ικα-
στήριο νὰ τὸ ἐκδικάσει. Οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες τὸ ὀνόµαζαν «ὕβριν».

«Ὕβρις» εἶναι τὸ νὰ ξεπεράσει ὁ
ἄνθρωπος τὰ ὅριά του καὶ νὰ αὐθα-
διάσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Νὰ ὑψώ-
σει τὸ ἀνάστηµά του καὶ νὰ παρα-
βιάσει ὄχι ἀνθρώπινους νόµους,
ἀλλὰ τοὺς θεϊκοὺς νόµους. Τότε ἡ
θεϊκὴ δικαιοσύνη τὸν παραδίδει
στὴν «Ἄτην», τὴ θόλωση τοῦ νοῦ,
τὴ σύγχυση τῆς σκέψεως, ὥστε νὰ
πράξει ἀκόµη χειρότερα καὶ ἔτσι νὰ
ἐπισύρει εἰς βάρος του τὴν «Νέµε-
σιν», τὴ θεϊκὴ τιµωρία ποὺ θὰ ἐπι-
φέρει τελικὰ τὴν «Τίσιν», τὴν κατα-
στροφή.

Αὐτὸ ἀποφάσισε νὰ κάνει ἡ πα-
ροῦσα κυβέρνηση. Ἐπέλεξε νὰ
προσχωρήσει στὸ χῶρο τῆς
«ὕβρεως». Αὐτὸ ποὺ δὲν τόλµησαν
ἢ δὲν πρόφθασαν οἱ προηγούµε-
νες κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες κατερεί-
πωσαν µὲ τοὺς νόµους τους τὸν
ἱερὸ θεσµὸ τῆς οἰκογένειας, σπεύ-
δει τώρα ἡ σηµερινὴ κυβέρνηση νὰ
τὸ νοµοθετήσει: Στὶς 10 τοῦ µηνὸς
Ἰουνίου ὁ Ὑπουργὸς τῆς ∆ικαιοσύ-
νης κατέθεσε σχέδιο νόµου, µὲ τὸ
ὁποῖο, τὸ περιβόητο, καταλυτικὸ
τοῦ γάµου, «σύµφωνο συµβίω-
σης», ἐπεκτείνεται καὶ θὰ ἰσχύει καὶ
γιὰ τὰ ὁµόφυλα ζευγάρια, γιὰ
ἄνδρα µὲ ἄνδρα καὶ γιὰ γυναίκα µὲ
γυναίκα.

«Ἀνατροπὴ ὅλων τῶν ἀξιῶν»,
εἶχε κραυγάσει παλαιότερα ὁ Νίτσε.
Ἀνατροπή! Νοµιµοποιεῖται τὸ ἀφύ-
σικο, ἡ ἀνωµαλία, ἡ διαστροφή!
Ὕβρις!!

Καὶ ἤδη ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ἡ
«Ἄτη», ἡ σύγχυση τῶν φρενῶν.
Τρεῖς µόλις µέρες µετὰ τὴν κατάθε-
ση τοῦ νοµοσχεδίου, στὴν προκλη-
τικὴ «παρέλαση ὑπερηφάνειας»
(Pride) τῶν ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ὁµο-
φυλόφιλοι, Ἀµφιφυλόφιλοι, Τραν-
σέξουαλ) στὴν Ἀθήνα, ἡ Πρόεδρος
τῆς Βουλῆς κ. Ζωὴ Κωνσταντο-
πούλου ὄχι µόνο παραβρέθηκε,
ἀλλὰ καὶ µίλησε καὶ ἐπήνεσε τὴ δια-
στροφικὴ ἐκδήλωση, καί, στὸ
 ἀποκορύφωµα τῆς συγχύσεως, ζή-
τησε ὥστε κατὰ τὸ ἑπόµενο ἔτος ἡ
βρωµερὴ παρέλαση νὰ περάσει
καί... µέσα ἀπὸ τὴ Βουλή!

Ἂν θελήσει κανεὶς νὰ ἀναµετρή-
σει τὸ µέγεθος τῆς «ὕβρεως», θὰ
φρίξει. Ὁ προφήτης Ἡσαΐας (κδ΄
[24] 5-6) τὸ εἶχε προφητεύσει
αἰῶνες πρὸ Χριστοῦ: Κατάρα θὰ
καταφάει τὴ γῆ καὶ «πτωχοὶ ἔσονται

οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ γῇ», διότι «πα-
ρήλθοσαν τὸν νόµον καὶ ἤλλαξαν
τὰ προστάγµατα, διαθήκην
αἰώνιον»· ἄλλαξαν αὐτὰ ποὺ ἦταν
ἀκατάλυτη ἀλήθεια, νόµος αἰώνιος.
Αὐτὰ τώρα καταπατοῦνται καὶ
 περιφρονοῦνται. Παραπάνω ἀπὸ
τὸ νόµο τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἴδιους
τοὺς νόµους τῆς φύσεως, σεβα-
στοὺς ἐπὶ τόσες χιλιετίες ἀπὸ ὅλα
τὰ ἔθνη καὶ ὅλους τοὺς λαούς, το-
ποθετοῦνται οἱ βαβελικές, θρασεῖες
καὶ ὑβριστικὲς ἀποφάσεις τῶν
µικρῶν ἀνθρώπων, τῶν νάνων
τούτης τῆς ἀποστατηµένης ἐποχῆς.

Κάποια στιγµὴ καὶ τοῦτοι οἱ κυ-
βερνῆτες µας, ὅπως καὶ οἱ προ-
ηγούµενοι, θὰ σταθοῦν µπροστὰ
στὴν Ἱστορία. Τὸ βλέµµα της θὰ
τοὺς διαπεράσει ἐταστικό. Τότε τὸ
σήµερα ὑπερήφανο πρόσωπό
τους, τὸ θρασύτατα ὑψωµένο κε-
φάλι τους, τὸ γεµάτο αὐθάδεια
ὕφος τους τί θὰ κάνει; Τί θὰ τραυλί-
σει ἡ ἀσύστολη γλώσσα τους;

Τὸ πρῶτο βῆµα τῆς προκλητικῆς
«ὕβρεως» ἔγινε. Ὅµως ἡ φοβερὰ
ὀργανωµένη καὶ ἔντεχνα δικτυωµέ-
νη ὁµάδα τῶν λεγόµενων ΛΟΑΤ
δὲν θὰ σταµατήσει στὸ «σύµφωνο
συµβίωσης». Θὰ συνεχίσει. Θὰ
ἀπαιτήσει καὶ ἐνδεχοµένως θὰ ἐπι-
βάλει τὴ νοµοθέτηση καὶ πολιτικοῦ
γάµου γιὰ τὰ ὁµόφυλα ζευγάρια,
ἀργότερα δὲ θὰ ἐπιχειρήσει ἐπι-
βολὴ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ.

Τὸ ξέρασµα τῆς κολάσεως θὰ
ἐπεκταθεῖ. Τὸ ἀδίστακτο συνδικάτο
τῶν ὑποδουλωµένων στὸ βδελυρὸ
πάθος σὰν µανιασµένη κόµπρα
ἔχει καταληφθεῖ ἀπὸ λύσσα νὰ
ἐκτοξεύσει τὸ θανατηφόρο δηλητή-
ριό του σ᾿ ὅλη τὴ γῆ. «Θυµὸς
αὐτοῖς κατὰ τὴν ὁµοίωσιν τοῦ ὄφε-
ως» (Ψαλµ. νζ΄ [57] 5). Πιέζουν,
ἀπειλοῦν, προκαλοῦν µὲ τὶς «πα-
ρελάσεις ὑπερηφάνειας» (pride),
συκοφαντοῦν καὶ διασύρουν καθέ-
να, ποὺ θὰ τολµήσει νὰ ὀνοµάσει
τὸ πάθος τους µὲ τὸ πραγµατικό
του ὄνοµα· ὡς ἀνωµαλία καὶ δια-
στροφὴ τῆς φύσεως.

Ἤδη τὸ βδελυρὸ πάθος σαρώνει
ἀπ᾿ ἄκρου σ᾿ ἄκρο τὸν πλανήτη.
Στὴν Εὐρώπη οἱ χῶρες: Ἀγγλία,
Γαλλία, Βέλγιο, Ἱσπανία, Πορτογα-
λία, Ὁλλανδία, Ἰρλανδία, Ἰσλανδία,
Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία,
Ἐσθονία, ∆ανία καὶ Λουξεµβοῦργο
ἔχουν νοµοθετήσει τὸν γάµο τῶν
ὁµοφυλοφίλων. Ἄλλες: Ἑλβετία,
Γερµανία, Τσεχία, Οὑγγαρία, Κροα-
τία, Αὐστρία, Σλοβενία, τὸ «σύµφω-
νο συµβίωσης». Εἶναι καὶ 16 ποὺ
δὲν ἔχουν δεχτεῖ οὔτε τὸ ἕνα οὔτε
τὸ ἄλλο: Ἰταλία, Σερβία, Ρωσία,
Ρουµανία, Βουλγαρία, Οὐκρανία,
Σλοβακία, Ἀλβανία, ΠΓ∆Μ, Μολδα-
βία, Λευκορωσία, Πολωνία, Λι-
θουανία, Λετονία, Ἀρµενία, Γεωρ-
γία. (Γιώργου Ν. Παπαθανασόπου-
λου, «Ἡ ἅλωση τῆς οἰκογένειας καὶ
στὴν Ἑλλάδα», Ἱστολόγιο «Ἀκτῖ -
νες», 12 Ἰουνίου 2015).

Ἡ Ἑλλάδα µὲ τὸ νοµοθέτηµα
αὐτὸ γίνεται, δυστυχῶς, ἡ πρώτη

Ὀρθόδοξη χώρα ποὺ βυθίζεται στὸ
βόθρο τῆς σοδοµοποιηµένης
Εὐρώπης. 

Εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν ἔχουµε νὰ
κάνουµε µὲ ἀνθρώπινη ἁπλῶς ἐπι-
χείρηση. Ἐδῶ βρισκόµαστε
µπροστὰ σὲ φαινόµενο ὑπερφυσι-
κό, σὲ ἔκρηξη τῆς κολάσεως! Ὁ
ἴδιος ὁ σατανᾶς ἔχει ἐξαπολύσει
µανιώδη ἐπίθεση ἐφ᾿ ὅλου τοῦ µε-
τώπου.

Αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς φαινόµενο
οἱ πιστοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν µπο-
ροῦµε νὰ τὸ ἀντιµετωπίσουµε µὲ
ἀνθρώπινα ὅπλα. Πρὶν ὁ τόπος
παραδοθεῖ στὴν «Ἄτην» καὶ ἐπέλ-
θει ἡ «Νέµεσις» καὶ ἀκολουθήσει ἡ
«Τίσις», δηλαδὴ πρὶν ὁ ἐν Τριάδι
Θεὸς µᾶς ἐγκαταλείψει καὶ κατα-
στραφοῦµε, πρέπει νὰ συνέλθου-
µε.

Ἀπαιτεῖται πρωτίστως προσευ-
χή. Προσευχὴ νὰ φωτίσει ὁ Θεὸς
τοὺς κυβερνῆτες µας νὰ σταµατή-
σουν, νὰ µὴ ἁπλώσουν τὸ πόδι
τους στὸ χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ. Μὴ
παρασύρουν τὴν Ἑλλάδα στὸ χάος
τῆς Σοδοµιτικῆς κολάσεως.

–Κύριε Ὑπουργὲ τῆς ∆ικαιοσύ-
νης, βγάλτε τοὺς παραµορφωτι-
κοὺς φακοὺς τῶν Σοδοµιτῶν ἀπὸ
τὰ µάτια σας καὶ ρίξτε µιὰ µατιὰ στὸ
διάτρητο νοµοσχέδιό σας. Ἂν κάτι
ἄλλο δὲν κατανοήσετε, τουλάχι-
στον δεῖτε τὰ ἄρθρα 9, 10 καὶ 11.
Μιλᾶτε ἐκεῖ γιὰ ἀπόκτηση τέκνου.
Ἀπόκτηση τέκνου πῶς, κύριε
Ὑπουργέ; Ἀσφαλῶς δὲν τὸ
ἀγνοεῖτε. Γνωρίζετε ὅτι οἱ εὐνοού-
µενοι τοῦ νοµοθετήµατός σας θὰ
πληρώσουν µὲ λίγα σάπια εὐρω-
δολάρια τὰ δυστυχισµένα πλάσµα-
τα τοῦ Νεπάλ, γιὰ νὰ «ἀποκτή-
σουν» τέκνα. Μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ
κραυγαλέο ἔγκληµα, γιατί κλείνετε
τὰ µάτια σας; Τὸ περίφηµο ∆ικα-
στήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
τοῦ ὁποίου τὴν καταδικαστικὴ τῆς
χώρας µας ἀπόφαση ἐπικαλεῖσθε,
δὲν τὰ γνωρίζει αὐτά; Αὐτὲς οἱ τα-
λαίπωρες γυναῖκες τοῦ Νεπάλ, ἢ
ὅποιας ἄλλης χώρας, δὲν ἔχουν
ἀνθρώπινα δικαιώµατα; Τί εἶναι;
∆ὲν εἶναι ἄνθρωποι;

Ἀπευθύνουµε ἔκκληση πρὸς τὸν
κύριο Πρωθυπουργὸ νὰ µὴ ἐπιτρέ-
ψει νὰ συντελεσθεῖ τὸ κυοφορούµε-
νο ἔγκληµα. Ἡ κυβέρνησή του, ποὺ
ἐπὶ µῆνες διαπραγµατεύεται µὲ
τοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσµοὺς καὶ
ἀρνεῖται νὰ παραδοθεῖ ἀµαχητὶ στὶς
ἐντολές τους γιὰ τὴν οἰκονοµία, για-
τί σπεύδει στὸ ζήτηµα αὐτό, ποὺ
πλήττει καίρια τὴν Παράδοσή µας,
νὰ ἐφαρµόσει τὶς ἐπιταγὲς τῆς
Εὐρώπης;

Χρειάζεται ὅµως καὶ κινητοποί-
ηση καὶ εἰρηνικὴ ἀντίδραση τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Στὰ δικά του χέρια
βρίσκεται ἡ ὑπόθεση. Ὁ καθένας
ἂς ἀναλάβει πλέον ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ τὶς εὐθύνες του. Ὥστε νὰ
ὑψωθεῖ τεῖχος ἀπόρθητο στὴν κατὰ
τοῦ τόπου µας καταστροφικὴ ἐπέ-
λαση.

Ὁµοφυλοφιλία: Ὕβρις
Νὰ ἐξομολογούμεθα ὅλες τὶς ἁμαρτίες

«Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται
αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάν. 20,23).

Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν κάποιων συγχωρήσετε τίς ἁμαρτίες, τούς
συγχωροῦνται καί ἀπό τόν Θεόν· ἄν κάποιων ὅμως τίς κρατήσετε ἀσυγ-
χώρητες, θά μείνουν γιά πάντα κρατημένες.

Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό ἔδωσε καί τήν ἐξου-
σία στούς Ἀποστόλους του καί αὐτοί στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας, νά συγχωροῦν τίς ἁμαρτίες μας.

Ἡ ἐξομολόγηση μέ τήν θεία μετάνοια εἶναι ἱ. Μυστήριο καί μάλιστα
ὑποχρεωτικό. Χωρίς μετάνοια καί ἐξομολόγηση Παράδεισο δέν βλέ-
πουμε.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (14-7) στά «Πνευματικά Γυμνά-
σματα» ἀναφέρεται στόν Μέγα Βασίλειο καί λέγει:

«οὐ πᾶσιν ἀποκαλύπτουσιν οἱ ἄνθρωποι, οὔτε τοῖς τυχοῦσιν, ἀλλά
τοῖς ἐμπείροις τῆς τούτων θεραπείας, οὕτω καί ἡ ἐξαγόρευσις τῶν ἁμαρ-
τημάτων γίνεσθαι ὀφείλει ἐπί τῶν δυναμένων θεραπεύειν, κατά τό γε-
γραμμένον, ὑμεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζετε.
Τουτέστιν αἵρετε διά τῆς ἐπιμελείας».

Νά τί λέγει. Ὅταν εἴμαστε ἄρρωστοι δέν πηγαίνουμε στόν ὁποιοδή-
ποτε γιατρό, γιά νά μᾶς κάνη καλά, ἀλλά στόν ἔμπειρο καί τόν ἱκανό.
Ἔτσι καί γιά τίς ἁμαρτίες σου, θά πᾶς σέ αὐτόν πού εἶναι ἔμπειρος καί
ἱκανός σύμφωνα μέ τό τοῦ Ἀπ. Παύλου: Ἐσεῖς οἱ δυνατοί τίς ἀδυναμίες
τῶν ἀδυνάτων νά βαστάζετε.

Γι᾽ αὐτό συνεχίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος: Ὅπως ὁ Τωβίας, ὁ γιός τοῦ Τω-
βίτ, ὅταν ἤθελε νά πάῃ στό Ράγος τῆς Μηδείας, δέν τόλμησε νά πάῃ μό-
νος του, ἀλλά ζήτησε καί βρῆκε ἄνθρωπο πιστό καί φρόνιμο, γιά νά τόν
ὁδηγήση (ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ Ἄγγελος Ραφαήλ) καθώς ὅταν ἔφευγε ὁ πα-
τέρας του τοῦ εἶπε: «Ζήτησον ἄνθρωπον, ὅς συμπορεύσεταί σοι» (Τω-
βίτ ε´). Πόσο μᾶλλον ἐσύ ἀδελφέ, λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ἔχεις ἀνάγ-
κη ἀπό ἕνα πιστό καί ἔμπειρο πνευματικό, γιά νά σέ ὁδηγήση στόν δρό-
μο τῆς σωτηρίας.

*  *  *
Πρέπει ὅμως νά ἐξομολογούμεθα ὅλες τίς ἁμαρτίες μας.
Ὁ τεσσαρακοστός ἔνατος ψαλμός (ΜΘ´) λέγει:
«…ἐλέγξω σε, καί παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τάς ἁμαρτίας

σου» (Ψαλμ. μθ´ 21).
Λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:
«Ὅτι πρέπει νά ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας καί μάλιστα ὅλες.

Διότι, λέγει ὁ Κύριος, ἐάν κρύψης ἐδῶ τίς ἁμαρτίες σου, γνώριζε ὅτι ἐκεῖ
τήν ὥρα τῆς κρίσεως ἔχεις νά τίς παρουσιάσης ὅλες, μπροστά σέ ὅλους
τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους, Αὐτές ὅλες οἱ ἀνεξομολόγητες
ἁμαρτίες σου θά σέ γελοιοποιήσουν σέ ἐκεῖνο τό παγκόσμιο κριτήριο».

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔλεγε:
«νὰ εὑρίσκετε πνευματικὸν καλὸν γραμματισμένον, ἐνάρετον, νὰ ἐξο-

μολογῆσθε καὶ νὰ λέγετε ὅλα σας τὰ ἁμαρτήματα. Νὰ ἔχης 100
ἁμαρτίας καὶ νὰ εἰπῆς τὰς 99 εἰς τὸν πνευματικόν, καὶ μίαν νὰ μὴ φα-
νερώσης, ὅλες σου ἀσυγχώρητες μένουν. Καὶ ὅταν κάμνης τὴν ἁμαρτίαν,
τότε πρέπει νὰ ἐντρέπεσαι, καὶ ὅταν ἐξομολογῆσαι, πρέπει νὰ μὴ ἔχης
καμμίαν ἐντροπήν. 

Μία γυναῖκα ἐπῆγε νὰ ἐξομολογηθῆ εἰς ἕνα ἀσκητήν. ῾Ο ἀσκητὴς
εἶχεν ἕνα ὑποτακτικὸν ἐνάρετον. Λέγει ὁ ἀσκητὴς τοῦ ὑποτακτικοῦ
του· Πήγαινε, νὰ ἐξομολογηθῆ ἡ γυναῖκα. ῾Ο ὑποτακτικὸς ἐμάκρυνεν
ἕως ὁποὺ ἔβλεπε, μὰ δὲν ἤκουεν. ᾿Εξωμολογήθηκε ἡ γυναῖκα καὶ ἔφυ-
γε. ῞Υστερα ἔρχεται ὁ ὑποτακτικὸς καὶ λέγει· Γέροντα, εἶδα ἕνα
παράδοξον θαῦμα. ᾿Εκεῖ ὁποὺ ἐξωμολογεῖτο ἡ γυναῖκα, ἔβλεπα ὁποὺ
ἔβγαιναν φίδια μικρά· βλέπω καὶ ἐκρέματο ἕνα μεγάλο· ἔκανε νὰ βγῆ,
καὶ πάλιν ἐτραβήχθη ὀπίσω. Λέγει ὁ ἀσκητής· Πήγαινε νὰ τὴν κράξης
νὰ ἔλθη ὀπίσω γλήγορα. Πηγαίνοντας ὁ ὑποτακτικὸς τὴν εὗρεν ἀπο-
θαμένην. Γυρίζει ὀπίσω καὶ τὸ λέγει τοῦ γέροντός του. Αὐτὸς μὴ
δυνάμενος νὰ ἐννοήση τὸ θαῦμα, παρεκέλεσε τὸν Θεὸν νὰ τοῦ φα-
νερώση, ἄν ἡ γυναῖκα ἐσώθη ἤ ἐκολάσθη. Καὶ φαίνεται ἔμπροσθέν του
μία ἀρκούδα μαύρη καὶ τοῦ λέγει: «᾿Εγὼ εἶμαι ἐκείνη ἡ γυναῖκα ὁποὺ
ἐξωμολογήθηκα, καὶ δὲν σοῦ ἐφανέρωσα ἕνα θανάσιμον ἁμάρτημα
ὁποὺ εἶχα πράξει, καὶ διὰ τοῦτο ὅλα μου τὰ ἁμαρτήματα ἔμειναν
ἀσυγχώρητα, καὶ μὲ ἐπρόσταξεν ὁ Κύριος νὰ ὑπάγω εἰς τὴν κόλασιν νὰ
καίωμαι πάντοτε». Καὶ ἀμέσως ἐξῆλθε μία βρώμα ὡσὰν καπνὸς καὶ
ἐχάθη ἀπὸ ἔμπροσθέν του.

Διὰ τοῦτο, χριστιανοί μου, ὅταν ἐξομολογῆσθε, νὰ λέγετε ὅλα σας τὰ
ἁμαρτήματα καθαρά· καὶ πρῶτον νὰ εἰπῆς τοῦ πνευματικοῦ σου·
Πνευματικέ μου, θὰ κολασθῶ, διότι δὲν ἀγαπῶ τὸν Θεὸν καὶ τοὺς
ἀδελφούς μου μὲ ὅλην μου τὴν καρδίαν ὡσὰν τὸν ἑαυτό μου. Καὶ νὰ
εἰπῆς ἐκεῖνα ὁποὺ σὲ τύπτει ἡ συνείδησίς σου· ἤ ἐφόνευσας ἤ
ἐπόρνευσας ἤ ὅρκον ἔκαμες ψεύματα ἤ τοὺς γονεῖς σου δὲν ἐτίμησας
καὶ τὰ τούτοις ὅμοια».

Τί λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν Ὁμιλία του «ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΒ´ ΨΑΛ-
ΜΟΝ»

Θέλει ὁ Κριτὴς νὰ σ᾽ ἐλεήσει καὶ νὰ σοῦ χαρίσει τοὺς οἰκτιρμούς
Του. Ἀλλ᾽ ἂν σὲ βρεῖ ταπεινὸ μετὰ τὴν ἁμαρτία καὶ συντετριμμένο, νὰ
ἔχης κλάψει πολὺ γιὰ τὰ πονηρά σου ἔργα, τὰ ὁποῖα ἔγιναν κρυφὰ καὶ
τὰ ἐξομολογήθηκες χωρὶς ντροπή, νὰ παρακαλέσης τοὺς ἀδελφοὺς νὰ
κοπιάσουν μαζί σου γιὰ νὰ θεραπευτῆς (Ἰακ. 5, 16), ἂν σὲ δῆ ὅτι ἔγινες
τελείως ἀξιολύπητος, θὰ σοῦ χορηγήση πλούσια τὴν εὐσπλαγχνία Του.
Ἂν ὅμως δῆ καρδιὰ ἀμετανόητη, φρόνημα ὑπερήφανο, ἀπιστία ὅτι
ὑπάρχει μέλλουσα ζωή, ἀφοβία γιὰ τὴν κρίση, τότε γιὰ σένα προτιμᾶ
τὴν καταδίκη.

Καὶ σὰν ἕνας γιατρὸς ἐπιμελὴς καὶ φιλάνθρωπος προσπαθεῖ
προηγουμένως μὲ πλύσεις καὶ καταπλάσματα μαλακὰ νὰ ἐλατ-
τώσει τὸ πρήξιμο. Ἂν ὅμως δῆ νὰ μὴ ὑποχωρῆ καὶ τὸ ἐξόγκωμα
ν᾽ ἀνθίσταται καὶ νὰ σκληρύνεται, τότε ἀπορρίπτει τὸ λάδι καὶ τὸ
μαλακὸ τρόπο θεραπείας καὶ προτιμᾶ στὸ ἑξῆς τὴ χρήση τοῦ μα-
χαιριοῦ.

Χρησιμοποιεῖ λοιπὸν ἐλεημοσύνη στοὺς μετανοοῦντες, στοὺς δὲ
ἀμετανόητους χρησιμοποιεῖ τὴν τιμωρία.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8 - 15
Εὐαγγέλιον: Ματθ΄ ε΄ 14 - 19
Ἦχος. πλ.β΄– Ἑωθινόν: Ζ΄

∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(1ον)

Ἔχω ἀνά χεῖρας τήν ἀνακοίνω-
ση τῆς 16ης /3 /2011, τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ µας Πατριαρχείου καί τήν
ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µέ τήν
ὑπ᾿ ἀριθµ. 2361 ἀπό 23/6/1983,
οἱ ὁποῖες ἀποδοκιµάζουν τήν
«αὐτοανακήρυξιν δῆθεν χαρισµα-
τικῶν» καί τίς διδασκαλίες «περί
δῆθεν ἀπ᾿ εὐθείας διαλόγων»
αὐτῶν µέ τά ἱερά Πρόσωπα τῆς
Πίστεώς µας, ὅπως τῆς Παναγίας,
τοῦ Θεοῦ, τῶν ἁγίων κλπ.

Στήν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνα-
φέρεται ρητῶς ὅτι «ἡ συµµετοχή
ὀρθοδόξων εἰς τάς Ὀργανώσεις
αὐτάς (µέ τό ὄνοµα) «φωτισµέ-
νων» καί Ἀπολυτρωτικῶν
Σχολῶν (,) εἶναι ἀσυµβίβαστος
πρός τήν ἰδιότητα τοῦ µέλους
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Ἐπιπλέον, ἡ ἐγκύκλιος αὐτή ἐπιση-
µαίνει πρός τούς Σεβ. Μητροπολί-
τες µας καί τά ἑξῆς σηµαντικά:

«�Γνωρίσητε Ἡµῖν κατά πό-
σον εἰς τήν περιοχήν ὑµῶν ὑφί-
σταται πρόβληµα «Φωτισµέ-
νων»�».

Ἡ ἐγκύκλιος αὐτή τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ἀνακοινώθηκε,
ὅπως ἀναφέρθηκε, τήν
23/6/1983. Πέρασαν ἀπό τότε 32

ἔτη καί ἀτυχῶς οὐδένα δραστικό
µέτρο, συνοδικῶς, ἐλήφθη ἐκ µέ-
ρους τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιθέτως οἱ
«Σχολές» αὐτές ἰσχυροποιήθηκαν
καί ἔχουν τήν µακροχρόνια εὐλο-
γία Ἀρχιερέων καί ἱερέων µας,
ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἐνδιαφερό-
µενοι, κραδαίνοντες µάλιστα καί
τά ἐπαινετικά ἔγγραφα πρός
αὐτούς ἐκ µέρους ἐκκλησιαστικῶν
Ἀρχῶν καί ἀν δρῶν, πού βρίσκον-
ται στήν κατοχή τους. 

Μέ βάση αὐτά τά ἔγγραφα καί
ὡς ὑπεύθυνος στόν τοµέα τῶν
αἱρέσεων ἀπό τήν Προϊσταµένη
µου Ἀρχή, τόν Σεβασµιώτατο Μη-
τροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσό-
στοµο, προέβην σε σχετική ἔρευ-
να στόν τοµέα, ὅπου ἀνήκω,
ἀσφαλῶς ὄχι «πέραν τῶν πεδί-
λων» µου, προκειµένου νά ἀπο-
φύγω ἀτοπήµατα ἤ ὀλισθήµατα
λόγῳ ἐµπλοκῆς µου σέ ἄλλα
πνευµατικά πεδία καί κοινοποιῶ
τή γραπτή αὐτή ἀναφορά.

Εἶναι γνωστόν ὅτι ἐδῶ καί πολ-
λά ἔτη σέ πολλά ἄλλα µέρη τῆς
Ἑλλάδας, πιθανόν καί στήν Μη-
τροπολιτική µας περιφέρεια τοῦ
Περιστερίου (πού µᾶς ἀφορᾶ κα-
τά κύριο λόγο), δραστηριοποεῖται
θρησκευτικός σύλλογος µέ τήν
τρέχουσα ἐπωνυµία «Ὀρθόδο-
ξος Χριστιανικός Σύλλογος
Σχολῆς Παντανάσσης» ἤ καί

«Σχολή Παντανάσσης», µέ τίς
ακόλουθες δραστηριότητες:

∆ιοργανώνει ὡς σῶµα (ὡς
«Σχολή Παντανάσσης», ὄχι ἀτο-
µικῶς) θεῖες Λειτουργίες σέ ἀρκε-
τούς ἱερούς ναούς.

Ζητᾶ καί λαµβάνει τίς αἴθουσες
ἐκδηλώσεων τῶν Ἱερῶν ναῶν,
ὅπου ἐκεῖ τελεῖ ὡς σῶµα τίς δικές
του ἐκδηλώσεις, ὅπως διαλέξεις,
δεξιώσεις, ἐτήσιους ἀπολογι-
σµούς, κλπ, συχνά δέ µέ σχετικές
ἐγκωµιαστικές παρεµβάσεις πα-
ρευρισκοµένων κληρικῶν ὑπέρ
αὐτῶν.

Ἀξιοσηµείωτες παράµετροι
εἶναι ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές γί-
νονται ὡς σῶµα, µέ ρητή µνηµό-
νευση τῆς «Σχολῆς Παντανάσ-
σης» καί µέ µνηµόνευση τοῦ ὀνο-
µατεπώνυµου τῆς ἱδρύτριας
αὐτῆς τῆς κινήσεως, Κωνσταντί-
νας Ζολώτα.
Σηµειώσεις:

1. Κωνσταντίνας Εὐθ. Ζολώτα
«Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πατρός»,
σελ. 23, Ἔκδοσις «Ἀπολυτρω-
τικῆς Σχολῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου», Ἀθῆναι 1961.

2. Ἀρχιμανδρίτου Χαραλάμ-
πους Βασιλοπούλου «Οἱ φωτισμέ-
νες ξεσκεπάζονται», Ἐκδόσεις
«Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι,
1989.

Ὁ κλειδωµένος νοῦς τῶν κακοπροαίρετων αἱρετικῶν
Ἕνα ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα δῶρα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο εἶναι ὁ λό-

γος. ∆ιὰ τοῦ λόγου, ἐνδιάθετου καὶ προφορικοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐρευνᾶ
καὶ ἐκφράζει τὴν ἀλήθεια τὴν ὁποία καὶ βιώνει.

Ἔτσι µὲ τὸν λόγο ἀναπτύσσει συζητήσεις ἐπὶ διαφόρων θεµάτων καὶ
διὰ τῆς σκέψεως ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐρευνᾶ.

Τοῦτο ὅµως δὲν σηµαίνει πὼς ὅλες οἱ συζητήσεις εἶναι ἀναγκαῖες καὶ
ἐπιφέρουν ὠφέλεια. Ἀντιθέτως πρὸς τὶς ὀρθές, ὑπάρχουν καὶ οἱ βλα-
βερὲς καὶ µάταιες ποὺ ἀπαραιτήτως πρέπει ὁ ἄνθρωπος καὶ µάλιστα ὁ
πιστὸς νὰ τὶς ἀποφεύγει, γιὰ νὰ µὴ ζηµιωθεῖ. Αὐτὸ ἀκριβῶς βλέπουµε
νὰ συνιστᾶ ὁ Ἀπ. Παῦλος στὸν µαθητὴ τοῦ Τίτο καὶ φυσικὰ ἡ συµ-
βουλὴ αὐτὴ ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας· “Μωρᾶς ζητήσεις
καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ µάχας νοµικὰς περιίστασο, εἰσὶ γὰρ ἀνω-
φελεῖς καὶ µάταιοι”.

Ἂς ἐµβαθύνουµε ὅµως στὸ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ συζητήσεις, ποὺ τε-
λικῶς κάνουν κακό.

Γενικῶς πρόκειται περὶ τῶν µὴ σοβαρῶν συζητήσεων, ποὺ δὲν
ἔχουν κανένα οὐσιαστικὸ σκοπό. Οἱ συζητητὲς χάνουν τὸν χρόνο τους
καὶ τὴν ψυχραιµία τους, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ζηµιώνονται ψυχικῶς καὶ
ὄχι µόνον. Τέτοια θέµατα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν µὲ τὴν κα-
θηµερινότητα, τὴν πολιτικὴ καὶ τόσα ἄλλα ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς
ὅταν τελειώνουν, ἡ ἀτµόσφαιρα ἔχει ἠλεκτρισθεῖ καὶ τὴν θέση τῆς
χαρᾶς ἔχει καταλάβει ἡ ψυχρότης, ὁ θυµὸς ἢ καὶ αὐτὴ ἡ ἔχθρα.

Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ συζητήσεις ποὺ τελικῶς ὁδηγοῦν σὲ πράξεις
καὶ ἔργα ἁµαρτωλά. Ἐξάπτουν τὴν καλπάζουσα φαντασία µὲ τελικὸ
ἀποτέλεσµα τὸν µολυσµὸ τῆς ὅλης ὑπάρξεως. Πόσοι ἀλήθεια ξέπεσαν
σὲ βάραθρο καὶ σὲ πράξεις γιὰ τὶς ὁποῖες “αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν”,
ἀκριβῶς διότι ξεκίνησαν ἀπρόσεκτα ἀπὸ µία “ἁπλὴ συζήτηση”. Γι' αὐτὸ
εἶχε ἀπόλυτο δίκαιο σύγχρονος Γέροντας ποὺ συµβούλευε κυρίως νέ-
ους ἀνθρώπους: “Σὲ ὁποιαδήποτε συζήτηση δὲν µπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἡ
παρουσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ τὴν ἀποφεύγετε, ἢ ἐὰν ξεκί-
νησε νὰ τὴν σταµατᾶτε ἀµέσως”!

Ἀλλὰ δὲν εἶναι µόνο αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ συζητήσεις ποὺ ὁδηγοῦν
τὸν ἀπρόσεκτο ἄνθρωπο στὰ πνευµατικὰ βάραθρα καὶ στὴν κατασπα-
τάληση τῆς πολύτιµης ὑγείας, ὑπάρχουν καὶ ἄλλου εἴδους συζητήσεις
ποὺ θὰ φέρουν τὴν καταστροφὴ καὶ ὁ πιστὸς Χριστιανὸς θὰ πρέπει νὰ
ἀποφεύγει ὁλοσχερῶς. Εἶναι ἐκεῖνες ποὺ ἀναπτύσσονται µὲ ἀνθρώ-
πους ποὺ πεισµατικῶς ἀρνοῦνται τὴν ἀλήθεια. Μὲ ἀνθρώπους ποὺ
ἔχουν κάνει στάση ζωῆς τὸ “οὐ µὲ πείσεις κἄν µὲ πείσεις”. Χρειάζεται
ἆραγε νὰ τονίσουµε ὅτι στὴν κατηγορία αὐτὴ ὑπάγονται κυρίως οἱ κα-
κόδοξοι καὶ αἱρετικοὶ ποὺ δαιµονικῶς ἐπιµένουν στὴν πλάνη τους; Οἱ
ἄνθρωποι αὐτοὶ συζητοῦν ὄχι γιὰ νὰ µάθουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ καταστρέ-
ψουν ὅσους ἀπὸ ἄγνοια πέσουν ἐπάνω τους. Ἐξωτερικῶς προσπα-
θοῦν νὰ φαίνονται ἄψογοι καὶ εἰρηνικοὶ µὲ τὸ καµουφλὰζ τοῦ χαµόγε-
λου καὶ τῆς δῆθεν καλῆς συµπεριφορᾶς, ὅταν ὅµως κανεὶς τοὺς γνωρί-
ζει καὶ τοὺς ἀποκαλύπτει, τότε ξεσποῦν τὴν ἀπαίσια συµπεριφορά
τους ποὺ ταυτίζεται µὲ τὴν πλάνη τους.

Σὲ ὅλους µας εἶναι γνωστοὶ λίγο ἕως πολὺ οἱ Ἰεχωβίτες, οἱ προτε-
στάντες µὲ ὅλο τους τὸν ἀλλοπρόσαλλο συρφετό, καὶ γενικῶς οἱ τόσοι
κακόδοξοι ποὺ ἀνερυθριάστως τολµοῦν νὰ κτυποῦν τὶς θύρες τῶν
οἰκιῶν µας, γιὰ νὰ µᾶς δώσουν “τὰ φῶτα τοῦ σκότους”.

Ἡ ἐπιµονὴ καὶ ὁ φανατισµός τους, τὸ ὅτι µὲ τοὺς ὑπευθύνους ἐπὶ
τῶν θεµάτων αὐτῶν ποιµένες καὶ θεολόγους ἀρνοῦνται πεισµατικῶς
τὸν ἀποκαλυπτικὸ διάλογο, τοῦτο φανερώνει ὄχι ἁπλῶς µία “κλειδω-
µένη διάνοια”, ἀλλὰ ὅτι σὲ ἀρκετὲς τῶν περιπτώσεων ἀποτελοῦν κατὰ
τὸν χειρότερο τρόπο τοὺς πράκτορες τῶν ἀντορθοδόξων καὶ ἀνθελλη-
νικῶν δυνάµεων.

Τί θὰ κάνει ὁ ἁπλὸς Χριστιανὸς µπροστὰ σὲ τέτοιες καταστάσεις; Θὰ
ἐπιδιώξει νὰ ἀντικρούσει τὰ ἐπιχειρήµατά τους, γιὰ νὰ τοὺς κάµει νὰ
ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθόδοξη πίστη ἐντασσόµενοι καὶ πάλι στὸ Σῶµα
τῆς Ἐκκλησίας; Ἡ ἴδια ἡ πρᾶξις δείχνει ὅτι εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι δὲν
θὰ πειστοῦν. Καὶ τοῦτο, διότι δὲν ἐρευνοῦν γιὰ τὴν ἀλήθεια. Ἔχουν
βλασφηµήσει τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τοὺς ἔχει ἐγκαταλείψει ἡ χάρις καὶ
εἶναι ἀδύνατον νὰ ταπεινωθοῦν καὶ νὰ ὁµολογήσουν, ἂν καὶ γνωρί-
ζουν, ποῦ εὑρίσκεται ἡ ἀλήθεια.

Ἀλλὰ ἐδῶ κρύπτεται καὶ ἄλλος κίνδυνος. Ὁ ἁπλὸς πιστὸς ποὺ νοµί-
ζει ὅτι θὰ τοὺς πείσει, µὴ ὄντας κατηρτισµένος καὶ ἕτοιµος µὲ θεολογικὸ
ὁπλισµό, νὰ ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὰ δῆθεν ἐπιχειρήµατα καὶ τελικῶς νὰ
ἀπορροφηθεῖ ἀπὸ τὴν δίνη τῆς αἱρέσεως. Καὶ δυστυχῶς πολλὲς τέτοι-
ες περιπτώσεις ἕως σήµερα ἀριθµοῦνται.

Ἐπιτέλους, εἶναι καὶ θέµα ὑπακοῆς στὸν θεόπνευστο λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ἀπὸ τὴν στιγµὴ ποὺ ὁ Ἀπόστολος τονίζει “αἱρετικὸν ἄνθρωπον
µετὰ µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ”, δὲν µπορεῖς νὰ θεωρεῖς
τὸν ἑαυτόν σου ἀνώτερον τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἔχεις διαφορετικὴ
συµπεριφορά. Ἐὰν αὐτὸ συµβαίνει, τότε στὴν ψυχὴ ἐµφωλεύει
κρυπτὸς ἐγωισµὸς µὲ ἀποτέλεσµα τελικῶς ὁ ἄνθρωπος νὰ πέφτει ἐξ
αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς του, λειτουργώντας καὶ ἐδῶ οἱ πνευµατικοὶ νό-
µοι.

Ἂς γίνει κατανοητὸν πὼς ὁ αἱρετικὸς “ἐξέστραπται καὶ ἁµαρτάνει,
ὧν αὐτοκατάκριτος”. ∆ιεστραµµένος ἄνθρωπος καὶ κακῆς πίστεως συ-
ζητητὴς εἶναι ἀδύνατον νὰ πεισθεῖ καὶ νὰ µετανοήσει. Τραγικὸ παρά-
δειγµα ἐπ' αὐτοῦ οἱ Ἑβραῖοι, ποὺ ἐνῷ ἔβλεπαν µὲ τὰ ἴδια τους τὰ µάτια
τὸν Χριστὸ νὰ θεραπεύει καὶ νὰ ἀνασταίνει νεκροὺς καὶ νὰ ἐκδιώκει
δαιµόνια, αὐτοὶ διέστρεφαν τὴν πραγµατικότητα κραυγάζοντας πὼς
“ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιµόνια”.

Ἑποµένως ἂς µὴ δείχνουµε ἀφέλεια καὶ ἀνυπακοή. Ἀντὶ νὰ χάνουµε
τὸν πολύτιµο χρόνο µας µὲ ἀνωφελεῖς, ἐπιβλαβεῖς καὶ καταστροφικὲς
συζητήσεις ποὺ τελικῶς ὁδηγοῦν στὴν γέενα, ἂς ἐκµεταλλευόµαστε τὸ
δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὶς στιγµὲς τοῦ χρόνου µὲ ὅ,τι εὐάρεστο στὸν Κύριο.

Ἐὰν δὲ αἰσθανόµαστε τὴν ἀνάγκη συζητήσεως, ἔχουµε ἐνώπιόν µας
τόσα θέµατα ποὺ µᾶς µορφώνουν, εἰρηνεύουν, οἰκοδοµοῦν, ἐξαγιά-
ζουν.

Καὶ στὸ σηµεῖο αὐτὸ ὁδηγός µας ὁ θεόπνευστος λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ
ἑρµηνευτὲς αὐτοῦ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

Ἀρχιµ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

««ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΙΙΣΣ»»  ΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΕΕΝΝΗΗ
((ΤΤὸὸ  κκααττὰὰ  δδύύννααµµιινν))

Τώρα, ποὺ ὁ τόπος μας ἀντιμετωπίζει καὶ πάλιν κρισίμους
ὥρας, τὸ βιβλίον αὐτὸ εἶναι ὁ καλύτερος βοηθός μας εἰς τὴν κα-
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Σελὶς 4η 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Στὸ προηγούµενο δηµοσίευµά
µας, καλοί µου φίλοι, εἴπαµε γιὰ
τὴν ἀποτυχία. Καὶ εἴδαµε πλεῖστα
παραδείγµατα καταξιωµένων
ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ὅλοι
µας θαυµάζουµε, ποὺ ὡστόσο
γεύτηκαν γιὰ τὰ καλὰ τὴν ἀποτυχία
καὶ τὶς δύσκολες στιγµὲς στὴ ζωή
τους. 

Ὅµως πρέπει νὰ ποῦµε κάτι καὶ
γιὰ τὴν L κατάληξη ὅλων τῶν
ἀποτυχιῶν, δηλαδὴ γιὰ τὴν ἐπιτυ-
χία! Ἔτσι δὲν εἶναι; Καὶ ἰδιαίτερα
γιὰ τὸ τί κάνουµε µετὰ ἀπ’ αὐτήν.
Τότε ποὺ κατορθώσαµε νὰ φθά-
σουµε στὴν κορυφή, γιὰ τὴν ὁποία
τόσο πολὺ ἀγωνιστήκαµε. Γιὰ πα-
ράδειγµα θέλαµε πολὺ νὰ περά-
σουµε στὸ Πανεπιστήµιο. Κι αὐτὸ
τὸ κατορθώσαµε. Ἆραγε τί κάνου-
µε µετὰ ἀπ’ αὐτό; Ἂς τὸ δοῦµεL

* * *
Λοιπόν, τὸ πρῶτο ποὺ ἔχουµε

νὰ κάνουµε εἶναι, νὰ εὐχαριστή-
σουµε θερµὰ τὸν Θεό, γι’ αὐτὸ
τὸ ὁποῖο µᾶς ἔδωσε. Σὰν τὸν
εὐγνώµονα ἰαθέντα λεπρό, γεµά-
τοι εὐγνωµοσύνη, νὰ γονατίσουµε
εὐχαριστώντας Τον! Νὰ θυµη-
θοῦµε καὶ νὰ ποῦµε ἀπ’ τὰ βάθη
τῆς ψυχῆς µας, τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ
Ἀπ. Παύλου: «Χάριτι Θεοῦ εἰµί, ὅ
εἰµί»! ∆ηλαδή, ἀπὸ µόνος µου δὲν
εἶµαι τίποτα. Ὅ,τι εἶµαι στὴν χάρη
τοῦ Θεοῦ τὸ ὀφείλω. Ἀκτινοβολῶ
κάτι ἀπ’ τὴ δόξα Του. Γι’ αὐτὸ καὶ
Τὸν εὐχαριστῶ! Μόνιµα! Ἀκατά-
παυστα! 

Στὴ συνέχεια τὸ δεύτερο ποὺ
ἔχουµε νὰ κάνουµε εἶναι νὰ
εὐχαριστήσουµε ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ µᾶς βοήθησαν, µᾶς
συµπαραστάθηκαν καὶ βρέθη-
καν στὸ πλευρό µας. Ἡ εὐγνω-
µοσύνη µας καὶ σ’ αὐτοὺς νὰ εἶναι
παντοτινή!

Ἔπειτα νὰ στοχαστοῦµε τὴν
πραγµατικότητα τῆς ζωῆς. Μιὰ
πραγµατικότητα ποὺ µᾶς τὴν περι-
γράφει ὑπέροχα µὲ τούτους τοὺς
στίχους του ὁ Κωστῆς Παλαµᾶς:

«Ὅσα βουνὰ κι ἂν ἀνεβῆτε
ἀπ’ τὶς κορφές τους
θ’ ἀγναντεύετε ἄλλες κορφές,
ψηλότερες, μία ἄλλη πλάση ξε-

λογιάστρα.
καὶ τὴν κορφὴ σὰ φτάστε τὴν

ψηλότερη,
πάλι θὰ καταλάβετε πὼς βρί-

σκεστε

σὰν πρῶτα κάτου ἀπ’ ὅλα τ’
ἄστρα»!

Ὄντως κορυφαῖα λόγια!
* * *

Ἂς σταθοῦµε ἐδῶ λίγοL Τί
προκύπτει ἀπ’ τὴν προσεκτικὴ
ἀνάγνωσή τους;

Ὅτι ἡ ὅποια ἐπιτυχία (µας)
εἶναι ἀσφαλῶς σχετική!
Μία κορυφὴ ἀνεβήκαµε. Ἢ

ἔστω µία ἀκόµη. Πόσες ἄλλες δὲν
ὑψώνονται µπροστά µας! Κι ὅσο
ψηλότερα φθάνουµε, ὅσο δηλαδὴ
διευρύνονται οἱ ὁρίζοντές µας, τό-
σο ἀνακαλύπτουµε πὼς πλῆθος
ἄλλες κορυφὲς µᾶς περιστοιχί-
ζουν. Ναί!

Γιὰ νὰ τὸ ποῦµε πιὸ ἁπλά, δὲν
κάναµε τίποτ’ ἄλλο, παρὰ ἕνα
(ἀκόµη) σκαλοπάτι ἀνεβήκαµε, σὲ
µία σκάλα ποὺ δὲν ἔχει τελειωµό.
Ἢ περίπου!

Εἶναι σὰν νὰ πήγαµε ἀπ’ τὸ ∆η-
µοτικὸ στὸ Γυµνάσιο. Εἶναι ὁπωσ-
δήποτε µία κορυφὴ αὐτὴ στὴν
ὁποία ἀνεβήκαµε. Μία ἐπιτυχία.
Ὅµως πόσες ἄλλες δὲν ὑψώνον-
ται µπροστά µας! Τὸ Λύκειο, τὸ
Πανεπιστήµιο, τὸ µεταπτυχιακόL
Ἀκόµη καὶ µετὰ ἀπ’ τὸ µεταπτυχια-
κό, πόσα στ’ ἀλήθεια γνωρίζουµε;
Οἱ γνώσεις ἔφθασαν νὰ διπλασιά-
ζονται κάθε 10 χρόνια! Μιλᾶµε
πλέον γιὰ τὴν ἐξειδίκευση στὴ λε-
πτοµέρεια. Καὶ στὴ διὰ βίου ἐκπαί-
δευση. Ὁπότε;

Ὁπότε καὶ στὴν κορυφὴ πρέπει
νὰ συνεχίσεις νὰ ὀνειρεύεσαι. Νὰ
ὁραµατίζεσαι ἀκόµη πιὸ πολύ. Νὰ
µεθᾶς ἀπ’ τὴν πλάση τὴν ξελογιά-
στρα, ποὺ τώρα στὸ ὅποιο ὕψωµα
βρίσκεται, εἶναι ἀκόµη πιὸ γοητευ-
τική. Καὶ νὰ στοχεύεις τὴν ἑπόµενη
κορυφή. Οἱ δὲ κορυφές, πραγµα-
τικὰ δὲν ἔχουν τέλος!

Λένε: «Οἱ κορυφὲς ποτὲ δὲν
πρέπει νὰ φοβίζουν τοὺς ἀνθρώ-
πους. Ἕνα πρᾶγµα πρέπει µόνο
νὰ τοὺς φοβίζει. Νὰ µὴ πιστέψουν
ὅτι τὶς ἔφθασαν». Πολὺ σοφό!

Ὅτι ἀπαιτεῖται νὰ εἴµαστε
ταπεινοὶ καὶ ἁπλοὶ

µὲ τὴν ἐπιτυχία µας!
Πόσο σηµαντικὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ

λέει στὸ τέλος ὁ ποιητής! Ὅτι δη-
λαδὴ καὶ στὴν ψηλότερη κορυφὴ

νὰ φθάσουµε, στὸ Ἔβερεστ, ἂς
ποῦµε, τί θὰ ἔχουµε κατορθώσει;
Νὰ εἴµαστε ὅπως πρῶτα, ὅπως
τότε ποὺ ξεκινήσαµε, κάτω ἀπ’
ὅλα τ’ ἄστρα!

Ναί, κάτω ἀπ’ τὸν ἄπειρο καὶ
ἄφθαστο Θεό! Μὴ τὸ ξεχνᾶµε!

Τονίζει ὑπέροχα ὁ ἱ. Χρυσόστο-
µος: «Ὅσο εἶσαι σπουδαῖος, ἄλλο
τόσο νὰ εἶσαι ταπεινός. Ὅταν ἀνε-
βεῖς ψηλά, ἔχεις ἀνάγκη νὰ πάρεις
τὰ µέτρα σου, γιὰ νὰ µὴ πέσεις�».
Κι ἂν δὲν τὰ πάρεις; Τότε πραγµα-
τικὰ θὰ πέσεις. Καὶ ὁ πάταγος τῆς
πτώσης θὰ εἶναι µεγάλος, πολὺ
µεγάλος, ἀνάλογα µὲ τὸ ὕψος τῆς
κορυφῆς ποὺ ἔφθασες! Ἄρα ἡ τα-
πείνωση εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη.
Κι εἶναι ἡ µόνη ἡ ὁποία µπορεῖ νὰ
µᾶς κρατήσει ἐκεῖ ψηλά!

Νὰ γιατί ἔλεγε ὁ Γλάδστων: «Τί-
ποτα δὲν φοβήθηκα τόσο, ὅσο τὶς
ἐπιτυχίες µου»! Γιατί, εἶναι ἀλή-
θεια, πὼς οἱ ἐπιτυχίες πολλὲς
φορὲς µᾶς παρασύρουν. Μᾶς
ὁδηγοῦν στὴν ἔπαρση, τὴν ἀλαζο-
νεία, τὴν περιφρόνηση καὶ τὴν
ὑποτίµηση τῶν ἄλλων. Στὸν ἐγωι-
σµό, τὴν ὑπεροψία, τὴν µεγαλοµα-
νία. Στὴ σπατάλη χρηµάτων, δυ-
νάµεων, αἰσθηµάτων. Ὥς καὶ σ’
αὐτὴ τὴν ἔκπτωση τῶν ἀξιῶν ἀκό-
µη!

Ὁ ∆ηµοσθένης ἔλεγε: «Μεγάλες
κι ἀπροσδόκητες ἐπιτυχίες, πολλὲς
φορές, ὁδηγοῦν σὲ ἀνόητες πρά-
ξεις».

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ κι
αὐτὸ ποὺ πολὺ σοφὰ εἶπαν: «Ἡ
ἐπιτυχία ἐξαπατᾶ περισσότερους
ἀνθρώπους, ἀπ’ ὅ,τι ἡ ἀποτυχία».

* * *
Ὡς ἐπίλογο, παιδιά, δὲν βρῆκα

κάτι καλύτερο ἀπὸ τοῦτο τὸν ὑπέ-
ροχο λόγο καὶ πάλι τοῦ ἱ. Χρυσο-
στόµου, µέσα ἀπ’ τὸν ὁποῖο τονί-
ζεται ἡ µαταιότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀναφέρει: «Γιατί ἔχεις µεγάλη ἰδέα
γιὰ τὸν ἑαυτό σου; Σήµερα εἶσαι
πλούσιος, αὔριο φτωχός! Σήµερα
ὑγιής, αὔριο ἄρρωστος! Σήµερα
χαρούµενος, αὔριο λυπηµένος!
Σήµερα δοξασµένος, αὔριο περι-
φρονηµένος! Σήµερα νέος, αὔριο
γέρος! Μήπως κάτι ἀπ’ τὰ ἀνθρώ-
πινα παραµένει σταθερό;». Κατὰ
τὸν ἴδιο τρόπο, σήµερα εἶσαι ἐπι-
τυχηµένος σὲ κάτι! Αὔριο;

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 14ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗS

Ὁ Θεὸς τῆς Ἑλλάδος
καὶ οἱ «πεθαµένοι»
θεοὶ τῆς Εὐρώπης

Αὐτὲς τὶς ἡµέρες ἔγινε πολὺς
λόγος γιὰ τὴν Ἑλλάδα µας σὲ σχέση
µὲ τὴν Εὐρώπη, γιὰ τὰ κοινὰ στοι-
χεῖα, ποὺ µᾶς ἑνώνουν, γιὰ αὐτὰ
ποὺ µᾶς διαφοροποιοῦν, γιὰ τὸ
παρὸν καὶ τὸ µέλλον τῶν σχέσεών
µας καὶ πολλὰ ἄλλα συναφῆ.

Θὰ ἦταν σκόπιµο νὰ βλέπαµε λίγο
πιὸ πέρα ἀπὸ τὰ ζητήµατα τῆς ἐπι-
καιρότητος καὶ νὰ στεκόµασταν γιὰ
λίγο στὸ ποιὰ ἦταν ἡ Ἑλλάδα καί,
κυρίως, τὶ ἦταν αὐτὸ ποὺ τὴν διαφο-
ροποιοῦσε ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἔθνη
ἐπὶ τῆς γῆς.

Οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἀνέκαθεν ἕνας
βαθειὰ θρησκευόµενος λαός. ∆ὲν
ὑπάρχει οὔτε µία ἱστορικὴ στιγµή,
στὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες νὰ ἔχουν κα-
ταγραφεῖ ὡς ἄθεος ἢ ἄθρησκος
λαός. Ἀντιθέτως, ὅλος ὁ Ἑλληνικὸς
πολιτισµός, οἱ ἐπιστῆµες, οἱ τέχνες, ἡ
παιδεία, ἡ πολιτικὴ εἶχαν ὡς σηµεῖο
ἀναφορᾶς τὴν ἀναζήτηση τοῦ Θείου
καὶ τῆς Ἀλήθειας. Γι’ αὐτό, παρὰ τὸ
ὅτι εἶχαν καθιερώσει τοὺς θεοὺς
στοὺς ὁποίους ἦσαν πιστοί, ἔνιωθαν
πὼς κάτι ἔλειπε ἀπὸ αὐτὴν τὴν
ἀναζήτηση καὶ τὴν λατρεία καὶ γι’
αὐτὸ εἶχαν στήσει βωµὸ «τῷ
ἀγνώστῳ Θεῷ», Τὸν Ὁποῖο µόλις
γνώρισαν διὰ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου ἀποδέχθηκαν καὶ ἀκο-
λούθησαν.

Ἡ στάση αὐτὴ τῶν ἀρχαίων καὶ
σοφῶν προγόνων µας φαίνεται
ξεκάθαρα στὸ πολίτευµά τους καὶ
κυρίως στὴν νοµοθεσία τοῦ κράτους.
Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ καὶ ὁ σκο-
πός, ποὺ καθόριζε τὴν νοµοθεσία
τοῦ Σόλωνα ἦταν ἡ διαπαιδαγώγη-
ση, ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ λογική, τὰ
ὁποῖα ἐξασφάλιζε διὰ τῆς πειθοῦς
ἀλλὰ καὶ τῆς Θείας ∆ίκης.

Ὁ Σόλων φρόντισε νὰ ἐξουδε-
τερώσει τὴν πίεση τῶν πλουσίων
κατὰ τῶν φτωχῶν µέσῳ τῆς το-
κογλυφίας, µὲ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
τοὺς τόκους καὶ τὸν περιορισµὸ τῶν
ὀφειλοµένων χρεῶν.

Ὁ Σόλων διὰ νόµου ὑποχρέωσε
ὅλους τοὺς πολίτες νὰ µαθαίνουν
στὰ παιδιά τους µιὰ βιοποριστικὴ
τέχνη, προτρέποντας τοὺς πολίτες
του στὴν καταπολέµηση τῆς
φτώχιας µὲ τὴν χρησιµοποίηση
ὅλων τῶν ὑπαρχόντων µέσων
καὶ πόρων. Στὸ γεγονὸς αὐτὸ

ὀφείλεται κυρίως ἡ προαγωγὴ τῆς
βιοτεχνίας καὶ τῆς καλλιτεχνίας
στὴν Ἀθήνα στὸν ὕψιστο βαθµό.

Τὴν ἐκ διαµέτρου ἀντίθετη κοσµο-
θεωρία ἔχουν οἱ ∆υτικοί. Ὁ Θεὸς τὸν
ὁποῖο προβάλλει ἡ ∆ύση εἶναι ἄδι-
κος, τιµωρὸς καὶ ἀµείλικτος. Εἶναι ὁ
αἱµοδιψὴς Θεός, ποὺ κατὰ τὴν Πα-
πικὴ διαστρέβλωση θυσίασε τὸν
Μονογενῆ Υἱό Του, γιὰ νὰ ξεπλύνη
τὴν ντροπή, ποὺ τοῦ ἔγινε µὲ τὴν πα-
ρακοὴ τῶν Πρωτοπλάστων(!) Αὐτός,
ὁ Παπικὸς Θεὸς ἐπηρέασε ὅλη τους
τὴν κοσµοθεωρία καὶ κάποια στιγµή,
ὅπως ἦταν ἀπολύτως φυσιολογικό,
τὸν ἀποτίναξαν «θανατώνοντὰς»
τον. 

∆ὲν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, πὼς
πρώτη ἡ ∆ύση εἰσήγαγε στὴν
ἀνθρωπότητα τὴν ἔννοια τοῦ
ἀθεϊσµοῦ. Μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ ∆ια-
φωτισµοῦ, ὅπου κι ἂν συναντᾶται ἡ
ἀθεΐα ἀντιµετωπίζει τὴν κατακραυγὴ
καὶ τὴν ἀπόρριψη τοῦ κοινωνικοῦ
συνόλου. Μετὰ τὸν ∆ιαφωτισµὸ καὶ
καθὼς κέρδιζαν ἔδαφος στὴν ∆ύση
τὰ κινήµατα τοῦ ὀρθολογισµοῦ1 καὶ
τοῦ “ἀνθρωπισµοῦ”2, ἡ ἀθεΐα κα-
θιερώθηκε καὶ φθάσαµε στὶς ἡµέρες
µας νὰ ἀποτελεῖ θεµέλιο λίθο τῆς
ἐπιστήµης, τῆς πολιτικῆς, τῆς παι-
δείας καὶ τὸ χειρότερο, τῆς ἠθικῆς.
Ἐπειδὴ ὅµως «χωρὶς Θεὸ τὰ πάντα
ἐπιτρέπονται», ὅπως πολὺ σοφὰ
εἶχε πεῖ ὁ µεγάλος Ρῶσος συγ-
γραφέας Fyodor Mikhailovich Dosto-
evsky, φθάσαµε στὸν 21ο αἰώνα
ὅπου δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἀξίες, δὲν
ὑπάρχουν ἰδανικά, δὲν ὑπάρχει ἦθος
καὶ κυρίως ὅλα ἐπιτρέπονται στὸν
ἔχοντα τὴν ἐξουσία, ὅπως κι ἂν τὴν
ἔχει ἀποκτήσει.

Ὁ νόµος τῆς ζούγκλας, ποὺ
ἐπιβάλλει τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου
δὲν διαφέρει σὲ τίποτε ἀπὸ τὴν φιλο-
σοφία καὶ τὴν στάση ζωῆς, ποὺ
προβάλλει ἡ ∆ύση. Ὁ ἄνθρωπος τῆς
∆ύσης εἶναι ἕνα ὄν, ποὺ ἔχει κα-
ταστρέψει τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, µὲ
τὴν ὁποία εἶναι προικισµένος ἀπὸ
τὴν στιγµὴ τῆς συλλήψεώς του. Στὴν
θέση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ
ὑπάρχουν µόνο τὰ ἔνστικτά του καὶ
ἡ ἀκόρεστη ἐπιθυµία γιὰ τὴν ὁποι-
αδήποτε µορφὴ ἀπόλαυσης, ἀνεξ -
αρτήτως τιµήµατος.

Ὁ ∆υτικὸς νόµος τῆς ἐπιβολῆς τοῦ
ἰσχυροῦ ὁδηγεῖ στὰ παιχνίδια, ποὺ
ἐξαθλιώνουν καὶ καταδυναστεύουν
ὁλόκληρα ἔθνη καὶ κυρίως αὐτὰ στὰ
ὁποῖα ὁ λαὸς διασώζει τὴν πίστη καὶ
τὴν εὐσέβεια. Ὁ λόγος εἶναι πὼς

ἀποτελοῦν ἔλεγχο στὴν διε-
φθαρµένη ∆ύση, ποὺ δὲν ἀντέχει
κριτικὴ γιὰ τὶς πράξεις της.

Στὴν σηµερινὴ Ἑλλάδα, δυσ -
τυχῶς, ἀπὸ ὅτι φαίνεται δὲν
ὑπάρχει ἡ πίστη καὶ ὁ πόθος τῆς
Θείας ἀναζήτησης τῶν προγόνων
µᾶς, ἀλλὰ κυρίως δὲν ἔχει ἀποµείνει
ἴχνος εὐσέβειας ἢ φόβου Θεοῦ. Ἡ
υἱοθέτηση τοῦ ∆υτικοῦ τρόπου
σκέψης, µᾶς ὁδήγησε στὴν
ἀπώλεια τῆς λογικῆς ἀρχικὰ καὶ
κατόπιν τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητος.
Σήµερα εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ
διακρίνει κανεὶς τὴν Ἑλλάδα µας.
∆ὲν εἶναι εὔκολο νὰ δεῖ στοιχεῖα
ἔθνους σὲ ἕνα λαὸ µὲ ἀδρανοποι-
ηµένο πλήρως τὸ λογικὸ τµῆµα τοῦ
νοός του καὶ ταυτόχρονα παρα-
δοµένο στὴν ἀσύδοτη καὶ ἀχαλίνω-
τη κατανάλωση.

Νοµίζω πὼς ἡ µελέτη τῆς ἱστορίας
µας πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση καὶ
µετὰ ἀπὸ αὐτήν, ἔχει νὰ µᾶς διδάξει
πολλά. 

Μ.Β.
Σηµειώσεις:

1. Ὁ ὀρθολογισμός (ἢ ρασιονα-
λισμὸς) εἶναι ἡ συνολικὴ φιλοσο-
φικὴ κατεύθυνση, ποὺ ἀποδέχεται
ὡς γνώμονα καὶ ἀφετηρία τῆς
γνώσεως τὴ λογικὴ σκέψη. Σύμφω-
να μὲ τοὺς ὀρθολογιστὲς φι-
λοσόφους, ἡ γνώση μας γιὰ τὸν
κόσμο προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὸν
ἴδιο τὸν ὀρθὸ λόγο καὶ τὰ βασικά
του στοιχεῖα, ποὺ μποροῦν νὰ ἀνα-
ζητηθοῦν στὸ νοῦ μας. Ἀπὸ τὴν
περίοδο τοῦ Διαφωτισμοῦ ὁ ὀρθο-
λογισμὸς συνδέεται συνήθως μὲ τὴν
εἰσαγωγὴ τῶν μαθηματικῶν με -
θόδων στὴ φιλοσοφία, κυρίως μὲ τὸ
ἔργο τοῦ René Descartes (γνωστοῦ
στὴν Ἑλλάδα ὡς Καρτέσιου), τοῦ
Gottfried Wilhelm Leibniz καὶ τοῦ Ba-
ruch Spinoza.

2. Ὁ ἀνθρωπισμός (ἢ οὑμα-
νισμὸς) εἶναι ἕνα πνευματικὸ ρεῦμα,
ποὺ στόχευε στὴν πολιτιστικὴ καὶ
ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ θε-
οφοβικοῦ μοντέλου τῆς Δύσης, ποὺ
ἐπικρατοῦσε ὡς τότε. Χαρακτηρίζε-
ται ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ στὰ ἀρχαῖα
κείμενα ὡς ἕνα μοντέλο ζωῆς,
γραφῆς καὶ σκέψης. Χαρακτηρι-
στικὰ παραδείγματα οὑμανιστῶν
εἶναι οἱ Γεώργιος Τραπεζούντιος,
Θεόδωρος Γαζῆς, Βασίλειος Βησ-
σαρίων, Ἰανὸς Λάσκαρις, Βο -
κάκιος, Πετράρχης, Ἄλδος Μα-
νούτιος καὶ ἄλλοι.

Μετὰ τὴν ἐπιτυχία, τί;

1. Θά σᾶς ἑρμηνεύσω σήμερα,
ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν 9ο ψαλ-
μό. Ὁ ψαλμός αὐτός, ὅπως τόν
ἔχουμε σήμερα στήν Παλαιά Διαθή-
κη, τήν ὁποία χρησιμοποιοῦμε στήν
λατρεία μας – τήν Μετάφραση τῶν
Ἑβδομήκοντα (Ο )́, ὅπως τήν λέμε –, 
εἶναιπολύμεγάλος. Αὐτόσυμβαίνει
γιατί οἱ Ἑβδομήκοντα τόν μικρό
πρῶτα9οψαλμότόνἕνωσανμέτόν
10ο καί τόν παρουσίασαν ὡς ἕνα
ψαλμό. Ἔτσι ἀπό ᾽δῶ καί πέρα τά
δύο κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
τό Ἑβραϊκό καί τῶν Ἑβδομήκοντα
(Ο )́, διαφέρουν στήν ἀρίθμηση τῶν
ψαλμῶν κατά ἕνα ἀριθμό. Ὅμως τό
σωστό εἶναι ὅπως τό ἔχει ἡ μετά-
φραση τῶν Ἑβδομήκοντα (Ο )́, για-
τί καί οἱ δύο ψαλμοί 9ος καί 10ος
ἔχουν τήν ἴδια ἐπιγραφή καί οἱ στί-
χοι τους εἶναι κατά τήν σειρά τοῦ
Ἑβραϊκοῦ Ἀλφαβήτου, συνέχεια ὁ
ἕνας μέ τόν ἄλλο.

2. Ἐμεῖς γιά πρακτικό λόγο καί
γιά τόν λόγο ὅτι οἱ ψαλμοί, ἄν καί
ἑνοποιημένοι ἐσωτερικά, ὅμως
φαίνεται ὅτι ἔχουν διαφορετικό πε-
ριεχόμενο, θά ἑρμηνεύσουμε σή-
μερα τό πρῶτο μέρος τοῦ ψαλμοῦ.
Στό ἑπόμενο κήρυγμά μας θά σᾶς
ἑρμηνεύσω τό δεύτερο μέρος του,
αὐτό πού παλαιότερα φερόταν ὡς
10ος ψαλμός, ὅπως καί φέρεται σή-
μερα στό Ἑβραϊκό κείμενο.

3. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ μας,
πού κατά τήν ἐπιγραφή εἶναι ὁ
Δαυίδ, φαίνεται ὅτι ἐπιστρέφει νι-
κητής ἀπό πόλεμο ἐναντίον
ἐχθροῦ, ἐχθροῦ ἰσχυροῦ (στίχ. 7),
ὁ ὁποῖος ἐταλαιπώρησε τό ἔθνος
του (στίχ. 10.13.14). Καί ὅπως οἱ
βασιλεῖς τοῦ Ἰσραήλ πρίν πορευ-
θοῦν στήν μάχη προσεύχονταν
στόν Ναό, προσφέροντες θυσία,
γιά νά ἔχουν νικηφόρο ἀγώνα,
ἔτσι καί τώρα ὁ Δαυίδ, μετά τήν νι-
κηφόρο ἔκβαση τῆς μάχης του,
ἔρχεται στόν Ναό γιά νά εὐχαρι-
στήσει τόν Θεό γιά τήν νίκη. Εἶναι
ἀσφαλῶς χαρούμενος, γι᾽ αὐτό καί
πάλλοντας ἀπό χαρά λέγει ἀπό τήν
ἀρχή: «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύ-
ριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, εὐφραν-
θήσομαι καί ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί»
(στίχ. 2.3). Καί λέγει στήν συνέχεια
τήν αἰτία τῆς χαρᾶς του: «Ἐν τῷ
ἀποστραφῆναι τόν ἐχθρόν μου εἰς
τά ὀπίσω, ἀσθενήσουσι καί ἀπο-
λοῦνται ἀπό προσώπου σου» (στίχ.
4). Ἡ αἰτία τῆς χαρᾶς τοῦ ψαλμω-
δοῦ μας εἶναι ὅτι ὁ ἐχθρός ἐξαφα-
νίστηκε, δέν ὑπάρχει πιά κίνδυνος
ἀπ᾽ αὐτόν. Ὁ ἐχθρός ἦταν ἰσχυ-
ρός, εἶχε «ρομφαίας» καί «πό-
λεις», εἶχε «μνημόσυνον», εἶχε,
δηλαδή, ὄνομα δυνατό, ἀλλά τελι-
κά συντρίφθηκε· κατέπεσε μέ κρό-
το, «μετ᾽ ἤχου», ὅπως λέγει ὁ ψαλ-
μός μας (στίχ. 7)· νικήθηκε «εἰς τέ-
λος» (στίχ. 7), δηλαδή παντελῶς. 

4. Τήν ἧττα τοῦ ἐχθροῦ ὁ ποι-
ητής μας ἀποδίδει στόν Θεό, «ἀπό
προσώπου σου» Θεέ, λέγει (στίχ.
4). Ἐάν, ὅπως λέγει ἄλλος ψαλ-
μός, «οἱ ὀφθαλμοί Κυρίου ἐπί δι-
καίους καί τά ὦτα αὐτοῦ εἰς δέη-
σιν αὐτῶν» (33,16), ὅμως, ὅπως
λέγει ἐδῶ ὁ ψαλμός μας, «πρόσω-
πον Κυρίου ἐπί ποιοῦντας κακά
τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τό μνη-
μόσυνον αὐτῶν» (33,17)!

Ἡ νίκη κατά τοῦ ἐχθροῦ δέν ἦταν
μιά τυχαία ἔκβαση τῶν πραγμάτων,
μιά τυφλή φορά τῶν πραγμάτων,
ἀλλά ἦταν μιά ἄμεση ἐπέμβαση τοῦ
Θεοῦ, τοῦ δικαίου Κριτοῦ, ὁ Ὁποῖος
«κρινεῖ τήν οἰκουμένην ἐν δικαιο-
σύνῃ, κρινεῖ λαούς ἐν εὐθύτητι»
(στίχ. 9). Σάν δίκαιος Κριτής λοιπόν
ὁ Θεός εἶδε τίς καταπατήσεις τοῦ
δικαίου, πού ἔκανε ὁ ἐχθρός, καί
ἐπενέβηκε ἐναντίον αὐτοῦ καί ὑπέρ
τοῦ Ἰσραήλ. Ἔτσι ὁ βασιλεύς ποι-
ητής μας τήν νίκη του κατά τοῦ
ἐχθροῦ τήν ἀποδίδει στόν Θεό καί
Τόν εὐχαριστεῖ γἰ αὐτό μέ δοξολο-
γία στόν Ναό.

Ἀφοῦ δέ ὁ Θεός εἶναι δίκαιος Κρι-
τής καί δικαιώνει τούς δικαίους, γἰ

αὐτό, λέγει παρακάτω ὁ ψαλμός
μας, γίνεται «καταφυγή τῷ πένητι,
βοηθός ἐν εὐκαιρίαις, ἐν θλίψεσιν»
(στίχ. 10). Ὅλοι οἱ ἀδικούμενοι καί οἱ
θλιβόμενοι καταφεύγουν σ ̓Αὐτόν
καί ὁ Κύριος δέν τούς ἐγκαταλείπει.
Ἀλλά, γιά νά δώσει ὁ Θεός τήν βοή-
θειά Του στόν ἄνθρωπο, αὐτό προ-
ϋποθέτει ὁ ἄνθρωπος νά τήν ζητή-
σει· γἰ αὐτό καί λέγει ὁ ψαλμός μας
στόν Θεό ὅτι «οὐκ ἐγκατέλιπες τούς
ἐκζητοῦντάς Σε, Κύριε» (στίχ. 11). 

5. Καί τώρα ὁ ψαλμός μας γίνεται
παραινετικός. «Ἀπό τῆς προσευχῆς
εἰς παραίνεσιν τρέπει τόν λόγον ὁ
προφήτης», λέγει ὁ Χρυσόστομος.
Ὁ ψαλμωδός τώρα ἀπευθύνεται σέ
ὅλους τούς Ἰσραηλίτες καί τούς λέ-
γει: «Ψάλατε τῷ Κυρίῳ τῷ κατοι-
κοῦντι ἐν Σιών, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς
ἔθνεσι τά ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ»
(στίχ. 12). Ὅπως αὐτός ὁ ποιητής
ψάλλει τώρα καί δοξολογεῖ τόν Θεό,
θέλει καί ἄλλοι μαζί του νά δοξολο-
γήσουν τόν Θεό, «τόν κατοικοῦντα
ἐν Σιών», λέγει. Γιατί στήν Σιών; Τήν
Σιών ἐξέλεξε ὁ Θεός εἰς κατοικίαν
Ἑαυτῷ καί ἀπό ἐκεῖ ἀποστέλλει τήν
βοήθειά Του, ἀλλά καί διότι, ὅπως
λέγει ὁ προφήτης Ἡσαΐας, «ἐκ Σιών
ἐξελεύσεται νόμος καί λόγος Κυρί-
ου ἐξ Ἱερουσαλήμ» (2,3).

Ἀλλά γιατί οἱ Ἰσραηλίτες νά δο-
ξολογήσουν τόν Θεό; Γιατί ὁ Θεός
ἀφοῦ ἐτιμώρησε μέ ἧττα τούς
ἐχθρούς τους, γεγονός πού τώρα
ἑορτάζουν, ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ὁ
ἀνώτατος «γκωέλ» τους, εἶναι δη-
λαδή ὁ πλησιέστερος συγγενής
τους. Παλαιότερα, τό αἷμα ἑνός φο-
νευθέντος τό ἐκδικεῖτο ὁ στενότε-
ρος συγγενής (Γεν. 4,10. 9,5. Δευτ.
19,6. Ἀριθμ. 35,12. Ἀποκ. 6,10). Καί ὁ
Θεός λέγεται ἐδῶ ἀπό τόν ποιητή
τοῦ ψαλμοῦ ὅτι εἶναι ὁ ἐκδικητής
καί ἐκζητητής κάθε αἵματος πού χύ-
θηκε ἀδίκως: «Ὁ ἐκζητῶν τά αἵματα
αὐτῶν ἐμνήσθη, οὐκ ἐπελάθετο
τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων» (στίχ.
13). Ὁ Θεός λοιπόν ἀπεδείχθη ὁ πιό
στενός συγγενής τοῦ Ἰσραήλ, γιατί
ἐκδικήθηκε τά αἵματα τοῦ λαοῦ
Του, πού χύθηκαν ἀπό τούς
ἐχθρούς του σέ πολέμους ἐναντίον
του. Μέ πολλή ὅμως θλίψη, ἀλλά
καί πολλή εὐγνωμοσύνη στόν Θεό,
θυμᾶται ὁ ποιητής ὅλα τά κακά πού
ἔπαθε ἀπό τόν ἐχθρό του, τά ὁποῖα
ὀνομάζει μέ τήν λέξη «ταπείνωση»
(στίχ. 14), καί ἀπό τά ὁποῖα κακά τόν
ἔσωσε ὁ Θεός (στίχ. 14). 

6. Γιά τούς ἐχθρούς τοῦ ἔθνους
του, λέγει τελικά ὁ βασιλεύς μας
Δαυίδ, ὅτι ἔσκαψαν βαθύ λάκκο μέ
λάσπη («διαφθορά»), γιά νά θάψουν
βέβαια ἐκεῖ τόν Ἰσραήλ, ἀλλά βού-
λιαξαν αὐτοί ἐκεῖ («ἐνεπάγησαν
ἔθνη ἐν διαφθορᾷ ᾗ ἐποίησαν»,
στίχ. 16α). Καί οἱ ἐχθροί πάλι τοῦ
Ἰσραήλ ἔστησαν παγίδα ἐναντίον
του, ἀλλά σ ̓αὐτήν τήν παγίδα πιά-
στηκαν αὐτοί οἱ ἴδιοι («ἐν παγίδι
ταύτῃ ᾗ ἔκρυψαν συνελήφθη ὁ
πούς αὐτῶν», στίχ. 16β).

Τέλος, ὁ ψαλμωδός μας, γιά τά
ἔθνη, πού προξένησαν τόσα κακά
στό δικό του ἔθνος, πού εἶναι ἔθνη
ἁμαρτωλά, ζῶντα μακρυά ἀπό τόν
Θεό («τά ἐπιλανθανόμενα τοῦ
Θεοῦ»), εὔχεται νά ἐπιστρέψουν
στόν ἅδη («ἀποστραφήτωσαν εἰς
τόν ᾅδην», στίχ. 18), σάν νά λέγει
ὅτι γεννήθηκαν ἀπό τόν ἅδη καί ἄς
ἐπιστρέψουν λοιπόν στόν τόπο τῆς
καταγωγῆς τους. Ὅπως ὁ Ἀδάμ,
πού πλάστηκε ἀπό τήν γῆ καταδι-
κάστηκε γιά τήν ἁμαρτία του νά
ἐπιστρέψει στήν γῆ (Γεν. 3,19), ἔτσι
καί τά ἀσεβῆ ἔθνη, τά γεννήματα
τοῦ ἅδου («Σεώλ»), ἄς ἔχουν τόν
ἅδη ὡς τελική τους θέση. Κλείνει
ὅμως τό πρῶτο αὐτό μέρος τοῦ
ψαλμοῦ του ὁ φωτισμένος ποιητής
μας μέ τήν εὐχή νά δώσει ὁ Θεός
καί σ᾽ αὐτά τά ἔθνη νομοθέτην, γιά
νά ἀποκτήσουν καί αὐτά θεογνω-
σία: «Κατάστησον, Κύριε, νομοθέ-
την ἐπ ̓αὐτούς, γνώτωσαν ἔθνη ὅτι
ἄνθρωποί εἰσιν» (στίχ. 21).

Εὐχαριστήριος Ψαλμὸς
διὰ τὴν νίκην κατὰ ἑνὸς ἐχθροῦ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 9ος ΨΑΛΜΟΣ 
Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

Μετὰ τὶς παρελάσεις καὶ σχολεῖα τῆς... ὑπερηφάνειας;
«Μὴν ἀμελήσετε!
Πάρτε μαζί σας νερό.
Τὸ μέλλον μας ἔχει πολλὴ ξηρασία»
Μιχ. Κατσαρός, «Καρὰ Σαδδουκαίων»

Μάθαµε, ἐπιτέλους, ποιὸς εἶναι
«φωτισµένος δάσκαλος». Σύµφωνα
µὲ τὸν κ. Κουράκη ὅσοι δάσκαλοι δι-
δάσκουν τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδα-
γώγηση εἶναι φωτισµένοι.
Ἐλθὼν εἰς Μακεδονίαν, γιὰ νὰ
παραστεῖ στὴν παρέλαση τῶν
ὑπερηδέως ὑπερηφάνων, σὲ σχε-
τικὴ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε φι-
λοϋπερήφανη συνιστῶσα τοῦ ΣΥΡΙ-
ΖΑ, πέραν τῶν ἄλλων πεφωτισµέ-
νων λόγων του, δήλωσε ὅτι «ὀφεί-
λουµε νὰ ἐφαρµόσουµε τὴν ἀγωγὴ
στὴν ἐκπαίδευση πάνω στὴ διαφο-
ρετικότητα» διότι, «ἡ διαφορετικότη-
τα εἶναι πλοῦτος, τὰ παιδιὰ στὰ σχο-
λεῖα δὲν πρέπει νὰ αἰσθάνονται συ-
στολὴ καὶ φόβο».

Ὅσοι, δηλαδή, πιστεύουµε ὅτι
δὲν ξυπνάει ὁ Ἕλληνας, δὲν λυτρώ-
νεται ἀπὸ τὸν λήθαργο, ἂν δὲν τοῦ
θυµίσεις καὶ δείξεις ποιὲς εἶναι οἱ ρί-
ζες του, ἀπὸ ποῦ κρατάει ἡ φύτρα
του καὶ ἂν δὲν τοῦ δώσεις νὰ γευτεῖ
ἀπὸ τοὺς ἀθάνατους καρποὺς τοῦ
µοναδικοῦ στὸν κόσµο γενεαλογι-
κοῦ του δέντρου εἴµαστε... ἀφώτι-
στοι. Ὅσοι πρεσβεύουµε ὅτι «ἂν
εἶναι νὰ προκόψουµε σὰ λαός, δὲν
θὰ µπορέσουµε νὰ τὸ κατορθώ-
σουµε µακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη µας
καὶ τὴ γλώσσα µας» καὶ ὅτι «µονά-
χα µέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ δύο µπορεῖ νὰ
φυτρώσει κάτι ἀληθινὸ» εἴµαστε
σκοταδιστές.

(Οἱ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν φράσεις
εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ζήσιµου Λο-
ρεντζάτου «γιὰ τὸ Σολωµό»).

Εἶναι σίγουρο, θὰ ’ρθεῖ ἡ ὥρα,
ποὺ ὅσοι δάσκαλοι ἐπιµένουµε νὰ
διδάσκουµε τὸν... σκοταδισµὸ τῆς
Πονεµένης Ρωµηοσύνης καὶ νὰ
ἀρνούµαστε τὰ δηλητηριώδη
«φῶτα» τῆς διαφορετικότητας, θὰ
βρεθοῦµε ἐνώπιον τοῦ διλήµµατος:
ἢ ὑπακοῦς ἢ ἀπολύεσαι. Μὲ ἄλλα
λόγια, ἴσως δὲν εἶναι πολὺ µακριὰ ὁ
χρόνος, ὅπου θὰ κληθοῦµε οἱ δά-
σκαλοι, ποὺ πιστεύουµε στὸ Χριστὸ
καὶ θεωροῦµε τὴν πατρίδα µας τζι-
βαϊρικὸ πολυτίµητο, νὰ ἀπαντήσου-
µε στὴν ἐρώτηση τοῦ Κυρίου πρὸς
τοὺς ἀποστόλους:

«∆ύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὅ
ἐγὼ µέλλω πίνειν». Τότε θὰ φανεῖ
ποιοὶ εἶναι οἱ ἀληθινοὶ φίλοι Του,
αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀπαντήσουν στοὺς
ἐντὸς τῶν τειχῶν γενίτσαρους,
ὅπως ἀπάντησε ὁ ἥρωας Κυριάκος
Μάτσης, ἀητὸς ὑψιπέτης τῆς ΕΟΚΑ
κι αὐτός, στὸν κραταιὸ στρατάρχη
τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας,
Χάρτινγκ: «οὐ περὶ χρηµάτων τὸν
ἀγῶνα ποιούµεθα, ἀλλὰ περὶ
ἀρετῆς». (Μισὸ ἑκατοµµύριο λίρες,
ποσὸ τεράστιο, τοῦ πρόσφεραν γιὰ
νὰ προδώσει τὸν ἀγῶνα. Εἶναι δυ-
νατὸν νὰ δεχτεῖ τέτοιες προστυχιὲς
ἄνθρωπος ποὺ ἔλεγε «τότε µόνον
θὰ γίνει αὐτό, ὅταν πτώµατα τὰ
κορµιά µας τὰ πατήσουν». Στὸ ∆ί-
κωµο, τὸ Νοέµβριο τοῦ 1958,
ἀγγλικὰ πτώµατα «πάτησαν» τὸ
ἡρωικὸ κορµί του).

Βεβαίως, ὁ κ. Κουράκης, πρὶν γί-
νει ὑπουργὸς µελετοῦσε καὶ ἄλλα
καινὰ (ἢ κενὰ) γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση.
Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2013 ὑποστήρι-
ζε τὴν κατάργηση τῶν παρελάσεων
καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους ἀπὸ
«δράσεις». Τὸ 2012, τὸν Νοέµβριο,
σὲ ἄρθρο του στὴν «Αὐγὴ» µιλοῦσε
γιὰ χωρισµὸ Ἐκκλησίας-Κράτους,

γιὰ µετατροπὴ τοῦ µαθήµατος τῶν
θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογία,
γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ ὑποχρεωτι-
κοῦ ἐκκλησιασµοῦ τῶν µαθητῶν
(στὴν πράξη ἔχει καταργηθεῖ λόγῳ
ἀδιαφορίας τῶν δασκάλων), τὴν
κατάργηση τῆς πρωινῆς προσ -
ευχῆς στὰ σχολεῖα, τὴν ἀφαίρεση
τῶν εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὶς
σχολικὲς αἴθουσες.

Θυµόµαστε καὶ τὴν πρότασή του,
στὸ συνέδριο ποὺ ὀργάνωσε τὸ
ΑΠΘ µὲ θέµα «Ἐκκλησία καὶ ἀρι-
στερά», τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 γιὰ
ἐπιβολὴ φόρου, ὑπὲρ τῆς Ἐκκλη-
σίας, στοὺς πολίτες ποὺ δηλώνουν
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Μὲ λίγα λό-
για εἶχε ὅλα τὰ τυπικὰ προσόντα καὶ
τὰ «προοδευτικά»... µόρια, γιὰ νὰ
γίνει ὑπουργὸς Παιδείας. Καὶ ἔγινε.

Τώρα, ὄντας ἡ πατρίδα στὸ
χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ, εἰσηγεῖται νὰ
πᾶµε ἕνα βῆµα µπροστά: νὰ διδά-
σκεται στὰ σχολεῖα ἡ ὁµοφυλοφιλία.
(Ὁ σύγχρονος στῦλος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, µητροπολίτης Πειραιῶς Σερα-
φείµ, σὲ πρόσφατη ἐπιστολή του-
12 Ἰουνίου 2015- στὴν Ἱ. Κ. τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, τόνιζε µεταξὺ ἄλλων καὶ
τὰ ἑξῆς: «Ἡ δηµόσια προβολὴ τῆς
ὁµοφυλοφιλίας, ἐκτός τοῦ ὅτι προσ -
βάλλει τὴν δηµοσία αἰδῶ καὶ τὴν
θρησκευτική µας συνείδηση, στέλ-
νει πρὸς τοὺς νέους µηνύµατα ἀνώ-
µαλης σεξουαλικῆς συµπεριφορᾶς
καὶ ἀποτελεῖ τορπίλη στὰ θεµέλια
της ἑλληνικῆς οἰκογένειας καὶ τῆς
κοινωνίας µὲ τὸ ὀξὺ δηµογραφικὸ
πρόβληµα, ἀλλὰ καὶ αἰτία ψυχοπα-
θολογικῶν διαταραχῶν στὰ παιδιά,
ποὺ θὰ ἀνατραφοῦν ἀπὸ ὁµοφυλο-
φιλικὰ ζεύγη, ὅπως θὰ ἐπιδιωχθεῖ
στὸ ἑπόµενο στάδιο»). Γιὰ νὰ γίνει
καὶ αὐτὸ δουλεύουν πυρετωδῶς τὰ
παιδαγωγικὰ τµήµατα. Γνωρίζουν
οἱ ποικιλώνυµοι νεοταξίτες ὅτι τὰ
πάντα κρίνονται ἀπὸ τὴν προσωπι-
κότητα τοῦ δασκάλου. («Σχολεῖο
ἴσον δάσκαλος». Παλαµᾶς).

∆άσκαλος µὲ ρωµαίικο φρόνηµα,
κάνει τὸν σταυρό του, κλείνει τὴν
πόρτα τῆς αἴθουσας καὶ φροντίζει,
διακριτικά, «νὰ διδάσκει στὰ παιδιὰ
τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ». (Τοῦ ἁγίου
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη τὰ τελευταῖα
λόγια). Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ τὶς
παιδαγωγικὲς σχολὲς ἐξέρχονται
ἐκπαιδευτικοὶ µπουκωµένοι ἀπὸ τὰ
ξυλοκέρατα τῆς ἀπιστίας καὶ ἀφιλο-
πατρίας. Ἡ πλειονότητα τῶν καθη-
γητῶν τους εἶναι... κουρακόπαιδα,
ἄνθρωποι ποὺ ἑτοιµάζουν τὴν γενιὰ
τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ «θὰ σακα-
τέψει» τὰ παιδιά. «Τώρα θὰ σακα-
τευτοῦν πολλὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ ὁ
Καλὸς Θεὸς θὰ κρίνη ἀνάλογα. Θὰ
ἐξετάσει σὲ τί κατάσταση θὰ ἦταν,

ἂν δὲν τὰ ἐπηρέαζαν καὶ δὲν τοὺς
ἔκαναν κακό. Ὅµως ἐµεῖς χρειάζε-
ται νὰ κάνουµε πολλὴ προσευχὴ
γιὰ τὰ καηµένα τὰ παιδιά, ὥστε νὰ
ἐπέµβη ὁ Θεὸς νὰ τὰ βοηθήση καὶ
νὰ µὴ σακατευτοῦν, ἀλλὰ νὰ εἶναι
ὑγιέστατα πνευµατικὰ καὶ νὰ ἀπο-
κτήσουν ἀρετὲς» ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐ-
σιος. (Λόγοι Α΄, «µὲ πόνο καὶ ἀγά-

πη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο.
Ἔκδ. Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον»
Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεο-

λόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης,
σελ. 297).

Ἤδη στὰ σχολεῖα ὑπάρχει αὐτὴ ἡ
διάσταση. Οἱ νεώτεροι, παιδιὰ τῆς
παραλυµένης δεκαετίας τοῦ ’80, τοῦ
χαβαλέ, τῶν καταλήψεων, τῆς
ἥσσονος προσπάθειας, εἶναι οἱ δά-
σκαλοι τῶν... δράσεων. Ἡ Παιδεία γι’
αὐτοὺς εἶναι περίπου διασκέδαση.
(Ὁ Πλάτων ἔλεγε «τέρπειν καὶ διδά-
σκειν», ὅµως κάποιοι σταµατοῦν
στὸ «τέρπειν». Καὶ ἐπειδὴ «ἡδὺ τὸ
µηδὲν πράττειν» τὰ παιδιὰ τοὺς συµ-
παθοῦν. Ἐπαναλάµβανω δὲν φταῖνε
οἱ δάσκαλοι. Οἱ προοδευµένοι καθη-
γητές τους, τοὺς σακατεύουν καὶ
αὐτούς). Ἐµεῖς, οἱ παλαιότεροι, οἱ
παραδοσιακοί, οἱ ἐθνοκεντρικοί, θε-
ωρούµαστε ξεπερασµένοι, συντη-
ρητικοί, ὀπισθοδροµικοί. Μετὰ ἀπὸ
δέκα χρόνια, ὅταν θὰ ἔχουν συντα-
ξιοδοτηθεῖ (;) καὶ οἱ τελευταῖοι ...σκο-
ταδιστὲς καὶ στὰ σχολεῖα θὰ κυριαρ-
χοῦν οἱ... φωτισµένοι τοῦ Κουράκη,
τότε θὰ εἰσέλθουν ἀµαχητὶ ἀπὸ πόρ-
τες καὶ ὁλάνοιχτα παράθυρα ὅλες οἱ
«διαφορετικότητες». Οἱ, πρὸς τὸ πα-
ρόν, ὀνειροφαντασίες τοῦ κ. Κουρά-
κη θὰ πραγµατοποιηθοῦν καὶ µάλι-
στα θὰ βαφτιστοῦν µεταρρύθµιση,
σπουδαία καὶ τρανή, καὶ τὸ ζαλισµέ-
νο κοπάδι, ὁ ἑλληνόφωνος πληθυ-
σµός, θὰ χαίρεται καὶ θὰ καµαρώνει.
Γι’ αὐτό, λέω καὶ ξαναλέω, νὰ ὀργα-
νώσει ἡ Ἐκκλησία, ὅσοι Ἐπίσκοποι
συµµερίζονται τὴν ἀγωνία, «φροντι-
στήρια ἠθικῆς, χριστιανικῆς καὶ
ἐθνικῆς ἀγωγῆς»-λόγια τοῦ Καποδί-
στρια- γιὰ νέους καὶ ἀδιόριστους δα-
σκάλους καὶ δασκάλες. Σ’ αὐτὰ θὰ
µορφωθεῖ µία γενιὰ δασκάλων «δια-
κεκριµένων ἐπὶ φιλοθρησκεία καὶ
ἔρωτι πρὸς τὴν ἐθνικὴν γλῶσσαν καὶ
φιλολογίαν» ὅπως καὶ πάλι ὁ Κυβερ-
νήτης µᾶς κανοναρχεῖ. Ἀλλιῶς «θὰ
εἶναι δυσοίωνο τὸ µέλλον τῆς Ἑλλά-
δος καὶ ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνα-
τη».

Θυµήθηκα, κλείνοντας, κάτι ἀπὸ
τὸν τόπο µου, τὸ Μοσχοχώρι Πιε-
ρίας. Στὶς ὀνοµαστικὲς γιορτὲς
εὐχόµαστε «νὰ χαίρεσαι τὸ ὄνοµά
σου». Κι αὐτὸ γιατί τὴν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας πολλοὶ ἀλλαξοπι-
στοῦσαν, ἔχαναν τὸ ὄνοµά τους.
Εὔχοµαι νὰ µὴ χάσουµε τὸ ὄνοµά
µας µ’ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται. Τὸ ὄνο-
µά µας: Ἕλληνες, Χριστιανοὶ
Ὀρθόδοξοι.

Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου

Ἐμεῖς εἰς τὸν δρόμον μας
Ἡ ἀνθρωπότητα ἦταν πάντα ἕνα

καζάνι ποὺ βράζει. Τὴ διαφορὰ τοῦ
σήµερα ἀπὸ περασµένες ἐποχὲς
τὴν κάνει ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη τῶν
µέσων ἐπικοινωνίας. Σήµερα διατα-
ράσσει τὴν ἠρεµία µας καὶ ἕνας µε-
γάλος σεισµὸς ποὺ ἔγινε χθὲς
στὴν Ἰαπωνία. Ἄλλες ἐποχὲς
θὰ µαθαίναµε γἰ  αὐτόν ἔπειτα
ἀπὸ µῆνες ἢ καὶ χρόνια. Μόνο τὰ
πολὺ κοντινά µας γεγονότα µᾶς
ἀπασχολοῦσαν. Ἀπὸ τὸ ἀναβράζον
καζάνι τῆς ἀνθρωπότητας πετάγον-
ται γύρω διάφορα ἀντικείµενα, καλὰ
καὶ κακά, τὰ κακά, πολὺ περισσότε-
ρα. Ξεπετάγονται ἰδέες, κινήσεις, κι-
νήµατα, ἄνθρωποι παραδοξολόγοι,
ἀντιρρησίες, πολιτικάντηδες, λαϊκι-
στές, δηµαγωγοί, ἐπίδοξοι ἀναµορ-
φωτές.

Ξεπετάγονται φιλόσοφοι τῆς
ἀρνήσεως, ὑποστηρικτές τῆς ἀνηθι-
κότητας. Ἐπαναστάτες ποὺ θέλουν
νὰ ἀλλάξουν µὲ τὸ ζόρι τὴν κοινω-
νία, αὐτοδιόριστοι ἀναµορφωτὲς τοῦ
κόσµου. Ἀναρχικοί, ἀδίστακτοι δο-
λοφόνοι, κάποιοι µὲ ἀξιώσεις συγ-
γραφέων. Ξεπετάγονται ἀνωµαλίες
πάσης φύσεως, σεξουαλικὲς καὶ
ψυχικές.

Πολλοὶ σωστοὶ ἄνθρωποι δὲν βα-
ριοῦνται νὰ παρακολουθοῦν ὅλες
τὶς ἐκτροπὲς ἀπὸ τὸν σωστὸ δρόµο.
Νὰ τὶς καταγράφουν σὲ περιοδικὰ
καὶ ἐφηµερίδες (καὶ στὸν Ὀρθόδοξο
Τύπο). Νὰ ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία
τους γιὰ τὸ ποῦ βαδίζουµε, τὴν δια-
µαρτυρία τους, νὰ διερωτῶνται πῶς
ἐπιτρέπονται αὐτά, τί κάνουν οἱ

ἁρµόδιοι, ποῦ θὰ καταλήξει ἡ
ἀνθρωπότητα. Καταγράφουν µερι-
κοὶ (σωστοὶ ἄνθρωποι) ἀπίθανες
σεξουαλικὲς ἀνωµαλίες, περιφρό-
νηση τῆς ἠθικῆς κτλ. σὰν νὰ µὴ θέ-
λουν νὰ τοὺς ξεφύγει τίποτε.

∆ὲν ὑπάρχει ἀντίρρηση στὸ ὅτι
ὁρισµένοι ταγοί, ἡ ἡγεσία τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ἡγεσία τῆς ∆ικαιοσύ-
νης, ἡ ἡγεσία τῆς ∆ηµόσιας Ἀσφά-
λειας, πρέπει νὰ τὰ γνωρίζουν αὐτὰ
καὶ νὰ κάνουν κάτι γιὰ τὴν περιστολή
τους.

Ἐµεῖς οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι τῆς Πί-
στεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας δὲν χρει-
άζεται κατὰ τὴ γνώµη µου νὰ παρα-
κολουθοῦµε καὶ νὰ καταγράφουµε τί
κάνει ὁ κάθε διεστραµµένος καὶ τί
λέει ὁ κάθε ἀνάποδος ἄνθρωπος,
σὰν νὰ ζηλεύουµε ποὺ δὲν τὰ κά-
νουµε κι ἐµεῖς. Ἀντίθετα νά ἐπιση-
µαίνουµε τὰ καλὰ καὶ ἀξιέπαινα ποὺ
συµβαίνουν, νὰ µὴ τὰ θεωροῦµε
αὐτονόητα καὶ ἀνάξια νὰ µιλήσουµε
γι᾽ αὐτά, ἀλλὰ νὰ τὰ ἐπαινοῦµε, νὰ
τὰ µιµούµεθα καὶ νὰ τὰ προπαγαν-
δίζουµε:

- Ὑπάρχουν σήµερα πολλοὶ
ἄνθρωποι ποὺ ἐκκλησιάζονται τα-
κτικὰ καὶ συστηµατικά. Πόσο τοῖς
ἑκατὸ τοῦ πληθυσµοῦ εἶναι αὐτοί;
Ἂς ἀφήσουµε τὴ στατιστικὴ κατὰ µέ-
ρος. Ὑπάρχουν πολλοί. Οἱ ἐκκλη-
σίες γεµίζουν. Ὕψωσε τὴ φωνὴ
σου, γιὰ νὰ γίνουν περισσότεροι.

- Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ Ἕλληνες σή-

µερα ποὺ πορεύονται µὲ βάση τὴ
Χριστιανικὴ Ἠθική. Ἂν καὶ ἐπλεόνα-
σε ἡ ἀνοµία, ἐντούτοις καὶ στὸν το-
µέα τῆς τίµιας συναλλαγῆς καὶ στὸν
σεξουαλικὸ τοµέα ὑπάρχουν ἠθικοὶ
ἄνθρωποι. Ἄς ὑποστηρίζουµε πάν-

τα τὴ Χριστιανικὴ Ἠθική.
- Ὑπάρχουν ἄνθρωποι σή-

µερα στὴν Ἑλλάδα ποὺ κάνουν
πολλὰ παιδιά. ∆υστυχῶς εἶναι λιγό-
τεροι ἀπὸ ὅ,τι θὰ ἔπρεπε. Τὸ γένος
µας µειώνεται συνεχῶς. Ἀπειλούµε-
θα µὲ ἐξαφάνιση. Λέγεται ὅτι γίνον-
ται στὴ χώρα µας κάθε χρόνο
300.000 ἐκτρώσεις, δηλαδὴ παιδο-
κτονίες, ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ντροπὴ
γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ γιὰ τοὺς γιατροὺς
ποὺ τὶς κάνουν. Πάντως ὑπάρχουν
ἀρκετοὶ πολύτεκνοι, τοὺς ὑποστηρί-
ζει καί ἡ ΠΕΦΙΠ (Πανελλήνια Ἕνω-
ση Φίλων τῶν Πολυτέκνων). Κανέ-
νας πολύτεκνος δὲν µετάνοιωσε
ποὺ ἔκανε πολλὰ παιδιά. Ἂς τοὺς
ὑποστηρίζουµε ὅπου µποροῦµε. 

Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοὶ Ἕλληνες ἂς
κρατήσουµε ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ
στὸ σωστὸ δρόµο («τιµὴ σ᾽ ἐκείνους
ποὺ βαδίζουν γερὰ στὸ δρόµο τὸ
σωστὸ» λέει ἕνα τραγούδι τῆς Χρι-
στιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως). 

Καὶ κυρίως: - Ἀπορρίπτουµε µὲ
βδελυγµία τὴ διακοπὴ τῆς κυήσεως.
Εἶναι καθαρὴ δολοφονία. Τὴν ἀπα-
γορεύει καὶ ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη. 

- Ἀπορρίπτουµε ἀσυζητητὶ τὴν
ὁµοφυλοφιλία. Εἶναι ἀνωµαλία,
σαφὴς ἀνωµαλία καὶ µόνο ἀνωµα-
λία (Ὄχι «προτίµηση» καὶ κουραφέ-
ξαλα). ∆ὲν µᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ διά-
φορες νοµιµοποιήσεις ἀνωµαλιῶν
ποὺ γίνονται. Ἐµεῖς στὴν πορεία
µας. Οὔτε βέβαια καὶ τὶς ἑτεροφυλό-
φιλες ἀνηθικότητες ἐγκρίνουµε). Ἂς
ἐπισηµάνουµε τὸ σωστό, ὅπου
ὑπάρχει. Ἂς τὸ παινέσουµε, ἂς τὸ
ἐνισχύσουµε. Ἂς στιγµατίζουµε τὴν
ἁµαρτία. ΟΧΙ τοὺς ἁµαρτωλούς. Ἡ
συναίσθηση ὅτι βαδίζει κανεὶς στὸν
σωστὸ δρόµο εἶναι πηγὴ εὐτυχίας.
Τὸ τί γίνεται ἔξω ἄς µή κινεῖ τὴν πε-
ριέργειά µας.

Τοῦ κ. Θρασυβούλου Κετσέα, Ἰατροῦ

Μπορεῖς νὰ βοηθήσης
κι᾿ ἐσὺ τὸν πνευµατικὸν
ἀγῶνα τοῦ «᾿Ορθοδό ξου
Τύπου», ἂν θελή σης.
Γράψε κι᾿ ἐσὺ ἕνα ΝΕΟΝ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΝ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱ.
Μ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ἐξε-
δόθη ἡ ἀκόλοθος ἀνακοίνωσις ἐπ’
εὐκαιρίᾳ μουσικῶν ἐκδηλώσεων
ἐπὶ τῇ λήξει τῶν μαθημάτων τῶν
Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως. Τὸ Δελτίον Τύ-
που μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:

«Μουσικὲς ἐκδηλώσεις, µὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν µαθηµά-
των τοῦ σχολικοῦ ἔτους, πραγµα-
τοποίησαν κατὰ τὶς προηγούµενες
Κυριακὲς οἱ Σχολὲς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας στὸ Ἀγρί-
νιο καὶ στὴν Ἱερὰ Πόλη Μεσολογγί-
ου. Τὶς ἐκδηλώσεις τίµησε µὲ τὴν
παρουσία του ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ
Ἀκαρνανίας κ. Κοσµᾶς, ὁ ὁποῖος
κατὰ τὸ κλείσιµο ἀπένειµε τὰ πτυ-
χία καὶ τὰ διπλώµατα Βυζαντινῆς
Μουσικῆς στοὺς ἀποφοιτήσαντες
µαθητές... 

Ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης µας κ.
Κοσµᾶς, ἐπεσήµανε «τὴν αἰσιόδο-
ξη παρουσία τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι
ὕµνησαν τὸν Τριαδικὸ Θεὸ µὲ πα-
ραδοσιακά, ἁγνά, καθαρὰ τραγού-
δια καὶ µᾶς γέµισαν ἀπὸ χαρά». Τό-
νισε «ὅτι σήµερα ποὺ ἁπλώνεται ἡ
ρυπαρότητα, ἡ ἀναισχυντία, ἡ φιλη-

δονία καὶ ἡ διαστροφή, ὑπάρχουν
παλληκάρια τὰ ὁποῖα προσφέρουν
ἄρωµα εὐσεβείας, ὀρθοδόξου ὁµο-
λογίας ἀλλὰ καὶ ἁγνῆς παραδόσε-
ως τοῦ γένους µας, κρατώντας µὲ
ὅλα αὐτὰ σταθερὰ καὶ ἀπαραχάρα-
κτα τὴν ἐθνικὴ ἑλληνοχριστιανική
µας ταυτότητα�».

«...Ἂς κάνουµε ὅ,τι µποροῦµε.
Χάνεται τὸ Ἔθνος µας, τὸ βλέπου-
µε. Χάνεται ἡ Πατρίδα, ἀλλοτριώνε-
ται ἡ Ταυτότητα. Μέσα στὴν Ἑλλά-
δα νὰ γίνονται τέτοιες ἐγκληµατικὲς
ἐνέργειες καὶ ἐκδηλώσεις; Πρέπει ν’
ἀνησυχήσουµε καὶ νὰ κάνουµε ὅ,τι
µποροῦµε. Αὐτὸ εἶναι τὸ καθῆκον
µας. Νὰ στηριχθοῦν τὰ παιδιά µας,
νὰ ἐνισχυθοῦν, νὰ δεθοῦν µὲ τὴν
Ἐκκλησία, νὰ κρατηθοῦν στὰ ἰδανι-
κά, νὰ κρατηθοῦν στὸν καλὸ
ἀγῶνα, νὰ γίνουν πράγµατι ἀκέ-
ραια παιδιὰ ὁλοκληρωµένα, γιὰ νὰ
µπορέσουν νὰ προοδεύσουν καὶ
στὴν ἐπιστήµη τους καὶ στὰ γράµ-
µατά τους. Ἀλλὰ καὶ αὔριο νὰ γί-
νουν ἄξιοι πολίτες, προσωπικότη-
τες ὁλοκληρωµένες καὶ κατὰ πάντα
ὑγιεῖς, ποὺ θὰ δοξάζουν τὸν Τρια-
δικὸ Θεό, ποὺ θὰ δοξάζουν τὴν
Ἑλλάδα, τὴν Πατρίδα. Ποὺ θὰ κά-
νουν οἰκογένειες γνήσιες καὶ εὔρω-
στες καὶ σωστές, ποὺ θὰ γίνουν
ἄτοµα ποὺ θὰ διδάσκουν».

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς:
«…ἀλλοτριώνεται ἡ Ἑλληνορθόδοξη Ταυτότητά μας»

Ἡ Πανεπιστημιούπολις τῶν
Ἰωαννίνων ἂν καὶ ὠκοδομήθη εἰς
ἐκτάσεις τῆς Ἐκκλησίας οὐδέπο-
τε ἔχει συμβολικῶς ἐπιδείξει ὅτι
ἀναγνωρίζει αὐτὴν τὴν εὐεργε-
σίαν. Ὅπως ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τήν ἐφημ. «Πρωινὸς Λόγος
Ἰωαννίνων» τῆς 2ας Ἰουλίου ἐ.ἔ.:

«Σὲ πρόσφατη συνέντευξή του
ὁ πρώην ∆ήµαρχος Νικ. Γκόντας
ἔκανε ἀνάµεσα στὰ ἄλλα καὶ ἀνα-
φορὰ στὴν πανεπιστηµιούπολη
τῆς πόλης µας ὑπενθυµίζοντας ὅτι
ὁλόκληρος αὐτὸς ὁ χῶρος παρα-
χωρήθηκε ἀπὸ τὸν τότε ἐπίσκοπο
Ἰωαννίνων Σεραφείµ. Ἀπὸ µεριᾶς
Πανεπιστηµίου οὐδέποτε ἀποφα-
σίστηκε κάποια τιµητικὴ διάκριση
γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ὁραµατί-
στηκε τὴ λειτουργία τοῦ Ἱδρύµα-
τος σὲ ἕνα τόσο ὑποδειγµατικὸ
χῶρο. Αἴθουσα «Κάρολου Πα-
πούλια» ὀνόµασαν καὶ µάλιστα ὁ
συµπατριώτης µας εἶναι ἐν ζωῇ,
ἀλλὰ αἴθουσα ἀρχιεπισκόπου Σε-
ραφεὶµ δὲν εἴδαµε...».

Ἀχαριστία
πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν
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(2ον - τελευταῖον)
Ἐκείνη τὴν στιγµὴν ὅµως ἕνας

ἀπὸ τοὺς πειρατάς, ἀσφαλῶς εἶδε
κάποιο θαῦµα κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ
Ἁγιασµοῦ ἀπὸ τὸν ἅγιον Βλάσιον.
Κυρίως εἶδε τὸν σιδερένιον σταυρόν,
ποὺ ἔρριξεν ὁ Ἅγιος εἰς τὸ νερὸ τοῦ
ἁγιασµοῦ, δὲν ἐβούλιαξε, ἀλλὰ ἔµει-
νεν ὄρθιος εἰς τὸ νερὸ καὶ ἔλαµπε
σὰν τὸν ἥλιον· δι αὐτὸ ἀπευθυνόµε-
νος πρὸς τὸν ἀρχηγόν τους, τοῦ λέ-
γει µὲ σπασµένα Ἑλληνικὰ λόγια:
«Ὁ Θεὸς τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὁ
ἀληθινὸς Θεός». Τὸ ἐπανέλαβε τρεῖς
φορές. Καὶ τοῦ λέγει ἀφοῦ πῆγε κον-
τά του: «- Κοίτα, κοίτα, Ἀχµὲτ Ἀλή, ὁ
Θεὸς τῶν ὀρθοδόξων εἶναι ὁ ἀλη-
θινὸς Θεός...». «- Τί λέγεις, µωρέ;»,
τοῦ ἀπαντᾶ ἐκεῖνος. Καὶ ἀµέσως ὁ
Ἀχµὲτ Ἀλὴς ἐξαγριωµένος ἁρπάζει
τὴν σπάθα του καὶ τοῦ ἔκοψεν αὐτο-
στιγµῆς τὸ κεφάλι του. Ἀµέσως τότε
ὁ ἀρχιπειρατὴς αὐτὸς ἐδαιµονίσθη
περισσότερον καὶ ἄρχισε νὰ οὐρλιά-
ζη. Τρέχει κοντὰ εἰς τὸν ἅγιον Βλά-
σιον καὶ τὸν ἁρπάζει ἀπὸ τὰ µαλλιά,
τὸν ταρακούνησε ὡς ἄγριον θηρίον,
καὶ τοῦ λέγει: «Κοίτα, µωρέ, τί µὲ
ἔκανες νὰ κάνω. ∆ιὰ σένα σκότωσα
τὸ καλύτερό µου παλληκάρι, δι᾽ αὐτὸ
θὰ πεθάνετε ὅλοι σας». Καὶ ἀµέσως
δίδει διαταγὴν εἰς τοὺς συντρόφους
του πειρατάς καὶ τοὺς λέγει: «Σφάξα-
τέ τους ὅλους. Βαρᾶτε τους καὶ µὴ
ἀφήνετε κανένα ζωντανόν». Καὶ ἀµέ-
σως ἄρχισαν τὰ µαρτύρια, τὰ βασα-
νιστήρια καὶ οἱ σφαγές. Πρῶτον
ἔπιασαν τὸν ἅγιον Βλάσιον καὶ ἄρχι-
σαν νὰ τὸν κτυποῦν µὲ τὸν βούρ-
δουλα, ποὺ εἶχαν ὅλοι µαζί τους. Τὸν
ἐβασάνιζαν, ὅπως ἦτο ντυµένος µὲ
τὴν Ἀρχιερατικήν του στολήν. Τὸν
κάρφωναν µὲ τὰ σπαθιὰ τους εἰς τὸ
σῶµα του, τὸν τράβηξαν σέρνοντας
καὶ τὸν ἔδεσαν εἰς ἕνα δένδρο, συνε-
χίζοντας νὰ τὸν δέρνουν καὶ νὰ τὸν
κεντοῦν µὲ τὰ σπαθιά τους. Αὐτὸς δὲ
οὔτε ἀντιδροῦσε, οὔτε ἀντιλογοῦσε,
ἀλλὰ οὔτε ἐφώναζε ἀπὸ τοὺς πό-
νους ποὺ ἐδοκίµαζε ἀπὸ τὰ µαρτύ-
ρια. Ἐν συνεχείᾳ τὸν ἐκάρφωσαν µὲ
πέντε µεγάλα καρφιά, τὰ ὁποῖα τοῦ
τὰ ἐκάρφωσαν ἐπάνω εἰς τὴν καρδιὰ
του εἰς σχῆµα σταυροῦ. Τέλος δὲ τοῦ
ἔδωσαν τὴν χαριστικὴν βολὴν καὶ
τὸν ἔσφαξαν µὲ τὰ σπαθιά τους ὡς
ἀρνίον ἄκακον. Τὰ πέντε καρφιὰ
ἔµειναν καρφωµένα εἰς τὸ µαρτυρι-
κόν του σῶµα. Ἀργότερα οἱ
ἐπιζῶντες χριστιανοὶ, ὅταν ἔφυγον οἱ
ἄγριοι ἀνθρωποκτόνοι βάρβαροι,
καὶ εὗρον τοὺς ἐσφαγµένους, τοὺς
ἐνεταφίασαν ἀσφαλῶς σὲ κοινοτά-
φιον. Τὸν δὲ Ἅγιον τὸν ἐνεταφίασαν
χωριστὰ µαζὶ µὲ τὰ πέντε καρφιὰ εἰς
τὸ σῶµα του.

Κατὰ θείαν οἰκονοµίαν οἱ κηδεύ-
σαντες τὸν ἅγιον Βλάσιον ἐτοποθέ-
τησαν ἐντός τοῦ τάφου µία πέτρινη
πλάκα, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἔγραφαν τὴν
χρονολογίαν 1006, πρᾶγµα τὸ
ὁποῖον ἀποδεικνύεται, ὅτι τὸ 1006
ἐγένετο ἡ µεγάλη σφαγὴ εἰς τὰ Σκλά-
βαινα καὶ τὸ µαρτύριον τοῦ ἁγίου
Βλασίου κ.λπ. Ἡ πλάκα αὐτὴ µὲ τὴν
χρονολογίαν καὶ τὰ πέντε καρφιὰ

εὑρέθησαν ὕστερα ἀπὸ χίλια περί-
που ἔτη, ἤτοι τὸ 1923, ὅταν ἐγένετο
ἡ ἐκταφὴ τοῦ τάφου καὶ ἡ εὕρεσις
τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου. Μά-
λιστα δὲ τὰ καρφιὰ αὐτὰ δὲν ἦσαν
καθόλου σκουριασµένα, ἀλλὰ ἐφαί-
νοντο κατακαίνουργα! ∆υστυχῶς τὰ
ἱερὰ αὐτὰ κειµήλια, ποὺ εὑρέθησαν
εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἁγίου δὲν ὑπάρ-
χουν σήµερον. Συγχρόνως οἱ
ἀγριὰνθρωποι, ἀφοῦ ἐτελείωσαν µὲ
τὸν ἅγιον Βλάσιον, ἀµέσως ἐστρά-
φησαν ὅλοι πρὸς τοὺς ἄλλους
ἐγκλωβισµένους χριστιανούς. Καὶ
ἄρχισαν νὰ τοὺς βασανίζουν καὶ νὰ
τοὺς σφάζουν Κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κούς, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀκόµη καὶ
τὰ µικρὰ παιδιά. Κατόπιν µάζεψαν
ξύλα καὶ τὰς ξυλίνας εἰκόνας τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, χάλασαν τὰ πορτοπα-
ράθυρα τοῦ Μοναστηρίου καὶ ἄνα-
ψαν µεγάλη πυρκαϊά. Τὰ γυναικό-
παιδα βλέποντας ὅλα αὐτὰ τὰ φρι-
κώδη γεγονότα παραβέλαξαν. Τότε
ἕνας Κληρικός, ὁ πατὴρ Ἰγνάτιος ὁ
Ἱεροµόναχος, προσπάθησε νὰ ἡσυ-
χάση τὰ παιδιά, διὰ νὰ µὴ κλαῖνε καὶ
τοὺς ἔλεγε νὰ µὴ φοβηθοῦν τὰ µαρ-
τύρια καὶ τὸν µαρτυρικὸν θάνατον.
Τότε οἱ ἄγριοι πειραταί ἅρπαξαν τὸν
π. Ἰγνάτιον καὶ δέρνοντας αὐτόν, τὸν
ἔσυραν καὶ τὸν ἔρριψαν ἐπάνω εἰς
τὴν φωτιὰν καὶ κατεκάη ζωντανὸς ὡς
λαµπάδα. Εἶναι ὁ πρῶτος, ποὺ ἀπε-
τεφρώθη ἀπὸ τὴν φωτιάν. Ἄλλους
τοὺς τρυποῦσαν µὲ τὰ σπαθιὰ τους
εἰς τὴν πλάτην, εἰς τὴν κοιλίαν καὶ
ὅπου ἀλλοῦ ἤθελαν, Καὶ ἔτσι τοὺς
ἐβασάνιζαν µὲ µανίαν καὶ ἀγριότητα
καὶ τοὺς ἔσφαζαν. Πολλοὺς λαϊκούς,
ζωντανοὺς καὶ ἐσφαγµένους, τοὺς
ἔρριπταν εἰς τὴν φωτιὰν καὶ ἀπετε-
φρώνοντο. Πολλὰ ἀπὸ τὰ µικρὰ παι-
δάκια τὰ ἔσφαξαν, ἄλλα δὲ τὰ ἔπια-
ναν ἀπὸ τὰ µαλλάκια τους τὰ ἐσήκω-
ναν ἐπάνω καὶ τὰ ἔρριπταν εἰς τὴν
φωτιὰν καὶ κατεκαίοντο ζωντανὰ ὡς
λαµπάδες. Οἱ ἄλλοι πέντε πατέρες,
οἱ δύο Ἱεροµόναχοι καὶ οἱ τρεῖς Μο-
ναχοί, ἐσφαγιάσθησαν καὶ αὐτοὶ
ἀφοῦ πρῶτον τούς ἐβασάνισαν ποι-
κιλοτρόπως. Ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐβασά-
νισαν καὶ ἔσφαξαν ὅλους τούς ἐκεῖ
παρευρισκοµένους λαϊκούς, χωρὶς
νὰ τοὺς διαφύγη κανεὶς καὶ χωρὶς νὰ
λυπηθοῦν οὔτε τὰ µικρὰ ἀθῷα παι-
δάκια. Μετὰ ταῦτα ἐλήστευσαν τὸ
Μοναστήρι καὶ τὸ κατέστρεψαν καὶ
τελικὰ τὸ κατέκαυσαν ὁλοσχερῶς.
Φεύγοντας δὲ οἱ βάρβαροι σφαγεῖς
πῆραν µαζί τους ὅ,τι µποροῦσαν νὰ
σηκώσουν µὲ τὰ ζῷα τους καὶ αὐτοὶ
οἱ ἴδιοι ἐπάνω τους καὶ ἔφυγαν διὰ τὰ
πλοῖα τους, ἀφήνοντας ὀπίσω τους
καµµένη γῆ, σκοτωµένους ἀνθρώ-
πους µὲ ἀκέφαλα κορµιὰ καὶ ἕνα
ἀπέραντον νεκροταφεῖον.

Τὰ φρικτὰ αὐτὰ µαρτύρια καὶ τὴν
σφαγὴν τῶν ἀνθρώπων τῶν Σκλα-
βαίνων Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν καὶ τῶν
µικρῶν καὶ ἀθῴων παιδιῶν, τὰ εἶδε
ὅλα ἐν ὁράµατι ἡ Ἀθανασία Νεδέλ-
κου κατ᾽ ἐπανάληψιν τὴν 12ην καὶ
18ην Ἰανουαρίου 2005. Ἀλλά καὶ διὰ
τρίτην φορὰν εἶδε τὰ µαρτύρια
αὐτῶν τῶν ἁγίων Μαρτύρων καὶ

ἔφριξε. ∆ι αὐτὸ παρ᾽ ὀλίγον νὰ πε-
θάνη ἀπὸ τὴν καρδίαν της. Εἶδε καὶ
τὸ ὅλο συγκρότηµα τοῦ Μοναστηρί-
ου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς ἕνα µέ-
ρος πετρῶδες καὶ βραχῶδες, ὅπως
ἀκριβῶς εἶναι τὸ µέρος τῶν Σκλαβαί-
νων τῆς Ἀκαρνανίας. Οἱ πόρτες τοῦ
Μοναστηρίου ἦσαν στολισµένες µὲ
ἄνθη καὶ τριανταφυλλιές, πρᾶγµα τὸ
ὁποῖον ἀποδεικνύεται, ὅτι τὸ Μονα-
στήρι ἑώρταζε τὴν ἑορτὴν τῆς γεννή-
σεως τοῦ Τιµίου Προδρόµου, ποὺ
ἑορτάζεται τὴν 24ην Ἰουνίου.

Αὐτὸ τὸ ἄγονον καὶ πετρῶδες καὶ
ξηρὸν µέρος τῶν Σκλαβαίνων (ἐξ οὗ
καὶ Ξηρόµερον ὀνοµάζεται) ἐποτί-
σθη καὶ ἡγιάσθη ἀπὸ τὰ µαρτυρικὰ
αἵµατα τῶν Μαρτύρων καὶ ἡρῴων
τῆς Πίστεώς µας Κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν, ἀναδειχθέντες οὗτοι ἅγιοι
Μάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου ἡµῶν πί-
στεως. Ἐπικεφαλῆς τῶν ἁγίων
αὐτῶν Μαρτύρων ἦτο ὁ ἅγιος Βλά-
σιος ὁ Ἀκαρνάν. Ὡς προεξάρχων
τῆς πανηγύρεως ἐκείνης τῆς ἱστο-
ρικῆς βραδιᾶς, ὁ ἅγιος Βλάσιος, ἐγέ-
νετο καὶ πρωτοµάρτυς ἐκ τῶν σφα-
γιασθέντων ἐκείνων ἁγίων Μαρτύ-
ρων, σφαγιασθείς αὐτὸς πρῶτος
ἀπὸ ὅλους τούς ἄλλους ἁγίους Μάρ-
τυρας ἐκείνης τῆς βραδιᾶς, ξηµερώ-
νοντας ἡ 24η Ἰουνίου τοῦ 1006 µ.Χ.
δι αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος προηγεῖται µὲ τὰς
ὀφθαλµοφανεῖς ἐµφανίσεις του εἰς
διαφόρους ἀνθρώπους, τὸν ὁποῖον
βλέπουν νὰ περιφέρεται πέριξ τοῦ
ἱεροῦ Ναοῦ του, εἰς τὸ µέρος ἐκεῖνο,
ὅπου ἐσφαγιάσθη καὶ τὸ ἐπότισε µὲ
τὸ αἷµα του. Καὶ ἔτσι, ὡς ἔχων µεγά-
λην παρρησίαν, ἐνώπιον τοῦ θρό-
νου τοῦ Θεοῦ ὡς Ἱεροµάρτυς κάµνει
διάφορα θαύµατα καὶ προστατεύει
µὲ κάθε τρόπον τὸ χωρίον του, τοὺς
συγχωριανούς του καὶ τοὺς εὐλαβεῖς
προσκυνητάς του ἀπὸ διαφόρους
κινδύνους καὶ συµφοράς τοῦ βίου.

Μετὰ ἀπὸ τὴν πυρπόλησιν καὶ τὴν
ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴν τοῦ Μο-
ναστηρίου τοῦ ἁγίου Βλασίου καὶ τὴν
ὁµαδικὴν σφαγὴν τῶν κατοίκων τοῦ
χωρίου Σκλαβαίνων Κληρικῶν καὶ
λαϊκῶν, διελύθησαν τὰ πάντα, τὸ
Μοναστήρι καὶ τὸ χωριό. Τὸ χωριὸ
ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια συνεκρο-
τήθη πάλιν. Ὄχι ὅµως καὶ τὸ Μονα-
στήρι, τοῦ ὁποίου ἐχάθησαν τὰ ἴχνη
του τελείως. Ὕστερα δὲ ἀπὸ χίλια
περίπου ἔτη εὐδόκησεν ὁ πανάγα-
θος Θεός, νὰ µάθωµεν διὰ τὰ ἱστο-
ρικὰ καὶ φρικτὰ αὐτὰ γεγονότα τοῦ
χωρίου Σκλαβαίνων καὶ τοῦ Μονα-
στηρίου τῶν Εἰσοδίων  τῆς Θεοτό-
κου, ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἅγιον Βλά-
σιον τὸν Ἀκαρνάνα, κατὰ τὰς πολ-
λάς καὶ ὀφθαλµοφανεῖς ἐµφανίσεις
τοῦ Ἁγίου εἰς διαφόρους ἀνθρώ-
πους.

Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐγένοντο καὶ ἀπεκα-
λύφθησαν κατὰ θείαν οἰκονοµίαν,
πρὸς δόξαν καὶ τιµὴν τοῦ ἀγνώστου
αὐτοῦ ἁγίου Βλασίου καὶ τῶν σὺν
αὐτῷ ἁγίων Μαρτύρων πρὸς ὠφέ-
λειαν καὶ µετάνοιαν καὶ σωτηρίαν καὶ
ἄλλων πιστῶν καὶ εὐλαβῶν χρι-
στιανῶν.

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

Τοῦ  Ἀρχιµ. Αὐγουστίνου Κατσαµπίρη Ἐπιστολή κ. ∆ηµητρίου Θ. Κύρου,
Θεολόγου - Φιλολόγου

Γιά δύο ἀπό τά θέµατα, πού ἀπα-
σχόλησαν τά φύλλα 2069 («Μετά
τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου εἰς τήν Μακεδονίαν.
«Ἔκπτωτοι» ἐκηρύχθησαν οἱ Σεβ.
Μητροπολῖται Σερρῶν καί Ἱερισ-
σοῦ;», σσ. 1 καί 6) καί 2070 («Ὁ
Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος καί τό φρόνη-
µα τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος», σ. 8) γιά
τόν Κανονικό Ἐπίσκοπο τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί γιά τήν προσφώνηση
«Ἱερώτατε» ἀντί «Σεβασµιώτατε»
πρός τούς Μητροπολίτες ἀντίστοιχα,
θέλω νά καταθέσω τά παρακάτω
ἐνηµερωτικά:

Τό Ἅγιον Ὄρος ὑπάγεται ἀνέκα-
θεν ἐκκλησιαστικῶς καί πνευµα-
τικῶς στό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο
καί µνηµονεύεται τό ὄνοµα τοῦ ἑκά-
στοτε Πατριάρχη. Οἱ λέξεις «Ἁγίου
Ὄρους» ἀναγράφονται στόν τίτλο
τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ (Ἱερισ-
σοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαµερίου)
γιά ἱστορικούς καί µόνο λόγους, τούς
ἑξῆς: Κατά τή Βυζαντινή ἐποχή
(ἴσως ἀπό τόν 12ο αἰ.) στόν τότε
Ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ ἀνατέθηκε ἡ
πνευµατική ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καί πῆρε τόν τίτλο «Ἱερισσοῦ
καί Ἁγίου Ὄρους». Ἡ δικαιοδοσία
ὅµως αὐτή ὑπῆρξε αἰτία διενέξεων
µεταξύ τοῦ ἐπισκόπου καί τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν, διότι συχνά ὁ Ἐπίσκοπος
ἐπενέβαινε ἀπρόσκλητος στίς ὑπο-
θέσεις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παραγκω-
νίζοντας τόν Πρῶτο τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, καί παρέτεινε τήν παραµονή
του ἐκεῖ γιά πολύν καιρό. Γιά τή διευ-
θέτηση τῶν συχνῶν διενέξεων ἐκδό-
θηκαν ἀπό βυζαντινούς αὐτοκράτο-
ρες καί οἰκουµενικούς πατριάρχες
χρυσόβουλα καί σιγίλλια µέ σκοπό
τή διασφάλιση τῆς διοικητικῆς αὐτο-
τέλειας τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τόν
καθ ο ρισµό τῶν δικαιοδοσιῶν τοῦ
Πρώτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τοῦ Ἐπι-
σκόπου Ἱερισσοῦ, ὅπως π.χ. σιγίλ-
λιο τοῦ Πατριάρχη Ἀντωνίου τό
1392. Εἰδικά τό 1622 ἐκδόθηκε σι-
γίλλιο ἀπό τόν Πατριάρχη Κύριλλο
Λούκαρη, µέ τό ὁποῖο ἀπαγορευό-
ταν στόν Ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ «θεω-
ρεῖν τό Ἅγιον Ὄρος ὡς ἰδίαν αὐτοῦ
Ἐπαρχίαν» καί ὁριζόταν οἱ Μονές νά
ἐξαρτῶνται ἀπευθείας ἀπό τό
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί µόνο
νά µνηµονεύεται τό ὄνοµα τοῦ Ἐπι-
σκόπου Ἱερισσοῦ κατά τίς Ἱερές
Ἀκολουθίες (βλ. Χ.Γ. Πατρινέλη,
Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαµε-
ρίου, Μητρόπολις, στή Θρησκευτική
καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, τόµος
6ος, σσ. 788 καί 789, µέ παραποµ-
πή στήν Ἐπιστηµονική Ἐπετηρίδα
Βυζαντινῶν Σπουδῶν ∆΄, σ. 215, καί
ΣΤ΄, σσ.243, 249 καί 274-275, καί
στά «ΕΛΛΗΝΙΚΑ», τόµος Γ΄, σ. 51).
Ἀργότερα ὁ Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ
καί Ἁγίου Ὄρους ἔπαυσε νά ἔχει δι-
καιοδοσίες στό Ἅγιον Ὄρος καί παρ -
έµεινε ὅµως µέσα στόν τίτλο καί τῆς
Ἐπισκοπῆς Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου
Ὄρους (ἕως τό 1924) καί τῆς Μη-
τροπόλεως Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου
Ὄρους (µέχρι τό 1940) καί τῆς (µετά
τή συγχώνευση µέ τή Μητρόπολη
Ἀρδαµερίου καί Γαλατίστης) Μητρό-
πολης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί
Ἀρδαµερίου (µέχρι σήµερα) µόνο
γιά ἱστορικούς λόγους. Ὅµως ἡ πα-
ραµονή αὐτή δυστυχῶς δηµιουργεῖ
σύγχυση καί προβλήµατα (π.χ. γε-
γονότα καί ἐκδηλώσεις, πού συµβαί-
νουν στή Μητρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγί-
ου Ὄρους καί Ἀρδαµερίου, οἱ ἐφη-
µερίδες καί οἱ τηλεοπτικοί σταθµοί τά
καταγράφουν ὡς συµβαίνοντα στό
Ἅγιον Ὄρος, ὅπως γίνεται καί µέ τά
ὀνοµαζόµενα Μεταλλεῖα Κασσάν-
δρας, πού οἱ δηµοσιογράφοι ψά-
χνουν νά τά βροῦν στή χερσόνησο
τῆς Κασσάνδρας (1ο πόδι τῆς Χαλ-
κιδικῆς), ἐνῷ αὐτά βρίσκονται στή
ΒΑ Χαλκιδική (κοντά στό 3ο πόδι
της).

Προσωπικά θά προτιµοῦσα, πρός
ἀποφυγή συγχύσεων, προβληµά-
των καί διενέξεων (χωρίς καµµιά, µέ-
χρι τώρα, ἀνάµειξη τοῦ ἑκάστοτε Μη-
τροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται µέ τά
προβλήµατα τῆς Μητροπόλεώς του
καί δέν διεκδικεῖ δικαιώµατα στό Ἅγιο
Ὄρος, τό ὁποῖο ἐπισκέπτεται κατά
διαστήµατα, κυρίως γιά συµµετοχή
σέ πανηγύρεις Μονῶν, καί γίνεται µέ
εὐχαρίστηση καί χαρά δεκτός) ἡ Μη-
τρόπολη Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί
Ἀρδαµερίου, µέ ἀπόφαση τῆς ∆ιαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καί τή σύµφωνη «δια-
γνώµη» τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου, νά µετονοµασθεῖ
«Ἱερισσοῦ, Ἀρδαµερίου καί Ἀρναί-
ας». (Σηµ.: Ἡ Ἀρναία, πρ. Λιαρίγκο-
βη, εἶναι ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς - Μη-
τροπόλεως ἀπό τά µέσα σχεδόν τοῦ
19ου αἰ.).

Ἡ προσφώνηση «Ἱερώτατε»
(πρός τόν Μητροπολίτη) δέν εἶναι
νέα οὔτε ὑποτιµητική καί ταπεινωτι-
κή. Τήν προσφώνηση αὐτή χρησι-
µοποιεῖ ἀνέκαθεν ὁ Οἰκουµενικός
Πατριάρχης ἀπευθυνόµενος σέ Μη-
τροπολίτες καί Ἐπισκόπους. Ἔχω
στό Ἀρχεῖο µου σέ φωτοτυπία Γράµ-
µατα τοῦ Πατριάρχη πρός τούς Μη-
τροπολίτες Θεσσαλονίκης καί Κασ-
σανδρείας καί πρός τούς Ἐπισκό-
πους Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους καί
Ἀρδαµερίου καί Γαλατίστης τοῦ
19ου αἰ., ὅπου ἀναγράφεται ἡ προσ -
 φώνηση αὐτή. Πιστεύω ὅτι αὐτή δέν
εἶναι ταπεινωτική, ἀλλά ταπεινή σέ
σχέση µέ τήν προσφώνηση «Σεβα-
σµιώτατε», ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στόν
ὑπερθετικό (ἀλαζονικό) βαθµό (χω-
ρίς νά ἐκφράζει πολλές φορές τήν
πραγµατικότητα) τό σεβάσµιο ὕφος
καί ἦθος τοῦ Ἐπισκόπου, καί δέν
ἀντικαθιστᾷ τήν «καθιερωµένη»
προσφώνηση, ἀλλά ἀκολουθεῖ τόν
ἀπό αἰῶνες τρόπο προσφώνησης
ἀπό τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη.

Ἀπάντησις «Ο.Τ.»
Ἀξιότιµε κ. ∆ηµ. Κύρου,

σᾶς εὐχαριστοῦµε πολὺ διὰ τὴν
ἐπιστολήν σας. Ἡ ἐπιστολὴ σας εἶναι

ἰδιαιτέρως σηµαντική, διότι καταδει-
κνύει τὸ πρόβληµα τῆς συγχύσεως
τῶν δικαιοδοσιῶν, τὸ ὁποῖον δηµι-
ουργοῦν οἱ τίτλοι. Αὐτὸ ἐτονίσθη καὶ
εἰς τὸ ἄρθρον «Ἔκπτωτοι» ἐκηρύ -
χθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σερρῶν
καὶ Ἱερισσοῦ;», ὅταν µεταξὺ ἄλλων
ἐγράφη ὅτι ὑφίσταται καὶ σήµερα τὸ
πρόβληµα τῶν ἀλληλοεπικαλυπτο-
µένων τίτλων τῶν «Ὑπερτίµων καὶ
Ἐξάρχων», διὰ τὸ ὁποῖον οἱ περὶ τὸ
Οἰκ. Πατριαρχεῖον κωφεύουν, ἀλλὰ
καὶ ἐσεῖς οὐδόλως ἐθίξατε. 

Συγκεκριµένως ἐπὶ τοῦ ζητήµα-
τος τοῦ Μητροπολίτου Ἁγίου
Ὄρους. Ἐγράψατε ὅτι «Τὸ Ἅγιον
Ὄρος ὑπάγεται ἀνέκαθεν ἐκκλησια-
στικῶς καὶ πνευµατικῶς στὸ Οἰκου-
µενικὸ Πατριαρχεῖο». Αὐτὸ δὲν
ἰσχύει. Ἐκκλησιαστικῶς-διοικητικῶς
τὸ Ἅγιον Ὄρος ἦτο ἀνέκαθεν αὐτό-
νοµο. Πνευµατικῶς, ἰσχύει ἀκριβῶς
τὸ ἀντίθετον ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὁποῖο διε-
τυπώσατε, δηλ. ὅτι πάντοτε δικαιώ-
µατα εἶχε ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ
καὶ Ἁγίου Ὄρους, ὄχι ὅµως καὶ ὁ Πα-
τριάρχης, ὅπως θὰ καταδείξωµεν
ἀκολούθως. Εἰς τὴν ἐπίσηµον ἱστο-
σελίδα τῆς Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου
Ὄρους καὶ Ἀρδαµερίου ἀναγινώ-
σκοµεν:

«Εἰς τίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰῶνος ὁ
Μέγας Κωνσταντῖνος ἐπεσκέφθη
τήν περιοχήν διά τήν ἀναζήτησιν το-
ποθεσίας, ὅπου θά ἔκτιζε τήν Νέαν
Ρώµην, καί συνήντησε τόν ᾿Επίσκο-
πον ῾Ιερισσοῦ Μακάριον, ὁ ὁποῖος
τόν ἀπέτρεψε εἰς τά σχέδια του, ἐν
ὄψει τῆς ἱδρύσεως τοῦ ῾Αγίου
῎Ορους�

Πρῶτος Ἐπίσκοπος ἀναφέρεται ὁ
῞Αγιος Μακάριος ᾿Επίσκοπος
«῾Ερισσοῦ» κτίτωρ τῆς ̔ Ιερᾶς Μονῆς
Κωνσταµονίτου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.
Κατά τήν µακράν αὐτήν περίοδον
µέχρι σήµερον ἔχοµεν ἑξῆντα µόνον
γνωστούς Ἀρχιερεῖς�

Μετά τήν δηµιουργίαν τῆς ῾Αγιο-
ρειτικῆς Μοναχικῆς Πολιτείας, ὁπότε
ὁ ῎Αθως ὀνοµάζεται ῞Αγιον ῎Ορος, ὁ
τίτλος τῆς ᾿Επισκοπῆς γίνεται «῾Ιε-
ρισσοῦ καί ῾Αγίου ῎Ορους», διότι ἡ
Χερσόνησος τοῦ ῎Αθω ὑπήγετο
εἰς τήν ᾿Επισκοπήν ῾ΙερισσοῦL

῾Η ᾿Επισκοπή ὑπήγετο ὑπό τόν
Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης καί
ἀναφέρεται εἰς τό «Τακτικόν» τοῦ Λέ-
οντος Στ’ τοῦ Σοφοῦ. Εἰς τό τέλος τοῦ
13ου αἰῶνος ἀνεβιβάσθη εἰς Μητρό-
πολιν καί ὁ Μητροπολίτης ἀπέκτησε
τόν τίτλον τοῦ ὑπερτίµου.

Τό 1313 ἔχοµεν τήν ἀποκοπήν
τοῦ ̔ Αγίου ̓́ Ορους ἀπό τήν ̓ Επισκο-
πήν, ὁπότε καί περιορίζεται εἰς τήν
βορειοανατολικήν περιοχήν τῆς Χαλ-
κιδικῆς. Τό δέ ῞Αγιον ῎Ορος ὑπήχθη
ὑπό τόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην».

Τὸ Ἅγιον Ὄρος χίλια τριακόσια
χρόνια ὑπήγετο εἰς τὴν µόνην κανο-
νικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Μητροπολί-
του Ἱερισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους, ὡς
ἐπιχωρίου, µέχρις ὅτου εἰσήχθη ἡ
παράλληλη πνευµατικὴ δικαιοδοσία
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Πῶς ὅµως συν -
έβη αὐτό;

Εἰς τὸν δεύτερον τόµον τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ Καθ.
Βλ. Φειδᾶ, εἰς τὴν ἰδιαιτέραν ἑνότητα
περὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀναγράφεται
εὐκρινῶς ὅτι ἡ πρώτη ἀπόπειρα
ἀποσπάσεως τῆς δικαιοδοσίας καὶ
προσαρτήσεως αὐτῆς εἰς τὸν Οἰκ.
Πατριάρχην, ἦτο -πολιτικὴ- πρᾶξις
ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α΄ Κο-
µνηνὸ (1081-1118). Παρὰ τὴν ἐπέµ-
βασιν αὐτή, µέχρι καὶ τοῦ Πατριάρ-
χου Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνος
τοῦ Β΄ (1311-1315), δηλαδὴ σὲ διά-
στηµα 36 Πατριαρχῶν, ἦτο ἀπο-
δεκτὴ ἡ πνευµατικὴ δικαιοδοσία τοῦ
Μητροπολίτου Ἁγίου Ὄρους, ἐνῶ
τότε µόλις εἰσήχθη παραλλήλως ἡ
ἀποστολὴ τοῦ «Πρώτου» (Πρωτεπι-
στάτου) ἀπὸ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο
ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀνδρόνικο Β΄
Παλαιολόγο τὸ 1312. Αἱ ἐπεµβάσεις
τῶν αὐτοκρατόρων ἦσαν δικαιολο-
γηµέναι, καθὼς ἡ ἵδρυσις καὶ ἡ ἀνά-
πτυξις τῶν περισσοτέρων Ἱ. Μονῶν
ὠφείλετο εἰς τοὺς αὐτοκράτορας, εἰς
τοὺς ὁποίους ἀπηυθύνοντο αἱ Ἱ. Μο-
ναὶ, διὰ νὰ µεριµνήσουν διὰ ὅλα τὰ
ἀνακύπτοντα προβλήµατα.

Ὡστόσο, ἀκόµα καὶ µετὰ ἀπὸ
αὐτὸ τὸ χρυσόβουλο, ὁ Πατριάρχης
Φιλόθεος ὁ Κόκκινος (1354-1376)
ἀνεγνώρισε τὰ δικαιώµατα τοῦ Μη-
τροπολίτου Ἱερισσοῦ. Εἰς τὴν ἱστο-
ρικὴν µελέτην τοῦ διακόνου Κοσµᾶ
Βλάχου Ἁγιορείτου «Ἡ χερσόνησος
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω» (σ. 70) γρά-
φονται τὰ ἑξῆς: «�ὁ ἐπίσκοπος
Ἐρισσοῦ ἐκτήσατο δίκαιά τινα ἐν τῷ
Ἁγίω Ὄρει, χειροτονῶν τοὺς ἐκεῖ
ἱερεῖς καὶ διακόνους καὶ ἔχων ἴδιον
κάθισµα ἐν Καρυαῖς, ἐνῶ τὸ ὄνοµα
αὐτοῦ ἐµνηµονεύετο ἐν τῷ Ὄρει
πρὸ τοῦ ὀνόµατος τοῦ Πρώτου κατὰ
τὰς ἱεροτελεστίας� Ὁ Ἐρισσοῦ
ἀπετάθη εἰς τὸν Πατριάρχην Φιλό-
θεον, ὅστις ἐκηρύχθη ὑπὲρ τῶν δι-
καίων τοῦ ἐπισκόπου τούτου� ἐπέ-
τρεψεν αὐτῷ νὰ εἰσέρχηται ἐν τῷ
Ὄρει ἀκωλύτως, νὰ ποιῆ ὡς πρόσ -
θεν χειροτονίας, νὰ µνηµονεύεται
πρῶτον τὸ ὄνοµα αὐτοῦ καὶ νὰ
κρατῆ ράβδον καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς
Καρυαῖς».

Ἀκόµη καὶ εἰς τὸ χρυσόβουλον τοῦ
Μανουὴλ Β΄ Παλαιολόγου τὸ 1394,
ὅπου ὁ «Πρῶτος» ἀποκτᾶ τὴν µεγα-
λυτέραν ὡς τότε ἐξουσία, τὸ ἀπο-
κλειστικὸν µνηµόσυνον τοῦ Πα-
τριάρχου περιορίζεται µόνον εἰς τὰ
σταυροπήγια, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης δὲν
δύναται νὰ πέµψη οὔτε Ἔξαρχον
ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ «Πρώτου»
(Πρωτεπιστάτου). Ἀλλὰ φαίνεται
πὼς αὐτὸ τὸ χρυσόβουλον, καθὼς
κατέρρεε ἡ αὐτοκρατορία, ἐπέρασε
ἀµέσως εἰς ἀχρησίαν. Εἰς δὲ τὸ νέον
τυπικόν τοῦ 1575, τὸ ὁποῖον ἐπεκύ-
ρωσεν ὁ Πατρ. Ἰερεµίας Β΄, ἔλαβαν
µέρος ὁ Πατρ. Ἀλεξανδρείας Σίλβε-
στρος, ὁ «Πρῶτος», ἡ Σύναξις τῶν
καθηγουµένων καὶ ὁ Μητρ. Ἐρισσοῦ
καὶ Ἁγίου Ὄρους.

Ἀναφέρεσθε, ἐπίσης, εἰς τὸν πα-
τριάρχην Κύριλλον Λούκαριν καὶ τὸ

σιγίλλιον τοῦ 1622. Καλῶς τονίζει ὁ
Πατριάρχης ὅτι ὁ Μητρ. Ἱερισσοῦ
δὲν ἔπρεπε νὰ θεωρῆ «ὡς ἰδίαν
αὐτοῦ Ἐπαρχίαν» τὸ Ἅγιον Ὄρος,
καθὼς αὐτό, ὡς προείπαµε, ἦτο ἀνέ-
καθεν αὐτοδέσποτον. Τὴν αὐτονο-
µίαν αὐτὴν τὴν ἐξασφάλιζαν οἱ αὐτο-
κράτορες, ἐνῶ τώρα ἐπὶ Τουρκοκρα-
τίας τὸ ρόλον αὐτὸν ἀπεφάσισε νὰ
διαδραµατίση τὸ  Πατριαρχεῖον, δι’
αὐτὸ ὁρίζει (ἂν καὶ µὲ ποῖον δικαίω-
µα;) νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτὸν αἱ Ἱ.
Μοναί. Τὸ γεγονὸς ὅµως ὅτι κατο-
χυρώνει εἰς τὸν Μητρ. Ἱερισσοῦ
τὸ δικαίωµα νὰ µνηµονεύεται τὸ
ὄνοµά του εἰς τὰς ἱεράς ἀκολου-
θίας, δὲν εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ἡ
πνευµατικὴ δικαιοδοσία ἀνῆκε εἰς
τὸν Μητρ. Ἱερισσοῦ; Ὁπωσδήπο-
τε καὶ εἶναι, διότι αἱ µαρτυρίαι δει-
κνύουν, ὅτι µόλις µετὰ τὸ ἥµισυ τοῦ
18ου αἰῶνος ἀπώλεσε τὴν αἴγλην
του εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ Μητρ.
Ἱερισσοῦ.

Παραθέτοµεν τµῆµα, ποὺ κατοχυ-
ρώνει ὅσα γράφοµεν, ἀπὸ τὸ προ-
αναφερθὲν βιβλίον (σ. 95-96): «Ἀπὸ
τοῦ χρόνου τῆς καταλύσεως τοῦ θε-
σµοῦ τοῦ Πρώτου (1590-1600) καὶ
ἐφεξῆς, ὁ ἐπίσκοπος Ἐρισσοῦ,
προσλαµβάνει τὸν τίτλον: Ἱερισσοῦ
καὶ Ἁγίου Ὄρους καὶ λόγῳ τῶν ὑπ’
αὐτοῦ τελουµένων χειροτονιῶν βιοῖ
τὸ πλεῖστον ἐν Ἄθῳ οὐχὶ δὲ σπανίως
καὶ προΐσταται τῆς Συνάξεως συνυ-
πογράφων καὶ τὰς ἐπισήµους αὐτῆς
πράξεις, ὁµολογητέον ὅµως ὅτι ἡ
τιµὴ τοιαύτης συµπράξεως ἐχορη-
γεῖτο ὑπὸ τῆς Συνάξεως, ἐν σπου-
δαίαις ὑποθέσεσι, καὶ εἰς πάντα
ἄλλον ἀρχιερέα περιοδεύοντα χάριν
προσκυνήσεως εἰς τὰς Ἱεράς Μο-
νάς� Ὁ ἐπίσκοπος Ἐρισσοῦ κατὰ
τὸν ΙΖ΄ αἰῶνα ἵδρυσεν ἴδιον µονύ-
δριον, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως
τιµηθέν, εἰς τὴν παραλίαν τῆς Μονῆς
τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος, ὅπερ τῷ
1676 ὁ Πατριάρχης ∆ιονύσιος προ-
ήγαγεν εἰς σταυροπήγιον, ἀλλὰ τὰ
ἐπὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ψιλὰ δίκαια
αὐτοῦ, ἤτοι τὰ τῶν ἱεροτελεστιῶν
καὶ χειροτονιῶν, ἀπώλεσε κατὰ τὸ
δεύτερον ἥµισυ τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, καθ’
ὅν χρόνον Πατριάρχαι καὶ µητρο-
πολῖται ἐξόριστοι διαµένοντες ἐν
Ἄθῳ, πλείονες ἢ τὸ πρίν, προ-
ετιµῶντο ἐκείνου».

Ἀκόµη καὶ κατὰ τὴν ἵδρυσιν τὸ
1749 µ.Χ. τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς (σ.
104) «ἡ Ἐκκλησία διέθεσεν ὑπὲρ τῆς
Σχολῆς τὴν ἐκ τῶν δικαιωµάτων
αὐτῆς ἀπόδειξιν τοῦ ἐπισκόπου
Ἐρισσοῦ καὶ Ἁγίου Ὄρους, συνιστα-
µένη ἐξ 24,000 ἄσπρων ἢ 200 γρο-
σίων».

Συµπεράσµατα
Ἡ πρώτη χιλιετία καταδεικνύει

ἐπαρκῶς ὅτι ὁ Πατριάρχης δέν εἶχε
δικαιοδοσίαν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, ὡς
γράφεται καὶ πάλιν εἰς τὴν προειρη-
µένην µελέτην (σελ. 47): «Ἐναργὴς
ἀπόδειξις τῆς µὴ ἀναµίξεως τοῦ Πα-
τριάρχου, εἶνε αὐτὰ τὰ συνταχθέντα
τυπικά, ἐν οἷς οὐδαµῶς φαίνεται
δρῶν οὗτος, οὐδ’ ἐν τοῖς χρυσοβού-
λοις τοῦ Βασιλείου Α΄, Λέοντος ΣΤ΄
καὶ Ρωµανοῦ Α΄�» ἀλλὰ καὶ σχε-
τικῶς µὲ ὅλας τάς ἀποφάσεις τῶν
αὐτοκρατόρων πρὸ τοῦ Ἀνδρονίκου
(σ. 70) «οἵτινες χάριν τῆς ἐλευθερίας
τῶν Ἁγιορειτῶν δὲν ἐπέτρεψαν
τοῦτο, ἵνα µὴ δίκαιόν τι κτήσηται ἐπὶ
τοῦ Ὄρους ὁ χειροτονῶν Πατριάρ-
χης ἢ ὁ ἐπίσκοπος».

Ἑποµένως, αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἴσχυε
ἀνέκαθεν ἦτο τὸ λογικὸν καὶ κανονι-
κόν: Ὁ Μητρ. Ἱερισσοῦ ὡς ἐπιχώ-
ριος Ἐπίσκοπος εἶχε τὰ δικαιώ-
µατα µνηµονεύσεως, ἱεροτελε-
στιῶν καὶ χειροτονιῶν, µετὰ πάν-
τοτε ἀπὸ ὑπόδειξιν καὶ συµφω-
νίαν τῶν ἀνέκαθεν αὐτοδιοική-
των Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Αἱ αὐτοκρατορικαὶ ἐπεµβά-
σεις, µὲ τὴν ἀποστολὴν τοῦ «Πρώ-
του» ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν,
ἀπεσκόπουν εἰς τὸ νὰ διαφυλαχθῆ
πᾶσα αὐθαιρεσία, καὶ ὄχι νὰ ἄρουν
τὰ ὑπερχιλιετῆ πνευµατικὰ δικαιώ-
µατα τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου, ἂν
καὶ τελικῶς φαίνεται ὅτι περιέπλεξαν
τὸ ζήτηµα περισσότερον. Τὸ ὅτι µε-
ταγενεστέρως προετιµῶντο οἱ ἐξό-
ριστοι Πατριάρχαι ἢ Μητροπολῖται,
προέρχεται ἀπό λόγους εὐγενείας
καὶ σεβασµοῦ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου καὶ διότι αἱ
πλεῖσται τῶν ἐναποµεινασῶν Ἱ.
Μονῶν ἦσαν Πατριαρχικά σταυρο-
πήγια. 

Τὰ ἱστορικὰ πνευµατικὰ δικαιώµα-
τα τοῦ Μητρ. Ἱερισσοῦ δὲν συνεπά-
γονται εἰς καµίαν περίπτωσιν κατάρ-
γησιν τοῦ αὐτοδιοικήτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, ὅπως κακοβούλως θὰ
σκεφθῆ κανείς, ἀλλὰ ἀπεναντίας δια-
κονίαν καὶ ἐξυπηρέτησιν τῶν
ἀναγκῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθὼς
µόνον αἱ Ἱ. Μοναὶ ἔδιδον ἐντολὴν διὰ
τὰς χειροτονίας. Ἀφ᾽ ἑτέρου ἦτο καὶ
διασφάλισις ἀπὸ ὁποιανδήποτε
ὑπερορίαν ἀντικανονικὴν δρᾶσιν
(αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Παρά-
δοσις, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ὑπάρχουν
«Παπικὰ Βικαριάτα») διὰ τῆς
ἐµµονῆς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παρά-
δοσιν, ὅπου τὸ ἐδαφικὸν κριτήριον
ἦτο ἀνέκαθεν ἡ βάσις τῶν πνευµα-
τικῶν δικαιοδοσιῶν. Ὁ τίτλος ἑποµέ-
νως «Ἁγίου Ὄρους» δὲν εἶναι τιτου-
λαρίου, ἀπεναντίας ἐκφράζει τὴν
κανονικὴ ἱστορικῶς τάξιν.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν προσφώνη-
σιν «Ἱερώτατε» διὰ τοὺς Μητροπο-
λίτας, ἰσχύει ἡ καθολικὴ ἱστορικὴ
ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι
πρέπει ὑποχρεωτικῶς νὰ προσ -
φωνῶνται, ὅπως ἀκριβῶς προσφω-
νοῦνται ὑπὸ τῆς οἰκείας ἐκκλησια-
στικῆς τους ἀρχῆς, δηλ. εἰς τὴν
Ἑλλάδα «Σεβασµιώτατοι». 

Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος
εἶχε γράψει ὅτι: «Ὁ Ἀθηναγόρας κο-
λακεύοντας τὸν Πάπα τοῦ εἶπε: Σὺ
εἶσαι πρῶτος. Ἐνῷ ἔπρεπε νὰ τοῦ
πεῖ: Σὺ εἶσαι πρῶτος στὴν ὑπερη-
φάνεια, διότι λέγεται ἀλάθητος, καὶ
δεύτερος ἐγώ, ποὺ λέγοµαι πανα-
γιώτατος. Οὔτε σὺ εἶσαι ἀλάθητος,
οὔτε ἐγὼ εἶµαι Παναγιώτατος».

Περί τοῦ ζητήματος τῆς πνευματικῆς 
δικαιοδοσίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μὲ πολλὴ ὀδύνη ἐπληροφορη-
θήκαµε ἀπὸ τὴν ἀγαπητήν µας καὶ
ὀρθοτροφοῦσα ἐφηµερίδα «ΟΡ-
ΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (3 Ἰουλίου),
τὴν εἰς Κύριον ἐκδηµίαν τῆς µεγά-
λης θεόδροµης ψυχῆς, τὸν ἀδά-
µαντα Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδην.

Περιεκτικά, συνοπτικὰ καὶ οὐσια-
στικὰ ὅσα ἀναφέρονται γιὰ τὸ πρό-
σωπο καὶ τὸ ἔργον τοῦ µακαριστοῦ
κρυστάλλινου θεολόγου. Τοῦ πι-
στοῦ καὶ φλογεροῦ διακόνου τοῦ
Ἁγιογραφικοῦ καὶ Ἁγιοπατερικοῦ
λόγου, στὸ κείµενον τῆς εἰδήσεως
τῆς ἐκδηµίας του (25 Ἰουνίου
2015).

Ἐπίσης ἀξιέπαινον τὸ ΨΗΦΙ-

ΣΜΑ, µετὰ τὸ ἀνωτέρω κείµενον,
τοῦ ∆.Σ. τῆς ἀγαπητῆς µας «Παν -
ελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως».

Λυποῦµαι, ποὺ σὲ λίγο διάστηµα
ὁ ἀγαπητός µας «Ὀρθόδοξος Τύ-
πος» καὶ ὅλοι µας, στερηθήκαµε
δύο φλογεροὺς ἀρθρογράφους καὶ
ὁµολογητές, τοὺς µακαριστοὺς Γε-
ώργιον Ζερβὸν καὶ Μιχαὴλ Μιχαη-
λίδην. Ἀπὸ καρδίας συλλυπούµεθα
τὸν ἀγαπητόν µας «Ο.Τ.» εὐχόµε-
νοι ὁ Θεὸς νὰ στέλνει ἀξίους συνε-
χιστές τους.

Μὲ τὸν µακαριστὸν Μιχ. Μιχαηλί-
δην γνωριζόµασθε ἀπὸ ἐτῶν καὶ ἐπι-
κοινωνούσαµε τακτικά, καὶ πάντα
εἶχα κάτι καὶ πολλὰ νὰ ὠφεληθῶ.
Πεφωτισµένος, ἁγιοµίµητος, ταπει-
νός, µειλίχιος. Καµµία οἴησις, πάντο-
τε νὰ παραµερίζει τὸν ἑαυτόν του,
γιὰ νὰ περνᾶ ὁ Θεὸς καὶ τὸ θέληµά
Του. Ἦταν ὁ ὄντως θεολόγος. Ἡ
εὐαγγελικὴ σάλπιγγα. Μεγάλος καὶ
βαθὺς ὁ πόθος του πραγµατώσεως
τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
πρὸς τὸν Τιµόθεον «ἔργον ποίησον
εὐαγγελιστοῦ» (Β´ Τιµόθ. 4,5).

Ἄγρυπνος στὴν κλήση του αὐτὴ
καὶ στὸ χρέος του, ἐφώναζε στὴν
συνείδησή του ἐκεῖνο τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου: «Οὐαὶ δὲ µοὶ ἐστὶν ἐὰν
µὴ εὐαγγελίζωµαι» (Ρωµ. 9.16).
Ἐδίδαξε. Ἐπαιδαγώγησε ἐν Χριστῷ
καὶ ἀπὸ τὴν σχολικὴ ἕδρα, καὶ τὰ κα-

τηχητικά, καὶ τὸν προφορικὸν καὶ
γραπτὸν θεολογικὸν καὶ ἑλληνορθό-
δοξον λόγον του καὶ στὴν µαρτυ-
ρικὴν γενέτειράν του Κύπρον καὶ
ἀργότερα στὴν Ἑλλάδα (1978).
Ἔγραψε ἀξιόλογα βιβλία καὶ διετέ-
λεσε τακτικὸς ἀρθρογράφος στὸν
«Ο.Τ.» παρουσιάζοντας ἐπίσης
στὴν στήλη «ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ»,
σελὶς 2, τὰ νέα βιβλία συνοπτικὰ καὶ
περιεκτικά, µὲ πλούσια διαύγεια
ποὺ τὸν χαρακτήριζε µέχρι τῆς τε-
λευταίας του πνοῆς. Νὰ σηµειώσω
δὲ ἀξιοχρέως καὶ εὐγνωµόνως ὅτι
διὰ τῆς παραπάνω στήλης ἐπαρου-
σίασε ὅλα τὰ ταπεινά µου, καὶ κατ'
ἐκεῖνον «σηµαντικὰ» βιβλία.

Ὁ µακαριστὸς καὶ «ἐν ἁγίοις ἀνα-
παυόµενος, πάντα σεβαστός, ἀγα-
πητὸς καὶ ἀλησµόνητος µέγας
Ἐθναπόστολος Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλί-
δης ἄφησε ἅγια ἴχνη, ὕψιστο παρά-
δειγµα, θεοφεγγῆ δρόµο σωτηρίας,
ἀτοµικῆς καὶ συνολικῆς καὶ µέσα
στὴν καρδιὰ καὶ στὴν ζωὴ µας σω-
στικὸ συνοδοιπόρο. Ἀπὸ καρδίας
τὸν εὐχαριστοῦµε δι᾽ ὅσα ἀφειδώ-
λευτα καὶ ψυχοσωτήρια µᾶς προσ -
έφερε καὶ ἐκ βαθέων δεόµεθα τοῦ
Κυρίου ὑπὲρ µακαρίας ἀναπαύσε-
ως τῆς πάλλευκης ψηχῆς του.
Ἀρχιµ. Ἰγνάτιος Θεµ. Χατζηνικολάου

Θεολόγος - τ. Λυκειάρχης - Ἱεροκήρυξ
Χανιὰ Κρήτης

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον
Μιχαήλ. Ε. Μιχαηλίδης: Ὁ ταπεινὸς 
καὶ φλογερὸς τῆς Ὀρθοδοξίας κήρυξ

«Ἄν ὁ Χριστιανισμός ἐξαφανιστεῖ
μιά μέρα, τότε ὁλόκληρος ὁ πολιτι-
σμός μας θά ἐξαφανιστεῖ» (T. S.
Eliot).

Μετά τήν ἀπό ἐτῶν ἀναίτια καί
ἱστορικά ἀστήρικτη καί ἀπαράδεκτη
περιθωριοποίηση - ἀπαξίωση τῆς
ἑλληνικῆς καί χριστιανικῆς πολιτι-
στικῆς κληρονοµιᾶς ἀπό τό Σύντα -
γµα τῆς Εὐρώπης, εὔκολα βγάζει ὁ
καθένας µας τό συµπέρασµα, ὅτι
δυσοίωνο, σκοτεινό καί ἀβέβαιο θά
εἶναι τό µέλλον τῆς Ἑνωµένης
Εὐρώπης. (Πάντως µέχρι τώρα “Πο-
λιτική Ἕνωση” δέν εἴδαµε).

Εἶναι ἱστορικό ἀξίωµα ὅτι ἔθνη καί
λαοί πού ἀποµακρύνθηκαν ἀπό τίς
ἠθικές καί ἐθνικές ἀξίες, ἀποκόπη-
καν ἀπό τίς ρίζες τους καί ἔχασαν
τήν ταυτότητά τους, ἐξαφανίστηκαν.
Ἐνῶ τό ἀντίθετο συνέβη µέ λαούς
καί ἔθνη πού στήριξαν τήν ἐθνική καί
κοινωνική τους ζωή στούς πολιτιστι-
κούς τους πυλῶνες.

∆έν πιστεύουµε ὅτι θά µείνει ἔξω
ἀπό τόν κανόνα ἡ Ἑνωµένη Εὐρώ-
πη, ὅταν σκοπίµως, µάλιστα, πάει
κόντρα σ᾽ ἕνα µεγάλο πολιτιστικό καί
ἱστορικό µέγεθος, ὅπως εἶναι ὁ ἑλλη-
νοχριστιανικός πολιτισµός, δηλαδή
ἡ ἀρχαία ἑλληνική σκέψη καί φιλο-
σοφία καί τό ἀνυπέρβλητο πνεῦµα
τοῦ Χριστιανισµοῦ. Τήν πνευµατική
ὑπόσταση τῆς Εὐρώπης τή συνι-
στοῦν, τήν ἀποτελοῦν τρία στοιχεῖα:
ἑλληνικό πνεῦµα - χριστιανική πίστη
(χριστιανική κοσµοθεωρία) - ρωµαϊ-
κό δίκαιο.

Αὐτή εἶναι ἡ σύνθεση τοῦ εὐρω-
παϊκοῦ πνεύµατος καί πολιτισµοῦ.
Σχηµατικά εἶναι ἕνα “τρίγωνο”, πού
στίς πλευρές του ἀντιστοιχοῦν:
Ἑλλάδα - Ἱεροσόλυµα - Ρώµη.

Ὁτιδήποτε ἄλλο εἰπωθεῖ ἤ δια-
γραφεῖ ἀπό τό σχετικό αὐτό “τρίγω-
νο” εἶναι ἔξω ἀπό τήν ἀλήθεια καί τίς
ἱστορικές συντεταγµένες.

Πιό εἰδικότερα, ἀκόµη, θά λέγαµε
ὅτι πεµπτουσία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πο-
λιτισµοῦ εἶναι ἀναµφισβήτητα ὁ Χρι-
στιανισµός, ὅπως γίνεται ἀποδεκτό
καί τονίζεται ἀπό ἀξιόλογους Ἕλλη-
νες καί Εὐρωπαίους ἱστορικούς, φι-
λοσόφους, διανοητές καί πολιτικούς.

Μιά ἱστορική ἀλήθεια πού δέν
µπορεῖ ἀλλά καί οὔτε ἔχει δικαίωµα
κανείς νά τήν ἀµφισβητήσει. Καί
ὅποιοι δέν τή δέχονται, ἐθελοτυ-
φλοῦν, παραποιοῦν τήν ἱστορία καί
ὑπηρετοῦν ἄλλες σκοπιµότητες.
Ποιές; Αὐτοί τό ξέρουν...

Ὅπως ἔγινε πρίν ἀπό λίγα χρόνια
µέ τήν ἐν λόγῳ ἀλήθεια, ὅταν ἐπέµε-
νε στόν ἀνιστόρητο ἰσχυρισµό της ἡ
Ε.Ο.Κ. διά τοῦ Ντυροζέλ καί δέν τήν
περιέλαβε στήν ἐκδοθεῖσα “Ἱστορία
τῆς Εὐρώπης”.

Προσπάθησαν καί τότε καί τώρα
νά µᾶς παρουσιάσουν, κατά τό
κοινῶς λεγόµενο, “σκορδαλιά χωρίς
σκόρδο”. Ἔτσι, κατά τόν ἀκαδηµαϊ-
κό Μιχ. Σακελλαρίου, πού µελέτησε
τήν “Ἱστορία” αὐτή, “ὡς πληθυσµός
τῆς Εὐρώπης κατά τήν ἀρχαιότητα
ἀναφέρονται Κέλτες, Ρωµαῖοι, Γερ-
µανικά φῦλα, ὄχι Ἕλληνες”.

Καί γιά ἄλλο κεφάλαιο: “Τίποτε γιά
τόν ἑλληνικό πολιτισµό καθ᾽ αὑτόν”.
Καί προσθέτει: “Κανείς λόγος γιά
τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί τήν
συµβολή τους, διά τῆς ἑλληνικῆς
παιδείας τους, στή διαµόρφωση τοῦ
Χριστιανισµοῦ”.1

Καί γιά τό Σύνταγµα τῆς Εὐρώ-
πης τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔκαναν. Καµµιά
ἀναφορά στίς θρησκευτικές/χριστια-
νικές, πολιτιστικές ρίζες τῆς Εὐρώ-
πης. Ἑποµένως δέν χρειάζεται πολ-
λή σκέψη καί φιλοσοφία, γιά νά κα-
ταλάβουµε “τί κάνει νιάου νιάου στά
κεραµίδια”. Ἐπισκιάζονται οἱ φίλοι
µας οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπό τό ἀθάνατο
ἀρχαῖο ἑλληνικό πνεῦµα πού τούς
δίδαξε πολλά (ἀξίες, φιλοσοφία, ἐπι-
στήµη, γλῶσσα, δηµοκρατία...) καί
ἀπό τό χριστιανικό, πού τούς ἐκπο-
λίτισε καί τούς ἔδωσε τίς διαχρονικές
ἠθικές καί κοινωνικές ἀξίες (ἀγάπης,
ἐλευθερίας, εἰρήνης, ἰσότητας καί δι-
καιοσύνης).

Γι᾽ αὐτό κατέχονται ὁρισµένοι ἀπό
ἀντιχριστιανικό µένος, ἀπό σύµ-
πλεγµα κατωτερότητας καί τό σύν-
δροµο ζήλειας, µίσους καί φθόνου.
Καί µάλιστα λυσσοµανοῦν, ὅταν
ἀκοῦν ἀπό ἀξιωµατούχους, ἐκκλη-
σιαστικούς καί πολιτικούς, ὅτι: “ὅταν
ἐσεῖς (δηλ. οἰ Εὐρωπαῖοι) ζούσατε
σέ σπηλιές, ἐµεῖς (δηλ. οἱ Ἕλληνες)
χτίζαµε Παρθενῶνες...”.

Παρόλα ταῦτα ὑπάρχουν καί εἰλι-
κρινεῖς Εὐρωπαῖοι, διανοούµενοι,
φιλόσοφοι, πολιτικοί κ.ἄ., πού, σε-
βόµενοι τόν ἑαυτό τους, τήν Ἐπιστή-
µη καί τήν ἱστορική ἀλήθεια, ἔχουν
ἀντίθετη γνώµη καί εὐθαρσῶς τήν
καταθέτουν.

Σκαπανέας καί θεµελιωτής τοῦ
δυτικοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισµοῦ
ὑπῆρξε ἀναµφισβήτητα ὁ Ἀπόστο-
λος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ὁ ὁποῖος
καί “θεµελίωσε πάνω στό ὀρθόδοξο
ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό
ἰδεῶδες τόν ἑλληνικό καί εὐρωπαϊκό
πολιτισµό”.2

∆έν ὑπάρχει ἀµφιβολία ὅτι ἡ
Εὐρώπη τά πνευµατικά θεµέλιά της
τά ὀφείλει στόν Ἀπόστολο Παῦλο.
“Ἡ γόνιµη σύνθεση τοῦ αὐθεντικοῦ
ἑλληνικοῦ πνεύµατος καί τοῦ χρι-
στιανισµοῦ, ὅπως τόν κήρυξε ὁ
Παῦλος στήν Ἑλλάδα καί στή Ρώµη,
ἀποτέλεσαν πεµπτουσία τῆς εὐρω-
παϊκῆς κληρονοµιᾶς”.3

Αὐτό ὑποστήριζε σέ σπουδαῖα
συγγράµµατά του καί ὁ ἀκαδηµαϊκός
καί εὐρωπαϊστής Παναγιώτης Κα-
νελλόπουλος. Τά πρῶτα µεγάλα Παν -
επιστήµια τῆς Εὐρώπης εἶναι ἔργο
τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ∆ιεθνές Συµπόσιο πού εἶχε
διοργανώσει στήν Ἀθήνα ἡ Θεολογι-
κή Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου
Ἀθηνῶν ἀπό 12-14/12/1985 µέ θέ-
µα: “Ἀθήνα, πόλη συνεχοῦς θεολο-
γικῆς πολιτιστικῆς συµβολῆς”, σέ
σχετική ἀνακοίνωσή του µεταξύ
ἄλλων ἀναφέρει, ὅτι: “Ἡ σύνθεση
Εὐαγγελίου καί Φιλοσοφίας, Παύ-

λου καί Πλάτωνα, Ἱεροσολύµων καί
Ἀθηνῶν, διαµόρφωσε τό πρόσωπο
τῆς Εὐρώπης καί διατηρεῖται ἐνερ-
γός µέχρι σήµερα”.4

Ὁ φιλόσοφος Κ. Γιάσπερς (†
1969) σχετικά µέ τήν ἐπίδραση τῆς
Βίβλου γράφει: “῾Η Βίβλος εἶναι ἕνα
βιβλίο βασικῆς σηµασίας γιά τήν
Εὐρώπη. Χωρίς τό βιβλίο αὐτό δέν
εἴµεθα ἐκεῖνο πού γίναµε καί αὐτήν
τήν ἱστορική ἀπαρχή δέν µποροῦµε
µέ κανένα λόγο νά τήν ἀρνηθοῦµε”.5

Μέ διαφορετική διατύπωση, τό
ἴδιο εἶχε δηλώσει καί ὁ πολυγραφό-
τατος συγγραφέας ἀστυνοµικῶν µυ-
θιστορηµάτων Ζώρζ Σιµενόν (†
1989), ὅταν ρωτήθηκε στό τέλος τοῦ
1970 καί ἐν ὄψει τῆς Πρωτοχρονιᾶς
τοῦ 1971 “Ποιό βιβλίο θά θέλατε γιά
πρωτοχρονιάτικο δῶρο;”, ἀπάντησε
σχετικά: “...Θά διάλεγα τά Εὐαγγέ-
λια, ἐπειδή ἀντιπροσωπεύουν τήν
βάση, ἐπί τῆς ὁποίας θεµελιώθηκε ὁ
πολιτισµός µας”.6

Μέ ἄλλα λόγια θά βεβαιώσει τήν
ἀλήθεια αὐτή ὁ Christofer Dawson,
ὅταν γράφει ὅτι: “ὁ πολιτισµός στήν
Εὐρώπη γεννήθηκε ἀπό τόν Χρι-
στιανισµό καί σώθηκε στίς κρισιµό-
τερες στιγµές του ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία”.7

Καί αὐτός ὁ ἀρνητής τοῦ Χριστια-
νισµοῦ Γάλλος ἐγκυκλοπαιδιστής D.
Diderot (Ντιντερώ) ὁµολογοῦσε ὅτι:
“Πᾶν ὅ,τι µπορεῖ νά ὀνοµασθεῖ µέγα
ἐπί τοῦ πεδίου τῶν τεχνῶν καί τῶν
γραµµάτων, ἄντλησε τήν ὕλη του
ἀπό τό βιβλίο αὐτό (δηλ. τή Βίβλο) ἤ
ὀφείλει εἰς αὐτό τήν µορφή του”.8

Τά θεµέλια τοῦ πολιτισµοῦ µας
(ἑλληνικοῦ - εὐρωπαϊκοῦ) στηρίχθη-
καν στίς χριστιανικές ἀξίες. Ὁ T. Eliot
(Ἔλιοτ), κάτοχος βραβείου Νόµπελ,
εἶχε δηλώσει τά ἑξῆς: “...Μιλῶ γιά
τήν κοινή παράδοση τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ πού διαµόρφωσε τήν Εὐρώ-
πη, ὅπως εἶναι σήµερα...

Μέσα στά πλαίσια τοῦ Χριστιανι-
σµοῦ ἀναπτύχθηκαν οἱ τέχνες µας.
Μέσα στό Χριστιανισµό οἱ νοµοθε-
σίες τῆς Εὐρώπης - ἕως πρόσφατα
ἀκόµα - ἔχουν τίς ρίζες τους...

∆έν πιστεύω ὅτι ὁ πολιτισµός τῆς
Εὐρώπης θά µποροῦσε νά ἐπιβιώ-
σει ὕστερα ἀπό µιά ὁλοκληρωτική
ἐξαφάνιση τῆς Χριστιανικῆς Πίστης.
Καί τήν πεποίθησή µου αὐτή τή δια-
µόρφωσα ὄχι µόνο ἐπειδή ἐγώ εἶµαι
Χριστιανός, ἀλλά καί ὡς µελετητής
τῆς κοινωνικῆς βιολογίας.

Ἄν ὁ Χριστιανισµός ἐξαφανιστεῖ
µιά µέρα, τότε ὁλόκληρος ὁ πολιτι-
σµός µας θά ἐξαφανιστεῖ ”.9

Αὐτὀ ἀκριβῶς ἐπισήµανε καί ἐπαν -
έλαβε καί ἡ πρύτανις Εὐρωπαϊκοῦ
Πανεπιστηµίου Ἑλένη Γλύκατζη -
᾽Αρβελέρ σέ ὁµιλία της (22-6-1994)
µέ θέµα: “Ἑλληνισµός καί Εὐρώπη”.

Ὁ B. Barzel, πρόεδρος τῆς τότε
∆υτικῆς Γερµανικῆς Βουλῆς (1984),
εἶχε δηλώσει: “Ἡ ἱστορία δείχνει ὅτι
οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης, ὑπεράνω
ὅλων τῶν διαφορῶν τους, ἔγιναν µιά
οἰκογένεια λαῶν διά τῆς πίστεως
στό Εὐαγγέλιο. Ἡ χριστιανική κλη-
ρονοµιά προσφέρει, καί σήµερα
ἀκόµα, τό θεµέλιο γιά τήν ἕνωση τῆς
Εὐρώπης”.10

Ὁ καθηµερινός τύπος πρίν ἀπό
κάποια χρόνια σχολίασε δυσµενῶς
τήν µή ἀναφορά στό Χριστιανισµό
στή “Χάρτα τῶν δικαιωµάτων τοῦ
πολίτη” ἀπ᾽ τή Σύνοδο Κορυφῆς,
πού ἔγινε στή Νίκαια τῆς Γαλλίας τό
2000: “Ἀδιαµφισβήτητα, εἶναι παρή-
γορο τό γεγονός ὅτι 70 διακεκριµέ-
νες προσωπικότητες τῆς Γαλλικῆς
∆ηµοκρατίας... ἔγραψαν στόν Πρό-
εδρο τῆς Γαλλίας Ζάκ Σιράκ ἐπιστο-
λή διαµαρτυρίας, γιατί στή Χάρτα
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, πού
ὑπογράφτηκε στήν πόλη Νίκαια, στά
πλαίσια Συνόδου Κορυφῆς τῶν
ἡγετῶν της, δέν ὑπῆρχε ἡ παραµι-
κρή ἀναφορά στόν Χριστιανισµό,
στόν ὁποῖο καί στηρίζονται τά θεµέ-
λια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισµοῦ”.11

Παράλληλα ὁ δυτικός πολιτισµός
ἔχει κτιστεῖ καί πάνω στόν ἑλληνι-
σµό. Ἁπλά αὐτό ἀποτελεῖ µιά ἄλλη
παράµετρο καί ἕνα ἄλλο κεφάλαιο
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισµοῦ, πού
χρειάζεται νά γίνει εἰδική ἀναφορά.

Εὐχόµεθα νά προλάβουν καί νά
µή δρέψουν “σάπιους καρπούς” οἱ
Εὐρωπαῖοι Ἡγέτες πού ἔχουν τέτοιο
Σύνταγµα. Ἄς συνετισθοῦν καί ἄς
ἀναδιπλωθοῦν γιά τό καλό, καί ὄχι
τήν διάλυση καί καταστροφή τῆς
Ἑνωµένης Εὐρώπης, ἄν τελικά δέν
θεµελιωθεῖ πάνω στίς ρίζες τῆς χρι-
στιανικῆς διδασκαλίας καί ἑλληνικῆς
πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς. Σίγουρα
ὅµως τότε θά ἀναγκασθεῖ νά βιώσει
µιά ἄλλη σκληρή ἀντιευρωπαϊκή καί
ἀντιχριστιανική πραγµατικότητα (τό
ἀπευχόµεθα), τήν ἰσλαµική, µέ τίς
γνωστές ἱστορικά ἀρνητικές παραµέ-
τρους καί διαστάσεις της, ὅπως τίς
ζοῦν ἀκόµη καί σήµερα ἀνά τόν κό-
σµο, καί ἰδιαίτερα στήν Ἀνατολή (Συ-
ρία κ.ἀ.) οἱ χριστιανοί καί ὄχι µόνο!
Παραποµπές:

1. Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”, 20-6-
1990, σελ. 378. 2. Εὐαγγ. Θεοδώρου,
“Ὀρθοδοξία καί Εὐρώπη”, στήν
ἐφημερ. “Ἐλεύθ. Τύπος”, 28-
29/9/1985. 3. Πρ. Γεωργ. Μεταλλη-
νοῦ, 1992 ἀπειλή ἤ ἐλπίδα, ἐκδ. Ἀπο-
στολικῆς Διακονίας, Ἀθήνα 1989. 4.
Ἐφημερ. “Ὀρθόδοξος Τύπος”, 17-1-
1986. 5. Ἐκδ. “ΖΩΗΣ”, “Ὁμιλοῦν οἱ
σοφοί περί τῆς Ἁγ. Γραφῆς”, Ἀθήνα
1983, σελ. 77. 6. Λεων. Διαμαντοπού-
λου, Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς Ἱστορι-
κόν Πρόσωπον, β´ ἔκδ. Ἀδελφ. Θεο-
λόγων “Ὁ ΣΩΤΗΡ”, Ἀθῆναι,
Ἰανουάριος 1979, σελ. 59. 7. Ἐφη-
μερ. “Ὀρθόδοξος Τύπος”, 19-1-2001,
σελ. 5. 8. Ἐκδ. “ΖΩΗΣ”, “Ὁμιλοῦν οἱ
σοφοί περί τῆς ̔ Αγ. Γραφῆς”, Ἀθήνα
1983, σελ. 69. 9. Ε.Ν. Μόσχου, Τόμας
Στέρνς Ἔλιοτ - Τό ἀληθινό του πρό-
σωπο καί ὁ συμβολισμός τοῦ ἔργου
του, ἐκδ. “Ἡ Δαμασκός”, Ἀθήνα
2002, σελ. 92-93. 10. Ἐφημερ.
“Ὀρθόδοξος Τύπος”, 8-10-1999, σελ.
6. 11. Ἐφημ. “Τύπος τῆς Κυριακῆς”,
24-12-2000. 

Quo vandis Europa?
(Ποῦ πηγαίνεις Εὐρώπη;)

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπίτ. Σχολικοῦ Συµβούλου ∆.Ε.

Φιλοξενία παιδιῶν ἀπὸ τὰς Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος
Μεγάλον ἱεραποστολικὸν ἔργον

ἐπιτελοῦν αὐτὸ τὸ διάστημα ὅσες
ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων φιλοξε-
νοῦν ἢ ὑποστηρίζουν τὴν φιλοξε-
νίαν παιδιῶν καὶ νέων ἀπὸ τὸ ἐξω-
τερικόν. Εἰς προηγούμενον φύλλον
εἴχαμε ἀναφερθῆ εἰς τὴν Ἱ. Μ.
Ἠλείας. Προσφάτως ἀπὸ νέα δη-
μοσιεύματα ἐπληροφορήθημεν ὅτι
50 νέοι ἐστάλησαν ἀπὸ τὸ Πα-
τριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τὴν Ἱ.
Μ. Κίτρους καὶ ἄλλα 300 παιδιά
ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς
εἶχαν τὴν χαρὰν καὶ εὐλογίαν νὰ
τύχουν ὑποδοχῆς ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ.
Πατρῶν. Αἱ περιπτώσεις εἶναι λίαν
σημαντικαί καθὼς εἰς τὴν πρώτην
οἱ νέοι εἶναι ἀραβικῆς καταγωγῆς
καὶ εἰς τὴν δευτέραν ὁμογενεῖς.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐρχόμενα εἰς
μίαν χώραν κατ’ ἐξοχὴν Ὀρθόδοξον
θὰ ἀναζωογονηθοῦν πνευματικῶς

καὶ θὰ ἐνισχυθοῦν εἰς τὴν Πίστιν.
Συμφώνως πρὸς τὸ amen τῆς

4ης Ἰουλίου 2015:
«Τὴν Παρασκευὴ 3 Ἰουλίου τὸ

βράδυ ἔφθασαν στὴν Κατερίνη 50
παιδιὰ καὶ ἀραβορθόδοξοι νέοι, κα-
τόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου
Πατριάρχου Ἱεροσολύµων κ.κ. Θε-
οφίλου. Ἡ ἀποστολὴ ἔφθασε στὴν
Ἑλλάδα, προκειµένου νὰ φιλοξενη-
θεῖ γιὰ µία ἑβδοµάδα στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Κίτρους, Κατερίνης καὶ
Πλαταµῶνος. Σκοπὸς τῆς ἐπίσκε-
ψης εἶναι ἡ ἀλληλογνωριµία καὶ
ἐκκλησιαστικὴ συνεργασία, ἰδιαίτε-
ρα µέσῳ ἀνταλλαγῶν νέων. Κατὰ
τὴν παραµονή τους στὴν Πιερία οἱ
ἀραβορθόδοξοι νέοι θὰ ἔχουν τὴ
δυνατότητα νὰ µετέχουν σὲ λατρευ-
τικὲς συνάξεις, νὰ προσκυνήσουν
σὲ τόπους θρησκευτικοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος, νὰ γνωρίσουν τὶς ὀµορφιὲς
τῶν Πιερικῶν ἀκτῶν καὶ νὰ γευ-

θοῦν τὴν ἑλληνικὴ φιλοξενία».
Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ

τὴν ἐφηµ. «Πελοπόννησος» τῆς
2ας Ἰουλίου 2015:

«Στὴν Πάτρα 300 Ἑλληνόπουλα
ἀπὸ τὴν Ἀµερική. Τὰ παιδιὰ ἔλα-
βαν, ὡς εὐλογία ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ
Σεβασµιωτάτου ἀπὸ µία ἱερὴ εἰκό-
να τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Τρια-
κόσια Ἑλληνόπουλα τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀµερικῆς, τὰ ὁποῖα φιλοξε-
νοῦνται στὶς κατασκηνώσεις τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς, στὸ Ἰονικὸ Χωριὸ
στὴν Ἠλεία, ἐπισκέφθηκαν τήν
Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν καὶ τὸν
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου
Πατρῶν καὶ προσκύνησαν τὴν Ἁγία
Κάρα τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀπο-
στόλων, τὸν Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρί-
ου του καὶ τὸν Τάφο του. Τὰ παιδιὰ
συνόδευαν ἱερεῖς, ποὺ ἦρθαν µαζί
τους ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς
Ἀµερικῆς».
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Ὑπεραγαποῦµε τὸν ἴδιο,
ἀπορίπτουµε

τὶς πράξεις του
Κύριε ∆ιευθυντά,

Οἱ Ἅγιοι Θεοφόροι Πατέρες µας,
µᾶς δίδαξαν ὅτι πρέπει νὰ ἀγαποῦµε
ἐν Χριστῷ τὸν αἱρετικὸ καὶ νὰ ἀπο-
στρεφόµαστε τὶς πράξεις αὐτοῦ. Αὐτὴ
εἶναι ἡ Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας µας,
τὴν ὁποία τόσο ὡραῖα διατυπώνει ὁ
ἱερὸς Χρυσόστοµος, τὸ στόµα τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου.

Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνεται πολὺς
λόγος γιὰ τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρ-
χη κ.κ. Βαρθολοµαῖο καθὼς καὶ γιὰ
αὐτοὺς ποὺ τὸν «πολεµοῦν», οἱ
ὁποῖοι χαρακτηρίζονται φονταµεντα-
λιστές, φανατικοί, κολληµένοι στὸ πα-
ρελθὸν κ.ἄ. Ἆραγε ὁ Χριστὸς µας
ἔχει τὴν ἴδια ἄποψη;

Ἡ ἴδια ἡ ἱστορία µᾶς ἀπαντᾶ. ∆ὲν
πρέπει νὰ λησµονοῦµε τὸν λατινό-
φρονα Πατριάρχη Βέκκο, οὔτε τοὺς
σφαγιασθέντες Ἁγιορεῖτες ὁµολο-
γητὲς µοναχούς, δὲν πρέπει νὰ λη-
σµονοῦµε τοὺς αἱρετικοὺς Πατριάρ-
χες: Μακεδόνιο, Σέργιο, Πύρρο
καθὼς καὶ τοὺς ἀντιτιθεµένους πρὸς
αὐτούς Ἁγίους Πατέρες! Οἱ µὲν
πρῶτοι χαρακτηρίστηκαν ἀπὸ τὸν
Χριστό µας (ὁ ὁποῖος µίλησε µέσα
ἀπὸ τὶς Οἰκουµενικὲς Συνόδους) ὡς
αἱρετικοί, οἱ δὲ δεύτεροι ὡς Μεγάλοι
Ἅγιοι.

Τὸν Οἰκουµενικό µας Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολοµαῖο τὸν ἀγαποῦµε εἰλι-
κρινά, καθηµερινὰ προσευχόµαστε
γιὰ ἐκεῖνον µὲ πόνο. Κατανοοῦµε τὶς
φοβερὲς δυσκολίες ποὺ ἀντιµετωπί-
ζει στὴν Τουρκία, τὸν σεβόµαστε ἀπε-
ριόριστα, ὅµως πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἀγα-
ποῦµε τὸν Χριστό µας (πειθαρχεῖν δεῖ
Θεῷ µᾶλλον ἢ ἀνθρώποις), ἀγα-
ποῦµε τὴν γλυκιά µας Παναγία,
καθὼς καὶ τοὺς χιλιάδες Ἁγίους, οἱ
ὁποῖοι µὲ πᾶσα βεβαιότητα δὲν συµ-
φωνοῦν µὲ τὶς πράξεις τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ Πατριάρχη.

Ἡ συνείδηση, ἡ ταπεινὴ µαθητεία
µας στοὺς Ἁγίους Πατέρες, µᾶς ἐπι-
βάλλουν νὰ ἀντιδράσουµε, µᾶς ἐπι-
βάλλουν νὰ κάνουµε ὅτι µποροῦµε
γιὰ νὰ ἐµποδίσουµε τὴν ἐξάπλωση
τῆς παποφιλίας, µὲ λίγα λόγια µᾶς
ἐπιβάλλουν νὰ διατρανώσουµε ὅτι ὁ
οἰκουµενισµὸς εἶναι παναίρεση καὶ
ἔχει ὡς στόχο, σύµφωνα µὲ τὸν
ὁσιώτατο Γέροντα Σεραφεὶµ Ρόουζ
τὴν προλείανση τοῦ ἐδάφους, γιὰ τὴν
ὑποδοχὴ τοῦ ἀντιχρίστου.

Τελειώνοντας καλοῦµε ὅλο τὸν
πιστὸ καὶ εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο λαὸ νὰ
ἀρχίσει νὰ ἀντιδρᾶ πιὸ ἀποφασιστικὰ
ἀπέναντι στὶς οἰκουµενιστικὲς κινή-
σεις, καθὼς καὶ νὰ βάλει ἀπὸ σήµερα
στὸ κοµποσχοίνι του τὸ ὄνοµα τοῦ
Οἰκουµενικοῦ µας Πατριάρχη, ἱκε-
τεύοντας µὲ δάκρυα τὸν Χριστὸ νὰ
τὸν φωτίσει καὶ νὰ τοῦ δώσει µετά-
νοια. ΑΜΗΝ!

Φοιτητὲς Θεολογικῆς Α.Π.Θ.
τέκνα τοῦ Ἁγ. ∆ηµητρίου

Ὁ ∆αρβινισµὸς
καὶ ὁ Σεβ. Μητροπ.

Περγάµου
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ὁ Ο.Τ., στὶς 29 Μαΐου ἐ.ἔ., στὴν
στήλη τῶν σχολίων, σελ. 2, γράφει:
«Ὁ Μαρξισµὸς καὶ ὁ ∆αρβινισµὸς
ἀποκτηνώνουν τὸν ἄνθρωπον». Νὰ
µοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἀναφερθῶ, γιὰ τέ-
ταρτη φορά, στὸν ∆αρβινιστὴ Μητρο-
πολίτη Περγάµου κ. Ἰωάννη Ζηζιού-
λα. Ὁ Ἱεράρχης αὐτὸς εἶχε ὑποστηρί-
ξει ὅτι ἡ θεωρία τοῦ ∆αρβίνου, περὶ
καταγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ
πιὸ σωστή.

Ὅπως θὰ δεῖτε στὶς τρεῖς ἐπιστο-
λές µου, ποὺ ἔχω ἀπευθύνει κι ἔχουν
δηµοσιευθεῖ στὸν Ἀθηναϊκὸ Τύπο
(µία ἔχει δηµοσιευθεῖ σὲ ἐφηµερίδα
ἐπαρχιακὴ) ἔχω στηλιτεύσει τὴν ἄπο-
ψη τοῦ Ἱεράρχη αὐτοῦ κι ἔχω ζητήσει
τὴν ἔκπτωσή του ἀπὸ τὴν ἕδρα τῆς
Θεολογίας τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν.

Γιὰ τὴν ἐνηµέρωση τῶν ἀνα-
γνωστῶν τοῦ Ο.Τ., σᾶς ἐσωκλείω
ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν
(∆ηµοσιεύµατα: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
7/6/2009, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
22/6/2009, «ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
19/7/2009). 

Ἀτυχῶς ὁ ἀνωτέρω Ἱεράρχης τυγ-
χάνει τῆς ἰδιαίτερης µεταχείρισης ἀπὸ
τὸν σηµερινὸ/Οἰκουµενικὸ Πατριάρ-
χη κ. Βαρθολοµαῖο.

Κατὰ τὴν ἄποψή µας, θὰ πρέπει
νὰ ἀποµακρυνθεῖ τόσο ἀπὸ τὸν κ.
Βαρθολοµαῖο ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀκα-
δηµία Ἀθηνῶν ἢ νὰ ἀποκηρύξει δη-
µοσίως τὴν πίστη του στὸν ∆αρβινι-
σµό.

Μὲ τιµὴ
∆ρ. Παν. Γ. Φούγιας

Ὁµοφυλοφιλία
καὶ ψευδορµόνες

Ἀξιότιµε Κύριε ∆ιευθυντά,
Ὁ ἀγωνιζόµενος «Ὀρθόδοξος Τύ-

πος» ἔχει θίξει πολλὲς φορὲς τὸ θέ-
µα τῆς ὁµοφυλοφιλίας ἀπὸ διάφο-
ρες πλευρές. Τελευταῖα δηµοσίευσε
σχόλιο (φ. 2072) ὅτι σκόπιµα ἐπι-
διώκουν τὸν ἐπηρεασµὸ φύλου
στοὺς ἀνθρώπους. Τέτοια δυνατότη-
τα φαίνεται νὰ ὑπάρχει µὲ τὶς ψευ-
δορµόνες ἢ συνθετικὲς ὁρµόνες ποὺ
δηµιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὅπως προ-
κύπτει ἀπὸ τὴ σελίδα 70 τοῦ βιβλίου
τῆς Χηµείας, ποὺ διδάσκεται ἤδη
ἀπὸ 15ετίας στοὺς µαθητὲς τῆς Β´
τάξεως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου.

Οἱ συνθετικὲς ὁρµόνες ἢ ψευδορ-
µόνες βρίσκονται ἤδη παντοῦ: κον-
σερβοκούτια, φελλοὺς µπουκαλιῶν,
σωλῆνες ὕδρευσης, πλαστικὲς ὕλες,
φακοὺς ἐπαφῆς, ἀπορρυπαντικά,
ἀντιοξειδωτικά, σαµπουάν, καλλυν-

τικά, βενζίνη, λιπαρὰ τρόφιµα, σοκο-
λάτες, ἀλλαντικά, δερµάτινα κ.ἄ. Πει-
ράµατα ἔχουν γίνει σὲ ζῶα καὶ ἔχει
ἀποδειχθεῖ ἡ ἀλλαγὴ φύλου, ἐνῶ σὲ
ἀνθρώπους «γιὰ ἠθικούς λόγους»
δὲν ἔχουν γίνει, στὴν πράξη ὅµως
ὅλοι εἴµεθα πειραµατόζωα ὡς κα-
ταναλωτὲς καὶ χρῆστες τῶν προϊόν-
των αὐτῶν.

Κατόπιν τούτου εἶναι ἑπόµενο νὰ
σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι δὲν φταῖνε οἱ ὁµο-
φυλόφιλοι γιὰ τὴν κατάστασή τους,
ἀλλὰ ἡ τεχνικὴ «πρόοδος»! Πρέπει
νὰ δηµοσιευθεῖ ὁλόκληρο τὸ κείµενο
τῆς ἐν λόγῳ σελίδας καὶ νὰ ἀπαντή-
σουν οἱ Ἑνώσεις τῶν Χηµικῶν, Χη-
µικῶν Μηχανικῶν, Ἰατρῶν κ.λπ., ἂν
πράγµατι συµβαίνει θηλυκοποίηση
τῶν ἀνδρῶν καὶ ἀρσενικοποίηση
τῶν γυναικῶν ἀπὸ τὴν «πρόοδο»
τῆς Χηµείας. Ἂν συµβαίνει, εἶναι
βόµβα στὰ θεµέλια τῆς ἀνθρωπότη-
τος καὶ ἕνας ἀκόµη τρόπος µείωσης
τοῦ παγκόσµιου πληθυσµοῦ, ποὺ
τόσο ἐπιδιώκουν ὡρισµένοι.

Τέτοια «πρόοδος» καλύτερα νὰ
ἔλειπε. Ἴσως ὅµως αὐτὴ καὶ νὰ ἐπι-
διώκεται ἀπὸ ὀπαδοὺς τοῦ «ἀνθρω-
ποκτόνου», γιὰ ἔλεγχο καὶ ἀπώλεια
τῶν συνανθρώπων τους.

Μὲ τιµὴ
Γ. Παπαδάκης

Τελετουργικὰ θέµατα
Κύριε ∆ιευθυντά,

Στὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 2069/15-5-2015
φύλλο τῆς ἐφηµερίδος σας δηµοσι-
εύθηκε διευκρίνιση περὶ τοῦ τυπικοῦ
τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως κατὰ τὴν
21/5/2015, µὲ τὴν ὁποία ἐπιχειρεῖται
νὰ ἀρθεῖ ἡ σύγχυση γύρω ἀπὸ τὸν
συνεορτασµὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνα-
λήψεως µὲ τὴ µνήµη τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ὅπως
ἀναφέρεται στὰ ∆ίπτυχα τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος 2015.

Ἐπὶ τοῦ παραπάνω δηµοσιεύµα-
τος ἐπιθυµῶ νὰ κάνω τὶς παρακάτω
παρατηρήσεις.

1. Μὲ τὸν συνεορτασµὸ τιµοῦµε
τὸν ∆εσπότη Χριστό, ὅπως καὶ τὸν
ἅγιο ἄνθρωπο, γιὰ νὰ µὴ εἴπω ὑπο-
δεέστερα, σύµφωνα µὲ τὴν διατυ-
πωθεῖσα τάξη στὰ ∆ίπτυχα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι: α)
ἐνεργοῦµε ἀντίθετα µὲ τὰ δόγµατα
τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ὁ ∆εσπότης
δὲν εἶναι ἴσος καὶ ὅµοιος µὲ τὸν ἅγιο
- ἄνθρωπο β) παρέχουµε ἐπιχειρή-
µατα στοὺς χιλιαστές, ποὺ πρε-
σβεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἴσος καὶ
ὅµοιος µὲ τοὺς ἀνθρώπους.

2. Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴ σελίδα 40
τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητοῦ Ἱ. Μ.
Φουντούλη, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕ-
ΜΑΤΑ, τόµ. Γ, ἔκδ. Α´ 2007, Ἀποστο-
λικὴ ∆ιακονία, τὰ ἑξῆς: "Κατὰ τὶς ∆ε-
σποτικὲς Ἑορτὲς δὲν τελοῦνται µνη-
µόσυνα ὅπως δὲν ἑορτάζονται καὶ
µνῆµες ἁγίων. Αὐτὸ τὸ νόηµα ἔχει
ὅτι οἱ ἀκολουθίες τῶν ἑορτῶν
αὐτῶν, κινητῶν ἢ ἀκινήτων, κατὰ τὶς
διατάξεις τοῦ τυπικοῦ ψάλλονται
«ἀµιγῶς». Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὰ Χρι-
στούγεννα, τὰ Θεοφάνεια, τὴν Με-
γάλη Ἑβδοµάδα, τὸ Πάσχα, τὴν
Ἀνάληψη, τὴν Πεντηκοστή, τὴν Με-
ταµόρφωση καὶ τὴν Ὕψωση τοῦ τι-
µίου Σταυροῦ. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα προσφέρει ἡ µνήµη -
τὸ µνηµόσυνο δηλαδή, τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, ποὺ
κοιµήθηκε µὲν στὶς 14 Σεπτεµβρίου,
ἀλλ᾽ ἡ µνήµη του µετετέθη στὶς 13
Νοεµβρίου, ἐπειδὴ «διὰ τὸ ὕψος τῆς
δεσποτικῆς ἑορτῆς» δὲν ἦταν δυ-
νατὸν νὰ τελεσθεῖ κατὰ τὴν ἡµέρα
ἐκείνη. Ἂν αὐτὸ ἴσχυσε γιὰ τὴν µνή-
µη τοῦ Χρυσοστόµου, πόσο µᾶλλον
γιὰ τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους.

Ὁ κανονολόγος Ματθαῖος ὁ Βλά-
σταρης, κωδικοποιώντας τὴν σχε-
τικὴ παράδοση καὶ τάξη, γράφει:
«Οὐδ᾽ ἐν ἑορταῖς δεσποτικαῖς ἀποι-
χοµένων µνηµόσυνα ποιεῖν ὅσιον, ἢ
µνήµας µαρτύρων ἐπιτελεῖν εὐπρε-
πές»".

3. Τὸ παραπάνω βιβλίο ἐξεδόθη
ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴ ∆ιακονία. Ὡς
ἐκ τούτου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ἀποδέχεται τὸ περιεχόµενο. Γιατί
δὲν τὸ ἐφαρµόζει;

4. Τυπικὲς διατάξεις δὲν εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ἐφαρµοσθοῦν, ὅταν εἶναι
ἀντίθετες µὲ τὰ δόγµατα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἔτσι πρέπει νὰ ἀξιολογηθοῦν
καὶ οἱ ἐπικαλούµενες ἀόριστες δια-
τάξεις τοῦ τυπικοῦ τῆς Εὐεργέτιδος
ἢ καὶ ἄλλων. Ἡ ὁποιαδήποτε πρα-
κτική τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐφαρµόζε-
ται, ἂν εἶναι ἀντίθετη µὲ τὸ δόγµα.

Μετὰ τὰ παραπάνω, νοµίζω ὅτι ἡ
διευκρίνιση προκάλεσε σύγχυση καὶ
διαιωνίζει τὸ σοβαρὸ αὐτὸ λάθος.
Παρακαλῶ νὰ δηµοσιευθεῖ ἡ ἐπι-
στολή µου αὐτὴ εἰς τὴν ἔγκριτον
ἐφηµερίδα σας.

Μὲ τιµὴ
Ἐµµανουὴλ Περσυνάκης

∆ιπλωµ. Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Πρωτοψάλτης Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου
Ν. Μουδανιῶν - Νέα Μουδανιά

Σχετικὰ µὲ τὴν διαφήµισιν:
«Ἄσε τὸν θεῖο,

πιάσε τὸ τζόκερ,»
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ἡ συγκεκριµένη διαφήµιση ἀπευ-
θύνεται σὲ κάποιον (ποὺ δὲν θὰ ἄξιζε
νὰ ἀποκληθεῖ ἄνθρωπος), ὁ ὁποῖος
θέλει νὰ κερδίσει χρήµατα ἀφαι -
ρῶντας τὴν ζωὴ τοῦ θείου του, µὲ
ἔµµεσο καὶ πονηρὸ τρόπο, προκειµέ-
νου νὰ τὸν κληρονοµήσει. Ἡ διαφήµι-
ση συνεχίζει δείχνοντας ὅτι τελικὰ δὲν
κατόρθωσε νὰ «ἐξουδετερώσει» κι
ἔτσι νὰ κληρονοµήσει τὸν θεῖο του. Κι
ἐδῶ, τώρα, ἔρχεται ἡ διαφήµιση νὰ
ἐνισχύσει τὶς φιλοχρήµατες διαθέσεις
του καὶ τοῦ προτείνει (ἀφοῦ δὲν τὰ κα-
τάφερε νὰ «ἐξοντώσει» τὸν θεῖο του,

ὥστε νὰ πάρει τὴν περιουσία του) νὰ
δοκιµάσει νὰ παίξει joker, µήπως καὶ
µπορέσει νὰ κερδίσει ἔτσι τὰ χρήµατα
ποὺ ἐπιθυµεῖ. Ἀδιαφορεῖ, δηλαδή, ὁ
διαφηµιστὴς γιὰ τὴν ἠθικὴ ὑπόσταση
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου προσ -
παθῶντας νὰ τὸν βοηθήσει τελικὰ
στὶς φιλοχρήµατες διαθέσεις του, γιὰ
νὰ ἐνισχυθοῦν, ἐπὶ πλέον καὶ τὰ κέρ-
δη αὐτῶν ποὺ διακινοῦν τὸ παιχνίδι
τοῦ jokerL

Τὸ µήνυµα αὐτῆς τῆς διαφήµι-
σης εἶναι πονηρό, ἀνήθικο ἕως καὶ
ἀπάνθρωπο� Καὶ µὴ ξεχνᾶµε ὅτι
τὴν παρακολουθοῦν καὶ ψυχὲς
(π.χ. παιδιὰ κἄ) ποὺ δὲν ἔχουν
ἀναπτυγµένη τὴν ἱκανότητα διάκρι-
σης καταστάσεων.

«Ὤ! τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς
ψυχοκτονίας τῆς τῶν διαφηµιζόν-
των» κατὰ τό: «Ὤ! τῆς παραφροσύ-
νης καὶ τῆς Χριστοκτονίας τῆς τῶν
προφητοκτόνων» (ἀπὸ τὴν 3η στάση
Ἐγκωµίων Μεγ. Παρασκευῆς).

Μαρία Γκιουρτζιὰν
ἰατρός, ∆ιευθύντρια ΕΣΥ, 
Α´ Ὀρθοπαιδικὴ Κλινικὴ
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηµατᾶς»

Ταξιδεύοντας
χωρὶς πυξίδα

Κύριε ∆ιευθυντά,
Μέσα στὴν κονίστρα τοῦ παγκό-

σµιου γίγνεσθαι, οἱ Ἕλληνες αἰσθα-
νόµαστε ἀπροστάτευτοι καὶ ὀρφανοὶ
σήµερα, ἀφοῦ ἡ πολιτική µας κουλ-
τούρα ἔχει ἀπαρνηθῆ τὴν πατρότητα
τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει ἀπολακτίσει τὴν
προστασία ποὺ διαχρονικὰ παρέ-
χουν στὸ ἔθνος µας ὁ Χριστὸς καὶ ἡ
µεγάλη µάνα µας ἡ Παναγία.

Παρ᾽ ὅτι ἡ εὐεργετικὴ παρουσία
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ προστατευτικὴ
ἐνέργεια τῆς Παναγίας µας καθίστα-
ται αἰσθητὴ σὲ ὅλες τὶς κρίσιµες
καµπὲς τῆς ἱστορίας µας, οἱ πολιτικοί
µας ταγοὶ ἀρνοῦνται νὰ ὁµολογή-
σουν Θεό, ἐπιµόνως δὲ ζητοῦν τὴν
διάζευξιν τοῦ εὐεργετηµένου Κρά-
τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία µας, τὴν
Ἐκκλησία ποὺ εἶναι ἡ τροφὸς καὶ ὁ
Χριστὸς παρατεινόµενος στοὺς
αἰῶνες.

Καὶ εἶναι νὰ ἀπορῆ κανεὶς καὶ νὰ
ἀναρωτιέται, τελείως ἀνιστόρητοι
εἶναι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, χωρὶς ἴχνος
µεταφυσικῆς πνοῆς µέσα τους;

Ἑµεῖς πάντως, οἱ ἴσως ἀπαίδευ-
τοι, οἱ ἀφελεῖς καὶ οἱ ἄσηµοι, ἑδραῖοι
ὅµως καὶ ἀταλάντευτοι στὴν ὀρθό-
δοξη χριστιανικὴ πίστη µας, τοὺς
παραπέµποµε σὲ µερικὰ ἀπὸ τὰ µε-
γάλα πνευµατικὰ ἀναστήµατα τῆς
παγκόσµιας διανόησης, ἀπ᾽ ὅπου
µπορεῖ νὰ ἀντλήση κανεὶς σύνεση
καὶ ἀληθινὴ σοφία.

Ὅµηρος: «Πάντες Θεῶν χατέου-
σιν ἄνθρωποι».

Αἰσχύλος: «Τοιοῦδε πόνου τέρ-
µα µή τι προσδόκα, πρὶν ἂν Θεῶν
τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων φανῆ»
(Προµηθεὺς ∆εσµώτης).

Πλάτων: «Ὥρα ἀπιέναι, ἐµοὶ µὲν
ἀποθανουµένῳ, ὑµῖν δὲ βιωσοµέ-
νοις, ὁπότεροι δὲ ἡµῶν ἔρχονται ἐπὶ
ἄµεινον πρᾶγµα, ἄδηλον παντί,
πλὴν τῷ Θεῷ» (Ἀπὸ τὴν ἀπολογία
Σωκράτους).

Εὐριπίδης: «Ἐν τοῖς ἀνθρωπί-
νοις πράγµασι, τῶν ἀµηχάνων πό-
ρον εὗρεν Θεός».

Τερτυλλιανός: «Amima hominis
naturaliter christiana est». (Ἡ ψυχὴ
τοῦ ἀνθρώπου ἐκ φύσεως εἶναι χρι-
στιανική).

Μ. Ναπολέων: «Ὁποία ἄβυσσος
µεταξὺ τῆς µεγάλης ἀθλιότητός µου
καὶ τῆς αἰωνίας προσωπικότητος
τοῦ Χριστοῦ, κηρυττοµένου, ἀγαπω-
µένου, λατρευοµένου, ζῶντος ἐν
πάσῃ τῇ οἰκουµένῃ».

Ντοστογιεύσκι: «Ἂν κάποιος
µοῦ ἀπέδειχνε πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι
µακριὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ πὼς
στὴν πραγµατικότητα ἡ ἀλήθεια εἶναι
ἔξω ἀπὸ τὸ Χριστό, θὰ προτιµοῦσα
νὰ µείνω µὲ τὸ Χριστό, παρὰ µὲ τὴν
ἀλήθεια».

Ἰ. Κορναράκης: «Χωρὶς τὸν Χρι-
στό, ἡ ὕπαρξή µας σταθµεύει ποι-
οτικὰ στὸ χῶρο τοῦ µηδενός»

Ἰ. Ν. Θεοδωρακόπουλος: «Ὁ
Χριστιανισµὸς ἔδωσε µοναδικὴ ἀξία
στὴν προσωπικότητα καὶ ἀπόλυτη
σηµασία στὴν ἀνάβαση ἀπὸ τὴ χρο-
νικότητα στὴν αἰωνιότητα.

Ὁ Χριστιανισµὸς ἐγέννησε τὴν
ἔννοια τῆς ἱστορίας, γιατὶ αὐτὸς
ἐπροίκισε τὴν ψυχὴ µὲ τὴν ἔγνοια γιὰ
τὸν ἑαυτό της.

Τὸ χρέος µας εἶναι νὰ ἀναγεννή-
σωµεν µέσα µας ὅ,τι ὠνόµασαν οἱ
πατέρες µας Ὀρθοδοξίαν. Παρελά-
βοµεν τὸν Χριστιανισµὸν καὶ ἡ ἱστο-
ρικὴ µοῖρα ἐπεφύλαξεν εἰς ἡµᾶς τὸ
προνόµιον νὰ τὸν ἑρµηνεύσωµεν,
νὰ διατυπώσωµεν µὲ τὴν ἑλληνικὴν
φιλοσοφίαν τὰς ἀρχάς του, καὶ ἔτσι
νὰ τὸν παραδώσωµεν εἰς τὸν κό-
σµον.

Σήµερον ποὺ δοκιµάζονται καὶ
διασαλεύονται ἐκ βάθρων ὅλα τὰ
ἱστορικά µας ἀποκτήµατα καὶ ἀγαθά,
ἔχοµεν χρέος ὡς λαὸς νὰ ἐµβαθύ-
νωµεν, ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ σύγχρο-
νοι ὅροι τῆς ζωῆς ἄλλην µίαν
φορὰν εἰς τὴν πηγὴν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας».

Αὐτὲς οἱ φωνὲς ἠχοῦν µέσα ἀπὸ
τὰ σπλάγχνα τῆς φιλοσοφίας τοῦ
πνεύµατος, καὶ οἱ ἔχοντες ὦτα καὶ
νοῦν, νὰ ἀφουγκρασθοῦν καὶ νὰ
ἐννοήσουν.

Καιρὸς εἶναι πλέον νὰ συνέλθω-
µεν ἀπὸ τὸν θανατηφόρον λήθαρ-
γον τοῦ ἠθικοπνευµατικοῦ ἀγνω-
στικισµοῦ καὶ τῆς ἀδιαφορίας, νὰ
ἀλλάξουν οἱ πολιτικοί µας ταγοὶ ἀζι-
µούθιον εἰς τὴν ἐθνικήν µας πορεί-
αν, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργὰ καὶ γι᾽
αὐτούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ δύστυχή
µας Πατρίδα.

Ἰωάννης ∆. Μπερδαλῆς 
τ. Ἐπι/τὴς Ἐκπ/σεως

Ἡ μετάβασις εἰς τήν ἀχρήματον κοινωνίαν
ὡς ἀπειλή τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας καί ἰδιοπροσωπίας μας
λιτῶν καί ἡ πλήρης ἀντικατάστασή
τους µέ ἄυλα-ἠλεκτρονικά µέσα.
Μέ βάση τά σηµερινά δεδοµένα,
ὅπως αὐτά ἰσχύουν καί γιά τή χώρα
µας, πρόκειται γιά συναλλαγές µέ -
σῳ τῶν ποικίλων καρτῶν (πιστω-
τικῶν, χρεωστικῶν, προπληρωµέ-
νων), ἐπιταγῶν, συναλλαγµατικῶν,
e-banking λογαριασµῶν κ.λπ. 

Στήν ἴδια φιλοσοφία κινεῖται καί
τό λεγόµενο ψηφιακό πορτοφόλι µέ
εὐρύτατη διάδοση στή χρήση του
τά τελευταῖα χρόνια, καθώς ἐπίσης
καί ἡ εἰσαγωγή καί σταδιακή καθιέ-
ρωση τοῦ λεγόµενου ψηφιακοῦ ἤ
εἰκονικοῦ νοµίσµατος.

Οἱ ἀγορές καί συναλλαγές µέσῳ
διαδικτύου ἔχουν, ἄλλωστε, αὐξη-
θεῖ µέ γεωµετρική πρόοδο καί τό
ψηφιακό νόµισµα φαντάζει ὡς ἡ
ἀπόλυτη ἐπιλογή τοῦ µέλλοντος.
Ὁλοένα καί περισσότεροι οἰκονο-
µολόγοι καί ἀναλυτές ἀσχολοῦνται
µέ τήν περίπτωση, αὐτό τό νέο µέ-
σο συναλλαγῶν νά ἀντικαταστήσει
τά συµβατικά νοµίσµατα, ἀκόµη καί
τά πλέον ἰσχυρά, ὅπως τό δολλά-
ριο καί τό εὐρώ. 

Ἕνα ἀπό τά πιό διαδεδοµένα
ψηφιακά εἰκονικά νοµίσµατα καί τὸ
µεγαλύτερο σὲ ὄγκο συναλλαγῶν
εἶναι τὸ BitCoin. Ἀντὶ γιὰ τὶς κεν-
τρικὲς τράπεζες, οἱ ἐκτυπωτικὲς µη-
χανὲς τῶν BitCoin βρίσκονται σὲ
κάθε ὑπολογιστὴ ποὺ ἔχει συγκε-
κριµένες δυνατότητες. Ὁ ὑπολο-
γιστὴς «κόβει» νόµισµα ἐπιλύοντας
ἐξαιρετικὰ δύσκολα µαθηµατικὰ
προβλήµατα, τὰ ὁποῖα γίνονται ὅλο
καὶ πιὸ δύσκολα, γιὰ νὰ διασφαλίζε-
ται ἡ νοµισµατικὴ κυκλοφορία. 

Τὰ BitCoin δὲν ἔχουν ὑλικὴ ὑπό-
σταση καὶ φυλάσσονται στὸ ψη-
φιακὸ “πορτοφόλι” κάθε χρήστη. Τὸ
βασικό τους χαρακτηριστικὸ εἶναι
ταυτόχρονα καὶ ἡ βασική τους δια-
φορὰ µὲ τὰ συµβατικὰ νοµίσµατα:
δὲν ἔχουν κεντρικὸ ἔλεγχο καὶ ἡ λει-
τουργία τους βασίζεται στὴν ἐπικοι-
νωνία τῶν ὑπολογιστῶν µεταξύ
τους, µέσῳ τοῦ διαδικτύου.

Πιστεύουµε πώς δέν εἶναι πλέον
δύσκολο νά φανταστοῦµε τήν συν -
έχεια στήν πορεία καί τήν ἐξέλιξη
τῆς ἀχρήµατης κοινωνίας. Τό ψη-
φιακό πορτοφόλι θά µεταλλαχθεῖ
καί θά ἐνσωµατωθεῖ σέ ἕνα ἐµφυ-
τευµένο σέ κάθε χρήστη ὑποδόριο
µικροτσίπ. Ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ
2004 ὁ Ἀµερικανικός Ὀργανισµός
Τροφίµων καί Φαρµάκων (FDA)
ἐνέκρινε τήν ἐµπορική ἐκµετάλλευ-
ση τοῦ VeriChip, ἑνός µικροτσίπ
πού θά τοποθετεῖται ὑποδόρια καί
θά περιέχει ὅλο τό ἰατρικό ἱστορικό
τοῦ ἀτόµου πού τό φέρει. «Ἡ A Di-
gital Solutions, κατασκευάστρια τοῦ
VeriChip ἀναφέρει ὅτι τὸ τσὶπ µπο-
ρεῖ νὰ σώσει ζωὲς καὶ νὰ περιορίσει
τὰ ἰατρικὰ λάθη. Ταυτόχρονα, εὐελ-
πιστεῖ ὅτι ἡ ἰατρικὴ χρήση τοῦ µι-
κροτσὶπ θὰ κάνει τὴν κοινὴ γνώµη
πιὸ δεκτικὴ στὴν ἰδέα τῆς ὑποδό-
ριας τοποθέτησης ἠλεκτρονικῶν
ταυτοτήτων γιὰ λόγους ἀσφάλειας
καὶ ἐλέγχου τῆς πρόσβασης σὲ ὁρι-
σµένα µέρη ποὺ χρήζουν ἀπόλυ-
της ἀσφάλειας». (Ἐγκρίθηκε τό
ὑποδόριο τσίπ, Ἡ Καθηµερινή, 15-
10-2015 http://www.kathimerini.gr/
197477/article/epikairothta/ko-
smos/-egkri8hke-to-ypodorio-tsip)

Τά ὑποδόρια µικροτσίπ ταυτο-
ποίησης µέσῳ ραδιοσυχνοτήτων
(RFΙD) θά µποροῦσαν, σύµφωνα
µέ τούς εἰδικούς, ἐκτός ἀπό τήν κά-
λυψη ἰατρικῶν ἀναγκῶν νά προσ -
φέρουν διευκολύνσεις καί στόν
ἐργασιακό ἤ ἀκόµη καί στόν προ-
σωπικό χῶρο τῶν χρηστῶν τους.
Μποροῦν δέ κυρίως νὰ χρησιµο-
ποιηθοῦν ὡς µέσο εἰσόδου, ὡς
κλειδί γιά τήν εἴσοδο σέ ψηφιακά

δεδοµένα. 
Εἶναι, ἄλλωστε εὐρύτατα παρα-

τηρηµένο στόν χῶρο τῆς ψηφιακῆς
τεχνολογίας καί ἰδιαίτερα τῶν ἠλε-
κτρονικῶν συναλλαγῶν ἡ σταδιακή
ἐγκατάλειψη τῶν κωδικῶν ἀσφαλεί-
ας εἰσόδου στά δεδοµένα καί ἡ ἀντι-
κατάστασή τους µέ βιοµετρικούς
ἐλέγχους ἀσφαλείας καί µέ χρήση
µικροτσίπ ταυτοποίησης µέσῳ ρα-
διοσυχνοτήτων (RFID).

∆έν θά ἐπεκταθοῦµε περισσότε-
ρο σέ τεχνικά ζητήµατα, τά ὁποῖα
ἄλλωστε θά ἀναπτυχθοῦν ἀναλυτι-
κά καί ἐµπεριστατωµένα ἀπό
ἄλλους εἰσηγητές, πού εἶναι καί εἰδι-
κοί σέ αὐτά τά ζητήµατα.

Αὐτό πού θεωροῦµε πολύ ση-
µαντικό γιά τήν κατανόηση τῶν συ-
νεπειῶν καί τῶν κινδύνων πού ἐπι-
σείονται ἀπό αὐτή τήν διαµορφού-
µενη κατάσταση εἶναι νά ἀντιλη-
φθοῦµε καί νά κατανοήσουµε
ἐπαρκῶς καί ἐγκαίρως ὅτι ἡ ὅλη
αὐτή ὑπόθεση ἐντάσσεται στό παγ-
κόσµιο συγκεντρωτικό σύστηµα
ἐλέγχου καί ποδηγετήσεως τῶν πο-
λιτῶν, τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν. 

Ὅπως εἶναι γνωστό τό παγκό-
σµιο αὐτό σύστηµα ἐλέγχου καθο-
δηγεῖται καί διευθύνεται ἀπό διάφο-
ρες κλειστές καί ἀδιαφανεῖς ὁµάδες
προωθήσεως καί ἐλέγχου τῆς ἐξου-
σίας. Πρόκειται γιά µιά πανίσχυρη
πολιτική, οἰκονοµική, κοινωνική καί
θρησκευτική ὀλιγαρχία, πού κυ-
βερνᾶ τόν κόσµο καί προορίζεται νά
γίνει ἡ µελλοντική Παγκόσµια Κυ-
βέρνηση.

Ὅσο δέν καθίσταται ἀκόµη ἐφι-
κτή ἡ παγκόσµια κυβέρνηση, ἡ ὀλι-
γαρχία αὐτή δραστηριοποιεῖται καί
ἀσκεῖ τήν ἐξουσία της µέσα ἀπό τή
λεγόµενη παγκόσµια διακυβέρνη-
ση, µία σειρά δηλαδή ἀπό κηδεµο-
νευόµενους καί καθοδηγούµενους
ἀπό τήν ἴδια διεθνεῖς ὀργανισµούς,
φορεῖς, κινήσεις, ὀργανώσεις, ἱδρύ-
µατα, σχηµατισµούς καί ὁµάδες πα-
ραγωγῆς ἰδεολογίας.

Κυρίαρχη τάση γιά τήν ἔκφραση
καί τήν δραστηριοποίηση ὅλου
αὐτοῦ τοῦ µηχανισµοῦ ἀποτελεῖ
στίς µέρες µας ἡ παγκοσµιοποίηση.
Ἡ παγκοσµιοποίηση εἶναι -θά µπο-
ρούσαµε νά ποῦµε- τό πολυεργα-
λεῖο τῆς παγκόσµιας διακυβέρνη-
σης. Εἶναι ὁ κεντρικός ἀγωγός, ἡ γι-
γαντιαία αὐτή πολιτιστική, θρησκευ-
τική, οἰκονοµική, ἐθνική καί οἰκονο-
µική χοάνη πού ὁµογενοποιεῖ, νο-
θεύει, µεταλλάσσει, παραλύει, ἀπο-
δυναµώνει καί ἀποσυνθέτει θε-
σµούς, πιστεύµατα, παραδόσεις,
πολιτισµούς, ἤθη, ἀρχές, ἀξίες,
ἐθνότητες, λαούς καί πατρίδες.

Σέ οἰκονοµικό ἐπίπεδο, πολυε-
θνικές ἑταιρεῖες, οἰκονοµικοί κολοσ-
σοί, ἑταιρεῖες κατασκευῆς ὁπλικῶν
συστηµάτων, πανίσχυρα οἰκονοµι-
κά συµφέροντα καί νεόκοποι
κροῖσοι ἔχουν ἤδη ἀναλάβει καί
διεκπεραιώνουν τήν οἰκονοµική
παγκοσµιοποίηση. Ὁ σκοπός εἶναι
ὁρατός καί προδιαγεγραµµένος:
πρόκειται γιά τήν σαφῆ καί ὀργανω-
µένη ἐπιδίωξη ὄχι γιά τήν ἁπλή
ἔνταξη, ἀλλά γιά τήν ὁλοκληρωτική
ὑποδούλωσή µας στούς σχεδια-
σµούς τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων,
γιά τήν ὑπαγωγή µας στήν δουλεία
καί τό παρακράτος τῶν τοκογλύ-
φων, τῶν κερδοσκόπων καί τῶν
καιροσκόπων, γιά τήν ὑποδούλω-
σή µας στό ἀνελεύθερο καθεστώς
τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας. 

Ὅπως εὔκολα µπορεῖ νά γίνει
ἀντιληπτό, ἕνα τέτοιο παγκόσµιο
σύστηµα ἐξουσίας δέν εἶναι δυνα-
τόν νά διαµορφωθεῖ, νά ἑδραιωθεῖ
καί νά λειτουργήσει χωρίς τόν ἔλεγ-
χο τῶν φρονηµάτων, τῶν ἐπιλογῶν
καί τῶν δραστηριοτήτων τῶν πο-
λιτῶν καί τῶν λαῶν, πού ὀφείλουν

νά συµµορφωθοῦν στά κελεύσµατά
του. ∆έν µπορεῖ νά ἑδραιωθεῖ καί νά
λειτουργήσει ἕνα τέτοιο ὁλοκληρω-
τικό καί ἀνελεύθερο καθεστώς χω-
ρίς τήν ἀστυνόµευση, τόν χαρακτη-
ρισµό, τόν στιγµατισµό καί ἐν τέλει
τήν ἐνοχοποίηση τῶν ἀντιφρονούν-
των.

Ἡ µετάβαση σέ µία ἀχρήµατη
κοινωνία, σέ ἕνα καθεστώς ἄυλων
συναλλαγῶν, πού θά καταγράφον-
ται αὐτόµατα καί στήν παραµικρή
τους λεπτοµέρεια εἶναι τό στέρεο
ὑπόβαθρο γιά τήν ἑδραίωση τοῦ
ἠλεκτρονικοῦ ὁλοκληρωτισµοῦ. Κι
αὐτό κυρίως γιατί οἱ ἠλεκτρονικές
συναλλαγές δίνουν στό σύστηµα
τήν ἀπόλυτη δυνατότητα κατα-
γραφῆς, συλλογῆς καί διασταύρω-
σης µιᾶς σειρᾶς προσωπικῶν δε-
δοµένων, ἐπιλογῶν, ἐπιθυµιῶν,
συµπεριφορῶν καί προτιµήσεων
τῶν πολιτῶν. Εἶναι ἡ δηµιουργία
τοῦ λεγόµενου προφίλ τοῦ κάθε πο-
λίτη, πού τόν παραδίδει ἀπροστά-
τευτο καί ἐκτεθειµένο στίς ἄγριες
διαθέσεις τῆς ἀγορᾶς καί τοῦ συνο-
λικοῦ συστήµατος τῶν κερδοσκό-
πων, πού τήν κινοῦν καί τήν κατευ-
θύνουν.

Ὁ ἔλεγχος, λοιπόν, τῶν προσω-
πικῶν δεδοµένων τῶν πολιτῶν
µέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώµα-
τος στήν ἀχρήµατη κοινωνία εἶναι
τό «κλειδί» στήν ὅλη ὑπόθεση, εἶναι
ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος πού στηρίζει
τό παγκόσµιο οἰκοδόµηµα ἐξουσίας
καί ἐλέγχου.

Παρά τόν οὐσιαστικά ἀρνητικό,
ἐπικίνδυνο καί ἀπάνθρωπο χαρα-
κτήρα της, ἡ ἠλεκτρονική παρακο-
λούθηση προβάλλεται, προπαγαν-
δίζεται καί ἐπενδύεται µέ τόν µαν-
δύα τῆς ἐξυπηρέτησης τῶν πο-
λιτῶν καί τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύ-
νης. Κατά ἀνάλογο τρόπο καί γιά
τήν ἀναγκαστική ἐπιβολή τοῦ λεγό-
µενου πλαστικοῦ χρήµατος, τῆς
ἀχρήµατης κοινωνίας χρησιµο-
ποιεῖται κατά κόρον ὡς ἐπιχείρηµα
ἡ ἀσφάλεια στίς συναλλαγές, ὁ πε-
ριορισµός τῆς ἐγκληµατικότητας καί
ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς. Καί
αὐτό παρότι ὑπάρχει ἡ δυνατότητα
καταπολέµησης τῆς φοροδιαφυγῆς
θεσπίζοντας, καί κυρίως ἐφαρµό-
ζοντας, τό ἀπαιτούµενο νοµικό
πλαίσιο. 

Εἶναι φανερό ὅτι µέ ἕνα τεχνητό
καί προσχηµατικό τρόπο ἐπιχει-
ρεῖται νά ταυτιστοῦν οἱ χρῆστες µε-
τρητῶν µέ τούς φοροδιαφεύγοντες
καί οἱ χρῆστες πλαστικοῦ χρήµατος
µέ τούς ἔντιµους πολίτες, πού ἀπο-
δίδουν τούς φόρους τους. Πρόκειται
ὁλοκάθαρα γιά τή νεοεποχίτικη τα-
κτική τῆς ἀντιστροφῆς τῆς ἀλήθειας
καί τῆς προβολῆς τοῦ ψεύδους ὡς
µιᾶς νέας τεχνητῆς ἀλήθειας. Εἶναι
ἡ ἴδια αὐτή νεοεποχίτικη τακτική τῆς
στοχοποίησης καί τῆς ἐνοχοποί-
ησης, τοῦ χαρακτηρισµοῦ καί τοῦ
στιγµατισµοῦ ὅλων τῶν ἀντιφρο-
νούντων µέ στόχο τήν τελική ἐξου-
δετέρωσή τους.

Τό ὅλο ζήτηµα δέν εἶναι βεβαίως
µόνο οἰκονοµικό, πολιτικό, ἀνθρω-
πιστικό καί κοινωνικό. Εἶναι πρωτί-
στως θεολογικό κι αὐτό καθώς ἡ
ἐλευθερία τοῦ προσώπου εἶναι τό
ὕψιστο ἀγαθό πού δωρήθηκε ἀπό
τόν Θεό στόν ἄνθρωπο, πού τόν
δηµιούργησε κατ’ εἰκόνα Του.

Ἡ ἔννοια τοῦ προσώπου στήν
ὀρθόδοξη διδασκαλία καί παράδο-
ση, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά βασικότε-
ρα στοιχεῖα γιά τήν πνευµατικότητα
καί τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ
Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’
εἰκόνα καί καθ’ ὁµοίωσίν» Του, γι’
αὐτό καί τοῦ δώρισε ἕνα ἀπό τά µε-
γαλύτερα ἀγαθά, τό ἀγαθό τῆς
ἐλευθερίας. Τό αὐτεξούσιο τοῦ
ἀνθρώπου καί ἡ ἐλεύθερη προαίρε-
σή του στίς ἐπιλογές καί τίς πράξεις
του τόν καθιστᾶ κύριο κριτή τῶν
ἀποφάσεών του καί ὑπεύθυνο τῆς
σωτηρίας του.

Μέσα στό σύγχρονο ἠλεκτρονικό
ὁλοκληρωτισµό πού ἐπιχειρεῖται, οἱ
πολίτες ἀντιµετωπίζονται ὡς ἀντι-
κείµενα µέ προκαθορισµένη καί
ἐλεγχόµενη τήν ποιότητα καί τήν
χρήση τους. Καταργεῖται, ἔτσι, τό
πρόσωπο καί ἐπιβάλλεται ἡ ἀριθ-
µοποίησή του. Ὁ ἀνθρώπινος πα-
ράγοντας ἐκµηδενίζεται, ὁ ἄνθρω-
πος χάνει τήν ἰδιοπροσωπία του,
καθώς τό σύστηµα ἀναγνωρίζει µό-
νον ἀριθµούς καί στοιχεῖα. Παύου-
µε, δηλαδή, νά εἴµαστε προσωπικό-
τητες µέ ἐλεύθερη βούληση καί
δράση καί γινόµαστε ἀντικείµενα
πληροφοριῶν καί συλλογῆς δεδο-
µένων.

Πρόκειται πραγµατικά γιά ἕνα τε-
ράστιο κίνδυνο µέ ἀνυπολόγιστες
συνέπειες στή ζωή καί τήν ὑλική καί
πνευµατική ὑπόσταση τῶν ἀνθρώ-
πων. Εἶναι πραγµατικά τραγικό τό
γεγονός ὅτι αὐτοί πού θά διαχειρί-
ζονται τό σύνολο τῶν προσωπικῶν
µας στοιχείων, αὐτοί πού µπορεῖ νά
τούς ἐλέγχουν ἤ νά τούς δωροδο-
κήσουν ἤ αὐτοί πού µπορεῖ νά
εἰσέλθουν παράνοµα στό ἠλεκτρο-
νικό σύστηµα καί στίς γιγαντιαῖες
βάσεις συλλογῆς πληροφοριῶν,
ἔχουν τήν δυνατότητα (µέ τό πάτη-
µα ἑνός κουµπιοῦ καί µόνο) ὄχι
ἁπλά νά γνωρίζουν καί νά κοινο-
ποιοῦν τά προσωπικά µας δεδοµέ-
να, ἀλλά καί νά µᾶς ἐνοχοποιοῦν,
νά ἀλλοιώνουν καί νά παραποιοῦν
τήν νοµική, οἰκονοµική καί κοινωνι-
κή µας ὑπόσταση, ἀκόµη καί νά
µᾶς «ἐξαφανίσουν» ὡς πολίτες.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν
ὁποῖο ἀρνούµαστε τό ἠλεκτρονικό
µας φακέλωµα καί τήν ἠλεκτρονική
µας παρακολούθηση. Ὄχι ἐπειδή
ἔχουµε κάτι νά κρύψουµε, ἀλλά για-
τί ἐπιθυµοῦµε νά διατηρήσουµε γιά
τόν ἑαυτό µας τό δικαίωµα νά ὁρί-
ζουµε τήν προσωπική µας ζωή, τίς
ἐπιλογές µας καί τίς προτιµήσεις
µας καί νά µή γινόµαστε ὑποχείριο

στίς ἐπιθυµίες καί τίς ἐπιβουλές τῶν
διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας, πού
ἐπιδιώκουν τήν χειραγώγησή µας. 

Καί ἄς µή λησµονοῦµε ὅτι αὐτό
πού γιά µᾶς θεωρεῖται ἠθικό καί τί-
µιο, αὐτό πού γιά µᾶς ἀποτελεῖ ἀξία
καί ἰδανικό, ἡ πίστη µας, δηλαδή, ἡ
πατρίδα µας, ἡ παράδοσή µας, τά
ἰδανικά τῆς φυλῆς µας, γιά τήν ἀντί-
θεη παγκόσµια ὀλιγαρχία πού κα-
θορίζει τίς τύχες τοῦ κόσµου εἶναι
ἀκριβῶς αὐτό πού πρέπει νά ἀλλοι-
ωθεῖ καί νά ἐκλείψει. 

∆υστυχῶς, ὅµως, ὁ κίνδυνος
αὐτός πολλές φορές παραθεω-
ρεῖται καί ἐπικρατεῖ σέ πολλούς ἡ
ἄποψη ὅτι τό ζήτηµα τῆς ἠλεκτρο-
νικῆς παρακολουθήσεως, ἐλέγχου
καί ποδηγετήσεως τῶν ἀνθρώπων,
πού ἐπιτυγχάνεται µέ τήν ἐξάπλω-
ση τῆς χρήσεως τῶν ποικίλων ἠλε-
κτρονικῶν καρτῶν καί τοῦ πλαστι-
κοῦ χρήµατος καί τό ζήτηµα τῶν
ἐλευθεριῶν, πού περιστέλλονται µέ
τήν ἀχρήµατη κοινωνία, εἶναι ἕνα τε-
χνο-οικονοµικό καί πολιτικό ζήτηµα
καί ὄχι θεολογικό καί κατά συνέπεια
δέν εἶναι µεῖζον γιά τούς χριστια-
νούς.

Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἕνα κα-
τασκευασµένο δίληµµα καί ἕνα τε-
χνητό διχασµό ὡσάν νά ἀποτελοῦν
διαφορετικές µεταξύ τους ὀντότητες
ὁ χριστιανός ἀπό τόν Ἕλληνα πολί-
τη. Μία τέτοια ἀντίληψη ἀκυρώνει
οὐσιαστικά ὅλη τήν ἱστορία µας καί
τήν ἐθνική µας πορεία, ἀκυρώνει
τούς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ µας γιά τήν
ἐλευθερία καί τήν ἀποτίναξη τοῦ ξέ-
νου ζυγοῦ. Ἀκυρώνει τήν ἴδια τή συν -
είδηση καί τήν βιοθεωρία τῶν ὀρθο-
δόξων Ἑλλήνων, πού δέν ἔκλιναν
ποτέ γόνυ σέ κανένα δυνάστη, πού
δέν ἀνέχτηκαν ποτέ νά ζοῦν σέ
συνθῆκες δουλείας, πού στά 400
χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς
ἀγωνίζονταν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν
πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν
ἐλευθερία», πού εἶχαν γιά σύνθηµα
καί ἰδανικό τους τό «ἐλευθερία ἤ θά-
νατος» καί ὄχι τό «σφάξε µε ἀγά
µου ν’ ἁγιάσω».

Ἡ ἴδια ἡ ἱστορία µᾶς ἔχει διδάξει,
ἄλλωστε, ὅτι σέ περιόδους δουλεί-
ας, σέ ἀνελεύθερα καί ἀθεϊστικά κα-
θεστῶτα, σέ συνθῆκες πού δέν
εὐνοοῦσαν καί δέν ἐπέτρεπαν τήν
ἐλεύθερη ἔκφραση τῆς ἐκκλησια-
στικῆς καί λατρευτικῆς ζωῆς, εἴχαµε,
βεβαίως, τήν ἀνάδειξη µαρτύρων
καί ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας, εἴχα-
µε ὅµως καί σέ πολύ µεγάλο ποσο-
στό ἄµβλυνση τῶν συνειδήσεων,
ἄρνηση τῆς πίστεως, ἀποκοπή ἀπό
τήν Ἐκκλησία, προσχώρηση στόν
ἀθεϊσµό καί τήν ὑλιστική βιοθεωρία,
ἀλλαξοπιστίες, ἐξισλαµισµούς,
ἐξουνιτισµούς καί τόσα ἄλλα.

Εἶναι ποτέ δυνατόν νά δεχόµαστε
οἱ ἴδιοι θεληµατικά καί ἀµαχητί νά
ἐνταχθοῦµε στή χοάνη τῆς παγκο-
σµιοποίησης, τῆς πανθρησκείας,
τῆς Νέας Τάξης Πραγµάτων καί τῆς
Νέας Ἐποχῆς µέ χειραγωγό τό ἠλε-
κτρονικό φακέλωµα καί τήν κάρτα
τοῦ πολίτη; Ἐθελούσια ὑπαγωγή σέ
δουλεία δέν νοεῖται καί δέν ἐπιτρέ-
πεται. ∆έν νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπε-
ται ἐθελούσια ἐκχώρηση τῆς θεοσ-
δότου ἐλευθερίας µας. ∆έν νοεῖται
καί δέν ἐπιτρέπεται ἐθελούσια ἐγκα-
τάλειψη τῆς ζωηφόρου ἑλληνορθο-
δόξου παραδόσεώς µας. ∆έν
νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπεται αὐτοχει-
ριασµός τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευ-
τικῆς ἰδιοπροσωπίας µας. ∆έν
νοεῖται καί δέν ἐπιτρέπεται παρεκ -
τροπή ἀπό τήν ἐντολή τοῦ Εὐαγγε-
λίου «µή δῶτε τό ἅγιον τοῖς κυσί,
µηδέ βάλητε τούς µαργαρίτας ὑµῶν
ἔµπροσθεν τῶν χοίρων....» (Ματθ.
7,6).

Ἔχει, ἐπίσης, τό ὅλο ζήτηµα καί
ἔντονες ἐσχατολογικές διαστάσεις,
καθώς στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψε-
ως ἡ δυνατότητα ἤ ὄχι οἰκονοµικῶν
συναλλαγῶν, «ἵνα µή τις δύνηται
ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι», συνδέεται
ἄµεσα καί ἀποκλειστικά µέ τήν
προσκύνηση τοῦ Ἀντιχρίστου καί
τήν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.

«Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦµα δοῦναι
τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ
ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι
ἐὰν µὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ
θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι. 16 καὶ
ποιεῖ πάντας τοὺς µικροὺς καὶ τοὺς
µεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ
τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους
καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν
αὐτοῖς χάραγµα ἐπὶ τῆς χειρὸς
αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν µετώ-
πων αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα µή τις δύνη-
ται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ µὴ ὁ
ἔχων τὸ χάραγµα, τὸ ὄνοµα τοῦ θη-
ρίου ἢ τὸν ἀριθµὸν τοῦ ὀνόµατος
αὐτοῦ. 18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ
ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθµὸν
τοῦ θηρίου· ἀριθµὸς γὰρ ἀνθρώ-
που ἐστί· καὶ ὁ ἀριθµὸς αὐτοῦ χξς».

∆έν εἶναι καθόλου τυχαῖο, λοιπόν,
ὅτι ὁ Χριστός µας συναρτᾶ τήν ὁµο-
λογία τῆς πίστεως πρός Αὐτόν µέ τό
θέµα τῆς οἰκονοµικῆς καί βιολογικῆς
ὑπάρξεως τοῦ πιστοῦ. Συγκεκριµέ-
να, ζητᾶ ἀπό τόν πιστό νά µή δεχθεῖ
τό «σφράγισµα» τοῦ Ἀντιχρίστου,
σέ ἀντάλλαγµα τήν δυνατότητά του
νά µπορεῖ νά συναλλάσσεται σέ
οἰκονοµικό ἐπίπεδο, πράγµα πού
τοῦ ἐγγυᾶται λογικῶς τήν ἐπιβίωσή
του. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού
ἀσχολήθηκαν µέ τό θέµα τοῦ ἐρχο-
µοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου, συνιστοῦν τήν
ἄρνηση τοῦ «σφραγίσµατος», ἐπι-
σείοντας τίς αἰώνιες σωτηριολογικές
συνέπειες γιά τούς ἀποδέκτες τοῦ
σφραγίσµατος.

∆έν ἰσχυριζόµαστε, βεβαίως, ὅτι
οἱ ἠλεκτρονικές συναλλαγές ἤ τό
πλαστικό χρῆµα εἶναι τό σφράγισµα
τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι, ὅµως,
σαφῶς µία προδροµική κατάσταση
µέ ἔντονη τήν ἀναφορά της στά
ἔσχατα. 

Ἕνα σηµαντικό στοιχεῖο, ἄλλω-
στε, γιά τό ὁποῖο µᾶς µιλᾶ ἡ Ἀποκά-

λυψη εἶναι ἡ προϊοῦσα, ἡ σταδιακή
πορεία πρός τά ἔσχατα τῆς ἱστο-
ρίας. Ὁ Ἀντίχριστος, δηλαδή, δέν
θά ἐµφανισθεῖ καί δέν θά ἑδραιώσει
τήν παγκόσµια κυριαρχία του
ἐντελῶς ξαφνικά ἀνατρέποντας
ἄρδην τήν πορεία τῆς ἱστορίας.
Ἀντίθετα, θά στηριχθεῖ σέ µία δια-
µορφωµένη ἀπό πολύ νωρίτερα
κατάσταση, στήν ὁποία θά ἔχουν
ἐθισθεῖ οἱ ἄνθρωποι ἔχοντας γιά
πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστη-
µα ζήσει καί δραστηριοποιηθεῖ µέ
βάση τίς συνήθειες καί τίς πρακτικές
ἑνός συγκεκριµένου ἀντίθεου τρό-
που ζωῆς, πού θά φαντάζει πλέον
µονόδροµος γιά τόν καθένα. 

Σέ ἕνα τέτοιο µονόδροµο µᾶς
εἰσάγει ἡ ἄνεση, ἡ εὐκολία καί ἡ
εὐµάρεια, στήν ὁποία ἔχουµε ἐθι-
σθεῖ καί ἀπό τήν ὁποία δέν διανο-
ούµαστε νά ἀπεγκλωβιστοῦµε. Ἡ
ἄνεση ἀσκεῖ µία ἰδιόµορφη βία καί
ἀποσυνθέτει τήν πνευµατική µας
ὑπόσταση ἡ ὁποία, ὅταν δέν ἀκο-
λουθεῖ τό ὀρθόδοξο ἦθος τῆς ἀσκή-
σεως, µᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλω-
ση. Ἡ ἄνεση, ὅπως καί ὁ φόβος,
δηµιουργοῦν ἰσχυρή καί διαρκῆ ψυ-
χολογική ἐξάρτηση, στήν ὁποία βα-
σίζονται ὅλα τά συστήµατα ἐλέγχου
τῶν ἀνθρώπων. 

Τό δέλεαρ τῆς ἀνέσεως καί τῆς
εὐκολίας, πού µᾶς προσφέρει ἡ
ἀχρήµατη κοινωνία, ἡ ἀποφυγή,
δηλαδή, ποικίλων, πολυπληθῶν καί
ἐπώδυνων γραφειοκρατικῶν διαδι-
κασιῶν καί ἡ δυνατότητα αὐτόµατης
ρυθµίσεώς τους ἀκόµη καί «ἀπό
τόν καναπέ τοῦ σπιτιοῦ µας», ὅπως
λέγεται, µᾶς κρατοῦν δέσµιους στήν
ἀπόκτηση καί τή χρήση της. 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἐξίσου κα-
ταλυτικά καί ψυχαναγκαστικά γιά
τήν ὑπαγωγή µας στό ὅλο σύστηµα
λειτουργεῖ ὁ φόβος ὅτι σέ περίπτω-
ση πού θά ἀντιδράσουµε, ὄχι
ἁπλῶς θά χάσουµε ὅλες τίς εὐκο-
λίες καί τίς ἀνέσεις πού µᾶς παρέ-
χει, ἀλλά θά βρεθοῦµε οὐσιαστικά
ἐκτός συστήµατος, ἀποκοµµένοι
καί ἀνύπαρκτοι κοινωνικά καί οἰκο-
νοµικά, ἀνίκανοι νά ἐξασφαλίσουµε
τά στοιχειώδη γιά τόν βιοπορισµό
µας, ἀκόµη καί αὐτή τήν βιολογική
µας ὕπαρξη.

Ἕνα ἄλλο βασικό µήνυµα τοῦ
ἱεροῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως
εἶναι τό πνεῦµα ἐγρηγόρσεως, νή-
ψεως καί ἀφυπνίσεως, πού πρέπει
νά ἔχουµε ὡς χριστιανοί. Εἶναι ἡ
ἀντίθεσή µας στίς δυνάµεις τῆς
ἀποστασίας, ἡ ἄρνηση συσχηµατι-
σµοῦ µας µέ αὐτές, τό ὁµολογιακό
φρόνηµα καί ἡ µαρτυρία Χριστοῦ,
πού πρέπει νά δίνουµε µέ τόν λόγο
καί τή ζωή µας καί ἄν χρειασθεῖ καί
µέ τό αἷµα µας.

Ἡ µάχη αὐτή τῶν πιστῶν µέ τίς
ἀντίθεες δυνάµεις δέν ἀφορᾶ ἀπο-
κλειστικά καί µόνον τόν ἴδιο τόν
Ἀντίχριστο ὡς ἱστορικό πρόσωπο,
ὅταν αὐτός θά ἔρθει καί θά ζήσει µέ-
σα στήν ἱστορία. Εἶναι ἡ µάχη ἐνάν-
τια καί σέ ὅλες τίς ἀντίχριστες δυνά-
µεις, τίς προδροµικές τοῦ Ἀντιχρί-
στου. «Ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνα-
σι» (Α΄ Ἰω. 2, 18), µᾶς λέει τό εὐαγ-
γέλιο καί ἡ Ἀποκάλυψη κάνει λόγο
γιά προδρόµους τοῦ Ἀντιχρίστου
καί γιά τόν Ψευδοπροφήτη, πού θά
προετοιµάσουν τήν ἔλευση καί τήν
κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού πρέ-
πει νά µελετᾶµε τά σηµεῖα τῶν
καιρῶν καί νά ἔχουµε τήν καλή καί
ὑγιῆ ἀνησυχία γιά τά τεκταινόµενα
στόν κόσµο. Καί τά σηµεῖα τῶν
δικῶν µας καιρῶν, τά ὁποῖα καί µᾶς
ἀπασχολοῦν σήµερα ἔχουν µία
ἔντονη ἐσχατολογική διάσταση καί
ἀναγωγή στήν Ἀποκάλυψη. Αὐτή ἡ
ἀντίθεη παγκόσµια κοσµοκρατορία
πού διαµορφώνεται στίς µέρες µας
εἶναι φανερό ὅτι δέν εἶναι κατά Θε-
όν, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά
ἀλλοιώσει καί νά ἐξοβελίσει κάθε τί
χριστιανικό καί ἀληθινό ἀπό τήν
ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Γιά τούς λόγους αὐτούς ἀπαι-
τεῖται ἐγρήγορση καί ὁµολογιακό
φρόνηµα ἀπό τούς πιστούς. Θά
πρέπει νά τονισθοῦν οἱ πνευµατικοί
κίνδυνοι ἀπό τήν ὑπαγωγή καί τόν
ἐθισµό στήν ὅλη διαδικασία τῶν
ἠλεκτρονικῶν - ἄυλων συναλ-
λαγῶν. Νά ὑπάρξει σωστή ἐνηµέ-
ρωση καί ἔγκαιρη ἀντίδραση, ἀνά-
πτυξη καί ἑδραίωση πνευµατικῶν
αἰσθητηρίων καί ἀντισωµάτων.

Θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦµε καί
νά συνειδητοποιήσουµε ὅτι οἱ σχε-
διασµοί τῆς Νέας Τάξης Πραγµά-
των ἀνατρέπονται µέ µαζική, δυ-
ναµική, συντονισµένη καί ἀποφα-
σιστική ἀντίσταση. Ἀνατρέπονται
µέ ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση, µέ
ὁµολογιακό καί µαρτυρικό φρόνη-
µα. Ὀφείλουµε, ὅµως, νά παρατη-
ρήσουµε ὅτι ὁµολογία χωρίς ὀρθο-
πραξία δέν µπορεῖ νά ὑπάρξει. Ἡ
ὁµολογία τῆς πίστεως δέν µπορεῖ
νά εἶναι καρπός ἑνός ἐπιπόλαιου
ἐνθουσιασµοῦ καί ἑνός ἔνθερµου
ζηλωτισµοῦ. Ἡ ὁµολογία τῆς πί-
στεως εἶναι τό χάρισµα τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος πού δίδεται σ’ αὐτούς
πού σέ ὅλη τους τήν ζωή ἀγωνί-
ζονται µέ νήψη, προσευχή, µετά-
νοια, ταπεινό καί ἀσκητικό φρόνη-
µα νά γίνουν δεκτικοί αὐτοῦ τοῦ
χαρίσµατος. Ἀπαιτεῖται, δηλαδή,
πνευµατικός ἀγώνας διαρκής καί
ἐπίπονος, καθώς τόσο σοβαρά καί
ἀποφασιστικά γιά τήν σωτηρία
µας ζητήµατα δέν πρέπει νά τά
ἀµελοῦµε καί νά ἀναβάλλουµε τήν
ἀντιµετώπισή τους γιά τήν τελευ-
ταία στιγµή.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

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).

Ἔκτακτος συνεδρία τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν
συνεζήτησε διὰ τὴν Μεγάλην Σύν -
οδον, ἡ ὁποία προετοιμάζεται διὰ
τὸ ἑπόμενον ἔτος, διὰ τὸ ζήτημα
τοῦ κ. Πιτσιλλίδη καὶ διὰ τὸν νό-
μον περὶ τῶν ἐκτρώσεων. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
25ης Ἰουνίου 2015: 

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήµερα
Πέµπτη, 25 Ἰουνίου 2015, σὲ ἔκτα-
κτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία
τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ.
Χρυσοστόµου καὶ ἐργάσθηκε ὡς
ἑξῆς: 1) Μελέτησε τὶς ἀποφάσεις
τῆς Εἰδικῆς ∆ιορθοδόξου Ἐπι-
τροπῆς γιὰ τὴν µέλλουσα νὰ συν -

έλθει Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθο-
δοξίας ὡς πρὸς τὰ θέµατα τῆς Νη-
στείας καὶ τῆς Ἀποστολῆς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας "ὡς µαρ-
τυρίας ἐν διακονίᾳ". 2) Παρακο-
λούθησε DVD µὲ ἀποσπάσµατα
ἐκποµπῶν σὲ διάφορους τηλεο-
πτικοὺς σταθµοὺς τοῦ κ. Ἀνδρέα
Πιτσιλλίδη. Παρέλαβε, ταυτόχρο-
να, ὑπόµνηµα τῆς πρὸς τοῦτο συ-
σταθείσης Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς,
τὸ ὁποῖο ἀφοῦ µελετήσει θὰ ξανα-
συνέλθει γιὰ συζήτηση τοῦ θέµα-
τος καὶ λήψη ἀποφάσεως. 3) Με-
λέτησε ὑπόµνηµα, τὸ ὁποῖο θὰ
ἀποστείλει πρὸς τὴ Βουλὴ τῶν
Ἀντιπροσώπων σχετικὰ µὲ τὴν µε-
λετώµενη τροποποίηση τοῦ νόµου
γιὰ τὶς  Ἐκτρώσεις».

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136



10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Σελὶς 7η

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ ΠΣΕ ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ
ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
καὶ νὰ προγραµµατίση τὶς ἐργα-
σίες τῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τὰ θέµατα
τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος καὶ τῆς
οἰκουµενι(στι)κῆς θεολογίας τῆς
περιόδου 2015 ὥς 2020», καθὼς
τὸ 2021 πρόκειται κατὰ πᾶσαν πι-
θανότητα νὰ συγκληθῆ καὶ πάλιν ἡ
ὁλοµέλεια. Ἀκόµη καὶ ἕνας παρά-
φρων δύναται νὰ ἀντιληφθῆ ὅτι
µία ἑνότης εἶναι ἀδύνατος νὰ
ὑπάρξη, διότι διὰ νὰ µετανοήσουν
καὶ νὰ στραφοῦν εἰς τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν ὅλα τὰ µέλη ἀπαιτεῖται ἕνα
θαῦµα, καθὼς τὸ ΠΣΕ ἀριθµεῖ 345
«ὁµολογίες»! Οἱ συµµετέχοντες
Ὀρθόδοξοι εἶναι τόσον πεπεισµέ-
νοι ὅτι θὰ συµβῆ αὐτὸ τὸ θαῦµα;
∆υσ τυχῶς, οἱ συµπροσευχές, οἱ
ὁποῖες πραγµατοποιοῦνται καὶ
ἐπραγµατοποιήθησαν καὶ εἰς
αὐτὴν τὴν πρόσφατον συνάντη-
σιν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναγνώρισις τῶν
αἱρετικῶν ὡς «Ἐκκλησιῶν» κατα-
δεικνύουν ὅτι οἱ συµµετέχοντες κα-
τανοοῦν αὐτὴν τὴν ἑνότητα βάσει
τῆς δηµοφιλοῦς παναιρετικῆς θε-
ωρίας τῶν κλάδων, δηλ. ὅτι ὅλοι
εἴµεθα διαφορετικὲς παραδόσεις
τῆς µιᾶς Ἐκκλησίας τοῦ Ἰ. Χριστοῦ!

Ποῖα ὅµως ἦσαν τὰ θέµατα τὰ
ὁποῖα προγραµµάτισαν; Τὰ θέµα-
τα ἦταν κυρίως κοινωνικῆς φύσε-
ως ὅπως «ἡ δουλεία, τὸ ἀπαρτ-
χάϊντ, ἡ ἀνθρώπινη σεξουαλικότη-
τα καὶ θέµατα ζωῆς καὶ θανάτου»,
ἀνάµεσα εἰς τὰ ὁποῖα ἐτονίσθη τὸ
ἐνδιαφέρον διὰ τὸ περιβάλλον. Ἡ
«κλιµατικὴ ἀλλαγὴ» ἢ «περιβαλ-
λοντικὴ κρίσις» εἶναι τὰ θέµατα εἰς
τὰ ὁποῖα φαίνεται πὼς δόθηκε ἰδι-
αιτέρα ἔµφασις. Εἶναι ἆραγε τυ-
χαῖον ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης, ὁ
ἐπονοµαζόµενος καὶ «Πράσινος
Πατριάρχης» (πιστεύοµε ὅτι δὲν
εἶναι ἰδιαιτέρως τιµητικὸς τίτλος διὰ
ἕνα Πατριάρχην, ὄχι µόνον διὰ
τοὺς συνειρµοὺς τοὺς ὁποίους
ἐγείρει, ἀλλὰ διότι ὁ ἴδιος φέρει τὸν
ἀνώτατον τίτλον Οἰκουµενικὸς καὶ
κάθε ἄλλος περιττεύει), καυχᾶται
διὰ τὰς ἐπιδόσεις τῶν συνεδρίων
του σχετικῶς µὲ τὸ περιβάλλον;
Εἶναι φανερὸν πὼς ἡ οἰκουµενι-
στικὴ γραµµὴ τοῦ ΠΣΕ προπαγαν-
δίζεται διὰ µέσου τοῦ Πατριάρχου,
τοῦ ὁποίου «ἡ δεξιὰ χείρ», ὁ Ἱερώ-
τατος Μητρ. Σασίµων, εἶναι βα-
σικὸν στέλεχος τοῦ Παγκοσµίου
αὐτοῦ Συµβουλίου τῶν αἱρετικῶν!

Ἐντατικοποίησις
τῆς «ἑνωτικῆς»
πανθρησκείας

Κατ’ ἀρχὰς εἰς τὰ τρία-τέσσερα
σχετικὰ µὲ τὴν συνεδρίασιν εἰς τὴν
Ρουµανίαν ἀνακοινωθέντα ἐπιχει-
ρεῖται νὰ δοθῆ ἡ ἐντύπωσις ὅτι τὸ
ΠΣΕ ὁλοὲν προοδεύει, ὅτι ἱστο-
ρικῶς ἔχει διανύσει µεγάλην πο-
ρείαν, ἡ ὁποία τὸ ἔχει µεταβάλει εἰς
ἓν πλήρως ἀξιόπιστον παγκό-
σµιον θεσµόν, καὶ ὅτι λαµβάνει
χώραν σοβαρὴ ἐργασία, ἂν καὶ τε-
λικῶς ἂν συγκρίνη ὁποιοσδήποτε
τὰ ἔτη λειτουργίας καὶ τὰ ἀποτελέ-
σµατα θὰ διαπιστώση εὐκόλως
τὴν ὁλοσχερῆ ἀποτυχίαν του!

Τὸ πιὸ ἀνησυχητικὸν ὅµως δὲν
εἶναι τὸ προαναφερθέν, καθὼς κι-
νεῖται εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν ἐντυπώ-
σεων, ἀλλὰ ἡ νέα στοχοθεσία. Ἡ
ἐπιτροπὴ ὁδηγεῖ «σὲ µία διαδικα-
σία ποὺ ἐπιδιώκει νὰ ξεπεράσει
τὴν πόλωση µεταξὺ θεολογίας καὶ
χριστιανικῆς δράσης, µεταξὺ τῶν
«Πίστις καὶ Τάξις» καὶ «ζωὴ καὶ
ἐργασία» (ἕνα ἄλλο ἱστορικὸ κίνη-
µα ποὺ ἔδωσε ζωὴ στὸ ΠΣΕ, ἐπι-
κεντρώνεται στὴν ἐξυπηρέτηση
καὶ τὴν προώθηση γιά τήν πληρό-
τητα τῆς ζωῆς). Τὸ νὰ τεθῆ ἡ ἱερὰ
πορεία (pilgrimage) γιὰ τὴ ∆ικαιο-
σύνη καὶ τὴν Εἰρήνη στὸ κέντρο
τῆς ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς Πί-
στεως καὶ Τάξεως σηµαίνει ὅτι ἐπι-
βεβαιώνει τὴν σπουδαιότητά της
διὰ τὴν οἰκουµενι(στι)κὴ θεολογία.
Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἑνώνει τὴν πίστη
καὶ τὴ ζωή·, ἑνώνει τὴν αἴσθηση
τοῦ νὰ εἶσαι Ἐκκλησία καὶ τῆς ἀγά-
πης γιὰ τὸν κόσµο· ἑνώνει τὴ θεο-
λογία καὶ τὴ δράση».

Τὸ ΠΣΕ προφανῶς ἀντελήφθη
ὅτι κείµενα καὶ συζητήσεις ἐπὶ συ-
ζητήσεων ἔχουν ἐλάχιστον ἀποτέ-
λεσµα, ἀντιθέτως πρὸς τίς συµ-
προσευχές καὶ τίς κοινές δράσεις,
οἱ ὁποῖες ἴσως µέχρι τώρα εὑρί-
σκοντο εἰς τὸ περιθώριον τῶν συν -
οµιλιῶν, εἶχαν ὅµως ἁπτὰ καὶ ἄµε-
σα ἀποτελέσµατα διὰ τῆς καλλιερ-
γείας µιᾶς ἐπιφανειακῆς ψευδοενό-
τητος. ∆ιὰ τοῦτο ἡ νέα κατεύθυνσις
θὰ εἶναι πρακτικωτέρα, ἐφόσον
«διὰ νὰ µιλήση κανεὶς καὶ νὰ
ἐργασθῆ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς
ὁρατῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας
σήµερα εἶναι, ὅλο καὶ περισσότε-
ρο, νὰ µιλᾶς καὶ νὰ ἐργαστῆς διὰ
τὸν τρόπο ποὺ ἀντανακλᾶται ἡ
ἑνότητα, ἢ θὰ πρέπει νὰ ἀντα-
νακλᾶ τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρή-
νη». Ὅπως ὁµολογοῦν οἱ ἴδιοι
αὐτὰ «κάνουν πυκνότερη τὴν
οἰκουµενικὴ δέσµευση καὶ ἐπεκτεί-
νουν τὸ πεδίο ἐφαρµογῆς» τῆς ἐν
λόγῳ ἐπιτρο πῆς.

Ὁ προδοτικὸς ρόλος
τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουµανίας

Ἀµέτρητον δυσθυµίαν προεκά-
λεσε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μακ. Πα-
τριάρχης Ρουµανίας κ. ∆ανιὴλ ἀνε-
δείχθη εἰς προστάτην αὐτοῦ τοῦ
ὀργάνου τῆς παναιρέσεως. Ὁ ἴδιος
ὁ Γεν. Γραµµατεύς τοῦ ΠΣΕ ἱερεύς
∆ρ Olav Fykse Tveit «ἐξέφρασε
τὴν εὐγνωµοσύνη του πρὸς τὸν
Πατριάρχη ∆ανιὴλ καὶ τὴν Ἐκκλη-
σία του διὰ τὴν σηµαντικὴ συµβολὴ
στὸ ΠΣΕ, «ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴ στιγµὴ
ὡς οἰκοδεσπότης στὴν Ἐπιτροπὴ
Πίστεως καὶ Τάξεως, εἶναι µία πολὺ
σηµαντικὴ συνάντηση διὰ τὸ ΠΣΕ
καὶ διὰ τὴν οἰκουµενικὴ κίνηση».

∆ιὰ νὰ γίνη πιὸ σαφὲς πρέπει νὰ
ἀναφέρωµεν ὅτι εἶναι ἡ πρώτη
φορὰ µετὰ τὴν ἀνασύστασίν της

εἰς τὸ Busan ποὺ συνεδρίασε αὐτὴ
ἡ ἐπιτροπὴ καὶ ἐπίσης εἰς αὐτὴν
τὴν συνεδρίασιν ἐχαράχθη ἡ νέα
«ἐπιθετικὴ» ἑνωτικὴ γραµµή. ∆ιὰ
ὅλα αὐτὰ συνέβαλε µὲ καίριον τρό-
πον ὁ Πατριάρχης δεχόµενος νὰ
τὴν φιλοξενήση. Εἰς τὸ µέλλον οἱ
µαῦρες σελίδες περὶ τήν Ὀρθοδο-
ξίαν θὰ ἀναφέρουν µὲ πηχυαῖα
γράµµατα αὐτὸ τὸ κοµβικὸν ση-
µεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνα ἀκόµη
µεγάλο βῆµα διὰ τὴν ἀλλοίωσιν
τῆς Πίστεώς µας!

Εἰς αὐτὸ τὸ σφάλµα προσετέθη
καὶ ἄλλο. Ὁ Πατριάρχης Ρουµα-
νίας δὲν ἠρκέσθη µόνον εἰς τὸ νὰ
παρευρεθῆ, ἀλλὰ προέβη καὶ εἰς
τὰς ἀκολούθους δηλώσεις: ««Τώ-
ρα» (ἐννοεῖ µετὰ τὸ καθεστὼς Τσα-
ουσέσκου), συνέχισε, «ἀνακαλύ-
πτουµε ξανὰ τὴ σηµασία τῆς ἑνό-
τητας κάτω ἀπὸ τὸ σταυρό. Αὐτὴ ἡ
ἀνάγκη γιὰ ἑνότητα ἐξαπλώνεται
ἐντὸς τοῦ ἰδίου τοῦ ἔθνους καί, ταυ-
τόχρονα, προσπαθοῦµε, µὲ τὸ
Ἅγιο Πνεῦ µα, νὰ ἔχουµε µία θεο-
λογία ποὺ εἶναι περισσότερο συν-
δεδεµένη µὲ τὴ ζωὴ τῶν ἐκκλησιῶν
Ἀνατολῆς καὶ ∆ύσης». Ἡ ἐκκλησία,
εἶπε, ἐκτιµᾶ «τίς οἰκουµενικές συν-
δέσεις ποὺ χρειαζόµαστε, διὰ νὰ
γίνουµε πιὸ εὐαίσθητοι στίς κοινω-
νικές ἀλλαγές»L Περιέγραψε τὸν
ἀµοιβαῖο σεβασµὸ καὶ τὴ συνεργα-
σία, τὴν ὁποία δείχνουν οἱ θρη-
σκευτικὲς ὀργανώσεις καὶ τὸ κρά-
τος. Ἡ ρουµανικὴ κυβέρνηση πα-
ρέχει οἰκονοµικὴ στήριξη σὲ 18 χρι-
στιανικούς, µουσουλµανικοὺς καὶ
ἑβραϊκοὺς φορεῖς. Ὅλοι οἱ διδά-
σκαλοι τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαι-
δεύσεως στὸ σχολικὸ σύστηµα,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ θρησκευτικό
τους πιστεύω, πληρώνονται ἀπὸ
τὸ κράτος καὶ ἔχουν τὴν ὑποχρέω-
ση νὰ διδάξουν στὸ πλαίσιο τοῦ
ἔθνους καὶ τοῦ κόσµου ὡς ὁλότη-
τα. «Ἔχουµε συνδυάσει τὴν ἐλευ-
θερία καὶ τὴν ἑνότητα», κατέληξε ὁ
Πατριάρχης. «Εἶναι µία µεγάλη
εὐθύνη νὰ ἐργαζώµεθα γιὰ τὴν κοι-
νωνία καὶ ὄχι µόνο γιὰ τὴ δική µας
θρησκευτικὴ ταυτότητα».

Ἀποροῦµε πραγµατικά ἂν αὐτὰ
εἶναι λόγια Ὀρθοδόξου Πατριάρ-
χου! Ὁ σταυρὸς ὡς βάσις ἑνότη-
τος, ὡς νά εἴµεθα εἰκονοµάχοι (ὡς
οἱ Προτεστάνται, οἱ ὁποῖοι ἀποφεύ-
γουν νὰ χρησιµοποιοῦν ἄλλα σύµ-
βολα ἢ εἰκόνες πλὴν τοῦ σταυροῦ),
ἡ θεώρησις ∆ύσεως καὶ Ἀνατολῆς
ὡς δύο Ἐκκλησιῶν, ὁ οἰκουµε-
νισµὸς ὡς µέτρον εὐαισθητοποι-
ήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ καύχη-
σις διὰ τὸ διαθρησκειακὸν περι-
βάλλον, ὁ ἐθνοφυλετισµὸς ὡς τὸ
ἀπόλυτον πρόταγµα, καὶ ἔσχατον
καὶ σπουδαιότερον, ἡ καλλιέργεια
τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητος ὡς
ἐλάσσων σκοπός! ∆ιατί δὲν ἀνα-
λαµβάνει ὁ Πατριάρχης µὲ αὐτές
τίς ἀπόψεις ὡς πρόεδρος εἰς κά-
ποιον κοινωνικὸν σύλλογον καὶ νὰ
ἀφήση τὴν θέσιν αὐτὴν διὰ κάποι-
ον, ὁ ὁποῖος πράγµατι θὰ ἐµφο -
ρῆται ἀπὸ τὰ νάµατα τῆς Πίστεως,
τῆς Ἱεραποστολῆς, τῆς µεταµορ-
φώσεως τοῦ κόσµου διὰ τοῦ
Ὀρθοδόξου εὐαγγελισµοῦ καὶ τῆς
ὁµολογιακῆς συνειδήσεως;

Ἀλλὰ εἶναι γνωστὸν διὰ ποῖον
λόγον ἔχει αὐτές τίς οἰκουµενιστι-
κές ἀπόψεις. Τὸ ἐµαρτύρησε ἡ κ.
Σούζαν Ντέρµπερ, ἡ ὁποία «ὑπεν-
θύµισε στὰ µέλη ὅτι, νωρὶς στὴν
καριέρα του, ὁ µελλοντικὸς πα-
τριάρχης (ἐννοεῖ τόν Πατριάρχην
Ρουµανίας) ἦταν καθηγητὴς στὸ
Οἰκουµενιστικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ
ΠΣΕ στὸ Bossey τῆς Ἑλβετίας,
ὅπου ἕνας ἀπὸ τοὺς νεαροὺς µα-
θητὲς του ἦταν ὁ Βραζιλιάνος θεο-
λόγος, ποὺ διορίσθηκε ἀπὸ τὸ
ΠΣΕ αὐτὸ τὸ µήνα ὡς νέος διευ-

θυντὴς τῆς Πίστεως καὶ Τάξεως, ὁ
ἱερέας ∆ρ Odair Pedroso Mateus».

Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ τὸν Οἰκ. Πα-
τριάρχην, ὁ ὁποῖος διὰ τοῦ Πανιε-
ρωτάτου Μητρ. Σασίµων ἔχει πρόσ -
βασιν εἰς τὸ ΠΣΕ, τώρα καὶ ὁ Πα-
τριάρχης Ρουµανίας φαίνεται ὅτι
ἔχει «δικό του» ἄνθρωπον εἰς τίς
ἀνώτατες βαθµίδες! Αὐτὰ ὅµως
συµβαίνουν ὅταν δῆθεν ἀθῶες
πανεπιστηµιακὲς ἕδρες προσφέ-
ρονται εἰς Ὀρθοδόξους, διὰ νὰ
τοὺς ἀµβλύνουν τὴν συνείδησιν
καὶ νὰ τοὺς µεταστρέψουν, ὥστε
νὰ εἶναι φίλα διακείµενοι εἰς τὴν
αἵρεσιν!

Νὰ σηµάνη συναγερµός!
Εἰς ποῖον σηµεῖον εὑρίσκονται

σήµερον οἱ καταστάσεις; Ἤδη, ὡς
ἐδήλωσε ὁ Πατριάρχης Ρουµα-
νίας, ἔχει δοθῆ εἰς αὐτὸν καὶ εὑρί-
σκεται ὑπὸ τὴν ἐπεξεργασίαν τῶν
θεολογικῶν σχολῶν ἕνα κείµενον
µὲ τίτλον «Ἡ Ἐκκλησία: πρὸς ἕνα
κοινὸν ὅραµα». Τὸ κείµενον αὐτὸ
(ἀνηρτήθη 6 Μαρτίου) τελειώνει
ὡς ἑξῆς: «Ἔτσι τὸ παρὸν κείµενο
δὲν εἶναι ἕνα στάδιο στὸ δρόµο διὰ
µία περαιτέρω κοινὴ δήλωση.
Εἶναι ἡ κοινὴ δήλωση στὴν ὁποία
προηγούµενες ἐκδόσεις του - Ἡ
φύση καὶ ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας
καὶ Ἡ φύση καὶ ἀποστολὴ τῆς
Ἐκκλησίας - κατευθύνθηκαν. «Ἡ
Ἐκκλησία: Πρὸς ἕνα κοινὸ ὅραµα»
φέρνει εἰς πέρας ἕνα συγκεκριµέ-
νο στάδιο ἀπόψεως τῆς «Πίστεως
καὶ Τάξεως» διὰ τὴν Ἐκκλησία. Ἡ
Ἐπιτροπὴ πιστεύει ὅτι ἡ ἄποψη
περί Ἐκκλησίας ἔχει φθάσει σὲ τέ-
τοιο ἐπίπεδο ὡριµότητας, ὥστε
µπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῆ ὡς κείµε-
νο συγκλίσεως, ὅπως τὸ κείµενο
τοῦ 1982 διά τό Βάπτισµα, τήν
Εὐχαριστία καὶ τήν Ἱερωσύνη. Ὡς
ἐκ τούτου, ἐστάλη πρὸς τὶς ἐκκλη-
σίες ὡς κοινὸ σηµεῖο ἀναφορᾶς,
προκειµένου νὰ ἐλεγχθῆ ἢ νά κρί-
νουν τὶς δικές τους ἐκκλησιολο-
γικὲς συγκλίσεις ἡ µία µὲ τὴν ἄλλη,
καὶ ἔτσι νὰ ἐξυπηρετήση τὴν πε-
ραιτέρω πορεία τους πρὸς τὴν
ἐκδήλωση αὐτῆς τῆς ἑνότητας, διὰ
τὴν ὁποία ὁ Χριστὸς προσευχήθη-
κε. Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Παγ-
κοσµίου Συµβουλίου τῶν Ἐκκλη-
σιῶν κατὰ τὴ συνεδρίασή της στὴν
Κρήτη, στὴν Ἑλλάδα, στίς ἀρχές
Σεπτεµβρίου 2012, ἔδωσε τὸ κεί-
µενο «Ἡ Ἐκκλησία: Πρὸς ἕνα
κοινὸ ὅραµα» καὶ συνέστησε στίς
Ἐκκλησίες- µέλη νὰ τὸ µελετήσουν
καὶ νὰ δώσουν ἐπίσηµη ἀπάντη-
ση».

Ἀπαιτεῖται ἐγρήγορσις, διότι οἱ
συµµετέχοντες προχωροῦν ὁλο-
ταχῶς καὶ πιθανῶς θὰ φέρουν
τοὺς Ὀρθοδόξους πρὸ τετελεσµέ-
νων. Τὸ κείµενον αὐτὸ εὑρίσκεται
ἤδη ἔκτοτε καὶ εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ
Ο.Τ. εἰς τὸ φύλλον τῆς 6ης Ἰουνίου
2014 (Ἀρ. φ. 2025) εἶχε δηµοσιεύ-
σει τὸ ὑπόµνηµα τῶν πέντε Σεβ.
Μητροπολιτῶν, εἰς τὸ ὁποῖον ἐξα-
νέµιζαν καὶ ἀνεσκεύαζαν τὰ ὅσα
διετυπώνοντο εἰς τὸ κείµενον τοῦ
Π.Σ.Ε., ἐνῷ ἐζήτησαν ὅπως συζη-
τηθοῦν τὰ τιθέµενα θέµατα εἰς τὴν
Ἱεραρχίαν. ∆υστυχῶς, τὰ µεσολα-
βήσαντα ἐπίκαιρα ζητήµατα δὲν
ἐπέτρεψαν αὐτό. Ὡστόσο τὸ θέµα
παραµένει εἰς ἐκκρεµότητα καὶ
πρέπει νὰ συγκλιθῆ ἡ Ἱεραρχία καὶ
νὰ ἀπορρίψη συλλήβδην τὸ κείµε-
νον, ποὺ βρίθει κακοδοξιῶν.

Ἐπιθυµοῦµε καὶ ὑποστηρίζοµεν
ἐντόνως τὴν ἀποχώρησιν ἀπὸ τὸ
ΠΣΕ, τὸ ὁποῖον καταδικάζει τὴν
Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς ἀπα-
ραδέκτους συµβιβασµοὺς καὶ τὴν
ὁδηγεῖ εἰς τὴν παναίρεσιν. 

Ν.Σ.

Ἡ Παγκόσμιος Θρησκεία καὶ οἱ ἐμπνευσταί της

τὰ ἐπίσηµα περιοδικά της, µετὰ
φωτογραφιῶν, ἐνίοτε, χωρὶς οὐδέ-
ποτε νὰ ἔχουν διαταχθεῖ ἐπ᾽ αὐτῶν
ἐκκλησιαστικὲς ἀνακρίσεις, κανο-
νικὲς ἀνακρίσεις.

Ἀπευθυνόµενοι τώρα ἐµεῖς σὲ
ἀναγνωστικὸ κοινὸ χριστιανῶν, τα-
κτικῶς καὶ ἐπαρκῶς ἐνηµερωµέ-
νων περὶ τοῦ σοβαρότατου αὐτοῦ
ζητήµατος τοῦ Συγκρητιστικοῦ
Οἰκουµενισµοῦ καὶ τῆς στάγδην
οἰκοδοµούµενης Παγκόσµιας Θρη-
σκείας, τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ
Ὑδροχόου», δὲν χρειάζεται νὰ ἐπι-
χειρηµατολογήσουµε γιὰ τὸ ὀλέ-
θριον τῆς Παγκόσµιας αὐτῆς
ἑωσφορικῆς προσπάθειας. Θὰ
ἀναφέρουµε µόνο ἕνα παράδει -
γµα, ἁπλὸ καὶ ἁπλοϊκὸ µέν, χαρα-
κτηριστικὸ δὲ γιὰ τὸ τί µπορεῖ νὰ
προκύψει ἀπὸ τὴν ἄµικτη µείξη πί-
στεων καὶ ἀλλότριων θρησκευ-
τικῶν διδασκαλιῶν: Ἂν σ᾽ ἕνα πο-
τήρι, λ.χ., ρίξουµε γάλα, ξίδι, πετρέ-
λαιο, οἰνόπνευµα, τοµατοπολτό,
ἀπορρυπαντικὰ κ.ἄ., τί θὰ προκύ-
ψει;

- Ἕνα δηλητήριο! Ὕστερα καὶ τὰ
ἐπιµέρους ὑλικὰ ποὺ ἀνακατέψα-
µε, ΚΑΙ αὐτὰ θὰ καταστραφοῦν. 

Κυρίως ὅµως οἱ ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ ἔχουµε ἐγγράψει στὸ νοῦ,
τὴν καρδιὰ καὶ τὴ συνείδησή µας,
ὅτι ἡ ΜΙΑ, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίας µας,
ἑποµένως κάθε πονηρὴ ἢ καὶ
«ἀγαθὴ» προσπάθεια µείξης τῆς
Πίστεώς µας πρὸς ἄλλες Παραδό-
σεις ἀνθρώπων, µᾶς εἶναι ἐντελῶς
ἀποκρουστική.

Ἡ «Παγκόσµιος Θρησκεία
τοῦ Μέλλοντος»...

Τὴν πρώτη σχετικῶς ἰταµὴ δή-
λωση - κατὰ τὰ νεώτερα χρόνια -
τὴν ἔκαναν οἱ µασόνοι. Πότε; Πρὶν
ἀπὸ 121 χρόνια! Ἰδέστε την:

«Ὁ Τεκτονισµὸς (...) προώρι-
σταί ποτε νὰ ὑποδείξη τὴν βά-
σιν, ἐφ᾽ ἧς θὰ ἑδρασθῆ ἡ Παγκό-
σµιος θρησκεία τοῦ µέλ-
 λοντος...1».

Νὰ ᾽την ἡ πηγὴ καὶ ὁ στόχος,
ἀποκαλύπτονται!

Ποία ὅµως εἶναι ἡ περίφηµη
αὐτὴ µασονικὴ «βάση», ἐπὶ τῆς
ὁποίας θὰ ἑδρασθεῖ ἡ «παγκόσµια
θρησκεία τοῦ µέλλοντος»;

Εἶναι τὸ ἐπίσηµο, τὸ «ἱερὸ» µα-
σονικὸ τυπικό τοῦ τριακοστοῦ δευ-
τέρου (32) βαθµοῦ τῆς παγκόσµιας
τεκτονικῆς ἱεραρχίας.

Πῶς τὸ γνωρίζουµε;
Τὸ γνωρίζουµε, διότι ΑΥΤΟ ἀνα-

φέρουν οἱ ἴδιοι οἱ τέκτονες σὲ προ-
ηγούµενο τυπικό τους (τοῦ τριακο-
στοῦ τους βαθµοῦ), ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ
σαφοῦς περιεχοµένου του. 

Ἰδοὺ ἀκριβῶς ἡ σχετικὴ δήλωση:
«Ἡ ἕκτη τάξις (τῶν τεκτονικῶν

βαθµῶν 30 - 33) καθιερώθη διὰ
τὴν ἵδρυσιν θρησκείας Παγκο-
σµίου2...»

∆ιὰ τοῦ ἄκρως λοιπὸν ἀπορρή-
του αὐτοῦ Τυπικοῦ τοῦ 32ου µα-
σονικοῦ βαθµοῦ µαθαίνουµε τὰ
πάντα σχετικῶς πρὸς αὐτὸ τὸ θέ-
µα. Ἡ πηγή, ἔτσι, ὁ µπούσουλας
τοῦ Συγκρητιστικοῦ Οἰκουµενισµοῦ
χθὲς καὶ σήµερα εἶναι αὐτὸ
ἀκριβῶς τὸ µασονικὸ ἐπισηµότατο
Τυπικό! ΑΥΤΟ εἶναι ἡ µυστικὴ ἀφε-
τηρία τῆς πορείας γιὰ τὴν «Ἑνότη-
τα - Ἕνωση» καὶ τὴν ἐν συνεχείᾳ
«Συγχώνευση» τῶν ἐπιµέρους
θρησκειῶν ὅλου τοῦ κόσµου, καὶ
ΑΥΤΟΥ τοῦ Τυπικοῦ τὶς ἀρχές ἀκο-
λουθοῦν ὅσοι ἐργάζονται µασο-
νικῶς, συγκρητιστικῶς - κληρικοὶ
καὶ λαϊκοὶ - ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων
ψευδεπιγράφου ἑνώσεως, εἴτε τὸ
γνωρίζουν εἴτε τὸ ἀγνοοῦν, κληρι-
κοὶ καὶ λαϊκοί!

Ἡ - γιὰ πρώτη φορά, ἐδῶ! 
- ἀποκάλυψη τοῦ µασονικοῦ 

οἰκουµενιστικοῦ
«Βασιλικοῦ Μυστικοῦ»

Ἡ κρυπτοµένη στὸ Τυπικό τοῦ
32ου µασονικοῦ βαθµοῦ, ἀπαρά-
δεκτη γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Χρι-
στιανοὺς διδασκαλία, ἀποκαλεῖται
ἀπὸ τοὺς τέκτονες, θεσµικῶς, «Τὸ
Βασιλικὸ Μυστικό», δηλαδὴ τὸ
ἀκριβὸ καὶ ἀπόρρητο µυστικό τῆς
Μασονίας (ἀκριβέστερα: ΕΝΑ ἀπὸ
τὰ µυστικά της).

Σὲ τί συνίσταται λοιπὸν αὐτὸ τὸ
«βαρύτιµο» µυστικό, οἱ συνέπειες
τοῦ ὁποίου γίνονται ἀφορµὴ σκλη -
ρῆς, σκληρότατης πνευµατικῆς
ἀντιπαράθεσης µεταξὺ τῶν παρα-
δοσιακῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
καὶ τῶν λεγοµένων οἰκουµενιστῶν
πάσης µορφῆς;

- Συνίσταται, ἐν συντοµίᾳ, εἰς τὰ
ἑξῆς: Ὅτι ὁ κάθε µασόνος «Ὑπέρ-
τατος Πρίγκηψ τοῦ Βασιλικοῦ
Μυστικοῦ» (ὁ λαµβάνων τὸν 32ο
βαθµὸ) διδάσκεται καὶ καλεῖται νὰ
διδάξει - καὶ νὰ ἐνεργήσει - στὸν κό-
σµο, ὅτι πρέπει νὰ ἐργαστεῖ (ὅπως
οἱ παλαιοὶ Σταυροφόροι!) γιὰ τὴν
«ἀπελευθέρωση τῶν Ἁγίων Τό-
πων».

Ποιοὶ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ αὐτοὶ οἱ «Ἅγι-
οι Τόποι», καὶ ἀπὸ ΤΙ πρέπει νὰ
«ἐλευθερωθοῦν» ἀπὸ τοὺς νεοὺς
σταυροφόρους, δηλαδὴ τοὺς µα-
σόνους τοῦ 32ου βαθµοῦ καὶ
ὅσους τοὺς ἀκολουθοῦν, κληρι-
κοὺς καὶ λαϊκούς;

- Εἶναι οἱ µεγάλες θρησκεῖες τοῦ
κόσµου, καὶ πρέπει νὰ «ἐλευθερω-
θοῦν», µὲ τὴν κατεδάφιση τῶν  δο -
γµάτων τους, γιὰ νὰ προκύψει ἔτσι
ἡ νέα παγκόσµια θρησκεία τοῦ µέλ-
λοντος, τὸ τερατῶδες αὐτὸ συνον-
θύλευµα τῆς βλασφηµίας καὶ τοῦ
µηδενός.

Εἰδικότερα...
Στὴν Στοὰ στὴν ὁποία γίνονται οἱ

µυήσεις τῶν τεκτόνων ἀπὸ τὸν 31ο
στὸν 32ο βαθµό, ἔχουν τοποθετη-

θεῖ ἐπιµελῶς «αἱ προτοµαὶ ἢ αἱ
εἰκόνες τῶν µεγάλων θεµε-
λιωτῶν θρησκειῶν, φιλοσόφων
καὶ δηµιουργῶν πολιτισµῶν».
Ἐνδεικτικὸ αὐτὸ γιὰ τὸ οἰκουµενι-
στικὸ - συγκρητιστικὸ πνεῦµα ποὺ
εὐθὺς ἀµέσως θὰ διαχυθεῖ στὴν
Στοά. Ἐν συνεχείᾳ διδάσκονται ἐκεῖ
τὰ ἑξῆς, ἐν συνόψει, ἐδῶ:

- Νὰ ἐλευθερωθοῦν οἱ θρη-
σκεῖες τοῦ κόσµου, παραµερί-
ζοντας πολλὰ πράγµατα ἐξ ἐκεί-
νων, τὰ ὁποῖα τιµοῦν ἢ κηρύσ-
σουν εἰς τὰς ἰνδικάς παγόδας,
τοῦ βουδδιστικούς ναούς, τὰ

µωαµεθανικὰ τεµένη καὶ τὰς χρι-
στιανικάς ἐκκλησίας, νὰ ἀναζη-
τήσουν κάτι τὸ ἁγνότερον, καὶ
νὰ προχωρήσουν πρὸς µίαν
αἰωνίαν ἀλήθειαν, ἔτσι ὥστε νὰ
προκύψη ἡ Ἐκκλησία τοῦ µέλ-
λοντος, ὁ νέος ναός, τὸν ὁποῖον
θέλοµεν νὰ οἰκοδοµήσωµεν -
ὅπως γράφουν - µιᾶς πράγµατι
καθολικῆς θρησκείας, τότε θ᾽
ἀρχίση νὰ ἀναφαίνεται τὸ ἀλη -
θὲς Βασίλειον τῆς Ἐλευθερίας,
δεδοµένου ὅτι - κατ᾽ αὐτούς,
πάντα - οἱ διδασκαλίες τῶν δια-
φόρων θρησκειῶν ἔχουν ἀξιο-
σηµείωτον σύµπτωσιν καὶ συµ-
φωνίαν»(!),

Καὶ συµπληρώνουν:
«Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ἅγιοι Τόποι

τοὺς ὁποίους θέλοµεν νὰ κατα-
κτήσωµεν, αὐτὸς εἶναι ὁ Ναός,
τὸν ὁποῖον θέλοµεν νὰ οἰκοδο-
µήσωµεν, εἰς αὐτὸ συνίσταται τὸ
Βασιλικὸν Μυστικόν3...».

Ἐν συνεχείᾳ ἐκφωνοῦνται σύν-
τοµες περικοπὲς ἀπ᾽ ὅσα εἶπαν οἱ
διάφοροι ἱδρυτὲς θρησκειῶν - ὅτι
συµφωνοῦν, δῆθεν, µεταξύ τους! -
ὁρκίζονται καὶ γονατίζουν.

Μετὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὶς γονυ-
κλισίες εἰς τὴν Στοά, ἡ ἀνώτατη Μα-
σονικὴ ἀρχὴ τοὺς ἀνακηρύσσει ὡς
«Πρίγκηπες τοῦ Βασιλικοῦ Μυστι-
κοῦ».

Ἀπὸ τῆς στιγµῆς ἐκείνης, εἴτε
εἶναι λαϊκοὶ εἴτε εἶναι κληρικοὶ οἱ
µυηθέντες, πρέπει νὰ ἐργάζονται
γιὰ τὴ δηµιουργία µιᾶς παγκόσµιας
θρησκείας, ἀφοῦ πρῶτα «καταρ-
ρίψουν τοὺς βωµοὺς τῶν
ναῶν4» (ἀποδυναµώσουν τὶς θρη-
σκεῖες ἀπὸ τὴν ἰσχύ τους), εἰδικῶς
δὲ οἱ ILLUMINATI, «νὰ κάνουν
ὥστε νὰ περιπέσουν σὲ ἀνυπο-
ληψία οἱ θρησκεῖες5»!

Ἀπίστευτα.
Ἰδοὺ τώρα ἕνα τµῆµα τοῦ ὅρκου

ποὺ δίδουν οἱ προαγόµενοι στὸν
32ο σηµαντικότατο βαθµὸν τῆς
Μασονίας, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι:

«Ὁρκίζοµαι ὅτι δὲν θὰ ἀποκα-
λύψω εἰς οἱονδήποτε, µή δι-
καιούµενον νὰ µάθη τοῦτο, οἱον-
δήποτε τµῆµα τοῦ ἀπορρήτου
ἔργου τοῦ βαθµοῦ τούτου...»6.

...Καὶ εἴδαµε παραπάνω ποιὸ
εἶναι τὸ ἔργο τῶν τεκτόνων τοῦ
βαθµοῦ τούτου: ἡ µὲ εὐλογοφανῆ
προσχήµατα ἀπογύµνωση τῶν
θρησκειῶν ἀπὸ τὰ δόγµατά τους, ἡ
κατεδάφιση τῆς ἰσχύος των - ὅπως
θὰ δοῦµε ἐν συνεχείᾳ λεπτοµερῶς
- καὶ ἡ δηµιουργία ἑνὸς ἀχρώµου
συµπιλήµατος µιᾶς ΑΛΛΗΣ («κα-
θολικῆς», ὁλοκληρωτικῆς) θρη-
σκείας, καὶ ἡ οἰκοδόµηση ἑνὸς ΑΛ-
ΛΟΥ «Ναοῦ»... ΠΟΥ ∆ΕΝ θὰ εἶναι
βέβαια - καθόσον µᾶς ἀφορᾶ - ὁ
ναὸς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐντός
τοῦ ὁποίου οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ
ζοῦµε συνεχῶς θαυµαστὰ πράγµα-
τα.

(Στὸ ἑπόµενο ἄλλα περὶ τοῦ ἰδί-
ου θέµατος)

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Σηµειώσεις:

1. Τεκτ. Περιοδικό, «Ἀθηνᾶ»,
ἔτους 1894, τεῦχος 2, σελ. 26 -27. 2.
Τεκτ. «Τυπικόν τοῦ μυστικοῦ Συν -
εδρίου (30 βαθμοῦ) τῶν Μεγάλων
Ἐκλεκτῶν Ἱπποτῶν Κάδος
(«Ἁγίων»), 1905, σελ. 27. 3. «Ὕπα-
τον Συμβούλιον τοῦ 33ου τῆς
Ἑλλάδος, ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝ -
ΟΔΟΥ τοῦ 32ου βαθμοῦ τοῦ
ἀρχαίου καὶ ἀποδεδεγμένου Σκω-
τικοῦ Τύπου», Ἐν Ἀθήναις, 1975».
4. Σχετικῶς, εἰς τεκτ. περιοδικὸν
«Πυθαγόρας», ἔτος πρῶτον, φυλ-
λάδιον 10, Ὀκτώβριος 1882 (ρητῶς
ἡ φράση ἐκεῖ, στὴ σελ. 291). 5.
«Ἀνατρέχοντας στὰ τυπικὰ τῶν
ILLUMINATI», ἔτσι ὅπως μᾶς τὰ
δίδει ὁ γνώστης καὶ φίλα προσκεί-
μενος πρὸς αὐτοὺς κ. Γεώργιος
Χορτάτος, στὸ μικρὸ βιβλίο του
ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «I ILLUMINA-
TI, Οἱ Πεφωτισμένοι - τὸ Τάγμα
τῶν Πεφωτισμένων», σελ. 15, 19,
22, Ἰούνιος 1997, ἀνατύπωσις 2005.
6. Ὅπως στὴν ὑποσημείωση 3.
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Ὁ θιασώτης τῆς παναιρέσεως 
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ κατὰ τῶν  αἱρέσεων;
Ὁ Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος κ.

Ἰγνάτιος εἶναι γνωστὸς διὰ τὰς φιλο-
οικουμενιστικάς του προθέσεις ἀλλὰ
καὶ τὴν ἐνεργὸν προώθησιν τῶν σχε-
δίων τῆς παναιρέσεως. Προσ φάτως
κατέστη γνωστὸν ὅτι ἀπὸ τὸ ἐρχόμε-
νον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος θὰ ἐπικεν-
τρώση τὴν μέριμνάν του ἐναντίον
τῶν αἱρέσεων! Ὤ, τοῦ παραδόξου
θαύματος! Θὰ ἱδρυθῆ «σχολεῖον»,
τὸ ὁποῖον θὰ καταρτίση τοὺς μὴ θε-
ολόγους ἱερεῖς εἰς τὰ τῶν αἱρέσεων.
Καλὴ ἡ προσπάθεια, ἀλλὰ ἀπευθυ-
νόμενοι πρὸς τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἱ. Μ.
Δημητριάδος ἐφι στῶμεν τὴν προσ -
οχὴν ὅτι αἱρέσεις εἶναι καὶ ὁ Πα-
πισμὸς καὶ ὁ Προτεσταντισμός, μὲ
τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ὁποίων ὁ Σε-
βασμιώτατος δὲν παραλείπει νὰ ἔχη
«ἀδελφικάς» σχέσεις. Ἂς θέσουν οἱ
ἴδιοι οἱ ἱερεῖς ὡς πρώτιστον τὴν ἐπι-
μόρφωσίν των εἰς τὰς αἱρέσεις
αὐτάς, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν μέγα
σκάνδαλον καὶ ἀπαριθμοῦν πλῆθος
πιστῶν, καὶ ἔπειτα εἰς τὰς μικροτέ-
ρας καὶ ἐξοφθάλμως ἐπιζημίας. Δυ-
στυχῶς, εἴμεθα σίγουροι ὅτι ὁ Σεβα-
σμιώτατος θὰ ἀποτρέψη τήν πρότα-
σιν αὐτήν καὶ θὰ θέση ὡς θεματολο-
γίαν τοῦ «σχολείου» αἱρέσεις, αἱ
ὁποῖαι δέν θὰ τὸν ἐγγίζουν προσω-
πικῶς. Ἡ μέχρι τώρα ἐμπειρία, τῆς
ὑποθάλψεως τῆς Ἀκαδημίας τοῦ
Βόλου, σχολείου-κέντρου νεοκόπων
κακοδόξων θεολογικῶν ἀπόψεων,
ἔχει ἀποδείξει ὅτι δὲν ὑπάρχει
πνεῦμα ὁμολογίας, ἀλλὰ πνεῦμα
παραδόσεως ἄνευ ὅρων. Ἤδη εἰς τὸ
ἀκόλουθον δημοσίευμα ἡ συμπαρά-
θεσις «αἱρέσεων καὶ παραθρη-
σκειῶν», προοιωνίζεται τὴν κατεύ-
θυνσιν τοῦ σεμιναρίου, τὸ ὁποῖον θὰ
ἀφορᾶ εἰς ἐλάσσονας αἱρέσεις καὶ
ὄχι εἰς ἐκείνας, αἱ ὁποῖαι προπαγαν-
δίζονται ἀνερυθριάστως ὑπὸ τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου ὡς «ἀδελφαὶ» μὲ

τὴν Ὀρθοδοξίαν. Συμφώνως πρὸς
τὴν ἐφημ. «Θεσσαλία» τῆς 4ης Ἰου-
λίου 2015:

«Σχολεῖο ἐπιµόρφωσης τῶν νέων
ἱερέων καὶ εἰδικὰ αὐτῶν ποὺ χειρο-
τονήθηκαν ὡς ἐθελοντὲς καὶ δὲν
ἔχουν προηγουµένως φοιτήσει σὲ
κάποια θεολογικὴ Σχολὴ ἢ Ἀνώτατη
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδηµία θὰ λει-
τουργήσει ἀπὸ τὴν ἐρχόµενη ἐκκλη-
σιαστικὴ περίοδο στὴ Μητρόπολη
∆ηµητριάδος. Τὸ θέµα συζητήθηκε
στὴ χθεσινὴ συνάντηση ποὺ εἶχε ὁ
µητροπολίτης ∆ηµητριάδος µὲ τοὺς
ἐκπροσώπους διαφόρων ἐνοριῶν,
ὅπου καὶ ἔγινε ἕνας προγραµµα-
τισµὸς γιὰ τὴν ἐρχόµενη ἐκκλησια-
στικὴ περίοδο. Πιὸ συγκεκριµένα, ὁ
κ. Ἰγνάτιος ἀνέφερε πὼς τὸ θέµα µὲ
τὸ ὁποῖο θὰ ἀσχοληθοῦν τὴν ἐρχό-
µενη ἐκκλησιαστικὴ περίοδο οἱ ἱερα-
τικὲς συνάξεις, εἶναι οἱ αἱρέσεις καὶ οἱ
παραθρησκευτικὲς ὀργανώσεις,
ποὺ ἀποπροσανατολίζουν ἰδιαίτερα
τούς νέους, ἔχοντας ὡς µανδύα ἕνα
ἄλλο περιεχόµενο. Στόχος λοιπὸν
εἶναι ἡ ἀνάδειξη αὐτῶν τῶν θεµά-
των, ὥστε οἱ ἱερεῖς µας νὰ ἐπιµορ-
φωθοῦν ἀκόµη περισσότερο καὶ νὰ
µποροῦν νὰ ἐνηµερώνουν κατάλλη-
λα τούς πιστούς, γιὰ τοὺς διάφορους
κινδύνους ποὺ ὑπάρχουν. Ὁ ἴδιος
ἀναφέρθηκε καὶ στοὺς νέους ἱερεῖς,
ποὺ χειροτονήθηκαν τὰ τελευταῖα
χρόνια, µέσα ἀπὸ τὴ διάθεσή τους
νὰ συνδράµουν ἐθελοντικά. Εἰδικό-
τερα ὑπογράµµισε πὼς εἶναι ἀναγ-
καῖο, οἱ νέοι αὐτοὶ ἱερεῖς ποὺ ἀγγί-
ζουν τοὺς 15-20, νὰ λάβουν τὴν κα-
τάλληλη ἐπιµόρφωση στὰ θέµατα
λατρείας καὶ ὀρθοδοξίας καὶ γιὰ αὐτὸ
τὸ λόγο ἀποφασίστηκε νὰ λειτουρ-
γήσει ἀπὸ τὸν ἐρχόµενο Ὀκτώβριο
ἕνα σχολεῖο γιὰ τοὺς νέους ἱερεῖς, τὸ
ὁποῖο θὰ ἔχει διάρκεια 40 ὧρες. Τὸ
σχολεῖο θὰ πραγµατοποιεῖται τὶς
ἀπογευµατινὲς ὧρες, καθὼς τὸ
πρωὶ ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς
ἱερεῖς ἐργάζονται».

Τὸ περίφημο μασονικὸ Τυπικὸ
τοῦ 32ο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴ βάση
τοῦ νεώτερου παγκόσμιου συγκρη-
τιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸν ὁποῖο
προωθοῦν οἱ παγκόσμιος Τεκτονι-
σμός, ἡ Θεοσοφικὴ Κίνηση καὶ
πλῆθος μέγα νεοεποχίτικων ὀργα-
νώσεων … Μὲ τὴν ἀπαραίτητη – βε-
βαιότατα – συμπόρευση καὶ ἡμετέ-
ρων Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων (κατὰ
καιρούς), εἴτε εἶναι, εἴτε δὲν εἶναι οἱ
ἴδιοι θεοσοφιστὲς καὶ μασόνοι! …
(ἀρχεῖο Μοναχοῦ Ἀβερκίου).

Η ΕΥ� ΡΩΠΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠAΜΕ, ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΝΕΙ...
του, νὰ ἐξέφραζε καὶ ἀγανάκτηση
γιὰ τὴ στάση τῶν ἑταίρων µας ἀπέ-
ναντι στὰ ἀπαράβατα ἐθνικὰ δίκαιά
µας. Τοῦτο, ἄλλωστε, δηλώθηκε
εὐρύτερα µὲ ἕνα τρόπο πολὺ
εὔγλωττο, ὅταν µία ἐφηµερίδα προ-
ερχόµενη ἀπὸ τὸν ἴδιο κοµµατικὸ
χῶρο, ὁ Ἐλεύθερος Τύπος, δὲν δί-
στασε νὰ γράψει (τότε) µὲ µεγάλα
γράµµατα στὴν πρώτη σελίδα της:
ΑΙ∆ΩΣ ΦΡΑΓΚΟΙ! Ὁ χαρακτη-
ρισµὸς τῶν ἰσχυρῶν ἑταίρων µας
ὡς «Φράγκων» -ὅρου φορτισµένου
κατ' ἐξοχὴν ἀρνητικὰ στὴν ἐθνική
µας συνείδηση ἐπὶ αἰῶνες- ἔχει γιὰ
µᾶς πολὺ θετικὸ χαρακτήρα, διότι
φανερώνει, ὅτι καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴ φαινο-
µενολογικὰ ὡς εὐρωπαΐζουσα θεω-
ρούµενη µερίδα τῆς κοινωνίας µας
σῴζεται -ἀκόµη- κάτι ἀπὸ  τὸ ρω-
µαίικο συνειδησιακὸ ὑπόστρωµά
της. Καὶ γιὰ πολλοὺς ἔγινε τότε βε-
βαιότητα, ὅτι ἡ συνέχεια τῆς παρου-
σίας µας στὴν Ε.Ε. θὰ ἀποβεῖ ἀπο-
καλυπτικὴ γιὰ τὸ ἀληθινὸ νόηµά της
καὶ τὶς βέβαιες ἐπιπτώσεις της στὴν
ἱστορικὴ συνέχειά µας. Τὸ ἔχω δὲ
δηλώσει ἔκτοτε ἐπανειληµµένα, ὅτι
τὸ ἀληθινὸ πρόβληµα γιὰ τὴ Χώρα
µας δὲν εἶναι ἡ ἔνταξή µας στὴν
Ε.Ε., ἀλλὰ ἡ δική µας στάση µέσα
σ᾽ αὐτήν!

2. Ὁ ἐνσυνείδητα ὀρθόδοξος
εἰσῆλθε στὴν Ε.Ε. µὲ συγκεκριµένες
βεβαιότητες, ποὺ θὰ καθορίσουν
περαιτέρω τὴν παρουσία καὶ στάση
του µέσα σ᾽ αὐτὴν καὶ γενικὰ στὴ
νέα εὐρωπαϊκὴ πραγµατικότητα·
εἶναι δὲ πέρα ἀπὸ κάθε ἀµφισβήτη-
ση, ὅτι µόνο ὁ πατερικὰ Ὀρθόδοξος
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτιµήσει ὀρθὰ
τὴν Εὐρώπη καὶ τὴ θέση µας σ᾽
αὐτήν. ∆ιότι µόνο αὐτὸς ἔχει σαφῆ
συνείδηση τῆς διαµετρικῆς δια-
φορᾶς ὀρθοδόξου καὶ δυτικοευρω-
παϊκοῦ πολιτισµοῦ. Ὁ πολιτισµός,
ποὺ διαµορφώθηκε µὲ τὴ σύγκρα-
ση ρωµαϊκότητας, ἑλληνικότητας καὶ
χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδὴ ὁ
πολιτισµὸς τῆς ἀρχαίας «Ἑνωµένης
Εὐρώπης» στὰ ὅρια τῆς Ρωµανίας,
κοινὸς σ᾽ Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση κατὰ
τὴν πρώτη χιλιετία, εἶναι πολιτισµὸς
θεόνοµος καὶ θεοκεντρικός. Ὅλες οἱ
ἐκφάνσεις του ἀποτυπώνουν τὸν
ἀγώνα τοῦ ἄνθρωπου γιὰ τὴν τελεί-
ωση τῆς ὑπάρξεώς του µέσα στὴν
ἄκτιστη καὶ θεουργικὴ θεία Χάρη.
Στόχος τοῦ ὀρθόδοξου πολιτισµοῦ
δὲν εἶναι ἁπλῶς ὁ ἐξανθρωπισµὸς
ἢ ἡ ἠθικὴ βελτίωση τοῦ ἀνθρώπου,
ἀλλά καὶ ἡ ὑπέρβαση τῆς κτιστότη-
τάς του, µὲ τὴ µεταµόρφωση τοῦ
ἀνθρώπου σὲ Θεό «κατὰ χάριν».
Ἀνθρωπολογικὸ πρότυπο τῆς
Ὀρθοδοξίας δὲν εἶναι ὁ «καλὸς
κἀγαθὸς» ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς Χριστός.

Οἱ ὀρθόδοξοι λαοί, στὴν εὐρεία
διαστρωµάτωσή τους, εἶναι ζυµω-
µένοι µέσα σ' αὐτὴ τὴν πολιτισµικὴ
παράδοση καὶ παρὰ τὶς ἀναµφισβή-
τητες ἀλλοτριωτικὲς ἐπιρροές, ποὺ
ἔχουν δεχθεῖ στὴν ἱστορική τους πο-
ρεία, διακρατοῦν στὴ συνείδησή
τους τὰ ζώπυρα αὐτῆς τῆς παραδό-
σεως, ποὺ ἐκφράζεται στὶς ὁριακὲς
στιγµές της ὡς «ἀνθρωπιὰ» καὶ «φι-
λότιµο». Ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινωνία µέ-
σα στὶς ἱστορικὲς µεταλλαγές της,
ὡς τὴν πλήρη ἐκφράγκευσή της
(6ος -11ος αἱ.) καὶ µετὰ ἀπὸ τὰ
ἰσχυρὰ ρήγµατα στὴν πολιτισµικὴ
συνέχειά της (Ἀναγέννηση, ∆ιαµαρ-
τύρηση, ∆ιαφωτισµὸς) ἔχει ὁδηγη-
θεῖ σὲ µιάν ἄλλη στάση ζωῆς, ριζικὰ
ἀποστασιοποιηµένη ἀπὸ τὸν ἑλλη-
νορθόδοξο πολιτισµὸ τῆς προκαρ-
λοµάγνειας περιόδου της. Ἡ µετα-
καρλοµάγνεια Εὐρώπη, ἀποκοµµέ-
νη ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παρά-
δοση, ἀνέπτυξε ἕνα πολιτισµό, ποὺ
καταστρέφει κυριολεκτικὰ τὴν ὀρθό-
δοξη ἔννοια Θεοῦ, ἀνθρώπου καὶ
κοινωνίας. Ἐνῷ δὲ παρήγαγε µία
ἐκθαµβωτικὴ ἐπιστηµονικὴ πρό-
οδο, ἀποδεικνύεται τελείως ἀνίσχυ-
ρη νὰ διαπλάσει ἀνθρώπους, ποὺ
νὰ χρησιµοποιοῦν τὰ ἐπιτεύγµατα
τῆς ἐπιστήµης καὶ τῆς οἰκονοµίας
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ
ὄχι τὴν καταστροφὴ ἤ τὴν ἐκµετάλ-
λευσή του.

Ὁ θαρραλέος ἄρα τονισµὸς ὄχι
τῆς (ἀνύπαρκτης, ἄλλωστε) πολιτι-
σµικῆς µας συµπτώσεως µὲ τὴν
Εὐρώπη, ἀλλὰ τῆς διαφορᾶς µας
ἀπ᾽ αὐτήν, εἶναι τὸ δραστικότερο
µέσο γιὰ τὴ δυνατότητα διάσωσης
τῆς ἑλληνορθόδοξης συνείδησης
µέσα σ' αὐτήν. Ἡ συνείδηση τῆς
ἑτερότητας καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς
ὠφελεῖ καὶ τὶς δύο, τὴ δική µας προ-
στατευτικά, τὴν εὐρωπαϊκὴ δὲ
πλευρὰ ἀναγεννητικά. Ἡ παρουσία
µας στὴν Εὐρώπη πρέπει νὰ εἶναι
µία συνεχὴς ὑπόµνηση τῆς προ-
καρλοµάγνειας ταυτότητας καὶ ἑνό-
τητας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου, διότι
µόνο ἔτσι µποροῦν νὰ ξαναβρεθοῦν
τὰ αὐθεντικὰ θεµέλια τῆς ἑνότητάς
µας. Θὰ µποροῦσε, βέβαια, νὰ πα-
ρατηρήσει κανείς, ὅτι ἡ σηµερινὴ
εὐρωπαϊκὴ ἡγεσία, δὲν θὰ εἶχε κα-
µία διάθεση «ἐπιστροφῆς» σ᾽ αὐτὸ
ποὺ οἱ Φράγκοι ἔχουν ἀπὸ  αἰῶνες
καταλύσει. Ναί, ἀλλά τότε αὐτὸ ἰσο-
δυναµεῖ µὲ ὁµολογία, ὅτι ἐπιλέξαµε

ἑκούσια τὴν αὐτοκτονία µας (ὡς
ἔθνος, ὡς πολίτες, ὡς πολιτισµός),
ἐντασσόµενοι σ᾽ ἕνα κόσµο, ποὺ ἐξ
ὁρισµοῦ σηµαίνει κατάργηση τοῦ δι-
κοῦ µας. Ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν
πολὺ καλὰ ὅλοι οἱ προπαγανδιστὲς
τῆς πανευρωπαϊκῆς ἰδέας, ἀπὸ τὸν
Κοραῆ ὡς σήµερα, ποὺ χρησιµο-
ποιοῦν ὡς ἄλλοθι τὴ θεωρία ταυτί-
σεως εὐρωπαϊκοῦ καὶ ἑλληνικοῦ
πολιτισµοῦ.

3. ∆ὲν εἶναι δυνατόν, ἐξ ἄλλου, νὰ
συνειδητοποιεῖται ἡ σηµασία τῆς
ἐντάξεώς µας στὴν Ε.Ε., ἂν δὲν τὴ
βλέπουµε συνεχῶς ὡς τὴ µεγαλύτε-
ρη ἀπόφαση τῆς Ἱστορίας µας. Καὶ
τοῦτο γιὰ τὸν ἀκόλουθο σηµαντικό-
τατο λόγο: Σ᾽ ὅλες τὶς περιπτώσεις
δουλείας µας (ἀραβοκρατία, λατινο-
κρατία, τουρκοκρατία, ἀγγλοκρατία-
γιὰ τὰ Ἑπτάνησα, τὴν Κύπρο, κλπ.)
δὲν ἀλλάξαµε φρόνηµα -ψυχή. ∆ιότι
σώζαµε τὴ συνείδηση τῆς ἑτερότη-
τάς µας. Γι᾽ αὐτό, ἄλλωστε, καὶ ἐπι-
βιώσαµε. Στὴ σηµερινή µας ὅµως
«τουρκοκρατία», κατὰ τὸν ἀείµνη-
στο Μ. Χατζιδάκη, εἶναι τὸ φρόνηµά
µας ποὺ ἀλλάζει· ἀλλάζουν ἡ ψυχὴ
καὶ ἡ συνείδησή µας. Καὶ αὐτὸ γίνε-
ται µάλιστα µὲ τὴ συγκατάθεσή µας,
διότι µόνοι µας ταυτιζόµαστε µὲ
τοὺς σηµερινοὺς «κατακτητές» µας.
∆ὲν χρειάζεται, συνεπῶς, καµιὰ πίε-
ση, γιὰ νὰ «τουρκεύσουµε» ἢ νὰ
«φραγκεύσουµε», διότι «φραγ-
κεύουµε» µὲ τὴ συγκατάθεσή µας.

Ὁ ρωµαιοκαθολικός, ὥς τὸν πρό-
ωρο θάνατό του, ἀλλὰ ἑλληνοµαθέ-
στατος καὶ ἑλληνικότατος, ἀείµνη-
στος Λαυρέντιος Γκέµερεϋ (†1992),
στὸ βιβλίο του «Ἡ δύση τῆς ∆ύσης»
κονιορτοποιεῖ τὸ ἐφεύρηµα τῶν δια-
νοουµένων µας γιὰ τὶς δῆθεν ἑλλη-
νικὲς ρίζες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτι-
σµοῦ, ἀφήνοντάς µας µιάν ἀνεκτί-
µητη παρακαταθήκη: «Νοµίζω -
ἔγραφε- πώς τώρα, ποὺ ἡ Ἑλλάδα
θὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινό-
τητα, µπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιµο γιὰ
τὸν Ἕλληνα νὰ δεῖ τὸν "περίφηµο"
εὐρωπαϊκὸ πολιτισµὸ µὲ πιὸ κριτικὸ
µάτι, γιὰ νὰ χάσει λίγο ἀπὸ τὸν σε-
βασµό του πρὸς αὐτὸν τὸν πολιτι-
σµό, ποὺ ἀκόµα τοῦ λείπει. Ἐγὼ
εὔχοµαι νὰ τὸν γλυτώσει...»! Πόσο
πιὸ Ρωµηὸς ἦταν ὁ Γκέµερεϋ ἀπὸ
τοὺς πλατωνίζοντες καὶ βαρλααµικὰ
φιλοσοφοῦντες (θεολογοῦντες) δι-
κούς µας, οἱ ὁποῖοι, ἀγνοώντας τὴν
ταυτότητά µας, πιστεύουν στὴν
ἀνάγκη ἐκ-στάσεώς µας σὲ µιάν
ἄλλη ἱστορικὴ σάρκα γιὰ τὴ σωτηρία
µας! Θὰ τὸ πῶ πάλι: ἄλλο ἡ σαφὴς
γνώση τοῦ κόσµου, στὸν ὁποῖο µᾶς
στριµώχνουν ξένοι καὶ δικοί µας.
Αὐτὸ τὸ ξέρει κάθε ἀγράµµατος -
ἀλλὰ σοφὸς- Ρωµηός. Καὶ ἄλλο ἡ
σύνδεση αὐτοῦ τοῦ κατασκευασµέ-
νου κόσµου µὲ σωτηριολογικὲς ἤ χι-
λιαστικὲς προσδοκίες. Αὐτὸ
ἐννοοῦσε ὁ Γκέµερεϋ. Ἤδη τό 2003
ἔγραφα: Ἡ ἑλληνική µας συνείδηση
ἔγινε ἤδη µισή εὐρωπαϊκὴ - µισή
ἑλληνική, ἀλλὰ γρήγορα θὰ γίνει µό-
νο εὐρωπαϊκή. Ἀλλὰ ἄλλο εἶναι νὰ
νιώθει κανεὶς ΕΛΛΗΝΑΣ µέσα στὴν
Εὐρώπη καὶ ἄλλο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ µέ-
σα στὴν Ἑλλάδα, προσδοκώντας
ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἀξίες, ὅπως ἰσό-
τητα, δικαιοσύνη, ἀλτρουϊσµό,
ἀγαθὰ δηλαδὴ ποὺ ἔχει τελεσίδικα
χάσει ἀπὸ αἰῶνες.

Γιὰ ὅλα αὐτά, καὶ πολλὰ ἄλλα, πι-
στεύουµε στὴν ἀνάγκη ἐµµονῆς στὴ
διασύνδεση Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλλη-
νικότητας. ∆ὲν εἶµαι τόσο ἀφελής,
γιὰ νὰ µὴ πιστεύω καὶ ἐγώ, ὅτι
«εἶναι ζήτηµα χρόνου [...] τὸ τέλος
τῆς συγκατοικήσεως Κράτους καὶ
Ἐκκλησίας». Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ ἔχουµε
λανθάνοντα δυτικισµὸ στὸ βάθος.
Τὸ πρόβληµα δὲν εἶναι ἡ δυτικῆς
προελεύσεως «σχέση Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας» ἀλλὰ Ἔθνους καὶ
Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία εἶναι ταυτό-
χρονα καὶ διαιώνια ἑλληνικότητα. Τὸ
γεγονὸς δὲ ὅτι δὲν χωρᾶµε στὸ
«καρλοµάγνειο» Μουσεῖο τῆς
Εὐρώπης εἶναι ἡ µεγαλύτερη ἀπό-
δειξη, ὅτι ἡ ἑλληνορθόδοξη παρά-
δοση εἶναι τὸ κάτι ἄλλο, ποὺ ἀναιρεῖ
αὐτόµατα τὴ ∆ύση στὸ σύνολό της.
Καὶ οἱ ἑταῖροι µας τὸ ξέρουν. Μόνο
κάποιοι διανοούµενοί µας ἐπιµέ-
νουν νὰ τὸ ἀγνοοῦν ἤ ἐν γνώσει
τους τὸ πολεµοῦν, γιὰ µιὰ «πρόσ -
καιρον ἁµαρτίας ἀπόλαυσιν» (Ἑβρ.
11, 25), µιὰ χίµαιρα δηλαδή, ὅπως
ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία µας. Ὁ Ρω-
µηὸς-Ἕλληνας ὅµως «µείζονα
πλοῦτον ἡγεῖται τῶν ἐν Εὐρώπῃ θη-
σαυρῶν τὸν ὀνειδισµὸν τοῦ Χρι-
στοῦ» (πρβλ. στ. 26).

4. Στὸν κατασκευαζόµενο πλανη-
τικὸ κυκεώνα, ποὺ ὁ ὁδοστρωτήρας
τῆς παγκοσµιοποίησης (ἀνθρωπι-
στικὰ) ἰσοπεδώνει καὶ (πολιτισµικὰ)
ἑνιαιοποιεῖ, ὁ Ὀρθόδοξος- Ρωµηὸς
εἰσήχθη στανικά, ἀλλὰ ἔχει τὴ συνεί-
δηση τῶν Ἀποστόλων καὶ ὅλων τῶν
Ἁγίων. ∆ύο λύσεις τοῦ µένουν,
ὅπως καὶ στὴν pax romana: ἱεραπο-
στολικὴ µαρτυρία ἢ καταφυγὴ στὶς
κατακόµβες, ἕως ὅτου πεθάνουν -
καὶ µὲ βεβαιότητα πεθαίνουν- «οἱ
ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου»
(Ματθ. 2, 20). Εἶναι ἡ στάση, ποὺ
ἐνσαρκώνει ὁ σοφότατος Καραγκιό-
ζης. Ὁ Χατζηαβάτης-ὅπως καὶ κά-
ποιοι Πολιτικοί ἥ ∆ιανοούµενοι,
ἀνερµάτιστοι δυστυχῶς καὶ πλάνη-
τες ἰδεολογικά, χωρὶς αὐτοσυναί-
σθηµα- ἔχει κρίση ταυτότητας. Ὁ
Καραγκιόζης ξέρει νὰ χρησιµοποιεῖ
θετικὰ γι' αὐτὸν τὶς καταστάσεις.
Αὐτὸ συνέλαβε καὶ ὁ ἀείµνηστος
Κωστῆς Παλαµᾶς: «Ἕλληνες (γρ.
Εὐρωπαῖοι- Νεοεποχίτες), γιὰ νὰ
ρίχνουµε στάχτη στὰ µάτια τοῦ κό-
σµου, πραγµατικὰ Ρωµηοί». Αὐτοὶ
οἱ « Ρωµηοὶ» εἶναι οἱ ἀνήκοντες
στὴ «µαγιὰ» τοῦ Μακρυγιάννη,
ποὺ ξέρουν νὰ ἐφαρµόζουν τὴν
λαϊκὴ διπλωµατικὴ ἀρχή: «Τὸ χέρι
ποὺ δὲν µπορεῖς νὰ δαγκώσεις, φί-
λα το», χωρὶς νὰ ταυτίζεσαι ὅµως
µαζί του.

Ἡ Ε.Ε. µένει, ἔτσι, πάντα γιὰ τὸν
Ἑλληνισµὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία ὡς
ἀγρὸς ἱεραποστολικός, ὡς χῶρος
µαρτυρίας, τοῦ λόγου καὶ τοῦ τρό-
που (στάσης ζωῆς), ποὺ συνιστᾶ

τὴν οὐσία τῆς ὀρθοδόξου παραδό-
σεως. Βέβαια, ἡ «ἱεραποστολὴ»
ἀφορᾶ οὐσιαστικὰ ὄχι στὴν παντο-
ειδῆ ἡγεσία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώ-
ρου, ἀλλὰ στοὺς λαούς της, ὅ,τι
ἀκριβῶς εἶχε συµβεῖ στοὺς πρώ-
τους αἰῶνες τῆς Χριστιανοσύνης,
στὰ ὅρια τῆς (τότε) Ρωµαϊκῆς αὐτο-
κρατορίας.

Αὐτὴ ἀκριβῶς µπορεῖ νὰ εἶναι ἡ
ἀποστολή µας ὡς Ὀρθοδόξων
στὴν Πανευρώπη. ∆ιαφορετικά, ἡ
παρουσία µας σ᾽ αὐτὴν δὲν θὰ εἶναι
µόνο χωρὶς σηµασία, ἀλλὰ θὰ ὁλο-
κληρώσει τὴν ὑποτέλεια καὶ ἀλλο-
τρίωσή µας. Ἡ Εὐρώπη θέλει νὰ
µᾶς δώσει αὐτό, ποὺ τυχὸν δὲν
ἔχουµε, ἀλλά καὶ δικαιοῦται νὰ πά-
ρει ὅ,τι ἐµεῖς ἔχουµε διασώσει καὶ
αὐτὴ τὸ ἔχει χάσει. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ
πολιτισµικὴ παράδοσή µας, ποὺ
µπορεῖ νὰ ἐπανασυνδέσει τὴ σηµε-
ρινὴ Εὐρώπη µὲ τὸ ὀρθόδοξο πα-
ρελθόν της. Αὐτὸ τόνισε καὶ ὁ π.
Πλακίδας Ντεσέιγ, πρώην παπικὸς
µοναχὸς καὶ καθηγητὴς καὶ σήµερα
Ὀρθόδοξος ἡγούµενος στὴ Γαλλία,
στὸ Ζ' Πανελλήνιο Θεολογικὸ Συνέ-
δριο (1990): τὸ πρότυπο τῆς Ε.Ε.
δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι ἡ αὐτοκρατορία
τοῦ Καρλοµάγνου, ἀλλὰ ἡ προκαρ-
λοµάγνεια (γιὰ τὴ ∆ύση) Ρωµανία
(Βυζάντιο).

5. Ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας
στὴν ΕΕ. ὀφείλει νὰ εἶναι λειτουρ-
γικὴ καὶ πνευµατική. Ἡ θ. Λειτουρ-
γία µὲ ὅλη τὴ λατρεία µας εἶναι ὁ ση-
µαντικότερος θησαυρός µας, διότι
περικλείει καὶ διασῴζει δυναµικὰ τὸ
φρόνηµα καὶ τὴ ζωή µας, τὴν πίστη
καὶ τὸν θεόνοµο τρόπο ὑπάρξεως
τῶν Ἁγίων µας. Ἡ ἀσκητικὴ παρά-
δοση τῶν Ἁγίων µας εἶναι ἡ πηγὴ
τοῦ πολιτισµοῦ µας, τοῦ ὁποίου
πεµπτουσία εἶναι τὸ γραφικὸ «µα-
κάριόν ἐστι διδόναι µᾶλλον ἢ λαµ-
βάνειν» (Πράξ. 20, 35), ποὺ ἀναιρεῖ
τὴν ἐγωιστικὴ βουλιµία καὶ ἀτοµο-
κρατικὴ ὑστερία.

∆ὲν εἶναι, συνεπῶς, δύσκολο νὰ
δικαιώσει κανεὶς τὴν ἀνησυχία
αὐτῶν, ποὺ γνωρίζουν ἀπὸ τὴν
ἐµπειρία τους τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὸ
µέλλον (ὄχι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά)
τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Εὐρώπη -
καὶ ὄχι µόνο σ' αὐτήν. ∆ιότι τὸ µέλ-
λον αὐτὸ συναρτᾶται µὲ τὸ εἶδος τῆς
«Ὀρθοδοξίας» ποὺ ἐκπροσωπεῖται
στὴν Ε.Ε., συνεπῶς µὲ τὴ σχέση τὴ
δική µας µὲ τὴν παράδοση τῶν
Ἁγίων µας. ∆ιότι µόνον οἱ Ἅγιοι εἶναι
αὐθεντικοὶ φορεῖς καὶ µάρτυρες τῆς
Ὀρθοδοξίας. ∆εδοµένου δέ, ὅτι τὰ
µοναστήρια, κατὰ τεκµήριο,
διασῴζουν αὐθεντικότερα τὸν ὀρθό-
δοξο τρόπο ὑπάρξεως, ὡς καθο-
λικὴ αὐτοπαράδοση στὴ θεία Χάρη,
ἡ µοναστικὴ ἐνορία (τὸ µοναστήρι)
θὰ εἶναι τελικὰ καὶ στὴν εὐρωπαϊκὴ
διασπορά µας ἡ µόνιµη κολυµβή-
θρα γιὰ τὸν ἀναβαπτισµὸ καὶ τὴν
ἀναγέννηση ὄχι µόνο τῶν ἄλλων
συνευρωπαίων µας, ἀλλὰ καὶ τῶν
ἰδίων τῶν Ὀρθοδόξων. Τὸ ὀρθόδο-
ξο µοναστήρι πού ζεῖ τήν πνευµατι-
κότητα καί κοινωνικότητα τῆς παρά-
δοσής µας, ὡς µοναστικὸ κοινόβιο,
ποὺ ἀναιρεῖ τὰ κοινωνικοπολιτικὰ
κακέκτυπα τοῦ κεφαλαιοκρατικοῦ
ἀστισµοῦ καὶ τῆς νόθου σοσιαλιστι-
κοποίησης (εὐρωκοµµουνισµός).
Βέβαια, καὶ οἱ εὐρωπαῖοι ἑταῖροι µας
γνωρίζουν τὴ σηµασία καὶ τὴν ἀπο-
στολὴ τῶν µοναστηριῶν µας καλύ-
τερα ἀπό µᾶς καὶ παρακολουθοῦν
τὸ ἔργο τους µὲ εἰδικὰ γι' αὐτὸ γρα-
φεῖα. Χρειάζεται, συνεπῶς, προσ -
οχὴ σὲ κάθε ἔνδειξη ἐνδιαφέροντος
τῶν ἑταίρων µας γιὰ τὰ µοναστήρια
µας (πρβλ. τὴν περίπτωση τοῦ
«ἀβάτου» τοῦ Ἁγίου Ὄρους). ∆ιότι
µπορεῖ νὰ εἶναι προϊὸν φιλορθοδό-
ξου πνεύµατος, µπορεῖ ὅµως καὶ
ὄχι. Πάντως ἡ Ὀρθοδοξία ἐπιβιώνει
στὴν ἱστορία ἢ στὰ µοναστήρια καὶ
τὶς ἐρήµους ἢ στὶς κατακόµβες!

6. Οἱ παραπάνω σκέψεις ἀποδει-
κνύονται ρεαλιστικὲς καὶ ἐφαρµόσι-
µες, ἂν λάβει κανεὶς ὑπόψη τὶς σύγ-
χρονες εὐρωπαϊκὲς ἀναζητήσεις -
σὲ ἐπίπεδο λαοῦ κυρίως- ποὺ καθι-
στοῦν δυνατὴ τὴν ὀρθόδοξη ἱερα-
ποστολή. Ὁ εὐρωπαῖος ἄνθρωπος
φέρει ἔκδηλα τὰ συµπτώµατα µιᾶς
τραγικῆς ἀπογοήτευσης, ζώντας σὲ
ἕνα ὑπαρξιακὸ κενό, ποὺ τὸν φέρει
συνεχῶς ἐγγύτερα στὴν Ἀνατολὴ
(Ἐγγὺς καὶ Ἄπω). Μὲ τὸν θάνατο
τῆς Μεταφυσικῆς (καὶ τῆς θρησκευ-
τικῆς) ἀναζητεῖ τὴν Ἀλήθεια ὡς βιω-
µατικὴ ἐµπειρία καὶ γι᾽ αὐτὸ κατα-
φεύγει στὰ θρησκευτικὰ ὑποκατά-
στατα καὶ πρακτικές, ποὺ τοῦ προ-
σφέρει ἡ (ἄπω)ἀνατολικὴ µυστικο-
πάθεια. Σ' αὐτήν, ἀκριβῶς, τὴ ζήτη-
ση µπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ ἡ Ὀρθο-
δοξία. Ὅταν ὅµως διατηρεῖ τὴ γνη-
σιότητά της. Ἂν ἡ Εὐρώπη -ἀκόµη-
«συστενάξει καὶ συνωδίνει» (Ρωµ.
8, 22) µέσα στὴν ἀλλοτρίωσή της,
ὀφείλεται ἐν πολλοῖς καὶ στὴν ἀσυ-
νέπεια ἡµῶν τῶν κατ᾽ ὄνοµα Ὀρθο-
δόξων, ὅπως ἀκόµη καὶ στὸν λαν-
θασµένο τρόπο διαλόγου µαζί της.
Ἦλθε ὁ καιρὸς γιὰ τὴν ἐπανεκτίµη-
ση τῆς µεθόδου τοῦ θεολογικοῦ µας
διαλόγου µὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴ ∆υ-
τικὴ Χριστιανοσύνη. Μόνο µέσα στὰ
πλαίσια τῆς Πατερικῆς- Ρωµαίικης
πνευµατικότητας εἶναι δυνατὸν νὰ
νοηθεῖ ὀρθόδοξα ἡ χριστιανικὴ ἑνό-
τητα. Χωρὶς δὲ τὴν αὐθεντικὴ χρι-
στιανικὴ ἑνότητα, δηλαδὴ τὴν ἁγιο-
πατερικὴ Ὀρθοδοξία, δὲν µπορεῖ νὰ
οἰκοδοµηθεῖ ποτὲ πνευµατικὴ ἑνό-
τητα στὴ σχεδιαζόµενη Πανευρώ-
πη.

Ἀντίθετα, µὲ τὴν πνευµατικὴ καὶ
πολιτικὴ ὑποδούλωσή µας στὴν
Εὐρώπη, καὶ τὴ δική µας ἑλληνορ-
θόδοξη παράδοση νοθεύουµε, κα-
θιστώντας την ἀνενεργό, καὶ τὴν
Εὐρώπη ἀφήνουµε ἀβοήθητη στὸ
ψυχοµάχηµά της. Ὑπάρχει µεγαλύ-
τερο ἔγκληµα ἀπὸ αὐτό;
Σηµείωση: 

Βλ. περισσότερα στὸ βιβλίο τοῦ
π.Γ.∆. Μεταλληνοῦ «Γιὰ τὴν Εὐρώ-
πη µας µὲ ἀγάπη», Ἀθήνα «Ἀκρί-
τας» 20042 (διάθεση στὸ βιβλιοπω-
λεῖο «Ἐν πλῷ»).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

θεραπευτική ἀγωγή τῆς καθάρσεως
καί τοῦ φωτισµοῦ, δηλαδή τῆς ἐσω-
τερικῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἀνθρώπου γι’
αὐτούς εἶναι ἄγνωστη. Γιά τούς ∆υτι-
κούς, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἁµαρτάνη
πρέπει νά τιµωρηθῆ. Τό ἦθος αὐτό
βασίζεται στήν θεολογία τοῦ Ἀνσέλ-
µου, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι ὁ Θε-
άνθρωπος Χριστός ἐνανθρώπησε,
γιά νά ἱκανοποιήση τόν τιµωρό Θεό
Πατέρα γιά τήν παρακοή τοῦ Ἀδάµ.
Ὁ τιµωρητικός χαρακτήρας τῆς ∆υ-
τικῆς Χριστιανοσύνης εἶναι βασικό
χαρακτηριστικό τοῦ ∆υτικοῦ ἀν θρώ-
που, ἐνῶ ἡ ἀγαπητική διάθεση εἶναι
αὐτή πού µᾶς διαφοροποιεῖ. Μέγα τό
χάσµα, τό ὁποῖο ὅµως ἔχει καί ἐπα-
κόλουθα.                                      Γ.Κ.Τ

Μετὰ τὸ ∆ηµοψήφισµα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ἀνησυχίαν προεκάλεσε τὸ τελευ-
ταῖον διάστημα ἡ ἐπίσκεψις τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τὸ Πανεπιστη-
μιακὸν Νοσοκομεῖον τῆς Γενεύης εἰς
Ἑλβετίαν. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ὑπε-
βλήθη εἰς στεφανιογράφημα καὶ τὰ
ἀποτελέσματα χαρακτηρίζονται ὡς
«ἰδιαιτέρως ἱκανοποιητικά». Ἡ ὅλη
ἀνησυχία προῆλθε ἐκ τοῦ γεγονότος
ὅτι ὀλίγες ἡμέρες πρὶν εἶχε προ-
ηγηθῆ διεθνὲς συνέδριον διὰ τὸν
καρκίνον εἰς τὴν Χάλκην, καθὼς καὶ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔσπευσεν εἰς συν -
άντησίν του καὶ ὁ Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος. Ὑπενθυμίζο-
μεν ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἑώρτασε
τὸν παρελθόντα Μάρτιον μόλις τὸ
75ον ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἀνακοι-

νωθὲν τοῦ Πατριαρχείου τῆς 25ης
Ἰουνίου 2015:

«Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 23ης
Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ
Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. κ.
Βαρθολοµαῖος µετέβη ἀεροπο-
ρικῶς εἰς Γενεύην, ὅπου τήν
πρωΐαν τῆς σήµερον, Πέµπτης,
25ης ἰδίου, ὑπεβλήθη εἰς στεφανιο-
γράφηµα ἐν τῷ Πανεπιστηµιακῷ
Νοσοκοµείῳ τοῦ Καντονίου τῆς Γε-
νεύης. Τά ἀποτελέσµατα ἦσαν τῇ
χάριτι τοῦ Κυρίου ἰδιαιτέρως ἱκα-
νοποιητικά. Ὁ Πατριάρχης θά
ἐξέλθῃ τοῦ Νοσοκοµείου αὔριον,
Παρασκευήν. Μεταξύ τῶν θεραπόν-
των Αὐτοῦ ἰατρῶν εἶναι καί ὁ Ἐντι-
µολ. κ. Αὐξέντιος Καλαγκός, Καθη-
γητής, Ἄρχων Ὀστιάριος τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας». 

Ἡ αἵρεσις «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ 
Ἕνωση» «ξανακτυπᾶ» εἰς τοὺς Νοµοὺς

Κιλκίς, Πέλλης καὶ Ἠµαθίας
Ἀνακοίνωσιν ἐξέδωσεν ἡ Ἱ. Σύνο-

δος κατὰ τοῦ προσηλυτιστικοῦ σχε-
δίου μὲ τὸν τίτλον «Ἰησοῦς τοῦ
Ναυῆ 8» τῆς νεοπροτεσταντικῆς
ὀργανώσεως «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστο-
λικὴ Ἕνωση». Ἐφιστῶμεν τὴν ἐπα-
γρύπνησιν εἰς τοὺς πιστοὺς τῶν συγ-
κεκριμένων περιοχῶν, διότι ἡ αἵρε-
σις θὰ δράση ἐντός τοῦ Ἰουλίου.
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς 24ης Ἰουνίου 2015:

«Γιὰ µία ἀκόµη χρονιά, σὲ συνέ-
χεια προηγούµενων προσηλυτι-
στικῶν δραστηριοτήτων της, ἡ νεο-
προτεσταντικὴ ὀργάνωση «Ἑλλη-
νικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση» προ-
γραµµατίζει εὐρείας κλίµακας προσ -
ηλυτιστικὴ δραστηριότητα, µὲ τὴν
ὀνοµασία «Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ 8»,
κατὰ τὸ χρονικὸ διάστηµα µεταξὺ 8 -
16 Ἰουλίου 2015, στοὺς νοµοὺς Κιλ-
κίς, Πέλλας καὶ Ἠµαθίας. Ἡ ἐν λόγῳ

κίνηση, µὲ πρόσχηµα τὴ διανοµὴ
τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, διανέµει ποικί-
λο ὑλικὸ προτεσταντικοῦ χαρακτήρα
ἀσυµβίβαστο πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη
Πίστη.

Ἡ «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ
Ἕνωση», ἂν καὶ ἱδρύθηκε τὸ τελευ-
ταῖο τέταρτο τοῦ 20οῦ αἰώνα, θεωρεῖ
τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη ὡς «πνευµα-
τικὰ δεσµὰ αἰώνων», ὅπως ἡ ἴδια
ἔχει δηλώσει στὸ παρελθὸν καὶ ταυ-
τοχρόνως ὑποστηρίζει, ὅτι στὴν πα-
τρίδα µας «ἐπικρατεῖ πνευµατικὸ
σκοτάδι καὶ ἀπιστία».

Ὑπενθυµίζουµε γιὰ µία ἀκόµη φο-
ρά ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς
µέλη τοῦ ἑνὸς καὶ µοναδικοῦ Σώµα-
τος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, δὲν
ἔχουν ἀνάγκη τὶς διάφορες νεοφα-
νεῖς αἱρετικὲς κινήσεις, οὔτε τοὺς διά-
φορους αὐτοχειροτονηµένους «κή-
ρυκές» τους ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ ἢ τὸ
ἐξωτερικό».

Μακ. Πατριάρχης Μόσχας: «Ὁ κόσµος µπορεῖ 
νὰ ἀλλάξη µέσῳ τῆς προσευχῆς στὸν Ἰησοῦ Χριστό»

Ἡ Ρωσία μετὰ τὸν Κομμουνισμὸν
ἔχει ἀναδειχθῆ εἰς Ὀρθόδοξον
ὑπερδύναμιν καθὼς τὰ ἑκατομμύ-
ρια τοῦ λαοῦ ἔχουν στραφῆ μὲ βα-
θεῖαν ἀφοσίωσιν εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν. Γνωσταί, ἄλλωστε, εἶναι καὶ
αἱ ἀπόψεις τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας
καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Ρώσου Προ-
έδρου κ. Β. Πούτιν σχετικῶς μὲ
τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ τὸν ρό-
λον της ὄχι μόνον εἰς τὴν καρδίαν
τῶν Ρώσων ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν δια-
μόρφωσιν συμμαχιῶν μὲ ἄλλα
κράτη. Προσφάτως ὁ Μακ. Πα-
τριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος εἰς
ὁμιλίαν του κατέδειξε πόσον ση-
μαντικὴ ὑπῆρξε καὶ παραμένει ἡ
Ὀρθοδοξία διὰ τὸ γένος τῶν Ρώ-
σων. Ἀνεγνώσαμεν εἰς το penta-
postagma.gr τῆς 24ης Ἰουνίου
2015:

«Ὁ Ρῶσος Πατριάρχης Μόσχας
καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος
µίλησε γιὰ τὴν ἐπέτειο ( 22 Ἰουνίου
1941) τοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ
Πολέµου (ἐπίθεση τῶν Γερµανῶν
στὴν Ρωσία) , µὲ µία ἀποκλειστικὴ
συνέντευξη στὸ πρακτορεῖο εἰδή-
σεων RIA Novosti, στὴν ὁποία µί-
λησε γιὰ τὰ πνευµατικὰ θεµέλια
τοῦ πολέµου καὶ τῆς εἰρήνης, γιὰ
τὴν συµβολὴ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας στὴ νίκη ἐπὶ τοῦ
φασισµοῦ, γιὰ τὶς προοπτικὲς ἐπί-
λυσης τῆς οὐκρανικῆς κρίσης καὶ
γιὰ τὴν ἀποτροπὴ Γ΄ Παγκοσµίου
πολέµουL Μιλώντας γιὰ τὴν ἀθεϊ-
στικὴ κοινωνία τῶν Σοβιὲτ ὁ προ-

καθήµενος τῆς ρωσικῆς ἐκκλησίας
τόνισε:

« Ἦταν καθαρὰ ἀθεϊστικὴ ἡ Σο-
βιετικὴ κοινωνία. Μποροῦµε νὰ
ποῦµε ὅτι τὰ τροµερὰ γεγονότα
τῶν τεσσάρων χρόνων τοῦ Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου, ὅµως συνέ-
βαλαν στὴν ἀναβίωση τῆς ὀρθό-
δοξης πίστης στὴ χώρα, στὴν ἀνά-
πτυξη τῆς θρησκευτικότηταςL

Ἡ ἱστορία εἶναι γνωστή. Ἀλλὰ
θυµᾶµαι τὰ γεγονότα. Τά πιὸ ση-
µαντικὰ ἀπὸ αὐτά, ἔχουν καταστεῖ
παράγοντας τῆς νίκης µας, ἀλλὰ
ἕνα εἶναι τὸ γεγονὸς ποὺ ἄλλαξε τὸ
ροῦ τῶν γεγονότων. Τὸ 1943, στὸ
ἀποκορύφωµα τοῦ πολέµου, ἡ τό-
τε σοβιετικὴ ἡγεσία ἀποφάσισε νὰ
ἀποφυλακιστοῦν ὅλοι οἱ κληρικοὶ
ἀπὸ τὰ σκοτεινὰ µπουντρούµια
τῶν φυλακῶν, νὰ ἀνοίξουν οἱ
ἐκκλησίες , τὰ µοναστήρια καὶ νὰ
γίνει ἡ ἐπανενεργοποίηση τῶν
θρησκευτικῶν σχολείων.

Πρὶν τὸ δεύτερο παγκόσµιο πό-
λεµο ἡ ρωσικὴ ἐκκλησία , «εἶδε»
τὴν ἐκτέλεση δεκάδων χιλιάδων
πιστῶν καὶ κληρικῶν, τὴν γελοι-
οποίηση τῶν ὁσίων καὶ τῶν ἱερῶν
, τὴν ἱεροσυλία καὶ τὴν βλασφηµία.
Καὶ ἐνῶ ἡ ἐκκλησία βρῆκε τὴ δύνα-
µη νὰ ἐπιζήσει, στὴν συνέχεια
(1943) ζητοῦσε ἀπὸ τοὺς Χριστια-
νοὺς νὰ ἀγαποῦν τὸν ἐχθρό τοῦ
χθές, ὅπως ἀποκαλοῦσε τὸ σοβιε-
τικὸ κρατικὸ σύστηµα.

Περισσότερα ἀπὸ 150 ἑκατοµ-
µύρια ρούβλια συλλέχθηκαν καὶ

δόθηκαν στὸ κράτος ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, γιὰ τὴν κατασκευὴ τε-
θωρακισµένων , ἀεροµεταφερόµε-
νων τµηµάτων , γιὰ τὴν παροχὴ
ὑλικοτεχνικῆς ὑποδοµῆς καὶ τὴν
παροχὴ βοήθειας στοὺς τραυµα-
τίες. Εἶναι πολλὰ χρήµατα γιὰ ἐκεί-
νη τὴν ἐποχή. Οἱ πιστοὶ κυριολε-
κτικὰ ἔδωσαν καὶ τὴν «ψυχή τους»
στὸ κράτος .

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ µία
ἰσχυρὴ ἔνδειξη ὅτι ἡ δύναµη τοῦ
ὑλικοῦ πνεύµατος εἶναι ψεύτικη ,
διότι µόνο ἡ προσευχή, τὰ ἁγνὰ
ἔργα καὶ οἱ πράξεις τοῦ ἁπλοῦ ρω-
σικοῦ λαοῦ ποὺ «ἀκούµπησε» µὲ
πίστη στὸ Χριστό, ἔσωσαν τὴν Ρω-
σία ἀπὸ τοὺς φασίστες εἰσβολεῖς.

Γιὰ µένα δὲν µπορεῖ νὰ ὑπάρξει
καµία ἀµφιβολία γιὰ τὴν ἀποτελε-
σµατικότητα τῆς προσευχῆς. ∆ὲν
πρέπει νὰ ξεχνᾶµε ὅτι σχεδὸν τὸ
σύνολο τοῦ ἐνήλικου πληθυσµοῦ
τῆς χώρας εἶχε ἀνατραφεῖ µὲ τὴν
παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, φυσι-
κά, σὲ µεγαλύτερο ἢ µικρότερο
βαθµό. Ἀλλὰ ὅλοι ἤξεραν πῶς νὰ
προσεύχονται . Καὶ στὴν πρώτη
γραµµὴ τοῦ πυρός, ὅταν τίθεται
ζήτηµα ζωῆς καὶ θανάτου, οἱ ἰδεο-
λογίες καὶ τὰ στεῖρα πολιτικὰ συν-
θήµατα τῶν πολιτικῶν Κοµισά-
ριων «πᾶνε περίπατο» .

Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡµέρες τοῦ πο-
λέµου ὅλες οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ µο-
ναστήρια ἔκαναν εἰδικὲς προσ -
ευχὲς καὶ ὁλονυκτίες γιὰ τὴ νίκη
τῶν ρωσικῶν στρατευµάτων, καὶ
αὐτὲς οἱ προσευχὲς προσφέρον-
ταν καθηµερινά. Ἔχουµε ἀδιάσει-
στα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὰ µε-
γάλα κατορθώµατα τῶν µοναχῶν,

τῶν κληρικῶν καὶ τῶν ἁπλῶν
λαϊκῶν ἀνθρώπων, ποὺ προσεύ-
χονταν γιὰ τὴ νίκηL

Στὴν διάρκεια τοῦ πολέµου ἐπί-
σης µετανόησε ἕνας µεγάλος
ἀριθµὸς Ρώσων , αὐτὸ εἶναι ἀπό-
λυτα σίγουρο, ἂν καὶ δὲν ἔχουµε
στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πο-
σοστὸ τῶν ἀποστατῶν καὶ τῶν
ἄθεων ποὺ ἐπέστρεψαν στὸ Θεὸ
καὶ µετανόησανL

Καὶ νὰ θυµάστε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
πίστη µᾶς βοήθησε καὶ µᾶς ἔσωσε,
ἀκόµα καὶ στὶς πιὸ δύσκολες κατα-
στάσεις. Πιστεύω ὅτι σήµερα ὁ Κύ-
ριος δὲν θὰ πάρει τελικὰ τὸ ἔλεός
του ἀπὸ πάνω µας. Ἡ καθηµερινὴ
προσευχὴ στὴν Ἐκκλησία τῶν χι-
λιάδων πιστῶν , καὶ ἡ ἀδιάλειπτη
προσευχή µου, ἐλπίζω νὰ βοηθή-
σουν στὴν λήξη τῆς διαµάχης ποὺ
λαµβάνει χώρα στὸ ἔδαφος τῆς
Οὐκρανίας.Ἐγὼ πάλι καὶ πάλι, θὰ
ἤθελα νὰ ἀπευθύνω ἔκκληση πρὸς
ὁλόκληρο τὸ ποίµνιό µας µὲ τὸ
αἴτηµα γιὰ ἀδιάλειπτη προσευχὴ
γιὰ εἰρήνη στὴν Οὐκρανία.

Ἐπίσης εἶναι δυνατὸν σήµερα
νὰ ἔχουµε µία τραγικὴ ἐπανάληψη
τῆς ἱστορίας σὲ µία νέα φάση, ἑνὸς
τρίτου Παγκόσµιου Πολέµου, µὲ
δεδοµένη τὴν τεταµένη διεθνῆ κα-
τάσταση, τὴν ἀντιπαράθεση τῆς
∆ύσης καὶ τῆς Ρωσίας, τὰ ἐπιθε-
τικὰ σχέδια ἀπὸ τὸ «ἰσλαµικὸ κρά-
τος», τὶς διώξεις τῶν Χριστιανῶν
στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀφρική.
Ὁ Κύριος ὅµως εἶπε, «ὅτι εἶναι
ἀδύνατο ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους
εἶναι δυνατὸ γιὰ τὸν Θεὸ» (Λουκ.
18, 27) κατέληξε ὁ Ρῶσος Πα-
τριάρχης».

«AΓΩΝΙΖOΜΕΘΑ ΔΙA ΤHΝ ΔΙΚΑIΩΣΙΝ ΤΟY ΠΟΛYΠΑΘΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟY ΛΑΟY...»

«Ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις…;» (Ἀποκ. στ΄10)
Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόµου Β΄

Εἰς τὸ κείμενον ὁ Μακ. Ἀρχ. Κύ-
πρου ἀναφέρεται εἰς τὰ δεινά, τὰ
ὁποῖα προεκλήθησαν ἐκ τῆς
εἰσβολῆς τῶν Τούρκων εἰς τὴν Με-
γαλόνησον. Ἡ κατοχὴ δὲν ὡδήγησε
μόνον εἰς πλῆθος ἀγνοουμένων
ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὁλοσχερῆ πολιτι-
στικὴν καταστροφὴν τῶν κυ-
πριακῶν ἐδαφῶν. Συγκεκριμένα
ἀναφέρονται ἀριθμοὶ σχετικῶς μὲ
τὴν λεηλασίαν καὶ καταστροφὴν
ἱερῶν ναῶν ἀντίθετα πρὸς τὰ μου-
σουλμανικὰ τεμένη, τὰ ὁποῖα ἐπι-
μελῶς φροντίζει ἡ Κυβέρνησις. Ὁ
Μακαριώτατος παραθέτει καὶ τὴν
διαμαρτυρίαν ἑνὸς Δανοῦ συγγρα-
φέως. Καταλήγει μὲ τὴν αἰσιοδό-
ξιαν, ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἰσερ-
χόμεθα εἰς τὴν πέμπτην δεκαετίαν
ἀπὸ τὴν εἰσβολήν, ὁ Κύριος θὰ
ἀποδώση δικαιοσύνην. Τὸ κείμενον
ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Κύπρου τὴν 2αν Ἰουλίου 2015:

«Σαρανταένα χρόνια πέρασαν
ἀπό τό τραγικό ἐκεῖνο πρωϊνό τῆς
20ῆς Ἰουλίου τοῦ 1974. Ἀνήµερα
τῆς ἑορτῆς τοῦ πύρινου Προφήτη
τό στιλέτο τοῦ βάρβαρου Ἀττίλα
µπήχτηκε βαθιά στό κορµί τοῦ πο-
λύπαθου νησιοῦ µας. Κι ἀπό τότε ἡ
χαίνουσα πληγή αἱµάσσει χωρίς
σταµατηµό. Οἱ καρδιές τῶν Ἑλλή-
νων τῆς Κύπρου, ἡφαίστεια ἐνερ-
γά, συγκρατοῦν µέ ἀξιοπρέπεια τήν
καυτή λάβα τῆς δίκαιης ἀγανάκτη-
σης στά στέρνα τους καί περιµέ-
νουν τήν ὥρα τῆς δικαίωσης.  Οἱ
βρύσες τῶν µατιῶν µας σταµάτη-
σαν κι αὐτές νά ἀρδεύουν τίς πα-
ρειές µας µέ τό ἁλµυρό τῆς χαρᾶς
καί τοῦ πόνου ὑγρό. Καί οἱ ψυχές
µας µαζί µέ τίς ψυχές τῶν ἀδικοχα-
µένων παιδιῶν τῆς νήσου τῶν
Ἁγίων, µαζί µέ τίς ψυχές τῶν ἀγνο-
ουµένων µας διατυπώνουν µπρο-
στά στόν θρόνο τοῦ «Ἀρνίου» καυ-
τό τό παράπονο: « ἕως πότε,  ὁ δε-
σπότης ὁ ἅγιος καί ὁ ἀληθινός, οὐ
κρίνεις�» (Ἀποκ. στ΄10). Ἕως πό-
τε, Κύριε, ἐσύ πού εἶσαι ὁ δεσπό-
της καί κυρίαρχος, ὁ ἅγιος καί ἀλη-
θινός θά µακροθυµεῖς καί δέν θά
κάνεις τήν κρίση σου; Ρίξε ἐρευνη-
τική τή µατιά σου στά κατεχόµενα
ἐδάφη µας καί θά δεῖς ὅτι οἱ ἄνοµοι
«τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν
καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτει-
ναν...» (Γ΄Βασ. ιθ΄,10). Τά θυσια-
στήριά σου τά κατέστρεψαν καί τόν
θεοσεβῆ λαό σου τόν πέρασαν
ἀπό µαχαίρι. Τόν ἐκτόπισαν ἤ τόν
κρατοῦν βάναυσα ἐγκλωβισµένο,
κατάσταση πού µᾶς δηµιουργεῖ
ἀβάσταχτο πόνο.

Παράλληλα, πονοῦµε γιά τή µε-
λετηµένη καί συστηµατική κατα-
στροφή τῶν ὁσίων καί ἱερῶν µας
στούς τόπους πού πατᾶ βαριά ἡ
µπότα τοῦ ἄµοιρου πολιτιστικῆς
εὐαισθησίας Ἀττίλα. Αὐτή «ἡ συ-
στηµατική καταστροφή τῆς Πολιτι-
στικῆς Κληρονοµιᾶς τῆς Κύπρου
καί ἰδιαίτερα τῶν ὀρθοδόξων χρι-
στιανικῶν ναῶν ἄρχισε ἀµέσως µε-
τά τήν τουρκική εἰσβολή�». «Ἀµέ-

σως µετά τήν κατάληψη τοῦ 37%
τοῦ ἐδάφους τῆς Κύπρου ἀπό τόν
τουρκικό στρατό τόν Αὔγουστο τοῦ
1974 καί τήν κατάπαυση τοῦ πυ-
ρός�. ἄρχισε ἡ συστηµατική λεη-
λασία καί βεβήλωση τῶν χριστια-
νικῶν ναῶν καί ἡ κλοπή πρῶτα
τῶν πολύτιµων ἀντικειµένων
χρυσῶν-ἀσηµένιων, ὅπως Ἁγίων
∆ισκαρίων, Ἁγίων Ποτηρίων, Καν-
δηλιῶν, Σταυρῶν� Ἀκολούθησε ἡ
κλοπή τῶν εἰκόνων, τοιχογραφιῶν
καί χειρογράφων καί ἡ καταστροφή
εἰκονοστασίων καί προσκυνητα-
ρίων καί ἄλλων ξυλογλύπτων καί ἡ
ἀφαίρεση ἐντοίχιων ψηφιδωτῶν
καί τοιχογραφιῶν». 

Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς
Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας στόν δια-
δικτυακό του τόπο ἀναφέρει ὅτι «ἡ
τύχη τῶν ἐκκλησιαστικῶν κειµη-
λίων τῶν ναῶν πού ὑπολογίζονται
στίς 20.000, παραµένει ἄγνωστη.
Σύµφωνα µέ τούς ὑπολογισµούς
τῆς Κυπριακῆς Ἀστυνοµίας, πάνω
ἀπό 60.000 πολιτιστικά ἀντικείµενα
ἔχουν µεταφερθεῖ παράνοµα σέ ξέ-
νες χῶρες µετά τό 1974. Πολύ ση-
µαντικές καί ἀνεκτίµητες εἰκόνες
περιῆλθαν στήν κατοχή οἴκων δη-
µοπρασίας καί πωλήθηκαν παρά-
νοµα στό ἐξωτερικό ἀπό ἐµπόρους
τέχνης». 

Τό κακό δυστυχῶς δέν σταµατᾶ
µέχρις ἐδῶ. Ὁ ἀσιάτης κατακτητής,
ἐφαρµόζοντας πιστά τά σχέδιά του
γιά ἐκτουρκισµό τοῦ κατεχόµενου
τµήµατος τῆς Κύπρου, παρέδωκε
τούς ναούς µας στήν ἐρήµωση καί
τόν ἀφανισµό καλώντας σύµµαχό
του τόν πανδαµάτορα χρόνο. Ἀφέ-
θηκαν οἱ ἐκκλησίες τῶν ὑπό κατοχή
ἐδαφῶν µας χωρίς καµµιά φροντί-
δα. Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐγκατάλει-
ψης εἶναι ἡ κατάρρευση πολλῶν
ἱερῶν ναῶν λόγῳ ἔλλειψης συντή-
ρησης. «Μερικές µάλιστα κατεδα-
φίστηκαν µέχρι τά θεµέλια, ὅπως ἡ
ἐκκλησία τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας
Αὐγασίδας καί ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγί-
ου Θωµᾶ στό Τρίκωµο».

Οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν τῆς ∆ηµοκρατίας κά-
µνουν λόγο γιά «περισσότερες ἀπό
550 Ἑλληνορθόδοξες Ἐκκλησίες,
παρεκκλήσια καί µοναστήρια σέ
πόλεις καί χωριά τῶν κατεχοµένων
περιοχῶν πού ἔχουν λεηλατηθεῖ,
ὑποστεῖ ἐκτεταµένους βανδαλι-
σµούς». Ἐνῶ ὁ Ἀθαν. Παπαγεωρ-
γίου ἀναφέρει ὅτι ἔχουν καταγραφεῖ
στό κατεχόµενο ἀπό τόν τουρκικό
στρατό τµῆµα τῆς Κύπρου «περί-
που 580 ἐκκλησίες ἱστάµενες, ἡµιε-
ρειπωµένες ἤ ἐρειπωµένες». «Στήν
πραγµατικότητα ὅµως, συνεχίζει ὁ
κ. Παπαγεωργίου, ὁ ἀριθµός τῶν
ἐκκλησιῶν στήν τουρκοκρατούµε-
νη περιοχή τῆς Κύπρου εἶναι πολύ
µεγαλύτερος».

Ἐκτός ἀπό τίς ἐρειπωµένες καί
κατεδαφισµένες ἐκκλησίες ὑπάρ-
χουν καί ἐκεῖνες πού «ἔχουν µετα-
τρατεῖ σέ τζαµιά, ἀποθῆκες τοῦ κα-
τοχικοῦ στρατοῦ, στάβλους καί
ἀχυρῶνες...». Ἐνῶ ἄλλες ἔχουν

καταστεῖ «λέσχες καί ἐργαστήρια...
ἀκόµη καί ἀποχωρητήρια». Νά ση-
µειωθεῖ δέ ὅτι σηµαντικοί χῶροι λα-
τρείας καθώς καί ἄλλα ἐπίσης πολι-
τιστικά µνηµεῖα ἐξακολουθοῦν µέ-
χρι σήµερα νά µή εἶναι προσβάσι-
µα ἐπειδή βρίσκονται «σέ στρατιω-
τικές ζῶνες τοῦ τουρκικοῦ κατοχι-
κοῦ στρατοῦ».

Σηµαντική εἶναι ἡ µαρτυρία τοῦ
∆ανοῦ  συγγραφέα καί φωτογρά-
φου Χένρικ Κλάουσεν, ὁ ὁποῖος
ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ κατάσταση τῶν
ἐκκλησιῶν στά κατεχόµενα «µόνο
θλίψη µπορεῖ νά µᾶς φέρει». Τονίζει
δέ ὅτι τά προβλήµατα τῆς κατα-
στροφῆς καί τῆς λεηλασίας τῆς
ὀρθόδοξης πολιτιστικῆς κληρονο-
µιᾶς στό κατεχόµενο τµῆµα τῆς Κύ-
πρου «εἶναι τεκµηριωµένα ἀπό τό
εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο ἀνθρωπί-
νων δικαιωµάτων καί ἄλλα διεθνῆ
Ἰνστιτοῦτα, ἀλλά ἡ διεθνής κοινότη-
τα ἔκαµε µικρή προσπάθεια, γιά νά
καταστήσει τήν Τουρκία ὑπεύθυνη
γιά τά προβλήµατα αὐτά». Ὡς ἀµε-
ρόληπτος καί ἀντικειµενικός συγ-
γραφέας ὁ Κλάουσεν σηµειώνει:
«Μετά πού εἴδαµε πῶς ἀντιµετωπί-
ζονται οἱ ἐκκλησίες στό βόρειο
τµῆµα τῆς Κύπρου, κάποιος θά
ἀναρωτηθεῖ δικαίως, ἄν οἱ Κύπριοι,
στό ἐλεύθερο τµῆµα τοῦ νησιοῦ,
συµπεριφέρονται στά τζαµιά µέ
ἀνάλογο τρόπο, δηλαδή ἀφήνον-
τάς τα νά ἀποσυντεθοῦν, προχω-
ρώντας σέ βανδαλισµούς ἤ κλο-
πές. Ἡ ἀπάντηση εἶναι «ὄχι».
Ὑπάρχουν 17 ἀρχαῖα τζαµιά στό
νότιο τµῆµα τῆς Κύπρου, τά ὁποῖα
εἶναι ὅλα προστατευόµενα ἀπό τήν
Κυβέρνηση καί συντηροῦνται ἀπό
τό κράτος. Ἕντεκα ἀπό αὐτά ἀρχι-
κά κτίστηκαν ὡς ἐκκλησίες καί στή
συνέχεια µετατράπηκαν σέ τζαµιά,
κάτω ἀπό τήν ὀθωµανική κυριαρ-
χία. Ἡ κυβέρνηση τῆς Κύπρου δέν
ἔχει µετατρέψει τά τζαµιά ξανά σέ
ἐκκλησίες καί διευκολύνει ἐνεργά τή
χρήση τους ἀπό τούς µουσουλµά-
νους». 

Ἡ µαρτυρία αὐτή τοῦ Χένρικ Κλά-
ουσεν τονίζει ἰδιαίτερα τήν ἀντίθεση
τῆς ἀντιµετώπισης τῆς πολιτιστικῆς
κληρονοµιᾶς ἀπό τίς δύο πλευρές.
Ἡ Κυπριακή ∆ηµοκρατία συντηρεῖ
τά µουσουλµανικά τεµένη, διευκο-
λύνει τούς µουσουλµάνους στήν
ἐκπλήρωση τῶν θρησκευτικῶν
τους καθηκόντων στίς ἐλεύθερες
περιοχές, ἐνῶ ὁ κατοχικός στρατός
καί ἡ ψευδοκυβέρνηση φέρονται µέ
τρόπο ἐντελῶς ἀνάρµοστο σέ πολι-
τισµένους λαούς. Ἐµεῖς ζητᾶµε νά
µᾶς ἐπιτρέψουν νά ἀναστηλώσου-
µε τίς ἐκκλησίες µας στά κατεχόµε-
να, χωρίς νά τούς ἐπιβαρύνουµε
οἰκονοµικά. Μόνο νά µᾶς ἐπιτρέ-
ψουν νά προχωρήσουµε στίς ἐργα-
σίες συντήρησης καί ἀναστήλωσης
µέ δικά µας ἔξοδα. ∆υστυχῶς ὅµως
εἰσπράττουµε ἔντονη καί ὠµή τήν
ἄρνηση.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ τίς χιλιάδες εἰκό-
νες πού ἐξήχθησαν ἀπό τήν Κύπρο
καί πουλήθηκαν σέ ἰδιῶτες καί

Μουσεῖα σέ ὅλες τίς Ἠπείρους οἱ
ἀγῶνες τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς Πολιτείας εἶναι ὄντως τιτάνι-
οι. «Μερικές ἐντοπίστηκαν καί ἔγινε
προσπάθεια ἐπαναπατρισµοῦ τους
χωρίς ὅµως πάντοτε µέ ἐπιτυχία.
Σ᾽ἄλλες περιπτώσεις ἡ Ἐκκλησία
ὑποχρεώθηκε νά ἀγοράσει εἰκόνες
καί τοιχογραφίες, ἐνῶ σέ µιά µόνο
περίπτωση κατόρθωσε µέ τήν ἐπί-
κληση τῆς Συνθήκης τῆς Unesco
γιά ἐπαναπατρισµό τῶν ἔργων τέ-
χνης πού ἐξήχθησαν παράνοµα
ἀπό τή χώρα προέλευσής τους νά
ἐπιστραφεῖ στήν Κύπρο ἡ εἰκόνα
τῆς ἔνθρονης Θεοτόκου ἀπό τήν
ἐκκλησία τοῦ Ἀντιφωνητῆ».

Εἰσήλθαµε στήν πέµπτη δεκαετία
εἰσβολῆς καί κατοχῆς τοῦ µαρτυρι-
κοῦ νησιοῦ µας. Ὅµως δέν ἀπο-
γοητευόµαστε. ∆έν ἐπιτρέπουµε
στούς ἑαυτούς µας νά καταλη-
φθοῦν ἀπό ἡττοπάθεια. Ὀρθοί στίς
ἐπάλξεις ὑπεράσπισης τοῦ δικαίου
θά ἀγωνιζόµαστε ἀσταµάτητα γιά
τήν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας καί τή
δικαίωση τοῦ πολύπαθου λαοῦ
µας. Οἱ Ἕλληνες ἔχουµε νιώσει
στόν ἐθνικό µας βίο ἀµέτρητες φο-
ρές τήν κατάφωρη ἀδικία τῶν ἑκά-
στοτε ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Κι ὅπως λέ-
ει ὁ Μακρυγιάννης: «ὅλα τά θεριά
τρῶνε ἀπό πάνω µας ἀλλά πάντα
µένει καί µαγιά». ∆έν πρέπει δέ νά
ξεχνοῦν οἱ ὅποιοι κατακτητές κι οἱ
ὑποστηρικτές τους πώς «ὕλαντρον
ὄντας κοπεῖ καβάτζιν, τριγύρου του
πετάσσουνται τρακόσια παραπού-
λια». Ὑπάρχουν πάντα στόν ἑλληνι-
σµό ἐκεῖνοι πού φυλᾶνε Θερµοπύ-
λες καί µέ τή θυσία τους ἀφυπνί-
ζουν καί τούς ὑπόλοιπους. Κι «ὁ
ἕνας γίνονται δυό, καί µιά καί δυό
καί τρεῖς χιλιάδες...» κατά τόν ποι-
ητή.

Μπορεῖ ὁ ἐχθρός νά τρέφει ὄνει-
ρα καί νά διακηρύσσει: «διώξας κα-
ταλήψοµαι, µεριῶ σκῦλα, ἐµπλήσω
ψυχήν µου, ἀνελῶ τῇ µαχαίρᾳ µου,
κυριεύσει ἡ χείρ µου». Θά τούς κυ-
νηγήσω καί θά τούς πιάσω ζωντα-
νούς. Θά διαµοιράσω τά λάφυρα.
Θά χορτάσω τή ψυχή µου. Θά σφά-
ξω µέ τό µαχαίρι µου. Θά κυριαρχή-
σει ἡ δύναµή µου. Ξεχνᾶ  ὅµως τή
βεβαίωση τοῦ οὐρανοῦ: «εἶδον τὸν
ἀσεβῆ ὑπερυψούµενον καὶ ἐπαιρό-
µενον ὡς τὰς κέδρους τοῦ Λιβάνου·
καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν, καὶ
ἐζήτησα αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τό-
πος αὐτοῦ».

Εἶδα τόν ἀσεβῆ νά ἀκµάζει, νά
ὑψώνεται πανίσχυρος καί νά ἐξα-
πλώνει τήν ἐπιρροή του σάν τά κέ-
δρα τοῦ Λιβάνου. Καί µόλις πρό-
φθασα νά περάσω ἀπ᾽ἐκεῖ καί νά
αὐτός ἐν τῷ µεταξύ εἶχεν ἐκλείψει.
Καί πέρασα πάλι δεύτερη φορά καί
τόν ἐζήτησα καί δέν βρέθηκε ὄχι µό-
νο αὐτός, ἀλλ᾽οὔτε ὁ τόπος, πού
βρισκόταν πρωτύτερα ὑψωµένος
καί ἀγέρωχος. Κάθε ἴχνος του χάθη-
κε. Καί ἐµεῖς «ἐν τῷ Θεῷ ποιήσω-
µεν δύναµιν, καὶ (εἴµαστε ἀπόλυτα
βέβαιοι ὅτι) αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς
θλίβοντας ἡµᾶς».

Ἀπαγοητευτικὴ ἡ συνεδρίασις
τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῶν Κ. Χωρῶν
Κατὰ τὴν συνέλευσιν τῆς 24ης Ἰου-

νίου διεπιστώθη ὅτι αἱ ὁρισθεῖσαι ὑπὸ
τῆς Συνελεύσεως ἐπιτροπαὶ εἶναι
ἀνενεργοὶ καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἐπαρκῶς
συντονισμέναι αἱ προσπάθειαι τῶν Ἱ.
Μητροπόλεων εἰς ὁρισμένους τομεῖς.
Τοὺς ἀπησχόλησαν, ἐπίσης ζητήματα
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως ἡ συνάντη-
σις μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν
ὑπὸ τὴν παρουσίαν τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου τὸν περασμένον Ἰανουά-
ριον. Βεβαίως κεντρικὸν θέμα ἦτο ἡ
μέλλουσα Μεγάλη Σύν οδος τοῦ
2016, διὰ τὴν ὁποίαν συνεζήτησαν μό-
νοι τους, ἐνῶ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλη-
σίας δὲν ἔχει ἐνημερωθῆ. Ἄλλα θέμα-
τα ἦταν αἱ κατασκηνώσεις νέων καὶ ἡ
προσεχὴς «ἐκδρομὴ» τῆς Συνελεύ-
σεως εἰς τὴν Πόλιν. Ἐρω τῶμεν: Μὲ
τέτοια θέματα εἶναι Ὀρθόδοξος Ἐπι-
σκοπικὴ Συν έλευσις αὐτή; Ὅπως
ἀνεγνώσαμε εἰς τὸ fanarion.blogspot.
gr τῆς 24ης Ἰουνίου 2015:

«Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπική Συν -
έλευση τῆς Μπενελοὺξ (CEOB)
συνῆλθε, στὴν ἐνάτη συνεδρίασίν
της στὶς Βρυξέλλες, στὴν ἕδρα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου (Ave-
nue Charbo 71), τὴν Τετάρτην 24
Ἰουνίου 2015L

Οἱ ἐπίσκοποι ἀσχολήθηκαν µὲ τὴν
διεξαγωγὴ τῶν πρώτων συναντήσε-
ων τῶν ἐπιτροπῶν, οἱ ὁποῖες λειτουρ-
γοῦν ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν καὶ τὴν
εὐθύνην τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσε-
ως καὶ διεπίστωσαν τὴν ἀναγκαιότητα
διὰ τὴν ἐνεργοποίησιν ὅλων τῶν ἐπι-
τροπῶνL 

Οἱ ἐπίσκοποι ἐξέτασαν ἐπίσης ἰδέ-
ας ἀναφορικῶς µὲ τὰ θέµατα ποὺ θὰ
συζητηθοῦν κατὰ τὴν Μεγάλην Παν -
ορθόδοξον Σύνοδον εἰς Κωνσταντι-
νούπολιν κατὰ τὴν Πεντηκοστὴν τοῦ
ἔτους 2016. 

Οἱ Ἱεράρχες ἀντάλλαξαν πληρο-
φορίες σχετικῶς µὲ τὶς διάφορες
δραστηριότητες τῶν ἐπισκοπῶν
τους καὶ ἰδιαιτέρως ἐπικέντρωσαν
τὴν προσοχήν τους εἰς τοὺς τοµεῖς
ἐκείνους, ὅπου ἀπαιτεῖται ἕνας κα-
λύτερος συντονισµὸς προσπα-
θειῶνL 

Ἔκαναν κυρίως µίαν σύντοµον ἐξέ-
τασιν τῆς µεικτῆς συναντήσεως τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσε-
ως τῆς Μπενελοὺξ καὶ τῆς Ρωµαιοκα-
θολικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως
Βελγίου, ποὺ ἔλαβε χώραν τὴν 30ὴν
Ἰανουαρίου 2015 µὲ τὴν ὑψηλὴν πα-
ρουσίαν τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Πανα-
γιότητοςL». 

Ἡ Συνέλευσις Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων
Ἀμερικῆς κατὰ τοῦ «γάμου» ὁμοφύλων

Ἔντονος ὑπῆρξεν ἡ ἀντίδρασις
τῆς Συνελεύσεως τῶν κανονικῶν
Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῶν
Η.Π.Α. διὰ τὴν θεσμοθέτησιν τοῦ
«γάμου» ὁμοφύλων. Δηλώνει τὴν
διαφωνίαν της καὶ καλεῖ τοὺς πι-
στοὺς καὶ τοὺς πολιτικοὺς νὰ σε-
βασθοῦν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
2ας Ἰουλίου 2015:

«Νέα Ὑόρκη - Ἡ Συνέλευση τῶν
Κανονικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκό-
πων τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν τῆς
Ἀµερικῆς, ἀποκρίνεται στὴν ἀπόφα-
ση τοῦ Ἀνωτάτου ∆ικαστηρίου τῆς
26ης Ἰουνίου, Obergefell κατὰ Hod-
ges µὲ τὴν ἔκδοση σήµερα τῆς ἀκό-
λουθης ἀνακοίνωσης:

Ἀπόκριση σὲ Obergefell κατὰ
Hodges: Ἡ Συνέλευση τῶν Κανο-
νικῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῶν
Ἡνωµένων Πολιτειῶν τῆς Ἀµερικῆς
διαφωνεῖ ἔντονα µὲ τὴν ἀπόφαση
τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν τοῦ Ἀνω-
τάτου ∆ικαστηρίου τῆς 26ης Ἰουνίου,
Obergefell ν. Hodges, στὴν ὁποία τὸ
∆ικαστήριο ἐφευρίσκει ἕνα συντα -
γµατικὸ δικαίωµα γιὰ δύο µέλη τοῦ
ἴδιου φύλου νὰ παντρεύονται, καὶ
ἐπιβάλλει σὲ ὅλες τὶς Πολιτεῖες τὴν
εὐθύνη νὰ χορηγήσουν ἄδεια καὶ νὰ
ἀναγνωρίσουν τέτοιους «γάµους».

Τὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο, µὲ τὴν
ἐλάχιστη δυνατὴ πλειοψηφία, ὑπερέ-

βη τὴν ἁρµοδιότητα ὁρίζοντας οὐσια-
στικὰ ἐκ νέου νὰ ὁρίζει τὸν γάµο.
Προσπάθησε νὰ διευθετήσει ἕνα πο-
λωτικὸ κοινωνικὸ καὶ ἠθικὸ ζήτηµα
µέσῳ νοµοθετικοῦ διατάγµατος.
Εἶναι ἀνήθικο καὶ ἄδικο γιὰ τὴν κυ-
βέρνησή µας νὰ καθιερώνεται στὸ
νόµο τὸ «δικαίωµα» γιὰ δύο µέλη
τοῦ ἴδιου φύλου νὰ παντρεύονται. Ἡ
ἐν λόγῳ νοµοθεσία βλάπτει τὴν κοι-
νωνία καὶ ἰδιαίτερα ἀπειλεῖ τὰ παιδιὰ
πού, στὸ µέτρο τοῦ δυνατοῦ, ἀξίζουν
τὴν προσοχὴ ἀγάπης καὶ ἀπὸ ἕνα
πατέρα καὶ ἀπὸ µία µητέρα.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐπίσκο-
ποι, ὑπεύθυνοι ἀπὸ τὸν Σωτήρα µας
Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ ποιµαίνουµε τὸ ποί-
µνιό Του, θὰ συνεχίσουµε νὰ διατη-
ροῦµε καὶ νὰ διακηρύσσουµε τὴν δι-
δασκαλία τοῦ Κυρίου µας ὅτι ὁ γά-
µος, ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του, εἶναι ἡ διὰ
βίου µυστηριακὴ ἕνωση ἑνὸς ἄνδρα
καὶ µιᾶς γυναίκας. Καλοῦµε ὅλους
τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς τῆς
χώρας µας νὰ παραµείνουν σταθε-
ροὶ στὴν ὀρθόδοξη πίστη τους, καὶ
νὰ ἀνανεώσουν τὴ βαθιὰ εὐλάβειά
τους καὶ τὴ δέσµευσή τους γιὰ τὸ γά-
µο, ὅπως διδάσκεται ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία. Καλοῦµε ἐπίσης τοὺς ἡγέ-
τες τοῦ ἔθνους µας νὰ σέβονται τὸ
νόµο τοῦ Παντοδύναµου Θεοῦ καὶ
νὰ ὑποστηρίζουν τὶς βαθιὰ ριζωµένες
πεποιθήσεις ἑκατοµµυρίων Ἀµερι-
κανῶν».

Μακ. Πατρ. Ἀλεξανδρείας:  «Βρῆκα
συνοδοιπόρους, λίγους ἀλλὰ συνεπεῖς»
Συμφώνως πρὸς τὴ romfea.gr τῆς

28ης Ἰουνίου 2015: 
«Μὲ πάνδηµη   συµµετοχὴ   πρα  γ-

µατοποιήθηκε ἡ Παρουσίαση τοῦ Τό-
µου τῆς 10ετοῦς Πατριαρχείας τῆς
Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλε-
ξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θε-
οδώρου τοῦ Β´, στὴν Αἴθουσα Ἐκδη-
λώσεων τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνω τάτης
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδηµίας Κρήτης,
στὸ Ἡράκλειο, τὸ ἀπόγευµα τοῦ Σαβ-
βάτου, 28ης Ἰουνίου 2015... Ὁ Μακα-
ριώτατος στὸ χαιρετισµὸ Του ἀνέφερε:

«L∆ὲν ἀπογοητεύτηκα µπρο στὰ

στὶς δυσκολίες, οὔτε δυσανασχέτησα
µπροστὰ στὶς ἀντιξοότητες. Μὲ πραό-
τητα καὶ ἀποφασιστικότητα πορεύτη-
κα. Βρῆκα συνοδοιπόρους· λίγους
ἀλλὰ συνεπεῖς καὶ διαθέσιµους νὰ µὲ
ἀκολουθήσουν στὴ σπορά. Ὁ σπόρος
προσ εφέρθη πρὸς ὅλους δίχως δια-
κρίσεις, οὔτε ὡς πρὸς τὴν ποσότητα,
οὔτε ὡς πρὸς τὴν ποιότητα. Πρὸς
ὅλους ἀφειδώλευτα, πρὸς ὅλους µὲ τὶς
ἴδιες προδιαγραφές, πρὸς ὅλους µὲ τὶς
ἴδιες προσδοκίες. Σὲ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα
ὁ Θεὸς µερίµνησε, προφύλαξε καὶ µε-
τασχηµάτισε ἀστοχίες σὲ νέες εὐκαι-
ρίεςL».

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν 
καλεῖ εἰς κοινήν προσευχήν

Ἐκ τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Με-
λετῶν τὴν 3ην Ἰουλίου ἐξεδόθη ἡ
ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις.

«Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
διοργάνωσε ἡµερίδα τήν Κυριακή 28
Ἰουνίου 2015 στό Στάδιο Εἰρήνης καί
Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) µέ θέµα: «Κοινωνία
χωρίς µετρητά. Προοπτική ἤ
Ἐφιάλτης;»

Χωρίς νά ἔχουµε µέ ἀκρίβεια ὑπο-
λογίσει τά εἰς βάρος τοῦ λαοῦ µας τε-
κταινόµενα ὑπό τῶν τραπεζῶν αὐτές
τίς ἡµέρες, ἔγιναν ἀπό τούς ἐγκρίτους
ὁµιλητές µας ἐκτενεῖς ἀναφορές στό
δικτατορικό νεοταξικό καθεστώς τῶν
τραπεζῶν. Ἀπεριόριστη καί ἄκρως
ὑπερβολική εἶναι ἡ «συµπάθεια» τῶν
φίλων καί ἑταίρων µας Εὐρωπαίων
πρός ἐµᾶς! Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά,
φαίνεται ὁλοκάθαρα ἡ ἀµηχανία καί ἡ
ἀδυναµία τῶν δικῶν µας κυβερνητῶν
νά εἶναι κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ τους καί τῶν
ὁριακῶν περιστάσεων πού ζοῦµε.

Ἡ δοκιµασία πού ἐπιτρέπει ὁ ἐν
Τριάδι Θεός εἶναι ἀπό τίς κρισιµότερες
πού διερχόµαστε ὡς ἑλληνικός λαός.
Ἡ λύπη εἶναι βαθύτατη στίς ψυχές
µας, ὁ ἐσωτερικός πόλεµος εἶναι
ἀσφυκτικός, ἀφοῦ εἶναι ὁ δαιµονικός
πόλεµος τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐναντίον
τῶν Ὀρθοδόξων.

Μαίνεται ὁ διάβολος. Ἡ συµπερι-
φορά τῶν κεντρικῶν τραπεζιτῶν εἶναι
ἐξευτελιστική πρός τούς Ἕλληνες.
Μᾶς στήνουν στό ἐκτελεστικό ἀπό-
σπασµα, στίς οὐρές ἔξω ἀπό τίς τρά-
πεζες, γιά νά κάµψουν τό ὁµολογιακό
φρόνηµα ὑποµονῆς - ἡρωϊσµοῦ τοῦ
ὀρθοδόξου γηραιοῦ καί ὄχι µόνο,
ἕλληνα πολίτη. Καί ὅµως στίς ἀτέλει-
ωτες οὐρές, τό σύνολο τῶν ὑποµονε-
τικῶς καρτερούντων προσεύχονται µέ
τή νοερά προσευχή, ἀνταλλάσσουν
κάποιες κουβέντες παρηγοριᾶς καί
ἀναµένουν ἀξιοπρεπῶς νά πάρουν
τά ψίχουλα, ἀπό ὅσα µᾶς ἄφησαν τά
γνωστά ἁρπακτικά ἐπί χρόνια.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἡ
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἐπιθυ-
µεῖ ταπεινῶς νά παρακαλέσει
ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς
καί τίς ἀδελφές νά ἀρχίσουµε ὅλοι
µας ἐντατικότερη προσευχή µέχρι
τό τέλος τῆς ἑπόµενης ἑβδοµάδος.
Μποροῦµε νά συναντιώµαστε στήν
κατ' ἰδίαν µας προσευχή κατά τό διά-
στηµα 11-1 τά µεσάνυχτα, ὅπως ἔχει
προτείνει καί ἕτερος πρεσβύτερος
ἀδελφός ἤ πολύ ἐνωρίς τό πρωΐ. «Βα-
σιλεῦ οὐράνιε», τό «Πάτερ ἡµῶν», ἡ
πρωινή προσευχή ἤ τό «Μικρό Ἀπό-
δειπνο» καί ἕνα κοµβοσχοίνι τῶν
τριακοσίων κόµβων θά εἶναι πολύ
εὐάρεστα τῷ Κυρίῳ. Ὅσοι ψηφίσουν
τό ὄχι ἀσφαλῶς θά ἔχουν στό νοῦ
τους τή µέχρι τώρα σκληρή καταπίεση
τῶν µνηµονίων πού µᾶς ἐπέβαλε στα-
νικά ἡ Νέα Ἐποχή µέ τά ὄργανά της
καί ὅσα ἐπί πλέον σκληρότερα θά µᾶς
ἐπιβάλει. Ἀλλά οὔτε τό ΝΑΙ οὔτε τό
ΟΧΙ θά µᾶς σώσει, ἀφοῦ ἡ Νέα Ἐπο-
χή µέ τήν ἀντίχριστη κυριαρχία της ἔχει
µπερδέψει ὅλη τήν πολιτική κατάστα-
ση καί τούς πολιτικούς µας ἄρχοντες.
Κανείς ὀρθόδοξος χριστιανός νά µή
ὑβρίζει κανένα τῶν κυβερνητῶν µας,
γιά νά εἰσακουσθεῖ ὡς ἄκακη ἡ διάπυ-
ρη προσευχή µας. Προσευχή ἐκτενής
πρός τόν Ὕψιστο γιά νά φωτίσει καί
τούς ἐδῶ πολιτικούς µας καί τούς ξέ-
νους, ὥστε µέ τήν ἔγνοια καί προστα-
σία τοῦ Κυρίου µας νά γυρίσουν τά κά-
τω πάνω. Ἄς ἐπικαλούµαστε τήν Κρα-
ταιά Προστασία τῆς Κυρίας Θεοτόκου
καί τίς ἅγιες εὐχές τῶν µεγάλων ἁγίων
τῆς ἐποχῆς µας Πορφυρίου, Παϊσίου
καί Ἰακώβου καί τή θαυµατουργική καί
πάνσοφη παρά Κυρίου βοήθεια!

∆ιά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις

Ἀρχιµ. π. Σαράντης Σαράντος
ἐφηµέριος Ἱ.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου

Ἀµαρουσίου»

Ἐπισφαλὴς ἡ ὑγεία
τοῦ Παν. Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου;

Ὁ φετινὸς πρῶτος ἐπίσηµος ἑορτασµὸς τῆς µνήµης τοῦ Ὁσίου Παϊσί-
ου τοῦ Ἁγιορείτου ἀποτελεῖ ἀφορµὴ πνευµατικῆς ἀνάτασης τῶν ὀρθοδόξων
πιστῶν τῆς Πατρίδας µας ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρου τοῦ κόσµου. ∆ικαίως µεταξὺ
τῶν τόπων, ποὺ ἱερῶς καυχῶνται γιὰ
τὸν Ὅσιο, εἶναι καὶ ἡ Κόνιτσα, ἡ πόλη
στὴν ὁποία ὁ ὅσιος Γέροντας πέρασε
τὰ παιδικά του χρόνια ἀλλὰ καὶ τέσ-
σερα ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῶν
ἀσκητικῶν του παλαισµάτων. 

Ἡ παιδικὴ ἡλικία τοῦ Ὁσίου Παϊσί-
ου µετὰ τὴν ἐγκατάσταση τῆς οἰκογέ-
νειάς του στὴν Κόνιτσα, ποὺ ἀκολού-
θησε τὴν προσφυγιὰ ἀπὸ τὴν Καπ-
παδοκία, ὅπου γεννήθηκε ὁ Γέρον-
τας, εἶναι γεµάτη ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χρι-
στοῦ ποὺ τὸν ἔλουσε. Στὴν Κόνιτσα
σῴζεται ἡ οἰκία τοῦ Ὁσίου, ὅπου µε-
γάλωσε µέσα στὸ πνευµατικὸ κλῖµα,
ποὺ εἶχε ἐµφυσήσει καὶ στοὺς δικούς
του ἁγιασµένους γονεῖς ὁ ὅσιος
Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. Στὸ πρῶτο
δηµοτικὸ σχολεῖο, ποὺ λειτουργεῖ
ἀκόµη στὴν ἄνω Κόνιτσα, ἔµαθε τὰ γράµµατα ὁ Ὅσιος Παΐσιος. Σῴζεται µά-
λιστα φωτογραφία του ὡς µαθητῆ στὸ κτίριο τοῦ σχολείου αὐτοῦ. Στὸ ἐξωκ-
κλήσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, στὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ µονοπάτι, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν
ἄνω Κόνιτσα, ὁ Γέροντας, σὲ µικρὴ ἡλικία, εἶχε τὴν πρώτη γνωστὴ στοὺς
πολλοὺς θεοφάνεια, τὴν ἐµφάνιση σὲ ἐκεῖνον αὐτοῦ τοῦ Ἴδιου τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ, ποὺ τὸν στήριξε στὴν πίστη διαλύοντας τὶς ἀµφιβολίες, ποὺ ἐπιχείρη-
σε νὰ γεννήσει στὴν παιδική του ψυχὴ ἄθεος συµπατριώτης του. 

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στοµίου Κονίτσης, στὴν χαράδρα τοῦ Ἀώου ποταµοῦ, ὁ
Ὅσιος Παΐσιος ἐπιδόθηκε σὲ ὑψηλὰ πνευµατικὰ παλαίσµατα ἤδη ἀπὸ τὰ
πρῶτα χρόνια τῆς µοναχικῆς του πολιτείας. Ὁ πόλεµος τοῦ διαβόλου
ὑπῆρξε σφοδρὸς κατὰ τὰ τέσσερα χρόνια παραµονῆς του στὴ Ἱ. Μονή, τὴν
ὁποία ἀνοικοδόµησε σὲ µεγάλο µέρος καθὼς τὴν εἶχε βρεῖ ἐρειπωµένη ἀπὸ
τὶς λεηλασίες καὶ τὴ φωτιὰ τῶν Γερµανῶν κατακτητῶν. Σῴζονται σήµερα
στὴν Ἱ. Μονὴ Στοµίου ὄχι µόνο τὰ οἰκοδοµήµατα, ποὺ χτίστηκαν µὲ τὴ φρον-
τίδα τοῦ Ἁγίου Γέροντος, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ξύλινα ἔπιπλα, ποὺ ὁ ἴδιος ἔφτιαξε
µὲ τὰ χέρια του ὡς ἐπιδέξιος ξυλουργός. Τὰ στασίδια στοὺς χοροὺς τοῦ Κα-
θολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς, τραπέζια καὶ καναπέδες στὴν τράπεζα τῆς Ἱ. Μονῆς
ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἔργα τῶν χειρῶν τοῦ Ἁγίου. Κυρίως ὅµως σῴζεται τὸ
κελλάκι τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, τὸ ἱερὸ αὐτὸ «πολυβολεῖο», ποὺ δέχτηκε τὶς ἀµέ-
τρητες γονυκλισίες, τὰ δάκρυα, τοὺς στεναγµούς, τὶς δεήσεις καὶ τὶς ὁλονύ-
κτιες στάσεις τοῦ Ὁσίου. 

Ἡ ἀντιαιρετική του δράση, ὁ ἀγώνας του γιὰ τὴ διαφύλαξη τῶν πιστῶν τῆς
Κόνιτσας ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Προτεσταντισµοῦ ὑπῆρξε τόσο καρποφόρα,
ὥστε σήµερα οἱ ὀπαδοὶ τῆς αἵρεσης στὴν Κόνιτσα νὰ µετριοῦνται στὰ δάκτυ-
λα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ.

Τὸ πέρασµα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἀπὸ τὴν Κόνιτσα τὴν κατέστησε διαχρο-
νικὰ «οὐδαµῶς ἐλαχίστην» µεταξὺ τῶν ἄλλων ἁγιοτόκων πόλεων τῆς Πα-
τρίδας µας. 

Ὅσιος Παΐσιος ὁ ἐν Κονίτσῃ ἀνατραφείς
Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
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Ἐχάθη ἡ ἐµπιστοσύνη εἰς τὸν Θεόν;
Ὁ Σεβ. Μητρ. Σύρου καὶ Μυκό-

νου κ. Δωρόθεος Β´ ἀπέστειλε ἐπι-
στολὴν εἰς τὸν πρώην Πρωθυ-
πουργὸν κ. Μητσοτάκην. Εἰς τὴν
ἐπιστολὴν παραφράζεται ἡ ἀπὸ τὸ
ὅραμα τοῦ Ἀπ. Παύλου εἰς Τρωά-
δα φράσις τοῦ ἀγγέλου «διαβάς
εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν»
ὡς «μεταβὰς εἰς Εὐρώπην βοήθη-
σον ἡμῖν». Ἐχάθη ἡ ἐμπιστοσύνη
εἰς τὸν Θεὸν καὶ ἀποβλέπει ὁ Σε-
βασμιώτατος εἰς κοσμικοὺς ἄρχον-
τας; Τί δύναται νὰ πράξη ὁ κ. Μη-
τσοτάκης, τὸ ὁποῖον δὲν δύναται
ὅλος ὁ ὑπόλοιπος πολιτικὸς κό-

σμος, καὶ τὸ γνωρίζει ὁ Σεβασμιώ-
τατος; Μήπως ἡ Εὐρώπη εἶναι ἡ
σωτηρία; Ἡ Εὐρώπη τοῦ Παπι-
σμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ;
Ἐπιπλέον, εἶναι ἐπιτρεπτὸν δι’ ἕνα
Μητροπολίτην τοιαύτη χρῆσις τῆς
Ἁγ. Γραφῆς; Ἀποροῦμε, ἐπίσης,
ἂν ἦτο τυχαία ἡ ἐπιστολὴ εἰς τοι-
αύτας κρισίμους ὥρας:

«Πρός τόν Ἐντιµώτατον Πρό-
εδρον κ. Κωνσταντῖνον Μητσοτά-
κην Εἰς Ἀθήνας. Ἑρµούπολις, 3
Ἰουλίου 2015. Ἐντιµώτατε κ. Πρό-
εδρε, Μεταβάς εἰς Εὐρώπην, βοή-
θησον ἡµῖν! Μετά σεβασµοῦ καί
τιµῆς. Ὁ Σύρου ∆ωρόθεος Β΄».

Ἡ Ἱ. Μ. Ἠλείας συµπαρίσταται 
εἰς κάθε τοπικὴν ἀνάγκην

Γνωσταὶ εἶναι αἱ προσπάθειαι
τῆς Ἱ. Μ. Ἠλείας νὰ ἐνισχύση τὸν
λαὸν εἰς ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ δι’
ὅλες τὶς ἡλικίες. Μὲ εὐχάριστον
ἔκπληξιν ἀνεγνώσαμεν εἰς τοπικὴν
ἐφημερίδα ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος
εὑρίσκεται εἰς τὸ πλευρὸν καὶ τῶν
ἀθλητικῶν ἀναγκῶν καὶ διὰ τοῦτο
παρεχώρησε κάποια γραφεῖα διὰ
τὴν ἐξυπηρέτησιν καὶ ὁμαλὴν λει-
τουργίαν τῆς τοπικῆς ὁμάδος.
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἐφημ. «Πρωινή τῆς Ἠλείας» τῆς
18ης Ἰουνίου 2015:

«Συνάντηση µὲ τὸν Μητροπολίτη
Ἠλείας κ. κ. Γερµανὸ εἶχε ὁ κ. Πα-

παϊωάννου (ποὺ ἐκτὸς συγκλονιστι-
κοῦ ἀπροόπτου θὰ εἶναι ὁ νέος
πρόεδρος τοῦ Πανηλειακοῦ), προ-
κειµένου νὰ διευθετηθεῖ τὸ θέµα τῶν
γραφείων, τὰ ὁποῖα νὰ ὑπενθυµί-
σουµε ὅτι ἡ µητρόπολη εἶχε ἀνακοι-
νώσει ὅτι δὲν τὰ παραχωρεῖ ἄλλο. Ἡ
συνάντηση ἔγινε σὲ ἐξαιρετικὸ κλίµα
καὶ ὁ Μητροπολίτης µας ἀναγνωρί-
ζοντας τὴ νέα προσπάθεια ποὺ ἔχει
ξεκινήσει, ἔδωσε τὴ συγκατάθεσή
του κι ἀνανέωσε γιὰ ἕνα ἀκόµα χρό-
νο τὴν παραχώρηση. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ
πέρα συνεχίζονται οἱ διεργασίες σ’
ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ τὶς ἑπόµενες
ἡµέρες εὐελπιστοῦµε ὅτι θὰ ἔχουµε
καὶ τὶς πρῶτες ἀνακοινώσεις».

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς 
χαιρετίζει τὸ Ἑλληνικὸν κλῖµα συµπνοίας
Πρὸ τοῦ δημοψηφίσματος ὁ

Μακ. Ἀρχ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος
εἶχεν ἀποστείλει μήνυμα, εἰς τὸ
ὁποῖον ἐξέφραζε τὴν ἀμέριστον
συμπαράστασίν του εἰς τὸν δοκι-
μαζόμενον λαόν μας καὶ ἐτόνιζε
τὴν ἀνάγκην ψυχραιμίας, συνέσε-
ως, ὁμονοίας καὶ ὁμοψυχίας. Τώρα
ἐπανέρχεται μὲ νέον μήνυμα στη-
ρίξεως. Παραθέτομεν τὸ μήνυμα
ὡς ἀνηρτήθη ἐκ τοῦ Γρ. Τύπου τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς τὴν 6ην Ἰουλίου:

«ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Ὅπως ἀνεφέ-
ρετο σὲ προχθεσινὴ ἀνακοίνωση
Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ
Σεβασµιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀµερικῆς κ. ∆ηµήτριος, στὴ συνοµι-
λία του µὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλλη-
νικῆς ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, στὶς 1 καὶ 2 Ἰουλίου,
εἶχε διατυπώσει τὴν παράκληση
γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς ὁµοψυχίας
καὶ συµπορείας ὅλων τῶν πολι-
τικῶν πλευρῶν τῆς Ἑλλάδος στὴν
προσπάθεια ὑπερνικήσεως τῆς
κρίσεως ποὺ ἀντιµετωπίζει ἡ Γενέ-
τειρα.

Μετὰ τὴν διενέργεια τοῦ δηµο-
ψηφίσµατος καὶ τὴν ἔκφραση τῆς
ἐτυµηγορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ,

ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀµερικῆς χαι-
ρετίζει σήµερα µὲ ἱκανοποίηση τὴν
πραγµατοποίηση µακρᾶς συσκέ-
ψεως τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ὑπὸ
τὸν Πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας, µὲ
σκοπὸ τὴν σύγκλιση καὶ σύµπραξη
τῶν πολιτικῶν δυνάµεων τῆς Χώ-
ρας. Χαιρετίζει ἐπίσης τὸ σηµερινὸ
κοινὸ ἀνακοινωθὲν τῶν πολιτικῶν
ἀρχηγῶν, στὸ ὁποῖο τονίζεται ὅτι
«Ἡ πρόσφατη ἐτυµηγορία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ δὲν συνιστᾶ
ἐντολὴ ρήξης, ἀλλὰ ἐντολὴ συνέχι-
σης καὶ ἐνίσχυσης τῆς προσπάθει-
ας γιὰ τὴν ἐπίτευξη µιᾶς κοινω-
νικῶς δίκαιης καὶ οἰκονοµικῶς βιώ-
σιµης συµφωνίας».

Ἐν ὄψει τῶν ἡµερῶν ποὺ ἀκο-
λουθοῦν, ἡµερῶν ἀναµφισβήτητα
δυσκόλων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ∆ηµή-
τριος ἐτόνισε καὶ πάλι, τὴν ἀνάγκη
ἐπαγρυπνήσεως, σύµπνοιας καὶ
ἑνότητος τοῦ δοκιµαζόµενου Ἑλλη-
νικοῦ Λαοῦ, ἐνῷ ταυτοχρόνως δια-
βεβαίωσε ὅτι ἀπὸ πλευρᾶς Ὁµογε-
νείας ὑπάρχει πλήρης ἡ διάθεση
συµπαραστάσεως, συνοδευόµενη
ἀπὸ ἐκτενεῖς δεήσεις καὶ ἱκεσίες
ὑπὲρ ἐπεµβάσεως τοῦ Θεοῦ σ’
αὐτὴ τὴν δύσκολη ὥρα γιὰ τὴν
Ἑλλάδα».


