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Δύο προφητικά ἄρθρα τοῦ Ο.Τ. τοῦ 1979

ΟΙ «ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» (Ε.Ε.) ΑΠΕΙΛΗ
∆ΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ!

Οἱ παραπάνω τίτλοι δὲν εἶναι ση-
µερινοί, ἀλλὰ δάνεια ἐλαφρῶς πα-
ρηλλαγµένα ἀπὸ τὰ φύλλα τοῦ Ο.Τ.
τῆς 15ης Ἰουνίου (ἀρ. φ. 361) καὶ 6ης
Ἰουλίου (ἀρ. φ. 364) 1979, εἰς τὰ
ὁποῖα ἀντιστοίχως ὁ Ο.Τ. εἶχε ἀνα-
φερθῆ εἰς τὰς καταστρεπτικὰς συνε-
πείας τῆς ἄνευ ὅρων ἐντάξεως τῆς
Ἑλλάδος εἰς τὴν τότε Ε.Ο.Κ. Καὶ ἰδού,
τὸ «προφητικὸν λόγιον σήµερον πε-
πλήρωται»! Τὸ ψευδὲς ὅραµα, τὸ
ὁποῖον κάποιοι τεχνηέντως συµµορ-
φούµενοι πρὸς τὰ σχέδια ξένων πα-
ραγόντων ἐκαλλιέργησαν, τὸ ὅραµα
τῆς ἀκορέστου ὀρέξεως διὰ οἰκονο-
µικὴν ἀπληστίαν καὶ ἠθικὴν ἀσυδο-
σίαν εἰς τὴν Εὐρώπην τῆς «ἐλευθε-
ρίας», ἀπεδείχθη ὅτι ὡδήγησε εἰς τὴν
ἀπόλυτον διαφθοράν(καὶ µετὰ τὴν
διαφθορὰν ἀκολουθεῖ ὡς γνωστὸν ἡ
καταστροφή. Ἡ Εὐρώπη τῆς ὑποτι-
θεµένης «ἐλευθερίας», ὑπῆρξε, εἰς
µὲν τὸ κοινωνικὸν σκέλος της, ἡ
Εὐρώπη τῆς ὁλονὲν καλπαζούσης
ἐλευθεριότητος, εἰς δὲ τὸ οἰκονοµικὸν
µέρος της, τοῦ ἀνενδότου φιλελευθε-
ρισµοῦ.∆ιὰ τοῦτο σήµερον, µετὰ ἀπὸ
τὸν ἐµπαιγµὸν τῆς Χώρας µας, ἡ
ὁποία κατήντησε εὐτελεστέρα ἄνθρα-
κος (κάποτε µπαρουτοκαπνισµένη
διὰ τὴν Ἐλευθερίαν καὶ νῦν ἀµαυρω-
µένην ἀπὸ τὴν ἐθνικὴν ταπείνωσιν),
ἐπῆλθε «σωτήρια συµφωνία», ὡς
ὀνοµάζεται ἀπὸ χείλη πολιτικῶν πρα-
µατευτάδων ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἐξευγε-
νισµένης εἰς τὰ σαλόνια τῶν ἡγεµό-
νων τῆς Εὐρώπης θανατικῆς καταδί-
κης ἑνὸς λαοῦ.

Εἰς τὸ φύλλον τῆς 6ης Ἰουλίου
1979 ὁ Ο.Τ. ἔγραφε: «Τὸ πλέον
ἐπικίνδυνον µέρος τῆς Ἐντάξεώς
µας εἶναι τὸ ἀναφερόµενον εἰς τὰ
ὅσα συνεφωνήθησαν καὶ ἔµειναν
µυστικὰ καὶ ἀπόρρητα καὶ ἡ κυ-
βερνῶσα παράταξις ἀρνεῖται νὰ

φέρη εἰς τὴν δηµοσιότητα. Καὶ
αὐτὰ εἶναι καὶ δυσάρεστα καὶ ἐπι-
κίνδυνα καὶ ἀνθελληνικά. Ὅσα γί-
νονται κατὰ Θεὸν καὶ εἶναι δίκαια
καὶ τίµια δὲν φοβοῦνται τὸ φῶς.
Οἱ δαίµονες καὶ οἱ δαιµονικῶς
πράττοντες φοβοῦνται τὸ φῶς

καὶ τὴν δηµοσιότητα», ὑπηχῶν τὸ
τοῦ Ἀποστόλου «τὰ γὰρ κρυφῇ ὑπ’
αὐτῶν γενόµενα αἰσχρόν ἐστι καὶ
λέγειν(». Ὁ Ο.Τ. συνεχίζει «Ἀπ’
ὅσα διέταξεν ἤδη ἡ ΕΟΚ καὶ πρὶν
ἀκόµη ὑπογραφῆ ἡ Συµφωνία
Ἐντάξεως ἔγιναν δουλικώτατα
δεκτὰ καὶ ἐψηφίσθησαν µάλιστα
κατὰ τρόπον ἥκιστα κοινοβου-
λευτικόν, µαρτυροῦν τί ἄλλο ἀνα-
µένει τὸν πολύπαθον τόπον
µας».

Μήπως αὐτὰ ἀκριβῶς δὲν λαµβά-
νουν καὶ σήµερον χώραν εἰς τὶς Βρυ-
ξέλλες; Οἱ «ἑταῖροι» (εἰς τοὺς ὁποίους
καὶ εἰς τοὺς συνεργάτες αὐτῶν ἀπευ-
θύνοµεν τὸ «ἑταῖρε ἐφ᾽ ᾧ πάρει;»
(Ματθ. 26,50) κατὰ τὴν προδοσίαν
τοῦ Κυρίου µας) τῆς πατρίδος µας
συζητοῦν κεκλεισµένων τῶν θυρῶν,
ἄλλοτε ὅλοι µαζὶ καὶ ἄλλοτε µόνον οἱ
ἰσχυροὶ κρίκοι µὲ τὴν κατατρεγµένην
Ἑλλάδα, χωρὶς νὰ τηροῦνται πάντοτε
πρακτικὰ ἢ νὰ ὑπεισέρχωνται οἱ φα-
κοὶ τῶν τηλεοπτικῶν διαύλων, διὰ νὰ
δύνανται νὰ ἐκβιάζουν ὅσον τὸ δυ-
νατὸν στυγνῶς καὶ ἀνερυθριάστως.
Καὶ ἤδη πρὶν καλὰ καλὰ «ἐνταφιά-
σουν» τὴν Χώραν µας καὶ τοποθετή-
σουν καὶ τὴν ἀσήκωτον µαρµαρίνην
πλάκαν, ἡ ὁποία βεβαίως ἐδῶ καὶ
καιρὸν ἔχει καταπλακώσει τοὺς
Ἕλληνες, ἀπαιτοῦν τὴν ψήφισιν ἐξον-

Ἔλλειψις ἡγετῶν
Σέ νέους δυσβάστακτους φό-

ρους ὁδηγοῦνται οἱ ἤδη γονατι-
σµένες Ἑλληνικές οἰκογένειες µε-
τά τήν νέα συµφωνία πού ἐπι-
τεύχθηκε µεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς
κυβερνήσεως καί τῶν εὐρωπαί-
ων ἑταίρων µας. Ἐκτός τῶν
ἄλλων δηµοσιεύθηκε ἡ εἴδηση
ὅτι ἀπαιτεῖται καί ἡ ὑποθήκευση
πολύτιµων Ἑλληνικῶν περου-
σιακῶν στοιχείων, ὥστε νά ἰδιω-
τικοποιηθοῦν καί νά χρησιµοποι-
ηθοῦν γιά τήν µείωση τοῦ χρέ-
ους. Τό Γένος µας διέρχεται ἕνα
ἀπό τούς πιό θανάσιµους κινδύ-
νους στήν ἱστορία του, ἀφοῦ ὁδη-
γούµεθα σέ νέα ἐθνική ὑποτέλεια
καί δουλεία ἤ σέ ἀφανισµό. Παρά
τήν σαφῆ ἐντολή πού ἔδωσε ὁ
λαός πρός τήν κυβέρνηση γιά
τόν τρόπο πού θά ἔπρεπε νά χει-
ρισθῆ τήν διαπραγµάτευση, αὐτή

Η ΕΝ ΧΑΛΚΙ∆ΟΝΙ ΑΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ

Τὴν Κυριακὴν μεταξὺ 13ης καὶ 19ης Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους
ἑορτάζομεν τὴν μνήμην τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων
τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας
Ἁγίου Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ΄.
Ὑπερδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς,
τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι’ αὐτῶν, πρὸς τὴν ἀλη-
θινὴν πίστιν πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας, Πολυεύσπλαγχνε δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ΄.
Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα, καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα,
τῇ Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πίστιν ἐσφράγισαν· ἣ καὶ χιτῶνα φο-
ροῦσα τῆς ἀληθείας, τὸν ὑφαντὸν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας,
ὀρθοτομεῖ καὶ δοξάζει, τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα μυστήριον.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀπαγορευμένου
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Τὸ ψεῦδος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΤΟ ΠΡΩΤΙΣΤΟ καθῆκον κάθε ὀρθόδοξου εἶναι νά ὑπερασπίζεται
τήν πίστη του δηµοσίως καί νά εἶναι προετοιµασµένος νά δεχτεῖ
ἀπειλές, διωγµούς, χλευασµούς, περιφρόνηση κ.λπ. Ἰδιαίτερα

εὐαίσθητος πρέπει νά εἶναι ἀπέναντι στόν οἰκουµενισµό, ὁ ὁποῖος
ἀνατρέπει τήν µόνη καί ἀκριβῆ πίστη στόν ἀληθινό Θεό.

Ὁ λόγιος ἁγιορείτης µοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης χρησιµο-
ποιοῦσε πολλές παροµοιώσεις, γιά νά ἀποκαλύψει τόν ὀλέθριο γιά
τήν Ὀρθοδοξία οἰκουµενισµό. ∆υστυχῶς ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουµενι-
σµοῦ ἐνθαρρύνεται καί διατηρεῖται ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο,
µέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἀποτελέσει τήν σωσίβιο λέµβο στήν κρίσιµη καί
πολλαπλῶς ἐπικίνδυνη ἐποχή µας. Προφανῶς πρόκειται γιά πλάνη,
τήν ὁποία δέν µποροῦν νά ἐγκαταλείψουν πολλοί κληρικοί καί θεολό-
γοι.

Ὁ οἰκουµενισµός εἶναι κοκτέϊλ διαφόρων παράξενων θρησκευτικῶν
δοξασιῶν καί ἐκκεντρικῶν φιλοσοφιῶν. Εἶναι ἀπαράδεκτος συγκρητι-
σµός. Ὅλα χωρᾶνε µέσα. Ἡ ἀλήθεια καί τά ψέµατα. Ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ
αἵρεση. Ὁ οἰκουµενισµός µοιάζει µέ ἑτοιµόρροπη στέγη, κάτω ἀπό τήν
ὁποία ὑπάρχουν ὅλα ὅσα µποροῦν νά σκεφτοῦν οἱ ἄνθρωποι. «Εἶναι
ἕνα δυσθεώρητο ψεῦδος, ἀλλ᾿ ὡραῖο ψεῦδος, ὅπου θέτει εἰς δοκιµα-
σίαν τάς συνειδήσεις, τάς πεποιθήσεις, τήν πίστιν. Εἶναι ἕνα γοητευτι-
κόν µηδέν, ὅπου λαµβάνει ὑπόστασιν ὑπαρξιακήν εἰς τήν ψυχήν ἐκεί-
νων, οἵτινες δέν ἔζησαν τήν πληρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί δέν εὗρον
“ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν”» (Ὀρθόδοξα µελετήµατα, 1974, σελ.
102).

Ὁ οἰκουµενισµός δέν εἶναι κίνηµα, πού ἐπιπόλαια προωθεῖται ἀπό
κάποιους µωροφιλόδοξους. Ἔχει σαφεῖς σκοπούς, πού ἄν τούς στο-
χαστεῖς, θά φρίξεις. Ἡ διάρθρωσή του εἶναι δαιµονική. «Ὑποστηρίζει
ὅτι οὐδαµοῦ ὑπάρχει ἀλήθεια. Ὑπόσχεται ὅτι µέ τήν µωσαϊκήν του
σύνθεσιν θά δώσῃ λύσιν εἰς ὅλα τά προβλήµατα τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπο-
τελεῖ τό µέσον µιᾶς νέας θεωρήσεως τῆς ζωῆς. Εἶναι ἄθεος µέσα εἰς
τήν πολυθεΐαν του. Εἶναι ἀσεβής ἐν τῇ ἀποδοχῇ του ὑπό τήν στέγην
του, ὅλων τῶν ἀσεβῶν. Παντοῦ βλέπει κλάσµατα ἀληθείας κλάσµατα
ἑνός τεθραυσµένου καθρέπτου, τά ὁποῖα φιλοδοξεῖ νά ἑνώσῃ. ∆έν πα-
ραδέχεται προσωπικόν Θεόν. Ἀρνεῖται νά δεχθῇ αὐθεντικά, θεόπνευ-
στα δόγµατα. ∆έν πιστεύει εἰς ἀποκεκαλυµµένην ἀλήθειαν. ∆έν ὑπάρ-
χει µία ἀλήθεια, ἀλλά πολλαί, µερικαί, ἀτελεῖς» (αὐτόθι.).

Ἐπίσης ὁ οἰκουµενισµός δέν στενοχωρεῖ κανένα, γι᾿ αὐτόν δέν
ὑπάρχουν πατρίδες, δέν ὑπάρχουν θρησκεῖες. Ὑπάρχει µόνο ἕνας
ἀόριστος θεός. Στοχεύει στήν πανθρησκεία, δηλαδή οἱ λαοί ἄς ἔχουν
τούς θεούς τους, ἄς εἶναι καί εἰδωλολάτρες, ἀρκεῖ νά µή ὑπάρχουν φα-
νατισµοί, γιά νά ἐπικρατήσει στόν κόσµο ἡ εἰρήνη καί οἱ µεγάλοι ἔνο-
χοι γιά τή δυστυχία τοῦ κόσµου νά ἔχουν ἐλεύθερο πεδίο καί ἀδιατά-
ρακτη δραστηριότητα, γιά νά ἐκµεταλλεύονται τούς λαούς καί νά τούς
ἔχουν ὑπό καταπίεση καί πλήρη ἐξάρτηση.

Μπροστά σ᾿ αὐτόν τόν µεγάλο κίνδυνο τῆς παναίρεσης τοῦ οἰκου-
µενισµοῦ χρειάζεται ἐγρήγορση καί γενναῖο φρόνηµα. Χρειάζεται δη-
µόσια κατακραυγή καί δυναµική ἀντίσταση.

Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός, τότε
τῆς ἠθικῆς τά φράγµατα γκρεµί-
ζονται καί κυβερνᾶ ἡ ἐλευθερία
τοῦ ἀπαγορευµένου.Ὁ θάνατος
τοῦ Θεοῦ, πού εἶχε στοχεύσει ὁ
ἀθεϊσµός, προκάλεσε τή ψυ-
χορραγία τοῦ ἀνθρώπου. Ἔρη-
µος πιά ὁ ὑπαρξιακός χῶρος
ἀπ᾽ τοῦ Θεοῦ τήν παρουσία,
ἔγινε “σπήλαιον ληστῶν”! Ἡ
ἀνθρώπινη προσωπικότητα δέ-
χεται ἀδιάκοπα τ᾽ ἀνελέητα χτυ-
πήµατα τοῦ ἀµοραλιστικοῦ
ἀθεϊσµοῦ. Τί τραγικό! Ὁ ἄνθρω-
πος θέλησε τό “πᾶν”, καί βρῆκε
τό “µηδέν”! Ἀναζήτησε τό ἄπει-
ρο κι ἀντίκρυσε τό χάος. Ὁ
ἀγνωστικισµός τόν ὡδήγησε
στό µηδενισµό (Nihilismus).
Ἀλλ᾽ ὅποιος κι ἄν εἶναι ὁ µηδε-
νισµός - ἠθικός, µεταφυσικός,
γνωσιολογικός - εἶναι ἀντιφατι-
κός, διότι, ἄν τίποτε δέν ὑπάρ-
χει καί καµιά ἀλήθεια δέν εἶναι
δυνατή, τότε καί ὁ µηδενισµός
δέν εἶναι τίποτ᾽ ἄλλο..παρά ἕνα
ψέµα, πού συνθλίβει καί κατα-
πιέζει. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχασε
τό Θεό, ἔχασε καί τήν ἀγάπη.Τό
µῖσος εἶναι τό µόνο ὅπλο πού
τοῦ ἀπόµεινε. Ἡ πώρωση τῆς
συνείδησης καί ἡ τύφλωση τῆς
ψυχῆς,νεκρώνουν κάθε Χρι-
στιανικό καί ἠθικό ἴχνος. Τοῦτο
τόν ἀµοραλισµό τόν ἀντικρύ-

ζουµε στήν ἐποχή µας µέ τήν
πιό προκλητική του µορφή.
(Τόν περιγράφει θαυµάσια ἡ
Σοφ. Σολ. στό Β΄κεφάλαιο).
Ἄλλωστε ἡ Σοδοµική ἐποχή
µας κηρύττει τήν “ἐλευθερία τοῦ
ἀπαγορευµένου”, σ᾽ ὅλο τόν
κόσµο καί σ᾽ ὅλες τίς µορφές
της. Μιά “ἐλευθερία τοῦ ἀπαγο-
ρευµένου”, νοµοθετηµένη καί
κατοχυρωµένη µέ τούς γνω-
στούς καί “περίφηµους” “ρα-
τσιστικούς” νόµους! Ἡ τοξίνω-
ση τῆς ψυχῆς ἀπό τ᾽ ἀφιόνι τοῦ
ἀθεϊσµοῦ, θά δηµιουργεῖ γιά
πάντα πράξεις παράλογες, ἀκα-
τανόητες, ἀπάνθρωπες, βέβη-
λες, ἔξαλλες, φριχτές, ἀντικοι-
νωνικές, ἀντιπνευµατικές, ἀντι-
χριστιανικές. Τίς πιό ἀπίστευ-
τες! Πόσο ἐκφραστικός ὁ ψαλ-
µικός στίχος: “Υἱοί ἀνθρώπων,
ἕως πότε βαρυκάρδιοι; Ἱνατί
ἀγαπᾶτε µαταιότητα καί ζητεῖτε
ψεῦδος;” (Ψαλµ. 4,3).

Μή παρασυρόµαστε. ∆έν
ὑπάρχει ἐλευθερία στίς ἀπαγο-
ρεύσεις τοῦ Θεοῦ καί τῶν
ἐντολῶν Του. “Τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ
Χριστός ἡµᾶς ἠλευθέρωσε,
στήκετε καί µή πάλιν ζυγῷ δου-
λείας ἐνέχεσθε” (Γαλ. Ε΄ 1). Μο-
νάχα ὁ Χριστός ἐλευθερώνει,
σώζει καί µεταµορφώνει.

Συμφωνία ἐρήμην τοῦ Λαοῦ. Ὑπονομεύονται αἱ ἠθικαὶ καὶ ἐθνικαὶ ἀξίαι μας. Ὁ λαὸς ἀπαιτεῖ νὰ πληροφο-
ρηθῆ ποῦ ὁδηγεῖται καὶ τί τὸν περιμένει. Γνωσταὶ καὶ ἄγνωστοι δεσμεύσεις ἀπαράδεκτοι διὰ τὴν Χώραν μας.

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 30ῃ-6-2015
Πρός τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, Ἄθω
Σεβαστοί Πατέρες,

Μέ µεγάλη θλίψη καί ἀθυµία ἀπευθυνόµαστε πρός τήν Ἱεροκοινοτική
µας Ἀρχή, γιά νά ἐκφράσουµε τήν ἀπογοήτευση ἀλλά καί τήν µή ἐφάµαρ-
τη ὀργή µας, κατά τό «ὀργίζεσθε καί µή ἁµαρτάνετε» (Ψαλµ. 4, 5), γιά νά
ἀναπληρώσουµε τήν ἐκ µέρους σας ἔλλειψη ὀργῆς καί θυµοῦ ἐναντίον τῆς
φρικτῆς καί σιχαµερῆς ἁµαρτίας τοῦ Σοδοµισµοῦ, τήν ὁποία οὔτε ὁ πανυ-
περεύσπλαγχνος καί ἐλεήµων Θεός οὔτε οἱ πλήρεις ἀγάπης καί φιλαν-
θρωπίας Ἅγιοι Πατέρες ἀνέχθηκαν ἤ ἐπροστάτευσαν.

∆έν τρέφουµε καµµία ἀντιπάθεια πρός τό πρόσωπο τοῦ δηµάρχου
Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη. Ἀντίθετα θά τόν φιλοξενούσαµε καί στίς µο-
νές καί στά κελλιά µας, ἄν ἔπαυε νά ὑποστηρίζει, νά προβάλλει καί νά
ἐνθαρρύνει τίς παρελάσεις ὑπερηφανείας τῶν ὁµοφυλοφίλων (Gay Pride)
καί νά ἰσχυρίζεται ὅτι τό διεστραµµένο αὐτό πάθος, ἡ ἀφύσικη σαρκική συν-
εύρεση προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου εἶναι ἁπλῆ φυσιολογική διαφορετικό-
τητα, τιθέµενος ἔτσι ὑπεράνω τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων, ὑβρίζοντας τόν
Θεό καί βλασφηµώντας µέ τούς λόγους καί τίς πράξεις του τό Ἅγιον Ὄνο-
µά του.

Προσδοκούσαµε καί περιµέναµε ὅτι µετά τήν ἐπιστολή πού ἐλάβατε ἐκ
µέρους τῆς «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν», πού σᾶς

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Ο «Ο.Τ». ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
∆ιὰ νὰ φέρουν τὴν Παγκόσµιον Θρησκείαν
ΤΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΕΧΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΟΥΝ

ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα
διὰ τὸν κ. Μπουτάρη

Στὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρετικοὺς στρέφει τὴν προσοχή µας τὸ ἀποστο-
λικὸ ἀνάγνωσµα τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς (Τίτ. 3, 8-15).

Πολλὲς ἑρµηνεῖες ἔχει λάβει ὁ Ὅρος «αἱρετικὸς» ἀπὸ τοὺς ἑρµηνευτές,
καὶ µάλιστα τοὺς νεωτέρους, στὸ χῶρο τῆς Κ. ∆ιαθήκης. Ὑπάρχει ὅµως
καὶ ἡ συγκεκριµένη σηµασία, ποὺ ἔλαβε ὁ Ὅρος στὴ γλώσσα τῶν Ἁγίων
Πατέρων, στὴ γλώσσα τῆς Ὀρθοδοξίας. Γιὰ τοὺς ἁγίους Πατέρας µας
«αἱρετικὸς» σηµαίνει: διαστρεβλωτὴς τῆς πίστεως, τῆς ἀποκεκαλυµµένης
Ἀληθείας, τοῦ θεόθεν δεδοµένου τρόπου σωτηρίας. Αἵρεση δέ, εἶναι ἀλλο-
τριωµένη ἐκδοχὴ τοῦ Προσώπου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποὺ δὲν µπορεῖ
νὰ ὁδηγήσει στὴ σωτηρία, στὴ θέωση, τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ λυτρώσει ἀπὸ
τὸ κακὸ τὸν κόσµο. Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ἐν Χαλκηδόνι ∆´ Οἰκουµενικῆς
Συνόδου (451), ποὺ τιµᾶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία σ᾽
ὅλο τὸν κόσµο, αὐτὴ τὴ σηµασία τοῦ ὅρου ἐπιβάλλουν νὰ κρατήσουµε καὶ
µεῖς στὶς παρακάτω σκέψεις.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, γνήσιοι θεολόγοι
Γιὰ νὰ κατανοήσουµε τὴν τραγικότητα, µέσα στὴν ὁποία ζοῦν καὶ κι-

νοῦνται οἱ αἱρετικοί, πρέπει νὰ δοῦµε τὸ διαµετρικὰ ἀντίθετό τους µέγεθος,
δηλαδὴ τοὺς ἁγίους Πατέρες, στὸ κύριο ἔργο τους, τὴν θεολογία. Βέβαια ὁ
ἐγκλωβισµένος στὰ κοινωνιολογικὰ σχήµατα τῶν καιρῶν µας θὰ σπεύσει
ἐδῶ νὰ διαµαρτυρηθεῖ, µὴ µπορώντας νὰ ἐννοήσει, ὅτι ὅλο τὸ ἔργο τῶν
Πατέρων, σὲ κάθε ἐποχή, εἶναι θεολογία. Γιατί ἑνωµένοι µὲ τὸ Θεὸ ἀντιµε-
τωπίζουν οἱ Πατέρες ὄχι µόνο τὰ προβλήµατα τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ ὅλης
τῆς ζωῆς. Θεὸ - Ἀλήθεια προσφέρουν, ἀντιµετωπίζοντας κρίσεις δογµατι-
κές, ἀλλὰ Θεὸ - Ἀλήθεια προσφέρουν ποιµαίνοντας τὰ πνευµατικά τους
τέκνα καὶ ὁδηγώντας τα στὸ πλαίσιο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ποὺ εἶναι ἡ ἁγιο-
πνευµατικὴ κοινωνία.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες θεολογοῦν πάντα µὲ τὸν φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος. Γίνονται πρῶτα δοχεῖα καὶ Ναοὶ τοῦ Πνεύµατος, µὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ
καὶ τὸν πνευµατικό τους ἀγώνα, καὶ καταξιώνονται νὰ γίνουν Πνευµατοκί-
νητοι, Θεοκίνητα στόµατα τοῦ Λόγου καὶ χεῖρες τοῦ Πνεύµατος. Ἡ θεολο-
γία τους εἶναι, ἔτσι, ἔκφραση τῶν µυστικῶν ἐµπειριῶν τους. Ἐκφράζουν
αὐτό, ποὺ τὸ Πνεῦµα ἀποκαλύπτει µέσα τους, σκορπίζουν γύρω τὸ φῶς
Του.Λέγουν αὐτό, ποὺ βλέπουν, στὴ φωτισµένη καὶ θεοφόρο καρδιά τους.
∆ὲν εἶναι, λοιπόν, οἱ στοχαστὲς καὶ φιλόσοφοι τοῦ κόσµου, οἱ διανοητὲς -
ὅπως λέµε. Ὁ στοχασµός µας δὲν µπορεῖ ποτὲ νὰ γίνει Θεολογία. Μένει
φιλοσοφία, µεταφυσική, ἀναζήτηση ἀνθρώπινη.

Ἡ Θεολογία τῶν Πατέρων εἶναι τὸ ἀποτέλεσµα τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος µέσα τους. Αὐτὸ ὁµολογεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους, ποὺ δίκαια
πῆραν τὸ ὄνοµα τοῦ Θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος: «∆ὲν εἶναι τοῦ καθενός, νὰ φιλοσοφεῖ γύρω ἀπὸ τὸ Θεό. ∆ὲν εἶναι
τοῦ καθενός. Αὐτὸ τὸ πρᾶγµα δὲν εἶναι τόσο φθηνὸ καὶ ταπεινό... ∆ὲν εἶναι

Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

• Ὁ Ἅγ. Παΐσιος διδάσκει:
«Ὄχι συµπροσευχές, ἀλλά
“καλή ἀνησυχία” στούς
αἱρετικούς». Σελ. 6

• Πορίσµατα ἡµερίδος µὲ θέ-
µα: «Κοινωνία χωρίς µε-
τρητά. Προοπτική ἤ ἐφιάλ-
της;». Σελ. 5

• Παπικαὶ καινοτοµίαι εἰς τὰ
Μυστήρια τοῦ Βαπτίσµατος
καὶ τοῦ Χρίσµατος. Τοῦ πρω-
τοπρεσβ. π. Ἀγγ. Ἀγγελακο-
πούλου. Σελ. 5

• Ὁ Παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος»
ἐν Ἑλλάδι προπαγανδίζει
τὰς ἀθεολογήτους παπικάς
ἀντιλήψεις. Σελ. 8

• Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Νὰ
ἐπενδύσουµε στὴ νεολαία,
τὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτι-
σµό». Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ (Β´ µέρος)
Γιὰ νὰ δηµιουργηθεῖ ἡ «Παγκόσµια Θρησκεία τοῦ Μέλλοντος», τὴν ὁποία

ἐδῶ καὶ 120 περίπου χρόνια προωθοῦν οἱ µασόνοι, οἱ θεοσοφιστὲς καὶ ἄλλοι,
πρέπει πρῶτα ν᾽ ἀποδυναµωθοῦν οἱ ἐπιµέρους θρησκεῖες. Νὰ ἀπογυµνω-
θοῦν ἀπὸ τὰ δόγµατά τους καὶ τὴν ἰσχύ τους στὸν κόσµοO Νὰ δοῦµε µερικὰ τέ-
τοια σηµεῖα.∆ιαβάζουµε στὰ ἔντυπά τους:

«Ἐκ σεβασµοῦ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως δὲν πρέπει εἰς
τὰς δηµοσίας σχολὰς νὰ διδάσκεται οὐδεµία κατήχησις (7) Ἐκ τῆς
ἀρχῆς ταύτης ἀναχωρῶν, ὑποστηρίζω ὅτι ὁ γάµος ἐν ταῖς σχέσεσιν
αὐτοῦ µετὰ τοῦ λαϊκοῦ καθεστῶτος, οὐδὲν ἔδει νὰ περιβάλληται θρη-
σκευτικὸν κῦρος καὶ ὡς πόρισµα τῆς µεταρρυθµίσεως ταύτης, ὡς προ-
πύργιον κατὰ τῆς φρικώδους ἀπάτης, ὡς ἐγγύησιν τῆς ἠθικῆς ὑπεστήρι-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(2ον)
Εἴµαστε κατάκοποι ἀπὸ τὸ µα-

κρινὸ ταξίδι καὶ θὰ θέλαµε νὰ ἀνα-
παυθοῦµε. Ἀλλὰ δὲν µᾶς ἀφήνει ὁ
πόθος νὰ χαροῦµε τὸ µεγάλο µο-
ναστηριακὸ συγκρότηµα, ποὺ µοι-
άζει µὲ περιτοιχισµένη στενόµακρη
πολιτεία. Χρειάζεται νὰ ἔχεις χρόνο,
γιὰ νὰ τὸ περιδιαβεῖς ἐσωτερικὰ καὶ
ἐξωτερικὰ καὶ νὰ γνωρίσεις ὅλους
τούς χώρους του. Ὅλη τὴν τερά-
στια περιοχή του, ποὺ ἐκτείνεται
ἀπὸ τὰ σύνορά του µὲ τὸ µοναστή-
ρι τοῦ Καρακάλλου (ἀπὸ τὴ Σκήτη
τῆς Προβάτας βορειοανατολικῶς),
ὡς τὴ Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης (νο-
τιοδυτικῶς). Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν

τὴν µεγάλη ἔκταση τῆς Μεγίστης
ὄντως Λαύρας οἱ ἁγιορεῖτες διη-
γοῦνται τὴν ἑξῆς χαριτωµένη ἱστο-
ρία. Προκειµένου νὰ καθορίσουν τὰ
ὅρια τῶν µοναστηριῶν τους ὁ
Ἅγιος Ἀθανάσιος (ὁ κτήτορας τῆς
Λαύρας) καὶ ὁ Ἅγιος Παῦλος (ὁ
κτήτορας τοῦ ὁµώνυµου µοναστη-
ριοῦ) συµφώνησαν νὰ κινήσουν ὁ
καθένας τους ἀπὸ τὸ µοναστήρι
τὴν αὐγὴ µιᾶς ὁρισµένης ἡµέρας
καὶ στὸ σηµεῖο ὅπου θὰ συναντιόν-
ταν, θὰ ἔθεταν τὰ ὅρια τῶν µονῶν
τους. Ἔτσι τὴν ὁρισµένη µέρα ὁ
Ἅγιος Παῦλος ἀναχώρησε, ἀφοῦ
ἔκανε στὸ µοναστήρι τὸν µοναχικό
του κανόνα, ἐνῷ ὁ Ἅγιος Ἀθανά-
σιος κίνησε ἀπὸ τὴ Λαύρα κάνο-

ντας στὸν δρόµο τὸν κανόνα του.
Ὥσπου νὰ διανύσει ὁ Ἅγιος
Παῦλος τὴ µικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ
µοναστήρι του ὡς τὴν Ἁγία Ἄννα, ὁ
Ἅγιος Ἀθανάσιος βρέθηκε µπρο-
στά του.

Περιδιαβαίνουµε τοὺς διάφο-
ρους χώρους τοῦ µοναστηριοῦ
ἀπαθανατίζοντας µὲ τὶς φωτογρα-
φικὲς µηχανὲς ὄµορφες γωνιὲς καὶ
κτίσµατά του. Προσκυνοῦµε τὴ
θαυµατουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας
Οἰκονόµισσας, ποὺ εἶναι µεταξύ
τῆς τράπεζας καὶ τοῦ βαϊναριοῦ τοῦ
µοναστηριοῦ (τοῦ χώρου παρα-
σκευῆς καὶ ἀποθήκευσης τῶν κρα-
σιῶν του), καὶ µόλις ἡ καµπάνα ση-
µαίνει Ἑσπερινό, κατεβαίνουµε στὸ
καθολικό. Τὴν κεντρικὴ ἐκκλησία.
Εἰσερχόµαστε ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ
πύλη τῆς Λιτῆς ἀπὸ τὸ παρεκκλήσι
τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύ-
ρων, ὅπου προσκυνοῦµε τὸν τάφο
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Τὸ ἔτος 1981
τὴν ἡµέρα τῆς κοίµησης τοῦ Ἁγίου
(5 Ἰουλίου) ποὺ ἐτελεῖτο ἡ πανήγυ-

ρη ὁ τάφος ἀνέβλυσε ἄφθονο µύ-
ρο, ὥστε εὐωδίασε ὁ χῶρος τοῦ
Ναοῦ καὶ ὅλοι ἔσπευδαν νὰ τὸ συλ-
λέξουν γιὰ εὐλογία καὶ ἁγιασµὸ µὲ
µαντήλια καὶ ὅ,τι ροῦχο εἶχαν µαζί
τους.

Ἀκολούθως προσκυνοῦµε τὴν
ἄλλη τεράστια εἰκόνα τῆς Παναγίας
Οἰκονόµισσας, ποὺ εἶναι σὲ ἔπι-
πλο-προσκυνητάρι τῆς Λιτῆς (πρό-
ναου) κι ἔχει ἀργυρὴ ἐπένδυση.
∆ρασκελίζοντας κατόπιν τὴ µεγάλη
δίφυλλη κεντρικὴ θύρα τῆς Λιτῆς,
ποὺ τὰ θυρόφυλλά της φέρουν
ἐπένδυση ἀπὸ σφυρηλατηµένες
ὀρειχάλκινες πλάκες, οἱ ὁποῖες
εἶναι διακοσµηµένες µὲ διάφορα
σχέδια, (λάφυρα τοῦ Νικηφόρου
Φωκᾶ ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία του κατὰ
τῶν Σαρακηνῶν πειρατῶν στὴν
Κρήτη), εἰσερχόµαστε στὸν κυρίως
ναό. Εἶναι κατάµεστος ἀπό πατέ-
ρες καὶ προσκυνητές, ποὺ
εἰσῆλθαν ἐνωρίτερα ἀπὸ ἐµᾶς.
Εἶναι τόσος ὁ συνωστισµός, ποὺ
µὲ δυσκολία βρίσκουµε χῶρο νὰ

σταθοῦµε ὄρθιοι. Γιὰ στασίδι, οὔτε
νὰ γίνεται σκέψη.

Ἡ ἑσπερινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀκο-
λουθία ἐκτυλίσσεται µὲ ἡσυχία, τά-
ξη καὶ ἁρµονία, χωρὶς συνοµιλίες,
ψιθύρους καὶ µετακινήσεις. Ἀκού-
γεται µόνο ἡ ἐκκλησιαστικὴ
ψαλµῳδία, τὴν ὁποία ἀποδίδουν
µελῳδικὰ οἱ ἱεροψάλτες µοναχοί.
Οἱ µόνοι ποὺ κινοῦνται εἶναι ὁ κα-
νονάρχης µοναχός. Κινεῖται µεταξὺ
τῶν δύο ἀναλογίων, ὑπαγορεύον-
τας στοὺς ἱεροψάλτες τοὺς ἐκκλη-
σιαστικοὺς ὕµνους τῆς ἡµέρας. Κι-
νοῦνται καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ µονα-
χοί. Πηγαινοέρχονται συνεχῶς
ἀναβοσβήνοντας τὰ κανδήλια.
Αὐτὴ εἶναι βασικὴ διαφορὰ τῆς
ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς λατρεί-
ας ἀπὸ ἐκείνη τῶν Ρωµαιοκαθο-
λικῶν, ποὺ τὴ χαρακτηρίζει ἀπόλυ-
τη µονοτονία καὶ ἡσυχία.

Στὶς δεήσεις τοῦ ἱερέα µᾶς συγκι-
νεῖ ἰδιαίτερα ἡ µνηµόνευση τῶν
ὀνοµάτων τῶν κτητόρων τοῦ µονα-

στηριοῦ «Νικηφόρου καὶ Ἰωάννου
τῶν ἀειµνήστων βασιλέων». Μᾶς
µεταφέρει αὐτὴ στὰ χρόνια τοῦ
αὐτοκράτορα Νικηφόρου Φωκᾶ,
ποὺ εἶχε πνευµατικό του ὁδηγὸ τὸν
Ἅγιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη, στὸν
ὁποῖο µάλιστα εἶχε ἐκφράσει τὴ
πρόθεσή του νὰ ἐγκαταβιώσει ὡς
µοναχὸς στὴ Μεγίστη Λαύρα, ἀλλὰ
τελικὰ δὲν µπόρεσε νὰ ἐκπληρώσει
τὴν ὑπόσχεσή του. Καὶ στὰ ἑπόµε-
να χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάν-
νη Τσιµισκῆ, πού, παρότι κατέλαβε
τὸν θρόνο τοῦ Φωκᾶ µὲ ἀνορθόδο-
ξο τρόπο, ἐν τούτοις συνέχισε τὴ
χορηγία γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ
τεράστιου µοναστικοῦ οἰκοδοµικοῦ
συγκροτήµατος. Πόσο µᾶς συγκινεῖ
αὐτὴ ἡ µνηµόνευση. Μετεωρίζεται
ὁ νοῦς. Νιώθουµε νὰ σταµατᾶ ὁ
χρόνος.

Μὲ τὸ «∆ι’ εὐχῶν(», ἀκολου-
θοῦµε τὸν ἡγούµενο, π. Πρόδρο-
µο, τοὺς Γέροντες καὶ τοὺς λοιποὺς
µοναχοὺς στὴν τράπεζα γιὰ τὸ

Εἰς τό Ἅγιον Ὄρος
Τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΟΣΕΒ. Μητρ. Φθιώτιδος κ. Νικόλαος ἔδω-
σε εἰς τὴν δημοσιότητα ἕνα μικρὸν κείμε-
νόν του μὲ τίτλον «Ἡ δύναμη τῆς προσ-

ευχῆς», εἰς τὸ ὁποῖον ὑπογραμμίζει ὅτι πρέπει
διὰ τῆς προσευχῆς νὰ ἐναποθέσωμεν τὰ προ-
βλήματά μας εἰς τὸν Θεὸν καὶ νὰ μὴ στηριζώ-
μεθα μόνον εἰς τὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις. Πα-
ραθέτομεν ὁλόκληρον τὸ κείμενον ὡς ἐδημοσι-
εύθη εἰς τὸ ἐπίσημον ἱστολόγιον τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως τὴν 9ην Ἰουλίου 2015:

«Ἔρχονται κάποιες στιγµὲς στὴ ζωή µας κατὰ
τὶς ὁποῖες τίποτε ἄλλο δὲν ἠµποροῦµε νὰ χρη-
σιµοποιήσουµε γιὰ νὰ βγοῦµε ἀπὸ κάποιο ἀδιέ-

ξοδο, παρὰ µόνο τὴ δύναµη τῆς προσευχῆς.
Αὐτὴ ἡ ὀδυνηρὴ περίοδος γιὰ τὴν κοινωνία

µας δὲν ἔχει ἄλλο τί νὰ ἐπικαλεσθεῖ, παρὰ µόνο
µία ἄνωθεν δύναµη, ποὺ πέµπεται ἀπὸ τὸν Πο-
λυεύσπλαχνο Πατέρα µας, ὡς ἀπάντηση τῆς
προσευχῆς µας. Ἀντιτάσσοµε στὰ προβλήµατα
τὴν προσευχή µας ἢ ἔχουµε πιστέψει, ὅτι µὲ τὶς
δικές µας ἱκανότητες καὶ µόνο θὰ ὑπερβοῦµε

κάθε δυσκολία; Οἱ περισσότεροι καὶ µάλιστα οἱ
ἡγέτες ἔχουν ὑπερεκτιµήσει τὶς ἀνθρώπινες δυ-
νάµεις καὶ ἔχουν παντελῶς ἀγνοήσει τὴν δυνα-
µική τῆς προσευχῆς καὶ τοῦτο διότι τὰ δεσµὰ τοῦ
ἐγωκεντρισµοῦ τους ἔχουν ἀποµονώσει ἀπὸ
τὴν πραγµατικότητα καὶ τὴν ἀλήθεια. Ἀπὸ τοὺς

ἀρχαίους χρόνους οἱ ἄνθρωποι ἐπεκαλοῦντο τὴ
βοήθεια τῶν θεῶν, γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῶν
ποικίλων ἀτοµικῶν, κοινωνικῶν καὶ ἐθνικῶν
προβληµάτων. Στὴν χριστιανικὴ ἐποχὴ πρῶτοι
οἱ ἡγέτες καὶ πίσω τους ὁ λαὸς ἱκέτευαν τὴν
Ὑπεραγία Θεοτόκο στοὺς πολέµους, στὶς θεο-

µηνίες, στὶς ἀνοµβρίες καὶ σὲ κάθε συµφορά.
«Ἐκ παντοίων κινδύνων ἐλευθέρωσον» ἦταν ἡ
καθηµερινὴ πρὸς τὴν Ὑπέρµαχο Στρατηγὸ
προσευχή τους.

Σήµερα; ∆υστυχῶς ἡ Νέα Ἐποχὴ ὑπερτονίζει
τὴν ἀνθρώπινη δύναµη καὶ ἀγνοεῖ τὴν θεϊκή.∆ὲν
διδάσκονται ἀπὸ τὴν ἀποτυχία τῶν ἀνθρωπί-
νων ἐπιτευγµάτων, τὰ ὁποῖα ἡ ἀφροσύνη τὰ µε-

τέτρεψε ἀπὸ εὐεργετήµατα σὲ δυστυχήµατα;
Ἡ προσευχὴ εἶναι ἰσχυρὸ ὅπλο. Ὁ Ἅγιος

Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης τονίζει: «Οὐ γὰρ ἐστιν ἐν τῷ
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἰσχυρότερον ὅπλον». Ἡ
περίοδος αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι καιρὸς προσ-
ευχῆς.

Ἂς παρακαλέσουµε τὸν Κύριό µας ρίπτοντες
ἐνώπιόν Του τὴν ἀδυναµία µας. Ἐκεῖνος µᾶς ἔχει
ὑποσχεθεῖ: «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑµῖν» Κι ἂν οἱ
πολλοὶ ἀγνοοῦν τὴν δύναµή Του, ὅσοι εἴµαστε
πιστοί, ἂς τὸν παρακαλοῦµε νὰ µᾶς ἐλεήσει.

Ὁ Θεὸς ἠµπορεῖ νὰ ἀνατρέψει τὰ σχέδια τῶν
ἐχθρῶν µας».

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ὁ Θεὸς ἠμπορεῖ νὰ ἀνατρέψη τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν μας
Τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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δεῖπνο. Κι ἐδῶ ἡ πολυκοσµία εἶναι
τόση, ποὺ µὲ δυσκολία βρίσκουµε
θέση στὴν τεράστια Βυζαντινὴ µο-
ναστηριακὴ τράπεζα µὲ τὰ σὲ
σχῆµα πετάλου 24 µαρµάρινα τρα-
πέζια. Χωράει τὸ καθένα τους ὀκτὼ
ἄτοµα.

Ἡ ἔναρξη τοῦ δείπνου γίνεται
ὕστερα ἀπὸ προσευχὴ καὶ σχετικὴ
εὐλογία τοῦ ἡγουµένου, ποὺ κατέ-
χει ἐξέχουσα θέση στὴν Τράπεζα
µαζὶ µὲ τοὺς Γέροντες τῆς Σύναξης.
Τῆς διοίκησης δηλαδὴ τοῦ µονα-
στηριοῦ. Κάθονται στὸ νότιο µέρος
της σὲ σχῆµα ἱεροῦ βήµατος ὑπερ-
υψωµένης τρίκογχης ἀπόληξης τῆς
τράπεζας.

Στὴ διάρκεια τοῦ δείπνου δὲν
ἐπιτρέπονται οἱ συνοµιλίες, ὅπως
καὶ στὸ ναό. Αὐτὴ εἶναι ἡ τάξη σὲ
ὅλο τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἡ τράπεζα
ἀποτελεῖ τὴν τελευταία πράξη τῆς
πρωϊνῆς καὶ ἑσπερινῆς λατρείας.

Λιτὸ τὸ φαγητὸ τὴ µέρα αὐτὴ
(Παρασκευή). Ἀλάδωτη σούπα µὲ
χόρτα καὶ πατάτες. Εἶναι ὅµως
εὔγευστο, νοστιµότατο. Ὀφείλεται
αὐτὸ στὴν κόπωσή µας, στὴν εὐχά-
ριστη ἀτµόσφαιρα καὶ στὸν τρόπο
παρασκευῆς του; Ἢ µήπως στὴν
εὐλογία τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου; Ἴσως στὸ τελευταῖο ἢ
καὶ σ’ ὅλα µαζί.

Ὅλα γίνονται µὲ τάξη καὶ στὴν
τράπεζα. Τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ γί-
νεται ἀνάγνωση ἁγιοπατερικοῦ κει-
µένου ἢ συναξαρίου σχετικοῦ µὲ
τὴν ἑορτὴ τῆς ἡµέρας. Βοηθάει
αὐτὸ στὴ διατήρηση τῆς ἡσυχίας
καὶ στὴν πνευµατικὴ συνάµα τρο-
φοδοσία. Στὸ νὰ µὴ ἀπορροφῶνται
οἱ συνδαιτυµόνες ἀπὸ τὴν ἡδονὴ
τῆς ὑλικῆς τροφῆς. Στὸ σηµεῖο αὐτὸ
θυµόµαστε τὴν πρακτικὴ ὀνοµα-
στοῦ Γέροντος ἁγιορείτου, ὁ
ὁποῖος συνήθιζε νὰ ρίχνει νερὸ
κατὰ τὶς µεγάλες γιορτὲς καὶ τὶς παν-
ηγύρεις τοῦ µοναστηριοῦ, ὥστε ἡ
ἡδονὴ τοῦ καλοῦ φαγητοῦ, ποὺ
παρετίθετο στὴν τράπεζα µετὰ τὶς
λατρευτικὲς συνάξεις, νὰ µὴ µει-
ώνει τὴν πνευµατικὴ χαρὰ καὶ
εὐφροσύνη τῆς λατρείας. Μακαρία
ψυχή. Βίωνε τὸ ἄφθαρτο µεγαλεῖο
τῆς ὀρθοδόξου πνευµατικότητος.
Ζοῦσε ὄντως ὑπερκοσµίως. Με-
ταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς! ∆ηλωτικές
τοῦ χαρακτήρα τῆς ὀρθοδόξου
πνευµατικότητος εἶναι οἱ ἐξαίρετες
ἁγιογραφίες τῆς τραπέζης. Παρι-
στάνουν ὁλόσωµους ἁγίους, µεγά-
λες µορφὲς τοῦ ὀρθοδόξου µοναχι-
σµοῦ, τοὺς εἰκοσιτέσσερες οἴκους

τῶν «Χαιρετισµῶν» τῆς Θεοτόκου,
σκηνὲς τοῦ Παραδείσου καὶ τῆς Κο-
λάσεως. Εὑρισκόµενοι στὸ πρῶτο
ἀριστερά τῆς εἰσόδου στὴν τράπε-
ζα µαρµάρινο τραπέζι, ἀποσπᾶ ἰδι-
αίτερα τὴν προσοχή µας ἡ τεράστια
ἐπιτοίχια - καταλαµβάνει σχεδὸν
ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ τοίχου– πα-

ράσταση τοῦ «Βύθιου ∆ράκοντος»,
στὸ µεγάλο στόµα τοῦ ὁποίου κα-
ταλήγουν οἱ ἁµαρτωλοί! Πιὸ φο-
βερὴ ζωγραφικὴ ἀπεικόνισης τῆς
Κολάσεως δὲ νοµίζω ὅτι µπορεῖ νὰ
ὑπάρξει. Μεγάλης ἔµπνευσης ἔργα
εἶναι «ἡ Ρίζα τοῦ Ἰεσσαὶ» κι «ὁ Μυ-
στικὸς ∆εῖπνος», ἐνῷ δὲν ὑστε-
ροῦν σὲ τίποτε οἱ παραστάσεις
«Κοίµησις τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου»
καὶ «Αἱ ψυχαὶ ποὺ εἰσέρχονται εἰς
τὸν Παράδεισο» κ.ἄ.

Ἡ τάξη στὴν τράπεζα κατὰ τὸ δεῖ-
πνο εἶναι ἐµφανὴς καὶ στὶς πιὸ
µικρὲς λεπτοµέρειες. Ἀκόµη καὶ ἡ
ὥρα ποὺ θὰ πιοῦνε νερὸ (ἢ κρασὶ
ὅταν παρατίθεται λαδερὸ φαγητό),
σηµαίνεται ἀπὸ τὸν ἡγούµενο µὲ τὸ
καµπανάκι, ποὺ εἶναι µπροστά του.
Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο δηλώνεται καὶ τὸ
τέλος τοῦ δείπνου. Ἀκολουθεῖ ἡ
εὐχαριστιακὴ καὶ δοξολογικὴ προσ-
ευχὴ καὶ ἡ ἔξοδος ὅλων ἀπὸ τὴν
τράπεζα. Προηγεῖται ὁ ἡγούµενος
καὶ ἀκολουθοῦν οἱ Γέροντες τῆς συν-
άξεως καὶ οἱ µοναχοὶ κατὰ τὰ πρε-
σβεῖα χειροθεσίας τους. Τελευταῖοι
ἐξερχόµαστε οἱ λαϊκοὶ προσκυνητές.
Ἐξερχόµενοι ἀντικρύζουµε ἔξω ἀπὸ
τὴ θύρα τῆς τράπεζας ἀριστερὰ
ὄρθιο τὸν ἡγούµενο σὲ στάση εὐλο-
γίας καὶ ἀπέναντί του (δεξιὰ) ἐπίσης
ὀρθίους τούς διακονητὲς τῆς τράπε-
ζας µὲ µικρὴ κλίση τῶν κεφαλιῶν
τους. Ζητοῦν, λέγεται, συγγνώµη γιὰ
τὶς ὅποιες ἐλλείψεις.

Ἀπὸ τὴν τράπεζα ἀκολουθώντας
τὸν ἡγούµενο καὶ τοὺς µοναχοὺς
εἰσερχόµαστε στὴ λιτὴ (πρόναο)
τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου τελεῖται ἡ
Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Ἐνῷ

δὲ τελεῖται τὸ Ἀπόδειπνο στὸν κυ-
ρίως ναὸ ἐκτίθενται πρὸς προσκύ-
νηση ἀπὸ τοὺς προσκυνητὲς τὰ
ἱερὰ λείψανα τῶν Ἁγίων, ποὺ φυ-
λάσσονται µὲ περισσὴ εὐλάβεια
ἀπὸ τούς πατέρες. Τὴν ὥρα αὐτὴ
γίνεται σύντοµη ξενάγηση τοῦ χώ-
ρου τοῦ Καθολικοῦ. Πληροφορού-
µαστε ὅτι τὸ µοναστήρι καὶ τὸ Κα-
θολικὸ µὲ τὴν πρὸ αὐτοῦ φιάλη τοῦ
Ἁγιασµοῦ εἶναι τοῦ 10ου αἰώνα.
Κτίσθηκε στὴ θέση αὐτή, τὰ Μελα-
νά, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο τὸν
Ἀθωνίτη µὲ χορηγίες τῶν βυζαν-
τινῶν αὐτοκρατόρων Νικηφόρου
Φωκᾶ καὶ Ἰωάννη Τσιµισκῆ, τῶν
ὁποίων οἱ µορφὲς εἶναι ζωγραφι-
σµένες ἡ µία ἀπέναντι στὴν ἄλλη
στοὺς δύο πεσσοὺς τοῦ τρούλλου.
Τὸ 1963 γιορτάσθηκε µὲ ἐπισηµό-
τητα καὶ µεγαλοπρέπεια ἡ χιλιετηρί-
δα τοῦ µοναστηριοῦ.

Θαυµάσιες οἱ ἁγιογραφίες τοῦ Κα-
θολικοῦ, ὅπως καὶ τῆς Τράπεζας.
Ζωγραφίστηκαν µὲ χρώµατα διαλυ-
µένα σὲ νερὸ πάνω σὲ νωπὸ κονία-
µα (σοβάτισµα). Λέγονται φρέσκα
καὶ εἶναι ἔργα τοῦ ὀνοµαστοῦ βυζαν-
τινοῦ ἁγιογράφου µοναχοῦ Θεοφά-
νη, κυριώτερου ἐκπροσώπου τῆς
Κρητικῆς ἁγιογραφικῆς σχολῆς. Τὸ
βεβαιώνει ἐπιγραφὴ στὸ δυτικὸ τοῖχο
τοῦ καθολικοῦ «∆ιὰ χειρὸς Θεοφά-
νους µοναχοῦ (7020+20+ 3=7042=
1535 τῆς 14∆εκεµβρίου».

Τὶς τοιχογραφίες χαρακτηρίζουν
τὰ ζηλευτὰ πρόσωπα τῶν Ἁγίων,
µὲ τὴ θαυµάσια ἐκφραστικότητα καὶ
ἱλαρότητα, ποὺ σὲ γαληνεύει. Ἀκό-
µη κι ἐκεῖνα τῶν στρατιωτικῶν
ἁγίων, πού, παρότι παριστάνονται
µὲ τὸν ὁπλισµό τους, δὲν ἔχουν τὴν
ἀγριότητα καὶ σκληρότητα τῶν
ἁγιογραφιῶν στρατιωτικῶν ἁγίων
τοῦ Πανσελήνου στὸ Πρωτάτο τῶν
Καρυῶν. Ἐµφανίζονται µὲ βλέµµα
γλυκὺ καὶ συµπονετικό, θλιµµένο.
Μένουµε ἀποθαυµάζοντες τὶς
ὄµορφες παραστάσεις τους.

Ἐντυπωσιακὸ καὶ τὸ µαρµάρινο
τέµπλο τοῦ Καθολικοῦ. Ἀληθινὸ
κοµψοτέχνηµα. Κατασκευάστηκε
ἀπὸ τὸν Τήνιο Καλλιτέχνη Γιαννού-
λη Χαλεπᾶ (1854-1938), ἕνα ἀπὸ
τοὺς ἐπιφανέστερους γλύπτες.
Ἔργα του κοσµοῦν τὴν αἴθουσα
Χαλεπᾶ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελι-
στρίας τῆς Τήνου καὶ τὴν Ἐθνικὴ
Πινακοθήκη. Γνωστότερο ἔργο του
εἶναι «Ἡ Κοιµωµένη» στὸν τάφο
τῆς Σοφίας Ἀφεντάκη, στὸ Α΄Νε-
κροταφεῖο Ἀθηνῶν. Θεωρεῖται ἀπὸ
τὰ ἀριστουργήµατα τῆς γλυπτικῆς.
Ἀπὸ τὶς φορητὲς εἰκόνες τοῦ τέµ-
πλου, ξεχωρίζουν ἐκεῖνες τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας,
ποὺ βρίσκονται δεξιὰ καὶ ἀριστερά
τῆς Ὡραίας Πύλης.

Ἐξερχόµενοι ἀπὸ τὸν κυρίως
ναὸ στὴ Λιτή, παρακολουθοῦµε τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου, ποὺ
βρίσκεται στὸ τέλος της. ∆ιαβάζον-
ται οἱ «Χαιρετισµοὶ» τῆς Θεοτόκου
µπροστὰ στὴν µεγάλη θαυµα-
τουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας Οἰκο-
νόµισσας. Κατανυκτικὴ ἡ ἀτµό-
σφαιρα, ἐπικρατεῖ ἀπόλυτη ἡσυχία.
Ἀκούγεται µόνο ἡ φωνὴ τοῦ δια-
βαστῆ µοναχοῦ καὶ ἡ ἐπανάληψη
ἀπὸ τὸν ψάλτη τῶν ἐφυµνίων
«Χαῖρε Νύµφη Ἀνύµφευτε» καὶ
«Ἀλληλούϊα». Τὰ βλέµµατά µας
εἶναι διαρκῶς προσηλωµένα στὴν
ἐπιβλητικὴ εἰκόνα τῆς Οἰκονόµισ-
σας. Κοιτάζοντάς την, ἔρχεται στὸ
νοῦ ἡ ἔκφραση τοῦ µακαριστοῦ σή-
µερα Λαυριώτη Γέροντος Ἀλεξάν-
δρου ὅτι ὁ δικός του Γέροντας δὲν
πέρασε µέρα χωρὶς τὴν ἀνάγνωση
τῶν «Χαιρετισµῶν» τῆς Θεοτόκου.
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Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 27/17 Ἰουλίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ «Πρακτικὰ
1ης καὶ 2ης Ἡμερίδας Λαρισαϊκῶν
Ἁγιολογικῶν Σπουδῶν». Ἐπιμέλεια
Χαράλαμπος Στεργιούλης Δρ. Βυ-
ζαντινῆς Φιλολογίας Α.Π.Θ. Λάρι-
σα 2015. Σχ. 23x16,30 σ.σ. 176.

ANDRZEJ BORKOWSKI «Ἀγώ-
νας τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων
κατὰ τῆς Οὐνίας στὴν Πολωνία στὰ
τέλη τοῦ ΙΣΤ΄ αἰώνα (1583 - 1601)».
Σειρὰ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΗ (ἀριθμ.27).Ἐκδόσεις
Ἐπέκταση. Σχ. 21x14 σ.σ. 586.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, Διμηνιαῖον Περιο-
δικὸν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν. Νοέμβ. –
Δεκ. – Ἰαν. 2014 - 2015. Κερατέα
Ἀττικῆς.

«ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», Τριμη-
νιαῖο Ἱεραποστολικὸ περιοδικὸ
Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὸς Σύλ-
λογος. Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ. 2015
Λάρισα.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, Μηνιαῖο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ νεανικὸ πε-
ριοδικό. ᾿Ιδιοκτήτης Ἀδελφότης Θε-
ολόγων «Ὁ Σωτήρ». Μάρτ., Ἀπρίλ.,
Μάϊος, Ἰούν., Ἰούλ. 2015. Ἀθῆναι.

ΠΥΡΣΟΣ, Μαθητικὸ περιοδικὸ
τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἀπόστολος
Παῦλος». Κόρινθος. Ἐκδότης·
Σύλλογος «Κοινωνικὴ προσ-
πάθεια». Ἀθῆναι. Μάρτ. – Ἀπρίλ.,
Μάϊος – Ἰούν. 2015.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Ἱστορία - Λαογραφία - Περιβάλλον
- Λογοτεχνία - Τέχνες - Πολιτισμός -
Παράδοση - Ἀρχαιολογία. Ἰούλ.,
Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ., Νοέμβ., Δεκ. 2014

ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, Δι-
μηνιαῖον Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν
περιοδικόν, Ἱ. Μητροπόλεως
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας.
Σεπτ. – Δεκ. 2014. Φλώρινα.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Μηνιαῖον
Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν περιο-
δικόν, Ὄργανον Ὀρθοδόξου Ἱερα-
ποστολικῆς Ἀδελφότητος. Μάρτ.,
Ἀπρίλ., Μάϊος. 2015. Ἀθῆναι.

ANDRZEJ BORKOWSKI, «ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙ-
ΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤ΄ ΑΙΩΝΑ
(1583-1601), Σειρὰ: Νοµοκανονικὴ Βιβλιοθήκη (ἀριθ. 27) Ἐκδόσεις Ἐπέ-
κταση, ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2013, σελ. 587.

Τό παρόν πόνημα εἶναι ἡ διδα-
κτορική διατριβή τοῦ Ἀρχιμ.
Ἀνδρέα Borkowski μέ τόν τίτλο
«Ἀγώνας τῶν Ὀρθοδόξων Πα-
τριαρχείων κατά τῆς Οὐνίας στήν
Πολωνία στά τέλη τοῦ ιστ΄ αἰώνα
(1583-1601).Ἡ ἔκδοση αὐτή εἶναι
μία ἐπιστημονική ἐρευνητική προσ-
πάθεια τοῦ συγγραφέα νά δια-
πραγματευθῆ τήν ἀνεκτίμητη προσ-
φορά τῶν Πατραρχείων τῆς καθ΄
ἡμᾶς Ἀνατολῆς στήν Ὀρθόδοξη
Πολωνική Ἐκκλησία στόν ἀγώνα
της κατά τῆς παπικῆς οὐνίας τόν
ιστ΄ αἰώνα, ἀφοῦ οἱ ἤδη ὑπάρχου-
σες ἐργασίες δέν κάλυπταν οὔτε σέ
ἔκταση, ἀλλά οὔτε καί σέ βάθος τό
ὑφιστάμενο κενό. Τά δέ μέλη τῆς
Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς
παρούσας διατριβῆς ἦταν οἱ καθη-
γητές τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἱστο-
ρικοῦ Τομέα κ. Δημήτριος Γόνης,
π. Γεώργιος Μεταλληνός καί κ.
Κωνσταντῖνος Μανίκας.

Ὁ Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Borkowski
εἶναι πολωνικῆς καταγωγῆς καί μέ
τήν διατριβή αὐτή ἀνακηρύχθηκε
διδάκτορας Θεολογίας. Σέ αὐτήν
παρουσιάζονται πολύτιμες πληρο-
φορίες, ἄγνωστες ὡς ἐπί τό
πλεῖστον, τόσο γιά τήν ἱστορία τοῦ
Πολωνικοῦ λαοῦ ὅσο καί γιά τήν
ἐκκλησιαστική καί δογματική ἱστο-
ρία ἐκείνης τῆς περιόδου. Σημαντι-
κά εἶναι καί τά στοιχεῖα πού ἀνα-
φέρονται γιά τίς σχέσεις τῆς Πολω-
νικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ
τά Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς,
Ἀντιοχείας, Κωνσταντινουπόλεως
καί Ἀλεξανδρείας ἀλλά καί μέ
τούς ἑτεροδόξους τόσο μέ τούς
Παπικούς ὅσο καί μέ τούς Διαμαρ-
τυρομένους. Νά σημειώσουμε ὅτι
κατά τήν περίοδο ἐκείνη Πατριάρ-
χης Ἀντιοχείας ἦταν ὁ Ἰωακείμ,
Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ἰερεμίας
Β΄ ὁ Τρανός καί ὁ Κύριλλος Λού-
καρις καί Ἀλεξανδρείας ὁ Μελέ-
τιος Πηγᾶς. Ἡ ἐργασία στηρίχθη-
κε σέ ἤδη ἐκδοθὲν καί ἀνέκδοτο
ὑλικό, ἡ ἀνεύρεση τοῦ ὁποίου,
ὅπως μᾶς λέγει ὁ συγγραφέας
ὑπῆρξε ἔργο δυσχερές καί χρονο-
βόρο, ἀφοῦ συμβουλεύθηκε τά Γε-

νικά Ἀρχεῖα τῆς Πολωνίας καί τῆς
Οὐκρανίας, τά Ἀρχεῖα τῆς Πε-
τρούπολης καί τοῦ Κιέβου, ἐπίσης
ἐρευνήθηκαν κώδικες τῆς Πα-
τριαρχικῆς ἀλληλογραφίας καί κεί-
μενα ἀπό διάφορες συλλογές.

Ἡ Οὐνία εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό
ἀκανθώδη ζητήματα στίς σχέσεις
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τόν
Παπισμό, ἀφοῦ εἶναι ὁ μεγαλύτε-
ρος κίνδυνος γιά τούς Ὀρθοδό-
ξους ἰδιαίτερα τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης καί μάλιστα τῆς Πολω-
νίας. Ἡ ἐπικράτησή της στήν Πο-
λωνία ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς συντο-
νισμένης προσπάθειας τοῦ βασιλιᾶ
της Σιγισμούνδου, τοῦ μοναχικοῦ
τάγματος τῶν Ἰησουϊτῶν καί τοῦ
Βατικανοῦ. Τό δέλεαρ γιά τούς
Ὀρθοδόξουςἀρχιερεῖςγιάνάπροσ-
εταιριστοῦν ἦταν ἡ ἄφεση ἠθικῶν
καί κανονικῶν παραπτωμάτων καί
ἡ βελτίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί
κοινωνικῆς των θέσεως. Τό
πλῆγμα ἀπό τήν Οὐνία τόν ιστ΄
αἰώνα ὑπῆρξε πολύ ὀδυνηρό,
ἀφοῦ τά δύο τρίτα τῶν Ὀρθοδό-
ξων ἀναγκάστηκαν νά προσχωρή-
σουν στήν Οὐνία καί οἱ Ἱ. Ναοί καί
οἱ περιουσίες τους κατασχέθηκαν.
Οἱ Οὐνίτες εἶναι πρώην Ὀρθόδο-
ξοι χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι διατηροῦ
τόν λειτουργικό τυπικὸ τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας, ὅμως ἀναγνω-
ρίζουν τήν ἐξουσία τοῦ Πάπα.

Γ.Κ.Τ

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΣ ΜΑΡΙΝΑ

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ εὐχάριστη εἴδηση ἔρχεται νὰ ἐπιβε-
βαιώσει τὸν παραπάνω ἰσχυρισµό µας. Ἕντεκα Τοῦρκοι
µουσουλµάνοι ἀσπάστηκαν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ βαπτί-
στηκαν πρόσφατα σὲ ναὸ τῆς Ἀττικῆς. Εἶχαν ἐπισκεφτεῖ
πρὶν ἕξι χρόνια τὴ Χίο ὡς τουρίστες καὶ εἶχαν ἐντυπω-
σιαστεῖ ἀπὸ τὰ ἱερὰ ἀξιοθέατα τοῦ νησιοῦ. Ὅταν γύρι-
σαν στὴν πατρίδα τους ἄρχισαν νὰ διαβάζουν γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποία καὶ ἀποδέχτηκαν. Πρὶν λίγο και-
ρό, ἀφοῦ κατηχήθηκαν, ἔλαβαν τὸ ἅγιο Βάπτισµα.
«Ἀπὸ τοὺς δεκατρεῖς ὅµως, στὴν κολυµβήθρα ἔφθασαν
ἕνδεκα (πέντε ἄνδρες, ἕξι γυναῖκες), ἀφοῦ δύο δὲν κα-
τάφεραν νὰ πάρουν βίζα. Σὲ κλῖµα συγκίνησης τελέ-
στηκε ἀπὸ µητροπολίτη τῆς Ἀττικῆς ἡ Βάπτιση. Ἕνδε-
κα Τοῦρκοι πολίτες βαπτίστηκαν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι

καὶ ἐπέστρεψαν στὴν πατρίδα τους.∆εκάδες πιστοὶ πα-
ρακολούθησαν τὸ Ἱερὸ Μυστήριο καὶ σεβάσθηκαν τὴν
παράκληση τοῦ µητροπολίτη καὶ τῶν ἀναδόχων νὰ µὴ
ἀπαθανατίσουν φωτογραφικὰ τὴν τελετή. Γιὰ τὴν ἱστο-
ρία, µεταξὺ τῶν νεοφώτιστων ἦταν καὶ γνωστὸς
Τοῦρκος ἠθοποιός. (http://www.ierovima.gr)! Οἱ εὐλο-
γηµένοι αὐτοὶ ἀδελφοί µας ἦρθαν στὴ χώρα µας, γιὰ νὰ
µάθουν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία µας καὶ νὰ λάβουν τὸ ἅγιο
Βάπτισµα. Κάνουµε ὅµως τὴν εὔλογη σκέψη: Ἡ ἐν
Τουρκίᾳ Ὀρθοδοξία, τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, µὲ
τὸν πληθωρισµὸ τῶν Μητροπολιτῶν του, κάνει ἆραγε
γνωστὴ τὴν σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη στοὺς διψασµέ-
νους πνευµατικὰ Τούρκους; Μᾶλλον ὄχι, διότι «περὶ
ἄλλων µεριµνᾶ καὶ τυρβάζει»!

Ἀλήθειαι ποὺ «καῖνε»!
ΑΠ’ ΟΤΙ φαίνεται οἱ «κόρες» εἶναι

αὐτὲς ποὺ δηµιουργοῦν τὸ µεγαλύ-
τερο πρόβληµα στὴ «µητέρα». Ὁ
λόγος γιὰ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Τσε-
χίας κ. Ρατισλάβ, ὁ ὁποῖος «ξεσπά-
θωσε» κατὰ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου, χαρακτηρίζοντας τὸν
ὅρο «Μητέρα Ἐκκλησία», ὡς ἕνα
«τύπο σύγχρονης αἵρεσης»! Τὸ
εἰδησεογραφικὸ ἱστολόγιο ΡΟΜ-
ΦΑΙΑ ποὺ «ἔβγαλε» τὴν εἴδηση το-
νίζει ὅτι «Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς
Τσεχίας βάζει βόµβα στὰ θεµέλια
τῆς ἑνότητας τῶν Ὀρθοδόξων καὶ
δηµιουργεῖ τριγµοὺς στὴν προ-
οπτικὴ σύγκλησης τῆς Πανορθόδο-
ξης Οἰκουµενικῆς Συνόδου»! Ἀλλὰ
εἶπε καὶ κάτι ἄλλο ἀξιοπρόσεκτο:
«Πέρυσι συνόδευε τὸν Οἰκουµενικὸ
Πατριάρχη ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ ἀπο-
καλεῖται Μύρων καὶ λειτουργεῖ 3-4
φορὲς τὸ χρόνο στὴν περιοχὴ γιὰ
ἕνα λεωφορεῖο προσκυνητῶν, σὰ
νὰ µὴ ὑπάρχει κανένας ἄλλος νὰ τὸ
πράξει. Οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Θρόνου εἶναι τιτουλάριοι ἐπί-
σκοποι χωρὶς κληρικούς, καθόλου
πιστοὺς καὶ ἀκριβεῖς θέσεις ἢ οἱ θέ-
σεις τους δὲν ὑπάρχουν ἐδῶ καὶ
αἰῶνες, ὅπως ὁ Ἐφέσου, ὁ Χαλκη-
δόνος καὶ ὁ Νικαίας. Ὅταν διαβά-
ζεις τὰ ὀνόµατα αὐτὰ φαίνονται
σπουδαῖα καὶ ὄµορφα ὅµως ἀντι-
προσωπεύουν στὴν πραγµατικότη-
τα ἀνθρώπους ποὺ κάθονται στὰ
γραφεῖα καὶ ἡ πολιτικὴ τους εἶναι
παρόµοια. Γιατί νὰ ἔχουµε ἐµεῖς
κόµπλεξ κατωτερότητας ἀπέναντί
τους;» (Ἱστολ. ΡΟΜΦΑΙΑ)! Ἀλήθει-
ες ποὺ «καῖνε»! «Σεισµικὲς δονή-
σεις» στὰ σχέδια τῶν οἰκουµε-
νιστῶν!

Ὁ ἀγγλικανισµὸς
προωθεῖ ἀλλαγὴν
φύλου7 τοῦ Θεοῦ!

Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ τοῦ αἱρετικοῦ
ἀγγλικανισµοῦ εἶναι ραγδαία. Μετὰ
τὶς χειροτονίες «ἐπισκοπίνων», τέ-
θηκε καὶ θέµα O φύλου τοῦ Θεοῦ!
«Μία ὁµάδα γυναικῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἀγγλίας ἔχει ζητήσει τὴν
ἀντιστροφὴ τῆς “ἀνδρικῆς γλώσ-
σας” στὶς ἀναφορὲς στὸ Θεὸ καὶ ζή-
τησε ἡ θεότητα τῶν χριστιανῶν νὰ
ἀναφέρεται “Αὐτὴ” ("She"). Ἡ
ἔκκληση αὐτὴ ἔρχεται τὴν χρονικὴ
στιγµὴ ποὺ ἡ ἐπίσηµη ἐκκλησία τῆς
Ἀγγλίας διόρισε τὴν πρώτη γυναίκα
ἐπίσκοπο νωρίτερα αὐτὸ τὸ ἔτος. Ἡ
πρόταση αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν
ὁµάδα “Watch” (Γυναῖκες καὶ
Ἐκκλησία), ἡ ὁποία ἡγήθηκε τῆς
ἐκστρατείας γιὰ τὶς γυναῖκες ἐπισκό-
πους. Τὸ µέλος τῆς ‘Watch’, αἰδ. Jo-
dy Stowell εἶπε ὅτι ἡ ὁµάδα θέλει νὰ
“ξαναρυθµίσει” τὶς σχεδὸν ἀποκλει-
στικὰ ἀνδρικὲς ἀναφορὲς στὸ Θεὸ»
(Ἱστολ. Κόκκινος Οὐρανός)! Ἡ Θεία
Χάρη φέρνει τὸ φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος στὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ὁ
αἱρετικὸς ἀγγλικανισµὸς δὲν εἶναι
Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἔχει τὴ Θεία Χάρη
καὶ νὰ λάβει ἔτσι τὸ φωτισµὸ τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος. Ἰδοὺ γιατί ἔφτασε
στὸ ἔσχατο σηµεῖο κατάπτωσης νὰ
συζητᾶ καὶ τὴν O ἀλλαγὴ φύλου
τοῦ Θεοῦ! Ἰδοὺ ἡ αἰτία τοῦ ἀτέρµο-
να κατήφορου, τὸν ὁποῖο κάνουν
πὼς δὲν ἀντιλαµβάνονται οἱ «δικοί»
µας οἰκουµενιστὲς καὶ βλασφηµοῦν,
ἀποκαλώντας τὸν ἀγγλικανισµὸ
Ἐκκλησία!

Οἱ οὐνῖται
ἐκάλεσαν τὸν Πάπαν
εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ µυστικό, ὅτι πίσω
ἀπὸ τὸν ἐµφύλιο καὶ τὸ διωγµὸ τῶν
Ὀρθοδόξων στὴν µαρτυρικὴ
Οὐκρανία, βρίσκεται (καὶ) τὸ Βατι-
κανό. Κι’ αὐτὸ διότι οἱ ἐκεῖ οὐνίτες,
µαζὶ µὲ τοὺς παπικοὺς καὶ τὸ σχι-
σµατικὸ ψευτοπατριαρχεῖο τῆς
Οὐκρανίας µάχονται µὲ λύσσα
ἐναντίον τῶν κανονικῶν Ὀρθοδό-
ξων! Τὰ ἀλλεπάλληλα «κροκοδείλια
δάκρυα» τοῦ «ἀλάθητου» οὐδόλως
ἔφεραν τὴν πολυπόθητη εἰρήνη
στὴν ταραγµένη καὶ ρηµαγµένη
αὐτὴ χώρα. Τελευταῖα ὁ οὐκρανὸς
ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κάλεσε
ἐπίσηµα τὸν κ. Φραγκίσκο στὴν
Οὐκρανία, δηλώνοντας, ὅτι «τὸ µή-
νυµα τοῦ Πάπα σχετικὰ µὲ τὴν κα-
τάσταση στὴ Οὐκρανία εἶναι ἐξαιρε-
τικὰ σηµαντικὸ γιὰ µᾶς»! Ἀλλὰ
ὅµως πολλὰ µηνύµατα ἔστειλε ὁ
«ἀλάθητος» γιὰ τὴν οὐκρανικὴ κρί-
ση, χωρὶς νὰ σηµειωθεῖ ἡ παρα-
µικρὴ πρόοδος. Οἱ δικοί του οὐνί-
τες, παπικοὶ καὶ ψευτορθόδοξοι, συν-
εχίζουν ἀκάθεκτοι τοὺς ἀνηλεεῖς
διωγµοὺς κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων,
δολοφονώντας ἱερεῖς καὶ ἀθῴους
πολίτες, καίγοντας καὶ µαγαρίζον-
τας ἱεροὺς ναούς, ἁρπάζοντας περι-
ουσίες καὶ ἄλλες «θεάρεστες» (γιὰ
τὸν παπισµὸ) παρόµοιες πράξεις!
Ποιὸς νοήµων δὲν µπορεῖ νὰ κατα-
λάβει, πὼς ἡ ἐπίσκεψη τοῦ «ἁγίου
πατέρα» εἶναι φανερὴ στήριξη τῶν
διωκτῶν τῶν Ὀρθοδόξων καὶ συνέ-

χιση «µέχρις ἐσχάτων» τοῦ κατα-
στροφικοῦ τους ἔργου; Τὸ ἔχουµε
ξαναγράψει: ἂν ὁ κ. Φραγκίσκος
ἤθελε πραγµατικὰ τὴν εἰρήνη στὴν
Οὐκρανία, µὲ ἕνα νεῦµα του θὰ τὴν
ἐπέβαλε, ἀλλά, ἄλλες οἱ βουλὲς τοῦ
ἡγετίσκου τοῦ «Κράτους τοῦ Θε-
οῦ»!

Ὁ ἀθεϊσµὸς
εἶναι πρωτίστως
σύστηµα µισάνθρωπον!

ΣΤΟΝ ἀθεϊσµὸ ὅλα ἐπιτρέπονται,
ἀκόµα καὶ ἡ αὐτοκτονία, ὡς ἄσκηση
τοῦ δικαιώµατος τῆς αὐτοδιάθεσης!
∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Τὸ ἐνδεχόµενο

νὰ βάλει τέλος στὴ ζωή του ἀφήνει ὁ
Στίβεν Χόκινγκ θέτοντας ὡστόσο
δύο βασικὲς προϋποθέσεις:
ἀφενὸς ὅτι δὲν θὰ ἔχει τίποτε ἄλλο
πλέον νὰ προσφέρει καὶ ἀφετέρου
ὅτι θὰ ἀποτελεῖ βάρος γιὰ τοὺς
ἀνθρώπους γύρω του. Παρόλ’
αὐτά, ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε στὸ
BBC, ἡ αὐτοκτονία δὲν εἶναι παρὰ
µόνο ἕνα σενάριο, ἀφοῦ γνωρίζει
καλὰ ὅτι παρὰ τὴν ἀσθένειά του ἔχει
πολλὰ νὰ συνεισφέρει στὴν ἐπιστή-
µη. [O] Ὁ Χόκινγκ ἀνήκει στοὺς
ὑπέρµαχους τοῦ ἀξιοπρεποῦς θα-
νάτου καὶ τῆς ὑποβοηθούµενης
αὐτοκτονίας. Πολλὲς φορὲς ἔχει
ἐκφράσει δηµοσίως τὴ θέση του το-
νίζοντας ὅτι ὅσοι ἀφουγκράζονται
τὴν ἐπιθυµία τῶν ἀσθενῶν νὰ πε-
θάνουν καὶ τοὺς βοηθοῦν νὰ ἀπαλ-
λαγοῦν ἀπὸ µία µὴ ἀναστρέψιµη
ἐπώδυνη κατάσταση δὲν θὰ πρέπει
νὰ διώκονται ποινικὰ» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα)! Τὸ ἔχουµε ξαναγράψει: ἡ
ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἀπίστευτα
φτηνὴ γιὰ τὸν ἀθεϊστικὸ παραλο-
γισµὸ καὶ ἂς «καµώνονται» οἱ
ἀθεϊστὲς ὅτι δῆθεν «διαπνέονται
ἀπὸ ἀνθρωπιστικὰ ἰδεώδη»! Ἐµεῖς
γνωρίζουµε πολὺ καλὰ πὼς πίσω
ἀπὸ τὸν ἀθεϊσµὸ ἵσταται ὁ µισάν-
θρωπος διάβολος καὶ ὡς ἐκ τούτου
τὸ σύστηµά του δὲν µπορεῖ, παρὰ
νὰ εἶναι µισάνθρωπο!

Πάπας Φραγκίσκος:
«ὅλοι οἱ χριστιανοὶ
εἴµεθα ἕνα»!

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ προθέσεις
τοῦ παπισµοῦ γιὰ τὴν περιβόητη
«ἑνότητα τῶν χριστιανῶν» γίνονται
ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρες. Ὁ παπισµὸς
ἔχει πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τὸ µόνο ποὺ τὸν
ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ «συγκόλληση»
τῶν «ἐκκλησιῶν» καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ
ὑποταγή τους στὴν ἐξουσία τοῦ πά-
πα! Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ξεκάθαρα

σὲ µήνυµα τοῦ «ἀλάθητου» πρὸς
µία συνάντηση παπικῶν καὶ πεντη-
κοστιανῶν στὶς Η.Π.Α. τὸν περα-
σµένο Μάϊο, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ
γνωστὸς θεολόγος Β. Χαραλάµ-
πους. ∆εῖτε τί δήλωσε: «Καὶ µπορῶ
νὰ σκεφτῶ κάτι ποὺ θὰ µποροῦσε
νὰ εἶναι ἀνόητο, ἢ ἴσως µία αἵρεση,
δὲν ξέρω, ἀλλὰ ὑπάρχει κάποιος
ποὺ “ξέρει” ὅτι παρὰ τὶς διαφορές,
εἴµαστε ἕνα». «Αὐτὸς ποὺ διώκει
τοὺς Χριστιανοὺς σήµερα, ποὺ µᾶς
χρίζει µὲ τὸ µαρτύριο, γνωρίζει ὅτι οἱ
Χριστιανοὶ εἶναι µαθητὲς τοῦ Χρι-
στοῦ, εἶναι ἕνα, εἶναι ἀδέλφια. ∆ὲν
τὸν νοιάζει ἂν εἶναι Εὐαγγελικός,
Ὀρθόδοξος, Λουθηρανός, Καθολι-
κός, ἈποστολικόςO δὲν τὸν νοιάζει.
Εἶναι Χριστιανοί. Καὶ τὸ αἷµα εἶναι
ἑνωµένο». Καὶ συνέχισε: «Ἡ γνώση
τῶν θεολόγων θὰ µᾶς βοηθήσει,
ἀλλὰ ἂν περιµένουµε τοὺς θεολό-
γους νὰ συµφωνήσουν τοῦτο θὰ
ἐπιτευχθεῖ τὴν ἡµέρα τῆς τελικῆς
κρίσης»! Αὐτὲς εἶναι οἱ προθέσεις
του, ἀπόλυτα ἐναρµονισµένες µὲ τὸ
πανθρησκειακὸ ὅραµα τῆς «Νέας
Ἐποχῆς», ἑνότητα διὰ τῆς «συγκόλ-
λησης» καὶ ὑποταγὴ στὸν «βικάριο
τοῦ Χριστοῦ»!

Ἀπίστευτον:
Πρώην Πάπας
ἐπήνεσε σατανιστὴν
καὶ σατανιστικὸν
ὕµνον!

ΗΑΛΗΘΕΙΑγιὰ τὸν παπισµὸ ἔχει
δευτερεύουσα σηµασία, γι’ αὐτὸ καὶ
δὲν ἔχει πρόβληµα νὰ ἐκθειάσει καὶ
τὸ πιὸ ἀκραῖο ψεῦδος, ἐπειδὴ
ἀκριβῶς δὲν πιστεύει στὴ σώζουσα
ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας! ∆εῖτε τὴν
εἴδηση: «Πρόσφατα ἦρθε στὸ φῶς
στὸ διαδίκτυο ὅτι ὁ Πάπας Ἰωάννης
Παῦλος Α΄, κατὰ κόσµον Albino Lu-
ciano, βρῆκε ἕνα τρόπο νὰ ἐπαινέ-
σει τὸν σατανιστὴ Giosue Carducci
(Τζιόζουε Καρντούτσι, Ἰταλὸς λογο-
τέχνης, βραβεῖο Νόµπελ 1906), ὁ
ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς σηµαν-
τικότερους ἐκπροσώπους τοῦ ἰταλι-
κοῦ σατανισµοῦ! Τὸ πιὸ διάσηµο
ἔργο Καρντούτσι εἶναι ὁ “Ὕµνος
στὸ Σατανᾶ” ἢ “Ὠδὴ στὸν Σατανᾶ”,
("Inno a Satana")! Στὶς 17 Σεπτεµ-
βρίου τοῦ 1978, κατὰ τὴν ὁµιλία
“First of the Angelus”, ὁ Ἰωάννης
Παῦλος Α΄ ἐξῇρε τὸν Καρντούτσι
ὡς πρότυπο γιὰ τοὺς καθηγητὲς
πανεπιστηµίου. Τὸ κείµενο στὴν
ἰταλικὴ γλώσσα (ἱστοσελίδα τοῦ Βα-
τικανοῦ) ποὺ ἀναφέρεται σὲ αὐτό,
ὑπογραµµίζεται µὲ πράσινο: «ὁλό-
κληρος ὁ “Ὕµνος”, τόσο στὰ ἰταλικὰ
ὅσο καὶ στὰ ἀγγλικὰ µπορεῖ νὰ δια-
βαστεῖ στὰ ἀρχεῖα, ποὺ ἔχουν λη-
φθεῖ ἀπὸ τὴν “Ἐκκλησία τοῦ Σα-
τανᾶ” στὶς Ἡνωµένες Πολιτεῖες»
(Ἱστολ. redskywarning.blogspot.gr)!
Ἀπίστευτη πραγµατικὰ εἴδηση! Ἀξί-
ζει νὰ σηµειώσουµε πὼς ὁ πάπας
Ἰωάννης – Παῦλος Α΄, πέθανε ξαφ-
νικὰ ὕστερα ἀπὸ 50 ἡµέρες ἀπὸ
τὴν ἐκλογή του καὶ θεωρεῖται ὡς ὁ
«ἀγαθὸς πάπας»! Αὐτὸ ὅµως δὲν
τὸν ἐµπόδισε, σύµφωνα µὲ τὸ δη-
µοσίευµα, νὰ ἐκθειάσει τὸν σατανι-
σµό! Κι’ αὐτὸ διότι ὁ παπισµὸς ἔχει
ἕνα συνεχὲς παρελθόν, παρὸν καὶ
µέλλον, ἂς µὴ τὸ ξεχνᾶµε!

Φωτεινοὶ σηµατοδόται
«εἰς τὴν ὑπηρεσίαν»
τοῦ σοδοµισµοῦ!

Ἡ ὁµοφυλοφιλία προωθεῖται πυ-
ρετωδῶς µὲ ὅλα τὰ µέσα. Ὡς καὶ
τὸν γνωστό µας «Σταµάτη» καὶ
«Γρηγόρη», τοὺς φωτεινοὺς σηµα-
τοδότες, «ἐπιστράτευσαν» κάποιοι
στὴ Βιέννη, γιὰ νὰ διαφηµίσουν τὴν
«σεξουαλικὴ διαφορετικότητα»,
(ἔτσι ἀποκαλώντας πλέον τὸν δαι-
µονικὸ σοδοµισµό)! ∆εῖτε τὴν εἴδη-
ση: «Ἐν ὄψει EurovisionO Ὁ Στα-
µάτης γίνεται ζευγάρι µὲ τὸν Γρηγό-
ρη καὶ µαζὶ κοσµοῦν τὰ φανάρια
στὴν αὐστριακὴ πρωτεύουσα, τὴ
Βιέννη. Θέλοντας νὰ προετοιµαστεῖ
γιὰ τὸν µουσικὸ διαγωνισµὸ τῆς Eu-
rovision - ποὺ πραγµατοποιεῖται
στὶς 23 Μαΐου-, ἡ αὐστριακὴ πρω-
τεύουσα ἀντικαθιστᾶ τὶς παραδο-
σιακὲς φιγοῦρες στὰ φανάρια µὲ
ἐκεῖνα ὁµόφυλων ζευγαριῶν πια-
σµένων χέρι-χέρι, ἀγκαλιασµένων
καὶ ἀγαπηµένων. Σύµφωνα µὲ
ἐκπρόσωπο τοῦ ∆ήµου τῆς Βιέν-
νης, ἡ καµπάνια ἔχει ὡς στόχο νὰ
δείξει ὅτι ἡ αὐστριακὴ πρωτεύουσα
εἶναι µία ἀνοιχτόµυαλη πόλη καὶ νὰ
βελτιώσει τὴν συµπεριφορὰ
ὁδηγῶν καὶ πεζῶν, καθὼς οἱ νέες
φιγοῦρες θὰ προσελκύουν τὴν
προσοχή τους -ἀντίθετα µὲ τὰ συν-
ηθισµένα καὶ ἄφυλα ἀνθρωπάκια
στὰ φανάρια. Πέρυσι, ἡ γενειοφό-
ρος τραβεστὶ Κοντσίτα Βοὺρστ κέρ-
δισε τὸν διαγωνισµὸ τῆς Eurovision
µὲ τὸ τραγούδι της «Rise Like a Ph-
oenix» (Ἱστολ.xorisorianews.gr)!
Κάτι τέτοια ἐκφυλιστικὰ φαινόµενα
µᾶς κάνουν νὰ ἀτενίζουµε µὲ ἀβε-
βαιότητα τὸ (ἐγγὺς) µέλλον!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Χριστιανοὶ βουλευταὶ
εἰς τὴν νέαν

τουρκικὴν Βουλήν!
ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ στὴ «γειτο-

νιά» µας. Χριστιανοὶ µπῆκαν
γιὰ πρώτη φορά στὴν τουρ-
κικὴ Βουλή, µὲ ὅ,τι αὐτὸ συνε-
πάγεται! ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
«Ἀλλαγὴ σελίδας καὶ ἐλπίδα
γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς στὴν
Τουρκία; Ὁ χρόνος θὰ δείξει,
ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση σύµ-
φωνα µὲ πληροφορίες τοῦ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑonline ἀπὸ τὴ γειτο-
νικὴ χώρα, ἡ Χριστιανικὴ µει-
ονότητα τῆς Τουρκίας θὰ
ἐκπροσωπεῖται πλέον στὸ
τουρκικὸ κοινοβούλιο µετὰ
ἀπὸ µία µακρὰ ἀπουσία,
καθὼς τέσσερα µέλη τῆς κοι-
νότητας ἐκλέγονται βουλευτὲς
µετὰ τὴ χθεσινὴ ἐκλογικὴ ἀνα-
µέτρηση» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ). Φαίνεται πὼς τὸ «ρέκβιεµ
Ἐρντογάν» τελειώνει. Τὸ ὅρα-
µα τοῦ ὑπερφίαλου νεοοθω-
µανοῦ τούρκου ἡγέτη «ξεφού-
σκωσε» κατὰ τὶς πρόσφατες
ἐκλογές. Οἱ ἰσχυρὲς φυγόκεν-
τρες δυνάµεις τῆς τουρκικῆς
κοινωνίας δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν
νὰ πραγµατοποιήσει τὸ «µε-
γαλόπνοο» σχέδιό του: τὴν
ἀνασύσταση τῆς πάλαι ποτὲ
κραταιᾶς ὀθωµανικῆς αὐτο-
κρατορίας. Ἀποδείχτηκε ἐπί-
σης πὼς µία ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυ-
νάµεις εἶναι καὶ ἡ κρυµµένη
ἐδῶ καὶ αἰῶνες χριστιανικὴ πί-
στη, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ δείχνει
τὴν ἀήττητη δύναµή της! Τὰ
ἑκατοµµύρια τῶν κρυπτοχρι-
στιανῶν τῆς Τουρκίας ἄρχι-
σαν νὰ φανερώνονται καὶ νὰ
διεκδικοῦν τὰ βαναύσως κατα-
πατηµένα ἐδῶ καὶ αἰῶνες, δι-
καιώµατά τους! ∆ὲν ξεχνοῦµε
τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου
Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, πὼς τὸ
ἕνα τρίτο τῆς Τουρκίας θὰ βα-
πτισθεῖ, ἡ ὁποία προφανῶς
πραγµατοποιεῖται στὶς µέρες
µας! Μέγα τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ,
ὁ Ὁποῖος κατευθύνει τὴν
ἀνθρώπινη ἱστορία!

Στίς 17 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία µας
τιµᾶ τήν µνήµη τῆς ἁγίας µάρ-

τυρος Μαρίνης. Ἡ ἁγία Μαρίνα
καταγόταν ἀπό τήν Πισσιδεία τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί ὁ πατέρας της
ἦταν ἱερέας τῶν εἰδώλων καί ἔζη-
σε κατά τούς χρόνους τοῦ Κλαυ-
δίου Καίσαρος. Ἡ µητέρα της πέ-
θανε λίγες ἡµέρες µετά τήν γέν-
νηση τῆς ἁγίας, γι᾿ αὐτό ἡ ἁγία
Μαρίνα µεγάλωσε κοντά σέ µία
ἡλικιωµένη χριστιανή. Ἡ ἁγία
Μαρίνα µέ τό πέρασµα τῶν χρό-
νων κατηχήθηκε στήν πίστη καί
στήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί
σέ ἡλικία δεκαπέντε χρόνων ἐπό-
θησε νά µαρτυρήση γιά τόν Κύ-
ριο. Ὅταν ὁ ἡγεµόνας Ὀλύµβριος
ἔµαθε γιά τήν πίστη της διέταξε
νά τήν συλλάβουν· ἦταν ὅµως
τόση ἡ ὀµορφιά της, πού ὅταν ὁ ἡγεµόνας τήν εἶδε
ἀναστατώθηκε. Ἡ ἁγία ὁµολόγησε µέ θάρρος τήν
πίστη της καί ὁ ἡγεµόνας τήν κτύπησε χωρίς ἔλεος

µέχρι πού κοκκίνισε ἡ γῆ ἀπό τά
αἵµατα. Κατόπιν τήν πῆγαν στήν
φυλακή, ὅπου τῆς φανερώθηκε ὁ
διάβολος σάν δράκοντας, γεγο-
νός πού τήν φόβισε πολύ, αὐτός
κατόπιν µεταβλήθηκε σέ µαῦρο
σκύλο. Ἡ ἁγία ἀφοῦ προσευχή-
θηκε στόν Θεό κτύπησε τόν διά-
βολο µέ ἕνα σφυρί καί αὐτός τα-
πεινωµένος ἐξαφανίσθηκε. Μετά
τήν ὁδήγησαν καί πάλι γιά ἀνά-
κριση, ὅπου ἔµεινε στέρεη στήν
πίστη. Γι᾿ αὐτό τῆς ἔκαψαν τό
σῶµα µέ ἀναµµένες λαµπάδες
καί τήν ἔβαλαν σέ δοχεῖο µέ βρα-
στό νερό, ὅµως χάριτι Θεοῦ ἡ
ἁγία ἔµεινε ἀβλαβής καί µάλιστα
ἕλκυσε στήν πίστη πολλούς
εἰδωλολάτρες, τούς ὁποίους καί
ἀποκεφάλισαν. Τότε ὁ ἡγεµόνας

θυµωµένος διέταξε νά τήν ἀποκεφαλίσουν. Καί ἔτσι
ἡ ἁγία µεγαλοµάρτυς Μαρίνα παρέδωσε τήν ἁγία
ψυχή της στόν Νυµφίο της, πού τόσο ἀγάπησε.

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 Ὅσιος Σεραφεὶμ Λεβαδείας
2. Ὁ Μεγαλομάρτυς Ἀπόστολος ὁ Νέος
3. Ὁ Ἅγιος Πολύδωρος
4. Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ
5. Ὁ Ὁσιομάρτυς Νικήτας
6. Ὁ Ὁσιομάρτυς Ἀγαθάγγελος
7. Ἡ Μεγαλόχαρη τοῦ Λαγκᾶ
8. Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ
9. Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος
10. Ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ Νέος
11. Ἡ Ἁγία Ἁγνή
12. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
13. Οἱ δισμύριοι (20 χιλ.) Μάρτυρες
14. Ὁ Ἅγιος Ὑάκινθος
15. Ὁ Ὅσιος Τιμόθεος ὁ Ἐσφιγμενίτης
16. Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος
17. Ὁ Ἅγιος Ἀλύπιος
18. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης
19. Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος
20. Ὁ Ἅγιος Εὐδόκιμος
21. Οἱ Ἅγιοι Κλήμης Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθάγγελος
22. Ὁ Νεομάρτυς Ἀντώνιος
23. Ὁ Μάρτυς Λογγῖνος ὁ ἑκατόνταρχος
24. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ ἐν Λυκῷ
25. Οἱ Μάρτ. Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶς
26. Οἱ Ἅγιοι Γουρίας, Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος
27. Ὁ Ἅγιος Λεόντιος
28. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
29. Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐλάμπιος καὶ Εὐλαμπία
30. Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος

Ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας
ἀνεκοινώθη πρόσκλησις ἐκδηλώσε-
ως ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν
ἐγγραφὴν μαθητῶν εἰς τὰ Ἐκκλη-
σιαστικὰ Σχολεῖα (Γυμνάσια-Λύ-
κεια) & τὰ Ἱερατικὰ Σχολεῖα Δευ-
τέρας Εὐκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.):

«Ἡ ∆ιεύθυνση Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐκπαίδευσης καὶ Θρησκευτικῆς
Ἀγωγῆς τοῦ Υ.ΠΑΙ.Θ. ἀνακοινώνει
ὅτι τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Γυµνάσια, τὰ
Γενικὰ ἘκκλησιαστικὰΛύκεια καὶ τὰ
Ἱερατικὰ Σχολεῖα ∆εύτερης Εὐκαι-
ρίας (ΙΣ∆Ε) δέχονται ἐγγραφές µα-
θητῶν γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2014-
2015 ἕως 30 Ἰουνίου 2014 (εἰδικὰ
γιὰ τὴ Ριζάρειο µέχρι 20/6/2014) καὶ
ἀπὸ 1 ἕως 30 Σεπτεµβρίου 2014.
∆ιευκρινίζεται ὅτι τὰ ἐν λόγῳ σχο-
λεῖα εἶναι ἰσότιµα µὲ τὰ ἄλλα ∆ηµό-
σια Σχολεῖα καὶ παρέχουν τὶς ἴδιες
δυνατότητες πρόσβασης στὴν Τρι-
τοβάθµια Ἐκπαίδευση. Ἐπιπλέον,
προσφέρουν στοὺς µαθητὲς τους
δωρεὰν σίτιση καὶ διαµονὴ στὶς
κατὰ τόπους Ἐκκλησιαστικὲς
Ἑστίες, µὲ τὴ µέριµνα τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδας. Γιὰ περισσότε-
ρες πληροφορίες καὶ δικαιολογη-
τικὰ σχετικὰ µὲ τὶς ἐγγραφὲς (αἴτη-
ση ὑποψήφιου, ἀπολυτήριος τίτ-

λος, συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ ἐπι-
χώριου Μητροπολίτη), µπορεῖτε νὰ
ἀπευθύνεστε στὶς ∆ιευθύνσεις τῶν
Σχολείων σύµφωνα µὲ τὸν παρα-
κάτω πίνακα.

α) Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικὴ
Ἀκαδηµία τηλ. 23770 23220, β) Γε-
νικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυµνάσιο καὶ
Λύκειο Λαµίας τηλ. 22310 21381,
γ) Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυµνάσιο
καὶ Λύκειο Νεαπόλεως τηλ. 2310
735717, δ) Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ
Γυµνάσιο καὶ Λύκειο Ξάνθης τηλ.
25410 29911, ε) Γενικὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Γυµνάσιο καὶ Λύκειο Πάτµου
τηλ. 22470 31278, στ) Γενικὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Γυµνάσιο καὶ Λύ-
κειο Φλώρινας τηλ. 23850 45527,
ζ) Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυµνάσιο
καὶ Λύκειο Χανίων τηλ. 28210
44475, η) Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ
Λύκειο Βελλᾶς τηλ. 26530 41285,
θ) Γενικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο
Πατρῶν τηλ. 2610 225542, ι) Γε-
νικὸ Ἐκκλησιαστικὸ Λύκειο Ριζαρεί-
ου τηλ. 210 6814048.

ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕ-
ΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: α) Καρδίτσας
τηλ. 24410 29458, β) Καλαµάτας
τηλ. 27210 20818, γ) Κατερίνη τηλ.
23510 29552».

Ἐγγραφαί εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ
Σχολεῖα καὶ τὰ Ἱερατικὰ

Σχολεῖα ∆ευτέρας Εὐκαιρίας

Ἱ. Μονὴ Μεγίστης Λαύρας



(3ον)
Στήν ἑνότητα 1.4 τῆς Β΄ λυκείου,

ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «λύτρωση»,
στή στήλη «ἀξιολόγηση» διαβά-
ζουµε «ἑρµηνεία τῆς λύτρωσης ὡς
πηγῆς ἐλπίδας καὶ σωτηρίας στὸν
Χριστιανισµὸ καὶ σὲ ἄλλες θρη-
σκευτικὲς ἀντιλήψεις»17. Ἡ φράση
πάσχει στό ὅτι δίδει τήν ἐντύπω-
ση, ὅτι λύτρωση εἶναι δυνατόν νά
ἐπιτευχθεῖ καί ἐκτός τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ καί ἑποµένως
εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσει τούς
µαθητές καί πάλι στόν συγκρητι-
σµό.

Στήν ἴδια ἑνότητα ἐξετάζονται καί
«περιπτώσεις κινηµάτων ἢ τάσεων
µεσσιανισµοῦ στὴν ἱστορία τῆς
θρησκείας καὶ στὴν ἐποχή µας»18.
Ὡς γνωστόν, ὁποιοδήποτε µεσ-
σιανικό κίνηµα ἐκτός τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι δηµι-
ούργηµα ἀνθρώπων καί κατά συ-
νέπεια εἶναι ἀπάτη. ∆έν γνωρίζου-
µε γιά ποιό λόγο θά πρέπει οἱ µα-
θητές µας, βαπτισµένοι ὀρθόδοξοι
χριστιανοί, νά διδάσκονται τήν
ἀλήθεια, τήν ἀποκάλυψη τοῦ Κυ-
ρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ µαζί µέ
ψεύδη καί ἀπάτες, δηµιουργήµα-
τα δηλαδή τῆς ἀνθρώπινης ἁµαρ-
τίας. Ἡ τακτική αὐτή, εἶναι φανερό
ὅτι κρύβει κινδύνους, εἶναι δηλαδή
δυνατόν νά ὁδηγήσει σέ σύγχυση.

Στήν ἑνότητα 2.4 τῆς Β΄ λυκείου,
ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «µύηση», καί
τήν ὁποία ἤδη ἔχουµε δεῖ παρα-
πάνω, διαβάζουµε τήν ἑξῆς ἰδέα:
«οἱ µαθητὲς νὰ διακρίνουν ἐκφρά-
σεις / ἐκδηλώσεις / τελετὲς µύησης
στὸν Χριστιανισµὸ καὶ σὲ ἄλλες
θρησκεῖες»19. Ποιές ἆραγε τελετές
«µύησης στὸν Χριστιανισµό»
ἐννοοῦν ἐδῶ οἱ δηµιουργοί τοῦ
προγράµµατος; ∆ιότι ἐµεῖς ἄλλο
τρόπο εἰσόδου στήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ ἀπό τό ἅγιο βάπτισµα
δέν γνωρίζουµε. Ἄν λοιπόν µέ
αὐτή τή φράση ἐννοεῖται τό µυ-
στήριο τοῦ ἁγίου βαπτίσµατος, τό-
τε πρέπει νά καταστεῖ σαφές, ὅτι
ἐδῶ ἔχουµε ὅλως ἀκατάλληλη
ὁρολογία. ∆ιότι ὁ ὅρος «τελετή
µύησης» χρησιµοποιεῖται µόνο γιά
τά παγανιστικά θρησκεύµατα καί
δέν εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρίσει
τά µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Στήν ἴδια ἑνότητα διαβάζουµε
καί τά ἑξῆς: «Μύηση καὶ θρησκευ-
τικὴ ταυτότητα ἑνὸς πιστοῦ στὸν
Χριστιανισµὸ καὶ σὲ ἄλλες θρη-
σκευτικὲς παραδόσεις µέσα ἀπὸ
παραδείγµατα τῆς καθηµερινότη-
τάς του, τῆς λατρείας καὶ τῶν
προσδοκιῶν του». Ἐδῶ προ-
ωθεῖται σαφῶς ἡ ἰδέα, ὅτι ἕνας πι-
στός εἶναι δυνατόν νά ἀνήκει ταυ-
τοχρόνως σέ περισσότερες τῆς
µιᾶς θρησκευτικές παραδόσεις!
Πρόκειται γιά ἰδέα ἐξ ὁλοκλήρου
συγκρητιστική καί γιά ἕνα χριστια-
νό ὀρθόδοξο πιστό ἀπολύτως
ἀπαράδεκτη! Ἐκτός ἐάν ἡ πρότα-
ση τήν ὁποία παραθέσαµε δέν

ἐννοοῦσε αὐτό τό ὁποῖο ἀκριβῶς
λέγει, ἀλλά ἐννοοῦσε τό ἑξῆς:
«µύηση καὶ θρησκευτικὴ ταυτότη-
τα τῶν πιστῶν στὸν Χριστιανισµὸ
καὶ τῶν πιστῶν σὲ ἄλλες θρησκευ-
τικὲς παραδόσεις µέσα ἀπὸ παρα-
δείγµατα τῆς καθηµερινότητάς
τους, τῆς λατρείας καὶ τῶν προσ-
δοκιῶν τους». Ἐάν στ᾿ ἀλήθεια
ἔτσι ἔχουν τά πράγµατα, τότε
ἔχουµε νά κάνουµε µέ ἀληθινή
γλωσσική ἀνεπάρκεια τῶν δηµι-
ουργῶν τοῦ προγράµµατος!

Στήν ἑνότητα 4.2 τῆς Β΄ λυκείου,
ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «µῦθος», µε-
ταξύ ἄλλων περιλαµβάνονται καί
τά ἑξῆς: «Οἱ µαθητὲς νὰ ἀντιλαµ-
βάνονται τὴ σχέση µύθου, λόγου
στὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ σὲ ἄλλες
θρησκεῖες [�] διακρίνουν τὴν πα-
ραβολικὴ καὶ προφητικὴ διήγηση
ἀπὸ τὴ µυθικὴ»20. Ὅπως γίνεται
ἐδῶ ἀντιληπτό, πρόθεση τῶν δη-
µιουργῶν τοῦ προγράµµατος εἶναι
νά καταδειχθεῖ ἡ διαφορά τῆς µυ-
θολογίας ἀπό τόν παραβολικό καί
τόν προφητικό λόγο. Ἀρκετά σω-
στή ἐπιδίωξη. Ὅµως γιατί τοποθε-
τεῖται ὡς θέµα τῆς ἑνότητας ὁ ὅρος
«µῦθος»; Ποιά ἡ σηµασία του γιά
τή ζωή µας ὡς ὀρθοδόξων χρι-
στιανῶν; Προφανῶς καµµία. ∆ιότι
ὡς γνωστόν, οἱ θρησκεῖες εἶναι
ἀναγκασµένες νά χρησιµοποιοῦν
τόν µῦθο, δηλαδή διήγηση φαντα-
στική καί ὅλως ἀναληθῆ, ἀφοῦ δέν
πρεσβεύουν ἀληθῆ πίστη καί
µέσῳ αὐτῶν δέν ἀποκαλύφθηκε ὁ
ἕνας καί ἀληθής τριαδικός Θεός.
Τίθεται δηλαδή ὡς τίτλος καί κυ-
ρίαρχο θέµα τῆς ἑνότητας ἡ µάταιη
ἐπιδίωξη τῶν θρησκευµάτων καί
ὄχι ἡ ἀληθής διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Στήν ἑνότητα 5.4 τῆς Β΄ λυ-
κείου, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «συγ-
χώρηση», στή στήλη «προσδο-
κώµενα µαθησιακά ἀποτελέσµα-
τα», διαβάζουµε, ὅτι ἐπιδιώκεται
«οἱ µαθητὲς νὰ ἀναλύουν µὲ θεο-
λογικοὺς ὅρους τὴ συγχώρηση
στὸν Χριστιανισµὸ καὶ σὲ ἄλλες
θρησκεῖες». Ἐπίσης στή στήλη
«µέθοδος – δραστηριότητες» δια-
βάζουµε τή φράση «Ἡ συγχώρη-
ση στὸν χριστιανισµὸ καὶ στὶς θρη-
σκεῖες» καί τή φράση «ἀξιολόγη-
ση τῶν θέσεων τοῦ Χριστιανισµοῦ
καὶ τῶν θρησκειῶν γιὰ τὴ συγχώ-
ρηση»21. Ἀπό τά ἀνωτέρω δέν
προκύπτει διάκριση µεταξύ ἀλη-
θοῦς συγχωρήσεως, ἡ ὁποία χο-
ρηγεῖται ὑπό τῆς θείας χάριτος καί
ἀγωνιώδους ἀλλ᾽ ἀκάρπου ἀνα-
ζητήσεως τῆς συγχωρήσεως, διό-
τι ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται ἔξω ἀπό
τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε
γίνεται νύξη περί ἀπάτης ἤ ψευ-
δαισθήσεως, ἡ ὁποία παρουσιά-
ζεται ὡς συγχώρηση ἐντός τῶν
αἱρέσεων καί τῶν θρησκευµάτων,
ἀφοῦ ἡ θεία χάρις λείπει παν-
τελῶς ἀπό αὐτά.

Συχνή εἶναι στό ὑπό ἐξέταση
πρόγραµµα ἡ θεώρηση τῆς

Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς µιᾶς ἐκ τῶν
θρησκειῶν. Πλεῖστα ὅσα φαινό-
µενα ἐξετάζονται «στόν χριστια-
νισµό καί σέ ἄλλες θρησκεῖες».
Ἡ διατύπωση αὐτή δέν ἀπαντᾶται
µία καί µόνη φορά στό πρόγραµ-
µα22, γι᾽ αὐτό καί δέν ὑπάρχει πε-
ριθώριο γιά ἄλλου εἴδους ἑρµη-
νεῖες. Ἀποκλείεται δηλαδή νά ὀφεί-
λεται σέ τυχαῖο σφάλµα, πρόκειται
ἑποµένως γιά συνειδητή ἐπιλογή
τῶν δηµιουργῶν τοῦ προγράµµα-
τος: ἡ µία ἁγία καθολική καί ἀπο-
στολική Ἐκκλησία δέν παρουσιά-
ζεται ὡς σῶµα Χριστοῦ, ἀλλά ὡς
µία ἀπό τίς θρησκεῖες τοῦ κόσµου,
δηλαδή ὡς δηµιούργηµα ἀνθρώ-
πων!

Τά θρησκεύµατα δέν ἐξετάζονται
πλέον ἀνεξάρτητα ὡς αὐθύπαρ-
κτα, ἀλλά πάντοτε ὡς ἀποτελοῦντα
µέρη χριστιανικῶν θεολογικῶν θε-
µάτων. Ἡ τακτική αὐτή, ἡ ὁποία
µάλιστα ἐπιχειρεῖται νά ἐπιβληθεῖ
στό δηµοτικό, στό γυµνάσιο, ἀλλά
καί στό λύκειο, εἶναι ἄκρως ἐπικίν-
δυνη. Ὅπως εἴδαµε καί ἐξετάζον-
τας ἀναλυτικά τά διάφορα µέρη τοῦ
προγράµµατος, εἶναι δυνατόν νά
ὁδηγήσει τούς ὀρθοδόξους χρι-
στιανούς µαθητές στήν παρεξήγη-
ση, ὅτι ἐπειδή τά θρησκεύµατα
πάντοτε συνεξετάζονται µέ τήν
ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί
ζωή, ἄρα καί ταυτίζονται καί νά τούς
παρασύρει ἔτσι στόν συγκρητισµό.

Ἡ τακτική αὐτή τῆς µή αὐτοτε-
λοῦς διδασκαλίας τῶν θρησκευ-
µάτων, ἀλλά τῆς συνεξετάσεώς
τους µέ χριστιανικά θέµατα, µερι-
κές φορές µάλιστα καί τῆς συγχύ-
σεώς τους µέ αὐτά, πιστεύουµε
πώς δέν θά ἱκανοποιοῦσε ἐν τέλει
κανένα. Ὁ κάθε ὀρθόδοξος χρι-
στιανός ἔχει λόγους νά ἀντιτίθεται
πρός αὐτήν, διότι ἀποτελεῖ νόθευ-
ση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς
παιδείας. Οἱ δέ πιστοί τῶν δια-
φόρων θρησκευµάτων, πι-
στεύουµε πώς, θά εἶχαν κάθε
λόγο νά εἶναι δυσαρεστηµένοι,
ἀφοῦ οἱ θρησκεῖες τους δέν πα-
ρουσιάζονται ὡς αὐθύπαρκτες
καί ἀνεξάρτητες, ἀλλά πάντοτε
ὡς συνδεόµενες µέ κάποιο θέ-
µα ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θε-
ολογίας!

Καί γιά νά µή προβληθεῖ γιά
ἄλλη µία φορά ὁ κάτι παραπάνω
ἀπό ἀφελής ἰσχυρισµός, ὅτι αὐτοῦ
τοῦ εἴδους τά προγράµµατα ἀπευ-
θύνονται σέ ὅλους τούς µαθητές
ἀνεξαρτήτως θρησκεύµατος καί θά
κατορθώσουν νά τούς φέρουν
ὅλους στό ἴδιο µάθηµα, ἐπαναλαµ-
βάνουµε ἕνα ἐπιχείρηµα τό ὁποῖο
ἐπανειληµµένως τό ἔχουµε δηµο-
σιεύσει, ἀλλ᾽ οὐδέποτε ἐλήφθη ὑπ᾽
ὄψη, µολονότι κανένας δέν ἦταν σέ
θέση νά τό ἀνασκευάσει: ὁ ἑτερό-
δοξος καί ὁ ἑτερόθρησκος γονέας
καί µαθητής δέν νοιάζονται γιά τό
πολυθρησκειακό µάθηµα, θέλουν
µάθηµα τό ὁποῖο θά τούς διδάσκει
ἀποκλειστικά τή δική τους πίστη καί
ἐφ᾽ ὅσον δέν τό ἔχουν, θά ἐξακο-
λουθήσουν νά ἀπαλλάσσονται καί
ἀπό τό ὀρθόδοξο χριστιανικό καί
ἀπό τό πολυθρησκειακό. Ἑποµέ-
νως, πειραµατισµοί ὅπως τό πρό-
γραµµα θρησκευτικῶν δηµοτικοῦ -
γυµνασίου τῶν ἐτῶν 2011/14 καί τό
ὑπό ἐξέταση πρόγραµµα θρη-
σκευτικῶν λυκείου τοῦ 2015 µόνο
ἀναστάτωση εἶναι σέ θέση νά φέ-
ρουν.

Καί ἐπειδή στό ὑπό ἐξέταση
πρόγραµµα δέν ἀναφέρεται
καµµία συγκεκριµµένη θρη-
σκεία, ἀλλά γενικά καί ἀόριστα
οἱ «ἄλλες θρησκεῖες», εἶναι ἐν τέ-
λει ἀσαφές σέ ποιό βαθµό θά
προχωρήσει ἡ ἀνάµειξη πολυ-
θρησκειακῶν θεµάτων µέ ὀρθό-
δοξα χριστιανικά. Ἐάν κρίνουµε
ἀπό τήν ἀπόπειρα ἡ ὁποία ἔχει
ἤδη γίνει στό προαναφερθέν πρό-
γραµµα δηµοτικοῦ καί γυµνασίου,
τότε ὁ χριστιανός ὀρθόδοξος µα-
θητής θά ἔχει σέ κάθε ἑνότητα νά
ἀντιµετωπίσει ἀπό πέντε ἕως ἑπτά
θρησκεύµατα, ἱκανά ἀνά πᾶσαν
στιγµήν νά τόν ὁδηγήσουν σέ πλή-
ρη ψυχοπνευµατική σύγχυση!
Σηµειώσεις:

17. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ.
2633. 18. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω. 19. Ἔνθ᾽
ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2638. 20. Ἔνθ᾽
ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2646. 21. Ἔνθ᾽
ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2653. 22. Ἔνθ᾽
ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2601, 2602,
2605, 2606, 2611, 2612, 2619, 2621,
2628, 2629, 2631, 2633, 2635, 2638,
2640, 2643, 2645, 2646, 2648, 2650,
2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656,
2658, 2661, 2662, 2663, 2665.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Ἀρσενίου

ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

11. ∆ιαφύλαξις τῆς ἡσυχίας
Τὸ ἐξωτερικὸ περιβάλλον ἐπηρε-

άζει τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Οἱ θόρυ-
βοι, ἡ πολυκοσμία καὶ οἱ ποικίλες
ἐπαγγελματικὲς δραστηριότητες σὲ
μερικὲς περιπτώσεις κάνουν τὴ ζωὴ
ἀνυπόφορη.

Ἀλλὰ καὶ σὲ ἐρημικὲς περιοχὲς
παρουσιάζονται δυσκολίες. Μπορεῖ
γιὰ παράδειγμα νὰ μὴ ὑπάρχουν

ἀδιάκοποι θόρυβοι, ὅμως ἐνοχλοῦν
πολὺ οἱ μηχανές, ποὺ δουλεύουν στὸ
δάσος γιὰ τὴν κοπὴ τῶν δέντρων, οἱ
δυνατοὶ ἄνεμοι, τὰ κύματα τῆς θά-
λασσας, τὸ κόασμα τῶν βατράχων
σὲ μιὰ λίμνη, οἱ συχνὲς πτήσεις
ἀεροπλάνων, ἡ παρουσία ζώων, τὰ
κοσμικὰ κέντρα ποὺ λειτουργοῦν τὴ
νύχτα, ἡ παρουσία τουριστῶν καὶ ἡ
ἐμφάνιση περίεργων, οἱ ὁποῖοι μόνο
ἀπαιτήσεις ἔχουν, χωρὶς νὰ σέβονται
τὸν τόπο ποὺ ἐπισκέπτονται κ.λπ.

Ὅσο προοδεύει κανεὶς στὴν πνευ-
ματικὴ ζωὴ καὶ γεύεται τὴ γλυκύτητα
τῆς προσευχῆς, τόσο ἐνοχλεῖται ἀπὸ
τοὺς θορύβους. Βέβαια πολλὲς φο-
ρές, ὅταν εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀπαλλα-
γεῖς ἀπὸ αὐτούς, τοὺς συνηθίζεις καὶ

προσπαθεῖς νὰ τοὺς ξεπεράσεις.
Τὴν ἐσωτερική σου ὅμως ἡσυχία
εἶναι ἀδύνατο νὰ τὴν ἐξασφαλίσεις.

Κάποτε ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος ἐπι-
σκέφθηκε ἕνα τόπο, ποὺ εἶχε
πολλὲς καλαμιές. Σκοπός του ἦταν
νὰ δεῖ ἐκεῖ τοὺς ἀσκούμενους μονα-
χούς. Ὅταν τοὺς συνάντησε, ἄκουσε
ἕνα ξαφνικὸ καὶ δυνατὸ θρόϊσμα καὶ
ρώτησε νὰ μάθει ἀπὸ ποῦ προερχό-
ταν. Οἱ πατέρες τοῦ ἀπάντησαν ὅτι
ἦταν ἀπὸ τὶς καλαμιές. Ὅταν φυσάει
ἄνεμος, ἀκούγεται αὐτὸς ὁ θόρυβος.
Καὶ ὁ ἀββᾶς τοὺς εἶπε ἐνοχλημένος:
«Ἀληθινά, ἂν ἕνας ἡσυχαστὴς ἀκού-
σει φωνὴ ἀπὸ ἕνα σπουργίτι, δὲν
ἔχει ἡ καρδιά του τὴν ἴδια ἡσυχία.
Πόσο πιὸ πολὺ θὰ συμβεῖ αὐτὸ μὲ
σᾶς, ποὺ ἔχετε τὸ θρόϊσμα αὐτῶν
τῶν καλαμιῶν;».

Στὴν ἐποχή μας ἀκόμα καὶ οἱ ἀνα-
χωρητὲς ἔχουν συνηθίσει τοὺς θορύ-
βους, τόσο τοὺς ἐξωτερικοὺς ὅσο καὶ
τοὺς ἐντὸς τοῦ κελιοῦ τους. Ἔχουν
ραδιόφωνα, κινητὰ τηλέφωνα, ὑπο-
λογιστές, μὲ τὰ ὁποῖα βλέπουν καὶ
ἀκοῦν πολλά. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα
τραγικό: χάνουν τὴν ἠρεμία τῆς
ψυχῆς τους! Ἡ ἔρημος δὲν τοὺς
ὠφελεῖ σὲ τίποτα.

* * *
12. Ἀνωφελὴς περιέργεια
Δὲν εἶναι λίγοι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ

ἐπισκέπτονται ἐνάρετους γέροντες
τυπικὰ καὶ ἀπὸ ἁπλῆ περιέργεια.
Χωρὶς πνευματικὴ προετοιμασία καὶ
ἐνδιαφέρον γιὰ κάτι ψυχωφελές.
Ἁπλῶς βάζουν στὸ πρόγραμμα τῆς
ἀδειανῆς τους ζωῆς καὶ αὐτὲς τὶς

ἐπισκέψεις, γιὰ νὰ διηγοῦνται μετὰ
τὶς ἐντυπώσεις τους. Αὐτὸ πολλὲς
φορὲς τὸ γνωρίζουν οἱ γέροντες καὶ
ἀρνοῦνται νὰ τοὺς δεχτοῦν, γιατὶ
ἐκτὸς τῶν ἄλλων διακόπτουν τὰ
πνευματικά τους καθήκοντα καὶ δέ-
χονται κοσμικὰ πράγματα, ποὺ δὲν
τοὺς ἀφοροῦν καὶ δὲν ἔχουν καμιὰ
ἀξία.

Μιὰ φορὰ ξεκίνησαν μερικοὶ μο-
ναχοὶ ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια νὰ
πᾶνε στὴ Θηβαΐδα, γιὰ νὰ προμη-
θευτοῦν λινάρι. Θέλησαν νὰ περά-
σουν καὶ ἀπὸ τὸν ἀββᾶ Ἀρσένιο, δο-
θείσης τῆς εὐκαιρίας. Ὅταν ἔφτα-
σαν στὸ κελί, ἐπικοινώνησαν μὲ τὸ
διακονητὴ τοῦ ἀββᾶ Ἀλέξανδρο καὶ
τοῦ εἶπαν τὴν ἐπιθυμία τους νὰ
δοῦν τὸ γέροντα, ἀφοῦ περνοῦσαν
ἀπὸ τὴν περιοχή τους. Μετέφερε ὁ

Ἀλέξανδρος στὸν ἀββᾶ Ἀρσένιο τὰ
σχετικὰ κι ἐκεῖνος τοῦ ἔδωσε τὴν
ἐντολή: «Δὲν πρέπει νὰ δοῦν τὸ
πρόσωπο τοῦ Ἀρσενίου, γιατὶ δὲν
ἦλθαν γιὰ μένα, ἀλλὰ γιὰ τὴ δου-
λειά τους. Καλοκάρδισέ τους καὶ
στεῖλε τους στὸ καλό, λέγοντάς
τους ὅτι ὁ γέροντας δὲν μπορεῖ νὰ
τοὺς συναντήσει».

Ἡ ἄρνηση τοῦ ἀββᾶ νὰ δεῖ τοὺς
ἐπισκέπτες του καὶ νὰ συνομιλήσει
μαζί τους εἶχε διπλὸ σκοπό. Ἀφ᾽
ἑνὸς νὰ ἀφυπνίσει τοὺς περίεργους
καὶ ἐμπορευόμενους μοναχούς, οἱ
ὁποῖοι πρωτίστως πρέπει νὰ ἀσχο-
λοῦνται μὲ πνευματικὰ θέματα καὶ
ἀφ᾽ ἑτέρου νὰ ἀποφύγει τὴν κατα-
πόνησή του ἀσχολούμενος μὲ μά-
ταια καὶ ἀνωφελῆ.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(2ον)
Ἔρευνα τοῦ φαινοµένου7
Κατά συνέπεια ἐπειδή ὑφίσταται

πιθανότητα νά µοῦ ζητηθεῖ ἀπό τή
«Σχολή Παντανάσσης» ἤ κάποιον
ἄλλο σχετικό της φορέα παρόµοιες
δραστηριότητες στόν ἱερό ναό πού
ὑπηρετῶ ἐν Κυρίῳ καί τήν αἴθουσα
τῆς Ἁγίας Μαρίνης, πραγµατοποί-
ησα αὐτή τήν ἔρευνα καί συνέλεξα
τά ἀκόλουθα κριτικά στοιχεῖα, τά
ὁποῖα θέτω στή διάθεση καί τήν κρί-
ση τῆς προϊσταµένης µου Ἀρχῆς:

Ἡ πνευµατική µητέρα τῆς «Σχο -
λῆς Παντανάσσης», τό ὄνοµα τῆς
ὁποίας κατά παραγγελία µνηµο-
νεύεται στούς ἱερούς ναούς εἶναι ἡ
κεκοιµηµένη Κωνσταντίνα Ζολώτα.

Στή «Σχολή» αὐτή συχνά ψάλ-
λουν στίς αἴθουσες τό «µεγαλυνά-
ριο» τῆς «θεοδόξαστης» αὐτῆς ἱδρύ-
τριας ὡς ἀκολούθως:
Μέγας κήρυκας ἐν τοῖς ἐσχάτοις,
ἔργον ἐδόξασας τῆς Θεοτόκου.
Τά θεῖα ρήματα τῆς οὐρανίου Βασι-
λείας μᾶς ἐδίδαξας καί τά εὐφρόσυ-
να τοῦ Παραδείσου μᾶς ἐφώτισας,
Κωνσταντίνα θεοδόξαστε Χριστόν
τόν Θεόν ἱκέτευε ὑπέρ τοῦ θείου
ἔργου σου.3

Μέ βάση τά «περίεργα,conflict»
αὐτά δρώµενα, πού ἐπισυµβαίνουν
στίς µητροπολιτικές περιφέρειες
ὅπου τυχόν δραστηριοποιοῦνται οἱ
σχετιζόµενοι µέ τήν ἀναφερόµενη
«Σχολή», προέβην σέ περαιτέρω
ἔρευνα καί διαπίστωσα τά ἀκόλου-
θα:

Α’). Ἡ ἀναφερθεῖσα µνηµονευό-
µενη κατά παραγγελία τῆς «Σχολῆς
Παντανάσσης», ἀπό πολλούς ἱερεῖς
µας «πνευµατική µητέρα» Κων-
σταντίνα Ζολώτα, ἔχει γράψει βιβλία
µέ περιεχόµενο θεολογικῶς λίαν
ἐπιεικῶς ἄκρως µετέωρο καί «ἐξω-
φρενικό» (ὅπως θά τό χαρακτήριζε
κάποιος εἰδικός ἤ µή), διατυπώνον-
τας συνοπτικά τήν ἀκόλουθη διδα-
σκαλία:

Συνοπτική διδασκαλία 
Κων. Ζολώτα

Οἱ ἄρχοντες, οἱ ἰθύνοντες τῆς
Ἐκκλησίας µας (ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς),
ἄφησαν τό ποίµνιο δίχως φροντίδα,
ξέπεσαν ἔτσι οἱ ἄνθρωποι καί κατά
συνέπεια

Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία ἐπέλεξαν
τή Ζολώτα, ὡς «Τέκνον τῆς Ὑπα-
κοῆς» νά ὀργανώσει τό Ἔργο τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας
πρός σωτηρίαν ὁλοκλήρου τῆς
ἀνθρωπότητος. Πῶς; 

∆ηµιουργώντας πάντα ἡ Ζολώτα
κατ᾿ ἐντολή τῆς Παναγίας «Ἀπολυ-
τρωτικές Σχολές» ἤ «Σχολές τῆς
Παντανάσσης», ἤ ἁπλῶς «Σχολές»,
µέ σκοπό νά συγκεντρώσει γυναι-
κεῖο κόσµο καί νά διδάξει ἐκεῖ τά θεῖα
ρήµατα, πού παρέδιδε ὁ ἴδιος ὁ Θε-
ός καί ἡ Παναγία στήν Κωνσταντίνα
καί τίς µαθήτριές της, νά φυτευθεῖ
νέα ἄµπελος, νέα κλήµατα καί µέ
θαύµατα, πού θά γίνονται σ᾿ αὐτές
τίς «Σχολές» της καί τόν κόσµο,

ὥστε νά ἐπέλθει ἔτσι ἡ σωτηρία ὁλο-
κλήρου τῆς ἀνθρωπότητος! (Οἱ πα-
ραποµπές ντοκουµέντα παρατίθεν-
ται ἀκολούθως).

Στίς «Σχολές» αὐτές, πού δηµι-
ούργησε ἡ Κ. Ζολώτα κατ᾿ ἐντολή
τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία κατέβηκε στή
γῆ ἐπί τούτου, τίς ἐπωνόµασε «θεο-
δίδακτες»4, «Ἱερά Σχολεῖα»5, «θε-
οτικά Σχολεῖα»6, «ἁγια σµένα»7,
«θεοσωτήρια Σχολεῖα»8( Σ᾿ αὐτά
ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔχει στήσει τόν τρισυ-
πόστατο θρόνο Του9, ἀπ᾿ ὅπου θά
ἐνεργήσει σηµεῖα καί τέρατα10!

Στίς «Σχολές» αὐτές, ἡ κεντρική
τῶν ὁποίων ἑστιάζεται στήν Πλάκα
τῶν Ἀθηνῶν, πλησίον τοῦ ἱεροῦ
ναοῦ τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, οἱ δέ
ὑπόλοιπες ἀλλαχοῦ, κυρίως Ἀττική
καί Κορινθία, ἀρχίζουν µέ τήν κανο-
νική Παράκληση πρός τήν Παναγία
καί στή συνέχεια ἐµφανίζουν ἀπό τά
σακίδιά τους σηµειωµατάρια ἀπαγ-
γέλλοντας, συνήθως µέ ὁµοιοκατα-
ληξία, τίς «γραφές» τους, ὅσα δηλα-
δή τούς ὑπαγόρευσαν ἱερά πρόσω-
πα (ἡ Παναγία συνήθως). Οἱ δρα-
στηριότητες αὐτές λαµβάνουν χώρα
ὧρες ἀφυπνίσεως (5η πρωινή) µέ
προσευχή καταγράφοντας αὐτά
πού κατέρχονται «ἄνωθεν». Τελει-
ώνουν µάλιστα τήν ἀνάγνωση τῶν
γραπτῶν τους µέ τήν «βαρυσήµαν-
τη» διαβεβαίωση, ὅτι «ἡ µανούλα ἡ
Παναγιά» ἤ κάποιο ἄλλο ἱερό πρό-
σωπο µίλησε, διά τοῦ στόµατός
τους. Αὐτά τά δρώµενα, ὅπως ἀντι-
λαµβάνεται ὁ στοιχειώδης νοῦς,
ἀνάγονται µᾶλλον στή σφαῖρα τῆς
ψυχιατρικῆς καί ἀπαιτοῦν σχετική
ἐνδελεχῆ προσέγγιση, γιατί συνεπά-
γονται δυνητικές ἐξωφρενικές ἐκφυ-
λιστικές παθολογίες.

Καί µέ «ξένες γλῶσσες»,
ἀλλοῦ7

Σέ µερικές ἄλλες ἐπωνοµαζόµε-
νες «τριαδικέςΣχολές», οἱ ὁποῖες
βρίσκονται σέ πολλά µέρη τῆς
Ἀττικῆς, ξεκοµµένες καί µή ἀναγνω-
ριζόµενες ἀπό τούς πιστούς τῆς Κ.
Ζολώτα, µιλάει στούς ὀπαδούς τους
ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί µέ ξένες ἀδιευκρί-
νιστες «γλῶσσες». Ἀναφέρονται
«ὁράµατα», «ἀποκαλύψεις» καί
ἄλλες ποικίλες διδαχές ὁλότελα ξε-
κοµµένες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία µας11, πού δίνουν τήν
ἐντύπωση παρακρουστικοῦ τύπου
ἐπιπολῆς αἱρετικῆς διεργασίας ἀπαι-
τώντας διαγνωστική προσέγγιση καί
δραστική ἀντιµετώπιση.

Ἀκολούθως, καταγράφονται λίγα
δειγµατοληπτικά ἀποσπάσµατα
ντοκουµέντα, πάντα αὐτούσια µέ τίς
σχετικές παραποµπές, ἀπό τίς δι-
δαχές τῆς πνευµατικῆς µητέρας τῶν
σηµερινῶν µαθητῶν καί µαθητριῶν
τῆς «Σχολῆς Παντανάσσης». Ἐπι-
πλέον, ἐπισηµαίνονται τυχόν παρα-
τηρήσεις ἤ σχόλια γιά τήν πληρέ-
στερη γνώση τῶν σχετιζόµενων µέ
τήν Κ.Ζ. (θά γίνεται ἀπό ἐδῶ πλέον
χρήση τοῦ ἀκρωνυµίου αὐτοῦ τῆς
Κων. Ζολώτα γιά συντοµία) καί τῆς
συνοδείας της:

Μιλάει ὁ Θεός καί λέει στήν Κ.Ζ.

τά ἑξῆς «βαρυσήµαντα»:
«Τέκνον µου ἀγαπητό, χαῖρε

καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὅτι σέ προσ -
 έλαβα ἐγώ ὁ Ἐπουράνιος Πα-
τήρ καί ἡ Ἀπολύτρια12 (ἡ Πανα-
γία) τοῦ κόσµου εἰς τό Θεοσωτή-
ριον ἔργον µας πρός ἀναγέννη-
σιν καί ἀνάπλασιν ὅλης τῆς
ἀνθρωπότητος τῆς διεφθαρµέ-
νης7»13.

Πῶς ὅµως θά γίνει ἡ «ἀνάπλασις
ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος τῆς διε-
φθαρµένης»; Γράφει ἐπ᾿ αὐτοῦ ἡ
Κ.Ζ. µέ λόγους ὡς προερχόµενους
ἀπό τήν Παναγία:

«7Νά ἀποτελέσητε νέαν κοι-
νωνίαν, µέ νέον πολιτικοθρη-
σκευτικόν σύστηµα7, καθ᾿ ὅτι ἡ
παλαιά (γενεά) θά φθαρῇ καί θά
ἐκλείψῃ ἀπό τήν γῆν, ὡς ἁµαρ-
τωλή καί σαπισµένη7»14. 

Χιλιαστικές αἱρέσεις7
Στή συνέχεια παρεισάγει ἡ Κ.Ζ.

διακηρύξεις πού θυµίζουν στοιχεῖα
τύπου χιλιαστικῆς αἵρεσης, τήν
ὁποία ἐπαναλαµβάνει πολλές φορές
στά βιβλία της15, ὡς ἑξῆς:

«7Αὐτά σᾶς ἀναµένουν καλά
Μου16 παιδιά, ἐφ᾿ ὅσον µείνετε
πιστά εἰς τά Σχολεῖα Μου7 Κατά
τήν ἔλευσιν τῆς Βασιλείας τοῦ
Χριστοῦ θά ἐπιτραπῆ νά ζοῦν οἱ
ἄνθρωποι ἐπί τῆς γῆς καί δύο καί
τρεῖς αἰῶνας7»17.
Σηµειώσεις:

3. Κων. Β. Κολοκυθᾶ «Κωνσταν-
τίνα Εὐθ. Ζολώτα Η ΑΡΧΟΝΤΙΣ-
ΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» ΑΘΗΝΑ
1999 Β´ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 40. 4.
Κων.Ζολώτα «Λόγοι τοῦ Οὐρανίου
Πατρός», σελ. 5,39. 5. Κων.Ζολώτα
«Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πατρός»,
σελ. 5,39. 6. Κων.Ζολώτα «Λόγοι
τοῦ Οὐρανίου Πατρός», σελ. 23. 7.
Κων.Ζολώτα «Λόγοι τοῦ Οὐρανίου
Πατρός», σελ. 121. 8. Κων.Ζολώτα
«Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πατρός»,
σελ. 140. 9. Κων.Ζολώτα «Λόγοι τοῦ
Οὐρανίου Πατρός», σελ. 11, 31. 10.
Κων.Ζολώτα «Λόγοι τοῦ Οὐρανίου
Πατρός», σελ. 137. 11. Εἰδικά γιά τίς
«Σχολές» αὐτές ἔχουν γίνει κατά
καιρούς στούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλη-
σίας καί τῶν Ἀθηνῶν πολλές ἀνα-
φορές μέ ἐμπεριστατωμένες ἐκπομ-
πές, ἀπό τόν π. Δανιήλ Γούβαλη, τόν
κ. Δημ. Κόκορη κἄ. 12. Ἐκείνη, πού
θά ἀπολυτρώσει τήν ἀνθρωπότητα
(παραμεριζομένου, ἔτσι, τοῦ Λυ-
τρωτοῦ). 13. Κων. Ζολώτα «Λόγοι
τοῦ Οὐρανίου Πατρός» σελ. 7. 14.
Τῆς ἰδίας, «Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτό-
κου» σελ. 20.  Ἔκδοσις «Ἀπολυτρω-
τικῆς Σχολῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου», Ἀθῆναι, 1984. 15. Κων. Ζολώ-
τα. «Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πατρός»,
σελ. 70.  Τῆς ἰδίας «Τά Εὐφρόσυνα»,
βιβλίο Α´ σελ. 8,23,46,123, καί σέ πά-
ρα πολλά ἄλλα σημεῖα. 16. Μιλάει
δῆθεν ἡ Παναγία πρός τίς «φωτι-
σμένες» διά τῆς γραφίδας τῆς Κων.
Ζολώτα. 17. Κων. Ζολώτα «Τά
Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου» σελ. 24.
Ἔκδοσις «Ἀπολυτρωτικῆς Σχολῆς»
1984.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Αἱ «φωτισμέναι»:
Φοιτοῦν εἰς «Σχολεῖα θεοτικά»

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

Ὁ μεγάλος ὁμολογητὴς καὶ συν   -
εργάτης τοῦ «Ο.Τ.» Φώτης Κόν-
τογλου ἔτυχε ἐπιμνημοσύνου
τιμῆς μὲ διοργάνωσιν ἡμερίδος
ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Ρεθύμνης, ἐπὶ τῇ
συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν
ἀπὸ τὴν ἐκδημίαν του τὴν 13ην
Ἰουλίου 1965. Συμφώνως πρὸς τὰ
«Ρεθυμνιώτικα Νέα» τῆς 17ης
Ἰουνίου 2015:

«Γιὰ τὴν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου
τοῦ Φώτη Κόντογλου ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὰ ἔργα τοῦ ἁγιογράφου ποὺ βρί-
σκονται σὲ ἐκκλησίες τῆς πόλης, µί-
λησε στὰ «Ρ.Ν.» ὁ Μητροπολίτης
Ρεθύµνου, Εὐγένιος. «Μὲ µεγάλη
χαρὰ ἡ µητρόπολή µας συνδιοργά-
νωσε µαζὶ µὲ τὴν Ἱστορικὴ καὶ Λαο-
γραφικὴ Ἑταιρεία Ρεθύµνης καὶ τὸν
σύνδεσµο ἱεροψαλτῶν τοῦ Νοµοῦ
Χανίων µία ἡµερίδα στὴν µνήµη τοῦ
µεγάλου ἁγιογράφου Φώτη Κόντο-
γλου µὲ ἀφορµὴ τὴν ἐπέτειο τῶν 50
χρόνων ἀπὸ τὴν κοίµησή του. Ὁ
Κόντογλου ὑπῆρξε ἕνας ἀριστοτέ-
χνης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἁγιογρα-
φίας, ἦταν ἕνας µεγάλος δάσκαλος,
ἕνας συγγραφέας ποὺ µᾶς ἄφησε
πολλὰ σπουδαῖα δείγµατα γραφῆς.
Ἔχει χαρακτηριστεῖ ἀπὸ πολλοὺς
ὡς ἀναµορφωτὴς τῆς ἐκκλησια-

στικῆς τέχνης. Ὁ Κόντογλου ἦταν
ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος ποὺ µᾶς γύρι-
σε στὶς ρίζες µας καὶ αὐτὸ τὸ µήνυ-
µα τὸ ἔχουµε ἀνάγκη σὲ τούτους
τοὺς δύσκολους καιροὺς ποὺ
ζοῦµε, στοὺς καιροὺς ποὺ ἡ λαίλα-
πα τῆς παγκοσµιοποίησης ἁλώνει
καὶ ἀλλοιώνει τὰ πάντα. Ἔχουµε
ἀνάγκη νὰ στρεφόµαστε στὶς ρί-
ζες µας, νὰ ξέρουµε τὶς ἀρχὲς καὶ
τὶς πηγὲς τοῦ ὀρθόδοξου πολιτι-
σµοῦ µας καὶ αὐτὴ τὴν αὐτοσυν -
ειδησία µας ἐν πολλοῖς τὴν
χρωστᾶµε στὸν Κόντογλου. Ἡ
παρουσίαση ποὺ ἔκανα στὴν ἡµερί-
δα ἀφορᾶ στὶς εἰκόνες τοῦ Κόντο-
γλου, ποὺ ἀποθησαυρίζονται σὲ
τρεῖς ναοὺς τῆς πόλης µας, στὸν
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὸ Ναὸ
τοῦ Ἁγίου ∆ιονυσίου Περιβολιῶν καὶ
στὸν Ναὸ τῶν Τεσσάρων Μαρτύ-
ρων» ἀνέφερε εἰδικότερα ὁ Μητρο-
πολίτης. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ
πρόεδρος τῆς Ἱστορικῆς Λαογρα-
φικῆς Ἑταιρείας Ρεθύµνης, ὁ Ν. Πα-
παδογιαννάκης ἐπεσήµανε ὅτι τὸ
ἔργο τοῦ Κόντογλου ἀποτελεῖ ὁρό-
σηµο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνία,
ἐκφράζοντας ταυτόχρονα τούς δε-
σµοὺς τοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ τῆς
Ὀρθοδοξίας. «Ἡ ἡµερίδα διοργα-
νώθηκε γιὰ τὰ 50χρόνια ἀπὸ τὴν

κοίµηση τοῦ Φώτη Κόντογλου θέ-
λοντας νὰ τιµήσουµε τὸ ἔργο του
ποὺ ἀναφέρεται στὴν ψαλτική, τὴν
λογοτεχνία καὶ τὴν ἁγιογραφία. Ὁ
Κόντογλου ἀποτελεῖ ἕνα ὁρόσηµο
στὴν νεοελληνικὴ λογοτεχνία ποὺ
µαζὶ µὲ τὸν Βενέζη καὶ τὸν Μυριβή-
λη ἀνήκουν στὸ µεταίχµιο ἀνάµεσα
στὴν γενιὰ τοῦ 30 καὶ τὴν προηγού-
µενή της. Ὄντες Μικρασιάτες ἐξέ-
φραζαν τὸ πνεῦµα τῆς Ρωµιοσύ-
νης, ποὺ εἶναι ἕνα δέσιµο τοῦ
Ἑλληνισµοῦ µὲ τὸ πνεῦµα τῆς
Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἐκφράστηκε
στοὺς µετὰ τὸ 1453, ὅπου ἐπικρα-
τεῖ τὸ πνεῦµα τῆς προσπάθειας δια-
τήρησης τῆς συνέχειας καὶ σύνδε-
σης µὲ τὸν λαϊκὸ πολιτισµὸ καὶ ταυ-
τόχρονης ἔκφρασης σεµνότητας καὶ
ταπεινότητας, ποὺ ἐκφράζεται καὶ
στὸν λαϊκότροπο λόγο τοῦ Κόντο-
γλου καὶ στὴν ἁγιογραφικὴ του δου-
λειά. Στὴ δουλειὰ του τονίζεται τὸ
δέσιµο ποὺ παρουσιάζεται στὴν
ἐπανάσταση τοῦ παλληκαριοῦ καὶ
ταυτοχρόνως τοῦ Ἁγίου. Προσπα-
θεῖ νὰ δείξει τὰ ὅρια µέσα στὰ ὁποῖα
κινεῖται ἡ ἀνθρώπινη ὑπόσταση. Τι-
µοῦµε, λοιπόν, τὸν Κόντογλου καὶ
πιστεύουµε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο
νὰ ξαναδιαβάσουµε τὰ ἔργα του
καὶ νὰ διδαχθοῦµε ἀπὸ αὐτά».

Ἐκδήλωσις εἰς Ρέθυµνον διὰ τὰ 50 ἔτη 
ἀπό τῆς ἐκδηµίας τοῦ Φωτίου Κόντογλου

Περί θλίψεων
«Καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες, ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονήν κα-

τεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἐλπίδα, ἡ δέ ἐλπίς οὐ
καταισχύνει»(Ρωμ ε΄ 3).

Ἡ ὠφέλεια πού προέρχεται ἀπό τίς θλίψεις εἶναι μεγάλη. Δύο χα-
ρακτηριστικά παραδείγματα ἀπό τόν Ἀββᾶ Ἰσαάκ καί τόν Ὅσιο Θε-
οδόσιο τόν Κοινοβιάρχη, μᾶς δείχνουν πόσο ἐπιθυμοῦσαν τίς θλίψεις
οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καί αὐτό γιατί οἱ Ἅγιοί μας ζοῦσαν στήν γῆ σκεπτόμενοι οὐράνια.
*  *  *

Κάποτε ἔπεσε ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ σέ σοβαρή ἀρρώστια καί ἔκανε πο-
λύ καιρό σέ αὐτή. Τοῦ ἔφτιαξε ἕνας ἀδελφός λίγο χυλό καί πρόσθε-
σε καί λίγα δαμάσκηνα. Ἀλλά ὁ γέροντας δέν ἤθελε νά φάη. Καί ὁ
ἀδελφός τόν παρακαλοῦσε, λέγοντας: «Πάρε λίγο, ἀββᾶ, γιά τήν
ἀρρώστια». Τότε τοῦ ἀπάντησε ὁ ἀββᾶς: «Σέ βεβαιώνω, ἀδελφέ, θά
ἤθελα νά κάνω σέ αὐτή τήν ἀρρώστια τριάντα χρόνια».

*  *  *
Ὅταν πλησίαζε ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος (11/1) νά ἀναχωρήση πρός Κύ-

ριον, τόν βρῆκε τόσο φοβερή ἀσθένεια, ὥστε ἦταν γιά ἕνα χρόνο κά-
τω βασανιζόμενος μέ πολλούς πόνους καί διαβρώθηκε τό δέρμα του
ἀπό τήν ἀδυναμία καί δέν ἔμεινε τίποτα παρά μόνον τά κόκκαλα.
Ποτέ του ὅμως δέν βαρυγγώμησε ὁ ἀείμνηστος οὔτε τεμπέλιασε κα-
θόλου, οὔτε κάποιον λόγο πικρό γογγυσμοῦ εἶπε, ἀλλά δόξαζε μεγα-
λόψυχα τόν Κύριο. Βλέποντας κάποιος μοναχός νά ὑποφέρη τόσο πο-
λύ, τοῦ εἶπε. «Κάμε, Πάτερ, πρός τόν Κύριο δέηση νά σέ γλυτώση,
ἀπό τήν φοβερή αὐτή ἀσθένεια». Ὁ Ἅγιος τόν κοίταξε λοξά καί τοῦ
εἶπε. «Μή λές τέτοια ἄπρεπα λόγια, ἐπειδή πολλές φορές μοῦ ἦλθε
τέτοιος ψυχοβλαβέστατος λογισμός καί γνώρισα ὅτι ἦταν ἀπό τόν δαί-
μονα. Τόν ἔδιωξα, ἐπειδή, ἀφοῦ ἀπόλαυσα πολλά καλά σέ αὐτή τήν
ζωή καί ἔγινα παντοῦ ὀνομαστός καί περίφημος, πρέπει νά κακοπα-
θήσω λίγο καί νά βρῶ παρηγοριά στήν ἄλλη τήν ζωή καί νά μή ἀκού-
σω τήν φοβερή ἐκείνη ἀπόφαση ὅπως ὁ πλούσιος «Ἀπέλαβες τά ἀγα-
θά σου ἐν τῇ ζωῇ σου».

*  *  *
Ἐπίσης ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει: «Πολλὲς φορὲς ἔρχονται ἀσθέ-

νειες, ἐπειδὴ τὸ ζητάει ὁ πονηρός. Γιατὶ δέχεται καὶ ἀποστέλλει ὁ φι-
λάνθρωπος Δεσπότης στὸν ἀγώνα ἕνα μεγάλο ἀνταγωνιστή τοῦ δια-
βόλου καὶ καθαιρεῖ τὴ μεγαλαυχία του μὲ τὴν καρτερικὴ ὑπομονὴ τῶν
δούλων του. Αὐτὸ μάλιστα διδαχτήκαμε ὅτι συνέβη στὴν περίπτωση
τοῦ Ἰώβ (Ἰὼβ 2, 6). Ἤ, αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ ὑποφέρουν μὲ καρτε-
ρία μέχρι τὸν θάνατο τὸν πόνο, φέρονται ἀπ᾽ τὸν Θεὸ καὶ ὡς ὑπό-
δειγμα γιὰ τοὺς μὴ ὑπομονετικούς. Ὅπως ὁ Λάζαρος, γιὰ τὸν ὁποῖο,
ἐνῶ πιεζόταν ἀπὸ τόσες πληγές (Λουκ. 16, 20), πουθενὰ δὲν ἀναφέ-
ρει ἡ Γραφὴ οὔτε ὅτι ζήτησε κάτι ἀπ᾽ τὸν πλούσιο οὔτε ὅτι ἦταν δυσ -
 αρεστημένος ἐξ αἰτίας τῆς καταστάσεώς του, γι᾽ αὐτὸ δὲν βρῆκε (ὁ
πλούσιος) τὴν ἀνάπαυση στὸν κόλπο τοῦ Ἀβραάμ, γιατὶ ἀπέλαβε τὰ
καλὰ στὴ ζωή του (Λουκ. 16, 22, 25). («ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ Β´»,
ἐρώτ. 55η).

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

Παρασκευῆς Ὁσιομάρτυρος
Μὲ µεγάλη συγκίνηση ὁ Θεόπνευστος Ἀπόστολος γράφει πρὸς τοὺς

Γαλάτες ὅτι τὰ πνευµατικὰ ἀγαθὰ δὲν προέρχονται ἀπὸ τὸν νόµο τῆς Πα-
λαιᾶς ∆ιαθήκης, “ἀλλ᾽ ἐξ ἐπαγγελίας”. Ὁ νόµος ἦταν ἁπλῶς ὁ παιδαγω-
γός. Ὅµως τώρα, δόξα τῷ Θεῷ, τὰ πράγµατα ἄλλαξαν, ἀφοῦ “ἐλθούσης
τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγὸν ἐσµέν”. Χαρᾶς εὐαγγέλια. Ἦλθε
πράγµατι ἡ νέα πίστις, ζοῦµε τὴν εὐλογηµένη κατάσταση τῆς χάριτος.
Εἴµαστε φωτόµορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν χρειαζό-
µαστε τὰ στενὰ πλαίσια τῆς παιδαγωγίας τοῦ νόµου.

Φυσικά, τὰ ὅσα διδάσκει τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον διὰ τοῦ Ἀπ. Παύλου,
ἔχουν νὰ κάµουν ὄχι µόνο µὲ τοὺς Γαλάτες, ἀλλὰ µὲ ὁλόκληρο τὸ Σῶµα
τῆς Ἐκκλησίας. Τώρα πλέον δὲν ἔχει τὴν ἀποκλειστικότητα ὁ Ἰσραήλ,
ἀλλὰ ὅλοι διὰ µέσου τῆς πίστεως στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ γίναµε καὶ εἴµαστε
υἱοὶ τοῦ Θεοῦ. Πῶς ἔγινε αὐτό; ∆ιὰ τοῦ βαπτίσµατος. “Ὅσοι γὰρ εἰς
Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε”, διασαλπίζει ὁ Ἀπόστολος.
Μάλιστα, τὸ Βάπτισµα εἰς τὸ ὄνοµα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπως τελεῖται µό-
νον ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας, εἶναι τὸ ἀπαραίτητο µυστήριο,
διὰ τοῦ ὁποίου γινόµαστε δεκτοὶ στὴν Ἐκκλησία ὅπως ἄλλοτε ἡ περιτοµὴ
ἦταν ἡ τελετὴ ποὺ ἐνσωµάτωνε αὐτὸν ποὺ τὴν ἐλάµβανε στὴν Ἰουδαϊκὴ
συναγωγὴ καὶ κοινωνία. Τὸ βάπτισµα λοιπὸν ἀντικατέστησε τὴν περιτο-
µή, εἰς τρόπον ὥστε ὅσοι βαπτίζονται ὁµολογοῦντες πίστη καὶ ὑπακοὴ
στὸν Χριστὸ ἀπολαµβάνουν ὅλα τὰ προνόµια καὶ πλεονεκτήµατα τῆς
Καινῆς ∆ιαθήκης, ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι διὰ τῆς περιτοµῆς ἀπολάµβαναν τὰ
προνόµια ποὺ παρεῖχε ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη. Ἐφ᾽ ὅσον λοιπὸν ἤδη ἰσχύει τὸ
χριστιανικὸ βάπτισµα, εἶναι περιττὲς οἱ διατάξεις τοῦ νόµου καὶ φυσικὰ ἡ
περιτοµή.

Ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγµή, ποὺ ὁ ἄνθρωπος δεχθεῖ τὸ βάπτισµα, ἐνδύεται τὸν
Χριστό. “Τοῦ Χριστοῦ τὸν τύπον καὶ τὴν ἰδέαν περιεβάλλεσθε· τῷ Χριστῷ
ἀφοµοιώθητε”, θὰ τονίσει ἱερὸς ἑρµηνευτής. Καὶ ὄντως διὰ τοῦ µυστηρίου
αὐτοῦ πραγµατοποιεῖται ἕνωσις ποὺ καθιστᾶ τοὺς βαπτιζόµενους ἕνα µὲ
τὸν Χριστό. Βαπτισθέντες, διὰ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως δεχθήκαµε καὶ τὸν
θάνατον αὐτοῦ. Συναποθάναµε µαζί του ὡς πρὸς τὴν ἁµαρτία καὶ νεκρώ-
θηκε ὁ ἐν ἡµῖν παλαιὸς ἄνθρωπος. Ὅπως δὲ ὁ Χριστὸς µετὰ τὸν θάνατόν
του ἀνέστη, ἔτσι καὶ ἐµεῖς ἐξερχόµεθα ἀπὸ τὴν κολυµβήθρα νέοι ἄνθρω-
ποι, ὥστε νὰ περιπατήσουµε πλέον “ἐν καινότητι ζωῆς” (Ρωµ. στ´ 3,4).

Αὐτὸ βεβαίως σηµαίνει βίον ἅγιον καὶ ζωή πληµµυρισµένη στὸ φῶς τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ πιστὸς πλέον ὀφείλει νὰ συµµορφώνεται ἀπολύτως πρὸς τὶς
ἐντολὲς τοῦ Κυρίου του. Ἐπάνω σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν βάση συνεχίζει τὸ
Ἀποστολικὸ κείµενο τὴν περίφηµη φράση, ποὺ τόσο ὁρισµένοι ἀδαεῖς καὶ
διεθνιστὲς παρερµηνεύουν, ὅτι “οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι
δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”.

Σὲ καµµία τῶν περιπτώσεων ὁ θεόπνευστος λόγος δὲν καταργεῖ τὰ
ἔθνη, οὔτε ἀπορροφᾶ τοὺς λαοὺς µέσα στὴν δίνη µιᾶς οἰκουµενιστικῆς καὶ
διεθνιστικῆς θεωρίας, ποὺ εἶναι πλέον γνωστὸ ἀπὸ ποῦ ἐκπορεύονται τὰ
τοιαῦτα κινήµατα καὶ οἱ ἀλλοπρόσαλλες δοξασίες µὲ δῆθεν χριστιανικὸ
µανδύα. Ναί, κοινὴ ἡ πίστις ὅταν αὐτὴ ἐνυπάρχει µέσα στὸ Σῶµα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλ’ οὐδέποτε ἰσοπέδωµα καὶ πολτοποίηση ποὺ
προετοιµάζουν τὴν ἄνοδο καὶ τὴν κυριαρχία ἑνὸς κέντρου ἐξουσίας µὲ ἕνα
παγκόσµιο πολιτικοθρησκευτικὸ δικτάτορα.

Τώρα πλέον ὁ Χριστὸς µᾶς ἔχει ἐξαγοράσει µὲ τὸ ἴδιο του τὸ αἷµα καὶ
εὐλογεῖ τοὺς λαοὺς καὶ τὰ ἔθνη ποὺ προσαρµόζουν τὴν ζωή τους στὸ Παν -
άγιο καὶ σωστικὸ θέληµά του. Ὑπάρχει ἐπ' αὐτοῦ ἀντίρρηση ὅταν βλέ-
πουµε τὸ πόσο εὐλογήθηκε τὸ Ἔθνος µας ὅταν αὐτὸ ἀκολουθοῦσε (ὅσο
ἀκολουθοῦσε) τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ πῶς ὁσηµέραι καταβαραθρώ-
νεται ἕνεκεν ἀθεΐας καὶ ἐφαρµοσµένης ἀπιστίας τῶν τελευταίων ἐτῶν;
Πράγµατι θλιβερὲς οἱ ἐξελίξεις καὶ τὰ ἀποτελέσµατα ὅσων περιφρονοῦν
τὸν Χριστὸ καὶ τὶς ἐντολές του καὶ δυστυχῶς ὅσων ἀρνοῦνται καὶ µολύ-
νουν τὸ βάπτισµα ποὺ ἔλαβαν καταντώντας διὰ τῆς ἀπιστίας χειρότεροι
τοῦ διαβόλου καὶ διὰ τῆς διαστροφῆς κτηνωδέστεροι καὶ αὐτῶν τῶν
κτηνῶν, τὰ ὁποῖα ἐπιτέλους παραµένουν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς φύσεώς
τους. 

Ἀλλ᾽ ἂς ἀποστρέψουµε τὸ πρόσωπο ἀπὸ τὰ παραρτήµατα τοῦ Ἅδου
καὶ µαζὶ µὲ τὴν Ἁγία Ὁσιοπαρθενοµάρτυρα Παρασκευὴ ἂς στρέψουµε
ὄµµατα καὶ καρδιὲς στὸν λατρευτὸ Κύριό µας Ἰησοῦν Χριστόν. Στὸν Λυ-
τρωτή µας ποὺ µᾶς ἐξαγόρασε, γιὰ νὰ λάβουµε τὴν υἱοθεσία. Αὐτὴ τὴν
υἱοθεσία ποὺ ὁ Θεὸς µᾶς εἶχε ὑποσχεθεῖ καὶ τὴν πραγµατοποίησε. Μάρ-
τυρες δὲ τούτης τῆς καταστάσεως εἶναι αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας.
Οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Καὶ ἕνας τέτοιος ἐκλεκτὸς καρπὸς εἶναι ἡ
Ἁγία Παρασκευὴ µὲ τὰ τόσα στέφανα ποὺ κοσµοῦν τὴν Ἁγίαν της κεφα-
λήν. Πόσο, ἀλήθεια, θὰ ἦταν διαφορετικὰ τὰ πράγµατα στὴν κοινωνία
µας, ἐὰν ὅλοι οἱ πιστοὶ καὶ ἰδίως οἱ νέες γυναῖκες παραδειγµατίζονταν ἀπὸ
τὴν µεγάλη αὐτὴ Ἁγία µας. Τέκνον τῆς Ρώµης, ἀλλ᾽ ἀνθὸς καὶ καρπὸς
ὁλοκλήρου τῆς στρατευοµένης Ἐκκλησίας καὶ Ἁγία ποὺ πρεσβεύει µὲ τὶς
ἐκλεκτὲς ψυχὲς στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἐβίωσε τὴν υἱοθεσία της καὶ γι᾽
αὐτὸ δὲν τὴν ἄγγιξε ὁ µακρὰν τοῦ Θεοῦ κόσµος. Βηµάτιζε στὴ γῆ, ἀλλὰ ὁ
νοῦς περιπολοῦσε τὸν οὐρανό. Ἡ δὲ νεανική της καρδιὰ εἶχε µεταβληθεῖ
σὲ ἕνα καµίνι, ποὺ ἔκαιε ὁ,τιδήποτε ἀντίθετο πρὸς τὸν Νυµφίο της Χριστὸ
καὶ φλογιζόταν γιὰ τὴν δόξα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν αὐθεντικὴ καὶ πάναγνη
ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς.

Ἑποµένως ἂς µὴ προβάλλουµε ἀδικαιολόγητες δικαιολογίες, ὅταν ψυ-
χραίνεται ὁ ἔνθεος ζῆλος µέσα µας.

Ὄχι πιὰ ἄλλος συµβιβασµός. Ὁ κρυστάλλινος λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ
φωτεινὲς µορφὲς µᾶς ἐνισχύουν καὶ εἴθε πάντοτε νὰ µᾶς καθοδηγοῦν. 

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης
καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος εἶχε
συμφωνήσει νὰ βοηθήση εἰς τὴν
προσπάθειαν, ἡ ὁποία λαμβάνει χώ-
ραν εἰς Κρήτην, νὰ ὑπάρχη ἀκτο-
πλοϊκὴ σύνδεσις τοῦ Ρεθύμνου, ὡς
ἰσχύει καὶ δι᾽ ἄλλας πόλεις. Εἶχε
ἀνοιχθῆ λογαριασμός, ὁ ὁποῖος ἔφε-
ρε καὶ τὸ ὄνομά του, διὰ νὰ διευκο-
λύνη.  Ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ζη-
τήσει νὰ ἐνημερώνεται διὰ τὰς κινή-
σεις τοῦ λογαριασμοῦ αὐτὸ δὲν ἔγι-
νε καὶ ἀπεφάσισε νὰ ἀποχωρήση. 

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημ. «Κρη-
τικὴ Ἐπιθεώρηση» τῆς 16ης Ἰουνίου
2015:

«Oκ. Πρόεδρε, Πληροφορήθηκα
ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἔπειτα ἀπὸ
αἴτηµά µου, τὴν κίνηση τοῦ λογαρια-

σµοῦ τῆς Ἑταιρείας σας, ὁ ὁποῖος
ἔχει ἀνοιχθεῖ στὸ ὄνοµά µου...
Ἐπειδὴ θεωρῶ, ἔχοντας δεσµευθεῖ
προσωπικὰ ἀπέναντι στοὺς καταθέ-
τες, ὅτι θὰ ἔπρεπε: α) νὰ ἐνηµερώνο-
µαι γιὰ τὴν κίνηση τοῦ λογαριασµοῦ
αὐτοῦ ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία σας, τὸ
ὁποῖο δὲν γίνεται καὶ β) νὰ ἔχω γνώ-
ση γιὰ τὶς ἀναλήψεις χρηµατικῶν
ποσῶν ποὺ πραγµατοποιοῦνται
κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστηµα,
ποὺ ἐπίσης δὲν γίνεται ἀπὸ µέρους
σας, καὶ σᾶς ἐπισυνάπτω τὸ σχετικὸ
παραστατικό, σᾶς δηλώνω ὅτι δὲν
ἐπιθυµῶ πλέον νὰ ὑπάρχει τὸ ὄνοµά
µου στὸ λογαριασµὸ αὐτὸ καὶ σᾶς
ζητῶ νὰ προβεῖτε ἐντὸς τῶν προσ -
εχῶν ἡµερῶν στὶς ἀπαραίτητες ἐνέρ-
γειες γιὰ τὴ διαγραφή του καὶ νὰ µὲ
ἐνηµερώσετε σχετικὰ µὲ ἔγγραφό
σας».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ρεθύµνης
ἀποσύρεται ἀπὸ τὴν Cretan Ferries
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Εἶναι ἀλήθεια, καλοί μου
φίλοι, πὼς σὲ κάθε ἐποχὴ
ὑπῆρχαν καὶ οἱ νέοι ἐκεῖνοι ποὺ
συμπεριφέρονταν μὲ τρόπο προ-
βληματικό. Τὸ «παιδὶ - φρικιὸ»,
ὅπως κάποιοι θέλουν νὰ λένε,
ναί, ὑπῆρχε σὲ κάθε ἐποχή.
Πρόκειται, κατὰ τὸ κοινῶς
λεγόμενο, γιὰ τοὺς περιθωρια-
κοὺς νέους. Τὸ κακὸ ὅμως εἶναι
ὅτι τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὸ
«κοινωνικὸ περιθώριο» ὄχι μόνο
αὐξάνει, ἀλλὰ καὶ «ἐμπλουτίζε-
ται» κάθε φορὰ ὅλο καὶ μὲ νέες
κατηγορίες. Μιὰ τέτοια κατη-
γορία, ἐντελῶς σύγχρονη, εἶναι
καὶ οἱ λεγόμενοι «Χικικομόρι»!
Ποὺ βρίσκεται μὲν κάπου μα-
κρυὰ στὸ ἐξωτερικό, ὡστόσο
ὅμως, ὅλο καὶ μᾶς πλησιάζει,
ὅλο καὶ θέλει νὰ μᾶς ἀγγίξει.
Καὶ γίνεται, ἔτσι, πρόβλημα τῆς
κοινωνίας, τῆς οἰκογένειας, τῆς
πατρίδας μας. Ὅλο καὶ γίνεται
μιὰ ἀπειλὴ γιὰ ὅλους μας! Στ’
ἀλήθεια, τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει;
Ἂς τὸ δοῦμε…

Τὶ εἶναι οἱ «Χικικοµόρι»;
Χικικοµόρι (Xikikomori) ἀποκα-

λοῦνται οἱ νεαροὶ ἐκεῖνοι Ἰάπωνες,
οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νὰ βγοῦν ἀπὸ
τὰ δωµάτιά τους κι εἶναι ἀπο-
συρµένοι ἀπὸ τὴ ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ
ἡ λέξη αὐτὴ (Χικικοµόρι) σηµαίνει
«ἀναχωρητές»!

Ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸ σχολεῖο
τους καὶ φθάνουν νὰ φοβοῦνται τὶς
συναναστροφὲς µὲ τοὺς ἄλλους
ἀνθρώπους, ἀκόµη καὶ µὲ τοὺς
φίλους καὶ τὴν παρέα τους, ποὺ καὶ
αὐτοὺς τοὺς ἐγκαταλείπουν ὁριστικά.
∆ὲν ἔχουν ἐπαφὴ ἀκόµη καὶ µὲ τοὺς
γονεῖς καὶ τὰ ἀδέλφια τους! ∆ὲν
µιλᾶνε σὲ κανένα! Γιὰ νὰ ἀποφύγουν
µάλιστα τὴν οἰκογένειά τους κοι-
µοῦνται τὴν ἡµέρα καὶ µένουν ξάγρυ-
πνοι ὅλη τὴ νύχτα! Συµπεριφέρονται
σὰν µικρὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν ἐγκατα-
λειφθεῖ σ’ ἕνα σκοτεινὸ δάσος!

Ὁ ἐγκλεισµὸς στὰ δωµάτια τους
ἀρχίζει ἀπὸ 6 µῆνες καὶ µπορεῖ νὰ
φθάσει σὲ πολλὰ χρόνια! Πολλοὶ µι-
λοῦν καὶ γιὰ πάνω ἀπὸ µιὰ δεκαετία!

Κατὰ τὸν ψυχίατρο Ταµάκι Σάϊτο,
ποὺ µελέτησε τὸ φαινόµενο, οἱ πε-
ρισσότεροι ἀνήκουν στὴ µεσαία τάξη,
εἶναι σχεδὸν πάντοτε ἀγόρια, ἡ δὲ
ἡλικία κατὰ τὴν ὁποία ξεκινοῦν τὴν
κοινωνική τους ἀποµόνωση εἶναι τὰ
15 χρόνια. Ἡ δὲ µέση ἡλικία τους ἔχει
αὐξηθεῖ ἀπὸ τὰ 21 στὰ 22 χρόνια!

Ὑπολογίζεται ὅτι οἱ Χικικοµόρι
στὴν Ἰαπωνία ὑπερβαίνουν τὸ 1
ἑκατ, ἄτοµα (ἄλλοι µιλοῦν γιὰ 1,6
ἑκατ.) δεδοµένου ὅτι καµµιὰ οἰκο -
γένεια δὲν βγάζει τὸ πρόβληµα αὐτὸ
πρὸς τὰ ἔξω. Πάντως σύµφωνα
µὲ ἔρευνα τοῦ 2012 τὸ 1,2% τῶν
ἀνδρῶν τῆς Ἰαπωνίας ἡλικίας 20
- 50 ἐτῶν, πέρασε τουλάχιστον
ἕνα ἑξάµηνο τῆς ζωῆς του ὡς 7
Χιχικοµόρι!

Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἀσχολία αὐτῶν

τῶν ( ἐρηµιτῶν; Ἡ τηλεόραση, τὰ
βιντεοπαιχνίδια, τὸ διαδίκτυο καὶ
τὰ κόµικς. Τὰ ὁποῖα τὶ κάνουν
στὸ τέλος; Τροφοδοτοῦν καὶ
αὐξάνουν τὸ ὅλο πρόβληµα τῆς
κατάθλιψης, ποὺ ἀντιµετω πί -
ζουν! Κάποιοι κοιτάζουν ἁπλῶς τὸ
κενό, ἐνῶ ἄλλοι χτυποῦν τὶς γροθιές
τους στοὺς τοίχους!

Τὰ ἀρνητικὰ συναισθήµατα ποὺ
(µονίµως) νοιώθουν τοὺς ὁδηγοῦν
ἀκόµη καὶ στὴν ὀργάνωση ὁµα-
δικῶν αὐτοκτονιῶν στὸ διαδίκτυο ἢ
καὶ στὴν πρόκληση ἐπεισοδίων σὲ
δηµόσια κτίρια µὲ τὴν κατοχὴ
ὅπλων!

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ
ποὺ εἶπε ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς:

«Ἄρχισα νὰ ἐπιρρίπτω εὐθύνες
στὸν ἑαυτό µου ὅταν ἐγκατέλειψα τὸ
σχολεῖο. Ἡ πίεση ξεκίνησε τότε. Στα-
διακὰ ἄρχισα νὰ φοβᾶµαι νὰ βγῶ
ἔξω καὶ νὰ συναντήσω τὸν κόσµο.
Καὶ µετά, ἁπλῶς δὲν µποροῦσα νὰ
βγῶ πιὰ ἀπὸ τὸ σπίτι. Μέσα µου
πάλευαν ἕνα σωρὸ ἀρνητικὰ συν -
αισθήµατα. Ἡ ἐπιθυµία νὰ βγῶ ἔξω,
ἡ ὀργὴ κατὰ τῆς κοινωνίας καὶ τῶν
γονιῶν µου, ἡ λύπη γιὰ τὴν
κατάστασή µου, ὁ φόβος γιὰ τὸ τὶ θὰ
συνέβαινε στὸ µέλλον καὶ ἡ ζήλια
κατὰ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ζοῦν κα-
νονικὲς ζωές».

Ὡς φαινόµενο ἄρχισε νὰ παρατη-
ρεῖται στὴν Ἰαπωνία ἀπὸ τὰ µέσα
τῆς δεκαετίας τοῦ ’90. Ἔφθασαν νὰ
τοὺς ἀποκαλοῦν «χαµένη γενιὰ τῆς
Ἰαπωνίας»!

Ἡ ἐπέκταση
τοῦ φαινοµένου

στὸν κόσµο
Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι τὸ φαινόµε-

νο αὐτὸ εἶναι καθαρὰ Ἰαπωνικό.
Γιατὶ βάσει, λέει, τοῦ «Μπουσίντο»,
δηλαδὴ τοῦ Κώδικα τιµῆς τῶν Σα-
µουράϊ, ποὺ ἐπηρεάζει σὲ µεγάλο
βαθµὸ τὴ σκέψη τῶν Ἰαπώνων, τὸ
δικαίωµα τῆς αὐτοαποµόνωσης
εἶναι τὸ βασικότερο καὶ ἱερότερο
ὅλων. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ συγγενεῖς τῶν
Χικικοµόρι ἀποδέχονται µὲν τὴν
κατάσταση αὐτὴ ὡς πρόβληµα, ὄχι
ὅµως καὶ ὡς τόσο κακό! Ἡ ἀντίλη-
ψη αὐτὴ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα νὰ
εὐνοεῖ τελικὰ πολὺ τὴν ὅλη ἐπέκτα-
ση τοῦ φαινοµένου.

Ἐπιπλέον ἡ κοµφουκιανὴ κουλ-
τούρα τῶν χωρῶν αὐτῶν εὐνοεῖ
πολὺ τὰ πράγµατα, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ
φαινόµενο εἶναι διαδεδοµένο πλέον
καὶ στὴν Κορέα.

Στὸν ὑπόλοιπο κόσµο τὸ φαι -
νόµενο διαδίδεται καὶ µὲ ἄλλους
τρόπους. Καὶ συγκεκριµένα µὲ τὴν
µαζικὴ γιαπωνέζικη κουλτούρα, ἡ
ὁποία ἔχει εἰσχωρήσει παντοῦ. Στὴ
λογοτεχνία, στὰ κόµικς (τὰ ἀποκα-
λούµενα manga), στὰ βιντεο-
παιχνίδια, στὸν κινηµατογράφο, στὸ
διαδίκτυο κ.λπ.

Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ φαινόµενο αὐτὸ κα-
ταγράφεται ἤδη στὶς ΗΠΑ, σὲ χῶρες
τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς, στὴ Βρετ-

τανία, στὴ Γαλλία, στὴν Ἱσπανία,
στὴν Ἰταλία.

Μάλιστα στὸ 46ο ἐθνικὸ συνέδριο
τῆς Ἰταλικῆς Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας,
ποὺ ἔγινε τὸ 2013 στὸ Μιλάνο ἀνα-
κοινώθηκε ὅτι, τὸ πρόβληµα ἀγγίζει
ἤδη τὸ 3-11% τῶν Ἰταλῶν ἡλικίας
15-40 ἐτῶν.

Ἐπιπλέον ἐπισηµάνθηκε στὸ
συνέδριο αὐτὸ πώς, στὶς δυτικὲς
κοινωνίες ἡ ἀντίστοιχη παθολογία
ἐµφανίζεται κυρίως ὡς συνδυασµὸς
τῆς ἀποµόνωσης στὸ σπίτι µὲ µιὰ
παθολογικὴ ἐξάρτηση ἀπ’ τὸ
διαδίκτυο, τὰ διαδικτυακὰ παιχνίδια
καὶ τὸν διαδικτυακὸ τζόγο. Τέλος
παρατηρήθηκε πὼς σὲ ὅλα αὐτὰ
συµπεριλαµβάνεται καὶ ἡ ἀνορεξία,
ἡ ἀκραία ἐπιθετικότητα, ἡ µικροπα-
ραβατικότητα καὶ ἡ χρήση ἐξαρτη-
σιογόνων οὐσιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν
µιὰ ἰδιόµορφη ἐκδήλωση ἑνὸς
ἀνάλογου κοινωνικοῦ φαινοµένου.

Ἑποµένως τὰ πράγµατα δὲν εἶναι
καθόλου ἁπλὰ καὶ δὲν συµβαίνουν
κάπου στὴν µακρινὴ (ἄπω) ἀνα-
τολή.

Ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες;
Οἱ ἀπόψεις εἶναι πολλές. Κατὰ

τοὺς εἰδικοὺς οἱ κυριότερες αἰτίες
εἶναι ἡ παρενόχληση καὶ ὁ δηµό -
σιος ἐξευτελισµὸς ποὺ δέχεται ἕνα
παιδὶ ἀπὸ τοὺς συµµαθητές του,
µιὰ ἐρωτικὴ ἀπογοήτευση, ἡ κατά -
θλιψη ἀπὸ διάφορες αἰτίες κ.λπ.

Πῶς δὲν θὰ γίνουµε
Χικικοµόρι;

Παιδιὰ κλεισµένα στὸ καβούκι
τους, ἀνίκανα νὰ ξεµυτίσουν, κολ-
ληµένα σ’ ἕνα ὑπολογιστὴ καὶ τὴν
ἧττα στὰ µάτια, δὲν πρόκειται νὰ
γίνουν ὅσοι ζοῦν ὅπως θέλει ὁ
Χριστός. Ὅσοι κλείνουν τὰ αὐτιά
τους στὶς σειρῆνες τῆς ἐποχῆς, ὅσοι
ἔχουν ἀνώτερους προσανατολι-
σµοὺς καὶ στόχους, ὅσοι λένε ΟΧΙ,
σταθερὰ ΟΧΙ, σὲ ὅλες τὶς προ κλή -
σεις. 

Ὁ Χριστὸς δὲν µᾶς ἀποσύρει
ποτὲ ἀπὸ τὴ ζωή. Ἀντίθετα µὲ τὸν
Χριστὸ ζοῦµε ἀληθινά, γιατὶ εἶναι ἡ
ἴδια ἡ Ζωή. Κοντὰ στὸ Χριστὸ δὲν
ὑπάρχουν «χαµένες γενιὲς», οὔτε
πρόσωπα ἡττηµένα, ἀλλὰ µονάχα
ἁγιασµένες γενιὲς καὶ µορφὲς χαρι-
τωµένες. 

Ποῦ καταλήγουµε;
Οἱ φυσιοδίφες, παιδιά, λένε γιὰ

τὸν ἀσπάλακα (κοινῶς τυφλοπόντι-
κα) πὼς ὅλη του τὴ ζωὴ τὴν περνᾶ
µὲ ἐντελῶς κλεισµένα τὰ µάτια στὰ
ὑπόγεια καὶ τὶς τρύπες ποὺ σκάβει
µέσα στὴ γῆ. Μιὰ φορὰ καὶ µόνο
ἀνοίγει τὰ µάτια του, λίγο πρὶν
πεθάνει. Καὶ τότε διαπιστώνει τὴν
ἄθλια κατάστασή του! ∆υστυχῶς
ἐκεῖ µᾶς ὁδηγεῖ ἡ ἁµαρτία καὶ οἱ
συνθῆκες τῆς ἁµαρτίας. Τώρα
αὐτὲς λέγονται «χιχικοµόρι», αὔριο
πῶς; Ἐξαρτᾶται πότε θὰ ἀνοίξουµε
τὰ µάτια µας(

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὸ Ἡνωµένο Βασίλειο 
τῶν παράταιρων λαῶν 

καὶ ὁ διῃρηµένος 
Ὀρθόδοξος (;) Ἕλληνας
Τὸ Ἡνωµένο Βασίλειο τῆς Μεγά-

λης Βρεττανίας καὶ τῆς Βορείου
Ἰρλανδίας ἀποτελεῖ τὸ παράδειγµα
τοῦ πιὸ ἀταίριαστου συνόλου σὲ
ἐπίπεδο κράτους στὴν Εὐρώπη. Ἡ
ἱστορία του ξεκινάει κατὰ τὴν πρώ-
τη χιλιετία πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ
Χριστοῦ στὴν γῆ, ὅταν κατακτήθη-
κε ἀπὸ τοὺς Βρεττανοὺς ποὺ
ἀνῆκαν στὶς Κέλτικες φυλές. Οἱ
Κέλτες ἢ Keltori1 ἔκαµαν τὴν ἐµφά-
νισή τους στὴν Εὐρώπη γύρω στὸ
800 π.Χ.

Ἡ ἀρχαιότερη ἀναφορὰ σχετικὰ
µὲ τὴν περιοχή, προέρχεται ἀπὸ
τὸν λεγόµενο «Μασσαλιώτικο Πε-
ρίπλου2», ὅπου ἀναφέρεται µὲ τὸν
ὅρο «Albionum» (Ἀλβιώνα), ἐνῷ
ἐπίσης γίνεται ἀναφορὰ καὶ γιὰ τὸ
γένος τῶν «Hiernorum» (Ἱερνῶν),
προγόνων τῶν Ἰρλανδῶν. Πρὶν
ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τοῦ «Ora Mariti-
ma3» πάντως ὑπάρχουν ἀνα-
φορὲς γιὰ τὰ νησιὰ Ἀλβίων καὶ Ἱέρ-
νη ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα π.Χ.4 Σήµερα
ὁ Ὅρος «Ἀλβιώνα», µαζὶ µὲ τὸν
χαρακτηρισµὸ «Γηραιά», χρησιµο-
ποιεῖται κάποιες φορὲς ὡς ἐναλλα-
κτικὸ ὄνοµα γιὰ τὴ Μεγάλη Βρετα-
νία καὶ τὸ «πονηρὰ Ἀλβιὼν» ὡς
ἐκφραστικό τῆς διπλωµατικῆς δο-
λιότητός της –κυρίως εἰς βάρος
τῆς Ἑλλάδος– στὴ σύγχρονη ἱστο-
ρία.

Στὸ ταξίδι τοῦ Πυθέα, στὸ «Περὶ
Ὠκεανοῦ», τὰ νησιὰ ἀναφέρονται
µὲ τὸν ὅρο «Πρεττανικὲς Νῆσοι»,
ἀπὸ τὸ ὄνοµα µίας ὁµάδας Γα-
λατῶν, τῶν Pritani (Πρεττανοί), µὲ
τοὺς ὁποίους ὁ Πυθέας θεωρεῖ
πὼς ἔχουν συγγενικὲς σχέσεις οἱ
κάτοικοι τοῦ νησιοῦ5.  

Ἀργότερα, τὸν 1ο π.Χ. αἰώνα,
κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Ρωµαίους
καὶ ἔγινε Ρωµαϊκὴ ἐπαρχία, ἀλλὰ
παρὰ τὶς ἐπίµονες προσπάθειες
τῶν κατακτητῶν δὲν µπόρεσαν
ποτὲ νὰ ἐκρωµαΐσουν τὸν πληθυ-
σµό της. Τὸ µόνο ποὺ πέτυχαν
ἦταν τὸ ὅτι διαφοροποίησαν
ἐλαφρῶς τὸ ὄνοµα, µὲ τὸ ὁποῖο
περιγράφει τὰ νησιὰ ὁ Πυθέας σὲ
«Britannia» καὶ ὀνόµασαν τοὺς κα-
τοίκους «Britons».

Ἀπὸ τὸ 150 καὶ µέχρι τὸ 650 µ.Χ.
ἀρχίζει ἡ κατάκτηση τοῦ νησιοῦ, µὲ
ἐξαίρεση τὴν περιοχὴ τῆς Σκωτίας,
ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, τοὺς Σάξονες
καὶ τοὺς Ἰούτους, ποὺ ἦσαν Γερµα-
νικὲς φυλές. Οἱ Κέλτες τελικὰ εἴτε
ἔγιναν δοῦλοι τῶν Γερµανικῶν
φυλῶν ἢ µετανάστευσαν στὰ βό-
ρεια τοῦ νησιοῦ. Οἱ νέοι ἄποικοι, οἱ
Ἀγγλοσάξονες, ἐγκαταστάθηκαν
καὶ δηµιούργησαν διάφορα βασί-
λεια, ἐνῷ ἄρχισε ἡ συστηµατικὴ
διαδικασία τοῦ ἐκφεουδαρχισµοῦ
τῆς χώρας. Ἀργότερα, τὸν 9ο
αἰώνα µ.Χ., ὅλα τὰ Ἀγγλοσαξονικὰ
βασίλεια ἑνώθηκαν καὶ ἀπετέλε-
σαν ἕνα, µὲ τὸ ὄνοµα Ἀγγλία.

Στὸ διάστηµα αὐτὸ  τὸ  νησὶ  δέ -
 χθηκε ἐπιδροµὲς καὶ ἀπὸ τοὺς Βί-
κινγκς, κυρίως τῆς ∆ανίας καὶ τῆς
Νορβηγίας. Τὸ ἀποτέλεσµα ἦταν
τελικὰ οἱ Βίκινγκς νὰ καταλάβουν
ἕνα µεγάλο µέρος καὶ νὰ τὸ κρατή-

σουν µέχρι τὰ µέσα τοῦ 10ου
αἰώνα, ὁπότε οἱ βασιλεῖς τῆς Ἀγ -
γλίας, µὲ τὴν ὑποστήριξη διαφό-
ρων ἱπποτῶν, αὔξησαν τὴν ἐπιρ-
ροή τους καὶ κατάφεραν νὰ ἐνισχύ-
σουν τὴν ἐξουσία τους ἀπέναντι
στοὺς φεουδάρχες. Ταυτόχρονα
τὴν ἴδια περίοδο ἡ Ἀγγλία κατέλαβε
ἕνα µέρος ἀπὸ τὴ Γαλλία.

Στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωάννη τοῦ
Ἀκτήµονα6 ξεσηκώθηκαν  οἱ βα -
ρῶνοι7, µὲ συνέπεια νὰ ὑποχωρή-
σει ὁ βασιλιὰς καὶ νὰ τοὺς παρα-
χωρήσει σηµαντικὰ προνόµια,
ὑπογράφοντας τὸν καταστατικὸ
χάρτη δικαιωµάτων, ποὺ ὅλοι γνω-
ρίζουµε ὡς Magna Carta.

To 1265 δηµιουργήθηκε ἡ πρώ-
τη Βουλή, ἐνῷ στὰ ἑπόµενα χρόνια
(1337-1453) ἄρχισε ὁ λεγόµενος
ἑκατονταετὴς πόλεµος. Τὸ ἀποτέ-
λεσµα ἦταν νὰ χάσει ἡ Ἀγγλία τὶς
κτήσεις της στὴν Εὐρώπη, ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ Calais8.

Μετέπειτα πέρασε µία ταραγµέ-
νη περίοδο συνεχῶν ἀλλαγῶν µέ-
χρι τὸ 1640, ὁπότε ἄρχισε ἡ ἀστικὴ
ἐπανάσταση ποὺ ἔληξε τὸ 1660.
Τὸ 1649 τὰ βασιλικὰ στρατεύµατα
νικήθηκαν, ὁ βασιλιὰς Κάρολος ὁ
Α΄ θανατώθηκε καὶ ἡ χώρα ἀπέ-
κτησε δηµοκρατικὸ πολίτευµα.

Ἀργότερα, τὸ 1653 ἐγκαθιδρύ-
θηκε τὸ προτεκτοράτο τοῦ Crom-
well9 καὶ τὸ 1660 ἔγινε ἡ παλινόρ-
θωση τοῦ Οἴκου τῶν Stuart10. Στὸ
διάστηµα ἀπὸ τὸ 1660 µέχρι τὸ
1688-1689, σχηµατίστηκαν τὰ
κόµµατα τῶν  Tories  καὶ   τῶν
Whigs, ποὺ ἐναλλάσσονταν στὴν
ἐξουσία.

Ἡ χώρα ὀνοµάστηκε Μεγάλη
Βρεττανία κατὰ τὸν 17ο αἰώνα,
ὅταν οἱ βασιλεῖς τῆς Σκωτίας ἔγιναν
καὶ Βασιλεῖς τῆς Ἀγγλίας. Στὴ διάρ-
κεια τοῦ 17ου καὶ τοῦ 18ου αἰώνα,
ἡ Ἀγγλία κατέκτησε τεράστια ἐδά-
φη στὶς Ἰνδίες καὶ στὴν Ἀµερική,
ἀφοῦ συνέτριψε τὸν Γαλλικὸ στόλο
καὶ ἐξασφάλισε τὴν κυριαρχία τῶν
θαλασσῶν. Στὸ διάστηµα ἀπὸ τὰ
τέλη τοῦ 18ου αἰώνα καὶ τὶς ἀρχὲς
τοῦ 19ου πρωτοστάτησε στὴ δηµι-
ουργία ἑνὸς ἀντιγαλλικοῦ συνα-
σπισµοῦ, ποὺ τελικὰ ὁδήγησε στὴ
συντριβὴ τοῦ Ναπολέοντα καὶ ἔτσι
ἀπέκτησε καὶ τὶς Γαλλικὲς ἀποικίες
στὴν Ἀφρικὴ καὶ στὴν Ἀσία.

Ἡ «βιοµηχανικὴ ἐπανάσταση»
ἔδωσε διέξοδο στὶς ἐσωτερικὲς
ἀντιθέσεις της. Τὸ 1830 ἀπέκτη-
σαν πολιτικὲς ἐλευθερίες οἱ Παπι-
κοὶ καὶ οἱ Ἑβραῖοι. Ὅλο αὐτὸ τὸ
διάστηµα µέχρι τὸν Πρῶτο Παγκό-
σµιο Πόλεµο, ἐπεξέτεινε τὶς κτήσεις
της. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸν ὅµως, ἡ
ἄλλοτε κραταιὰ Μεγάλη Βρεττανία
ἄρχισε νὰ κλονίζεται ἀνεπανόρθω-
τα. Τὸ 1922 παραχώρησε τὴν ἀνε-
ξαρτησία στὴν ∆ηµοκρατία τῆς
Ἰρλανδίας καὶ τὸ 1932 στὸ Ἰράκ.
Στὸν ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο
πῆρε µέρος ἐξ ἀρχῆς καὶ «ἐπωµί-
σθηκε» σηµαντικὸ ρόλο. Τὸ τέλος
αὐτοῦ τοῦ πολέµου σήµανε καὶ τὸ
τέλος τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας.

Σήµερα παραµένει µία χώρα
συµπαγής, ἀπρόσβλητη σὲ µεγά-
λο βαθµὸ ἀπὸ τὶς διεθνεῖς ἐξελί-
ξεις καὶ κυρίως, ἀνυποχώρητη
στὴν ἱστορία καὶ στὶς παραδόσεις,

τὶς ὁποῖες ἐν τάχει προσπαθήσα-
µε νὰ δοῦµε.

Ἡ Ἑλλάδα µας, ἀντιθέτως, ἔχει
µία ἱστορία καὶ ἕνα πολιτισµὸ ποὺ
πάντοτε εἶχε συνέχεια καὶ συνέπεια,
τουλάχιστον µέχρι καὶ τὸ 1831 ὁπό-
τε καὶ δολοφονήθηκε ὁ τελευταῖος
Ἕλληνας κυβερνήτης, ὁ Ἰωάννης Α.
Καποδίστριας. Ἡ Ἑλλάδα µας
εἰδικὰ µετὰ τὴν ἐγκόλπωση τοῦ χρι-
στιανισµοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως ἀπὸ τοὺς προγόνους µας,
ἀπέκτησε τὴν πληρότητα καὶ ὁλο-
κληρώθηκε ὡς πολιτισµὸς δίνοντας
τὸ παράδειγµα τοῦ πολιτισµοῦ σὲ
ὁλόκληρο τὸν κόσµο.

Εἶναι λυπηρὸ τὸ ὅτι παρατη-
ροῦµε στὶς ἡµέρες µας τὴν πάλαι
ποτὲ τρανὴ Ἑλλάδα τῆς µακρᾶς καὶ
βαθειᾶς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτι-
σµοῦ, ἀλλὰ κυρίως τῆς Ὀρθοδο-
ξίας ποὺ τὴν ἀνέδειξε ὡς παγκό-
σµιο παράδειγµα, νὰ εἶναι διχασµέ-
νη ἀνάµεσα σὲ θιασῶτες καὶ ὑπο-
στηρικτὲς τῶν ἀποικιοκρατῶν
Εὐρωπαίων καὶ σὲ ἐκµοντερνιστὲς
«προοδευτικοὺς» ποὺ ἐπιθυµοῦν
τὴν διάλυση τῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν
Ἀξιῶν τοῦ Γένους µας. Τὴν ἴδια
ὥρα τὸ ἀνοµοιογενὲς σύνολο τοῦ
Ἡνωµένου Βασιλείου µὲ τὸ σηµαν-
τικὸ ἔλλειµµα ἱστορίας καὶ πολιτι-
σµοῦ, ἐµφανίζεται ἀρραγὲς νὰ
ὑπερασπίζεται τὶς ἀξίες του –ὅποι-
ες κι ἂν εἶναι αὐτὲς- ἀπέναντι σὲ
ὁλόκληρο τὸν πλανήτη.

Ποῦ εἶναι τὸ φρόνηµα τῶν Πατέ-
ρων µας; Ποῦ χάθηκε ἡ Πίστη, ἡ
Ἱστορία καὶ ἡ Ἐλπίδα τῶν προγό-
νων µας;                                     Μ.Β.
Σηµειώσεις:

1. Ἔτσι ὀνόμαζαν οἱ ἴδιοι τὸν
ἑαυτό τους καὶ σημαίνει «οἱ κρυμ-
μένοι» 2. Ὁ «Μασσαλιώτικος περί-
πλους» εἶναι ἕνα γεωγραφικὸ ἔργο
ποὺ δὲν διασῴζεται. Χρονολο-
γεῖται πιθανῶς στὸν 6ο αἰώνα π.Χ.
καὶ χρησίμευε ὡς ἐγχειρίδιο καὶ
ὁδηγὸς γιὰ τὶς θαλάσσιες διαδρο-
μές, τὶς ὁποῖες ἀκολουθοῦσαν στὰ
ταξίδια τους στὴν Εὐρώπη τὴν
ἐποχὴ τοῦ Σιδήρου οἱ ἔμποροι τῆς
Φοινίκης τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ
τῆς Ταρτησσοῦ τῆς νότιας Ἱσπα-
νίας. Ἡ ὀνομασία τοῦ ἔργου ὑπο-
δηλώνει πὼς προέρχεται ἀπὸ τὴν
Μασσαλία, μία Ἑλληνικὴ ἀποικία
τῶν Φωκαέων. Πληροφορίες γιὰ
τὸ ἔργο αὐτό, διατηρήθηκαν ἀπὸ
τὸν Ρωμαῖο ποιητὴ τοῦ 4ου αἰώνα
μ.Χ. Ἀβιανό, στὸ ἔργο του Ora Ma-
ritima (Θαλάσσιες ἀκτὲς) ὅπου καὶ
διασῴζονται μέρη τοῦ «Μασσα-
λιώτικου περίπλου». 3. Τὸ «Ora Ma-
ritima» ὑπάρχει διαθέσιμο στὸ δια-
δίκτυο, στὴν Λατινικὴ γλώσσα,
στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση
http://tinyurl.com/ncmuo6c 4. Gerald
Massey, «Α Book of the Beginnings»,
s.440 (http://tinyurl.com/ozbslqy ). 5.
Barry Cunliffe, «The Ancient Celts»,
κεφάλαιο 8. 6. Ὁ Ἰωάννης τῆς
Ἀγγλίας ἢ Ἰωάννης ὁ Ἀκτήμων
(1166-1216) ἦταν βασιλιὰς τῆς
Ἀγγλίας, δούκας τῆς Ἀκουιτανίας
(1199-1216) ἀπὸ τὴ δυναστεία τῶν
Πλανταγενετῶν καὶ πέμπτος γιὸς
τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀγγλίας Ἑρρίκου
Β΄ καὶ τῆς Ἐλεονώρας τῆς Ἀκουι-
τανίας. Διαδέχτηκε στὸν θρόνο τῆς
Ἀγγλίας τὸν ἀδελφό του, Ριχάρδο
Α΄ (τὸν γνωστὸ ὡς «Λεοντόκαρ-
δο»). Ὀνομάστηκε «Ἀκτήμων»,
γιατί ἔχασε τὴν κληρονομιὰ τῶν
Γαλλικῶν κτήσεων ἀπὸ τὸν πατέ-
ρα του, λόγῳ τῆς συμμαχίας του μὲ
τὸν ἐχθρό. 7. Ὁ βασιλιὰς δὲν σεβά-
στηκε τὶς ὑποσχέσεις ποὺ εἶχε δώ-
σει τὸ 1213 στοὺς εὐγενεῖς, στὸν
κλῆρο καθὼς ἐπίσης στὴν ἐμπο-
ρικὴ καὶ στὴν ἀγροτικὴ τάξη, ὁπό-
τε τὸ Πάσχα τοῦ 1215 μία ὁμάδα
βαρώνων συμμάχησε μὲ σκοπὸ νὰ
τὸν ὑποχρεώσει νὰ ἀποκηρύξει τὶς
αὐθαιρεσίες του. Ὁ βασιλιὰς ἀπο-
κομμένος ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τοὺς
εὐγενεῖς, τὸν κλῆρο ἀλλὰ καὶ τὸν
λαὸ ἀναγκάστηκε νὰ ὑπογράψει
στὶς 15 Ἰουνίου 1215, στὸ Runny-
mede τοῦ Windsor, τὸ κείμενο ποὺ
τοῦ πρότειναν οἱ βαρῶνοι καὶ ὁ
πάπας Ἰννοκέντιος ὁ Γ' καὶ ὀνομα-
ζόταν Magna Carta. Τὸ προσχέδιο
τῆς Magna Carta εἶχε γράψει ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Canterbury, Ste-
phen Langton, ἡ ἐκλογὴ τοῦ ὁποίου
ἀπετέλεσε τὴν κορύφωση τῆς κρί-
σης μεταξύ τοῦ βασιλιᾶ, τοῦ κλή-
ρου καὶ τῶν εὐγενῶν. 8. Τὸ Calais
εἶναι χτισμένο στὴν Γαλλικὴ ἀκτὴ
τῆς Μάγχης, μόλις 34 χιλιόμετρα
νότια της Ἀγγλικῆς ἀκτῆς. Τὸ Ca-
lais εἶναι ἡ μεγαλύτερη πόλη τοῦ
διαμερίσματος Pas de Calais, ἀλλὰ
ὄχι ἡ πρωτεύουσά του. 9. Ὁ Oliver
Cromwell (25 Ἀπριλίου 1599 – 3 Σε-
πτεμβρίου 1658) ἦταν Ἄγγλος
στρατιωτικὸς καὶ πολιτικὸς ἡγέτης
ποὺ ἀνέλαβε τὰ ἡνία τῆς Μεγάλης
Βρεττανίας κατὰ τὴν περίοδο
1653-1658, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση
τοῦ βασιλιᾶ Καρόλου Α´τῆς
Ἀγγλίας καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸν
Ἀγγλικὸ Ἐμφύλιο Πόλεμο. Ἔγινε
εὐρύτερα γνωστὸς γιὰ τὴ συντηρη-
τικὴ Πουριτανικὴ πολιτικὴ ποὺ
ἀκολουθοῦσε, καθὼς καὶ γιὰ τὴν
προσάρτηση τῆς Σκωτίας καὶ τῆς
Ἰρλανδίας στὴ Βρεττανικὴ Κοινο-
πολιτεία. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸς καὶ
ὡς πολέμιος τοῦ Καθολικισμοῦ. 10.
Ὁ Οἶκος τῶν Stuart, ἐπίσης γνω -
στὸς ὡς Stewart, εἶναι ἕνας σημαν-
τικὸς Εὐρωπαϊκὸς βασιλικὸς
οἶκος, ποὺ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Ρο-
βέρτο Β΄ τῆς Σκωτίας. Οἱ Stuart
πρῶτα ἔγιναν μονάρχες τοῦ Βασι-
λείου τῆς Σκωτίας κατὰ τὴν διάρ-
κεια τοῦ 14ου αἰώνα. Οἱ ἀπευθεί-
ας ἀπόγονοί τους ἀπὸ τὴν Βρετά-
νη ἔφεραν τὸν τίτλο High Steward
of Scotland. Ἡ δυναστεία κληρο-
νόμησε ἀκόμη περισσότερο ἔδα-
φος τὸν 17ο αἰώνα, τὸ ὁποῖο κάλυ-
πτε ὁλόκληρες τὶς Βρεττανικὲς
Νήσους, περιλαμβάνοντας τὸ Βα-
σίλειο τῆς Ἀγγλίας καὶ τὸ Βασίλειο
τῆς Ἰρλανδίας, διατηρώντας ἐπί-
σης τὶς διεκδικήσεις στὸ Βασίλειο
τῆς Γαλλίας.

Μὴ γίνεσαι … Χικικομόρι!

Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδεικνύε-
ται πὼς τὸ πρόσφατον ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλ.
τῆς Κρήτης, τὸ ὁποῖον υἱοθετοῦσε
τὸν ὅρον «χριστιανοφοβία», ἦτο
ἀπολύτως εὔστοχον. Ὁ καθιερω-
θείς πλέον νεολογισμὸς ἀπησχό-
λησε ὡς φαινόμενον πρὸ μερικῶν
μόλις ἡμερῶν συνέδριον, τὸ
ὁποῖον ἔλαβε χώραν εἰς τὸ Εὐρω-
παϊκὸν Κοινοβούλιον. Οἱ χριστια-
νοὶ εἰς πλῆθος κρατῶν διώκονται,
ἐνῶ ὁ ὑπόλοιπος πλανήτης ἔντρο-
μος παρακολουθεῖ τὶς ὀδυνηρὲς
ἐξελίξεις εἰς τὴν Μ. Ἀνατολήν,
ποὺ φθάνουν ὡς καὶ τὶς δολοφο-
νίες χριστιανῶν μὲ βασανιστικὸν
τρόπον. Ὅλα αὐτὰ συνθέτουν ἕνα
παγκόσμιον τρομοκρατικὸν κλῖμα
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ὅπως
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ penta-
postagma.gr τῆς 4ης Ἰουλίου
2015:

«Τὸ συνέδριο µὲ τίτλο «Οἱ ἀνὰ
τὸν κόσµο διώξεις σὲ βάρος τῶν
χριστιανῶν» διεξάχθηκε τὴν 1
Ἰουλίου 2015 στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοι-
νοβούλιο στὶς Βρυξέλλες. Τὸ συν -
έδριο ὀργανώθηκε µὲ πρωτοβου-
λία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόµ-
µατος µὲ σκοπὸ νὰ πεισθεῖ ἡ ἡγε-
σία τῆς ΕΕ καὶ τῶν κρατῶν-µελῶν
της προκειµένου νὰ τεθεῖ σὲ προ-
τεραιότητα τῆς ἐξωτερικῆς πολι-
τικῆς αὐτῶν τὸ θέµα τῶν διώξεων
σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν, πρὸς
ἐφαρµογή τοῦ ἀπὸ 30 Ἀπριλίου
2015 ψηφίσµατος τοῦ Εὐρωπαϊ-
κοῦ Κοινοβουλίου ποὺ ἀφοροῦσε
τὴ δολοφονία τῶν φοιτητῶν ἀπὸ
τροµοκρατικὴ ὁµάδα Ἂλ-Σαµπά-
αµπ στὴ Κένυα.

Τὸ πρόγραµµα τοῦ συνεδρίου
συµπεριελάµβανε εἰσηγητικὸ µέ-
ρος καὶ δύο θεµατικὲς συζητήσεις
σχετικὰ µὲ τὴν κατάσταση στὴ Μέ-
ση Ἀνατολή, κυρίως στὸ Ἰρὰκ καὶ
τὴ Συρία, καθὼς καὶ τὴν κατάστα-
ση σὲ ἄλλες περιοχὲς ὅπως ἡ
Ἀσία καὶ Ἀφρική. Στὴν ἀρχὴ τῶν
ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου οἱ σύνε-
δροι τήρησαν ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ
στὴ µνήµη τῶν χριστιανῶν, οἱ
ὁποῖοι στὶς ἡµέρες µας πέφτουν
θύµατα τῆς χριστιανοφοβίας.

Ἐκ µέρους τῶν κατὰ τόπους
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὶς
ἐργασίες τοῦ συνεδρίου συµµε-
τεῖχαν ὁ ἀσκῶν χρέη Προϊσταµέ-

νου τοῦ Γραφείου Ἀντιπροσωπίας
τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στοὺς
διεθνεῖς Εὐρωπαϊκοὺς ὀργανι-
σµοὺς στὶς Βρυξέλλες ὁ Πρωθιε-
ρέας ∆ηµήτριος Σιζονένκο καθὼς
καὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σορὶν
Σελάρου, ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντι-
προσωπίας τῆς Ρουµανικῆς Ἐκ -
κλησίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση. 

Στὶς παρεµβάσεις τους οἱ µετέ-
χοντες τόνισαν ὅτι οἱ χριστιανοὶ
τυγχάνουν ἡ πλέον δεδιωγµένη
κοινότητα παγκοσµίως καὶ ὅτι ἡ
ἀξιοπρέπεια καὶ τὰ δικαιώµατά
τους καταπατοῦνται σὲ 75%
χῶρες τοῦ κόσµου, καὶ ἔτσι µιλᾶµε
γιὰ τὴ χριστιανοφοβία ὡς ἕνα
εὐρέως διαδεδοµένο φαινόµενο.
Τὰ ΜΜΕ προθύµως πληροφο-
ροῦν τοὺς φόνους τῶν χριστιανῶν
σὲ χῶρες τοῦ ἰσλαµικοῦ κόσµου,
ἀλλὰ ταυτόχρονα ἀποσιωποῦν τὶς
διώξεις σὲ βάρος τους σὲ ἄλλες
χῶρες µὲ εἰρηνικὲς συνθῆκες. Ὁ
µὴ σεβασµὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ
θρησκεύειν συνεπάγεται ἀναπο-
φεύκτως τὴν παραβίαση τῶν
λοιπῶν ἐλευθεριῶν, συµπεριλαµ-
βανοµένων τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν
οἰκονοµικῶν. Σὲ πολλὲς χῶρες οἱ
διακρίσεις σὲ βάρος τῶν χρι-
στιανῶν ἐξελίσσονται σὲ µαζικὲς
διώξεις καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν,
ὅταν ἡ θρησκεία χρησιµοποιεῖται
γιὰ τὴν ἄσκηση πιέσεως κατὰ τῶν

ἑτεροφρονούντων καὶ µὴ ἀπο-
δεκτῶν µειονοτήτων. Ἑποµένως
οἱ διώξεις σὲ βάρος τῶν χρι-
στιανῶν δὲν ἀποτελοῦν µόνον
ἀνθρωπιστικὴ καὶ ὁµολογιακὴ κα-
ταστροφή, ἀλλὰ ἐκπέµπουν ἕνα
µήνυµα ἀνησυχητικό, τὸ ὁποῖο
ἐπιβεβαιώνει τὴν πολιτικὴ κατά-
πτωση τῆς κοινωνίας. Μία κοινω-
νία µὲ τὴν ἔλλειψη τῆς ἐλευθερίας
τοῦ θρησκεύειν ὁδεύει ἀναποφεύ-
κτως πρὸς τὸν ἐµφύλιο πόλεµο. 

Συνοψίζοντας ὁ Εὐρωπαῖος
βουλευτὴς κ. Κριστιάν Ντάν
Πρέν τα εἰδικότερα  ὑπογράµµισε:
«Πρέπει νὰ δεχθοῦµε ὅτι σήµερα
στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἡ
ὁµοφωνία στὸ θέµα προστασίας
τῶν λόγῳ τῆς πίστεώς τους δε-
διωγµένων ἐξασφαλίζεται πιὸ
εὔκολα, ὅταν λείπει κάθε ἀνα-
φορὰ στοὺς χριστιανούς. Καθη-
µερινῶς πληροφορούµεθα τὰ
κραυγαλέα περιστατικὰ διακρίσε-
ων κατὰ τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ οἱ
δηµοσιεύσεις στὰ ΜΜΕ δὲν
εὐνοοῦν τὴν βαθύτερη κατανόη-
ση τοῦ προβλήµατος, διότι
ἁπλῶς προκαλοῦν τὴ µεγαλύτερη
φοβία. Γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς
εἰρήνης τὸ θρησκευτικὸ στοιχεῖο
τοῦ ζητήµατος τῆς προστασίας
τῶν χριστιανῶν θὰ πρέπει νὰ
εἶναι ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ἄξονες
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως».

Ἡ «χριστιανοφοβία» ἐξαπλώνεται 
εἰς ὁλόκληρον τὸν πλανήτην

«Οἱ ξένοι δὲν μποροῦν νὰ μᾶς
δίνουν ἐντολές», αὐτὴ ἦταν ἡ πρώ-
τη φράση τῆς ἀπαντήσεως τοῦ
Προέδρου τῆς Οὐγκάντας, σχε-
τικῶς μὲ τὶς πιέσεις τὶς ὁποῖες δέ-
χεται ἀπὸ Ἀμερικανοὺς καὶ Εὐρω-
παίους νὰ ἀποδεχθῆ τὶς ἀπαιτή-
σεις τῶν ὁμοφυλοφίλων. Οἱ Εὐρω-
παϊκοὶ ἑταῖροι τῆς Οὐγκάντας ἀπε-
φάσισαν νὰ «κλείσουν τὴν στρό-
φιγγα» καὶ νὰ προκαλέσουν οἰκο-
νομικὴν ἀσφυξίαν εἰς τὴν Χώραν,
προκειμένου αὐτὴ νὰ ὑποταχθῆ εἰς
τὴν διαστροφὴν καὶ νὰ τὴν θεωρή-
ση ὡς νόμιμον καὶ φυσιολογικήν.
Τήν 24-02-2015 δημοσίευμα εἰς τὸ
in.gr ἔγραφε: 

«Σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἔχει προ-
καλέσει ἡ ἀπόφαση τοῦ προέδρου
τῆς Οὐγκάντας νὰ ὑπογράψει τὸν
νόµο ποὺ ποινικοποιεῖ τὴν ὁµοφυ-
λοφιλία. Οἱ ΗΠΑ ἀνακοίνωσαν ὅτι
ἐπανεξετάζουν τὶς διµερεῖς σχέσεις
µὲ τὴν κυβέρνηση τῆς χώρας, ἀνά-
µεσά τους καὶ τὰ προγράµµατα
βοήθειας ποὺ ἐπικεντρώνονται
στὴν καταπολέµηση τοῦ AIDSO
Στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Λευκοῦ
Οἴκου δὲν ἀναφέρεται, ἐὰν θὰ ἀνα-
σταλεῖ µέρος τῆς βοήθειας πρὸς
τὴν Οὐγκάντα, ἡ ὁποία ἀνέρχεται
σὲ πάνω ἀπὸ 400 ἑκατ. δολλάρια
σὲ ἐτήσια βάση τὰ τελευταῖα χρό-
νιαO Στὴν Εὐρώπη, ἡ Ὁλλανδία
ἀποφάσισε νὰ ἀναστείλει τὴν οἰκο-
νοµικὴ βοήθεια πρὸς τὴν Οὐγκάν-
ταO Ἡ ∆ανία ἀνακοίνωσε ὅτι ἀνα-
κατευθύνει περίπου 6,3 ἑκατοµµύ-
ρια βοήθειας πρὸς τὶς κυβερνητικὲς
ὑπηρεσίες σὲ ἰδιωτικὲς πρωτοβου-
λίες καὶ µὴ κυβερνητικὲς ὀργανώ-
σεις. Ἡ Νορβηγία, ποὺ ἀποτελεῖ
γιὰ τὴν Οὐγκάντα ἕνα ἀπὸ τοὺς βα-
σικοὺς χορηγοὺς ἀναπτυξιακῆς
βοήθειας, ἀπέσυρε περίπου 6 ἑκα-
τοµµύρια εὐρὼ ἀπὸ τὴν ἐτήσια
ἀρωγή της, ἐνῶ αὔξησε τὴ βοήθειά
της πρὸς τοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ τῆς
δηµοκρατίας.

Ὁ πρόεδρος τῆς Οὐγκάντας
εἶπε, νωρίτερα, σὲ συνέντευξή του
ὅτι οἱ δωρητὲς ποὺ δὲν θέλουν νὰ
βοηθήσουν τὴν χώρα του µποροῦν
νὰ «κρατήσουν τὴ βοήθειά τους».
«Οἱ ξένοι δὲν µποροῦν νὰ µᾶς δί-
νουν ἐντολές. Αὐτὴ εἶναι ἡ δική µας
χώρα», εἶπε ὑπογράφοντας τὸ ἐπί-
µαχο νοµοθέτηµα. «Συµβουλεύω

τοὺς φίλους µας στὴ ∆ύση νὰ µὴ
δηµιουργήσουν (γιὰ αὐτὸ τὸ θέµα)
πρόβληµα» καθὼς «κι ἐκεῖνοι
ἔχουν νὰ χάσουν πολλά». «Τὸ νὰ
ἐπιβάλλουµε κοινωνικὲς ἀξίες [...]
εἶναι κοινωνικὸς ἰµπεριαλισµός.
Τώρα µᾶς λέτε ὅτι ἐµεῖς πρέπει νὰ
ζήσουµε ὅπως ἐσεῖς. Καθόλου!»
συνέχισε ὁ Μουσέβενι κατηγορών-
τας «δυτικὲς ὁµάδες ὅτι στρατολο-
γοῦν (µελλοντικοὺς) ὁµοφυλόφι-
λους στὰ σχολεῖα».

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἡ ἱστορία ἐπανα-
λαμβάνεται. Παρόμοιες καταστά-
σεις περνᾶ καὶ ἡ Χώρα μας, ἡ
ὁποία τὰ τελευταῖα ἔτη δέχεται
πιέσεις, διὰ νὰ συμμορφωθῆ πρὸς
τὴν Εὐρωπαϊκὴν νομοθεσίαν. Ἂν
ὅμως μία πτωχή χώρα, ὡς εἶναι ἡ
Οὐγκάντα, τολμᾶ καὶ ἀντιστέκε-
ται, τότε δὲν πρέπει νὰ ἀντισταθῆ
καὶ ἡ Χώρα μας εἰς τὶς πιέσεις διὰ
τὸ σύμφωνον συμβιώσεως, ἀκόμη
καὶ ἂν αὐτὸ σημαίνη ὅτι εἰς τὸ μέλ-
λον οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας θὰ
προκαλέσουν τεχνητὴν οἰκονο-
μικὴν κρίσιν, διὰ νὰ μᾶς κάμψουν;
«Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεν-
νόντων τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα
μὴ ἐχόντων περισσότερον τί
ποιῆσαι… φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ
ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν…»
(Λουκ. 12,4). Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι
ἐγκλωβισμένοι, διότι εἰς τὸ μόνον
τὸ ὁποῖον ἔχουν δυνατότητα νὰ
μᾶς πιέσουν εἶναι εἰς τὸ οἰκονομι-
κόν. Βεβαίως, αὐτὸ ἔχει τρομερὲς
συνέπειες διὰ τὸ βιωτικὸν ἐπίπε-
δον, ἀλλὰ θὰ προτιμήσωμεν νὰ
ἀνορθώσωμεν τὸ πνευματικὸν ἢ τὸ
ὑλικὸν ἐπίπεδον; Συνεχῶς διατυμ-
πανίζουν τὸν κίνδυνον νὰ ἐξα-
θλιωθῶμεν οἰκονομικῶς. Καὶ ὅμως,
ὑπάρχει κάτι χειρότερον ἀπὸ τὸ νὰ
καταστῆ ἡ Ἑλλὰς ἀποικία χρέους,
τὸ νὰ καταστῆ ἀποικία δια-
στροφῆς. «Ὤ! γενεὰ ἄπιστος καὶ
διεστραμμένη!... ἕως πότε ἀνέξο-
μαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17,17). Τότε ὄχι
μόνον θὰ μᾶς ἐγκαταλείψη ὁ Θεός,
ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἐξωθήσωμεν
τὰ παιδιά μας εἰς ἀπύθμενον
ἠθικὸν τέλμα, παραδίδοντες εἰς
κάθε ἀκολασίαν «ζοφώδην τὲ καὶ»
ἡμισέληνον, καθὼς φοβούμεθα ὅτι
ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψη καὶ πάλιν τὴν
ὑποδούλωσίν μας εἰς τὸ Ἰσλάμ.

«Οἱ ξένοι δὲν µποροῦν 
νὰ µᾶς δίνουν ἐντολές»

B´ µέρος
1. Στό σηµερινό µου κήρυγµα,

ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρµη-
νεύσω τό Β´ µέρος τοῦ 9ου ψαλ-
µοῦ, πού στό Ἑβραϊκό κείµενο
ἀριθµεῖται ὡς 10ος ψαλµός. Ὅπως
εἴδαµε στό προηγούµενο κήρυγµά
µας, τό Α´ µέρος τοῦ 9ου ψαλµοῦ
ἦταν µιά εὐχαριστία στόν Θεό τοῦ
βασιλιᾶ ∆αυίδ γιά µία νικηφόρο νί-
κη κατά ἑνός ἐχθροῦ. Στό Β´ ὅµως
µέρος του ὁ ψαλµός ἀλλάζει ἀτµό-
σφαιρα, γιατί ὁµιλεῖ γιά κάποιον κα-
κό ἄνθρωπο ἤ καί γιά πολλούς κα-
κούς ἀνθρώπους. Καί στρέφεται
λοιπόν ὁ ∆αυίδ στό ὑπόλοιπο ἐδῶ
µέρος τοῦ ψαλµοῦ ἐναντίον αὐτῶν
τῶν κακοποιῶν, παρακαλῶντας
τόν Θεό νά τούς τιµωρήσει ἤ νά τόν
τιµωρήσει, ἄν πρόκειται γιά ἕνα µό-
νο ἄνθρωπο.

2. Ἡ ἑρµηνεία πού δίδεται εἶναι
ὅτι ὁ ∆αυίδ µετά τήν εὐχαριστία του
πρός τόν Θεό γιά τόν νικηφόρο
ἀγώνα του κατά τοῦ ἐχθροῦ στρά-
φηκε πρός τό δικό του κράτος, τό
ὁποῖο ἔβλεπε ὅτι καταρρέει, γιατί
ὑπῆρχαν σ᾽ αὐτό κακοί πολῖτες. Καί
µάλιστα ἕνας ἀπ᾽ αὐτούς, τόν
ὁποῖο παριστάνει µέ πολύ µελανές
ἐκφράσεις καί εἰκόνες, εἶναι περισ-
σότερο ἐπικίνδυνος ἀπό τούς
ἄλλους. Πιθανόν αὐτός νά ἦταν κα-
ταπιεστής τῶν πολιτῶν καί νά εἶχε
καί ὁµάδα ἀνθρώπων πού τόν
ὑποστήριζαν καί συνέπρατταν µαζί
του. 

Τό τµῆµα λοιπόν αὐτό τοῦ ψαλ-
µοῦ µᾶς δίνει µία περιγραφή τῶν
ἀσεβῶν καί κακοποιῶν ἀνθρώ-
πων, πού θά µᾶς ὠφελήσει νά τήν
προσέξουµε. Ἀλλά καί ἐδῶ γενικά
ἔχουµε τά χαρακτηριστικά τῶν
ἀσεβῶν καί ἁµαρτωλῶν ἀνθρώ-
πων. Κατά πρῶτον οἱ ἀσεβεῖς κοµ-
πάζουν καί ὑπερηφανεύονται: «Ἐν
τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τόν ἀσεβῆ»,
λέγει ὁ ψαλµωδός µας (στίχ. 23).
Τά ὑπερήφανα δέ λόγια τῶν
ἀσεβῶν γιά τόν ἑαυτό τους, εἶναι
προσβλητικά κατά τῶν ἄλλων, τῶν
ἁπλῶν καί τῶν πτωχῶν ἀνθρώ-
πων, καί τούς πληγώνουν. Τούς
«καῖνε». Γι᾽ αὐτό καί λέει ὁ ποιητής
µας «ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τόν
ἀσεβῆ ἐµπυρίζεται ὁ πτωχός»
(στίχ. 23). 

Ὄχι ὅµως µόνον κατά τῶν
πτωχῶν καί ταπεινῶν ἀνθρώπων
ἐκφράζονται οἱ ἀσεβεῖς, ἀλλά στρέ-
φονται καί ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. ∆έν
ἔχουν αὐτοί Θεό µέσα τους. Καθα-
ρά τό λέγει αὐτός ἐδῶ ὁ ψαλµός
µας: «Οὐκ ἔστιν ὁ Θεός ἐνώπιον
αὐτοῦ» (στίχ. 25), τοῦ ἀσεβοῦς, δη-
λαδή. Πραγµατικά ὁ ἀσεβής
ἄνθρωπος καταρρίπτει ἀπό τήν
καρδιά του τόν Θεό καί θεοποιεῖ
τόν ἑαυτό του, τόν ὁποῖο παραδέ-
χεται πάντα ὡς σταθερό καί ὡς
παντοδύναµο. Ἔτσι καί ὁ ἀσεβής
τοῦ ψαλµοῦ µας «εἶπεν ἐν τῇ καρ-
δίᾳ αὐτοῦ, οὐ µή σαλευθῶ ἀπό γε-
νεᾶς εἰς γενεάν ἄνευ κακοῦ» (στίχ.
27). Θεωροῦσε ἀσάλευτο καί
αἰώνιο τόν ἑαυτό του. Ἀπάτη καί
θράσος!... Καί ὄχι µόνον αὐτό,
ἀλλά ὁ ἀσεβής παριστάνει τόν Θεό
ὡς ἀδύνατο νά τόν τιµωρήσει,
ἔστω καί ἄν εἶναι ὀργισµένος ἐναν-
τίον του. «Κατά τό πλῆθος τῆς
ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει» ὁ Θε-
ός αὐτόν λέγει (στίχ. 25). Καί τήν
µακροθυµία τοῦ Θεοῦ, γιά τήν
ὁποία δέν τόν ἔχει τιµωρήσει ἀκό-
µη, ὁ ἀσεβής αὐτός τήν περιπαίζει
καί λέγει εἰρωνικά ὅτι λησµονάει ὁ
Θεός. «Εἶπε γάρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ·
ἐπιλέλησται ὁ Θεός» (στίχ. 32).
Ὅµως τό καταλαβαίνουµε ἡ ἀναί-
δεια καί ἡ βλασφηµία αὐτή τοῦ ἀσε-
βοῦς παροργίζει τόν Θεό, «παρώ-
ξυνε τόν Κύριον ὁ ἁµαρτωλός»,
ὅπως λέγει ἐδῶ ὁ ψαλµός µας
(στίχ. 28). «Ἕνεκεν τίνος παρώξυ-
νεν ὁ ἀσεβής τόν Θεόν;», ἐρωτᾶ
πάλιν ὁ ψαλµωδός. Καί ἀπαντᾶ

πάλι: Ἐπειδή ὁ ἀσεβής «εἶπε ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἐκζητήσει»
(στίχ. 34), ὅτι δέν µπορεῖ, δηλαδή,
ὁ Θεός νά τόν εὕρει καί νά τόν τι-
µωρήσει.

Φρικτά ἀκόµη εἶναι τά λόγια τοῦ
ἀσεβοῦς καί ἀναιδοῦς ἀνθρώπου
τοῦ ψαλµοῦ µας. Τά λόγια του εἶναι
δόλια, στάζουν πικρία, λέγουν κα-
τάρες: «Ἀρᾶς τό στόµα αὐτοῦ γέµει
καί πικρίας καί δόλου, ὑπό τήν
γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καί πόνος»
(στίχ. 28). Ἀκόµη δέ φρικτότερες
εἶναι οἱ πράξεις του, γιατί συµπράτ-
τει µέ ἄλλους πλούσιους καί ἰσχυ-
ρούς, γιά νά καταφάγουν τόν πτω-
χό καί τόν ἀδύνατο (στίχ. 29).
Πραγµατικά νά τόν καταφάγουν,
ὅπως τό λιοντάρι ἐπιτίθεται ὕπουλα
καί κατατρώγει τά µικρά ζῶα. Ἔτσι
κάνει καί ὁ ἀσεβής, λέγει ὁ ποιητής
µας: «Ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς
λέων ἐν τῇ µάνδρᾳ αὐτοῦ, ἐνε-
δρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν, ἁρπά-
σαι πτωχόν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν»
(στίχ. 30), στήν φωλιά του γιά νά
τόν καταφάγει!...

3. Ἀπό τήν παραπάνω περιγρα-
φή τοῦ ἀσεβοῦς φαίνεται ὅτι αὐτός
εἶναι λίαν ἐπικίνδυνος γιά τό ἔθνος,
γιατί παριστάνεται ὅτι ἔχει καί δύνα-
µη νά διοργανώνει παράταξη µέ
ἄλλους κακοποιούς (στίχ. 29) καί
νά προσβάλλει ὁµαδικά καί ὀργα-
νωµένα τιµίους ἀνθρώπους στήν
κοινωνία (βλ. 29-30). Πρόκειται,
δηλαδή, περί κοινωνικοῦ κακοῦ,
γιά τό ὁποῖο ὁ συνθέτης τοῦ ψαλ-
µοῦ µας, ὁ βασιλεύς ∆αυίδ, δέν
µπορεῖ νά εἶναι ἀδιάφορος. Καί δέν
εἶναι ἀδιάφορος, ὅπως φαίνεται
ἀπό τήν ταραχή του στό τµῆµα
αὐτό τοῦ ψαλµοῦ µας (στίχ. 22-39),
παρά τήν χαρά του γιά τήν νίκη του
κατά τοῦ ἐχθροῦ πού κατήγαγε,
ὅπως εἴδαµε στό Α´ τµῆµα τοῦ
ψαλµοῦ (στίχ. 1-21).

Κατ᾽ ἀρχήν ὁ ψαλµωδός µας
ἐδῶ εὔχεται ἀπό µόνος του νά
ὑποστεῖ αὐτός, ὁ ἀσεβής δηλαδή
κακοποιός, τά κακά πού σκοπεύει
νά κάνει στούς ἀνθρώπους τοῦ συν -
όλου, νά πιαστεῖ αὐτός ὁ ἴδιος στίς
παγίδες πού στήνει, γιά νά συλλά-
βει τούς πτωχούς καί ἀδυνάτους:
«Ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει (ὁ
Θεός) αὐτόν, κύψει καί πεσεῖται ἐν
τῷ αὐτόν κατακυριεῦσαι τῶν πενή-
των» (στίχ. 31) εὔχεται ὁ ποιητής
µας.

Ἔπειτα ὅµως, ἀκόµη περισσότε-
ρο, ὁ ποιητής µας ἐδῶ προσεύχε-
ται στόν Θεό καί Τόν παρακαλεῖ,
χάριν τῶν πτωχῶν καί τῶν πενή-
των, πού καταφεύγουν σ᾽ Αὐτόν
γιά βοήθεια (στίχ. 35), νά συντρίψει
τήν δύναµη τοῦ κακοποιοῦ ἀνθρώ-
που, γιά τόν ὁποῖο µίλησε (στίχ.
36). «Σύντριψον – λέγει στόν Θεό –
τόν βραχίονα τοῦ ἁµαρτωλοῦ καί
πονηροῦ» (στίχ. 36). Μιά περισσό-
τερη καθυστέρηση τοῦ Θεοῦ θά
φανεῖ ὅτι Αὐτός λησµόνησε τούς
πτωχούς καί τούς πένητες, τούς
ὁποίους καταδυναστεύει καί ταλαι-
πωρεῖ ὁ ἀσεβής καί κακοποιός τῆς
κοινωνίας. Γι᾽ αὐτό καί λέγει ὁ ποι-
ητής µας στόν Θεό: «Ἀνάστηθι, Κύ-
ριε ὁ Θεός – σάν νά «κοιµᾶται» δη-
λαδή ὁ Θεός, λόγῳ τῆς µακροθυ-
µίας Του – ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, µή
ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων» (στίχ. 33). 

Ἔτσι θά φανεῖ ὅτι ὁ Θεός «τήν
ἐπιθυµίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσε,
τήν ἑτοιµασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν
προσέσχε τό οὖς Του» (στίχ. 38) καί
ὅτι δέν βασιλεύουν πιά οἱ κακοί,
ἀλλά «βασιλεύσει Κύριος εἰς τόν
αἰῶνα καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»
(στίχ. 37). Ἀκόµη, µέ τήν συντριβή
τοῦ ἀσεβοῦς τοῦ ψαλµοῦ µας, «οὐ
µή προσθῇ ἔτι µεγαλαυχεῖν ἄνθρω-
πος ἐπί τῆς γῆς» (στίχ. 39). Θά µά-
θουν δηλαδή ὅλοι οἱ ἀσεβεῖς νά µή
σηκώνουν κεφάλι ἐπαιρόµενοι κατά
τοῦ Θεοῦ καί κατά τῶν εὐσεβῶν
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἀσεβής κακοποιός
καί προσευχή διά τήν συντριβήν του
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 9ος ΨΑΛΜΟΣ
Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
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Ὁ  Π ρ ο φ ή τ η ς
Ἰ ε ζ ε κ ι ὴ λ

Τὴν 23ην Ἰουλίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ προφήτου
Ἰεζεκιήλ.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ἑβδομαδιαία ἔκδοσις τῆς Π.Ο.Ε.

ΜΑΧΕΤΑΙ, ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ἔγκυρα καὶ Ἀντικειμενικὰ

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
Διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸ Γένος

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ εἰς τὰ περίπτερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ  « Π Α Ν Ε Λ Λ Η -

ΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ» καὶ οἱ ἐκδό-
σεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ» προσφέρουν
ὡς δῶρο στὸ ἥμισυ τῆς
τιμῆς (5€ ἕκαστος)
τοὺς δύο τόμους «ΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥ-
ΤΥΧΙΑΣ» γραμμένα
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π.
Χαράλαμπο Βασιλόπου-
λο.

Ὁ α´ τόμος περιέχει κηρύγματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β´ τόμος περιέ-
χει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτι-
κές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς
καὶ οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγά-
λη πνευματικὴ ὠφέλεια.
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Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν,
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Πειραιῶς καί Φαλήρου,
διοργάνωσε ἡµερίδα τήν 28η Ἰουνί-
ου 2015 στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φι-
λίας (Σ.Ε.Φ) µέ θέµα: «Κοινωνία
χωρίς µετρητά. Προοπτική ἤ
ἐφιάλτης;»

Μετά ἀπό τή λίαν ἐµπεριστατω-
µένη ὁµιλία ἐνάρξεως τῆς ἡµερίδας
ἀπό τό Σεβασµιώτατο Μητροπολί-
τη Πειραιῶς καί Φαλή ρου κ. Σερα-
φείµ καί τήν ἐξαιρετική παρουσία-
ση ὕµνων ἀπό τή χορω δία «ἐν
Ψαλτηρίῳ», ὁ συντονιστής πα-
νοσ. ἀρχιµ. π. Σαράντης Σαράντος
εὐχαρί στησε ὅλους ὅσοι βοήθησαν
νά διοργανωθεῖ ἡ ἡµερίδα. 

Ἐπίσης χαιρετισµό ἀπηύθυνε ὁ
ἐκπρόσωπος τοῦ Ι.Ν.Κ.Α. κ. Ἄγγε-
λος Πιλάτης καί ὁ ἐκπρόσωπος
εἰκοσιπέντε χριστιανικῶν Σωµατεί-
ων τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Ἑνω-
µένης Ρωµηοσύνης κ. Καλλιντέ-
ρης.

Στή συνέχεια ἀκούστηκαν οἱ
εἰσηγήσεις τῶν κατά τό πρόγραµ-
µα ὁρισθέντων ἐγκρίτων ὁµιλητῶν,
διεξήχθη λίαν ἐνδιαφέρου σα καί
γόνιµη συζήτηση καί ἐξήχθησαν τά
κάτωθι πορίσµατα:

1. Ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ἀπό
τήν προσωπική βούληση τοῦ ἐν
Τριάδι Θεοῦ κατ’ εἰκόνα Αὐτοῦ καί
καθ’ ὁµοίωσιν καί ὡς ἄρχων τοῦ
Παραδείσου. Προικισµένος µέ τό
αὐτεξούσιο ἀπελάµβανε τή θεϊκή
ἐλευθερία πού τοῦ χάριζε ὁ Θεός.
Μετά ἀπό τήν παρακοή καί πτώση
τῶν πρωτοπλάστων ἀµαυρώθηκε
ὁ καθαρός νοῦς τους, περιορίστη-
κε ἀπό τά πάθη ἡ ἐλεύθερη βούλη-
σή τους καί κατακερµατίστηκε τό
δωρηθέν ὑπό τοῦ Θεοῦ δῶρο, τό
αὐτεξούσιο. 

Παρά ταῦτα, τό αὐ τε ξού σιο τοῦ
ἀν θρώ που καί ἡ ἐ λεύ θε ρη προ αί -
ρε σή του στίς ἐ πι λο γές καί τίς πρά-
ξεις του τόν κα θι στᾷ κύ ριο κρι τή
τῶν ἀ πο φά σε ών του καί ὑ πεύ θυ νο
τῆς σω τη ρί ας του. 

2. Τά τελευταῖα χρόνια ἐπιχει-
ρεῖται ἡ προοδευτική, καί ὕπουλη
ἀφαίρεση τοῦ αὐτεξουσίου καί ἡ
ἀριθµοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.
Οὐσιαστικά ἐξυφαίνεται ἕνα παγ-
κόσµιο συγκεντρωτικό σύστηµα
ἐλέγχου τῶν πολιτῶν καί τῶν
ἐθνῶν ἀπό τή Νέα Ἐποχή. Μιά παν -
ίσχυρη πολιτική, οἰκονοµική καί
θρησκευτική ὀλιγαρχία, προωθεῖ
µιά µελλοντική παγκόσµια διακυ-
βέρνηση, ἡ ὁποία στηρίζεται στόν
πλήρη ἔλεγχο τῶν φρονηµάτων,
τῶν ἐπιλογῶν καί τῶν δραστηριο-
τήτων τῶν πολιτῶν καί τῶν λαῶν.
Ἡ ἔννοια τῆς ἀτοµικῆς ἐλευθερίας
θά εἶναι παρελθόν σέ ἕνα τέτοιο κα-
θεστώς, σ’ ἕνα καθεστώς οὐσιαστι-
κά προηγµένου τύπου δικτατο-
ρίας. Στήν χώρα µας πρός αὐτή
τήν κατεύθυνση ἔχουν γίνει σταδια-
κές προσπάθειες:
➢ Μέ τό Νόµο 1599/1986 πού

ἀφοροῦσε στήν ἐφαρµογή τοῦ
Ε.Κ.Α.Μ. δηλαδή τοῦ Ἑνιαίου Κω-
δικοῦ Ἀριθµοῦ Μητρῴου( 
➢ Μέ τό Νόµο 2514/1995 πού

κύρωσε τή Συνθήκη Σένγκεν, στό
πλαίσιο τῆς ὁποίας δηµιουργήθηκε
τό σύστηµα πληροφοριῶν Σένγκεν
(SIS)(
➢ Μέ τό ἄρθρο 153 τοῦ Ν.

3655/2008 σύµφωνα µέ τό ὁποῖο
«ὁ Ἀριθµός Μητρῴου Κοινωνικῆς
Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)... «καθιερώ-
νεται ὑποχρεωτικά ὡς ἀριθµός
ἐργασιακῆς καί ἀσφαλιστικῆς ταυ-
τοποίησης ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς
χώρας». Χωρίς αὐτόν ἀποκλείε ται
ἀντισυνταγµατικά ὁ πολίτης ἀπό
τήν νόµιµη θεσµική ἀσφάλιση, γιά
τήν ὁποία ἐπί χρόνια καταβάλλει
κρατήσεις καθόλου εὐκατα φρό -
νητες.
➢ Μέ τό πρῶτο Μνηµόνιο πού

κυρώθηκε µέ τό Ν.3845/2010 καί
µέ τό ὁποῖο ἐπιβλήθηκε ἡ ἀπογρα-
φή τῶν πάσης φύσεως φυσικῶν
προσώπων πού ἀµείβονται ἀπό τό
∆ηµόσιο καί ἡ δηµιουργία Ἑνιαίας
Ἀρχῆς Πληρωµῶν...
➢ Μέ τήν προσπάθεια εἰσα-

γωγῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπό
τόν Γιῶργο Παπανδρέου καί ἀπό
τήν τωρινή κυβέρνηση.
➢ Μέ τήν πιλοτική ἐφαρµογή τῆς

Κάρτας Συναλλαγῶν.
3. Μέ πάρα πολύ βιασύνη κάνει

τήν ἐµφάνισή της ἡ κοινωνία χω-
ρίς µετρητά. Τό πρόσχηµα, ἡ δι-
καιολογία γιά τήν χρήση ὅλων
αὐτῶν τῶν µέσων ἐλέγχου, εἶναι ἡ
προστασία τῶν προσωπικῶν δε-
δοµένων καί ἡ διαφάνεια στίς σχέ-
σεις τῶν πολιτῶν πρός τό κράτος.
Ὅµως οἱ προηγµένης τεχνολογίας
κάρτες πού χρησιµοποιοῦνται καί
πρόκειται νά χρησιµοποιηθοῦν,
δέν εἶναι οὔτε ἀσφαλεῖς οὔτε δηµο-
κρατικές. Εἰδικά µέ τήν Κάρτα Πο-
λίτη θά ὑπάρχει πλήρης διασύνδε-
ση τῶν ἀρχείων πού ἀφοροῦν τόν
κάθε πολίτη. Ἑποµένως δέν µπο-
ρεῖ νά ἀποκλεισθεῖ µιά διαρροή δε-
δοµένων εἴτε ἀπό χάκερς, εἴτε ἀπό
διαχειριστές πού θά ἔχουν πρόσ -
βαση καί συµφέρον, εἴτε ἀκόµη καί
ἀπό πιθανούς µελλοντικούς δικτά-
τορες. Ἐπίσης ἔγινε σαφές πώς
µέ τήν ἐπικράτηση τῆς ἀχρήµα-
της κοινωνίας δέν ἔχει νά ὠφε-
ληθεῖ τίποτα ἀπολύτως ἡ χώρα
µας. Ἄρα ἡ προώθηση καί ἡ προ-
σπάθεια ἐπιβολῆς της ἀποτελεῖ
πρόσχηµα.

4. Εἶναι φυσικό, ὅτι ἕπεται τῆς
ἀπειλῆς τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτό-
µου, ἡ ἀπειλή τῆς Κοινωνίας καί
τῆς ∆ηµοκρατίας.

Μιά κοινωνία χωρίς µετρητά: 
➢ Στοχεύει στήν πλήρη ἐξάρτηση

ἀπό τίς τράπεζες, µιά καί ἡ χρήση
τῆς Κάρτας θά εἶναι ὑποχρεωτική,
µέ ὅ,τι κινδύνους συνεπάγεται
αὐτό, ἀκόµα καί πιθανή ἀπώλεια
τῶν χρηµάτων µας. 
➢ Ὁδηγεῖ στήν κατάργηση τῆς

ἰδιωτικότητας καί στήν πανεύκολη
δηµοσιοποίηση ὅλων τῶν κατανα-
λωτικῶν συνηθειῶν καί τῶν ἰδεο-
λογικῶν προτιµήσεων τῶν ἀτό-
µων. 
➢ ∆ηµιουργεῖ πρακτικά προβλή-

µατα, ὅπως ἡ δυσκολία χρήσης
Κάρτας ἀπό τούς ἡλικιωµένους.
➢ Ἐξελίσσεται ἤδη πρός βιοµε-

τρική τεχνολογία ἤ βιοµετρικά
ἐµφυτεύµατα, µέ ὁρατό τόν ἐφιάλτη
τοῦ γενετικά µεταλλαγµένου
ἀνθρώπου. Ὁδηγεῖ ἑποµένως σέ
κατάχρηση τεχνολογίας καί κατά-
χρηση δικαιώµατος πού µποροῦν
νά ἐξασκηθοῦν µέσῳ τοῦ διαδι-
κτύου πάνω στά σώµατά µας. 

5. Στήν Ἑλλάδα καί παγκοσµίως
ἐπιχειρεῖται ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς
ἀχρήµατης οἰκονοµίας. Ἀπό τή νο-
µική πλευρά καταδείχθηκε, ὅτι δέν
µπορεῖ τό λογιστικό χρῆµα τῶν
τραπεζῶν νά ὑποκαταστή σει τά µε-
τρητά ὡς νόµιµο χρῆµα καί κυρίως
ὡς ὑποχρεωτικό µέσο ἐξόφλησης
τῶν συναλλαγῶν. Ἐπέρχεται µία
ἀνατροπή στίς µακραίωνες ἀντιλή-
ψεις τῶν συναλλαγῶν. 

Τά µετρητά συνιστοῦν βέβαιες
καί ἐκκαθαρισµένες ἀπαιτήσεις
ἔναντι τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας. Ἡ
ἔκδοση νοµίµου χρήµατος ἀποτε-
λεῖ ἔκφραση Νοµισµατικῆς Κυριαρ-
χίας τοῦ Κράτους καί δέν µπορεῖ νά
ἐκχωρηθεῖ στίς ἰδιωτικές Τράπεζες.
Τό Νόµιµο Χρῆµα προστατεύεται
ρητῶς ἀπό τό Σύνταγµα, τό Ἐθνι-
κό καί τό Εὐρωπαϊκό ∆ίκαιο. Ἀντι-
θέτως, τό πλαστικό χρῆµα δέν πα-
ρέχει ἰσοδύναµες νοµικές ἐγγυή-
σεις. Οἱ καταθέσεις –ἀκόµη καί στίς
προηγµένες χῶρες – ἔχουν ἕνα
βαθµό ἐπισφαλείας, ἀφοῦ ἡ ἀξία
τους ὑπερβαίνει τήν ἀξία τοῦ πρα -
γµατικοῦ χρήµατος. Καταδείχθη-
καν οἱ περιορισµένες δυνατότητες
τοῦ συστήµατος ἐγγύησης καταθέ-
σεων. Ἐπιπλέον θά ὑπάρξει ὑπέρ-
µετρη ἐνίσχυση τῶν τραπεζῶν
ἔναντι τῶν πολιτῶν. Οἱ τράπεζες
θά µποροῦν νά ἱκανοποιοῦν προ-
νοµιακά τίς ἀπαιτήσεις πέρα καί
πάνω ἀπό τίς προτεραιότητες τοῦ
ὀφειλέτη. Εὐπαθεῖς ὁµάδες πο-
λιτῶν θά βρεθοῦν ἐκτός συναλ-
λαγῶν. Θά µποροῦν νά δια µορφώ-
νουν ἐλεύθερα τά ἐπιτόκια καταθέ-
σεων, δίνοντας ἀκόµα καί ἀρνητι-
κές τιµές. Τελικά, θά δοθεῖ στό τρα-
πεζικό σύστηµα µία ἀπεριόριστη
ἐξουσία πάνω στήν πραγµατική
οἰκονοµία. Μέ τήν κατάργηση τῶν
µετρητῶν, καταργεῖται ἡ πραγµατι-
κή ὑποχρέωση τοῦ Τραπεζικοῦ Συ-
στήµατος πρός τούς καταθέτες καί
ἀνατρέπεται σέ µία στιγµή ἡ ἰσορ-
ροπία δικαιωµάτων καί ὑποχρεώ-
σεων µεταξύ τῶν Τραπεζῶν καί
τῶν δανειοληπτῶν. 

6. Τά παρόντα πορίσµατα ἐπα-
ληθεύονται µέ τίς ὄχι εὐχάρι στες

γιά τήν πατρίδα µας ἐξελίξεις. Τό
τραπεζικό σύστηµα πού διαφεν-
τεύεται ἀπό τήν Κεντρική Τράπεζα
τῆς Εὐρώπης ἐπέβαλε στούς
Ἕλληνες τόν αὐταρχικό ὁλοκλη-
ρωτισµό του. Ξαφνικά κλείνει τίς
τράπεζες, δεσµεύει τά µετρητά καί
ἐπιτρέπει µόνο µέ Κάρτες καί µέ τό
σταγονόµετρο νά κάνουν ἀναλή-
ψεις οἱ πολίτες ἀπό τίς ἐλάχιστες
καταθέσεις τους, ἀπό τούς πενι-
χρούς µισθούς τους ἤ τίς γλίσχρες
συντάξεις τους.

Οἱ πάντες ὑποψιάζονται, ὅτι οἱ
καιροί εἶναι προδροµικοί καί ἄλλων
δεινῶν. Ὁ ἑλληνικός λαός ἐξακο-
λουθεῖ νά ἀνθίσταται διά τῆς ὑπο-
µονῆς καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἐµπιστο-
σύνης.

Οἱ εὐρωπαῖοι ἄρχοντες δείχνουν
τά δόντια τους πιστεύοντας, ὅτι θά
τσακίσουν τή διακριτική ἀλλά στα-
θερή ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων,
πού προέρχεται ἀπό τήν ἐν
Χριστῷ ὑψοποιό ταπείνωση καί
ἀπό τό µαρτυρικό φρόνηµα ἑκα-
τοµµυρίων διά Χριστόν µαρτύρων
καί ἡρώων τῆς µακραίωνος ἱστο-
ρίας µας.

Ἡ Κάρτα πλέον ταυτίστηκε στή
συνείδηση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν
µέ τήν ἀνέχεια, τή φτώχεια στήν
ὁποία δέν εἶναι ἄµαθοι, µέ τήν ἀτέ-
λειωτη ὑποµονή στίς µακριές
οὐρές γιά ἀνάληψη ψίχουλων µε-
τρητῶν µέ τήν ἀπίστευτη µοναδική
καταφρόνηση στόν ἀρχαιότερο
ἑταῖρο τῶν Εὐρωπαίων, πού δηµι-
ούργησε τόν πιό ἀνθρώπινο, τόν
πιό ἀνθεκτικό θεανθρώπινο πολιτι-
σµό.

Τώρα χρειάζεται νά µή ἐθι-
σθοῦµε στίς συναλλαγές µας µέ
Κάρτες, καί νά µή διευκολύνουµε
τά προγραµµατισµένα σχέδια τῆς
Νέας Ἐποχῆς. Ἔτσι δέν θά παρα-
σειρθοῦµε εὔκολα καί ἄνετα στήν
παραλαβή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη,
ὅταν ἐπιβληθεῖ καί κατόπιν στό
σφράγισµα.

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
διοργάνωσε τήν ἡµερίδα τῆς 28ης

Ἰουνίου 2015 χωρίς νά ἔχει ὑπ’
ὄψιν της, ὅτι ἀπό τήν ἑπόµενη
ἑβδοµάδα θά ἐπραγµατοποιεῖτο ἡ
πρόβα generale τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Ἡ ἀχρήµατη κοινωνία προβάλλει
ἐφιαλτικά τήν ἀπανθρωπιά της µέ
ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο ἐπίθεσης τήν
Κάρτα, πού θά ὀργανωθεῖ σέ Κάρ-
τα Πολίτη.

Γιατί τόση ἐπιµονή στήν Κάρτα
καί ὄχι στήν ἐλεύθερη ἀνάληψη µε-
τρητῶν; Γιατί ὑποχρεωτική ἡ χρή-
ση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλ-
λαγῶν; 

∆ιότι ἔτσι ἑδραιώνεται τό παγκό-
σµιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς πά-
νω ἀπό ἔθνη, πολιτισµούς καί θρη-
σκεῖες. Ἡ Κάρτα θά ἀποτελεῖ τό µα-
γικό ἀπαραίτητο κλειδί κάθε πολίτη
αὐτοῦ τοῦ ἀντίχριστου παγκόσµιου
κράτους πού θέλει νά κρατᾷ στά
νύχια καί στά δόντια του κάθε
Ἕλληνα πολίτη ἀλλά καί κάθε πο-
λίτη τοῦ ρέοντος, φθαρτοῦ καί µα-
ταίου ἐπίγειου κόσµου.

∆όξα τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ γιατί ὁ
Ἕλληνας πολίτης εἶναι βαπτισµέ-
νος καί χρισµένος, διαποτισµένος
µέχρι τά ἐνδότατα βάθη τῆς ὑπάρ-
ξεώς του µέ τήν ἄκτιστη Θεία Χά-
ρη. Ἀντέχει κάθε µαρτύριο καί δίνει
ἀληθινή µαρτυρία Χριστοῦ, ὁπου-
δήποτε καί ὁποτεδήποτε χρειασθεῖ
πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί
πρός σωτηρίαν ὁλοκλήρου τῆς
προσωπικότητος τοῦ κατ’ εἰκόνα
καί καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ πλασθέν-
τος ἀνθρώπου.

7.Τέλος διαβάζουµε τόν Ἅγιο
Παΐσιο πού γράφει: 

Πίσω λοιπόν καί ἀπό τό τέλειο
σύστηµα «κάρτας ἐξυπηρε τήσεως»
ἀσφαλείας κοµπιοῦτερ κρύβεται ἡ
παγκόσµια δικτατορία, ἡ σκλαβιά
τοῦ ἀντιχρίστου

Ἡ Κάρτα, ἡ ταυτότητα, ἡ εἰσαγω-
γή τοῦ σφραγίσµατος, τί φανερώ-
νουν;

Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, τήν
ταυτότητα, τό «φακέλωµα», γιά νά
προχωρήσουν πονηρά στό σφρά-
γισµα� θά διαφηµίζουν τό τέλειο
σύστηµα τό σφράγισµα στό χέρι καί
στό µέτωπο� µέ τό 666 τό ὄνοµα
τοῦ Ἀντιχρίστου� («Σηµεῖα τῶν
καιρῶν» Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου).

Τό ὅλο ἑποµένως ζήτηµα ἔχει
ἔντονες ἐσχατολογικές διαστάσεις.
∆έν ἰσχυριζόµαστε, βεβαίως, ὅτι οἱ
ἠλεκτρονικές συναλλαγές ἤ τό
πλαστικό χρῆµα εἶναι τό σφράγι-
σµα τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι ὅµως,
σαφῶς µιά προδροµική κατάσταση
µέ ἔντονη τήν ἀναφορά της στά
ἔσχατα.

Ἐπίσης δέν εἶναι καθόλου τυ-
χαῖο, ὅτι ὁ Χρι στός µας συ ναρ τᾷ
τήν ὁ µο λο γί α τῆς πί στε ως πρός
Αὐ τόν µέ τό θέ µα τῆς οἰ κο νο µι κῆς
καί βι ο λο γι κῆς ὑ πάρ ξε ως τοῦ πι-
στοῦ, «(ἵνα µή τις δύνηται ἀγο-
ράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ µὴ ὁ ἔχων
τὸ χάραγµα, τὸ ὄνοµα τοῦ θηρί-
ου ἢ τὸν ἀριθµὸν τοῦ ὀνόµατος
αὐτοῦ». Χωρίς τήν Κάρτα (χωρίς
ἀρχικά τό 666 καί µεταγενέστερα
µέ τό 666) δέν θά µπορεῖ κανείς νά
ἀγοράσει ἤ νά πουλήσει ἤ νά δι-
καιωθεῖ, ἄν καταφύγει στά δικαστή-
ρια, ὅπως συµπλήρωσε ὁ νοµοθέ-
της στό νόµο Α.Μ.Κ.Α. (ἄρθρο 153
τοῦ ν. 3655/2008).

Μέ τήν ἐπιβολή λοιπόν τῆς
ἀχρήµατης κοινωνίας ἀνησυχοῦµε,
χωρίς βέβαια ἡ ἀνησυχία νά µπαί-
νει στή καρδιά µας, νοιώθουµε τόν
ἐφιάλτη νά µᾶς πλησιάζει καί γι-
αυτό µέ σταθερότητα λέµε ὄχι στίς
κάρτες, ὄχι στήν κοινωνία χωρίς
µετρητά.

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Κοινωνία χωρίς μετρητά.
Προοπτική ἤ ἐφιάλτης;»

Παπικαί καινοτομίαι εἰς τά Μυστήρια 
τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος

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

(1ον)
Α) Βάπτισµα δι᾽ ἐπιχύσεως

ἤ διά ραντισµοῦ
Ἡ αἵρεση τοῦ Παπισµοῦ, πάντο-

τε καινοτοµοῦσα, ἦταν φυσικό νά
ἀλλοιώσει καί τήν ἀρχαία παράδο-
ση, πού ἀναφέρεται στόν τρόπο τε-
λέσεως τῶν ἱερῶν Μυστηρίων. ∆έν
ὑπάρχει σχεδόν Μυστήριο, τό
ὁποῖο δέν παραποιήθηκε ἀπό τούς
νεωτεριστές τοῦ Βατικανοῦ. Ἡ δια-
φορά Ὀρθοδόξων καί Λατίνων στό
Βάπτισµα1 εἶναι ἔκδηλη, διότι ἡ µέν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τελεῖ τό Βά-
πτισµα διά τριπλῆς καταδύσεως καί
ἀναδύσεως στό ἁγιασµένο ὕδωρ, ἡ
δέ παπική αἵρεση καινοτόµησε,
εἰσάγοντας τό δι᾽ ἐπιχύσεως ἤ διά
ραντισµοῦ «βάπτισµα». Ἡ Ρώµη
δέν ἐνέµεινε στόν τύπο τοῦ βαπτί-
σµατος, πού καθιερώθηκε ἀπό τήν
ἴδια τήν Ἀποστολική Παράδοση,
ἀλλά «βαπτίζει» µέ ἔκχυση ὕδατος
στήν κεφαλή καί, σέ περίπτωση
ἀνάγκης, τελεῖ τό «βάπτισµα» µέ
ραντισµό. Κι αὐτοί οἱ Παπικοί ἀκό-
µη ἀναγνωρίζουν ὅτι τό λατινικό
«βάπτισµα» εἰσήχθη µεταγενεστέ-
ρως στόν παπισµό2. Ἡ λατινική και-
νοτοµία ἐµφανίζεται νά διδάσκεται
γιά πρώτη φορά µόλις τόν 13ο αἰώ.
ἀπό τόν σχολαστικό θεολόγο Ἀλέ-
ξανδρο τῆς Χάλλης, ἄρχισε δέ νά
ἐπικρατεῖ στή ∆ύση ἀπό τόν 14ο

αἰώ., µολονότι ὁ Θωµᾶς ὁ Ἀκινάτης
τάχθηκε ὑπέρ τοῦ βαπτίσµατος τῆς
τριττῆς καταδύσεως3.

Β) Ἡ Ἁγία Γραφή
γιά τόν τύπο τοῦ Βαπτίσµατος

Ὁ νεώτερος λατινικός τύπος τοῦ
«βαπτίσµατος» δι᾽ἐπιχύσεως ἤ
ραντισµοῦ δέν µπορεῖ νά βρεῖ κα-
νένα ἔρεισµα στήν Ἁγία Γραφή. Ἡ
ἐντολή τοῦ Κυρίου γιά τό βάπτισµα,
πού δόθηκε στούς Ἁγίους Ἀποστό-
λους, - «Πορευθέντες µαθητεύσατε
πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς
εἰς τό ὄνοµα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος»4 -
δέν εἶναι δεκτική καµµιᾶς παρερµη-
νείας. ∆έν εἶπε ὁ Κύριος «ἐπιχέον-
τες ὕδωρ ἐπί τήν κεφαλήν αὐτῶν ἤ
ραντίζοντες», ἀλλά «βαπτίζοντες».
Τό ἑλληνικό ρῆµα «βαπτίζω» τῆς
ἀρχαίας ἀττικῆς διαλέκτου, ποτέ
δέν ἑρµηνεύεται «ἐπιχέω» ἤ «ραν-
τίζω», ἀλλά πάντοτε σηµαίνει «βυ-
θίζω τι εἰς τό ὕδωρ ἤ ὑπό τό
ὕδωρ»5. Στήν λατινική καινοτοµία
τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου καί στήν
ἐτυµολογία τῆς λέξεως «βαπτίζω»
ἀναφέρεται ὁ καθηγητής Ἀνδρέας
Θεοδώρου6, ὁ L. Bouyer7 καί ὁ Νι-
κηφόρος Καλογερᾶς8.

Ὑπέρ τοῦ βαπτίσµατος τῆς κατα-
δύσεως µαρτυροῦν τό βάπτισµα
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτι-
στοῦ9, τό βάπτισµα τοῦ Κυρίου10,
οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων11 καί
οἱ προεικονίσεις τοῦ βαπτίσµατος
στήν Παλαιά ∆ιαθήκη12. 

Ἐξ ἄλλου τό δι᾽ἐπιχύσεως «βά-
πτισµα», πού καταχρηστικῶς ὀνο-
µάζεται βάπτισµα ἀπό τούς Λατί-
νους, δέν συµβολίζει τόν θάνατο,
τήν τριήµερη ταφή καί τήν ἀνάστα-
ση τοῦ Κυρίου, ἐνῶ σαφῶς ὁ Ἀπ.
Παῦλος ὁµιλεῖ γιά τήν µυστική
ἔννοια, τήν ὁποία ἐνέχει ἡ πράξη
τῆς τριττῆς καταδύσεως στό Βάπτι-
σµα13. Στόν συµβολισµό τῆς τριττῆς
καταδύσεως στό ἁγιασµένο ὕδωρ
ἀναφέρονται οἱ ∆ιαταγές τῶν
Ἀποστόλων14, ὁ Τερτυλλιανός15,
ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
µος16 καί ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Κα-
βάσιλας17. 

Εἶναι, λοιπόν, φανερό ὅτι τό
δι᾽ἐπιχύσεως ἤ ραντισµοῦ λατινικό
«βάπτισµα» ἀγνοεῖ καί ἀποκλείει
τόν βαθύτατο πνευµατικό συµβολι-
σµό τῆς τριττῆς καταδύσεως στό
ἁγιασµένο ὕδωρ, πού τονίζεται ἀπό
τόν Ἀπ. Παῦλο καί τούς ἁγίους Πα-
τέρες.

Γ) Μαρτυρίες
τῆς Ἐκκλησίας

γιά τήν τριττή κατάδυση
Οἱ µαρτυρίες τῆς Ἐκκλησίας γιά

τήν τριττή κατάδυση προέρχονται
ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Βαρνάβα18,
τά Κληµέντια19, τόν Ποιµένα τοῦ
Ἑρµᾶ20, τόν ἀπολογητή Ἰουστῖ -
νο21 καί τήν ∆ιδαχή τῶν Ἀποστό-
λων22. 

Εἶναι ὄντως ἐκπληκτικό ὅτι οἱ
Λατῖνοι, ἀφοῦ καινοτόµησαν στό
βάπτισµα, υἱοθέτησαν τόν δι᾽ἐπιχύ-
σεως τύπο, ὁ ὁποῖος µόνο σέ ἔσχα-
τη ἀνάγκη χρησιµοποιοῦνταν στήν
πρώτη Ἐκκλησία. Ἄρα, ὁ Παπι-
σµός ἀντιµετωπίζει κάθε βαπτιζό-
µενο ὡς ὄντα σέ ἔσχατη ἀνάγκη,
δηλ. ἑτοιµαθάνατο ἤ ἀσθενῆ23.

Ἂς σηµειωθεῖ ὅτι ἡ τριττή κατά-
δυση εἶναι ἡ µόνη κανονική µορφή
τοῦ βαπτίσµατος στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκ κλησία, τό δέ δι᾽ἐπιχύσεως
«βάπτισµα» τῶν κλινικῶν (Bapti-
smus clinicorum) ἀποτελεῖ κώλυµα
ἱερωσύνης, σύµφωνα µέ τόν 12ο

Κανόνα τῆς ἐν Νεοκαισαρείᾳ Το-
πικῆς Συνόδου24. Ἐξαίρεση ἀπο-
τελεῖ σήµερα στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τό ἀεροβάπτισµα25.
Ὅµως, κανένας δέν διανοήθηκε
ποτέ νά καταστήσει κανόνα τήν ἐν
λόγῳ ἐξαίρεση. Ἀντιθέτως, ἐάν πα-
ρέλθει ὁ κίνδυνος, πού προκάλεσε
τό ἀεροβάπτισµα, ἐπιβάλλεται ὁ
ἀεροβαπτισθείς νά δεχθεῖ τήν τριτ-
τή κατάδυση στό ἁγιασµένο ὕδωρ.

Ἡ λατινική καινοτοµία τοῦ δι᾽ἐπι-
χύσεως ἤ ραντισµοῦ «βαπτίσµα-
τος» ἀντίκειται στόν Ν΄ Κανόνα
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί στόν
Ζ΄ Κανόνα τῆς Β΄ Ἁγίας καί Οἰκ.
Συνόδου26. Σχετικά µέ τήν τριττή
κατάδυση κάνουν λόγο ὁ ὅσιος
Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής27, ὁ Τερτυλ-
λιανός28, ὁ Μ. Βασίλειος29, ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-

µος30, ὁ Κ. Καλλίνικος31, ὁ ἅγιος
Κύριλλος Ἱεροσολύµων32, ὁ
ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης33, ὁ
Ἱππόλυτος34, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
∆αµασκηνός35, ὁ Πατριάρχης
Κων/λεως Ἰερεµίας Β΄36, ὁ Μη-
τροφάνης Κριτόπουλος37, ὁ
ὅσιος Ἀθανάσιος Πάριος38 καί ὁ
Νικηφόρος Καλογερᾶς39.  

Ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιο-
ρείτης40, ἀναπτύσσοντας τήν θεο-
λογία τοῦ βαπτίσµατος καί βα-
σιζόµενος στόν ΜΣΤ΄ Ἀποστολικό
Κανόνα, ὑποστηρίζει ὅτι τό βάπτι-
σµα τῶν Λατίνων εἶναι ψευδώνυ-
µο βάπτισµα καί γι’αὐτό οὔτε κατά
τόν λόγο τῆς ἀκριβείας εἶναι ἀπο-
δεκτό, οὔτε κατά τόν λόγο τῆς οἰκο-
νοµίας. ∆έν εἶναι ἀποδεκτό, γιατί οἱ
Λατῖνοι α) εἶναι αἱρετικοί, καί β) εἶναι
ἀβάπτιστοι, γιατί δέν φυλάττουν τίς
τρεῖς καταδύσεις στόν βαπτιζόµενο,
καθώς ἄνωθεν παρέλαβε ἡ Ὀρθό -
δοξη Ἐκκλησία ἀπό τούς ἁγίους
Ἀποστόλους.

Ἄν, ὅµως, κάποιος ἀπό τούς Λα-
τίνους ἤ τούς Λατινόφρονες, προ -
βάλλει τίς τρεῖς ἐπικλήσεις τῆς
Ἁγίας Τριάδος, πού λένε οἱ Λατῖνοι,
γιά νά δείξουν ὅτι τό «βάπτισµά»
τους εἶναι ἔγκυρο, δέν πρέπει νά
ξεχνᾶ αὐτά, πού λέει ὁ ἱερός Φιρµι-
λιανός41 καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος˙ ὅτι
δηλ. εἶναι ἀργά καί ἀνενέργητα
τά ὑπέρθεα αὐτά ὀνόµατα, ὅταν
προφέρονται ἀπό τά στόµατα
τῶν αἱρετικῶν.

Ἐπειδή, λοιπόν, οἱ τρεῖς κα-
ταδύσεις καί ἀναδύσεις εἶναι ἀναγ-
καῖες στό βάπτισµα, γιά νά εἰκονι-
σθεῖ µέσῳ αὐτῶν ὁ τριηµε-
ρονύκτιος θάνατος, ἡ ταφή καί ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος, µέ τά
ὁποῖα δίδεται ἡ σωτηρία, ἡ ἄφεση
καί ἡ καταλλαγή ἀπό τόν Θεό στούς
ἀνθρώπους, ἄρα τό λατινικό ράντι-
σµα, ὄντας ἔρηµο τῶν καταδύσεων
καί ἀναδύσεων, ἀκολούθως εἶναι
ἔρηµο καί τοῦ τύπου τοῦ τριηµερο-
νυκτίου θανάτου, τῆς ταφῆς καί τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἀπό τά
παραπάνω εἶναι φανερό καί παν-
θοµολογούµενο ὅτι εἶναι ἔρηµο καί
κάθε Χάριτος, ἁγιασµοῦ καί ἀφέσε-
ως ἁµαρτιῶν. Ἄν, ὅµως, οἱ Λατῖνοι
ἀνθίστανται, λέγοντας ὅτι τό
ράντισµά τους µέ τίς ἐπικλήσεις τῆς
Ἁγίας Τριάδος εἶναι παρεκτικό ἁγια-
σµοῦ καί Χάριτος, ἄς µάθουν ὅτι τό
Βάπτισµα δέν τελειώνεται µόνο µέ
τίς ἐπικλήσεις τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἀλλά ἀναγκαίως χρειάζεται καί τόν
τύπο τοῦ θανάτου, τῆς ταφῆς καί
τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἐπειδή δέν σώζει τόν βαπτιζόµενο
µόνο ἡ πίστη στήν Ἁγία Τριάδα,
ἀλλά µαζί µ’αὐτή ἀναγκαία εἶναι καί
ἡ πίστη στόν θάνατο τοῦ Μεσσία
καί ἔτσι καί µέ τά δύο γίνεται µέτο-
χος τῆς σωτηρίας καί τῆς µακα-
ριότητος. 

Προσθέτει, ἐπίσης, ὁ ἅγιος Νικό -
δηµος ὅτι, κατά τόν µέγα τῆς Θεσ-
σαλονίκης ἅγιο Γρηγόριο Πα-
λαµᾶ42, ὁ Κύριος, ἀφοῦ προ-
ϋπέδειξε σ’ἐµᾶς τούς πιστούς νά τε-
λοῦµε τήν εἰς ἅδου κάθοδο καί
ἀνάβαση µέ τό βάπτισµά Του, ἔπει-
τα τό παρέδωσε γιά σωτηρία.
Ἐπειδή τό ὀρθόδοξο βάπτισµα δέν
εἶναι τύπος µόνο τῆς ταφῆς τοῦ
σώµατος τοῦ Κυρίου, ἀλλά ἀκόµη
καί τῆς εἰς ἅδου καταβάσεως τῆς
ψυχῆς Του, ὥστε µέ τόν τύπο µέν
τῆς ταφῆς τοῦ Χριστοῦ νά θεουρ-
γηθεῖ τό σῶµα τοῦ βαπτιζοµένου,
µέ τόν τύπο δέ τῆς εἰς ἅδου κα-
ταβάσεως, νά θεωθεῖ ἡ ψυχή του,
καθώς τά σπέρµατα καί τά φυτά, ἄν
δέν φυτευθοῦν βαθέως στήν γῆ,
ἀλλά µείνουν πάνω στήν
ἐπιφάνεια, δέν µποροῦν νά
βλαστήσουν καί νά καρπο-
φορήσουν, ἀλλά ἤ ξηραίνονται ἤ
καταπατοῦνται ἤ διαρπάζονται ἀπό
τά πετεινά, ἔτσι καί οἱ δυστυχεῖς
Λατῖνοι, ἐπειδή δέν γίνονται
σύµφυτοι, δηλ. δέν συµφυτεύον-
ται µέ τόν διφυῆ κόκκο, τόν
Χριστό, σάν φυτά στό ὕδωρ τοῦ
βαπτίσµατος, γι’αὐτό οὔτε τό
σῶµα τους θεουργεῖται, οὔτε ἡ
ψυχή, καί δέν µποροῦν νά
βλαστήσουν σωτηρία, ἀλλά ξη-
ραίνονται καί ἀπολλύονται. 

Ἡ ρωµαϊκή κατήχηση ἐπιτρέπει
νά τελεῖται τό Βάπτισµα, σέ ἔσχατη
ἀνάγκη, καί ἀπό Ἰουδαίους καί ἐθνι-
κούς43. Τό Βατικανό δέν διστάζει νά
παραδίδει τά ἅγια τῶν ἁγίων ἀκόµη
καί στά χέρια τῶν ἀµυήτων! Με-
γαλύτερη ἀσφαλῶς βεβήλωση τοῦ
µυστηρίου τοῦ Βαπτίσµατος δέν θά
µποροῦσε νά γίνει44.

Ὑπάρχει καί µία ἀκόµη διαφορά
ὡς πρός τόν τύπο τοῦ Βαπτίσµατος
µεταξύ Ὀρθοδόξων καί Λατίνων.
Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ ἱερεύς,
πού τελεῖ τό βάπτισµα, λέγει :
«βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ
Θεοῦ », ἐνῶ στόν Παπισµό ὁ
ψευδοϊερεύς λέγει:  «ἐγώ σέ
βαπτίζω » (ego baptizo te). Στήν
Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
παρατηρεῖ ὁ Χ. Ἀνδροῦτσος, ὁ
ἱερουργός ἱερεύς «ὑποκρύπτεται
οὕτως εἰπεῖν κάτω ἀπό τά µυστήρια,
πού τελεῖ, γιά ν’ἀφήσει ἀµέσως στόν
Θεό τήν ἐνέργεια αὐτῶν, ἀπαγ -
γέλλοντας σέ παθητικό τύπο ἤ σέ
τρίτο πρόσωπο τίς ἱερουργίες, πού
τελεῖ», κι αὐτό, διότι «τελετάρχης
αὐτῶν εἶναι ὁ Χριστός, ὁρατός δέ
ὑπηρέτης καί ἀντι πρόσωπος ὁ
ἱερεύς», ἐνῶ στήν λατινική αἵρεση,
«σύµφωνα µέ τόν ἀπότοµο καί ὀξύ
διαχωρισµό τοῦ κλήρου ἀπό τόν
λαό, ὁ ἱερεύς παρίσταται ὁ ἴδιος,
τελώντας καί µεταδίδοντας ἀπ’
εὐθείας τήν χάριν, λέγοντας, ἐγώ σέ
βαπτίζω»45. Μάλιστα οἱ αἱρεσιάρχες
«Πάπες» Ἀλέξανδρος Γ΄ (1158-
1181) καί Ἀλέξανδρος Η΄ (1690)
ἐπέβαλαν τήν καινοτοµία «ego ba-
ptizo te» ὡς ἀπαραίτητο ὅρο τῆς
ἐγκυρότητος τοῦ βαπτίσµατος. Ὁ

Θωµᾶς Ἀκινάτης καί ἄλλοι ἀπ’τούς
κορυφαίους σχολαστικούς ὑποστή-
ριξαν ὅτι τό βάπτισµα, πού γίνεται
χωρίς τήν φράση «ego baptizo te»,
εἶναι ἄκυρο. Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτή
λατινική καινοτοµία προσκρούει σο-
βαρά στόν τρόπο τελέσεως τοῦ βα-
πτίσµατος, πού περιγράφεται ἀπό
τό Εὐχολόγιο τοῦ Τερτυλλιανοῦ, τοῦ
Ἱππολύτου, τοῦ Ἀµβροσίου καί τοῦ
Γελασίου46. Ἡ ὀρθόδοξη ἀκοή εἶναι
φυσικό νά ξενίζεται ὡς πρός τήν
προσθήκη «ego baptizo te», πού
ἔρχεται σέ ἀντίθεση µέ τόν γνωστό
λειτουργικό τύπο, πού ἀποδίδει
στόν Κύριο τήν τέλεση τῶν Μυστη-
ρίων: «Σύ εἶ ὁ προσφέρων καί προσ -
φερόµενος καί προσδεχόµενος καί
διαδιδόµενος, Χριστέ ὁ Θεός
ἡµῶν�»47. 
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Ἀγαπητοὶ κύριοι τοῦ Ὀρθόδοξου
Τύπου

Μὲ ἔκπληξη πληροφορήθηκα ὅτι
ἡ ἐφηµερίδα σας µὲ ἡµεροµηνία 5
Ἰουνίου 2015 ἀναπαρήγαγε χωρὶς
καµία ἔρευνα καὶ διασταύρωση πα-
ραπλανητικὸ συκοφαντικὸ καὶ κακο-
προαίρετο ἄρθρο, γνωστῆς κακόδο-
ξης παρέας τοῦ ∆ιαδικτύου(

Συγκεκριµένα κάτω ἀπὸ τὸν πα-
ραπλανητικὸ τίτλο: "Ἡ Συνοδικὴ ἐπι-
τροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ ἡ ἐξελι-
κτικὴ δηµιουργία", οὔτε λίγο οὔτε πο-
λύ, παρουσιάζεται ἡ Συνοδικὴ Ἐπι-
τροπὴ νὰ καταδικάζει τὶς θέσεις τῆς
Ὀρθόδοξης ἑρµηνείας τῆς Ἐξελι-
κτικῆς ∆ηµιουργίας, καθὼς καὶ τὶς
Ὀρθόδοξες θέσεις µου περὶ τῆς ση-
µασίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν
Ὀρθόδοξη πίστη.

Γιὰ τὸ συγκεκριµένο δηµοσίευµα,
ποὺ πρωτοεµφανίσθηκε πρὸ µηνῶν
στὸ διαδίκτυο, ἐπικοινώνησα ὁ ἴδιος
µὲ τὸν π. Κυριακὸ Τσουρό, ὑπεύθυ-
νο κατὰ τῶν αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος δήλωσε
ἄγνοια  γιὰ τὸ γεγονός, ἐνοχληµένος
γιὰ τὴ χρήση τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς στὰ συκοφαντικὰ σχέδια τῆς
ἐν λόγῳ ψευδο-ορθόδοξης παρέας.
Ἐπίσης ἐπικοινώνησα µὲ τὸν Πρω-
τοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Γεωργό-
πουλο, ὁ ὁποῖος µοῦ ἐπιβεβαίωσε ὅτι
ἡ ἐν λόγῳ συµµορία κυβερνο-µπού-
λινγκ, χρησιµοποίησε τὸ ὄνοµά του
παραπλανητικά, δῆθεν ἐκ µέρους τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, παρουσιά-
ζοντας µία προσωπική του γνώµη σὲ
τηλεφωνικὴ συνοµιλία, δῆθεν ὡς ἐπί-
σηµη ἀνακοίνωση, ποὺ δῆθεν δηµο-
σιεύθηκε µὲ τὴν ἄδεια τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς ὡς θέση τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς!

Σὲ µήνυµά του πρὸς ἐµένα, τὸ
ὁποῖο ἔχω διαθέσιµο µὲ ὅλα τὰ στοι-
χεῖα ἀποστολῆς, µὲ ἡµεροµηνία  28-
11-2014, ὁ π. Βασίλειος Γεωργόπου-
λος µοῦ ἔγραψε τὰ ἑξῆς περὶ τῆς τη-
λεφωνικῆς ἐπικοινωνίας του µὲ µέλος
τῆς ἐν λόγῳ ὁµάδας:
"From: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Sent: Friday, November 28, 2014
11:14 AM
Subject: Re: Περὶ τοῦ χθεσινοῦ µου
µηνύµατος.
Ἀγαπητὲ κ.Μαυροµάγουλε,

ἔλαβα τὰ µηνύµατά  σας καὶ σᾶς
εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐνηµέρωση.

Ὁ κ.Σαλταούρας µίλησε µαζί µου
στὸ τηλέφωνο. Ζήτησε, ὄντως, τὴν
ἄδεια ἐὰν µπορεῖ νὰ χρησιµοποιήσει
δηµοσίως τὶς προσωπικὲς θέσεις µου
ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὰ πλαίσια µίας
ἐπικοινωνίας γιὰ ἕνα θεολογικὸ θέµα.
∆ὲν διαφώνησα. Ἀπὸ ἄγνοια πι-
στεύω, γιατί εἶναι ἀρχή µου ἐκ προοι-
µίου νὰ µὴ ἀποδίδω κακὴ πρόθεση
σὲ κανέναν, τὶς παρουσίασε ὡς θέση
τῆς Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς. Ὁ κ. Σαλ-
ταούρας ἢ ἀπὸ ἄγνοια, ἢ ἐπειδὴ δὲν
κατανόησε ὀρθῶς στὰ πλαίσια τῆς
τηλεφωνικῆς συνοµιλίας συζήτησης
διαδικασίας πὼς ἐπισήµως λαµβάνει
θέση ἡ ἐπιτροπή, ταύτισε τὴ θέση τοῦ
συνεργάτη µὲ τὴν γνωµοδοτικὴ
ἁρµοδιότητα τῆς ἐπιτροπῆς ὡς θε-
σµικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργάνου. Ἡ
Συνοδικὴ ἐπιτροπὴ ὡς ἐκκλησια-
στικὸς  ὀργανισµὸς  ἐπίσηµα δὲν
ἐκφράζεται ἀπὸ τὶς προσωπικὲς
γνῶµες συνεργατῶν της. Ὑπάρχει
ἄλλη θεσµικὴ διαδικασία µὲ τὴν ὁποία
ἐκφράζεται. Μπορεῖτε, λοιπόν, βασί-
µως νὰ τὸ ἀναφέρετε ὅτι δὲν εἶναι θέ-
ση τῆς συνοδικῆς ἐπιτροπῆς αὐτὰ τὰ
ὁποῖα ὑποστηρίζει ὁ κ. Σαλταούρας,
ἀλλὰ θέση ἑνὸς συνεργάτη τῆς ἐπι-
τροπῆς.

Ταυτοχρόνως, µὲ ἀφορµὴ τὴν ἐπι-
κοινωνία µας, λαµβάνω τὴν ἀφορµὴ
νὰ σᾶς συγχαρῶ προσωπικὰ γιὰ τὴν
ἀξιέπαινη καὶ φιλότιµη προσπάθειά
σας γιὰ τὴν ἐνηµέρωση τῶν Ἑλλή-
νων σὲ θέµατα αἱρέσεων".

Ὅπως εἶναι φανερό, ὁ ἴδιος ὁ π.

Βασίλειος Γεωργόπουλος τοὺς δια-
ψεύδει, γιὰ τὴ σύνδεση τοῦ ὀνόµατός
του καὶ τῶν ἀπόψεών µου, µὲ κάποια
ἐπίσηµη θέση τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς...

Εἶναι ἐπίσης προφανές, ὅτι οἱ
ἄνθρωποι αὐτοὶ ποὺ ἔγραψαν τὸ πα-
ραπλανητικὸ ἄρθρο, ἐπιχειροῦν µὲ
ἀντιεκκλησιαστικὸ τρόπο, νὰ ὑποκα-
ταστήσουν τὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ
τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας, προ-
βάλλοντας µὲ παραπλανητικὸ τρόπο
τὶς προσωπικές τους ἀπόψεις ὡς
ἐπίσηµες, καὶ ἐκµεταλλευόµενοι τὸ
ὄνοµα τοῦ π. Βασιλείου Γεωργόπου-
λου καὶ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ
τὶς δόλιες µεθοδεύσεις τους...

Εἶναι ἐπίσης φανερὸ ἀπὸ τοὺς
ἐπαίνους τοῦ π. Βασιλείου Γεωργό-
πουλου, ὅτι ὄχι µόνο δὲν θεωρεῖ τὴ
θεολογούµενη αὐτὴ διαφωνία µας ὡς
"αἱρετική", ἀλλὰ ΕΠΑΙΝΕΙ τὴ δραστη-
ριότητά µου στὴν καταπολέµηση τῶν
αἱρέσεων, µέσῳ τῶν βιβλίων µου, καὶ
τοῦ ἱστοτόπου τῆς ΟΟ∆Ε, στὴν ὁποία
συµµετέχω τὰ 15 τελευταῖα χρόνια.

Περὶ δὲ τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν θέσε-
ών µου, ὀφείλω (ἐξ ἀνάγκης καὶ ὄχι ἐκ
καυχήσεως), νὰ παραπέµψω τὸν κά-
θε ἐνδιαφερόµενο, στὶς συστάσεις
πρὸς τὸ πρόσωπό µου καὶ τὴν ὀρθο-
δοξότητα τῶν θέσεών µου, σηµαν-
τικῶν προσώπων τῆς Ὀρθόδοξης
Ἱεραρχίας καὶ πίστης, ἀπὸ τὸν Πα-
τριάρχη Ἀλεξανδρείας ὡς τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο καὶ τὸ ἐπίσηµο ὄργανο τῆς
ἕνωσης Θεολόγων, ποὺ µπορεῖ ὁ κα-
θένας νὰ βρεῖ ἐδῶ: http://oodegr.com/
oode/erwtiseis/epistoles/epistoles.ht
m... 

Οἱ δὲ Ὀρθοδοξότατες θέσεις µου
γιὰ τὴν Ἁγία Γραφή, οἱ ὁποῖες δια-
στρεβλώθηκαν στὸ ἐν λόγῳ δηµοσί-
ευµα, µποροῦν νὰ φανοῦν ἀναλυτι-
κότατα στὸν ἀκόλουθο ἱστότοπο, δη-
µοσιευµένες ὅλες ἀπὸ ἐµένα τὸν ἴδιο:
h t t p : / / o o d e g r . c o m / o o d e /
grafi/grafi.htmO

Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔχω θέσει ἤδη στὴ
διάθεση τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας, καὶ
πλήθους ἀντιαιρετικῶν ἀνὰ τὴν
Ἑλληνικὴ (καὶ ὄχι µόνο) ἐπικράτεια,
γιὰ ἐνηµέρωση καὶ προστασία τῆς
Ἐκκλησίας(

Τὸ ὅτι γιὰ τὴ συκοφαντία αὐτή,
καθὼς καὶ τὶς ἄλλες ἀπάτες τῆς ἐν
λόγῳ συµµορίας ποὺ στρέφονται µὲ
ψεύδη προσωπικὰ ἐναντίον µου,
ἀλλὰ καὶ φίλων καὶ συνεργατῶν µου,
καὶ Ἐπισκόπων ἀκόµα, δὲν ἔχω προσ -
φύγει ἀκόµα στὴ δικαιοσύνη, ὀφείλε-
ται σὲ λόγους Χριστιανικῆς δεοντολο-
γίας γιὰ τὸν Χριστιανικὸ τρόπο ἀντι-
µετώπισης συκοφαντῶν καὶ συκο-
φαντιῶν. Συµµετέχοντας ἔτσι στὶς ἄδι-
κες διαποµπεύσεις ποὺ ὑπέστη καὶ ὁ
Κύριός µας, τοὺς ἐναποθέτω στὴν δι-
καιοκρισία τοῦ Θεοῦ... 

Θεωρῶ ὅτι µία ἱστορικὴ ἐφηµερίδα
ὅπως ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος, θὰ ἔπρε-
πε νὰ ἐλέγχει περισσότερο τὶς ἀνα-
δηµοσιεύσεις του, ἀπὸ κακόφηµα καὶ
κακόδοξα µπλόγκς τοῦ διαδικτύου,
καὶ τουλάχιστον πρὶν προβεῖ στὴν
ἀναδηµοσίευση, νὰ ἐλέγχει τὴν ἀξιο-
πιστία τῶν ὅσων ἀναφέρονται.

Ὀφείλει δέ, νὰ δηµοσιεύσει τὴν
ἀπάντηση τῶν θιγοµένων καὶ συκο-
φαντούµενων προσώπων, ὅπως ἡ
παροῦσα ἀπάντηση, καὶ ἂν ἐπιθυµεῖ
θέτω στὴ διάθεση τοῦ Ὀρθόδοξου
Τύπου τὰ φωτογραφηµένα ντοκου-
µέντα ποὺ ἔχω γιὰ τὴν ἐν λόγῳ συµ-
µορία.

Μὲ ἐκτίµηση
Νικόλαος Μαυροµάγουλος

Σημ. Ο.Τ.: Ὁ Ο.Τ. δέν υἱοθετεῖ
καμίαν ἐκ τῶν ἐκφράσεων, τάς ὁποί-
ας ἀπευθύνει ὁ κ. Μαυρομάγουλος
πρός τούς «κατηγόρους» του. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν
θεωρίαν τῆς ἐξελίξεως. Ἐνημερώνο-
με τοὺς ἀναγνώστας ὅτι δὲν θὰ συν -
εχισθῆ ὁποιοσδήποτε διάλογος.

Ἀπάντησις διά τὸ ἄρθρον «Ἡ Συνοδικὴ 
ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων 
καὶ ἡ ἐξελικτική δημιουργία»

Προτάσεις διὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ὁ ἀγρότης
ἀπὸ τὴν καταδίκην νὰ δουλεύη πρὸς ὄφελος ἄλλων

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Καναβάκη
Ἡ παραγωγὴ καὶ ἡ διακίνηση τοῦ

βασικοῦ προϊόντος τῆς Κρήτης, τοῦ
ἐλαιολάδου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν
ἄλλων προϊόντων εἶναι ζωτικῆς ση-
µασίας γιὰ ὅλους τοὺς Κρητικούς.
Μὲ ποιὸ τρόπο, κατὰ τὴν ἄποψή
µας, µποροῦν οἱ Κρῆτες νὰ πάρουν
τὴν µοῖρα τους στὰ χέρια τους: Μὲ
τὴν δηµιουργία συλλογικῶν ἀντι-
προσωπευτικῶν ὀργάνων τόσο σὲ
ἐπίπεδο Νοµοῦ (Συµβούλια Νοµῶν)
ὅσο καὶ σὲ παγκρήτιο ἐπίπεδο (Ὁµο-
σπονδία).

Στὶς ἄµεσες προτεραιότητες τῆς
Ὁµοσπονδίας πρέπει  νὰ    ἐντα -
χθοῦν οἱ ἑπόµενοι στόχοι:

Α) ∆ηµιουργία Ἀποθεµατικοῦ
Κεφαλαίου.

Β) ∆ιαµόρφωση ἑνὸς «ἀγροτο-
λογίου».

Γ) Ἀναζήτηση νέων ἀγορῶν
ἐλαιολάδου.

Στὴν πορεία ἡ Ὁµοσπονδία θὰ
µποροῦσε νὰ θέσει καὶ ἄλλους στό-
χους, οἱ ὁποῖοι µακροπρόθεσµα θὰ
ἀναδειχθοῦν σηµαντικοί.

∆) Πρωτοβουλίες γιὰ τὴν προ-
σ τασία τοῦ περιβάλλοντος.

Ε) ∆ιατροφὴ ζώων, πουλιῶν,
λουλουδιῶν, φυτῶν κ.λπ., ποὺ
ἀπειλοῦνται µὲ ἐξαφάνιση.

ΣΤ) Καθιέρωση τοῦ θεσµοῦ -
ἐπαγγέλµατος τοῦ παραδοσια-
κοῦ κρητικοῦ ἀγρότη.

Ζ) ∆ιακίνηση κρητικῶν προϊόν-
των διὰ µέσου κρητικῶν κατα-
στηµάτων ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Η) ∆ιακίνηση καὶ µεταφορὰ
προϊόντων.

Θ) ∆ιάθεση ἐλαιολάδου ἀνὰ τὴν
Ἑλλάδα σὲ χωριὰ ποὺ δὲν παρά-
γουν ἐλαιόλαδο.

Ι) Παραγωγὴ σπόρων ἀπὸ
Κρητικοὺς γιὰ ὅλα τὰ κρητικὰ
προϊόντα.

ΙΑ) Προώθηση καὶ διάδοση τῆς
κρητικῆς διατροφῆς.

ΙΒ) ∆ιασφάλιση χρήσης ἐλαι-
ολάδου σὲ ἑστιατόρια, ταβέρνες,
ξενοδοχεῖα κ.λπ. τῆς Κρήτης.

ΙΓ) Παραγωγὴ καὶ διάδοση
οἰκολογικῶν προϊόντων.

Ι∆) Ἀναβίωση τῆς παραγωγῆς
σαπουνιοῦ ἀπὸ ἐλαιόλαδο κατὰ
τὸν παραδοσιακὸ τρόπο σὲ ὅλα
τὰ χωριά.

ΙΕ) Ἀναβίωση τῆς φάµπρικας.
ΙΣΤ) ∆ιασφάλιση τῆς ποιότητας

τῶν προϊόντων.
Μὲ βεβαιότητα εἶναι πολλά, ποὺ

θὰ µπορέσει νὰ ἐπιτελέσει ἡ Παγ-
κρήτια Ὁµοσπονδία µόνη της ἢ
κατὰ Συµβούλια στοὺς Νοµούς.
Στὴν πορεία θὰ ἀναδειχθοῦν οἱ
ὅποιες δυνατότητες. Ἐκεῖνο ποὺ
ἔχει µεγάλη σηµασία εἶναι ἡ ποιότη-
τα τῆς προσφορᾶς. Ἡ ποιοτικὴ προσ -
φορὰ µακροπρόθεσµα δὲν χάνει,
ἀπεναντίας. Καὶ βέβαια ὅλα τὰ πα-
ραπάνω φαντάζουν σὰν ἕνα ὄνειρο
ἐρωτευµένου µὲ τὴν Κρήτη, ἀλλὰ
µήπως τὸ ὄνειρο δὲν µᾶς δίνει πε-
ρισσότερη χαρὰ ἀπὸ τὴν πραγµατι-
κότητα; Γιατί νὰ µὴ προσπαθήσου-
µε νὰ µετατρέψουµε τὴν πραγµατι-
κότητα ποὺ µᾶς πονᾶ, σὲ πραγµατι-
κότητα ποὺ µᾶς χαροποιεῖ;

Βράβευσις µαθητῶν εἰς τὸν διαγωνισµὸν 
διὰ τὸν Ἅγιον Κοσµᾶν τὸν Αἰτωλόν

Ἐβραβεύθησαν ἀπὸ τὴν Ἱ. Σύνο-
δον οἱ μαθητὲς ποὺ διεκρίθησαν εἰς
τὸν διαγωνισμὸν διά τὸν Ἅγιον
Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν. Ἡ Ἐκκλησία
δὲν τιμᾶ μόνον μὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πον τὸν σπουδαῖον διὰ τὸν Ἑλλη-
νισμὸν Ἅγιον, ὁ ὁποῖος τόσα συνέ-
βαλεν εἰς τὴν μόρφωσιν τοῦ Γέ-
νους, ἀλλὰ καὶ δίδει ἀφορμάς διὰ
τὴν ἐπιδίωξιν τῆς ἀριστείας εἰς
τοὺς μαθητάς καὶ πρότυπα ὁμολο-
γητῶν καὶ ἀγωνιστῶν εἰς μίαν κρίσι-
μον ἐποχήν. 

Ἰδιαιτέρως εὐχάριστον ἦτο τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱ. Συνό-
δου δι’ ἐπιμέρους βραβεύσεις τῶν
παιδιῶν δὲν ἔμεινε εἰς τὰ χαρτιὰ
ἀλλὰ ἤδη κάποιες Ἱ. Μητροπόλεις
προεχώρησαν εἰς τὰς βραβεύσεις
παρὰ τὴν οἰκονομικὴν δυσπραγίαν.
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος
τῆς 2ας Ἰουλίου 2015:

«Τοὺς 5 βράβευσε µαθητὲς τῆς
Φθιώτιδος ποὺ διακρίθηκαν στὸν
Πανελλήνιο

Μαθητικὸ ∆ιαγωνισµὸ ποὺ διορ-
γάνωσε ἡ Ἱερὰ ΣύνοδοςO ὁ Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης µας κ. Νι-
κόλαος τὴν Πέµπτη 2 Ἰουλίου στὸ
Πνευµατικὸ ∆ιοικητικὸ Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Πρόκειται γιὰ
τοὺς µαθητὲς τοῦ Λυκείου Νέου Μο-
ναστηρίου Ἰωάννη Χύµα, Βασίλειο
Κούτρα, Γεώργιο Ἀναστασίου καὶ Γε-
ώργιο Ρίζο, οἱ ὁποῖοι κέρδισαν τὸ Α´
Βραβεῖο στὴν κατηγορία διηγηµάτων
καὶ τὸν µαθητὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Λυκείου Λαµίας Κωνσταντῖνο ∆έδε, ὁ
ὁποῖος ἔλαβε τὸ Β´ βραβεῖο γιὰ τὸ
ποίηµά του «Ὁ Πατροκοσµᾶς ὁ
Αἰτωλός», στὸ ὁποῖο ἐξιστορεῖται ὁ
βίος, ἡ προσ φορὰ καὶ τὸ µαρτυρικὸ
τέλος τοῦ ἁγίουO Ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης µας συνεχάρη τοὺς
µαθητὲς γιὰ τὴ συµµετοχὴ καὶ διάκρι-
σή τους στὸν Πανελλήνιο Μαθητικὸ
∆ιαγωνισµὸ καὶ τοὺς ἀπένειµε τὸ Τι-
µητικὸ Βραβεῖο τῆς Ἱερᾶς Συν όδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, µαζὶ µὲ
Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ καὶ εἰδικὸ Τόµο ἐκ τῆς Ἀποστο-
λικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος». 



Σελὶς 6η 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Τὸ Γραφεῖον ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων
καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ.
Πειραιῶς ἐξέδωσε τὴν 25ην Ἰουνίου
2015 τὴν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν.

«...Ἡ νέα «βόµβα», τὴν ὁποία ἔρι-
ξε ὁ αἱρεσιάρχης τοῦ Βατικανοῦ
Πάπας Φραγκίσκος ὁ Α΄, γιὰ καθο-
ρισµὸ κοινῆς ἡµεροµηνίας ἑορτα-
σµοῦ τοῦ Πάσχα ἀπὸ ὅλους τοὺς
Χριστιανούς, αἱρετικοὺς καὶ Ὀρ -
θοδό ξους, ἔγινε ἀντικείµενο εὐρείας
δηµοσιότητας καὶ πολλῶν σχο-
λιασµῶν. Ὁ αἱρετικὸς καταληψίας τοῦ
παλαιφάτου καὶ σεβασµίου Πατριαρ-
χείου τῆς ∆ύσεως προτείνει νὰ
«πετάξουµε στὸν κάλαθο τῶν
ἀχρήστων» τὸν Ἱερὸ Κανόνα τῆς
Α΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου (325 µ.
Χ.)...

...Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουµενικὸς
Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαίος ἔδω-
σε συνέντευξη στὸν δηµοσιο -
γράφο κ. Andrea Tornielli τῆς ἰτα-
λικῆς ἐφηµερίδος «LA STAMPA»,
στὴν ὁποία ὁ κ. Βαρθολοµαῖος σχο-
λιάζει... «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ κλησία
συζητᾶ τὸ ἐνδεχόµενο γιὰ µιὰ
ἑνιαία ἡµεροµηνία γιὰ τὸν ἑορ-
τασµὸ τοῦ Πάσχα, τὴν Ἑορτὴ τῶν
Ἑορτῶν, περισ σότερο ἀπὸ µισὸ
αἰώνα. Στὴν πραγµατικότητα, στὸ
πλαίσιο τῆς προετοιµασίας γιὰ τὸ
µεγάλο ἱερὸ Συµβούλιο ποὺ ἔχει
προγραµµατιστεῖ γιὰ τὸ ἑπόµενο
ἔτος στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν
Πανορθόδοξη, ἔχουν ἐξεταστεῖ
διάφορες ἐπιλογὲς σὲ ἐπιστηµο-
νικὸ καὶ λειτουργικὸ ἐπίπεδο, γι’
αὐτὸ τὸ ἐνδεχόµενο. Ὡστόσο, τὰ
τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα µετὰ
τὴ διάλυση τοῦ Σιδηροῦ Παρα-
πετάσµατος, σηµαντικὰ στοιχεῖα
µέσα σὲ µερικὲς ἐθνικὲς ἐκκλησίες
ἔχουν δυστυχῶς ἀντισταθεῖ σὲ
αὐτὴν τὴν ἰδέα τῆς ἀλλαγῆς. ∆ὲν
ὑπάρχει ἀµφιβολία ὅτι µιὰ συµ-
φωνία σχετικὰ µὲ µιὰ κοινὴ καθο-
ρισµένη ἡµεροµηνία γιὰ τὸν ἑορ-
τασµὸ τοῦ Πάσχα θὰ εἶναι ἕνα πλε-
ονέκτηµα ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς Χρι-
στιανοὺς ποὺ ζοῦν στὴν Ἀµερική,
στὴ ∆υτικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν
Ὠκεανία. Ἀλλὰ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
ἂν ἐσεῖς προσωπικὰ συµφωνεῖτε ἢ
ὄχι, µιὰ τέτοια πρόταση θὰ πρέπει
νὰ ἀποφασιστεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες γιὰ νὰ µὴ

τεθεῖ σὲ κίνδυνο ἡ ἑνότητα τοῦ
Ὀρθόδοξου κόσµου».

Οἱ παραπάνω δηλώσεις τοῦ κ.
Βαρθολοµαίου εἶναι ξεκάθαρες καὶ
ἀποκαλυπτικές.Στὴν ἀλλαγὴ αὐτὴ
βλέπει πλεονεκτήµατα «γιὰ τοὺς
Χριστιανοὺς ποὺ ζοῦν στὴν Ἀµε-
ρική, στὴ ∆υτικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν
Ὠκεανία». Φυσικὰ οὔτε κἂν δια-
νοεῖται νὰ νουθετήσει τὸν Πάπα, νὰ
ἐπιστρέ ψει στὶς θεόπνευστες ἀπο -
φάσεις τῆς Α΄ Οἰκουµενικῆς, τὶς
ὁποῖες ἀκολουθοῦσε καὶ τὸ ἐκπεσὸν
πρεσβυγενὲς Πατριαρχεῖο τῆς Πα-
λαιᾶς Ρώµης-∆ύσεως ἐπὶ σειρὰ
αἰώνων. ∆ὲν τὸν προβληµατίζει ἡ κα-
ταπάτηση τῆς ἁγίας Οἰκουµενικῆς
Συνόδου, ἡ ὁποία θεοπνεύστως
καθόρισε µιὰ γιὰ πάντα τὸν χρόνο
ἑορτασµοῦ τῆς µεγάλης αὐτῆς
Ἑορτῆς. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν προβλη-
µατίζει εἶναι ἡ «ἀντίδραση» «µερικῶν
ἐθνικῶν ἐκκλησιῶν» οἱ ὁποῖες
ἐπιµένουν νὰ σέβονται τὴν ἀπόφαση
τῆς Α΄ Οἰκουµενικῆς Συν όδου! Ἀπο-
καλυπτικὸς ὑπῆρξε ὁ κ. Βαρθολο-
µαῖος καὶ γιὰ «τὸ ἐνδεχόµενο γιὰ µιὰ
ἑνιαία ἡµεροµηνία γιὰ τὸν ἑορ-
τασµὸ τοῦ Πάσχα   στὸ πλαίσιο
τῆς προετοιµασίας γιὰ τὸ µεγάλο
ἱερὸ Συµβούλιο ποὺ ἔχει προ-
γραµµατιστεῖ γιὰ τὸ ἑπόµενο ἔτος
στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Παν -
ορθόδοξη». Μ’ ἄλλα λόγια ἕνα ἀπὸ
τὰ θέµατα στὴν «ἀτζέντα» τῆς
Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016 θὰ εἶναι
καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου, ἀφοῦ
ὅπως ἐξήγησε, «ἔχουν ἐξεταστεῖ
διάφορες ἐπιλογὲς σὲ ἐπιστηµο-
νικὸ καὶ λειτουργικὸ ἐπίπεδο, γι’
αὐτὸ τὸ ἐνδεχόµενο»! ∆ηλαδὴ ἡ
προετοιµαζόµενη γιὰ τὸ 2016 Παν -
ορθόδοξη Σύνοδος, ὑπάρχει περί -
πτωση, νὰ ἀνατρέψει τὴν  Α΄ Οἰκου-
µενικὴ Σύνοδο!

...Μέχρι τὴν σύγκληση τῆς Α΄
Οἰκουµενικῆς οἱ χριστιανοὶ τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας, οἱ λεγόµενοι «Τεσσαρεσκαιδε-
κατίτες», ἑόρταζαν τὸ Πάσχα στὶς 14
τοῦ ἑβραϊκοῦ µηνὸς Νισάν, ἐνῶ στὴ
∆ύση καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἀνα-
τολῆς ἑόρταζαν τὸ Πάσχα σὲ ἄλλες
ἡµεροµηνίες. Ἤδη ἀπὸ τὰ µέσα τοῦ
Β΄ αἰῶνος ἄρχισαν προσπάθειες, γιὰ
νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁµοιοµορφία σὲ ὅλες τὶς
τοπικὲς ἐκκλησίες. Τὸ ζήτηµα τοῦ κοι-
νοῦ ἑορτασµοῦ συζήτησαν στὴ Ρώµη

τὸ 155 µ.Χ. ὁ ἐπίσκοπος Σµύρνης
Πολύ καρπος καὶ ὁ Ρώµης Ἀνίκητος,
χωρὶς ὅµως νὰ καταλήξουν σὲ κάποια
συµφωνία. Ἡ Α΄ Οἰκουµενικὴ ἔβαλε
τέρµα στὶς ἔριδες καὶ ἐπέτυχε µιὰ συµ-
φωνία γιὰ τὸν κοινὸ ἑορτασµὸ τοῦ
Πάσχα σὲ Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση. Ὡστόσο
οἱ Παπικοὶ τὸν 16ο αἰώνα ἐπὶ Πάπα
Γρηγορίου τοῦ 13ου, ὅταν προχώρη-
σαν στὴν διόρθωση τοῦ Ἡµερο-
λογίου, συµµετέβαλαν καὶ τὸν
Πασχάλιο Κανόνα κατὰ τρόπο ποὺ
ἀντιβαίνει στὶς ἀποφάσεις τῆς Α΄
Οἰκουµενικῆς. Ἡ Β΄ Βατικανὴ Σύνο-
δος δήλωσε σχετικὰ µὲ τὸ θέµα αὐτὸ
ὅτι «ἡ Ἁγία Σύνοδος δὲν ἐναν-
τιοῦται εἰς τὸ νὰ ὁρισθεῖ παγία Κυ-
ριακὴ διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα ἐν
τῷ Γρηγοριανῷ ἡµερολογίῳ».
Ἀπόλυτα σύµφωνος µὲ τὴν παπικὴ
αὐτὴ δήλωση ὁ µακαριστὸς Οἰκουµε-
νικὸς Πατριάρχης κυρὸς Ἀθη-
ναγόρας, πρότεινε ὡς ἡµέρα κοινοῦ
ἑορτασµοῦ τοῦ Πάσχα τὴν ∆ευτέρα
Κυριακὴ τοῦ Ἀπριλίου. Ὡστόσο οὔτε
ἡ Α΄ Οἰκουµενική, οὔτε ὁ Α΄ Κανὼν
τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου (341 µ.Χ.),
πού ἀναφέρεται στὸ θέµα αὐτό, ἀλλὰ
οὔτε καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
κάνουν λόγο περὶ «παγίας Κυριακῆς»
γιὰ τὸν ἑορτασµὸ τοῦ Πάσχα. 

Οἱ παρὰ πάνω δηλώσεις τοῦ κ.
Βαρθολοµαίου, ξένες πρὸς τὶς ἀπο -
φάσεις τῆς Α΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου
βεβαίως δὲν πρόκειται νὰ γίνουν
δεκτὲς ἀπὸ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ,
ἀκόµη καὶ ἂν θεσµοθετηθοῦν Συνο-
δικῶς, στὴν µέλλουσα νὰ συνέλθει τὸ
2016 Πανορθόδοξη Σύνοδο, τὴν
ὁποία θὰ ἀπορρίψει ὡς ψευδοσύνο-
δο. Ὡστόσο περιµένει ὁ πιστὸς λαὸς
τοῦ Θεοῦ νὰ ἀκούσει καὶ τὴν φωνὴ
τῆς Ἱεραρ χίας πάνω στὸ πολὺ ση-
µαντικὸ αὐτὸ ζήτηµα. Περιµένει νὰ
ἀκούσει τὴν ὁµολογιακὴ µαρτυρία τῆς
πιστότητας καὶ τῆς προσηλώσεως
στὴν Ὀρθόδοξη παρά δοσή µας
τουλάχιστον ἀπὸ Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι
µέχρι τώρα ἔδωσαν δείγµατα γραφῆς,
ὅτι εἶναι ἀποφασισµένοι νὰ παρα-
µείνουν ἑδραῖοι καὶ ἀµετακίνητοι πρὸς
ὅσα οἱ ἅγιοι Πα τέρες µᾶς παρέδωσαν
ὡς πολύτιµη παρακαταθήκη. Ἡ Ὀρ -
θό δοξη σώζουσα πίστη καὶ Παράδο-
σή µας δὲν εἶναι «διαχειρίσιµο» µέγε-
θος, οὔτε µπορεῖ νὰ µπεῖ σὲ τραπέζι
διαπραγµατεύσεων ἀπὸ κανένα». 

Ἡ Παπικὴ πρότασις περὶ κοινοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ Πάσχα

Ἡ ὁμοφυλοφιλία
Τοῦ Μοναχοῦ Γαβριήλ, Ἱερὸν Κουτλουµουσιανὸν κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου, Καρυαὶ Ἁγίου Ὄρους

Ἡ ὑποκρισία
καὶ ἡ “λεοντὴ”

τοῦ... συγχρόνου
σοσιαλισµοῦ!

Κύριε ∆ιευθυντά,
Ὁ σοσιαλισµός (γαλλ. Sociali-

sme) εἶναι µιά κοινωνικοοικονοµι-
κή θεωρία, πού ἔχει σάν στόχο τήν
κοινωνικοποίηση τῶν µέσων πα-
ραγωγῆς καί τήν κατάργηση τῆς
ἐκµετάλλευσης τοῦ ἀνθρώπου
ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ὡς θεωρία
φαίνεται ὡραία καί καλή. Στήν
πράξη, ὅµως, τί γίνεται; Ἀπ᾽ ὅσο
δυνάµεθα νά γνωρίζουµε δέν
ἐφαρµόστηκε ποτέ, οὔτε ὅµως καί
µπόρεσε, καί τελικά ἀπέτυχε. Καί
ὄχι µόνο δέν καταργήθηκε ἡ ἐκµε-
τάλλευση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά
βρῆκε µέσα ἀπό τήν ὑποκρισία καί
τήν κάλυψη κατάλληλο ἔδαφος γιά
τήν ἀπάνθρωπη ἐφαρµογή της. Τί
φταίει; Ἁπλούστατα, λείπει ἡ ἁγνό-
τητα καί ἡ εἰλικρίνεια τῶν προθέ-
σεων, λείπει ἡ ἀρετή, τό ἦθος καί ὁ
φόβος Θεοῦ ἀπό τούς δῆθεν
ἐνσαρκωτές του, πού µεταβάλλον-
ται σέ “σοσια-ληστές” ἀντί νά εἶναι
πραγµατικοί κοινωνιστές. Ἔτσι,
καλύπτονται πίσω ἀπό µιά ὡραία
καί ἐντυπωσιακή ταµπέλα τοῦ κοι-
νωνισµοῦ καί πράττουν τά πάντα
µέ ἀποκλειστικό γνώµονα τό δικό
τους συµφέρον (ὁ νοῶν νοείτω).
Ὁποιοδήποτε ἔγκληµα δίχως Θεό
ἐπιτρέπεται, ὅπως πολύ εὔστοχα
παρατηροῦσε ὁ Ντοστογιέφσκι.
Ἐξάλλου, οἱ δῆθεν σοσιαλιστές
(ὑλιστές) ἀντιµετωπίζουν τόν
ἄνθρωπο ὄχι ὁλιστικά, ἀλλά µονο-
µερῶς ὡς βιολογικό ὄν, παραθεω-
ρώντας τό πνεῦµα καί τήν ψυχή
του, πού ἔχουν ἰδιαίτερες πνευµα-
τικές καί ψυχικές ἀνάγκες καί πού
πρέπει νά ἱκανοποιηθοῦν κι αὐτές.
Τοῦ δίνουν, λοιπόν, ἕνα “κοµµάτι
ψωµί”, γιά νά τοῦ “κλείσουν” τό
στόµα, καί τίποτε περισσότερο.

∆έν θά ἐπεκταθοῦµε ἄλλο, γιατί
ἡ ἀνθρωπότητα τά ζεῖ στό “πετσί”
της.

Καί ἡ λύση; Μονόδροµος καί
ἀποκλειστική λύση καί διέξοδος
πρός τήν κοινωνική δικαιοσύνη καί
τήν εἰρηνική διαβίωση τῶν λαῶν,
εἶναι τό Εὐαγγέλιο καί ἡ ἀπόλυτη
ἐφαρµογή του. ∆έν εἶναι ἡ πρότα-
ση αὐτή οὔτε χίµαιρα οὔτε οὐτο-
πία, γιατί ἐφαρµόστηκε ἐκκλησια-
στικοϊστορικά καί στή ζωή τῶν
ἁγίων καί τῶν µοναχῶν.

Αὐτός θά εἶναι ὁ γνήσιος, αὐθεν-
τικός, ἀληθινός καί ἐφαρµόσιµος
σοσιαλισµός, δηλ. ὁ χριστιανικός
κοινωνισµός.

Ἡ διήκουσα ἔννοια/ἀξία τοῦ
Εὐαγγελίου εἶναι ἡ ἀγάπη, πού ἄν
ἐφαρµοστεῖ, θέτει αὐτοµάτως στό
περιθώριο ἀρχές, ἐξουσίες, νό-
µους, πολέµους, βία, ἐκµετάλλευ-
ση, ἀδικία, ἀνηθικότητα κ.λπ. Ἔτσι
βγαίνουµε ἀπό ὁποιαδήποτε κοι-
νωνική καί οἰκονοµική κρίση. Ἡ
ἐφαρµογή τοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ
ἠθική του, πού προηγοῦνται τῆς
πολιτικῆς, θά λύσουν ὅλα τά προ-
βλήµατα τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ
ἀνθρωπότητα θά ζεῖ εἰρηνικά καί
εὐτυχισµένη. Ἄς δοκιµάσουµε καί
σίγουρα θά ἐκπλαγοῦµε ἀπό τή
θαυµαστή ἀλλοίωση καί µεταβολή,
διότι θά εἶναι ἔργο τῆς δεξιᾶς τοῦ
Ὑψίστου καί θά γίνει πρός τό καλό
µας, ὅπως µᾶς βεβαιώνει καί ὁ
Ψαλµωδός: “αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς
δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου” (Ψαλµ.
76(77),10).

Παῦλος Ἀθ. Παλούκας

Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι τὸ µυστικὸν σῶµα

τοῦ Χριστοῦ
Ἀξιότιµε Κύριε ∆ιευθυντά, 

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Σεβ. Μητροπο-
λίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας
κ.κ. Ἀµβροσίου, τακτικοῦ µέλους
τῆς ∆.Ι.Σ. κατὰ τὴν περίοδον 2014-
2015, τὴν ὁποία ἐδηµοσίευσε ἡ
ἔγκριτος ἐφηµερίδα Σας, µὲ τὸν
τίτλον «Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων:
Ἡ Ἀρχὴ τοῦ Ἑνὸς Ἀνδρὸς ἁρµόζει
µόνον πρὸς τὴν Παπικὴν ∆ιοίκη-
σιν!», Ο.Τ., Παρασκευὴ 3 Ἰουλίου
2015, σελ. 1 καὶ 7, ἔµπλεη θεολο-
γικοῦ στοχασµοῦ καὶ ἱστορικῆς
ἀναλύσεως, µᾶς δίδει τὴν πρόσ -
φορον ἀφορµὴν διὰ τὴν διατύπω-
σιν γενικωτέρων προβληµα-
τισµῶν.

Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ὄντως τὸ
µεγάλο καὶ σὲ ὁρισµένες περιό-
δους τὸ µόνον σχολεῖο τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἔθνους, ἀφοῦ ἡ ἴδια παρέλαβε
ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνισµὸ πολλά,
τὰ ὁποῖα µεταποίησε, ἐπανασηµα-
τοδότησε καὶ τὰ ἀνέπτυξε περαιτέ-
ρω. Τὸ νὰ ἰσχυρισθῆ κανεὶς ὡστό-
σο ὅτι ἡ ὀρθόδοξη παράδοση
προῆλθε ἀπὸ τὸν ἐµβατισµὸ τῆς
πολύµορφης ἀρχαιοελληνικῆς
κληρονοµιᾶς στὴν χριστιανικὴ κο-
λυµβήθρα εἶναι τὸ ἥµισυ τῆς ἀλη-
θείας, καθὼς οἱ ἑλληνικὲς φιλοσο-
φικὲς σχολὲς δὲν ἄσκησαν ὅλες
ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἴδια ἕλξη.
Καµµία πράγµατι δὲν ἀπέκτησε
τὴν σηµασία ποὺ εἶχε ὁ πλατω-
νισµὸς καὶ ὁ νεοπλατωνισµός, τῶν
ὁποίων ἡ ἄµεση ἢ ἔµµεση ἐπίδρα-
ση ὑπῆρξε τεράστια παρὰ τὴν
ἄµυνα ποὺ ἀντέταξε ἡ Ἐκκλησία
γιὰ νὰ προστατευθῆ. Ἡ κλίση αὐτὴ
ἀποδείχθηκε ἀκαταµάχητη λόγῳ
τῆς γνωστῆς ὀλισθήσεως πρὸς
ἀνατολάς, ἡ ὁποία ἐκκίνησε στοὺς
ἑλληνιστικοὺς χρόνους καὶ συνέ-
βαλε τὰ µέγιστα, ὥστε νὰ ἐνισχυθῆ
αὐτὸ ποὺ κάποιοι ἀποκαλοῦν
ἰωάννεια κλήση, ἤτοι ἡ µυστικι-
στικὴ καὶ λατρευτικὴ ροπὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας. Πράγµατι, σὲ ἀντίθε-

ση µὲ τὸ πέτρειο πρωτεῖο ποὺ κα-
τέχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώµης, ποὺ
εἶναι δεµένη µὲ τὸν κόσµο καὶ πα-
ρακολουθεῖ τὶς µεταµορφώσεις
του, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
στραµµένη πρὸς τὴν λατρεία, τὴν
κοινωνία µὲ τὸ θεῖον καὶ τὰ ἔσχατα,
στηρίζεται περισσότερο στὸν
Ἰωάννη, τὸν ἀγαπηµένο µαθητὴ
τοῦ Χριστοῦ, ποὺ κατὰ τὴν διάρ-
κεια τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου εἶχε
γύρει τὴν κεφαλὴ στὸ στῆθος τοῦ
διδασκάλου του καὶ παρέµεινε, µό-
νος αὐτὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀπο-
στόλους, µπροστὰ στὸν σταυρό
Του, µαζὶ µὲ τὴν Μαρία καὶ τὶς
ἄλλες γυναῖκες (Βλ. Ἰω. κα´ 1-22).

Παρὰ τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς µε-
ταπτώσεις τῆς ἱστορίας ποὺ ἐξα-
σθένισαν τὴν Ἐκκλησία µὲ ἀποτέ-
λεσµα νὰ ἀπωλέση κάτι ἀπὸ τὴν
αὐθεντικότητα τοῦ µηνύµατός της,
ἡ θέση της ἀπέναντι στὴν ἔννοια
τῆς ἀρχῆς καὶ τὴν πηγὴ τῆς ἐξου-
σίας, ὅπως καὶ ἡ στάση τῶν
µελῶν της, ἀπέναντι στὴν ἐξουσία,
δὲν µεταβλήθηκε. Τίθεται τὸ βα-
σικὸ καὶ οὐσιῶδες ἐρώτηµα: Ἡ
Ἐκκλησία κλίνει ὑπὲρ τῆς µοναρ-
χίας ἢ ὑπὲρ τῆς δηµοκρατίας; Τὸ
ἐρώτηµα κρίνεται καίριο, διότι ἀντι-
κατοπτρίζει τὴν ἰδεολογικὴ δια-
φορὰ Ἀνατολῆς-∆ύσεως.

Ἐκ πρώτης ὄψεως εἶναι σχετικὰ
εὔκολο νὰ ἀποφανθῆ κανεὶς ἐπι-
καλούµενος τὴν ἀπόλυτη ἰσότητα
ὅλων τῶν ἀνθρώπων µεταξύ των,
ὑπὲρ τῶν ὁποίων ὁ Χριστὸς ἔχυσε
ἀδιακρίτως τὸ αἷµα Του, ἀρχὴ
ἀδιαφιλονίκητη, ἀπὸ τὴν ὁποία
ἀπορρέει ἡ θεµελιώδης γιὰ τὴν
Ἐκκλησία θέση ὅτι ἡ Ἀλήθεια ἐνοι-
κεῖ σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶµα,
ἤτοι σὲ ὅλους τοὺς βαπτισµένους,
οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ µυστικὸ
σῶµα τοῦ Χριστοῦ (σύµφωνα µὲ
τὸν Ἀπόστολο Παῦλο) χωρὶς διά-
κριση µεταξὺ κληρικῶν καὶ κο-
σµικῶν. Αὐτὴ ἡ θεµελιώδης θέση,
χωρὶς ποτὲ νὰ ἀµφισβητηθῆ,
ἀµβλύνεται κάπως στὴν πράξη,
δυνάµει µιᾶς ἀσκητικῆς ἐσχατολο-
γικῆς προοπτικῆς, µὲ τὴν πραγµά-
τωση τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν
τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς ὑπο-
µονῆς, τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς αὐτο-
θυσίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ταυτό-
χρονα ∆ηµοκρατία καὶ Μοναρχία.
Τόσο µὲ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο
ἀσκεῖται ἡ ἐξουσία στοὺς κόλπους
της, ὅσο καὶ στὴν ἴδια τὴν ὀργάνω-
σή της, συνυπάρχουν τὸ δηµο-
κρατικὸ καὶ τὸ µοναρχικὸ ἀξίωµα
ταυτόχρονα. Συναντοῦµε τὸ συνο-
δικὸ σύστηµα διοικήσεως, τὸ
ὁποῖο ἑδράζεται στὴν µυστηριακὴ
ἰσότητα µεταξὺ ὅλων τῶν ἐπισκό-
πων, ποὺ ἀπηχεῖ τὸν θεσµὸ τῆς
Βουλῆς στὴν Ἀθηναϊκὴ ∆ηµοκρα-
τία, ἔχοντας ὡς πρότυπο τὴν Σύν -
οδο τῶν Ἱεροσολύµων (48/49
µ.Χ.), ἐνῷ ταυτόχρονα ἀπαντᾶ καὶ
ἡ µοναρχία τοῦ ἐπισκόπου, τοῦ
ἰσοβίου ἐκπροσώπου τοῦ Χρι-
στοῦ, ὁ ὁποῖος ἐντὸς τῶν ὁρίων
τῆς ἐπαρχίας του, ἡ ὁποία τοῦ ἔλα-
χε Ἁγίῳ Πνεύµατι, εἶναι ὁ ἀναντίρ-
ρητος αὐθέντης (δεσπότης).
Ὅµως, δὲν ποιµαίνει τὴν ἐπαρχία
του ἀπολυταρχικά, ἀλλὰ µὲ τοὺς
πρεσβυτέρους, γιὰ νὰ θυµηθοῦµε
τὸ ἀνάλογον τοῦ Ἰακώβου τοῦ
Ἀδελφοθέου, ὁ ὁποῖος διοικοῦσε
τὴν Ἐκκλησία «µετὰ τῶν πρεσβυ-
τέρων» (Πράξ. ια´ 30. κα´ 18).

Κατὰ συνέπειαν, καίρια καὶ δια-
χρονικὴ εἶναι ἡ διαφορὰ µεταξὺ
Ὀρθοδόξου καὶ Ρωµαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ ὕπατος δυνατὸς τύ-
πος τῆς παραδόσεως τῆς ἑλλη-
νικῆς ὀρθοδοξίας εἶναι τὸ κοινό-
βιον, τὸ ὁποῖον παρὰ τὸ µυστικόν
του νόηµα ποὺ µᾶς συνδέει µὲ τὸ
Βυζάντιον καὶ τὸν Μυστρά, εἶναι
ἀπὸ κοινωνιολογικῆς ἀπόψεως ὁ
κοινωνικὸς σχηµατισµὸς ποὺ
πραγµατοποιεῖ τὸ µεσαιωνικὸν δέ-
ον τοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ προσδίδει
στὴν ζωή τῶν ἀνθρώπων τὴν
ἀξιώτερη δυνατὴ πλήρωση. Αὐτὸ
τὸ χαρακτηριστικὸ περὶ κοινωνίας
γνώρισµα τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν
ἐγνώρισε ὁ ἔνσαρκος Παπισµὸς
τῆς Ἀναγεννήσεως. Τὸ Βυζάντιο
ἀποτελοῦσε µία µεταφυσικὴ καὶ
ὄχι µία πολιτικὴ σχέση πρὸς τὸν
Θεό, γεγονὸς ποὺ συµβαίνει µὲ
τὴν ∆υτικὴ Ἐκκλησία (Πλείονα εἰς
∆ηµ. Τσάκωνα, Χριστιανικὴ Κοι-
νωνιολογία καὶ Ἑλληνικότης.
Ἀθῆναι 1954, σσ. 44-46).

Ἂς µὴ λησµονοῦµε, τέλος, ὅτι
µὲ τοὺς στίχους τοῦ Ψ. 145 τοῦ
∆αυΐδ «µὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχον-
τας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ
ἔστι σωτηρία», οἱ ὁποῖοι ἐπανα-
λαµβάνονται σχεδὸν σὲ κάθε ἱερὰ
ἀκολουθία, ὁ Ψαλµῳδός, ἀλλὰ καὶ
ἡ Ἐκκλησία, δυναµιτίζουν τὰ θεµέ-
λια κάθε πολιτικῆς ἐξουσίας.
Ἄλλωστε, ἡ Ἐκκλησία καθόλη τὴν
Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρα-
τορίας µπορεῖ νὰ ὑπῆρξε ὑποστη-
ρικτὴς τῆς βασιλικῆς ὑποθέσεως,
ἤλεγχε ὅµως τοὺς ἄρχοντες, τῶν
ὁποίων ἡ ἐξουσία ἔπαυε νὰ θε-
ωρῆται νόµιµη στὰ µάτια τῶν ὑπη-
κόων τους, εἴτε ὅταν διολίσθαινε
πρὸς τὴν τυραννία εἴτε ὅταν ἀµε-
λοῦσαν νὰ προστατεύσουν ἢ νὰ
διαδώσουν τὴν ὀρθόδοξο πίστη. 

Εὐχαριστῶ θερµῶς
γιὰ τὴν φιλοξενία

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου
Ἀµαρούσιον

Ὀλίγες σκέψεις 
διὰ τὴν τρίτην ἅλωσιν
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ἡ ἅλωση τοῦ 1204 ἀπὸ τοὺς
σταυροφόρους καὶ ἡ ἅλωση τὸ
1453 τῆς Πόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους, ἀπείλησαν γεωγραφικὰ σύν -
ορα καὶ προκάλεσαν δουλεῖες σω-

µάτων, ὅπως λέει ὁ ἀγαπητὸς
πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Με-
ταλληνός. Ἡ ψυχὴ ὅµως ἡ Ἑλλη-
νικὴ καὶ τὸ Ὀρθόδοξο φρόνηµα τοῦ
Γένους ἔµειναν ἀδούλωτα καὶ γι᾽
αὐτὸ ἐπιβιώσαµε καὶ φθάσαµε στὸ
1821.

Σήµερα ἡ ψυχὴ µας ἀπειλεῖται µὲ
νέα ἅλωση, τὴν τρίτη καὶ ἴσως τὴν
ἀποφασιστικότερη, θὰ ἀδιαφορή-
σουµε;

Ὅ,τι ἀρρωστηµένο, ὅ,τι ἀντίθετο
µὲ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, εἰσάγεται
ἀπὸ τὴν Εὐρώπη στὴν Χώρα µας,
γιὰ νὰ πάψουµε νὰ εἴµαστε Φῶς,
νὰ πάψουµε νὰ εἴµαστε τὸ γένος
ποὺ ἔδωσε τὴν πρόοδο καὶ τὸν πο-
λιτισµό. Φοβόµαστε µήπως µᾶς
ποῦνε καθυστερηµένους. Οἱ καθο-
λικοὶ καὶ οἱ προτεστάντες ἐπιδιώ-
κουν νὰ ἁλώσουν τὴν Ὀρθοδοξία.

Ἡ µαγιὰ τοῦ ̓ 21, ἡ µαγιὰ τοῦ Μα-
κρυγιάννη, πρέπει νὰ µᾶς κάνει νὰ
ἀφυπνιστοῦµε.

Ἡ Ρωσία µετὰ τὴν λαίλαπα τοῦ
Κοµµουνισµοῦ, στὰ πρῶτα χρόνια
τῆς σωτηρίας της, ἔστησε πάλι
στὴν Μόσχα, τὸν λαµπρὸ Ναὸ τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ, παρὰ τήν οἰκο-
νοµικήν της στενότητα.

Ὑπάρχει Ἕνωση Φίλων τοῦ Τά-
µατος τοῦ Ἔθνους µας, ὑπάρχει
Ἕλληνας ποὺ διαθέτει  δεκαπέντε
ἑκατοµµύρια Εὐρὼ γιὰ τὸν σκοπὸ
αὐτό. Γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ὑπο-
σχέσεως ποὺ ἔδωσαν οἱ ἥρωες
τοῦ ᾽21 στόν Σωτήρα Χριστό, ὅταν
θά ἦταν ἐλεύθεροι.

Μένει νὰ διατεθῆ ἀπὸ τὴν Πολι-
τεία τὸ κατάλληλο οἰκόπεδο ποὺ θὰ
δεσπόζει σ᾽ ὅλη τὴν Ἀττική. ∆ὲν θὰ
εἶναι ἕνας ἀκόµη Ναός, θὰ εἶναι τὸ
καµάρι καὶ ἡ λάµψη τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ τοῦ Ἔθνους, θὰ εἶναι ὁ
Παρθενώνας ὁ νέος. Θὰ εἶναι ὁ
ναὸς ποὺ θὰ ἑνώνει τοὺς Ἕλληνες
στὸ ὄνοµα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Πέρα ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ προσ -
φορὰ τῶν δεκὰ πέντε ἑκατοµµυ-
ρίων Εὐρώ, ποιὸς δὲ θὰ βοηθοῦσε
τὸν µεγάλο αὐτὸν σκοπό;

Σὲ ἕξι χρόνια ποὺ συµπληρώ-
νονται διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν
ἀπελευθέρωσή µας, πρέπει νὰ γί-
νουν τὰ µεγαλοπρεπῆ ἐγκαίνια. Νὰ
δρόµος λαµπρὸς γιὰ τὸν κ. Πρό-
εδρο τῆς ∆ηµοκρατίας.

Ἀθανάσιος Τσακµάκης
Συνταγµατάρχης ἐ.ἀ.

Καί σήµερα
ὑπάρχουν ἁγνοί νέοι

τοῦ Χριστοῦ
Ἀγαπηµένε µας Νέε καὶ Νέα... 

Ἀγαπηµένοι µας Νέοι, σκεφθή-
καµε ταπεινὰ ὡς τέκνα τοῦ Ἁγίου
∆ηµητρίου νὰ σᾶς γράψουµε δύο
λόγια καρδιᾶς, γιὰ νὰ σᾶς ἐνισχύ-
σουµε στὸν ἀγώνα σας, ἐνάντια
στὴν ἁµαρτία, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ δι-
κός µας ἀγώνας. 

Ἡ ἐποχὴ µας εἶναι φρικτή, ἡ
ἁµαρτιὰ ἔχει γίνει µόδα, ἂν κάποιος
θέλει νὰ ἁµαρτήσει, µπορεῖ νὰ τὸ
πράξει ἀνὰ πᾶσαν στιγµὴν καὶ αὐτὸ
διότι θὰ δίνονται συνεχῶς ἀφορ-
µές. 

Παρελάσεις γυµνιστῶν καὶ ὁµο-
φυλοφίλων, ἄσεµνα ἐνδύµατα,
αἰσχὲς λέξεις, ταινίες µὲ ἄσεµνο πε-
ριεχόµενο, τραγούδια ποὺ ὑµνοῦν
τὴν ἁµαρτία! Συνεχῶς προκλήσεις.
Συνεχῶς ἀφορµὲς ἁµαρτίας! Θὰ
ἔλεγε κανεὶς ὅτι εἶναι ἀδύνατον, στὴ
σηµερινὴ ἐποχή, κάποιος νέος νὰ
διατηρηθεῖ ΑΓΝΟΣ, νὰ ἀγωνιστεῖ
γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ ὅµως εἶναι δυ-
νατόν!

Ἡ γλυκιά µας Παναγία συνεχῶς
βρίσκεται στὸ πλευρό µας, µᾶς
στηρίζει, µᾶς ἁγνίζει, µᾶς βοηθάει.
Χωρὶς Ἐκείνη πράγµατι θὰ ἦταν
ἀδύνατο, ὅµως µαζί της εἶναι δυνα-
τό. Ναὶ µποροῦν νὰ ὑπάρξουν καὶ
σήµερα νέοι τοῦ Χριστοῦ, ἁγνοί, τα-
πεινοί, προσευχόµενοι. Οἱ νέοι ποὺ
θὰ κρατηθοῦν σήµερα ἁγνοὶ θὰ λο-
γιστοῦν κατὰ τὴν ∆ευτέρα Παρου-
σία ὡς ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ἀπὸ τὸν
Χριστό µας. Ἀκοῦστε ἀδέλφια µας
τί λέει ὁ Ἅγιος Παΐσιος! Ἂν τὰ κατα-
φέρουµε νὰ µείνουµε ταπεινὰ
ἁγνοί, θὰ λογισθοῦµε ἀπὸ τὸν Θεό
µας ὡς Νεοµάρτυρες! Ἀπίστευτο
καὶ ὅµως ἀληθινό!

Ἀξίζει λοιπὸν νὰ ἀγωνιστοῦµε.
Ἀξίζει νὰ ἀντισταθοῦµε στὸ πνεῦµα
τῆς ἀντίχριστης ἐποχῆς, ἀξίζει νὰ
προσφέρουµε στὴν πονεµένη µας
πατρίδα ἅγιες οἰκογένειες, ἀξίζει,
ποὺ εἶναι καὶ τὸ καλύτερο, ἂν ἔχου-
µε τὴν κλήση, νὰ ἀφιερωθοῦµε
στὸν Χριστὸ µας ψυχῇ καὶ σώµατι
γενόµενοι Μοναχοὶ καὶ Μοναχές!
Πράγµατι ἀξίζει! Νέε καὶ Νέα, ἐλᾶτε
νὰ κουραστοῦµε τώρα µαζί, γιὰ νὰ
ἀπολαύσουµε µετὰ τοὺς καρποὺς
τῶν ἀγώνων µας! Ἐλᾶτε νὰ χύσου-
µε τώρα αἷµα, γιὰ νὰ λάβουµε
πνεῦµα. Ἐλᾶτε, µὴ µᾶς τὸ ἀρνη-
θεῖτε, διότι ἔχετε καὶ ἐµᾶς στὸ πλευ-
ρό σας, τοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολο-
γικῆς τοῦ Α.Π.Θ., οἱ ὁποῖοι σᾶς
ἀγαπᾶµε, σᾶς πονᾶµε, προσευχό-
µαστε καθηµέρινα γιὰ ἐσᾶς!

Τελειώνοντας ἱκετεύουµε τὶς
Ὀρθόδοξες οἰκογένειες, τοὺς
ἀναγνῶστες αὐτῆς τῆς ἁγίας ἐφη-
µερίδας, νὰ βάζουν στὴν ζωή τῶν
παιδιῶν τους τὸν Χριστό, νὰ ἁγιά-
ζουν πρῶτα οἱ ἴδιοι, γιὰ νὰ ἁγιά-
σουν µετὰ καὶ τὰ παιδιά τους, νὰ
ἐµπνεύσουν τὰ παιδιά τους, νὰ
ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν ὑπέροχη ἀρετὴ
τῆς ἁγνότητας. Καλὸν ἀγώνα! Μαζὶ
µὲ τὴν ἀγαπηµένη µας Παναγία!
Ἀµήν.

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

Εὔχοµαι ὁλοψύχως ὁ Κύριος νὰ
µᾶς χαρίσει µετάνοια σ᾽ ὅλους ἐµᾶς
ποὺ τὸν πιστεύουµε καὶ τὸν ἀναγνω-
ρίζουµε Κύριό µας καὶ Θεό µας. Ἰδιαί-
τερα εὔχοµαι νὰ χαρίσει ὁ Θεὸς σ᾽
ἐσᾶς τοὺς ὁµοφυλοφίλους ἀδελφούς
µας, ποὺ εἶστε ὑποδουλωµένοι σ᾽
αὐτὸ τὸ φρικτότατο καὶ ἀπαισιότατο
καὶ ἀκατανόµαστο πάθος, µετάνοια
καὶ ἐπιστροφὴ στὴν ἠθικὴ ζωή.

Ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι πλέον ἡ
ὄντως, πράγµατι καὶ ἀλήθεια, φο-
βερὴ καὶ θανάσιµη ἁµαρτία. Πανχα-
λεπώτατο καὶ ἀποτροπαιότατο πά-
θος. Εἶναι ὁ κολοφὼν τῆς ἠθικῆς δια-
στροφῆς καὶ ἡ κορωνὶς τῆς πνευµα-
τικῆς πορώσεως. ΤΟ ἄκρον ἄωτον
τοῦ διεφθαρµένου βίου καὶ τὸ ἔσχα-
τον ὅριον τῆς ἀσώτου βιοτῆς. Εἶναι τὸ
χεῖρον τῶν χειρόνων πάντων καὶ τὸ
κάκιστο τῶν κακίστων συµπάντων.
Εἶναι ἐνώπιον τοῦ Ἁγιωτάτου Θεοῦ
τὸ βδέλυγµα τῶν βδελυγµάτων, τὸ
ἀρχαῖον κάκιστον κακόν, ἡ ἐσκοτι-
σµένη ὅλως καὶ ἐζοφωµένη παντὶ
ἀπάτη.

∆ιὰ τὴν ἁµαρτία αὐτὴ ὁ Θεὸς µὲ
φωτιὰ καὶ θειάφι ἔκαψε τοὺς σοδοµί-
τας καὶ γοµορρίτας, ποὺ κατέστησαν
παµβοϊτοὶ σὲ ὅλο τὸν ἀρχαῖο κόσµο
διὰ τὸν σοδοµιτισµό τους. Ὁ Θεὸς µι-
σεῖ σφόδρα - σφόδρα καὶ ἀποστρέ-
φεται πάνυ - πάνυ αὐτὴ τὴν ἁµαρτία
(Γεν. κεφ. 12) (Λεϋιτ. 20,13).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ πατέ-
ρες τῆς ἐκκλησίας µᾶς περιγράφουν
µὲ τὰ µελανώτερα χρώµατα καὶ καυ-

τηριάζουν ἀµείλικτα τὴν σεξουαλικὴ
αὐτὴ διαστροφὴ (Ρωµ. Ι´ 22 - 32) (Α´
Πρὸς Κορινθίους). Ὑπάρχει κόλασις
φοβερὰ γιὰ τοὺς ἀµετανόητους
ἁµαρτωλοὺς καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ αὐτὴ
τὴν ἁµαρτία. 

Ὁ Θεὸς διὰ τῆς ἀειυπάρκτου πα-
ρουσίας του πάντα πληροῖ. Εἶναι
στὸν οὐρανὸ καὶ κατοικεῖ στὴν γῆ,
πανταχοῦ ὑπάρχει καὶ ἐξουδενὸς τό-
που ἀπουσιάζει. 

Οἱ ὀφθαλµοί του εἶναι ἀσυγκρίτως
φωτεινότεροι τοῦ ἡλίου. Τὰς ὁδοὺς
τῶν ἀνθρώπων ἐναργῶς βλέπουσι
καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν ἀλανθάστως ἐξι-
χνιάζουσι. Ἐνώπιον τῶν ἀκοιµήτων
ὀφθαλµῶν του πάντα ὑπὸ τὸν ἥλιον
εἶναι φανερὰ λίαν καὶ πασίδηλα ἄγαν
καὶ τετραχηλίσµενα ἐπὶ µᾶλλον καὶ
µᾶλλον. 

Τὰ διαβήµατα ἑκάστου ἐξ ὑµῶν,
ἀγρύπνως παρακολουθεῖ, καρδίας
ἀκριβῶς ἐξετάζει καὶ νεφροὺς
ἀπλανῶς ἐξιχνιάζει.

Ἕνας Ἅγιος εἶπε: Ὁ Κύριος καθυ-
στέρησε τὴν ἐνανθρώπηση ἀκριβῶς,
γιατί ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ἁµαρτία στὴ γῆ.
Καὶ πρὶν γεννηθεῖ ἔστειλε ἄγγελο καὶ
κατέσφαξε ὅλους τους ὁµοφυλόφι-
λους εἰς µίαν νύκτα, διὰ νὰ µὴ εὑρεθεῖ
ἕνας τοιοῦτος κατὰ τὴν νύχτα τῆς γεν-
νήσεως ἐπάνω στὸν πλανήτη µας.

Ἀδελφοί µας ὁµοφυλόφιλοι, ὁ
Θεὸς περιµένει ὅλων µας τὴν µετά-
νοια καὶ τὴν ἰδική σας.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς πάντας

τοὺς ἀνθρώπους εἶναι παναπείρως
πανάπειρος καὶ ὑπερµέτρως καὶ
ἐκτὸς καὶ ἐκεῖθεν πάσης περιγραφῆς
καὶ παραστάσεως. 

Ὁ Θεὸς εἶναι ὑπερόντως Χριστό-
της καὶ ὑπερβεβαίως ἀγαθότης καὶ
αὐτόχρηµα αὐτὴ ἡ φιλάνθρωπος
πανφιλανθρωπία.

Εἶναι ἑτοιµότατος εἰς ἐλεηµοσύνην
καὶ εἰς φιλανθρωπίαν καὶ εἰς τὸ νὰ κα-
λεῖ εἰς µετάνοιαν τοὺς ἁµαρτωλοὺς
καὶ νὰ συγχωρεῖ τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν.
Τὸν θάνατο τοῦ ἁµαρτωλοῦ δὲν θέλει
καὶ τὴν ἀπώλεια αὐτοῦ δὲν ἐπιθυµεῖ,
ἀλλὰ ἐπὶ τὴν ἐπιστροφὴν τούτου
χαρᾶς ἀνεκλαλήτου χαίρει.

Αἰωνίῳ καὶ ἀκαταλήπτῳ ἀγάπῃ
πάντας τοὺς ἁµαρτωλοὺς φιλεῖ καὶ
ἐπιµόνως εἰς µετάνοιαν ὅλους τοὺς
ἀνόµους καλεῖ καὶ πλέον ἕτοιµος εἰς
τὸ συγχωρεῖν µᾶλλον ἢ εἰς τὸ τιµω-
ρεῖν ὑπάρχει.

Ἀπευθύνοµαι πρὸς ὅλους τοὺς
συναµαρτωλοὺς ἀδελφούς µου καὶ
τοὺς παρακαλῶ καὶ τοὺς ἱκετεύω νὰ
µετανοήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν
πρὸς Κύριον τὸν παναληθῶς ἐπιεικέ-
στατον καὶ τρισαψευδῶς πανευµενέ-
στατον.

Πρέπει νὰ γνωρίζουµε, ὅτι ἂν πε-
θάνουµε ἀµετανόητοι καὶ ὄντες βεβα-
ρυµένοι διὰ τοιούτων ἁµαρτηµάτων
οὔτε ἡ κόλασις θὰ µᾶς δεχθεῖ. Ὁ Κύ-
ριος θὰ δηµιουργήσει κόλαση ἀσυγ-
κρίτως φοβερωτέρα ἀπὸ τὴν ὑπάρ-
χουσα, διὰ νὰ µᾶς βάλει σ᾽ αὐτήν.

Ὁ Ἅγ. Παΐσιος διδάσκει: «Ὄχι  συμπροσευχές,
ἀλλά “καλή ἀνησυχία” στούς αἱρετικούς»

Τὸ παρὸν ἐλάβομεν ἀπὸ συγ-
γραφὴν τοῦ πρωτ. π. Ἀν. Γκοτσο-
πούλου μὲ τίτλον: «Ἅγ. Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης. Σύγχρονος Ὁμολογητὴς
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», ἡ ὁποία
ἐξεδόθη μὲ ἀφορμὴν τὸν πρῶτον
πανηγυρικὸν ἑορτασμὸν τῆς μνήμης
τοῦ Ἁγ. Παϊσίου καὶ εἰς τὸ Παρεκ-
κλήσιόν Του εἰς τὴν ἐνορίαν τοῦ Ἁγ.
Νικολάου Πατρῶν. Ὁ Ὅσιος εἶχεν
ἀποστείλει καὶ τὸ 1969 ἐπιστολὴν
εἰς τὸν Ο.Τ. (βλ. ἀρ. φ. 2054/ 23-01-
2015) κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δη-
μοσιεύομεν τὰ ἀκόλουθα διὰ νὰ τι-
μήσωμεν τὸν Ὅσιον Παΐσιον κατόπιν
τῶν λαμπρῶν πνευματικῶν ἑορ-
τασμῶν, εἰς τὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου, εἰς τὴν Σουρωτήν
Θεσσαλονίκης, ὅπου εὑρίσκεται ὁ
τάφος του. Νὰ σημειώσωμεν ὅτι
πλῆθος πιστῶν καὶ Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν προεξάρχοντος τοῦ Παν. Οἰκ.
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου συμ-
μετεῖχον εἰς τίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις:

«1. Ὁ Ἅγ. Παΐσιος ἦταν κατηγο-
ρηµατικά ἀντίθετος ἀκόµα καί στήν
ἁπλή συµπροσευχή µέ τούς παπι-
κούς. ∆ιηγήθηκε ὁ Ἅγιος: «Ἦρθαν
µία φορά στό Καλύβι δύο Καθολικοί.
Ὁ ἕνας ἦταν δηµοσιογράφος καί ὁ
ἄλλος γραµµατέας στό Βατικανό.
“Πρῶτα νά ποῦµε τό “Πάτερ ἡµῶν”,
µοῦ εἶπαν. “Γιά νά ποῦµε τό “Πάτερ
ἡµῶν”, τούς λέω, πρέπει νά συµ-
φωνοῦµε καί στό δόγµα, ἀλλά µε-
ταξύ ἡµῶν καί ὑµῶν χάσµα µέγα
ἐστί”7 Πολλοί πού µιλοῦν γιά ἀγάπη
καί ἑνότητα, οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωµένοι
µέ τόν Θεό, γιατί δέν Τόν ἔχουν ἀγα-
πήσει οὔτε ἔχουν ἀγάπη ἀληθινή.
Ἀγάπη ἀληθινή ἔχει ἐκεῖνος πού
ἔχει ὀρθή πίστη, ζῆ κοντά στόν Θεό,
καί τότε ὁ Θεός ζωγραφίζεται στό

πρόσωπό του καί οἱ ἄλλοι βλέπουν
στό πρόσωπό του τόν Θεό.  Εὔχοµαι
ὁ Θεός νά φωτίσῃ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, µέ τούς ὁποίους εἴµαστε κατά
σάρκα ἀδέλφια – ἀπό τόν Ἀδάµ καί
τήν Εὒα – νά ἔρθουν “εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας”, γιά νά γίνουν καί πνευµατι-
κά µας ἀδέλφια» (Γ. Παϊσίου, Λόγοι, τ.
Ε΄, Σουρωτή 2006, σ. 285-286).  Ὁ
Ἃγιος ἀρνήθηκε νά πεῖ τό «Πάτερ
ἡµῶν» µέ ἓνα ἁπλό παπικό. Στό Φα-
νάρι ὅµως ἒβαλαν τόν ἲδιο τόν πάπα
νά τό πεῖ καί ὁ Πατριάρχης µας ἀντάλ-
λαξε µαζί του καί λειτουργικό ἀσπα-
σµό, σάν νά ἦταν ὁ  πάπας Ὀρθόδο-
ξος κληρικός συλλειτουργός του!

2. Τί ὀφείλουµε ὡς Ὀρθόδοξοι νά
προσφέρουµε στούς ἑτεροδόξους; Ὁ
Ἅγιος εἶναι σαφέστατος: «Αὐτό πού
ἐπιβάλλεται σέ κάθε Ὀρθόδοξο
εἶναι νά βάζῃ τήν καλή ἀνησυχία
καί στούς ἑτεροδόξους, νά καταλά-
βουν δηλαδή ὅτι βρίσκονται σέ
πλάνη, γιά νά µή ἀναπαύουν ψεύ-
τικα τόν λογισµό τους καί στερη-
θοῦν καί σ’ αὐτήν τήν ζωή τίς πλού-
σιες εὐλογίες τῆς Ὀρθοδοξίας καί
στήν ἄλλη ζωή στερηθοῦν τίς περισ-
σότερες καί αἰώνιες εὐλογίες τοῦ
Θεοῦ» (Γ. Παϊσίου, Ἐπιστολές, Σου-
ρωτή 1994, σ. 161). Γιά τόν Ἃγ. Παΐ-
σιο, οἱ Οἰκουµενιστές πού µέ τή στά-
ση τους «ἀναπαύουν ψεύτικα τόν
λογισµό» τῶν ἑτεροδόξων, ὃτι, τάχα,
βρίσκονται στήν ἀλήθεια, τούς ἀδι-
κοῦν καί  εἶναι συνυπεύθυνοι γιά τήν
ἀπώλειά τους.

3. Ὁ Ὃσιος µέ τά πνευµατικά του
αἰσθητήρια διέκρινε ὅτι ὁ διαχριστια-
νικός Οἰκουµενισµός ὁδηγεῖ τελικά
στόν διαθρησκειακό Οἰκουµενι-
σµό καί τήν Πανθρησκεία. Σηµει-
ώνει : «Σήµερα, δυστυχῶς, µπῆκε ἡ
εὐρωπαϊκή εὐγένεια καί πᾶνε νά δεί-
ξουν τόν καλό. Θέλουν νά δείξουν

ἀνωτερότητα καί τελικά πᾶνε νά προ-
σ κυνήσουν τόν διάβολο µέ τά δύο κέ-
ρατα. “Μία θρησκεία, σοῦ λένε, νά
ὑπάρχῃ” καί τά ἰσοπεδώνουν ὅλα.
Ἦρθαν καί σ’ ἐµένα µερικοί καί µοῦ
εἶπαν: “Ὅσοι πιστεύουµε στόν Χρι-
στό νά κάνουµε µία θρησκεία”.
“Τώρα εἶναι σάν νά µοῦ λέτε, τούς
εἶπα, χρυσό καί µπακίρι (χαλκό) νά
τά κάνουµε ἕνα ... Ἔγινε τόσος
ἀγῶνας γιά νά λαµπικάρῃ  τό  δό γ-
µα”. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν
καί ἀπαγόρευσαν τίς σχέσεις µέ
αἱρετικό. Σήµερα λένε: “Ὄχι µόνο µέ
αἱρετικό, ἀλλά καί µέ Βουδδιστή καί µέ
πυρολάτρη καί µέ δαιµονολάτρη νά
συµπροσευχηθοῦµε. Πρέπει νά βρί-
σκονται στίς συµπροσευχές τους καί
στά συνέδρια καί οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι
µία παρουσία”. Τί παρουσία; Τά λύ-
νουν ὅλα µέ τήν λογική καί δικαιο-
λογοῦν τά ἀδικαιολόγητα. Τό εὐρω-
παϊκό πνεῦµα νοµίζει ὅτι καί τά πνευ-
µατικά θέµατα µποροῦν νά µποῦν
στήν Κοινή Ἀγορά...» (Γ. Παϊσίου, Λό-
γοι τ. Α ,́ Σουρωτή 2006, σ. 347).  

∆υστυχῶς, ἐπιβεβαιώνονται ἢδη
τά λόγια τοῦ Ἁγίου: Ὀρθόδοξοι Πα-
τριάρχες  προσφέρουν ὡς δῶρο τό(
«Ἃγιο Κοράνιο», ὃπως ἐλαφρᾷ τῇ
καρδίᾳ χαρακτήρισαν τό ἀπόσταγµα
τῆς “πνευµατικότητας” τοῦ Μωάµεθ!
Πατριαρχικά χείλη παρέχουν τό “θεο-
λογικό” ὑπόβαθρο τοῦ διαθρη-
σκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουµε-
νισµοῦ, µέ τήν ἀναφορά σέ «ἀβραα-
µικές» µονοθεϊστικές θρησκεῖες
(στήν ἲδια θρησκευτική “οἰκογένεια”
Ὀρθοδοξία, Ἰουδαϊσµός καί Ἰσλάµ)!
Συµπροσευχές µέ ὃλες τίς θρη-
σκεῖες στήν Ἀσίζη, στή Γροιλανδία
κοκ στή διακονία τοῦ πρακτικοῦ-λαϊ-
κοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητισµοῦ,
γιά νά συνηθίζει σιγά-σιγά ὁ λαός
µας»! 

Ὅταν «ἦλθον οἱ Χίοναι, ὁρισµῷ
τοῦ αὐθέντου τῶν Τούρκων εἰς τὸ
διαλεχθῆναι τῷ Μητροπολίτῃ»
(∆ιάλεξις πρὸς τοὺς ἀθέους Χιό-
νας. Συγγραφεῖσα παρὰ ἰατροῦ τοῦ
Ταρωνείτου), ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαµᾶς προσπάθησε µὲ ἱεραπο-
στολικὴ ἔγνοια νὰ ὁδηγήσει τοὺς
πλανεµένους µωαµεθανοὺς στὴν
ἀλήθεια.

Ὁµολόγησε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαµᾶς τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεώς
µας, πρὸς τοὺς πλανεµένους ἀπὸ
τὴν ἰσλαµικὴ µάνητα. ∆ὲν προσπά-
θησε ἀνθρωπάρεσκα ὁ Ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαµᾶς νὰ ἐφεύρει τὰ
ἐλάσσονα, γιὰ νὰ ὑποδείξει “ὁµοι-
ότητες”, ἀλλὰ πῆρε ἀφορµὲς γιὰ νὰ
ὁµιλήσει γιὰ τὸν Ἀληθινὸ Τριαδικὸ
Θεό.

Ποῦ εἶδαν αὐτοὶ ποὺ ἐκζητοῦν
στήριγµα γιὰ τὰ διαθρησκειακὰ
οἰκουµενιστικὰ ὀλισθήµατά των,
ἐπιείκεια ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο
τὸν Παλαµᾶ, γιὰ τὸν θεοµάχο Ἰσλα-
µισµό; Οὐδὲ ἐπ’ ἐλάχιστον ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς ὁµιλεῖ ἐπι-
εικῶς γιὰ τὴν Ἰσλαµικὴ πλάνη. Μὲ
Ὀρθόδοξη ποιµαντικὴ ἔγνοια παίρ-
νει ἀφορµές, γιὰ νὰ ὁµιλήσει γιὰ
τὸν Ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεὸ κ.λπ. 

Τὶς ἀφορµὲς τὶς λάµβανε, γιὰ νὰ
ἀνασκευάσει τὴν µωαµεθανικὴ
πλάνη καὶ ὄχι γιὰ νὰ ὑποδείξει λαν-
θασµένα “ὁµοιότητες”. Ὡς γνώστης
τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, δὲν
ἐκλαµβάνει «τὰς βλασφηµίας ὡς
εὐφηµίας» (κατὰ τὸν Ἅγιον Ἀθανά-
σιον). Ποιὸς ἀµφιβάλλει ὅ,τι ἔχει
“κλέψει” ὁ Μωάµεθ, ἀπὸ τὴν διδα-
σκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς τὸ ἔχει
διαστρέψει; 

Ἡ ἀνθρωπαρέσκεια ὑποδεικνύει
πολλάκις φαινοµενικὲς “ὁµοιότη-
τες”, ἁπλὰ καὶ µόνο γιὰ νὰ συνηγο-
ροῦν στὴν ἀλλότριο συνύπαρξη
θρησκειῶν ἢ δογµάτων. Ἀφορ -
µᾶται λοιπὸν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαµᾶς ἀπὸ τὰ λεγόµενά των, γιὰ
νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὴν Ἀληθινὴ Πί-
στη. Αὐτὴ εἶναι ἡ εἰδοποιὸς δια-
φορὰ ἀπὸ τὰ ἀνθρωπάρεσκα
ἐφευρήµατα τῶν “ἐλασσόνων”,
ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ καταδείξουν
λιγότερες διαφορὲς πρὸς χάριν τῆς
ἀλλοτρίου “συνύπαρξης”.

Γιὰ τοῦτο ὅταν ὁ προκαθήµενος
τῶν Χιόνων Παπαλάνος ἀνέφερε
ὅτι «ὁ αὐθέντης ὁρίζει σὲ εἰπεῖν
πὼς ἡµεῖς µὲν δεχόµεθα τὸν
Χριστὸν καὶ ἀγαπῶµεν καὶ τιµῶµεν
καὶ λέγοµεν αὐτὸν εἶναι τοῦ Θεοῦ
Λόγον καὶ πνοήν, ἔχοµεν δὲ καὶ τὴν
µητέρα αὐτοῦ πλησίον τοῦ Θεοῦ,
ὑµεῖς οὐ δέχεσθε τὸν προφήτην
ἡµῶν (Μωάµεθ) οὐδὲ ἀγαπᾶτε
αὐτόν», ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πά-
λαµᾶς ἀπάντησε: «Ὁ µὴ πιστεύων
τοῖς τοῦ διδασκάλου λόγοις οὐ δύ-
ναται ἀγαπῆσαι τὸν διδάσκαλον·
διὰ τοῦτο οὐκ ἀγαπῶµεν ἡµεῖς τὸν
Μεχοῦµετ (Μωάµεθ). Εἶπε δὲ πρὸς
ἡµᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὅτι
πάλιν ἐλεύσεται ἵνα κρίνη τὸν κό-
σµον ἅπαντα καὶ παρήγγειλεν ἡµῖν
µηδένα ἄλλον δέξασθαι µέχρι ἂν
ἐκεῖνος αὖθις πρὸς ἐπιδηµήση.
Ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἀπιστοῦντας
αὐτῷ ἔλεγεν· “Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ
ὀνόµατι τοῦ Πατρός µου, καὶ οὐκ
ἐδέξασθέ µε· ἐὰν τὶς ἄλλος ἔλθη ἐν
τῷ ὀνόµατι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψε-
σθε (Ἰω. 5,43)».

Περὶ τίνος ὁµιλεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαµᾶς, ὅταν ἀναφέρεται
στὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, «ἐὰν τὶς
ἄλλος ἔλθη ἐν τῷ ὀνόµατι τῷ ἰδίῳ,
ἐκεῖνον λήψεσθε» (Ἰω. 5,43); Φυ-
σικὰ περὶ τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐπα-
κριβῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνὸς γιὰ
τὸ Ἰσλὰµ στὸ «Περὶ αἱρέσεων» ΡΑ΄
«Ἔστι δὲ καὶ µέχρι τοῦ νῦν κρα-
τοῦσα λαοπλάνος θρησκεία τῶν
Ἰσµαηλιτῶν πρόδροµος οὖσα τοῦ
Ἀντιχρίστου».

Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Παλαµᾶς, «∆ιό καὶ ὁ µαθητὴς τοῦ
Χριστοῦ γράφει πρὸς ἡµᾶς ὅτι·
“κἄν ἄγγελος εὐαγγελίσηται ὑµῖν
παρ’ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεµα
ἔστω”». Ποῦ ἡ ἐπιείκεια πρὸς τὴν
Ἰσλαµικὴ πλάνη; Ποῦ ἡ ἀνθρωπα-
ρέσκεια; Τὸ «ἀνάθεµα ἔστω» δὲν
ἀρκεῖ διά νὰ καταλάβουν τὸ µέγε-
θος τῆς ὁµολογίας;

Τὸ ἀνίερο Κοράνι λέει γιὰ τὸν
Χριστό: Κεφ. Ε, στίχ. 75 «Βλασφη-
µοῦν ὅποιοι λένε ὅτι “Ὁ Θεὸς εἶναι
ὁ Χριστὸς ὁ γιὸς τῆς Μαριάµ”». Ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς ἀνα-
σκευάζει τὴν ζοφώδη πλάνη τῆς
µὴ παραδοχῆς τῆς Θεότητας τοῦ
Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ἰσλαµισµὸ λέγον-
τας : «Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος πρὸ πάν-
των τῶν κτισµάτων ἦν καὶ ἄκτιστός
ἐστιν. Ἄκτιστος δὲ ὤν ὁ τοῦ Θεοῦ
Λόγος, πῶς οὐχὶ Θεός; Μόνος γὰρ
ὁ Θεὸς ἄκτιστός ἐστιν». 

Ἄλλη πάλι πλάνη στὸ κοράνι
(κεφ. ΙΘ´, στίχ. 88-92) ἀναφέρεται
ὡς ἑξῆς: «Καὶ εἶπαν “Ὁ Φιλάνθρω-
πος (Θεὸς) ἐπῆρε (γέννησε) ἕνα
γιό! Πραγµατικὰ προσφέρατε κάτι
τὸ τερατῶδες! Λίγο ἔλειψε κι οἱ
οὐρανοὶ ἦταν ἕτοιµοι νὰ ἐκραγοῦν,
ἡ γῆ νὰ χωριστεῖ στὰ δύο καὶ τὰ
βουνὰ νὰ πέσουν κάτω σὲ ἐρείπια.
Κι αὐτὸ γιατί εἶχαν ἐπικαλεστεῖ ἕνα
γιὸ γιὰ τὸν Φιλάνθρωπο (Θεό). Καὶ
δὲν µπορεῖ νὰ διευκρινιστεῖ πῶς ἡ
(µεγαλειότητα) τοῦ Φιλάνθρωπου
(Θεοῦ) ἦταν δυνατὸ νὰ πάρει (νὰ
γεννήσει) ἕνα γιό!» «Γιὰ τοῦτο οὐκ
ἀγαπῶµεν ἡµεῖς τὸν Μεχοῦµετ
(Μωάµεθ)», λέγει εὐθαρσῶς ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς.

Ποῦ εἶναι ἡ ἐπιείκεια εἰς τὴν φρά-
ση, «διὰ τοῦτο οὐκ ἀγαπῶµεν
ἡµεῖς τὸν Μεχοῦµετ (Μωάµεθ)»
Ποῦ µείωση τῶν λόγων τῆς ἀλη-
θείας; Ἢ γιὰ νὰ εἴµαστε ἀκριβέστε-

ροι, ποῦ ἡ ἀνθρωπαρέσκεια; 
Ὁ Μωάµεθ βλασφηµεῖ τὸν Ἀλη-

θινὸ Τριαδικὸ Θεό. Ἡ κορανικὴ
πλάνη ζοφωδῶς ἀναφέρεται στὴν
Ἁγία Τριάδα: “Πιστεύετε λοιπὸν
στὸ Θεὸ καὶ στοὺς Ἀποστόλους
του καὶ µὴ λέτε Τριάδα” Κοράνι,
κεφ. ∆, στίχ. 171 καὶ ἀλλοῦ πάλι
βλασφηµολογεῖ «Πράγµατι βλα-
στήµησαν ὅποιοι εἶπαν: ὁ Θεὸς
εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς τῆς Τριά-
δας, γιατί δὲν ὑπάρχει ἄλλος Θεὸς
ἀπὸ αὐτὸν» Κοράνι, κεφ. Ε, στίχ.
76 (κοράνι τῶν ἐκδόσεων Λάτση).
Βλασφηµεῖται ἡ Ἁγία Τριὰς ἀπὸ
τὸν πλάνο Μωάµεθ. 

Ὁµολόγησε καὶ πάλιν ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς τὴν ἀλήθεια
τῆς Πίστεώς µας πρὸς τοὺς πλανε-
µένους µωαµεθανοὺς λέγοντας
«Ἕν γοῦν τὰ τρία καὶ τὰ τρία ἕν»
καὶ «οὕτω καὶ τὸν Λόγον τοῦ Θεοῦ
λέγοντες Θεὸν καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ
Ἅγιον, οὐκ ἄλλον Θεὸν ἀνάρχως
καὶ ἀϊδίως σὺν ἀνάρχῳ Λόγῳ καὶ
Πνεύµατι θεωρούµενον». Ἀντιλαµ-
βανόµενος ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαµᾶς τὴν πλάνη των, ἐπεξηγεῖ
τὸ «µυστήριον τῆς καθ’ ἡµᾶς εὐσε-
βείας». ∆ιὰ τὸ ὁµολογιακὸ αὐτοῦ
κάλλος ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαµᾶς, σχεδὸν ἀµέσως µετὰ τὴν
κοίµησή του ἐτιµᾶτο ὡς Ἅγιος. 

Πότε ἔγινε τέτοιος διάλογος µὲ
τοὺς πλανεµένους µωαµεθανούς;
Οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι λει-
τουργοῦν µὲ τέτοιο τρόπο, ὡσὰν
αὐτοσκοπὸς των νὰ εἶναι ἡ εἰρήνη
τοῦ κόσµου τούτου καὶ ἡ ἐπιφανει-
ακὴ “συνύπαρξη”. Πότε ἔγινε τέ-
τοια ὁµολογιακὴ προσπάθεια καὶ
ἀνασκευὴ τῆς µωαµεθανικῆς πλά-
νης; Ἀρκοῦνται οἱ διαθρησκειακοὶ
οἰκουµενιστὲς σὲ ὁρισµένα “κοινὰ”
σηµεῖα κατὰ τὴν ἄποψή τους,
καρπὸς τῆς ἀνθρωπάρεσκης ἀγά-
πης των καὶ καταλήγουν νὰ ἐκλαµ-
βάνουν τὰς «βλασφηµίας ὡς
εὐφηµίας» κατὰ τὸν Ἅγιον Ἀθανά-
σιον. 

Τὸ νὰ “ἐφεύρει” κάποιος κάποια
δῆθεν “κοινὰ” πρὸς χάριν τῆς εἰρή-
νης τοῦ κόσµου τούτου, δὲν βοηθᾶ
τοὺς µωαµεθανοὺς νὰ ἀφήσουν
τὴν πλάνη των. Ἡ ἀνθρωπάρεσκη
“συνύπαρξη” ὅπως κάποιοι τὴν
ἐννοοῦν, δὲν εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ
ἀγάπη πρὸς τοὺς πλανεµένους
συνανθρώπους µας.

Ποῦ λοιπὸν ἡ ἐπιείκεια; Γιατί ἡ
τόση προσπάθεια γιὰ ἀναζήτηση
“ἐπιείκειας” σὲ θέµατα ἀληθείας; Ἡ
ἀναζήτηση τῆς στρεβλῆς ἐπιεί-
κειας καταδεικνύει τὸ ἀνοίκειο κά-
ποιων σὲ θέµατα ὁµολογίας τῆς
Πίστεως.

Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
ἀναφέρει ὅτι «∆ὲν ὑπάρχει µεγα-
λυτέρα φρίκη ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα
ἄνευ τοῦ Χριστοῦ». Ἀντιλαµβανό-
µενος κανεὶς τὸ ζοφῶδες τῆς πλά-
νης ποὺ βρίσκονται αὐτοὶ οἱ συν -
άνθρωποί µας, δὲν ἀποµένει
ἄλλος δρόµος ἀπὸ τὴν Ὁµολογία
τῆς Ἀληθείας. Ἡ ἀνθρωπάρεσκη
ἀγάπη συντηρεῖ τὴν πλάνη στὸ
διηνεκές.

Σὲ ὅποια σηµεῖα ἀναφέρθηκε ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, στὴ
διάλεξη µὲ τοὺς πλανεµένους
µωαµεθανούς, ὁ σκοπὸς ἦταν ἡ
ἀνασκευὴ τῆς πλάνης των. Που-
θενὰ δὲν ἀναφέρθηκε ὁ Ἅγιος, γιὰ
νὰ καταδείξει “ὁµοιότητες”, ὅπως
κάποιοι διαθρησκειακοὶ οἰκουµενι-
στές, ποὺ ἐναγωνίως προσπα-
θοῦν νὰ ἐφεύρουν δι’ αὐτῶν ὅτι
δὲν ὑπάρχει λόγος ἀντιπαλότητας
Ὀρθοδοξίας καὶ θεοµάχου Ἰσλάµ. 

∆ικαίως στὸ σύγγραµµά του ὁ π.
Γεώργιος Φλωρόφσκυ “Ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς” ἀναφέρει
ὅτι: «ἠµποροῦµεν νὰ θεωροῦµεν
τὸν Γρηγόριον Παλαµᾶν ὡς ὁδη-
γόν µας καὶ διδάσκαλον εἰς τὴν
προσπάθειάν µας νὰ θεολογοῦµεν
ἀπὸ τῆς καρδίας τῆς Ἐκκλησίας»

Αὐτὸ ποὺ ἀναφέρεται στὸ τέλος
τῆς διάλεξής του µὲ τοὺς πλανεµέ-
νους µωαµεθανούς, καταρρίπτει
καὶ τὰ µειωτικὰ ποὺ ἀρέσκονται νὰ
λέγουν οἱ διαθρησκειακοὶ οἰκουµε-
νιστὲς περὶ δῆθεν ἐπιείκειας: «Ὡς
οὖν οἱ Χίοναι καὶ οἱ Τοῦρκοι οὐκ
εἶχον ἀπολογίαν εἰς τοῦτο(». Τοὺς
ἀποστόµωσε δηλαδὴ ὁ Ὁµολο-
γητὴς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονί-
κης καὶ ὄχι ἐπιεικῶς συνοµίλησε
περὶ τὴν πλάνην των. Ποῦ εἶδαν
ἐπιείκεια οἱ διαθρησκειακοὶ οἰκου-
µενιστὲς καὶ ποῦ ὀλιγότερο ὁµολο-
γιακὸ σθένος ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάν-
νη τὸν ∆αµασκηνό;

Οἰκουμενισταί, μειωτικῶς ἀναφέρονται 
διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν 

στρεβλώνοντες τὴν ὁμολογίαν του, 
εἰς τὸν διάλογον μὲ τοὺς Μωαμεθανούς

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἐτιμήθη ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος 
Κιοῦλος, ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.

Μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἀναπλ.
Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καὶ ∆ιοι-
κητικῆς Ἀνασυγκρότησης κ. Γιάννη
Πανούση, τῆς Ἡγεσίας τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἀστυνοµίας καὶ πλήθους
ἀστυνοµικῶν σὲ εἰδικὴ τελετὴ ποὺ
πραγµατοποιήθηκε στὶς ἐγκατα-
στάσεις τῶν παιδικῶν ἐξοχῶν τῆς
ΕΛ.ΑΣ στὴν Ν. Μάκρη Ἀττικῆς τι-
µήθηκε γιὰ τὴν προσφορὰ του ὁ
Ἀρχιµ. Νεκτάριος Κιοῦλος στὴν νε-
ολαία καὶ ἰδίως στὶς χιλιάδες παιδιὰ
ἀστυνοµικῶν ποὺ φιλοξενοῦνται
στὶς ἐγκαταστάσεις, κάθε καλοκαί-
ρι, ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

Τὴν τιµητικὴ πλακέτα πρόσφερε
ὁ Ἀρχηγὸς τῆς κατασκήνωσης Τα-
ξίαρχος κ. Νικ. Κοενάκης. Ὁ πατὴρ
Νεκτάριος συγκινηµένος, εὐχαρί-
στησε ὅλους τούς συµµετέχοντες
καὶ προσκεκληµένους καὶ ἀνέφερε
ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν προσφορά
του, συµβάλλοντας στὴν πνευµα-
τικὴ ἐνίσχυση τῶν παιδιῶν µας.
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συνιστοῦσαν νά µή δεχθῆτε καί νά
µή ἐπιτρέψετε τήν παρουσία οὔτε
στά σκαλοπάτια τῆς Ἱερᾶς Κοινότη-
τος τοῦ βλασφήµου καί Σοδοµίτου
∆ηµάρχου, ὅπως καί µετά τήν θεο-
λογικά καί νοµικά ἄρτια παρόµοια
ἔκκληση τοῦ Σεβασµιωτάτου µη-
τροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείµ,
θά εἰδοποιούσατε τόν ἀναιδῆ καί
ἀναίσχυντο ἀξιωµατοῦχο νά µή
τολµήσει νά πλησιάσει στό χῶρο
τοῦ Πρωτάτου, στό χῶρο τῆς
Ἁγνῆς, Ἄσπιλης, Πανάµωµης,
Ἀµόλυντης, Ἄχραντης, Ἀπείραν-
δρης, Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μα-
ρίας, στόν χῶρο ὅπου ἑκατοντάδες
καί χιλιάδες ἀδελφῶν µας ἀσκητῶν
ἀγωνίσθηκαν καί ἀγωνίζονται νά
καταδουλώσουν τήν σάρκα καί τίς
ἐπιθυµίες της καί νά ζήσουν ἐπί τῆς
γῆς ὡς ἄσαρκοι ἄγγελοι, ἐπισύρον-
τες τόν θαυµασµό καί τήν ἔκπληξη
ἀκόµη καί τῶν ἀγγέλων. Ἔτσι δέν
λέγει τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἀρχηγέτη
τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίου Ἀθανασίου
τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ; «Τήν ἐν σαρκί
ζωήν σου κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων
τάγµατα, πῶς µετά σώµατος πρός
ἀοράτους συµπλοκάς ἐχώρησας,
πανεύφηµε, καί κατετραυµάτισας
τῶν δαιµόνων τάς φάλαγγας».

Τώρα ὁ κ. Μπουτάρης κουβαλά-
ει καί στό Ἅγιον Ὄρος τῶν δαιµό-
νων τίς φάλαγγες καί σεῖς, Ἅγιοι
Πατέρες, τόν δεχθήκατε πάλι καί
τόν τιµήσατε, ὅπως καί τά προ-
ηγούµενα χρόνια, καί τόν ἐπανεκ -
λέξατε ὡς πρόεδρο τῆς «Ἁγιορει-
τικῆς Ἑστίας». ∆έν λάβατε ὑπ’ ὄψιν
τίς παραπάνω διαµαρτυρίες. Ὁ
ἴδιος σὲ συνέντευξή του στίς 3-6-
2015 ἐδήλωσε γιά τίς ἀντιδράσεις
πού ὑπάρχουν ἐναντίον του τά
ἑξῆς. «Μπορεῖ νά δηµιουργηθοῦν
ὁρισµένες ἀντιδράσεις ἀλλά τά τρία
τελευταῖα χρόνια πού πραγµατο-
ποιεῖται τὸ pride ἔτσι γίνεται. Ἐξτρε-
µιστές ὑπάρχουν παντοῦ,» εἶπε χα-
ρακτηριστικά ὁ δήµαρχος Θεσσα-
λονίκης προσθέτοντας τά ἑξῆς (βα-
ρυσήµαντα).  « Ἐάν εἶχε πρόβληµα

ἡ Ἱερά Κοινότητα γιά τό ἦθος και
την ἠθική µου θα εἶχε ἀντιδράσει
ἐξαρχῆςO». Αὐτό ἅγιοι Πατέρες
προσβάλλει ξεκάθαρα τὴν Ἱερά
Κοινότητα καί ὄλο τό Ἅγιον Ὄρος.
Ἐµεῖς σὰν Ἁγιορεῖτες µοναχοί δεν
ἀνεχόµαστε µία τέτοια προσβολή,
καί διαµαρτυρόµαστε διά τά δεδη-
λωµένα. Κρύβουν τά πρόσωπά
τους ἀπό ἐντροπή ἡ Ἁγνή καί
Ἄσπιλη καί Ἀειπάρθενος Παναγία
µας, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, ὁ χορός τῶν
Ἁγίων Πάντων, καί ἰδιαιτέρως τῶν
Ἁγιορειτῶν.

Μαζί τους καί ἐµεῖς ἐκφράζουµε
τήν ντροπή µας γιά τό γεγονός καί
δηλώνουµε ὅτι σέ αὐτήν ὅπως καί
σέ ἄλλες παρόµοιες παρεκκλίσεις
στό δόγµα καί στό ἦθος εἶσθε µό-
νον τύποις ἐκπρόσωποι τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, τῆς ἀσάλευτης κιβωτοῦ
τῆς Ὀρθοδοξίας. Πολλοί Ἁγιορεῖτες
Ἀδελφοί καί Πατέρες µᾶς ἐνεθάρ-
ρυναν νά σᾶς γράψουµε αὐτήν τήν
ἐπιστολή, γιά νά ἐκπροσωπήσου-
µε οὐσιαστικά τήν Ἁγιορειτική Πα-
ράδοση καί νά ἀναπαύσουµε τίς
σκανδαλισµένες συνειδήσεις τῶν
ἐν τῷ κόσµῳ λαϊκῶν ἀδελφῶν µας.

Εὐχόµαστε, ἔστω τό ἑπόµενο
ἔτος, ἄν στήν πράξη δέν σταµατή-
σει τίς βλάσφηµες παρελάσεις τῶν
Σοδοµιτῶν ὁ ἀσεβής δήµαρχος, νά
ἐνεργήσετε κατά τό θέληµα τοῦ
Θεοῦ καί κατά τό παράδειγµα τῶν
Ἁγίων. Νά προβῆτε στὶς δέουσες
νοµικές ἐνέργειες νὰ ἀποµακρυνθεῖ
ἀπό πρόεδρος τῆς Ἁγιορειτικῆς
Ἑστίας, νὰ τοῦ ἀπαγορευθεῖ διά βί-
ου ἡ εἴσοδος στὸ Ἅγιον Ὄρος,
ὅπως ἔχετε κάθε δικαίωµα καί ἀπό
τόν Κ.Χ.Α.Ο. καί ἀπό τό σύνταγµα
τῆς Χώρας, γιατί ἄλλως δέν θά
ὑπῆρχε καί ὁ Θεσµός τοῦ διαµονη-
τηρίου, ἐπειδή ὑπαιτίως καί ἀβιά-
στως ἐνώπιον ὅλων ἀντιστρατεύε-
ται στό Θεῖο νόµο καί στήν ἀνθρώ-
πινη ὀντολογία.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦµεν
µετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

καί φιλαδελφίας
Ἁγιορεῖτες Πατέρες

∆ιὰ νὰ φέρουν τὴν Παγκόσµιον Θρησκείαν
ζα ὅτι ἔπρεπε νὰ καθιερωθῆ νοµο-
θετικῶς ἡ ὑπεροχὴ τοῦ πολιτικοῦ
ἀπένατνι τοῦ θρησκευτικοῦ γάµου
καὶ τὸ δια ζύγιον17» (1893).

Ἄλλο:«Τῇ 14 Ἰουλίου 1909 ἐγένε-
το ἐν Ρίῳ Ἰανέϊρῳ τῆς Βραζιλίας
ἐθνικὸν συνέδριον τῶν µασο-
νικῶν στοῶν. Ἐν τῇ ἡµερησίᾳ δια-
τάξει ἦσαν τὰ ἑπόµενα τµήµατα:

– Ὁ χωρισµὸς τῆς Ἐκκλησίας
ἀπὸ τοῦ Κράτους.

– Τὰ διδακτικὰ ἱδρύµατα τοῦ
κλήρου δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἐν ἴσῃ
µοίρᾳ πρὸς τὰ τοῦ Κράτους.

– Ἐφαρµογὴ τοῦ πολιτικοῦ γά-
µου, ὅστις πρέπει νὰ προηγεῖται
πάσης θρησκευτικῆς τελετῆς27»
(1910).

Ἕτερο: «Τὸ τεκτονικὸ πνεῦµα
ἀπαλλάττει τὰς θρησκείας τῶν πα-
ραλόγων καὶ ἀτόπων δογµάτων
των37».

Ἄλλο:«∆ιὰ ταῦτα ἀπεφασίσαµεν
(ἡµεῖς), τὸ Ὕπατον Συµβούλιον τοῦ
Ἀρχαίου καὶ Ἀποδεδειγµένου Σκω-
τικοῦ ∆όγµατος τῆς Νοτίου ∆ικαιο-
δοσίας τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν
[=Τὸ Παγκόσµιο Ἀρχηγεῖο τῶν ὑψη -
λῶν βαθµῶν τῆς Μασονίας (4-33)]:

– Ἀρνούµεθα, ὡς πάντοτε ἠρνή-
θηµεν, τὸ δικαίωµα εἰς οἱανδήποτε
Ἐκκλησίαν ἢ ἐκκλησιαστικὴν
ἀρχήν, ξένην ἢ ἡµεδαπήν, νὰ ἐλέγ-
χη ἢ ἐπιβλέπη τὸ ἐλεύθερον ∆ηµό-
σιον Ἐκπαιδευτικὸν Σύστηµα τῶν
Ἡνωµένων Πολιτειῶν, εἴτε τὸ Ἐκ -
παιδευτικὸν Σύστηµα οἱουδήποτε
κράτους ἢ ἔθνους ὁπουδήποτε τῆς
γῆς εὑρισκοµένου47»!

Νά ̓ το τὸ προοίµιο τῆς Παγκόσµιας
(µασονικῆς) ∆ικτατορίας! Τὸ «Ὕπατο
αὐτὸ Συµβούλιο» τῆς ἀµερικανικῆς
µασονίας –ποὺ εἶναι ταυτοχρόνως καὶ
τὸ τεκτονικὸ κέντρο ὅλου τοῦ
κόσµου– «ἀποφασίζει καὶ διατάσ-
σει» µὲ ἀπύθµενο θράσος τὸν κό-
σµον ὁλόκληρο. Τί διατάσσει; Μὰ κα-
µιὰ Ἐκκλησία «ὁπουδήποτε τῆς γῆς
εὑρισκόµενη» νὰ ἔχει λόγον εἰς τὰ
ἐκπαιδευτικὰ πράγµατα τοῦ λαοῦ της,
τῶν πιστῶν της! Ἀπίστευτο.

Κάτι ἀκόµη ἀπὸ τὴν προσπάθεια
τοῦ Τεκτονισµοῦ νὰ ἀποδυναµώσει
τὴν χριστιανικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν
ἐπιρροή της στὸν κόσµο. Γράφουν:
«Ὁ Τεκτονισµὸς ἐπάλαισε διη-
νεκῶς, ἵνα ἀποβάλη ἐξ ὅλων τῶν
κανόνων τοῦ δικαίου καὶ ἐξ ὅλων
τῶν δικονοµικῶν ἐκδηλώσεων τὸ
θρησκευτικὸν στοιχεῖον, τὸ δια-
δεχθὲν τὴν µα γείαν57»!

Ὁµολογεῖ δηλαδὴ ἐδῶ ἡ Μασονία,
ὅτι ἀπογυµνώνει –µὲ τὴν ἐπιρροή της
στὶς Κυβερνήσεις– ὁλόκληρη τὴ νο-
µοθεσία τῆς Χώρας µας (καθ᾽ ὅσον
µᾶς ἀφορᾶ) ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ ἠθι-
κή, ἐξ οὗ καὶ οἱ κατὰ καιροὺς ψηφιζό-
µενοι ἀντιχριστιανικοὶ νόµοι, οἱ προκα-
λοῦντες συχνὰ τὸ δηµόσιο αἴσθηµα,

ἰδιαίτερα τῶν πιστῶν χριστιανῶν.

Ἔρχεται καὶ τὸ «πολιτικὸν
βάπτισµα»;

Μέχρι σήµερα λοιπὸν ἔχουµε τὸν
«Πολιτικὸ Γάµο», τὸ «Σύµφωνο Συµ-
βίωσης», τὴν «Πολιτικὴ Κηδεία», τὸν
«Πολιτικὸ Ὅρκο»O Ἐκεῖνο ποὺ ἀνα-
µένεται πλέον εἶναι νὰ µᾶς φέρουν καὶ
τὸ «Πολιτικὸ Βάπτισµα», τὸ ὁποῖο
ὁµολογουµένως ἔχει πολὺ καθυστε-
ρήσει στὴ Χώρα µας!

Ἰδέστε το: «Ὁ ἐλεύθερος τέκτων
(µασόνος) Ἰωσὴφ Γαριβάλδης
εἰσήγαγε πρωτότυπον δόγµα: Τὸ
πολιτικὸ βάπτισµα νεογνῶν, κατὰ
τὸ ὁποῖον ἐτελετούργει ὁ ἴδιος, χο-
ρηγῶν εἶτα εἰς τοὺς γονεῖς ἢ συγ-
γενεῖς τοῦ παιδίου πιστοποιητικὸν
φέρον τὴν ὑπογραφήν τοῦ ἰδίου
ὡς καὶ τῶν λοιπῶν παρισταµέ-
νων. Πλεῖστα παιδία ἐκ τῆς Σαρδη-
νίας, τῆς ἠπειρωτικῆς Ἰταλίας καὶ
τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἀκόµη –ἰδίως ἐξ
Ἀγγλίας καὶ Νοτίου Ἀµερικῆς–
ἤχθησαν εἰς τὸν ἱερὸν βράχον καὶ
ἐβαπτίσθησαν οὕτω µὲ καµπανί-
την ἐν ὀνόµατι τοῦ Μ.Α.Τ.Σ. 6 (Τοῦ
«θεοῦ», κατὰ τὴν µασονικὴ θεώρηση)
ἀπὸ τὸν γηραιὸν κύκλωπα 7 (τὸν
Γαριβάλδη)7».

Ἡ ἀποδυνάµωσις ὅµως
τῶν σηµερινῶν θρησκειῶν
δὲν τοὺς ἀρκεῖ, ἐπιδιώκουν

τὴν «ἀνυποληψίαν»
καὶ τὴν «κατάρριψιν» αὐτῶν7

Τὸ νὰ προκύψει ὅµως µιὰ νέα,
παγκόσµια θρησκεία µὲ µόνο τὴν
ἀποδυνάµωση τῶν ὑπαρχουσῶν δὲν
εἶναι γἰ  αὐτοὺς ἀρκετό. Τὸ δυσσεβὲς
αὐτὸ πρᾶγµα θὰ γίνει εὐκολότερα καὶ
ταχύτερα, µόνο ἂν οἱ ἀδιαφανεῖς δυ-
νάµεις τοῦ παρασκηνίου προχωρή-
σουν νὰ φέρουν τὶς θρησκεῖες σὲ
«ἀνυποληψία» καὶ τελικὰ νὰ τὶς «κα-
ταρρίψουν»!

Αὐτὸ βέβαια ἀκούγεται ὡς ἀπί-
στευτο. Εἶναι ὅµως ἀληθινό, τὸ ἐπι-
διώκουνO Ἰδέστε ἐν συνεχείᾳ τὶς σχε-
τικὲς δηλώσεις, πρῶτα τῶν ILLUMI-
NATI καὶ ἀκολούθως τῶν ἀδελ φῶν
τους τῶν τεκτόνων:

«Ἀνατρέχοντας στὰ τυπικὰ (µυή-
σεως) τῶν ILLUMINATI –ὅπως γρά-
γει ἕνας ἄριστος γνώστης αὐτῶν–
διαβάζουµε: «Νὰ κάνουµε ὥστε νὰ
περιπέσουν σὲ ἀνυποληψία οἱ
θρησκεῖες, θυγατέρες τῆς ἄγνοιας
καὶ τῆς πλάνης78».

Ἐκπληκτικὸ στὴν δολιότητά του!
Ἀφοῦ λοιπὸν µὲ τὶς ὑπόγειες ἐνέργει-
ες τοῦ ἀδιαφανοῦς Παρασκηνίου
«περιπέσουν σὲ ἀνυποληψία» οἱ διά-
φορες θρησκεῖες τοῦ κόσµου, ἡ ἐν
συνεχείᾳ κατάρριψή τους ἀπὸ τοὺς
µασόνους «διευκολύνεται». Ἰδέστε το:

«Ὁ τέκτων ὁτὲ µὲν εἶναι δηµοτι-
κός, ὁτὲ ἀριστοκρατικός, καὶ ἄλλο-
τε µὲν καταρρίπτει τοὺς βωµοὺς

τῶν ναῶν, ἄλλοτε δὲ κατακρηµνί-
ζει τοὺς θρόνους τῶν βασι -
λέων79»!

Καὶ ἐδῶ εἶναι ἐκπληκτικὲς οἱ µασο-
νικὲς αὐτὲς δηλώσεις. ∆είχνουν µὲ
σκληρή, σκληρότατη σαφήνεια τὸ πῶς
ἔδρασε –καὶ δρᾶ εἰσέτι– τὸ ἀδιαφανὲς
παρασκήνιο στὴν πορεία τοῦ κόσµου
τούτου, ἰδιαίτερα τῆς Εὐρώπης τοῦ
στρεβλοῦ ∆ιαφωτισµοῦ (ἰδωµένου
ὅλου αὐτοῦ µάλιστα µὲ τὸ βλέµµα Ἁγί-
ου Ἰουστίνου τοῦ Πόποβιτς!). ∆ιὰ µό-
νων τῶν 24 αὐτῶν λέξεων τοῦ τεκτονι-
κοῦ κειµένου ποὺ παραθέσαµε, ἔχου-
µε, ὅσο πυκνότερα θὰ µποροῦσε νὰ
γίνει τὴν εἰκόνα ὅλων τῶν µασονικῆς
ἐµπνεύσεως (ἢ συµµετοχῆς) ἀνα-
τροπῶν, ποὺ ἔγιναν –ἰδίως στὸν δυ-
τικὸ κόσµο, ὅπως προείπαµε– κατὰ
τοὺς τελευταίους αἰῶνες.

Πῶς ὅµως τὸ ἀδιαφανὲς παρασκή-
νιο «καταρρίπτει τοὺς βωµοὺς τῶν
ναῶν», δηλαδὴ τὰ «Ἱερά» τῶν
Ἐκκλησιῶν µας, καθ᾽ ὅσον µᾶς
ἀφορᾶ; Μὲ τοὺς κασµάδες; Ὄχι, ὄχι
ἔτσι. Πῶς, λοιπόν; Μὰ µὲ τὴν ποικιλό-
µορφη ἀποδυνάµωση τῆς Ἐκκλησία
µας –ὅπως προείπαµε–, µέσῳ τῶν
κατὰ καιροὺς κυβερνήσεων καὶ
ἄλλων ἰσχυρῶν τρόπων, ποὺ τὸ
ἀδιαφανὲς παρασκήνιο χρησιµοποιεῖ.

«Κατεδαφιζοµένων», ἔτσι, τῶν δια-
φόρων θρησκειῶν τοῦ κόσµου, ὅπως
ἀναφέραµε ἤδη, ἔχουν ἕτοιµα «ὑλι-
κά», καὶ µὲ τὴν πρόσθεση νέων, τῆς
«Νέας Ἐποχῆς», νὰ προκύψει τὸ τε-
ρατούργηµα τῆς Πανθρησκείας τοῦ
µέλλοντος ὑπὸ «ἕνα ποιµένα».

Ποῖον ποιµένα; Ἕνα «ἀντίχρι-
στο», µικρὸν ἀντίχριστο, ἢ καὶ τὸν
ἴδιο τὸν Ἀντίχριστο, τὸν προφητευ-
µένο στὶς Ἁγίες Γραφές. Αὐτὰ θὰ τὰ
δοῦµε ἐν συν εχείᾳ, µὲ ντοκουµέντα,
ὅπως πάντα.
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ΟΙ «ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ» (Ε.Ε.) ΑΠΕΙΛΗ 
∆ΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ!
τωτικῶν µέτρων, ὡς ὁ Ἕλλην καὶ πά-
λι νὰ γίνεται ραγιάς, αὐτὴν τὴν φορὰν
ὄχι ἀπὸ τὸ ἰσλαµικὸν σαρίκι, τὸ
ὁποῖον ἂς µὴ λησµονῶµεν παραµο-
νεύει ἐξ Ἀνατολῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Πα-
πικὴν τιάραν τῶν χιλίων καρδιναλίων,
δηλ. τῶν ἐξουσιαστικῶς συµπεριφε-
ροµένων ἀλαζόνων Εὐρωπαίων. Μὲ
ἀθέσµους θεσµοὺς (καὶ λέγοµεν ἀθέ-
σµους ὄχι µόνον διὰ τίς αὐθαιρεσίες,
οὔτε διότι εὑρίσκονται ὑπεράνω τοῦ
νοµίµως ἐψηφισµένου Εὐρωπαϊκοῦ
Κοινοβουλίου, ἀλλὰ  διότι ἠκούσαµεν
ἀπὸ ἔγκυρον τηλεοπτικὸν σταθµόν,
ὅτι κάποιο ἀπὸ αὐτὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ
οἰκονοµικὰ ὄργανα δὲν εἶναι κἄν θε-
σµοθετηµένον) πῶς δύναται νὰ λει-
τουργήση µία Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ νὰ
σεβασθῆ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἐγέν-
νησε τὴν ∆ηµοκρατίαν, ἀλλὰ καὶ
διῆλθε χιλιετίες βίου διεποµένου ὑπὸ
Ἀρχῶν, θεσµικῶν πλαισίων, νόµων
καὶ ἀγράφων ἠθῶν καὶ κυρίως βαθυ-
τάτης πίστεως εἰς τὸν Κύριον ἡµῶν
Ἰησοῦν Χριστόν;

Ἀλλὰ οὔτε εἰς τὴν καταδυνάστευσιν
δὲν ἠµποροῦν νὰ πρωτοτυπήσουν
καὶ ἐχρησιµοποίησαν καὶ εἰς αὐτὸ τὴν
Ἑλληνικὴν ἱστορίαν. Ἡ Γερµανία ἀντι-
γράφει ὡς πρότυπον τὴν ἀρχαίαν
Ἀθηναϊκὴν Συµµαχίαν, ἡ ὁποία ὡς
γνωστὸν µετετράπη εἰς Ἀθηναϊκὴν
Ἡγεµονίαν, ἐφόσον κατώρθωσε νὰ
ἐπιβληθῆ οἰκονοµικῶς εἰς τίς ἄλλες
πόλεις. Λησµονεῖ ὅµως ὅτι ἡ βαρυτά-
τη φορολογία ἐξεσήκωσε τοὺς ὑπο-
ταγµένους. Λησµονεῖ καὶ τὸ τοῦ προ-
φήτου Ἡσαΐα (10,7-12), ὁ ὁποῖος
γυµνὸς περιεφέρετο τρία ἔτη, διά νὰ
προειδοποιῆ: «Θά κάνω (τόν Ἀσσύ-
ριο µονάρχη) νά σκυλεύσει καί νά λα-
φυραγωγήσει (τόν λαό µου)... Ἀλλά
αὐτός (ὁ Ἀσσύριος) δέν σκέπτεται(
ἡ ἐπιθυµία του εἶναι πῶς νά ἐξολο-
θρεύσει καί πῶς νά ἐξαφανίσει ὄχι
ὀλίγα ἔθνη... «ἔτσι θά κυριαρχήσω καί
σέ ὅλα τά ἔθνη»( ὅταν ὁ Κύριος θά
συµπληρώσει τό ἔργο του( θά τι-
µωρήσει (αὐτήν) τήν ἀλαζόνα καρδιά,
τόν ἄρχοντα, δηλαδή, τῶν Ἀσσυ-
ρίων(» (Μετάφρασις Σεβ. Γόρτυνος
κ. Ἰερεµίου).

Τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα;
Περισσότερον ὅµως δὲν ἀνησυ-

χοῦµε δι’ ὅσα ὑπεγράφησαν ἀλλὰ δι’
ὅσα εἶναι καθ’ ὁδόν. Καὶ πάλιν ὁ Ο.Τ.
εἰς ἐκεῖνο τὸ φύλλον εἶχε ἀναφέρει ὅτι
ἡ Εὐρώπη προωθοῦσε τὴν ἄοπλον
θητείαν τῶν Ἰεχωβάδων, τὴν καθιέ-
ρωσιν τοῦ «αὐτοµάτου διαζυγίου»,
τὴν νοµιµοποίησιν τῶν ἀµβλώσεων,
ἀλλὰ καὶ «τέταρτον τὴν µεθόδευσιν
διὰ τὴν νοµιµοποίησιν τῆς µοιχεί-
ας καὶ τῆς ὁµοφυλοφιλίας, αἱ
ὁποῖαι καὶ τὴν θείαν δικαιοσύνην
παραβιάζουν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν
Παράδοσιν συντρίβουν»! Αὐτὰ
εἶναι τὰ οὐσιαστικὰ διαρθρωτικὰ µέ-
τρα τὰ ὁποῖα ὑπεγράφησαν καὶ τότε
καὶ ἐπεκυρώθησαν καὶ πάλιν αὐτές
τίς ἡµέρες. Τὰ πρῶτα ἤδη συνέβησαν
µὲ τὴν Χώραν µας νὰ ἔχη φθάσει νὰ
κατέχη τὴν ἐπονείδιστον «πρωτιὰν»

εἰς τίς ἐκτρώσεις, συµφώνως πρὸς
πρόσ φατον ἔρευναν. Ὅµως τὸ τέ-
ταρτον δὲν ἐπραγµατοποιήθη ἀκόµη
πλήρως. Τότε ἐφάνταζε σενάριον τῆς
πλέον νοσηρᾶς φαντασίας, σήµερον
ὅµως ἐπαληθεύεται µὲ τὴν µεθοδευ-
µένην ἐπέκτασιν τοῦ συµφώνου συµ-
βιώσεως, τὸ ὁποῖον ἀρχικῶς ἐνοµι-
µοποίησε τὴν πορνείαν καὶ τώρα
ὁδεύει διὰ τὴν καθιέρωσιν τῆς δια-
στροφῆς.

∆ὲν θεωροῦµε κινδυνολογίαν νὰ
προβλέψωµεν ὅτι θὰ ἀκολουθήση ὁ
χωρισµὸς Κράτους Ἐκκλησίας, ἡ
ἁρπαγὴ τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλη-
σίας ὅπως καὶ κατὰ τὴν Βαυαροκρα-
τίαν, ἡ ἐξουθενωτικὴ φορολογία τῆς
ἐναποµεινάσης περιουσίας, δίωξις
τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ
ἐµπίπτουν πλέον εἰς τὸν ἀντιρατσι-
στικὸν νόµον, ὅταν κηρύττουν τὴν
ἀλήθειαν.
Ἡ διάψευσις τῶν ἐλπίδων

∆υστυχῶς καὶ ἡ ἐλπὶς δὲν ἔφθασε
ποτέ, παρὰ τὰ προεκλογικὰ συνθή-
µατα (ἄλλωστε ἀπὸ τὴν ∆ύσιν ποτὲ
δὲν ἔφθασε βοήθεια οὔτε κατὰ τὴν
Ἅλωσιν τῆς Πόλεως οὔτε κατὰ τὴν
Παλιγγενεσίαν οὔτε κατὰ τοὺς Παγ-
κοσµίους Πολέµους), καὶ τὸ νόµισµα
ἀπεδείχθη «φετίχ», παρὰ τίς ἀντίθε-
τες δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Οἱ
δεῖκτες τῆς ἀνεργίας καλπάζουν, ἡ
Ἑλλὰς αἱµορραγεῖ ἀπὸ ἐπιστήµονες
καὶ νέους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κα-
ταφεύγουν εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ὁ µισὸς
πληθυσµὸς εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ
ὅριον τῆς πενίας καὶ οἱ πολιτικὲς πα-
ρατάξεις τοῦ τόπου, πλὴν κάποιων
ἐξαιρέσεων ἀκόµη ἐπιδίδονται εἰς δια-
ξιφισµοὺς διὰ τὸ ποῖος ἦτο ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος ἐβύθισε περισσότερον τὴν
Χώραν εἰς τὸν βάλτον τῆς Παπικῆς
καὶ Προτεσταντικῆς ἀήθους ἠθικῆς
τῶν Εὐρωπαίων. «Ἔµποροι τῶν
ἐθνῶν», αὐτὸς εἶναι ὁ µόνος χαρα-
κτηρισµός, ὁ ὁποῖος ἁρµόζει εἰς τοὺς
Εὐρωπαίους καὶ εἰς τοὺς θιασῶτες
τους. Εἰς τὸ ὁµώνυµον διήγηµά του ὁ
«κοσµοκαλόγερος» Ἀλέξανδρος Πα-
παδιαµάντης, τὸ ὁποῖον τοποθετεῖ εἰς
τὰ χρόνια τῆς ἁλώσεως ἀπὸ τοὺς
Σταυροφόρους, καὶ εἰς τὸὁποῖον ὑπερ -
ασπίζεται τὴν Ἑλληνορθόδοξον
Ἀνατολὴν κατὰ τῆς Ρωµαιοκαθολικῆς
∆ύσεως, ὁ µετουσιωτὴς τῆς Ὀρθο-
δόξου Παραδόσεως εἰς λογοτεχνίαν
γράφει: «Τί ἐζήτει ἡ Βενετία πέµπου-
σα τοὺς στόλους τούτους εἰς τὸ
Αἰγαῖον; Ὅ,τι ζητεῖ ὁ σφαγεὺς παρὰ
τοῦ θύµατος, τὰς σάρκας αὐτοῦ, ἵνα
κορέση τὴν πεῖναν του. ∆ιατὶ αἱ ἰδιωτι-
καὶ αὗται καὶ κεκυρωµέναι µὲ τὰ σή-
µατα τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἐπιχειρήσεις;
∆ιατὶ οἱ τοσοῦτοι ἐργολάβοι τῶν κατα-
κτήσεων, τῶν ὡς διὰ δηµοπρασίας
ἐκτελουµένων; Ἡ Βενετία προσηγό-
ρευεν ἑαυτὴν Πολιτείαν, καὶ εἶχεν
υἱοὺς τυράννους. Τοῖς ἔδιδε τὸ χρῖσµα
της καὶ τοὺς ἔπεµπεν, ἵνα κατακυρι-
εύσωσι τῆς γῆς. Ἡ γενεαλογία τῆς
πολιτικῆς εἶναι συνεχὴς καὶ γνησία
κατὰ τοὺς προγόνους. Ἡ ἀργία ἐγέν-
νησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκε τὴν

πεῖναν. Ἡ πεῖνα παρήγαγε τὴν ὄρε-
ξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρε-
σίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν λη-
στείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολι-
τικήν(».

Ἡ Ἐκκλησία µόνον
στήριγµα τοῦ Ἔθνους
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ µόνη βακτηρία

τοῦ λαοῦ µας. Ὁ πιστὸς λαὸς νὰ
ἐγκαταλείψη τὴν µητριὰν Εὐρώπην
καὶ ὅσους ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς συν -
ήργησαν δεκαετίες τώρα εἰς τὴν
«πλεκτάνην» τῶν δανειστῶν καὶ νὰ
στραφῆ εἰς τὴν Μητέρα καὶ τροφὸν
Ὀρθοδοξίαν καί εἰς ἐγγενεῖς δυνάµεις.
«Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας ἐπὶ
υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτη-
ρία», λέει καὶ ὁ ψαλµωδός.

Εἰς τὸ φύλλον τοῦ Ο.Τ. τῆς 15ης
Ἰουνίου 1979 (ἀρ. φ. 361) ὑπῆρχε
ἄρθρον τοῦ Ἀκαδηµαϊκοῦ καὶ Καθη-
γητοῦ Ἰωάννου Καρµίρη, εἰς τό
ὁποῖον, µεταξύ ἄλλων, ἀναφέρεται:
«Τούτων δ’ ὅµως οὕτως ἐχόντων,
ἡ ἁγία ἡµῶν Ἐκκλησία εἶναι ὑπο-
χρεωµένη, στοιχοῦσα τῇ µακραί-
ωνι Παραδόσει αὐτῆς, ἵνα ἐνερ-
γήσῃ καὶ ἐν προκειµένῳ ἐπὶ τῇ βά-
σει τοῦ ἰδίου δικαίου αὐτῆς, ἀπο-
δίδουσα «τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καί-
σαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ»
(Ματθ. 22,21. Μᾶρκ. 12,17. Λουκ.
20,25) καί, ἐν ἀνάγκῃ, πειθαρ-
χοῦσα «Θεῷ µᾶλλον ἢ ἀνθρώ-
ποις» (Πράξ. 5,29). ∆ιότι, «οὐ βασι-
λέων ἐστὶ νοµοθετεῖν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ7 βασιλέων ἐστὶν ἡ πολιτικὴ
εὐπραξία, ἡ δὲ ἐκκλησιαστικὴ κα-
τάστασις ποιµένων καὶ διδασκά-
λων», κατὰ τὸν ἑρµηνευτὴν τῆς
ἀρχαίας Ἱερᾶς Παραδόσεως Ἰωάν-
νην ∆αµασκηνόν (Ε.Π. 94,1296)».
Εἰς κρισίµους ὥρας, ἐὰν ἡ ∆ιοικοῦσα
Ἐκκλησία δὲν ἀναλάβη πνευµατικὴν
δρᾶσιν, θὰ εὑρεθῆ ἡ ἰδία εἰς δεινὴν θέ-
σιν.

«Θάρσει θύγατερ Σιὼν» Ἡγεµὼν
τοῦ σύµπαντος κόσµου καὶ τῆς
Ὀρθοδόξου Πατρίδος µας εἶναι ὁ Κύ-
ριος Ἰησοῦς Χριστός, εἰς τοῦ ὁποίου
ἀποκλειστικῶς τὸ ἔλεος πάντοτε εὑρι-
σκόµεθα! Εἰς τὴν Β  ́Θεσσ. 2,3-9 ἀνα-
γιγνώσκοµεν: «µή τις ὑµᾶς ἐξαπα-
τήσῃ κατὰ µηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν µὴ
ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀπο-
καλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁµαρ-
τίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας... ἀποδει-
κνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός... τὸ γὰρ
µυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνο-
µίας... καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ
ἄνοµος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ
πνεύµατι τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ κα-
ταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρου-
σίας αὐτοῦ· οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽
ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυ-
νάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασι ψεύ-
δους». Κάποιοι ἐκ τῶν Πατέρων λέ-
γουν ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐννοεῖ
τόν Καίσαραν καὶ τήν συντριβήν του
ὑπὸ τοῦ Κυρίου. Μήπως ἡ ἑρµηνεία
αὐτὴ δὲν ταιριάζει καὶ εἰς τὴν ἐποχήν
µας;

Ν.Σ.

Ἔλλειψις ἡγετῶν
ἀποδείχθηκε κατώτερη τῶν περι-
στάσεων. Μέ ἀποτέλεσµα νά
αἰσθάνεται ὁ λαός προδοµένος καί
νά µή γνωρίζη ποῦ ὁδηγεῖται καί τί
τόν περιµένει. Ποιός θά τόν στηρί-
ξη, ὅταν ὅλοι τόν ἔχουν ἐγκαταλεί-
ψει;  Ἡ ἔλλειψη ἡγέτου εἶναι ἐµφα-
νής τήν στιγµή κατά τήν ὁποία ἡ
προσπάθεια γιά τήν Παγκοσµιο-
ποίηση ἐντείνεται καί οἱ εὐρωπαῖοι
ἑταῖροι µας ἐµφανίζουν ἀπροκάλυ-
πτα τίς πραγµατικές διαθέσεις
τους, δηλαδή τήν ὑποτέλειά µας καί
τήν ἁρπαγή τοῦ ἐθνικοῦ µας πλού-
του. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά µή
σωπάση καί νά λειτουργήση γιά
ἄλλη µία φορά σάν Μητέρα καί

Προστάτης τοῦ Γένους. Νά ὑποδεί-
ξη στούς ἐξουσιαστές πολιτικούς
ὅτι ὁ λαός ἔχει ταπεινωθεῖ καί εἶναι
ἀνίκανος νά σηκώση νέους
εἰσπρα  κτικούς φόρους. Ἀλλά προ-
πάντων νά ὁδηγήση τόν λαό σέ µε-
τάνοια, νά αἰσθανθῆ τά λάθη του,
ὥστε νά τύχη τοῦ Θείου ἐλέους. Γιά
νά ἐπιτρέψη ὁ Κύριος “ἐκ τῶν λί-
θων τούτων νά ἐγείρη τέκνα Ἀβρα-
άµ”, ὥστε νά ὁδηγήσουν τόν λαό
Του εἰς νοµάς σωτηρίους. Τὴν ἱστο-
ρία ἀποδείχθηκε ὅτι τήν γράφουν οἱ
ἡγέτες, διότι τό ΟΧΙ τοῦ ́ 40 ὁ Ἰωάν-
νης Μεταξᾶς τό µετέτρεψε σέ ἔπος,
ἐνῶ τό ΟΧΙ τοῦ 2015 οἱ ἀνάξιοι πο-
λιτικοί τό µετέτρεψαν σέ µία ταπει-
νωτική συµφωνία.    

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα
διὰ τὸν κ. Μπουτάρη

τοῦ καθενός, παρὰ µόνο τῶν δοκι-
µασµένων καὶ ὅσων ἔχουν προχω-
ρήσει στὴ θεωρία (δηλαδὴ στὴ θέα
τοῦ Θεοῦ) καὶ ποὺ προηγουµένως
ἔχουν καθαρισθεῖ καὶ στὴν ψυχὴ
καὶ τὸ σῶµα, ἢ τουλάχιστον καθα-
ρίζονται τώρα». Οἱ ἅγιοι Πατέρες
ἔχουν κάθε δικαίωµα νὰ λέγουν:
«ἔδοξε τῷ Πνεύµατι τῷ Ἁγίῳ καὶ
ἡµῖν» χωρὶς τὸν παραµικρὸ κίνδυ-
νο νὰ κατηγορηθοῦν γιὰ ἔπαρση.

Ὅπως ἐντελῶς φυσικὰ καὶ
ἀπροσποίητα διεκήρυξαν οἱ Ἁγιο-
ρεῖτες Ἡσυχαστὲς στὸν Τόµο τοῦ
1341: «Ταῦτα ὑπὸ τῶν Γραφῶν
ἐδιδάχθηµεν, ταῦτα παρὰ τῶν ἡµε-
τέρων Πατέρων παρελάβοµεν,
ταῦτα διὰ τῆς µικρᾶς ἐγνώκαµεν
πείρας...». Ἡ ταπεινοφροσύνη
τους φαίνεται στὸ «µικρᾶς»· εἶναι
ὅµως ἀναγκασµένοι νὰ µιλήσουν
καὶ γιὰ τὴν δική τους θεοπτικὴ
ἐµπειρία.

Οἱ Αἱρετικοί,
οἱ ἀθεράπευτοι
«θεραπευτές»

Ἡ αἵρεση δὲν εἶναι ἁπλὰ λογικὸ
λάθος, οὔτε οἱ αἱρετικοὶ ἁπλῶς
ἀστοχοῦν στὴν εὕρεση τῆς ἀλήθει-
ας. Στὴν περίπτωσή τους συµβαί-
νει κάτι βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότε-
ρο. Κατὰ τὸ γράµµα γνωρίζουν τὴν
Γραφή, κατὰ τρόπο -πολλὲς φορὲς-
ἐκπληκτικό. Τοὺς λείπει ὅµως κάτι
οὐσιαστικὸ, καὶ ἡ ἔλλειψή του τοὺς
διαφοροποιεῖ ριζικὰ ἀπὸ τοὺς Πα-
τέρες. Τοὺς λείπει ἡ ἁγιοπνευµα-
τικὴ ἐµπειρία τῶν Πατέρων. Ὁ
ἐσωτερικὸς φωτισµὸς τοῦ Πνεύµα-
τος. Γιατί δὲν ἔχουν περάσει τὴν θε-
ραπεία τῆς Ἐκκλησίας. Μπορεῖ
ἠθικὰ νὰ εἶναι (ἐξωτερικὰ) ἀνεπίλη-
πτοι. ∆ὲν ἔχουν ὅµως µέσα τους τὸ
Πνεῦµα. ∆ὲν βλέπουν, λοιπόν, ὅσα
βλέπουν ἐν Πνεύµατι οἱ Πατέρες.
Μπορεῖ διανοητικὰ νὰ εἶναι ἐκπλη-
κτικὰ ἀνεπτυγµένοι. Εἶναι πράγµατι
γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ µεγάλοι αἱρετι-
κοὶ ἐντυπωσιάζουν µὲ τὴν πολυ-
γνωσία καὶ «σοφία» τους! Ἀκόµη
καὶ σήµερα... ∆ὲν ἔχουν ὅµως κα-
θαρὴ τὴν καρδιά, οὔτε ἔχουν µετα-
βληθεῖ σὲ ναοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος. Ἡ αἵρεση προϋποθέτει κακὴ ἢ
ἀνύπαρκτη θεραπεία. Γι’ αὐτὸ γιὰ
τοὺς αἱρετικοὺς ἡ Θεολογία εἶναι
διανοητικὴ - ἐπιστηµονικὴ ὑπόθε-
ση, λογικὸ καὶ συλλογιστικὸ παιχνί-
δι. Ἡ ἐµπειρία τῆς θεώσεως, ποὺ
καταξιώνει τοὺς Πατέρες, εἶναι
αὐτό, ποὺ τοὺς λείπει. Γι’ αὐτὸ ὁ
αἱρετικὸς δὲν µπορεῖ νὰ διακρίνει
στὸ κρίσιµο σηµεῖο τὴν ἀλήθεια
ἀπὸ τὴν πλάνη. Γιατί δὲν βλέπει µέ-
σα του τὴν ἀλήθεια, δὲν τὴν γνωρί-
ζει στὴν καρδιά του. ∆ὲν ἔχει τὸ
ὄχηµα τῆς «νοερᾶς προσευχῆς»

καὶ γι’ αὐτὸ δὲν µπορεῖ νὰ φτάσει
στὸν «δοξασµό», ποὺ εἶναι ἡ ἀπο-
κάλυψη τῆς «πάσης ἀληθείας»
ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα.

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀποκαλύπτεται
καὶ ἡ τραγικότητα ὅλων τῶν αἱρε-
τικῶν, καὶ πρὸ πάντων τῶν αἱρε-
σιαρχῶν. Ἀφώτιστοι οἱ ἴδιοι, ζητοῦν
νὰ φωτίσουν. Ἀθεράπευτοι οἱ ἴδιοι,
ζητοῦν νὰ θεραπεύσουν. Ἄ-θεοι οἱ
ἴδιοι (δηλαδὴ χωρὶς τὸν ἀληθινὸ
Θεό), ζητοῦν νὰ θεολογήσουν. Θὰ
µπορούσαµε νὰ παροµοιάσουµε
τοὺς αἱρετικοὺς µὲ ψευτογιατροὺς
καὶ τσαρλατάνους, ποὺ ἀπατοῦν.
Ἀλλ’ εἶναι κάτι χειρότερο: εἶναι για-
τροί, ποὺ προσφέρουν δολοφονικὴ
θεραπεία, ποὺ σκοτώνει τὸν
ἄνθρωπο αἰώνια. Εἶναι φαρµακο-
ποιοί, ποὺ κυκλοφοροῦν φάρµακα
δηλητηριασµένα - ἀλλοιωµένα,
ποὺ εἶναι ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν δηµό-
σια ὑγεία, καὶ ὄχι τὴν σωµατική,
ἀλλὰ τὴν πνευµατικὴ καὶ αἰώνια.

Ἡ διαφορὰ στὰ πράγµατα 
Ἀκολουθώντας τὴν πατερικὴ θε-

ώρηση τῆς αἱρέσεως, µποροῦµε νὰ
συνειδητοποιήσουµε τὴν φθορο-
ποιὸ δύναµή της στὴν ἱερὴ ὑπόθε-
ση τῆς σωτηρίας µας. Μέσα στὴν
ἄµβλυνση τῶν πνευµατικῶν µας
αἰσθητηρίων, πολὺ συχνὰ τοποθε-
τοῦµε τὴ διαφορὰ Ὀρθοδοξίας καὶ
αἱρέσεωνσὲἐπίπεδολεκτικῶνἢ τυ-
πικῶν παραλλαγῶν. Αὐτὸ ὁδηγεῖ
στὴν ἐλαχιστοποίηση τῆς διαφορᾶς
καὶ στὴν ἐντύπωση, ὅτι ἡ διαφωνία
εἶναι γιὰ ἀσήµαντα πράγµατα, ποὺ
µποροῦν εὔκολα µὲ κάποια καλὴ
διάθεση καὶ φραστικὴ βελτίωση νὰ
θεραπευθοῦν. Αὐτὸ γίνεται στὸν
οἰκουµενι(στι)κὸ διάλογο. Καὶ τοῦτο
συµβαίνει, γιατί συνήθως νοοῦµε
τοὺς ἑαυτούς µας ὡς Ὀρθοδόξους
καὶ παραβάλλουµε τοὺς ἑτεροδό-
ξους πρὸς τοὺς ἑαυτούς µας. ∆ὲν
εἶναι περίεργο, λοιπόν, ὅτι διακρί-
νουµε περισσότερες ὁµοιότητες
ἀπὸ διαφορές! Ἂν δοῦµε ὅµως τὶς
αἱρέσεις ἀπὸ πλευρᾶς πραγµατικό-
τητος πατερικῆς καὶ ἀντιπαραθέ-
σουµε στὴν ἑτεροδοξία τῆς ἐποχῆς
µας τοὺς Ἁγίους µας Πατέρες, τότε
θὰ διαπιστώσουµε, ὅτι πρόκειται
γιὰ διαφορὰ πραγµάτων καὶ ὄχι λέ-
ξεων. Πρόκειται γιὰ διαφορὰ πρω-
ταρχικὰ θεραπευτικῆς µεθόδου. Ἡ
πνευµατικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας
γεννᾶ Ἁγίους Πατέρες, ἐνῷ ἡ
«πνευµατικότητα» τῶν αἱρέσε-
ων σπείρει τὸν ὄλεθρο. Γι’ αὐτὸ οἱ
Ἅγιοι Πατέρες θὰ µένουν πάντα τὰ
«πάγχρυσα στόµατα τοῦ Λόγου»,
ποὺ θὰ καλοῦν ὄχι µόνο τοὺς αἱρετι-
κοὺς καὶ ἑτεροδόξους, ἀλλὰ καὶ µᾶς
τοὺς κατ’ ὄνοµα µόνο ὀρθοδόξους,
στὴν γνήσια ἐν Χριστῷ θεραπεία,
ποὺ ὁδηγεῖ στὸν δοξασµὸ καὶ τὴν
ἀληθινὴ Θεολογία.
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Ἡ τραγικότητα τῶν αἱρετικῶνΤὰ ναρκωτικὰ καὶ οἱ νέοι
(1ον)

Ἡ πρόσφατη ἀνακίνησι τοῦ κα-
τεγνωσµένου ἀπό τήν σώφρονα
ἰατρική κοινότητα θέµατος τοῦ
ἀπαραδέκτου διαχωρισµοῦ τῶν
ἐξαρτησιογόνων καί παραισθησιο-
γόνων οὐσιῶν σέ δῆθεν µαλακές
καί σκληρές οὐσίες καί ἡ διοργά-
νωσι στήν πλατεῖα Συντάγµατος
τῶν Ἀθηνῶν φιέστας γιά τήν ἀπε-
νοχοποίηση τῶν τραγικῶν
συνεπειῶν τῆς χρήσεως
τῆς ἰνδικῆς κάνναβης µᾶς
ὑποχρεώνει ποιµαντικῶς νά ἀνα-
φερθοῦµε στό ἐξόχως σοβαρό καί
ἐξαιρέτου σηµασίας καί τραγικότη-
τος θέµα τῆς ἀπειλῆς θανάτου τῶν
νέων ἀνθρώπων ἀπό τήν χρήση
ἐξαρτησιογόνων καί παραισθησιο-
γόνων οὐσιῶν. 

Ὁ ἐθισµὸς καὶ ἡ χρήση ναρκω-
τικῶν ἢ ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν
ἀπὸ ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας
ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τοὺς ἐφήβους
καὶ τοὺς νέους εἶναι ἕνα πολυδιά-
στατο τραγικὸ φαινόµενο ποὺ ἐξα-
πλώνεται καθηµερινὰ ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο φέρνοντας πρὸ τῶν
πυλῶν τοῦ θανάτου αὐτὰ τὰ τρα-
γικὰ πρόσωπα καὶ τὶς οἰκογένειές
τους, ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνία τὴν
ἴδια, µέσα στὴν ὁποία ἐξελίσσεται
αὐτὴ ἡ παθογένεια.

Ἡ συνήθης ἀντίδραση στὴ θέα-
ση ἑνὸς τοξικοεξαρτηµένου προ-
σώπου, εἴτε λόγω ἄγνοιας, εἴτε λό-
γω ἀδιαφορίας, εἴτε λόγω φο-
βικῶν συνδρόµων, εἶναι ἄµεση:
δηµιουργία ἑνὸς περιθωρίου καὶ
διατήρηση µιᾶς ἀπόστασης ποὺ
ἀποκλείει τὸ φαινόµενο «τοξικοε-
ξάρτηση» καὶ κυρίως τὰ πρόσωπα
τῶν τοξικοεξαρτηµένων ἀπὸ τὴν
ἐµβέλεια τοῦ πραγµατικοῦ ἐνδια-
φέροντος, τῆς βούλησης γιὰ πα-
ροχὴ βοήθειας, τῆς συµπάθειας,
τῆς ἀγάπης, καὶ κυρίως τῆς παρα-
κλητικῆς προσευχῆς πρὸς τὸ Θεό.

Αὐτὴ ἡ ἀντίδραση ὁδηγεῖ ἀνα-
πόφευκτα σὲ δύο συµπεράσµατα:
Πρῶτον στὸ ὅτι ὁ «Μινώταυρος»
τῶν ναρκωτικῶν εἶναι µία τραγικό-
τητα ποὺ φέρει µέσα της τὸν ἴδιο
τὸν θάνατο, στὴ θέα τοῦ ὁποίου
ἐπιλέγει ὁ ἄνθρωπος νὰ τραπεῖ σὲ
φυγὴ ἢ νὰ λάβει θέση ἀγάπης.
∆εύτερον, ἀκριβῶς ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ
κατάσταση ἔχει ἀναφορὰ στὸν θά-
νατο γίνεται µέτρο ἀγάπης τοῦ χρι-
στιανοῦ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ
ἀδελφοῦ του, καὶ πίστεως στὸν
Χριστὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή Του, ἡ
ὁποία ξεπερνᾶ κάθε εἴδους θάνα-
το.

Πρωτεύει βεβαίως νὰ διακριθεῖ
καὶ νὰ καθοριστεῖ τὸ φαινόµενο
τῆς τοξικοεξάρτησης καὶ τοῦ ἐθι-
σµοῦ σὲ οὐσίες καθὼς καὶ οἱ αἰτίες
-προφανεῖς καὶ µὴ- ποὺ ὁδηγοῦν
σὲ αὐτήν, κυρίως σὲ σχέση µὲ τὸ
ἴδιο τὸ πρόσωπο ποὺ ἐθίζεται ἢ
εἶναι ἐθισµένο ἀλλὰ καὶ τὸ οἰκογε-
νειακὸ περιβάλλον του.

Εἶναι πλέον ἀναπόφευκτο καὶ
πασίδηλο ὅτι ὁ σύγχρονος πολι-
τισµὸς εἶναι ὁ πολιτισµὸς τοῦ ἐθι-
σµοῦ καὶ τῆς ἐξάρτησης εἴτε ὡς
καθηµερινὴ εὐκολία καὶ δυνατότη-
τα ἐξάλειψης κάθε εἴδους κόπου
καὶ δυσκολίας εἴτε ὡς ἀντικατά-
σταση αὐτοῦ ποὺ οἱ ἅγιοι Πατέρες
ὀνοµάζουν ἐργώδη πνευµατικὴ
ζωή. 

Ὅταν µιλᾶµε γιὰ τοξικοεξάρτη-
ση δὲν ἀναφερόµαστε µόνο στὴν
ἐξάρτηση ἑνὸς ἀνθρώπου ἀπὸ µία
χηµικὴ οὐσία ἀλλὰ ἐπίσης στὸ γε-
γονὸς ὅτι ἡ ἐξάρτηση αὐτὴ ἔχει κα-
ταστεῖ τὸ κέντρο –καὶ συγχρόνως
ὁ σκοπὸς καὶ τὸ µέσο –ὁλόκληρης
τῆς ψυχικῆς καὶ κοινωνικῆς ὕπαρ-
ξής του. Αὐτὴ εἶναι ἡ καθαυτὴ ἐθι-
στικὴ συµπεριφορά: µία παθολο-
γικὰ καταναγκαστικὴ ἐπανάληψη.
Καὶ σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὰ ναρκωτικά, ἡ
ἐξάρτηση γίνεται καὶ εἶναι τὸ ἀπο-
τέλεσµα ἐπίδρασης τῶν τοξικῶν
οὐσιῶν στὸ σῶµα καὶ τὴν ψυχή.
Καὶ ὁ ἐθισµὸς εἶναι ἡ κυρίαρχη
συµπεριφορά. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς
ἔννοιες «ἐξάρτηση» καὶ «ἐθισµὸς»
προσδιορίζουν ἕνα πρᾶγµα, τὸ
ὁποῖο κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ὀνοµάζεται πάθος. 

Πάθος εἶναι ἡ ἐπανάληψη καὶ
σταθεροποίηση µιᾶς ἁµαρτίας ἡ
ὁποία, ἀφοῦ σκοτίσει τὸ νοῦ τοῦ
ἀνθρώπου τὸν προσηλώνει στὶς
αἰσθήσεις. Ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ὑπο-
ταγὴ τῶν ψυχικῶν δυνάµεων καὶ
τοῦ σώµατος τὰ ὁποῖα µολύνον-
ται. Συχνά ἕνα πάθος δηµιουρ-
γεῖται ἀπὸ τὴν κακὴ συνήθεια, ἀπὸ
τὴν «ἐν τῷ κακῷ ἕξιν», ποὺ παρα-
µένει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. 

Βεβαίως πάθος καὶ ἐθισµὸς δὲν
σηµαίνει µόνο, ἢ κατεξοχήν, τοξι-
κοεξαρτησιογόνες οὐσίες, ἀλκοο-
λισµὸς ἢ τζόγος, διότι αὐτὰ εἶναι ἡ
«ἐξωτερίκευση» ἢ ἡ «πραγµάτω-
ση» ψυχικῶν καταστάσεων, οἱ
ὁποῖες ἔχουν περιγραφεῖ ἀπὸ
τοὺς νηπτικοὺς Πατέρες ὡς
«παρὰ φύσιν» καταστάσεις τοῦ
ἀνθρώπου.

Ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητὴς
ἀναφέρει ὅτι πρωταρχικὴ αἰτία
τῶν παθῶν εἴναι η «ἄγνοια τοῦ
Θεοῦ» καὶ αὐτὸ ἐξηγεῖ τὴ θεµελιώ-
δη αἰτία ἀφενὸς τοῦ «πῶς» ἐνερ-
γεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀφετέρου τῆς δη-
µιουργίας τῶν κοινωνικῶν, τῶν
οἰκογενειακῶν καὶ ἀτοµικῶν συν-
θηκῶν, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὸ
χῶρο τοῦ τραγικοῦ δράµατος τῶν
ἐξαρτήσεων.

Τὸ νὰ ἀγνοεῖ ὁ ἄνθρωπος τὴν
ζωοποιὸ καὶ ζωογόνο Χάρη τοῦ
Θεοῦ ἰσοδυναµεῖ µὲ ἑκούσια
ἄρνηση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Εἶναι
µία συµπεριφορὰ διακινδύνευσης
τῆς ζωῆς, «µία ἄγνοια ζωῆς» κατὰ
τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος διεκδικεῖ
ἕνα ἄλλο «τρόπο ὕπαρξης», ποὺ
περιέχει µία παράλογη δύναµη: τὴ
δύναµη αὐτὴ ποὺ τοῦ προσφέρει
ἡ ὑποκατάσταση τῆς χαρᾶς τῆς
ἀληθινῆς ζωῆς ποὺ δὲν βιώνει,
ἀπὸ τὴν εὐχαρίστηση µιᾶς ἐξάρτη-

σης, ἑνὸς ἐθισµοῦ, ποὺ εἶναι ἡ νέα
µορφὴ σχέσης τὴν ὁποία θὰ δια-
τηρεῖ ὁ ἄνθρωπος µὲ τὸν ἐξωτε-
ρικὸ κόσµο ἐν γένει.

∆ηλώνεται σήµερα µὲ σαφήνεια
ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήµονες,
γιατροὺς καὶ θεραπευτές, ὅτι γιὰ
τὶς τοξικοεξαρτητικὲς συµπερι-
φορὲς εἶναι ἀδύνατον νὰ βρεθεῖ
µία ἁπλὴ αἰτιότητα, ἀλλὰ ὅλα δεί-

χνουν ὅτι κυρίως οἱ ἔφηβοι καὶ οἱ
νέοι ποὺ κάνουν χρήση καὶ ἐθίζον-
ται στὰ ναρκωτικὰ ἔχουν ὑποστεῖ
µία ἄγρια ρήξη. Στερήθηκαν βίαια
τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀγάπη καὶ
εἶχαν τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ κόσµος
ἔγινε γι’ αὐτοὺς ἄδικος. Αὐτὸ τὸ
ὀνοµάζουν ἀντεστραµµένη ὀφει-
λή: ἀντὶ νὰ νιώθουν ὑπόχρεοι γιὰ
τὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὴ δυνατότητα εὐτυ-
χίας ἀπέναντι στοὺς γονεῖς τους,
στὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινωνία,
συµπεριφέρονται ἀντίθετα σὰν ὁ
κόσµος ὅλος νὰ ἔχει ἕνα χρέος καὶ
µία ὀφειλὴ ἀπέναντί τους. Καὶ ὅλο
αὐτὸ βέβαια εἶναι ἡ τραγικὴ
«ἄγνοια τοῦ Θεοῦ», ἡ διαρρηγµέ-
νη σχέση µὲ ἕνα ἢ πολλὰ πρόσω-
πα, ἡ βίαιη ἀποκοπὴ καὶ ἀπουσία
ἀγάπης, ἡ ἀπουσία τοῦ προσώ-
που τοῦ Θεοῦ. 

Εἶναι τὸ προσωπεῖο ἑνὸς βαθύ-
τατου τραύµατος, µιᾶς κραυγῆς:
τοῦ αἰτήµατος γιὰ µία καθολικὴ
ἀποκατάσταση. 

Ἐδῶ βρίσκεται ἕνα ἄλλο κοµ-
βικὸ σηµεῖο: ἡ χρήση τῶν ναρκω-
τικῶν δὲν εἶναι µόνο µία ἐξάρτηση,
ἕνα φαινόµενο ἀτοµικὸ ποὺ νὰ
µπορεῖ νὰ ἀποσυνδεθεῖ ἀπὸ τὸ
περιβάλλον του. Ἡ χρήση τῶν
ναρκωτικῶν εἶναι ἐξίσου σὺν-
ἐξάρτηση. Αὐτὸ εἶναι τὸ κοµβικὸ
γεγονός. Ποτὲ δὲν εἶναι ἕνας ἐξαρ-
τηµένος µόνος του, διότι ἡ ἐξάρτη-
ση ἀφορᾶ µὲ τὸν ἕνα ἢ µὲ τὸν
ἄλλο τρόπο ὁλόκληρο τὸ περιβάλ-
λον του. Κυρίως τὸ οἰκογενειακὸ
περιβάλλον –στενὸ ἢ εὐρύτερο- τὸ
ὁποῖο, ἀφενὸς διαδραµατίζει καί-
ριο ρόλο στὶς αἰτίες ποὺ ἐνδεχοµέ-
νως ὁδηγοῦν ἕνα νέο στὴν ἐξάρτη-
ση, ἀφετέρου ἐπηρεάζει καὶ τὴν
ἐξέλιξή του, τὴν πορεία τῆς µετέ-
πειτα ζωῆς του. 

Ἡ οἰκογένεια, τὸ οἰκογενειακὸ
περιβάλλον εἶναι στὴν οὐσία ἕνα
σύστηµα ἀγάπης στὸ ὁποῖο κάθε
µέλος ἐπηρεάζει καὶ ἐπηρεάζεται,
λαµβάνει καὶ δίνει ἀπὸ τὴν κοινὴ
ἀγάπη. Τὰ στάδια τοῦ κύκλου
ζωῆς τῆς οἰκογένειας βεβαίως ση-
µατοδοτοῦνται συχνὰ ἀπὸ κρίσεις,
ποὺ συνήθως δὲν εἶναι αὐτόνο-
µες, ἀλλὰ συνδυάζονται µὲ ἄλλες,
ποὺ προϋπῆρχαν ἢ δηµιουρ-
γοῦνται. 

Αὐτὲς εἶναι κρίσεις ποὺ προκα-
λοῦν ἐξωγενεῖς παράγοντες οἰκο-
νοµικῆς φύσης (ἀπώλεια ἐργα-
σίας, ἀνεργία), κοινωνικῶν συν-
θηκῶν (κοινωνικὸς ἀποκλεισµός,
ρατσισµὸς) κ.λ.π.

Εἶναι κρίσεις ποὺ προκαλοῦν
νοσηροὶ ἐνδογενεῖς παράγοντες
ὅπως ἡ παρουσία παραβατικῶν
συνηθειῶν, συχνῶν ἐνδοοικογε-
νειακῶν συγκρούσεων, ἐνδοοικο-
γενειακῶν ψυχοπαθολογιῶν καὶ
συµπεριφορῶν βίας.

Εἶναι κρίσεις ποὺ ὀφείλονται καὶ
προκύπτουν ἀπὸ τὴν παρουσία
σοβαρῶν ἀσθενειῶν καὶ κυρίως
τοῦ θανάτου µέσα στὴν οἰκογέ-
νεια. 

Καὶ τέλος εἶναι κρίσεις πνευµα-
τικὲς καὶ ἠθικές, οἱ ὁποῖες παρου-
σιάζονται, ὅταν κυρίως οἱ γονεῖς
πάρουν τὸ βλέµµα τους ἀπὸ τὸ
Θεὸ µὲ συνέπεια ὁµοίως τὰ παιδιὰ
νὰ πάρουν τὸ βλέµµα τους ἀπὸ
ἐκείνους, ὅταν ἀτροφήσουν οἱ
ὅροι τῆς πνευµατικῆς ζωῆς, ἐκλεί-
ψει σταδιακὰ τὸ ἦθος καὶ ἀρθεῖ ἡ
διαρκὴς προσευχητικὴ αἴτηση
πρὸς τὸν Θεό, ποὺ ἐπιτρέπει στὴ
Χάρη Του νὰ φωτίζει. 

Ὅλα αὐτὲς οἱ κρίσεις καὶ οἱ ρή-
ξεις βιώνονται ἀπὸ ἕνα νέο καὶ κυ-
ρίως ἀπὸ ἕνα ἔφηβο ὡς πιθανὴ
ἀπειλὴ διασάλευσης τοῦ κόσµου
του καὶ διάλυσης τῆς οἰκογένειας.
Οὐσιαστικὰ ὡς διάλυση τοῦ σηµεί-
ου ἀναφορᾶς του. Στὴν ἡλικιακὴ
περίοδο αὐτὴ ἀπὸ τὴν µία µεριὰ
κυριαρχεῖ ἡ αἴσθηση τῆς δύναµης
καὶ ἡ ἄρνηση τῆς φθορᾶς, τὸ συν -
αίσθηµα ἀψήφησης τοῦ κινδύνου
καὶ ἡ τάση πειραµατισµοῦ, ἀπὸ
τὴν ἄλλη παρουσιάζεται ἕνα συν -
αίσθηµα ἀπόρριψης, ἀβεβαιότη-
τας καὶ ἀποµόνωσης. Αὐτὸ εἶναι τὸ
πεδίο µάχης τοῦ ἐφήβου, στὸ
ὁποῖο, ἂν ἀδυνατεῖ νὰ διαχειριστεῖ
τὶς προσωπικές του ἀνατροπὲς
καὶ κυρίως ἂν δὲν βοηθηθεῖ ἀπὸ
τὴν συνεκτικὴ δύναµη τῆς οἰκογέ-
νειας, τότε εἶναι πολὺ πιθανὸ ἐφό-
σον συναντηθεῖ µὲ τὴν οὐσία νὰ
ἀναπτύξει ἑξαρτητικὴ συµπεριφο-
ρά. 

Εἶναι διαπιστωµένο καὶ κλινικὰ
ἐπιβεβαιωµένο, ὅτι ἡ γνωριµία µὲ
τὶς οὐσίες συµπίπτει, συχνά, µὲ
αὐτὸν τὸν ἐκρηκτικὸ συνδυασµὸ
τῶν ἀλλαγῶν τῆς ἐφηβείας καὶ τῆς
ἀπώλειας ἀγάπης. Ἡ χρήση
οὐσιῶν ἀποτελεῖ τὴν ἀποτυχηµένη
προσπάθεια τοῦ νέου νὰ ἀνακου-
φίσει τὸ ἄγχος τῆς ἀπώλειας τῆς
ἀγάπης καὶ µαζὶ τῶν προσώπων
ποὺ τὴν κοµίζουν. Ἡ σχέση µὲ τὶς
οὐσίες ἀντιπροσωπεύει τὶς σχέ-
σεις του µὲ τὸν κόσµο. 

Ἕνα παιδὶ λοιπὸν στερηµένο ἢ
ἀποκοµµένο ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν
στοργή, τὸ ἐνδιαφέρον βιώνει µία
κατάσταση συναισθηµατικῆς ἀπο-
στέρησης, ἡ ὁποία µὲ τὴν σειρά
της δηµιουργεῖ µία τροµακτικὴ
αἴσθηση θυµοῦ. Αὐτὸς δὲ ὁ θυµὸς
καταπιέζεται ἀπὸ τὸ φόβο ὅτι, ἂν
ἐκδηλωθεῖ, θὰ προκαλέσει ἀκόµη
µεγαλύτερη ἀπόρριψη καὶ ἔλλειψη
ἀγάπης. Ἔτσι, ἀντὶ νὰ ἐκφράσει
ἄµεσα τὸ θυµὸ του τὸν ἐκφράζει
ἔµµεσα, µὲ τὶς πράξεις του. Τὰ

ναρκωτικὰ γίνονται µία νέα µορφὴ
ἐπικοινωνίας αὐτοῦ τοῦ θυµοῦ,
µία νέα γλώσσα. Κάνοντας χρήση
οὐσιῶν, οὐσιαστικὰ ἐπικοινωνεῖ
ὅλο τὸ θυµό του πρὸς τὸν ἔξω κό-
σµο, τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον
καὶ τοὺς γονεῖς.

Εἶναι ἀξιοσηµείωτο τὸ γεγονὸς
ὅτι τὸ «σύµπτωµα ναρκωτικὰ»
ἐµφανίζεται ὡς µαρτυρία καὶ πα-

ρεπόµενη συνέπεια
κρυφῶν καὶ ἄδηλων νο-
σηρῶν αἰτιῶν, ποὺ βρί-

σκονται συνήθως κρυµµένες στὸν
κόσµο καὶ τὴν ἱστορία τῶν οἰκογε-
νειῶν. Σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ὁ
ἐξαρτηµένος ἔφηβος ὡς εὐάλωτη
προσωπικότητα κάνει τὸ σῶµα καὶ
τὴν ψυχὴ του ἀποδέκτη τῶν προ-
βληµάτων τῆς οἰκογενειακῆς ἱστο-
ρίας, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν ἐπιλυθεῖ. 

Βεβαίως ἡ ἀντίδραση δὲν εἶναι
ἴδια γιὰ ὅλους. Σηµαντικὸ ρόλο τό-
σο στὶς οἰκογενειακὲς -λίγο ἢ
πολὺ- νοσηρὲς καὶ παθολογικὲς
καταστάσεις, ὅσο καὶ σὲ ὅλες τὶς
κρίσεις ποὺ παρουσιάζονται στὴ
ζωή, παίζει ἡ ὡριµότητα καὶ ἡ εὐαι-
σθησία ποὺ διακρίνει τὴν ψυχὴ κά-
θε προσώπου ποὺ ἔρχεται ἀντιµέ-
τωπο µὲ αὐτὲς τὶς κρίσεις. Ἂν
λοιπὸν ἡ ὡριµότητα συγκροτεῖ ἕνα
ἑαυτὸ µὲ ὀρθότερη κρίση στὸ
«πῶς» καὶ «γιατί», στὸν τρόπο καὶ
τὴν αἰτία ποὺ ἀντιδρᾶ ὅπως
ἀντιδρᾶ στὶς µικρὲς ἢ µεγάλες δυσ -
κολίες, ἡ εὐαισθησία ἡ ὁποία δὲν
µετρᾶται ἀλλὰ διακρίνεται ὡς λε-
πτότητα τῆς ψυχῆς κρίνει τὸ ἀπο-
τέλεσµα γιὰ τὸ πόσο εὐάλωτος θὰ
εἶναι ὁ ἄνθρωπος µπροστὰ στὴν
τραγικὴ πραγµατικότητα.

Πῶς µπορεῖ ὅµως ἕνας νέος νὰ
ἄρει τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα του
ἀπὸ τὴν τραγικὴ πραγµατικότητα
καὶ νὰ ρίξει τὸ βλέµµα τῆς ψυχῆς
του στὴν ζωή, νὰ δεῖ µία ἀκτίδα
φωτός, ποὺ θὰ ἐνθαρρύνει καὶ θὰ
ἀναθερµάνει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν
ζωτικὴ δύναµη ποὺ ἔχει χαθεῖ; Τί
εἶναι λοιπὸν θεραπεία ἀπὸ τὰ ναρ-
κωτικά; Ποιὰ εἶναι θεραπευτικὰ ἡ
ὀρθὴ στάση καὶ πρακτικὴ ποὺ
µπορεῖ νὰ βοηθήσει ἕνα νέο νὰ
ἀνακάµψει ἀπὸ τὴν τραγικὴ µοῖρα
του;

Ἀδιαµφισβήτητα στὴν τραγικό-
τητα τῆς ζωῆς καὶ στὴν ἀντιµετώ-
πιση τῆς τοξικοεξάρτησης ἑνὸς νέ-
ου καὶ τῆς συν-ἐξάρτησης τοῦ
οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος,
ὅπως περιγράφηκε προηγουµέ-
νως, συνυπάρχουν παράγοντες
ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ρυθµι-
στοῦν καὶ νὰ δηµιουργήσουν ἕνα
πεδίο ἀρωγῆς γιὰ ἄµεση θετικὴ
ἔκβαση. 

Κάνοντας µία παρένθεση νὰ
σηµειωθεῖ ὅτι στὶς περιπτώσεις
τῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν κυρίως
αὐτῶν ποὺ λαµβάνονται ἐνδοφλε-
βίως –ὅπως ἡ ἡρωίνη- τὰ τελευ-
ταῖα δεκαπέντε χρόνια ἔχει προσ -
τεθεῖ στὸ θέµα «θεραπεία» µία
συµπληρωµατικὴ παράµετρος
ποὺ εἶναι οἱ ἐπιδηµίες, ὅπως οἱ
ἡπατίτιδες καὶ τὸ AIDS, ἀσθένειες
οἱ ὁποῖες δηµιουργοῦν ἐπιπλέον
δυσκολίες καὶ βασανίζουν τὸν φο-
ρέα καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τοξι-
κοεξάρτησής του, καὶ στὸ ὑπόλοι-
πο τῆς ζωῆς του. 

Μὲ ποιὸ τρόπο καὶ πόσο εὔκολο
λοιπὸν εἶναι νὰ εἰπωθεῖ κάτι περὶ
θεραπείας, νὰ δροµολογηθεῖ ἕνα
θεραπευτικὸ ἔργο, νὰ γίνει ἀπο-
δεκτὸ ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὸν
πάσχοντα νέο, ποὺ ἔχει προσαρ-
µοσθεῖ στὸν κίνδυνο τῆς ἐξάρτη-
σης ἀπὸ τὶς οὐσίες, καὶ ἐνδεχοµέ-
νως ἐν γνώσει του ὅσο παραδίδει
τὸν ἑαυτό του στὴν ἐξάρτηση τὸν
παραδίδει στὸν θάνατο περιγρά-
φοντας τὸ µαρτύριο τῆς ζωῆς του
µὲ τὴν ρήση: «τί νὰ µοῦ πεῖς, ἀφοῦ
τὰ ἔχω δοκιµάσει καὶ τὰ ἔχω ζήσει
ὅλα;». 

Ἡ ἐξαντλητικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς
οὐσίες συνεπικουρούµενη ἀπὸ
τὴν ἀναγκαστικὴ ἐν γένει, περιθω-
ριακή, καὶ συνήθως παράνοµη καὶ
ἄνευ ὅρων καὶ ὁρίων ἀδυσώπητη
καθηµερινότητα παίρνει τὴν
µορφὴ ἑνὸς «ὅλου», ἑνὸς κόσµου
µέσα στὸν ὁποῖο εἶναι ἀποκλει-
σµένος ὁ τοξικοεξαρτηµένος νέος.
Αὐτὸ ποὺ διαµορφώνει ἀδυσώπη-
τα τὴν τραγική του καθηµερινότητα
εἶναι µία τραγικὴ ἔλλειψη καὶ ἕνα
τραγικὸ ὅλο. Αὐτὸ ὅµως εἶναι τὸ
κύριο, καίριο καὶ κρίσιµο σηµεῖο
γιὰ ἕνα θεραπευτικὸ ἔργο. Τὸ θε-
ραπευτικὸ ἔργο λοιπὸν µπορεῖ νὰ
εἶναι περισσότερο ἀπὸ πλαίσιο καὶ
µέθοδος ἕνας «χῶρος παρέµβα-
σης» τῶν προσώπων αὐτῶν, ποὺ
τὸ ὑπηρετοῦν ἢ ἀλλιῶς διακονοῦν
µὲ τὴν ἐν Κυρίῳ διακονία. 

Μὲ τὴν ἐµπειρία τῆς ἰατροθερα-
πευτικῆς ἐπιστηµονικῆς µεθόδου
ποὺ βοηθᾶ τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-
που καὶ µὲ τὴν προοπτική τῆς
Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου, στὴν
ὁποία στηρίζεται ἡ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου, κάθε θεραπεία στο-
χευµένη, ἐξατοµικευµένη καὶ εὐέλι-
κτη γιὰ κάθε ἰδιαίτερο καὶ ξεχω-
ριστὸ πρόσωπο, γίνεται ἕνας
χῶρος µεγάλης καὶ ἀστείρευτης
ἀγάπης µὲ µία µεγάλη ἔγνοια:
πρῶτον νὰ ἐγκολπωθεῖ ἀπὸ τὴν
ἀγάπη τῶν θεραπευτῶν-διακό-
νων αὐτὸ τὸ «τραγικὸ ὅλο» τοῦ
προσώπου ποὺ πάσχει, καὶ δεύτε-
ρον, ἀπὸ τὴ θέση ἰσχύος, ἐξαιτίας
τῆς ἀγάπης, ποὺ βρίσκονται οἱ θε-
ραπευτὲς-διάκονοι καὶ µὲ τὴ δύνα-
µή της, ἡ ἀγάπη αὐτὴ νὰ παρέµβει
ἀπορροφώντας καὶ ἀποσβένον-
τας τὸ τραγικό, ταυτόχρονα τρο-
φοδοτώντας τὸ κενὸ καὶ τὴν ἔλλει-
ψη καὶ καταργώντας τὸ θάνατο.
Ἀκριβῶς ὅπως ὁ Χριστός, τὸ κατεξ -
οχὴν πρόσωπο τῆς Ἀγάπης, ἐξαι-
τίας τῆς ἄπειρης Ἀγάπης Του
ἐγκολπώθηκε τὴν ἀνθρώπινη φύ-
ση, γέµισε τὸ τραγικὸ κενὸ τοῦ θα-
νάτου καὶ τῆς φθορᾶς της µὲ ζωή,
ἀποκατέστησε τὸν ἄνθρωπο καὶ
κατήργησε τὸ θάνατο µὲ τὴν Ἀνά-
στασή Του. 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείµ



Σελὶς 8η

Εἰς μουσικὴν ἐκδήλωσιν παρευρέ-
θη ὁ Μακαριώτατος εἰς τὴν Ἱ. Μη-
τρόπολιν Θηβῶν καί Λεβαδείας, τὴν
ὁποίαν δεκαετίες διηκόνησε. Ὁ Μα-
καριώτατος ἐπικέντρωσε τὸν λόγον
του εἰς τὴν νέα γενεάν, εἰς τὴν ὁποί-
αν στηρίζονται οἱ ἐλπίδες τῆς Χώρας
μας. Παραθέτομεν μέρος τοῦ ἀνα-
κοινωθέντος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τῆς 6ης Ἰουλίου 2015:

««Τὰ παιδιὰ εἶναι ὅ,τι πολυτιµότε-
ρο ἔχουµε». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Μα-
καριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυµος
ἀπευθύνθηκε στοὺς ἑκατοντάδες
προσκεκληµένους, ποὺ παρακολού-
θησαν µία µοναδικὴ µουσικὴ βρα-
δυὰ στὸ ἀνοιχτὸ θέατρο τῶν Οἰνοφύ-
των, στοὺς πρόποδες τοῦ λόφου τῆς
ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

Ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε διεξ -
οδικὰ στὴν ἀνάγκη ὅλοι οἱ µεγαλύτε-
ροι νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τους
ἔναντι τῆς νέας γενιᾶς τόσο σὲ θε-

σµικὸ ἐπίπεδο ὅσο καὶ σὲ προσω-
πικὸ ὁ καθένας καὶ τόνισε ὅτι ἡ καλύ-
τερη ἐπένδυση γιὰ τὴν νέα γενιὰ
εἶναι ἡ παιδεία καὶ ὁ πολιτισµός.

Στὴν µοναδικὴ αὐτὴ µουσικὴ ἐκδή-
λωση τραγούδησε ἡ παιδικὴ χορω-
δία τοῦ Κέντρου Ἐκκλησιαστικῆς
∆ιακονίας Οἰνοφύτων, ἡ ὁποία ἀπο-
τελεῖ παράρτηµα τῆς Σχολῆς Βυζαν-
τινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἈθηνῶνO

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Θηβῶν κ. Γεώργιος στὸν χαιρετισµὸ
ποὺ ἀπηύθυνε συνεχάρη τὰ παιδιὰ
καὶ εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο
ὄχι µόνο γιὰ τὴν παρουσία του, ἀλλὰ
καὶ γιὰ τὶς δοµὲς παιδείας καὶ πολιτι-
σµοῦ ποὺ ἔχει δηµιουργήσει στὴν το-
πικὴ ἐκκλησία, ἀναφέροντας ἰδιαίτε-
ρα τὸ Κέντρο Ἐκκλησιαστικῆς ∆ιακο-
νίας Οἰνοφύτων, τὴν Βιβλιοθήκη
Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύµου τοῦ Β΄
καὶ τὸ Μουσεῖο, ποὺ προσεχῶς ἀνα-
µένεται νὰ ἐγκαινιαστεῖO».

Συνέχεια εἰς τὴν ὑπόθεσιν
τῆς προφυλακίσεως τοῦ Ἀρχιµ. Ἰακ. Γιοσάκη

Ἄγνοιαν ἐδήλωσε ὁ Ἀρχιμ. Ἰάκ.
Γιοσάκης ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι κα-
τηγορούμενοι διὰ τὴν ὑπόθεσιν «πα-
ραδικαστικοῦ κυκλώματος», ὡς ὀνο-
μάζεται ἀπὸ τὸν Τύπον. Ὁ Ἀρχιμαν-
δρίτης εὑρίσκετο ἕως πρὸ τῆς προ-
φυλακίσεώς του εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως καὶ ὁ
Σεβ. Μητρ. κ. Ἀθηναγόρας εἶχε το-
ποθετήσει αὐτὸν εἰς ἐνορίαν. Ἡ δίκη
θὰ συνεχισθῆ κατά τὰ τέλη Σεπτεμ-
βρίου. Συμφώνως πρὸς τὴν «espres-
so» τῆς 30ῆς Ἰουνίου 2015:

«Ὁ φερόµενος ὡς ἐγκέφαλος πολι-
τικὸς µηχανικὸς Σταῦρος Γεωργιτσο-
γιαννάκος, ὁ κληρικὸς Ἰάκωβος Γιοσά-
κης καὶ ὁ τηλεδικηγόρος Πέτρος Λεω-
τσάκος, ποὺ µετὰ τὴν παρουσία τους
ἐνώπιον τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν
κρίθηκαν προσ ωρινὰ κρατούµενοι,
δήλωσαν «ἄγνοια» γιὰ ὅσα τοὺς ἀπο-
δίδονται σχετικὰ µὲ τὴ δράση ἐγκληµα-
τικῆς ὀργάνωσης µὲ ποικιλόµορφη
δράσηO Στὸ ἴδιο µῆκος κύµατος κυ-
µάνθηκε καὶ ἡ ἀπολογία τοῦ ἀρχιµαν-
δρίτη Ἰάκωβου Γιοσάκη. Ἀρνήθηκε
ὁποιαδήποτε κατηγορία τοῦ ἀποδίδε-
ται. Σηµειώνεται ὅτι ὁ συγκεκριµένος

ἱερωµένος ἔχει καταδικαστεῖ ἀµετάκλη-
τα γιὰ τὸ ἀδίκηµα τῆς ἠθικῆς αὐτουρ-
γίας σὲ παράβαση καθήκοντος
πρώην δικαστικῆς λειτουργοῦ. Παρὰ
ὅµως τὴν ἀµετάκλητη καταδίκη του καὶ
παρότι ἐκκρεµοῦν σὲ βάρος του κα-
κουργήµατα ποὺ ἐπισείουν ποινὴ ἰσο-
βίου καθείρξεως, τὸ ἁρµόδιο Ἐκκλη-
σιαστικὸ ∆ικαστήριο τὸν εἶχε καταδικά-
σει τὸ 2013 σὲ ποινὴ ἀργίας µόνο
ὀκτὼ ἐτῶν καὶ -µάλιστα µὲ ἀναδροµικὴ
ἰσχὺ ἀπὸ τὸ 2005. Ἔτσι, ὁ µητροπολί-
της Ἀχαρνῶν Ἀθηναγόρας τὸν τοπο-
θέτησε ὡς ἱερέα σὲ ἐνορία, ὅπου µέχρι
τὴν προσωρινὴ κράτησή του ἱερουρ-
γοῦσε. Ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι ἀνέφε-
ραν ὅτι ὕστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴ δικαστικὴ
ἐξέλιξη ὁ ἐν λόγῳ µητροπολίτης εἶναι
ἀναγκασµένος νὰ θέσει σὲ προσω-
ρινὴ ἀργία τὸν ἀρχιµανδρίτη. Τὴν ἴδια
ὥρα νοµικοὶ κύκλοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ
∆ικαιοσύνη πρέπει νὰ ἐλέγξει τὴ νοµι-
µότητα τῆς πειθαρχικῆς ποινῆς τοῦ
ἀρχιµανδρίτη καθὼς καὶ τὴν προκλη-
τικὴ ἀπόφαση τοποθέτησής του σὲ
ἐνορία. Στὶς 21 Σεπτεµβρίου 2015
ἀναµένεται νὰ συνεχιστεῖ ἡ δίκη 23 κα-
τηγορουµένων γιὰ τὰ πληµµελήµατα
τῆς ὑπόθεσης».

Ἔκκλησις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας 
διά τάς διώξεις τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας εἰς τήν Οὐκρανίαν
Τὴν βίαν κατὰ τῶν κανονικῶν

Ὀρθοδόξων ἱερέων καὶ λαϊκῶν εἰς
τὴν Οὐκρανίαν καταγγέλλει ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Οἱ σχισματι-
κοὶ ἔχουν εὕρει ἀφορμὴν λόγῳ τῆς
καταστάσεως ἀλλὰ προφανῶς καὶ
κάλυψιν ἀπὸ τοπικοὺς παράγοντες
καὶ ἐπιτίθενται ἐναντίον ὁμοδόξων
ἀδελφῶν τους. Συμφώνως πρὸς τὸ
ekklisiaonline τῆς 8ης Ἰουλίου
2015:

«Ὁ ἀναπληρωτὴς πρόεδρος τοῦ
Συνοδικοῦ Τµήµατος γιὰ τὶς σχέ-
σεις Ἐκκλησίας-Κοινωνίας Roman
Bogdasarov, ἀπηύθυνε ἔκκληση
γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωµά-
των τῶν ὀπαδῶν τῆς Οὐκρανικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας (UOC MP)
στὸν ὀργανισµὸ γιὰ τὴν Ἀσφάλεια
καὶ τὴ Συνεργασία στὴν Εὐρώπη
(ΟΑΣΕ) ἀναφερόµενος σχετικὰ µὲ
τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας καὶ
τῶν πεποιθήσεων.

"Κατὰ τὴ διάρκεια µιᾶς σειρᾶς
ἐκδηλώσεων ποὺ πραγµατοποιήθη-
καν στὸ περιθώριο τῆς ἐπίσηµης
συνεδρίασης τοῦ ΟΑΣΕ παρουσιά-
στηκαν προκατειληµµένες ἐκθέσεις
σχετικὰ µὲ τὴν καταπίεση τῶν
µελῶν τῶν σχισµατικῶν ὀργανώσε-
ων στὴν Οὐκρανία, µὲ ἀναφορὲς γιὰ
δῆθεν κρούσµατα βίας ἐκ µέρους
ἱερέων τοῦ UOC, γιὰ δῆθεν πίεση
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ρωσικῆς πολι-
τικῆς ἐξουσίας στὴν ὑποτιθέµενη
ἐπίσηµη ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία"
εἶπε στὸ Interfax-Religion ὁ ἐκπρό-
σωπος τῆς Μόσχας.

Σὲ ἀπάντηση σὲ αὐτοὺς τοὺς

ἰσχυρισµοὺς κυρίως ἐκπροσώπων
µὴ κερδοσκοπικῶν ὀργανώσεων,
ὁ ἱερέας παρέθεσε στατιστικὰ στοι-
χεῖα σχετικὰ µὲ τὴν αὔξηση τοῦ
ἀριθµοῦ τῶν κατασχέσεων ἐκκλη-
σιῶν τῆς UOC MP ἀπὸ σχισµατι-
κοὺς "µὲ τὴ σιωπηρὴ ἔγκριση ἀπὸ
τὶς ἀρχὲς τῆς Οὐκρανίας", ἀλλὰ καὶ
ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τὸ βασανισµὸ
τῶν ἱερέων τῆς κανονικῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία,
σχετικὰ ἐπίσης µὲ τὴν κλοπὴ ἰδιο-
κτησίας ἀλλὰ καὶ τῆς βίας κατὰ
λαϊκῶν καὶ κληρικῶν.

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας τόνισε ἰδιαίτερα τὴν θέ-
ση τοῦ Μητροπολίτη Ὀνουφρίου,
τοῦ Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας,
γιὰ προσευχὲς ποὺ γίνονται µὲ τὴν
εὐλογία τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχη
Κυρίλλου σὲ ὅλες τὶς ρωσικὲς
ὀρθόδοξες ἐκκλησίες γιὰ τήν ἀδελ-
φοκτόνο σύγκρουση στὴν Οὐκρα-
νία».

Ὁ Παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἐν Ἑλλάδι προπαγανδίζει
τὰς ἀθεολογήτους παπικάς ἀντιλήψεις 

Συνέντευξιν παρεχώρησε ὁ Πα-
πικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἐν Ἑλλάδι κ.
Νικόλαος εἰς τὸ ekklisiaonline τῆς
2ας Ἰουλίου 2015. Ἀκολουθεῖ σχο-
λιασμένον μέρος τῆς συνεντεύξεως: 

- Περνώντας σὲ θέµατα ποὺ
ἅπτονται ἀµιγῶς τῆς θρησκείας
θὰ ἤθελα τὴ δική σας ἄποψη σχε-
τικὰ µὲ τὴν πρόσφατη πρόταση
τοῦ Πάπα Φραγκίσκου γιὰ κοινὸ
ἑορτασµὸ τοῦ Πάσχα ἀπὸ Ὀρθο-
δόξους & Ρωµαιοκαθολικούς. Ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης σὲ συν -
έντευξή του στὴν ἰταλική LA
STAMPA ἔδειξε ἀνοιχτός, ἀλλὰ
ἐπισήµανε πὼς κάποιες ἐθνικὲς
ἐκκλησίες ἀντιδροῦν... Πῶς τὰ
σχολιάζετε ὅλα αὐτά;

«Σίγουρα γνωρίζετε ὅτι στὴν
Ἑλλάδα, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία συν -
εορτάζει τὸ Πάσχα µὲ τὴν Ἀδελφὴ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία περισσότερα
ἀπὸ σαράντα χρόνια.

Ἐπιθυµώντας νὰ ἀντιµετωπίσου-
µε τὰ ποιµαντικὰ προβλήµατα ποὺ
προέκυψαν ἀπὸ τοὺς πολλοὺς µι-
κτοὺς γάµους, θελήσαµε νὰ βοηθή-
σουµε τὶς µικτὲς οἰκογένειες νὰ γιορ-
τάζουν µαζὶ ὅλα τὰ µέλη τους τὸ θε-
µέλιο τῆς πίστης µας, ποὺ εἶναι ἡ
ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἀφήσαµε τὰ
ἄστρα καὶ τὴ σελήνη νὰ συνεχίζουν
τὴ πορεία τους, καὶ θέσαµε πάνω
ἀπὸ ὅλα τὸ πνευµατικὸ ὄφελος τῶν
οἰκογενειῶν µας. Στὴν ἀρχὴ
ὑπῆρξαν κάποια προβλήµατα ἀπο-
δοχῆς αὐτῆς τῆς ἀπόφασής µας,
ἀλλὰ τώρα ὅλοι µᾶς εὐγνωµονοῦν.

Ἤδη ὅµως ἀπὸ τὴ Β´ Σύνοδο τοῦ
Βατικανοῦ (1962-1965), εἶχε προτα-
θεῖ ὁ κοινὸς ἑορτασµὸς τοῦ Πάσχα
µεταξὺ ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Τὸ
ἔτος 1975 ἡ Γραµµατεία τῆς Ρώµης
γιὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν, µὲ
ἔγγραφό της, ρωτοῦσε τὶς Ἱεραρχίες
τῶν τοπικῶν Συνόδων «ἂν κατὰ τὴ
γνώµη µας, οἱ συνθῆκες στὶς τοπικὲς
Ἐκκλησίες εἶναι εὐνοϊκὲς, γιὰ νὰ κα-
θιερωθεῖ ὁ κοινὸς ἑορτασµὸς τοῦ
Πάσχα σὲ µία σταθερὴ Κυριακή τοῦ
Ἀπριλίου. Συγκεκριµένα προτείνεται
ἡ ἀρχὴ νὰ γίνει ἀπὸ τὸ Πάσχα τοῦ
ἔτους 1977 ποὺ ἤδη καὶ τὰ δύο ἡµε-
ρολόγια προβλέπουν τὸν συνεορτα-
σµό».

Σχόλιον Ο.Τ.: Κατ’ ἀρχὰς νὰ
ἐξηγήσωμεν εἰς τοὺς ἀναγνώστας ὅτι
δὲν «συνεορτάζουμε» τὸ Πάσχα,
ἁπλῶς ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ἐπέλεξε νὰ ἑορτάζη τὴν
ἰδίαν ἡμέραν, κατά τὴν ὁποίαν ἑορ-
τάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι, δηλαδὴ ἐπέλε-
ξε νὰ ἐπιστρέψη εἰς τὴν ὀρθὴν Πα-
ράδοσιν τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου. Βε-
βαίως, τὴν ἐπιλογὴν ἔκανε διὰ κοι-
νωνικοὺς καὶ ὄχι διὰ θεολογικοὺς λό-
γους, παρ’ ὅλα αὐτὰ «τί γάρ; πλὴν
παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε
ἀληθείᾳ» ἡ Παράδοσις «καταγγέλ-
λεται» (Φιλιππ. 1,18). Ἂν τεσσαρά-
κοντα ἔτη θεωροῦνται πολλά, τότε
χίλια ἑπτακόσια ἔτη δὲν εἶναι πολλὰ
περισσότερα; Οἱ κοινωνικοὶ λόγοι
ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ κ. Νικόλαος ἔχουν
τεθῆ μόνον ἀπὸ τὴν θετικήν τους
πλευράν, τῆς ὑποτιθεμένης συγκα-
ταβάσεως. Θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ
παρατηρήσωμε τὰ ἀποτελέσματα,
ἐὰν ἡ Παπικὴ Ἐκκλησία ἐνέμενε νὰ
ἑορτάζη εἰς ἄλλην ἡμερομηνίαν τὸ
Πάσχα. Τότε θὰ ὑπῆρχε «διαρροὴ»
πιστῶν πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν. Μήπως αὐτὸ ἐφοβήθησαν ἐξ
ἀρχῆς; Ἀναφέρεται ὁ κ. Νικόλαος
εἰς τὴν Β΄ Βατικανήν. Μήπως οἱ
ἀποφάσεις ἐκείνης δὲν ἔπληξαν ἀνε-
πανόρθωτα τὸ Παπικὸν σῶμα μὲ
τὴν δημιουργίαν μεγάλου σχίσμα-
τος; Ἑπομένως, ἡ Σύνοδος αὐτὴ
εἶναι μόνον παράδειγμα πρός ἀπο-
φυγὴν καὶ καλὸν θὰ ἦτο νὰ ἀποφεύ-
γουν καὶ νὰ τὴν ἀναφέρουν. Ἄλλω-
στε, ἀφοῦ ἔγινε τότε ἡ πρότασις καὶ
ἕως σήμερα δὲν ἐπεκράτησε, αὐτὸ
δὲν εἶναι ἀπόδειξις τῆς ἀποτυχίας
τῆς προτάσεως; Καὶ ἐν πάσῃ περι-
πτώσει, διὰ ποίους χριστιανοὺς γίνε-
ται λόγος, καὶ διὰ τοὺς Προτεστάν-
τες; Ἡ σύμπτωσις τῆς ἡμέρας ἑορ-
τασμοῦ τοῦ Πάσχα θὰ φέρη σύγ-
κλησιν εἰς Παπικοὺς καὶ Προτε-
στάντες, ὅταν πρεσβεύουν δύο
ἄκρως ἐνάντιες ἐκκλησιολογίες; 

«Ὁ συνεορτασµὸς δὲν τίθεται
λοιπὸν τώρα γιὰ πρώτη φορά, ἔχει
ἀρχίσει νὰ συζητεῖται ἀπὸ πολλὰ
χρόνια, ἀλλὰ δυστυχῶς βάζουµε
πάνω ἀπὸ ὅλα τὸν ἐγωισµό µας καὶ
τὸ γράµµα τῶν Συνόδων ἀντὶ τοῦ
πνεύµατος. Εἶναι καιρὸς νὰ κοιτά-
ξουµε τὸ πνευµατικὸ ὄφελος τῶν
πιστῶν. Πρέπει νὰ µάθουµε νὰ
ἑρµηνεύουµε τὶς ἀποφάσεις ἀκόµη
καὶ τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων µὲ
ἀνοικτὸ πνεῦµα. Ποιὸς ἦταν ὁ
σκοπὸς τῆς Συνόδου τῆς Α' Οἰκου-
µενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας τὸ 325
µ.Χ., πού ἀποφάσισε ὅτι: «τὸ Πάσχα
θὰ πρέπει νὰ ἑορτάζεται τὴν πρώτη
Κυριακή, µετὰ τὴν πρώτη πανσέλη-
νο τῆς ἄνοιξης καὶ ἂν ἡ πανσέληνος
συµβεῖ Κυριακή, τότε νὰ ἑορτάζεται
τὴν ἀµέσως ἑπόµενη Κυριακή»; ∆ὲν
ἦταν ὁ συνεορτασµὸς µεταξὺ ὅλων
τῶν Χριστιανῶν; Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ
σηµερινὸ ζητούµενο. Ἡ ἔκφραση
«κατ’ οἰκονοµία», ἆραγε δὲν µπορεῖ
νὰ χρησιµοποιηθεῖ καὶ γιὰ ἀποφά-
σεις Συνόδων, ἐφόσον αὐτὴ χρησι-
µοποιεῖται καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴ διδα-
σκαλία τοῦ Εὐαγγελίου;  Φαντάζεστε
τὴν ὀµορφιὰ τοῦ συνεορτασµοῦ τῆς
Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν ἀπὸ ὅλους
τούς Χριστιανοὺς µαζί! Προσωπικὰ
εἶµαι ὑποστηρικτὴς αὐτῆς τῆς πρό-
τασης καὶ λυπᾶµαι ποὺ ἀκόµη δὲν
ἔχει γίνει πράξη!».

Σχόλιον Ο.Τ.: Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κ.
Νικόλαος ἐπικαλεῖται τὸν ἐγωισμὸν
δείχνει πρῶτον ὅτι δὲν ἔχει συλλάβει
τὸ πνευματικὸν νόημα τοῦ ἐγωϊσμοῦ
κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον πνευματικότη-
τα καὶ δεύτερον καὶ δυστυχέστερον
ὅτι δὲν ἔχει συλλάβει γενικῶς τὴν ρί-
ζαν τοῦ προβλήματος. Τὰ Κανονικὰ

ζητήματα δὲν εἶναι θέματα ἐγωι-
σμοῦ, αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ γνωρίζη
ὁ ἴδιος καλύτερα, διότι τὸ Παπικὸν
Κανονικὸν Δίκαιον θεωρεῖται καὶ
«θεῖον» δίκαιον ἀντιθέτως πρὸς τὸ
Ὀρθόδοξον, τὸ ὁποῖον δὲν ἔχει τέτοι-
ου εἴδους δεσμεύσεις. Πάντως, τὰ
ζητήματα τάξεως τῆς Ἐκκλησίας δὲν
εἶναι καθόλου θέματα ἐγωισμοῦ,
ἀντιθέτως ὑπάρχουν ἀκριβῶς, διὰ
νὰ μὴ γίνεται τὸ θέλημα τοῦ ἑνὸς ἢ
τοῦ ἄλλου. «Νὰ μάθουμε νὰ ἑρμη-
νεύουμε τίς ἀποφάσεις», προτείνει
ὁ κ. Νικόλαος, καὶ μάλιστα «μὲ
ἀνοικτὸ πνεῦμα», διὰ νὰ ξεχωρίζω-
με τὸ γράμμα ἀπὸ τὸ πνεῦμα. Κατ’
ἀρχὰς ποῖος μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθῆ
ὅτι εἶναι εἰς θέσιν νὰ προβαίνη εἰς
τοιαύτας διακρίσεις, παρὰ μόνον
μία Οἰκ. Σύνοδος; Ὁ ἴδιος εἶναι βέ-
βαιος ὅτι διαθέτει αὐτὴν τὴν ἐξου-
σίαν; Δεύτερον, οἱ Κανόνες εἶναι σα-
φέστατοι, ἁπλῶς τὸ ἰδικόν μας ἱστο-
ρικὸν πλαίσιον ἀλλάζει καὶ ἐνίοτε
τοὺς παρερμηνεύουν κάποιοι. Ὅταν
λέγη ὅτι ὁ ἐπίσκοπος δὲν πρέπει νὰ
ἔχη συμβίαν, διότι καθαιρεῖται, αὐτὸ
θέλει ἑρμηνείαν; Ἑρμηνεία δὲν κάνει
τὸ ἀνοικτὸν πνεῦμα ἀλλὰ μόνον τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα! Ὁ κ. Νικόλαος φέρει
ὡς παράδειγμα τὴν Α΄ Οἰκ. Σύνο-
δον καὶ ἐρωτᾶ ρητορικῶς, ἂν ὁ
σκοπὸς ἦτο ὁ συνεορτασμὸς ὅλων
τῶν χριστιανῶν. Πρῶτον, δὲν ἦτο μό-
νον αὐτό, καθὼς ἦτο καὶ ἡ ἀποφυγὴ
συμπτώσεως μὲ τὸ ἑβραϊκὸν Πάσχα.
Ἔπειτα, τότε ἀνῆκαν ὅλοι εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν, ἐνῶ σήμερα ὅταν λέ-
γουν χριστιανούς, ἐννοοῦν καὶ τοὺς
αἱρετικούς, ἑπομένως ἡ ἀπόφασις
ἀφορᾶ μόνον τὴν Ἐκκλησίαν ὄχι τὴν
αἵρεσιν. Πῶς συμπεραίνει ὅτι εἶναι
ζητούμενον σήμερα ὁ κοινὸς ἑορτα-
σμός; Ἐπειδὴ τὸ θέλει ὁ Πάπας;
Πῶς ἀπόφασις τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου
συμπίπτει μὲ τὸ ὑποτιθέμενον σημε-
ρινὸν ζητούμενον; Ἡ Σύνοδος εἶχε
ὑπόψιν της μόνον τοὺς πιστεύοντας
εἰς τὴν Ἀλήθειαν, ἕως τότε δὲν
ὑπῆρχε κοινὴ ἡμερομηνία. Ἀπὸ τὴν
στιγμὴν ποὺ τὴν ἐθεσμοθέτησε καὶ
οἱ ἑπόμενες Οἰκ. Σύνοδοι δὲν τὴν
ἀνήρεσαν, δὲν δυνάμεθα νὰ κατα-
λάβωμεν ποῦ εὑρίσκεται τὸ πρόβλη-
μα. Σήμερα ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἡμερο-
μηνία, εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποίαν ἔχομε
οἱ Ὀρθόδοξοι, καὶ ὅποιος θέλει ἂς
συνταχθῆ μὲ αὐτήν. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς
τὸ «κατ’ οἰκονομίαν» φαίνεται πὼς
οἱ συναναστροφές μὲ τὸν Σεβ.
Μητρ. Σύρου ἔχουν δώσει ἐσφαλμέ-
νες ἐντυπώσεις διὰ τὴν ἔννοιαν
αὐτὴν εἰς τὸν κ. Νικόλαον, διότι
ὅπως λέγει καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος «φθεί-
ρουσιν ἤθη χριστὰ ὁμιλίαι κακαὶ»
(Α΄ Κορ. 15,33). Ἡ «οἰκονομία»
κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον θεολογίαν
μπορεῖ νὰ σημαίνη καὶ μεγαλυτέραν
αὐστηρότητα ἀπὸ τὴν ἀκρίβειαν.

«Ὅσο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ρωσικὴ
Ἐκκλησία παίρνει µία θέση στὴ συγ-
κεκριµένη πρόταση ποὺ δὲν τὴν κα-
τανοῶ ἀλλὰ καὶ δὲν τὴν κατηγορῶ.
∆ὲν εἶναι δυνατὸν ὅταν ὑπάρχει µία
πρόταση ποὺ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους
τούς Χριστιανοὺς νὰ τὴ δεχόµαστε
µόνο µὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ γίνει
δεκτὴ ἡ δική µας λογική. Γιατί οἱ
Ἐκκλησίες ζητοῦν ἀπὸ τοὺς Ἀρχη-
γοὺς τῶν Κρατῶν νὰ κάθονται στὸ
ἴδιο τραπέζι καὶ νὰ συζητοῦν καὶ νὰ
δίνουν λύσεις στὰ σοβαρὰ προβλή-
µατα τοῦ κόσµου, ἐνῶ οἱ Ἐκκλησίες
ἀποφεύγουν τὸ διάλογο; Ποιὸν πεί-
θουµε µὲ αὐτὴ τὴ συµπεριφορά µας!

Ἑποµένως ἡ ἐπαναφορὰ ἐκ µέ-
ρους τοῦ Πάπα Φραγκίσκου γιὰ τὸν
συνεορτασµὸ τοῦ Πάσχα ἀπὸ ὅλους
τούς Χριστιανούς, κατὰ τὴν ταπεινή
µου ἄποψη, εἶναι µία θαυµάσια πρό-
ταση γιὰ ἀδελφικὴ συζήτηση µεταξὺ
τῶν Χριστιανῶν, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀδελ-
φός του στὴν Ἀρχιερωσύνη, Οἰκου-
µενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
µαῖος ἀποδέχεται νὰ συζητηθεῖ».

Σχόλιον Ο.Τ.: Δὲν εἶναι θέμα νὰ
γίνη δεκτὴ ἡ «δική μας», ὅπως ἰσχυ-
ρίζεσθε λογική, εἶναι θέμα νὰ ταπει-
νωθῆ κανεὶς εἰς τὶς ἀποφάσεις τῆς
Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ ἐμπει-
ρία σας φαίνεται ἀπὸ τὸ πῶς λει-
τουργεῖ τὸ Βατικανὸν σᾶς ἔχει προσ-
δώσει κριτήρια, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν
μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθῆτε τὴν Ὀρθό-
δοξον λογικήν, κατὰ τὴν ὁποίαν μία
Οἰκ. Σύνοδος δὲν εἶναι ἕνας μηχα-
νισμὸς ἐπισκόπων. Τὸ λάθος τοῦ
Παπισμοῦ νὰ αὐξήση τὸν ἀριθμὸν
τῶν Οἰκ. Συνόδων ὡδήγησε ἀκριβῶς
εἰς τὴν σχετικοποίησιν αὐτῶν, δηλ.
εἰς τὸ νὰ ἐνστερνίζωνται κάποιοι τὸ
βλάσφημον ὅτι «Πατέρες ἦταν
ἐκεῖνοι, Πατέρες εἴμεθα καὶ ἐμεῖς
καὶ μποροῦμε νὰ θεσμοθετοῦμε καὶ
νὰ ἀναιροῦμε Συνόδους». Αὐτὴ ἡ
κοσμιοκρατικὴ ἀντίληψις (εἶναι
αὐτὴ ἡ ἰδία ποὺ ἔχει εἰσάγει τὴν
ἐκκοσμίκευσιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
χρησιμοποιῶντας τὴν ἱερωτέραν
προκάλυψιν καὶ εὐθύνεται διὰ
αὐτὴν ὁ Παπισμός), εἶναι ἐμφανε-
στάτη εἰς τὸ παράδειγμα τὸ ὁποῖον
προσάγεται, ὅπου οἱ ἀρχηγοὶ τῶν
κρατῶν φαίνεται νὰ μποροῦν νὰ συ-
ζητήσουν καὶ νὰ δίνουν λύσεις, ἐνῶ
οἱ «Ἐκκλησίες» ὄχι. Βεβαίως καὶ ὁ
Παπισμὸς δὲν εἶναι Ἐκκλησία ἀλλὰ
εἶναι αἵρεσις, δι’ αὐτὸ εἶναι ἄστοχος
καὶ παραπλανητικὴ ἡ φράσις
«ἀδελφός του στὴν ἀρχιερωσύνη»,
καθὼς δὲν ὑπάρχει ἱερωσύνη εἰς τὸν
Παπισμὸν (ἐντύπωσιν προκαλεῖ ὅτι
δὲν εἴπατε κ. Νικόλαε ὅτι εἶναι
«ἀδελφός σας εἰς τὴν ἀρχιερωσύ-
νη», ἡ ὑποτιθέμενη ἀρχιερωσύνη
σας δὲν εἶναι ἰδία μὲ τοῦ Πάπα;).
Τὰ κράτη συζητοῦν διότι ἔχουν νὰ
λύσουν καθημερινὰ ζητήματα. Ἡ
Ὀρθοδοξία νὰ θέση πρὸς συζήτησιν
τί; τὴν Ἀλήθειαν; Εἶναι ἐκ τοῦ κό-
σμου τούτου ἡ Ἀλήθεια; Ἄλλωστε,

δὲν εἶναι ἀληθὲς ὅτι δὲν συζητοῦν.
Δεκαετίες ὁλόκληρες γίνονται διά-
λογοι μέχρι καὶ ἀπαράδεκτοι δια-
θρησκειακοί, ὅμως τὰ ἀποτελέσμα-
τα εἶναι ἀρνητικά, διότι εἶναι εἰς βά-
ρος τῆς ἀληθείας. Ἡ Ἀλήθεια θὰ
σώση τὸν κόσμον ὄχι οἱ «καθὼς πρέ-
πει» συνεννοήσεις, ἀλλὰ ἡ Παπικὴ
νοοτροπία ἔχει ἐμποτίσει τόσον
πολὺ ὅλους τούς Παπικούς, ποὺ ἡ
ἔννοια τοῦ «προσκοπισμοῦ» (τά
καλά ἔργα) ὑπερέχει. Σᾶς συν -
ιστῶμεν μὲ τὴ σειράν μας «νὰ ἑρμη-
νεύσετε μὲ ἀνοικτὸ πνεῦμα» τὸ «οὐ
δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νό-
μου» (Γαλ. 2,16).

-Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν ἀπὸ
διάφορους κύκλους ἔντονες ἀντι-
δράσεις γιὰ τὶς συχνὲς ἐπαφὲς
Βαρθολοµαίου-Φραγκίσκου. Πῶς
ἀπαντᾶτε σὲ ὅλα αὐτά;

«Γι᾽ αὐτὲς τὶς ἀντιδράσεις στὴν
Ἑλλάδα λυπᾶµαι εἰλικρινά, καὶ
λυπᾶµαι ἀκόµη πιὸ πολὺ ποὺ µερι-
κοὶ κύκλοι ἀνήκουν στὴν ἀδελφὴ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἐνῶ ἡ Χώρα µας εἶναι µία Χώρα
χριστιανική, πολλὲς φορὲς τῆς λείπει
ἡ χαρὰ καὶ τὸ ἄρωµα τοῦ Εὐαγγελί-
ου. Οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἶναι
ἄνθρωποι τοῦ διαλόγου, τῆς καταλ-
λαγῆς, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς
ἀγάπης. Ἂν αὐτὰ λείπουν ἀπὸ τοὺς
Χριστιανοὺς µποροῦµε νὰ συνεχί-
σουµε νὰ κηρύττουµε καὶ µάλιστα µὲ
ρητορεία, ἀλλὰ σίγουρα δὲν πείθου-
µε.

Ἡ Μία, Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρέ-
πει σήµερα νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸν
της εὐτυχῆ, διότι οἱ διάδοχοι τῶν δύο
Ἀδελφῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ
Ἀνδρέα, Πάπας Φραγκίσκος καὶ ὁ
Οἰκουµενικὸς Βαρθολοµαῖος ἀγα-
πιοῦνται ὡς Ἀδέλφια. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη
καὶ ἡ συνεργασία εἶναι µία ὄµορφη
χριστιανικὴ µαρτυρία ποὺ χρειάζεται
νὰ τὴν ἐκτιµήσουµε καὶ νὰ τὴν ἀκο-
λουθήσουµε».

Σχόλιον Ο.Τ.: Ὑπάρχει ἀνακρί-
βεια εἰς τὴν φράσιν «ἡ Χώρα μας
εἶναι χώρα χριστιανική». Ἡ Χώρα
μας ἦταν καὶ εἶναι Χώρα Ὀρθόδο-
ξος. Τὸ ἐλάχιστον ποσοστὸν Πα-
πικῶν καὶ ἄλλων αἱρέσεων προῆλ -
θαν εἴτε ἀπὸ μετανάστες εἴτε ἀπὸ
προσηλυτισμόν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ
ἀποροῦμε πῶς ὁ κ. Νικόλαος λέγει
ὅτι ἀπουσιάζει τὸ ἄρωμα τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Κατ’ ἀρχὰς ἡ προσβολὴ
αὐτὴ ἐκθέτει τὸν ἴδιον, ὁ ὁποῖος
εἶναι ὡς νὰ παραδέχεται τὴν ἀποτυ-
χίαν τῆς ἀποστολῆς του. Ἐμεῖς ὑπο-
στηρίζομε, ὅτι χώρα πιὸ χριστιανικὴ
ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει εἰς τὸν
κόσμον καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἐθνικιστι-
κόν, ἀλλὰ ἀναφέρεται εἰς τὰ ἑκα-
τομμύρια λείψανα τῶν Ἁγίων, ἀπὸ
τὰ ὁποῖα ἀναπέμπεται ἡ εὐωδία τοῦ
Εὐαγγελίου. Αὐτὸ δὲν εἶναι ρητο-
ρεία εἶναι ἡ ζῶσα παρουσία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος! Ὀφείλομεν ἐπίσης
νὰ ἐνημερώσωμε τοὺς ἀναγνῶστες
ὅτι ὁ κ. Νικόλαος  θεωρεῖ ἐσφαλμέ-
νως ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ Πα-
πισμὸς ἀποτελοῦν τὴν «Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλη-
σία». Πῶς τὸ συμπεραίνει αὐτὸ ἐφό-
σον οἱ Ὀρθόδοξοι ἀποκηρύσσομε
τὸν Παπισμὸν ὡς αἵρεσιν; Μᾶλλον
τὸ συνάγει ἀπὸ τὴν Ἀποστολικὴν
Διαδοχήν, τὴν ὁποίαν ἐπικαλεῖται.
Τὴν Ἀποστολικὴν Διαδοχὴν ὅμως
τὴν βλέπει μόνον ἱστορικῶς (ἂν καὶ
πολὺ ἀμφιβάλλομεν ἂν κατὰ τὰ ἔτη
τῆς βαβυλωνίου αἰχμαλωσίας τοῦ
Παπισμοῦ δὲν ἐξηφανίσθη καὶ αὐτὴ
αὕτη ἡ ἱστορικὴ διαδοχή), ἐνῶ οἱ
Ὀρθόδοξοι θεωροῦμε ὅτι Ἀποστο-
λικὴ Διαδοχὴ εἶναι πρωτίστως ἡ δια-
δοχὴ εἰς τὴν πίστιν. Ἑπομένως ὁ κ.
Φραγκίσκος δὲν ἔχει Ἀποστολικὴν
Διαδοχήν. Ἂν ἐκφράζουν τήν ἀγά-
πην τους ὁ κ. Φραγκίσκος καὶ ὁ Οἰκ.
Πατριάρχης εἰς προσωπικὸν ἐπίπε-
δον καλλιεργοῦντες μεταξύ τους
«σχέσιν ἀδελφῶν», αὐτὸ δὲν σημαί-
νει ἀπολύτως τίποτε διὰ τὴν Ἐκκλη-
σίαν, θὰ πρέπη ὅμως νὰ μὴ δρᾶ καὶ
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως οἱ
συμπροσευχές των. Παναγιώτατε,
ἀπευθύνομεν πρὸς Ὑμᾶς τοὺς λό-
γους τοῦ Εὐαγγ. Ἰωάννου: «…καὶ
νῦν ἐρωτῶ σέ, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν
γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἥν εἴχομεν
ἀπ᾽  ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.
Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περι-
πατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολάς αὐτοῦ…
εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην
τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε
αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ
λέγετε· ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν
κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πο-
νηροῖς» (Β΄ Ἰωανν.).

- Ποιὸς πιστεύετε πώς εἶναι ὁ
ρόλος τοῦ ΠΣΕ στὶς διαθρη-
σκειακὲς σχέσεις;

«Τὸ Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκ -
κλησιῶν εἶναι ἕνας θαυµάσιος
Ὀργανισµὸς ὁ ὁποῖος µπορεῖ νὰ
διαδραµατίσει µία πολὺ σηµαντικὴ
ἀποστολή. Ἡ Ἑνότητα, ὁ διάλογος
καὶ ἡ συνεργασία εἶναι ἀρετὲς ποὺ
ὅποιο ἄτοµο ἢ θεσµὸς τὶς χρησιµο-
ποιεῖ καὶ ὠφελεῖται καὶ ὠφελεῖ».

Σχόλιον Ο.Τ.: Τὸ ὅτι θὰ ἐξέφραζε
καὶ ἐπαίνους διὰ τὸ ΠΣΕ μᾶς ἀφήνει
καταπλήκτους. Τὸ ὄργανον τὸ
ὁποῖον ὑπηρετεῖ τὴν ψευδοένωσιν
ὅλων τῶν αἱρέσεων μὲ τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν εἶναι ὅ,τι πιὸ ἐπικίνδυνον ὑπάρ-
χει. Ὁ κ. Νικόλαος ἔχει ἀνάγει εἰς
ἀπολύτους ἀρετάς τὸν διάλογον καὶ
τὴν συνεργασίαν, ἀλλὰ ὄχι τὴν Ἀλή-
θειαν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἱ. Πα-
ραδόσεως. 

-Θεωρεῖτε πώς τὸ Ἰσλὰµ ἀπο-
τελεῖ κίνδυνον διὰ τὴν Εὐρώπην;

«Τὸ Ἰσλάµ, αὐτὸ καθ’ ἑαυτό, ὄχι
µόνο δὲν ἀποτελεῖ κίνδυνο ἀλλὰ καὶ
µᾶς βοηθᾶ νὰ βιώνουµε καλύτερα τὴ
δική µας πίστη. Ἂν µία µὴ ἀποκα-

λυµµένη θρησκεία προοδεύει καὶ
ἐπεκτείνεται, πόσο µᾶλλον µία ἀπο-
καλυµµένη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ θρη-
σκεία. Μᾶς βοηθᾶ νὰ µὴ κηρύττουµε
ἁπλῶς ἀλλὰ καὶ νὰ βιώνουµε τὴν
ἀγάπη µεταξὺ ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων. Ὁ Χριστιανισµός, ἂν εἶναι
αὐτὸς τοῦ Εὐαγγελίου, ὀφείλει νὰ
συνδιαλέγεται µὲ ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, χριστιανοὺς καὶ µὴ , πιστοὺς
καὶ ἄπιστους. Ἐµεῖς δὲν κηρύττουµε
ἕνα Βιβλίο ἀλλὰ µιµούµαστε µία ζωὴ
καὶ ὄχι ἑνὸς ἀνθρώπου ἀλλὰ τοῦ Θε-
ανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

∆υστυχῶς, ὅπως ὑπάρχουν καὶ
φανατικοὶ χριστιανοὶ ποὺ ὑπερασπί-
ζονται τὴν πίστη τους ὄχι µὲ τὴ ζωή
τους, ἀλλὰ µόνο µὲ φωνὲς καὶ µάλι-
στα πολλὲς φορὲς κραδαίνοντας τὸν
ἴδιο τὸν Τίµιο Σταυρό. Αὐτὸ κάνουν
καὶ µερικοὶ ἐξτρεµιστὲς Μουσουλµά-
νοι κραδαίνοντας δικά τους φονικὰ
ὄργανα ποὺ κανεὶς δὲν ἔχει µετατρέ-
ψει σὲ σωτήρια ἀλλὰ παραµένουν
φονικά. Ἡ χρήση αὐτῶν τῶν φο-
νικῶν µέσων εἶναι ἀπάνθρωπη, µει-
ώνει ὄχι µόνο τὴ θρησκεία τους ἀλλὰ
ἀκόµη καὶ τὴν ἀνθρωπιά τους.
Ὅµως αὐτοὶ δὲν ἐκπροσωποῦν τὸ
γνήσιο Ἰσλάµ. Τὸ Ἰσλὰµ εἶναι µία
ἀνθρώπινη θρησκεία καὶ ἑποµένως
δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ στερεῖται τὴν
ἀνθρωπιά».

Σχόλιον Ο.Τ.: Εἰς ποίαν ἀκριβῶς
πρόοδον τοῦ Ἰσλὰμ ἀναφέρεται; Τὸ
Ἰσλὰμ εἶναι ὁ νέος μεσαίωνας. Ἐπί-
σης, ἡ θεωρία προόδου τοῦ Χριστια-
νισμοῦ εἶναι αἱρετική. Τὸ γνωστὸν
χωρίον «ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν
τὴν ἀλήθειαν» δὲν ἐννοεῖ καμίαν
πρόοδον. Ἡ ὑποτιθεμένη «πρό-
οδος» προέκυψε εἰς τὴν Δύσιν μὲ
τὴν εἰσαγωγὴν καινοτομιῶν εἰς τὴν
Ἀλήθειαν τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἴδιο
ἐσφαλμένη ἐξ Ὀρθοδόξου πλευρᾶς
εἶναι καὶ ἡ ἄποψις ὅτι μιμούμεθα
τὴν ζωὴν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Τὸ πρόσωπον καὶ ὁ βίος τοῦ Θεαν-
θρώπου εἶναι ἀμίμητα, διότι τὸ πρό-
σωπόν Του ἦτο μοναδικόν. Ἀλλὰ
ἀκόμη καὶ ὡς ὑπερβολὴ νὰ τὸ νοή-
σωμεν εἶναι ἐσφαλμένον, διότι ἐμεῖς
δὲν μιμούμεθα ἀλλὰ προσπαθοῦμε
ἁγιοπνευματικῶς νὰ τηρήσωμε τίς
ἐντολές τοῦ Θεοῦ, νὰ μετέχωμε τῆς
θεότητος κατὰ χάριν. Δὲν εἶναι
ἠθικὴ ἡ προσπάθεια, αὐτὸ τὸ ὁποῖον
ἐννοεῖ ἡ μίμησις, εἶναι ὀντολογικὴ
κατάστασις, ἀλλὰ ἀφοῦ ἀπουσιάζει
ἡ ἄκτιστος χάρις ἀπὸ τὴν Παπικὴν
θεολογίαν εἶναι δεδομένον ὅτι ὁ ὁρί-
ζων καὶ ἡ ὁρολογία φθάνει ἕως μό-
νον τὴν ἠθικήν, ἡ ὁποία εἶναι ἐγκό-
σμιον μέγεθος καὶ δὲν σχετίζεται μὲ
τὸ Ἐκκλησιαστικὸν γεγονὸς ἔτσι
ἀποκομμένη. Ἡ σύγκρισις τῶν χρι-
στιανῶν ποὺ κραδαίνουν τὸν Τίμιον
Σταυρὸν μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὲς μου-
σουλμάνους, οἱ ὁποῖοι κραδαίνουν
τὰ ὅπλα, εἶναι τουλάχιστον ἄστοχος.
Ἂν ὁ Σταυρὸς εἶναι ἕνα ἄνθος τότε
κραδαίνοντάς το, ἄνευ ὅμως φανατι-
σμοῦ, ἴσως ἡ γῦρις νὰ ἀποκολληθῆ
καὶ νὰ δώση τὴν δυνατότητα καὶ εἰς
τὸν ἄλλον νὰ λάβη ὀλίγην ἀπὸ τὴν
εὐλογίαν «ὡς οἱ κύνες ἀπὸ τὰ ψιχία
τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν».
Καταδικάζομεν τὸν φανατισμὸν ποὺ
ὁδηγεῖ εἰς ἐχθροπραξίας. Ἀλλὰ ὅταν
φθάνη κανεὶς εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀνα-
γνωρίζη τὸ Ἰσλὰμ ὡς ἀνθρωπίνην
θρησκείαν, ὅλα τότε ἔχουν ἤδη τεθῆ
εἰς τὸ ἴδιον κάλαθον. Ἡ πολυγαμία
εἶναι ἀνθρώπινη; Ἡ ὑλικὴ ἀνταπό-
δοσις εἰς τὸν Παράδεισον ἐπίσης; Ἡ
ἀνισότης ἀνδρὸς καὶ γυναικός; Ἡ
μόνη θρησκεία τῆς φιλανθρωπίας
εἶναι ἡ πίστις εἰς τὸν Ἱ. Χριστόν, διό-
τι μόνον αὐτὸς συγκαταβέβηκε εἰς
τὴν ἀνθρωπότητα «γενόμενος ὑπή-
κοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ
Σταυροῦ». Οἱ μουσουλμάνοι ἔχουν
τὰ ὅπλα ἀκριβῶς διότι ὁ Ἀλλὰχ
εἶναι «θεός», ὁ ὁποῖος δὲν «συνανε-
στράφη τοῖς ἀνθρώποις». 

-Μία βαθιὰ πληγὴ γιὰ τὴν
Ἐκκλησία εἶναι ὅσα συµβαίνουν
στὴν Οὐκρανία ἐξαιτίας καὶ τοῦ
ρόλου ποὺ ἔχουν παίξει οἱ Οὐνί-
τες. Ποιὰ εἶναι ἡ γνώµη σας;

«Λυπᾶµαι γιὰ τὸ κακὸ ποὺ δηµι-
ουργεῖται ἀπὸ µία δεδοµένη ἱστορικὴ
κατάσταση ποὺ ξεκίνησε χωρὶς νὰ
ἔχει προβλέψει αὐτὸ τὸ κακό. Καλῶς
ἢ κακῶς ὑπάρχει ἡ Οὐνία, ὅπως
ἀποκαλεῖται ἀπὸ πολλούς. Ἡ ὕπαρ-
ξη αὐτῆς καθ’ ἑαυτῆς τῆς Οὐνίας θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι θετική. Προσωπικὰ
δὲν ἀµφισβητῶ ὅτι τουλάχιστο τὸ κί-
νητρό τους ἦταν θετικό...

Σήµερα λοιπὸν δὲν τίθεται θέµα
κατάργησης τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν,
ἀλλὰ µόνο αὔξηση τῶν προσπα-
θειῶν γιὰ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν
Ἐκκλησιῶν, µὲ τὴν ὁποία καὶ αὐτο-
µάτως θὰ καταργηθοῦν καὶ οἱ Οὐνι-
τικὲς Ἐκκλησίες». 

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἡ ὕπαρξις τῆς
Οὐνίας εἶναι μόνον ἀρνητικὴ τόσον
διὰ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς Ὀρθοδό-
ξους, ὅσον καὶ διὰ τοὺς ἰδίους τούς
Παπικούς, ἀφοῦ αἰσθάνονται ὅτι
ζοῦν εἰς μίαν κατάστασιν ἑρμαφρό-
διτον. Καὶ βεβαίως τίθεται ζήτημα
καταργήσεως τῶν Οὐνιτῶν, ὄχι μό-
νο διὰ νὰ λυτρωθοῦν οἱ ἴδιοι οἱ Πα-
πικοὶ ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ προβλήμα-
τα, ἀλλὰ διότι εἶναι ἀπαράβατος
προϋπόθεσις, διὰ νὰ συζητήσουν οἱ
Ὀρθόδοξοι μὲ τοὺς Παπικούς. Εἶναι
ἀντιφατικὸν νὰ γίνεται λόγος διὰ
«προσπάθειες ἑνότητας» καὶ πα-
ραμονὴν τῆς Οὐνίας. Ἡ Οὐνία τορ-
πιλίζει τὴν ἑνότητα εἰς κάθε ἐπίπε-
δον. Τρανὸν παράδειγμα ἡ Οὐκρα-
νία. Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἀκόμη καὶ ἂν
ὑποθετικὰ ἐφθάναμε εἰς τὴν ἑνότη-
τα θὰ ἐδέχετο τὸ Βατικανὸν νὰ πα-
ραδώση αὐτὲς τὶς κοινότητες εἰς
Ὀρθοδόξους καὶ νὰ χάση τὶς δι-
καιοδοσίες του; Βαυκαλίζομεν ἑαυ-
τοὺς καὶ ἀλλήλους;

Ν.Σ

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ τὸ Οἰκουµενικὸν 
Πατριαρχεῖον εἰς διαπραγµατεύσεις

Προσφάτως ἄρθρα διέδιδαν ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας εὑρίσκεται
ὄπισθεν τῆς διακοπῆς κοινωνίας
μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιο-
χείας καὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἱερο-
σολύμων, προκειμένου νὰ ἀνασχέ-
ση τὴν προετοιμασίαν διὰ τὴν Με-
γάλην Σύνοδον. Αὐτὰ φαίνεται νὰ
διαψεύδωνται καθὼς ὁ Μητρ. Βο-
λοκολὰμσκ ἐπεσκέφθη τὸ Οἰκ. Πα-
τριαρχεῖον καὶ συνεζήτησε μετὰ
τοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ τῆς ἀπο-
λύτου ἐμπιστοσύνης τοῦ Πατριάρ-
χου Μητρ. Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ
τὸ ζήτημα τῆς προετοιμάσιας τῆς
Συνόδου. Προφανῶς ὑφίσταται κά-
ποια ἀμοιβαία συμφωνία, ἡ ὁποία
θὰ ἐπιτρέψη καὶ εἰς τὴν Μόσχαν
νὰ ἑορτάση τὴν χιλιετῆ παρουσίαν
Ρώσων εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ ekklisiaonline τῆς 8ης
Ἰουλίου 2015:

«Στὴν Κωνσταντινούπολη µεταξὺ 5
καὶ 6 Ἰουλίου ἐ.ἔ. µετέβη κατόπιν εὐλο-
γίας τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρχου Μό-
σχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Κυρίλ-
λου ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰµσκ
Ἱλαρίωνας, Πρόεδρος τοῦ Τµήµατος
Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσε-
ων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Στὶς 6 Ἰουλίου τὸν Πρόεδρο τοῦ
ΤΕΕΣ δέχθηκε σὲ ἀκρόαση στὴν
ἕδρα του στὸ Φανάρι ὁ Παναγιώ-
τατος Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης
Βαρθολοµαῖος. Ἐπίσης παρέστη-
σαν ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐµ -
µανου ήλ, ὁ Ἀρχιγραµµατεύς τῆς
Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Ἀρχι-
µανδρίτης Βαρθολοµαῖος Σα-
µαρᾶς, ὁ Ὑπογραµµατεὺς ∆ιάκο-
νος Ἰωακεὶµ καὶ ὁ διάκονος Θεό-
δωρος Σουλγκά, στέλεχος τοῦ ΤΕ-
ΕΣO

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκτεταµέ-
νης συζητήσεως συζητήθηκε ἕνα
εὐρὺ φάσµα ζητηµάτων ἀφορών-
των τὴν διορθόδοξη συνεργασία
ὡς πρὸς τὴν προπαρασκευή τῆς
µελλούσης ἵνα συνέλθη τὸ 2016
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ
ἄλλα θέµατα τῆς ἡµερησίας διατά-
ξεως τῶν διµερῶν σχέσεων τῶν
Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλε-
ως καὶ Μόσχας. Ὁ Μητροπολίτης
Ἱλαρίωνας ἀναφέρθηκε στὴν κατά-
σταση στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ
ἄλλες περιοχὲς τῆς ὑφηλίου. Ἀκό-
µα ἐθίγη τὸ θέµα τῶν ἑορτασµῶν
τῆς χιλιετοῦς παρουσίας τῶν Ρώ-
σων ἐν Ἁγίῳ ὌρειO».

Ἡ θέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων 
διὰ τὴν διακοπὴν τῆς κοινωνίας 

ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας
Νέαν διακοπὴν ἐκκλησιαστικῆς

κοινωνίας καὶ πάλιν μὲ ἀφορμὴν
τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Κατάρ,
προῆλθε ἐκ τοῦ Πατριαρχείου
Ἀντιοχείας. Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱερο-
σολύμων ἐξέδωσε τὴν 10ην Ἰουλίου
τὴν σχετικὴν κάτωθεν ἀνακοίνω-
σιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπαντᾶ διὰ τὴν
κατηγορίαν τοῦ Πατριαρχείου
Ἀντιοχείας ὅτι δὲν τηρεῖ τὴν συμ-
φωνίαν τῶν Ἀθηνῶν:

«Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύµων
ἐκφράζει τήν λύπην αὐτοῦ διά τήν
πρόσφατον ἀπόφασιν τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀντιοχείας νά διακόψῃ
τήν κοινωνίαν µετ’ αὐτοῦ καί ἐνηµε-
ρώνει τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας καί τό ποίµνιον αὐτοῦ
ἐν εἰλικρινείᾳ καί ἀληθείᾳ διά τῶν
κάτωθι:

1ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύ-
µων ἀνταπεκρίθη εἰς πρόσκλησιν
τῶν Χριστιανῶν τοῦ Qatar, γεω-
γραφικήν περιοχήν τῆς ἐκκλησια-
στικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, καί
ἀπέστειλε ὡς λειτουργόν ἱερέα τόν
νῦν Μακαριώτατον Πατριάρχην
Ἱεροσολύµων κ.κ. Θεόφιλον τό
ἔτος 1997, ὅτε οὔτε ναός ὑπῆρχε
ἐκεῖ οὔτε χριστιανική λατρεία ἐξη-
σκεῖτο. Ἔκτοτε, ἄχρι τῆς σήµερον,
ὑπῆρξε συνεχής ἡ λειτουργική δια-
κονία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
εἰς Qatar, ἀρχικῶς εἰς εὐκτηρίους
οἴκους, ἀπό δέ τοῦ 2009 εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Με-
γαλοµάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τρο-
παιοφόρου καί τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ
τοῦ Σύρου, τόν ὁποῖον ἵδρυσεν ἐκεῖ
τό Πατριαρχεῖον εἰς ἔκτασιν γῆς
παραχωρηθεῖσαν παρά τοῦ Ὑψη-
λοτάτου Πατρός Ἐµίρη Hamad bin
Khalifa Al Thani.

2ον. Ὁ µακαριστός Πατριάρχης
Ἱεροσολύµων ∆ιόδωρος ἐπραγµα-
τοποίησε ποιµαντικήν ἐπίσκεψιν
εἰς Qatar τό ἔτος 1999, ὁ δέ νῦν
Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱερο-
σολύµων κ.κ. Θεόφιλος τό ἔτος
2010. ∆ιαρκούσης τῆς δεκαοκταε-
τοῦς ποιµαντικῆς ταύτης δραστη-
ριότητος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσο-
λύµων, ἀλλά καί πολλῷ πρό ταύ-
της, οὐδεµία παρουσία ὑπῆρχεν
ἐκεῖ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας
καί οὐδεµία διαµαρτυρία ἠκούσθη
παρ’ αὐτοῦ. Αἱ διαµαρτυρίαι αὐτοῦ

ἤρξαντο, ὅτε τό Πατριαρχεῖον ἐχει-
ροτόνησεν εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Κατ-
τάρων τόν ἐκεῖ ὑπηρετοῦντα ἀπό
τοῦ 2004 Ἀρχιµανδρίτην Μακά-
ριον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύ-
µων, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἀνέπτυ-
ξε τό εἰς Qatar ἀρξάµενον ἔργον
αὐτοῦ εἰς ∆ιορθόδοξον πολύγλωσ-
σον λειτουργικόν κέντρον µετά ποι-
µνίου 12.000 ψυχῶν περίπου ἄνευ
οὐδεµιᾶς φυλετικῆς διακρίσεως.
Ἀντιθέτως, τό Πατριαρχεῖον Ἀντιο-
χείας τοποθετεῖ τό θέµα ἐπί ἐθνο-
φυλετικῆς βάσεως, ὡς ἐµφαίνεται
καί ἐκ τῆς ἐπιστολῆς αὐτοῦ, ἡ
ὁποία ἀπηυθύνθη εἰς τό Ὑπουρ-
γεῖον Ἐξωτερικῶν τοῦ Qatar, καί ἡ
ὁποία «διαλαµβάνει ὅτι ὁ Πατριάρ-
χης Ἰωάννης Ι΄, Πατριάρχης Ἀντιο-
χείας καί πάσης Ἀνατολῆς, εἶναι ὁ
µοναδικός ἀνεγνωρισµένος Πα-
τριάρχης ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινό-
τητος (Τάϊφε) εἰς ὁλόκληρον τήν
Μέσην Ἀνατολήν καί ἐκπροσωπεῖ
τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα εἰς ὅλας
τάς Ἀραβικάς χώρας, µή ἐξαιρου-
µένων ὡς ἐπί παραδείγµατι (τοῦ
Ἰράκ, τῆς Συρίας, τῆς Ἰορδανίας,
τοῦ Λιβάνου, τῆς Ἱερουσαλήµ, τῆς
Αἰγύπτου, τοῦ Μπαχρέϊν, τῶν Ἐµι-
ράτων, τοῦ Ἰράν)».

3ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύ-
µων διαψεύδει κατηγορηµατικῶς
τόν ἀνυπόστατον ἰσχυρισµόν τοῦ
Πατριαρχείου Ἀντιοχείας περί γενο-
µένης δῆθεν συµφωνίας µετονοµα-
σίας τοῦ τίτλου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Καττάρων Μακαρίου εἰς συνάντη-
σιν εἰς τήν ∆ιεύθυνσιν Ἐκκλησιῶν
τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἑλλάδος τόν Ἰούλιον τοῦ 2013. Τό
Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύµων εἰς τό
σηµεῖον τοῦτο ἐπικαλεῖται τήν µαρ-
τυρίαν τῶν ἐκπροσώπων τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς
∆ιευθύνσεως Ἐκκλησιῶν.

4ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύ-
µων παραµένει ἀµετακίνητον εἰς
τήν στάσιν τῆς συνδιαλλαγῆς καί
τοῦ διαλόγου, τήν ὁποίαν ἐτήρησεν
εὐθύς ἐξ ἀρχῆς καί προτείνει τήν
Σύστασιν Ἐπιτροπῆς εἰδηµόνων
Κανονολόγων διά γνωµάτευσιν ἐπί
τοῦ θέµατος, χωρίς νά διακόπτῃ τό
µνηµόσυνον τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, χά-
ριν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας».

Μνήµη Φωτίου Κόντογλου
Τὴν ∆ευτέραν 13 Ἰουλίου συνε-

πληρώθησαν 50 χρόνια ἀπὸ τὴν
εἰς Κύριον ἐκδηµίαν τοῦ µακαρι-
στοῦ ἁγιογράφου, λογοτέχνου, δι-
δασκάλου τῆς Ὀρθοδόξου Παρα-
δόσεως Φωτίου Κόντογλου, συν -
εργάτου τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου».

Εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νεκτα-
ρίου Ἑκάλης τῆς Π.Ο.Ε. µετὰ τὴν
Θείαν Λειτουργίαν, ἐτελέσθη ἱερὸν
µνηµόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς του καὶ ἔγινεν ἀναφορὰ
εἰς τὸ µοναδικὸν ἔργον του ὑπὲρ
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Νὰ ἐπενδύσουµε 
στὴ νεολαία, τὴν παιδεία καὶ τὸν πολιτισµό»
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Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τῆς 14ης Ἰου-
λίου 2015:

«Τό ἑσπέρας τῆς 11ης Ἰουλίου, ὁ Πατριάρχης µετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἡσυ-
χαστήριον Σουρωτῆς... κληρικοί καί µέγα πλῆθος εὐσεβῶν προσκυ-
νητῶν... ἀνέµενον ἐπί ὥρας, ἵνα προσκυνήσουν τόν τάφον αὐτοῦ. Ἐκεῖ,
µετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, προσεκύνησε καί προσηυχήθη καί ἡ Α. Θ.
Παναγιότης. 

Κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἀγρυπνίας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουµενικός Πα-
τριάρχης ὡµίλησε καταλλήλως δίς πρός τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα,
κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν µετά τήν ἀνάγνω-
σιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, διαζωγραφήσας τάς ἀρετάς τοῦ Ὁσίου Παϊσίου
καί ἐνθαρρύνας τούς πιστούς εἰς τόν πνευµατικόν των ἀγῶνα καί τήν ἀντι-
µετώπισιν τῶν δυσκολιῶν τοῦ καθηµερινοῦ βίου».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἰταλίας ἐπιβεβαι-
ώνει ὅτι εἰς τὴν Μεγάλην Σύνοδον
θὰ συζητηθῆ ἡ ἀλλαγὴ ἡμερομηνίας
τοῦ Πάσχα. Παραλλήλως καλεῖ εἰς
«διαφωτισμὸν» τῶν Ὀρθοδόξων,
διὰ νὰ δεχθοῦν τὴν πιθανὴν ἀλλα-
γήν, ὁμολογεῖ ὡστόσο ὅτι μᾶλλον οἱ
συνέπειες θὰ εἶναι τραγικές. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ orthodoxiainfo.gr
τῆς 5ης Ἰουλίου 2015:

«Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελί-
της Γεννάδιος: «Ἄραγε, ἡ κοινή ἡµε-
ροµηνία διά τό Ἅγιον Πάσχα θά εἶναι
ἑνότης τῆς Χριστιανοσύνης ἤ µία
νέα ρῆξις καί διαίρεσις τοῦ Ὀρθοδό-
ξου κόσµου, µέ ἀνυπακοήν, ἀγνω-
µοσύνην καί ἀνταρσίαν, λαµβάνον-
τες ὑπ’ ὄψιν τά σηµερινά δεδοµέ-
να;»O 

Μεταξύ τῶν σπουδαίων θεµάτων
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά
εἶναι καί ἡ συζήτησις τοῦ θέµατος
τῆς κοινῆς ἡµεροµηνίας τοῦ ἑορτα-
σµοῦ τοῦ Ἁγίου Πάσχα, θέµα τό
ὁποῖον καί ἄλλοτε συνεζητήθη ὑπό
τῶν πνευµατικῶν Ἡγετῶν τῶν κατά
Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἤ
εἰς Θεολογικάς συναντήσεις, ἀλλά
καί µεταξύ τῶν Ἀρχηγῶν τῶν ἄλλων
Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµο-
λογιῶν, βεβαίως, χωρίς ἀποτέλε-
σµα, χωρίς νά ἐπιτευχθῇ ἀλλαγή εἰς
τήν Ἀπόφασιν τῆς Πρώτης Οἰκουµε-
νικῆς ΣυνόδουO

Ὁ καιρός φεύγει, καί ὁ χρόνος
πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνο-
δον πλησιάζει. Οἱ ποιµένες καί οἱ
ὑπεύθυνοι τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουν
νά ἀναλάβουν ἀγῶνα ἱερώτατον καί
ἱεραποστολικόν κατά τῆς ἀγνοίας, µέ
µοναδικόν σκοπόν νά προετοιµά-

σουν τούς ἐν Κυρίῳ ἀδελφούς µας,
ὥστε νά µή ἔχωµεν νέαν ρῆξιν, νέαν
διαίρεσιν, νέαν ἀνταρσίαν. Εἰς τήν
περίπτωσιν αὐτήν ἔχοµεν διπλοῦν
κακόν: Τό «Σκάνδαλον» καί τήν
«Πολεµικήν», µέ οἰκτρόν τέλος. ∆ιά
τήν Ἐκκλησίαν θά εἶναι ἀδυναµία καί
ἄρνησις, σταύρωσις καί θλιβερά
πνευµατική κατάστασις. Τώρα, ὅτε
ἔχοµεν ἀκόµη καιρόν διά τήν σύγ-
κλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνό-
δου πρέπει νά προετοιµασθῇ ὁ λα-
ός τοῦ Θεοῦ καί νά λάβῃ γνῶσιν, µέ
διαφόρους ἐκκλησιαστικούς τρό-
πους, νά γνωρίσῃ, δηλαδή, τά
σπουδαιότερα θέµατα τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Συνόδου, µεταξύ τῶν
ὁποίων εἶναι καί τό θέµα τοῦ Ἁγίου
Πάσχα.

Εἰς τήν Ἰταλίαν, ἡ «∆ιαβεβαίωσις»
τοῦ Πάπα Ρώµης Φραγκίσκου, σχε-
τικά µέ τόν ἑορτασµόν τῆς σταθερᾶς
κοινῆς ἡµεροµηνίας τοῦ Ἁγίου Πά-
σχα, ὑφ’ ὅλων τῶν Χριστιανῶν,
τοὐτέστιν, µία νέα ἐκκλησιαστική κα-
τάστασις, ἡ ὁποία θά δηµιουργηθεῖ
ἀνά τήν Ὑφήλιον, ἐκ πείρας συµπε-
ραίνεται ὅτι δέν θά ὑπάρχουν γεγο-
νότα ἀρνητικά καί ἀπαράδεκτα, διό-
τι, ἄν καί δέν γνωρίζουν ὅλοι οἱ Ρω-
µαιοκαθολικοί τήν ἱστορικήν πορείαν
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, σέβον-
ται, τιµοῦν καί ὑπακούουν εἰς τόν λό-
γον τοῦ Πάπα. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία εἶναι παραδο-
σιακή, µέ τάς Τοπικάς Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας, εἰς τό ἄκουσµα τῆς νέας
πραγµατικότητος, ἡ ὁποία θά ἐγκα-
θιδρυθῇ, θά ὑπάρξῃ, ἀναµφιβόλως,
µία ἀντίθετος κατάστασις, ἡ ὁποία,
µᾶλλον, θά εἶναι ἀρνητική καί θορυ-
βώδης, λόγῳ τῶν ἀνωτέρω προδια-
γεγραµµένων αἰτίωνO».

Ἐπιβεβαιώνονται αἱ προθέσεις 
διὰ σύµπλευσιν µὲ τοὺς Παπικοὺς διὰ τὸ Πάσχα!

Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης εἰς τόν πρῶτον
ἑορτασµόν τῆς µνήµης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου


