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Τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς πρέπει νά διευρυνθῆ

ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Α΄ Ὁραµατισµός
τῆς Ὀρθοδοξίας

Ὀρθοδοξία δέν εἶναι νά µιλᾶµε
γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά νά µεγα-
λώνουµε τή δόξα της καί νά συνερ-
γαζώµαστε µέ τήν Θεία Βουλή,
ὥστε τό Ἀσύνορο Κράτος της νά
φθάνει µέχρι τά ἔσχατα σύνορα τοῦ
κόσµου. Πολλοί Ὀρθόδοξοι µιλοῦµε
γιά τό µεγαλεῖο τῆςὈρθοδοξίας,
πού ἀπορρέει ἀπό τό παρελθόν.
Ἀλλά νά γνωρίζουµε ὅτι τό πραγµα-
τικό µεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας
ἔρχεται ἀπό τό µέλλον. Εἶναι
µπροστά µας. Μᾶς περιµένει. Μόλις
πού τό ὑποψιαζόµαστε. Ἡ Ὀρθοδο-
ξία εἶναι τό πιό νέο συµβάν σ’ αὐτό
τόν κόσµο, πού διαρκῶς ἀναγεννιέ-
ται. Εἶναι σταθερή, ἀλλά καί σάν τόν
καταρράκτη πού µοιάζει ἀκίνητος,
ἀλλά διαρκῶς ἀνανεοῦται καί διαχέ-
ει τούς ἤχους τοῦ ὑπερπέραν καί
διαθλᾶ τίς διαλάµψεις τοῦ Παραδεί-
σου.

Στό µεγάλωµα τῆς δόξης τῆς
Ὀρθοδοξίας καί στή συνέχειά της
µᾶς προσκαλοῦν τά λόγια τοῦ Κυρί-
ου µας: «Πάτερ͵ ἐλήλυθεν ἡ ὥρα·
δόξασόν σου τὸν Υἱόν͵ ἵνα καὶ ὁ
Υἱὸς δοξάσῃ σε...» (Ἰωάνν. ιζ΄ 1).

Νοµίζουµε ὅτι καί σήµερα,
ἀσφαλῶς ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι
πού παράγουν σκέψι καί κινοῦν τά
πράγµατα πρός τά ἐµπρός. Ἔχουν
στραµµένο τό βλέµµα πρός στό-
χους, πού οἱ ἄλλοι δέν βλέπουν καί
φροντίζουν νά σχεδιάζουν τά ὄνειρα

καί τούς ὁραµατισµούς τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ὄχι ἁπλῶς νά ἀκοῦνε λό-
γους περί Ὀρθοδοξίας.

Γνωρίζουµε ὅτι ὁ Κύριος προσε-
κάλεσε τούς µαθητές του νά µαθη-
τεύσουν «πάντα τά ἔθνη». Τό µή-
νυµα πού δόθηκε στίς ὄχθες τῆς λί-
µνης τῆς Τιβεριάδος ἀπό τόν Κύριό
µας, τόν ταπεινό Ἰησοῦ ἀπό τή Να-

ζαρέτ στούς ἀγραµµάτους µαθητές
του, ἔπρεπε νά ἀνοίξη τά φτερά του
καί νά ἁπλωθῆ εἰς ὁλόκληρο τόν
κόσµο. Κατά τά πρῶτα χρόνια τοῦ
νεαροῦ Χριστανισµοῦ µερικοί ἀπαί-
τησαν νά παραµείνη µία µικρή
Ἑβραϊκή ὑπόθεσις καί νά µή ἀνοί-
ξη τά φτερά της στήν Οἰκουµένη.
Νά καταστῆ µία αἵρεσις τοῦ Ἰσραήλ

µέ τούς Νόµους τῆς Π.∆., καταδι-
κασµένη στόν µαρασµό καί τήν
ἀφάνεια. Τότε ἐσήκωσε τό ἀνάστη-
µά του ὁ Μέγας Παῦλος καί συνε-
κρούσθη µέ τήν ἄποψι αὐτή. Κατ’
αὐτόν τόν τρόπο ὁ Χριστιανισµός
ἄνοιξε τά φτερά του στόν σύµπαν-
τα κόσµο. Ὁ Θεῖος Λόγος ἔπεσε
σάν πύρινη βόµβα ἐπάνω στόν κό-
σµο τῆς εἰδωλολατρίας καί τοῦ σκό-
τους τοῦ ∆ιαβόλου καί ὁ θεῖος
Παῦλος τῶν Ἐθνῶν ἐτόλµησε πε-
ριοδεύσας εἰς ὁλόκληρο τόν τότε
γνωστό κόσµο νά ἁρπάξη τούς θε-
ούς τοῦ Ὀλύµπου καί νά τούς ἐξα-
ποστείλη εἰς τά τάρταρα τῆς ἀνυ-
παρξίας.

Μ’ αὐτή τήν ἐπαναστατικότητα ὁ
Χριστιανισµός συνέχιζε σέ κάθε
ἐποχή µέ τήν ἱεραποστολή πρός κά-
θε βάρβαρο καί ἀπολίτιστο λαό.
Προφανῶς, τό ἴδιο ὀφείλει νά πρά-
ξη καί σήµερα. Μέ τήν ἴδια δύναµι
καί µέ τόν ἴδιο ἐνθουσιασµό. Ὅποι-
ος ἔχει ὄνειρο ἄς ἔλθη µαζί µας στά
ταξίδια τοῦ ὀνείρου. Νά ξυπνήσου-
µε µᾶς λέγει τό ὄνειρο, γιά νά γίνη
πραγµατικότητα. Ὅποιος φοβᾶται

Τίτλοι τιµῆς
καὶ ὄχι ὑπεροχῆς
Κατά τήν ὀρθόδοξο δογµατική

τό ἐπισκοπικό ἀξίωµα κατέχει τόν
τρίτο βαθµό τῆς ἱερωσύνης, οἱ δε
ἐπίσκοποι κατά τήν µεταξύ τους
σχέση εἶναι ὅλοι ἴσοι. ∆ιακρίνονται
ὅµως µεταξύ τους µέσῳ τίτλων
τιµῆς, τῶν Μητροπολιτῶν δηλαδή
ἤ τῶν Ἀρχιεπισκόπων. Ὁ τίτλος
ὅµως αὐτός τῆς τιµῆς δέν ἀκυρώ-
νει τό ὅτι ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι εἶναι
ἴσοι µεταξύ τους. Στίς ἡµέρες µας
ὅµως παρατηρεῖται ἀλλοίωση τῆς
ὀρθόδοξης θεολογίας καί στό θέ-
µα τοῦ ἴσου µεταξύ τῶν ἐπισκό-
πων, ἐπηρεασµένη ἀπό τήν πα-
πική θεολογία, ὅπου σέ αὐτήν
ἐξυψώνεται ὁ ἐπίσκοπος Ρώµης
ὄχι µόνο σέ θέµατα πίστεως ἀλλά
καί σέ θέµατα πειθαρχίας καί διοι-
κήσεως. Κατ’ ἀνάλογο τρόπο ὁ
ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλε-
ως, γιά νά ἐξυψώση τό ἐπισκοπι-
κό του ἀξίωµα ἐν σχέσει µέ ἐκεῖνο
τῶν ἐπισκόπων τῶν «Νέων
Χωρῶν», σύµφωνα µέ δηµοσιεύ-
µατα τῆς Ροµφαίας: «Ἐνδέχεται
νά ζητήσει, ὅπως φηµολογεῖται τά
τελευταῖα 24ωρα ἀπό ἐκκλησια-
στικές πηγές, τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο ἀπό τούς Μητροπολίτες
τῶν Νέων Χωρῶν νά σταµατή-
σουν νά φοροῦν τίς ἀρχιερατικές
τους µίτρες στά πολυαρχιερατικά
συλλείτουργα». Τό ὅτι φοροῦν
ὅλοι οἱ Μητροπολίτες µίτρα ἀνε-
ξάρτητα τοῦ τίτλου, πού φέρουν
εἶναι καί αὐτό ἀπόδειξη τοῦ ἴσου
µεταξύ των, ἀνεξαρτήτως ἐάν ἡ
µίτρα εἶναι µεταγενέστερη. Ἡ θεο-
λογία πάνω στήν ὁποία στηρίζεται

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

Τὴν 25ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν κοίμησιν τῆς
Ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Σκήτεως Ἁγίας Ἄννης, Ἁγ.
Ὄρος, 16 αἰών.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ΄.
Ζωὴν τὴν κυήσασαν, ἐκυοφόρησας, Ἁγνὴν Θεομήτορα, θεό-
φρον Ἄννα· διὸ πρὸς λῆξιν οὐράνιον, ἔνθα εὐφραινομένων, κα-
τοικία ἐν δόξῃ, χαίρουσα νῦν μετέστης, τοῖς τιμῶσί σε πόθῳ,
πταισμάτων αἰτουμένη ἱλασμόν, ἀειμακάριστε.

«Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται»
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Μετὰ παρρησίας καὶ ἀκατακρίτως
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ µας εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού µέ παρρησία διατυ-
πώνουν τήν ἄποψή τους γιά διάφορα ἐκκλησιαστικά θέµατα
καί εἰδικότερα, γιά τήν παναίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ. ∆υσ-

τυχῶς, στόν οἰκουµενισµό πρωτοστατοῦν µεγαλόσχηµοι κληρικοί,
οἱ ὁποῖοι συχνά κραδαίνουν τό σπαθί τῆς τιµωρίας, γιά νά ἐπιβά-
λουν στούς πιστούς τήν ὑπακοή στίς ἀπαράδεκτες ἐπιλογές τους
καί νά «καλλιεργήσουν» στούς ζηλωτές τήν εὐσέβεια πού οἱ ἴδιοι
στεροῦνται! Μέ δεδοµένη τήν τακτική τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόν-
των καί τήν ἔλλειψη στοιχειώδους δηµοκρατικῆς εὐαισθησίας καί
ὁµολογιακοῦ φρονήµατος, τί πρέπει νά κάνει ὁ συνειδητός χρι-
στιανός; Τό ἐρώτηµα εἶναι εὔλογο καί καίριο. Καί ἡ ἀπάντηση
εὔκολη. Ἐκεῖνος πού ὄντως πιστεύει καί ἀγωνίζεται κατά Θεόν, δέν
ὑπολογίζει τίς ἀπειλές τῶν ἐνόχων. Ὁ ἴδιος δέν ζητάει ἀπό κανένα
καµιά προσωπική βοήθεια, δέν ἐπιζητεῖ τήν ἀναγνώριση ἀπό τούς
ἄλλους, δέν ἐπιδιώκει τήν προώθησή του κάπου, ἀλλά ἁπλά ἀνη-
συχεῖ γιά τήν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγµάτων καί ἐπιθυµεῖ
τή βελτίωσή τους.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι συνήθως ἀντιµε-
τωπίζουν τήν ἐνόχληση ἤ καί τήν ὀργή τῶν ἐπισκόπων τους, οἱ
ὁποῖοι θέλουν νά τούς φιµώσουν γιά νά µή ἀκούγονται φωνές δια-
φορετικές ἀπό τή = σιωπή τους! Ἀλλά καί γιά νά µή χαλάει ἡ εἰκό-
να, νά µή δηµιουργεῖται ἡ ἐντύπωση στούς ἄλλους ἐν Χριστῷ
ἀδελφούς ὅτι δέν ἐλέγχουν τήν κατάσταση καί ἀφήνουν τούς ζη-
λωτές νά διαφοροποιοῦνται καί νά παρακινοῦν τούς ἁπλούς
ἀνθρώπους σέ «ἀσεβεῖς» ἐνέργειες.

Γιά τούς περισσότερους ἀρχιµανδρίτες βέβαια δέν χρειάζεται νά
πῶ κάτι, ἁπλούστατα δέν ὑπάρχει παρρησία, ἀφοῦ περιµένουν
ἀνυπόµονα πότε θά γίνουν ἐπίσκοποι, γιά νά πραγµατοποιηθεῖ τό
ὄνειρό τους, πού εἶναι καί ὁ µοναδικός σκοπός τῆς ζωῆς τους. Ἡ
ὁµολογία πίστεως καί ἡ ἀντίδρασή τους στούς οἰκουµενιστές γι᾿
αὐτούς δέν ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία. Ἀλήθεια, ἔχουν φωνή αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι; Ἔχουν εὐαισθησία καί θάρρος νά µιλήσουν γιά τήν παν-
αίρεση τοῦ οἰκουµενισµοῦ καί νά διαφωνήσουν µέ τούς πρωτεργά-
τες του; Κατά τά ἄλλα εἶναι θεοφοβούµενοι καί πνευµατικοί καί
ὁδηγοῦν τά πνευµατικά τους τέκνα στήν κατά Χριστόν ζωή! Ἔχουν
ὅµως ἕτοιµο καί τόν περιφρονητικό τους λόγο γιά τούς διαφορετι-
κούς κληρικούς, πού τούς διακρίνει ἡ παρρησία καί ἐλέγχουν τίς
αἱρετικές ἀποκλίσεις καί τήν περιφρόνηση τῶν ἱερῶν κανόνων καί
τῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας ἐκ µέρους τῶν οἰκουµενιστῶν.

Αὐτά πού γράφω τώρα –τά ἔχω ξαναγράψει πολλές φορές- ἐνο-
χλοῦν µερικούς ἀδελφούς, ὄχι γιατί δέν περιγράφουν µέ ἀκρίβεια
τήν πραγµατικότητα, ἀλλά γιατί ἀποκαλύπτουν εὐρύτερα τή θλιβε-
ρή πραγµατικότητα, ἐνῶ θά ἔπρεπε, κατ᾿ αὐτούς, νά εἶναι γνωστή
µόνο ἐν οἴκῳ. Καί αὐτό γιά νά µή χαλάσει ἡ ὡραία εἰκόνα, πού
προβάλλεται µέ περισσή ὑποκρισία. ∆ηλαδή, τά δυσάρεστα καί
σκανδαλώδη νά σκεπάζονται καί τά ὑποκριτικά καί παραπλανητι-
κά νά προβάλλονται πρός ὠφέλειαν τῶν πιστῶν! Σηµειώνω ἕνα
σχετικό περιστατικό. Μιά φορά εἶχα στείλει µερικά βιβλία µου σέ
µιά ἡγουµένη, µετά ἀπό παραγγελία της καί σέ λίγες µέρες µοῦ
ἐπέστρεψε τά µισά, γιατί εἶχε διαπιστώσει ὅτι σέ ἐκεῖνα ἤλεγχα
ἐπισκόπους καί κληρικούς, κάτι πού γιά τήν ὁσιωτάτη ἦταν ἀπα-
ράδεκτο. Καί µέ παρακαλοῦσε νά τίς στείλω ἄλλα βιβλία, ἀκίνδυνα.
Φυσικά ἀνταποκρίθηκα ἀµέσως, ἀλλά µέ ἀρνητικό τρόπο. Τίς ἐπέ-
στρεψα τά χρήµατα, γιά νά ἠρεµήσει ἡ συνείδησή της. ∆υστυχῶς,
ἔτσι σκέφτονται πολλοί ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας. ∆ηµοσίως δέν
λένε τίποτα, ψιθυρίζουν ὅµως πολλά καί κάνουν περισσότερα πού
εἶναι ἀπαράδεκτα καί τά ὁποῖα, ἐάν περιέγραφε κάποιος, θά ἐξόρ-
γιζε τούς ἀναγνῶστες ὄχι γιατί τά ἔγραψε, ἀλλά γιατί συµβαίνουν.
Ἀλλά ἄς µή δώσω συνέχεια. Ἐπιστρέφω στό θέµα µου.

Ὁ ἀείµνηστος Φώτης Κόντογλου σέ ἐπιστολή του πρός λατινί-

Μιά συνηθισµένη λαϊκή ἔκφρα-
ση, ἡ ὁποία συνήθως ταυτίζει πα-
ρόντα γεγονότα, ἤ ὑπενθυµίζει
καί συνδυάζει µέ παρελθόντα.
Ἄλλωστε ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία,
λίγο –πολύ– ἔχει τίς ἴδιες νοοτρο-
πίες, παραδόσεις, κοινωνικά ἤθη
καί ἔθιµα, ἔχθρες, πολέµους,
σφαγές, θανάτους, κακίες, ἀρετές,
ἡρωϊσµούς κ.λπ. Ἐκεῖνο πού ξε-
χωρίζει, εἶναι ἡ ἀλλαγή σκη-
νικῶν.

∆υστυχῶς, αὐτό πού ὑπερτε-
ρεῖ καί πλεονάζει καί βαριοσκε-
πάζει τόν κόσµο, εἶναι τό κακό.
Ὅσο ὑπάρχει τό κακό καί ἡ ροπή
τῆς ἁµαρτίας στόν κάθε ἄνθρω-
πο, ἡ ἱστορία τοῦ κακοῦ θά συνε-
χίζεται κατακλυσµικά. Ὁ ἄνθρω-
πος γεννᾶται, κουβαλώντας τήν
ἁµαρτία µέσα του, κι ἄς εἶναι µιά
µέρα ἡ ζωή του: «Τίς γάρ καθα-
ρός ἔσται ἀπό ρύπου, ἀλλ᾽
οὐδείς, ἐάν καί µία ἡµέρα ὁ βίος
αὐτοῦ ἐπί τῆς γῆς (Ἰώβ, Ι∆΄ 4-5). Ἡ
ἁµαρτία ὑπῆρξε ἡ πιό σκοτεινή
καί µακάβρια ἠθική κληρονοµιά
τῶν ἀνθρώπων. Ξεκίνησε σάν
σπίθα, φούντωσε σάν πυρκαγιά
καί ἁπλώθηκε στά πέρατα τῆς
γῆς. Ὁ ποιητής τῶν Ψαλµῶν µέ
πόνο ψυχῆς ἀναφωνεῖ: «Σῶσόν
µε Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος,
ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπό
τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων»
(Ψαλµ. 11, 2). Θλίβεται καί στενο-
χωριέται γιά τήν ἔλλειψη καλῶν
καί τίµιων ἀνθρώπων, καί τή µεί-

ωση τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ. Ὁ
ὅσιος Ἐφραίµ ὁ Σύρος ἐπίσης
στενοχωριέται διότι «ἐπληθύνθη
τά κακά, ἐπειδή ἀθετεῖται Θεός».
Σ᾽ αὐτές τίς λίγες λέξεις, φωτο-
γραφίζεται κι ἡ σηµερινή Ἑλλάδα
κι ὅλες οἱ χῶρες τῆς ∆ύσης.

Βέβαια, «Μακαρία ἡ χώρα, µα-
καρία ἡ πόλις, µακαρία ἡ γενεά ἡ
ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ πλῆθος δι-
καίων», λέγει καί πάλι ὁ ὅσιος
Ἐφραίµ ὁ Σύρος. Μακάρι νά βλέ-
παµε τέτοια χώρα, τέτοια πόλη
καί τέτοια Χριστιανική γενιά. Με-
ρικοί «ἀνίδεοι» ρωτοῦσαν, ἐάν ἡ
Ἁγία Γραφή µιλᾶ γιά τήν ὁµοφυ-
λοφιλία καί τίς ἄλλες «παρά φύ-
ση» διαστροφές. Ἀλλ᾽ οἱ δύστυ-
χοι, πῆραν καµιά φορά τήν Ἁγία
Γραφή στά χέρια τους; Ἐάν ἀνοί-
ξουν µόνο τήν Παλαιά ∆ιαθήκη,
θά ἰδοῦν, ὄχι µόνο γιά τό θανάσι-
µο ἁµάρτηµα τῆς ὁµοφυλοφιλίας,
ἀλλά καί τῆς µοιχείας, πορνείας
καί κτηνοβασίας. Τά ὁποῖα τί ση-
µαίνουν; Ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ κακοῦ
ἐπαναλαµβάνεται. Γράφει ὁ προ-
φήτης Ἰερεµίας γιά τήν ἐποχή του
«Πάντες µοιχῶνται. Σύνοδος ἀθε-
τούτων» (Θ΄2). «Πάντες ἀνήκοοι,
πορευόµενοι σκολιῶς» (ΣΤ΄28) Ὁ
δέ Ἰεζεκιήλ παρατηρεῖ: «Ἔπλη-
σαν τήν γῆν ἀνοµίας. Καί ἰδού
αὐτοί, ὡς µυκτηρίζοντες» (Ἰεζ.
Η΄17). ∆έ φτάνουν οἱ ἀνοµίες
τους, εἰρωνεύονται κιόλας τούς
ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς
ἠθικῆς ζωῆς. Ἠθική κατάπτωση!

Διά κληρώσεως νά κατανείμωμεν τάς περιοχάς Κίνας, Ἰνδιῶν, Ἰαπωνίας, Ἰσλα-
μικάς Χώρας, διότι συντόμως ἐλπίζομεν νά γίνουν τόσοι πολλοί οἱ Ὀρθόδοξοι εἰς
τήν Ἄπω Ἀνατολήν, ὥστε νά ἔχωμεν Ἀρχιεπίσκοπον Πεκίνου, Τόκυο, Ν. Δελχί κ.λπ.
Οἱ Μητροπολῖται Μικρᾶς Ἀσίας νά μεταβοῦν εἰς τάς Ἐπαρχίας των καί νά ἐκλεγοῦν Μητροπολῖται διά τάς χει-
ρευούσας Μητροπόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἰς τήν Σμύρνην, τήν Ἔφεσον, τήν Καισάρειαν, τήν Τραπεζοῦντα κ.ἄ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Ο «Ο.Τ». ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
Μεθοδικὴ ἡ προετοιµασία διὰ τὴν πανθρησκείαν
Θεοσοφισταὶ καὶ µασόνοι εἰς τὴν πρώτην γραµµήν

ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Γιὰ µία ἀκόµη χρονιὰ ὁ δήµαρχος Θεσ/νίκης κ. Μπουτάρης ἐπρόβαλε
µὲ τὴν παρέλαση ποὺ διοργάνωσε τὸ παρὰ φύσιν θανάσιµο ἁµάρτηµα
τῆς ὁµοφυλοφιλίας. Μὲ τὴν παρέλαση αὐτὴ τοῦ αἴσχους, βάζει κυριολε-
κτικὰ δυναµίτη στὴν ἠθικὴ ὑπόσταση τῆς οἰκογένειας. Τὸ πιὸ παράδοξο
καὶ σκανδαλῶδες στὴν ὑπόθεση αὐτὴ εἶναι ὅτι πολλοὶ ἐκκλησιαστικοί, ὄχι
µόνο τὸν ὑποδέχονται µὲ µεγάλες τιµὲς τὸν κ. Μπουτάρη, προτοῦ καὶ µετὰ
τὴν παρέλαση αὐτὴ τοῦ αἴσχους, ἀλλὰ ἠξιώθη καὶ τῆς θείας κοινωνίας
πρὸς µεγάλο σκανδαλισµὸ στὶς τάξεις τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἡ ὑπο-
δοχὴ καὶ οἱ τιµές, σὲ ἕνα ποὺ κηρύττει δηµόσια τὸ σοδοµισµό, ἔχει σὰν
ἀποτέλεσµµα νὰ αὐτοκαταργούµαστε ὡς ὑπηρέτες τοῦ σφαγιασθέντος
διὰ τάς ἁµαρτίας ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἐκκλησιαστι-
κούς, ἐγώ ὁ ἀγράµµατος µοναχὸς ἔχω νὰ πῶ τά ἑξῆς: Σεῖς µόνοι παροι-
κεῖτε ἐν Ἱερουσαλὴµ καὶ οὐκ ἐγνώκατε τὰ γενόµενα τῶν τελευταίων ἐτῶν;
Ἆραγε γρηγοροῦν, καὶ ἔχουν γνώση οἱ φύλακες ποὺ ἔχουν ταχθῆ νὰ φυ-
λάττουν Θερµοπύλες; Μήπως συµβαίνει τὸ ἀντίθετο; Ἐὰν ὁ Ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ Πρόδροµος καὶ ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ἤλεγξαν µὲ σφο-
δρότητα τὸν παράνοµο ἑτερόφυλο γάµο τῶν Βασιλέων, µὲ ἀποτέλεσµα ὁ
µὲν νὰ ἀποκεφαλισθῆ, ὁ δὲ νὰ ἐξορισθῆ, ἐµεῖς πῶς πρέπει νὰ ἀντιδρά-
σουµε σὲ δηµόδιο ἄρχοντα ποὺ κηρύττει φανερὰ καὶ µὲ µεγάλη παρρησία
τὸν σοδοµισµό, ποὺ ὅλοι γνωρίζουµε τὴν ἄνωθεν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοῦ
θανασίµου παρὰ φύσιν ἁµαρτήµατος αὐτοῦ; Ἐὰν δὲν ὑπάρξη ἰσχυρὴ ἀντί-
δραση καὶ διαφώτιση τοῦ ποιµνίου τοῦ Χριστοῦ, τότε µιµούµαστε καὶ ἐµεῖς
αὐτοὺς ποὺ ἄλλαξαν τὴν φύσιν µὲ τὸ παρὰ φύσιν, διότι καὶ ἐµεῖς ἀλλάξαµε
τὴν φύσιν τοῦ κηρύγµατος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Πῶς πρέπει νὰ ἀντιδράσωμεν
εἰς δημόσιον ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος

κηρύττει τὸν σοδομισμόν;
Τοῦ ἁγιορείτου µοναχοῦ Νικολάου

Ἡ βάση τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσης τῶν ἀνθρώπων βρίσκεται στὴν
οἰκογένεια, τὸ ἀρχικὸ κύτταρο τῆς ὁποίας ἀνιχνεύεται στὶς ἀπαρχὲς τῆς
δηµιουργίας, ἐντοπιζόµενο στὴν συνύπαρξη ἀνδρὸς καὶ γυναικός,τὴν
ὁποία τὸ ἔνστικτό του ἐπέβαλε στὸν ἄνθρωπο. Τὸ ἀνθρώπινο ὂν λόγῳ
τῆς ἀτέλειάς του καὶ τοῦ πεπερασµένου τῆς ὑπάρξεώς του ρέπει πρὸς τὸν
συντροφικὸ βίο, ἡ δὲ διαφορὰ τῶν φύλων ἔστρεψε τὴν ἐνστικτώδη αὐτὴ
ροπὴ ἀµοιβαίως πρὸς τὸ ἕτερον φῦλο καὶ ἔτσι δηµιουργήθηκε ἡ πρώτη ἐν
ἑνώσει συνύπαρξη ἀνδρὸς καὶ γυναικός, δηλαδὴ ἡ πρώτη οἰκογένεια.

Ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκογένειας λοιπόν,ὡς βιοτικῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου,
ἐντοπίζεται στὴν διαφορὰ τῶν φύλων καὶ τὴν ἀµοιβαία αὐτῶν ἕλξη. Αὐτὸ
προκύπτει ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν κοινωνιολογικὴ µελέτη τοῦ θέµατος, ὅσο κυ-
ρίως ἀπὸ τὴν θείαν δηµιουργία. Ἀνατρέχοντας λοιπὸν στὴ θεία δηµιουρ-
γία, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται στὸ βιβλίο τοῦ Μωυσέως «Ἡ Γένεσις» δια-
βάζοµε τὰ ἑξῆς σχετικὰ µὲ τὴ σύσταση τῆς οἰκογένειας: «Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς
ποιήσωµεν ἀνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ’ ὁµοίωσιν... Καὶ
ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον ...ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Καὶ
εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς λέγων: αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώ-
σατε τὴν γῆ... Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός: οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον µό-
νον, ποιήσοµεν αὐτῷ βοηθὸν κατ’ αὐτόν... Καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν
ἐπὶ τὸν Ἀδάµ, καὶ ὕπνωσε, καὶ ἔλαβε µίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνε-
πλήρωσε σάρκα ἀντ’ αὐτῆς. Καὶ ὠκοδόµησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἥν
ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδὰµ εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάµ. Καὶ
εἶπεν Ἀδάµ, τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων µου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός
µου, αὕτη κληθήσεται γυνὴ ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς ἐλήφθη αὕτη. Ἕνεκεν τού-
του καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν µητέρα καὶ προσκολ-

Ἡ ἀντισυνταγµατικότης τοῦ συµφώνου
συµβιώσεως τῶν ὁµοφυλοφίλων
Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Τοῦ Βασ. Νικολοπούλου, Ἐπιτίµου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ∆.Ν.

• Ὅρια τῆς Ἐπιστήµης καί Βιοη-
θική. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Πα-
λούκα. Σελ. 3

• Εἰρηνεύουν µόνον οἱ ἐργάτες
τοῦ καλοῦ. Γράφει ὁ ∆ρ Χαρα-
λάµπης Μ. Μπούσιας. Σελ. 4

• Πρὸς τί ἡ βλάσφηµος διαθρη-
σκειακὴ ἐπιείκεια µὲ τὸ ἀντι-
τριαδικὸν Ἰσλάµ; Τοῦ Β. Χα-
ραλάµπους. Σελ. 4

• Ὁ ἀνάδοχος κατὰ τὴν Ὀρθό-
δοξον Ἐκκλησιολογίαν. Τοῦ
Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ.
Μανώλη (†). Σελ. 5

• «Ἐνθουσιώδεις πανηγυρικὲς
ἐκδηλώσεις» µὲ «συνθήµα-
τα» γιὰ τὴν ἀποποινικοποί-
ησιν τῆς χρήσεως τῶν ναρ-
κωτικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἀθανά-
σιος Β. Ἀβραµίδης. Σελ. 5

• Ἀδύνατος ὁ χωρισµὸς Ἐκ-
κλησίας - Κράτους. Γράφει ὁ
πρεσβύτερος Εὐστάθιος
Κολλᾶς. Σελ. 6

• Ἱ. Μητροπόλεις γρηγοροῦν
καὶ προειδοποιοῦν τὸ ποί-
µνιον ἔναντι τῶν αἱρέσεων
«Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ
Ἕνωση» καὶ ψευδο-«Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Σελ. 8

• Ψηφίσµατα τῆς 22ας ἐτησίας
Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς
∆ιακοινοβουλευτικῆς Συνε-
λεύσεως Ὀρθοδοξίας. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ (Γ´ µέρος)
Οἱ ἀδιαφανεῖς δυνάµεις τοῦ Παρασκηνίου γνωρίζουν καλῶς νὰ µεθο-

δεύουν µακροχρονίως τὰ πράγµατα. Ἡ παγκόσµια ἔτσι θρησκεία ποὺ
ἑτοιµάζουν θεοσοφιστές, µασόνοι, πνευµατιστὲς καὶ πλῆθος ἄλλων, ἔρχε-
ται, ὄχι ἀπότοµα, ἀλλὰ σιγὰ - σιγὰ καὶ µεθοδικά.Αὐτὸ µᾶς τὸ λένε οἱ πνευ-
µατιστὲς (οἱ κύκλοι τῶν µέντιουµς «ἐπιπέδου») ὡς ἀκολούθως:

-«Πρῶτον βῆµα, λοιπόν, τῶν φωτεινῶν καὶ οἰκουµενικῶν πνευµά-
των τῶν ἀρχηγῶν τῶν µεγάλων χριστιανικῶν δογµάτων εἶναι ἡ ἑνό-
της· ὕστερον ἡ ἕνωσις· τρίτον ἡ συγχώνευσις1#

Ἄλλο:
-«Τὰ σηµεῖα τῶν καιρῶν αὐτὸ µᾶς δείχνουν# Νὰ ἑνώσουν ὅλας

τὰς ἐν τῷ κόσµῳ θρησκείας· καὶ νὰ δέσουν αὐτάς· ὥστε ὅλαι ὁµοῦ ν᾽
ἀποτελοῦν εἰς τὸ µέλλον µίαν καὶ µόνην θρησκείαν! Πρῶτον νὰ ἑνω-
θοῦν ὅλα τὰ χριστιανικὰ δόγµατα, ὥστε ἡ πλήρης ἕνωσις νὰ γίνη
κλιµακηδόν# Ἡ καλὴ θέλησις καὶ κατανόησις τῶν ἀρχηγῶν τῶν µε-
γάλων χριστιανικῶν ∆ογµάτων τῆς γῆς εἶναι ἀρκετή, διὰ νὰ γίνη τὸ
πρῶτον βῆµα#»2.

Πῶς ὅµως «οἱ ἀρχηγοὶ τῶν µεγάλων χριστιανικῶν δογµάτων» θὰ ἔχουν
τὴν «καλὴ θέληση», ἔτσι ὥστε δι᾽ ἐνεργειῶν τους ἢ παραλείψεων νὰ προ-
κύψει ἡ ἕνωση τῶν θρησκειῶν; Μὰ εἶναι ἁπλὸ (ἀλλὰ καὶ ἐντελῶς ἀπαρά-
δεκτο, βεβαιότατα): µὲ τὸ νὰ γίνουν καὶ οἱ ἴδιοι µασόνοι ἢ καὶ νὰ «παγι-
δεύονται» καταλλήλως!

Ἔχουµε τέτοιες περιπτώσεις;
Ναί, ἔχουµε! Αὐτὰ ὅµως θὰ τὰ ποῦµε ἀργότερα, σὲ ἄλλη ἑνότητα.

Οἱ πνευµατιστὲς ἐπιµένουν
Τὸ ὅτι καὶ οἱ πνευµατιστὲς σιγοντάρουν µὲ πεῖσµα στὴν δηµιουργία µιᾶς

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(3ον.–Τελευταῖον)
Ἰδιαίτερα συγκινητικὴ εἶναι ἡ

ψαλµῳδία τοῦ Θεοµητορικοῦ
ὕµνου «Ἄξιόν ἐστιν », ποὺ ἀκο-
λουθεῖ τὴν ἀνάγνωση τῶν «Χαιρε-
τισµῶν» τῆς Παναγίας. Ψάλλεται
ἀπὸ ὅλους µαζί τούς µοναχούς,
ποὺ συγκεντρώνονται γι’ αὐτὸ
µπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Θεοµήτο-
ρος. Τὸν ψάλλουν ἀσκεπεῖς, βγά-
ζοντας σὲ ἔνδειξη σεβασµοῦ καὶ
εὐλάβειας τοὺς καλογερικούς τους
σκούφους. Ἡ ψαλµῳδία τους ἀντη-
χεῖ εὐχάριστα στὸ ναό. Μᾶς συνε-
παίρνει. Τόσο, ποὺ ἀκολουθοῦµε κι
ἐµεῖς.

Στὸ τέλος τοῦ Ἀποδείπνου οἱ µο-

ναχοὶ προσέρχονται κι ἀσπάζονται
τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ τὸ χέρι
τοῦ ἡγουµένου, ζητώντας τὴν εὐλο-
γία του καὶ ἀποσύρονται ἥσυχα
ἀπὸ τὸ ναό. Τὴν πράξη τους µιµού-
µαστε καὶ οἱ λαϊκοὶ προσκυνητές.

Πρὶν ἐξέλθουµε ὅµως ἀπὸ τὴ Λι-
τή, ἐπισκεπτόµαστε τὸ παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ποὺ εἶναι
στὸ δεξιὸ µέρος της. Στὸ ἀριστερὸ
εἶναι τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων. Θαυµάζουµε στὸ πα-
ρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὶς
νωπογραφίες τοῦ Κατελάνου
Φράγκου (16ος αἰ.) Καταγόταν ἀπὸ
τὶς Θῆβες τῆς Βοιωτίας καὶ ἦταν
ὀπαδὸς τῆς Κρητικῆς Σχολῆς. Ἁγιο-
γράφησε τὸ παρεκκλήσι τὸ 1560.

Συνέχισε τὸ ἔργο τοῦ µεγάλου δα-
σκάλου τῆς Κρητικῆς Σχολῆς µονα-
χοῦ Θεοφάνη, ποὺ ἱστόρησε τὸ κα-
θολικό τῆς Λαύρας. Οἱ νωπογρα-
φίες του ἔχουν πολλὴ λεπτότητα
καὶ χάρη. Τὸ δείχνουν οἱ παραστά-
σεις τῆς Κοιµήσεως τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου, τῆς Σταύρωσης κ.ἄ.

Ἐντυπωσιάζουν οἱ λεπτὲς παρα-
στάσεις τῶν ἁγίων µὲ τὰ ἐξωτικὰ
ροῦχα, τὰ ζωντανά, λὲς καὶ θὰ σοῦ
µιλήσουν πρόσωπα, τὰ ἀµυγδα-
λωτὰ µάτια καὶ τὰ τονισµένα σὲ
σχῆµα σπαθιοῦ φρύδια. ∆είχνουν
ὅλα αὐτὰ τὴ χάρη τῆς τέχνης τοῦ
Κατελάνου. Τῆς µεταβυζαντινῆς
ἁγιογραφικῆς τέχνης.

Ἀσπαζόµαστε τὶς εἰκόνες τοῦ Ἁγί-
ου Νικολάου καὶ τῆς Λιτῆς, µὲ τε-
λευταία τὴ µεγάλη τῆς Παναγίας
Οἰκονόµισσας, µπροστὰ στὴν
ὁποία διαβάστηκαν πρὶν οἱ «Χαιρε-
τισµοὶ» τῆς Θεοτόκου καὶ περνᾶµε
στὸ ἀπέναντι, στὸ βορεινὸ τοῦ Κα-
θολικοῦ παρεκκλήσιο. Τὸ παρεκ-

κλήσι τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων, ὅπου εἶναι ὁ τάφος τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου, κτήτορος τοῦ µο-
ναστηριοῦ, ποὺ ἡ ζωή του ἦταν
ἕνας διαρκής ἀγώνας.

Ἀγωνίσθηκε ἀσκητικὰ στὸν
Ὄλυµπο τῆς Βιθυνίας ὑπὸ τὸν διά-
σηµο βυζαντινὸ λόγιο Μιχαὴλ Μα-
λεΐνο. Ἀγωνίσθηκε ἐπίσης, γιὰ νὰ
ἀνεγείρει τὸ µεγάλο κτηριακὸ συγ-
κρότηµα τῆς Λαύρας, τὸ πρῶτο τοῦ
Ἄθωνος. Καὶ νὰ ὁδηγήσει πνευµα-
τικὰ πλήθη µοναχῶν ὡς τὶς µέρες
µας.

∆έχθηκε µεγάλη πολεµικὴ ἀπὸ
τοὺς ἁγιορεῖτες τῆς ἐποχῆς του.
Τὸν θεώρησαν νεωτεριστή. Ὅτι
εἰσάγει νέα ἤθη στὸ Ὄρος. Παρόλα
αὐτὰ ἔδειξε πνευµατικὴ ἀνδρεία,
ἀνεξικακία καὶ συγχωρητικότητα
πρὸς ὅλους. Ἀγωνίσθηκε κατὰ τῶν
δαιµόνων καὶ κατετρόπωσε τὶς φά-
λαγγές τους, ὅπως ὡραῖα ψάλλει ὁ
ὑµνῳδός: «Καὶ κατετραυµάτισας
τῶν δαιµόνων τὰς φάλαγγας».

Μὲ ὅλα αὐτὰ εἵλκυσε τὴ χάρη τοῦ
Θεοῦ. Ἔφθασε ἀκόµη καὶ νὰ προ-
ίδει τὸ τέλος του. Τὴν ἔξοδό του
ἀπὸ αὐτὸ τὸ µάταιο κόσµο.

Ἀναλογιζόµαστε, ὅλα αὐτὰ
καθὼς βάζουµε µετάνοιες νὰ προσ-
κυνήσουµε τὸ χαριτόβρυτο τάφο
του, ποὺ µυρόβλυσε τὸ 1981.
Καθὼς γονατίζουµε νὰ προσκυνή-
σουµε, ἀντικρύζουµε µὲ δέος τὰ βα-
θουλώµατα ποὺ ὑπάρχουν στὴ
µαρµάρινη πέτρα, πάνω στὴν
ὁποία ἔκανε τὶς ἀµέτρητες γονυκλι-
σίες του.

Μὲ τὸ ἔντονο αὐτὸ αἴσθηµα δέ-
ους βγαίνουµε ἀπὸ τὸ ναό, ὅπου
περιεργαζόµαστε τὴν ὀνοµαστὴ
φιάλη (τοῦ 10ου αἰ.) µὲ τὰ θωράκια,
τὸ διπλανὸ τεράστιο κυπαρίσσι, τὸ
ὁποῖο φύτεψε ὁ Ἅγιος κατὰ τὴν πα-
ράδοση καὶ τὸ µεταλλικὸ καµπανα-
ριὸ µὲ τὶς πολλὲς καµπάνες, ποὺ ἡ
µελῳδία τους ἀντηχεῖ κάθε τόσο
στὶς γύρω λαγκαδιές, διακόπτοντας
τὴ βαθιὰ ἡσυχία τῆς ἐρήµου καὶ

τροµάζοντας τ’ ἀγρίµια. Ἰδίως τὰ
τσακάλια, ποὺ ξεφωνίζουν δυνατά,
ὥστε ἀκούγονται ὡς τὸ µοναστήρι.
Οἱ καµπάνες ρυθµίζουν τὴ ζωή τῶν
µοναχῶν. Αὐτὲς σηµατοδοτοῦν τὴν
ἔναρξη τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ λα-
τρευτικῶν συνάξεων, τὴν ἑτοιµασία
τοῦ φαγητοῦ στὴν Τράπεζα, τὶς
κοινὲς ἐργασίες (παγκοινιές), τὰ
ἀτυχῆ συµβάντα (πυρκαϊὲς κ.ἄ.).

Καθόµαστε στὸ στενόµακρο ἐπι-
τοίχιο ξύλινο κάθισµα (πεζούλι),
ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ σκάλα ἀνόδου
στὸ καµπαναριό, ἀπ’ ὅπου ἀπο-
λαµβάνουµε τὴ θέα του. Μετὰ τὸν
τοῖχο πίσω µας ἕνας στενόµακρος
διάδροµος ὁδηγεῖ στὸ κελλὶ τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου, τὸ ὁποῖο σήµερα
εἶναι παρεκκλήσι. Σ’ αὐτὸ γίνεται ἡ
κουρὰ τῶν µοναχῶν. Στ’ ἀριστερά
µας ἀπέναντι ἀπὸ τὶς καµπάνες,
προβάλλει ἐπιβλητικὸ τὸ ὑπέροχο
πέτρινο κτήριο τοῦ Συνοδικοῦ καὶ
πιὸ πέρα, µετὰ ἀπὸ ἕνα µικρὸ συν-
τριβάνι, βρίσκεται ἡ βιβλιοθήκη καὶ

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

«Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχου-
σιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν». (Ματθ.
ιδ´ 16).

1. Καὶ πάλι µᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ διαπι-
στώσουµε τὴν θέση τοῦ Εὐαγγελίου στὴν ἀντι-
µετώπιση τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν µας καὶ γενικό-
τερα τοῦ κοινωνικοῦ προβλήµατος. Σ' αὐτὸ βοη-
θεῖ ἡ διατροφὴ τῶν πεντακισχιλίων ἀπὸ τὸν
Χριστὸ στὴν ἔρηµο. Τὸ θαῦµα αὐτὸ παραδίδεται
ἀπὸ ὅλους τούς Εὐαγγελιστὲς (Ματθ. ιδ´ 14-22.
Μᾶρκ. στ´ 31-34. Λουκ. θ´ 10-17. Ἰω. στ´ 1-15).
Ὁ Ματθαῖος, µάλιστα, καὶ ὁ Μᾶρκος ἀναφέρουν
καὶ ἄλλο παρόµοιο θαῦµα µὲ διαφορετικὰ ἀριθ-

µητικὰ δεδοµένα (ἑπτὰ ἄρτοι, ὀλίγα ψάρια, τε-
τρακισχίλιοι ἄνδρες, περίσσευµα ἑπτὰ σπυρί-
δων). Πρόκειται ὅµως κατὰ τοὺς ἑρµηνευτὲς γιὰ
ἄλλη περίπτωση θαυµατουργικῆς διατροφῆς
τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν Χριστό, γεγονὸς ποὺ δὲν πρέ-
πει νὰ ἀγνοηθεῖ στὴν ἀνάπτυξη τῶν παρακάτω
σκέψεών µας.

Πολλοί, ξεκινώντας βασικὰ ἀπὸ τὴν διήγηση

τοῦ Ἰωάννου καὶ τὴν ἀκολουθοῦσα ἐκεῖ διακήρυ-
ξη ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι «ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς» (στ'
35), βλέπουν βασικὰ στὰ θαύµατα αὐτὰ ἕνα
νόηµα ἐκκλησιολογικὸ καὶ εὐχαριστιακό. Προτυ-
πώνεται κατ' αὐτοὺς ἡ εὐχαριστιακὴ πράξη τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἡγετικὴ θέση τῶν µαθητῶν µέ-

σα στὴν Ἐκκλησία κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστη-
ρίου. Μὲ τὰ θαύµατα αὐτὰ ἡ ἀποστολικὴ Ἐκκλη-
σία ἑρµηνεύει τὸ Μυστήριο τῆς «κλάσεως τοῦ
ἄρτου». Μιὰ τέτοια θέση τονίζεται σήµερα ἰδιαί-
τερα στὴ ∆ύση, ὅσο καὶ ἂν βρίσκει ἔρεισµα καὶ
στὴν πατερικὴ (ἀναγωγικὴ) ἑρµηνεία καὶ στὴν

ὀρθόδοξη ἁγιογραφία. Πιστεύουµε ὅµως πώς
µιὰ τέτοια ἑρµηνεία τοῦ θαύµατος, τουλάχιστον,
ὅπως τὸ διηγοῦνται οἱ συνοπτικοί, παραθεωρεῖ
τὴν κοινωνική του διάσταση, ποὺ εἶναι ἐξ ἴσου
πτυχὴ τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ λησµο-
νηµένη (ἢ λιγότερο προσεγµένη) διάστασή της!

2. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν διατροφὴ
τοῦ ὄχλου, ποὺ ἄκουγε τὸν λόγο του, δείχνει τὸ

ἐνδιαφέρον του καὶ γιὰ τὰ βιοτικὰ προβλήµατα
τοῦ ἀνθρώπου. ∆ὲν θὰ ἐπαναλάβουµε τὴν χρι-
στολογικὴ θεµελίωση τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ,
στὴ διπλὴ δηλαδὴ φύση τοῦ Θεανθρώπου, γιατί
εἶναι γνωστή. Τότε µόνο θὰ εἴχαµε τὸ δικαίωµα νὰ
δεχθοῦµε µόνη τὴν εὐχαριστιακὴ ἑρµηνεία, ἂν δὲν
ἐπρόκειτο γιὰ γεγονός, ἀλλὰ γιὰ παραβολή. Καὶ
τότε βέβαια πάλι, ὄχι ἀπόλυτα! Ὄχι µία, ἀλλὰ ἐπα-
νειληµµένα κατὰ τὰ Εὐαγγέλια, ὁ Χριστὸς φροντί-
ζει ὁ ἴδιος γιὰ τὴν θεραπεία καὶ τῶν ὑλικῶν
ἀναγκῶν τοῦ κόσµου. Ἔτσι κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ
κατηγορήσει τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὰ

Λησμονημένη ἢ λιγότερο προσεγμένη διάσταση;

ΤO ΠΟΛIΤΕΥΜΑ ΤΗΣ OΡΘΟΔΟΞIAΣ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου ∆. Μεταλληνοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.



τὸ Σκευοφυλάκιο τοῦ µοναστηριοῦ.
Ἀκριβῶς πίσω τους ἐκτελοῦνται
ἐργασίες οἰκοδόµησης τῶν νέων
ἀντίστοιχων σύγχρονων οἰκοδοµη-
µάτων, στὰ ὁποῖα θὰ στεγασθοῦν
τὰ χειρόγραφα, οἱ κώδικες καὶ ὅλα
τὰ κειµήλια τοῦ µοναστηριοῦ, ποὺ
διασώθηκαν ὡς τὶς µέρες µας ἀπὸ
τοὺς µοναχούς. Εἶναι πραγµατικὰ
ἀνυπολόγιστη ἡ προσφορά τους
στὸ ἔθνος καὶ στὸν πολιτισµό. Ἂν
δὲν τὰ ἔσῳζαν, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνα-
τρέχουµε στὴν Ἀραβικὴ καὶ σὲ
ὅποια ἄλλη παράδοση, γιὰ νὰ γνω-
ρίσουµε τὸν Ἀριστοτέλη καὶ τοὺς
λοιποὺς ἀρχαίους σοφούς. Πολύτι-
µα κειµήλια φυλάσσονται στὸ
Σκευοφυλάκιο τῆς Μεγίστης Λαύ-
ρας, ὅπως γιὰ παράδειγµα ὁ σάκ-
κος καὶ ἡ µίτρα τοῦ βυζαντινοῦ
αὐτοκράτορα Νικηφόρου Φωκᾶ, τὸ
Εὐαγγέλιό του, ποὺ πρόσφερε στὸ
µοναστήρι καὶ ἄλλα.

Τὸ σκοτάδι ἀρχίζει ν’ ἁπλώνει
σιγὰ-σιγὰ τὸ βαρύ του πέπλο. Θὰ
θέλαµε ν’ ἀποσυρθοῦµε τώρα στὰ
δωµάτιά µας γιὰ ὕπνο. Ἡ πληρο-

φορία ὅµως ὅτι στὴν ἀπέναντι ἀπὸ
τὸ Ἀρχονταρίκι ἐκκλησία τῆς Πανα-
γίας Κουκουζέλισσας, τελεῖται ἡ
Παράκληση στὴ Θεοτόκο, µᾶς ὠθεῖ
νὰ µεταβοῦµε ἐκεῖ πρὸς παρακο-
λούθησή της.

Εἰσερχόµενοι στὸ ναό, εἴµαστε
σὲ µία ἥσυχη, κατανυκτικὴ ἀτµό-
σφαιρα, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ ἱλαρὸ
φῶς τῶν καντηλιῶν καὶ τῶν κε-
ριῶν. Αὐτὰ φωτίζουν τὴν παλαιότα-
τη θαυµατουργὴ εἰκόνα τῆς Θεοµή-
τορος, µπροστὰ στὴν ὁποία αἰσθα-
νόµαστε δέος. ∆ίπλα της εἶναι ὁ
ἱεροµόναχος π. Μιχαήλ. ∆ύο µονα-
χοὶ ἐκτελοῦν χρέη ἱεροψαλτῶν.
Προσκυνητὲς γράφουν ὀνόµατα
γιὰ µνηµόνευση. Ἄλλοι ἀνάβουν
κεριὰ καὶ παίρνουν θέση στὸ ναὸ
ὄρθιοι. Τὰ στασίδια εἶναι ὅλα κατει-
ληµµένα. Ἀνάβουµε καὶ µεῖς κεριὰ
καὶ καταλαµβάνουµε θέση ὄρθιοι
στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ. Καὶ ὅταν ὁ
ἱερέας µεταβαίνει στὸ ἱερό, βρί-
σκουµε τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνή-
σουµε τὴν θαυµατουργὴ τεράστια
παµπάλαια εἰκόνα τῆς Θεοµήτορος
µὲ τὴ θλιµµένη ὄψη. Βλέποντάς την

τὴ στιγµή, ποὺ ψάλλεται τὸ τροπά-
ριο «Πάντων θλιβοµένων ἡ χα-
ρά » ἀναριγοῦµε κι αὐθόρµητα κι-
νούµαστε σὲ ἐπίκληση τῆς βοήθει-
άς της. Τὴ στιγµὴ αὐτὴ ἔρχεται στὸ
νοῦ ἡ προφορικὴ προτροπὴ τοῦ
µακαριστοῦ µοναχοῦ Θεοκλήτου
∆ιονυσιάτου: «Στὴ Μητερούλα. Στὴ
Μητέρα» ∆ηλαδὴ στὴν Παναγία
ἐναπόθεσε τὸν πόνο σου καὶ τὴν
ἐλπίδα. Αὐτὴ µᾶς καταλαβαίνει,
ἐξηγοῦσε, καλύτερα ἀπ’ τὸν καθέ-
να. Αὐτὴ µεσιτεύει διαρκῶς στὸν
Υἱὸ καὶ Θεό της γιά µᾶς. Γιὰ ὅλο τὸν
κόσµο. Εἶναι ἡ µεσίτριά µας. Ἄρι-
στα ἀποδίδει τὴν ἀλήθεια αὐτὴ ὁ
ὑµνῳδὸς ψάλλοντας: «Καὶ σὲ Με-
σίτριαν ἔχω πρὸς τὸν φιλάνθρω-
πον Θεόν ».

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἀναχω-
ροῦµε ἀπὸ τὸ ναό, σὰν τελειώνει ἡ
παράκληση, κι ὁδεύουµε στὸ
ἀρχονταρίκι, στὸ παρεκκλήσιο τοῦ
ὁποίου ὁ ἱεροµόναχος ἀρχοντάρης
τελεῖ τὸ µυστήριο τῆς ἐξοµολογήσε-
ως. Καί, σὰν τελειώνει ἡ ἐξοµολό-
γηση, ἀποσυρόµαστε στὰ δωµάτιά
µας γιὰ ὕπνο.

Σελὶς 2α 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ἡ ἐθνική µας ἀνατοµία ἀπὸ τὸν στρατηγὸν Μακρυγιάννην

Εἰς τό Ἅγιον Ὄρος

Ἔτος ΛΓ´, Ἀριθμ. 28/24 Ἰουλίου 2015
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ «Θεόκλητος
Βίμπος (1832 - 1903). Ἀρχιεπίσκο-
πος Μαντινείας καὶ Κυνουρίας.
Καθηγητὴς Παλαιᾶς Διαθήκης
τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου.
Ἐκδόσεις ΕΝΝΟΙΑ Σχ. 24x17 σ.σ.
300.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Μηνιαῖο Περιο-
δικὸ Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας.
Ἔκδοση Χριστιανικῆς Στέγης Κα-
λαμάτας. Μάρτ., Ἀπρίλ., Μάϊος,
Ἰούν. – Ἰούλ. 2015. Καλαμάτα.

Ο ΣΩΤΗΡ, Δεκαπενθήμερο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ περιοδικό,
ὄργανο ὁμωνύμου Ἀδελφότητος
Θεολόγων. Ἀπρίλ.– Μάϊος, Ἰούν.,
Ἰούλ. 2015. Ἀθῆναι.

Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ.
Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2015. Ἀθῆναι.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ-
ΚΗ ΦΩΝΗ, Ἔκδοση Ἱ. Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος. Ἰαν. –
Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015.
Λαμία.

ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΟΥ,
Διμηνιαῖον δελτίον ἐπικοινωνίας
μελῶν καὶ φίλων τοῦ συλλόγου
«Φίλοι τῶν ἀναπήρων». Ἰαν. –
Μάρτ., Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2015. Χο-
λαργός.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΙΑΣ, Διμηνιαῖον ὄργανον Γ.Ο.Χ.
Ἰαν. 2015. Ἀθῆναι.

ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ, Τριμηνιαῖον πε-
ριοδικόν, ἔκδοσις Συλλόγου
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ὁ
«Πρωτόκλητος». 4η τριμηνία
2014. Πάτρα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, Τριμη-
νιαῖον περιοδικὸν ἱστορικοῦ, πολι-
τιστικοῦ, οἰκολογικοῦ καὶ κοινω-
νικοῦ περιεχομένου.Ὀκτ. – Δεκ.
2014. Ἰαν. – Μάρτ., Ἀπρίλ. –
Μάϊος – Ἰούν. 2015.

Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαµπος Κουστένης, «ΑΠΟΣΤΑ-
ΓΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΝΙΑΣ», ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΑΘΗ-
ΝΑ 2015, σελ. 259.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση «Ἀπόσταγμα
Ἱερατικῆς Διακονίας» τῶν Ἐκδό-
σεων Σπηλιώτη εἶναι τό δεύτερο πό-
νημα τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Χα-
ραλάμπους Κουστένη καί ἀφορμή
γιά τήν συγγραφή του ἀποτέλεσε ἡ
πολύχρονη πεῖρα του ὡς πνευματι-
κοῦ, ὅπως ἀναφέρει καί ὁ ἴδιος. Ὁ
πατήρ Χαράλαμπος Κουστένης δια-
κονεῖ στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου Γκύζη τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν καί εἶναι ἱερέας καί
πνευματικός στήν Ἱερά Μονή Κερ-
νίτσης, Βυτίνας. Τό βιβλίο περιλαμ-
βάνει ὀκτώ ξεχωριστά κείμενα, ἕξι
θεολογικοῦ περιεχομένου: περί ζή-
λιας – φθόνου - βασκανίας, μετα-
νοίας - ἐξομολόγησης, προσευχῆς,
ταπεινοφροσύνης, ὑπακοῆς καί διά-
κρισης καί δύο πού ἀναφέρονται σέ
κοινωνικά θέματα: Ἀφιερωμένο
στήν ἡρωίδα μάνα, Σεβασμό στούς
γονεῖς, Τά ἔνδοξα γηρατειά. Τά κεί-
μενα εἶναι γραμμένα μέ ἁπλότητα
καί γλαφυρότητα, ὅπου καταφέρνει
ὁ συγγραφέας νά καταθέση μέσα σέ
αὐτά τήν γνώση του, ἀλλά πρό πάν-
των τήν μεγάλη πεῖρα του ὡς πνευ-
ματικοῦ, ἔτσι ὥστε νά ὁδηγήση τόν
ἀναγνώστη στήν αὐτοκριτική, στόν
προβληματισμό καί στήν μετάνοια.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μονεμβασίας
καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος στό προ-
λογικό του σημείωμα σχετικά ἀνα-
φέρει «Ὁ σεβαστός μας π. Χαρά-
λαμπος ἀπό τά κείμενά του ἀναδει-
κνύεται ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς καί ἰδανικός ἰατρός πού προσ-
φέρει στόν πονεμένο καί πληγωμέ-
νο, ἀλλά καί ἀπογοητευμένο σύγ-

χρονο ἄνθρωπο τό φάρμακο τῆς “ἐν
Χριστῷ ἐλπίδας”». Στό κεφάλαιο
“Σέ ποιούς δίδεται τό χάρισμα τῆς
διακρίσεως” ἀναφέρεται «Ὅσο κα-
θαρίζεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν ρύ-
πον τῶν παθῶν, τόσο ἡ συνήδεισή
του φωτίζεται∙ καί ὅσο φωτίζεται,
τόσο τελειοποιεῖται ἡ διάκρισις∙ καί
ὅσο τελειοποιεῖται ἡ διάκρισις, τόσο
πιό ἀποτελεσματικός καί καρποφό-
ρος γίνεται ὁ ἀγώνας μας κατά τῶν
παθῶν. Γιά νά κατορθώσει ὅμως ὁ
ἄνθρωπος ὅλα αὐτά πρέπει νά γυ-
μνώσει τόν νοῦ του ἀπό τό δικό του
θέλημα καί τήν δική του γνώμη καί
νά καταφεύγει πάντοτε στόν Κύριο,
γιά νά τοῦ δίνει τίς λύσεις σέ κάθε
περίσταση».

Γ.Κ.Τ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΦΑΥΛΟΙ καὶ ἀνάξιοι πολιτικοί µας κατάντησαν
τὴν Πατρίδας µας περίγελω τῆς ἀνθρωπότητας. Κα-
τάντησαν τὴν Ἑλλάδα «παλιοψάθα», ὅπως εἶχε πεῖ ὁ
ἀείµνηστος Στρατηγὸς Μακρυγιάννης. Ὁ σοφὸς καὶ
ὀξυδερκὴς ἐκεῖνος ἄνδρας εἶχε τὸ χάρισµα νὰ ἀνατέ-
µνει µὲ ἀκρίβεια τὴν ἐθνική µας κακοδαιµονία στὰ
χρόνια του. Ὅµως αὐτὴ ἐπαναλαµβάνεται ὡς τὰ σή-
µερα. Τὰ λόγια του εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρα: «Ἂν µᾶς
ἔλεγε κανένας αὐτείνη τὴν λευτεριὰ ὁπού θὰ γευόµα-
στε, θὰ περικαλούσαµε τὸν Θεὸν νὰ µᾶς ἀφήση εἰς
τοὺς Τούρκους ἄλλα τόσα χρόνια, ὅσο νὰ γνωρίσουν
οἱ ἄνθρωποι τί θὰ εἰπῆ πατρίδα, τί θὰ εἰπῆ θρησκεία,
τί θὰ εἰπῆ φιλοτιµία, ἀρετὴ καὶ τιµιότη. Αὐτὰ λείπουν
ἀπ᾿ ὅλους ἐµᾶς, στρατιωτικοὺς καὶ πολιτικούς. Τῆς
προσόδες τῆς πατρίδας τῆς κλέβοµεν, ἀπὸ ὑποστα-
τικὰ δὲν τῆς ἀφήσαµεν τίποτας, σὲ πηρεσίαν νὰ
µποῦµεν, ἕνα βάνοµεν εἰς τὸ ταµεῖον, δέκα κλέβοµεν.

Ἀγοράζοµεν προσόδες, τῆς τρῶµεν ὅλες. Χρωστοῦν
εἰς τὸ Ταµεῖον δεκοχτὼ κατοµµύρια ὁ ἕνας κι ὁ ἄλλος
[Q] Τέτοιοι µπαίνουν εἰς τὰ πράµατα καὶ τέτοιους συν-
τρόφους βάνουν. ∆ύσκολο εἶναι ὁ τίµιος ἄνθρωπος
νὰ κάνη τὰ χρέη του πατριωτικῶς. Οἱ ἀγωνισταὶ οἱ πε-
ρισσότεροι καὶ οἱ χῆρες κι ἀρφανὰ δυστυχοῦν. Πολυ-
τέλεια καὶ φαντασία – γεµίσαµεν πλῆθος πιανοφόρτια
καὶ κιθάρες. Οἱ δανεισταὶ µᾶς ζητοῦν τὰ χρήµατά τους,
λεπτὸ δὲν τοὺς δίνοµεν ἀπὸ – κάνουν ἐπέβασιν εἰς τὰ
πράµατά µας. Καὶ ποτὲς δὲν βρίσκοµεν ἴσιον δρόµον.
Πῶς θὰ σωθοῦµεν ἐµεῖς µ’ αὐτὰ καὶ νὰ σκηµατι-
στοῦµεν εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ κόσµου ὡς ἄνθρωποι;
Ὁ Θεὸς ἂς κάµη τὸ ἔλεός του νὰ µᾶς γλυτώση ἀπὸ
τὸν µεγάλον γκρεµνὸν ὁπού τρέχοµεν νὰ τζακι-
στοῦµεν»! Αὐτὴ ἦταν ἡ Ἑλλάδα πρὶν διακόσια χρόνια,
αὐτὴ παραµένει ὁλόϊδια ὡς τὰ σήµερα! Ὅπως τὴν πε-
ριέγραψε ὁ ἀείµνηστος Στρατηγός!

Οἱ ἀγγλικανοὶ
«σφάζονται»
διὰ τὴν καθιέρωσιν
τῆς ὁµοφυλοφιλίας!

ΟΤΑΝ αὐτὰ γίνονται στὸν παπι-
σµό, στὸ ἀπόπαιδό του, τὸν ἀγγλικα-
νισµὸ τὰ πράγµατα εἶναι χειρότερα.
«Σφάζονται» οἱ «ἐπίσκοποί» του γιὰ
τὴν ὁµοφυλοφιλία! ∆εῖτε ἕνα ἀπό-
σπασµα ἀπὸ µελέτη τοῦ ἀγωνιστῆ
θεολόγου κ. Β. Χαραλάµπους: «Ἡ
Ἀγγλικανικὴ “ἐκκλησία” ἀντιµετωπίζει
σοβαρὸ πρόβληµα διχασµοῦ, µετὰ
τὴν ἀποδοχὴ τοῦ γάµου τῶν ὁµοφυ-
λοφίλων. Ἤδη ἡ “ἀκολουθία” τοῦ γά-
µου τῶν ὁµοφυλοφίλων ποὺ συνέτα-
ξαν, βρίσκει σοβαρὲς ἀντιδράσεις καὶ
δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν δέχον-
ται νὰ ἐνταχθεῖ στὶς ἐπίσηµες τελετές
των. Χαρακτηριστική ἦταν ἡ ἀντίδρα-
ση τοῦ Ἀγγλικανοῦ “ἐπισκόπου” Mi-
chael Nazir-Ali. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπα-
ράδεκτη στάση τῶν δύο Ἀγγλικανῶν
“ἀρχιεπισκόπων” Καντέρµπουρυ καὶ
Νέας Ὑόρκης John Sentamu, στὸ
θέµα τῶν ὁµοφυλοφίλων. Ἡ πρότα-
ση τοῦ “ἀρχιεπισκόπου” Καντέρµ-
πουρυ, γιὰ ἕνα «σύστηµα ἐπι-
λογῶν», ὅπου κάποιος µπορεῖ νὰ
ἐπιτελεῖ “γάµο” ὁµοφυλοφίλων ἢ ὄχι,
ἔχει προκαλέσει πολλὲς ἀντιδράσεις.
Νὰ ἀναφέροµε τὴ “χειροτονία” ὁµο-
φυλοφίλων Ἀγγλικανῶν “ἐπισκό-
πων” καὶ “ἱερέων”; Νὰ ἀναφέροµε τὸ
ἀνίερο καὶ βλάσφηµο “γάµο” αἱρε-
τικῶν Ἀγγλικανῶν “ἱερωµένων”. Ἡ
χαρακτηριστικὴ περίπτωση τοῦ αἱρε-
τικοῦ Ἀγγλικανοῦ “ἐπισκόπου” Gene
Robinson, ποὺ ἔκανε πολιτικὸ “γάµο”
µὲ ἄνδρα»! Ἡ Θεία Χάρις συνοδεύε-
ται ἀπὸ τὴν σώζουσα ἀλήθεια.
Ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια δὲν
ὑπάρχει καὶ ἡ Θεία Χάρις. Καὶ ὅπου
δὲν ὑπάρχει ἡ Θεία Χάρις βασιλεύει
ἡ πλάνη καὶ κυριαρχεῖ ἡ ἁµαρτία.
Αὐτὸ συµβαίνει καὶ στὶς αἱρετικὲς
«ἐκκλησίες» καὶ ἐν προκειµένῳ στὸν
ἀγγλικανισµό! Ἁπλὰ καὶ κατανοητὰ
πράγµατα!

Σύγχρονα
δαιµονικὰ θαύµατα!

ΕΡΩΤΗΜΑ: Ὁ διάβολος κάνει
θαύµατα; Ἀπάντηση: Ναί! Ἀπόδειξη
ἡ παρακάτω ἀπίστευτη εἴδηση ἀπὸ
τὴν δαιµονοθρησκεία τοῦ Βουδι-
σµοῦ: «Οἱ βουδιστὲς µοναχοὶ στὴν
ἐπαρχία Nong Bua Lamphu στὴν
Ταϊλάνδη εἰδικεύονται στὸν διαλο-
γισµὸ κάτω ἀπὸ ἐξαιρετικὰ ἀντίξοες
συνθῆκες. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς τελετὲς
προβλέπει διαλογισµὸ σὲ στάση λω-
τοῦ µέσα σὲ καζάνι, ποὺ εἶναι γεµάτο
µὲ καυτὸ λάδι, ἐνῷ ἀπὸ κάτω ἡ φω-
τιὰ συνεχίζει νὰ καίει. Σύµφωνα µὲ
τοὺς µοναχοὺς ἡ διαδικασία αὐτὴ
ἀποδεικνύει τὴν δύναµη καὶ τὴν ἀπο-
φασιστικότητα. Στὸ τέλος τῆς τελετῆς
οἱ πιστοὶ µποροῦν νὰ ἀγοράσουν λά-
δι ἀπὸ αὐτὸ ποὺ χρησιµοποιήθηκε
στὴν τελετὴ» (Ἱστολ. www.views.gr)!
Ὁ διάβολος ἔχει δυστυχῶς τὴ δύνα-
µη νὰ κάνει «σηµεῖα καὶ τέρατα»,
ὥστε νὰ πλανᾶ τοὺς ὀλιγόπιστους
καὶ τοὺς ἀφελεῖς, ὥστε νὰ τοὺς ἀπο-
µακρύνει ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἐν
προκειµένῳ οἱ βουδιστὲς «µοναχοί»,
µιᾶς ἀπὸ τὶς πλέον δαιµονικὲς θρη-
σκεῖες, «κάνουν θαύµατα», τὰ ὁποῖα
φροντίζουν κάποιοι νὰ τὰ διαφηµί-
ζουν δεόντως, γιὰ νὰ πείσουν ὅτι δὲν
ἔχει τὴν ἀποκλειστικότητα µόνο ὁ
Χριστιανισµὸς νὰ θαυµατουργεῖ,
ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλες θρησκεῖες! Νὰ πεί-
σουν ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι
καλὲς καὶ πὼς ὅλες λατρεύουν τὸν
ἴδιο Θεὸ µὲ διαφορετικὸ τρόπο! Ἂς
µὴ ξεχνᾶµε πὼς ὁ Βουδισµὸς εἶναι
σήµερα ἡ κύρια «δεξαµενὴ» τροφο-
δότησης τοῦ ἀποκρυφισµοῦ τῆς
«Νέας Ἐποχῆς» καὶ ἡ θρησκεία ἐκεί-
νη ποὺ ἔχει µεγάλη «πέραση» στὸν
δυτικὸ κόσµο, ὅπως καὶ στὴν Χώρα
µας, ὅπου φυτρώνουν «σὰν τὰ µανι-
τάρια» τὰ «κέντρα βουδιστικῶν
σπουδῶν»!

Ὁ κ. Φραγκίσκος ζητεῖ
«καλὲς δονήσεις»,
ἀντὶ διὰ προσευχὴν
ἀπὸ τοὺς ἀπίστους!

Ο ΒΟΥ∆ΙΣΜΟΣ, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα
ἀνατολικὰ θρησκεύµατα εἶναι, ὅπως
ἀναφέραµε, ἡ ἀκένωτη πηγὴ τροφο-
δότησης τοῦ σύγχρονου παγκόσµι-
ου ἀποκρυφιστικοῦ φαινοµένου, τοῦ
ἀποκρυφισµοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
∆ιδάσκουν ὅτι ὁ κόσµος «κολυµπά-
ει» σὲ ἕνα «ὠκεανὸ ἐνέργειας», ἡ
ὁποία καθορίζει τὴν «ὑγεία καὶ
εὐεξία» τοῦ ἀνθρώπου, ἀνάλογα µὲ
τὴν «ροή» της στὸ κάθε ἄτοµο. Κα-
θοριστικῆς σηµασίας γιὰ τοὺς ἀπο-
κρυφιστὲς εἶναι καὶ οἱ «ὁµαλὲς δονή-
σεις» στὸν καθένα, ποὺ στέλνει «ἡ
παγκόσµια συµπαντικὴ ἐνέργεια», ὁ
ἀπρόσωπος «θεὸς» τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». ∆ιαβάσαµε ἕνα δηµοσίευ-

µα καὶ δὲν πιστεύαµε στὰ µάτια µας:
µεταξὺ τῶν θιασωτῶν τῶν «ὁµαλῶν
δονήσεων» εἶναι καὶ ὁ πάπας Φραγ-
κίσκος! ∆εῖτε καὶ φρίξτε: «Ὁ Πάπας
Φραγκίσκος ζήτησε ἀπὸ τοὺς δηµο-
σιογράφους ποὺ δὲν προσεύχονται

τουλάχιστον νὰ τοῦ στείλουν “καλὲς
δονήσεις” (“Good Vibrations”). Ὁ
Φραγκίσκος συνηθίζει νὰ ζητᾶ ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους νὰ προσεύχονται
γι’ αὐτόν, ἀλλὰ ἄλλαξε τὸ αἴτηµά του
καθὼς ἔφευγε ἀπὸ µία συνάντηση
µὲ τὴν πρόεδρο τῆς Ἀργεντινῆς Κρι-
στίνα Φερνάντες ντὲ Κίρχνερ τὴν Κυ-
ριακή. Γύρισε στοὺς δηµοσιογρά-
φους καὶ εἶπε “ἀστειευόµενος” στὰ
ἱσπανικά: “Προσευχηθεῖτε γιὰ µένα,
καὶ ἂν κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς δὲν µπο-
ρεῖτε νὰ προσευχηθεῖτε ἐπειδὴ δὲν
εἶστε πιστοί, νὰ µοῦ στείλετε καλὲς
δονήσεις”» (Ἱστολ. redskywarning.
blogspot. gr)! Ἰδοὺ µία ἀκόµη ἀπόδει-
ξη ὅτι ὁ θλιβερὸς «ἀλάθητος» καὶ
«πρῶτος» τῆς «καθολικῆς ἐκκλη-
σίας», προωθεῖ τὸ πανθρησκειακὸ
ὅραµα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἀκόµη
καὶ µὲ τὰ «ἀστειάκια» του, τὰ ὁποῖα
βεβαίως δὲν εἶναι καθόλου ἀστεῖα!
Ξέρει αὐτὸς πολὺ καλὰ τί κάνει!

Ἀπίστευτοι βλασφηµίαι
ἀπὸ ἀνώτατον
παπικὸν «ἐπίσκοπον»!

∆ΙΑΒΑΣΤΕ τὸ παρακάτω δηµοσί-
ευµα, βάλτε τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ
ἀπαντῆστε: Εἶναι ὁ παπισµὸς
Ἐκκλησία, ὅπως τὴ θέλουν οἱ «δικοί»
µας οἰκουµενιστές; «Τὶς ἀπόψεις του
γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κολοµβίας µὲ τὴν ὁµοφυλο-
φιλικὴ κοινότητα προσπάθησε νὰ
ἐξηγήσει ὁ ἐπίσκοπος Χουὰν Βισέντε
Κόρδοβα, χρησιµοποιώντας «προ-
χωρηµένο» λεξιλόγιο καὶ παραδεί-
γµατα. Τελικὰ ὅµως κατάφερε νὰ
ἐνοχλήσει (ἂν ὄχι ἐξοργίσει) τοὺς
πάντες. Γιὰ τὴν ἱστορία ὁ ἐπίσκοπος
Βισέντε Κόρδοβα ἦταν γενικὸς γραµ-
µατέας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
τῆς χώρας. Μιλώντας σὲ ἐκδήλωση
τοῦ Πανεπιστηµίου τῶν Ἄνδεων, ὁ
ἐπίσκοπος ξεκαθάρισε ὅτι δὲν εἶναι
ἁµαρτία ἡ ἀγάπη µεταξὺ τῶν ὁµόφυ-

λων ζευγαριῶν. Ἀναρωτήθηκε µάλι-
στα: µποροῦµε νὰ εἴµαστε σίγουροι
ὅτι κάποιοι ἀπὸ τοὺς µαθητὲς τοῦ
Ἰησοῦ δὲν ἦταν γκέϊ; Ἢ ὅτι ἡ Μαρία ἡ
Μαγδαληνὴ δὲν ἦταν λεσβία; Ἡ λέξη
βέβαια ποὺ χρησιµοποίησε γιὰ τοὺς
«γκέϊ» µαθητὲς ἦταν mariconcito, µία
ὑποτιµητικὴ ἔκφραση γιὰ τοὺς γκέϊ.
Πάντως γιὰ τὴν Μαρία τὴν Μαγδα-
ληνὴ ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι
µᾶλλον δὲν ἦταν λεσβία, «καθὼς πέ-
ρασαν πολλοὶ ἀπὸ τὰ πόδια της»
(Ἱστολ. ekklisiaonline.gr)! Ἐὰν ἦταν
Ἐκκλησία ὁ παπισµὸς ὁ δαιµονικὸς
αὐτὸς «ἐπίσκοπός» της καὶ «Γενικὸς
Γραµµατέας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κολοµβίας» θὰ ἔπρεπε νὰ
καθαιρεθεῖ πάραυτα γιὰ τὶς πρωτο-
φανεῖς βλασφηµίες του! Ἀλλὰ ἐπειδὴ
δὲν εἶναι Ἐκκλησία τὸν διατηρεῖ
στοὺς ἁµαρτωλοὺς «κόλπους» του
καὶ (νὰ τὸ θυµᾶστε) θὰ τοῦ δώσει καὶ
προαγωγή!

Ἡ τηλεόρασις,
τὸ ποδόσφαιρον
καὶ οἱ πίτσες τοῦ Πάπα!

ΒΑΛΘΗΚΕ νὰ µᾶς τρελλάνει ὁ
«ἀλάθητος» µὲ τὶς «τρελλὲς» δηλώ-
σεις του κάθε λίγο καὶ λιγάκι! Αὐτὴ τὴ
φορά ἔκαµε µία «συνταρακτικὴ ἀπο-
κάλυψη»: ὅτι δὲν βλέπει τηλεόραση.
Καὶ ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ τὸ ὑποσχέ-
θηκε στὴν Q Παναγία! ∆εῖτε τὴν
σπαραχτικὴ εἴδηση: «Ἀπὸ τὸν Ἰούλιο
τοῦ 1990 ἀποφεύγει τὸν «πειρασµὸ»
τῆς τηλεόρασης ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος, ὅπως ἀποκάλυψε ἡ Indepen-
dent. Ὁ Ποντίφικας δήλωσε ὅτι ἀπέ-
χει ἀπὸ τὸ νὰ παρακολουθεῖ τηλεό-
ραση µετὰ τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδω-
σε στὴν Παναγία. “∆εν ἔχω παρακο-
λουθήσει τηλεόραση ἀπὸ τὸ 1990.
Εἶναι µία ὑπόσχεση στὴν Παναγία τὴ
νύχτα τῆς 15ης Ἰουλίου τοῦ 1990.
Εἶπα στὸν ἑαυτό µου: ∆ὲν εἶναι γιὰ
µένα”». Μπορεῖ νὰ µὴ βλέπει τηλεό-
ραση, ἀλλὰ «εἶναι µεγάλος θαυ-
µαστὴς τοῦ ποδοσφαίρου. Ἂν καὶ ἡ
ἀγαπηµένη του ὁµάδα San Lorenzo
δὲν τὰ πάει καλὰ στὸ πρωτάθληµα
τῆς Ἀργεντινῆς, ὁ ἴδιος παραδέχτηκε
ὅτι “ἡ Ἑλβετικὴ Φρουρὰ µὲ ἐνηµερώ-
νει κάθε ἑβδοµάδα γιὰ τὰ ἀποτελέ-
σµατα καὶ τὴν θέση κατάταξης στὸν
πίνακα τοῦ πρωταθλήµατος”! Ἐπί-
σης, στὴ συνέντευξή του, µίλησε γιὰ
τὸν µεγάλο φόρτο ἐργασίας του,
καθὼς καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τό-
τε ποὺ ἔγινε Ποντίφικας εἶναι ἀδύνα-
το νὰ βγεῖ ἔξω, γιὰ νὰ φάει µία πίτσα,
ποὺ εἶναι ἡ ἀδυναµία του. “Τὸ νὰ πα-
ραγγείλεις στὸ σπίτι δὲν εἶναι τὸ ἴδιο.
Τὸ ὡραῖο εἶναι νὰ πᾶς στὴν πιτσαρία
γιὰ νὰ τὴ φᾶς”» (Ἱστολ. Τὰ Νέα)!

Ἐθυσίασε
τὴν γλῶσσαν του
εἰς τὸ «θεόν» Σίβαν!

∆ΕΙΤΕ πῶς ὁ διάβολος καταστρέ-
φει τὰ θύµατά του, µέσῳ τῶν διαφό-
ρων θρησκειῶν: «Ὁ 17χρονος Lal-
mohan Soren βρισκόταν στὸ ναὸ
Mahedevgarha στὴν περιοχὴ Du-
gda τῆς πολιτείας Τζαρκὰντ τῆς
Ἰνδίας, ὅταν κάποιοι ἀπὸ τοὺς προσ-
κυνητές, ποὺ παρευρίσκονταν γιὰ
τὴν πρωινὴ προσευχὴ εἶδαν κηλῖδες
αἵµατος στὸ πάτωµα. Ἕνα κοµµάτι
ἀπὸ τὴ γλώσσα τοῦ νεαροῦ βρισκό-
ταν µέσα σὲ ἕνα µπὸλ ἀνάµεσα στὰ
πόδια του µὲ ἕνα σηµείωµα ποὺ
ἔγραφε τὸ ἑξῆς: «Ἔκοψα τὴ γλώσσα
µου καὶ τὴν πρόσφερα στὸ θεὸ Σίβα.
Σᾶς παρακαλῶ νὰ µὴ µὲ πετάξετε
ἔξω ἀπὸ τὸ ναό. Θέλω ἁπλὰ νὰ κα-
θίσω ἐδῶ, στὰ πόδια τοῦ Θεοῦ». Οἱ
γιατροὶ προσπάθησαν νὰ ἐπανα-
κολλήσουν τὴ γλώσσα του, ὅµως ἡ
ἐπέµβαση δὲν ἦταν ἐπιτυχὴς καὶ ὁ
Lalmohan πῆρε ἐξιτήριο µερικὲς
ἡµέρες µετά. Ὁ Lalmohan ἀναρρώ-
νει τώρα στὸ σπίτι του. ∆ὲν µπορεῖ
νὰ µιλήσει καὶ τρέφεται µὲ ὑγρά.
Εἶναι ὅµως περήφανος γιὰ τὴν πρά-
ξη του. Ἡ οἰκογένειά του εἶναι σοκα-
ρισµένη ἀπὸ τὴν ἀπόφασή του νὰ
κόψει τὴ γλώσσα του, ὅµως δέχον-
ται τὴν ἐπιλογή του» (Ἱστολ. Τροκτι-
κό2)! Αὐτὸ εἶναι τὸ καταστροφικὸ
ἔργο τοῦ διαβόλου µέσῳ τῶν θρη-
σκειῶν! Αὐτὲς εἶναι οἱ θρησκεῖες τοῦ
κόσµου, στὴν κατηγορία τῶν ὁποί-
ων θέλουν οἱ «δικοί» µας οἰκουµε-
νιστὲς νὰ ἐντάξουν καὶ τὴν Ἁγία µας
Ἐκκλησία. Πασχίζουν µὲ ὅλες τους
τὶς δυνάµεις νὰ τὴν ἀλλάξουν «σῴνει
καὶ καλὰ» ἀπὸ Σῶµα Χριστοῦ σὲ
θρησκεία καὶ µάλιστα ἰσότιµη µὲ τὸν
Ἰνδουϊσµὸ καὶ τὰ ἄλλα δαιµονικὰ
θρησκεύµατα τῆς Ἀνατολῆς καὶ
ἀλλαχοῦ! Ἀντισταθεῖτε, σταµατῆστε
νὰ θεωρεῖτε τὴν Ἐκκλησία µας θρη-
σκεία, διότι αὐτὸ εἶναι ὕβρις καὶ βλα-
σφηµία κατὰ τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος
ἦρθε νὰ καταργήσει τὶς δαιµονοθρη-
σκεῖες τοῦ κόσµου καὶ µαζὶ τὴν ἀνα-
ποτελεσµατικὴ θρησκευτικότητα! Ἡ
Ἐκκλησία Του µᾶς χρειάζεται καὶ ὄχι
θρησκεία!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Πρωτοφανὲς
ἀνθελληνικὸν
παραλήρηµα!

ΠΡΕΠΕΙ νὰ τὸ καταλάβουµε:
Εἴµαστε «τὰ µαῦρα πρόβατα»
τῶν δυτικῶν µας «ἑταίρων».
Καὶ ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ εἴµα-
στε διαφορετικοὶ ἀπὸ ἐκεί-
νους. Γιατί εἴµαστε Ὀρθόδο-
ξοι! Πρόσφατες ἀπαράδεκτες
δηλώσεις τῆς ἀµερικανίδας
πολιτικοῦ Σάρα Πέϊλιν ἀπο-
δεικνύουν τὰ παραπάνω.
Πρότεινε νὰ βοµβαρδιστεῖ µὲ
ἀτοµικὰ ὅπλα ἡ Ρωσία, καὶ
πρὶν ἀπὸ αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα!
∆εῖτε τί δήλωσε: «Ἔχω µελε-
τήσει τὴν ἱστορία τῆς Εὐρώ-
πης καὶ γνωρίζω πολὺ καλὰ τί
εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλλάδα
εἶναι ἕνας «δούρειος ἵππος»
τῆς Ρωσίας στὴν Εὐρώπη καὶ
ἑποµένως ἡ καταστροφή της
θὰ εἶναι ἕνα σαφὲς µήνυµα
πρὸς τὸ Πούτιν, γιὰ τὸ τί τὸν
περιµένει. Μπορεῖ νὰ υἱοθετη-
θήκατε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση καὶ τὸ ΝΑΤΟ, ἡ περιο-
χή σας, ἀλλὰ ὄχι τὸ ἔθνος
σας. Οἱ Ἕλληνες εἶναι παρά-
σιτα καὶ αὐτὸ εἶναι σαφὲς ἀκό-
µα καὶ στὰ νηπιαγωγεῖα τῆς
Ἀµερικῆς. Ποιοὶ ἄλλοι ἄνθρω-
ποι µποροῦν νὰ ἀνεχθοῦν νὰ
ζοῦν περίπου πεντακόσια
χρόνια κάτω ἀπὸ τὸν ζυγὸ καὶ
ποιὸς ξέρει πόσα ἀκόµη θὰ
εἴχατε ἀνεχθεῖ, ἂν δὲν εἴχατε
ἀπελευθερωθεῖ, δυστυχῶς,
ἀπὸ τὴν Ρωσία. Οἱ Ἕλληνες
µποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν κά-
τω ἀπὸ ὅλες τὶς συνθῆκες, σὲ
κάθε αὐτοκρατορία. Εἶστε πα-
ράσιτα καὶ ποτὲ δὲν προσφέ-
ρατε τίποτα γιὰ τὴν εὐηµερία
ἐκείνων µὲ τοὺς ὁποίους ἔχε-
τε συνδεθεῖ. Μὲ τὴν ἀπώλειά
σας, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ
τὸ ΝΑΤΟ δὲν θὰ χαθεῖ, καὶ τὰ
κέρδη ἀπὸ τὴν καταστροφή
σας θὰ εἶναι τὸ σταµάτηµα τῆς
Πουτινικῆς Ρωσίας, γιὰ νὰ µὴ
ἀποκαταστήσει τὴν ἐπιρροή
της στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ
γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ χρήση
τοῦ ἐδάφους σας γιὰ τὴν ὑλο-
ποίηση τῶν στρατηγικῶν
στόχων µας» (Ἱστολ. Ξυπνῆ-
στε Ρέ)! Αὐτὰ εἶναι τὰ αἰσθή-
µατα τῶν δυτικῶν γιὰ τοὺς
Ὀρθοδόξους λαοὺς καὶ ἰδιαί-
τερα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πατρί-
δα µας! Σὲ αὐτοὺς ἔχουµε ἐνα-
ποθέσει τὶς ἐλπίδες µας γιὰ τὴ
σωτηρία µας! Ἀµ’ δέ!

Στίς 24 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν µνήµη
τοῦ ἁγίου νεοµάρτυρος Ἀθανασίου ἀπό τήν

Γκίον. Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος καταγόταν ἀπό τήν
ἐπαρχία τῆς Νίκαιας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἦταν
ἔγγαµος, µέ ἀρκετό πλοῦτο, ὥστε νά µή στερεῖται
ἡ οἰκογένειά του τά ἀναγκαῖα καί ζοῦσε µέ φόβο
Θεοῦ. Ὅταν οἱ Ἀγαρηνοί φορολόγησαν ὑπερβο-
λικά τούς χριστιανούς ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὡς ὁ
πιὸ φιλάδελφος καί µεγαλύτερος ἀπό ὅλους τούς
χριστιανούς κίνησε ἀγωγή κατά τῶν ντόπιων
Τούρκων, γιά νά βοηθήσουν καί αὐτοί τούς χρι-
στιανούς νά πληρώσουν τούς φόρους. Οἱ Ἀγα-
ρηνοί ἐπειδή φοβήθηκαν µήπως καταφέρει ὁ
Ἀθανάσιος τόν σκοπό του, ἐπειδή ὁ λόγος του

εἶχε δύναµη ἀπέναντι στούς διακαστές, τόν συνέ-
λαβαν καί τόν πῆγαν στήν Κωνσταντινούπολη,
ὅπου τόν κατηγόρησαν στόν Βεζύρη ὅτι δῆθεν
εἶχε πεῖ ὅτι θά γίνη Τοῦρκος. Ὁ Βεζύρης τόν πα-
ρεκίνησε ἔντονα νά ἀλλαξοπιστήση, ὅµως αὐτός
ἔµεινε ἀµετακίνητος στήν πίστη του καί γιά αὐτό
τόν φυλάκισαν καί γιά ἑξήντα ἡµέρες τόν τυραν-
νοῦσαν χωρίς ἔλεος. Ὅµως ὁ µάρτυς τοῦ Χρι-
στοῦ ἔµενε ἀκλόνητος στήν πίστη του. Γιά τόν λό-
γο αὐτό ὁ Βεζύρης τόν παρέδωσε στόν ἔπαρχο
καί αὐτός στόν δήµιο, ὁ ὁποῖος τόν ἀποκεφάλισε.
Ἔτσι ὁ ἀοίδιµος µάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἀθανάσιος
στίς 24 Ἰουλίου ἡµέρα Κυριακή τό ἔτος 1670
ἀξιώθηκε τῆς οὐρανίου Βασιλείας.

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.

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 32€, ποὺ κοστίζουν.

1. ῾Ο ῞Αγιος Ἀργυρός
2. ῾Ο ῞Αγιος Βησσαρίων
3. ῾Η ῾Αγία Ματρώνα
4. Εὐρυτᾶνες Νεομάρτυρες
5. ῞Αγιοι Μάρτυρες Φώτιος καί Ἀνίκητος
6. ῾Ο Μεγαλομάρτυς ᾽Ιάκωβος ὁ Πέρσης
7. ῾Ο ῞Αγιος Νικόλαος ὁ Κορίνθιος
8. ῾Ο ῞Αγιος Μακάριος ὁ Κορίνθου
9. ῾Ο ῞Αγιος Τρύφων
10. ῾Ο ῞Οσιος Διονύσιος ὁ ἐν ᾽Ολύμπῳ
11. ῾Η ῾Αγία Μάρθα
12. ῾Ο ῞Αγιος Ἀχίλλιος
13. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός
14. Αἰτωλοακαρνᾶνες ῞Αγιοι
15. ῾Ο ῞Αγιος Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης
16. ῾Ο ῞Αγιος Σεβαστιανός
17. ῾Η ῾Αγία Θεοκτίστη
18. ῾Ο Ἅγιος ῾Ιερόθεος
19. ῾Ο Μάρ. Ὀνούφριος καί ὁ ῞Οσ. ᾽Ονούφριος
20. ῾Η ῾Αγία Εὐγενία
21. ῾Ο ῞Αγιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης
22. ῾Η ῾Αγία Εὐφημία
23. ῾Ο ῞Αγ. Ἰωάννης ὁ ἐν Ἀγρινίῳ μαρτυρήσας
24. ῾Ο ῞Αγιος Παΐσιος
25. ῾Ο ῞Αγιος Φιλάρετος
26. ῾Ο ῞Αγιος Ἀκίνδυνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
27. ῾Ο ῞Αγιος Οἰκουμένιος
28. ῾Ο ῞Αγιος Μύρων
29. ῾Ο ῞Αγιος Ἀμβρόσιος ὁ Μεδιολάνων
30. ῾Η ῾Αγία Κικιλία

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέ-
σεων καί τῶν Παραθρησκειῶν τῆς
Ἱ.Μ. Πειραιῶς ἐξεδόθη ἡ ἀκόλου-
θος περί τῆς αὐταπάτης τῆς ἀθεΐ-
ας ἀνακοίνωσις:

Πρὶν λίγο καιρὸ ἦρθε στὴν Ἀθήνα
ὁ γνωστὸς «εὐαγγελιστὴς τοῦ
ἀθεϊσµοῦ», ἄγγλος βιολόγος Ρί-
τσαρντ Ντόκινς, προφανῶς νὰ
διαλαλήσει τὴν «πραµάτειά» του,
ἤτοι: τὰ ἀθεϊστικά του βιβλία, τὰ
ὁποῖα, σύµφωνα µὲ δηµοσιεύµατα,
ἔχουν µεγάλη κυκλοφορία παγκο-
σµίως καὶ τὸν ἔκαναν πλούσιο!
Ἦρθε προσκεκληµένος τῶν ἐκδό-
σεων «Κάτοπτρον», ἀπὸ τὶς
ὁποῖες κυκλοφοροῦν στὰ ἑλληνικὰ
τὰ βιβλία του καὶ τῶν γνωστῶν κα-
ταστηµάτων «Public». Σύµφωνα
µὲ δηµοσίευµα τῆς ἐφηµερίδος
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (φύλ.22-4-
2015), ἦρθε στὴν Ἀθήνα «προκει-
µένου νὰ συναντήσει τὸ (ἀνα-
γνωστικό του) κοινό # (νὰ) συ-
ζητήσει µὲ τὸ κοινὸ γιὰ τὴν ἐκκο-
σµίκευση καὶ τὰ ἀνθρώπινα δι-
καιώµατα στὴν Ἑλλάδα, καθὼς
καὶ γιὰ θέµατα ποὺ ἀφοροῦν τὴ
θεωρία τῆς ἐξέλιξης καὶ τὸν
ἴδιο». Ἐπίσης κλήθηκε νὰ συµµε-
τάσχει «σὲ ἡµερίδα γιὰ τὴν Ὑπα-
τία, τὴ φιλόσοφο, µαθηµατικὸ
καὶ ἀστρονόµο». Καθόλου τυχαῖο,
κατὰ τὴ γνώµη µας, ἡ ἐκδήλωση
αὐτή, ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπὸ
τὸν «Πολιτιστικὸ Ὀργανισµὸ
“Ἀπόλλωνος Ναός”»! Τέλος ἡ
εἰκαστικὸς κ. Εὔα Ἀποστολάτου
ἐξέθεσε «πορτραῖτα τῆς
Ὑπατίας»!

Τὸ πιὸ γνωστὸ βιβλίο του ἔχει τί-
τλο «Ἡ περὶ Θεοῦ αὐταπάτη», µὲ
τὸ ὁποῖο πασχίζει ἀγωνιωδῶς νὰ
καταρρίψει τὴν πίστη στὸ Θεὸ ὡς
δῆθεν αὐταπάτη καὶ νὰ προβάλλει
τὴν γνωστὴ καὶ πλέον ξεπερασµέ-
νη ἐπιστηµονικὰ θεωρία τῆς ἐξελί-
ξεως. Τὸ ἐν λόγῳ σύγγραµµα ἔχει
προκαλέσει «σάλο» σὲ ὅλο τὸν κό-
σµο, διότι ὁ σύγχρονος ἀθεϊσµὸς
νόµισε ὅτι βρῆκε τὸ «εὐαγγέλιό»
του. Ὅµως σοβαροὶ ἐπιστήµονες
ἀντέκρουσαν µὲ ἐπιχειρήµατα τὶς
δοξασίες τοῦ καθηγητῆ Ρ. Ντόκινς
καὶ ἀπέδειξαν ὅτι ὁ ἀθεϊστὴς συγ-
γραφέας δὲν πρόσθεσε τίποτε
στὸν ἀθεϊσµό, ἀλλὰ ἁπλὰ παρέθε-
σε τὰ ἀθεϊστικὰ ἐπιχειρήµατα τῶν
τελευταίων τριακοσίων ἐτῶν. Πα-
ράδειγµα ὁ ὁµολογουµένως, εὐγε-
νέστατος καὶ σοβαρὸς ἐπιστήµων
Alister McGrath, στὸ ἀπαντητικό
του ἔργο: «Ἡ Αὐταπάτη τοῦ Daw-
kins» (ἔκδ. Οὐρανός, Ἀθήνα
2008), ἔγραψε µία καταπληκτικὴ
κριτικὴ στὰ ἐπιχειρήµατα τοῦ Ρ.
Ντόκινς, τὸν ὁποῖο νοµίζουµε ὅτι
ἀποστόµωσε κυριολεκτικά.

Ἕνα ἄλλο σηµαντικὸ στοιχεῖο
στὸ ἐν λόγῳ σύγγραµµα εἶναι ὁ διά-
χυτος φανατισµὸς τοῦ συγγραφέα,
ὁ ὁποῖος δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ
καµιᾶς µορφῆς ἀντίλογο. Ἀξιοση-
µείωτη εἶναι ἡ παρατήρηση τοῦ Κα-
θηγητῆ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθη-
νῶν κ. ∆ηµητρίου ∆ηµητράκου
γιὰ τὸν ἐν λόγῳ ἀθεϊστὴ συγγρα-
φέα καὶ τὸ συγκεκριµένο ἔργο του:
«Καταγγέλλει σὲ ὑψηλοὺς τό-
νους τὸν φανατισµό, τὴν ἀφέ-
λεια καὶ τὴν ἄγνοια, ποὺ συνο-
δεύουν συχνὰ τὴ θρησκευτικὴ
πίστη. Ἀπὸ ἕνα σηµεῖο κι ἔπειτα,
ὅµως, ὁ ἀναγνώστης ἀναρωτιέ-
ται ἂν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ντόκινς δὲν
εἶναι παρόµοια δογµατικὸς µὲ
αὐτοὺς ποὺ καταγγέλλει καὶ δὲν
περιπίπτει σὲ ἀνάλογες πλάνες.
Ἡ κριτικὴ ποὺ τοῦ ἔχει ἀσκηθεῖ
δὲν προέρχεται µόνο ἀπὸ τὸ
στρατόπεδο τῶν ὑπερα-
σπιστῶν τῆς θρησκείας, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνεξίθρησκους.
Ὁρισµένοι, µάλιστα, ἀπὸ τοὺς
ἐπικριτὲς του τὸν χαρακτηρίζουν
ὡς “ἀγιατολὰχ τοῦ ἀθεϊσµοῦ”. Ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὸ ἐπιθετικό του

ὕφος δὲν ἀφήνει περιθώρια
ἀνοχῆς γιὰ τοὺς διαφωνοῦντες.
Καταδικάζει ὡς δειλοὺς καὶ ἀνει-
λικρινεῖς τούς ὀπαδοὺς τοῦ
ἀγνωστικισµοῦ, παραβλέπον-
τας ἔτσι τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ὁ
Μπέρτραντ Ράσελ, τὸν ὁποῖο τό-
σο ἐπαινεῖ, δήλωνε ἀγνωστι-
κιστὴς καὶ ὄχι ἄθεος. Κατηγορεῖ
γιὰ δειλία καὶ ὑποκρισία ἀκόµα
καὶ σύγχρονες προσωπικότητες
ἀπὸ τὸν κόσµο τῆς ἐπιστήµης,
ὅπως εἶναι ὁ ἐπιστηµολόγος Mi-
chael Ruse καὶ ὁ βιολόγος S. J.
Gould, οἱ ὁποῖοι συµµερίζονται
τὶς ἀθεϊστικές του ἰδέες, ἀλλὰ
ἀντιµετωπίζουν τὸ ζήτηµα µὲ µε-
γαλύτερη νηφαλιότητα» (Πη-
γή:(http://www.kathimerini.gr/3042
42/article/politismos/arxeio-politi-
smoy/peri-ypar3hs-kai-anypar3ias-
8eoy).

Πέραν αὐτοῦ ὅµως ἡ ἐπίσκεψη
τοῦ κ. Ρ. Ντόκινς στὴ χώρα µας
ἔχει καὶ µία ἄλλη διάσταση, τὴν
ὁποία πολλὲς φορὲς ἔχουµε ἐπι-
σηµάνει στὶς ἀνακοινώσεις µας. Οἱ
φανεροὶ καὶ κρυφοὶ ἐχθροί τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας µας βρί-
σκονται σὲ ἕνα καταπληκτικὸ σύν-
δεσµο µεταξύ τους, ὥστε νὰ µπο-
ρέσουν ἀπὸ κοινοῦ νὰ καταφέρουν
τὸ καίριο πλῆγµα (ὅπως ἀφελῶς
πιστεύουν) κατὰ τῆς σῴζουσας πί-
στης µας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς συγκεκρι-
µένες ἐµπορικὲς ἐπιχειρήσεις, οἱ
ὁποῖες κάλεσαν τὸν ἀθεϊστὴ συγ-
γραφέα, διοργανωτὴς ἐκδηλώσε-
ων «πρὸς τιµὴν» του ὑπῆρξε καὶ
ὁ «Πολιτιστικὸς Ὀργανισµὸς
“Ἀπόλλωνος Ναός”». Πρώτη
φορά πληροφορούµαστε γιὰ τὴν
ὕπαρξή του, ἀλλὰ µποροῦµε νὰ
µαντέψουµε (ἀπὸ τὸν τίτλο του),
ὅτι πρόκειται προφανῶς γιὰ µία
ἀπὸ τὶς πάµπολλες «ἀρχαιολα-
τρικὲς» ὁµάδες, ποὺ δραστηριο-
ποιοῦνται στὴ χώρα µας καὶ ἔχουν
σαφέστατο ἀντιχριστιανικὸ χα-
ρακτῆρα. Κατ’ ἀρχὴν θὰ θέλαµε νὰ
θέσουµε τὸ ἑξῆς ἁπλὸ ἐρώτηµα:
Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας «ὀργα-
νισµὸς» ὁ ὁποῖος αὐτοπροσδιορί-
ζεται ὡς «Ναὸς» συγκεκριµένου
«θεοῦ» τῆς ἀρχαιοελληνικῆς πα-
γανιστικῆς θρησκείας, νὰ διοργα-
νώνει ἐκδηλώσεις πρὸς τιµὴν ἑνὸς
σφοδροῦ πολεµίου κάθε θεότητας
καὶ θρησκείας; Ἐπίσης πῶς εἶναι
δυνατὸν ἕνας «συνεπὴς»
ἀθεϊστὴς νὰ ἀποδέχεται τιµὴ καὶ
ἐκδηλώσεις ἀπὸ ἕνα «ὀργανισµὸ»
µὲ σαφῆ θρησκευτικὸ χαρακτῆρα;
Κατὰ δεύτερον, πῶς εἶναι δυνατὸν
ὁ «συνεπὴς» ἀθεϊστὴς κ. Ρ. Ντό-
κινς νὰ συµµετέχει σὲ ἡµερίδα γιὰ
τὴν ἄτυχη φιλόσοφο Ὑπατία, ἡ
ὁποία ἀποδεδειγµένα ἦταν βαθύ-
τατα θρησκευόµενη, ἀφοῦ ἡ ἴδια
ἦταν στὴν ἀρχὴ νεοπλατωνικὴ καὶ
ἀργότερα κατηχούµενη στὸν Χρι-
στιανισµό; Αὐτὴ εἶναι τελικὰ ἡ συν-
έπεια τοῦ ἀθεϊσµοῦ;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀπὸ µέρους
µας ἁπλή. Ἂν κρίνει κάποιος ἀπὸ
τὴν ἀσυνήθιστη προβολή του ἀπὸ
τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε. µπορεῖ νὰ κα-
ταλάβει ὅτι ἡ παρουσία του στὴν
Ἑλλάδα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προώθηση
τῶν βιβλίων του, εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ
ἐνισχύσει τὸν ἀντιχριστιανικὸ
ἀγῶνα. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἂς
ρίξει ὁ καθένας µία µατιὰ στὰ διά-
φορα ἀντιχριστιανικὰ ἱστολόγια καὶ
θὰ καταλάβει ἀβίαστα τὸν κύριο
σκοπὸ τῆς ἐπίσκεψής του στὴ χώ-
ρα µας. Ἡ Ἱστοσελίδα τῆς «Ἕνω-
σης Ἀθέων Ἑλλάδας» ἔγραψε:
«Ἡ Ἕνωση Ἀθέων καλωσορίζει
τὸν Ρίτσαρντ Ντόκινς στὴν
Ἑλλάδα»! Ἂν δοῦµε καὶ τοὺς ὁµι-
λητὲς στὴν ἐκδήλωση, θὰ βεβαι-
ωθοῦµε ἀκόµα καλλίτερα!

Ἔχουµε ἀσχοληθεῖ πολλὲς
φορὲς µὲ τὸ φαινόµενο τῆς ἀθεΐας
καὶ ἀποδείξαµε ἐπαρκῶς ὅτι δὲν
πρόκειται γιὰ πρόσωπα ποὺ

ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὸ τὸ φαινόµενο εἶναι διαχρονι-
κό, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ µία «µετα-
φυσικὴ» πίστη, ἡ ὁποία δὲν µπο-
ρεῖ, ἐδῶ καὶ τριακόσια χρόνια νὰ
ἀποδείξει τὴν ἀλήθειά της! Καὶ
ἐπειδὴ δὲν µπορεῖ νὰ ἀποδείξει τὴ
δική της πίστη, ἤτοι: τὴν δῆθεν ἀνυ-
παρξία τοῦ Θεοῦ, προσπαθεῖ νὰ
καταρρίψει τὴν πίστη ὅσων ἔχουν
διαφορετικὴ πίστη ἀπὸ αὐτούς,
ὅσων πιστεύουν στὴν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια! Ἡ πε-
ρίεργη αὐτὴ «µεταφυσικὴ» πίστη
τῶν ἀθέων, φτάνει συχνὰ σὲ ἀπί-
στευτους παραλογισµούς, φτάνει
νὰ ἀναφέρουµε µία µόνη φράση
τοῦ κ. Ρ. Ντόκινς, µετὰ τὴν ὁµιλία
του στὴν Ἀθήνα: Κάποιος τὸν ρώ-
τησε ἂν φοβᾶται τὸ θάνατο καὶ
ἐκεῖνος ἀπάντησε: «∆ὲν τὸν
φοβᾶµαι. Ὑπῆρξα πεθαµένος
ἐπὶ δισεκατοµµύρια χρόνια προ-
τοῦ γεννηθῶ καὶ δὲν µοῦ ἦταν
διόλου δυσάρεστος»! Αὐτὴ ἦταν
ἡ «πειστικὴ» ἀπάντηση πραγµατι-
κοῦ ἐπιστήµονα γιὰ τὸ συγκλονι-
στικὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου! Τὸ τρα-
γελαφικὸ ἐπίσης γεγονός, τῆς ἵδρυ-
σης «ἐκκλησίας ἀθεϊσµοῦ» στὴν
Ἀγγλία καὶ ἀλλαχοῦ, γιὰ τὴν ὁποία
ἔχουµε κάνει σχετικὴ ἀνακοίνωση,
φανερώνει περίτρανα τὸν ἀθεϊ-
στικὸ παραλογισµό, ὁ ὁποῖος φτά-
νει σὲ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις!

Τέλος ὁ κ. Ρ. Ντόκινς ἔκαµε λόγο
στὴν εἰσήγησή του «γιὰ τὴ δηµι-
ουργία ἠθικῆς τοῦ ἀθεϊσµοῦ»!
Ἂν ἑρµηνεύουµε σωστὰ τὰ λεγόµε-
νά του: ἐδῶ καὶ αἰῶνες ὁ ἀθεϊσµὸς
δὲν ἔχει «δηµιουργήσει ἠθικὴ»
καὶ χρειάζεται νὰ δηµιουργήσει!
Σωστὰ σηµείωσε, διότι ἡ ὡς τώρα
πορεία τοῦ ἀθεϊσµοῦ κάθε ἄλλο
παρὰ «ἠθικὴ» δηµιούργησε καὶ
δηµιουργεῖ! Φτάνει νὰ σκεφτοῦµε
τὰ τρία ἑκατοµµύρια νεκρῶν – κα-
ρατοµηµένων ἀπὸ τοὺς ἀθεϊστὲς
τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Τὰ
ἑκατὸ καὶ πλέον ἑκατοµµύρια
νεκρῶν τοῦ σοβιετικοῦ ἀθεϊσµοῦ.
Τὰ ἑκατοµµύρια νεκρῶν τοῦ
ἀθεϊστῆ Μάο στὴν Κίνα. Τοὺς νε-
κρούς τοῦ ἥµισυ τοῦ πληθυσµοῦ
τῆς Καµπότζης ἀπὸ τὸν παρά-
φρονα ἀθεϊστὴ Πὸλ Πότ. Τὰ ἑκα-
τοµµύρια νεκρῶν τοῦ ἀθεϊστῆ Τσα-
ουσέσκου καὶ τῶν ἄλλων «λαο-
πρόβλητων» ἀθεϊστῶν ἡγετῶν
τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης. Τὰ σύγχρονα ἀνείπωτα
ἐγκλήµατα τοῦ ἐπίσης «λαοπρό-
βλητου» ἀθεϊστῆ δικτάτορα τῆς
Βόρειας Κορέας Κὶµ Γιόνγκ Οὔν,
ὁ ὁποῖος κόβει κεφάλια ἀθῴων,
σὰν νὰ ἦταν «ραπανάκια»! Αὐτὴ
εἶναι δυστυχῶς ἡ «ἠθικὴ» καὶ ὁ
«ἀνθρωπισµὸς» τοὺς ἀθεϊσµοῦ!
Καὶ δὲ γνωρίζουµε σὲ ποιὲς βάσεις
µπορεῖ νὰ «δηµιουργήσει ἠθικὴ»
στὸ µέλλον!

Περαίνοντας τὸ σχόλιό µας στὴν
ἐπίσκεψη τοῦ ἀθεϊστῆ καθηγητῆ καὶ
συγγραφέα Ρ. Ντόκις στὴ χώρα
µας, διαπιστώνουµε ὅτι ὁ ἀθεϊσµὸς
ἀντιµετωπίζει σοβαρότατο ὑπαρ-
ξιακὸ πρόβληµα καὶ γι’ αὐτὸ ἐπι-
στρατεύει «εὐαγγελιστὲς» σὰν τὸν
κ. Ρ. Ντόκινς γιὰ νὰ «εὐαγγελίσει»
τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ἔχουν καθηλώσει
τὴν ἀθεΐα στὰ ἐπίπεδα τοῦ 18ου
αἰώνα! Εἶναι ἀνυπόφορο γιὰ τοὺς
ἀθεϊστὲς τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ λαὸς δὲν
«στρατεύεται» στὶς τάξεις τους καὶ
γι’ αὐτὸ κάνουν αὐτοὺς τοὺς τιτάνι-
ους ἀγῶνες! Τοὺς πληροφοροῦµε
ὅτι ἡ πολεµική τους κατὰ τῆς
Ἐκκλησίας µας εἶναι ἡ λιγότερο
ἐπικίνδυνη, σὲ σχέση µὲ τὶς ἄλλες
κακοδοξίες καὶ πλάνες καὶ γι’ αὐτὸ
συµµαχοῦν µαζί τους, ἔχοντας τὴν
ψευδαίσθηση τῆς κατάργησής Της!
Ἀλλὰ µαταιοπονοῦν, διότι τὴν
Ἐκκλησία µας «Πύλαι Ἅδου οὐ
κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ.
16, 18)! Τὸ ἔχει ἀποδείξει περίτρα-
να ἡ δισχιλιόχρονη ἱστορική Της
πορεία!

Ἡ περί Ἀθεΐας αὐταπάτη

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD
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Γ. Ἡ ἀκατάλληλη

ὁρολογία
τοῦ προγράµµατος

Ἐρωτηµατικά προκαλεῖ ἡ µονο-
λεκτικότητα τῆς ὀνοµασίας τῶν
διαφόρων ἑνοτήτων τοῦ προ-
γράµµατος. Μονολεκτικότητα, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ ἀπαράβατο κανό-
να γιά τό ὑπό ἐξέταση πρόγραµµα
καί καταντᾶ συχνά νά πλησιάζει
τήν ἀοριστία καί τήν ἀσάφεια. Κά-
τι τέτοιο δέν ἔχει συµβεῖ ποτέ στά χρο-
νικά τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Τό φαι-
νόµενο δέν παρατηρεῖται κἄν στόν
ἰδεολογικό πρόδροµο τοῦ ὑπό ἐξέτα-
ση προγράµµατος, δηλαδή στό πρό-
γραµµα θρησκευτικῶν δηµοτικοῦ καί
γυµνασίου 2011/14, τοῦ γνωστοῦ ὡς
πιλοτικοῦ.∆ιαβάζουµε π.χ. τούς ἑξῆς
τίτλους ἑνοτήτων στό ὑπό ἐξέταση
πρόγραµµα: «αὐτογνωσία23, ἐπικοι-
νωνία24, ἦθος25, ἁγιότητα26, πίστη27,
λατρεία28, προσευχή29» κ.ο.κ. Θά νό-
µιζε κανείς, ὅτι τό γεγονός αὐτό προ-
δίδει ἐκφραστική ἀδυναµία τῶν δηµι-
ουργῶν τοῦ προγράµµατος.

Πιστεύουµε ὅµως, ὅτι δέν ὀφείλε-
ται σέ ἀδυναµία, ἀλλά πρόκειται γιά
ἠθεληµένη ἐνέργεια, ἡ ὁποία µαρτυ-
ρεῖ τίς οὐσιαστικές προθέσεις τῶν δη-
µιουργῶν της. ∆ιότι ἐάν τοποθε-
τοῦσαν ἀναλυτικούς τίτλους, ὡς
ὤφειλαν, θά ἔπρεπε οἱ τίτλοι αὐτοί νά
ἔχουν ὀρθόδοξο χριστιανικό ἤ πολυ-
θρησκειακό χαρακτήρα. Ἐάν ὁ τίτλος
τῆς ἑνότητας ἦταν ὀρθόδοξος χρι-
στιανικός, τότε δέν θά συµφωνοῦσε ὁ
τίτλος πρός τό περιεχόµενο, ἀφοῦ τό
πρόγραµµα διακρίνεται γενικά ἀπό
πολυθρησκειακή πρόθεση. Καί θά
παρετηρεῖτο τό φαινόµενο, τό ὁποῖο
παρατηρήθηκε στό πρόγραµµα θρη-
σκευτικῶν δηµοτικοῦ - γυµνασίου
2011, νά ἔχουµε καθαρά ὀρθόδοξο
χριστιανικό τίτλο καί τό περιεχόµενο
νά περιλαµβάνει καί πέντε θρησκεύ-
µατα. Αὐτό ἀκριβῶς συµβαίνει π.χ.
στή 2η ἑνότητα τοῦ προγράµµατος
τῆς Γ΄ δηµοτικοῦ ἡ ὁποία ἐπιγράφεται
«Κυριακή: µία σηµαντικὴ ἡµέρα τῆς
ἑβδοµάδας» καί παρελαύνει σέ αὐτήν
ἕνα πολυθρησκειακό συνονθύλευµα!
Ἐάν πάλι ὁ τίτλος ἦταν ἀπροκάλυπτα
πολυθρησκειακός, τότε οἱ προθέσεις
τοῦ προγράµµατος δέν θά ἦταν πι-
θανόν νά ἀποκρυβοῦν. Ὁ µονολεκτι-
κός ὅµως καί ἀόριστος τίτλος τῆς ἑνό-
τητας δίνει στούς δηµιουργούς της τό
περιθώριο, πρᾶγµα τό ὁποῖο ἐν τέλει
καί πράττουν, νά περιλάβουν πολλά
καί διάφορα σέ αὐτήν, χωρίς καί νά τό
δηλώνουν ἀπροκάλυπτα.

Ἡ µονολεκτικότητα τῶν τίτλων τῶν
ἑνοτήτων δέν εἶναι ὅµως τό µοναδικό
πρόβληµα τό ὁποῖο παρουσιάζει ἡ
ὁρολογία τοῦ ὑπό ἐξέταση προγράµ-
µατος. Ἡ ἐπιλογή τῶν ὅρων οἱ
ὁποῖοι χαρακτηρίζουν τά διάφορα
ζητήµατα τά ὁποῖα περιλαµβάνον-
ται στό πρόγραµµα, εἶναι ἄκρως
προβληµατική καί σέ πολλές πε-
ριπτώσεις ἀφίσταται τῆς ὀρθοδό-
ξου θεολογίας, γεγονός τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ ἄµεσο κληροδότηµα τοῦ
προγράµµατος στά θρησκευτικά δη-
µοτικοῦ καί γυµνασίου 2011, χαρα-
κτηριστικό τό ὁποῖο διατηρήθηκε στό
ἀκέραιο καί στήν ἀναθεωρηµένη του
µορφή τοῦ 2014.

Ἡ ἀκατάλληλη ὁρολογία µαρτυρεῖ
καί ἐκκοσµίκευση καί σχετικοποίηση
τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέ-
ρεται στήν ἑνότητα 1.2 τῆςΑ΄ λυκείου,
ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «δηµιουργία»,
στή στήλη «προσδοκώµενα µαθησια-
κά ἀποτελέσµατα», ὅτι προσδοκᾶται
ἀπό τούς µαθητές «νὰ ἀναγνωρίζουν

τὴ χριστιανικὴ προσέγγιση γιὰ τὴ δη-
µιουργία τοῦ κόσµου». Ἐπίσης στή
στήλη «ἀξιολόγηση» ἀναφέρονται τά
ἑξῆς: «ἑρµηνεία τῆς χριστιανικῆς θέ-
σης γιὰ τὴ δηµιουργία τοῦ ἀνθρώπου
«κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁµοίωσιν»30.
Ἀπό ὅλα αὐτά συνάγεται τό συµπέ-
ρασµα, ὅτι κατά τούς συντάκτες τοῦ
προγράµµατος ἡ βιβλική διήγηση πε-
ρί τῆς δηµιουργίας τοῦ κόσµου καί
τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι ἀποκάλυψη
Θεοῦ, ἀλλά ἁπλῶς µία «προσ-
έγγιση» καί µία «θέση», δηλαδή θεω-
ρίες καί γνῶµες ἀνθρώπων. Ἄρα καί
ἡ Ἁγία Γραφή παύει νά εἶναι θεό-
πνευστη, ἀφοῦ θεωρίες καί γνῶµες
ἀνθρώπων περιέχει!

Ἀναφέρεται στή στήλη «ἀξιολόγη-
ση» τῆς ἑνότητας 1.5 τῆς Α΄ λυκείου,
ἡ ὁποία ἔχει τόν τίτλο «ἁγιότητα» ἡ
φράση «διατύπωση τῆς χριστιανικῆς
ἑρµηνείας τῆς ἁγιότητας»31. Ἡ ὁρολο-
γία ἐδῶ εἶναι ἄκρως προβληµατική,
καί µολονότι σέ αὐτή τήν ἑνότητα δέν
ὑπάρχει ἡ µονίµως κυριαρχοῦσα στό
πρόγραµµα µονότονη ἐπωδός, δη-
λαδή ἡ ἀναφορά σέ «ἄλλες θρη-
σκεῖες», δίδεται σαφῶς τό δικαίωµα
στόν ὁποιοδήποτε ἀναγνώστη τοῦ
προγράµµατος, νά ὑποθέσει ὅτι σύµ-
φωνα µέ τούς συντάκτες τοῦ προ-
γράµµατος ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι ἀπο-
κλειστική θεολογική ἔννοια τοῦ χρι-
στιανισµοῦ, οὔτε ἐπιτυγχάνεται µόνον
ἐντός αὐτοῦ, ἀλλά συναντᾶται καί
ἀλλοῦ καί, γιατί ὄχι, ἐπιτυγχάνεται καί
ἀλλοῦ, ἡ δέ διαφορά δέν εἶναι παρά
θέµα ἑρµηνείας! Κι ἐφ᾽ ὅσον ὅλα αὐτά
συµβαίνουν, δέν θά ἔχει καµµία ἀπο-
λύτως σηµασία ποιά πίστη θά ἀκο-
λουθήσει ὁ βάσει τοῦ προγράµµατος
διδασκόµενος µαθητής, ὥστε νά
φθάσει στήν ἁγιότητα!

Στήν ἑνότητα 1.4 τῆς Β΄ λυκείου, ἡ
ὁποία τιτλοφορεῖται «λύτρωση», στή
στήλη «ἀξιολόγηση» διαβάζουµε
«ἑρµηνεία τῆς λύτρωσης ὡς πηγῆς
ἐλπίδας καὶ σωτηρίας στὸν Χριστια-
νισµὸ καὶ σὲ ἄλλες θρησκευτικὲς ἀντι-
λήψεις»32 Ἡ παρουσίαση αὐτή ὑπο-
βιβάζει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σέ
«ἀντίληψη», δηλαδή σέ σύλληψη τῆς
ἀνθρωπίνης διανοίας. Κατ᾽ αὐτόν τόν
τρόπο ὅµως ἀναιρεῖ τήν λύτρωση, ἡ
ὁποία ἐπιτυγχάνεται ἐντός τῆς Ἐκκλη-
σίας, διότι σύµφωνα µέ τήν χριστιανι-
κή πίστη, ἡ λύτρωση εἶναι ἀδύνατον
νά ἐπιτευχθεῖ µόνο µέ τίς ἀνθρώπινες
δυνάµεις, ἀλλά ἀπαιτεῖται ἡ σώζουσα
θεία χάρις.

Στήν ἑνότητα 4.2 τῆς Α΄ λυκείου, ἡ
ὁποία τιτλοφορεῖται «ἀγάπη», βλέ-
πουµε ἐπίσης τήν ἀκατάλληλη, µή
ὀρθόδοξη χριστιανική ὁρολογία τοῦ
προγράµµατος. Στή στήλη «προσδο-
κώµενα µαθησιακά ἀποτελέσµατα»
ζητεῖται ἀπό τούς µαθητές νά «κατα-
νοοῦν τὴν ἀγάπη ὡς πρόταση τρό-
που ζωῆς στὸν Χριστιανισµό»33. Ἡ
διατύπωση εἶναι ὅλως ἀτυχής. Ἡ
ἀγάπη δέν εἶναι «πρόταση τρόπου
ζωῆς στὸν Χριστιανισµό», δὲν εἶναι
δηλαδή ἁπλῶς µία πρόταση, τήν
ὁποία ἄν θέλει ὁ χριστιανός υἱοθετεῖ,
ἀλλά εἶναι ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Εἶναι
δηλαδή χρέος καθενός, ὁ ὁποῖος θέ-
λει νά λέγεται χριστιανός.

Στήν ἑνότητα 5.3 τῆς Α΄ λυκείου, ἡ
ὁποία ἐπιγράφεται «ἀδικία», διαβά-
ζουµε στή στήλη «προσδοκώµενα
µαθησιακά ἀποτελέσµατα» µεταξύ
ἄλλων καί τά ἑξῆς «οἱ µαθητὲς νὰ
προβληµατίζονται γύρω ἀπὸ τὸ ἐρώ-
τηµα τῆς θεοδικίας». Στή δέ στήλη
«ἀξιολόγηση» διαβάζουµε: «διατύ-
πωση ἐπιχειρηµάτων σχετικῶν µὲ τὴ
θεοδικία». Ἐπίσης στή στήλη «µέθο-
δος - δραστηριότητες» διαβάζουµε:
«ὁ Θεὸς καὶ ἡ ἀδικία στὸν κόσµο (θε-

οδικία)».34 Ὡς γνωστόν ὁ ὅρος «θεο-
δικία» δέν ἀνήκει στήν ὀρθόδοξη χρι-
στιανική θεολογία, ἔχει δέ εἰσαχθεῖ
ἀπό τόν Γερµανό φιλόσοφο Leibniz.
Ἐδῶ παρατηροῦµε, ὅτι γιά ἄλλη µιά
φορά ἡ ὀρθοδοξία δέν κρίνεται καθο-
ριστικός παράγων τοῦ προγράµµα-
τος.

Στήν ἑνότητα 1.3 τῆς Β΄ λυκείου, ἡ
ὁποία τιτλοφορεῖται «βίωµα», στή
στήλη «ἀξιολόγηση» περιλαµβάνεται
καί ἡ ἑξῆς φράση: «ἑρµηνεία θρη-
σκευτικῶν ἐµπειριῶν καὶ βιωµά-
των»35. Ὡς γνωστόν ἡ λέξη «βίωµα»
εἶναι νεολογισµός καί προέκυψε ἀπό
τή µετάφραση τῆς γερµανικῆς λέξεως
das Erlebnis. Ἡ ἑλληνική λέξη ἡ
ὁποία ἀνέκαθεν ἀπέδιδε καί ἀποδίδει
ὅ,τι τυχόν ἔχει ὁ ἄνθρωπος ζήσει,
εἶναι ἀκριβῶς ἡ λέξη «ἐµπειρία», γι᾽
αὐτό καί δέν πρέπει οἱ δύο αὐτές λέ-
ξεις νά χρησιµοποιοῦνται µαζί, σάν νά
ἀποδίδουν διαφορετικές ἔννοιες.

Στήν ἑνότητα 2.1 τῆς ἴδιας τάξεως,
ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «πίστη», ἀνα-
φέρεται ἐπίσης στή στήλη «ἀξιολόγη-
ση» ἡ φράση «ἑρµηνεία τοῦ φαινοµέ-
νου τῆς πίστης στὸν Θεὸ στὶς καθη-
µερινὲς σχέσεις»36. Ὁ ὅρος «φαινόµε-
νο» εἶναι ἐξ ἴσου προβληµατικός.
Ὁδηγεῖ στήν παρεξήγηση, ὅτι ἡ πίστη
ἁπλῶς φαίνεται, ἀλλά δέν ὑπάρχει
κατ᾽ οὐσίαν.

Ἡ ἀµφιλεγόµενη ἰδέα τῆς «πολυ-
πολιτισµικότητας» ξεπροβάλλει καί
ὡς ἑνότητα τοῦ µαθήµατος θρησκευ-
τικῶν τῆς Β΄ λυκείου37. Στή στήλη
«προσδοκώµενα µαθησιακά ἀποτε-
λέσµατα» ἐπιδιώκεται «οἱ µαθητὲς νὰ
ὁρίζουν τὸ φαινόµενο τῆς πολυπολιτι-
σµικότητας στὴ σύγχρονη ἐποχὴ σὲ
σχέση µὲ τὸν Χριστιανισµὸ καὶ τὶς
θρησκεῖες». Ἀτυχῶς γιά τούς συντά-
κτες τοῦ προγράµµατος ἡ λεγόµενη
«πολυπολιτισµικότητα» δέν εἶναι κοι-
νωνικό φαινόµενο, ἀλλά ἁπλῶς µία
ἀµφιλεγόµενη ἰδέα καί οἱ ὑπερασπι-
στές της ἐπιχειροῦν νά προσαρµό-
σουν τήν κοινωνική πραγµατικότητα
µέ προκρούστειο καί συχνά προπα-
γανδιστικό τρόπο σέ αὐτήν. Καθίστα-
ται ἐδῶ φανερό, ὅτι οἱ συντάκτες τοῦ
προγράµµατος προβάλλουν ἕνα ζή-
τηµα τοῦ συρµοῦ, τό ὁποῖο ὡς ἔννοια
καί ὡς ἀµφιλεγόµενο κίνηµα δέν προ-
έρχεται ἀπό τούς κόλπους τῆς ὀρθο-
δοξίας.

Στήν ἑνότητα 5.3 τῆς Β΄ λυκείου, ἡ
ὁποία τιτλοφορεῖται «ζωή», στή στήλη
«µέθοδος – δραστηριότητες» διαβά-
ζουµε: «οἱ θέσεις καὶ οἱ στάσεις τοῦ
Χριστιανισµοῦ καὶ ἄλλων θρησκειῶν
γιὰ τὴν ἀξία τῆς ζωῆς καὶ τὴ σχέση τῆς
ζωῆς µὲ τὸν Θεό»38. Ἡ φράση «οἱ θέ-
σεις καὶ οἱ στάσεις τοῦ Χριστιανισµοῦ»
εἶναι τελείως ἀδόκιµη, διότι ὁ χριστια-
νισµόςδένπρεσβεύειἀνθρώπινεςθέ-
σεις καί στάσεις, ὅπως τά θρησκεύ-
µατα τά ὁποῖα ἀποτελοῦν δηµιουργή-
µατα ἀνθρώπων, ἀλλά διδάσκει ἀπο-
κεκαλυµµένες θεῖες ἀλήθειες.

Πιστεύουµε ἐν τέλει, ὅτι ἡ ἀδόκιµη
καί σέ ἀρκετά σηµεῖα παντελῶς ἀκα-
τάλληλη ὁρολογία τοῦ προγράµµα-
τος, ὅπως καί ἡ ἀντίστοιχη τοῦ ἰδεο-
λογικοῦ του προδρόµου, τοῦ προ-
γράµµατος δηµοτικοῦ - γυµνασίου
2011/14, δέν εἶναι τυχαία. Οὔτε ὀφεί-
λεται σέ ἔλλειψη γνώσεων τῶν δηµι-
ουργῶν τῶν δύο αὐτῶν προγραµµά-
των. Ἀποτελεῖ συνειδητή ἀπόπειρα
ἀποµακρύνσεως ἀπό τήν ὀρθόδοξη
θεολογία. Γιά κάθε ὀρθόδοξο χριστια-
νό ὅµως, θεολόγο καθηγητή, γονέα,
µαθητή, ἀποτελεῖ µία ἀκόµη ἀπόδειξη
τῆς ἀκαταλληλότητας τῶν προγραµ-
µάτων αὐτῶν γιά διδασκαλία τῶν
ὀρθοδόξων χριστιανῶν µαθητῶν.

Σηµειώσεις:
23. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2604.
24. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2605.
25. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2606.
26. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2607.
27. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2608.
28. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2609.
29. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2610.
30. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2631.
31. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2607.
32. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2633.
33. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2619.
34. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2625.
35. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2632.
36. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2608.
37. Ἑνότητα 3.3, ἔνθ΄ ἀνωτέρω,
Φ.Ε.Κ. σ. 2642.
38. Ἔνθ᾽ ἀνωτέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2652.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Ἀρσενίου

ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ
13. «Ἦταν ὅλος φωτιά»
Τὶς πνευματικὲς καταστάσεις

τῶν Ἁγίων συνήθως δὲν τὶς γνωρί-
ζουμε, γιατὶ πάντα φυλάσσονται
μυστικές, ἀφοῦ εἶναι προσωπικὰ
κατορθώματα καὶ εὔκολα μὲ τὴ
δημοσίευσή τους ὁδηγοῦν στὴν
προβολὴ καὶ ματαιοδοξία, ποὺ
ἀποτελοῦν τὸ μέγιστο κίνδυνο κά-
θε ἀγωνιζόμενου κατὰ Θεόν.

Κάποτε ἕνας ἀδελφὸς ἐπισκέ-
φθηκε στὴ σκήτη τὸ κελὶ τοῦ Ἀββᾶ
Ἀρσενίου καὶ ἀπὸ τὴ θύρα εἶδε τὸ
γέροντα νὰ εἶναι ὅλος φωτιά, κάτι
ποὺ τὸν ἐντυπωσίασε ἰδιαίτερα.
Ὅταν συνῆλθε κάπως, χτύπησε τὴ
θύρα. Ὁ Ἀββᾶς τὸν πλησίασε καὶ
τὸν ρώτησε: «Χτυποῦσες πολλὴ
ὥρα τὴν πόρτα; Μήπως εἶδες τί-
ποτα ἄλλο;», καὶ ὅταν τοῦ εἶπε ὅτι
δὲν εἶδε τίποτα, ὁ Ἀββᾶς τὸν

ἔστειλε στὸ καλό, χωρὶς νὰ ἔχει
διάθεση νὰ ἀναφερθεῖ στὴ συγ-
κλονιστική του ἐμπειρία.

* * *

14. Παράδειγµα
ἀκτηµοσύνης

Οἱ μοναχοὶ εὔκολα μιλοῦν γιὰ
τὴν ἀκτημοσύνη, ἀλλὰ πολὺ δύσ-
κολα τὴν κατορθώνουν. Καὶ αὐτὸ
φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀδιάκοπη προ-
σπάθειά τους νὰ διεκδικοῦν περι-
ουσίες, ποὺ τοὺς ἀνήκουν. Εἶναι
ἀσυμβίβαστοι στὴ διεκδίκησή
τους καὶ δὲν διστάζουν νὰ προσ-
φύγουν καὶ στὰ κοσμικὰ δικαστή-
ρια! Αὐτὸ δείχνει ὅτι ὁ μοναχι-
σμός τους εἶναι ἀκρωτηριασμέ-
νος, κάτι ὡστόσο ποὺ δὲν τοὺς
ἀνησυχεῖ, γιατὶ δὲν ἔχουν ἐκτιμή-
σει τὴν πνευματικὴ ἀξία τῆς
ἀκτημοσύνης καὶ κινοῦνται μὲ κο-
σμικὸ φρόνημα καὶ οἱ ἐπιδιώξεις
τους εἶναι ἀνατρεπτικὲς τῆς πλή-
ρους ἀφοσίωσής τους στὸ Θεό.

Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος εἶχε ἀντι-
δράσει μὲ τρόπο θαυμαστό, ὅταν
ἕνας δημόσιος λειτουργὸς τοῦ

ἔδωσε τὴ διαθήκη ἑνὸς συγγενοῦς
του συγκλητικοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ
ἄφηνε μεγάλη κληρονομιά. Ὁ
ἀββᾶς θέλησε νὰ τὴ σχίσει καὶ
στὴν παράκληση τοῦ λειτουργοῦ
νὰ μὴ κάνει κάτι τέτοιο, γιατὶ θὰ
κινδύνευε ὁ ἴδιος, τοῦ τὴν ἐπέ-
στρεψε λέγοντάς του: «Ἐγὼ πέ-
θανα πρὶν ἀπὸ ἐκεῖνον. Αὐτὸς δὲ
τώρα μόλις πέθανε». Καὶ
ἐννοοῦσε τὴ νέκρωσή του ἀπέναν-
τι στὰ ὑλικὰ ἀγαθά.

Ἂς ἀποτελεῖ ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος
φωτεινὸ παράδειγμα ἀκτημοσύ-
νης καὶ γιὰ τοὺς μοναχοὺς τῆς
δικῆς μας δύσκολης καὶ ἀντιπνευ-
ματικῆς ἐποχῆς.

* * *

15. Ἀπὸ τὴν δύσιν
τοῦ ἡλίου µέχρι
τὴν ἀνατολήν!

Ἡ προσευχὴ εἶναι σπουδαῖο
ἄθλημα. Ὅταν κανεὶς τὴ γευθεῖ,
δὲν θέλει νὰ τὴν ἐγκαταλείψει.
Τὴν παρατείνει γιὰ ὧρες, ξεπερ-
νώντας τὴ σωματικὴ κούραση καὶ
παραμερίζοντας διάφορα ἐμπό-
δια. Συχνὰ ἀναβάλλει καὶ δευτε-
ρεύουσες ὑποχρεώσεις του, προ-

κειμένου νὰ γεμίσει ἡ ψυχή του μὲ
τοὺς οὐράνιους καρποὺς τῆς γλυ-
κύτατης προσευχῆς. Ὁ ἀββᾶς
Ἀρσένιος κάθε Σάββατο γύριζε
τὴν πλάτη του πρὸς τὴ δύση καὶ
ἅπλωνε τὰ χέρια του προσευχόμε-
νος μέχρι ποὺ ἔλαμπε ὁ ἥλιος στὸ
πρόσωπό του, δηλαδὴ τὸ πρωΐ τῆς
Κυριακῆς!

* * *

16. «Τί κάνουν
οἱ ἄνθρωποι»

Πολλοὶ χριστιανοὶ θέλουν νὰ
ἀκολουθήσουν τὸ δρόμο τοῦ
Θεοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ παίρνουν
σταθερὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ ἀπο-
φεύγουν τὸ συμβιβασμὸ μὲ τὸν
ἁμαρτωλὸ κόσμο. Ἡ καλή τους
προαίρεση δὲν ἀρκεῖ, ἀφοῦ ὑστε-
ροῦν στὰ στοιχειώδη τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι ἡ μετάνοια,
ἡ καθαρότητα τῶν καλῶν ἔργων
καὶ ἡ ταπείνωση.

Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος εἶχε μιὰ
φορὰ ἐπικοινωνία μὲ ἕνα ἄγγελο
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδειξε τί
κάνουν οἱ ἄνθρωποι. Πρῶτα τοῦ
ἔδειξε ἕνα Αἰθίοπα, ποὺ ἔκοβε ξύ-
λα καὶ τὰ στοίβαζε, γιὰ νὰ τὰ φορ-

τωθεῖ, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ τὰ
σηκώσει. Καὶ ἀντὶ νὰ ἀφαιρέσει
μερικά, συνέχιζε νὰ κόβει ξύλα
καὶ νὰ κάνει βαρύτερο τὸ φορτίο.
Κάτι παρόμοιο κάνει καὶ ὁ ἀμετα-
νόητος ἄνθρωπος, ποὺ προσθέτει
συνεχῶς νέες ἁμαρτίες στὴ ζωή
του καὶ ἀδυνατεῖ νὰ προχωρήσει
πνευματικά.

Μετὰ ὁ ἄγγελος ἔδειξε στὸν
ἀββᾶ ἕνα ἄλλο ἄνθρωπο, ποὺ
στεκόταν πλάϊ σὲ ἕνα πηγάδι καὶ
ἀντλοῦσε νερό. Τὸ ἄδειαζε ὅμως
σὲ μιὰ στέρνα, ποὺ εἶχε τρύπες
καὶ τὸ νερὸ ξενάπεφτε στὸ πηγά-
δι. Αὐτὸ παθαίνει καθένας ποὺ
κάνει καλὰ ἔργα, ἀλλὰ δὲν ἔχει
καθαρότητα στὶς προθέσεις του
καὶ χάνει τὸ μισθό του. Γι᾽ αὐτὸ
χρειάζεται φωτεινὴ ἀντίληψη καὶ
ἄγρυπνο μάτι.

Τοῦ ἔδειξε τέλος ὁ ἄγγελος καὶ
ἕνα ναὸ καὶ δύο ἔφιππους, ποὺ
κρατοῦσαν μιὰ σανίδα καὶ ἤθελαν
νὰ μποῦν συγχρόνως στὸ ναό,
ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν, γιατὶ οὔτε ὁ
ἕνας οὔτε ὁ ἄλλος ὑποχωροῦσε,
γιὰ νὰ πάρει ἡ σανίδα τὴν κατάλ-
ληλη κατεύθυνση. Ἔτσι ἔμειναν
ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη. Καὶ ὁ ἄγγελος

ἐξήγησε: «Αὐτοὶ εἶναι ὅσοι τη-
ροῦν στάση ὑπερήφανη, νομίζον-
τας ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ κάνουν,
χωρὶς νὰ ταπεινώνονται, νὰ διορ-
θώνουν τὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ βα-
δίζουν στὸν ταπεινὸ δρόμο τοῦ
Χριστοῦ. Καὶ μένουν ἔξω ἀπὸ τὴ
βασιλεία τοῦ Χριστοῦ».

* * *

17. Τὰ δάκρυα
τοῦ ἀββᾶ Ἀρσενίου

Διαρκὴς ἦταν ἡ μετάνοια τοῦ
ἀββᾶ Ἀρσενίου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὶς
ὧρες ποὺ δούλευε τὸ ἐργόχειρό
του εἶχε ἕνα κομμάτι πανὶ στὸν
κόρφο του καὶ μάζευε τὰ δάκρυά
του. Αὐτὸ εἶχε ἐντυπωσιάσει καὶ
τὸν ἀββᾶ Ποιμένα, ὁ ὁποῖος μόλις
ἔμαθε ὅτι κοιμήθηκε ὁ ἀββᾶς
Ἀρσένιος, δάκρυσε καὶ εἶπε:
«Μακάριος εἶσαι, ἀββᾶ Ἀρσένιε,
γιατὶ ἔκλαψες τὸν ἑαυτό σου σ᾽
αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο. Γιατὶ ὅποιος
δὲν κλαίει τὸν ἑαυτό του ἐδῶ κά-
τω, αἰώνια ἐκεῖ, στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ
κλαίει. Εἴτε λοιπὸν ἐδῶ θεληματι-
κά, εἴτε ἐκεῖ ἀπὸ τὶς βασάνους,
εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴ κλάψει».

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(3ον)
Ἄλλες αἱρέσεις

πού διδάσκονται
ἀπό τήν Κ.Ζ.

ΜΑΡΙΟΛΑΤΡΕΙΑ 
Γράφει: «Ὤ! χαρά εἰς τόν ἀπο-

µείναντα κόσµον (µετά τόν
Ἀρµαγεδώνα), πόσον εὐτυχεῖς
θά ζοῦν, πόσον ἁρµονικός καί
εὔχαρις θά εἶναι ὁ βίος τους; πό-
σο µακρόζωοι θά γίνουν, τότε
ὅλοι θά γίνουν Μαριολά-
τραι18 ».

-«Αὐτήν θά λατρεύουν»19...
(Τήν Παναγίαν)

-«Ὤ τιµή καί δόξα καί λατρεία,
πού θά προσφέρουν ὅλοι οἱ λα-
οί καί εἰς τήν Μητέρα τοῦ Χρι-
στοῦ#20.

Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ Κ.Ζ. ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

-Οἱ «φωτισµένες» µέ τή βοήθεια
τῆς Παντανάσσης θά συντρίψουν
τήν κεφαλήν τοῦ Ὄφεως διά τήν
ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀνθρωπότη-
τος21 

Πῶς ἀκριβῶς θά γίνουν αὐτά; 
Αὐτά θά γίνουν µέ ἕνα νέο

«εὐαγγελισµό» πρός τήν Κ.Ζ., ἔτσι
ὅπως τό Ἅγιο Πνεῦµα τό ἀποκά-
λυψε πρός τήν ἴδια. Τῆς διαµηνύ-
σε:

-« Ἐπάνω σου θά πέσῃ ὁ
εὐώδης κρίνος τῆς Παρθένου,
θά ἀλλοιωθῇ καί θά εἰσέλθῃ εἰς
τήν καρδίαν σου, θά σέ
εὐωδιάσῃ, θά σέ λαµποκοπήσῃ
ὁ ἀστήρ ἡνωµένος µέ τήν καρ-

διά σου, δέν θά ὑπάρχει µέρος
σκοτεινόν ἐπάνω σου πλέον νά
σέ τυραννῇ, θά εἶσαι ἐν ὑγείᾳ καί
χαρᾷ παντοτινῇ, διότι θά σέ δι-
οικῇ αὐτός ( ὁ κρίνος- Χριστός)
καί θά σέ ὁδηγῇ, ἵνα καί πάλιν
λάµψῃ τό φῶς εἰς τόν κόσµον,
δεθῇ ὁ ἐχθρός καί φανῇ ἡ τελική
νίκη καί ὁ µέγας θρίαµβος τῆς
Ὀρθοδοξίας#22».

Ὁ στοιχειώδης νοῦς ἀντιλαµβά-
νεται ὅτι ἡ ἐξωφρενικῆς φύσεως
καταιγιστική χρήση σωτηριολο-
γικῶν ὅρων γιά τήν Κ.Ζ. µέ συνο-
δό χρήση τοῦ ὅρου «Ὀρθοδοξία»
ἀποσκοπεῖ, ἐκτός ἄλλων, νά ἐπη-
ρεάσει ἀτυχῶς ὑπάρξεις πού,
λόγῳ ἰδιάζουσας ἤ µή ἰδιοσυγκρα-
σίας, ρέπουν σέ τέτοιου εἴδους ἐπι-
πολεῖς «συνάξεις» καί µάλιστα µέ
τό πρόσχηµα τῆς Ὀρθοδοξίας,
ὥστε νά προβάλλεται ἡ Κ.Ζ. σέ
ὀρθόδοξο «βάθρο» ἐπηρεάζοντας
ἀστήριχτες, στή γνήσια ὀρθόδοξη
Πίστη, ὑπάρξεις. Αὐτό ἔχει ὡς συν -
έπεια σχετικά συµβάντα καί παρε-
νέργειες παθολογικοῦ τύπου, πού
ἀπαιτοῦν ψυχιατρικῆς-πνευµατικῆς
προσεγγίσεως µέ τήν ἐλπίδα πι-
θανῆς ἀνάνηψης.

Τό νέον
«Ἱερόν Εὐαγγέλιον»=

-Μ᾿ αὐτά «ὁ κόσµος θά βεβαι-
ωθῇ καί θά τρέχῃ εἰς τό Σχολεῖον
της (τῆς Κ.Ζ., τό εὑρισκόµενο
στήν Πλάκα τῶν Ἀθηνῶν, στό
Περιστέρι, τήν Κορινθία καί
ἀλλοῦ) ν᾿ ἀκούει καί νά παίρνει
τό βιβλίο της µέ πόθον καί µέ τό-
σην τιµήν, ὥστε οἱ πιστοί θά τό
φέρουν πάντα µαζί των ὡς

ἐγκόλπιον, καί ὅπου σταθ-
µεύουν θά τό κηρύττουν ὅπως
τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον», ἀπό δέ
τούς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου
«θά συντριβῇ ἡ κεφαλή» τοῦ Σα-
τανᾶ!23

∆ιερωτᾶται καί ἀπορεῖ ὁ στοιχει-
ώδης νοῦς γιατί:

Α) -Ὄχι µόνον δέν ἀποδοκιµά-
ζουν, στοιχειωδῶς, οἱ µαθητές καί
οἱ µαθήτριες τῆς «Σχολῆς Παντα-
νάσσης», τίς διδασκαλίες αὐτές καί
παρόµοιες ἄλλες τῆς πνευµατικῆς
τους Μητέρας, ἀλλά ὅλοι τους ἀκα-
τάπαυστα τήν τιµοῦν καί ἀναγνω-
ρίζουν!

Β) -Τό σοβαρότερον και τραγικό-
τερον, ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς µας
εὐλογοῦν καί µνηµονεύουν στίς
ἐκκλησίες τους τή «Σχολή Παντα-
νάσσης» καί τήν πνευµατική τους
µητέρα, προφανῶς ἐπειδή εἶναι
ἀπληροφόρητοι (;), γεγονός πού
δέν τούς ἀπαλλάσσει, ἀλλά τούς
ἐνέχει εὐθύνες βαρύνουσες, γιατί
µέ αὐτή τους τή συµπεριφορά δί-
νουν τήν ἐντύπωση ὅτι ἐπισκο-
ποῦν ἐπιπολῆς καί ὄχι «ἐν τῷ βά-
θει» ὑπάρξεις ταγµένες γιά τήν
αἰώνια Ζωή καί ὄχι γιά σχολές
«ἀποπτωτικές» µέ τή στενή καί
εὐρεῖα ἔννοια τοῦ ὅρου αὐτοῦ µέ
ἐξωφρενικό περιεχόµενο καί ἀλυ-
τρωτικό ἀδιέξοδο.
Σηµειώσεις:

18. «Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πα-
τρός», σελ. 37. 19. ὅπ. π. σελ. 55. 20.
ὅπ. π. σελ. 78. 21. ὅπ. π. σελ. 59. 22.
Τά  Εὐφρόσυνα Τεῦχος Α´ σελ.
115. 23. Τά  Εὐφρόσυνα Τεῦχος Α´,
σελ. 79, τεῦχος Γ’ σελ. 123.

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

Εἶναι γνωστό σέ ὅλους µας ὅτι ὁ
20ός αἰώνας πού παρῆλθε καί ἡ
15ετία τοῦ ἀνατείλαντος 21ου ση-
µαδεύονται γενικά ἀπό κοσµογο-
νικές ἀλλαγές καί µάλιστα στό
χῶρο τῆς Ἐπιστήµης (λ.χ. διά-
σπαση τοῦ ἀτόµου, Η/Υ, πτήση
τοῦ ἀνθρώπου στό διάστηµα
κ.ἄ.). Ἄναυδοι µένουµε εἰδικότερα
ἀπό τά καταπληκτικά ἐπιτεύγµατα
καί τίς ἐξελίξεις στόν τοµέα τῆς Βι-
οϊατρικῆς καί τῆς Βιοτεχνολογίας
(µεταµοσχεύσεις, τεχνητή γονιµο-
ποίηση κ.ἄ.).

Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί κρα-
τοῦν θετική στάση ἀπέναντι στήν
Ἐπιστήµη καί στέκονται µέ θαυµα-
σµό καί σεβασµό στίς προόδους
καί τίς ἐξελίξεις της, µέχρις ἐκείνου
τοῦ σηµείου, βέβαια, πού δέν βλά-
πτεται ὁ ἄνθρωπος καί τό περι-
βάλλον του.

Εἶναι σαφής ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ -
∆ηµιουργοῦ πού µιλάει γιά τήν
ἐπίδοση τοῦ ἀνθρώπου στήν παι-
δεία καί στήν πρόοδο τῆς Ἐπιστή-
µης, καθώς καί τήν ἀποδοχή της
ἐκ µέρους τοῦ ἀνθρώπου (ὡς
εὐλογία Θεοῦ). Ἀναφέρουµε κά-
ποια σχετικά χωρία ἀπό τήν Ἁγ.
Γραφή γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές:
“∆ράξασθε παιδείας” (Ψαλµ.
2,12)· “Λάβετε παιδείαν... καί
γνῶσιν...” (Παροιµ. 8, 10-11)·
“Αὐτός (ὁ Θεός) ἔδωκε ἀνθρώ-
ποις ἐπιστήµην ἐνδοξάζεσθαι
θαυµασίοις αὐτοῦ” (Σ. Σειρ. 38,6)·
“Αὐτός (ὁ Θεός) γάρ µοι ἔδωκε
τήν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ, εἰδέναι
σύστασιν κόσµου καί ἐνέργειαν
στοιχείων” (Σ. Σολοµ. 7, 16-17)·
“Ἐπιστήµη ἰατροῦ ἀνυψώσει κε-
φαλήν αὐτοῦ” (Σ. Σειρ. 38,3)· “Μά-
θε ἐπιστήµην” (Σ. Σειρ. 16,24)·
“Τίµα ἰατρόν πρός τάς χρείας...καί
γάρ αὐτόν ἔκτισεν Κύριος” (Σ.
Σειρ. 38,1)· “Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς
φάρµακα καί ἀνήρ φρόνιµος οὐ
προσοχθιεῖ αὐτοῖς (= δέν θά δι-
στάσει νά τά χρησιµοποιήσει)” (Σ.
Σειρ. 38,4).

Ἐξάλλου τήν Ἰατρική Ἐπιστήµη
ὑπηρέτησαν, ὡς εὐεργετική συνέ-
χεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός
τόν ἄνθρωπο, ἅγιοι καί µεγάλες
µορφές τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀπό
τόν ἰατρό - Εὐαγγελιστή Λουκᾶ,

τούς Ἁγ. Ἀναργύρους, τόν Μ. Βα-
σίλειο κ.ἄ. µέχρι τούς σύγχρονους
ἐπιστήµονες κληρικούς ἰατρούς,
πού διακονοῦν συγχρόνως καί τό
Θεό καί τήν ἰατρική.

Καί ἡ ἐπιστήµη ἀπό τήν πλευρά
της δέν πρέπει νά εἶναι ἀνεξέλεγ-
κτη καί τά ἐπιστηµονικά ἐπιτεύ -
γµατα νά ἔχουν τά ὅριά τους,
ὥστε νά ἀποβλέπουν σ᾽ ἕνα ὠφέ-
λιµο σκοπό καί ὄχι νά δηµιουρ-
γοῦν ἠθικά, ψυχολογικά, κοινωνι-
κά καί νοµικά προβλήµατα στόν
ἄνθρωπο.

“Ἡ ἐπιστήµη γοητεύει, ἀλλά φο-
βίζει τόν κόσµο” καί “παρά τή δίψα
ὅλων γιά ἐπιτεύγµατα, ἡ πολλές
φορές ἀχαλίνωτη δράση τῶν ἐπι-
στηµόνων ἐπιδρᾶ ἀρνητικά στήν
κοινή γνώµη”, γράφτηκε στόν ἡµε-
ρήσιο τύπο (“Ἡ Καθηµερινή”, 16-
11-2003, σελ. 25).

“Στίς σύγχρονες βιοϊατρικές
ἔρευνες καί ἐφαρµογές ἀναδύον-
ται πολλαπλά ζητήµατα καί διλήµ-
µατα, τά ὁποῖα ἐκ τῶν πραγµάτων
καί ἀπό ἠθικοδεοντολογικῆς
πλευρᾶς ἔχουν ἀνάγκη ἀναλύσε-
ως καί καθοδηγήσεως ἀπό τήν
ἰατρική ἠθική καί φιλοσοφία τῆς
Ἰατρικῆς. Ὁ κλωνισµός τοῦ
ἀνθρωπίνου ἐµβρύου, ὡρισµένες
µορφές ἐξωσωµατικῆς γονιµοποι-
ήσεως, κύηση σέ τεχνητή ἤ δανει-
κή µήτρα..., ἡ παραγωγή ἀκεφά-
λων σωµατικῶν µορφῶν γιά τήν
ἐξασφάλιση µοσχευµάτων, ἡ
εὐθανασία... κ.ἄ., προκαλοῦν
σύγχυση καί χρήζουν διαφωτίσε-
ως καί ἀντιµετωπίσεως” (᾽Αριστ.
Χρ. Εὐτυχιάδη, “Βιοηθική καί
Ἰατρική ἔρευνα”, στό περιοδ.
“Ἐκκλησία”, 1-12-1998, σελ. 20).

Ποιά ὅµως εἶναι τά σαφῆ κριτή-
ρια βάσει τῶν ὁποίων θά ἀντιµε-
τωπίσουµε τά ζητήµατα πού τυ-
χόν δηµιουργοῦνται, ὥστε νά
ἀποφεύγουµε ἀντιδεοντολογικές
ἐφαρµογές καί παράλογους ἤ καί
ἀντίθετους πρός τή χριστιανική
ἠθική καί τίς διαχρονικές ἀρχές
πειραµατισµούς τῆς ἰατρικῆς ἐπι-
στήµης;

Τέτοια κριτήρια εἶναι “οἱ διαχρο-
νικές ἀρχές, τίς ὁποῖες καθορίζουν
ἡ φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς καί ἡ Βι-

οηθική” (αὐτές ἀναφέρονται στὸ
προαναφερθέν ἄρθρο τοῦ Καθη-
γητῆ Ἀριστ. Εὐτυχιάδη).

Καί ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική
Ἠθική ἔχει τίς δικές της προϋπο-
θέσεις, ὅπως γιά παράδειγµα: Ἡ
ζωή εἶναι ἱερό καί πολύτιµο δῶρο
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀξία, καί δέν µπο-
ρεῖ κανένας µας νά τήν ἀµφισβη-
τήσει· ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσω-
µατική ὕπαρξη καί ὀντότητα ἀπό
τῆς βιολογικῆς του συλλήψεως,
κάτι πού ὑποστηρίζει καί ἡ σύγ-
χρονη ἐπιστήµη· ὁ σκοπός τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ἡ σωτηρία του καί
ἡ αἰωνιότητα καί ὄχι ἁπλά ἡ πρόσ -
καιρη ὑλική καί συναισθηµατική
εὐηµερία· ὁ πόνος πού παρατη-
ρεῖται στούς ἀσθενεῖς, ὑπό τό πρί-
σµα τῆς πίστεως ἐξεταζόµενος καί
ἀπό τή σύγχρονη ἐπιστήµη ἀντι-
µετωπιζόµενος µέ ἀναλγητικά
φαρµακευτικά ἰδιοκατασκευάσµα-
τα, ἔχει καί ἄλλες ἠθικές - πνευµα-
τικές παραµέτρους (ἐξαγνιστική,
παιδαγωγική, σωτηριολογική
κ.ἄ.).

Παράλληλα, λοιπόν, µέ τήν
ἐκρηκτική ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη
τῶν Βιοϊατρικῶν Ἐπιστηµῶν µέ τά
συνακόλουθα προβλήµατα, γεν-
νήθηκε καί ἡ ἀνάγκη τῶν βιοη-
θικῶν προβληµατισµῶν καὶ τῆς
Βιοηθικῆς, γιά τήν ἀντιµετώπισή
τους καί τή διαφύλαξη τοῦ ἀνθρώ-
πινου προσώπου. Γιατί ὄχι καί τή
διασφάλιση τοῦ κύρους τῆς ἐπι-
στήµης, γιά τήν ὁποία θά ἐπαλη-
θευόταν ἡ ἀρχαία ρήση τοῦ φιλο-
σόφου Πλάτωνος πού ἔλεγε ὅτι:
“Πᾶσά τε ἐπιστήµη χωριζοµένη δι-
καιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς
πανουργία, ἀλλ᾽ οὐ σοφία φαίνε-
ται” (Πλάτωνος, Μενέξενος α´
247). Καί ὁ κύριος λόγος θά ἦταν
ἤ εἶναι ἡ ὁλοφάνερη ἔλλειψη
ἠθικῆς ἀπό τούς ἐπιστήµονες
χρῆστες της.

Ἡ ἐπιστήµη, γιά νά ἀποβεῖ κοι-
νωνικά ὠφέλιµη, πρέπει νά στηρί-
ζει καί ὄχι νά ὑπονοµεύει τίς ἠθι-
κές ἀρχές καί ἀξίες. Γι᾽ αὐτό γρά-
φτηκαν τελευταίως πολλά βιβλία
καί ἄρθρα σέ περιοδικά καί ἐφηµε-
ρίδες γιά ἀναίρεση ἐσφαλµένων
θέσεων καί γιά ἐνηµέρωση τοῦ
εὐρύτερου κοινοῦ.

Ὅρια τῆς Ἐπιστήµης καί Βιοηθική
Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολικοῦ Συµβούλου ∆.Ε.

Ἡ μετάνοια
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος δίδασκε στόν Ναό: «μετανοήσατε οὖν καί

ἐπιστρέψατε εἰς τό ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τάς ἁμαρτίας» (Πράξ. γ΄ 19).
Μετανοήσατε λοιπόν καί μέ συμπεριφορά εἰς τό ἑξῆς ἐνάρετη γυ-

ρίσατε πλησίον τοῦ Θεοῦ ἐγκολπούμενοι διά τῆς πίστεως τόν Ἰησοῦ,
διά νά ἐξαλειφθοῦν οἱ ἁμαρτίες σας. Ἡ ἐντολή τοῦ Ἀποστόλου εἶναι
γιά ὅλους μας. Νά μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά νά τίς ἐξα-
λείψουμε.

Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος στόν λόγο περί μετανοίας ὁρίζει «Με-
τάνοια εἶναι νά ἀπαρνηθῆ κανεὶς ὅλες τὶς κακὲς του πράξεις καί φαυ-
λότητες, καί νά διαλλαγῆ μέ τόν Θεό, καί νά πράττη εἰς τό ἑξῆς ὅλα
αὐτοῦ τά θεῖα προστάγματα». Τό ζήτημα εἶναι νά μεταβάλουμε ζωή,
νά μή διαπράξουμε πάλι τήν ἁμαρτία· αὐτή εἶναι ἡ πραγματική με-
τάνοια. Νά κάνουμε ὅ,τι ἔκανε κάποτε ἕνας φιλόσοφος. Κάποτε χρει-
άσθηκε νά ταξιδέψη μέσῳ θαλάσσης, γιά νά πάη σέ κάποιο τόπο. Στό
ταξίδι ὅμως ἔπαθε μιά φοβερή ζάλη καί κινδύνεψε νά πνιγῆ. Διεσώ-
θη ὡς ἐκ θαύματος. Ὅταν γύρισε στό σπίτι του, ποιά ἦταν ἡ πρώτη
του δουλειά; Ἔκτισε τό παράθυρο, πού ἔβλεπε πρός τήν θάλασσα, γιά
νά μή βλέπη τήν θάλασσα καί ἐπιθυμήση πάλι νά ταξιδέψη.

Ἔτσι καί ἐμεῖς πρέπει μιά γιά πάντα νά κλείσουμε τήν πόρτα, πού
ὁδηγεῖ στόν θάνατο. Ἀλλά καί ἄν ἁμαρτήσουμε τί πρέπει νά κάνου-
με; Ὅ,τι μᾶς λέγει ὁ Ὅσιος Σισώης.

Ρώτησε κάποιος μοναχός τόν Ὅσιο:
-Τί νά κάνω, Ἀββᾶ, ὅπου ἔπεσα;
-Νά σηκωθῆς πάλι.
-Σηκώθηκα καί πάλι ἔπεσα.
-Νά σηκωθῆς πάλι καί πάλι.
Λέγει τότε ὁ ἀδελφός: 
-Ἕως πότε;
-Ἕως ὅτου σέ βρῆ ὁ θάνατος εἴτε στό καλό εἴτε στήν πτώση. Σέ

ὅποια κατάσταση εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος, σέ αὐτή καί φεύγει. Ναί,
σέ ὅποια κατάσταση μᾶς βρῆ ὁ θάνατος. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά μᾶς βρῆ
σέ μετάνοια.

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
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Σεβασμὸς εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Θεοῦ
Τὸ νὰ οἰκοδοµοῦν καὶ νὰ εὐπρεπίζουν οἱ πιστοὶ τὸν οἶκον τοῦ

Θεοῦ, τὸν Ναὸ δηλ. ποὺ τελεῖται ἡ Θεία λατρεία, αὐτὸ ἀποτελεῖ εὐλο-
γία µεγάλη. Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε στὴν ὀπισθάµβωνο εὐχή, µεταξὺ τῶν
ἄλλων ὁ λειτουργὸς δέεται: “... ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέ-
πειαν τοῦ οἴκου σου..” Ἁγίασε Κύριε αὐτούς, ποὺ ἀγαποῦν τὴν
εὐπρεπῆ παράσταση καὶ τὴν τάξη τοῦ Ναοῦ Σου. Ἀντιθέτως, ἀποτε-
λεῖ βεβήλωση καὶ βλασφηµία µεγάλη τὸ νὰ καταστρέφονται οἱ Ἐκκλη-
σίες καὶ νὰ µετατρέπονται σὲ τζαµιὰ καὶ σὲ ἄλλους χώρους λατρείας,
ποὺ ἡ χρήση τους ἔρχεται σὲ ἀντίθεση µὲ τὸ Ἱερὸ καὶ τὴν λατρεία τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἐκτὸς ὅµως τοῦ ὑλικοῦ Ναοῦ, ὁ καθαυτὸ ναός, ποὺ ἰδιαιτέρως ζη-
τεῖ καὶ εὐχαριστεῖται ὁ Κύριος καὶ Παντοκράτωρ εἶναι οἱ ὑπάρξεις τῶν
πιστῶν µελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ µάλιστα ὅταν ἑνωµένοι
καὶ ἀγαπηµένοι κοινωνοῦµε τοῦ ∆εσποτικοῦ Σώµατος καὶ Αἵµατος
τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι µαζὶ οἱ πιστοί, κατὰ τὸν λόγο τῶν Πατέρων, ἀπο-
τελοῦµε τοὺς “πνευµατικοὺς λίθους” οἱ ὁποῖοι συγκροτοῦµε τὸ θεῖο
οἰκοδόµηµα, ποὺ εὐαρεστεῖται νὰ κατοικεῖ ὁ Θεός.

Φυσικά, µετὰ ἀπὸ αὐτὰ γίνεται κατανοητὸ ὅτι καὶ ὁ καθένας µας
χωριστὰ µὲ τὴν ὅλη ὕπαρξή µας, διὰ τῆς πίστεως καὶ τῶν Ἱερῶν Μυ-
στηρίων ἔχουµε καταστεῖ ὁ ἔµψυχος ναὸς τῆς ἀπείρου, ἁγνῆς καὶ
ἐπουρανίου Τριαδικῆς Θεότητος! Καὶ µόνο αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἐὰν συν   -
ειδητοποιήσουµε, ὄντως συγκλονιζόµεθα. Ὥστε, λοιπὸν εἴµαστε
ναὸς τοῦ Θεοῦ!

Βεβαίως, µᾶς κηρύσσει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ µᾶς τονίζει τὴν
ἀλήθεια αὐτὴ µὲ ἕνα καίριο ἐρώτηµα “οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστέ,
καὶ τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν;” ∆ὲν γνωρίζετε ὅτι σεῖς οἱ Χρι-
στιανοί, εἶσθε ναὸς Θεοῦ καὶ µέσα σας κατοικεῖ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον;
Ἀλλὰ δὲν µένει µόνο σ᾽ αὐτὸ ὁ Θεόπνευστος Ἀπόστολος. Συνεχίζει
µὲ µία ἀλήθεια ποὺ κόβει τὴν ἀνάσα στὴν συνειδητοποίησή της : “εἴ
τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ
Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑµεῖς”. Ἀλλὰ χρειάζεται νὰ σταθοῦµε δι’
ὀλίγον στὴν ἀποστολικὴ αὐτὴ φράση, γιὰ νὰ δοῦµε µὲ ποιὸ τρόπο
προξενεῖται ἡ φθορὰ τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὡς ἀποτέλεσµα φέρει
τελικῶς τὸν κολασµὸ ἐκείνου ποὺ ἀπρόσεκτα καταστρέφει τὸν ναό.

Φυσικὰ στὴν φθορὰ τοῦ Ναοῦ ὑπάγονται ὅλα τὰ “ἔργα σαρκός” καὶ
τὰ “πάθη ἀτιµίας”, ποὺ µολύνουν καὶ διαστρέφουν καὶ τὸ σῶµα καὶ
τὴν ψυχή. Ἡ ἀκολασία, ὅπως θὰ δοῦµε καὶ στὴν συνέχεια, ὡς µόνο
καὶ βέβαιο κατάντηµα ἔχει τὴν καταστροφή, ἀφοῦ ὄντως “ἡ φύσις
ἐκδικεῖται” καὶ ὁ ἄνθρωπος κληρονοµεῖ τὴν κόλαση. Ναί, φοβερὸ καὶ
τροµερὸ ὁ ἄνθρωπος καὶ µάλιστα ὁ Πιστὸς νὰ µολύνει τὸ βάπτισµα
καὶ νὰ καταντήσει “σάρκα”. Ὅµως τὸ ὅλο πνεῦµα τοῦ Θείου Παύλου
στὴν περικοπὴ αὐτὴ ἀναφέρεται κυρίως στὴν φθορὰ τοῦ Ναοῦ τοῦ
Θεοῦ, τὴν ὁποία ἐπιφέρουν τὰ ποικίλα σχίσµατα καὶ οἱ ἐγωϊστικὲς δι-
χοστασίες, ποὺ ἐλάµβαναν χώρα στὴν Κόρινθο. Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ ὁποῖα
ἀναφέρονται γιὰ τὴν τοπικὴ ἐκείνη Ἐκκλησία ἔχουν διαχρονικὴ ἀξία,
δοθέντος ὅτι οἱ “ἐκ δεξιῶν πειρασµοί”, ποὺ καταλήγουν “ἕνεκεν δια-
µαρτυρίας” σὲ παρατάξεις, φατρίες, σχίσµατα, “αὐτόνοµες ἐκκλη-
σίες”, “ἀνυπόστατες συνόδους” καὶ σὲ ἕωλες καὶ µὴ νοµιµοποιηµένες
“ἀποτειχίσεις” καὶ τόσα ἄλλα ἀκόµη, ποὺ καταγράφει µὲ τὰ µελανώτε-
ρα τῶν χρωµάτων ἡ ἀντικειµενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, καιροφυ-
λακτοῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν σὲ κάθε ἐποχή, πόσο µᾶλλον στὴ δική µας.

Ὁµολογουµένως, ζοῦµε σὲ µία ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή, ποὺ ὁ
πιστὸς καλεῖται νὰ βαδίσει ἀποφεύγοντας τὰ ἄκρα. ∆ὲν παρουσιάζε-
ται µόνο ἐκεῖ, ποὺ εἰσχωρεῖ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἁµαρτία, ἡ κατάπτωσις
τοῦ πνευµατικοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ τὸ διαπιστώνουµε τραγικὰ
στὶς ἡµέρες µας, ἀλλὰ ἡ κατάρρευσις  ἀκολουθεῖ καὶ ἐκεῖ ποὺ ὁ
ἐγωϊσµὸς µὲ ὅλα τὰ παρελκόµενα σχίζει τὸν ἄραφο χιτῶνα τοῦ Χρι-
στοῦ.

Καὶ στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ τονισθεῖ ὅτι γιὰ τὸ κατάντηµα
αὐτὸ τῶν ἁπλοϊκῶν ψυχῶν (στὴν καλυτέρα τῶν περιπτώσεων) ποὺ
ἀποκόπτονται ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατόπιν
“περιάγουν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ τὴν ξηράν”, γιὰ νὰ βροῦν ἕνα καθη-
ρηµένο “ἐπίσκοπο”, ὥστε νὰ ἔχουν δῆθεν “ἐκκλησιολογικὴ κάλυψη”,
πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ ὁµολογήσουµε ὅτι ἐν πολλοῖς εὐθύνη µεγάλη
φέρουν τὰ τέκνα τοῦ οἰκουµενισµοῦ µὲ τὶς “ἀπερίσκεπτες” ἐνέργειές
τους. Ἔχουµε τὸ λοιπὸν νὰ παλέψουµε τόσο µὲ τὸν κατακλυσµὸ τῆς
ἁµαρτίας, ὅσο καὶ µὲ τὴν ἀδιακρισία καὶ τὴν θεολογικὴ πενία, ποὺ
φθείρουν τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ.

Τὸ δεύτερο µάλιστα ζήτηµα οὐδόλως ἀποτελεῖ παρωνυχίδα, ἀφοῦ
ἀκριβῶς τὶς ὀλέθριες συνέπειες αὐτοῦ ἐπιζητεῖ νὰ προλάβει ὁ ἱδρυτὴς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου. Καὶ ἂς προσθέσουµε καὶ τούτη τὴν
ἀλήθεια. Ἡ ἴδια ἡ πραγµατικότης µᾶς δείχνει ὅτι εὐκολότερα κανεὶς
διὰ τῆς µετανοίας ἐπανέρχεται στὴν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἐὰν ἔχει πέ-
σει στὸν λάκκο τῆς ἠθικῆς ρυπαρότητας, παρὰ ἐὰν γιὰ διαφόρους λό-
γους ἔχει περιπέσει στὰ ποικίλα σχίσµατα, ποὺ πληγώνουν καὶ
αἱµορροοῦν τὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν περίπτωση αὐτή, προϊόν-
τος τοῦ χρόνου ὁ ἄνθρωπος σκληρύνεται ἰδίως διὰ τοῦ ἐγωισµοῦ µὲ
τὴν ὑπάρχουσα καὶ ὑποκαίουσα ἐκκλησιολογικὴ πλάνη.

Τὰ ὑπάρχοντα παραδείγµατα καὶ σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐποχή µας, ἐπιβεβαι-
ώνουν τοὺς ἀποστολικοὺς φόβους καὶ τὸ εὔθραυστον τῆς Ἐκκλησιο-
λογικῆς κοινωνίας.

Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ θὰ µᾶς βοηθήσει στὸ νὰ µὴ ξεφεύγουµε στὰ µο-
νοπάτια τοῦ κακοῦ καὶ στὸν “µέλανα πόντον” τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κα-
τακερµατισµοῦ (ὄντως καταστάσεις φρικτὲς οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ φαι-
δρές), εἶναι τὸ νὰ µὴ λησµονοῦµε ὅτι ὡς ναοὶ Θεοῦ εἴµεθα κεχωρι-
σµένοι καὶ ἀφιερωµένοι στὸν Θεό. Πρᾶγµα ποὺ σηµαίνει ὅτι πρέπει
νὰ ἀποφεύγουµε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν νὰ µᾶς ἀποξενώσει ἀπὸ τὸν
Ἀρχηγὸ τῆς σωτηρίας µας καὶ νὰ µεταβάλει τὸ ἐν ἡµῖν ἱερό του κατοι-
κητήριο εἴτε σὲ σταῦλο ἠθικῆς ἀκαθαρσίας, εἴτε σὲ ὀπερετικὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ πραξικοπήµατα, ποὺ ὅµως ὁδηγοῦν τὶς ἀστήρικτες ψυχὲς
στὴν καταστροφή.

Τὸ δὲ πλέον τραγικὸ εἶναι ὅτι δὲν ἀκολουθεῖ ἁπλῶς κάποια ἔστω
καὶ µεγάλη ζηµιά, ἀλλὰ ἀποκλεισµὸς τῆς σωτηρίας. Ὁ δὲ Ἱερὸς Χρυ-
σόστοµος σχετικὰ µὲ τὸ “φθερεῖ αὐτὸν ὁ Θεός” τονίζει τὰ ἑξῆς: “Του-
τέστιν ἀπολεῖ. Τοῦτο δὲ οὐχὶ καταρωµένου, ἀλλὰ προφητεύοντος”.

Ἑποµένως. “Στῶµεν καλῶς, στῶµεν µετὰ φόβου”.
Ἀµήν.

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Ἀθῳότητα, καλοί µου φίλοι, εἶναι
ἡ µὴ ἐνοχή, ἡ ἔλλειψη πονηρίας.
Κατὰ τὸν ἱ. Χρυσόστοµο εἶναι πολὺ
µεγάλη ἀπόδειξη ἀρετῆς, τὸ ἀπο-
κορύφωµα τῶν ἀγαθῶν. Εἶν’ ἐκεῖνο
ποὺ πρὸ πάντων ἐπιζητεῖ ὁ Χρι-
στός, ὅταν λέγει: «Ἐὰν δὲν γίνετε
ἁπλοὶ καὶ ἄδολοι σὰν τὰ παιδιά, δὲν
θὰ εἰσέλθετε στὴ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν». Ὑπονοώντας τὸ ἄκα-
κο, τὸ ἄδολο, τὸ ἀπροσποίητο, τὸ
ἀφελές. ∆ηλαδὴ τὴν ἀθῳότητα!

Ναί, τόσο µεγάλη ἀρετὴ εἶναι.
Μία ἀρετὴ ποὺ τὴν διαθέτουν οἱ
ἄγγελοι καὶ τὰ παιδιά. Λένε πὼς
ὅταν φύγει, χάνεται µία γιὰ πάντα.
∆ὲν ἀποκτιέται πάλι, ὅσα δάκρυα
καὶ νὰ χύσει κανείς!

Ὁ πονηρὸς τὸ πρῶτο πρᾶγµα
τὸ ὁποῖο ἐπιχειρεῖ ἐναντίον µας,
εἶναι νὰ χάσουµε τὴν ἀγγελικὴ
αὐτὴ ἰδιότητα ὅσο γίνεται νωρί-
τερα. Ὁ ἴδιος αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκα-
νε πρῶτος γιὰ τὸν ἑαυτό του!

*  *  *
Τὰ µέσα ποὺ χρησιµοποιεῖ, ἰδιαί-

τερα στὴν ἐποχή µας, εἶναι
πλεῖστα. ∆ὲν ἄφησε τίποτα ἀνέγγι-
χτο. ∆ὲν ἄφησε τίποτα ποὺ νὰ µὴ
τὸ ἔχει στρέψει ἐναντίον τῆς ἀθῴας
παιδικῆς ψυχῆς πρῶτα.

Κι ἂς πάρουµε ὡς παράδειγµα
τὸ παιχνίδι. Ὑπάρχουν – εὐτυχῶς -
ἀκόµη οἱ κοῦκλες µωρά. Μ’ αὐτὲς
παίζοντας τὰ µικρὰ κορίτσια (τὶς να-
νουρίζουν, τὶς χτενίζουν, τὶς ντύ-
νουν, τὶς φροντίζουν) γίνονται «µα-
µάδες» ἀντιγράφοντας ἔτσι τοὺς
(ὀρθοὺς) ρόλους τῆς οἰκογένειας,
ποὺ αὔριο θὰ κληθοῦν νὰ παίξουν
στὴ ζωή.

Τί γίνεται ὅµως µὲ τὶς ἄλλες, τύ-
που Barbie; Αὐτὲς µὲ τὸ νὰ προ-
βάλλουν τὴ σωµατικὴ τελειότητα
κατὰ ἐξωπραγµατικὸ τρόπο, µὲ τὸ
νὰ φοροῦν κοµψότατα ροῦχα, µὲ τὸ
νὰ παρακολουθοῦν τὴ µόδα ὡς τὴν
παραµικρή της λεπτοµέρεια, µὲ τὸ
νὰ χτενίζονται καὶ νὰ µακιγιάρονται,
µὲ τὸ νὰ ἔχουν ἐξαιρετικὰ ὄµορ-
φους ἐραστές(!), µὲ τὸ νὰ κάνουν
ταξίδια ἀκόµη καὶ ἐξωτικά, µὲ τὸ νὰ
διασκεδάζουν ἀδιάκοπα, µὲ τὸ νὰ
ζοῦν ἀκόµη καὶ νυχτερινὴ ζωή, τε-
λικὰ τί κάνουν, ποῦ ἀποβλέπουν;
Μὰ στὸ νὰ ἀφήσει τὸ παιδὶ τὴν
ἀθῴα του παιδικὴ ἡλικία καὶ τὸ µό-
νο ποὺ νὰ σκέφτεται ποιὸ νὰ εἶναι;

Πότε θὰ φθάσει στὰ 18! Ἐκεῖ ποὺ
θὰ µπορεῖ νὰ τὰ κάνει µὲ ἄνεση ὅλα
αὐτὰ καὶ θὰ εἶναι µάλιστα τόσο  
ὡραῖα!

∆έστε τί γίνεται στὰ κινούµενα
σχέδια. Ἀκόµη κι ἐκεῖνα τὰ «ἀθῷα»
Τὸµ καὶ Τζέρυ ἢ Μπάγκς Μπάνυ
κ.λπ. ἔχουν τελικὰ διαφοροποιηθεῖ
πρὸς τὸ ἀγριότερο καὶ βιαιότερο. Κι
ὅσα δὲν τὸ ἔχουν κάνει, βρίσκονται
ἀσφαλῶς στὸ περιθώριο. ∆εσπό-
ζουν κυριολεκτικὰ τὰ κινούµενα
σχέδια τῆς βίας, τοῦ ἀποκρουστι-
κοῦ, τῶν θρίλερ, τῆς ἀγριότητας,
τοῦ ἐρωτισµοῦ, τοῦ ἀποκρυφισµοῦ
κ.λπ.

Ἂς πάρουµε τὴν τηλεόραση. Κά-
ποτε τὸ παιδὶ θὰ πήγαινε στὸν κινη-
µατογράφο µὲ τοὺς γονεῖς του, σὲ
µία προεπιλεγµένη ταινία. Τώρα τὸ
παιδὶ µὲ τὸ τηλεκοντρὸλ στὸ χέρι
καὶ πολλὲς φορὲς µὲ τὴ δική του τη-
λεόραση στὸ δωµάτιό του (!) βλέ-
πει κυριολεκτικὰ ὅ,τι θέλει κι ὅ,τι τύ-
χει. Ἀκόµη καὶ τὸ πλέον ἀπαίσιο καὶ
αἰσχρό!

Παίρνει τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολο-
γιστή, γιὰ νὰ µάθει. Καὶ στὸ τέλος,
µόνος του στὸ δωµάτιό του ἢ καὶ µὲ
τοὺς φίλους τους ἢ καὶ σ’ αὐτὴν
ἀκόµη τὴν τάξη του, καταλήγει νὰ
παίζει µέσῳ αὐτοῦ παιχνίδια µὲ τὸ
πιὸ πάνω περιεχόµενο. Τουλάχι-
στον!

Τὸ διαδίκτυο γεµίζει ὅλο καὶ πιὸ
πολὺ µὲ τὴν πορνογραφία, τοὺς
παιδεραστές, τοὺς ἐµπόρους ναρ-
κωτικῶν, τοὺς αἱρετικοὺς κάθε
µορφῆς, τοὺς ἀποκρυφιστὲς κ.λπ.
µὲ στόχο πάντα τὴν ἀθῴα παιδικὴ
καὶ νεανικὴ ψυχή.

Τὸ ἴδιο γίνεται µὲ τὴν ἐφηµερίδα
ἢ µὲ τὸ περιοδικό, ποὺ διαβάζουν
οἱ γονεῖς του.

Κάποτε τὰ ναρκωτικά, τὸ
ἀλκοόλ, τὸ κάπνισµα ἦταν σαφῶς
ὑπόθεση τῶν µεγάλων. Τώρα γίνε-
ται ὑπόθεση αὐστηρὰ τῶν νεαρῶν
ἡλικιῶν, ποὺ ὅλο καὶ πιὸ πολὺ µι-
κραίνουν!

Τὸ ἴδιο γινόταν καὶ µὲ τὴ νυχτε-
ρινὴ διασκέδαση, ποὺ κάποτε ἦταν
µόνο γιὰ τοὺς µεγάλους. Σήµερα
αὐτὴ δὲν εἶναι ὅτι χειροτέρευσε ἐπι-
κίνδυνα µὲ τὰ ἁµαρτωλὰ «ξεδώµα-
τα», τὴ γύµνια καὶ τὶς ἐξαλλοσύνες,
ἔγινε καὶ γιὰ τοὺς ἐφήβους κι ὅλο

ἐξειδικεύεται ἀπευθυνόµενη σ’
αὐτοὺς µόνο!

Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὴ µουσική,
τὶς συναυλίες καὶ τὰ γήπεδα;

Νὰ γιατί τὸ ποσοστὸ τῶν ἀνηλί-
κων, ποὺ κάνουν χρήση ναρκω-
τικῶν ἢ καὶ ποὺ χρησιµοποιοῦνται
ἀπ’ τοὺς ἐµπόρους ναρκωτικῶν,
αὐξάνεται κατακόρυφα.

Ἡ κατάσταση αὐτὴ µοιάζει νὰ µὴ
ἔχει τελειωµό, δεδοµένου ὅτι -σύµ-
φωνα µὲ τὶς ἐπίσηµες στατιστικὲς-
κάθε χρόνο ὅλο καὶ µειώνονται οἱ
ἡλικίες ποὺ κάνουν χρήση ὅλων
αὐτῶν, ποὺ ἀγγίζουν τὰ φοβερὰ
αὐτὰ προβλήµατα. Κάποτε ἦταν οἱ
µεγάλοι, ἔπειτα κάποιοι περιθωρια-
κοὶ ἄνω τῶν 20 ἐτῶν, ἀργότερα οἱ
ἔφηβοι καὶ τώρα τὰ παιδιά, ἀκόµη
καὶ κάτω τῶν 10 ἐτῶν!

Ντροπὴ γιὰ τὴν «πολιτισµένη»
κοινωνία µας εἶναι καὶ ἡ σεξουαλικὴ
κακοποίηση τῶν παιδιῶν καὶ ἡ
ἔκθεσή τους στὶς ἀπόλυτες διαστά-
σεις τῆς διαφθορᾶς, εἴτε ἀπὸ τὴν
παραµέληση καὶ ἀδιαφορία τους,
εἴτε ἀπὸ τρίτους. Εἶναι συγκλονι-
στικὰ ὅσα συµβαίνουν στὴν τόσο
«πολιτισµένη» Εὐρώπη.

Καὶ ἀντὶ οἱ µεγάλοι νὰ γίνονται
παιδιά, ὅπως µᾶς ζήτησε ὁ Χρι-
στός, τί συµβαίνει τελικὰ σήµε-
ρα; Τὰ παιδιὰ τὰ µεταβάλλουν
σὲ µεγάλους προκειµένου νὰ
γευτοῦν ἄµεσα καὶ στὸ µεγαλύ-
τερο δυνατὸ βαθµὸ κάθε ἀπαί-
σιο, ἀποκρουστικὸ καὶ ἁµαρτω-
λό. Τί φοβερό!

Ρώτησαν µία γιαγιὰ τί κάνει ὁ Πέ-
τρος, τὸ ἐγγονάκι της, ἂν µεγάλω-
σε. Κι ἐκείνη ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:
«Βέβαια καὶ µεγάλωσε. Πίνει, κα-
πνίζει, ξενυχτάει »!!! Πολλοὶ δὲ
ἔφηβοι ὅταν λένε «µεγάλωσα πιά»,
τί ἐννοοῦν; Πῶς µεγάλωσαν γιὰ τὶς
ἁµαρτίες καὶ γιὰ τίποτε ἄλλο!

*  *  *
Ποῦ καταλήγουµε, παιδιά; Σ’

αὐτὸ ποὺ τονίζει ὁ Ἅγιος Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας: «Εἶναι Ὅρος τῆς
εὐσεβοῦς ζωῆς τὸ νὰ εἴµαστε
ἀπονήρευτοι καὶ µαζὶ καὶ συνε-
τοί». Νὰ ὁ σωστὸς δρόµος γιὰ
ὅλους µας  Ἕνας δρόµος ποὺ
µᾶς ὁδηγεῖ ἀδιαµφισβήτητα στὴν
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 26ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τῆς
μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Παρασκευῆς.
Ἀνωτέρω εἰκὼν τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Προδρόμου Μα-
κρυνοῦ, Μέγαρα.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τὸ Ὁµοσπονδιακὸν Κράτος 
τῶν Γερµανικῶν φυλῶν 
ἐκφράζει τὸν πολιτισµὸν 
τῆς σηµερινῆς Εὐρώπης;

(1ον)
Τὴν προηγούµενη ἑβδοµάδα µε-

λετήσαµε ἐν συντοµίᾳ, ἀλλὰ ὅσο
πιὸ περιεκτικὰ ἦταν δυνατόν, τὴν
ἰδιοσυγκρασία καὶ τὴν ἱστορία τοῦ
ἀταίριαστου συνόλου λαῶν, ποὺ
ἀποτελοῦν σήµερα τὸ Ἡνωµένο
Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρεττα-
νίας καὶ τῆς Βορείου Ἰρλανδίας.
Εἴδαµε τὸ πῶς µέχρι σήµερα οἱ
Βρεττανοὶ παραµένουν ἀµετακίνη-
τοι στὶς παραδόσεις καὶ στὴν ἱστο-
ρία τους, παρὰ τὸ ὅτι εἶναι ἐµφανὲς
τὸ ἔλλειµµα τοῦ πολιτισµοῦ ἀλλὰ
καὶ τῆς ἱστορίας. Σχεδὸν ὅλα τὰ
ἱστορικὰ γεγονότα τοῦ Ἡνωµένου
Βασιλείου σχετίζονται µὲ ἴντριγκες,
πολέµους, δολοπλοκίες καὶ τίποτε
παραπάνω.

Σήµερα εἶναι µία καλὴ εὐκαιρία
νὰ δοῦµε µία ἀκόµα µεγάλη δύνα-
µη τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔχει ἤδη
αἱµατοκυλίσει ὁλόκληρο τὸν κόσµο
δύο φορὲς καὶ µὲ τὴν ἐπικίνδυνη
πολιτικὴ τακτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἔχει
βάλει γερὲς βάσεις νὰ τὸ ἐπαναλά-
βει γιὰ τρίτη φορά. Ἡ Γερµανία κα-
ταχρᾶται τὸν ὅρο «κράτος», γιατί
οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δεκαέ-
ξι (16) αὐτόνοµα καὶ ἀνεξάρτητα
κράτη (Bundeslander)(!), τὰ ὁποῖα
ὅµως οὐσιαστικὰ καθοδηγεῖ µία
Κεντρικὴ Κυβέρνηση µέσῳ τῆς
γνωστῆς µας Καγκελλαρίας1. Αὐτὸ
ἄλλωστε ἐπιχειρεῖ νὰ κάνει σὲ ὁλό-
κληρη τὴν Εὐρώπη: Νὰ µετατρέψει
ὅλα ἢ τὰ περισσότερα  κράτη σὲ µέ-
λη τοῦ ὁµοσπονδιακοῦ της κρά-
τους ποὺ ἐντέχνως ἀποκαλεῖ
«Εὐρωζώνη»! 

Τὸ Freie und Hansestadt Ham-
burg (Ἐλεύθερη καὶ Χανσεατικὴ2

πόλη τοῦ Ἀµβούργου), εἶναι ἡ δεύ-
τερη σὲ πληθυσµὸ µεγαλύτερη πό-
λη τῆς Γερµανίας, καθὼς ἐπίσης
ἕνα ἀπὸ τὰ 16 Γερµανικὰ ὁµό-
σπονδα κράτη. Ἀποτελεῖ τὸ οἰκονο-
µικὸ καὶ τὸ πολιτισµικὸ κέντρο ὁλό-
κληρης τῆς Βόρειας Γερµανίας.
Ἔχει 2.302 γέφυρες, περισσότερες
ἀπὸ ὅσες ἔχουν ἡ Βενετία καὶ τὸ
Ἄµστερνταµ µαζί. Εἶναι ἐπίσης τὸ
µεγαλύτερο λιµάνι τῆς Γερµανίας
καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα τῆς
Εὐρώπης, παρὰ τὸ ὅτι δὲν εἶναι
παραθαλάσσιο (!), ἀλλὰ τὸ διασχί-
ζει ὁ ποταµὸς Elbe (Ἔλβας), ὁ
ὁποῖος στὸ Ἀµβοῦργο διευρύνεται
σηµαντικὰ φθάνοντας τὰ 15 µέτρα
σὲ πλάτος καὶ µετὰ ἀπὸ 80 χιλιόµε-
τρα ἐκβάλλει στὴν Βόρεια Θάλασ-
σα. Ἀπὸ τὸ 2011 κυβερνήτης-δή-
µαρχος τοῦ Ἀµβούργου εἶναι ὁ Olaf
Scholz τῶν SPD (Σοσιαλδηµοκρά-
τες).

Τὸ ὁµοσπονδιακὸ κράτος τῆς
Baden-Wurttemberg (Βάδη-Βυρ-
τεµβέργη) µὲ πρωτεύουσα τὴν
Stuttgart (Στουτγάρδη) σχηµατί-
σθηκε ἔπειτα ἀπὸ δηµοψήφισµα τὸ
1951 στὴν µεταπολεµικὴ Γερµανία
τὸ 1952, µὲ τὴ συνένωση τῶν πε-
ριοχῶν τῆς Βάδης, τῆς Βυρτεµβέρ-
γης καὶ τοῦ πριγκιπάτου τοῦ
Hohenzollern (Χοεντσόλερν). Οἱ
οἰκονοµικὲς δραστηριότητες τοῦ
κρατιδίου εἶναι σηµαντικὲς καὶ ποι-
κίλες, παρότι δὲν διαθέτει πολλοὺς
φυσικοὺς πόρους. Ἐκεῖ ἔχουν τὴν
ἕδρα τους πολλὲς σηµαντικὲς αὐτο-
κινητοβιοµηχανίες, ὅπως εἶναι ἡ
Daimler (γνωστὴ κυρίως ὡς Mer-
cedes-Benz), ἡ Audi καὶ ἡ Porsche.
Ἐκεῖ ἐπίσης ἔχουν τὴν ἕδρα τους οἱ
ἑταιρεῖες Bosch, Zeiss, Wurth,
Stihl, Lidl καὶ SAP, καθὼς καὶ
πλῆθος µικρότερων βιοµηχανιῶν
καὶ βιοτεχνιῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτε-
λοῦν τὴ σπονδυλικὴ στήλη τῆς
οἰκονοµικῆς δραστηριότητας τοῦ

κρατιδίου, µαζὶ µὲ τὴ γεωργία καὶ
τὴν κτηνοτροφία. Ἀπὸ τὶς 12 Μαΐου
2011 πρωθυπουργὸς τοῦ κρατιδί-
ου εἶναι ὁ Winfried Kretschmann
τοῦ κόµµατος τῶν Bundnis 90/Die
Grunen (Πρασίνων) τῆς Γερµανίας. 

Ἡ Freistaat Bayern (Βαυαρία)
µὲ πρωτεύουσα τὸ Munchen (Μό-
ναχο) εἶναι τὸ νοτιότερο ἀπὸ τὰ δε-
καέξι ὁµόσπονδα κρατίδια ποὺ
ἀπαρτίζουν τὴν Γερµανία. Οἱ ση-
µαντικότερες πόλεις τῆς Βαυαρίας
εἶναι τὸ Munchen (Μόναχο), ἡ
Nurnberg (Νυρεµβέργη), τὸ Aug-
sburg (Ἄουγσµπουργκ), τὸ Regen-
sburg (Ρένγκενσµπουργκ), τὸ
Wurzburg (Βύρσµπουργκ), τὸ In-
golstadt (Ἴγκολσταντ), τὸ Furth
(Φύρτ), τὸ Bayreuth (Μπαϊρόϊτ) καὶ
τὸ Erlangen (Ἐρλάγκεν). Ἡ Βαυα-
ρία κατοικεῖται ἀπὸ τρεῖς ἑτερόκλη-
τες βασικὲς ὁµάδες κατοίκων ποὺ
χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὶς πολλὲς το-
πικὲς διαφορὲς ὡς πρὸς τὴν διάλε-
κτο, τὴν λαϊκὴ τέχνη, τὴν κουζίνα,
ἀκόµη καὶ τὴν νοοτροπία: (α) ἕνα
σύνολο τῶν Σουηβικῶν3 φύλων
στὸ δυτικὸ τµῆµα της, ποὺ εἶναι
ἀπόγονοι τῶν µυθικῶν Μπαγιου-
βάριων, (β) τοὺς κατοίκους τῆς
Ἄνω Βαυαρίας στὴν κεντρικὴ πε-
ριοχὴ καὶ (γ) τοὺς κατοίκους τῆς Κά-
τω Βαυαρίας στὰ ἀνατολικά. Ὡστό-
σο, τὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ τῶν
Βαυαρῶν εἶναι ἡ ἐµµονὴ στὶς
παραδόσεις, ὁ συντηρητισµὸς
καὶ οἱ στενοὶ δεσµοὶ µὲ τὴν πα-
τρίδα τους. Ἀπὸ τὶς 15 Σεπτεµβρί-
ου 2013 πρωθυπουργὸς τῆς
Βαυαρίας εἶναι ὁ Horst Lorenz Se-
ehofer τῆς CSU (Χριστιανοκοινωνι-
κή Ἕνωση).

Τὸ Land Berlin (Βερολίνο) εἶναι
ἡ πρωτεύουσα τοῦ ὁµοσπονδια-
κοῦ κράτους τῆς Γερµανίας ἀλλὰ
καὶ κρατίδιο τῆς Γερµανικῆς ὁµο-
σπονδίας. Ἱστορικὰ τὸ Βερολίνο
ὑπῆρξε πρωτεύουσα διάφορων
κρατῶν, ὅπως τοῦ Πριγκιπάτου
τοῦ Βρανδεµβούργου, τοῦ Βασιλεί-
ου τῆς Πρωσίας, τοῦ Γερµανικοῦ
Ράϊχ καὶ τῆς Λαϊκῆς ∆ηµοκρατίας
τῆς Γερµανίας. Στὶς 3 Ὀκτωβρίου
1990 µὲ τὴν ἐπανένωση τῶν δύο
Γερµανικῶν ὁµοσπονδιακῶν
κρατῶν (Ἀνατολικοῦ καὶ ∆υτικοῦ)
τὸ Βερολίνο ἔγινε πρωτεύουσα τῆς
ἑνοποιηµένης Ὁµοσπονδιακῆς ∆η-
µοκρατίας (Lander der Bundesre-
publik) τῆς Γερµανίας ἀντικαθι-
στώντας τὴν πρωτεύουσα τοῦ ∆υτι-
κοῦ ὁµοσπονδιακοῦ κράτους, τὴν
Βόννη. Αὐτὸ σήµαινε καὶ τὴν µετα-
φορὰ τοῦ Γερµανικοῦ κοινοβουλίου
στὸ Βερολίνο, κάτι ποὺ ἀποφασί-
σθηκε τὸ 1991 καὶ πραγµατοποι-
ήθηκε τελικὰ τὸ 1999. Ἡ πόλη ἀπο-
τελεῖ σηµαντικὸ κόµβο συγκοινω-
νιῶν καθὼς ἐπίσης οἰκονοµικὸ καὶ
πολιτισµικὸ κέντρο µὲ πολυάριθµα
πανεπιστήµια, ἐρευνητικὰ ἱδρύµα-
τα, θέατρα, µουσεῖα καὶ ἀρχιτεκτο-
νικὰ µνηµεῖα. Κυβερνήτης-δήµαρ-
χος τοῦ Βερολίνου ἔχει ἐκλεγεῖ ἀπὸ
τὶς 11 ∆εκεµβρίου τοῦ 2014 ὁ Mich-
ael Muller τῶν SPD (Σοσιαλδηµο-
κράτες).

Ἡ Nordrhein-Westfalen (Βό-
ρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) µὲ πρω-
τεύουσα τὸ Dusseldorf (Ντίσελν-
τορφ) εἶναι σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὸν πλη-
θυσµὸ τὸ µεγαλύτερο ἀπὸ τὰ ὁµο-
σπονδιακὰ κράτη τῆς Γερµανίας. Ὁ
πληθυσµὸς του εἶναι περίπου 18
ἑκατοµµύρια κάτοικοι καὶ ἀντιπρο-
σωπεύει τὸ 22% τοῦ Ἀκαθάριστου
Ἐθνικοῦ Προϊόντος (ΑΕΠ) τῆς Γερ-
µανίας. Ἄλλες σηµαντικὲς πόλεις
τοῦ κρατιδίου εἶναι ἡ Koln (Κολω-
νία) ποὺ εἶναι ἡ µεγαλύτερη πόλη
µὲ ἕνα ἑκατοµµύριο κατοίκους, τὸ
Dortmund (Ντόρτµουντ), τὸ Essen
(Ἔσσεν), τὸ Aachen (Ἄαχεν), τὸ
Duisburg (Ντούισµπουργκ), ἡ
Bonn (Βόννη), τὸ Bielefeld (Μπίλε-
φελντ) καὶ τὸ Munster (Μύνστερ).
Ἀπὸ τὶς 13 Μαΐου 2012 πρωθυ-

πουργὸς τῆς Βόρειας Ρηνανίας –
Βεστφαλίας εἶναι ἡ Hannelore Kraft
τῶν SPD (Σοσιαλδηµοκράτες).

Τὸ Brandenburg (Βρανδεµ-
βοῦργο) µὲ πρωτεύουσα τὸ Po-
tsdam (Πότσδαµ) ἔχει τὸ ἑξῆς χα-
ρακτηριστικό: ὑποδιαιρεῖται σὲ 14
περιοχὲς (Barnim, Dahme-Spree-
wald, Elbe-Elster, Havelland, Mar-
kisch-Oderland, Oberhavel, Ober-
spreewald-Lausitz, Oder-Spree,
Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mit-
telmark, Prignitz, Spree-Neibe, Tel-
tow-Flaming, Uckermark) καὶ τέσ-
σερις ἀνεξάρτητες πόλεις (Bran-
denburg (πόλη), Cottbus, Frankfurt
(Oder), Potsdam), ἐνῷ ἀκριβῶς µέ-
σα στὸ κέντρο τῆς περιοχῆς βρί-
σκεται ἡ πόλις τοῦ Βερολίνου, ποὺ
ὅµως δὲν ἀνήκει στὸ κράτος τοῦ
Βρανδεµβούργου! Ἀπὸ τὸν Αὔγου-
στο τοῦ 2013 πρωθυπουργὸς τοῦ
Βρανδεµβούργου εἶναι ὁ Dietmar
Woidke τῶν SPD (Σοσιαλδηµοκρά-
τες).

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. Ὁ ἐπίσημος τίτλος τοῦ ἀξιώ-
ματος εἶναι Bundeskanzler (Ὁμο-
σπονδιακὸς Καγκελλάριος). Στὴν
Γερμανία τὸ ἀξίωμα τοῦ Kanzler
(Καγκελλάριου) εἶναι περίπου ἰσο-
δύναμο μὲ αὐτὸ τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ ποὺ συναντᾶται σὲ ἄλλες κοι-
νοβουλευτικὲς δημοκρατίες. Τὸ
ἀξίωμα τοῦ Καγκελλαρίου ἔχει μία
μακρὰ ἱστορία, ποὺ ἀνάγεται πίσω
στὴν Ἁγία Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατο-
ρία. Ἡ σύγχρονη μορφὴ τοῦ ἀξιώ-
ματος τοῦ Καγκελλαρίου πρωτοεμ-
φανίστηκε στὴν βόρεια Γερμανικὴ
συνομοσπονδία, τῆς ὁποίας Καγ-
κελλάριος ἔγινε τὸ 1867 ὁ Otto
Eduard Leopold von Bismarck-Scho-
nhausen. Μετὰ τὴν ἕνωση τῆς Γερ-
μανίας, τὸ 1871, τὸ ἀξίωμα στὰ
Γερμανικὰ μετατράπηκε σὲ Reich-
skanzler, ἐνῷ μὲ τὸ σύνταγμα τῆς
Γερμανίας τοῦ 1949, καθιερώθηκε
ὁ ὅρος Bundeskanzler.

2. Στὰ ἀρχαῖα Γερμανικά τῆς
Ἄνω Γερμανίας ὁ ὅρος Hansa (Χάν-
σα) σημαίνει ἕνωση, ὅμιλος. Μὲ
αὐτὸ τὸ ὄνομα ἐμφανίστηκαν διά-
φοροι συνασπισμοὶ πόλεων ποὺ
εἶχαν ὡς κύριο σκοπὸ τὴν διασφά-
λιση τῆς ἐλεύθερης ναυσιπλοΐας
καὶ τοῦ ἐμπορίου στὸ χῶρο τῆς Βό-
ρειας Θάλασσας. Κυρίως ὅμως ὁ
ὅρος αὐτὸς ἀναφέρεται στὴν Χαν-
σεατικὴ Ἕνωση, δηλαδὴ τὴν ἕνω-
ση τῶν Γερμανικῶν ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον πόλεων τῆς Βαλτικῆς καὶ
τῆς Βόρειας Θάλασσας (Γερμανικὴ
Χάνσα), ποὺ ἦταν ἡ μεγαλύτερη
ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑνώσεις.

3. Ἡ Σουηβία ἢ Σουαβία (Schwa-
ben) εἶναι μία πολιτιστική, ἱστορικὴ
καὶ γλωσσολογικὴ περιοχὴ στὴ νο-
τιοδυτικὴ Γερμανία. Ἀρχικὰ ἦταν
Δουκάτο καὶ στὴν συνέχεια Κομη-
τεία τοῦ Γερμανικοῦ Ἔθνους στὴν
Ἁγία Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ
ἀργότερα στὴν Γερμανικὴ Αὐτο-
κρατορία. Ἡ Σουηβία, ἕνα ἀπὸ τὰ
ἀρχαιότερα Δουκάτα τῆς Εὐρώ-
πης, καταλάμβανε τὴν κοιλάδα τοῦ
Ἄνω Ρήνου καὶ τοῦ ποταμοῦ Νέ-
καρ, καὶ ἐκτεινόταν γύρω ἀπὸ τὴ
λίμνη Κωνσταντία. Ἀρχικὰ κατα-
λήφθηκε ἀπὸ τοὺς Σουηβούς, ἐξ οὗ
καὶ ἡ ὀνομασία της, ἐνῷ ἐπὶ μακρὸν
ὀνομαζόταν Ἀλεμαννία. Μετὰ τὴν
κατάκτησή της ἀπὸ τὸν Κλάδιο
(496), ἀποτέλεσε Δουκάτο τοῦ
Φραγκικοῦ Βασιλείου. Μετὰ ἀπὸ
μακρὰ διαδοχὴ Δουκῶν, ἡ Σουη-
βία παραχωρήθηκε ἀπὸ τὸν Κάρο-
λο Δ΄ στὸν κόμη Φρειδερίκο τοῦ
Χοενστάουφεν (1079) καὶ παρέμει-
νε στοὺς κληρονόμους του μέχρι τὸ
1268, ὁπότε καὶ ἐξέλειψε καὶ ὁ τε-
λευταῖος ἄρρεν ἀπόγονος. Τότε ἡ
Κομητεία ἀποσχισθεῖσα περιῆλθε
στὰ κράτη τῆς Βυρτεμβέργης, τῆς
Βάδης καὶ τοῦ Χοεντσόλερν.

Ἀθῳότητα, ἡ ἀγγελικὴ ἀρετή…

Ὅσοι πιστεύουµε στὸν Κύριό µας
Ἰησοῦ, τὸν Ποιητὴ καὶ Πλάστη καὶ
Θεό µας, τὸν ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς,
προσπαθοῦµε νὰ ἐργαζόµαστε
σύµφωνα µὲ τὶς ἐντολές του, νὰ
ἐργαζόµαστε δηλαδὴ τὸ ἀγαθὸν κά-
τω καὶ ἀπὸ ἀντίξοες συνθῆκες, ἀκό-
µη καὶ ἂν ὁ κόσµος γύρω µας βιώ-
νει ποικίλες ταραχές. Προσπαθοῦµε
µὲ τὴν ἐργασία τοῦ ἀγαθοῦ νὰ δια-
τηροῦµε στὴν καρδιά µας «τὴν εἰρή-
νην τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν»
(Φιλιπ. δ΄ 7). Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ
ὡραῖος ἀγώνας κάθε χριστιανοῦ, ὁ
ἄριστος ἀγώνας ὅλων µας, νὰ
ἐργαζόµαστε γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ
µεγάλου δώρου τῆς εἰρήνης, ποὺ
µᾶς στέλνεται ἀπὸ τὸν οὐρανό,
δῶρο τὸ ὁποῖο µαζί µας ἀπολαµβά-
νουν καὶ ὅλοι ὅσοι βρίσκονται κοντά
µας, ἡ οἰκογένειά µας, ὁ ἐργασιακός
µας περίγυρος, τὸ κοινωνικό µας
περιβάλλον. 

Ὁ Κίπλιγκ στὸ περίφηµο ποίηµά
του «Ἄν» ἔλεγε ὅτι τότε µόνο θὰ
µπορεῖς νὰ ὀνοµάζεσαι Ἄνθρωπος
µὲ ἄλφα κεφαλαῖο, ὅταν µπορεῖς νὰ
κρατεῖς τὰ λογικά σου, τὴ στιγµὴ
ποὺ ὅλοι τριγύρω σου τὰ ἔχουν χα-
µένα. Γιὰ ἐµᾶς τοὺς χριστιανοὺς
ἰσχύει ὅτι τότε µόνο ὀνοµαζόµαστε
πραγµατικοὶ χριστιανοί, ὅταν εἰρη-
νεύουµε. Ἡ εἰρήνη, ἡ πραότητα, ἡ
γαλήνη, ἡ καταδεκτικότητα, ἡ προσ -
ήνεια, εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
κάθε χριστιανοῦ, ποὺ ἔχει δεχθεῖ τὸ
δῶρο τῆς εἰρήνης ἀπὸ τὸν εἰρήναρ-
χο Κύριο. Εἰρήνη, λοιπόν, σηµαί-
νει παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴ
ζωή µας. Καὶ αὐτὴ ὄχι µόνο τὴ νοι-
ώθουµε στὴν καρδιά µας, ἀλλὰ καὶ
γίνεται ὁρατὴ ἀπὸ ὅλους τοὺς πλη-
σίον µας, ἀφοῦ ἔχοντας καταστείλει
τὸν ἐµφύλιο πόλεµο ποὺ διεξάγεται
µέσα µας µὲ τὴν ὑποταγὴ τῆς σάρ-
κας στὸ πνεῦµα, δηλαδὴ τοῦ σαρκι-
κοῦ φρονήµατος στὸ νόµο τοῦ
Πνεύµατος, ὁ κόσµος τῶν λο-
γισµῶν µας κινεῖται µὲ κοσµιότητα
καὶ καθαρότητα. Ὁ Χριστός µας τό-
τε «ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν. (Ἐφεσ. β΄
14). 

Ἡ Εἰρήνη, ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ
(Ἰωάν. 14, 27) µᾶς στέλνεται καθη-
µερινὰ ἀπὸ Αὐτὸν ὡς δῶρο, ὅπως
δῶρο εἶναι τὸ φῶς, ἡ βροχή, ὁ ἄνε-
µος καὶ κάθε τὶ ποὺ στέλνει ὁ
οὐρανὸς στὴ γῆ συνδράµοντας
στὴν ἐπιβίωσή µας. Ἡ εἰρήνη εἶναι
ἕνα θεϊκὸ χάδι, εἶναι ἔκφραση θεϊκῆς
στοργῆς, εἶναι ἔκφραση ἀναπαύσε-
ως τοῦ κοπιάζοντος ἀνθρώπου καὶ
περιφρουρεῖ τὶς καρδιὲς καὶ τὰ νοή-
µατά µας, ὥστε νὰ πορευόµαστε
κατὰ τὸ θεῖο θέληµα. Ἡ εἰρήνη εἶναι
τὸ βραβεῖο τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιὲς
τῶν χαριτωµένων ἀγωνιστῶν, µᾶς
λέει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ἡ
εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν
ταῖς καρδίαις ὑµῶν» (Κολοσ. γ΄ 15).

Ἂν ὡς χριστιανοὶ ἐργαζόµαστε τὸ
ἀγαθόν, ἀγωνιζόµαστε νόµιµα στὸ
στίβο τῆς ζωῆς καὶ ζοῦµε «σωφρό-
νως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς» (Τίτ.
β΄ 12), τότε εἰρηνεύουµε. Εἰρη-
νεύουµε ὡς ἄνθρωποι, εἰρηνεύου-
µε ὡς οἰκογένειες, εἰρηνεύουµε ὡς
κοινωνία, εἰρηνεύουµε ὡς ἐκκλησία.
Ἡ σωφροσύνη µᾶς εἰρηνεύει ἐσω-

τερικά, ἡ δικαιοσύνη µᾶς εἰρηνεύει
κοινωνικὰ καὶ ἡ εὐσέβεια µᾶς εἰρη-
νεύει µὲ τὸ Θεό µας, ἀπὸ τὴ χάρη
τοῦ ὁποίου προσπαθεῖ νὰ µᾶς ἀπο-
µακρύνει ὁ πολεµήτορας διάβολος. 

Γιὰ νὰ δεχθοῦµε τὸ δῶρο τῆς
εἰρήνης πρέπει νὰ πάψουµε νὰ ὑφι-
στάµεθα τὸν πόλεµο τῶν λογισµῶν,
νὰ µὴ ἀφήνουµε χῶρο γιὰ ἀποδοχή
τους. Αὐτοὶ ἀναταράζουν τὴν ὕπαρ-
ξή µας καὶ χαλαρώνουν τὴν ἰσορρο-
πία µεταξύ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς
µας, ὥστε νὰ φυγαδεύεται ἡ χαρὰ
καὶ ἡ εἰρήνη ἀπὸ τὴ ζωή µας. Τὸ
θεϊκὸ δῶρο τῆς εἰρήνης εἰρηνεύει τὶς
σχέσεις µας µὲ τοὺς συνανθρώ-
πους µας, εἴτε αὐτοὶ εἶναι οἱ οἰκεῖοι
µας, εἴτε εἶναι ἐκεῖνοι µὲ τοὺς ὁποί-
ους ἐρχόµαστε σὲ συναναστροφὴ
στὸ περιβάλλον µας, στὴν ἐργασία
µας, στὴν καθηµερινότητά µας. Τέ-
λος µᾶς εἰρηνεύει τόσο, ὥστε νὰ λη-
σµονοῦµε τὴν πίεση ποὺ µᾶς
ἀσκοῦν οἱ «ἔνδοξοι», οἱ ἰσχυροὶ τῆς
γῆς, οἱ καταπιεστὲς τῶν ἐθνῶν, οἱ
τύραννοι τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι, µὲ τὶς
ἀποφάσεις τους ρυθµίζουν τὶς ζωές
µας καί µᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόµα-
στε ὅτι εἴµαστε σὲ ἕνα συνεχῆ καὶ
φαινοµενικὰ µάταιο πόλεµο.  

Πολλοὶ ὁµιλοῦν γιὰ τὴν εἰρήνη,
ἀλλά, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος, ὁ Θεολόγος, ἐνῶ αὐτὴ εἶναι
ἀγαθὸ ἀπαιτούµενο δὲν φυλάσσε-
ται παρὰ µόνο ἀπὸ λίγους: «Εἰρήνη
φίλη, τὸ παρὰ πάντων µὲν ἀπαι-
τούµενον ἀγαθόν, ὑπ᾿ ὀλίγων δὲ
φυλασσόµενον» (Λόγος ΚΒ´). Ἡ
εἰρήνη, δυστυχῶς, καταπατεῖται ὄχι
µόνο ἀπὸ τὰ κράτη, ἀπὸ τὶς κοινω-
νικὲς ὁµάδες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς φί-
λους, τοὺς συγγενεῖς, τοὺς ὁµόπι-
στους, τοὺς συντοπίτες, ἀπὸ ὅλους
µας, ὅταν δὲν ἐργαζόµαστε τὸ ἀγα-
θό. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ ἀνθρώπινη φύση
εἶναι πλασµένη γιὰ εἰρήνη καταλή-
γει σὲ πόλεµο ἀπὸ τοὺς ἐγωϊσµοὺς
καὶ τὶς ἁµαρτίες. Λέγει ὁ Ἅγιος Μά-
ξιµος, ὁ Ὁµολογητής, ὅτι ἡ ἀνθρώ-
πινη φύση δηµιουργήθηκε «ἄµα-
χος, εἰρηνική, ἀστασίαστος, πρός τε
τὸν Θεὸν καὶ ἑαυτὴν δι᾿ ἀγάπης
ἐσφιγµένη» (Ρ.G. 9, 172Β). Ἡ πτώ-
ση καὶ ἡ ἰδιοτέλεια ἔφεραν στοὺς
ἀνθρώπους τὰ µίση, τὶς διαιρέσεις,
τὶς συγκρούσεις, τὸν φθόνο, τὴν
ἀλληλοεξόντωση, τὴν ἐκδικητικότη-
τα, τὴν ἐπιθετικότητα, τὴν µισαν-
θρωπία. ∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ
Ἐκκλησία µας διαρκῶς εὐλογεῖ καὶ
εὔχεται «εἰρήνη πᾶσι». 

Τὸ δῶρο τῆς εἰρήνης, γιὰ νὰ τὸ
ἀποκτήσουµε χρειάζεται νὰ κατα-
βάλουµε καὶ τὸ δικό µας, τὸν προ-
σωπικό µας ἀγώνα. Χρειάζεται τὴ
δική µας συνέργεια. Οὔτε µόνοι µας
χωρὶς τὸν εἰρήναρχο Χριστό µας
µποροῦµε νὰ κατακτήσουµε τὴν
ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ εἰρήνη,
οὔτε πάλι ὁ Χριστὸς µπορεῖ νὰ µᾶς
τὴν δώσει χωρὶς τὸν δικό µας ἀγώ-
να, γιατί ἔτσι θὰ καταργοῦσε τὴν
ἐλευθερία µας. Ἡ ἐργασία τοῦ ἀγα-
θοῦ ἀποτελεῖ τὴ συνεισφορά µας
στὴν εἰρηνικὴ ζωὴ ποὺ ἐπαγγέλλε-
ται ὁ Χριστός µας καὶ ποὺ µᾶς τὴ
χορηγεῖ ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία µὲ τὰ
ἱερά της Μυστήρια καὶ τὴ θεία Λα-
τρεία της. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ

Ἅγιος Γρηγόριος, ὁ Παλαµᾶς: «Ἡ
µὲ προσευχὲς καὶ ψαλµωδίες καθη-
µερινὴ συνοµιλία µὲ τὸ Θεὸ καὶ ὅλες
τὶς ἐπιδροµὲς τῶν παθῶν κατα-
πραΰνει καὶ τὶς ἀλλάζει πρὸς τὸ κα-
λό, καὶ τὶς σαρκικὲς ἐπιθυµίες ἀνα-
χαιτίζει, καὶ τὴν πλεονεξία περιορί-
ζει, καὶ τὴν κούφια ἔπαρση χαµη-
λώνει, καὶ τὸ φθόνο ἐξαφανίζει, καὶ
τὸ πάθος τοῦ θυµοῦ µετριάζει, καὶ
τὴ µνησικακία ἐξοστρακίζει, καὶ πα-
ρέχει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐνοµία καὶ
τὴν εὐµάρεια καὶ στὶς κοινωνικὲς
ὁµάδες καὶ στὰ σπίτια, καὶ στὶς
ψυχὲς καὶ στὰ σώµατα, καὶ σ᾿
αὐτοὺς ποὺ ζοῦν τὴ συζυγικὴ ζωὴ
καὶ σ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν διαλέξει τὸ
µοναχικὸ βίο» (Ὁµιλία ΝΑ´). Γιὰ νὰ
εἰρηνεύουµε ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτε-
ρικὰ ὅλοι µας ὀφείλουµε νὰ ἀγωνι-
ζόµαστε κατὰ τοῦ ἐγωϊσµοῦ, τῆς φι-
λαυτίας καὶ τῶν παθῶν µας. Τότε
µόνο θὰ ἔρχεται σὰν πληµµυρίδα ἡ
ἀγάπη, ἡ φιλοθεΐα καὶ ἡ φιλανθρω-
πία, ἀρετὲς ποὺ κοσµοῦν τὴ χρι-
στιανικὴ κοινωνία, τὴν κοινωνία τῆς
εἰρήνης. Λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ
Χρυσόστοµος: «Ἐὰν εἰρήνη ᾖ, καὶ
ἀγάπη ἔσται· ἂν ἀγάπη, καὶ εἰρήνη
ἔσται» (Ρ.G. 62, 174). Ἔτσι ὁ εἰρη-
νικὸς χριστιανὸς µεταδίδει εἰρήνη σὲ
ὅλους τοὺς γύρω του, γίνεται εἰρη-
νοποιὸς καὶ ἀναπαύει τοὺς συναν-
θρώπους του µὲ τὴν εἰρηνικὴ κατά-
σταση τῆς ψυχῆς του. Ἀντίθετα ὁ
ἀποστερηµένος εἰρήνης ἄνθρωπος
µεταδίδει ταραχὴ καὶ ἄγχος.

Ἀλλοίµονο, ὅπως παρατήρησε
καὶ ὁ Πλάτων, στὰ βάθη τῆς
ἀνθρωπίνης καρδιᾶς αἰώνια πα-
λεύουν δύο  ὑπάρξεις· τὸ σκότος καὶ
τὸ φῶς, ἡ  ἀλήθεια καὶ τὸ ψέµα, ὁ
ἄγγελος καὶ ὁ  σατανᾶς. Ἡ πάλη, ἡ
µεγαλύτερη πάλη, εἶναι ἄγρια καὶ γί-
νεται µέσα µας. Πεδίο µάχης, πα-
λαίστρα, εἶναι ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώ-
που, ὅπου  παλεύουν δύο δυνά-
µεις. Ἡ µία ὠθεῖ πρὸς  τὸν οὐρανό,
σπρώχνει πρὸς τὰ ἐπάνω. Ἡ  ἄλλη
θέλει νὰ µᾶς ῥίξει κάτω. Ἡ ὕλη µά-
χεται µὲ τὸ πνεῦµα, ἡ ψυχὴ µὲ τὸ
σῶµα. Καὶ ἐδῶ ἡ ὑποταγὴ τῆς σάρ-
κας στὸ πνεῦµα φέρνει τὴν ὡραι-
ότερη νίκη, φέρνει τὴν εἰρήνη. Ἀνώ-
τερη νίκη εἶναι «τὸ νικᾶν ἑαυτόν»,
ἔλεγαν οἱ σοφοὶ πρόγονοί µας καὶ
εἶναι ἀλήθεια, ὅτι κανεὶς δὲν µπορεῖ
νὰ µᾶς βλάψει περισσότερο, ἀπὸ
ὅσο ἐµεῖς βλάπτουµε τοὺς ἑαυτούς
µας καὶ στερούµαστε τῆς εἰρήνης
τοῦ Θεοῦ.

Εἰρήνη λοιπὸν µὲ τὸ Θεό, εἰρή-
νη µὲ τὸν  πλησίον, εἰρήνη µὲ τὸν
ἑαυτό µας, µὲ τὴ  γαλήνη τῆς συν -
ειδήσεως µας εἶναι στόχος καὶ πό-
θος καὶ ἀγώνας µας. Ἡ θεία συν -
έργεια εἶναι δεδοµένη. Ὁ δικός µας
ἀγώνας, ὅµως, εἶναι ὁ κατάλληλος;
Ἡ ἐργασία µας στοχεύει στὴν ἀρε-
τή, στὸ ἀγαθό, ποὺ χαρίζει µόνιµη
εἰρήνη; ∆ὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ χά-
νουµε τὴν ψυχραιµία µας, νὰ χά-
νουµε τὴν εἰρήνη µας, γιὰ νὰ προ-
βληµατιζόµαστε. Ὁ προβληµατι-
σµός µας ἂς εἶναι διαρκὴς καὶ ἂς
στοχεύει στὴν καθηµερινὴ ἐργασία
τοῦ ἀγαθοῦ στὴ ζωή µας. «Εἰρήνη
παντὶ τῷ ἐργαζοµένῳ τὸ ἀγαθόν»
(Ῥωµ. β΄ 10).

Εἰρηνεύουν μόνον οἱ ἐργάται τοῦ καλοῦ
Γράφει ὁ ∆ρ Χαραλάµπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑµνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Εἰς τὴν ἱστορία τῶν θρησκειῶν
δὲν ὑπῆρξε πιὸ ἀντιτριαδικὴ θρη-
σκεία ἀπὸ τὴ Μωαµεθανικὴ θρη-
σκεία. ∆ὲν πρέπει  νὰ ἀποκαλεῖται
µονοθεϊστικὴ θρησκεία, ἀλλὰ ἀντι-
τριαδικὴ θρησκεία. 

∆υστυχῶς ἡ Μωαµεθανικὴ θρη-
σκεία συγκαταλέγεται στὶς καλού-
µενες  µονοθεϊστικὲς Ἀβρααµικὲς
θρησκεῖες.  Ἡ ἐσφαλµένη θεωρία
τῶν καλουµένων “Ἀβραα-
µικῶν θρησκειῶν”  εἶχε διατυ-
πωθεῖ ἀπὸ τὸν Γάλλο ἰσλαµο-
λόγο Louis Massignon (1883-
1962).   Τὸ ἀντιτριαδικὸ µένος τῆς
Μωαµεθανικῆς θρησκείας,  τὴν κα-
θιστᾶ  θεοµάχο θρησκεία καὶ ὄχι
µονοθεϊστικὴ θρησκεία ἢ Ἀβραα-
µικὴ θρησκεία, ὅπως ἐσφαλµένα
ἀποκαλεῖται.

Πρὸς τί ἡ βλάσφηµη διαθρη-
σκειακὴ ἐπιείκεια µὲ τὸ ἀντιτριαδικὸ
Ἰσλάµ;  Εἶναι ξεκάθαρη συγκρη-
στικὴ ἡ ἀναφορά.  «Τὶς κοινωνία
φωτὶ πρὸς σκότος;» (Β΄ Κορ. στ΄
14).

∆ιὰ τοῦ κορανίου βλασφηµεῖται
ὁ  Τριαδικὸς Θεός. Ἡ κορανιακὴ
πλάνη ζοφωδῶς ἀναφέρεται στὴν
Ἁγία Τριάδα : «Πιστεύετε λοιπὸν
στὸ Θεὸ καὶ στοὺς Ἀποστόλους του
καὶ µὴ λέτε Τριάδα», «Παραιτη-
θεῖτε, θὰ εἶναι τὸ καλύτερο γιὰ σᾶς»
Κοράνι, κεφ. ∆, στίχ. 171.   Μὲ τὴ
ἀντιτριαδικὴ αὐτὴ βλασφηµία τὸ
Ἰσλὰµ δυσφηµεῖ τὸν Θεὸ καὶ θεο-
µάχο καθίσταται.

Αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ἅγιος
Ἀθανάσιος στὸ “Κατὰ Ἀρειανῶν Γ΄”
γιὰ τοὺς Ἀρειοµανίτες, «Μᾶλλον
µὲν οὖν οἱ Ἀρειοµανῖται δικαίως ἂν
σχοῖεν τὸ ἔγκληµα τῆς πολυθεότη-
τος ἢ καὶ ἀθεότητος, ὅτι ἔξωθεν τὸν
Υἱὸν κτίσµα, καὶ πάλιν τὸ Πνεῦµα
ἐκ τοῦ µὴ ὄντως βαττολογοῦσιν»,

ἰσχύει καὶ γιὰ τὴ Μωαµεθανικὴ θρη-
σκεία, ποὺ ἀλλοτρόπως µεταφέρει
στὶς µέρες µας τὴν Ἀρειανικὴ µάνη-
τα.  Συνεπῶς ἡ ἀναφορὰ τοῦ µεγά-
λου αὐτοῦ Ὁµολογητοῦ Ἁγίου τῆς
Ἐκκλησίας µας, γιὰ “ἔγκληµα ἀθεό-
τητος”, ἰσχύει ἐπακριβῶς καὶ γιὰ
τὴν Μωαµεθανικὴ µάνητα.

Ἀλλοῦ πάλι τὸ κοράνι βλασφη-
µολογεῖ  ἀναφέροντας ὅτι «Πρά -

γµατι βλαστήµησαν ὅποιοι εἶπαν:
ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς
τῆς Τριάδας, γιατί δὲν ὑπάρχει
ἄλλος Θεὸς ἀπὸ αὐτὸν» Κοράνι,
κεφ. Ε, στίχ. 76 (κοράνι τῶν ἐκδό-
σεων Λάτση).

Βλασφηµώντας ἡ Μωαµεθανικὴ
θρησκεία τὴν Ἁγία Τριάδα, καθί-
σταται Θεοµάχος, Χριστοµάχος καὶ
Πνευµατοµάχος.  «Τὶς ἐπὶ τοιαύτας
βλασφηµίας οὐκ ἐξίσταται;» ἐρωτᾶ
ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας (Κατὰ
Ἀρειανῶν Α΄).

Συγκαταριθµώντας τὴ Μωαµε-
θανικὴ θρησκεία στὶς µονοθεϊστικὲς
θρησκεῖες, δίδεται ἡ ψευδαίσθηση
τοῦ “κοινοῦ” σηµείου ἢ τῆς “κοινῆς”
βάσης, ἐνῷ ἡ κατ’ ἐξοχὴ βάση τῆς
πλάνης αὐτῆς εἶναι ἡ ἀντιτριαδικό-
τητά της. 

Αὐτὸ ποὺ κατακρατεῖ στὴ ζοφώ-
δη Μωαµεθανικὴ πλάνη τοὺς ὀπα-
δούς της, ἐµποδίζοντάς τους νὰ
γνωρίσουν τὴν ἀληθινὴ Πίστη τοῦ
Φωτοδότου Χριστοῦ, εἶναι ἠ   ἀντι-
τριαδικότητά της.  

Ὅσα “κοινὰ” καὶ νὰ ἐφεύρει ἡ
ἀνθρωπάρεσκη ψευδαίσθηση τῶν
ἀρεσκόντων νὰ περιάγουν στὶς δια-
θρησκειακὲς ἀτραπούς, ἡ ἀντιτρια-
δικότητα τῆς Μωαµεθανικῆς θρη-

σκείας καὶ τὸ συνεπαγόµενο  Θεο-
µάχο, Χριστοµάχο καὶ Πνευµατο-
µάχο αὐτῆς τῆς πλάνης, θὰ κατα-
κρατοῦν στὸ σκότος τοὺς ὀπαδούς
της.

∆ὲν εἶναι ἀναφορὰ ἐκ περισσοῦ
νὰ σηµειώσουµε ὅτι ἡ λειτουργία
ἀντιτριαδικοῦ Τµήµατος Ἰσλαµικῶν
σπουδῶν στὰ πλαίσια τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
εἶναι παντελῶς ἀπαράδεκτη.
Τὰ δύο Τµήµατα νὰ κηρύττουν

τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὸ τρίτο
Τµῆµα νὰ διδάσκει τὴν ἀντιτριαδικὴ
κορανιακὴ πλάνη.

Ἐπίσης νὰ ἐκφράσουµε τὴ λύπη
µας, γιατί τὸ ἀντιτριαδικὸ καὶ βλά-
σφηµο κοράνι καλεῖται ἀπὸ κάποι-
ους Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας µας
“ἱερὸ” καὶ “ἅγιο”, γινόµενοι τοιουτο-
τρόπως παραβάτες τῆς ἀλήθειας.
«Τούτου δὲ τί ἂν τὶς ἀτοπώτερον ἢ
ἀλογώτερον εἴποι;», γιὰ νὰ χρησι-
µοποιήσουµε φράση τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου.

Θὰ ἦταν παράλειψη νὰ µὴ ἀνα-
φέροµε ὅτι τὸ ἀντιτριαδικὸ καὶ βλά-
σφηµο κοράνι προτείνεται ἀπὸ
Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύ-
πρου σὲ Χριστιανοὺς τῆς νήσου, µὲ
ἀπαράδεκτη παρατήρηση-ὑπόδει-
ξη ποὺ ἀκόµα παραµένει ἀναρτη-
µένη στὸ διαδίκτυο.  Ἡ ἀναφορὰ
«Τί ὡραῖα θὰ ἦταν καὶ οἱ Ἑλληνοκύ-
πριοι νὰ ἤξεραν καὶ τὸ κοράνι.  Τί
λέει ὁ Μωάµεθ γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χρι-
στό, γιὰ τὴν Παναγία.  Πολὺ σπου-
δαῖα πράγµατα αὐτὰ ἀλλὰ δὲν τὰ
ξέρουνQ», εἶναι ὑπόδειξη ἄτοπος,
καθότι τὰ κορανιακὰ λόγια πολε-
µοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Παναγία εἶναι
Θεοτόκος, τὴν Θεότητα τοῦ Χρι-
στοῦ  καὶ ὡς ἐκ τούτου τὴν ἴδια τὴν
Ἁγία Τριάδα.

Πρὸς τί ἡ βλάσφημος διαθρησκειακὴ 
ἐπιείκεια μὲ τὸ ἀντιτριαδικὸν Ἰσλάμ;

Τὸ ἔργον τοῦ μακαριστοῦ π. Γε-
ρασίμου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀγωνισθῆ
διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὴν Κέ-
νυαν, καὶ μετὰ τήν ἀποδημίαν του
συνεχίζεται, καθὼς δωρητὲς συνε-
χίζουν τὴν χρηματοδότησιν τῶν
ἔργων, ὅπως τοῦ νέου ὀρφανοτρο-
φείου. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσε-
λίδα romfea τῆς 13ης Ἰουλίου 2015: 

«Τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπόγευµα, ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Κέ-
νυας κ. Μακάριος, σὲ συνεργασία
µὲ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ συστήθηκε
γιὰ τὴ δηµιουργία ἑνὸς νέου ὀρφα-
νοτροφείου, παρέστη καὶ µίλησε
κατὰ τὴν πρώτη ἐναρκτήρια ἀνα-
κοίνωση ὅτι, ὕστερα ἀπὸ ἐπιθυµία
τοῦ ἀείµνηστου πατρὸς Γερασίµου,
ἱερέα τῆς κοινότητας αὐτῆς, ὁ
ὁποῖος δώρισε τὸ οἰκόπεδο καὶ µὲ
τὴ συνεργασία διαφόρων φιλαν-
θρωπικῶν ὀργανισµῶν καὶ ὀρφα-
νοτροφείων τῆς Ναϊρόµπης καὶ
τῶν περιχώρων, ἔγιναν οἱ πρῶτες

εἰσφορὲς γιὰ τὸ κτίσιµο τοῦ ὀρφα-
νοτροφείου τούτουQ 

Σὲ ὁµιλία του, ὁ Σεβασµιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴ µεγάλη προσ -
φορὰ τοῦ πατρὸς Γερασίµου, σὲ
δύσκολες ἐποχές, γύρω στὴ δεκαε-
τία τοῦ ’80, ὅταν, µόνος του, περ-
πατοῦσε µακρινὲς ἀποστάσεις, γιὰ
νὰ µεταφέρει τὸ µήνυµα τῆς ὀρθο-
δοξίας σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς
κεντρικῆς Κένυας. Ὁ Σεβασµιώτα-
τος χαρακτήρισε τὴν προσφορὰ
τοῦ πατρὸς Γερασίµου ὡς ἕνα µε-
γάλο θαῦµα, γιατί, σήµερα, στὶς πε-
ριοχὲς αὐτὲς ὑπάρχουν ναοὶ καὶ
ὑπηρετοῦν 20 (εἴκοσι) περίπου
ἱερεῖς, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων
ὑπῆρξαν πνευµατικά του παιδιάQ 

Μίλησαν διάφοροι ἐκπρόσωποι
τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυµάτων
γιὰ τὸ ὑπὸ ἀνέγερση ἔργο καὶ ὁ Σε-
βασµιώτατος τὸ ἀποκάλυψε σὲ
εἰδικὴ ἀνακοίνωση ποὺ φέρει τὴν
ὀνοµασία «∆ιακονία ἀγάπης»Q».

Νέον ὀρφανοτροφεῖον 
εἰς τὴν Ἱ. Μ. Κένυας

Συμφώνως πρὸς τὸ agioritikovi-
ma τῆς 14ης Ἰουλίου 2015:

«Στὸ Νόβγκοροντ, στὶς 13 Ἰουλίου
ἐπιστήµονες-ἀρχαιολόγοι ἀπὸ τὴ
Μόσχα ἀνακάλυψαν τὸν τάφο τοῦ
Ἁγίου Θεοκτίστου στὴ Μονὴ Yuriev
στὸ Νόβγκοροντ, εἶπε στὸ «Interfax»
ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας στὸ Νό-
βγκοροντ. "Στὸν τάφο τῶν λειψάνων
τοῦ ἁγίου, ἀποδεί χθηκε ὅτι ὑπῆρχαν
καὶ κοµµάτια τῶν ἐνδυµάτων. Τὰ λεί-
ψανα ἐπὶ τοῦ παρόντος µεταφέρον-
ται στὴν ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ Νόβγκο-
ροντ" συµπλήρωσε. Σύµφωνα µὲ

δηµοσιεύµατα, οἱ ἐπιστήµονες βρέ-
θηκαν µπροστὰ στὸ εὕρηµα κατὰ τὸ
σκάψιµο στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου. Ἐπικεφαλῆς τῆς µε-
λέτης  εἶναι ὁ ∆ιδάκτωρ Τεχνῶν
Βλαντιµὶρ Σεντώφ. Γιὰ τὴν ἱστορία ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Θεόκτιστος,  ἡγήθη-
κε τῆς µητρόπολης τοῦ Νόβγκοροντ
στὸν XIV αἰώνα καὶ ἀργότερα ἁγιο-
ποιήθηκε. Τὰ λείψανα ἦταν κάτω
ἀπὸ µία µαρµάρινη πλάκα τῶν
ἀρχῶν τοῦ ΧΙΧ αἰώνα. Οἱ ἐπιστήµο-
νες πιστεύουν ὅτι ὁ τάφος δὲν εἶχε
καταστραφεῖ ἀπὸ τοὺς βανδάλους». 

Ἀνεκαλύφθη ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου 
Θεοκτίστου Ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ

Τοῦ Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

Ἡ Ἱ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν µεταβαίνει 
εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς πληροφορικῆς
Ὁ ἐκσυγχρονισμός, ὄχι εἰς τὴν

Ἐκκλησιαστικὴν Παράδοσιν, ἀλλὰ
εἰς τὰ τεχνικὰ μέσα ἀποτελεῖ αἴτημα
πολλῶν «Ἱ. Μητροπόλεων, ἀλλὰ καὶ
Ἐκκλησιαστικῶν φορέων. Ἡ Ἱ. Ἀρχιε-
πισκοπὴ ἐπιχειρεῖ νὰ καταστῆ πρω-
τοπόρος εἰς τὸ ἐγχείρημα αὐτό. Συμ-
φώνως πρὸς τὴν «Daily Fax» τῆς
17ης Ἰουλίου 2015:

«Στὸ πλαίσιο τοῦ Ε.Π. «Ψηφιακὴ
Σύγκλιση» ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ
Ἀθηνῶν ἔχει προκηρύξει διαγω-
νισµὸ µὲ ἀντικείµενο τὴν παροχὴ
ὑπηρεσιῶν ἀνάπτυξης καὶ ὑλοποί-

ησης ἐνεργειῶν ∆ηµοσιότητας γιὰ 3
ἐπιλεγµένες πράξεις: 1) «Ἐφαρµογὴ
τῆς Ἠλεκτρονικῆς ∆ιακυβέρνησης σὲ
κύριους τοµεῖς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
∆ιοίκησης», 2) «Ἀνάδειξη τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Πολιτιστικῆς Κληρονοµιᾶς
καὶ Ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ Του-
ρισµοῦ», 3) «Ἠλεκτρονικὴ Πλατφόρ-
µα Ὀργάνωσης τοῦ Ἐθελοντισµοῦ
καὶ Συντονισµοῦ τοῦ Προνοιακοῦ
Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ συνο-
λικὸς προϋπολογισµὸς τοῦ ἔργου
ἀνέρχεται σὲ 73.800 εὐρὼ καὶ ἡ προ-
θεσµία ὑποβολῆς προσφορῶν λήγει
στὶς 31 Ἰουλίου».

Ἡ ἔκδηλος εὐσέβεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνοµίας
Ἡ Ἕνωσις Ἀστυνομικῶν Λάρισας

ἀπέκτησε ἕνα μικρὸ ἐκκλησάκι,
μετὰ ἀπὸ πολυετὲς αἴτημα τῶν
μελῶν της, προκειμένου πρὶν ἀπὸ
τὴν ἀνάληψιν τῶν ὑπηρεσιακῶν
τους καθηκόντων νὰ ἔχουν τὴν δυ-
νατότητα νὰ προσεύχωνται. Εὐχό-
μεθα ὅλοι οἱ ἔνστολοι νὰ μιμηθοῦν
αὐτὴν τὴν εὐσεβῆ πρωτοβουλίαν
καὶ κάθε δημοσία ὑπηρεσία νὰ
ἀποκτήση ἀπὸ ἕνα παρεκκλήσιον.
Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «Ἐλευθερία Λάρισας»
τῆς 16ης Ἰουλίου 2015:

«Ὄνειρο ἐτῶν γιὰ τὴν Ἕνωση
Ἀστυνοµικῶν Λάρισας, πρὶν ἀκόµα
γίνει τὸ µέγαρο τῆς ΕΛΑΣ στὴ Νεά-
πολη, ἡ δηµιουργία ἑνὸς χώρου
προσευχῆς γιὰ τὸ προσωπικόQ
Τὸ προσκυνητάρι ἀποτελεῖ δωρεὰ
ἰδιώτη, ποὺ ἀσχολιέται µὲ τὸν το-
µέα τῶν προκατασκευασµένων καὶ
ἡ ΕΑΛ ἀνέλαβε ὅλα τὰ ἔξοδα κατα-
σκευῆς τῶν ἀπαιτούµενων ἐγκατα-
στάσεων (ἠλεκτρολογικὰ κλπ) καὶ

τοῦ ἐξοπλισµοῦ του. Τὰ χρήµατα,
ὅπως εἶπε στὴν «Ε», ὁ πρόεδρος
τοῦ σωµατείου κ. Ἀθαν. Νταβού-
ρας, δὲν προέρχονται ἀπὸ τὸ τα-
µεῖο, ἀλλὰ εἶναι προϊὸν παλιότερης
δωρεᾶς τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς
ἈστυνοµίαςQ Μὲ τὴ δωρεὰ αὐτὴ
κατασκευάστηκε πρῶτα τὸ µνηµεῖο
τῶν πεσόντων ἀστυνοµικῶν, πα-
ραπλεύρως ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσο-
δο τοῦ µεγάρου τῆς ΕΛΑΣ καὶ δί-
πλα του ἀναγέρθηκε τὸ προσκυνη-
τάρι, ποὺ ἐξοπλίζεται µὲ τὰ χρήµα-
τα τῆς δωρεᾶς τῶν Φίλων τῆς
Ἀστυνοµίας. «Ξεπεράσαµε δυσκο-
λίες ἀπὸ ὑπηρεσιακοὺς παράγον-
τες στὸ παρελθόν», λέει ὁ πρό-
εδρος τῆς ΕΑΛ. Τὸ ἐκκλησάκι πῆρε
τὴν ἀπαραίτητη ἔγκριση ἀπὸ τὸ
ἀρχηγεῖο καὶ τὴ ∆ιεύθυνση Ἀστυνο-
µίας καὶ ἡ σχετικὴ ἀλληλογραφία,
διεκπεραιώθηκε γρήγορα. Ἦταν
παλιὸ ὄνειρο τοῦ σωµατείου καὶ κα-
θολικὴ ἀπαίτηση τῶν ἀστυνο-
µικῶν, γιὰ νὰ µποροῦν νὰ ἀνάβουν
ἕνα κεράκι πρὶν καὶ µετὰ τὴν ὑπη-
ρεσίαQ».



24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Σελὶς 5η

Τὸ Σάββατο 9 Μαΐου τὰ τηλεο-
πτικὰ δίκτυα ἔδειχναν εἰκόνες ἑορ-
ταστικῶν ἐκδηλώσεων µεγάλου
πλήθους νέων ἀνθρώπων στὴν
Πλατεῖα Συντάγµατος «µὲ ἐνθου-
σιώδη συνθήµατα». Ὄντας, ὅµως
ἀπορροφηµένος σὲ κάτι ποὺ ἔγρα-
φα στὸ «κοµπιοῦτερ» (ἑλληνιστὶ δέ,
ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή), δὲν µπό-
ρεσα νὰ ἀντιληφθῶ περὶ τίνος
ἀκριβῶς «ἡ πληθώρα ἐκείνη τῶν
παρουσιάσεων».

∆ιαβάζοντας τὶς ἐφηµερίδες στὶς
11.5.2015, εἶδα καὶ τὶς φωτογραφίες
αὐτῶν τῶν ἐκδηλώσεων. Στὸν δὲ
«Ἐλεύθερο Τύπο» δηµοσίευµα µὲ
τὸν τίτλο: «Ζητοῦν νόµιµες δου-
λειὲς µέ#φοῦντες». Μὲ κύριον
αἴτηµα, κατὰ τὴν «λεζάντα» τῆς φω-
τογραφίας στὸ δηµοσίευµα: «τὴν
ἀποινικοποίηση τῆς χρήσης τῶν
ναρκωτικῶν καὶ τὴν νόµιµη καλ-
λιέργεια καὶ διάθεση κάνναβης».

Στὶς 12.5.2015, ὁ φιλοπαίγµων
Τάκης Θεοδωρόπουλος ἀναφέρε-
ται στὴν «Καθηµερινὴ» καὶ «στὸ
φεστιβὰλ κάνναβης» τοῦ Σαββάτου
στὸ Σύνταγµα, κατὰ τὸ ὁποῖο «ἡ νε-
ολαία τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος
ζητοῦσε τὴν νοµιµοποίησή της».

Μεταξὺ ἀστείου καὶ σοβαροῦ,
λοιπόν, ἐτέθη «µὲ πανηγυρικὸ τρό-
πο» γιὰ µία φορά ἀκόµη τὰ θέµα
«νοµιµοποίησης» καὶ «ἀποποινικο-
ποίησης» τῶν ναρκωτικῶν, ὅπως
καὶ «τῆς νόµιµης καλλιέργειας καὶ
διάθεσης τῆς κάνναβης», τουτέστιν
τῆς µαριχουάννας, κυρίως, ἂν µὴ
καὶ τοῦ χασίς, στὴν ἑλληνικὴ κοινω-
νία καὶ µάλιστα «κατὰ τρόπον κοι-
νωνικῶς θορυβώδη». 

Καλὸν εἶναι, ἑποµένως, νὰ ξανα-
φέρουµε στὸ προσκήνιο  τὴν  πρα -
γµατικότητα περὶ αὐτῶν, γιὰ νὰ µὴ
ἀγωνιζόµεθα ἀργότερα «νὰ συµµα-
ζεύουµε τὰ ἀσυµµάζευτα»!

Ὁ «µῦθος», τὸν ὁποῖον οἱ
«σειρῆνες τῶν ναρκωτικῶν» ἔχουν
πλέξει γύρω ἀπὸ αὐτά, ἔχει ἀποκα-
λυφθεῖ κατὰ τὸν πλέον δραµατικὸ
τρόπο. «Οἱ τεχνικοὶ παράδεισοι»
τῶν ἀναπληρωµατικῶν ἱκανοποι-
ήσεων ὁδήγησαν σὲ µία «τοξικὴ
χαναάν», σὲ «ἕνα ἀδηφάγο µινώ-
ταυρο», σὲ ἕνα «παιχνίδι ποὺ τὸ
ὄνοµά του εἶναι θάνατος», πα-
λεύοντας συνεχῶς ἀνάµεσα στὴ
«Σκύλλα καὶ τὴν Χάρυβδη». Στὴν
«ἀπερίγραπτη δυστυχία µιᾶς
µακρᾶς καὶ ἐπώδυνης αὐτοκτο-
νίας», µὲ «καταρράκωση κάθε
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας». Περὶ
αὐτῶν ἔγραψα ἐν ἐκτάσει καὶ µὲ
τεκµηρίωση ἀπὸ τὴν διεθνῆ βιβλιο-
γραφία στὸ βιβλία γιὰ τὰ ναρκωτι-
κά: 1. «Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ ναρκωτι-
κά», (ἐγκεκριµένο ἀπὸ τὸ ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας γιὰ τὶς σχολικὲς βι-
βλιοθῆκες ἀπὸ τὴν πρώτη του
ἔκδοση) ἐπανεκδοθὲν ἐπαυξηµένο
καὶ βελτιωµένο σὲ τέσσερις ἐκδό-
σεις (Ἔκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ, 1981-1988).2
«Ναρκωτικὰ  καὶ µὲ ἐλπίδα» σὲ
τρεῖς ἐκδόσεις (Ἔκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ,
1990-1994, ἡ τελευταία σὲ 420 σε-
λίδες, µὲ 274 βιβλιογραφικὲς ἀνα-
φορὲς ἐκ τῆς διεθνοῦς βιβλιογρα-
φίας). 3. «Ναρκωτικά, Ἐκκλησία καὶ
Πίστη» (Ἔκδ. «ΤΗΝΟΣ», 2006).

Ἡ «ἀποποινικοποίηση» τῶν
ναρκωτικῶν πρὸς «ὁµαλοποίηση»
τοῦ προβλήµατος, ὅπως λένε,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν «µείωση τῆς παρα-
βατικότητας», ἀποτελοῦν «εἰσα-
γωγὴ» στὴν Ἑλλάδα «ἐπινοήσε-
ων» πρὸς κάµψη ἀντιστάσεων,
σωστὴ «κερκόπορτα» γιὰ τοὺς
ἐµπόρους τῶν ναρκωτικῶν.

Ἡ διάκριση τῶν ναρκωτικῶν σὲ
«µαλακὰ καὶ σκληρὰ» εἶναι παρα-
πλανητική. Κατὰ τὴν Εἰσηγητικὴ
Ἔκθεση δὲ τῶν νόµων 1729/87 καὶ
2161/93 --ἡ ὁποία δὲν µετεβλήθη
ἔκτοτε-- «δὲν ὑπάρχουν πειστικὰ
στοιχεῖα, ποὺ νὰ δικαιολογοῦν τὴ
διάκριση τῆς µεταχείρισης τῶν
δραστῶν ἀνάλογα µὲ τὸν χαρακτη-
ρισµὸ τῶν ναρκωτικῶν ὡς
«σκληρῶν καὶ «µαλακῶν» (χασὶς
µαριχουάνα, L.S.D. κ.λπ.). Ἀντιθέ-
τως, στοιχεῖα καὶ ἐπίσηµα κείµενα
ὁδηγοῦν στὸ συµπέρασµα ὅτι τὰ
λεγόµενα «µαλακὰ» ναρκωτικὰ
εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνα διότι: α)
ἔχουν ψυχοτοξικὲς συνέπειες, β)
δηµιουργοῦν ἔντονη ψυχικὴ ἐξάρ-
τηση καί, γ) ἀποτελοῦν τὸ προστά-
διο γιὰ τὸ πέρασµα στὰ «σκληρὰ»
ναρκωτικά.

∆ὲν γίνεται δὲ διάκριση «σκλη -
ρῶν» καὶ «µαλακῶν», διότι κατὰ
τοὺς συντάκτες τῆς Εἰσηγητικῆς
Ἔκθεσης, «δὲν ὑπάρχει διαχω-
ρισµὸς τῶν ἐµπόρων σὲ σκληροὺς
καὶ µαλακούς, ἀναλόγως µὲ τὸ τί
ἐµπορεύονται. Γιὰ λόγους πρακτι-
κούς, χρησιµοποιοῦµε τὸν ὅρο
«µαλακὰ» ναρκωτικά, ὅπου ἀναφε-
ρόµαστε στὴ χρήση χασὶς καὶ µαρι-
χουάνας, καὶ µόνον». Αὐτὰ δὲ τῶν
συζητήσεων στὴ Βουλή, στὸ νοµο-
σχέδιο καί, πλέον, ν.2161/93.

Ἡ διάκριση σὲ «σκληρὰ» καὶ
«µαλακὰ» ναρκωτικὰ εἶναι παρα-
πλανητική, διότι ἀφορᾶ µόνον στὸ
ἠπιότερο σωµατικὸ σύνδροµο στε-
ρήσεως τῶν «µαλακῶν», χασὶς καὶ
µαριχουάνας. Ὅµως, τὸ σηµαντι-
κότερο εἶναι ἡ σωµατικὴ καὶ ἡ ψυ-
χικὴ ὑποδούλωση καὶ ἡ ἐξάρτηση
τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπὸ αὐτά. Γι᾽ αὐτό, ἄλλωστε,
καὶ θεωρεῖται περισσότερο δόκιµος
ὁ ὅρος «ἐξαρτησιογόνες οὐσίες»
γιὰ τὰ ναρκωτικά. Καί, ἀσφαλῶς,
δὲν πρέπει νὰ ἀγνοεῖται τὸ γεγονὸς
ὅτι µέχρι καὶ 98% τῶν ἡρωινο-
µανῶν µπῆκαν στὸ λούκι τῶν ναρ-
κωτικῶν ἀρχίζοντας ἀπὸ τὰ «µαλα-
κά»!

Εἶναι, πράγµατι, νὰ ἀπορεῖ κα-
νεὶς γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ αἰτήµα-
τος τῆς «ἀποποινικοποίησης τῶν
ναρκωτικῶν». Ἐνῷ, τὸ θέµα ἔχει
κλείσει µὲ τὴν ∆ιεθνῆ κατὰ τῶν
Ναρκωτικῶν, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπι-
τροπὴ Καταπολέµησης τῶν Ναρ-
κωτικῶν (Eurad) καὶ τὴν ∆ιεθνῆ
Σύµβαση τοῦ Ο.Η.Ε. στὴν Βιέννη.

Προφανῶς, λοιπόν, πάρα πολ-
λοὶ συνάνθρωποί µας εἶναι ἀπλη-
ροφόρητοι ἀκόµη. Μεταξὺ αὐτῶν
ἴσως καὶ κάποιοι παρακινούµενοι
ἀπὸ τὶς ἐπιπολαιότητες περὶ θερα-
πευτικῶν τάχα ἐνδείξεων τῆς µαρι-
χουάνας πρὸς καθησύχαση πα-
σχόντων ἀπὸ καρκίνο, ἀγχώδεις
καταστάσεις κ.ἄ. Καὶ χρειάζεται µε-
γάλη προσοχὴ «σὲ τέτοια»!

Εὐλόγως -–µετὰ καὶ τὶς «πανηγυ-
ρικὲς ἐκδηλώσεις» στὴν Πλατεῖα
Συντάγµατος, καὶ «τὰ καλέσµατα
γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς χρή-
σης τῶν ναρκωτικῶν καὶ τὴν νόµιµη
καλλιέργεια καὶ διάθεση κάννα-
βης»-- διερωτήθηκα: Καλά, ὅλοι
αὐτοὶ οἱ νέοι δὲν ἄκουσαν τίποτε
οὔτε γιὰ τὸν 27/χρόνο ναρκοµανῆ
δράστη πατέρα τοῦ εἰδεχθέστερου
ἐγκλήµατος τῆς δολοφονίας τῆς τε-
τράχρονης θυγατέρας του! «Τῆς
ὁποίας τὸ σῶµα –κατὰ τὴν ἐπίσηµη
ἐκδοχὴ-- ἐξαφάνισε ἀφοῦ προηγου-
µένως τὸ τεµάχισε καὶ στὴ συν έχεια
ἔβρασε καὶ πολτοποίησε τὰ ἀνθρώ-
πινα µέλη, καὶ τὰ πέταξε σὲ κάδους
ἀπορριµµάτων»! («Καθηµερινή»,
6.5.2015)!

Θὰ ἦταν, βεβαίως, πολὺ νὰ τοὺς
ρωτήσει κανεὶς ἂν ἤξεραν κάτι, γιὰ
τὶς «ἀλλοιώσεις ποὺ προκαλεῖ στὸν
ἐγκέφαλο ἡ µαριχουάνα» («ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ», 17.4.2014) ἀκόµη καὶ µὲ
τὴν περιστασιακὴ χρήση µαριχουά-
νας. Συµπέρασµα στὸ ὁποῖο κατέ-
ληξαν οἱ ἐρευνητὲς τῶν ἰατρικῶν
σχολῶν τῶν Πανεπιστηµίων Χάρ-
βαρντ, τοῦ Νορθγουέστερν καὶ τοῦ
Γενικοῦ Νοσοκοµείου τῆς Μασσα-
χουσέττης.

Ὁ ὑπουργὸς ∆ικαιοσύνης Μιλτιά-
δης Παπαϊωάνου τὴν περίοδο ἐκεί-
νη, ἐνεργῶν κατ` ἐντολὴν τοῦ Πρω-
θυπουργοῦ Γ. Ἀ. Παπανδρέου –
γνωστοῦ ἀπὸ ἐτῶν γιὰ τὶς «προσ -
πάθειες» ὑπὲρ τῶν ναρκωτικῶν καὶ
µάλιστα «ἐκ νεότητός του», προχώ-
ρησε ἐν τάχει στὴν πραγµατοποί-
ηση «τῆς ἐντολῆς». Καὶ «δὲν ἄκου-
σε τίποτε» ἀπὸ τὶς βροντώδεις δια-
µαρτυρίες, οὔτε τὶς ἀντιδράσεις γιὰ
τὰ ὅσα διέρρεαν –πολλὰ τῶν ὁποί-
ων καὶ σκοπίµως– ἐπειδὴ ἔπρεπε
«ὅλα νὰ τελειώνουν γρήγορα». Γι᾽
αὐτό, ἄλλωστε, καὶ τὰ πολλὰ κενά,
οἱ ἀσάφειες καὶ οἱ ἀνακρίβειες σὲ
διάφορες διατάξεις τοῦ «σχεδίου
νόµου», οἱ ὁποῖες θὰ ἦταν δύσκο-
λο, ἂν µὴ καὶ ἀδύνατον, νὰ ἐφαρµο-
σθοῦν. (Περὶ αὐτῶν καὶ τὸ ἄρθρο
µου: «Πρὸς τί ἡ «Ἀποποινικοποί-
ηση τῆς Χρήσης τῶν Ναρκω-
τικῶν;». («ΘΕΟ∆ΡΟΜΙΑ», Τ3,
Ἰούλ.-Σεπτ. 2011).

Θὰ προέκυπτε δὲ ἕνας νόµος µὲ
πολλὰ κενά, ἀσάφειες, ἀλλὰ καὶ
ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες θὰ ἦταν δύσ -
κολο ἢ καὶ ἀδύνατον νὰ ἐφαρµο-
σθοῦν. Ἕνας νόµος µὲ τὸν ὁποῖο:
«Ἀποποινικοποιεῖται ἡ χρήση τῶν
ναρκωτικῶν», χωρὶς νὰ προσδιορί-
ζεται –πρὸς τὸ παρὸν-- τὸ εἶδος τῆς
οὐσίας ἐφ᾽ ὅσον εἶναι γιὰ ἴδια χρή-
ση, ὅπως «διευκρίνισε» σὲ Ἔκτα-
κτη Συνέντευξη Τύπου ὁ ὑπουργὸς
∆ικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάν-
νου. («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 3.8.2011).

Τώρα, γιὰ µία φορά ἀκόµη, εὑρι-
σκόµεθα πρὸ µιᾶς νέας προσπα-
θείας γιὰ τὴν «ἀποποινικοποίηση
τῆς χρήσης τῶν ναρκωτικῶν (ἐξαρ-
τησιογόνων) οὐσιῶν, καὶ τὴν νόµι-
µη καλλιέργεια καὶ διάθεση τῆς κάν-
ναβης», δηλαδή, «τοῦ χασὶς καὶ τῆς
µαριχουάνας».

Ἐλπίζω, ὅµως, ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι
πολίτες τῆς κοινωνίας µας γνωρί-
ζουν καλῶς περὶ τίνος πρόκειται,
καὶ ὅτι «ἔχουσι γνῶσιν οἱ φύλα-
κες»!

* Ἐκπρόσωπος τοῦ Πανελληνίου
Ἰατρικοῦ Συλλόγου γιὰ θέματα ναρ-
κωτικῶν ἀπὸ τὸ 1985.

«Ἐνθουσιώδεις πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις»
µὲ «συνθήµατα» γιὰ τὴν ἀποποινικοποίησιν 

τῆς χρήσεως τῶν ναρκωτικῶν
Γράφει ὁ κ. Ἀθανάσιος Β. Ἀβραµίδης

Καρδιολόγος Ἄµ. Καθ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν*

Τί εἶναι ἀνάδοχος; Ὅπως λέγει
καί ὁ σεβαστός π. Ἐπιφάνιος, ὄχι τί
κατήντησε νά εἶναι ἀλλά τί πράγµατι
εἶναι, τί πρέπει νά εἶναι ὁ ἀνάδοχος.
Πιθανόν, ἐπειδή ἦταν µεγάλο τό
ἄρθρο (O.T. 30/5/86), µεγάλη ἡ
γνωµάτευση αὐτή, νά µή δώσαµε
ἰδιαίτερη σηµασία ἤ νά µή εὐκαιρή-
σαµε νά τήν µελετήσουµε, ὅµως
εἶναι βέβαιον ὅτι ἔχει πολύ µεγάλη
σηµασία, ἔχει µεγάλη ὠφέλεια τό
κείµενο αὐτό καί εὐχῆς ἔργον θἆναι
νά εἶναι µελέτηµα ὅλων µας, συ-
νεχῶς, ἐντρύφηµα καί βάσει αὐτοῦ
νά προχωροῦµε καί στή ζωή µας.

Πῶς ἐννοεῖ τόν ἀνάδοχο ἡ ὀρθό-
δοξος ἐκκλησιολογία καί τό κανονι-
κόν δίκαιον; Γιατί ξέρουµε ὅτι σήµε-
ρα, ὅταν ὁµιλοῦµε γιά ἀναδόχους,
εἶναι ἁπλῶς µιά κουµπαριά. Εἶναι
γνωστός, εἶναι φίλος χωρίς ἄλλες
προϋποθέσεις καί διά τοῦτο γίνεται
νά εἶναι ὁ ἀνάδοχος ἁπλῶς ἕνα δια-
κοσµητικό στοιχεῖο. ∆έν κανόνισε
ὅµως τά πράγµατα ἔτσι ἡ ἁγία µας
Ἐκκλησία καί γι᾿ αὐτό µᾶς ἔδωσε
µιά ἀφορµή, µποροῦµε νά ποῦµε, ἡ
ἐσφαλµένη γνωµάτευση τοῦ Εἰσαγ-
γελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, τοῦ κ.
Σταµάτη νά τεθοῦν τά πράγµατα
στήν θέση τους. Ἀπό τῆς ἱδρύσεως
τῆς Ἐκκλησίας οὐδείς ἠδύνατο νά
βαπτισθῆ καί νά γίνη µέλος αὐτῆς,
ἄν προηγουµένως δέν ἐδιδάσκετο
καί δέν ἀπεδέχετο τίς ἀλήθειες τῆς
πίστεως.

Βάση, προϋπόθεση, γιά νά γίνη
κανείς χριστιανός, ἦταν νά ἀκούση
προηγουµένως, νά διδαχθῆ, νά πι-
στέψη, καί ἐν συνεχείᾳ νά λάβη τό
ἅγιον Βάπτισµα.

Ἀναφέρει ἡ γνωµάτευση µαρτυ-
ρίες µέσα ἀπό τίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων. Ὁ Πέτρος κηρύσσει τόν
Ἰησοῦ Χριστό πρός τά πλήθη τῶν
Ἰουδαίων καί καλεῖ τούς ἀκροατές
σέ µετάνοια καί βάπτισµα, «οὗτοι δέ
ἀσµένως ἀποδεξάµενοι τόν λόγον
αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν». Εἶναι οἱ
πρῶτοι χριστιανοί, τρεῖς χιλιάδες,
πού ἐπίστευσαν. Ἐπίστευσαν,
ἀφοῦ ἄκουσαν προηγουµένως τόν
Ἀπόστολο Πέτρο γιά τό µεγάλο
ἔγκληµα πού ἔκαµαν, νά σταυρώ-
σουν τόν Σωτήρα Χριστό! Μετενόη-
σαν γιά ὅ,τι ἔπραξαν καί ἐν συνεχείᾳ
ἐβαπτίσθησαν µᾶς λέει ρητῶς τό
κείµενο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστό-
λων (Πρ. β΄ 14).

Ἐπίσης πάλι κηρύσσει τόν
Ἰησοῦν Χριστόν πρός τόν ἐθνικό
Κορνήλιο καί τούς µετ᾿ αὐτοῦ καί
ἀκολούθως προστάσσει αὐτούς
«βαπτισθῆναι», ἀφοῦ ἐπίστευσαν
(Πρ. 1, 34). Καί µάλιστα εἶδε καί
θαῦµα µεγάλο πού ἦλθε τό Πνεῦµα
τό Ἅγιον πρό τῆς βαπτίσεώς τους
καί εἶχε δεῖ καί τό ὅραµα ὁ Ἀπόστο-
λος Πέτρος. Καί ἔτσι ἔχοµε τήν εἴσο-
δον ὄχι µόνον τῶν Ἰουδαίων ἀλλά
καί τῶν εἰδωλολατρῶν στήν Ἐκκλη-
σία τοῦ Κυρίου µας. Ὁ Παῦλος στήν
Κόρινθο εὑρισκόµενος «διελέγετο
ἐν τῇ συναγωγῇ κατά πᾶν Σάββα-
τον», ὅπως εἶχε τήν τάξη καί τήν συν -
ήθεια ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νά
ἐργάζεται ἱεραποστολικῶς µέσα
στήν συναγωγή «ἔπειθέ τε Ἰουδαί-
ους καί Ἕλληνας» (ὅταν λέµε Ἕλλη-
νας ἐννοοῦµε τούς εἰδωλολάτρες),
«καί πολλοί τῶν Κορινθίων ἀκούον-
τες ἐπίστευον καί ἐβαπτίζοντο» (Πρ
ιη΄ 8). Τέλος ὁ Φίλιππος πορευθείς
σέ συνάντηση τοῦ εὐνούχου Αἰθίο-
πος τοῦ ἀξιωµατούχου τῆς βασίλισ-
σας Κανδάκης, ἀφοῦ «εὐηγγελίσα-
το αὐτῷ τόν Ἰησοῦν», ἐρώτησε
αὐτόν, πού εἶχε ἐν τῷ µεταξύ τήν
ἐπιθυµία νά βαπτισθῆ, «εἰ πιστεύεις
ἐξ ὅλης τῆς καρδίας». Καί ὅταν εἶπε
«πιστεύω τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ εἶναι
τόν Ἰησοῦ Χριστόν... κατέβησαν
ἀµφότεροι εἰς τό ὕδωρ ὅ τε Φίλιπ-
πος καί ὁ εὐνοῦχος, καί ἐβάπτισε
αὐτόν». Κατά προσταγή τοῦ Πνεύ-
µατος τοῦ Ἁγίου ἔγινε ἡ περίφηµη
αὐτή συνάντηση µέ τόν Αἰθίοπα,
πού µελετοῦσε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή
τόν προφήτη Ἡσαΐα (Πρ. η΄ 26-38).

Ἑποµένως ἔχουµε µιά θεόπνευ-
στη πρακτική γιά τήν εἴσοδο τῶν
χριστιανῶν, εἰδωλολατρῶν, καί Ἰου-
δαίων στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
µας. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ πρακτική; ∆ι-
δασκαλία, ἀποδοχή, βάπτισµα. ∆ι-
δάσκει ἡ Ἐκκλησία, ἀποδέχονται οἱ
ἀκούοντες τόν λόγον Αὑτοῦ καί ἐν
συνεχείᾳ ἐπακολουθεῖ τό βάπτισµα.
Συνεχίσθηκε αὐτή ἡ τακτική ἀπα-
ραλλάκτως καί ἀπαρεγκλίτως ὑπό
τῆς Ἐκκλησίας καί µετά τήν ἐκδηµία
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Τό ἔργο αὐτό τῆς διδασκαλίας
τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως, τῆς κα-
τηχήσεως ὡς ἐλέγετο, ἀνήκει κυ-
ρίως καί κατ᾿ ἐξοχήν στόν Ἐπίσκο-
πο. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ πρῶτος καί κατ᾿
ἐξοχήν ὑπεύθυνος διά τήν κατήχη-
ση τῶν χριστιανῶν καί µέ τό δικαίω-
µα πού εἶχε κατεµέριζε τό ἔργο αὐτό
στούς συνεργάτες του πρεσβυτέ-
ρους, ἀδυνατῶν ἄλλωστε νά ἐπαρ-
κέση µόνος. Γιά τήν περίπτωση σή-
µερα τῶν πνευµατικῶν πατέρων
γνωρίζουµε ὅτι ὁ πρῶτος πνευµατι-
κός πατήρ εἶναι, ὀφείλει νά εἶναι, ὁ
Ἐπίσκοπος καί ἐν συνεχείᾳ, ἐπειδή
δέν προλαµβάνει γιά ὅλους τούς πι-
στούς, ἀναθέτει, κατά διάκριση καί
κατ᾿ ἐκλογήν ἀπόλυτον, εἰς πνευµα-
τικούς πατέρας τό ἔργον αὐτό.

Πολλάκις κατά τούς µεταποστολι-
κούς χρόνους παρίσταντο καί ἀνά-
δοχοι κατά τήν βάπτιση ἐνηλίκων,
ἀλλά παρίσταντο ἁπλῶς καί µόνον
ὡς ἐγγυητές τῆς σταθερότητος τῆς
ἀποφάσεως «τῶν πρός, τό ἅγιο
φώτισµα εὐτρεπιζοµένων» νά γί-
νουν µέλη τῆς Ἐκκλησίας καθώς καί
µάρτυρες τῆς ἀνεπιλήπτου δια-
γωγῆς τους. 

∆έν ἀνελάµβαναν δηλαδή τό
ἔργο τῆς κατηχήσεως ἐκεῖνοι οἱ
πρῶτοι-πρῶτοι ἀνάδοχοι, ἀλλά
ἦσαν σάν µάρτυρες τῆς σταθερότη-
τας τῆς ἀποφάσεως τῶν βαπτιζοµέ-
νων νά γίνουν χριστιανοί, ἀλλά καί
τῆς ἀνεπιλήπτου διαγωγῆς, πού
ἔδειξαν ἐν τῷ µεταξύ διά τῆς µετα-
νοίας.

Ἡ κατήχηση τότε ἦτο ἔργο ὄχι

τῶν ἀναδόχων ἀλλά τοῦ Ἐπισκό-
που καί τῶν Πρεσβυτέρων, ὅπως
ἀναφέρεται σέ πλῆθος µαρτυριῶν.
Ὑπάρχει καί κανόνας τῆς ΣΤ΄
Οἰκουµενικῆς Συνόδου καί ἕνας
ἄλλος τῆς ἐν Λαοδικείᾳ πού ἀναφέ-
ρει «τόν πρός τό σωτήριον ἑτοιµαζό-
µενον βάπτισµα τό τῆς πίστεως
πρότερον ἐκµανθάνειν Μυστήριον
ἐπισκήπτουσι καί τῇ πέµπτῃ ἡµέρᾳ
τῆς ἑβδοµάδος ἑκάστης τῷ Ἐπι-
σκόπῳ ἤ τῷ πρός αὐτοῦ ἐπιτετραµ-
µένῳ κατηχεῖν σαὐτόν πρεσβυτέρῳ
ἀπαγγέλλειν ἅ µεµαθήκασι διά τῆς
ἑβδοµάδος» δηλαδή, ἡ Ἐκκλησία
µας διά τῶν λειτουργῶν της ὄχι µό-
νο κατηχοῦσε, ἀλλά καί ἐξέταζε,
τούς µαθητές της κατηχουµένους ἄν
ἔµαθαν τά διδασκόµενα («ἀπαγγέλ-
λειν ἅ µεµαθήκασι»).

Πράγµατι ὅπως λέει καί σύγχρο-
νος καθηγητής τοῦ Πανεπιστηµίου
οἱ χριστιανοί, οἱ πιστοί ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι θά ἐλάµβαναν τό Ἅγιο Βά-
πτισµα κατηχοῦντο συστηµατικῶς,
(ὅπως ἔχουµε καί τίς κατηχήσεις τοῦ
Κυρίλλου Ἱεροσολύµων καί τίς µαρ-
τυρίες ὅπως ἀκούσαµε ἀπό Οἰκου-
µενικές Συνόδους καί ἀπό ἄλλες το-
πικές Συνόδους) καί προτοῦ λάβουν
τό Βάπτισµα σχεδόν εἶχαν µία κα-
τάρτιση, τήν ὁποίαν ἔχουν σήµερα
οἱ θεολόγοι. Ὅπως εἶναι καταρτι-
σµένος ἕνας θεολόγος τοὐλάχιστον
θεωρητικός (Κύριος οἶδε τί κάνουµε
στά ζητήµατα τῆς πράξεως καί τῆς
ἀποδοχῆς τῶν ἀληθειῶν). Ἔτσι οἱ
πρῶτοι χριστιανοί κατηχοῦντο-ἐδι-
δάσκοντο µέ ἕνα τέτοιο συστηµατικό
τρόπο, ὥστε νά ξέρουν τίς βασικές
ἀλήθειες τῆς πίστεώς µας.

Ἀλλά εἶναι γεγονός ὅτι ἐν συνε-
χείᾳ ἐπληθύνθησαν οἱ χριστιανοί καί
ἐπικράτησε ὁ νηπιοβαπτισµός καί
δέν ἠδύναντο πλέον οἱ πρεσβύτεροι
νά ἐπαρκέσουν στήν κατήχηση, ἡ
ὁποία κατ᾿ ἀδήριτον ἀνάγκη ἐγίνετο
πρωθυστέρως, ἤτοι µετά τό βάπτι-
σµα καί ὄχι πρίν ἀπό αὐτό. Τώρα
πράγµατι εἶναι µιά πέτρα σκανδά-
λου καί τό ἐκµεταλλεύονται αὐτό,
ὅπως ξέρουµε, οἱ προτεστάντες καί
οἱ Ἰεχωβίτες καί µᾶς λένε «γιατί ἔχε-
τε τόν νηπιοβαπτισµό; γιατί βαπτίζε-
τε τά παιδιά ἀπό µικρά;» Καί θέλουν
νά τό κτυπήσουν αὐτό τό πρᾶγµα
λόγῳ ἀκριβῶς καί τῆς παραµελήσε-
ως ἐκ µέρους µας ἀλλά καί τῆς δια-
στρεβλώσεως τῆς ἀληθείας πού
ὑπάρχει µέσα στήν Ἁγία Γραφή. Θά
ἀκούσατε τήν περασµένη Κυριακή
στόν Ἀπόστολο ὅτι ὁ δεσµοφύλα-
κας στούς Φιλίππους, ὅταν εἶδε τό
µεγάλο θαῦµα ὅτι ἦσαν ἐκεῖ στή φυ-
λακή ὁ Παῦλος καί ὁ Σίλας µετά τό
σεισµό «ἐβαπτίσθη πανοικί» µέ ὅλο
τόν οἶκο. Ἐπίστεψε ὁ ἴδιος στήν δι-
δασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καί ἐβαπτίσθη ὄχι µόνον ὁ ἴδιος
ἀλλά καί ὁλόκληρος ὁ οἶκος. Αἴ, µέ-
σα σ᾿ ἕνα σπίτι δέν εἶναι καί ἡ γυναί-
κα δέν εἶναι καί τά παιδιά; Ἐπίσης
ἔχουµε και τήν ἄλλη µαρτυρία τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου «ἐγώ ἐβάπτι-
σα, ἀπεστάλην βέβαια νά κηρύσσω
τό Εὐαγγέλιον ἀλλά ἐβάπτισα καί
τόν Στεφανᾶ οἶκον». Ὑπάρχουν λοι-
πόν µαρτυρίες ἴσως ἔµµεσες, ἀλλά
σαφεῖς, τοῦ νηπιοβαπτισµοῦ, ὅτι
ὑπῆρχε ἀπό τήν πρώτη Ἀποστολική
ἐποχή.

Ὁ ἀείµνηστος ὁ π. Ἰωήλ Γιαννα-
κόπουλος στό βιβλίο του «∆ιάλογοι
Ὀρθοδόξων καί Εὐαγγελικοῦ» θαυ-
µάσια ἀναλύει τό θέµα αὐτό. Πολύ
καλῶς ἡ Ἐκκλησία µας ἔχει ὁρίσει
ἀπό τῆς νηπιακῆς ἡλικίας τά παιδιά
τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν νά βαπτί-
ζωνται, διότι ὑπάρχει ἡ ἐγγύηση τῶν
γονέων καί ἐν συνεχείᾳ βέβαια ἡ
Ἐκκλησία µας προνόησε καί ἔβαλε
καί τόν θεσµό τοῦ ἀναδόχου. Θά τό
δοῦµε ἐν συνεχείᾳ πῶς τό ἀνα-
πτύσσει καί ἐδῶ ὁ π. Ἐπιφάνιος.
Βαπτισµένος χριστιανός ἀγνοῶν
ὅµως καί ἄν οἱ πρεβύτεροι δέν
ἀρκοῦσαν, ἡ κατήχηση ὅµως ἔπρε-
πε νά γίνη, διότι ἄλλως τό βάπτισµα
θά ἀπέβαινε τύπος. Ἔπρεπε νά ξέ-
ρουν καλά, γιατί γίνονται χριστιανοί,
νά πιστεύουν καί νά ἐπακολουθῆ τό
βάπτισµα. Καί ἐάν δέν ἐγίνετο, λόγῳ
δυσκολιῶν, ἔπρεπε ἔστω καί ἐκ τῶν
ὑστέρων νά γίνη αὐτή ἡ κατήχηση.

Βαπτισµένος χριστιανός ἀγνοῶν
παντελῶς τό περιεχόµενο τῆς πί-
στεώς του τί εἶδος χριστιανός θά
ἦτο; «Ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς
σωθήσεται», εἶπε ὁ Κύριος. Αὐτό
βέβαια µᾶς τό προβάλλουν καί οἱ
προτεστάντες. Τί ἔχουµε νά τούς
ἀπαντήσουµε; Ὑπάρχει καί ἕνα
ἄλλο χωρίο στόν Εὐαγγελιστή
Ἰωάννη «ἐάν µή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδα-
τος καί Πνεύµατος, οὐ δύναται
εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ». Εἶναι ὅρος ἀπαραίτητος
ὁπωσδήποτε «ὁ πιστεύσας καί βα-
πτισθείς», ἀλλά καί νά βαπτισθῆ ἐξ
ὕδατος καί Πνεύµατος. Γι᾿ αὐτό
ἐµεῖς θεωροῦµε µεγάλη ἁµαρτία, καί
τό πιστεύοµε, ἐάν ἕνα µικρό παιδί
ἀπό ἀµέλειά µας φύγη ἀβάπτιστο
καί µείνη ἀφώτιστο. Φροντίζουµε
ἀπό νήπιο ἐγκαίρως νά λάβη τήν
µεγάλη δωρεά τοῦ Ἁγίου Βαπτίσµα-
τος. ∆έν διαφωνοῦµε σ᾿ αὐτό,  πρά -
γµατι ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς,
πράγµατι δηλαδή πρέπει νά γίνη
κατήχηση, νά πιστεύσουν καί ἐν συν -
εχείᾳ νά βαπτισθοῦν οἱ χριστιανοί
πού προσέρχονται, Στήν περίπτω-
ση τοῦ νηπιοβαπτισµοῦ µόνο ἔχοµε
τό πρόβληµα. ∆έν εἶπε ἁπλῶς «ὁ
βαπτισθείς» τυπικά δηλαδή, ὅπως
τονίζει ὁ Μέγας Βασίλειος «Πίστις
καί βάπτισµα δύο τρόποι τῆς σωτη-
ρίας συµφυεῖς ἀλλήλοις καί ἀδιαίρε-
τοι. Πίστις µέν γάρ τελειοῦται διά τοῦ
βαπτίσµατος, βάπτισµα δέ θεµε-
λιοῦται διά τῆς πίστεως καί διά τῶν
αὐτῶν ὀνοµάτων ἑκάτερα πλη-
ροῦνται καί προάγει µέν ἡ ὁµολογία
πρός τήν σωτηρίαν εἰσάγουσα,
ἐπακολουθεῖ δέ τό βάπτισµα ἐπι-
σφραγίζον ἡµῖν τήν συγκατάθεσιν».
∆ι᾿ αὐτό καί ὁσάκις ἕνας ἐνήλικος
κατηχούµενος ἐζήτει νά βαπτισθῆ
πρό τῆς περατώσεως τῆς κατηχή-
σεώς του λόγῳ κινδύνου ἀπό νόσο,
ἀπό ἀρρώστια, ὤφειλε νά συµπλη-
ρώση τήν κατήχησή του µετά τό βά-

πτισµα, ἐφ᾿ ὅσον θά ἐπέζη.
Ὑπάρχει κανών ΜΖ΄ τῆς ἐν Λαο-

δικείᾳ τοπικῆς Συνόδου «ὅτι δεῖ τούς
ἐν νόσῳ παραλαµβάνοντας τό φώ-
τισµα καί εἶτα ἀναστάνοντας (θερα-
πευθέντας) ἐκµανθάνειν τήν πί-
στιν». Ὥστε, ἐάν γιά λόγους σοβα-
ρούς καί µάλιστα κινδύνου θανάτου,
ἀσθενείας κάποιος δέν εἶχε προλά-
βει νά κατηχηθῆ καί ἐλάµβανε τό
Ἅγιο Βάπτισµα, νά µή στερηθῆ τήν
µεγάλη αὐτή δωρεά καί, ὅταν ἐγίνε-
το καλά, ἔπρεπε ἐκ τῶν ὑστέρων νά

γίνη κατήχηση, γιά νά ξέρη καλῶς
τά δόγµατα καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας µας. Ἔπρεπε καί τά βαπτιζόµε-
να νήπια νά ἀποκτήσουν προϊόντος
τοῦ χρόνου τήν ὀρθόδοξη πίστη,
ἀλλά «πῶς πιστεύσουσι οὗ οὐκ

ἤκουσαν; πῶς δέ ἀκούσουσι χωρίς
κηρύσσοντος»; Πῶς νά πιστεύσουν
σέ αὐτό πού ἀγνοοῦν;

Ἡ Ἐκκλησία συναισθανοµένη τό
καθῆκον της καί τήν βαρεῖα εὐθύνη
της ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ διά τήν κατή-
χηση τῶν βαπτιζοµένων νηπίων
ἀδυνατοῦσα δέ, ὡς προελέχθη, νά
ἀνταποκριθῆ ἐπαρκῶς διά τῶν λει-
τουργῶν της στό ἔργο αὐτό δέν ἠθέ-
λησε νά ἀρκεσθῆ εἰς µόνους τούς
γονεῖς τοῦ νηπίου διά τήν ἐκπλήρω-
ση τοῦ ἔργου αὐτοῦ, προχώρησε
περαιτέρω στόν θεσµό τοῦ ἀναδό-
χου. Βεβαίως καί οἱ γονεῖς ἔχουν τό
χρέος νά ἀναθρέψουν τά παιδιά «ἐν
παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου», ἀλλά
δέν ἀρκέσθη µόνο σ᾽ αὐτό ἡ Ἐκκλη-
σία.

Καί τώρα ὑπάρχει πρόβληµα, ἄν
ὅσοι ἔκαναν πολιτικό γάµο µπο-
ροῦν, νά εἶναι, ὄχι µόνο σάν ἀνάδο-
χοι ἀλλά καί νά βαπτίζουν τά παιδιά
τους. Ὑπάρχει διάσταση καί µέσα
στήν Ἱεραρχία καί ἄλλοι µέν ἐκ τῶν
Ἱεραρχῶν εἶπαν ὅτι δέν εἶναι σωστό,
διότι πρέπει νά εἶναι πιστοί χριστια-
νοί, γιά νά τά ἀναθρέψουν «ἐν παι-
δείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Ἄλλοι
εἶπαν «τί φταῖνε τά παιδιά;» καί ἔγινε
σύγχυση καί σχίσµα καί µέσα στήν
Ἐκκλησία.

Ἀλλά κατά τήν τάξη καί τήν παρά-
δοση τῆς Ἐκκλησίας µας πρῶτα
ἔχουν τήν εὐθύνη οἱ γονεῖς τοῦ νηπί-
ου. Καθιερώθη ὁ νηπιοβαπτισµός,
διότι εἴχαµε τίς ἐγγυήσεις, τίς προ-
ϋποθέσεις ὅτι οἱ γονεῖς ἦσαν χρι-
στιανοί καί αὐτή τήν πίστη θά τήν
µάθαιναν σιγά-σιγά καί στά παιδιά
τους. Προχώρησε ὅµως ἡ Ἐκκλησία
ἀκόµη περισσότερο, θέλησε µεγα-
λύτερη ἐξασφάλιση, περισσότερες
ἐγγυήσεις. ∆ι᾿ αὐτό καί ἐστράφη
πρός τόν ἀνάδοχο καί κατέστησε
ὑποχρεωτικό τόν θεσµό τοῦ ἀναδό-
χου ἤτοι ἀναγκαία τήν παρουσία
αὐτοῦ κατά τήν βάπτιση τῶν νη-
πίων, ὥστε ἡ πίστη αὐτοῦ νά «ἀνα-
πληροῖ» τρόπον τινα τήν ἐλλείπου-
σα πίστη τοῦ νηπίου ἀλλά καί ὡς
ἐγγυητής διά τό νήπιον νά δώση ὡς
ἐξ ὀνόµατος αὐτοῦ τίς ἀναγκαῖες
ὑποσχέσεις π.χ. τῆς ἀποτάξεως τοῦ
σατανᾶ, συντάξεως µετά τοῦ Χρι-
στοῦ κ.λ.π.

∆υστυχῶς σήµερα πόσοι τά ξέ-
ρουν καί πόσοι τά πιστεύουν καί πό-
σοι τά λένε µέ τήν καρδιά τους; Τήν
τελευταία στιγµή βρίσκεται ὁ ἀνάδο-
χος, τόν παίρνουν, ὁ ἱερέας στήν
ἀκολουθία τόν βοηθᾶ, τοῦ τά λέγει,
τά ἐπαναλαµβάνει µέ τό ζόρι πολλές
φορές, ὑπάρχουν βέβαια καί ἐξαιρέ-
σεις, ἀλλά κατά κανόνα γίνονται τυ-
πικά καί πρόχειρα. ∆έν θέλησε ἡ
Ἐκκλησία µας εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἔτσι
τόν ἀνάδοχο καί αὐτά ἀναλύονται σ᾽
αὐτή τήν µελέτη.

∆εύτερον δέ καί τό κυριώτερο
στόν ἀνάδοχο ἀνέθεσε καί ἐνεπι-
στεύθη τό ἰδικό της καθῆκον ἡ
Ἐκκλησία, τό ἰδικό της ἔργο τοὐλάχι-
στο κατά τό σηµαντικό µέρος. Ὁ
ἀνάδοχος ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει
εἶναι ἀπό τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ νη-
πιοβαπτισµοῦ καί ἐντεῦθεν ἐκπρό-
σωπος, ἐντολοδόχος, πληρεξού-
σιος τοῦ ποιµένος (Ἐπισκόπου ἤ
Πρεσβυτέρου) «µέ εἰδικήν ἐντολή
καί πληρεξουσιότητα» (ὅπως θά
ἔγραφαν σήµερα οἱ συµβολαιογρά-
φοι µας), νά ἀναπληρώση αὐτόν
τόν ποιµένα στό συγκεκριµένο ἔργο
τῆς κατηχήσεως τοὐτέστιν τῆς κατά
Χριστόν µορφώσεως τοῦ νηπίου.

Εἶναι στήν θέση τοῦ Ἐπισκόπου,
στήν θέση τοῦ πρεσβυτέρου, τοῦ
ἱερέως ὁ ἀνάδοχος. Αὐτό τό ἔργο
πού ἀρχικά τό ἔκανε ὁ Ἐπίσκοπος
προσωπικά γιά τόν καθένα ἤ ὁ πρε-
σβύτερος, τόν ὁποῖο ἐν συνεχείᾳ ἡ
Ἐκκλησία, τό ἀνέθεσε στόν ἀνάδο-
χο. Καταλαβαίνουµε τώρα τί ἐκλεκτό
πρόσωπο πρέπει νἆναι ὁ ἀνάδο-
χος, ὁ νουνός κοινῶς. Ὁ ἀνάδοχος,
καί αὐτή ἡ λέξη εἶναι χαρακτηριστι-
κή, ἀναδέχεται, παίρνει τίς εὐθύνες,
γιά νά τό ἀναθρέψη µαζί µέ τούς γο-
νεῖς «ἐν παδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρί-
ου» καί πρέπει νά ἔχη αὐτές τίς
προϋποθέσεις, πού εἴπαµε προ-
ηγουµένως, φθάνοντας στή θέση
τοῦ Ἐπισκόπου ἤ τοῦ ποιµένος, τοῦ

ἀντιπροσώπου τοῦ Ἐπισκόπου.
Ἡ Ἐκκλησία κατά τήν τελετή τοῦ

Ἁγίου Βαπτίσµατος εὔχεται «Αὐτός
∆έσποτα ὁ διά τοῦ σκεύους τῆς
ἐκλογῆς σου Παύλου τοῦ Ἀποστό-
λου ἐντειλάµενος ἡµῖν πάντα εἰς δό-
ξαν σήν ποιεῖν τόν προσελθόντα
δοῦλον σου τόν βαπτισθέντα ἀπαρ-
χήν ποιήσασθαι κείρασθαι τήν κό-
µην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ εὐλόγησον
ἅµα τε καί τῷ αὐτοῦ ἀναδόχῳ καί
δός αὐτοῖς (δηλαδή καί στό βαπτι-
σθέν νήπιο ἀλλά καί στόν ἀνάδοχο)

πάντα µελετᾶν ἐν τῷ νόµῳ σου καί
τά εὐάρεστά σοι πράττειν». Συν -
εχῶς νά µελετοῦν τόν νόµο τοῦ
Θεοῦ, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι
κατηρτισµένοι καί ὁ λόγος τοῦ Κυρί-
ου πλουσίως νά κατοικῆ µέσα στίς

ψυχές τους καί  «τά εὐάρεστά πράτ-
τειν» καί νά ζοῦν, ὄχι ἁπλῶς µιά
γνώση ἀλλά καί ὀρθοπραξία. Ὀρθο-
δοξία ἀπό τήν µιά, ὀρθοπραξία ἀπό
τήν ἄλλη. Παρακαλεῖ ἡ Ἐκκλησία τό
Θεό νά εὐλογήση, νά ἐνισχύση καί
νά περιφρουρήση διά τῆς χάριτός
Του τόσο τό νέο µέλος της, τόν βα-
πτισθέντα, ὅσον καί τόν ἀνάδοχο, τό
ὄργανό της καί πληρεξούσιό τῆς ἐν
ὄψει τοῦ ἀναµένοντος αὐτόν σπου-
δαίου καί εὐθυνοφόρου ἔργου. 

Εἶναι πράγµατι τόσο λεπτά καί τό-
σο βαρέα τά καθήκοντα καί τόσο µε-
γάλες οἱ εὐθύνες τῶν ἀναδόχων,
ὥστε, ὅπως ὀρθά παρατηρεῖ ὁ Κρή-
της Ἠλίας στίς ἀποκρίσεις αὐτοῦ,
ἐάν τά ἐγνωρίζαν καλῶς οἱ ἀνάδο-
χοι, µετά πολλῆς δυσκολίας θά ἀνε-
λάµβαναν τό ἔργο τοῦ ἀναδόχου.
Καί πράγµατι ὅσοι ἔχουµε ἀναλάβει
αὐτό τό ἔργο ἔχουµε σπουδαῖες, µε-
γάλες εὐθύνες, ἐάν τυχόν τό παιδί
δέν µεγαλώσει «ἐν παιδείᾳ καί νου-
θεσίᾳ Κυρίου». Θά δώσουν λόγο οἱ
γονεῖς, θά δώση λόγο ὅµως καί ὁ
ἀνάδοχος. 

Ὑπάρχει καί κάποια περίπτωση
πού τήν ἀναφέρει ὁ Κλήµης ὁ Στρω-
µατεύς! Ἕνα νέο ἐξαιρετικό τόν εἶχε
ἐµπιστευθῆ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάν-
νης σ᾿ ἕνα Ἐπίσκοπο καί ὅταν ἀπό
καιρό γύρισε, ἐρώτησε τί γίνεται
αὐτό τό παιδί. ∆υστυχῶς εἶχε γίνει
ληστής. Καί ἔτρεξε στά βουνά ὁ
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ἔσωσε
τό παιδί, ἀρχιληστή πλέον, τόν ἐκά-
λεσε πάλι κοντά του καί στή µετά-
νοια. Καί ἐπανῆλθε στήν µάνδρα
τοῦ Χριστοῦ ὁ νέος. Ἔχουµε δηλα-
δή περιπτώσεις ἀγγέλων, ὅπως
εἶναι τά νήπια, πού εἶναι ἐπίγειοι
ἄγγελοι πραγµατικά, ἀλλά µετά σι-
γά-σιγά ἔρχονται τά πάθη, οἱ ἀδυνα-
µίες καί, ἐνῶ πορεύονταν καλῶς καί
χριστιανικά, χάνονται τά παιδιά καί
ὁδηγοῦνται στήν ἁµαρτία, ὁδη-
γοῦνται στήν ἀποστασία. Γι᾿ αὐτές
τίς ἁµαρτίες ἔχουµε ὅλοι µας εὐθύνη
καί οἱ κληρικοί καί οἱ γονεῖς καί οἱ
ἀνάδοχοι καί γι᾿ αὐτό λέει ὁ Ἠλίας
Κρήτης ὅτι, ἄν ξέραµε τίς εὐθύνες
πού ἀναλαµβάνουµε κατά τήν ὥρα
τῆς βαπτίσεως ἑνός παιδιοῦ, θά
ἔπρεπε πολύ νά τό σκεπτόµαστε
καί πολύ νά διστάσουµε γι᾿ αὐτό,
ἀκόµα καί ἄν µᾶς παρακαλοῦσαν
θερµότατα.

Βέβαια θά πρέπη νά πῆ κανείς ὅτι
ἡ βάπτιση εἶναι ἕνα µεγάλο ψυχικό,
ἐλεηµοσύνη καί ξέρουµε, ὅταν ὑπο-
πέση κανείς σέ βαρειά ἁµαρτήµατα,
ὅπως τῶν ἐκτρώσεων, ὑπάρχει
αὐτό τό ἀντίδοτο. Συνιστοῦν οἱ
πνευµατικοί πατέρες, καί ἡ Ἐκκλη-
σία µας τό συνιστᾶ, νά ἀναλάβουν
τό ἔργο τῆς βαπτίσεως παιδιῶν, νά
φέρουν τήν ζωή καί νά βοηθήσουν
τήν ζωή στόν κόσµο. 

Χαρακτηριστικό µάλιστα εἶναι καί
τοῦτο· ἐνῶ κατ᾿ ἀρχάς δέν ἀπαγο-
ρεύετο νά γίνουν ἀνάδοχοι καί οἱ γο-
νεῖς τοῦ νηπίου, ἀργότερα ἀπεκλεί-
σθησαν. Καί ναί µέν ἀπεκλείσθησαν
ἀπό πολιτειακές διατάξεις, διά λό-
γους ἄλλους, ὀρθοτάτους βεβαίως,
ἀλλά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἐδέχθη εὐχαρίστως καί ἐφήρµοσε
τήν διάταξη αὐτή πείθει ὅτι ἐξυπηρε-
τεῖτο στούς σκοπούς της στό προ-
κείµενο ζήτηµα. Ἤθελε ἡ Ἐκκλησία
τόν ἀνάδοχο ἰδικό της ἐκπρόσωπο,
ἰδικό της ὄργανο καί ἔβαλε περισσο-
τέρους ὅρους γιά ἀσφάλεια, ὥστε
νά βοηθηθοῦν τά νήπια, τά νεόφυ-
τα, τά νεοβαπτισθέντα παιδιά, νά
ἀνατραφοῦν «ἐν παιδείᾳ καί νουθε-
σίᾳ Κυρίου».   

Χαρακτηριστικόν καί τό ὅτι ὁ ἀνά-
δοχος ἀνέκαθεν ἐθεωρεῖτο καί ἀπε-
καλεῖτο πνευµατικός πατήρ καί
πνευµατική µητέρα τοῦ ἀναδεκτοῦ
του, δηλαδή λαµβάνει ὀνοµασία ἡ
ὁποία ἀνήκει καί ἀποδίδεται εἰς µό-
νους τούς ἱερωµένους. Τί ἄλλο ση-
µαίνει τοῦτο εἰ µή ὅτι ὁ ἀνάδοχος
ἐκτελεῖ κατ᾿ ἀνάθεση ἔργον ἀνῆκον
στόν ἱερέα, ὅτι εἶναι ἐντολοδόχος καί
συνεργός του ὡς πρός τά ἔναντι τοῦ
νηπίου καθήκοντα.

Οἱ γονεῖς ἐνεργοῦν ἐξ ἰδίας ὑπο-
χρεώσεως καί εὐθύνης καί ἐξ ἰδίου
δικαίου. Ὁ ἀνάδοχος ἐνεργεῖ ἐξ ἀνα-
θέσεως, ἐνεργεῖ ὡς πληρεξούσιος

τοῦ ὑπευθύνου ποιµένος, αὐτόν
ἐκπροσωπεῖ καί αὐτοῦ ἐντολοδόχος
εἶναι, ἀλλά εἶναι αὐτονόητο ὅτι διά
πᾶσα πληρεξουσιότητα ἀπαιτοῦνται
ὁρισµένες προϋποθέσεις. ∆έν ἀρκεῖ
νά ἔχη κανείς ἀκεραία τήν ἱκανότητα
τοῦ δικαίου πρακτεῖν, γιά νά ὁρισθῆ
ὡς ἐκπρόσωπος καί πληρεξούσιος
τοῦ προσώπου γιά κάποια ὑπόθε-
ση, πρέπει µαζί µέ τά ἄλλα νά ἀπο-
λαύη καί τῆς ἀπολύτου ἐµπιστοσύ-
νης αὐτοῦ. Ὁ ἐντολεύς δέν ὑπο-
χρεοῦται νά ὁρίση ὡς ἐκπρόσωπό
του τόν πρῶτο τυχόντα Ἕλληνα πο-
λίτη ἁπλῶς καί µόνον, ἐπειδή δέν
ἔχει οὐδέ ἐπ᾿ ἐλάχιστον στερηθῆ
τῶν πολιτικῶν δικαιωµάτων, ἀλλά
ἔχει ἀπόλυτο, ἀπεριόριστο καί ἀνε-
ξέλεγκτο δικαίωµα νά ἐπιλέξη ὅποι-
ον αὐτός κρίνει κατάλληλο πρός
τοῦτο. Θά ἦτο ἀστεῖο νά στραφοῦν
δικαστικῶς κατά τοῦ ἐντολέως ἀδελ-
φοί του π.χ. ἰσχυριζόµενοι ὅτι διά
τοῦ ἀποκλεισµοῦ των ὑπέστησαν
ἠθική µείωση. Ὁ ἐντολέας ἀναζητεῖ
διά τήν ἀνάθεση πληρεξουσιότητος
καί µάλιστα ἐπί σπουδαίων θεµά-
των ὄχι µόνο ἔντιµο πρόσωπο, πού
εἶναι βασική προϋπόθεση καί στά
ὑλικά πράγµατα βέβαια, ἀλλά καί
δραστήριο, ἐπιµελές, κατηρτισµένο,
εὐφυές, εὔστροφο, ἐν ἑνί λόγῳ ἱκα-
νόν γιά τήν ἀποστολή του. Αὐτά γί-
νονται στά ὑλικά πράγµατα καί
πράγµατι ἔχουν γίνει καί συµφορές,
ὅταν κάποιος πού ἔλαβε αὐτή τήν
ἐξουσιοδότηση ἐφάνη ὄχι ἔντιµος
ἄνθρωπος καί διεσπάθισε τήν περι-
ουσία εἰς βάρος τῶν παιδιῶν καί
εἶχαν µεγάλες λύπες καί µεγάλες
συµφορές µέσα σ᾿ ἐκεῖνο τό σπίτι.
Καί γι᾿ αὐτό χρέος εἶναι νά ἀνατίθε-
ται ἡ ἐντολή ὄχι ἁπλῶς σ᾿ ἕνα ἔντιµο
ἄνθρωπο, πού εἴπαµε εἶναι βασική
προϋπόθεση, ἀλλά καί σέ ἱκανό καί
σέ δραστήριο καί νά περισώση τά
περιουσιακά στοιχεῖα, εἰ δυνατόν καί
νά τά αὐξήση, ὥστε νά µή λείψη τί-
ποτε ἀπό τά παιδιά.

Ἐδῶ ὅµως, ἐάν αὐτό ἰσχύει διά τά
ὑλικά, γιά τά πνευµατικά ἰσχύει ἀκό-
µη περισσότερο. Ὁ ποιµήν τῆς
Ἐκκλησίας ἔχει δικαίωµα νά ἀπαιτή-
ση ὡς πληρεξούσιό του διά τό µέγι-
στον ἔργο τῆς κατά Χριστόν µορφώ-
σεως τοῦ νηπίου πρόσωπο καί τῆς
ἰδικῆς του ἀποδοχῆς, πρόσωπο καί
τῆς ἰδικῆς του ἐµπιστοσύνης.

Ὁ πολίτης ἐντολεύς, ἄν ἀποτύχη
στήν ἐπιλογή του τό πολύ-πολύ νά
ἀπολέση τήν περιουσία του ἤ νά
ὑποστῆ ἠθική τινα µείωση. Ἄν ἀπο-
τύχη ὅµως στήν κρίση του περί τοῦ
ἀναδόχου ὁ ποιµήν-ἐντολεύς καί τό
ἀνατεθέν ἔργο παραµεληθῆ τελείως
ἤ ἐκτελεσθῆ πληµµελῶς, θά διακιν-
δυνεύση αὐτή ταύτην τήν σωτηρία
τῆς ψυχῆς του, ἀφοῦ κατά τήν Ἁγία
Γραφή «ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τά
ἔργα τοῦ Κυρίου ἀµελῶς».

Ἔχει εὐθύνες δηλαδή µεγάλες καί
ὁ Ἐπίσκοπος καί ὁ ἱερεύς γιά τό ποι-
ός θά εἶναι ἀνάδοχος. Καί τό ὡραῖο
εἶναι ὅτι τήν τελευταία στιγµή πα-
ρουσιάζεται καί ὁ ἀνάδοχος καί κα-
τήντησε ἤ νά φέρη τό λάδι ἤ νά πλη-
ρώση τά δικαιώµατα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Μά δέν εἶναι αὐτά τά πρῶτα,
δέν εἶναι τά σπουδαιότερα αὐτά.
Ἐκεῖνο πού ἔχει σηµασία εἶναι τί
ἄνθρωπος εἶναι, ἐάν πιστεύη, ἐάν
ζῆ τίς ἀλήθειες τίς χριστιανικές, ἐάν
εἶναι σέ θέση νά ἀναλάβη αὐτό τό
σπουδαῖο ἔργο τῆς ἀνατροφῆς τοῦ
παιδιοῦ σύµφωνα µέ τήν Ἐκκλησία
µας, ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία µας. Ὁ
δέ ποιµήν εἶναι πεπιστευµένος τοῦ
λαοῦ τοῦ Κυρίου καί τόν ὑπέρ τῶν
ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησό-
µενος. ∆έν ἀρνούµεθα βεβαίως ὅτι
καί οἱ γονεῖς ἔχουν λόγο διά τό πρό-
σωπο τοῦ ἀναδόχου, οὔτε
ἀγνοοῦµε ὅτι τόν ἀνάδοχον τόν
εὑρίσκουν πάντοτε οἱ γονεῖς καί ὄχι
ὁ ἱερεύς οὔτε ὁ Ἐπίσκοπος, ἀλλά
ἐξυπακούεται ὅτι πρός τοῦτο ὑπάρ-
χει ἡ σιωπηρά συγκατάθεση αὐτοῦ,
ὅτι τρόπον τινα ἔχει αὐτός παραχω-
ρήσει στούς γονεῖς τήν ἄδεια νά
ἐξευρίσκουν αὐτοί µόνοι τους ὑπο-
ψήφιο ἀντιπρόσωπο καί πληρεξού-
σιό του στό ἔργο τῆς ἐν καιρῷ κατη-
χήσεως τοῦ νηπίου.

«Ἀποκλειστικῶς καί ἐξ ὁλοκλήρου
δική σας ὑπόθεση ἡ προτίµηση
αὐτοῦ ἤ ἐκείνου τοῦ προσώπου. Ὁ
ἀνάδοχος εἶναι καί ἰδικός µου ἀντι-
πρόσωπος, ἰδικός µου ἀναπληρω-
τής, ἰδικός µου ἐντολοδόχος, ἰδικός
µου πληρεξούσιος, ἰδικός µου συν -
εργός καί εἶναι βεβαίως ἀδιανόητο
νά µή ἔχω λόγο γιά τό πρόσωπο τοῦ
πληρεξουσίου µου καί συνεργοῦ
µου. ∆έν ζητῶ, δέν διανοοῦµαι νά
ζητήσω συγκεκριµένο πρόσωπο,
ζητῶ ἁπλῶς πρόσωπο πού νά ζῆ
συνειδητῶς ἐν Χριστῷ, πού νά εἶναι
ζῶν µέλος τοῦ Σώµατός Του. Σεῖς
ἐκλέξατέ το ἐλευθέρως, ἐγώ
ἀρκοῦµαι εἰς ὅ,τι ὁρίζει ἀπό ἀρχαι-
οτάτων χρόνων ἡ Ἐκκλησία διά τάς
προϋποθέσεις τοῦ ἀναδόχου». Εἶναι
ἕνα κείµενο τοῦ Ἁγίου ∆ιονυσίου τοῦ
Ἀεροπαγίτου περί Ἐκκλησιαστικῆς
Ἱεραρχίας, «Τοῦτο τοῖς θείοις ἡµῶν
καθηγεµόσιν εἰς νοῦν ἐληλυθός ἔδο-
ξεν εἰσδέχεσθαι τά βρέφη κατά τόνδε
τόν ξερόν τρόπο, ὥστε τούς φυσι-
κούς τοῦ προσαγοµένου παιδός γο-
νέας παραδιδόναι τόν παῖδα τινί τῶν
µεµυηµένων-πιστῶν». Νἆναι πιστός
ὁ ἀνάδοχος καί σ᾿ αὐτόν παραδί-
δουν οἱ γονεῖς τό παιδί τους.
«Ἀγαθῷ τά θεῖα παιδαγωγῷ», ἀγα-
θός παιδαγωγός, ἐξαίρετος παιδα-
γωγός εἰς τά θεῖα. «Καί τό λοιπόν
ὑπ᾿ αὐτῷ τόν παῖδα τελεῖν ὡς ὑπό
θείῳ πατρί καί σωτηρίας ἱερᾶς ἀνα-
δόχῳ», ὅπως εἶναι ὁ πνευµατικός
πατέρας στόν ὑποτακτικό ἔτσι νἆναι
καί τό βαπτισθέν νήπιο, «Τοῦτον οὖν
ὁ Ἱεράρχης ὁµολογοῦντα κατά τήν
ἱεράν ἀνάγειν τόν παῖδα ζωήν, ἀπαι-
τεῖ τάς ἀποταγάς ὁµολογῆσαι καί τάς
ἱεράς ὁµολογίας». 

Καί εἴπαµε ἐδῶ ὑπαρχει ἔνσταση·
πραγµατικά αὐτό εἶναι τό ἰδεῶδες,
αὐτό εἶναι τό τέλειο, ἀλλά τί συµβαί-
νει σήµερα, καλά καί ἅγια εἶναι αὐτά,
ἀλλ᾿ ἴσχυαν στήν παλαιοτέρα ἐπο-
χή, σήµερα δέν ἰσχύουν. Σήµερα ὁ
θεσµός τοῦ ἀναδόχου εἶναι πλέον

ξηρός καί νεκρός τύπος· ὁ ἀνάδο-
χος δέν εἶναι εἰ µή διακοσµητικό
ἁπλῶς πρόσωπο τῆς τελετῆς τοῦ
βαπτίσµατος. Ἡ ἀπάντηση σ᾿ αὐτή
τήν ἔνσταση δίδεται ὡς ἑξῆς: α) Κατ᾿
ἀρχήν καί σήµερα αὐτό δέν εἶναι
ἀπόλυτο, καί σήµερα πολλοί ἀνάδο-
χοι συνειδητά µέλη τῆς Ἐκκλησίας
δέν παραµελοῦν τό καθῆκον τους
ἔναντι τῶν ἀναδεκτῶν τους. Ἄς
ἐργασθοῦµε ὅλοι, ὥστε τό παρά-
δειγµα αὐτό νά ἐπεκταθῆ καί νά γε-
νικευθῆ καί ἔτσι ν᾿ ἀποκτήση ὁ θε-
σµός τήν προτέρα του ἀξία.

∆όξα τῷ Θεῷ παρ᾿ ὅλο πού εἴπα-
µε τόσα λυπηρά πιστεύουµε ὅτι καί
σήµερα, ὅπως τονίζει καί ὁ π. Ἐπι-
φάνιος, ὑπάρχουν ἄνθρωποι µέ συν -
είδηση τῆς εὐθύνης τους καί προσ -
εύχονται καί ἀγωνίζονται, ὥστε τά
παιδιά πού ἀνεδέχθησαν στό ἅγιο
Βάπτισµα νά ἀνατρέφῳνται «ἐν
παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».

β) Ἀφοῦ ὁ ἀναδοχος οὐδέν ἐπιτε-
λεῖ καί ἀπέβη ἁπλοῦν διακοσµητικό
στοιχεῖο, τότε εἶναι περιττός καί
ἄχρηστος. Ἡ τελετή εἶναι τόσο
ὡραία καί ὑποβλητική, ὥστε δέν
χρειάζεται περαιτέρω διακόσµηση.
Ὁσάκις λοιπόν ὁ ἀνάδοχος προσ -
έρχεται µέ τήν συνείδηση ὅτι θά
ἀποτελέση ἁπλῶς διακοσµητικό
στοιχεῖο τῆς τελετῆς καί οὐδέν πλέ-
ον, ἄς µή διαµαρτύρεται καί πολλῷ
µᾶλλον ἄς µή καταφεύγη στόν
εἰσαγγελέα ἄν ὁ ἱερεύς τόν ἀποπέµ-
ψη ὡς µή ἔχων χρείαν διακοσµητῶν
καί διακοσµήσεων.

Ἄν µέχρι σήµερα δέν γίνωνται τά
δέοντα καί οἱ ἱερεῖς πλήν σπανίων
ἐξαιρέσεων (διατί ὑπάρχουν καί
ἐξαιρέσεις) δέχωνται ὅποιον-ὅποιον
ὡς ἀνάδοχο, αὐτό δέν εἶναι λόγος
νά σύρωνται στά δικαστήρια «ἐπί
συγκοφαντικῇ δυσφηµήσει καί πα-
ραβάσει καθήκοντος», ὁσάκις συν -
αισθανόµενοι τίς πελώριες εὐθύνες
τους τονίσουν ἤ µᾶλλον τολµήσουν.
Πράγµατι στή σηµερινή ἐποχή πού
ζοῦµε ἀδελφοί µου, τόλµη χρειάζε-
ται, γιά νά διεκδικήση κανείς τά δι-
καιώµατα τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι τά ὑλι-
κά, τά πνευµατικά τοῦ Κυρίου µας,
νά διεκδικήσουν τό δικαίωµα τῆς
συµφώνου γνώµης διά τόν διορι-
σµό τοῦ ἀναπληρωτοῦ καί συνερ-
γοῦ τους.

Ἡ Ἐκκλησία διά τῶν λειτουργῶν
της ἔχει καί αὐτή λόγο στό ὄνοµα
τοῦ βαπτιζοµένου παιδιοῦ καίτοι
τοῦτο εἶναι πολύ µικροτέρας σηµα-
σίας ἐν σχέσει πρός τό πρόσωπο
τοῦ ἀναδόχου. Πράγµατι διδάσκα-
λος-κανονολόγος ἀλλά καί καθηγη-
τής τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου στήν
Νοµική Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου
Ἀθηνῶν, τονίζει ὅτι τό ὄνοµα δίδεται
κατά τήν βάπτιση «ὑπό τοῦ τε-
λοῦντος ταύτην θρησκευτικοῦ λει-
τουργοῦ τῇ εἰσηγήσει τοῦ ἀναδόχου.
Ἡ εἰσήγηση δύναται καί ὀφείλει νά
ἀποκρουσθῆ, ἐάν τό προτεινόµενον
ὄνοµα προσκρούη καταφόρως εἰς
τάς βασικάς ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς
θρησκείας, τῇ δηµοσίᾳ τάξει ἤ τά
χρηστά ἤθη». Καί πράγµατι τί γίνε-
ται καί µέ αὐτά τά ὀνόµατα; Τά πιό
ἀπίθανα, τά πιό ἀντιχριστιανικά µε-
ρικές φορές διαλέγουν, καί ἄν τολ-
µήση κανείς ν᾿ ἀντισταθῆ, ἀρχίζουν
πάλι οἱ φωνές καί διαµαρτυρίες.
Ἀλλά πρέπει, ἔχει δικαίωµα ὁ λει-
τουργός ν᾿ ἀντισταθῆ. Καί οἱ ἅγιοι
ἱερεῖς ἐφρόντιζαν καί ἔπειθαν νά δί-
δωνται στά παιδιά χριστιανικά ὀνό-
µατα, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ
Αἰτωλός, ὥστε νά ξέρη τό παιδί ποι-
όν Ἅγιο ἔχει, νά διαβάζη τό συναξά-
ρι του καί νά µιµῆται τήν πίστη καί
τήν ζωή τοῦ τιµωµένου Ἁγίου του.

Ἐάν λοιπόν ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγο
στό ἔλασσον, πού εἶναι τό ὄνοµα
τοῦ παιδιοῦ, εἶναι νοητό νά µή ἔχη
λόγο στό µεῖζον, τό πρόσωπο τοῦ
ἀναδόχου; Ἐάν δύναται καί ὀφείλη
νά ἀποκρούση τήν εἰσήγηση τοῦ
ἀναδόχου περί ἀπαραδέκτου κατά
τίς ἀρχές αὐτῆς ὀνόµατος, πολλῷ
µᾶλλον δύναται καί ὀφείλει νά ἀπο-
κρούση τήν εἰσήγηση τῶν γονέων
περί ἀναδόχου µή πληροῦντος κατά
τά κριτήρια αὐτῆς τίς διά τό ἔργον
της προϋποθέσεις.

Λέγει καί ἄλλα, ἀδελφοί µου, δέν
πρέπει νά σᾶς ταλαιπωρήσω, ὅποι-
ος θέλει θά τά διαβάση καί πιστεύω
ὅτι ἀρκετοί ἐξ ἡµῶν θά τό εἴχαµε δια-
βάσει. Προσπαθήσαµε µιά ἀνάγνω-
ση νά κάνουµε µέ κάποιο µικρό
σχολιασµό, µιά ἀνάλυση αὐτοῦ τοῦ
σπουδαιοτάτου κειµένου καί ὁµολο-
γοῦµε ὅτι ὅλοι βρισκόµεθα ἔνοχοι,
ποιός λίγο, ποιός πολύ σ᾽ αὐτά τά
θέµατα καί πρέπει νά γίνη µιά προσ -
πάθεια διορθώσεώς µας, ἀπό τό πι-
κρό νά βγῆ γλυκύ καί ὅπως ὁ εὐλο-
γηµένος αὐτός ἱερεύς (ἐγώ τόν θαυ-
µάζω καί εἶπα καί στόν σεβαστό π.
Ἰωάννη νά τόν βροῦµε αὐτό τόν
ἱερέα) πού ὕψωσε τό ἀνάστηµά του,
στό Καρπενήσι ἐπάνω στά Ἄγρα-
φα, ἐκεῖ σ᾿ ἕνα ὀρεινό τῆς Εὐρυτα-
νίας, καί εἶπε ὄχι, «ἐγώ τέτοια ἀνά-
δοχο πού ἔκανε πολιτικό γάµο δέν
τήν δέχοµαι». Πόσοι θά τό κάναµε;
Πόσοι τό κάνουµε αὐτό;

Χτές ἦταν µία περίπτωση, κρίσι-
µη περίπτωση. Ἦλθε ἕνα πολύ
ὑψηλό πρόσωπο ἀνάδοχος (νά βα-
φτίση) καί ἀναρωτηθήκαµε  πιστεύει
καθόλου. Μήπως ἔχει κάνει πολιτικό
γάµο; Ἐρωτήσαµε καί κάποιον εἰδή-
µονα, ὁ ὁποῖος εἶπε «τό καλό πού
ἔχει νά κάνη ὁ ἱερεύς εἶναι νά µή ρω-
τήση τίποτε, διότι θά πάρη µιά µετά-
θεση καί θά πάη ἀπό δῶ καί ἀπό
κεῖ». Αὐτές εἶναι οἱ σκοπιµότητες, ὁ
φιλοτοµαρισµός πού ἔλεγε ὁ µακα-
ριστός ὁ Γέροντας· νά µή χάσουµε
τή θέση µας, νά µή πικράνουµε τούς
ὑψηλά κρατοῦντες!

Νά δώση ὁ Θεός ἐµεῖς ν᾿ ἀκολου-
θήσουµε τήν γραµµή τῶν ἁγίων Πα-
τέρων µας καί τότε θά φανοῦν πάλι
ἡµέρες δόξης γιά τήν Ἐκκλησία µας,
ἀλλά καί µεγάλη ὠφέλεια θά ἔλθη
στό λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν «ἐν παι-
δείᾳ Θεοῦ» ἀνατροφή τῶν παιδιῶν,
τῶν βεβαπτισµένων νηπίων.

* Ὁμιλία εἰς τήν αἴθουσα τῆς
Π.Ο.Ε. (Κάνιγγος 10), 1986.
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Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης 
ἐνισχύει τὴν νεολαίαν

Ὁ σοφὸς καὶ συνετὸς Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης παρὰ τὸ βεβαρη-
μένον πρόγραμμά του, ἀλλὰ καὶ τὸ
προχωρημένον τῆς ἡλικίας, ποτὲ
δὲν παραλείπει νὰ μεριμνᾶ καὶ νὰ
ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν νεολαίαν.
Προσφάτως, ὁ ἴδιος μὲ τὸ ταπεινόν
του ράσον ἐπλησίασε νέους  καὶ
νέες εἰς τὰ ἀναψυκτήρια τῆς πόλε-
ως τοῦ Ἡρακλείου καὶ ἐμοιράσθη
τοὺς προβληματισμοὺς των. Συμ-
φώνως μὲ τὴν «Star Press» τῆς
9ης Ἰουλίου 2015:

«Χωρὶς καµία ἐπισηµότητα, ὡς τα-

πεινὸς ἱερωµένος, καὶ φορώντας
ἁπλῶς τὰ ράσα του, ὁ Ἀρχ. Κρήτης
ἔκανε βόλτα στὸ κέντρο τοῦ Ἡρα-
κλείου. Οἱ πρωινοὶ θαµῶνες τῶν κα-
φετεριῶν καὶ τῶν καφενείων δὲν πί-
στευαν στὰ µάτια τους, ὅταν τοὺς
πλησίασε καὶ κουβέντιασε µαζί τους.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρη-
ναῖος, ἀφουγκράστηκε τὴν ἀγωνία,
τὴν πίκρα, τοὺς προβληµατισµοὺς
καὶ τὶς ἐλπίδες τῶν νέων -καὶ ὄχι µό-
νο- καὶ ἐξέφρασε τὴ λύπη του γιὰ τὴν
ἀπογοήτευση τοῦ κόσµου. Ἔδωσε
σὲ ὅλους κουράγιο, µὲ τὴν εὐχὴ νὰ
εἶναι ἑνωµένοι καὶ δυνατοί».
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ληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
µίαν...» (Γέν, α´  26-28, β´  18,21 -
24).

Ἀπὸ τὸ παλαιοδιαθηκικὸ αὐτὸ
χωρίο δὲν καταλείπεται καµιὰ ἀµφι-
βολία ὅτι ἡ οἰκογένεια ἔχει θεία τὴν
προέλευσή της, καὶ ὅτι ἔχει δηµι-
ουργηθεῖ ταυτόχρονα µὲ τὸν
ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἀποτελέσει τὴ βά-
ση τῆς κοινωνικῆς του ὀργάνωσης.
Προκύπτει ἀκόµα ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
τῆς δηµιουργίας ἡ οἰκογένεια πρό-
βαλε ὡς «θεσµός», ἀφοῦ τὴν βλέ-
ποµε ὀργανωµένη ἀπὸ τότε πάνω
σὲ κανόνες ὄχι µόνο φυσικούς,
ἀλλὰ καὶ κοινωνικοπολιτικοὺς θὰ
λέγαµε, ὅπως ὅτι ἡ οἰκογένεια συν -
ίσταται µόνο ἀπ’  ἑτερόφυλα ἄτοµα,
τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναίκα, µέσα σ’
αὐτὴ πολλαπλασιάζονται οἱ
ἄνθρωποι, κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ
Θεοῦ «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνε-
σθε», ὅτι ἡ δηµιουργία οἰκογένειας
εἶναι ἐπιδίωξη τοῦ ἀνθρώπου,
ἀφοῦ «οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρω-
πον µόνον».

Οἱ ὀργανωµένες Πολιτεῖες ἀντε-
λήφθησαν ἀπὸ αὐτῆς τῆς συστά-
σεώς τους ἀκόµη, ὅτι ὀφείλουν τὴν
ὕπαρξή τους σ’  αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν
ἕνωση τοῦ ἄνδρα µὲ τὴν γυναίκα
καὶ γι’  αὐτὸ τὴν ὑπέβαλαν σὲ
αὐστηροὺς κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἀνή-
γαγαν αὐτὴν σὲ «θεσµὸ» τοῦ ∆ι-
καίου ὁ ὁποῖος ἀκούει στὸ ὄνοµα:
«γάµος»! Γάµος λοιπὸν δὲν εἶναι
παρὰ ἡ µέχρι τέλειας συνταύτισης
ἕνωση τοῦ ἄνδρα µὲ τὴν γυναίκα.
Εἶναι τὸ τοῦ Θεοῦ: «καὶ ἔσονται οἱ
δύο εἰς σάρκα µίαν»! Ἀπὸ αὐτὴ τὴ
σὲ θεσµὸ ρυθµιζόµενη στὸ νόµο
ἕνωση τοῦ ἄνδρα µὲ τὴ γυναίκα
γεννᾶται ἡ οἰκογένεια. Ἑποµένως ἡ
οἰκογένεια ἔχει ἄµεση πηγὴ της τὸν
γάµο ὡς θεσµό, διότι στὶς ὀργανω-
µένες κοινωνίες ἡ ἕνωση τοῦ
ἄνδρα µὲ τὴ γυναίκα νοεῖται ὡς γά-
µος µόνο ὡς ρυθµισµένη ἀπὸ
αὐτὲς ἔννοµη σχέση. Κάθε ἄλλη
συνύπαρξη τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυ-
ναίκας πραγµατική,ἀλλὰ θεσµικὰ
ἀρρύθµιστη, δὲν εἶναι γάµος, καὶ ἡ
ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀρρύθµιστη συνύ-
παρξη τῶν δύο τονίσθηκε ἀνωτέ-
ρω, ὅτι δηλαδὴ πηγὴ τῆς οἰκογένει-

ας εἶναι ὁ γάµος, ἡ θεσµικὰ δηλαδὴ
ρυθµιζόµενη ἀπὸ τὴν Πολιτεία ἕνω-
ση τοῦ ἄνδρα µὲ τὴ γυναίκα. Χωρὶς
αὐτὴ τὴν κρατικὴ ρύθµιση δὲν
νοεῖται οἰκογένεια.

Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ὀργάνωσης
τῶν ἀνθρώπων σὲ κοινωνίες τὸ
πρῶτο καὶ σπουδαιότερο µέληµά
τους ὑπῆρξε ἡ ρύθµιση τοῦ γάµου
ὡς βάσης τῆς σκοπούµενης κοινω-
νίας. Γάµος ἀρρύθµιστος ποτὲ δὲν
ὑπῆρξε. Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ ρύθ-
µιση ἦταν ἀνέκαθεν κρατική, ὡς
προερχόµενη δηλαδὴ καὶ ἐπιβαλ-
λόµενη ἀπὸ τὴν Πολιτεία-Κράτος
µὲ ἔντονη τὴν ἐπίδραση τοῦ θείου
στοιχείου, ἀφοῦ σὲ ὅλους τούς
λαοὺς κοινὴ ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ἡ
ἀντίληψη ὅτι ὁ γάµος ἔχει θείαν τὴν
προέλευσή του. Στὶς ἐξελιγµένες
ἀρχαῖες κοινωνίες ὅπως τῶν Ἑλλή-
νων,  τῶν Ἀνατολικῶν Λαῶν καὶ
τῶν Ρωµαίων, ἡ ρύθµιση τοῦ γά-
µου καὶ κατ’  ἐπέκταση τῆς οἰκογέ-
νειας ἦταν ἐξαντλητικὴ καὶ ἀφο-
ροῦσε τὶς προϋποθέσεις καὶ τὸν τύ-
πο τῆς συστάσεώς του, τὴν λει-
τουργία του, τὰ ἀποτελέσµατά του,
τὴ λύση του. Πάντοτε ἐτελεῖτο µὲ
τὴν αὐθεντία τῆς Πολιτείας, ὑπὸ
τὴν ἔννοια ὅτι µετεῖχε ἀναγκαίως
στὴν τέλεσή του εἴτε κρατικὸς εἴτε
θρησκευτικὸς λειτουργὸς ἢ καὶ οἱ
δύο µαζί. Στὴ σύζευξη τοῦ Ρωµαϊ-
κοῦ ∆ικαίου καὶ τοῦ χριστιανικοῦ
∆όγµατος ὀφείλουµε τὸν ἀρτιότε-
ρο, πληρέστερο καὶ ὡραιότερο
ὁρισµὸ τοῦ γάµου, ἀποδιδόµενο
στὸν Ρωµαῖο νοµοδιδάσκαλο Ἐρέ-
νιο Μοδεστίνο,ὁ ὁποῖος ὅπως δια-
σώθηκε στοὺς Πανδέκτες ἔχει ὡς
ἑξῆς:

«Γάµος ἐστὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς
συνάφεια καὶ συγκλήρωσις τοῦ βί-
ου παντός, θείου τε καὶ ἀν θρωπί-
νου ∆ικαίου κοινωνία».

Καὶ στὸ λατινικὸ πρωτό τυ πο,
ὅπως βγῆκε ἀπὸ τὴν κάλαµο τοῦ
Μοδεστίνου:

«Nuptiae sunt conjunctio maris
et feminae et consortium omnis vi-
tae, divini et humani juris communi-
catio».

Αὐτὸς ὁ ὁρισµὸς τοῦ γάµου πα-
ραµένει ἀναντικατάστατος ,ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ρύθµιση
τοῦ θεσµοῦ, ἐπειδὴ ἀκριβῶς

ἐκφράζει τὴν οὐσία τοῦ γάµου. ∆ιό-
τι ὁ γάµος κατ’  οὐσίαν δὲν εἶναι µό-
νο φυσικὴ ἕνωση τοῦ ἄνδρα καὶ
τῆς γυναίκας, ἀλλὰ εἶναι προ-
παντὸς σχέση ἠθική! Μὲ τὸν γάµο
οἱ σύζυγοι τίθενται ὑπὸ τὸν αὐτὸν
«ζυγόν»,ὅπως τὰ «ἁλωῶντα»
ζῷα, καὶ ἀφοσιώνονται ὁ ἕνας στὸν
ἄλλο, συµµεριζόµενοι τόσο τὶς
καλὲς καὶ εὐτυχεῖς ὅσο καὶ τὶς κακὲς
καὶ δυσάρεστες περιστάσεις τοῦ βί-
ου. Καὶ ἔτσι «συγκληρώνουν» τὴ
ζωή τους, ἔχουν δηλαδὴ κοινὸ
κλῆρο, κοινὲς ἐπιδιώξεις, κοινὴ
ἀποστολή. Αὐτὴ εἶναι ἡ «συγκλή-
ρωσις τοῦ βίου παντός». Ὅταν δὲ
ἀποκτηθοῦν καὶ τέκνα ἀπὸ τὸν γά-
µο τότε προστίθεται καὶ ἕνα ἀκόµη
ἠθικὸ στοιχεῖο σ’  αὐτόν: ἡ µέριµνα
τῆς ἀνατροφῆς καὶ διαπαιδαγωγή-
σεως τῶν τέκνων, ὥστε νὰ κατα-
στοῦν αὐτὰ χρήσιµα µέλη τῆς κοι-
νωνίας.

Ὁ γάµος καὶ ἡ οἰκογένεια ἀποτε-
λοῦν κατὰ ταῦτα τὴν βάση τῆς κοι-
νωνικῆς ὀργάνωσης τῶν ἀνθρώ-
πων καὶ γιαυτὸ δὲν ἀποβάλλουν
ποτὲ τὴν κοινωνική τους σπουδαι-
ότητα, καὶ ἀποστολή. Θὰ ἐξακολου-
θοῦν νὰ παραµένουν ἀνὰ τοὺς
αἰῶνες τὰ κύτταρα τοῦ κοινωνικοῦ
πυρήνα, χωρὶς κανένα ὑποκατά-
στατό τους νὰ µπορεῖ νὰ τὰ ἀντικα-
ταστήσει. Μπορεῖ ἡ κοινωνικὴ
ὀργάνωση νὰ ἐξελίσσεται καὶ ἡ
πρόοδος τῆς κοινωνίας νὰ ἀνα-
πτύσσεται, ὅµως ὁ πυρήνας της
παραµένει ὁ ἴδιος, καὶ καµία ἀπο-
λύτως ἐπέµβαση τοῦ ἀνθρώπου
δὲν µπορεῖ νὰ τὸν ἀλλοιώσει,
χωρὶς βλάβη στὴν ἴδια τὴν ὀργα-
νωµένη κοινωνία.

Ἀπὸ τὰ προηγηθέντα προκύπτει
σαφῶς ὅτι οὐσιῶδες συστατικὸ
στοιχεῖο τοῦ γάµου καὶ κατ’  ἐπέ-
κταση τῆς οἰκογένειας εἶναι «τὸ ἑτε-
ρόφυλον τῶν συζύγων». Μόνο ἡ
νόµιµη ἕνωση τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς
γυναίκας συνιστᾶ ἀείποτε ἐν τῷ ∆ι-
καίῳ γάµον. Τοῦτο σηµαίνει ὅτι νο-
µικῶς δὲν νοεῖται γάµος µὴ ἑτερο-
φυλικός. Ἐξ ὁρισµοῦ λοιπὸν ὁ γά-
µος εἶναι ἑτεροφυλικός! Ἔτσι τὸν
ἐννοεῖ ἀνέκαθεν τὸ ∆ίκαιον. Ἔτσι
τὸν ἐννοεῖ τὸ Σύνταγµά µας στὸ
ἄρθρο 21 §§ 1 καὶ 2 καὶ ὁ Ἀστικός
µας Κώδικας στὰ ἄρθρα 1350
ἑπ.Ἐδικώτερα τὸ Σύνταγµα ὁρίζει
στὸ ἄρθρο 21§ «Ἡ οἰκογένεια ὡς
θεµέλιο τῆς συντήρησης καὶ προ-
αγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ
γάµος... τελοῦν ὑπὸ τὴν προστα-
σία τοῦ Κράτους». Αὐτὸ σηµαίνει
ὅτι ὁ γάµος ἔχει ὄχι µόνο «συντη-
ρητική», ἀλλὰ καὶ «προαγωγικὴ»
ἐπὶ τοῦ Ἔθνους ἰσχύν, ἡ ὁποία
ἀναβλύζει ἀποκλειστικῶς µέσα
ἀπὸ τὴν ἑτεροφυλικὴ σύσταση τῶν
ἀναγκαίων αὐτῶν κοινωνικῶν κυτ-
τάρων. Τὸ Ἔθνος προάγεται φυ-
σικῶς καὶ ἀποκλειστικῶς µέσα ἀπὸ
τὴν ἑτεροφυλικὴ συγκρότηση τοῦ
γάµου. Κάθε ἄλλη µὴ ἑτεροφυλικὴ
ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου στερεῖται
αὐτῆς τῆς συντηρητικῆς καὶ προ-
αγωγικῆς ἰσχύος τοῦ Ἔθνους,τὴν
ὁποία ὡστόσο τὸ Σύνταγµα ἀνα-
γνωρίζει ὡς τὸν µοναδικὸ λόγο
ἀναγκαίας προστασίας τοῦ γάµου
καὶ τῆς οἰκογένειας. Αὐτὸ περαιτέ-
ρω ἔχει ὡς ἀναγκαία νοµικὴ συνέ-
πεια τὴν ἀντισυνταγµατικότητα τῆς
νοµοθετικῆς ρύθµισης ὁποιουδή-
ποτε ὑποκατάστατου τοῦ γάµου,
καὶ πολὺ περισσότερο τῆς ἀναγνώ-
ρισης τῆς ὁµοφυλικῆς ἕνωσης τοῦ
ἀνθρώπου, ὡς ἀντικειµένης στὴν
προαναφερθεῖσα πολυσήµαντη
διάταξη τοῦ Συντάγµατος.

Ἡ ἀντισυνταγµατικότης τοῦ συµφώνου
συµβιώσεως τῶν ὁµοφυλοφίλων

Παπικαί καινοτομίαι εἰς τά Μυστήρια 
τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος

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

(2ον)

∆) Ἡ νέα θεώρηση
τοῦ Βαπτίσµατος

Ἡ βάση τῆς νέας ἐκκλησιολο-
γίας48 τοῦ Παπισµοῦ βρίσκεται στήν
ἐγκύκλιο Ut Unum Sint (1995) τοῦ
αἱρεσιάρχη «Πάπα» Ἰωάννου Παύ-
λου II, ὁ ὁποῖος ἐπαναδηλώνει τήν
οὐσιαστική διδασκαλία, πού πρω-
τοδιατυπώθηκε στό ∆ιάταγµα περί
Οἰκουµενισµοῦ (Unitatis Redinte-
gratio). «Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀδελ-
φότητάς µας δέν εἶναι ἐπακόλουθο
µιᾶς µεγαλόκαρδης φιλανθρωπίας ἤ
ἑνός ἀόριστου οἰκογενειακοῦ πνεύ-
µατος. Ἔχει τίς ρίζες της στήν ἀνα-
γνώριση τοῦ ἑνός Βαπτίσµατος
καί στό ἐπακόλουθο καθῆκον πρός
δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς ἔργοις
Αὐτοῦ. Ἡ ∆ιεύθυνση γιά τήν Ἐφαρ-
µογή τῶν Ἀρχῶν καί τῶν Τύπων πε-
ρί Οἰκουµενισµοῦ ἐκφράζει τήν ἐλπί-
δα ὅτι τό βάπτισµα θά ἀναγνωρι-
σθεῖ ἀµοιβαῖα καί ἐπίσηµα. Αὐτό
εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό µία
οἰκουµενική πράξη τιµῆς ἕνεκεν. Συν -
ιστᾶ µία βασική ἐκκλησιολογική δή-
λωση»49.

Σύµφωνα µέ τό ∆ιάταγµα περί
Οἰκουµενισµοῦ καί σχετικά µέ τό
βάπτισµα, «οἱ ἄνθρωποι, πού πι-
στεύουν στόν Χριστό καί ἔχουν
πράγµατι βαπτισθεῖ» θεωροῦνται
ὅτι βρίσκονται σέ κοινωνία µέ τήν
«Καθολική Ἐκκλησία» (τόν Παπι-
σµό) ἀκόµη καί ἄν «αὐτή ἡ κοινωνία
εἶναι ἀτελής» (3a). Ἐάν, λοιπόν,
ἐκεῖνοι, πού βαπτίσθηκαν Χριστια-
νοί, πραγµατικά ἀδελφοί ἐν Χριστῷ,
εἶναι σέ κοινωνία µέ τήν «Ἐκκλη-
σία» (Παπισµό), ἀκόµη καί ἄν εἶναι,
κατά κάποιο τρόπο, µόνο σέ «µερι-
κή» κοινωνία, ἕπεται ὅτι ὄχι µόνο
µερικά, ἀλλά «πολλά στοιχεῖα καί
χαρίσµατα», πού οἰκοδοµοῦν καί δί-
νουν ζωή στήν «Ἐκκλησία» (Παπι-
σµό) ὑπάρχουν ἐκτός τῶν ὁρατῶν
ὁρίων. Ἐκεῖνα τά «στοιχεῖα» περι-
λαµβάνουν «τόν γραπτό λόγο τοῦ
Θεοῦ», «τή ζωή τῆς χάριτος», «τά
ἐσωτερικά δῶρα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος», καί ἀρκετά ἄλλα (3b).

Σύµφωνα µέ τήν λατινική διδα-
σκαλία, πρίν τήν Β΄ Βατικανή ψευ-
δοσύνοδο οἱ Παπικοί πίστευαν ὅτι
τό βάπτισµα ὠφελεῖ γιά τήν ἄφεση
τῶν ἁµαρτιῶν µόνο ἐντός τῆς ἑνό-
τητας τῆς Ἐκκλησίας (Παπισµοῦ). Ἡ
Χάρις βρίσκεται σέ ἀναστολή, λόγῳ
τῆς κατάστασης τοῦ σχίσµατος ἤ
τῆς αἵρεσης, καί εἶναι ἐνεργός µόνο
µέ τήν εἴσοδο στήν Ἐκκλησία. Οἱ
σχισµατικές καί αἱρετικές ὁµάδες
δέν κατέχουν τίποτε περισσότερο
ἀπό τήν αἵρεση καί τό σχίσµα τους.
Τά µυστήρια ἀνήκουν στήν Ἐκκλη-
σία (Παπισµό). Μετά τήν Β΄ Βατικα-
νή ψευδοσύνοδο ἡ παραπάνω δι-
δασκαλία ἄλλαξε καί ἀπό τότε µέχρι
καί σήµερα οἱ Παπικοί θεωροῦν ὅτι
τό µυστήριο τοῦ βαπτίσµατος πα-
ράγει ὅλους τούς καρπούς του καί
εἶναι πηγή χάριτος ἀκόµη καί ὅταν
τελεῖται ἀπό ἐπισήµως χωρισµέ-
νους σχισµατικούς ἤ αἱρετικούς.
Τήν «ζωή τῆς χάριτος» καί «προσ -
βάσεως στήν κοινότητα τῆς σωτη-
ρίας» ἀπολαµβάνουν καί ὅσοι βρί-
σκονται σέ σχίσµα καί αἵρεση. Τά
σχισµατικά σώµατα καθ’ αὐτά θεω-
ροῦνται ὡς «µέσα σωτηρίας».

Οἱ Παπικοί πιστεύουν ὅτι τό
Ἅγιον Πνεῦµα ἐνεργεῖ καί ἐκτός
τῆς Ἐκκλησίας, ἐρχόµενοι σέ πλή-
ρη ἀντίθεση µέ τήν Πατερική Ὁµο-
φωνία, σύµφωνα µέ τήν ὁποία δέν
ὑπάρχει µυστηριακή χάρη (καθαρ-
τική, φωτιστική καί ἁγιαστική ἐνέρ-
γεια) ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
Β΄Βατικανή ἐπεξέτεινε τήν Ἐκκλη-
σία, ὥστε νά συµπεριλαµβάνει καί
τούς ἴδιους τούς σχισµατικούς καί
αἱρετικούς. Κατ’αὐτόν τόν τρόπο
δέν µπορεῖ νά λέγεται ὅτι τό Ἅγιον
Πνεῦµα ἐνεργεῖ µόνο µέσα στό
πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας. Τό σχι-
σµατικό καί τό αἱρετικό βάπτισµα
θεωρεῖται τώρα ὡς καρποφόρο,
διότι εἶναι τό ἕνα βάπτισµα τοῦ
ἑνός Σώµατος, πού εἶναι ἔργο τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος. Αὐτό, ὅµως, ση-
µαίνει, ὅτι τά κριτήρια, πού χρησι-
µοποιοῦνται γιά τήν ἀναγνώριση
τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουν ἀλλάξει. Ἡ
Ἐκ κλησία, ὡς µυστηριακή ἑνότη-
τα, δέν βρίσκεται πλέον γιά τούς
Παπικούς στήν ταυτότητα, πού
στηρίζεται πάνω στήν ἑνότητα τῆς
πίστεως, τῆς ἀποστολικῆς δια-
δοχῆς, τῆς ἱερωσύνης καί τῶν µυ-
στηρίων. 

Ἔτσι, οἱ Παπικοί ἔχουν τρεῖς νέ-
ες ριζοσπαστικές ἀναγνωρίσεις: α)
τοῦ αἱρετικοῦ βαπτίσµατος ὡς τοῦ
ἑνός βαπτίσµατος (καί καρποφό-
ρου), β) τῶν αἱρετικῶν συνάξεων
ὡς ἐκκλησιῶν, καί γ) τῆς καρπο-
φόρας ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος ἐντός αὐτῶν. Αὐτές οἱ τρεῖς
ἀναγνωρίσεις προετοίµασαν τό
ἔδαφος γιά τήν τέταρτη καί τελική
ἀναγνώριση, τῆς Una Sancta ὡς
ὑφισταµένης, κατά τόν Παπισµό,
καί στίς σχισµατικές καί αἱρετικές
συνάξεις. 

Ὅµως, ἡ δηµιουργία ἀπό τούς
Παπικούς µιᾶς ἄλλης, νέας «ἐκκλη-
σίας», συνεπάγεται καί τήν δηµι-
ουργία ἑνός ἄλλου, νέου Χριστοῦ.
Κάθε ἀλλαγή ἤ µετασχηµατισµός
τῆς πίστεως ἤ τῆς παραδόσεως τοῦ
Εὐαγγελίου εἶναι ἄλλος Ἰησοῦς,
ἄλλη Ἐκκλησία.

Ἕνας, λοιπόν, ἀπό τούς κεντρι-
κούς στύλους τῆς νέας λατινικῆς
ἐκκλησιολογίας εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία
περιλαµβάνει ὅλους τούς «βαπτι-
σµένους», πού συµµετέχουν κατά
βαθµούς.

Ἡ Communio Ἐκκλησιολογία τῆς
Β΄ Βατικανῆς ἔρχεται σέ πλήρη ἀντί-
θεση µέ τήν Ὀρθόδοξη Εὐχαριστια-
κή Ἐκκλησιολογία.  

Σύµφωνα µέ τήν Ὀρθόδοξη
Εὐχαριστιακή Ἐκκλησιολογία, τά
ὅρια τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας
χαράσσονται σαφῶς µέ βάση τίς
«γραµµές αἵµατος», συµπεριλαµ-
βάνοντας ὅλους ὅσοι µετέχουν στό
Κοινό Ποτήριο τοῦ Αἵµατος τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ µυστηριακή βάση τῆς κοι-
νωνίας δέν συνίσταται σέ ἕνα ἤ
ἄλλο µυστήριο, ἀλλά σέ ὅλα τά µυ-
στήρια µαζί, ἑνωµένα σέ µία κοινή
ζωή καί σέ ἕνα κοινό Ποτήριο.

Σύµφωνα µέ τήν Communio
Ἐκκλησιολογία τῆς Β΄ Βατικανῆς, τά
ὅρια τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας
χαράσσονται πρῶτα µέ βάση τό
ὕδωρ τοῦ βαπτίσµατος. Μεταξύ τῶν
βαπτισµένων ὑπάρχει µία θεµελιώ-
δης ἑνότητα ἤ communio, ἔτσι πού
ἡ διάκριση δέν εἶναι µεταξύ πλή-
ρους ἑνότητας ἤ καθόλου commu-
nio, ἀλλά µεταξύ πλήρους καί ἀτε-
λοῦς communio (UR 3). Σύµφωνα
µέ τόν καρδινάλιο Βάλτερ Κάσπερ,
ἡ µυστηριακή βάση τῆς communio
εἶναι ἡ communio στό ἕνα βάπτι-
σµα, µέ συµµετοχή στήν Εὐχαρι-
στία, «τό ἀποκορύφωµα» τῆς com-
munion, πού ἐπιφυλάσσεται γι’
αὐτούς, πού εἶναι σέ πλήρη κοινω-
νία.

Ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικά τῆς
Βατικάνειας ἐκκλησιολογίας εἶναι ἡ
βαπτισµατική βάση καί τό βάπτι-
σµα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ µύηση καί
ὄχι ἐπιστροφή. Στήν ἀκριβῶς ἀντί-
περα ὄχθη βρίσκονται τά κύρια χα-
ρακτηριστικά τῆς Ὀρθοδόξου
ἐκκλησιολογίας, πού εἶναι ἡ εὐχαρι-
στιακή βάση, καί ὅτι τό βάπτισµα
ἀποτελεῖ µετάνοια καί ἐπιστροφή. 

ΣΤ) Οἱ Οἰκουµενιστές
ἀναγνωρίζουν ὡς ἔγκυρο

τό «βάπτισµα» τῶν Λατίνων
Στήν ἐποχή µας, ὅπου ἡ παν -

αίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαχρι-
στιανικοῦ Οἰκουµενισµοῦ καλπάζει,
οἱ Οἰκουµενιστές Πατριάρχες,
Ἀρχιεπίσκοποι, Ἐπίσκοποι, κληρι-
κοί καί θεολόγοι ἔχουν φτάσει στήν
ἐσχάτη πτώση νά µή ἀποκαλοῦν
τούς Παπικούς οὔτε αἱρετικούς οὔτε
σχισµατικούς, ἀλλά «ἀδελφούς
ἄλλου δόγµατος»50, µένοντας πάν-
τοτε πιστοί στό ἐπαίσχυντο κείµενο
τοῦ Balamand τοῦ Λιβάνου τό
1993, µέ τό ὁποῖο ἤρθη ἡ καταδίκη
τῆς Οὐνίας, πού ἔγινε στό Freising
τοῦ Μονάχου τό 1990, καί προσ -
φέρθηκε συγχρόνως ἐκκλησιαστική
πληρότητα καί γνησιότητα στήν
αἵρεση τοῦ Παπισµοῦ. Γράφει τό
κείµενο τοῦ Balamand : «Καί ἀπό τίς
δύο πλευρές ἀναγνωρίζεται ὅτι αὐτό
πού ὁ Χριστός ἐνεπιστεύθη στήν
Ἐκκλησία Του – ὁµολογία τῆς ἀπο-
στολικῆς πίστεως, συµµετοχή στά
ἴδια µυστήρια, πρό πάντων στή µο-
ναδική Ἱερωσύνη πού τελεῖ τή µο-
ναδική θυσία τοῦ Χριστοῦ, ἀποστο-
λική διαδοχή τῶν ἐπισκόπων – δέν
δύναται νά θεωρῆται ὡς ἡ ἰδιοκτη-
σία τῆς µιᾶς µόνον ἀπό τίς Ἐκκλη-
σίες µας. Στά πλαίσια αὐτά, εἶναι
προφανές ὅτι κάθε εἴδους ἀναβα-
πτισµός ἀποκλείεται». Στήν παρά-
γραφο §15 (τῶν «Ἐκκλησιολογικῶν
Ἀρχῶν») λέγεται χαρακτηριστικῶς:
«Ἐφ’ ὅσον µένοµε σταθεροί στήν
ἀπαραβίαστη ἐλευθερία τῶν προ-
σώπων καί στήν παγκόσµια ὑπο-
χρέωση νά ἀκολουθοῦµε τίς ἐπιτα-
γές τῆς συνειδήσεως στήν προσπά-
θεια ἀποκαταστάσεως τῆς Ἑνότη-
τος, κατανοοῦµε ὅτι δέν πρέπει νά
ἀναζητοῦµε τόν προσηλυτισµό τῶν
προσώπων ἀπό τή µία Ἐκκλησία
στήν ἄλλη, γιά νά ἐξασφαλίσωµε τή
σωτηρία των». Σέ ἄλλο σηµεῖο ἀνα-
φέρεται : «Θεωροῦµεν τήν ἀµοιβαί-
αν ταύτην ἀναγνώρισιν τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς ὀντότητος τοῦ  βαπτίσµα-
τος, παρά τάς διαιρέσεις ἡµῶν, πλή-
ρως σύµφωνον πρός τήν ἀέναον δι-
δασκαλίαν ἀµφοτέρων τῶν ἐκκλη-
σιῶν»51.

Παραλλήλως, οἱ Οἰκουµενιστές
ἔχουν ἀναπτύξει τήν αἱρετική οἰκου-
µενιστική θεωρία τῆς βαπτισµα-
τικῆς θεολογίας, σύµφωνα µέ τήν
ὁποία ἡ Ἐκκλησία εἶναι µία καί πε-
ριλαµβάνει τούς χριστιανούς κάθε
«ὁµολογίας», ἀπό τή στιγµή, πού
δέχθηκαν τό βάπτισµα. Οἱ Οἰκουµε-
νιστές προσπαθοῦν νά προσ-
διορίσουν τήν ἑνότητα µεταξύ τοῦ
Χριστιανισµοῦ µέσα ἀπό τήν προ-
οπτική τῆς «βαπτισµατικῆς θεο-
λογίας», πού σηµαίνει ὅτι θέτουν ὡς

βάση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας
τό Βάπτισµα. Οὐσιαστικά αὐτό εἶναι
«ἡ ἀρχή τῆς περιεκτικότητας», γιατί
προσπαθοῦν νά δοῦν τά κοινά ση-
µεῖα τῆς ἑνότητας µεταξύ τῶν «ὁµο-
λογιῶν». Μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν
θέτουν ὡς βάση τῆς ἑνότητας τῆς
Ἐκκλησίας τήν πίστη συνδυασµένη
µέ τά Μυστήρια, ἀλλά θέτουν ὡς
βάση τό Βάπτισµα, τό ὁποῖο ἀπο-
δεσµεύουν ἀπό τήν ἀποκεκα-
λυµµένη πίστη καί ἀπό τά ἄλλα
Μυστήρια, ἰδιαίτερα τό Μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας52.

Οἱ Οἰκουµενιστές, γιά νά ἐπιτύ-
χουν τούς σκοπούς τους, διοργα-
νώνουν διεθνῆ συνέδρια. Πρόσφα-
τα ἡ οἰκουµενιστική «Ἀκαδηµία
Θεολογικῶν Σπουδῶν» Βόλου
διοργάνωσε ἀπό τίς 11 ἕως τίς
13-6-2015, σέ συνεργασία µέ τήν
παπική Θεολογική Σχολή τῆς
Φλωρεντίας, τήν 2η ∆ιεθνῆ Συν -
άντηση παπικῶν καί ὀρθοδόξων
οἰκουµενιστῶν βιβλικῶν θε-
ολόγων µέ θέµα: «Ἡ θεολογία
τοῦ Βαπτίσµατος στήν Καινή
∆ιαθήκη σέ ὀρθόδοξη καί ρωµαι-
οκαθολική προοπτική». Σ’αὐτή
συµµετεῖχαν ὀνόµατα γνωστῶν
Οἰκουµενιστῶν, ὅπως ὁ Σεβ.
Μητρ. ∆ηµητριάδος κ. Ἰγνάτιος,
ὁ διευθυντής τῆς «Ἀκαδηµίας»
∆ρ. Παντελής Καλαϊτζίδης, ὁ
ὁµότιµος καθηγητής τῆς Καινῆς
∆ια θήκης τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς ΑΠΘ Πέτρος Βασι-
λειάδης κ.ἄ53, οἱ ὁποῖοι σίγουρα,
χάριν τῆς ἀγαπολογίας καί τῆς ψευ-
δενώσεως, δέν θά ἔθιξαν τίποτε
ἀπό ὅσα κατατίθενται στό παρόν
κείµενο στούς «ρωµαιοκαθολικούς
ἀδελφούς» τους.

Οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅµως, ὡς πρός τό
Μυστήριο τοῦ Βαπτίσµατος, διαφυ-
λάττουµε κάθε τι, πού παραλάβαµε
ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί
τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας, «ὡς δόγµα πίστεως οὐσιῶδες
καί ἀπαράτρεπτον»54, ἀπορρίπτον-
τας ὅλες τίς παπικές καί οἰκουµενι-
στικές καινοτοµίες περί τοῦ Βαπτί-
σµατος ὡς ἀντιβιβλικές, ἀντιπαρα-
δοσιακές καί ἄγνωστες στήν ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας. Τό δι᾽ἐπιχύσεως καί
ραντισµοῦ λατινικό «βάπτισµα»
στέκεται ὡς ἕνας ἐπιπλέον λίθος
προσκόµµατος στήν ποθητή ἕνωση
τῆς αἱρέσεως τοῦ παπισµοῦ µέ τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Σηµειώσεις:

48. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΠΕΤΡΟΣ
ΧΙΡΣ, Ἡ ἐκκλησιολογική ἀναθεώ-
ρηση τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου˙
Μία Ὀρθόδοξη διερεύνηση τοῦ Βα-
πτίσματος καί τῆς Ἐκκλησίας κατά
τό Διάταγμα περί Οἰκουμενισμοῦ,
ἐκδ. Uncut Mountain Press, Πετροκέ-
ρασα Θεσ/κης 2014.

49. Pope John Paul II, Ut Unum Sint
1995.05.25, http://www.vatican.va/ ho-
ly_father/john_paul_ii/encyclicals/do-
cuments/hf_jp-ii_enc_25051995_ut-
unum-sint_en.html.

50. Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, «Οὔτε αἵρεση
οὔτε σχίσμα ὁ Παπισμός˙ (πιό τολ-
μηροί οἱ νέοι λατινόφρονες)», Θεο-
δρομία Η3 (2006) 459-471.

51. Τοῦ ἰδίου, Οὐνία˙ ἡ καταδίκη
καί ἡ ἀθώωση, ἐκδ. Βρυέννιος, σει-
ρά Φίλη Ὀρθοδοξία 4, Θεσ/κη 2002,
σσ. 148-186.

52. ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ, Ἡ Β’ Βατι-
κανή Σύνοδος καί ἡ νέα θεολογία
καί ἡ νέα ἐκκλησιολογία της, 3-12-
2014, http://www.dogma.gr/default.
php?pname=Article&art_id=7201&ca-
tid=20

53. http://www.agioritikovima.gr/ar-
xeio/biblia/item/61480-2η-διεθνής-
συνάντηση-ρωμαιοκαθολικων-και-
ορθοδόξων-βιβλικων-θεολόγων καί
http://www.romfea.gr/ieres-mitropo-
leis/1286-oloklirothikan-oi-ergasies-tis-
2is-sunantisis-orthodojon-kai-
romaiokatholikon καί http://acadi-
mia.org/index.php/en/news-announce-
ment/646-conclusion-of-the-2nd-
meeting-of-orthodox-catholic-biblical-
theology-on-theology-of-baptism-in-
the-new-testament-in-the-orthodox-
and-roman-catholic-perspective º±¯
http://blogs.auth.gr/moschosg/2015/06/
16/ολοκληρώθηκαν-οι-εργασίες-
της-2ης-συνά/

54. Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ, ὅ.π., σ. 299.

Τὰ ναρκωτικὰ καὶ οἱ νέοι
(2ον.–Τελευταῖον)

Τὸ θεραπευτικὸ ἔργο λοιπὸν
µαζὶ καὶ µέσα στὴν ἐκκλησιαστικὴ
ζωὴ τῶν Μυστηρίων -ποὺ ἔχουν
κέντρο τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
καὶ πηγάζουν ἀπὸ τὴν
Ἀγάπη Του, ἀλλὰ καὶ τὸν
φωτισµὸ καὶ τὴ Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος- συνυπάρχουν
καὶ συµπληρώνουν µὲ σηµαντικὸ
καὶ µοναδικὸ τρόπο τὴν προσπά-
θεια ἀποκατάστασης τοῦ περιβάλ-
λοντος καὶ τῆς ψυχικῆς καὶ σωµα-
τικῆς ὑγείας τοῦ νέου, ποὺ δοκιµά-
ζεται ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση στὶς
οὐσίες. 

Ἂν ὁ ἐθισµὸς καὶ ἡ ἐξάρτηση
εἶναι µία ἰσχυρὴ δύναµη τῆς ψυχῆς
ποὺ θέλει νὰ ἔχει ἕνα τέλος καὶ ἕνα
στόχο, τότε ἀποκαθιστώντας τὴν
παθητικὴ ροπή της πρὸς τὸ θάνα-
το ἐπαναπροσδιορίζεται ὁ στόχος,
καὶ ἡ ἰσχυρὴ δύναµη δὲν εἶναι πιὰ
ἰσχυρὴ ἐξάρτηση ἀπὸ µία οὐσία,
ἀλλὰ πανίσχυρη ἀναζήτηση ἐξάρ-
τησης ἀπὸ Αὐτὸν ἀπὸ τὸν ὁποῖο
ἐξαρτᾶται ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος τῆς
ζωῆς καὶ τοῦ κόσµου, τὸν Τριαδικὸ
Θεό. 

Κάθε ξεχωριστὴ περίπτωση καὶ
κάθε ἰδιαίτερο περιστατικὸ χρήζει
βεβαίως ἰδιαίτερης µεθόδου, ἡ
ὁποία ἐκτὸς τῶν ἐπιστηµονικῶν
θεραπευτικῶν προτάσεων, τὶς
ὁποῖες καλεῖται ὁ τοξικοεξαρτηµέ-
νος νὰ ἐντάξει στὴν προοπτικὴ
ἀποκατάστασης τῆς µαρτυρικῆς
ζωῆς του, συνδέεται καὶ µὲ τὴν
προοπτικὴ τῆς σχετιζόµενης µὲ
τὴν ἀσκητικὴ παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας- θεραπευτικῆς στρατη-
γικῆς, ποὺ ἔχει νοηµατοδοτηθεῖ
ἀπὸ τὴν ἐργώδη βιοτὴ τῶν
ἀσκητῶν ἁγίων. 

Αὐτὴ ἡ ἀσκητικὴ µεθοδολογία
βρίσκει πεδίο ἐφαρµογῆς στὸν
ἐθισµὸ ἀπὸ τὶς ναρκωτικὲς οὐσίες
καὶ τὴν τοξικοεξάρτηση, διότι ἔχει
στόχο ὄχι τὸ ἐξαντληµένο ἀπὸ τὸ
πάθος τοῦ ἐθισµοῦ καταβεβληµέ-
νο σῶµα καὶ τὴν καταταλαιπωρη-
µένη ψυχή, ἀλλὰ τὸ σθεναρὸ καὶ
νοσηρὸ παράγοντα ποὺ ἐµφω-

λεύει στοὺς ὑποδοχεῖς τοῦ σώµα-
τος καὶ τῆς ψυχῆς ὡς νόσηµα καὶ
εἶναι τὸ πάθος. 

Σὲ αὐτὴ τὴ νοσηρὴ κατάσταση
πρωτεύει αὐτὸ ποὺ στὴν ἐκκλη-

σιαστικὴ ἀσκητικὴ παράδοση κα-
λεῖται ὑπακοή. 

Ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἡ µόνη προϋπό-
θεση, τὸ κλειδὶ ποὺ λειτουργεῖ στὸ
κρίσιµο ἄνοιγµα τῆς κλειστῆς θύ-
ρας στὸν συρρικνούµενο ἐσω-
στρεφῆ καὶ αὐτοκαταστροφικὸ
ἑαυτὸ τοῦ νέου. Εἶναι ἡ σταδιακὴ
παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ, ποὺ νοσεῖ
ἀπὸ τὴν ἐξάρτηση στὴν θεραπεία. 

Ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ
ἰδίου φρονήµατος καὶ θελήµατος,
ἡ ἄρνηση στὸν ἐθισµό. ∆ὲν εἶναι
µία σύµβαση, γιὰ νὰ ἀκολουθηθεῖ
µία θεραπευτικὴ ἢ ἀποτοξινωτικὴ
διαδικασία, ἀλλὰ µία ριζικὴ ἀλλαγὴ
νοός, µία ἀπόφαση, γιὰ νὰ λει-
τουργήσει ἀντίστροφα ὅλος ὁ
ἐσωτερικὸς δυστυχὴς κόσµος τοῦ
τοξικοεξαρτηµένου: ἀπὸ τὴν κεν-
τροµόλο καταστροφὴ πρὸς τὴν
ἐξωστρεφῆ ἄνοιξη τῆς ζωῆς. 

Ἡ ὑπακοὴ εἶναι πίστη. Ἡ ὑπα-
κοὴ εἶναι ἡ διαδικασία ἀνάκτησης
τῆς χαµένης ἐµπιστοσύνης στὸν
κόσµο. Εἶναι τὸ κουράγιο, γιὰ νὰ
ἀνασηκωθεῖ καὶ νὰ ἀναστηθεῖ ἀπὸ
τὴν φθορὰ τοῦ πάθους τῆς ἐξάρτη-
σης. Εἶναι ἡ ἀκρίβεια ποὺ χρειάζε-
ται ὁ ἀποσυντονισµένος νοῦς.
Εἶναι ἕνας ὅρος ἀκριβὴς καὶ ἕνα
ὅριο ἀδιασάλευτο ἀκριβῶς, γιὰ νὰ
ἀνασχηµατιστεῖ ἡ φθαρµένη εἰκό-
να τῶν ὁρίων ποὺ διασαλεύτηκαν
καὶ ἀποδιοργάνωσαν τὸν ἄνθρω-
πο τῶν ἐξαρτήσεων. 

Ἡ ὑπακοὴ εἶναι ἡ σαφέστατη
κατάφαση, τὸ «ναὶ µπορῶ» καὶ
«ἔχω ἔγνοια γιὰ τὴ ζωή µου, γιὰ
τὸν κόσµο, γιὰ τὸ Θεό». 

Στὸν κόσµο ἑνὸς τοξικοεξαρτη-
µένου νέου ἡ πρωτεύουσα ἀλλαγὴ
εἶναι ἡ ἐπανένταξή του στὴν ἀγά-
πη, ποὺ προτύπωσε ὁ Κύριος ὡς
σηµεῖο ἀναφορᾶς. 

Ἡ ἐν Χριστῷ λοιπὸν ἀντίδραση
στὴ θέαση ἑνὸς τοξικοεξαρτηµέ-
νου προσώπου, γίνεται συνειδητή:
δηµιουργία ἀντὶ ἀπόστασης, ἐγγύ-
τητας ποὺ διακονεῖ µὲ θάρρος καὶ

ταπείνωση τὸ φαινόµενο
«τοξικοεξάρτηση» καὶ κυ-
ρίως τὰ πρόσωπα τῶν το-

ξικοεξαρτηµένων. ∆ιατηρεῖ ἐντός
τῆς ἐµβέλειας τοῦ ἀληθινοῦ ἐνδια-
φέροντος, τῆς βούλησης γιὰ πα-
ροχὴ διακονίας, τῆς συµπάθειας,
τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς παρακλητικῆς
προσευχῆς πρὸς τὸ Θεό.

Πραγµατώνει ἀντὶ τοῦ περιθω-
ρίου ἕνα χῶρο ἀγάπης µὲ τὴν
ἀρετὴ τῆς διάκρισης, ποὺ ξεχωρί-
ζει τὸ ὀρθό, ἐπιλέγει τὸ ἀγαθό,
κρίνει τὸ καλύτερο, ἀποφεύγει τὰ
ἄκρα, βαδίζει τὴ µέση ὁδό. Ψάχνει
γιὰ τὴν καλύτερη ἀπάντηση καὶ
τὴν πρέπουσα λύση. Ξεκινᾶ καὶ
τελειώνει στὴν ἀγάπη γιὰ τὸ κάθε
τραγικὸ πρόσωπο καὶ δὲν ἔχει
οὔτε ὑπερβολικὴ αὐστηρότητα,
οὔτε µεγάλη ἐπιείκεια. Ἡ διάκριση
εἶναι ἀποτέλεσµα αὐτοελέγχου,
αὐτοκριτικῆς, µελέτης, προέρχεται
ἀπὸ γνώση, ἐµπειρία, πνευµατικὴ
καλλιέργεια, τὴν ὡριµότητα καὶ κυ-
ρίως τὴν ταπείνωση ὅτι τὸ ἔργο
εἶναι ὄχι προσωπικὸ κατόρθωµα
ἀλλὰ ἔργο κατὰ παραχώρησιν
ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη καὶ
αὐτὴ ἡ διάκριση παρηγορεῖ καὶ
ἀναπαύει ψυχές. 

∆ιότι, ὅταν µεταµορφωθεῖ ἡ
«ἄγνοια τοῦ Θεοῦ» κατὰ τὸν ἅγιο
Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή, πρωταρ-
χικὴ αἰτία τῶν παθῶν, ὅπως
εἰπώθηκε στὴν ἀρχή, σὲ «ἔγνοια
γιὰ τὸν Ἄλλο καὶ τὸ Θεό», γίνεται
πρωταρχικὴ αἰτία θεραπευτικῆς
ἀποκατάστασης γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο. Μετατρέπεται σὲ αἰτία ἀγά-
πης πρὸς τὸν Θεό, ἀποβαίνει πα-
ρακλητικὴ καὶ δοξολογικὴ ἀπεύ-
θυνση κατευθεῖαν πρὸς τὸν Ἀγα-
πώµενο καὶ Ζωοδότη Χριστό, γί-
νεται ἡ ἄµεση συγκατάβαση καὶ
ἐπέµβαση τῶν θεραπευτικῶν
Θείων Ἐνεργειῶν τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ.

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείµ

ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΘΕΣΙΣ ΠΟΥ ΛΥΕΙ ΠΟΛΛΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ
Ἀδύνατος ὁ χωρισµὸς Ἐκκλησίας - Κράτους

Γράφει ὁ πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς,
Ὀρθόδοξος Θεολόγος, Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος,
Ἐπ/µος πρ/δρος Συνδέσµου Κληρικῶν Ἑλλάδος

«Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερε-
χούσαις ὑποτασσέσθω, οὐ γὰρ
ἔστιν ἐξουσία εἰ μή ὑπὸ τοῦ Θεοῦ
αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν.... διὸ ἀνάγ-
κη ὑποτάσσεσθαι... ὁ ἀντιτασσό-
μενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ Θεοῦ
διαταγῇ ἀνθέστηκεν» (Ρωμ. 13, 1-
7).

Ἐπαναφέρεται δυστυχῶς καὶ
πάλι τὸ σοβαρὸ Κοινωνικὸ/Θρη-
σκευτικὸ θέµα, τοῦ χωρισµοῦ τῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος. ∆ὲν
εἶναι ἀκόµη γνωστοὶ οἱ λόγοι ποὺ
ὁδηγοῦν τὴν Κυβέρνηση σὲ αὐτὴ
τὴν σκέψη, γιατί ἀπὸ µία γενικότε-
ρη ἱστορικὸ/Κοινωνική, ἀλλὰ καὶ
Θρησκευτικὴ θεώρηση τοῦ ἐν
λόγῳ θέµατος, θὰ ἀποδειχθεῖ περί-
τρανα, ὅτι εἶναι ἐντελῶς λαθεµένη,
ἐπειδὴ οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες
ἔκπαλαι ἄρχονται καὶ καθοδη-
γοῦνται ἀπὸ δύο µεγάλους Θε-
σµούς, τὸν ἐπίγειο Κρατικό, καὶ τὸν
Οὐράνιο Θρησκευτικό. Πρὸς τοῦτο
ὁ ἱστορικὸς Πλούταρχος δηλώνει
µὲ κατηγορηµατικότητα, ὅτι εἶναι
δυνατὸν νὰ συναντήσει κανείς, πό-
λεις ἀτειχίστους, ἀβασιλεύτους,
ἀγραµµάτους, χωρὶς νόµους ...
ἀλλὰ πόλεις ἀνιέρους (= χωρὶς
Ἱερὰ) δὲν θὰ συναντήσει: «Εὕροις
δ᾽ ἂν ἐπιὼν πόλεις ἀτειχίστους,
ἀγραµµάτους, ἄνευ νόµων#
ἀνιέρου δὲ πόλεως καὶ ἀθέου
οὐδείς ἔστιν, οὐδ᾽ ἔσται γε-
γονὼς θεατής», (Πλούταρχος
πρὸς Κολώτην).

Τὸ Κράτος καὶ τὸ θρησκευτι-
κό του πιστεύω, αὐτοὶ οἱ δύο σὰν
«Σιαµαῖοι Ἀδελφοί», ποὺ διοι-
κοῦν καὶ κατευθύνουν τὶς ἀνθρώ-
πινες κοινωνίες, ἐπειδὴ οἱ βλέψεις,
καὶ τοῦ Κράτους καὶ τῆς θρη-
σκείας συναντῶνται στὸ ἴδιο ἄτο-
µο, στὸν πιστὸ πολίτη τῆς Πόλης,
αὐτοὶ οἱ δύο ὀφείλουν νὰ ἔχουν
ἀγαστὴ καὶ ἀδιάσπαστη συνεργα-
σία µεταξύ τους γιὰ τὸ καλὸ τοῦ
πολίτη καὶ τῆς Πόλης. Ὁ Παντοδύ-
ναµος ∆ηµιουργὸς τοῦ σύµπαντος
κόσµου, ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, καὶ
θέλησε νὰ ζῆ Κοινωνικὰ (Γεν. 1,
26-28 ), γεγονὸς ποὺ σηµαίνει ὅτι
ἀπαιτεῖται αὐτὴ ἡ στενὴ συνεργα-
σία, Κράτους καὶ Ἐκκλησίας, στὰ
πλαίσια βέβαια τῶν ἁρµοδιοτήτων
τους «ἕκαστος ἐφ᾽ ᾧ ἐτάχθη»,
καὶ νὰ ἀλληλοβοηθοῦνται στὸ ἔργο
τους µέσα σὲ µία ἀγαστὴ συν -
εργασία, γιατί εἶναι ἀµφότεροι
«Θεοῦ διάκονοι εἰς τὸ ἀγαθόν»
(Ρωµ. 13,1-7).

Ὁ Πανεπιστηµιακὸς κ. Μέγας
Λ. Φαράντος, ἀναφερόµενος στὴν
ὀρθοπόδηση τοῦ σηµερινοῦ
Ἕλληνα καὶ τῆς ἔνδοξης Χώρας
µας ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Μόνον
στὸν θετικὸ συνγκερασµὸν
Ἑλληνισµοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας θὰ
µποροῦσε, νὰ ὀρθοποδήσει ὁ
σηµερινὸς Ἑλληνισµός». (ΕΝΑ-
ΤΕΝΙΣΕΙΣ. ΤΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟ-
ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, σελ. 9-13).

Τὸ θρησκευτικὸ συναίσθηµα
διαποτίζει καὶ συγκλονίζει τὰ µύχια
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὸν
τρέφει πνευµατικὰ στὶς Κρατικὲς
καὶ Θρησκευτικές του ἐνασχολή-
σεις, χωρὶς καµιὰ ἀπολύτως διά-
κριση, ἀπὸ τὸ Κρατικὸ/Θρησκευτι-
κό του εἶναι, καὶ ἰδίως τοῦ Ἕλληνα,
ὁ ὁποῖος θρησκεύει ἐκ φύσεως. Σὲ
αὐτὸ τὸ Κρατικὸ γίγνεσθαι συµ-
βάλλει ἡ Μητέρα Ἐκκλησία µὲ τὸ
Ἱερατεῖο της. Ἄρα ἡ Ἐκκλησία µὲ
τὸ πνευµατικό της ἔργο συµβάλλει
καὶ προσφέρει πολύπλευρο ἔργο
στὸ Κράτος καὶ στὴν Κοινωνία γε-
νικώτερα µὲ τὸ Ἱερατεῖον της, πέ-
ραν τῶν καθαρῶς Ἱερατικῶν τους
καθηκόντων.

Εἶναι λοιπὸν ἐργαζόµενη καὶ
ὄχι περιεργαζόµενη (= ἀσχολού-
µενη µὲ ξένες ὑποθέσεις) ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία, καὶ ἑπόµενο εἶναι,
νὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν Πολιτεία τὴν
Κρατικὴ ἐκείνη περίθαλψη τοῦ
Ἱερατείου της, ὅπως καὶ ὁ κάθε
ἐργαζόµενος πολίτης, γιατί «τῷ
ἐργαζοµένῳ ὁ µισθὸς οὐ λογίζε-
ται κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ὀφεί-
ληµα», ἄρα ὁ ἐργαζόµενος, καὶ
µάλιστα πολλαπλῶς, ἐσθιέτω.

Ἡ στενὴ συνύπαρξη Κράτους
- Ἐκκλησίας, πέραν τῶν πολλῶν
ἄλλων, φαίνεται περίτρανα στὶς
Ἐθνικές µας Ἑορτές. Στὴν ∆ηµοτι-
κή µας Ποίηση καὶ τὰ Τραγούδια.
Στὴν ἕνωση τῶν Ἑλλήνων τῆς ∆ια-
σπορᾶς. Στὸν πόλεµο τοῦ 1821 καὶ
τοῦ 1940. Πολὺ δὲ περισσότερον
φαίνεται στὶς Θρησκευτικές µας µε-
γάλες Ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων
καὶ τοῦ Πάσχα, καὶ σὲ ἄλλες Κοι-
νωνικὲς ἐκδηλώσεις. Εἶναι λοιπὸν
ποτὲ δυνατὸν νὰ διαταραχθεῖ
αὐτὸς ὁ ἐνδόµυχος πανάρχαιος
ἐναγκαλισµὸς καὶ συνύπαρξη,
Κράτους Ἐκκλησίας, καὶ νὰ µιλᾶµε
γιὰ τὸν χωρισµό τους, ὁ ὁποῖος θὰ
δηµιουργήσει σοβαρὰ προβλήµα-
τα καὶ στὸ Κράτος καὶ στὴν Ἐκκλη-
σία; Γιὰ νὰ σοβαρευτοῦµε λοιπὸν
λιγάκι, γιατί ἀπὸ ἐµᾶς ἐξαρτᾶται,
ἂν θὰ οἰκοδοµήσουµε ἢ θὰ γκρε-
µίσουµε, καὶ θὰ γκρεµιστοῦµε...

Ἱστορικό/Θρησκευτικὴ ἀνα-
δροµή: α´.-) Τὸ ἀρχικὸ σχέδιο -
θέληµα τοῦ ∆ηµιουργοῦ ἦταν ἡ
ὕπαρξη ΜΙΑΣ ἀνθρώπινης κοινω-
νίας στὴν ὁποία, κάτω ἀπὸ τὸ
ἄγρυπνο µάτι τοῦ ∆ηµιουργοῦ, θὰ
ἐβασίλευαν οἱ Νόµοι τῆς Ἀγάπης,
τῆς ∆ικαιοσύνης, καὶ τῆς Εἰρήνης,
µακριὰ ἀπὸ τὰ µίση, τὶς ἀδικίες καὶ
φυσικὰ ἀπὸ τὴν ἁµαρτία (∆ευτ.
26,16-19» Κριτ. 2,16-19). Ὅµως, ἡ
ἀσυλλόγιστη ἀνταρσία τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπέναντι στὸν ∆ηµιουργό του
ἄλλαξε ἄρδην τὴν ἱστορική του πο-
ρεία. Ἀρνήθηκε τὸν ∆ηµιουργό του
καὶ τὴν βοήθειά Του, καὶ ἀναζήτησε
βοήθεια ἀπὸ τὸν συνάνθρωπό

του, τὴν Ἐξουσία - Κράτος, «δὸς
ἡµῖν βασιλέα δικάζειν ἡµᾶς», (Α´
Βασ. 8, 5 -22).

Τὸ θρησκευτικὸ συναίσθηµα
διαποτίζει, ἀναµοχλεύει καὶ συγ-
κλονίζει τὰ µύχια τῆς ψυχῆς τοῦ
ἀνθρώπου, καὶ τελεῖ σὲ στενὴ σχέ-
ση καὶ συνάρτηση πρὸς τὴν ὅλη
προσωπικότητά του, καὶ τὸν τρέφει
πνευµατικά. ∆ιὰ τῆς θρησκείας ἐπι-
βάλλεται τὸ αἴτηµα τοῦ ΑΠΟΛΥ-
ΤΟΥ µέσα στὴν ἀνθρώπινη συνεί-
δηση, καὶ αὐτὸ ὑπῆρξε πανανθρώ-
πινο αἴτηµα, ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τοῦ
ἀνθρώπου.

Ἐὰν παραβάλλουµε τοὺς Ὁµη-
ρικοὺς ὕµνους, τὰ Βεδικὰ ἄσµατα,
τοὺς Ἰουδαϊκοὺς Ψαλµούς, τὶς Χρι-
στιανικὲς Ὠδές, ἀλλὰ καὶ τὶς διάφο-
ρες ἄλλες ἐκδηλώσεις τῶν ἀνθρώ-
πων, θὰ διαπιστώσουµε ἀβίαστα,
ὅτι, ἂν καὶ ὑπάρχει διαφορὰ
ὕφους, ἰδεῶν καὶ ἀντίληψης, ἐν
τούτοις ἔχουν ἕνα κοινὸ πόθο, µιὰ
κοινὴ δίψα πρὸς τὸ Ὑπερκό-
σµιον. Ἑποµένως, ἡ θρησκευτικό-
τητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πανάρ-
χαιο, καθολικὸ καὶ θεµελιωδέστερο
γνώρισµα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ
ὁποῖος εἶναι «ὂν Θρησκευόµε-
νον». Τόσον οἱ ἀρχαῖοι συγγρα-
φεῖς, ὅσον καὶ οἱ νεώτεροι Φιλόλο-
γοι, Γλωσσολόγοι, Ἀρχαιολόγοι καὶ
περιηγητές, διαπιστώνουν τὴν
ἀρχαιότητα καὶ καθολικότητα τοῦ
θρησκευτικοῦ συναισθήµατος.

Ὁ Ἀριστοτέλης δηλώνει ὅτι
δὲν γνωρίζει «οὐδὲν ἔθνος ἄθε-
ον». Ὁ Κικέρων τονίζει ὅτι «δὲν
ὑπάρχει ἀνθρώπινον γένος, πο-
λιτισµένον ἢ ἀπολίτιστον, ποὺ
νὰ µὴ γνωρίζει, ὅτι ὀφείλει νὰ
ἔχει θεόν τινα». Καὶ ὁ Σενέκας µὲ
κατηγορηµατικότητα δηλώνει, ὅτι
«ἡ περὶ θεοῦ ἰδέα εἶναι ἔµφυτος
στὸν ἄνθρωπον». Ἀνάλογα λέ-
γουν καὶ οἱ ἱστορικοὶ Τάκιτος καὶ
Πολύβιος. Κλασικὸ ὅµως εἶναι τὸ
λεγόµενο ἀπὸ τὸν ἱστορικό, βιο-
γράφο καὶ φιλόσοφο Πλούταρχο, ὁ
ὁποῖος δηλώνει καὶ αὐτὸς κατηγο-
ρηµατικά:

«Εὕροις δ᾽ ἂν ἐπιὼν καὶ πό-
λεις ἀτειχίστους, ἀγραµµάτους,
ἀβασιλεύτους, ἀοίκους, ἀχρη-
µάτους, νοµίσµατος µὴ δεοµέ-
νας, ἀπείρους θεάτρων καὶ γυ-
µνασίων, ἀνιέρου δὲ πόλεως
καὶ ἀθέου, µὴ χρωµένης εὐχαῖς,
µηδὲ ὅρκοις, µηδὲ µαντείαις,
µηδὲ θυσίαις ἐπ᾽ ἀγαθοῖς, µηδὲ
ἀποτροπαῖς κακῶν, οὐδείς
ἐστὶν οὐδ᾽ ἔσται θεατής#».

Ἐπίσης, πολὺ χαρακτηριστικὸ
εἶναι καὶ τὸ λεγόµενο τοῦ µεγαλύτε-
ρου ἀθέου Βολτέρου, ὁ ὁποῖος λί-
γο πρὶν ἀποβιώσει εἶπε: «Καὶ ἂν
δὲν ὑπῆρχε θεός, θὰ ἔπρεπε νὰ
τὸν ἐπινοήσουµε».

Τὴν ἄρρηκτη συνεργασία Ἐκκλη-
σίας - Κράτους υἱοθέτησαν καὶ οἱ
Θεοφόροι ἅγιοι Οἰκουµενικοὶ Πατέ-
ρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
µας, καὶ τὴν ὁριοθέτησαν µὲ Οἰκου-
µενικοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνες
(58 καὶ 104 Συν. Καρθαγένης).

Αὐτὸν τὸν Θεο/Ἀποστολικὸ
καὶ Πατερικο/Παραδοσιακὸ ἄρρη-
κτο δεσµό, τῶν ΣΙΑΜΑΙΩΝ Α∆ΕΛ-
ΦΩΝ, Ἐκκλησίας καὶ Ἑλληνικοῦ
Κράτους, ἐπιβάλλεται νὰ διατηρη-
θοῦµε, καὶ νὰ τὸν προστατέψουµε
«ὡς κόρην ὀφθαλµοῦ», ὅπως
ἀκριβῶς µᾶς παραδόθηκε, ἀρκεῖ
νὰ µὴ γίνονται προκλήσεις ἑκατέ-
ρωθεν, ἀλλὰ µὲ τὴν ὕπαρξη
ἀγαστῆς συνεργασίας Ἐκκλησίας
Κράτους. ∆ηλαδὴ οἱ δραστηριότη-
τες ἀµφοτέρων νὰ περιορίζονται
αὐστηρῶς στὰ «καθ᾽ ἡµᾶς», συν-
τασσόµενοι στὸ τοῦ Κυρίου, «τὰ
τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι, καὶ τὰ
τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ... ἕκαστος ἐφ᾿
ᾧ ἐτάχθη».

Νὰ γίνει λοιπὸν λίαν σαφὲς
στὸ Ἱερατεῖον τῆς Ἐκκλησίας, καὶ
πρὸ πάντων στοὺς Ἐπισκόπους,
τοὺς ἀσύδοτους Ἱεροµονάχους
στὸν κόσµο, ἀλλὰ καὶ στοὺς καισα-
ροπαπάδες, νὰ περιορίζονται,
αὐστηρῶς, µόνον στὰ Θρησκευτι-
κά τους καθήκοντα. Ἰδίως αὐτὸ
ἀπευθύνεται σὲ ἔνιους Μητροπολί-
τες ποὺ ἐµφανίζονται «ὡς ἄλλοι
θεοὶ ἐπὶ τῆς γῆς». Καὶ αὐτὸ νὰ γί-
νει σαφές, γιατί ὁ λόγος τοῦ ζῶντος
Θεοῦ εἶναι λίαν σαφὴς καὶ κατηγο-
ρηµατικός: «οὐδείς στρατευόµε-
νος ἐµπλέκεται ταῖς τοῦ βίου
πραγµατείαις, ἵνα τῷ στρατολο-
γήσαντι ἀρέσῃ» (Β´ Τιµθ. 2, 4).

Ἀπὸ τὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν
ἀνωτέρω, καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ
ὑπονοοῦνται, συνάγεται ἀβίαστα
τὸ συµπέρασµα, ὅτι εἶναι ἀδιανόη-
τον, ἀκόµη καὶ στὸν πλέον εὐφάν-
ταστον, νὰ γίνει ποτὲ πραγµατικό-
τητα ὁ χωρισµὸς τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ ἔνδοξο Ἑλλη-
νικὸ Κράτος. Τοῦτο µόνον κεφαλὲς
λιποβαροῦς Ἐθνικο/Θρησκευτικοῦ
περιεχοµένου θὰ µπορέσουν, νὰ
ἀποτολµήσουν αὐτὴ τὴν διάσπαση
τοῦ σφιχταγκαλιάσµατος Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἔνδοξου
Ἑλληνικοῦ Κράτους, ποὺ ἂν ποτὲ
συµβεῖ, θὰ δηµιουργήσει σοβαρὰ
προβλήµατα στὸ ἔνδοξο καὶ εὐλο-
γηµένο καὶ Θεοθαύµαστο Ἔθνος
µας. (Ἰωάν. 12,10-23).

ΛΟΙΠΟΝ. Συνέλληνες: «Οἱ και-
ροὶ οὐ µενετοὶ», καὶ οἱ ἀπερισκε-
ψίες δὲν οἰκοδοµοῦν, γκρεµί-
ζουν. Ἀπαιτεῖται Μεγάλη προσ -
οχὴ καὶ Σεβασµὸς «τὰ Ἀρχαῖα
Ἔθη Κρατείτω!».

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐγκαίνια Ἱ. Ναοῦ ἀπὸ τὸν Μακ.
Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας κ. Θεόδωρος εὑρέθη εἰς τὴν
γενέτειράν του Κρήτην διὰ τὰ
ἐγκαίνια Ἱ. Ναοῦ ἀφιερωμένου εἰς
τὸν Ἅγιον Γεράσιμον τὸν Παλ-
λαδᾶ, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπὸ τὴν
Κρήτην καὶ διηκόνησε καὶ ὡς Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας. Μεγάλη
τιμὴ διὰ τὴν Κρήτην, διπλῆ διὰ τὸν
Μακαριώτατον. Συμφώνως πρὸς
τὴν ἐφημερίδα «Πατρὶς Ἡρακλεί-
ου Κρήτης» τῆς 15ης Ἰουλίου 2015:

«Μὲ λαµπρότητα τελέσθηκαν τὸ
περασµένο Σάββατο τὰ ἱερὰ ἐγκαί-
νια τοῦ πρώτου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Γερασίµου τοῦ Παλλαδᾶ,
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, στὴ γε-
νέτειρά Του, τὴν Ἐνορία Καλλονῆς
Μονοφατσίου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κρήτης, ἀπὸ τὴν Α.Θ.Μ.
τὸν Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξαν-
δρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. ΘΕ-
Ο∆ΩΡΟ τὸν Β'Q Ὁ Μακαριώτατος
ἀναφέρθηκε συγκινηµένος στὸν ἐκ

τῶν Ἁγίων Προκατόχων Του Ἅγιο
Γεράσιµο τὸν Παλλαδᾶ καὶ προ-
έτρεψε τοὺς πολυπληθεῖς προσκυ-
νητές, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ
ἔχουν θάρρος, δύναµη, ἐλπίδα καὶ
ὁµοψυχία στοὺς δύσκολους και-
ροὺς ποὺ διέρχεται ἡ Ἑλλάδα τὴν
περίοδο αὐτὴ καὶ νὰ µὴ ἀφήσουν
τὴν ἀναφορά τους στοὺς Ἁγίους
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος
µὲ ἀγαθὲς ἀναµνήσεις ἀναφέρθηκε
στὰ µαθητικά του χρόνια, στὴν
ἀναστροφή του µὲ τοὺς κατοίκους
τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι διακρατοῦν
τὴν ἀνεπιτήδευτη λαϊκὴ εὐσέβεια,
καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀπόλυση τῆς Θ.
Λειτουργίας προχείρισε σὲ Ἀρχι-
µανδρίτη τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρό-
νου τὸν ἐξ Οὐγκάντας ὁρµώµενο,
Ὁσιολ. Ἱεροµόναχο Σίλβεστρο, ὁ
ὁποῖος θὰ διακονήσει στὴν Ἱερα-
ποστολή. Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης κ. Εἰρηναῖος εὐχαρίστησε
τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν εὐλογη-
τικὴ Παρουσία ΤουQ»

Μετὰ λύπης ἐπληροφορήθημεν
ὅτι ὁ Σεβ. Μητρ. Κώου ἐπεσκέφθη
τοπικὸν Τζαμί, διὰ νὰ εὐχηθῆ διὰ
τὸ ραμαζάνι! Ἀγνοεῖ ὁ Σεβασμιώ-
τατος ὅτι τὸ ραμαζάνι εἶναι ἑορτὴ
διὰ τὴν «μεγάλην εὐεργεσίαν» τῆς
δῆθεν παραδόσεως τοῦ Κορανίου
ἀπὸ τὸν Θεὸν εἰς τὸν Μωάμεθ;
Θεωρεῖ πεπλανημένως καὶ ὁ Σεβα-
σμιώτατος ὡς καὶ κάποιοι ἄλλοι
ἱερωμένοι, οἱ ὁποῖοι χαρίζουν Κο-
ράνια, ὅτι τὸ βιβλίον αὐτὸ εἶναι
ἰσότιμον μὲ τὴν Ἁγ. Γραφήν; Μή-
πως ἁπλὰ ἀκολουθεῖ δουλικῶς τὴν
διαθρησκειακὴν γραμμὴν τοῦ Οἰκ.
Πατριάρχου; Ἢ μήπως ἦταν ἔνδει-
ξις καλῶν σχέσεων; Καλαὶ σχέσεις
ὑπάρχουν ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια
καὶ ὁ σεβασμός, ὄχι ἡ προσχώρησις
εἰς τὰ πιστεύω τῆς εἰδωλολατρίας.
Ἀντὶ νὰ φροντίζωμεν νὰ κάνωμεν
τοὺς μουσουλμάνους χριστιανούς,
τοὺς εὐχόμεθα(!) ὥστε νὰ διαιωνί-
ζεται τὸ ψεῦδος, τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ
αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἑκατομμύρια
χριστιανοὺς εἰς τὸν θάνατον! Δὲν
ἀντιλαμβάνεται ὁ Σεβασμιώτατος

ὅτι τέτοιες φωτογραφίες κάνουν
τὸν γύρο τοῦ διαδικτύου; Πῶς θὰ
αἰσθανθοῦν οἱ χριστιανοὶ τῆς Μ.
Ἀνατολῆς ἂν τὶς ἴδουν; Ἀλλὰ ἀκό-
μη καὶ οἱ τύψεις θυσιάζονται διὰ
τὴν ἐπιφάνειαν τῶν καλῶν σχέσε-
ων, μήπως αἰσθάνεται κανεὶς ὅτι
κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ἀνακό-
ψη τὶς βαναυσότητες τῶν ἰσλα-
μιστῶν; Ἢ μήπως ἂν ἔλθουν ἕως
τὴν Ἑλλάδα θὰ λυπηθοῦν ὅσους
ἔχουν καλές σχέσεις; Μὲ τὸν διά-
βολον συμφωνίαι δὲν γίνονται!
Συμφώνως πρὸς τὸ aktines.blog-
spot.gr τῆς 15ης Ἰουλίου 2015:

«Τὸ βράδυ τῆς ∆ευτέρας 13 Ἰου-
λίου 2015 ὁ Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κ.
Ναθαναὴλ ἐπισκέφθηκε τὸ τζαµὶ
τοῦ Πλατανίου, γιὰ νὰ εὐχηθεῖ στὴν
µουσουλµανικὴ κοινότητα τῆς Κῶ
γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ ραµαζανιοῦ. Ὁ
Σεβασµιώτατος ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ
τὸν Σοφολογιώτατο Ἰµάµη κ.
Σουκρὴ ∆αµάδογλου καὶ τὰ µέλη
τῆς µουσουλµανικῆς κοινότητας
τῆς Κῶ µὲ µεγάλη χαρά».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Κώου εὔχεται 
εἰς τοὺς Μουσουλµάνους!
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κοινωνικὰ προβλήµατά µας. Γιατί
Ἐκεῖνος ποὺ ἕνωσε γῆ καὶ οὐρανό,
ποὺ ἐνσάρκωσε δηλαδὴ στὴ πληρό-
τητά της τὴν κατακόρυφη διάσταση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἁγίασε καὶ
τὴν ὁριζόντια διάσταση τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ ἔργου. Τὸ ἅπλωµα δη-
λαδὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας
σ᾽ αὐτὰ τὰ προβλήµατα, ποὺ τὰ θε-
ωροῦµε, δυστυχῶς, κάποιοι µονο-
διάστατοι χριστιανοὶ ὡς ἔξω ἀπὸ τὴν
ἀποστολή µας, ἐνῷ δὲν παύουµε καὶ
ἐµεῖς νὰ περιµένουµε  ἀπὸ ἄλλους
χώρους καὶ κατευθύνσεις τὴ λύση
τους ἢ καὶ δὲν παύουµε νὰ συγκεν-
τρώνουµε ὑλικὰ ἀγαθὰ γιὰ τὸν ἑαυτό
µας ἢ τὴν «ὁµάδα» µας!

3. Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ διεισδύσου-
µε στὶς προεκτάσεις αὐτῆς τῆς πε-
ρικοπῆς. Τὸ πρῶτο µήνυµα τοῦ
παραδείγµατος τοῦ Χριστοῦ νοµί-
ζουµε πώς εἶναι ἡ ὑποχρέωση τῆς
Ἐκκλησίας, ὡς σώµατος Χριστοῦ,
ἐν Χριστῷ δηλαδὴ κοινωνίας, νὰ
ἀγκαλιάσει ὅλο τὸν ἄνθρωπο καὶ
ὅλα τὰ προβλήµατά του, πνευµα-
τικὰ καὶ ὑλικά. Ὄντας δισύνθετος ὁ
ἄνθρωπος, ἔχει καὶ προβλήµατα
διπλῆς φύσεως, πνευµατικὰ καὶ
ὑλικά. Ὁ Χριστὸς µας ἀποδεικνύει
ὅτι ἀνέλαβε πράγµατι τὸν ὅλο
ἄνθρωπο κατὰ τὴν ἐνσάρκωσή
του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναλαµβάνει νὰ λύ-
σει καὶ τὰ προβλήµατα τοῦ ὅλου
ἀνθρώπου. Καὶ τὰ πνευµατικὰ καὶ
τὰ κοινωνικά. Τονίζουµε ἰδιαίτερα
τὴ λέξη κοινωνικά. Γιατί δὲν εἶναι
µόνο ἡ διατροφὴ µέσα στὰ ἐνδια-
φέροντα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ καὶ κά-
θε κοινωνικὸ πρόβληµα, καὶ αὐτὰ
τὰ πολιτικὰ ἀκόµη. ∆ιότι ἡ κατα-
νοµὴ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν εἶναι
ἀποτέλεσµα ὀρθῆς δηλαδὴ χριστο-
κεντρικῆς - πολιτικῆς. Ἡ κοινωνικὴ
δικαιοσύνη προϋποθέτει χριστια-
νικὴ συνείδηση καὶ χριστιανοὺς πο-
λιτικοὺς µὲ θεµέλια εὐαγγελικά.

Ὅταν ὁ Χριστὸς µοιράζει σ'
ὅλους τὴν τροφή, τὴν βγάζει ἀπὸ
τὰ χέρια του καὶ τὴ µεταδίδει µέσῳ
τῶν µαθητῶν του. Ἔτσι καὶ στὴν
κοινωνία. Ἂν τὰ ἀγαθὰ δὲν βγαί-
νουν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ καὶ
δὲν διανέµονται ἀπὸ ἀληθινοὺς µα-
θητές Του, δὲν θὰ µοιρασθοῦν σω-
στά, σύµφωνα µὲ τὸ θέληµα τοῦ
Θεοῦ, ὥστε νὰ χορτάσουν ὅλοι καὶ
νὰ µείνει καὶ περίσσευµα, εὐλογία!
Ὁ Χριστός, λοιπόν, µᾶς κηρύττει µὲ
τὴν πράξη του τὴν ἀνάγκη ὅλη ἡ
ζωή µας νὰ τροφοδοτεῖται ἀπὸ
αὐτόν. Καὶ ἡ πνευµατικὴ καὶ ἡ κοι-
νωνική. Τίποτε δὲν µένει ἔξω ἀπὸ
τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Χριστοῦ. Ἄρα τί-
ποτε δὲν πρέπει νὰ µένει ἔξω καὶ
ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας
του.

4. Ἴσως ὅµως µετὰ ἀπὸ αὐτὰ
διερωτᾶται κανείς, ὄχι µόνο πόσο
χριστιανικὴ εἶναι ἡ διάρθρωση τῆς
κοινωνίας µας, ἀλλὰ κυρίως πόσο
χριστιανικὴ εἶναι ἡ πολιτεία τῶν
Χριστιανῶν. Εἶναι γεγονὸς πώς τὴν
ζωή µας ὡς χριστιανῶν χαρακτηρί-
ζει ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸ µήνυµα τοῦ
Εὐαγγελίου, καὶ ὄχι µόνο ὡς ἁµαρ-
τία - αὐτὴ δὲν εἶναι τὸ πρόβληµα -,
ἀλλά ὡς δοµικὴ ἀκαταστασία.
Ἀλλοῦ ὁ χριστιανισµὸς ἔχει καταλή-
ξει σὲ µιὰ ἀσφυκτικὴ κληρικοκρατία
(παπισµός), καὶ ἀλλοῦ σὲ µιὰ ἄκρα-
τη πολιτειοκρατία (προτεσταντι-
σµός). Στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας
συγκρούονται καὶ οἱ δύο καταστά-
σεις (δεσποτισµὸς καὶ πολιτειοκρα-
τία). Ἔτσι ἐνῷ ἡ ὀρθοδοξία δὲν
παύει νὰ παράγει Ἁγίους - ὅσους
ἔχουν συλλάβει τὸ ὅλο µήνυµά της
-, µένει µακριὰ ἀπὸ τὸ ἰδανικό τῆς

ἁγίας, δηλαδὴ ἐν Χριστῷ, κοινω-
νίας. Γιατί χωρὶς ἁγία κοινωνία δὲν
εἶναι εὔκολο νὰ πραγµατοποιηθεῖ
καὶ κοινωνία Ἁγίων! Χωρὶς περι-
βάλλον χριστιανικὸ δὲν ἀναπτύσ-
σεται ἡ χριστιανικὴ ζωή. Αὐτὸ του-
λάχιστον µᾶς διδάσκει ἡ ἀποστο-
λικὴ ἐκκλησία, ὅπως φαίνεται στὶς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Οἱ Ἀπό-
στολοι σὲ κάθε τόπο ἵδρυαν ἐκκλη-
σία. ∆ηµιουργοῦσαν δηλαδὴ περι-
βάλλον χριστιανικό, γιὰ νὰ ἀνα-
πτυχθεῖ σ᾽ αὐτὸ ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ,
ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ποία ὅµως
εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀποδιοργανώσεως
τῆς κοινωνίας µας; ∆ὲν θὰ προχω-
ρήσουµε σὲ ἱστορικὲς ἢ ἄλλες ἀνα-
λύσεις. Ἐδῶ θὰ ἐπισηµάνουµε µε-
ρικὰ σφάλµατά µας ποὺ ἐξ αἰτίας
τῶν ἱστορικῶν συνθηκῶν ἔγιναν
πιὰ καὶ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καθε-
στώς. Θὰ µπορούσαµε νὰ τὰ συνο-
ψίσουµε στὰ ἑξῆς:

α) Περιορίζουµε τὸν Χριστὸ µόνο
στὰ πνευµατικὰ ζητήµατα. Στὴ κατα-
κόρυφη διάσταση. Τὸ κέντρο µας γί-
νεται ἡ λατρεία, ἡ ἀτοµική µας κατάρ-
τιση, καὶ τὰ ἔργα ἀγάπης, ποὺ λίγο
διαφέρουν ἀπὸ τὶς προσκοπικὲς
«καλὲς πράξεις». Ἔτσι δηµιουργεῖται
ὁ ἀστοχριστιανισµός. Εἴµασθε, λοι-
πόν, εὐγνώµονες, διότι µποροῦµε
καὶ τελοῦµε «τὰ τῆς λατρείας» µας
ἀνενόχλητοι, στοὺς τέσσερις τοίχους
τῶν ναῶν µας. Ξεχνοῦµε, ἔτσι, τὴν
λατρεία τοῦ Θεοῦ µέσα στὸ κοινω-
νικὸ στίβο, ποὺ εἶναι ἡ περισσότερο
γἰ  Αὐτὸν ἀρεστὴ καὶ ὀρθή, ἂν θυµη-
θοῦµε λίγο τούς παλαιοδιαθηκικοὺς
προφῆτες. Μιὰ τέτοια µορφὴ χριστια-
νισµοῦ, µονοµερὴς ἤ µᾶλλον µονο-
φυσιτική, δίνει τὸ δικαίωµα νὰ κατη-
γορεῖται ὁ χριστιανισµὸς σὰν «τὸ
ὄπιο τοῦ λαοῦ».

β) Ζητοῦµε τὴ λύση τῶν κοινωνι-
κο-υλικῶν µας προβληµάτων µα-
κράν τοῦ Χριστοῦ. Θυµηθῆτε τὴ στά-
ση τῶν µαθητῶν, πρὸ πάντων τὶς
προφάσεις τους: «Ἔρηµος ὁ τό-
πος», «ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθε»... Ξε-
χνοῦν πώς κοντὰ στὸ Χριστὸ οὔτε
ἐρηµιὰ ὑπάρχει, οὔτε χάνεται ποτὲ ἡ
εὐκαιρία. Γιατί αὐτὸς εἶναι τὸ «πλή-
ρωµα» κάθε ἐρηµιᾶς καὶ ὁ «καιρὸς»
γιὰ κάθε ἐνέργειά µας στὸ ὄνοµά
Του. Ὅταν σκέπτεται κανείς, ὅπως
τότε οἱ µαθηταί, εἶναι ἑπόµενο νὰ
στέλνει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ χορτά-
σουν τὴν πεῖνα τους «εἰς τὰς κώ-
µας». Μακράν τοῦ Χριστοῦ, ἔξω
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Στὰ ἀντιχριστια-
νικὰ κοινωνικὰ συστήµατα, στὶς κοµ-
µατικὲς φατρίες, στοὺς καπηλευτὲς
τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀλλά πῶς θὰ λυθοῦν χριστιανικὰ τὰ
προβλήµατα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ µὴ ἀληθινὰ χριστιανούς; ∆ὲν ξέ-
ρω, ἂν θὰ µπορέσει κανεὶς ποτὲ νὰ
ἀπαντήσει σ' αὐτὸ τὸ ἐρώτηµα!

γ) Ἐνεργοῦµε, ἔτσι, ἀντίθετα
πρὸς τὴ θέληση τοῦ Χριστοῦ. Τὸ
ἀποδεικνύει ἡ ἀπάντησή του: «Οὐ
χρείαν ἔχουσι ἀπελθεῖν· δότε
αὐτοῖς ὑµεῖς φαγεῖν». Γιατί ἀφήνετε
τὸ λαό µου, λέγει στοὺς ποιµένες
µας, νὰ τρέχουν στὰ λασπονέρια
νὰ ξεδιψάσουν; Νὰ ζητοῦν χαρού-
πια, γιὰ νὰ χορτάσουν; Γιατί νὰ
ἀναζητοῦν ἀπάντηση στὰ προβλή-
µατά τους στὴν ἐρηµιὰ τοῦ διπρό-
σωπου ὑλισµοῦ, τοῦ ἀµοραλισµοῦ
καὶ τῆς ἀθεΐας; ∆ότε αὐτοῖς ὑµεῖς
φαγεῖν! Παῦτε νὰ ἀπατᾶσθε ἀπὸ
τοὺς λαοπλάνους. Παῦτε νὰ ἐµπι-
στεύεσθε τὸ λαό µου στὰ πονηρὰ
χέρια τους. Φτιάχτε σεῖς τὴ κοινω-
νία µου. Ὄχι µόνο µέσα στὰ µονα-
στηριακὰ κοινόβια. Κάµετε κοινόβιο
τὴ χριστιανική σας κοινωνία, ἀρχί-
ζοντας ἀπὸ τὶς ἐνορίες σας. Ἂν πι-
στεύετε βέβαια πώς ἦλθα, γιὰ νὰ

κάµω τὸν κόσµο Ἐκκλησία καὶ «βα-
σιλεία» µου!

δ) Κωφεύουµε στὴν ἐπιταγὴ
αὐτή τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπικαλούµε-
θα ἀδιάκοπα τὴν ἀδυναµία µας:
«Οὐκ ἔχοµεν...». Εἶναι ἡ ἀπάντησή
µας. Καὶ πράγµατι δὲν ἔχουµε, κι'
οὔτε µποροῦµε. Γιατί ὅταν δὲν
ἔχουµε τὸν Χριστὸ στὴν καρδιά µας
ὅπως οἱ Ἅγιοι, οὔτε καὶ θὰ µπορέ-
σουµε ποτέ. Γιὰ τίποτε. «Χωρὶς
αὐτοῦ» δὲν µποροῦµε τίποτε νὰ
κάµουµε. Καὶ ᾽µεῖς ὄχι µόνο ξε-
χνοῦµε, ἀλλά καὶ ἀρνούµεθα τὴν
παντοδυναµία του. Πνιγόµασθε
στὴ µονοµέρεια, στὴν ὁριζοντίωση.
Εἶναι τὸ ἄλλο ἄκρο, στὸ ὁποῖο κα-
τρακυλᾶ συνήθως ἡ ζωή µας. Ὁ
Χριστὸς ὅµως δὲν ζητᾶ ἀπὸ µᾶς
θαύµατα. Ζητᾶ µόνο τὶς δυνατότη-
τές µας, γιὰ νὰ τὶς εὐλογήσει, νὰ τὶς
ἁγιάσει καὶ µ' αὐτὲς νὰ θαυµατουρ-
γήσει ἐκεῖνος. Νὰ θρέψει, νὰ χορτά-
σει, καὶ νὰ µᾶς ἀφήσει καὶ περίσ-
σευµα. Γιατί ἦλθε «ἵνα ζωὴν ἔχω-
µεν καὶ περισσὸν ἔχωµεν»...

Νά, λοιπόν, γιατί ἀκόµη πεινᾶ καὶ
διψᾶ ὁ λαός µας. Τὸν τροφοδο-
τοῦµε πνευµατικὰ· κοινωνικὰ - πο-
λιτικά ὅµως τὸν ἀφήνουµε νὰ λιµο-
κτονεῖ. Ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ κινδύνου
τῆς ὁριζοντιώσεως, παραµελοῦµε
τελείως τὴν ὁριζόντια διάσταση, τὸ
καθεστὼς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας,
τῆς κοινοκτηµοσύνης καὶ τῆς ὀργα-
νωµένης ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι χριστια-
νικῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὸ 313 µ.Χ.
ἐµπιστευθήκαµε στὸ ρωµαϊκὸ κρά-
τος, ποὺ ὡς κράτος ποτὲ δὲν ἔγινε
ὁλόκληρο χριστιανικό, τὸ ἒργο τῶν
Ἑπτὰ (διακόνων). Τὴν κοινωνικο-
πολιτικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ τὸ τραγικό: Μὲ τὴν ἐπίσηµη
ἀναγνώριση (1830 - 1836) τοῦ
ἑλληνικοῦ Κράτους (1832) ταυτίσα-
µε τοὺς δυτικόπληκτους καὶ ἀντορ-
θόδοξους εὐρωπαϊστὲς (κο-
ραϊστὲς) µὲ τοὺς βυζαντινοὺς αὐτο-
κράτορές µας, ποὺ ζοῦσαν καὶ
ἐνεργοῦσαν παρὰ τὶς ὅποιες ἀτέ-
λειές τους - µέσα στὸ ἐκκλησια-
στικὸ σῶµα. Ὅσο ἡ κοινωνικὴ
ἀποστολὴ (µὲ τὴν εὐρύτερη σηµα-
σία τοῦ ὅρου) τῆς Ἐκκλησίας θὰ
µένει ἡ λησµονηµένη διάσταση,
δὲν θὰ παύσει νὰ λιµοκτονεῖ πνευ-
µατικὰ ὁ Λαός µας!

Μεθοδικὴ ἡ προετοιµασία διὰ τὴν πανθρησκείαν
Θεοσοφισταὶ καὶ µασόνοι εἰς τὴν πρώτην γραµµήν
παγκόσµιας θρησκείας ξεκίνησε
ἀπὸ τὸν «ἀρχηγό» τους, τὸν
Ἄλλαν Καρντέµ, ἐδῶ καὶ 124 πε-
ρίπου χρόνια. ∆ιαβάζουµε περὶ
αὐτοῦ τὰ ἀκόλουθα:

«Συνέλαβε πρώϊµα (ὁ Ἄλλαν
Καρντέκ) τὴν ἰδέαν θρησκευτικῆς
τινος µεταρρυθµίσεως, διὰ τὴν
ὁποίαν ἠργάσθη σιωπηλῶς ἐπὶ
πολλὰ ἔτη, πρὸς τὸν σκοπὸν
τοῦ νὰ κατορθώση τὴν ἑνοποί-
ησιν τῶν θρησκειῶν, ἀλλ᾽ ἐστε-
ρεῖτο τότε τοῦ ἀπαραιτήτου στοι-
χείου πρὸς λύσιν τοῦ µεγάλου
τούτου προβλήµατος.

Ὁ πνευµατισµὸς ἦλθε κατό-
πιν, ἵνα τῷ προσφέρῃ καὶ τῷ
ἀναποτυπώσῃ εἰδικὴν διεύθυν-
σιν εἰς τὰ ἔργα καὶ εἰς τοὺς σκο-
πούς του3#».

Ὡσαύτως διαβάζουµε σὲ πνευ-
µατιστικὸ ἔντυπο καὶ τὰ ἀκόλουθα:

«Ἀνατέλλει µία καὶ µόνη θρη-
σκεία εἰς τὴν ἀνθρωπότητα# Ἡ
θρησκεία αὐτὴ τοῦ µέλλοντος
δὲν θὰ ἐξαρτᾶται πλέον ἀπὸ
ἀνθρώπινα δόγµατα καὶ τὰ ἐπα-
κόλουθα αὐτῶν»4.

Οἱ θεοσοφισταὶ
ὑπερθεµατίζουν=

Οἱ ἐκ τῶν πρωτοπόρων γιὰ τὴν
ἐπέλευση τῆς παγκόσµιας θρη-
σκείας θεοσοφιστές, γράφουν σχε-
τικῶς:

«#µιὰ νέα ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ,
βγαλµένη µέσα ἀπὸ ὅλες τὶς
θρησκεῖες καὶ τοὺς πνευµατι-
κοὺς ὁµίλους, θὰ τερµατίση ἑνω-
µένη τὴν µεγάλη αἵρεση τῆς χω-
ριστικότητος (τὴν ὕπαρξη ἀνεξαρ-
τήτων θρησκειῶν)5 ».

Τὰ ἴδια καὶ οἱ ροδόσταυροι ἐπι-
διώκουν καὶ προωθοῦν, µιὰν
ἄχρωµη, ἀκαθόριστη καὶ µπερδε-
µένη θρησκεία. Γράφουν: «Τὸ
ἔργον τῶν ροδοσταύρων (εἶναι)
ἡ διεύθυνση τῆς ἀνθρωπότητος
πρὸς τὴν µὴ δογµατικὴ θρη-
σκεία#6».

Καὶ ἕνας Ἰνδὸς Γκουροὺ τὰ ἴδια
ἐδίδαξε, τὰ ἴδια ἤθελε, τὴ ΜΙΑ παγ-
κόσµια θρησκεία προώθησε καὶ
αὐτός. Ἰδοὺ τί διαβάζουµε:

«Ὁ Βιβεκανάντα, ἕνας Ἰνδὸς
φιλόσοφος, ποὺ γεννήθηκε
στὴν Καλκούτα (1863 - 1909),
προτείνει παγκόσµια θρησκεία,
ποὺ θὰ συγκεντρώνη ὅλα τὰ
«πιστεύω» τοῦ ἀνθρωπίνου
πνεύµατος (#)

Ἀπὸ τὴν Ἀµερικὴ ὅπου διαµέ-
νει γενόµενος ἀπόστολος παγ-
κοσµίου Εὐαγγελίου, ἔρχεται
στὴν Ἀγγλία τὸ 1895 καὶ 1896
(#) Τὸ 1899 ἐπιστρέφει στὴν ∆ύ-
ση, στὴ Μασσαλία, Γαλλία,
Ἀγγλία, Ἀµερική, καὶ τὸ 1900 ξα-
ναπαίρνει τὸ δρόµο τῆς Ἰνδίας
διασχίζοντας τὴν Εὐρώπη, τὰ
Βαλκάνια, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Αἴγυ-
πτο#7».
Ἕνας ἰδικός µας ἐπίσκοπος

εἰς τὴν πρώτην
διαθρησκειακὴν Συνάντησιν

εἰς τὸ Σικάγον, τὸ 1893=
Κατὰ τὸ ἔτος 1993 ἔγινε στὸ Σι-

κάγο τῆς Ἀµερικῆς ἡ πρώτη οἰκου-
µενιστική - διαθρησκειακὴ Συνάν-
τηση στὸν κόσµο. Σ᾽ αὐτὴν συµµε-
τεῖχαν ἰνδουϊστές, θεοσοφιστές,
προτεστάντες, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ
ὁ ἡµέτερος ὀρθόδοξος ἀρχιεπίσκο-
πος Ζακύνθου ∆ιονύσιος Λάττας,
µὲ δύο ἀκόµη πρεσβυτέρους ἢ δια-
κόνους. Εἶναι ἀποκαρδιωτικό,
πράγµατι, νὰ βλέπεις στὴν σχετικὴ
φωτογραφία, ποὺ διασώθηκε -τὴν
πρώτη φωτογραφία διαθρη-
σκειακῆς πανσπερµίας8- ἕνα ἐπί-
σκοπο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
µας, δίπλα στὴν ἡγεσία τῶν θεοσο-
φιστῶν (γυναῖκες ἦσαν), στὸν Βιβε-
κανάντα µὲ τὸ τουρµπάνι στὸ κεφά-
λι του, καὶ ἄλλους θρησκευτικοὺς
ἀξιωµατούχους τοῦ κόσµου, νὰ
βλέπεις καὶ τὸν δικό µας νὰ φωτο-
γραφίζεται καµαρωτὸς - καµα-
ρωτὸς µὲ τὸ ἐπανωκαλύµαυχό του
καὶ τὴν µπαστούνα του! Ποῖοι τὸν
ἔστειλαν ἐκεῖ, ἆραγε;

Ποῖος ἀντίχριστος θὰ εἶναι
ὁ ΕΝΑΣ «ποιµένας»

τῆς ΜΙΑΣ παγκοσµίου
θρησκείας 

ποὺ ἑτοιµάζεται;
Εἰς ἕνα αὐθεντικὸ τεκτονικὸ ἔντυ-

πο τοῦ ἔτους 1894 διαβάζουµε τὰ
ἑξῆς, ἐξόχως ἀποκαλυπτικὰ ἐπί-
σης, γιὰ τὴν ρίζα σχεδιασµοῦ τῆς
παγκόσµιας θρησκείας τῶν τελευ-
ταίων 150 χρόνων. ∆ιαβάζουµε:

«Ὁ Τεκτονισµὸς (#) προώρι-
σται αὐτὸς νὰ ὑποδείξη βραδύ-
τερον τὴν βάσιν, ἐπὶ τῆς ὁποίας
θὰ ἑδρασθῆ ἡ θρησκεία τοῦ µέλ-
λοντος, ἥτις θὰ περισυναγάγη
τὴν Οἰκουµένην ἅπασαν εἰς µίαν
ποίµνην ὑπὸ ἕνα ποιµένα9#».

Ὅτι ὁ «ποιµένας» αὐτὸς τῆς

ΜΙΑΣ παγκόσµιας θρησκείας θὰ
εἶναι ἕνας ἀντίχριστος, γίνεται φα-
νερὸ ἀπὸ τὰ παρακάτω. Γράφουν
ὁµοῦ οἱ θεοσοφιστὲς καὶ οἱ µασό-
νοι, τὰ ἑξῆς ἀνατριχιαστικά:

«Ἀναµένοµεν τὴν ἔλευσιν
ἑνὸς µεγάλου πνευµατικοῦ

ἐκπαιδευτοῦ# Βλέποµεν τὰ ση-
µεῖα τῆς προσεχοῦς αὐγῆς.
Εἶναι ἡ ἀπαρχὴ µιᾶς νέας
ἐποχῆς# Ἀναµένει -µὴ τὸ λη-
σµονῆτε- ὅπως ὁ κόσµος κα-
ταστῆ ἕτοιµος· ὅσο ταχυτέρα θὰ
εἶναι ἡ προετοιµασία, τόσον
ἐγγυτέρα ἡ ἔλευσίς Του# Εἰς
τὴν Ἀνατολήν, εἶναι γνωστὸς
ὑπὸ τὸ ὄνοµα Βοδισάτβα, εἰς
τὴν ∆ύσιν καλοῦµεν αὐτὸν Χρι-
στόν#

Ποίαν σηµασίαν ἔχει τὸ ὄνο-
µα, ὅταν ὁ Κύριος εἶναι ἕνας (µε-
τενσαρκούµενος καὶ ἐπανερχόµε-
νος κάθε φορὰ ὑπὸ ἄλλο ὄνοµα,
πάντα ὁ ἴδιος!) 

#Ἀναµένοµεν νὰ ἔλθη ὁ Χρι-
στός, ἐν τῇ ἰσχύει Του καὶ ἐν τῇ
δόξῃ Του, οὐχὶ ἐπὶ τῶν νεφελῶν
τοῦ οὐρανοῦ ὡς κριτὴς ζώντων
καὶ νεκρῶν (ὅπως διδάσκει ἡ Ἁγία
Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία µας), ἀλλ᾽
ὡς ἄνθρωπος#

#Εἰς ἑκάστην χώραν ποὺ θὰ
ὑπάγη θὰ εὑρεθῶσιν ὁµάδες
ἕτοιµοι νὰ τὸν ὑποδεχθῶσιν,
ἕτοιµοι νὰ βοηθήσωσι# φροντί-
σατε πρὸ παντὸς νὰ προετοιµά-
σητε τὴν νεότητα#»10!

Νά ᾽τος λοιπὸν ὁ Ἀντίχριστος ἢ
ἕνας προποµπός τοῦ Ἀντιχρίστου!
Τὸν ἑτοιµάζουν ἀπὸ καιρὸ οἱ δυνά-
µεις τοῦ σκότους  Τὸ πιὸ τραγικὸ
ὅµως εἶναι, ὅτι προετοιµάζουν
πρὸς τοῦτο καὶ τὴν παγκόσµια νεό-
τητα!

Αὐτὸ εἶναι πιὰ φανερό, φανερό-
τατο, ἰδίως στὴν ἐποχή µας.

(Ἔχουµε κι ἄλλα γιὰ τὸ ἴδιο θέµα)
Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Σηµειώσεις:
1. Πνευματιστικὸ περιοδικὸ «Ὁ

Κόσμος τῆς ψυχῆς» 1967, τεῦχος
200, σελ. 243. 2. Ὅπ. π., τεῦχος 199,
σελ. 208. 3. Στὸ εἰδικὸ ἀποκρυφι-
στικὸ περιοδ. «Νέος Πυθαγόρας»,
1891, σελ. 167. 4. «Ὁ κόσμος τῆς
ψυχῆς», Ἰούνιος 1951, σελ. 7. 5. Τῆς
θεοσοφίστριας Ἀλίκης Μπέϊλυ, «Τὸ
Πεπρωμένο τῶν Ἐθνῶν», LUSIS
PRESS LIMITED, Λονδῖνο - Γενεύη
- Ν. Ὑόρκη - Κέϊπτάουν - Μόναχον
- Ἀθῆναι, 1969, σελ. 16. 6. FR. WIT-
TEMANS, «Ἱστορία τῶν Ροδοσταύ-
ρων», ἔκδοσις «Ὑδροχοϊκὴ Ἐπο-
χή», σελ. 48, 170. 7. «Ὁ Κόσμος τῆς
ψυχῆς», 1964, τ. 9, σελ. 171 - 172. 8.
Ἡ φωτογραφία αὐτὴ διασώθηκε
στὰ Ἀπομνημονεύματα τοῦ ἴδιου
τοῦ Λάττα, ἐκδοθέντα περὶ τὸ ἔτος
1911. 9. Τεκτ. περιοδ. «Ἀθηνᾶ»,
1894, τ. 3, σελ. 55 - 56. 10. Στὸ σπα-
νιότατο θεοσοφικὸ - μασονικὸ βι-
βλιάριο μὲ τὸν τίτλο «Ἡ Ἔλευσις
τοῦ Μεγάλου Ἐκπαιδευτικοῦ»
(ἐράνισμα τοῦ Μ.Ε. Rock ἐκ τῶν βι-
βλίων τῶν θεοσοφιστῶν καὶ μασό-
νων C. W. LEADBEATEP, 33ο, καὶ
τῆς προέδρου τῆς θεοσοφικῆς
Ἑταιρείας, Ἀννιὲ Μπέζαντ), ἔτος
1926, σελ. 1-7. Ἔκδοσις ὑπὸ τοῦ
Τάγματος τοῦ Ἀστέρος τῆς Ἀνα-
τολῆς, ἐπιμέλεια Ν. Καρβούνη, θεο-
σοφιστῶν ὅλων, καὶ μασόνων ὁμοῦ.

ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΘΟΥΝ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ἄς παραµείνη στόν οἶκο του.

Νά τονίσουµε ὅτι Ὀρθοδοξία δέν
εἶναι νά µιλᾶµε διαρκῶς ἐναντίον
τοῦ Παπισµοῦ, καλῶς βεβαίως,
ἀλλά νά πράξουµε τά δικά µας
ἔργα. Καί τότε µόνον ὁ Παπισµός
θά καταδικαστῆ καί θά ἐξαφανισθῆ,
διότι εἶναι καταστροφικός καί αὐτο-
καταστροφικός µέ τά ἔργα του καί
τίς ἐπιλογές του.

∆ύο, κατά τήν γνώµη µας, εἶναι οἱ
κυρίαρχοι τοµεῖς γιά νέα πετάγµατα
τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρῶτον νά ἀφυ-
πνίσει τίς Ἐκκλησίες, πού λόγῳ
τῶν ἱστορικῶν γεγονότων προσω-
ρινῶς βρίσκονται ἐν ὑπνώσει. ∆η-
λαδή νά «ξυπνήση» τίς Ἐκκλησίες
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου,
πού βρίσκονται δεξιά µας ἀπέναντι
ἀπό τό Αἰγαῖο. Νά τίς ἀνασυστήση
πραγµατικά καί νά τίς φέρη ἀπό τήν
ἀφάνεια στό φῶς τοῦ ἡλίου. Ἐκ πα-
ραλλήλου, νά ἀφυπνίσει καί τίς
ἄλλες Ἐκκλησίες πού βρίσκονται
συµµετρικά ὡς πρός τήν Ἑλλάδα,
δηλαδή ἐκεῖνες τῆς Μεγάλης Ἑλλά-
δος καί ὁλοκλήρου τῆς Ἰταλίας.
∆εύτερον, νά ἀνοίξη τά φτερά τῆς
Ἱεραποστολῆς στίς πολυάνθρω-
πες κοινωνίες τῶν ἕξι δισεκατοµµυ-
ρίων τῶν Ἀνατολικῶν λαῶν καί
Ἀφρικανικῶν λαῶν, δηλαδή τῆς Κί-
νας, τῶν Ἰνδιῶν, τῆς Ἰαπωνίας, τῆς
Νοτίου Ἀσίας, τῶν Ἀραβικῶν λαῶν
καί τῆς Ἀφρικῆς. 

Οἱ τρόποι µέ τούς ὁποίους, κατά
τήν ταπεινή µας  γνώµη,  θα  πρα -
γµατωθοῦν αὐτά τά πετάγµατα
εἶναι καθαρά καταγεγραµµένοι στά
Ἱερά Εὐαγγέλια καί στήν Ἐκκλησια-
στική Πνευµατική Παράδοσι.

Β΄ Οἱ Μητροπολῖται
νά µεταβοῦν 

εἰς τὰς Ἱ. Μητροπόλεις των
εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν

Τό «ξύπνηµα»
τῶν Ἐκκλησιῶν

τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
Ὅταν µιλᾶµε γιά τήν Μικρά Ἀσία

καί τήν Κωνσταντινούπολι συγκλονί-
ζεται ἡ καρδιά µας ἀπό ἐθνική καί
χριστιανική εὐαισθησία. Ὅµως,  δέν
ἀρκεῖ αὐτό, γιά νά κάνουµε αὐτό πού
πρέπει. Ἡ «Ἑπτάφωτος Λυχνία» τῆς
Ἀποκαλύψεως φαίνεται νά ἔχη ἀπο-
συρθῆ ἐδῶ καί σχεδόν ἑκατό χρόνια.
Ὄχι δέν ἔχει σβήσει, γιά ὅσους µπο-
ροῦν νά δοῦν βαθειά καί οὐσιαστικά
τά πράγµατα. Σιγοκαίει φλογερά καί
µυστικά καί ἀναµένει τήν στιγµὴ τῆς
δηµοσίας ἐπανεµφανίσεώς της. 

Ὅλοι µας γνωρίζουµε ὅτι ἐκεῖ
ὑπάρχουν οἱ Κρυπτοχριστιανοί, πού
δέν µποροῦν νά ἀναπνεύσουν τόν
ἐλεύθερο ἀέρα τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί
ἀκόµη, στόν ἴδιο χῶρο ὑπάρχουν οἱ
Ἀλεβῆτες, τούς ὁποίους οἱ Σουνίτες
Μουσουλµάνοι ἀποκαλοῦν «µι-
κρούς Χριστιανούς». Τό φαινόµενο
τοῦ Ἀλεβιτισµοῦ δέν εἶναι χριστιανι-
σµός, ἀλλά εἶναι ἕνας κρυφός, ἐν
ἀναµονῇ, ἐν ἀναστολῇ καί ἐν ὑπνώ-
σει παράλληλος καί παράδοξος
«Ἑλληνισµός».

Ὑπενθυµίζουµε ὅτι, στό βιβλίο τοῦ
Στρατηγοῦ Φ. Φραγκούλη µέ τίτλο
«Ποιά Τουρκία; Ποιοὶ Τοῦρκοι;»,
µέ ἐνάργεια καταδεικνύεται ὅτι στήν
πραγµατικότητα δέν ὑπάρχει Τουρκία
µέ τά πολιτισµικά καί θρησκευτικά χα-
ρακτηριστικά πού διέπουν ἕνα ἔθνος.

Οἱ «Τοῦρκοι», δέν ἔχουν ἐθνική,
ἀλλά θρησκευτική συνείδησι. Ὅταν
κάποιος γινόταν µουσουλµάνος, γι-
νόταν ἀµέσως καί Τοῦρκος. Ἑποµέ-
νως, ἐάν ἀλλάξη ἡ Μουσουλµανική
συνείδησις, σέ ὅσους ἀκόµη ὑπάρ-
χει, θά ἀλλάξη καί ἡ ἐθνική τους συν -
είδησις µέ ταχύτατους ρυθµούς. 

Στήν σηµερινή λεγοµένη Τουρκία
ὑπολογίζονται γύρω στά δώδεκα
ἑκατοµµύρια οἱ κρυπτοχριστιανοί, σέ
εἰκοσιπέντε ἑκατοµµύρια οἱ ἔχοντες
Ρωµαίϊκη συνείδησι καί ἄλλα εἴκοσι
ἑκατοµµύρια οἱ Ἀλεβῆτες µέ τήν µικτή
συνειδησιακή τους θρησκευτική καί
ἐθνική κατάστασι.

Ἐπιπροσθέτως, ἐδῶ καί δώδεκα
χρόνια, ὁ κυρίαρχος τῆς «Τουρκίας»
εἶναι ἕνας Πόντιος, ὁ Ρ. Τ. Ἐρτογάν,
ἕνας ἐγγονός Καπετάνιου στό ἀντάρ-
τικο, πού εἶχε ὠργανώσει ὁ Μητρο-
πολίτης Τραπεζοῦντος Χρύσανθος
καί µετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Γιά τόν
Ρ. Τ. Ἐρντογάν οἱ κορυφαῖοι πολιτικοί
τῆς «Τουρκίας» δηµοσιοποίησαν µέ
νόηµα µία ἄδηλη καί φοβερή µυστι-
κή πραγµατικότητα: “Αὐτός (ὁ Ρ. Τ.
Ἐρντογάν) εἶναι ὁ πιό ἄγριος προ-
βοκάτορας ὅλων τῶν ἐποχῶν”. (Ντι-
βλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος ἐθνικιστι-
κοῦ κόµµατος Τουρκίας). “Αὐτός εἶναι
τό νούµερο ἕνα προβοκάτορας”. (Κι-
λιτσάρογλου, Πρόεδρος Κεµαλικοῦ
κόµµατος, Ἐφηµερίς Ἐπενδυτής 16-
6-13).

Λοιπόν, ἐκεῖ στήν Μικρά Ἀσία, ἡ
ἐπικειµένη ἐπαναστατική ἀφύπνισις
τοῦ Ἐθνικοῦ καί θρησκευτικοῦ ἀσυν -
ειδήτου, ἀποτελεῖ πρόγευσι ἡρω ϊκῆς
ἀνατάσεως καί πνευµατικῆς ἐξάρσε-
ως. Γιά ὅποιους βλέπουν καί κατα-
λαβαίνουν, παντοῦ  στήν «Τουρ κία»
πετοῦν δικέφαλοι καί διαγράφονται
τά πύρινα σχήµατα τοῦ Σταυροῦ,
ὅπως κατά τούς πρωτοχριστιανικούς
χρόνους τῶν διωγµῶν.

Κατά συνέπειαν ἡ Ἐκκλησία τῆς

Κωνσταντινουπόλεως ὀφείλει νά
ἀναλάβη τίς τεράστιες εὐθύνες της.

Οἱ Μητροπολῖται
εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις των

∆ιαβάσαµε σέ «Τουρκικό» ἔντυ-
πο µία φοβερή ἀποκάλυψι µε τίτλο
«35.000 Σπίτια-Ἐκκλησίες ὑπάρ-
χουν στὴν Τουρκία». Σύµφωνα µὲ
µία συγκλονιστικὴ ἔρευνα-ἄρθρο
τῆς τουρκικῆς ἑβδοµαδιαίας ἐπιθε-
ώρησης Aksiyon, στὴν γειτονικὴ
µουσουλµανικὴ Τουρκία ὑπάρ-

χουν τουλάχιστον περὶ τὰ 35.000
σπίτια µέσα στὰ ὁποῖα λειτουργοῦν
κατὰ διαστήµατα κρυφὰ Χριστια-
νικὲς ἐκκλησίες (Νίκος Χειλαδάκης,
∆ηµοσιογράφος-Συγγραφέας-
Τουρ κολόγος). 

Ἀπό τήν προηγουµένη ἀποκαλυ-
πτική δηµοσίευσι ἀνακύπτει ἡ ἀδή-
ριτος ἀνάγκη νά «ξυπνήσουν» οἱ
Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καί νά ἀρχίση ἡ
σταµατηµένη «Λειτουργία τῆς
Ἐκκλησίας» τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως, πρίν ἀρχίση ἡ σταµατηµένη
«Θεία Λειτουργία» τῆς Ἁγίας Σο-
φίας. Καί πῶς θά ἀρχίση ἡ «Λει-
τουργία τῆς Ἐκκλησίας» παρά, µέ
τήν πνευµατική δραστηριοποίησι
τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν Κληρικῶν
αὐτῆς;

Ἅπαντες οἱ Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως ὀφείλουν νά ἐγκατασταθοῦν
στίς Ἱερές τους Μητροπόλεις, ὅπως
ἔκαµε µέ µεγάλη ἐπιτυχία ὁ Μητρο-
πολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, πα-
ρά τήν προχωρηµένη του ἡλικία.
Νά µεταβοῦν στίς ἐπαρχίες τους καί
νά ἀρχίσουν νά ἐργάζωνται πνευ-
µατικά, ἱεραποστολικά, λειτουργικά.
Νά σταµατήσουν νά εἶναι τιτουλά-
ριοι Μητροπολίτες καί νά κατα-
στοῦν πραγµατικοί Μητροπολί-
τες. Ὅσοι ἀπό αὐτούς τρέχουν στά
πανηγύρια τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας νά τρέξουν καί νά συµµετά-
σχουν στό µεγάλο Πανηγύρι τῆς
ἀφυπνίσεως τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. Ὅσοι ἀπό αὐτούς
τρέχουν στά κοιµητήρια καί στίς κη-
δεῖες τῶν µεγαλουπόλεων τῆς
Ἑλλάδος, νά τρέξουν νά βιώσουν
τήν ἀφύπνισι τοῦ Ἑλληνισµοῦ καί
Χριστιανισµοῦ τῆς Ἰωνίας, πού βρί-
σκεται σὲ λήθαργο. Βέβαια, ὅσοι
ὡς ἄνθρωποι ἀδυνατοῦν ἤ καί φο-
βοῦνται, δικαίως ἤ ἀδίκως, νά πα-
ραιτηθοῦν καί νά παραδώσουν
τούς θρόνους τους σέ ἄλλους κλη-
ρικούς, εἰς τῶν ὁποίων τό αἷµα νά
ρέη ὁ πύρινος ποταµός τῆς ἐνθου-
σιώδους πίστεως.

Συνάµα, σύµπασα ἡ Ἱεραρχία
τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Ι.Σ.Ι) νά
ἐκλέξη καί νά χειροτονήση νέους
ἐναρέτους καί πύρινους Μητροπο-
λίτες γιά ὅσες Μητροπόλεις εὑρί-
σκονται ἐν χηρείᾳ. Νά χειροτονη-
θοῦν Μητροπολίτες Σµύρνης, Ἐφέ-
σου, Καισαρείας κ.τ.λ..

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει
νά συνδράµη οὐσιαστικά στήν
Ἐκκλησιαστική αὐτή ἐπανάστασι. Νά
παραχωρήση, σέ πρώτη φάσι τρια-
κοσίους ἐθελοντές δυναµικούς καί
πνευµατικούς κληρικούς. Ἀπό αὐ -
τούς, οἱ ἑκατό ἄς µεταβοῦν στήν Μι-
κρά Ἀσία, οἱ ἄλλοι ἑκατό στήν Ἰταλία
καί οἱ ἕτεροι ἑκατό στήν Ἄπω Ἀνα-
τολή, Κίνα, Ἰνδίες, Ἰαπωνία, Νότιο
Ἀσία κ.ἄ. (300=100+100+100).

Σ’ αὐτό τό Πανηγύρι ὀφείλει νά
συµµετάσχη καί ἡ πνευµατική ἀρι-
στοκρατία τῆς Ἐκκλησίας, οἱ «λο-
κατζῆδες τῆς πίστεως», οἱ Μοναχοί
καί οἱ Μοναχές. Νά ἀνασυσταθοῦν,
ὡς σύλλογοι κατ’ ἀρχάς, τά Ἱερά Μο-
ναστήρια τῆς Μονῆς Σουµελᾶ, , τῆς
Καπαδοκίας, τοῦ Ὀλύµπου τῆς Βι-
θυνίας κ.τ.λ.. καί κατόπιν νά µετα-
βοῦν καί νά ἐγκατασταθοῦν ἐκεῖ οἱ
νεοσύστατες ἀδελφότητες. Μέ τά ση-
µερινά δεδοµένα τῆς παγκοσµίου
ἐλευθερίας κανείς δέν δύναται νά τίς
παρεµποδίση. 

Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει ὁραµατι-
σµό ἐπιχειρεῖ πράγµατα πού οἱ ἄλλοι
δέν βλέπουν, οὔτε καί κατανοοῦν. Ὁ
περίφηµος Ἕλλην Κρητικός ζωγρά-
φος Κυριάκος (∆οµίνικος) Θεοτοκό-
πουλος (El Greco) δέν δίστασε σέ
πίνακά του νά ἀλλάξη τήν θέσι τῶν
κτιρίων, γιά νά ἱκανοποιήση τίς καλ-
λιτεχνικές του ἀνάγκες, ὅταν ἐζω-
γράφιζε τό Τολέδο, τήν Πρωτεύουσα
τότε τῆς Ἱσπανίας. Καί ἐµεῖς νά ἀλλά-
ξουµε τά «Κτίρια» καί τά «Συστήµα-
τα» φτιάχνοντας Οὐράνια Πολιτεύ-
µατα καί Αἰώνιες Πνευµατικές Πατρί-
δες.

Οὐτοπίες  θά µᾶς ποῦν µερικοί
πεσιµισταί καί φοβικοί ἀδελφοί. Λά-
θος µέγα! ∆ιότι «ἡ οὐτοπία ἀποτελεῖ
τό προσχέδιο τῆς πραγµατικότητος»
καί µάλιστα ὅταν συντελεῖται µέ τήν
βοήθεια τοῦ Παναγίου Πνεύµατος.

Γ΄ Ἱεραποστολική κατανοµή 
τῶν ἕξ δισεκατοµυρίων 

ἀνθρώπων τῆς Ἀνατολῆς 
εἰς τὰς Αὐτοκεφάλους

Ἐκκλησίας
Νά διαµοιρασθοῦν

καί οἱ µεγάλοι πληθυσµοί
τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς

Αὐτή τήν στιγµή στήν Κίνα γίνε-
ται µία µεγάλη ἄνοδος τοῦ Χριστια-
νισµοῦ. Σαράντα χιλιάδες (40.000)

Κινέζοι γίνονται Χριστιανοί κάθε
ἡµέρα, δηλαδή, δέκα τέσσερα ἑκα-
τοµµύρια (14.000.000) τό χρόνο.
∆υστυχῶς, ἐκεῖ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπου-
σιάζει σχεδόν παντελῶς, διότι µερι-
κοί διεκδικοῦν ἐξουσίες µοναδικό-
τητος.

Τό πρᾶγµα εἶναι ἁπλό καί πρέπει
νά ἀκολουθηθῆ ἡ Ἀποστολική παρά-
δοσι, ἀφοῦ εἴµεθα µία Ἁγία Καθολική
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, κατά τό
σύµβολο τῆς πίστεως. Τουτέστιν νά
διαµοιρασθοῦν οἱ περιοχές τῆς Ἄπω
Ἀνατολῆς διά κληρώσεως, ὅπως διε-
µοιράσθη ὁ κόσµος ἀπό τούς Ἀπο-
στόλους. Ἡ διά κληρώσεως διανοµή
βάσει τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου νά γίνη
µεταξύ ὅλων τῶν Αὐτοκεφάλων καί
αὐτονόµων Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Σηµειώνουµε δέ πώς, οἱ πολυ-
πληθέστατες πόλεις (Πεκίνο, Τόκυο,
Νέο ∆ελχί, κ.ἄ.) πρέπει νά κατατµη-
θοῦν σέ ἀνάλογα κοµµάτια καί ἑκά-
στη τοπική Ἐκκλησία νά λάβη διά
κλήρου τό δικό της ἀγρό πνευµατικῆς
διακονίας. 

Ὅταν βέβαια ἀργότερα αὐτές οἱ
περιοχές ἀποκτήσουν τά ποίµνιά
τους καί τούς ποιµένες τους, τότε
θά ἑνοποιηθοῦν καί θά καταστοῦν
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτσι θά
ἔχουµε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Πεκί-
νου καί πάσης Κίνας, τόν Ἀρχιεπί-
σκοπο Τόκυο καί πάσης Ἰαπω-
νίας, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Νέου
∆ελχί καί πασῶν τῶν Ἰνδιῶν κ.λπ.

Ἴσως κάποιοι νά εἴπουν ὅτι αὐτό
ἀντιβαίνει στήν Ἀποστολική παρά-
δοσι, ἀφοῦ οἱ Ἀπόστολοι ἔλαβαν
µία περιοχή ἕκαστος. Αὐτό ἀπετέ-
λεσε τήν γενική πρακτική κατεύ-
θυνσι, ἀλλά δέν ἐµπόδισε τόν νεο-
σύστατο χριστανισµό νά ἁπλώση
τά πτερά του παντοῦ µέ ὁραµατικά
βήµατα. Ἔτσι, στήν Ἔφεσο καί Μι-
κρά Ἀσία βλέπουµε νά ἀναλαµβά-
νη τήν εὐθύνη τοῦ Εὐαγγελισµοῦ ὁ
Ἀπόστολος Ἰωάννης, ἀλλά καί ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος εὐαγγελίζει τήν
πόλι καί ὅλη τήν Μικρά Ἀσία, καί
µάλιστα ὡς πνευµατικός πατήρ
γράφει ἐπιστολές πρός τίς περιοχές
αὐτές (πρός Ἐφεσίους, πρός Γαλά-
τας, πρός Κολασσαεῖς). Στήν Ρώµη
κατέληξαν καί ἐργάσθησαν ἱεραπο-
στολικῶς, τόσον ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος, ὅσο καί ὁ Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος.

Νά διαµοιρασθοῦν
καί οἱ πληθυσµοί 

τῶν Ἀραβικῶν λαῶν
καί τῆς Ἀφρικῆς

Ἀκριβῶς ἡ ἴδια κατανοµή ἱερα-
ποστολικῆς δράσεως, πρέπει νά γί-
νη µεταξύ τῶν Αὐτοκεφάλων καί
Αὐτονόµων Ἐκκλησιῶν καί γιά τίς
δύο ἄλλες µεγάλες περιοχές, ἤτοι
τῶν Ἀραβικῶν Ἐθνῶν, τῆς Περ-
σίας, τοῦ Ἰράκ, καί τῶν Ἀφρικα-
νικῶν λαῶν. 

Εἶναι προφανές ὅτι τό µεγάλο
ἔργο τοῦ ἐκχριστιανισµοῦ τῶν
Ἰσλαµικῶν λαῶν δέν δύναται νά
ἀναλάβη µόνο του τό ζωντανό Πα-
τριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἀπό τήν ∆α-
µασκό. Σέ περιοχές µέ φοβερές βί-
αιες συγκρούσεις πρέπει νά ὑπάρ-
ξη κατανοµή περιοχῶν στά κατάλ-
ληλα Ὀρθόδοξα Ἔθνη, πού ἔχουν
καλύτερες προσβάσεις ἀνά χώρα.

Κατανοητό ἐπίσης εἶναι ὅτι τό
πανάξιο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρεί-
ας, παρά τίς τεράστειες προσπά-
θειες δέν δύναται νά φέρη σέ πέρας
τόν ἐκχριστιανισµό τῆς Μαύρης
Ἠπείρου.

Ἑποµένως, καί στίς ἀνωτέρω πε-
ριπτώσεις ἀπαιτεῖται ἡ ἐνεργοποί-
ησις ὅλων τῶν «Ἀποστόλων», τῶν
διαδόχων τους πού ὑπηρετοῦν στίς
Αὐτοκέφαλες καί Αὐτόνοµες Ἐκ -
κλησίες τῆς Ὀρθοδοξίας.
∆΄ Συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων 

ἐθνῶν Ἑλλάδος, Ρωσίας, 
Σερβίας, Ρουµανίας, 

Βουλγαρίας, Γεωργίας
Τό ἐλεύθερον Ἑλληνικόν Κράτος

νά µή ἀσχολῆται µόνον
µέ τήν οἰκονοµικήν

καί µικρόπνοον ἐξωτερικήν
πολιτικήν, ἀλλά µέ τήν Αἰωνίαν

Ἐξωτερικήν Ἱεραποστολήν
Αὐτή τήν προοπτική πρέπει νά

βάλη ὡς στόχο ὁ Ἑλληνισµός, κι-
νητοποιῶντας ὅµως καί ὅλα τά
ἄλλα χριστιανικά ἔθνη, τήν Ρωσία,
τήν Σερβία, τήν Ρουµανία, τήν
Βουλγαρία καί τήν Γεωργία.

Τό ἔθνος νά ἐνεργήση ὅπως στό
Βυζάντιο, ὅπου οἱ Αὐτοκράτορες
συνεργαζόµενοι µέ Ἁγίους Πα-
τριάρχες νά δώση πραγµατικό
ὅραµα στόν εὐσεβῆ λαό µας. ∆ιότι
δέν εἶναι ὅραµα οὔτε οἱ Ὀλυµπιακοί
ἀγῶνες, οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνω-
σις. Οἱ Ἡγέτες, Πνευµατικοί καί Πο-
λιτικοί νά συνεργασθοῦν µεταξύ
τους. Ὅπως π.χ. οἱ Αὐτοκράτορες
[Μιχαήλ (842-867 µ.Χ.), Βασίλειος
Α’ ὁ Μακεδών (867-886 µ.Χ.) καί
Λέων ΣΤ’ ὁ Σοφός (886-912 µ.Χ.)]
συνεργάσθησαν µέ τόν  Ἅγιο Φώ-
τιο τόν Μέγα.

Ὁ Ἅγιος Φώτιος ἔκαµε «πνευµα-
τικό του τέκνο» τόν Βασιλιᾶ τῆς
Βουλγαρίας Βόγορι, τόν µετέπειτα
Ἅγιο Μιχαήλ, πού ξεκίνησε ὡς ἐπί-
γειος Βασιλιάς καί ἐκοιµήθη ὡς Μο-
ναχός. Μάλιστα δέ τοῦ ἀπέστειλε,
ὑπὸ τύπον ἐπιστολῆς παραινετικὸ
δοκίµιο, µέ τόν τίτλο «Ὁ Ἡγεµών»,
γιά τό τί πρέπει νά πράττουν κατά
Θεόν οἱ Ἄρχοντες, ὥστε νά ἐπιτύ-
χουν εἰς τό ἔργο τους. 

Ὁ Ἅγ. Φώτιος προσφωνεῖ τόν
Βασιλιᾶ Ἅγιο Μιχαήλ µὲ πολύ τρυ-
φερά λόγια, ποὺ φανερώνουν ὅλη
τὴν εὐαίσθητη πατρικὴ του φροντί-
δα. Λόγια  πού   ἐπιβεβαιώνουν τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ πνευµατικὴ γέννησις
τοῦ Βασιλιᾶ Ἁγ. Μιχαήλ ὑπῆρξε
ἔµπονος καρπὸς τῶν ἐνεργειῶν
τοῦ Πατριάρχου: «Περιφανέστατε
καὶ ἠγαπηµένε υἱὲ ἡµῶν», ... «τῶν
ἐµῶν πνευµατικῶν ὠδίνων
εὐγενὲς καὶ γνήσιον γέννηµα».

Α.Ο.Κ.
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ΤO ΠΟΛIΤΕΥΜΑ ΤΗ� Σ OΡΘΟΔΟΞIAΣ

Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ἐκ 10 σελί-
δων συγκειμένου βιβλιαρίου
«Η ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ-
ΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ» τῶν
θεοσοφιστῶν μασόνων C. W.
LEADBEATER, 33ου, καὶ τῆς
Ἀννιὲ Μπέζαντ, δευτέρας Προ-
έδρου τῆς Θεοσοφικῆς Ἑται-
ρείας καὶ μασόνου, διὰ τοῦ
ὁποίου προαναγγέλλεται ἡ
ἔλευση τοῦ προετοιμαζόμενου
ἀπὸ τοὺς ἴδιους κύκλους νέου
«Χριστοῦ», δηλαδὴ τοῦ ψευδο-
μεσία καὶ ἀντιχρίστου, γιὰ νὰ
κυβερνήσει τὸν κόσμο. Τὸ βι-
βλιάριο αὐτὸ εἶναι σπανιότατο,
ἀπόκειται δὲ εἰς τὸ ἀρχεῖο τοῦ
Μοναχοῦ Ἀβερκίου.

Μετὰ παρρησίας καὶ ἀκατακρίτως
ζοντα µητροπολίτη τό 1965,
ἔγραψε καί κάτι προσωπικό
πού ἔχει σχέση µέ τά ὅσα ἀνα-
φέρω ἐδῶ καί εἶναι ἐξόχως δι-
δακτικό: «Αἱ ἀντιλήψεις µου δύ-
ναµαι νά βεβαιώσω ὅτι δέν
ὀφείλονται εἰς ἐλατήρια µισαλ-
λοδοξίας ἤ ἀγνοίας, ἀλλ᾿ εἰς βα-
θεῖαν πίστιν καί γνῶσιν τοῦ µυ-
στηρίου τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν
ὁποίαν ἔσχον, χάριτι Θεοῦ,
παιδιόθεν, ἐξ ἧς ἀναβρύει ἡ
πρός αὐτήν βαθυτάτη ἀγάπη
καί σεβασµός, πιστούµενος διά
µιᾶς ζωῆς θυσιῶν καί ἀγώνων,
καταδικασάντων µε εἰς ἀκτηµο-

σύνην ἑκουσίαν, καθ᾿ ὅν χρό-
νον θά µοί ἦτο εὐχερές νά ἀπο-
κτήσω πολλά χρήµατα, δεδο-
µένου ὅτι ὁ πλουσιοδότης Κύ-
ριος ἐπροίκισε ἐµέ, τόν ἀνά-
ξιον, διά πολλῶν προσόντων,
ἐξ ἐκείνων ἅτινα ἐξασφαλίζουν
ἐπιτυχίαν ὑλικήν, καί φήµην, ἐν
τῷ αἰῶνι τούτῳ τῷ ἀπατεῶνι»
(Φωτίου Κόντογλου, Ἀντιπαπι-
κά, 1993, σελ. 19).

Μακάρι κάποτε νά ἀποκτή-
σουµε τήν ἀρετή τῆς παρρη-
σίας καί νά ἐγκαταλείψουµε τή
δειλία τοῦ ψιθύρου καί τήν ἐνο-
χή τῆς κατάκρισης.
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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

ἡ ἐξύψωση τοῦ ἐπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως βασίζεται στήν
θεολογία τοῦ ἐπισκόπου Περγά-
µου, ὅπου σύµφωνα µέ αὐτήν τό
δόγµα τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν βασί-
ζεται στήν κοινή οὐσία τῶν τριῶν
προσώπων καί στίς προσωπικές
σχέσεις τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀλλά ὑπερτο-
νίζεται ἡ µοναρχία τοῦ Πατέρα.
Ἔτσι µία «προσωπικὴ» µοναρχία
τοῦ Πατέρα εἶναι αὐτή πού ἑνώνει
τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριά-
δος καί ὄχι ἡ κοινή οὐσία. Γενικότε-
ρα µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι στὴν θε-
ολογία τοῦ Σεβασµιωτάτου Περγά-
µου ὑπάρχει µία σύγχυση µεταξύ
τῆς ἀΐδιας σχέσης τῶν τριῶν προ-
σώπων µεταξύ τους καί τῆς ἐν
“οἰκονοµίᾳ” µεταξύ τους σχέση,
δηλ. τῆς ἐν χρόνῳ δηµιουργίας.
Ἔτσι ἡ ἐξύψωση τοῦ Πατέρα λόγῳ
τῆς µοναρχίας ἐν σχέσει µέ τόν Υἱό
καί τό Ἅγιο Πνεῦµα ἀντανακλᾶται
στήν ἐξύψωση τοῦ ἐπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως ἐν σχέσει µέ
τούς ἄλλους ἐπισκόπους.        Γ.Κ.Τ

Τίτλοι τιµῆς
καὶ ὄχι ὑπεροχῆς

Ὁ ἀνακαινισμένος Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου
Ἀλυπίου - Ἀποστόλου Παύλου εἰς
Ἀττάλειαν Πισισίας (Τελεῖται θ.
Λειτουργία κάθε Κυριακή).

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς
ΑΣΠΕ Συνομοσπονδίας Πολυτέ-
κνων ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνακοί-
νωσις διὰ τὰς μετεγγραφὰς τῶν
Πολυτέκνων.

«Ἡ νέα (συγ)Κυβέρνηση ἀκολου-
θεῖ πιστῶς τὴν ἴδια ἀντιπολυτεκνική
καὶ ἀντιδηµογραφική πολιτικὴ τῆς
ἀπελθούσης καὶ προκατόχου της
(συγ)Κυβέρνησης.

Παρὰ τὴ δέσµευση τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας ὅτι οἱ ἀλλαγὲς στὴν
Παιδεία δὲν θὰ γίνουν αἰφνιδιαστικὰ
ἀλλὰ ἔγκαιρα καὶ µετὰ ἀπὸ διάλογο
καὶ παρὰ τὴν ὁδηγία τῆς Προέδρου
τῆς Βουλῆς νὰ µὴ γίνονται ἀπο-
δεκτὲς τροπολογίες σὲ ἄσχετα νο-
µοσχέδια, ἐν τούτοις στὸ ἄσχετο νο-
µοσχέδιο γιὰ τὴν Ἰθαγένεια (τοῦ
ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν) καὶ τὴ
στιγµὴ ποὺ τὰ µάτια ὅλων µας ἦταν
στραµµένα στὸ Στρασβοῦργο,
ὅπου δινόταν µάχη στὸ Εὐρωπαϊκὸ
Κοινοβούλιο ἀπὸ τὸν Πρωθυπουρ-
γό µας, ἔφεραν τὴν τελευταία στιγµὴ
στὴν ὁλοµέλεια τῆς Βουλῆς παρὰ
τὴν κανονικὴ διαδικασία καὶ χωρὶς
τὴν παρουσία τοῦ ἁρµόδιου ὑπουρ-
γοῦ τροπολογία γιὰ τὶς Μετεγ-
γραφές, ἡ ὁποία ψηφίσθηκε ἀπὸ
ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΑΝΕΛ.

Ἡ µεθόδευση αὐτὴ ὅπως φαίνε-
ται ἀκολουθήθηκε, γιὰ νὰ µὴ ἀκου-
σθοῦν ἀλήθειες στὴν Ἐπιτροπὴ
Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς
Βουλῆς  ἀπὸ τοὺς φορεῖς καὶ ὅταν
πάνω ἀπὸ τὸ 90% τῶν σχολίων τῆς
∆ιαβούλευσης(ἀπὸ πολύτεκνους
καὶ µὴ) ζητοῦσαν νὰ συνεχισθοῦν οἱ
Ἐλεύθερες Μετεγγραφὲς τῶν πο-
λυτέκνων ὅπως αὐτὲς ἴσχυσαν ἐπὶ
32 συνεχῆ ἔτη γιὰ δηµογραφικοὺς
λόγους, καθὼς αὐτοὶ εἶναι ἐλάχιστοι
καὶ πέρυσι ἦταν µόλις 14% τοῦ συν -
ολικοῦ ἀριθµοῦ τῶν µετεγγραφό -
µενων. Ἡ ΑΣΠΕ ἐπανειληµµένα
ζήτησε συνάντηση µὲ τὸν ὑπουργό,
γιὰ νὰ τὸν ἐνηµερώσει καὶ οὐδέπο-
τε τὴν δέχθηκε, ἐλπίζαµε νὰ ἐνη-
µερώσουµε τὴν Ἐπιτροπὴ Μορφω-
τικῶν Ὑποθέσεων  καὶ παρα κάµ -
φθηκε... 

Ἡ ψηφισθεῖσα τροπολογία, ποὺ
δηµοσιεύθηκε σὲ χρόνο ρεκὸρ στὸ
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καὶ 23 τοῦ Ν. 4132/2015 ὁρίζει ἕνα
ποσοστὸ 15% γιὰ ὅλους µὲ κυρίως
εἰσοδηµατικὰ κριτήρια (ὅπου προ-
τεραιότητα δίνεται στὰ χαµηλὰ
εἰσοδήµατα, µὲ τὸ ὁποῖο δὲν θὰ
µποροῦσε κανεὶς νὰ διαφωνήσει, ἂν
αὐτὸ ἦταν ἕνα ἀντικειµενικὸ
κριτήριο..) καὶ ἐξαιρεῖ ἀπὸ τὸ πο-
σοστό, δίδοντας ἐλεύθερες µετεγ-
γραφὲς στὰ τέκνα τῶν θυµάτων τῆς
τροµοκρατίας καὶ τοὺς ἀναπήρους,
ἀρνηθεῖσα νὰ προσθέσει στὶς
ἐξαιρέσεις τοὺς πολυτέκνους καὶ
τὰ τέκνα τους. Ἔτσι τώρα ὁ
πολύτεκνος τῶν 4 καὶ ἄνω παι-
διῶν... ἂς ἔχει καὶ 16 παιδιά, µοριο-
δοτεῖται µὲ µόλις 2 µόρια, καὶ αὐτὸ
ἔγινε ὅταν πρὶν 2 µῆνες ὁ κ.
Μπαλτὰς φρόντισε νὰ ἐπαναφέρει
τὶς Ἐλεύθερες Μετεγγραφὲς καὶ
ἀναδροµικὰ στὰ στελέχη τῶν
Ἐνόπλων ∆υνάµεων!!!  

Ἡ πραγµατικότητα εἶναι ὅτι ἄλλο
ἕνα δηµογραφικὸ κίνητρο ἀφαιρεῖται
ἀπὸ τοὺς πολύτεκνους, χωρὶς νὰ τὸ
ἀπαιτήσει καµιὰ Τρόϊκα ἢ θεσµὸςQ
Οἱ ἑταῖροι τῆς (συγ)κυβέρνησης
θέτουν κόκκινες γραµµὲς γιὰ τὸν
ΦΠΑ τῆς Μυκόνου, ἀλλὰ εἶναι
ἀδιάφοροι γιὰ τοὺς πολυτέκνους
καὶ γιὰ τὸν ἐφιάλτη τῆς ὑπογεν-
νητικότητος καὶ τοῦ δηµογραφι-
κοῦ µαρασµοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Οἱ µετεγγραφὲς γιὰ τοὺς πο-
λυτέκνους καὶ τὰ τέκνα τους
θεσπίσθηκαν τὸ 1979, ὡς δηµο-
γραφικὸ κίνητρο λόγῳ τῆς ὑπογεν-
νητικότητος καὶ τοῦ ἐφιάλτη τοῦ δη-
µογραφικοῦ προβλήµατος τῆς
χώρας καὶ ἐπὶ 32 χρόνια δὲν δη-
µιούργησαν πρόβληµα στὰ ΑΕΙ καὶ
ΤΕΙ. Τὸ 1979 οἱ γεννήσεις ἦσαν
147.965 καί οἱ θάνατοι 82.338, δηλ.
ὑπῆρχε ὑπεροχὴ τῶν γεννήσεων
κατὰ 65.627.  Τό 2014 οἱ θάνατοι
ἦσαν 114.231 καί οἱ γεννήσεις
93.452, δηλ. ὑπεροχὴ τῶν θανάτων
κατὰ 20.779. Τό δὲ 2015 ἡ κατάστα-
ση γίνεται ἀκόµη ἐφιαλτικώτερη,
ἀφοῦ µέχρι 7-7-2015 οἱ θάνατοι
ἔχουν φθάσει τοὺς 65.226 καί οἱ
γεννήσεις εἶναι µόλις 45.081, δηλ.
ὑπεροχὴ θανάτων κατὰ 20.145,
ὅσοι σχεδὸν δηλ. ὁλόκληρο τὸ
2014.

Ἔχει χρέος τώρα ἡ (συγ)Κυβέρ -

νηση ἄµεσα νὰ συµπεριλάβει στὶς
ἐξαιρέσεις τῶν µετεγγραφῶν τοὺς
πολυτέκνους καὶ τὰ τέκνα τους. ∆ὲν
µπορεῖ νὰ καταδικάζει τοὺς πο-
λυτέκνους στὸ νὰ µὴ µποροῦν νὰ
σπουδάσουν τὰ παιδιὰ τούς. Ἡ
διάταξη τοῦ ἄρθρου 21 παρ. 2 τοῦ
Συντάγµατος, ποὺ ἐπιβάλλει ὅτι
«Πολύτεκνες οἰκογένειες... ἔχουν
δικαίωµα εἰδικῆς φροντίδας ἀπὸ
τὸ κράτος», ἔπαυσε πλέον νὰ
ἰσχύει;

Ἡ καθιέρωση ἀπὸ τοῦ ἔτους
1979 τοῦ δικαιώµατος µετεγγραφῆς
τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν τέκνων
τους θεσπίσθηκε, γιατὶ ἐξυπηρετεῖ
ὑπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, ποὺ
εἶναι ἡ ἀντιµετώπιση τῆς ὑπογεννη-
τικότητος, ποὺ µαστίζει τὴ χώρα µας
καὶ ὁδηγεῖ τὴν Ἑλλάδα στὸ τέλος
τῆς ἱστορίας της. 

Ξέχασαν ὅλοι κυβερνῶντες καὶ
µὴ τὸ ὁµόφωνο πόρισµα τῆς
Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων (Ν.∆., ΠΑ-
ΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ∆ΗΛ. ΣΥΡΙ-
ΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ) τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ
1993 ( δηλ. πρὶν ἀπὸ 22 χρόνια)
ποὺ µᾶς ἔλεγαν τὰ ἑξῆς:  «...Στὴ
χώρα µας, στὴν ὁποία σήµερα ἡ
γεννητικότητα εἶναι ἀπὸ τὶς χα-
µηλότερες στὴν Εὐρώπη, τὸ δη-
µογραφικὸ πρόβληµα παίρνει
τεράστιες ἐθνικὲς διαστάσεις,
ποὺ µπορεῖ νὰ ἀπειλήσουν τὴν
ἐθνική µας ἀνεξαρτησία καὶ ἐδα-
φικὴ ἀκεραιότητα... ἐθνικοὺς
κινδύνους... θὰ ἀντιµετωπίσει
πολὺ ἔντονα στὸ ἀµέσως προσ -
εχὲς µέλλον ἡ χώρα µας, ἂν δὲν
ἀλλάξουν οἱ δηµογραφικοὶ
δεῖκτες...».

Αὐτὰ ἔλεγαν ὅλοι τους τὸ 1993Q,
σήµερα τὶ πράττουν;

Τέλος τὸ περίεργο τῆς ὑπόθεσης
αὐτῆς εἶναι πώς, ἐνῶ οἱ συνέταιροι
τῆς Κυβέρνησης, Βουλευτὲς τῶν Ἀνε-
ξαρτήτων Ἑλλήνων, ψήφισαν τὴν
ἐπίµαχη διάταξη, ἡ Τοµεάρχης Παι-
δείας τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλ λήνων κ.
Σταυρούλα Ξουλίδου, µὲ ∆ελτίο
Τύπου τῆς 9/7/2015 καταγγέλλει τὴν
ψηφισθεῖσα διάταξη καὶ ζητάει ἀπὸ τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας “νὰ διορθώσει
ἄµεσα τὸ λάθος στὸ ὁποῖο ἔχει
ὑποπέσει”».

Τιμωροῦνται οἱ πολύτεκνοι ἀκόμη καὶ εἰς τὰς μετεγγραφάς



Σελὶς 8η

Ἀνοικτὸν τὸ ζήτηµα τῆς ἐπιστροφῆς 
τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως

Τὸ προηγούμενον διάστημα
ὑπῆρξε πλῆθος δημοσιευμάτων
σχετικῶν μὲ τὴν μετατροπὴν Ἱ.
Ναῶν εἰς τὴν Τουρκίαν εἰς Τζαμιά.
Μεταξύ αὐτῶν ἦλθε καὶ ὡς κε-
ραυνὸς ἡ εἴδησις τῆς ἀναγνώσεως
τοῦ Κορανίου μετὰ ἀπὸ πολλὰ
χρόνια, ἐντὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας
τῆς Πόλεως, μὲ ἀφορμὴν ἐκδηλώ-
σεις διὰ τὸν Μωάμεθ. Εὐτυχῶς,
φαίνεται πὼς ὑπάρχουν καὶ ἀντίρ-
ροπες δυνάμεις, ὡς τὸ διάταγμα
τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου, τὸ
ὁποῖον ἀναγνωρίζει ὅτι τέτοια χρι-
στιανικὰ μνημεῖα εὑρίσκονται ὑπὸ

κατοχήν. Συμφώνως πρὸς τὸ dot-
news.gr τῆς 14ης Ἰουλίου 2015:

«Τὸ νοµοθετικὸ διάταγµα ποὺ
πέρασε ἡ κοινοβουλευτικὴ ἐπι-
τροπὴ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων,
τοῦ Κογκρέσου, τῶν Ἡνωµένων
Πολιτειῶν, «περὶ Ἐπιστροφῆς τῶν
Ἐκκλησιῶν στοὺς Κατόχους», ποὺ
κρατάει τὴν Τουρκία ὑπόλογη γιὰ
τὴν ἐπιστροφὴ τῶν χιλιάδων κλεµ-
µένων χριστιανικῶν ἱερῶν τόπων,
συµπεριλαµβάνοντας καὶ τὴν Ἁγία
Σοφία, ἀπαγορεύοντας νὰ γίνουν
τζαµιὰ ἤ µουσεῖα, συνεχίζει νὰ ἀνη-
συχεῖ Τούρκους ἐπιστήµονες στὶς
Ἡνωµένες Πολιτεῖες».

200 Ἱ. Ναοὶ οἰκοδοµοῦνται εἰς τὴν Μόσχαν
Τοιαύτην πίστιν καὶ ἀγαστὴν συν -

εργασίαν μεταξὺ Πολιτείας καὶ
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ
προγραμματίζεται ἡ ἀνοικοδόμησις
τόσων Ἱ. Ναῶν, μόνον εἰς τὴν Ρω-
σίαν δύναται νὰ ἀνεύρη κανείς. Βε-
βαίως, ὑπάρχουν καὶ ἀντιδράσεις,
ὅμως τὸ σημαντικὸν εἶναι ὅτι ἡ Ρω-
σία προχωρεῖ ἐμπρός προτάσσουσα
τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὅπως ἀνεγνώσα-
μεν εἰς τὴν «Καθημερινήν» τῆς 17ης
Ἰουλίου 2015:

«Ὁµαδικὴ προσευχὴ ἀπὸ Ρώ-
σους εὐσεβεῖς πιστοὺς ποὺ ἐπιθυ-
µοῦν τὴν κατασκευὴ ναοῦ στὸ πάρ-
κο Τορφιάνκα τῆς Βόρειας Μόσχας.
Ὡστόσο, ἐξίσου πολλοὶ εἶναι καὶ
αὐτοὶ ποὺ ἐναντιώνονται στὴν ἀνοι-
κοδόµηση τοῦ παρεκκλησίου ὑπο-
στηρίζοντας ὅτι κάτι τέτοιο θὰ τοὺς
ἀποστερήσει ἀπὸ ἕνα πνεύµονα
πρασίνου καὶ ὅτι µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ὑφαρπάζει δηµόσιες γαῖες. Στόχος
τῆς Ἐκκλησίας, ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ,
εἶναι ἡ ἀνοικοδόµηση τουλάχιστον
200 ἱερῶν ναῶν σὲ ὁλόκληρη τὴ
ρωσικὴ πρωτεύουσα. Ἐπὶ τοῦ πα-

ρόντος, τὰ ἔργα τῆς ἀνέγερσης στὸ
πάρκο Τορφιάνκα ἔχουν παγώσει
κατόπιν παρέµβασης τῶν Ἀρχῶν,
ἀλλὰ οἱ πιστοὶ περνοῦν συχνὰ τὶς
νύχτες τους προσευχόµενοι στὸ
ἐργοτάξιοQ Οἱ ὑπέρµαχοι τῆς κατα-
σκευῆς τοῦ µικροῦ ναοῦ, ὑπὸ τὸν
ἀκτιβιστὴ Ἀντρέϊ Κορµούχιν, ἐπιµέ-
νουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ θεµατο-
φύλακας τῶν συντηρητικῶν ἀξιῶν
καὶ ἀποτελεῖ ἀκρογωνιαῖο λίθο γιὰ τὶς
πολιτικὲς τοῦ Κρεµλίνου. Μάλιστα,
κατηγορεῖ τοὺς πολέµιους τοῦ ἔργου
ὅτι προσπαθοῦν νὰ πυροδοτήσουν
διαδηλώσεις ἀνάλογεs µὲ αὐτὲς ποὺ
γίνονται στὴ ∆ύση, προκειµένου νὰ
ὑποσκάψουν τὴ ρωσικὴ κυριαρχία.
Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι οἱ περισσότε-
ροι χριστιανικοὶ ναοὶ καταστράφηκαν
καὶ µετατράπηκαν σὲ κοσµικὰ κτίρια
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κοµµουνιστικῆς
κυριαρχίας στὴν ΕΣΣ∆. Περισσότε-
ροι ἀπὸ 23.000 ναοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν
κατεδαφιστεῖ ἢ ἐγκαταλειφθεῖ, ξανα-
χτίστηκαν τὶς πρῶτες δύο δεκαετίες
τῆς µετασοβιετικῆς περιόδου. Ἡ
ἐπιρροὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἄλλωστε,
γιγαντώθηκε ὑπὸ τὴν κυριαρχία τοῦ
προέδρου Πούτιν».

Αἱ ἐνέργειαι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Χίου εἰς ΗΠΑ καὶ εἰς Ψαρὰ ὑπὲρ τοῦ Ἔθνους

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ.
Μᾶρκος ἵσταται εἰς τὸ ὕψος τῶν πε-
ριστάσεων καὶ ἀγωνίζεται παντοι-
οτρόπως νὰ ἐνισχύση ἠθικῶς καὶ
οἰκονομικῶς τὸν λαὸν τῆς Ἐπαρχίας
του. Συγκεκριμένως μετέβη εἰς Ἀμε-
ρικὴν, διὰ νὰ παροτρύνη τοὺς ἐκεῖ
ὁμογενεῖς νὰ συνεχίζουν νὰ στηρί-
ζουν τὴν Χίον καὶ τοὺς προσεκάλεσε
νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ ἐφέτος τὴν
νῆσον, γεγονὸς τὸ ὁποῖον θὰ τονώση
τὴν τοπικὴν κοινωνίαν. Παραλλή-
λως συν ηντήθη δι’ ἐκκλησιαστικὰ
καὶ ἄλλα ζητήματα μὲ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπον Ἀμερικῆς. Σημαντικὴ
ὑπῆρξεν ἡ προσφορὰ τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως καὶ εἰς τὰ  Ψαρὰ ὄχι μόνον
μὲ τὸ βραβεῖον ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν δω-
ρεὰν Ἑλληνικῆς σημαίας μεγάλων
διαστάσεων, διὰ νὰ σημαίνη τὸν τό-
πον τῆς σφαγῆς τῶν Ψαρῶν. Ὅπως
ἀνεγνώσαμεν εἰς τὸν «Πολίτην Χί-
ου» τῆς 14ης Ἰουλίου 2015:

«Ἔκκληση πρὸς τοὺς ὁµογενεῖς
νὰ συνεχίσουν τὴν παροχὴ βοήθει-
ας πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἐπισκε-
φθοῦν µαζικὰ τὴ Χίο αὐτὸ τὸ καλο-
καίρι ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης Χί-
ου Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν Μάρκος
κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὶς ΗΠΑ. Ὁ
Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε στὶς ἐξε-
λίξεις στὴ γενέτειρα καὶ ὑπενθύµισε
στοὺς ὁµογενεῖς ὅτι µετὰ τὸ ἔργο τῆς
φιλανθρωπίας, τὸ ἑπόµενο ἔργο
πρέπει νὰ εἶναι νὰ ξαναχτίσουµε στὰ
ἐρείπια. Ἡ ὁµιλία τοῦ Μητροπολίτη
Μάρκου ἔγινε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἀνοικτῆς συγκέντρωσης ποὺ διορ-
γάνωσε ἡ Χιακὴ Ὁµοσπονδία στὸ
Χιώτικο Σπίτι στὴν Ἀστόρια καὶ πα-
ραβρέθηκαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν
χιακῶν συλλόγων καὶ τῶν Ἡνωµέ-
νων Χιακῶν Σωµατείων Ἀµερικῆς
καὶ Καναδᾶ, καθὼς καὶ οἱ ἐπικε-
φαλῆς τοῦ Ταµείου Ἀρωγῆς στὴ
ΧίοQ Ἀναφερόµενος στὰ γεύµατα
ἀγάπης, εἶπε ὅτι ξεκίνησαν νὰ δί-
νουν ἕνα πιάτο ζεστὸ φαγητό στοὺς
ἀνέργους καὶ ἀστέγους, ὅτι ὅσο βά-
θαινε ἡ κρίση, ἄλλο τόσο µεγάλω-
ναν οἱ ἀνάγκες καὶ σήµερα προσφέ-
ρουν γεύµατα σὲ ὁλοήµερα σχολεῖα
καὶ στοὺς 70 σπουδαστὲς τῆς Ἀκα-

δηµίας τοῦ Ἐµπορικοῦ Ναυτικοῦ. Ὁ
Μητροπολίτης κάλεσε τοὺς ὁµογε-
νεῖς νὰ συνεχίσουν νὰ προσφέρουν
τὸν ὀβολό τους καὶ τοὺς διαβεβαί-
ωσε ὅτι τὸ ἑπόµενο ἔργο µετὰ τὴ φι-
λανθρωπία θὰ εἶναι νὰ ξαναχτίσου-
µε πάνω στὰ ἐρείπια. Ἀκολούθως, ὁ
πρόεδρος τῆς Χιακῆς Ὁµοσπονδίας
Σταῦρος Χαβιάρας παρέδωσε στὸν
Μητροπολίτη ἐπιταγὴ ἀξίας ἕξι χιλιά-
δων δολλαρίων καὶ κάλεσε τοὺς
ὁµογενεῖς νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴ Χίο
αὐτὸ τὸ καλοκαίρι. «Σᾶς εὐχαριστῶ
καὶ σᾶς καλῶ νὰ βρεθοῦµε ὅλοι µαζὶ
στὴ Χίο αὐτὸ τὸ καλοκαίρι. Ἡ παρου-
σία σας στὴ Χίο θὰ ἀποτελέσει ἠθικὴ
ἔνεση γι αὐτοὺς ποὺ ζοῦν στὸ νησί»,
κατέληξε ὁ Μητροπολίτης Μάρκος.
Παράλληλα, συναντήθηκε µὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς ∆ηµήτριο
µὲ τὸν ὁποῖο, ὅπως ἀνέφερε καὶ
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁµιλίας του,
εἶχαν µία «διεξοδικὴ συζήτηση διὰ
ἐκκλησιαστικά, κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ
θέµατα»Q 

«Μία τεράστια Ἑλληνικὴ σηµαία
µήκους 120 τ.µ. θὰ κυµατίζει τὶς
γιορτινὲς µέρες στὸ λόφο τῆς Μαύ-
ρης Ράχης τῶν Ψαρῶν. Εἶναι ἡ δω-
ρεὰ τῆς Ἱ.Μ. Χίου ποὺ παρέδωσε
στὸ ∆ῆµο Ψαρῶν ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Χίου κ. κ. Μάρκος, µὲ
τὴν προτροπὴ νὰ κυµατίζει «στὸ
χῶρο ὅπου ὁ Α. Βρατσάνος µὲ τὸ
δαυλὸ στὸ χέρι ἔγραψε ἀνεξίτηλα τὸ
ὄνοµα τῶν Ψαρῶν στὴν παγκόσµια
ἱστορία τῶν µεγαλύτερων ὁλοκαυ-
τωµάτων», ὅπως τόνισε χαρακτηρι-
στικάQ Οἱ τριήµερες ἐκδηλώσεις
τῆς 191ης ἐπετείου τοῦ Ὁλοκαυτώ-
µατος τῶν Ψαρῶν ὁλοκληρώθηκαν
τὴν Κυριακὴ 12 Ἰουλίου µὲ τὴν ἐπί-
σηµη δοξολογία στὸν Ἱ.Ν. Μεταµορ-
φώσεως, τὸ τρισάγιο στὴν οἰκία τοῦ
µπουρλοτιέρη Κωνσταντίνου Κανά-
ρη, τὴν κατάθεση στεφάνων στὸ
Ἡρῶο τῶν Πεσόντων καὶ τὴν καθιε-
ρωµένη ἐκδήλωση µὲ ποιήµατα καὶ
χοροὺς στὴν πλατεῖα, ἀπὸ µαθητὲς
τῶν σχολείων καὶ µέλη τῶν χορευ-
τικῶν τµηµάτων τοῦ τοπικοῦ πολιτι-
στικοῦ συλλόγου. Τὸ καθιερωµένο
βραβεῖο ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Χίου, ἀποδό-
θηκε φέτος στὴν µαθήτρια τῆς Γ' Λυ-
κείου, Τζένη ἈράπηQ».

Ψηφίσµατα τῆς 22ας ἐτησίας Γενικῆς Συνελεύσεως
τῆς ∆ιακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας
Δύο ψηφίσματα ἐξέδωσε ἡ ἐτησία

Γενική Συνέλευσις τῆς Διακοινοβου-
λευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας
κατὰ τὴν συνεδρίασίν της εἰς τὴν
Βιέννην ἀπὸ τὴν 25ην ὡς τὴν 29ην
Ἰουνίου 2015. Εἰς τὸ πρῶτον ἀναφέ-
ρονται  οἱ ἑπόμενες κινήσεις, οἱ
ὁποῖες θὰ εἶναι κυρίως πολιτικοῦ χα-
ρακτῆρος καὶ θὰ κινητοποιήσουν
ὅλους τούς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς
προκειμένου νὰ ἀσκηθῆ πίεσις μὲ
κάθε τρόπον, διὰ νὰ παύσουν οἱ
βαρβαρότητες τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κρά-
τους. Συμφώνως πρὸς τὸ ψήφισμα
τῆς 27ης Ἰουνίου 2015:

«Ψήφισµα γιὰ τὴν προστασία τῶν
Χριστιανῶν καὶ ἄλλων θρησκευ-
τικῶν µειονοτήτων στὴ Μέση Ἀνατο-
λή.

α. Ἀνησυχώντας σοβαρὰ µὲ τὴν
ταχύτατη καὶ δραµατικὴ ἐπιδείνωση
τῆς ἀσφάλειας τῶν Χριστιανῶν καὶ
ἄλλων ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν
µειονοτήτων στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ
τῶν Κοινοτήτων τους (παρακάτω -
“τῶν Κοινοτήτων”).

β. Παρακολουθώντας µὲ ἀνησυ-
χία τὶς βάρβαρες πρακτικὲς πρὸς τὶς
Κοινότητες ἀπὸ τὶς τροµοκρατικὲς
ὀργανώσεις, µὲ ἐπικεφαλῆς τὸ λεγό-
µενο Ἰσλαµικὸ Κράτος (ISIS), ποὺ
συνιστοῦν βάρβαρα ἐγκλήµατα κατὰ
τῆς ἀνθρωπότητας καὶ πράξεις γε-
νοκτονίας,

γ. Θεωρώντας ὅτι ἡ παγκόσµια
κοινότητα πρέπει ἄµεσα νὰ προβεῖ
σὲ ἀπαραίτητες καὶ ἀποτελεσµατικὲς
ἐνέργειες προκειµένου νὰ προστα-
τεύσει τὶς Κοινότητες, ἀνεξαρτήτως
πολιτικοῦ τους προσανατολισµοῦ,

Ἡ 22η ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση
τῆς ∆.Σ.Ο. ἀποφασίζει µὲ τὸ παρὸν
νά:

1)Υἱοθετήσει, ὡς δράση ὕψιστης
προτεραιότητας γιὰ τὴ ∆.Σ.Ο, τὸν
στόχο νὰ ἐργαστεῖ πρὸς τὴν ἀποτε-
λεσµατικὴ καὶ ἐπείγουσα προστασία
ὅλων τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση
Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς κινδύνους ἐγκλη-
µάτων πολέµου, ἐγκληµάτων κατὰ
τῆς ἀνθρωπότητας καὶ γενοκτονίες.

2) Ἀναθέσει στὸν Πρόεδρο τῆς Γε-
νικῆς Συνέλευσης καὶ τὸν Γενικὸ
Γραµµατέα, νὰ συστήσει ἄµεσα µία
εἰδικὴ ὁµάδα ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἡ
ὁποία νὰ ἐκπονήσει ἕνα σχέδιο δρά-
σης καὶ ἐλέγχου γιὰ τὴν ὑλοποίησή
του µὲ ὅλα τὰ κράτη, τὰ κοινοβούλια,
τοὺς ∆ιεθνεῖς καὶ περιφερειακοὺς
ὀργανισµοὺς ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ
συµβάλουν στὴν ἀνάδειξη καὶ ἐπί-
τευξη τῶν στόχων προστασίας τῶν
Χριστιανῶν καὶ τῶν κοινοτήτων  τῆς
περιοχῆς ἀπὸ θανάσιµο κίνδυνο καὶ
τὶς διώξεις.

3) Ἐντείνει τὴ συνεργασία γιὰ τὴν
προστασία τῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν
κοινοτήτων τῆς περιοχῆς καὶ τὴν
προώθηση τῆς ἐλευθερίας τῆς συν -
είδησης καὶ τῆς θρησκείας, ἰδίως, µὲ
τὰ Ἡνωµένα Ἔθνη, τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση καὶ τὸ Συµβούλιο τῆς Εὐρώ-
πης.

4) Ἀναθέσει στὸν Πρόεδρο τῆς Γε-
νικῆς Συνέλευσης καὶ τὸν Γενικὸ
Γραµµατέα τῆς ∆.Σ.Ο. νὰ κάνουν

ἔκκληση πρὸς τὴν ἡγεσία τοῦ ΟΗΕ
στὸ πλαίσιο τῆς 4ης Συνάντησης
τῶν Προέδρων Κοινοβουλίων τῶν
κρατῶν - µελῶν τῆς ∆ιακοινοβου-
λευτικῆς Ἕνωσης στὴ Νέα Ὑόρκη
τὸν Σεπτέµβριο τοῦ 2015, µὲ τὴ δή-
λωση γιὰ τὴν υἱοθέτηση ἄµεσων καὶ
ἀποτελεσµατικῶν µέτρων γιὰ τὴν
προστασία τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέ-
ση Ἀνατολὴ ἀπὸ τοὺς µαζικοὺς
διωγµοὺς καὶ τὴν ἐξόντωση. 

5) Συγκαλέσει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς
∆.Σ.Ο. εἰδικὸ διεθνὲς συνέδριο γιὰ
τὴν προστασία τῶν Χριστιανῶν στὴ
Μέση Ἀνατολὴ ὄχι ἀργότερα ἀπὸ τὸ
Νοέµβριο τοῦ 2015, ἀποστέλλοντας
προσκλήσεις πρὸς τοὺς ἐπικεφαλῆς
τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Λι-
βάνου, Συρίας, Ἰράν, Ἰορδανίας καὶ
ἄλλων χωρῶν τῆς περιοχῆς.

Εἰς τὸ δεύτερον ψήφισμα γίνονται
διαπιστώσεις καὶ τίθενται οἱ ἀνησυ-
χίες καὶ τὰ αἰτήματα τῆς Δ.Σ.Ο.
πρὸς τὴν παγκόσμιον κοινότητα διά
τήν σύγχρονον κατάστασιν. Ἐκφρά-
ζομεν ὅμως τὴν ἀπορίαν μας διὰ τὰ
θετικὰ λόγια τῆς Δ.Σ.Ο. διὰ τὴν μέλ-
λουσαν νὰ συνέλθη Μεγάλην Παν -
ορθόδοξον Σύνοδον. Δὲν γνωρίζουν
τὰ μέλη τῆς Δ.Σ.Ο. ὅτι ὑπὸ τὰς πα-
ρούσας συνθήκας αὐτὴ ἡ Σύνοδος
μπορεῖ νὰ πολλαπλασιάση τὰ δεινά
τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου; Ἐπίσης,
δὲν εἶναι σαφὲς μὲ ποῖον τρόπον θὰ
συμβάλουν διὰ τὴν πραγματοποί-
ησιν τῆς Συνόδου ὡς οἱ ἴδιοι ἰσχυρί-
ζονται. Καλὸν εἶναι νὰ περιορισθοῦν
εἰς τὰ ποικίλα καὶ μείζονα πολιτικὰ
ζητήματα, ποὺ αὐτὴν τὴν ὥραν κα-
τατρύχουν τὸν κόσμον, καὶ ἂς ἀφή-
σουν τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα τῆς
Ἐκκλησίας εἰς τὴν ἰδίαν νὰ τὰ χει-
ρισθῆ. Τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 29ης
Ἰουνίου 2015 ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«Κεντρικὸ Θέµα: «Ἱστορικὲς Κοι-
νότητες Ὀρθοδόξων στὴν Εὐρώπη
καὶ τὸν κόσµο»

Ψήφισµα – Συµπεράσµατα
Ἡ ∆ιακοινοβουλευτικὴ Συνέλευση

Ὀρθοδοξίας (∆.Σ.Ο.) ἀπὸ τὸ κέντρο
τῆς Εὐρώπης, τὴν πόλη τῆς Βιέννης,
ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἐτήσιας Γενικῆς
της Συνέλευσης ἀπευθύνει πρὸς κά-
θε ἄνθρωπο καλῆς θέλησης στὸν
κόσµο, πρὸς κάθε πιστὸ στὴν ἔννοια
καὶ στὴν ὕπαρξη τοῦ ζῶντος Θεοῦ,
πρὸς κάθε χριστιανό, πρὸς κάθε πο-
λιτικό τοῦ ἀγωνιζόµενου κοινωνικοῦ
χώρου καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
µάτων, µήνυµα συµφιλίωσης καὶ
ἐλπίδας. 

Χαιρετίζει µὲ ἀγάπη καὶ ὑπερηφά-
νεια τοὺς πολίτες τῶν ὀρθοδόξων
κοινοτήτων σὲ ὅλο τὸν κόσµο, ποὺ
µακριὰ ἀπὸ τὸν οἰκεῖο χῶρο τῆς πα-
τρίδας καὶ τῆς οἰκογένειας, δίνουν
ἐπὶ αἰῶνες τώρα µαρτυρία χριστιανι-
κοῦ ὀρθοδόξου φρονήµατος διατη-
ρώντας ζωντανὴ καὶ ἀκµαία τὴν θρη-
σκευτική τους πίστη καὶ τὴν πολιτι-
σµική τους ταυτότητα, τὸ δικό τους
ἀξιακὸ σύστηµα, συνυπάρχοντας
ἁρµονικὰ καὶ δηµιουργικὰ µὲ τὸν λαὸ
τῆς νέας τους πατρίδας, µακριὰ ἀπὸ
πάσης φύσεως ἐθνικισµοὺς καὶ το-
πικισµούς. Ἐκτιµοῦµε πὼς ἡ διατή-

ρηση τῆς πολιτισµικῆς καὶ τῆς θρη-
σκευτικῆς ταυτότητας, εἶναι στοιχεῖο
πολιτισµικοῦ πλούτου, ἀπολύτως
ἀπαραίτητο γιὰ τὸν σύγχρονο κόσµο
καὶ συµβάλλει τὴν γόνιµη ποικιλο-
µορφία τοῦ σύγχρονου πολιτισµοῦ
καὶ στὴν ἀλληλοκατανόηση τῶν
ἀνθρώπων. 

Πρὸς ὅλους τούς ἀνθρώπους
ποὺ µὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλον τρόπο
βιώνουν τὶς ἐπιπτώσεις ἐπάλληλων
οἰκονοµικῶν καὶ ἄλλων κρίσεων,
πρὸς κάθε πολίτη ποὺ παλεύει ἐνάν-
τια στὴν ἀσυδοσία καὶ τὶς χωρὶς
ὅρους ἐκµετάλλευση καὶ προσπο-
ρισµὸ κέρδους τῶν κεφαλαίων τοῦ
ἀπόλυτου τίποτε καὶ τῆς δηµιουρ-
γικῆς λογιστικῆς καὶ τῆς ἀπάτης, ποὺ
ὄχι µόνο δὲν συµβάλλουν στὴν ἀνά-
πτυξη, ἀλλὰ στέλνει στὸ περιθώριο
τῆς ζωῆς µεγάλες ὁµάδες πολιτῶν.
Παρὰ τὸ ναυάγιο τοῦ µοντέλου
"Οἰκονοµία - Καζίνο" ποὺ ἀκολούθη-
σε µὲ τὴν κατάρρευση τῶν Fannie
May & Lehman Brothers, ἡ διεθνὴς
κοινότητα φαίνεται ἀδύναµη νὰ ἐπι-
βάλει κανόνες στὴν δηµιουργία καὶ
ἀνάπτυξη παρόµοιων «ἐπενδυ-
τικῶν» πρωτοβουλιῶν, ποὺ ὄχι µό-
νο δὲν προσπορίζουν πλοῦτο στὴν
κοινωνία, ἀντίθετα περιορίζουν τὶς
πραγµατικὲς ἐπενδύσεις ποὺ ἀξιο-
λογοῦνται πλέον ὡς µὴ κερδοφόρες
καὶ ἀντιπαραγωγικές. Οἱ νέες τεχνο-
λογίες, ποὺ ὡς µέσα εἶναι χρήσιµες
γιὰ τὴν ἄµεση δηµοκρατία καὶ τὴ
συµµετοχὴ τῶν πολιτῶν στὰ κοινω-
νικοπολιτικὰ δρώµενα, στὰ χέρια
ἐπιτήδειων «οἰκονοµικῶν παραγόν-
των» µεταβάλλουν τὴν πραγµατικὴ
οἰκονοµία σὲ τυχερὸ παιχνίδι χρηµα-
τιστηριακῆς λογικῆς, χωρὶς οὐδεµία
ἀναφορὰ στοὺς πραγµατικοὺς οἰκο-
νοµικοὺς καὶ κοινωνικοὺς δεῖκτες.
Μία νέα γενιὰ ἀνθρώπων µεγαλώνει
ὄχι πλέον µὲ τὸ ἰδανικό τῆς ἀγάπης
πρὸς τὴν ἐργασία, καὶ τῆς ἐνσωµά-
τωσης  τῆς  καινοτοµίας  στὴν  πρα -
γµατικὴ οἰκονοµία, ἀλλὰ µὲ τὸ ἐνδια-
φέρον νὰ στρέφεται πρὸς τὸ εὔκολο
εὐκαιριακὸ κέρδος.

Οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς, τῆς ἐπι-
βίωσης, αὐτὲς ποὺ προξενοῦν οἱ
διαρκεῖς οἰκονοµικὲς κρίσεις τῶν
καιρῶν, δὲν µποροῦν νὰ µεταβλη-
θοῦν σὲ δοµικές, διαρκεῖς καὶ µόνι-
µες κρίσεις τῆς κοινωνίας µας, οὔτε
νὰ παρασύρουν τοὺς λαοὺς σὲ ἀπε-
γνωσµένα διαβήµατα. Ὁλοένα καὶ
πιὸ συχνὰ θρηνοῦµε νέα θύµατα
ἀτυχηµάτων οἰκονοµικῶν µετα-
ναστῶν καὶ προσφύγων ποὺ στοιχί-
ζουν τόσες ζωὲς ἀθώων ἀνθρώπων,
ποὺ ἀναζητοῦν µία περιοχὴ γαλήνης
γιὰ αὐτοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ διακηρύσσουµε ὅτι
ἡ πλεονεξία τοῦ διεθνοῦς ἀνεξέλεγ-
κτου κεφαλαίου, δὲν µπορεῖ νὰ συν -
εχίζει νὰ διαταράσσει τὸν γεωπολι-
τικὸ χάρτη πλουτοπαραγωγικῶν πε-
ριοχῶν καὶ νὰ ἐξάπτει τὴν θρησκευ-
τικὴ ἀντιπαράθεση καὶ τὸν θρησκευ-
τικὸ φονταµενταλισµό. Τὸ πολιτικὸ
κενό, τὴν κοινωνικὴ δυσαρέσκεια
σπεύδουν νὰ καλύψουν κάθε λογῆς
κατὰ κύριο λόγο ἀκροδεξιοὶ ἀντιευ-
ρωπαϊκοὶ λαϊκισµοὶ καὶ τοπικοὶ ἐθνικι-
σµοί. 

Οἱ ἐπισηµάνσεις ἐν προκειµένῳ

στὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν τῶν Ὀρθο-
δόξων Προκαθηµένων τῶν Ἐκκλη-
σιῶν κατὰ τὴν σύναξή τους στὸ Φα-
νάρι, τὸ ἔτος 2014, θέτουν τὶς δια-
στάσεις τοῦ προβλήµατος:

«.....4. Ἡ παγκόσµιος οἰκονοµικὴ
κρίσις ἀποτελεῖ θεµελιώδη ἀπειλὴν
διὰ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν εἰρήνην
εἰς τοπικὸν καὶ παγκόσµιον ἐπίπε-
δον. Αἱ συνέπειαι αὐτῆς εἶναι ἐµφα-
νεῖς εἰς ἅπαντα τὰ στρώµατα τῆς κοι-
νωνίας, ἔνθα ἀπουσιάζουν ἀξίαι ὡς
ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, ἡ
ἀδελφικὴ ἀλληλεγγύη καὶ ἡ δικαιο-
σύνη. Τὰ αἴτια τῆς κρίσεως ταύτης
δὲν εἶναι ἀµιγῶς οἰκονοµικά. Εἶναι
καὶ πνευµατικῆς καὶ ἠθικῆς φύσεως.
Ἀντὶ τοῦ συσχηµατισµοῦ πρὸς τὰ
παγκόσµια εἴδωλα τῆς ἰσχύος, τῆς
πλεονεξίας καὶ τῆς φιληδονίας, ἐξαί-
ροµεν τὴν ἀποστολήν µας νὰ µετα-
µορφώσωµεν τὸν κόσµον, ἐφαρµό-
ζοντες τὰς ἀρχὰς τῆς δικαιοσύνης,
τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης...».

Μὲ ἐξαιρετικὸν ἐνδιαφέρον παρα-
κολουθοῦµε καὶ ἐµεῖς τὶς ἐργασίες
προετοιµασίας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν ποὺ πρόκειται νὰ συνέλ-
θει «...ὑπὸ τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρ-
χεῖο στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ
2016, ἐκτὸς ἀπροόπτου...» καὶ εἴµα-
στε ἕτοιµοι νὰ συµβάλουµε καθ’
οἱονδήποτε τρόπο στὴν ἄρτια προ-
ετοιµασία της. 

Μᾶς ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα ἡ κατά-
σταση στὴ Μέση Ἀνατολή, ἡ συστη-
µατικὴ καταστροφὴ ἱστορικῶν µνη-
µείων καὶ τῆς ἀρχαιολογικῶν τόπων
ὑπὸ τὴ συγκάλυψη τοῦ Ἰσλάµ. Πρό-
κειται γιὰ µείζονα ἀπώλεια, ἡ ὁποία
θὰ ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ τὶς τοπικὲς
κοινωνίες στὸ διηνεκές, τόσο λόγῳ
τῆς πολιτιστικῆς σηµασίας τῶν µνη-
µείων -ὡς πηγῆς πληροφοριῶν γιὰ
τὸ παρελθὸν καὶ ὡς συµβόλων τῆς
ταυτότητας καὶ τῆς ἱστορικῆς συνέ-
χειας τῶν κοινοτήτων- ὅσο καὶ λόγῳ
τῆς εὐρύτερης κοινωνικὸ - οἰκονο-
µικῆς ἀξίας τους. Ἡ πολιτιστικὴ κλη-
ρονοµιὰ δὲν εἶναι ἁπλὰ µία δευτε-
ρεύουσα ἀπώλεια τῶν πολεµικῶν
συγκρούσεων, γιατί ἀποτελεῖ βασικὸ
πόρο, ὁ ὁποῖος συµβάλλει στὴν ἐνί-
σχυση τῆς ζωτικῆς ἀντοχῆς τῶν κοι-
νοτήτων.

Ζητᾶµε νὰ σταµατήσει ἡ µετανά-
στευση καὶ προσφυγιὰ µεγάλων
τµηµάτων τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς
ἐγκαταλείποντας τὶς πατρογονικές
τους ἑστίες µὲ κατεύθυνση πρὸς τὸ
ἄγνωστο. Ἐκφράζουµε τὴν ἀλληλεγ-
γύη µας πρὸς κάθε πολίτη Χριστιανὸ
ἢ Μουσουλµάνο ποὺ διώκεται, φυ-
λακίζεται, ἐξορίζεται καὶ ὁδηγεῖται
στὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν κοινωνικὴ
ἀποµόνωση. Ἰδιαίτερα συµπαρα-
στεκόµαστε πρὸς τοὺς χριστιανοὺς
τῶν Κοινοτήτων µας τῶν δοκιµαζο-
µένων περιοχῶν τῆς Μέσης Ἀνα-
τολῆς καὶ τῆς Συρίας.

Τέλος, ἡ ∆ιακοινοβουλευτικὴ Συν -
έλευση Ὀρθοδοξίας (∆.Σ.Ο.), ἀποτί-
ει τὸν ὀφειλόµενο φόρο τιµῆς πρὸς
τὰ τραγικὰ θύµατα τῆς γενοκτονίας
τῶν Ἀρµενίων, τῶν Ποντίων καὶ
στοὺς χιλιάδες ἀθώους νεκρούς τοῦ
∆ευτέρου παγκοσµίου πολέµου».

Ἱ. Μητροπόλεις γρηγοροῦν καὶ προειδοποιοῦν τὸ ποίµνιον ἔναντι τῶν αἱρέσεων
«Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση» καὶ ψευδο-«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»

Μετὰ τὸ πρόσφατον ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Συνόδου διὰ τὸ προσ -
ηλυτιστικὸν σχέδιον τῆς αἱρέσεως
«Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση»
μὲ κωδικὸν ὄνομα «Ἰησοῦς Ναυῆ
8» κάποιες ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλε-
ων τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἐκινητο-
ποιήθησαν πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν
πιστῶν. Πρώτη ἡ Ἱ. Μ. Ἐδέσσης
ἐξέδωσε τὴν 11ην Ἰουλίου τὴν ἀκό-
λουθον ἀνακοίνωσιν:

«Τὶς τελευταῖες ἡµέρες στὶς πό-
λεις καὶ τὰ χωριὰ τῆς περιοχῆς µας
παρατηρεῖται µία ἔντονη προσηλυ-
τιστικὴ δράση µὲ τὴν ἐπωνυµία
«Κάθε Σπίτι» ἀπὸ τὴν νεοπροτε-
σταντικὴ ὀργάνωση «Ἑλληνικὴ
Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση», ἡ ὁποία
ἱδρύθηκε στὸ τέλος τοῦ 20 αἰώνα.
Προκειµένου νὰ προσελκύσει νέ-
ους ὀπαδούς, ἡ ὁµάδα αὐτὴ διανέ-
µει δωρεὰν τὴν Καινὴ ∆ιαθήκη σὲ
ὅλα τὰ σπίτια. Παράλληλα βέβαια
διανέµει καὶ δικά της φυλλάδια,
προκειµένου νὰ καθοδηγήσει πρὸς
αὐτὴν τοὺς ἀποδέκτες τοῦ δώρου.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐκδώσει δελτίο
τύπου γιὰ τὴν δράση αὐτή, σύµφω-
να µὲ τὸ ὁποῖο ἡ νεοπροτεσταντικὴ
ὀργάνωση «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστο-
λικὴ Ἕνωση» ἔχει προγραµµατίσει
εὐρείας κλίµακας προσηλυτιστικὴ
∆ραστηριότητα κατὰ τὸ χρονικὸ
διάστηµα 8-16 Ἰουλίου 2015 στοὺς
Νοµοὺς Κιλκίς, Πέλλας καὶ Ἠµα-
θίας. Αὐτὴ ἡ κίνηση, µὲ πρόσχηµα
τὴν προσφορὰ τῆς Καινῆς ∆ιαθή-
κης, διανέµει ποικίλο ὑλικὸ προτε-
σταντικοῦ χαρακτήρα ἀσυµβίβαστο
πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη.

Αὐτὴ ἡ ὀργάνωση: α) Ἂν καὶ θέ-
λει νὰ ἐµφανίζεται φιλικὴ πρὸς τὴν
Ὀρθοδοξία, θεωρεῖ τὴν Πίστη µας
ὡς «πνευµατικὰ δεσµὰ αἰώνων»,
ὅπως ἔχει δηλώσει. Ὑποστηρίζει
ἐπίσης, ὅτι στὴν πατρίδα µας ἐπι-
κρατεῖ «πνευµατικὸ σκοτάδι καὶ
ἀπιστία». β) Ἂν καὶ ἐµφανίζει τὸ
Σύµβολο τῆς Πίστεως στὰ φυλλά-
διά της, δὲν δέχεται καµία Οἰκουµε-
νικὴ Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας µετὰ τὴν ∆΄ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδο. γ) Ἂν καὶ διατείνεται ὅτι
δὲν ἔχει σχέση µὲ αἱρέσεις, ἀπορρί-
πτει τὴν τιµὴ τῶν ἁγίων εἰκόνων
χρησιµοποιώντας ἰουδαϊκὰ καὶ
µουσουλµανικὰ ἐπιχειρήµατα.
Αὐτὸ κάνουν ὅλα τὰ προτεσταντικὰ
µορφώµατα καὶ οἱ Μάρτυρες τοῦ

Ἰεχωβᾶ. δ) Ἂν καὶ ὑποστηρίζει ὅτι
τιµᾶ τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, οἱ
ὀπαδοί της δὲν κάνουν τὸ σηµεῖο
τοῦ Σταυροῦ. Τὸ σηµεῖο τοῦ Σταυ-
ροῦ θεωρεῖται ἀπὸ αὐτοὺς κίνηση
«ἐπουσιώδης» καὶ «ἥσσονος ση-
µασίας». ε) Ἂν καὶ ἐκφράζει «σε-
βασµὸ καὶ ἀγάπη στὸν Ὀρθόδοξο
κλῆρο καὶ τὸν λαό», ἀπορρίπτει
ἀπόλυτα τὸ µυστήριο τῆς ἱερωσύ-
νης καθὼς καὶ ὅλα τὰ µυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας.

Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολις Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ
Ἀλµωπίας συνιστᾶ σὲ ὅλους τούς
πιστοὺς νὰ βρίσκονται σὲ ἐγρήγορ-
ση. Ὅλα ὅσα µᾶς ἐµφανίζουν ὡς
καινούρια τέτοιου εἴδους προσηλυ-
τιστικὲς προσπάθειες, τὰ γνωρίζου-
µε ἤδη σὲ ὅλο τὸ βάθος καὶ τὶς δια-
στάσεις τους. ∆ὲν ἔχουµε ἀνάγκη
τὶς προκρούστιες καὶ παραπλανη-
τικὲς ἑρµηνεῖες τους. Εἶναι γεµάτη ἡ
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας µας ἀπὸ
παρόµοιες πλάνες, οἱ ὁποῖες ἀπέ-
τυχαν εὐτυχῶς νὰ διαστρέψουν τὴν
ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου.

Τὶς Καινὲς ∆ιαθῆκες (σὲ µετά-
φραση) ποὺ διακινοῦν, µποροῦµε
νὰ τὶς κρατήσουµε καὶ νὰ τὶς µελε-
τήσουµε. Καλὸ θὰ µᾶς κάνει. Εἶναι
ἄλλωστε ἐγκεκριµένες ἀπὸ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.  Ἄς ἀποφύ-
γουµε ὅµως τὴν παγίδα τῆς αἱρέσε-
ως ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὴν
τὴν ὑστερόβουλη καὶ προσχεδια-
σµένη δωρεά.

Ἂς µὴ ξεχνᾶµε ποτέ, ἰδιαίτερα σὲ
ἐποχὲς γενικευµένης κρίσης, ὅπως
ἡ σηµερινή, τὰ λόγια του Κυρίου:
«Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδο-
προφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς
ὑµᾶς ἐν ἐνδύµασι προβάτων, ἔσω-
θεν δὲ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.» (Μθ.
7,15) ∆ηλαδή: «Φυλαχτεῖτε ἀπὸ
τοὺς ψευδοπροφῆτες, ποὺ σᾶς
ἔρχονται ντυµένοι σὰν πρόβατα,
ἀπὸ µέσα τους ὅµως εἶναι λύκοι
ἁρπακτικοί».

Λακωνικωτέρα ὑπῆρξε ἡ ἀνα-
κοίνωσις τῆς Ἱ. Μ. Βεροίας τῆς
14ης Ἰουλίου 2015:

«Τὶς τελευταῖες ἡµέρες παρατη-
ρήθηκε τὸ φαινόµενο τῆς διανοµῆς
Καινῆς ∆ιαθήκης κατ’ οἶκον ἀπὸ τὴν
ἄγνωστη µέχρι τώρα στὴν περιοχὴ
µας «Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ
Ἕνωση». Σύµφωνα µὲ τὶς ὑποδεί-
ξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἡ παραπά-
νω Ἕνωση ἀποτελεῖ «νεοπροτε-

σταντικὴ ὀργάνωση». Ἐντούτοις τὸ
βιβλίο τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης ποὺ
µοιράζεται τυγχάνει ἐγκεκριµένη
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἔκδοση. Συν -
επῶς, ὅποιοι εὐσεβεῖς χριστιανοὶ
ἔχουν λάβει τὸ πακέτο «Κάθε σπί-
τι» τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραποστολικῆς
Ἕνωσης µποροῦν νὰ κρατήσουν
τὴν Καινὴ ∆ιαθήκη, ἀλλὰ νὰ µὴ
ἀσχοληθοῦν µὲ τὰ φυλλάδια ποὺ τὴ
συνοδεύουν, διότι προωθοῦν προ-
τεσταντικοῦ χαρακτήρα ὑλικὸ
ἀσυµβίβαστο µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πί-
στη, καὶ ἀσφαλῶς νὰ µὴ ἔρθουν σὲ
ἐπικοινωνία µὲ τὴν ὀργάνωση, διό-
τι σ’ αὐτὸ τὸν προφανῆ σκοπὸ ἀπο-
βλέπει καὶ ἡ ἐν λόγῳ κίνηση».

Στενοχωρούμεθα, ὡστόσο, διότι
καὶ οἱ δύο Ἱ. Μητροπόλεις ἀβασα-
νίστως προέτειναν εἰς τοὺς πι-
στοὺς νὰ δεχθοῦν τὶς Καινὲς
Διαθῆκες. Καλὸν θὰ ἦτο νὰ ζητή-
σουν ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς ἀνθρώ-
πους νὰ ἐλέγξουν ἂν ὄντως ὅλες οἱ
Κ.Δ. φέρουν ἔγκρισιν τῆς Ἱ. Συνό-
δου, ἀλλὰ ἀκόμη καλύτερα νὰ μὴ
τὶς δεχθοῦν καθόλου. Αὐτὸ τὸ ὑπο-
στηρίζομεν, διότι πιθανῶς κάποιες
νὰ μὴ ἔχουν ἔγκρισιν, ἢ ἀκόμη καὶ
ἂν φέρουν ἔγκρισιν ἴσως ἐσωτε-
ρικῶς νὰ ἔχουν κάπου μίαν ἀλλοί-
ωσιν. Ἐπιπροσθέτως εἰς περίπτω-
σιν κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν ἔχουν
ἀλλοίωσιν, ἀποτελοῦν ἀφορμὴν
διὰ νὰ ἔλθουν εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ
τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι προσπα-
θοῦν νὰ τοὺς κάνουν κήρυγμα καὶ
πιθανῶς νὰ τοὺς παρασύρουν. Τέ-
λος δίδεται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ὅλοι
εἴμεθα χριστιανοὶ καὶ στηριζόμεθα
εἰς τὴν Κ.Δ., κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει
καθὼς οὔτε χριστιανοὶ μποροῦν νὰ
ὀνομάζωνται αὐτοὶ ποὺ ἀπορρί-
πτουν τὴν θεότητα τοῦ Κυρίου,
ἀλλὰ οὔτε κατανοοῦν τὴν Ἁγ.
Γραφὴν μὲ ὀρθὸν τρόπον.

Ἐπίσης δυσάρεστος ἦταν ἡ πλη-
ροφορία ὅτι ἡ Ἱ. Μ. Κιλκισίου θὰ
ἐνημερώση μόνον ὅσους θὰ ἐκκλη-
σιασθοῦν τὴν Κυριακήν. Ὅπως
ἀνεγνώσαμεν εἰς τὸ aktines.blog-
spot.gr τῆς 14ης Ἰουλίου 2015:

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πολυανῆς
καὶ Κιλκισίου πληροφορηθήκαµε
τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ
γραµµές, (12:10΄ µεσάνυχτα), ὅτι
τὸ µόνο ποὺ θὰ κάνει εἶναι ὅτι, θὰ
ἐνηµερώσει τὸ ποίµνιό της τὸ πρωὶ

µετὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Ὡς πρὸς
τοὺς ἐργαζόµενους, ἀσθενεῖς καὶ
«χλιαρούς», ἐλπίζω νὰ τοὺς φωτί-
σει ὁ Θεὸς νὰ κάνουν µία προσπά-
θεια ἐνηµέρωσης καὶ γι᾽ αὐτούς».

Μεγάλο ἀγκάθι παραμένουν οἱ
ψευδὸ-«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»,
οἱ ὁποῖοι προσφάτως προέβησαν
καὶ εἰς νέαν προσηλυτιστικὴν ἐνέρ-
γειαν καλοῦντες ὅλον τὸν κόσμον
εἰς δῆθεν συνέλευσιν. Εὐτυχῶς τὸ
ἀντιαιρετικὸν γραφεῖον τῆς Ἱ. Μ.
Δημητριάδος ἀντέδρασε ἄμεσα.
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Μαγνησία» τῆς 15ης Ἰουλίου
2015:

«Παραπλανοῦν οἱ «Μάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἀναφέρει τὸ Τµῆµα
Αἱρέσεων καὶ Ἀντιαιρετικῆς δρά-
σης τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης ∆ηµη-
τριάδος, µὲ ἀφορµὴν πρόσφατον
δηµοσίευµα «Μαρτύρων», πού κα-
λοῦν εἰς συνέλευσινQ «Οἱ «Μάρ-
τυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» µὲ ἀνακοίνωσή
τους στὸν τοπικὸ τύπο καὶ ἔντυπες
προσκλήσεις ποὺ µοιράζουν κα-
λοῦν ὅλους τούς κατοίκους τῆς Μα-
γνησίας καὶ τῆς Βόρειας Εὔβοιας
νὰ παρευρεθοῦν στὴν ἐτήσια περι-
φερειακὴ συνέλευσή τους» ποὺ θὰ
γίνει στὴ Θεσσαλονίκη µὲ θέµα
«Νὰ µιµεῖστε τὸν Ἰησοῦ». Ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολις ∆ηµητριάδος µὲ αὐτὴ
τὴν ἀνακοίνωσή της ἀπευθύνεται
σὲ κάθε χριστιανὸ καὶ σὲ κάθε κα-
λοπροαίρετο ἄνθρωπο καὶ ἐφιστᾶ
τὴν προσοχή τους, ὥστε νὰ µὴ
ἐξαπατηθοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὸ παρα-
πλανητικὸ δηµοσίευµα. Καλεῖ
ὅλους νὰ περιφρονήσουν τὴν πρόσ -
κληση, γιατί εἶναι µία παγίδα, ποὺ
ἔχει σκοπὸ τὴν ἐξαπάτηση καὶ τὴν
παγίδευσή τους στὴν ὀργάνωση
τῶν «µαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Οἱ
«Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι µία
σύγχρονη θρησκεία, ἡ ὁποία ἔχει
τὶς ρίζες στὴν Ἀµερικανικὴ Φυλλα-
δικὴ Ἑταιρεία «Σκοπιά» , ποὺ ἔχει
ἕδρα τὸ Μπρούκλιν τῆς Νέας Ὑόρ-
κης. Ἡ Θρησκεία αὐτὴ δὲν ἔχει κα-
µία σχέση µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἀρνεῖται τὴ Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τὸν ὀνοµάζει «κατώτερο Γιὸ
τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἀρνεῖται ὅλη τὴ διδα-
σκαλία Του. Ἀρνεῖται καὶ πολεµᾶ
τὴν Ἐκκλησία ποὺ ἵδρυσε, δηλ, τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔχει ἀλλάξει
τὸ εὐαγγέλιο καὶ τὸ παρερµη-
νεύει», ἀναφέρεται χαρακτηριστι-
κά».

Ἄγνωστοι ἔσχισαν 
τὴν Ἑλληνικὴν σηµαίαν, 

ἀλλὰ ἄφησαν ἄθικτον τὴν Βυζαντινήν
Μυστήριον καλύπτει τὰ κίνητρα

τῶν ἀγνώστων δραστῶν εἰς τὴν
Λάρισαν, οἱ ὁποῖοι ἐσεβάσθησαν
τὴν Βυζαντινὴν σημαίαν, ὄχι ὅμως
καὶ τὴν Ἑλληνικήν. Βεβαίως, χαιρό-
μεθα διότι τὸ Βυζαντινὸν σύμβο-
λον παρέμεινε ὄρθιον καὶ ἀνέγγι-
χτον, ὡστόσο καὶ ἡ Ἑλληνικὴ ση-
μαία δὲν ὑπολείπεται τιμῆς, καθὼς
μάλιστα φέρει τὸν Τίμιον Σταυρόν.
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Ἐλευθερία Λάρισας» τῆς 15ης
Ἰουλίου 2015:

«Τὶς ἑλληνικὲς σηµαῖες ποὺ βρί-
σκονταν στὴν εἴσοδο τοῦ ἱεροῦ µη-
τροπολιτικοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
Λάρισας, κατέβασαν ἀπὸ τοὺς
ἱστούς τους καὶ στὴ συνέχεια ἔσκι-
σαν, ἄγνωστοι δράστες! Οἱ ἄγνω-
στοι εἶχαν τέτοιο µένος, ποὺ κατά-
φεραν νὰ εἰσέλθουν καὶ στὸ καµ-
παναριὸ τοῦ µητροπολιτικοῦ ναοῦ

καὶ νὰ φτάσουν στὴν κορυφή, ἀπὸ
τὴν ἐσωτερικὴ σκάλα καὶ νὰ πά-
ρουν καὶ ἐκείνη τὴν ἑλληνικὴ ση-
µαία. Ἀξιοσηµείωτο εἶναι, ὅτι οἱ
δράστες δὲν πείραξαν τὶς δύο βυ-
ζαντινὲς σηµαῖες µὲ τὸν δικέφαλο
ἀετό, ποὺ βρίσκονταν στοὺς ἱστοὺς
δίπλα ἀπὸ τὶς ἑλληνικέςQ Οἱ ὑπεύ-
θυνοι τοῦ ναοῦ, δὲν µποροῦν νὰ
ἐξηγήσουν τὰ γεγονόταQ Ὅσο γιὰ
τὰ κίνητρα τῶν δραστῶν, δὲν µπο-
ρεῖ νὰ ἀγνοήσει κανείς, ὅτι τµήµατα
τῶν σηµαιῶν βρέθηκαν κοµµατια-
σµένα καὶ ἡ σκέψη πάει σὲ πολλά.
Σὲ σχέση καὶ µὲ τὸ ὅτι ἀπασχολεῖ
διεθνῶς τὴν ἐπικαιρότητα, ἡ µάχη
τῆς Ἑλλάδας στὴν Ε. Ε. καὶ τὰ διά-
φορα συναισθήµατα, ποὺ µπορεῖ
νὰ δηµιουργεῖ... Τὸ συµβὰν εἶναι τὸ
δεύτερο παρόµοιο ἐντὸς ὀλίγων
µηνῶν. Τὴν ἄνοιξη, ἄγνωστοι εἶχαν
κλέψει καὶ τοὺς ἱστοὺς τῶν ση-
µαιῶνQ».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ἀντιτάσσεται
εἰς τὴν κατάλυσιν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

Ἐνῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐπανέρχεται
τὸ ζήτημα, διὰ νὰ καταστῆ ἐργάσι-
μος ἡμέρα ἡ Κυριακή, ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος τῆς Βουλγαρικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν
διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ ἰδίου
προβλήματος. Ὅπως ἀνεγνώσαμεν
εἰς τὸ agioritikovima τῆς 17ης Ἰουλί-
ου 2015:

«"Τὰ τελευταῖα χρόνια ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο στὴ Βουλγαρία ἐργάζον-
ται τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς ἀργίες, στε-
ρώντας ἔτσι ἀπὸ τοὺς ἐργαζόµενους
τὸ δικαίωµα νὰ ξεκουραστοῦν ἀλλὰ
καὶ νὰ ἔχουν προσωπικὴ ζωή, ποὺ
εἶναι ὁ χρόνος γιὰ τὸν Θεὸ" καὶ συνε-

χίζει "πολλοὶ ἐργοδότες προσλαµβά-
νουν τοὺς ἐργαζοµένους τους σὲ
ἑβδοµαδιαία βάση καὶ γιὰ τὶς ἀργίες.
Πιστεύουµε ὅτι αὐτὴ ἡ τάση, πρὸς τὸ
συµφέρον τῶν ἐπιχειρήσεων, ὑπο-
νοµεύει τὴν σωµατικὴ καὶ ψυχικὴ
ὑγεία τῶν ἐργαζοµένων καὶ ἐµποδί-
ζει τὶς πλήρεις σχέσεις µὲ τὶς οἰκογέ-
νειές τους, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει ἀνα-
πόφευκτα καταστροφικὲς συνέπειες
τόσο γιὰ τὰ ἄτοµα ὅσο καὶ στὴν κοι-
νωνία στὸ σύνολό της· γιὰ τοὺς χρι-
στιανούς, ἡ Κυριακὴ εἶναι µία ἡµέρα
ἀνάπαυσης". Τέλος ἡ βουλγαρικὴ
ἐκκλησία καλεῖ τοὺς κρατικοὺς θε-
σµοὺς νὰ λάβουν τὰ ἀπαραίτητα µέ-
τρα...».

Νεώτερα σχετικὰ µὲ τοὺς ἀπαχθέντας
Μητροπολίτας εἰς Συρίαν

Πρό δύο ἐτῶν, τὴν 22αν Ἀπριλί-
ου 2013, ἀπήχθησαν ὁ Ὀρθόδοξος
Μητροπολίτης Χαλεπίου κ.
Παῦλος καὶ ὁ Συρορθόδοξος κ.
Ἰωάννης. Αἱ πληροφορίαι ἀναφέ-
ρουν ὅτι ἐδολοφονήθησαν ἀπὸ
τοὺς ἰσλαμιστάς, ἀλλὰ δὲν ἔχει
ἀνευρεθῆ κάποια ἐκ τῶν σορῶν
των. Αἱ νέαι ἐξελίξεις ἀφοροῦν εἰς
ὑπόπτους καὶ εἰς τὸ δολοφονικὸν
ὄργανον. Ὅπως κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὸν «Ἐλεύθερον Τύπον» τῆς
16ης Ἰουλίου 2015:

«Ἔχουν περάσει περισσότερα
ἀπὸ δύο χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπαγωγὴ
τοῦ Μητροπολίτη Χαλεπίου Παύ-
λου καὶ τοῦ Συρορθόδοξου Μητρο-
πολίτη Ἰωάννη, στὴ Συρία, καὶ τὰ
στοιχεῖα ποὺ διαθέτουν οἱ τουρ-
κικὲς ἀρχὲς δείχνουν πὼς ἴσως νὰ
δολοφονήθηκαν ἀπὸ Τσετσένους
τροµοκράτες. Ὁ Μαγκοµὲτ Ἀµντου-
ραχµάνοβ καὶ ὁ Ἀχµὰτ Ραµαζάνοφ
ἔχουν συλληφθεῖ πέρυσι ἀπὸ τὶς
τουρκικὲς ἀρχὲς καὶ καταδικάστη-
καν γιὰ τροµοκρατικὴ δράση στὴ
Συρία ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος τοῦ
Ἄσαντ. Στὴν ἐτυµηγορία τοῦ δικα-
στηρίου γίνεται ἀναφορὰ στὴ δρά-
ση τους ἀνάµεσα σὲ πολλὲς τροµο-
κρατικὲς ἐνέργειες καὶ γίνεται ἀνα-

φορὰ πὼς «τὰ ροῦχα καὶ τὸ µαχαί-
ρι ποὺ βρέθηκαν στὸ σπίτι τους
εἶναι ἴδια µὲ αὐτὰ ποὺ ἐµφανίζονται
σὲ βίντεο σφαγῆς τοῦ ὁδηγοῦ
τους». Ἡ τουρκικὴ ἐφηµερίδα
«Hurriyet» ἔχει ὅµως τίτλο «τὸ µα-
χαίρι τῆς δολοφονίας τῶν µητρο-
πολιτῶν βρέθηκε στὴν Κωνσταντι-
νούπολη» καὶ ἀναφέρει πὼς τὰ
στοιχεῖα ποὺ ἔχουν συλλέξει οἱ
τουρκικὲς ἀρχὲς δείχνουν πὼς οἱ
δύο Τσετσένοι ἐνδεχοµένως νὰ
ἦταν οἱ δράστες τῆς ἐξαφάνισης
τῶν Μητροπολιτῶν. Πάντως, ἡ
τουρκικὴ ἐφηµερίδα ἀναφέρει πὼς
ἐνῶ οἱ δύο ἄνδρες ἔχουν καταδικα-
στεῖ γιὰ τροµοκρατικὴ δράση ἐντός
τῆς Συρίας καταδικάστηκαν µόλις
σὲ 7,5 χρόνια κάθειρξης καὶ πιθα-
νότατα θὰ ἀποφυλακιστοῦν σὲ δύο
χρόνια. Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν
τῆς Ἑλλάδος τὸν Ἀπρίλιο εἶχε καλέ-
σει ὅλες τὶς πλευρὲς νὰ καταβά-
λουν προσπάθεια γιὰ τὸν τερµα-
τισµὸ τῆς βίας στὴ Συρία καὶ εἶχε
τονίσει ὅτι στηρίζει µὲ ὅλες τὶς δυ-
νάµεις της τὶς διεθνεῖς προσπάθει-
ες γιὰ τὸν ἐντοπισµό τους. Οἱ ἱερω-
µένοι ἀπήχθησαν στὶς 22 Ἀπριλίου
τοῦ 2013 σὲ µία περιοχὴ ποὺ ἐλεγ-
χόταν ἀπὸ παραστρατιωτικὴ ὁµά-
δα µὲ τὴν ἐπωνυµία Al-Khalifa».

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν
τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ
Πατριαρχείου Κων/πόλεως τῆς 9ης
Ἰουλίου 2015: 

«Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος συνέχι-
σε τὰς ἐργασίας αὐτῆς κατὰ τὰς ἡµέ-
ρας Τετάρτην, 8ην τ.µ., ἐν Χάλκῃ, καὶ
Πέµπτην, 9ην τ.µ., ἐν Φαναρίῳ, ὑπὸ
τὴν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότη-
τος. Κατ  ̓αὐτάς, ἐξητάσθησαν ἅπαν-

τα τὰ ἐν τῇ ἡµερησίᾳ διατάξει ἀναγε-
γραµµένα θέµατα, ἐφ᾽ ὧν καὶ ἐλή-
φθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφά-
σεις, ἐν κατακλεῖδι δὲ τῶν συνοδικῶν
ἐργασιῶν, προτάσει τῆς Α.Θ.Πανα-
γιότητος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Μελόης κ. Φιλόθεος προήχθη
εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην, ἅτε
τῆς Ἐπισκοπῆς Μελόης ἀνυψωθεί-
σης εἰς Μητρόπολιν τοῦ Θρόνου ἐν
τῷ προσώπῳ αὐτοῦ».  

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκ. Μελόης 
προήθχη εἰς Μητροπολίτην

Ὁ συνετὸς καὶ πνευματικὸς
Ἱεράρχης ἑώρτασε μὲ ἀπόλυτον
κατάνυξιν τὴν μνήμην τοῦ Ὁσίου
Παϊσίου μὲ τὸν ὁποῖον συνεδέετο.
Τὸ μήνυμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου
εἶναι ὅτι δὲν εἶναι οἱ ἅγιοι ποὺ χρει-
άζονται Πανεπιστήμιον ἀλλὰ τὰ
Πανεπιστήμια, καὶ ἰδιαιτέρως αἱ
Θεολογικαὶ μας Σχολαί, χρήζουν
τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Ἱ.
Μονῶν. Ὅπως ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ.
Ἄρτης τῆς 13ης Ἰουλίου 2015:

«Πλῆθος πιστοῦ λαοῦ βρέθηκε
τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευµα στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Θεοτοκίου, ὅπου ὁ Μη-
τροπολίτης Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος χο-
ροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ
µνήµῃ τοῦ Ὁσίου Παισίου τοῦ Ἁγιο-
ρείτου.

Ὁ Ἑσπερινὸς τελέσθηκε στὸ νέο
παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς, ποὺ ἀνη-
γέρθη σὲ πολὺ σύντοµο χρόνο
πρὸς τιµὴ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καὶ
κοσµεῖ πλέον τὸν περιβάλλοντα
χῶρο τοῦ Μοναστηριοῦ. Ὁ Σεβα-
σµιώτατος τὴν Κυριακὴ τέλεσε τὰ
ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ καὶ γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ πρὶν τὸν Ἑσπερινὸ µετέφερε
καὶ ἐναπόθεσε ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τρα-

πέζης Ἱερὰ Λείψανα Ἁγίων, τὰ
ὁποῖα κατὰ τὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαι-
νίων θὰ τοποθετηθοῦν εἰς τὸ
«φυτὸν» αὐτῆς.

Ὁ Σεβασµιώτατος ἰδιαίτερα συγ-
κινηµένος εὐχαρίστησε τὸν Πανά-
γαθο Θεὸ ποὺ ἀξίωσε τὴν τοπική
µας Ἐκκλησία σὲ τόσο γρήγορο
διάστηµα νὰ κατασκευάσει τὸ
ὄµορφο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου, τὸ
ὁποῖο θὰ ἀποτελεῖ πλέον τόπο
προσευχῆς, παρακλήσεως καὶ
ἐπικλήσεως τῆς βοήθειας τοῦ Ἁγί-
ου Γέροντος. Κατέθεσε τὴν προσ -
ωπική του µαρτυρία ἀπὸ τὴν
ἐπαφὴ καὶ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε µὲ
τὸν γέροντα Παΐσιο στὸ Κελὶ τῆς
Παναγούδας, ὅπου δὲ σταµα-
τοῦσε ὅλη τὴ νύχτα νὰ προσεύχε-
ται γιὰ ὅλο τὸν κόσµο καὶ ἰδιαίτερα
γιὰ τοὺς νέους. Χαρακτήρισε δὲ τὰ
Μοναστήρια καὶ τὶς Σκῆτες ὡς τὰ
µεγάλα Πανεπιστήµια, ὅπου χιλιά-
δες µοναχοὶ καὶ µοναχὲς ἀσκοῦν -
ται στὴν προσ ευχὴ καὶ τὴ ∆οξολο-
γία στὸ Θεό. Σ᾽ αὐτὰ τὰ Πανεπι-
στήµια καλούµαστε κι ἐµεῖς νὰ µα-
θητεύσουµε µὲ πνεῦµα ἀγάπης
καὶ Πίστης στὸ Θεὸ, γιὰ νὰ µπορέ-
σουµε νὰ ξεπεράσουµε τὰ πολλὰ
προβλήµατα, ποὺ µᾶς ταλανί-
ζουν».

Σεβ. Μητρ. Ἄρτης: Αἱ Ἱ. Μοναὶ 
καὶ αἱ Σκῆται εἶναι τὰ ἀληθινὰ Πανεπιστήµια

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Κεντρικὴ Ὑπη-
ρεσία Οἰκονομικῶν μὲ ἀνακοίνωσίν
της τὴν 15ην Ἰουλίου 2015 ἀπαντᾶ
εἰς τὴν ἀκαδημαϊκὸν Ἑλένην Γλύ-
κατζη-Ἀρβελὲρ  διὰ τὰ ὅσα ἐσφαλ-
μένως ὑπεστήριξε διὰ τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴν περιουσίαν:

«Στὴν ἱστοσελίδα maga.gr δηµο-
σιεύθηκε στὶς 18.10.2012 συνέν-
τευξη τῆς κ. Ἑλένης Γλύκατζη -
Ἀρβελέρ, ἡ ὁποία πρόσφατα πε-
ριῆλθε σὲ γνώση µας µέσω παρα-
ποµπῆς ποὺ γίνεται σὲ αὐτὴ στὴν
ἱστοσελίδα capital.gr τῆς 3.4.2015.
Στὴ συνέντευξη αὐτὴ ἡ κ. Ἀρβελὲρ
ἰσχυρίζεται, ὅτι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία
ἔχει τὸ 1/3 τῆς Ἑλλάδας σὰν περι-
ουσία, ὅτι τάχα δὲν πληρώνει
ὅλους τούς φόρους καὶ ὅτι ὁ µακα-
ριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος τῆς εἶπε ὅτι δὲ θὰ γίνει ποτὲ τὸ
Κτηµατολόγιο, γιὰ νὰ µὴ ἀποκαλυ-
φθεῖ ὅτι τὰ "χαρτῶα δικαιώµατα",
δηλαδὴ τὰ ἰδιοκτησιακὰ δικαιώµατα
τῆς Ἐκκλησίας δὲν προκύπτουν
ἀπὸ ἔγγραφα.

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω ἐπιθυµοῦµε
νὰ ἀναφέρουµε τὰ ἀκόλουθα:

1. Προφανῶς ἡ κ. Ἀρβελὲρ ἔχει
ὑπόψη της τὴν περιουσιακὴ κατά-
σταση τῆς Ἐκκλησίας πρὶν τὸ
1835. Ἀπὸ τότε µέχρι σήµερα ἡ
Ἐκκλησία ἔχει δώσει τὸ 96% τῆς
περιουσίας της, ὅπως κάλλιστα
µπορεῖ νὰ διαπιστώσει ἀπὸ τὰ Γε-
νικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ ἂν
διαβάσει τὸ βιβλίο τοῦ Μακ. Ἀρχιε-
πισκόπου κ. Ἱερωνύµου ῾῾Ἐκκλη-

σιαστικὴ Περιουσία καὶ Μισθοδο-
σία τοῦ κλήρου᾽᾽. Καὶ ἀπὸ τὸ ὑπό-
λοιπο 4% πού ἀπέµεινε τὰ 3/4 εἶναι
δάση ἢ δεσµευµένες ἐκτάσεις.
Γι’αὐτὸ ἡ ἀξιοποιήσιµη ἐκκλησια-
στικὴ περιουσία σήµερα εἶναι ἐλά-
χιστη καὶ δὲν ἐπαρκεῖ δυστυχῶς
γιὰ τὴν µισθοδοσία τῶν ἱερέων. Ἄν
θέλει ἡ κ. Ἀρβελέρ, ἂς ἔλθει νὰ τῆς
δείξουµε τὰ στοιχεῖα.

2. Ἡ ἄποψη, καὶ µάλιστα ἀπὸ µία
Ἀκαδηµαϊκό, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν
πληρώνει φόρους, δὲν δείχνει µό-
νον ἄγνοια τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ
ὑποκρύπτει καὶ συκοφαντία. Ἂς
ἐρωτήσει ἡ κ. Ἀρβελὲρ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Οἰκονοµικῶν ἢ ἂς ἔλθει σὲ
µᾶς, γιὰ νὰ πληροφορηθεῖ πόσους
φόρους πληρώνει ἡ Ἐκκλησία.

3. Εἶναι λυπηρὸ ὅτι ἡ κ. Ἀρβελὲρ
λέγει µετὰ τὸ θάνατο τοῦ Μακαρι-
στοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδού-
λου, ὅτι τῆς εἶπε κάποια πράγµατα,
διότι τώρα ἐκεῖνος δὲν µπορεῖ νὰ
ἀπαντήσει ἂν εἶναι ἀλήθεια ἢ ὄχι
αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζεται ἡ κ.
Ἀρβελὲρ ὅτι τῆς εἶπε.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντως ἀκριβῶς
ἀντίθετη, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁποία –
γιὰ ἀγνώστους λόγους -προπαγαν-
δίζει ἡ κ. Ἀρβελέρ. Ἡ Ἐκκλησία θέ-
λει διακαῶς νὰ γίνει τὸ Κτηµατολό-
γιο, προκειµένου νὰ πάψει ἐπιτέ-
λους τὸ παραµύθι τῆς τεράστιας
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ νὰ
ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ περιουσία ποὺ
ἔχει ἡ Ἐκκλησία ἔχει πλήρεις τίτ-
λους ἰδιοκτησίας».

ΕΚΥΟ: Ἀναλήθειαι τῆς κ. Ἀρβελέρ


