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Διατί τό Βυζάντιον παρεμπόδιζε τήν ἐκλογήν Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου Ρώμης;

ΣΧΕ∆ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

Ἐκλογή Ἱεραρχίας
τῆς Ἰταλίας καί Ἐπισκόπου
Ρώµης, δηλαδή Ὀρθοδόξου

Πάπα Ρώµης
Τί πραγµατικά εἶναι ὁ Παπισµός

Ἐρχόµεθα τώρα εἰς τό ξύπνηµα
τοῦ κοιµισµένου χριστιανισµοῦ τῆς
Ἰταλίας. Ὅλοι µας γνωρίζουµε ὅτι ὁ
Παπισµός δέν ἀποτελεῖ Ἐκκλησία,
ἀλλά εἶναι ἕνας αἱρετικός χριστιανι-
σµός πού ἔχει ἐνδυθεῖ καί τό κοσµι-
κό σχῆµα, ὑποκύπτοντας στόν τρίτο
πειρασµό, τόν ὁποῖο ἠρνήθη ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος. «Πάλιν παραλαµβάνει
αὐτὸν ὁ ∆ιάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν
λίαν͵ καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς
βασιλείας τοῦ κόσµου καὶ τὴν
δόξαν αὐτῶν͵ 4.9 καὶ λέγει αὐτῷ͵
Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν
προσκυνήσῃς µοι. 4.10 τότε λέγει
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς͵ Ὕπαγε͵ ὀπίσω
µου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ͵ Κύ-
ριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις
καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις» (Ματθ.
δ΄ 8-10).

Ἔτσι γιά παράδειγµα, ὁ Πάπας
Νικόλαος ὁ Α´ (858-867 µ.Χ.) ἐκι-
νεῖτο σάν Κύριος ὅλου τοῦ κόσµου:
«Regibus ac tyrannis imperavit ei-
squc ac si dominus orbis terrarum
auctoritate praefuit». ∆ηλαδή σέ
ἐλευθέρα µετάφρασι, ἐγώ εἶµαι
ἀρχὴ τῶν βασιλιάδων καί τῶν

εὐγενῶν τῆς γῆς σάν νά εἶναι ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος Κυβερνήτης.

Εἶναι γνωστόν ὅτι πολλές θρη-
σκεῖες ἀνταλλάσσουν µανδύα µέ
τήν πολιτική ἐξουσία: «Ἄν θεωρή-

σουµε τήν θρησκεία καί τήν πολιτική
δύο θεµελιωδῶς διαφορετικά πρά-
γµατα, αὐτά δέν πρέπει νά ἔχουν
καµιά σχέσι µεταξύ τους. Στήν
πραγµατικότητητα ὅµως ἀνταλλάσ-

σουν µανδύα καί ἡ µία µιλάει τή
γλῶσσα τῆς ἄλλης καί δηµιουργεῖται
ἡ λεγοµένη «Πολιτική Θεολογία». Ἡ
πολιτική θεολογία ἔχει νά κάνη µέ τίς
εὐµετάβλητες σχέσεις πλοκῆς ἀνά-
µεσα στήν πολιτική κοινότητα καί τή
θρησκευτική τάξι. Ἡ «Πολιτική Θε-
ολογία» γεννιέται ὅταν ἡ θρησκεία
ἐρευνᾶ τίς θρησκετικές προεκτάσεις
τῆς Πολιτικῆς καί ἡ Πολιτική τίς πο-
λιτικές προεκτάσεις τῆς θεολογίας»
(Μάρκος Τερέντιος Βάρρων, Λα-
τῖνος λόγιος).

Στή βάσι αὐτῆς τῆς συλλογιστικῆς

Ὀφείλουν νὰ µεταβοῦν
οἱ προσκληθέντες Ἱεράρχαι

εἰς τὸ Φανάριον;
Συµφώνως πρός πληροφο-

ρίας τοῦ ἱστοτόπου romfea ὁ
Παν. Οἰκ. Πατριάρχης προσεκά-
λεσε τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας τῆς
Βορείου Ἑλλάδος, διὰ νὰ παρα-
στοῦν τὴν ἀρχὴν τῆς Ἰνδίκτου εἰς
τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον, µὲ τὴν δι-
καιολογίαν ὅτι ἀνήκουν εἰς τὴν δι-
καιοδοσίαν του. Μὲ τὴν µετάβα-
σίν τους ἐκεῖ θὰ πιστοποιήσουν
οἱ ἴδιοι ἄθελά τους ὅτι εἶναι ὀρθαὶ
αἱ ἀξιώσεις καὶ αἱ ἐνέργειαι τοῦ
Πατριάρχου, ἐνῷ τὴν ἰδίαν ὥραν
ὁ ρόλος τους ἐκεῖ θὰ εἶναι «διακο-
σµητικός», καθὼς δὲν συµµετέ-
χουν ποτὲ εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον τοῦ
Πατριαρχείου, οὔτε ἐρωτῶνται
διὰ τὰ Παπικὰ συλλείτουργα,
οὔτε πρόκειται νά συµµετάσχουν
εἰς καµίαν ἐπίσηµον ἀπόφασιν.
Παραλλήλως, θὰ ὑποχρεωθοῦν
νὰ ἀφαιρέσουν τὰ Ἐπισκοπικά
τους διακριτικὰ ἐνώπιον τοῦ Πα-
τριάρχου, τὸ ὁποῖον ἴσως ἀποβῆ
ἡ ἀρχὴ µιᾶς µονίµου καταστάσε-
ως, κατὰ τὰ πρότυπα διοικήσεως
τῶν Μητροπόλεων τοῦ Οἰκ. Θρό-
νου... Ἄλλωστε, πῶς θὰ µετα-
βοῦν ἂν δὲν λάβουν ἄδειαν ἀπὸ
τὴν οἰκείαν Ἐκκλησιαστικὴν
Ἀρχήν; Ἕκαστος Ἱεράρχης ὑπά-
γεται εἰς τὴν δικαιοδοσίαν τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὴν Σύνο-
δον τῆς ὁποίας συµµετέχει καὶ
συναποφασίζει καὶ ἐκλέγεται καὶ
κρίνεται ὑπ᾽ αὐτῆς. Εὐχόµεθὰ ἡ Ἱ.
Σύνοδος νὰ ἀποστείλη µίαν ἀντι-
προσωπίαν τριῶν, ὡς ἔπραξε
καὶ εἰς τὸ παρελθόν.

40/θήµερον Μνηµόσυνον
Τὴν Κυριακὴν 2 Αὐγούστου,

µετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν, θὰ τε-
λεσθῆ τὸ τεσσαρακονθήµερον
µνηµόσυνον τοῦ µακαριστοῦ ἐκλε-
κτοῦ συνεργάτου τοῦ Ο.Τ. Μιχαὴλ
Μιχαηλίδη, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανα-
σίου Πολυδρόσου Ἀθηνῶν.

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Τὴν 6ην Αὐγούστου ἑορτάζομεν τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν διὰ χειρὸς Φωτίου Κόντογλου.

Ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια τοῦ Παπισμοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΗΘΩΣ µιλᾶµε γιά τόν ἐγωισµό καί τήν ὑπερηφάνεια ἑνός
προσώπου καί δυσανασχετοῦµε, γιατί δέν µποροῦµε νά ἐπι-
κοινωνήσουµε µαζί του. Πρόκειται γιά ἄνθρωπο πού ὅλα τά

«γνωρίζει», ἀλλά καί ὅλα τά στηρίζει στόν ἑαυτόν του. Σέ κανένα δέν
ἀναγνωρίζει κάτι ἀνώτερο πού νά µή τό ἔχει ὁ ἴδιος. Εἶναι πάντα ἐπι-
κριτικός, ἀλλά καί ἀπαιτητικός ἀπό τούς ἄλλους νά τόν δέχονται καί
νά τόν ἐπαινοῦν. ∆υό ὑπερήφανοι δέν µποροῦν νά συνεργαστοῦν
οὔτε νά συνυπάρξουν, γιατί ὁ καθένας ἐπιµένει στή γνώµη του καί
ὅταν ἀκόµα εἶναι ὀφθαλµοφανῶς ἐσφαλµένη. Ἐπίσης ὁ ὑπερήφα-
νος εἶναι φιλόδοξος καί φθονερός. Θέλει µόνο αὐτός νά δοξάζεται καί
ὅλους τούς ἄλλους πού ἔχουν προσόντα, ἱκανότητες καί ἐπιτυχίες
τούς φθονεῖ. Καί αὐτό εἶναι τό µυστικό του µαρτύριο. ∆ιέπεται ἀκόµα
ἀπό τό πνεῦµα τῆς ἀνατροπῆς καί τοῦ νεωτερισµοῦ.

Ἡ ἑωσφορική ὑπερηφάνεια, ὅταν µπεῖ στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας,
νοθεύει τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί ὁδηγεῖ στήν αἵρεση. Αὐτό συν-
έβη πολλές φορές ἀνά τούς αἰῶνες. Τό πιό ὅµως χτυπητό παρά-
δειγµα ὑπῆρξε ὁ παπισµός, ὁ ὁποῖος ἔχει αἰχµαλωτίσει ἑκατοµµύρια
χριστιανῶν στό ἔρεβος τῆς αἵρεσης. Ὁ Πάπας ἔγινε ὁ µεγάλος αἱρε-
τικός, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά ἀποµακρύνεται ἀπό τό δρόµο τοῦ Θεοῦ,
γιατί συνεχῶς ἐπινοεῖ νέες αἱρέσεις, προκειµένου νά στηρίξει τίς πα-
λιές, πού στίς µέρες µας ἀµφισβητοῦνται καί ἀπό πολλούς παπι-
κούς.

Ὁ Φώτης Κόντογλου, πού ἀγαποῦσε τήν Ὀρθοδοξία καί πικραινό-
ταν ἀπό τή δράση τῶν αἱρετικῶν, ἔλεγε γιά τόν παπισµό ὅτι «ἔχει
ἑωσφορικήν ὑπερηφάνειαν, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται εἰς κάθε περίστα-
σιν. Ἀπό αὐτήν καί µόνην ἐάν κριθῇ, ἀποδεικνύεται ὅτι δέν ἔχει σχέ-
σιν µέ τόν Χριστιανισµόν, τοῦ ὁποίου τό θεµέλιον εἶναι ἡ ταπείνω-
σις: Πρωτεῖα, ἀλάθητα, καισαρισµοί, πλούτη ὑλικά, ἐµφανίσεις αὐτο-
κρατορικαί, ὅλα τά χαρακτηριστικά τοῦ παπισµοῦ εἶναι ἀνάποδα
ἀπό ὅσα δίδαξε καί ἔκαµεν ὁ Χριστός, πού εἶπε “εἴ τις θέλει πρῶτος
εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καί πάντων διάκονος”» (Μάρκ. θ΄ 35).
Καί διερωτᾶται: «Πῶς εἶναι δυνατόν νά παρουσιάζεται ἡ ἑωσφορική
ἀλαζονεία, ὡς ὁδηγός τῶν Χριστιανῶν; Τί ἄλλο χρειάζεται, διά νά
ἐξηγηθοῦν ὅλοι οἱ νεωτερισµοί καί αἱ ἀντιχριστιανικαί καινοτοµίαι,
εἰς τάς ὁποίας προέβη κατά καιρούς ὁ παπισµός; Ὁ ἅγιος Ἐφραίµ ὁ
Σύρος λέγει: “Ἡ ὑπερηφάνεια ἀναγκάζει ἐπινοεῖν καινοτοµίας, µή
ἀνεχόµενη τό ἀρχαῖον”» (Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καί τί εἶναι ὁ Παπι-
σµός, 1992, σελ. 9-10).

Παρόλα αὐτά ὅµως, τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί ἰδιαίτερα ὁ
Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος, µιλάει γιά τήν «ἐκκλη-
σία» τοῦ Πάπα, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ ἁγιώτατο καί πεφιληµένο ἀδελ-
φό του. ∆έν τόν θεωρεῖ αἱρετικό, γι᾿ αὐτό καί συναντᾶται συχνά καί
συµπροσεύχεται καί συνευφραίνεται. Τό θέµα εἶναι σοβαρότατο καί
προκαλεῖ ἀνησυχία στούς Ὀρθόδοξους, οἱ ὁποῖοι βλέπουν τόν
οἰκουµενισµό νά διαβρώνει συνειδήσεις καί σέ λίγο θά µιλᾶµε γιά
ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» καί κοινό ποτήριο, χωρίς νά ἔχουν ἐγκατα-
λειφθεῖ ἀπό τούς αἱρετικούς τά ἑωσφορικά τους δόγµατα.

Εἶναι καθῆκον τῶν χριστιανῶν νά διαφωνοῦν δηµοσίως µέ τούς
οἰκουµενιστές καί νά ὑπερασπίζονται τήν Ὀρθοδοξία. Ἀλίµονο ἄν
τούς ἀκολουθοῦµε λόγῳ κακῶς νοούµενου σεβασµοῦ πρός τό
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί τούς ἐν Ἑλλάδι ψοφοδεεῖς µητροπολί-
τες, οἱ ὁποῖοι «διαφωνοῦν συµφωνοῦντες», δηλαδή µεταξύ τους
διαφωνοῦν, ἀλλά δηµοσίως συµφωνοῦν µέ τόν µεγάλο ποιµένα καί
δεσπότη, τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη! Αὐτή τήν ἀξιοκατάκριτη τακτι-
κή θά µπορούσαµε νά τή χαρακτηρίσουµε µέ µιά παραβολική φρά-
ση: «Ἡ µεταµόρφωση τοῦ λιονταριοῦ σέ βάτραχο!».

Ὑπάρχουν ὅµως καί µητροπολίτες µέ παρρησία, πού λένε τά
πράγµατα µέ τό ὄνοµά τους καί σ᾿ αὐτούς πρέπει νά ἔχουµε ἐµπι-
στοσύνη. Ἔχουµε ἀκόµα καί τό παράδειγµα τῶν συγχρόνων γερόν-
των, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀντιοικουµενιστές καί ἀντιπαπικοί.

Χίλια χρόνια μετά τό 1054 μ.Χ., ἄς ἐκλέξωμεν Ἱεραρχίαν Ἰταλίας καί ἄς
ἀντικαταστήσωμεν τόν αἱρετικόν Πάπαν, μέ τόν Ὀρθόδοξον Πάπαν Ρώμης.
Μᾶς ἀναμένουν νά δώσωμεν μήνυμα Ὀρθοδόξου ἀφυπνίσεως καί Ρωμαί-
ϊκης αὐτοσυνειδησίας εἰς τήν Ἰταλίαν, Μεγάλην Ἑλλάδα καί Σικελίαν.

Ἀγαπητοί µου Χριστιανοί: Γιατί ἔγινε ἡ Μεταµόρφωση τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ;

Ἀπόψε ἤλθαµε νὰ κάνουµε τὴν ἱερὰ Παράκληση τό ἀπόγευµα τῆς ἑορτῆς
τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου µας, καλὸν εἶναι νὰ ἐµβαθύνουµε ἀκόµη
περισσότεροO

Ἡ Μεταµόρφωση τοῦ Κυρίου µας ἔγινε ὀλίγον πρὸ τοῦ Πάθους, «Πρὸ
τοῦ τιµίου Σου Πάθους» ἀκοῦµε στὸ τροπάριο ὅτι δὲ ἀπέφευγε νά διδάσκη
τούς µαθητάς καί νά τούς καθιστᾶ κοινωνούς κατὰ κάποιο τρόπο στὶς δυ-
σκολίες, στὰ βάσανα, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ περάσουν, ἀλλὰ τοὺς τὰ ἔλεγε καὶ
τοὺς ὑπεγράµµιζε ὅτι «ὅποιος θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν ἀπαρνησάτω ἑαυτὸν
καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω µοι» δηλαδὴ ὁ καθένας ποὺ
θέλει νὰ ἀκολουθήση τὸν δρόµο τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ εἶναι ἀποφασισµέ-
νος νά ἀγωνισθῆ νά ἐκριζώση τὰ πάθη, τὶς ἀδυναµίες του καὶ «ἀράτω τὸν
σταυρὸν αὐτοῦ» σηµαίνει νὰ εἶναι ἀποφασισµένος ἀκόµη καὶ νὰ πεθάνη, νὰ
µαρτυρήση γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ µας. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν ἐπειδὴ, ὅπως
ἑρµηνεύει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, τὰ µὲν λυπηρὰ καὶ δυσάρεστα
ἦσαν ἐγγύς, τὰ δὲ περὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ βασιλείας ἦσαν µελλοντικὰ καὶ
ἀργοῦσαν, τούς ἐνεψύχωνε προκειµένου νὰ ἐνισχυθοῦν, προκειµένου νὰ
παρηγορηθοῦν, προκειµένου νὰ λάβουν πράγµατι δυνάµεις στὸν ἀγῶνα,
τὸν ὁποῖον εἶχαν νὰ κάνουν γιὰ τὰ µαρτύρια καὶ τὶς δοκιµασίες ποὺ θὰ πε-
ράσουν.

Ὁ Κύριος «ἀνέβη εἰς Ὄρος ὑψηλὸν καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν τῶν
Ἁγίων αὐτοῦ Μαθητῶν καὶ Ἀποστόλων», τῶν προκρίτων καὶ τοὺς ἔδειξε τί
δόξα καὶ τί µακαριότης καὶ τί µεγαλεῖο περιµένει ἐκεῖνες τὶς ψυχὲς, ποὺ θὰ
εὐαρεστήσουν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου µας καὶ θὰ καταξιωθοῦν τῆς θέας τοῦ
προσώπου, τοῦ γλυκυτάτου προσώπου τοῦ Κυρίου µας. Νὰ λοιπὸν κατὰ
κάποιο τρόπο τὸ ᾽χουµε πεῖ καὶ τὸ βαθύτερο νόηµα τῆς σηµερινῆς ἡµέρας.

Γιατί καὶ ὅλοι µας ξέρουµε πόσες θλίψεις καὶ πόσες δοκιµασίες περνᾶµε
καὶ ἔχουµε νὰ περάσουµε, ἐὰν βεβαίως θέλουµε νὰ µείνουµε χριστιανοὶ, νὰ
ζοῦµε µὲ συνέπεια τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ἀλλὰ «τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδίση τὸν κόσµον ὅλον καὶ ζηµιωθῆ
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ». Τί εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα περνοῦµε καὶ θὰ περάσου-
µε καὶ πρόκειται νὰ περάσουµε µπροστὰ σ’ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα µᾶς περιµέ-
νουν, µπροστὰ στὴ χαρὰ τὴν ἀνέκφραστον καὶ τὴν ἄληπτον, ποὺ µᾶς ἔχει
ἑτοιµάσει ὁ Κύριος στὴν Βασιλεία Του· µᾶς ἔχει ἑτοιµάσει προαιώνια, προ-
τοῦ τὸν κόσµον εἶναι.

Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ σηµερινὴ ἡµέρα εἶναι ἡµέρα παρηγοριᾶς, εἶναι ἡµέρα
ἐνισχύσεως, εἶναι ἡµέρα ἐνδυναµώσεως τοῦ πνευµατικοῦ µας ἀγῶνος καὶ
ἀναλογιζόµενοι τὸ τί µακαριότης καὶ τί εὐτυχία µᾶς περιµένει, ἀποφασίζου-
µε καὶ ἀγωνιζόµεθα ὅσο τὸ δυνατὸν µὲ πιὸ θέρµη καὶ µεγαλύτερη προσοχὴ,
γιὰ νὰ ὑπερνικήσουµε τὶς δυσκολίες καὶ τὰ ἐµπόδια, γιά νά κερδίσουµε τήν
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Εἴθε λοιπὸν αὐτὴ ἡ ἡµέρα νὰ εἶναι κάπως βαθειὰ χαραγµένη στὴν ψυ-
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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Ἡ θεία Μεταμόρφωσις*
Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Σὲ πρόσφατο ἄρθρο µου µὲ τίτλο «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΣΥΝΟ∆ΟΥ», ποὺ δηµοσιεύθηκε
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐφηµερίδα «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», στὶς 8-5-2015,
ἐτόνισα τὴν ἀνάγκη τῆς ἐν τῇ πράξει πλήρους Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦτο, γιὰ τὴν ἐν γένει προάσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πνευµατικὴ προστασία τοῦ Γένους µας. Ἐξέθεσα τοὺς
Ἱστορικούς, ποιµαντικοὺς καὶ πνευµατικοὺς λόγους ποὺ ἐπιτάσσουν αὐτὸ
καὶ διευκρίνησα ὅτι ἡ πλήρης Αὐτοκεφαλία τῆς Ἑλλαδικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἶναι καὶ ἀπαίτηση τοῦ Πατριαρχικοῦ Τόµου τοῦ 1850 ἀλλὰ καὶ
αὐτονόητη –ἰδίως γιὰ τοὺς ἀγωνιζοµένους ἐναντίον τοῦ Οἰκουµενισµοῦ–
ἐφ’ ὅσον, δυστυχῶς, τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔχει µετατρα-
πεῖ σήµερα σὲ Παγκόσµιον Συντονιστὴ τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.

Ἐνῶ, λοιπόν, τὸ ἄρθρο µου αὐτὸ ἔπρεπε –κατὰ λογικὴ τουλάχιστον
συνέπεια– νὰ χαροποιήση τοὺς Ὀρθοδόξους ἀντιοικουµενιστάς, πρό-
σωπα, ἐκ τῶν ἀνηκόντων εἰς τοὺς ἀντιοικουµενιστάς µοῦ ἄσκησαν κριτι-
κή.

Ἡ ἀνεξήγητη αὐτὴ κριτική µοῦ ἀσκήθηκε, µὲ τὸν ἀπίστευτο, µάλιστα,
ἰσχυρισµό, ὅτι, δηλαδή, µὲ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα µάχοµαι τὸν θεσµὸν τοῦ Πα-
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως(!) καὶ ἡ κριτική ἐξακολούθησε, παρ’ ὅτι
ἔγραψα καὶ δεύτερο ἄρθρο, ἐπεξηγηµατικό τῶν ἐξηγήσεών µου, µὲ τίτλο:
«ΠΟΙΟΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΘΕΣΜΟΝ;», πού δηµοσιεύθη-
κε πάλι στὸν «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ», στὶς 5-6-2015, µὲ ὑπότιτλον:
«Εἶναι ἀδιανόητον νὰ ταυτίζεται ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης καὶ αἱ ἐνέρ-
γειαί του µὲ τὸν Πατριαρχικὸν θεσµόν. Ὁ θεσµὸς οὐδέποτε κρίνεται,
ἐπικρίνεται ἢ καθαιρεῖται. Οἱ Πατριάρχαι κρίνονται, ἐπικρίνονται καὶ
καθαιροῦνται!».

Ἐπειδή, πλέον, δὲν ἔχω τὴν διάθεση ἀλλὰ οὔτε τὸν χρόνο, γιὰ νὰ ἀπο-
δεικνύω στὸν καθένα ὅτι τὸ ἁλάτι εἶναι πρᾶγµα ἁλµυρό, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ
διασκεδάσω τὶς ὅποιες ἐντυπώσεις ἔχουν δηµιουργηθεῖ µέσῳ τοῦ ἐκκλη-
σιόµορφου κουτσοµπολιοῦ σὲ ἀνυποψίαστους πιστοὺς ἀνθρώπους, πα-
ραθέτω ἕνα κείµενο τοῦ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας µας, µακαριστοῦ Ἀρχι-
µανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, γραµµένο γιὰ τὸν Πατριάρ-
χη Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος –σηµειωτέον–δὲν εἶχε τολµήσει οὔτε τὰ µισὰ
ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τολµοῦν οἱ Πατριαρχικοὶ σήµερα καὶ πολὺ περισσότερο
δὲν εἶχε τολµήσει νὰ κάνη ∆ιαθρησκειακὲς Προσευχές, οὔτε νὰ ἀνάψη
τὴν Λυχνία στὴν Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῶν σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ
τῆς Ἀµερικῆς!

Μέσα ἀπὸ τὸ κείµενο γίνεται φανερό τό τί ἐπρέσβευε ὁ π. Ἐπιφάνιος ὡς
πρὸς τὸ ὑπὸ συζήτηση θέµα καὶ ἀποδεικνύεται ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ καὶ
σήµερα ἀκολουθοῦν τὸ πνεῦµα αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ποιοὶ τὸ διαστρέφουν.

Σύν τοῖς ἂλλοις, ἡ θεόπνευστη κριτικὴ τοῦ π. Ἐπιφανίου γιὰ τὴν τότε θε-
ολογικὴ συµπεριφορὰ τοῦ Πατριάρχου, καὶ ἡ προφητική του πρόβλεψη
γιὰ τὸ τέλος τοῦ Πατριαρχείου, ἂν ἐξακολουθήση τὴν ἴδια τακτικὴ –
ὅπως καὶ τὴν ἐξακολουθεῖ– κάνει νὰ µοιάζουν τὰ ἀνωτέρω µνηµονευθέντα
δικά µου δηµοσιεύµατα σὰν “χάδι”!

Παραθέτω εὐθύς τὸ σπουδαῖο κείµενο τοῦ π. Ἐπιφανίου, ἐκ τοῦ περιο-

Μήπως θά κατηγορηθῆ
καί ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
ὅτι ἐμάχετο τόν Πατριαρχικόν θεσμόν;

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

• Γάµος: Φανέρωσις καί πρα-
γµάτωσις τῆς ἀληθείας τῆς
Ἐκκλησίας. Τοῦ Ἀρχιµ. Κυ-
ρίλλου Κωστοπούλου. Σελ. 4

• Ἀπαγόρευσις εἰς τὴν χρῆσιν
τῶν µετρητῶν. Νοµικαὶ πτυ-
χαὶ µιᾶς µεγάλης ἀπειλῆς διὰ
τὰς δηµοκρατικάς ἐλευθε-
ρίας καὶ τὰ ἀνθρώπινα δι-
καιώµατα. Τοῦ Ἀριστοτέλους
Γ. Κατράνη. Σελ. 5

• Ἀνάχωµα εἰς τόν Τζιχαντι-
σµόν. Τοῦ Βασιλείου Χ. Στερ-
γιούλη. Σελ. 5

• Μακ. Ἀρχ. Κύπρου: «Ἀπευ-
θύνω θερµότατη ἔκκληση
πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὸν
Ἀκιτζί». Σελ. 8

• Μνήµη ὁσίου Παϊσίου τοῦ
Ἁγιορείτου. Τοῦ Ἀρχιµ. Χρυ-
σοστόµου Κ. Παπαθανασί-
ου. Σελ. 8

• Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χρι-
στουπόλεως περὶ τῆς προ-
τάσεως τοῦ Πάπα διὰ τὸ
Πάσχα. Σελ. 8

• Αἱ Ἱ. Μητροπόλεις καὶ ὁ
κλῆρος πλήττονται ἀπὸ τὴν
οἰκονοµικὴν κρίσιν. Σελ. 8

• Ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίσις τῶν
κοµµατικῶν στελεχῶν καὶ ἡ
ἐπιτυχὴς ἀντιµετώπισίς της.
Τοῦ κ. Βασιλείου Θεοτοκά-
του. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Περί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα
Τοῦ π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου,
ἐφηµερίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

«Σκανδαλίστηκαν» ὁρισµένοι ἐπειδὴ ἕνας ἁπλὸς παπὰς τόλµησε νὰ
ἀσκήσει κριτικὴ στὸν «µέγα» κατ’ αὐτοὺς Ἀθηναγόρα. Παραβλέπουν ὅτι ὁ
ἴδιος ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἄσκησε κριτικὴ στὸν Ἀθηναγόρα καὶ µάλιστα ζήτησε
τὴ δηµοσίευσή της στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο. ∆υστυχῶς ἐδῶ ἔχουµε τὴν ἀπό-
λυτη ἀντιστροφὴ τῆς ἠθικῆς: ἐνῷ γιὰ τὸν Ἅγιο ὁ Ἀθηναγόρας σκανδάλισε
µὲ τὶς ἐνέργειές του, γιὰ ὁρισµένους “ἐκκλησιαστικούς” σκανδαλίζει ὅποιος
µιλάει γιὰ τὸν Ἀθηναγόρα!

Α. ∆ύο ἁπλὰ ἐρωτήµατα πρὸς ἀντιφρονοῦντες καὶ ὑπερασπιζοµένους
τὸν «µέγα» (σᾶς λέει κάτι ὅτι καὶ οἱ µασόνοι τὸν χαρακτηρίζουν «µέγα»
(Πυθαγόρας 1977, τ. 5, σ. 5), καὶ «µεγάλο ὁραµατιστὴ τῆς ἑνώσεως τῶν
Χριστιανῶν» (Ἰλισός, 1973, τ. 97, σ. 41);):

1. Ὁ Χριστὸς µᾶς ἔδωσε τὰ χαρακτηριστικά τοῦ «µεγάλου»: «Ὃς δ’ ἂν
ποιήση καὶ διδάξη οὗτος µέγας κληθήσεται» (Ματθ. 5, 19). ∆ιαβάζοντας
τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγ. Παϊσίου συνεχίζετε νὰ πιστεύετε ὅτι ὁ Ἀθηναγόρας
ἐκπληρώνει τὰ κριτήρια τοῦ Ματθ. 5, 19, γιὰ νὰ τὸν ἀποκαλεῖτε «µέγα»;
Μήπως ἀντὶ διθυράµβων ἔχει ἀνάγκη ἐντονοτέρων ἱκετηρίων εὐχῶν;

2. Ὅταν ἐξελέγη Πατριάρχης ὁ Ἀθηναγόρας (1948) στὴν Κωνσταντι-
νούπολη ζοῦσαν περίπου 250.000 Ἕλληνες µὲ ἔντονη παρουσία στὴν
οἰκονοµικὴ καὶ πνευµατικὴ ζωή τῆς Πόλεως. Τὸ 1955 ἐπὶ Πατριαρχίας του
ἔγιναν τὰ περίφηµα Σεπτεµβριανά, τὸ πογκρόµ, ὁ ἀφανισµὸς τοῦ ἑλληνι-
σµοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὅπως ἀποδείχθηκε ὁλόκληρο τὸ τουρ-
κικὸ κράτος προετοιµαζόταν ἐπὶ µακρὸν ἐναντίον κάθε ἑλληνικοῦ στοιχεί-
ου (ἐκκλησίες, νεκροταφεῖα, σπίτια, σχολεῖα, ἐπιχειρήσεις, κλπ).

Ἀδυσώπητα τὰ ἐρωτήµατα:
Πῶς ὁ «µέγας» Ἀθηναγόρας δὲν πῆρε χαµπάρι τί σχεδίαζαν οἱ Τοῦρκοι

κάτω ἀπὸ τὴ µύτη του;
Πῶς ὁ «µέγας» Ἀθηναγόρας δὲν µπόρεσε µὲ τὶς τόσες διασυνδέσεις καὶ

φιλίες (βλ. ΤρούµανO.) νὰ ἀποτρέψει τὸ ἔγκληµα κατὰ τοῦ ποιµνίου του;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Ο «Ο.Τ». ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
Τὶ ἑτοιµάζουν διὰ τοὺς λαοὺς
αἱ δυνάµεις τοῦ Σκότους

Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

(1ον)
«Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία: ∆ύο λέξεις,

ἀλλὰ λέξεις µεστές, µεγάλων καὶ
ὑψηλῶν ἐννοιῶν. Μέσα σ’ αὐτὲς
ἐγκολπώνεται ἡ τέλεια ἔννοια γιὰ τὸν
ἄνθρωπο. Μέσα σ’ αὐτὲς συνάπτον-
ται τὰ πέρατα τῆς φιλοσοφικῆς ἐνέρ-
γειας. Μέσα σ’ αὐτὲς περιλαµβάνεται
τὸσύνολοτῶνἐπιστηµονικῶνἀρχῶν.
Μέσα σ’ αὐτὲς ἐκφράζεται τὸ πνεῦµα
τῆς ἀνθρώπινης προόδου. Μέσα σ’
αὐτὲς γίνεται εὐδιάκριτη ἡ τέλεια εἰκό-
να τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα σ’ αὐτὲς

ὁµολογεῖται τὸ µέγεθος τοῦ ἀνθρώπι-
νου νοῦ. Τὸ ὕψος τῆς ἀνθρώπινης
διάνοιας, τὸ βάθος τῶν ἐννοιῶν, ἡ
ἰσχὺς καὶ τὸ κάλλος τοῦ λόγου, ἡ λε-
πτότητα τῶν διανοηµάτων, ἡ εὐκρί-
νειακαὶἡσαφήνειάτους,ἡδύναµηκαὶ
ἡ χάρη τους καὶ τέλος ἡ θεϊκότητα τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία
εἶναι ἡθεµελιώδηςἀρχὴτῆςἀληθινῆς
ἀνάπτυξης καὶ µόρφωσης. Εἶναι ὁ
παιδαγωγὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ποδη-
γέτης στὴν εὐσέβεια.Αὐτὴ ἔγινε διδά-
σκαλος τῆς ἀλήθειας καὶ διδάσκει τὸν

ἄνθρωπο ποιὸς εἶναι, ποιὰ εἶναι ἡ
ἀποστολήτουπάνωστὴγῆκαὶ τίπρέ-
πει νὰ ἐργάζεται, ἐπειδὴ τὸν διδάσκει
γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, τὴ σχέση
του µὲ τὸ Θεὸ καὶ τὴ σχέση τοῦ Θεοῦ
πρὸς τὸν ἄνθρωπο. ∆ιδάσκει ἀκόµη
τὰθεϊκὰ ἰδιώµατακαὶ τὴσυγγένεια τοῦ
ἀνθρώπου πρὸς τὸ Θεό. Ἡ Ἑλληνικὴ
φιλοσοφία δίδαξε τὴ θεία πρόνοια
στὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἔγινε µὲ τὶς
ὑγιεῖς της θεωρίες παιδαγωγὸς τῆς
ἀνθρωπότητας στὸ Χριστό.

Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀληθινὰ ἀναφαί-
ρετοἀπόκτηµα τοῦἝλληνα.∆ιαδιδό-
µενη µάλιστα στὰ ἔθνη τὰ προσηλυτί-
ζει καὶ τὰ καθιστᾶ ἑλληνικά, ἐνῷ ταυ-
τόχρονα δὲν παύει ποτὲ νὰ εἶναι
Ἑλληνική. Οἱ ὀπαδοί της καὶ ὅσοι ὁµι-
λοῦν τὰ ἑλληνικὰ ἀποβάλλουν τὸ ξέ-
νο καὶ βάρβαρο καὶ περιβάλλονται τὸ
ἑλληνικὸκαὶ τὴνεὐγένεια.ἩἙλληνικὴ
φιλοσοφία ἔχει προοριστεῖ νὰ κατα-
στήσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους,
Ἕλληνες. Γεννήθηκε γιὰ τὸ χριστια-
νισµὸκαὶσυνταυτίστηκεµαζί τουπρο-
κειµένου νὰ ἐργαστεῖ γιὰ τὴ σωτηρία

τῆς ἀνθρωπότητας. Ἕλληνας καὶ φι-
λοσοφία εἶναι δύο πράγµατα ἀναπό-
σπαστα. Αὐτὸ τὸ µαρτυρεῖ καὶ ὁ
Παῦλος, ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν λέ-
γοντας: ‘ΟἱἝλληνεςἀναζητοῦντὴσο-
φία καὶ τὴ φιλοσοφία’. Ὁ Ἕλληνας
πράγµατι γεννήθηκεγιὰνὰφιλοσοφεῖ,
γιατί γεννήθηκε διδάσκαλος τῆς
ἀνθρωπότητας.Ἀλλὰἀφοῦἡφιλοσο-
φία ἔγινε παιδαγωγὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὸ
Χριστό, συνεπάγεται ὅτι ὁ Ἕλληνας
πλάστηκε καὶ φιλόσοφος καὶ χριστια-
νός, γιὰ νὰ γνωρίσει τὴν ἀλήθεια καὶ
νὰ τὴν διαδώσει στὰ ἔθνη.

Ναὶ ὁ Ἕλληνας γεννήθηκε ἀπὸ τὴ
θεία πρόνοια διδάσκαλος τῆς ἀνθρω-
πότητας.

Αὐτὸ τὸ ἔργο τοῦ ἔπεσε κλῆρος.
Καὶαὐτὴἦτανἡἀποστολήτου.Αὐτὴἡ
κλήση του ἀνάµεσα στὰ ἔθνη. Τὸ
µαρτυρεῖἄλλωστεκαὶἡἐθνικὴ ἱστορία
του. Τὸ µαρτυρεῖ καὶ ἡ φιλοσοφία του.
Τὸ µαρτυρεῖ καὶ ἡ κλίση του. Τὸ µαρ-
τυροῦν καὶ οἱ εὐγενικές του διαθέσεις.
Τὸ µαρτυρεῖ καὶ ἡ παγκόσµια ἱστορία.
Τὸµαρτυρεῖ ἡµακροβιότητά του,ἀπὸ

τὴν ὁποία µποροῦµε χωρὶς δισταγµὸ
νὰ συµπεράνουµε καὶ τὴ αἰωνιότητά
του ἐξαιτίας τοῦ αἰώνιου ἔργου τοῦ
χριστιανισµοῦ,µὲ τὸνὁποῖοσυνδέθη-
κε ὁ Ἑλληνισµός. Γιατί ἐνῷ ὅλα τὰ
ἔθνη ποὺ ἐµφανίστηκαν στὴν παγκό-
σµια σκηνὴ ἦρθαν καὶ παρῆλθαν, µό-
νο τὸ Ἑλληνικὸ ἔµεινε ὡς πρόσωπο
ποὺ ἔδρασε στὴν παγκόσµια σκηνὴ
καὶ σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες. Καὶ αὐτὸ
γιατί ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει ἀνάγκη
αἰώνιων διδασκάλων». ∆ὲν θὰ µπο-
ροῦσε νὰ βρεῖ κανεὶς καλύτερα λόγια,
γιὰ νὰ προλογίσει ἕνα ἄρθρο ποὺ
ἀναφέρεται στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία.
Μὲ αὐτὲς τὶς λαµπρὲς σκέψεις ὁ µε-
γάλοςἅγιος τοῦαἰώναµας,Νεκτάριος
Πενταπόλεως,προλόγιζε τὸντρίτο τό-
µοτοῦπιὸσηµαντικοῦἔργουτου, ‘Λο-
γίων Θησαύρισµα’. Ἕνα ἔργο τὸ
ὁποῖο ἔδειχνε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ φιλοσο-
φία εἶχε προβάλει στὸν κόσµο τὴ µε-
ρικὴ ἀνεύρεση τῆς ἀλήθειας.

Ὅταν ὁ χριστιανισµός, τὸν 1ο
αἰώνα,ἄρχισεβαθµιαῖανὰἐξαπλώνε-
ται γύρω ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Μεσογεί-

ου, δηµιουργήθηκε τὸ ἐρώτηµα κατὰ
πόσο ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία
ἔπρεπε νὰ ἐξαλειφθεῖ τελείως ἀπὸ τὰ
µυαλὰ τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶχε
ἐµποτίσει ἢ ὄχι. Οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸν 1ο αἰώνα, γρή-
γορα κατανόησαν ὅτι ὄχι µόνο δὲν
ἔπρεπε νὰ ἀπορριφθεῖ τελείως ἡ
ἑλληνικὴφιλοσοφία,ἀλλὰκαὶνὰἐναρ-
µονιστεῖ µὲ τὴ θεία ἀποκάλυψη. ∆ὲν
θεώρησαν ποτὲ ὁλόκληρη τὴ θύρα-
θεν φιλοσοφία καὶ γνώση ὡς ψεῦδος
καὶ πλάνη. Ἀκόµη καὶ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, στὰ κηρύγµατα καὶ στὶς ἐπι-
στολές του, ἐπικαλεῖτο ἐπιλεκτικὰ
ἀπόψεις τῆς θύραθεν σοφίας. Οἱ
ἐκκλησιαστικοὶ Πατέρες πίστευαν
πὼςοἱπρὸΧριστοῦφιλόσοφοιστοὺς
στοχασµούς τους περιεῖχαν ἀλήθειες,
οἱ ὁποῖες εἶχαν φανερωθεῖ σὲ αὐτοὺς
ὡς σπέρµατα ἀλήθειας. Ἀπὸ τοὺς
πρώτους αἰῶνες τῆς ἐξάπλωσης τοῦ
χριστιανισµοῦ δηµιουργήθηκε ἡ
ἔννοια τοῦ ‘σπερµατικοῦ Λόγου’. Ὁ
‘σπερµατικὸς Λόγος’ εἶναι ἐκείνη ἡ

Ὁ «σπερματικὸς Λόγος»
Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς προπαιδεία

εἰς τὸν χριστιανισμόν
Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Νικολόπουλος, Θεολόγος - Βυζαντινολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Πρὶν ἀρκετὰ χρόνια ὁ µακαριστὸς π. Ἐπιφά-
νιος ἔλεγε: «Πονῶ καὶ ἀγωνιῶ γιὰ τὴν πορεία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο συνεχῶς ἀφελληνί-
ζεται, ἀποχριστιανίζεται, ἀποχρωµατίζεται, ἀπο-
κόπτεται ἀπὸ τὶς ρίζες του καὶ χάνει τὰ στοιχεῖα
τῆς ταυτότητάς του».

Ποιὰ εἶναι τὰ αἴτια; Ἡ πνευµατικὴ πτώση τοῦ
λαοῦ καὶ τῆς κάθε ἐξουσίας, ἀποτέλεσµα τῆς
ὁποίας εἶναι τὸ τραγικὸ κατάντηµά µας.

Ἂς ἐλπίσουµε ὅτι αὐτὴ ἡ πτώση θὰ τερµατισθῆ,
διότι ἂν συνεχισθῆ ὁ κατήφορος τῆς ἀποστασίας,
τὸ ἔθνος µας θὰ ζήση δραµατικὲς στιγµές.

Πρέπει ὁπωσδήποτε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ

ἄρχοντες νά µελετήσουµε τὴν ἱστορία τῆς Πατρί-
δος µας, γιὰ νὰ γνωρίσουµε τὰ αἴτια τῶν µεγά-
λων ἐθνικῶν θλίψεων, νὰ δοῦµε ποῦ ὠφείλετο ἡ
ὑποδούλωση στοὺς Τούρκους, ἡ Μικρασιατικὴ
καταστροφή, οἱ πόλεµοι, ὁ ἐµφύλιος, ἡ σηµερινὴ
ἀθλία οἰκονοµικὴ κατάσταση. Ἀλλὰ καὶ ἄλλων
χωρῶν ἂν διαβάσουµε τὴν ἱστορία θὰ δοῦµε ὅτι ἡ
αἰτία εἶναι πάντοτε ἡ ἰδία: ἡ ἠθικὴ καὶ πνευµατικὴ

πτώση, αἰτία κάθε συµφορᾶς.
∆ιαβάζουµε στὸ βιβλίο: «Ἱεροµάρτυς Ἀνδρόνι-

κος ἀρχιεπίσκοπος Πέρµ», Ἔκδ. Ἱ. Μ. Παρακλή-
του, τὸ ἑξῆς γιὰ τὴν ἠθικὴ κατάπτωση πρὸ καὶ
µετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κοµµουνισµοῦ στὴν
Ρωσία: «Τά σηµάδια τῆς ἀσέβειας εἶναι φανερά
στήν ζωή τοῦ λαοῦ µας: µεθύσια, ξυλοδαρµοί µέ-
χρι θανάτου, ἀκολασία, κατάπτωση τῶν ἠθῶν,

ἔξαλλο ντύσιµο, ἀπάτες, ἡ πίστη ἀδυνάτισε,
ἀπροκάλυπτη διαφθορά, λεηλασίες, λῃστεῖες».
«Οἱ ποιµένες παρακολουθοῦσαν ἀδιάφοροι ὅσα
ζοφερὰ συνέβαιναν στὸν λαό:... µάλιστα ἡ Σύνο-
δος τῆς Ἐκκλησίας ὑπηρετοῦσε τὴν ἄθρησκη κυ-
βέρνηση».

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ σὲ ἄλλα κράτη: Ἀλβανία,
Βουλγαρία, Ρουµανία κ.λπ.

Ἡ ἱστορία εἶναι ἐπαναλαµβανόµενη ἀπὸ κτίσε-
ως κόσµου µέχρι καὶ σήµερα. Ἡ πνευµατικὴ κα-
τάπτωση τοῦ λαοῦ προκαλεῖ µεγάλες συµφορές.
Ἡ ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος κράτησε 400 χρό-
νια, ἂν ἀκόµη καί τώρα ὑπάρχει σκλαβιὰ σὲ
πολλὰ µέρη τοῦ Ἔθνους µας, ὅπως στὶς ἀλύτρω-
τες πατρίδες.

Στὴν Ρωσία κράτησε τὸ κοµµουνιστικὸ κα-

θεστὼς 75 χρόνια, ὅπως καὶ στὸ Ἰσραήλ, τότε
ἀπὸ τοὺς Βαβυλωνίους 70 χρόνια. ∆ηλαδὴ τρεῖς
γενεὲς κατὰ τὸν Ἅγ. Παΐσιο.

Τώρα ἡ σηµερινὴ Ἑλλάδα δὲν εὑρίσκεται σὲ
ἀποστασία; Ἐλάχιστο ἐκκλησίασµα, µεγάλη
ἠθικὴ διαφθορά, ἡ νεολαία µακριὰ ἀπὸ τὰ ἰδεώ-
δη, πρώτη ἡ Ἑλλάδα στὶς ἐκτρώσεις (300.000
τὸν χρόνο), ἄρχοντες ἄθεοι καὶ µάλιστα ὅπως οἱ
ἴδιοι εἶπαν ἀµετάπιστοι ἄθεοι! Ἀλειτούργητοι καὶ
ἀνευλόγητοι, ὅπως τοὺς ἀπεκάλεσε Ἱεράρχης
τῆς Ἐκκλησίας µας.

Κλοπές, αὐτοκτονίες, συµφέροντα, ναρκωτικά,

Μᾶς κατήντησαν ζητιάνους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.



ἐπενέργεια τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, µὲ
τὴν ὁποία φωτίζοντας τὴ διάνοια τῶν
ἀνθρώπων, τὴνἀνυψώνει καὶ τὴνκα-
θοδηγεῖ στὴ µερικὴ ἀνεύρεση τῆς
ἀλήθειας.

Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος
Ὁ Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καὶ µάρ-

τυρας τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔζησε
τὸν 2ο αἰώνα, εἶναι αὐτὸς ποὺ
πρῶτος χρησιµοποίησε τὴ θεωρία
τοῦ ‘σπερµατικοῦ Λόγου’. Εἶναι γε-
γονὸςἀναµφισβήτητο,ὅτι ὁ Ἰουστῖνος
παρέλαβε τὴν ἔννοια τοῦ ‘σπερµατι-
κοῦ Λόγου’ ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῆς
στωικῆς φιλοσοφίας. Παρόλα αὐτὰ τὸ
περιεχόµενο, µὲ τὸ ὁποῖο χρησιµο-
ποιεῖ τὴν ἔννοια αὐτὴ στὴ θεολογία
του, δὲν ἔχει καµιὰ οὐσιαστικὴ σχέση
µὲ τὸν στωικισµό.

Κατὰ τὴ στωικὴ φιλοσοφία, ὁ
‘σπερµατικὸς λόγος’ νοεῖται εἴτε ὡς ὁ
παγκόσµιος καὶ καθολικὸς θεῖος λό-
γος, ὁ ὁποῖος ἐνυπάρχει ὡς πυρο-
ειδὲς πνεῦµα µέσα στὴν ὕλη, εἴτε ὡς
ὁ ἐπὶ µέρους λόγος, ὁ ὁποῖος ἐνυ-
πάρχεισ’ὅλατὰκαθέκασταὄντα,ποὺ
ὡς µέρη τοῦ κόσµου περικλείουν µέ-
σα τους ἕνα ἀντίστοιχο κοµµάτι τοῦ
παγκόσµιου καὶ καθολικοῦ λόγου. Μὲ
τὴν ἔννοια αὐτὴ ὅλοι οἱ σπερµατικοὶ
λόγοι ποὺ ἐνυπάρχουν στὰ ἐπὶ µέ-
ρουςὄνταἐµπεριέχονταιστὸνπαγκό-
σµιο καὶ καθολικὸ θεῖο λόγο καὶ ἀπο-
τελοῦν ἀποσπασµατικὲς ἐκφάνσεις
του. Ἰδιαίτεραστὸνἄνθρωποὁσπερ-
µατικὸς λόγος, ποὺ ὡς µέρος τοῦ κα-
θολικοῦ καὶ παγκόσµιου λόγου δια-
περνᾶ καὶ συνέχει τὸ σῶµα του, δὲν
εἶναι ἄλλος κατὰ τὴ στωικὴ ἀντίληψη
ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ ψυχή του. Ἔτσι ὁ
ἄνθρωπος ἀπεικονίζει οὐσιαστικὰ
ὁλόκληρο τὸν κόσµο, ἀποτελώντας
ἕνα µικρόκοσµο, ἐφόσον ὅλος ὁ κό-
σµος νοεῖται ὡς σῶµα ποὺ ἐµψυχώ-
νεται καὶ συνέχεται ἀπὸ τὸν καθολικὸ
καὶπαγκόσµιολόγο.Ἔργοτῶνσπερ-
µατικῶν λόγων εἶναι νὰ διασφαλίζουν
τὴν ταυτότητα τῶν ἀντικειµένων µέσα
ἀπὸ τὴ µεταβολὴ τῶν ὄντων, ὅπως
καὶ τὸ ἀνθρώπινο σπέρµα ἔχει τὴν
ἰδιότητα νὰ παράγει ὄντα ὅµοια µὲ
ἐκεῖνο ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε τὸ
σπέρµα. Αὐτὸ ποὺ παρατηροῦµε
εἶναι ὅτι στὸν Στωικισµὸ οἱ σπερµατι-
κοὶ λόγοι ἔχουν κυρίως φυσιοκρατικὸ
χαρακτῆρα καὶ ἀποτελοῦν τὶς ἀρχὲς
τῆς γενέσεως, τῆς συντηρήσεως καὶ
τῆς λογικῆς ἀνελίξεως τῶν ὄντων,
ἐνῷ παράλληλα ἔχουν πανθεϊστικὸ
χαρακτῆρα, κάτι ποὺ χαρακτηρίζει
ὁλόκληρη τὴ στωικὴ φιλοσοφία.

Ἡδιδασκαλία τοῦἸουστίνουγιὰ τὸν
‘σπερµατικὸ Λόγο’ παρουσιάζει δια-
φορὲς ἔναντι τῆς ἀντίστοιχης διδα-
σκαλίας τῶν Στωικῶν. Σύµφωνα µὲ
τὸν Καθηγητὴ Πανεπιστηµίου Γεώρ-
γιοΜαρτζέλο,«ὁ ‘σπερµατικὸςΛόγος’
τοῦ Ἰουστίνου δὲν σχετίζεται µὲ τὸν
παγκόσµιο καὶ καθολικὸ λόγο ἢ τὸν
πανθεϊσµὸ τῆς στωικῆς φιλοσοφίας,
ἀλλὰµὲ τὸΛόγοτοῦΘεοῦ (γι’αὐτὸκαὶ
γράφεται µὲ κεφαλαῖο λάµδα), γιὰ τὸν
ὁποῖογίνεταιἀναφορὰστὸνπρόλογο
τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου: ἐν
ἀρχῇἦνὁΛόγος,καὶὁΛόγοςἦνπρὸς
τὸνΘεόν,καὶΘεὸςἦνὁΛόγος.Οὗτος
ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι’
αὐτοῦἐγένετο, καὶ χωρὶςαὐτοῦἐγένε-
το οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωή
ἦν, καὶ ἡ ζωή ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώ-
πων (Ἰω. 1,1-4). Ἔτσι ὁ ‘σπερµατικὸς

Λόγος’ εἶναι γι’ αὐτὸν ἡ ἔµφυτη δύνα-
µητοῦΛόγουτοῦΘεοῦ,ποὺἐνυπάρ-
χει καὶ ἐνεργεῖ σὲ κάθε ἄνθρωπο ἀνεξ-
αιρέτως, µὲ τὴν ὁποία ὁ Λόγος φωτί-
ζει τὴ συνείδηση καὶ τὴ διάνοια τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τὸν καθοδηγεῖ στὴ µε-
ρικὴἀνεύρεσητῆςἀλήθειας.Ἐνπρο-
κειµένῳ δηλαδὴ ἡ βάση, πάνω στὴν
ὁποία ὁ Ἰουστῖνος ἀναπτύσσει τὴ δι-
δασκαλία του γιὰ τὸ ‘σπερµατικὸ Λό-
γο’δὲνεἶναιστωικὴἀλλὰπέραγιὰπέ-
ρα βιβλική, σχετιζόµενη µὲ τὴν ἰωάν-
νεια περὶ Λόγου διδασκαλία. Ἁπλῶς
διατυπώνει µὲ στωικὴ ὁρολογία τὴν
ἰωάννεια ἀντίληψη, σύµφωνα µὲ τὴν
ὁποίαἡφωτιστικὴἐνέργεια τοῦΛόγου
στὸνκόσµοδὲνπεριορίζεταιἀποκλει-
στικὰ καὶ µόνο στοὺς Χριστιανούς,
ἀλλὰ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους, ἐφόσον ὁ Λόγος κατὰ
τὸν Ἰωάννη ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ
φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόµενον
εἰς τὸνκόσµον (Ἰω.1,9)καὶὄχιβέβαια
µόνο τοὺς Χριστιανούς».

Καὶ συνεχίζει ὁ Καθηγητὴς λέγον-
τας: «Μὲ βάση τὰ παραπάνω δεδο-
µένα ὁ Ἰουστῖνος ὑποστηρίζει τὴν
ἄποψη ὅτι ὅλες οἱ ἀλήθειες, στὶς
ὁποῖες ὁδηγήθηκε ἡ προχριστιανικὴ
ἀνθρωπότητα εἶναι οὐσιαστικὰ προ-
ϊόντατῆςφωτιστικῆςἐνέργειαςκαὶπα-
ρουσίας τοῦ σπερµατικοῦ θείου Λό-
γου ποὺ ἐνεργεῖ ἀδιάκριτα σ’ ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους, ἐφόσον βέβαια δὲν
συσκοτίζεται ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπι-
θυµίες τους. Ἔτσι ὄχι µόνο οἱ ἀλήθει-
ες τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ἀλλὰ καὶ οἱ
ἀλήθειες τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας
εἶναι στενότατα συνδεδεµένες µὲ τὴν
ἀποκαλυπτικὴ παρουσία καὶ ἐπενέρ-
γεια τοῦ Λόγου. Ἐνῷ ὅµως στὴν
ἐποχὴτῆςΠαλαιᾶς∆ιαθήκης,ὁΛόγος
ἐνεργοῦσε ἀποκαλυπτικὰ καὶ ἄµεσα
στοὺς Πατριάρχες καὶ τοὺς Προφῆτες
ὡςἄσαρκοςΛόγος,στὴνπερίοδοτῆς
ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας ἐνεργοῦσε
ἔµµεσαὡςσπερµατικὸςΛόγοςµέσῳ
τῶν διαφόρων φιλοσόφων, ποιητῶν
καὶ συγγραφέων. Γι’ αὐτὸ καὶ κάποιες
ἀλήθειες ποὺ διατυπώθηκαν ἀπὸ
τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους,
ποιητὲς καὶ συγγραφεῖς, ἐπειδὴ
ἀκριβῶς ὀφείλονται στὴν ἐπενέργεια
τοῦ σπερµατικοῦ θείου Λόγου, µπο-
ροῦν νὰ θεωρηθοῦν σὲ τελευταία
ἀνάλυση ὡς ἀλήθειες χριστιανικές».
Ὁρισµένοιφιλόσοφοιἀξιοποίησανσὲ
τέτοιοβαθµὸαὐτὴ τὴνἐπενέργεια τοῦ
σπερµατικοῦ θείου Λόγου, ὥστε
ἔφθασαν σὲ σηµαντικὰ ἐπιτεύγµατα.
Ὅπως πολὺ χαρακτηριστικὰ τονίζει ὁ
Ἰουστῖνος στὴ δεύτερη Ἀπολογία του:
εὐχόµενοςκαὶπαµµάχωςἀγωνιζόµε-
νοςὁµολογῶ,οὐχὅτιἀλλότριάἐστι τὰ
Πλάτωνος διδάγµατα τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλ’ὅτι οὐκ ἔστι πάντῃ ὅµοια, ὥσπερ
οὐδὲ τὰ τῶν ἄλλων, Στωϊκῶν τε καὶ
ποιητῶν καὶ συγγραφέων. ἕκαστος
γὰρ τὶς ἀπὸ µέρους τοῦ σπερµατικοῦ
θείουΛόγουτὸσυγγενὲςὁρῶνκαλῶς
ἐφθέγξατο.Γι’αὐτὸκαὶκαταλήγειἀβία-
στα στὸ συµπέρασµα: ὅσα οὖν παρὰ
πᾶσι καλῶς εἴρηται, ἡµῶν τῶν Χρι-
στιανῶν ἐστι. «Ἡ θέση του αὐτὴ δὲν
εἶναι αὐθαίρετη οὔτε ἀποτελεῖ καρπὸ
ἑνὸς λανθάνοντος θεολογικοῦ συγ-
κρητισµοῦ, ἀλλὰ συνιστᾶ συνεπῆ κα-
τάληξη τῆς θεολογίας του γιὰ τὴ λει-
τουργία καὶ ἐπενέργεια τοῦσπερµατι-
κοῦΛόγου σ’ὅλουςἀνεξαιρέτως τοὺς
ἀνθρώπους. Ἐφόσον, ὅπως διευκρι-
νίζει, κάποιοι φιλόσοφοι καὶ συγγρα-
φεῖς τῆς προχριστιανικῆς ἀνθρωπό-

τητας µπόρεσαν νὰ δοῦν καὶ νὰ συλ-
λάβουν ὁρισµένες ἀλήθειες, ἔστω
ἀµυδρά, µέσῳ τοῦ ὑπάρχοντος µέσα
τους σπερµατικοῦ θείου Λόγου, τῆς
ἐνούσης ἐµφύτου τοῦ λόγου σπορᾶς,
ὅπως λέει χαρακτηριστικά, δὲν εἶναι
δυνατὸν οἱ ἀλήθειες αὐτὲς νὰ θεω-
ροῦνται ξένες πρὸς τὴν χριστιανικὴ
πίστη, στὴν ὁποία ὑπάρχει ἡ πλήρης
ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας ἐκ µέρους
τοῦ σαρκωθέντος Λόγου». Ὁ σπερ-
µατικὸς δηλαδὴ Λόγος δὲν ἀναφέρε-
ται στὴ θεολογικὴ δογµατικὴ Ἀποκά-
λυψη, ἔτσι ὅπως αὐτὴ προτυπώθηκε
‘σκιωδῶς’ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη καὶ
καθαρότερα φανερώθηκε στὴν Καινὴ
∆ιαθήκη, ἀλλὰ σὲ ‘προπαιδευτικές’
τῆς ὑπερφυσικῆς Ἀποκάλυψης ἀλή-
θειες (σπαράγµατατῆςἈλήθειας).Θὰ
πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι ὁ Ἰουστῖνος
ἀλλὰ καὶ οἱ µετέπειτα Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας,µάλισταστὸνκάθεἐκκλη-
σιαστικὸ συγγραφέα ἢ Πατέρα ὑπάρ-
χει εἰδικὴ βιβλιογραφία γιὰ τὴ σχέση
τουµὲ τὴθύραθεν φιλοσοφία, κάνουν
σαφῆ διάκριση µεταξὺ ἀρχαιοελλη-
νικῆς θρησκευτικότητας τοῦ πολλοῦ
ὄχλου-λαοῦ, τὴν ὁποία ἀπορρίπτουν
καὶ ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας τῶν
ὀλίγων σοφῶν, τὴν ὁποία ἐπιλεκτικὰ
ἀποδέχονται ὡς προπαιδεία τῆς ἐν
Χριστῷ Θείας Ἀποκάλυψης.

Ὅλοι λοιπὸν ὅσοι ἔζησαν κατὰ τὴν
προχριστιανικὴ ἐποχὴ σύµφωνα µὲ
τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Λόγου, ὄχι µόνο οἱ
ἄνθρωποι τῆςΠαλαιᾶς∆ιαθήκηςποὺ
δέχθηκαν τὴν ἀποκάλυψη τοῦ ἄσαρ-
κουΛόγου, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες φιλόσοφοι ποὺ καθοδηγοῦνταν
ἀπὸ τὸ σπερµατικὸ θεῖο Λόγο, µπο-
ροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὡς Χριστιανοί,
παρόλο ποὺ θεωρήθηκαν ἀπὸ τοὺς
συγχρόνους τους ὡς ἄθεοι. Ὅπως
σηµειώνειχαρακτηριστικὰὁἸουστῖνος
ὁ φιλόσοφος στὴν πρώτη Ἀπολογία
του: τὸν Χριστὸν πρωτότοκον τοῦ
Θεοῦ ἐδιδάχθηµεν καὶ προεµηνύσα-
µενλόγονὄντα,οὗπᾶνγένοςἀνθρώ-
πων µετέσχε καὶ οἱ µετὰ Λόγου βιώ-
σαντες Χριστιανοὶ εἰσι, κἄν ἄθεοι ἐνο-
µίσθησαν, οἷον ἐν Ἕλλησι µὲν Σω-
κράτης καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅµοιοι
αὐτοῖς, ἐν βαρβάροις δὲ Ἀβραὰµ καὶ
Ἀνανίας καὶ Ἀζαρίας καὶ Μισαὴλ καὶ
Ἠλίας καὶ ἄλλοι πολλοί, ὧν τὰς πρά-
ξεις ἢ τὰ ὀνόµατα καταλέγειν µακρὸν
εἶναι ἐπιστάµενοι τανῦν παραιτούµε-
θα. Ὥστε καὶ οἱ προγενόµενοι ἄνευ
λόγουβιώσαντεςἄχρηστοι καὶ ἐχθροὶ
τῷ Χριστῷ ἦσαν, καὶ φονεῖς τῶν µετὰ
λόγου βιούντων, οἱ δὲ µετὰ λόγου
βιώσαντες καὶ βιοῦντες χριστιανοὶ καὶ
ἄφοβοι καὶ ἀτάραχοι ὑπάρχουσι (PG
6,397C).

«Ὡστόσο ἡ πληρότητα τῆς ἀποκά-
λυψης τῶν θείων ἀληθειῶν ὑπάρχει
κατὰ τὸν Ἰουστῖνο µόνο µέσα στὸν
Χριστιανισµό, ὁ ὁποῖος εἶναι κατ’
αὐτὸν ἡ µόνη ἀσφαλής τε καὶ σύµφο-
ρος φιλοσοφία. Καὶ αὐτό, γιατί µόνο
µέσα στὸν Χριστιανισµὸ διασῴζεται
στὴν πληρότητα καὶ τὴν αὐθεντικότη-
τά της ἡ διδασκαλία τοῦ Λόγου, ὁ
ὁποῖοςδὲνἐνήργησεµέσαστὴν ἱστο-
ρία ἁπλῶς ὡς σπερµατικὸς Λόγος,
ὁδηγώντας τοὺς ἀνθρώπους µόνο
στὴ µερικὴ ἀνεύρεση τῆς ἀλήθειας,
ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκε ὁλόκληρος ὡς
σαρκωµένος Λόγος στὸ πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁδηγώντας τοὺς
πιστεύοντεςσ’Αὐτὸνστὴνπληρότητα
καὶ τὴν αὐθεντικότητα τῆς ἀλήθειας
ποὺἀποκάλυψε.Γι’αὐτὸἄλλωστεκαὶ
ἡ διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς πίστης
εἶναι κατ’ αὐτὸν πολὺ ἀνώτερη, σὲ
σχέσηµὲτὴδιδασκαλία τῆςἑλληνικῆς
φιλοσοφίας καὶ διανόησης. Αὐτὸ
ὅµως δὲν σηµαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ
ἀπαξιώνεταιἡἑλληνικὴφιλοσοφίακαὶ
σκέψη, ἐπειδὴ δὲν ἔχει τὴν πληρότη-
τα τῆς χριστιανικῆς ἀποκάλυψης. Στὸ
σηµεῖο αὐτὸ ὁ Ἰουστῖνος εἶναι ἀπόλυ-
τα σαφής».

Κατὰτὸν Ἰουστῖνο,ἀπὸὅλους τοὺς
φιλοσόφους ὁ Σωκράτης εἶναι ὁ πάν-
τωνεὐτονώτεροςπρὸςτοῦτογενόµε-
νος. Βέβαια ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ
Σωκράτη τελικὰ κανένας δὲν πείσθη-
κε, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅσα εἶπε εἶναι
προϊόντα τοῦ σπερµατικοῦ Λόγου,
ἐνῷἀπὸτὴχριστιανικὴδιδασκαλίαοὐ
φιλόσοφοιοὐδὲφιλόλογοιµόνονἐπεί-
σθησαν,ἀλλὰκαὶχειροτέχναικαὶπαν-
τελῶς ἰδιῶται, καὶδόξηςκαὶφόβουλό-
γου κατασκευή.

Στὴ θεολογικὴ σκέψη καὶ ἐργασία
τῶν Ἀπολογητῶν* διαπιστώνεται ἡ
πρώτη οὐσιαστικὴ συνάντηση τῆς
χριστιανικῆς θεολογίας καὶ τῆς ἑλλη-
νικῆς σκέψης. Σὲ αὐτὸ ἀσφαλῶς
ἔπαιξε ρόλο τὸ ὅτι οἱ περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς Ἀπολογητές, ὅπως ὁ
Ἰουστῖνος, εἶχανθητεύσειστὴφιλοσο-
φίακαὶὡςφιλόσοφοιοἱ ἴδιοι, ἀπευθύ-
νοντανπρὸςτοὺςαὐτοκράτορες, τοὺς
φιλοσόφους καὶ τοὺς λογίους τῆς
ἐποχῆς. Ἀµύνονταν τῆς χριστιανικῆς
πίστεως καὶ τοῦ βίου τῶν Χριστιανῶν
καὶ κατέγραφαν τὰ ἐπιχειρήµατά τους
µὲ ἐλλόγιµο τρόπο, ἔτσι ὥστε οἱ ἀπο-
λογίες τους νὰ εἶναι κατανοητὲς ἀπὸ
τὸν πεπαιδευµένο κόσµο τῆς ἐποχῆς
τουςκαὶ νὰἔχουνὅλητὴδικανικὴ ἰσχὺ
ἑνὸς φιλοσοφικοῦ κειµένου.

Σελὶς 2α 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ἡ θεία Μεταµόρφωσις καί ἡ ἰδική µας µεταµόρφωσις

Ὁ «σπερματικὸς Λόγος». Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς προπαιδεία εἰς τὸν χριστιανισμόν
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

† ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕ-
ΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. «Ὁμιλίες σὲ
ἀκίνητες Δεσποτικὲς καὶ Θεομητο-
ρικὲς ἑορτὲς (τῶν ἐτῶν 1981-1991).
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρη-
γορίου 2015. Σχ. 21x14 σ.σ. 216.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤ. ΖΩΓΡΑ-
ΦΟΥ τ. Γεν. Ἐπιθεωρητοῦ Ἐκκλ.
Ἐκπαιδεύσεως «Καταβασίες τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους». Κείμενο
- Μετάφραση. Σχόλια. Ἀθήνα 2015.
Σχ. 24x17 σ.σ. 232.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ-
ΛΗ «Οἱ Νεομάρτυρες τῆς Λαρί-
σης, ἥρωες τῆς Χριστιανικῆς πί-
στης καὶ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσε-
ως». Ἀνάτυπο ἀπὸ τὰ πρακτικὰ
1ης καὶ 2ης Ἡμερίδας Λαρισαϊκῶν
Ἁγιολογικῶν Σπουδῶν. Λάρισα
2015. Ἱερὰ Μητρόπολις Λαρίσης
καὶ Τυρνάβου. Σχ. 24,50x17 σ.σ. 56.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, Δεκαπενθήμε-
ρη Ἐφημερίδα τοῦ κινήματος Χρι-
στιανικῆς Δημοκρατίας. Μάϊος,
Ἰούν., Ἰούλ. 2015. Ἀθήνα.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ, Τριμ.
περιοδικὸ τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος
Ἁγίας Τριάδος. Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2015.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Μη-
νιαῖον περιοδικὸν ἀδελφότητος
«Σταυρός». Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος
– Ἰούν. 2015. Πάρος.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ,
Τριμηνιαῖο ὀρθόδοξο χριστιανικὸ
περιοδικό. Ὄργανο τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἱεραποστολῆς φιλοπτώχου
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ».
Ἀπρίλ. – Ἰούν. 2015. Θεσσα-
λονίκη.

† ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, «ΟΜΙΛΙΕΣ» ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ∆ΕΣΠΟΤΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ (ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1981-1991). Ἐκδόσεις
Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου 2015, σελ. 214 .

Μέ τήν παροῦσα ἔκδοση ἡ ἀδελ-
φότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου
Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους ἀποσκο-
πεῖ νά ἐκφράση τήν ἀγάπη της πρός
τόν μακαριστό γέροντα Ἀρχιμ. Γε-
ώργιο Καψάνη, ἀφοῦ ἐκδόθηκε γιά
νά τιμηθῆ τό πρόσωπο τοῦ γέροντος
κατά τό ἐτήσιο μνημόσυνό του.
Εἶναι ἕνα σύνολο εἰκοσιπέντε ὁμι-
λιῶν σέ Δεσποτικές ἑορτές καί ἕντε-
κα σέ Θεομητορικές. Σκοπός τῆς
ἔκδοσης εἶναι νά γίνη κοινωνό τό
φιλόχριστο ἀναγνωστικό κοινό τῆς
πνευματικῆς κληρονομιᾶς καί πα-
ρακαταθήκης, πού ἄφησε ὁ ἀοίδι-
μος γέροντας στήν ἱερά Μονή, ὥστε
νά μᾶς ὠφελήση πνευματικά ἰδιαί-
τερα ἐμᾶς τούς χριστιανούς πού
ζοῦμε στόν κόσμο καί ἀγωνιζόμα-
στε, ὥστε νά βροῦμε μέσα ἀπό
αὐτές τίς ὁμιλίες παρηγοριά, νά
στηριχθοῦμε στήν πίστη καί νά
ἀντιμετωπίσουμε τά προβλήματα
πού μᾶς κατακλύζουν στήν καθη-
μερινότητα μέ προοπτική τήν σωτη-
ρία τῆς ψυχῆς μας. Ἀλλά καί πρός
ὄφελος καί στήριγμα τῶν ἀδελφῶν
τῆς Μονῆς στόν πνευματικό τους
ἀγώνα. Οἱ ὁμιλίες αὐτές ἀνήκουν
στό ὁμιλητικό ἔργο τοῦ πατρός Γε-
ωργίου καί εἶναι μέρος τῶν ὁμιλιῶν
πού ἔχουν ἐκφωνηθεῖ στήν Τράπε-
ζα τῆς Μονῆς καί σέ διάφορες συ-
νάξεις τῆς Ἀδελφότητος καί ἐκφω-
νήθηκαν τήν χρονική περίοδο 1981-
1991. Ὁ λόγος πού χρησιμοποιεῖ ὁ
μακαριστός γέροντας εἶναι ἁπλός
καί κατανοητός ἀπό ὅλους, καρπός
τῆς χριστοκεντρικῆς ζωῆς του, πού
σκοπό ἔχει τήν οἰκοδομή τῶν χρι-
στιανῶν. Τό ὅλο ἔργο τοῦ πατρός
καί τό γραπτό καί τό προφορικό,
ὅπως καί ἡ παροῦσα ἔκδοση, ἀλλά
ἀκόμη καί τό πιό μικρό θέμα χαρα-
κτηρίζεται γιά τήν βαθειά θεολογία
του, μέσα ἀπό τήν ὁποία παρουσιά-

ζει τήν βιωματική ἐμπειρία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπου σκο-
πός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ
θέωσή του μέσα στήν Ἐκκλησία
καί στά μυστήρια της, ἑνωμένος μέ
τόν Χριστό, τήν Παναγία καί τούς
Ἁγίους μας. Ἐπίσης μέσα ἀπό τίς
ὁμιλίες αὐτές φανερώνεται ἡ βα-
θειά γνώση, πού εἶχε ὁ πατήρ Γεώρ-
γιος, τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Καρ-
πός τοῦ προσωπικοῦ του ἀγώνα
ἀλλά καί τῆς ἐμπειρίας του ὡς πνευ-
ματικοῦ χιλιάδων ἀνθρώπων.
Ἀλλά, ὅπως ἀναφέρεται καί στό
προλογικό σημείωμα ἀπό τόν καθη-
γούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ.
Χριστοφόρο, ὁ πατήρ Γεώργιος
ἐτόνιζε πολύ τήν ἀξία τῆς ἐλευθε-
ρίας, τήν ὁποία πρέπει νά ἀξιοποιῆ
ὁ ἄνθρωπος καί νά προσφέρεται
ἐλεύθερα καί ἀγαπητικά στόν Θεό.
Ἐπίσης ὁ προσωπικός σταυρός, ἡ
μετάνοια, ἡ ἄσκηση, ἡ ὑπομονή καί
ὅλες οἱ ἀρετές εἶναι θέματα πού δε-
σπόζουν στίς ὁμιλίες τοῦς Γέροντος.
Στήν ὁμιλία “Εἰς τήν ἑορτήν τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος”,
μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρεται «Ἡ
ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως συνδέ-
εται ἄρρηκτα μέ τό μυστήριο τοῦ
Σταυροῦ. Δέν εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπό
τόν Σταυρό, ὅπως λένε καί οἱ ὕμνοι
τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ἡ μετα-
μόρφωσις τοῦ κάθε ἑνός ἀπό ἐμᾶς,
τοῦ κάθε Μοναχοῦ καί τοῦ κάθε
Χριστιανοῦ, συνδέεται μέ τόν προ-
σωπικό σταυρό τῆς ἀσκήσεώς του.
Αὐτός ὁ Μοναχός ἤ ὁ Χριστιανός
πού θά ἀποδεχθῆ νά συσταυρωθῆ
μέ τόν Χριστό, ἔχει καί τήν ἐλπίδα
νά μεθέξη τοῦ θείου Φωτός τῆς Με-
ταμορφώσεως καί νά ἀρχίση μέσα
του ὀλίγον κατ΄ ὀλίγον νά λάμπη
αὐτό τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ».

Γ.Κ.Τ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥ∆ΟΚΙΜΟΣ

ΣΤΙΣ 6Αὐγούστου ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ µε-
γάληδεσποτικὴἑορτὴτῆςΘείαςΜεταµορφώσεωςτοῦΚυ-
ρίου. Τιµᾶ τὸ θαυµαστὸ γεγονὸς τῆς µεταµορφώσεως τοῦ
Κυρίουµας ἸησοῦΧριστοῦστὸὌροςΘαβώρ,λίγοπρὶν τὸ
Πάθος Του.∆ὲν µεταµορφώθηκε ἐνώπιον καὶ τῶν δώδεκα
µαθητῶν Του, ἀλλὰ ἐνώπιον τοῦ στενοῦ Του κύκλου, τοῦ
Πέτρου, τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωάννου. Κι’ αὐτὸ διότι δὲν
ἦταν ἕτοιµοι ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι νὰ βιώσουν αὐτὸ τὸ ὑπέρ-
λογο γεγονός. Στὴν ἀσµατικὴ ἀκολουθία τῆς µεγάλης
ἑορτῆς ψάλλουµε, πὼς ἡ βίωση τῆς θέας τῆς θείας δόξας
πραγµατοποιήθηκε στοὺς τρεῖς Ἀποστόλους, «καθὼς
ἠδύναντο», ποὺ σηµαίνει ὅτι δὲν µπόρεσαν νὰ βιώσουν
στὴν πληρότητά της τὴ θεία δόξα, ἀλλὰ κατὰ τὸ µέτρο τῶν
ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων τους. Ἡ Θεία Μεταµόρφωση
ἔλαβε χώρα καὶ ἐνώπιον τῶν δύο µεγάλων καὶ ἔνδοξων
προφητῶν τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, τοῦ Μωυσῆ καὶ τοῦ
Ἠλία, γιὰ νὰ ἀποδείξει ὁ Χριστὸς στοὺς ἐκστατικοὺς µαθη-
τέςΤου,ὅτι ὑπάρχειµετὰθάνατονζωή.Νὰἐπιβεβαιώσει τὸ
λόγο του ὅτι «Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. Πάν-

τες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν» (Λουκ. 20,38). Νὰ µὴ δειλιάσουν
µπροστὰ στὸν ἐπερχόµενο θάνατο τὸ ∆ικό Του, ἀλλὰ νὰ
προσβλέπουν στὴν ἀνάσταση καὶ στὴν αἰώνια ζωή. Εἶναι
ὄντως µεγάλα τὰ διδάγµατα ποὺ µποροῦµε νὰ πάρουµε
ἀπὸ τὰ νοήµατα τῆς µεγάλης ἑορτῆς. Ἡ Θεία Μεταµόρφω-
ση ἀπέδειξε πὼς ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν ἕνας ἁπλὸς
ραββῖνος, ἀλλὰ ὁ σαρκωµένος Θεός, ὁ Ὁποῖος ἀπέβαλε
προσωρινὰ τὴ θεία δόξαΤου γιὰ χάρη τῆς δικῆς µας σωτη-
ρίας. Ὅτι ὑπάρχει µετὰ θάνατον ζωή καὶ µάλιστα ζωή δό-
ξας, ὅταν ἀπορρέει ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ Χριστό. Ὅτι
ἡ Μεταµόρφωση τοῦ Κυρίου µας σηµαίνει καὶ τὴ δική µας
µεταµόρφωση «ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ Κυρίου
Πνεύµατος» (Β΄Κορ.3,18).Ἐὰνἀποφασίσουµενὰεἴµαστε
συνειδητὰ µέλη τοῦ Λυτρωτῆ µας Χριστοῦ καὶ ἀγωνι-
στοῦµε ἐνάντια στὸν πτωτικὸ ἑαυτό µας, µποροῦµε νά
ἔχουµε τὴν µακάρια ἐλπίδα πὼς καὶ ἐµεῖς θὰ δοξαστοῦµε
κατὰ τὴδικήµαςµεταµόρφωση.Ἂςτὸσκεφτοῦµεκαλὰκαὶ
ἂς πάρουµε τὴ µεγάλη ἀπόφαση νὰ ἀλλάξουµε πορεία
στὴ ζωή µας καὶ νὰ βαδίσουµε τὴν οὐρανοδρόµο ἀτραπό!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΤΙΣ 31 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία
µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ἁγί-

ου καί δικαίου Εὐδοκίµου. Ὁ
ἅγιος Εὐδόκιµος ἔζησε κατά
τούς χρόνους τοῦ εἰκονοµάχου
βασιλέα Θεοφίλου καί καταγό-
ταν ἀπό τήν Καππαδοκία, ἀπό
γονεῖς εὐσεβεῖς καί ἐπισήµους
στό γένος, µάλιστα ὁ πατέρας
του κατεῖχε τό ἀξιώµα τοῦ Πα-
τρικίου. Ὁ ἅγιος Εὐδόκιµος ὄχι
µόνο τίµησε τό γένος του, ἀλλά
εἶχε στολισθεῖ καὶ µέ ὅλες τίς
κατά Θεό ἀρετές, ἰδιαίτερα δέ
µέ τήν ταπεινοφροσύνη, τήν
ἐλεηµοσύνη καί τήν ἀνάγνωση
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Γιά τόν λό-
γο αὐτό ὁ αὐτοκράτορας τόν τί-
µησε µέ τό ἀξίωµα τοῦ Κανδι-
δάτου καί τόν διόρισε στρατοπεδάρχη στήν χώ-
ρα τῆς Καππαδοκίας. Ὁ ἅγιος Εὐδόκιµος δέν

µεταχειριζόταν τό ἀξίωµά του
γιά προσωπική τιµή καί δόξα,
ἀλλά πρός ἐπιµέλεια καί φροντί-
δα τῶν συνανθρώπων του.
Βοηθοῦσε τίς χῆρες καί τά
ὀρφανά καί ἔδινε ἐλεηµοσύνες
στίς ἐκκλησίες. Ἔτσι ὁ ἀοίδιµος
Εὐδόκιµος ἔγινε τέλειος σέ κά-
θε ἀρετή. Ὅµως σέ νεαρά ἡλι-
κία ἀρρώστησε καί παρέδωσε
τήν τιµία ψυχή του στὰ χέρια
τοῦ Θεοῦ. Οἱ δέ δοῦλοι του µε-
τά ἀπό παραγγελία τοῦ ἁγίου
τόν ἔθαψαν µέ τά ἐνδύµατα καί
µέ τά ὑποδήµατά του. Ὁ Θεός
ὅµως δόξασε τόν δοῦλο του
Εὐδόκιµο ἐπιτρέποντας νά ἐπι-
τελοῦν τά χαριτόβρυτα λείψανά
του πολλά θαύµατα, τά ὁποῖα

καί ἀποθησαύρισαν σέ περικαλλῆ Ναό στήν
Κωνσταντινούπολη.

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.

Ἡ ἀνατοµία
τῆς συγχρόνου
εἰδωλολατρίας

ΚΑΠΟΙΟΙ θεωροῦν ὅτι ἡ εἰδωλο-
λατρία ἀνῆκε στὸ µακρινὸ παρελ-
θόν. Ἀλλὰ ἡ πραγµατικότητα εἶναι
διαφορετική. Ἡ ἐποχὴ µας εἶναι σή-
µερα κατ’ ἐξοχὴν εἰδωλολατρική.
Μόνο ποὺ ἔχει ἄλλη µορφή. Ὁ σύγ-
χρονος µεγάλος Σέρβος ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς τὴν ὁρίζει µὲ
ἀκρίβεια: «Ὁ Θεάνθρωπος εἶναι ὁ
µόνος ποὺ νίκησε τὸ θάνατο µὲ τὴν
Ἀνάστασή Του. Γι’ αὐτὸ εἶναι ὁ ἀλη-
θινὸς Θεὸς καὶ ἡ αἰώνια ζωή. Ὅλα
τ’ ἄλλα εἶναι ψεύτικοι θεοί. Ἡ ἀνα-
γνώριση, ἡ ὁµολογία, τὸ κήρυγµα
ὁποιουδήποτε ἄλλου θεοῦ, ἐκτός
τοῦ Χριστοῦ, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρὰ ἀσέβεια καὶ εἰδωλολατρία.
Κάθε εἰδωλολατρία στὴν πραγµατι-
κότητα εἶναι ἀσέβεια, ἐφόσον τὸ
προσκύνηµα σ’ ὁποιοδήποτε εἴδω-
λο εἶναι ἀσέβεια. Στὴν εἰδωλολα-
τρία ἀνήκουν ὅλα: ἀπὸ τὸν πιὸ χον-
δροειδῆ φετιχισµὸ µέχρι τὸ πιὸ
λεπτὸ συµβολισµό. Ἡ εἰδωλολα-
τρία εἶναι ὄχι µόνο προσκύνηµα σὲ
ψεύτικους θεούς, ἀλλὰ καὶ στὶς πέ-
τρες, στὰ δέντρα, στὰ ζῷα, στοὺς
πλανῆτες, στὰ ἀγάλµατα, ἀλλὰ καὶ
στοὺς ἀνθρώπους καὶ στοὺς
ἥρωες καὶ στοὺς ἰδιοφυεῖς καὶ στὶς
ἐφευρέσεις καὶ στὶς ἰδέες καὶ στὰ
πάθη καὶ στὴν κουλτούρα καὶ στὸν
πολιτισµὸ καὶ στὴν ἐπιστήµη καὶ
στὴ φιλοσοφία, καὶ στὴν τέχνη, ἢ σὲ
ὁ,τιδήποτε ἄλλο ποὺ θέλει νὰ ἀντι-
καταστήσει µὲ τὸν ἑαυτὸ του τὸν
ἀληθινὸ Θεὸ καὶ Κύριο Ἰησοῦ Χρι-
στό. (Πηγή: makkavaios.blog-
spot.gr). Συµφωνοῦµε: ὁ σύγχρο-
νος ἄνθρωπος λατρεύει ὁτιδήποτε
ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεό!
Εἶναι ἱκανὸς νὰ πιστέψει στὴν πιὸ
ἀπίθανη καὶ παράλογη πίστη,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πίστη στὸ Θεό! Ἰδοὺ
ἡ τραγῳδία του καὶ γι’ αὐτὸ τὸ µέλ-
λον διαφαίνεται δυσοίωνο!

«Καλπάζει»
ἡ Νεοειδωλολατρία
εἰς τήν Εὐρώπην!

Η «ΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ» κρατᾶ τὰ
σκῆπτρα στὴν ἀναβίωση τῆς εἰδω-
λολατρίας! Ἑκατοµµύρια εὐρω-
παῖοι ἀσπάζονται µὲ ζῆλο τὶς
ἀρχαῖες παγανιστικὲς θρησκεῖες
τῆς Εὐρώπης! Ἰδοὺ τί γίνεται στὴ
µακρινὴ Ἰσλανδία: «Οἱ Ἰσλανδοὶ σὲ
λίγο καιρὸ θὰ µποροῦν νὰ ἀσκοῦν
ἐλεύθερα τὰ θρησκευτικά τους κα-
θήκοντα στὸ ναὸ τοῦ Ὄντιν τῆς
Φρίγκα καὶ τοῦ Θόρ. Αὐτὸ ἔγινε
γνωστὸ µετὰ τὴν ἀνακοίνωση ὅτι
ξεκινοῦν αὐτὸ τὸ µήνα οἱ ἐργασίες
γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ πρώτου
Ναοῦ λατρείας τῶν Σκανδιναβῶν
θεῶν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Βίκινγκς.
[O] Ὁ ναὸς πρόκειται νὰ εἶναι κυ-
κλικὸς καὶ θὰ εἶναι κτισµένος σὲ βά-
θος 4 µέτρων σὲ ἕνα λόφο, ὁ
ὁποῖος δεσπόζει στὴν πρωτεύου-
σα τῆς χώρας τὸ Ρέικιαβικ, ἐνῷ
στὴν κορυφή του θὰ ἔχει θόλο
µέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ µπαίνει τὸ
φῶς. «Ὁ Ἥλιος ἀλλάζει µὲ τὶς
ἐποχὲς ἔτσι ἐµεῖς κατὰ κάποιο τρό-
πο θὰ ἔχουµε τὸ φῶς νὰ µεταβάλει
τὸ χῶρο µέσα στὸ ναό», ἀνέφερε ὁ
(ἱερέας) Hilmarsson. Στὸν ὑπὸ ἀνέ-
γερση ναὸ θὰ φιλοξενοῦνται τε-
λετὲς ὅπως γάµοι, βαφτίσια ἀλλὰ
καὶ κηδεῖες. Οἱ ἀποκαλούµενοι νέο-
παγανιστὲς τῆς Ἰσλανδίας γιορτά-
ζουν σήµερα τὴν ἀρχαία θυσια-
στικὴ τελετὴ τοῦ Blot µὲ µουσική,
ἀναγνώσεις βιβλίων, τρώγοντας
καὶ πίνοντας ἀλλὰ ἔχουν ἀποκλεί-
σει τὸ ἀρχαῖο ἔθιµο τῆς θυσίας
ζῴων» (Ἱστολ. Χωρὶς Ὅρια)! Ἀδυ-
νατοῦµε νὰ κατανοήσουµε ποιὸ
εἶναι τὸ κίνητρο, ὥστε νὰ δέχονται
σηµερινοὶ πολιτισµένοι εὐρωπαῖοι
τὴ θρησκευτικὴ πίστη καὶ πρακτικὴ
τῶν ἡµιάγριων φυλῶν τῶν Βί-
κινγκς! Ἄβυσσος, ἡ ἄδεια ἀπὸ τὴ
χάρη τοῦ Θεοῦ, ψυχὴ τοῦ ἀνθρώ-
που!

Καταστροφή
ἱστορικοῦ ναοῦ
εἰς τήν Γαλιλαίαν!

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ µόνο τὰ καλόπαιδα
«µαχητὲς τοῦ Ἀλλάχ», οἱ δολοφό-
νοι τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι ἀφανί-
ζουν ὅ,τι θυµίζει χριστιανικὸ στὴν
µαρτυρικὴ Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ καὶ
«ὀρθόδοξοι» Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι
τοὺς ἀκολουθοῦν «κατὰ πόδας»
στὸ καταστροφικό τους ἔργο. Πρὶν
λίγες ἡµέρες πυρπολήθηκε ἕνας
ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς ναοὺς τῆς
Ἁγίας Γῆς, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸ
σηµεῖο ποὺ ὁ Κύριος χόρτασε θαυ-
µατουργικά τούς 5.000 ἀνθρώ-
πους. ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Οἱ ἄνθρω-
ποι δὲν ἔχουν τὸ Θεό τους. Ἡ

ἐκκλησία τῆς Γαλιλαίας, στὴν ὁποία
πιστεύεται ὅτι ἔγινε τὸ θαῦµα τοῦ
χορτασµοῦ τῶν 5.000 ἀνθρώπων
ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, ἔπεσε θῦµα βανδά-
λων, οἱ ὁποῖοι τὴν ἔκαψαν καὶ τὴ γέ-
µισαν µὲ γκράφιτι. Τὰ ἑβραϊκὰ

γκράφιτι κατήγγειλαν τὴ λατρεία
τῶν “ψεύτικων θεῶν”. Ἕνας σύµ-
βουλος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
κατηγόρησε τοὺς Ἑβραίους ἐξτρε-
µιστὲς γιὰ τὴν «ἀξιοθρήνητη» ἐπί-
θεση µετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς
ἰσραηλινῆς ἀστυνοµίας, ποὺ ἀνέ-
φερε ὅτι ἡ πυρκαγιὰ προκλήθηκε
σκόπιµα. Ἕνας µοναχὸς καὶ ἕνας
ἐθελοντὴς, ποὺ βρίσκονταν στὴν
ἐκκλησία µεταφέρθηκαν στὸ νοσο-
κοµεῖο µὲ ἀναπνευστικὰ προβλή-
µατα» (Ἱστολ. makeleio.gr)! Συµ-
φωνοῦµε µὲ τὸν δηµοσιογράφο ὅτι
δὲν ἔχουν τὸ Θεό τους, διότι ἂν τὸν
εἶχαν, δὲν θὰ ἔπρατταν τέτοια ἱερο-
συλία! Οἱ ἑτερόκλητοι χριστιανοµά-
χοι σὲ ἕνα πρᾶγµα συµφωνοῦν:
στὸ ὅτι πρέπει νὰ ἀφανιστεῖ ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, διότι αὐτὸ
ἐπιτάσσει ὁ δικός τους κοινὸς «θε-
ός»!

Ἡ CHRISLAM
δέν εἶναι ἐµπόδιον
διά τήν ἕνωσίν µας
µετά τοῦ Παπισµοῦ!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ ὁ «ἀλάθητος»
δηµιουργεῖ τὴ νέα θρησκεία CH-
RISLAM, τὴν ὁποία ἀποκάλυψε ὁ
δηµοσιογράφος κ. Ν. Χειλαδάκης,
ὁ κ. Βαρθολοµαῖος ἔκαµε τὴν ἀπί-
στευτη δήλωση: «ὑπάρχει κάτι πε-
ρισσότερο: αὐτὸ ποὺ ἑνώνει τὶς δύο
Ἐκκλησίες εἶναι πολὺ πιὸ σηµαντι-
κότερο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ τὶς χωρίζει.
Και οἱ δύο ὀφείλουν νὰ ἔχουν στὸ
νοῦ τους αὐτὴ τὴν ἄποψη καὶ νὰ
δεσµευτοῦν γιὰ τὴν ἑνότητα» (Ἱστ.
ΑΜΗΝ)! Ἡ δήλωση αὐτὴ ἔγινε σὲ
ἰταλικὴ ἐφηµερίδα, µὲ τὴν εὐκαιρία
ἐγκυκλίου τοῦ «ἀλάθητου» γιὰ τὴν
προστασία τοῦ περιβάλλοντος, τὸν
ὁποῖο ἀποκαλεῖ «ἀδελφὸ πάπα
Φραγκίσκο». ∆ὲν ἔµαθε, δὲν ἄκου-
σε κάτι γιὰ τὴν CHRISLAM ὁ κ.
Βαρθολοµαῖος; Εἶναι δυνατὸν νὰ
µὴ πληροφορήθηκε γιὰ τὴν «θεά-
ρεστη» αὐτὴ δραστηριότητα τοῦ
«ἀδελφοῦ του πάπα Φραγκίσκου»,
τὴ στιγµὴ ποὺ «βούιξαν» τὰ παγκό-
σµια µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης;
Τώρα ποὺ δηµοσιοποιήθηκε, εἶναι

σὲ θέση νὰ «πάρει πίσω» τὶς δηλώ-
σεις του, ἢ δὲν θεωρεῖ σηµαντικὴ
διαφορά, ποὺ µᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν
παπισµὸ τὴν CHRISLAM; Ξεκαθα-
ρίζουµε ὅτι δὲ µπορεῖ νὰ µᾶς ξεγε-
λάσει κανένας. Τὰ ὑπόγεια καὶ κα-
ταχθόνια «παιχνίδια» τοῦ θλιβεροῦ
ἡγετίσκου τοῦ κρατικοῦ δείγµατος
τοῦ Βατικανοῦ εἶναι γνωστά, τόσο
στὸ Φανάρι, ὅσο καὶ στὶς ἄλλες
Ἐκκλησίες. ∆ὲν θέλουν νὰ ἀντιδρά-
σουν καὶ νὰ τὸν καταγγείλουν, διότι
αὐτὸ ἐπιτάσσει ὁ οἰκουµενισµός,
καὶ τὸ πανθρησκειακὸ ὅραµα, τὸ
ὁποῖο ὑπηρετοῦν µὲ συνέπεια!
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια! Ἀγρυπνεῖτε!

Ὁ «ἑορτασµός»
τῆς «Παγκόσµιας
ἡµέρας Γιόγκα»!

ΕΓΙΝΕ καὶ αὐτό: καθιερώθηκε
ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε. ἄλλη µία παγκό-
σµια «ἑορτή», ἡ «Παγκόσµια Ἡµέ-
ρα Γιόγκα»! Καὶ ξέρετε πότε ὁρίστη-
κε νὰ «ἑορτάζεται»: στὶς 21 Ἰουνίου!
Ξέρετε ποιοὶ «ἑορτάζουν» τὴν ἡµέ-
ρα αὐτή; Οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
ἀποκρυφιστές, οἱ ὁποῖοι «πανηγυ-
ρίζουν» γιὰ τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο!
Μάγοι, παγανιστές, γουικανοί, σα-
τανιστὲς ἔχουν τὴν «τιµητική» τους
αὐτὴ τὴν «ἱερὴ» ἡµέρα! Γι’ αὐτὸ καὶ
ὁ «καλός» µας Ο.Η.Ε. φρόντισε νὰ
προσθέσει καὶ τοὺς γιόγκι! Ἡ πρό-
ταση ἔγινε ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ
τῆς Ἰνδίας κ. Μόντι, φανατικὸ
ἰνδουιστὴ καὶ λάτρη τῆς γιόγκα, ὁ
ὁποῖος δήλωσε: «Ἡ γιόγκα ἔχει τὴ
δύναµη νὰ ἑνώνει ὁλόκληρη τὴν
ἀνθρωπότητα!»! Καὶ πράγµατι ἡ
γιόγκα ἔχει δυστυχῶς αὐτὴ τὴ δυνα-
τότητα, ἂν κρίνουµε ἀπὸ τὴν ἀπί-
στευτη παραδοχὴ ἑκατοµµυρίων
ἀνθρώπων σὲ ὅλο τὸν κόσµο νὰ
συµµετάσχουν στὸν φετινὸ ἑορτα-
σµό! Φυσικὰ δὲ θὰ µποροῦσε νὰ
µείνει ἐκτὸς ἡ χώρα µας. Τὰ κατευ-
θυνόµενα Μ.Μ.Ε. ἔκαµαν µακρὰ
ἀφιερώµατα στὴν «εὐεργετικὴ»
χρήση τῆς γιόγκα. Φιλοξενήθηκαν
δεκάδες «δάσκαλοί» της, γιὰ νὰ
ἐξηγήσουν ὅτι ἡ γιόγκα εἶναι πανά-
κεια γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο!
Μόνη ἀντίδραση εὐτυχῶς οἱ ἀνα-
κοινώσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων Πειραιῶς, Κη-
φισίας καὶ Γλυφάδας, οἱ ὁποῖες τόνι-
ζαν τὸ ἀσυµβίβαστο τῆς Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως καὶ τῶν πρακτικῶν τῆς
γιόγκα, ἡ ὁποία δὲν εἶναι γυµναστι-
κή, ἀλλὰ κορυφαία θρησκευτικὴ
πρακτική τοῦ Ἰνδουισµοῦ καὶ τοῦ
Βουδισµοῦ. Τέτοιου εἴδους γεγονό-
τα πρέπει νὰ µᾶς βάζουν σὲ σο-
βαρὲς σκέψεις, διότι δι’ αὐτῶν ἐπι-
χειρεῖται ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδό-
ξου φρονήµατος τοῦ πιστοῦ λαοῦ!

∆ιάσηµος
δάσκαλος τῆς Γιόγκα
κατηγορεῖται
διά βιασµούς!

ΜΑΣ «ΠΙΠΙΛΙΖΟΥΝ» τὸ κεφάλι
πὼς ἡ γιόγκα «ἰσορροπεῖ» τὸν
ἄνθρωπο καὶ τὸν ἑνώνει µὲ τὸ
«θεό». Ἀλλὰ ἡ παρακάτω εἴδηση
τούς διαψεύδει οἰκτρά. Ὁ διάσηµος
δάσκαλος τῆς γιόγκα τῶν «ἀστέ-
ρων» τοῦ Χόλλυγουντ κατηγορεῖται
γιὰ βιασµοὺς κοριτσιῶν! «Ὁ γκου-
ροὺ τῶν celebrities Μπίκραµ Χουν-
τούρι κατηγορεῖται γιὰ βιασµοὺς
κοριτσιῶν. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ
µύησε τοὺς celebrities παγκοσµίως
στὴν hot yoga. Μὲ πελάτες µεγάλα
ὀνόµατα ἀπὸ τὸ Hollywood καὶ ὄχι
µόνο εἶχε καταφέρει νὰ φτιάξει καὶ ὁ
ἴδιος γιὰ τὸν ἑαυτὸ του ἕνα µεγάλο
ὄνοµα. Ὅλα ὅµως γκρεµίστηκαν
γιὰ ἐκεῖνον ἔπειτα ἀπὸ τὶς καταγγε-
λίες γιὰ βιασµούς. Ὁ 69χρονος
Μπίκραµ Χουντούρι βλέπει τὴν
παγκόσµια αὐτοκρατορία του νὰ
καταρρέει σὰν χάρτινος πύργος,
µετὰ τὴν ἕκτη µήνυση γιὰ σεξουα-
λικὴ κακοποίηση, ποὺ κατέθεσε
πρώην µαθήτριά του. Ο Μπίκραµ
Χουντούρι διαθετει 720 σχολὲς
Μπίκραµ Γιόγκα σὲ 220 χῶρες ἀνὰ
τὸν κόσµο καὶ ἔχει πελάτες µεταξὺ
ἄλλων ὀνόµατα, ὅπως ἡ Μαντόνα,
ἡ Ντεµὶ Μούρ, ἡ Τζένιφερ Ἀνιστόν,
ὁ Τζὸρτζ Κλούνεϊ, ὁ Μάρτιν Σὶν καὶ
ὁ Ντέϊβιντ Μπέκαµ. Ὅλα φαίνονταν
ἰδανικά, µέχρι ποὺ ξέσπασε τὸ
σκάνδαλο σεξουαλικῆς κακοποί-
ησης νεαρῶν µαθητριῶν του. Ἀπὸ
τὴν ἄνοιξη τοῦ 2013 µέχρι τὸν
Ἰανουάριο τοῦ 2014 πέντε κοπέλ-
λες, µικρότερές του κατὰ 38-46
χρόνια, κατέθεσαν µήνυση ἐναν-
τίον του γιὰ σεξουαλικὴ βία» (Ἱστολ.
Τροκτικό2)! ∆ὲν εἶναι δὰ καὶ µυστι-
κό, ὅτι οἱ δαιµονικοὶ γκουροὺ βιά-
ζουν τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώµατα τῶν
ἄτυχων ὀπαδῶν τους! Αὐτὴ εἶναι ἡ
«ἠθική» τῆς δαιµονικῆς θρησκείας
τῆς γιόγκα, τὴν ὁποία µᾶς πλασά-
ρουν ὡς (σκέτη) γυµναστική!

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

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

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

1. ῾Ο ῞Οσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης
2. Οἱ ῞Αγιοι Σάββας καὶ Συμεὼν
3. ῾Ο ῞Αγιος Ἀμφιλόχιος
4. Ὁ Ἅγιος Μαρτινιανός
5. ῾Ο ῞Αγιος Βονιφάτιος
6. Οἱ μάρ. Θύρσος, Λεύκιος καὶ Καλλίνικος
7. ῾Η ῾Αγία Μακρίνα
8. ῾Ο ῾Οσιομάρτυς Νεκτάριος
9. ῾Ο ῞Αγιος Εὐθύμιος ὁ νέος
10. ῾Ο ῾Οσιομάρτυς ᾽Ιγνάτιος
11. Ἡ ῾Αγία Μελάνη
12. ῾Ο ῞Αγιος Μάρτυς Νικηφόρος
13. ῾Ο ῞Οσ. Ἀθανάσιος Κων/πόλεως ἐν ῎Αθῳ ἀσκήσας
14. ῾Ο ῞Αγιος Ταράσιος Πατρ. Κων/λεως
15. ῾Η ῾Οσία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία
16. ῾Ο ῞Αγιος Ἀνδρέας ὁ Κρήτης
17. ῾Ο ῞Αγιος Λαυρέντιος Σαλαμῖνος
18. ῾Ο ῞Αγιος Μόδεστος
19. ῾Η ῾Αγία Φωτεινὴ
20. ῾Ο ῞Αγιος Ἀναστάσιος
21. ῾Ο ῞Αγ. Ἰωάννης ὁ ῾Ησυχαστής
22. Οἱ ῞Αγιοι Ἰωακεὶμ καὶ ῎Αννα
23. ῾Ο ῞Αγιος Βαβύλας
24. ῾Η ῾Αγία Εὐδοκία
25. Οἱ ῞Αγ. Θεόδωρος καὶ Θεοφάνης
26. ῾Ο ῞Αγ. Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
27. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ιωάννης ὁ ἐν τῷ ῎Ορει Ρήλα
28. ῾Ο ῞Αγιος Πέτρος Ἀλεξανδρείας
29. Οἱ Μάρτ. Κάρπος, Πάπυρος, Ἀγαθόδωρος
30. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Αρσένιος ὁ Μέγας

CHRISLAM: Ἡ νέα
ὑπό δηµιουργίαν

θρησκεία τοῦ Βατικανοῦ!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ εἴδηση ἀποκά-

λυψε ὁ δηµοσιογράφος κ. Ν.
Χειλαδάκης. Τὸ Βατικανὸ δηµι-
ουργεῖ νέα θρησκεία! ∆εῖτε καὶ
φρίξτε: «Πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο
καὶ συγκεκριµένα στὶς 24 Ἰου-
νίου τοῦ 2014 ὁ Πάπας Φραγ-
κίσκος γιὰ πρώτη φορά εἶχε
χρησιµοποιήσει δηµόσια τὸν
ὅρο CHRISLAM, καὶ εἶχε δώσει
ἐντολὴ τὸ Βατικανὸ νὰ δηµι-
ουργήσει µία ἔκθεση προ-
βολῆς αὐτοῦ τοῦ ὅρου σὰν ἕνα
σηµαντικὸ βῆµα γιὰ τὴν ἐγκα-
θίδρυση µιᾶς παγκόσµιας θρη-
σκείας. Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὸ τὸ
CHRISLAM; Ὁ ὅρος εἶναι ἕνα
µεῖγµα τῶν λέξεων Christos
καὶ Islam, δηλαδὴ µία ὑποτιθέ-
µενη σύνθεση τῶν λέξεων
Χριστὸς καὶ Ἰσλὰµ σὰν µία
ἀπεικόνιση τῆς ὑποτιθεµένης
ἕνωσης αὐτῶν τῶν δύο
ἐννοιῶν σὲ µία προώθηση τῆς
παγκόσµιας θρησκείας, ποὺ
θὰ εἶναι σὲ πρώτη φάση ἡ ἑνο-
ποίηση τοῦ Χριστιανισµοῦ µὲ
τὸ Ἰσλάµ. Ὁ Πάπας προχώρη-
σε σὲ αὐτὴ τὴ κίνηση σὲ συν-
εργασία µὲ τὸ Emirate of Sha-
jah καὶ ἦταν ἡ πρώτη φορά
ποὺ τὸ Βατικανὸ συνεργαζό-
ταν ἐπίσηµα µὲ ἕνα ἀραβικὸ
ἰσλαµικὸ κράτος. Ἡ κίνηση
αὐτὴ τοῦ Πάπα ἑρµηνεύτηκε
ἀπὸ τὰ ΜΜΕ σὰν µία πρώτη
σηµαντικὴ κίνηση πρὸς τὴν
ἕνωση µὲ τὸ Ἰσλὰµ καὶ τὴν δη-
µιουργία µιᾶς καινούργιας
θρησκείας, ὅπου θὰ συνδυα-
στοῦν οἱ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ
Χριστιανισµοῦ µὲ τὸ Ἰσλάµ»!
Χρόνια ἀποκαλύπτουµε καὶ
φωνάζουµε πὼς ὁ παπισµὸς
γιὰ τὸ µόνο ποὺ ἐνδιαφέρεται
εἶναι ἡ ὑποταγὴ τοῦ κόσµου
στὰ πόδια τοῦ «ἀλάθητου».
Προκειµένου νὰ πραγµατοποι-
ηθεῖ ὁ στόχος του µπορεῖ νὰ
συµµαχήσει ἀκόµα καὶ µὲ τὸ ?
διάβολο! Ἄ, καὶ κάτι ἄλλο:
εἶναι ἆραγε τυχαῖο ὅτι καὶ οἱ
«δικοί» µας δωρίζουν ἀφειδῶς
«ἅγια Κοράνια»;

«Ἡ φιλοκαλία εἰς τήν ζωήν μας»
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Ἡ πιό ὄµορφη, ἡ πιό πρωτότυ-
πη, ἡ πιὀ βαθυστόχαστη, ἡ πιό φι-
λοσοφηµένη, ἡ πιό ἐννοιολογικά
ὑπέροχη, εἶναι ἡ ἑλληνική µας
γλώσσα. ∆έν τό λέµε ἐµεῖς οἱ
Ἕλληνες. Τό λέει ἡ διεθνής γλωσ-
σολογική - φιλολογική ἐπιστήµη.
Ἐµεῖς µονάχα χαιρόµαστε - ἄν χαι-
ρόµαστε - γιά τή µουσικότητα τῆς
γλώσσας µας.

Μ' ἐπηρέασε τό σηµερινό µου
θέµα: "Ἡ Φιλοκαλία στή ζωή µας".
Οἱ θεολόγοι γνωρίζουν, βέβαια,
γιά τή λεγόµενη "Φιλοκαλία τῶν
Πατέρων". Πρόκειται γιά τά συγ-
γραφικά ἔργα ἀρκετῶν ἁγίων Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας µας - κυ-
ρίως ἀσκητικῶν Πατέρων - οἱ
ὁποῖοι µᾶς ἔχουν παραδώσει
ἔργα ἔκτακτης καί µοναδικῆς χρι-
στιανικῆς πνευµατικότητας. Ὅλα
αὐτά τά ἀνεκτίµητα πνευµατικά
ἔργα - συνεχίζουν νά ἐκτυπώνων-
ται, ὄχι µόνο στά ἑλληνικά, ἀλλά
καίσέξένεςεὐρωπαϊκέςγλῶσσες,
ἰδιαίτερα στά ρωσσικά.

Ἀπ' τά παλαιότερα χρόνια
πῆραν τή γενική ὀνοµασία "Φιλο-
καλία τῶν Πατέρων", πού σηµαί-
νει ἀγάπη στούς Πατέρες. Ἡ λέξη
"φιλοκαλία" χρησιµοποιεῖται κι
ἀπ' τούς ἀρχαίους Ἕλληνες, καί
σηµαίνει - γενικότερα - ἀγάπη στό

καλλιτέχνηµα, στό ὡραῖο, στήν
ὀµορφιά. (Φιλῶ=ἀγαπῶ,καίἡλέ-
ξη καλό=ὡραῖο).

Στήν περίπτωση τῆς"Φιλοκα-
λίας τῶν Πατέρων", ἡ λέξη "φιλο-
καλία", βέβαια, παίρνει καθαρά
χριστιανική - πνευµατική σηµα-
σία, διότι πρόκειται γιά καλαισθη-
σίαἁγιοπνευµατική.ΟἱἅγιοιΠατέ-
ρες τῆς "Φιλοκαλίας", µέ τά συγ-
γραφικά τους ἔργα, διδάσκουν,
οἰκοδοµοῦν, ἐνισχύουν πνευµατι-
κά τούς χριστιανούς, καί συµπλη-
ρώνουν, θά λέγαµε, τούς µεγά-
λους Πατέρες, πού εἶχαν προηγη-
θεῖ παλαιότερα. Μερικοί ἀπό τούς
ἁγίους Πατέρες τῆς "Φιλοκαλίας"
εἶναι οἱ ἑξῆς: (Ἀντώνιος, Φιλήµων,
Κασσιανός ὁ Ρωµαῖος, Ἰωάννης ὁ
∆αµασκηνός, Θαλάσσιος ὁ Λί-
βυος, ἀββᾶς Φιλήµων, ὅσιος Θεό-
γνωστος, ὅσιος Φιλόθεος ὁ Σιναΐ-
της, ὅσιος Ἠλίας ὁ Πρεσβύτερος,
ὅσιος Θεοφάνης, ὅσιος Γρηγό-
ριος ὁ Σιναΐτης, ὅσιος ∆ωρόθεος,
ὅσιος Μακάριος ὁΑἰγύπτιος, κ.ἄ.).

Εἶναι τόσος ὁ πνευµατικός
πλοῦτος τῶν ἔργων τους, ὥστε
µόνο µιά σκέψη παραθέτω, τοῦ
ἁγ. Θαλασσίου:"Ἀµήχανόν ἐστι
τυχεῖν ἐλέους Θεοῦ, τόν καταλι-
πόντα αὐτόν καί ἡδοναῖς δου-
λεύοντα".

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ



(5ον)
∆. Παράλειψις

βασικῶν θεµάτων
ὀρθοδόξου πίστεως

καί ζωῆς
Στό πρόγραµµα ἀναφέρεται µό-

νο δύο φορές τό πρόσωπο τοῦ
Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ39. Ἡ
µέν µία ἀπό αὐτές τίς ἀναφορές,
ἀφορᾶ τίς κοινωνικές προεκτάσεις
τοῦ κηρύγµατος τοῦ Χριστοῦ καί τή
σύνδεση τῆς δικαιοσύνης µέ τόν Χρι-
στό καί ἡ ἄλλη τό κήρυγµα τοῦ Χρι-
στοῦ σέ σχέση µέ τίς θρησκευτικές
ἀλλαγές ὡς ἐπανάσταση στό κατε-
στηµένο. Καί στίς δύο δηλαδή περι-
πτώσεις ἐξετάζεται περίπου τό ἴδιο
ζήτηµα. Κανένα ἄλλο ζήτηµα σχετικό
µέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δέν ἐξε-
τάζεται σέ ὁλόκληρο τό πρόγραµµα,
τό ὁποῖο προορίζεται γιά τό λύκειο.

Πρό παντός δέ δέν περιλαµβά-
νονται δογµατικά θέµατα, σχετικά
µέ τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, ἀλλά καί γενικότερα δογµα-
τικά θέµατα, τά ὁποῖα περιλαµβά-
νονται στό πρόγραµµα τό ὁποῖο
ἰσχύει µέχρι σήµερα. Ἐπί παραδεί-
γµατι, στό µέχρι σήµερα ἰσχῦον βι-
βλίο τῆς Β΄ λυκείου περιλαµβάνονται
καί τά ἑξῆς θέµατα, τά ὁποῖα προ-
φανῶς δέν κρίθηκαν κατάλληλα, γιά
νά περιληφθοῦν στό νέο πρόγραµ-
µα: «Ποιὸς εἶναι ὁ Θεὸς κατὰ τὴν πί-
στη τοῦ Χριστιανισµοῦ, Ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ: ὅραµα ἀλλιώτικης ζωῆς ἢ
οὐτοπία;, Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν
καὶ εἶναι σηµεῖον ἀντιλεγόµενον»;,
«Τίνα µὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
εἶναι;», Τί εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα;, Ἡ
ὀρθόδοξη ἄσκηση»40.

∆έν ἐξετάζονται στήνΑ΄ λυκείου,
ἀλλά καί σέ καµµία ἄλλη τάξη τοῦ
λυκείου, ὅλα τά µυστήρια τῆς µιᾶς
ἁγίας καθολικῆς καί ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας. ∆έν πρέπει νά τά διδά-
σκεται πλέον τό κάθε χριστιανόπου-
λο; Κρίθηκε µήπως ἐπιβλαβής ἡ δι-
δασκαλία τους; Πρέπει βέβαια νά
ἐπισηµάνουµε, ὅτι στήν ἑνότητα 3.3
τῆςΑ΄ λυκείου, στή στήλη «ἀξιολόγη-
ση» ἀναφέρονται τά ἑξῆς: «τεκµη-
ρίωση τῆς ἐπίτευξης τῆς ἑνότητας

µέσῳ τῶν µυστηρίων στὴν ἐκκλησια-
στική κοινότητα». Ἡ ἑνότητα ὅµως
αὐτή, ὅπως καί ὅλες οἱ ἑνότητες τοῦ
προγράµµατος, προβλέπεται νά δι-
δαχθεῖ σέ ἕνα δίωρο. Σέ ἕνα δίωρο
πιστεύουµε πώς δέν θά ἦταν γενικά
δυνατόν νά διδαχθοῦν τά ἑπτά µυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας µας, ἀφοῦ
ἄλλωστε τό θέµα τό ὁποῖο ὁρίζεται
πρός ἀνάπτυξη εἶναι περιορισµένο.
Εἰδική ἀναφορά γίνεται µόνο γιά τό
βάπτισµα καί τή θεία εὐχαριστία στήν
ἴδια ἑνότητα τοῦ προγράµµατος: «ἡ
ἑνότητα στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότη-
τα µέσα ἀπὸ τὸ βάπτισµα καὶ τὴν
Εὐχαριστία»41. Ὅπως γίνεται ἀντιλη-
πτό ἀπό τήν ὡς ἄνω διατύπωση, δέν
ἐξετάζονται καί δέν παρουσιάζονται
ὅλες οἱ πτυχές τοῦ µυστηρίου τοῦ βα-
πτίσµατος καί βεβαίως σέ κανένα ση-
µεῖο τοῦ προγράµµατος δέν ἐξετάζε-
ται αὐτό αὐτοτελῶς.

∆υσάρεστη ἐντύπωση προξενεῖ,
τό γεγονός ὅτι στήν ἑνότητα 2.3 τῆς
Γ΄ λυκείου, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται
«συµβίωση», λείπει παντελῶς ὁ
ὅρος «γάµος»! Στή στήλη «ἀξιολόγη-
ση» διαβάζουµε: «παρουσίαση τῆς
χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ ἄλλων
θρησκευτικῶν ἀντιλήψεων γιὰ τὴ
συµβίωση τῶν ἀνθρώπων στὸ ζευ-
γάρι, στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν κοινό-
τητα»42. Ἐρωτοῦµε τούς δηµιουρ-
γούς τοῦ προγράµµατος: Πρός τί
αὐτή ἡ παράλειψη; Κρίθηκε ἐπιβλα-
βής ἤ ἀσήµαντος ὁ παραδοσιακός
ἐκκλησιαστικός ὅρος, ὁ ὁποῖος
προσδιορίζει τή συµβίωση τοῦ ζευ-
γαριοῦ;

Ἐπίσης δέν περιλαµβάνονται τά
ἑξῆς θέµατα, τά ὁποῖα ὑπάρχουν στό
ἰσχῦον βιβλίο τῆςΑ΄ λυκείου: «Ἡ πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ἀνθρώπινη
ἱστορία, Τὸ κήρυγµα καὶ τὰ θαύµατα
τοῦ Χριστοῦ µέσα ἀπὸ τὴ λατρεία, Οἱ
ἅγιες εἰκόνες: ἔκφραση τῆς πίστης, Ὁ
πλοῦτος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποίησης
(Ὑµνογραφία), Προβληµατισµοὶ γιὰ
τὴ λειτουργικὴ γλώσσα καὶ τὴ µουσι-
κή»43.

Ὁµοίως δέν περιλαµβάνονται στό
ὑπό ἐξέταση πρόγραµµα τά ἑξῆς θέ-
µατα, τά ὁποῖα περιλαµβάνονται στό
ἰσχῦον βιβλίο τῆς Γ΄ λυκείου: «ὁ
ἠθικὸς προβληµατισµός. Χριστιανικὴ

θεώρηση τῆς ἠθικῆς, Ἐντολὲς καὶ
δόγµατα: Συνταγὲς σκλαβιᾶς ἢ δρό-
µοι ἐλευθερίας;, Ἡ ἠθικὴ συνείδηση,
Τὰ κίνητρα τῶν πράξεων στὴν ἠθικὴ
ζωή, Οἱ ἐξτρεµιστὲς τῆς ἐλευθερίας. Ἡ
περίπτωση τῶν «διὰ Χριστὸν
σαλῶν», Τὸ ὅραµα τῆς εἰρήνης καὶ ἡ
πραγµατικότητα, Ὁ σεβασµὸς τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς, Παραβίαση καὶ
περιφρόνηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς
(Φόνος - Θανατικὴ Ποινὴ - Βασανι-
στήρια, Ἄρνηση καὶ ὑποτίµηση τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς (Αὐτοκτονία -
Αὐτοθυσία - Εὐθανασία - Ἄµβλω-
ση)44, Τὸ πρόβληµα τῶν ναρκωτικῶν,
Ἄγχος, µοναξιὰ καὶ περιθωριοποί-
ηση, Ἀλλοτρίωση, Ὁ ἄνθρωπος στὶς
χαρὲς καὶ στὶς λῦπες τῆς ζωῆς»45.

Ἐπίσης δέν ἀναφέρονται διό-
λου τά πρόσωπα τῆς Θεοτόκου
καί τῶν ἀποστόλων. Ὁµοίως δέν
ἀναφέρεται τό πρόγραµµα σέ
συγκεκριµµένα πρόσωπα µαρτύ-
ρων, ἁγίων καί Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐπίσης δέν ἀναφέ-
ρονται οἱ ἑορτές τῶν ἁγίων καί τῆς
Θεοτόκου, δέν ἀναφέρονται οἱ δε-
σποτικές ἑορτές, κινητές καί ἀκί-
νητες46.

Ὅλα αὐτά γιατί κρίθηκαν ἐξοβελι-
στέα ἀπό τό πρόγραµµα τῶν µαθη-
µάτων τοῦ λυκείου; Ἀποδείχθηκαν
ἐπιβλαβῆ; Πῶς ὅµως θά ἦταν δυ-
νατόν νά κριθοῦν ἐπιβλαβῆ βασι-
κά στοιχεῖα πίστεως, λατρείας καί
ζωῆς τῶν ὀρθοδόξων χρι-
στιανῶν, ὅταν τό µάθηµα ἀπευθύ-
νεται σέ ὀρθοδόξους χριστιανούς;
Καί πῶς εἶναι δυνατόν πρόγραµµα
µαθήµατος θρησκευτικῶν νά ἀπευ-
θύνεται σέ ὀρθοδόξους χριστιανούς
µαθητές, ὅταν παραλείπονται ὅλα
αὐτά; Πῶς θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά
γίνει τό πρόγραµµα αὐτό ἀποδεκτό,
ἤ ἔστω καί ἀνεκτό ἀπό ὀρθόδοξες
χριστιανικές οἰκογένειες;

Ἀκόµη δέν ἀναφέρονται οἱ αἱρέ-
σεις καί τά παραθρησκευτικά φαι-
νόµενα, ὅπως ἐπίσης δέν ἐξετά-
ζονται καί ἀναφέρονται διόλου
παραδείγµατα στρεβλῆς θρη-
σκευτικότητας, π.χ. µαγεία, µαν-
τεία, σατανισµός, δεισιδαιµονίες,
προλήψεις, γιατί συµβαίνει αὐτό;
Εἶναι πλέον ἀπαγορευµένοι οἱ ὅλοι
αὐτοί ὅροι καί συνεπάγονται τιµωρία
ὅποιου τούς χρησιµοποιεῖ; Ἤ µήπως
ἀποφασίσθηκε πώς ἐν τέλει θά πρέ-
πει νά ὑποχωρήσουµε στίς διαµαρ-
τυρίες ὁρισµένων, οἱ ὁποῖοι ἐκπρο-
σωποῦν τέτοια ρεύµατα καί δέν θέ-
λουν νά ἐνηµερώνονται οἱ ὀρθόδοξοι
χριστιανοί µαθητές γιά τό ποιόν τῶν
ὀργανώσεών τους ἤ γιά τά βλαβερά
ἀποτελέσµατα τέτοιων κινηµάτων,
συνηθειῶν καί πράξεων;
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Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Διδακτικῶν
Βιβλίων, Ἀθήνα 2011. 41. Ἔνθ᾽ ἀνω-
τέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2615. 42. Ἔνθ᾽ ἀνω-
τέρω, Φ.Ε.Κ. σ. 2663. 43. Βλ.
Χρῆστος Γκότσης, π. Γεώργιος Με-
ταλληνός, Γεώργιος Φίλιας, Ὀρθό-
δοξη πίστη καί λατρεία, Α΄ γενικοῦ
λυκείου, Ἔκδ. ΙΒ΄, Ὀργανισμός
Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων,
Ἀθήνα 2011.44. Περιλαμβάνεται βε-
βαίωςμίαἑνότηταμέτόντίτλο«ζωή»
στό πρόγραμμα τῆς Β΄ λυκείου, ὅμως
ὅσα περιλαμβάνει, εἶναι τόσο ἀσαφῆ,
ὥστε νά μή εἶναι δυνατόν νά διαπι-
στωθεῖ, ἄν ὑπάρχει ἡ πρόθεση νά πε-
ριληφθοῦν ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα
περιλαμβάνονται στά τρία προανα-
φερθέντα μαθήματα τοῦ ἰσχύοντος
βιβλίου τῆς Γ΄ λυκείου. 45. Βλ. Μ. Π.
Μπέγζος, Ἀ. Ν. Παπαθανασίου, Θέ-
ματα χριστιανικῆς ἠθικῆς, Γ΄ γενικοῦ
λυκείου, Ἔκδ. ΙΒ΄, Ὀργανισμός
Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων,
Ἀθήνα 2011. 46. Περιλαμβάνονται
βεβαίως στό πρόγραμμα τῆς Α΄ λυ-
κείου οἱ ἑνότητες 2.2 καί 2.4 μέ τί-
τλους «Λατρεία» καί «Γιορτή» ἀντί-
στοιχα, ὅμως ὅσα ἀναφέρονται ἐκεῖ
προϋποθέτουν ἀφ’ ἑνός πολυθρη-
σκειακή παρουσίαση καί ἀνάλυση,
ἀφ΄ ἑτέρου δέ εἶναι τόσο ἀσαφῆ,
ὥστε δέν εἶναι δυνατόν νά κατανοή-
σει ὁ ἀναγνώστης, ὅσο καλές προθέ-
σεις καί ἄν ἔχει, ἐάν ὑπάρχει ἀκόμη
καί ἡ παραμικρή πρόθεση νά περιλη-
φθοῦν σέ μελλοντικά σχολικά βιβλία,
ὅσα ἀναφέρουμε ὅτι παραλείφθη-
καν.
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Ἀγάθωνος
1. Τὸ φοβερὸν πάθος

Ἡ ἐλευθεροστομία εἶναι πάθος
ποὺ προκαλεῖ πολλὲς ἀντιδράσεις.
Τὸ ἀπύλωτο στόμα ἐκτοξεύει συν-
εχῶς φαρμακερὰ βέλη καὶ προκα-
λεῖ πληγές. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τοὺς
συνεχεῖς λόγους του γίνεται ἀσυμ-
παθὴς καὶ ὅλοι τὸν ἀποφεύγουν. Ἡ
συνάντηση μαζί του θεωρεῖται ἀτυ-
χία, ἡ δὲ συνύπαρξη, καὶ πολὺ πε-
ρισσότερο ἡ συγκατοίκηση, χωρὶς
ἐπεισόδια εἶναι ἀδύνατη. Γι᾽αὐτὸ
καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων εἶπε σὲ κά-
ποιον μοναχό, ποὺ ἤθελε νὰ πάει σὲ
κοινόβιο, ὅτι δὲν πρέπει νὰ πάρει
θάρρος τὸ στόμα του ἀπέναντι
στοὺς ἀδελφούς. Καὶ σὲ ἐρώτηση
τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου τὶ κακὸ κάνει
ἡ ἐλευθεροστομία, ὁ πολύπειρος

Ἀγάθων εἶπε: «Ἡ ἐλευθεροστομία
μοιάζει μὲ μεγάλο καύσωνα, ὅπου,
ὅταν συμβεῖ, ὅλοι φεύγουν ἀπὸ
μπροστά της. Καταστρέφει ἐπίσης
τοὺς καρποὺς τῶν δέντρων. Δὲν
ὑπάρχει ἄλλο πάθος χειρότερο ἀπὸ
τὴν ἐλευθεροστομία. Γιατὶ αὐτὴ
γεννᾶ ὅλα τὰ πάθη. Πρέπει ὁ ἀγω-
νιστὴς μοναχὸς νὰ μὴ ἀφήνει λυτὴ
τὴ γλώσσα του, ἔστω καὶ ἄν εἶναι
μόνος στὸ κελί».

2. Ἡ ἀπόκτησις
τῶν ἀρετῶν

Οἱ κοσμικοὶ συχνὰ μιλοῦν μὲ
θαυμασμὸ γιὰ τὶς ἀρετὲς ποὺ ἔχουν
οἱ φίλοι καὶ γνωστοί τους, οἱ ὁποῖες
ὅμως δὲν εἶναι καρπὸς πνευματιοῦ
ἀγώνα καὶ συμμόρφωσης μὲ τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα, θὰ ἔλε-
γα. Εἶναι παντελῶς ἄσχετοι, ἄν ὄχι
καὶ ἐχθρικοὶ ἀπέναντι στὴν Ἐκκλη-
σία. Καὶ ὅμως, σύμφωνα μὲ τοὺς
ἰσχυρισμούς τους, ἔχουν ἀρετὲς καὶ
χαρίσματα, εἶναι πολιτισμένοι, τοὺς

διακρίνει ἡ καλλιέρεγεια καὶ ἡ εὐγέ-
νεια, εἶναι πραγματικὰ διαμάντια!
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ χαρακτηρισμοὶ εἶναι
ὑπερβολικοὶ καὶ δὲν ἀνταποκρίνον-
ται στὴν πραγματικότητα. Εὔκολο
διαπιστώνει κάποιος ὅτι οἱ ἄνθρω-
ποι συγχέουν τὶς ἀρετὲς μὲ τὶς ἱκα-
νότητες. Ὁ ἱκανὸς καὶ ἀποδοτικὸς
σὲ μερικοὺς τομεῖς δὲν σημαίνει ὅτι
εἶναι ἄνθρωπος μὲ ἦθος καὶ ἀρετές.
Χτυπητὸ παράδειγμα οἱ ἄνθρωποι
τῆς τέχνης, ποὺ ἐνῶ παράγουν διά-
φορα ἐντυπωσιακὰ ἔργα, ὑστεροῦν
στὸ χαρακτήρα καὶ τὸ ἦθος σὲ τέ-
τοιο βαθμὸ ποὺ τοὺς ξεπερνοῦν
πολλοὶ ἀκαλλιέργητοι καὶ ἄξεστοι,
οἱ ὁποῖοι στὴ ζωή τους τηροῦν μερι-
κοὺς κανόνες ἠθικῆς. Γι᾽αὐτὸ δὲν
πρέπει νὰ ἐπηρεάζονται οἱ χριστια-
νοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς «σπουδαί-
ους», οὔτε καὶ νὰ παρακολουθοῦν
τὰ ἔργα καὶ τὴ συμπεριφορά τους.

Ἡ πορεία πρὸς τὴν ἀρετὴ εἶναι
ἀνηφορικὴ καὶ κοπιώδης. Καὶ φυ-
σικὰ δὲν προϋποθέτει ὀξυμένο νοῦ,
εὐφράδεια λόγου, φαντασία, δεξιο-
τεχνία, σπουδὲς σὲ ξένα πανεπι-

στήμια καὶ ἄλλα παρόμοια. Ὁ
ἀββᾶς Ἀγάθων ἔλεγε «ὅτι χωρὶς τὴν
τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν, δὲν
μπορεῖ νὰ προοδέψει κάποιος στὴν
ἀπόκτηση καμμιᾶς ἀρετῆς».

3. Μεγάλο κατόρθωµα
Οἱ πνευματικὲς ἐμπειρίες δὲν

ἀποκτῶνται εὔκολα. Χρειάζεται συν-
εχὴς ἀγώνας, συνεχὴς τήρηση τῶν
θείων ἐντολῶν καὶ ταπεινὸ φρόνημα.
Ὡστόσο δὲν μᾶς λείπουν. Ἔχουμε τὶς
ἐμπειρίες τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖες εἶναι
καταγραμμένες καὶ μποροῦμε νὰ τὶς
μελετοῦμε, γιὰ νὰ παίρνουμε μαθή-
ματα καὶ νὰ παρακινούμαστε στὸν
κατὰ Χριστὸν ἀγώνα.

Ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀναφερόμενος
κάποτε στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς
ἄλλους, ἀποκάλυψε ἕνα σπουδαῖο
του κατόρθωμα: «Ποτὲ δὲν ἔπεσα
νὰ κοιμηθῶ, ἔχοντα κάτι ἐναντίον
κάποιου. Ἀλλὰ καὶ δὲν ἄφησα κα-
νένα νὰ κοιμηθεῖ, ὅσο μποροῦσα,
ἐὰν εἶχε κάτι ἐναντίον μου».

Ὁ ἀββᾶς δὲν περιοριζόταν μόνο
στὸ ὅτι δὲν εἶχε τίποτα μὲ κάποιους,

γιατὶ ἦταν πολὺ προσεκτικός. Ὅμως
οἱ ἄλλοι, ἦταν πολὺ πιθανὸ νὰ εἶχαν
ἐρεθιστεῖ ἀπὸ τὴ συμπεριφορά του,
γἰ αὐτὸ καὶ ἀνησυχοῦσε. Ἔδινε ἐξηγή-
σεις, γιὰ νὰ ἠρεμοῦν οἱ συνειδήσεις.
Αὐτὸ ἦταν τὸ μεγάλο κατόρθωμα.
Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ
ἐπιδιώκουν μόνο τὴν δική τους ἠρε-
μία καὶ ἀνάπαυση. Γιὰ τοὺς ἄλλους
μένουν παγερὰ ἀδιάφοροι.

4. «∆ὲν εἶµαι αἱρετικός»
Ὁ ταπεινὸς ἀγωνιστὴς δὲν ἐνο-

χλεῖται ἰδιαίτερα ἀπὸ τὶς διάφορες
κατηγορίες ποὺ διατυπώνουν μερι-
κοὶ εἰς βάρος του. Τὶς θεωρεῖ εὐκαι-
ρίες γιὰ περισσότερη τελείωση καὶ
ἐντονότερο ἀγώνα. Στὰ θέματα
ὅμως τῆς πίστεως εἶναι ἐντελῶς δια-
φορετικός. Ὁμολογεῖ μὲ παρρησία
τὴν πίστη του, ὑπερασπίζεται τὴν
ἀκεραιότητά της καὶ δὲν χάνει τὴν
παρρησία του.

Κάποτε ἐπισκέφτηκαν τὸν δια-
κριτικὸ ἀββᾶ Ἀγάθωνα μερικοὶ
ἀδελφοὶ ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ θέλη-
σαν νὰ τὸν δοκιμάσουν ἐὰν ὀργίζε-

ται. Τὸν ρώτησαν
-Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων; Ἀκούσαμεν

γιὰ σένα ὅτι εἶσαι ἀκόλαστος καὶ
περήφανος.

-Ναὶ ἔτσι εἶναι.
-Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων ὁ φλύαρος

καὶ ὁ φιλοκατήγορος;
-Ἐγὼ εἶμαι.
Τὸ ρωτᾶνε καὶ τρίτη φορά:
-Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων ὁ αἱρετικός;
Καὶ ὁ ἀββᾶς, φανερὰ ἐνοχλημέ-

νος καὶ μὲ ἔντονη φωνή, εἶπε:
-Δὲν εἶμαι αἱρετικός.
Τότε ἐκεῖνοι τὸν παρακάλεσαν:
-Πές μας, ἀββᾶ, γιατὶ ὅσα σοῦ

εἴπαμε τὰ παραδέχτηκες καὶ μόνο
τὸ τελευταῖο δὲν ἄντεξες;

Καὶ ὁ ἀββᾶς τοὺς ἐξήγησε:
-Τὰ πρῶτα τὰ παίρνω ἐπάνω μου,

γιατὶ εἶναι χρέος γιὰ τὴν ψυχή μου.
Ἀλλὰ τὸ «αἱρετικός» εἶναι χω-
ρισμὸς ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ δὲν θέλω νὰ
χωριστῶ ἀπὸ τὸ Θεό.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ    ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

(4ον)
Ἀσύµφοραι φαιδρότηται

ὡς διδασκαλίαι
τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος
ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ!

Μιλάει τό Ἅγιο Πνεῦµα πρός
τήν Παναγία καί τῆς λέει: 

-«#Τώρα, ἐπιθυµεῖς νά ὑπά -
γῃς εἰς τόν χορόν τῶν παρθέ-
νων, νά χορεύσῃς καί Σύ µαζί
των# Ὦ, εὐγενεστάτη λεπτή
κόρη, βάδιζε διά τόν χορόν τῶν
παρθένων· ἐγώ θά Σέ ἀκο-
λουθῶ, διά νά Σέ ὁδηγῶ νά χο-
ρεύῃς# Ἐλθέ ὑψηλοτάτη φίλη
εἰς τόν χορόν µας# Ἐλθέ, ὑψη-
λοτάτη, ν᾿ ἀρχίσῃς Σύ τόν χο-
ρόν#24

Ἀλλά –κατά τήν Κ.Ζ.- ἡ Παναγία
δέν ξέρει χορό! 

-«� Μά θά δύναµαι νά χο-
ρεύω, τόσον ὡραῖα, ὅπως χο-
ρεύουν αἱ παρθένοι; διότι δέν
γνωρίζω χορόν#»25.

Παρεµβαίνει τότε ὁ Ἀρχάγγελος
καί τῆς λέει:

-«# Ὦ, εὐγενεστάτη, λεπτή
κόρη, βάδιζε διά τόν χορόν τῶν
παρθένων· ἐγώ θά Σέ ἀκο-
λουθῶ διά νά Σέ ὁδηγῶ νά χο-
ρεύ ῃς#»26.

Ἐντούτοις, αὐτό τό ἐξωφρενικό
«στόρυ» πού ἀδυνατεῖ νά παρα-
κολουθήσει ὁ στοιχειώδης νοῦς
χωρίς τουλάχιστον στοιχειῶδες
µειδίαµα (πού φεῦ, ἄν παρακο-
λουθεῖ ἀκόµη καί ὁ κλῆρος τότε
δυνατόν νά παίρνει χαρακτήρα
«σαρδόνιου» γέλωτα, πού ἔχει κα-
ταστροφικό ἀντίκτυπο στίς ἀστή-

ρικτες ὑπάρξεις) ἔχει καί συνέχεια:
Ἀκολούθως πηγαίνει ἡ Παναγία

στόν χορό καί τά καταφέρνει. Ἰδού
πῶς τά περιγράφει ἡ Κ.Ζ. στό βι-
βλίο της, ὅτι µιλᾶ καί περιγράφει
αὐτόν τό χορό, πού γίνεται στούς
οὐρανούς ἡ ἴδια ἡ Παναγία, ἀπευ-
θυνόµενη στίς «µαθήτριές της»,
τίς ἀκόλουθες τῆς Κ.Ζ., τίς «φωτι-
σµένες»:

-«�Τέκνα µου ἀγαπητά, ἐνῶ
ταῦτα ἔλεγε τό Πνεῦµα τό
Ἅγιον, ἐχόρευα καί ἔσυρα τά
βήµατά Μου ἁρµονικά καί
ὡραιότερα τῶν παρθένων#
Αὗται# βλέπουσαι Ἐµέ χο-
ρεύουσαν, κάµνουν τρία βήµα-
τα ἐµπρός, τρία πρός τά ὀπί-
σω, ἀφίνει ἡ µία τήν χεῖρα τῆς
ἄλλης, κάµνει ἑκάστη καί ὅλαι
µαζί τρεῖς στροφάς, Μέ χειρο-
κροτοῦν, κτυποῦν τρίς τόν δε-
ξιόν πόδα #!!!»27.

Οὐδέν σχόλιον, γιατί ὁ στοιχει-
ώδης νοῦς φαίνεται νά µένει ἄναυ-
δος µέ αὐτήν τήν ἐξωφρενική τρι-
κυµιώδη ἐγκεφαλική φρασεολο-
γία.

Αὐτά τά δειγµατοληπτικά πάντα
καταγράφει στά βιβλία της, ὅπως
καί ἄλλα.. πολλά ἄλλα συναφῆ.., ἡ
πνευµατική Μητέρα τῆς «Σχολῆς
Παντανάσσης», τήν ὁποία «Σχο-
λή» καί τήν πνευµατική τους µητέ-
ρα Κ.Ζ. ἐπισηµαίνεται ὅτι φεῦ!!
µνηµονεύουν στίς παραγγελλόµε-
νες λειτουργίες τους µερικοί ἱερεῖς,
µή γνωρίζοντας –βεβαίως- περί τί-
νος πρόκειται, τί εἶναι αὐτές οἱ
«Σχολές», διά τῶν ὁποίων θά
«σωθεῖ» ὁ κόσµος πού κατακλύ-
ζουν ὡς σῶµα καί ἐπισήµως τίς
ἐκκλησίες καί τίς αἴθουσες τῶν
Ἱερῶν Ναῶν!

Ὁ στοιχειώδης νοῦς ἐδῶ ἐπιση-
µαίνει ὅτι ἡ ὑφιστάµενη καταπτω-
τική µνηµόνευση ἀπαιτεῖ ἐπιτακτι-
κή ἐπιβεβαίωση καί παρέµβαση
τῶν Ὑπευθύνων γιά τή διασφάλι-
ση τοῦ στοιχειώδους κύρους τῆς
Ἐκκλησίας. 

Στή συνάφεια αὐτή ἐπισηµαί-
νεται ὅτι, ὁ νῦν πρόεδρος καί
διδάσκαλος τῆς ἀναφερόµενης
Σχολῆς κ. Κ .Β. Κολοκυθᾶς,
ὅταν ἀπουσιάζει τόν ἀντικα-
θιστᾶ στήν ἕδρα τῆς Σχολῆς ὁ
υἱός του Β. Κολοκυθᾶς. Ἀπό
τούς κύκλους τῶν «φωτισµέ-
νων» διαδίδεται εὐρέως ἡ πλη-
ροφορία ὅτι ἐντός ὁρισµένου
χρονικοῦ διαστήµατος, ἑτοιµά-
ζεται ἡ χειροτονία τοῦ κ. Β. Κο-
λοκυθᾶ σέ Μητρόπολη τοῦ λε-
κανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς. Ἐφό-
σον ἐπιβεβαιωθεῖ αὐτή ἡ πλη-
ροφορία ἀναµένεται καταρρά-
κωση τοῦ στοιχειώδους κύρους
τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ὁ τελευ-
ταῖος θά ἀκολουθεῖ πλέον τήν
ἀποπτωτική διεργασία τῆς
συνδροµῆς τῆς Κ.Ζ. µέσα
στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καί θά γίνουν τά
«ἔσχατα χείρονα τῶν πρώ-
των»...
Σηµειώσεις:

24. Κων. Ζολώτα «Τά Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου» σελ. 68-69. Ἔκδο-
σις «Ἀπολυτρωτικῆς Σχολῆς»
1984.

25. Κων. Ζολώτα «Τά Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου» σελ. 55. Ἔκδοσις
«Ἀπολυτρωτικῆς Σχολῆς» 1984.

26. Κων. Ζολώτα «Τά Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου» σελ. 68.

27. Κων. Ζολώτα «Τά Εἰσόδια
τῆς Θεοτόκου» σελ. 72.

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

Νὰ γίνωμε ὡς οἱ νεκροί
Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος «Μή ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καί τά ἔθνη τά μή

εἰδότα τόν Θεόν» (Α  ́Θεσ. δ  ́5). Νά μή εἶναι κανείς ἀπό σᾶς αἰχμάλωτος
ἐμπαθοῦς ἐπιθυμίας, ὅπως οἱ ἐθνικοί, πού δέν γνωρίζουν τόν ἀληθινό Θεό.

Γι᾽ αὐτό ὁ Ἅγ. Νικόδημος λέγει: «Ἔργον τοῦ κάθε Χριστιανοῦ εἶναι
νά σταυρώνη καί νά νικᾶ ὅλα τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ σώματος.
Καί αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Χριστιανός, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος
“οἱ δέ τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκα ἐσταύρωσαν σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς
ἐπιθυμίαις” (Γαλ. ε´ 24). Ὅσοι ἀνήκουν πράγματι στόν Χριστό ἐνέ-
κρωσαν τόν σαρκικό ἄνθρωπο μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες του».

Ἔλεγε ὁ μαθητής τοῦ Ἀββᾶ Ἀντωνίου Ἀββᾶς Πιτυρίων: «Ὅποιος
θέλει νά διώχνη δαίμονες, θά πρέπη πρῶτα νά ὑποδουλώση τά πάθη.
Γιατί, ὅποιο πάθος νικήσει κάποιος, αὐτοῦ τοῦ πάθους διώχνει καί τόν
δαίμονα. Ἀκολουθεῖ τήν ὀργή δαίμονας. Ἄν τήν  ὀργή νικήσης,  διώ -
χθηκε καί ὁ δαίμονάς της. Τό ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει μέ κάθε πάθος».

*  *  *
Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν Ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο (19.1).
«Πές μου, Πάτερ, τί νά κάνω γιά νά σωθῶ;».
Ὁ Ὅσιος τοῦ λέγει:
«Πήγαινε στά μνήματα καί ἄρχισε νά βρίζης καί νά μαλώνης τούς

νεκρούς καί μετά ἔλα νά μοῦ πῆς τί σοῦ εἶπαν».
Πράγματι πῆγε ὁ ἀδελφός στό κοιμητήριο καί ἔβριζε τούς νε-

κρούς, τούς ἔρριχνε πέτρες στούς τάφους καί μετά γύρισε στόν Ὅσιο.
Τόν ρώτησε ὁ Ὅσιος:
- Τί συνέβη;
- Τούς ἔβρισα, τούς μάλωσα, τούς πέταξα πέτρες.
- Τί σοῦ ἀπάντησαν οἱ νεκροί;
- Τίποτε!
- Αὔριο νά πᾶς πάλι καί νά τούς ἐπαινέσης».
Τήν ἄλλη μέρα ξαναπῆγε ὁ ἀδελφός στό κοιμητήριο καί ἄρχισε νά

τούς ἐπαινῆ, νά τούς λέγη ὄμορφα λόγια, νά τούς δείχνη ἀγάπη καί
πάλι ξαναγύρισε στόν Ὅσιο.

- Ἔκανες αὐτό πού σοῦ εἶπα; ρώτησε ὁ Ὅσιος.
- Μάλιστα Γέροντα. Πῆγα, τούς ἐπαίνεσα, τούς εἶπα ὄμορφα λό-

για, τούς δόξασα!
- Καί τί σοῦ ἀπάντησαν;
- Τίποτε!
Τοῦ εἶπε τότε ὁ Ὅσιος:
- Εἶδες τέκνον μου, πόσο ἄσχημα λόγια τούς εἶπες, πόσο τούς πρόσ -

 βαλες καί τίποτε δέν εἶπαν. Ἀλλά καί πόσο τούς παίνεψες, πόσο τούς
δόξασες, ἀλλά καί πάλι τίποτε δέν εἶπαν. Ἔτσι λοιπόν καί ἐσύ νά κά-
νης, ἐάν θέλης νά σωθῆς! Νά γίνης νεκρός καί νά μή λαμβάνης ὑπ᾽
ὄψιν σου οὔτε ὅταν σέ μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι οὔτε ὅταν σέ ἐπαι-
νοῦν. Ἔτσι θά κάνης, ὅπως ἔκαναν οἱ νεκροί, πού ἐπισκέφθηκες. Τό-
τε μόνο θά μπορέσης νά σωθῆς.

*  *  *
Ἔλεγαν γιὰ κάποιο γέροντα ὅτι πέρασε πενήντα χρόνια χωρὶς νὰ

τρώγῃ ψωμὶ καὶ χωρὶς νὰ πίνῃ κρασὶ εὔκολα. Καὶ ἔλεγε: «θανάτωσα
τὶς σαρκικὲς ροπὲς καὶ τὴ φιλαργυρία καὶ τὴν κενοδοξία». Καὶ ἦλθε σ᾽
αὐτὸν ὁ Ἀββᾶς Ἀβραάμ, σὰν ἔμαθε ὅτι τὸ εἶπε αὐτό. Καὶ τοῦ λέγει: «Σὺ
εἶπες αὐτὰ τὰ λόγια;». Καὶ τοῦ ἀπαντᾶ: «Ναί». Καὶ τοῦ λέγει τότε ὁ
Ἀββᾶς Ἀβραάμ: «Νά, μπαίνεις στὸ κελλί σου καὶ βρίσκεις στὸ ψαθί σου
μία γυναίκα. Μπορεῖς νὰ πῇς μὲ τὸν νοῦ σου ὅτι δὲν εἶναι γυναίκα;».
Λέγει: «Ὄχι. Ἀλλά πολεμῶ τὸν λογισμό, ὥστε νὰ μὴ τὴν ἀγγίξω». Λέ-
γει πάλι ὁ Ἀββᾶς Ἀβραάμ : « Νὰ λοιπὸν ὅπου δὲν τὸ θανάτωσες, ἀλλὰ
ζῇ τὸ πάθος, μόνον ποὺ εἶναι δεμένο. Καθὼς περπατᾷς, βλέπεις λιθά-
ρια καὶ ὄστρακα καὶ ἀνάμεσά τους χρυσάφι. Μπορεῖ ὁ νοῦς σου νὰ τὸ
λογαριάση σὰν ἐκεῖνα; ». Λέγει ὁ ἄλλος: «Ὄχι. Ἀλλὰ πολεμῶ τὸν λογι-
σμό, ὥστε νὰ μὴ τὸ πάρω ». Καὶ λέγει τότε ὁ γέρων : «Νά, ζῇ τὸ πάθος,
ἀλλά εἶναι δεμένο». Λέγει πάλι ὁ Ἀββᾶς Ἀβραάμ: « Νά, ἀκοῦς γιὰ δύο
ἀδελφοὺς ὅτι ὁ ἕνας σὲ ἀγαπᾷ καὶ ὁ ἄλλος σὲ μισεῖ καὶ σὲ κακολογεῖ.
Ἂν ἔλθουν σὲ σένα, θὰ ἔχῃς καὶ τοὺς δύο τὸ ἴδιο;». Ἀπαντᾷ: «Ὄχι, ἀλλὰ
θὰ πολεμήσω τὸν λογισμό, ὥστε νὰ κάνω τὸ καλὸ σ' αὐτὸν ὅπου μὲ μι-
σεῖ ὅπως σ' ἐκεῖνον ὅπου μὲ ἀγαπᾷ». Τέλος ὁ Ἀββᾶς Ἀβραάμ παρατη-
ρεῖ: «Ὥστε λοιπὸν τὰ πάθη ζοῦν, ἀλλὰ δένονται ἀπὸ τοὺς ἁγίους».

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

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

Ἡ Ἀποστολική μίμησις ποιμένων καί ποιμνίου
Ὁ ἀνθρώπινος λόγος ὅταν ἐκφέρεται πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀποτελεῖ

ὄντως µεγάλη εὐλογία. Ὅταν ὅµως µαζὶ µὲ τὸν λόγο συνδυάζεται καὶ τὸ
παράδειγµα, τότε ἔχουµε ὅ,τι ὡραιότερο στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία.
Ἕνα τέτοιο παράδειγµα µοναδικὸ ἀποτελεῖ καὶ ἡ προσωπικότης τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. Παρουσίασε τέτοια ἁγιότητα καὶ δέχθηκε τόσα χα-
ρίσµατα Ἁγιοπνευµατικὰ, ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ συλλάβει ἀνθρώπινος
νοῦς. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸν ἀκοῦµε στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνω-
σµα νὰ µᾶς καλεῖ σὲ µίµησή του: “Παρακαλῶ ὑµᾶς, µιµηταί µου γίνε-
σθε”! Μία φράση καθόλου τυχαία, ποὺ τόσα ἔχει νὰ µᾶς διδάξει. Ναί, νὰ
τὸν µιµηθοῦµε τὸν ἀετὸ αὐτὸν τῆς οἰκουµένης. Ἀλλὰ τί νὰ µιµηθοῦµε
ἀπὸ τὴν ἁγία του µορφή; Καὶ ποῦ νὰ πρωτοσταθοῦµε ἀπὸ τὸν βίο καὶ
τὴν πολιτεία του; Στὴν µετάνοια καὶ τὴν ἐπιστροφὴ του, ὅταν ἐβάδιζε τὸν
δρόµο πρὸς τὴν ∆αµασκό ἢ στὴν ἔνθεη ἀγάπη του; Νὰ προσεγγίσουµε
τὸ ὕψος καὶ τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης του καὶ ὅλου τοῦ πνευµατι-
κοῦ του πλούτου, ποὺ ἀπέρρευσε ἀπὸ τοὺς ἀνέκφραστους κόπους γιὰ
τὴν ἀγάπη καὶ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ µείνουµε στὴν ἁγία του ὑπο-
µονή; Τί πρῶτο καὶ τί δεύτερο νὰ µελετήσουµε µὲ δέος καὶ συγκίνηση;

Ἦταν καὶ αὐτὸς στὴν ἀρχὴ παραβάτης τοῦ θείου θελήµατος, µολονό-
τι κατὰ τὸν Ἰουδαϊκὸ νόµο ἦταν δίκαιος, ἄµεµπτος καὶ “ζηλωτὴς τῶν πα-
τρικῶν του παραδόσεων”.

Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ τυφλὸς φανατισµὸς σὺν τὴν ἐνοχὴ τοῦ προπατορι-
κοῦ ἁµαρτήµατος τὸν ἔκαµε ἐχθρόν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας
Του. Ὅταν ὅµως ἐκλήθη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ ὅταν κατανόησε ὅτι ἡ
ὁδὸς ἡ ἀληθινὴ ἦταν ἐκείνη ποὺ ἐδίωκε, ἀµέσως µετανόησε µὲ ὅλη του
τὴν ψυχή. Καὶ φυσικὰ δὲν σταµάτησε ἐδῶ. Ἀναδείχθηκε ὁ µεγαλύτερος
τῶν Ἀποστόλων καὶ ὁ φλογερότερος κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἔτσι ὁ µεγάλος Ἀπόστολος γίνεται τὸ πλέον συγκινητικὸ παράδειγµα
µετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό. Πόσες ἀλήθεια
ψυχές, ἀλλὰ καὶ πόσες ἕως τὸ τέλος τῶν αἰώνων δὲν θὰ συγκινοῦνται
καὶ ταυτοχρόνως θὰ τὸν µιµοῦνται στὴν µετάνοια, καὶ στὸ ὁλοκληρωτικὸ
δόσιµό τους στὸν Ἰησοῦ Χριστό!

Ναί, ὁ κήρυκας τῆς Οἰκουµένης ἀγάπησε τὸν Κύριο σὲ ἀφάνταστο
βαθµό. Τὸ ἡφαίστειο τῆς καρδιᾶς του δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ σκορπίζει τὴν
εὐεργετικὴ λάβα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης του. Αὐτὸ τὸν ἔκαµε νὰ γυρίζει
Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση.  Οἱ κακουχίες του; Ἀπερίγραπτες! Πεινασµένος,
διωγµένος, κατατρεγµένος, καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, γιὰ νὰ διαδοθεῖ τὸ Ἱερὸ
Εὐαγγέλιο καὶ γιὰ τὴν ἵδρυση τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν. Ἐραβδί-
σθη, ἐλιθοβολήθη, ἐπληγώθη, ἐναυάγησε καὶ τέλος ἀπέθανε µὲ θάνατο
µαρτυρικό. Ἔδειξε λοιπὸν στὴν πράξη πόσο ὁ χριστιανὸς πρέπει νὰ
ἀγαπᾶ τὸν Ἰησοῦ καὶ µάλιστα ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει δεχθεῖ τὴν ἀποστο-
λικὴ διδαχή. Τὴν διδαχὴ καὶ ἐντολὴ καὶ πῶς ὁ Ὀρθόδοξος πιστός, τὸ
συνειδητὸ µέλος τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ δείχνει τὰ ἱερώτερα καὶ ἀνώ-
τερα αἰσθήµατα τῆς καρδιᾶς του.

Στὸ σηµεῖο ὅµως αὐτὸ ποὺ µᾶς ὁδήγησε ἡ ἀποστολικὴ ζωή καὶ ἡ
παγκόσµιος ἀποστολικὴ δράση, ἐκ τῶν πραγµάτων τίθενται τὰ ἑξῆς σο-
βαρὰ ἐρωτήµατα: Οἱ σηµερινοὶ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, µιµοῦνται
αὐτὴν τὴν ἀποστολικὴ δράση καὶ ζωή; Καὶ πρὶν ἀπ' ὅλα, γνωρίζουν καὶ
συγκινοῦνται ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου; Καὶ
ἔτι πλέον, εἶναι ἕτοιµοι γιὰ θυσίες ἕως καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς γιὰ τὴν ἀγάπη
τοῦ Νυµφίου τῶν καρδιῶν µας καὶ ἕνεκεν τῆς δόξης τῆς Ἁγίας Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας µας; Καὶ τὸ κυριότερο ὅλων τῶν ἐρωτηµάτων ποὺ ἀγγί-
ζει καὶ πονᾶ τοὺς συνειδητοὺς πιστούς. Οἱ ποιµένες τῆς σηµερινῆς
ἐποχῆς, παραµένουν ἀµετακίνητοι στὰ δόγµατα τῆς Ἐκκλησίας µας,
στὴν ἀποκεκαλυµµένη ἀλήθεια, καὶ δὴ στὸ ἀκρογωνιαῖο δόγµα τῆς
Ἐκκλησιολογίας, ὅτι δηλ. ἡ Ἐκκλησία µας εἶναι ΜΙΑ καὶ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ; Ἢ
παρασυρµένοι ἀπὸ τὸ καταστροφικὸ ρεῦµα τῆς Νέας Ἐποχῆς, λόγῳ
καὶ ἔργῳ κηρύσσουν ἀλλοπρόσαλλες δογµατικὲς διδασκαλίες, ποὺ
ὁδηγοῦν στὴν ἄµβλυνση τῆς πίστεως καὶ τέλος στὴν ἄρνηση τῆς σωτη-
ρίας; ∆υστυχῶς, θὰ πρέπει νὰ ὁµολογήσουµε  ὅτι τὰ ἕως τώρα δείγµα-
τα γραφῆς καὶ οἱ ποικίλες µετρήσεις ἀποδεικνύουν ὅ,τι ἄλλο πλὴν ἀπο-
στολικοῦ, ζήλου πρωτοχριστιανικῆς ἁπλότητος καὶ ἁγιοπατερικῆς ποι-
µαντικῆς συνειδήσεως. Μάλιστα ὁ κυριότερος τῶν λόγων διὰ τὸ ὅτι τὸ
ἐκκλησίασµα µειοῦται δραµατικῶς, εἶναι ἡ ποιµαντικὴ ἀπραγία στὴν κα-
λυτέρα τῶν περιπτώσεων, ποὺ φθάνει ἕως καὶ αὐτοὺς τοὺς πεµπτοφα-
λαγγῖτες, οἱ ὁποῖοι συνειδητῶς ἀπεργάζονται τὴν φθορὰ τοῦ ποιµνίου,
ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἀλλοίωση τῆς διδαχῆς ἕως καὶ τὴν ἀπαγόρευση
τοῦ ζωντανοῦ θείου κηρύγµατος. Καὶ ἐν προκειµένῳ ἂς ἐπισηµάνουµε
ὅτι µόνο τυχαῖο  δὲν εἶναι ἡ συρρίκνωση τοῦ θεσµοῦ τῶν ἱεροκηρύκων
σὲ συνδυασµὸ µὲ τὶς φολκλορικὲς καὶ οἰκουµενιστικὲς-λειτουργικὲς πα-
ραστάσεις ποὺ κατακλύζουν τὰ µέσα ἐπικοινωνίας. Φυσικὰ ὑφίστανται
καὶ οἱ περιπτώσεις τῶν καλῶν ποιµένων, ὅµως αὐτὲς εἶναι λιγότερες σὲ
σχέση µὲ τὶς ἀντίθετες καὶ ἂς προστεθεῖ στὴν παράγραφο αὐτὴ ὅτι δυσ -
τυχῶς ἐνῷ τὸ καλὸ ἐν πολλοῖς τὸ χαρακτηρίζει δειλία, τὸ κακὸ παρου-
σιάζεται µὲ θράσος καὶ ἐπιπλέον τὸ συγκρητιστικὸ πνεῦµα διατρέχει τὰ
πέρατα τῆς Οἰκουµένης.

Ὅµως, ὄχι µόνο δὲν θὰ παραδώσουµε τὰ ὅπλα τῆς πίστεως, ἀλλὰ
ὁλοένα καὶ περισσότερο θὰ ἐµπνεόµεθα ἀπὸ τὸ ἀποστολικὸ Παύλειο
παράδειγµα.

Ὁ τόσο συγκινητικός του λόγος “Παρακαλῶ ὑµᾶς, µιµηταί µου γίνε-
σθε”, ὄχι µόνο µᾶς ἐµπνέει, ἀλλὰ ξεσκεπάζει ὅσους ἐν δορᾷ προβάτου
ἔρχονται, γιὰ νὰ καταστρέψουν τὸ ποίµνιο. Καὶ ἂν ἕνας Ἀπόστολος
Παῦλος ἀντιµετώπιζε “ψευδαδέλφους”, πόσο µᾶλλον ἔχουµε ἐµεῖς νὰ
ἀντιµετωπίσουµε σήµερα καταστάσεις φρικτὲς ποὺ ὄντως ὁδηγοῦν
στὴν ἀπώλεια.

Ἂς διδαχθοῦµε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν ταπείνωση, αὐτὴ τὴν
ὑποµονὴ τοῦ Ἀποστόλου καὶ ταυτοχρόνως ἂς ἀφυπνίσουµε ἑαυτοὺς
καὶ ἀλλήλους, ἀφοῦ προϊόντος τοῦ χρόνου ἡ ἀποστασία εἰσέρχεται εἰς
τὰ “Ἅγια τῶν Ἁγίων”.

Ἡ Ἀποστολικὴ φωνὴ µᾶς δείχνει τὸν δρόµο. «Ἀδελφοί, παρακαλῶ
ὑµᾶς, µιµηταί µου γίνεσθε!».

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ Ματθαίου.
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Ἦχος. α΄– Ἑωθινόν: Ι΄
∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Στὴ ζωή τῶν ὁµάδων καὶ τῶν
ἐθνῶν βασικὴ καὶ πρωταρχικὴ εἶναι
ἡ δύναµη τῆς µάνας.

Ὁ Θεὸς ἐδηµιούργησε τὸν Ἀδὰµ
(σηµαίνει χοῦς), γιὰ νὰ ἀπολαύσει
τὰ ἀγαθὰ τοῦ παραδείσου. Ἡ ὕπαρ-
ξή του ὅµως ἦτο ἐλλιπής, χωρὶς
προοπτική. Ἔπρεπε νὰ ἔχει βοηθὸ
καὶ συµπαραστάτη, χαρισµατικὸ καὶ
δυναµικὸ ἄνευ τοῦ ὁποίου δὲν ἦτο
δυνατὸν νὰ ζήσει, νὰ εὐτυχήσει καὶ
νὰ κυριεύσει τὴ γῆ. Ἔτσι λοιπὸν δη-
µιούργησε τὴν Εὔα (σηµαίνει ζωή),
στὴν ὁποία χάρισε µὲ γενναιοφρο-
σύνη καὶ ἁπλοχεριὰ τὸ µεγάλο θεῖο
καὶ ἀσύλληπτο προνόµιο τῆς συνε-
χείας τῆς ζωῆς. Ἑποµένως ἡ µάνα
εἶναι ἡ δηµιουργία, ἡ γεννήτρα, ἡ τε-
χνίτρα τῆς ζωῆς. Εἶναι ὁ οἰκοδόµος
τῆς κοινωνικῆς ὀµορφιᾶς καὶ προ-
όδου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἶναι
ὁ θρίαµβος τῆς ζωῆς καὶ τὸ ἀκριβό-
τερο χρυσάφι τῆς γῆς. Εἶναι ἡ φωτο-
δότρα λαµπάδα τοῦ πολιτισµοῦ, γε-
µάτη χαρίσµατα. Εἶναι τὸ µοναδικὸ
καὶ ὑπέροχο ἴνδαλµα. Εἶναι τὸ σύµ-
βολο ἐργατικότητας, αὐτοθυσίας καὶ
προσφορᾶς. Θυσιάζει τὰ πάντα καὶ
δὲν ζητεῖ τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό της!

Ἡ µάνα ὑψώνει καὶ ἀνανεώνει γε-
νεές. Ἀπὸ αὐτὴ προῆλθαν οἱ  µάρτυ-
ρες, οἱ  ἥρωες, οἱ  σοφοὶ διδάσκαλοι
τῆς ἀνθρωπότητας, οἱ  µεταρρυθµι-
στές, οἱ  ὁδηγοὶ λαῶν, οἱ  ἐφευρέτες,
οἱ  θυσιασθέντες ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν
συνάνθρωπό τους.

Ὡς πρὸς τὰ παιδιά της καὶ τὴν
πρόοδο τῆς οἰκογένειάς της ἡ µη-
τρικὴ στοργὴ καὶ ἡ λαχτάρα της, ποὺ
κουβαλάει στὴν καρδιὰ της εἶναι
ἀσυγκράτητη. Τὰ στήθη της περι-
κλείουν ἀνυπολόγιστο, ἀκένωτο καὶ
ἀδαπάνητο πλοῦτο ἀγάπης, ἐνθου-
σιασµοῦ, ἐνδιαφέροντος καὶ ἀκαµά-
του φροντίδας, ἡµέρα καὶ νύχτα. Τὸ
κλάµα τοῦ παιδιοῦ της εἶναι δικός
της πόνος. Ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἀγαλλίαση
τοῦ παιδιοῦ της εἶναι ξεχείλισµα καὶ
χαρὰ δική της! Τῆς µάνας τὸ φιλὶ
εἶναι τὸ πιὸ γλυκὸ στὸν κόσµο, καὶ
ἀπὸ ὅλα τὰ φάρµακα τὸ µοναδικότε-
ρο καὶ θεραπευτικότερο! -Τῆς µάνας
τὸ νανούρισµα εἶναι τὸ πιὸ γλυκὸ -
τονιστὸ τραγούδι στὰ ἀνθρώπινα
χείλη! Τῆς µάνας τὸ χάδι εἶναι τοῦ
ἀγγέλου ἁπαλὸ φτερούγισµα!

Ἡ µάνα εἶναι ἡ κατάλληλη καὶ µο-
ναδικὴ καλοδιδασκάλισσα ποὺ δι-
δάσκει προληπτικὰ τὰ παιδιά της.
Εἶναι ὁ ἄριστος καὶ ἀκαταπόνητος
παιδαγωγὸς καὶ σύντροφος. Ὁ πα-
τέρας  εἶναι ὁ ἐγκέφαλος τῆς οἰκο-
γένειας, ἡ µάνα εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς
οἰκογένειας! Ἀποτελεῖ τὸ φροντι-
στήριο γιὰ τὰ δύο δυσκολοτέρα γυ-
ναικεῖα µαθήµατα, ποὺ εἶναι ὁ σύζυ-
γος καὶ τὰ παιδιά.

Ἐπὶ πλέον πρέπει νὰ τονίσουµε
τὴν ἰδιαίτερη προσφορὰ τῶν χρι-
στιανῶν µητέρων, οἱ  ὅποιες δὲν
ἐνδιαφέρονται µόνο γιὰ τὴν κοινω-
νικὴ πρόοδο καὶ ἐπιτυχία τῶν παι-
διῶν τους, στὴν προσωρινὴ αὐτὴ
ζωή, ἀλλὰ ἀγωνίζονται νὰ τὰ ἀνα-
θρέφουν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ
Κυρίου», µὲ σκοπὸ νὰ κληρονοµή-
σουν τὸν παράδεισο. Ὁραµατίζον-
τας τὸ ὑπερκόσµιο καὶ θεϊκό! Ἀνα-
ρίθµητες ἑλληνίδες χριστιανὲς µητέ-
ρες, διὰ µέσου τῶν αἰώνων, γαλού-
χησαν τὰ παιδιά τους µὲ χριστια-
νικὲς ἀρετές. Λαµπρὰ φωτεινὰ -
αἰώνια παραδείγµατα καὶ ὁδοδεῖκτες
πρὸς µίµηση εἶναι ἡ Ἁγία Ἑλένη, οἱ
µητέρες τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ
ἄλλες πολλὲς µὲ µεγάλη προσ φορὰ
στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος.

Στὴ συνέχεια µεγάλοι σοφοί, πα-
τέρες τῆς ἐκκλησίας, πρόεδροι
κρατῶν καὶ ἄλλες προσωπικότητες
ἐκφράζουν τὸ θαυµασµό τους,
ἐγκωµιάζοντας καὶ ἐξυµνώντας τὴν
ἱερὴ µορφὴ τῆς µάνας, τὸ ἀπύθµενο
βάθος τῶν χαρισµάτων της, τὸ µε-
γάλο ρόλο της καὶ τὴν ὑψηλὴ ἀπο-
στολή της:

-Π. ∆ιαθήκη -ποτὲ µὴ περιφρο-
νήσεις καὶ µὴ στενοχωρήσεις τὴ µη-
τέρα σου.

-Τραγικὸς Εὐριπίδης -τίποτα
δὲν εἶναι πιὸ ἀγαπητὸ ἀπὸ τὴν µά-
να.

-Μ. Βασίλειος -ἡ µοναδικὴ πα-
ρηγοριὰ στὴ ζωή µου εἶναι ἡ µάνα
µου.

-Γρηγόριος ὁ Θεολόγος -δὲν
ὑπάρχει ἄλλο πλάσµα θαυµασιότε-
ρο καὶ ἀξιότερο, ποὺ νὰ διαθέτει πε-
ρισσότερη ἀγάπη ἀπὸ τὴ µάνα.

-Ἱερὸς Αὐγουστῖνος -δῶσε µου
καλὲς µητέρες νὰ ἀλλάξω τὴ ζωή

τοῦ κόσµου!
-Ἀβραὰµ Λίνκολν -ὅτι εἶµαι ἢ

ἐλπίζω νὰ γίνω τὸ χρωστῶ στὴ µη-
τέρα µου!

-Πρόεδρος Ντὲ Γκὼλ - ἡ  Γαλλία
δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ πωλήτριες καὶ
ἐργάτριες, ἀλλὰ ἀπὸ µητέρες!

-Κώστας Οὐράνης - κλαίει ὄχι
γιατί ἔχασε τὴ  µάνα του, ἀλλὰ γιατί
ξενιτεµένος, ὅσο ζοῦσε ἐκείνη, δὲν
πρόλαβε νὰ τῆς δείξει τὴν ἀγάπη
του! 

-Μ. Ναπολέων. Στὴν  µητέρα
µου καὶ στὶς καλὲς ἀρχὲς πού µοῦ
ἔδωσε, χρεωστῶ τὴν τύχη µου καὶ
κάθε ἄλλο καλὸ ποὺ ἔχω κάνει!

Ὄντως ὑπάρχουν ἔννοιες ποὺ
δὲν µποροῦν νὰ ἀποδοθοῦν µὲ λέ-
ξεις. Ὑπάρχουν συναισθήµατα συγ-
κλονιστικὰ ποὺ δὲν µποροῦν νὰ
ἐκδηλωθοῦν σὲ ὅλο τὸ ἀπύθµενο
βάθος. Ἐµβρόντητος ὁ ἄνθρωπος
µπροστὰ στὴ µάνα!

Ἰλιγγιᾶ ὁ νοῦς, ἀσθµαίνει ὁ λόγος,
τρέµει ἡ ἀκοή, πάλλεται ἡ καρδιά! Ἡ
µορφή  της,  τὸ χαµόγελό  της, ἡ θυ-
σία της  εἶναι τὰ  εὐωδιαστὰ καὶ µυ-
ρωδικὰ µύρα της. Ἕνας θυµόσοφος
διακηρύττει: ἀπὸ ὅλα τὰ µυρωδικὰ
κάλλιο µυρίζει ἡ ΜΑΝΑ!

Πράγµατι  ἡ µάνα  εἶναι ἡ  ζωή,
τὸ  φῶς, τὸ  εἰκόνισµα, ἡ ὁδηγή-
τρια, ἡ µικρὴ Παναγία! Εἶναι ὁ
ἀνεκτίµητος θησαυρός, τὸ χρυ-
σοποίκιλτο στολίδι, ποὺ πρέπει
νὰ διαφυλάττουµε µὲ ξεχωριστὴ
ἐπιµέλεια καὶ ἰδιαίτερη ἀγάπη.

Ἡ Μάνα: Τὸ ἀκριβότερον δῶρον 
τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον. Ἡ ἰδία ἡ ζωή

Τοῦ κ. Σπυρίδωνος Μεσσηνιώτου, Θεολόγου, Νοµικοῦ

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
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Α΄ µέρος
Κάθε φορά, καλοί µου φίλοι, ποὺ

ἀκοῦµε νὰ χτυποῦν χαρµόσυνα οἱ
καµπάνες σὲ κάποια γιορτὴ τῆς Πα-
ναγίας µας, κάθε φορά ποὺ βρισκό-
µαστε µπροστὰ στὰ πλήθη τῶν
πιστῶν ποὺ συρρέουν, γιὰ νὰ προ-
σ κυνήσουν τὴν εἰκόνα της, κάθε φο-
ρά ποὺ βλέπουµε τὰ τάµατα καὶ τὰ
πολύτιµα κοσµήµατα κρεµασµένα
στὶς εἰκόνες της, τόσο πολὺ ποὺ νὰ
µὴ φαίνεται τὸ πρόσωπό Της, τότε
συνειδητοποιοῦµε, πόσο σηµαντικὴ
εἶναι ἡ Πίστη µας. Πόσο µοναδικὴ
εἶναι ἡ Παναγία µας.

Κάθε ναὸς κι ἕνα εἰκόνισµα ἢ καὶ
τὸ ὄνοµά Της, κάθε µοναστήρι καὶ ἡ
Χάρη Της. Σπαρµένη ἡ Ἑλλάδα ὅλη,
ἀπὸ ναοὺς καὶ µοναστήρια, γεµάτη
ἀπ’ τὶς εἰκόνες Της µὲ τὶς χίλιες δυὸ
ὀνοµασίες. Μ᾽ ἕνα κερί, µὲ µιὰ λαµ-
πάδα, µὲ τὸ ἄναµµα τοῦ καντηλιοῦ
της, µὲ τὸ ψέλλισµα κάποιου ὕµνου
της, µ’ ἕνα λουλούδι, καὶ τὴν αἰσθα-
νόµαστε δική µας. Καταδική µας!  

*   *   *
Ἆραγε ποιὸ εἶναι γιὰ ὅλους µας τὸ

γλυκύτερο πρόσωπο µετὰ τὸν Χρι-
στό; Τῆς Παναγίας µας ἀσφαλῶς!

Ἆραγε ποιὰ εἶναι ἡ µοναδικὴ γυ-
ναίκα στὴν παγκόσµια ἱστορία ποὺ
ἀξιώθηκε νὰ γίνει Μητέρα τοῦ ἰδίου
τοῦ Θεοῦ; Ἡ Θεοτόκος βέβαια!

Κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴ µητέρα
του, ποιὰ ὅµως εἶναι ἡ µητέρα ὅλων
µας; Σαφέστατα ἡ «εὐλογηµένη ἐν
γυναιξί», δηλαδὴ ἡ Μάνα Παναγιά
µας!

Πραγµατικὰ εἶναι ἄφθαστη καὶ µο-
ναδικὴ ἡ δόξα Της. Νὰ τί λέει ἐπ’
αὐτοῦ ὁ ἱ. Χρυσόστοµος: «Περιτρι-
γύρισε ὢ ἄνθρωπε, ὅλη τὴ γῆ, ἐξε-
ρεύνησε τοὺς οὐρανούς, τὴν θάλασ-
σα, τὸν ἀέρα µὲ τὴ διάνοιά σου, δὲς
µὲ τὸ νοῦ σου ὅλες τὶς ἀόρατες ἀγγε-
λικὲς δυνάµεις, ὅλους τούς Ἁγίους
καὶ πρόσεξε καλὰ ἂν ὑπάρχει ἄλλη
ὕπαρξη µεγαλύτερη ἢ ἔστω ἴση
πρὸς τὴν Ἁγία Θεοτόκο Παρθένο»

Ἐκστατικὸς καὶ ὁ ὑµνογράφος
ἀναφωνεῖ: «Τί σὲ καλέσωµεν ὢ
Κεχαριτωµένη;» ∆ηλαδή, πῶς νὰ
σὲ ὀνοµάσουµε; Κι ἀφοῦ δὲν µπορεῖ
νὰ βρεῖ τὴν ἀπάντηση ἀπὸ γήινες
εἰκόνες, γιὰ νὰ τὴν ὑµνήσει, κατα-
φεύγει στὶς οὐράνιες. Ὁπότε καὶ
συνθέτει τὸν ὕµνο του ὡς ἑξῆς: 

«Τί σὲ καλέσωµεν ὢ Κεχαριτωµέ-
νη; 

Οὐρανόν, ὅτι ἀνέτειλες τὴν Ἥλιο
τῆς ∆ικαιοσύνης. 

Παράδεισον, ὅτι ἐβλάστησας τὸ
ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας. 

Παρθένον, ὅτι ἔµεινας ἄφθορος. 
Ἁγνὴν Μητέρα, ὅτι ἔσχες σαῖς

ἁγίαις ἀγκάλαις υἱόν, τὸν πάντων
Θεὸν»

Καὶ πῶς νὰ µὴ µένει ἐκστατικὸς ὁ
ἅγιος αὐτὸς ὑµνογράφος, ὅταν αὐτὸ
τὸν χαρακτηρισµό, τῆς «Κεχαριτω-
µένης» δηλαδή, ἀλλὰ καὶ τῆς
«εὐλογηµένης ἐν γυναιξί», δὲν τῆς
τὸν ἀπέδωσε κάποιος ἄνθρωπος,
ὅσο σπουδαῖος κι ἂν ἦταν αὐτός,
ἀλλὰ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ἐκεῖνος
ποὺ στέκεται «διὰ παντὸς» στὸν
θρόνο τοῦ Θεοῦ; 

Ἆραγε σὲ ποιὸν ἄλλο ἄνθρω-
πο, ἀπευθύνθηκε ποτὲ ἕνας τέτοι-
ος χαρακτηρισµός; Ναί, τόσο
πολὺ τίµησε ὁ Θεὸς ἐκείνη τὴν

τόσο ἄσηµη Κόρη τῆς Ναζαρέτ.
Βλέπετε στὰ µάτια τοῦ Θεοῦ δὲν
εἶναι καθόλου σηµαντικοὶ αὐτοὶ
ποὺ ἔχουν τὰ µεγάλα ἀξιώµατα,
τὴν ὀµορφιά, τὰ πλούτη κ.λπ.,
ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ διαθέτουν κά-
λος ψυχῆς.  

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουµε  ἡ Πανα-
γία µας, βρίσκεται πάνω ἀπ’ ὅλους.
Καὶ τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς Ἀγγέλους.
Γι’ αὐτὸ καὶ λέγεται ἔτσι. ∆ηλαδὴ Π α-
ν α γ ί α. Εἶναι αὐτὴ ποὺ ὑµνοῦν οἱ
πάντες. Εἶναι ἀσύλληπτο στὸ
ἀνθρώπινο µυαλὸ τὸ ἠθικό της µε-
γαλεῖο. Εἶναι ἡ «Πλατυτέρα τῶν
οὐρανῶν». Εἶναι ἡ «µετὰ Θεὸν Θε-
ός».

Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἡ Ε΄
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ἦταν ἐκείνη
ποὺ τὴν ὀνόµασε ἔτσι, δηλαδὴ «Πα-
ναγία». Κι αὐτὸ γιατί, ἐνῷ ἦταν ἁγία
πρὸ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, «Κεχαριτω-
µένη» ὅπως τὴν ἀποκάλεσε ὁ
Ἀρχάγγελος Γαβριήλ,  ὁπότε καὶ
ἀξιώθηκε τῆς παµµέγιστης τιµῆς νὰ
γίνει Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, µὲ τὸν Εὐαγγελισµὸ
καθαρίστηκε κι ἀπ’ αὐτὸ τὸ προπα-
τορικὸ ἁµάρτηµα ὁπότε καὶ ἔγινε
Παναγία.

Καὶ τί φοβερό! Ὁ Χριστὸς ὡς
Θεὸς ἔχει µόνον Πατέρα καὶ ὡς
ἄνθρωπος ἔχει µόνο µητέρα. Κι
αὐτὴ εἶναι ἡ Παναγία µας. 

Θὰ τὸ ἔχετε προσέξει. Τί ἀκολου-
θεῖ µετὰ τὴν ἐπίκληση τῆς βοήθειας
τοῦ Θεοῦ; Ἡ ἐπίκληση τῶν πρε-
σβειῶν καὶ τῆς µεσιτείας τῆς Πανα-
γίας µας, βέβαια. Καὶ γιατί αὐτό; Τὴν
ἀπάντηση µᾶς τὴν δίνει ὁ Ἅγ. Γρη-
γόριος Παλαµᾶς ὡς ἑξῆς: «Ἐπειδὴ
αὐτὴ µόνη στάθηκε µεταξύ τοῦ Θεοῦ
καὶ ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
καθὼς ἔκανε τὸν µὲν Θεό, ἄνθρω-
πο, τοὺς δὲ ἀνθρώπους, υἱοὺς τοῦ
Θεοῦ». 

Μὲ ἄλλα λόγια, εἶναι αὐτὴ ποὺ
κατέβασε τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ καὶ
ἀνέβασε τὴν γῆ στὸν οὐρανό.
Εἶναι Ἐκείνη πού, ὅπως λένε οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας, πα-
ραθέτει τράπεζα σὲ ὅλους µας, µὲ
τί; Μὰ µὲ τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα τοῦ
Υἱοῦ καὶ Θεοῦ της. Γιατί τὸ σῶµα
καὶ τὸ Αἷµα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ
σῶµα καὶ τὸ αἷµα ποὺ Τοῦ ἔδωσε
Ἐκείνη. 

Ἂν ἡ ἀνυπακοὴ τῆς Εὔας ἔφερε
τὸν θάνατο, ἡ ὑπακοὴ τῆς Παρθέ-
νου Μαρίας ἔφερε τὴ ζωή. Λέγει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός: «Ἡ
Θεοτόκος ἦλθε στὴ ζωή ὄχι γιὰ τὸν
ἑαυτό της, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει

τὴν παγκόσµια σωτηρία». 
Ὅλες οἱ εἰκόνες ἔχουν τὴν Παν -

αγία µὲ τὸν Χριστὸ στὴν ἀγκαλιά
Της. Κι αὐτὸ γιατί ἡ Παναγία εἶναι
ἄρρηκτα συνδεδεµένη µὲ τὴ σω-
τηρία µας. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο
δὲν µπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀγάπη
πρὸς τὸν Χριστό, οὔτε καὶ χρι-
στιανικὴ ζωή, χωρὶς ἀγάπη καὶ
τιµὴ πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα
Του. Κατὰ τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλε-
ξανδρείας «ὅποιος δὲν θεωρεῖ
Θεοτόκο τὴν ἁγία Μαρία, εἶναι
ἄσχετος µὲ τὴ θεότητα».

Ἂς δοῦµε κι αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ Μέ-
γας Ἀθανάσιος: «Μὲ τὸ νὰ πεῖ ἡ Πα-
ναγία Παρθένος «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυ-
ρίου, ἂς γίνει σ’ ἐµένα ὅπως εἶπες»
(Λουκᾶ 1, 38), φανέρωσε αὐτό:
Εἶµαι πίνακας πάνω στὸν ὁποῖο
γράφεται ὅ,τι θέλει ὁ Κύριος τοῦ
παντός». Τί µεγαλεῖο! Τί ταπείνωση!
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς ἔγραψε σ’ αὐτὸ
τὸν ἐξαίσιο πίνακα τὴ φράση «Θεο-
τόκος»! Αὐτὸ δὲ εἶναι καὶ τὸ κατ’
ἐξοχὴν θεολογικό της ὄνοµα. 

Γιὰ τὴν Θεοτόκο, αἰῶνες πρὶν γεν-
νηθεῖ, µίλησαν οἱ Προφῆτες. Μὲ
πλῆθος προτυπώσεων καὶ προεικο-
νίσεων ποὺ ὑπερβαίνουν τὶς 40, µᾶς
µιλᾶ γι’ αὐτὴν ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη,
ὅπως µὲ τὴν φλεγόµενη καὶ µὴ και-
γόµενη βάτο, τὴν κλίµακα τοῦ
Ἰακώβ, τὴν ἑπτάφωτη λυχνία, τὴ
χρυσὴ στάµνα, τὸ ραβδὶ τοῦ Ἀαρών
ποὺ βλάστησε, τὸν πόκο τοῦ Γεδε-
ών, τὸ ἀλατόµητο Ὄρος κ.λπ.   

Ἀπὸ τὴ γέννησή της κι ὕστερα
µᾶς µιλᾶ ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη καὶ
ἀσφαλῶς ἡ Ἱερὴ Παράδοση. Εἶναι
ἀλήθεια πὼς τὴν δόξα, τὴν λαµπρό-
τητα καὶ τὸ µεγαλεῖο της κανεὶς
ἄλλος δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ἀπο-
κτήσει.  

*   *   *
Τὸ ὄνοµά της εἶναι Μ α ρ ί α. Ἀλλὰ

κι αὐτὸ τὸ ὄνοµα δὲν εἶναι χωρὶς ση-
µασία. Γιατί τῆς δόθηκε «κατὰ πρό-
γνωσιν καὶ βουλὴν τοῦ Θεοῦ». Καὶ τί
σηµαίνει ἆραγε; Σηµαίνει Κ υ ρ ί α!
Ἕνας χαρακτηρισµὸς ποὺ δηλώνει
τὴν δύναµη ἐκείνης ποὺ κατόρθωσε
νὰ ἑνώσει τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. 

Κατὰ τὸν Ἅγιο Νικόδηµο τὸν Ἁγιο-
ρείτη τὸ ὄνοµα Μ α ρ ί α ἔχει τριπλῆ
ἑρµηνεία. Σηµαίνει δύναµη, σοφία
καὶ ἀγαθότητα.

Ἀπὸ τὸν Πατέρα ἔλαβε τή δύ-
ναµη γιὰ νὰ ἐκπληρώσει σὰν Μητέ-
ρα στὴ γῆ, ἐκεῖνο ποὺ ἐκπληρώνει ὁ
Θεὸς σὰν Πατέρας στὸν οὐρανό.

Ἀπὸ τὸν Υἱὸ ἔλαβε τὴ σοφία
σὰν Μητέρα Του, γιὰ νὰ µπορεῖ νὰ
συµφιλιώσει τὸν Θεὸ µὲ τὸν ἄνθρω-
πο.

Ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, τέλος,
ἔλαβε τὴν ἀγαθότητα, γιὰ νὰ µετα-
δίδει τὰ πνευµατικὰ χαρίσµατα σὲ
ὅλα τὰ κτίσµατα.

Πῶς, λοιπόν, νὰ µὴ τὴν τιµοῦµε κι
ἐµεῖς; Ὅλοι µας δὲ γνωρίζουµε πολὺ
καλά, πὼς ὅταν τιµοῦµε τὴν Πανα-
γία, τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ µας τιµοῦµε,
γιατί τὴν τιµοῦµε ὡς Θεοτόκο. Κι
ὅταν τιµοῦµε τὸν Χριστὸ ὡς Θεὸ σε-
σαρκωµένο, τιµοῦµε κι Ἐκείνη διὰ
τῆς ὁποίας ἔλαβε τὴν ἀνθρώπινη
φύση.

[Ἀλλ’ ἀξίζει νὰ συνεχίσουµε καὶ
στὸ ἑπόµενο �]

Κ.Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 31ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΑΠΟ ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ

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

(2ον)
Ἡ Freie Hansestadt Bremen

(Βρέµη) εἶναι πόλη καὶ δῆµος στὴν
βόρεια Γερµανία. Εἶναι ἕνα λιµάνι
ποὺ εἶναι χτισµένο κατὰ µῆκος τοῦ
ποταµοῦ Weser (Βέζερ), περίπου
50 χιλιόµετρα νότια ἀπὸ τὴν ἐκροή
του στὴ Βόρεια Θάλασσα. Ἡ Βρέµη
καὶ τὸ Bremerhaven (Μπρεµερχά-
φεν) εἶναι οἱ δύο πόλεις ποὺ ἀνή-
κουν στὸ ὁµόσπονδο κράτος τῆς
Βρέµης (Bremische Burgerschaft).
Τὸ ∆ηµοτικὸ Συµβούλιο (Stadtbur-
gerschaft) τῆς Βρέµης περιλαµβά-
νει τοὺς 68 ἀπὸ τοὺς 83 νοµοθέτες
τοῦ Κοινοβουλίου τοῦ ὁµόσπονδου
κρατιδίου τῆς Βρέµης, οἱ ὁποῖοι δια-
µένουν στὴν πόλη τῆς Βρέµης. Τὸ
νοµοθετικὸ σῶµα ἐκλέγεται ἀπὸ
τοὺς πολίτες τῆς Βρέµης κάθε τέσ-
σερα χρόνια. Ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο
δηµάρχους (Burgermeister), τῆς
Βρέµης καὶ τοῦ Μπρεµερχάφεν,
ἐκλέγεται Πρόεδρος τῆς Γερουσίας
(Prasident des Senats) καὶ εἶναι ὁ
ἐπικεφαλῆς τῆς πόλης ἀλλὰ καὶ τοῦ
κρατιδίου. Ἀπὸ τὶς 15 Ἰουλίου τοῦ
2015 Πρόεδρος τῆς Γερουσίας ἀνέ-
λαβε ὁ Carsten Gunter Erich Sieling
τῶν SPD (Σοσιαλδηµοκράτες).

Ἡ Hessen (Ἔσση) εἶναι ὁµό-
σπονδο κρατίδιο τῆς κεντρικῆς Γερ-
µανίας καὶ ἔχει ὡς πρωτεύουσα τὴν
ἀριστοκρατικὴ πόλη Wiesbaden
(Βισµπάντεν). Ἄλλες σηµαντικὲς
πόλεις τοῦ κρατιδίου εἶναι ἡ Frank-
furt am Main (Φρανκφούρτη), ποὺ
εἶναι ἡ µεγαλύτερη πόλη τῆς
Ἔσσης καὶ τὸ οἰκονοµικὸ κέντρο
τῆς Γερµανίας, τὸ Kassel (Κάσσελ),
τὸ Darmstadt (Ντάρµστατ), τὸ Of-
fenbach (Ὄφενµπαχ) καὶ τὸ Gieben
(Γκίσεν). Ἡ Ἔσση διαιρεῖται σὲ τρεῖς
διοικητικὲς περιφέρειες (Bezirke) οἱ
ὁποῖες περιλαµβάνουν συνολικὰ 21
ἐπαρχίες ποὺ διοικητικὰ εἶναι ἀντί-
στοιχες νοµῶν: (α) Gieben (Γκίσεν)
µὲ διοικητικὴ ἕδρα τὸ Γκίσεν, (β) τὸ
Kassel (Κάσσελ) µὲ διοικητικὴ ἕδρα
τὸ Κάσσελ καὶ (γ) τὸ Darmstadt
(Ντάρµστατ) µὲ διοικητικὴ ἕδρα τὸ
Ντάρµστατ. Ἐπίσης οἱ ἀνεξάρτητες
ἀπὸ τὶς ἀστικὲς ἐπαρχίες περιφέρει-
ες (Kreisfreie Stadte) τῆς Ἔσσης
εἶναι τὸ Wiesbaden, τὸ Kassel, τὸ
Darmstadt, τὸ Offenbach καὶ ἡ
Frankfurt am Main. Ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς
ποὺ ἔγιναν στὶς 22 Σεπτεµβρίου
2013 πρωθυπουργὸς τῆς Ἔσσης
ἔχει ἀναλάβει ὁ Volker Bouffier τῆς
CSU (Χριστιανοκοινωνική Ἕνωση).

Ἡ Freistaat Thuringen (Θουριγ-
γία) ἔχει πρωτεύουσα τὴν Erfurt
(Ἐρφούρτη) µὲ σηµαντικὰ ἀξιοθέα-
τα τὸν Πύργο τοῦ Wartburg4 (Βάρ-
τµπουργκ) καὶ ἱστορικὲς πόλεις τὴν
Jena (Ἰένα) καὶ τὴν Weimar (Βαϊµά-
ρη). Ἡ Θουριγγία καὶ αὐτὴ µὲ τὴ
σειρὰ της εἶναι διαιρεµένη σὲ 17 δι-
οικητικὲς ἐπαρχίες5 (Landkreise) καὶ
6 ἀστικὰ διαµερίσµατα6. Ἀπὸ τὶς
ἐκλογὲς ποὺ ἔγιναν στὶς 14 Σεπτεµ-
βρίου 2014, πρωθυπουργὸς ἀνέλα-
βε ὁ Bodo Ramelow τῆς Die Linke
(Ἀριστερά).

Ἡ Niedersachsen (Κάτω Σαξω-
νία) ἔχει ὡς πρωτεύουσα τὴν πόλη
τοῦ Hannover (Ἀννόβερο), ἐνῷ
ἄλλες σηµαντικὲς πόλεις τοῦ κρατι-
δίου εἶναι τὸ Braunschweig (Μπρά-
ουνσβαϊγκ), τὸ Osnabruck (Ὄσναµ-
πρικ), τὸ Oldenburg (Ὀλδεµ-
βοῦργο), τὸ Gottingen (Γκέτινγκεν)
καὶ τὸ Wolfsburg (Βόλσµπουργκ). Ἡ
Κάτω Σαξωνία διαιρεῖται σὲ 38 διοι-
κητικὲς ἐπαρχίες7, 8 ἀνεξάρτητες
ἀστικὲς περιφέρειες8 καὶ 4 διοικη-
τικὲς περιφέρειες9. Ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς
ποὺ ἔγιναν στὶς 20 Ἰανουαρίου
2013, πρωθυπουργὸς ἀνέλαβε ὁ
Stephan Weil τῶν SPD (Σοσιαλδη-
µοκράτες).

Τὸ Mecklenburg-Vorpommern
(Μεκλεµβοῦργο-∆υτικὴ Ποµερανία)
ἔχει πρωτεύουσα τὸ Schwerin
(Σβερὶν) καὶ µεγαλύτερη πόλη τὸ
Rostock (Ρόστοκ). Ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς
ποὺ ἔγιναν στὶς 4 Σεπτεµβρίου
2011, πρωθυπουργὸς ἀνέλαβε ὁ
Erwin Sellering τῶν SPD (Σοσιαλ-
δηµοκράτες).

Ἡ Rheinland-Pfalz (Ρηνανία-
Παλατινάτο ἢ Παλατινάτο τῆς Χώ-
ρας τοῦ Ρήνου) ἔχει πρωτεύουσα
τὴν Mainz (Μάϊντς) καὶ δεύτερη µε-
γαλύτερη πόλη τὸ Ludwigshafen10

(Λουντβιχσχάφεν). Στὶς 16 Ἰανουα-
ρίου 2013, ἐξελέγη πρωθυπουργὸς
ἡ Maria Luise “Malu” Dreyer τῶν
SPD (Σοσιαλδηµοκράτες).

Τὸ Saarland (Ζάαρλαντ ἢ Σάαρ-
λαντ ἢ Σὰρ ὅπως καὶ ἦταν γνωστό,
ὅταν βρισκόταν ὑπὸ Γαλλικὸ ἔλεγ-
χο) ἔχει πρωτεύουσα τὸ Saarbruc-
ken (Σααρµπρύκεν). Εἶναι τὸ µικρό-
τερο ἀπὸ τὰ κράτη τῆς ὁµοσπον-
διακῆς Γερµανίας τόσο σὲ ἔκταση,
ὅσο καὶ σὲ πληθυσµό. Παρὰ τὴν µι-
κρή του ἔκταση καὶ αὐτὸ ὑποδιαι-
ρεῖται σὲ ἕξι περιοχές11, κάτι ποὺ
φανερώνει περίτρανα τὸ κατα-
κερµατισµένο Γερµανικὸ ὁµο-
σπονδιακὸ κράτος. Ἀπὸ τὶς 9 Μαΐ-
ου 2012 στὴν πρωθυπουργία ἔχει
ἐπανεκλεγεῖ ἡ Annegret Kramp-
Karrenbauer τῆς CDU (Χριστιανο-
δηµοκρατική Ἕνωση).

Ἡ Freistaat Sachsen (Σαξωνία)
ἔχει πρωτεύουσα τὴν Dresden
(∆ρέσδη). Τὸ κράτος ἔχει µία µα-
κροχρόνια ἱστορία τόσο ὡς δουκά-
το, ὅσο καὶ ὡς βασίλειο. Τὸ 1918
καταργήθηκε ἡ µοναρχία καὶ ἔγινε
δηµοκρατία µὲ τὸ σηµερινὸ ὄνοµά
της. Καταργήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια
τοῦ κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ
ἐπανιδρύθηκε τὸ 1990. Παλαιότερα,
ὁ ὅρος Σαξωνία ἀναφερόταν στὴν
περιοχὴ ποὺ καταλήφθηκε ἀπὸ τὰ
σηµερινὰ κράτη τῆς χαµηλότερης
Σαξωνίας καὶ τῆς Βόρειας Ρηνα-
νίας-Βεστφαλίας. Οἱ Σάξωνες εἶχαν
µεταναστεύσει ἐκεῖ ἀπὸ τὴν περιοχὴ
τοῦ σηµερινοῦ Schleswig-Holstein
µεταξὺ τῶν ἐτῶν 250 καὶ 500. Ἡ Σα-
ξωνία διαιρεῖται σὲ 3 ἐπαρχίες (Re-
gierungsbezirke), Chemnitz (Κέ-
µνιτς), Dresden (∆ρέσδη), Leipzig
(Λειψία) ποὺ ὑποδιαιροῦνται σὲ 22
περιοχές12, ἐνῷ ὑπάρχουν ἑπτὰ
ἀνεξάρτητες πόλεις13, οἱ ὁποῖες δὲν
ἀνήκουν σὲ ὁποιαδήποτε περιοχή.
Ἀπὸ τὶς 28 Μαΐου 2008 στὴν πρω-
θυπουργία βρίσκεται ὁ Stanislaw
Tillich τῆς CDU (Χριστιανοδηµοκρα-
τική Ἕνωση).

Ἡ Sachsen-Anhalt (Σαξωνία -
Ἄνχαλτ) ἦταν ἄλλοτε ἐπαρχία τῆς
Πρωσίας, ἐνῷ πρὶν τὸ 1990 ὑπαγό-
ταν στὴν Ἀνατολικὴ Γερµανία. Ἔχει
πρωτεύουσα τὸ Magdeburg (Μα-
γδεβοῦργο), ἐνῷ δεύτερη µεγαλύτε-
ρη πόλη εἶναι τὸ Halle14 (Χάλλε).
Ἀπὸ τὶς 19 Ἀπριλίου 2011 πρωθυ-
πουργὸς τοῦ κράτους εἶναι ὁ Reiner
Haseloff τῆς CDU (Χριστιανοδηµο-
κρατική Ἕνωση).

Τέλος, τὸ Schleswig-Holstein
εἶναι τὸ πιὸ βόρειο ἀπὸ τὰ 16 ὁµο-
σπονδιακὰ κράτη τῆς Γερµανίας.
Ἔχει πρωτεύουσα τὸ Kiel (Κίελο)
καὶ βρίσκεται στὴ βάση τῆς χερσο-
νήσου τῆς Jylland15 µεταξύ τῆς θά-
λασσας τῆς Βαλτικῆς καὶ τῆς Βόρει-
ας Θάλασσας. Ἀπὸ τὶς 12 Ἰουνίου
2012 πρωθυπουργὸς τοῦ κράτους
εἶναι ὁ Torsten Albig τῶν SPD (Σο-
σιαλδηµοκράτες).

Ἡ Γερµανία χρωστάει τὴν ση-
µερινὴ δύναµη ἀλλὰ καὶ τὴν δο-
µή της στὸν Ἰωάννη Α. Καποδί-
στρια ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Συνεδρίου τῆς Βιέννης ὑπερασπί-
στηκε τὴν βελτιωµένη της ὁµο-
σπονδοποίηση, ἐρχόµενος σὲ πλή-
ρη ἀντίθεση µὲ τὸν Friedrich Wilh-
elm Christian Karl Ferdinand von
Humboldt, ἀλλὰ κυρίως µὲ τὸν Kle-
mens Wenzel Lothar von Metterni-
ch.

Ἡ Γερµανία εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ
δύο παγκοσµίους πολέµους,
ἀλλὰ ὡστόσο δὲν φαίνεται νὰ
πτοεῖται. Ἀπαίτησε καὶ ἔλαβε ἀπὸ
τὴν Εὐρώπη -µὲ τὴν συνθήκη τοῦ
Λονδίνου στὶς 27 Φεβρουαρίου
1953- τὴν διαγραφὴ τοῦ µισοῦ της
χρέους. Μὲ τὴν ἴδια συνθήκη τῆς
δόθηκε ἡ ἐνίσχυση ὅλων τῶν
κρατῶν τῆς Εὐρώπης προκειµένου
νὰ ἀναστηλώσει τὴν οἰκονοµία της
καὶ νὰ γίνει µία µεγάλη ἐξαγωγικὴ
δύναµη.

Ἡ Ἑλλάδα µας δὲν ἔµαθε τίποτε
ἀπὸ τὸ παράδειγµα τῶν δύο Εὐρω-
παϊκῶν κρατῶν ποὺ ὅπως εἴδαµε
στὴν σύντοµη µατιὰ τῆς ἱστορίας
τους, δὲν ἔχουν νὰ ἐπιδείξουν κά-

τι ἐφάµιλλο µὲ τὸν πολιτισµὸ τῶν
Πατέρων µας, ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα στοι-
χεῖο: Ἡ ἐσωτερικὴ διαίρεσή τους καὶ
ἡ διχόνοια οὐδέποτε ἐπηρέασε τὴν
ἐξωτερική τους πολιτική. ∆ὲν ἐπέ-
τρεψαν ποτὲ τὰ ἐσωτερικά τους ζη-
τήµατα νὰ θέσουν ὑπὸ ἀµφισβήτη-
ση τὴν ἐθνική τους κυριαρχία ἢ καὶ
τὰ ἐπεκτατικά τους σχέδια.

Ἐµεῖς γαλουχηθήκαµε ὡς ἔθνος
µὲ τὸ «Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί»,
ἀλλὰ δυστυχῶς ἀποτελοῦµε παρα-
δείγµατα καὶ ὑποδείγµατα διχόνοι-
ας! Γιατί ἆραγε;

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

4. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἱστορικοὺς
πύργους τῆς Εὐρώπης καὶ ἰδιαίτερα
τῆς Γερμανίας. Βρίσκεται κτισμένος
σὲ ἕνα ἀπόκρημνο λόφο ὕψους 394
μέτρων ποὺ δεσπόζει πάνω ἀπὸ τὴν
πόλη Eisenach. Τὸ 1999 ὁ Πύργος
τοῦ Wartburg συμπεριελήφθη στὰ
μνημεῖα παγκόσμιας κληρονομιᾶς
ἀποτελώντας κτίσμα-μουσεῖο τῆς
μεσαιωνικῆς ἐποχῆς. Στὸ ἐσωτερικό
τοῦ Πύργου φιλοξενεῖται μία πολὺ
σπουδαία πινακοθήκη. Ἰδιαίτερο
ἀρχιτεκτονικὸ –καὶ ὄχι μόνο- ἐνδια-
φέρον παρουσιάζουν ὁ μεγάλος τε-
τράγωνος πύργος, τὰ ἀκροπύργια,
ἡ αἴθουσα τῶν Λαντγκράβων καὶ ἡ
κρεμαστὴ γέφυρα-καταπέλτης στὴν
κεντρικὴ εἴσοδό του. 5. (1) Altenbur-
ger Land (2) Eichsfeld (3) Gotha (4)
Greiz (5) Hildburghausen (6) Ilm-Kreis
(7) Kyffhauserkreis (8) Nordhausen (9)
Saale-Holzland (10) Saale-Orla (11)
Saalfeld-Rudolstadt (12) Schmalkal-
den-Meiningen (13) Sommerda (14)
Sonneberg (15) Unstrut-Hainich (16)
Wartburgkreis (17) Weimarer Land. 6.
Erfurt, Eisenach, Gera, Jena, Suhl, Wei-
mar. 7. (1) Ammerland, (2) Aurich (di-
strict), (3) Bentheim, (4) Celle (ἐπαρ-
χία), (5) Cloppenburg (ἐπαρχία), (6)
Cuxhaven (ἐπαρχία), (7) Diepholz
(ἐπαρχία), (8) Emsland, (9) Friesland,
(10) Gifhorn (ἐπαρχία), (11) Goslar
(ἐπαρχία), (12) Gottingen (ἐπαρχία),
(13) Hameln-Pyrmont, (14) Hannover
(ἐπαρχία), (15) Harburg, (16) Helm-
stedt, (17) Hildesheim (ἐπαρχία), (18)
Holzminden, (19) Leer, (20) Luchow-
Dannenberg, (21) Luneburg (ἐπαρχία),
(22) Nienburg (ἐπαρχία), (23) North-
eim (ἐπαρχία), (24) Oldenburg (ἐπαρ-
χία), (25) Osnabruck (ἐπαρχία), (26)
Osterholz 27) Osterode (ἐπαρχία), (28)
Peine (ἐπαρχία), (29) Rotenburg
(ἐπαρχία), (30) Schaumburg, (31) Sol-
tau-Fallingbostel, (32) Stade (ἐπαρ-
χία), (33) Uelzen (ἐπαρχία), (34) Ve-
chta (ἐπαρχία), (35) Verden (ἐπαρ-
χία), (36) Wesermarsch, (37) Wittmund
(ἐπαρχία), (38) Wolfenbuttel (ἐπαρ-
χία). 8. Braunschweig, Delmenhorst,
Emden, Oldenburg, Osnabruck, Salz-
gitter, Wilhelmshaven, Wolfsburg. 9.
Braunschweig, Hannover, Luneburg,
Weser-Ems. 10. Γνωστὴ ὡς ἕδρα τῆς
BASF καὶ ὡς γενέτειρα τοῦ φιλόσο-
φου Ernst Bloch καὶ τοῦ πολιτικοῦ
Helmut Kohl. 11. Merzig-Wadern, Ne-
unkirchen, Saarbrucken, Saarlouis, Sa-
arpfalz, Sankt Wendel. 12. Annaberg
(ANA), 2. Aue-Schwarzenberg (ASZ),
3. Bautzen (BZ), 4. Chemnitzer Land
(GC), 5. Delitzsch (DZ), 6. Dobeln
(DL), 7. Freiberg (FG), 8. Kamenz]
(KM), 9. Leipziger Land (L), 10. Lo-
bau-Zittau (ZI), 11. Mei?en (MEI), 12.
Mittlerer Erzgebirgskreis (MEK), 13.
Mittweida (MW), 14. Muldentalkreis
(MTL), 15. Niederschlesischer Oberla-
usitzkreis (NOL), 16. Riesa-Grobenh-
ain (RG), 17. Sachsische Schweiz (PIR)
climbing area, 18. Stollberg (STL), 19.
Torgau-Oschatz (TO), 20. Vogtland-
kreis (V), 21. Weiberitzkreis (DW), 22.
Zwickauer Land (Z). 13. Chemnitz (C),
Dresden (DD). Gorlitz (GR). Hoyer-
swerda (Wojerecy) (HY). Leipzig (L).
Plauen (PL). Zwickau (Z). 14. Ἡ πλή-
ρης ὀνομασία τῆς πόλης εἶναι Halle
an der Saale ποὺ σημαίνει Halle στὶς
ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ζάαλε. Ὀνομά-
ζεται ἔτσι προκειμένου νὰ διακρίνε-
ται ἀπὸ τὴν πόλη Χάλλε στὴ Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία. 15. Ἡ Γιουτ-
λάνδη ἢ Ἰουτλάνδη εἶναι χερσόνη-
σος στὴν βόρεια Εὐρώπη ποὺ χωρί-
ζει τὴ Βόρεια Θάλασσα ἀπὸ τὴ
Βαλτικὴ Θάλασσα καὶ ἀποτελεῖ τὸ
μόνο μὴ-νησιωτικὸ μέρος τῆς Δα-
νίας, καθὼς καὶ τὸ βορειότερο μέ-
ρος τῆς Γερμανίας.

Ἀδέξια ψελλίσματα γιὰ τὴν Παναγία μας

Γάµος: Τὸ µυστήριο τῆς ὀντολο-
γικῆς ἀγάπης. Τὸ µυστήριο τοῦ γά-
µου ἔρχεται νὰ προσφέρει στὸν ἔρω-
τα τὴν πληρωµατικὴ του διάσταση,
νὰ ἀπελευθερώσει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν
γυναίκα ἀπὸ τὴν ὑποταγὴ στὴν φυ-
σικὴ ἀναγκαιότητα καὶ νὰ προσδώσει
στὸ ἀνδρόγυνο τὸ πραγµατικὸ νόη-
µα τῆς νέας πορείας, µιᾶς πορείας
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ
Πατρός. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο κατα-
νοοῦµε ὅτι ὁ γάµος δὲν εἶναι µία τυ-
πικὴ πράξη, ἡ ὁποία καλύπτει τὶς κοι-
νωνικὲς καὶ ψυχολογικὲς ἢ καὶ ἄλλες
ἀνάγκες τῶν δύο προσώπων, ἀλλὰ
µέσῳ αὐτοῦ οἱ σύζυγοι µὲ τὴν ἐν
Χριστῷ ζωή τους προβάλλουν τὴν
ὀντολογικὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐντός
τοῦ κόσµου.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ὁρίζει τὸν γάµο ὡς «µυστή-
ριο µέγα». Γράφει στοὺς Ἐφεσίους:
«Τὸ µυστήριο τοῦτο µέγα ἐστίν, ἐγὼ
δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. 5, 32). Ἡ ἀπο-
σύνδεση τοῦ γάµου ἀπὸ τὴν ἀλή-
θεια τοῦ µυστηριακοῦ του χαρακτή-
ρα ἐκφράζεται στὴν πολυγαµία. Ὁ
Μ. Βασίλειος, στὸν 80ο κανόνα του,
χαρακτηρίζει τὴν πολυγαµία «κτη-
νώδη καὶ παντελῶς ἀλλοτρίαν τοῦ
γένους τῶν ἀνθρώπων» (Πηδάλιον,
1957, σ. 628). Ἡ κρίση τοῦ γάµου

δὲν εἶναι ἄσχετη µὲ τὴν ἀλλοίωση
τῆς ἀληθείας περὶ τοῦ µυστηρίου τοῦ
γάµου. Ἀπογυµνώθηκε ἐν πολλοῖς ὁ
ἐκκλησιαστικὸς γάµος ἀπὸ τὸν µυ-
στηριακό του χαρακτῆρα καὶ µετα-
βλήθηκε, δυστυχῶς, σὲ τυπικὴ ἐπι-
κύρωση τῆς φυσικῆς καὶ κοινωνικῆς
ἑνώσεως δύο ἑτερόφυλων προσώ-
πων. Ἔτσι, ἡ ἀποξένωση τοῦ γάµου
ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ µυστηρίου ὁδή-
γησε ἀρχικῶς στὸν πολιτικὸ γάµο
καὶ στὴν συνέχεια στὸ «σύµφωνο
συµβιώσεως». Πρέπει νὰ γνωρί-
ζουν, ὅµως, οἱ παράγοντες τοῦ
«συµφώνου» ἢ τοῦ πολιτικοῦ γάµου
ὅτι µία τοιούτου εἴδους συµβίωση
δὲν συνιστᾶ τὸ µυστήριο τοῦ γάµου,
ἀλλὰ τὸ θανάσιµο ἁµάρτηµα τῆς
πορνείας. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
προτάσσει τὸ µυστήριο τοῦ γάµου
ὡς φανέρωση καὶ πραγµάτωση τῆς
ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ὡς
µία ἱκανοποίηση θρησκευτικῆς
ἀνάγκης. Ὁ ἴδιος ὁ θεάνθρωπος Κύ-
ριος παρέστη στὸν γάµο τῆς Κανὰ
καὶ εὐλόγησε αὐτόν. Ὁ Ἅγιος Ἰγνά-
τιος ὁ θεοφόρος γράφει ὅτι ὅσοι
προσέρχονται σὲ κοινωνία γάµου
πρέπει «µετὰ γνώµης τοῦ ἐπισκό-
που τὴν ἕνωσιν ποιεῖσθαι, ἵνα ὁ γά-
µος ᾖ κατὰ Κύριον καὶ µὴ κατ' ἐπιθυ-
µίαν» (ἔπ. 7, Πρὸς Πολύκαρπον, SC
10, Cerf, 5.2.6). Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι

στὸ «σύµφωνο συµβιώσεως» θὰ
συµπεριληφθεῖ καὶ ὁ «γάµος» τῶν
ὁµοφυλοφίλων. Πρέπει νὰ γνωρί-
ζουµε ὅτι ἀνέκαθεν ἡ ὁµοφυλοφιλία
ἀντιµετωπιζόταν ὡς φαινόµενο ἀφύ-
σικο, ἀντιανθρώπινο καὶ ἀντικοινω-
νικό. Στὴν Ἁγία Γραφὴ (Παλαιὰ καὶ
Καινὴ ∆ιαθήκη) καὶ στὴν Ἀρχαία
Ἑλλάδα (∆ηµοσθένης, Λυσίας,
Αἰσχύλος, Σόλων κ.ἄ.) στηλιτεύεται ἡ
ἠθικὴ αὐτὴ παρεκτροπὴ καὶ καταδι-
κάζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ τοὺς
ἀνθρώπους. 

Γιὰ ὅποιον τολµήσει νὰ ὑπογρά-
ψει τοιούτου περιεχοµένου νοµο-
σχέδιο, πρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐνερ-
γοποιήσει τοὺς σχετικοὺς πρὸς
τοῦτο ἱεροὺς Κανόνες της καὶ νὰ
προβεῖ στήν ἀποκοπή του ἀπὸ τὸ
Σῶµα της. Πρέπει νὰ κατανοήσουµε
ὅτι ὁ γάµος µεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυ-
ναικὸς εἶναι καὶ αὐτὸς µυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας. ∆ὲν εἶναι µία ἁπλῆ συµ-
βίωση ἢ µία ἠθικὴ σχέση, ἀλλὰ ἑνό-
τητα ζωῆς ἐν Χριστῷ. Εἶναι γεγονὸς
φανέρωσης καὶ πραγµάτωσης τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἀληθείας καὶ ζωῆς.
Εἶναι ἑνότητα ζωῆς. Ὁ γάµος τελικὰ
εἶναι συνύπαρξη τῶν δύο προσώ-
πων, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν σωτηρία
καὶ στὴν λύτρωση µέσα ἀπὸ τὸν
ἑκούσιο θάνατο τοῦ «ἐγὼ» καὶ τὴν
ἐν Χριστῷ κοινωνία.

Γάμος: Φανέρωσις καί πραγμάτωσις 
τῆς ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ Ἀρχιµ. Κυρίλλου Κωστοπούλου ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, δρος Θεολογίας

Ἡ Ἱ. Μ. Κίτρους προσφέρει πλέ-
ον τὴν δυνατότητα ὅσοι εἶναι
γνῶσται τοῦ διαδικτύου νὰ μποροῦν
νὰ ἀποστέλλουν αἰτήματα μνημο-
νεύσεως ὀνομάτων μέσῳ εἰδικῆς
πλατφόρμας.  Βεβαίως, ἡ πρωτο-
βουλία αὐτὴ εἶναι θετική, διότι πολ-
λοὶ νέοι ἄνθρωποι ἀναζητοῦν διεξό-
δους μέσῳ τοῦ διαδικτύου, ἐνῶ πα-
ραλλήλως δίδεται ἔναυσμα ἐκσυγ-
χρονισμοῦ τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων
διὰ τὰς Ἱ. Μητροπόλεις. Ὀφείλομεν
ὅμως νὰ ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν
καὶ εἰς τοὺς κινδύνους, ὅπως εἶναι
τὸ νὰ ἀλλοιωθῆ ἡ προσωπικὴ δια-
κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ κα-
ταντήση μία ἰδιώτευσις ἀπομονωμέ-
νων μονάδων πιστῶν. Τὰ μέσα εἶναι,
διὰ νὰ μεσολαβοῦν διὰ ἀνάγκας καὶ
ὄχι διὰ νὰ ἀντικαθιστοῦν τὸν ἐκκλη-
σιασμὸν καὶ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὰ
μυστήρια καὶ τὰς πράξεις ἁγιασμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας μας. Συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημ. «Ἐλευθερία Λάρι-
σας» τῆς 22ας Ἰουλίου 2015:

«Ἡ ἀνταπόκριση τῶν πιστῶν
εἶναι µεγάλη» λέει στὴν «Ἐ» ὁ µη-
τροπολίτης κ. Γεώργιος καὶ προσ -
θέτει: «σχεδὸν καθηµερινὰ οἱ ἱε ρεῖς
τυπώνουν τὰ ἠλεκτρονικὰ µηνύµα-
τα καὶ µνηµονεύουν στὴ συνέχεια τὰ
ὀνόµατα στὶς ἐνορίες τους».

«Στόχος τῆς διαδικτυακῆς ἐπικοι-
νωνίας ἦταν νὰ ἔρθουν πιὸ κοντὰ οἱ
νέοι στὴν ἐκκλησία καὶ ὄχι νὰ ἀνα-
πληρώνει τὴ συµµετοχή τους στὴν
ἐκκλησιαστικὴ λειτουργία. «Οἱ νέοι
συνήθιζαν νὰ µοῦ λένε, “πάτερ προ-
σευχήσου γιὰ ἐµένα” δὲν γνώριζαν
γιὰ τὴ µνηµόνευση τῶν ὀνοµάτων
ὑπὲρ ὑγείας καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσε-
ως», ἀναφέρει ὁ µητροπόλιτης Κί-
τρους, Κατερίνης καὶ Πλαταµῶνος.
«Γιὰ αὐτὸ µὲ λειτουργικὴ εὐλάβεια
δηµιουργήσαµε τὴ συγκεκριµένη
φόρµα γιὰ ὅλους τούς νέους ποὺ
ἔχουν πρόσβαση στὴν τεχνολογία».

Ἡ θεολογικὴ ἄποψις
Τὴ θεολογικὴ ἄποψη γιὰ τὶς on li-

ne προσευχὲς µεταφέρει ὁ θεολό-
γος – πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ πα-
ραρτήµατος τῆς Π.Ε.Θ κ. Ἰωάννης

Καραµῆτρος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει: «ἡ
µνηµόνευση ὀνοµάτων στὴ λατρευ-
τικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας µας εἶναι
καθηµερινὸ στοιχεῖο. Σὲ κάθε Ἀκο-
λουθία, Ἑσπερινό, Ὄρθρο, Παρά-
κληση, Εὐχέλαιο, Ἁγιασµὸ ἢ Θεία
Λειτουργία ὁ λειτουργὸς ἱερέας µνη-
µονεύει πλῆθος ὀνοµάτων ζώντων
καὶ κεκοιµηµένων».

Σχετικὰ µὲ τὴν ἀποστολὴ τῶν
ὀνοµάτων ὁ κ. Καραµῆτρος ἀναφέ-
ρει ὅτι δὲν εἶναι πρόσφατο φαινόµε-
νο, καὶ πὼς ἁπλῶς τώρα γίνεται καὶ
µέσῳ διαδικτύου. «Συχνὰ οἱ χρι-
στιανοὶ στέλνουµε σὲ ναοὺς καὶ µο-
ναστήρια ὀνόµατα ὄχι µόνο τῶν
προσφιλῶν µας προσώπων, ἀλλὰ
καὶ ἐχθρευοµένων γιὰ µνηµόνευσή
τους, ὑπὲρ ὑγείας (σωµατικῆς καὶ
ψυχικῆς) αὐτῶν, φωτισµοῦ ἢ καὶ
ἀναπαύσεως.

Ἀκόµη καὶ στὴν κατὰ µόνας, στὴν
ἀτοµικὴ προσευχή µας, µνηµο-
νεύουµε πλῆθος ὀνοµάτων, ἰδίως
αὐτῶν ποὺ ἔχουν περισσότερη, µε-
γαλύτερη, ἄµεση ἀνάγκη τῆς θείας
βοηθείας.

Τώρα ἂν κάποιοι στέλνουν τὰ
ὀνόµατα σὲ χαρτί, ἢ τηλεφωνικά ἢ
µέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ
αὐτὸ εἶναι δευτερεῦον στοιχεῖο.

Τὸ θέµα εἶναι νὰ πιστεύει κανεὶς
στὴ δύναµη τῆς προσευχῆς. Τὸ
Εὐαγγέλιο εἶναι γεµάτο ἀπὸ περι-
πτώσεις ἀνθρώπων ποὺ προσεύ-
χονταν γιὰ ἄλλα πρόσωπα ἢ παρα-
καλοῦσαν τὸν Κύριο νὰ θεραπεύσει
τὰ παιδιὰ τους (περίπτωση Χανα-
ναίας) ἢ τοὺς ὑπηρέτες τους (περί-
πτωση Ἑκατοντάρχου) καὶ θερα-
πεύονταν. Πόσοι συνάνθρωποί µας
ἔστελναν γράµµατα στὸν σύγχρονο
ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας µας τὸν π. Παΐ-
σιο καὶ τὸν παρακαλοῦσαν νὰ προ-
σευχηθεῖ γιὰ περιπτώσεις ἀνθρώ-
πων ποὺ εἶχαν σοβαρὰ προβλήµα-
τα εἴτε οἰκογενειακά, εἴτε ὑγείας καὶ
εὕρισκαν θεραπεία;

Γιὰ ἕνα ποὺ δὲν ἔχει ἄλλον ἀµε-
σότερο τρόπο νὰ ζητήσει τὴ βοήθεια
καὶ τὴν προσευχὴ τῆς Ἐκκλησίας
µας δὲν ἀποτελεῖ πρόβληµα ἡ on li-
ne ἀποστολὴ τῶν ὀνοµάτων γιὰ
µνηµόνευση, ἀλλὰ διευκολύνει. ∆ὲν

ἀρκεῖ ὅµως νὰ ζητᾶµε νὰ προσ -
εύχονται οἱ ἄλλοι γιὰ µᾶς ἀλλὰ νὰ
προσευχόµαστε καὶ ἐµεῖς γιὰ τοὺς
ἄλλους καὶ νὰ πιστεύουµε στὴν δύ-
ναµη τῆς προσευχῆς καὶ νὰ τὴν
ἔχουµε καθηµερινὰ στὴ ζωή µας»,
καταλήγει ὁ θεολόγος – πρόεδρος
τοῦ τοπικοῦ παραρτήµατος τῆς
Π.Ε.Θ.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
Γιὰ τὸ θέµα τῶν ἱστοσελίδων εἶχε

τοποθετηθεῖ πρόσφατα µὲ ἀνακοί-
νωσή της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Εἶχε ἐπι-
σηµανθεῖ ὅτι σὲ καµία περίπτωση
δὲν πρέπει νὰ δίνεται ἡ ἐντύπωση
στοὺς ἐπισκέπτες ὅτι ἀναπληρώνε-
ται ἡ συµµετοχή τους στὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ Λειτουργία ἢ ὅτι ἀναπλη-
ρώνει τὴν ἐκδήλωση πίστεως.

Ἔθεσε, λοιπόν, τρεῖς ὅρους βάσει
τῶν ὁποίων µποροῦν νὰ λειτουρ-
γοῦν ἱστοσελίδες ἐνοριῶν, ἱερῶν
Μονῶν, ἱερῶν Προσκυνηµάτων,
ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυµάτων τῶν
ἱερῶν Μητροπόλεων, «νὰ ἔχει λη-
φθεῖ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ ἐκκλη-
σιαστικοῦ Συµβουλίου τῆς ἐνορίας
γιὰ τὸ ἄνοιγµα τῆς διαδικτυακῆς σε-
λίδας, ἡ ὁποία περαιτέρω ἔχει ἐγκρι-
θεῖ ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ Συµβού-
λιο.

Παράλληλα, αὐτὲς νὰ ἀποβλέ-
πουν στὴν ἐνηµέρωση τοῦ κοινοῦ
γιὰ τὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς ἐνορίας
καὶ τὴν ἐν γένει πνευµατικὴ ζωὴ καὶ
φιλανθρωπικὴ δράση της ἢ τὴν
ἱστορία τοῦ οἰκείου Ναοῦ. Πρὸς τὸν
σκοπὸ αὐτό, ἐπιτρέπεται καὶ ἡ δη-
µοσίευση ἢ ἀναδηµοσίευση δόκι-
µων θεολογικῶν κειµένων γιὰ τοὺς
ἐνδιαφερόµενους ἀναγνῶ στες.

Συγχρόνως οἱ ἱστοσελίδες δὲν θὰ
πρέπει νὰ προβαίνουν στὴν προσω-
πικὴ προβολὴ λαϊκοῦ ἢ κληρικοῦ,
οὔτε στὴν προσβολὴ τῆς τιµῆς καὶ
τῆς ὑπολήψεως οὐδενὸς προσώ-
που, λαϊκοῦ ἢ κληρικοῦ. Ἡ ἱστοσελί-
δα τῆς ἐνορίας ὀφείλει νὰ προάγει
τὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι ἀγαπητικὴ ἑνό-
τητα ὅλων τῶν µελῶν της καὶ τὴν
εὐχαριστηριακὴ συµµετοχή τους στὸ
ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς ὑπὸ τὴν
εὐλογία τοῦ οἰκείου ἐπισκόπουO».

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Κίτρους καθιερώνει 
τὴν διαδικτυακὴν ἐπικοινωνίαν µὲ τοὺς νέους

Βιοῦντες καθηµερινῶς καὶ µάλι-
στα τὶς τελευταῖες ἡµέρες τὴν δεινὴ
κατάσταση ποὺ ἔχει περιέλθει ἡ
Χώρα µας, ἐξ αἰτίας τῶν ἀδηφά-
γων κερδοσκοπικῶν κυκλωµάτων
τῆς ∆ύσεως ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνικανό-
τητος τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν ὡς
καὶ τῆς ἐπιπολαιότητος ἡµῶν τῶν
πολιτῶν καὶ ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν µας
τή δραστηριότητα καὶ προσφορὰ
τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν
Ἑλληνοφώνων καθὼς καὶ τῶν Φι-
λελλήνων πρὸς ἀντιµετώπισιν τῶν
ἑκάστοτε κρίσεων τῆς Χώρας µας,
συγκεντρωθήκαµε στὴν Ἀθήνα
στὶς 15 Ἰουλίου σὲ Γενικὴ Σύσκε-
ψη καὶ µετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις καὶ
τὶς τοποθετήσεις ἐγκρίθηκαν οἱ
παρακάτω προτάσεις πρὸς ἀξιο-
ποίηση ὅλων τῶν παραγόντων
τοῦ Ἑλληνισµοῦ καὶ Φιλελληνι-
σµοῦ τοῦ Ἐξωτερικοῦ πρὸς ἀντι-
µετώπισιν τῆς σηµερινῆς κατα-
στρεπτικῆς κρίσεως.

α. Ἡ καταγραφὴ τῶν Ἑλλήνων
τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν Ἑλληνοφώ-
νων καὶ γενικῶς τῶν Φιλελλήνων
διὰ τῆς παροχῆς σ’ αὐτοὺς ἀριθµι-
σµένου δελτίου ταυτότητος ἑλληνι-
κότητος µὲ τὴν ἔνδειξη τῶν ὡς
ἄνω τριῶν κατηγοριῶν (Ἕλληνος
τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἑλληνοφώνου,
Φιλέλληνος).

β. Ἡ παραλαβὴ ἀπὸ τοὺς ἐνδια-
φεροµένους τοῦ δελτίου αὐτοῦ θὰ
γίνεται µὲ τὴν καταβολὴ ἀπὸ
αὐτοὺς δικαιώµατος ἐγγραφῆς ὡς

καὶ διὰ τῆς κατὰ καιροὺς κατα-
βολῆς προαιρετικῶν εἰσφορῶν
πρὸς κάλυψη ζωτικῶν ἀναγκῶν,
ἰδιαιτέρως εὐπαθῶν ὁµάδων.

γ. Οἱ κάτοχοι τῶν δελτίων αὐτῶν
θὰ ἔχουν δικαίωµα ἐνηµερώσεως
περὶ τῆς οὐσίας τοῦ Ἑλληνισµοῦ,
τῆς πορείας τῶν προβληµάτων
καὶ ἐπιτευγµάτων τῶν Ἑλλήνων
ὡς καὶ κάποιες διευκολύνσεις στὴν
πρόσβαση τῶν ἑλληνικῶν ἐκθέσε-
ων στὸ ἐξωτερικὸ καὶ πρὸ παντὸς
κατὰ τὴν ἐπίσκεψη καὶ παραµονή
των στὴν Ἑλλάδα.

δ. Ἡ ὅλη αὐτὴ διαδικασία νὰ
ἀναληφθῇ ἀπὸ µεικτὸ ὀργανισµὸ
τύπου ἱδρύµατος µὲ ἐπίτιµη ἐπι-
τροπὴ προσωπικοτήτων παγκο-
σµίου κύρους ἀπὸ τὸν ἐπιστηµονι-
κό, καλλιτεχνικό, ἐκκλησιαστικὸ
χῶρο καὶ µὲ διοικοῦσα ἐπιτροπὴ
ἀπὸ ἐγνωσµένου κύρους πρόσω-
πα µὲ ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ
δράση. 

ε. Ὁ φορέας αὐτὸς νὰ ἔρχεται σὲ
ἐπικοινωνία µὲ ὅλες τὶς ἑλληνικὲς
πρεσβεῖες, τὰ προξενεῖα, τὶς ἐνο-
ρίες, τοὺς φορεῖς ὁµογενῶν, τὰ
προεδρεῖα τῶν ἑλληνοφώνων καὶ
τῶν φιλελλήνων πρὸς προώθηση
τοῦ κοινοῦ σκοποῦ. 

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ προτάσεις
µας αὐτὲς θὰ γίνουν ἀποδεκτὲς
ἀπὸ τοὺς ἁρµοδίους τιθέµεθα
στὴν ὑπηρεσία ὅλων γιὰ ὁποιαδή-
ποτε πληροφορία καὶ διευκρίνιση.

Προτάσεις τῶν «Ἐπάλξεων» πρὸς ἀξιοποίησιν 
τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, 

τῶν Ἑλληνοφώνων καὶ τῶν Φιλελλήνων 

Ἄδικες καὶ συκοφαντικὲς ἦσαν
οἱ κατηγορίες ἐναντίον τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης διὰ
δῆθεν παράνομον χρηματισμόν
του, ὥστε νὰ ἐπιτρέψη εἰς τὴν
ἑταιρείαν «Ἀττικὸ Μετρὸ» νὰ
ἐγκαταστήση εἰς τὸ Παπάφειον
Ἵδρυμα ἐργοτάξιον. Οἱ ἔλεγχοι κα-
τέδειξαν ὅτι ὅλα ἔγιναν νομίμως.
Ὅπως ἀνεγνώσαμεν εἰς τὴν ἐφη-
μερίδα «Μακεδονία» τῆς 15ης
Ἰουλίου 2015:

«Στὸ ἀρχεῖο ἔθεσε ὁ εἰσαγγελέ-
ας ἐγκληµάτων διαφθορᾶς Θεσ-
σαλονίκης Ἀργύρης ∆ηµόπουλος
τὴν καταγγελία, ποὺ ἔγινε σὲ βά-
ρος τῆς Ἀττικὸ Μετρὸ Α.Ε. καὶ τὸν
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθι-
µο γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἔκτασης
στὸ Παπάφειο Ἵδρυµα, προκειµέ-

νου νὰ ἀναπτυχθεῖ τὸ ἐργοτάξιο
τοῦ µετρό. Εἰδικότερα, καταγγελία
ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἀττικὸ Μετρὸ ἔκοψε
25 δέντρα ποὺ βρίσκονταν στὸν
αὔλειο χῶρο τοῦ ἱδρύµατος χωρὶς
νὰ ἔχει τὴν ἀπαιτούµενη ἄδεια, ὅτι
ὁ διοικητὴς καὶ ὑποδιοικητὴς τοῦ
ἀστυνοµικοῦ τµήµατος Τούµπας
δὲν ἔλεγξαν τὴν περίπτωση καὶ ὅτι
ὁ Μητροπολίτης, ὡς πρόεδρος
τοῦ Παπαφείου, ἔλαβε ἕνα σηµαν-
τικὸ ποσὸ ὑπὲρ τοῦ ἱδρύµατος, γιὰ
νὰ ἀφήσει τὴν ἑταιρεία νὰ ἐγκατα-
στήσει παράνοµα τὸ ἐργοτάξιο.
Μὲ βάση τὴν καταγγελία, διενερ-
γήθηκε προκαταρκτικὴ ἐξέταση
ἀπὸ τὸ Σ∆ΟΕ, µὲ τὴν ὁποία διαπι-
στώθηκε ὅτι ὅλες οἱ ἐνέργειες ἔγι-
ναν νόµιµα, ἐνῶ δὲν κατατέθηκε
κανένα ποσὸ ὑπὲρ τοῦ ἱδρύµα-
τος».

Ἀθῶος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

Ἡ «Ἀποστολὴ» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν πλησίον τῶν ἀπόρων καὶ «ἀκριτῶν»

Ἕως τὴν 5ην Αὐγούστου 2015
θὰ πραγματοποιοῦνται ἐγγραφὲς
εἰς τὰ ἐπισιτιστικὰ προγράμματα.
Παράλληλα, διὰ τοῦ προγράμμα-
τος «Κοντὰ στοὺς Ἀκρίτες», ἡ
δρᾶσις στηρίξεως ἀπόρων ἐπεκ -
τείνεται εἰς συνοριακὰ μέρη τῆς
Ἑλλάδος. Συμφώνως πρὸς τὴν
«Δημοκρατία» τῆς 22ας Ἰουλίου
2015:

«Ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν,
µέσῳ τῆς ΜΚΟ «Ἀποστολή», ξεκί-
νησε τὶς ἐγγραφὲς ὅσων ἐπιθυ-
µοῦν νὰ ἐνταχθοῦν στὸ εὐρω-
παϊκὸ πρόγραµµα Ἐπισιτιστικὴ
καὶ Βασικὴ Ὑλικὴ Συνδροµὴ τοῦ
Ταµείου Εὐρωπαϊκῆς Βοήθειας γιὰ
τοὺς Ἀπόρους (ΤΕΒΑ), συνεχίζον-
τας ἐνεργὰ τὸν ἀγώνα της ἐνάντια
στὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση. 

∆ικαίωµα συµµετοχῆς ἔχουν
ἄτοµα καὶ οἰκογένειες ποὺ προέρ-
χονται ἀπὸ ὅλες τὶς περιοχὲς,
ὅπου δραστηριοποιεῖται ἡ Ἱερὰ
Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ ζοῦν σὲ
συν θῆκες ἀκραίας φτώχειας.
Ἐνδεικτικά, ἀπὸ τὸ πρόγραµµα
µποροῦν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἄτοµα
µὲ ἐτήσιο εἰσόδηµα ἕως 3.000
εὐρώ, ζευγάρι µὲ ἐτήσιο εἰσόδηµα
ἕως 4.500 εὐρώ, ζευγάρι µὲ ἕνα
ἀνήλικο ἐξαρτώµενο µέλος µὲ
εἰσόδηµα ἕως 5.400 εὐρὼ κλπ. Οἱ

ἐγγραφὲς πραγµατοποιοῦνται κα-
θηµερινὰ ἀπὸ ∆ευτέρα ἕως Παρα-
σκευὴ µεταξὺ 9 τὸ πρωὶ καὶ 1 µετὰ
τὸ µεσηµέρι, σὲ 11 προκαθορισµέ-
να σηµεῖα τοῦ ∆ήµου Ἀθηναίων.
Καταληκτικὴ ἡµεροµηνία ὑπο-
βολῆς τῶν αἰτήσεων εἶναι ἡ 5η
Αὐγούστου 2015. Γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ
ὁλοκλήρωση τῆς ἐγγραφῆς τους,
οἱ ἐνδιαφερόµενοι πρέπει νὰ προσ -
κοµίσουν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἀστυνο-
µικὴ ταυτότητα, Ε1 καὶ Ε9 τοῦ
οἰκονοµικοῦ ἔτους 2015 (χρήση
2014) καθὼς καὶ κωδικὸ γιὰ τὸ TA-
XIS. 

Παράλληλα, µὲ στόχο τὴν ἀνα-
κούφιση τῶν πολιτῶν ἀκριτικῶν
νησιῶν, ὁ φιλανθρωπικὸς ὀργα-
νισµὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν «Ἀποστολὴ» διένειµε
τρόφιµα, ἰατροφαρµακευτικὸ ὑλικὸ
καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης στὸν Ἅη
Στράτη καὶ στὴ Λῆµνο, σταθµοὺς
τοῦ προγράµµατος "Κοντὰ στοὺς
Ἀκρίτες"».

Μπορεῖς νὰ βοηθήσης
κι᾿ ἐσὺ τὸν πνευµατικὸν
ἀγῶνα τοῦ «᾿Ορθοδό ξου
Τύπου», ἂν θελή σης.
Γράψε κι᾿ ἐσὺ ἕνα ΝΕΟΝ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΝ.
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(1ον)
Σεβάσµιοι Πατέρες, Ἀξιότιµοι κυ-

ρίες καὶ κύριοι,
«∆ιεθνὴς Πόλεµος ἐνάντια στὰ

Μετρητά»: Σὲ αὐτὴ τὴ φράση, τὴν
ὁποία δανείζοµαι ἀπὸ τὸν τίτλο
ἑνὸς ἄρθρου τοῦ Joseph Salerno
Ἀντιπροέδρου τοῦ ἀµερικανικοῦ
Οἰκονοµικοῦ Ἰνστιτούτου Mises, θὰ
µποροῦσε νὰ συνοψιστεῖ ἡ κίνηση,
σὲ παγκόσµια κλίµακα µὲ τὴν
ὁποία ἐπιχειρεῖται µεθοδικά, ἡ µε-
τάβαση σὲ µία οἰκονοµία χωρὶς µε-
τρητά.

Εἶναι πράγµατι ἀλήθεια, ὅτι στὶς
χῶρες τοῦ ∆υτικοῦ Κόσµου ἡ χρή-
ση τοῦ πλαστικοῦ χρήµατος ἔχει
ἐπιβληθεῖ µὲ τὴ δύναµη τῆς συνή-
θειας. Σὲ ὅσες χῶρες ὅµως ἀντι-
στέκονται σὲ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη,
υἱοθετοῦνται ἕνα σωρὸ προσχηµα-
τικὰ ἐπιχειρήµατα, γιὰ νὰ πεισθοῦν
οἱ κοινωνίες σὲ µία οἰκειοθελῆ µε-
τάβαση στὸ νέο οἰκονοµικὸ µοντέ-
λο. Τέτοια ἐπιχειρήµατα ἀναφέρθη-
καν σὲ προηγούµενες τοποθετή-
σεις.

Φοβοῦµαι ὅµως, ὅτι, ὅπου δὲν
τύπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Στὶς
χῶρες ποὺ δὲν ὑπάρχει οἰκειο-
θελὴς προσχώρηση στὴν ἀχρήµα-
τη οἰκονοµία, ἡ χρήση τοῦ πλαστι-
κοῦ χρήµατος ἐπιβάλλεται µὲ τὸν
ἄµεσο ἢ τὸν ἔµµεσο ἐξαναγκασµό.
Ἐλπίζω νὰ µὴ εἶναι τέτοια καὶ ἡ πε-
ρίπτωση τῆς Ἑλλάδας, ἰδίως αὐτὲς
τὶς κρίσιµες ὧρες ποὺ βρίσκεται
στὸ τραπέζι τῆς συζήτησης ὁ τρό-
πος λειτουργίας τῶν τραπεζῶν τὶς
ἑπόµενες ἡµέρες.

Θὰ προβῶ στὴν τολµηρὴ ἐκτίµη-
ση, ὅτι ἡ οἰκονοµικὴ κρίση στὴν
Ἑλλάδα καὶ στὸν Εὐρωπαϊκὸ Νό-
το, χρησιµοποιεῖται πρῶτα καὶ κύ-
ρια ὡς µέσο ἢ ὡς ἀφετηρία γιὰ τὴν
ἐπιβολὴ τῆς ἀχρήµατης οἰκονοµίας
καὶ δευτερευόντως γιὰ τὴν ἐπιβολὴ
ὅλων τῶν ἄλλων «µεταρρυθµίσε-
ων» ποὺ ἀκοῦµε στὰ δελτία τῶν
Εἰδήσεων. Εὔχοµαι δέ, οἱ τελευ-
ταῖες ἐξελίξεις, τῆς χρηµατοπιστω-
τικῆς ἀσφυξίας, τοῦ φόβου γιὰ τὴν
ἐπιβολὴ ἐλέγχων στὴ διακίνηση κε-
φαλαίων καὶ στὶς τραπεζικὲς ἀνα-
λήψεις, νὰ µὴ ἀποτελέσουν τὸ ὄχη-
µα ἑνὸς «δικαίου τῆς ἀνάγκης» γιὰ
τὴν ἐπιβολὴ στὴν ἑλληνικὴ κοινω-
νία –ποὺ ἀκόµα ἀνθίσταται- τῆς
ἀχρήµατης οἰκονοµίας. Φοβοῦµαι
ὅµως, ὅτι ὅλα ὅσα βιώνουµε τὰ τε-
λευταῖα χρόνια ἀλλὰ καὶ τὶς τελευ-
ταῖες ἡµέρες περιστρέφονται γύρω
ἀπὸ αὐτὸ τὸ διακύβευµα:

Τὴν ἀνατροπὴ τῶν καθιερωµέ-
νων –µακραίωνων- συναλλα-
κτικῶν πρακτικῶν ὑπὲρ ἑνὸς ἀπό-
λυτα συγκεντρωτικοῦ καὶ αὐταρχι-
κοῦ οἰκονοµικοῦ µοντέλου.

Ἐπιτρέψτε µου νὰ παραθέσω
ὁρισµένες ἐνδείξεις ποὺ ἐνισχύουν
αὐτὴ τὴν ἐκτίµηση:

Ἀπὸ τὰ πρῶτα µέτρα ποὺ ἔλαβε
ἡ Κυβέρνηση Παπανδρέου, πρὶν
ἀκόµη ἡ χώρα µας ἐνταχθεῖ στοὺς
Μηχανισµοὺς τῶν Μνηµονίων,
ἦταν ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρήσης
τῶν µετρητῶν στὴν πώληση
ἀγαθῶν ἢ τὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν
σὲ ἰδιῶτες, ἀξίας ἄνω τῶν 1.500
εὐρώ. Ὁ σχετικὸς Νόµος 3842, κα-
τατέθηκε τὸ Μάρτιο τοῦ 2010 καὶ
ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ
Βουλὴ τὸν ἑπόµενο µήνα. Εἶχαν
προηγηθεῖ –ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ
2010- δηλώσεις ἐπιφανῶν πολι-
τικῶν παραγόντων τῆς τότε κυβέρ-
νησης γιὰ τὴν ἀνάγκη «ἀπόσυρ-
σης τῶν µετρητῶν».

Ἐµεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά µας, ἕνας
ἀξιόλογος συνάδελφος ὁ Χρῆστος
Κλειώσης πρόεδρος τοῦ Σωµατεί-
ου τῶν Ἑλλήνων Φορολογουµέ-
νων καὶ συντελεστής στὴ διαδι-
κτυακὴ ὁµάδα νέων νοµικῶν «∆Ι-
ΚΑΙΟΠΟΛΙΣ» καὶ ὁ ὑποφαινόµε-
νος, ἀποφασίσαµε νὰ προσφύγου-
µε στὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας
κατὰ τῆς ρύθµισης αὐτῆς. ∆υσ -
τυχῶς ἢ εὐτυχῶς -ἐὰν λάβουµε
ὑπόψη µας τὶς µέχρι σήµερα δυσ -
µενεῖς ἀποφάσεις τοῦ ΣτE σὲ κυ-
βερνητικὰ µέτρα ἐκείνης τῆς περιό-
δου- ἡ αἴτησή µας ἀπορρίφθηκε
γιὰ τὸν τυπικὸ λόγο ὅτι ἡ ρύθµιση
τῆς ἀπαγόρευσης τῶν µετρητῶν
προβλεπόταν εὐθέως στὸ νόµο καὶ
ὄχι στὴν ἐφαρµοστικὴ Ὑπουργικὴ
Ἀπόφαση καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν
µποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἀντικεί-
µενο ἐλέγχου ἀπὸ τὸ Συµβούλιο
τῆς Ἐπικρατείας. Ἀπὸ τὴν ἀπόφα-
ση αὐτή, κρατᾶµε ἀφενὸς µὲν τὴν
ἰσχυρὴ µειοψηφία καὶ τὴν ἀντίθετη
ἄποψη τοῦ εἰσηγητῆ δικαστῆ, ἀφε-
τέρου δὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ νο-
µικῆς ἀπόψεως ἡ ὑπόθεση δὲν
ἐξετάστηκε στὴν οὐσία της καὶ πα-
ραµένει γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀνοικτή.
Καὶ θὰ µένει ἀνοικτὴ ὅσο ἐκεῖνοι
ποὺ µεθοδεύουν τὴν ἀπαγόρευση
τῶν µετρητῶν ἀνοίγουν σιγὰ σιγὰ
τὰ χαρτιά τους καὶ ἀποκαλύπτουν
τὶς πραγµατικές τους προθέσεις:

∆υὸ χρόνια ἀργότερα ἀπὸ τὴν
ψήφιση τοῦ Νόµου 3842, τὸ Φε-
βρουάριο τοῦ 2012 εἴκοσι περίπου
βουλευτὲς τοῦ τότε κυβερνῶντος
κόµµατος ζήτησαν τὴν παράταση
τῆς θητείας τῆς κυβέρνησης Παπα-
δήµου γιὰ ἕνα χρόνο, προκειµένου
νὰ ληφθοῦν ἔκτακτα µέτρα γιὰ τὴν
οἰκονοµία. Τὸ πρῶτο νοµοθετικὸ
µέτρο ποὺ ἔθεσαν ὡς προτεραι-
ότητα γιὰ τὴν παραµονὴ τῆς κυ-
βέρνησης Παπαδήµου, ἦταν ὁ πε-
ριορισµὸς τῆς χρήσης τῶν µε-
τρητῶν τουλάχιστον στὸ ποσὸ τῶν
100 εὐρώ.

Ἕνα µήνα ἀργότερα, ἑβδοµήντα
δυὸ (72) βουλευτὲς τοῦ τότε κυ-
βερνῶντος κόµµατος, ἐπανῆλθαν
µὲ πρόταση νόµου ζητώντας τὴ
µείωση τοῦ ἐπιτρεπτοῦ ὁρίου συν -

αλλαγῶν µὲ µετρητὰ ἀπὸ τὰ 1.500
στὰ 300 εὐρώ. Τελικῶς, οἱ διπλὲς
ἐκλογὲς τοῦ 2012 µετέθεσαν τὴ συ-
ζήτηση, ἡ ὁποία σποραδικὰ ἐπα-
νερχόταν στὸ προσκήνιο εἴτε µὲ
ἐρωτήσεις βουλευτῶν, ποὺ ζη-
τοῦσαν τὴν ὁλοσχερῆ κατάργηση
τῶν µετρητῶν εἴτε µὲ διάσπαρτα
δηµοσιεύµατα, στὸν οἰκονοµικὸ κυ-
ρίως τύπο.

Αὐτὸ τὸ σχέδιο τῶν 72 βου-
λευτῶν, ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο κεί-
µενο ποὺ ἔχουµε στὰ χέρια µας καὶ
εἶναι ἀποκαλυπτικὸ τῶν διαθέσεων
τῶν εἰσηγητῶν του:

Γίνεται διαρκῶς ἐπίκληση µίας
µελέτης τοῦ Αὐστριακοῦ Καθηγητῆ
Dr. Friedrich Schneider «Ἡ Σκιώ-
δης Οἰκονοµία στὴ Εὐρώπη», ποὺ
συντάχθηκε µὲ τὴ χορηγία τῆς VI-
SA, στὴν ὁποία γίνεται λόγος γιὰ
τὴν φοροδιαφυγὴ σὲ µικροποσὰ
ὅπως στὰ ταξί, τὰ καθηµερινὰ ψώ-
νια, στὸ κοµµωτήριο κ.ο.κ. καὶ ἡ
ὁποία θὰ παταχθεῖ µὲ τὴ χρήση
τῶν καρτῶν. Εἶναι λοιπὸν σαφὲς
ὅτι ὁ ἀπώτερος στόχος δὲν εἶναι
ἁπλῶς ὁ περιορισµὸς στὴ χρήση
τῶν µετρητῶν, ἀλλὰ ἡ ἀντικατά-
στασή τους µὲ τὶς τραπεζικὲς κάρ-
τες ἀκόµη καὶ γιὰ τὶς πιὸ µικρές µας
συναλλαγές.

Τί καθιστᾶ τελικῶς αὐτὸ τὸ ζήτη-
µα τόσο κεντρικὸ, ὥστε νὰ ἔχει
χρησιµοποιηθεῖ ὡς βάση γιὰ τὴν
παραµονὴ µιᾶς κυβέρνησης, τῆς
Κυβέρνησης Παπαδήµου; Τόσο
σηµαντικὸ ὥστε νὰ ἐπανέρχεται µὲ
ἐπιµονὴ καὶ µεθοδικότητα στὸ προ-
σκήνιο, ἐσχάτως δὲ µὲ τὴν ἐξωφρε-
νικὴ πρόταση γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ὁρί-
ου 70 εὐρὼ στὶς συναλλαγὲς µὲ µε-
τρητὰ στὰ Νησιά; Γιατί, µὲ τόση τα-
χύτητα τὴν τελευταία πενταετία,
εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὅπως τὸ Βέλ-
γιο, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία, ἡ Γαλλία, ἡ
Λιθουανία, ἡ Ρουµανία, ἡ ∆ανία, ἡ
Φιλλανδία προωθοῦν µέτρα ποὺ
περιορίζουν καὶ δυσχεραίνουν τὴ
χρήση τῶν χαρτονοµισµάτων;

Γιὰ νὰ κατανοήσουµε τὴ σηµα-
σία τῶν πραγµάτων πρέπει νὰ
προχωρήσουµε στὴν οὐσία τῶν
νοµικῶν ζητηµάτων:

Τὰ τραπεζογραµµάτια καὶ τὰ
κέρµατα σὲ εὐρώ, εἶναι τὰ µόνα
τραπεζογραµµάτια ποὺ ἀποτελοῦν
νόµιµο χρῆµα µέσα στὴν Εὐρω-
παϊκὴ Ἕνωση. Αὐτὸ προβλέπεται
ρητὰ στὸ ἄρθρο 128 τῆς Συνθήκης
γιὰ τὴ Λειτουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Ἡ ἴδια ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεν-
τρικὴ Τράπεζα µὲ Σύστασή της πε-
ριγράφει τὶς νοµικὲς ἰδιότητες τῶν
χαρτονοµισµάτων καὶ τῶν κερµά-
των ὡς ἑξῆς:

«Στὶς περιπτώσεις ποὺ ὑπάρχει
ὑποχρέωση πληρωµῆς ἡ ἰδιότητα
τῶν τραπεζογραµµατίων καὶ κερ-
µάτων σὲ εὐρὼ ὡς νοµίµου χρή-
µατος θὰ πρέπει νὰ συνεπάγεται
τὰ ἑξῆς:

Πρῶτον. Ὑποχρεωτικὴ Ἀποδο-
χή. Ἐπὶ ὑποχρεώσεως πληρωµῆς,
ὁ δανειστὴς δὲν δύναται νὰ ἀρνη-
θεῖ τὴν καταβολὴ τραπεζογραµµα-
τίων καὶ κερµάτων σὲ εὐρώ, ἐκτὸς
ἐὰν τὰ µέρη ἔχουν συµφωνήσει
ἄλλα µέσα πληρωµῆς.

∆εύτερον. Ἀποδοχὴ στὴν ὀνο-
µαστικὴ ἀξία. ∆ηλαδή, δὲν ἐπιτρέ-
πεται ἕνα τραπεζογραµµάτιο τῶν
50 εὐρώ, νὰ ἀποτιµᾶται σὲ ἄλλη
ἀξία, χαµηλότερη ἢ ὑψηλότερη
κατὰ τὴ διενέργεια τῆς συναλ-
λαγῆς.

Τρίτον καὶ σηµαντικότερο θὰ
ἔλεγα: Ἐξοφλητικὴ ἐνέργεια. ∆ηλα-
δή, ὁ ὀφειλέτης χρηµατικῆς
ὀφειλῆς, µπορεῖ νὰ ἐξοφλήσει τὴν
ὀφειλή του, προσφέροντας στὸν
δανειστὴ του τραπεζογραµµάτια ἢ
κέρµατα σὲ εὐρώ».

Ἀντίστοιχα δικαιώµατα προβλέ-
πονται στὴν ἐθνικὴ νοµοθεσία καὶ
τὸ καταστατικό τῆς Τράπεζας τῆς
Ἑλλάδος. Ἐπίσης, ρητῶς προβλέ-
πεται στὸ ἄρθρο 452 τοῦ Ποινικοῦ
Κώδικα ὅτι ἡ ἄρνηση ἀποδοχῆς
τοῦ νοµίσµατος τιµωρεῖται µὲ πρόσ -
 τιµο.

Ὑπάρχει πλούσια νοµολογία καὶ
πολλὲς ἀποφάσεις τοῦ Ἀρείου Πά-
γου, ποὺ ἐπικυρώνουν τὴν πρωτο-
καθεδρία τῶν µετρητῶν ὡς τοῦ γε-
νικοῦ µέσου ἐξόφλησης τῶν
ὀφειλῶν. ∆ιαβάζω ἀπόσπασµα
µιᾶς τέτοιας Ἀρεοπαγιτικῆς ἀπό-
φασης:

«Ἡ ἐνοχὴ [δηλαδὴ ἡ ὑποχρέω-
ση], ἀποσβήνεται µὲ καταβολή, ἡ
ὁποία, ἐφόσον τὸ ἀντικείµενο τῆς
παροχῆς εἶναι χρηµατικὸ ποσό, γί-
νεται [...] µὲ τὴν παράδοση στὸν
δανειστὴ τῆς ὀφειλόµενης ποσότη-
τας τῶν χρηµάτων ἀπὸ τὸν κύριο
τούτων καὶ µὲ τὴ συµφωνία τῶν
δυὸ ὅτι µετατίθεται ἡ κυριότητά
τους».

Τί ἀποτυπώνει ἡ παραπάνω
ἀπόφαση:

Τὴν µακραίωνη συνήθεια τῶν
ἀνθρώπων, νὰ συναλλάσσονται
«χέρι µὲ χέρι» παραδίδοντας ὁ
πωλητὴς τὴν κυριότητα τοῦ προ-
ϊόντος στὸν ἀγοραστὴ καὶ ὁ ἀγο-
ραστὴς τὴν κυριότητα τοῦ χρηµατι-
κοῦ ἀντιτίµου στὸν πωλητή. Ἔτσι
ἐκκαθαρίζονται οἱ συναλλαγὲς ἀµέ-
σως καὶ διασφαλίζεται ἡ κοινωνικὴ
εἰρήνη.

Στὸ ἰδιωτικὸ δίκαιο, οἱ συναλ-
λαγὲς αὐτὲς ἀναφέρονται συνήθως
ὡς «Συµβάσεις Ἀπόλυτα Ἀκριβό-
χρονης Ἐκπλήρωσης».

Μποροῦν οἱ συναλλαγὲς µὲ
πλαστικὸ χρῆµα νὰ ὑποκαταστή-
σουν αὐτὴ τὴν ἐξοφλητικὴ λειτουρ-
γία τοῦ πραγµατικοῦ χρήµατος –
ἰδίως στὶς συµβάσεις πού προανα-
φέραµε; Τὴν ἀπάντηση δίνει ἀπό-
φαση ἑνὸς ἄλλου ἑλληνικοῦ δικα-

στηρίου:
«Πληρωµὴ ἢ ἔµβασµα ἀπὸ τὸν

ὀφειλέτη σὲ τράπεζα ὅπου ἔχει λο-
γαριασµὸ ὁ δανειστής, µὲ καταχώ-
ρηση τοῦ ποσοῦ στὸ λογαριασµό
του δὲν ἀποτελεῖ καταβολὴ [ἀλλὰ
δόση ἀντὶ καταβολῆς –δηλαδὴ δὲν
ἐπιφέρει ἐξόφληση], ἐκτὸς ἐὰν εἶναι
σύµφωνος ὡς πρὸς τὸν τρόπο
αὐτὸ καταβολῆς καὶ ὁ δανειστής,
γιατί µπορεῖ νὰ µὴ ἔχει συµφέρον
νὰ γίνει ἡ κατάθεση τοῦ ὀφειλοµέ-
νου ποσοῦ στὸν τραπεζικὸ λογα-
ριασµό του, (παραδείγµατος χάριν
κίνδυνος νὰ προβεῖ ἡ τράπεζα σὲ
συµψηφισµὸ µὲ δικές της ἀπαιτή-
σεις κατὰ τοῦ δανειστῆ, οἰκονο-
µικὲς δυσχέρειες τῆς τράπεζας
κ.λπ)».

Ἂς σταθοῦµε λίγο στὰ σηµεῖα
τοῦ σκεπτικοῦ τῆς ἀπόφασης
αὐτῆς:

Πρῶτον, µὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ
διαµεσολάβηση τῶν τραπεζῶν
στὶς συναλλαγὲς µεταξὺ τῶν
ἰδιωτῶν, ποὺ θὰ ἐπέλθει µὲ τὴν
ἀπαγόρευση τῆς χρήσης τῶν µε-
τρητῶν, οἱ Τράπεζες ἀποκτοῦν ἕνα
προκλητικὸ προνόµιο στὴν ἱκανο-
ποίηση τῶν δικῶν τους ἀπαιτήσε-
ων καὶ προτεραιότητα ἔναντι τῶν
ὑπολοίπων δανειστῶν.

Γιὰ παράδειγµα, ἂς ὑποθέσουµε
ὅτι πρόκειται νὰ εἰσπράξω µία
ἀµοιβὴ γιὰ τὴν παροχὴ νοµικῶν
ὑπηρεσιῶν, προκειµένου ἐν συνε-
χείᾳ νὰ πληρώσω τὶς ὀφειλές µου
πρὸς τὴν ἐφορία, ἢ πρὸς τὰ ἀσφα-
λιστικά µου ταµεῖα γιὰ τὴν κάλυψη
τῶν ἀναγκῶν ἰατροφαρµακευτικῆς
µου περίθαλψης. Ἐνῶ µέχρι σήµε-
ρα, εἶχα τὴν εὐχέρεια νὰ ἐπιλέξω τὴ
σειρὰ ἐξυπηρέτησης τῶν ὀφειλῶν
µου, αὐτή µου ἡ εὐχέρεια χάνεται
µέσα ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ διαµε-
σολάβηση τῶν τραπεζῶν.

Οἱ ἀπαιτήσεις τῶν Τραπεζῶν
µπαίνουν πάνω ἀπὸ τὸ ταµειακὸ
συµφέρον τοῦ κράτους καὶ πρωτί-
στως πάνω ἀπὸ τὶς ζωτικὲς προτε-
ραιότητες τοῦ προσώπου, νὰ ἔχει
περίθαλψη καὶ νὰ µὴ διώκεται ποι-
νικὰ γιὰ ὀφειλὲς πρὸς τὴν ἐφορία ἢ
πρὸς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταµεῖα. Ἔχει
µάλιστα κριθεῖ νοµολογιακὰ ὅτι τὸ
δικαίωµα τῶν τραπεζῶν νὰ συµ-
ψηφίζουν ἀπαιτήσεις τους πρὸς τὶς
ὑποχρεώσεις τους πρὸς τοὺς κα-
ταθέτες, δὲν συνιστᾶ παραβίαση
τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου τῶν
καταθέσεων. Συνεπῶς εἶναι νόµι-
µος ὁ συµψηφισµός.

∆εύτερον, µπορεῖ οἱ συναλλασ-
σόµενοι νὰ µὴ ἔχουν συµφέρον νὰ
χρησιµοποιήσουν τὸ τραπεζικὸ
σύστηµα, λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἐµπι-
στοσύνης στὴ φερεγγυότητα τῶν
τραπεζῶν.

Αὐτὸς ὁ ἰσχυρισµὸς ποὺ φάντα-
ζε ἀκραῖος στὴν ἐποχὴ τῶν παχιῶν
ἀγελάδων, σήµερα ἀποτελεῖ
σχεδὸν κοινὸ τόπο.

Στὶς περισσότερες τῶν καθηµε-
ρινῶν συναλλαγῶν, ὁ κατανα-
λωτὴς παίρνει τὸ ἀγαθὸ στὰ χέρια
του τὴν ὥρα τῆς ἀγορᾶς. Ἐὰν χρη-
σιµοποιήσει µετρητά, ἡ ἀγοραπω-
λησία ὁλοκληρώνεται ἐκείνη τὴ
στιγµὴ µὲ ἀπόσβεση τῶν ἑκατέρω-
θεν ὑποχρεώσεων. Ἐὰν χρησιµο-
ποιηθεῖ ὅµως πιστωτικὴ ἢ χρεω-
στικὴ κάρτα ὑπάρχει ὁ κίνδυνος σὲ
κάποιο σηµεῖο τῆς διαδροµῆς τοῦ
χρήµατος, ἰδίως ἐὰν οἱ λογαρια-
σµοὶ τῶν συναλλασσοµένων τη-
ροῦνται σὲ διαφορετικὲς τράπεζες,
νὰ προκύψει ἀδυναµία ἐκτέλεσης
τῆς πληρωµῆς. Ἀλλὰ ἀκόµη καὶ
ἐὰν πιστωθεῖ ὁ λογαριασµὸς τοῦ
πωλητῆ, ὁ τελευταῖος θὰ ἔχει τὸν
κίνδυνο µέχρις ὅτου προβεῖ σὲ
ἀνάληψη, ἡ τράπεζά του νὰ βρεθεῖ
σὲ ἀδυναµία πληρωµῆς.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς προφα-
νεῖς σήµερα λόγους, τὰ ἑλληνικὰ
δικαστήρια –θέτουν ὡς προϋπόθε-
ση γιὰ τὴ χρήση τοῦ τραπεζικοῦ
συστήµατος στὴν ἐκπλήρωση τῶν
χρηµατικῶν ὑποχρεώσεων, τὴ
συµφωνία µεταξὺ τῶν συναλλασ-
σοµένων. Μὲ τὴν ἀπαγόρευση τῆς
χρήσης τῶν µετρητῶν, ἡ ἐµπιστο-
σύνη καὶ ἡ συµφωνία ὡς θεµέλιο
τῶν ἰδιωτικῶν συναλλαγῶν, ἀντι-
καθίστανται ἀπὸ τὸν καταναγκα-
σµό.

Αὐτὸ ποὺ ἀποδεικνύεται µέρα µὲ
τὴν ἡµέρα, εἶναι ὅτι δὲν µπορεῖ τὸ
λογιστικὸ χρῆµα τῶν τραπεζῶν νὰ
ἐπιτελέσει τὸ ρόλο τοῦ νοµίµου
χρήµατος, διότι δὲν µπορεῖ νὰ συγ-
κεντρώσει τὶς νοµικὲς ἐγγυήσεις,
ποὺ ἔχουν τὰ χαρτονοµίσµατα καὶ
τὰ κέρµατα.

Σύµφωνα µὲ τὴν κείµενη νοµο-
θεσία (ἐθνικὴ καὶ εὐρωπαϊκή) ἔχω
τὸ δικαίωµα νὰ ἐµφανίσω τὰ τρα-
πεζογραµµάτια ποὺ διαθέτω στὴν
Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ νὰ ζητήσω
τὴν ἀντικατάστασή τους µὲ τραπε-
ζογραµµάτια ἴσης ἀξίας. Ὑπάρχει
γιὰ τὸ κάθε χαρτονόµισµα ποὺ
κρατῶ στὰ χέρια µου, µία ὑποχρέ-
ωση τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας ποὺ
εἶναι βέβαιη καὶ ἐκκαθαρισµένη. Τὸ
µοναδικὸ οἰκονοµικὸ ρίσκο σὲ αὐτὴ
τὴν ὑποχρέωση εἶναι ἡ µᾶλλον
ἀπίθανη περίπτωση στὴν ὁποία
µία Κεντρικὴ Τράπεζα δὲ θὰ µπο-
ρεῖ νὰ καλύψει τὸ κόστος ἐκτύπω-
σης νέου χαρτονοµίσµατος.

Εἰδικὰ γιὰ τὸ εὐρώ, ὑπάρχουν
νοµικὲς ρυθµίσεις ποὺ ὑποχρεώ-
νουν κάθε κεντρικὴ τράπεζα τῆς
εὐρωζώνης νὰ ἀποδέχεται τὰ τρα-
πεζογραµµάτια ποὺ ἐκδίδονται
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τρά-
πεζα καὶ τὶς ὑπόλοιπες Ἐθνικὲς
Κεντρικὲς Τράπεζες τῆς ζώνης τοῦ
εὐρώ.

*Εἰσήγησις εἰς τὴν ἡμερίδα μὲ
θέμα: «Κοινωνία χωρὶς μετρητά:
Προοπτικὴ ἢ Ἐφιάλτης»;

Ἀπαγόρευσις εἰς τὴν χρῆσιν τῶν μετρητῶν.
Νομικαὶ πτυχαὶ μιᾶς μεγάλης ἀπειλῆς διὰ τὰς δημοκρατικάς

ἐλευθερίας καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα
Τοῦ Ἀριστοτέλους Γ. Κατράνη, Μ.∆. ∆ικηγόρου Ἀθηνῶν

Παπικαί καινοτομίαι εἰς τά Μυστήρια 
τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος

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

(3ον.–Τελευταῖον)
Ζ) Ἡ ἀναβολή
τοῦ Χρίσµατος

ἀπό τούς Λατίνους
Ἡ αἵρεση τοῦ Παπισµοῦ ἐκαινοτό-

µησε καί ὡς πρός τό Μυστήριο τοῦ
Χρίσµατος55. Ἡ ἐν Τριδέντῳ ψευ-
δοσύνοδος συνιστᾶ στούς Λατίνους
ψευδεπισκόπους νά ἀναβάλλουν νά
δίνουν τό Ἅγιο Μύρο στούς βαπτι-
σθέντες µέχρι τήν ἡλικία τῆς διακρί-
σεως, διότι τό Χρῖσµα ἔχει ὡς σκοπό
νά ὁπλίσει τόν Χριστιανό γιά τήν µά-
χη καί δέν ἁρµόζει νά ὁπλίζεται κα-
νείς πολύ πρίν ἀρχίσει ἡ µάχη56. Τό
ἀστήρικτο αὐτό ἐπιχείρηµα δέν χρει-
άζεται κἄν ἀναίρεση, διότι ἰσχύει
ἀκριβῶς τό ἀντίθετο, δηλ. πολύ πρίν
τήν µάχη ὁ στρατιώτης φέρει τήν πα-
νοπλία του καί ἀσκεῖται νύκτα καί
ἡµέρα σ’ὅλα τά πολεµικά ὅπλα. Εἶναι
ὄντως ἀδιανόητο νά καταδικάζει ὁ
Παπισµός τήν παιδική ἡλικία νά ἀνα-
πτύσσεται χωρίς τίς δωρεές καί τά
ὅπλα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἡ πρώ-
τη Ἐκκλησία παρεῖχε καί στά βαπτι-
ζόµενα νήπια τό Χρῖσµα, ἀκριβῶς γιά
νά τά εἰσάγει ἀπό τήν πρώτη στιγµή
στό πεδίο τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος, δεδοµένου ὅτι ἡ στερέω-
ση τοῦ βαπτισθέντος στήν πνευµατι-
κή ζωή ἔχει πάντοτε ἀνάγκη ἀπό τήν
ζωογόνο Θεία Χάρη. 

Τό Κανονικό ∆ίκαιο τοῦ Λατινι-
σµοῦ κωδικοποίησε τήν διάταξη τῆς
ἐν Τριδέντῳ ψευδοσυνόδου καί κα-
θόρισε, ἐκτός τοῦ κινδύνου τοῦ θα-
νάτου, νά µή δίνεται τό Χρῖσµα πρίν
τήν ἡλικία τῆς διακρίσεως. Στήν
Ὀρθόδοξη, ὅµως, Ἐκκλησία ἐξακο-
λουθεῖ νά ἰσχύει ἡ ἀρχαία πρακτική
καί νά δίνεται τό Χρῖσµα εὐθύς µετά
τό Βάπτισµα, πρακτική, ἡ ὁποία µέ-
χρι τόν 11ο αἰώ. ὑπῆρχε καί στόν Πα-
πισµό57. Ὁ L. Bouyer ὁµολογεῖ ὅτι τό
Χρῖσµα χωρίστηκε ἀπό τό Βάπτισµα
στόν Παπισµό ἀπό τήν ἐποχή τοῦ
Μεσαίωνα58. Τό θλιβερό εἶναι ὅτι οἱ
περισσότερες καινοτοµίες στήν ∆ύση
ἐµφανίσθηκαν ἤ ἐπεκράτησαν ἀπό
τό Σχίσµα καί µετά, ὁπότε ὁ Λατινι-
σµός παραδόθηκε στόν οἶστρο τῆς
καινοτοµίας, χωρίς κανένα πλέον χα-
λινάρι.

Ὡς κύριο λόγο τῆς ἀναβολῆς τοῦ
Χρίσµατος ὁ Παπισµός ἐπικαλεῖται
τήν ἔλλειψη διακρίσεως στά βαπτιζό-
µενα νήπια καί ὅρισε ὡς κατάλληλο
ἔτος γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τό
14ο ἔτος συµπληρωµένο59. Ἡ ἀναβο-
λή, ὅµως, τοῦ Χρίσµατος γιά κανένα
λόγο δέν µπορεῖ νά στηριχθεῖ στήν
ἔλλειψη διακρίσεως, λόγῳ τοῦ νη-
πιοβαπτισµοῦ, διότι τά νήπια γίνον-
ταν δεκτά στό Βάπτισµα καί χρίονταν
ἀµέσως ἤδη ἀπό τίς πρῶτες ἡµέρες
τοῦ Χριστιανισµοῦ, κατά τήν Ἀπο-
στολική ἐποχή, µολονότι στεροῦνταν
τῆς διακρίσεως. Ὁ παπικός θεολό-
γος Bartmann ἀναγκάζεται νά ὁµο-
λογήσει ἐν προκειµένῳ: «Πουθενά
στήν Παράδοση δέν ἀπαιτεῖται ὁρι-
σµένη ἡλικία γιά τήν παροχή τοῦ Χρί-
σµατος. Ὅπως πάντοτε παρέχονταν
στούς ἡλικιωµένους τά τρία πρῶτα
µυστήρια συγχρόνως, ἔτσι καί ὅταν
εἰσήχθη ὁ νηπιοβαπτισµός, εἰσήχθη
καί ἡ παροχή τοῦ Χρίσµατος στά νή-
πια. Ἡ πράξη αὐτή ἄλλωστε µαρτυ-
ρεῖται τόσο στήν Ἀνατολή ὅσο καί στή
∆ύση. Σήµερα ἀκόµη στήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία παρέχεται τό Χρῖσµα µε-
τά τό Βάπτισµα. Ὡς πρός τήν πράξη
στήν Λατινική Ἐκκλησία ὁρίσθηκαν
ἀργότερα διάφορες ἡλικίες»60.   

Ἡ ἀναβολή τοῦ Χρίσµατος ἀπό
τούς Λατίνους αἰτιολογεῖται καί ἀπό
τήν στέρηση τῆς χρήσεως τοῦ λογι-
κοῦ στήν παιδική ἡλικία. Ἡ ρωµαϊκή
κατήχηση ἀναφέρει: «Μπορεῖ µέν
νά τελεσθεῖ τό Χρῖσµα µετά τό Βάπτι-
σµα, ἀλλά λίγο ὠφελεῖ, ἐπειδή τά παι-
διά δέν µποροῦν ἀκόµη νά κάνουν
χρήση τοῦ λογικοῦ τους. Γι’αὐτό εἶναι
καλό νά ἀναβάλλεται στό 12ο ἤ σέ πε-
ρίπτωση ἀνάγκης στό 7ο ἔτος. ∆ιότι,
ἡ βεβαίωση δέν ὁρίσθηκε ὡς ἀναγ-
καία γιά τήν σωτηρία, ἀλλά γιά νά
ἑτοιµασθοῦµε ἄριστα µέσῳ αὐτῆς καί
νά ἀγωνισθοῦµε ὑπέρ τῆς πίστεως
στόν Χριστό. Γιά τό εἶδος αὐτό τῆς
πάλης κανείς βεβαίως δέν θά θεω-
ροῦσε ἐπιτήδειους αὐτούς, πού στε-
ροῦνται τήν χρήση τοῦ λογικοῦ»61.

Ἡ ἀναβολή παροχῆς τοῦ Χρίσµα-
τος ἐπί πολλά ἔτη δέν µαρτυρεῖται κα-
θόλου ἀπό τήν Ἁγία Γραφή62, οὔτε
µπορεῖ νά βρεῖ ἔρεισµα στούς λόγους
τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι ὁµόφωνη ἡ µαρτυρία τῶν
ἁγίων Πατέρων καί τῶν ἀρχαίων
ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων ὑπέρ
τῆς παροχῆς τοῦ Χρίσµατος εὐθύς
µετά τό Βάπτισµα. Στήν ὑποστήριξη
τῆς παραπάνω θέσεως ἀναφέρεται
ὁ ΜΗ΄ Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Το-
πικῆς Συνόδου63, οἱ ∆ιαταγές τῶν
Ἀποστόλων64, ὁ Τερτυλλιανός65, ὁ
ἅγιος Κυπριανός Καρχηδόνος66,
ὁ ἅγιος ∆ιονύσιος ὁ Ἀρεοπαγί-
της67, ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύ-
µων68 καί ὁ Ἱππόλυτος69.

Ἡ ἀναβολή τοῦ Χρίσµατος ἐνέχει
πάντοτε τόν κίνδυνο, λόγῳ αἰφνιδίου
θανάτου, νά ἀπέλθει ἀσφράγιστος ὁ
βαπτισθείς καί χωρίς τήν Θεία Εὐχα-
ριστία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ «φάρµακον
ἀθανασίας, ἀντίδοτον τοῦ µή ἀποθα-
νεῖν»70. Ναί µέν τό Κανονικό ∆ίκαιο
τῆς λατινικῆς αἱρέσεως προβλέπει
τήν παροχή τοῦ Χρίσµατος σέ περί-
πτωση θανάτου καί πρό τῆς ἡλικίας
τῆς διακρίσεως, κανείς, ὅµως, δέν
µπορεῖ νά προβλέψει τόν αἰφνίδιο
θάνατο καί νά ἐξουδετερώσει τόν κίν-
δυνο αὐτόν µέσῳ τῆς ἐγκαίρου πα-
ροχῆς τοῦ Χρίσµατος. Σχετικῶς ἀνα-
φέρεται ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος71, ὁ ἅγιος Συµεών
Θεσ/κης72, ὁ Μητροφάνης Κριτό-
πουλος73 καί ὁ Πατριάρχης
Κων/λεως Ἰερεµίας Β΄74.

Στήν πρώτη Ἐκκλησία οἱ βαπτιζό-
µενοι µεταλάµβαναν ἀµέσως τοῦ

Ἀχράντου Σώµατος καί τοῦ Τιµίου
Αἵµατος τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἀπορίας
ἄξιον, πῶς διανοήθηκε καί τόλµησε
ὁ Παπισµός νά νοµοθετήσει τήν ἀνα-
βολή τοῦ Χρίσµατος καί νά καταδικά-
σει τούς βαπτισθέντες σέ ἀποχή ἀπό
τήν Θεία Κοινωνία γιά πολλά ἔτη χω-
ρίς κανένα λόγο! Ἀκόµη καί ὁ Πάπας
Μελχιάδης σέ κάποια ἐπιστολή του
πρός τούς Ἱσπανούς Ἐπισκόπους
ἐµφανίζει τό Βάπτισµα καί τό Χρῖσµα
ν’ ἀποτελοῦν µία πράξη χρονικῶς75.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιτρέπει
σέ κάθε ἱερέα τήν παροχή τοῦ Χρί-
σµατος µέ τό Ἅγιο Μύρο, πού καθιε-
ρώθηκε ἀπό τόν ἐπίσκοπο. Ἀντιθέ-
τως, ὁ Παπισµός µόνο σέ µερικές
περιστάσεις ἐπιτρέπει σέ κάποιους
ἱερεῖς τήν παροχή τοῦ Χρίσµατος, ὡς
εἰδικό προνόµιο, πού χορηγεῖται ἀπό
τόν «Πάπα». Ἡ ρωµαϊκή κατήχηση
διδάσκει ὅτι «µόνο ὁ ἐπίσκοπος ἔχει
τήν δύναµη νά τελεῖ τό µυστήριο τοῦ
Χρίσµατος»76. Ἡ παπική ἀνακολου-
θία, ὡς πρός τήν ἀπαγόρευση τῆς
παροχῆς τοῦ Χρίσµατος ἀπό τούς
ἱερεῖς, φαίνεται καί ἀπό τό ὅτι οἱ Καρ-
δινάλιοι, οἱ Ἀββάδες καί Τιτλοῦχοι, οἱ
Ἀποστολικοί Βικάριοι καί Προϊστάµε-
νοι, ἀκόµη κι ὅταν δέν εἶναι «Ἐπί-
σκοποι», ἔχουν τήν ἐξουσία νά πα-
ρέχουν τό Χρῖσµα77. Στό δικαίωµα
παροχῆς τοῦ Χρίσµατος ἀπό τούς
ἱερεῖς ἀναφέρονται οἱ Ἀποστολικές
∆ιαταγές78, ὁ ἅγιος Ἱερώνυµος79

καί ὁ Πάπας Γρηγόριος ὁ Μέγας τό
594, ὁ ὁποῖος, µέ ἐπιστολή του στόν
Ἐπίσκοπο Καλάρων Ἰανουάριο,
ἀνακάλεσε προηγούµενη ἀπόφασή
του, πού προκάλεσε σκάνδαλο, καί
χορήγησε στούς ἱερεῖς τῆς Σαρδηνίας
τό δικαίωµα νά παρέχουν τό
Χρῖσµα80.

Ἡ λατινική αὐτή καινοτοµία περί
τοῦ Χρίσµατος προκάλεσε τήν δίκαιη
ἐξέγερση τοῦ ἁγίου Πατριάρχου
Κων/λεως Φωτίου τοῦ Μεγάλου,
ὅταν Λατῖνοι «κληρικοί» ἀναµύρω-
σαν τούς Χριστιανούς τῆς Βουλγα-
ρίας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν χρισθεῖ µέ Ἅγιο
Μύρο ἀπό τούς Ὀρθοδόξους ἱερεῖς81.
Ὁ Μ. Φώτιος δέν ἀγωνίσθηκε µόνο
ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Filioque
καί τοῦ παπικοῦ πρωτείου, ἀλλά καί
κατεδίκασε ὡς ἀπαράδεκτη τήν και-
νοτοµία σχετικά µέ τό Χρῖσµα, διότι τό
ὀρθόδοξο καί φωτεινό κριτήριό του
δέν ἀνεχόταν καµµία παραποίηση
σ’αὐτά, πού ἀναλλοιώτως παραδό-
θηκαν ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες.

Ἐµφοροῦνται ἆραγε οἱ σύγχρονοι

Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι ἀπό αὐτόν
τόν ἱερό ζῆλο ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας ἤ
κάποιοι Ἐπίσκοποι ἀγωνίζονται, µή
ἔχοντας κανένα ὀρθόδοξο κριτήριο,
νά ἀπεµπολήσουν τά ἱερά καί τά ὅσια
τῆς Ὀρθοδοξίας καί νά παραδοθοῦν
µέ δουλικό τρόπο στήν ἀπολυταρχι-
κή ἐξουσία τοῦ Ποντίφηκα, πού πάν-
τοτε καινοτοµεῖ εἰς τά τῆς πίστεως;     
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Μὲ τὸν ὅρο τζιχαντισµὸς νοεῖται τὸ
ἰσλαµικὸ κίνηµα τοῦ τζιχάντ. Τοῦ
ἱεροῦ πολέµου τῶν µουσουλµάνων
ἐναντίον τῶν µὴ µουσουλµάνων, γιὰ
νὰ τοὺς ἐξισλαµίσουν.

Τὸ κοράνιο, τὸ ἱερὸ βιβλίο τοῦ
ἰσλάµ, ὁρίζει πὼς οἱ ἀλλόθρησκοι
πρέπει νὰ ἐξισλαµιστοῦν ἢ νὰ θανα-
τωθοῦν. Εἶναι ἀποκλειστικό. ∆ὲν
γνωρίζει ἀνοχή.

Ἔτσι ἐπικράτησε ὁ µουσουλµανι-
σµός. Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο διαδόθη-
κε. Μὲ τὴν ὠµὴ βία καὶ τὸ σπαθί.
Αὐτὸ εἶναι τὸ κλειδί, ποὺ ἀνοίγει τὴ
θύρα τοῦ παραδείσου. Γι’ αὐτὸ ὁ
Μωάµεθ χαρακτηρίσθηκε δικτάτο-
ρας. Ἐπέβαλε τὴ θρησκεία του στὸν
κόσµο µὲ τὸν λεγόµενο «ἱερὸ» πόλε-
µο, σὲ ἀντίθεση µὲ τὸ Χριστιανισµό,
ποὺ διαδόθηκε µὲ τὴν ἀγάπη. Θυ-
σιαζόµενος καὶ ὄχι θυσιάζοντας.

Σήµερα ὁ «ἱερὸς» πόλεµος τῶν
µουσουλµάνων δὲν στρέφεται µόνο
κατὰ τῶν ἀλλοθρήσκων, ἀλλὰ καὶ
«ἐναντίον τῶν διεφθαρµένων µου-
σουλµάνων, ποὺ ἔχουν ἐπηρεαστεῖ
ἀπὸ τὴ δυτικὴ κουλτούρα καὶ ζοῦν
κατὰ τὰ δυτικὰ πρότυπα».

Τὸ σύγχρονο κίνηµα τζιχαντι-
σµοῦ, ποὺ ἀποβλέπει στὴν παγκό-
σµια κυριαρχία τοῦ ἰσλάµ, ἔχει τὴν
ἀφετηρία του στὸ 2010. Τότε, ποὺ
ἕνας Τυνήσιος ἔµπορος αὐτοπυρ-
πολήθηκε, διαµαρτυρόµενος γιὰ τὴν
τιµὴ τοῦ ψωµιοῦ στὴ χώρα του. Αὐτὸ
ἦταν ἀφορµὴ νὰ ἐξεγερθοῦν οἱ λαοὶ
τῆς βόρειας Ἀφρικῆς ἐναντίον τῶν
δικτατορικῶν καθεστώτων τους.
Ὀνοµάσθηκε «Ἀραβικὴ Ἄνοιξη»,
ἐπειδὴ θεωρήθηκε σὲ Εὐρώπη καὶ
Ἀµερικὴ ὅτι φέρει τὴν ἀλλαγὴ τοῦ
πολιτικοῦ σκηνικοῦ στὴν περιοχὴ καὶ
ἐξυπηρετεῖ τὴν ἐπικράτηση νέων,
προοδευτικῶν πολιτικῶν. Ἡ κατάλη-
ξη ὅµως ἦταν ἀτέλειωτος βαρὺς
χειµῶνας. Γιατί ὁδήγησε στὴ δηµι-
ουργία ἰσλαµικοῦ κράτους, ποὺ στο-
χεύει στὴν παγκόσµια κυριαρχία.

Συγκεκριµµένως οἱ τζιχαντιστές,
ποὺ δραστηριοποιοῦνταν ἀπὸ τὸ
2011 στὸ Ἰρὰκ ἑνώθηκαν µὲ τὶς ἰσλα-
µικὲς ὁµάδες τῆς Συρίας καὶ σχηµά-
τισαν στὶς περιοχὲς τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς
Συρίας ποὺ ἐλέγχουν, τὸ ἰσλαµικὸ
κράτος τοῦ Ἰρὰκ-Συρίας ἢ τοῦ Λε-
βάντε, ΙΚΙΣ. Καὶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014
ἀνακήρυξαν τὴν ἐπανίδρυση τοῦ
Χαλιφάτου. Τοῦ παλιοῦ θρησκευ-
τικὸ-πολιτικοῦ µουσουλµανικοῦ
κράτους (τῶν ἕξι πρώτων αἰώνων
ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Μωάµεθ), τὸ
ὁποῖο περιλάµβανε (τότε) ὅλα τὰ
κράτη καὶ τοὺς λαοὺς ποὺ ἦταν ὑπὸ
τὴν κυριαρχία τους. Μὲ τὴν ἐπανί-
δρυση δὲ τοῦ χαλιφάτου (τὸ 2014),
ἀνακήρυξαν χαλίφη, δηλαδὴ ἀνώτα-
το θρησκευτικὸ καὶ πολιτικὸ ἀρχηγό
τους, τὸν Ἀµποὺ Μπάκρ-ἂλ-
Μπαγκντατί, ποὺ ὀνοµάστηκε: Χαλί-
φης Ἰµπραήµ. Οἱ σύγχρονοι τζιχαν-
τιστὲς κάλεσαν ὅλους τούς ἰσλα-
µιστὲς στὸν κόσµο νὰ ἑνωθοῦν µαζί
τους, γιὰ νὰ κυριαρχήσει παγκο-
σµίως ὁ ἰσλαµισµός. Ἂν ποτὲ ἐπι-
κρατήσουν τὰ σχέδιά τους, ἀλλοίµο-
νο στὴν ἀνθρωπότητα. Τὰ πρῶτα
δείγµατα τῆς θηριωδίας, τὰ ὁποῖα
ἦλθαν στὴ δηµοσιότητα ἀπὸ τὸ δια-
δίκτυο καὶ τὶς τηλεοράσεις, προκάλε-
σαν ἔντονη ἀπέχθεια καὶ ἀποτρο-
πιασµό.   

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἰσλάµ. Ὑπόσχεται
στοὺς πιστούς του ὅτι ὅσο περισσό-
τερους «ἀπίστους» ἐξισλαµίσουν ἢ
σκοτώσουν, τόσο περισσότερα
ὑλικὰ ἀγαθὰ θὰ ἀπολαύσουν στὸν
παράδεισο. Ὠθεῖ τοὺς πιστούς του
στὴ θηριωδία. Παράδειγµα ἡ ἀπαν-
θρωπιὰ τοῦ ἀγιατολὰχ Χοµεϊνί.
Ὑποχρέωνε τὰ θύµατά του νὰ πλη-
ρώνουν τὶς σφαῖρες, µὲ τὶς ὁποῖες θὰ
ἐκτελοῦνταν!

Στόχος τοῦ Ἰσλὰµ εἶναι ἡ κυριαρ-
χία του. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἔκφραση τοῦ
Τουργκοὺτ Ὀζάλ, ὅταν ἄρχισαν οἱ
διαπραγµατεύσεις γιὰ τὴν ἔνταξη
τῆς Τουρκίας στὴν Ἑνωµένη Εὐρώ-
πη: «Τώρα ποὺ θὰ µποῦµε στὴν
Εὐρώπη, θὰ τὴν ἐξισλαµίσουµε».
Ἀνάλογη ἔκφραση χρησιµοποίησε
καὶ γιὰ τὸν ἐξισλαµισµὸ τῆς χώρας
µας, ποὺ θὰ ἐπέλθη µὲ τὴν  ἔνταξη
τῆς Τουρκίας στὴν Ἑνωµένη Εὐρώ-
πη.  Αὐτὸς εἶναι ὁ διακαὴς πόθος
τοῦ Ἰσλάµ. ∆ὲν πέτυχε παλιά, γιατί
ὑπῆρχε τὸ Ἑλληνορθόδοξο Βυζάν-
τιο. Αὐτὸ ἔφραζε τὴν εἴσοδό του
στὴν Εὐρώπη.

Ἀπύθµενο µῖσος ἐκδηλώνουν οἱ
τζιχαντιστὲς κατὰ τῶν χριστιανῶν.
Ὅπως εἶπε ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλλη-
νορθοδόξων τοῦ Λιβάνου ∆ηµήτριος
Ἒλ Χούρι στὴν ὁµιλία του στὸ Πολε-
µικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν τὸν περασµέ-
νο Σεπτέµβριο: «Κόβονται κεφάλια
καὶ στὴ συνέχεια παίζεται ποδόσφαι-
ρο µὲ αὐτά, ἄνδρες σταυρώνονται,
ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν ν’ ἀπαρνηθοῦν
τὸ Χριστό. Ἐκκλησίες καίγονται, σπί-
τια καταστρέφονται, κοιµητήρια βε-
βηλώνονται, µέλη ἀκρωτηριάζονται,
σταυροὶ ἀποµακρύνονται ἀπὸ τὶς
ἐκκλησίες. Μοναχὲς καὶ ἐπίσκοποι
ἀπάγονταιO».

Ὅλα αὐτὰ τὰ δεινὰ ἀναγκάζουν
τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἐγκαταλείπουν
τὴ χώρα τους. Νὰ ἐκπατρίζονται.
Ἔτσι πετυχαίνει τὸ πογκρὸµ τῶν τζι-
χαντιστῶν κατὰ τῶν χριστιανῶν. Ἡ
ἐξαφάνιση τοῦ χριστιανικοῦ στοιχεί-
ου ἀπὸ τὴν κοιτίδα του. Ἡ ἐκδίωξή
του ἀπὸ τὶς πατρογονικὲς ἑστίες του.

∆ὲν συγκρίνεται µὲ κανένα ἄλλο ὁ
φανατισµὸς τῶν τζιχαντιστῶν. Γιατί
δὲν προέρχεται ἀπὸ λανθασµένη το-

ποθέτηση ἔναντι τῶν ἀντιπάλων,
ἀλλὰ ἐπιβάλλεται ὡς καθῆκον. Καὶ
µάλιστα ὡς ἱερό. Ὡς ἐντολὴ καὶ ἔργο
Θεοῦ.

Εὔλογο τίθεται, ὕστερα ἀπ’ ὅλα
αὐτά, τὸ ἐρώτηµα: Τί πρέπει νὰ γίνει;
Νοµίζουµε πὼς πρέπει νὰ λάβουν
θέση ἔναντι τῆς ἀπειλῆς τοῦ τζιχαντι-
σµοῦ τὰ χριστιανικὰ κράτη Εὐρώ-
πης καὶ Ἀµερικῆς. Παλαιότερα οἱ τζι-
χαντιστὲς δὲν τολµοῦσαν νὰ ἐφαρ-
µόσουν τέτοιες ἀκραῖες καὶ ἀπάν-
θρωπες ἐνέργειες, γιατί ὑπῆρχε
ἀπειλὴ ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ∆ύση.
Ἐνῷ τώρα, φαίνεται πὼς δὲν ὑπάρ-
χει ἀνάλογη σοβαρὴ ἀντίσταση.

Παλιότερα τὸ Βυζάντιο ἦταν τὸ
προπύργιο τῆς Εὐρώπης. Ὁ προ-
µαχῶνας της κατὰ τοῦ ἰσλαµισµοῦ.
Γιατί τὸ Βυζάντιο γνώριζε τὸ ἰσλάµ.
Γνώριζε τί σηµαίνει ἡ κυριαρχία τοῦ
νόµου τῆς Σαρία. Τοῦ πιὸ ἀνελεύθε-
ρου καὶ σκληροῦ, ποὺ ἡ ἐπιβολὴ του
ἔχει ὡς συνέπεια τὴν κατάργηση
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ
τὴν ἐπικράτηση τοῦ σκοταδισµοῦ.

Τελευταίως φαίνεται πὼς ἀρχίζει
νὰ αἰσθάνεται ἡ ∆ύση τὸν κίνδυνο
τοῦ ἰσλάµ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐµφανίζονται
σ’ αὐτὴ ἀντιδράσεις κατὰ τῶν µινα-
ρέδων καὶ κινήµατα κατὰ τοῦ ἐξισλα-
µισµοῦ τῆς ∆ύσης, ὅπως τὸ Γερµα-
νικὸ Pegida. Εἶναι τὸ κίνηµα τῶν
Εὐρωπαίων πατριωτῶν, ποὺ δια-
µαρτύρεται µὲ πορεῖες καὶ διαδηλώ-
σεις κατὰ τῆς µουσουλµανικῆς θρη-
σκείας καὶ τῶν µουσουλµάνων, ποὺ
ζητοῦν ἄσυλο. Στὸ κίνηµα αὐτὸ λέγε-
ται ὅτι ἐκφράζει τὴν κατανόησή της ἡ
Γερµανίδα Καγκελλάριος Α. Μέρκελ,
χωρὶς ὅµως νὰ τὸ στηρίζει. Αὐτὴ σὲ
δηλώσεις της στὶς 16-1-2015 τονίζει
πὼς «γνωρίζουµε ἐλάχιστα γιὰ τὸ
ἰσλάµ». Καὶ προτρέπει τοὺς χριστια-
νοὺς τῆς Γερµανίας νὰ «βαθύνουν
τὶς γνώσεις τους γιὰ τὴ δική τους
θρησκεία».

Ἀξιοπρόσεκτη καὶ θετικὴ ἡ πρότα-
σή της. Ζητάει νὰ βαθύνουν οἱ Γερ-
µανοὶ τὶς γνώσεις τους γιὰ τὴ δική
τους θρησκεία. Νὰ γνωρίσουν τὸ
χριστιανικὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴ χριστια-
νικὴ παράδοση τῆς χώρας τους,
ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ κύρια βάθρα τοῦ
εὐρωπαϊκοῦ πολιτισµοῦ. Αὐτὴ ἡ
ἐµβάθυνση θὰ τοὺς καταστήσει
ἀτρώτους ἀπὸ ὅποιες ἀλλοεθνεῖς
ἐπιδράσεις.

Ἡ θέση τῆς Γερµανίδας Καγκελ-
λαρίου ἔχει ἰδιαίτερη σηµασία γιὰ
µᾶς τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἔχουµε τὴν
πιὸ πλούσια ἐθνικοθρησκευτικὴ πα-
ράδοση καὶ ἱστορία.

Ὁ Ἑλληνισµός, τόσο στὴν ἀρχαι-
ότητα, ὅσο καὶ στὸ Βυζάντιο, διακρί-
θηκε στὰ γράµµατα, στὶς τέχνες,
στὸν πολιτισµό. Ὑπῆρξε ὁ φωτοδό-
της τοῦ κόσµου. Τὸ ὄνοµά  του δια-
δόθηκε παντοῦ. Τὰ µνηµεῖα του
θαυµάζονται ἀπ’ ὅλους. Ὁ ποιητὴς
ὑµνεῖ τὴ δόξα καὶ τὸ µεγαλεῖο τῆς
Ἑλλάδος ὡς ἑξῆς: 

«Νικοῦσες καὶ τοὺς κόσµους
ἐλευθέρωνες!

Μιλοῦσες, καὶ τοὺς ἀγρίους ἡµέ-
ρωνες!

Ἐτραγουδοῦσες, µάγευες καὶ τὶς
Σειρῆνες!

Φιλοσοφοῦσες, καὶ τὸ νοῦ στοὺς
οὐρανοὺς ἐφτέρωνες!».

Ἡ συνάντηση τοῦ Ἑλληνισµοῦ µὲ
τὸ Χριστιανισµὸ καὶ ἡ ἁρµονικὴ συµ-
πόρευση µαζί του, ὡς τὶς µέρες µας,
τοῦ ἐµφύσησε νέα πνοή. Τὸν ἀνα-
γέννησε καὶ τοῦ χάρισε µὲ τὸ ἀπα-
στράπτον µεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας,
τὴν καταξίωσε στὸ Βυζάντιο καὶ στὰ
νεώτερα χρόνια.

Ἑλληνισµὸς καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι
δυὸ ἄσειστα κάστρα. Οἱ ἀσάλευτοι
βράχοι πάνω στοὺς ὁποίους σπᾶνε
ὅλα τὰ ἐχθρικὰ κύµατα, τὰ ἐπαφρί-
ζοντα τὶς αἰσχύνες τους.

Τὸ τραγικὸ ὅµως εἶναι ὅτι σήµερα
τὰ δύο αὐτὰ πνευµατικὰ µεγέθη πο-
λεµοῦνται, ὑποτιµῶνται καὶ διαστρέ-
φονται. Πλήττεται ὁ Ἑλληνορθόδο-
ξος πολιτισµός. Ὑποβαθµίζεται ἡ
γλώσσα. ∆ιαστρέφεται ἡ ἐθνική µας
ἱστορία. Τὸ ἔντονο δηµογραφικό µας
πρόβληµα, σὲ συνδυασµὸ µὲ τὸ µε-
ταναστευτικό, ἀπειλοῦν τὴν ἐθνικο-
θρησκευτική µας ἑνότητα καὶ ὁµοι-
ογένεια. Τὸ µάθηµα τῶν θρησκευ-
τικῶν ἀποβάλλει τὸν καθαρὰ Ἑλλη-
νορθόδοξο χαρακτήρα καὶ γίνεται
θρησκειολογικό. Στὴ θεολογικὴ
Σχολὴ Θεσσαλονίκης ἱδρύεται Κέν-
τρο ἰσλαµικῶν Σπουδῶν κ.ἄ.

Ὅλα αὐτὰ δὲν ἐµπνέουν αἰσιοδο-
ξία γιὰ τὴν περαιτέρω πορεία τοῦ
Ἑλληνισµοῦ. ∆είχνουν ἀντιθέτως τὴ
µεγάλη ἠθικοπνευµατικὴ κρίση ποὺ
µᾶς µαστίζει καὶ εἶναι χειρότερη ἀπὸ
τὴν οἰκονοµική, ἡ ὁποία ἔχει ἀπορ-
ροφήσει ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον µας. Ἂν
συνεχίσουµε ἔτσι, εἶναι θέµα, ἂν θὰ
διατηρηθοῦµε στὸ χάρτη τῆς ἱστο-
ρίας καὶ δὲν θὰ σβήσουµε, ὅπως τό-
σα ἄλλα ἱστορικὰ ἔθνη.

Τέλος, ἐπιτρέψτε µου νὰ ἀνα-
φερθῶ στὸ συµβολικὸ νόηµα τῆς
χειρονοµίας τοῦ προέδρου τῶν
Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου ∆η-
µητρίου Ἒλ Χούρι κατὰ τὴν ὁµιλία
του στὸ Πολεµικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν:
Σταυροκοπήθηκε µὲ εὐλάβεια κι
ἀσπάστηκε µὲ συγκίνηση τὴ γαλα-
νόλευκη σηµαία µας. Ἐξεδήλωσε
αἴσθηµα σεβασµοῦ καὶ τιµῆς στὸν
Ἑλληνισµὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, τοὺς
δυὸ ἀκατάλυτους πύργους τοῦ µαρ-
τυρικοῦ µας Γένους.

Ἀνάχωμα εἰς τόν Τζιχαντισμόν
Τοῦ Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου

Ἐκοιμήθη ὁ π. Γεώργιος Κρητικός
Τὴν Κυριακὴν 19 Ἰουλίου ἐκοιμή-

θη ὁ π. Γεώργιος Κρητικός. Ἡ νε-
κρώσιμος ἀκολουθία ἐψάλη τὴν
Δευτέραν 20 Ἰουλίου εἰς τὸν Ἱ. Ν.
Ἁγίων Ἀναργύρων Πειραιᾶ, χορο-
στατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ καὶ ἐτάφη εἰς
τὸ Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀνα-
στάντος Χριστοῦ εἰς Βαρνάβαν
Ἀττικῆς. Συμφώνως πρός τὸ exap-
salmos.gr τῆς 20ῆς Ἰουλίου 2015:

«Μία ἀπὸ τὶς πιὸ σεβάσµιες -ἂν
ὄχι ἡ πιὸ σεβάσµια- µορφή τῆς πει-
ραϊκῆς καὶ ἑλληνορθοδόξου ἐκκλη-
σίας, ὁ π. Γεώργιος Κρητικός, δὲν
εἶναι πλέον ἀνάµεσά µας.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 19 Ἰουλίου
2015 (ἡµέρα ἀναστάσιµη) µετέβη
εἰς τὴν ζωήν τὴν αἰώνιον. Ὁ π. Γε-
ώργιος Κρητικὸς διετέλεσε ἐπὶ δε-
καετίες προϊστάµενος ἐφηµέριος
τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀναργύρων Πειραιᾶ,
µὲ πλούσιο ποιµαντικὸ καὶ φιλαν-
θρωπικὸ ἔργο. Χιλιάδες πιστῶν δι-
δάχθηκαν τὸ λόγο τῆς πίστεως ἀπὸ
τὸν π. Γεώργιο Κρητικό.

Ἔγγαµος κληρικός, τὰ τελευταῖα
χρόνια ζοῦσε βίο ἀσκητικό, καθὼς ἡ
πρεσβυτέρα του «ἔφυγε» λίγα χρό-
νια πρίν. Στήριγµά του τὰ φυσικά
του παιδιὰ καὶ ἐγγόνια, ἀλλὰ καὶ τὰ
χιλιάδες πνευµατικά του παιδιά,
κληρικοὶ καὶ λαϊκοί.

Ὁ π. Γεώργιος Κρητικὸς ἔφυγε
πλήρης ἡµερῶν ἐν εἰρήνῃ σὲ ἡλικία
93 ἐτῶν, ὕστερα ἀπὸ σύντοµη πα-
ραµονή του στὸ νοσοκοµεῖο. Ὅπως
πάντα, ἔτσι καὶ στὴ φετινὴ πανήγυ-

ρη τῶν Ἁγίων καὶ Ἰαµατικῶν Ἀναρ-
γύρων, ἦταν ἐκεῖ, καὶ πλῆθος
πιστῶν εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ πάρει
τὴν εὐχή του γιὰ τελευταία φορά.

Ὅλοι ἐµεῖς πιστεύουµε ὅτι ὁ π.
Γεώργιος Κρητικὸς θὰ πρεσβεύει
γιὰ ὅλους µας ἀπὸ ψηλὰ µὲ τὸν ἴδιο
ζῆλο ποὺ τὸ ἔκανε στὴν ἐπίγεια καὶ
ἁγία ζωή του. Εἶναι γεγονὸς ὅτι µᾶς
«ἄφησε» παρακαταθήκη τὸν ἄξιο
ἀρχιµανδρίτη καὶ φυσικὸ υἱό του, π.
Μεθόδιο Κρητικό, ὁ ὁποῖος συνεχί-
ζει ἐπάξια τὸ ἔργο τοῦ πατέρα του,
δίνοντας στήριγµα σὲ χιλιάδες συµ-
πολίτες µαςO Νὰ ἔχουµε τὴν εὐχή
του!».

Τιμητικὴ ἡ ἰδιότης τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ 
Τοῦ Ἀρχιµ. Χρυσοστόµου Κ. Παπαθανασίου,
ἱεροκήρυκος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν

Ἐνίοτε παρουσιάζεται µία περι-
θωριοποίηση καὶ ἀπαξίωση τῆς
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἰδιότητας.
Τοῦτο συνδυάζεται µὲ περιφρόνηση
πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἢ ἄλλοτε µὲ µία
συστηµατικὴ προσπάθεια ἀκύρω-
σης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας
νοµοθετικῶς. Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ
σκεπτικοῦ, τὸ χειρότερο εἶναι ἡ
ἄγνοια, ἡ ἡµιµάθεια ἢ ἡ ἄκριτη µετα-
φορὰ ξένων ἀντιλήψεων γιὰ τὸ τί
εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ποῖος ὁ λόγος τῆς
θεολογίας της καὶ τί σηµαίνει χριστια-
νικὴ αὐτοσυνειδησία. Γιὰ παράδει -
γµα, Ἐκκλησία θεωρεῖται ὁ ναός, ἢ
µόνο ὁ κλῆρος ἢ ἄλλοτε ἀποκλει-
στικῶς ἀντιµετωπίζεται ὡς ΝΠ∆∆.
Ἔπειτα στὴ χριστιανικὴ διδασκαλία
προσάπτουν σκοταδισµὸ ἤ ἀπαγο-
ρευτικὸ χαρακτῆρα, ἡ δὲ χριστιανικὴ
ἰδιότητα τίθεται στὸ περιθώριο.
Ὅµως, ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι ἄλλο
ἀπ᾽ αὐτό ποὺ νοµίζουµε. Ἐκκλησία
εἶναι αὐτό ποὺ δὲν βλέπουµε. Εἶναι
τὸ εὐχαριστιακὸ χριστιανικὸ βίωµα,
ποὺ δὲν τὸ νοιώθει ὁ ἀνυποψίαστος.
Γι᾽ αὐτό καὶ αἰῶνες τώρα παρὰ τὴν
πολεµικὴ ἐναντίον της, δὲν κατα-
νικᾶται. «Χειµάζεται, ἀλλά ναυάγιον
οὐχ ὑποµένει», κατὰ τὸν Χρυσορρή-
µονα Ἰωάννη. Ὁ λόγος της εἶναι λό-
γος βιβλικός, µυσταγωγικός, σωτη-
ριολογικός. Εἶναι λόγος ποὺ θητεύει
στὸ ὑπέρλογο, ὄχι στὴν ἐφηµερότη-

τα τῆς ἀνθρώπινης φύσης καὶ στὶς
γήινες ἀξίες, ἀλλά υἱοθετεῖ τὶς θεϊκὲς
ἀρετὲς καὶ στοχεύει στὴν ἀνάγκη τῆς
ψυχῆς γιὰ αἰωνιότητα πέρα ἀπὸ τὴν
ὑλικότητα. Σ᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λό-
γο κρύβεται ἡ πραγµατικὴ ἐλευθερία
καὶ ἡ κατ' ἐξοχὴν πρόοδος. Κατὰ συν -
 έπειαν, δὲν εἶναι ἀτιµωτικό, ὀπισθο-
δροµικὸ καί εὐτελὲς τὸ πρόσωπο
τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανοῦ. Ἀντίθε-
τα, ἀποτελεῖ προνόµιο, εὐεργέτηµα,
ἀγωνιστικὸ κατόρθωµα καὶ τίτλο
τιµῆς. Εἰδικότερα, ὀφείλουµε νὰ
ὑπογραµµίσουµε ὅτι στὸν ἑλλαδικὸ
χῶρο, παρὰ τὴν µακραίωνη πνευ-
µατικὴ ἱστορία καὶ παράδοση παρα-
τηρεῖται, ὡς µὴ ὤφελε, νὰ ἔχουµε
ἕνα ἔλλειµµα παιδείας καὶ ἀγωγῆς
χριστιανικῆς ὀρθοδόξου πίστεως.
Ἐνῷ συχνὰ ξένοι σοβαροί, κορυ-
φαῖοι ἐπιστήµονες ψάχνουν καὶ ἀνα-
ζητοῦν ἀπό µᾶς τὴν ὀρθόδοξη χρι-
στιανικὴ ἰδιοπροσωπία, ἐµεῖς φρον-
τίζουµε γιὰ τὴν ἀποσύνδεση καὶ τὴν
ἀπεµπόλησή της ἀπὸ τὸ δηµόσιο
βίο. Εἶναι ὀρθὸ αὐτό; Γιατί ἀντιπα-
ρερχόµεθα τὸ θέµα; Ὁ σύγχρονός
µας Sir Steven Runsiman ἔγραψε:
«Ἴσως µετὰ ἀπὸ ἕνα αἰῶνα ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία θὰ εἶναι ἡ µόνη ἀπὸ
τὶς µεγάλες Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες
ποὺ θὰ ἔχει ἐπιζήσει, ἀφοῦ µόνη
αὐτὴ θυµᾶται πώς ἡ θρησκεία εἶναι
µυστήριο». 

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
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Μᾶς κατήντησαν ζητιάνους
αἱρέσεις, λαὸς πνευµατικά ἀδιάφο-
ρος, ∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία ἀπαθής
(ἐκτὸς ἐξαιρέσεως). Ποῦ εἶναι οἱ µε-
γάλοι εὐεργέτες; Σήµερα κοιτοῦν
πῶς θὰ κλέψουν λαὸς καὶ ἄρχοντες,
ἐνῷ ἂν ἐµιµοῦντο τοὺς παλαιοὺς
εὐεργέτες, ὄχι µόνο δὲν θὰ ἔβγαζαν
τὰ χρήµατα κρυφὰ στὸ ἐξωτερικό,
ἀλλὰ θὰ τὰ ἐπέστρεφαν στὴν πατρί-
δα µας καὶ θὰ ἦταν µία λύτρωση.
Ἀλλὰ ὄχι µόνο δὲν τὰ φέρνουν, ἀλλὰ
καὶ προσπαθοῦν νὰ τὰ αὐξήσουν
ἐπιµελῶς. 

Ἡ παιδεία ἄθρησκη καὶ χωρὶς ἰδε-
ώδη. Τό σχολεῖο σὲ κατάσταση πα-
ρακµῆς. Χωρὶς ἐκκλησιασµό, χωρὶς
κατηχητικό, χωρὶς ἐξοµολόγηση,
χωρὶς τὴν ἑλληνική µας γλώσσα,
ποὺ µᾶς κληροδότησαν τόσα χρό-
νια οἱ ἀρχαῖοι µας πρόγονοι, δια-
στρεβλωµένη ἱστορία µὲ ὑπόπτους
προσανατολισµούς· νέκρα πνευµα-
τική, πλήρης ἀσυδοσία.

Ὅλοι στηρίζουµε τὶς ἐλπίδες µας
στὴν Εὐρώπη ἁπλῶς, γιὰ νὰ καλο-
περνᾶµε καὶ δὲν καταφεύγουµε στὸν
Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό, στὴν Παν -
 αγία µας, στοὺς Ἁγίους µας, ὅπως
κάποτε ἐνεργοῦσε ὁ πιστὸς ἑλλη-
νικὸς λαός.

Ἀλλὰ ποῦ ἡ πίστη; Οἱ παπποῦδες
µας σὲ περίοδο ξηρασίας, κατέφευ-
γαν στὴν δύναµη τοῦ Θεοῦ καὶ ἔκα-
µαν λιτανεῖες, γιὰ νὰ βρέξη. Ἦταν
τόση ἡ πίστη τους, ὥστε ἔπαιρναν
µαζί τους καὶ τὶς ὀµπρέλλες σίγουροι
ὅτι θὰ βρέξη. Καὶ πράγµατι προτοῦ
ἐπιστρέψουν στὰ σπίτια τους, ἡ
βροχὴ εἶχε ἤδη ἀρχίσει. 

∆υστυχῶς καταφεύγουµε στοὺς
«φίλους» µας τοὺς Εὐρωπαίους,
ποὺ ἡ ἱστορία µᾶς διδάσκει ὅτι ποτὲ
δὲν ἦσαν φίλοι µας. Ἡ ἐποχὴ θυµίζει
τὴν περίοδο τῆς ψευδοσυνόδου
Φερράρας - Φλωρεντίας µὲ τὰ τρα-
γικὰ ἐπακόλουθα. Μᾶς ἔδειξαν
ἀρκετὰ σηµεῖα «εὐγένειας καὶ καλῆς
συµπεριφορᾶς» στοὺς πολέµους
κατὰ τῆς Ἑλλάδος - Κύπρου, ὅπου
ἔδειξαν τὴν ἀπανθρωπιά τους στὸ
µεγαλύτερο σηµεῖο.

Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος
Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς λέ-

γει: «Ἡ Εὐρώπη ἔχει χρεωκοπήσει
πλέον. Ὅλα τὰ κράτη της εἶναι αἱρε-
τικὰ (πλὴν τῆς Ἑλλάδος). Πίστεψαν
στὸ δόγµα τοῦ ἀλαθήτου, ποὺ εἶναι
τὸ κορύφωµα τοῦ µηδενισµοῦ. Κάθε
εὐρωπαϊκὸς οὑµανισµὸς στὴν
πραγµατικότητα ζῆ, ἀκολουθεῖ καὶ
ἐπιµόνως ὁµολογεῖ τὸ δόγµα τοῦ

ἀλαθήτου. Ὅλος ὁ οὑµανισµὸς τοῦ
Εὐρωπαίου ἀνθρώπου δὲν εἶναι τί-
ποτα ἄλλο παρὰ µία ἀδιάκοπος
ἐπανάστασις κατὰ τοῦ θεανθρώπου
Χριστοῦ. Θεµέλιο παντὸς οὑµανι-
σµοῦ εἶναι ἡ ὑψηλοφροσύνη, ἡ πί-
στις εἰς τὸν λόγον τοῦ ἀνθρώπου, εἰς
τὸν νοῦν καὶ τὴν λογικήν του. Ἡ ὑψη-
λοφροσύνη µετέτρεψεν εἰς διάβολον
ἀκόµη καὶ τὸν ἀκτινοβολοῦντα
Ἑωσφόρον. Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρω-
πος λέγει: «µέτρον πάντων ἄνθρω-
πος», δηλ. ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ µέ-
τρον ὅλων τῶν ὄντων καὶ πραγµά-
των. ∆ηλαδὴ σφυρηλάτησε γιὰ τὸν
ἑαυτὸν του µία ὑπέρτατη θεότητα,
τὴν ὁποίαν ἐλάτρευσεν ὡς ὑψίστη
ἀξία καὶ τὸ ὕψιστον κριτήριον πάν-
των. 

Στὴν πραγµατικότητα µαταιοπο-
νοῦσε: Κατώπτριζε κάτοπτρον ἐν
κατόπτρῳ. Στὴν οὐσία ὅµως «οὐδὲν
ἐµαυτῷ σύνοιδα» (Α´ Κορ. δ. 4). Τί-
ποτα δὲν γνωρίζω διὰ τὸν ἑαυτόν
µου. ∆ὲν γνωρίζω οὔτε τί εἶναι ὁ
ἄνθρωπος, οὔτε τί εἶναι ὁ Θεός, οὔτε
τί εἶναι ὁ θάνατος, οὔτε τί εἶναι ἡ ζωή. 

Καρπὸς τῆς δραστηριότητός του
ἦτο νὰ ὑφανθῆ ἐξ ὁλοκλήρου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους ἕν σῶµᾳ: τὸ
σῶµα τοῦ θανάτου. Καὶ τί κρύπτεται
µέσα εἰς αὐτὸ τὸ σῶµα τοῦ θανάτου;

∆υσωδία, σῆψις, σκώληκας. «Ταλαί-
πωρος ἐγὼ ἄνθρωπος. Τὶς µε ρύσε-
ται ἐκ τοῦ σώµατος τοῦ θανάτου
τούτου;» (Ρωµ. 7.24).

Ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ ἀνθρωπι-
σµοί, ἀπὸ τοῦ πλέον πρωτογόνου
µέχρι τοῦ πλέον λεπτοῦ, ἀπὸ τοῦ
φετιχιστικοῦ µέχρι τοῦ παπικοῦ, βα-
σίζονται ἐπὶ τῆς πίστεως εἰς τὸν
ἄνθρωπον, ὅπως εἶναι αὐτὸς µέσα
εἰς τὴν δεδοµένην ψυχοφυσικὴν του
ἐµπειρικὴν κατάστασιν καὶ ἱστορικό-
τητα.

Πράγµατι, ὅλη ἡ οὐσία τοῦ κάθε
οὑµανισµοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος = ho-
mo. Συνοψιζόµενος εἰς τὴν ὀντολο-
γίαν του κάθε οὑµανισµὸς δὲν εἶναι
ἄλλο τι παρὰ χοµινισµὸς (homo-ho-
minis). Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ ἀνωτάτη
ἀξία, ἡ πάναξια . Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
τὸ ὕψιστον κριτήριον, τὸ παγκριτή-
ριον,  «µέτρον πάντων ἄνθρωπος».
Αὐτὸ εἶναι, in nuce, κάθε οὑµανι-
σµός, κάθε χοµινισµός. Ἐντεῦθεν
ὅλοι οἱ οὑµανισµοί, ὅλοι οἱ χοµινι-
σµοί, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, εἶναι
εἰδωλολατρικῆς, πολυθεϊστικῆς προ-
ελεύσεως.

Ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ οὑµανισµοί,
ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς Ἀναγεννήσεως,
τῆς Ἀναγεννήσεως καὶ περαιτέρω,
οἱ προτεσταντικοί, φιλοσοφικοί, θρη-
σκευτικοί, κοινωνικοί, ἐπιστηµονικοί,
πολιτιστικοὶ καὶ πολιτικοί, ἐπεδίωκον
ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ, καὶ ἀδιακό-
πως ἐπιδιώκουν, ἕνα πρᾶγµα:  νὰ
ἀντικαταστήσουν τὴν πίστιν εἰς τὸν
Θεάνθρωπον µὲ τὴν πίστιν εἰς τὸν
ἄνθρωπον, νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ
Εὐαγγέλιον τοῦ Θεανθρώπου µέ τό
εὐαγγέλιον κατ’ ἄνθρωπον, τὴν φι-
λοσοφίαν κατὰ Θεάνθρωπον µὲ τὴν
φιλοσοφίαν κατ’ ἄνθρωπον, τὴν
κουλτούραν κατὰ Θεάνθρωπον µὲ
τὴν κουλτούραν κατ’ ἄνθρωπον· µὲ
µίαν λέξιν νὰ ἀντικαταστήσουν τὴν
ζωήν κατὰ Θεάνθρωπον µὲ τὴν
ζωήν κατ’ ἄνθρωπον».

Σὲ αὐτοὺς λοιπὸν τοὺς Εὐρωπαί-
ους καταφεύγοµε καὶ κατὰ κάποιο
τρόπο καὶ τοὺς µιµούµεθα στὶς πλά-
νες τους.

Ἡ δίκη τοῦ Χριστοῦ
Ἕνας ἄλλος µεγάλος Σέρβος

Ἅγιος, ὁ ἐπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Ζί-
τσης Νικόλαος Βελιµίροβιτς ἔγραψε
µέσα στὴ ναζιστικὴ φυλακὴ τοῦ Ντα-
χάου τὸ ἀκόλουθο ἄρθρο: «Ὁ Κύ-
ριος ἔχει εἰσέλθει σὲ δίκη», ὅπου µε-
ταξὺ ἄλλων ἀναφέρει: «Συγκεκριµέ-
να, ἡ ἀντιδικία µεταξύ Εὐρώπης καί
Χριστοῦ βαίνει ὡς ἑξῆς: Ὁ Χριστός
ὑπενθυµίζει στήν Εὐρώπη ὅτι ἔχει
βαπτισθεῖ στό Ὄνοµά Του καί ὅτι
πρέπει νά εἶναι πιστή σ’ Αὐτόν καί
στό Εὐαγγέλιό Του. Ἡ ἐναγόµενη
Εὐρώπη ἀπαντᾶ: «Ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες εἶναι ἴσες. Ἔτσι µᾶς δίδαξαν
οἱ Γάλλοι Ἐγκυκλοπαιδιστές καί
εἶπαν ὅτι εἶναι λάθος νά λέµε σέ κά-
ποιον ὅτι εἶναι ὑποχρεωµένος νά
ἀσπασθῆ κάποιαν ἀπό αὐτές. Ἡ
Εὐρώπη εἶναι ἀνοιχτή πρός ὅλες τίς
θρησκεῖες καί τίς ὅποιες ἐθνικές πα-
ραδόσεις, χωρίς νά εἶναι προσκολ-
ληµένη σέ καµιά ἀπό αὐτές, καθώς
ἐπιθυµεῖ νά ἐξυπηρετήση πρῶτα καί
κύρια τίς κυριαρχικές βλέψεις της.

Ὅταν θά ἔχη ἐπιτύχει αὐτούς τούς
πολιτικούς στόχους της, τότε γρήγο-
ρα θά τακτοποιήση τούς λογαρια-
σµούς της µέ αὐτές τίς λαϊκές δοξα-
σίες».

Ὁ Χριστός ἐρωτᾶ (τοὺς Εὐρωπαί-
ους) µέ θλίψη:

«Πῶς µποροῦν οἱ ἄνθρωποι νά
ζήσουν µόνο µέ κυριαρχικές, δηλα-
δή, ὑλιστικές προοπτικές; Μόνο τά
ζῶα ἐπιθυµοῦν τήν ὑλική τους τρο-
φή καί τίποτα ἄλλο. Ἐγώ θέλησα νά
σᾶς κάνω θεούς καί παιδιά τοῦ
Θεοῦ καί σεῖς ἐπιθυµεῖτε νά γίνετε
σάν τά ζῶα, τά ὑποζύγια, πού τά
φορτώνουν». Ἡ Εὐρώπη, ὅµως,
ἀνταπαντᾶ: «Εἶσαι παρωχηµένος.
Ἀντί γιά τό Εὐαγγέλιό σου, ἐµεῖς
ἔχουµε ἀνακαλύψει τή ζωολογία καί
τή βιολογία. Τώρα γνωρίζουµε ὅτι
εἴµαστε ἐξελιγµένοι ἀπόγονοι οὐρα-
κοτάγκων καί γοριλλῶν. ∆έν εἴµαστε
δικοί σου, οὔτε τοῦ Οὐράνιου Πατέ-
ρα σου. Τώρα τελειοποιοῦµε τούς
ἑαυτούς µας, γιά νά γίνουµε θεοί,
γιατί δέν ἀναγνωρίζουµε κανένα
ἄλλο θεό ἐκτός ἀπό τούς ἑαυτούς
µας».

Ὁ Χριστός ἐπιµένει:
«Εἶστε πιό σκληροτράχηλοι ἀπό

τούς παλιούς Ἰουδαίους. Ἀπό τό
σκοτάδι τῆς βαρβαρότητας σᾶς ὁδή-
γησα στό οὐράνιο φῶς. Σεῖς, ὅµως,
γιά ἄλλη µία φορά, ὁρµήσατε ἀκάθε-
κτοι στό σκοτάδι, ὅπως οἱ χοῖροι
ὁρµοῦν στή λάσπη. Ἔχυσα τό αἷµα
µου γιά σᾶς. Σᾶς πρόσφερα τό αἷµα
µου, ὅταν ὅλοι οἱ Ἄγγελοι σᾶς εἶχαν
γυρίσει τήν πλάτη µή ὑποφέροντας
τή δυσωδία τῆς κολάσεως, πού ἀνα-
δύατε. Ὅταν εἴσασταν βουτηγµένοι
στό σκότος, στήν ἀποφορά τῶν βό-
θρων, ἐγώ µόνος µου ξεσηκώθηκα
καί ἦρθα νά σᾶς φωτίσω καί νά σᾶς
καθαρίσω. Ἐπιστρέψτε σέ µένα,
ἀλλοιῶς, γιά µία ἀκόµα φορά, θά
µείνετε τυφλοί καί δυσώδεις». Μά ἡ
Εὐρώπη χαµογέλασε εἰρωνικά:
«Ἄσε µας. ∆έν σέ γνωρίζουµε. Ἡ
ἑλληνική φιλοσοφία καί ὁ ρωµαϊκός
πολιτισµός εἶναι πιό κοντά σέ µᾱς.
Θέλουµε ἐλευθερία. Ἔχουµε Πανε-
πιστήµια. Ἡ Ἐπιστήµη εἶναι τό ἀστέ-
ρι, πού µᾶς ὁδηγεῖ. Σύνθηµά µας
ἔχουµε τό: ἐλευθερία, ἰσότητα, ἀδελ-
φοσύνη. Τό λογικό µας εἶναι ὁ θεός
τῶν θεῶν. Ἐσύ εἶσαι ἀσιάτης. Σέ
ἀπορρίπτουµε. Ἁπλά, εἶσαι ἕνα πα-
ραµύθι, πού τό λένε οἱ παπποῦδες
καί οἱ γιαγιάδες µας». 

Ὁ Χριστός µέ δάκρυα ἀπαντᾶ:
«Ἔτσι, λοιπόν. Θά φύγω, ἀλλά

ἐσεῖς θά δεῖτε καί θά καταλάβετε ὅτι
φεύγετε ἀπό τό δρόµο τοῦ Θεοῦ καί
παίρνετε τό δρόµο τοῦ διαβόλου. Ἡ
εὐλογία καί ἡ χαρά θά σᾶς ἐγκατα-
λείψουν. Ἡ ζωή καί ὁ θάνατός σας
εἶναι στά χέρια Μου, γιατί ἔδωσα τόν
Ἑαυτό µου καί σταυρώθηκα γιά σᾶς.
∆έν θά εἶµαι, ὅµως, Ἐγώ αὐτός, πού

θά σᾶς τιµωρήσει. Οἱ ἁµαρτίες σας
καί ἡ ἀποστασία σας ἀπό Ἐµέ τό
Σωτήρα σας θά σᾶς τιµωρήσουν.
Σᾶς ἔδειξα τήν ἀγάπη τοῦ Πατρός
καί θέλησα νά σᾶς σώσω διά τῆς
ἀγάπης». Σ’ αὐτό ἡ Εὐρώπη
ἀπαντᾶ προκλητικά: «Ποιά ἀγάπη;
Καλοζυγισµένο καί θαρραλέο µῖσος
γιά ὅλους, πού δέν συµφωνοῦν µαζί
µας, αὐτό εἶναι τό πρόγραµµά µας.
Ἀντί γιά τήν προαγωγή τῆς ἀγάπης,
ἐµεῖς προτιµᾶµε τόν ἐθνισµό καί τό
διεθνισµό, τή λατρεία τῆς ἐπιστήµης
καί τῆς κουλτούρας, τήν αἰσθητική,
τήν ἐξέλιξη. Ἡ σωτηρία µας βρίσκε-
ται σ’αὐτά. Ὅσο γιά σένα, φύγε ἀπό
τό δρόµο µας»!

Ὤ, ἀδελφοί µας! Στίς µέρες µας
αὐτή ἡ πορεία ἔχει ἤδη συντελεστεῖ.
Ὁ Χριστός ἔχει ἐγκαταλείψει τήν
Εὐρώπη, ὅπως κάποτε εἶχε ἐγκατα-
λείψει τά Γάδαρα µετά ἀπό ἀπαίτη-
ση τῶν Γαδαρηνῶν. Εὐθύς, ὅµως,
µετά τήν ἀναχώρησή Του ἀπό τήν
Εὐρώπη, ἄρχισαν οἱ µεγάλοι πόλε-
µοι, οἱ δυστυχίες, οἱ φόβοι, ἡ κατα-
στροφή, ὁ ἀφανισµός. Ὁ προχρι-
στιανικός βαρβαρισµός ξαναγύρισε
στην Εὐρώπη. Ὁ βαρβαρισµός τῶν
Ἀβάρων, τῶν Οὔνων, τῶν Λοµ-
βαρδῶν, τῶν Βανδάλων ἦρθε πολ-
λαπλασιασµένος ἐφιαλτικά ἐπί ἑκα-
τό. Ὁ Χριστός πῆρε τό Σταυρό Του
καί τήν εὐλογία Του καί ἔφυγε. Σκό-
τος καί δυσοσµία κατέκλυσαν τά
πάντα. Ἰδού, λοιπόν, ἀποφασίστε µέ
ποιόν θέλετε νά εἶστε: µέ τή σκοτεινή
καί δυσώδη Εὐρώπη, ἤ µέ τό Χρι-
στό. Ἀµήν. † ὁ Ἀχρίδος καί Ζίτσης
Νικόλαος (Βελιµίροβιτς)».

Ἄρχοντες λαῶν
Ἐδῶ ταιριάζει τὸ τροπάριο τῆς

Ἐκκλησία µας πρὸς τοὺς Εὐρωπαί-
ους: «Λαός µου, τί ἐποίησά σοι ἢ τί
σοι παρηνώχλησα; τούς τυφλούς
σου ἐφώτισα, τούς λεπρούς σου
ἐκαθάρισα, ἄνδρα ὄντα ἐπί κλίνης
ἠνωρθωσάµην. Λαός µου, τί ἐποί-
ησά σοι, καί τί µοι ἀνταπέδωκας;
Ἀντί τοῦ µάννα χολήν· ἀντί τοῦ ὕδα-
τος ὄξος· ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν µε
σταυρῷ µε προσηλώσατε. Οὐκέτι
στέγω λοιπόν· καλέσω µου τά ἔθνη
κἀκεῖνά µε δοξάσουσι σύν τῷ Πατρί
καί τῷ Πνεύµατι· κἀγώ αὐτοῖς δωρή-
σοµαι ζωήν τήν αἰώνιον».

Λοιπὸν στηριζόµαστε στὸν «ἀλά-
θητο» Εὐρωπαῖο, ποὺ ἐκδίωξε τὸν
Θεό καὶ ἀνεκήρυξε µέσῳ τοῦ διαβό-
λου τὸν ἄνθρωπο. Λέγει ἡ Ἐκκλησία
µας «Ἄρχοντες λαῶν (Εὐρώπης)
συνήχθησαν κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ
κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» (Τροπάριο
Μεγάλης Πέµπτης). Τί προκοπὴ νὰ
περιµένουµε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἀγνοοῦν ὅτι κατὰ
τὸν Ἅγ. Ἰουστῖνο «µέτρον πάντων ὁ
Θεάνθρωπος».

«Αὐτὸς ὁ Μόνος Ἀληθινὸς Θεὸς
καὶ ὁ Μόνος Ἀληθινὸς Ἄνθρωπος, ὁ
Μόνος Τέλειος Θεὸς καὶ ὁ Μόνος Τέ-
λειος Ἄνθρωπος. Ὡς τοιοῦτος,
Αὐτὸς εἶναι ἡ µόνη ὑψίστη παναξία
καὶ τὸ µόνον ἔσχατον κριτήριον
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν ψυχο-
σωµατικήν του ὀντότητα καὶ τὴν θε-
ανθρωπίνην του δυνατότητα, καὶ
παντὸς ὅ,τι εἶναι ἀνθρώπινον καὶ τοῦ
ἀνθρώπου. Μόνον ἐν τῷ Θεαν-
θρώπῳ εἶδεν ὁ ἄνθρωπος διὰ πρώ-
την φορὰν τὸν ἑαυτὸν του τέλειον
καὶ αἰώνιον. Καὶ ἐγνώρισε τὸν
ἑαυτὸν του εἰς ὅλας τὰς διαστάσεις
του».

Ποῦ λοιπὸν µᾶς ὁδηγοῦν οἱ ταλαί-
πωροι πολιτικοὶ ἄρχοντες; Ποιοὺς
ἄρχοντες ἐκλέγει ὁ λαὸς «µὴ πεποί-
θατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς
ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία»
(Ψαλ. 45).

Λέγει ὁ π. Θεόκλητος ∆ιονυσιά-
της: «Ἂν οἱ βουλευτὲς δὲν εἶναι οἱ ἴδι-
οι Ἑλληνορθόδοξοι στὴ θεωρία καὶ
στὴν πράξη, στὴν πίστη καὶ στὸ
ἦθος, ποιὸ νόηµα ἔχει ἡ παρουσία
τους στὸ Κοινοβούλιον, ὡς ἀντιπρο-
σώπων τοῦ ἔθνους; Ἄν, οἱ λεγόµε-
νοι ἐθνοπατέρες καὶ ἐθνοµητέρες
εἶναι ἄσχετοι µὲ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευ-
µατικὲς ἐθνικὲς παραδόσεις, σ᾽ ὅλες
τὶς πλευρὲς καὶ τὶς ἐκφάνσεις τοῦ
ἑλληνορθοδόξου πολιτισµοῦ, κατὰ
ποιὰ λογικὴ ἐµφανίζονται ὡς ἐκπρό-
σωποι τοῦ ἔθνους; Αὐτὸ δὲν ἀποτε-
λεῖ ἐξόφθαλµη ἀπάτη;».

«Ὅσο καὶ ἂν εἶναι κανεὶς ἄξιος
πολιτικός, ἂν δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος
χριστιανός, µὲ ψυχὴ ζυµωµένη µὲ
τὶς παραδόσεις τοῦ Ἔθνους, θὰ
ἀποβῆ µοιραῖος κυβερνήτης, κατα-
στρέφοντας ὅ,τι πιὸ ἀληθινόν, εὐγε-
νές, ὑψηλὸν ἀνέδειξεν ἡ ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητος, ποὺ θὰ πρέπει νὰ
προβάλλεται σὰν ὑπόδειγµα γιὰ µί-
µηση καὶ φῶς τοῦ κόσµου. Γι᾽ αὐτὸ
«µεῖζον κρῖµα λείψονται» οἱ διαστρέ-
φοντες «τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς
εὐθείας», ποὺ διώδευσαν οἱ Ὀρθό-
δοξοι λαοὶ τῆς ρωµηοσύνης.

Πολλοὶ χρησιµοποιοῦν καὶ ἐκµε-
ταλλεύοναι τὸν ὅρο «∆ηµοκρατία».
Ἡ ∆ηµοκρατία ὄντως γεννήθηκε
στὴν Ἑλλάδα. Πότε ὅµως ἐφαρµό-
σθηκε ἡ ∆ηµοκρατία; Καὶ αὐτοί οἱ
ἀρχαῖοι πρόγονοί µας δὲν τὴν ἐφάρ-
µοσαν πάντοτε ὅπως ἔπρεπε. Τὴν
ἐποχὴ ποὺ γεννήθηκε ἡ ∆ηµοκρα-
τία, ὑπῆρχαν µεταξὺ τῶν ἀρχόντων
τέτοιοι διωγµοί, ποὺ ὅποιος τοὺς
γνωρίζει φρίττει γιὰ τὴν κατάσταση
ποὺ ἐπικρατοῦσε τότε. Σχετικὴ ἔρευ-
να γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἀναφέρει γιά
τό φρικτὸ τέλος τῶν ἀρχόντων τά
ἐξῆς:

«Αὐτὴ ὅµως ἡ σφοδρὴ καὶ µὴ
ὑπηρετοῦσα τὰ ἐθνικὰ συµφέροντα
πολιτικὴ ἀντιπαράθεση ἔχει βαθιὰ
τὶς ρίζες της καὶ ἔχει καταλήξει
πολλὲς φορές, στὸ διάβα τῆς Ἑλλη-
νικῆς ἱστορίας, σὲ Ἐθνικὰ δράµατα
καὶ ντροπὲς ποὺ δὲν ξεπλένονται
ποτέ. Μόνο στὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαι-
ότητα, ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ
µικροβίου, τῆς διχόνοιας καὶ τοῦ δι-
χασµοῦ, µεταξύ τοῦ 500 καὶ τοῦ 332
π.Χ, πέθαναν ἢ διασύρθηκαν ἑκα-
τοντάδες Ἕλληνες, διάσηµες προ-
σωπικότητες παγκοσµίου κύρους,
µεταξὺ τῶν ὁποίων: Μιλτιάδης 489

π.Χ. ἐτῶν 65 στὴ φυλακή, Πυθαγό-
ρας 500 π.Χ. ἐτῶν 80 στὴν ἐξορία,
Ἀριστείδης 468 π.Χ. ἐτῶν 72 στὴν
ἐξορία, Θεµιστοκλῆς 461 π.Χ. ἐτῶν
66 στὴν ἐξορία, Αἰσχύλος 456 π.Χ.
ἐτῶν 69 στὴν ἐξορία, Περικλῆς 429
π.Χ. ἐτῶν 66 παραιτήθηκε λόγῳ κα-
τηγορίας, Φειδίας 429 πΧ ἐτῶν 66
στὴ φυλακή, Ἡρόδοτος 429 π.Χ.
ἐτῶν 59 στὴν ἐξορία, Σοφοκλῆς 406
π.Χ. ἐτῶν 90 στὴν ἐξορία, Εὐριπί-
δης 406 π.Χ. ἐτῶν 74 στὴν ἐξορία,
Σωκράτης 399 π.Χ. ἐτῶν 71 ἤπιε τὸ
κώνειο, Θουκυδίδης 396 π.Χ. ἐτῶν
64 στὴν ἐξορία, Πλάτων 347 π.Χ.
ἐτῶν 80 στὴν ἐξορία, ∆ηµοσθένης
322 π.Χ. ἐτῶν 62 ἤπιε δηλητήριο,
Ἀριστοφάνης 385 π.Χ. ἐτῶν 61 στὴν
ἐξορία ἀπὸ πεῖνα. Αἰτία θανάτου; Τὸ
γνωστὸ σπὸρ τῶν Ἑλλήνων: φθό-
νος, ἀχαριστία, διχόνοια, συκοφαν-
τία, δηµαγωγία, ἀνευθυνότητα, ἐκδι-
κητικότητα».

Ἡ λέξη ∆ηµοκρατία περιλαµβάνε-
ται στὴν Ἀγάπη καὶ τὴν ∆ικαιοσύνη
τοῦ Θεοῦ. Ἂν ἐνεργούσαµε κατὰ
Θεὸν ὄχι µόνο ∆ηµοκρατία θὰ εἴχα-
µε, ἀλλὰ κοινωνία ἀγγέλων. Γἰ  αὐτὸ
καὶ ὁ ψαλµῳδὸς λέγει: «∆ικαιοσύνην
µάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς». 

Σχέδιον διαλύσεως
τῆς Ἑλλάδος

Τὸ σηµερινὸ κατάντηµα τῆς
Ἑλλάδος τίνος εἶναι σχέδιο; Τῶν
Εὐρωπαίων δὲν εἶναι;

Φαίνεται καθαρὰ ὅτι ὑπάρχει σχέ-
διο διαλύσεως τῆς Ἑλλάδος. Ποιὸς
ἀµφιβάλλει ὅτι ἑτοιµάζουν σχέδιο
πλήρους καθυποτάξεως τῆς Ἑλλά-
δος, ἐπιβολῆς χρήσεως τοῦ πλαστι-
κοῦ χρήµατος καὶ ἐλέγχου κάθε µας
κινήσεως. 

Ποῦ ἀκούσθηκε στὶς διαδηλώσεις
ποὺ γίνονται νὰ ὑπάρχουν κουκου-
λοφόροι ἀλλοδαποί; Ποιὸς ἀµφιβάλ-
λει ὅτι οἱ φωτιές εἶναι ἔργο ξένων
σκοτεινῶν δυνάµεων;

Ὁ µεγάλος µισέλλην Κίσινγκερ
ἔχει πεῖ κάτ᾽ ἐπανάληψιν. «Κτυπᾶτε
τοὺς Ἕλληνες στὴν θρησκεία τους,
στὴν γλώσσα, στὴν ἱστορία, στὴν
Παράδοση. Ξεκινᾶµε ἀπὸ τοὺς
Ἕλληνες τὸ σχέδιό µας (παγκοσµιο-
ποιήσεως), διότι ἂν καταφέρουµε
τοὺς Ἕλληνες, εὔκολα θὰ εἶναι καὶ
γιὰ τὰ ἄλλα κράτη».

Ἀλλὰ καί πρὶν λίγες ἡµέρες, Ἀµε-
ρικανίδα πολιτικὸς εἶπε. «∆ιαλῦστε
τὴν Ἑλλάδα, νὰ ἐξαφανισθῆ ἀπὸ
προσώπου γῆς».

Ἑποµένως «Τί χρείαν ἔχοµεν
µαρτύρων».

Σὲ ποιὰ Εὐρώπη νὰ στηριχθοῦµε;
Σὲ αὐτήν ποὺ µὲ σατανικὸ σχέδιο
ἐπιδοτῶντας τοὺς ἀγρότες ἔσβησε
τὴν γεωργία στὴν Ἑλλάδα καὶ µηδέ-
νισε κάθε ἀγροτικὴ παραγωγή. Ποῦ
ἀκούσθηκε νὰ ἐπιδοτῆς ἀγρότες, γιὰ
νὰ καταστρέφουν καρποφόρα δέν-
δρα, ὅπως τὰ ἑσπεριδοειδῆ, πορτο-
καλιές, λεµονιὲς κλπ. Νὰ ἐπιδοτῆς
τὶς σταφίδες ἢ καὶ τὶς ἐλιές, γιὰ νὰ µὴ
παράγουν προϊόντα ἤ ὅταν ὑπῆρχε
µεγάλη παραγωγὴ νὰ ὁδηγοῦν τὰ
προϊόντα στὶς χαβοῦζες! Ποῦ ἀκού-
σθηκε νὰ ἐπιδοτοῦν ἐπιχειρήσεις µε-
γάλες καὶ µικρές, γιὰ νὰ µεταφερ-
θοῦν στὸ ἐξωτερικὸ (Βαλκάνια,
Τουρκία), ὥστε νὰ σβήση κάθε πα-
ραγωγὴ καὶ νὰ φθάσουν οἱ Ἕλληνες
οὔτε ὀδοντογλυφίδες νὰ παράγουν
καὶ ἡ ἀνεργία νὰ φτάση στά ὕψη;
Ποιοῦ εἶναι τὸ σχέδιο αὐτό; Τῶν
Εὐρωπαίων δὲν ἦταν; ∆υστυχῶς οἱ
δικοί µας ἄρχοντες, δὲν στάθηκαν
στὸ ὕψος τους καὶ φθάσαµε στὸ ση-
µεῖο νὰ γίνουµε ζητιάνοι τῶν κατα-
στροφέων µας, ὅπως κάποτε κατήν-
τησαν τοὺς µεγάλους ἥρωες τῆς
ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 (π.χ. τόν
Νικηταρᾶ κλπ.) νὰ βγαίνουν στοὺς
δρόµους γιὰ ζητιανιά, γιὰ νὰ ζήσουν
καὶ νὰ λέγη ὁ Μακρυγιάννης οὔτε τὰ
ὀρφανὰ τῶν ἀγωνιστῶν δὲν λυπόν-
τουσαν. Ἔµειναν οἱ Ἕλληνες ἄνερ-
γοι, ἀνήµποροι, ἀνίκανοι, ὥστε νὰ
µὴ µποροῦν νὰ συντηρήσουν τὴν
ἴδια τὴν ζωή τους «φρῖξον Ἥλιε, στέ-
ναξον ἡ Γῆ».

Πρέπει νὰ ξυπνήσουµε ἀπὸ τὸ
λήθαργο, ποὺ µᾶς ἔχουν βάλει.
«Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ
καιρὸς σωτηρίας».

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία λέγει ὅτι
εἶναι θέµα µετανοίας. Εἶναι θέµα
ἐµπιστοσύνης στὸ Θεό. Ἀνέκαθεν οἱ
Ἕλληνες στὶς δύσκολες στιγµὲς κα-
τέφευγαν στὸν Θεό, στὴν Παναγία
µας, στοὺς Ἁγίους µας καὶ ἐξεδίω-
καν κάθε βάρβαρο ἐχθρὸ ἀκόµη καί
µόνο µὲ τὴν προσευχή.

Ποῦ εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ ἀρχον-
τιά µας, ἡ ὑπερηφάνεια τῆς Ἑλλη-
νικῆς ψυχῆς. Μᾶς κατήντησαν τὸν
τελευταῖο λαὸ τῆς γῆς. Παγιδευτήκα-
µε. Σὲ αὐτὴ τὴν ἰσοπέδωση ὁδηγεῖ ἡ
ἠθικὴ καὶ πνευµατική µας κατάπτω-
ση. Ὅλους τούς ἀντίθεους καὶ ἀνήθι-
κους νόµους, κατ᾽ ἀπαίτηση τῶν
Εὐρωπαίων ψήφισαν στὴν Ἑλληνι-
κή Βουλή. 

Θέλουν νὰ καταργήσουν τὴν
Ὀρθοδοξία µας µαζὶ καὶ τὴν Ἑλλά-
δα. Μόνο οἱ Ἑβραῖοι ἤθελαν νὰ κα-
ταργήσουν τὴν Κυριακὴ ἀργία ἐπὶ
Τουρκοκρατίας, γιὰ θρησκευτικοὺς
καὶ συµφεροντολογικοὺς λόγους.
Σήµερα τὸ ἴδιο δὲν θέλουν καὶ οἱ
Εὐρωπαῖοι; Ἀπὸ τὸν Μέγα Κων-
σταντῖνο ποὺ θεσπίσθηκε ἡ ἀργία
τῆς Κυριακῆς ἐδῶ καὶ 1700 χρόνια
µόνο στὶς ἡµέρες µας γίνεται µεγά-
λος ἀγώνας ἀπὸ Ἕλληνες πολιτι-
κούς, βέβαια πιεζόµενους ἀπὸ τοὺς
ξένους, νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία
τῆς Κυριακῆς. Ὁ Ἅγ. Παΐσιος ἔλεγε
«πάντα λέω στοὺς λαϊκοὺς νὰ στα-
µατήσουν νὰ δουλεύουν Κυριακὲς
καὶ γιορτές, γιὰ νὰ µὴ τοὺς βροῦν
στὴν ζωή τοὺς συµφορές».

Σιωνισµός - Μασονισµός
Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες πολιτι-

κοὺς ἔχουν γίνει τὰ χειρότερα παρα-
δείγµατα.

Μὴ ξεχνᾶµε ὅµως ὅτι πίσω ἀπὸ
ὅλα αὐτὰ εἶναι οἱ σκοτεινὲς δυνάµεις

Σιωνισµός, Μασονισµός, Ἀποκρυ-
φισµὸς, ποὺ ἀοράτως κατευθύνουν
τὶς ἐξουσίες τῶν Ἐθνῶν, στὶς ὁποῖες
πιθανῶς ἀνήκουν καὶ κάποιοι δικοί
µας. 

Ὁ µακαριστὸς π. Χαράλαµπος
Βασιλόπουλος στὸ βιβλίο του «Ἡ
Ἑβραιοµασονία ξεσκεπάζεται» ἀνα-
φερόµενος στοὺς µασόνους ἑρµη-
νεύει τὸ ὑπόµνηµα τοῦ Μητροπολί-
του Κασσανδρείας πρὸς τὴν Ἱεραρ-
χία: 

«Οἱ µασόνοι, ἅγιοι ἀδελφοί,
καυχῶνται ὅτι κατὰ 90% αὐτοὶ κυ-
βερνῶσι τὴν Ἑλλάδα. Οἱ Σιωνισταὶ
στηριζόµενοι ἐπὶ τῶν δύο τούτων
πλεονεκτηµάτων, ὅτι δηλαδὴ εἶναι
ἐξαπλωµένος ὁ Μασονισµὸς ἀνὰ
τὴν ὑφήλιον καὶ ὅτι ὡς µέλη αὐτοῦ
ἔχει τοὺς πλείστους ἀνεπτυγµένους
ἑκάστου ἔθνους, ἀντιποιοῦνται τῆς
ὑπερκυβερνήσεως τοῦ κόσµου.

Πρὸς ἐπιτυχίαν δὲ τοῦ σκοποῦ
αὐτῶν τούτου ἐξαπολύουσι ἀνὰ τὸν
κόσµον ὅλας τὰς θεωρίας καὶ
ἱδρύουσι Σωµατεῖα, οἷον κοµµουνι-
σµόν, µπολσεβικισµόν, χιλιασµόν,
χριστιανικάς ἀδελφότητας κ.τ.λ., δι᾽
ὧν ἐπιδιώκεται ὁ κλονισµὸς ἐν γένει
τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ καταπο-
λέµησις ἰδίᾳ τοῦ Χριστιανισµοῦ, καὶ
ἠθικὴ διαφθορὰ τοῦ λαοῦ, ἡ διάλυ-
σις τῶν Χριστιανικῶν Πολιτειῶν καὶ
ἐπιβολὴ τῆς βασιλείας τοῦ ἀντιχρί-
στου. Τί ἄλλο ἐπιδιώκουσιν... οἱ
ἀποκαλοῦντες σάπια ἰδανικὰ τὴν
θρησκείαν, πατρίδα, οἰκογένειαν καὶ
κουρελόπανο τὴν σηµαία; Καὶ τί
ἄλλο ἐπιθυµοῦσι οἱ παντί µέσῳ
προάγοντες τὸν ἐξανδρισµόν καὶ
ἀπογύµνωσιν τῶν γυναικῶν καὶ γυ-
ναικισµὸν τῶν ἀνδρῶν, εἰ µὴ τὴν διὰ
τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως, ἀναγ-
καίως ἐπακολουθούσης οὕτω,
σῆψιν καὶ διάλυσιν τῶν χριστιανικῶν
ἐθνοτήτων, ὅπως ἐπὶ τῶν ἐρειπίων
αὐτῶν ἀνδρωθῆ ἡ παγκόσµιος βα-
σιλεία τοῦ Ἰσραήλ;».

Ὑπερηφανεύονται, λοιπόν, οἱ
Μασόνοι, ὅτι κατὰ 90% κυβερνοῦν
καὶ τὴν Ἑλλάδα, καταγγέλλει ὁ
Ἅγιος Ἱεράρχης. Καυχῶνται, τὸ
᾽χουν γιὰ καµάρι τους, γιατί µα-
ζεύουν στὶς Στοές τους, σὰν µέλη,
ἐκλεκτὰ πρόσωπα, «πλείστους
ἀνεπτυγµένους ἑκάστου ἔθνους»
καὶ µὲ τὴν βοήθειά τους κατορθώ-
νουν νὰ παίζουν ρόλο ἀποφασι-
στικὸ στὶς Κυβερνήσεις κάθε χώ-
ρας. Ἔχουν ἔµµεσα τὴν ἐξουσία
στὰ χέρια τους. Τὶς ἐξουσίες ὅλων
τῶν ἐθνῶν. Ἔχουν τρόπον τινὰ στὰ
χέρια τους µιὰ ὑπερκυβέρνηση,
«ἀντιποιοῦνται τῆς ὑπερκυβερνή-
σεως τοῦ κόσµου».

Ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας Ἱεράρ-
χης, ποὺ κατενόησε τὸ φθοροποιὸ
καὶ ἀνατρεπτικὸ ρόλο τῆς Μασονίας,
τὴν κατήγγειλε χωρὶς περιστροφές.
Κατήγγειλε τὴν Μασονία γιὰ τὶς κοι-
νωνικὲς ἀνατρεπτικὲς ὀργανώσεις
της, γιὰ τὸν κλονισµὸ τῶν πεποιθή-
σεων, ποὺ ἐπιδιώκει, τὴν ἠθικὴ κα-
τάπτωση ποὺ καλλιεργεῖ καὶ ὅλα τὰ
σατανικὰ µέσα της µὲ τὰ ὁποῖα ἐπι-
διώκεται ἡ διάλυση τῶν Χριστια-
νικῶν Κρατῶν καθώς καί τῆς Ἑλλά-
δος καὶ ἡ προώθηση τῶν σχεδίων
τοῦ Σιωνισµοῦ».

Τὰ Πρωτόκολλα
τῶν Σοφῶν τῆς Σιών

Λέγουν τὰ «Πρωτόκολλα τῶν
Σοφῶν τῆς Σιών»:

«Ὁ πόλεµος δέον νὰ µεταφέρεται
οὕτω ἐπὶ τοῦ οἰκονοµικοῦ ἐδάφους,
ἵνα τὰ Ἔθνη ἴδωσι τὴν ἰσχὺν τῆς
ὑπεροχῆς µας... καὶ ἵνα τὸ τοιοῦτον
θέση καὶ τὰ δύο ἀντίπαλα µέρη εἰς
τὴν διάθεσιν τῶν διεθνῶν πρακτό-
ρων µας, οἵτινες ἔχουσι µυρίους
ὀφθαλµούς, τοὺς ὁποίους κανένα
σύνορον δὲν σταµατᾶ. 

Τότε τὰ διεθνῆ µας δίκαια θὰ ἀπα-
λείψωσι τὰ ἐθνικὰ δίκαια, κατὰ τὴν
κυρίαν σηµασίαν τῆς λέξεως καὶ θὰ
κυβερνήσωσι τοὺς λαούς, καθ’ ὅν
τρόπον τὸ ἀστικὸν δίκαιον τῶν
Κρατῶν κανονίζει τὰς σχέσεις τῶν
ὑπηκόων των πρὸς ἀλλήλους».

Ὁ π. Χαράλαµπος Βασιλόπουλος
ἑρµηνεύοντάς τα λέγει: 

«Στὴν ἐποχή µας οἱ πόλεµοι πρὸ
πολλοῦ ἔπαυσαν νὰ ἔχουν ἰδεολο-
γικὰ αἴτια. Ἡ µόνη αἰτία αὐτῶν σήµε-
ρα εἶναι τὰ τεράστια οἰκονοµικὰ συµ-
φέροντα».

Ἐπίσης τὰ «Πρωτόκολλα» γιὰ
τούς ἄρχοντες λέγουν: «Οἱ διοι-
κοῦντες, ἐκλεγόµενοι ὑφ’ ἡµῶν ἐκ
τοῦ λαοῦ, ἀναλόγως τοῦ δουλικοῦ
χαρακτῆρος των, δὲν θὰ εἶναι πρό-
σωπα παρεσκευασµένα διὰ τὴν δια-
κυβέρνησιν τῆς χώρας. Τοιουτοτρό-
πως θὰ ἀποβῶσιν εὐκόλως πεσσοὶ
εἰς τὸ παιγνίδιόν µας, µεταξὺ τῶν
χειρῶν τῶν σοφῶν καὶ πνευµα-
τωδῶν συµβούλων µας...

Μέσα ἀπὸ µασονικὰ σκαλοπάτια
διαλέγουν οἱ Σιωνιστὲς κι ἀνεβάζουν
στὴ διακυβέρνηση τῶν ἐθνῶν πρό-
σωπα δουλικοῦ χαρακτῆρος, ποὺ
εἶναι παιγνίδια στὰ χέρια τους. Αὐτὸ
λέει πολλά, ἀλλὰ καὶ ἀπειλεῖ πολ-
λαπλᾶ τὰ ἔθνη...».

Τέλος γράφουν τὰ «Πρωτόκολ-
λα»: Μετ᾽ ὀλίγον ἀκόµη δρόµον ὁ
κύκλος τοῦ Συµβολικοῦ Ὄφεως θὰ
κλεισθῆ. Καὶ ὅταν ὁ κύκλος οὗτος
τοῦ Ὄφεως κλεισθῆ, ὅλα τὰ Κράτη
τῆς Εὐρώπης θὰ περισφιγχθῶσιν
εἰς αὐτόν, ὡς ἐν ἰσχυρῷ µαγγάνῳ».

Ὁ π. Χαράλαµπος ἐπεξηγεῖ: «Στὸ
σηµεῖο αὐτὸ ἀποκαλύπτεται καὶ ὁ
πραγµατικὸς «Θεὸς» τῶν Σιω-
νιστῶν, δηλαδὴ ὁ σατανᾶς, ὑπὸ
µορφὴν τοῦ οὐροβόρου ὄφεως! Ὁ
θεὸς - ὄφις! ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἐλεύσεως
τοῦ Χριστοῦ ἐτέθη ἐπὶ κεφαλῆς τῶν
ἑβραίων διὰ τὴν καταστροφὴν τῆς
∆ιδασκαλίας του καὶ τῶν ὀπαδῶν
του!!

Ἔτσι ἡ κεφαλὴ καὶ τὸ σῶµα τοῦ
ὄφεως ἀποτελοῦν ἕνα σύνολο: τὸν
σατανᾶ καὶ τοὺς Σιωνιστές, ποὺ τὸν
ἀκολουθοῦν! Σήµερα ὁ ὄφις ἔχει
κλείσει καὶ περισφίγγει, ὄχι µόνον
τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ὁλόκληρο τὴν
Ὑδρόγειο! Τὸ Ἀνατολικὸ καὶ τὸ ∆υ-
τικὸ ἡµισφαίριο! Τοὺς δύο κυρίως
ἀντιπάλους τὴν Ἀµερικὴ καὶ τὴ Ρω-
σία!»

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος
Πόσο ὁµοιάζουν µὲ τά λόγια τοῦ

συγχρόνου Ἁγίου Παϊσίου: 
«Πόσο µισεῖ ὁ διάβολος τὸ

ἀνθρώπινο γένος καὶ θέλει νὰ τὸ
ἐξαφανίση! Καὶ ἐµεῖς ξεχνοῦµε µὲ
ποιὸν παλεύουµε. Νὰ ξέρατε πόσες
φορὲς ὁ διάβολος τύλιξε τὴν γῆ µὲ
τὴν οὐρά του, γιὰ νὰ τὴν καταστρέ-
ψη! ∆ὲν τὸν ἀφήνει ὅµως ὁ Θεός,
τοῦ χαλάει τὰ σχέδια. Καὶ τὸ κακὸ
ποὺ πάει νὰ κάνη τὸ ταγκαλάκι, ὁ
Θεὸς τὸ ἀξιοποιεῖ καὶ βγάζει µεγάλο
καλό. Ὁ διάβολος τώρα ὀργώνει, ὁ
Χριστὸς ὅµως θὰ σπείρη τελικά».

Συνεχίζει ὁ ἅγιος: «Ἡ σηµερινὴ
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι τὸ κράτος
τοῦ Σιωνισµοῦ... Λίγα εἶναι τὰ ψωµιά
της». «Πίσω ἀπὸ αὐτὴ κρύβεται ἡ δι-
κτατορία τοῦ Σιωνισµοῦ».

Πάλι εἶχε πῆ: «Οἰκουµενισµὸς καὶ
κοινὴ ἀγορὰ ἕνα κράτος µεγάλο, µία
θρησκεία στὰ µέτρα τους. Αὐτὰ εἶναι
σχέδια τοῦ διαβόλου».

Ἐπίσης εἶχε προφητεύσει: «Ἐπέ-
βαλαν [οἱ Εὐρωπαῖοι] στὴ χώρα µας
ἕνα πολὺ µεγάλο ἐξωτερικὸ δηµόσιο
χρέος. Τόσο µεγάλο πού, ὄχι µόνον
νὰ µὴ µποροῦµε νὰ τὸ ξεχρεώσου-
µε, ἀλλὰ οὔτε τοὺς τόκους αὐτοῦ τοῦ
δανείου νὰ µὴ προλαβαίνουµε νὰ
πληρώσουµε. Μὲ αὐτὸ καταφέρ-
νουν µὲ εὔλογη δικαιολογία νὰ ἐπι-
βάλουν στὸ λαὸ ἕνα οἰκονοµικὸ
πρόγραµµα ἐξόντωσης, ἕως ἐσχά-
των. Θὰ ἐπιβάλουν συνεχῶς νέα
οἰκονοµικὰ µέτρα δυσβάστακτα, φό-
ρους ἀσήκωτους καὶ πάρα πολλὰ
ἄλλα µέτρα, ἔτσι ὥστε νὰ κάνουν τὸ
λαὸ νὰ ἀγανακτήσει. Καὶ τί θὰ πετύ-
χουν µὲ αὐτό; Ἀκοῦστε: Ὁ λαὸς κα-
ταπιεζόµενος ἀπὸ τὰ δυσβάστακτα
οἰκονοµικὰ µέτρα θὰ ζητάει κάποια
στιγµὴ νὰ ξανασάνει, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ
στιγµὴ δὲν πρόκειται νὰ τοῦ τὴ χαρί-
σουν ποτέ. Παρὰ µόνον ἕως ὅτου
σκύψει τὸ κεφάλι του ἐντελῶς στὸ
ἔδαφος, δηλώνοντας τέλεια ὑπο-
ταγὴ στὸ καινούργιο τους σύστηµα
ἠλεκτρονικοῦ οἰκονοµικοῦ ἐλέγχου»
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ἱεροµονάχου Χρι-
στοδούλου Ἁγιορείτου, Σκεῦος
Ἐκλογῆς, Ἅγιον Ὄρος 1996, σελ.
421). 

Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγιος: «Τώρα µία
µπόρα θὰ εἶναι, µία µικρὴ κατοχὴ
τοῦ ἀντιχρίστου σατανᾶ. Θὰ φάει
µετὰ µία σφαλιάρα ἀπὸ τὸν Χριστό,
θὰ συγκλονισθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη καὶ
θὰ ἔρθει ἡ γαλήνη στὸν κόσµο γιὰ
πολλὰ χρόνια... Θὰ ἐπέµβει ὁ Χρι-
στός, θὰ δώσει µία σφαλιάρα σὲ ὅλο
αὐτὸ τὸ σύστηµα, θὰ πατάξει ὅλο τὸ
κακό, καὶ θὰ βγάλει ἀπ' αὐτό, καλὸ
τελικά» (Λόγοι Β´ Ἁγ. Παϊσίου. Ἑκδ.
Ἱ. Μ. Εὐαγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ,
Σουρωτή, Θεσ/κη).

Ὑπάρχει λύσις;
Καὶ βέβαια ὑπάρχει: α) Ἐπι-

στροφὴ στὴν Ἐκκλησία. Αὐτὴ εἶναι
τὸ στήριγµα τῶν Ἑλλήνων. Καιρὸς
νὰ στηριχθοῦµε στὸν Θεό. Ἂν καὶ
ἐµεῖς τὸν ἐγκαταλείπουµε, αὐτὸς
ποτὲ δὲν µᾶς ἐγκατέλειψε...

Μὴ στηριζόµαστε στὴν ∆ύση. Ὁ
ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Ὁ
Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ὑποδουλωθοῦµε
στοὺς Τούρκους, καὶ ὄχι στοὺς
Εὐρωπαίους. ∆ιότι αὐτοὶ θὰ ὑπο-
δούλωναν καὶ σῶµα καὶ ψυχή. Ἐνῷ
οἱ Τοῦρκοι δώστους ἄσπρα καὶ δὲν
σὲ πειράζουν». Μετάνοια λοιπόν.

Ὁ π. Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης µᾶς
συµβούλευε: «Ὁλόκληρος ἡ Ἑλλὰς
φλέγεται ἀπὸ τὴν ἁµαρτίαν, τὴν ἀθεΐ-
αν, τὸν µασονισµόν, τὰς αἱρέσεις.
Πῶς λοιπὸν αὐτὸς ὁ δυστυχὴς λαὸς
θὰ ἴδη εἰρήνην καὶ εὐτυχίαν; Καὶ πῶς
νὰ µὴ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ;».
«Μία ὁδὸς ἐξόδου ἀποµένει: Ἡ ἐπι-
στροφὴ στὸν Θεό. Ἂς συνέλθουµε.
Ἂς βάλουµε ἀρχὴ µετανοίας». 

«Τὰ πλήθη τῶν πεπραγµένων
µοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέµω
τὴν φοβερὰν ἡµέραν τῆς κρίσεως·
ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς
εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ ∆αυῒδ βοῶ
σοι· Ἐλέησόν µε ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέ-
γα σου ἔλεος». 

Καὶ β) Νὰ δηµιουργήσουµε ὑπο-
δοµές, ὥστε νὰ στηριχθοῦµε µόνο
στὶς δυνάµεις µας. Εἶναι πλούσια ἡ
Χώρα µας, ἀλλὰ πλούσια εἶναι καί
ἡ Ἑλληνικὴ ψυχή. Νὰ στηριχθοῦµε
κυρίως στὰ προϊόντα µας καὶ στὰ
χέρια µας. Εἴµαστε καὶ ἱκανοὶ καὶ
δυνατοί. Νὰ τὸ τολµήσουµε. Ὁ Κύ-
ριός µας Ἰησοῦς Χριστός εἶναι πάν-
τα µαζί µας.

«Οὗτοι ἐν ἅρµασι καὶ οὗτοι ἐν
ἵπποις, ἡµεῖς δὲ ἐν ὀνόµατι Κυρίου
Θεοῦ ἡµῶν ἐπικαλεσόµεθα».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ! Ο «Ο.Τ». ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...
Τὶ ἑτοιµάζουν διὰ τοὺς λαοὺς
αἱ δυνάµεις τοῦ Σκότους

Ο «ΠΟΙΜΕΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕIΑΣ (ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ)
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΓΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΟΣ Ἤ ΚΑΙ ΙΝΔΟΣ..., ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΑΘΡΗΣΚΟΣ!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
(∆´ µέρος)

Οἱ παγκόσµιες δυνάµεις τοῦ ψη-
λαφητοῦ -πλέον- σκότους βυσσο-
δοµοῦν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, τὰ ἐντελῶς βέβηλα καὶ
ἀπίστευτα. Ἰδοὺ τὶ γράφουν γιὰ τὸ
ποῖος µπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ νέος
«Χριστός», τὸν ὁποῖο προετοιµά-
ζοντες καταλλήλως ἀναµένουν νὰ
ἔλθει στὴ γῆ, νὰ κυβερνήσει τὸν Κό-
σµο, ἀπογυµνώνοντας βέβαια τὸν
λαό µας, τὴν Ἐκκλησία µας, ἀπὸ
τοὺς φυσικούς, πνευµατικούς Της
ποιµένες. Γράφουν ἀκριβῶς: 

«Ὅταν θὰ ἔλθη (ὁ ψευδοποιµέ-
νας, αὐτὸς ὁ ἀντίχριστος), σήµε-
ρον, θὰ εὕρη ἕνα κόσµον κατὰ
µοναδικὸν τρόπον ἀπηλλαγµέ-
νον ἀπὸ τὴν ἁρπαγήν καὶ τὴν
ἐξουσίαν τῆς κληρικοκρατίας...
Κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα
ἐπῆλθε µία ὠφέλιµος καὶ ὑγιὴς
ἀποµάκρυνσις1 ἀπὸ τὴν κληρι-
κοκρατίαν καὶ ἀπὸ τὰς ὀρθοδό-
ξους θρησκείας (!), καὶ αὐτὸ θὰ
ἀποτελέση εὐκαιρίαν µοναδικὴν
διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλη-
θοῦς θρησκείας [τῆς νέας, Παγκό-
σµιας θρησκείας (τους) ].

...Ἐνδέχεται νὰ ἐµφανισθῆ  -
συνεχίζουν- κατὰ τρόπον
ἐντελῶς ἀπροσδόκητον. Ποῖος
εἶναι εἰς θέσιν νὰ εἴπη, ἐὰν ἔλθη
ὡς πολιτικός, ὡς οἰκονοµολό-
γος, ὡς ἐπιστήµων ἤ ὡς καλλιτέ-
χνης;

... Κανεὶς δὲν γνωρίζει εἰς
ποῖον ἔθνος θὰ ἔλθη. Ἐνδέχεται
νὰ ἐµφανισθῆ ὡς Ἄγγλος, ὡς
Ρῶσσος, ὡς Νέγρος, ὡς Λατῖνος,
ὡς Τοῦρκος, ὡς Ἰνδὸς ἤ ὡς οἱασ-
δήποτε ἄλλης ἐνθνικότητος.
Ποῖος µπορεῖ νὰ εἴπη ποίας;
Ὑπὸ ἔποψιν θρησκείας µπορεῖ
νὰ εἶναι χριστιανὸς ἤ βουδιστὴς
ἤ καὶ νὰ µὴ ἔχη καµµίαν ἀπολύ-
τως θρησκείαν...2...»!

Ἡ θεωρητικὴ θεµελίωσις
τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

-τῆς Παγκ. Θρησκείας
εἶναι ἀστρολογικῆς φύσεως

ὡς «Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου»...
Ἡ «Νέα Ἐποχή» - ὅπως εἶναι τὸ

γενικότερο ὄνοµά της- τῆς συγκλί-
σεως Ἐθνῶν, Κρατῶν, Θρησκειῶν
καὶ ἄλλων ἐπιµέρους µικρότερων
ἑνοτήτων  εἰς τὸ ΕΝΑ αὐτῶν, στηρί-
ζεται στὴν ἀκόλουθη ἀστρολογικῆς
τάξεως θεωρία.  ̔́ Οτι - ὅπως ἰσχυρί-
ζονται- κατὰ τὴν ἐποχὴ ποὺ γεννή-
θηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς µπαίναµε
ἀστρολογικῶς στὴν Ἐποχὴ τῶν
Ἰχθύων, ἡ ὁποία κράτησε 2.000 πε-
ρίπου χρόνια. «Ἀβαντάρ», «ἀρχη-
γός» τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τῶν 2.000
ἐτῶν ποὺ τέλειωσε γύρω στὰ 1962,
ἦταν ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἐποχὴ
ὅµως ἐκείνη, τῶν «Ἰχθύων» ἦταν -
λένε- ἐποχὴ χωριστικὸτητος,
Κρατῶν, Θρησκειῶν, Οἰκονοµιῶν,
Πολιτισµῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων
τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὅµως ἡ ἀστρολογικὴ  «Ἐποχὴ
τοῦ Ὑδροχόου» -συνεχίζουν-, ποὺ
περὶ τὸ ἔτος 1962 ἄρχισε (τότε πού,
κατὰ «περίεργο» τρόπο, ἄρχιζε καὶ
ἡ β´ Βατικανικὴ Σύνοδος!) νὰ διαδέ-
χεται τὴν λήγουσα ἐποχὴ τῶν
Ἰχθύων, ∆ΕΝ εἶναι ἐποχὴ χωριστι-
κότητος, ἀλλὰ ἐποχὴ ἑνότητος πάν-
των, Ἐθνῶν, Κρατῶν, Θρησκειῶν,
πολιτισµῶν, Οἰκονοµιῶν, γλωσσῶν
κ.λπ. «Ἀρχηγός» τώρα αὐτῆς τῆς
«Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» θὰ
εἶναι ΠΑΛΙ ὁ Χριστὸς  ποὺ ἦλθε πρὸ
2.000 ἐτῶν, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ
∆ΕΝ θὰ ἔλθει ὡς Ἰησοῦς, ἀλλὰ µὲ
ΑΛΛΟ σῶµα, µὲ ΑΛΛΟ ὄνοµα, µε-
τενσαρκούµενος... Καὶ γιὰ νὰ ἔλθει
αὐτὸς ὁ «σωτήρας» ποὺ εἶναι ὁ
«Χριστός» µὲ ἄλλο σῶµα καὶ ἄλλο
ὄνοµα, πρέπει νὰ βρεῖ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΜΕΝΗ  τὴν ἀνθρωπότητα, σὲ
ὅλους τοὺς τοµεῖς, διότι ΜΟΝΟΝ
ἔτσι θὰ µπορεέσει νὰ κυβερνήσει
ἀποτελεσµατικά, χωρὶς ἀντιστάσεις
(ἐθνοφυλετισµούς, «ὀρθοδοξίες»,
πολυγλωσσία κ.λπ.).

«Ἐµπρὸς λοιπόν», λένε ὅσοι πι-
στεύουν καὶ διαδίδουν αὐτὲς τὶς
ἑωσφορικῆς ἔµπνευσης θεωρίες,
«ἐµπρός», νὰ ἑνώσουµε ἀδιακρί-

τως ὅλον τὸ κόσµο, γιὰ νὰ µπορέ-
σει ἔτσι νὰ ἔλθει ξανά, µετενσαρ-
κούµενος ὁ «σωτήρας» αὐτὸς τῆς
ἀνθρωπότητος, ὁ ΕΝΑΣ «ποιµέ-
νας», δηλαδὴ καθ᾽ ἡµᾶς ὁ Ἀντίχρι-
στος ἤ ἕνας ὅµοιος, µικρότερος,
προποµπός του!

Ἄς τὸ δοῦµε ἔτσι ἀκριβῶς,
ὅπως ἀναφέρεται

εἰς τὸ θεοσοφικὸν ἔντυπον...
Γράφουν οἱ Θεοσοφιστές:

«“ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΧΟΪΚΗΣ
ΕΠΟΧΗΣ”  εἶναι ὁ τίτλος ἄρθρου,
ποὺ ἐδηµοσιεύθη στὸ Ἐπίσηµο Πε-
ριοδικὸ τῆς Παγκοσµίου Θεοσο-
φικῆς Ἑταιρείας (The Theosophist,
adyar,  τεῦχος Αὐγούστου 1977).
Ἦταν ὁµιλία ποὺ ἔγινε τὸν Ἰούλιο
1976 στὸ “Κέντρο Θεοσοφικῶν
Μελετῶν καὶ Ἐρευνῶν». Ὑπε-
στήριξε ὅτι ἡ εἴσοδος στὴν
Ἐποχὴ τοῦ Ὑδροχόου, ἔγινε κατὰ
τὴ στροφὴ τοῦ 19ου αἰώνα πρὸς
τὸν 20όν. Ἤδη περνοῦµε τὴν πε-
ρίοδο τῆς αὐγῆς τῆς Ὑδροχοϊκῆς
Ἐποχῆς.

... Ἐπὶ τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ πε-
δίου -συνεχίζουν οἱ Θεοσοφιστές- ἡ
ἐπιρροὴ τοῦ Ὑδροχόου παρατη-
ρεῖται στὴν Κίνηση ἀπὸ τὸν
Ἐθνικισµό, τὸν δογµατισµὸ τῆς
Ἐποχῆς Ἰχθύων, πρὸς τὰ χαρα-
κτηριστικὰ σηµάδια τοῦ Ὑδροχό-
ου, ποὺ εἶναι ἡ ἀδελφότης, ἡ κοι-
νότης, ἡ συνεργασία, τὸ κοινο-
τικὸν ὅραµα (...). Οἱ θρησκευτικοὶ
πόλεµοι τοῦ παρελθόντος παρα-
µερίστηκαν ἀπὸ τὸν θρησκευ-
τικὸν οἰκουµενισµὸν καὶ τὸν µε-
ταξὺ τῶν θρησκειῶν διάλογο. 

Ἡ µαντὰµ Μπλαβάτσκυ (Ἡ µε-
γαλύτερη ἀποκρυφίστρια ὅλων τῶν
αἰώνων) ὑπῆρξε κήρυξ τῶν
ἐπερχοµένων  µεταβολῶν (ἀπὸ
τὰ τέλη τοῦ ιθ´ αἰώνα). Μᾶς ἔδωσε
τὸ διάγραµµα τοῦ ἑνωτικοῦ ὁρά-
µατος καὶ ἐχάραξε τὴν ἀτραπό.
Ἔδωσε ὁρµὴ στὴν ἰδέα τῆς παγ-
κοσµίου ἀδελφότητος... 

Πρῶτος ὁ παπισµὸς
ἐστράφη πρὸς

τὴν Ὑδροχοϊκὴν Ἐποχήν...
... Ὅλως προσφάτως (ἀπὸ τῆς

β´ Βατικανικῆς Συνόδου, 1962 -
1965) ἐσηµειώθη ἡ ἄκρως
ἐκπληκτικὴ στροφὴ τῆς Ρωµαι-
οκαθολικῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν
Ὑδροχοϊκὴ Ἐπιρροή. Θὰ ἔλεγε
κανεὶς µάλιστα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ρώµης, ἔγινε ἡγέτης στὸ πε-
δίον αὐτό. Ἐθέσπισε τὸν διάλογο
µεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ ἐντὸς
τοῦ Χριστιανισµοῦ µεταξὺ τῶν
Ἐκκλησιῶν του (...). Παλαιότερα
(συνεχίζουν χαιρέκακα οἱ  θεοσοφι-
στές),  ἡ Ἐκκλησία διεκδικοῦσε τὸ
µονοπώλιο τῆς ἀλήθειας καὶ ἐθε-
ωροῦσε καθένα ἔξω ἀπὸ τὰ δικά
της ὅρια ἁµαρτωλόν, καταδικα-
σµένον εἰς αἰωνίαν Κόλασιν (...)

Ἡ αὐστηρὴ δοµὴ τῆς κοινω-
νίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν πε-
ρασµένων 100 ἐτῶν ἔχει τώρα
καταρρεύσει καὶ τελεῖ ὑπὸ διάλυ-
σιν (...)

Εἰς τὸ ἴδιο “πρόγραµµα”
ἡ χάθα γιόγκα,

εἰς τὸ ἴδιο πρόγραµµα
ἀκόµη καὶ τὰ ψυχοδελικὰ

χόρτα...
... Στὴ ∆ύσι (συνεχίζουν οἱ ἴδιοι)

ἡ Χάθα Γιόγκα διδάσκεται ἀντὶ
τῆς παλαιᾶς γυµναστικῆς καὶ ὁ
∆ιαλογισµὸς διαδίδεται εὐρύτα-
τα. Ἡ παλαιὰ αὐθεντία τῶν
Ἐκκλησιῶν θρυµµατίζεται καὶ γί-
νεται κανὼν ὁ συγκρητισµός...

Καὶ ὁ θεοσοφιστὴς ὁµιλητὴς στὸ
Κέντρο Θεοσοφικῶν Μελετῶν καὶ
Ἐρευνῶν τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρεί-
ας εἰς τὸ  Adyar τῶν Ἰνδιῶν, συνεχί-
ζει µὲ τὰ ἑξῆς, ἐκπληκτικὰ γιὰ τὴν
ἐπικινδυνότητά τους, λόγια:

.... Ὁ ὁµιλητὴς ἀναφέρεται σχε-
τικῶς διὰ µακρῶν στὶς σύχρονες
ἐκδηλώσεις τῆς νεολαίας ἐκεί-
νης, ἡ ὁποία ρέπει στὰ ψυχοδε-
λικὰ «χόρτα» ἤ χηµικὰ προϊόντα
ὡς ἐκδηλώσεις τῆς Ἐποχῆς τοῦ
Ὑδροχόου, ποὺ βοηθοῦν (αὐτὰ

τὰ «χόρτα»!) στὴν διείσδυση
στὸν πέραν τῆς συνειδήσεως
χῶρο.... 3 »! 

Ἀκοῦτε, οἱ σεβαστοὶ πατέρες τῶν
ἐδῶ καὶ ἐκεῖ ἀτέλειωτων «θρησκευ-
τικῶν διαλόγων», τὰ «Τούµπανα»
ποὺ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν βαροῦν οἱ
ἀδιαφανεῖς  δυνάµεις τοῦ παρασκη-
νίου;

Τὶ δουλειὰ ἔχετε ἐσεῖς -ὅσοι συµ-
µετέχετε  (ἤ καὶ σιωπᾶτε)- «διαλε-
γόµενοι» δίχως τέλος, µὲ λιβανί-
σµατα πρὸς αὐτοὺς καὶ φιλοφρονή-
σεις µεταξὺ τυροῦ καὶ ἀχλαδίου µε-
ταξύ σας ἀπονεµόµενες; Ποῦ εἶναι
τό, «µετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νου-
θεσίαν παραιτοῦ»;

Ἰδοὺ λοιπόν τὶ ἐπιπλέον ἀποκα-
λύπτει σχετικῶς ἡ ἴδια ἡ Μασονία,
ποὺ εἶναι γνώστης βαθὺς τῶν σκο-
πιµοτήτων αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν
«διαλόγων». Ἀποκαλύπτει ΑΥΤΟ
ΑΚΡΙΒΩΣ ποὺ σχεδιάζεται εἰς βά-
ρος τῆς Ὀρθόξοξης Ἐκκλησίας µας!
«Ἀπολαῦστε» το, εἶναι γραµµένο καὶ
δὲν σβήνεται, ὅτι:

-«Τὸ εἰρηνοπολιτικὸν σωτή-
ριον κήρυγµα τῆς Ἑνώσεως τῶν
Ἐκκλησιῶν ὑπέκρυπτε τὴν κα-
θαίρεσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.... 4 »!

Ἀποκαλυπτικά, πράγµατι, κείµε-
να, µὲ πικρά, πικρότατα συµπερά-
σµατα γιὰ τὴν πορεία τοῦ κόσµου
µας, τοῦ κόσµου τούτου, ὡς ἔχει. 

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Σηµειώσεις:

1. Γιὰ τὴν ὁποία «ἀπομάκρυνση»
οἱ ἴδιες Σκοτεινὲς Δυνάμεις ἐπιτη-
δείως φροντίζουν, μακροχρονίως!
(Πηγές; Πλῆθος μέγα)

2. Ὑπὸ τῆς θεοσοφίστριας ALICE
A. BAILEY, «Ἡ Ἐπανεμφάνισις
τοῦ Χριστοῦ», παγκόσμια μεταπο-
λεμικὴ ἔκδοση Lucis Press Limited,
σελ. 19, 21.

3. Ἑλληνικὴ μετάφραση  ἀπὸ τὸ
ἀγγλικό, θεοσοφικὸ κείμενο, στὸ
ἑλληνικὸ θεοσοφικὸ (ἐπίσης) περιο-
δικὸ «Ἰλισός», Ἰανουαρίου - Φε-
βρουαρίου 1978, τεῦχος 126, σελ.
21-23.

4. Τεκτ. περιοδ. «Πυθαγόρας,
1930, τεῦχος 1, σελ. 17. (Ἐπισήμαν-
ση γιὰ τὴν ὑποσημείωση 4: Αὐτά, ἡ
ἀποκάλυψη δηλαδὴ ποὺ ἔκανε ἡ
μασονία περὶ τοῦ πονηροῦ σκοποῦ
τῶν διαλόγων γιὰ τὴν ἐπιδιωκόμενη
Ἕνωση τῶν «Ἐκκλησιῶν», ἔγινε
κατα τὸ ἔτος 1930, τότε ποὺ ὁ πόλε-
μος μεταξὺ Μασονίας καὶ Παπι-
σμοῦ συνεχιζόταν ἄγριος. Μὲ τὴν
ἀποκάλυψη λοιπὸν αὐτὴ «κάρφω-
νε» ἡ Μασονία τὸν Παπισμὸ - κυ-
ρίως- στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας, μὲ δύο στόχους, 1) νὰ πλήξει
τὸν ΤΟΤΕ ἀμείλικτο ἐχθρό της - τὸν
Παπισμό-, καὶ 2) νὰ προσεταιριστεῖ
ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία μας, ἐκ τῆς ὁποίας ἐν τῷ μεταξὺ
εἶχε  κάνει μασόνους μερικούς, κά-
ποιους, ὑψηλόβαθμους κληρικούς
μας, ἰδίως τῆς εὐρύτερης ἑλληνό-
φωνης Ἐκκλησίας μας!

Μετὰ τὸ ἔτος 1964, κυρίως μετὰ
τὸ ἔτος 1983, ποὺ τὸ «πῦρ» μεταξὺ
τεκτονισμοῦ καὶ παπισμοῦ ἔπαυσε,
τέτοιες «ἀποκαλύψεις« δὲν ἔχουμε
πλέον, ἐξ ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν.
Τὸ ἀντίθετο μάλιστα συμβαίνει: Ἡ
σημερινὴ «λυκοφιλία» -γιὰ τὴν πα-
ρασκηνιακὴ ἡγεμονία στὸν κόσμο-
μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν «Μεγάλων
Δυνάμεων» μπορεῖ νὰ βλάψει σο-
βαρὰ τὴν εὐρύτερη Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία, ἀσθμαί-
νουσα μὲ κάποιες ἐκ τῶν «κο-
ρυφῶν» της συνεχῶς καὶ ἀτελεύτως
«διαλέγεται».. Διαλέγεται καὶ «λι-
βανίζει»...

Γιὰ τὸ «παύσατε πῦρ» μεταξὺ Τε-
κτονισμοῦ καὶ Παπισμοῦ, ποὺ ἔγινε
κατὰ τὸ ἔτος 1983, καὶ τὶς προβλε-
πόμενες, μακροχρονίως, κακὲς συν -
έπειες εἰς βάρος τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας θὰ γράψουμε μιὰν
ἄλλη φορά. Ἐπίσης θὰ γράψουμε
γιὰ τὴν μακροχρόνια προετοιμασία
τῆς «συμφιλίωσης» μεταξὺ Παπι-
σμοῦ καὶ Μασονίας (1964-1983),
ἀντλοῦντες τὰ στοιχεῖα ἀπὸ σειρὰν
ὁλόκληρη τεκτονικῶν κειμένων.
(Βλέπε σχετικῶς εἰς Τεκ. Περιοδικὸ
«Ὁ Κλειδόλιθος», 1983, τεῦχος 15).

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Γεωργίας
ὑπεβλήθη εἰς ἐγχείρησιν

Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ
agioritikovima τῆς 25ης Ἰουλίου
2015:

«Σὲ χειρουργικὴ ἐπέµβαση ὑπο-
βλήθηκε ὁ Πατριάρχης Γεωργίας
Ἠλίας Β  ́στό πλαίσιο τῆς θεραπείας
ποὺ ὑποβάλλεται στὴ Γερµανία... Στὸ
Βερολίνο, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ὀρθόδο-
ξης Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας πῆγε στὶς

14 Ἰουλίου. «Ἡ στεφανιαία ἀγγει-
ογραφία ἀποκάλυψε ὅτι ἦταν ἀναγ-
καία ἡ περαιτέρω ἐπεµβατικὴ ἰατρικὴ
ἐπέµβαση στὴν καρδιά. Ἡ διαδικασία
ἦταν ἐπιτυχὴς» ἀναφέρθηκε σὲ µία
δήλωση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο. Ὁ Πα-
τριάρχης Ἠλίας Β  ́θὰ ἔχει ἐπιστρέψει
στὴ Γεωργία, κατὰ πᾶσα πιθανότητα
στὶς 30 Ἰουλίου».
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ΣΧΕ∆ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ὁ Παπισµός ἀποτελεῖ ἐκτός ἀπό
αἵρεσι χριστιανική καί πολιτική ἐξου-
σία. Αὐτές οἱ δύο ἐκτροπές προδια-
γράφουν τήν καταστροφή του καί
τήν ἐξαφάνισί του.

∆ιατί ἐπί χίλια χρόνια 
δέν ὡρίσαµε ἐπίσκοπον Ρώµης

Τίθεται ὅµως ἕνα µεγάλο ἐρώτη-
µα: ∆ιατί, µετά τήν ἐκτροπή τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρώµης ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία, µέ ὅλους τούς Ἱεράρ-
χες καί Πατριάρχες της δέν χειροτό-
νησε Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους
στήν ∆ύσι καί Ἐπίσκοπο ὡς Πάπα
Ρώµης; Προφανῶς, αὐτό τό παρεµ-
πόδισαν οἱ δυσµενεῖς πολιτικές ἐξε-
λίξεις στό Ἀνατολικό Ρωµαϊκό Βασί-
λειο, στήν ἀρχή οἱ Σταυροφορίες,
ἔπειτα ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ἀπό τούς Φράγκους καί
ἡ ἀδυναµία τῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό
τίς ἐπιθέσεις τοῦ Ἰσλάµ καί τέλος ἡ
κατάλυσις τοῦ Βυζαντίου. Ἡ µείωσις
τῆς ἰσχύος τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως δέν ἐπέτρεπε µία τέτοια κίνησι,
ἴσως δέ, καί ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀναµονή
τῆς ἑνώσεως καί τῆς ἀποκαταστά-
σεως τῶν πραγµάτων. Μετά τήν
ἀπελευθέρωσι ἑνός µικροῦ τµήµα-
τος τοῦ Γένους τό 1821, τό βλέµµα
τῶν Ἑλλήνων προσέβλεπε πρός
τήν λύτρωσι  καί τῆς ὑπολοίπου
σκλαβωµένης Πατρίδος. Γι’ αὐτό τό
λόγο ἡ φυλή µας, δέν εἶχε τήν δυνα-
τότητα νά ἀναλάβη πνευµατικές
πρωτοβουλίες αὐτοῦ τοῦ µεγέθους
καί τοῦ ὁραµατισµοῦ. Σήµερα ὅµως,
µπορεῖ µέ πολύ εὔκολο τρόπο νά
ἐνεργήση, διότι εὑρισκόµεθα µέσα
στήν Ἐλευθέρα καί δηµοκρατική
Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι.

Μέχρι τήν Ἅλωσι, ἔγιναν κάτω
ἀπό φοβερή πίεσι, δέκα τρεῖς ἀπό-
πειρες ἑνώσεως τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά ὅλες ἀπέτυχαν. Οἱ περισσότε-
ρες ἔγιναν κάτω ἀπό τήν πίεσι τῶν
Αὐτοκρατόρων γιά λόγους πολι-
τικῆς σωτηρίας τῆς Αὐτοκρατορίας.
Ἀντί οἱ Αὐτοκράτορες νά ὀργανώ-
σουν τόν στρατό τοῦ Ἔθνους καί νά
πολεµήσουν τό Ἰσλάµ ἀποτελεσµα-
τικά, ἐπίεζαν τήν Ἐκκλησία νά ἀπο-
δεχθῆ τά αἱρετικά δόγµατα τοῦ Πά-
πα, γιά νά λάβουν βοήθεια ἀπό
αὐτόν, ἡ ὁποία τελικά δέν ἔφθασε
ποτέ. Εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια
τοῦ Αὐτοκράτορα Μιχαήλ Παλαι-
ολόγου, πού πιέζει γιά ὑποταγή
στόν Πάπα:

«Οἰκονοµίαν εἶναι τό πρᾶγµα
καί οὐ καινοτοµίαν· φρονίµων δ’
εἶναι, πρίν γενέσθαι τά δυσχερῆ,
προνοεῖσθαι ὅπως µή γένηται· κἄν
τι δέῃ καινοτοµεῖν ὑπέρ τοῦ µή µεί-
ζοσι κινδύνοις περιπεσεῖν, µηδέ
τούτου φείδεσθαι. Ἐάν γάρ ἐπίωσιν
οἱ πόλεµοι, πολλαχῇ τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως ἔτι διερρηγµένης καί
ἄρτι ἀνοικιζοµένης καί οἷον εἰπεῖν
ἀναβιωσκούσης ἐκ τῶν πρό βραχέ-
ος θανάτων, χείρονα τῶν προτέρων
ἔσται τά παρόντα δεινά, καί κύριοι
καθεστήξουσιν οἱ πολέµιοι οὐ µόνον
τῶν Ἱερῶν, ἀλλά καί πάντων ἅµα,
παίδων καί γυναικῶν καί πραγµά-
των... Καί τότε λελείψεται, µηδένα
τόν προστησόµενον εἶναι τῶν πα-
τρίων ἐθῶν καί νοµίµων·καί πρός γε
ἔτι τῶν Ἱερῶν θεσµῶν καί δογµά-
των·ἀλλά πάντων ἔσται ραδία πα-
ρατροπή καί κατάλυσις. Ἅ νῦν ἐγώ
προορώµενος διάκονον πρόθυµον
ἐµαυτόν ταυτησί τῆς οἰκονοµίας κα-
τεστησάµην. Οἰκονοµίας δ’ ἐστίν
ἔµφρονος, ἀνάγκης κατεπειγούσης
ζηµιωθῆναι µικρόν κέρδους εἵνεκα
µείζονος...».

Τό Ἑλληνορθόδοξο Ἔθνος πιέ-
στηκε ποικιλοτρόπως, γιά νά ὑπο-
τάξη τό Ὀρθόδοξο φρόνηµα στήν
ἀνάγκη τῆς ἀποκρούσεως τῶν
Τούρκων. Εἶναι χαρακτηριστικά τά
ἐπιχειρήµατα: 

«Ὁ ἐξυπνώτερος καί πιό ἀδύνα-
τος πρέπει νά ὑποχωρήσῃ. Ὁ
Ἕλλην Αὐτοκράτωρ εἶναι πολύ πιό
ἀδύνατος, ἀπό τή ∆ύσι·ἄς δείξη
λοιπόν, ὅτι εἶναι καί πιό ἔξυπνος
ἀπό τόν Πάπα» (Βησαρίων, ἑνωτι-
κός, πιέζων γιά τήν ἕνωσι).

Νά λοιπόν διατί δέν ἐστάλη
Ἱεραρχία καί Ἐπίσκοπος στήν Ρώ-
µη. Ἀπό πολιτική ἀδυναµία καί ἀπό
πνευµατική καχεξία.

Πολλοί καλῶς στηλιτεύουν 
καί µάχονται τόν Παπισµόν
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί χρησιµο-

ποιοῦν κάθε τρόπο, γιά νά πολεµή-
σουν τόν Παπισµό. Βέβαια πρέπει
νά ποῦµε ὅτι, εἶναι εὔκολο νά ὑβρί-
ζης τόν Πάπα ἀλλά δύσκολο νά τόν
πολεµᾶς πραγµατικά. Μερικοί νοµί-
ζουν ὅτι ἁπλῶς κατακεραυνώνον-
τας τήν παναίρεσι τοῦ Παπισµοῦ
ἔχουν ἐκτελέσει τό καθῆκον τους. 

Κατά τήν διάρκεια τοῦ τριακοντα-
ετοῦς Πελοποννησιακοῦ πολέµου,
µέ τήν καταστρεπτική σύγκρουσι
Ἀθηνῶν-Σπάρτης, κάποιος ἰσχυρι-
ζόταν ὅτι εὔκολα ἠµποροῦσε νά
ὑβρίζη τούς Σπαρτιάτες στήν Ἀθή-
να, ἤ τούς Ἀθηναίους στήν Σπάρτη.
Τότε τοῦ ἀντέτειναν ὅτι, ἐάν ἔχει τή
δύναµι στό λόγο καί στήν ἀλήθεια
ἄς µιλήση ἐναντίον τῶν Ἀθηναίων
στήν Ἀθήνα καί κατά τῶν Σπαρ-
τιατῶν στήν Σπάρτη. Τό ἴδιο πρᾶγµα
συµβαίνει καί στό ζήτηµα τοῦ Παπι-
σµοῦ. Εὔκολο εἶναι ἐδῶ στήν
Ἑλλάδα νά ὑβρίζης τόν Πάπα. Τό
ζήτηµα εἶναι ἐάν ἔχης τήν δύναµι νά
κατακεραυνώσης τά παραπτώµα-
τα καί τά ὀλισθήµατα τῶν ἰδικῶν µας
θρησκευτικῶν ἀνδρῶν.

Μᾶς ἀναµένουν χίλια
χρόνια εἰς τήν Ἰταλίαν

Σχεδόν χίλια χρόνια λοιπόν,
ἔχουµε ἐγκαταλείψει στήν Ἰταλία καί
κυρίως τόν Νότο καί τή Σικελία, τήν
Μεγάλη Ἑλλάδα, ὅπου ἀναπνέει
ἕνας Ἑλληνισµός καί σιγοβράζει µία
Μυστική Ὀρθοδοξία.

Σύµφωνα µέ ἐπιστηµονικές ἔρευ-

νες, ἀκόµη καί τό DNA τῶν Ἰταλῶν
εἶναι κατά 30% τουλάχιστον Ἑλληνι-
κό. Ὑπάρχουν δηλαδή ἄνω τῶν
εἴκοσι ἑκατοµµυρίων «Ἰταλοί» πού
νιώθουν τήν ἑλληνικότητα καί τήν
Ὀρθοδοξία νά βράζη µέσα στό εἶναι
τους. Εἶναι γνωστόν ὅτι, σέ κάθε
ἐπίσκεψι Ἑλλήνων στήν Ἰταλία οἱ
ἄνθρωποι ἐκεῖ ἐπαναλαµβάνουν τό
βαθυστόχαστο σύνθηµα: «Una Fa-
tsa, Una Ratsa» (µία φάτσα µία ρά-
τσα). Ἡ φράση αὐτή σηµαίνει ὅτι,
ἔχουµε µία φάτσα, µία ὄψι, µία φυ-
λετική κατατοµή στό σῶµα µας, διό-
τι εἴµαστε ἡ ἴδια φυλή. Σηµειώνου-
µε ὅτι Ρώµη εἶναι «Ἑλληνίδα πόλις»
κατά τά κείµενα τοῦ 500 π.Χ. καί τήν
Ρώµη ἔκτισαν, εἴτε τά παιδιά τοῦ
Αἰνεία ἀπό τήν Τροία πού βέβαια
ἦσαν Ἕλληνες, εἴτε τά παιδιά τοῦ
Ὀδυσσέως καί τῆς Κίρκης κατά τίς
περιπέτειες τῆς ἐπιστροφῆς του
στήν Ἰθάκη.

Συγκεκριµένα ἡ Ρώµη µαρτυ-
ρεῖται ἀπό τόν Πλούταρχο1 ὡς
Ἑλληνική πόλις παραπέµποντας σέ
παλαιοτέρους Ἕλληνες συγγραφεῖς
ἀναφεροµένους εἰς τήν κατάληψιν
τῆς πόλεως ἀπό Ὑπερβορείους
βαρβάρους, περί τό 500 π.Χ.:
«Cam 22.3.1  Ἡρακλείδης γὰρ ὁ
Ποντικὸς2 (fg. 102 Wehrli ) οὐ πολὺ
τῶν χρόνων ἐκείνων ἀπολειπόµε-
νος ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς συντάγµατί
φησιν ἀπὸ τῆς ἑσπέρας λόγον κα-
τασχεῖν͵ ὡς στρατὸς ἐξ Ὑπερ-
βορέων ἐλθὼν ἔξωθεν ᾑρήκοι
πόλιν Ἑλληνίδα Ρώµην͵ ἐκεῖ πού
συνῳκηµένην περὶ τὴν µεγάλην
θάλασσαν» (Πλουτάρχου Κάµιλος).

Στήν Σικελία, στόν Πάνορµο, στίς
Συρακοῦσσες, στήν Μεσσήνη, στό
Ρήγιο, στόν Ἀκράγαντα, στήν Νεά-
πολι καί σέ πολλά ἄλλα µέρη ἡ
Ἑλληνικότητα εἶναι ὁλοφάνερη. Μά-
λιστα, στό κέντρο τῆς Σικελίας
ὑπάρχουν οἱ λεγόµενοι «Ἀρβανίτες
τῆς Πελοποννήσου», πού περί τό
1700 µ.Χ. µετέβησαν ἐκεῖ, γιά νά
γλυτώσουν ἀπό τον τουρκικό ζυγό
καί τούς ὑπεχρέωσαν µέ ποινή θα-
νάτου νά γίνουν Παπικοί Οὐνίτες.
Μέχρι σήµερα παραµένουν Οὐνίτες
καί δέν ἀφωµιώθησαν ἀπό τόν Πα-
πισµό. Μάλιστα δέ πραγµατο-
ποιοῦν τήν Θεία Λειτουργία µόνον
στά Ἑλληνικά καί τραγουδοῦν µέ
πόθο ἕνα πονεµένο τραγούδι πού
ἀναφέρει «θέλω νά ἐπιστρέψω
στήν µανούλα µου στό Μοριά τήν
Πελοπόννησο».

Ἀκόµη ἔχουµε πολλά Μοναστή-
ρια πού ἔγιναν Οὐνίτικα, καί πολε-
µοῦνται λυσσωδῶς ἀπό τόν Παπι-
σµό, ἀλλά ἀκόµη κρατᾶνε. Σηµει-
ώνουµε µέ προσοχή πώς ὁ Ρωµαι-
οκαθολικισµός ἐνισχύει καί τροφο-
δοτεῖ τήν Οὐνία στήν Ἑλλάδα καί
ἀλλαχοῦ, ἀλλά πολεµᾶ φοβερά µέ
κάθε µέσο τούς Οὐνίτες στήν Ἰταλία
πού παραµένουν Κρυπτοέλληνες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα εἶναι
τό Μοναστήρι τῆς Κρυπτοφέρης
(Γκρότα Φεράττα), µέ τό ὁποῖο εἶχε
προσωπική ἀλληλογραφία καί ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος. Αὐτό τό Μονα-
στήρι ἐδηµιουργήθη τό 1004 µ.Χ.,
πρό τοῦ Σχίσµατος, καί εἶχε Μονα-
χούς µόνο ἀπό τήν Μεγάλη Ἑλλά-
δα. Μέχρι σήµερα, ὅλες οἱ ἀκολου-
θίες γίνονται στά Ἑλληνικά καί µέ τό
Ὀρθόδοξο Τυπικό, δίπλα στή Ρώµη
καί κάτω ἀπό τήν µύτη τοῦ Πάπα.
Ἀκόµη καί τό µυστηριῶδες ὄνοµα
«Κρυπτο-φέρη», εἶναι µᾶλλον κωδι-
κό καί σηµαίνει «Κρυφά» «Φέρου-
µε» τό Ρωµαίϊκο αἷµα µας καί τήν
συνείδησί µας.

Νά ὑπενθυµίσουµε ὅτι ἐκτός ἀπό
τίς Ἀρχαῖες Ρίζες τῶν ἀποικιῶν τῆς
Ἀρχαίας Ἑλλάδος, στά 120 περίπου
χρόνια τῆς εἰκονοµαχίας περίπου
50.000 Ἕλληνες Μοναχοί καί Μο-
ναχές κατέφυγαν ἀπό τήν Ἀνατολή
στήν Νότιο Ἰταλία καί στή Σικελία.
Ἀπό τήν Νεάπολι (Νάπολι) ἕως τή
Σικελία ὑπῆρχαν 1500 Μοναστήρια,
χωρίς τίς σκῆτες καί τά ἀσκηταριά.
Ἀπό αὐτά τά 400 βρισκόταν στήν
Καλαυρία. Ἐπίσης ἀπό τήν εἰκονο-
µαχία µέχρι τόν 10ο αἰῶνα ἱδρύθη-
σαν καί στήν µεσηµβρινή Ἰταλία πά-
νω ἀπό 200 Ἑλληνικές Μονές. ∆η-
λαδή συνολικῶς ὑπῆρχαν στήν Ἰτα-
λία 1700 Ἑλληνικά Μοναστήρια.

Πιστεύουµε πώς ἡ πνευµατική
ἠχώ ἀκούγεται δυνατά καί τό φῶς
διακρίνεται λαµπρά σ’ αὐτά τά ἁγια-
σµένα χώµατα ἀπό ἐκείνους  πού
διαθέτουν ἐν ὑγείᾳ τό «ἔσω Οὖς»
καί τόν «ἔσω Ὀφθαλµό».

Ἡ «ἔξω Ρωµιοσύνη» 
εἰς Ἀνατολήν καί ∆ύσιν

ζῆ καί ἀναπνέει
Καί σήµερα γνωρίζουµε τήν ἀνα-

µένουσα Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνικό-
τητα.

«Αὐτά τότε», λένε µερικοί. Λάθος,
µεγάλο λάθος! Καί τώρα συµβαί-
νουν ἐξαίσια πράγµατα. Γιά παρά-
δειγµα, τό 2012 στήν Νεάπολι τῆς
κεντρικῆς Ἰταλίας, σέ ποδοσφαιρικό
ἀγῶνα τελικοῦ κυπέλου τῆς ὁµάδος
τῆς πόλεως µέ τήν Γιουβέντους, οἱ
κάτοικοι ἀπεδοκίµασαν µέ φωνές
καί σφυρίγµατα τόν Ἐθνικό ὕµνο
τῆς Ἰταλίας καί ἀνήρτησαν σηµαῖες
Ἑλληνικές. Τά χρώµατα τῆς ὁµάδος
εἶναι τά τῆς Ἑλληνικῆς σηµαίας καί
οἱ ὀπαδοί τῆς ὁµάδος ἐφώναζαν
ρυθµικά «εἴµαστε Παρθενοπαῖοι»
«noi siamo partenopei», ἐπειδή ἡ
πόλις ἦτο ἀποικία τῆς Παρθενόπης
ἀπό τόν στ΄ αἰῶνα π.Χ.. Κάτι ἀνά-
λογο ἔκανε καί ἡ ὁµάδα τῆς Λάτσιο
τῆς Ρώµης. Ἡ Λάτσιο ἱδρύθη στὴ
Ρώµη τὸ 1900 καί χρώµατά της
εἶναι τὸ γαλάζιο καὶ τὸ λευκό, πού
προέρχονται ἀπὸ τὰ χρώµατα τῆς
Σηµαίας τῆς Ἑλλάδος, Πατρίδος
τῶν Ὀλυµπιακῶν Ἀγώνων καὶ τοῦ
ἀθλητικοῦ ἰδεώδους, καί ἔµβληµά
της εἶναι ὁ ἀετός, σύµβολο τῶν Ρω-
µαϊκῶν Λεγεώνων.

Ἴσως µερικοί ποῦν ὅτι αὐτά δέν
εἶναι τίποτε. Ναί δέν εἶναι τίποτε γιά
ἐκείνους πού δέν βλέπουν καί δέν

ἀντιλαµβάνονται τί γίνεται γύρω
τους καί κάτω ἀπό τά πόδια τους.

Ἐµεῖς δέν λησµονοῦµε µέ κανένα
τρόπο ὅτι:

Ἡ ἔξω Ρωµιοσύνη ἐπιβεβαιώνει
τό µεγαλεῖο τῆς Ρωµιοσύνης.

Ἡ ἔσω Ρωµιοσύνη διασφαλίζει
τήν συνέχεια τῆς Ρωµιοσύνης.

Ἡ ἔξω Ρωµιοσύνη διαχρονίζει
τήν Ρωµιοσύνη.

Ἡ ἔσω Ρωµιοσύνη ὑπερχρονίζει
τήν Ρωµιοσύνη.

Ἡ ἔξω Ρωµιοσύνη συνεχίζει «ἔς
ἀεί» τήν Ρωµιοσύνη.

Ἡ ἔσω Ρωµιοσύνη ἐπισφραγίζει
τό «νῦν» καί τό «ἀεί» τῆς Ρωµιοσύ-
νης.

Ἡ ἔξω Ρωµιοσύνη ἀναπνέει µέ τά
Ἱερά καί Κλασσικά κείµενα.

Ἡ ἔσω Ρωµιοσύνη βιώνει µέ τά
Ἱερά καί Κλασσικά κείµενα.

Ἡ ἔξω Ρωµιοσύνη νιώθει τήν
πνοή τῶν Ἁγίων καί τῶν ἡρώων
στά πνευµόνια της. 

Ἡ ἔσω Ρωµιοσύνη φλέγεται ἀπό
τό Αἷµα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων.

Ἡ ἔξω καί ἡ ἔσω Ρωµιοσύνη ἐπα-
ναλαµβάνουν καί ἐπισφραγίζουν ἐν
ἑνί στόµατι τό «Ἀµήν» σέ ὅλες τίς
Ἱερές Παρακαταθῆκες.

∆έν ξεχνοῦµε ὅτι ἐµεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι Ρωµιοί, ἐν Ἑλλάδι καί παντοῦ,
ἔχουµε διττές ἰδιότητες:

Εἴµεθα µαθηταί Κυρίου καί συνά-
µα δάσκαλοι τοῦ κόσµου.

Εἴµεθα σπόρος, παρά Κυρίου
σπαρείς, ἀλλά συνάµα καί σποριά-
δες τοῦ κόσµου.

Εἴµεθα ποίµνιο Κυρίου, ἀλλά συν -
άµα καί ποιµένες τοῦ κόσµου.

Ἄµεσος ἐκλογή Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἰταλίας 

καί Ἐπισκόπου Ρώµης
Πρέπει ἴσως νά ἀποδεχθοῦµε ὅτι,

ἴσως, δέν ἦτο δυνατόν νά ἐκλεγῆ
Ὀρθόδοξος Σύνοδος στήν Ἰταλία
κατά τίς παλαιότερες ἐποχές, διότι οἱ
τότε ἐξουσίες πού κυριαρχοῦσαν
στήν Ἰταλία θά συνελάµβαναν τούς
Ἐπισκόπους καί θά τούς ἐκτε-
λοῦσαν. Σήµερα ὅµως, πού ἡ
ἀνθρωπότητα πορεύεται πρός τά
ἐµπρός καί ἔχει ἐνηλικιωθεῖ, δέν
µποροῦν νά γίνουν βίαιες πράξεις
αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Βέβαια πόλεµος
θά ὑπάρξη, ἀλλά µέ διαφορετικούς
τρόπους. 

Κατά χρέος, ἡ ἐκλογή τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἰταλίας ὀφείλει νά πραγµα-
τοποιηθῆ σύµφωνα µέ τούς Ἱερούς
Κανόνες καί τά Εὐαγγελικά ἐντάλ-
µατα.

Σύµφωνα λοιπόν µέ τό Κανονικό
∆ίκαιο, ἐάν µία τοπική Ἐκκλησία,
λόγῳ πολέµων ἤ ἄλλων ἀναγκῶν
καταλυθεῖ, τότε συγκαλεῖται ἡ Ἱερά
Σύνοδος τῆς πλησιεστέρας Ἐκ -
κλησίας καί χειροτονεῖ νέους Ἐπι-
σκόπους. Προφανῶς, πρέπει νά
συγκληθοῦν οἱ πλησιέστερες πρός
τήν Ἰταλία Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες,
δηλαδή τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἀλβα-
νίας, ἐν Ἱερᾷ Συνόδῳ, καί νά ἐκλέ-
ξουν τόν Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο Ρώ-
µης, ἄνδρα ἅγιο καί ἱκανό, καθώς
καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἰταλίας.

Νοµίζουµε, πρέπει νά ἐκλεγοῦν
σέ πρώτη φάσι εἴκοσι ἕνας Μη-
τροπολίτες, ὅσες εἶναι οἱ µεγάλες
πόλεις καί ἐπαρχίες τῆς Ἰταλίας µέ
πληθυσµό ἄνω τῶν 800.000 κατοί-
κων, καί σέ δευτέρα φάσι νά ἐκλε-
γοῦν καί ἄλλοι, ὥστε ἡ Ἱεραρχία νά
ἀποτελεῖται ἀπό ἑβδοµήκοντα Ἐπι-
σκόπους.

Αὐτοί θά συγκληθοῦν σέ Ἱερό
Σῶµα, θά ἀναλάβουν τούς Ὀρθοδό-
ξους τῆς Ἰταλίας καί θά ποδηγετή-
σουν πρός τήν ἀλήθεια τούς Κρυ-
πτοορθοδόξους. Θά ἐπαναφέρουν
τούς σηµερινούς Οὐνίτες στήν ἀγκα-
λιά τῆς µητρός Ἐκκλησίας καί θά
προσκαλέσουν τούς παγιδευµέ-

νους καί αὐτοπαγιδευµένους στόν
καταπιεστικό Παπισµό εἰς τό ἐλεύθε-
ρο φρόνηµα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἀσφαλῶς ὁ Πάπας θά ἀντιδρά-
ση, ἀλλά δέν θά δύναται νά πράξη
οὐδέν. Ἡ συνέχεια θά συντελεσθῆ
ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ καί Πυρί.

Εἴκοσι τρεῖς Ἕλληνες
ἦσαν Πάπες Ρώµης 

ἕως τό 1000 µ.Χ.
Νά σηµειώσουµε µέ µεγάλη

ἔµφασι ὅτι, µέχρι τόν ι´ αἰῶνα στό
θρόνο τῆς Ρώµης ἀνέβησαν πολλοί
Ἕλληνες καί ἔγιναν Πάπες. 

Ἀπό αὐτούς οἱ δέκα (10) Πάπες
ἦσαν ἀπό τή Μεγάλη Ἑλλάδα. Μά-
λιστα οἱ δύο ἦσαν ἀπό τό Ρισιάνο
τήν Πατρίδα τοῦ Ἁγίου Νείλου ἱδρυ-
τοῦ τῆς Μονῆς Κρυπτοφέρης, γιά
τήν ὁποία γράψαµε περί τοῦ κωδι-
κοῦ ὀνόµατός της. Ἑπτά (7) ἦσαν
ἀπό τήν κυρίως Ἑλλάδα, ἕνας (1)
ἦτο Κρητικός καί πέντε (5) ἦσαν
ἀπό τούς Ἕλληνες Ρωµιούς τῆς
Συρίας. Βλέπουµε ὅτι ἔχουµε εἴκοσι
τρεῖς Ἕλληνες Πάπες Ρώµης.

Σηµείωσις ἐπαναστατική: Ἡ
ἀναλογία Παπῶν Ρωµιῶν πρὸς
Ξένους ἦτο περισσότερο ἀπὸ 2
πρός 1.

Ἐάν ὑποθέσουµε ὅτι οἱ Ἐπί-
σκοποι-Πάπες τῆς Ρώµης παρέµει-
ναν στό θρόνο τους κατά µέσο ὅρο
20 ἔτη, τότε, ἀπό τό 340 ἕως τό
1000 µ.Χ., θά πέρασαν περίπου 33
Πάπες. Ὅπως µνηµονεύσαµε ἤδη,
κατά τό διάστηµα αὐτό οἱ 23 Πάπες
ἦσαν Ἕλληνες καί φυσικά θά εἶχαν
συνείδησι καθαρά Ρωµαίϊκη. Προ-
φανῶς, οἱ ὑπόλοιποι 10 πού ὑπο-
λοίπονται,  δέν ἔφεραν τήν Ἑλληνι-
κότητα καί τό ἐλεύθερο πνεῦµα στό
αἷµα τους, ἀλλά τήν βαρβαρβαρική
σατραπικότητα. 

Οἱ Ρωµιοί ἦσαν ὑπερδιπλάσι-
οι τῶν ἄλλων, ἀφοῦ ἡ ἀναλογία
Ρωµιῶν πρὸς Ξένους ἦτο 23/10 =
2,3/1. 

Εἶναι λογικό λοιπόν, ὅτι τό Σχί-
σµα προεκλήθη ὅταν ἡ ἀναλογία
2,3/1 ἀνετράπη καί κυριάρχησαν
Πάπες πού προέρχονταν κυρίως
ἀπό τά βόρεια βαρβαρικά φῦλα καί
ἀπό ἐκείνους πού εἶχαν ἄλλη νοο-
τροπία καί συνήθεια: Νά εἶναι «τό
πρωῒ Ἱππότες καί τό βράδυ ∆ε-
σπότες» (Ἱππο-∆εσπότες). Αὐτοί
οἱ φιλόδοξοι «Πολεµο-Ρασοφό-
ροι» ἀνέτρεψαν καί ἀνέστρεψαν ἐκ
τῶν ἔσω τήν Ἐκκλησιαστική Παρά-
δοσι. Ἀλλοίωσαν ἐντελῶς τόν Χρι-
στιανισµό τῆς ∆ύσεως καί τόν µετέ-
βαλαν σέ Αἵρεσι ἤ γιά νά κυριολε-
κτοῦµε σέ φοβερή Παναίρεσι.

Κατά λογικήν συνέπειαν, πρέ-
πει στήν Ἰταλία νά ἐπανέλθη καί
πάλιν Ἱεραρχία Ὀρθόδοξος ἀποτε-
λουµένη ἀπό ἐναρέτους καί ἱκα-
νούς Ἕλληνες Κληρικούς, πού νά
διαπνέωνται ἀπό Ἐλεύθερο Πατε-
ρικό Φρόνηµα. Αὐτό τό στοιχεῖο τῆς
γνησίας ἐλευθερίας, µαζί µέ τήν
Ὀρθόδοξο ἀλήθεια, θά ἀποτελέ-
σουν τήν ὑπερβόµβα, ἡ ὁποία θά
ἐξαφανίση τάχιστα τόν «∆ικτάτορα
Ψευτοπάπα Ρώµης», (προφανῶς
εἰς τοὺς καταπιεσµένους χρι-
 στιανοὺς τῆς ∆ύσεως δὲν τοὺς
χρειάζονται νεοκαταπιεστὲς εἰσα-
γωγῆς). Τόν σκληρό ἀνάλγητο
Ἀφέντη ἑκατοντάδων ἑκατοµµυ-
ρίων ψυχῶν.

Ἀθῆναι τό πνευµατικόν
καί θρησκευτικόν κέντρον

τοῦ Ἑλληνισµοῦ
Τό  Ἑλληνικόν Κράτος ὀφείλει

νά ὀργανώση αὐτήν
τήν διαδικασίαν, ὅπως ἔκαναν

οἱ βυζαντινοί Αὐτοκράτορες
Κατά λογική διαχρονική ἀκολου-

θία, ἔχουµε συνείδησι πώς γιά σή-
µερα, τό Πνευµατικό καί τό Πολιτι-
κό Κέντρο τοῦ Ἑλληνισµοῦ βρίσκε-
ται στήν Ἀθήνα (πρᾶγµα πού τό
ἄκουσα καί ἀπό κορυφαῖα πρόσω-
πα τῆς Ἐκκλησίας). Κατά συνέπει-

αν, ἡ ἐλευθέρα Ἑλληνική Πολιτεία
πρέπει νά συνεργασθῆ ἀπολύτως
µέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος καί νά παράσχη κάθε
βοήθεια, γιά νά ἐκτελεσθοῦν συνε-
τά ὅλα τά βήµατα πού ἀναφέραµε
στά δύο ἄρθρα µας. Τουτέστιν, νά
ἀποσταλοῦν στήν Ἀσία οἱ Ἐπίσκο-
ποι τῶν ἐκεῖ Μητροπόλεων, νά
ἐκλεγῆ ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἰταλίας,
νά κληρωθοῦν οἱ περιοχές τῆς Ἄπω
Ἀνατολῆς σέ ὅλες τίς Αὐτοκέφαλες
καί Αὐτόνοµες Ἐκκλησίες τῆς Ὀρθο-
δοξίας στόν κόσµο καί νά ἀποστα-
λοῦν φλογεροί κληρικοί Ἱεραπο-
στολῆς.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπα-
ναλαµβάνουµε, πρέπει νά ἐπιστρα-
τεύση τριακοσίους ἐθελοντές κληρι-
κούς γιά τή Μικρά Ἀσία, τήν Ἰταλία
καί τήν Ἄπω Ἀνατολή.

Ἄς ξυπνήσουµε καί ἄς κινηθοῦµε
µέ ἐνθουσιασµό πρός τά ἐµπρός.
Ὅταν ἐµεῖς κινούµεθα ἐν Πνεύµατι
Ἁγίῳ κανείς δέν µπορεῖ νά µᾶς πα-
ρεµποδίση, ὥστε νά ἀνοίξουµε τά
φτερά µας πρός τούς γαλάζιους
αἰθέρες τῆς παγκοσµίου Ὀρθοδο-
ξίας. 

Ὁ Χριστός καί σήµερα «ἐργάζε-
ται» σέ ἕνα Κόσµο πού διαρκῶς
ἀλλάζει καί γίνεται ἕνα µεγάλο χω-
ριό. Σήµερα στίς πολιτισµένες κοι-
νωνίες φαίνεται ὅτι δέν ὑπάρχει σω-
µατική βία. Αὐτή ἔχει µετεξελιχθῆ καί
ἔχει λάβει ἄλλες µορφές, ὅπως τῆς
ψευδοῦς προπαγάνδας καί τῆς
οἰκονοµικῆς κυριαρχίας. Ἀλλά τό
ὅπλο τοῦ Χριστιανισµοῦ εἶναι τό Παν -
άγιον Πνεῦµα, πού δέν κατῆλθε ὡς
µάχαιρα, ἀλλά ὡς πύρινες
γλῶσσες. Μέ τό λόγο τῆς ἀληθείας
καί τήν τοῦ Πνεύµατος πνοή ἡ
Ἐκκλησία διαρκῶς θά σαρώνη τόν
κόσµο καί θά ξεριζώνη τίς πλάνες
µέχρις ὅτου τό Εὐαγγέλιο διαδοθῆ
σέ ὅλη τήν Οἰκουµένη. 

Ἡ Ὀρθοδοξία, µέ τόν ὅπου γῆς
Ἑλληνισµό τῶν πεντήκοντα ἑκατοµ-
µυρίων Ρωµιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἐθνους, σέ ἀδελφική συνεργασία
ἰσοτιµίας µέ τίς ἄλλες Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες τῶν Χριστιανικῶν
Κρατῶν- τῆς Ρωσίας, τῆς Σερβίας,
τῆς Ρουµανίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς
Γεωργίας κ.ἄ.- ἄς κάνη τό ἐπανα-
στατικό ἅλµα. Εἰσήλθαµε ἤδη στήν
τρίτη πύραιµη Χιλιετία ἀπό τήν
Ἔλευσι τοῦ Σωτῆρος καί τήν γέννη-
σι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐν κατακλεῖδι, ἄς µεθύσουµε µέ
τά κεραύνεια λόγια τοῦ Κυρίου µας
πρός τούς Ἕλληνες, τά ὁποῖα εἶναι
ἀληθῶς προφητικά, γεµᾶτα ἐνθου-
σιαστική δόξα καί ὁραµατική προ-
οπτική.

«῏Ησαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν
ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσω-
σιν ἐν τῇ ἑορτῇ· οὗτοι οὖν
προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθ-
σαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας͵ καὶ ἠρώτων
αὐτὸν λέγοντες͵ Κύριε͵ θέλοµεν τὸν
Ἰησοῦν ἰδεῖν. 

ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ
Ἀνδρέᾳ· καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ
Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ. 

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς
λέγων͵ Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δο-
ξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου»
(Ἰωάνν. ιβ΄ 20-23).

Α.Ο.Κ.
Σηµειώσεις:

1 Ὁ Πλούταρχος (45 - 120) ἦταν
Ἕλλην ἱστορικός, βιογράφος καὶ
δοκιμιογράφος. Γεννημένος στὴ
μικρὴ πόλη τῆς Χαιρώνειας, στή
Βοιωτία, πιθανῶς κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς βασιλείας τοῦ Ρωμαίου αὐτο-
κράτορα Κλαύδιου. Ὁ Μέστριος
Πλούταρχος ταξίδεψε πολὺ στὸν
μεσογειακὸ κόσμο τῆς ἐποχῆς του
καὶ δύο φορὲς στὴ Ρώμη.

2 Ὁ Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς (388
- περ. 310 π.Χ.) ἦταν ἀρχαῖος Ἕλλην
φιλόσοφος καὶ ἀστρονόμος τοῦ 4ου

αἰῶνος π.Χ. καταγόταν ἀπὸ τὴν πό-
λη Ἡράκλεια τοῦ Πόντου.

Περί τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα
Πῶς ὁ «µέγας» Ἀθηναγόρας δὲν

κατόρθωσε οὔτε κἄν νὰ  ἐνηµερώ-
σει τὸν Ἑλληνισµὸ, γιὰ νὰ προστα-
τευθεῖ στοιχειωδῶς καὶ νὰ διαφυλά-
ξει τὰ κειµήλιά του;  

Πῶς οἱ παλαιότεροι µαρτυρικοὶ
Πατριάρχες τοῦ Γένους, ἐπὶ Ὀθω-
µανικῆς Αὐτοκρατορίας, µὲ τὶς δια-
συνδέσεις τους ἀκόµη καὶ στὴν
ὀθωµανικὴ ∆ιοίκηση ἐνηµερώνον-
ταν καὶ ἔτσι προλάβαιναν καὶ προ-
στάτευαν τὸ ποίµνιό τους µὲ φα-
νερὲς καὶ µυστικὲς ἐνέργειες;  

Καὶ τέλος, πάλι ἐπὶ τοῦ «µεγά-
λου» Ἀθηναγόρα, τὸ 1964 δὲν
ἐκδιώχθηκαν οἱ ὑπόλοιποι Ἕλλη-
νες, γιὰ νὰ παραµείνουν µετὰ τὸ
Κυπριακὸ (1974) ἐκεῖ οἱ σηµερινοὶ
µόλις 2.000-3.000; 

Ὁ Ἀθηναγόρας παρέλαβε ζων-
τανὸ Ἑλληνισµὸ στὴν Πόλη
250.000 ψυχὲς καὶ τί παρέδωσε;
Ἀληθινὰ πιστεύετε, ἀγαπητοί, ὅτι
ἦταν «µέγας»;

Β. 1. Μὲ τὸ πρόβληµα τῆς µασο-
νικῆς ἰδιότητας τοῦ Ἀθηναγόρα,
ἀγαπητοί, πιστέψτε µέ, δὲν ξεµ-
περδεύετε εὔκολα, ἰσχυριζόµενοι
τόσο ἐπιπόλαια πὼς εἶναι ψέµατα
ὅσα γράφουν τὰ µασονικὰ περιοδι-
κά! Πιστεύετε ὅτι οἱ µασόνοι εἶναι
ἀνόητοι καὶ ἐπιπόλαιοι νὰ διακινδυ-
νεύσουν νὰ ἐκτεθοῦν χαρακτηρί-
ζοντας τὸν Ἀθηναγόρα µασόνο µό-
λις τέσσερις µῆνες µετὰ τὸ θάνατό
του; Πέθανε στὶς 7.7.72  καὶ ἀνα-
φορὰ στὴ µασονική του ἰδιότητα
ἔχουµε στὸ Τεκτονικὸ ∆ελτίο, 1972
(Νοέµβριος-∆εκέµβριος), τ. 104, σ.
232 κ.ἑξ., ὅπου ἀναφέρονται  στὸ
τεκτονικὸ «µνηµόσυνο» ποὺ τέλε-
σαν στὶς 12.10.1972 στὴν Ἀθη-
ναϊκὴ Μασονικὴ Στοὰ «Ἁρµονία»!

Καὶ εἶναι πάµπολλες οἱ ἀναφορὲς
καὶ οἱ λεπτοµέρειες γιὰ τὴ µασονική
του ἰδιότητα! Γιατί δὲν λένε, ἀλή-
θεια, ὅτι ἦταν µασόνος καὶ ὁ Πα-
τριάρχης ∆ηµήτριος;

Βέβαια, µοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅτι
κανένας ἀπὸ ὅσους µὲ κατηγόρη-
σαν γιὰ τὴν παραποµπὴ σὲ τεκτο-
νικὰ περιοδικὰ δὲν τὸ ἔκανε ἐπω-
νύµως (πλὴν τῆς γνωστῆς,
φαιδρᾶς περιπτώσεως στερουµέ-
νης ἀξιοπρεπείαςO)! Προφανῶς,
ἀγαπητοί µου, γνωρίζετε τὴν ἀλή-
θεια καὶ κηδόµενοι τῆς ἀξιοπρέπει-
άς σας κρύβεστε, διότι δὲν θέλετε
νὰ ἐκτεθεῖτε! Συνετὰ ἐνεργεῖτε, καὶ
ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, διότι ὅταν ἔρθουν
στὴ δηµοσιότητα καὶ κάποια στοι-
χεῖα ἀπὸ µὴ µασονικὲς πηγὲς γιὰ
τὸν «µέγα», ποῦ θὰ κρυφτεῖτε γιὰ
νὰ δικαιολογήσετε τὰ ἀδικαιολόγη-
τα; Οἱ σχέσεις Ἀθηναγόρα-οἰκουµε-
νισµοῦ-µασόνων-θεοσοφιστῶν
ἔχουν τραγικὸ ἐνδιαφέρονO Λίγη
ὑποµονὴ ...

2. Τὸ πρόβληµα µὲ τὴ µασονικὴ
ἰδιότητα τοῦ Ἀθηναγόρα δὲν εἶναι
τὰ  µασονικὰ περιοδικά. Καὶ ἂν θέ-
λετε, ἀκόµη, τὸ κυρίως πρόβληµα
δὲν εἶναι τὸ ὅτι ἦταν ἁπλὰ µασόνος.
Τὸ πρόβληµα εἶναι σοβαρότερο: ὁ
Ἀθηναγόρας ὑπηρέτησε µὲ συνέ-
πεια καὶ µαχητικότητα, ὅσο κανέ-
νας ἄλλος,  τὴ µασονικὴ θρησκευτι-
κή, ἐκκλησιαστικὴ πολιτική, ὅπως
ἔχει καταγραφεῖ στὰ ἀπόρρητα µα-
σονικὰ κείµενα π.χ. στὸ Τυπικὸ
µυήσεως στὸν 32ο µασονικὸ βαθ-
µό, ὅπου ἐκεῖ ἐκτίθεται µὲ θαυ-
µαστὴ σαφήνεια  ἡ µασονικὴ θρη-
σκευτικὴ πολιτική, ποὺ ταυτίζεται
καὶ ὁλοκληρώνεται µὲ τὸν οἰκουµε-
νισµὸ (βλ. Ο.Τ. ἀναλυτικότερα στὸ
τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ φυλλαδίου

καὶ στὰ ἄρθρα τοῦ Μοναχοῦ Ἀβερ-
κίου). Ποιὸς διαφωνεῖ;  Ποιὸς ἔχει
σοβαρὸ καὶ ὑπεύθυνο ἀντίλογο;

3. Τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
στὶς 28.11.2013 µὲ ἐπίσηµο ἀνα-
κοινωθὲν Του διέψευσε ὅτι εἶναι µα-
σόνος ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-
µαῖος. Ἡ ἐπαινετὴ αὐτὴ ἐνέργεια
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου καθιστᾶ
ἀπολύτως ἀπαραίτητη τὴν προσ -
φυγὴ τοῦ Πατριαρχείου στὶς ἁρµό-
διες Ἀρχὲς γιὰ προστασία τῆς µνή-
µης τοῦ Ἀθηναγόρα ἀπὸ τὴ συκο-
φαντία  (ἂν εἶναι συκοφαντία), ὅτι
ἦταν µασόνος, τὴν ὁποία κατ’ ἐπα-
νάληψη ἔχουν διατυπώσει οἱ ἴδιοι οἱ
µασόνοι στὰ ἐπίσηµα περιοδικά
τους.  Ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-
µαῖος κατανοεῖ ὅτι ἡ µοµφὴ ἐναν-
τίον του περὶ µασονίας ἔχει ἀντίκτυ-
πο καὶ στὸ ὄνοµα καὶ στὴ διακονία
τοῦ Οἰκουµ. Θρόνου καὶ γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ δικαίως καὶ λίαν ἐπαινετῶς
ἀντέδρασε. ∆ὲν πρέπει λοιπὸν νὰ
ἐνεργήσει ἄµεσα καὶ γιὰ τὴν προ-
στασία τοῦ ὀνόµατος τοῦ πνευµατι-
κοῦ του Πατέρα; ∆ὲν ἔχει µεγαλύτε-
ρη ὑποχρέωση νὰ προστατεύσει
τὴν τιµὴ καὶ τὴν ὑπόληψη ἑνὸς κε-
κοιµηµένου Πρωθιεράρχου ἀπὸ τὶς
συκοφαντίες τῶν ἐχθρῶν τῆς
Ἐκκλησίας µας;  Νοµίζω θὰ συµ-
φωνήσετε ὅτι δὲν θὰ ἔχει κανένα
νόηµα µία ἁπλῆ διάψευση ἀπὸ τὸ
Πατριαρχεῖο,  ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ
ὑποχρεωθοῦν οἱ ἴδιοι οἱ µασόνοι
ἀπὸ τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει
ἐπιγόνους τοῦ Ἀθηναγόρα νὰ ἐπι-
βεβαιώσουν ἢ νὰ ἀναιρέσουν τὰ
ὅσα ἔχουν γράψει γι’ αὐτόν. 

Ἀγαπητοί, συγχωρέστε µὲ γιὰ
τὸν “σκανδαλισµὸ” ἀλλὰ θὰ πρέπει
νὰ ὑπάρξει καὶ συνέχεια, διότι «ἡ
ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑ(ἡ)µᾶς».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μήπως θά κατηγορηθῆ καί ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
ὅτι ἐμάχετο τόν Πατριαρχικόν θεσμόν;

δικοῦ «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ» φ. ∆εκ.
1965:
«Παναγιώτατε,

Μυριάκις προτιµότερον νὰ ἐκρι-
ζωθῇ ὁ ἱστορικὸς τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως Θρόνος καὶ νὰ µετα-
φυτευθῇ εἴς τινα ἔρηµον νησίδα
τοῦ Πελάγους, ἀκόµη δὲ καὶ νὰ κα-
ταποντισθῇ εἰς τὰ βάθη τοῦ Βο-
σπόρου, ἢ νὰ ἐπιχειρηθῇ ἔστω καὶ
ἡ ἐλαχίστη παρέκκλισις ἀπὸ τῆς
χρυσῆς τῶν Πατέρων γραµµῆς,
ὁµοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ
συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστε-
ως». Αἱ ἑπτὰ λυχνίαι τῆς Ἀποκα-
λύψεως, διὰ τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,
ἐσβέσθησαν πρὸ πολλοῦ. Ἑπτὰ
Ἐκκλησίαι ἀποστολικαί, Ἐκκλησί-
αι, σχοῦσαι τὴν ὑψίστην τιµὴν νὰ
λάβωσιν, εἰδικῶς αὗται, Γράµµατα
ἐξ Οὐρανοῦ µέσῳ τοῦ θεοπνεύ-
στου τῆς Πάτµου Ὁραµατιστοῦ,
ἐξέλιπον ἐκ τῆς ἐπιφανείας τῆς
γῆς καὶ ἐκεῖ, ἔνθα ἄλλοτε ἐτελεῖτο ἡ
φρικωδεστάτη Θυσία καὶ ὁ Τρια-
δικὸς ἀνεµέλπετο Ὕµνος, σήµε-
ρον ἴσως κρώζουσι νυκτικόρακες
ἢ «ὀρχοῦνται ὀνοκένταυροι». Καὶ
ὅµως ἡ Νύµφη τοῦ Κυρίου δὲν
ἀπέθανεν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ δὲν ἐξηφανίσθη. Συνεχίζει,
τετραυµατισµένη καί καθῃµαγµέ-
νη ὡς ὁ Ἱδρυτὴς αὐτῆς, ἀλλ’ ἀεί-
ζωος καὶ ἀκατάβλητος, τὴν διὰ µέ-
σου τῶν αἰώνων πορείαν αὐτῆς,
φωτίζουσα, θάλπουσα, ζωογο-
νοῦσα, σώζουσα. ∆ὲν θά ἀποθάνῃ

λοιπὸν αὕτη καὶ ἂν µετακινηθῇ ἢ
καὶ ἀποθάνη ὁ Οἰκουµενικὸς θρό-
νος. Οὐδεὶς Ὀρθόδοξος εὔχεται
τὴν µετακίνησιν ἢ τὸν θάνατον τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου. Μὴ γένοι-
το! Ἀλλὰ καὶ οὐδεὶς θὰ θυσιάσῃ
χάριν αὐτοῦ ἰῶτα ἓν ἢ µίαν κεραί-
αν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ἀγωνίσασθε ὑπὲρ αὐτοῦ πάσῃ
δυνάµει. Ὄχι ἁπλῶς ἔχετε δικαίω-
µα, ἀλλ' ὀφείλετε νὰ στηρίξητε
αὐτόν, τὸ καθ’ Ὑµᾶς. Θυσιάσατε
χάριν αὐτοῦ ὅ,τι δήποτε: χρήµατα,
κτήµατα, τιµάς, δόξας, πολύτιµα
κειµήλια, ∆ιακόνους, Πρεσβυτέ-
ρους, Ἐπισκόπους. ἀκόµη καὶ τὸν
Πατριάρχην Ἀθηναγόραν! Ἓν µό-
νον κρατήσατε, ἓν φυλάξατε, ἑνὸς
φείσασθε, ἓν µὴ θυσιάσητε: τὴν
Ὀρθόδοξον Πίστιν! Ὁ Οἰκουµε-
νικὸς θρόνος ἔχει ἀξίαν καὶ χρησι-
µότητα µόνον καὶ µόνον ὅταν
ἐκπέµπη ἁπανταχοῦ τῆς γῆς τὸ
γλυκὺ καὶ ἀνέσπερον τῆς Ὀρθο-
δοξίας Φῶς. Οἱ Φάροι εἶνε χρήσι-
µοι ἐὰν καὶ ἐφ' ὅσον φωτίζωσι
τοὺς ναυτιλλοµένους, ἵνα ἀποφεύ-
γωσι τοὺς σκοπέλους. Ὅταν τὸ
φῶς αὐτῶν σβεσθῇ, τότε δὲν εἶνε
µόνον ἄχρηστοι, ἀλλὰ καὶ ἐπιβλα-
βεῖς, διότι µεταβάλλονται καὶ αὐτοί
εἰς σκοπέλους...
Παναγιώτατε.

Προὐχωρήσατε ἤδη πολύ. Οἱ
πόδες Ὑµῶν ψαύουσι πλέον τὰ
ρεῖθρα τοῦ Ρουβίκωνος. Ἡ ὑπο-
µονὴ χιλιάδων εὐσεβῶν ψυχῶν,
Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, συνεχῶς

ἐξαντλεῖται. ∆ιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ
Κυρίου, ὀπισθοχωρήσατε! Μὴ θέ-
λετε νὰ δηµιουργήσητε ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ σχίσµατα καὶ διαιρέ-
σεις. Πειρᾶσθε νὰ ἑνώσητε τὰ
διεστῶτα καὶ τὸ µόνον ὅπερ θὰ
κατορθώσητε, θὰ εἶνε νὰ διασπά-
σητε τὰ ἡνωµένα καὶ νὰ δηµιουρ-
γήσητε ρήγµατα   εἰς ἐδάφη ἕως
σήµερον στερεὰ καὶ συµπαγῆ. Σύν -
 ετε καὶ συνέλθετε! Ἀλλὰ φεῦ!  ∆ιη-
νύσατε πολλὴν ὁδόν. Ἤδη «πρὸς
ἑσπέραν ἐστί καὶ κέκλικεν ἡ ἡµέ-
ρα...» Πῶς θὰ ἴδητε τὰς χαινούσας
ἀβύσσους, ἀφ' ὧν θὰ διέλθη µετ'
ὀλίγον ἡ ἀτραπὸς ἣν ὁδεύετε;
Εἴθε, εἴθε ὁ πάλαι ποτὲ «στήσας
τὸν ἥλιον κατὰ Γαβαὼν καὶ τὴν
σελήνην κατὰ φάραγγα Αἰλών»,
νὰ δευτερώσῃ τὸ θαῦµα καὶ νὰ
παρατείνῃ ἅπαξ ἔτι τὸ µῆκος τῆς
ἡµέρας, νὰ ἐνισχύση ἔτι πλέον τὸ
φῶς αὐτῆς καὶ νὰ διανοίξῃ τοὺς
ὀφθαλµοὺς Ὑµῶν, ἵνα ἴδητε, κατα-
νοήσητε, ἐπιστρέψητε. Ἀµήν.

Μετὰ βαθύτατου σεβασµοῦ».
Ἔχω, νοµίζω, µετὰ ἀπὸ τὰ λόγια

αὐτά, τὸ δικαίωµα νὰ ἐπαναλάβω
πρὸς τοὺς ἐπικριτάς µου –ἐλαφρῶς
τροποποιηµένη– τὴν κατακλεῖδα τοῦ
π. Ἐπιφανίου: Εἴθε νὰ τριτώση τὸ
θαῦµα καὶ νὰ παρατείνη ἅπαξ ἔτι
τὸ µῆκος τῆς ἡµέρας, νὰ ἐνισχύση
ἔτι πλέον τὸ φῶς αὐτῆς καὶ νὰ δια-
νοίξη τοὺς ὀφθαλµοὺς Ὑµῶν, ἵνα
ἴδητε, κατανοήσητε καὶ µὴ κρίνητε
ὅσα δὲν κατανοεῖτε!

Ἡ φύσις μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Δημιουργός
Εἰς µίαν τηλεοπτικὴν συζήτησιν

γενοµένην πρὸ ἡµερῶν, ἀπὸ κά-
ποιον συµµετέχοντα εἰς τὴν ὁµήγυ-
ριν ἐλέχθη ἡ ἑξῆς περίεργος φράσις
«φύσις οὐδένα δοῦλον ἐποίησε». Τί
σηµαίνει αὐτό; Εἶναι δηµιουργὸς ἡ
φύσις; ∆υστυχῶς ὑπάρχουν συνάν-
θρωποί µας, οἱ ὁποῖοι ἐµφο-
ροῦνται ἀπὸ αὐθαιρέτους καὶ
περιέργους ἀντιλήψεις ὡς πρὸς
τὴν ὑπόθεσιν τῆς δηµιουργίας τῆς
κτίσεως καὶ εἰδικώτερον ὡς πρὸς τὸ
θέµα τῆς ∆ηµιουργίας τοῦ ἀνθρώ-
που. Πιστεύουν δηλαδή, ὅτι δὲν
ὑπάρχει δηµιουργὸς καὶ ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι προϊὸν χηµικῶν
ἑνώσεων, ζυµώσεων καὶ ἀνακυ-
κλώσεων κάποιων στοιχείων τῆς
νεκρᾶς, ἀψύχου καὶ ἀνοργάνου
ὕλης, δηλαδὴ τῆς φύσεως. Ἆραγε
πῶς ἀντιλαµβάνονται τὴν φύσιν οἱ
ταῦτα φρονοῦντες; 

Ἐννoοῦν δηλαδὴ ὅτι τὸ χῶµα, τὸ
ὕδωρ, ὁ ἀὴρ καὶ τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου,
ἀποτελοῦν ἕνα σύνολον, τὸ ὁποῖον,
κατὰ κάποιον µυστηριώδη τρόπον
ἐδηµιούργησε τὸν ἄνθρωπον καὶ τὰ
ζῷα καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔµβια ὄντα; 

Ὡς πρὸς τὸ θέµα αὐτό, ἐνδείκνυ-
ται νὰ ἀναφερθοῦν οἱ ἑξῆς παρατη-
ρήσεις καὶ ἐπισηµάνσεις. Ὅπως
ὅλοι γνωρίζοµεν, οἱ ἄνθρωποι καὶ
ὅλα τὰ ἔµβια ὄντα, προέρχονται
ἀπὸ προϋπάρχοντας ἀνθρώπους
καὶ ἀπὸ προϋπάρχοντα ἔµβια ὄντα.
Εἶναι γνωστὸν ἐπίσης ὅτι ἡ δηµι-
ουργία, συντελεῖται µέσῳ τῆς λει-
τουργίας τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ αἰτιατοῦ,
δηλαδὴ τοῦ αἰτίου καὶ τοῦ ἀποτελέ-
σµατος. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ἀποτέλε-
σµα προέρχεται ἀπὸ τοὺς γονεῖς
του, οἱ ὁποῖοι εἶναι τὸ αἴτιον, δηλαδὴ
οἱ γεννήτορες. Τὸ γέννηµα ἔχει τὶς
ἰδιότητες καὶ τὰ προσόντα ποὺ ἔχει
καὶ τὸ αἴτιον, δηλαδὴ οἱ γεννήτορες.
Αὐτὴ εἶναι ἡ γενεσιουργὸς σχέδις
τῶν γονέων πρὸς τὰ τέκνα. Ἀποτέ-
λεσµα χωρὶς αἴτιον δὲν ὑπάρχει.
Χωρὶς σπέρµα εἰς τὸ ἔδαφος οὐδὲν
φύεται. Ἡ παλαιὰ ὑλιστικὴ θεωρία
περὶ τῆς αὐτοµάτου γενέσεως δὲν
ἰσχύει πλέον. Ὑπάρχει τὸ αἴτιον καὶ
ἕπεται τὸ αἰτιατόν. ∆ὲν δύναται
ὅµως τὸ ἀποτέλεσµα νὰ εἶναι ζῶσα
ὕπαρξις καὶ τὸ αἴτιον νὰ εἶναι ἡ νε-
κρά, ἀνόργανος καὶ χωρὶς ψυχὴ
ὕλη, δηλαδὴ τὸ µηδέν. Τὸ αἴτιον καὶ
τὸ ἀποτέλεσµα ἀπὸ πλευρᾶς
οὐσίας εἶναι µεταξὺ των ὅµοια. 

Τὸ κάθε τί δηλαδὴ προέρχεται
ἀπὸ κάτι ποὺ εἶναι ὅµοιόν του.

Ἀπὸ τὴν ἀνόργανον καὶ χωρὶς
ψυχὴν καὶ πνεῦµα ὕλην ὅπως εἶναι
ἡ φύσις, δηλαδὴ τὸ χῶµα, τὸ ὕδωρ,
ὁ ἀὴρ καὶ τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου, εἶναι
δυνατὸν νὰ προέλθη ἕνα Ὂν καλλι-
τεχνικόν, µὲ πολύπλοκον ὀργανικὴν
σύνθεσιν, µὲ νοῦν καὶ µὲ καταπλη-
κτικὴν νοηµοσύνην καὶ πνευµατικὴν
συγκρότησιν, ὅπως εἶναι ὁ ἄνθρω-
πος; ∆ὲν ἀναφερόµεθα εἰς τὰ ζῷα
καὶ εἰς τὰ λοιπὰ ἔµβια ὄντα, διότι
ἐδῶ µᾶς ἐνδιαφέρει ὁ ἄνθρωπος, ὁ
ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν κορωνίδα τῆς
∆ηµιουργίας. Ἡ φύσις, ὑπὸ τὴν
ἀνωτέρω ἔννοιαν, διαθέτει τὶς ἰδιό-
τητες καὶ τὰ προσόντα ποὺ διαθέτει
ὁ ἄνθρωπος; Βεβαίως ὄχι. Πῶς
λοιπὸν ἡ φύσις, ἡ ἄψυχος δηλαδὴ
καὶ χωρὶς πνεῦµα καὶ νοηµοσύνην
ὕλη, ἐδηµιούργησε τὸν ἄνθρωπον
καὶ τοῦ παρέσχεν ὅλα αὐτὰ τὰ ὑλικὰ
καὶ τὰ πνευµατικὰ προσόντα, τὰ
ὁποῖα προανεφέρθησαν καὶ τὰ

ὁποῖα ἡ ἴδια δὲν διαθέτει; Συµφώ-
νως δὲ πρὸς τὴν ἀρχὴν ὅτι τὸ κάθε
τί προέρχεται ἀπὸ κάτι ποὺ εἶναι
ὅµοιόν του, δὲν εἶναι λογικὸν ὅτι ὁ
ἄνθρωπος δὲν προέρχεται ἀπὸ κάτι
ποὺ εἶναι τουλάχιστον ὅµοιόν του
καὶ ὅτι τὸ αἴτιον τῆς δηµιουργίας

τους εἶναι ὑποδεέστερον, ἢ µᾶλλον
ἰσοῦται πρὸς τὸ µηδέν, ἀφοῦ ἡ φύ-
σις δὲν ἔχει πνεῦµα, λογικὴν καὶ
νοηµοσύνην ὅπως αὐτός; Ἀπὸ
πρόσωπα ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ
γένους ἀπετελέσθη τὸ πρῶτον
ἀνθρώπιµον ζεῦγος, εἰς τὸ ὁποῖον
ἐδόθη ἡ δυνατότης τῆς ἀναπαρα-
γωγῆς, διὰ τῆς σεξουαλικῆς συνευ-
ρέσεως πρὸς πολλαπλασιασµὸν
καὶ πρὸς διαιώνισιν τοῦ εἴδους.
Αὐτὸ ποιὸς τὸ ἐσκέφθη καὶ τὸ προ-
έβλεψεν; Ἡ ἀνόργανος καὶ χωρὶς
ψυχὴν καὶ νοηµοσύνην φύσις, ὑπὸ
τὴν προεκτεθεῖσαν ἔννοιαν καὶ ὄχι ὁ
Θεός;

Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν εἶναι τὸ
ἀποτέλεσµα καὶ τὸ αἴτιον εἶναι ὁ ∆η-
µιουργός τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ αἴτιον
ὅ,τι ἔχει τὸ µεταδίδει εἰς τὸ αἰτιατόν.
Πῦρ ἔχει τὸ φλογοβόλον, πῦρ µετα-
δίδει καὶ εἰς τὴν καύσιµον ὕλην. Θὰ
ἦτο ἆραγε ἀληθὴς ἡ παραδοχὴ ὅτι
τὸ πῦρ ποὺ ἐνυπάρχει εἰς τὴν πυ-
ρακτωµένην ὕλην, δὲν ὑπάρχει εἰς
τὸ φλογοβόλον, δηλαδὴ εἰς τὸ αἴτιον
ἀπὸ τὸ ὁποῖον προῆλθε; 

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχήν,
πνεῦµα, νοῦν, λογικὴν καὶ νοηµο-
σύνην; Ἔχει.

Τότε «πνεῦµα, νοῦν, λογικὴν καὶ
νοηµοσύνην» ἔχει καὶ ὁ ∆ηµιουργός
τοῦ ἀνθρώπου (χωρὶς νὰ εἶναι σύν-
θετος). Καὶ ποιὸς εἶναι ὁ δηµιουργός
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχει αὐτὰ καὶ
ἄλλα µείζονα πνευµατικὰ προσόν-
τα; ∆ηµιουργός τοῦ ἀνθρώπου,
κατὰ τὴν ἀψευδῆ διδασκαλίαν τῆς
ἐκκλησίας µας εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ὄχι ἡ
ἄψυχος καὶ χωρὶς νοηµοσύνην ὕλη,
ὅπως πιστεύουν οἱ ὑλισταὶ καὶ οἱ
ἄθεοι. Καὶ ἡ φύσις εἶναι δηµιούργη-
µα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι καὶ αὐτὴ ἀποτέ-
λεσµα καὶ ὄχι γενεσιουργὸν αἴτιον. 

Ὁ ∆ηµιουργὸς ὅµως τοῦ ἀνθρώ-
που, δηλαδὴ ὁ Θεός, ἔχει ὀντότητα
καὶ νοηµοσύνην ἀπείρως ἀνωτέραν
ἀπὸ τὴν ὀντότητα καὶ τὴν νοηµοσύ-
νην τοῦ ἀνθρώπου. Οὐδέποτε τὸ
δηµιούργηµα εἶναι ἀνώτερον ἀπὸ
τὸν ∆ηµιουργόν του. 

Ἡ σχέσις τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δηµι-
ούργηµά του, τὸν ἄνθρωπον, κατὰ
µίαν ἀνθρωπίνην κατανοητὴν
ἔκφρασιν, παραλληλίζεται πρὸς τὴν
σχέσιν ἑνὸς καλλιτέχνου πρὸς τὸ
καλλιτέχνηµά του. Ἕνας ζωγράφος
εἶναι ἀπείρως ἀνώτερος ἀπὸ τὸν
ζωγραφικὸν πίνακα ποὺ ἐφιλοτέ-
χνησε. Ὅπως καὶ ὁ ἀγαλµατοποιὸς
ἐν σχέσει µὲ τὸ δηµιούργηµά του, τὸ
ἄγαλµα. Ἢ ὅπως ὁ κατασκευαστὴς
ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ ἐν
σχέσει µὲ τὸν ὑπολογιστὴν, ποὺ κα-
τασκεύασε. 

Ὁ Θεὸς λοιπὸν εἶναι ὁ ∆ηµιουρ-
γός τοῦ ἀνθρώπου καὶ µάλιστα ὁ
Μοναδικὸς ∆ηµιουργός, ὁ Τρια-
δικὸς Θεός. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται
ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ ζοῦν εἰς ὅλον τὸν πλανή-
την, τὴν Γῆν, εἶναι µεταξὺ των ὅµοι-
οι, πρᾶγµα ποὺ σηµαίνει ὅτι προέρ-
χονται ἀπὸ τὸ ἴδιο ἐκµαγεῖον, ἀπὸ

τὸ ἴδιο καλούπι. Ἄρα οἱ ἄνθρωποι
ἔχουν κοινὴν καταγωγήν. Εἶναι βε-
βαίως ὅµοιοι κατὰ τὸ περίγραµµα,
κατὰ τὸ σχῆµα καὶ κατὰ τὴν σωµα-
τικὴν διάπλασιν. Φυσιογνωµικαὶ καὶ
χρωµατικαὶ διαφοραὶ ὑπάρχουν µε-
ταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ὡς πρὸς τὸ

Ὑπέρτατον Ὄν, τὸ ζήτηµα βε-
βαίως τίθεται ὑπὸ τὸ πρῖσµα
τῆς Μεταφυσικῆς, διότι ἡ σχέ-

σις πρὸς τὸν Θεὸν ἀποτελεῖ θέµα
πίστεως καὶ δὲν ἐµπίπτει εἰς τὴν δυ-
νατότητα τῆς ἐρεύνης καὶ τῆς ἐπι-
στηµονικῆς ἀποδείξεως.

Τίθεται πολλάκις τὸ ἐρώτηµα: Τὸ
ἀρχικὸν αἴτιον, δηλαδὴ ὁ Θεὸς πῶς
καὶ ἀπὸ ποῦ προέκυψε; Ἡ ὕπαρξις
τῆς πνευµατικῆς καὶ ὑλικῆς πραγ-
µατικότητας, ἐντός τῆς ὁποίας ζοῦµε
καὶ κινούµεθα, προϋποθέτει προ-
ϋπάρχουσαν καὶ νοήµονα ἀρχήν, ἐκ
τῆς ὁποίας προέρχονται τὰ πάντα. 

Ἡ Ἀρχὴ εἶναι Ὑπέρτατον Ὄν,
ἀγέννητον, αἰώνιον καὶ ἀναλλοί-
ωτον, µήτε ἀρχὴν ἔχον µήτε τελευ-
τήν, ὅπως µᾶς λέγει ἕνας ἐκ τῶν
ἀρχαίων µας φιλοσόφων. Ἡ Ἀρχὴ
εἶναι αὐθύπαρκτος, ἔχει ἐντός τοῦ
ἑαυτοῦ της τὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεώς
της. Ἂν ἡ ἀρχὴ προήρχετο ἀπὸ
ἄλλο τί, δὲν θὰ ἦτο ἀρχή. Ἂν δὲν
ὑπῆρχεν ἡ ἀρχὴ τότε θὰ ὑπῆρχε τὸ
µηδέν, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ κενοῦ,
ἐκ τοῦ ὁποίου οὐδὲν δύναται νὰ
προέλθη. Ἂν ὑποθέσωµεν ὅτι ἡ
Ἀρχὴ θὰ παύση νὰ ὑπάρχη, τότε θὰ
παύση ὑφιστάµενον πᾶν ὅ,τι προ-
έρχεται ἐξ αὐτῆς καὶ οὐδὲν πλέον εἰς
τὸ µέλλον θὰ δύναται νὰ ὑπάρξη,
διότι θὰ παύση ἡ ἐποπτεία, ἡ συντη-
ρητικὴ µέριµνα, ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ πα-
ρακολούθησις τῆς λειτουργίας τῆς
κτίσεως, ποὺ ἀποτελεοῦν συνε-
κτικὸν στοιχεῖον, πάσης τῆς πνευ-
µατικῆς καὶ ὑλικῆς πραγµατικότη-
τος, µὲ ἀποτέλεσµα τὴν ἀκατάσχε-
τον ροπὴν καὶ φοράν πρὸς τὸ χάος,
τὴν ἀραίωσιν καί τὴν διάλυσιν.

Αὐτὸ ὅµως οὐδέποτε θὰ συµβῆ,
διότι ἡ Ἀρχὴ εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος,
ὅπως προελέχθη, εἶναι αὐθύπαρ-
κος, αἰώνιος, ἀναλλοίωτος καὶ ἀτε-
λεύτητος οὐδέποτε εἰς τὸ µέλλον θὰ
ὑπάρξη χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖον ὁ
Θεὸς δὲν θὰ ὑπάρχει (οὔτε
ὑπῆρξε).

Εἶναι δὲ ἡ παρουσία του «διάχυ-
τος» εἰς τὸ Σύµπαν. Ἡ ποικιλία τῶν
ἐµβίων ὄντων, ἡ φυσικὴ ὡραιότης,
ἡ ὕπαρξις τῆς ὑλικῆς καὶ τῆς πνευ-
µατικῆς κτίσεως καὶ κυρίως ἡ πα-
ρουσία τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ὅπως
προελέχθη, ἀποτελεῖ τὴν κορωνίδα
τῆς δηµιουργίας, πάντα ταῦτα, µαρ-
τυροῦν τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ. 

Αὐτὸς ἐδηµιούργησε πᾶν ὅ,τι
ὑπάρχει ὑλικὸν καὶ πνευµατικόν.
Ποίησιν χειρῶν Θεοῦ, ἀναγγέλλει τὸ
Στερέωµα, µᾶς λέγει ὁ ψαλµῳ δός.

Ἔκθαµβοι παριστάµεθα ἐνώπιον
τοῦ ἐνάστρου Οὐρανοῦ, εἰς τὸν
ὁποῖον ἐπικρατεῖ καταπληκτικὴ
εὐταξία καὶ ἁρµονία. Εἶναι ἀπαρα-
σάλευτος ἡ ἀκρίβεια, µὲ τὴν ὁποίαν
λειτουργοῦν καὶ κινοῦνται τὰ οὐρά-
νια σώµατα, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται
ἡ σύγκρουσις καὶ τὸ χάος. Ὁ Ἥλιος
καὶ ἡ Σελήνη ἐπὶ ἑκατοµµύρια ἔτη
ἀκολουθοῦν τὴν αὐτὴν πορείαν.
Ἔχοµεν τὰς τέσσαρας ἐποχὰς τοῦ
Ἔτους. Ἔχοµεν τὰς διαδοχικάς φά-
σεις τῆς Σελήνης, τὴν κίνησιν τοῦ
Ἡλίου µὲ τὰς Ἰσηµερίας καὶ τὰ
Ἡλιοστάσια, διαρκῶς καὶ µὲ ἀκρί-
βειαν ἐπαναλαµβανόµενα. Ὁ Θεὸς
ἔθεσε ταῦτα εἰς ἀρχικὴν κίνησιν καὶ
ἔκτοτε, ὑπὸ τὴν ἄγρυπνον µέριµαν
καὶ ἐποπτείαν του, λειτουργοῦν µὲ
ἀκρίβειαν ἐπαναλαµβανόµενα µὲ
ἀκρίβειαν ὡρολογιακοῦ µηχανι-
σµοῦ. Τὸ φαινόµενον αὐτό, δύνα-
ται, χάριν παραδείγµατος, νὰ πα-
ραλληλισθῆ πρὸς ἕνα ἠλεκτρονικὸν
ἐγκέφαλον, ὁ ὁποῖος µέσῳ τῶν
φωτεινῶν σηµάτων, ρυθµίζει τὴν
κυκλοφορίαν καὶ τὴν κίνησιν τῶν
πολυπληθῶν ὀχηµάτων εἰς τὰς πο-
λυσυχνάστους ὁδοὺς τῶν Πόλεων.

∆ύναται κανεὶς λογικὸς ἄνθρω-
πος νὰ ἀµφισβητήση τὴν ὕπαρξιν
τοῦ Ρυθµιστικοῦ ἐγκεφάλου, ἐπειδὴ
δὲν εἶναι ὁρατὸς εἰς αὐτόν;
Ἀσφαλῶς ὄχι. 

Μόνο διεστραµµένος νοῦς µπο-
ρεῖ νὰ ἀρνηθῆ τὴν ὕπαρξιν τοῦ
Θεοῦ.

Ἡ θεία Μεταμόρφωσις
χή µας καὶ ὁσάκις διά τὴν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ µας, ὁσάκις διά τὴν κα-
θαρότητα τῆς ψυχῆς µας, ὁσάκις
καλούµεθα νὰ ἐπιλέξουµε µεταξύ
τῆς ἁµαρτίας καὶ τῆς ἀρετῆς, µετα-
ξύ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, πάντο-
τε νὰ ἐνθυµούµεθα τί µᾶς περιµένει
στὸ τέλος, ὁποία χαρὰ καὶ ὁποία
µακαριότης, ἀποβλέποντες εἰς τὴν
ἔνδοξον τοῦ Κυρίου Μεταµόρφω-
ση.

Τὴν δόξα τοῦ Κυρίου, ποὺ ἕνα
βέβαια µέρος τῆς θεϊκῆς δόξης,
ἔδειξε ἐπάνω στὸ Θαβὼρ στοὺς µα-
θητάς. Κατά τήν ∆ευτέρα Παρουσία
θά βλέπουµε πρόσωπο πρὸς πρό-
σωπο τὴν δόξα τοῦ Κυρίου µας· ἔ,

τότε τί εἶναι αὐτὰ τὰ βάσανα, τί εἶναι
αὐτὲς οἱ θλίψεις µπροστὰ σὲ ᾽κείνη
τὴν χαρὰ.

Εἴθε λοιπὸν πάντοτε νὰ σκεπτώ-
µεθα αὐτὴ τὴν Θεία Μεταµόρφωση,
νὰ σκεπτώµεθα τὴν ζωή τὴν ἀληθι-
νή, τὴν γνήσια ζωή καὶ ὑπὸ τὸ πρί-
σµα αὐτῆς τῆς αἰωνιότητος νὰ βαδί-
ζωµε στὴ ζωή µας καὶ κάθε τί τὸ
ὁποῖο κάνουµε νὰ τὸ προσφέρουµε
εἰς Αὐτὸν τὸν Κύριόν µας οὕτως
ὥστε τίποτε µὰ τίποτε νὰ µὴ προτι-
µοῦµε περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀγάπη
τοῦ Κυρίου µας καὶ ἀπὸ τὴν τήρηση
τῶν ἐντολῶν Του.

* Ὁμιλία κατά τήν Παράκλησιν τό
ἀπόγευμα τῆς Μεταμορφώσεως εἰς
τόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Διονύσου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Σπ. Καψάλη



Σελὶς 8η

Ποῖος ὁ λόγος τῆς ἀνακλήσεως τοῦ Θεοφ. 
Μητρ. Ἀχαΐας ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες;

Ὁ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
μος ἐζήτησε τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Θε-
οφιλεστάτου  Μητρ. Ἀχαΐας Ἀθανα-
σίου ἀπὸ τὸ γραφεῖον τῶν Βρυ-
ξελλῶν, ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
τὴν romfea.gr τῆς 23ης Ἰουλίου 2015: 

«Σύµφωνα µὲ ἀποκλειστικὲς πλη-
ροφορίες τῆς romfea.gr ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος στὴν ἐπιστολή του, µὲ τὴν
ἰδιότητα τοῦ προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου, καλεῖ τὸν διευθυντὴ τοῦ γραφεί-
ου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς
Βρυξέλλες νὰ ἐπιστρέψει “µέχρι νεω-
τέρας” στὴν Ἀθήνα. Μέχρι στιγµῆς
δὲν ὑπάρχει καµία ἐνηµέρωση ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος προέβη στὴν κίνηση αὐτή. Τὸ
ἐρώτηµα ποὺ τίθεται εἶναι γιατί ὁ

Ἀρχιεπίσκοπος ''ἀνακαλεῖ'' τὸν Μη-
τροπολίτη Ἀχαΐας καὶ ἂν αὐτὸ σηµαί-
νει τὴν κατάργηση τοῦ γραφείου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλ-
λες. Ἂν αὐτὸ συµβεῖ, τότε, ἀναφέρουν
ἐκκλησιαστικὲς πηγές, πῶς θὰ συνε-
χίσει νὰ λειτουργεῖ τὸ γραφεῖο ἐκπρο-
σωπήσεως τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου στὴν Ἀθήνα; Καθώς, ση-
µειώνουν, ἡ λειτουργία τῶν γραφείων
βασίζεται στὴν ἀρχὴ τῆς ἀµοιβαιότη-
τας. ∆ηλαδή, ἡ συµφωνία ποὺ εἶχε γί-
νει ἐπὶ ἀρχιεπισκοπίας Χριστοδού-
λου, ἦταν νὰ λειτουργεῖ τὸ γραφεῖο
τοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, µόνο
µὲ τὴν προϋπόθεση νὰ λειτουργεῖ καὶ
τὸ ἀντίστοιχο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες».

Ἡ Ἱ. Μ. Σάµου διά τήν εἰκόνα τῆς Ἁγ. Εἰρήνης
Εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Σάμου

ἐσημειώθη θαυμαστὸν γεγονός,
καθὼς παλαιὰ εἰκών τῆς Ἁγίας
Εἰρήνης εἰς ὁμώνυμον Ἱ. Ναὸν πα-
ρουσίασε κόκκινα στίγματα. Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης ἀντιμετώπισε μὲ πε-
ρισσὴν σύνεσιν καὶ εὐλάβειαν τὸ
ὅλον ζήτημα, ὥστε νὰ μὴ ἐπηρε-
ασθῆ ὁ πιστὸς λαὸς, ἕως ὅτου διε-
ρευνηθῆ, ἐὰν πρόκειται διὰ θαῦμα ἢ
ἐὰν ἐξηγῆται ἀπὸ κάποιαν φυσικὴν
αἰτίαν. Ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἐξέδωσε
τὴν 24ην Ἰουλίου 2015 τὸ ἀκόλουθον
ἀνακοινωθέν:

«Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐ σεβῶν
Χριστιανῶν µας, ὅτι ὁ Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης µας κ.κ. Εὐσέ-
βιος, µόλις ἔλαβε γνῶσιν περί τῶν
σηµειουµένων ἐρυθρῶν κηλίδων
στό πρόσωπο τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
Ἁγίας Εἰρήνης, ἀµέσως µετέβη
αὐτοπροσώπως στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας
Εἰρήνης συνοδευόµενος ὑπό Κλη-
ρικῶν, πρός ἐξέτασιν τοῦ σηµείου,
ἐτέλεσε δέηση καί συνέστησε ἐντο-
νώτερη προσευχή.

Ἀξίζει νά σηµειώσουµε ὅτι ἡ τοπι-
κή µας Ἐκκλησία , ἀφ' ᾗς στιγµῆς
ἔλαβε γνῶσιν ἕως τῆς σήµερον ἐτή-
ρησε καί τηρεῖ σιωπή ἀναµένουσα
Θεόθεν ἐξήγησιν καί ἐφιστᾷ τήν
προσοχή ὅλων πρός ἀποφυγήν τῆς
ὅποιας παρερµηνείας τοῦ φαινοµέ-
νου. Ἄλλωστε σύµφωνα καί µέ τήν
ζῶσα παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας µας, ὅπως διέρχεται µέ-
σα ἀπό τή διδασκαλία Μεγάλων Πα-
τέρων (Μέγας Βασίλειος, Ἰωάννης
∆αµασκηνός) ὀφείλουµε µέ σιωπή
νά τιµᾶµε τά µυστήρια καί νά διασώ-
ζουµε τή σεµνότητά τους, ἀναµένον-
τας τήν θείῳ βουλήµατι ἑρµηνεία καί
ἐξήγηση αὐτῶν ἐν καιρῷ.

Μέχρι νεωτέρας ἐπί τοῦ θέµατος
ἀνακοινώσεως καί ἐν ἀναµονῇ ἐπι-
στηµονικῆς ἐξετάσεως τοῦ θαυµα-
στοῦ αὐτοῦ σηµείου, ἄς παραµεί-
νουµε «προσκαρτεροῦντες ὁµοθυ-
µαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεή-
σει»(Πράξ. α, 14) εὐχόµενοι Κύριος
ὁ Θεός µέ τίς πρεσβεῖες τῆς Ἁγίας
ἐνδόξου µεγαλοµάρτυρος Εἰρήνης
νά ἐπιδαψιλεύει πλούσια τήν χάρη
Του σέ ὅλους».

Ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίσις τῶν κομματικῶν στελεχῶν 
καὶ ἡ ἐπιτυχὴς ἀντιμετώπισίς της

Τοῦ κ. Βασιλείου Θεοτοκάτου, Ἐπιτίµου ∆ικηγόρου - Προέδρου τῆς Ἀνωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος
Ἡ ἀνθρωπιστικὴ κρίση στὴν

Ἑλλάδα ἄρχισε κυρίως ἀπὸ τὸ
2010 καὶ µετὰ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
«λεφτὰ ὑπάρχουν». Ἡ κρίση αὐτὴ
ἔπληξε κυρίως τοὺς πολίτες αὐτῆς
τῆς πατρίδος, οἱ ὁποῖοι εἶδαν ν᾽
ἀνατρέπεται κάθε οἰκογενειακός
τους προγραµµατισµὸς µὲ τὶς µει-
ώσεις τῶν µισθῶν, τῶν συντάξεων,
τῆς ἀνεργίας, τῶν ἐξοντωτικῶν φο-
ρολογιῶν καὶ µάλιστα τῶν µέτρων
κατὰ τῶν πολυτέκνων. Ἡ ἐναλλαγὴ
τῶν κοµµάτων στὴν ἐξουσία δὲν
φαίνεται ὅτι  µπορεῖ ν᾽ ἀλλάξει τὴν
κατάσταση, ἀφοῦ οὐσιαστικῶς
οὐδὲν ἀλλάζει στὴν λειτουργία τοῦ
ὑποτιθέµενου Ἑλληνικοῦ κράτους,
τὸ ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργεῖ,
ὅπως λειτουργοῦσε ὅλα τὰ προ-
ηγούµενα χρόνια.

Ἀνέκαθεν ὑπῆρχε µία «ἀνθρω-
πιστικὴ κρίση», ἡ ὁποία ἀφοροῦσε
τὰ κοµµατικὰ στελέχη τῶν κοµµά-
των!!! Αὐτή, ὅµως, τὴν «ἀνθρωπι-
στικὴ κρίση» τῶν κοµµατικῶν στε-
λεχῶν, ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνηση, ποὺ
µετὰ τὶς ἐκλογὲς ἀναλάµβανε τὴν
ἐξουσία, φρόντιζε πάντοτε ἰδιατέ-
ρως νὰ τὴν ἀντιµετωπίζει ἐπιτυχῶς
καὶ νὰ τὴν ἐξαλείφει.Αὐτὴ τὴν µέρι-
µνα καὶ τὴν φροντίδα τὴν ἀκολουθεῖ
πιστῶς καὶ ἡ νέα (συγ)Κυβέρνηση.
Ἔτσι στὸ νόµο 432019-3-2015
«Ρυθµίσεις γιὰ τὴ λήψη ἄµεσων µέ-
τρων γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῆς
ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, τὴν ὀργά-
νωση τῆς Κυβέρνησης καὶ τῶν Κυ-
βερνητικῶν ὀργάνων καὶ λοιπὲς
διατάξεις», λαµβάνεται εἰδικὴ µέρι-
µνα γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τῆς

«ἀνθρωπιστικῆς κρίσης» τῶν κοµ-
µατικῶν στελεχῶν!!! Θεσπίζεται σὲ
κάθε ὑπουργεῖο «ἀπὸ µία (1) θέση
µετακλητοῦ ἀναπληρωτῆ Γενικοῦ
Γραµµατέα συνιστῶνται οἱ ἑξῆς θέ-
σεις:

α)Σὲ κάθε γραφεῖο Ὑπουργοῦ καὶ
Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ τέσσερις
(4) θέσεις µετακλητῶν διοικητικῶν
ὑπαλλήλων καὶ τρεῖς (3) ἑνιαῖες θέ-
σεις γιὰ εἰδικοὺς συµβούλους καὶ
εἰδικοὺς συνεργάτες.

β) Σὲ κάθε γραφεῖο Ὑφυπουργοῦ
τρεῖς (3) θέσεις µετακλητῶν διοικη-
τικῶν ὑπαλλήλων καὶ δύο (2) ἑνι-
αῖες θέσεις εἰδικῶν συµβούλων ἢ
εἰδικῶν συνεργατῶν..» (ἄρθρα 22-
23).

Ἀπὸ τὴν ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Λο-
γιστηρίου τοῦ Κράτους γιὰ τὶς θέ-
σεις τῶν µετακλητῶν Ἀναπλη-
ρωτῶν Γεν. Γραµµατέων καὶ τοῦ
προσωπικοῦ τοῦ γραφείου τους
ἐκτιµᾶται ὅτι ἡ ἐτήσια δαπάνη θά
ἀνέλθει στὸ ποσὸ τοῦ 1.500.000
εὐρὼ περίπου ἐτησίως καὶ τῶν 4
ὑπαλλήλων καὶ 3 συνεργατῶν τῶν
Ὑπουργῶν σὲ 584.000 εὐρὼ ἐτη-
σίως (σελ. 29-30 ἐκθέσεως).

Ἐν τῷ µεταξὺ ὁ ὑπουργὸς Ἐσω-
τερικῶν κ. Ν. Βούτσης πληροφορεῖ
τὴν Βουλὴ (ἐφηµερίδες 18-6-2015)
ὅτι στὰ 554 ἄτοµα ἀνέρχεται ὁ
ἀριθµὸς τῶν ὑπηρετούντων µετα-
κλητῶν ὑπαλλήλων στὰ πολιτικὰ
γραφεῖα τῶν ὑπουργῶν, τῶν ἀνα-
πληρωτῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν ὑφυ-
πουργῶν, καθὼς καὶ στὰ γραφεῖα
τῶν γενικῶν γραµµατέων τῶν

ὑπουργείων καὶ τῶν γενικῶν γραµ-
µατειῶν, ἐνῷ ὁ ἀριθµὸς τῶν ὑπηρε-
τούντων στὰ ὡς ἄνω γραφεῖα, κατὰ
τὴ θητεία τῆς προηγουµένης Κυ-
βερνήσεως ἀνέρχονταν σὲ 1.173
ἄτοµα!!! 

Κάθε φορά ποὺ διεξάγονται βου-
λευτικὲς ἐκλογὲς καὶ προκύπτει νέα
Βουλή, τὰ κόµµατα ποὺ εἰσέρχονται
στήν  Βουλή, ὁ Πρωθυπουργός, οἱ
πρώην Πρωθυπουργοί, ὁ πρό-
εδρος τῆς Βουλῆς, οἱ πρώην πρό-
εδροι καὶ πρώην ἀντιπρόεδροι τῆς
Βουλῆς, οἱ ὑπουργοὶ κλπ. ἔχουν τὸ
δικαίωµα νὰ διορίζουν καὶ νὰ προσ-
λαµβάνουν ἕνα ἀριθµὸ ὑπαλλήλων
(ἄνευ βεβαίως ὁποιασδήποτε διαδι-
κασίας), οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται
ὡς «µετακλητοί», µὲ τὴν ἔννοια ὅτι
αὐτοὶ θὰ παραµένουν ὡς ὑπάλλη-
λοι ὅσο διαρκεῖ ἡ Βουλὴ µέχρι τῆς
διαλύσεώς της καὶ προκηρύξεως
νέων ἐκλογῶν. Στὴν πράξη βεβαί-
ως γίνεται τὸ ἑξῆς: µὲ κάποια τρο-
πολογία, σὲ κάποιο νοµοσχέδιο καὶ
τὶς µεταµεσονύκτιες ὧρες ὅλοι
αὐτοί, µὲ τὴν συναίνεση ὅλων τῶν
πτερύγων τῆς Βουλῆς µονιµοποι-
οῦνται!!!

Ἀκόµη: « κατὰ τὴν 9.9.2013 ὁ
ἀριθµὸς τῶν µισθοδοτουµένων τοῦ
Ἑλληνικοῦ ∆ηµοσίου, µὲ τὸν χαρα-
κτηρισµὸ τῆς ἐργασιακῆς τους σχέ-
σης ὡς «µετακλητοὶ» ἀνέρχεται σὲ
1.745 », σύµφωνα µὲ τὴν ἀπάντη-
ση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ ∆ιοικη-
τικῆς Μεταρρύθµισης πρὸς βου-
λευτὴ (ἐφηµερίδες 19-9-2013). Βέ-
βαια οὔτε ὁ πρώην ὑπουργὸς ∆ιοι-
κητικῆς Μεταρρύθµισης οὔτε ὁ νῦν

ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ἀνέφεραν
καὶ ποιὸ εἶναι τὸ ἐτήσιο κόστος
ὅλων αὐτῶν τῶν µετακλητῶν ὑπαλ-
λήλων, ποὺ ἀσφαλῶς εἶναι µερικὲς
δεκάδες ἑκατοµµύρια εὐρώ. Αὐτὸ
εἶναι ἕνα ἁπλὸ παράδειγµα γιὰ τὸ
πῶς ἀντιµετωπίζουν τὰ ἐντός τῆς
Βουλῆς κόµµατα (τοῦ λεγοµένου
συνταγµατικοῦ καὶ µὴ τόξου!!) τὴν
«ἀνθρωπιστικὴ κρίση» τῶν κοµµα-
τικῶν στελεχῶν τους!! «Λεφτὰ
ὑπάρχουν» πάντοτε γι᾽ αὐτοῦ τοῦ
εἴδους τὴν «ἀνθρωπιστικὴ κρίση»!!!

Ἀκόµη καὶ µετὰ τὸ ψευτοδηµοψή-
φισµα καὶ ἐνῷ φθάναµε στὸ τελευ-
ταῖο σκαλὶ ἡ (συγ)Κυβέρνηση προ-
ωθοῦσε σχέδιο Προεδρικοῦ ∆ιατάγ-
µατος, µὲ τὸ ὁποῖο συνίσταται «γε-
νικὴ γραµµατεία, σκοπὸς τῆς ὁποί-
ας εἶναι ἡ ὑποβοήθηση καὶ ὑποστή-
ριξη τοῦ ἔργου τοῦ Κυβερνητικοῦ
Συµβουλίου Οἰκονοµικῆς Πολι-
τικῆς..Ἡ λειτουργία τῆς γραµµατεί-
ας..θὰ ἐπιβαρύνει µὲ 829.000 εὐρὼ
τὸν προϋπολογισµὸ τοῦ ὑπουργεί-
ου Οἰκονοµικῶν..Τὸ σχέδιο διατά -
γµατος προβλέπει ἐπίσης 15 θέσεις
προσωπικοῦ καὶ 12 θέσεις εἰδικῶν
συµβούλων καὶ εἰδικῶν συνερ-
γατῶν, οἱ ὁποῖες θὰ καλυφθοῦν µὲ
ἀπόσπαση ἢ διορισµό»!!!(ἐφηµερί-
δες 9-7-2015). Τὸ γεγονὸς αὐτὸ
παρῆλθε ἀπαρατήρητο καὶ ἡ λεγο-
µένη ἀντιπολίτευση δὲν καταδέχθη-
κε νὰ τὸ σχολιάσει!! Πῶς, λοιπόν,
εἶναι δυνατὸν µὲ τέτοιου εἴδους πο-
λιτικὴ νὰ περιµένει ὁ οἱοσδήποτε
πολίτης αὐτῆς τῆς πατρίδος ὅτι
µπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀνόρθωση; Ἀνα-
ζητοῦνται ἄνδρες!!!

Αἱ Ἱ. Μητροπόλεις καὶ ὁ κλῆρος 
πλήττονται ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴν κρίσιν

Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις ἔχει ἀποβῆ
μοιραία διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Δύο
φαινόμενα ἔχουν ἐνταθῆ τελευταί-
ως. Τὸ πρῶτον εἶναι αἱ ληστεῖαι εἰς
ναοὺς καὶ ναΐδρια, αἱ ὁποῖαι οὐδέπο-
τε μὲν ἔλλειψαν, ἔχουν ὅμως λάβει
ἐσχάτως μεγάλην ἔκτασιν. Ὡστόσο
χειρότερον εἶναι τὸ δεύτερον: αἱ Ἱ.
Μητροπόλεις ἀδυνατοῦν πλέον νὰ
στηρίξουν τὸ ποικίλον φιλανθρω-
πικὸν ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον ἔργον
τους. Αὐτὸ ὀφείλεται εἴτε εἰς τὰ ὀλι-
γοστὰ ἔσοδα εἴτε εἰς τὸν ἔλεγχον
τῶν κεφαλαίων, ὁ ὁποῖος δὲν ἐπι-
τρέπει τὴν διάθεσιν τῶν χρημάτων.
Χαρακτηριστικὸν παράδειγμα εἶναι
τὸ κλείσιμον τοῦ ξενοδοχείου «Δια-
κονία» τῆς Ἱ. Μ. Θεσσαλονίκης καὶ
τὸ φιλόπτωχον τῆς Ἱ. Μ. Ρεθύμνης.
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Δημοκρατία» τῆς 14ης Ἰουλίου
2015:

«Ἀντιπαράθεση ξέσπασε στὴ
Θεσσαλονίκη γιὰ τὸ λουκέτο στὸ ξε-
νοδοχεῖο «∆ιακονία», τὸ ὁποῖο ἀνή-
κει σὲ ἵδρυµα τῆς Μητρόπολης Θεσ-
σαλονίκης. Συνολικὰ 17 ἐργαζόµενοι
ποὺ ἀπολύθηκαν πραγµατοποίησαν
συγκέντρωση διαµαρτυρίας ἔξω
ἀπὸ τὴ µητρόπολη, ζητώντας νὰ
ἀνακληθοῦν οἱ ἀπολύσεις, νὰ κατα-
βληθοῦν δεδουλευµένα τεσσάρων
µηνῶν καὶ νὰ ἐπαναλειτουργήσει τὸ
ξενοδοχεῖο. «Προσπαθήσαµε µὲ
διάφορους τρόπους νὰ κρατήσουµε
σὲ λειτουργία τὸ ξενοδοχεῖο µέσα σὲ
αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερα ἄσχηµο οἰκονοµικὰ
περιβάλλον γιὰ ὅλη τὴν κοινωνία. Τὰ
τελευταῖα τουλάχιστον δύο χρόνια τὸ
ξενοδοχεῖο δὲν εἶχε κρατήσεις καὶ
ἔσοδα καί, ὅταν προτείναµε στοὺς
ὑπαλλήλους νὰ γίνουν µειώσεις
στοὺς µισθούς, γιὰ νὰ µπορέσουµε

νὰ τὸ κρατήσουµε στὴ ζωή, ἀρνήθη-
καν. Ἀναγκαστήκαµε, τελικά, νὰ ἀνα-
στείλουµε τὴ λειτουργία τοῦ ξενοδο-
χείου» ἀναφέρει στὴ «δηµοκρατία»
ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
Ἄνθιµος. Ἀναφορικὰ µὲ τὰ δεδου-
λευµένα ποὺ ὀφείλονται στοὺς ἀπο-
λυµένους, ἐξηγεῖ ὅτι θὰ δοθοῦν στὸ
ἀκέραιο καὶ γιὰ τὸ θέµα ἤδη ἔχουν
δοθεῖ διαβεβαιώσεις καὶ στὴν Ἐπιθε-
ώρηση Ἐργασίας, ὅπου κατέφυγαν.
«Ἔχουµε καταθέσει χρήµατα ποὺ
ὀφείλουµε, ἀλλὰ λόγῳ τῆς τραπε-
ζικῆς ἀργίας δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ τὰ
πάρουν οἱ ἐργαζόµενοι, θὰ λάβουν
στὸ ἀκέραιο αὐτὰ ποὺ τοὺς ὀφείλον-
ται» σηµειώνει. Οἱ ἐργαζόµενοι ζη-
τοῦν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη στὴν πε-
ρίπτωση ποὺ δὲν καταστεῖ δυνατὴ ἡ
ἐπαναλειτουργία τοῦ ξενοδοχείου νὰ
ἐργαστοῦν στὸ ἐκπαιδευτικὸ καὶ πο-
λιτιστικὸ ἵδρυµα τῆς Μητρόπολης
Θεσσαλονίκης, τµῆµα τοῦ ὁποίου
ἀποτελεῖ καὶ τὸ ξενοδοχεῖο».

Ἐπίσης, ὅπως ἀνεγνώσαμεν εἰς
τὴν ἐφημερίδα «Κρητικὴ Ἐπιθεώρη-
ση» τῆς 16ης Ἰουλίου 2015:

«Σὲ δυσµενῆ θέση βρίσκεται τὸ
Φιλόπτωχο ταµεῖο τῆς Μητρόπολης
Ρεθύµνου, ποὺ ἐξυπηρετεῖ δεκάδες
Ρεθυµνιῶτες, καθὼς τὸ κλείσιµο τῶν
τραπεζῶν δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀνάλη-
ψη χρηµάτων, προκειµένου νὰ δο-
θοῦν στοὺς συνανθρώπους µας
ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Τὸ Φιλόπτωχο
ποὺ διατηρεῖ λογαριασµὸ σὲ τράπε-
ζα προκειµένου νὰ βοηθᾶ τοὺς ἄπο-
ρους καὶ τοὺς οἰκονοµικὰ ἀδύνα-
µους συµβάλλοντας στὸ νὰ ἀγορά-
σουν φάρµακα ἢ νὰ πληρώσουν τὸ
ἐνοίκιο, τὸ ρεῦµα, τὸ νερό, ἀπὸ τὴν
προηγούµενη ἑβδοµάδα δυσκο-
λεύεται πολὺ νὰ τοὺς στηρίξει. Τὰ 60
εὐρὼ τὴν ἡµέρα ποὺ ἔχει τὴ δυνατό-

τητα νὰ λαµβάνει καθηµερινὰ καὶ ἡ
Μητρόπολη ἀπὸ τὰ ATM, δὲν ἐπαρ-
κοῦν γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
ἔχουν ἀνάγκη. Σὲ ποιὸν νὰ πρωτο-
δώσει τὸ Φιλόπτωχο ἀπὸ αὐτοὺς
πού καθηµερινὰ ζητοῦν τὴ βοήθειά
της; Ἡ διανοµὴ ρούχων καὶ τροφί-
µων γίνεται κανονικά, ὡστόσο δὲν
µπορεῖ ἡ Μητρόπολη νὰ βγάλει χρή-
µατα γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐνισχύει οἰκο-
νοµικὰ γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑπο-
χρεώσεών τους. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ
συσσίτια τῶν ἐνοριῶν, δὲν ὑπάρχει
πρόβληµα µέχρι στιγµῆς καὶ γίνονται
κανονικὰ καθηµερινά, καθὼς ὑπάρ-
χει ἐπάρκεια ἀποθεµάτων καὶ ἐµπι-
στοσύνη ἀπὸ πλευρᾶς προµη-
θευτῶν».

Ἔκδηλος εἶναι ἡ ἀνησυχία καὶ εἰς
ἄλλας Ἱ. Μητροπόλεις, εἰς τὰς ὁποί-
ας ἀρχίζουν μόλις νὰ ἀναφαίνονται
αἱ δυσχέρειαι. Ὡς ἀναφέρει ἡ «Kon-
tra News» τῆς 13ης Ἰουλίου 2015:

«Ἔντονη ἦταν ἡ συζήτηση γιὰ τὸ
δηµοψήφισµα καὶ στὶς ἱστοσελίδες
µὲ ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις. Σ᾽ αὐτὴν
πῆραν µέρος καὶ ἀρκετοὶ µητροπολί-
τες, ποὺ µίλησαν (ἀνώνυµα βέβαια)
σὲ σχετικὰ ρεπορτάζ. Σὲ ἕνα ἀπὸ
αὐτὰ ἀναφέρονταν καὶ τὰ ἑξῆς:
«Αὐτὸ ποὺ κυριολεκτικὰ τρέµουν οἱ
Μητροπολίτες εἶναι µία περαιτέρω
κοινωνικὴ ἔκρηξη. «Μετὰ βίας κατα-
φέρνουµε, σὲ πολλὲς Μητροπόλεις,
νὰ ἀνταπεξέλθουµε στὰ συσσίτια, τὰ
κοινωνικὰ παντοπωλεῖα καὶ τὰ µικρὰ
χρηµατικὰ ἐπιδόµατα. Πόσο θὰ
ἀντέξουν οἱ δοµές µας, ἂν πολλα-
πλασιαστοῦν οἱ ἀνάγκες τοῦ κό-
σµου;» ἀναρωτιόταν µὲ ἀπόγνωση
µητροπολίτης τῆς Ἠπείρου (...) Οἱ
καταθέσεις ποὺ ἔχουν γιὰ τὴ συντή-
ρηση τῶν ἱδρυµάτων τους (δὲν ἐξαι-
ροῦνται ἀπὸ ἐνδεχόµενο κούρεµα τὰ

νοµικὰ πρόσωπα δηµοσίου δικαίου)
θὰ προκαλέσει τεράστιο πλῆγµα
στὶς µικρὲς ἀποταµιεύσεις τῶν µη-
τροπόλεων. Αὐτὸ θὰ ἔχει τραγικὲς
συνέπειες, λένε ἀρχιερεῖς, σὲ ὁλό-
κληρο τὸ κοινωνικὸ ἔργο τους (συσ-
σίτια, κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, γηρο-
κοµεῖα, παιδικοὺς σταθµούς), ἀφοῦ
δὲ θὰ µποροῦν νὰ συνεχίσουν νὰ τὰ
στηρίζουν...». Τέτοια δηµοσιεύµατα
προκάλεσαν ὀργισµένες ἀντιδρά-
σεις πιστῶν. Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ
παρακάτω:«∆ηλαδὴ νὰ ποῦµε ναὶ,
γιὰ νὰ σερνόµαστε στὰ συσσίτια;;;;
ΝΑΙ, γιὰ νὰ ἔχουν φαΐ νὰ µᾶς ταΐ-
σουν; ΟΧΙ καὶ πάλι ΟΧΙ. ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΟΧΙ ΦΑΓΗΤΟ!».

Δὲν ἐλλείπουν καὶ αἱ περιπτώσεις
ὅπου χαμηλόμισθοι κληρικοὶ εὑρί-
σκονται εἰς τὰ ὅρια τῆς πενίας. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ dete.gr τῆς 14ης Ἰου-
λίου 2015:

«Ἱερέας τῆς Μητροπόλεως
Πατρῶν ποὺ χρειαζόταν ἄµφια γιὰ
τὴ Θεία Λειτουργία καὶ δὲν ἦταν σὲ
θέση οἰκονοµικὰ νὰ ἀγοράσει και-
νούρια, εὐαισθητοποίησε κόρη
78χρονου συνταξιοδοτηθέντος κλη-
ρικοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδῶ ἔχει ὑποστεῖ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο καὶ νοση-
λεύεται στὸ Νοσοκοµεῖο, δωρίζον-
τας τὰ ἱερατικά του ἐνδύµατα! Μάλι-
στα ἡ κόρη τοῦ ἱερέα, διαθέτοντας κι
ἄλλα ράσα, στολές, πετραχήλια, σὲ
καλὴ κατάσταση φέρεται διατεθειµέ-
νη νὰ τὰ δωρίσει σὲ ἄλλους ἱερεῖς.
"Εἶναι κρίµα τὰ συγκεκριµένα ροῦχα
καὶ στολὲς νὰ µὴ ἀξιοποιηθοῦν
ἀφοῦ πλέον ὁ πατέρας της λόγῳ
καὶ τῶν προβληµάτων ὑγείας του
ἀλλὰ καὶ γιατί συνταξιοδοτήθηκε,
δὲν τὰ χρειάζεται" εἶπε ἡ ἴδια. Ἐκεῖ
φθάσαµε. Ἱερεῖς νὰ µὴ ἔχουν οὔτε
ἄµφια».

Μακ. Ἀρχ. Κύπρου: «Ἀπευθύνω θερμότατη
ἔκκληση πρὸς τὴν Τουρκία καὶ τὸν Ἀκιτζί»
Χαιρετισμὸν ἀπηύθυνε κατὰ τὸν

ἑσπερινὸν τῆς 19ης Ἰουλίου διὰ τοὺς
ἀγνοουμένους ὁ Μακ. Ἀρχ. Κύπρου
κ. Χρυσόστομος. Εἰς τὸν χαιρετισμὸν
τονίζει ὅτι τὸ ζήτημα τῶν ἀγνοουμέ-
νων «πυρπολεῖ μὲ ὀδύνη τὶς ἀνθρώ-
πινες καρδιές», ἀλλὰ καὶ ἐπηρεάζει
ἀρνητικῶς τὴν λύσιν τοῦ Κυπριακοῦ.
Ὁ Μακαριώτατος ἐν συνεχείᾳ ἀνα-
φέρεται εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ μακα-
ριστοῦ Ἐθνάρχου Μακαρίου καὶ εἰς
τὰς προσφάτους ἀποφάσεις Εὐρω-
παϊκῶν δικαστηρίων καὶ διεθνῶν σω-
μάτων διὰ τὸ ζήτημα τῶν ἀγνοουμέ-
νων. Τέλος ἀπευθύνει ἔκκλησιν πρὸς
τὴν Τουρκίαν καὶ τὸν νεοεκλεγέντα
ἐκπρόσωπον τῶν Τουρκοκυπρίων,
ὥστε νὰ ἐπιλυθῆ συντόμως καὶ ὁρι-
στικῶς τὸ ἐθνικὸν πρόβλημα. Παρα-
θέτομεν ὁλόκληρον τὸν χαιρετισμόν,
ὅπως ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα
τῆς Ἱ. Ἀρχ. Κύπρου τὴν 20ήν Ἰουλί-
ου 2015:

«Σεβαστοί µου Γονεῖς καὶ Συγγε-
νεῖς τῶν Ἀγνοουµένων µας, 

Κάθε φορά ποὺ τὸ θέµα τῶν
Ἀγνοουµένων µας ἔρχεται ἐντονότε-
ρα  µέσα µας – βέβαια οὐδέποτε
ἔφυγε -  ὅπως εἶναι ἡ παροῦσα σύν -
αξη καὶ ἡ δέηση πρὸς τὸν Κύριο γιὰ
τὴν ἀνεύρεσή τους ἢ τὴν ἀνάπαυση
τῶν ψυχῶν τους, νιώθουµε µία ἀνεί-
πωτη ὀδύνη νὰ διαπερνᾶ τὰ σπλάγ-
χνα µας.

Τὸ θέµα τῶν Ἀγνοουµένων εἴτε
αὐτοὶ εἶναι Ἑλληνοκύπριοι εἴτε εἶναι
Τουρκοκύπριοι ἀποτελεῖ  τὸ πιὸ τρα-
γικὸ πρόβληµα, ποὺ δηµιούργησε ἡ
τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974, γιατί εἶναι
κατ’ ἐξοχὴ πρόβληµα ποὺ ἀφορᾶ τὸν
Ἄνθρωπο. Καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὁ
κάθε Ἄνθρωπος εἶναι µία ἔµψυχη
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποία ὀφείλου-
µε νὰ σεβόµαστε. 

Ἀσφαλῶς, γιὰ τὴ µικρή µας πατρί-
δα τὸ πρόβληµα τῶν 1619 Ἀγνοου-
µένων µας, ὅπως ἦταν τὸ 1974 εἶναι
τραγικὰ µεγάλο. Εἶναι πρόβληµα
ποὺ πυρπολεῖ µὲ ὀδύνη τὶς ἀνθρώπι-
νες καρδιές µας,  συγκλονίζει τὶς οἰκο-
γένειές τους καὶ ὁ πόνος ἐκτείνεται σὲ
κάθε συγγενῆ ἢ γνωστό,  καὶ  ἐπηρε-
άζει δυσµενῶς ὅλο τὸν λαό. Λαµβά-
νει προεκτάσεις ποὺ ἐπηρεάζουν
ἀρνητικῶς καὶ τὴ λύση τοῦ πολιτικοῦ
µας προβλήµατος.

Ὁ ἀγώνας µας γιὰ ἀνεύρεση τῶν
ἀγνοουµένων µας ἄρχισε ἀπὸ τὴν
ἑποµένη τῆς εἰσβολῆς. Ὅλοι ἐνθυ-
µούµαστε µὲ συγκίνηση τὶς ἀγωνιώ-
δεις προσπάθειες ποὺ κατέβαλε ὁ
ἀείµνηστος Μακάριος καθὼς καὶ οἱ
διάδοχοί του,  γιὰ τὴν ἀνεύρεση τῶν
ἀγνοουµένων µας ἢ τὴν ταυτοποί-
ηση τῶν ὀστῶν τους καὶ τὴν παρά-
δοση αὐτῶν στοὺς οἰκείους τους, γιὰ
τὴν ἀπόδοση τῶν ἐπιβαλλόµενων
τιµῶν καὶ  τὸν ἐνταφιασµό τους.

Ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Ε∆Α∆
(Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου Ἀνθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων), ἡ ὁποία λήφθηκε
στὶς 12 Μαΐου 2014   συνιστᾶ µία ση-
µαντικὴ ἐξέλιξη, ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέ-
µα τῶν παραβιάσεων τῶν  Ἀνθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων καὶ στὸ θέµα
τῶν Ἀγνοουµένων καὶ Ἐγκλωβισµέ-
νων µας.

Τὸ Ε∆Α∆ πολὺ ὀρθὰ συνέλαβε
τὴν οὐσία τοῦ προβλήµατός µας,
ποὺ ἔγκειται στὴ δυνατότητά µας νὰ
διερευνήσουµε τὴν τύχη τοῦ κάθε
Ἀγνοουµένου, δηλώνοντας  πὼς µέ-
χρι σήµερα ἡ Τουρκία παρέλειψε νὰ
πράξει.  ∆υστυχῶς καὶ πάλι ἡ ἀντί-
δραση τῆς Τουρκίας  ἦταν ἀπόλυτα
ἀρνητικὴ µὲ τὴν ἐπίσηµη δήλωσή της
ὅτι θὰ ἐφεσιβάλει τὴν ἀπόφαση.  

Βέβαια, ἐµεῖς, ἀνεξαρτήτως τῆς
στάσεως τῆς Τουρκίας, θὰ συνεχί-
σουµε ἀόκνως τὶς προσπάθειές µας,

µέχρι νὰ ἐξακριβώσουµε τὴν τύχη καὶ
τοῦ τελευταίου µας ἀγνοουµένου.  Γι’
αὐτὸ καὶ χαιρετίζοµε µὲ ἱκανοποίηση
τὴν ἀνακοίνωση τῆς  Παγκύπριας
Ὀργάνωσης Συγγενῶν Ἀδηλώτων
Αἰχµαλώτων καὶ Ἀγνοουµένων ὅτι
«θὰ µελετήσει τὴν ἀπόφαση καὶ τοὺς
τρόπους ἀξιοποίησής της µὲ τὴν Κυ-
πριακὴ Κυβέρνηση καὶ θὰ πάρει νο-
µικὴ συµβουλὴ ἀπὸ νοµικοὺς µὲ ἐξει-
δίκευση στὸ εὐρωπαϊκὸ δίκαιο στὴν
Κύπρο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ» γιὰ τὴν
καλύτερη δυνατὴ ἐφαρµογή της.

Παράλληλα καλοῦµε καὶ τὴν κυ-
βέρνηση νὰ µελετήσει  καὶ αὐτὴ δεόν-
τως ὅλες τὶς νοµικὲς πτυχὲς τῆς ἀπό-
φασης καὶ νὰ ἐνεργήσει δραστήρια
πρὸς κάθε κατεύθυνση γιὰ τὴν ἀξιο-
ποίηση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ε∆Α∆,
ἀπὸ πολιτικῆς ἀπὸ νοµικῆς καὶ ἰδιαί-
τερα ἀπὸ πρακτικῆς  ἀπόψεως. 

Ἄλλωστε ὑπάρχουν διεθνεῖς συµ-
βάσεις καὶ πρωτόκολλα διεθνῶν Σω-
µάτων, ὅπως εἶναι ὁ ΟΗΕ, καὶ τὸ
Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης,  ποὺ
σαφῶς προνοοῦν ὅτι τὰ ἐµπλεκόµε-
να µέρη ἔχουν ὑποχρέωση νὰ ἐπι-
τρέπουν καὶ νὰ διευκολύνουν τὴν
ἐλεύθερη πρόσβαση σὲ ὁποιαδήπο-
τε πηγὴ πληροφοριῶν, ποὺ θὰ µπο-
ροῦσε νὰ βοηθήσει στὴ διερεύνηση
τῶν περιπτώσεων ἀγνοουµένων
προσώπων.

Ἐπιπλέον, τὸ πρόσφατο ψήφισµα
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἡµε-
ροµηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015,
ἐπιβεβαιώνει γιὰ µία ἀκόµη φορά τὴν
ἀνάγκη, ὅπως ἡ Τουρκία συνεργα-
στεῖ µὲ τὴ ∆ιερευνητικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ
τοὺς Ἀγνοουµένους στὴν Κύπρο,
παρέχουσα πρόσβαση σ’ ὅλη τὴν
κατεχόµενη Κύπρο, καθὼς καὶ πλη-
ροφορίες ποὺ θὰ βοηθήσουν τὴν
Ἐπιτροπὴ στὸ ἔργο της.

Σεβαστοί µου Γονεῖς καὶ Συγγενεῖς
τῶν Ἀγνοουµένων µας. 

∆ιερµηνεύοντας τὸ πνεῦµα τοῦ
Χριστιανισµοῦ καὶ τῆς ἐπίσηµης
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τὴν ὁποία
ἐκπροσωπῶ, ἀπευθύνω θερµότατη
ἔκκληση καὶ πρὸς τὴν Τουρκία καὶ ἰδι-
αίτερα πρὸς τὸν νεωστὶ ἐκλεγέντα
ἐκπρόσωπο τῆς τουρκοκυπριακῆς
κοινότητας κ. Μουσταφὰ Ἀκιντζί, ὁ
ὁποῖος παρουσιάζεται  µὲ ἀνθρωπι-
στικὸ πνεῦµα καὶ πίστη πρὸς τὶς
ἀξίες τῆς ζωῆς,  νὰ ἐπιδείξουν
πνεῦµα συναντίληψης  καὶ συµπά-
θειας στὸν κοινὸ ἀνθρώπινο πόνο,
ποὺ ταλανίζει ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαε-
τίες καὶ ἑλληνικὲς καὶ τουρκοκυ-
πριακὲς οἰκογένειες. Τοὺς καλῶ νὰ
συνεργαστοῦµε µὲ πνεῦµα ἀλληλο-
κατανόησης καὶ ἀγάπης προκειµέ-
νου νὰ φέρουµε εἰς πέρας τὸ ἀνθρω-
πιστικὸ τοῦτο πρόβληµα. Ἡ εἰλι-
κρινὴς αὐτὴ συνεργασία µόνο γαλή-
νη καὶ ἠρεµία θὰ φέρει στὶς ψυχὲς
τῶν οἰκογενειῶν ποὺ ἔχουν ἀγνοου-
µένους. Παράλληλα θὰ καλλιεργήσει
καὶ τὴν ψυχολογία, ὅτι πέραν τοῦ θέ-
µατος αὐτοῦ ἔχουµε καὶ τὴ δυνατότη-
τα νὰ συνεργαστοῦµε καὶ νὰ ἐπιλύ-
σουµε καὶ τὸ πολιτικό µας θέµα,
πρᾶγµα ποὺ θὰ µᾶς ἐπιτρέψει νὰ ζή-
σουµε εἰρηνικὰ καὶ δηµιουργικὰ στὸ
εὐλογηµένο αὐτὸ νησί, ποὺ ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ µᾶς χάρισε. Ἡ δυνατότητα
αὐτὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς µία ποθητὴ ἰδε-
ολογία ἑνὸς κληρικοῦ, ποὺ ἀγαπᾶ
τὸν ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα τὸν κάθε
πονεµένο ἄνθρωπο. Εἶναι µία δυνα-
τότητα καὶ παράλληλα ἕνα ἠθικὸ χρέ-
ος γιὰ ἕνα εὐτυχέστερο µέλλον
ἀµφοτέρων τῶν κοινοτήτων µας. 

Μὲ τὸ ὅραµα αὐτὸ ἐκφράζω τὴν
ὁλόθυµη εὐχή, ὅπως ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ συντµήσει τὸ χρόνο τῆς δοκι-
µασίας τῶν οἰκογενειῶν τῶν Ἀγνο-
ουµένων µας καὶ δώσει ἕνα αἴσιο τέ-
λος στὸ µεγάλο αὐτὸ δρᾶµα τοῦ
λαοῦ µας».

Ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Πατριάρχου
Ἀντιοχείας εἰς ΗΠΑ

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.
Ἰωάννης ἐπεσκέφθη τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον καὶ τὴν
Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ. Ἡ ἐπίσκεψίς του εἰς Ἀμερικὴν
ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ἐπαφὴν μετὰ τοῦ
ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρ-
χείου. Συμφώνως πρὸς τὸ ekklisiaon-
line τῆς 20-21ης Ἰουλίου καὶ τὸ agio-
ritikovima τῆς 22ας Ἰουλίου ἐ.ἔ.:

«Γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Συρία καὶ στὴ
Μέση Ἀνατολὴ προσευχήθηκε ὁ Πα-
τριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάννης ποὺ
βρίσκεται στὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Σαββατο-
κύριακο χοροστάτησε τῶν Θείων Λει-
τουργιῶν στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὰ
προάστια τῆς Βοστώνης. Πλῆθος κό-
σµος ἔδωσε τὸ παρὼν, ἐνῶ ἰδιαίτερα
θερµὴ ἦταν ἡ ὑποδοχὴ ποὺ τοῦ ἐπι-
φύλαξαν οἱ Ἱεράρχες καὶ οἱ Κληρι-
κοί»...

«Οἱ σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου
Ἀντιοχείας µὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσο-
λύµων µετὰ τὶς τελευταῖες δυσάρε-
στες ἐξελίξεις ἦταν µεταξὺ τῶν θεµά-
των ποὺ συζήτησαν ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀµερικῆς ∆ηµήτριος µὲ τὸν Πα-
τριάρχη Ἀντιοχείας Ἰωάννη, ποὺ ἐδῶ
καὶ µερικὲς ἡµέρες βρίσκεται στὶς
ΗΠΑ. Ἡ συνάντηση ποὺ ἔγινε τὴν
∆ευτέρα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Βο-
στώνη ἦταν σὲ ἐξαιρετικὸ κλῖµα. Στὸ
χαιρετισµὸ του ὁ κ. ∆ηµήτριος ἀνα-

φέρθηκε στὸν δοκιµαζόµενο λαὸ τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τοῦ Πατριαρχεί-
ου καὶ εὐχήθηκε τάχιστα νὰ ἐπέλθει
εἰρήνη στὴν περιοχή.

Εἰδικὴ ἀναφορὰ ἔκανε ὁ κ. Ἰωάν-
νης, Πατριάρχης Ἀντιοχείας, στὴν
ἀπόφαση γιὰ διακοπή τῆς κοινωνίας
µὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων λέ-
γοντας πὼς ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πάρ-
θηκε µὲ πόνο. Στάθηκε καὶ στὶς προσ -
 πάθειες τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη
κ.Βαρθολοµαίου νὰ βρεθεῖ λύση στὸ
ζήτηµα µὲ γνώµονα τὴ διατήρηση τῆς
Ὀρθόδοξης Πίστης. Ὅσο γιὰ τὴν κα-
τάσταση στὸ Λίβανο καὶ τὴν Συρία ὁ
Πατριάρχης εὐχήθηκε ἄµεσα νὰ δο-
θεῖ αἴσια λύση στὴν ἀπαγωγὴ τῶν
δύο Ἐπισκόπων, ζητώντας ἀπὸ τοὺς
Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς νὰ µείνουν
στὶς ἑστίες παρὰ τὴ δύσκολη κατά-
σταση».

«Σαφὲς µήνυµα πρὸς πᾶσα κα-
τεύθυνση γιὰ τοὺς διωκόµενους Χρι-
στιανοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔστει-
λε ἀπὸ τὴ Βοστώνη ὁ Πατριάρχης
Ἀντιοχείας καὶ πάσης Ἀνατολῆς
Ἰωάννης. "Κανεὶς δὲν εἶναι καλὰ ὅσο
δὲν εἶναι ὁ ἀδελφός του καλὰ" εἶπε
καὶ κάλεσε ἅπαντες νὰ προστατέ-
ψουν τοὺς Χριστιανοὺς. Ἐπιβεβαί-
ωσε ὅτι ἡ ἐκκλησία στὴν Ἀντιόχεια
ἐργάζεται σκληρὰ καὶ προσεύχεται,
γιὰ νὰ ἐπιστρέψει ἡ γλώσσα τοῦ δια-
λόγου καὶ νὰ ὑπάρξουν εἰρηνικὲς λύ-
σεις».

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως 
περὶ τῆς προτάσεως τοῦ Πάπα διὰ τὸ Πάσχα

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλε-
ως κ. Μακάριος παρεχώρησε συν -
έντευξιν εἰς τὸ agioritikovima, ἡ
ὁποία ἀνηρτήθη τὴν 13ην Ἰουλίου
2015. Μετὰ λύπης παρατηρoῦμεν
ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος συναινεῖ καὶ στηρί-
ζει πλήρως ὅλες τὶς πρωτοβουλίες
τοῦ Πατριάρχου διὰ τίς ἐπαφές μὲ
τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες,
στηριζόμενος εἰς τὴν γνωστὴν δικαιο-
λογίαν ὅτι ἔτσι καταγγέλλεται ἡ ἀλή-
θεια, ἂν καὶ ὅλοι γνωρίζουν πὼς ἡ
πραγματικότης μαρτυρεῖ τὰ ἀντίθε-
τα. Σπουδαιοτάτη, ὡστόσο, ὑπῆρξε ἡ
ἀπάντησις σχετικῶς μὲ τὴν πρότασιν
τοῦ Πάπα διὰ κοινὴν ἡμερομηνίαν
ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, διότι ἀποδει-
κνύεται ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ Πατριαρχι-
κοί, οἱ σφόδρα φιλοπαπικοί, παραδέ-
χονται ἀναντιρρήτως ὅτι ὅσες δικαιο-
λογίες καὶ ἂν προβάλλουν, ἀδυνα-
τοῦν νὰ εὕρουν τρόπον νὰ παρακάμ-
ψουν τὴν ἀπόφασιν τῆς Α  ́Οἰκ. Συν -
όδου. Δἰ  αὐτὸ καὶ ὁ Θεοφιλέστατος
καταλήγει ὅτι ἂν ὁ Πάπας θέλη νὰ
ὑλοποιήση τὴν πρότασίν του, δὲν
ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος παρὰ νὰ ἀκο-
λουθήση τὴν ἡμερομηνίαν τῶν
Ὀρθοδόξων. Παραθέτομεν τὸ συγκε-
κριμένον τμῆμα τῆς συνεντεύξεως:

«-Τὸ τελευταῖο διάστηµα γίνεται
µία συζήτηση γιὰ κοινὸ ἑορτασµὸ
τοῦ Πάσχα Ὀρθοδόξων & Ρωµαι-
οκαθολικῶν µετὰ τὴν σχετικὴ
πρόταση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.
Πῶς σχολιάζετε τὸ σχετικὸ ζήτη-
µα;

Τὸ θέµα τοῦ κοινοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ
Πάσχα δὲν εἶναι ζήτηµα τῶν τελευταί-
ων ἡµερῶν οὔτε φυσικὰ εἶναι ἕνα θέ-
µα ποὺ ἀπασχολεῖ µόνο τὸν Πάπα
καὶ τὴν Λατινικὴ Ἐκκλησία. Τὸ ζήτηµα
ἔχει συζητηθεῖ ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα

χριστιανικὰ χρόνια καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ἀπε-
φάνθη ἡ Α΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος.
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία δὲν µπορεῖ στὸ σύνολό της
νὰ λάβει κάποια θέση γιὰ τὸν κοινὸ
ἑορτασµὸ τοῦ Πάσχα ἀγνοώντας τὶς
ἀποφάσεις αὐτές, οἱ ὁποῖες ἔχουν τὸ
κῦρος τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἀπὸ τότε
καὶ ἑξῆς, ὁ κοινὸς ἑορτασµός, ἔχει
ἀπασχολήσει πολλάκις τὴν Ἐκκλησία
καὶ τὸ πλήρωµα τῶν πιστῶν, ἰδιαίτε-
ρα µετὰ τὴ µετανάστευση τῶν Ὀρθο-
δόξων στὴν Εὐρώπη, στὴν Ἀµερικὴ
καὶ στὴν Αὐστραλία τοὺς δύο τελευ-
ταίους αἰῶνες. Στὶς κοινωνίες αὐτὲς
τὸ πλήρωµα δὲν εἶναι ὁµοιογενές,
ἔχουν γίνει πολλοὶ µεικτοὶ γάµοι, οἱ
διακοπὲς τῶν σχολείων γιὰ τὸ Πάσχα
καὶ οἱ µέρες ἀργίας, καθορίζονται ἀπὸ
τὸ Πάσχα τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν.
Αὐτὴ ἡ πραγµατικότητα δηµιουργεῖ
πολλὰ πρακτικὰ προβλήµατα. Ἴσως
γι’ αὐτὸ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴ
Φινλανδία ἑορτάζει Πάσχα πάντα µὲ
τὸ Πάσχα τῶν Λατίνων. Ἐπειδὴ ἔχω
ζήσει στὸ ἐξωτερικὸ ἀναγνωρίζω τὴν
πρακτικὴ δυσκολία καὶ ἴσως συµ-
φωνῶ µὲ τὸν Προκαθήµενο τῆς Πα-
λαιᾶς Ρώµης ὅτι εἶναι σκάνδαλο ὁ
διαφορετικὸς ἑορτασµὸς τοῦ Πάσχα
στὴ Χριστιανοσύνη. Εἶναι δύσκολο,
ὅµως, ἡ θέση αὐτή, ἀπὸ πρόταση νὰ
γίνει πράξη, ἀφενὸς διότι θὰ ὑπάρ-
ξουν πολλὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καὶ ἀφετέρου διότι δὲν ξέρω ἂν ὁ Πά-
πας, ποὺ εἰσηγεῖται αὐτὴ τὴ θέση,
εἶναι διατεθειµένος νὰ ἀκολουθήσει
τὸν τρόπο ποὺ ὁρίζεται ὁ ἑορτασµὸς
τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτὸ
θὰ ἦταν τὸ ἰδανικότερο. Οὐσιαστικὰ ἡ
Καθολικὴ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ
ἀλλάξει τὸν τρόπο καθορισµοῦ τῆς
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Πρακτικὰ δὲν
ὑπάρχει ἄλλος τρόπος, γιὰ νὰ γίνει
κοινὸς ἑορτασµός».

Παναγιώτατε,
Ἕνας ἄσηµος καὶ ἀνάξιος ἐν

Χριστῷ ἀδελφός Σας τολµᾶ νὰ
ἀπευθύνεται πρὸς Ὑµᾶς µὲ ἀνοικτὲς
διαδικασίες! Ὄχι βέβαια, ἐπειδὴ ∆ΕΝ
Σᾶς σέβεται, ὅπως κάποιος ἐπιπό-
λαια θὰ ἠδύνατο νὰ σκεφθῆ! Παίρνει
τὸ θάρρος γιὰ νὰ Σᾶς µεταφέρη τὸν
σκανδαλισµὸ τοῦ χριστεπωνύµου
Πληρώµατος ἀπὸ µία ἐνέργειά Σας,
ἡ ὁποία µᾶς ἐπίκρανε πάρα πολὺ
βαθειά τούς ἐν ἐπιγνώσει θρησκευο-
µένους...

Χωρὶς περιστροφὲς λόγων ἡ πα-
ρακάτω δηµοσιευοµένη φωτογρα-
φία ὁµιλεῖ εὐγλώττως! Τελοῦντες τὴν
ἀναίµακτον Μυσταγωγίαν φέρεσθε
νὰ µεταδίδετε τὸ Σῶµα καὶ τὸ Αἷµα
τοῦ Κυρίου µας σὲ ἕνα  ∆ηµόσιο
Πρόσωπο, τὸ ὁποῖον µὲ τὴν ἐν γένει
συµπεριφορὰ του χλευάζει τὴν
Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, καταπατεῖ
τὸν ἠθικὸν Νόµον τοῦ Εὐαγγελίου
καὶ σκανδαλίζει τὸ πανελλήνιον µὲ
τὴν ἄκοµψον συµπεριφορά του,
ἐπαίρεται ὅτι εἶναι θαυµαστὴς τῶν
ἀνθρώπων τῆς Κοινωνίας τῶν Σο-
δόµων καὶ Γοµόρρων καὶ µιµητὴς
των! 

∆ὲν ἔχετε παρατηρήσει ὅτι στὸ
αὐτὶ του φοράει ἕνα σκουλαρίκι,
δεῖγµα τῶν ἠθικὰ ἀνωµάλων τύπων;
∆ὲν ἔχετε πληροφορηθῆ ὅτι προ-
ΐσταται τοῦ κύκλου τῶν ὁµοφυλοφί-
λων; ∆ὲν ἔχετε ἀκούσει ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος αὐτὸς κάθε χρόνο στὸ χῶρο τῆς
δηµαρχιακῆς του εὐθύνης  διοργα-
νώνει παρέλαση τῶν ὁµοφυλοφί-
λων; ∆ὲν ἔχετε σκεφθῆ ὅτι ὁ ταλαί-
πωρος αὐτὸς ἄνθρωπος –ἐν τῷ
µέτρῳ τῶν δυνάµεών του- προάγει
τὴν ἀνηθικότητα;

Πῶς, λοιπόν, ἐτολµήσατε νὰ τοῦ
µεταδώσετε τὰ Ἄχραντα Μυστήρια;
Πῶς καὶ διατὶ διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ
συνετελέσατε εἰς τὴν χλεύην τοῦ
ὑπερτάτου τῶν  Μυστηρίων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Ὑµεῖς οὐδέ-
ποτε ἀνέγνωτε τὸν λόγον τοῦ Ἀπ.
Παύλου: «∆οκιµαζέτω δὲ ἄνθρωπος
ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ Ἄρτου
ἐσθιέτω καὶ τοῦ Ποτηρίου πινέτω»;
(Α΄ Κορ. 11,28). Οὐδέποτε διελογί-
σθητε τὴν περίπτωσιν τοῦ Προδότου
Μαθητοῦ Ἰούδα, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐκοι-
νώνησεν ἀναξίως, παρέδωσε τὴν
καρδίαν του εἰς τὸν ∆ιάβολον;  «Καὶ
µετὰ τὸ ψωµίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς
ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς» (Ἰωάν, 13,27).

Παναγιώτατε, Πολὺ θὰ ἠθέλαµε

νὰ σιωπήσουµε!  Πολὺ θὰ ἐπιθυµού-
σαµε νὰ βγάλουµε τὸ ράσο µας καὶ
νὰ καλύψουµε τὴν ἀσχήµια αὐτή!
Ἀλλὰ δὲν µποροῦµε νὰ τὸ πράξου-
µε, µόνο καὶ µόνο ἐπειδὴ τὰ τελευ-
ταῖα ἐτοῦτα χρόνια προβαίνετε συ-
νεχῶς σὲ ἐκπτώσεις στὰ θέµατα τῆς
πίστεως!  Νὰ Σᾶς θυµίσουµε µερικά:
1) Ἐχαρακτηρίσατε τὸ Κοράνιον ὡς
"ἅγιον" βιβλίο! «Σοῦ παραδίδω τὸ
ἅγιον Κοράνιο» εἴπατε στὸν ∆ιευ-
θυντὴ τοῦ ἐργοστασίου τῆς Coca
Cola κάπου ἐκεῖ κάτω εἰς τὴν Ἀτλάν-
ταν τῶν Η.Π.Α! 2) Ἐπισκεφθήκατε
ἐπισήµως τὴν Συναγωγὴν τῶν
Ἑβραίων κάπου ἐκεῖ εἰς τὴν Νέαν
Ὑόρκην! 3) Παρευρέθητε εἰς τὰ
Ἐγκαίνια Ἑβραϊκῆς Συναγωγῆς εἰς
τὴν Ἀνδριανούπολιν!(26.03.2015) 4)
Εἰς τὰς σχέσεις Σας µὲ τὸν Πάπα τῆς
Ρώµης πραγµατοποιεῖτε ἀπαράδε-
κτα ἀνοίγµατα. 5) Ἡ Οἰκουµενικὴ Κί-
νησις, ὅπως τελικὰ διαµορφώνεται,
ὑπὸ πολλῶν ἀποκαλεῖται παναίρε-
σις.  «Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ», λέγουν!

Κατὰ τὴν ταπεινήν µας ἄποψιν ἐξ
ὅλων τῶν ἀνωτέρω ὑπερβάσεων,
παραβιάσεων, ἀνοµηµάτων κλπ.
Ὑµῶν, τὸ σοβαρώτερον εἶναι ἡ µετά-
δοσις τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων εἰς
ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος "γυµνῇ τῇ κε-
φαλῇ"  ἐµπαίζει τὴν χριστιανικὴν Ἠθι-
κήν!... 

Ἐπιστεγάζοντες τὸ παρὸν σηµεί-
ωµά µας µὲ ὅλον τὸν ὀφειλόµενον
σεβασµὸν πρὸς τὸ σεπτὸν Πρόσω-
πόν Σας, χρεωστικῶς Σᾶς πληρο-
φοροῦµεν ὅτι ὅσον τουλάχιστον
ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἡµᾶς τοὺς εὐτελεῖς καὶ
ἀχρείους δούλους τοῦ Σωτῆρος
ἡµῶν Χριστοῦ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ ἡ
ἀρχή, τὴν ὁποίαν Ὑµεῖς ἐφαρµόζετε:
δηλ. "ἐµπᾶτε σκύλοι ἀλέστε καὶ ἀλε-
στικὰ µὴ δῶστε"!...
† Ὁ Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας

Ἀµβρόσιος
Αἴγιον, 27 Ἰουλίου 2015

Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων: «Λάθος,
Παναγιώτατε Πατριάρχα»

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
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Κατ  ̓αὐτάς ἑορτάσθη διὰ πρώτην
φορὰν ἀνὰ τὸ πανελλήνιον ἡ µνήµη
τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
(1924-1994), τὸν ὁποῖον ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος τοῦ σεπτοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου κατέταξε εἰς τὸ Ἁγιολόγιον
τῆς Ἐκκλησίας µας τὸν παρελθόντα
Ἰανουάριο καὶ ὥρισε ἡ µνήµη του νὰ
τιµᾶται εἰς τὰς 12 Ἰουλίου ἑκάστου
ἔτους.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἔχουν λεχθεῖ καὶ
γραφεῖ πολλὰ διὰ τὴν µεγάλη αὐτή
ἀσκητικὴ φυσιογνωµία καὶ ὅταν ἦταν
ἐν ζωῇ καὶ µετὰ τὴν κοίµησίν του.
Προσέτι εἶναι θαυµαστὸ ὅτι ὁ ἅγιος
τῶν καιρῶν µας ἐξακολουθεῖ νὰ
ἑλκύει χιλιάδες λαοῦ πρὸς τιµήν, σε-
βασµόν, προσκύνησιν καὶ προσ -
ευχὴν εἰς τὸν τάφον του, ὁ ὁποῖος
εὑρίσκεται εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστή-
ριον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου εἰς Σουρωτὴν Θεσσαλονίκης. Καὶ
ἀκόµη ἀρκετοὶ ἤδη ναοὶ ἔχουν ἀνε-
γερθεῖ πρὸς τιµὴν του ἀλλά καὶ τὸ
ὄνοµά του ἔχει δοθεῖ εἰς πολλὰ νήπια. 

Ἡ µαρτυρία ὡστόσο τοῦ ὁσίου
Παϊσίου σηµατοδοτεῖ τέσσερα παρα-
κάτω ἀξιοπρόσεκτα σηµεῖα: Πρῶτον,
ἡ παρουσία τοῦ ὁσίου δείχνει τὸ βού-
ληµα τῶν ἀνθρώπων διὰ ἕνα πνευ-
µατικὸ ἔρεισµα. Μέσα εἰς τὴν πνευ-
µατικὴν παρακµήν, τὴν ὁποία ζοῦµε
καὶ διερχόµεθα,  ἀναζητεῖται ἕνα στέ-
ρεον πνευµατικὸν καταφύγιον ἐλπί-
δος καὶ ἐνισχύσεως. ∆εύτερον, ἡ
ὕπαρξη τοῦ ἁγίου φανερώνει ὅτι ὁ
Θεὸς παρὰ τὴν ἀποϊεροποίησιν καὶ
παραγκώνισιν τοῦ θείου παράγοντος
«οὐκ ἀµάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν»
(Πράξ. 14, 17). Ὁ Θεὸς ἀνέδειξε καὶ
ἔδωκε εἰς τὴν κοινωνίαν ἕνα ἅγιον ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε ταπεινός, ἄσηµος,
πτωχός, ἁπλοῦς, ἄδολος τῇ καρδίᾳ,
πονεµένος, ἄνευ ἴχνους ἀλαζονείας
καὶ ὁ ὁποῖος οὐδόλως ἐπεδίωξε δόξα
ἤ τιµὴ ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἤ ἄλλον
τινὰ κοσµικὸν θόρυβον. 

Τρίτον, ἡ παρουσία τοῦ ὁσίου δη-
λοῖ διὰ µίαν εἰσέτι φοράν ὅτι πάντοτε

θὰ ἐµφανίζεται εἰς τὸ προσκήνιον ἡ
ἀσέβεια, ἡ λοιδορία, ἡ περιφρόνησις,
ὁ χλευασµός, ἡ ἄγνοια περὶ τὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ καὶ θεολογικὰ θέµατα, ἡ
ἄρνησις καὶ ὁ ἀγνωστικισµός. Καὶ βε-
βαίως ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ θὰ
ὑπάρχει ἡ δυνατὴ πίστις, ἡ εὐλάβεια,
τὸ τάµα καὶ τὸ θαῦµα. Πρόκειται γιὰ
τὴν ἀντινοµία τῶν ἀνθρώπων. Ἰσχύει
ἐν προκειµένῳ τὸ τῆς Ἁγίας Γραφῆς:
«οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁµαρτία, ὑπε-
ρεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωµ. 4, 20)
καὶ ὁ ἅγιος τῷ ὄντι διεπέρασε : εἰς τὴν
ἀθανασίαν καὶ «µένει εἰς τὸν αἰῶνα».

Καὶ τέταρτον, ὁ ὅσιος ἀνεδείχθη
ἀξιοµίµητος συνεχιστὴς τῆς ἑλλη-
νικῆς χριστιανικῆς παραδόσεως τῶν
ἁγίων τῆς Καππαδοκίας, ὅπου ἐγεν-
νήθη, τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, ὅπου
ἤσκητευσε καὶ τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου
γενικότερα. Ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ πα-
τρίδα µας εἶναι εὐλογηµένη µὲ
τοιαῦτα πνευµατικά ἀναστήµατα.

Γονυκλινὴς νοερῶς πρὸ τῆς ἁγίας
µορφῆς του, νῦν ὡς εἰκών, εὐτυχὴς
διότι ἐγνώρισα αὐτὸν προσωπικῶς
καὶ ηὐλογήθην ὑπ  ̓αὐτοῦ ἐν ἔτει 1968
ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, δέοµαι τοῦ Κυρίου,
ὅπως ἡ θεία Χάρις, διὰ πρεσβειῶν
τοῦ ὁσίου γέροντος Παϊσίου, ἐκχέηται
δαψιλῶς ἀπ  ̓οὐρανοῦ πρὸς ἅπαντα
τὸν ἑλληνισµόν.


