
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-
ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ-
ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

Ι∆ΡΥΤΗΣ † Ἀρχιµ. Χαράλαµπος ∆. Βασιλόπουλος 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἀστερίου ὁσιοµάρτυρος, Νικάνορος ὁσίου τοῦ θαυµατουργοῦ, Ναρκίσσου Ἱεροσολύµων, Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ νέου ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2081

Αἱ δηλώσεις τοῦ Παν. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου ἀποκαλύπτουν:

ΤO ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ∆ΙΑ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚHΝ ΠΡOΦΑΣΙΝ

Μετὰ τὴν πρόκλησιν δι’ ἐξεύρε-
σιν κοινῆς ἡμερομηνίας διὰ τὸν
ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα ἀποκαλύ-
πτεται ὅτι τελικῶς ὁ νέος Πάπας
ἔχει θέσει ὡς κύριον σκοπόν του
τὴν δραστικὴν προώθησιν τῶν
οἰκουμενιστικῶν σχεδίων. Προσφά-
τως ἐξέδωσε ἐγκύκλιον διὰ τὸ περι-
βάλλον, διὰ τὸ ὁποῖον ὁ Οἰκ. Πα-
τριάρχης ἔχει καθιερώσει ὡς ἐπίση-
μον ἡμέρα προσευχῆς τὴν 1ην Σε-
πτεμβρίου, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ αἱρε-
σιάρχης ἐγκωμιάζει τὸν Παν. Οἰκ.
Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον! Πα-
ρουσιάζεται ὁ Πατριάρχης ὡς διδά-
σκαλος διὰ τοὺς Παπικοὺς εἰς θέ-
ματα τῆς οἰκολογίας! Ἐφ’ ὅσον, ἀπο-
δέχονται ἀσμένως τὴν διδασκαλίαν
τοῦ Πατριάρχου, δύο ἐνδεχόμενα
ὑπάρχουν: Εἴτε αὐτὴ ἡ διδασκαλία
εἶναι αἱρετική, ὁπότε ταιριάζει τέ-
λεια εἰς τὰ ὅσα πιστεύουν οἱ ἴδιοι,
εἴτε ἡ διδασκαλία εἶναι Ὀρθόδο-
ξος. Ἂν συμβαίνη τὸ δεύτερον, τό-
τε πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδέχων-
ται Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν χωρὶς
νὰ ἀποκηρύσσουν τὰς πλάνας των;

Διαλέγουν μόνον ὅ,τι ἐκεῖνοι ἐπιλε-
κτικῶς ἀποφασίζουν; Ἡ ἐπιλεκτικὴ
ἀποδοχὴ μέρους τῆς ἀληθείας
εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς αἱρέσεως καὶ

μάλιστα εἰς τὴν χειροτέραν μορφὴν
της, διότι εἶναι συγκεκαλυμμένη,
ἐφόσον ἀναμειγνύουν ὀρθὰ καὶ
πλανεμένα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ

εἶναι εὔκολος ἡ ἀναγνώρισις τῆς
πλάνης, ὅπως καὶ εἰς τὴν Οὐνίαν!

Ὀρθόδοξον ∆όγµα
καὶ ἠθική τοῦ περιβάλλοντος

Ἡ διδασκαλία ἀναφέρεται εἰς
γενικάς ἀρχάς, αἱ ὁποῖαι τυγχά-
νουν σήμερον πλείστης ἀποδοχῆς.
Ἂν σήμερον ὁμιλοῦμε π.χ. διὰ τὸ
«κάλλος», ποῖος θὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι

Ἑξάµηνον µνηµόσυνον
Γεωργίου Ζερβοῦ

Τὴν Κυριακὴν 16ην Αὐγού-
στου ἐ.ἔ. εἰς τὸ Ἱερὸν Μετόχιον
«Ἄξιόν Ἐστιν» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεγίστης Λαύρας, εἰς Βαρυµ-
πόµπην, µετὰ τὴν θείαν Λειτουρ-
γίαν θὰ τελεσθῆ τὸ ἑξάµηνον
µνηµόσυνον ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ µακαριστοῦ ἀδελ-
φοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ συνεργάτου
µας Γεωργίου Ζερβοῦ.

Παρακαλοῦµε τὰ µέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ ὅλους τούς ἀγαπητοὺς
ἀδελφοὺς καὶ φίλους τοῦ Γεωργί-
ου Ζερβοῦ νὰ συµµετάσχουν εἰς
αὐτὴν τὴν ἐπιµνηµόσυνον ὑπὲρ
τῆς ψυχῆς του δέησιν.

Μηνιαία διακοπὴ
τοῦ «᾿Ορθ.

Τύπου»
ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

● Λόγῳ τῶν θερινῶν δια-
κοπῶν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ
«᾿Ορθοδόξου Τύπου», ἡ ἔκδο-
σις τῆς ἐφηµερίδος διακόπτεται
τήν 7ην Αὐγούστου 2015. Τὸ
ἑπόµενον φύλλον θὰ ἐκδοθῆ,
σὺν Θεῷ, τὴν 4ην Σεπτεµβρίου.

● Τὰ γραφεῖα τοῦ «Ο.Τ.» καὶ
τὸ βιβλιοπωλεῖον (Κάνιγγος 10)
παραµένουν ἀνοικτὰ καθηµε-
ρινῶς πλὴν Σαββάτου µόνον
τὰς πρωϊνὰς ὥρας, ἤτοι ἀπὸ
9:00 π.µ. ἕως 1:00 µ.µ. (τηλ. 210.
3816206).

H KOIMHSIS THS ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὴν 15ην Αὐγούστου ἡ μεγάλη Θεομητορικὴ
ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου·
δεσπόζει ὅλου τοῦ μηνὸς Αὐγούστου καὶ θεωρεῖται
ὡς τὸ Πάσχα τοῦ θέρους.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου Πάτμου.

Ἡ πιὸ ὑπέροχος ὀμορφιά
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Οἱ ἐκτός Ἐκκλησίας ἄνθρωποι
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ στήν ἐποχή µας προσέχουν πρωτίστως τούς πο-
λιτικούς, τούς οἰκονοµολόγους, τούς ἐπιστήµονες, τούς καλλι-
τέχνες καί τούς ποδοσφαιριστές, ἐνῶ ἀποστρέφουν τό πρό-

σωπό τους ἀπό τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί κλείνουν τά αὐτιά τους στό
λόγο της. ∆έν φτάνουν βέβαια στό σηµεῖο νά τήν ἀπορρίψουν, γιατί
τῆς ἀναγνωρίζουν κάποιον κοινωφελῆ ρόλο, µιά καί διαθέτει ἀµύθητη
περιουσία, ὅπως ἐπιπόλαια ὑποστηρίζουν. Ἀρνοῦνται ὅµως πεισµα-
τικά τή διδασκαλία της, γιατί δέν θέλουν νά δεσµευτοῦν ἀπό τίς ἐντο-
λές της.

Ἀπό τή νοοτροπία αὐτή τοῦ κόσµου ἐπηρεάζονται δυστυχῶς καί
πολλοί κληρικοί. Εἶναι ὑλόφρονες καί κοσµικοί καί ἡ ζωή τους δέν δια-
φέρει σχεδόν σέ τίποτα ἀπό τή ζωή τῶν ἀποµακρυσµένων ἀπό τό
Θεό ἀνθρώπων, γι᾿ αὐτό καί «ἔχοµεν κάθε τόσον τήν ἐµφάνισιν νέων
ἰδεῶν, εἰσηγήσεις καινοτοµιῶν, τάσεις προσαρµογῆς, ἀντιπαραδο-
σιακάς πρωτοβουλίας καί ἀντορθοδόξους ἐνεργείας προερχοµένας
ἀπό ἐκείνους, πού ἐτάχθησαν νά εἶναι ποιµένες καί διδάσκαλοι τοῦ
λαοῦ καί φρουροί τῆς πίστεως», ὅπως ἔλεγε ὁ ἁγιορείτης µοναχός
Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης (Ὀρθόδοξα µελετήµατα, 1974, σελ. 50).

Ἡ ἀδιαφορία τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων ἀπέναντι στό λόγο τοῦ
Θεοῦ φαίνεται πολύ καθαρά στό θέµα τοῦ ἐκκλησιασµοῦ. ∆έν αἰσθά-
νονται τήν ἀνάγκη νά λατρέψουν τό Θεό καί νά συµµετάσχουν στή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Φθάσανε στό σηµεῖο νά θεωροῦν χρήσιµη τήν
Ἐκκλησία µόνο γιά ἐπιµνηµόσυνες δεήσεις! ∆υστυχῶς, ὑπάρχει ἡ τά-
ση νά ἀντικατασταθοῦν διάφορες θρησκευτικές τελετές µέ πολιτικές.
Πολιτικός γάµος, πολιτική κηδεία, ὀνοµατοδοσία τῶν παιδιῶν δίχως
βάπτιση, καύση νεκρῶν κ.λ.π. Μέχρι πρότινος ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων
εἶχε ἄµεση σχέση µέ τήν Ἐκκλησία. Τώρα ἐπιδιώκεται ἡ ἀποσύνδεση
ἀπό τήν Ἐκκλησία. Καί ὅλα αὐτά, γιατί δέν θέλουν οἱ ἄνθρωποι τήν
ἠθική διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Ζοῦν µέσα στήν ἁµαρτία καί ἀπο-
φεύγουν τίς ἐντολές, πού θά µποροῦσαν πραγµατικά νά τούς ἀπελευ-
θερώσουν. ∆έν παραδέχονται ὅτι ἡ ἁµαρτία σηµαίνει δυστυχία καί ἡ
ἐν Χριστῷ ζωή εὐτυχία καί ὅταν ἀκόµα ἀντιµετωπίζουµε δυσάρεστες
καταστάσεις.

Ἐπίσης, ἡ κρίση τοῦ γάµου, πού παρατηρεῖται στίς µέρες µας, δεί-
χνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχασαν καί τή στοιχειώδη ἠθική. Οἱ νέοι ζοῦν
ἐλεύθερα, συνάπτουν σχέσεις, πέφτουν στήν παγίδα τῶν σαρκικῶν
ἡδονῶν καί τό ἐνδιαφέρον τους γιά τό γάµο εἶναι µειωµένο ἕως ἀνύ-
παρκτο. «Ἀφοῦ ἔτσι εἴµαστε καλά, γιατί νά παντρευτοῦµε;», ἀπαντοῦν
στίς προτροπές τῶν συγγενῶν τους νά κάνουν τό θρησκευτικό τους
γάµο. Τώρα ἔχουν καί τά ὑποκατάστατα τοῦ γάµου. Ὑπάρχει τό σύµ-
φωνο συµβίωσης καί ὁ πολιτικός γάµος. Ὑπογράφουν στό δηµαρ-
χεῖο καί τελειώνει ἡ δουλειά. Προσπαθοῦν νά καθησυχάσουν τή συν-
είδησή τους -ὅταν φυσικά αὐτή τούς ἐλέγχει- καί νά ρίξουν στάχτη στά
µάτια τῶν οἰκείων τους. Γρήγορα ὅµως αὐτά ἀτονοῦν, οἱ σχέσεις δια-
ταράσσονται καί διαλύονται. Καί µετά ἀπό λίγο, πάλι νέες σχέσεις,
πάλι παράνοµες συµβιώσεις καί πρόχειροι πολιτικοί γάµοι. Καί τό
δράµα συνεχίζεται µέ µεγάλα θύµατα τά παιδιά τους, τά ὁποῖα προ-
φανῶς δέν φταῖνε σέ τίποτα. Συχνά ἀκοῦµε νά λένε διάφορα οἱ
πρώην σύζυγοι. Ὁ ἄντρας νά µιλάει γιά τή µητέρα τῶν παιδιῶν του
καί ἡ γυναίκα γιά τόν πατέρα τῶν παιδιῶν της. Καί οἱ δύο ὑποκρίνον-
ται ἀπέναντι στά παιδιά τους, ἀλλά καί τούς οἰκείους καί γνωστούς
τους πώς τάχα ἀγαποῦν τά παιδιά τους καί ἐδιαφέρονται γιά τήν πρό-
οδό τους, χωρίς νά ἀφοσιώνονται σ᾿ αὐτά, ἀφοῦ γρήγορα γνωρίζουν
νέους συντρόφους καί «φτιάχνουν» τή ζωή τους. Αὐτός εἶναι ὁ ἁµαρ-
τωλός κύκλος µέσα στόν ὁποῖο ζοῦν οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι.

Τά πράγµατα πιά µόνο µέ τή δυναµική παρέµβαση τοῦ Θεοῦ µπο-
ροῦν νά ἀλλάξουν. Ἄς εὐχηθοῦµε νά µή εἶναι καί ἐπώδυνη.

Μή ψάξετε καί µή δυσκολο-
προβληµατιστεῖτε. ∆έν εἶναι
σταυρόλεξο. Πρόκειται γιά τήν
ἀρετή τῆς ἁγνότητας, πού µέ τό-
ση σφοδρότητα βάλλεται καται-
γιστικά στίς µέρες µας. Εἶχε δί-
κιο πού κάποτε εἶπε κάποιος,
ὅτι "σέ λίγο θά ζητᾶµε ν' ἀνοί-
ξουµε τίς ἐγκυκλοπαίδειες, γιά
νά µάθουµε τί εἶναι αὐτή ἡ ἁγνό-
τητα"! Τί κατάντια! Τί ἠθικός
σκοταδισµός!Τί συνειδησιακή
πώρωση! Σάν τή χολέρα ξα-
πλώνεται ἡ διαστροφή καί ἡ
σαρκοµανία, "διά τό εἶναι
αὐτούς σάρκας". ∆ίχως Θεό,ὁ
ἄνθρωπος "ἤ κτηνώδης γίνεται
ἤ δαιµονιώδης" (ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαµᾶς).

Ἡ ἁγνότητα, ὡστόσο, ἦταν -
καί θά παραµένει στούς αἰῶνες -
ἡ πιό ὑπέροχη ὀµορφιά, τήν
ὁποία σέβονται κι αὐτοί ἀκόµα
οἱ ἐχθροί της. Εἶναι τ' ὡραιότερο
καί τ᾽ ὀµορφότερο λουλούδι,
πού ἔπλασε ὁ Θεός στόν κόσµο
µας. Ἡ ἁγνότητα εἶναι διαµάντι
ἀτίµητο. Εἶναι κάτοπτρο πού
ἀντανακλᾶ τόν οὐρανό. Εἶναι
χαριτωµένη, ἀνώτερη κι εὐγενέ-
στερη ζωή. Εἶναι µακάρια κατά-
σταση ἑνός ἅγιου ἀγώνα. Εἶναι
σύνοψη τῶν ἀρετῶν καί καρπός
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Εἶναι καρ-
πός εὐωδιαστός τοῦ παραδεί-
σου. Εἶναι πνοή καί "αὔρα λε-
πτή" τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Μπροστά στή δύναµη καί τήν
ὀµορφιά της, ὁ ὅσιος Ἐφραίµ θ'
ἀναφωνήσει: "Ὤ ἁγνεία, ἡ πάθη

µειοῦσα καί ἀπάθειαν ἀπεργα-
ζοµένη"!

Αὐτή τήν ἀρετή εἶχε ἡ ΠΑΝΑ-
ΓΝΗ Παρθένος τῆς Ναζαρέτ,
στόν ὕψιστο καί τέλειο βαθµό,
γιά νά γίνει Μητέρα τοῦ Θεαν-
θρώπου Ἰησοῦ. Μιµητές της
εἶναι καί ὅσοι - ἄντρες καί γυ-
ναῖκες, ἐλεύθεροι ἤ νυµφευµένοι
- ἀγαποῦν καί φυλάσσουν τήν
ἀρετή τῆς ἁγνότητας. Γιαυτό,
ὡραῖος καί τιµηµένος ὁ Γάµος,
ὅταν δέ µολύνεται µέ τίς ἔνοχες
προγαµιαῖες σχέσεις.

Ἡ ἁγία Σωσάννα τῆς Π. ∆ιαθή-
κης, γιά νά µή ἐνδώσει στίς ἀνή-
θικες προκλήσεις τῶν δύο δι-
καστῶν, µέ τήν προσευχή της
καί τήν ἀποκάλυψη τῶν προθέ-
σεων τῶν δικαστῶν ἀπό τόν
προφήτη ∆ανιήλ, πῆρε τέλος ἡ
ὑπόθεση, καί οἱ µέν δικαστές κα-
ταδικάστηκαν, ἡ δέ ἁγνή καί
ἡρωϊκή Σωσάννα ἀθωώθηκε.
Στό πρόσωπό της, θριάµβευσε
ἡ ἁγνότητα.

Οἱ ἔφηβοι θά πρέπει νά µά-
θουν τήν ἀλήθεια γιά τό sex,
ἀπό τούς γονεῖς, ἤ ἀνθρώπους
τοῦ Θεοῦ,γιά νά µή παρασυρ-
θοῦν ἀπό ὕποπτους φίλους ἤ κι-
τρινοφυλλάδες ἤ ὁποιαδήποτε
ΜΜΕ. Κι ἄν κάποιες πτώσεις
ἄνοιξαν πληγές ὀδυνηρές,ὑπάρ-
χει ἐλπίδα. Ἀλλά πάντοτε, ἡ
πρόληψη, εἶναι ἡ καλύτερη θε-
ραπεία. Τά ὑπόλοιπα τά ἀνα-
πληρώνει µέ τή δύναµη καί τή
Χάρι Του ὁ Θεός. Λοιπόν; "Σεαυ-
τόν ἁγνόν τήρει" (Α΄Τιµ.Ε΄ 21).

Ὁ «κύκλος» τοῦ Βατικανοῦ, ὁ «κύκλος» τῆς Στοᾶς τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς καὶ ὁ «Κύκλος τῆς Πά-
τμου» περικυκλώνουν τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, προωθοῦν τὰ σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ
τῆς Πανθρησκείας καὶ διαταράσσουν τὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Αἱ
περιβαλλοντικαὶ ἀνησυχίαι ἀλλοιώνουν τὴν ἀποστολὴν καὶ τὴν δυναμικὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ κα-
τευθύνουν αὐτὴν πρὸς τὸν χαρακτῆρα κοσμικῆς παγκοσμίου οἰκολογικῆς ὀργανώσεως. Τὸ κατα-
σκεύασμα μιᾶς «Οἰκουμενικῆς» Ἐκκλησίας ὑποκλίνεται εἰς τὰ συμφέροντα τῆς ροῆς τοῦ χρήματος.Ἔξοχον παράδειγμα ὄχι μόνον κατηχήσεως καὶ κηρύγματος ἀλλὰ καὶ

συναρμόσεως τῆς δογματικῆς διδασκαλίας μετὰ τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς
ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατος ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητρ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ.
Ὁ Σεβασμιώτατος λαμβάνων ἀφορμὴν ἀπὸ τὴν τελειότητα τῶν φύσεων
τοῦ Κυρίου, συνδέει αὐτὴν μὲ τὶς δυνατότητες τῆς τελειότητος τοῦ
ἀνθρωπίνου βίου, διὰ τὸν ὁποῖον ὑπάρχουν δύο μονοπάτια·τὸ τῆς παρθε-
νίας καὶ τὸ τῆς συζυγίας. Ἐπισημαίνει μὲ σύνεσιν ποιμαντικῆς ὅτι δυσ-
τυχῶς σήμερον κάποιοι ἄνθρωποι ἐπιλέγουν ἀντὶ αὐτῶν δύο ὀλεθρίους
ἀτραπούς· τὴν τοῦ πολιτικοῦ «γάμου» καὶ τὴν τοῦ «συμφώνου συμβιώ-
σεως». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφήνει τὶς ἐκτροπὲς εἰς τὸν Δικαιοκρίτην Κύ-
ριον, φρονεῖ ὅμως ὅτι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ ἔλθη μόνον διὰ τῆς «ἐπανό-
δου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος μας εἰς τὴν σωστὴν τροχιάν». Παρα-
θέτομεν ἀκολούθως ὁλόκληρον τὴν ἐγκύκλιον.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«Διά τοῦτο καί ὁ φιλάνθρωπος Θεός, κηδόμενος τῆς ἡμῶν σωτηρίας, εἰς

δύο διεῖλε (διέκρινε) βίους τήν τῶν ἀνθρώπων διαγωγήν, συζυγίαν λέγω

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ: Ο Ο.Τ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
∆ιὰ τῆς µυήσεως προσώπων µὲ ἰσχύν καὶ κῦρος

Η ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
-ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΜΑΣ;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Αἱ δύο θεόσδοτοι καὶ αἱ δύο
κακότροποι ὁδοὶ τοῦ βίου

Τοῦ Σεβ. Κυθήρων κ. Σεραφείµ

Μία ἀπό τίς αἱρέσεις, πού ἔθεσαν καί θέτουν ἀκόµη καί σήµερα τήν
Ὀρθόδοξη πίστη καί τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου σέ κίνδυνο, εἶναι ἡ αἵρε-
ση τοῦ Μονοφυσιτισµοῦ. Οἱ αἱρετικοί Μονοφυσίτες πρεσβεύουν ὅτι ὁ
Χριστός, µετά τήν ἐνανθρώπησή Του, δηλ. µετά τήν ἕνωση τῶν δύο τε-
λείων φύσεών Του (θείας καί ἀνθρωπίνης) στό ἕνα πρόσωπό Του, εἶχε
µόνο µία φύση, τήν θεία, ἡ ὁποία ἀπορρόφησε τήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ
Χριστοῦ καί κυριάρχησε ἐπ’αὐτῆς.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅµως, τῆς Ἁγίας καί Οἰκουµενικῆς ∆΄ Συνόδου,
(ὅπως οἱ ἅγιοι Φλαβιανός Κων/λεως, Προτέριος Ἀλεξανδρείας, Ἀνατόλιος
κ.ἄ.), ἡ ὁποία συνεκλήθη στή Χαλκηδόνα τῆς Βιθυνίας τό 451 µ.Χ. κα-
τεδίκασαν τήν µεγάλη αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισµοῦ καί τούς µονοφυσίτες
αἱρεσιάρχες Εὐτυχῆ,∆ιόσκορο καί Σεβῆρο, καί δογµάτισαν ὅτι οἱ δύο τέλει-
ες φύσεις τοῦ Χριστοῦ (θεία καί ἀνθρώπινη), µετά τήν ἕνωσή τους στό ἕνα
πρόσωπο τοῦ ΘεοῦΛόγου, παρέµειναν µεταξύ τους ἑνωµένες ἀσυγχύτως,
ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως καί ἀχωρίστως. ∆έν ὑπῆρξε καµµία ἀπορρόφηση ἤ
προσχώρηση ἤ σύγχυση ἤ διαίρεση ἤ τροπή τῶν δύο φύσεων, ἀλλά
παρέµειναν καί οἱ δύο ἀκέραιες, διατηρώντας ἡ κάθε µία τά ἰδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της γνωρίσµατα καί παραµένοντας στά ὅριά της. ∆ηλ. οἱ δύο
τέλειες φύσεις ἑνώθηκαν στήν µία ὑπόσταση τοῦ ΘεοῦΛόγου. Ἑποµένως,
τό ὀρθόδοξο εἶναι νά κάνουµε λόγο γιά δυοφυσιτισµό, δηλ. γιά δύο τέλειες
φύσεις µετά τήν ἕνωση, καί ὄχι γιά µονοφυσιτισµό, δηλ. γιά µία φύση, καί
συγκεκριµένα τήν θεία, µετά τήν ἕνωση1.

Σύµφωνα µέ τόν µακαριστό παν. ἀρχιµ. π. Γεώργιο Καψάνη, «Ἀντι-
χαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες ὀνοµάζονται οἱ Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἐδέχθη-
σαν τήν ∆΄ καί τίς ἑπόµενες Οἰκουµενικές Συνόδους, ἀπεκόπησαν ἀπό τήν
Ἐκκλησία καί ἐσχηµάτισαν τίς µονοφυσιτικές «ἐκκλησίες» τῆς Ἀνατολῆς,
δηλ. τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν Αἰθιόπων, τῶν Ἀρµενίων, τῶν Συροϊ-
ακωβιτῶν καί τῶν Ἰνδῶν τοῦ Μαλαµπάρ»2.

Ὁ Μονοφυσιτισµός δηµιουργήθηκε ἀπό τήν λανθασµένη ἑρµηνεία τῆς
Χριστολογίας τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας. Ἡ καθ᾽ ὑπόστασιν
ἕνωση τῶν δύο φύσεων στό πρόσωπο τοῦΛόγου δηλώνεται, κατά τόν ἅγιο

Ἡ αἵρεσις τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ χθὲς καὶ σήμερα
Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου,
ἐφηµ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

• «Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν,
µήτηρ ὑπάρχουσα τῆς
ζωῆς...». Τοῦ Μητροπολί-
του ∆ρυϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανῆς καὶ Κονίτσης
Ἀνδρέου. Σελ. 4

• Οἰκ. Πατριάρχης: «Ἐάν ἔχω-
µεν τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί
τήν ἐλπίδα µας εἰς Ἐκεῖνον,
τότε ἔχοµεν τά πάντα». Σελ. 4

• Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε.
Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρ-
κου Κ. Μανώλη (†). Σελ. 5

• Ἡ µάνα: ἐλπίδα καὶ θεµέλιο
τοῦ Γένους! Γράφει ὁ κ. ∆ηµ.
Νατσιός, δάσκαλος. Σελ. 5

• Πληθαίνουν τὰ προβλήµατα
καὶ ἀνεβαίνουν οἱ τόνοι
σχετικῶς µὲ τὴν Μεγάλην
Σύνοδον τοῦ 2016. Σελ. 8

• Σεβ. Κονίτσης: «Μή βάλετε
ταφόπλακα στὴν ἱερὴ γῆ
τῆς Β. Ἠπείρου». Σελ. 8

• Περί τῆς µνηµονεύσεως τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου.
Γράφει ὁ Πρεσβύτερος
Εὐστάθιος Κολλᾶς. Σελ. 8

• Ὁ Σεβ. Μητρ. Bosra κ. Saba
Esber ἀπαντᾶ εἰς τὴν ἀνα-
κοίνωσιν τοῦ Πατριαρχείου
Ἱεροσολύµων. Σελ. 8

• Ὁ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων
ἀπορῶν περὶ τῶν Πα-
πικῶν. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ (Ε´ µέρος–Τελευταῖον)
Ἡ προσπάθεια τοῦ ἀδιαφανοῦς παρασκηνίου γιὰ τὴν παγκοσµιοποίηση

πάντων, καθὼς καὶ τοῦ ὅλου ἔργου τῆς Μασονίας, µὲ τὴν προβολὴ συ-
χνάκις διαφόρων δικαιολογιῶν καὶ προσχηµάτων, περιλαµβάνει ΚΑΙ τὶς
κατὰ καιροὺς προσελκύσεις -Παγιδεύσεις Κληρικῶν, πρὸς τοὺς ἴδιους σκο-
πούς; Ναί. Ναί, χωρὶς -ὅπως πιστεύουµε- οἱ περισσότεροι ἐκεῖνοι κληρικοί
µας καθὼς καὶ ἄλλοι καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι νὰ γνωρίζουν κατὰ βάθος
περὶ τίνος πρόκειται, ἔστω καὶ ἐὰν ἔχουν γίνει ΚΑΙ οἱ ἴδιοι µασόνοι καὶ φοι-
τοῦν στὶς Στοές, «καλοπροαίρετα» ἐπαναλαµβάνουµε.

∆ιότι πιθανὸν νὰ ἀγνοοῦν οἱ ὀλίγοι -ἔτσι κι᾽ ἀλλιῶς!- αὐτοὶ ὑψηλόβαθµοι
(συνήθως) κληρικοί µας τὰ βαθύτερα µυστικὰ τοῦ ἀδιαφανοῦς παρασκη-
νίου, στοῦ ὁποίου τὸν «µύλο» ρίχνουν βεβαίως «νερό», µὲ τὴν ἔτσι κι
ἀλλιῶς ἀπαράδεκτη συµµετοχή τους σὲ Ὀργανώσεις, τὶς ὁποῖες∆ΕΝ ἀπο-
δέχεται καὶ καταδικάζει πνευµατικῶς ἡ ὅλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας.

Ἔτσι φρονοῦµε, λοιπόν, ὅτι πιθανὸν νὰ συµβαίνει µὲ τοὺς κατὰ καιροὺς
µασόνους κληρικούς µας, νὰ ἔχουν ἄγνοια, χωρὶς ὡστόσο αὐτὸ νὰ δικαιο-
λογεῖ τὴν παρουσία τους σὲ Τεκτονικές ἤ ἄλλες Στοές.

Ἄς δοῦµε τί, ἀποκαλυπτικό, γράφουν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐπισηµότατα οἱ ἴδιοι οἱ
Τέκτονες:

«Οἱ κυανοὶ βαθµοί (οἱ τρεῖς πρῶτοι «χαµηλοί» βαθµοὶ τῆς Μασονίας)
εἶναι µόνον ἡ ἐξωτερικὴ αὐλὴ ἤ τὰ προπύλαια τοῦ ναοῦ. Ἕνα µέρος
τῶν συµβόλων ἐκτίθεται ἐκεῖ εἰς τοὺς µυουµένους, οἵτινες εἶναι ἐπί-
τηδες ἠπατηµένοι (!) ὑπὸ ψευδοῦς ἑρµηνείας. ∆ὲν εἶναι ὁ σκοπὸς νὰ
ἐννοήση ταῦτα ἐκεῖνος, ἀλλὰ σκοπὸς εἶναι νὰ τὸν καταστήσωσι
τοιοῦτον, ὥστε νὰ φαντάζηται ὅτι τὰ καταλαµβάνει. Ἡ ἀληθὴς ἐξήγη-
σις (τῶν µασονικῶν ἀλληγοριῶν καὶ συµβόλων) κρατεῖται διὰ τοὺς δα-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(2ον)
Κλήµης Ἀλεξανδρείας

Ὁ Κλήµης Ἀλεξανδρείας**, ὁ
πρῶτος θεολόγος τῆς ἀλεξανδρινῆς
ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, προσ-
φεύγει συχνὰ στὴ φιλοσοφία, µὲ τὴν
ὁποία προσδίδει στὴ θεολογική του
µαρτυρία βαρύτητα. Θεωρεῖ τὴν
Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὑπόβαθρον τῆς
κατὰ Χριστὸν φιλοσοφίας. Πιστεύει ὅτι
ἡ φιλοσοφία ἀποτελοῦσε γιὰ τοὺς
Ἕλληνες ἕνα εἶδος διαθήκης, µία θε-

όθεν δωρηθεῖσα γεωργία, στὴν ὁποία
βέβαια εἶναι γνωστό, ὅτι ὄχι σπάνια
ἐπεσπάρησαν ζιζάνια. Παρόλα αὐτά,
µεταξὺ χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ
φιλοσοφίας, ὑπάρχει σχέση ἀνδρὸς
πρὸς νήπιο. Νήπιοι οὖν καὶ οἱ φιλό-
σοφοι, ἐὰν µὴ ὑπὸ Χριστοῦ
ἀνδρωθῶσιν. Ἡ χριστιανικὴ πίστη
εἶναι ἡ κατὰ Θεὸν φιλοσοφία, ποὺ χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ πληρότητα, ἐνῷ ἡ
φιλοσοφία τῶν Ἑλλήνων περιέχει ὄχι
τὴν ὁλοκληρία ἀλλὰ στοιχεῖα καὶ
σπέρµατα τῆς ἀλήθειας. Ἡ θέση αὐτὴ

τοῦ Κλήµη ἔναντι τῆς ἀρχαιοελλη-
νικῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ περαιτέρω
ἀνάπτυξη τῆς σχετικῆς προσέγγισης
τοῦ Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου.

Ἡ φιλοσοφία δὲν κατανοεῖται ἀπὸ
τὸν Κλήµη ὡς ὑποκατάστατο τῆς χρι-
στιανικῆς διδασκαλίας, ἀλλὰ ὡς προ-
παρασκευὴ καὶ προπαιδεία, ἡ ὁποία
κατὰ θεία οἰκονοµία δόθηκε στοὺς
ἀνθρώπους καὶ ἡ ὁποία ἀνάλογα µὲ
τὴ χρήση της ὠφελεῖ ἢ βλάπτει. Καί-
ριο σηµεῖο τῆς ἀντίληψης τοῦ Ἀλε-
ξανδρινοῦ θεολόγου εἶναι, ὅτι ἡ φιλο-
σοφία δόθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό,
ἀνάλογα δὲ µὲ τὶς προϋποθέσεις τοῦ
κάθε ἀνθρώπου λειτουργεῖ θετικὰ ἢ
ἀρνητικά. Ἡ φιλοσοφία µοιάζει µὲ τὴ
βροχή, ἡ ὁποία ἀνάλογα µὲ τὸ ἔδα-
φος στὸ ὁποῖο πέφτει δίνει βλάστηση
ἢ ὄχι. Στὸ ἔργο του ‘Στρωµατεῖς’ ἀνα-
φέρει: «καταφαίνεται τοίνυν προπαι-
δεία, ἡ Ἑλληνικὴ σὺν καὶ αὐτὴ φιλο-
σοφία θεόθεν ἥκειν εἰς ἀνθρώπους
οὐ κατὰ προηγούµενον, ἀλλ’ ὅν τρό-
πον οἱ ὑετοὶ καταρρήγνυνται εἰς τὴν
γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ εἰς τὴν κοπρίαν

καὶ ἐπὶ τὰ δώµατα. Βλαστάνει δ’ὁµοί-
ως καὶ πόα καὶ πυρός, φύεται δὲ καὶ
ἐπὶ τῶν µνηµάτων συκῆ καὶ εἴ τι τῶν
ἀναιδεστέρων δένδρων, καὶ τὰ φυό-
µενα ἐν τύπῳ προκύπτει τῶν
ἀληθῶν, ὅτι τῆς αὐτῆς τοῦ ὑετοῦ ἀπέ-
λαυσε δυνάµεως, ἀλλ’οὐ τὴν αὐτὴν
ἔσχηκε χάριν τοῖς ἐν τῷ πίονι φυεῖσιν
ἤτοι ξηρανθέντα ἢ ἀποτιλθέντα».

Ὁ Κλήµης εἶναι αὐστηρὸς σὲ
ὅσους ἀπορρίπτουν τὴ φιλοσοφία
συλλήβδην, θεωρώντας την, ἐκ προ-
οιµίου καὶ ἐκ τῆς φύσεώς της, κάτι κα-
κό. Πιστεύει ὅτι ἡ φιλοσοφία µπορεῖ
νὰ ἀξιοποιηθεῖ καὶ νὰ κατανοηθεῖ ὡς
εὐαγγελικὴ προπαρασκευή, µπορεῖ
ὅµως καὶ σὲ περιπτώσεις κατάχρη-
σης νὰ γίνει ἀνυπέρβλητο ἐµπόδιο
γιὰ τὴν πρόσληψη καὶ τὴν κατανόηση
τοῦ χριστιανικοῦ µηνύµατος.

Ὁ Ἀλεξανδρινὸς θεολόγος συµπε-
ραίνει ὅτι οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι
ἔφθασαν στὸ σηµεῖο νὰ διατυπώ-
σουν ὁρισµένες θεολογικὲς ἀλήθειες,
γιατί στηρίχθηκαν στὴ φυσικὴν ἔννοι-
αν καὶ στὸν κοινὸν νοῦν.Αὐτὴ ἡ ἔµφυ-

τη ἱκανότητα ἐντάσσεται στὴν περί-
πτωση τῆς θείας οἰκονοµίας, ἀφοῦ ὁ
ἴδιος ὁ Θεὸς ἔχει δώσει τὸν ἔµφυτο
νόµο καὶ τὴ φυσικὴ ἱκανότητα, ὥστε ὁ
ἄνθρωπος νὰ στρέφεται σ’αὐτόν.∆ὲν
ὑπάρχει τυχαῖο γεγονός, γιατί ἀκόµη
καὶ ἂν κάποιος τὸ χαρακτηρίσει ὡς
τυχαῖο γεγονός, θὰ πρέπει νὰ γνωρί-
ζει ὅτι καὶ αὐτὴ ἀκόµη ἡ τύχη δὲν εἶναι
ἀπρονόητη. «Ἐὰν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες
εἶπαν κάτι ποὺ ἀνῆκε στὴν ἀληθινὴ
φιλοσοφία, αὐτὸ ἔγινε ἐπειδὴ ἦταν
ἔργο καὶ ἐκδήλωση τῆς θείας οἰκονο-
µίας. Γιατί τυχαῖα δὲν ἔγινε ἀλλὰ µὲ τὴ
θεία πρόνοια. Εἴτε λοιπὸν κατὰ τύχη,
γιατί καὶ ἡ τύχη δὲν εἶναι ἄσχετη µὲ τὴ
θεία πρόνοια, εἴτε πάλι γιατί οἱ Ἕλλη-
νες χρησιµοποίησαν τὴ φυσικὴ
ἔννοια. Μὲ ὅλα αὐτὰ γνωρίζουµε ὡς
Ἕνα Τὸν ∆ηµιουργὸ τῆς φύσεως,
σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο εἴπαµε φυσικὴ
καὶ τὴ δικαιοσύνη». Ὁ ἀνθρώπινος
λόγος συγγενεύει πρὸς τὸ Λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ ἀνθρώπινος λόγος συνιστᾶ
τὸ θεῖο στοιχεῖο, ποὺ ὑπάρχει στὸν
ἄνθρωπο καὶ τὸ ὁποῖο τοῦ δόθηκε

κατὰ τὴ στιγµὴ τῆς ∆ηµιουργίας. Καὶ
πάλι, σὲ ἄλλο σηµεῖο, ἀναφέρει:
«ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν συλλαµβάνει ὅλο τὸ
µέγεθος τῆς ἀληθείας ἡ Ἑλληνικὴ φι-
λοσοφία καὶ ἂν ἀκόµη εἶναι ἀσθενὴς
στὴν πλήρη ἐφαρµογὴ τῶν ἐντολῶν
τοῦ Κυρίου, ὁπωσδήποτε ὅµως προ-
ετοιµάζει τὴν ὁδὸ µὲ τὴ βασιλικότατη
διδασκαλία, σωφρονίζοντας κατὰ κά-
ποιο τρόπο καὶ τὸ ἦθος διαµορφώ-
νοντας καὶ στὴν παραδοχὴ τῆς ἀλη-
θείας ἀσκώντας το ἀπὸ πρίν».

Ὁ «σπερµατικὸς Λόγος» στὴν
ἀρχαία Ἑλληνικὴ γραµµατεία
Ὑπῆρξαν πάρα πολλοὶ σοφοὶ πρό-

γονοί µας ποὺ ἀντιλήφθηκαν νωρὶς
τὴν παράλογη µορφὴ τῆς εἰδωλολα-
τρίας καὶ ἄσκησαν αὐστηρὴ κριτικὴ
γιὰ τοὺς θεούς, τὶς θυσίες, τὴ δεισι-
δαιµονία, τὴ µαντεία, τὴν αἱµοµιξία,
τὴν πορνεία, τὸ µῖσος καὶ γενικότερα
ὅλα τὰ ἀνθρώπινα πάθη. Ταυτόχρο-
να µίλησαν γιὰ ἕνα Θεό, Παντοδύνα-
µο, ∆ίκαιο, Πάνσοφο, Ἀναλλοίωτο,
Αὐτάρκη, Βοηθό, Πανάγαθο, Τέλειο,

Ὁ «σπερματικὸς Λόγος»
Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς προπαιδεία

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΗΠΕΡΙΟ∆ΟΣ τοῦ ∆εκαπενταυγούστου
εἶναι περίοδος ἀφιερωµένη στὴν Ὑπερα-
γία Θεοτόκο. Μέσῳ τῆς ὅλης ὑµνολογίας

ὑπενθυµίζεται καὶ διατρανώνεται ἡ Ὀρθόδοξος
Θεολογικὴ τοποθέτηση περὶ τῆς Μητρὸς τοῦ
Θεανθρώπου Κυρίου.

Ἀποκορύφωµα τῆς λειτουργικῆς λατρευ-
τικῆς προσεγγίσεως τῶν ἡµερῶν συνιστοῦν
τὰ τροπάρια καὶ τὰ ἀναγνώσµατα τῆς Ἀκολου-
θίας τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, ὑπογραµ-
µίζοντα τὴν «κένωσιν», τὴν ὁποία µοιράζεται
µὲ τὸν Υἱὸ καὶ Θεό της. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι τὸ
δεύτερο, τὸ µυστικό Πάσχα. Ὁ Ἅγιος Θεόδω-

ρος ὁ Στουδίτης ἀναφωνεῖ: «Ἐκπλήσσεταί µου
ὁ νοῦς τὸ τῆς κοιµήσεώς σου θαυµάσιον ἀνα-
λογιζόµενος... καὶ γὰρ ὑπερέχεις, ὑπερβάλ-
λεις, ὑπερτερεύεις ἀσυγκρίτως... τῆς ἀγγε-
λικῆς ἀξίας, πάσης τῆς ἀΰλου καὶ λογικῆς
οὐσίας, νοητῶν τε καὶ νοερῶν δυνάµεων» (PG
99, 720).

Τὸ µυστήριο τῆς Κόρης τῆς Ναζαρὲτ εἶναι

«µέγα καὶ διανοίας καὶ γλώττης ἀνώτερον» (PG
85, 429). Καὶ τοῦτο γιατὶ ἡ Ἀειπάρθενος Κόρη
τῆς Ναζαρὲτ ταύτισε τὴν ὅλη φυσική της ζωὴ µὲ
τὴν ζωὴ τῆς σαρκωµένης ὑποστάσεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου. Μέσα στὴν Παγαγία Μήτρα της
ἔζησε ὁ Θεὸς ὡς ἄνθρωπος µὲ τὴν δική της
σάρκα καὶ τὸ δικό της αἷµα. Οἰκοδοµεῖ, θὰ λέγα-

µε, ἡ Κόρη Μαριὰµ µὲ τὴν σάρκα καὶ τὸ αἷµα της
τὴν Ὕπαρξή Του. Γι᾽ αὐτὸ καὶ «Θεὸν σαρκωθέν-
τα τεκοῦσα, Θεοτόκος ὀνοµάζεται», µᾶς λέγει ὁ
Βασίλειος Σελευκείας.

Τὸ θεµέλιο τῆς πίστεώς µας ἑδράζεται στὸ
Ὀρθόδοξο δόγµα τῆς Θεοτόκου. Ἐὰν ὑπάρξη

παραχάραξη τοῦ δόγµατος αὐτοῦ, τότε παραχα-
ράσσεται τὸ σύνολο τοῦ Χριστολογικοῦ καὶ σω-
τηριολογικοῦ δόγµατος. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ τὸ µε-
γαλεῖο καὶ ἡ δογµατικὴ ἀλήθεια περὶ τῆς Παρθέ-
νου εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεµένα µὲ τὸ µεγαλεῖο
τοῦ Χριστολογικοῦ µυστηρίου. Ὁ Ἅγιος Ἰωάν-
νης ὁ ∆αµασκηνὸς διατρανώνει τὴν θεολογικὴ
ἀλήθεια ὅτι ὄντως τὸ ὄνοµα Θεοτόκος περικλεί-
ει τὴν µυστικὴ οὐσία τοῦ µυστηρίου τῆς Θείας

Οἰκονοµίας: «Ὅθεν δικαίως καὶ ἀληθῶς Θεοτό-
κον τὴν ἁγίαν Μαρίαν ὀνοµάζοµεν· τοῦτο γὰρ τὸ
ὄνοµα ἅπαν τὸ µυστήριον τῆς οἰκονοµίας συνί-
στησι» (PG 94, 1029C).

Ὁ Θεὸς Λόγος προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη
φύση µὲ τὸ σύνολο τῶν σωµατικῶν καὶ ψυχικῶν
ἐνεργειῶν, ποὺ τὴν ἐκφράζουν. Ὁ Μ. Βασίλειος
διακηρύσσει ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος «ἀνέλαβεν
ἄνθρωπον τέλειον ἐκ τῆς Θεοτόκου Μαρίας διὰ
πνεύµατος ἁγίου, σῶµα τε καὶ ψυχήν, ἀληθινῶς
καὶ οὐ δοκήσει· οὕτως γὰρ ἦλθεν τελειῶσαι τὸν
ἄνθρωπον, ὃν ἀνέλαβεν» (Expositio fidei Nicae-

Τό μυστήριον τῆς Θεοτόκου
Τοῦ Ἀρχιµ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν ∆ρος Θεολογίας
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Μακρόθυµο. Φωτίστηκαν νὰ µιλή-
σουν γιὰ τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς, γιὰ τὸν
χῶρο τῶν ἰδεῶν, γιὰ τὴ φύση τῶν
ὄντων καὶ γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ Λόγου.
Τὰ ἐλάχιστα παραδείγµατα ποὺ ἀκο-
λουθοῦν παρακάτω ἔχουν ἐξαχθεῖ
βασιζόµενα στὸ µικρὸ ἐκεῖνο τµῆµα
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραµµατείας,
ποὺ ἔχει διασωθεῖ µέχρι τὶς ἡµέρες
µας. Εἶναι σίγουρο ὅτι ἂν σῳζόταν µε-
γαλύτερο τµῆµα ἢ ὅλη ἡ ἀρχαία ἑλλη-
νικὴ γραµµατεία, θὰ καταλήγαµε σὲ
ἀκόµη πιὸ ἀποκαλυπτικὰ συµπερά-
σµατα γιὰ τὰ πρόσωπα, ποὺ ἀναφέ-
ρονται παρακάτω. Εἶναι σίγουρο ὅτι
ἡ λίστα µὲ τὰ πρόσωπα αὐτὰ θὰ ἦταν
πολὺ µεγαλύτερη.

Ὁ Ἴωνας φιλόσοφος Ξενοφάνης ὁ
Κολοφώνιος (570-480 π.Χ.) ἦταν
ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἄσκησε κρι-
τικὴ στὶς θεϊκὲς ἰδιότητες. Ἀµφισβήτη-
σε τὶς ἀνθρωποµορφικὲς ἰδιότητες,
ποὺ ἀπέδωσαν προγενέστεροί του
συγγραφεῖς στοὺς θεούς: «πάντα
θεοῖς ἀνέθηκαν Ὅµηρος θ’ Ἡσίοδός
τε� ὅσσα παρ’ἀνθρώποισιν ὀνείδεα
καὶ ψόγος ἐστίν, κλέπτειν, µοιχεύειν τὲ
καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν». Αὐτὸ τὸ
ἔκανε ὄχι γιατί ἐπιθυµοῦσε νὰ δεῖ τὸν
κόσµο µὲ τὸ µάτι τοῦ ὑλιστῆ, ἀλλὰ
γιατί θεωροῦσε ὅτι ἡ θεότητα δὲν
µπορεῖ νὰ ἔχει σχέση µὲ τὶς ἰδιότητες,
ποὺ τῆς ἀπέδιδαν, τόσο ὁ Ὅµηρος,
ὅσο καὶ ὁ Ἡσίοδος. «Ἕνας θεὸς µέ-
γιστος µεταξὺ τῶν θεῶν καὶ τῶν
ἀνθρώπων. Καθόλου δὲν µοιάζει µὲ
τοὺς θνητοὺς στὸ σῶµα ἢ τὴ σκέψη»
(εἷς θεὸς ἔν τε θεοῖσι καὶ ἀνθρώποισι
µέγιστος οὐ δέµας θνητοῖσι ὅµοιος
οὐδὲ νόηµα). Ἡ βάση τῆς ἀµφισβή-
τησης τοῦ Ξενοφάνη γιὰ τὶς ἀπόψεις
τῶν ποιητῶν ὀφειλόταν στὸ γεγονὸς
πὼς θεωροῦσε ὅτι ἡ σκανδαλώδης
συµπεριφορὰ ἦταν ἀσυµβίβαστη µὲ
τὴν καλοσύνη ἢ ἡ τελειότητα ποὺ
ὑποτίθεται ὅτι κατέχει ὁποιαδήποτε
θεία ὕπαρξη. «ΟἱΑἰθίοπες λένε ὅτι οἱ
θεοί τους εἶναι µαῦροι µὲ κοντὴ µύτη.
Οἱ Θράκες πὼς οἱ δικοί τους εἶναι γα-
λανοµάτηδες καὶ κοκκινοτρίχηδες, ἂν
τὰ ἄλογα καὶ τὰ βόδια εἶχαν τὰ χέρια
καὶ µποροῦσαν νὰ ζωγραφίσουν, οἱ
θεοί τους θὰ ἔµοιαζαν πολὺ µὲ ἄλογα
καὶ βόδια» (Αἰθίοπές τε θεοὺς σφετέ-
ρους σιµοὺς µέλανάς τε Θρῆκές τε
γλαυκοὺς καὶ πυρροὺς φᾶσι πέλε-
σθαι ἀλλ' εἰ χεῖρας ἔχον βόες ἵπποι τὲ
ἠὲ λέοντες ἢ γράψαι χείρεσσι καὶ ἔργα
τελεῖν ἅπερ ἄνδρες, ἵπποι µὲν θ’
ἵπποισι, βόες δὲ τὲ βουσὶν ὁµοίας).
Τοὺς θεοὺς θεωροῦσε ἐξ ὁλοκλήρου
ἀποκυήµατα τῆς ἀνθρώπινης φαντα-
σίας, ἀνάρµοστα γιὰ τὴ θεία φύση.
Ὑποστήριζε µάλιστα πὼς ὅσοι πι-
στεύουν ὅτι οἱ θεοὶ γεννήθηκαν, ἀσε-
βοῦν τὸ ἴδιο µὲ ὅσους λένε πὼς οἱ
θεοὶ πεθαίνουν.

Ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάµιος (570-490
π.Χ.) δὲν ἄφηνε τοὺς µαθητές του νὰ
προσφέρουν στοὺς θεοὺς σφάγια,
οὔτε νὰ ὁρκίζονται σὲ αὐτούς. Πίστευε
ὅτι τὸ πιὸ σηµαντικὸ πρᾶγµα στὴ ζωή
τοῦ ἀνθρώπου ἦταν, τὸ ἂν ἡ ψυχή
του θὰ τραπεῖ πρὸς τὸ καλὸ ἢ πρὸς
τὸ κακό. Οἱ ἄνθρωποι, ἔλεγε, γίνονται
εὐτυχισµένοι ὅταν ἀποκτοῦν ἀγαθὴ
ψυχή. Ὁ ἱστορικὸςΑἰλιανὸς ἀναφέρει
γιὰ τὸν Πυθαγόρα: «Πυθαγόρας ἔλε-
γε δύο ταῦτα ἐκ τῶν θεῶν τοῖς
ἀνθρώποις δεδόσθαι κάλλιστα, τὸ τὲ
ἀληθεύειν,καὶ τὸεὐεργετεῖν,καὶπροσ-
ετίθει, ὅτι καὶ ἔοικε τοῖς θεῶν ἔργοις
ἑκάτερον» (Αἰλιανός, Ποικίλη Ἱστορία,
12,59). Ὁ ἴδιος ἱστορικὸς ἀναφέρει ὅτι
καὶ ὁ ποιητὴς Φερεκύδης (6ος αἰ.)
ἀπὸ τὴ Σύρο ἔλεγε στοὺς µαθητές
του «ὅτι δὲν ἔχει προσφέρει θυσίες σὲ
κανένα θεὸ καὶ παρόλα αὐτὰ ἔχει ζή-
σει τὸ ἴδιο εὐχάριστα καὶ χωρὶς στε-
ναχώριες ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ θυσία-
ζαν ἑκατὸ βόδια» (Αἰλιανός, Ποικίλη
Ἱστορία, 4,28).

Ὁ πολὺ γνωστὸς σοφὸς Ἡράκλει-
τος (540-480 π.Χ.) ἐπιζητοῦσε «ἐξα-
γνισµὸν ἀπὸ τὰ εἴδωλα» καὶ πνευµα-
τικὴ λατρεία τοῦ θείου. Συνέλαβε τὴν
ἔννοια τοῦ ἑνὸς Θεοῦ ὑποστηρίζον-
τας πώς: «ἓν πάντα� ἐκ πάντων ἓν
καὶ ἐξ ἑνὸς πάντα�ταυτὸ τὲ ζῶν καὶ
τεθνηκὸςκαὶ ἐγρήγοροςκαὶ καθεῦδον
καὶ νέον καὶ γηραιόν� ἀγαθὸν καὶ
κακὸν ἓν καὶ ταυτόν». Καθιέρωσε τὴν
πνευµατικὴ ἔννοια τοῦΛόγου ὡς τὴν
ὑπέρτατη αἰτία τῶν πάντων καὶ ὡς
τὸν πάνσοφο νοῦ ποὺ συγκροτεῖ τὸν
κόσµο καὶ προνοεῖ γι’ αὐτόν. Ἕνα
ἀπόφθεγµά του λέει: «Κανένας δὲν
µπορεῖ νὰ βρεῖ τὰ πέρατα τῆς ψυχῆς
ὅποιον δρόµο καὶ ἂν πάρει, γιατί ἡ
ψυχὴ ἔχει ἀπέραντο βάθος» (∆ιογέ-
νης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 9,7).
Ὁ ∆ιογένης Λαέρτιος (3ος αἰ. µ.Χ.)
ἀναφέρει ὅτι ὁ Πέρσης βασιλιὰς ∆α-
ρεῖος, ὅταν ἔµαθε γιὰ τὸν Ἡράκλειο,
τὸν κάλεσε στὸ παλάτι του γράφον-
τάς του ὅτι: «Οἱ Ἕλληνες ἀπρόθυµοι
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὄντες νὰ ἐπιση-
µαίνουν τοὺς σοφοὺς ἄνδρες, ἀµε-
λοῦν νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ µάθουν τὰ
ἐξαίρετα διδάγµατά τους. Στὴν αὐλή

µου ὅµως θὰ ἔχεις ὅλα τὰ προνόµια
καὶ κάθε µέρα µία καλὴ καὶ σπουδαία
συνοµιλία καὶ µία ζωή σύµφωνη µὲ τὶς
ἀντιλήψεις σου». Ὁ Ἡράκλειτος τοῦ
ἀπάντησε ὅτι: «Ὅσοι ἐπιζητοῦν τὰ
φθαρτὰ καὶ ἐφήµερα µένουν µακριὰ
ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ δικαιοσύνη,
ἀφοσιώνονται ὅµως στὴν ἀπληστία
καὶ στὶς τιµὲς καὶ τὶς δόξες, γιατί εἶναι
κουτοὶ καὶ κακοί. Ἐγὼ ὅµως ξεχνῶ
κάθε φαυλότητα καὶ ἀποφεύγοντας
κάθε κόρον, ποὺ βέβαια προκαλεῖ τὸ
φθόνο καὶ ἐπειδὴ ἀπεχθάνοµαι τὴν
ἀλαζονεία, δὲν θὰ ἔρθω στὴν Περσία,
ἀρκούµενος στὰ λίγα, ἀφοῦ αὐτὸ τὸ
βρίσκω σωστὸ» (∆ιογένης Λαέρτιος,
Βίοι Φιλοσόφων, 9,14).

Ὁ τραγικὸς ποιητὴς Αἰσχύλος
(525-455 π.Χ.) ἔγραψε τὴ συγκλονι-
στικὴ τριλογία: Προµηθέας Πυρφό-
ρος - Προµηθέας ∆εσµώτης - Προ-
µηθέας Λυόµενος. Ἀπὸ τὴν Τριλογία
σώθηκε ὁλόκληρη ἡ τραγῳδία ‘Προ-
µηθέας ∆εσµώτης’ καὶ ἀποσπάσµα-
τα τῶν δύο ἄλλων τραγῳδιῶν. Στὸ
ἔργο του ‘Προµηθέας ∆εσµώτης’
ὅταν ὁ ∆ίας τιµωρεῖ τὸν Προµηθέα,
ἐπειδὴ ὁ Προµηθέας ἔκανε καλὸ
στοὺς ἀνθρώπους, ἐνῷ οἱ ἄλλοι θεοὶ
φθονοῦσαν τὴν εὐτυχία τῶν ἀνθρώ-
πων, ὁ Προµηθέας ἀπαξιώνει τὸν∆ία
καὶ τὸν ἀπεσταλµένο του τὸν Ἑρµῆ,
µὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Μ’ ἕνα λόγο, µισῶ
τοὺς θεοὺς ὅλους, ὅσοι εἶδαν καλὸ κι
ἔτσι ἄδικα µοῦ τὸ πληρώνουν»
(ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχθαίρω
θεούς, ὅσοι παθόντες εὖ κακοῦσί µε
ἐκδίκως) (Αἰσχύλος, Προµηθέας ∆ε-
σµώτης, 975). Στὸ ἴδιο ἔργο, ὁΑἰσχύ-
λος διὰ στόµατος Ἑρµῆ ἀναφέρει τὴν
ἑξῆς προφητεία: «Καὶ µὴ προσµένεις
στὸ µαρτύριό σου αὐτὸ τέλος, πρὶν νὰ
βρεθεῖ κανεὶς θεός,ποὺνὰ θελήσει νὰ
πάρει ἐπάνω του τὰ πάθια σου καὶ
πάει στοῦ ἄφεγγου τ’ Ἅδη τ’ ἄραχλα
βαθιὰ σκοτάδια» (τοιοῦδε µόχθου
τέρµα µὴ τί προσδόκα, πρὶν ἂν θεῶν
τὶς διάδοχος τῶν σῶν πόνων φανῆ,
θελήση τε εἰς ναύγητον µολεῖν Ἄιδην
κνεφαῖα τε ἀµφὶ Ταρτάρου βάθη)
(Αἰσχύλος, Προµηθέας ∆εσµώτης,
1026-1029). ὉΑἰσχύλος προδιέγρα-
ψε ἐδῶ, τὴ βούληση τοῦ ΘεοῦΛόγου,
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ πάρει πάνω
του τὰ βάσανα τῶν ἀνθρώπων, καὶ
νὰ κατέβει ὡς τὸν Ἅδη µὲ τὴ σταυρι-
κή του θυσία, γιὰ νὰ σώσει τοὺς
ἀνθρώπους. Ὁ Αἰσχύλος, στὴ συνέ-
χεια, κάνει µία ἀκόµα πιὸ ἐντυπω-
σιακὴ προφητεία. Μιλάει γιὰ τὴν πτώ-
ση τοῦ ∆ία καὶ γιὰ ἕνα γυιὸ ποὺ θὰ
γεννηθεῖ στὸ µέλλον ἀπὸ τὴν παρθέ-
νο Ἰώ, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπαλλάξει τὸν
Προµηθέα ἀπὸ τὰ βάσανά του.

Προµηθέας: «Πόσο βαριὰ θὰ βά-
σταες τοὺς δικούς µου πόνους, ποὺ
νὰ πεθάνω ἐγὼ δὲ µοῦ εἶναι πεπρω-
µένο! Γιατ’ ἔτσι, θὲ νὰ γλύτων’ ἀπ’ τὰ
βάσανά µου, µὰ τώρ’ ἄλλο δὲν βλέ-
πω µπρὸς κανένα τέλος στὰ πάθη
µου, πρὶν πέσει ὁ ∆ίας ἀπὸ τὸ θρό-
νο».

Ἰώ: «Τὴ βασιλεία πότε µπορεῖ νὰ
χάσει ὁ∆ίας;»

Προµηθέας: «Θὰ ἔχαιρες βέβαια
νὰ ἔβλεπες µία τέτοια τύχη».

Ἰώ: «Καὶ πῶς νὰ µή;Πούν’ἀφορµὴ
τῆς συµφορᾶς µου;»

Προµηθέας: «Μπορεῖς λοιπὸν νὰ
χαίρεσαι, γιατί θὰ γίνει».

Ἰώ: «Κι ἀπὸ ποιὸν θέλει τῆς ἀρχῆς
τὰ σκῆπτρα χάσει;»

Προµηθέας: «Ἀπ’ τὶς δικές του µό-
νος του τὶς µάταιες γνῶµες».

Ἰώ: «Καὶ µὲ ποιὸ τρόπο; ἱστόρησέ
µου τό, ἂν δὲ βλάφτει».

Προµηθέας: «Γάµο θὰ κάµει τέτοιο,
ποὺ θὰ µετανοιώσει».

Ἰώ: «Μὲ θεὰ ἢ µὲ θνητή; δὲ µοῦ τὸ
λές, ἂν κάνει;»

Προµηθέας: «Τί µ’ὅποια; αὐτὸ ἀπ’
τὸ στόµα µου δὲν πάει νὰ βγεῖ».

Ἰώ: «Καὶ θὰ ξεθρονιστεῖ λοιπὸν
ἀπὸ γυναίκα;»

Προµηθέας: «Παιδί, ἀπ’ τὸν ἴδιο
πιὸ τρανό, θὰ τοῦ γεννήσει».

Ἰώ: «Καὶ ν’ ἀποφύγει τὸ κακὸ δὲν
εἶναι τρόπος;»

Προµηθέας: «Κανείς, ἔξω ἂν ἐγὼ
λυθῶ ἀπὸ τὰ δεσµά µου».

Ἰώ: «Ποιὸς νὰ σὲ λύσει, δίχως νὰ
τὸ θέλει ὁ∆ίας;»

Προµηθέας: «Εἶναι γραµµένο κά-
ποιος νὰ εἶναι ἀπὸ δικούς σου».

Ἰώ: «Πῶς εἶπες; γυιόςµουτάχαλὲς
νὰ σὲ λυτρώσει;»

Προµηθέας: «Ἀπὸ τρεῖς κι ἄλλες
δέκα σου γενιὲς κατόπι» (Αἰσχύλος,
Προµηθέας∆εσµώτης, 752-774).

Ὁ τραγικὸς ποιητὴς Σοφοκλῆς
(496-406 π.Χ.) εἶχε πεῖ: «Ἕνας στ’
ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός, ποὺ κατα-
σκεύασε τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ, τὸ χα-
ρωπὸ ρεῦµα τῆς θάλασσας καὶ τοὺς
βίαιους ἀνέµους καὶ ἐµεῖς γιὰ παρη-
γοριὰ τῶν παθηµάτων µας στήσαµε
ἀγάλµατα θεῶν ἀπὸ λίθους ἢ ἐκτυ-
πώµενα χάλκινα καὶ χρυσότευκτα καὶ
ἐλεφάντινα καὶ ἀπονέµοντας σὲ

αὐτοὺς θυσίες µὲ ἀνόητα πανηγύρια,
νοµίζοντας ὅτι ἔτσι τοὺς λατρεύουµε
εὐσεβῶς».

Ὁ Εὐριπίδης (480-406 π.Χ.) γκρέ-
µισε τὶς πατροπαράδοτες θεότητες
τοῦ Ὀλύµπου. Χαρακτήρισε τὶς γε-
λοῖες γιὰ τοὺς θεοὺς διηγήσεις τῶν
ποιητῶν ἀοιδῶν δυστήνους λόγους
(Εὐριπίδης, Ἡρακλῆς Μαινόµενος,
1346) καὶ ὑποστήριξε πὼς εἰ οἱ θεοὶ
εἰσὶ κακοὶ οὐκ εἰσὶ θεοὶ (Εὐριπίδης,
Βελλεροφόντης, 23). Πίστευε ὅτι τὸ
θεῖο πρέπει νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ
ἠθικότητα, ἡ ὁποία ἔλειπε ἐντελῶς
ἀπὸ τὰ µυθολογικὰ ἀνδρείκελα τῶν
δώδεκα θεῶν. Στὸ τέλος τοῦ ἔργου
‘Βάκχαι’ καὶ λίγο πρὶν τὸ θάνατό του
βάζει στὸ στόµα τοῦ ἀποκαρδιωµέ-
νου ἥρωα Κάδµου τὸ βαρὺ λόγο γιὰ
τοὺς εἰδωλολατρικοὺς θεούς: «δὲν
πρέπει σὰ θνητοὶ οἱ θεοὶ νὰ ἀγρι-
εύουν» (ὀργᾶς πρέπει θεοὺς οὐχ
ὁµοιοῦσθαι βροτοῖς) (Εὐριπίδης,
Βάκχαι, 1345).

Ὁ∆ιογένηςΛαέρτιος ἀναφέρει, στὸ
Β΄ βιβλίο, τοῦ ἔργου του ‘Βίοι Φιλο-
σόφων’, ὅτι ὁ Ἴωνας φιλόσοφος καὶ
ἀστρονόµος Ἀναξαγόρας (500-427
π.Χ.) καταγγέλθηκε γιὰ ἀθεΐα, γιατί δί-
δασκε ὅτι ὁ ἥλιος, σὲ µία ἐποχὴ ποὺ
θεωρεῖτο ἀκόµη θεός, ἦταν διάπυρος
µύδρος (πύρινος βράχος). Ὅταν
ἀργότερα τοῦ ἀνήγγειλαν τὴν ἐρήµην
καταδίκη του σὲ θάνατο, γιὰ τὴν θεω-
ρία του γιὰ τὸν ἥλιο, εἶπε: «πρὸ πολ-
λοῦ ἡ φύση ἔχει καταδικάσει σὲ θά-
νατο καὶ ἐµένα καὶ τοὺς δικαστές µου»
(κἀκείνων κἀµοῦ πάλαι ἡ φύσις κατε-
ψηφίσατο). Ἐνῷ ὅταν πληροφορή-
θηκε τὸν θάνατο τῶν παιδιῶν του
εἶπε: ἤδειν αὐτοὺς θνητοὺς γεννήσας.

Ὁ ἱδρυτὴς τῆς σοφιστικῆς κίνησης
Πρωταγόρας (490-420 π.Χ.), στὸ βι-
βλίο του ‘Περὶ Θεῶν’ ἀναφέρει τὰ
ἑξῆς: «Ὡς πρὸς τοὺς θεοὺς δὲν
µπορῶ νὰ ξέρω οὔτε ἂν ὑπάρχουν
οὔτε ἂν δὲν ὑπάρχουν. Γιατὶ πολλὰ
µᾶς ἐµποδίζουν νὰ τὸ µάθουµε, τὸ
σκοτεινὸ τοῦ ζητήµατος καὶ ἡ σύντο-
µη ζωή τοῦ ἀνθρώπου». Γιὰ τὴ φρά-
ση αὐτή, ὅπως µᾶς πληροφορεῖ ὁ
∆ιογένηςΛαέρτιος, οἱ Ἀθηναῖοι ἔστει-
λαν ἕνα κήρυκα νὰ µαζέψει τὰ βιβλία
του ἀπὸ τοὺς κατόχους τους καὶ νὰ τὰ
κάψουν στὴν ἀγορά. Στὴ συνέχεια
τὸν ἔδιωξαν ἀπὸ τὴν πόλη.

Ὁ Ἡρόδοτος (485-421 π.Χ.) στὴ
παγκόσµια Ἱστορία του δὲν δίστασε
νὰ ἀσκήσει κριτικὴ στὸ µαντεῖο τῶν
∆ελφῶν γιὰ ψεύτικους χρησµοὺς
ποὺ ἔδωσε στὸ βασιλιᾶ τῆς Λυδίας,
Κροῖσο, ἐνῷ στηλίτευσε τὴν ἀπαρά-
δεκτη ἱερὴ πορνεία: «Καὶ τώρα νὰ
ποιὸ εἶναι τὸ χειρότερο ἔθιµο τῶν Βα-
βυλωνίων: Κάθε ἐντόπια γυναίκα
πρέπει µία φορά στὴ ζωή της νὰ µεί-
νει στὸ ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης καὶ νὰ σµί-
ξει µ’ ἕνα ξένο ἄνδρα. Μία φορά καὶ
καθίσει ἐκεῖ κάποια γυναίκα, δὲν γίνε-
ται νὰ φύγει γιὰ τὸ σπίτι της προ-
ηγουµένως, προτοῦ ἕνας ξένος βάλει
στὰ γόνατά της χρήµατα καὶ σµίξει
µαζί της, ἔξω ἀπὸ τὸ ἱερό... Τὴν ὥρα
ποὺ ἀφήνει τὰ λεφτά, πρέπει νὰ πεῖ
αὐτὰ τὰ λόγια µόνο: ‘Στὸ ὄνοµα τῆς
θεᾶς Μύλιττας’. Μύλιττα ὀνοµάζουν οἱ
Ἀσσύριοι τὴν Ἀφροδίτη. Τὸ ποσὸ
µπορεῖ νὰ εἶναι ὁσοδήποτε· δὲν πρό-
κειται ἡ γυναίκα νὰ τὸ ἀρνηθεῖ· δὲν
ἔχει αὐτὸ τὸ δικαίωµα· γιατί τὰ χρή-
µατα αὐτὰ εἶναι ἱερά. Ἀκολουθεῖ
λοιπὸν τὸν πρῶτο ποὺ θὰ τῆς δώσει
κάτι, καὶ δὲν ἀποδοκιµάζει κανέναν.
Ἀφοῦ σµίξει µαζί του κι ἔχοντας
ἐκπληρώσει τὸ χρέος της πρὸς τὴ
θεά, φεύγει πιὰ γιὰ τὸ σπίτι της, καὶ
στὸ ἑξῆς, ὅ,τι καὶ νὰ τῆς δώσει κάποι-
ος, δὲν µπορεῖ νὰ τὴν κάνει δική
του� Παρόµοιο ἔθιµο ὑπάρχει καὶ σὲ
µερικὰ µέρη τῆς Κύπρου» (Ἡρόδο-
τος, Ἱστορία, 1, 199.1-199.5).
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ORTHODOX LIFE, ἐκδίδεται δι-
μηνιαίως, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς Τζόρνταβιλ,
Ν. Ὑόρκη. Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος
– Ἰούν. 2015.

PRAVOSLAVNAYA RUS. Δεκα-
πενθήμερον περιοδικὸν (εἰς
γλῶσσαν ρωσικήν), ἔκδοσις τῆς Ἱ.
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος. Jordanville
Ν.Υ.Ἰούν. 2015.

ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ, Μηνιαῖον Ὀρ-
θόδοξον Χριστιανικὸν περιοδικὸν
τῆς Ἀδελφότητος «Λυδία». Μάϊος,
Ἰούν., Ἰούλ. 2015. Θεσσαλονίκη.

Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ, Τριμηνιαῖο
περιοδικὸ τῆς ὁμωνύμου «Ὀρφα-
νικῆς Στέγης». Μάϊος – Ἰούν. 2015.
Λεβάδεια.

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
Ἐσφιγμενίτης, Διμηνιαία Ὀρθόδο-
ξος Ἔκδοσις Ἁγίου Ὄρους. Μάρτ.
– Ἀπρίλ., Μάϊος – Ἰούν. 2015.
Ἅγιον Ὄρος.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Μη-

νιαῖον Δελτίον τοῦ Ἱδρύματος Ἁγ.
Νεκτάριος. Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. –
Αὔγ. 2015. Λευκωσία.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. Διμηνιαία ἔκδοσις
τοῦ συλλόγου «Φίλοι Ἱ. Κοινοβίου
Ἁγ. Νικοδήμου». Μάρτ. – Ἀπρίλ.,
Μάϊος – Ἰούν. 2015. Γουμένισσα.

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τετραμηνιαία ἔκδοσις τοῦ Συλλό-
γου Προστασίας Ἀγέννητου Παι-
διοῦ – Ἡ ἀγκαλιά. Ἰαν. – Ἀπρίλ.
2015.

ΑΓΚΥΡΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, Διμη-
νιαία ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας Ἱεράπε-
τρα. Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2015.

ΑΓΩΝΑΣ, Μηνιαία ἔκδοσις τῶν
ἀγωνιζομένων Λαρισαίων Χρι-
στιανῶν. Μάρτ. – Ἀπρίλ. – Μάϊος
2015. Λάρισα.

ΑΚΤΙΝΕΣ, Ὄργανον «Χριστια-
νικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων».
Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος – Ἰούν.
2015. Ἀθῆναι.

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ∆ρ. Θεολογίας, «ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΒΙΜΠΟΣ
(1832-1903)» Ἀρχιεπίσκοπος Μαντινείας καί Κυνουρίας Καθηγητής Πα-
λαιᾶς ∆ιαθήκης τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστηµίου, Ἐκδ. ΕΝΝΟΙΑ, σελ. 300.

Τό παρόν πόνημα, πού τώρα
βλέπει τό φῶς τῆς δημοσιότητος
μέ τόν τίτλο «Θεόκλητος Βίμπος
(1832-1903) Ἀρχιεπίσκοπος Μαν-
τινείας καί Κυνουρίας Καθηγη-
τής Παλαιᾶς Διαθήκης τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Πανεπιστημίου», τῶν Ἐκδό-
σεων ΕΝΝΟΙΑ, εἶναι καρπός τῆς
ἐρευνητικῆς προσπάθειας τοῦ
Δρος Θεολογίας κ. Πορφυρίου
Νταλιάνη. Μέ τήν παροῦσα μελέ-
τη ὁ συγγραφέας ἀποσκοπεῖ ἀφ΄
ἑνός νά τιμήση τόν παλαιοδιαθη-
κολόγο Ἀρχιεπίσκοπο Μαντινεί-
ας καί Κυνουρίας, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε ἱκανός θεολόγος καί πνευ-
ματικός διδάσκαλος τῆς ἀκαδη-
μαϊκῆς θεολογίας ἀφ’ ἑτέρου δέ
γιά νά γίνη εὐρύτερα γνωστός στό
ἀναγνωστικό κοινό ὁ μακαριστός
Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε
καί ἄξιος κληρικός καί Ἀρχιεπί-
σκοπος. Ὁ Θεόκλητος Βίμπος
ὑπῆρξε ἀθηναῖος στήν καταγωγή
γιός ἥρωα πολεμιστῆ ἱερέως τῆς
ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, μέ σπου-
δές στήν θεολογία στήν Ἀθήνα,
στήν Γερμανία καί στήν Ρωσία. Ὁ
ἀκαδημαϊκός Θεόκλητος Βίμπος
σάν ἄριστος γνώστης τῆς
ἑβραϊκῆς γλώσσας ὑπῆρξε πρω-
τοποριακός Ἕλληνας θεολόγος,
πού εἰδικεύθηκε στήν ἑρμηνεία
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μελετών-
τας την μέσα ἀπό τό ἑβραϊκό πρω-
τότυπο. Ἀργότερα ἦταν ὁ βασι-
κός εἰσηγητής τῆς καθιερώσεως
τῆς διδασκαλίας τῆς ἑβραϊκῆς
γλώσσας στό Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν. Διετέλεσε κοσμήτορας
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἐπίσης
ὑπῆρξε ὁ πρῶτος πού ἀρθρογρα-
φώντας μέ θεολογικά ἐπιχειρήμα-
τα ἀντιμετώπισε τὶς κακοδοξίες
τοῦ Ἀπόστολου Μακράκη. Χει-
ροτονήθηκε ἐπίσκοπος τό 1869
καί κατά τήν σχεδόν τριακοπεν-
ταετῆ διακονία του εἶχε πλούσιο
λειτουργικό, κηρυκτικό καί ποι-
μαντικό ἔργο. Ἐπίσης εἶναι ἄξιο
ὑπογραμμίσεως ὅτι ὁ μακαριστός
Ἀρχιεπίσκοπος Θεόκλητος ἦταν
θεμελιωτής καί ἀρωγός σέ πολ-
λούς ἱερούς Ναούς καί δημόσια
κτήρια, μεταξύ τῶν ὁποίων καί
τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τοῦ Ἁγί-
ου Λουκᾶ Πατησίων. Ἡ ἐπιστη-

μονική αὐτή μελέτη τοῦ Πορφυ-
ρίου Νταλιάνη πληροφορεῖ καί
ἐνημερώνει τόν ἀναγνώστη, πα-
ραθέτει ἄγνωστα μέχρι σήμερα
ἱστορικά στοιχεῖα πού ἅπτονται
ὄχι μόνο τοῦ μακαριστοῦ Θεο-
κλήτου Βίμπου ἀλλά καί τῆς νεώ-
τερης θεολογικῆς ἐπιστήμης καί
μάλιστα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Τέλος νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Θεόκλητος εἶχε
στενές φιλικές σχέσεις μέ τόν γνω-
στό Γερμανό ἀρχαιολόγο Ἐρρῖκο
Σλῆμαν. Ὁ νῦν Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μαντινείας καί
Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος στό
προλογικό του σημείωμα μεταξύ
τῶν ἄλλων ἀναφέρει «Ἡ κατα-
γραφή τῶν ἱστορικῶν στοιχείων
πού παρατίθενται στήν ἐν λόγῳ
μελέτη δείχνουν πόσο ἀποφασι-
στικό δεδομένο ὑπῆρξε γιά τήν
Ἑλληνική Ἀρχαιολογία καί γιά
τήν Ἑλλάδα γενικώτερα, ἡ σχέσι
τοῦ Σλῆμαν μέ τόν Θεόκλητο Βίμ-
πο. Ἐπρόκειτο γιά μία βαθειά καί
εἰλικρινῆ φιλία. Ἐπρόκειτο γιά
φιλία δύο προσωπικοτήτων πού
εἶχεν ἐπίκεντρο τήν Ἑλλάδα». Ἡ
εὐχή μας εἶναι ὁ Πορφύριος Ντα-
λιάνης νά συνεχίση τήν ἐπιστημο-
νική του ἔρευνα μέ τόν ἴδιο ζῆλο,
μέ ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί μέ
διάθεση διακονίας καί προσ-
φορᾶς, γιά τό καλό τῆς θεολο-
γίας καί τῆς ἐπιστήμης γενικότε-
ρα.

Γ.Κ.Τ

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΘΑ ἀγαπητοί µας ἀναγνῶστες, µὲ τὴ
χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν ἑορτολογικὴ περίοδο τοῦ ∆εκα-
πενταυγούστου, στὸ µήνα τῆς Θείας Μεταµορφώσε-
ως καὶ τῆς Παναγίας µας. Οἱ δύο κορυφαῖες ἑορτὲς
τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ καὶ
τῆς Κοιµήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς Μεταστάσεως
τῆς Θεοτόκου, εἶναι οἱ κύριοι ἄξονες τῆς πνευµατικῆς
µας πορείας αὐτὲς τὶς ἡµέρες. Ἡ Θεία Μεταµόρφω-
ση ὑπῆρξε ἕνα ἐλάχιστο δεῖγµα φανέρωσης τῆς «κε-
νουµένης» θείας δόξας τοῦ Κυρίου µας στοὺς τρεῖς
µαθητές Του, γιὰ νὰ πειστοῦν ὅτι ὁ ∆άσκαλός τους
δὲν ἦταν ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ σαρκωµένος Θε-
ός. Αὐτὴ ἡ συγκλονιστικὴ ἐµπειρία τους ὑπῆρξε τὸ
ἐφαλτήριο, γιὰ νὰ δεχτοῦν καὶ νὰ βιώσουν τὴν ἄλλη
ἐπίσης συγκλονιστικὴ ἐµπειρία, τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ
Μεταµόρφωση, ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, εἶναι οἱ τρεῖς µεγάλοι σταθµοί, οἱ
ὁποῖοι τελειοποίησαν τὴν ἀποστολή τους στὸν κό-

σµο. Τὸ γεγονὸς τῆς Θείας Μεταµορφώσεως µᾶς βε-
βαιώνει γιὰ τὴ µελλοντικὴ δική µας µεταµόρφωση
στὴν ἀτέρµονη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ µεγάλη ἐπίσης
θεοµητορικὴ ἑορτὴ τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, τὸ
«Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ὅπως τὸ ἀποκαλεῖ ὁ
εὐσεβὴς λαός µας, ἀποτελεῖ ὕψιστο σταθµὸ πνευµα-
τικοῦ ἀνεφοδιασµοῦ µας. Ἡ ὑπέρτατη ἀνθρώπινη
ὕπαρξη, ἡ Ὁποία ἀξιώθηκε νὰ κρατήσει στὰ πάνα-
γνα σπλάγχνα Της τὸ Θεό, «γεύεται», ὅπως κάθε
ἀνθρώπινο πρόσωπο, τὸ πικρὸ ποτήρι τοῦ θανάτου.
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ «γεύση» εἶναι τὸ πέρασµα στὴν αἰωνιό-
τητα καὶ στὴν κατὰ χάριν θεία δόξα, διότι ὁ «Καρπὸς
τῆς κοιλίας» Της, µετέτρεψε τὸ θάνατο σὲ ζωή
αἰώνια! Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἂς κάµουµε ὁ καθένας µας, τὸν
προσωπικό µας ἀγώνα αὐτὲς τὶς ἡµέρες, γιὰ νὰ λου-
στοῦµε ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ θαβωρίου φωτὸς καὶ νὰ
ἀξιωθοῦµε τῶν ἀέναων εὐχῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου! Καλὸ στάδιο! Καλὴ Παναγιά!

Νέον ἐπικίνδυνον
ναρκωτικόν
µέσῳ τοῦ∆ιαδικτύου!

ΤΟ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ µπῆκε γιὰ τὰ καλὰ
στὴ ζωή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου,
φέρνοντας τὰ «πάνω κάτω». Ἐνῷ γιὰ
κάποιους εἶναι ἕνα χρήσιµο ἐργαλεῖο,
γιὰ ἄλλους κατάντησε ἀληθινὴ µάστι-
γα. Κι’αὐτὸ διότι λειτουργεῖ ὡς ἰσχυρὴ
ἐξάρτηση καὶ γι’ αὐτὸ χαρακτηρίστηκε
ὡς τὸ νέο ναρκωτικό, ἰδιαίτερα τὸ λε-
γόµενο FACEBOOK. Ἀλλὰ ὅµως δια-
κινοῦνται µέσῳ τῆς «κοινωνικῆς δι-
κτύωσης», αὐτὸ εἶναι τὸ FACEBOOK
καὶ πραγµατικὰ ναρκωτικὰ χάπια, τὰ
ὁποῖα φέρουν τὴν ὀνοµασία «f» ἀπὸ
τὸ ἀρχικὸ γράµµα τοῦ FACEBOOK!
∆εῖτε τὴν ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Τὴ
στιγµὴ ποὺ ὁ ἀριθµὸς νέων ναρκω-
τικῶν αὐξάνεται διαρκῶς, ἕνα νέο
συνθετικὸ ναρκωτικὸ ποὺ φέρει χα-
ραγµένο τὸ γράµµα “F” τοῦ δηµοφι-
λοῦς τόπου κοινωνικῆς δικτύωσης
Facebook ἔχει σηµάνει συναγερµὸ
στὶς ἀστυνοµικὲς ἀρχὲς τῆς Οὑγγα-
ρίας. Σύµφωνα µὲ τὴν βρεττανικὴ Ex-
press, ἀλλὰ καὶ περισσότερα διεθνῆ
δηµοσιεύµατα, τὸχάπιµὲτὸχαρακτη-
ριστικὸ “F” κυκλοφορεῖ στὴν Βουδα-
πέστη,ὡστόσοἐκφράζονταιφόβοιὅτι
σύντοµα µπορεῖ νὰ διακινηθεῖ καὶ
στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη [N] Ὅπως
ἀναφέρουν δηµοσιεύµατα ἡ σύστασή
του δὲν εἶναι ἀκόµη σαφής, ὡστόσο
εἶναισίγουροὅτιἡοὐσίαποὺπεριέχε-
ται εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη. “Προ-
σοχή, 15 ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν κάνει
χρήση τοῦ χαπιοῦ µὲ τὸ “F” ἔχουν κα-
ταλήξει στὸ νοσοκοµεῖο µὲ σοβαρὰ
συµπτώµατα καὶ ἔχουν µεταφερθεῖ
στὴν ἐντατική”, ἀναφέρει ἀνακοίνωση
τῆς ἀστυνοµίας τῆς Οὑγγαρίας»
(Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! ∆ὲν θὰ πρέπει
νὰ ξεχνοῦµε ὅτι ὁ διάβολος µεταχειρί-
ζεται κάθε µέσον, ἐν προκειµένῳ τὴν
τεχνολογία,νὰµᾶςκαταστρέψει!Προ-
σοχὴ γονεῖς, προστατέψτε τὰ παιδιά
σας ἀπὸ τὸ «ναρκωτικό» τοῦ διαδι-
κτύου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ναρκωτικὰ
ποὺ διακινεῖ!
Ἀποκάλυψις
θαυµασίου ψηφιδωτοῦ
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου
εἰς τό Ἰσραήλ!

ΟΤΑΝ ἡ ἱστορία κακοποιεῖται καὶ
ἀµφισβητοῦνταιµεγάλαγεγονότα,χά-
ριν σκοπιµοτήτων, ἔρχεται ἡ ἀρχαι-
ολογία νὰ διαψεύσει τοὺς διαστρε-
βλωτές της. Στὶς µέρες µας ἐπιχει-
ρεῖται µία γιγάντια προσπάθεια ἀπὸ
τοὺς παγκοσµιοποιητὲς νὰ ἀµφισβη-
τηθοῦν γεγονότα τὰ ὁποῖα ἀποδει-
κνύουν ὅτι ὁ Χριστιανισµὸς ὑπῆρξε τὸ
µεγάλο ζητούµενο τοῦ ἀρχαίου κό-
σµου. Θέλουν νὰ «ἀποδείξουν» ὅτι ὁ
Χριστιανισµὸς ὑπῆρξε ἡ δῆθεν «µαύ-
ρη δισχιλιόχρονη παρένθεση τῆς
ἀνθρώπινης ἱστορίας» καὶ πὼς τώρα
στὴν ἐποχὴ τῆς «Νέας Ἐποχῆς»,
«κλείνει αὐτὴ τὴ παρένθεση», ὅτι τε-
λειώνει!Ἀλλὰ«λογαριάζουνχωρὶςτὸν
ξενοδόχο». Ἡ γῆ ἀποκαλύπτει τὰ δικά
της µυστικά. ∆εῖτε τὴν ἐνδιαφέρουσα
εἴδηση: «Ἕνα µοναδικῆς ἀξίας περί-
τεχνο ψηφιδωτὸ, ποὺ ἀπεικονίζει τὸν
Μέγα Ἀλέξανδρο νὰ συναντᾶ ἕνα
ἑβραῖο ἀρχιερέα ἀνακαλύφθηκε σὲ
συναγωγὴτοῦ5ουαἰώναστὸνἀρχαι-
ολογικὸ χῶρο τοῦ χωριοῦ Χουκὸκ
στὸ Ἰσραήλ. Πρόκειται γιὰ ἕνα σπάνιο
εὕρηµα, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη µὴ
βιβλικὴ σκηνὴ ποὺ ἐντοπίζεται σὲ
ἀρχαία συναγωγή. Τὸ πολύχρωµο
ψηφιδωτὸ δάπεδο ἀπεικονίζει τὴ συν-
άντηση τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου µὲ
τὸν ἀρχιερέα, καθὼς καὶ ἄλλες
ἀνθρώπινες µορφές, ἀλλὰ καὶ
µορφὲς ζῴων. Ἀπεικονίζονται, ἐπί-
σης, µορφὲς ἐλεφάντων. Σύµφωνα
µὲ τὴν Τζόντι Μάγκνες, ἐπικεφαλῆς
τῆς ἐπιστηµονικῆς ὁµάδας, ποὺ
πραγµατοποιεῖ τὶς ἔρευνες, οἱ ἐλέφαν-
τες παραπέµπουν στὸν ἑλληνικὸ
στρατό, ἀφοῦ στὶς µάχες οἱ ἐλέφαντες
συνδέθηκαν µὲ τὰ στρατεύµατα τοῦ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα). Οἱ νεοεποχίτες καὶ µαζί τους τὰ
πιστά τους «πνευµατικὰ τέκνα» οἱ Νε-
οπαγανιστές, ἀµφισβητοῦν ὅτι ὁ Μέ-
γας Ἕλληνας στρατηλάτης σεβάστη-
κε τὴν ἑβραϊκὴ θρησκεία, ὅπως ἀνα-
φέρει ἡ παράδοση. Ὅµως ἡ συγκλο-
νιστικὴ αὐτὴ ἀνακάλυψη τοὺς διαψεύ-
δει πανηγυρικά. Ἀποδεικνύει πὼς ὁ
Μ. Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε ἀκούσιο
ὄργανο τοῦ σχεδίου τὴ Θείας Οἰκονο-
µίας, κάτι ποὺ µόνο κοντόφθαλµοι δὲ
µποροῦν νὰ τὸ δοῦν!

Πάπας Φραγκίσκος
...ἐπαναστάτης
ἀντικαπιταλιστής!

Ο ΘΛΙΒΕΡΟΣ ἡγετίσκος τοῦ κρατι-
κοῦ δείγµατος τοῦ Βατικανοῦ κ.
Φραγκίσκος ἐπισκέφτηκε τὸν περα-
σµένο µήνα χῶρες τῆςΛατινικῆς Ἀµε-
ρικῆς, στὶς ὁποῖες ἐδῶ καὶ δεκαετίες
«βρωµάει µπαρούτι» ἀπὸ τὶς συνε-

χεῖς ἐξεγέρσεις τῶν ἐξαθλιωµένων
λαῶν. Ἂς σηµειώσουµε ὅτι στὶς
χῶρες αὐτὲς εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἡ λεγό-
µενη «Θεολογία τῆς Ἀπελευθέρω-
σης», ἕνα ἐπαναστατικὸ κίνηµα –
κρᾶµα Χριστιανισµοῦ καὶ Μαρξισµοῦ.

Γιὰ νὰ µπορέσει ὁ ἰησουίτης πάπας
νὰ σταθεῖ κοντὰ τους «τὸ ἔπαιξε» ὀλί-
γονNἐπαναστάτηςἀντικαπιταλιστής!
∆εῖτε τὴν ἀπίστευτη εἴδηση: «Τοὺς κα-
τατρεγµένους λαοὺς κάλεσε ὁ Πάπας
Φραγκίσκος νὰ ἀλλάξουν τὴν παγκό-
σµια οἰκονοµικὴ τάξη τῶν πραγµά-
των, κατηγορώντας ταυτόχρονα τούς
ὀργανισµοὺς ποὺ ἐπιβάλλουν προ-
γράµµατα λιτότητας ὅτι εἰσάγουν “µία
νέα ἀποικιοκρατία”. Ταυτόχρονα προ-
έτρεψε τοὺς φτωχοὺς νὰ ἀποκτήσουν
τὰ“ἱερὰδικαιώµατα” τῆςἐργασίας,κα-
τοικίας καὶ γῆς. Σὲ µία ἀπὸ τὶς µεγαλύ-
τερες, πιὸ παθιασµένες καὶ εὐρέως
φάσµατος ὁµιλίες ὡς πάπας, ὁ
Ἀργεντινὸς στὴν καταγωγὴ πάπας
ζήτησε συγχώρεση γιὰ τὶς ἁµαρτίες
τῆςΚαθολικῆς«Ἐκκλησίας»στὴσυµ-
περιφορὰ της ἀπέναντι στοὺς αὐτό-
χθονες Ἰνδιάνους κατὰ τὴ διάρκεια
αὐτοῦ ποὺ ἀποκάλεσε τὴν “ὑποτιθέ-
µενη κατάκτηση τῆς Ἀµερικῆς”. Ἀνα-
φερόµενος στὰ λόγια ἑνὸς ἐπισκόπου
τοῦ 4ου αἰώνα, εἶπε ὅτι τὸ ἀνεξέλεγ-
κτο κυνήγι χρηµάτων ἦταν “ὁ κόπρος
τοῦ διαβόλου” καὶ πρόσθεσε ὅτι οἱ
φτωχὲς χῶρες δὲν θὰ πρέπει νὰ κα-
ταλήγουν νὰ εἶναι προµηθευτὲς πρώ-
των ὑλῶν καὶ φτηνῶν ἐργατικῶν χε-
ριῶν γιὰ τὶς ἐξελιγµένες χῶρες»
(Ἱστολ. newsbeast.gr)! Ὡραῖος ὁ
«ἅγιος πατέρας», οὔτε ὁΤσὲ Γκεβάρα
νὰ ἦταν! Φαίνεται ὅτι κάνει πὼς ξέχα-
σε τὸ παρελθόν του ὡς «ἀρχιεπίσκο-
πος» Ἀργεντινῆς, ὅπου εἶχε ταυτιστεῖ
ἀπόλυτα µὲ τὸ ἀµερικανοκίνητο δικτα-
τορικὸ καθεστὼς τοῦ τυράννου Βιντέ-
λα! Θέλει νὰ ξεχνᾶ ὅτι «ὁ κόπρος τοῦ
διαβόλου», τὸ κυνήγι τοῦ χρήµατος,
εἶναι τὸ ἀγαπηµένο «σπὸρ» τοῦ
«κράτους τοῦ Θεοῦ», µὲ τὴν διαβόητη
«τράπεζα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος», µὲ
τὰ ἀπίστευτα σκάνδαλα καὶ τὰ «ξε-
πλύµατα µαύρου χρήµατος»! Ἰδοὺ ὁ
ἀντιπροσωπευτικότατος τύπος
ἰησουίτη ὑποκριτῆ!

Ὁ Πάπας προσεποιήθη
τόν ...φιλέλληνα!

Ο ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ Ἰησουίτης πάπας
Φραγκίσκος «τὸ ἔπαιξε» καὶ ὀλίγον
Nφιλέλληνας! Τὸν περασµένο µήνα,
ὅταν ἡ Πατρίδα µας βρισκόταν «στὸ
µάτι τοῦ κυκλώνα» ἀπὸ τοὺς εὐρω-
παίους «ἑταίρους» µας (τοκογλύ-
φους) βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ δείξει τὰ
«φιλελληνικά του αἰσθήµατα»! ∆εῖτε
τὴν εἴδηση: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος
ἀναφέρθηκε σήµερα στὴν ἑλληνικὴ
κρίση µέσῳ τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου

τοῦ Βατικανοῦ ἱερέα Φεντερίκο Λοµ-
πάρντι. Ὅπως δήλωσε ὁ Λοµπάρντι,
“ὁ Πάπας ἀνησυχεῖ γιὰ τὶς ἐξελίξεις
στὴν ἑλληνικὴ κρίση, βρίσκεται στὸ
πλευρὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἰδίως
τῶν οἰκογενειῶν, θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀνθρώ-
πινηἀξιοπρέπειαπρέπει νὰπαραµεί-
νει στὸ κέντρο κάθε πολιτικῆς καὶ τε-
χνικῆςσυζήτησηςµὲυἱοθέτησηὑπεύ-
θυνων ἐπιλογῶν. Ἐπαναλαµβάνει τέ-
λος τὴν ἔκκληση γιὰ κοινωνικὴ δικαιο-
σύνη καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς σχέσεις τῆς
Ἑλλάδας µὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση,
διότι ἡ ἀξιοπρέπεια τῶν ἀνθρώπων
εἶναι τὸκύριοζητούµενο”» (Ἱστολ.ma-
data.gr)! Ἀλλὰ ὁ «φιλελληνισµὸς» τοῦ
«ἁγίου πατέρα» κράτησε τόσο, ὅσο
νὰ στεγνώσουν τὰ κροκοδείλια δά-
κρυά του! ∆ὲν ἔκαµε οὐδεµία παρέµ-
βαση στοὺς στυγνοὺς εὐρωπαίους
ἐκβιαστὲς τοκογλύφους, γιὰ τὴ λύση
τοῦ ἑλληνικοῦ δράµατος! ∆ὲν ἔδωσε
τὴν παραµικρὴ ἐντολὴ στοὺς παπι-
κοὺς διπλωµάτες τῆς Εὐρώπης νὰ
πιέσουν καὶ νὰ βρεθεῖ λύση γιὰ τὴν
Ἑλλάδα. Ἀρκέστηκε στὰ ἀνέξοδα καὶ
φτηνὰ εὐχολόγια, τὰ ὁποῖα δὲν στοιχί-
ζουν τίποτα στὸν ἴδιο καὶ τὸ «θεϊκὸ
κράτος»του,ἀλλὰὅµωςφτιάχνουντὸ
«ἴµατζ» του, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ
εἶναι καὶ «φιλελληνικό»! «Ἅγιε πατέ-
ρα», αὐτὰ ἀλλοῦ, ὁ λαὸς µας γνωρίζει
τί ἐστὶ πάπας καὶ παπισµός! Πάψε νὰ
χύνεις γιὰ µᾶς τὰ ψεύτικα κροκοδείλια
δάκρυά σου!
Παράνοµοι αἱ λέξεις
«σύζυγος» καί «γυναῖκα»
εἰς τήν Καλιφόρνιαν!

ΟI Η.Π.Α. πρωτοποροῦν στὴν θε-
σµοθέτηση τοῦ σοδοµισµοῦ. Ἡ µία
Πολιτεία µετὰ τὴν ἄλλη ψηφίζουν νό-
µους ὑπὲρ τῶν (ἀπεριόριστων) δι-
καιωµάτων τῶν ὁµοφυλοφίλων! ∆εῖτε
τὴν ἀπίστευτη εἴδηση: «Μὲ φρέσκια
τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου∆ικαστη-
ρίου σχετικὰ µὲ τὸ γάµο ὁµοφυλοφί-
λων, οἱ ∆ηµοκρατικοὶ στὴν Καλιφόρ-
νια ἔχουν εἰσαγάγει ἕνα νοµοσχέδιο,
ποὺ θὰ ἀπαγορεύει τὶς λέξεις «σύζυ-
γος» καὶ «γυναίκα» ἀπὸ τὸ νὰ χρησι-
µοποιηθοῦν σὲ ὁµοσπονδιακὸ νόµο,
ἐπειδὴ εἶναι “ἔµφυλοι ὅροι” καὶ κάνουν
διακρίσεις εἰς βάρος τῶν ὁµοφυλόφι-
λων ἀτόµων. Οἱ λέξεις σύζυγος καὶ
γυναίκα εἶχαν διαγραφεῖ ἀπὸ τὸ νόµο
τοῦ κράτους στὴν Καλιφόρνια τὸ πε-
ρασµένο ἔτος, (deleted from Califor-
nia state law last year) προκειµένου
νὰ φιλοξενήσει τὸν γάµο ὁµοφύλων.
Σύµφωνα µὲ τὴ νέα νοµοθεσία ποὺ
προτείνεται ἀπὸ πάνω ἀπὸ δύο δω-
δεκάδες ∆ηµοκρατῶν, ὁ ἴδιος νόµος
θὰ αἰτηθεῖ σὲ ὁµοσπονδιακὸ ἐπίπεδο.
Τὸ νοµοσχέδιο, ποὺ εἰσήγαγε ἡ ∆ηµ.
Lois Capps, θὰ εἰσαγάγει νέους
ὅρους “οὐδέτερου φύλου” (gender
neutral) ὅπως “συντροφος” ἢ “παν-
τρεµένο ζευγάρι.”» (Ἱστολ. www.pri-
sonplanet.com)! Μὲ ἄλλα λόγια, ὅποι-
ος (γιὰ τὴνὥρα)στὴνΚαλιφόρνια, κά-
µει λόγο γιὰ «σύζυγο» θὰ ἔχει ποι-
νικὲς συνέπειες! Νὰ τὸ θυµᾶστε: δὲν
εἶναι µακριὰ ὁ χρόνος, ποὺ τὰ φυσιο-
λογικὰ ἀνδρόγυνα θὰ ἀποτελοῦν πα-
ράνοµη σχέση! Κατὰ κεῖ ὁδηγούµα-
στε!
Τό Ὀρθόδοξον
ὁµολογιακόν φρόνηµα
τοῦ Ρώσου Προέδρου Πούτιν

ΟΛΟΙ ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων!
Ξέρετε γιατί; Ἐπειδὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ
πίστη. Ἐπειδὴ κρύβει ἀπίστευτη δύ-
ναµη ἀπέναντι στὸ ὀργανωµένο κα-
κό! Αὐτὸ ἀποκάλυψε ὁ πρόεδρος τῆς
Ρωσίας Β. Πούτιν σὲ ἰταλικὴ ἐφηµερί-
δα, τονίζοντας ὅτι ὁ «Θεὸς οἰκοδοµεῖ
τὴζωή»του!«ὉΡῶσοςπρόεδροςµι-
λώντας στὴν ἰταλικὴ ἐφηµερίδα Cor-
riere della Sera, προειδοποίησε ὅτι
“εἶναι πρὸς συµφέρον τοῦ ἰταλικοῦ
λαοῦ νὰ διατηρήσει φιλικὲς σχέσεις µὲ
τὴ Ρωσία”. “∆έν ἐπιβάλαµε ἐµεῖς πε-
ριορισµοὺς σὲ ἐµπορικὲς καὶ οἰκονο-
µικὲς δραστηριότητες. Ἀντιθέτως,
ἐµεῖς ἤµασταν ὁ στόχος καὶ ἔπρεπε
νὰ ἀπαντήσουµε µὲ ἀνάλογα, ἀµυν-
τικὰ µέτρα”, τόνισε ὁ Ρῶσος ἡγέτης
γιὰ τὸ θέµα τῆς Οὐκρανίας. Ἐρωτη-
θείς γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχει κάποια ἐνέρ-
γεια γιὰ τὴν ὁποία µετανιώνει στὴ ζωή
του, ἕναλάθοςποὺδὲνθὰἤθελεποτὲ
νὰ ἐπαναλάβει, ὁ Ρῶσος πρόεδρος,
µετὰ ἀπὸ σκέψη λίγων δευτερολέ-
πτων ἔδωσε τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: “Θὰ
εἶµαι εἰλικρινὴς µαζί σας. ∆ὲν µπορῶ
νὰ θυµηθῶ καµία τέτοια ἐνέργεια.
Φαίνεται πὼς ὁ Θεὸς ἔχει οἰκοδοµή-
σει µὲ τέτοιο τρόπο τὴ ζωή µου, ὥστε
νὰ µὴ ἔχω κανένα λόγο νὰ µετανιώ-
νω”» (Ἱστολ. Τροκτικό2)! Σχολιάσαµε
πολλὲς φορὲς τὸ ὀρθόδοξο ὁµολο-
γιακὸ φρόνηµα τοῦ Ρώσου Προ-
έδρου. Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐλάχι-
στους, ἴσως ὁ µόνος πολιτικὸς ἡγέ-
της, ὁ ὁποῖος ὁµολογεῖ δηµόσια, ὅτι
ἀντλεῖ τὴ δύναµή του ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ
γι’ αὐτὸ εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθµὸν ἕνα
ἐχθρὸς τῶν διεφθαρµένων δυτικῶν!
Εὖγε του!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἰσλαµισταί πολεµοῦν
εἰς τό πλευρόν

τῶν Παπικῶν καί Ναζιστῶν
εἰς τήν Οὐκρανίαν!

ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙ∆Α οὐνίτες, πα-
πικοὶ καὶ σχισµατικοὶ στὴν πο-
λύπαθη Οὐκρανία ἐνισχύθηκαν
τελευταῖα ἀπὸ τὰ ἄλλα καλό-
παιδα, τοῦ Ἀλλάχ, ὥστε νὰ ἐξα-
φανίσουν ἀπὸ κοινοῦ τούς «κα-
κοὺς» Ὀρθοδόξους! Τὸ ἀποκα-
λυπτικὸ ἱστολόγιο «Ἀµέθυ-
στος» ἀποκάλυψε πὼς τάγµα-
τα Τσετσένων ἰσλαµιστῶν ἐν-
τάχτηκαν στὶς τάξεις τῶν να-
ζιστῶν. «Πολλὰ ἰσλαµιστικὰ
τάγµατα δεσµεύτηκαν στὸ
πλευρὸ τῆς οὐκρανικῆς πλευ-
ρᾶς καὶ µάχονται ἐναντίον τῶν
λαϊκῶν ∆ηµοκρατιῶν τῶν Do-
netsk καὶ Lougansk. Σύµφωνα
µὲ τὴν New York Times πρόκει-
ται γιὰ τὰ τάγµατα Cheikh Man-
sour καὶ Djokhar Doudaiev, ποὺ
πρωταρχικὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ
Τσετσένους προερχόµενους
ἀπὸ Γεωργία καὶ Οὐζµπεκι-
στάν καὶ τὸ τάγµα Κριµαία, ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπὸ Τατάρους»! Ἡ
εἴδηση µᾶς ἀνησυχεῖ, ἀλλὰ δὲν
µᾶς ἐκπλήσσει, διότι γνωρίζου-
µε πολὺ καλὰ τί γίνεται στὴν
ὁµόδοξη Οὐκρανία. Συνα-
σπισµὸς ὅλων τῶν ἀντίχρι-
στων δυνάµεων, παπικῶν, να-
ζί, ἐθνικιστῶν, οὐνιτῶν, ἀπο-
κρυφιστῶν, κατὰ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας! Εἶναι ἀπόλυτα ξεκαθαρι-
σµένο πὼς ἡ µόνη ἀποβλητέα
πίστη εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία καὶ γι’
αὐτὸ πασχίζουν ἀπὸ κοινοῦ νὰ
τὴν ἐξαφανίσουν! Ἐπὶ τῇ εὐκαι-
ρίᾳ ρωτᾶµε τὸν «ἀλάθητο», ὁ
ὁποῖος χύνει κροκοδείλια δά-
κρυα συχνὰ γιὰ τό «δρᾶµα τῆς
Οὐκρανίας», δὲν τὸν ἐνοχλεῖ
ποὺ γιὰ «πάρτη» του πολεµοῦν
στὴν Οὐκρανία καὶ δολοφόνοι
τῶν ὅπου γῆς Χριστιανῶν τζι-
χαντιστές; Ἀπ’ ὅτι φαίνεται, ὄχι!

ΣΤΙΣ 7 Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία
µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ὁσιο-

µάρτυρος ∆οµετίου τοῦ Πέρσου
καί τῶν δύο µαθητῶν του. Ὁ
ὅσιος ∆οµέτιος ἔζησε κατά τούς
χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταν-
τίνου καί καταγόταν ἀπό τήν Περ-
σία. Ὅταν γνώρισε τόν Χριστό
καί ἀφοῦ κατηχήθηκε ἀπαρνήθη-
κε τήν πατρώα πίστη του καί τήν
σαρκική οἰκεγένειά του καί ἀνα-
χώρησε γιά τήν Νίσιβη τῆς Με-
σοποταµίας, ὅπου βαπτίσθηκε
καί ἔγινε µοναχός καί ἀγωνιζόταν
µέ µεγάλη γενναιότητα νά στο-
λισθῆ µέ τίς κατά Χριστόν ἀρετές.
Ἐπειδή ὅµως φθονήθηκε ἀπό
τόν διάβολο καί ἀπό τούς συµµο-
ναστές του ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ
καί πῆγε στό µοναστήρι τῶν Ἁγίων Σεργίου καί Βάκ-
χου στήν πόλη Θεοδοσίου, στό ὁποῖο ἦταν ἡγού-
µενος κάποιος ἐνάρετος ἀρχιµανδρίτης, ἀπό τόν
ὁποῖο καί χειροτονήθηκε διάκονος λόγῳ τῆς ἐναρέ-

του βιωτῆς του. Ὅταν ὁ ἅγιος∆ο-
µέτιος ἔµαθε ὅτι ἐπρόκειτο νά
χειροτονηθῆ καί πρεσβύτερος
ἀναχώρησε ἀπό τό µοναστήρι
καί πῆγε στήν κορυφή ἑνός βου-
νοῦ, ὅπου ἐκεῖ ὑπέµενε µέ µεγά-
λη καρτερία τό βαρύ κρύο τοῦ
χειµώνα καί τόν καύσωνα τοῦ κα-
λοκαιριοῦ. Κατόπιν ἐγκαταστάθη-
κε γιά µεγάλο χρονικό διάστηµα
σέ ἕνα σπήλαιο, ὅπου πολλούς
εἰδωλολάτρες ὁδήγησε στήν πί-
στη ἀλλά καί θαύµατα ἐπιτελοῦσε
καί πολλούς ἀνθρώπους θερά-
πευσε ἀπό ἀσθένειες. Ὅταν ὁ
Ἰουλιανός ὁ παραβάτης ἔµαθε
γιά τήν βιωτή τοῦ ἁγίου∆οµετίου,
ἐξστρατεύοντας γιά τήν Περσία
καί ἐρχόµενος στόν ἅγιο ∆οµέτιο

διέταξε νά τόν λιθοβολήσουν µαζί µέ τούς δύο µα-
θητές του. Καί ἔτσι οἱ ἀθλητές τοῦ Κυρίου ἔλαβαν
τούς στεφάνους τοῦ µαρτυρίου, ἀφοῦ καταχώθηκαν
κάτω ἀπό τίς πέτρες.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

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

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

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

1. Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες Πλάτων καὶ Ρωμανός
2. ῾Ο ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Ἀρμενίας
3. Οἱ ἐν Ρεθύμνῳ 4 ῞Αγιοι
4. ῾Ο ῞Αγιος Σώζων
5. ῾Ο ῞Αγιος Χαρίτων
6. ῾Ο ῞Αγιος Νικήτας ὁ Νισύριος
7. ῾Ο ῞Αγιος Οὔαρος καὶ ἡ ῾Αγ. Κλεοπάτρα
8. Οἱ ῞Αγιοι Γαλακτίων καὶ ᾽Επιστήμη
9. ῾Ο ῞Αγιος Τιμόθεος
10. ῾Η ῾Αγία Θεοδώρα Ἀλεξανδρείας
11. ῾Ο Ταξιάρχης τῶν Νενήτων
12. ῾Ο ῞Αγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης
13. Οἱ ῞Αγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία
14. ῾Ο ῞Αγιος Παῦλος ὁ Ξηροποταμηνός
15. ῾Ο ῞Αγιος Σίμων ὁ Μυροβλύτης
16. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ονήσιμος
17. ῾Ο Προφήτης Μωϋσῆς
18. ῾Η ῾Αγία Κυράννα
19. ῾Ο ῞Αγιος Βενδιμιανός
20. Οἱ ῞Αγιοι Ἑπτὰ Παῖδες
21. ῾Ο ῞Αγιος Βασιλίσκος
22. ῾Ο ῞Αγιος Παῦλος ὁ ῾Απλοῦς
23. ῾Ο ῞Αγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος
24. ῾Ο ῞Αγιος Γοβδελαᾶς
25. ῾Η ῾Αγία Ἐλέσα
26. ῾Ο ῞Αγιος ᾽Ιωσήφ ὁ ῾Υμνογράφος
27. ῾Η ῾Αγία Θεοδώρα Θεσσαλονίκης
28. ῾Ο ῞Αγιος Μαρτῖνος ᾽Επίσκοπος Φραγκίας
29. ῾Ο ῞Αγιος Μῆλος
30. ῾Ο Νεομάρτυς Ἀγγελῆς



(6ον.–Τελευταῖον)
Ε΄ Ἡ «ἀπάντησις»

τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου
τοῦ Ἰνστιτούτου

Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς
πρός τήν Πανελλήνιον

Ἕνωσιν Θεολόγων
Ἐκτός τόπου καί χρόνου τυγχάνει

καί ἡ «ἀπάντηση»47 τοῦ ∆ιοικητικοῦ
Συµβουλίου τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαι-
δευτικῆς Πολιτικῆς πρός τήν Πανελ-
λήνιο Ἕνωση Θεολόγων, διότι εἶναι
πλήρης ἀνακριβειῶν.

Ἰσχυρίζονται τά µέλη τοῦ διοικητι-
κοῦ συµβουλίου τοῦ Ι.Ε.Π., ὅτι οἱ
ἀναφορές σέ ἄλλες θρησκεῖες δέν
ξεπερνοῦν τό 10% κάθε ἑνότητας
τοῦ προγράµµατος δηµοτικοῦ καί
γυµνασίου τῶν ἐτῶν 2011/2014.
Παντελῶς ἀναληθής ἰσχυρισµός!
Πῶς θά ἦταν δυνατόν κάτι τέτοιο,
ἀφοῦ οἱ ἀναφορές σέ θρησκεύµατα
δέν λείπουν ἀπό καµµία σχεδόν δι-
δακτική ἑνότητα καί µάλιστα σέ
ἀρκετές ἑνότητες ἔχει τό ἀνυποψία-
στο παιδί νά ἀντιµετωπίσει πέντε
θρησκεύµατα ταυτοχρόνως; Ἰσχυρί-
ζονται ὅτι ἀρκετοί ἀπό ἐκείνους οἱ
ὁποῖοι ἄσκησαν κριτική στό πρό-
γραµµα δηµοτικοῦ καί γυµνασίου
«εἴτε ἀποµόνωσαν ἐπιµέρους θρη-
σκειολογικὲς ἀναφορὲς εἴτε συνέλε-
ξαν ὅλα τὰ θρησκειολογικὰ στοιχεῖα
τοῦ νέου ΠΣ καὶ τὰ ἑνοποίησαν σκό-
πιµα, γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι τὸ νέο Πρό-
γραµµα εἶναι σαφέστατα ἢ ἀµιγῶς
θρησκειολογικό». Πρόκειται γιά
ἀρκετά φαιδρό ἰσχυρισµό! ∆ιότι ἄν
οἱ ἀναφορές σέ θρησκεύµατα δέν
ἦταν ἀναρίθµητες, δέν θά ἔµοι-
αζαν πολλές ἀκόµη καί συγκεν-
τρωµένες. ∆έν ἀναφέρει βεβαίως
ἡ «ἀπάντηση» ὅτι ἀναρίθµητα θέ-
µατα ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πί-
στεως καί ζωῆς ἀφαιρέθηκαν
ἀπό τά προγράµµατα δηµοτικοῦ,
γυµνασίου καί λυκείου, ὥστε νά
χωρέσουν οἱ, λίγες κατά τό Ι.Ε.Π.,
ἄφθονες στήν πραγµατικότητα,
ἀναφορές σέ θρησκεύµατα!

Ἐντύπωση προξενεῖ ἐξ ἄλλου τό
γεγονός, ὅτι στήν ἐν λόγῳ «ἀπάν-
τηση» δίδεται ἡ διαβεβαίωση, ὅτι
κατά τή σύνταξη τῶν ἐπίµαχων
προγραµµάτων ἐλήφθησαν ὑπ᾽
ὄψη τό Σύνταγµα καί ἡ σχετική νο-
µοθεσία. Καί πάλι πρόκειται γιά
ἀναληθῆ ἰσχυρισµό. ∆ιότι ὅλα τά
προβλήµατα τά ὁποῖα χαρακτηρί-
ζουν τόσο τό ὑπό ἐξέταση πρό-
γραµµα, ὅσο καί τό πρόγραµµα δη-

µοτικοῦ καί γυµνασίου καί τά ὁποῖα
ἀναλύσαµε στήν παροῦσα κριτική,
ἀλλά καί στίς ἤδη δηµοσιευµένες,
καθιστοῦν τά προγράµµατα αὐτά
ἀκατάλληλα γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς
θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν
ὀρθοδόξων χριστιανῶν µαθητῶν,
τήν ὁποία ἐπιβάλλει τό ἄρθρο 16
τοῦ Συντάγµατος. Ὁ δέ νόµος
1566/85 ἐπιβάλλει τήν ἐναρµόνι-
ση τῆς παιδείας µέ τά γνήσια
στοιχεῖα τῆς ὀρθοδόξου χριστια-
νικῆς παραδόσεως, πουθενά δέν
κατοχυρώνει ὁ νόµος πολυθρη-
σκειακή παιδεία. Ἄς δοῦµε τό
ἀκριβές κείµενο τοῦ νόµου: Στό
ἄρθρο 1 τοῦ νόµου 1566/85 ὁρίζε-
ται ὅτι ἡ πρωτοβάθµια καί δευτερο-
βάθµια ἐκπαίδευση «εἰδικότερα
ὑποβοηθεῖ τοὺς µαθητές: α) Νὰ γί-
νονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δηµο-
κρατικοὶ πολίτες, νὰ ὑπερασπίζονται
τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, τὴν ἐδαφικὴ
ἀκεραιότητα τῆς χώρας καὶ τὴ δηµο-
κρατία, νὰ ἐµπνέονται ἀπὸ ἀγάπη
πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὴ ζωή καὶ τὴ
φύση καὶ νὰ διακατέχονται ἀπὸ πί-
στη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὰ γνήσια
στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς
παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρη-
σκευτικῆς τους συνείδησης εἶναι
ἀπαραβίαστη». Ἐδῶ ὄχι µόνο κατο-
χυρώνει τό δικαίωµα γιά ὀρθόδοξη
χριστιανική παιδεία, ἀλλά µέ τήν τε-
λευταία πρόταση ἐπαναλαµβάνει
καί διάταξη τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συν-
τάγµατος. Πῶς λοιπόν θά ἐφαρµο-
σθοῦν τά ἐν λόγῳ προγράµµατα, τά
ὁποῖα περιέχουν τόσα στοιχεῖα ἐπι-
κίνδυνα γιά τήν θρησκευτική συνεί-
δηση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
µαθητῶν, ἀφοῦ ἀντικατέστησαν
πολλά στοιχεῖα τῆς παραδόσεως
αὐτῆς µέ πολυθρησκειακές ἀναφο-
ρές! Ἑποµένως τά δύο προγράµ-
µατα, δηµοτικοῦ - γυµνασίου καί λυ-
κείου εἶναι ἀντισυνταγµατικά καί
ἀπολύτως παράνοµα.

∆ηλώνεται ὅτι οἱ συντάκτες τοῦ
προγράµµατος ἔλαβαν κατά τή σύν-
ταξή του ὑπ᾽ ὄψη «τὶς ἐπιστηµονικὲς
προτάσεις τῆς σύγχρονης θρη-
σκειοπαιδαγωγικῆς, ὅπως προκύ-
πτουν ἀπὸ ἑλληνικὲς καὶ εὐρω-
παϊκὲς ἔρευνες σὲ συνδυασµὸ µὲ τὶς
νέες θεωρίες µάθησης καὶ διδα-
κτικῆς µεθοδολογίας». Καί µόνον ἡ
χρήση τοῦ ὅρου «θρησκειοπαι-
δαγωγική» ἀποδεικνύει τήν ἀπο-
µάκρυνση τῶν δηµιουργῶν τοῦ
προγράµµατος ἀπό τήν ὀρθόδο-
ξη χριστιανική θεολογία. Ἀποδει-
κνύει ὅτι δέν ἔχουν ὡς γνώµονα
αὐτήν, ἀλλά τεχνοκρατικούς ἰσχυρι-

σµούς, οἱ ὁποῖοι παραβλέπουν τήν
ἰδιότητα τῆς συντριπτικῆς πλειοψη-
φίας τῶν Ἑλλήνων ὡς ὀρθοδόξων
χριστιανῶν καθώς καί τό γεγονός
ὅτι οἱ µαθητές µας εἶναι δυνατόν νά
ἐπηρεασθοῦν δυσµενῶς ἀπό τυχόν
ἐπιβολή πολυθρησκειακοῦ µαθήµα-
τος.

Μέ ἀρκετά ποµπώδη τρόπο δη-
λώνεται ὅτι κατά τή σύνταξη τοῦ
προγράµµατος ἐλήφθησαν ὑπ᾽
ὄψη: «Τὰ παιδαγωγικὰ χαρακτηρι-
στικὰ τῶν (µετ)ἐφήβων µαθητῶν,
τὴν προγενέστερη γνώση καὶ τὰ µα-
θησιακὰ ἐπιτεύγµατά τους, τὶς ἐµπει-
ρίες ποὺ κοµίζουν ἀπὸ τὸ περιβάλ-
λον στὸ ὁποῖο ζοῦν καὶ ἐπιπλέον τὶς
προσδοκίες καὶ τὶς ἰδιαίτερες ἀνάγ-
κες τους στὸ µαθησιακὸ πεδίο τοῦ
Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν
(ΜτΘ)». Ἐρωτοῦµε τό διοικητικό
συµβούλιο τοῦ Ι.Ε.Π.: «τά παιδα-
γωγικά χαρακτηριστικά τῶν
(µετ)εφήβων» καί ὅλα τά συν-
αφῆ, τά ὁποῖα ἐπικαλεῖται µέ
ἀρκετά ἐπιστηµονικοφανῆ τρό-
πο, ἐπέβαλαν τήν ἀφαίρεση
πλήθους σηµαντικῶν ὀρθοδό-
ξων χριστιανικῶν θεµάτων, τά
ὁποῖα διδάσκονται οἱ ὀρθόδοξοι
χριστιανοί νέοι ἐδῶ καί αἰῶνες;
Ὡς θεολόγος καθηγητής µέ διδακτι-
κή ἐµπειρία ἄνω τῶν εἴκοσι ἐτῶν καί
ὡς σχολικός σύµβουλος ἐπισκε-
πτόµενος ἑκατοντάδες σχολεῖα
ἁρµοδιότητος δέν διαπίστωσα σέ
καµµία περίπτωση νά ἔχουν οἱ
ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔφηβοι τήν
ἀνάγκη νά ἀφαιρεθεῖ ἀπό τή διδα-
κτέα ὕλη τους πλῆθος ὀρθοδόξων
χριστιανικῶν θεµάτων καί νά ἀντι-
κατασταθεῖ ἀπό πολυθρησκειακό
συρφετό!

Ἀπορρίπτει τό ∆.Σ. τοῦ Ι.Ε.Π., ὅτι
αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά προγράµµατα
ἐνέχουν κίνδυνο νά ὁδηγηθεῖ ὁ ἀνή-
λικος µαθητής σέ συγκρητισµό, σέ
ἕνα εἶδος «πανθρησκείας». Ἄς µε-
λετήσουν λοιπόν τά µέλη τοῦ ∆.Σ.
τοῦ Ι.Ε.Π. τίς κριτικές µας στά προ-
γράµµατα αὐτά, τήν παροῦσα γιά τό
πρόγραµµα τοῦ λυκειου καί τίς προ-
αναφερθεῖσες γιά τό πρόγραµµα
δηµοτικοῦ καί γυµνασίου, γιά νά
διαπιστώσουν ἰδίοις ὄµµασι, πῶς
συγχέεται µέ χονδροειδῆ τρόπο
ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη µέ
τά θρησκεύµατα.

Ἰσχυρίζεται τό ∆.Σ. τοῦ Ι.Ε.Π., ὅτι
«τὸ νέο αὐτὸ ΠΣ, ὅµως, δὲν µπο-
ροῦσε νὰ µὴ λάβει σοβαρὰ ὑπόψη
του, ὅτι στὸν σύγχρονο κόσµο οἱ µα-
θητὲς - ἀκόµη καὶ τῶν τάξεων τοῦ
∆ηµοτικοῦ-ἔχουν πολλὲς εὐκαιρίες
νὰ πληροφορηθοῦν - συχνὰ µὲ µὴ
ἔγκυρο ἕως καὶ ἐπιζήµιο τρόπο -
ἀπὸ πολλὲς πηγὲς (τηλεόραση-βιν-
τεοπαιχνίδια-κινηµατογράφος-
διαδίκτυο), δεδοµένα ποὺ ἀφοροῦν
στὴν πίστη καὶ στὴ λατρεία ἀνατο-
λικῶν κυρίως θρησκειῶν καὶ τῶν
ποικίλων παραφυάδων τους, ὅπως
ἐµφανίζονται στὸν δυτικὸ κόσµο.
Ἑποµένως, ἕνα σοβαρὸ σχολικὸ
µάθηµα Θρησκευτικῶν, ποὺ αἰσθά-
νεται τὸ «παλµὸ» τῶν ἐξελίξεων στὴ
σύγχρονη κοινωνία, δὲν θὰ ἦταν δυ-
νατὸν νὰ ἀδιαφορήσει γιὰ τὴ σωστὴ
καὶ ὑπεύθυνη ἐνηµέρωση τῶν
µικρῶν µαθητῶν µὲ ἀπώτερο στόχο
τὴν ἀποφυγὴ τῆς παραπληροφόρη-
σης καὶ τῶν συνεπαγόµενων κινδύ-
νων». Ἐδῶ ἐπιχειρεῖ τό ∆.Σ. τοῦ
Ι.Ε.Π. γιά µιά ἀκόµη φορά νά µᾶς
ἀποπροσανατολίσει. Γιά νά δοθεῖ
µιά ὑπεύθυνη εἰκόνα τῶν θρη-
σκευµάτων τοῦ κόσµου θά ἦταν
ἀπολύτως ἐπαρκής, θά λέγαµε
κάτι παραπάνω ἀπό ἐπαρκής,
ἕνας κύκλος µόλις ἕξι - ἑπτά
ὡρῶν ἀφιερωµένων εἰδικῶς σέ
αὐτά. Ἀντ᾽ αὐτοῦ τί ἐπιχειρεῖται σέ
αὐτά τά δύο προγράµµατα, τά
ὁποῖα ἀντιµετωπίζουν τήν ἀπαξίω-
ση τοῦ κλάδου τῶν θεολόγων κα-
θηγητῶν καί τοῦ ὀρθοδόξου χρι-
στιανικοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδος; Ἕνα
πραγµατικό τερατούργηµα: σέ κάθε
µάθηµα θά εἶναι ὑποχρεωµένο τό
παιδί νά διδαχθεῖ µαζί µέ τή δική του
πίστη καί πλῆθος ἄλλων θρη-
σκειῶν, ἕνα ἀξεδιάλυτο µεῖγµα ἐπι-
κίνδυνο γιά τήν ψυχοπνευµατική
του ἀνάπτυξη!!! ∆έν πρόκειται λοι-
πόν γιά πληροφόρηση, ἀλλά γιά νό-
θευση.

Ἰσχυρίζεται τό ∆.Σ. τοῦ Ι.Ε.Π., ὅτι
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Ἀγάθωνος

5. Ἡ προτεραιότης
τῶν πνευµατικῶν

Πολλὲς φορὲς ὁ πνευματικὸς
ἄνθρωπος ξεπερνάει τὴν κοινὴ λο-
γικὴ τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων. Προ-
κειμένου νὰ προφυλαχτεῖ ἀπὸ διά-
φορους πειρασμοὺς κάνει ἅλματα
ὑπέρβασης. Θυσιάζει κάθε γήϊνο καὶ
ἐφήμερο ποὺ στέκεται ἐμπόδιο στὴν
πορεία του. Αὐτὸ τὸ βλέπουμε στὸν
ἀββᾶ Ἀγάθωνα, ὁ ὁποῖος γιὰ πολὺ
καιρό, μαζὶ μὲ τοὺς μαθητές του,
ἔχτιζε ἕνα κελὶ καὶ ὅταν τὸ τελείωσε
μετακόμισε ἐκεῖ, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ
ἦταν καλύτερα. Ὅμως τὴν πρώτη
κιόλας ἑβδομάδα διαπίστωσε ὅτι κά-
τι δὲν τὸν ὀφελοῦσε. Γι᾽ αὐτὸ ἀπο-
φασισμένος καὶ ἀνήσυχος εἶπε στοὺς
μαθητές του:

-Σηκωθεῖτε νὰ φύγουμε ἀπὸ ἐδῶ,
Ἐκεῖνοι ταραγμένοι τοῦ ἀπάντη-

σαν:

-Ἐὰν εἶχες σκοπὸ νὰ φύγουμε,
γιατὶ νὰ κάνουμε τόσο κόπο χτίζον-
τας τὸ κελί; Οἱ ἄνθρωποι θὰ σκαν-
δαλιστοῦν ἐξαιτίας μας καὶ θὰ ποῦν:
«Νά, σηκώθηκαν καὶ ἔφυγαν οἱ
ἄστεγοι».

Ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων βλέποντάς τους
νὰ λιποψυχοῦν, τοὺς λέει:

-Μπορεῖ νὰ σκανδαλιστοῦν μερι-
κοί, ἄλλοι ὅμως θὰ οἰκοδομηθοῦν καὶ
θὰ ποῦν:«Μακάριοι εἶναι αὐτοὶ οἱ
μοναχοί, γιατὶ γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ ση-
κώθηκαν καὶ ἔφυγαν καὶ ὅλα τὰ πε-
ριφρόνησαν». Λοιπόν, ὅποιος θέλει
νὰ μὲ ἀκολουθήσει ἄς ἔλθει. Ἐγὼ
πάντως φεύγω.

Τότε οἱ μαθητές του μετανιωμένοι
γιὰ τὴν ἀντίδραση στὴ ἀπόφαση τοῦ
γέροντά τους, ἔπεσαν κάτω καὶ τὸν
παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς πάρει μαζί
του.

Ἆραγε οἱ σύγχρονοι μοναχοὶ ἀλλὰ
καὶ οἱ χριστιανοί, δέχονται τὸ σπου-
δαῖο αὐτὸ μάθημα τοῦ ἀββᾶ Ἀγάθω-
να; Εἶναι πρόθυμοι νὰ θυσιάσουν
ἀνέσεις καὶ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅταν διαπι-
στώνουν ὅτι αὐτὰ τοὺς ἐμποδίζουν

στὴν κατὰ Θεὸν πορεία τους; Ἀγω-
νίζονται νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴν καρδιά
τους τὸ κοσμικὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο
εἶναι ἡ μεγάλη τροχοπέδη στὰ πνευ-
ματικά; Δυστυχῶς ὄχι. Ὁ συμβι-
βασμὸς μὲ τὸν κόσμο εἶναι κοινὸ γνώ-
ρισμα σχεδὸν ὅλων καὶ αὐτὸ γίνεται
αἰτία νὰ μένουν στάσιμοι καὶ νὰ μὴ
προοδεύουν πνευματικά.

6. Φύλλα καὶ καρποί
Στὴν πνευματικὴ ζωὴ χρειάζεται

καὶ ἡ σωματικὴ ἄσκηση καὶ ἡ φύλα-
ξη τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου. Καὶ
τὰ δύο συμβάλλουν στὴν πρόοδο.
Ὅποιος πιστεύει ὅτι μόνο μὲ τὴν
ἄσκηση θὰ προκόψει κατὰ Θεόν, κά-
νει λάθος. Ὅπως καὶ ὅποιος ὑπερτο-
νίζει τὴ φύλαξη τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρ-
διᾶς, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν ἄσκηση
τοῦ σώματος, ἐπίσης βρίσκεται σὲ
λάθος δρόμο.

Ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων, σὲ σχετικὴ ἐρώ-
τηση, ἀπάντησε μὲ ἕνα παράδειγμα:
«Ὁ ἄνθρωπος μοιάζει μὲ δέντρο. Ὁ
σωματικὸς κόπος λοιπὸν εἶναι τὰ
φύλλα. Ἡ δὲ προσοχὴ μέσα μας εἶναι
ὁ καρπός. Ἐπειδὴ δέ, σύμφωνα μὲ τὴ
Γραφή, “πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν
καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς

πῦρ βάλλεται”, εἶναι φανερὸ ὅτι
πρέπει νὰ φροντίζουμε περισσότερο
γιὰ τὸν καρπό, δηλαδὴ τὴν ἐσωτερι-
κή μας κατάσταση, χωρὶς ὅμως νὰ
ἀδιαφορῦμε γιὰ τὴ σκέπη καὶ τὴν
ὀμορφιὰ τῶν φύλλων, ποὺ εἶναι ὁ
σωματικὸς κόπος».

7. Τὸ ἀποκορύφωµα
τῆς ἐµπράκτου ἀγάπης
Εἶναι εὔκολο καὶ εὐχάριστο νὰ

μιλᾶς γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ νὰ παρακι-
νεῖς τοὺς ἄλλους νὰ δείχνουν ἀγάπη
στοὺς φτωχοὺς καὶ πάσχοντες ἀδελ-
φούς. Εἶναι ὅμως πολὺ δύσκολο νὰ
τὴν ἐκδηλώσεις ὁ ἴδιος, γιατὶ ἡ ἀγάπη
γίνεται μόνο μέσῳ τῆς προσωπικῆς
θυσίας. Πρέπει νὰ θυσιάσεις κάτι
ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ ἀγαπήσεις
τὸν ἄλλο. Νὰ εἶσαι ἀποφασιστικὸς
καὶ νὰ μὴ κάνεις πολλοὺς ὑπολογι-
σμούς, οὔτε καὶ νὰ δέχεσαι τοὺς λο-
γισμοὺς ποὺ θὰ σοῦ λένε ὅτι ἡ προσ-
πάθειά σου νὰ βοηθήσεις τὸν ἀδελφό
σου δὲν θὰ ἔχει κάποιο οὐσιαστικὸ
ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ δὲν ἔχεις οὔτε τὶς
δυνατότητες οὔτε τὰ μέσα.

Ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων ἦταν εὐαίσθητος
ἀπένταντι στὸν πόνο καὶ τὴ στέρηση
τῶν ἀδελφῶν του. Δὲν μποροῦσε νὰ

προσπεράσει μὲ ἀδιαφορία τὸν
ἀσθενῆ καὶ τὸν πεινασμένο. Τοῦ ἦταν
ἀδιανόητο νὰ μὴ βοηθήσει, νὰ μὴ δεί-
ξει ἔμπρακτη ἀγάπη, νὰ μὴ ἀκολου-
θήσει τὸ φωτεινὸ παράδειγμα τοῦ
καλοῦ Σαμαρείτη τῆς παραβολῆς.
Στὸ Γεροντικὸ ἀναφέρονται δύο
ἀξιοθαύμαστες περιπτώσεις ἔμπρα-
κτης ἀγάπης τοῦ ἀββᾶ Ἀγάθωνα.

Ἔλεγαν ὅτι κάποτε ὁ ἀββᾶς πῆγε
στὴν πόλη, γιὰ νὰ πουλήσει διάφορα
ἀντικείμενα. Στὴν πλατεῖα βρῆκε ἕνα
κατάκοιτο ξένο ἄνθρωπο, ποὺ δὲν
εἶχε κανένα νὰ τὸν φροντίζει. Τὸν λυ-
πήθηκε πολὺ καὶ θέλησε νὰ τὸν βοη-
θήσει. Νοίκιασε ἕνα δωμάτιο καὶ ἀπὸ
τὸ ἐργόχειρό του πλήρωνε τὸ ἐνοίκιο
καὶ ξόδευε γιὰ ὅ,τι χρειαζόταν ὁ
ἄρρωστος ἀδελφός. Ἔμεινε μαζί του
τέσσερις μῆνες μέχρι νὰ γίνει καλά.
Μετὰ γύρισε στὸ κελί του ἔχοντας
βαθιὰ εἰρήνη στὴν καρδιά του.

Παρόμοιο περιστατικὸ συνέβη
στὸν ἀββᾶ Ἀγάθωνα καὶ μιὰ ἄλλη
φορά, ποὺ βρέθηκε στὴν πόλη, γιὰ
νὰ πουλήσει διάφορα μικροαντικεί-
μενα. Συνάντησε ἕνα λεπρό, ποὺ
ἦταν στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου. Τὸν
πλησίασε καὶ ὁ λεπρὸς τὸν ρώτησε:

-Ποῦ πηγαίνεις;

-Στὸ Κέντρο τῆς πόλης, γιὰ νὰ
πουλήσω τοῦτα τὰ ἀντικείμενα, τοῦ
ἀπάντησε.

-Κάνε μου τὴ χάρη, σήκωσέ με καὶ
πήγαινέ με ἐκεῖ.

Τὸν σήκωσε καὶ τὸν πῆγε στὴν
ἀγορά. Ὁ λεπρὸς μόλις εἶδε τὸν
ἀββᾶ νὰ πουλάει ἕνα ἀντικείμενο,
τοῦ ζήτησε νὰ τοῦ πάρει μιὰ πίττα.
Ὁ ἀββᾶς τοῦ ἱκανοποίησε τὴν ἐπιθυ-
μία του. Ὁ ἀσθενὴς ὅλο ζητοῦσε καὶ
κάτι ἄλλο, καθὼς ἔβλεπε τὸν ἀββᾶ
νὰ πουλάει. Ἦταν πολλὲς οἱ ἐπιθυ-
μίες του. Ὅταν ὁ ἀββᾶς τὰ πούλησε
ὅλα ὅσα εἶχε, ἑτοιμαζόταν νὰ φύγει.
Ὁ λεπρὸς τὸν παρακολουθοῦσε καὶ
τοῦ ζήτησε μιὰ ἀκόμα χάρη:

-Σὲ παρακαλῶ πήγαινέ με ἐκεῖ
ποὺ μὲ βρῆκες.

Τὸν σκήκωσε ὁ ἀββᾶς καὶ τὸν πῆγε
στὸν τόπο του. Κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:

-Εὐλογημένος εἶσαι Ἀγάθων, ἀπὸ
τὸν Κύριο στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ.

Ὁ γέροντας ἔστρεψε τὰ μάτια του
πρὸς τὸν ἀδελφό, ἀλλὰ δὲν τὸν εἶδε,
γιατὶ ἦταν ἄγγελος Κυρίου, ποὺ εἶχε
πάει, γιὰ νὰ δοκιμάσει τὴν ἀγάπη
του.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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(5ον)
Ἡ ἄνοδος τῆς Κ.Ζ. 

εἰς τούς οὐρανούς, ἐν ζωῇ, 
καί ἡ λεπτοµερής περιγραφή 

τοῦ Παραδείσου
Εἶναι ἀπορίας ἄξιον γιά τό τί «παρα-

νοϊκό» (ὅπως πάλι θά τό χαρακτήριζε
κάποιος εἰδικός ἤ µή) διαβάζει κανείς
στά βιβλία τῆς «Σχολῆς Παντανάσ-
σης», τά ὁποῖα ἔγραψε ἡ «Ντίνα» ἤ
Κ.Ζ., καί εὐλαβοῦνται καί διαβάζουν
στίς συναθροίσεις τους οἱ σηµερινοί
µαθητές τῆς «Σχολῆς»!. Στοιχεῖα αἱρέ-
σεων, πλάνες, ἀλαζονεία χωρίς ὑπό-
βαθρο καί φαιδρότητες διαδέχονται ἡ
µία τήν ἄλλη. Ἄν οἱ ἀντικείµενοι τῆς
Ἐκκλησίας ἤθελαν νά γελοιοποιήσουν
τούς χριστιανούς πού ἀνέχονται ἤ συγ-
κατατίθενται στήν ἀναφερόµενη συν-
δροµή τῆς Κ.Ζ., θά µποροῦσαν ἄνευ
ἰδιαίτερης προσπάθειας νά ἀντλήσουν
στοιχεῖα ἀπό τά κείµενα τῆς πνευµα-
τικῆς µητρός τῶν «φωτισµένων»28, γε-
γονός πού βαρύνει καί τούς Ὑπεύθυ-
νους στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, ἄν δέν
ἀντιδράσουν στοιχειωδῶς.

Κυνικός νοῦς θά ἔλεγε ὅτι ὁ Σά-
µουελ Μπέκετ, ἐκφραστής τοῦ θεά-
τρου τοῦ παραλόγου, ἄν ἦταν γνώστης
τοῦ συνδρόµου τῆς Κ.Ζ. ἵσως νά µή
ἔγραφε τό ἔργο του «περιµένοντας τόν
Γκοντώ (τό Θεό)» ἀλλά πιθανόν νά
ἄλλαζε τόν τίτλο τοῦ θεατρικοῦ του
ἔργου τοῦ παραλόγου µέ τόν τίτλο
«περιµένοντας τήν Κ.Ζ.» (ἄν καί πολύ
ἀµφίβολο νά χάσει οὐσιώδη χρόνο καί
ν’ ἀσχοληθεῖ µέ τέτοιο ἐξωφρενικό σύν-
δροµο πού δυνατόν νά καταχωρεῖται
στά ἀζήτητα). Κι ἄν τό θέατρο εἶχε
θαµῶνες λαό τῆς Κ.Ζ. καί τυχόν κλῆρο
(µή γένοιτο) τότε θά µεσουρανοῦσε ἡ
συνδροµή τῆς Κ.Ζ. 

Γιατί;
Γιατί, ἡ ἄνοδος ἐν ζωῇ, τῆς Κ.Ζ.

στούς οὐρανούς29 περιγράφεται ἀπό
τήν ἴδια στά βιβλία της, κυρίως στό τρί-
το τεῦχος τῆς σειρᾶς, πού ἔχει τόν τί   -
τλο «Τά Εὐφρόσυνα» (Τοῦ Παραδεί-
σου).

Ἀκολουθεῖ πάντα ἀντικειµενική ἀνα-
φορά σέ χαρακτηριστικά σχετικά ση-
µεῖα τοῦ βιβλίου της, ὥστε νά δικαιο-
λογοῦν καί νά ἐπιβεβαιώνουν τά σχό-
λια πού ἀναφέρονται στά σηµεῖα αὐτά
πού τά χαρακτηρίζει παθολογία: 

-Ὁ Θεός δίνει τήν ἄδεια ν  ̓ἀνέλθει ἐν
ζωῇ30 ἡ Κ.Ζ., νά πατεῖ στήν ἄυλο Νέα
Ἱερουσαλήµ31, καί τό Ἀρνίον, ὁ Χρι-
στός, τήν ἀκολουθεῖ καί βαδίζει πίσω
της, προπορευοµένου τοῦ ἀρχαγγέλου
Ραφαήλ32!!!!

-Βλέπει στόν οὐρανό πολυτέλεια33,
βρίσκεται κάτω ἀπό τό θρόνο τοῦ
Θεοῦ34 καί ἀπολαµβάνοντας τά τοῦ
Παραδείσου ἀκούει (ἡ Κ.Ζ., πάντα) τόν
ἄγγελό της νά τῆς λέει, µεταξύ ἄλλων,
ὅτι «ἡ θέλησίς σου εἶναι καί τοῦ
Θεοῦ θέλησις»35, καί τότε ἡ Κ.Ζ. γίνε-
ται ἔξαλλη36, προφανῶς ἀπό τή χαρά
της�

Πάλι κυνικός νοῦς θά τόνιζε ὅτι τέ-
τοιου εἴδους ἑωσφορικοῦ τύπου πα-
ραλήρηµα θά ἦταν ἀδύνατον νά τό
φανταστεῖ κάθε συγγραφέας πού ἀνή-
κει στό θέατρο τοῦ παραλόγου ἐκτός κι
ἄν τόν ἐνέπνεε ὁ Πειράζων.

Κι ἐπειδή ἡ «παθολογική» συνδρο-
µή τῆς Κ.Ζ. κάνει λόγο γιά «πολυτέλεια
στόν Οὐρανό», ἡ δέ ἴδια γίνεται ἔξαλλη
ἀφοῦ ἡ θέλησίς της «εἶναι καί τοῦ Θεοῦ
θέλησις», παραφράζοντας τό ἔργο τοῦ
θεµελιωτῆ τοῦ ρεαλιστικοῦ µυθιστορή-
µατος Μπαλζάκ µέ τίτλο «Εὐγενία
Γκραντέ», ὑφίσταται τό ἀκόλουθο σε-
νάριο τοῦ ἔργου: Ἐπειδή οἱ λέξεις πο-
λυτέλεια καί χρυσός συµβαδίζουν, ὁ
πατέρας τῆς «Εὐγενίας Γκραντέ» γε-
µάτος χρυσό, γινόταν «ἔξαλλος» µέ τή
σκέψη ὅτι θά τόν κληρονοµήσει ἡ κόρη
του Εὐγενία χάνοντας τήν «πολυτέλειά
του», γι’ αὐτό ἐπιθυµοῦσε νά τήν ἀπο-
κληρώσει. Ὅταν βίωνε τίς τελευταῖες
του στιγµές καί ψυχορραγοῦσε, ἐνῶ ὁ
ἱερέας ἔσκυψε ἐπάνω του νά τόν ἐξο-
µολογήσει, εἶδε τόν µεταλλικό σταυρό
τοῦ ἱερέα πού ἔλαµπε στό φῶς τοῦ
δωµατίου, τόν πέρασε γιά χρυσό καί
ρωτώντας ξαναµµένος τόν ἱερέα: -τόν
πουλᾶς, τόν πουλᾶς, πόσο τόν
πουλᾶς; Ἔκλινε τό κεφάλι καί ξεψύχη-
σε. Τελικά, δέν πῆρε τόν ψεύτικο αὐτό
σταυρό οὔτε τά ἄλλα χρυσαφικά του
στήν ἄλλη ζωή, κι ἄς πιθανόν «βλέπει
στόν οὐρανό πολυτέλεια» κι ἄς «ξε-
πουλάει µέ τό χρυσό θεραπαινίδες καί
τήν ὑπόλοιπη τραγική ἀκολουθία
ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀθάνατη ψυχή»
ἀποκληρώνοντάς τους ἀπό τή Βασι-

λεία τοῦ Θεοῦ... Ἡ ρεαλιστική αὐτή πα-
ράφραση δυνατόν νά ἰσχύει ἀπαιτών-
τας λύση πνευµατική µέ συνοδό µετά-
νοια, πού εἶναι δύσκολο ἐγχείρηµα µέ
τίµηµα βαρύ.

Θέλει ἀπαραίτητη ὑποµονή, κουρά-
γιο καί γερά νεῦρα, γιά νά παρακολου-
θήσει κανείς τό ἀναφερόµενο ἐξωφρε-
νικό«στόρυ», γιατί ὑφίσταται καί ἡ ἀκό-
λουθη λεπτοµερής συνέχεια αὐτοῦ τοῦ
συνδρόµου τῆς Κ.Ζ. πού λαµβάνει
ἀπόχρωση ἐπιεικῶς τραγελαφική:

-Εἶδε ἐπιπλέον ἡ Κ.Ζ. στόν οὐρα-
νό ὅτι τά ροῦχα, πού φοροῦσε ἡ
Παναγία εἶχαν «πανωµάνικα»37, καί
ὅταν ἡ µητέρα τοῦ Κυρίου µας
ἔπλεκε, ὁ Χριστός-βρέφος τῆς τρα-
βοῦσε τό κουβάρι θέλοντας κι
ἐκεῖνο νά «ράψῃ»38!

-�Τό ἔνδυµα τῶν ἀγγέλων στόν
οὐρανό «ὡµοίαζε µέ φουστανέλλαν
ἀραχνοειδῆ39 καί ἐκεῖ στή Νέα
Ἱερουσαλήµ ὑπῆρχαν ἄνθη, δέν-
τρα, πτηνά, δρόµοι, λεωφόροι
ἀφάνταστοι, λίµνες, θάλασσες καί
ποτάµια40.

-Εἶδε ὡσαύτως τό Χριστό στόν
οὐρανό νά πατᾶ πάνω σ  ̓ἕνα ὄρθιο
σταυρό, στηριγµένο σέ θρόνο, φο-
ροῦσε δέ καί κόκκινο παντελόνι41!
Τό ἴδιο παντελόνι (κόκκινο!) φο-
ροῦσαν καί οἱ µάρτυρες τῆς πίστε-
ως στόν οὐρανό!

Ὁράµατα ἀχαρακτήριστα=,
καί φαιδρά=

Περιγράφοντας ἡ Κ.Ζ. ὅσα εἶδε στόν
Παράδεισο, στόν ὁποῖο ἀνῆλθε ζωντα-
νή (ὅπως ἰσχυρίζεται στά βιβλία της),
τονίζει καί τά ἀκόλουθα ἀχαρακτήριστα
καί αἰσθητικῶς ἄκρως ἀπαράδεκτα:

-Εἶδε «τήν Μεγαλοπρεπεστάτην
Μήτραν τῆς Παρθένου στηριζοµέ-
νην εἰς τάς χεῖρας τοῦ Πατρός καί
τοῦ Υἱοῦ, ἡ ὁποία φέρει ἄνωθέν της
τό σηµεῖον τοῦ Σταυροῦ, καί εἰς τό
κέντρον τόν ἀκτινοβολοῦντα ἀστέ-
ρα, εἶναι ἐν κινήσει, ζωντανή, τήν
βλέπω νά κτυπᾶ, ὅπως καί ἡ καρ-
δία τοῦ ἀνθρώπου,42».

Τί ἄλλο ὅµως-κατά τήν Κ.Ζ. -εἶναι
ἄνωθεν τῆς «ζωντανῆς» µήτρας τῆς
Παναγίας µας, τήν ὁποία κρατοῦν στά
χέρια τους ὁ Πατέρας καί ὁ Υἱός; 

-Εἶναι-«ἡ ζωντανή πλουµιστή(!)
περιστερά, νά τήν σκέπη µέ τάς
ἀνοικτάς πτέρυγάς της καί µέ τά
κόκκινα ποδαράκια Της43», δηλαδή
τό Ἅγιο Πεῦµα!

Γιατί ὅµως ἡ Κ.Ζ. ἔγραψε αὐτά τά
πράγµατα; Μᾶς τό λέει ἡ ἴδια: -«�
ὅπως ἀκούσουν καί µερικοί ἄνθρω-
ποι τῆς γῆς νά τό γευθοῦν καί νά
ἀρχίσουν νά ἀναζωογονοῦνται καί
νά κινοῦνται µέ δύναµιν εἰς τήν
πνευµατικήν ζωήν, ὅπως ἡ µήτρα
τῆς Ἀπολυτρίας44» (τῆς Παναγίας),
τήν ὁποία «φοράει» µάλιστα «ὁ
Χριστός»!

«Ἀφοπλιστική» ρήση...

Τί ἐπιπλέον θωρεῖ ἡ Κ.Ζ. 
καθώς περιφέρεται
εἰς τόν Παράδεισον;

Βλέπει χορούς καί πανηγύρια ἀπε-
ρίγραπτα. Βλέπει τήν προετοιµασία
παρθένων γιά µεγάλο χορό στούς
οὐρανούς, ὅτι «εἰς τήν µέσην των
φοροῦν, πεποικιλµένην ἀγκρά-
φα45».

-Τά φορέµατά τους «εἶναι ντεκολτέ,
δίχως µανίκια46».

-«Αἱ θεραπαινίδες (οἱ ὑπηρέτριες)
κρατοῦν εἰς τάς χεῖρας των πελώ-
ριον προσόψιον. Εἰς τό µέσον τῶν
ὁποίων παρουσιάζουν τήν τετιµη-
µένην µήτραν τῆς Παναγίας,47».

-Οἱ παρθένες «λούζονται εἰς τήν
Τρισύλαµπρον Βρύσην»48, στόν
οὐρανό καί στή συνέχεια σκουπίζονται
εἰς τά προσόψια, πού φέρουν τήν µή-
τραν τῆς Παναγίας49.

-«Ἄνωθεν ἑκάστου θησαυροφυ-
λακίου (ἐκεῖ στόν Παράδεισο)
ὑπάρχει µία ὡραία γλάστρα, πε-
ποικιλµένη ὡς ἀπό φῶς κόκκινον
εἰς τό σχῆµα τῆς Παρθενικῆς µή-
τρας50».

-Οἱ ὑπηρέτριες τῶν παρθένων στόν
οὐρανό «θά χρησιµεύουν καί ὡς δι-
δασκάλισσαι» τοῦ χοροῦ51 καί ὅλες
µαζί χορεύοντας «ἀνέρχονται εἰς τό
δωδέκατον πάτωµα» τοῦ µεγάρου
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης (στόν οὐρανό),
κλπ.

Ἡ ψυχανάλυση καί µάλιστα µέ
πνευµατικό πατέρα γνώστη τῆς ψυχο-
λογίας τοῦ βάθους ἀναµένεται νά ρίξει

περισσότερο φῶς στό ἀναφερόµενο
σύνδροµο παθολογίας τῆς Κ.Ζ. καί τῆς
ἀκολουθίας της.

Ἄµετρος ἀλαζονεία=
Εἶναι γραµµένο, ὅτι ὁ Θεός ἀντιτάσ-

σεται στούς ὑπερηφάνους, ἐνῶ στούς
ταπεινούς δίδει χάριν (Παροιµ. Γ’ 34)

Στήν συνάφεια αὐτή, ἐνῶ ἡ κατηγο-
ρία τῶν ὑπερηφάνων συνήθως διαθέ-
τει καί ἕνα background γνώσης πού
φαίνεται νά ὑπολείπεται σαφῶς στήν
περίπτωση τοῦ ἐπιπολῆς ἐξωφρενικοῦ
συνδρόµου τῆς Κ.Ζ., σοβαρό στοιχεῖο
ἀλαζονείας εἶναι αὐτό πού γράφει ἡ
Κ.Ζ. στά βιβλία της, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος
ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός µέ τά ἴδια Του τά
χέρια ἔρρανε τή Κ.Ζ. µέ λουλούδια τοῦ
Παραδείσου, ὅταν τήν εἶδε ἐνώπιόν
Του στόν οὐρανό! Ἐπειδή αὐτή ἡ πε-
ριγραφή, ὅπως καί ἄλλες συναφεῖς πε-
ριγραφές, πού κάνει πάντα ἡ K.Z. στά
βιβλία της φαίνεται ἀπίστευτη, παρατί-
θεται ἐδῶ ὁλόκληρη ἡ περικοπή:

«Τό θεοτικόν Τέκνον (ὁ Ἰησοῦς
Χριστός) ἀκροώµενον τῶν λόγων
τῆς Μητρός Του µετά προσοχῆς,
ὑπακούει καί εὔχαρις ἐναγκαλίζεται
καί πάλιν τήν Λατρευτήν Μητέρα
Του καί µέ τρία πηδήµατα εἰς τήν
ποδιά Της τῆς δίδει φίληµα τρίς, θέ-
τει καί πάλιν τήν παρειάν Του εἰς
τήν παρειάν Της µέ τό βλέµµα Του
γλυκύ καί συµπαθητικό, χαρωπό
καί γελαστό πρός τό τέκνον τῆς τα-
πεινοφροσύνης (πρός τήν Κ.Ζ.), ξε-
πιάνει τό ζηλευτό χεράκι Του ἀπό
τόν λαιµόν τῆς Μητρός Του, τό ση-
κώνει εἰς ὕψος καί κατόπιν τό ρί-
πτει, καί ἀπό µακρόθεν εὐλογεῖ τό
τέκνον τῆς ὑπακοῆς (τήν Κ.Ζ.) τρίς,
ὅπως καί τάς παρθενοµαρτύρους,
ἐνῶ ἡ Μήτηρ Του Τοῦ παρουσιάζει
καί πάλιν τό µικρό πανέρι µέ τά
ἄνθη καί τοῦ λέγει: 

Ρῖψε καί εἰς αὐτό (τό τέκνο τῆς
ὑπακοῆς, τήν Κ.Ζ.) ἀπό τά ἄνθη µέ
τά ὁποῖα ἔρρανες τάς νύµφας, νυµ-
φοστόλισον καί αὐτό, ἵνα ὡς ἄνθος
καλλιεργηµένον ἀπό Σέ γίνῃ
εὐῶδες ἐν Οὐρανοῖς καί ἐπί γῆς».

Τί κάνει, στή συνέχεια, ὁ Χριστός; Τό
περιγράφει ἡ ἴδια Κ.Ζ.:

-«� Ἐκ τῆς µεγίστης χαρᾶς τό
βρέφος (ὁ Χριστός) ὑπακούει καί
πάλιν ἀναπηδᾶ τρίς, ἁπλώνει µέ
χάρι τό χέρι Του εἰς τό κοµψό πανε-
ράκι του, παίρνει ἀπό τά ἀπαστρά-
πτοντα ἄνθη τά ὁποῖα περιέχει, τά
ρίπτει εἰς ὕψος, καί ἐκεῖνα, ὦ τοῦ
θαύµατος, βλέπω νά πολλαπλα-
σιάζωνται καί νά κατευθύνωνται
πρός ἐµέ, καί πίπτουν ἐπάνω µου
µέ τόσον ἄρωµα καί µεγίστην
εὐωδίαν,»52.
Σηµειώσεις:

28. Τόν τίτλο «φωτισμένες» ἔδωσε σ᾿
αὐτές (γυναῖκες εἶναι οἱ περισσότερες)
γύρω στό 1989 ὁ ἄλλοτε ἡγούμενος τῆς
Ἱ.Μονῆς Πετράκη καί δημιουργός τῆς
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» π. Χαρ.
Βασιλόπουλος, στό βιβλιαράκι του ποὺ
ἀποτελεῖται ἀπό 58 σελίδες καί ἔχει τί -
τλο «Οἱ φωτισμένες ξεσκεπάζονται».
29. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Α´ σελ. 113. 30. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Α´ σελ. 17.
31. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Α´ σελ. 21. 32. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Α´ σελ. 21.
33. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Α´ σελ. 16. 34. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Α´ σελ. 18.
35. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Α´ σελ. 31. 36. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Α´ σελ. 31.
37. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Α´ σελ. 35. 38. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Α´ σελ. 36.
39. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Α  ́σελ. 41,42. 40. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Α´ σελ. 44.
41. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Α´ σελ. 73. 42. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ  ́σελ. 20,27.
43. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Γ  ́σελ. 20,27. 44. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ´ σελ. 20.
45. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Γ´ σελ. 31. 46. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ´ σελ. 43.
47. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Γ´ σελ. 44. 48. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ´ σελ. 45.
49. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Γ´ σελ. 46. 50. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ´ σελ. 49.
51. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Γ´ σελ. 58. 52. Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ  ́σελ. 98,99.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Αἱ «φωτισμέναι»: Φοιτοῦν εἰς «Σχολεῖα θεοτικά»
ἤ εἰς κέντρα ψηλαφητῆς πλάνης;

Τοῦ π. Λεωνίδου Στ. Ἀµοργιανοῦ, Ἐφηµερίου Ἱ.Ναοῦ Ἁγ. Μαρίνης Ἀνθουπόλεως Περιστερίου

Ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων
«Ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ

μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ιη´ 4). Δηλαδή ὅποιος
λοιπόν ταπεινώσει τόν ἑαυτόν του σάν τό παιδάκι αὐτό (λέγουν ὅτι
ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος (20/12)), αὐτός εἶναι ὁ μεγαλύτε-
ρος στήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Πόση μεγάλη εἶναι ἡ ἀρετή τῆς ταπεινώσεως! Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί
μας ἔλεγαν: «τόν πλοῦτον πολλοί ἐμίσησαν τήν δόξαν ὅμως οὐδείς».
Διότι οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν στήν εἰδωλολατρία καί ἦσαν κυριευμένοι
ἀπό τά πάθη.

Ὁ Ὅσιος Σίμων εἶχε πεῖ τό ἑξῆς: «Ἀλλοίμονο στόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο,
ὅπου τό ὄνομά του εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τό ἔργο του». Ἐμεῖς ἁπλοί
καί ἀδύναμοι, τί ἔργο νά παρουσιάσουμε; «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε
ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. ιε´ 5).

Πάντοτε οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπέφευγαν τήν δόξα τοῦ κό-
σμου, διότι γνώριζαν ὅτι ὅποιος δοξάζεται στόν κόσμο δέν δοξάζεται
ἀπό τόν Κύριο.

Ἔλεγε ὁ Ὅσιος ̓́ Ωρ (7/8): «Ὅποιος τιμᾶται καί ἐπαινεῖται πάνω ἀπό
ὅτι ἀξίζει, πολύ ζημιώνεται. Ὅποιος ὅμως καθόλου δέν τιμᾶται ἀπό
τούς ἀνθρώπους, ἄνωθεν θά δοξασθῆ».

*    *   *
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κολοβός ἀναφέρει γιά κάποιον Ἅγιο Γέρον-

τα, ὁ ὁποῖος ἦταν ἔγκλειστος καί εἶχε πολλή ἐκτίμηση ἀπό τούς κα-
τοίκους τῆς περιοχῆς.

Τόν εἰδοποίησαν λοιπόν καί τοῦ εἶπαν ὅτι κάποιος Ἀββᾶς βρίσκε-
ται πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του καί ἔπρεπε νά πάη νά πάρη τήν εὐχή
του, προτοῦ κοιμηθῆ.

Τότε ὁ Ἅγιος Γέροντας σάν ταπεινός, πού ἦταν, σκέφθηκε τό ἑξῆς:
«Ἄν βγῶ τήν ἡμέρα, θά τρέξουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γύρω μου καί θά
μοῦ ἀποδώσουν μεγάλη δόξη καί θά χάσω καί τήν εἰρήνη μου. Θά
ξεκινήσω λοιπόν τό βράδυ, μέ τό σκοτάδι, ἀποφεύγοντας ὅλους».

Ὅταν λοιπόν νύκτωσε, βγῆκε ἀπό τό κελλί του καί σιγά-σιγά προ-
χωροῦσε ἔτσι, γιά νά μή τό πάρει κανείς εἴδηση.

Τί συνέβη ὅμως; Δύο ἄγγελοι σταλμένοι ἀπό τόν Θεό ἔρχονται μέ
φανάρια καί τοῦ φωτίζουν τόν δρόμο. Ἔτσι ὅλη ἡ πόλη ἔτρεξε καί
εἶδε τήν δόξα του. Καί ὅσο ἀπέφευγε τήν δόξα, τόσο πιό πολύ δοξά-
σθηκε.

Σέ αὐτό λοιπόν τό γεγονός ἐκπληρώθηκε τό γραμμένο: «Πᾶς ὁ τα-
πεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται» (Λουκ. ιδ´ 11). 

Στό Γεροντικό διαβάζουμε σχετικά: 
«Πῆγε ὁ Ἀββᾶς Ἀδέλφιος, ἐπίσκοπος Νειλουπόλεως, στὸν Ἀββᾶ

Σισώη, στὸ ὄρος τοῦ Ἀββᾶ Ἀντωνίου. Καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ φύγουν,
πρὶν ξεκινήσουν, τοὺς ἔβαλε νὰ φᾶνε ἄν καὶ ἦταν πρωΐ. Ἦταν δὲ νη-
στεία. Καὶ μόλις ἔστρωσαν τραπέζι, νά, κάποιοι ἀδελφοὶ χτυποῦν τὴν
πόρτα. Εἶπε τότε στὸν μαθητή του: «Δός τους λίγη κουρκούτη, γιατί
ἀπὸ κόπο εἶναι». Τοῦ λέγει ὁ Ἀββᾶς Ἀδέλφιος: «Ἄφησε καλύτερα,
γιὰ νὰ μὴ ποῦν ὅτι ὁ Ἀββᾶς Σισώης τρώγει ἀπὸ τὸ πρωΐ ». Καὶ τὸν κοί-
ταξε ὁ γέρων καὶ λέγει στὸν ἀδελφό: « Πήγαινε, δός τους». Μόλις
λοιπὸν εἶδαν τὴν κουρκούτη, εἶπαν : «Μὴ ἔχετε ξένους; Μὴ τάχα καὶ
ὁ γέρων σας τρώγει;». Καὶ τοὺς εἶπε ὁ ἀδελφός: «Ναί». Ἄρχισαν
λοιπὸν νὰ στενοχωροῦνται καὶ νὰ λέγουν: «Ἂς σᾶς συγχώρηση ὁ
Θεὸς ὅπου ἀφήσατε τὸν γέροντα νὰ φάη τώρα. Ἢ δὲν ξέρετε ὅτι γιὰ
πολλὲς μέρες ἔχει νὰ κοπιάση;». Καὶ τοὺς ἄκουσε ὁ ἐπίσκοπος. Καὶ
ἔβαλε μετάνοια στὸν γέροντα, λέγοντας: «Συγχώρησέ με, Ἀββᾶ, ὁπού
ἔκαμα ἀνθρώπινο λογισμό.  Ἐνῷ σὺ ἔκαμες ὅ,τι ἤθελε ὁ Θεός». Καὶ
τοῦ λέγει ὁ Ἀββᾶς Σισώης: “ Ἂν ὁ Θεὸς δὲν δοξάση ἄνθρωπο, ἡ δό-
ξα τῶν ἀνθρώπων τίποτε δὲν εἶναι”».

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

Ἀπολογία ἕνεκεν ἀληθείας 
Ἂν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, λίγο ἕως πολύ, ἔρχονται στιγµὲς ποὺ δέ-

χονται κατηγορίες καὶ συκοφαντίες, τοῦτο ἰσχύει σὲ µεγάλο βαθµὸ
καὶ γιὰ τοὺς αὐθεντικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου.

Στὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσµα ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν κατάσταση µε-
λετοῦµε καὶ βλέπουµε, πὼς καὶ αὐτὸς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναγ-
κάζεται µὲ θάρρος νὰ ἀπολογηθεῖ, γιὰ νὰ µὴ κλονισθεῖ τὸ ἔργο του
στὴν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. Εἶναι φοβερό. Ἀντὶ νὰ θαυµάζουν
τὴν µοναδική του αὐταπάρνηση, τὸν ἔκαναν στόχο τῶν συκοφαν-
τιῶν τους καὶ τῆς κακίας τους. Καὶ ὁ κήρυξ τῆς οἰκουµένης ὁµιλεῖ
τώρα γιὰ τὰ δικαιώµατα ποὺ θυσίασε γιὰ τὴν ὑπηρεσία τοῦ Εὐαγ-
γελίου καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ θείου κηρύγµατος.

Ἀναπτύσσει τὰ ἐπιχειρήµατα ποὺ ὁπωσδήποτε τὸν δικαιώνουν
ἀπολύτως, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ συγκλονίζει καὶ καταρρίπτει ὅλες τὶς
συκοφαντίες εἶναι ὁ καρδιακὸς λόγος ποὺ ἀπευθύνει στοὺς ἴδιους
τοὺς µαθητές του. “Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος, ἀλλὰ γε ὑµῖν εἰµι·
ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐµῆς ἀποστολῆς ὑµεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ”. Ἂν δη-
λαδὴ γιὰ ἄλλους δὲν εἶµαι Ἀπόστολος, ἀλλὰ γιὰ ἐσᾶς βεβαίως
εἶµαι. Ναί, ἡ ἀπόδειξις τῆς ἀποστολικῆς ἰδιότητός µου εἶστε ἐσεῖς,
ποὺ σᾶς ὁδήγησα στὸν Κύριο.

Πράγµατι οἱ πιστοὶ ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ἐφαρµόσουν στὴν ζωή
τους τὰ θεῖα προστάγµατα, πολὺ δὲ περισσότερο οἱ κληρικοὶ ποὺ
κηρύσσουν ἀκέραιο τὸν ζωντανὸ  λόγο τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀδύνατον
νὰ µὴ γευθοῦν ἀπὸ τὸν πικρὸ αὐτὸ καρπὸ τῆς συκοφαντίας. Καὶ τὸ
πρᾶγµα καθίσταται ἔτι πλέον τραγικότερον ὅταν τὰ “πάρθια βέλη”
τὰ δέχεται κανεὶς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ διακόνησε στὸ πλαίσιο τῆς
Εὐαγγελικῆς διδαχῆς καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

Ἂν ρίξουµε µία µατιὰ στὰ ἱερὰ συναξάρια καὶ σ' αὐτὴ τὴν Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἱστορία ἀπὸ τὰ βάθη τῶν χρόνων ἕως καὶ αὐτῶν τῶν
ἡµερῶν µας, θὰ  διαπιστώσουµε τὴν πικρὴ αὐτὴ ἀλήθεια. Θὰ ἔλε-
γε κανεὶς πὼς ὁ πειρασµὸς αὐτὸς ἀποτελεῖ καὶ ἕνα κριτήριο τόσο
γιὰ τὴν γνησιότητα τῆς ὅλης πνευµατικῆς ἐργασίας, ὅσο καὶ γιὰ τὸν
καταρτισµὸ καὶ τὸ ἐπίπεδο τῆς προσωπικότητος τοῦ ἐργάτου τοῦ
Εὐαγγελίου.

Καὶ ἐπειδὴ ὅλοι ἐνδέχεται ν' ἀντιµετωπίσουµε τὰ κύµατα αὐτὰ
τῆς “ἀδελφικῆς ἀγάπης”, καλὸν θὰ εἶναι νὰ σταθοῦµε καὶ νὰ προσ -
έξουµε δύο καίρια σηµεῖα.

Πρῶτον. Νὰ ἐξετάσουµε ἐὰν οἱ κατηγορίες µποροῦν νὰ στα-
θοῦν. Ἐὰν δηλαδὴ εἶναι πραγµατικές. Ἐὰν ὄντως ἔχουµε δώσει
ἐµεῖς οἱ ἴδιοι ἀφορµὲς ἀλλὰ καὶ ὑλικὸ ὥστε οἱ ἄλλοι καλῶς ἢ κακῶς
µᾶς λούζουν µὲ τὰ λόγια τους καὶ τὴν συµπεριφορά τους. Καὶ ἐὰν
πράγµατι τὰ ὅσα µᾶς κατηγοροῦν ἔχουν ἀληθείας, τότε οὐσια-
στικῶς ἂν καὶ δὲν δείχνουν ἀγάπη, ἀλλὰ κακία, θὰ πρέπει νὰ τοὺς
θεωρήσουµε εὐεργέτες µας. Μάλιστα εὐεργέτες, διότι ἔστω καὶ µὲ
αὐτὸν τὸν ἀρνητικὸ τρόπο µᾶς ὑποβοηθοῦν στὸ νὰ ἀναθεωρή-
σουµε τὴν ἐν γένει συµπεριφορά µας καὶ νὰ διορθωθοῦµε. Ἐὰν
ἀντιθέτως τὰ ὅσα λέγονται καὶ διαδίδονται εἶναι ἕωλα καὶ ἀποτε-
λοῦν ὑλικὸ συκοφαντίας, ἐὰν ἡ συνείδησίς µας καὶ ὁ πνευµατικός
µας πατέρας µᾶς καθησυχάζουν ὅτι πρόκειται περὶ πειρασµοῦ, τό-
τε ἂς εἰρηνεύουµε καὶ ἂς συνεχίζουµε τὸ ἔργο µας, δεόµενοι ταυτο-
χρόνως καὶ ὑπὲρ τῶν καθ' οἱονδήποτε τρόπο ἐπηρεαζόντων ἡµᾶς.

Ἀλλ’ ἂς περάσουµε τώρα νὰ δοῦµε καὶ τὸ δεύτερο σηµεῖο τοῦ
θέµατός µας, τὸ ὁποῖο χρῄζει µεγάλης ἐξετάσεως, ἀφοῦ ἐγείρει
λεπτὰ σηµεῖα ποὺ ἔχουν ἄµεση σχέση τόσο µὲ ἐµᾶς τοὺς ἰδίους,
ὅσο καὶ µὲ αὐτὴ τὴν πίστη µας.

∆υστυχῶς τὸ πολυκέφαλον τέρας τοῦ ἐγωϊσµοῦ ἀνατρέπει τὰ
δεδοµένα, µὲ ἀποτέλεσµα ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ σιωποῦµε ἀντι-
δροῦµε καὶ τὸ ἀντίθετο. Ἀποτέλεσµα; Νὰ χάνονται οἱ εὐκαιρίες ποὺ
µᾶς δίδονται γιὰ πνευµατικὴ προκοπή. Ἀντιδροῦµε δηλ. καὶ ἡ σύγ-
χυσις µᾶς φέρνει ταραχὴ ὅταν συνήθως θίγεται τὸ ἐγώ µας. ∆ηµι-
ουργοῦµε θέµατα καὶ ἀπολογούµεθα ὅταν φαίνεται νὰ ἀγγίζεται ἡ
αὐτοεκτίµησις. Ἀντιθέτως µένουµε ἀπαθεῖς ἕως ἀναισθησίας ὅταν
θίγεται ὁ Εὐαγγελικὸς νόµος καὶ ἡ “πίστις γίνεται τὸ κινδυνευόµε-
νον”.

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο, δυστυχῶς, τὸ βλέπουµε κατὰ ἐπαναλαµβα-
νόµενο ρυθµὸ ἰδίως στὴν ἐποχήν µας καὶ κυρίως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ
λόγω θέσεως θὰ ἔπρεπε νὰ προτάξουν τὰ στήθη τους, ὅταν τὰ
ὁµαδικὰ πυρὰ τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀντιχρίστων στοχεύουν τὴν
Ὀρθόδοξον πίστιν µας, τὰ Ἑλληνοχριστιανικά µας ἰδεώδη καὶ
αὐτὸν ἐπίσης τὸν φυσιολογικὸ τρόπο ζωῆς.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα τῶν ὅσων καταγράφουµε ἀποτελεῖ
ὁ δεδιωγµένος Ἅγιος Νεκτάριος. Πλεῖστα ὅσα συγγράµµατά του
ἀποτελοῦν ὁπλοστάσιο βαρέος ὁπλισµοῦ ἔναντι τῶν ἐχθρῶν τῆς
πίστεως. Ἐπιχειρήµατα ἀκατάβλητα ποὺ χρησιµοποιοῦσε ἐκ πε-
ριωπῆς, γιὰ νὰ ἀντικρούσει τοὺς ἀθέους καὶ αἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς
του, ἀλλὰ ταυτοχρόνως πνευµατικὴ ἐργασία µοναδικὴ στὸν ποι-
µαντικὸ καὶ µοναχικό του ἀργότερα κύκλο, διὰ τοῦ ὁποίου ἔφθασε
τὶς ἀπρόσιτες κορυφὲς τῆς ἁγιότητος. Τὸν φωτισµὸν δηλ. καὶ τὴν
θέωσιν.

Ἐκεῖνο δὲ ποὺ προξενεῖ ἰδιαιτέρα συγκίνηση εἶναι πὼς καὶ
ὅταν ἀκόµα ἀναγκάζεται ἐκ τῶν πραγµάτων νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση τὸ δίκαιόν του, οἱ ἐνέργειές του ἐν ἀλη-
θείᾳ καὶ ταπεινώσει, σκοπὸ ἔχουν διὰ τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ
δικαίου ὄχι τόσο τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτόν του ὅσο κυρίως γιὰ τὴν
ὀρθὴ Ἐκκλησιολογικὴ καὶ διοικητικὴ πορεία τόσο στὸ Παλαίφατο
Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρείας ὅσο καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας.

Καὶ ναὶ µὲν ἐπὶ τῶν ἡµερῶν µας, ἔστω καὶ τόσο ἀργὰ ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ἀλεξανδρείας ἐζήτησε συγγνώµη ἀπὸ τὸν Ἅγιο. Πόσο
ὄµορφο πράγµατι θὰ ἦταν καὶ κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία ποὺ
καυχᾶται  γιὰ τὴν Ἀποστολικότητά της, νὰ ἀποδώσει τὸ δίκαιο, ἐὰν
τὸ ἔχει στερήσει σὲ ἀνθρώπους ποὺ καὶ αὐτοὶ ἐλιτάνευσαν ἐπὶ
σειρὰ ἐτῶν τὸν σταυρὸ τῆς ἀδικίας καὶ ὄχι µόνον, ἐὰν ὄντως πι-
στεύουµε στὸν ∆ίκαιο Κριτὴ καὶ ἀφοῦ γνωρίζουµε ὅτι κυρίως σὲ
κάτι τέτοιες περιπτώσεις λειτουργοῦν ἀτέγκτως οἱ πνευµατικοὶ λε-
γόµενοι νόµοι.

Θὰ κλείσουµε µὲ τὸν λόγο συγχρόνου Γέροντος. “ Ὅταν θίγεται
τὸ ἐγώ µας, ἂς γινόµεθα χαλὶ νὰ µᾶς πατοῦν. Κέρδος ἔχουµε. Ἐὰν
ἀντιθέτως προσβάλλεται ἡ πίστις µας καὶ τὸ Ὀρθόδοξον ἦθος, τό-
τε ἐπιβάλλεται νὰ γινόµεθα λέοντες πῦρ πνέοντες”.

Ἀµήν.
Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Β  ́µέρος
Τὸ εἰκόνισµά Της δὲν λείπει ἀπὸ

κανενός µας τὸ σπίτι, οὔτε καὶ ἀπ’
αὐτὰ τὰ προσωπικὰ µας ἀντικείµενα.
Τὸ ὄνοµά Της βρίσκεται συνέχεια
στὰ χείλη µας. Σὲ κάθε µας περίστα-
ση σ’ αὐτὴ καταφεύγουµε. ∆ὲν ὑπάρ-
χει προσευχὴ χωρὶς τὴν ἐπίκληση
τοῦ ὀνόµατος καὶ τῆς χάρης Της. Ἰδι-
αίτερα δὲ στὶς δύσκολες στιγµές µας,
ἀνεξάρτητα ἀπ’ τὸ ἂν πιστεύουµε λί-
γο ἢ πολὺ ἢ καὶ καθόλου ἀκόµη,
συµβαίνει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ποιητής:
«Κι ἐγὼ στὴ θλίψη, ἄθελά µου,
φωνάζω πάντα: Παν αγιά µου»! 

Τί ὑπέροχα ποὺ τὸ λέει! Ναί, ἀκό-
µη καὶ ἄθελά µας, σ’ αὐτὴν καταφεύ-
γουµε γιὰ σωτηρία καὶ λύτρωση. Σ’
αὐτὴν ποὺ µπορεῖ ν’ ἀκούσει τοὺς
στεναγµοὺς τῆς καρδιᾶς µας, σ’
αὐτὴν ποὺ µπορεῖ νὰ µᾶς βοηθήσει
ἄµεσα καὶ ἀποτελεσµατικά, σ’ αὐτὴν
ποὺ µπορεῖ νὰ µᾶς κάνει ἀκόµη καὶ
τὸ θαῦµα. 

Ἆραγε πῶς συµβαίνει αὐτό;
Πῶς ἐκεῖ στὶς φουρτοῦνες τῆς
ζωῆς, µπροστὰ στὸν κίνδυνο,
ὅλα τὰ πρόσωπα καὶ τὰ ὀνόµατα
τὰ ξεχνᾶµε, καὶ µόνο τὴν Παναγία
θυµόµαστε, ὁπότε καὶ αὐτὴν ἀµέ-
σως ἐπικαλούµαστε, ἀκόµη καὶ ,
ἄθελά µας; Ἀξίζει νὰ µᾶς προβλη-
µατίσει πολὺ αὐτό!

Πραγµατικά, κάθε ἄνθρωπος, εἴτε
πιστὸς εἶναι εἴτε ἄπιστος ἔχει καὶ µία
ἰδιαίτερη σχέση µὲ τὴν Παν αγία. Τὴν
θεωρεῖ δική του, καταδική του.

Ἐκφράζεται σ’ Αὐτὴν ἐλεύθερα µέ-
σα ἀπὸ τὴν καρδιά του, χωρὶς ἀνα-
στολὲς καὶ ὑπεκφυγές. Εἶναι βέβαιος
πὼς θὰ τοῦ συµπαρασταθεῖ καὶ θὰ
ἀκούσει τὸ πρόβληµά του. 

∆ιαισθάνεται µ’ ἕνα ἀνεξήγητο
τρόπο τὴν παρουσία Της στὶς δύσ -
κολες στιγµές του. 

Προσφεύγει πολλὲς φορὲς στὴν
προστασία Της, χωρὶς νὰ καταλαβαί-
νει µὲ ποιὸ τρόπο ἡ γλώσσα του καὶ
ὁ λογισµὸς του ἤδη τὴν ἐπικαλέστη-
καν. 

Νοιώθει χαρὰ καὶ εὐφροσύνη,
ὅταν ἐπικοινωνεῖ µαζί Της. 

Κατανοεῖ ὅτι εἶναι δίπλα του καὶ
τὸν προστατεύει, ὁπότε καὶ µαλακώ-
νει ἡ καρδιά του, παρηγορεῖται ἡ ψυ-
χή του καὶ βουρκώνουν τὰ µάτια του. 

∆ιαβλέπει τὴν χάρη Της νὰ τὸν
ἐπισκιάζει. Ἄπειρα ἄλλωστε εἶναι τὰ
θαύµατα καὶ οἱ ἐµφανίσεις Της. 

Αὐτὴ ἡ µοναδικότητα τῆς Πανα-
γίας µας φαίνεται καὶ σὲ ὅλους τούς
ὕµνους. Λένε γιὰ παράδειγµα:
«Πρὸς τίνα καταφύγω ἄλλην,
Ἁγνή; Ποῦ προσδράµω λοιπὸν
καὶ σωθήσοµαι;» Ἤ «πολλοῖς συ-
νεχόµενος πειρασµοῖς, πρὸς σὲ
καταφεύγω σωτηρίαν ἐπιζητῶν»
Ἤ «πάντων προστατεύεις, Ἀγα-
θή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστῃ
τῇ κραταιᾷ σου χειρί,»

*   *   *
Νὰ γιατί ὅλοι µας, µὰ ὅλοι µας, λί-

γο ὡς πολύ, τὴν ἀντιλαµβανόµαστε
ὡς µάνα µας. Μάνα Παναγιά, τὴν
λέµε.

Ἂν προσέξουµε τὶς προσευχές
µας πρὸς Αὐτήν, θὰ δοῦµε νὰ εἶναι
ὅλες τους γεµάτες προστακτικές. Λέ-
µε γιὰ παράδειγµα: «Μῆτερ τοῦ
Θεοῦ φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέ-
πην Σου» ἢ «Ὑπεραγία Θεοτόκε
σῶσον ἡµᾶς». Ἆραγε πῶς ἀπευ-
θυνόµαστε ἔτσι στὴν Παναγία; ∆ὲν
εἶναι σὰν νὰ τὴν προστάζουµε; 

Ἡ ἀπάντηση εἶναι µία. Τὸ δικαίω-
µα αὐτό µᾶς τὸ δίνει ἡ ἴδια, γιατί τὴν
αἰσθανόµαστε ὅπως τὴν µάνα µας.
Καὶ σ’ ἐκείνην, τὴν µάνα µας δηλαδή,
ὅλο προσταγὲς εἴµαστε�

Ἆραγε γιατί σὲ κάθε θλίψη, πόνο
καὶ δοκιµασία ὅλο στὴ µάνα µας κα-
ταφεύγουµε; Γιατί, λόγῳ τῆς ἀγάπης
της πρὸς ἐµᾶς, εἶναι ὅλο κατανόηση
καὶ εὐσπλαγχνία ἡ καηµένη, ὁπότε
ὅλο καὶ κάτι θὰ κάνει, γιὰ νὰ µᾶς ἀνα-
κουφίσει. Πολὺ περισσότερο συµ-
βαίνει αὐτὸ καὶ µὲ τὴν Μάνα Πανα-
γιά µας, στὴν ὁποία καταφεύγουν κι
αὐτὲς οἱ µάνες τοῦ κόσµου γιὰ τὰ
παιδιά τους καὶ ὄχι µόνο�

Ἀλλ’ αὐτὴ ἡ ἰδιότητά της, ὡς Μά-
νας Παναγιᾶς δηλαδή, ἀπὸ ποῦ
ἀπορρέει; Μὰ ἀπ’ τὴν ἄλλη της ἰδιό-
τητα νὰ γίνει µάνα τοῦ Σωτήρα. Κι
ἐπειδὴ κατόρθωσε νὰ γίνει µάνα
Ἐκείνου, ἔγινε πολὺ περισσότερο καὶ
δική µας. Ἔχει πλέον τὴ δύναµη καὶ
τὴ χάρη νὰ µᾶς ἀγκαλιάζει ὅλους, νὰ
µᾶς ἀνακουφίζει ὅλους, νὰ µᾶς ἐνι-
σχύει ὅλους καὶ νὰ µᾶς προστατεύει
ὅλους. ∆ηλαδή, ὡς Μητέρα τοῦ
Θεοῦ εἶναι πλέον καὶ Μητέρα
ὅλων µας. 

Νὰ γιατί δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος
ποὺ νὰ µὴ ζήτησε µὲ πίστη τὴν προ-
στασία Της καὶ νὰ µὴ τὴν ἔλαβε ἄµε-
σα καὶ πλούσια. Καὶ ὡς Μητέρα τοῦ
Θεοῦ ἔχει ἄπειρη τὴν παρρησία
στὸν Υἱὸ καὶ Θεό της, γι’ αὐτὸ καὶ
εἶναι τόσο ἀποτελεσµατικὴ ἡ ἱκεσία
µας πρὸς Αὐτήν. 

Ἂς σηµειωθεῖ ὅτι κατὰ τὸν Ἅγιο
Ἰωάννη τὸν ∆αµασκηνό, ὁ ἀνθρώπι-
νος βίος θὰ ἦταν ἀβίωτος, ἂν δὲν
εἴχαµε αὐτὲς τὶς µητρικές Της παρεµ-
βάσεις.  

*   *   *
Ἀλλὰ δὲν εἶναι µόνο τοῦ καθενός

µας ἡ προσωπικὴ σχέση µὲ τὴν Πα-
ναγία. Εἶναι καὶ τοῦ λαοῦ µας. Ναί,
ἀνέκαθεν ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει σὲ
ἐξέχουσα θέση τὴν Μάνα Παναγιά.
Τὴν ἔχει καὶ τὴν θεωρεῖ ὡς Μάνα τοῦ
Γένους µας. Αὐτὴ δὲ ἡ σχέση ἔχει
βαθιὲς ρίζες, ποὺ ἀνάγονται στοὺς
πρωτοχριστιανικοὺς χρόνους καὶ κο-
ρυφώνονται στὸ Βυζάντιο. 

Τὸ βλέπουµε αὐτὸ στὴν ὑµνογρα-
φία, ὅπως στὸν Ἀκάθιστο Ὕµνο γιὰ
παράδειγµα, στὴ λαογραφία, στὶς το-
πικὲς ἑορτές, στὴν τέχνη, στὴ λα-
τρεία. Σὲ ὅλα, ἀπὸ τὶς παραδόσεις,
ὡς στὰ δηµοτικὰ τραγούδια καὶ τὶς
λαϊκὲς παροιµίες τὸ ὄνοµα τῆς Θεο-
τόκου ἀναφέρεται µὲ ἐξαιρετικὴ τιµὴ
καὶ εὐλάβεια. Κάθε τόπος ἔχει καὶ µία
θαυµατουργὴ εἰκόνα της, µὲ τὴν ἰδι-
αίτερη ἱστορία της µάλιστα. 

Ἐπιπλέον ὁ γλωσσοπλάστης
Ἑλληνικὸς λαός µας, τῆς χάρισε
πληθώρα ἐπωνυµιῶν ἐκφράζοντας
καὶ µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ περίσσευ-
µα τῆς ψυχῆς του, ἀλλὰ καὶ τὴν
εὐγνωµοσύνη του. Ὑπολογίζεται ὅτι
τῆς ἔχουν ἀποδοθεῖ κάπου 3.500 τι-
µητικὰ προσωνύµια, ὅπως Ὁδηγή-
τρια, Γλυκοφιλοῦσα, Γιάτρισσα,
Ἐλεοῦσα κ.λπ. 

Ἔτσι µποροῦµε νὰ καταφεύ-
γουµε ὅλοι στὴν Παναγία µας καὶ
σὲ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς µας.
∆ηλαδή,

➢ Νὰ µιλᾶµε στὴν Γλυκοφι -
λοῦσα, ὅταν µᾶς λείπει ἡ ἀγάπη τῶν
δικῶν µας!

➢ Νὰ παρακαλοῦµε τὴν Ὁδηγή-
τρια, ὅταν δὲν γνωρίζουµε τί ἀποφά-
σεις νὰ πάρουµε καὶ τὰ χάνουµε
µπροστὰ στὰ ἀδιέξοδα!

➢ Νὰ γονατίζουµε στὴν Παραµυ-
θία, ὅταν µᾶς βρίσκουν ὁ πόνος καὶ
τὰ βάσανα!

➢ Νὰ καταφεύγουµε στὴν Παυσο-
λύπη, ὅταν οἱ λῦπες εἶναι ἀβάστα-
χτες καὶ πολλές!

➢ Νὰ κρούουµε στὴν Πορταΐτισ-
σα, ὅταν ἡ µάνδρα τῆς ψυχῆς µας

ἀπειλεῖται ἀπ’ τοὺς ποικίλους πειρα-
σµούς!

➢ Νὰ ἱκετεύουµε τὴν Πάντων Χα-
ρά, ὅταν γευόµαστε ἀπογοητεύσεις
καὶ πίκρες!

➢ Οἱ µανάδες ὅλου τοῦ κόσµου, νὰ
δέονται στὴν Βρεφοκρατοῦσα γιὰ
τὰ παιδιά τους!

➢ ∆οξολογώντας τὸν Κύριο, νὰ
ψάλλουµε µπροστὰ στὸ Ἄξιόν
Ἐστι.

➢ Ὅταν θέλουµε τὸ θαῦµα τοῦ
Θεοῦ στὴ ζωή µας, νὰ τὸ λέµε αὐτὸ
στὴν Μεσίτρια.

➢ Κι ὅταν κινδυνεύει ἡ πατρίδα
µας, µὴ φοβόµαστε τίποτε ἂν ἱκετεύ-
σουµε τὴν Ἁγία Σκέπη!

➢ Ἀπὸ δὲ τὴν Γερόντισσα τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ἂς ζητᾶµε νὰ φυλάει
ὅλους τούς Ὀρθοδόξους µοναχούς.
Καὶ τοὺς δικούς µας!

*   *   *
Καθὼς ἔγραφα τὶς φτωχὲς αὐτὲς

γραµµές, καλοί µου φίλοι, διαπίστω-
σα κι ἐγὼ αὐτὸ τὸ χιλιοειπωµένο.
Πώς πραγµατικὰ καµµία ἀνθρώ-
πινη γλώσσα, καµµία πένα καὶ
καµµία τέχνη, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ
περιγράψει τὴν «Ὑπέραγνον Μη-
τέρα τοῦ Ἐµµανουήλ», Ἐκείνην
µπροστὰ στὴν ὁποία ἰλιγγιᾶ ὁ
ἀνθρώπινος νοῦς. 

Πραγµατικὰ τὸ ἔργο αὐτὸ ὑπερ-
βαίνει τὶς ἀνθρώπινες δυνάµεις. Μό-
νο οἱ ἄγγελοι µποροῦν νὰ τὸ κάνουν
αὐτό. Κι ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Νικόλαος
Καβάσιλας, ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι τόσο
µόνο µποροῦµε νὰ τὴν ἐγκωµιάσου-
µε, ὅσο χρειάζεται γιὰ νὰ ἁγιάσουµε
τὴ γλώσσα µας καὶ τὴν ψυχή µας.
∆ὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ φωτισµένοι ἀπ’
τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ὑµνογράφοι τῆς
Ἐκκλησίας µας διατύπωσαν φρά-
σεις σὰν αὐτές: «Πάντα ὑπὲρ
ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα τὰ σὰ
Θεοτόκε µυστήρια». 

*   *   *
Ποῦ καταλήγουµε λοιπόν; Μὰ σ’

αὐτὸ ποὺ ψάλλουµε κάθε φορά στὴ
Θεία Λειτουργία: «Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον
ἡµᾶς». 

Κ.Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 8ην Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ.
Ἀνωτέρω τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.

TO MARTYRION TOY AGIOY AIMILIANOY

Ὁ Αὔγουστος
τῆς Ἑλλάδος μας
Ἔχουµε συνηθίσει τὸν Αὔγουστο

ὡς τὸν µήνα τῶν διακοπῶν σὲ
ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ φαίνεται πὼς
ὅσο περνάει ὁ καιρὸς λησµονοῦµε
ὁλοένα καὶ περισσότερο τὸ τί σηµαί-
νει ἱστορικὰ αὐτὸς ὁ µήνας γιὰ τὴν
πατρίδα µας.

Ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ κράτους, ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιµήσε-
ως τῆς Θεοτόκου δέσποζε στὸ
ἐθνικὸ ἑορτολόγιο, ποὺ ἦταν ἄµε-
σα συνυφασµένο µὲ τὸ ἑορτολό-
γιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
κάτι ποὺ ἐπὶ τῶν ἡµερῶν µας ἔχει
ἐκλείψει παντελῶς.

Μὲ Βασιλικὸ ∆ιάταγµα τοῦ 1836
καθιερώθηκε ὁ ἑορτασµὸς τῆς Πανα-
γίας στὴν Τῆνο νὰ εἶναι ὀκταήµερος
καὶ νὰ διαρκεῖ ἕως τὰ λεγόµενα
«ἐννιάµερα τῆς Θεοτόκου», στὶς 23
Αὐγούστου. Μέσα σὲ µία ἀτµόσφαι-
ρα εὐλαβείας, κατάνυξης καὶ σεβα-
σµοῦ, ψάλλονται µέχρι σήµερα ὕµνοι
ἐγκωµιαστικοὶ καὶ εὐχαριστιακοὶ
µπροστὰ στὴν εἰκόνα Παναγίας µας,
ἡ δὲ ἐκχυλίζουσα τὶς καρδιὲς ἀγάπη
γιὰ τὸ Πανάγιο Πρόσωπό Της, ὤθη-
σε στὶς µέρες µας ἀρκετοὺς Κληρι-
κοὺς σὲ µία ὑπερβολή, ποὺ δὲν τὴν
συναντοῦµε στὴν παλαιὰ Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας µας, στὸ νὰ ψάλλουν
νεκρικὰ Ἐγκώµια ἐνώπιον Κουβου-
κλίου Ἐπιταφίου Της!

Ὁ Αὔγουστος κατὰ τὸ Ἁγιοπα-
τερικὸ Ἑορτολόγιο, ποὺ ἐξακο-
λουθεῖ νὰ τηρεῖ ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, ἦταν ὁ τελευταῖος µήνας
τοῦ ἔτους τοῦ ὁποίου ἡ ἀρχὴ ἦταν
ἡ 1η Σεπτεµβρίου. Ἔτσι, λοιπόν,
τὸ ἔτος ὁλοκλήρωνε τὸν κύκλο του
µὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιµήσεως τῆς
Παναγίας µας καὶ τὸν ὀκταήµερο
ἑορτασµό της, ἐνῷ δύο µέρες πρὶν
τὴν παραµονὴ τῆς πρωτοχρονιᾶς
ἡ Ἐκκλησία προέβαλε τὸ παρά-

δειγµα τοῦ Τιµίου Προδρόµου.
Ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας µας ἦταν

πάντοτε τόσο λαµπρὴ κατὰ τὸ πα-
ρελθόν, ποὺ οἱ ἐχθροί τῆς Πατρίδος
µας προσπάθησαν κατ  ̓ἐπανάληψη
νὰ ἀµαυρώσουν τὴν ἡµέρα της µὲ
ἐχθροπραξίες, ὅπως ὁ τορπιλισµὸς
τοῦ Ἑλληνικοῦ καταδροµικοῦ πλοίου
µὲ τὴν ὀνοµασία «Ἕλλη» (ΒΠ Κ/∆
ΕΛΛΗ), ἕνα ὄνοµα ποὺ τοῦ δόθηκε
σὲ ἀνάµνηση τῆς ναυµαχίας τῆς
Ἕλλης1.

Τὸ καταδροµικὸ βυθίστηκε µετὰ
ἀπὸ τὸν τορπιλισµό του στὶς 15
Αὐγούστου τοῦ 1940 ἀπὸ τὸ Ἰταλικὸ
ὑποβρύχιο «Delfino» καὶ ἐνῷ ἦταν
ἀγκυροβοληµένο ἔξω ἀπὸ τὸν λιµέ-
να τῆς Τήνου, ὅπου καὶ συµµετεῖχε
στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Τὸ ἴδιο
ὑποβρύχιο ἀποπειράθηκε στὴ συνέ-
χεια νὰ τορπιλίσει τὰ ἐπιβατηγὰ
«Ἔλση» καὶ «Ἕσπερος», ποὺ βρί-
σκονταν µέσα στὸ λιµάνι τῆς Τήνου.
Μὲ τὴν ἐπέµβαση τῆς Παναγίας µας
ἡ ἀπόπειρα ἀπέτυχε καὶ οἱ τορπίλες
κατέστρεψαν µόνο ἕνα τµῆµα τοῦ
ἀκριανοῦ κοµµατιοῦ τῆς προκυµαί-
ας.

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ
προσπάθησε µὲ µυστικότητα νὰ
ἀνακαλύψει τὸ τί εἶχε συµβεῖ, φοβού-
µενη τὴν διατάραξη τῆς εὔθραυστης
εἰρήνης µὲ τὴν Ἰταλία. Στὶς 30 Ὀκτω-
βρίου 1940 καὶ ἐνῷ εἶχε ξεσπάσει ὁ
πόλεµος, ὁ Μεταξᾶς ἔδωσε τελικὰ
στὴν δηµοσιότητα ὅλες τὶς λεπτοµέ-
ρειες ποὺ εἶχαν ἀνακαλύψει οἱ πραγ-
µατογνώµονες. Ἡ Ἰταλία τὸ 1950 πα-
ραχώρησε στὴν Ἑλλάδα τὸ ἐλαφρὺ
καταδροµικὸ «Εὐγένιος τῆς Σαβοΐ-
ας» σὲ ἀντικατάσταση τοῦ «Ἕλλη».

Ἀλλὰ καὶ οἱ Τοῦρκοι δὲν ἄφη-
σαν τὴν ἡµέρα αὐτὴ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας χωρὶς νὰ προσθέσουν µία µε-
λανὴ κηλῖδα στὴν ἱστορία τοῦ
ἔθνους µας. Στὶς 15 Αὐγούστου
τοῦ 1974, τὰ στρατεύµατα τοῦ
«Ἀττίλα» µπῆκαν στὴν Ἀµµόχω-

στο καὶ στὶς 16 τοῦ Αὐγούστου ὁ
«Ἀττίλας 2» ὁλοκληρώθηκε µὲ τὴν
κατάληψη τῆς Μόρφου. Τὴν ἴδια
στιγµὴ ἡ κυβέρνηση τοῦ Κληρίδη
µεταφερόταν πρόσκαιρα στὴ Λε-
µεσὸ φοβούµενη ὅτι ἐπίκειται κα-
τάληψη τῆς Λευκωσίας. Οἱ Τοῦρ-
κοι, ἔχοντας πετύχει τοὺς στρα-
τιωτικούς τους σκοπούς, δέχθη-
καν τὴν κατάπαυση τοῦ πυρὸς
στὶς 6 τὸ ἀπόγευµα τῆς 16ης τοῦ
Αὐγούστου 1974. Ἤδη κατεῖχαν
τὸ 36,4% τοῦ Κυπριακοῦ ἐδά-
φους. Περίπου 2.000 Ἕλληνες καὶ
Ἑλληνοκύπριοι εἶχαν σκοτωθεῖ,
πάνω ἀπὸ 1.600 ἦταν οἱ ἀγνοού-
µενοι, ἐνῷ οἱ ξεριζωµένοι πρόσ -
φυγες ἦσαν 200.000!

Σήµερα στὴν πατρίδα µας ὅλα
αὐτὰ τὰ γεγονότα µοιάζουν µακρινά,
κάποιοι πιθανῶς νὰ τὰ ἔχουν ξεχά-
σει, ἐνῷ γιὰ κάποιους ἄλλους, κυ-
ρίως στὶς νεαρότερες ἡλικίες, εἶναι
ἴσως ἀκόµη καὶ ἄγνωστα. Εἶναι ἐπι-
τακτικὴ ἀνάγκη τὸ ἔθνος µας νὰ ἀνα-
κτήσει σύντοµα τούς δεσµοὺς µὲ τὶς
ρίζες του, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλες παρὰ ἡ
Ὀρθόδοξη Πίστη τῶν Πατέρων
µας πάνω στὴν ὁποία θεµελίω-
σαν τὴν Ἑλλάδα µας. Αὐτὸς εἶναι
καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἑλλάδα µας ἄντε-
ξε στὸν πόλεµο ποὺ τῆς ἔκαµαν τό-
σο οἱ ἐξωτερικοὶ ἐχθροί της, ὅσο καὶ
οἱ ἐγχώριοι, ἀλλὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ
ἀντέχει!

Μ. Β. 
Σηµειώσεις: 

1.  Ἡ ναυμαχία τῆς Ἕλλης ἔγινε
στὶς 3/16 Δεκεμβρίου 1912 καὶ ἧταν ἡ
πρώτη ἀπό τὶς δύο κορυφαῖες μάχες
μεταξύ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ
Ναυτικοῦ καὶ τοῦ Ὀθωμανικοῦ
Στὸλου κατά τὸν Α  ́Βαλκανικό Πό-
λεμο. Πραγματοποιήθηκε στὴν ἔξο-
δο τῶν στενῶν τῶν Δαρδανελλίων ἤ
Ἑλλησπόντου. Ἡ ναυμαχία ἔληξε
μὲ τὴ νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ στὸλου
καὶ τὸν ἐγκλεισμό τοῦ ὀθωμανικοῦ
ἐντός τῶν στενῶν.

Ἀδέξια ψελλίσματα γιὰ τὴν Παναγία μας

«οἱ ἐπικριτὲς αὐτῆς τῆς προσέγγισης
ἀντιλαµβάνονται τὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν µᾶλλον ὡς κλειστὸ µάθη-
µα, ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ διαλέγεται
στὸν δηµόσιο χῶρο τοῦ σχολείου».
Ἐδῶ βλέπουµε ἄλλη µιά, σοβαρή
µέν πλήν ὅµως ἀνεπιτυχῆ, ἀπόπει-
ρα ἀποπροσανατολισµοῦ τόσο τοῦ
κλάδου τῶν θεολόγων, ὅσο καί τῆς
κοινωνίας γενικότερα. ∆ιότι δέν πρό-
κειται γιά διάλογο, ἀλλά γιά πλήρη
ἀλλαγή τῆς φιλοσοφίας καί τοῦ πε-
ριεχοµένου τοῦ προγράµµατος
σπουδῶν στό µάθηµα τῶν θρησκευ-
τικῶν. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή
ὑποχωρεῖ δραστικά, ἀφοῦ ἀφαι-
ροῦνται σηµαντικά, τόσο σέ πο-
σότητα ὅσο καί ποιότητα, θέµατά
της, καί ἀντικαθίστανται ἀπό πο-
λυθρησκειακή θεµατολογία, ἡ
ὁποία σάν ἐπιδηµικός ἰός ἐξα-
πλώνεται καί καταλαµβάνει ὅλα τά
µαθήµατα. Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανι-
κή θεολογική ὁρολογία ἀντικαθί-
σταται ἀπό ἄλλη, ἡ ὁποία µαρτυ-
ρεῖ σχετικότητα καί ἀµφισβήτηση
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Ἐξίσω-
ση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ µέ
τά θρησκεύµατα παρατηρεῖται σέ
ὅλο τό µῆκος τῶν δύο ἐπίµαχων
προγραµµάτων. Ὅλα αὐτά ὅµως
δέν µαρτυροῦν διάλογο, µαρτυ-
ροῦν καταστροφή τῆς ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς παιδείας καί καταπά-
τηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµά-
των τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
µαθητῶν!

Στήν ἐν λόγῳ «ἀπάντηση» τό ∆.Σ.
τοῦ Ι.Ε.Π. ὑπεραµύνεται τοῦ τρόπου
ἐπιλογῆς τῶν µελῶν τῆς συντακτικῆς
ἐπιτροπῆς τοῦ προγράµµατος. Εἴµα-
στε ὑποχρεωµένοι νά παρατηρή-
σουµε, ὅτι ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο
ἐπιλέχθηκαν τά µέλη τῆς συντα-
κτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ προγράµ-
µατος, πιθανόν δίκαιος καί ἀξιο-
κρατικός, δέν δικαιώνει κατά κανέ-
να τρόπο τό ἀποτέλεσµα, τό
ὁποῖο ἔχουµε στά χέρια µας καί τό
ὁποῖο πάσχει σοβαρότατα σέ
πολλά σηµεῖα.

Ἀναφέρει ἐν τέλει ἡ ἐν λόγῳ
«ἀπάντηση», ὅτι γιά τούς ἐπικριτές
τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ µαθή-
µατος θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ πρό-
βληµα «ὁ ἔντονα ὁµολογιακὸς καὶ κα-
τηχητικὸς χαρακτήρας τῶν Θρη-
σκευτικῶν». Καλό εἶναι νά µή παί-
ζουµε µέ τίς λέξεις. Ὁ «ὁµολογιακός
καί κατηχητικός χαρακτήρας» τοῦ µα-
θήµατος, αὐτός ὁ ὁποῖος ἐνοχλεῖ µε-
ρικούς, εἶναι ὁ ὀρθόδοξος χριστιανι-
κός του χαρακτήρας. Κατά ποία λο-
γική ὅµως θά καταπατηθοῦν τά
διεθνῶς κατοχυρωµένα ἀνθρώπινα
δικαιώµατα τῶν παιδιῶν µας, ὥστε
νά παύσουν νά ἐνοχλοῦνται µερικοί,
µιά ἀπειροελάχιστη µειοψηφία, οἱ
ὁποῖοι µάλιστα δέν ἔχουν καµµία
σχέση µέ τήν παιδεία τους; ∆έν θά
νοθεύσουµε τήν ὀρθόδοξη χρι-
στιανική παιδεία καί δέν θά πα-
ραιτηθοῦµε ἀπό τά ἀνθρώπινα δι-
καιώµατά µας, ἐπειδή ἔτσι θέλουν
µερικοί.

Στ. Συµπεράσµατα
Ἐάν λοιπόν θέλουµε νά ἐφαρµό-

σουµε τό Σύνταγµα, τούς ἑλληνικούς
νόµους καί τίς διεθνεῖς συµβάσεις, θά
πρέπει νά µή ἐπιχειρηθεῖ ἡ ἐπικίνδυ-
νη τακτική τῆς µόνιµης συνδιδασκα-
λίας τῆς ὀρθόδοξης πίστεως καί
ζωῆς µαζί µέ τά θρησκεύµατα σέ κά-
θε µάθηµα ὅλων τῶν τάξεων δηµοτι-
κοῦ, γυµνασίου καί λυκείου, ἡ ὁποία
σέ ἀρκετές περιπτώσεις τίς ὁποῖες
ἤδη ἐξετάσαµε ὁδηγεῖ στόν συγκρη-
τισµό, ἀλλά νά ἐξακολουθήσει νά δι-
δάσκεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή
αὐτοτελῶς καί νά δίδονται σέ µία τά-
ξη, π.χ. στή Β΄λυκείου ὅπως συν -
ηθίζεται µέχρι σήµερα, πλήρη, σαφῆ,
καί σύντοµα πληροφοριακά στοιχεῖα
γιά τά θρησκεύµατα. Ἡ τακτική αὐτή,
ἡ ὁποία ἐφαρµόζεται µέχρι σήµερα,
δέν ἔχει ζηµιώσει τούς µαθητές καί
δέν ὑπάρχει ὁ παραµικρός λόγος, γιά
νά ἀλλάξει. Θά ἦταν δυνατόν ἁπλῶς
νά δίδονται καί σέ µία τάξη τοῦ γυ-
µνασίου κάποια πληροφοριακά στοι-
χεῖα γιά τά θρησκεύµατα, ἀνεξάρτη-
τα καί αὐτόνοµα, µή θίγοντα διόλου

τό περιεχόµενο καί τήν πορεία διδα-
σκαλίας τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς
παιδείας. Κατ᾽ αὐτόν τόν τρόπο θά
ἐλάµβαναν χρήσιµες πληροφορίες
κάποια παιδιά, τά ὁποῖα δέν ἐπρό-
κειτο νά φοιτήσουν ποτέ σέ λύκειο.
Ἀλλιῶς κινδυνεύουν νά µετατρα-
ποῦν οἱ µαθητές µας σέ πειραµα-
τόζωα, µέ ἀπρόβλεπτες συνέπει-
ες γιά τούς ἰδίους, ἀλλά καί γιά τό
κοινωνικό σύνολο. Γἰ  αὐτό εἶναι ἡ
εὐθύνη µας τεράστια.

Εἴδαµε ὅτι τό πρόγραµµα χαρα-
κτηρίζεται ἀπό σοβαρά προβλήµατα
καί εἶναι ἄκρως ἀντισυνταγµατικό καί
παράνοµο, διακρίνεται ἀπό σοβαρά
θεολογικά σφάλµατα καί ἀπαράδε-
κτες τακτικές καί γἰ  αὐτό κρίνεται ἐπι-
κίνδυνο γιά τήν πνευµατική ἀνάπτυ-
ξη τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν µα-
θητῶν. Ἐπειδή δέ ἡ ὀρθόδοξη χρι-
στιανική παιδεία ὑπῆρξε τό κατ᾽
ἐξοχήν στήριγµα τοῦ ἔθνους µας
κατά τούς ζοφερούς χρόνους τῆς
δουλείας καί ἡ κατ᾽ ἐξοχήν κινητή-
ρια δύναµή του κατά τούς ἀπελευ-
θερωτικούς ἀγῶνες του, πι-
στεύουµε ὅτι ἡ νόθευσή της θά
σηµάνει κίνδυνο γιά τήν ἴδια τήν
ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων, γιά τήν
ἴδια τήν ὕπαρξή τους.

Πιστεύουµε ἐν τέλει ὅτι ἐάν ἐπι-
χειρηθεῖ ἡ συγγραφή σχολικῶν
βιβλίων βάσει αὐτοῦ τοῦ προ-
γράµµατος, τά προβλήµατα τά
ὁποῖα τό πρόγραµµα περιέχει θά
αὐξηθοῦν, διότι, ὅπως ἀποσαφηνί-
σαµε στήν ἀρχή τῆς παρούσης µελέ-
της, τό πρόγραµµα εἶναι συνοπτικό
καί ὄχι λεπτοµερές, ὅπως τό πρό-
γραµµα δηµοτικοῦ καί γυµνασίου
τῶν ἐτῶν 2011/14. Αὐτό σηµαίνει ὅτι
τά προβληµατικά του σηµεῖα θά εἶναι
ὑποχρεωµένοι νά τά ἀναπτύξουν οἱ
µελλοντικοί συγγραφεῖς σχολικῶν
ἐγχειριδίων µέ ἀναλυτικό τρόπο, δη-
λαδή νά τά µεγιστοποιήσουν, µέ
ὅλους τούς κινδύνους τούς ὁποίους
ἡ πράξη αὐτή συνεπάγεται.
Σηµειώσεις:

47. Ἀρ. πρωτ.: 3975/6-4-2015.

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

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος, κατά τήν ἀγρυπνίαν εἰς τήν
Ἱ.Μ. Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου εἰς τήν Σουρωτήν Θεσσαλονί-
κης ἐπί τῇ πρώτῃ ἑορτῇ τῆς μνήμης
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου,
εἰς τήν ὁμιλίαν του μεταξύ ἄλλων
ἐτόνισε τά ἑξῆς: 

«...Ὁ Ἅγιος ἐπέλεξεν, ἐξ ἀρχῆς τὰ
δύσκολα καὶ τὰ βαριά, ὅπως ἔλεγεν ὁ
ἴδιος. Ἡ ἡρωικὴ ἀποφασιστικότης του
εἰς τὴν ἀγάπησιν τοῦ σταυροῦ καὶ
τῶν δυσκολιῶν, αἱ ὁποῖαι ὁδηγοῦν µὲ
βεβαιότητα εἰς τὴν ἀνάστασιν καὶ εἰς
τὴν χαράν, πρέπει νὰ µᾶς προβλη-
µατίζη κατὰ τὴν σηµερινὴν ἐποχὴν
τῶν πολλῶν καὶ γενικῶν ἄλυτων
ἀδιεξ όδων, τὰ ὁποῖα ἀντιµετωπίζο-
µεν οἱ ἐγγὺς καὶ οἱ µακράν.

Τὸ σηµερινὸν µήνυµα τοῦ Ἁγίου
Παϊσίου µέσα εἰς τὰς πολλάς δυσ -
κολίας ὁλοκλήρου τοῦ κόσµου εἶναι
ἡ ἐλπίς, ποὺ ἀπευθύνεται εἰς κάθε
ἀπελπισµένον καὶ προβληµατισµέ-
νον ἄνθρωπον. Οἱ σύγχρονοι
Ἕλληνες ἀπόψε καὶ πάντοτε πρέπει
νὰ ἔχωµεν ἐστραµµένην τὴν προσο-
χήν µας εἰς τὸν λόγον του, ὁ ὁποῖος
εἶναι πάντοτε σύγχρονος καὶ ἐπίκαι-
ρος καὶ εὐεργετικός. Ὁ λόγος του
κρυστάλλινος, ὡς Λόγος τοῦ Θεοῦ,
εὑρίσκει ἀπήχησιν εἰς τὴν καρδίαν
κάθε Ἕλληνος, διότι ἠγάπησε –καὶ
ἠγάπησε πολὺ- καὶ τὴν Πατρίδα καὶ
τὸν Λαόν. Εὑρίσκει ἀπήχησιν, διότι
δὲν ὑπάρχει δυσκολία, τὴν ὁποίαν
ἐµπειρικῶς δὲν ἔζησεν ὁ Γέροντας -
ὁ Ἅγιος Παΐσιος-. Ἔτσι καὶ σήµερον
µᾶς λέγει: «∆ὲν ἔχετε χρήµατα; Καὶ
ἐγὼ δὲν εἶχα ποτέ. Ὅλα τὰ ἐµοίρα-
ζα στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη. Εἶσθε
πτωχοί; Ἐγὼ ὑπῆρξα πτωχότερος
ἀπό σᾶς. Πεινᾶτε; Σὲ ὅλη τὴν ζωή
µου ἑκουσίως πεινοῦσα. Ζοῦσα µὲ
µία ντοµάτα, µὲ λίγο παξιµάδι, µὲ
λίγο ψωµί... Πονεῖτε καὶ κλαίετε;
Μία ζωή ἐπόνεσα καὶ ἐσήκωσα τὶς

ἁµαρτίες τῶν ἄλλωνN».
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἐσφράγισε τὴν

ζωήν του µὲ τὸ ἑκούσιον µαρτύριον
τῆς συνειδήσεως. Τὸ µαρτύριον τῆς
συνειδήσεως εἶναι τὸ ἐσωτερικὸν
ἐκεῖνο βίωµα, ποὺ ἕνα µόνον γνωρί-
ζει, τὸ διδόναι καὶ τὸ προσφέρειν. Τὸ
µαρτύριον τοῦτο ἦτο διὰ τὸν ἅγιον
δῶρον καὶ χάρισµα· ἦτο ἡ δύναµις
τοῦ Θεοῦ καὶ συγχρόνως ἡ ἰδικὴ του
δύναµις, ποὺ ἐνίσχυε τὸ ἀδύναµον
καὶ ἀσθενικόν του σῶµα, ὅπως ἐνί-
σχυε καὶ τὸν καχεκτικὸν καὶ ἀδύνα-
µον Ἀπόστολον Παῦλον, ὁ ὁποῖος
ἔλαβε τὴν θείαν ἀπάντησιν εἰς τὴν
προσευχήν του: «ἡ γὰρ δύναµίς µου
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Τὸ µαρτύ-
ριον αὐτὸ τῆς συνειδήσεως τὸν κατέ-
στησεν Ἅγιον καὶ Ὅσιον καὶ ∆ίκαιον.

Ἡ σηµερινὴ ἑσπέρα εἶναι σηµαδια-
κή. ∆ὲν εἶναι µόνον ἡ πρώτη ἑορτὴ τῆς
µνήµης τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, συµπί-
πτουσα µὲ µίαν ἐξαιρετικῶς κρίσιµον
καὶ καιρίαν διὰ τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλή-
νων στιγµήν. Εἶναι κυρίως καὶ πρωτί-
στως παραµυθία καὶ παρηγορία. Ἐὰν
ἔχωµεν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
ἐλπίδα µας εἰς Ἐκεῖνον, τότε ἔχοµεν τὰ
πάντα. Ἐπαναλαµβάνοµεν: Ἐὰν ἔχω-
µεν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐλπί-
δα µας εἰς Ἐκεῖνον, τότε µόνον ἔχοµεν
τὰ πάντα. Ὁ Θεὸς εἶχε πάντοτε τὴν
ἀγκαλιὰ του ἀνοικτὴν εἰς ἐκεῖνον ὁ
ὁποῖος εἰσήρχετο πονεµένος καὶ ἀπο-
γοητευµένος µέσα ἀπὸ τὴν σαθρὴν
πόρταν τοῦ κελλίου τῆς Παναγούδας,
ἀλλὰ ἐξήρχετο χαριτωµένος καὶ ἀνα-
παυµένος. «Τὸ Γένος µας ἐπέρασε
τόσες µπόρες καὶ κλυδωνισµούς»,
ὅπως ἔλεγεν ὁ Ἅγιος Παΐσιος, «καὶ
δὲν ἐχάθηκε». ∆ὲν φοβούµεθα, λοι-
πόν, τὰς παροδικάς θυέλλας οἱ ὀρθό-
δοξοι ἕλληνες, τὰς ὁποίας µετατρέπει
εἰς γαλήνην ὁ περιπατῶν ἐπὶ τῶν ὑδά-
των Κύριος καὶ ἐνισχύων ἡµᾶς, ὅπως
κάποτε τὸν λιποψυχήσαντα Ἀπόστο-
λον Πέτρον...».

Οἰκ. Πατριάρχης: «Ἐάν ἔχωµεν τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ
καί τήν ἐλπίδα µας εἰς Ἐκεῖνον, τότε ἔχοµεν τά πάντα»

Ἀγαπητοί µου Χριστιανοί, 

-Α-
Οἱ καµπάνες τῶν Ναῶν µας θὰ

διαλαλήσουν καὶ πάλι τὸ µεγάλο
γεγονός, ποὺ σηµαδεύει τὸν
Αὔγουστο, τὴν καρδιά, δηλαδή, τοῦ
καλοκαιριοῦ: τὴν Κοίµηση τῆς Ὑπε-
ρ αγίας Θεοτόκου. Θὰ ἀκουστῇ, γιὰ
µιὰ ἀκόµη φορά, τὸ κατανυκτικὸ
ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, ὅπου ὁ
ἱερὸς ὑµνογράφος σηµειώνει ἀπευ-
θυνόµενος στὴν Παναγία: «µετέ-
στης πρὸς τὴν ζωὴν µήτηρ ὑπάρ-
χουσα τῆς ζωῆς». Ἀνεχώρησες γιὰ
τὸν Παράδεισο, τὴν ἀληθινή, δηλα-
δή, καὶ πραγµατικὴ ζωή, ἐσὺ ποὺ
ἐκυοφόρησες τὴν ὄντως ζωή, τὸν
Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστὸν,
ἀφοῦ Ἐκεῖνος ἔχει διακηρύξει ὅτι
«ἐγώ εἰµὶ ... ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6).

-Β-
Ἀπέθανε, λοιπόν, ἡ Κυρία Θεο-

τόκος καὶ µετέστη πρὸς τὴν ζωήν.
Ἀλλά, ὅπως πάλι θὰ τονίσῃ ὁ συν-
θέτης τοῦ ἀπολυτικίου, «τὸν κό-
σµον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε». ∆ὲν
ἐγκατέλειψε ἀπροστάτευτο τὸν κό-
σµο ἡ Παναγία, ἀφοῦ εἶναι γεγονὸς
χιλιοµαρτυρηµένο, πὼς κανένας
δὲν φεύγει µὲ «ἄδεια χέρια», ὅταν
προσφεύγῃ µὲ πίστη στὴν χάρη
Της. Σὲ καιροὺς ἀναστατώσεων,
κοινωνικῆς ἀναταραχῆς, ἀνασφά-
λειας καὶ ἀβεβαιότητας, ὅπως
αὐτοὺς ποὺ ζῇ ἡ Πατρίδα µας χρό-
νια τώρα, ἰδιαίτερα ὅµως τὴν φετινὴ
χρονιά, ποῦ ἀλλοῦ νὰ βρῇ ὁ χρι-
στιανὸς τόνωση, παρηγοριὰ καὶ
ἐλπίδα, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σκέπη
καὶ τὴν προστασία τῆς Θεοµήτο-
ρος; Σ’ αὐτὴν θὰ καταφύγῃ καὶ σ’
αὐτὴν θὰ ἐναποθέσῃ τὶς ἐλπίδες
του. 

-Γ-
Εἶναι, πράγµατι, τραγικὴ ἡ κατά-

σταση τῆς ἐποχῆς µας. Σ’ ὅλο τὸν
πλανήτη κυριαρχεῖ ἡ βία καὶ τὸ

ἔγκληµα, ὁ πόλεµος καὶ οἱ φρικια-
στικὲς σφαγὲς ἀθώων ἀνθρώπων,
ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀνεντιµότητα καὶ ἡ
λατρεία τοῦ µαµωνᾶ. Στοὺς διε-
θνεῖς Ὀργανισµούς, οὐσιαστικὰ
ἔχουν παύσει νὰ ὑπάρχουν οἱ
ἄνθρωποι καὶ κυριαρχοῦν οἱ ἀριθ-
µοί. Ἀκόµη, ἡ ἠθικὴ ἐξαχρείωση καὶ
τὰ «πάθη τῆς ἀτιµίας» (Ρωµ. α΄
26), ἐπιχειροῦν θρασύτατα νὰ ἐπι-

βληθοῦν καὶ νὰ γίνουν τρόπος
ζωῆς, ἀφοῦ φθάσαµε στὸ θλιβερὸ
κατάντηµα νὰ ... παρελαύνῃ «πε-
ρήφανα» ἡ ἀνωµαλία στὴν Ἀθήνα
καὶ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ νὰ ὑπο-
στηρίζεται προκλητικότατα ἀπὸ πα-
ράγοντες τοῦ πολιτικοῦ, ἐπιστηµο-
νικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ κόσµου!
Ἐξ ἄλλου, πλήθη ἀνθρώπων, ἑκα-
τοµµύρια ὁλόκληρα, ἐγκαταλεί-
πουν τὶς πατρογονικές τους ἑστίες
καὶ ἔρχονται ὡς λαθροµετανάστες
ἤ πολιτικοὶ πρόσφυγες στὴν Ἑλλά-
δα, ἐνῷ χιλιάδες ἄλλοι βρῆκαν τρα-
γικὸ θάνατο στὰ ταραγµένα νερὰ
τῆς Μεσογείου. Εἶναι µιὰ κατάστα-
ση ἐντελῶς πρωτόγνωρη, ποὺ

προκαλεῖ τρόµο καὶ ἀνασφάλεια
στὴν ζωὴ τῶν κρατῶν καὶ τῶν πο-
λιτῶν τους, κάτι ποὺ ἐπαυξάνεται
ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους ἰσχυροὺς
σεισµοὺς καὶ τὰ ποικίλα ἀκραῖα και-
ρικὰ φαινόµενα, τὰ ναυάγια καὶ τὶς
ἀεροπορικὲς τραγωδίες ...

-∆-
Ζῶντας, λοιπόν, σ’ αὐτὸν τὸν κό-

σµο τῆς ἀσυναρτησίας, τῆς σκλη-
ρότητας καὶ τῆς ἀνασφάλειας, εἶναι
ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ καταφύγουµε,
µὲ τὴν προσευχή, στὴν Ὑπεραγία
Θεοτόκο, ψάλλοντας µαζὶ µὲ τὸν
ἱερὸ ὑµνογράφο τοῦ µικροῦ παρα-
κλητικοῦ Κανόνος: «... τὶς ἡµᾶς
ἐρρύσατο (Θεοτόκε), ἐκ τοσούτων
κινδύνων, τὶς δὲ διεφύλαξεν ἕως
νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶµεν,
∆έσποινα, ἐκ σοῦ· σοὺς γὰρ δού-
λους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων
δεινῶν». Γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων,
ἔχουµε καὶ ἀρκετὰ θέµατα ἐθνικὰ
σὲ ἐκκρεµότητα, ὅπως τὸ Κυπρια-
κό, τὸ Αἰγαῖο, τὴν Θράκη, τὸ λεγό-
µενο «Μακεδονικό», ἰδιαίτερα δὲ
γιὰ τὴν περιοχή µας τὸ Βορειοηπει-
ρωτικό. 

-Ε-
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ

Μητρόπολή µας - µολονότι γνωρί-
ζει τοὺς οἰκονοµικοὺς λόγους, ποὺ
δυσκολεύουν κάποιους νὰ µετακι-
νηθοῦν - ὀργανώνει καὶ φέτος τὴν
ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καθιερωµένη
Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιµή-
σεως Θεοτόκου τῆς Μολυβδοσκέ-
παστης, σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς
ἀπὸ τὰ σύνορα µὲ τὴν Βόρειο
Ἤπειρο. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ
στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγού-
στου καὶ θὰ τελειώσῃ, σὺν Θεῷ,
γύρω στὶς 5.30 τὸ πρωῒ τῆς 15ης
Αὐγούστου, µὲ τὴν πρώτη Θ.
Λειτουργία. Ἀργότερα, θὰ τελεσθῇ
καὶ δεύτερη Λειτουργία. Ἐλᾶτε νὰ
συµπροσευχηθοῦµε. Εἶναι µιὰ ἰδι-
αίτερη εὐλογία. 

«Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς...»
Τοῦ Μητροπολίτου ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέου

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία
πάντοτε γίνεται ἀντικείμενον στο-
χεύσεως πολλῶν ἐπιχειρηματιῶν.
Αὐτὴν τὴν περίοδον ὅπου εἰς τὴν
Κύπρον παρουσιάζεται κάποια
ἀνάκαμψις ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος
δηλώνει ὅτι θὰ προβῆ εἰς πωλήσεις,
ἐξ αἰτίας χρεῶν. Ποῖος ἐδημιούργη-
σε τὰ χρέη; Ἂν αὐτὰ ὀφείλωνται
εἰς ἐσφαλμένους χειρισμοὺς μὲ
ἐπενδύσεις πρὸς τραπέζας, διὰ τὰς
ὁποίας ἐδήλωσε μετανοημένος ὁ
Μακαριώτατος, τότε ἴσως θὰ ἦτο
καλὸν πρίν προχωρήση εἰς ὁποιαν-
δήποτε νέαν ἐνέργειαν, νὰ ὑπάρξη
εὐρυτέρα συζήτησις εἰς τὴν Ἱ. Σύν -
οδον, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν νέα
λάθη, διότι τὰ πρόσωπα παρέρχον-

ται ἀλλὰ τὰ χρέη θὰ κληροδοτη-
θοῦν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ sigmali-
ve.com τῆς 26ης Ἰουλίου 2015:

«Οἱ ἐπενδύσεις ἄρχισαν λέει ὁ
προκαθήµενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Κύπρου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στοµος ἀποκάλυψε ὅτι ἡ Ἐκκλησία
θὰ προχωρήσει σὲ µεγάλη πώληση
ἀκίνητης ἰδιοκτησίας, γιὰ νὰ ἐξο-
φλήσει τὰ χρέη της.

Σηµάδια οἰκονοµικῆς ἀνάκαµψης
βλέπει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στοµος, παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ
ὑφίστανται. «Ἄρχισε ἡ ἀντίστροφη
µέτρηση ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἑξάµηνο. Τὸ
ἔχουµε διαπιστώσει», τόνισε ὁ Μα-
καριότητος. 

Ἀπὸ τὸ γραφεῖο του, εἶπε, πέρα-
σαν ἀρκετοὶ ἐπενδυτὲς τὸ τελευταῖο
χρονικὸ διάστηµα «ποὺ ἦρθαν, γιὰ
ν᾽ ἀγοράσουν ἀκίνητα τῆς Ἐκκλη-
σίας. ∆ὲν κλείσαµε µὲ κανένα...
πολλὰ δισεκατοµµύρια (εὐρώ). Μέ-
σα στὸν Ἰούλιο κάναµε µία µικρὴ
πώληση καὶ ἐπίκειται µεγάλη πώ-
ληση, γιατί θέλουµε νὰ τὴν κάνου-
µε, γιὰ νὰ ξοφλήσουµε τὰ χρέη
µας».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν θέλησε νὰ
ὑπεισέλθει σὲ λεπτοµέρειες καὶ συν   -
έστησε ὑποµονή. Οἱ ἐπενδύσεις
ἄρχισαν εἶπε, προσθέτοντας ὅτι οἱ
ραγδαῖες ἀλλαγὲς θὰ γίνουν ἀντι-
ληπτὲς στὸν λαὸ περὶ τὰ τέλη τοῦ

τρέχοντος ἔτους ἢ ἀρχὲς τοῦ
2016».

Ἐπίσης, δηλώσεις ἔκανε ὁ Μα-
καριώτατος, εἰς τὰς ὁποίας φαίνεται
πὼς ἡ λύσις τοῦ Κυπριακοῦ εἶναι
ἐγγὺς ἀρκεῖ νὰ µὴ παρέµβη ἡ
Ἄγκυρα. Συµφώνως πρὸς τὸ agio-
ritikovima.gr τῆς 27ης Ἰουλίου
2015:

«Τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Πρόεδρος
Ἀναστασιάδης ἀκολουθεῖ σωστὴ
ἐθνικὴ στρατηγικὴ στὶς συνοµιλίες
γιὰ τὸ Κυπριακὸ, ἀλλὰ τὸ κλειδὶ βρί-
σκεται στὴν Ἄγκυρα ἐξέφρασε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ΧρυσόστοµοςN

Μιλώντας µετὰ τὸ πέρας τῆς θεί-
ας Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζοντα
ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν
Ἀκρόπολη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυ-
σόστοµος χαρακτήρισε πρόωρο τὸ
νὰ ἐκφράζεται αἰσιοδοξία γιὰ ἐπίλυ-
ση τοῦ Κυπριακοῦ, προσθέτοντας
ὡστόσο ὅτι διαπιστώθηκε ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Σύνοδο πὼς ὁ Πρόεδρος
Ἀναστασιάδης ἀκολουθεῖ σωστὴ
ἐθνικὴ στρατηγική:

«Ἂν ὁ Ἐρντογάν ἀφήσει ἐλεύθε-
ρο τὸν Ἀκιντζὶ νὰ συνοµιλεῖ µαζί µας
µέχρι τέλους µπορεῖ νὰ φθάσουµε
σὲ λύση. Ἂν ὅµως ἐπέµβει δὲν πι-
στεύω ὅτι µποροῦµε νὰ φθάσουµε
σὲ λύση. Μακάρι, ἐµεῖς τοῦ εἴπαµε
ἂν συνεχίσετε αὐτὴ τὴν πορεία θὰ
εἴµαστε µαζί σας οὕτως ὥστε νὰ
ἐπιτύχειτε µία λύση, γιὰ νὰ ζήσουν
εὐχάριστα καὶ οἱ δύο κοινότητες».

Ὁ Μακ Ἀρχ. Κύπρου προτίθεται  νὰ πωλήση
Ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν, διὰ νὰ ἐξοφλήση τὰ χρέη

Μεγάλες προσπάθειες καταβάλ-
λει ἡ Ἱ. Μ. Παροναξίας, ὥστε παρὰ
τὴν κρίσιν νὰ συντηρῆ καὶ νὰ κρατᾶ
ἀνοικτούς τούς ἱστορικοὺς Ἱ. Ναοὺς
τῆς Πάρου καὶ τῆς Νάξου. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος κ. Καλλίνικος φαίνεται νὰ
αἰσθάνεται ἰδιαίτερον θαυμασμὸν
διὰ τὸ πλῆθος τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Νά-
ξου, ἡ ὁποία δι’ αὐτὸν τὸ λόγο ὀνο-
μάζεται καὶ «Μυστρᾶς τοῦ Αἰγαί-
ου». Τὸ ἄκουσμα τῆς λέξεως
«Μυστρᾶς» πάντοτε συγκινεῖ, διότι
ὑπῆρξε τὸ τελευταῖον προπύργιον
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
καθὼς ἔπεσε τελευταῖον μετὰ τὴν
Πόλιν. Ὁ τίτλος «Μυστρᾶς τοῦ
Αἰγαίου» θὰ πρέπη νὰ ὑπενθυμίζη
τὸ ἱερὸν χρέος πρὸς τὴν πίστιν, ὅπως
τὴν ἰδίαν εὐσέβειαν δηλώνει καὶ τὸ
πλῆθος τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Νάξου. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ «Ἔθνος τοῦ Σαββά-
του» τῆς 18ης Ἰουλίου 2015:

«Ἡ Νάξος, ἡ Πάρος καὶ ἡ Ἀντιπά-
ρος εἶναι τουριστικοὶ προορισµοὶ µὲ
ἀνοδικὲς τάσεις, ὅσο κι ἂν ἡ κρίση
ἔχει ἐπιδράσει ἀρνητικὰ στὸν ἐσωτε-
ρικὸ τουρισµό. Ἀπὸ τὴ δική µας
πλευρὰ γίνεται κάθε δυνατὴ προσ -
πάθεια, ὥστε νὰ προβάλλονται
ἐπαρκῶς τὰ θρησκευτικὰ µνηµεῖα
τῆς περιφέρειάς µας», τονίζει ὁ Μη-
τροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνι-
κος. «Σὲ συνεργασία µὲ τὴν Ἐφορεία
Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων καὶ τοὺς το-
πικοὺς φορεῖς τῶν δήµων καὶ τῆς πε-
ριφέρειας, προσπαθοῦµε νὰ συντη-
ροῦµε καὶ νὰ κρατοῦµε ἀνοικτὰ τὰ
βυζαντινὰ ἐκκλησιαστικὰ µνηµεῖα

ποὺ βρίσκονται διάσπαρτα καὶ στὰ
δύο νησιά, ὥστε νὰ εἶναι ἐπισκέψιµα
Ἡ Παναγία Ἑκατονταπυλιανὴ τῆς
Πάρου, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ βασικό µας
προσκύνηµα, συντηρεῖται συνεχῶς
ὥστε ὅλοι οἱ χῶροι νὰ εἶναι ἐπισκέψι-
µοι». Ἡ ΝάξοςN ὀνοµάζεται καὶ
«Μυστρᾶς τοῦ Αἰγαίου», παρατηρεῖ
ὁ κ. Καλλίνικος, λόγῳ τοῦ µεγάλου
ἀριθµοῦ ναῶν, ποὺ ἀνάγονται στοὺς
πρώιµους, µέσους καὶ ὕστερους βυ-
ζαντινοὺς χρόνους. «Τέτοια πυκνό-
τητα µνηµείων δὲν παρατηρεῖται σὲ
κανένα ἄλλο νησὶ τοῦ Αἰγαίου (146
καταγεγραµµένοι βυζαντινοὶ ναοί). Ἡ
Νάξος ὑπερέχει ἀκόµη καὶ τῆς Κρή-
της, ὡς πρὸς τὴ χρονικὴ ἔκταση ποὺ
καταλαµβάνουν τὰ σωζόµενα µνη-
µεῖα της. Καµιὰ ἄλλη περίοδος στὴ
µακραίωνη ἱστορία τοῦ νησιοῦ δὲν
ἔχει ἀφήσει τόσο πολλὰ καὶ τόσο ση-
µαντικὰ µνηµεῖα ὅσο ἡ βυζαντινή.
Αὐτὸ βέβαια δείχνει τὸ πόσο σηµαν-
τικὴ καὶ ἐξέχουσα θέση εἶχε τὸ νησὶ
τὴν περίοδο ἐκείνη στὸ Ἀρχιπέλα-
γος». Τὰ βυζαντινὰ µνηµεῖα τῆς Νά-
ξου βρίσκονται διάσπαρτα σχεδὸν
σὲ ὅλη τὴν ἐπιφάνεια τοῦ νησιοῦ, µὲ
µεγαλύτερη πυκνότητα στὸ κεντρικὸ
λεκανοπέδιο τῆς ∆ρυµαλίας (Τραγαί-
ας), ὅπου ὑπάρχει καὶ ὁ Ναὸς Πανα-
γίας τῆς Πρωτοθρόνου, ποὺ ἀνάγε-
ται στοὺς µέσους βυζαντινοὺς χρό-
νους (6 – 7 µ.Χ. αἰ.). Σὲ κοντινὴ ἀπό-
σταση βρίσκεται ὁ Ναὸς Παναγίας
τῆς ∆ροσιανῆς (µέσα τοῦ 7ου αἰ.).
«Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ ναοί, µαζὶ µὲ τὸν
Ἅγιο Γεώργιο τῶν Μελάνων εἶναι
ἀπὸ τοὺς παλαιότερους τῶν Βαλκα-
νίων».

Ὁ «Μυστρᾶς τοῦ Αἰγαίου»
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

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

ΔΩΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Κυκλοφοροῦν δύο καλαίσθη-
τα βιβλία µὲ πολλές ἔγχρωµες
εἰκόνες, «Ὁ Βίος τῆς Πανα-
γίας» (Τιµᾶται 3,50€) µὲ τὸν
Παρακλητικὸ Κανόνα καὶ «Τὰ
θαύµατα τῆς Παναγίας» (Τιµ-
ᾶται 3,80€) τοῦ µακαριστοῦ
Ἀρχιµ. Χαραλάµπους ∆. Βα-
σιλοπούλου, στὴ σειρὰ τῶν
ἐκδόσεων «Ὀρθοδόξου Τύ-
που» «Βίοι Ἁγίων». Εἶναι ἀπό
τά καλύτερα δῶρα.

Θαυματουργὸς εἰκὼν τῆς
Θεοτόκου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ
Παναγίας τῆς Μολυβδοσκε-
πάστου Κονίτσης.
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(2ον.–Τελευταῖον)
Ὑπάρχει ἐπίσης νοµικὴ ὑποχρέ-

ωση ἀντικατάστασης τοῦ φθαρµέ-
νου ἢ κατεστραµµένου τραπεζο-
γραµµατίου, ἐφόσον ὁ κάτοχός του
ἔχει στὴν κατοχὴ του πάνω ἀπὸ τὸ
µισὸ τεµάχιο τοῦ χαρτονοµίσµα-
τος. Ἡ τελευταία αὐτὴ ὑποχρέωση,
ἐπιτρέπει τὴ διαφύλαξη τῆς ἀξίας
τοῦ νοµίσµατος καὶ µετὰ τὸ πέρας
τῆς φυσικῆς διάρκειας τοῦ τραπε-
ζογραµµατίου καὶ ἑποµένως τὴ
χρήση του ὡς µέσου ἀποθησαύρι-
σης –ἀποθήκευσης πλούτου- στὸ
διηνεκές.

Θὰ προσέθετα ὅτι ἀκόµη καὶ
στὴν περίπτωση ἀπόσυρσης ἀπὸ
τὴν κυκλοφορία ἢ ἀκόµη καὶ στὴν
περίπτωση κατάργησης τοῦ χρή-
µατος – τῆς «ἀπονοµισµατοποί-
ησής» - του, ἡ πολιτεία ὑπο-
χρεοῦται νὰ ἐπιτρέψει τὴν παράλ-
ληλη χρήση καὶ τὴν ἀντικατάσταση
ἐντὸς εὔλογης προθεσµίας τοῦ πα-
λαιοῦ νοµίσµατος µὲ τὸ νέο. Λόγου
χάρη, αὐτὸ συνέβη σὲ παλαιότερες
περιόδους τὸ 1944 καὶ τὸ 1954 καὶ
τελευταῖα µὲ τὸν νόµο 2842/2000
γιὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ εὐρώ.

Ἔχει σηµασία στὴν παροῦσα
συγκυρία, νὰ τονίσουµε τὸ ἑξῆς:

Ἡ ἔκδοση καὶ ἡ κοπὴ νοµίσµα-
τος, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τουλάχιστον
ποὺ τὸ χρῆµα ἔπαψε νὰ ἔχει ἐσω-
τερικὴ ἀξία –δηλαδὴ ἀντίκρυσµα
σὲ πολύτιµα µέταλλα- τελεῖ ὑπὸ
τὴν θεσµικὴ ἐγγύηση τοῦ κράτους
καὶ ἡ ἔκδοσή του ἀνήκει στὸν πυ-
ρήνα τῆς ἄσκησης τῆς κρατικῆς
ἐξουσίας.

Ἡ «κρατικὴ νοµισµατικὴ κυριαρ-
χία», ἡ ὁποία ἑδραιώθηκε ἀπὸ τὶς
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα στὴν Εὐρώ-
πη, βρίσκει τὴν ἔκφρασή της καὶ
στὸ ἄρθρο 80 τοῦ Συντάγµατος,
σύµφωνα µὲ τὸ ὁποῖο ἡ κοπὴ καὶ ἡ
ἔκδοση νοµίσµατος ρυθµίζεται µὲ
Νόµο. Μετὰ τὴ συνταγµατικὴ ἀνα-
θεώρηση τοῦ 2001, καλύφθηκε νο-
µικὰ ἡ ἐκχώρηση µέρους αὐτῆς τῆς
κυριαρχίας στὰ ὄργανα τῆς νοµι-
σµατικῆς ἕνωσης. Τὸ Σύνταγµα
τῆς χώρας µας, δὲν ἐπιτρέπει
ὅµως τὴν ἐκχώρηση τῆς νοµισµα-
τικῆς κυριαρχίας στὶς ἰδιωτικὲς τρά-
πεζες. Τέτοια µὴ ἐπιτρεπόµενη
ἐκχώρηση ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδοση
στὶς τραπεζικὲς κάρτες καὶ λογα-
ριασµοὺς τῶν ἰδιοτήτων τοῦ γενι-
κοῦ µέσου ἐξόφλησης τῶν ὑπο-
χρεώσεων –κατ' ἀποκλεισµὸ µάλι-
στα τοῦ νοµίµου χρήµατος. Οἱ θε-
σµικὲς ἐγγυήσεις ποὺ ἰσχύουν γιὰ
τὸ νόµισµα τῆς χώρας, δὲν ἐκτεί-
νονται καὶ στὶς τραπεζικὲς καταθέ-
σεις, στὸ λογιστικὸ χρῆµα τῶν
Τραπεζῶν:

Αὐτὸ ἀποδείχθηκε περίτρανα
στὴν περίπτωση τῆς Ἰσλανδίας ἢ
τῆς Κύπρου, ὅπου οἱ τραπεζικὲς
καταθέσεις ἀντιµετωπίστηκαν ὡς
τοποθετήσεις µὲ ἐπενδυτικὸ ρίσκο.

Γίνεται προσπάθεια νὰ πειστεῖ ὁ
κόσµος ὅτι τὸ «πλαστικό» χρῆµα
ἀποτελεῖ τὴ µοντέρνα ἐναλλακτικὴ
ἐµφάνιση τοῦ νοµίσµατος ἔναντι
τοῦ «ἀπαρχαιωµένου» χάρτινου
καὶ µεταλλικοῦ χρήµατος. Νοµικὰ
ὅµως, δὲν µποροῦν νὰ ταυτιστοῦν
τὸ λογιστικὸ χρῆµα µὲ τὰ µετρητά:

Μὲ τὴν κατάθεση τῶν µετρητῶν
χρηµάτων σὲ ἕνα συνήθη τραπε-
ζικὸ λογαριασµὸ συντελεῖται ἡ µε-
ταβίβαση τῆς κυριότητας τῶν χρη-
µάτων στὴν Τράπεζα. Ἡ Τράπεζα
ποὺ παίρνει τὴν κυριότητα τῶν
χρηµάτων δικαιοῦται νὰ τὰ διαθέ-
σει σά νὰ ἦταν δικά της καὶ ὑπο-
χρεοῦται νὰ ἀποδώσει «ἐν καιρῷ»
στὸν καταθέτη, ἄλλα χρήµατα ἴσης
ἀξίας µαζὶ µὲ τοὺς τυχὸν ὀφειλόµε-
νους τόκους. ∆ηλαδή, ἡ τραπεζικὴ
κατάθεση λογίζεται ὡς δάνειο τοῦ
καταθέτη πρὸς τὴν τράπεζα καὶ ὄχι
σὰν µία σύµβαση φύλαξης - ἁπλῆς
παρακατάθεσης τῶν χρηµάτων.

Ὁ τραπεζικὸς λογαριασµὸς εἶναι
µία ἔγγραφη καταχώρηση στὰ λο-
γιστικὰ βιβλία τῶν τραπεζῶν καὶ
ταυτόχρονα µία ὑπόσχεση στὸν
καταθέτη γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν χρη-
µάτων του, µόλις αὐτὸς τὰ ζητήσει.

Πῶς µπορεῖ λοιπὸν ἡ Πολιτεία
νὰ ὑποχρεώνει τοὺς συναλλασσό-
µενους νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ νό-
µιµο χρῆµα ποὺ ἀποτελεῖ σύµφω-
να µὲ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγµα καὶ

τὴν Νοµοθεσία, γενικὸ µέσο ἐξό-
φλησης τῶν συναλλαγῶν, µὲ τὸ
λογιστικὸ χρῆµα τῶν τραπεζῶν,
δηλαδὴ µὲ τὶς ὑποσχέσεις πού δί-
νουν οἱ τράπεζες πρὸς τοὺς κατα-
θέτες;

Τὰ πράγµατα γίνονται ἀκόµη
χειρότερα, ἂν συνειδητοποιήσουµε
τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο λειτουρ-
γοῦν οἱ τράπεζες:

Πολὺς κόσµος πιστεύει ὅτι οἱ
τράπεζες παίρνουν τὰ µετρητὰ
ποὺ καταθέτουν οἱ πολίτες καὶ µὲ
αὐτὰ προβαίνουν στὶς χορηγήσεις
δανείων. Στὴν πραγµατικότητα,
ὅµως, ὁ κύριος ὄγκος τῶν καταθέ-
σεών µας στὶς τράπεζες εἶναι ἕνα
δηµιούργηµα τῆς πιστωτικῆς ἐπέ-
κτασης, δηλαδὴ τοῦ τραπεζικοῦ
δανεισµοῦ.

Ἀρκεῖ νὰ σᾶς παραθέσω ἕνα µέ-
γεθος ἀπὸ τελευταῖο Στατιστικὸ
∆ελτίο Οἰκονοµικῆς Συγκυρίας τῆς
Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος:

Στὸ σύνολο τῆς Εὐρωζώνης κυ-
κλοφοροῦν περίπου 994 δισεκα-
τοµµύρια εὐρὼ σὲ χαρτονόµισµα
καὶ κέρµατα. Τὴν ἴδια στιγµὴ οἱ τρα-
πεζικὲς καταθέσεις ἀνέρχονται στὸ
σχεδὸν δεκαπλάσιο ποσὸ τῶν
8,836 τρὶς εὐρώ. Καὶ ἂν προσθέ-
σουµε καὶ ἄλλες πιὸ µακροπρόθε-
σµες ὑποχρεώσεις, ξεπερνοῦµε τὰ
17 τρισεκατοµµύρια εὐρώ. Στὴν
Ἑλλάδα, µέσα στὴν πενταετία
2003 – 2008 ἐκτινάχθηκαν οἱ δα-
νειακὲς ὑποχρεώσεις τῶν νοικοκυ-
ριῶν καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ τὰ
120 περίπου δὶς σὲ 280. Ἀνάλογη
αὐξητικὴ πορεία ἀκολούθησαν καὶ
οἱ καταθέσεις. Ὁ λογιστικὸς ἀέρας,
ὁ ὁποῖος κατευθύνθηκε κυρίως
στὴν οἰκοδοµὴ καὶ τὴν κατανάλω-
ση, κυκλοφόρησε µέσα στὴν οἰκο-
νοµία καὶ δηµιούργησε στὴν κοινω-
νία µία ψευδαίσθηση τῆς αὐξηµέ-
νης ρευστότητας καὶ τῆς οἰκονο-
µικῆς ἀνάπτυξης.

Καθὼς ὅµως οἱ πολίτες ἄρχισαν
νὰ µεταφέρουν τὰ χρήµατά τους
στὸ ἐξωτερικὸ ἢ νὰ κάνουν ἀναλή-
ψεις φάνηκε ὅτι «ὁ βασιλιὰς εἶναι
γυµνός».

Ἔχουµε λοιπὸν µία ἀντεστραµ-
µένη καὶ ἀσταθῆ χρηµατοπιστω-
τικὴ πυραµίδα, στὴ βάση τῆς ὁποί-
ας βρίσκεται ἐλάχιστο πραγµατικὸ
χρῆµα σὲ µετρητά. Ἡ διατήρηση
τοῦ συστήµατος αὐτοῦ, ὅπου κυ-
ριαρχεῖ τὸ ἄυλο λογιστικὸ χρῆµα
τοῦ τραπεζικοῦ συστήµατος, προ-
ϋποθέτει τὴν ἐµπιστοσύνη τῶν πο-
λιτῶν στὴν φερεγγυότητά του. Σὲ
ὅσες περιπτώσεις αἴρεται αὐτὴ ἡ
ἐµπιστοσύνη, δηµιουργοῦνται φαι-
νόµενα φυγῆς καταθέσεων καὶ
κλεισίµατα τραπεζῶν. Ἂς µὴ ἔχετε
ἀµφιβολίες:

Αὐτὰ θὰ µποροῦσαν – καὶ µπο-
ροῦν – νὰ συµβοῦν σὲ ὁποιαδήπο-
τε χώρα τοῦ προηγµένου κόσµου.

Κατὰ συνέπεια, ἡ Πολιτεία δὲν
µπορεῖ νὰ ὑποχρεώσει τοὺς πολί-
τες νὰ χρησιµοποιοῦν ἀποκλει-
στικῶς ὡς ἐξοφλητικὸ µέσο ἢ ὡς
µέσο ἀποθήκευσης πλούτου τὸ
λογιστικὸ χρῆµα τῶν τραπεζῶν.
Ἕνας τέτοιος ἐξαναγκασµὸς συν -
ιστᾶ βάναυση παραβίαση τῆς
ἐλευθερίας ἀνάπτυξης τῆς προσω-
πικότητας καὶ ἰδίως τῆς οἰκονο-
µικῆς ἐλευθερίας, τῶν περιου-
σιακῶν δικαιωµάτων τοῦ προσώ-
που, τῶν δικαιωµάτων τοῦ κατανα-
λωτῆ.

∆ὲν ὑπάρχει ἀµφιβολία ὅτι
ὑπάρχουν κίνδυνοι στὴν κατοχὴ
τῶν µετρητῶν, κίνδυνοι κλοπῆς,
ἀπώλειας, καταστροφῆς ἢ µεί-
ωσης τῆς ἀγοραστικῆς τους δύνα-
µης. Ἄλλης φύσεως κίνδυνοι
ὑπάρχουν στὴ χρήση τοῦ πλαστι-
κοῦ χρήµατος. Ἀπόκειται ὅµως
στοὺς συναλλασσόµενους νὰ δια-
χειριστοῦν τοὺς κινδύνους στὴν
περιουσία τους κατανέµοντας τὸν
χρηµατικό τους πλοῦτο µεταξὺ µε-
τρητῶν χρηµάτων καὶ ἀποταµίευ-
σης.

Ἄλλωστε, οἱ µεταβολὲς στὴ ζή-
τηση µετρητῶν ἢ ἀποταµίευσης
ἀποτελοῦν ἐν τέλει καθοριστικὸ
παράγοντα γιὰ τὴ διαµόρφωση
τῶν τραπεζικῶν ἐπιτοκίων. Ἂν
ἀπαγορευθεῖ ἡ χρήση τῶν µε-
τρητῶν, τίποτε δὲν ἐµποδίζει τὴν
υἱοθέτηση ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων

ἀπὸ τὶς Τράπεζες καὶ τὴ δήµευση
µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τῶν καταθέσε-
ων, ὅπως εὔστοχα εἰπώθηκε ἀπὸ
προηγούµενους ὁµιλητές.

Καὶ ὅλα τὰ παραπάνω µέτρα
ἀπαγόρευσης τῶν µετρητῶν
υἱοθετοῦνται ὑποτίθεται γιὰ τὴν κα-
ταπολέµηση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ
τῆς διακίνησης τοῦ µαύρου χρήµα-
τος. Προκειµένου νὰ συλληφθεῖ
ἕνα µικρὸ κοµµάτι τῆς φοροδια-
φυγῆς, µπροστὰ στὰ τεράστια µε-
γέθη τοῦ οἰκονοµικοῦ ἐγκλήµατος
καὶ τῆς φοροαποφυγῆς ποὺ γίνον-
ται µὲ τὴ χρήση τοῦ Τραπεζικοῦ
Συστήµατος, υἱοθετεῖται ἕνα µέτρο
στὴ λογική τοῦ «πονάει κεφάλι –
κόψει κεφάλι».

Ὅλες οἱ συναλλαγὲς τῶν πο-
λιτῶν καθίστανται ὕποπτες καὶ κα-
ταγράφονται ἐκ τῶν προτέρων. Μὲ
τὴν ἴδια λογικὴ θὰ ἔπρεπε ἐκ τῶν
προτέρων νὰ καταγράφονται ὅλες
οἱ τηλεφωνικὲς συνοµιλίες καὶ ἡ
ἀλληλογραφία µὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι
µέσῳ αὐτῶν µπορεῖ ἀπὸ κάποιους
νὰ ὀργανωθεῖ ἢ νὰ ἐκτελεστεῖ µία
παράνοµη πράξη. ∆ὲν θὰ ἐπεκ -
ταθῶ ὅµως στὸ ζήτηµα τοῦ ἠλε-
κτρονικοῦ φακελώµατος ποὺ ἀνα-
πτύχθηκε ἐξαίσια ἀπὸ προηγούµε-
νους συνοµιλητές.

Κλείνοντας τὴν τοποθέτησή µου,
θὰ προχωρήσω λίγο τὸν προβλη-
µατισµό µου σὲ µία ἄλλη παράµε-
τρο ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν
κατάργηση τῶν µετρητῶν:

Ὅταν παίρνουµε ἕνα δάνειο, γιὰ
νὰ ἀγοράσουµε ἕνα διαµέρισµα ἢ
τὸν ἐξοπλισµὸ τῆς ἐπιχείρησής
µας, ἀναλαµβάνουµε ἀπέναντι
στὴν τράπεζα συγκεκριµένες ὑπο-
χρεώσεις:

Νὰ δεσµεύσουµε στὴ διάρκεια
τοῦ δανείου –γιὰ εἴκοσι ἢ καὶ τριάν-
τα χρόνια – ἕνα µεγάλο µέρος ἀπὸ
τὸ οἰκονοµικὸ ἀποτέλεσµα τῆς
ἐργασίας µας, τοῦ µόχθου µας, τῆς
παραγωγῆς µας, προκειµένου νὰ
ἐξυπηρετοῦµε τὸ τραπεζικό µας
δάνειο. Νὰ ὑποθηκεύσουµε τὸ δια-
µέρισµα, τὸν ἐξοπλισµὸ ἢ ἄλλα πε-
ριουσιακά µας στοιχεῖα.

Ποιὰ εἶναι ἡ ὑποχρέωση πού
ἀναλαµβάνει ἡ Τράπεζα ἀπέναντί
µας;

Ἔχοντας τὸ δικαίωµα νὰ δηµι-
ουργεῖ λογιστικὸ χρῆµα ἀπὸ τὸ µη-
δέν, ἡ τράπεζα δίνει στὸν δανει-
ολήπτη καὶ σὲ αὐτὸν ποὺ θὰ κατα-
λήξει τελικὰ τὸ προϊόν τοῦ δανείου,
µέσα ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν συναλ-
λαγῶν, µία ὑπόσχεση: Ὅτι ἀνὰ
πᾶσα στιγµὴ µπορεῖ ὁ τελικὸς δι-
καιοῦχος τοῦ ποσοῦ νὰ ἐµφανιστεῖ
στὸ ταµεῖο καὶ νὰ ζητήσει τὰ χρή-
µατά του.

Τὸ σύστηµα τῶν ἰδιωτικῶν τρα-
πεζῶν, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὰ µε-
τρητὰ χρήµατα, ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ
Τράπεζα ποὺ τὰ ἐκδίδει, θὰ πρέπει
καὶ αὐτὸ νὰ δανειστεῖ, δίνοντας
ἐνδεχοµένως ὡς ἐνέχυρο στὴν
Κεντρικὴ Τράπεζα τὰ δάνεια ποὺ
χορηγεῖ µὲ ὅλες τὶς ἐγγυήσεις του.
Ἐξασφαλίζεται ἑποµένως µία στοι-
χειώδης ἠθικὴ βάση στὴ σχέση µε-
ταξὺ τραπεζικοῦ συστήµατος καὶ
τῶν δανειοληπτῶν. Τὸ ἰδιωτικὸ
τραπεζικὸ σύστηµα, γιὰ νὰ ὑλοποι-
ήσει τὴν ὑπόσχεσή του, θὰ ἀναλά-
βει µὲ τὴ σειρὰ του µία ὑποχρέωση
ἀπέναντι στὸν ἐκδότη τοῦ νοµίµου
χρήµατος, τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα
τῆς χώρας.

Τί θὰ συµβεῖ, ἐὰν ἀπαγορευ-
θοῦν οἱ ἀναλήψεις ἀπὸ τὶς τράπε-
ζες;

Μπορεῖ στὶς συνήθειες τῶν πο-
λιτῶν, ποὺ χρησιµοποιοῦν τὸ πλα-
στικὸ χρῆµα ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ νὰ µὴ
σηµαίνει τίποτε τὸ ἰδιαίτερο. Στὸ
νοµικὸ κόσµο τῶν δικαιωµάτων καὶ
τῶν ὑποχρεώσεων, ἐπέρχεται µία
στιγµιαία ἀλλὰ κολοσσιαίων δια-
στάσεων µεταβολή:

Μετατρέπονται –µέσα σὲ µία
στιγµή- οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ Τρα-
πεζικοῦ Συστήµατος πρὸς τὰ ἑκα-
τοµµύρια τῶν καταθετῶν σὲ ἐσω-
τερικὴ ὑπόθεση λογιστικῶν διευθε-
τήσεων µεταξὺ τῶν µετρηµένων
στὰ δάχτυλα Τραπεζῶν.

Ἔτσι ἐκλείπει οἱαδήποτε δικαιο-
πολιτικὴ βάση στὴ συναλλακτικὴ
σχέση µεταξὺ τραπεζικοῦ συστή-
µατος καὶ πολιτῶν. Οἱ Τράπεζες δί-
νουν δάνεια µὲ µία ἁπλὴ ἐγγραφὴ
στὰ λογιστικά τους βιβλία καὶ ὑπο-
θηκεύουν ὡς ἀντάλλαγµα τὴν ἀκί-
νητη περιουσία καὶ τὰ µέσα παρα-
γωγῆς καὶ δεσµεύουν γιὰ δεκαετίες
τὸ µόχθο τῶν δανειοληπτῶν,
χωρὶς νὰ δίνουν ὁποιαδήποτε
πραγµατικὸ ἀντάλλαγµα.

Ποιὰ εἶναι ἡ ἠθικὴ βάση σὲ µία
τέτοια λεόντιο συµφωνία, ὅπου ὁ
ἕνας ἔχει µόνο δικαιώµατα καὶ ὁ
ἄλλος ἔχει µόνο ὑποχρεώσεις;

Καὶ τί θὰ ἀπογίνει αὐτὸς ὁ  πρα -
γµατικὸς πλοῦτος, ποὺ ὑποθη-
κεύεται καὶ ἀνακυκλώνεται µέσα
στὸ Σύστηµα τῶν Τραπεζῶν, ἐάν
κάποια στιγµὴ αὐτὸ τὸ Σύστηµα
ἀποφασίσει νὰ στερήσει ἀπὸ τοὺς
ὀφειλέτες τὸ µέσο γιὰ τὴν ἐξόφλη-
ση τῶν ὑποχρεώσεών τους;

Ἐὰν σταµατήσει νὰ χορηγεῖ νέα
δάνεια καὶ ρευστότητα  στὴν  πρα -
γµατικὴ οἰκονοµία; Ἐὰν ἀποσύρει
µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ λογιστικὸ
χρῆµα ἀπὸ τὴν ἀγορά;

∆ὲν εἶναι λοιπὸν δυνατὸν νὰ ἐπι-
τρέψουµε σὲ µία ἀφανῆ ἐξουσία νὰ
ἀποκτήσει ἐπάνω µας τέτοια ἐξου-
σία ζωῆς καὶ θανάτου. Μία ἐξουσία
πάνω στοὺς λαούς, µία ἐξουσία εἰς
«πάσας τάς βασιλείας τοῦ κόσµου
καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν».

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

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

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

Ἡ µάνα: ἐλπίδα καὶ θεµέλιο τοῦ Γένους!
Γράφει ὁ κ. ∆ηµ. Νατσιός, δάσκαλος

Ἀπ’ οὖλα τὰ λαλούμενα καλο-
χτυπᾶ ἡ καμπάνα

Κι ἀπ’ οὖλα τὰ γλυκύτερα, γλυ-
κύτερ’ εἶν’ ἡ μάνα

(δημοτικό)
Στὴν ἀρχὴ τῶν ἀποµνηµονευµά-

των του, ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάν-
νης διηγεῖται τὸ πῶς σώθηκε ὁ
ἴδιος καὶ ἡ φαµελιά του ἀπὸ τοὺς
Τούρκους τοῦ Ἀλήπασα. «Γκιζε-
ροῦσαν δεκαοχτὼ ἡµέρες εἰς τὰ
δάση κι ἔτρωγαν ἀγριοβέλανα καὶ
ἐγὼ βύζαινα», γράφει. Θέλησαν νὰ
περάσουν ἕνα γεφύρι ποὺ τὸ «φύ-
λαγαν οἱ Τοῦρκοι» καὶ γιὰ νὰ µὴ
κλάψει ὁ νεογέννητος Μακρυγιάν-
νης καὶ «χαθοῦνε ὅλοι», τὸν ἄφη-
σαν στὸ δάσος. «Τότε µετανογάει ἡ
µητέρα µου καὶ τοὺς λέει: «Ἡ ἁµαρ-
τία τοῦ βρέφους θὰ µᾶς χάση»,
τοὺς εἶπε, «περνᾶτε ἐσεῖς καὶ σύρτε
εἰς τὸ τάδε µέρος καὶ σταθῆτεN τὸ
παίρνω κι ἂν ἔχω τύχη καὶ δὲν κλά-
ψη, διαβαίνουµε». Νίκησε τὸ ἀνίκη-
το µητρικὸ ἔνστικτο. Καί, γράφει ὁ
πολύπαθος ἀγωνιστής, «ἡ µητέρα
µου καὶ ὁ Θεὸς µᾶς ἔσωσε» (ἔκδ.
«Ζαχαρόπουλος», σελ. 178).

Ἡ ὡραιότατα ἀσύντακτη τελευ-
ταία φράση τοῦ ἥρωα ἐξηγεῖ ὅτι, τὶς
πρῶτες καταβολὲς τῆς στερέµνιας
πίστης καὶ θεοσεβείας του τὶς ὀφεί-
λει στὴν µάνα του ἀλλὰ καὶ ἑρµη-
νεύει περίτεχνα τὸ πῶς διασώθηκε
τὸ Γένος µας, σὲ τοῦτο τὸ ἁλύκτυ-
πο, γαλάζιο ἀκρωτήρι τῆς Μεσογεί-
ου, στὸ διάβα τῶν αἰώνων. Οἱ µά-
νες καὶ ὁ Χριστὸς «µᾶς ἔσωσε».
Γιατί «ἀπὸ τὴ γῆ βγαίνει νερὸ κι ἀπ’
τὴν ἐλιὰ τὸ λάδι,/ κι ἀπὸ τὴ µάνα
τὴν καλὴ βγαίνει τὸ παλληκάρι»,
πιστοποιεῖ καὶ ὁ ἄφθαστος καὶ
ἄφθιτος δηµοτικός µας στίχος. Σὲ
κανενὸς ἄλλου λαοῦ τὴν δηµοτικὴ
ποίηση δὲν ἔχει ἡ Μάνα τὴν ἐξαιρε-
τικὴ θέση, ποὺ τῆς δίνει τὸ ἑλληνικὸ
δηµοτικὸ τραγούδι. Καί, ἂς τὸ προσ -
έξουµε αὐτό, τὸ δηµοτικό µας
τραγούδι βλέπει τὴν γυναίκα κυ-
ρίως σὰν µάνα, ἐνῶ τὰ τραγούδια
τῆς ∆ύσης τὴν βλέπουν κυρίως
σὰν ἐρωµένη. Ὅταν ρωτήθηκε κά-
ποιος σοφὸς ἀπὸ ἕνα γονέα σὲ
ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο παιδιά του, ἕνα
ἀγόρι κι ἕνα κορίτσι, πρέπει νὰ δώ-
σει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν ἀνα-
τροφή του, ἐκεῖνος ἀβίαστα ἀπάν-
τησε: στὴν κόρη σου. Γιατί µεγαλώ-
νοντας σωστὰ τὸν γυιό σου, ἀνα-
τρέφεις ἕνα σωστὸ πολίτη, ἀνατρέ-
φοντας ὅµως σωστὰ τὴν κόρη σου,
ἀνατρέφεις σωστὰ µία ὁλόκληρη
γενιά. Ἡ σκέψη αὐτὴ εἶναι βαθυ-
στόχαστη. Τὴν ψυχικὴ καὶ πνευµα-
τική του ἁρµατωσιὰ δὲν τῆς προσ -
πορίζει ἡ ἀποθησαύριση τῶν
ξερῶν, πολλὲς φορές, γνώσεων
τῆς σχολικῆς παιδείας, ἀλλὰ ὁ ἐφο-
διασµὸς τῆς παιδικῆς ψυχῆς µὲ
ὅλα ἐκεῖνα τὰ βαθιὰ ἀνθρώπινα
στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἔχει δηµιουργή-
σει ἡ µακραίωνη παράδοση τῆς
ζωῆς τοῦ λαοῦ καὶ ποὺ µεταβιβά-
ζονται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ µὲ τὸν
προφορικὸ λόγο τῆς µάνας, τοῦ
πρώτου καὶ ἀσύγκριτου δασκάλου
τοῦ παιδιοῦ.

Γιατί παιδεία θὰ εἰπεῖ γλώσσα.
Καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα εἶναι
πρῶτα δουλειὰ τῆς Μάνας. Οἱ µα-
στοί της εἶναι τρεῖς: οἱ δύο γιὰ τὸ γά-
λα καὶ ὁ τρίτος τὸ στόµα της, ἡ λα-
λιά της, ἡ γνήσια καὶ ἄδολη πηγὴ
τῆς γλώσσας. Ἀγράµµατη, ἀµόρ-
φωτη, πὲς ὅ,τι θέλεις. Εἶναι ὅµως
κεφαλάρι ἀστείρευτο βαθύτατης καὶ
φυσικῆς σοφίας. Στὶς λέξεις ποὺ
πέφτουν ἀπὸ τὰ χείλη της, µὲ τὴν
ἡσυχία καὶ τὴν ὀµορφιὰ τοῦ σταλα-
χτίτη, στὸ τρυφερὸ αὐτὶ τοῦ παι-
διοῦ, γενεὲς γενεῶν ἔχουν κλείσει
νόηση καὶ αἴσθηµα, πεῖρα καὶ Ἱστο-
ρία – ὅλη τὴν οὐσία τῆς ζωῆς τους.
Ἔτσι δίνει στὸ νήπιο, ποὺ τὸ κρατᾶ
στὴν ἀγκαλιά της ἡ µάνα, µαζὶ µὲ τὸ
γάλα καὶ τὴν πρώτη παιδεία, διαβά-
ζουµε σὲ περισπούδαστο κείµενο
τοῦ Σπ. Μελᾶ τὸ 1950 (περιοδικὸ
Ἑλληνικὴ ∆ηµιουργία, τεῦχος 48).

Ἴσως σήµερα «τὸ γάλα» αὐτὸ
τῆς Ἑλληνίδας µάνας νὰ ξίνισε, για-
τί καὶ ἡ ἴδια δὲν ξεδιψᾶ ἀπὸ τὴν
ἄδολη πηγὴ τῆς Παράδοσής µας,
ἀλλὰ τρέφεται µὲ τὰ ἀκάθαρτα νερὰ
τῆς ξενοµανίας. Ἀπὸ τότε ποὺ
«ἐκσυγχρονίστηκε» καὶ βάλθηκε νὰ
γίνει Εὐρωπαία περιφρονώντας
πρωτοτόκια τιµηµένα, ὁ τρίτος
µαστὸς τῆς µάνας, τῆς Ρωµιᾶς,
στέρεψε! Γι’ αὐτὸ τὰ παιδιά µας πει-
νοῦν καὶ διψοῦν καὶ κραυγάζουν
ἀπελπισµένα «ἄνθρωπον οὐκ
ἔχω». Μιὰ σύντοµη περιδιάβαση
στὴν Παράδοση τοῦ Γένους µας θὰ
µᾶς καταδείξει, γιατί ἡ µάνα ἦταν ἡ
τροφός, τὸ λιθάρι τὸ ριζιµιό τοῦ
λαοῦ µας.

Στὴν περίφηµη πραγµατεία τοῦ
Πλουτάρχου Λακαινῶν ἀποφθέ -
γµατα (ἔκδ. «Κάκτος», σελ. 232),
διαβάζουµε µεταξὺ ἄλλων σπου-
δαίων ἐπεισοδίων: «Ἄλλη Λάκαινα
πρὸς τὸν υἱὸν λέγοντα µικρὸν ἔχειν
τὸ ξίφος, εἶπε: βῆµα πρόσθες».
Μιὰ Σπαρτιάτισσα ποὺ ὁ γυιὸς της
ἔλεγε ὅτι ἔχει µικρὸ ξίφος, εἶπε: κά-
νε ἄλλο ἕνα βῆµα µπροστά». Με-
γαλειώδης ἡ φράση «πρόσθες
βῆµα», ἔτσι ἔφτασε ἡ Σπάρτη στὴν
δόξα τῶν Θερµοπυλῶν!! Μὰ καὶ
ὅταν τὸ Γένος µας ἄφησε τὰ σκοτά-
δια τῆς εἰδωλολατρίας καὶ «ἐβαπτί-
σθη εἰς Χριστὸν» πάλι οἱ µάνες ση-
κώνουν τὸν σταυρό. Εἶναι συγκλο-
νιστικὴ ἡ µάνα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς Σα-
ράντα Μάρτυρες, τοῦ ἁγίου Μελί-
τωνος.

Στὸν Μέγα Συναξαριστὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διαβάζου-
µε, «διὰ χειρὸς» ἁγίου Νικοδήµου
τοῦ Ἁγιορείτου, τοὺς ἐνθαρρυντι-
κούς, πρὸς τὸν λιποψυχοῦντα, ἐκ
τοῦ παγετοῦ, γυιό της: «Τέκνον µου
γλυκύτατον, τέκνον Πατρὸς οὐρα-
νίου, τέκνον πολὺ τιµιώτερον τῆς
µητρὸς διὰ τὴν ἐν Χριστῷ µαρτυ-
ρίαν, ὑπόµεινον ὀλίγον, ἵνα στεφα-
νωθῇς, µὴ φοβηθῇς τὰς βασάνους,
ἰδοὺ ὁ Χριστὸς στέκεται ἀοράτως,

ἵνα λάβη τὴν ἁγίαν σου ψυχήν, µίαν
ὥραν εἶναι ὁ πόνος καὶ κατόπιν µε-
ταβαίνεις εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Χρι-
στοῦN». Καὶ σηµειώνει µὲ θαυ-
µασµὸ ὁ Ἅγιος: «Ὢ τῆς εὐγενεστά-
της ψυχῆς! Ὢ τῆς εὐλογηµένης γυ-
ναικός! Ποῦ εἶναι µερικαὶ γυναῖκες
ὅπου κάλλιον ἔχουν νὰ ἀσεβήσῃ ὁ
υἱὸς των πρὸς τὴν Χριστιανωσύ-
νην καὶ νὰ γίνῃ ἀσεβὴς καὶ τὸν
ἀγαπῶσι καὶ τὸν ἔχουσι διὰ καύχη-
µά των, ἐὰν δὲ γίνῃ καλόγηρος τὸν
µισοῦνN Ποῦ νὰ εὕρῃς σήµερον
τοιαύτην γυναῖκα µεγαλόψυχον;».
Καὶ ὅταν οἱ ὑπηρέτες τοῦ ἡγεµόνος
φόρτωσαν τὰ λείψανα τῶν 39
Ἁγίων, γιὰ νὰ τὰ κάψουν, πάλι ἡ

ἡρωικὴ µάνα, σήκωσε στοὺς
ὤµους της τὸν µονογενῆ γυιό της
ἀκολουθώντας τὶς ἅµαξες. Στοὺς
ὤµους της ἐκοιµήθη ὁ Ἅγιος καὶ
«ἐστεφανώθη παρὰ Χριστοῦ». Τέ-
τοιοι ὦµοι µανάδων στάθηκαν ὁ Σί-
µων ὁ Κυρηναῖος τοῦ Γένους!!

Τί νὰ ποῦµε γιὰ τὶς ἅγιες µητέρες
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τὴν Ἐµµέ-
λεια, τὴν Νόννα καὶ τὴν Ἀνθοῦσα,
οἱ ὁποῖες ἀνάγκασαν τὸν περίφηµο
ρητοροδιδάσκαλο Λιβάνιο ν’ ἀνα-
φωνήσει: «Βαβαί, οἷαι παρὰ Χρι-
στιανοῖς γυναῖκές εἰσιν»!! Γιὰ νὰ θυ-
µηθοῦµε καὶ τὸν ἀείχλωρο λόγο
τοῦ σύγχρονου ἁγίου Παϊσίου τοῦ
Ἁγιορείτη: «Ἡ εὐλάβεια τῆς µητέ-
ρας ἔχει µεγάλη σηµασία. Ἂν ἡ µη-
τέρα ἔχη ταπείνωση, φόβο Θεοῦ,
τὰ πράγµατα µέσα στὸ σπίτι πᾶνε
κανονικά. Γνωρίζω νέες µητέρες
ποὺ λάµπει τὸ πρόσωπό τους, ἂν
καὶ δὲν ἔχουν ἀπὸ πουθενὰ βοή-
θεια. Ἀπὸ τὰ παιδιὰ καταλαβαίνω
σὲ τί κατάσταση βρίσκονται οἱ µητέ-
ρες» (Λόγοι ∆´, Οἰκογενειακὴ ζωή,
σελ. 90).

Ἀναρωτιοῦνται κάποιοι πῶς ἐπέ-
ζησε 1000 χρόνια ἡ αὐτοκρατορία
τῆς Νέας Ρώµης-Κωνσταντινουπό-
λεως, τὸ λεγόµενο Βυζάντιο. Οἱ µά-
νες, οἱ ἀφανεῖς σηµαῖες τοῦ Γένους,
κρύβονται ἀπὸ πίσω! Ἐνδεικτικὸ τὸ
γεγεονὸς ὅτι 9 αὐτοκράτειρες καὶ
µάνες ἁγίασαν! Ἡ ἁγία Ἑλένη ἡ
ἰσαπόστολους, ἡ ἁγία Πουλχερία,
σύζυγος τοῦ ἐπίσης ἁγίου αὐτο-
κράτορα Μαρκιανοῦ. Ἡ Θεοφανώ,
σύζυγος τοῦ Λέοντος ϛ´ τοῦ Σοφοῦ,
ἡ ἁγία Θεοδώρα ἡ ἀναστηλώσασα
τὶς εἰκόνες. Ἡ ἁγία Εἰρήνη, ἡ θαυ-
µατουργός, σύζυγος τοῦ Μανουὴλ
Κοµνηνοῦ καὶ µητέρα τοῦ Ἰωάννη,
ποὺ ὁ λαὸς τὸν ἀποκαλοῦσε Κα-
λοϊωάννη, γιὰ τὶς ἀγαθοεργίες καὶ
τὴν φιλανθρωπία του, µὲ τὰ ὁποῖα
τὸν κόσµησε ἡ µητέρα του. Ἡ ἁγία
Ὑποµονή, µάνα τοῦ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου, ἡ πολύπαις καὶ καλ-
λίπαις, πολύτεκνη µάνα αὐτοκρα-
τόρων. Καὶ σήµερα ἡ πολύτεκνη
µάνα εἶναι τὸ θεµέλιο τοῦ ἔθνους!
∆ίπλα στὸ µνηµεῖο τοῦ Ἀγνώστου
Στρατιώτη, πρέπει νὰ στήσουµε καὶ
τὸ µνηµεῖο τῆς ἄγνωστης Ἑλληνί-
δας πολύτεκνης µάνας, ἔλεγε ὁ λο-
γοτέχνης Γ. Θεοτοκᾶς. Ἀπὸ τέτοιες
µάνες βγῆκαν καὶ οἱ Νεοµάρτυρες,
τὸ καύχηµα τῆς Ἐκκλησίας µας,
τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας
(καὶ Φραγκοκρατίας). Ὁ ἅγιος Κων-
σταντῖνος ὁ Ὑδραῖος, ὅταν ἀλλαξο-
πίστησε, πῆγε µὲ σαρίκια καὶ τούρ-
κικα φέσια στὴν µάνα του. «Ἐγὼ
δὲν ἔχω γυιό», τοῦ λέει, «φύγε»!
Φεύγοντας ὁ Ἅγιος σκύβει καὶ πίνει
νερὸ µὲ τὸ πήλινο τάσι ποὺ εἶχαν
στὴν αὐλή τους. Ἀκούει πίσω του
τὴν µάνα του, ποὺ τὸ ἔκανε κοµµά-
τια. Κοµµάτια ἔγινε καὶ ἡ καρδιά
του, βρῆκε τὸν ἑαυτό του καὶ µαρ-
τύρησε καὶ ἁγίασε καὶ θαυµατουρ-
γεῖ.

Στὸ βιβλίο τοῦ Κ. Σιµόπουλου
Ξένοι περιηγητὲς στὴν Ἑλλάδα (τ.
∆´, σελ. 287), διαβάζουµε τὸ ἐπει-
σόδιο ποὺ διασώζει ἕνας Γάλλος
περιηγητὴς ὀνόµατι Davesle:
Μῆλος 1η Φεβρουαρίου 1828. Τὴν
ὥρα, ποὺ ξεκουραζόµασταν ἀπ’ τὸ
ἀνέβασµά µας στὸ Κάστρο τῆς Μή-
λου, εἴδαµε νὰ πλησιάζει πρὸς τὸ
µέρος µας µία γυναίκα, ποὺ κρα-
τοῦσε στό ᾽να χέρι ἕνα σταµνὶ καὶ
στ’ ἄλλο ἕνα κοριτσάκι, ἐνῶ ἕνα
ἄλλο κοριτσάκι ἔτρεχε γύρω της.
Στὸν ὦµο της κρατοῦσε κάτι, ποὺ
ὅταν µᾶς πλησίασε, εἴδαµε, ὅτι
ἦταν ἕνα τρίτο παιδί, καλὰ φασκιω-
µένο. Τῆς ἐζήτησα νὰ µοῦ δώσει λί-
γο νερό. Σήκωσε τὸ σταµνί της καὶ
µοῦ ̓ γνέψε νὰ πιῶ. Ἐν τῷ µεταξὺ ὁ
σύντροφός µου, ποὺ µιλοῦσε ἄρι-
στα τὰ νέα ἑλληνικά, εἶχε ἀρχίσει νὰ
παίζει µὲ τὸ µεγαλύτερο ἀπ’ τὰ κο-
ριτσάκια. Ἔτσι ἀναπτύχθηκε µετα-
ξύ µας µία οἰκειότητα [N] Τὴ ρώτη-
σα γιὰ τὴ ζωή τους. Μοῦ εἶπε ὅτι ὁ
ἄντρας της ἦταν ἄλλοτε εὔπορος
γεωργός, εἶχαν σπίτι καλό, ἕνα µε-
γάλο χωράφι κι ἕνα περιβόλι καὶ
κατόρθωνε νὰ ζοῦν πολὺ καλά.
Ὡστόσο δὲ δίστασε νὰ τὰ ἐγκατα-
λείψει ὅλα καὶ νὰ τρέξει κοντὰ
στοὺς συµπατριῶτες του, µόλις
ἄρχισε ὁ πόλεµος τῆς ἀνεξαρτη-
σίας. Οἱ Τοῦρκοι γιὰ ἀντίποινα,
ὅταν πέρασαν ἀπ’ τὸ νησί, ἔκαψαν
τὸ σπίτι καὶ ρήµαξαν τὰ κτήµατα.
Τώρα ζοῦν πολὺ φτωχὰ καὶ πρέπει
νὰ ξαναπεράσουν χρόνια, γιὰ νὰ
καλυτερέψει ἡ ζωή τους. Τὴ ρώτη-

σα, γιὰ νὰ τὴ δοκιµάσω, ἂν βλέ-
ποντας τὴ φτώχεια, µέσα στὴν
ὁποία µεγάλωναν τὰ παιδιά της, δὲ
νοσταλγοῦσε τὶς χωρὶς στενοχώ-
ριες ἡµέρες, ποὺ περνοῦσαν τὸν
καιρὸ τῆς τουρκικῆς κατοχῆς. ∆ὲν
περίµενα ποτέ, ὅτι τὰ λόγιά µου θά
᾽φερναν τέτοιο ἀποτέλεσµα: Ἡ
Ἑλληνίδα τῆς Μήλου σηκώθηκε
ἀπότοµα, ἅρπαξε στὰ χέρια της τὸ
φασκιωµένο µωρό, καὶ ρίχνοντάς
µου ἕνα βλέµµα γεµᾶτο µῖσος καὶ
περιφρόνηση, εἶπε: «Νὰ ποθοῦµε
τὴν ἐποχὴ ποὺ εἴµαστε σκλάβοι,
στὸ ἔλεος ἑνὸς βάρβαρου, ποὺ
µποροῦσε νὰ µᾶς ἁρπάξει τοὺς
ἄντρες µας, τ’ ἀδέλφια µας, τὰ παι-
διά µας, ἐµᾶς τὶς ἴδιες; Ὄχι! Χίλιες
φορὲς καλύτερα νὰ ζῶ µὲ ψωµὶ κι
ἐλιὲς καὶ νὰ νιώθω πὼς εἶµαι λεύτε-
ρη καὶ µάνα ἐλεύθερων παιδιῶν»!!

Τὸ ’21 ἡ µάνα ἀφήνει τὴ λάτρα
τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὸ µεγάλωµα τῶν
παιδιῶν καὶ ζώνεται τ’ ἅρµατα. «Ἡ
∆έσπω κάνει πόλεµο/µὲ νύφες καὶ
µ’ ἀγγόνια». Μιὰ µόνο περίπτωση
ἀπὸ τὶς χιλιάδες ἀνώνυµες καὶ
«ἐπώνυµες» ἡρωίδες τῆς Ἐπανα-
στάσεως θὰ ἀναφέρουµε. Τὴν πε-
ρίφηµη Καρατάσαινα, γυναίκα καὶ
µάνα ἡρώων. Συνελήφθη, κατὰ τὴν
καταστροφὴ τῆς Νάουσας, τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 1822 καὶ ὁδηγήθηκε,
µαζὶ µὲ πλῆθος αἰχµάλωτα γυναι-
κόπαιδα στὴν Θεσσαλονίκη. Πιέ-
στηκε νὰ ἀλλαξοπιστήσει. Ἀρνήθη-
κε. «Γι’ αὐτό», γράφει ὁ αὐτόπτης
Γάλλος Pouqueville (Πουκεβὶλ)
στὴν ἱστορία του «ἐβύθισαν ἐντὸς
σάκκου, τὸν ὁποῖον εἶχαν γεµίσει
µὲ ὄφεις, τὴν σύζυγο τοῦ ὁπλαρχη-
γοῦ Καρατάσου. Ὁ Ἀβδοὺλ Λουµ-
ποὺτ ἤλπιζεν ὅτι ὁ θάνατός της, θὰ
ἐπήρχετο κατόπιν φρικτῶν πόνων
καὶ βασάνων. Ἀλλὰ αἱ πληγαὶ πλή-
θους ἐχιδνῶν ἔχυσαν τόσον δηλη-
τήριον εἰς τὰς φλέβας τῆς µάρτυ-
ρος, ὥστε περιέπεσεν εἰς λήθαρ-
γον καὶ ἀπέθανεν ἀνωδύνως, λυ-
τρωθεῖσα οὕτω τῶν δηµίων της,
ὑπὲρ τῶν ὁποίων δὲν ἔπαυσε νὰ
προσεύχεται θερµῶς, ἐπικαλουµέ-
νη τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παν -
αγίας µέχρι τῆς τελευταίας ὥρας.
Οὕτως ἀπέθνησκον αἱ χριστιαναὶ
γυναῖκες»(Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως, σελ. 633).

Καὶ σ’ ὅλους τοὺς µετέπειτα ἐθνι-
κοὺς ἀγῶνες ἡ Ἑλληνίδα µάνα στέ-
κεται ἀκλόνητη καὶ ἀνδρεία, γαλου-
χώντας τὰ παιδιά της µὲ τ’ ἀθάνατο
κρασὶ τοῦ Εἰκοσιένα. Καὶ πάντα
ἔστρεφε τὸ βλέµµα της στὴν Θεο-
µάνα µας, τὴν Παναγία:

Ὢ Παναγιά μου Δέσποινα καὶ
τοῦ Χριστοῦ μητέρα

σὲ σένα παραδίνομαι, νύχτα καὶ
τὴν ἡμέρα.

Νανούριζε, δηλαδὴ προσευχό-
ταν, τὰ βλαστάρια της νὰ γίνουν
καμάρι τοῦ Γένους.

Καὶ ἡ τωρινὴ Ρωµιὰ µάνα, ἂς τι-
νάξει ἀπὸ πάνω της, τὴν βρώµικη
σκόνη τοῦ δῆθεν ἐξευρωπαϊσµοῦ
της, καὶ νὰ στρέψει τὸ βλέµµα της
πίσω γιὰ νὰ δεῖ ποιὲς καὶ τί λογῆς
µανάδες ἀνέσταιναν παιδιά, ποὺ
ἔγραφαν µὲ τὸ αἷµα τους πῶς
τοῦτος ὁ τόπος εἶναι ἡρωοτόκος
καὶ ἁγιοτόκος!

Νὰ κλείσουµε µ’ αὐτὸ ποὺ διη-
γεῖται ὁ Γερµανὸς συγγραφέας
Ἔρχαντ Κέστνερ Βλ. σχετ.: ΑΡ-
ΧΟΝΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ καὶ τὸ ὁποῖο
ἀπαντᾶ καὶ στὰ ἐξ Εὐρώπης θρα-
σύµια ποὺ µᾶς συκοφαντοῦν ἀλλὰ
καὶ στὶς ἡµέτερες «ἀνθρωποκάµ-
πιες» (Κόντογλου) ποὺ χλευάζουν
τὸν λαὸ γιὰ τὴν εὐσέβειά του –ὅ,τι
τουλάχιστον ἀπέµεινε ἀπ’ αὐτήν,
ὅπως αὐτὸ φάνηκε µὲ τὴν προσκύ-
νηση ἱερῶν λειψάνων:

«NΤὸ 1952 ἐπῆγα γιὰ πρώτη
φορὰ στὴν Ἀθήνα µετὰ τὸν Πόλεµο
τοῦ 1941-44, στὸν ὁποῖο συµµε-
τεῖχα, µάλιστα στὴν Κρήτη. Ἡ Γερ-
µανικὴ Πρεσβεία, ὅταν ἄκουσε
πὼς εἶχα πρόθεση νὰ πάω στὴν
Κρήτη, µοῦ συνέστησε νὰ λέγω ὅτι
εἶµαι Ἑλβετός, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ
νωρὶς ἀκόµα καὶ οἱ πληγὲς ἀπὸ τὴν
Γερµανικὴ Κατοχὴ ἦσαν ἀνεπού-
λωτες. Ἀλλ’ ἐγὼ τοὺς ἤξερα τοὺς
Κρῆτες. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ
εἶπα πὼς ἤµουν Γερµανός. Καὶ ὄχι
µόνο δὲν κακόπαθα, ἀλλὰ ξανάζη-
σα παντοῦ, ὅπου ἐπέρασα, τὴ θρυ-
λικὴ κρητικὴ φιλοξενία!

Ἕνα σούρουπο ὅµως, καθὼς ὁ
ἥλιος ἐβασίλευε, ἐπῆγα καὶ στὸ
Γερµανικὸ Νεκτροταφεῖο. Ἐκεῖ
ὑπῆρχε καὶ µία µαυροφορεµένη
γυναίκα. Μὲ µεγάλη µου ἔκπληξη
τὴν εἶδα ν’ ἀνάβει κεριὰ στοὺς τά-
φους τῶν Γερµανῶν νεκρῶν τοῦ
Πολέµου καὶ νὰ πηγαίνει µεθοδικὰ
ἀπὸ µνῆµα σὲ µνῆµα. Τὴν ἐπλη-
σίασα καὶ τὴν ἐρώτησα:

-Εἶσθε ἀπὸ ἐδῶ;
-Μάλιστα, µοῦ ἀπάντησε.
-Καὶ τότε γιατί τὸ κάνετε αὐτό; Οἱ

ἄνθρωποι αὐτοὶ σκότωσαν τοὺς
Κρητικούς.

-Παιδί µου, ἀπὸ τὴν προφορά
σου φαίνεσαι ξένος καὶ δὲν θὰ γνω-
ρίζεις τί συνέβη ἐδῶ στὰ ’41 µὲ ’44.
Ὁ ἄντρας µου σκοτώθηκε στὴ Μά-
χη τῆς Κρήτης κι ἔµεινα µὲ τὸν µο-
νάκριβο γυιό µου. Ἀλλὰ µοῦ τὸν
πῆραν οἱ Γερµανοὶ ὅµηρο στὰ
1943 καὶ πέθανε σὲ στρατόπεδο
συγκέντρωσης στὸ Σαξενχάουζεν.
∆ὲν ξέρω ἂν εἶναι θαµµένο καὶ ποῦ
τὸ παιδί µου. Ξέρω ὅµως πὼς καὶ
ὅλοι αὐτοὶ ἐδῶ οἱ νεκροὶ Γερµανοὶ
ἦσαν παιδιὰ κάποιων µανάδων
σὰν κι ἐµένα. Καὶ ἀνάβω κεριὰ στὴ
µνήµη τους, ἐπειδὴ οἱ µάνες τους
δὲν µποροῦν νὰ ἔλθουν ἐδῶ κάτω.
Σίγουρα µιὰ ἄλλη µάνα θὰ ἀνάβει
τὸ καντήλι στὴ µνήµη τοῦ γυιοῦ
µουN

Καὶ ὁ Γερµανὸς κατέληξε µὲ τὰ
λόγια τοῦ ὑποτίτλου τῆς ἱστορικῆς
του διηγήσεως:

Μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ µπο-
ροῦσε νὰ δοθεῖ ἡ ἀπάντηση αὐτή».

Ἀγαπητοί µου Χριστιανοί. Ἀκού-
σαµε στο ἱερό εὐαγγέλιο: «...ἥ καὶ
παρακαθήσασα παρὰ τοὺς πόδας
τοῦ Ἰησοῦ, ἤκουε τῶν λόγων
αὐτοῦ».

Μᾶς εἶχε δοθῆ εὐκαιρία, εὐσεβεῖς
χριστιανοί, καὶ στὴν πρώτη παρά-
κληση νὰ ἐξαίρουµε καὶ νὰ ὑπο-
γραµµίσουµε αὐτὴ τὴν πολὺ ὡραία
εἰκόνα, ποὺ ἡ ἀδελφή τοῦ Λαζάρου,
ἡ Μαρία, ὅταν πῆγε ὁ Κύριός µας
στὸ σπίτι τους, ἐκάθησε παρὰ τοὺς
πόδας αὐτοῦ καὶ ἤκουε τῶν λόγων
Αὐτοῦ. Ἂς προσπαθήσουµε καὶ
ἀπόψε κάπως νὰ ἐµβαθύνουµε καὶ
νὰ συνηθίσουµε σ᾽ αὐτὴν τὴν ὡραία
εἰκόνα, διότι πράγµατι εἴτε ἀκοῦµε
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, εἴτε προσευχό-
µεθα κατὰ τὴν ὥρα τῆς θείας λα-
τρείας, εἶναι αὐτὸς ὁ Κύριος ποὺ µᾶς
διδάσκει διά µέσου τῶν ἱερῶν ψαλ-
µωδιῶν, τῶν ἱερῶν ὕµνων καὶ τῶν
ἱερῶν κειµένων καὶ ἆραγε ἐµεῖς πῶς
µοιάζουµε; Εἴµαστε σὰν τὴν Μαρία
ποὺ κάθεται παρὰ τοὺς πόδας τοῦ
Ἰησοῦ ἢ ἁπλῶς µολονότι εἴµαστε µέ-
σα στὴν Ἐκκλησία τὸ µυαλὸ µας
τρέχει ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ κεῖ, χωρὶς
νὰ ἔχουµε µία ὠφέλεια πραγµατικὰ
ἀπὸ τὴν ἱερὰν ὑµνωδίαν καὶ ἀπὸ τὴν
ἀκρόαση ὅλων ἐκείνων ποὺ τε-
λοῦνται µέσα στὴν Ἁγία µας Ἐκκλη-
σία;

Χρειάζεται µία ἰδιαιτέρα προσοχὴ
στὸ ζήτηµα αὐτό, ἂν θέλουµε  πρα -
γµατικὰ νὰ ὠφεληθοῦµε καὶ ἀπὸ τίς
ἱερές παρακλήσεις ποὺ τελοῦνται
τώρα τὴν κατανυκτικὴ αὐτὴ περίοδο
τοῦ ∆εκαπενταυγούστου, ἀλλὰ καὶ
γενικώτερα ἀπὸ ὅλες τίς ἱερές ἀκο-
λουθίες καὶ γενικὰ ἀπὸ τὴν λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας µας.

Στὴν προσπάθειά µας αὐτὴ νὰ
καθήσουµε καὶ µεῖς κατὰ κάποιο
τρόπο παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ
ἐν ὥρᾳ λατρείας καὶ νὰ ὠφεληθοῦµε
ἀναλόγως. Ἄς ἐπιτραπῆ ἀπόψε νὰ
ἔχουµε χειραγωγὸ καὶ βοηθὸ µας
ἕνα πολὺ µεγάλο Πατέρα, τὸν Ἅγιο
Συµεὼν τὸν Νέο Θεολόγο. Κάποιες
ἐλάχιστες σκέψεις ἀπὸ ᾽κεῖνα τὰ
ὁποῖα ζοῦσε ὁ ἴδιος θὰ προσπαθή-
σουµε νὰ παραθέσουµε ἀπόψε
στὴν ἀγάπη σας.

Τί λοιπὸν συµβουλεύει ὁ Ἅγιος
Συµεὼν ὁ Νέος Θεολόγος γιὰ τὴν
ψαλµωδία καὶ γιὰ τὸν τρόπο µὲ τὸν
ὁποῖο πρέπει νὰ παρακολουθοῦµε
καὶ νὰ συµµετέχουµε στὶς ἀκολου-

θίες µας; «Βιαζόµενος γὰρ ἑαυτόν».
∆ηλαδὴ τὴν ἱερὰ ἀκολουθία τῆς
Ἐκκλησίας πρέπει νὰ τὴν παρακο-
λουθοῦµε µὲ κάποια βία στὸν ἑαυ-
τόν µας. Νὰ πιέσουµε κάπως τὸν
ἑαυτόν µας καὶ νά µετέχουµε µετά
δακρύων στὴν ἀκολουθία τῆς
Ἐκκλησίας, λέγει. Γιὰ σκεφθεῖτε πῶς
ἤθελε ὁ Ἅγιος Συµεὼν νὰ προσευ-
χώµεθα καὶ πῶς δυστυχῶς πολλὲς
φορὲς προσευχόµεθα ἐµεῖς. Ἐπίσης
«ἐν τῇ στιχολογίᾳ καὶ ἐν τοῖς τροπα-
ρίοις ἢ ψάλλειν». Εἶναι τροφὴ τῆς
ψυχῆς ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ψάλλουν
καὶ αὐτοὶ οἱ ὕµνοι καὶ αὐτὸ τὸ ψαλ-
τήριο. Ἀνεβαίνεις λέγει ἀπὸ τὰ ἐπί-
γεια στὰ οὐράνια καὶ ὅταν εὑρίσκε-
σαι σ’ αὐτὴ τὴν πνευµατικὴ κατά-
σταση, ἐνῶ πατᾶς στὴν γῆ µὲ τὴν
Χάρη τοῦ Κυρίου «ἐν αὐτῷ τῷ
Οὐρανῷ θὰ εὑρίσκεσαι», σ’ αὐτὸν
τὸν Οὐρανὸ θ’ ἀνεβαίνης.

Ἔτσι ἤθελε, ἀδελφοί µου, νὰ γίνε-
ται ἡ προσευχή µας. Ἀκόµη ἔχοµε
καὶ ἕνα ἄλλο, ὄχι µόνο ἐξωτερικὰ νὰ
προσέχουµε, ὄχι µόνο νὰ παρακο-
λουθοῦµε ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα τε-

λοῦνται στὴν Ἐκκλησία· ἆραγε προσ   -
 έχουµε ὅλοι µας τὴν διάσπαση τοῦ
νοῦ µας, τὸν διασκορπισµὸ τοῦ νοῦ
µας. Καὶ τὴν ὥρα ἀκόµη ποὺ προσ -
ευχόµεθα πολλοὺς πειρασµοὺς ἔχο-
µε καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς χρειάζεται
ἕνας ἐσωτερικὸς ἀγώνας πρὸς τὴν
κατεύθυνση αὐτή. Γι’ αὐτὸ µᾶς λέγει
πάλι ὁ Ἅγιος Συµεὼν ὁ Νέος Θεο-
λόγος «στῆθι γενναίως ἐπισυνάγειν
τοὺς λογισµούς». Νὰ σταθῆς γεν-
ναῖα. Πράγµατι, θέλει ἀγώνα καὶ
προσπάθεια στὴν Ἐκκλησία νὰ συγ-
κεντρωθῆς καὶ νά µαζεύης τοὺς λο-
γισµούς σου καὶ νὰ µὴ τοὺς ἀφήνης
νὰ πηγαίνουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ κεῖ,
«σφῖξόν σου τὰς χεῖρας, ἕνωσόν
σου τοὺς πόδας», ὄχι λέει νὰ εἶσαι
κατὰ κάποιο τρόπο παραλυµένος,
ἀλλὰ καὶ τὰ χέρια σου θὰ συγκεν-
τρώσης καὶ θὰ σφίξης, καὶ τὰ πόδια
σου θά κρατήσης ἀσάλευτα. Ὅπως
τονίζουν οἱ Πατέρες εἶναι πολὺ πα-
ραδοσιακὰ τὰ ἱερὰ αὐτὰ στασίδια
ποὺ ἔχουµε. Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς
ὁ Αἰτωλὸς, ὅταν µπαίνης στὸ στασί-
δι νά µένης ἀκίνητος, δηλαδὴ εἶναι
ἕνα εἶδος τάφου, «σφῖξον σου τὰς
χεῖρας, ἕνωσον τοὺς πόδας». Τὰ
µάτια σου, λέγει, νὰ τὰ κλείσης, ὅταν
πειράζεσαι καὶ νὰ µὴ ἀποβλέπης σὲ
τίποτε ἄλλο, παρὰ στὴν προσευχὴ,
τὸν νοῦ σου καὶ τὴν καρδιά σου καὶ
τὴν ὅλη ὕπαρξη «εἰς τοὺς Οὐρα-
νοὺς, εἰς τὸν Θεὸν, εἰς τὴν Κυρίαν
Θεοτόκον ἐκεῖθεν µετὰ δακρύων καὶ
στεναγµῶν» καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ ζη-
τοῦµε µὲ δάκρυα καὶ στεναγµοὺς τὸ
θεῖον ἔλεος καὶ τὴν θείαν εὐσπλαγ-
χνίαν. Ἐὰν γίνωνται µὲ αὐτὸν τὸν
τρόπον οἱ προσευχές µας, εἶναι βέ-
βαιον ὅτι θὰ ἔχουµε ἀνάλογη ὠφέ-
λεια. Καὶ προχωρεῖ ἀκόµη περισσό-
τερο ὁ Ἅγιος Συµεὼν καὶ δὲν θέλει
ἁπλῶς νὰ προσευχώµεθα στὶς ὁρι-
σµένες ὧρες, δηλαδὴ ἦλθε ἡ ὥρα
τοῦ Ἑσπερινοῦ, νὰ πᾶµε νὰ προσ -
ευχηθοῦµε, εἶναι ἡ ὥρα τῆς Παρα-
κλήσεως νὰ κάνουµε τὴν προσευχή
µας, εἶναι ἡ ὥρα τοῦ ὄρθρου νὰ κά-
νωµε τὴν προσευχή µας, ἀλλὰ ζη-
τάει καὶ κάτι περισσότερο ἀπὸ τοὺς
µαθητάς του καὶ γενικώτερα ἀπὸ
ὅλους τοὺς πιστούς.

Ἐδῶ ἀδελφοὶ, κρύπτεται µία
σπουδαία διδασκαλία, ἡ ὁποία τη-
ρεῖται πολλές φορές καὶ στὸ Ἅγιον
Ὄρος, στὸν Ὀρθόδοξο µοναχισµὸ
ἀλλὰ καὶ µέσα στὸν κόσµο, ὅταν
πραγµατικὰ ὑπάρχει εὐσέβεια. Εἶναι
ἡ διδασκαλία τῆς νοερᾶς, τῆς µυ-
στικῆς, τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς
τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, διά τῆς Θε-
οτόκου, ἐλέησόν µε». «Ὑπεραγία
Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς». ∆ηλαδὴ νὰ
µὴ παύη ἡ καρδιά µας, ὁ νοῦς µας,
τὸ στόµα µας, ἡ ὕπαρξή µας νὰ
ἀναπέµπη αὐτὴ τὴν προσευχή.
Ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος, «τοῦ Θεοῦ µνηµονευτέ-
ον µᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον». Πόσο
ἀναγκαία εἶναι ἡ ἀναπνοὴ στὸν
ἄνθρωπον· ἐὰν χάση τὸν ἀέρα, τὸ
ὀξυγόνο, δὲν µπορεῖ ν’ ἀναπνεύση,
γνωρίζουµε ὅτι ὁ ἄνθρωπος πεθαί-
νει· ἔτσι πεθαίνει καὶ ἡ ψυχή µας,
ἐὰν δὲν προσεύχεται συνεχῶς καὶ
ἀδιαλείπτως. 

Γι’ αὐτὸ πέραν ἀπὸ τὶς ὁρισµένες
ἀκολουθίες µᾶς συνιστᾶ ὁ Ἅγιος καὶ
ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, νὰ ἔχουµε
κατὰ τὸ δυνατὸν τὴν ἀδιάλειπτο
προσευχή. Ἐὰν κάνουµε λέει κατ’
αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν προσευχή µας
τότε «οὕτω ποιοῦντος καθ’ ἑκάστην
καὶ οὕτως ἀγωνιζοµένου σου οὐ
βραδύνει ὁ Θεὸς τοῦ ἐπισκέψασθαι
N ἀλλὰ ἐξαποστελεῖ σοι βοήθειαν
ἐξ Ἁγίου Αὐτοῦ κατοικητηρίου καὶ ἡ
Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύµατος ἐπι-
σκιάσει σοι». Ἐὰν ἡ προσευχή µας,
ἐὰν οἱ ἱερές ἀκολουθίες τελοῦνται
κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ τὶς παρα-
κολουθοῦµε µὲ τέτοια πνευµατικὴ
συµµετοχή, τότε λοιπὸν δὲν θὰ βρα-
δύνη ὁ Θεὸς νὰ σὲ ἐπισκεφθῆ. Θά
σοῦ στείλη βοήθεια ἐξ Ἁγίου κατοι-
κητηρίου καί ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου
Αὐτοῦ Πνεύµατος θὰ σὲ ἐπισκιάση. 

Εἴθε διά πρεσβειῶν τῆς Πανα-
χράντου Μητρὸς καὶ τῶν Ἁγίων, ἡ
χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύµατος νά
µᾶς ἐπισκιάση κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο,
ὅταν προσευχόµενοι παρακολου-
θοῦµε τίς ἱερές ἀκουλουθίες.

* Ὁμιλία κατά τήν Παράκλησις
τῆς Παναγίας μας, εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Γε-
ωργίου Διονύσου.

Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε*
Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†)

Ἔκκλησις τοῦ Προκαθήµενου 
τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας

διὰ παῦσιν τῶν ἐχθροπραξιῶν
Ὡς κυρίαν αἰτίαν τοῦ πολέμου ὁ

Σεβ. Μητρ. Κιέβου κ. Ὀνούφριος
θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις
ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἐζήτησε νὰ ἐπι-
στρέψουν ὅλοι εἰς τὸν Κύριον.
Συμφώνως πρὸς τὸ briefing -
news.gr τῆς 18ης Ἰουλίου 2015:

«Ὁ Μητροπολίτης τοῦ Κιέβου καὶ
Πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριος
ἀπευθύνθηκε στὶς οὐκρανικὲς
ἀρχὲς µὲ ἔκκληση νὰ σταµατήσουν
τὸν πόλεµο, µεταδίδει τὸ πρακτο-
ρεῖο INTERFAX.

«Σέβοµαι καὶ ἀγαπάω τὴν ἐξου-
σία, δόθηκε ἀπὸ τὸ Θεό. Ἀλλὰ ὁ
Θεὸς ὁρίζει τὴν ἐξουσία, γιὰ νὰ
ἐκτελεῖ τὴν βούληση τοῦ Κυρίου.
Γιὰ νὰ ἐνσαρκώνει ἡ ἐξουσία τὴν
εἰρήνη καὶ ὄχι νὰ κάνει πόλεµο.
Ὥστε ἀγαπάω τὴν ἐξουσία, σέβο-
µαι τὴν ἐξουσία, τὴ ζητῶ ὅµως νὰ
κάνει τὰ πάντα δυνατὰ νὰ σταµατή-
σει ὁ πόλεµος», δήλωσε ὁ Μητρο-
πολίτης στὴ συνέντευξη Τύπου
ποὺ δηµοσιεύτηκε στὴν ἱστοσελίδα
τῆς Ἕνωσης τῶν ὀρθόδοξων δη-
µοσιογράφων.

Ὅπως ὑπογράµµισε ὁ Προκα-
θήµενος τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας, ἡ Ἐκκλησία δὲ στη-

ρίζει καµία ἀπὸ τὶς πλευρὲς τῆς πο-
λεµικῆς σύγκρουσης.

«Ὅπως καὶ µετὰ τὴν ἐπανάστα-
ση τοῦ 1917, ἔτσι καὶ µετὰ τὴν
«ἐπανάσταση τῆς ἀξιοπρέπειας» ἡ
ὁποία ἔγινε τὴν περίοδο 2013-
2014, ἡ Ἐκκλησία καλοῦσε τοὺς
ἀνθρώπους νὰ συµφιλιωθοῦν, νὰ
συγχωρέσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.
Μόνο ἔτσι θὰ τηρήσουµε τὴν ἑνό-
τητα τοῦ κράτους µας, τῆς Οὐκρα-
νίας. Μόνο µέσῳ αὐτῆς τῆς δρά-
σης νὰ δώσουµε τὴ δυνατότητα
στὸ λαό µας νὰ ἀναπτύσσεται. Μό-
νο ἔτσι νὰ καταφέρουµε θὰ πετύ-
χουµε κάποια πρόοδο, νοητικὴ καὶ
ὑλική», παρατήρησε.

Ὁ Μητροπολίτης Ὀνούφριος
βλέπει τὴν κύρια αἰτία τοῦ πολέµου
στὴν ἀποχώρηση τῶν ἀνθρώπων
ἀπὸ τὸ Θεό.

«Ἂς µετανιώσουµε, ἂς ἐπιστρέ-
ψουµε στὸν Κύριο, τὰ πάντα θὰ
σταµατήσουν καὶ θὰ ἔχουµε µία κα-
λή, ὄµορφη καὶ εἰρηνικὴ ζωή. Εὔχο-
µαι στοὺς ἀνθρώπους ποὺ πά-
σχουν στὴν περιοχὴ τῆς σύγκρου-
σης, τὴν Θεία εὐλογία, νὰ ζοῦν µὲ
τὸ Θεό, νὰ εἶναι ἀνδρεῖοι, καὶ ὁ
Θεὸς δὲ θὰ τοὺς ἀφήσει. Θὰ ξεπε-
ράσουν τὰ πάντα», πρόσθεσε».

Ἀπαιτεῖται ἐπικύρωσις εἰς ἔγγραφα 
προσκοµιζόµενα εἰς ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς

Τὰ ἀντίγραφα ἐγγράφων πρὸς
ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς συμφώ-
νως πρὸς νέαν ἐγκύκλιον δὲν ἐξαι-
ροῦνται καὶ θὰ πρέπη νὰ ἐπικυρώ-
νωνται ὅπως καὶ πρίν. Ὡς κατέστη
γνωστὸ ἀπὸ τὸ dikaiologitika.gr
τῆς 20ῆς Ἰουλίου 2015:

«Σύµφωνα µὲ ἐγκύκλιο, ὅπως
ἄλλωστε εἶναι γνωστό, καταργήθη-
κε ἡ ὑποχρέωση ὑποβολῆς πρω-
τότυπων ἢ ἐπικυρωµένων ἀντι-
γράφων τῶν ἐγγράφων, ποὺ
ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὶς δηµόσιες
ὑπηρεσίες καὶ τοὺς φορεῖς ποὺ
ὑπάγονται στὸ νόµο αὐτὸ καὶ πλέ-
ον τὸ δηµόσιο ὑποχρεοῦται νὰ
ἀποδέχεται τὰ ἁπλά, εὐανάγνω-
στα φωτοαντίγραφα τῶν ἐγγρά-
φων αὐτῶν. Ἀντίστοιχα γίνονται
ὑποχρεωτικὰ ἀποδεκτὰ καὶ τὰ
ἁπλὰ εὐκρινῆ, εὐανάγνωστα φω-

τοαντίγραφα τῶν ἰδιωτικῶν ἐγγρά-
φων καὶ ἐγγράφων, ποὺ ἔχουν
ἐκδοθεῖ ἀπὸ ἀλλοδαπὲς ἀρχές,
ἐφόσον ἔχουν ἐπικυρωθεῖ πρωτί-
στως ἀπὸ δικηγόρο, καθὼς ἐπίσης
καὶ τὰ εὐκρινῆ φωτοαντίγραφα
ἀπὸ τὰ πρωτότυπα ὅσων ἰδιω-
τικῶν ἐγγράφων φέρουν θεώρη-
ση. ∆εδοµένου, ὅτι στὶς διατάξεις
ὅπου ὁρίζονται οἱ ὑπόχρεοι φορεῖς
τοῦ νόµου, δὲν γίνεται ρητὴ ἀνα-
φορὰ στοὺς φορεῖς (π.χ. Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος, Μητροπόλεις αὐτῆς,
Ἐνορίες µετὰ τῶν Ἐνοριακῶν
Ναῶν, Μονές, Ἀποστολικὴ ∆ιακο-
νία, Πατριαρχικὲς καὶ Σταυροπη-
γιακὲς Μονὲς στὴν Ἑλλάδα κ.ἄ.),
προκύπτει ὅτι οἱ φορεῖς αὐτοὶ δὲν
ἐµπίπτουν στὸ πεδίο ἐφαρµογῆς
τῶν διατάξεων καὶ κατὰ συνέπεια
ἐξακολουθοῦν νὰ ζητοῦν τὴν ὑπο-
βολὴ πρωτότυπων ἢ νοµίµως ἐπι-
κυρωµένων ἀντιγράφων ἐγγρά-
φων, κατὰ τὶς συναλλαγές τους µὲ
τοὺς ἐνδιαφερόµενους πολίτες.
Κατὰ συνέπεια, ὅλες οἱ διοικητικὲς
ἀρχὲς καὶ τὰ ΚΕΠ τῆς χώρας ὀφεί-
λουν νὰ ἐπικυρώνουν ἀντίγραφα
ἐγγράφων ποὺ ἀπευθύνονται
στοὺς παραπάνω φορεῖς».

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



Σελὶς 6η 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Συγχαρητήρια
εἰς τὸν Σεβ. Μητρ.

Σπάρτης
Ἀξιότιµε Κύριε ∆ιευθυντά, 

∆ιὰ ἄλλην µίαν φορὰν συγχαί-
ρω ἐκ µέσης καρδίας τὴν ἔγκρι-
τον, γεραρὰν καὶ ὑπεύθυνον ἐφη-
µερίδα Σας, ἡ ὁποία ἐµφορουµέ-
νη ὑπὸ χριστιανικοῦ ὀρθοδόξου
πνεύµατος καὶ ἤθους, προέβαλε
τὴν πρωτοβουλία τοῦ Σεβασµιω-
τάτου Μητροπολίτου Μονεµβα-
σίας καὶ Σπάρτης γιὰ τὴν ἀνάδει-
ξη τῶν τελουµένων Παλαιολογεί-
ων εἰς τὸν Μυστρὰν (Βλ. Ὀρθό-
δοξος Τύπος, Παρασκευὴ 12 Ἰου-
νίου 2015, σελ. 8). ∆ιὰ τὸν λόγον
αὐτὸν ὀφείλονται τὰ πλέον θερµὰ
συγχαρητήρια εἰς τὸν οἰκεῖον Μη-
τροπολίτην κ.κ. Εὐστάθιον διὰ
τὴν πρωτοβουλίαν του, ἡ ὁποία
ὑπενθυµίζει ὅτι ὁ τελευταῖος µαρ-
τυρικὸς αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντί-
ου Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος
ἐστέφθη αὐτοκράτωρ εἰς τὸν
Μυστρὰ (6 Ἰανουαρίου 1449) καὶ
ἀκολούθως µετέβη εἰς τὴν Βασι-
λεύουσαν.

∆ράττοµαι τὴν εὐκαιρίαν ταύτην,
διὰ νὰ προβῶ εἰς δύο ἐπισηµάν-
σεις. Πρῶτον, τὸ ἐτήσιον µνηµόσυ-
νον εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν ναὸν
τοῦ Ἁγ. ∆ηµητρίου Μυστρᾶ καὶ ὁ
σχετικὸς Πανηγυρικὸς Λόγος τε-
λεῖται ἀνελλιπῶς ἀνήµερα τὴν ἀπο-
φράδα ἡµέραν τῆς 29ης Μαΐου µὲ
πρωτοβουλίαν τοῦ ὑπεραιωνοβί-
ου, γεραροῦ Συνδέσµου τῶν Ἐν
Ἀττικῇ Λακεδαιµονίων (ἵδρυσις
1902, Βραβεῖον Ἀκαδηµίας Ἀθη -
νῶν 2002), καὶ δεύτερον, παρ᾽
ὅλας τὰς προσπαθείας, αἱ ὁποῖαι
ἔλαβον χώρα νὰ στηθῆ τὸ ἔφιππον
ἄγαλµα τοῦ αὐτοκράτορος
Κων/νου Παλαιολόγου-, ἔργον τοῦ
ἀοιδίµου Ἀκαδηµαϊκοῦ Ἰω. Παππᾶ
(ΚΠολις 1913-Ἀθῆναι 2005),- εἰς
τὴν εἴσοδον τῆς πόλεως τοῦ
Μυστρᾶ, τοῦτο δὲν κατέστη ἐφι-
κτόν.

Συγχαρητήρια καὶ πάλι εἰς τὸν
Σεβ. Μητροπολίτην κ.κ. Εὐστάθιον
καὶ εἰς τὴν ἐφηµερίδα Σας διὰ τὴν
προβολὴν τῆς εἰδήσεως.

Εὐχαριστῶ θερµῶς γιὰ τὴν φιλο-
ξενία!

Χρῆστος Π. Μπαλόγλου
Ἀµαρούσιον

Ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀναλάβη 
ἐθναρχικὸν ρόλον

Κύριε ∆ιευθυντά,
Παρακολουθοῦµε µὲ ἀγωνία

ψυχῆς τὴν πορεία τῆς Ἑλλάδος.
∆υστυχῶς εἶναι ὁρατὴ πλέον ἡ
εἴσοδός της εἰς τροχιὰν ἀφανισµοῦ
βιολογικοῦ καὶ ἰδεολογικοῦ.

Ὁ ἑσµὸς τῶν ἀθέων καὶ τῶν
ἀνθελλήνων ἐνεργοῦν συντονισµέ-
να κατὰ τῆς Πατρίδος καὶ µὲ διαφό-
ρους σατανικάς µεθοδεύσεις καὶ
ἐθνοκτόνους νόµους ἐπιχειροῦν νὰ
ἀµβλύνουν τὸ ἐθνικὸν φρόνηµα, νὰ
φυγαδεύσουν τὴν ὀρθόδοξον πί-
στιν καὶ γενικῶς νὰ ἐπιφέρουν
ἀλλοίωσιν τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος
καὶ φυσιογνωµίας.

Ἀτυχῶς, δὲν ὑπάρχουν ἀντίρρο-
ποι δυνάµεις πρὸς ἀνάσχεσιν τοῦ
κακοῦ.

Ἀνθρωπίνως, µοναδικὴ ἐλπὶς
εἶναι ἡ ∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία ὀφείλει νὰ ἀναλάβη καὶ πάλιν
ὑπεύθυνον καὶ σοβαρὸν ἐθναρ-
χικὸν ρόλον. Νὰ διαφωτίση τὸν λα-
όν, νὰ τοῦ ἐµφυσήση αἴσθηµα ἀντι-
στάσεως καὶ νὰ τοῦ µεταδώση
ἐλπίδα καὶ δύναµιν. 

∆ιαφορετικὰ τὸ τέλος τῆς Ἑλλά-
δος πλησιάζει, πρὸς ἄφατον χαρὰν
τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως καὶ τῆς
πατρίδος καὶ λύπην βαθυτάτην τῶν
ἀγαπώντων τὸν ἔνδοξον αὐτὸν τό-
πον.

Μετὰ τιµῆς
Γεώργιος Ἀναστ. Λιακοῦτσος

Ἡλιούπολις

Βέβηλος
καί ἀνίερος σύγκρισις
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ὡς βέβηλη καὶ ἀνίερη µπορεῖ νὰ
χαρακτηριστεῖ ἡ σύγκριση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶµ Τίκα µὲ
τὸν Κων. Καραµανλῆ, ποὺ ἐπιχει-
ρήθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ. Καλαβρύτων
κ. Ἀµβρόσιο σὲ κείµενό  του  µὲ  τί -
τλο «Ἡ Ἀρχὴ τοῦ ἑνὸς ἀνδρὸς
ἁρµόζει µόνον πρὸς τὴν Παπικὴν
∆ιοίκησιν!» (Ο.Τ., Α.Φ.: 2076/3-7-
15, 7) καὶ στὸ ὁποῖο διαστρέφον-
τας τὴν ἀλήθεια γράφει: "Ὁ Κωνστ.
Καραµανλῆς ... ἐκλήθη [τὸ 1974]
ἀπὸ τὸ Παρίσι, διὰ νὰ ἀποκατα-
στήσει τὸ ∆ηµοκρατικὸν πολίτευµα
... Πρὸ αὐτοῦ ὅµως τὸ ἐγχείρηµα
αὐτὸ διὰ τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας
εἶχε κληθεῖ νὰ ἀναλάβη ὁ µακα-
ριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ἀείµνη-
στος Σεραφείµ". Καὶ εἶναι βέβηλη ἡ
σύγκριση διότι καµία σχέση δὲν
ὑπάρχει ἀνάµεσα στὸν ὄντως δη-
µοκράτη Καραµανλῆ µὲ τὸν ἀρχι-
χουντικὸ Σεραφεὶµ Τίκα, ὁ ὁποῖος
συνεργάστηκε, ἀπ᾽ ἀρχῆς µέχρι τέ-
λους της, µὲ τὴ δικτατορία καὶ κατέ-
λαβε τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο µὲ
τὴ βοήθεια τῆς δεύτερης καὶ χειρό-
τερης χούντας τοῦ Ἰωαννίδη, χρη-
σιµοποιώντας τὶς σωτήριες γιὰ τὸν
ἴδιο ὑπ᾽ ἀριθ. 3 & 7 συντακτικὲς
πράξεις τῆς δικτατορίας. Ὁ ἀνωτέ-
ρω ἰσχυρισµὸς τοῦ κ. Ἀµβροσίου
εἶναι καὶ ἀνίερος, διότι δὲ σέβεται
τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, ἀφοῦ ἐπιχει-
ρεῖ νὰ παρουσιάσει τόν χουντικό
Σεραφεὶµ Τίκα ὡς δηµοκράτη (!)
καὶ µάλιστα ὡς πρωτοπόρο δά-
σκαλο ἐκδηµοκρατισµοῦ. Ἂν εἶναι

δυνατὸν...
Ὁ κ. Ἀµβρόσιος πρέπει νὰ εἶναι

πιὸ προσεκτικὸς ὅταν ἀπευθύνεται
στοὺς ἀναγνῶστες τοῦ «Ο.Τ.», οἱ
ὁποῖοι καὶ γνώση ἔχουν καὶ µνήµη.
∆υστυχῶς γιὰ τὸν Σεβ. Καλαβρύ-
των τὰ περὶ δηµοκράτη Σεραφεὶµ
τὰ διαψεύδει ὁ ἴδιος ὁ Σεραφεὶµ ΜΕ
ΓΡΑΠΤΑ! Ἀκολουθοῦν δύο κείµενα,
ποὺ γράφτηκαν ἀπὸ τὸν Σεραφείµ,
ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκύπτει τὸ χουν-
τικὸ DNA του σ' ὅλο τὸ δυσειδὲς
«µεγαλεῖο» του καὶ τόσο ἀποκαλυ-
πτικά, ὅσο δὲ θὰ µποροῦσε κανεὶς
ἄλλος νὰ τὸ κάνει! Καὶ ἀπὸ τὰ κεί-
µενα αὐτὰ προκύπτει ὅτι οἱ ἔννοιες
Σεραφεὶµ Τίκας καὶ δηµοκρατία
εἶναι διαµετρικὰ ἀντίθετες καὶ ἀσύµ-
βατες.

Τὸ πρῶτο εἶναι ἀπόσπασµα
ἀπὸ τηλεγράφηµα τοῦ τότε Ἰωαννί-
νων Σεραφεὶµ Τίκα σταλµένο τὸν
Μάϊο τοῦ 1967 πρὸς τὸν πρόεδρο
τῆς Πανηπειρωτικῆς Ὁµοσπον-
δίας Ἀµερικῆς καὶ στὸ ὁποῖο γρά-
φει: "Ἐθνικὴ Κυβέρνησις Ἑλλάδος,
θείᾳ συνάρσει ἐξησφάλισεν ἤδη
τάξιν, ἠρεµίαν, ἐλευθερίαν καὶ
ἀξιοπρέπειαν χώρας. ∆ιαφωτίσατε
περὶ τούτου Ἕλληνας συµπατριώ-
τας Ἀµερικῆς καὶ διαβεβαιώσατε
ὅτι προχωροῦµεν ἐθνικὸν δρόµον
ἡνωµένοι καὶ πεπεισµένοι περὶ τε-
λικοῦ θριάµβου". (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ
ΜΕΛΛΟΝ, 617/29-5-1967, 1). Ὄχι
µόνο χουντικὸς ἐξ ἀρχῆς ὁ Σερα-
φείµ, ἀλλὰ καὶ προπαγανδιστὴς
τῆς χούντας, ποὺ βλέπει στὸ τέλος
τοῦ τοῦνελ τὸν προσωπικὸ θρίαµ-
βο ἀρχιεπισκοποποίησής του!
Τρεῖς µῆνες ἀργότερα προσφω-
νώντας τὸν Παττακὸ τοῦ «ηὐχήθη
πλήρη ἐπιτυχίαν εἰς τὸ ἔργον τῆς
ἐθνικῆς Κυβερνήσεως». (ΗΠΕΙ-
ΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ, 625/21 -9-
1967, 3)

Τὸ δεύτερο κείµενο ἀπαντᾶ καὶ
σὲ ὅποιον ἰσχυρισθεῖ ὅτι ὁ Σερα-
φεὶµ ἄλλαξε στὴ συνέχεια. Εἶναι τὸ
... διάγγελµά του, τὸ ὁποῖο ἀπηύ-
θυνε στὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ τὴν 20ή
Ἰουλίου 1974, ὅταν οἱ Τοῦρκοι εἶχαν
µπεῖ στὴν Κύπρο καὶ ὁ Σεραφεὶµ
προσπαθοῦσε νὰ σώσει καὶ τὸν
ἑαυτὸ του µαζὶ µὲ τὸ καθεστὼς
Ἰωαννίδη, ἀποκαλώντας το «ἡγε-
σία τῆς πατρίδος µας τεταγµένη
ὑπὸ τῆς Θείας Προνοίας» (ΤΟ ΒΗ-
ΜΑ, 21-7-1974, 8).

Β. ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
Σημ: Ὁ Ο.Τ. δέν υἱοθετεῖ τούς

χαρακτηρισμούς προσώπων τοῦ
ἐπιστολογράφου.

Κ. Παπαρρηγόπουλος:
Ἡ δογµατικὴ ἕνωσις
εἶναι κενὴ φαντασία

Κύριε ∆ιευθυντά,
Στὸ δωδέκατο βιβλίο τῆς ἱστο-

ρίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τοῦ
Κων/νου Παπαρρηγοπούλου στὸ
τέλος τοῦ ΣΤ´ κεφαλαίου γράφει τὰ
ἑξῆς ἀξιοπρόσεκτα γιὰ τὴν Ἕνωση
τῶν Ἐκκλησιῶν:

«Ὅταν µιλᾶµε γιὰ ἕνωση τῶν
Ἐκκλησιῶν βέβαια, ἐπαναλαµβά-
νω πὼς ἐννοοῦµε ὅτι ἔχουµε ἤδη
πεῖ καὶ ἄλλοτε, δηλαδὴ ὄχι τὴν
ἐσωτερική, τὴ δογµατικὴ ἕνωση,
ἀλλὰ µόνο τὴν ἐξωτερική, τὴν πο-
λιτική. Ὅσο  ἀναφέρονται  στὴ  δο -
γµατικὴ ἕνωση δὲν ξέρουν τί λένε,
γιατὶ ποτὲ κανένα ἔθνος δὲν θὰ συν -
αινέσει ν᾽ ἀνταλλάξει τὶς ἀντιλή-
ψεις καὶ τὶς παραδόσεις του µὲ
ἄλλες ξένες. Ἡ δογµατικὴ λοιπὸν
ἕνωση εἶναι κενὴ φαντασία, ὄνει-
ρο ποὺ ποτὲ δὲν θὰ πραγµατοποι-
ηθεῖ. Ἂν ἔτσι εἶναι τὰ πράγµατα
ὅµως ρωτοῦν ὁρισµένοι, τί σηµαί-
νει ἐξωτερικὴ ἕνωση. Σηµαίνει,
ἀπαντᾶµε, τὴν εἰρήνη µεταξύ τῶν
διαφόρων χριστιανικῶν ἐκκλη-
σιῶν, ποὺ εἶναι προτιµότερη, ἂν
δὲν ἀπατώµαστε, ἀπὸ τὴν ἐµπόλε-
µη κατάσταση ποὺ ἐπὶ τόσους
αἰῶνες ἐπικράτησε ἀνάµεσα στὴ
δύση καὶ τὴν ἀνατολὴ καὶ ἡ ὁποία
ἕως τώρα διαρκεῖ δυστυχῶς µε-
ταξὺ ἀνατολῆς καὶ ἑνὸς µέρους τῆς
δύσης.

∆ὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελέ-
σουν µιὰ ἐπικράτεια ὅλα τὰ ἔθνη
τῆς γῆς, µὲ τὴν ἴδια Κυβέρνηση καὶ
τοὺς ἴδιους νόµους. Ὡστόσο, ὅλες
αὐτὲς οἱ διαφορετικὲς πολιτικὲς κοι-
νωνίες µποροῦν νὰ διατηροῦν φι-
λικὲς σχέσεις, νὰ στέλνουν ἡ µία
στὴν ἄλλη ἀντιπροσώπους καὶ νὰ
διεξάγουν µὲ αὐτοὺς πολλὰ κοινὰ
συµφέροντα καὶ νὰ συντελοῦν
στὴν ἀµοιβαία εὐηµερία, διατη-
ρώντας κάθε - µιὰ τὴν αὐτονοµία
καὶ τὴν ἀνεξαρτησία της. Καὶ ἀνά-
λογο θὰ ἦταν εὐκταῖο νὰ γίνει καὶ
γιὰ τὶς διάφορες θρησκευτικὲς
κοινωνίες.

Πιστεύοµε ὅτι πρέπει νὰ ἐθελο-
τυφλεῖ κανείς, γιὰ νὰ µὴ διακρίνει
πόσα θετικὰ θὰ µποροῦσε νὰ ἐπι-
φέρει µιὰ τέτοια ἕνωση».

Κατ᾽ ἀρχὴν θὰ πρέπει νὰ ποῦµε
ὅτι ὁ Κων/νος Παπαρρηγόπουλος
ἦταν ἱστορικὸς συγγραφέας καὶ
ἐνδιαφερόταν περισσότερο γιὰ τὴν
Πατρίδα κὰι λιγότερο γιὰ τὴν θρη-
σκεία µιὰ καὶ δὲν ἦταν θεολόγος.

Ὁ σκοπός του εἶναι ἡ «εἰρήνη»,
«οἱ φιλικὲς σχέσεις» γιὰ τὰ «κοινὰ
συµφέροντα καὶ τὴν ἀµοιβαία
εὐηµερία», γιὰ νὰ ἀποφύγουν «τὶς
ἐµπόλεµες καταστάσεις» ποὺ τα-
λαιπωροῦσαν τὰ χριστιανικὰ κράτη
ἀνατολῆς καὶ δύσης.

Καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ ἕνα κλῖµα
«αὐτονοµίας καὶ ἀνεξαρτησίας».

Πλὴν ὅµως ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι τὰ
πατριαρχεῖα τῆς ἀνατολῆς ζοῦσαν
αὐτὸ τὸ κλῖµα καὶ ἀπολάµβανον καὶ
τὴν αὐτονοµίαν καὶ τὴν ἀνεξαρτη-
σία, ἀλλὰ καὶ τὴν συνεργασίαν µε-
ταξύ τους µὲ φιλικὲς καὶ ἀδελφικὲς

ἐν Χριστῷ σχέσεις. Ἀλλὰ ἡ Ρώµη
ἤθελε τὴν ὑποταγὴ ὄχι µόνο τῶν
ἀνατολικῶν πατριαρχείων ἀλλὰ καὶ
τῶν κρατῶν στὸ Πρωτεῖο ἐξουσίας
τοῦ πάπα Ρώµης.

Τὸ Πρωτεῖο τοῦ πάπα δηµιούρ-
γησε τὴν ἐµπόλεµη κατάσταση καὶ
στὴ δύση µὲ τὸν Τριακονταετῆ πό-
λεµο στὴ Γερµανία µὲ τοὺς ὁπα-
δοὺς τοῦ Λουθήρου τῶν Προτε-
σταντῶν καὶ µὲ τὸν τεσσερακοντα-
ετῆ πόλεµο στὴν Ἑλβετία, Γαλλία
µὲ ἀποκορύφωµα τὴν τραγικὴ νύ-
χτα τοῦ Ἁγίου Βαρθολοµαίου καὶ µὲ
τὶς Σταυροφορίες στὴν ἀνατολὴ
ποὺ ὑπέφεραν οἱ Βυζαντινοὶ καὶ µέ-
χρι τῶν ἡµερῶν µας µὲ τὸν ∆ούρειο
Ἵππο, τῆς Οὐνίας.

Καταστρατήγησε τὸ ∆ιάταγµα
τῶν Μεδιολάνων περὶ ἀνεξιθρη-
σκίας καὶ ἐνήργησε µὲ τὴν Ἱερὰ
Ἐξέταση, καὶ διὰ τῆς πυρᾶς ἐξιλέω-
ση, ὡς τσιχαντιστὲς στὴ δύση καὶ
στὴν ἀνατολή.

Ἡ ἐσωτερική, ἢ ἀλλιῶς δογµα-
τικὴ Ἕνωση εἶχε γίνει µὲ τὴν 8ην
Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τοῦ 880 µ.Χ.
ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου, ὅπου καὶ οἱ
ἐκπρόσωποι τοῦ πάπα συµφώνη-
σαν καὶ ὑπέγραψαν ὅτι τὸ Ἅγιον
Πνεῦµα ἐκπορεύεται µόνον ἐκ τοῦ
Πατρός. Τὸ δόγµα δὲν εἶναι «ἀντι-
λήψεις» τοῦ καθενός καὶ «παραδό-
σεις», ἀλλὰ ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ
καὶ τοῦ Εὐαγγελίου ἀναλλοίωτες
στοὺς αἰῶνες. Καὶ γιὰ τὸ Ἅγιον
Πνεῦµα ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὸ λέει
(Ἰωάν. ιε´ 26) «ὅ παρὰ τοῦ πατρὸς
ἐκπορεύεται» καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀνα-
τολῆς καὶ δύσης εἶχε ἡσυχάσει. Καὶ
ὅµως οἱ πάπες ἀνακίνησαν καὶ
ἐπανέφεραν τὸ θέµα δηλητηριάζον-
τας τὶς σχέσεις προβάλλοντας καὶ
τὸ Πρωτεῖο Ἐξουσίας (ἀπὸ πρω-
τεῖο τιµῆς) καὶ τὸ ἀλάθητο τοῦ πάπα
διεκδικώντας την ὡς ὑπεραυτοκρά-
τορος κυβέρνηση ὁλόκληρου τοῦ
χριστιανικοῦ κόσµου ὑποκύπτον-
τας στὸν τρίτο πειρασµὸ τοῦ Χρι-
στοῦ!N

Οἱ προσπάθειες ἐπανένωσης
Φερράρας - Φλωρεντίας καὶ ἄλλων
ἀπέβησαν ὄχι µόνον ἄκαρπες,
ἀλλὰ καὶ ὀλέθριες γιὰ τὸν χριστια-
νικὸ κόσµο.

Οἱ νεώτερες προσπάθειες πε-
νήντα καὶ πλέον ἐτῶν καὶ οἱ «διάλο-
γοι ἀγάπης» δὲν καρποφόρησαν
καὶ ἡ ἐσωτερικὴ δογµατικὴ ἕνωση
πράγµατι παρέµεινε «κενὴ φαντα-
σία» καὶ  «ὄνειρο»  χωρὶς  νὰ  πρα -
γµατοποιηθεῖ.

Καὶ τί βλέποµε σήµερα; Βλέποµε
νὰ ἐπιχειρεῖται ἡ ἐξωτερικὴ ἕνωση.

Ἀφήσανε τὰ δογµατικὰ ὡς «θεο-
λογούµενα» θέµατα καὶ ἄρχισαν τὶς
διαπροσωπικὲς σχέσεις µεταξὺ
παπῶν καὶ πατριαρχῶν µὲ συναν-
τήσεις κατ᾽ ἀρχὴν στὰ Ἱεροσόλυµα
καὶ στὴ συνέχεια στὴ Ρώµη καὶ
Κων/λη καταπατώντας βάναυσα
τοὺς Κανόνες παρὰ τὴν κατα-
κραυγὴ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν
συµπροσευχόµενοι, συνεορταζό-
µενοι, συλλειτουργούµενοι, ἀνταλ-
λάζοντες δῶρα, δηµιουργώντας
δηµόσιες καὶ διαπροσωπικὲς σχέ-
σεις, φιλίες καὶ ἐν Χριστῷ, δῆθεν
ἀγάπης, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν λαὸ
καὶ τὸ Θεό, ποὺ θεωροῦν ὡς δεδο-
µένο θεάρεστο ἔργο µὲ τὸ «ἵνα
πάντες ἕν ὦσιν» (Ἰωάν, ιε´ 26) καὶ
οὔτε λέξη δὲν ἀναφέρουν γιὰ τὸ
πῶς τὴν θέλει τὴν ἕνωση ὁ Θεός,
ποὺ ἀναφέρεται στὶς ἐπιστολὲς τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, ὅπως (Α´
Κορ. α´ 10-13): «ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε
πάντες καὶ µὴ ᾖ ἐν ὑµῖν σχίσµαταN
ἦτε κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ
καὶ ἐν αὐτῇ γνώµῃN» καθὼς καὶ Β´
Κορ. στ´ 14, Ρωµ. ια´16, ιε´5,6,
Ἐφεσ. δ´ 11-13.

Ὁ ἱστορικὸς Κων/νος Παπαρρη-
γόπουλος τὴν ἐξωτερικὴ ἕνωση
δὲν τὴν θέλει µόνο γιὰ τὶς «διάφο-
ρες χριστιανικὲς Ἐκκλησίες» (αἱρέ-
σεις, παπισµοῦ, προτεσταντῶν καὶ
µονοφυσιτῶν), ἀλλὰ καὶ «γιὰ τὶς
διάφορες θρησκευτικὲς κοινωνίες»,
δηλ. γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες τοῦ κό-
σµου.

Ἀλλὰ µὴ ἀνησυχεῖτε γιὰ ὅλα αὐτὰ
καθόλου γιατὶ τὸ ἔχουν ἀναλάβει ἡ
µασονία καὶ ὁ οἰκουµενισµός, ποὺ
µὲ τὴν παγκοσµιοποίηση θὰ συνε-
νώσει ὅλα τὰ κράτη τῆς γῆς καὶ µὲ
τὴν Πανθρησκεία θὰ ἑνώσει ὅλα τὰ
χριστιανικὰ δόγµατα (Ὀρθοδοξία
καὶ αἱρέσεις) καὶ ὅλες τὶς µονοθεϊ-
στικὲς καὶ πολυθεϊστικὲς εἰδωλολα-
τρικὲς θρησκεῖες τοῦ κόσµου µὲ τὸ
σχέδιο MRA, ποὺ ἐπεξεργάζονται
καὶ βιάζονται νὰ βάλουν σταδιακὰ
τὶς σταθερὲς βάσεις µέρχι τὸ 2020,
στρώνοντας τὸ κόκκινο χαλὶ γιὰ τὸν
ἀντίχριστο. Ἤδη προσπαθοῦν νὰ
βάλουν τὴν κάρτα τοῦ πολίτου
ἐκµεταλλευόµενοι τὴν οἰκονοµικὴ
ἀθλιότητα, ποὺ οἱ ἴδιοι προκάλεσαν
στὸν Ἑλλινικὸ λαό!N

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα διατηρεῖ
σήµερα µὲ ὅλα τὰ δυτικὰ κράτη τῆς
Εὐρώπης ὄχι µόνο φιλικὲς σχέσεις
κατὰ τὸ πολιτικὸ δόγµα τοῦ «ἀνή-
κουµε στὴ δύση» µὲ ἐµπορικὲς συν -
αλλαγὲς, ἀλλὰ βρίσκεται καὶ στὴν
ἑνωµένη Εὐρώπη ὡς κράτος καὶ
µέλος αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ στὴν στρα-
τιωτικὴ συµµαχία τοῦ ΝΑΤΟ καὶ
βλέποµε ὁλοφάνερα τὰ «πόσα θε-
τικά» ἀποτελέσµατα ἀπολαµβά-
νουµε καὶ τὸ πόσο φιλικὰ µᾶς φέρ-
νοντα µὲ τὴν κρίση καὶ σὲ τί κίνδυνο
µᾶς ἔχουν ρίξει καὶ κατὰ τὸ ἀρχαῖο
ρητό» πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γι-
γνώσκεις».

Πόσο προφητικὰ ἀποδεικνύον-
ται τὰ γεγονότα κατὰ τὸν ἱστορικὸ
Παπαρρηγόπουλο καὶ πόσο οἰκτρὰ
καὶ τραγικὰ ἀναδεικνύονται τὰ ἀπο-
τελέσµατα!

Μετὰ τιµῆς
Παναγιώτης Ράπτης

Φιλιππιάδα

∆ιὰ τῆς µυήσεως  προσώπων µὲ ἰσχύν καὶ κῦρος... 
σκάλους, διὰ τοὺς ἡγεµόνας
(πρίγκηπας) τῆς ἐλευθέρας Τε-
κτονικῆς  (τῆς Μασονίας). Τὸ
ὁλόκληρον σῶµα τῆς βασιλικῆς
καὶ ἱερατικῆς τέχνης (οἱ βαθύτε-
ρες, οἱ ἀπόκρυφες διδασκαλίες τοῦ
τεκτονισµοῦ) εἶναι τόσον προσε-
κτικῶς κεκρυµµένον πρὸ
αἰώνων εἰς τοὺς ὑψηλοὺς βαθ-
µούς ...1 ».

Ἐκπληκτικό, πράγµατι, κείµενο! 
∆ιὰ τῆς γραφίδος τῶν ἰδίων τῶν

τεκτόνων πληροφορούµεθα ἐδῶ,
ὅτι ἡ ὑψηλὴ ἡγεσία (οἱ «ἡγεµόνες»,
οἱ «πρίγκηπες») τῆς Μασονίας
«ἀπατοῦν ἐπίτηδες» τοὺς ἀδελ-
φούς των τῶν κατωτέρων βαθµῶν
γιὰ τὸ τὶ σηµαίνουν πραγµατικά, στὸ
βάθος τους, τὰ σύµβολα καὶ οἱ δι-
δασκαλίες ποὺ τοὺς «ἀποκαλύ-
πτονται» εἰς τὶς Στοές... Καὶ ὅτι τὰ
βαθύτερα µυστικὰ γνωρίζουν ΜΟ-
ΝΟΝ αὐτοί, οἱ «ἡγεµόνες» καὶ
«πρίγκηπες», δηλαδὴ οἱ µεγάλοι
«ἀφέντες», οἱ ἄγνωστοι ὅλως διό-
λου -στοὺς πολλούς!- δηµιουργοὶ
τοῦ Τεκτονισµοῦ, οἱ «φανεροί» καὶ οἱ
κρυφοί! 

Προδίδουν τὴν Ἐκκλησίαν
καὶ ταυτοχρόνως
«ἐξαπατῶνται»!

Πῶς εἶναι λοιπὸν δυνατὸν οἱ κλη-
ρικοί µας ἐκεῖνοι, ποὺ προσελκύον-
ται καταλλήλως καὶ προσέρχονται
στὶς Στοὲς τῶν µασόνων, πῶς εἶναι
δυνατὸν νὰ γνωρίζουν περὶ τίνος
ἀκριβῶς πρόκειται, τὰ βαθύτερα δη-
λαδὴ µυστικὰ καὶ τὶς  ἐπιδιώξεις;
Ποὺ εἶναι -βεβαίως- καὶ ἐντελῶς
ἀσυµβίβαστα αὐτὰ τὰ µασονικὰ
πρὸς τὶς διδασκαλίες τῆς Ἐκκλησίας
µας; 

Οἱ δυστυχεῖς  ἔτσι αὐτοὶ κληρικοὶ
µας -ΟΣΟΙ κατὰ καιροὺς γίνονται
µασόνοι- εἶναι διπλὰ «ἠπατηµένοι».
Πρῶτον ἀπὸ τὸν διάβολο, γιὰ νὰ
«προδώσουν» τὴν Ἐκκλησία µας,
καὶ δεύτερον ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς
ἀδελφούς τους µασόνους, «ὑπὸ
ψευδοῦς ἑρµηνείας» γιὰ ὅσα «µα-
θαίνουν» εἰς τὶς Στοὲς (περὶ «φιλο-
σοφικῶν ἀναζητήσεων», «φιλαν-
θρωπίας» κ.τλ.).

∆ιότι τὰ προσχήµατα εἶναι πολλά,
εὐλογοφανῆ καὶ ἑλκυστικά, τὰ δὲ διὰ
φοβερῶν ὅρκων ἀποκρυπτόµενα
τεκτονικὰ ἀπόρρητα εἶναι ἐρεβώδη
καὶ σκοτεινά. 

Θὰ θέλαµε ἐδῶ νὰ προσθέσουµε
τὰ ἑξῆς, ὅτι ἡ βαθύτερη γνώση τῶν
µασονικῶν διδασκαλιῶν (οἱ µὲ συµ-
βολισµοὺς καὶ ἀλληγορίες συνήθως
διδόµενες) δὲν εἶναι τόσο ζήτηµα
ὑψηλῶν βαθµῶν, ὅσο ἐπιµέλειας
καὶ δυνατότητος διεισδύσεως  στὰ
βαθέα -καὶ σκοτεινότερα- τῶν τεκτο-
νικῶν διδασκαλιῶν καὶ δρωµένων
εἰς τὶς Στοές. 

«Κάτω» λοιπὸν
ἡ Μασονία, ποὺ προωθεῖ

τὸν Οἰκουµενισµόν;
Ὄχι ἔτσι. ∆ὲν ἔχουν πλέον αὐτὰ

νόηµα. Ὕστερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ -
κλησία µας δὲν εἶχε (καὶ δὲν ἔχει)
«Ἱερὲς Ἐξετάσεις». Εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς ἐλευθερίας, στὶς ἐπιλογὲς
τῶν ἀνθρώπων. 

Τὶ µποροῦµε ὡστόσο σχετικῶς
νὰ εἰποῦµε; 

Νὰ εἰποῦµε µόνο τὰ ὡς κατωτέ-
ρω, ἐν συντοµίᾳ ἀναφερόµενα, ὡς
τὸ µάξιµουµ τῶν ζητουµένων ὑπὸ
τοὺς Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι:

-Ἔξω οἱ τυχὸν µασόνοι κληρικοὶ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὰ δίπτυχα,
καὶ οἱ φωτογραφίες τους ἀπὸ τὶς
σχετικὲς «πινακοθῆκες» µας. 

-Ὄχι, χίλιες φορὲς ὄχι στὸν προ-
ωθούµενο ὑπὸ πλήθους σκοτεινῶν
Ὀργανώσεων συγκρητιστικὸν Οἰ -
κουµενισµό, τὴν σκυτάλη τοῦ ὁποί-
ου λαµβάνουν κατὰ καιροὺς εἰς
χεῖρας των µασόνοι -ἤ ὄχι- ἐπίσκο-
ποι! Μασόνοι καθηγητὲς καὶ Πα-
τριάρχες, µὲ τὴν σιωπὴ καὶ µερικῶν
πιστῶν µας Ἱεραρχῶν, τῶν κατὰ
καιροὺς ὡς ἀφώνων ἰχθύων «παρι-
σταµένων» σὲ Συµβούλια οἰκουµε-
νιστικά, χάριν τῶν γεωπολιτικῶν
συµφερόντων τρίτων, πέραν τῶν
οἰκουµενιστικῶν ἐπιδιώξεων....

Ὁ κατάλογος
τῶν κατὰ καιροὺς

µασόνων κληρικῶν 
(Μὲ ἄµφια

εἰς τὰς µασονικὰς Στοάς!
Ἡ πρώτη µύησις κληρικοῦ)

Ὁ κατάλογος τῶν ὑπὸ τῆς Μασο-
νίας κατὰ καιροὺς ἀναφεροµένων
ὡς τεκτόνων κληρικῶν, κυρίως πα-
λαιοτέρων Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπι-
σκόπων  κ.τλ. δὲν εἶναι οὔτε µεγά-
λος, µήτε καὶ µικρός. Σὲ µελλοντικὴ
ἐργασία µας θὰ δηµοσιεύσουµε
(ἐδῶ) ΚΑΙ ὀνόµατα αὐτῶν, ὅπως
ἀκριβῶς  -ὡς προείπαµε- ἀναφέ-
ρονται σὲ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ ἔντυ-
πα (χωρὶς οὐδέποτε -ἀπ᾽ ὅσο γνω-
ρίζουµε- νὰ ἔχουν διαταχθεῖ ἐκκλη-
σιαστικὲς ἀνακρίσεις). 

Ἡ πρώτη µύηση κληρικοῦ σὲ µα-
σονικὴ Στοὰ στὴν Ἑλλάδα, τὸ
πρῶτο πικρότατο αὐτὸ γεγονὸς
στὴν ἱστορία τῆς νεώτερης Ἑλλα-
δικῆς Ἐκκλησίας, ἔγινε κατὰ τὸ ἔτος
1882, στὴν Ἀθήνα. Ἡ δὲ περιγραφὴ
τῆς µυήσεως ἐκείνης εἶναι ἐντελῶς
ἐξευτελιστικὴ γιὰ κληρικὸ τῆς Ὀρθό-
δοξης Παραδοσιακῆς Ἐκκλησίας
µας. Παρουσιάζουµε τώρα ΜΟΝΟ
τὴν ἀρχὴ τῆς ὅλης τελετῆς, λαµβά-
νοτάς την ἐκ τοῦ αὐθεντικοῦ µασο-
νικοῦ δηµοσιεύµατος, ἔχουσαν ὡς
ἀκολούθως:

«Μεγαλοπρεπὴς καὶ ἐπιβάλ-
λουσα ἀπέβη  τελευταία τις πρὸς
µύησιν συνεδρίασις τῆς Στοᾶς
Πυθαγόρας. 

Ἐπίσηµος κληρικὸς ὡδηγήθη
κατὰ τὰ κεκανονισµένα ἐντὸς τῆς
Στοᾶς, µετὰ θάρρους καὶ εὐστα-
θείας εἰς τὰς συνήθεις τοῦ Σεβα-
σµίου (τοῦ µασόνου προέδρου τῆς
Στοᾶς) ἐρωτήσεις ἀπαντῶν, καὶ
τὸν νενοµισµένον ὅρκον ὀµόσας

(ὁ «ἐπίσηµος ἐκεῖνος κληρι-
κός!)...».2

Τὰ ἐν συνεχείᾳ «κεκανονισµένα»
γιὰ τὶς µυήσεις στὴ µασονία περι-
γραφόµενα, τὰ ὁποῖα δέχθηκε νὰ
τοῦ γίνουν ὁ κληρικὸς ἐκεῖνος, εἶναι
γιὰ κληρικὸ µὲ κανονικὴ χειροτονία
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας, εἶναι
-εἴπαµε- µιὰ βέβηλη καὶ προσβλη-
τικὴ ἄρνηση τῆς ἱερωσύνης, τῆς
ἱερωσύνης του! ∆ὲν περιγράφονται,
διότι δὲν µποροῦν νὰ γίνουν ἀνεκτὰ
γιὰ βαφτισµένον χριστιανό, πολὺ δὲ
περισσότερο γιὰ κληρικό µας!

Τὶ φοροῦν
οἱ κληρικοὶ µασόνοι 

εἰς ΜΕΡΙΚΑΣ στοάς, σήµερα;
Εἶναι ἀπίστευτα, πράγµατι, αὐτὰ

ποὺ διαβάζουµε σὲ αὐθεντικὸ τε-
κτονικὸ κείµενο γιὰ τὸ τὶ φοροῦν,
εἰδικῶς οἱ µυηµένοι στὰ µασονικὰ
ἱπποτικὰ -λεγόµενα- Τάγµατα, οἱ
τυχὸν κληρικοί µας. Ἰδοὺ ὀλίγα ἐξ
ὅλων αὐτῶν. Γράφουν, ἀκριβῶς:

«Οἱ φέροντες ράσον καὶ
ἄµφιον κληρικοί, κατέχοντες
βαθµὸν Ἀξιωµατικοῦ (τῶν µασο-
νικῶν ἱπποτικῶν Ταγµάτων!) δύ-
νανται ἀντὶ πίλου νὰ φέρουν κα-
λυµµαύχι, ἐνῶ οἱ φέροντες φε-
λόνιον δύνανται νὰ φοροῦν µί-
τραν3 ...»!

Τὸ θέµα -τέλος- ἐτοῦτο, εἰς τὸ
ὁποῖο διὰ σειρᾶς ἄρθρων µας ἀνα-
φερθήκαµε εἶναι σοβαρὸ καὶ µεγά-
λο, ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς πιστοὺς χρι-
στιανούς, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὴν
συµµετοχήν τους στὶς πολυώνυµες
αὐτὲς ὀργανώσεις, ποὺ προάγουν
τὸν συγκρητιστικὸ οἰκουµενισµό.
Ὀργανώσεις τῶν ὁποίων οἱ βαθύ-
τερες διδασκαλίες εἶναι ἀσυµβίβα-
στες πρὸς ἐκεῖνες τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας µας, ὅπως ἔχει ἤδη συν -
οδικῶς ἀποφανθῆ ἀπὸ τοῦ ἔτους
1933 καὶ ἑξῆς, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλ -
λάδος.

Γιὰ ὅλα αὐτά, ἐν καιρῷ, θὰ ἐπα-
νέλθουµε (χωρὶς «συνοµωσιολο-
γίες», οἱ ὁποῖες δὲν ὠφελοῦν µιὰ
κοπιώδη καὶ σοβαρή ἔρευνα).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Σηµειώσεις:
1. Τεκτ. Περιοδ. «Πυθαγόρας»,

Ὄργανον τῶν ἐν Ἑλλάδι Τεκτό-
νων, ἔτους 1885, τεῦχος 6, σελ. 188.
2. Ὅπ. π., 1982, τεῦχος 12.  3. Ὁ πλή-
ρης τίτλος τοῦ ἐπισημότατου μασο-
νικοῦ ἐντύπου εἶναι: «συνταγματι-
κοὶ Κανόνες τῶν Ἡνωμένων Στρα-
τικῶν καὶ Τεκτονικῶν Ταγμάτων
τοῦ Ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν
Ἱεροσολύμων, τῆς Παλαιστίνης, τῆς
Κύπρου, τῆς Ρόδου, τῆς Κρήτης καὶ
τῆς Μάλτας, διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ
Διοικητήρια καὶ Κοινόβιά του  εἰς
τὴν Ἀλλοδαπήν, 1999, Ἐκδίδεται
ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Σκηνώματος τῆς
Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις, Ἔτος Κυρί-
ου 1999, Ἔτος Τάγματος 881», σελ.
66,75,76,80.

(Ντουκουμέντο, αὐτό,
ἐξαιρετικῆς σημασίας)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

καί παρθενίαν, ἵνα, ὁ μή δυνάμενος
ὑπενεγκεῖν (νά ὑπομείνῃ) τόν τῆς
παρθενίας ἆθλον, ἔλθοι ἐπί συνοί-
κησιν γυναικός...»

(Μεγ. Βασιλείου, P.G. 31, πα-
ράγρ.1, σελ.625-628)

Ἀγαπητοί µου Ἀδελφοί καί Συλλει-
τουργοί,

Ἀδελφοί µου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν
Κυρίῳ ἀγαπητά!

Ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία τιµᾶ σήµερα
τήν ἱερή µνήµη τῶν 630 Ἁγίων καί Θε-
οφόρων Πατέρων τῆς τετάρτης (∆’)
Οἰκουµενικῆς Συνόδου, πού συνῆλθε
τό 451 µ.Χ. εἰς τήν Χαλκηδόνα τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ Ἁγία αὐτή Οἰκουµε-
νική Σύνοδος ἐδογµάτισε τήν ἕνωσιν
εἰς τό πρόσωπον τοῦ Κυρίου µας
Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν δύο φύσεων, τῆς
θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης, ἀσυγχύ-
τως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καί ἀχωρί-
στως. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριός µας
εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος
ἄνθρωπος, ἐκτός ἁµαρτίας.

Ὁ Ἀρχηγός τῆς Πίστεως καί τῆς
Σωτηρίας µας Ἰησοῦς Χριστός µᾶς
παρέδωκε τήν ἁγία καί ἀµώµητη χρι-
στιανική µας πίστι καί τό τέλειο πρότυ-
πο τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς πνευµα-
τικῆς ζωῆς. Καί, ὅπως µᾶς εἶπε προ-
ηγουµένως ὁ Μέγας Βασίλειος, «γι’
αὐτό τόν λόγο καί ὁ φιλάνθρωπος Θε-
ός, ἐπειδή ἐφρόντιζε γιά τή σωτηρία
µας, διέκρινε καί διεχώρισε σέ δύο
τρόπους ζωῆς τήν διαγωγή τῶν
ἀνθρώπων, τήν συζυγία καί τήν
παρθενία, τήν συζυγική καί τήν παρ-
θενική καί ἀφιερωµένη στόν Θεό ζωή.
Καί τό καθώρισε αὐτό ὁ Θεός, γιά νά
ἔχη τήν δυνατότητα ὁ ἄνδρας, πού
δέν ἠµπορεῖ νά κατορθώσῃ τόν ἆθλο
τῆς παρθενίας, νά συγκατοικήση µέ
γυναῖκα, µέ τήν Θεία εὐλογία τοῦ Γά-
µου. ∆ιότι γνωρίζει, ὅτι θά τοῦ ζητηθῇ
λόγος σωφροσύνης (δηλ. ψυχοσω-
µατικῆς καθαρότητος) καί ἁγιασµοῦ
καί ὁµοιώσεώς του πρός τούς ἁγίους
τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ ὁποῖοι διεκρίθη-
σαν στή ζωή τῆς συζυγίας καί στήν τε-
κνοτροφία».

Ἡ Ὁσία Μακρίνα, ἡ ἀδελφή τοῦ Με-
γάλου Βασιλείου, πού ἑορτάζουµε σή-
µερα τήν µνήµη της, µαζί µέ τά ἄλλα 4
ἀδέλφια της (τόν ἅγιο Βασίλειο, τόν
ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, τόν ἅγιο Πέ-
τρο Ἐπίσκοπο Σεβαστείας καί τόν
Ὅσιο Ναυκράτιο), ἦσαν τέκνα ἁγίων
γονέων, τοῦ Βασιλείου καί τῆς Ἐµµε-
λείας καί συναγάλλονται καί συγχο-
ρεύουν ἤδη εἰς τό Οὐράνιο πνευµατι-
κό στερέωµα ὡς µία ἑπτάριθµη
οἰκογένεια ἁγίων. 

Ὁ εὐλογηµένος αὐτός καί ἱερός γά-
µος τῶν ἁγίων Βασιλείου καί Ἐµµελεί-
ας καί ὅλων διαχρονικά τῶν ἁγίων καί
δικαίων καί εὐσεβῶν γονέων τοῦ χρι-
στιανικοῦ κόσµου ἀποτελεῖ τήν ἁγία
καί πνευµατική µήτρα τῶν ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Γάµος
συνιστᾷ µέγα καί ἱερώτατο Μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας µας, ἐθεσπίσθη «εἰς
βοήθειαν καί διαδοχήν τοῦ γένους τῶν
ἀνθρώπων»  καί εἶναι θέληµα Θεοῦ˙
«σόν θέληµά ἐστιν ἡ ἔννοµος συζυγία
καί ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιΐα» (Ἀκολου-
θία τοῦ Γάµου).

Εἰς τό βιβλίο τῆς Γενέσεως τῆς Πα-
λαιᾶς ∆ιαθήκης (κεφ.β’, στίχ.18, 21-
25), µετά τήν δηµιουργία τοῦ κόσµου
καί τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάµ «...εἶπε
Κύριος ὁ Θεός˙ οὐ καλόν εἶναι τόν
ἄνθρωπον µόνον˙ ποιήσωµεν αὐτῷ
βοηθόν κατ’ αὐτόν...». Καί µετά τήν
δηµιουργία τῆς Εὔας ἀπό τήν πλευρά
τοῦ Ἀδάµ, εἶπεν ὁ Ἀδάµ, ὅταν εἶδε τήν
Εὔα : «Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέ-
ων µου καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός µου˙
αὕτη κληθήσεται γυνή ὅτι ἐκ τοῦ
ἀνδρός αὐτῆς ἐλήφθη αὕτη. Ἕνεκεν
τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τόν πα-
τέρα αὐτοῦ καί τήν µητέρα καί προσ -
κολληθήσεται πρός τήν γυναῖκα
αὐτοῦ, καί ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα
µίαν». 

Αὐτή εἶναι ἡ βούλησις τοῦ Θείου
∆ηµιουργοῦ διά τήν συζυγική, οἰκογε-
νειακή καί κοινωνική ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων, ἡ ὁποία εὐλογεῖται καί ἱερολο-
γεῖται µέ τό ἱερό Μυστήριο τοῦ Ὀρθο-
δόξου Χριστιανικοῦ Γάµου. Οἱ δύο
ἄλλες µορφές συµβιώσεως ἑτεροφύ-
λων ζευγῶν, δηλ. ὁ πολιτικός καλού-
µενος «γάµος» καί τό «σύµφωνο
ἐλεύθερης συµβίωσης» δέν πρέπει
νά ἔχουν καµµία θέσι καί κανένα λόγο
ὑπάρξεως µέσα εἰς τήν ζωήν τοῦ
Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Ἀφοροῦν
µᾶλλον σέ ὡρισµένες κατηγορίες ἑτε-
ροδόξων ἤ καί σέ ἀλλοθρήσκους ἤ
ἀθέους. ∆ιότι, εἴτε µέ τόν ἕνα τρόπο,
εἴτε µέ τόν ἄλλο, καταργεῖται τό ἱερό
Μυστήριο τοῦ Γάµου. Οὔτε, ἐπίσης,
εἶναι ὀρθόν καί κανονικόν, κατά τήν
Ἱερή Παράδοσι τῆς Ἁγίας µας Ἐκκλη-
σίας καί κατά τούς Θείους καί Ἱερούς
Κανόνας της, νά προηγοῦνται εἰς τήν
ζωήν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν δι’
ἐπαγγελµατικούς ἤ κοινωνικούς καί

οἰκονοµικούς δῆθεν λόγους τά δύο
αὐτά σχήµατα συµβιώσεως (ὁ πολιτι-
κός «γάµος» καί τό «σύµφωνο ἐλεύ-
θερης συµβίωσης»), παρ’ ὅτι ἔχουν
τόν µανδύα τῆς νοµιµότητος µέ νό-
µους τοῦ Κράτους - ἀφοῦ διά τόν
Ὀρθόδοξο πιστό ἀσφαλῶς δέν ἠµπο-
ρεῖ νά εἶναι «ὅ,τι νόµιµο καί ἠθικό»- καί
ἀργότερα νά ἀκολουθῇ ἡ ἱερολογία
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάµου, ὅταν µάλι-
στα ὑπάρχουν καί τέκνα. Ἀσχέτως,
ἐάν ἡ Ἐκκλησία µας, ὡς φιλόστοργος
Μητέρα, συγκαταβαίνει µέ ἀγάπη καί
«κατ’ οἰκονοµίαν» καί φιλανθρωπίαν
παρέχει τήν εὐλογία τελέσεως ἐκ τῶν
ὑστέρων τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου. 

Ἅγιοι Πατέρες καί ἀγαπητοί µου
Χριστιανοί,

Ὅλα τά ἀνωτέρω γράφονται καί
ἐπισηµαίνονται γιά ἕνα πρόσθετο καί
πολύ σοβαρό λόγο. Ὡς γνωστόν ἐπι-
χειρεῖται καί εἰς τήν πατρίδα µας ἡ νο-
µοθετική ρύθµισις τῆς ἐπεκτάσεως
τοῦ «συµφώνου ἐλεύθερης συµβίω-
σης» καί σέ «ὁµόφυλα ζεύγη» ἐξ ἐπι-
δράσεως ἀπό τήν ἤδη ἰσχύουσα
Εὐρωπαϊκή νοµοθεσία!

Ἤδη, πρό δεκαπενθηµέρου στό
νησί µας, στό Παναγιοσκέπαστο καί
εὐλογηµένο νησί τῆς Μυρτιδιώτισσας,
ἔγινε, σύµφωνα µέ εἰδική ἀνάρτησι
στό internet, «γάµος» καί «ἐπίσηµη
τελετή» σέ ξενοδοχεῖο τοῦ νησιοῦ µας
ἑνός «ὁµόφυλου ζευγαριοῦ» ἀπό τήν
Αὐστραλία!  Μέ τήν παρουσία συγ-
γενῶν καί φίλων καί µικρῶν παιδιῶν,
πού ἔρριχναν ρύζι καί ἐπικροτοῦσαν
τά γενόµενα, ἔγινε τό «στεφάνωµα»
δύο ἀτόµων τοῦ ἀρσενικοῦ φύλου!
Κύριε ἐλέησον.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἁγιογραφικός
καί Πατερικός λόγος καί οἱ Ἱεροί Κανό-
νες τῆς Ἐκκλησίας µας ἀποδοκιµά-
ζουν τά θλιβερά αὐτά φαινόµενα ἠθι-
κοῦ ἐκτροχιασµοῦ καί ἐκφυλισµοῦ, τά
ὁποῖα παραπέµπουν σέ βιβλικές ἐπο-
χές πνευµατικῆς διαστροφῆς καί κα-
ταρρακώσεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσε-
ως, ἐποχές κατακλυσµοῦ καί κατα-
στροφῆς τῶν Σοδόµων καί τῆς Γο-
µόρρας, ὅταν ἀπεφάσισε ὁ Θεός νά
τιµωρήσῃ καί νά ἀφανίσῃ παραδει -
γµατικά τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης «διά τό εἶναι αὐτούς σάρ-
κας» (Γεν. 6, 3).

Ἐνδεικτικά, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
στό πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρός Ρω-
µαίους ἐπιστολῆς του (Ρωµ. α’ 24-28)
ἀναφέρεται σέ παρόµοιες ἔκφυλες κα-
ταστάσεις ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του
καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό Ἱερό
Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως παραγγέλ-
λει ἐπιτακτικά: «ἔξω οἱ κύνες καί οἱ
φαρµακοί (µάγοι) καί οἱ πόρνοι καί οἱ
φονεῖς καί οἱ εἰδωλολάτραι καί πᾶς ὁ
φιλῶν καί ποιῶν τό ψεῦδος» (Ἀποκ.
κβ’, 15). 

Ἀγαπητοί µου Ἀδελφοί, 
Σκοπός τῆς παρούσης Ποιµαντο-

ρικῆς Ἐγκυκλίου δέν εἶναι ἡ κατάκρι-
σις ἤ ὁ στιγµατισµός τῶν συνανθρώ-
πων µας αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάνει
αὐτή τήν ἐπιλογή. Αὐτό γίνεται ἀπό
τήν δίστοµη ροµφαία τοῦ Λόγου τοῦ
Θεοῦ. Κριτής ὅλων θά εἶναι ὁ ∆ικαιο-
κρίτης Κύριος. Ἀνησυχία καί ἐπιδίωξίς
µας εἶναι νά ἐνηµερωθῇ καί νά προ-
φυλαχθῇ τό χριστεπώνυµο Πλήρωµα
τῆς Τοπικῆς µας Ἐκκλησίας, καί µάλι-
στα οἱ νέοι µας νά ἀποφεύγουν τόν
κίνδυνο τῆς διαφθορᾶς τῶν χρηστῶν
ἠθῶν καί τοῦ ἐπηρεασµοῦ ἀπό ἐπιζή-
µιες καταστάσεις. ∆έν ἁρµόζει στούς
χριστιανούς µας νά ἐνθαρρύνουν µέ
τήν παρουσία τους φαινόµενα καί
ἐκδηλώσεις ἀνοίκειες καί ἀλλότριες
πρός τήν ἐθνική καί ἐκκλησιαστική
ὀρθόδοξη παράδοσι καί κληρονοµιά
µας.

Καί οἱ ἀγαπητοί µας Ξενοδόχοι, πα-
ρά τά προβλήµατα καί τίς δυσκολίες
τῆς τουριστικῆς αὐτῆς περιόδου, ἄς
ἀντιµετωπίζουν µέ πολλή περίσκεψι
καί σύνεσι τέτοιες περιπτώσεις, διότι
τό ἀντίθετο εἶναι δυνατόν νά ἐπιφέρη
ἀνεπανόρθωτα ἀποτελέσµατα, ἰδίως
στή νεολαία µας, ἀντί «τριάκοντα
ἀργυρίων».

∆έν εἶναι δέ, προφανῶς, ἄσχετη ἡ
δοκιµασία τῆς µεγάλης πυρκαϊᾶς τῆς
γειτονικῆς περιοχῆς µας καί οἱ ὑλικές
ζηµιές στό νησί µας ἀπό τήν διακοπή
τοῦ ρεύµατος καί τῆς τηλεφωνικῆς
συνδέσεως ἐπί διήµερον περίπου. Ὁ
Θεός, ἡ Παναγία µας ἡ Μυρτιδιώτισ-
σα καί οἱ Τοπικοί µας Ἅγιοι νά µᾶς
προστατεύουν.

∆εόµενος τοῦ Κυρίου µας διά κάθε
θεία καί πνευµατική εὐλογία καί πλού-
σιο τόν θεῖο φωτισµό σέ ὅλους µας,
εὔχοµαι ὁλόψυχα ταχεῖα ἐπάνοδο τῆς
Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος µας εἰς
τήν σωστή τροχιά καί τόν κανονικό
ρυθµό ὄχι µόνο εἰς τά θέµατα τῆς οἰκο-
νοµίας, ἀλλά καί εἰς τά ἐθνικά καί
πνευµατικά ζητήµατα, καί διατελῶ,

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείµ
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Αἱ δύο θεόσδοτοι καὶ αἱ δύο
κακότροποι ὁδοὶ τοῦ βίου

Τό μυστήριον τῆς Θεοτόκου
nae, G.L. Hahn, [1897] 21-23).

Καὶ ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
ὑποστηρίζει µὲ κατηγορηµατικὸ
τρόπο: «Εἴ τις οὐ Θεοτόκον τὴν
ἁγίαν Μαρίαν ὑπολαµβάνει, χωρὶς
ἐστὶ τῆς θεότητος. Εἴ τις ὡς διὰ
σωλῆνος τῆς Παρθένου διαδρα-
µεῖν, ἀλλὰ µὴ ἐν αὐτῇ διαπεπλά-
σθαι λέγοι θεϊκῶς ἅµα καὶ ἀνθρω-
πικῶς (θεϊκῶς µέν, ὅτι χωρὶς
ἀνδρός· ἀνθρωπικῶς δέ, ὅτι νόµῳ
κυήσεως), ὁµοίως ἄθεος» (ἐπ. 101,
P.Gallay, Cerf, Paris 1974, SC
208). Ὅποιος, ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Πα-
τήρ, δὲν δέχεται ὡς Θεοτόκο τὴν
Μητέρα τοῦ Κυρίου εἶναι ἄθεος. Τὸ
ἴδιο θεωρεῖται ἄθεος καὶ ἐκεῖνος
ποὺ διατείνεται ὅτι ὁ Χριστὸς πέρα-
σε ἀπὸ τὴν Παρθένο σὰν ἀπὸ
σωλῆνα καὶ δὲν εἶχε καµµία σχέση
µὲ τὴν ἴδια, ἐπειδὴ ἦταν Θεὸς καὶ
δὲν µεσολάβησε ἄνδρας στὴν γέν-
νησή του. 

Κατὰ συνέπεια ἡ µοναδικότητα
καὶ τὸ ἀνεπανάληπτο τοῦ µυστηρί-
ου τῆς Θείας Οἰκονοµίας προεκτεί-
νεται καὶ στὴν Παναγία Μητέρα τοῦ

Θεανθρώπου. Ἔτσι ἡ Κυρία Θεο-
τόκος καθίσταται τὸ κορυφαῖο δηµι-
ούργηµα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Προσ -
εγγίζων µυστικῶς τὸ µυστήριο τῆς
Θεοτόκου ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος, ἀνα-
κράζει ἐκστατικῶς: «Τί εἴπω; καὶ τί
λαλήσω; πῶς µακαρίσω τὴν
ὁλόῤῥιζον δόξαν; ὅτι χωρὶς Θεοῦ
µόνου πάντων ἀνωτέρα ὑπάρχει.
Καλλιωτέρα γὰρ τῶν χερουβεὶµ καὶ
σεραφεὶµ, καὶ πάσης στρατιᾶς πέ-
φυκεν ἀγγελικῆς» (PG 43, 492A).

Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ὅτι ἡ
Παρθένος Μαρία ταύτισε στὴν
ὕπαρξή της τὸν Κτίστη µὲ τὴν κτί-
ση. Ἔτσι, κάθε κτίσµα βρίσκει στὸ
Πρόσωπό της τὴν πύλη ποὺ ὁδη-
γεῖ στὴν «ὄντως ζωή». Εἶναι ἡ νέα
Εὔα, ἡ ὁποία προσφέρει ἀντὶ τοῦ
θανάτου τὸ νόηµα καὶ τὴν ἐλπίδα
τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ὁ Ἱερὸς Χρυσό-
στοµος µετὰ χαρµοσύνου ἀνατάσε-
ως ἐπιβεβαιώνει: «Ἐκδικεῖ τὴν
Εὔαν ἡ Μαρία. Οὗ γὰρ ἐκείνη τὰς
ἐντολὰς οὐκ ἐφύλαξεν, τοῦτον αὕτη
γαστρὶ περιέλαβεν· καὶ ὃν οὐρανὸς
οὐκ ἐχώρησεν, οὐκ ἐστενοχώρη-
σεν ἡ γαστὴρ τῆς παρθένου» (Εἰς

τὸ ἅγιον Πάσχα, C. Baur, [1953]
Traditio 9, 45-55). Καὶ ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνὸς προτρέ-
πει: «Μηδείς, παρακαλῶ, τοῦ λοι-
ποῦ λοιδορείτω τὴν Εὔαν. Ἡ γὰρ
ἁγία Θεοτόκος Παρθένος τὴν ὕβριν
αὐτῆς ἀπεγράψατο» (PG 95,
1332). 

Ἡ Παρθένος Μαρία δέν ἐκπρο-
σωπεῖ µόνον τήν γυναίκα µπροστά
στόν Θεό, ἀλλά εἶναι εἰκόνα ὁλο-
κλήρου τῆς κτίσεως, προσφέρουσα
γιὰ χάρη της τὴν δική της σάρκα,
ὥστε νὰ καταστῆ αὐτὴ δοχεῖον τῆς
θεότητος. Εἶναι τό “ναί” ὅλης τῆς
ἀνθρωπότητος στήν κλήση τοῦ
Χριστοῦ γιά τήν ὑπέρβαση τοῦ θα-
νάτου. Γι᾽αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Παλαµᾶς τονίζει ὅτι ἡ Παρθε-
νοµήτωρ Κόρη συνιστᾶ τὸ µεθόριο
κτιστῆς καὶ ἀκτίστου φύσεως. Ἔτσι,
ὁ γινώσκων τὸν Θεό, ἀναγνωρίζει
ταυτόχρονα καὶ Αὐτὴν ὡς χώρα τοῦ
ἀχωρήτου καὶ οἱ ὑµνοῦντες τὸν Θε-
άνθρωπο Κύριο, θὰ ὑµνήσουν καὶ
ἐκείνην µετὰ ἀπὸ Αὐτόν: «Οὐκοῦν
ἡ παρθενοµήτωρ αὕτη µόνη µεθό-
ριόν ἐστι κτιστῆς καὶ ἀκτίστου φύσε-
ως,  καὶ αὐτὴν εἴσονται τοῦ ἀχωρή-
του χώραν ὅσοι δὴ γινώσκουσι Θε-
όν, καὶ αὐτὴν ὑµνήσουσι µετὰ Θεὸν
ὅσοι τὸν Θεὸν ὑµνοῦσι» (PG 151,
177AB).

∆ικαίως καὶ εὐγνωµόνως ὁ
Ὀρθόδοξος κλῆρος καὶ λαὸς µὲ τὶς
πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς
τιµὴν τῆς Θεοτόκου Μαρίας ὁµολο-
γεῖ ὅτι Ἐκείνη εἶναι ἡ «εὐλογηµένη
ἐν γυναιξί», τὴν ὁποία «µακαρίζου-
σι πᾶσαι αἱ γενεαί». Εἶναι ἡ Μητέρα
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τοιουτο-
τρόπως ἡ πύλη τῆς «ὄντως ζωῆς».
Ἔτσι ἐξ αἰτίας Αὐτῆς «χαίρει πᾶσα
ἡ κτίσις, ἀγγέλων τὸ σύστηµα καὶ
ἀνθρώπων τὸ γένος».

ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ
ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ἐπίκαιρον βιβλίον ἀπαραίτη-
τον διά τάς ἡμέρας τοῦ 15αυ-

γούστου, ἀλλά καί δι᾽ ὅλον
τόν χρόνον. Τιμᾶται 0,60 λεπτά.

Βιβλιοπωλεῖον τοῦ
«ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Ὁδός Κάνιγγος 10 
(Α´ ὄροφος) Ἀθῆναι 106 77,

Τηλ. 210–38.16.206
ΦΑΞ 210–38.28.518 

Ἡ Ἱ. Μ. Σιγκαπούρης διενήργησεν
εἰδικὰ κατηχητικὰ προγράµµατα
Ὁ Σεβ. Μητρ. Σιγκαπούρης κ.

Κωνσταντῖνος εἰς συνεργασίαν μέ
τὸν ἱεραποστολικὸν ὀργανισμὸν
«Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν Ἱεραπο-
στολικὸν Κέντρον», ἐπραγματοποί-
ησε ἀπὸ 28 Ἰουνίου ἕως 12 Ἰουλίου
2015 εἰδικὰ κατηχητικὰ προγράμμα-
τα εἰς τήν Σουμάτρα. Συμφώνως
πρὸς τὸ synodoiporia.gr τῆς 22ας
Ἰουλίου 2015:

«Ἑπτὰ ἐθελοντὲς ἀπὸ τὴν Ἀµερι-
κήN µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτοπρε-
σβύτερο Martin Ritsi, ∆ιευθυντὴ τοῦ
OCMC (Orthodox Christian Mission
Center), ταξίδεψαν στὴν Σουµάτρα
καὶ πραγµατοποίησαν εἰδικὲς πα-
ρουσιάσεις στοὺς καθηγητὲς καὶ
τοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς µας «Ἅγιος Παῦλος» στὸ
Μεδάν καθὼς καὶ στοὺς φοιτητὲς

τῶν τµηµάτων Πληροφορικῆς καὶ ∆ι-
οικήσεως Ἐπιχειρήσεων τῆς Πολυ-
τεχνικῆς Ἀκαδηµίας. Οἱ ἐθελοντὲς
ἐπισκέφθηκαν καὶ τὰ σχολεῖα «Ἁγία
Σοφία» καὶ «Ἅγιος Νικήτας» τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὸ Μεδάν,
πραγµατοποίησαν παρουσιάσεις καὶ
εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συνοµιλήσουν
µὲ τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ καὶ τοὺς
µαθητές. Τὰ µέλη τῆς ὁµάδος τοῦ
OCMC, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παρα-
µονῆς τους στὴν Σουµάτρα, εἶχαν
ἐπίσης τὴν εὐκαιρία νὰ συµµετά-
σχουν σὲ κατηχητικὰ προγράµµατα,
νὰ ἐπισκεφθοῦν Ὀρθόδοξες Κοινό-
τητες καὶ Ἱδρύµατα (τὸ Οἰκοτροφεῖο
καὶ τὸ Νοσοκοµεῖο «Θεοτόκος») στὸ
Μεδάν καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ καὶ
νὰ συµµετάσχουν στὴν Ἀρχιερατικὴ
θεία Λειτουργία καὶ τὶς χειροτονίες νέ-
ων Ἰνδονησίων ΚληρικῶνN».

Συμφώνως πρὸς τὸ tameteo-
ra.gr τῆς 19ης Ἰουλίου 2015:

«Πραγµατοποιήθηκαν σήµερα
παρουσίᾳ πλήθους κόσµου τὰ
ἐγκαίνια τῆς Βιβλιοθήκης Καλαµ-
πάκας. Τὰ ἐγκαίνια τέλεσε ὁ Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν
καὶ Μετεώρων κ. Σεραφεὶµ, ὁ
ὁποῖος ἐξῆρε τὸν πατριωτισµὸ καὶ
τὴν µεγάλη προσφορὰ τῆς κ. Κατε-
ρίνας ∆ηµουλᾶ στὴν πόλη τῆς Κα-
λαµπάκας. Ἡ κ. ∆ηµουλᾶ, ἡ ὁποία
ζεῖ καὶ δραστηριοποιεῖται ἐπιχειρη-

µατικὰ στὶς Η.Π.Α, ἐκδήλωσε τὴν
ἐπιθυµία της νὰ δηµιουργήσει στὴν
Καλαµπάκα µία ὑπερσύγχρονη βι-
βλιοθήκη στὴν µνήµη τῶν γονέων
της συνεχίζοντας ταυτόχρονα τὴν
οἰκογενειακὴ παράδοση τῶν µεγά-
λων δωρεῶν στὴν γενέθλια γῆ τῶν
προγόνων τηςN Σηµειώνεται ὅτι
µὲ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν ἀνακα-
τασκευῆς καὶ µὲ τὰ σηµερινὰ ἐγκαί-
νια φάνηκε ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα
µοναδικὸ στολίδι ὄχι µόνο γιὰ τὴν
Καλαµπάκα ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο
τὸν Νοµό».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Σταγῶν ἐνεκαινίασε 
τὴν βιβλιοθήκην τῆς Καλαµπάκας
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Προκήρυξις ὑποτροφιῶν 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς

Κύπρου
«Ἀνακοινώνεται ὅτι τὰ ἀκόλουθα

Ἱδρύµατα: 1. «Ἑλληνικὸν Κοινο-
τικὸν Ὀρφανοτροφεῖον Λευκω-
σίας», 2. «Ἐπαγγελµατικὴ Σχολὴ
Εὐγενίας Θεοδότου», 3. «Ἵδρυµα
Ἀθηνᾶς καὶ Λυσιµάχης Συµεωνί-
δου», 4. «Ἵδρυµα Μιλτιάδη Κου-
ρέα», 5. «Ἵδρυµα Ἀχιλλέα Χατζη-
σάββα καὶ Ὄλγας ∆ηµητρίου»
προκηρύσσουν ἀριθµὸ ὑποτρο-
φιῶν καὶ θὰ δέχονται αἰτήσεις ἀπὸ
τὴν 1η  µέχρι καὶ τὶς 30 Σεπτεµβρί-
ου 2015. Περισσότερες πληροφο-
ρίες γιὰ τοὺς ἐνδιαφερόµενους
καθὼς καὶ πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ
σχετικὰ ἔντυπα, ἐπισκεφθεῖτε τὴν
ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας Κύ-
πρου, στὴ διεύθυνση:  www.chur-
chofcyprus.org.cy».
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ΤO ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ∆ΙΑ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚHΝ ΠΡOΦΑΣΙΝ 
αὐτὸ δὲν εἶναι ἀποδεκτὸν ἀπὸ
ὅλους τούς Οἰκουμενιστάς;
Οὐδείς, διότι καὶ ἕνας Ὀρθόδοξος,
Παπικὸς ἤ Βουδιστὴς ἀκόμη δύνα-
ται νὰ τὸ δεχθῆ.  Ἂν λέγεται «νὰ
μετανοήση ὁ καθένας», διὰ τὸ
καλὸν τοῦ περιβάλλοντος, ὡς γρά-
φει ἡ ἐγκύκλιος, εἶναι γενικόλογον
καὶ ἀποδεκτόν. Ἂν ὅμως ὑποστη-
ριχθῆ ἡ θέσις ὅτι διὰ τὴν διατάρα-
ξιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
εὐθύνεται ἡ ἐξουσιαστικὴ συμπερι-
φορὰ καὶ ἡ νοοτροπία τῆς ἐπι-
βολῆς πρὸς κάθε τί, τὴν ὁποίαν
ἐδημιούργησε, παρήγαγε καὶ πολ-
λαπλασίασεν εἰς τὴν Δύσιν ὁ Παπι-
σμός, αὐτὸ θὰ γίνη ἀποδεκτόν; Ἡ
ἠθικὴ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον θεολογίαν
εἶναι ἀπόρροια τῆς Δογματικῆς.
Μία Ὀρθόδοξος προσέγγισις διὰ
τὰ προβλήματα τοῦ περιβάλλον-
τος ὀφείλει νὰ καταδείξη καὶ τὸ
πῶς ἡ ἀλλοίωσις τῶν δογμάτων εἰς
τὴν Δύσιν ἐπέφερε θανατηφόρον
πλῆγμα εἰς τὴν ἀλλαγὴν ἠθικῆς
ἔναντι τοῦ περιβάλλοντος. Ὅταν
αὐτὸ καταδειχθῆ, τότε ἴσως δι’
αὐτῆς τῆς ὁδοῦ ἀντιληφθοῦν καὶ οἱ
Παπικοὶ τὴν γενικωτέραν πλάνην
τους.
Τὰ δηµοσιεύµατα ἐνσπείρουν 

διχόνοιαν εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν

«Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς
16ης Ἰουνίου 2015:

«Στὴν πορεία αὐτὴ ἡ ἐπικοινω-
νία, λόγῳ καὶ τῆς ἐγγύτητας στὴν
πολιτισµικὴ παράδοση καὶ στὸν
τρόπο τοῦ σκέπτεσθαι, εἶναι
σαφῶς ἀµεσότερη καὶ πιὸ ἀποδο-
τικὴ µὲ τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
ἀπὸ ὅ,τι µὲ τὴ Μόσχα. ∆ὲν πρέπει
νὰ µᾶς ξαφνιάζει, λοιπόν, τὸ ὅτι ὁ
Πάπας ὑπογραµµίζει µὲ ἔµφαση
πὼς ὁ Βαρθολοµαῖος «τράβηξε
τὴν προσοχή µας πρὸς τὶς ἠθικὲς
καὶ πνευµατικὲς ρίζες τῶν περιβαλ-
λοντικῶν προβληµάτων�». Ἡ βυ-
ζαντινολόγος Σίλβια Ρονκέϊ ἔγραψε
στὴν ἐφηµερίδα «Λὰ Ρεπούµπλι-
κα» ὅτι «ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ γιὰ τὸ
περιβάλλον ἀποτελεῖ µία παπικὴ
ὑπόκλιση στὸ ὅραµα καὶ τὶς θέσεις
ποὺ χαρακτηρίζουν ἐδῶ καὶ δεκαε-
τίες τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρ-
χη»� ὁ Φραγκίσκος ἀσπάζεται τὶς
θέσεις ποὺ ἔχει προβάλει γιὰ τὸ θέ-
µα ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως, ἐνῶ φαίνεται νὰ κρατᾶ
ἀποστάσεις ἀπέναντι στὴ Ρωσικὴ
Ἐκκλησία. Ἡ καινούργια ἐγκύκλιος
τοῦ Πάπα� Εἶναι ἀφιερωµένη
στὴν προστασία τοῦ πλανήτη, µὲ
τίτλο «Sulla cura della casa comu-
ne», δηλαδὴ «Ἐπὶ τῆς φροντίδας
τοῦ κοινοῦ µας οἴκου». Σχεδὸν δια-
κόσιες σελίδες µὲ ἀναφορές, µε-
ταξὺ τῶν ἄλλων, στὸν Πάπα Βενέ-
δικτο, στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρ-
χη Βαρθολοµαῖο� ὁ Πάπας Χόργ-
κε Μάριο Βεργκόλιο γράφει: «Ὁ
Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ἀνα-
φέρθηκε ἰδίως στὴν ἀνάγκη νὰ µε-
τανοήσει, ὁ καθένας� καλούµαστε
νὰ ἀναγνωρίσουµε "τὴ συµµετοχὴ
µας -µικρὴ ἢ µεγάλη- στὴν κατα-
στροφὴ καὶ τὴν ταραχὴ τοῦ περι-
βάλλοντος"� καλώντας µας νὰ
ἀναγνωρίσουµε τὶς ἁµαρτίες µας
σὲ βάρος τῆς πλάσης»� Ὅλοι θυ-
µόµαστε ὅτι κατὰ τὴν τελετὴ ἐνθρό-
νισής του, ὁ Φραγκίσκος θέλησε
νὰ γίνει ἀναφορὰ µόνο στὸ τίτλο
τοῦ ἐπισκόπου Ρώµης, τὸν ὁποῖο
τοῦ ἀναγνωρίζουν, χωρὶς κανένα
πρόβληµα, καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι».

Ὁ τίτλος τῆς ἐγκυκλίου, ἐπίσης,
κάνει λόγον διὰ τὸ περιβάλλον ὡς
«κοινοῦ οἴκου». Πράγματι εἶναι ὁ
χῶρος εἰς τὸν ὁποῖον ἔθεσε ὁ Θεὸς
τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ αἱ ἀπὸ κοι-
νοῦ ἀναφοραὶ τῆς ἐγκυκλίου εἰς
Παπικοὺς καὶ εἰς τὸν Πατριάρχην
παραπέμπουν ἐμμέσως εἰς
«κοινὸν οἶκον» Παπικῶν καὶ
Ὀρθοδόξων, εἴτε ἀκόμη καὶ εἰς
πανθρησκειακόν, ὡς καταδεικνύει
καὶ τὸ «Σχόλιο στὴν «οἰκολογικὴ»
ἐγκύλιο του «Πάπα» Φραγκί-
σκου» τῆς 20ῆς Ἰουλίου τοῦ γρα-
φείου αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πει-
ραιῶς. Καταφαίνεται δὲ ὅτι ὑπο-
θάλπεται ἡ οἰκουμενιστικὴ ἰδέα,
ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα, τὰ ὁποῖα
διαβλέπουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ρωσίας δὲν εἶναι ἐγγὺς εἰς μίαν
τοιαύτην προοπτικήν. Δηλαδή, θέ-
λουν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὁ Οἰκ.
Πατριάχης καὶ οἱ περὶ αὐτῶν εἶναι
ἐγγύτερα πρὸς τὸ αἱρετικὸν Βατι-
κανὸν παρὰ μὲ τοὺς ἀδελφοὺς
Ὀρθοδόξους Ρώσους! Ἀποδέχεται
κάτι τέτοιον ὁ Οἰκ. Πατριάρχης,
δηλ. ὅτι συμβαδίζει μὲ τοὺς αἱρε-
τικούς; Διὰ νὰ ἀποσταλῆ εἰς τὴν
Ρώμην ὁ Σεβ. Μητρ. Περγάμου κ.
Ἰωάννης ἐπικροτῶν τὴν ἐγκύκλιον
καὶ ἐπαληθεύων τὰ δημοσιεύματα,
προφανῶς συμφωνεῖ!

Ἐξίσωσις πρ. Πάπα
καὶ Πατριάρχου;

Ἀποροῦμεν ἐπίσης πῶς ἀποδέ-
χεται τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον καὶ ὁ
Σεβασμιώτατος νὰ παρίστανται
(βεβαίως, ἀφοῦ παρέστησαν εἰς
τήν θρονικὴν ἑορτὴν τοῦ Βατικα-
νοῦ!) εἰς τήν παρουσίασιν τῆς
ἐγκυκλίου τοῦ Πάπα διά τήν προ-
στασίαν τοῦ περιβάλλοντος, ἡ
ὁποία ἀναφέρεται καὶ εἰς ἀπόψεις
τοῦ πρώην Ποντίφηκος Βενεδί-
κτου, ὁ ὁποῖος εἶχε κατηγορηθῆ διὰ
συγκάλυψιν τρομερῶν σκανδάλων
τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἠναγκάσθη εἰς

παραίτησιν; Ἡ συμπαράθεσις ἀπό-
ψεων τοῦ Βενεδίκτου καὶ τοῦ Πα-
τριάρχου δὲν εἶναι προσβολή; Ἡ
ἐξομοίωσις μὲ «ἔκπτωτον» Πάπαν
ἱκανοποιεῖ τὸν Πατριάρχην; Δὲν
εἶναι ὑποβίβασις;

∆ὲν εἶναι ἐπίσκοπος 
Ρώµης ὁ κ. Φραγκίσκος!
Ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου

εἰς τὴν Ρώμην θὰ ἔπρεπε νὰ συνο-
δευθῆ καὶ μὲ μίαν διάψευσιν, τὴν
ὁποίαν δὲν ἀνεγνώσαμεν πουθενά,
σχετικῶς μὲ τὸ ὅτι ὁ Πάπας δὲν
εἶναι ἐπίσκοπος Ρώμης. Ὅταν ὁ
ἰταλικός τύπος γράφη διὰ τὸν Πά-
παν ὅτι τὸν «τίτλο τοῦ ἐπισκόπου
Ρώμης, τὸν ὁποῖον τοῦ ἀναγνωρί-
ζουν, χωρὶς κανένα πρόβλημα, καὶ
οἱ Ὀρθόδοξοι», αὐτὸ ἀποδεικνύει
τὴν διπλῆν ἀποτυχίαν τῆς στάσε-
ως, τὴν ὁποίαν τηροῦν τὰ πρόσωπα
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου μὲ τὸ νὰ μὴ
διαψεύδουν δημοσιεύματα, ἀπε-
ναντίας νὰ τὰ ἐπαληθεύουν μὲ τὴν
παρουσίαν τους εἰς Οἰκουμενιστι-
κάς ἐκδηλώσεις. Πρῶτον, μὲ τὴ
στάσιν τους ἀφήνουν θολὸν τὸ το-
πίον μὲ ἀποτέλεσμα ὁ τύπος νὰ
δημοσιεύη ὅ,τι νομίζει -ἀποδεχόμε-
νοι σιωπηρῶς τὴν αἱρετικὴν διδα-
σκαλίαν-, καὶ δεύτερον, προδίδουν
εἰς τὸ Βατικανὸν καὶ εἰς ἄλλα κέν-
τρα τὴν ἀδυναμίαν τους νὰ ὑπερα-
σπισθοῦν τὰ δίκαια τοῦ Πατριαρ-
χείου Κωνσταντινουπόλεως, ἐφό-
σον ἀποδέχονται νὰ ἄγωνται καὶ νὰ
φέρωνται ἀπὸ τὰ ὅσα ἀναφέρουν
τὰ δημοσιεύματα. Ἡ δικαιολογία
ὅτι δὲν μποροῦν νὰ ἀπαντοῦν εἰς
ὅλα τὰ δημοσιεύματα εἶναι ἁπλῶς
πρόφασις, διότι ἂν ἕνα δημοσίευμα
ἔσπευδε νὰ δηλώση ὅτι ὁ Πατριάρ-
χης δὲν εἶναι Οἰκουμενικός, ἀμέ-
σως θὰ ἀπαντοῦσαν, ἐνῶ ὅταν δη-
μοσίευμα λέγει ὅτι ἀναγνωρίζουν
τὸν Πάπαν ὡς ἐπίσκοπον Ρώμης,
τηρεῖται σιγή; Δηλαδή, δι’ ἓν ζήτη-
μα ἐπιπέδου ἐκκλησιαστικῆς τάξε-
ως ἀπαντοῦν, ἐνῶ ὅταν φέρωνται
ὡς κοινωνοὶ αἱρετικῶν, δηλαδὴ  δο -
γματικῆς φύσεως, ἐκεῖ τὸ ζήτημα
εἶναι κατώτερον; Ἀδυναμία ἢ σκο-
πιμότης; Διὰ νὰ δοθῆ ἀπάντησις,
ἐρωτῶμεν τὸν Οἰκ. Πατριάρχην:
Μετὰ καὶ τὴν τελευταίαν συμπρο-
σ ευχὴν εἰς τὸ Φανάριον μαζὶ μὲ τὸν
Πάπαν καὶ τὴν ἐγκύκλιον «κοινῆς»
θεολογίας τοῦ περιβάλλοντος,
ἀποδέχεστε, Παναγιώτατε, τὸν
Ποντίφηκα ὡς ἐπίσκοπον Ρώμης,
δηλ. τῆς Ἐκκλησίας;

Ἡ ἀποδοχὴ
τῶν Παπικῶν αἱρέσεων
Προφανῶς ὁ Οἰκ. Πατριάρχης

καὶ ὁ Μητρ. Περγάμου ἀποδέχον-
ται τὸν κ. Φραγκίσκον ὡς κανο-
νικὸν ἐπίσκοπον! Γι᾽ αὐτὸ καὶ αἱ
παραστάσεις εἰς τὶς θρονικὲς ἑορ-
τές, ὁ ἀποδιδόμενος λειτουργικὸς
ἀσπασμὸς καὶ ἡ ἀπουσία θελήσεως
ἐκλογῆς Πατριάρχου Ρώμης διὰ
τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ αἱρετικοῦ
Πάπα. Αὐτὰ ἀποδεικνύουν ἡ ὁμι-
λία τοῦ Μητρ. Περγάμου εἰς τὸ
Βατικανὸν, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅσα ἐδή-
λωσεν ὁ Πατριάρχης εἰς μίαν συ-
νέντευξίν του καὶ εἰς ἀνταπόκρισίν
του διὰ τὴν ἐγκύκλιον τοῦ Πάπα,
τὰς ὁποίας ἀνεγνώσαμεν εἰς τὴν
ἀγγλικήν, εἰς τὴν ὁποίαν πρωτοτύ-
πως ἐδημοσιεύθησαν.

«Ὁ ἀσκητισµὸς εἶναι 
µία δυσάρεστη ἰδέα 

στὸ σύγχρονο
πολιτισµό µας»...

«Ὁ ἀσκητισμὸς εἶναι μία δυσάρε-
στη ἰδέα στὸ σύγχρονο πολιτισμό
μας, ὁ ὁποῖος μετρᾶ τήν εὐτυχία καί
τήν πρόοδο μέ τήν αὔξηση τοῦ κε-
φαλαίου καί τῆς καταναλώσεως».
Αὐτὸ μεταξὺ ἄλλων ἐδήλωσε ὁ
Μητρ. Περγάμου, εἰς τὴν παρου-
σίασιν τῆς ἐγκυκλίου, τὰ μύχια τῆς
καρδίας αὐτοῦ ἀποκαλύπτων; Πάν-
τως ἔθεσε εἰς τὸ ἴδιον ἐπίπεδον τούς
Ἀσκητὲς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τὸν Φραγκίσκον τῆς Ἀσίζης,
ὁμολογῶν ἐπιπροσθέτως διὰ τὴν
οἰκολογίαν ὅτι «αὐτὸς ὁ τρόπος κα-
τανοήσεως τοῦ τόπου καὶ τῆς ἀπο-
στολῆς τῆς ἀνθρωπότητας στὴν δη-
μιουγία εἶναι κοινὸς στὴν Ἀνατολικὴ
καὶ Δυτικὴ χριστιανικὴ παράδοση»!
Δηλαδή, ὑπάρχουν δύο παραδόσεις
χριστιανικές, οἱ ὁποῖες ἀληθεύουν
ἀφοῦ συμπίπτουν, ἐκείνη τοῦ Ἀνα-
τολικοῦ καὶ ἐκείνη τοῦ Δυτικοῦ χρι-
στιανισμοῦ; Αὐτὸ ὑπεστήριξε ἐφό-
σον μάλιστα τὸ συνεπλήρωσε εἰς
τὴν συνέχειαν λέγων: 

«Ἡ προσπάθεια τῶν διηρηµέ-
νων Χριστιανῶν νὰ ἑνωθοῦν ἐπὶ
τῇ βάσει τῆς κοινῆς τους Παραδό-
σεως, τῆς διδασκαλίας τῆς Βίβλου
καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας�
τὸ Παγκόσµιο Συµβούλιο τῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ παρόµοια οἰκουµε-
νικὰ σώµατα, τὰ ὁποῖα συνάζουν
τοὺς διηρηµένους Χριστιανούς�
αὐτὸ ἔφερε κοντὰ χριστιανοὺς τῆς
Ἀσίας, τῆς Ἀµερικῆς, τῆς Εὐρώ-
πης, τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς κ.ἄ.
µία ἔκφρασις τῆς οἰκουµενικότητας
τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας� τὰ
θεµελιώδη ὑπαρκτικὰ προβλήµα-
τα συντρίβουν τὶς παραδοσιακές
µας διαιρέσεις καὶ τὶς σχετικο-
ποιοῦν ὡς τὸ σηµεῖο τῆς ἐξαφανί-
σεως� ἡ ἀπειλὴ ἀπὸ τὴν οἰκολο-
γικὴ κρίσιν παροµοίως προ-
σπερνᾶ ἢ ὑπερβαίνει τὶς παραδο-
σιακές µας διαιρέσεις»!

Ἑπομένως κατὰ τὸν Μητρ. Περ-
γάμου ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀνήκομεν
εἰς μίαν «οἰκουμενικὴν» Ἐκκλη-
σίαν καὶ θὰ ὑπερβοῦμε τίς διαιρέ-
σεις μας χάριν τῆς οἰκολογικῆς
ἀπειλῆς, ἡ ὁποία τείνει νὰ ἐξαλεί-
ψη τίς διαφορές μας! Ἡ παναίρεσις
εἰς ὅλον της τὸ μεγαλεῖον! Διατί ὁ

Οἰκ. Πατριάρχης δὲν συγκαλεῖ Σύν -
οδον νὰ τὸν καλέση εἰς ἀπολο-
γίαν;

«Ὑπάρχουν
πολλὰ περισσότερα 

ποὺ ἑνώνουν 
τὶς δύο Ἐκκλησίες µας

παρὰ αὐτὰ ποὺ
µᾶς  χωρίζουν»

Αὐτὸ ἐδήλωσεν εἰς συνέντευξίν
του εἰς τὴν La Stampa καὶ ἐδημοσι-
εύθησαν εἰς τὸ vaticaninsider τὴν
18ην Ἰουνίου 2015 ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολο-
μαῖος. Οἱ δηλώσεις του ἔχουν καὶ
συνέχειαν: 

«�ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, ὅλες οἱ
θρησκεῖες καὶ ὅλοι οἱ τοµεῖς ὁµολο-
γοῦν τὴν ἴδια ἀλήθεια, δηλαδὴ ὅτι
ὁ κόσµος εἶναι ἕνα θεῖο δῶρο, τὸν
ὁποῖο ὅλοι ἔχοµε κληθῆ νὰ φυλάτ-
τοµε καὶ νὰ συντηροῦµε� κανένας
ὀργανισµὸς δὲν µπορεῖ νὰ ἐξαι-
ρεθῆ καὶ νὰ κατηγορηθῆ διὰ τὴν
καταστροφή, τὴν ὁποία ἐπεφέρα-
µε εἰς τὴν κτίσιν� πάνω καὶ πέρα
ἀπὸ τὶς ὁµολογιακὲς ἢ δογµατικὲς
διαφορές µας, εἴµαστε ἑνωµένοι
στὴ γῆ τὴν ὁποία µοιραζόµαστε�
οἱ Ὀρθόδοξες καὶ οἱ Ρωµαιοκαθο-
λικὲς Ἐκκλησίες� οἱ δύο Ἐκκλη-
σίες µας ἔχουν συνειδητοποιήσει
ὅτι δὲν µποροῦµε νὰ κάνουµε
ἀλλιῶς, τὸ νὰ ὑπηρετοῦµε καὶ νὰ
συντηροῦµε τὴ δηµιουργία τοῦ
Θεοῦ εἶναι µέρος καὶ κοµµάτι τῆς
ἀποστολῆς µας ὡς Χριστιανῶν
ἡγετῶν�».

Μετὰ ἀπὸ αὐτές τίς δηλώσεις
ἀντιλαμβάνεσθε τὴν αἰτίαν διὰ τὴν
ὁποίαν πρὸ περίπου δύο μηνῶν εἰς
Θεσσαλονίκην ἔλαβε χώραν συνέ-
δριον μὲ θέμα «Πάπας Φραγκί-
σκος καὶ Πατριάρχης Βαρθολο-
μαῖος: Πρότυπα θρησκευτικῶν
ἡγετῶν», καθὼς εἶναι οἱ δύο, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν συνειδητοποιήσει μέ-
ρος τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Πατριάρχης εὐθαρσῶς ὁμολογεῖ
ὅτι ἡ  γῆ ἑνώνει, ἐνῶ τὰ δόγματα
χωρίζουν! Δηλαδὴ ἡ ἴδια ἡ ἀπο-
στολὴ τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἔνω-
σιν τοῦ σύμπαντος κόσμου ἀποβαί-
νει διχαστικὴ καὶ ἔρχεται ἡ ἄλογη
κτίσις νὰ ὑπερβῆ αὐτὴν τὴν ἀπο-
στολὴν διὰ τὸ κοινὸν καλόν! Δὲν
ὑποσκάπτεται κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρό-
πον ἡ Ἐκκλησία; Αὐτὲς οἱ παρα-
νοήσεις συμβαίνουν ὅταν προτάσ-
σεται τὸ μερικὸν ἔναντι τοῦ ὅλου.
Ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ
ἐν τῇ ἀληθείᾳ ἕνωσις καὶ κάθε
ἄλλος στόχος θὰ ἐπιτευχθῆ δι᾽
αὐτοῦ. Ὅταν ἕνας «ἐπιμέρους»
στόχος ἀπομονώνεται, ὅπως τὸ πε-
ριβάλλον, τότε ἂς μᾶς ἀπαντήσῃ
κάποιος εἰς τὶ διαφέρει ἡ ἀποστολὴ
αὐτὴ ἀπὸ τὴν ἀποστολὴν ἑνὸς παγ-
κοσμίου οἰκολογικοῦ ὀργανισμοῦ, ὁ
ὁποῖος διαθέτει καὶ τὴν εἰδικὴν
ὀργάνωσιν διὰ καλυτέραν δραστη-
ριοποίησιν ἀπ᾽ ὅτι ἡ  Ἐκκλησία;

Παρόμοια ἐδήλωσε καὶ διὰ τὴν
ἐγκύκλιον τοῦ Πάπα εἰς μήνυμά
του, τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ
time.com τῆς 18ης Ἰουνίου 2015: 

«πάνω ἀπὸ κάθε δογµατικὲς
διαφορές, αἱ ὁποῖαι χαρακτηρίζουν
τὰς ποικίλας Χριστιανικάς ὁµολο-
γίας καὶ πέραν ἀπὸ κάθε θρησκευ-
τικὲς διαφωνίες, αἱ ὁποῖαι πιθανῶς
χωρίζουν τὰς ποικίλας πιστάς κοι-
νότητας, ἡ γῆ µᾶς ἑνώνει δι’ ἑνὸς
µοναδικοῦ καὶ ἐξαιρετικοῦ τρό-
που� διὰ πάνω ἀπὸ δύο δεκαε-
τίας συνεκεντρώσαµε ἐπιστήµο-
νες, πολιτικοὺς καὶ ἀκτιβιστὲς νὰ
διευρενήσουµε τὶς προκλήσεις τῆς
Μεσογείου (1995), τῆς Μαύρης
Θαλάσσης (199γ), τοῦ ∆ουνάβεως
(1999), τῆς Ἀδριατικῆς (2002), τῆς
Βαλτικῆς (2003), τοῦ Ἀµαζονίου
(2006), τῆς Ἀρκτικῆς (200γ) καὶ
τοῦ Μισσισιπῆ (2009) …[Σημ:
αὐτὰ εἶναι τὰ συνέδρια διὰ τὰ
ὁποῖα κατηγορεῖται ὁ «Κύκλος
τῆς Πάτμου»]� ἐπικαλούµενος
τὶς ἐµπνευσµένες λέξεις τῆς
Γραφῆς καὶ τῶν κλασσικῶν τῆς
Χριστιανικῆς πνευµατικότητας τῆς
Ἀνατολῆς καὶ τῆς ∆ύσεως (ἰδιαιτέ-
ρως ἁγίους ὅπως ὁ Μέγας Βασί-
λειος καὶ ὁ Φραγκίσκος τῆς Ἀσί-
ζης), παράλληλα ἀνακαλώντας
τὴν πολύτιµον ἐργασίαν τῶν Ρω-
µαιοκαθολικῶν συνόδων τῶν Ἐπι-
σκόπων. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος
προτείνει νέα παραδείγµατα καί
νέες πολιτικές ἀπέναντι σέ ἐκεῖνες
τοῦ ντετερµινισµοῦ τῆς ἀδιαφορίας
καί τῆς κυριαρχικότητας. Τὸ τρίτο
ἔτος τῆς εὐλογηµένης διακονίας
τοῦ ἀδελφοῦ µας Πάπα Φραγκί-
σκου, τὸ θεωροῦµε ὡς µία ἀλη-
θινὴ εὐλογία τὸ γεγονὸς ὅτι εἴµεθα
εἰς τὴν θέσιν νὰ µοιραζόµεθα µία
κοινὴ ἀνησυχία καὶ ἕνα κοινὸ ὅρα-
µα διὰ τὴν δηµιουργία τοῦ Θεοῦ»!

Περιττὸν νὰ ἀναφέρωμεν ὅτι τὸν
Πάπαν ἀποκαλεῖ «ἀγαπητὸ ἀδελφὸ
Φραγκίσκο τῆς Ρώμης», δηλαδὴ τοῦ
ἀποδίδει ἀκριβῶς τὴν προσφώνησιν,
ποὺ μεταχειρίζεται καὶ διὰ τοὺς
Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ἔστω καὶ
ἂν ἀποφεύγη τήν λέξιν «ἐπίσκο-
πος». Ἄλλωστε, τοὺς ἀπαραδέ-
κτους λειτουργικοὺς «ἀδελφικοὺς»
ἀσπασμοὺς τοῦ  Πατριάρχου μετά
τοῦ Πάπα εἴδαμε καὶ πρὸ ὀλίγου
καιροῦ εἰς τὸ Φανάριον. 

Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι κα-
τανοητὸς ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον
δὲν συγκαλεῖται Σύνοδος, ἡ
ὁποία θὰ καλέση τὸν Μητρ. Περ-
γάμου εἰς ἀπολογίαν, διότι τὰ
ἴδια ἀκριβῶς πρεσβεύει καὶ ὁ
Οἰκ. Πατριάρχης. 

Ἀντιπρότασις
περὶ τοῦ κοινοῦ

ἑορτασµοῦ τοῦ Πάσχα
Εἰς τὴν ρηθεῖσαν συνέντευξιν ὁ

Πατριάρχης ἐδήλωσε καὶ τὰ ἀκό-

λουθα διὰ τὴν πρότασιν τοῦ Πον-
τίφηκος διὰ κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ
Πάσχα: 

«Συζητήσεις στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία διὰ ἕνα µόνιµο ἢ κοινὸ
ἑορτασµὸ τῆς Ἀναστάσεως ἢ Πά-
σχα, ὡς τὴν ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν,
βρίσκονται ἐν ἐξελίξει διὰ περισσό-
τερο ἀπὸ µισὸ αἰώνα. 

Πράγµατι, οἱ πρῶτες Πανορθό-
δοξοι συσκέψεις, διὰ τὴν προετοι-
µασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου, ἡ ὁποία προγραµµατίζεται
στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν ἑπό-
µενο χρόνο, ἔχουν λάβει ὑπόψι
τους ποικίλες ἐπιστηµονικὲς καὶ
λειτουργικὲς ἐκδοχὲς διὰ µία τέτοια
πιθανότηταN µετὰ τὴ διάλυση τοῦ
Σιδηροῦ Παραπετάσµατος σηµαν-
τικὰ στοιχεῖα ἐντὸς συγκεκριµένων
ἐθνικῶν ἐκκλησιῶν ἔχουν δυσ -
τυχῶς ἀντισταθῆ σέ µία τέτοια ἐξέ-
λιξη ἢ ἀλλαγήN»

Ὁ Μητρ. Περγάμου εἶχε μίαν
καλυτέραν ἰδέαν καὶ ἔκανε μίαν
ἔμμεσον ἀντιπρότασιν: 

«Ἡ 1η Σεπτεµβρίου κάθε ἔτους
εἶναι πλέον ἀφιερωµένη ἀπὸ τοὺς
Ὀρθοδόξους εἰς τὸ περιβάλλον.
Μήπως δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνη
αὐτὴ µία ἡµεροµηνία διὰ µία τέτοια
προσευχὴ δι’ ὅλους τούς Χριστια-
νούς; Αὐτὸ θὰ σηµατοτοδοῦσε ἕνα
βῆµα πρὸς τὴν περαιτέρω ἐγγύτη-
τα ἀνάµεσά τους».

Τὰ δημοσιεύματα τὸ τελευταῖον
διάστημα ἐστάθησαν εἰς τὸ ποῖες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες κατηγο-
ροῦνται ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Πα-
τριάρχου. Ὅμως τὸ ἄξιον προσ -
οχῆς εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης ἔθεσε
ὡς δεδομένον ὅτι συζητεῖται τὸ θέ-
μα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σημαίνει
πὼς εἶναι πιθανὸν νὰ ἔλθη καὶ εἰς
τὴν Μεγάλην Σύνοδον τοῦ 2016!
Ἔχομεν ἤδη τονίσει ὅτι μεγάλος
κίνδυνος ὑπάρχει ἐὰν αἰφνιδίως
παρουσιάση εἰς τὴν Μεγάλην Σύ-
νοδον ὁ Πατριάρχης καὶ «κρυφὴν
ἀτζένταν». Προσφάτως, ἀπεκαλύ-
φθη μέρος τῆς «ἀτζέντας» καθώς
ὁ Σεβ. Μητρ. Ἰταλίας κ. Γεννά-
διος, συμφώνως πρὸς τὸ orthodo-
xiainfo.gr τῆς 5ης Ἰουλίου 2015,
ἐδήλωσε: «Μεταξὺ τῶν σπουδαί-
ων θεμάτων τῆς Ἁγίας καὶ Μεγά-
λης Συνόδου θὰ εἶναι καὶ ἡ συζή-
τησις τοῦ θέματος τῆς κοινῆς ἡμε-
ρομηνίας τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγί-
ου Πάσχα...»! Ἡ ἀπάντησις ἦλθε
τὴν 13ην Ἰουλίου ἀπὸ τὸν Σεβ.
Μητρ. Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα,
ὁ ὁποῖος, συμφώνως πρὸς τὸ agio-
ritikovima, μεταξὺ ἄλλων ἐδήλω-
σε: «...ἀκύρωση ἢ χαλάρωση θέ-
σεων, ἡ κατάργηση τοῦ μοναχι-
σμοῦ, ὁ γάμος τῶν Ἐπισκόπων, ἡ
μεταφορὰ ὅλων τῶν τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν στὸ Ἀναθεωρημένο
Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο, ἡ σύνδεση
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ
ἄλλες χριστιανικὲς κοινότητες δὲν
εἶναι στὴν ἡμερησία διάταξη...».
Αὐτὸ δείχνει ὅτι ὑπάρχει μία ἄτυ-
πη «ἀτζέντα», διὰ τὴν ὁποίαν κά-
ποια πληροφόρησιν ἔχει ὁ Σεβα-
σμιώτατος, ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβαιώνει
τὰ ὅσα ἐφημερίδες ἀνέφεραν διὰ
τὴν ἀπόστασιν Οἰκ. Πατριαρχείου
καὶ Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ διερμη-
νεύουν τὴν φράσιν τοῦ Πατριάρ-
χου περί Ἐκκλησιῶν μετὰ τὴν κα-
τάρρευσιν τοῦ Σιδηροῦ Παραπε-
τάσματος, οἱ ὁποῖες ἀντιδροῦν.

Τὸ ἀλάθητον ἀναιρεῖ
τὴν µετάνοιαν

Ἐπιπροσθέτως, εἰς τὰ ὅσα ἀφο-
ροῦν τὴν ἐγκύκλιον, θὰ ἦτο ἄρι-
στον ἐὰν ὑπενθύμιζε κάποιος εἰς
τὸν Πάπαν, νὰ συμπληρώση τὴν
ἐγκύκλιον μὲ ὅσα σύγχρονοι Ἅγιοι
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχουν
διατυπώσει, ὡς ὁ Ὅσιος Φιλόθεος
τῆς Πάρου. Ἐκεῖ ὅπου ὁ κ. Φραγ-
κίσκος κάνει λόγον περὶ μετανοίας
νὰ προσθέση καὶ τὸ ἀκόλουθον:
«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (ὁ
Εὐαγγελιστὴς τῆς Ἀγάπης) γρά-
φει: «ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν
οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν
καὶ ἡ ἀληθεία οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν...,
ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν,
ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ
λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν»
(Α´ Ἰωάν. 1, 8-10). Βλέπεις ἀγαπη-
τέ, ὅτι ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος,
καθαρὰ λέγει ὅτι, ἐὰν εἴπωμεν ὅτι
δὲν εἴμεθα ἁμαρτωλοί, πλανώμε-
θα καὶ δὲν λέγομεν τὴν ἀλήθειαν,
λέγομεν ψεύματα. Ὁ Πάπας, λένε
ὅλοι οἱ μαθηταὶ καὶ ὀπαδοὶ του,
εἶναι «ἀλάθητος!». Ἂς συνταχθῆ,
προτείνομεν, νέα ἐγκύκλιος μὲ θέ-
μα: «παπικὸν ἀλάθητον καὶ μετά-
νοια: δύο ἀσύμβατοι καταστά-
σεις!».

Ὁ «Κύκλος τῆς Πάτµου»
Συνέδρια διὰ τὸ περιβάλλον

ἐστάθησαν ἐπίσης ἡ προκάλυψις
διὰ διαθρηκευτικάς συναντήσεις,
ἀλλὰ καὶ διὰ διασπάθισιν δημοσί-
ου χρήματος. Ἡ ΜΚΟ «Κύκλος
τῆς Πάτμου» εὑρέθη κατηγορου-
μένη διὰ βαρυτάτων ποινικῶν ἀδι-
κημάτων καὶ ἔχει δεσμευθῆ ἡ πε-
ριουσία της. Ἡ ὑπόθεσις ξεκίνησε
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012 καὶ προσ -
φάτως ἦλθον εἰς τὸ φῶς νέα δημο-
σιεύματα. Ὁ «Κύκλος τῆς Πά-
τμου» προεφασίζετο ὅτι θὰ ἐνι-
σχύση πνευματικῶς τὸ νησὶ μὲ
ἐπίκεντρον τὴν Ἱ. Μ. Πάτμου,
ὅπου ἑδρεύει καὶ ὁ  Ἔξαρχος τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου, ἀλλὰ καὶ θὰ
ὑποστηρίξη τὶς πρωτοβουλίες τοῦ
Πατριάρχου σχετικῶς μὲ τὸ περι-
βάλλον. Μάλιστα, μέλος τῆς
ΜΚΟ ὑπέβαλε αἴτησιν ἐκ μέρους
τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ
Οἰκ. Πατριαρχείου διὰ χορήγησιν
μεγάλου ποσοῦ, ἐνῶ ἄλλα ποσὰ

κατέληξαν ἕως καὶ εἰς τὴν Ἀρχιε-
πισκοπὴν Ἀμερικῆς.

Ποία ἡ κάλυψις;
Μερικὲς ἀπὸ τὶς δραστηριότη-

τες ὄντως πραγματοποιήθησαν
καὶ εἰς αὐτάς ἔλαβαν μέρος
ἐκπρόσωποι διαφόρων θρησκειῶν.
Βεβαίως, δὲν εὐθύνεται ὁ Οἰκ.
Πατριάρχης διὰ τὰς παρανομίας
τῆς ΜΚΟ. Δὲν ἀνήκουν ὅμως
αὐτὰ τὰ φιλοπατριαρχικὰ σωμα-
τεῖα εἰς τὸν κύκλον πού προσεγγί-
ζει τὸ Φανάρι; Δὲν ἐνθαρρύνονται
ἀπὸ τὴν στάσιν τῶν Πατριαρχικῶν
μὲ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὸ Π.Σ.Ε.;
Δὲν εὑρίσκουν ὡς πρόφασιν τὴν
δικαιολογίαν ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Πα-
τριάρχης ἔχει ὡς προτεραιότητα
τὴν διάσωσιν τοῦ περιβάλλοντος;
Ἄλλωστε, δὲν συμμετεῖχαν εἰς
αὐτὰ τὰ συνέδρια καὶ Πατριαρχι-
κοί; Δὲν ὑπῆρξε συνεννόησις;
Ἐπιτέλους, δὲν μπορεῖ ὁ καθένας
νὰ ἱδρύη μία ΜΚΟ καὶ νὰ συγκεν-
τρώνη κάθε θρησκευτικὴν παν-
σπερμίαν μὲ βιτρίναν τὴν ὑψηλὴν
«εὐλογίαν»! Ἡ Ἱ. Σύνοδος τοῦ
Πατριαρχείου ἢ ἔστω ἡ Ἀρχιγραμ-
ματεία εἶναι καλὸν νὰ καθιστᾶ
σαφὲς εἰς ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι
εἴτε ἀπὸ εὐλάβειαν εἴτε ἀπὸ πονη-
ρίαν προσεγγίζουν τὸ Πατριαρ-
χεῖον, ποῖες εἶναι οἱ προτεραιότη-
τες τοῦ Πατριαρχείου καὶ μὲ τὴν
στάσιν τους ἂς δείχνουν ὅτι δὲν
χωρεῖ ἀνάμειξις ἀνθρώπων ἢ κύ-
κλων, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι πλήρως
διαφανεῖς.

Συμφώνως πρὸς δημοσιεύματα
τοῦ ἐντύπου τύπου, ἀλλὰ καὶ τὸ
ethnos.gr καὶ τὸ dimokratiki.gr
τῆς 14ης Ἰουνίου 2015:

«Ἡ ΜΚΟ «Κύκλος τῆς Πάτµου»
βάσει τοῦ καταστατικοῦ του στό-
χευε στὴ διατήρηση καὶ προαγωγὴ
τῆς πνευµατικότητας τῆς Πάτµου,
µὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,
στὴν προστασία τοῦ φυσικοῦ πε-
ριβάλλοντος τῆς Πάτµου� Πρό-
κειται γιὰ κονδύλια περίπου 9,5
ἑκατ. εὐρὼ, ποὺ δόθηκαν τὴ δε-
καετία 2000 – 2010 στὴ Μὴ Κυ-
βερνητικὴ Ὀργάνωση, ἡ ὁποία κυ-
ρίως διοργάνωνε «διαθρησκευτικὰ
περιβαλλοντικὰ συµπόσια»�
ἀντιµετωπίζουν βαρύτατες κατη-
γορίες γιὰ ἀπάτη κατὰ συναυτουρ-
γία, κατ’ ἐξακολούθηση καὶ κατ’
ἐπάγγελµα, ἀπάτη σὲ βάρος τοῦ
∆ηµοσίου καὶ νοµιµοποίηση ἐσό-
δων ἀπὸ ἐγκληµατικὲς δραστηριό-
τητες (ξέπλυµα βρώµικου χρήµα-
τος)� σκοπὸς βάσει τοῦ καταστα-
τικοῦ της ἦταν� ἐπίσης «ἡ ὑπο-
στήριξη τῶν περιβαλλοντικῶν
πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλε-
ως καὶ Νέας Ρώµης, καθὼς καὶ ἡ
εὐαισθησία σὲ θέµατα προστασίας
τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ διαµόρ-
φωση καὶ προώθηση ἀποτελε-
σµατικῶν πολιτικῶν βιώσιµης
ἀνάπτυξης»� Σὲ ἄλλο σηµεῖο τῆς
δικογραφίας γίνεται λόγος γιὰ τὸ
συµπόσιο «Ταξίδι στὴν Κασπία
Θάλασσα» στὸ πλαίσιο τοῦ θε-
σµοῦ «Θρησκεία, Ἐπιστήµη καὶ
Περιβάλλον», τὸ ὁποῖο ἐπρόκειτο
νὰ λάβει χώρα τὸν Ἰούνιο τοῦ
2005. Μέλος τοῦ ∆Σ τῆς ΜΚΟ τότε
«ὑπέβαλε αἴτηση ἐκ µέρους τοῦ
Ἱδρύµατος Ὑποστήριξης τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου σὲ συν -
εργασία µὲ τὸν Κύκλο τῆς Πάτµου
πρὸς τὸ ΥΠΕΞ/Υ∆ΑΣ� «Ὁ ΚτΠ»,
ἀναφέρεται, «ἔλαβε στὶς 16/4/2009
1.000.000 εὐρώ, τὸ ὁποῖο ἀποφα-
σίστηκε νὰ δοθεῖ ἀπευθείας στὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο, διότι ἡ
ἐνίσχυση µιᾶς ΜΚΟ δὲν θὰ ἐξέπι-
πτε φορολογικὰ ἀπὸ τὰ ἔσοδα τῆς
ἑταιρείας, ἐντέλει, δέ, κατόπιν πα-
ρέµβασης καταβλήθηκε στὴν
Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἀρχιεπι-
σκοπὴ Ἀµερικῆς�».

Εἰς τὸ διαδίκτυον κυκλοφορεῖ
εὐφάνταστον σενάριον κατὰ τὸ
ὁποῖον οἱ πιέσεις διὰ τὴν ἀντικατά-
στασιν τοῦ Σεβ. Ἀρχ. Ἀμερικῆς πι-
θανῶς νὰ στοχεύουν εἰς τὴν περαι-
τέρω οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τοῦ
Πατριαρχείου.

Πάντως, ἡ καρδία τοῦ Πατριάρ-
χου εὑρίσκεται εἰς τὴν Γαλλίαν, εἰς
τὸ πρόσφατον οἰκολογικὸν συνέ-
δριον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐκθύμως παρέ-
στη καὶ συγευμάτισε μετὰ τοῦ κ.
Ὁλάντ. Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τῆς
22ας Ἰουλίου 2015:

«Ὁ Ἐξοχ. κ. Hollande ἰδιαιτέ-
ρως ἐτίµησεν ἐν τοῖς πλαισίοις
τοῦ Συνεδρίου τόν Παναγιώτατον
Οἰκουµενικόν Πατριάρχην καί τόν
ηὐχαρίστησε διά τήν συµµετοχήν
του, Οὗτος δέ ἐξέφρασε τάς
εὐχαριστίας του πρός τόν κ. Πρό-
εδρον διά τήν πρόσκλησίν του τό-
σον τόν παρελθόντα Φεβρουά-
ριον νά τόν συνοδεύσῃ εἰς τάς Φι-
λιππίνας ὅσον καί εἰς τό παρόν
Συνέδριον».

Ἐνημερώνομεν τὸν Παναγιώτα-
τον καὶ τὸν Σεβ. Μητρ. Γαλλίας, νὰ
μὴ διατηροῦν στενὲς ἐπαφὲς ἰδιαι-
τέρως μὲ τὸν κ. Ὁλάντ, διότι, συμ-
φώνως πρὸς τὸ pentapostagma
τῆς 10ης Αὐγούστου 2013, τὸ ὁποῖο
μεταφέρει ἄρθρο τῆς «Le Figa-
ro»:

«Ὁ François Hollande, ὁ ὑπουρ-
γός Ἐσωτερικών Manuel Valls, καὶ
ἡ ὑπουργὸς ∆ικαιοσύνης Christia-
ne Taubira (ποὺ ἔφερε τὸ νόµο περὶ
«γάµου» τῶν ὁµοφυλόφιλων καὶ δι-
καιώµατος υἱοθεσίας ἀπὸ ὁµοφυ-
λόφιλα ζευγάρια) εἶναι ὅλοι τους µέ-
λη τῆς GODF (Στοᾶς Μεγάλης Ἀνα-
τολῆς)».

Ν.Σ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ αἵρεσις τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ χθὲς καὶ σήμερα
Κύριλλο, σαφέστατα µέ τή φράση
«µία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σε-
σαρκωµένη». Ἡ φράση αὐτή τοῦ
ἁγίου Κυρίλλου δέν νοεῖται µονο-
φυσιτικά, διότι τό «µία φύσις»
ἀναφέρεται στήν θεία φύση τοῦ
Λόγου, ἐνῶ τό «σεσαρκωµένη»
ἀναφέρεται στήν ἀνθρώπινη φύση
Του. Ἔτσι, ἐνῶ µέ τήν φράση αὐτή
δηλώνεται ἡ ἀκεραιότητα τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεώς Του, τονίζεται
παράλληλα ἡ πραγµατικότητα καί
ἡ ἑνότητα τοῦ προσώπου Του. Ἡ
ἔµφαση µάλιστα αὐτή, πού δίνει ὁ
ἅγιος Κύριλλος στήν ἑνότητα τοῦ
προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί τήν
ταυτότητά του µέ τόν Θεό Λόγο
(«ἕνα καί τόν αὐτόν») µετά τήν
ἕνωση τῶν δύο φύσεων, ἀποτελεῖ
τό κυριότερο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισµα τῆς χριστολογίας του3.   

Οἱ ἱδρυτές τῆς αἱρέσεως τοῦ Μο-
νοφυσιτισµοῦ ἑρµήνευσαν µονο-
φυσιτικῶς τήν παραπάνω φράση
τοῦ ἁγίου Κυρίλλου στήν προσ -
πάθεια ἀντιδράσεώς τους στήν
αἵρεση τοῦ Νεστοριανισµοῦ. Ὁ δυσ -
τυχής ἀρχιµανδρίτης Εὐτυχής
δίδασκε ὅτι στόν Χριστό δέν ὑπάρ -
χουν πλέον, µετά τήν ἐνανθρώπη-
ση, δύο φύσεις, ἀλλά µόνο ἡ θεία,
πού προῆλθε οὐσιαστικά µετά ἀπό
τή σύγκραση τῶν δύο φύσεων4.
Εἶναι χαρακτηριστική ἡ αἱρετική
δήλωση τοῦ Εὐτυχοῦς «δύο φύσεις
πρό τῆς ἑνώσεως, µία φύσις µετά
τήν ἕνωσιν». Ὁ ∆ιόσκορος πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας δέν εἶχε
ὀρθόδοξη Χριστολογία, ἐπειδή ἡ
ἔκφραση «ἐκ δύο φύσεων», πού
ὑποστήριζε, δέν εἶναι δογµατικῶς
ἰσοδύναµη µέ τήν ἔκφραση «ἐν
δύο φύσεσιν». Ἡ ἔκφραση «ἐκ δύο
φύσεων», ἄν καί ὀρθόδοξη καθ’
ἑαυτή, χωρίς τήν ἔκφραση «ἐν δύο
φύσεσιν», δέν ἐξασφαλίζει ἀπό τήν
ἐκτροπή τοῦ χριστολογικοῦ φρο -
νήµατος στή σεβηριανή Χριστο-
λογία. Ὁ ∆ιόσκορος ἀποκατέστησε
τόν Εὐτυχῆ στή ληστρική σύνοδο
τοῦ 449, ἐπειδή ἐµφοροῦνταν ἀπό
τήν µονοφυσιτική Χριστολογία καί
ὄχι τήν Χριστολογία τοῦ ἁγίου
Κυρίλλου. ∆ικαίως καθαιρέθηκε
ἀπό τήν ∆΄ Ἁγία καί Οἰκουµενική
Σύνοδο, ἐπειδή κλήθηκε τρεῖς
φορές καί δέν προσῆλθε. Ἀλλά, καί
ἄν προσερχόταν, πάλι θά καταδι-
καζόταν ὡς αἱρετικός, ἐπειδή
ἀρνοῦνταν τήν Ἔκθεση Πίστεως
τῶν ∆ιαλλαγῶν. Γι’αὐτό ἄλλωστε
τόν ἀναθεµάτισαν ἡ ∆΄ καί ὅλες οἱ
µεταγενέστερες Ἅγιες καί Οἰκουµε-
νικές Σύνοδοι. Ἡ µεταγενέστερη
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί τά
ἱστορικοδογµατικά δεδοµένα τῆς
ἐποχῆς του µαρτυροῦν γιά τό µο-
νοφυσιτικό φρόνηµα τοῦ ∆ιοσκό -
ρου καί τόν καταδικάζουν ὡς
ὁµόφρονα καί ὑπερασπιστή τοῦ
Εὐτυχοῦς5. Ὁ Σεβῆρος ὁµιλεῖ γιά
µία σύνθετη φύση, ἡ ὁποία, µέ τήν
φαντασία τοῦ νοῦ, µπορεῖ νά ἀνα-
λυθεῖ σέ δύο φύσεις. Ὑπό τήν
ἔννοια αὐτή ὁ λεγόµενος δυοφυσι-
τισµός τοῦ Σεβήρου εἶναι φαντα-
στικός καί ἐπινόηµα, καί δέν συν -
ιστᾶ δύο πραγµατικές φύσεις.
Ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος εἶναι ὁ
ἰσχυρισµός τοῦ Σεβήρου ὅτι στόν
Χριστό ὑπάρχει µία σύνθετη φυ-
σική ἐνεργητική κίνηση (µονοενερ-
γητισµός), ἀνάλογη πρός τήν
σύνθετη φύση6. 

Ἑποµένως, «ἡ διαφορά µας µέ
τούς Ἀντιχαλκηδονίους ἀφορᾶ
αὐτό τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ
Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος µας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἅγιοι καί Θε-
οφόροι Πατέρες µας, ἀπό τήν ∆΄
Ἁγία καί Οἰκουµενική Σύνοδο καί
ἐντεῦθεν ἐπεσήµαναν ὅτι ὄχι µόνο
ὁ Εὐτυχής, ἀλλά καί ὁ Σεβῆρος καί
ὁ ∆ιόσκορος δέν εἶχαν ὀρθή πίστη
περί τοῦ Προσώπου τοῦ ἐναν-
θρωπήσαντος Λόγου καί τῶν δύο
ἐν Αὐτῷ τελείων φύσεων, τῆς θείας
καί τῆς ἀν θρωπίνης. Καί ἀκόµη ὅτι
συνέχεαν τίς φύσεις, πρεσβεύοντες
ὅτι ὁ Θεάνθρωπος δέν εἶναι ὁ
Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο
Πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδος,
τό ὁποῖο προσέλαβε τήν ἀνθρώπι-
νη φύση καί τήν ἕνωσε ἐν τῇ ἀϊδίῳ
Ὑποστάσει Του µέ τήν θεία φύση,
ἀλλά κάποια ἄλλη θεανθρώπινη
ὕπαρξις, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τήν
ἕνωση τῶν δύο φύσεων»7.

Ἀρκούµενοι στά παραπάνω σχε-
τικά µέ τόν Μονοφυσιτισµό τοῦ
χθές, καί ἀναφερόµενοι στό Μονο-
φυσιτισµό τοῦ σήµερα, στόν
σύγχρονο Μονοφυσιτισµό, διαπι -
στώνουµε ὅτι αὐτός παραµένει
ἴδιος καί ἀπαράλλακτος. Στά σα -
ράντα χρόνια «πατριαρχίας» τοῦ
ψευδοπατριάρχη τῶν Κοπτῶν Σε-
νούντα, πολλές αἱρέσεις ἀπωλείας
εἰσήχθησαν στήν κοπτική κοινότη-
τα. Μελετώντας κανείς τό βιβλίο
του «Ἡ φύσις τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεό-
τητα τοῦ Χριστοῦ»8, διαπιστώνει ὅτι
υἱοθετεῖ τήν αἱρετική παπική θε-
ωρία τοῦ µεσαίωνα περί ἱκανο-
ποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης
καί ἀρνεῖται κατηγορηµατικῶς τήν
πατερική διδασκαλία τῆς κατά χά-
ριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ὡς
µία ἀπό τίς σωτηριολογικές συν -
έπειες τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Θεοῦ Λόγου. Οἱ Κόπτες σήµερα
µπορεῖ νά ἐκφράζονται µέ τρόπο,
πού δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι ὀρθο-
δοξοῦν, ὅτι ἔχουν λεκτική ὀρθο-
δοξία (Orthodoxie Verbale), ἀλλά
στήν ἐπίσηµη διδασκαλία τους πο-
λεµοῦν µετά µανίας τά ὀρθόδοξα
δόγµατα. Τό βασικό ἔργο τοῦ Χρι-
στοῦ, σύµφωνα µέ τό κήρυγµα τῶν
Κοπτῶν, εἶναι ἁπλῶς νά ἀντιπρο-
σωπεύει τήν ἀν θρωπότητα µπρο -
στά στόν Θεό, καί ὄχι νά ἑνώσει
τούς ἀνθρώπους µέ τόν Θεό. Ὁ
Χριστός, στά γραπτά τῶν Κοπτῶν,
εἶναι ἕνας προφήτης, ὁ ὁποῖος µε-
σολαβεῖ στόν Θεό, ἀλλά δέν
ἑνώνεται ὁ Ἴδιος στήν Θεία φύση
ὑποστατικά. Αὐτό φαίνεται ἀπό τήν
ἄρνηση τοῦ ψευδοπατριάρχου τῶν
Κοπτῶν νά ἀναγνωρίσει τήν  πρα -
γµατικότητα τῆς Θείας Εὐχα-
ριστίας. Ἀπορρίπτει τήν «βυζαν-

τινῆς κατασκευῆς καί προελεύσε-
ως», ὅπως ἰσχυρίζεται, ἀντίληψη
ὅτι κοινωνοῦµε τήν Θεότητα, καί
δέν µπορεῖ νά διακρίνει τήν θε-
ωµένη ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν
θεία φύση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία
(ἀνθρώπινη φύση) ἑνώθηκε µέ τήν
θεία φύση. Αὐτό ἐξηγεῖ καί τό γιατί
οἱ Κόπτες, ἄνευ ἐξαιρέσεων,
ἀρνοῦ νται τήν κατά χάριν θέωση
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί κάθε
ἀπόπειρα ἁγιασµοῦ. Οἱ Ὀρθόδο-
ξοι, ὅµως, στήν Θεία Εὐχαριστία
δέν κοινωνοῦµε τήν οὐσία τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά τρῶµε τό Τίµιο Σῶµα
καί τό Τίµιο Αἷµα τοῦ Χριστοῦ, τά
ὁποῖα ἑνώθηκαν µέ τήν Θεία Φύση
ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως
καί ἀχωρί στως, σύµφωνα µέ τον
ὅρο τῆς Χαλκηδόνας. 

Ὁ Κόπτης «µητροπολίτης» ∆α-
µιέτας Bishoy, συµπρόεδρος τῆς
Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Θεολογικοῦ
διαλόγου µεταξύ Ὀρθοδόξων
(Χαλ κηδονίων) καί Ἀντιχαλκη-
δονίων, δηµοσίευσε προσφάτως,
στίς 30-1-2015, στό ἐπίσηµο πε-
ριοδικό τοῦ «Πατριαρχείου» τῶν
Κοπτῶν «Ἡ Ἱεραποστολή», ἄρθρο
µέ τίτλο «∆ια τί ὁ πειρασµός»9, τό
ὁποῖο µετέφρασε ἀπό τά ἀραβικά
στά ἑλληνικά ὁ ἐπί 15 χρόνια προ-
ϊστάµενος τῆς Κοπτικῆς Κοινότητος
Ἀθηνῶν καί µεταφραστής τοῦ Bi-
shoy, σήµερα ὅµως ὀρθόδοξος ἱε -
ρεύς, αἰδ. πρωτ. π. Ἀθανάσιος
Χενεΐν, ἐφηµέριος τοῦ Παλαιοῦ
Ναοῦ Μεταµορφώσεως τοῦ Σω -
τῆρος Παλαιᾶς Κοκκινιᾶς τῆς Ἱ. Μ.
Πειραιῶς.

Στό ἄρθρο αὐτό ὁ Bishoy ἀρνεῖ -
ται µέ τόν πιό κατηγορηµατικό
τρόπο τήν πραγµατικότητα τῆς
ὑπάρξεως τῆς ἀνθρωπίνης φύσε-
ως στό πρόσωπο τοῦ ἐναν-
θρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ, καί κατ’ἐπέκτασιν ἀρνεῖται τό
αὐτεξού σιο στόν ἄνθρωπο Ἰησοῦ.
Πλέον συγκεκριµένα ἀναρωτιέται:
«Ποίαν ὠφέλειαν δύναται νά φέρη
ὁ πειρασµός εἰς τόν Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν»; Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος:
«∆ιότι γνωρίζοµεν ἐκ τῶν προ -
τέρων ὅτι ὁ Χριστός ἦτο ἀπολύτως
καί ἄνευ οὐδεµιᾶς συζητήσεως
προορισµένος νά κριθῆ ἄξιος εἰς
τήν ἐξέτασιν, νά ἐπιτύχη εἰς τήν δο-
κιµασίαν καί νά νικήση τόν πει-
ρασµόν». Ὁ Κόπτης ψευδεπίσκο-
πος µιλᾶ γιά τόν πειρασµό τοῦ Χρι-
στοῦ καί ἀφαιρεῖ τραγικῶς τήν
προσωπική ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ
ὡς τελείου ἀνθρώπου. Μιλᾶ µ’ ἕνα
προτεσταντικό τρόπο γιά τόν
ἀπόλυτο προορισµό τοῦ Χριστοῦ
καί µ’ἕνα κορανικό τρόπο γιά τό
κισµέτ, τήν µοῖρα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ
κακόµοιρος Χριστός, στήν ἀντίλη-
ψη τοῦ Κόπτη ψευδεπισκό που,
δέν ἔχει τήν ἐλευθερία νά δεχθεῖ
ἐλευθέρως τόν πειρασµό, ἀλλά
εἶναι καταδικασµένος, χωρίς καµ-
µιά συζήτηση, νά νικήσει. Ἔσβήσε
ὁ Κόπτης ψευδεπίσκοπος ὅλα τά
χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τά ὁποῖα
µιλοῦν καί περιγράφουν τόν
ἀγώνα, ἀλλά καί τήν ἀγωνία τοῦ
Θεανθρώ που µπροστά στόν φρι -
κτό θάνατο τοῦ Σταυροῦ. Κατήργη-
σε τήν ἀν θρώ πινη θέληση τοῦ Χρι-
στοῦ. 

Στό ἴδιο ἄρθρο ὁ Bishoy, ὅπως
καί ὁ Σενούντα, υἱοθετεῖ τήν αἱρε-
τική παπική θεωρία περί ἱκανο-
ποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης.
Λέει: «Τό δεύτερον σηµεῖον εὑρί -
σκεται εἰς τό νά ἀποθνήσκη ἐπί τοῦ
σταυροῦ ἐκπροσωπῶν τούς πάν -
τας ἤ ὡς ἐκπρόσωπος ὅλου τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους, διά νά ἱκανο-
ποιήση ἀπο λύτως τήν ἀπόλυτον
θείαν δικαιοσύνην, οὗτος ὥστε νά
δυνηθῆ νά ἐξιλεώση τάς ἁµαρτίας
πάντων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
θά τόν δεχθοῦν ὡς λυτρωτήν καί
σωτήρα». Τά παραπάνω σηµεία
µᾶς παρέχουν τήν δυνατότητα νά
ὁµιλοῦµε γιά ἐκλατινισµό ἤ ἐξουνι-
τισµό τῶν Κοπτῶν, τύπου Μαρω-
νιτῶν τοῦ Λιβάνου.

Παραβλέποντας τήν σαφῶς
αἱρετική Χριστολογία τῶν Μονοφυ-
σιτῶν, ὁ Θεολογικός ∆ιάλογος
µεταξύ Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλ-
κηδονίων (1964-1971, 1971,
1979, 1985-1993) τυπικά ὁλο-
κληρώθηκε µέ τήν δηµοσίευση τῶν
Α΄ καί Β΄ Κοινῶν ∆ηλώσεων (1989,
1990), µέ τίς ὁποῖες διακηρύσσεται
ὅτι ἡ Χριστολογία τῶν Ἀντιχαλκη-
δονίων εἶναι οὐσιαστικά ὀρθόδοξη,
παρά τήν λεκτική διαφοροποίησή
της ἀπό ἐκεί νη τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἐπί τῇ βάσει αὐτῆς τῆς
παραδοχῆς ἔχει προταθεῖ ἡ δυ-
νατότητα νά ἀρθοῦν τά ἀναθέµατα,
πού οἱ ἅγιες Οἰκουµενικές Σύνοδοι
ἐξεφώνησαν κατά τῶν Ἀντιχαλκη-
δονίων αἱρεσιαρχῶν, ἐφ’ὅσον ἀπο-
δειχθεῖ ὅτι οἱ συγκεκριµένοι αἱρε-
σιάρχες ἔχουν καταδικασθεῖ ὄχι ἐπί
αἱρέσει, ἀλλά ἐπειδή προκάλεσαν
τό ἀντιχαλκηδόνιο σχί σµα στήν
Ἐκκλησία (δηλ. γιά κανονικούς
λόγους). Ἀποτέλεσµα τοῦ διαλόγου
ἦταν ἡ ὑπογραφή ἀπό πλευρᾶς
Ὀρθοδόξων τῶν ἀπα ράδεκτων καί
ἐπαίσχυντων θέσεων τῆς συµ-
φωνίας τοῦ Σαµπεζύ τό 1990 µέ
τούς Μονοφυσίτες10.

Προωθώντας οἱ σηµερινοί Ὀρ -
θό δοξοι Οἰκουµενιστές Πατριάρ -
χες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες,
Ἐπί σκοποι καί ἀκαδηµαϊκοί θε-
ολόγοι τό σχέδιο τῆς παναιρέσεως
τοῦ διαχριστιανικοῦ οἰκουµενισµοῦ
γιά ψευδοένωση µέ τούς Μονο-
φυσίτες ἔχουν προβεῖ σέ ἀπα ράδε-
κτες καί καταδικαστέες ἀπό ὀρ -
θοδόξου πλευ ρᾶς οἰκουµενιστικές
ἐνέργειες, ὅπως ἡ συγγραφή διδα-
κτορικῶν διατριβῶν, µέ τίς ὁποῖες
συµπεραίνεται ἐσφαλµένως ὅτι ἡ
χριστολογία τῶν ∆ιοσκόρου καί
Σεβήρου εἶναι ὀρθόδοξη, ἡ ἀνα -
γνώριση ἀποστολικῆς διαδοχῆς,
ἱερωσύνης, ἐκκλησιαστικότητος καί
µυστηρίων τῶν Μονοφυσιτῶν, οἱ
συµπροσευ χές µέ Μονοφυσίτες, ἡ
συµµετοχή σέ µονοφυσιτικές θρη-
σκευτικές ἐκδηλώσεις, οἱ κοινές
εὐλογίες, ἡ ἀνταλλαγή δώρων

(ὅπως µίτρες, ποιµαντορικές ράβ -
δοι, ἐγκόλπια), ἡ εἴσοδος Μονοφυ-
σιτῶν σέ ὀρθο δόξους ναούς καί
µάλιστα στό Ἱερό Βῆµα, ἡ τέλεση
δοξολογίας πρός τιµήν τους, ἡ
προσκύνηση λειψάνων ὀρθοδό-
ξων ἁγίων, ἡ ἀναγόρευση Μονο-
φυσιτῶν σέ ἐπίτιµους διδάκτορες11

καί τέλος ἡ µετάδοση τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων σέ µονο-
φυσίτες12.

Παραλλήλως, εἶναι τελείως ἀπα -
ρά δεκτο νά συµµετέχει ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκκλησία στήν καρικατούρα
τοῦ διαλόγου τοῦ παµπροτεσταντι-
κοῦ λεγοµένου Παγκοσµίου Συµ-
βουλίου τῶν «ἐκκλησιῶν» (ΠΣΕ),
πού οὐ σιαστικά εἶναι Παγκόσµιο
Συµβού λιο τῶν Αἱρέσεων, τοῦ
Ἑωσφό ρου καί τοῦ ΠΣΕύδους, καί
ὄχι τῶν ἐκ κλησιῶν, καί Παγκόσµιο
Συνον θύλευµα τῶν Αἱρέσεων, τήν
στιγµή πού τό ΠΣΕ, ἀναγνωρίζει
τούς Μονοφυσίτες ὡς Ὀρ θοδό -
ξους, τούς ἀπο καλεῖ «Ἀρχαῖες Ἀνα-
τολικές Ὀρ θόδοξες Ἐκκλησίες»,
καί οἱ ὁποῖοι παρακάθονται στό
τραπέζι τοῦ διαλόγου µαζί µέ τούς
Ὀρθο δόξους ὡς «Ὀρθόδοξοι».

Οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅµως, ἀντιθέτως
µέ τήν ἐπικρατοῦσα παναιρετική
συγκρητιστική οἰκουµενιστική τα-
κτική, «µετά τῶν Ἁγίων Πατέρων
καί τῶν Συνόδων ἀπορρί πτουµε
καί ἀναθεµατίζουµε ὅλες τίς αἱρέ -
σεις, πού παρουσιά σθηκαν κατά
τήν ἱστορική διαδροµή τῆς Ἐκκλη -
σίας. Ἀπό τίς παλαιές αἱρέσεις, πού
ἐπιβιώνουν µέχρι σήµερα, κατα -
δικάζουµε τόν Μονοφυσιτισµό, τόν
ἀκραῖο τοῦ Εὐτυχοῦς καί τόν µε-
τριοπαθῆ τοῦ Σεβήρου καί ∆ιο -
σκόρου, σύµφω να µέ τίς ἀπο -
φάσεις τῆς ∆΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκου-
µενικῆς Συνόδου καί τήν χριστολο-
γική διδασκαλία µεγάλων Ἁγίων
Πατέρων καί ∆ιδασκάλων, ὅπως
τοῦ ἁγίου Μα ξίµου τοῦ Ὁµολογη-
τοῦ, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ∆αµασκη-
νοῦ, τοῦ Με γάλου Φωτίου καί τῶν
ὕµνων τῆς λατρείας»13. Ἐπίσης,
«ἀποκηρύττουµε καὶ ἀπορρίπτου-
µε δηµόσια τὴν συγκατάθεση τῶν
Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
στὸν διάλογο τοῦ Chambesy, βάσει
τοῦ ὁποίου οἱ ἀντιχαλκηδόνιοι αἱρε-
τικοί, οἱ µονοφυσίτες, οἱ λεγόµενοι
µιαφυσίτες, διάδοχοι τῆς αἱρέσεως
τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας, ἀναγνω-
ρίζονται ὡς ὀρθόδοξοι»14.

Γιά νά γίνει µία συνεπής πρός
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία
ἕνωση τῶν Ἀντιχαλκηδονίων µέ
τήν Ὀρθό δοξη Ἐκκλησία, θά
πρέπει οἱ Μονοφυσίτες νά ἀπο-
δεχθοῦν τίς Οἰκουµενικές Συν -
όδους ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ µέ ὅ,τι
αὐτή ἡ ἀποδοχή συνεπάγεται˙ νά
ἀποκηρύξουν δηλ. τήν σεβηριανή
Χριστολογία τους, νά ἀποδεχθοῦν
τίς καταδίκες, πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ
στούς αἱρεσιάρχες ∆ιό σκορο καί
Σεβῆρο καί νά διακόψουν τήν
ἐκκλησιαστική κοινωνία µέ ὅσους
παραµένουν στά ἀντιχαλκηδόνια
φρονήµατά τους. Αὐτή ἡ τακτική
εἶναι σύµφωνη µέ τήν ἐµπειρία τῆς
Ἐκκλησίας ἀπό τίς ἑνωτικές
προσπάθειες, πού ἀπέτυχαν, καί
ἀπό ἐκεῖνες, πού καρποφόρησαν
τήν ἀληθινή ἑνότητα, ὅπως ἡ ἐπί
ἁγίου Φωτίου. Ἡ µεθόδευση, πού
θά παρακάµψει τίς ἀνωτέρω στοι-
χειώδεις ἀπαι τήσεις, δῆθεν ὡς
οἰκονοµία, θά ζηµιώσει τήν Ἐκ -
κλησία.
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Σελὶς 8η

Σεβ. Κονίτσης: «Μὴ βάλετε 
ταφόπλακα στὴν ἱερὴ γῆ τῆς Β. Ἠπείρου»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κο-
νίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκό-
λουθες δηλώσεις συμφώνως πρός τό
Δελτίον Τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως,
τῆς 24ης Ἰουλίου 2015:

«Μὲ ὀδυνηρὴ ἔκπληξη ἐδιάβασα
στὴν Γιαννιώτικη Ἐφηµερίδα
«ΠΡΩΪΝΟΣ  ΛΟΓΟΣ», τῆς 22ας
Ἰουλίου 2015, τὴν εἴδηση, ὅτι ἐπα-
ναχορηγεῖται ἡ σύνταξη στοὺς ἀνα-
σφάλιστους Ὁµογενεῖς ἀπὸ τὴν
Ρωσία, καθὼς καὶ στοὺς Ἕλληνες
Βορειοπειρῶτες, ἡ ὁποία εἶχε δια-
κοπῆ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2013.

Βέβαια, οἱ ἐκ Ρωσίας Ὁµογενεῖς
διαµένουν ἤδη στὴν Ἑλλάδα καί,
ἑποµένως, δὲν τίθεται θέµα µονί-
µου διαµονῆς στὴν χώρα µας,
ὅπως, σύµφωνα µὲ τὸ δηµοσίευ-
µα, ἀπαιτεῖται νὰ διαµένουν µονί-
µως ἐδῶ, προκειµένου νὰ τοὺς χο-
ρηγηθῇ ἡ σύνταξη.

Οἱ Βορειοηπειρῶτες, ὅµως εἶναι
δυνατὸν «νὰ διαµένουν µόνιµα καὶ
νόµιµα στὴν Ἑλλάδα τὰ 10 ἔτη πρὶν
τὴν ὑποβολὴ τῆς αἴτησης γιὰ συν-
ταξιοδότηση καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν
νὰ διαµένουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
συνταξιοδότησής τους»; Ὅπως
ἔχω ἐπανειληµµένως τονίσει, αὐτὴ
ἡ ἀντιµετώπιση τῶν ἀδελφῶν µας
εἶναι ἀνάλγητη καὶ ἀψυχολόγητη.
Γιατὶ οἱ ἡλικιωµένοι, ποὺ παραµέ-
νουν στὴν γῆ τῶν προγόνων τους,
αὐτοὶ κρατᾶνε «ἀνοιχτά» τὰ χω-
ριὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐὰν,
λοιπόν, τοὺς ξεσπιτώσετε µὲ αὐτὴ
τὴν ἐξωφρενικὴ διάταξη, ξέρετε τὶ
θὰ γίνῃ; Ἐπειδὴ φαίνεται ὅτι δὲν ξέ-
ρετε, θὰ σᾶς τὸ πῶ ἐγώ, ποὺ
σχεδὸν πενήντα χρόνια τώρα, ζῶ
καὶ βλέπω καὶ ἀκούω τὸ δρᾶµα τῶν
ἀδελφῶν µας Βορειοηπειρωτῶν.

Καὶ θὰ καταλάβετε, ἀσφαλῶς,
τὴν ὀδυνηρὴ ἔκπληξή µου.

Θὰ βάλετε ἐσεῖς ταφόπλακα
στὴν ἱερὴ γῆ τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Τὰ χωριά της, κυρίως, θὰ ρη-
µάξουν, πρὸς µεγάλη χαρὰ τῶν
Ἀλβανῶν καὶ τῶν «Τσάµηδων»,
ποὺ µὲ κάθε τρόπο θέλουν νὰ
ἐκδιώξουν τοὺς Ὁµογενεῖς Ἕλλη-
νες ἀδελφούς, ἀφοῦ καὶ τώρα, ποὺ
ὑπάρχει στὴν γειτονικὴ χώρα...
«δηµοκρατία», προσπαθοῦν µὲ
πλαστὰ τουρκικὰ δῆθεν ἔγγραφα
νὰ ἁρπάξουν τὴν γῆ τῶν Βορειοη-
πειρωτῶν, ἐνῷ παράλληλα
ἀσκοῦν βία καὶ τροµοκρατία, ἀπο-
δεικνύοντας ὅτι εἶναι καλοὶ µαθητὲς
τοῦ Ἀλβανοῦ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χό-
τζα. 

Λοιπόν; Λοιπὸν ξαναµελετῆστε
τὸ θέµα αὐτὸ καὶ κάνετε ὅ,τι πρέ-
πει, γιὰ νὰ µὴ προστεθῇ ἄλλη µία
«χαµένη πατρίδα», κοντὰ σὲ ἄλλες,
ποὺ ἐξ αἰτίας τῶν τραγικῶν µας
σφαλµάτων τὶς ἐχάσαµε... ∆εῖξτε,
ἑποµένως, ἀγάπη, συµπόνοια καὶ
στοργή, σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν 45
ὁλόκληρα χρόνια στὸ ἀπάνθρωπο
Χοτζικὸ καθεστώς. Καί, ἐπὶ τέλους,
ἀκοῦστε τὴν φωνὴ τοῦ Θεοῦ: «∆ι-
καιοσύνην µάθετε οἱ ἐνοικοῦντες
ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσαΐου κστ΄ 9).

Οἱ καιροὶ εἶναι ἐξόχως δύσκολοι.
Στὸ χέρι σας εἶναι νὰ σώσετε τὴν
Βόρειο Ἤπειρο ἀπὸ τὸν ἀφανισµό.
∆ῶστε τήν, πενιχρὴ ἄλλωστε, σύν-
ταξη στοὺς ἀδελφούς µας, ποὺ πα-
ραµένουν στὴν γῆ τῶν πατέρων
τους. Ὄχι στὴν µιζέρια. Ναὶ στὴν
πλατειὰ καρδιά. Γιατί, µὴ ξεχνᾶτε
ὅτι κάποτε, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ λο-
γοδοτήσετε καὶ σεῖς καὶ ὅλοι µας
µπροστὰ στὸν δίκαιο Θεὸ καὶ στὴν
ἀδέκαστη Ἱστορία».

Οἱ ψευδοµάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ
δροῦν εἰς τὴν Ἱ. Μ. Καστορίας
Ὄχι μόνον ἡ αἵρεσις «Ἑλληνικὴ

Ἱεραποστολικὴ Ἕνωσις», ἀλλὰ καὶ
οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ
αὐτὴν τὴν περίοδον ἐπιδίδονται εἰς
προσηλυτιστικάς δράσεις. Μετὰ
ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Δημητριάδος, τώρα
καὶ εἰς τὴν Ἱ. Μ. Καστορίας ἐνετο-
πίσθησαν πυρῆνες, ποὺ προσεγγί-
ζουν Ὀρθοδόξους. Συμφώνως πρὸς
τὴν ἐφημερίδα «Νέα Καστοριὰ»
τῆς 22ας Ἰουλίου 2015:

«Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στὶς προσ -
εγγίσεις ποὺ κάνουν οἱ µάρτυρες
τοῦ Ἰεχωβᾶ, σύµφωνα µὲ τὸν πατέ-
ρα Νικόλαο συνήθως ξεκινοῦν µὲ
κάποια ἐρώτηση, στὴν ὁποία
ὡστόσο ἐµεῖς δὲν µποροῦµε νὰ
ἀπαντήσουµε. Τὴν ἀπάντηση γνω-
ρίζουν οἱ ἴδιοι καὶ µάλιστα, ὅπως το-
νίζουν, εἶναι πάρα πολὺ σηµαντικὴ
γιὰ τὴ ζωὴ µας“. Ἔτσι λοιπόν, µὲ
αὐτὸ τὸ δέλεαρ µᾶς πιάνουν µία
συζήτηση, ποὺ µόνο ἁπλῆ δὲν
µπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ. Εἶναι
προπαγάνδα. Σκοπὸ ἔχουν νὰ µᾶς
σπείρουν ἀµφιβολίες περὶ τῆς πί-
στεώς µας γιὰ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὴν
ἐκκλησία. Θὰ µᾶς ἀναφέρουν διά-
φορα σκάνδαλα τῆς ἐκκλησίας, γιὰ
νὰ µᾶς πείσουν ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι
λανθασµένη καὶ βεβαίως δὲν θὰ
µπορέσουν νὰ µᾶς ποῦν τίποτα γιὰ
τὴν ἁγιότητα, γιατί ἡ ἁγιότητα στὴν
ἐκκλησία εἶναι ὁλοφάνερη. Καὶ ἔτσι
βρίσκουν ἄµεσους ἢ ἔµµεσους
τρόπους νὰ µᾶς προσεγγίσουν καὶ
νὰ µᾶς ἐκµαιεύσουν προσωπικὲς
στιγµὲς ἀπὸ τὴ ζωή µας, τὶς ὁποῖες
ἐν συνεχείᾳ θὰ χρησιµοποιήσουν
γιὰ νὰ µᾶς βγάλουν ἐκτὸς πίστεως
καὶ ἐκτὸς λατρείας τοῦ πραγµατι-
κοῦ Θείου” δήλωσε ὁ ἱερωµένος,
για  νὰ προσθέσει ὅτι ἡ ἀλήθεια
εἶναι πὼς στὴν ἐπαρχία µας ἔχου-
µε ἐλάχιστες περιπτώσεις ἀνθρώ-
πων, οἱ ὁποῖοι παρασύρθηκαν καὶ
πάρα πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, ὅταν κα-
τάλαβαν ὅτι εἶχαν παρασυρθεῖ, ἐπι-
στρέφουν πίσω.

Πάντως, ὅπως χαρακτηριστικὰ
τόνισε ὁ πατέρας Νικόλαος, “ ἐµεῖς
οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι δὲν πρέπει

νὰ συζητᾶµε µὲ τοὺς αἱρετικοὺς,
ἀλλὰ νὰ καλοῦµε ἢ κάποιον ἱερέα ἢ
τὴν ἱερὰ Μητρόπολη µὲ τοὺς θεο-
λόγους κληρικούς της νὰ ἐπέµβουν
ἀνὰ πᾶσα στιγµὴ καὶ νὰ µποροῦν
νὰ µᾶς ἐξυπηρετήσουν µὲ µία ἐπί-
σκεψη. Ἄν  µᾶς ἔχουν γεµίσει µὲ
ἀµφιβολίες, νὰ µποροῦµε νὰ λά-
βουµε ἐν συνεχείᾳ ἀπαντήσεις καὶ
νὰ ὁδηγηθοῦµε στὴν κανονικὴ πί-
στη καὶ νὰ µὴ ἔχουµε προβλήµα-
τα”. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ θέµα
τῶν αἱρετικῶν εἶναι µὲν σηµαντικὸ
ἀλλὰ εἶναι ὑποδεέστερο σὲ περιό-
δους, ποὺ ἡ ἐκκλησία ἀνθεῖ. Τὰ
προηγούµενα χρόνια ἡ ἐκκλησία
χτυπήθηκε ἀνελέητα εἴτε ἀπὸ τὰ
µεγάλα δηµοσιογραφικὰ blogs εἴτε
ἀπὸ τὴν κοινωνία γενικότερα, ἀπὸ
τοὺς πολιτικοὺς καὶ ἀπὸ διάφορα
ἄλλα µεγάλα σωµατεῖα. Χτυπήθηκε
σὲ ἐγγενεῖς, πραγµατικὲς ἀδυνα-
µίες της καὶ αὐτὴ ἡ ἀδυναµία τῆς
ἐκκλησίας νὰ ἐπιβάλει ἡ ἴδια στὸν
ἑαυτὸ της τὴν αὐτοκάθαρση, δηµι-
ούργησε τὸ πρόσφορο ἐκεῖνο ἔδα-
φος τὸ ὁποῖο πάντα χρησιµο-
ποιοῦν οἱ αἱρετικοὶ, γιὰ νὰ µπορέ-
σουν νὰ ἀλλοιώσουν τὶς ψυχές
µας.

“Ὅπως ἀκριβῶς κοντὰ στὸν
Χριστὸ ὑπῆρχε καὶ ὁ Ἰούδας, τὸν
ὁποῖο ἤξερε ὁ Χριστὸς καὶ προσ -
παθοῦσε νὰ τὸν βοηθήσει, ἔτσι
ἀκριβῶς καὶ µέσα στὴν ἐκκλησία
σὰν τὸ νοσοκοµεῖο, δὲν χτυπᾶµε
τοὺς ἁµαρτωλοὺς καὶ τοὺς ἀσθε-
νεῖς ἀλλὰ προσπαθοῦµε νὰ τοὺς
βοηθήσουµε. Ἔτσι λοιπὸν ἡ ἐκκλη-
σία µπορεῖ νὰ ἔχει ἄρρωστα µέλη,
τὰ ὁποῖα µέλη εὐελπιστοῦµε κά-
ποια στιγµὴ νὰ διορθωθοῦν καὶ νὰ
θεραπευτοῦν” κατέληξε ὁ πατέρας
Νικόλαος.

Τέλος, ἡ τοπική µας ἐκκλησία
ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ τοῦ ποιµνίου
τῆς Καστοριᾶς, καλώντας τους, σὲ
περίπτωση ποὺ διαπιστώσουν κά-
ποια περίεργη συµπεριφορὰ
ἀγνώστων, νὰ ἔρθουν ἀµέσως σὲ
ἐπαφὴ µὲ κάποιον Πνευµατικὸ ἢ µὲ
τὴν Μητρόπολη».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων ἀπορῶν περὶ τῶν Παπικῶν
Ὁ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων κ.

Ἀμβρόσιος ἐλεγχθείς ὑπὸ ἀποτειχι-
σθέντος χριστιανοῦ ἀπεφάσισε νὰ
ἀπαντήση ἀναρτῶν εἰς τὸ προσω-
πικόν του ἱστολόγιον τὴν 22αν Ἰου-
λίου 2015 μακροσκελὲς κείμενον. Ἡ
διένεξις ἔχει ἰδιαιτέραν ὠφέλειαν.
Ἡ ὠφέλεια προκύπτει ἀπὸ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ πλούσια ἱστο-
ρικὰ καὶ θεολογικὰ στοιχεῖα, τὰ
ὁποῖα παραθέτει ὁ Σεβασμιώτατος,
δίδεται καὶ ἡ ἀφορμὴ νὰ δοθοῦν
ἀπαντήσεις διὰ ζητήματα σχετικά
μὲ τοὺς Παπικούς, εἰς τὰ ὁποῖα
πολλοὶ ἔχουν ἀναλόγους ἀπόψεις.

Τά περί τῶν Ρωµαιοκαθολικῶν.
Τί ἐπί τέλους εἶναι; 

Αἱρετικοί ἤ Σχισµατικοί;
«Ἀµφότεραι αἱ ἀπόψεις ἰσχύουν!

Ἀµφότεραι ἔχουν τά ὑπέρ ἑαυτῶν
ἐπιχειρήµατα! Ἡ ἡµετέρα ταπεινή
γνώµη, εἶναι, ὅτι τό ζήτηµα τοῦτο
εἶναι «θεολογούµενον», δηλ. πολυ-
συζητούµενον. Ἀποφαίνοµαι ὡς
Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος! Καί ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλη-
σίας ∆ΕΝ δικαιοῦµαι νά ἔχω ἄλλην
-προσωπικήν- γνώµην καί ἄποψιν
ἀπό τήν ἐπίσηµον ἄποψιν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς ∆ιοικήσεως. ...Ἡ
διαµάχη αὐτή ἀρχίζει ἀµέσως µετά
τό σχίσµα. Ἄλλωστε «σχίσµα» δέν
ὠνόµασαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τόν
χωρισµόν Ἀνατολῆς καί ∆ύσεως;...
Ἀκόµη καί ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐφέσου
ὁ Εὐγενικός γράφει κάπου τά ἑξῆς:
«...χρίοµεν τούς ἐξ αὐτῶν (τῶν Λα-
τίνων) ἡµῖν προσιόντας ....ὡς αἱρε-
τικούς ὄντας» (Patrologia Orienta-
lis. τ. XVII, 452/3 καί M.P.G. 160-
164. Βλέπε καί Καρµίρη Ν. Ἰωάν-
νου:  Τά  δο γµατικά καί συµβολικά
µνηµεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς
Ἐκκλησίας, Τόµος II, σελ. 981)...

Εἰς τήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας,
λοιπόν, τό ἐρώτηµα: «Οἱ Ρωµαι-
οκαθολικοί ἐπί τέλους τί εἶναι; Αἱρε-
τικοί ἤ Σχισµατικοί;» ὁ Καθηγητής
Καρµίρης ἀπαντᾷ: «Γενικῶς παρα-
τηροῦµεν ὅτι καί ἐν τῷ ζητήµατι
τούτῳ ἡ Ἐκκλησία δύναται κατά τάς
περιστάσεις, ὅτε µέν νά ἐφαρµόζῃ
τήν ἀκρίβειαν καί νά θεωρῇ ἀκύ-
ρους τάς χειροτονίας τῶν ἑτεροδό-
ξων, ὅτε δέ νά ἐφαρµόζῃ τήν οἰκο-

νοµίαν καί νά δέχηται τούς προσερ-
χοµένους αὐτῇ καί παρ’ αἱρετικῶν
καί ἑτεροδόξων, διατηρούντων τήν
ἱερωσύνην, κεχειροτονηµένους
κληρικούς διά χρίσµατος ἁγίου µύ-
ρου καί λιβέλλου» (ἔνθ. ἀνωτ. σελ.
1002). Εἶναι, λοιπόν, θεολογούµε-
νον τό ζήτηµα τοῦτο ἤδη ἀπό τῆς
ἐποχῆς τοῦ σχίσµατος! Εἰς ἐπίρρω-
σιν τῶν ἀνωτέρω ἔστωσαν καί τά
παρακάτω λόγια τοῦ σοφοῦ Καθη-
γητοῦ Ἰω. Ν. Καρµίρη: «Ἤδη ἀπὸ
τῆς ἐνάρξεως τοῦ σχίσµατος τῆς
Ῥωµαϊκῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τῆς
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας
ἐπὶ τῶν Πατριαρχῶν τῆς παλαιᾶς
καὶ τῆς νέας Ῥώµης Νικολάου Α΄
καὶ Φωτίου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
ἀνεγνώριζε τὸ ἔγκυρον τῶν λατι-
νικῶν µυστηρίων, ὡς δύναταί τις νὰ
συναγάγη ἐκ διαφόρων µαρτυριῶν,
µάλιστα δὲ ἐκ τοῦ 1 Κανόνος τῆς ἐν
Κωνσταντινουπόλει γενικῆς Συνό-
δου τοῦ 879/80 καὶ ἐκ τῶν κανο-
νικῶν ἀποκρίσεων τοῦ κατὰ τὰ τέλη
τοῦ ιβ΄ αἰῶνος ἀκµάσαντος Ἰωάν-
νου τοῦ Κίτρου πρὸς Κωνσταντῖνον
Καβάσιλαν προκειµένου περὶ τοῦ
µυστηρίου τῆς ἱερωσύνης ἀφ’ ἑνός,
καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἐκ τῶν κανονικῶν
ἀποκρίσεών του περὶ τὰς ἀρχὰς
τοῦ ιγ´ αἰῶνος ἀρχιεπισκόπου
Βουλγαρίας ∆ηµητρίου τοῦ Χωµα-
τηνοῦ πρὸς Κωνσταντῖνον Καβάσι-
λαν προκειµένου περὶ τοῦ µυστηρί-
ου τῆς θείας εὐχαριστίας» (ἔνθ.
ἀνωτ. σελ. 979).

Σχόλιον Ο.Τ.: Ἡ παραπάνω
ἄποψις, ἢ μᾶλλον ἀμηχανία ἐνώ-
πιον τοῦ ἐρωτήματος ἂν οἱ Παπικοὶ
εἶναι σχισματικοὶ ἢ αἱρετικοί, εἶναι
ἰδιαιτέρως διαδεδομένη εἰς πολ-
λοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Εἶναι
καλὸν νὰ πληροφορῆται κανεὶς
αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα, μὲ τὰ ὁποῖα
πολλοὶ ἐπιχειροῦν νὰ στηρίξουν
τὴν ἄποψιν ὅτι οἱ Παπικοὶ εἶναι σχι-
σματικοί, ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ
τὰ ἀναιρέση. Τὰ μὲν ἐπιχειρήματα
ἐμφανίζονται ὡς σωστά, ἀλλὰ
ἔχουν μίαν ἀχίλλειον πτέρναν, ἡ
ὁποία τὰ καθιστᾶ ἐντελῶς ἄκυρα.
Εἶναι ἀληθὲς μέν, ὅτι οἱ Παπικοὶ
διετέλουν εἰς σχίσμα μὲ τὴν Ἐκκλη-
σίαν ἐπί αἰῶνες. Αὐτὸ ὅμως ἔπαψε
νὰ ἰσχύη, ὅταν ἐπέρασαν ὁριστικὰ
εἰς τὴν κατάστασιν τῆς αἱρέσεως

μετὰ καὶ τὰς ἀποφάσεις τῶν Βατι-
κανῶν Συνόδων. Διατί αὐτό; Διότι
ἐπί αἰῶνας, ὅσον δηλ. δὲν ἐθεσμο-
θέτουν τὰς αἱρετικὰς δοξασίας
(Παπικὸν Πρωτεῖον, Ἀλάθητον,
Ἄσπιλος Σύλληψις τῆς Θεοτόκου)
ὡς δόγμα, ἡ Ἐκκλησία ἤλπιζε ὅτι θὰ
ἐπιστρέψουν εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ
ὅτι αἱ πλάναι ἀπετέλουν εἴτε
ἐσφαλμένας θέσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ
διηυκρινίζοντο μὲ τὸν θεολογικὸν
διάλογον, εἴτε ἀφεώρων εἰς ἕν
μικρὸν τμῆμα πιστῶν, τοὺς ὁποίους
ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἀπέβαλε ἡ
πλειονότης. Ἀντὶ αὐτῶν συνέβη τὸ
ἀκριβῶς ἀντίθετον, δηλ. ἐσχάτως
νὰ θεσμοθετηθοῦν αἱ πλάναι ὡς
ἐπίσημον δόγμα τῶν Παπικῶν.
Ἔτσι, ὁ Παπισμὸς εἶναι ἀδιαμφι-
σβητήτως σήμερα αἵρεσις. Δι’ αὐτὸ
καὶ ὅλαι αἱ ἀπόψεις Πατέρων ἢ
Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων, αἱ
ὁποῖαι κάνουν λόγον περὶ σχίσμα-
τος,  ἀνήκουν εἰς τὴν περίοδον πρὸ
τῶν Βατικανῶν Συνόδων.

Τά περί τοῦ Filioque
Kατά τό ἔτος 2006 εἰς µίαν

ἐκποµπήν τοῦ ἐν λειτουργίᾳ τότε
τοπικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθµοῦ
“AXION ΤV” ὁ δηµοσιογράφος σχε-
δόν εἰς τό πόδι µέ ἠρώτησε ποίαν
γνώµην ἔχω περί τῆς ἐκπορεύσεως
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὁπότε
ἐντελῶς πρόχειρα ἔδωσα περίπου
τήν ἑξῆς ἀπάντησιν: «Ὁ Υἱός ἦλθεν
εἰς τόν κόσµον...Τό Ἅγιον Πνεῦµα
ἀπεστάλη εἰς τήν Ἐκκλησίαν µετά
τήν Ἀνάληψιν τοῦ Υἱοῦ, κατά τήν
ἡµέραν τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτά ἔγι-
ναν κατά τήν οἰκονοµίαν τοῦ Θεοῦ
Πατρός! Ἀλλ’ ἐάν τό Ἅγιον Πνεῦµα
ἀποστέλλεται ὑπό τοῦ Πατρός καί
τοῦ Υἱοῦ, ὅπως ἐσφαλµένως διδά-
σκει ἡ Ρωµαιοκαθολική Ἐκκλησία ἤ
ὑπό τοῦ Πατρός διά τοῦ Υἱοῦ, ὅπως
διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξος Θεολογία
µας ἐγώ τί νά εἴπω; ∆έν ἤµουνα
σύµβουλος τοῦ Θεοῦ ἐκεῖ, ὥστε νά
δῶ τί ἔγινε»!

Τά παραπάνω λόγιαN δέν ἀπο-
τελοῦν θεολογικήν πραγµατείαν,
ἀλλά λόγια τῆς στιγµῆς, λόγια «στό
πόδι»! Ἐπί τῆς οὐσίας, λοιπόν, θά
ἐλέγοµεν ὅτι προσυπογράφοµεν τά
λόγια τοῦ Καθηγητοῦ Ἰω. Ν. Καρµί-

ρη: «∆υσ τυχῶς ἐν τῇ ∆ύσει τό ἱερόν
Σύµβολον τῆς πίστεως...παρεχα-
ράχθη διά τῆς προσθήκης τοῦ Filio-
que (δηλ. καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ), τοῦθ’
ὅπερ ἀπέβη ἕν ἐκ τῶν κυριωτάτων
αἰτίων τοῦ σχίσµατος τῆς ∆υτικῆς
Ἐκκλησίας ἀπό τῆς ἀπορριψάσης
αὐτό πρεσβυγενοῦς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολῆς, ὡς ἐπί-
σης καί ἕν τῶν κυριωτάτων ἐµπο-
δίων τῆς ἐπανενώσεως αὐτῶν»
(ἐνθ. ἀνωτ. Τόµος Ι, σελ. 92).

Σχόλιον Ο.Τ.: Βεβαίως δὲν συμ-
φωνοῦμεν μὲ τὸ ὅτι ἕνας Ἐπίσκο-
πος ἔχει κἄν τὸ δικαίωμα νὰ προ-
χειρολογῆ ἀκόμη καὶ ἂν πρόκειται
διὰ τηλεοπτικὴν ἐκπομπήν, ὡστόσο
ὅλοι εἴμεθα ἄνθρωποι καὶ πίπτο-
μεν εἰς σφάλματα, ἀλλὰ ἂν ὑπάρ-
χη ἡ ταπείνωσις νὰ τὰ διορθώσω-
μεν τότε χάριτι Θεοῦ ἐπέρχεται καὶ
ἡ λύσις. Ὀφείλομεν ὅμως νὰ εἴπω-
μεν ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος ἂν καὶ
ὡμίλησε προχείρως δὲν ἦτο ἐσφαλ-
μένον αὐτὸ τὸ ὁποῖον εἶπε. Τὸ χω-
ρίον Ἰω 15,26 εἶναι σαφὲς ἐπὶ τοῦ
θέματος: «ὅταν ἔλθη ὁ Παράκλη-
τος, ὅν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ
Πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὅ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται,
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ».
Συμφώνως πρὸς αὐτὸ τὸ Ἅγιον
Πνεῦμα ἐκπορεύεται ἀϊδίως παρὰ
τοῦ Πατρός, ἀλλὰ πέμπεται ἐν
χρόνῳ παρὰ τοῦ Υἱοῦ, δι’ αὐτὸ ὁ
Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέει
«καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ πεμπόμενον τὸ
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ἀλλ’ οὐκ ἐκπο-
ρεύεται» (Γρηγ. Παλαμᾶ, Λόγοι
ἀποδεικτικοί, Β΄ 21). Διὰ νὰ γίνω-
μεν ἀκριβέστεροι κατὰ τὴν δογμα-
τικήν, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πέμπεται
ἀπὸ τὴν Τριαδικὴν Θεότητα, δηλ.
ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν Υἱόν,
ἀλλὰ καὶ αὐτοπέμπεται. Ἀλλά καί
τὸ Filioque δὲν σχετίζεται μὲ τὴν
«ἀποστολήν», ἀλλὰ μὲ τὴν «ἐκπό-
ρευσιν» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀκόμη καὶ τὸ filioque θὰ ἦταν
ἀποδεκτὸν ἐὰν ἀνεφέρετο μόνον
εἰς τὴν «Οἰκονομίαν», ἀλλὰ εἶναι
παντελῶς ἀπορριπτέον καὶ αἱρετι-
κόν, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀναφέρεται
ἐσφαλμένως εἰς τὰς ἐνδοτριαδικὰς
σχέσεις.

Ὁ Σεβ. Μητρ. Bosra κ. Saba Esber ἀπαντᾶ
εἰς τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων

Συνέχειαν εἰς τὴν διακοπὴν κοινω-
νίας διὰ τὸ Κατὰρ μεταξὺ τῶν πα-
λαιφάτων Πατριαρχείων Ἀντιοχείας
καὶ Ἱεροσολύμων δίνουν τὰ κείμενα
καὶ αἱ ἀνακοινώσεις, αἱ ὁποῖαι δημο-
σιεύονται ἑκατέρωθεν. Μετὰ τὸ ἀνα-
κοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου τῆς
Ἁγίας Γῆς, κείμενον τοῦ Σεβ. Μητρ.
Bosra, τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχεί-
ας, εἰς τὸ notesonaraborthodoxy
τῆς 20ῆς Ἰουλίου 2015, ἔρχεται μὲ
πικρίαν καὶ δηκτικότητα νὰ ἀπαντή-
ση εἰς τὰ ὅσα καταμαρτυρεῖ τὸ Πα-
τριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Παραθέτο-
μεν ἀκολούθως μέρος τοῦ κειμένου
μεταφρασμένον ἀπὸ τὰ ἀγγλικά:

«Συγγνώµη, Χριστέ µου!»
«Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡµέρες, τὸ Ὀρθό-

δοξο Πατριαρχεῖο τῆς Ἱερουσαλὴµ
δηµοσίευσε δήλωση «µὲ εἰλικρίνεια
καὶ ἀλήθεια γιὰ τὴν ἐνηµέρωση τῶν
ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καὶ τὸ ποίµνιό της». Λέει στὴν ἀρχὴ
τῆς ἱστορικῆς ἀφήγησης ὅτι «ἀντα-
ποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση τῶν
Χριστιανῶν τοῦ Κατάρ, µία γεωγρα-
φικὴ περιοχὴ µέσα στὴν ἐκκλησια-
στικὴ δικαιοδοσία του», ἐνῶ στὴν
πραγµατικότητα εἶναι µέρος τῆς «πά-
σης Ἀνατολῆς», τίτλος τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἀντιοχείας ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῶν
πρώτων πέντε Ἀποστολικῶν Πα-
τριαρχείων.

Ἱστορικὴ ἀνασκόπησις
Κάθε παρατηρητὴς τῆς ἐκκλη-

σιαστικῆς ἱστορίας γνωρίζει ὅτι οἱ
Πατέρες τῆς ∆΄ Οἰκουµενικῆς Συνό-
δου, ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὴ

Χαλκηδόνα τὸ 451 µ.Χ., ἀποφάσι-
σαν «ἀπὸ σεβασµὸ γιὰ τὸ πάθος
τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Ἀνάστασης» νὰ
ἀνυψώσουν τὴν πόλη τῆς Ἱερου-
σαλήµ, ἡ ὁποία τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
ἦταν ἕδρα ἐπισκοπῆς, ποὺ ὑπέκει-
το στὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας,
στὴν τάξη τοῦ Πατριαρχείου. Μὲ
τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ Ἀντιό-
χεια τῆς ἔδωσε µερικὲς ἀπὸ τὶς ἐπι-
σκοπές της, ἔτσι ὥστε θὰ µπο-
ροῦσε νὰ ἔχει µία πατριαρχικὴ
ὕπαρξη. Θὰ µπορούσαµε νὰ ἀνα-
φέρουµε, γιὰ παράδειγµα, ὅτι ἡ
Χάϊφα παρέµεινε ἐπισκοπὴ τῆς
Ἀντιόχειας, µέχρι τὸν 18ο αἰώνα.

Ἡ δήλωση ἀναφέρει ὅτι οἱ λειτουρ-
γίες γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τοῦ Κατὰρ
ἄρχισαν «σὲ κατ' οἶκον ἐκκλησίες»
καὶ ὅτι «τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας
δὲν εἶχε καµία παρουσία» ἐκεῖ. Τὸ λι-
γότερο ποὺ µπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς γι’
αὐτὸ εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ µία ἀλή-
θεια ποὺ προορίζεται νὰ ἐκφράσει
ἕνα ψεῦδος. Λειτουργίες ξεκίνησαν
σὲ σπίτια -εἰδικὰ στὸ σπίτι τοῦ Ἀµερι-
κανοῦ πρέσβη, ὁ ὁποῖος τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη ἦταν Ὀρθόδοξους- ἐπειδὴ τὸ
Κατὰρ δὲν εἶχε ἀκόµη ἀρχίσει νὰ ἐπι-
τρέπει χριστιανικὲς θρησκευτικὲς
ὑπηρεσίες. 

∆ὲν ὑπαγορεύει ἡ ἐκκλησιαστική,
κανονικὴ καὶ ἀδελφικὴ πρακτικὴ -γιὰ
νὰ µὴ πῶ ἁπλῶς ἡ ἀγάπη- νὰ ζητή-
σει ἄδεια γιὰ νὰ παρέχουν θρησκευ-
τικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τοὺς πιστοὺς
ποὺ ζοῦν σὲ αὐτὴ τὴ χώρα, ὅπως
ἔκανε καὶ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ὅταν
ζήτησε ἄδεια ἀπὸ τὴν ἀδελφή της
Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας νὰ χτίσει µία
ἐκκλησία στὴ Sharjah γιὰ τοὺς Ρώ-

σους, πού εἶναι πολυάριθµοι στὰ
Ἡνωµένα Ἀραβικὰ Ἐµιράτα; Καὶ
αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη. Σήµερα, στὶς
λειτουργίες στὰ Ἡνωµένα Ἀραβικὰ
Ἐµιράτα, ὁ Ρῶσος ἱερέας, σύµφωνα
µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, µνη-
µονεύει τὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας,
παράλληλα µὲ τὸν Ρῶσο Πατριάρχη,
τὸ ὁποῖο εἶναι ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς ἐκκλησίας του, ὅτι ὑπη-
ρετεῖ πιστὰ σὲ Ἀντιοχειανὴ δικαιοδο-
σία.

Ἡ κατηγορία
περὶ ἐθνοφυλετισµοῦ

Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, κατηγορεῖ τὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας γιὰ ἐθνο-
φυλετισµό, ὅταν αὐτὴ ἐξυπηρετεῖ
ὅλους τούς Ὀρθοδόξους ποὺ βρέ-
θηκαν στὸν Κόλπο, οἱ ὁποῖοι προ-
έρχονται ἀπὸ διάφορες ἐθνικότη-
τες, χρησιµοποιώντας ἀραβικά,
ἑλληνικὰ καὶ µερικὲς φορὲς ρωσικὰ
καὶ ρουµανικὰ στὴ Θεία Λειτουργία.
Στὴ Βόρεια Ἀµερικὴ καὶ τὴν
Αὐστραλία, χρησιµοποιεῖ ἀγγλικὰ
καὶ τὸ ποσοστὸ τῶν µεταστρεφοµέ-
νων στὴν Ὀρθοδοξία µὴ-ἀραβικοῦ
ὑποβάθρου φθάνει τὸ πενήντα τοῖς
ἑκατό. Στὴ Νότια καὶ Κεντρικὴ Ἀµε-
ρική, οἱ Θεῖες Λειτουργίες ἔχουν
ἀπὸ καιρὸ µεταφραστεῖ στὰ ἱσπα-
νικὰ καὶ τὰ πορτογαλικά...

Αἱ δικαιοδοσίαι
τῶν Πατριαρχείων

...ὅλη ἡ Ἀφρικὴ ἀνήκει στὸ Πα-
τριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, τοῦ ὁποί-
ου ἡ θεµελίωση ἀποδίδεται στὸν
Ἅγιο Εὐαγγελιστὴ Μάρκο καὶ εἶναι
ἕνα ἀρχαῖο, ἀποστολικὸ πατριαρ-

χεῖο ἔχοντας τὴ δεύτερη θέση µετὰ
τὴ Ρώµη, πρὶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς
Κωνσταντινούπολης, τήν ὁποία
συνεχίζει νὰ τὴν κατέχει καὶ σήµερα
µεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων. Ὡς ἐκ
τούτου, προηγεῖται ἀπὸ τὴν Ἀντιό-
χεια, ἡ ὁποία κατέχει τὴν τρίτη θέση
µεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων...

Ἡ συµφωνία τῶν Ἀθηνῶν
...Ἡ δήλωση πηγαίνει τόσο µα-

κριὰ ὥστε νὰ ἀρνεῖται τὴ συµφω-
νία ποὺ ἐπιτεύχθηκε στὴν Ἀθήνα,
στὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτε-
ρικῶν στὶς ἀρχὲς τοῦ καλοκαιριοῦ
τοῦ 2014. Ἀκόµη πιὸ ἄσχηµο
ἀπὸ αὐτό, ἐπικαλεῖται «τὴ µαρτυ-
ρία τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ∆ι-
εύθυνσης τῶν Ἐκκλησιῶν», φυ-
σικὰ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴ µὴ
ὕπαρξη αὐτῆς τῆς συµφωνίας, ἡ
ὁποία εἶχε ἀνακοινωθεῖ ἐκείνη
τὴν ἐποχὴ στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ...».

Νέαι ἐξελίξεις
Ὀλίγας ἡµέρας ἀργότερα «τήν

28ην καί 29ην Ἰουλίου 2015, συνην-
τήθησαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσο-
λύµων, ὁ Μακ. Πατρ. Ἀλεξανδρείας
κ. Θεόδωρος, ὁ Μακ. Πατρ. Ἱεροσο-
λύµων κ. Θεόφιλος καί ὁ Μακ. Ἀρχ.
Κύπρου κ. Χρυσόστοµος� καὶ συν -
εζήτησαν τό θέµα τῆς Ἀρχ. Κατάρ
πρός διευκόλυνσιν τῆς διαδικασίας
τῆς Συγκλήσεως τῆς Μεγάλης Συνό-
δου τῆς Ὀρθοδοξίας», ὡς ἀναφέρει
τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατρ. Ἱεροσολύ-
µων. Ἀναµένονται ἐξελίξεις καθὼς
δὲν ἔχει γίνει γνωστὸν ποῖος ἔλαβε
αὐτὴν τὴν διαµεσολαβητικὴν πρωτο-
βουλίαν.

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἴµβρου 
συνεορτάζει διὰ τὸ Κοράνιον!

Μετὰ τὸν Σεβ. Μητρ. Κώου, τώ-
ρα καὶ ὁ Σεβ. Μητρ. Ἴμβρου συμμε-
τεῖχεν εἰς τὸ ἑορταστικὸν διὰ τοὺς
μουσουλμάνους δεῖπνον, διὰ τὸ Ρα-
μαζάνι, τὸ ὁποῖον εἶναι ἑορτὴ τῆς
ψευδοπαραδόσεως τοῦ Κορανίου.
Ἐφόσον, ὁ Παν. Οἰκ. Πατριάρχης
μετέβη εἰς Ἴμβρον θὰ ἔπρεπε νὰ τι-
μήση τὰ χώματα τῆς ἰδιαιτέρας πα-
τρίδος του, ζητώντας ἐξηγήσεις διὰ
τὴν συμμετοχὴν αὐτὴν τοῦ Μητρο-
πολίτου τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου εἰς
μουσουλμανικὴν ἑορτήν, ἡ ὁποία
δὲν εἶναι μόνον προδοσία τῆς Πί-
στεως ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων ποὺ
ἐσφαγιάσθησαν ἐκεῖ ἀπὸ τοὺς
Τούρκους. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἐμπρὸς Λέ-
σβου» τῆς 24ης Ἰουλίου 2015:

«Στὴ γενέτειρά του τὴν Ἴµβρο,

τὴν ἴδια ἡµέρα, θὰ βρίσκεται ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθο-
λοµαῖος καὶ στὴ λειτουργία ποὺ θὰ
τελέσει, θὰ χειροτονήσει τὸν νέο ἐπί-
σκοπο Ἁλικαρνασσοῦ Νικόλαο, ὁ
ὁποῖος κατάγεται ἀπ' τὸ Σχοινούδι
τῆς Ἴµβρου. Ἐπίσης τὴν περασµέ-
νη βδοµάδα τὴν τελευταία ἡµέρα
τῆς νηστείας τοῦ Ραµαζανιοῦ ὁ ∆ή-
µαρχος Ἴµβρου (Gokceada) καὶ ὁ
Καϊµακάµης παρέθεσαν δεῖπνο,
(Ἰφτὰρ) στὸ ὁποῖο προσκλήθηκαν
καὶ πῆραν µέρος πάνω ἀπὸ 3.000
ἄτοµα, Τοῦρκοι σουνίτες, ἀλεβίτες
ἀλλὰ καὶ ρωµιοί, µεταξὺ τῶν ὁποίων
καὶ ὁ µητροπολίτης Ἴµβρου καὶ Τε-
νέδου Κύριλλος. Ὅπως τόνισε ὁ
µουφτὴς τοῦ νησιοῦ: "Τὸ κοινὸ
δεῖπνο δὲν γίνεται µόνο γιὰ τὴν πα-
ράδοση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν τόνωση
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ νησιοῦ
µας"».

Περί τῆς µνηµονεύσεως 
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου

Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, 
Ὀρθόδοξος θεολόγος Ἐκκλησιαστικὸς Συνήγορος 
Ἐπ/µος Πρ/δρος Συνδέσµου Κληρικῶν Ἑλλάδος

Κατὰ τὴν Ἀγρυπνία καὶ τὴν ἐν συν -
εχείᾳ Θεία Λειτουργία ποὺ ἐτελέσθη
ἀπὸ τὸν Οἰκ. Πατριάρχη Κων/πόλε-
ως κ. Βαρθολοµαῖο τὴν 11-7-2015
στὸ Ἡσυχαστήριο Σουρωτῆς
Θεσ/κης, συµµετεῖχαν Ἐπίσκοποι
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος.

Κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὴν
ὥρα τῆς µνηµόνευσης, οἱ Ἐπίσκοποι
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος µνηµόνευσαν µόνο τὸ ὄνο-
µα τοῦ κ. Βαρθολοµαίου, καὶ ὄχι καὶ
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ τοὺς ἐξέλεξε
καὶ τοὺς χειροτόνησε, κατὰ τὴν ἔκπα-
λαι τάξη καὶ πράξη τῆς κατὰ Ἀνατο-
λάς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐρωτᾶται λοι-
πόν: Ἡ ἀντὶ-Ἐκκλησιολογικὴ αὐτὴ
πράξη καὶ συµπεριφορὰ τῶν Μητρο-
πολιτῶν τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ἔγινε κατ᾽ ἐντολὴ
τοῦ κ. Βαρθολοµαίου, ἢ µὲ τὴν ἀνοχή
του; Καὶ ἐρωτᾶται τοῦτο καὶ ἀναµένε-
ται επ  ̓αὐτοῦ ὁπωσδήποτε ἀπάντη-
ση, καὶ µάλιστα πειστική, γιατί ἡ παν-
ταχόθεν ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἐκκλησια-
στικὴ συµπεριφορὰ τῶν ἐν θέµατι
Μητροπολιτῶν, καὶ ἡ ἀνοχή της (;),
θὰ ἔχει συνέχεια γιὰ τὸν κ. Βαρθολο-
µαῖο καὶ τοὺς Μητροπολίτες τῆς
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος...

Ἐπειδὴ ἡ ὡς ἄνω ἐκκλησιαστικὴ
πράξη, ὄχι µόνον εἶναι ἀπαράδεκτος
ἀπὸ Ὀρθοδόξου πλευρᾶς, ἀλλὰ καὶ
στοχεύει µᾶλλον στὴν ἀµφισβήτηση
- ἄρνηση τοῦ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρόντος
µάλιστα καὶ τοῦ καραδοκοῦντος, ὡς
λέγεται πρὸς τοῦτο, κ. Βαρθολοµαί-
ου, δηµιουργοῦνται σοβαρὲς ἀνησυ-
χίες καὶ ἐρωτήµατα, διό καὶ ἐπανέρ-
χεται τὸ θέµα τῆς µνηµόνευσης τοῦ
κ. Βαρθολοµαίου, ἀπὸ Κανονικῆς καὶ
Ἐκκλησιολογικὴς ἀπόψεως, ἐκ µέ-
ρους τῶν Ἐπισκόπων τῆς Μακεδο-
νίας καὶ Θρᾴκης, καὶ δὲν ξέρω ποῦ
ἀλλοῦ τὸ πάει ὁ κ. Βαρθολοµαῖος.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀπαίτηση µνηµόνευ-
σης τοῦ κ. Βαρθολοµαίου θὰ ἐξετα-
σθεῖ ἐπὶ τῇ βάσει σχετικῶν Συνο-
δικῶν Πατριαρχικῶν Πράξεων τοῦ
Φαναρίου. Ἤτοι: Τὸν Πατριαρχικὸ
Συνοδικὸ τόµο τοῦ 1850, ποὺ χορή-
γησε τὸ Φανάρι τὸ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ
στὴν Ἐκκλησία τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνι-
κοῦ Κράτους, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀπόλυτα
σύµφωνες µὲ τὸν Συνοδικὸ τόµο,
Πατριαρχικὲς Συνοδικὲς Πράξεις τοῦ
1866 καὶ 1882 ποὺ ἐπακολούθησαν
γιὰ ἴδια ἐκκλησιαστικὰ θέµατα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας του, ἔτσι ὥστε νὰ καταφανεῖ πε-
ρίτρανα τὸ σοβαρὸ Ἐκκλησιολογικό,
Κανονικὸ καὶ Ἐθνικὸ λάθος τῆς Πα-
τριαρχικῆς Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ
1928, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴ µνηµόνευση
τοῦ Πατριάρχη ἀπὸ τοὺς Μητροπο-
λίτες Μακεδονίας, Θρᾴκης καὶ ὄχι
µόνον (;).

Μία ἐντελῶς παράδοξη ἀπαίτηση
τοῦ Φαναρίου ποὺ καθιστᾶ, ἐν µέρει,

τὴν Πατριαρχικὴ Συνοδικὴ Πράξη
τοῦ 1928 ἀνυπόληπτη ἀπὸ τὸ Ἑλλη-
νικὸ Κράτος καὶ τὴν ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία του. Ἡ Πα-
τριαρχικὴ Συνοδικὴ Πράξη τοῦ 1928,
ὅλως αὐθαίρετα, στὸν ὅρο Θ', πέραν
τῶν πολλῶν ἄλλων λίαν ἀντικανο-
νικῶν καὶ ἀντεθνικῶν ἀποφάσεών
της, οἱ ὁποῖες θὰ ἀναλυθοῦν κατωτέ-
ρω ἐν ἐκτάσει, ἀπαιτεῖ ὅπως: «Οἱ ἐν
Ἑλλάδι Μητροπολῖται τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ θρόνου (= Βορείου Ἑλλάδος)
µνηµονεύουσι τοῦ ὀνόµατος τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου». ∆ηλα-
δή, οὔτε λίγο - οὔτε πολύ, χωρὶς κα-
νένα ἀπολύτως ἐθνικὸ/κανονικὸ δι-
καίωµα, παρὰ ἁπλῶς «µὲ τὸ ἔτσι θέ-
λω», τὸ ἀπρόσεκτο Φανάρι ἀπο-
τολµᾶ καὶ χωρίζει στὰ δύο, µία Κανο-
νικῶς Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ἑνὸς
συντεταγµένου Κράτους!! Ἀπὸ τὰ λε-
γόµενα αὐτά τῆς ὡς ἄνω ἀντὶ-Κανο-
νικῆς καὶ ἀντεθνικῆς Πατριαρχικῆς
Πράξεως, προκύπτει τὸ ἑξῆς βασικὸ
ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποῖοι Μητροπολίτες τῆς
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ὀφείλουν νὰ µνηµονεύουν τὸν
Οἰκ. Πατριάρχη; Γιατί κατὰ τὸν Πα-
τριαρχικὸ Συνοδικὸ τόµο τοῦ 1850, οἱ
Ἀρχιερεῖς τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ὀφείλουν νὰ µνη-
µονεύουν τὴν «ὑπέρτατη Ἐκκλησια-
στικὴ ἀρχή, τὴν Ἱερὰ Σύνοδο» καὶ ὁ
πρόεδρος αὐτῆς «πάσης Ἐπι-
σκοπῆς Ὀρθοδόξων (= Πατριαρχῶν
καὶ Ἀρχιεπισκόπων). Τὸ αὐτὸ ὁρίζει
καὶ ἡ ἐν λόγῳ Πατριαρχικὴ Πράξη
τοῦ 1928 στὸν πρῶτο ΟΡΟ της:
«Ἅπασαι αἱ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος
περιελθοῦσαι ἐπαρχίαι· τοῦ ἁγιωτά-
του ἀποστολικοῦ καὶ πατριαρχικοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, πλὴν τῆς νή-
σου Κρήτης... ὑπάγονται ἐφεξῆς ὑπὸ
τὴν ἄµεσον διακυβέρνησιν τῆς ἁγιω-
τάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπεκτει-
νούσης καὶ ἐπὶ τῶν ἐπαρχιῶν τού-
των ἐν πᾶσι τὸ σύστηµα τῆς διοική-
σεως καὶ τὴν τάξιν τῶν ἰδίων αὐτῆς
Ἐπαρχιῶν».

Πῶς ἐκ τούτου, τὸ θέµα τῆς ἀντικα-
νονικῆς µνηµόνευσης τοῦ Πατριάρ-
χου ὤφειλε, νὰ τὸ εἶχε ἤδη λύσει καί,
µάλιστα, πρὸ πολλοῦ, ἡ Αὐτοκέφαλη
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, θέτοντας σὲ
ἐφαρµογὴ καὶ τὴν ἤδη ἀπόφαση τῆς
Ἱεραρχίας ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόµου Παπαδοπούλου, «ὅτι οἱ
Μητροπολίτες τῆς Βορείου Ἑλλάδος
δὲν πρέπει νὰ ἔχουν οὐδεµία σχέση
µὲ τὸ Φανάρι» καὶ τοῦτο τὸ ἔπραξε ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, εὐθύς ὡς
ἔγιναν γνωστοὶ οἱ ἀπαράδεκτοι ἀντι-
κανονικοὶ καὶ ἀντεθνικοὶ ΕΝΝΕΑ
Ὅροι, τῆς ἐν πολλοῖς, ἀνυπολήπτου
Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928, µὲ
τὴν ὁποία, οὐσιαστικά, τὸ Φανάρι
αὐτοαναιρεῖται!!! «Τοὺς ἐπισκόπους
ἑκάστου ἔθνους (= σύνολον ὁµοφύ-
λων σὲ συντεταγµένο κράτος), χρὴ
εἰδέναι τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον καὶ
ἡγεῖσθαι αὐτὸν ὡς κεφαλὴν» (Καν.
34ος Ἁγ. Ἀπ/λων).
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Ἡ ἐκλογὴ νέου Μητρ. Κεφαλληνίας
ὡρίσθη διὰ τὸν Ὀκτώβριον

Ἑτοίμη εἶναι ἡ ἡμερησία διάτα-
ξις διὰ τὴν νέαν συνοδικὴν περίο-
δον, συμφώνως πρὸς τὴν πρόσκλη-
σιν, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν ὁ Μακ.
Ἀρχ. Ἀθηνῶν εἰς τοὺς Ἱεράρχας.
Εἰς αὐτὴν περιλαμβάνεται καὶ ἡ
πληροφορία ὅτι ἡ πλήρωσις τῆς
Μητρ. Κεφαλληνίας θὰ λάβη χώ-
ραν κατὰ τὴν τελευταίαν ἡμέραν
συνεδριάσεως. Ὅπως ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ το arxon.gr τῆς 24ης
Ἰουλίου 2015:

«...Στὰ θέµατα ἡµερησίας διατάξε-
ως κατὰ τὸ τετραήµερο περιλαµβά-
νονται οἱ σχετικὲς προσφωνήσεις
καὶ ἀντιφωνήσεις, ἔκθεση πεπρα -

γµένων τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν
γιὰ τὸ 2014, συγκρότηση τῶν Συνο-
δικῶν Ἐπιτροπῶν γιὰ τὰ ἔτη 2016 –
2019, συµπλήρωση τοῦ καταλόγου
τῶν πρὸς ἀρχιερατεία ἐκλογίµων
καθὼς καὶ τέσσερις ἐνδιαφέρουσες
καὶ ἐπίκαιρες εἰσηγήσεις ἀπὸ τοὺς
Μητροπολίτες Ἰλίου, Γουµενίσσης,
Νέας Σµύρνης, καὶ Ναυπάκτου. Ἡ
σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τὴν τελευ-
ταία ἡµέρα συνεδριάσεων, Παρα-
σκευὴ 9 Ὀκτωβρίου, θὰ προβεῖ στὴν
ἐκλογὴ Νέου Μητροπολίτη Κεφαλ-
ληνίας...».

Πληθαίνουν τὰ προβλήµατα καὶ ἀνεβαίνουν
οἱ τόνοι σχετικῶς µὲ τὴν Μεγάλην Σύνοδον τοῦ 2016

Πολλάς καὶ ἀνυπερβλήτους δυσ -
κολίας θὰ συναντήση ἡ διοργάνω-
σις τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016
καθὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διακοπὴν τῆς
κοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱερο-
σολύμων μὲ τὸ Πατριαρχεῖον
Ἀντιοχείας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας
ἔκρινε «ἀπαράδεκτον τὸ σχέδιον
κειμένου: «Ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν
τῆς εἰρήνης…», τὸ ὁποῖον εἶχεν
ἐπεξεργασθῆ ἡ προπαρασκευα-
στικὴ ἐπιτροπή. Παράλληλα, εἰς
ἐκκρεμότητα παραμένουν οἱ ἑορ-
τασμοὶ τῆς χιλιετοῦς παρουσίας
Ρώσων εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, μὲ συ-
σκέψεις μεταξύ τοῦ  Οἰκ. Πατριαρ-
χείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας, μὲ κύκλους νὰ ὑποστηρίζουν
ὅτι ὑπάρχει σκληρά διαπραγμά-
τευσις. Ἀκλόνητον, ἐπίσης, στάσιν
τηρεῖ ὁ Σεβ. Μητρ. Βολοκολὰμσκ
Ἱλαρίων ἔναντι τῶν δηλώσεων τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου περὶ συζητουμέ-
νης ἀλλαγῆς ἡμερομηνίας ἑορτα-
σμοῦ τοῦ Πάσχα, τὴν ὁποίαν ὄχι
μόνον ἀπορρίπτει, ἀλλὰ καὶ ἀντιτί-
θεται εἰς ὁποιανδήποτε πρωτοβου-
λίαν διὰ συζητήσεις μὲ τοὺς Παπι-
κοὺς εἰς τὰ πλαίσια τῆς Μεγάλης
Συνόδου. Βεβαίως, αὐτὸ δὲν εὑρί-
σκει συμφώνους τούς Πατριαρχι-
κούς, οἱ ὁποῖοι ἤλπιζαν νὰ ἔχουν
τὴν δυνατότητα νὰ φέρουν ἐπιπλέ-

ον θέματα εἰς τὴν Σύνοδον. Ἐπίσης
ὁ Μακ. Πατριάρχης Μόσχας κ.
Κύριλλος ἐν  ὄψει τῆς Συνόδου καὶ
ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐνι-
σχύει τὴν θέσιν του, τονίζων ὅτι
εἶναι «πασῶν τῶν Ρωσιῶν» καὶ ὅτι
ὑπὸ αὐτὸν τὸν τίτλον δὲν περιλαμ-
βάνεται μόνον ἡ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ ἡ
Οὐκρανία καὶ ἡ Λευκορωσία.
Αὐτὰ ὅλα ἔχουν προκαλέσει δυσ -
φορίαν εἰς Πατριαρχικούς, διότι
παρατηροῦν ὅτι τὰ προβαλλόμενα
ἱστορικὰ προνόμια τοῦ Οἰκ. Πα-
τριαρχείου δὲν ἐπαρκοῦν εἰς τὸ νὰ
«πειθαρχήση» ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρω-
σίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πλέον εὐάριθ-
μος σήμερα τοπικὴ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία, ἐνῶ τὸ Οἰκ. Πατριαρ-
χεῖον ἀριθμεῖ μόλις μερικάς χιλιά-
δας. Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν στὸ mospat τῆς 15ης Ἰουλίου
2015:

«Σὲ τακτική της συνεδρία ὑπὸ τὴν
προεδρία τοῦ Ἁγιωτάτου Πατριάρ-
χου Μόσχας συνῆλθε στὶς 13 Ἰουλί-
ου 2015 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς ΡωσίαςN

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος... ἔκρινε ἀπαρά-
δεκτο τὸ σχέδιο κειµένου «Ἡ συµ-
βολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς
ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιο-
σύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφο-
σύνης καὶ τῆς ἀγάπης µεταξὺ τῶν
λαῶν, καὶ ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καὶ

λοιπῶν διακρίσεων» στὴ σηµερινή
του µορφή. Στὴν ἀντιπροσωπία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας
ἀνετέθη ἡ παρουσίασις θεµε-
λιωδῶν τροποποιήσεων αὐτοῦ τοῦ
κειµένου στὴν προσεχῆ Πανορθό-
δοξη Προσυνοδικὴ ∆ιάσκεψηN

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπίσης ἐνέκρινε
τὸ πρόγραµµα ἐπιστηµονικῶν καὶ
πολιτιστικῶν-µορφωτικῶν ἐκδηλώ-
σεων ἐπὶ τὴ χιλιετία παρουσίᾳ τῶν
Ρώσων στὸ Ἅγιον Ὄρος στὰ θεο-
λογικὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύµατα τῆς
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας».

Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ
agioritikovima τῆς 13ης Ἰουλίου
2015:

«Ἀκύρωση ἢ χαλάρωση θέσεων,
ἡ κατάργηση τοῦ µοναχισµοῦ, ὁ
δεύτερος γάµος κληρικῶν, ὁ γάµος
τῶν Ἐπισκόπων, ἡ µεταφορὰ ὅλων
τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν στὸ Ἀνα-
θεωρηµένο Ἰουλιανὸ Ἡµερολόγιο
(σ.σ. ἐννοεῖ τὸ Γρηγοριανό), ἡ σύν-
δεση τῆς ὀρθόδοξης µὲ ἄλλες χρι-
στιανικὲς κοινότητες δὲν εἶναι στὴν
ἡµερήσια διάταξη τῆς Πανορθόδο-
ξης Συνόδου"... Αὐτὰ ἀναφέρει σὲ
συνέντευξή του στὴ διαδικτυακὴ πύ-
λη pravoslavie.ru ὁ Πρόεδρος τοῦ
ΤΕΕΣ Μητροπολίτης Βολοκολὰµσκ
Ἱλαρίων. 

Ξεκαθάρισε πὼς ὅσα κατὰ και-
ροὺς ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δηµοσιό-
τητας σχετικὰ µὲ δῆθεν συζήτηση

στὴν Πανορθόδοξη ἀναφορικὰ µὲ
ἐνδεχόµενη καὶ µελλοντικὴ ἕνωση
Ὀρθοδόξων & Ρ/Καθολικῶν δὲν
ἰσχύουν! «Οἱ δηλώσεις αὐτές, οἱ
ὁποῖες, δυστυχῶς, ἔχουν ἐξαπλω-
θεῖ σκόπιµα ἀπὸ κάποιες πηγὲς
πληροφοριῶν εἶναι ἀβάσιµες» σχο-
λίασε...».

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ το
briefingnews.gr τῆς 21ης Ἰουλίου
2015:

«Ὁ Ρωσικὸς κόσµος εἶναι ταυτό-
χρονα καὶ ὁ Οὐκρανικὸς κόσµος, καὶ
ὁ Λευκορωσικὸς κόσµος. Εἶναι ὁ κό-
σµος Πασῶν τῶν Ρωσιῶν. Εἶναι ὁ
κόσµος ποὺ ἐµφανίστηκε µέσῳ τοῦ
Ἐκχριστιανισµοῦ στὸ ∆νείπερο,
εἶναι ὁ κόσµος τοῦ ∆ούκα Βλαδίµη-
ρου, εἶναι ἕνα σύστηµα ἀξιῶν τὸ
ὁποῖο πέρασε στὸν πολιτισµὸ καὶ
στὴν καθηµερινότητα τοῦ λαοῦ
µας», δήλωσε.

«Παρότι ἡ µόνη ἀναφορὰ τοῦ ρω-
σικοῦ κόσµου ἤδη ἔγινε σχεδὸν
ἔγκληµα στὴν Οὐκρανία στὰ πλαί-
σια τοῦ  ὑπάρχοντος  πολιτικοῦ  δό -
γµατος, θὰ συνεχίζουµε ἤρεµα,
ἥσυχα, ἀλλὰ ἐπίµονα νὰ πιστο-
ποιοῦµε τὴν ἀλήθεια αὐτή, τὴν ἀλή-
θεια τῆς κολυµβήθρας τοῦ Ἐκχρι-
στιανισµοῦ τοῦ Κιέβου, τὴ δηµιουρ-
γία ἀπὸ τοὺς προγόνους µας ἑνὸς
ὁλόκληρου πολιτισµοῦ τῶν Ἀνατο-
λικῶν Σλάβων, τὸν ὁποῖο ὑποθετικὰ
ὀνοµάζουµε Ρωσικὸ κόσµο», δήλω-
σε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος...».

Ἱερὰ Πανήγυρις
Ἁγίου Κοσµᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ

Τήν ∆ευτέραν 24 Αὐγούστου,
τιµᾶται ἡ µνήµη τοῦ ἱεραποστόλου
καὶ ἐθνεγέρτου Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ (1714 – 1779).

Κατ᾽  αὐτήν πανηγυρίζει καὶ ὁ φε-
ρώνυµος ἱερὸς ναὸς τῆς «Παν ελ-
ληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»
(ΠΟΕ) εἰς Νέαν Ἐρυθραίαν (Λ. Θη-
σέως 25).

Τὸ πρόγραµµα τῆς ἑορτῆς ἔχει
ὡς ἀκολούθως: Κυριακή 23
Αὐγούστου 7.00 µ.µ. Μέγας
Ἑσπερινὸς µετ᾽  ἀρτοκλασίας. Τὸ
πρωΐ τῆς ∆ευτέρας: Ὄρθρος καὶ
Θεία Λειτουργία 7 – 10 π.µ. καὶ πε-
ριφορὰ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος πέριξ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἱεραπύτνης 
συµπαρίσταται

εἰς τοὺς µετανάστας
Συμφώνως πρὸς τὸ chaniaport.gr

τῆς 23ης Ἰουλίου ἐ.ἔ:
«Τὴν Τετάρτη 22 Ἰουλίου ὁ Σεβ.

Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καὶ Σητεί-
ας κ. Εὐγένιος, συνοδευόµενος ἀπὸ
Κληρικοὺς τῆς περιοχῆς, µετέβη
στὸν χῶρο τοῦ λιµανιοῦ τῆς Σητείας,
ὅπου κατέπλευσε πλοῖο µὲ 217 λα-
θροµετανάστες, ἀνάµεσα στοὺς
ὁποίους περίπου 80 παιδιὰ καὶ 7
ἔγκυες γυναῖκες. Οἱ µετανάστες σὲ
ἔνδειξη σεβασµοῦ τοῦ ἀσπάσθηκαν
τὸ χέριN».

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρί-
νης Θεόκλητος ἀπέστειλε πρός τίς
Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν
εὐσεβῆ λαόν τῆς Μητροπολιτικῆς
του περιφερείας τὴν ἀκόλουθον
ἐνημερωτικήν ἐγκύκλιον διά τήν
μέθοδον τῆς «γιόγκα»:

«...Μὴ παραπλανᾶσθε, ἀγα πητά
µου πνευµατικὰ παιδιά, ἀπὸ ἀνα-
φορὲς καὶ διαφηµίσεις  σὲ  περιοδι-
κά, ραδιόφωνο, τηλεόραση καὶ
ἴντερνετ, ποὺ παρουσιάζουν τὴν
«γιόγκα» δῆθεν σὰν γυµναστική,
σὰν ἕνα τρόπο χαλάρωσης ἀπὸ τὸ
στρὲς καὶ τὸ ἄγχος καὶ σὰν τρόπο
ἀπόκτησης ψυχικῆς καὶ σωµατικῆς
εὐεξίας.

Ἡ «γιόγκα» δὲν εἶναι γυµναστι-
κή, ἀποτελεῖ γνώρισµα τῆς θρη-
σκείας τοῦ Ἰνδουϊσµοῦ καὶ ἔτσι δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποσπασθεῖ ὁ
θρησκευτικός της χαρακτήρας ἀπὸ
τὸ εἶδος καὶ τὸν σκοπὸ τῶν ἀσκή-
σεων, ἐνῷ συνδέεται στενὰ µὲ
ἀντιχριστιανικὲς ἀντιλήψεις, ὅπως
ἡ µετενσάρκωση καὶ ὁ διαλογι-
σµός.

Καὶ πῶς, ἆραγε, εἶναι δυνατὸν
νὰ θεωρήσουµε ὅτι κάποιος κάνει
γυµναστική, ὅταν µένει ἐπὶ ὧρες
ἀκίνητος σὲ µία συγκεκριµένη στα-
θερὴ στάση σώµατος καὶ ταυτό-
χρονα ἐπαναλαµβάνει µία συγκε-

κριµένη µαγικὴ συλλαβὴ τοῦ διαλο-
γισµοῦ; Εἶναι αὐτὸ γυµναστική;

Πέραν τούτου, ἡ «γιόγκα» ἀπο-
τελεῖ ἀνθρωποκεντρικὴ προσπά-
θεια ἐξιλέωσης καὶ αὐτολύτρωσης,
καταργώντας µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴ
Θυσία γιὰ τὴ σωτηρία µας τοῦ Σαρ-
κωθέντος ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ Κυρί-
ου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἂς µὴ ξεγελασθοῦµε λοιπόν. Ὡς
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι δὲν µπο-
ροῦµε οὔτε ἔχουµε ἀνάγκη νὰ χρη-
σιµοποιοῦµε ἰνδουϊστικὲς θρη-
σκευτικὲς πρακτικὲς σὲ ὁποιαδή-
ποτε πτυχὴ τῆς ζωῆς µας.

Ἐµεῖς ἔχουµε τὴν Ἁγία µας
Ἐκκλησία. Μέσα στὴν Ἐκκλησία µὲ
τὰ Ἅγια Μυστήρια, καὶ προπαντὸς
µὲ τὴν Θεία Κοινωνία, ζοῦµε τὸν
Ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἐνεργεῖται ἡ σωτη-
ρία µας, ἠρεµεῖ τὸ σῶµα µας καὶ
γαληνεύει ἡ ψυχή µας.

Ἀγαπητά µου πνευµατικὰ παι-
διά, ἂς ἀναρωτηθοῦµε ὅλοι µέσα
µας: Ἔχουµε τέτοιον µεγάλο θη-
σαυρὸ δίπλα µας νὰ γεµίσει τὴν
ψυχή µας, ἔχουµε τὸν Χριστό, τὴν
Ὀρθοδοξία, τοὺς Ἁγίους, τὴν
Ἐκκλησία µας, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ θὰ
ψάχνουµε νὰ τραφοῦµε µὲ τὰ ξυ-
λοκέρατα µεθόδων ξένων πρὸς
τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν γνησιότητα τῆς
Πίστεώς µας;».

Ἡ «γιόγκα» τυγχάνει ἀσυμβίβαστος 
πρός τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν
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