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Οὔτε αὐτὴν τὴν φορὰν συνεκλήθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου!

Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΣΥΝΟ∆ΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ;

Μεγάλος καὶ ἐκτενὴς λόγος ἔγινεν
εἰς τὰ ἔντυπα καὶ διαδικτυακὰ πρα-
κτορεῖα ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων
διὰ τὴν πρόσκλησιν τῶν Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος
εἰς τὸ Φανάρι ἀπὸ 29 Αὐγούστου
ἕως 2 Σεπτεµβρίου. Ἀνεγνώσαµεν
ἀθεµελίωτους ἰσχυρισµούς, ὅπως
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐδηµοσιεύθησαν
εἰς τὸ fanarion.blogspot.gr καὶ ἀνε-
δηµοσιεύθησαν εἰς τὸ agioritikovima
τῆς 28ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.: «�Ὁ
Οἰκουµενικός µας Πατριάρχης µὲ
τὴν κίνηση αὐτή, νὰ στείλει δηλαδὴ
τὴν ἐπιστολή, δείχνει στὴν οὐσία τὴν
ἀγάπη πρὸς τὶς Μητροπόλεις τῶν
Νέων Χωρῶν καὶ ὡς ἄξιος συνε-
χιστὴς τῆς ἀδιαίρετης ἑνότητας, τοῦ
«ἵνα ὦσιν ἕν», ἀγκαλιάζει τὰ πνευ-
µατικά του παιδιά στὴν κοινὴ σύνα-
ξη καὶ ἑορτή, µία ἑορτὴ συµβολικὴ
καθὼς τὴν 1η Σεπτεµβρίου ἀρχίζει
τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος� Ἡ ἐπι-
στολὴ δὲν ἔχει κρυφὰ καὶ κρυπτο-
γραφηµένα σηµεῖα, οὔτε ἐγκυµονεῖ
κινδύνους γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας� Ἡ συλλογικότητα ποὺ
µὲ ἐκκλησιαστικοὺς Ὅρους µετα-
φράζεται σὲ συνοδικότητα, ἀποτελεῖ
ὕψιστη ἐνέργεια σεβασµοῦ τοῦ Φα-
ναρίου πρὸς τὶς ἄλλες Μητροπόλεις
καὶ λήψης κοινῶν ἀποφάσεων µέ-
σα ἀπὸ τὸ θεσµὸ τῆς συζήτησης καὶ
ὄχι τῆς ἐπιβολῆς. Ἐµεῖς ὑπάρχουµε
πνευµατικὰ χάρη στὴν ἀκτινοβολία
τῆς πνευµατικῆς του δόξας (!) καὶ
τοῦ αἰώνιου µυσταγωγικοῦ του
πλούτου ποὺ µόνο χαρὰ δηµιουργεῖ
στὶς ψυχές µας καὶ εὐφραίνει τὶς
καρδιές µας. Τὸ δικαίωµα τῆς σύγ-
κλησης αὐτῆς τῶν Μητροπολιτῶν
τῶν Νέων Χωρῶν στὸ Φανάρι ἐπὶ
τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἀρχῆς τοῦ νέου
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους εἶναι λογικὸ
καὶ θεµελιωµένο. Ἀπορρέει δὲ ἀπὸ
τὴν Πατριαρχικὴ Συνοδικὴ Πράξη
τοῦ 1928 σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία ὁ
Παναγιώτατος ἔχει κάθε δικαίωµα
νὰ καλέσει τοὺς ἐν λόγῳ Ἱεράρ-
χες�» ἀλλὰ καὶ εἰς θολάς διαδι-
κτυακάς σελίδας µὲ αὐτοαναιρουµέ-

νην καὶ δίψυχον στάσιν ἔναντι τῶν
παλινωδιῶν τοῦ Πατριαρχείου ἐγρά-
φη «�Τὸ σηµαντικὸ εἶναι ὅτι γιὰ
πρώτη φορά οἱ ἱεράρχες τοῦ Θρό-
νου -µεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ ἱεράρχες
τῶν Νέων Χωρῶν- προσκαλοῦνται
γιὰ νὰ συζητήσουν σοβαρὰ θέµατα.
Ὄχι γιὰ νὰ παραστοῦν σὲ δεξιώσεις
καὶ συλλείτουργα�».

∆ιατάραξις τῆς ἑνότητος
∆ιὰ τὴν διαφύλαξιν ποίας ἑνότητος

γίνεται λόγος; Ἐνῷ µέχρι σήµερον τὰ
πράγµατα εἶχαν καλῶς ἡ κίνησις
αὐτὴ τοῦ Πατριάρχου δὲν ὁδηγεῖ εἰς

σύγκρουσιν; Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἐκ
τῶν πραγµάτων εἶναι ἀπολύτως
ὑπεύθυνος ποὺ ἐµπλέκει τὸ Οἰκ. Πα-
τριαρχεῖον εἰς κλυδωνισµοὺς καὶ
ἀναταράσσει τάς ἕως τώρα σχέσεις
του µὲ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος,
µετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πρόσκλησιν.
Ἀντὶ νὰ ὑπηρετῆται ἡ ἑνότης ὑπηρε-
τεῖται ἡ διάσπασις, διότι ὄχι µόνον
διαταράσσει τάς σχέσεις µεταξὺ τῶν
δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ
προκαλεῖ ἀναστάτωσιν εἰς τὰ ἐσωτε-
ρικὰ ζητήµατα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἐφόσον κατά τὴν ἑποµέ-
νην Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας θὰ

ὑπάρχουν δύο κατηγορίαι Μητροπο-
λιτῶν� Παράλληλα δὲν ἀπορρέει
ἀπὸ πουθενὰ τὸ δικαίωµα προσκλή-
σεως, ἐφόσον τὸ µόνον τὸ ὁποῖον
διετήρησεν ἡ Πατριαρχικὴ Πρᾶξις
εἶναι τὸ ἔκκλητον καὶ ἡ µνηµόνευσις,
τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ ἐντελῶς ἀντικανο-
νικῶς. Ἡ διατάραξις τῆς ἑνότητος βα-
ραίνει ἐξ ὁλοκλήρου τὸν Οἰκ. Πα-
τριάρχην, ὁ ὁποῖος µὲ τὰς κινήσεις
αὐτάς θέτει καὶ τὸν θεσµὸν τοῦ Οἰκ.
Πατριαρχείου εἰς κίνδυνον, ὅπως θὰ
ἐξηγήσωµεν.

Καινοφανὴς θεσµός!
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τέτοια κείµε-

να ἐκυκλοφόρησαν προκειµένου νὰ
προπαγανδίσουν ὡς ὀρθὴν τὴν

Πάλιν Ἡρωδιὰς µένεται
Ὅπως ἀνακοινώθηκε στίς 20

Σεπτεµβρίου ἡ Πατρίδα µας ὁδη-
γεῖται γιά δεύτερη φορά µέσα σέ
ἕνα χρόνο σέ κοινοβουλευτικές
ἐκλογές. Οἱ πολιτικές καί οἰκονο-
µικές ἐξελίξεις τῶν τελευταίων
µηνῶν ἐπιδείνωσαν τήν ἑλληνική
οἰκονοµία, ἡ ὁποία βρίσκεται
πλέον στά πρόθυρα τῆς ὁλοκλη-
ρωτικῆς καταστροφῆς. Ἡ ∆ύση,
ἀφοῦ ἅλωσε ἐπί δύο αἰῶνες
πνευµατικά καί πολιτιστικά τήν
Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, τήν ὁδηγεῖ
τώρα καί στήν οἰκονοµική της
ἐξαθλίωση, ἔχοντάς την ὑπερδα-
νείσει δόλια µέ τεράστια χρηµατι-
κά ποσά τριάντα χρόνια τώρα,
ἀλλὰ σήµερα ἀδυνατεῖ νά ἀντα-
ποκριθεῖ στίς ὑποχρεώσεις της·
ἀποτέλεσµα αὐτοῦ εἶναι νά ὁδη-
γηθοῦµε σύντοµα στό ξεπούλη-
µα τοῦ πλούσιου ὀρυκτοῦ µας
πλούτου καί νά διακινδυνεύουµε
τήν ἐδαφική µας ἀκεραιότητα. Γιά
τόν λόγο αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά
ἐκλέξουµε κόµµατα πού θά µπο-
ρέσουν νά καταγγείλουν µέ σθέ-
νος τά σκοτεινά σχέδια τῶν
ἀνθρώπων πού ἐπιβουλεύονται
τήν Πατρίδα µας. Ἡ ἐπιλογή τῶν
ἀθέων στίς προηγούµενες ἐκλο-
γές ἀποδείχθηκε ἐπικίνδυνη καί
καταστροφική. Τά ἀστικά δῆθεν
παραδοσιακά κόµµατα ἀντί νά
ἐµπνέονται ἀπό τά ἤθη τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεώς µας ἔχουν
ἀποδειχθεῖ γνήσιοι ἐκφραστές
τοῦ ἀθεϊστικοῦ καί ὑλιστικοῦ δυτι-
κοῦ πολιτισµοῦ. Ἡ ἐκλογή νέων
ἀνθρώπων καθαρῶν, ἀφιλάργυ-
ρων, πού ἀγαποῦν τήν Πατρίδα
µας, τήν Πίστη µας καί τήν Ἀλή-
θεια, πού δέν ἔχουν σχέση µέ µα-
σωνικές στοές καί σκοτεινά κέν-
τρα καί θά µπορέσουν νά σηκώ-
σουν µέ αὐτοθυσία τό βάρος γιά
τήν Ἀνάσταση τῆς Χώρας µας
πνευµατικά καί ὑλικά εἶναι ἐπιτα-
κτική ἀνάγκη.

ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὴν 8ην Σεπτεμβίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ Γενέ-
σιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Στουντένιτσας Σερβίας, 14ος αἰών.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄.
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ·
ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ
Θεὸς ἡμῶν· καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ
καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν, ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄.
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας, καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα ἐκ
τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἠλευθερώθησαν Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ
Γεννήσει σου. Αὐτὴν ἑορτάζει καὶ ὁ λαός σου, ἐνοχῆς τῶν
πταισμάτων, λυτρωθεὶς ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἡ στεῖρα τίκτει τὴν
Θεοτόκον, καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Μεγαλυνάριον.
Σήμερον γεννᾶται περιφανῶς, ἐξ ἐπαγγελίας, ἡ Θεόνυμφος
Μαριάμ, ἡ προορισθεῖσα, τῷ Λόγῳ πρὸ αἰώνων· ὑμνήσωμεν
οὖν πάντες ταύτης τὴν γέννησιν.

Κάπου εἰς τήν πλατεῖαν Ὁμονοίας
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Ἀναγνώρισις ἁμαρτωλῶν δικαιωμάτων;
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ µερικοὶ ἀρχιερεῖς µὲ τὶς ἀντιλήψεις τους γιὰ
τὸ χριστιανικὸ ἦθος, τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς
ἱεροὺς κανόνες. Προσπαθοῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ

ὅσια τῆς πίστεώς µας. Θέλουν νὰ γίνονται ἀρεστοὶ στοὺς ἄπιστους
καὶ νὰ ἀπολαµβάνουν τὴν κοσµικὴ δόξα. Ἀδιαφοροῦν ἐὰν γίνονται
σκανδαλοποιοί, γιατί τοὺς σκανδαλιζόµενους τοὺς θεωροῦν περιο-
ρισµένης ἀντίληψης καὶ ἀνόητους θρησκόληπτους.

Ἕνα κροῦσµα αὐτῆς τῆς νοοτροπίας συνέβη πρόσφατα, ὅταν
γνωστὸς καὶ µὲ µεγάλο ὄνοµα ἀρχιερέας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου εἰσηγήθηκε στὴν εἰδικὴ ἐπιτροπή, ποὺ προετοιµάζει τὴ
Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων καὶ θὰ συγκληθεῖ τὸ 2016 στὴν
Κωνσταντινούπολη, νὰ γίνει λόγος γιὰ «τὰ δικαιώµατα τῶν σε-
ξουαλικῶν µειονοτήτων καὶ πρέπει νὰ προστατεύονται ἀπὸ κάθε
εἴδους διάκριση καὶ ἀπὸ ἄδικους διωγµούς». ∆ὲν ἔχουµε δικαίωµα
νὰ τοὺς ταπεινώνουµε.

Ἆραγε µπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ ὑπερασπιστεῖ τοὺς ὁµοφυλοφί-
λους; Μπορεῖ νὰ τοὺς δεχτεῖ χωρὶς νὰ τοὺς ἐλέγξει γιὰ τὸ βδελυρὸ
ἁµάρτηµά τους; Προφανῶς ὄχι. Καὶ ἂς ὑποστηρίζει τὸ ἀντίθετο ὁ
συγκεκριµένος ἀρχιερέας. Ἡ φιληδονία εἶναι ἁµαρτία καὶ πρέπει νὰ
καταπολεµᾶται. ∆ιαφορετικὰ δὲν µποροῦµε νὰ µιλᾶµε γιὰ πνευµα-
τικὴ ζωή. Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καταδικάζει καὶ τὴν ἁπλῆ ἐπιθυµία
τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς, ἐµεῖς µποροῦµε νὰ µιλᾶµε γιὰ ὁµοφυλοφί-
λους ποὺ πρέπει νὰ συνυπάρχουν µὲ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ νὰ γί-
νονται δεκτοὶ ὡς καλοὶ καὶ ἀθῷοι;

Ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπερασπίζεται τὰ ἁµαρτωλὰ δικαιώµατα τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως κάνουν οἱ πολιτικοὶ µὲ τὶς διάφορες νοµοθετικὲς
ρυθµίσεις. Ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπους, δὲν ἀναγνωρίζει ὅµως
τὰ ἁµαρτωλά τους δικαιώµατα. ∆ὲν καλύπτει τὴν ἁµαρτία, οὔτε καὶ
τὴ θεωρεῖ φυσιολογικὴ πράξη.

Τί θέλουν λοιπὸν αὐτοὶ οἱ νεωτεριστὲς ἀρχιερεῖς; Τί µᾶς συµβου-
λεύουν; Νὰ κλείσουµε τὰ µάτια µας µπροστὰ στὶς ἁµαρτίες τῶν
ὁµοφυλοφίλων, γιὰ νὰ φανοῦµε ὅτι βρισκόµαστε κι ἐµεῖς στὸ πνε-
ῦµα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς; Νὰ προσαρµόσουµε ἀνάλογα τούς
κανόνες τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς; Νὰ γίνουµε παπικοὶ καὶ προτε-
στάντες, νὰ ἐκκοσµικευθοῦµε καὶ νὰ ἀρνηθοῦµε αὐτὰ ποὺ µᾶς
ἔχουν διδάξει οἱ ἅγιοι Πατέρες; Οἱ ἴδιοι αὐτὰ τὰ ἔχουν δεχτεῖ γι᾽
αὐτὸ καὶ µοιάζουν σὰν τοὺς σκοτεινοὺς φάρους, ποὺ δὲν ὠφελοῦν
σὲ τίποτα. Ἡ κοσµική τους σοφία δὲν ἔχει καµιὰ ἀξία, ἀφοῦ λείπει ἡ
ἐµπειρία τῆς πνευµατικῆς ζωῆς ποὺ δὲν προσφέρεται στὰ πανεπι-
στήµια, ἀλλὰ µόνο µέσα στὴν Ἐκκλησία, µὲ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Οἱ συγκεκριµένοι ἀρχιερεῖς, ἐὰν παραµείνουν στὶς θέσεις τῶν
ἐπισήµων ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, σί-
γουρα θὰ ἐπιδιώξουν καὶ πολλὰ ἄλλα ἀπαράδεκτα, προκειµένου
νὰ ἀλλάξουν ὅ,τι ἐµποδίζει τοὺς κοσµικοὺς ἀνθρώπους. Ἐλπίζουµε
ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει ὁ καλὸς Θεὸς νὰ συµβοῦν ἀντιχριστιανικὰ γε-
γονότα, τὰ ὁποῖα θὰ προκαλέσουν µεγάλη ἀναστάτωση καὶ ἡ Με-
γάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων θὰ ἀποδειχτεῖ πολὺ µικρὴ καὶ
χωρὶς καµιὰ πνευµατικὴ ἀξία.

Πολὺ συγκινητικὸ τὸ γεγονὸς
ποὺ ἀφηγεῖται µὲ λίγα λόγια ὁ
καλὸς δηµοσιογράφος, ποὺ τὸ
πῆρε ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν εἰδή-
σεων τοῦ διαδικτύου. Πρόκειται
γιὰ κάποιο καλὸ καὶ σεµνὸ ἱερέα,
ὁ ὁποῖος καὶ τὸ ἀνακοινώνει:
"Γυρίζοντας ἀπὸ ἕνα ἑσπερινὸ
πέρασα ἀπὸ τὴν Ὁµόνοια.
Πλῆθος νέων ἦταν µαζεµένοι γύ-
ρω ἀπὸ ἕνα παιδί. Στὸ χέρι του
κρατοῦσε τὴν τελευταία σύριγγα
τοῦ θανάτου. Τὸν πλησίασα καὶ
µὲ δακρυσµένα µάτια φώναξε:
"Βοήθεια...Πεθαίνω...". Ἔτρεξα
κοντά του. Τὸν ἀγκάλιασα. Μὲ
σπασµένη φωνή...µοῦ εἶπε:
"Παππούλη, πεθαίνω. ∆ιάβασέ
µου µιὰ εὐχή". Γονάτισα, τοῦ
διάβασα µία εὐχή. Ψέλλισε δύο
λέξεις: "Πὲς τοῦ Χριστούλη νὰ µὲ
δεχτεῖ"...καὶ ξεψύχησε µέσα
στὴν ἀγκάλη µου, ἄγνωστος µε-
ταξὺ ἀγνώστων". Φεύγοντας,
ψιθύρισα µιὰ προσευχή: "Χρι-
στέ µου, µία λέξη εἶπε ὁ λῃστὴς
καὶ τὸν δέχτηκες στὴ βασιλεία
Σου. ∆έξου καὶ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ
τοῦ παιδιοῦ Σου".

Μιὰ σπάνια κοινωνικὴ σκηνή,
ποὺ πολλά µᾶς διδάσκει. "Ἀπό-
κειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀπο-
θανεῖν, µετὰ δὲ τοῦτο κρίσις"
(Ἑβρ. Θ΄27). Γιὰ κάθε ἄνθρωπο
ἐπιφυλάσσεται ὁ θάνατος, καὶ
ἀκολουθεῖ ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ.
Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος µετανοήσει-
ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγµὴ
τῆς ζωῆς του σὰν τὸ λῃστή στὸ
σταυρὸ - σῴζεται." Ὁ λῃστὴς

στὸ σταυρό, ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ
λήστεψε τὸν παράδεισο" (ἱερὸς
Χρυσόστοµος). Ὁ δὲ ὅσιος
Ἐφραὶµ ὁ Σύρος θ' ἀναφωνήσει:
"Ὢ λῃστοῦ θαυµασίου, τὴν βα-
σιλείαν τῶν οὐρανῶν ληστεύ-
σαντος"! Καὶ θὰ προσθέσει τὰ
ἑξῆς ἀξιοσηµείωτα: "Ὁ καιρὸς
τῆς µετανοίας ὀλίγος ἐστι, τῆς δὲ
βασιλείας τῶν οὐρανῶν τέλος
οὐκ ἔστι".

Τὰ δολώµατα τῆς ἁµαρτίας
εἶναι πάντα ἑλκυστικά, ἐνῷ τὰ
µονοπάτια τῆς µετάνοιας εἶναι
δυσκολοδιάβατα καὶ δακρύβρε-
κτα. Ὡστόσο, τὰ πρῶτα ὁδη-
γοῦν µὲ ἀσφάλεια στὴν κόλαση,
τὰ δὲ τῆς µετάνοιας καὶ κατὰ
Θεὸν λύπης δάκρυα, ὁδηγοῦν
στὴν οὐράνια καὶ αἰώνια "πανή-
γυρι τῶν πρωτοτόκων, τῶν ἐν
οὐρανοῖς ἀπογεγραµµένων".
Ἄλλωστε, "πρόσωπον νιπτό-
µενον δάκρυσι, κάλλος ἐστὶν
ἀµάραντον" (Ὅσιος Ἐφραίµ).
Πρόσωπο δακρυσµένο σὲ µετά-
νοια, εἶναι πρόσωπο ἐξαίσιο καὶ
πανέµορφο.

Πολλὰ τὰ δολώµατα καὶ τὰ πα-
γιδεύµατα τῆς ἁµαρτίας, ἀλλὰ
καὶ "πολύτροπὸς ἐστιν ἡ µετά-
νοια". Ἐὰν ὁ διάβολος ὑποβάλ-
λει τὴν ἁµαρτία στὸν ἄνθρωπο,
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς τὴν
ἐξουδετερώνει καὶ τὴν ἐξαφανί-
ζει. Σήµερα, γιατί τόση ἁµαρτία
καὶ διαστροφή; Ὁ ὅσιος Ἐφραὶµ
ὁ Σύρος ἀπαντᾶ: "Ἐπληθύνθη
τὰ κακά, ἐπειδὴ ἀθετεῖται Θεός".

Ἡ διγλωσσία τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κατὰ τὴν συγκέντρωσιν εἰς Φανάριον Μητροπολιτῶν τῆς Βο-
ρείου Ἑλλάδος καὶ Ἐπισκόπων τοῦ Οἰκ. Θρόνου ἀπεκάλυψε πὼς ἡ παπικὴ θεολογία ἔχει ἐμποτίση
τὴν Πατριαρχικὴν νοοτροπίαν, ἀλλοιώνουσα τὴν ἔννοιαν τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος. Οἱ προσελ-
θόντες Ἐπίσκοποι εἶχον διακοσμητικὸν ρόλον. Ἡ συνετὴ στάσις τοῦ Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν ὡδήγησε τὸν
Πατριάρχην εἰς ἐσφαλμένας κινήσεις, αἱ ὁποῖαι πλήττουν τὴν ἀξιοπιστίαν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου.

ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ἴσως φοράν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυ-
μος παρεδέχθη ὅτι ὑπερέβη τὰ ὅρια τοῦ κηρύγματος, διότι τὸ ἀπαιτοῦν αἱ
διαμορφωθεῖσαι συνθῆκαι. Ἡ Χώρα ἐν μέσῳ μεγάλων δυσκολιῶν πορεύε-
ται πρὸς τάς ἐκλογάς καὶ ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν κόσμον νὰ
ἀναλογισθῆ ἂν ἀγαπᾶ περισσότερον τὴν πατρίδα ἢ τὸ κόμμα. Αἱ δηλώ-
σεις αὐταὶ τοῦ Μακαριωτάτου ὀφείλονται εἰς τὴν ἐσχάτως τηρηθεῖσαν
ὑπὸ τοῦ κ. Κουράκη στάσιν διὰ τὸν χαρακτῆρα τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαι-
δεύσεως εἰς τὰ σχολεῖα, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ προστατεύεται ὑπὸ τοῦ Συντά-
γματος, ἀμφισβητεῖται συνεχῶς. Ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν ὁ Μακαριώτατος
ζητεῖ ἀπὸ τὰ κόμματα νὰ διευκρινήσουν μὲ ρητὸν τρόπον τὴν θέσιν των
σχετικῶς μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα. Συμφώνως πρὸς τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν
τῆς 24ης Αὐγούστου 2015:

«"Τὰ κόµµατα χρειάζεται νὰ ξεκαθαρίσουν τὴ θέση τους ἀπέναντι στὴν
Ἐκκλησία" τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ-
νυµος κατὰ τὸ κήρυγµά του ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
στὸ Θέρµο Αἰτωλοακαρνανίας, ἡµέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τιµᾶ τὴ
µνήµη τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ.

Τὸ µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τέλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐνῶ συλ-
λειτούργησαν οἱ Μητροπολίτες Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος,
Πατρῶν κ. Χρυσόστοµος καὶ ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ.
Κοσµᾶς...

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸν θεῖο λόγο του ἀνέφερε πὼς ἡ Ἐκκλησία τιµᾶ τὴν
µνήµη τῶν Ἁγίων, ἀφενὸς γιὰ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουµε καὶ ἀφετέρου γιὰ

Ὁ Παύλειος λόγος ποὺ ἀναιρεῖ
τὴν κακοδοξίαν τοῦ Παπικοῦ

ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου
Τοῦ Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «µὲ ποιὸ θράσος
ζητᾶτε τὴν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν,
τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασµοῦ;»

Τό Γραφεῖον ἐπί τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκειῶν τῆς Ἱ.Μ. Πει-
ραιῶς ἐξέδωσε τήν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν – σχόλιον εἰς τήν «οἰκολογι-
κήν» ἐγκύκλιον τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου:

«∆ὲν ἀµφιβάλλουµε ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα προβλήµατα τῆς
ἀνθρωπότητας σήµερα εἶναι καὶ ἡ ἀλόγιστη καταστροφὴ τοῦ περιβάλλον-
τος. ∆ὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ παρουσιάσουµε λεπτοµερῶς ἐδῶ τὸ µέγα
εὖρος τοῦ προβλήµατος, ἀλλὰ µποροῦµε νὰ τονίσουµε πὼς ἡ ἐπιβίωσή
µας στὸν, εὐλογηµένο ἀπὸ τὸ Θεὸ ∆ηµιουργό µας, πλανήτη Γῆ, εἶναι ὁρια-
κή!

Παρατηροῦµε µὲ ἐνδιαφέρον ὅτι ὑπάρχει µία παγκόσµια ἀνησυχία γιὰ
τὴν οἰκολογικὴ καταστροφή, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται µὲ συγκεκριµένους τρό-
πους ἀντίδρασης ἀπὸ εὐαισθητοποιηµένα «οἰκολογικὰ» πρόσωπα καὶ
ὁµάδες. Μόνο ποὺ οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις τους ἀπευθύνονται σὲ «ὦτα µὴ
ἀκουόντων». Οἱ ἰσχυροί τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς οἰκονοµίας τοῦ
πλανήτη ἀγνοοῦν τὶς κραυγὲς ἀγωνίας καὶ ἀκολουθοῦν τὸ «δρόµο τῆς
ἀνάπτυξης», ὁ ὁποῖος περνᾶ πάνω ἀπὸ τὸ σεβασµὸ τοῦ περιβάλλοντος
καὶ τὸν συνθλίβει.

Μία ἰσχυρὴ φωνὴ γιὰ τὴ διάσωση τοῦ περιβάλλοντος εἶναι καὶ αὐτὴ τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίου.

Ἐσχάτως ὅµως, ὁ διακατέχων τὸ πρεσβυγενὲς Πατριαρχεῖο τῆς ∆ύσε-
ως, ἐξέδωσε σχετικὴ ἐγκύκλιο. Ὁ λόγος, λοιπόν, γιὰ τὴν παρουσίαση στὶς
18 Ἰουνίου ἐ.ἔ. «“οἰκολογικῆς” Ἐγκυκλίου τοῦ πάπα Φραγκίσκου. Ὁ τίτλος
τῆς ἐγκυκλίου: “∆οξασµένος νὰ’ σαι (Laudato Si), γιὰ τὴν φροντίδα τοῦ κοι-
νοῦ µας σπιτιοῦ”» (Ἐφηµ. ΚΑΘΟΛΙΚΗ, φύλ.155, 30-6-2015). ∆ιαβάζουµε
ἐπίσης πὼς «Τὴν παρουσίαση ἔκαναν: ἐκπροσωπώντας τὴν Α.Θ.Π. τὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ὁ Μητροπολίτης Περγά-
µου Ἰωάννης Ζηζιούλας, ὁ Καρδινάλιος Kodwo Appiah Turkson, Πρό-

Σχόλιον εἰς τήν «οἰκολογικήν»
ἐγκύκλιον τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου

• Σεβ. Ἀρχ. Κρήτης: «Ἀναγ-
καῖος σήµερα ὁ ἁπλὸς
γάµος». Σελ. 4

• Τὸ θαῦµα τῆς Παναγίας εἰς
Ὀρχοµενόν. Τοῦ Ἀρχιµαν-
δρίτου Νεκταρίου Ζιόµπο-
λα. Σελ. 6

• Σεβ.Μητρ. Κονίτσης: «Ἡ
Χειµάρρα ἦταν, εἶναι καὶ
θὰ παραµείνει Ἑλληνι-
κή». Σελ. 8

• Τὸ Ἰσλὰµ ἀπειλεῖ τὴν
Ἑλλάδα λὀγῳ ἐσφαλµέ-
νων χειρισµῶν. Σελ. 8

• Συνοµιλίαι τοῦ Μακ. Πατρ.
Ἀλεξανδρείαςκαὶ τοῦ Μακ.
Πατρ. Ρωσίας. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Οἱ Παπικοὶ, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο, σκοπίµως πα-
ραγνωρίζουν τὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «Λογίζοµαι γὰρ µηδὲν
ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων» (Β΄ Κορ. 11,5), ὁ ὁποῖος ἀναιρεῖ
τὴν κακοδοξία τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου.

Ἡ Παπικὴ ἔγνοια γιὰ διατήρηση τῆς κακοδοξίας τοῦ Παπικοῦ ἐξουσια-
στικοῦ πρωτείου, οὐδὲ ἐπ’ ἐλάχιστο ἔχει µειωθεῖ. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀνα-
φέρει πὼς «εἶναι φῶς φανάρι ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀναγνωρίσουν οἱ
Ὀρθόδοξοι κεφαλὴν τὸν Πάπα καὶ τίποτε περισσότερο».

∆ὲν εἶναι λίγοι οἱ Παπικοὶ ποὺ προβληµατίζονται τόσο γιὰ τὸ Παπικὸ
ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο, ὅσο καὶ γιὰ τὸ Παπικὸ ἀλάθητο. ∆ὲν εἶναι λίγοι οἱ
Παπικοὶ ποὺ καταλαβαίνουν ὅτι µὲ τὸ Παπικὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο, πα-
ραβιάζεται πρωτίστως ἡ Συνοδικότητα. ∆υστυχῶς δολίως προσπαθοῦν
οἱ Παπικοὶ νὰ καταστήσουν τὴν Σύνοδο, τὸν ἀρχέγονο τοῦτο θεσµό, συµ-
βουλευτικὸ σῶµα τοῦ Πάπα.

Ὁ Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ Παῦλος Μπαγιεστέρ, πρώην
φραγκισκανὸς µοναχὸς Ἱσπανικῆς καταγωγῆς, σὲ φραγκισκανὸ µοναστή-
ρι στὴ Βόρεια Ἱσπανία, ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὴ περίπτωση σοβαρὰ
προβληµατισθέντος γιὰ τὸ Παπικὸ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο, ποὺ εἶχε ὡς
ἀποτέλεσµα τὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἐκκλησία.

Τὸ διάταγµα τοῦ Sancti Oficii στὶς 21 Ἰανουαρίου 1647 ποὺ ἀπέστει-
λε ὁ Πάπας Ἰννοκέντιος ὁ Ι΄ εἶχε καταστεῖ ἡ ἀρχικὴ αἰτία γιὰ προβλη-
µατισµὸ καὶ µετέπειτα ἐπιστροφὴ στὴν Μία Ἁγία Ἐκκλησία, τοῦ τότε
φραγκισκανοῦ µοναχοῦ µετέπειτα Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(3ον)
Ἡ ‘Ἀπολογία’ τοῦ Σωκράτη (470-

399 π.Χ.) ὑπῆρξε λαµπρὸ δεῖγµα τοῦ
‘σπερµατικοῦΛόγου’. Ἀρκοῦν κάποι-
ες φράσεις ἀπὸ τὴν ‘Ἀπολογία’ του
γιὰ νὰ µᾶς δείξει πόσο κοντὰ βρέθη-
κε ὁ Σωκράτης στὶς ἀλήθειες τοῦ
Εὐαγγελίου. «Πῶς ἐσύ, ἀγαπητέ
µου, ὄντας Ἀθηναῖος πολίτης τῆς πιὸ
µεγάλης καὶ τῆς πιὸ φηµισµένης γιὰ
τὴ σοφία της καὶ τὴ δύναµή της πό-
λης, δὲν ντρέπεσαι νὰ φροντίζεις γιὰ
τὰ χρήµατα, πῶς θὰ ἀποκτήσεις πε-

ρισσότερα, καὶ γιὰ τὴ δόξα καὶ τὶς τι-
µές, καὶ νὰ µὴ ἐνδιαφέρεσαι οὔτε νὰ
νοιάζεσαι γιὰ τὴ φρόνηση καὶ τὴν
ἀλήθεια καὶ τὴ ψυχή σου;» Στὴ συνέ-
χεια ἀναφέρει: «Γιατί περιφέροµαι µὴ
κάνοντας τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ πεί-
θω τοὺς νεότερους καὶ τοὺς πιὸ ἡλι-
κιωµένους ἀνάµεσά σας νὰ µὴ φρον-
τίζουν οὔτε γιὰ τὰ σώµατά τους οὔτε
γιὰ τὰ χρήµατά τους µὲ τόσο πάθος,
παρὰ µόνο γιὰ τὴν ψυχή τους, πῶς
θὰ γίνει καλύτερη, λέγοντάς τους ὅτι
ἡ ἀρετὴ δὲν γίνεται ἀπὸ τὰ χρήµατα,

ἀλλὰ τὰ χρήµατα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα
ἀνθρώπινα ἀγαθά, καὶ τὰ ἰδιωτικὰ καὶ
τὰ δηµόσια, ἀπὸ τὴν ἀρετὴ» (Πλάτω-
νας, Ἀπολογία Σωκράτους, 29d-
30b).Τὰ λόγια αὐτὰ µᾶς θυµίζουν τὴν
εὐαγγελικὴ φράση τί γὰρ ὠφελήσει
ἄνθρωπον ἐὰν κερδίσῃ τὸν κόσµον
ὅλον, καὶ ζηµιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;
ἢ «τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; (Μάρκ. 8, 36-37).
Στὴ συνέχεια µιλάει γιὰ ἀθανασία τῆς
ψυχῆς «γιατί ἕνα ἀπὸ τὰ δύο εἶναι ὁ
θάνατος: ἢ δὲν εἶναι τίποτα καὶ ὅποι-
ος πεθαίνει δὲν ἔχει καµία συναίσθη-
ση, ἤ, ὅπως λένε, συµβαίνει κάποια
µεταβολὴ καὶ µετοίκηση τῆς ψυχῆς
ἀπὸ τὸν ἐδῶ τόπο σὲ ἕνα ἄλλο»
(Πλάτωνας, Ἀπολογία Σωκράτους,
40c). Ὁ Σωκράτης ἀναφέρθηκε καὶ
στὴ συνείδηση ποὺ ἔχει κάθε ἄνθρω-
πος λέγοντας: «ἡ συνηθισµένη µου
µαντικὴ ἱκανότητα, τοῦ δαιµονίου,
ἄλλοτε ἐµφανιζόταν πολὺ συχνά, καὶ
ἀκόµα καὶ γιὰ µικρὰ πράγµατα µὲ
ἐµπόδιζε, ἂν ἐπρόκειτο νὰ πράξω
κάτι ποὺ δὲν ἦταν σωστό».

Ὁ ∆ηµόκριτος (460-370 π.Χ.) δια-
κήρυττε ὅτι: «σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι
ἡ εὐθυµία, ὄχι ὅµως ἡ ταυτιζόµενη
πρὸς τὴν ἡδονήKἀλλὰ ἡ εὐθυµία
στὴν ὁποία γενικῶς ἡ ψυχὴ εἶναι σὲ
κατάσταση γαλήνης καὶ ἠρεµίας, ἐνῷ
δὲν ταράσσεται ἀπὸ φόβο ἢ δεισιδαι-
µονία ἢ κάποιο ἄλλο πάθος» (∆ιογέ-
νηςΛαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 9,45).

Ὁ Πλάτωνας (428-347 π.Χ.) φυ-
γάδευσε κυριολεκτικὰ τὸν Ὅµηρο
ἀπὸ τὴν ‘Πολιτεία’ του, διότι θεώρησε
ὅτι οἱ ἀνήθικοι µῦθοι γιὰ τοὺς θεοὺς
ἀποτελοῦν ἐπιζήµια πρότυπα γιὰ
τοὺς νέους. Τόνισε ἐµφατικὰ ὅτι ὁ
Ὅµηρος καὶ ὁ Ἡσίοδος ἔπλασαν
ψευδεῖς καὶ ἀνάξιους µύθους γιὰ τοὺς
θεούς. Στὴν ‘Πολιτεία’ του ἀναφέρει:
«Συµπεραίνουµε λοιπόν, πὼς ὁ
Θεὸς εἶναι ἁπλὸς καὶ ἀληθινὸς καὶ
στὰ ἔργα καὶ στὰ λόγια, καὶ οὔτε
αὐτὸς ἀλλάζει µορφὴ οὔτε ἄλλους
ἐξαπατᾶ, µὲ φαντάσµατα ἢ µὲ λόγια
ἢ στέλνοντας σηµάδια, στὸν ὕπνο ἢ
στὸν ξύπνιο...συµφωνεῖς λοιπὸν νὰ
εἶναι αὐτὸς ὁ δεύτερος νόµος καὶ

σύµφωνα µὲ αὐτὸν νὰ πρέπει νὰ µιλ-
ᾶµε καὶ νὰ ἐνεργοῦµε γιὰ τοὺς Θεούς,
πώς, δηλαδή, αὐτοὶ δὲν εἶναι οὔτε µά-
γοι γιὰ νὰ µεταµορφώνονται οὔτε
ἐµᾶς µᾶς κάνουν νὰ ψευστοῦµε µὲ
λόγια ἢ µὲ πράξειςKἂν καὶ παι-
νεύουµε τὸν Ὅµηρο γιὰ πολλὰ ἄλλα,
αὐτὸ δὲν θὰ τὸ παινέψουµε, τὸ ὄνει-
ρο δηλαδὴ ποὺ ἔστειλε ὁ ∆ίας στὸν
ἈγαµέµνοναKὅταν κάποιος (ἐννοεῖ
τὸν Ὅµηρο) λέει γιὰ τοὺς θεοὺς τέ-
τοια λόγια, θὰ γίνουµε σκληροὶ µαζί
του καὶ δὲν θὰ τοῦ παραχωρήσουµε
χορό, οὔτε στοὺς δασκάλους θὰ ἐπι-
τρέψουµε νὰ τὰ µεταχειρίζονται (τὰ
λόγια αὐτὰ) γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν
νέων, ἂν θέλουµε οἱ φύλακές µας νὰ
γίνουν θεοσεβούµενοι καὶ θεϊκοί, κατὰ
τὸ ὅσο µπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνει»
(Πλάτωνας, Πολιτεία, 382e-383C).
Σύµφωνα µάλιστα µὲ τὸν Πορφύριο
τὸνΤύριο, ὁ Πλάτωνας προτίµησε νὰ
ἱδρύσει τὴν Ἀκαδηµία του σὲ ἔρηµο
τόπο, µακριὰ ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Ἀθή-
νας, γιὰ νὰ ἀποκλειστεῖ κάθε ἀταξία
στὴ ζωή τὴ δικιά του καὶ τῶν µαθητῶν

του (Πορφύριος, Περὶ Ἀποχῆς Ἐµψύ-
χων, σ. 68). Ἐπιπλέον, «ὁ Πλάτωνας
πίστευε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὅπως καὶ ἡ
ψυχή, ἀσώµατος. Γιατί µόνο ἔτσι εἶναι
ἀπαλλαγµένος ἀπὸ φθορὰ καὶ πα-
θήµαταK Γιὰ τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ
ἔλεγε τὰ ἑξῆς: Σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι
ἡ ἐξοµοίωση µὲ τὸν ΘεόKΠαραδε-
χόταν ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀθά-
νατηKΑἴτιο (ἔλεγε) ὅλης τῆς δηµι-
ουργίας εἶναι ὁ Θεός, γιατί εἶναι ἡ φύ-
ση τοῦ ἀγαθοῦ νὰ εἶναι ἀγαθοποιό.
Ἐπίσης ὁ Θεὸς εἶναι τὸ αἴτιο τῆς γε-
νέσεως τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ σύµπαν-
τοςKἘφ’ ὅσον τέτοιος εἶναι ὁ Θεὸς
καὶ τὸ σύµπαν στὴν τέλεια ὡραιότητά
του µοιάζει µὲ τὸ καλύτερο, µὲ κανέ-
να ἀπὸ τὰ γεννητὰ πράγµατα δὲν
εἶναι ὅµοιο παρὰ µόνο µὲ τὸν Θεὸ»
(∆ιογένηςΛαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων,
3,72-78). Ὁ φιλόσοφος Πλάτωνας δί-
δασκε τὸ περίφηµο οὐδείς ἑκὼν κα-
κός, ὑποστηρίζοντας ὅτι κανένας
ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἑκούσια κακὸς
ἀλλὰ θεωροῦσε τὴν κακία ὡς προϊόν

Ὁ «σπερματικὸς Λόγος»
Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς προπαιδεία

εἰς τὸν χριστιανισμόν
Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Νικολόπουλος, Θεολόγος - Βυζαντινολόγος
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1. Ἀσκητικὴ Ἀνατολὴ
καὶ ὑλιστικὴ ∆ύση

Ὁ εἰκοστὸς αἰώνας σηµάδεψε ἀποφασιστικὰ
τὴν ζωὴ ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας, ἀναπό-
φευκτα δὲ καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, τῆς µόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ διαστροφὴ τῆς εὐαγ-
γελικῆς ἀλήθειας ἀπὸ τοὺς Φράγκους θεολόγους
τοῦ Παπισµοῦ µετὰ τὸ σχίσµα (1054) καὶ ὁ ἀπὸ
ὀρθὴ ἀντίδραση, ἀλλὰ σὲ λάθος κατεύθυνση,
προκύψας καὶ πορευθεὶς ἀνθρωποκεντρικὸς
Προτεσταντισµὸς συνετέλεσαν στὴν δυσφήµη-
ση καὶ ἀπαξίωση τοῦ Χριστιανισµοῦ, µὲ συνέ-

πεια νὰ κυριαρχήσει στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἐπέ-
κτασή της πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὁ ἄθεος καὶ
ἐκκλησιοµάχος Οὑµανισµὸς τῆς ἀναγεννήσεως
καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ιαφωτισµοῦ ἢ καλύτερα
∆ιασκοτισµοῦ τοῦ 18ου αἰῶνος καὶ τῆς Γαλλικῆς
Ἐπαναστάσεως.

Οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου, τῆς µό-
νης ἀληθινῆς θεϊκῆς ἀποκαλύψεως, ἔπαυσαν νὰ
ἐπιδροῦν ἐπὶ τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἐξη-
µερώνουν καὶ νὰ ἐξυψώνουν τὰ ἤθη τῶν λαῶν,

νὰ ὁδηγοῦν στὴν ἀγάπη, τὴν ταπείνωση, τὴν ὀλι-
γάρκεια, τὴν καταλλαγή, τὴν συµφιλίωση, τὴν
εἰρήνη. Ὁ ἀθεϊσµὸς µὲ τὸν συµπαροµαρτοῦντα
ὑλισµὸ ἀγρίεψαν τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἔστρε-

ψαν ἐγωϊστικὰ στὴν ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν, στὴ σαρκολατρεία καὶ ἡδονοθηρία,
στὸν ἀθέµιτο πλουτισµὸ καὶ στὴν ἐκµετάλλευση
τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων. Ἡ ἀπόκτηση χρη-
µάτων καὶ ἡ ὑλικὴ εὐηµερία, τὸ ὑλικὸ κέρδος καὶ
ἡ κοσµικὴ δύναµη καὶ ἐξουσία, θεωρήθηκαν ὡς

οἱ ἀπόλυτες ἀξίες τῆς ζωῆς, ὄχι µόνο στὰ φιλε-
λεύθερα καπιταλιστικὰ συστήµατα, ἀλλὰ καὶ στὰ
ἀνταγωνιστικά τους σοσιαλιστικὰ συστήµατα τοῦ
Κοµµουνισµοῦ καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς σοσιαλδη-
µοκρατίας. Ὁ ἀσκητικὸς Χριστιανισµὸς τοῦ
Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας ὑποχώρησε µπροστὰ στὸν ἐγωκεντρικὸ καὶ
γεωκεντρικὸ Παπισµὸ καὶ τὸν ἐκκοσµικευµένο
ἀµόναχο καὶ πλουτοµανῆ Προτεσταντισµό. Ὁ
ἀσκητὴς τοῦ Χριστιανισµοῦ παρεχώρησε τὴν θέ-
ση του στὸν ἔµπορο, τὸν ἐπιχειρηµατία, τὸν ἐπι-
στήµονα. Ὁ Homo Oeconomicus ἔβαλε στὸ πε-

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924-1994):
Ἡ σημασία του διά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί ζωήν

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
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της ἀνθρώπινης ἄγνοιας: «Ἂς ὀνο-
µάσουµε νόσο ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ
δύο πάθη ἔχει ὁ πάσχων, καὶ ἂς δε-
χτοῦµε τὶς ὑπερβολικὲς ἡδονὲς καὶ
λῦπες ὡς µέγιστες ψυχικὲς νόσους,
γιατί ὁ περιχαρὴς καὶ ὁ περίλυπος
ἄνθρωπος – σπεύδοντας ἀκαίρως ν’
ἀποκτήσει τὴν χαρὰ καὶ ν’ ἀποφύγει
τὴν λύπη – δὲν δύναται οὔτε νὰ δεῖ
οὔτε ν’ ἀκούσει τίποτε ὀρθό, ἀλλὰ
λυσσᾶ καὶ ἐλάχιστα δύναται νὰ φανεῖ
λογικός. Ὅταν τὸ σπέρµα γίνεται
πολὺ καὶ ὁρµητικὸ στὸν µυελὸ ἑνὸς
ἀνθρώπου – ὅπως στὸ δέντρο ποὺ
παράγει περισσότερο καρπὸ ἀπ’ ὅτι
ὁρίζει ἡ φύση του – αὐτὸς δοκιµάζει
κάθε φορά πολλὲς ὠδῖνες καὶ πολλὲς
ἡδονὲς ἐξαιτίας τῶν ἐπιθυµιῶν του
καὶ τῶν ἐπιπτώσεών τους. Κατὰ τὸ
µεγαλύτερο µέρος τοῦ βίου του εἶναι
µανιακός, λόγῳ τῶν µεγίστων
ἡδονῶν καὶ λυπῶν, ἐνῷ ἔχει νοσο-
ῦσα καὶ ἄφρονα ψυχή, ἐξαιτίας τοῦ
σώµατός του.Τότε, ἀπὸ τοὺς ἄλλους
δὲν θεωρεῖται ἀσθενής, ἀλλὰ ἑκούσια
κακός. Ὅµως, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ
ἀφροδίσια ἀκολασία εἶναι νόσος ψυ-
χικὴ καὶ ὀφείλεται κυρίως σὲ µία
οὐσία, ποὺ ρέει µέσα στὸ σῶµα καὶ
τὸ ὑγραίνει, λόγῳ τῆς πορώδους
ὑφῆς τῶν ὀστῶν. Ἄρα, ὅλες σχεδὸν
οἱ κατηγορίες, περὶ ἀκράτειας στὶς
ἡδονὲς καὶ ἑκούσιας κλίσης πρὸς τὸ
κακό, δὲν εἶναι ὀρθές, γιατί κανεὶς δὲν
εἶναι ἑκούσια κακός, ἀλλὰ ὁ κακὸς γί-
νεται κακὸς ἐξαιτίας κάποιου σωµα-
τικοῦ ἐλαττώµατος καὶ τῆς κακῆς ἀνα-
τροφῆς του, πράγµατα ποὺ ἀκούσια
ἔρχονται στὸν καθένα καὶ τοῦ εἶναι
ἐχθρικά. Ἔτσι καὶ στὶς λῦπες» (Πλά-
τωνας, Τίµαιος, 86d-87b).

Ὁ σοφιστὴς ∆ιαγόρας ὁ Μήλιος
(5ος αἰ. π.Χ.) ἀναφέρεται συχνὰ ἀπὸ
τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς, ὡς ἄθε-
ος. Ὁ Κικέρωνας γράφει τὸν 1ο αἰώ-
να π.Χ γιὰ τὸ πῶς ἕνας φίλος τοῦ
∆ιαγόρα προσπάθησε νὰ τὸν πείσει
γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν δώδεκα θεῶν,
ὑποδεικνύοντάς του πόσες ἱερὲς
εἰκόνες ἀναφέρονται σὲ ἀνθρώπους
ποὺ σώθηκαν ἀπὸ φουρτοῦνες µὲ
τὴν δύναµη τῶν ἐπικλήσεών τους
στοὺς θεούς. Ἡ ἀπάντησή του ἦταν
πώς, δὲν ὑπάρχουν πουθενὰ εἰκόνες
ἐκείνων ποὺ ναυάγησαν καὶ πνίγη-
καν στὴ θάλασσα. Ὁ Κικέρωνας δίνει
ἕνα ἀκόµη παράδειγµα, ὅπου ὁ ∆ια-
γόρας ἦταν σὲ ἕνα πλοῖο, στὴ φουρ-
τουνιασµένη θάλασσα καὶ τὸ πλή-
ρωµα πίστεψε, ὅτι τὸ αἴτιο τῆς φουρ-
τούνας ἦταν τὸ ὅτι εἶχαν φέρει µαζί
τους αὐτὸν τὸν ἄθεο ἄνθρωπο. Ὁ
∆ιαγόρας τότε ἀναρωτήθηκε ἐὰν καὶ
ὅλα τὰ ἄλλα πλοῖα ποὺ ἀντιµετώπι-
ζαν τὴν ἴδια φουρτούνα εἶχαν µαζί
τους καὶ ἀπὸ ἕνα ∆ιαγόρα (Κικέρω-
νας, De Natura Deorum, 3,37). Ὁ
∆ιογένηςΛαέρτιος στὸ ἔργο του ‘Βίοι
Φιλοσόφων’ ἀναφέρει καὶ µία ἄλλη
ἱστορία γιὰ τὸν σοφιστή: «Καθὼς κά-
ποιος ἀποροῦσε γιὰ τὰ πολλὰ ἀφιε-
ρώµατα ποὺ προσφέρονται στὸ
ἄγαλµα τῆς Σαµοθράκης, (ὁ ∆ιαγό-
ρας τοῦ ἀπάντησε) ‘θὰ ἦταν πολὺ
περισσότερα, ἂν καὶ οἱ µὴ διασωθέν-
τες πρόσφερναν ἀφιερώµατα’». Ὁ
Ἀριστοφάνης στὶς ‘Ὄρνιθες’ λέει:
«Χορός: Σήµερα ποὺ ἀκοῦτε ὅλοι µία
προκήρυξη στὴ χώρα, ὅποιος ἀπὸ
σᾶς σκοτώσει τὸ Μήλιο τὸ ∆ιαγόρα
ἕνα τάλαντο θὰ πάρει» (τῇδε µέντοι
θἡµέρᾳ µάλις’ ἐπαναγορεύεται, ἥν
ἀποκτείνη τὶς ὑµῶν ∆ιαγόραν τὸν
Μήλιον, λαµβάνειν τάλαντον). Ὁ Χρι-
στιανὸς συγγραφέας Ἀθηναγόρας ὁ
Ἀθηναῖος (2ος αἰ. µ.Χ.), ἀναφέρει:
«Εἶχαν λόγο οἱ Ἀθηναῖοι ὅταν ἔκριναν
τὸν∆ιαγόρα ἔνοχο γιὰ ἀθεΐα. Ὄχι µό-
νο σχολίασε τὰ Ὀρφικὰ µυστήρια,
δηµοσίευσε τὰ µυστήρια τῆς Ἐλευσί-
νας καὶ τῶν Καβείρων, καθὼς ἐπίσης
τεµάχισε καὶ τὸ ξύλινο ἄγαλµα τοῦ
Ἡρακλῆ, γιὰ νὰ βράσει τὰ γογγύλια
του, ἀλλὰ ἀνοιχτὰ διακήρυττε ὅτι δὲν
ὑπάρχει καθόλου θεός». Γι’ αὐτοὺς
τοὺς λόγους καὶ ὁ ἱστορικὸς Αἰλιανὸς
ἀρνήθηκε στὴν ‘Ποικίλη Ἱστορία’ του
νὰ ἀναφερθεῖ στὸ πρόσωπο τοῦ∆ια-
γόρα.

Ὁ φιλόσοφος Θεόφραστος (371-
287 π.Χ.), ὁ συνεχιστὴς τοῦ ἔργου
τοῦ Ἀριστοτέλη, τὸν ὁποῖο καὶ διαδέ-
χτηκε στὴ διεύθυνση τῆς Περιπατη-
τικῆς Σχολῆς, ἀναφέρει γιὰ τὶς θυσίες
ὅτι: «Αὐτὰ ἐµεῖς οἱ νεότεροι δὲν τὰ
ἑρµηνεύσαµε οὔτε τὰ ἐµάθαµε σω-
στά, ἀφοῦ τὰ ἐξωθήσαµε ἕως τὸ
ἔσχατο παράπτωµά µας (ἐννοεῖ τὸν
φόνο), καὶ ἀποκαλοῦµε ‘θυσία’ αὐτὸ
ποὺ νοµίζουµε ὅτι εἶναι λατρεία µὲ τὴν
προσφορὰ ζῴων». Ὁ Πορφύριος ὁ
Τύριος εἶναι κατηγορηµατικὸς γιὰ τὸν
φιλόσοφο: «Ὁ Θεόφραστος ἀπαγο-
ρεύει ἀπολύτως νὰ θυσιάζουν ἔµψυ-
χα, ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν πράγµατι νὰ
εἶναι εὐσεβεῖςK(γιατί πιστεύει ὅτι) ἀπ’
ὅσα ἀγαθὰ προσφέρουν σ’ ἐµᾶς οἱ
θεοί, τὰ ὡραιότερα καὶ πολυτιµότερα
ὅλων εἶναι οἱ καρποί.∆ιότι διὰ τούτων

µᾶς σῴζουν καὶ νοµίµως µᾶς παρέ-
χουν τὴν δυνατότητα νὰ ζοῦµε. Ὥστε
ἀπὸ καρποὺς πρέπει καὶ νὰ ἀπονέ-
µονται τιµὲς σ’ ἐκείνους, τοὺς θεοὺς»
(Πορφύριος, Περὶ Ἀποχῆς Ἐµψύ-
χων, σ. 99 & 105-106).

Ὁ φιλόσοφος Στίλπωνας ὁ Μεγα-
ρέας (360-280 π.Χ.) ὅταν ἀντίκρισε
τὸ χρυσοελεφάντινο ἄγαλµα τῆς
Ἀθηνᾶς στὸν Παρθενῶνα τῆς Ἀκρό-
πολης ρώτησε: «εἶναι θεὸς ἡ Ἀθηνᾶ
ἤ κόρη τοῦ ∆ία;» Ὅταν τοῦ ἀπάντη-
σαν καταφατικά, εἶπε: «Μὰ αὐτὴ δὲν
εἶναι τοῦ ∆ία, εἶναι τοῦ Φειδία. Ἄρα
δὲν εἶναι θεὸς ἡ Ἀθηνᾶ». Ἐπειδὴ
ὅµως χαρακτηρίστηκε ἄθεος γιὰ
αὐτές του τὶς ἰδέες, ὅταν κάποτε τὸν
ρώτησαν «ἂν οἱ θεοὶ εὐχαριστοῦνται
ἀπὸ τὰ προσκυνήµατα καὶ τὶς λατρε-
ῖες ἀπάντησε: ‘γι’αὐτά, ἀνόητε, νὰ µὴ
µὲ ρωτᾶς στὸ δρόµο, ἀλλὰ ὅταν εἶµαι
µόνος µου’». Τὴν ἴδια ἀπάντηση εἶχε
δώσει καὶ ὁ φιλόσοφος Βίων ὁ Βο-
ρυσθενίτης (3ος αἰ. π.Χ.), ὅταν κά-
ποιος τὸν ρώτησε ἂν ὑπάρχουν θε-
οί: «∆ὲ θὰ ἀποµακρύνεις πρῶτα τὸν
ὄχλο ἀπὸ µένα, ταλαίπωρε γέρο;».

Ὁ Βίων πίστευε ὅτι προτιµότερο
εἶναι νὰ κάνεις καλὸ παρὰ νὰ σοῡ κά-
νουν, ἐπειδὴ τὸ τελευταῖο βλάπτει καὶ
τὸ σῶµα καὶ τὴ ψυχή. Ὁ∆ιογένηςΛα-
έρτιος ἀναφέρει γιὰ τὸν Βίωνα, ὅτι
πολέµησε µὲ σφοδρότητα τὴν πίστη
στοὺς θεοὺς καὶ ποτὲ δὲ δέχτηκε νὰ
φορέσει φυλαχτά. Σὲ ναὸ δὲν πάτησε
καὶ κορόϊδευε ἐκείνους ποὺ ἔκαναν
θυσία στοὺς θεούς.

Ὁ φιλόσοφος Ἐπίκουρος (341-
270 π.Χ.) προσπαθοῦσε νὰ ἀπαλ-
λάξει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ δεισιδαι-
µονίες καὶ προλήψεις ποὺ προέρ-
χονταν ἀπὸ τὴν ἀντίληψη πὼς ὅλα τὰ
φυσικὰ καὶ µετεωρολογικὰ φαινόµε-
να, καθὼς καὶ ὅσα ἀφοροῦν τοὺς
ἀνθρώπους, συµβαίνουν λόγω
ἐπέµβασης καὶ δράσης ὑπερφυ-
σικῶν δυνάµεων (θεῶν καὶ δαιµό-
νων), προσπαθώντας νὰ τοὺς πείσει
ὅτι ὅλα τὰ παραπάνω συµβαίνουν
βάσει φυσικῶν νόµων.

Ὁ Κυρηναῖος φιλόσοφος, Θεόδω-
ρος ὁ ἄθεος (340-250 π.Χ.), «ἀπέρ-
ριπτε ἐξ ὁλοκλήρου τὶς δοξασίες γιὰ
τοὺς θεούς. Ἀπὸ τὸ βιβλίο του ‘Περὶ
Θεῶν’ πῆρε ὁ Ἐπίκουρος φιλόσο-
φος, τὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα εἶπε
γιὰ τοὺς θεοὺς» (∆ιογένης Λαέρτιος,
Βίοι Φιλοσόφων, 2,97).

Ὁ Ἕλληνας ἱστορικὸς καὶ βιογρά-
φος Πλούταρχος (45µ.Χ.-120) στὸ
ἔργο του ‘Περὶ Ἀρετῆς καὶ Κακίας’
ἀναφέρει σηµαντικὲς πτυχὲς τῆς
ἠθικῆς διδασκαλίας του, οἱ ὁποῖες
συγκλίνουν ἀρκετὰ µὲ αὐτὲς τοῦ χρι-
στιανισµοῦ: «Ὀρθότερα πίστευαν
ὅσοι θεωροῦσαν ὅτι τὰ ἐξιστορούµε-
να γιὰ τὸν Τυφώνα, τὸν Ὄσιρη καὶ
τὴν Ἴσιδα δὲν εἶναι παθήµατα οὔτε
Θεῶν οὔτε ἀνθρώπων, ἀλλὰ µεγά-
λων δαιµόνων, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ
Πλάτων, ὁ Πυθαγόρας, ὁ Ξενοκρά-
της καὶ ὁ Χρύσιππος – ἀκολουθών-
τας τοὺς παλαιοὺς θεολόγους – λένε
ὅτι γεννήθηκαν ἰσχυρότεροι ἀπ’ τοὺς
ἀνθρώπους, καὶ ὡς πρὸς τὴν φύση
πολὺ δυνατότεροι ἀπὸ ἐµᾶςKΤὸ
σύµπαν δὲν αἰωρεῖται αὐτοµάτως,
δὲν εἶναι ἀνόητο, ἄλογο, ἀκυβέρνη-
τοKἊν ἀπὸ τὴν φύση του τίποτε δὲν
γίνεται ἀναίτια, ἐνῷ τὸ ἀγαθὸ ποτὲ
δὲν θὰ παρεῖχε αἰτία κακοῦ, πρέπει ἡ
φύση νὰ ἔχει ἰδιαίτερη γένεση καὶ
ἀρχὴ τοῦ κακοῦ, ὅπως ἀκριβῶς καὶ
τοῦ ἀγαθοῦ. Αὐτὸ πιστεύουν οἱ πε-
ρισσότεροι καὶ οἱ σοφότατοι. Ἄλλοι
πιστεύουν ὅτι οἱ Θεοὶ εἶναι δύο καὶ
εἶναι ἀνταγωνιστὲς στὸ ἐπάγγελµα.
Ὁ ἕνας δηµιουργεῖ τ’ ἀγαθὰ καὶ ὁ
ἄλλος τὰ κακά. Ἄλλοι τὸν πρῶτο
ὀνοµάζουν ἄριστο Θεὸ καὶ τὸν ἄλλον
δαίµονα, ὅπως ἀκριβῶς ὁ µάγος
Ζωροάστρης, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐξιστο-
ροῦν ὅτι ἔζησε πέντε χιλιάδες ἔτη
πρὶν ἀπὸ τὰ Τρωικά. Αὐτὸς ἀποκα-
λοῦσε Ὡροµάζη τὸν πρῶτο καὶ Ἀρει-
µάνιο τὸν δεύτερο καὶ ἐπιπλέον ἀπο-
φαινόταν ὅτι ὁ πρῶτος – περισσότε-
ρο ἀπ’ ὅλα τὰ αἰσθητὰ πράγµατα –
ἔµοιαζε µὲ τὸ φῶς, ἐνῷ ὁ ἄλλος, πά-
λι, µὲ τὸ σκότος».

Ὁ νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος
Πορφύριος ὁ Τύριος (233-ἀρχὲς 4ου
αἰ. µ.Χ.) ἀπέκρουε τὴν τρέχουσα πε-
ποίθηση τῶν κοινῶν ἀνθρώπων, ὅτι
ὁ Θεὸς εἶχε ἀνάγκη ἀπὸ αἱµατηρὲς
θυσίες. Ἀντιθέτως, λέγει ὁ Πορφύ-
ριος, «µόνον οἱ κατώτερες θεότητες
καὶ περισσότερο οἱ κακοποιοὶ δαίµο-
νες, ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τέτοιες θυ-
σίες. Ὅσο γιὰ τὸν ὕψιστο Θεό, ὁ
ὁποῖος εἶναι K ὁ Πρῶτος, ὁ Πατὴρ
τῶν πάντων καὶ ὑπάρχει ἀπαθέστα-
τος καὶ καθαρώτατος, καὶ ἀπολύτως
αὐτάρκης, καὶ κατὰ συνέπειαν, αὐτο-
δηµιούργητος καὶ χάρη τοῦ ἑαυτοῦ
του καὶ ἀκλόνητος, µακριὰ ἀπὸ κάθε
ὑλικὴ δέσµευση ἀτάραχος καὶ ἀδιαί-
ρετος, δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τέτοιες
προσφορές, τὶς ἀπεχθάνεται. Ἐκεῖνο

ποὺ δέχεται ὡς ἄξια προσφορά, εἶναι
ὁ καθαρὸς λογισµός».

Ὁ Πορφύριος δὲν σταµατᾶ ἐκεῖ
ἀλλὰ συνεχίζει λέγοντας: «Ἀπὸ ὅλες
τὶς ἀπαρχές, ἡ µεγίστη καὶ πρώτη
κατὰ τὴν ὁσιότητα εἶναι ἐκείνη ποὺ γί-
νεται µὲ καρπούς. Ἀπὸ αὐτὴν καὶ µό-
νον, εἶναι ὀρθὸ νὰ προσφέρονται θυ-
σίες πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ πρὸς τὴ γῆ
ποὺ παράγει τὸ προσφερόµενο, τοὺς
καρπούς. ∆ιότι αὐτή, ἡ γῆ, εἶναι ἡ
κοινὴ ἑστία καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ
τῶν θεῶν. Καὶ πρέπει ὅλοι, προσκυ-
νώντας αὐτήν, ποὺ εἶναι µητέρα καὶ
τροφός µας, νὰ τὴν ὑµνοῦµε καὶ νὰ
τὴν προστατεύουµε, ὅπως ἐὰν µᾶς
εἶχε πράγµατι γεννήσει K∆υστυχῶς,
ὅσα γραπτὰ πραγµατεύονται τὸ ζή-
τηµα, ὅτι δὲν πρέπει νὰ θυσιάζουµε
ζῷα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς µύθους ποὺ δι-
δάσκουν αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, εἶναι λί-
γα, τουλάχιστον ὅσα σῴζονται καὶ
ἔχουν γραφτεῖ ἀπὸ κείνους ποὺ συµ-
φωνοῦν µαζί µας» (Πορφύριος, Περὶ
Ἀποχῆς Ἐµψύχων, σ. 127-128). Ὁ
Πορφύριος πίστευε ὅτι ἡ πραγµατικὴ
αἰτία τῶν αἱµατηρῶν θυσιῶν ἦταν, ὅτι
οἱ ἄνθρωποι θυσίαζαν ἀπὸ ἀνθρώ-
πινη ἀπόλαυση γιὰ τὴν κρεοφαγία. Γι’
αὐτὸ καὶ παρατήρησε πὼς ποτὲ οἱ
ἄνθρωποι δὲν θυσίαζαν ‘ἀνίερα ζῷα’
δηλαδὴ ζῷα τὰ ὁποῖα δὲν παρεῖχαν
καµία ἀπόλαυση ὡς τροφή, ὅπως φί-
δια, σκορπιοὺς ἢ πιθήκους. Ὁ Πορ-
φύριος δὲν ξεχνᾶ νὰ ἀναφερθεῖ καὶ
στὴν πλάνη τῶν δαιµόνων λέγοντας:
«Οἱ δαίµονες αὐτοί, οἱ κακοποιοί, κα-
τέχουν πλήρως τὴν δύναµη τῆς φαν-
τασιοπληξίας καὶ ἑποµένως εἶναι ἱκα-
νοὶ νὰ ἐξαπατοῦν µὲ τὴν δηµιουργία
τεράτων. Μὲ τὴν δύναµη αὐτῶν τῶν
ὄντων κατασκευάζουν ἐλιξήρια καὶ
ἐρωτικὰ φίλτρα οἱ λάτρεις τῆς κακο-
δαιµονίας.∆ιότι κάθε ἀκολασία καὶ δί-
ψα πλούτων καὶ φήµης, µὲ τὴν βοή-
θεια τούτων προάγεται, καὶ κυρίως ἡ
ἀπάτη. Τὸ ψέµα, βεβαίως, τὸ γνωρί-
ζουν πάρα πολὺ καλά. Ἐπειδὴ θέ-
λουν νὰ εἶναι θεοὶ καὶ ἡ προϊστάµενη
αὐτῶν ἀρχὴ θέλει νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι
ὁ µέγιστος θεός. Αὐτοὶ εἶναι ποὺ χαί-
ρονται µὲ ‘σπονδὴ αἵµατος καὶ κνίσα
κρεάτων’. ∆ιότι µὲ τοῦτα αὐξάνει τὸ
σωµατικὸ καὶ τὸ πνευµατικὸ στοιχεῖο
τους. Αὐτὸ συντηρεῖται µὲ τοὺς
ἀτµοὺς καὶ τὶς ἀναθυµιάσεις κάθε
εἴδους. Ἰδίως ὅµως ἐνισχύεται διὰ
τῶν ποικίλων προσφορῶν, καὶ δυ-
ναµώνει περισσότερο µὲ τὶς κνίσες
ἀπὸ τὰ αἵµατα καὶ τὶς σάρκες. Γι’
αὐτὸν τὸν λόγο, ὁ συνετὸς καὶ σώ-
φρων ἄνθρωπος θὰ ἐδίσταζε νὰ
χρησιµοποιεῖ τέτοια µέσα γιὰ τὶς θυ-
σίες του, ἐπειδὴ µ’ αὐτὰ προσελκύει
πρὸς τὸν ἑαυτόν του αὐτοῦ τοῦ
εἴδους τοὺς δαίµονες» (Πορφύριος,
Περὶ Ἀποχῆς Ἐµψύχων, σ. 138-139).
Ἀξιοσηµείωτο εἶναι καὶ τὸ πιστεύω
του γιὰ τὴ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου:
«Ἀντιθέτως, ἐκεῖνο ποὺ θὰ σπεύσει
(ὁ ἄνθρωπος) νὰ κάνει θὰ εἶναι τὸ νὰ
ἐξαγνίσει τὴν ψυχή του µὲ κάθε τρό-
πο. ∆ιότι οἱ κακοποιοὶ δαίµονες δὲν
ἐπιτίθενται στὴν καθαρὴ ψυχή, ἕνεκα
τῆς ἀνοµοιότητός της πρὸς αὐτούς.
Καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὶς πόλεις
νὰ ἐξευµενίζουν αὐτοὺς τοὺς δαίµο-
νες, αὐτό, λοιπόν, δὲν µᾶς ἀφορᾶ κα-
θόλου.∆ιότι σ’αὐτὲς εἶναι πλέον πρὸ
πολλοῦ καιροῦ καθεστὼς ὁ πλοῦτος
καὶ ὅλα τ’ ἄλλα τοῦ ἐξωτερικοῦ κό-
σµου, ἑποµένως, ἀφθονοῦν καὶ τὰ
ἐνάντια πρὸς τὴν σωτηρία κακά, ἐφ’
ὅσον πολὺ λίγο φροντίζεται σ’αὐτὲς
τὸ ζήτηµα τῆς ψυχῆς. Ἀλλὰ ἐµεῖς δὲν
θὰ χρειασθοῦµε, ὅσον εἶναι αὐτὸ
ἀνθρωπίνως δυνατόν, ἐκεῖνα ποὺ
αὐτοὶ οἱ δαίµονες µᾶς προσφέρουν,
ἀλλὰ θὰ κάνουµε κάθε προσπάθεια
νὰ ἐξοµοιωθοῦµε πρὸς τὸν θεὸ καὶ
πρὸς ὅποιους καὶ ὅ,τι τὸν περιβάλ-
λουν. Αὐτὴ ἡ προσπάθεια γίνεται µὲ
µέσον τὴ ψυχή µας καὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ
ὑλικοῦ κόσµου πράγµατα, µὲ τὴν
ἀταραξία καὶ τὴ συστηµατικὴ ἀναζή-
τηση καὶ ἀντίληψη τοῦ ὄντως ὄντος
καὶ τὴ ζωή τὴ σύµφωνη πρὸς αὐτά.
Θὰ προσπαθήσουµε νὰ διαφορο-
ποιηθοῦµε ἀπὸ τοὺς πονηροὺς
ἀνθρώπους καὶ τοὺς συναφεῖς δαί-
µονες καὶ ν’ἀπαλλαγοῦµε ὁλωσδιό-
λου ἀπὸ κάθε τί τὸ ὁποῖο χαίρεται µὲ
τὰ θνητὰ καὶ ὑλικὰ στοιχεῖα K Πρὸς
αὐτὰ εἶναι σύµφωνοι καὶ οἱ (εἰδωλο-
λάτρες) θεολόγοι, γνωρίζοντας ὅτι
ὅσο ἀµελοῦµε τὴν ἀποχὴ τῆς ψυχῆς
ἀπὸ τὰ πάθη, τόσο συνταυτιζόµαστε
µὲ τὴν πονηρὴ δύναµη καὶ τότε, θὰ
χρειασθεῖ νὰ ἐξευµενίζουµε κι αὐτήν.
Ὅπως λοιπὸν λένε οἱ θεολόγοι, αὐτοὶ
οἱ ὁποῖοι εἶναι δεσµῶτες τῶν ἐξωτε-
ρικῶν δυνάµεων καὶ δὲν κυριαρχοῦν
καθόλου στὰ πάθη τους, αὐτοὶ ἔχουν
καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ ἀποτρέπουν, µε-
ταξὺ τῶν ἄλλων, κι αὐτή, τὴν δύναµη
τοῦ κακοῦ.∆ιότι εἶναι βέβαιο, πὼς ἂν
δὲν τὸ κάνουν αὐτό, δὲν θὰ ἀπαλλα-
γοῦν ποτὲ ἀπὸ τὰ δεινὰ» (Πορφύ-
ριος, Περὶ Ἀποχῆς Ἐµψύχων, σ. 139-
140).
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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗ-
ΜΑ. Ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτι-
κοῦ Ἀγῶνος (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.). Ἰαν. –
Μάρτ. 2015. Ἀθῆναι.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Δι-
μηνιαῖον Θεολογικὸν καὶ Ἐκκλη-
σιαστικὸν περιοδικὸν ὄργανον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλον-
ίκης. Ἰαν. – Μάρτ. 2015. Θεσσαλον-
ίκη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ, Τριμηνιαῖον ἐνημε-
ρωτικὸν περιοδικὸν Διορθοδόξου
Συνδέσμου Πρωτοβουλίας Γονέων.
Ἰαν., Φεβρ., Μάρτ. 2015. Ἁγ. Παρα-
σκευὴ Ἀττικῆς.

ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Μηνιαία Τοπικὴ
Ἐφημερίδα. Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ.
2015. Διόνυσος.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ, Χριστιανικὸν
ὀρθόδοξον μηνιαῖον Φοιτητικὸν πε-
ριοδικὸν τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ

Μέγας Βασίλειος». Ἰούν. –
Ἰούλ.2015. Ἀθῆναι.

ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΓΚΟΥ, «ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», σελ.68.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση, ἡ « Σύντομη
Ἱστορία τῆς Κύπρου » τοῦ Ἀρχιμ.
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης
π. Ἐπιφανίου Χατζηγιάγκου, ἐκδό-
θηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Τα-
μασοῦ καί Ὀρεινῆς μέ τήν εὐκαιρία
τῆς συμπληρώσεως 60 χρόνων ἀπό
τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ
ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, τό 1955. Στό βι-
βλιαράκι αὐτό, τό ὁποῖο εἶναι ἰδιαί-
τερα καλαίσθητο μέ πλούσιο φωτο-
γραφικό ὑλικό γίνεται μία σύντομη,
ἀλλά ἐμπεριστατωμένη ἀναφορά
στήν ἱστορία τῆς μαρτυρικῆς μεγα-
λονήσου τῆς Κύπρου. Γίνονται ἀνα-
φορές γιά τήν ἀρχαία ἱστορία τῆς
Κύπρου, γιά τόν χριστιανισμό καί
τούς ἀγῶνες τῆς Ἐκκλησίας της, γιά
τά δύσκολα χρόνια τῆς Φραγκο-
κρατίας, τῆς Ἑνετοκρατίας, τῆς
Τουρκοκρατίας καί τέλος τῆς
Ἀγγλοκρατίας ἀλλά καί γιά τούς
ἡρωικούς ἀγῶνες τῆς ΕΟΚΑ. Ἀπὸ
τήν ἔκδοση αὐτή ὁ ἀναγνώστης
μπορεῖ νά ἀντλήση χρήσιμες πληρο-
φορίες γιά τούς συνεχεῖς ἀγῶνες
τῶν κυπρίων, γιά νά κρατηθῆ ἡ πα-
τρίδα τους Χριστιανική καί Ἑλληνι-
κή. Ἀλλά ἰδιαίτερη εἶναι ἡ ἀναφορά
γιά τόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, τήν
τουρκική εἰσβολή καί τήν κατοχή
τῆς μισῆς Κύπρου μέχρι τίς μέρες
μας. Στό προλογικό σημείωμα χαι-
ρετισμό ἀπευθύνει ὁ πανιερώτατος
Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί
Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας. Καταλήγοντας

ὁ π. Ἐπιφάνιος ἀναφέρει «Ὅμως πι-
στεύουμε καί ἐλπίζουμε. Πάνω ἀπό
τίς μεγάλες δυνάμεις καί τούς ἰσχυ-
ρούς τῆς γῆς ὑπάρχει ὁ Κύριος τῶν
Δυνάμεων. Ἄν ρίξουμε μιά ματιά
στήν ἱστορία, θά δοῦμε ὅτι τό ἔθνος
μας, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἀείμνηστος
Καποδίστριας, “ἐπέζησε διά θαυμά-
των”. Ἕνα θαῦμα ἦταν τό 1821.
Ἕνα θαῦμα ἦταν τό 1940. Πι-
στεύουμε πώς ὁ Θεός θά κάνει καί
πάλι τό θαῦμα του καί ὁ ἑλληνισμός
τῆς Κύπρου, πού προσέφερε τόσους
ἁγίους καί μάρτυρες, θά ἐπιζήσει».

Γ.Κ.Τ

Ἀρχιµ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΞΙΕΦ, «Τό λησµονηµένο Φάρµακο Τό
µυστήριο τῆς Μετανοίας», ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ 2014, σελ. 86.

Τό μικρό αὐτό βιβλιαράκι τοῦ
Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ἀλέξιεφ «Τό λη-
σμονημένο Φάρμακο Τό μυστήριο
τῆς Μετανοίας» ἀσχολεῖται μέ τό
ἱερό μυστήριο τῆς μετανοίας καί τῆς
ἐξομολογήσεως. Θέτοντας διάφορα
ἐρωτήματα ὁ συγγραφέας προσπα-
θεῖ νά προσεγγίση τό ἱερό αὐτό μυ-
στήριο. Ὁ ἄνθρωπος ἄν καί ἔχει λά-
βει πλούσιες τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ὥστε νά καταστῆ υἱός
Θεοῦ, ὅμως ἐξ αἰτίας τῶν παθῶν
καί τῆς ἁμαρτίας ἀρνεῖται αὐτές τίς
δωρεές καί ἔτσι ταλαιπωρεῖται μέ
ἀσθένειες τόσο σωματικές ὅσο ψυ-
χικές. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας
ὅμως δέν ἔπαυσε ποτέ νά μᾶς θε-
ωρῆ παιδιά του. Γιά τόν λόγο αὐτό
μᾶς ἔχει δώσει τήν δυνατότητα
μέσῳ τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας
καί τῆς ἐξομολογήσεως νά ἀποκα-
ταστήσουμε τήν κοινωνία μαζί του,
ὥστε μέ καθαρή πλέον καί ταπεινή
ψυχή νά ἔλθη καί πάλι νά ξανακα-
τοικήση στήν ψυχή μας. Ἡ παρο-
ῦσα ἔκδοση ἀπευθύνεται σέ ἀνθρώ-
πους πού δέν γνωρίζουν τό φάρμα-
κο τῆς ἐξομολογήσεως ἤ ἀμφιβάλ-
λουν γιά τίς ἱκανότητές του ἤ τό
ἔχουν ξεχάσει ἤ δέν ξέρουν πῶς νά
τό προσεγγίσουν. Ἀπαντᾶ σέ ἀπο-
ρίες ἤ ἀμφιβολίες τοῦ πιστοῦ καί τέ-
λος μέ ἀληθινά παραδείγματα περι-

γράφει τά εὐεργετικά ἀποτελέσμα-
τα τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ. Ὁ Ἀρχι-
μανδρίτης Σεραφείμ Ἀλέξιεφ (1912-
1993) ὑπῆρξε ἱερέας, θεολόγος καί
συγγραφέας πνευματικῶν βιβλίων
στήν σύγχρονη Βουλγαρία. Μέ τά
βιβλία του ὁ π. Σεραφείμ βοηθάει
τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος
ἀναζητᾶ στήν ἄθεη κοινωνία μας
νά βρῆ τόν Θεό καί νά κοινωνήση
μαζί του.

Γ.Κ.Τ

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΥΣΗΣ

ΣΤΙΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία ἑορτάζει
λαµπρὰ τὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου ἐκ στείρων γεροντικῶν
λαγόνων. Πρόκειται γιὰ µία πανάρχαια θεοµητορικὴ ἑορ-
τή, ἡ ὁποία εἰσῆλθε στὸν ἑορτολογικὸ ἐνιαυτό, ὡς ση-
µαντικὸς σταθµὸς πνευµατικοῦ ἀνεφοδιασµοῦ τῶν
πιστῶν. Κι’ αὐτὸ διότι ἡ συµβολὴ τῆς Θεοµήτορος στὴν
ὑλοποίηση τοῦ θείου σχεδίου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κό-
σµου, ὑπῆρξε καθοριστική. Ἡ Ἴδια ἀξιώθηκε νὰ γίνει τὸ
τιµιότατο καὶ καθαρότατο δοχεῖο, ὥστε νὰ κρατήσει στὰ
πάναγνα σπλάγχνα Της τὸν «ἀχώρητον παντί», τὸ πῦρ
τῆς Θεότητος. Νὰ κυοφορήσει καὶ νὰ γίνει µητέρα καὶ
τροφὸς τοῦ Θεοῦ! Νὰ γίνει ἡ νοητὴ γέφυρα, ἡ ὁποία ἕνω-
σε τὴν γῆ µὲ τὸν οὐρανό, τὸν ἄνθρωπο µὲ τὸ Θεό. Γι’
αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία µας ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα κιόλας χρόνια
καθιέρωσε τὴν κατηγορία τῶν Θεοµητορικῶν Ἑορτῶν

πρὸς τιµήν Της. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ τὸ Γενέσιό Της.
Γιορτάζουµε, εὐφραινόµαστε καὶ µακαρίζουµε τὴν Πανα-
γία µας αὐτὴ τὴν ἁγία ἡµέρα. Κατὰ τὸν ἱερὸ ὑµνογράφο:
«Ἀγάλλονται τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης σήµερον ἐν τῇ
γεννήσει σου Κόρη Θεοκυῆτορ Μαρία», διότι πραγµατο-
ποιήθηκε ἡ ἐκπλήρωση «τῆς θείας οἰκονοµίας, δι’ἧς ἀνε-
πλάσθηµεν οἱ γηγενεῖς καὶ ἀνεκαινίσθηµεν ἐκ τῆς
φθορᾶς πρὸς ζωὴν τὴν ἄληκτον». Καλούµαστε οἱ πιστοὶ
νὰ τιµήσουµε καὶ ἐφέτος τὴν Παναγία µας, ἀνυµνώντας
Την καὶ παρακαλώνταςΤην µὲ τὰ ἀνυπέρβλητα λόγια του
Ἀκαθίστου Ὕµνου: «Ὦ πανύµνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα
τὸν πάντων ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον, δεξαµένη τὴν νῦν
προσφοράν, ἀπὸ πάσης ρῦσαι συµφορᾶς ἅπαντας».
Ἔχουµε ἀπόλυτη ἀνάγκη τὴν ἐξ οὐρανοῦ ἀρωγή Της,
ὡς πρόσωπα, ὡς κοινωνία, ὡς ἔθνος, ὡς οἰκουµένη!

Ἡ ὀφειλοµένη τιµὴ
εἰς τὴν Θεοτόκον
καὶ οἱ ἑτερόδοξοι

ΕΠΙ Τῌ εὐκαιρίᾳ τῆς µεγάλης θεο-
µητορικῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς
Θεοτόκου, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπισηµά-
νουµε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία µας τιµᾶ, ὅπως ταιριάζει,
τὴν Θεοµήτορα, σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν
ἑτεροδοξία, ἡ ὁποία ἔχει περιπέσει σὲ
πλάνες σχετικὰ (καὶ) µὲ τὴν, ἁγιογρα-
φικὰ θεµελιωµένη, ὀφειλόµενη τιµὴ
στὸ πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Κυ-
ρίου µας. Ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τιµοῦµε
καὶ µακαρίζουµε τὴν Ἀειπάρθενο,
ὅπως προεῖπε ἡ Ἴδια κατὰ τὸν Εὐαγ-
γελισµό Της: «Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν
µακαριοῦσί µε πᾶσαι αἱ γενεαὶ»
(Λουκ.1,48). Τὴν µακαρίζουµε, τὴν
τιµᾶµε, τὴν ὑµνοῦµε καὶ τὴν εὐχαρι-
στοῦµε γιὰ τὴν ὑπέρτατη συµβολή
Της στὸ ἔργο τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυ-
τρώσεώς µας. Τὴν παρακαλοῦµε,
«ὡς ἔχουσα µητρικὴν παρρησίαν»
νὰ δέεται στὸν Υἱό Της καὶ νὰ µᾶς
σκεπάζει µὲ τὴ χάρηΤης.∆ὲν συµβαί-
νει ὅµως τὸ ἴδιο καὶ στὶς αἱρέσεις. Ὁ
παπισµὸς ἀναβίωσε τὴν ἀρχαία αἵρε-
ση τῆς «µαριολατρίας», φθάνοντας
σὲ ὑπερβολὲς τιµῆς, ὥστε νὰ θεωρε-
ῖται καὶ νὰ λατρεύεται ὡς Θεός, κατα-
πατώντας τὴν ἀρχέγονη παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα µὲ τὴν Α΄
Βατικάνεια Σύνοδο (1870) θέσπισε
τὸ δόγµα περὶ τῆς «Ἀσπίλου Συλλή-
ψεως τῆς Θεοτόκου», ὁ ὁποία ἀνα-
τρέπει τὸ δόγµα περὶ σωτηρίας τοῦ
κόσµου. Τὰ πνευµατικὰ ἀποπαίδια
τοῦ παπισµοῦ, οἱ προτεστάντες, θέ-
λοντας νὰ «ὑπερασπίσουν» τὴν λα-
τρεία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀπαγκιστρω-
θοῦν ἀπὸ τὴν παπικὴ «µαριολατρία»
ἔφθασαν στὸ ἄλλο ἄκρο: νὰ µὴ ἀπο-
δίδουν καµιὰ τιµὴ στὴ Θεοτόκο! Νὰ
τὴν θεωροῦν ὡς ἁπλὴ γυναίκα καὶ
µάλιστα νὰ διδάσκουν πώς, µετὰ τὴ
γέννηση τοῦ Κυρίου, «ἔζησε τὴ ζωή»
της, παντρεύτηκε τὸν Ἰωσὴφ καὶ ἔκα-
µε καὶ ἄλλα παιδιά! Ἂς µὴ λησµονο-
ῦµε πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι πλάνες, τὶς
ὁποῖες ὑπαγορεύει ὁ «πατὴρ τοῦ
ψεύδους» διάβολος, προκειµένου νὰ
µᾶς ξεστρατίσει ἀπὸ τὴν «ὑγιαίνουσα
πίστη» µας! Προσοχή!

Οἱ σύγχρονοι Κοζανῖται
ἀποποιοῦν ὡς εὐεργέτην των
τὸν µακαριστὸν Aὐγουστῖνον!

Ο ΜΕΓΑΣ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν
Παῦλος εἶχε γράψει πὼς «πάντες οἱ
θέλοντες ζῆν εὐσεβῶς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β´Τιµ.3,12).
Καὶ δὲν διώχνονται µόνο ἐνόσῳ ζοῦν,
ἀλλὰ καὶ µετὰ θάνατον! Οἱ ἄνθρωποι
τοῦ σκότους ἐπιδιώκουν νὰ σβήσουν
ἀκόµη καὶ τὴ µνήµη τους! Ὁ λόγος γιὰ
τὸν µακαριστὸ Γέροντα Ἐπίσκοπο π.
Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἀνα-
δείχτηκε, µὲ τοὺς τιτάνιους ἀγῶνες
του, σύγχρονος στῦλος τῆς Ὀρθοδο-
ξίας καὶ ὁµολογητὴς ἐφάµιλλος τῶν
µεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
µας. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ποὺ
στὰ ζοφερὰ χρόνια τῆς κατοχῆς ἔσω-
σε χιλιάδες ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν θά-
νατο, µὲ τὰ περίφηµα συσσίτια, κυ-
ρίως στὴν Κοζάνη. Ὅµως οἱ ἀπόγο-
νοι ἐκείνων, ποὺ εἶχε σώσει ὁ φλο-
γερὸς Ἱεροκήρυκας, τὸν τιµᾶνε σήµε-
ρα; ∆υστυχῶς ὄχι! Πρόσφατα, µὲ
χρήµατα τῆς Ε.Ε. καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ
δηµοσίου, ἐκδόθηκε τόµος γιὰ τοὺς
εὐεργέτες τῆς Κοζάνης. Ὅλοι ὅσοι
ὑπῆρξαν ἢ νοµίζουν κάποιοι ὅτι
ὑπῆρξαν, εὐεργέτες της, εἶναι κατα-
χωρηµένοι, µὲ µία ἐξαίρεση: τὸν π.
Αὐγουστῖνο Καντιώτη! Πρωτεργάτης
αὐτῆς τῆς «παράληψης» ὁ γνωστὸς
πολιτικὸς παράγων τῆς περιοχῆς καὶ
στέλεχος τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Πάρης Κο-
κουλόπουλος, ὅπως ἀναφέρει σὲ
σχόλιό του τὸ ἱστολόγιο «Ὁµολογία».
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν µειώνει βεβαίως
τὸν µακαριστὸ ἅγιο Γέροντα, τοῦ
ὁποίου τὸ ὄνοµα εἶναι γραµµένο ἀνε-
ξίτηλα στοὺς οὐράνιους δέλτους,
ἀλλὰ φανερώνει τὴν ἀπύθµενη κακό-
τητα τῶν ἐκκλησιοµάχων, ἡ ὁποία
φτάνεισὲἀκραῖεςὑπερβολές,σὰνκαὶ
τὴν προαναφερόµενη!

Ἐξαγωγὴ σκύλων
διὰ τὰς «ἀνάγκας»
τῶν κτηνοβατῶν!

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ εἴδηση µᾶς γέµισε
ἀπὸ ἀηδία, ἀλλὰ καὶ προβληµατισµό.
Οἱ «ἀφέντες τῆς Εὐρώπης» Γερµα-
νοί, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ αἷµα µας, γιὰ τὰ δα-
νεικά, ποὺ τοὺς ζητᾶµε ταπεινωτικά,
µᾶς ἁρπάζουν καὶ τὰ ζῷα µας. Καὶ ξέ-
ρετε γιατί; Νὰ τὰ µεταπωλήσουν
στοὺς χιλιάδες κτηνοβάτες, οἱ ὁποῖοι
πληθύνονται µὲ γεωµετρικὴ πρόοδο
στὴ χώρα τους! «Μαζεύουν ἀδέσπο-
τα ἀπὸ τὴν Πάτρα καὶ τὰ στέλνουν
στὴ Γερµανία. Περίπου 500 εὐρὼ ἡ
τιµὴ κάθε σκυλιοῦ. Ἀκούγεται ἀρρω-
στηµένο ὅµως συµβαίνει γύρω µας,
χωρὶς πολλοὶ νὰ µποροῦµε νὰ πιστέ-
ψουµε τὸ ποῦ µπορεῖ νὰ φτάσει ὁ

ἀνθρώπινος νοῦς. Ἕνα φαινόµενο
ποὺ ὅλο ἕνα καὶ δυναµώνει στὴ χώρα
µας πρὸς ὄφελος τῆς Γερµανίας.
Στὴν ἐν λόγῳ εὐρωπαϊκὴ χώρα οἱ
κτηνοβάτες ἔχουν οἴκους ἀναφορᾶς,
ἀφοῦ ἡ ἐρωτικὴ συνεύρεση µὲ σκύ-
λους δὲν ἀποτελεῖ πρωτοφανῆ δρα-
στηριότητα. [K] Μία πολὺ σοβαρὴ
ὑπόθεση κυκλώµατος ἐµπορίας ἀδέ-
σποτων σκύλων - µετὰ ἀπὸ σαφεῖς

καταγγελίες - διερευνοῦν οἱ τοπικὲς
ἀρχές, µεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Περιφέ-
ρεια ∆υτικῆς Ἑλλάδος» (Ἱστολ. Τρο-
µακτικό)! Φοβερὸ καὶ τροµερὸ νὰ
συλλάβει κανεὶς τήν, χωρὶς σταµατη-
µό, κατάπτωση τοῦ ἀµετανόητου
ἁµαρτωλοῦ! Τὰ δυστυχισµένα ἄλογα
τετράποδα γίνονται τὰ µεγάλα θύµα-
τα τῶν ἔλλογων δίποδων! Ἡ ἁµαρτία
ἔχει φτάσει στὸ ἀπροχώρητο. Ἡ «πο-
λιτισµένη» Εὐρώπη πρωτοστατεῖ σὲ
αὐτὴ τὴν πρωτόγνωρη γιὰ τὴν
ἀνθρώπινη ἱστορία κατάσταση. Σὲ
αὐτὴ τὴν Εὐρώπη µᾶς θέλουν οἱ πο-
λιτικοί µας νὰ «ἀνήκουµε»!

Ὁ Πάπας ἐθεοποίησε
τὸν Ἑωσφόρον;

ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ µία ἀπί-
στευτη εἴδηση, τὴν ὁποία δηµοσιο-
ποίησε ὁ γνωστὸς ἀγωνιστὴς δηµο-
σιογράφος κ. Ν. Χειλαδάκης. Ὁ πά-
πας Φραγκίσκος ἀνακήρυξε, µὲ
ἐγκύκλιό του, Θεὸ τὸν Ἑωσφόρο!
«Τὸν ἐρχόµενο Σεπτέµβριο ὁ Πάπας
τῆς Ρώµης ἀναµένεται νὰ ἀνακοινώ-
σει ἐπίσηµα τὴν νέα του ἐγκύκλιο
ἐγκαθίδρυσης τῆς Νέας Τάξης Πρα-
γµάτων. Πρὶν ὅµως ἀπὸ αὐτό, εἶχε
προηγηθεῖ µία ἄλλη πολὺ σηµαντικὴ
ἐξέλιξη ποὺ δείχνει καὶ τὶς πραγµα-
τικὲς προθέσεις τοῦ Ποντίφικα. Στὶς
27 Ἀπριλίου τοῦ 2014 ἔγινε µία ση-
µαντικὴ τελετὴ στὸ Βατικανὸ παρου-
σίᾳ τοῦ νῦν Πάπα καὶ τοῦ ἀπερχόµε-
νου Πάπα. Τὸ σηµαντικὸ στοιχεῖο
αὐτῆς τῆς τελετῆς, τὴν ὁποία εἶχαν
τὴν δυνατότητα νὰ παρακολουθή-
σουν ἑκατοµµύρια πιστοὶ στὴν πα-
πικὴ ἐκκλησία καὶ ὄχι µόνο, ἦταν ὅτι
γιὰ πρώτη φορά ὁΛούσιφερ, δηλαδὴ
ὁ Ἑωσφόρος, δηλαδὴ ὁ ∆ιάβολος,
ἀνακηρύχτηκε ὡς Θεός. Ἦταν µία
συγκλονιστικὴ ἀνακοίνωση ποὺ ἔγινε
δηµόσια µπροστὰ στὶς χιλιάδες ποὺ

παραβρίσκονταν στὴν πλατεῖα τοῦ
Βατικανοῦ καὶ ποὺ ἀπευθύνονταν σὲ
ὁλόκληρο τὸν κόσµο». Καὶ σχολιάζει:
«Ὁ Πάπας σχεδιάζει τὴν ἕνωση
ὅλων τῶν θρησκειῶν ὑπὸ τὸ
σκῆπτρο τῆς Ρώµης σὲ µία παγκό-
σµια θρησκεία- πολτὸς τῶν ἀνθρω-
πίνων ψυχῶν, µὲ τὴν λατρεία τοῦ
Λούσιφερ καὶ αὐτὸ σχεδιάζει νὰ τὸ
ἐπισηµοποιήσει τὸν ἐρχόµενο Σε-
πτέµβριο στὴν ἱστορική, ὅπως χαρα-
κτηρίζεται, ὁµιλία ποὺ θὰ κάνει στὸν
ΟΗΕ. Ἀξίζει νὰ γνωρίζουµε µὲ ποιὸν
συνοµιλοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι ἱεράρχες
καὶ πολὺ περισσότερο ὁ προκαθήµε-
νος τοῦ Φαναριοῦ. Ἀλλοίµονό µας!»
(www.nikosxeiladakis.gr)! Προ-
φανῶς, δὲ χρειάζεται νὰ προσθέσου-
µε τίποτε περισσότερο στὶς ἐπιση-
µάνσεις τοῦ ὁµολογητῆ δηµοσιογρά-
φου!

Πάπας Φραγκίσκος:
Ὁ Χριστὸς ἦταν
ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος!

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ «ἔξω ἀπ’
ἐδῶ» ἀπὸ τὸν «ἀλάθητο» τῆς Ρώ-
µης, συνοδεύτηκε δυστυχῶς καὶ ἀπὸ
τὴν ἄρνησή του στὴ θεότητα τοῦ Χρι-
στοῦ! Ναί, καλὰ διαβάσατε: ὁ «ἐπί-
σκοπος τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας»
καὶ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στὴ
γῆ», ἀρνήθηκε δηµόσια ὅτι ὁ Χριστὸς
ὑπῆρξε καὶ Θεός! ∆ιαβάστε τὴν ἀνα-
τριχιαστικὴ εἴδηση, ὅπως τὴν ἀποκά-
λυψε καὶ πάλι ὁ κ. Ν. Χειλαδάκης:
«Συνεχίζοντας τὸν παγκοσµιοποι-
ητικὸ καὶ πανθρησκευτικό του κατή-
φορο ὁ Πάπας τῆς Ρώµης καὶ τὰ τε-
λευταῖα χρόνια ἐπίτιµοςK συµπροσ-
ευχητὴς τοῦ πατριάρχη Βαρθολοµαί-
ου, δήλωσε σὲ δηµόσια συγκέντρω-
ση ὅτι ὁ Ἰησοῦς δὲν ἦταν τίποτα πα-
ραπάνω ἀπόK ἕνας ἁπλὸς ἄνθρω-
πος! Πλέκοντας τὸ ἐγκώµιο τοῦ
Ἰησοῦ, στὸν ὁποῖο ἀπέδωσε τὴν πα-
ράδοσητῆςπροσευχῆςστὴνἀνθρω-
πότητα, δήλωσε τὸ καταληκτικὸ ὅτι ὁ
Ἰησοῦς δὲν K ἦταν πνεῦµα. Ὁ
Ἰησοῦς ἦταν ἕνα πρόσωπο, ἕνας
ἄνθρωπος µὲ τὶς πληγὲς τοῦ Σταυ-
ροῦποὺπροσεύχεται γιὰἐµᾶς.Ἡδή-
λωση αὐτὴ ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἕνας
ἁπλὸς ἄνθρωπος καὶ ὄχι Θεάνθρω-
πος, µᾶς θυµίσει τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρεί-
ου ποὺ εἶχε ταλαιπωρήσει τὴν Ὀρθο-
δοξίακαὶἡὁποίακαταδικάστηκεστὴν
Α΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο. Τὴν ἀντίλη-
ψη αὐτὴ καλλιεργεῖ καὶ ἡ Νέα Τάξη
ποὺ ἐπιδιώκει νὰ τὴν ἐπιβάλει στὴν
ἀνθρωπότητα. Αὐτὸς εἶναι ὁ Πάπας
τῆς Ρώµης τὸν ὁποῖο Ὀρθόδοξοι
ἱεράρχες ἀποκαλοῦν ἀδελφό τους καὶ
ὁρισµένοι ἀκόµα καὶ K Ἅγιο!»
(www.nikosxeiladakis.gr)! Ὁ ἅγιος
Ἰουστῖνος Πόποβιτς εἶχε καταδείξει
τὸν παπισµὸ ὡς τὸν σύγχρονο ἀρει-
ανισµό. Ὁ «ἅγιος πατέρας» τὸ ἀπέ-
δειξε ἐπαρκῶς µὲ τὴ µεγαλόστοµη
αὐτὴ δήλωσή του! Ἰδοὺ µὲ ποιὸν θέ-
λουν νὰ µᾶς ἑνώσουν οἱ «δικοί» µας
οἰκουµενιστές: µὲ τὸν σύγχρονο
Ἄρειο! Φρίκη!

Οἱ µουσουλµάνοι
τῆς Εὐρώπης ζητοῦν
µετατροπὴν ἐκκλησιῶν
εἰς τζαµιά!

ΤΟ ΙΣΛΑΜ «καλπάζει» στὴν
Εὐρώπη, τὴ στιγµὴ ποὺ «σβήνει» µὲ
γοργοὺς ρυθµοὺς ὁ Χριστιανισµός!
Ὅταν οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες ἐρη-
µώνουν καὶ πωλοῦνται, γιὰ νὰ γίνουν
µπὰρ καὶ ἀποθῆκες, οἱ µουσουλµά-
νοι ἀντιµετωπίζουν πρόβληµα λα-
τρευτικῶν χώρων!∆εῖτε πῶς σχεδιά-
ζουν νὰ λύσουν τὸ πρόβληµά τους:
«Ἕνας ἐξέχων µουσουλµάνος ἡγέ-
της στὴ Γαλλία πρότεινε χιλιάδες
ἐγκαταλελειµµένες καθολικὲς ἐκκλη-
σίες τῆς χώρας νὰ µετατραποῦν σὲ
τζαµιά, γιὰ νὰ φιλοξενήσουν τὸν
διαρκῶς αὐξανόµενο στὴ Γαλλία
µουσουλµανικὸ πληθυσµό, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ τὸ µεγαλύτερο µουσουλµα-
νικὸ πληθυσµὸ στὴν Εὐρώπη [K]
(Σὲ συνέντευξή του), ὁ Boubakeur
ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι οἱ µουσουλµά-
νοι καὶ οἱ χριστιανοὶ λατρεύουν τὸν
ἴδιοΘεὸκαὶοἱ δύοκοινότητεςθὰπρέ-
πει νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ συνυπάρχουν
εἰρηνικά. "Πρόκειται γιὰ τὸν ἴδιο Θεό,
αὐτὰ εἶναι συγγενικὰ δικαιώµατα,
ἀδελφικά, καὶ πιστεύω ὅτι οἱ Μου-
σουλµάνοι καὶ οἱ Χριστιανοὶ µποροῦν
νὰ συνυπάρξουν καὶ νὰ ζήσουν µαζί,"
ὑποστήριξε ὁ Boubakeur» (Ἱστολ.
Ἁγιορείτικο Βῆµα)! Ἐκεῖ φτάσαµε, νὰ
θέλουν νὰ «κάµουν κουµάντο» στὴν
ἄλλοτε χριστιανικὴ Εὐρώπη, οἱ ἀντί-
χριστοι µουσουλµάνοι, καὶ µάλιστα
νὰ ἔχουν τὸ θράσος νὰ τοὺς δώσου-
µε τοὺς ναούς µας! Ἐπαγγέλλονται
«εἰρηνικὴ συνύπαρξη» στὴν Εὐρώ-
πη, τὴ στιγµὴ ποὺ στὴ Μέση Ἀνατολὴ
καὶ τὴν Ἀφρικὴ ρέουν ποταµοὶ χρι-
στιανικῶν αἱµάτων ἀπὸ τὶς «χατζά-
ρες» τῶν ἰσλαµιστῶν! Πάντως ἂς µὴ
τρέφουµε αὐταπάτες, σὲ λίγο καιρὸ
δὲν θὰ ζητοῦν τοὺς χριστιανικοὺς να-
ούς, θὰ τοὺς ἁρπάζουν, µὲ τὸν
γνωστὸ «θεάρεστο» τρόπο τους!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ µας
εἰς τὸ νέον ἐνιαυτὸν

τοῦ Κυρίου
Η 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ εἶναι ἡ

ἀρχὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους
καὶ ὡς συνέπεια ἡ ἀρχὴ τῆς
ἱεραποστολικῆς µας διακονίας.
Γιὰ τὴν «Πανελλήνιο Ὀρθόδοξο
Ἕνωση» καὶ τὴν ἐφηµερίδα
µας, ἀρχίζει µία νέα περίοδος
ὁµολογιακοῦ ἀγώνα. Ὕστερα
ἀπὸ µία σύντοµη καλοκαιρινὴ
ἀνάπαυλα, ἀνεβαίνουµε καὶ πά-
λι στὶς γνωστές µας ἐπάλξεις,
γιὰ νὰ δώσουµε τὸν καλὸ
ἀγῶνα. Νὰ διατρανώσουµε καὶ
νὰ διαλαλήσουµε σὲ ὅλους, ὅτι
ἡ µόνη ἀληθινὴ σώζουσα πίστη
εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία µας καὶ ἡ µό-
νη ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατο-
λικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, µόνη
αὐτή, κρατεῖ ἀνόθευτη τὴν ἀπο-
καλυµµένη ἀλήθεια. Νὰ καταγ-
γείλουµε πανταχόθεν τὶς πάµ-
πολλες καὶ ποικίλες πλάνες, ὡς
τεχνάσµατα τοῦ ἀντίδικου δια-
βόλου, µέσῳ τῶν ὁποίων ἐπι-
χειρεῖ νὰ ἀποσπάσει ψυχὲς
ἀπὸ τὴ σώζουσα ἀγκαλιὰ τῆς
ἁγίας µας Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὶς
ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια. Νὰ κα-
ταδείξουµε τὴν πλέον δαιµονικὴ
πλάνη τῶν καιρῶν µας, τὸν
ἐπάρατο οἰκουµενισµό, ὡς τὴν
παναίρεση, ἡ ὁποία θέλει νὰ
ἑνώσει τὴν ἀλήθεια µὲ τὸ ψε-
ῦδος, νὰ µεταβάλει τὴν Ἐκκλη-
σία µας σὲ θρησκεία καὶ µάλι-
στα ἰσότιµη µὲ τὶς σύγχρονες
δαιµονικὲς πίστεις καὶ θρη-
σκεῖες τοῦ κόσµου, σὲ ἕνα σατα-
νικὸ «ἀχταρµά», ὥστε νὰ ἀπο-
τελέσει τὸ «µοντέλο» τῆς παν-
θρησκείας τοῦ ἐρχοµένου ταχέ-
ως µιαροῦ Ἀντιχρίστου. Νὰ στη-
λιτεύσουµε τὰ ἀπαράδεκτα
οἰκουµενιστικὰ «ἀνοίγµατα»
τῶν οἰκουµενιστῶν, οἱ ὁποῖοι
σκανδαλίζουν τὸν πιστὸ λαὸ
τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπεµπολοῦν στα-
διακὰ καὶ σταθερὰ τὴν µοναδι-
κότητα τῆς Ὀρθοδοξίας µας,
ἀλλοτριώνοντας τὸ φρόνηµα
τῶν πιστῶν. Στήριγµά µας,
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Θεό, σὲ αὐτὸ τὸν
ἀγῶνα µας, εἶστε ἐσεῖς, ἀγαπη-
τοί µας ἀναγνῶστες, οἱ ὁποῖοι
µὲ τὴ µικρή σας θυσία νὰ ἀγο-
ράζετε, νὰ διαβάζετε καὶ νὰ δια-
δίδετε τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο»,
γίνεστε συνεργάτες µας καὶ συν-
αγωνιστές µας! Σᾶς εὐχόµαστε,
λοιπόν, καλὴ καὶ εὐλογηµένη
νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιά! Ὁ
Θεὸς εἴη µεθ’ἡµῶν καὶ ὑµῶν!

Στίς 4 Σεπτεµβρίου ἡ Ἐκκλη-
σία µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ

προφήτου καί Θεόπτου Μωυ-
σέως. Ὁ προφήτης Μωυσῆς
γεννήθηκε στήν Αἴγυπτο. Ὅταν
ὁ Φαραώ διέταξε νά θανατώ-
σουν τά ἀρσενικά παιδιά τῶν
ἑβραίων ὁ Μωυσῆς κατά θεία
πρόνοια διασώθηκε ἀπό τήν
κόρη τοῦ Φαραώ ἡ ὁποία καί
τόν ἀνέθρεψε ὡς γιό της. Σέ
ἡλικία σαράντα χρόνων θανά-
τωσε ἕνα αἰγύπτιο, ὁ ὁποῖος
ἔδερνε καί ἀδικοῦσε ἕνα
ἑβραῖο, γιά τόν λόγο αὐτό ἔφυ-
γε στήν ἔρηµο τοῦ ὄρους Σινᾶ,
ὅπου νυµφεύθηκε τήν Σεπφώ-
ρα τήν κόρη τοῦ Ἰοθόρ, καί ἔγι-
νε ποιµήν προβάτων. Προσευ-
χόµενος συνεχῶς πρός τόν Θεό γιά τήν σωτη-
ρία τοῦ λαοῦ του καθάρισε τόν ἑαυτό του καί
ἀξιώθηκε νά δεῖ, ὅσο εἶναι δυνατόν σέ ἄνθρω-
πο, τόν Θεό κατά τό θαῦµα τῆς βάτου τῆς µή
καιοµένης. Παρέµεινε στήν ἔρηµο σαράντα χρό-

νια καί κατόπιν γύρισε στήν
Αἴγυπτο µέ προσταγή τοῦ
Θεοῦ, γιά νά ἐλευθερώση τούς
ἰσραηλίτες. Ἐπειδή ὁ Φαραώ
ἀρνιόταν νά τούς ἐλευθερώση,
ὁ Μωυσῆς τιµώρησε τούς αἰγυ-
πτίους µέ δέκα πληγές. Κατό-
πιν παρέλαβε τούς ἑβραίους µέ
τό χρυσό καί τό ἀσήµι τῶν
αἰγυπτίων καί µέ τήν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ πέρασαν τήν Ἐρυ-
θρά Θάλασσα µέ θαυµαστό
τρόπο καί περιπλανήθηκαν
στήν ἔρηµο γιά σαράντα χρό-
νια, µέ σκοπό νά παιδευθοῦν
καί νά προετοιµαστοῦν νά
εἰσέλθουν στήν γῆ τῆς ἐπαγγε-
λίας. Ἐκεῖ ὁ Θεός τούς παρά-
δωσε καί τόν γραπτό Νόµο.

Ἐπειδή ὅµως ὁ Μωυσῆς παρόξυνε τόν Θεό, πέ-
φτοντας σέ ἀπίστία δέν ἀξιώθηκε νά µπῆ στήν
γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλά ἀφοῦ ἀνέβηκε στό ὄρος
Ναβαῦ καί τήν ἀγνάντεψε πέθανε σέ ἡλικία ἑκα-
τόν εἴκοσι χρόνων.

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.

Τὸ ξεσκέπασµα τῶν ἀντιχρίστων δυνάµεων
᾿Αρχιµ. ΧΑΡ. ∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ»
(῎Εκδοσις ἐπηυξημένη)

● ῞Ενα βιβλίον, ποὺ ἀποκαλύπτει τὰ σκοτεινὰ σχέδια καὶ τὶς
πράξεις τῶν ἐχθρῶν τῆς ᾿Ορθοδοξίας.

● Οἱ σφαγὲς τῶν ᾿Ορθοδόξων τῆς Σερβίας κατὰ τὰ χρόνια τῆς γερ-
µανικῆς κατοχῆς.

● ῾Ο ἀντίχριστος Οἰκουµενισµὸς καὶ τὸ καθῆκον τῶν ᾿Ορθοδόξων
῾Ελλήνων στὴν µεγάλην ἀναµέτρησιν τῶν ἀθέων µὲ τὴν ᾿Εκ-
κλησίαν µας.

● ῞Ενα βιβλίον καταπέλτης, µὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα καὶ πλουσία
εἰκονογράφησι τῆς ἀλήθειας τῶν γεγονότων, ποὺ ἔγιναν καὶ
γίνονται στὶς ἡµέρες µας µὲ τὸν πιὸ σατανικὸν τρόπον.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
● ῞Ενα βιβλίον, ποὺ πρέπει νὰ τὸ διαβάσουν ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι

῞Ελληνες καὶ νὰ µάθουν ὅλην τὴν ἀλήθεια.

Βιβλιοπωλεῖον «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Κάνιγγος 10, α´ ὄρ. 106 77 ᾿Αθῆναι,

Τηλ. 210–38 16 206 ΤΕΛΕΦΑΞ 210–3828518
Τιμᾶται: 8€

Ἐθελοντικὴ Αἱµοδοσία
Ὁ Ἱ.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου στὸ

Μάτι Ἀττικῆς διοργανώνει ἐθελον-
τικὴ αἱµοδοσία τὴν Κυριακὴ 6 Σε-
πτεµβρίου 2015 καὶ ὥρα 9:30π.µ.



ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία κατὰ τῆς
Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν
∆εδοµένων διὰ πράξη τῆς ἐπὶ θέ-
µατος ἐπιλυθέντος ὑπὸ τῆς ∆ικαιο-
σύνης, ὅπερ καὶ ἀποσιωπᾶ (ἄλλως
παρέλειψε, νὰ ἐρευνήσει, ἐὰν τῆς
ὑποθέσεως αὐτῆς ἐπελήφθη ἡ δι-
καιοσύνη καὶ τί ἀπόφαση ἐξέδωσε)
Πρὸς
Ἀξιότιµον
κ. Ν. Παρασκευόπουλον
Ὑπουργὸν ∆ικαιοσύνης
Ἐνταῦθα
(ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς Ὑπουρ-
γοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπάγεται ἡ
Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν
∆εδοµένων κατ' ἄρθρον 15 παρ. 2
τοῦ Ν 2472/1997)
Κοινοποίηση
1) Ἀρχὴν Προστασίας Προσωπι-
κῶν ∆εδοµένων

Ἐνταῦθα
2) Ὑπουργεῖο Παιδείας Θρησκευ-
µάτων καὶ Πολιτισµοῦ
3) Πανελλήνιον Ἕνωση Θεολόγων
Ἀξιότιµε κ. Ὑπουργὲ

Λαµβάνω τὴν τιµήν, νὰ σᾶς ἀνα-
φέρω, ὅτι τυγχάνω ἄµισθος νο-
µικὸς σύµβουλος τῆς Πανελληνίου
Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ), κατ'

ἐντολὴν τῆς ὁποίας καὶ σᾶς ὑπο-
βάλλω τὴν παροῦσα µου. Πρόκει-
ται περὶ τῆς ἑξῆς (ἀπαραδέκτου καὶ
παρανόµου κατὰ τὴν ἐπιστηµονι-
κήν µου ἄποψη) ἐνεργείας τῆς
Ἀρχῆς Προστ. Προσωπ. ∆εδοµέ-
νων. Ἡ ἐν λόγῳ Ἀρχὴ διὰ τῆς ὑπ'
ἀριθ. Γ/ΈΞ/953-1/15-06-2015 πρά-
ξεώς της (τὴν ὁποίαν καὶ σᾶς ὑπο-
βάλλω συνηµµένως) λαµβάνει θέ-
ση ἐπὶ τοῦ θέµατος τῆς ἀπαλλαγῆς
ἢ µὴ ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευ-
τικῶν τῶν Ὀρθοδόξων µαθητῶν
(καὶ ὄχι τῶν ἑτεροδόξων, ἑτεροθρή-
σκων ἢ ἄθεων, οἱ ὁποῖοι ἐξ
ὑπαρχῆς ἤδη ἀπαλλάσσονται). Ἡ
Ἀρχὴ Προστ. Προσωπ. ∆εδοµένων
διὰ τῆς συνηµµένης πράξεώς της
ἀποφαίνεται, ὅτι ἀπὸ τὸ µάθηµα
τῶν θρησκευτικῶν ἀπαλλάσσονται
καὶ οἱ ὀρθόδοξοι µαθηταί, καθ ὅσον
ἄλλως δῆθεν παραβιάζεται ὁ νόµος
περὶ προστασίας προσωπικῶν δε-
δοµένων. Ὅµως τὸ θέµα αὐτὸ τὸ
ἔχει τελεσιδίκως ἐπιλύσει ἡ δικαιο-
σύνη διὰ δύο ἀποφάσεών της, τῶν
ἑξῆς:

α)∆ιὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ∆ιοικη-
τικοῦ Ἐφετείου Χανίων 115/2012,
ἀποφαινοµένης ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι µα-
θηταὶ οὐδέποτε ἀπαλλάσσονται
ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν,
ἔστω καὶ ἂν ἐπικαλεσθοῦν λόγους
συνειδήσεως.

Προσθέτει δέ, ὅτι ἐὰν παρὰ τα-
ῦτα ἐπικαλεσθοῦν λόγους συνειδή-
σεως (δι᾽ ὑπευθύνου δηλώσεώς
τους), τεκµαίρεται, ὅτι διαπράττουν
τὸ ἔγκληµα τῆς ὑποβολῆς ψευδοῦς
ὑπευθύνου δηλώσεως ἐνώπιον
δηµοσίας ἀρχῆς (ἢ οἱ γονεῖς τους,
ἐὰν οἱ ἴδιοι εἶναι ἀνήλικοι), τὸ ὁπο-
ῖον διώκεται ποινικῶς κατ’ ἄρθρον
22 παρ. 6 τοῦ Ν, 1599/1986. Καὶ
πρὸς ἐπίρρωση τῆς ἀπόψεως
αὐτῆς παραπέµπει: σὲ ἰδική µου
ἐπιστηµονικὴ καὶ ad hoc µελέτη,
τὴν ὁποίαν καὶ κατονοµάζει. Συνηµ-
µένως σᾶς ὑποβάλλω καὶ τὴν ἐν
λόγῳ ἀπόφαση καὶ τὴν παραπεµ-
ποµένην µελέτην µου. Ὑπ' ὄψιν ὅτι
ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση τοῦ ∆ιοικ.
Ἐφετείου Χανίων ἰσχύει πανελλη-
νίως καὶ ὄχι τοπικῶς (Νόµος
702/1977 ἄρθρον 3 παρ. 4).

β) Ἐπειδὴ δὲ τὸ Ὑπ. Παιδείας εἰς
ἐγκύκλιον ποὺ ἐξέδωσε µετὰ τὴν
δηµοσίευση τῆς ἀποφάσεως
αὐτῆς, δὲν ξεκαθάρισε, ἐὰν ἀπαλ-
λάσσονται ἢ ὄχι καὶ οἱ ὀρθόδοξοι
µαθηταὶ ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρη-
σκευτικῶν, ἐπηκολούθησε καὶ νέα
προσφυγὴ εἰς τὸ ἴδιο ∆ικαστήριο
(κρίνον συµβουλίῳ κατ’ ἄρθρον 2
τοῦ Ν. 3068/2001), ὅπερ διὰ τῆς
ἀποφάσεώς του 1/2015 ἀπεφάν-
θη, ὅτι µὲ τὴν νέα ἐγκύκλιο ποὺ ἐξέ-
δωσε τὸ Ὑπ. Παιδείας (ὑπ' ἀριθ.
12773/42/23 01.2015) -διὰ τῆς
ὁποίας ἀποφαίνεται, ὅτι οἱ ὀρθόδο-
ξοι µαθηταὶ δὲν ἀπαλλάσσονται
ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν-
συνεµορφώθη πλήρως πρὸς τὴν
ἀρχικὴν ἀπόφαση τοῦ ἰδίου ∆ικ/ρί-
ου 115/2012. Ὡς γνωστὸν δὲ ἡ ἐν
λόγῳ ἀπόφαση (115/2012) εἶναι τε-
λεσίδικος καὶ δὲν ὑπόκειται σὲ κα-
νένα ἔνδικο µέσον (Ν. 702/1977
ἄρθρον 5Α προστεθὲν δι᾽ ἄρθρου
3 τοῦ Ν 2944/2001 καὶ ἀντικατα-
σταθὲν δι᾽ ἄρθρου 49 παρ. 6 τοῦ Ν.
3859/2008 καὶ ἀντικατασταθὲν ἐκ
νέου δι᾽ ἄρθρου 47 παρ. 3 τοῦ Ν.
3900/2010).

Κατ' ἀκαλουθίαν τῶν ἀνωτέρω
διαµαρτυρόµεθα, διότι ἡ Ἀρχὴ
Προστασίας Προσωπικῶν ∆εδοµέ-
νων παραπέµπει εἰς τὴν Ὁλοµέ-
λεια τὸ ὡς ἄνω θέµα ἀποσιωπο-
ῦσα, ὅτι τοῦτο ἐλύθη τελεσιδίκως
ὑπὸ ad hoc δικαστικῶν ἀποφάσε-
ων (ἄλλως παραλείψασα νὰ ἐρευ-
νήσει, ἐὰν ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ θέµατος
ἀπεφάνθη ἡ δικαιοσύνη). Ἐπιση-
µαίνουµε δὲ ἐπιπροσθέτως, ὅτι διὰ
τῆς ἰδίας πράξεώς της ἡ Ἀρχὴ
Προστ. Προσωπ. ∆εδοµένων καί-
τοι ἐρευνᾶ θέµα ἀφορῶν ὀρθοδό-
ξους µαθητὲς καὶ µόνον, λαµβάνει
ὑπ' ὄψιν καὶ τὶς ἀπόψεις τῆς Ἑνώ-
σεως Ἀθέων, ἡ ὁποία (ὡς προκύ-
πτει ἐκ τοῦ τίτλου της) ἐκπροσωπεῖ
τοὺς ἄθεους καὶ µόνον καὶ ὄχι τοὺς
ὀρθοδόξους µαθητές, τούς ὁποί-
ους καὶ δὲν ἐκπροσωπεῖ. Κατ' ἀκο-
λουθίαν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλῶ,
ὅπως εὐαρεστούµενος ὑπενθυµί-
σετε εἰς τὴν ἐν προκειµένῳ ἀνεξάρ-
τητη ἀρχή, ὅτι δὲν ἔχει καµµίαν
ἁρµοδιότητα, νὰ ἐπεµβαίνει ἐπὶ θε-
µάτων κριθέντων ὑπὸ τῆς δικαιο-
σύνης καὶ µάλιστα τελεσιδίκως.

Συνηµµένως σᾶς ὑποβάλλω:
α) Τὴν ἀπόφαση τοῦ ∆ιοικ. Ἐφε-

τείου Χανίων 115/2012,
β) Τὴν ἐπιστηµονικήν µου µελέ-

την, εἰς τὴν ὁποίαν ρητῶς καὶ ὀνο-
µαστικῶς παραπέµπει ἡ ἐν λόγῳ
ἀπόφαση, προκειµένου νὰ στηρίξει
τὴν ἄποψή της, ὅτι ὁ ὀρθόδοξος
µαθητὴς αἰτούµενος ἀπαλλαγὴν
ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν
διαπράττει τὸ ἔγκληµα τῆς ὑπο-
βολῆς ψευδοῦς δηλώσεως ἐνώ-
πιον δηµοσίας Ἀρχῆς (τιµωρούµε-
νο ποινικῶς κατ' ἄρθρον 22 παρ. 8
τοῦ Ν. 1599/1936),

γ) Τὴν ἀπόφαση 1/2015 τοῦ ἰδί-
ου ὡς ἄνω ∆ικ/ρίου (ἐκδοθεῖσαν ἐν
συµβουλίῳ κατ’ ἄρθρον 2 τοῦ Ν.
3068/2002), τὴν ὑπ' ἀριθ.
Γ/ΕΞ/953-1/16.0602015 καταγγελ-
λόµενη πράξη τῆς Ἀρχῆς Προστ.
Πρ. ∆εδοµένων.

Ἡ Ἀρχὴ προστασίας Προσω-
πικῶν ∆εδοµένων παρακαλεῖται,
νὰ λάβει ὑπ' ὄψιν της πέραν τῶν
ὅσων ἐπικαλεῖται καὶ τὶς ad hoc δι-
καστικὲς ἀποφάσεις.

Μὲ τὴν παράκληση ὅπως µερι-
µνήσετε διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς
νοµιµότητας, διατελῶ

Μετὰ τιµῆς
Γεώργιος Κρίππας

∆ιδάκτωρ Συνταγµ. ∆ικαίου
Νοµ.Σύµβουλος τῆς Πανελληνίου

Ἑνώσεως Θεολόγων
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ
Στὴν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι

εἶναι πολυάσχολοι καὶ βιαστικοί. Οἱ
βιοτικὲς μέριμνες τούς ἔχουν αἰχ-
μαλωτίσει καὶ δὲν διαθέτουν πιὰ
χρόνο γιὰ κάτι πνευματικό. Συμ-
βαίνει αὐτό, γιατί ἔχουν χάσει τὴν
ἱκανότητα νὰ βάζουν σὲ προτεραι-
ότητα τὶς ἐπαγγελματικές τους
δραστηριότητες, ἀλλὰ καὶ τὶς προ-
σωπικές τους ἐπιθυμίες. Συνήθως
χάνονται στὰ δευτερεύοντα, τὰ
ἐφήμερα καὶ τὰ μάταια.

Κάτι παρόμοιο συνέβαινε καὶ
παλιά, παρόλο ποὺ οἱ ἄνθρωποι

τότε εἶχαν λιγότερους τομεῖς δρά-
σης καὶ εὐκολότερα μποροῦσαν νὰ
ἐπιλέξουν τὰ χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα.
Στὸ Γεροντικὸ βλέπουμε ἕνα πρό-
τυπο ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος προσπα-
θοῦσε νὰ μένει ἀτάραχος μπροστὰ
στὶς μικροδυσκολίες καὶ τὰ ἀνα-
πάντεχα γεγονότα. Εἶναι ὁ ἀββᾶς
Ἀμμωνᾶς. Τὸ ἀκόλουθο περιστα-
τικὸ εἶναι πολὺ διαφωτιστικό.

Κάποτε λοιπὸν ὁ ἀββᾶς Ἀμ-
μωνᾶς ἤθελε νὰ περάσει στὴν ἀπέ-
ναντι ὄχθη ἑνὸς μεγάλου ποταμοῦ
καὶ περίμενε τὸ καραβάκι μαζὶ μὲ
πολλοὺς ἄλλους, τὸ ὁποῖο ὅμως
δὲν ἦταν ἕτοιμο καὶ καθυστεροῦσε.
Ὅλοι ἀνησυχοῦσαν, γι᾽ αὐτὸ μόλις
εἶδαν ἕνα ἄλλο καραβάκι, σηκώθη-
καν καὶ ἀνέβηκαν βιαστικὰ, γιὰ νὰ
πᾶνε ἀπέναντι. Μόνο ὁ ἀββᾶς δὲν
ἔκανε καμία κίνηση. Ἀρνήθηκε νὰ
μπεῖ σὲ πλεούμενο, ποὺ δὲν ἦταν

δημόσιο καὶ συνέχισε νὰ φτιάχνει
πλεξούδα μὲ φοινικόφυλλα ποὺ
εἶχε κοντά του. Ἔφτιαχνε τὴν πλε-
ξούδα καὶ μετὰ τὴν ἔλυνε, γιὰ νὰ
ἀπασχολεῖται. Ὅταν ἦρθε τὸ καρα-
βάκι, ἀνέβηκε καὶ πῆγε ἀπέναντι.
Τότε τὸν πλησίασαν μερικοὶ ἀδελ-
φοὶ καὶ τὸν ρώτησαν, γιατί ἀρνήθη-
κε νὰ μπεῖ στὸ καραβάκι μαζί τους.
Κι ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε: «Γιὰ νὰ
μὴ ἀκολουθῶ πάντα τὸ λογισμό,
ὅταν αὐτὸς τρέχει. Πρέπει νὰ βαδί-
ζουμε στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ μὲ ἀτα-
ραξία».

Ἡ βιασύνη καὶ ἡ ἀνυπομονησία
διαμορφώνουν ἀρνητικὸ κλῖμα
στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀντιμε-
τωπίζει τὶς δυσκολίες εὔκολα καὶ
νὰ χάνει τὴν ἐσωτερική του γαλήνη.
Εἶναι σπουδαῖο πρᾶγμα νὰ ἀντιμε-
τωπίζει κανεὶς τὶς δυσκολίες καὶ τὰ
προβλήματα μὲ ψυχραιμία καὶ
ἀπάθεια. Νὰ μὴ ἀνησυχεῖ, ὅταν

ἔρχονται μὴ ἀναμενόμενα γεγονό-
τα, ποὺ συχνὰ ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξο-
δα. Πρέπει πάντα νὰ καταφεύγει
στὸ Θεό! Ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς κάπο-
τε πήγαινε στὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο καὶ
ἔχασε τὸ δρόμο. Χωρὶς νὰ ἀνησυ-
χήσει πολύ, κάθισε σὲ ἕνα μέρος
καὶ κοιμήθηκε. Ὅταν ξύπνησε, προσ-
ευχήθηκε στὸ Θεὸ λέγοντας: «Σὲ
παρακαλῶ, Κύριε καὶ Θεέ μου, μὴ
ἀφήσεις νὰ χαθεῖ τὸ πλάσμα σου».
Καὶ τότε εἶδε ἕνα χέρι, ὅμοιο μὲ
ἀνθρώπου, νὰ ἁπλώνεται ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ καὶ νὰ τοῦ δείχνει τὸ δρό-
μο, μέχρι ποὺ ἔφτασε μπροστὰ στὸ
σπήλαιο τοῦ Ἀββᾶ Ἀντωνίου.

Ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στοὺς ἀδελ-
φούς μας πρέπει νὰ εἴμαστε προ-
σεκτικοὶ καὶ ψύχραιμοι καὶ νὰ περι-
μένουμε ὑπομονετικὰ τὴν κατάλ-
ληλη ὥρα, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουμε
προκειμένου νὰ συναισθανθοῦν
τὴν ἁμαρτωλότητά τους καὶ νὰ με-
τανοήσουν. Ἡ ἀδιάκριτη καὶ ἀστό-

χαστη παρέμβασή μας μόνο ἀρνη-
τικὰ ἀποτελέσματα θὰ ἔχει.
Πολλὲς φορὲς ὁ ζῆλος ὁδηγεῖ σὲ
βιαστικὲς κινήσεις καὶ σὲ ἀποφά-
σεις ποὺ δὲν εἶναι πάντα ὀρθὲς καὶ
δίκαιες. Ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς κάπο-
τε εἶχε ἀντιμετωπίσει μία δύσκολη
κατάσταση καὶ χρειάστηκε νὰ προ-
στατέψει ἕνα ἁμαρτωλὸ ἀδελφό,
κρύβοντας μὲ ἔξυπνο τρόπο ἐκεῖνο
ποὺ συνέβαινε στὸ κελί του καὶ
προκαλοῦσε μέγιστο σκανδαλισμὸ
στοὺς περίοικους. Διαβάζουμε στὸ
Γεροντικό: «Ἦλθε κάποτε ὁ ἀββᾶς
Ἀμμωνᾶς σ᾽ ἕνα τόπο γιὰ νὰ φάει.
Καὶ ἦταν ἐκεῖ κάποιος ποὺ εἶχε
κακὴ φήμη. Ἦλθε τότε μία γυναίκα
καὶ μπῆκε στὸ κελὶ τοῦ ἀδελφοῦ.
Μόλις μαθεύτηκε αὐτό, ταράχτη-
καν ὅλοι, ποὺ ἔμεναν ἐκεῖ. Συγκεν-
τρώθηκαν, γιὰ νὰ διώξουν ἀπὸ τὸ
κελὶ τὸν μοναχό. Εἶπαν καὶ στὸν
ἐπίσκοπο Ἀμμωνᾶ νὰ πάει μαζί
τους. Μόλις τὸ κατάλαβε ὁ ἀδελ-

φός, πῆρε τὴ γυναίκα καὶ τὴν ἔκρυ-
ψε σ᾽ ἕνα μεγάλο πιθάρι. Ἐνῷ ἐρχό-
ταν τὸ πλῆθος, εἶδε ὁ ἀββᾶς
Ἀμμωνᾶς τί συνέβη καὶ γιὰ χάρη
τοῦ Θεοῦ σκέπασε τὸ πρᾶγμα.
Μπῆκε, κάθισε πάνω στὸ πιθάρι
καὶ πρόσταξε νὰ ἐρευνηθεῖ τὸ κελί.
Ἀφοῦ λοιπὸν ἔψαξαν καὶ δὲν
βρῆκαν τὴ γυναίκα, εἶπε ὁ ἀββᾶς
Ἀμμωνᾶς; «Τί ἔγινε λοιπόν; Ὁ
Θεὸς νὰ σᾶς συγχωρήσει». Καὶ
ἀφοῦ προσευχήθηκε, τοὺς ἔβγαλε
ὅλους ἔξω. Ἔπειτα ἔπιασε τὸν
ἀδελφὸ ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τοῦ εἶπε:
«Νὰ προσέχεις τὸν ἑαυτό σου,
ἀδελφέ». Καὶ ἔφυγε».

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ ἀββᾶς
Ἀμμωνᾶς βοήθησε τὸν ἁμαρτωλὸ
ἀδελφό, προστατεύοντάς τον συγ-
χρόνως ἀπὸ τὸ διασυρμὸ καὶ τὴν
κατακραυγή, ποὺ θὰ μποροῦσαν
νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὴν ἀπόγνωση.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(6ον)
Ἡ συνδροµή ἤ τό σύνδροµο 

τῆς Κ.Ζ. ἔχει ἀκατάσχετη
συνέχεια+

�Παίρνοντας θάρρος καί κουρά-
γιο ἡ Κ.Ζ. ἀπό τόν ραντισµό της µέ
ἄνθη τοῦ Παραδείσου καί µάλιστα
ἀπό τά ἴδια τά χέρια τοῦ Χριστοῦ, πα-
ρακαλεῖ τήν Παναγία νά πάρει τό
βρέφος-Χριστό στίς ἀγκαλιές της καί
νά κατέβουν µαζί στήν Ἀθήνα! 

Ποῦ ἀκριβῶς νά κατέβουν; 
Νά κατέβουν στήν θρησκευτική

«Ἀπολυτρωτική Σχολή Παντανάσ-
σης», τήν ὁποία ἡ Παναγία ἔχει ἱδρύ-
σει, διά τῆς Κ.Ζ.!

Καί τί νά κάνουν ὅταν κατέλθουν
στίς αἴθουσες τῶν «Σχολῶν» τῆς
Κ.Ζ.; 

Νά «παίξουν» µαζί Μητέρα καί
Γιός µπροστά στίς µαθήτριες –τίς
«φωτισµένες»! αὐτῆς τῆς Σχολῆς, διά
«σηµείων» µάλιστα καί «θαυµάτων»
ἐκεῖ! 

Γιατί νά γίνουν αὐτά;
Γιά νά δεῖ καί νά πεισθεῖ ὁ Χριστός

(καί ὁ κόσµος, ὁ κλῆρος κλπ), ὅτι ἡ
ἴδια ἡ Παναγία Μητέρα Του διδάσκει
σ᾿ αὐτές τίς «Σχολές»!

Κρίνεται ἐκ νέου ἀπαραίτητο νά
παρατεθεῖ ὁλόκληρο τό αὐθεντικό
αὐτό κείµενο, ντοκουµέντο, γιά τούς
εὐνόητους λόγους.

Μιλώντας ἡ Κ.Ζ. ἀπευθυνόµενη
στήν Παναγία τῆς λέει τά ἀκόλουθα: 

-«� Σύ ἡ µητέρα τοῦ Θεοτικοῦ
Βρέφους (τοῦ Χριστοῦ), θά µᾶς
προλάβης καί πάλιν πρίν πέσω-
µεν εἰς ἐξαφανισµόν καί κορέση
τήν ἐπιθυµίαν του αὐτός (ὁ Σα-
τανᾶς), ἀλλά ὡς Ἀπολύτρια µέ τά
πλήρη δικαιώµατα πού χαίρεις
µέσῳ τοῦ βρέφους Σου καί τοῦ
Οὐρανίου Πατρός, τό ταχύτερον
θά ἀκούσης καί ἡµῶν τήν κραυ-
γήν τῶν ὀλίγων βρεφῶν, ὅπως
ἀπαιτήσης ἀπό τό ἐναγκαλιζόµε-
νον Σέ καί ἀσπαζόµενον βρέφος
Σου νά κατέλθη εἰς τά Σχολεῖα Σου
µαζί Σου εἰς τάς ἀγκάλας Σου, νά
ἴδη ὅτι διδασκόµεθα ἀπό Σέ νά
χαρῇ καί νά παίξη µαζί Σου
ἐµπρός µας µετά σηµείων καί
θαυµάτων!53».

Μετά ἀπό ὅλες αὐτές τίς «ἀποκα-
λύψεις» καί προτροπές, ἡ Κ.Ζ. ἀπευ-
θυνόµενη πρός τίς ἐπουράνιες δυνά-
µεις καί ὅλα τά ἱερά Πρόσωπα τῆς Πί-
στεώς µας, εὐχαριστεῖ, προσκυνεῖ καί
λέει: 

«Προσκυνῶ καί µεγαλύνω τήν
Παγκόσµιον δόξαν Σας, καί Σᾶς
εὐχαριστῶ διά τό δωρηθέν ὄνοµα,

πού µοῦ ἐδώσατε τέκνον τῆς ὑπα-
κοῆς καί ταπεινοφροσύνης, καί
διά τήν τιµητικήν θέσιν τῶν
εὐφροσύνων νά ἀναβιβάζετε τό
πνεῦµα µου ἐν Οὐρανοῖς εἰσ-
δύοντες αὐτό εἰς τά ἀπόκρυφα καί
τά µυστήρια, ὥστε νά δύνανται νά
γίνωνται γνωστά καί ἐπί τῆς γῆς
εἰς τά πολλά πιστά τέκνα Σας!54».

Καί ὁδεύοντας πρός τό ἀποκορύ-
φωµα τοῦ παρανοϊκοῦ συνδρόµου
τῆς Κ.Ζ. ἀκολουθοῦν οἱ ἀπανωτές
ἐκφραστικές ἀπύθµενες παρενέργει-
ες πού συνοδεύουν πάντα τό σύν-
δροµο παθολογίας τῆς Κ.Ζ.:

«� Τελειώνει τό τέκνον (ἡ Κ.Ζ.)
τάς εὐχαριστίας του, καί τάς πα-
ρακλήσεις του πρός τήν Μητέρα
τοῦ Βρέφους, καί εἰς ἐπισφράγι-
σιν τῶν λόγων του ἡ Κεχαριτωµέ-
νη ἐκ τῆς ἀνεκλαλήτου χαρᾶς Της,
διατάσσει καί πάλιν τό Βρέφος
της (τόν Χριστόν!) νά πάρη ἀπό
τό κοµψό πανέρι ἄνθη καί νά τά
ρίψη εἰς τό τέκνον (τήν Κ.Ζ.), διά
νά τό χαροποιήση καί νά τό κάνη
νά ἐννοήση ὅτι αἱ αἰτήσεις του (νά
χορεύση µέ τήν Παναγία στή
«Σχολή» τῆς Κ.Ζ.!) ἔγιναν δε-
κταί55».

«Τό βρέφος (ὁ Χριστός) ἐκτελεῖ
τήν προσταγήν τῆς Μητρός Του
καί ραίνει µέ ἄνθη τό τέκνον (τήν
Κ.Ζ.), τό ὁποῖον ἔξαλλον ἐκ τῆς
χαρᾶς, κλίνει γόνυ, τούς προσκυ-
νεῖ τρίς µέ ἐσταυρωµένας χεῖρας
φέρον τό σηµεῖον τοῦ Σταυροῦ καί
λέγει. Τιµῶ καί προσκυνῶ Σέ µετά
τῆς τεκούσης Σε Μητρός Σου
ἁγνῆς Παρθένου Μαρίας.

Τότε ἀµέσως σηκώνουν καί οἱ
δύο (ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία!) τάς
χεῖρας των, τό εὐλογοῦν τρίς καί
τοῦ λέγουν. Βάδιζε ἐλευθέρως
ὑπό τάς εὐλογίας Μας, συνοδευό-
µενον ὑπό τοῦ Ἀρχιστρατήγου
Μιχαήλ, (µέσα εἰς τόν Παράδει-
σον, στούς Οὐρανούς!), διά νά
ἀποκοµίσεις ὅλα τά εὐφρόσυνα
τῆς Νέας Ἱερουσαλήµ καί τά µυ-
στήρια τοῦ ἀνακτόρου τῆς νύµ-
φης Αἰκατερίνης56».

Ἀκόµη λίγα, διά χειρός Κ.Ζ., «ἀνελ-
θούσης» ἤδη στόν τρίτο ὄροφο «τοῦ
ἀνακτόρου τῆς νύµφης Αἰκατερίνης»
στόν Παράδεισο.

Μιλάει ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ
πρός τήν Κ.Ζ. καί τῆς λέει: 

«!∆ός καί πάλιν προσκύνηµα
τρίς, εὐχαρίστησον τάς παρθενο-
µάρτυρας, τούς Ἁγίους Ἀγγέλους
πού σέ εὐχαριστοῦν παίζοντες
τήν µεγάλην καί θαυµαστήν ὀρχή-
στραν, ἀλλά καί τό µέγαρον τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τό ὁποῖον
εὑρίσκεσαι καί ἀποκοµίζεις τά

εὐφρόσυνά του, ἵνα βαδίσωµεν
καί εἰς τόν τέταρτον ὄροφον εἰς
τόν ὁποῖον θά ἴδης, θά θαυµάσης
καί θά συγγράψης πολλά περίερ-
γα καί ἄξια θαυµασµοῦ διά νά
προχωρῇ τό σύγγραµµα (αὐτά
πού διαβάζουµε τώρα ἐδῶ καί
ἄλλα πολλά!) καί, 

!Εἶναι µεγάλη ἀνάγκη νά τυ-
πωθῇ τό ταχύτερον, διότι ἀπ᾿
αὐτό περιµένεται (ἀναµένεται) ὁ
φωτισµός, ἡ µετάνοια καί ἡ ἐπιτά-
χυνσις τῆς Βασιλείας ἐπί τῆς
γῆς!57».

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτον ὅτι, µεταξύ
πληθώρας ἄλλων ἐξωφρενικῶν πα-
ραµέτρων, γιά πρώτη φορά ἡ Κ.Ζ,
εἰσάγει τούς ὅρους 3ο, 4οὄροφο, νεω-
τερίζοντας καί παραβλέποντας ἀντί-
στοιχους ὅρους τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου πού ἀναφέρεται σέ οὐρα-
νούς καί µάλιστα 3ο οὐρανό πού τό
σύνδροµο τῆς Κ.Ζ. εἶναι ἀδύνατο
ἔστω νά τόν φανταστεῖ χωρίς ἔλεος
καί µεταστροφή.

Ὑπάρχει ἀκόµα συνέχεια τοῦ συν-
δρόµου τῆς Κ.Ζ.:

Καθώς περιφέρεται στούς οὐρα-
νούς καί ἐνῶ ἀκόµη βρίσκεται στή
ζωή, περιγράφει ὅσα βλέπει ἐκεῖ στόν
Παράδεισο ἐπισηµαίνοντας τά ἀκό-
λουθα:

«(Οἱ Παρθενοµάρτυρες) βαδί-
ζουν πρός τήν αἴθουσαν τῆς ἀνα-
παύσεως καί τῆς ἀναψυχῆς,
ὅπως τούς προσφέρουν οἱ θερά-
ποντες (ὑπηρέτες) τόν οἶνον τῆς
εὐφροσύνης καί λαµβάνουν τελεί-
αν εὐδαιµονίαν, ὥστε νά δύνανται
νά ἀνέλθουν εἰς τό δωδέκατον πά-
τωµα (ξεπέρασαν τόν Παῦλο!) εἰς
ἐξαιρετικήν ἐµφάνισιν εἰς τόν Θε-
όν, τόν Μονογενῆ Του Υἱόν µετά
τοῦ ἐπαναπαυοµένου Ἁγίου
Πνεύµατος οἱ ὁποῖοι κάθονται εἰς
τόν θρόνον τόν κατασκευασµένον
ὑπό τῶν Ἀγγέλων, οἱ ὁποῖοι κρα-
τοῦν εἰς τάς χεῖρας των πολυποί-
κιλα ὄργανα σάν νά παίζη µεγάλη
ὀρχήστρα µουσικῆς καί ἀναµέ-
νουν τάς παρθενοµάρτυρας νύµ-
φας προπορευοµένης τῆς νύµ-
φης Αἰκατερίνης διά τόν µεγαλο-
πρεπέστατον χορόν ἐνώπιον τῆς
Τρισυποστάτου Θεότητος!58»!
Σηµειώσεις:

53. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυ-
να», τεῦχος Γ  ́σελ. 101. 54.Κων. Ζο-
λώτα «Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ´
σελ. 101.55. Κων. Ζολώτα «Τά
Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ  ́σελ. 102.56.
Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυνα»,
τεῦχος Γ  ́σελ. 102. 57.Κων. Ζολώτα
«Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος Γ´ σελ.
103. 58. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρό-
συνα», τεῦχος Γ  ́σελ. 75.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

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

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

Φαίνεται πὼς ἐξ ὁλοκλήρου τῆς
Ἑλλάδος μόνον εἰς τὰ λαμπιόνια
τοῦ Καρναβάλου κατώρθωσε νὰ
εἰσχωρήση τὸ παρακλάδι αὐτὸ τῆς
μασωνίας, καθὼς οἱ ἄνθρωποί του,
ὅπως πληροφορούμεθα, σχετίζον-
ται μὲ τὰ πολιτιστικὰ δρώμενα τῆς
πόλεως. Συμφώνως πρὸς τὸ dete.gr
τῆς 22ας Αὐγούστου 2015:

«Οἱ Πεφωτισµένοι ἐµφανίζονται
καὶ στὴν Πάτρα; Κι ὅµως µία νέα τά-
ση µυστικιστικῆς «κίνησης» ἀνα-
βιώνει στὴν ἀχαϊκὴ πρωτεύουσα.
Μὲ πρωταγωνιστὲς κυρίως νέους
ἀνθρώπους, ποὺ προέρχονται ἀπὸ
τὸν χῶρο τοῦ Πολιτισµοῦ. 

Ἐπώνυµοι Πατρινοὶ ποὺ ἀρέ-
σκονται σὲ µυστικιστικὰ σύµβολα
καὶ ἀποκρυφιστικὲς θρησκεῖες καὶ οἱ
ὁποῖοι «ἀναµειγνύονται» σὲ παρέες
καὶ «ψαρεύουν» κόσµο! Οἱ Ἰλλουµι-
νάτι ἦταν µέλη µυστικῶν ἑταιρειῶν,
τὰ ὁποῖα ἰσχυρίζονταν ὅτι φωτίζον-
ταν ἄµεσα ἀπὸ τὸ Θεό, χωρὶς τὰ
µυστήρια. Τέτοιες αἱρέσεις παρου-
σιάστηκαν στὴν Ἱσπανία, στὴ
Βαυαρία καὶ στὴν Πικαρδία. Κατὰ τὰ
τέλη τοῦ 18ου αἰώνα οἱ Ἰλλουµινά-
τοι προσέγγισαν τὸν Ἐλευθεροτε-
κτονισµό. Τὸ 1907 µετέφεραν τὴν
ἕδρα τους στὸ Βερολίνο, ὅπου δια-
τηρήθηκε ἡ µυστικὴ αὐτὴ ἑταιρεία,
µέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐπικράτη-
σε στὴ Γερµανία ὁ χιτλερισµός. Οἱ
Πεφωτισµένοι ἦταν µία µυστικὴ
ὀργάνωση ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1776
ἀπὸ τὸν Ἄνταµ Βάϊσχαουπτ στὴ
Βαυαρία. Ἀπὸ τότε ὅµως καὶ ὅσο οἱ
δεκαετίες περνοῦσαν, ἀνέπτυξαν
σχέσεις καὶ µὲ µασονικὲς στοὲς καὶ

ὀργανώσεις, ὅπως τοὺς Ροδοσταυ-
ρούς, µία µυστικὴ πνευµατικὴ
ὀργάνωση ἀνήκουσα στὴ Μασονία!
Σήµερα, ὑφίστανται Ἰλλουµινιστικοὶ
βαθµοὶ στὸν Ἀρχαῖο καὶ Ἀρχέγονο
Ἀνατολικὸ Τύπο Misraim-Memphis,
ὡς συνέπεια τῆς ἐφαρµογῆς τῶν
αὐθεντικῶν Τυπικῶν τῶν δύο Τύ-
πων τὰ ὁποῖα τοὺς περιελάµβαναν.
Ἡ «µόδα» τῶν Ἰλουµινάτι ἔχει ἐπε-
κταθεῖ καὶ στὴν Ἑλλάδα βασιζόµενη
καὶ σὲ ἀρχαιοελληνικὲς τελετὲς
(προσδίδουν καὶ τὸ ἑλληνικὸ στοι-
χεῖο στὶς συναντήσεις τους). Στὴν
Πάτρα προσπαθοῦν νὰ «κυριαρχή-
σουν» ἀκόµη καὶ µέσῳ τοῦ Πολιτι-
σµοῦ, ἐνῶ προωθοῦν τὴν ἰδεολογία
καὶ ἄλλων «παρεµφερῶν» ὅπως οἱ
ἴδιοι θέλουν νὰ πιστεύουν συλλό-
γων καὶ ὀργανώσεων (ὅπως Ρότα-
ρι, Lions, κλπ)».

Ἡ µαρτυρία µιᾶς µητέρας!
«∆ὲν πίστευα στὰ µάτια µου,

ὅταν ξαφνικὰ µπῆκα στὸ δωµάτιο
τῆς κόρης µου» δήλωσε στὸν «Κό-
σµο» µητέρα κοριτσιοῦ, τὴν ὁποία
εἶχαν «περιτριγυρίσει» φιλικὰ ἄτοµα
πρὸς τὴν οἰκογένειά της καὶ τῆς
ἔδειχναν τὰ σύµβολα τῆς «ὀργάνω-
σής» της! Στὴ συνέχεια προσπάθη-
σαν νὰ πείσουν τὴν ἴδια νὰ δώσει
80 εὐρὼ δῆθεν γιὰ ἐνίσχυση τῆς
ὀργάνωσης. Ἀναµφισβήτητα τὰ
συγκεκριµένα χρήµατα δὲν τὰ χρη-
σιµοποιοῦν γιὰ ἴδιον ὄφελος, ἀφοῦ
εἶναι «πιστοὶ» καὶ µάλιστα εὐλαβικὰ
στὶς Ἀρχὲς τῶν «Πεφωτισµέ-
νων»!Τουλάχιστον δύο γνωστοὶ
Πατρινοὶ ποὺ ἀσχολοῦνται µὲ τὰ
πολιτιστικὰ ἀνήκουν στοὺς «Ἰλλου-

µινάτι» τῆς Πάτρας. ∆ὲν γνωρίζουµε
ὅµως στοιχεῖα γιὰ ἄλλους, ἀφοῦ τὰ
πάντα ὀργανώνονται καὶ µεθο-
δεύονται µὲ ἄκρα µυστικότητα. Ὄχι
πὼς αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι παρά-
νοµο, ὡστόσο θέλουν νὰ προφυ-
λαχθοῦν ἀπὸ κάθε «διαρροὴ»,
ὥστε νὰ µὴ τεθοῦν αὐτοµάτως στὸ
περιθώριο ἀπὸ ὅσους δὲν «κατανο-
οῦν» τὸν σκοπό τους.

Ὁ σκοταδισµὸς τῆς «πεφωτισµένης»
µασωνίας εἰς τὴν Πάτραν

ΑΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ
«Ἐάν γάρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφή-

σει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος» (Ματθ. στ´ 14). 
Νά συγχωρῆτε γρήγορα τούς ἐχθρούς σας, γιά νά συγχωρηθῆτε

καί σεῖς γρηγορώτερα καί πλουσιώτερα. 
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ὁρίζει ὅτι «ἡ ἀμνησικακία, δηλαδή

ἡ τελεία λήθη (λησμονιά) τοῦ πταίσματος εἶναι σημεῖο τῆς ἀληθινῆς
καί γνησίας μετανοίας μας».

Ἡ ἀμνησικακία, κατά τούς Πατέρες, εἶναι ἀγάπη, εἶναι ἀρετή.
Μοναδικό στολίδι τῆς ψυχῆς μας. Μᾶς ὁδηγεῖ κοντά στόν Χριστό.
Καί ὁ Κύριος τί εἶπε γιά τούς σταυρωτές του; «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς·
οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. κγ´ 34). Πατέρα, συγχώρεσέ τους,
διότι εἶναι τυφλωμένοι ἀπό τά πάθη τους καί δέν γνωρίζουν τί κά-
νουν. Νά πῶς οἱ Ἅγιοι ἐκδικοῦνται αὐτούς, πού τούς ἀδίκησαν. 

*  *  *
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων (12 Νοεμβρίου) εἶχε ἕνα ἀνεψιό,

τόν Γεώργιο. Αὐτός μάλωσε μέ κάποιον, πού νοίκιαζε ἀπό τόν
Ἅγιο κάποια ἐργαστήρια. Μιά ἡμέρα ἔβρισε τόν ἀνεψιό του, καί
ἐκεῖνος ἔτρεξε ὀργισμένος στόν θεῖο του καί μέ δάκρυα τοῦ ἀνέ-
φερε τό πάθημά του. Μάλιστα ὅσοι ἦσαν ἐκείνη τή στιγμή ἐκεῖ
εἶπαν στόν ὅσιο: «Δέσποτα Ἅγιε, ντρόπιασε τήν Ἀρχιερωσύνη σου
ὁ ἀνάξιος αὐτός ἄνθρωπος».

Ὁ Ἅγιος, ὡς ἔμπειρος γιατρός τῶν ψυχῶν, καταπράϋνε τόν θυ-
μό τῆς καρδιᾶς τοῦ νέου μέ ἕνα γλυκό φάρμακο καί τοῦ εἶπε: «Λοι-
πόν, τόλμησε νά σέ βρίση; Εὐλογητός Κύριος ὁ Θεός, διότι θά τόν
ἐκδικηθῶ τόσο πολύ, πού θά τό θυμᾶται ὅλη ἡ Ἀλεξάνδρεια».

Καί πρόσθεσε στόν νέο, ὁ ὁποῖος πλέον αἰσθανόταν ἱκανοποι-
ημένος γιά τήν ἐκδίκηση: «Παιδί μου ἀγαπημένο, ἐάν θέλης νά
εἶσαι ἀληθινός ἀνεψιός, πρέπει νά μάθης τόν ἑαυτόν σου νά εἶναι
ἕτοιμος νά ὑπομένη ὕβρεις, μάστιγες, ταπεινώσεις, καθώς καί ἐγώ
εἶμαι ἕτοιμος. Τότε θά σέ ἔχω συγγενῆ καί τέκνο μου, διότι ἡ ἀλη-
θινή συγγένεια δέν εἶναι ἀπό σάρκα καί αἷμα, ἀλλά ἀπό τήν ἀρετή
καί τήν εὐγένεια τῆς ψυχῆς».

Κατόπιν κάλεσε τόν ὑπεύθυνο, πού εἰσέπραττε τά ἐνοίκια καί
τοῦ εἶπε: «Μή τολμήσης πλέον νά εἰσπράξης ἐνοίκιο ἀπό αὐτόν τόν
ἄνθρωπο, πού ἔβρισε τόν ἀνεψιό μου, ἀλλά πάντοτε νά τοῦ τά χα-
ρίζης».

Ὅταν τό ἄκουσαν αὐτό ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι ἔμειναν κατά-
πληκτοι καί θαύμασαν γιά τήν ἀνεξικακία καί τήν χρηστότητα τοῦ
Ἁγίου. Μάλιστα εἶπαν: «Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη ἐκδίκηση, πού θά τοῦ
ἔκανε καί θά διηγῆται ὅλη ἡ Ἀλεξάνδρεια!».

*  *  *
Ἕνα φοβερὸ περιστατικὸ ἀναφέρεται στὸ Γεροντικὸ γιὰ τὸν Ἀββᾶ
Δανιὴλ γιὰ τὴν ἀμνησικακία:
«Εἶπε ὁ  ἀββᾶς Δανιὴλ ὅτι ἦταν στὴ Βαβυλῶνα μία κόρη ἄρχοντος
ἡ ὁποία εἶχε δαιμόνιο. Ὁ  πατέρας της εἶχε κάποιον μοναχὸ ἀγα-
πητό του. Καὶ τοῦ λέγει: «Κανείς δὲν μπορεῖ νὰ θεραπεύση τὴν κό-
ρη μου, παρὰ οἱ ἀναχωρητὲς ὁπού ξέρω. Ἀλλὰ ἂν τοὺς παρακα-
λέσης, δὲν θὰ τολμήσουν νὰ τὸ κάμουν, ἐξ αἰτίας τῆς ταπεινοφρο-
σύνης τους. Ἂς κάμουμε λοιπὸν τὸ ἑξῆς: Ὅταν ἔλθουν στὴν ἀγο-
ρά, ὑποκριθῆτε ὅτι θέλετε νὰ ἀγοράσετε ἀπ᾽ αὐτοὺς ἐργόχειρα. Καὶ
ὅταν ἔλθουν νὰ πληρωθοῦν τὴν τιμή τους, τοὺς λέμε νὰ κάμουμε
προσευχὴ καὶ πιστεύω ὅτι ἡ κόρη μου θὰ θεραπευθῆ». Βγῆκαν
λοιπὸν στὴν ἀγορὰ καὶ βρίσκουν ἐκεῖ ἕνα μαθητὴ τῶν γερόντων,
ὁπού καθόταν γιὰ νὰ πουλήση τὰ ἐργόχειρά του. Τὸν πῆραν
λοιπὸν μαζὶ μὲ τὰ ζεμπίλια του, γιὰ νὰ τὸν πληρώσουν. Καὶ ὅταν
ἔφθασε ὁ μοναχὸς στὸ σπίτι, πάει ἡ δαιμονισμένη καὶ τοῦ δίνει ἕνα
ράπισμα. Αὐτὸς ὅμως ἔστρεψε καὶ τὸ ἄλλο σαγόνι, σύμφωνα μὲ
τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου. Τότε ὁ δαίμων, χτυπημένος ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ
γεγονός, φώναξε, λέγοντας: «Ὦ, μὲ βία ἡ ἐντολὴ τοῦ Ἰησοῦ μὲ διώ-
χνει». Καὶ εὐθὺς καθαρίσθηκε ἡ κόρη. Καὶ σὰν ἦλθαν οἱ γέροντες,
τοὺς ἀνεκοίνωσαν τί συνέβη. Ἐκεῖνοι δόξασαν τὸν Θεὸ καὶ εἶπαν:
«Συμβαίνει στὴν ὑπερηφάνεια τοῦ διαβόλου νὰ πέφτη μπροστὰ
στὴν ταπείνωση τῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ».

Λελυμένον τό ζήτημα τῆς ἀπαλλαγῆς
ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

Ὁλόκληρος ἡ καρδία εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν
Ὅταν κανεὶς βρίσκεται σὲ θέση ὑπεύθυνη καὶ εἶναι  ὁ ἴδιος συνει-

δητοποιηµένη προσωπικότητα, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἡσυχάσει, ὅταν
ἀντιλαµβάνεται πὼς κάποιος κίνδυνος παραµονεύει στὸ νὰ ἀνατρέ-
ψει τὸ ἔργο του. Καὶ ἂν αὐτὸ συµβαίνει σὲ ὅλους τούς ἄλλους τοµεῖς
καὶ µάλιστα αὐτοὺς ποὺ ἔχουν νὰ κάµουν µὲ τὸν ἄνθρωπο, πολὺ πε-
ρισσότερο ἡ ἀγωνία ἀγγίζει τὸν ποιµένα. Αὐτὸ ἀκριβῶς βλέπουµε
καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Ἀπ. Παύλου. Γράφει στοὺς Γαλάτες µὲ µε-
γάλα γράµµατα καὶ στὸ τέλος τοὺς προσθέτει, τονίζοντας τὰ ὅσα
ἀναφέραµε. “Τοῦ λοιποῦ κόπους µοι µηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ
στίγµατα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώµατί µου βαστάζω”. ∆ηλ. δῶστε
ἐπιτέλους προσοχή, διότι τὰ ζητήµατα τῆς πίστεως δὲν εἶναι καθό-
λου ἁπλὴ ὑπόθεση. Εἶµαι γνήσιος ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπά-
νω στὸ σῶµα µου φέρω τὰ σηµάδια τῶν πληγῶν ποὺ ἔλαβα γιὰ τὸν
Κύριο! Λόγια ὄντως συγκλονιστικὰ ποὺ µεταφέρουν ἀκόµη καὶ στὸν
πλέον σκληροτράχηλο τὸν πόνο, τὸν ἀγώνα ἀλλὰ καὶ τὴν ποιµαν-
τικὴ ἀποστολικὴ  µέριµνα, µήπως οἱ νεοφώτιστοι πιστοὶ παρασυρ-
θοῦν ἀπὸ τὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρέσεις ποὺ ἔκαναν τὴν ἐµφάνισή τους.

Τὰ λόγια ὅµως αὐτὰ τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν µᾶς δίνουν τὴν
ἀφορµὴ ὥστε νὰ δοῦµε καὶ ἐµεῖς γιὰ ἀκόµη µία φορά τὰ µεγάλα καὶ
βασικὰ θέµατα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς µας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο
ἀπὸ αὐτὴ τὴν σωτηρία µας.

Ἔχουµε, ἀλήθεια, ποτὲ µελετήσει στὰ σοβαρὰ, γιατί ζοῦµε καὶ για-
τί ὑπάρχουµε; Καὶ µόνο αὐτὸ τὸ ἐρώτηµα ἐὰν θέσουµε  στὸν ἑαυτό
µας, εἶναι ἱκανὸ νὰ µᾶς ἀφυπνίσει καὶ νὰ µᾶς ὁδηγήσει εἰς τὴν ὁδὸν
τῆς πίστεως καὶ τῆς Εὐαγγελικῆς ἀρετῆς. Καὶ τοῦτο, διότι ἡ σύντοµη
αὐτὴ ζωή µας, ὅσα ἔτη κι ἂν διανύσουµε, ἐπάνω στὴν γῆ δὲν εἶναι
παρὰ µία προετοιµασία γιὰ τὴν ἄλλη, τὴν πραγµατικὴ ζωή. Εἶναι
ἕνας ἀγώνας εὐλογηµένος γιὰ τὸν κάθε συνειδητὸ Ὀρθόδοξο πιστό,
ἀπὸ τὸ κατ' εἰκόνα πρὸς τὸ καθ' ὁµοίωσιν. ∆ὲν εἴµαστε ζῷα ἄλογα
καὶ ὑπάρξεις δίχως ψυχὴ καὶ πνοὴ ἀνωτέρα.

Καὶ ἀκριβῶς γιὰ τὴν ψυχὴ µας αὐτὴ τὴν ἀθάνατη ὁ Κύριος τονίζει
ξεκάθαρα: “τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδίσει τὸν κόσµον ὅλον καὶ
ζηµιωθεῖ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγµα τῆς
ψυχῆς αὐτοῦ;”.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγµατικότητα ποὺ χρειάζεται συνεχῶς νὰ µᾶς
κρατᾶ ἄγρυπνους, ὥστε νὰ ἀποφεύγουµε τὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ
καὶ τοῦ ἀθέου κόσµου.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ χρειάζεται ὁλοένα καὶ περισσότερο νὰ µορ-
φώνουµε τὴν ψυχή µας. Καὶ ὅταν γίνεται λόγος περὶ ψυχικῆς µορ-
φώσεως ἐννοοῦµε τὴν καλλιέργεια διὰ τοῦ θείου καὶ αὐθεντικοῦ κη-
ρύγµατος, τῆς τακτικῆς µυστηριακῆς ζωῆς, ὅπου ἐξασφαλίζεται διὰ
τῆς καθοδηγήσεως τῶν Ἁγίων ἐντός τοῦ Λειτουργικοῦ Σώµατος τῆς
Ἐκκλησίας µας.

Ἐὰν δὲν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ µόρφωση, τότε ὁ ἄνθρωπος, παρὰ τὴν
σοφία τοῦ κόσµου τούτου ποὺ µπορεῖ νὰ φέρει, καὶ µάλιστα σὲ πολὺ
ὑψηλὸ βαθµό, καταντᾶ ἕνας “ζωντανὸς νεκρός”. Μία ταλαίπωρη
ὕπαρξη ποὺ περιφέρει τὴν πνευµατικὴ νέκρωση, ἀδυνατώντας νὰ
γευθεῖ τὴν οὐσία τῆς ζωῆς καὶ νὰ ξεδιψάσει ἀπὸ τὰ νάµατα τῆς χαρᾶς
καὶ τῆς εὐτυχίας ποὺ χαρίζει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ἀλλοίµονο λοιπὸν στὸν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος παραµελεῖ τὰ ὕψιστα
αὐτὰ ζητήµατα ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο, ὄντως ἄνθρωπο καὶ τὸν
ὁδηγοῦν πρὸς τὸν εὐλογηµένο του προορισµό. Καὶ εὐλογηµένη ἡ
προσωπικότητα ποὺ µὲ θερµὴ καρδιὰ καὶ ἄγρυπνον νοῦν ἀπὸ “φυ-
λακῆς πρωίας µέχρι νυκτός” µελετᾶ καὶ βιώνει τὸ θεανδρικὸ πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ µας, ἐρευνᾶ τὶς κλίσεις τῆς ψυχῆς, διδάσκεται τὰ τῆς
σωτηρίας καὶ προσαρµόζει τὸν βίον του καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν στὶς θε-
ῖες ἐντολές.

Πράγµατι, τὸ πρόσωπο, τὴν κοινωνία καὶ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα,
δὲν θὰ τὴν σώσουν οἱ φιλοσοφίες τοῦ κόσµου τούτου, ὅπως καὶ τοὺς
πρώτους Χριστιανοὺς ἀδυνατοῦσε νὰ τοὺς λυτρώσει ὁ Μωσαϊκὸς
νόµος µὲ ὅλες του τὶς διατάξεις. Μόνο ὁ Χριστὸς “ἡµᾶς ἐξηγόρασεν
ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου” καὶ φυσικά µᾶς ἐξαγοράζει ἀπ' ὅλες τὶς
“διατάξεις” καὶ τὶς “κατάρες” ποὺ στραγγαλίζουν τὶς ψυχὲς καὶ πνί-
γουν τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν τί ζητοῦν, ἀδυνατοῦν
ὅµως νὰ τὸ κατορθώσουν, ἀφοῦ ἀγνοοῦν τὸν Θεάνθρωπο. Τί κι ἂν
σὲ κάποιες καταστάσεις µετὰ ἀπὸ κόπο καὶ ἔρευνα, ἀνακαλύπτει κα-
νεὶς ψύγµατα χρυσοῦ; Τί κι ἂν κάποιες πυγολαµπίδες φωσφορίζουν
ἀφοῦ δὲν διαλύουν τὸ ἔρεβος τοῦ ὑπαρξιακοῦ σκότους καὶ συνεχίζει
ὁ ἄνθρωπος νὰ βαδίζει ὡς τυφλὸς καὶ ἀνήµπορος δυστυχισµένος;
Ναί, πολὺ ὀρθὰ ὁ ποιητὴς σηµειώνει γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ τοῦ κόσµου κα-
λά: “ἦταν φῶτα, χίλια φῶτα, µὰ δὲν ἤτανε τὸ φῶς”!

Ἂς ἔχει ὅµως δόξα ὁ Θεός. Αὐτὸ ποὺ δὲν µποροῦσε νὰ µᾶς τὸ
προσφέρει οὔτε  Ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, ἦλθε καὶ µᾶς τὸ χάρισε ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός. Αὐτὸς θυσιάζεται καὶ δίνει τὸ αἷµα του ἐν µέσῳ πό-
νων καὶ ὀνειδισµῶν, µόνο καὶ µόνο γιὰ τὴ σωτηρία µας. Καὶ τὸ γε-
γονὸς τοῦτο ποὺ ξεπερνᾶ τὶς δυνάµεις τοῦ ἀνθρώπου, µᾶς δίνει νὰ
καταλάβουµε πόσο σοβαρὴ ὑπόθεση εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς
µας, ἀφοῦ ὁ Θεὸς θυσιάζει τὸν µονογενῆ του Υἱόν, γιὰ νὰ κερδηθεῖ ἡ
ὑπόθεση αὐτὴ µέσῳ τῆς ἐλευθέρας ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀδελφοί µου. Ἂς µὴ σπαταλοῦµε τὸν χρόνο τῆς ζωῆς µας στὶς µα-
ταιότητες καὶ ἂς µὴ µᾶς ξεγελοῦν οἱ “σειρῆνες” τῆς ἁµαρτίας. Ὁπωσ-
δήποτε, ἀφοῦ ζοῦµε στὸν κόσµο θὰ προσπαθοῦµε νὰ δείχνουµε
ἄψογη, δηλαδὴ χριστιανικὴ συµπεριφορά. Ταυτοχρόνως ὅµως ἂς
προσέξουµε µήπως τὸ πνεῦµα τοῦ κόσµου τούτου µᾶς ἀπορροφή-
σει τὴν ἰκµάδα τῆς ψυχῆς. Ἂς προσέξουµε µὴ τυχὸν ἡ ἁµαρτία µᾶς
ἀπονευρώσει καὶ τελικῶς παραµένουµε ἀναίσθητοι στὶς προσκλή-
σεις τῆς χάριτος. Καὶ φυσικά, δὲν ὑπάρχει µεγαλύτερη πλάνη ἀπὸ τὸ
νὰ νοµίσει ὁ ἄνθρωπος ὅτι µπορεῖ νὰ δώσει τὴν µισή του ψυχὴ στὸν
κόσµο τῆς ἁµαρτίας καὶ τὴν ἄλλη µισὴ νὰ τὴν προσφέρει στὸν Θεό.

Θὰ κλείσουµε µὲ κάτι συγκλονιστικὸ ἐπὶ τοῦ θέµατος αὐτοῦ µέσα
ἀπὸ τὴν Ἱστορία.

Ὅταν οἱ Ρωµαῖοι νίκησαν τὸν βασιλέα τῆς Συρίας Ἀντίοχο, τοῦ
ἐπέβαλαν µεταξὺ τῶν ἄλλων νὰ τοὺς παραδώσει καὶ τὸν µισό του
στόλο. Ὁ Ἀντίοχος χάρηκε ποὺ θὰ τοῦ ἔµενε ὁ ἄλλος µισός. Μὲ
ἔκπληξη ὅµως καὶ τρόµο εἶδε τοὺς Ρωµαίους νὰ πριονίζουν στὴ µέ-
ση τὸ κάθε πλοῖο. Ναί. Μ' αὐτὸ τὸν σκληρὸ τρόπο οἱ νικητὲς ἔκαµαν
τὸν ἡττηµένο βασιλιᾶ νὰ ταπεινωθεῖ πιὸ πολύ.

Ἀκόµη χειρότερα ὅµως γίνονται τὰ πράγµατα ὅταν δώσουµε µὲ
τὴν θέλησή µας ὄχι τὴν µισή, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐλάχιστό τῆς ψυχῆς µας
στὸν ἐχθρό. Καταντᾶ ἄχρηστη γιὰ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἀµήν.
Ἀρχ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ -ΔΩΡΑ

Κυκλοφοροῦν δύο καλαίσθητα βιβλία µὲ πολλές ἔγχρωµες εἰκό-
νες, «Ὁ Βίος τῆς Παναγίας» (Τιµᾶται 3,50€) µὲ τὸν Παρακλητικὸ
Κανόνα καὶ «Τὰ θαύµατα τῆς Παναγίας» (Τιµᾶται 3,80€) τοῦ µακα-
ριστοῦ Ἀρχιµ. Χαραλάµπους ∆. Βασιλοπούλου, στὴ σειρὰ τῶν
ἐκδόσεων «Ὀρθοδόξου Τύπου» «Βίοι Ἁγίων». Εἶναι ἀπό τά καλύτε-
ρα δῶρα.

Ἡ τεχνολογία
εἰς τὴν ὑπηρεσίαν 

ἐκβιασµοῦ
τῶν παραθρησκειῶν
Παράνομος καταγραφὴ προσω-

πικῶν στοιχείων ἐνετοπίσθη εἰς
χῶρον τῆς Σαηεντολογίας εἰς τὴν
Μόσχαν, προφανῶς ὄχι διὰ λόγους
ἀσφαλείας. Ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὸ ekklisiaonline τῆς 18ης
Αὐγούστου 2015:

«Ἡ Ἀστυνοµία στὴ Μόσχα ἐντόπι-
σε κρυµµένα µικρόφωνα καὶ ἐξο-
πλισµὸ βίντεο στὸ "ἐξοµολογητήριο"
ἑνὸς ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ ἱδρύµατα
τῆς πρωτεύουσας... Ἐντοπίστηκαν
ἐγκαταστάσεις εἰδικοῦ ἐξοπλισµοῦ
γιὰ τὴν καταγραφὴ προσωπικῶν
συνοµιλιῶν µὲ ἐξοπλισµὸ παρακο-
λούθησης ἤχου καὶ βίντεο, ποὺ ἀπε-
τελεῖτο ἀπὸ ἀκουστικὰ µικρόφωνα
καὶ κάµερες", πὼς πρόκειται γιὰ µία
κεντρικὴ µονάδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Σαηεντολογίας τῆς Μόσχας, καὶ
σύµφωνα µὲ πληροφορίες οἱ κάµε-
ρες χρησιµοποιοῦνταν, γιὰ νὰ ἐκβιά-
σουν τοὺς ἐπισκέπτες».
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Τὸ φλὲρτ δὲν εἶναι σηµερινὸ
φαινόµενο µεταξὺ τῶν δύο φύ-
λων. Ἀσφαλῶς ὑπῆρχε σὲ κάθε
ἐποχή. Πάντοτε ὅµως ἦταν γνώ-
ρισµα τῆς ἐφηβείας. Γιατί µὲ τὸ
ξεκίνηµα τῆς γενετήσιας λει-
τουργίας, τὰ πρόσωπα τοῦ
ἄλλου φύλου, ἀσκοῦν πιὰ µία
παράξενη γοητεία γιὰ τὸν (τὴν)
ἔφηβο (η). Ὅποτε τὸ φλὲρτ εἶναι
ἕνας τρόπος ἐπικοινωνίας
τους!

Ἀλλὰ τί εἶναι ἀκριβῶς τὸ
φλέρτ; Ποῦ τὸ συναντᾶ κανείς;
Πῶς ἐκδηλώνεται ἀκριβῶς;
Ὑπάρχει κίνδυνος γι’ αὐτὸν
ποὺ τὸ «σερβίρει» ἢ τὸ δέχεται;
Μποροῦµε νὰ τὸ χωρίσουµε σὲ
καλὸ ἢ κακὸ φλέρτ; Ὡς ποῦ
µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει; Ὑπάρχουν
συνέπειες; Κι ἐν πάσῃ περι-
πτώσει, πῶς µπορεῖ κανεὶς νὰ
τὸ ἀντιµετωπίσει σωστά; 

Ἀξίζει νὰ τὸ δοῦµε!
Τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ φλέρτ;

Ἂν ἀνοίξουµε τὸ λεξικὸ θὰ δο-
ῦµε πὼς ἀποτελεῖ ξένη λέξη καὶ
σηµαίνει ἁπλά, ἐρωτοτροπία!
Εἶναι, λένε, ὁ τρόπος γιὰ νὰ δώ-
σεις στὸν ἄλλο νὰ καταλάβει ὅτι
τὸν βρίσκεις ἐνδιαφέροντα, γοη-
τευτικό, εὐχάριστο κ.λπ. Εἶναι, δη-
λαδή, τὸ µέσον γιὰ νὰ τοῦ πεῖς:
«Ἔ, κοίταξέ µε» ἢ «µ’ ἐνδιαφέρεις
καὶ θέλουµε νὰ τὰ φτιάξουµε»! Στὴ
«σύγχρονη» δὲ γλώσσα, λέγεται
καί � «καµάκι»!

Ποῦ τὸ συναντοῦµε;
Ὁπουδήποτε! Στὸ δρόµο, στὴν

αὐλὴ τοῦ σχολείου, µέσα στὴν τά-
ξη, στὴν καφετέρια, στὸ γυµναστή-
ριο, στὸ κλάµπ, στὸ σινεµά, στὸ
φροντιστήριο, στὸ πάρτι, ὡς καὶ τὸ
διαδίκτυο ἀκόµη!

Πῶς ἐκδηλώνεται;
Εἶναι πολλοὶ οἱ τρόποι. Ἐξαρ τ-

ᾶται ἀπ’ τὴν ἰδιοσυγκρασία κι ἀπ’
τὴν ὅλη προσωπικότητα τοῦ καθε-
νός, ἀκόµη δὲ καὶ ἀπ’ τὴν �
ἔµπνευση ἐκείνης τῆς στιγµῆς!

Ἀρχίζει µ’ ἕνα «ψίτ�» ἢ µ’ ἕνα
σφύριγµα θαυµασµοῦ, ἀκολου-
θοῦν διάφορα ἐπιφωνήµατα τοῦ
τύπου «τί ὡραῖα µαλλιὰ ποὺ
ἔχεις�» καὶ µπορεῖ νὰ καταλήξει
σὲ στενὴ παρακολούθηση, ποὺ νὰ
διαρκέσει � χιλιόµετρα!

Ἄλλοι χρησιµοποιοῦν � µελίρ-
ρυτες ἐπιστολὲς, ποὺ στέλνονται
ἀπ’ εὐθείας στὸ «πρόσωπο» ἢ
µποροῦν καὶ νὰ δηµοσιευθοῦν  σὲ
περιοδικὰ ἀναλόγου ἐπιπέδου, ἢ
νὰ ἀκουστοῦν σὲ ἀνάλογες ἐπίσης
ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς
ἀκόµη ἐκποµπὲς (π.χ. «ἡ Ἄννα
ἀφιερώνει τὸ τραγούδι ποὺ ἀκο-
λουθεῖ στὴν Ἑλένη, τὴν Κατερίνα
καὶ ἰδιαίτερα µὲ πολλὴ ἀγάπη στὸ
Γιῶργο� τὸ ἀγόρι µὲ τὸ κόκκινο
παπί»!) καὶ βέβαια µὲ µηνύµατα
στὸ κινητὸ καὶ τὰ ἄλλα ἠλεκτρο-
νικὰ µέσα!

Ὡς καὶ τὰ µηχανάκια καὶ οἱ σο-
ῦζες ἐπιστρατεύονται! Λέει ἕνας
16χρονος: «Ἂν τὸ ἀγόρι διαθέτει
µηχανή, τὰ κορίτσια ἐπηρεάζονται.
Αὐτὸ τὸ ἐκµεταλλεύονται τὰ ἀγό-
ρια καὶ προσπαθοῦν µὲ τὶς µη-
χανὲς νὰ κάνουν τὴ φιγούρα
τους�».

∆ὲν λείπουν καὶ τὰ µηνύµατα
στοὺς τοίχους, τὰ θρανία καὶ τὶς
τουαλέτες,  τοῦ τύπου: «Μαρία σ’
ἀγαπῶ, Νίκος». 

Στὶς καφετέριες καὶ στοὺς ἄλ -
λους δηµόσιους χώρους, χρησιµο-
ποιοῦνται τὰ χαµόγελα, οἱ κινήσεις
καὶ ἡ ὅλη συµµετοχὴ στὴν παρέα ἢ
οἱ � κρυφὲς ἀλλ’ ἐπίµονες µατιές!
Ἄλλοι χρησιµοποιοῦν � µεσίτες κι
ἄλλοι προχωροῦν ἀκόµη περισσό-
τερο µ’ ἕνα ἀνεπαίσθητο, ἀλλὰ γε-
µάτο νόηµα ἄγγιγµα τοῦ χεριοῦ
«κατὰ λάθος», τάχα!

Σὲ ὅλες δὲ τὶς περιπτώσεις, τὸ
ντύσιµο, οἱ κινήσεις, τὸ περπάτη-
µα, ἡ ὁµιλία καὶ ἡ ὅλη συµπεριφο-
ρά, εἶναι ἀνάλογη, κι ἀσφαλῶς
πάντοτε ὑποκριτική!

Ὑπάρχει κίνδυνος
ἀπ’ τὸ φλέρτ;

Εἰδικὰ αὐτὸ ἂς τὸ δοῦµε περισ-
σότερο ἀναλυτικά. Λοιπόν�

1. Tὸ φλὲρτ σὲ καµµιὰ περί-
πτωση δὲν εἶναι ἀγάπη! Κάνουν
λάθος ὅσοι τὸ ταυτίζουν µὲ τὴν
ἀγάπη. Ἢ πώς αὐτοὺς ποὺ φλερ-
τάρουν τοὺς ἀγαποῦν τάχα! Κι
ὅσοι φλερτάρονται πώς εἶναι οἱ �
ἀγαπηµένοι τους! Τί κι ἂν λέγονται
τόσα «σ’ ἀγαπῶ» κι ἄλλες µελι-
στάλακτες κουβέντες;

Στὴν οὐσία εἶναι εὐχαρίστηση
γιὰ τὴν εὐχαρίστηση, ἐγωιστικὴ
ἱκανοποίηση χωρὶς νὰ ὑπολογίζει
τὶς συνέπειες καὶ τὰ προβλήµατα
ποὺ δηµιουργοῦνται. Λένε γι’ ἀγά-
πη κι ἐννοοῦν τὸν ἀκάθαρτο πόθο,
τὰ πάθη ἢ τὴν ἐπιθυµία. Μιλοῦν
γιὰ χαρὰ κι ἐννοοῦν τὴν πιὸ φθηνὴ
εὐχαρίστηση. Κάνουν λόγο γιὰ
προσωπικὲς σχέσεις καὶ οὐσια-
στικὰ ἀναφέρονται στὶς πεζοδρο-
µιακές! 

Γράφει ὁ µακαριστὸς Ἀρχιεπί-
σκοπος κ. Χριστόδουλος: 

«Τὸ φλὲρτ εἶναι ἡ γελοιοποίηση
τῆς πρώιµης ἀγάπης. ∆ὲν ἔχει εἰλι-
κρίνεια,  οὔτε βάθος. Εἶναι µία ἐπι-
πόλαιη κίνηση πρὸς τὸ ἄλλο φῦλο,
χωρὶς καµµιὰ σταθερότητα ἢ ἀνω-
τερότητα� Οἱ ψυχολόγοι λένε
πὼς πίσω ἀπ’ τὸ φλὲρτ κρύβεται
πολλὲς φορὲς κάποιο αἴσθηµα µει-
ονεξίας ἢ ἔλλειψη στοργῆς στὴν
οἰκογένεια ἢ τάση γιὰ ξεπέρασµα
τῆς µοναξιᾶς. Στὸ βάθος πρόκειται
γιὰ µία ἐγωιστικὴ τακτική, ποὺ βλέ-
πει τὸν ἄλλο σὰν µέσο γιὰ τὴν ἱκα-
νοποίηση αἰσθησιακῶν ἀναγκῶν.
Τὸ φλὲρτ γίνεται ἔτσι ὁ τάφος τῶν
νεανικῶν ὀνείρων»  

2. Τὸ φλὲρτ εἶναι ! ἀπάτη!
Ἀφοῦ δὲν ἔχει τὰ γνωρίσµατα τῆς
ἀγάπης (ἀπάρνηση ἐγωισµοῦ,
αὐτοπροσφορά, ὑποχρέωση, θυ-
σία, σεβασµό, ἐξύψωση) καταλή-
γει ἀσφαλῶς στὸ νὰ εἶναι κάτι κα-
τώτερο! Καὶ εἶναι ἀπάτη; Ναί! Γιατί
χρησιµοποιεῖ τὸ ψέµα καὶ τὴν ὑπο-
κρισία, µὲ σκοπὸ νὰ παραπλανή-
σει καὶ «νὰ ρίξει» τὸν ἄλλον! Ἀπό-
δειξη αὐτοῦ εἶναι, ὅτι δὲν λέει ἐκε-
ῖνο ποὺ πραγµατικὰ σκέπτεται ὁ
ἄλλος γι’ αὐτὸν ποὺ φλερτάρει,
ἀλλ’ ἐκεῖνο ἀκριβῶς ποὺ τὸν κολα-
κεύει! Καὶ µὲ τὶς κολακεῖες ποιὸς
δὲν παγιδεύεται;

Νὰ πῶς ὁµολογεῖ µία 16χρονη
αὐτὸ τὸ πάθηµά της: «Μοῦ συνέ-
βη αὐτὸ µία φορά µ’ ἕνα ἀγόρι.
Νόµιζα ὅτι τοῦ ἄρεσα, γιατί ἔβαζε
τὸ χέρι του στοὺς ὤµους µου, ὅταν
περπατούσαµε οἱ δυό µας στὸ
διάδροµο τοῦ σχολείου. Πόσο
ἀπογοητεύτηκα, ὅταν διαπίστωσα
πὼς φλέρταρε ὅλες καὶ µάλιστα µὲ
τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο!»

Ποιὰ ἀγάπη, λοιπόν; Κι εἶναι κα-
νόνας. Ἔτσι αἰσθάνονται ὅσοι
φλερτάρονται καὶ τέτοιοι εἶναι ὅσοι
φλερτάρουν!

Μία ἄλλη µαθήτρια θὰ πεῖ:
«Θαύµαζα µία φίλη µου, γιατί ἐνῷ
συζητούσαµε κανονικὰ µαζί, ξαφ-
νικὰ µόλις ἔβλεπε ἀγόρια, ἄλλαζε
τὴν προσωπικότητά της καὶ γινό-
ταν ὅπως θὰ τοὺς ἄρεσε»!!!

3. Τὸ χρησιµοποιοῦν καὶ !
γιὰ πλάκα! Γιὰ νὰ γελάσουν µὲ
τὴν παρέα τους σὲ βάρος  τοῦ
ἄλλου, «γιὰ νὰ περνάει ἡ καιρὸς
εὐχάριστα» ὅπως λένε, γιὰ νὰ
δοῦν πῶς θὰ ἀντιδράσει, γιὰ νὰ
δείξουν στοὺς γύρω τους πὼς
ἀρέσουν καὶ γιὰ νὰ ξεπεράσουν
κάποια δικά τους κόµπλεξ. ∆ὲν
εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ τὸ χρησι-
µοποιοῦν κι ὡς µέσο, γιὰ νὰ ζηλέ-
ψει ἕνα ἀγόρι ἢ νὰ θυµώσει ἕνα

κορίτσι!
Ἆραγε τί εἶναι ἡ προσωπικότητα

τοῦ ἄλλου; Φθηνὸς πασατέµπος,
γιὰ νὰ περνάει ἡ ὥρα; Ἀγνοοῦν
πὼς καὶ τότε ἀκόµη, ποὺ κάνουν
«σκέτη πλάκα» τί συνέπειες µπο-
ρεῖ νὰ ἔχει εἰδικὰ γι’ αὐτὸν ποὺ τὸ
δέχεται; 

Ἂν εἶναι ἀδύνατος χαρακτήρας
καὶ δὲν καταλαβαίνει τὸ ἀστεῖο
τους, τὴν ἀπάτη τους, τὴν κοροϊδία
τους καὶ πάρει ἔτσι τὰ λόγια τους
στὰ σοβαρά, ἂν κολακευτεῖ, τί γίνε-
ται τότε; Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι ποὺ
φλερτάρουν, πῶς µπορεῖ νὰ εἶναι
σίγουροι γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ νὰ
µὴ πέσουν πρῶτοι στὴν παγίδα,
ποὺ «ἔτσι γιὰ πλάκα» ἔστησαν
στοὺς ἄλλους;

Λέει ἕνας µαθητής: «Γνωρίζω
παιδιὰ ποὺ φλερτάρουν συνέχεια.
Μόλις ὅµως ἐνδιαφερθεῖ περισσό-
τερο ἡ κοπέλα, τὰ ἀφήνουν ὅλα
καὶ τὴν κάνουν ρεζίλι! Τὴν πρώτη
φορά γίνεται ἐκείνη, τὴν δεύτερη
ὅµως γίνονται αὐτοί!»

4. Εἶναι µία πρόκληση! Ὁ κα-
θένας δίνει τὸν προσωπικό του
ἀγώνα στὸ θέµα τοῦ γενετησίου
ἐνστίκτου καὶ τῆς συγκράτησης
τῶν ὁρµῶν του. Ὅποιος φλερτά-
ρει, προδίδει µόνος του αὐτὸ τὸν
προσωπικό του ἀγώνα καὶ ρίχνε-
ται στὸ φουρτουνιασµένο πέλαγος
τῶν ἐνστίκτων καὶ τῶν παθῶν. Κι
ὄχι µόνον αὐτό. ∆ὲν ἀφήνει καὶ
τοὺς ἄλλους νὰ νικήσουν. Τοὺς
παίρνει κι αὐτοὺς στὴν ὁρµητική
του πτώση. Τοὺς παρασύρει. Ἢ
ἔστω, στὴν καλύτερη περίπτωση,
τοὺς προκαλεῖ. Τοὺς κάνει τὸν
ἀγώνα τους περισσότερο δύσκο-
λο. Κι εἶναι τότε διπλὸ τὸ κακὸ ποὺ
προκαλεῖ. «Ἀλλοίµονο σ’ ἐκεῖνον
διὰ τοῦ ὁποίου ἔρχεται τὸ σκάνδα-
λο», τονίζει ὁ Χριστὸς (Μάτθ. 18,7)

5. Ἔχει πάντοτε συνέπειες!
Μπορεῖ µία πραγµατικὰ ἁγνὴ φιλία
νὰ τὴ καταστρέψει. Νὰ δηµιουργή-
σει δεσµὸ τότε ποὺ δὲν εἶναι κα-
νεὶς ἕτοιµος γι’ αὐτὸν καὶ περισσό-
τερο γιὰ µετὰ ἀπ’ αὐτόν. (Σεξουα-
λικὲς σχέσεις, πρόωρο γάµο,
ἐγκυµοσύνη, ἔκτρωση κ.λπ.). Πάν-
τοτε ἀναστατώνει καὶ ἀποπροσ -
ανατολίζει. Ποῦ ἐνδιαφέρον τότε
γιὰ µαθήµατα ἢ γιὰ τὴν ἐπίτευξη
προσωπικῶν στόχων; Τὸ ἐνδιαφέ-
ρον στρέφεται στὸ ντύσιµο, στὸ
βάψιµο, στὶς ἐξόδους �

Ναί, εἶναι πολὺ ἐκεῖνοι ποὺ ἄρχι-
σαν ἐπιπόλαια. Στὸ τέλος, ὅµως,
ὅλοι τους βρέθηκαν µπλεγµένοι,
αἰχµαλωτισµένοι, ντροπιασµένοι,
ἀπογοητευµένοι, πικρὰ µετανοι-
ωµένοι. 

Κράταγε ψηλὰ
τὴν ὑπόληψή σου!

Λοιπόν, γιὰ ὅλα αὐτά, στάσου
ψηλά, καλέ µου φίλε (ἡ). Μὴ ποδο-
πατᾶς τὴν ὑπόληψή σου. Νὰ θυµ-
ᾶσαι: Τώρα εἶσαι ἔφηβος (ἡ), τώρα
εἶσαι µαθητὴς (τρία). Σκοπός σου
εἶναι νὰ φθάσεις ὁµαλὰ κι ὅπως
πρέπει στὴ νεανικὴ ἡλικία. Νὰ
σπουδάσεις. Τώρα εἶναι ἀσφαλῶς
ἡ ἐποχὴ τῆς σπορᾶς καὶ τοῦ κα-
ταρτισµοῦ. Κι ὅταν ὡριµάσεις κι
ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ γάµου, τότε θὰ
βρεθεῖ καὶ ὁ τρόπος, ὁ ὄµορφος κι
ὁ ἀνώτερος αὐτός, γιὰ νὰ γνωρι-
σθεῖς µὲ τὴ (τὸ) σύντροφο τῆς
ζωῆς σου.  Ὡς τότε τὸ σύνθηµα καὶ
παράλληλα τὸ ὅραµά σου ἕνα µό-
νο µπορεῖ νὰ εἶναι: Ἁγνὸς µέχρι
τὸν γάµο!

Ὁπότε, µὲ τέτοιο ὅραµα, γιατί νὰ
ἐρωτοτροπεῖς; Τί νὰ τὸ κάνεις τὸ
φλέρτ;  Γιατί νὰ τὸ δέχεσαι καὶ
πολὺ περισσότερο νὰ τὸ χρησιµο-
ποιεῖς; Τί σοῦ χρειάζεται τὸ ρῆγµα
αὐτὸ στὸ ὅραµά σου, ἀκόµη καὶ σ’
αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ἔπαλξη τῆς
ἠθικῆς καὶ τῆς ὅλης σου ἀκεραι-
ότητας;

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 5ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Ἁγίων Ζαχαρίου καὶ Ἐλισάβετ γονέων τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ καὶ Προδρόμου.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Οἱ σύγχρονοι
Γεργεσηνοί

Τὸ Ἀµερικανικὸ Ὑπουργεῖο τῆς
Γεωργίας στὰ στοιχεῖα1 ποὺ δηµοσι-
εύει σχετικὰ µὲ τὶς ἐξαγωγὲς τοῦ µο-
σχαρίσιου κρέατος κατατάσσει πρώ-
τη τὴν Ἰνδία, ὡς τὸν µεγαλύτερο ἐξα-
γωγέα στὸν κόσµο, ξεπερνώντας
τὴν Βραζιλία καὶ τὴν Ἀργεντινή(!),
παρ’ ὅτι ἡ κατανάλωση τοῦ συγκε-
κριµένου κρέατος στὴν χώρα ἀπα-
γορεύεται ἀπὸ τὴν Ἰνδουϊστικὴ θρη-
σκεία, γιατί θεωρεῖ τὶς ἀγελάδες ὡς
ἱερές. Τὴν ἀπαγόρευση αὐτὴ ἐφαρ-
µόζουν περίπου τὸ 80% τῶν κατοί-
κων τῆς χώρας, σὲ σύνολο 1,3 δὶς
ἀνθρώπων, δηλαδὴ κάτι περισσότε-
ρο ἀπὸ 1 δὶς ἄνθρωποι.

Τὸ Ἀµερικανικὸ Ὑπουργεῖο βασί-
ζεται στὴν ἀναλυτικὴ ἔκθεση2 τῆς
Ὁµοσπονδίας τῶν Ἰνδικῶν Ἐπιµε-
λητηρίων τοῦ Ἐµπορίου καὶ τῆς Βιο-
µηχανίας (FICCI3), ποὺ παρουσιάζει
λεπτοµερῶς τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφο-
ροῦν στὴν ἐκτροφὴ τοῦ συγκεκριµέ-
νου εἴδους µοσχαρίσιου κρέατος.
Εἶναι ἀξιοσηµείωτο τὸ γεγονὸς πὼς
ἡ χώρα ἐξάγει τὸ συγκεκριµένο κρέ-
ας σὲ τόσο µεγάλες ποσότητες, ποὺ
τὰ ἔσοδα τῶν ἐξαγωγῶν του ξεπερ-
νοῦν πλέον καὶ τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν
ἐξαγωγὴ τοῦ παγκοσµίως γνωστοῦ
εἴδους ρυζιοῦ µὲ τὴν ὀνοµασία ba-
smati4.

Τὸ Ἰνδικὸ κρέας τοῦ νεροβούβα-
λου καταλήγει κυρίως στὶς ἀγορὲς
τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς,
ὅπου ἡ ἀνοδικὴ πορεία τοῦ βιωτικοῦ
ἐπιπέδου ἔχει ἀλλάξει κατὰ πολὺ τὶς
διατροφικὲς συνήθειες. Παρὰ ταῦτα
στὴν Ἰνδία, ποὺ εἶναι ἡ δεύτερη σὲ
πληθυσµὸ χώρα τοῦ πλανήτη, ἕνα
πολὺ µεγάλο µέρος τῶν κατοίκων
της εἶναι χορτοφάγο.

Τὰ ἔσοδα τῶν ἐξαγωγῶν τοῦ µο-
σχαρίσιου κρέατος ἀπὸ τὴν Ἰνδία
φτάνουν τὰ 4,8 δὶς δολλάρια, ἐνῷ οἱ

κυριότεροι εἰσαγωγεῖς εἶναι τὸ
Βιετνὰµ –στὸ ὁποῖο καταλήγει τὸ
40% τοῦ συνολικοῦ ἀριθµοῦ τῶν
ἐξαγωγῶν–, ἡ Μαλαισία, ἡ Κίνα καὶ
ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία.

Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅπως καὶ ὁλό-
κληρη ἡ σύγχρονη πραγµατικότητα,
ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει ὅλα ὅσα
ἔχει περιγράψει ἡ Ἐκκλησία µας
µέσῳ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς
Ὀρθοδόξου διδασκαλίας Της. Βλέ-
πουµε ξεκάθαρα πὼς ἡ περικοπὴ
τῶν Γεργεσηνῶν δὲν ἀναφερόταν
σὲ ἕνα λαὸ ἢ σὲ κάποιους ἀνθρώ-
πους ποὺ σήµερα δὲν ὑπάρχουν. Ἡ
Ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας µας παρα-
µένει διαχρονικὴ καὶ ἀφορᾶ στὸ σύν -
ολο τῆς ἀνθρωπότητος ἀνὰ τοὺς
αἰῶνες.

Μία ἀκόµα ἐνδιαφέρουσα παρα-
τήρηση ποὺ µποροῦµε νὰ κάνουµε
µὲ βάση τὴν συγκεκριµένη εἴδηση,
εἶναι τὸ ὅτι ὅλες οἱ «θρησκεῖες»,
πλὴν τῆς µόνης Ἀληθινῆς Ὀρθοδό-
ξου Χριστιανικῆς Πίστεως, χρησιµο-
ποιοῦνται ἀπὸ τὸ παγκόσµιο σύστη-
µα διακυβερνήσεως ὡς τὸ µέσον
χειραγωγήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ
κατ’ ἐπέκταση πλουτισµοῦ, ἐπι-
βολῆς καὶ κυριαρχίας γιὰ ἐλάχι-
στους.

Βλέπουµε πὼς οἱ ἐπιταγὲς τῶν
διαφόρων «θρησκειῶν» εἶναι ἐνάν-
τια στὴν εὐηµερία τῶν ἀνθρώπων
ἀλλά, πολλὲς φορές, καὶ στὴν λογι-
κή. ∆ὲν εἶναι δυνατὸν στὴν Ἰνδία, γιὰ
παράδειγµα, νὰ ὑποφέρει ὁ λαὸς
ἀπὸ τὴν πεῖνα τὴν στιγµὴ ποὺ ὑπάρ-
χει τόσο πλούσια δυνατότητα
ἐκτροφῆς ζῴων, ποὺ µποροῦν νὰ
καλύψουν µὲ ἐπάρκεια τὶς ἀνάγκες
σίτισης τῆς χώρας καὶ ταυτόχρονα
νὰ ἐπικρατεῖ µία θρησκεία ποὺ ἐπι-
βάλλει τὴν πεῖνα στὸν λαὸ καὶ κέρδη
στὶς ἐξαγωγικὲς ἑταιρεῖες! Γι’ αὐτὸν
τὸν παραλογισµὸ κανεὶς δὲν διαµαρ-
τύρεται!

Ἀντίθετα, ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως –παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνα-

παύει καὶ τὴν λογικὴ καὶ τὶς συνειδή-
σεις τῶν ἀνθρώπων– παραµένει
γερὰ φιµωµένη ἀπὸ τὸ παγκόσµιο
σύστηµα διακυβερνήσεως ἐπειδὴ
µπορεῖ –καί, µάλιστα, ἄµεσα– νὰ
ἐπιλύσει ὅλα τὰ προβλήµατα καὶ τὶς
ἀδικίες ὄχι µόνο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ
καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσµο!

Στὴν Ἑλλάδα µας πρέπει νὰ προ-
βληµατισθοῦµε πολὺ γιὰ ὅλα ὅσα
µᾶς συµβαίνουν καὶ κυρίως νὰ ἀνα-
λογισθοῦµε, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱὸς
τῆς παραβολῆς, πῶς οἱ µίσθιοι τοῦ
Πατρός µας (βλ. Ρωσία, Σερβία,
Ρουµανία) ἀπολαµβάνουν ὅλων
τῶν ἀγαθῶν, µόνο καὶ µόνο ἐπειδὴ
παρέµειναν στὴν ἀγκαλιὰ καὶ στὴν
οἰκία τοῦ Πατέρα µας καὶ τῆς Ὀρθο-
δόξου Πίστεως, γιὰ τὴν ὁποία δὲν
ντρέπονται ὅπως ἐµεῖς καὶ τὴν ὁποία
ἐµεῖς ἀσώτως ἐγκαταλείψαµε γιὰ χά-
ρη τῶν σειρήνων τῆς ∆ύσεως, ποὺ
µᾶς ἐξαπάτησαν καὶ κατασπατάλη-
σαν τὸν πλοῦτο ποὺ µᾶς εἶχε δοθεῖ
χωρὶς νὰ κοπιάσουµε.

Ἐπιβάλλεται ὡς Ἔθνος νὰ προσ -
πέσουµε στὰ γόνατα τοῦ Πατρός
µας καὶ νὰ Τὸν παρακαλέσουµε νὰ
µᾶς δεχθεῖ πίσω, κατατάσσοντάς
µας στὴν κατηγορία τῶν µισθίων!
Ἀρκεῖ, νὰ εἴµαστε κοντά Του!

Μ. Β.

Σηµειώσεις: 
1. http://tinyurl.com/ngtc4ch 2.

http://tinyurl.com/pvwqf88 3. Federation
of Indian Chambers of Commerce and
Industry. 4. Πρόκειται γιὰ μία ποικιλία
ρυζιοῦ μὲ μακρὺ καὶ λεπτὸ κόκκο
ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα ἀρωματικός. Πα-
ραδοσιακὰ παράγεται στὴν Ἰνδία
καὶ στὸ Πακιστάν. Σύμφωνα μὲ τὰ
στοιχεῖα τοῦ Ἰνδικοῦ Ὑπουργείου
Γεωργίας καὶ Ἀνάπτυξης Μεταποι-
ημένων Προϊόντων Τροφίμων, τὸ
2014 ἡ Ἰνδία κατεῖχε τὸ 65% τῆς παγ-
κοσμίου ἀγορᾶς στὸ συγκεκριμένο
ρύζι, ἐνῷ τὸ Πακιστὰν κατεῖχε τὸ
ὑπόλοιπο.

Φλέρτ: Πῶς τὸ ἀντιμετωπίζεις;

Ὁ πραγµατικός, ὁ γνήσιος Χρι-
στιανός, ἀποτελεῖ τὸ παράδειγµα
τῆς καλωσύνης, τῆς ἁπλότητος, τῆς
ταπεινοφροσύνης, τῆς συµπάθειας,
τῆς ἀληλεγγύης. Εἶναι τὸ φῶς τοῦ
κόσµου, «ἡ πόλις ἐπάνω ὄρους κει-
µένη» (Ματθ. ε΄ 14), ποὺ γίνεται
ὁρατὴ ἀπὸ ὅλα τὰ γύρω µέρη. Τὴν
κακότητα ποὺ συναντάει γύρω του
δὲν τὴν ἀντιµετωπίζει µὲ µετωπικὴ
ἐπίθεση. Μὲ τὸν καλὸ τὸν τρόπο καὶ
µὲ χαµηλοὺς πάντοτε τόνους κερδί-
ζει ἀκόµη καὶ τοὺς ἀπίστους, τοὺς
ἀδίκους, τοὺς µοχθηρούς, τοὺς σφε-
τεριστὲς τῶν περιουσιακῶν του
στοιχείων, τῆς ἱστορίας του, τοῦ πο-
λιτισµοῦ του καὶ τῆς ἐλευθερίας του,
ὅλους ἐκείνους ποὺ βλέπουν πίσω
ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ ὄντως πιστοῦ
Χριστιανοῦ, τὸν ἴδιο τὸν Χριστό µας,
τὴν Αὐταγάπη, τὸν πανοικτίρµονα
καὶ πανάγαθο Κύριο.

Βλέπουµε καθηµερινὰ τόσα
στραβὰ στὸν κοινωνικό µας περίγυ-
ρο καὶ θέλουµε νὰ τὰ διορθώσουµε.
Πῶς, ὅµως, θὰ τὸ καταφέρουµε. Ὁ
κόσµος δὲν ἀλλάζει µὲ ἐκδίκηση, µὲ
ἀλαζονικὴ συµπεριφορά, µὲ ἀπαν-
θρωπιά, ἀλλὰ µὲ κενωτικὴ  ἀγάπη
καὶ προσφορὰ τοῦ ἑαυτοῦ µας, µὲ
ἐκδηλώσεις φιλανθρωπίας. ∆ωρεάν
λάβαµε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, δωρεὰν
ὀφείλουµε νὰ τὴν δίνουµε καὶ στοὺς
ἄλλους. Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόµος τῶν
Ἁγίων, τῆς ψυχοσωµατικῆς ὑγείας,
τῆς παιδικῆς ἁπλότητας, τῆς ἀφέσε-
ως τῶν ἁµαρτιῶν, τῆς θεώσεως καὶ
τῆς τελικῆς ἐσχατολογικῆς λυτρώσε-
ως.

Γιὰ νὰ διορθώσουµε, ὅµως, τὰ
κακὰ τῶν ἄλλων πρῶτα πρέπει νὰ
διορθώσουµε τὰ κακὰ τὰ δικά µας.
Ἂν δὲν καθαρισθοῦµε πρῶτα ἐµεῖς
πῶς θέλουµε νὰ καθαρίσουµε τοὺς
ἄλλους; Ἂν δὲν ἀλλάξουµε ἐµεῖς
τρόπο συµπεριφορᾶς, πῶς ἀπαιτο-
ῦµε νὰ ἀλλάξουν οἱ ἄλλοι; Πρῶτα,
λοιπόν, ἐνδοσκόπηση καὶ µετὰ προσ -
πάθεια διορθώσεως τῶν ἄλλων.
Καὶ ἡ ἐνδοσκόπηση ἀπαιτεῖ ταπεινὸ
φρόνηµα, προσευχὴ καὶ προσοχή.

Ἁπλότητα καὶ ταπείνωση ἀποτε-
λοῦν τὸ δίδυµο τῆς ἐπιτυχίας στὴν
προσπάθειά µας νὰ ζωγρήσουµε
στὴ σαγήνη τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐχθρούς µας.
Αὐτὲς οἱ δυὸ ἀρετὲς µαλακώνουν
καὶ τὶς σκληρότερες καρδιὲς καὶ
ἑλκύουν τὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ
Χριστοῦ µας. Ὅταν ἀδικεῖσθε µὴ
προσπαθήσετε νὰ διεκδικήσετε τὸ
δίκιο σας µὲ ἐγωϊσµό, ποὺ ἐξοργίζει
ἀκόµη περισσότερο αὐτοὺς ποὺ
σᾶς ἀδικοῦν. Ναί, ἔχετε δίκιο, ἀλλὰ
δὲν σᾶς τὸ ἀναγνωρίζουν, οὔτε θὰ
σᾶς τὸ ἀναγνωρίσουν οἱ ἰσχυρότε-
ροί σας. Γι’ αὐτὸ λένε ὅτι τὸ δίκιο
εἶναι ἡ δύναµη τοῦ ἰσχυροτέρου. Ἡ
διεκδίκησή σας θὰ ἀποτύχει ἔστω
καὶ µετὰ ἀπὸ πολυχρόνιο δικαστικὸ

ἀγώνα. Προσπαθεῖστε τώρα νὰ
διεκδικήσετε τὸ δίκιο σας µὲ ταπεί-
νωση καὶ ἁπλότητα. Θὰ τὸ κερδίσε-
τε ἀµέσα χωρὶς δικαστικοὺς
ἀγῶνες. Οἱ ἀρετὲς τῆς ταπεινώσεως
καὶ τῆς ἁπλότητος εἶναι µαγνῆτες
ποὺ ἑλκύουν. Γεννοῦν τὴ συγχωρη-
τικότητα καὶ αὐτῶν ἀκόµα τῶν
ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Καὶ ἂν τυχὸν κά-
ποτε δὲν κερδίσετε δικαστικὲς µάχες
µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο πάλι µὴ ἀπογοη-
τεύεσθε. Ὁ Κύριος θὰ δώσει τὴν λύ-
ση. «Ἐµὴ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταπο-
δώσω» (Ἑβρ. ι΄ 30) µᾶς λέγει ὁ
οὐράνιος δικαιοκρίτης. Καὶ ἡ ἀντα-
πόδωση δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ
«βραβεῖο τῆς ἄνω κλήσεως» (Φιλι.
γ΄ 12) γιὰ τὸν ἀδικούµενο καὶ ἡ αἰώ-
νια καταδίκη γιὰ τὸν ἀδικοῦντα. Μᾶς
τὸ λέει µὲ τὸ στόµα τοῦ προφήτη
Ἡσαΐα: «Τί ὑµεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν
µου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν
καταισχύνετε;» (Ἡσ. 3, 15). Ὁ ἴδιος
ὁ Θεὸς θὰ ἔρθει δικαστὴς τῶν ἀδι-
κούντων, αὐτῶν ποὺ ἅρπασαν καὶ
ἐρήµωσαν τὴν κοινωνία, γιὰ νὰ θη-
σαυρίσουν οἱ ἴδιοι προσωπικά.

Ἁπλότης βέβαια καὶ ταπείνωση
δὲν σηµαίνει καὶ κάµψη τοῦ ἀγωνι-
στικοῦ µας φρονήµατος. Αὐτὸ πρέ-
πει πάντοτε νὰ τὸ διατηροῦµε
ἀκµαῖο, γιατὶ ἀποτελεῖ θεϊκὴ παρό-
τρυνση, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία
µας. Μιὰ φορὰ ποὺ ὁ Χριστός µας
ὁδοιποροῦσε γιὰ τὰ Ἱεροσόλυµα
δέχθηκε ἀπὸ κάποιον ποὺ τὸν ἀκο-
λουθοῦσε τὴν ἑξῆς ἐρώτηση: «Κύ-
ριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόµενοι;» (Λουκ.
ιγ΄ 24), δηλαδή, θὰ εἶναι λίγοι, Κύριε,
αὐτοὶ ποὺ θὰ σωθοῦν; Αὐτὸς τότε
δὲν τοὺς ἀπάντησε πολλοὶ ἢ λίγοι,
ἀλλὰ τοὺς εἶπε· «Ἀγωνίζεσθε»,
«Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς
στενῆς πύλης· ὅτι πολλοί, λέγω
ὑµῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ
ἰσχύσουσιν» (Λουκ. ιγ΄ 24). Ἀγωνί-
ζεσθε, τοὺς εἶπε, δηλαδὴ προσπα-
θεῖστε. Μὴ ἀποθαρρύνεσθε ἀλλὰ
καὶ µὴ ἀµελεῖτε. Ἕνα µόνο νὰ ἔχετε
κατὰ νοῦν. Ὅτι µόνοι σας δὲν θὰ τὰ
καταφέρετε. Ζητῆστε µε καὶ Ἐγὼ θὰ
σᾶς βοηθήσω, γιὰ νὰ ἀνεβῆτε τὴν
κλίµακα τῆς ζωῆς «ἐπὶ πτερύγων
ἀνέµων» (Ψαλµ. 104, 3). «Χωρὶς
ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»
(Ἰωάν, ιε΄ 15). Καὶ µὴ ξεχνᾶτε ὅτι ὁ
καθηµερινός σας ἀγώνας, ἡ ἐργα-
σία σας, ἡ ὑποµονὴ καὶ ἐπιµονή σας
µαζὶ µὲ τὴν ταπείνωσή σας θὰ σᾶς
ἀνταµείψει καὶ θὰ σᾶς ὁδηγήσει
στὴν ἐπιτυχία καὶ τὴν εὐόδωση τοῦ
τελικοῦ σας στόχου. Ἐπιτυχία,
ὅµως, χωρὶς ἐργασία δὲν νοεῖται.
Μόνο στὰ λεξικὰ προηγεῖται ἡ ἐπιτυ-
χία τῆς ἐργασίας. Στὴν πράξη ἂν
δὲν ἐργασθεῖς, ἂν δὲν ἀγωνισθεῖς
δὲν ἐπιτυγχάνεις.

Μᾶς προτρέπει ὁ Κύριός µας νὰ
ἀγωνιζόµαστε καὶ µόνο νὰ ἀγωνιζό-
µαστε. Νὰ ἀγωνιζόµαστε «τὸν

καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (Α΄ Τιµ.
στ΄ 12)  καὶ νὰ µὴ ἐνδιαφερόµαστε
γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ ἀγῶνος
µας. Αὐτὴ νὰ τὴν ἀφήσουµε σὲ Ἐκε-
ῖνον. Καθῆκον καὶ ὑποχρέωσή µας
εἶναι νὰ ἀγωνιζόµαστε. Ἀποτελεῖ
καθῆκον Χριστιανικὸ ἀλλὰ καὶ προ-
σωπικὸ τοῦ κάθε ἑνός µας, ποὺ θέ-
λει στὴ ζωή του νὰ ἐπιτύχει κάτι, νὰ
ἀφήσει παρακαταθήκη στὶς ἐπιγενό-
µενες γενιές. Ὁ νόµιµος διαρκής
µας ἀγώνας µαζὶ µὲ τὴν ταπείνωση
καὶ τὴν ἁπλότητα τῶν τρόπων µας
ἀποτελοῦν τὰ ἐχέγγυα τῆς τελικῆς
νίκης. Ὁ καθηµερινός µας ἀγώνας
ἀποβάλλει τὴν ὀκνηρία, τὴ ραθυµία,
τὴν ἐπιθυµία γιὰ καλοπέραση χωρὶς
ἱδρῶτες καὶ µόχθο. Ἀγώνας χωρὶς
συνδυασµένη ἐργασία καὶ προ-
σευχὴ δὲν εἶναι εὐλογηµένος καὶ δὲν
µᾶς ἀνεβάζει στὸν οὐρανό, ἀφοῦ
ἐργασία χωρὶς προσ ευχὴ σηµαίνει
αὐτονόµηση, σηµαίνει ἄκρατο ἐγωϊ-
σµό, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στὴν κατα-
στροφή, ὅπως τοὺς ἐργάτες τοῦ
πύργου τῆς Βαβέλ. Ἡ προσευχὴ καὶ
ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόµατος τοῦ Θεοῦ
µᾶς δροσίζει µὲ τὴ Θεία Του Χάρη
καὶ ὄχι µόνο µᾶς φέρνει στὴν ἐπιτυ-
χία, ἀλλὰ καὶ στὸν Παράδεισο.

Βρισκόµαστε σὲ περίοδο κοινω-
νικῆς καὶ οἰκονοµικῆς κρίσεως. Κρί-
σεως ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ δική
µας ἀµέλεια καὶ συντονισµένες ἐπι-
θέσεις τῶν ἐπιβούλων µας, ποὺ
εἶχαν τὰ ὅπλα τους βουτηγµένα στὸ
µέλι τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς πλη-
σµονῆς δηλητηριωδῶν ἀγαθῶν.
Τρωθήκαµε καὶ πιασθήκαµε σὰν τὶς
µύγες καὶ σὰν τὰ ποντίκια. Τώρα
πῶς θὰ σωθοῦµε, ἀφοῦ εἴµαστε
κολληµένοι πάνω στὴν κακὴ ἀλλοί-
ωση. Μά, µόνο µὲ τὴν χάρη τοῦ
Θεοῦ µας ποὺ µὲ τὸ ἔλεός Του µετα-
ποιεῖ τὴν κακή µας ἀλλοίωση σὲ
καλὴ καὶ µὲ µετάνοια, ποὺ ἀπαιτεῖ
ταπεινὸ φρόνηµα, ἐργατικότητα καὶ
προσευχή. Αὐτὴ ἡ ἀλλοίωση θὰ µᾶς
ὁδηγήσει στὴν ἀποµάκρυνση ἀπὸ
τὴν κρίση καὶ στὴ θεάρεστη εὐµά-
ρεια, αὐτὴ ποὺ στηρίζεται µόνο στὴν
ἐκζήτηση τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀπα-
ραιτήτων στὴ ζωή µας καὶ ὄχι τῶν
περιττῶν, αὐτῶν ποὺ γιὰ κάποιους
ἄλλους εἶναι ἀναγκαῖα. Ὁ δρόµος
τῆς ἁγιότητος θὰ µᾶς ἀποµακρύνει
ἀπὸ τὴν κρίση. Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόµος
ποὺ ἀκολούθησαν οἱ Ἅγιοί µας µέ-
χρι τὶς ἡµέρες µας, ζωντανὰ παρα-
δείγµατα τῶν ὁποίων ἔχουµε τοὺς
συγχρόνους µας Πατέρες καὶ Μητέ-
ρες, Ἰάκωβο τὸν Τσαλίκη, Ἰάκωβο
τὸν Βαλαδῆµο, Εὐµένιο ἀπὸ τὰ
Ρούστικα, Γαβριὴλ τὸν Κύπριο, Μα-
γδαληνὴ ἀπὸ τὴν Κάλυµνο, ∆ιονύ-
σιο τὸν Γιατρᾶ ἀπὸ τὴ Ζάκυνθο καὶ
Χρυσῆ τῆς Ἐορδαίας, καὶ τοὺς ἤδη
ἁγιοκατεταγµένους ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σίας µας, Παΐσιο, Πορφύριο, Γεώρ-
γιο τὸν Καρσλίδη καὶ Σοφία τῆς
Κλεισούρας.

Ἑλκυστικὴ ταπείνωσις καὶ ἁπλότης
Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

«Ἐκκλησία (ἀπὸ τὸ ρῆµα ἐκ-
καλῶ) σηµαίνει τὴν σύναξη προ-
σώπων, ὡς ἀποτέλεσµα κλήσης-
πρόσκλησης. Οἱ πρῶτοι Μαθητὲς
τοῦ θεανθρώπου Κυρίου εἶχαν τὴν
συνείδηση ὅτι εἶναι «κλητοὶ» ἀπὸ
τὸν ∆ιδάσκαλο καὶ ἔτσι ἦσαν
Ἐκκλησία. Ζοῦν ὡς Ἐκκλησία καὶ
ὄχι ὡς µία παροδικὴ συνάθροιση.
Στὴν Ἐκκλησία αὐτὴ κατὰ τὴν ἡµέ-
ρα τῆς Πεντηκοστῆς κατῆλθε τὸ
Πνεῦµα τὸ Ἅγιο καὶ κατέστη πλέον
ἡ ψυχή της. Ἔτσι «καὶ αὐτὸν (τὸν
Χριστὸν) ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ
πάντα τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶν τὸ
σῶµα αὐτοῦ, τὸ πλήρωµα τοῦ τὰ
πάντα ἐν πᾶσιν πληρουµένου»
(Ἐφ. 1,23). Ἡ σωτηρία πλέον καὶ ἡ
κατὰ χάριν θέωση τοῦ µέλους της
συντελεῖται µέσα στὸ θεανθρώπι-
νο Σῶµα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας µας. 

«Extra ecclesiam nulla salus»,
ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει
σωτηρία. Ἡ πραγµατικότητα τῆς
ἀνακαινίσεως τοῦ ἀνθρώπου µὲ
τὴν παρέµβαση τοῦ Παναγίου
Πνεύµατος εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
Ὅταν µιλᾶµε γιὰ ἀνακαίνιση τῆς
ζωῆς δὲν ἐννοοῦµε οὔτε µία ἠθικὴ
βελτίωση οὔτε µία νοµικὴ ἀποκα-
τάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἕνα
γεγονὸς λυτρώσεως καὶ σωτηρίας.
Ὁ Μ. Βασίλειος λέγει χαρακτηρι-
στικά: «Τῆς χάριτος ἄνωθεν ἐξ
οὐρανοῦ παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἐπὶ
τὴν Ἐκκλησίαν ἐκχεοµένης, εἰκό-
τως µεταλαµβάνουσι τῆς ἀσωµά-

του καὶ πνευµατικῆς χορηγίας αἱ
τῶν ἁγίων ψυχαὶ» (PG 30, 116C).
Αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλη-
σία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Αὐτὴ
εἶναι τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ
Χριστὸς εἶναι ἡ «κεφαλή» της καὶ
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τὰ µέλη
της. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι γεγονὸς ἀλη-
θείας καὶ ζωῆς. Ἡ ἀλήθειά της εἶναι
ἡ Αὐτοαλήθεια, δηλαδὴ ὁ θεάν-
θρωπος Κύριος καὶ ἡ ζωὴ της εἶναι
ἡ πραγµάτωση τῆς ἀλήθειας
αὐτῆς. Ἑποµένως ἡ Ἁγία µας
Ἐκκλησία εἶναι ὁ θεµατοφύλακας
τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθείας. Τὰ
πιστὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας δὲν
εἶναι αὐτά, τὰ ὁποῖα παράγουν τὸ
Σῶµα, τὴν Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως, ἡ
Ἐκκλησία εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία
γεννᾶ τὰ τέκνα της, τοὺς πιστοὺς
Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς µέσα
στὸν χῶρο τῆς καθολικῆς ἀληθεί-
ας. Ἔτσι κάθε πιστὸ µέλος της ὡς
γνήσιο τέκνο της εἶναι δυνατὸν νὰ
κατέχει τὴν ὅλη ἀλήθεια καὶ νὰ τὴν
ἐκφράζει πρὸς πᾶσαν κατεύθυν-
ση. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ἀτοµικὴ
θρησκευτικὴ ζωὴ καὶ ἀρετὴ ἔξω
ἀπὸ τὴν καθολικότητα τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας δὲν συνιστᾶ
ἐκκλησιαστικότητα καὶ ἁγιότητα.
Αὐτό, τὸ ὁποῖο συµβαίνει στὴν
Ἐκκλησία εἶναι ἡ µεταβολὴ τοῦ
τρόπου ὑπάρξεως τῆς ἀνθρωπί-
νης φύσεως. 

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐκκλησιαστικός,

ἐνῶ παραµένει φύση κτιστή, µέσῳ
τῆς προσευχῆς καὶ τῆς µετοχῆς
στὴν θεία Εὐχαριστία, ἑνώνεται µὲ
τὸν θεάνθρωπο Κύριο, ὅπως
ἀκριβῶς ἑνώθηκε ἡ κτιστὴ σάρκα
τοῦ ἀκτίστου Λόγου τοῦ Θεοῦ
Πατρὸς µὲ τὴν θεότητα. Ἔτσι λαµ-
βάνει τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφράζει
παντοῦ καὶ πάντοτε τὸ «θέλω» τοῦ
Θεοῦ µέσα ἀπὸ τὸ «θέλω» τῆς
Ἐκκλησίας, ὡς Σώµατος Χριστοῦ.
Αὐτὸν τὸν δρόµο ἀκολούθησαν οἱ
Ἅγιοι καὶ µάλιστα οἱ Ἅγιοι Πατέρες
καὶ ∆ιδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ
τὸν θεῖο φωτισµό, τὸν ἐν Χριστῷ
βίο τους καὶ τὴν διδασκαλία τους
ἐξέφρασαν τὴν καθολικὴ ἐµπειρία
τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν ἐµπειρία, ἡ
ὁποία ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν
γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ
στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία. Ἐπειδή,
λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξος
εἶναι ὁ θεµατοφύλακας τῆς ἀποκα-
λυφθείσης ἀληθείας, πρέπει ὁ
ἄνθρωπος νὰ ἀνατρέχει σ᾽ αὐτήν,
νὰ ἐντάσσεται σ᾽ αὐτὴν καὶ νὰ γίνε-
ται κοινωνὸς τοῦ ἀληθινοῦ νοήµα-
τός της, τὸ ὁποῖο θὰ γίνεται τρό-
πος ζωῆς καὶ πορεία πρὸς τὴ λύ-
τρωση».

Ἡ Ἐκκλησία γεγονὸς ἀληθείας καὶ κοινωνίας
Τοῦ Ἀρχ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, ∆ρος θεολογίας

Ὁ Σεβ. Ἀρχ. Κρήτης κ. Εἰρηναῖος
ἐβοήθησε ζεῦγος, τὸ ὁποῖον ἀδυνατο-
ῦσε οἰκονομικῶς νὰ ἀνταπεξέλθη εἰς
τὰ ἔξοδα, νὰ ἔλθη εἰς γάμου κοινω-
νίαν καὶ παραλλήλως διὰ τῆς πράξε-
ώς του ἐδίδαξε ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας ὅτι ἡ ἱερότης τοῦ γάμου
εὑρίσκεται εἰς τὸ μυστήριον καὶ ὄχι
εἰς τὴν κοσμικὴν πολυτέλειαν. Ἡ
ἀθόρυβος αὐτὴ πρᾶξις τοῦ σεπτοῦ
Ἱεράρχου ἀποτελεῖ παράδειγμα διὰ
τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον οἱ Ἱεράρχαι
δύνανται νὰ ἐπαναπροσανατολίσουν
τὸν πιστὸν λαὸν εἰς τὴν οὐσίαν τῆς
πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τῶν Θείων Μυστηρίων. Ὅπως ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ierovima.gr
τῆς 16ης Ἰουλίου 2015:

«Μαθήµατα ἀνθρωπιᾶς, ἀγάπης,
φιλανθρωπίας, καὶ ἁπλότητας µᾶς
ἐνέπνευσε ὁ Σεβασµιώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, τὸ
βράδυ τῆς Τρίτης 14 Ἰουλίου 2015, ὁ
Ὁποῖος τέλεσε τὸ µυστήριο τοῦ Γά-
µου, στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ραδιοφω-
νικοῦ Σταθµοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κρήτης, σὲ µελλονύµφους οἱ
ὁποῖοι ἀδυνατοῦσαν νὰ ἀνταποκρι-
θοῦν στὶς ἀπαιτήσεις τελέσεως ἑνὸς
σύγχρονου γάµου, λόγῳ τῆς ἐπικρα-
τούσης χρηµατοοικονοµικῆς συγκυ-
ρίας, ἡ ὁποία µαστίζει τὸν τόπο µας.

Ἔτσι, ὁ Σεβασµιώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Κρήτης, προέβαλε ἐκεῖνον
τὸν Γάµο, ὁ ὁποῖος εἶναι µὲν ἁπλός,
ἀλλὰ ὅµως µυστηριακός, ἔτσι ὅπως
τὸν τελοῦσαν οἱ χριστιανοὶ τῶν πρώ-
των χριστιανικῶν αἰώνων. Ὁ Σεβα-
σµιώτατος δὲν προέβη σὲ κάτι νεωτε-
ρικὸ καὶ ριζοσπαστικό. Ἔκανε κάτι
πολὺ ἁπλούστερο καὶ πρακτικό, ἀνα-
βίωσε τὴν µυστηριακὴ καὶ παραδο-
σιακὴ τέλεση τοῦ Γάµου. Τὸ µόνο
ποὺ ζήτησε νὰ ὑπάρχει, εἶναι οἱ δα-
κτύλιοι (βέρες) καὶ τὰ στέφανα. Τίποτε
ἄλλο. Οὔτε χρήµατα, οὔτε στολισµοί,
οὔτε πολυτελῆ ἐνδύµατα, τίποτε µὰ
τίποτε. Τὸ µόνο ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ
θεωρηθεῖ δαπανηρό, εἶναι οἱ δακτύλι-
οι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ µπορεῖ νὰ ἁπλοποι-
ηθεῖ, µὲ τὴν κατασκευὴ ἀπὸ ὑποδεέ-
στερο τοῦ χρυσοῦ µέταλλο, ἀπὸ
ἀσήµι. Ἄλλωστε, µὴ ξεχνᾶµε ὅτι
πολὺ παλαιότερα, µόνο ὁ νυµφίος
ἔφερε δακτύλιο ἀπὸ χρυσό. Ἡ νύµφη
φοροῦσε ἀσηµένιο. Ὁπότε τί µᾶς
ἐµποδίζει σήµερα στὴν κατασκευή
τους ἀπὸ ἀσήµι; 

Γιὰ τὴν χρήση τῶν στεφάνων τοῦ
γάµου, ὁ Σεβασµιώτατος ἔστειλε τὸ
µήνυµα ὅτι τὰ στέφανα δὲν εἶναι ἰδιω-
τικὴ ἐπιλογή, ἀλλὰ σκεύη τῆς Ἐκκλη-
σίας. Κανεὶς δὲν προσέρχεται στὴ
Θεία Κοινωνία κρατώντας τὸ δικό του
ποτήριο ἢ τὴ λαβίδα του. Κανεὶς δὲν
πάει στὴ βάπτιση φέρνοντας τὴν κο-
λυµβήθρα του, κατὰ συνέπεια, κανεὶς
δὲν πορεύεται νὰ στεφθεῖ µὲ στέφανα
τῆς ἐπιλογῆς του, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν
νὰ βρίσκονται στὸ σκευοφυλάκιο τῆς
Ἐκκλησίας καὶ µὲ αὐτὰ νὰ στεφανώ-
νεται κάθε ἀνδρόγυνο. Ἔτσι τὰ στέ-

φανα θὰ εἶναι λειτουργηµένα. 
Σχετικὰ µὲ τὴν ἐνδυµασία τοῦ

ἀνδρογύνου, ὁ Σεβασµιώτατος στέλ-
νει τὸ µήνυµα τῆς ἁπλότητας. ∆ὲν
ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερα ἐνδύµατα γιὰ τὸ
ἀνδρόγυνο. Ὁ σχεδιασµὸς τοῦ νυφι-
κοῦ, ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει, εἶναι δυ-
τικῆς προελεύσεως καὶ ἐπιδράσεως
τῶν ἐνδυµάτων τῶν δυτικῶν σαλο-
νιῶν, τὰ φουρὸ καὶ ἔχει εἰσαχθεῖ
µᾶλλον τὴν ἐποχὴ τῆς βαυαροκρα-
τίας. Ἡ ἐγχώρια παλαιότερη πρα-
κτικὴ ἤθελε τὴν ἀµφίεση τῆς νύφης
νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ παραδοσιακὴ
φορεσιά, ἐνῶ ἀκόµη παλαιότερα, τὸ
νυφικὸ ἦταν ἁπλὸ λευκὸ ἔνδυµα, κα-
τάλοιπο τοῦ ἐµφώτιου, τοῦ βαπτιστι-
κοῦ δηλαδὴ ἐνδύµατος. 

Οἱ λαµπάδες ποὺ χρησιµοποιοῦν-
ται στὸ Γάµο, δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι
δαπανηρές. Ἀρκοῦν δύο ἁπλὲς
µικρὲς λαµπάδες τοποθετηµένες σὲ
κηροπήγια, ἀπὸ ἁγνὸ µελισσοκέρι,
σύµβολο τῆς καθαρότητας καὶ ἐργατι-
κότητας τῆς οἰκογένειας, ὅπου ὅλοι
στὴν οἰκογένεια, ὅπως στὴ κυψέλη οἱ
µέλισσες, θὰ ἐργάζονται γιὰ νὰ κοµί-
ζουν ἀπὸ τὰ εὐώδη ἄνθη τῆς ἁγιοπα-
τερικῆς διδασκαλίας τὴν γλυκύτητα
τῆς Πίστεως καὶ θὰ φλέγονται ἀπὸ
τὴν πίστη στὸν Χριστό, ἔτσι ὅπως
ἀκριβῶς ἀνάβουν οἱ λαµπάδες. 

Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, στολισµοί,
ἐνδύµατα, ἐδέσµατα, ἔξοδα, δαπά-
νες, θὰ µποροῦσαν νὰ χαρακτηρι-
σθοῦν λίαν ἐπιεικῶς ὡς ὑπερβολές,
ἢ ἀκόµη καὶ µαταιότητες. 

Οἱ σύγχρονες ἀνάγκες στρέφουν
τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἑτοιµασίας τοῦ γά-
µου στὴν πρακτική τῆς ἁπλότητας
τῶν πρωτοχριστιανικῶν αἰώνων.
Αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι κύριο µέληµα καὶ
θὰ ἀπασχολεῖ τοὺς µελλονύµφους,
θὰ εἶναι ἡ πνευµατικὴ προετοιµασία
γιὰ συµµετοχὴ στὴ Θεία Κοινωνία. Τὸ
ἀνδρόγυνο ἔτσι θὰ προσέρχεται στὸ
µέγα µυστήριο, ἀπαλλαγµένο ἀπὸ
ἀθυµία καὶ δυσφορία ἑτοιµασίας
πολλῶν ὑλικῶν καὶ δαπανηρῶν
πραγµάτων, ἐνῶ θὰ ἔχει τὸν πλοῦτο
τὸν πραγµατικό, ἐκεῖνον ποὺ δὲν
ἐκπίπτει ποτέ, τὶς πνευµατικὲς ἀξίες
καὶ τὴν σταθερότητα τῆς Πίστεως, ἡ
ὁποία στηρίζει οὐσιαστικὰ καὶ ὑπαρ-
ξιακὰ κάθε ἀνδρόγυνο καὶ κάθε οἰκο-
γένεια. 

Ὁ Σεβασµιώτατος τονίζει τὴν
ἐκκλησιαστικὴ καὶ µυστηριακὴ προ-
οπτική τοῦ Γάµου, σὲ ἀντίθεση µιᾶς,
κοσµικοῦ καὶ καταναλωτικοῦ τύπου,
τελετῆς. Αὐτὸ τὸ σπουδαῖο µάθηµα
καὶ τὸ σηµαντικὸ µήνυµα γιὰ τὸ Γάµο,
µᾶς ἐνέπνευσε ὁ Σεβασµιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηνα-
ῖος, ὁ Ὁποῖος τέλεσε ἕνα ἁπλὸ Γάµο,
ὡς πρότυπο, πρόταση καὶ ἀλλαγὴ
στάσεως ζωῆς ἔναντι στὴ σύγχρονη
οἰκονοµικὴ συγκυρία, ποὺ µαστίζει
τὸν τόπο µας καὶ ὡς ὑπέρβαση ἀπὸ
τὴν καταναλωτικὴ ὑποδούλωση ποὺ
ἐγκλωβίζει τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο».

Σεβ. Ἀρχ. Κρήτης: «Ἀναγκαῖος 
σήµερα ὁ ἁπλὸς γάµος»

Τὴν Κυριακὴ 2 Αὐγούστου, στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ Πο-
λύδροσο Ἀµαρουσίου, ἔγινε τὸ
40νθήµερο µνηµόσυνο τοῦ µακαρι-
στοῦ Μιχαὴλ Μιχαηλίδη. Στὸ κήρυ -
γµά του ὁ πανοσιολογιώτατος π.
Μᾶρκος Τζανακάκης ἐξῇρε καὶ τὴν
πνευµατικὴ δράση τοῦ ἐκλιπόντος. 

Τὴν Κυριακὴ 9 Αὐγούστου, στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὴ Λε-
µεσὸ τῆς Κύπρου ἔγινε, ἐπίσης, τὸ
40νθήµερο µνηµόσυνο τοῦ Μ. Μι-
χαηλίδη. Τὸ κήρυγµά του ὁ θεολόγος
Στ. Θεοφάνους τὸ ἀφιέρωσε στὸν
ἐκλιπόντα. Στὴ συνέχεια, ὁ θεολόγος
κ. Ἀνδρέας Στυλιανίδης µίλησε γιὰ
τὸν Μιχ. Μιχαηλίδη καὶ ἀναφέρθηκε

σὲ πτυχὲς τῆς ζωῆς του, στὸν ἀγῶνα
του κατὰ τῶν αἱρέσεων καὶ τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ ἀλλὰ καὶ στὴν κριτικὴ
ποὺ ἀσκοῦσε στὴ Νέα τάξη πραγµά-
των. Τόνισε ὅτι ἦταν ἄνθρωπος τῆς
πίστης, τῆς ἱεραποστολῆς καὶ ἀγα-
ποῦσε πολύ τούς νέους. Ἀκόµα, ἐπε-
σήµανε τὴν ἄδολη φιλοπατρία του
καὶ τοὺς ἀγῶνες, ποὺ ἔδωσε µὲ τὴν
ΕΟΚΑ. Τέλος, µετὰ τὴν ὁµιλία τοῦ κ.
Α. Στυλιανίδη, πῆρε τὸν λόγο ὁ
ἐκπαιδευτικὸς Σταῦρος Κάνιας, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε µὲ πολὺ θερµὰ
λόγια στὴν ἁγιότητα τοῦ ἀείµνηστου
Μιχαηλίδη καὶ στοὺς ἀγῶνες ποὺ
ἔδωσε µὲ κόστος γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν
οἰκογένειά του στὴν Κύπρο.

Ἐτελέσθη τό 40/θήμερον μνημόσυνον
τοῦ Μιχαήλ Μιχαηλίδη

Συμφώνως πρὸς τὴν ἀνακοίνωσιν
τῆς Ἱ. Μ. Κίτρους τῆς 21ης Αὐγού-
στου 2015:  

«Τὴν Παρασκευὴ 21 Αὐγούστου
τελέστηκε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς
Γερόντισσας Νεκταρίας, Προηγου-
µένης τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Μακρυρράχης Πιερίας,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης
καὶ Πλαταµῶνος κ. Γεωργίου, συµ-
παραστατουµένου ἀπὸ πολλοὺς
κληρικούς. Ἡ Γερόντισσα Νεκταρία
(κατὰ κόσµον Ἀναστασία Ζορµπᾶ)
διετέλεσε ἐπὶ πολλὰ χρόνια Ἡγου-
µένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Παραιτήθη-
κε ἀπὸ τὴν ἡγουµενία τὸν παρελ-

θόντα Φεβρουάριο, λόγῳ γήρατος
καὶ ὑγείας. Ὁ Σεβασµιώτατος κ. Γε-
ώργιος ἔκανε δεκτὴ τὴν παραίτηση
τῆς Γερόντισσας καὶ ὅρισε ὡς διά-
δοχό της τὴν ἀδελφὴ Ἰωάννα, πνευ-
µατικὸ τέκνο της. Στὴν ἐξόδιο ἀκο-
λουθία συµµετεῖχαν πολλοὶ µοναχοὶ
καὶ µοναχὲς ἀπὸ διάφορα µοναστή-
ρια τῆς Πιερίας καὶ ἄλλων πε-
ριοχῶν, ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν
Ἀρχῶν καὶ ἑκατοντάδες πιστῶν, δεί-
χνοντας τὴν ἐκτίµηση καὶ τὸν σεβα-
σµό τους πρὸς τὸ σεπτὸ πρόσωπο
τῆς µακαριστῆς Γερόντισσας. Ὁ Σε-
βασµιώτατος µὲ θερµοὺς λόγους
ἐξῆρε τὴν πνευµατικὴ προσωπικό-
τητα τῆς Γερόντισσας Νεκταρίας».

Ἐκοιµήθη ἡ Προηγουµένη 
τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Μακρυρράχης Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ 

εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίµου
τοῦ Ἰορδανίτου

Συμφώνως πρὸς τὴν romfea τῆς
28ης Αὐγούστου 2015:

«Τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γερασί-
µου τοῦ Ἰορδανίτου ἐπισκέφθηκε
σήµερα, Παρασκευὴ 28 Αὐγού-
στου ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ κ.
Ρόϊβεν Ρίβλιν. Τὸν Πρόεδρο τοῦ
Ἰσραὴλ ὑποδέχθηκε ὁ Ἡγούµενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιµ. Χρυσό-
στοµος. Ὁ κ. Ρόιβεν Ρίβλιν καὶ ἡ
συνοδεία του κατὰ τήν παραµονή
τους στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γε-
ρασίµου ἔτυχαν Ἀβραµιαίας φιλο-
ξενίας ἀπὸ τὸν Ἡγούµενο καὶ τὴν
ἀδελφότητα».

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136
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Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924-1994):
Ἡ σημασία του διά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί ζωήν

ριθώριο τὸν Homo Asceticus· ὁ
ἄνθρωπος τῆς οἰκονοµίας ἐξαφάνι-
σε τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀσκήσεως.

Οἱ δύο καταστροφικοὶ παγκόσµι-
οι πόλεµοι τοῦ 20οῦ αἰῶνος καὶ οἱ
ἐµφύλιοι σπαραγµοὶ κατὰ τὴν βίαιη
ἐπιβολὴ τῶν κοµµουνιστικῶν καθε-
στώτων στὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς
Εὐρώπης καὶ στὴν Ρωσία ἦσαν
καρποὶ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιχρι-
στιανικῶν ἀθέων καὶ ὑλιστικῶν διερ-
γασιῶν τῆς δεύτερης µετὰ Χριστὸν
χιλιετίας, τὶς ὁποῖες δὲν µπόρεσαν
πνευµατικὰ νὰ ἀποτρέψουν οἱ
ἐκτραπέντες ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ
ἀλήθεια Παπισµὸς καὶ Προτεσταντι-
σµός.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ ὑπὸ δια-
φορετικὲς ἱστορικὲς συνθῆκες, κάτω
ἀπὸ τὴν φωτισµένη συµπόρευση
καὶ συναλληλία κράτους καὶ Ἐκκλη-
σίας στὴν Ρωµιοσύνη τοῦ Βυζαντί-
ου, ἀφοῦ γνώρισε τὴν ἐπιθετικότη-
τα καὶ ἁρπακτικὴ βουλιµία καὶ τυ-
ραννία τῶν σταυροφόρων τοῦ πά-
πα ἐπὶ ἑξήντα χρόνια (1204-1261)
καὶ ἀπέκρουσε τὸν λογοκρατούµε-
νο, χωρὶς τὸν θεῖο φωτισµό, ἀντια-
σκητικὸ Χριστιανισµὸ τοῦ Βαρλαὰµ
τοῦ Καλαβροῦ, µὲ τὸν Ἅγιο Γρηγό-
ριο Παλαµᾶ, φυλάχθηκε στὴν πίστη
καὶ στὴν ζωή της ἀπὸ τὶς δυτικὲς
ἐπιρροὲς καὶ ἀπέφυγε τὴν διάβρω-
ση καὶ ἀλλοτρίωση κάτω ἀπὸ τὴν
σκληρὴ κατάκτηση τῶν Τούρκων,
τοὺς ὁποίους ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ
Αἰτωλὸς θεωρεῖ ὅτι τοὺς ἔβαλε ὁ
Θεὸς, γιὰ νὰ µᾶς προφυλάξουν ἀπὸ
τοὺς Εὐρωπαίους, ποὺ θὰ µᾶς
ἔβλαπταν στὴν πίστη1.

∆υστυχῶς µετὰ τὴν ἀπελευθέρω-
ση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Τούρκους
τὸ 1821 ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν
Εὐρωπαίων συµµάχων καὶ φίλων
µας ἀπέβλεπαν στὸ νὰ µᾶς ἐκδυτι-
κίσουν, νὰ µᾶς ἐξευρωπαΐσουν, νὰ
µᾶς ἀποκόψουν ἀπὸ τὸ ἁγιοπνευ-
µατικὸ καὶ ἀσκητικὸ κλίµα τῆς
Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς καὶ νὰ µᾶς
ἐντάξουν στὴν λογοκρατούµενη ὑλι-
στικὴ ∆ύση. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν
διακοσίων περίπου ἐτῶν ἀπὸ τότε
ὑπῆρξαν πνευµατικὲς ἀντιστάσεις
καὶ ὑπάρχουν τώρα λιγότερες. Πολ-
λοὶ πάντως εἰδικοὶ ἐπιστήµονες,
ὅπως παρουσιάσαµε σὲ ἄλλη µας
µελέτη2, πιστεύουν ὅτι ἤδη ἔχει ἐπι-
τευχθῆ ὁ ἐκδυτικισµὸς τῆς Ἑλλάδος.

2. Ὁ Ὅσιος Παΐσιος
διαψεύδει τὸν ἐκδυτικισµὸ

τῆς Ἑλλάδος
∆ὲν εἶναι πάντως τυχαῖο ὅτι ἡ

δράση καὶ ἡ ἐπίδραση τοῦ Ὁσίου
Παϊσίου κορυφώνονται καὶ ἐπεκτεί-
νονται κατὰ τὸ δεύτερο µισὸ τοῦ
20οῦ αἰῶνος, ὅταν πολιτικὰ καὶ πο-
λιτιστικὰ γεγονότα ἐνισχύουν τὶς δυ-
νάµεις καὶ τοὺς θεσµοὺς ποὺ
σπρώχνουν τὴν Ἑλλάδα στὴν ἀγκα-
λιὰ τῆς ἄθεης καὶ ἠθικὰ ἐκπεσµένης
Εὐρώπης καὶ τῆς συγγενικῆς Ἀµε-
ρικῆς. Ἡ ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονοµικὴ Κοινότητα
(ΕΟΚ) καὶ κατόπιν στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση (Ε.Ε.), χωρὶς µάλιστα τὴν
γνώµη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, χωρὶς
δηµοψήφισµα, ἀπὸ πολλοὺς χαιρε-
τίσθηκε ὡς σπουδαῖο ἱστορικὸ ἐπί-
τευγµα, πολλαπλᾶ ὠφέλιµο, ἐνῶ
δὲν ἔλειψαν καὶ ἀφυπνιστικὲς φωνὲς
ποὺ ἐπεσήµαιναν τοὺς κινδύνους
καὶ τὶς καταστροφικὲς ἐπιρροές,
ὅπως πράξαµε καὶ ἐµεῖς µὲ τὸ βιβλίο
µας «Φραγκέψαµε» καὶ ἄλλα δηµο-
σιεύµατα3.

Αὐτὸ ὅµως ποὺ ἐπεδίωκαν οἱ πο-
λιτικοὶ στὴν πλειονότητά τους, νὰ
µᾶς ἐξευρωπαΐσουν δηλαδή, ὅπου
ἡ ἐπίσηµη Ἐκκλησία ἀδιαφόρησε,
καὶ ὁ ἀκαδηµαϊκὸς λόγος πολλῶν ἐξ
ἡµῶν δὲν εἶχε ἐσωτερικὴ πνευµα-
τικὴ δύναµη, γιὰ νὰ ἀγγίξει τὶς καρ-
διὲς τῶν πιστῶν, αὐτὸ τὸ ἀπέτρεψε
ἕνας καὶ µόνο ἀσκητής, ὀλιγογράµ-
µατος, ἀλλὰ πλουτισµένος ἀπὸ τὸν
ὑπέρφωτο Φωτισµὸ τοῦ Παναγίου
Πνεύµατος, καρπὸ τῆς καθάρσεώς
του ἀπὸ τὰ πάθη µὲ µακροχρόνιους
καὶ σκληροὺς ἀγῶνες στὴν Κόνιτσα,
στὸ Σινᾶ, στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Τὸ ἀπέτρεψε ἐν πρώτοις στὸν
ἴδιο τὸν ἑαυτό του. Ἔδειξε ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία, ἀντίθετα µὲ τὴν Εὐρώ-
πη, διακρίνεται καὶ στὶς ἡµέρες µας
γιὰ τὰ µεγάλα ἀσκητικὰ κατορθώ-
µατα τῶν ἁγίων µοναχῶν της, ὅτι ἡ
πατερικὴ ἐποχὴ δὲν εἶναι µακρινὸ
παρελθόν, κατὰ τοὺς θιασῶτες τῆς
αἱρετικῆς «Μεταπατερικῆς Θεολο-
γίας» τῆς Ἀκαδηµίας Θεολογικῶν
Σπουδῶν τοῦ Βόλου, ὅτι ἀληθινὸς
Χριστιανὸς δὲν εἶναι ὁ ἐκκοσµικευ-
µένος Εὐρωπαῖος τοῦ Παπισµοῦ
καὶ τοῦ Προτεσταντισµοῦ, ἀλλὰ ὁ
ἀσκητὴς Παΐσιος τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ποὺ ἐπέτυχε στὶς ἡµέρες µας τὰ
ἀσκητικὰ παλαίσµατα καὶ κατορθώ-
µατα τῶν παλαιῶν µεγάλων ἀσκη-
τικῶν µορφῶν.

Τὸ ἀπέτρεψε ἔπειτα µὲ τὴν γοη-
τεία καὶ ἕλξη ποὺ ἀσκοῦσε ὁ φωτι-
σµένος καὶ χαριτωµένος λόγος του,
ποὺ δὲν ἦταν καρπὸς κοσµικῆς παι-
δείας καὶ γνώσεως, ἀφοῦ µόνον τὸ
δηµοτικὸ σχολεῖο εἶχε τελειώσει,
ἀλλὰ τῆς φωτιστικῆς Χάριτος τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος. ῾Ο ∆υτικὸς ∆ια-
φωτισµὸς (∆ιασκοτισµός) τοῦ
ὀρθοῦ λόγου καὶ τῆς ἐπιστήµης
ἀνήµπορος νὰ βοηθήσει πνευµα-
τικὰ τοὺς ἀνθρώπους, στὰ πρόσω-
πα παιδαγωγῶν, φιλοσόφων, πολι-
τικῶν, νοµικῶν, ἰατρῶν, ψυχανα-
λυτῶν, ἔβλεπε ταπεινωµένος πλή-
θη προσκυνητῶν νὰ τρέχουν στὸν
ἀσκητὴ Παΐσιο στὴν Παναγούδα,
στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ στὸ µοναστή-
ρι τῆς Σουρωτῆς, ὅταν ἔβγαινε στὸν
κόσµο, γιὰ νὰ ἀποθέσουν τὸν πόνο
καὶ τὰ προβλήµατά τους καὶ νὰ
ἀκούσουν λόγο παρακλήσεως. Ἡ
ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ νικοῦσε τὸν
κτιστὸ ἀνθρώπινο λόγο, ὁ Ὀρθόδο-
ξος Ἁγιορείτης Ἅγιος Γρηγόριος Πα-

λαµᾶς τὸν ἐπηρµένο ὀρθολογιστὴ
Εὐρωπαῖο Βαρλαάµ, ἡ ταπεινὴ καὶ
ἀσκητικὴ Ὀρθοδοξία τὴν ὑπερήφα-
νη ὑλιστικὴ Εὐρώπη τοῦ πάπα καὶ
τοῦ Λουθήρου, ὁ θεῖος Φωτισµὸς
τὸν ἀνθρώπινο ∆ιαφωτισµό.

Ἡ ἕλξη τοῦ ἁγιοπνευµατικοῦ λό-
γου τοῦ ὁσίου Παϊσίου ἔφθασε καὶ
στὰ αὐτιὰ τῶν Εὐρωπαίων καὶ πολ-
λοὶ ἐξ αὐτῶν ἐρχόµενοι στὸ Ἅγιον
Ὄρος ἐπισκέπτονταν εἴτε ἀπὸ θαυ-
µασµὸ εἴτε ἀπὸ περιέργεια τὸ κελλὶ
τῆς Παναγούδας. Κάποιος παπικὸς
ρώτησε τὸν Ὅσιο: «Μόνο οἱ Ὀρθό-
δοξοι εἶναι κοντὰ στὸ Θεὸ καὶ µόνο
αὐτοὶ θὰ σωθοῦνε; Ὁ Θεὸς εἶναι µὲ
ὅλο τὸν κόσµο». Καὶ ἀπάντησε ὁ
Ὅσιος: «Ἐσὺ µπορεῖς νὰ µοῦ πεῖς
πόσος κόσµος εἶναι κοντὰ στὸ Θεό;
Ἔχουµε διαφορές. Εἴµαστε φυσικὰ
παιδιὰ τοῦ ἑνὸς Πατέρα, ἀλλὰ µε-
ρικὰ παιδιὰ µένουν στὸ σπίτι καὶ µε-
ρικὰ γυρίζουν ἔξω»4. Σὲ ἄλλον πα-
πικὸ εἶπε: «Ἐσεῖς βάζετε τὸν ἐγκέ-
φαλο ἐµεῖς τὴν πίστη.... Μὲ τὴ λογική
σας περιορίζετε τὴ θεϊκὴ δύναµη,
γιατὶ τὴ Θεία Χάρη τὴν πετᾶτε στὴν
ἄκρη. Ἐσεῖς στὸν ἁγιασµὸ ρίχνετε
συντηρητικό, γιὰ νὰ µὴ χαλάσει.
Ἐµεῖς στὰ χαλασµένα ρίχνουµε
ἁγιασµό, γιὰ νὰ γίνονται καλά. Πι-
στεύουµε στὴ Χάρη ποὺ ἁγιάζει καὶ
ὁ ἁγιασµὸς κρατάει καὶ 200 καὶ 300
χρόνια· δὲν χαλάει ποτέ»5. Σὲ Προ-
τεστάντη πάστορα ποὺ ἀµφέβαλλε
γιὰ τὴν ἀξία τῶν Ἁγίων εἶπε: «Θὰ
σοῦ πῶ κάτι, δὲν θέλω ὅµως νὰ µὲ
παρεξηγήσεις, ἐπειδὴ δὲν τὸ λέω
ἀπὸ ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ ἀπὸ ταπεί-
νωση καὶ ἀγάπη. Ἐµεῖς ἔχουµε τὴν
Παναγία ὡς µητέρα µας, ἐνῶ ἐσεῖς
εἶστε ὀρφανὰ δίχως µητέρα, γιατὶ
δὲν τὴν δέχεστε»6. Ἀκόµη καὶ ὁ πά-
πας ἐντυπωσιάσθηκε ἀπὸ τοὺς δύο
σύγχρονους Ἁγιορεῖτες Ἁγίους, τὸν
Γέροντα Παΐσιο καὶ τὸν Γέροντα
Πορφύριο καὶ µέσῳ Ἀµερικανίδας
καθηγήτριας τοὺς προσκάλεσε στὸ
Βατικανὸ, γιὰ νὰ τοὺς γνωρίσει. Ἡ
ἀπάντηση καὶ τῶν δύο δείχνει σα-
φέστατα τὴν ἀντίσταση τῶν Ὀρθο-
δόξων στὴν προσπάθεια ἐκδυτικι-
σµοῦ, ποὺ υἱοθέτησε ἡ πλειονότητα
τῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν
ἡγετῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν κριτικὴ τους
ἀπέναντι στὸν ἐγωϊσµὸ τοῦ Παπι-
σµοῦ καὶ στὴν ἐκ µέρους του ἄρνη-
ση νὰ δεχθεῖ ὅτι µόνον οἱ Ὀρθόδο-
ξοι ἔχοµε τὴν ἀλήθεια. ∆είχνει ἀκό-
µη καὶ τὸν λάθος δρόµο ποὺ ἀκο-
λουθοῦν οἱ ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων
Οἰκουµενιστὲς Ἱεράρχες καὶ θεολό-
γοι, οἱ ὁποῖοι ἀντίθετα πρὸς τὴν στά-
ση τῶν Ἁγίων ὅλων τῶν ἐποχῶν
κοινωνοῦν καὶ ἐπικοινωνοῦν στὶς
ἡµέρες µας µὲ τοὺς αἱρετικοὺς Μο-
νοφυσίτες, Παπικοὺς καὶ Προτε-
στάντες, συµπροσευχόµενοι καὶ θε-
ωροῦντες ὅτι δὲν εἶναι αἱρετικοί,
ἀλλὰ ἀδελφὲς ἐκκλησίες µὲ ἔγκυρα
µυστήρια. Στὴν πρόσκληση λοιπὸν
τοῦ πάπα οἱ δύο Ἁγιορεῖτες Ἅγιοι
ἀπήντησαν: «Ὄχι δὲν µποροῦµε νὰ
πᾶµε. ∆ιότι ἡ Ρωµαιοκαθολικὴ
Ἐκκλησία καὶ ὁ Πάπας δὲν εἶναι ἕτοι-
µοι. Ἔχουν πολὺ ἐγωϊσµό. Ὄχι µό-
νο θέλουν νὰ µᾶς ὑποτάξουν, ἀλλὰ
καὶ δὲν πιστεύουν ὅτι ἔχουµε τὴν
ἀλήθεια ἐµεῖς. ∆ὲν χρειάζεται νὰ
πᾶµε. Καλύτερα θὰ βοηθήσουµε τὴν
ὑπόθεση µὲ τὴν προσευχή µας»7.

Πόσο πραγµατικὰ θὰ τιµοῦσε τὸν
Ἅγιο Παΐσιο τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, ἄν, µετὰ τὴν ἐπίσηµη
ἐκκλησιαστικὴ πράξη τῆς ἐντάξεώς
του στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπου ἤδη τὸν εἶχαν ἐντάξει ἡ Χάρη
τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ συνείδηση τοῦ πλη-
ρώµατος τῆς Ἐκκλησίας, ἀκολου-
θοῦσε τὴ στάση του καὶ τὴν γραµµή
του στὸ βασικὸ θέµα τῆς σχέσεως
τῶν Ὀρθοδόξων µὲ τοὺς ἑτεροδό-
ξους, ποὺ εἶναι ἡ διαχρονικὴ στάση
τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀπέναντι στὴν
αἵρεση καὶ στὴν πλάνη! ∆ιαφορετι-
κά, τὰ ἔργα διαψεύδουν τοὺς λό-
γους καὶ τὰ ἐγκώµια καὶ οἱ τιµὲς µε-
ταβάλλονται σὲ εἰρωνεία καὶ βλα-
σφηµία.

3. Ἐπικρίνει τὰ ἀνοίγµατα 
τοῦ Ἀθηναγόρα

πρὸς τὸν Παπισµὸν 
καὶ τὸν Οἰκουµενισµόν
Ὑπάρχουν στὸ ἀφιερωµατικὸ τε-

ῦχος τῆς «Θεοδροµίας» µελέτες συ-
νεργατῶν ποὺ παρουσιάζουν ἐπα-
ναληπτικὰ γιὰ καλύτερη ἐµπέδωση
τὴν αὐστηρὴ στάση τοῦ Ὁσίου Παϊ-
σίου ἀπέναντι στὶς ἀντιπατερικὲς καὶ
ἀντιπαραδοσιακὲς ἐνέργειες τοῦ
πατριάρχου Ἀθηναγόρα σὲ σχέση
µὲ τοὺς ἑτεροδόξους τῶν χριστια-
νικῶν ὁµολογιῶν καὶ αἱρέσεων. ∆ὲν
θὰ τὶς ἐπαναλάβουµε. Ἁπλῶς θὰ
προβοῦµε σὲ κάποια σχόλια καὶ
ἐκτιµήσεις. 

Ἀποδεικνύεται τώρα περίτρανα
ὅτι ὁ ἐξ Ἀµερικῆς ἀποσταλεὶς, γιὰ νὰ
καταλάβει τὸν πατριαρχικὸ θρόνο
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τότε
ἀρχιεπίσκοπος Ἀµερικῆς, Ἀθηναγό-
ρας, µὲ ἐξαναγκασµὸ σὲ παραίτηση
καὶ ἐκδίωξη τοῦ προκατόχου του
πατριάρχου Μαξίµου τοῦ Ε´, εὑρί-
σκετο σὲ διατεταγµένη ἀποστολή.
Νὰ ἀνατρέψει τὰ µέχρι τότε κρα-
τοῦντα στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρ-
χεῖο, τὸν δῆθεν ἐκκλησιαστικὸ
«ἐπαρχιωτισµό», νὰ ὁλοκληρώσει
τὸ ἔργο ποὺ ἄρχισε, ἀλλὰ δὲν πρό-
λαβε νὰ ὑλοποιήσει ὁ προκάτοχός
του µασόνος πατριάρχης Μελέτιος
∆´ ὁ Μεταξάκης, νὰ πρωτοστατήσει
δηλαδὴ στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας,
δῆθεν στὸ ὄνοµα τῆς ἀγάπης καὶ
τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος, στὴν
οἰκοδόµηση τοῦ διαχριστιανικοῦ
Οἰκουµενισµοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς,
ποὺ γρήγορα ἐξελίχθηκε, µὲ τὴν
σχεδιασµένη ἐπίσης παράλληλα
σύγκληση τῆς Β´ Βατικανῆς Συνό-
δου (1963-1965) καὶ τὴν ἵδρυση καὶ
ὀργάνωση τοῦ Παγκοσµίου Συµ-
βουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν σὲ διαθρη-
σκειακὸ Οἰκουµενισµό, στὴν παναί-
ρεση αὐτὴ τοῦ νέου συγκρητισµοῦ,

τῆς ἐξίσωσης τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς
Ὀρθοδοξίας, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς
πλάνης, τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ σκότους,
τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου,
ὅπως συστηµατικὰ ἐπιδιώκουν οἱ
Μασόνοι καὶ οἱ Σιωνιστές. Ὅλη αὐτὴ
ἡ σκοτεινὴ πλεκτάνη γίνεται εἰς βά-
ρος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας
Του, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ δηλαδὴ εἰς
µὲν τὸν χῶρο τῶν θρησκειῶν νὰ
παύσει νὰ θεωρεῖται ὁ Χριστὸς ὡς ὁ
Θεάνθρωπος λυτρωτὴς καὶ σωτή-
ρας, ὡς ἡ µόνη σώζουσα ἀλήθεια
καὶ ζωή, καὶ νὰ ἐξισωθεῖ µὲ τὶς ἄλλες
θρησκεῖες, ποὺ ἀποτελοῦν δῆθεν
καὶ αὐτὲς ὁδοὺς σωτηρίας, εἰς δὲ
τὸν χῶρο τοῦ Χριστιανισµοῦ νὰ
παύσει νὰ θεωρεῖται ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ὡς ἡ µόνη ἀληθὴς
Ἐκκλησία, ποὺ  διεφύλαξε  τὴν  δο -
γµατικὴ καὶ ἠθικὴ καθαρότητα τοῦ
Εὐαγγελίου, καὶ νὰ θεωρηθοῦν ὡς
ἀδελφὲς ἐκκλησίες οἱ µέχρι τότε
αἱρέσεις τοῦ Μονοφυσιτισµοῦ, τοῦ
Παπισµοῦ καὶ τοῦ πολυποίκιλου
Προτεσταντισµοῦ.

Εἶναι ἄγνωστα στοὺς πολλοὺς τὰ
τολµηρὰ ἀνοίγµατα τοῦ Ἀθηναγόρα
πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, τὸ γκρέ-
µισµα τῶν ὁρίων ποὺ ἔθεσαν ἀπέ-
ναντι στὴν αἵρεση οἱ Ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Καὶ εἶναι
πάµπολλοι οἱ θαυµαστὲς καὶ οἱ
ἐπαινέτες του, ἄλλοι παρασυρµένοι
ἀπὸ τὸν ψευτοαγαπισµὸ καὶ τὴν
ψευτοενότητα τῆς οἰκουµενιστικῆς
προπαγάνδας καὶ ἄλλοι, οἱ λιγότε-
ροι, γιατὶ δουλεύουν στοὺς ἴδιους
κυρίους, στὰ ἴδια σκοτεινὰ καταγώ-
για. Ἡ µεγάλη συµβολὴ τοῦ Ὁσίου
Παϊσίου ἔγκειται στὸ ὅτι διέγνωσε µὲ
τὸν φωτισµένο καὶ καθαρµένο νοῦ
του τὰ τεχνάσµατα αὐτὰ τοῦ ∆ιαβό-
λου καὶ ἐνίσχυσε µὲ τὴν στάση καὶ
τὴν γραφίδα του τὴν παναγιορειτικὴ
τότε ἀντίδραση ἐναντίον λόγων καὶ
ἐνεργειῶν τοῦ πατριάρχου Ἀθηνα-
γόρα.

Ἐπαναδηµοσιεύσαµε ἤδη πρὸ
καιροῦ στὴν «Θεοδροµία»8, τὴν
ἐξαιρετικὴ ἀντιοικουµενιστικὴ ἐπι-
στολή του πρὸς τὸν ἱδρυτή τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου» Γέροντα Χα-
ράλαµπο Βασιλόπουλο, τὴν ὁποίαν
παρουσιάζουν οἱ καλοί µας συνερ-
γάτες καὶ στὸ τεῦχος τῆς «Θεοδρο-
µίας». Ἐκφράζει σ᾽ αὐτὴν τὸν πόνο
του γιὰ τὶς φιλενωτικὲς κινήσεις καὶ
ἐπαφὲς τοῦ Πατριάρχου µὲ τὸ Πά-
πα, ποὺ ξεσκίζουν περισσότερο τὸ
πολυκοµµατιασµένο φόρεµα τῆς
Μητέρας µας Ἐκκλησίας, καὶ θέλει ἡ
ἐπιστολή του αὐτὴ νὰ εἶναι µιὰ µικρὴ
βελονιὰ στὴν ἐπιδιόρθωση τοῦ σχι-
σίµατος. Εἶναι βαθὺς ὁ πόνος του,
γιατὶ ἡ ἀγάπη αὐτὴ ποὺ κηρύσσει ὁ
Ἀθηναγόρας δὲν εἶναι χριστιανική,
ἀλλὰ κοσµική: «Τὰ γραφόµενά µου
δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας βα-
θύς µου πόνος, διὰ τὴν γραµµὴν καὶ
κοσµικὴν ἀγάπην δυστυχῶς τοῦ πα-
τέρα µας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαί-
νεται, ἀγάπησε µίαν ἄλλην γυναῖκα
µοντέρνα, ποὺ λέγεται Παπικὴ
Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέ-
ρα µας δὲν τοῦ κάµνει καµµίαν ἐντύ-
πωσι, ἐπειδὴ εἶναι πολὺ σεµνή». Στὴ
συνέχεια γράφει ὅτι φροντίζει ὁ πα-
τριάρχης νὰ ἀναπαύει τοὺς κοσµι-
κοὺς ἀνθρώπους καὶ κατασκανδα-
λίζει τὰ τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ
ἔχουν φόβο Θεοῦ. Ἀπαντώντας δὲ
προορατικὰ καὶ σὲ ὅσους ἀκόµη καὶ
στὶς ἡµέρες µας, εἴτε ἐκ δεξιῶν εἴτε
ἐξ εὐωνύµων, ζηλωτὰς καὶ µεγαλο-
σχήµους οἰκουµενιστάς, τὸν πα-
ρουσιάζουν θαυµαστὴ καὶ ἐπαινέτη
τοῦ νῦν οἰκουµενικοῦ πατριάρχου
Βαρθολοµαίου, ὁ ὁποῖος εἶναι τολ-
µηρότερος τοῦ Ἀθηναγόρα στὰ
οἰκουµενιστικὰ ἀνοίγµατα γράφει:
«Μετὰ λύπης µου, ἀπὸ ὅσους φιλε-
νωτικοὺς ἔχω γνωρίσει, δὲν εἶδα νὰ
ἔχουν οὔτε ψίχα πνευµατικὴ οὔτε
φλοιό. Ξέρουν, ὅµως, νὰ ὁµιλοῦν
γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι
δὲν εἶναι ἑνωµένοι µὲ τὸν Θεόν, διό-
τι δὲν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει».

Ὑπάρχει καὶ δεύτερη ἐπιστολὴ
συνυπογραφόµενη ἀπὸ τὸν Ὅσιο
Παΐσιο, τὸν τότε ἡγούµενο τῆς Ἱ. Μ.
Σταυρονικήτα Ἀρχιµ. Βασίλειο (Γον-
τικάκη) καὶ τὸν ἱεροµόναχο Γρηγό-
ριο (Χατζηεµµανουήλ), ποὺ εἶχαν
ἀναλάβει νὰ µετατρέψουν σὲ κοινό-
βιο τὴν πρώην ἰδιόρρυθµη Μονὴ
Σταυρονικήτα. Ἡ προσπάθεια αὐτή,
βοηθούµενη καὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουµε-
νικὸ Πατριαρχεῖο, ἑρµηνεύθηκε ἀπὸ
κάποιους δηµοσιογράφους ὅτι ἀπέ-
βλεπε στὸ νὰ ἔχει τὸ Οἰκουµενικὸ
Πατριαρχεῖο τὴν συµπαράσταση
τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὴν προώθηση
τῶν οἰκουµενιστικῶν του σχεδίων.
Ἡ δεύτερη αὐτὴ ἐπιστολὴ µὲ ἡµερο-
µηνία 21.11.1968 ἀποσκοπεῖ νὰ δεί-
ξει ὅτι ἡ συµβολὴ τῶν ἀνωτέρω
τριῶν µοναχῶν στὴν ὀργάνωση τοῦ
κοινοβίου δὲν ἐσήµαινε ὅτι συµφω-
νοῦν µὲ τὰ οἰκουµενιστικὰ σχέδια
τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα. Παρα-
θέτουν µάλιστα καὶ κάποιες ἀντορ-
θόδοξες θλιβερὲς δηλώσεις τοῦ πα-
τριάρχου, προσθέτοντας ὅτι τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ µνηµο-
νεύουν στὸ Μοναστήρι ἀκόµη τὸ
ὄνοµα τοῦ Πατριάρχου, ἐνῶ οἱ πε-
ρισσότερες Μονὲς εἶχαν παύσει νὰ
τὸ µνηµονεύουν, αὐτὸ γίνεται κατ᾽
ἀνοχὴν καὶ ὄχι ὡς συµφωνία πρὸς
τὴν γραµµὴ τοῦ Πατριάρχου. Λίγο
ἀργότερα τὸ 1970 καὶ ἡ Μονὴ Σταυ-
ρονικήτα διέκοψε τὸ µνηµόσυνο συν -
εργήσαντος εἰς αὐτὸ τὰ µέγιστα καὶ
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου: Γράφουν µε-
ταξὺ ἄλλων οἱ τρεῖς συνυπογρά-
φοντες: «Ἀπὸ τὸ σηµεῖο ὅµως αὐτὸ
µέχρι τοῦ νὰ παρουσιάζεται ἡ Μονή
-ἀπὸ τῆς ἐγκαταβιώσεώς µας καὶ
ἑξῆς- σὰν προπύργιο προωθήσεως
τῶν πατριαρχικῶν σχεδίων, ὑπάρ-
χει µεγάλη διαφορά. Καὶ σπεύδοµε
στὴν διασάφησι αὐτὴ ἀκριβῶς, για-
τί, ἂν καὶ εἶναι τόσο σηµαντικὴ ἡ
προσφορὰ τοῦ Πατριάρχου στὴν
Ἐκκλησία µὲ τὴν σύγκληση τῶν Παν -
ορθοδόξων ∆ιασκέψεων καὶ τόσων
ἄλλων ἐνεργειῶν του, συγχρόνως

δηµιουργεῖ σοβαρωτάτους ἐνδοι-
ασµούς καὶ ἐπιφυλάξεις µὲ ἄλλες κι-
νήσεις καὶ ἐκφράσεις ὅπως: «Ἀπα-
τώµεθα καὶ ἁµαρτάνοµεν, ἐὰν νοµί-
ζωµεν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις
κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ὅτι τὰ ἄλλα
δόγµατα εἶναι ἀνάξια... Σκοπὸς κάθε
θρησκείας εἶναι νὰ βελτιώση τὸν
ἄνθρωπον» (Ἐφηµ. «Ἔθνος», 15.
11.66). «∆ὲν πρόκειται ἡ µία Ἐκκλη-
σία νὰ ὑποταχθῆ εἰς τὴν ἄλλην, ἀλλ᾽

ὁµοῦ νὰ ἐπανιδρύσωµεν τὴν Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν
Ἐκκλησίαν»! (Περιοδικόν «Ὁ Ποι-
µήν», Μυτιλήνη, Φεβρουάριος
1968).

«Τὸ νόµισµα τῆς ἀγάπης» ποὺ
κυκλοφορεῖ µετὰ τό «κλείσιµο τῶν
δογµάτων», ἡ ἐπανίδρυση τῆς Μιᾶς
.... Ἐκκλησίας καὶ τόσα ἄλλα εἶναι
ἀκατανόητα καὶ κυριολεκτικῶς βλά-
σφηµα διὰ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία.
Τὸ ὅτι στὴ Μονὴ Σταυρονικήτα µνη-
µονεύεται σήµερα τὸ ὄνοµα τοῦ Πα-
τριάρχου -πρᾶγµα σπάνιο γιὰ Κοι-
νόβιο τοῦ Ἁγίου Ὄρους- τοῦτο γίνε-
ται κατ᾽ ἀνοχήν, ἀπὸ σεβασµὸ στὴν
Ἐκκλησία, καὶ ὄχι σὰν ἔκφρασι κα-
ταφάσεως στὴ γραµµὴ αὐτή»9.

Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια διέκοψε καὶ
ἡ Μονὴ Σταυρονικήτα τὸ µνηµόσυ-
νο τοῦ Ἀθηναγόρα συνεργοῦντος,
ὅπως εἴπαµε, καὶ τοῦ ὁσίου Παϊσί-
ου. Στὸ πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα
γράµµα τῆς Μονῆς (7 Ὀκτωβρίου
1970), ποὺ ὑπογράφει ὁ καθηγού-
µενος Ἀρχιµ. Βασίλειος Γοντικάκης,
µεταξὺ ἄλλων γράφονται καὶ τὰ
ἑξῆς: «Συγκεκριµένως εἰς τὴν ἡµετέ-
ραν Μονήν, παρ᾽ ὅλην τὴν ἁγιορει-
τικὴν ἀντίδρασιν, ἐµνηµονεύαµεν µέ-
χρι τινος τοῦ Πατριαρχικοῦ ὀνόµα-
τος, φειδόµενοι τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἑνότητος. Μετὰ δὲ τὴν περὶ Φιλιόκβε
καὶ Πρωτείου, ὡς ἁπλῶν ἐθίµων δή-
λωσιν τοῦ Πατριάρχου ἐπαύσαµεν
τὸ µνηµόσυνον, αἰσθανθέντες ὅτι
ἐξέλιπε πᾶν περιθώριον ἀνοχῆς ἢ
προθεσµία ἀναµονῆς»10.

4. Οἱ ἐκδηλώσεις
στὴν Σουρωτὴ

κατὰ τὴν πρώτη ἑορτὴ 
τῆς µνήµης τοῦ Ὁσίου

Παϊσίου (12 Ἰουλίου 2015)
Ἡ αὐστηρὴ στάση τοῦ Ὁσίου

Παϊσίου ἀπέναντι στὸν πατριάρχη
Ἀθηναγόρα καὶ στοὺς Οἰκουµε-
νιστὰς γενικῶς κρίνει ἀρνητικὰ τὴν
ἀνεπίτρεπτα χλιαρή, καὶ µερικὲς
φορὲς θετική, ἀντιµετώπιση τοῦ πα-
τριάρχου Βαρθολοµαίου ἀπὸ τὴν
πλειονότητα τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους, ἐκτὸς βέβαια ἐπαινετῶν
ἐξαιρέσεων µερικῶν ἡγουµένων καὶ
πλήθους κελλιωτῶν. Θὰ µπορο-
ῦσαν νὰ γίνουν ἀπογοητευτικὲς
συγκρίσεις τοῦ τότε καὶ τοῦ τώρα,
ὅπως ἄλλωστε φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν
ἀγωνιώδη ἀνησυχία τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων ποὺ ἐξέδωσαν τὸ
ἐξαίρετο κείµενο «Ἅγιον Ὄρος. ∆ια-
χρονικὴ µαρτυρία στοὺς ἀγῶνες
ὑπὲρ τῆς Πίστεως».

∆ὲν περιµέναµε πάντως ὁ Ὅσιος
Παΐσιος, καύχηµα καὶ σέµνωµα τῶν
ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων, νὰ γίνει
ἀφορµὴ γιὰ προβολὴ τοῦ ἐπὶ κε-
φαλῆς τῶν ἁπανταχοῦ Οἰκουµε-
νιστῶν πατριάρχου Βαρθολοµαίου.
Εἴχαµε πάλιν καὶ πολλάκις εἰς τὸ πα-
ρελθὸν τὴν κρυφὴ ἐλπίδα ὅτι µελε-
τώντας τὴν ζωὴ παλαιῶν καὶ νέων
Ἁγίων θὰ συναισθανόταν τὴν λάθος
πορεία ποὺ ἀκολουθεῖ, ἐκτὸς τῆς
ὁδοῦ τῶν Ἁγίων Πατέρων, καὶ θὰ
ἐµείωνε τουλάχιστον τὶς οἰκουµενι-
στικές του ἐνέργειες, ἐν ἔργοις καὶ
λόγοις, µπροστὰ στὶς ὁποῖες
ὠχριοῦν, εἶναι µηδαµινές, οἱ τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρα. Ἂν ἐκεῖνος
ἀγάπησε µία ξένη γυναίκα, τὴν Πα-
πικὴ «Ἐκκλησία» καὶ ἄφησε τὴν
σεµνὴ Μητέρα µας Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία κατὰ τὰ λεγόµενα τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου, ὁ πατριάρχης Βαρ-
θολοµαῖος ἀγάπησε πολλὲς ξένες
γυναῖκες, ὁµόθρησκες καὶ ἀλλόθρη-
σκες, τὸν Παπισµό, τὸν Μονοφυσι-
τισµό, τὸν Προτεσταντισµό, τὸν Ἰου-
δαϊσµό, τὸ Ἰσλάµ, τὴν παγανιστικὴ
Οἰκολογία καὶ κατέστη πολύγαµος.
Ἔπραξε ἄριστα ἡ πατριαρχικὴ σύν -
οδος ποὺ ἐνέταξε ἐπίσηµα τὸν Γέ-
ροντα Παΐσιο στὸ Ἁγιολόγιο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἤδη ἡ
Χάρη τοῦ Θεοῦ µὲ πλῆθος θαυµά-
των ἐφανέρωσε τὴν ἁγιότητά του,
καὶ ἡ συνείδηση τοῦ πληρώµατος
τῆς Ἐκκλησίας τὸν θεωροῦσε ἅγιο,
ἐν ὅσῳ ἀκόµη ζοῦσε στὴ γῆ. Ἡ
ἀπόφαση πάντως νὰ προστῆ ὁ πα-
τριάρχης τῶν ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν
πρώτη ἑορτὴ τῆς µνήµης του ἦταν
λάθος. ∆ὲν προσέφερε τίποτε στὴν
τιµὴ τῆς µνήµης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου,
ἀντίθετα ἐσκανδάλισε πολλούς, οἱ
ὁποῖοι ἀπέφυγαν νὰ τιµήσουν τὸν
Ἅγιο τὴν ἡµέρα τῆς µνήµης του καὶ
τὸ ἄφησαν γιὰ ἄλλη ἡµέρα.

∆ὲν γνωρίζουµε ποιός εἶχε τὴν
ἔµπνευση τῆς προσκλήσεως τοῦ
πατριάρχου· ἡ Μητρόπολη Κασ-

σανδρείας ἢ ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου Θεολόγου στὴ Σουρωτή,
ὅπου εἶναι ὁ τάφος τοῦ Ὁσίου. ∆ὲν
ἀποκλείεται ὁ ἴδιος ὁ πατριάρχης νὰ
ἐζήτησε τὴν πρόσκληση. Οἱ προσ -
φωνήσεις πάντως ἐκ µέρους τῶν
προσκαλεσάντων ἔπρεπε νὰ εἶναι
τυπικὰ εὐγενεῖς, ὄχι ὅµως καὶ νὰ πα-
ρουσιάζουν τὸν πατριάρχη ὅτι
«συν εχίζει  νὰ ὀρθοτοµεῖ τὸν λό-
γον τῆς ἀληθείας» καὶ τόσα ἄλλα
ἐµετικὰ καὶ κολακευτικὰ ἐγκώµια καὶ
ἐπαίνους. ∆ὲν ἐσκέφθησαν ὅτι µὲ
αὐτὰ θλίβουν, λυποῦν καὶ διαψεύ-
δουν τὸν τιµώµενο Ὅσιο Παΐσιο, ὁ
ὁποῖος ἤλεγξε τὸν Ἀθηναγόρα γιὰ
µικρότερα ὀλισθήµατα ἀπὸ αὐτὰ
τοῦ Βαρθολοµαίου καὶ θεωροῦσε
ὅτι ὅλοι οἱ οἰκουµενιστὲς πολὺ πε-
ρισσότερο ὁ κορυφαῖος Βαρθολο-
µαῖος δὲν ἔχουν «οὔτε ψίχα πνευ-
µατικὴ οὔτε φλοιό» καὶ ὅτι «ὁµιλοῦν
γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι
δὲν εἶναι ἑνωµένοι µὲ τὸν Θεό, διότι
δὲν τὸν ἔχουν ἀγαπήσει»;

5. Ἄλλα ἀξιοσηµείωτα γεγονότα
ἀπὸ τὴν ἀντιαιρετικὴ 

καὶ ὁµολογητικὴ δράση
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Ἡ πίστη καὶ ἡ βεβαιότητα τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως δὲν προέρ-
χονταν ἀπὸ λογικὲς διεργασίες καὶ
ἐπιχειρήµατα. Ἦσαν ἐµπειρικές,
βιωµατικές. Τοῦ ἐµφανίσθηκαν
πολλὲς φορὲς ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ἡ
Παναγία, ἡ Ἁγία Εὐφηµία, ὁ ὅσιος
Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, γιὰ νὰ ἐνι-
σχύσουν τὴν πίστη του καὶ νὰ τοῦ
δώσουν λύσεις σὲ θεολογικὰ καὶ
πνευµατικὰ προβλήµατα, ποὺ τὸν
ἀπασχολοῦσαν.

Στὰ νεανικά του χρόνια, σὲ ἡλικία
δεκαπέντε ἐτῶν, ἀθεϊστικὰ κηρύ -
γµατα καὶ ἡ θεωρία τοῦ ∆αρβίνου
γιὰ τὴν ἐξέλιξη, ποὺ τοῦ ἀνέπτυξε
µεγαλύτερος συγχωριανός του, τὸν
ἀνάγκασαν νὰ ζητήσει λύση στὴν
προσευχή, µὲ τὴν σκέψη «ἂν ὁ
Χριστὸς εἶναι Θεός, θὰ µοῦ παρου-
σιαστῆ νὰ πιστέψω. Μιὰ σκιά, µιὰ
φωνή, κάτι θὰ µοῦ δείξει». Καὶ
πράγµατι τοῦ παρουσιάσθηκε ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τὸν κοίτα-
ξε µὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ τοῦ εἶπε:
«Ἐγώ εἰµι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ
πιστεύων εἰς ἐµὲ κἂν ἀποθάνῃ ζή-
σεται»11. Οἱ λογισµοὶ ἀµφιβολίας
ποὺ εἶχε ὁ δεκαπενταετὴς Ἀρσένιος
διαλύθηκαν ἀµέσως καὶ στερεωµέ-
νος στὴν πίστη µονολογοῦσε ἀνα-
φερόµενος στὸν ἄθεο συγχωριανό
του: «Κώστα, ἅµα θέλης τώρα, ἔλα
νὰ συζητήσουµε»12. Καὶ ἐπειδὴ γίνε-
ται λόγος γιὰ ἀθεΐα καὶ ἀθέους ἀξίζει
νὰ ἀναφέρουµε τὴν στάση του ἀπέ-
ναντι στὸν µεγάλο ἄθεο συγγραφέα
Ν. Καζαντζάκη, τὸν ὁποῖο δυσ -
τυχῶς, λόγῳ ἀκρίτου τοπικισµοῦ, τι-
µοῦν πολὺ οἱ συµπατριῶτες του
Κρῆτες, ἀκόµη καὶ ἀρχιερεῖς, υἱοθε-
τώντας καὶ ἐνισχύοντας τὶς κατὰ τῆς
πίστεως βλασφηµίες του, ἀλλὰ καὶ
κάποιοι ἄλλοι ἐλευθερόφρονες καὶ
«προοδευτικοί» θεολόγοι. Ἦταν
ὄντως ταλαντοῦχος συγγραφεὺς ὁ
Καζαντζάκης· ἀλλὰ τὸ ταλέντο του
τὸ ἔθεσε στὴν ὑπηρεσία ὄχι τοῦ
Θεοῦ ἀλλὰ τοῦ ∆ιαβόλου. Ὅταν
ἀσκήτευε στὸ Σινᾶ ὁ Ὅσιος Παΐσιος,
ἀνέβηκε στὴν κορυφὴ τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης, µὲ δύο Σιναΐτες Πατέ-
ρες, γιὰ νὰ τελέσουν τὴν Θεία Λει-
τουργία. Ὅταν κατέβαιναν ἀπὸ τὴν
κορυφή, ὁ Ὅσιος διέλαθε γιὰ λίγο
τῆς προσοχῆς τῶν ἄλλων πατέρων,
ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους µάλιστα
ἦταν Κρητικός, καὶ µὲ ἕνα κοπίδι,
ποὺ εἶχε φέρει µαζί του, πῆγε στὸ
βράχο ποὺ εἶχε γράψει τὸ ὄνοµά
του ὁ Καζαντζάκης καὶ ἔσβησε τὸ
ὄνοµα τοῦ δεδηλωµένου ἀθέου. Θε-
ωροῦσε ἀταίριαστο σ᾽ ἐκεῖνο τὸν
ἅγιο τόπο οἱ προσκυνητὲς νὰ βλέ-
πουν τὸ ὄνοµα ἑνὸς βλασφήµου, τὸ
«βδέλυγµα τῆς ἀθεΐας ἐν τόπῳ
ἁγίῳ». Ὅπως παρατηρεῖ ὁ βιογρά-
φος του ἱεροµόναχος Ἰσαάκ «ὁ π.
Παΐσιος ἀποστρεφόταν τόν Καζαν-
τζάκη, λόγῳ τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν βλα-
σφηµιῶν του καὶ δὲν ἤθελε οὔτε νὰ
βλέπῃ οὔτε νὰ ἀκούη τὸ ὄνοµά
του»13. Εἶναι παραδειγµατικὴ καὶ δι-
δακτικὴ ἡ συµπεριφορὰ τοῦ Ὁσίου
Παϊσίου, ἀλλὰ καὶ ἡ φωτισµένη ἐπι-
χειρηµατολογία του, στὴν περίπτω-
ση ποὺ κατέβηκε ὁ ἴδιος στὴ Θεσ-
σαλονίκη (1988) καὶ πρωτοστάτησε
σὲ διαδήλωση µπροστὰ σὲ αἴθουσα
κινηµατογράφου, γιὰ νὰ µαταιωθεῖ,
ὅπως καὶ ἔγινε, ἡ προβολὴ τῆς βλά-
σφηµης ταινίας τοῦ Σκορτσέζε «Ὁ
τελευταῖος πειρασµός», ποὺ βασι-
ζόταν στὸ ὁµώνυµο ἔργο τοῦ Κα-
ζαντζάκη. ∆ιηγεῖται σχετικὰ ὁ βιο-
γράφος του: «Πέρα ἀπὸ τὶς µεµο-
νωµένες ἀντιδράσεις τοῦ εὐσεβοῦς
ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀποφασίσθηκε ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία συντονισµένη διαµαρ-
τυρία, στὶς 6-7 Νοεµβρίου (ν.ἡ.) τοῦ
ἰδίου ἔτους (1988). Ζητήθηκε καὶ ἡ
συµµετοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὅµως ἀρκετοὶ ἀντέδρασαν ἀρνη-
τικά. ∆ὲν θεωροῦσαν καὶ τόσο πνευ-
µατικὸ νὰ ἀσχολοῦνται µὲ τέτοια θέ-
µατα λέγοντας ὅτι ἡ περιφρόνησή
τους πρὸς τὸ ἔργο γίνεται αἰτία νὰ
προβληθῇ λιγώτερο.

Ὁ Γέροντας εἶχε τελείως ἀντίθετη
ἄποψη: “Στὴν περίοδο τῆς εἰκονο-
µαχίας”, ἔλεγε “δέκα Χριστιανοὶ ὑπερ -
ασπίστηκαν δυναµικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ στὴν Χρυσῆ Πύλη καὶ µαρ-
τύρησαν γι᾽ αὐτήν. Τώρα ποὺ βλα-
σφηµεῖται τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦµε. Ἂν
ζούσαµε τότε ἐµεῖς οἱ “διακριτικοί” καὶ
“γνωστικοί” θὰ λέγαµε στοὺς δέκα
µάρτυρες: “Ἔτσι δὲν ἐνεργεῖτε πνευ-
µατικά· περιφρονεῖστε τὸν Σπαθάριο
ποὺ ἀνεβαίνει νὰ γκρεµίσει τὴν εἰκό-
να, καὶ ὅταν ἀλλάξη ἡ κατάσταση, θὰ
βάλουµε στὴ θέση της ἄλλη εἰκόνα,
καὶ µάλιστα πιὸ βυζαντινή. Αὐτὸ εἶναι
τὸ φοβερό! Τὴν πτώση µας, τὴν δει-
λία, τὸ βόλεµά µας τὸ παρουσιάζοµε

σὰν κάτι ἀνώτερο!”.
Τὴν διαµαρτυρία γιὰ τὴν βλάσφη-

µη ταινία τὴν θεωροῦσε ὁµολογία πί-
στεως, γι᾽ αὐτὸ ἔσπευσε νὰ συµπα-
ρασταθῆ στὴν ἀγωνιζοµένη Ἐκκλη-
σία. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἰδιαίτερες προ-
τροπές του, ὑπέγραψε µαζί µὲ
ἄλλους πατέρες δήλωση πρὸς τὴν Ἱ.
Μ. Κουτλουµουσίου, ἐκφράζοντας
τὴν ἐπιθυµία του νὰ συµµετάσχη
στὴν ἔξοδο τῶν Ἁγιορειτῶν στὴν
Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν σχετικὴ ἐκδή-
λωση διαµαρτυρίας. Μὲ τὴν στάση
του βοήθησε, ὥστε ἡ Ἱερὰ Κοινότης
νὰ ἀποφασίση τὴν ἐπίσηµη καὶ πο-
λυάριθµη συµµετοχὴ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ἡ παρουσία τοῦ Πρωτεπι-
στάτου, τῶν περισσοτέρων ἀντι-
προσώπων ἡγουµένων καὶ ἑκατὸ
Ἁγιορειτῶν ἔφεραν ἐνθουσιασµό καὶ
συγκίνηση στὸ συγκεντρωµένο
πλῆθος. Ἰδιαίτερη αἴσθηση προκά-
λεσε ἡ παρουσία τοῦ Γέροντα. Καθ᾽
ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως
στεκόταν ὄρθιος παρὰ τὰ σοβαρὰ
προβλήµατα τῆς ὑγείας του. Στὸ τέ-
λος κινδύνευσε νὰ συνθλιβῆ ἀπὸ τὶς
ἐκδηλώσεις εὐλαβείας τοῦ πλήθους.

Ἀκόµη ἔλαβαν µέρος µοναχοὶ καὶ
µοναχὲς ἀπὸ µοναστήρια τοῦ κό-
σµου καὶ πλῆθος λαοῦ. Ἡ συντονι-
σµένη ἐνέργεια καὶ οἱ προσευχὲς
ὅλων καὶ τοῦ Γέροντα ἔφεραν ἀγαθὰ
ἀποτελέσµατα. Ἡ Πολιτεία ἀπαγό-
ρευσε τὴν προβολὴ τοῦ βλάσφηµου
ἔργου. Ἔτσι ἀποσοβήθηκε ὁ “τελευ-
ταῖος πειρασµός”. Εἴθε νὰ ἦταν ὁ τε-
λευταῖος»14.

Πολλὰ µᾶς διδάσκει καὶ πρὸς
πολλὲς κατευθύνσεις ἡ ἐπιτυχὴς
προσπάθεια τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νὰ
ἐπαναφέρει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία πολλοὺς συµπατριῶτες του
στὴν Κόνιτσα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν παρα-
συρθῆ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Εὐαγγε-
λικοὺς καὶ προσχώρησαν στὴν αἵρε-
σή τους, ἐνῶ ζοῦσαν ἀκόµη στὰ
Φάρασα τῆς Καππαδοκίας. Κατὰ τὸ
τριετὲς διάστηµα τῆς παραµονῆς
του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στοµίου (1958-
1961) µὲ κείµενα, συναντήσεις, δι-
δαχὲς κατόρθωσε νὰ τοὺς ἐπανα-
φέρει ὅλους στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, µέχρι σηµείου νὰ θεωρεῖ ὁ βιο-
γράφος του, στηριζόµενος βέβαια
σὲ ἐκτιµήσεις τοῦ Ὁσίου, ὅτι ἡ µετά-
βασή του στὴν Κόνιτσα κατὰ θεία
παρακίνηση εἶχε βέβαια ὡς στόχο
τὴν ἀνακαίνιση τοῦ Μοναστηριοῦ
καὶ τὴν πνευµατικὴ ἐνίσχυση τῶν
συµπατριωτῶν του, κυρίως ὅµως
ἀπέβλεπε στὸ νὰ παρεµποδίσει τὴν
ἐξάπλωση τῆς αἱρέσεως τῶν Προ-
τεσταντῶν Εὐαγγελικῶν15.

Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὰ σηµερινὰ
πνευµατικά µας χάλια, ὅταν σὲ ἀνώ-
τατο ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο συµµε-
τέχουµε στὸ παµπροτεσταντικὸ
«Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλη-
σιῶν», καλύτερα, Αἱρέσεων, τὶς
ὁποῖες τώρα ἀναγνωρίζουµε ὡς κα-
νονικὲς ἐκκλησίες µὲ ἔγκυρα µυστή-
ρια, βάσει τῆς «βαπτισµατικῆς θεο-
λογίας» τοῦ µητροπολίτου Περγά-
µου, τὴν ὁποία ἀποδέχεται πλήρως
καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολοµαῖος;
Ὅταν ἐπιτρέψαµε τὴν προτεσταν-
τικὴ «Βιβλικὴ Ἑταιρεία» νὰ συνερ-
γάζεται µὲ τὴν «Ἀποστολικὴ ∆ιακο-
νία» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἱδρύοντας θυγατρική «Ἑλληνικὴ Βι-
βλικὴ Ἑταιρεία»; Ὅταν πολλοὶ
Ἀρχιερεῖς ἐπιτρέπουν νὰ διανέµεται
µετάφραση τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης,
τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας, καὶ µαζί µὲ
αὐτὴν προτεσταντικὸ προπαγανδι-
στικὸ ὑλικό; Ὅταν νέοι ἀρχιερεῖς
ἀναλαµβάνοντες τὰ καθήκοντά τους
στὶς ἐπαρχίες τους, ἀντὶ νὰ φροντί-
σουν νὰ ἐκδιώξουν αὐτὲς τὶς αἱρε-
τικὲς παρασυναγωγές, τὶς ἐπισκέ-
πτονται ἰσχυριζόµενοι ὅτι τίποτε δὲν
µᾶς χωρίζει καὶ ὅτι θὰ συνεργα-
στοῦν µαζί τους; Ὅταν, τὸ χειρότε-
ρο, στοὺς χώρους τῆς ∆ιασπορᾶς
πολλοὶ Προτεστάντες ζητοῦν νὰ γί-
νουν Ὀρθόδοξοι, καὶ οἱ δικοί µας
ἐπίσκοποι τοὺς ἀποτρέπουν µὲ τὸ
ἐπιχείρηµα ὅτι τὸ ἴδιο εἴµαστε, δὲν
µᾶς χωρίζει τίποτε, καὶ ἐκεῖ ποὺ
εἶσθε θὰ σωθεῖτε; Ὅταν ὑπάρχει
αὐτὴ ἡ µίξη, τὸ µπέρδεµα, ὁ συγ-
κρητισµός, τότε τὸ παράδειγµα τοῦ
Ὁσίου Παϊσίου, ἀφήνει κάποιες
ἐλπίδες καὶ ὁδηγεῖ στὴν διαπίστωση
ὅτι ἡ παρουσία του στοὺς δύσκο-
λους αὐτοὺς καιροὺς εἶναι «σηµεῖο»
σηµάδι ὅτι ὁ Θεὸς δὲν µᾶς ἐγκατέ-
λειψε. 

Στὴ συνάφεια αὐτὴ θὰ µπορού-
σαµε νὰ ἀναφέρουµε καὶ ἄλλα περι-
στατικά, στὰ ὁποῖα ὁ Ὅσιος Παΐσιος
βοήθησε ἀνθρώπους νὰ ἀπεµπλα-
κοῦν ἀπὸ τὰ δίχτυα ἄλλων θρη-
σκειῶν, τοῦ Ἰνδουϊσµοῦ, τοῦ Βουδι-
σµοῦ, τοῦ Ἰσλάµ, ποὺ περιγράφον-
ται ἀπὸ τὸν βιογράφο του. Μὲ συµ-
πάθεια εἶδε στὴν Ναζαρὲτ καὶ ἕνα
Ἑβραῖο κρυπτοχριστιανό, ποὺ
ἔβγαλε µὲ εὐλάβεια τὸ σκουφάκι του
καὶ πῆγε καὶ ἤπιε ἀπὸ τὸ ἁγίασµα
τῆς Παναγίας, ἐνῶ πρόσεχε νὰ µὴ
γίνει ἀντιληπτὸς ἀπὸ τὸν κόσµο.
Προορατικὰ δὲ εἶπε τὰ ἑξῆς:
«Ὑπάρχουν πολλοὶ κρυπτοχριστια-
νοὶ Ἑβραῖοι ποὺ φοβοῦνται νὰ ἐκδη-
λωθοῦν, διότι διώκονται καὶ ἀργότε-
ρα θὰ βαπτισθοῦν περισσότεροι καὶ
αὐτοὶ θὰ εἶναι οἱ καλύτεροι φίλοι
µας»16.

Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ µὲ κάποιες λε-
πτοµέρειες κάνει ὁ βιογράφος στὴν
περίπτωση τοῦ Γιωργάκη ἀπὸ τὸ
Θιβέτ, τὸν ὁποῖο ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν
τριῶν ἐτῶν τὸν ἔβαλαν οἱ γονεῖς του
σὲ βουδιστικὸ µοναστήρι στὸ Θιβέτ.
Σὲ ἡλικία 16-17 χρόνων, ἀφοῦ προ-
χώρησε πολὺ στὴν Γιόγκα, ἔγινε τέ-
λειος µάγος καὶ µποροῦσε νὰ καλεῖ
ὅποιον δαίµονα ἤθελε, ἦλθε καὶ στὸ
Ἅγιο Ὄρος, γιὰ νὰ κάνει ἐπίδειξη
τῶν δυνάµεών του, ἀλλὰ ὅπως συν -
έβη µὲ παλαιοὺς µάγους ὁ Γέροντας
Παΐσιος ἀχρήστευσε τὶς σατανικές
του δυνάµεις καὶ ἔδειξε τὴν δύναµη
τοῦ Θεοῦ, ὁπότε συγκλονισµένος ὁ
νεαρὸς θέλησε νὰ γίνει µοναχός. Ὁ

βιογράφος ἱεροµόναχος Ἰσαὰκ µετὰ
τὴν διήγηση τῶν ὅσων συνέβησαν
µὲ τὸν νεαρὸ µάγο ἐπιλέγει: «Ὁ Γέ-
ροντας χρησιµοποιοῦσε τὴν περί-
πτωση τοῦ Γιωργάκη, γιὰ νὰ ἀπο-
δείξει πόσο µεγάλη εἶναι ἡ πλάνη
αὐτῶν ποὺ νοµίζουν ὅτι ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες εἶναι ἴδιες, ὅλες τὸν ἴδιο Θεὸ
πιστεύουν, καὶ ὅτι δὲν διαφέρουν οἱ
Θιβετιανοὶ µοναχοὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθο-
δόξους»17.

Τί ἄλλο νὰ κάνουµε καὶ νὰ ποῦµε
µετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἐµεῖς; Νὰ γεµί-
σουµε σελίδες µὲ δηλώσεις πα-
τριαρχῶν, ἐπισκόπων, θεολόγων
ποὺ µοιράζουν µάλιστα τώρα καὶ τὸ
«ἱερό» Κοράνιο ὡς δῶρο, καὶ ἰσχυ-
ρίζονται ὅτι καὶ οἱ ἄλλες θρησκεῖες
εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας; Τὸ ἐπράξαµε
ἤδη αὐτὸ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια µὲ
εἰδικό βιβλίο µας18. Τὸ βέβαιο πάν-
τως εἶναι ὅτι βρίσκονται σὲ πλάνη,
ὅπως λέγει ὁ Ὅσιος Παΐσιος, καὶ
εὐχόµαστε πρὸ τοῦ τέλους τῆς ζωῆς
τους νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν.

6. Ἡ ἀνάδειξη πολλῶν
Ἁγίων τὸν 20ὸ αἰώνα

θεϊκὸ σηµάδι
Ἀναφερθήκαµε στὴν ἀρχὴ τοῦ

ἄρθρου µας στὴν ὑλιστικὴ καὶ ἠθικὴ
κατάπτωση τοῦ δυτικοῦ κόσµου
κατὰ τὸν 20ὸ αἰώνα καὶ στὴν ἀδυ-
ναµία τοῦ ἐκεῖ διαφθαρέντος καὶ
ἀλλοτριωθέντος Χριστιανισµοῦ νὰ
ἀντιµετωπίσει τὴν ἀποχριστιάνιση
τῆς ∆ύσεως, ἡ ὁποία ἐπιχειρήθηκε
καὶ ἐπιχειρεῖται ἀκόµη καὶ τώρα πιὸ
ἔντονα νὰ κατορθωθεῖ καὶ στὴν
Ἑλλάδα. Ἰδιαίτερα µετὰ τὴν πτώση
τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος
(1974) ἐκκλησιοµαχικὲς πολιτικὲς
δυνάµεις, εἴτε ὡς κόµµατα εἴτε ὡς
πρόσωπα ἐντὸς κοµµάτων, εὐνο-
ούµενες τώρα καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονο-
µικὴ καὶ πολιτικὴ ἔνταξη τῆς Ἑλλά-
δος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, προσ -
πάθησαν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀλλά-
ξουν τὸ πνευµατικὸ κλίµα εἰς βάρος
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ ζωῆς
συνεργούσης ἐν πολλοῖς καὶ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας ὑπὸ τὴν
πρωτοπορία καὶ καθοδήγηση τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ
ἐµφανῶς κατήντησε ὄργανο τῆς δυ-
τικῆς διπλωµατίας, τῶν σχεδιαστῶν
τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς Νέας Τά-
ξεως πραγµάτων. Χωρὶς ἀµφιβολία
στόχος ὅλων αὐτῶν τῶν διεργα-
σιῶν εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ δια-
πιστώθηκε ὅτι εἶναι ἡ µόνη πνευµα-
τικὴ δύναµη µὲ θεϊκὴ ἰσχὺ καὶ κάλυ-
ψη, ποὺ µπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ καὶ νὰ
ἀνατρέψει τὰ σχέδια τῆς Νέας
Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου. Εἶναι ἀκρι-
βέστατη καὶ ἀντικειµενικὴ ἡ ἐκτίµη-
ση τοῦ γνωστοῦ Ἄγγλου ἱστορικοῦ
καὶ βυζαντινολόγου Στεφάνου Ράν-
σιµαν ὅτι κατὰ τὴν ἀρξάµενη τρίτη
χιλιετία ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς κοινό-
τητες τῆς ∆ύσεως θὰ ἐπιβιώσει µό-
νον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία· Πα-
πισµὸς καὶ Προτεσταντισµὸς βαδί-
ζουν πρὸς τὴν αὐτοκαταστροφή.

Εἰς αὐτὸν λοιπὸν τὸν κρίσιµο 20ὸ
αἰώνα, τὸν ἀπατεώνα, τὸν αἰώνα
τοῦ ἀποχριστιανισµοῦ τῆς Εὐρώ-
πης καὶ συνακόλουθα καὶ τῆς Ἀµε-
ρικῆς, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα µὲ τὴν
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, παρὰ τὴν µεθο-
δευµένη προσπάθεια νὰ γνωρίσει
νέα χειρότερη ἅλωση, πνευµατική,
καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὴν ∆ύση στὸν
πνευµατικό της κατήφορο, ἀντιστέ-
κεται καὶ ἀντιδρᾶ. Θυµίζει λίγο τοὺς
τελευταίους αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὴν
ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης
ἀπὸ τοὺς Τούρκους (1453), κατὰ
τοὺς ὁποίους ἀποδυναµωµένη
οἰκονοµικὰ καὶ στρατιωτικὰ ἡ Ρω-
µιοσύνη καὶ ἐδαφικὰ κατακερµατι-
σµένη ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς «φίλους»
µας καὶ τὸν πανίσχυρο πάπα, ὅπως
συµβαίνει καὶ σήµερα, ἐγνώρισε κα-
ταπληκτικὴ πολιτιστικὴ καὶ πνευµα-
τικὴ ἄνθηση ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τῶν Πα-
λαιολόγων, τὴν ὁποία οἱ εἰδικοὶ ὀνο-
µάζουν «Παλαιολόγεια Ἀναγέννη-
ση». Στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἡ
ἀντιπαράθεση Ἀνατολῆς καὶ ∆ύσε-
ως στὰ πρόσωπα τοῦ Ἁγίου Γρηγο-
ρίου Παλαµᾶ καὶ τοῦ Βαρλαὰµ Κα-
λαβροῦ κατέληξε στὸ θρίαµβο καὶ
στὴν συνοδικὴ ἀναγνώριση τῆς δι-
δασκαλίας τοῦ Ἁγιορείτου µοναχοῦ
καὶ κατόπιν ἀρχιεπισκόπου Θεσσα-
λονίκης, ὡς µία πνευµατικὴ προπα-
ρασκευὴ γιὰ τοὺς σκληροὺς καὶ
µαύρους ἀγῶνες τῆς Τουρκοκρα-
τίας, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἀκολουθή-
σουν.

Ἀξίζει νὰ σηµειώσουµε ὅτι καὶ
κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, ποὺ τὸ δοῦλον
Γένος, ταλαιπωρηµένο πάλι καὶ
ἐξουθενωµένο, δοκίµαζε τὶς ἀντοχές
του στὶς δυτικὲς ἐπιδράσεις τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ ∆ιαφωτισµοῦ καὶ στὴν
λαίλαπα τῶν ἀθεϊστικῶν ἀρχῶν τῆς
Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, ποὺ µετέ-
φεραν ἐδῶ ὁ Ἀδαµάντιος Κοραῆς
καὶ ὁ κύκλος του, ἡ ὑγιαίνουσα τότε
Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως καὶ τὸ Ἁγιορειτικὸ νέο
ἡσυχαστικὸ κίνηµα τῶν Ἁγίων Κολ-
λυβάδων, σὲ εὐθεῖα σύνδεση µὲ τὸν
14ο αἰώνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Πα-
λαµᾶ καὶ ὅλους τοὺς προηγουµέ-
νους τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀπέτρε-
ψαν τὸν ἐκδυτικισµὸ καὶ τὸν ἐκλατι-
νισµὸ καὶ ἐκράτησαν ἀνόθευτες καὶ
γνήσιες τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ
Ζωή, ὅπως, φαίνεται στὰ πρόσωπα
καὶ στὰ πιστεύω τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ
1821, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάδειξη πλη-
θώρας Ἁγίων κατὰ τὸν 20ὸ αἰώνα,
συνδεδεµένων µὲ τὴν ἡσυχαστικὴ
ἀντιδυτικὴ καὶ ἀντιπαπικὴ παράδο-
ση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαµᾶ καὶ
τῶν Ἁγιορειτῶν Κολλυβάδων. Κρί-
µα ποὺ τώρα ἡ Ἐκκλησία Κωνσταν-
τινουπόλεως ἐργάζεται πρὸς τὴν
κατεύθυνση τοῦ ἐκδυτικισµοῦ, τοῦ
ἐκλατινισµοῦ, τοῦ φραγκέµατος τῶν
Ὀρθοδόξων, πρωτοστατοῦσα στὸ
κίνηµα τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκου-
µενισµοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκκοσµικεύ-
σεως τοῦ κλήρου.

Εἶναι µακρὸς ὁ κατάλογος τῶν νέ-
ων ἁγίων τοῦ 20οῦ αἰῶνος, κορυ-
φαῖοι δὲ µεταξὺ αὐτῶν, ὁ ἕνας στὴν
ἀρχὴ καὶ ὁ ἄλλος στὸ τέλος τοῦ
αἰῶνος, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἀρχιε-
πίσκοπος Πενταπόλεως ὁ Θαυµα-
τουργός, καὶ ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης· θὰ ἀναφέρω τοὺς πε-
ρισσοτέρους τῶν νέων αὐτῶν
ἁγίων ποὺ ἐνεγράφησαν στὸ Ἁγιο-
λόγιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ ἐξηγή-
σω, γιατὶ θεωρῶ ὡς κορυφαίους καὶ
µεγαλυτέρους τὸν Ἅγιο Νεκτάριο
καὶ τὸν Ὅσιο Παΐσιο: 1. Ὁσία Μεθο-
δία ἡ ἐν Κιµώλῳ (ἐκοιµήθη τὸ 1908,
µνήµη 5 Ὀκτωβρίου). 2. Ἅγιος Νε-
κτάριος Πενταπόλεως (ἐκοιµήθη τὸ
1920, µνήµη 9 Νοεµβρίου) 3. Ὅσιος
Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης (ἐκοιµήθη
τὸ 1924, µνήµη 10 Νοεµβρίου) 4.
Ἅγιος Νικόλαος Πλανᾶς (ἐκοιµήθη
τὸ 1932, µνήµη 2 Μαρτίου). 5.
Ὅσιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης (ἐκοι-
µήθη τὸ 1936, µνήµη 24 Σεπτεµβρί-
ου) 6. Ὅσιος Σάββας ὁ ἐν Καλύµνῳ
(ἐκοιµήθη 1948, µνήµη 5 ∆εκεµβρί-
ου). 7. Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης
(ἐκοιµήθη τὸ 1959, µνήµη 4 Νοεµ-
βρίου) 8. Ὅσιος Ἄνθιµος ὁ ἐν Χίῳ
(ἐκοιµήθη τὸ 1960, µνήµη 15 Φε-
βρουαρίου) 9. Ὅσιος Νικηφόρος ὁ
Λεπρός (ἐκοιµήθη τὸ 1964, µνήµη 4
Ἰανουαρίου) 10. Ὁσία Σοφία τῆς
Κλεισούρας (ἐκοιµήθη τὸ 1974,
µνήµη 6 Μαΐου). 11. Ἱεροµάρτυς Φι-
λούµενος (µαρτύρησε τὸ 1979, µνή-
µη 29 Νοεµβρίου). 12. Ὅσιος Πορ-
φύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης (ἐκοιµή-
θη τὸ 1991, µνήµη 2 ∆εκεµβρίου).
13. Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
(ἐκοιµήθη τὸ 1994, µνήµη 12 Ἰουλί-
ου).

Ἡ παρουσία ὄντως τόσων ἁγίων
κατὰ τὸν 20ὸ αἰώνα καὶ ἡ σύνθεση
τῆς ὁµάδος ὁδηγεῖ σὲ σηµαντικὲς
ἐπισηµάνσεις. Πρέπει κατ᾽ ἀρχὴν
νὰ παρατηρήσουµε ὅτι ἀναφέρονται
µόνον οἱ ἑλληνικῆς καταγωγῆς Ἅγι-
οι, ἐνῶ ὑπάρχουν Ἅγιοι τὸν 20ὸ
αἰώνα καὶ σὲ ἄλλες ὀρθόδοξες
ἐκκλησίες, ἰδιαίτερα µάρτυρες, ὁσιο-
µάρτυρες καὶ ἱεροµάρτυρες στὶς
χῶρες ὅπου ἐπεβλήθη σχεδιασµέ-
να καὶ ἐκεῖ, ὁ ἄθεος Κοµµουνισµός.
Ἡ πρώτη ἐπισήµανση εἶναι ὅτι, ἂν
ἐξαιρέσει κανεὶς τὸν Ἅγιο Νικόλαο
Πλανᾶ, ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἅγιοι εἶναι µο-
ναχοὶ καὶ ἐκ µοναχῶν. Ἀκόµη καὶ ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος ἐκ µοναχῶν προ-
έρχεται καὶ θεωρεῖται ὁ ἀναγεννητὴς
τοῦ γυναικείου Μοναχισµοῦ µὲ τὴν
γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ ποὺ ἵδρυσε
τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Αἴγινα. Κα-
νένας ἐκκλησιαστικὸς ἀξιωµατο-
ῦχος, πατριάρχης, ἀρχιεπίσκοπος,
ἐπίσκοπος ἐπαρχιοῦχος, µεταξὺ
τῶν Ἁγίων καὶ κανένας ἐπίσης
οἰκουµενιστής. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἡ
ἁγιότητα βλαστάνει, ἀναπτύσσεται
καὶ καρποφορεῖ σὲ περιβάλλον σω-
µατικῆς κακοπαθείας, παντοδαπῆς
ἀσκήσεως, προσευχῆς καὶ νηστεί-
ας· σὲ ἐκκοσµικευµένα περιβάλλον-
τα ἄνεσης, καλοπέρασης, συµπο-
σίων καὶ πολυτελείας δὲν εὐδοκιµεῖ
ἡ ἁγιότητα. Σηµαίνει ἐπὶ πλέον ὅτι ἡ
ἀκλινὴς στάση καὶ ἀταλάντευτη σὲ
θέµατα πίστεως καὶ ἡ συµπόρευση
µὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, τῶν ὁποί-
ων κοινὸ γνώρισµα ἦταν ἡ καταπο-
λέµηση καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν αἱρέσεων,
ποὺ ἀλλοιώνουν καὶ νοθεύουν τὴν
Πίστη, εἶναι ἀπαραίτητος ὅρος, ἐκ
τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, γιὰ νὰ ἐνεργήσει ἡ
ἁγιαστικὴ καὶ φωτιστικὴ χάρη τοῦ
Παναγίου Πνεύµατος. Ἂν οἱ θεω-
ρούµενοι ἀπὸ τοὺς Οἰκουµενιστὰς
µεγάλοι πατριάρχες Ἰωακεὶµ ὁ Γ´,
Μελέτιος Μεταξάκης καὶ Ἀθηναγό-
ρας, πρὸς τιµὴν τῶν ὁποίων ὀργα-
νώνουν συµπόσια, ἐκδίδουν τιµητι-
κοὺς τόµους καὶ στήνουν ἀνδριάν-
τες εἶχαν εὐαρεστήσει τὸν Θεὸ καὶ
δὲν διέκοπταν τὴν Ἀποστολικὴ καὶ
Πατερικὴ Παράδοση στὸ βασικὸ θέ-
µα τῆς ἀντιµετωπίσεως τῶν αἱρε-
τικῶν, ὁ Θεὸς ἀσφαλῶς θὰ τοὺς
ἐδόξαζε, θὰ φανέρωνε διὰ σηµείων
τὴν ἁγιότητα καὶ µεγαλωσύνη τους.

Τοὺς Ἁγίους φανερώνει καὶ ἀνα-
δεικνύει πρῶτα ὁ Θεὸς µὲ διάφορα
σηµεῖα τῆς Χάριτος, µυροβλυσία καὶ
ἀφθαρσία λειψάνων, θαύµατα,
ἔκτακτα ἄλλα χαρίσµατα παραµυ-
θίας καὶ διδαχῆς, τοὺς ἀναγνωρίζει
καὶ τοὺς ἀποδέχεται ἡ συνείδηση
τοῦ πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας καὶ
ἀκολουθεῖ ὡς ἐπισφράγισµα ἡ ἐπί-
σηµη ἔνταξή τους στὸ Ἁγιολόγιο τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὄχι τὸ ἀντίστροφο,
ὅπως γίνεται στὸν Παπισµό, ὅπου,
ἐπειδὴ ὡς αἵρεση στεροῦνται τῆς
Θείας Χάριτος ποὺ ἀναδεικνύει τοὺς
Ἁγίους, ἀναλαµβάνουν τὰ παπικὰ
δικαστήρια κυριολεκτικὰ τὴν «ἁγιο-
ποίηση» ὅσων προήγαγαν, ἐνίσχυ-
σαν καὶ ἐστερέωσαν τὸν Παπισµό.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἡ µόνη
ἀληθὴς Ἐκκλησία καὶ ταµιοῦχος τῆς
Θείας Χάριτος συνέχισε καὶ στὸν
20ὸ αἰώνα καὶ θὰ συνεχίσει καὶ
στοὺς ἑπόµενους αἰῶνες νὰ παρά-
γει Ἁγίους, ὡς καρποὺς τοῦ ἐν αὐτῇ
οἰκοῦντος καὶ ὁδηγοῦντος εἰς πᾶσαν
τὴν ἀλήθειαν Ἁγίου Πνεύµατος.

7. Κορυφαῖοι µεταξὺ 
τῶν Ἁγίων τοῦ 20οῦ 

αἰῶνος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
καὶ ὁ Ὅσιος Παΐσιος

∆ὲν θὰ βαθµολογήσουµε οὔτε θὰ
ἱεραρχήσουµε ἐδῶ τοὺς Ἁγίους.
Αὐτὸ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐτά-
ζοντος καρδίας καὶ νεφρούς. Στὰ µά-
τια καὶ στὴν κρίση τοῦ Θεοῦ ὁ πιὸ
ἄσηµος καὶ µικρὸς ἀπὸ τοὺς Ἁγίους
µπορεῖ νὰ εἶναι ὁ πιὸ κορυφαῖος καὶ
ἐγγύτερος, καὶ τὸ ἀντίστροφο. Ὁ
Θεὸς ἐπιλέγει καὶ κρίνει ποιοί Ἅγιοι,
µὲ ποιούς τρόπους καὶ σὲ ποιές
ἐποχὲς θὰ ἐµφανισθοῦν, γιὰ νὰ
βοηθήσουν τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ
ἀντιµετωπίσουν τοὺς κινδύνους
στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάλο-
γα µὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, τὰ
φυσικὰ καὶ ἐπίκτητα χαρίσµατά
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τους, ποὺ δὲν τὰ ἀκυρώνει ἡ Θεία
Χάρη, ἀλλὰ τὰ χρησιµοποιεῖ καὶ τὰ
ἐνισχύει. Ἐπεµβαίνει ὁ Θεὸς σοφώ-
τατα στὴν πορεία τῆς ζωῆς τῶν
Ἁγίων καὶ µέσῳ, πολλὲς φορές, πει-
ρασµῶν καὶ δοκιµασιῶν ἐξάγει Ἐκε-
ῖνος τὸ καλύτερο ἀποτέλεσµα.

Ἐµεῖς κρίνουµε καὶ ἐκτιµοῦµε, γιὰ
νὰ χαρακτηρίσουµε τοὺς Ἁγίους Νε-
κτάριο καὶ Παΐσιο ὡς κορυφαίους
µεταξὺ τῶν Ἁγίων τοῦ 20οῦ αἰῶνος,
ἔχοντας ὡς βάση τὴν ἀπήχηση ποὺ
εἶχε ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τους στὰ πλή-
θη τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν οἰκουµε-
νικὴ ὑπερτοπικὴ ἀκτινοβολία τους,
ὡς καὶ τὴν συµβολή τους στὸ νὰ
ἀνταποκριθεῖ ἡ Ἐκκλησία ποιµαν-
τικὰ στὴν κρισιµότητα τῶν καιρῶν.
∆ὲν θὰ ἐπιχειρήσουµε σύγκριση
τῶν βίων καὶ τῶν ἰδιαιτέρων γνωρι-
σµάτων τους· εἶναι πολὺ περισσό-
τερα τὰ κοινὰ ποὺ τοὺς ἑνώνουν
ἀπὸ τὰ ἰδιαίτερα ποὺ τοὺς ξεχωρί-
ζουν. Ἴσως τὸ πράξουµε αὐτό, σὺν
Θεῷ, σὲ ἄλλη εὐκαιρία.

Ἔζησαν πράγµατι καὶ οἱ δύο σὲ
κρίσιµες ἐποχὲς γιὰ τὴν ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ
19ου αἰῶνος καὶ τὶς δύο πρῶτες τοῦ
20οῦ. Μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ νεοελληνι-
κοῦ κράτους καὶ τὴν ἐπικράτηση
στὸ χῶρο τῆς παιδείας τῆς ἀρχαι-
ολατρείας τοῦ Κοραῆ ἄλλαξαν κα-
τεύθυνση ἡ παιδεία καὶ ὁ πολιτι-
σµός, περιθωριοποιήθηκαν τὸ Βυ-
ζάντιο, ἡ Ρωµιοσύνη, καὶ οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Μετὰ µάλιστα τὴν
δολοφονία τοῦ µόνου Ρωµηοῦ καὶ
Ὀρθοδόξου στὸ φρόνηµα κυβερνή-
τη Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τὴν
ἐγκατάσταση στὴν Ἀθήνα τῶν
Βαυαρῶν τοῦ Ὄθωνος, ἁλώθηκε
ὁλοκληρωτικὰ καὶ ὁ χῶρος τῆς
Ἐκκλησίας ἀπὸ τὶς πολιτειοκρατικὲς
µεταρρυθµίσεις τοῦ Μάουερ καὶ τοῦ
Φαρµακίδη καὶ τὸν ἀµείλικτο
διωγµὸ, ποὺ ἐξαπολύθηκε ἐναντίον
τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισµοῦ. Τὰ
περισσότερα Μοναστήρια ἔκλεισαν
διὰ νόµου. Οἱ µοναχοὶ συκοφαντή-
θηκαν ὡς κοινωνικὰ ἄχρηστοι καὶ
ἐπιζήµιοι, µὲ συνέπεια ὁ ἀκµάζων
ἀκόµη καὶ κατὰ τὴν Τουρκοκρατία
Μοναχισµὸς νὰ ὑποστεῖ τέτοια πα-
ρακµή, ὥστε νὰ κινδυνεύει νὰ ἀφα-
νισθεῖ. ∆έσµια τοῦ κράτους ἡ
Ἐκκλησία καὶ µὲ ἀλλοτριωµένες δυ-
νάµεις ἀπὸ τὰ δυτικὰ πρότυπα, ποὺ
ἐπέδρασαν ἀκόµη καὶ στὶς δυτικό-
στροφες Θεολογικὲς Σχολὲς καὶ
στοὺς πτυχιούχους των, ἀδυνατο-
ῦσε νὰ ἀντιµετωπίσει τὸν προσηλυ-
τισµὸ ποὺ ἀσκοῦσαν παπικὲς καὶ
προτεσταντικὲς ἱεραποστολές, µὲ
τὴν ἵδρυση καλὰ ὀργανωµένων
σχολείων, τὴν ἄσκηση φιλανθρω-
πίας, ἔκδοση βιβλίων, κ.τ.λ. Ἡ ἀθεΐα
καὶ ὁ ὑλισµὸς τῆς Εὐρώπης, µετα-
µορφωµένα σὲ τρόπο ζωῆς, ἀλλοί-
ωναν τὸν παραδοσιακὸ τρόπο ζωῆς
τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων σὲ ὅλες
τὶς ἐκφάνσεις τῆς καθηµερινότητας,
διατροφή, ἔνδυση, ψυχαγωγία, λο-
γοτεχνία. Ἀποφεύχθηκε κατὰ τὴν
δουλεία ὁ βίαιος ἐξισλαµισµός, καὶ
βρισκόµασταν τώρα µπροστὰ σὲ
ἕνα ἑκούσιο ἐκλατινισµὸ καὶ ἐκδυτι-
κισµό.

Ἡ ἄδικη ἐκδίωξη τοῦ Ἁγίου Νε-
κταρίου ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας τὸ 1890 σὲ ἡλικία 44
ἐτῶν, ὅπου µόλις πρὶν ἀπὸ ἕνα ἔτος
εἶχε ἐκλεγῆ µητροπολίτης Πενταπό-
λεως, ἦταν µέτρο τῆς προνοίας τοῦ
Θεοῦ, ἀφ᾽ ἑνὸς γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ
ἀνεξικακία καὶ ἡ ταπείνωση τοῦ ἁγί-
ου ἱεράρχου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου, γιατὶ ἡ
ἐγκατάσταση καὶ ἡ µετέπειτα δράση
καὶ προσφορά του στὴν Ἀθήνα καὶ
τελευταῖα στὴν Αἴγινα ἦσαν περισ-
σότερο ἀπαραίτητες καὶ ἀναγκαῖες,
δεδοµένων τῶν δυσµενῶν καὶ
ἀλλοτριωτικῶν ἐπιρροῶν ποὺ ἐτα-
λάνιζαν τὸν ἑλληνικὸ ἐκκλησιαστικὸ
καὶ ἐκπαιδευτικὸ χῶρο. Τί θὰ ἀπέδι-
δε ἡ παραµονὴ τοῦ θεοπρόβλητου
καὶ θεόσταλτου αὐτοῦ ἁγίου στὸν
ὀλιγάριθµο ἀπόδηµο Ἑλληνισµὸ
τῆς Αἰγύπτου, τοῦ ὁποίου τὸ µέλλον
στὰ µάτια τοῦ παντεπόπτου καὶ
παντογνώστου Θεοῦ ἦταν ὁλοφά-
νερο; Ἡ Ἑλλάδα ἐπρόκειτο νὰ µε-
γαλώσει καὶ νὰ αὐξηθεῖ γεωγραφικὰ
καὶ πληθυσµιακά, εἶχε περισσότε-
ρες δυνατότητες, ἀλλὰ καὶ µεγαλύ-
τερες ἀνάγκες, χρειαζόταν διαφορε-
τικὴ πνοή, ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολο-
γική, ἄλλη σπορὰ γιὰ νὰ βλαστή-
σουν ὄχι τὰ ζιζάνια καὶ τὰ ἀγκάθια
τῶν ξενικῶν ἐπιδράσεων, ἀλλὰ ὁ
σῖτος γιὰ τὸν ἐπιούσιο ἄρτο τῆς
Ὀρθοδοξίας. Ὁ καλὸς ἐργάτης, ὁ
πολυτάλαντος, ἦταν ἕτοιµος στὸ
πρόσωπο τοῦ διωγµένου ἀπὸ τὴν
Αἴγυπτο ἀσκητικοῦ καὶ πεπαιδευµέ-
νου µητροπολίτου Πενταπόλεως.

Ἐκτιµώντας πράγµατι κανεὶς τὰ
τριάντα ὁλόκληρα χρόνια τῆς προσ -
φορᾶς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στὸν
ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀπὸ τὸ 1890 µέχρι
τὸ 1920 ποὺ ἐκοιµήθη, τὰ ὁποῖα κα-
τανέµονται σὲ τρεῖς διακονίες καὶ
ἀξιώµατα, τέσσερα χρόνια ἱερο-
κῆρυξ στὴν Εὔβοια καὶ στὴ Φθιώτι-
δα (1890-1894), δεκατέσσερα χρό-
νια σχολάρχης στὴ Ριζάρειο Ἐκκλη-
σιαστικὴ Σχολὴ (1894-1908), καὶ
δώδεκα χρόνια Γέροντας καὶ πνευ-
µατικὸς τῆς γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς
τῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης (1908-
1920), τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἵδρυσε καὶ
ηὔξησε, συµπεριλαµβανοµένης δὲ
τῆς πολὺ πλούσιας συγγραφικῆς
παραγωγῆς του καθ᾽ ὅλην αὐτὴν
τὴν περίοδο, καὶ προστιθεµένης τῆς
µεγάλης ἐπιδράσεως καὶ ὠφελείας
πρὸς τὰ πλήθη τῶν προσκυνητῶν
τῶν τιµίων λειψάνων του µετὰ τὴν
κοίµηση καὶ τὴν ἀνάδειξή του ἀπὸ
τὸν Θεό, ἔχει µία πολυποίκιλη καὶ
πλούσια εἰκόνα γιὰ τὸ µοναδικὸ καὶ
ὑψηλὸ ἔργο ποὺ ἐπετέλεσε καὶ ἐξα-
κολουθεῖ νὰ ἐπιτελεῖ καὶ θὰ ἐπιτελεῖ
ὁ Ἅγιός µας, πλουτίζοντας τὴν
Ἐκκλησία καὶ τὸ πλήρωµά της µὲ
τοὺς θησαυροὺς τῆς θείας σοφίας
καὶ τῆς ἁγιαστικῆς χάριτος. 

Σὲ παλαιότερο κείµενο γιὰ τὸν
Ἅγιο Νεκτάριο συνοψίσαµε σὲ ἑπτὰ
σηµεῖα τὴν προσφορὰ τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου: α) Σὲ ἐποχὴ ποὺ ἡ
Ἐκκλησία διέθετε λίγους ἢ ἀκατάλ-
ληλους ἐργάτες συνέβαλε ἀποφα-
σιστικὰ στὴν πνευµατικὴ ἀφύπνιση
τῶν πιστῶν. β) Ἡ ἀφύπνιση αὐτὴ
ἦταν σφραγισµένη µὲ παραδοσιακὸ
ἐκκλησιαστικὸ χρῶµα, µυρωµένη
ἀπὸ τὸ ἄρωµα τῆς διδασκαλίας καὶ
ζυµωµένη ἀπὸ τὰ βιώµατα τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας.
γ) Ἡ προσφορά του γενικῶς στὴν
παιδεία καὶ εἰδικῶς στὴν ἐκκλησια-
στική, µὲ ἔµφαση στὸν ἑλληνοχρι-
στιανικό της χαρακτήρα, εἶναι τερά-
στια. δ) Μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Αἴγι-
να καὶ τὴν γενικώτερη ἐπίδρασή του
θεωρεῖται ὡς ὁ ἀναµορφωτὴς τοῦ
γυναικείου Μοναχισµοῦ, µετὰ µάλι-
στα τὴν καταστροφικὴ λαίλαπα τοῦ
ἀντιµοναχικοῦ πνεύµατος ἀπὸ τὴν
ἐποχὴ τῶν Βαυαρῶν. ε) Πολύτιµη
εἶναι καὶ ἡ συγγραφικὴ παραγωγὴ
τοῦ Ἁγίου. Πενήντα περίπου τίτλοι
µελετῶν, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους
καλύπτουν ὀγκώδη συγγράµµατα
ποικίλου περιεχοµένου, ἱστορικά,
ἑρµηνευτικά, δογµατικά, ἠθικά, ποι-
µαντικά, φιλοσοφικά, ἀπολογητικά,
παιδαγωγικά, ποιητικά, ὑµνολογικά,
λειτουργικά, κηρύγµατα, ἐκδόσεις
πατερικῶν ἔργων. στ) Ἐντυπω-
σιακὴ εἶναι ἡ καταπληκτικὴ ἀφυπνι-
στικὴ ἐπίδραση ποὺ ἀσκεῖ στὰ πλή-
θη τῶν προσκυνητῶν µὲ τὰ µυρο-
βόλα λείψανά του καὶ τὴν ἰαµατικὴ
τῶν ἀσθενειῶν Χάρη, ποὺ δίκαια
τοῦ ἔδωσε τὸ ἐπίθετο Θαυµατουρ-
γός καὶ ζ) Στὸν αἰώνα τῶν ὁµολο-
γιακῶν συγχύσεων καὶ οἰκουµενι-
στικῶν παρεκκλίσεων µὲ τὶς ἐκκλη-
σιολογικὲς ἀσάφειες καὶ ἀµφιταλαν-
τεύσεις τῶν Ὀρθοδόξων Οἰκουµε-
νιστῶν ὁ µυροβλύζων καὶ θαυµα-
τουργὸς Ἅγιος ἀποτελεῖ θεϊκὴ ἐπι-
βεβαίωση καὶ µαρτυρία ὅτι µόνον ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἀληθὴς
Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία, ἐκτὸς τῆς ὁποίας ὅλες οἱ
ἄλλες µορφὲς Χριστιανισµοῦ εἶναι
σχίσµατα καὶ αἱρέσεις, ἄµοιρες τῶν
ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος19.

Τέσσερα χρόνια µετὰ τὴν κοίµη-
ση τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (1920) βλέ-
πει τὸ φῶς τοῦ ἥλιου στὰ Φάρασα
τῆς Καππαδοκίας (1924) ὁ Ὅσιος
Παΐσιος, ὁ ὁποῖος τὴν ἴδια χρονιά,
βρέφος ἀκόµη, παίρνει τὸν δρόµο
τῆς προσφυγιᾶς µαζὶ µὲ τὴν οἰκογέ-
νειά του, τῇ συνοδείᾳ τοῦ ἱερέως -
ἐφηµερίου στὰ Φάρασα, ποὺ τὸν
ἐβάπτισε καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ὄνοµά
του Ἀρσένιος, τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου
τοῦ Καππαδόκη, καὶ ἐγκαθίστανται
οἰκογενειακῶς στὴν Κόνιτσα. Σὲ λί-
γο ὑπὸ διαφορετικὲς ἀλλὰ καὶ πάλι
κρίσιµες ἱστορικὲς συνθῆκες, µετὰ
τὴν σχετικὴ ἀσκητικὴ προετοιµασία,
παίρνει ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο τὴν
σκυτάλη ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὡς πρὸς
τὴν ὀρθὴ ἐκκλησιαστικὴ ἐπίδραση
στὰ πλήθη τῶν πιστῶν ποὺ συρρέ-
ουν στὸ ἀσκητικό του κελλὶ στὸ
Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ καὶ στὸ Μονα-
στήρι τῆς Σουρωτῆς, ὅταν ἔβγαινε
στὸν κόσµο. Ἦταν πρωτοφανὲς
ὄντως τὸ θέαµα νὰ βλέπει κανεὶς
καθηµερινὰ νὰ κατηφορίζουν ἀπὸ
τὶς Καρυὲς πρὸς τὸ Κουτλουµου-
σιανὸ κελλὶ τῆς Παναγούδας, ὅπου
ἔµεινε τὰ τελευταῖα δεκαπέντε χρό-
νια τῆς ζωῆς του (1979-1994), δε-
κάδες καὶ ἑκατοντάδες προσκυ-
νητῶν, γιὰ νὰ ἀκούσουν τὶς χαριτω-
µένες διδαχές του, νὰ ζητήσουν
συµβουλὲς γιὰ τὰ προβλήµατά τους
καὶ τὴν προσευχητική του παρέµ-
βαση. Πολὺ σωστὰ ὁ βιογράφος
του ἱεροµόναχος Ἰσαὰκ ὀνοµάζει τὸ
σχετικὸ κεφάλαιο τοῦ βιβλίου γιὰ
τὴν παραµονή του στὴν Παναγού-
δα ὡς «∆όσιµο στοὺς πονεµέ-
νους»20. Ἡ ἴδια καὶ µεγαλύτερη συρ-
ροὴ τοῦ κόσµου, λόγῳ τῆς προσε-
λεύσεως τῶν γυναικῶν, ὅταν γιὰ
κάποιους λόγους, κυρίως ὑγείας,
ἔβγαινε στὸ γυναικεῖο Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
στὴν Σουρωτὴ τῆς Θεσσαλονίκης.
Τέτοια λαϊκὴ ἀνταπόκριση καὶ ἀπο-
δοχὴ εἶχε πολὺ καιρὸ νὰ γνωρίσει ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν ἑλληνικὸ
χῶρο, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ µεγάλου
ἐπίσης λαϊκοῦ διδάχου Ἁγίου
Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τῶν
ὁσιακῶς ἐπίσης βιωσάντων Χρι-
στοφόρου Παπουλάκου καὶ Κοσµᾶ
Φλαµιάτου.

∆ὲν διέθετε περγαµηνὲς κο-
σµικῆς παιδείας ὁ Ὅσιος Παΐσιος.
Μόνον τὸ ∆ηµοτικὸ Σχολεῖο εἶχε τε-
λειώσει. ∆ιέθετε ὅµως τὸ θεῖο φω-
τισµὸ καὶ µία φυσικὴ χάρη, γοητεία
καὶ ἁπλότητα, πρὸ παντὸς δὲ πολλὴ
ἀγάπη καὶ ἐσωτερικὸ δόσιµο πρὸς
ὅσους τὸν ἄκουγαν ἢ ζητοῦσαν τὴν
βοήθειά του. Πανεπιστηµιακοὶ θεο-
λόγοι µὲ πολυχρόνιες σπουδές,
ὅπως καὶ ἐπίσκοποι µορφωµένοι
καὶ ἄλλοι ἐπιστήµονες, στὸν Γέρον-
τα Παΐσιο προστρέχαµε γιὰ συµ-
βουλὲς καὶ πνευµατικὴ ἀνακούφιση.
Πόσο πραγµατικὰ διαφορετικὴ θὰ
ἦταν ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
κόσµου, ἂν ὁ κλῆρος ἀλλὰ καὶ οἱ µο-
ναχοὶ ἐκοσµοῦντο ἀπὸ τὶς ἀρετὲς
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου; Πολλὲς φορὲς
οἱ κληρικοὶ µὲ τὶς κακίες, τὰ πάθη
µας, τὴν ἀντιπνευµατικὴ συµπερι-
φορά µας διώχνουµε τὸν κόσµο
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, σκανδαλίζουµε
τοὺς πιστούς. Αὐτὸ ἐκµεταλλεύονται
οἱ ἀντίχριστες ἐκκλησιοµαχικὲς δυ-
νάµεις, γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν ἐναντίον
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἀθεϊστικὸς ὑλισµὸς εἶχε ἐπι-
βληθῆ ὡς κρατικὴ ἰδεολογία στὴν
Ρωσία καὶ στὶς ἄλλες χῶρες τοῦ
ὑπαρκτοῦ σοσιαλισµοῦ, δὲν ἔπαυ-
σε ὅµως νὰ δρᾶ διαβρωτικὰ καὶ
στὸν «ἐλεύθερο» δυτικὸ κόσµο,
ὑποκινούµενος καὶ βοηθούµενος
ἀπὸ τὴν Μασονία καὶ τὸν Σιωνισµό.
Ἔφηβος ἀκόµη στὴν Κόνιτσα,
ὅπως εἴδαµε, ὁ ὅσιος Παΐσιος, ἦλθε
ἀντιµέτωπος µὲ τὴν ἀθεΐα ποὺ ὑπο-
κρύπτεται στὴν θεωρία τοῦ ∆αρβί-

νου γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν, ἀλλὰ
καὶ ὡς στρατιώτης ἔζησε τὴν ἐµφύ-
λια σύρραξη, ἀγωνιζόµενος ἐναν-
τίον ὅσων εἶχαν παρασυρθῆ ἀπὸ
τὴν κοµµουνιστικὴ ἰδεολογία καὶ ἐπι-
χειροῦσαν µὲ τὸ ἀντάρτικο νὰ
προσδέσουν τὴν Ἑλλάδα στὸ κοµ-
µουνιστικὸ µπλόκ. 

Μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσµιο πό-
λεµο καὶ τὴν ἐµφύλια σύρραξη ἀκο-
λούθησαν πνευµατικὰ δηµιουργικὲς
καὶ καρποφόρες διεργασίες, ὅπως
εἶναι τὸ κίνηµα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ
στὶς πηγές, ἡ νεοπατερικὴ ἄνθηση,
ἡ ἀναβίωση τοῦ Μοναχισµοῦ στὸ
Ἅγιον Ὄρος, ἡ στροφὴ πολλῶν
πιστῶν στὴν παραδοσιακὴ ὀρθό-
δοξη ζωή, ἡ ἔκδοση φιλοκαλικῶν
καὶ νηπτικῶν ἔργων, ἡ ἐπιστροφὴ
στὴ βυζαντινὴ µουσικὴ καὶ στὴν βυ-
ζαντινὴ ἁγιογραφία, ἡ τέλεση
µακρῶν καὶ κατανυκτικῶν ἀγρυ-
πνιῶν στοὺς ἐνοριακοὺς ναούς, ἡ
συχνὴ θεία κοινωνία, ἡ προσέλευ-
ση στὸ µυστήριο τῆς Ἐξοµολογήσε-
ως καὶ πολλὰ ἄλλα, ποὺ καθιστο-
ῦσαν τὴν Ἑλλάδα σὲ σχέση µὲ τὶς
ἄλλες ὀρθόδοξες χῶρες τῶν κοµ-
µουνιστικῶν καθεστώτων εὐλογη-
µένο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους
τόπο.

Ὁ βάσκανος ὀφθαλµὸς τοῦ Πο-
νηροῦ δὲν ἄντεχε νὰ βλέπει παρα-
δοσιακὴ καὶ Ὀρθόδοξη τὴν Ἑλλά-
δα. Ἀπὸ τὴν σύγχρονη Βαβυλώνα,
τὴν Ἀµερική, ὅπου τὰ κέντρα τῶν
σκοτεινῶν δυνάµεων, µεθοδεύθη-
κε ἡ ἀνατροπὴ αὐτῆς τῆς εἰκόνας
µὲ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ἀθηναγόρα
ὡς πατριάρχου στὴν Κωνσταντι-
νούπολη, ὅπως νωρίτερα περιγρά-
ψαµε, καὶ µὲ τὴν ἐνίσχυση κατὰ τὴν
δεκαετία τοῦ 1980 πολιτικῶν δυνά-
µεων ποὺ προκάλεσαν πνευµατικὴ
καταστροφή. Ὅ,τι δὲν κατόρθωσαν
οἱ δυτικὲς ἐπιρροὲς νὰ ἐπιτύχουν
µετὰ τὸ 1821 τὸ ἐπέτυχαν οἱ κυ-
βερνῶντες τὴν χώρα µετὰ τὸ 1980·
πλήρη ἀποχριστιανισµὸ τῆς κοινω-
νίας, ἀντιχριστιανικὴ παιδεία καὶ
νοµοθεσία, διάλυση τοῦ γάµου καὶ
τῆς οἰκογενείας, ἐκµαυλισµὸ ἀκόµη
καὶ τῶν γερόντων, ἐξορία τοῦ Θεοῦ
καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, προσχώρηση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας στὸν
συγκρητισµὸ τοῦ διαχριστιανικοῦ
καὶ διαθρησκειακοῦ Οἰκουµενι-
σµοῦ.

Ἀπέναντι ὅλων αὐτῶν ὁ Ὅσιος
Παΐσιος, ὁ ἁπλὸς καὶ διδακτικὸς Γέ-
ροντας καὶ Παπούλης, ἀποδείχθηκε
ἕνα ἰσχυρὸ καταφύγιο, ἕνα ἀνάχω-
µα στὴν πληµµυρίδα τῆς Νεοεποχί-
τικης καὶ Νεοταξικῆς δυτικῆς ἀµαυ-
ρότητος, ἕνας ὄντως στύλος Ὀρθο-
δοξίας, κορυφαῖος Ἅγιος στὸ τέλος
τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὅπως ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος στὶς ἀρχὲς τοῦ ἰδίου
αἰῶνος. Εἴκοσι χρόνια µετὰ τὴν κοί-
µησή του ὁ τάφος του κατακλύζεται
ἀπὸ ὀρθοδόξους προσκυνητάς,
Ἕλληνες καὶ µή, καὶ τὰ βιβλία µὲ τὶς
χαριτωµένες διδαχές του, ὅπως καὶ
ὁ βίος του, µεταφρασµένα σὲ
πολλὲς γλῶσσες, γνωρίζουν µεγά-
λη διάδοση. «Θαυµαστὸς ὁ Θεὸς ἐν
τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ»21.
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ΖΗΣΗ, Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὡς διδά-
σκαλος, Θεσσαλονίκη 2000, σελ.
56ἑ. 20. Ἱερομονάχου ΙΣΑΑΚ, Αὐτό-
θι, 275ἑ. 21. Ψαλμ. 67, 36.

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924-1994):
Ἡ σημασία του διά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί ζωήν

Τελευταῖα, ἔντονα ἀκούγονται τὰ
γερµανικὰ ἐγκλήµατα. Κατ᾽ ἐξοχὴν
ἡ ὁµαδικὴ ἐκτέλεση ἀθῴων πο-
λιτῶν στὸ ∆ίστοµο Βοιωτίας.
Ὄντως τὴν 10ην Ἰουνίου 1944, 218
κάτοικοι σφαγιάσθηκαν. Τί προ-
ηγήθηκε τῆς σφαγῆς στὴν περιοχή;
Συµπλοκὴ - µάχη µεταξύ τοῦ ΕΛΑΣ
καὶ γερµανικῆς µονάδος µὲ ἀπώ-
λεια 6 γερµανῶν καὶ περὶ τοὺς 15
Ἕλληνες.

Τὸν θάνατον τῶν 6 Γερµανῶν θὰ
πληρώσουν ἀθῷοι. Μεταξὺ αὐτῶν
ἦσαν καὶ περὶ τὰ 20 βρέφη καὶ περὶ
τὰ 40 παιδιὰ καὶ ἔφηβοι.

Τῆς σφαγῆς αὐτῆς προηγήθηκε
ἐκείνη τῶν Καλαβρύτων. Στὶς
13.12.1943, περὶ τοὺς 125 ἀθῶοι,
µεταξὺ αὐτῶν καὶ 15χρονα παιδιά.
Ρίγη συγκινήσεως σ᾽ ὅσους περ-
νόντας βλέπουν τὸ χῶρο ἐκτελέσε-
ων. 

Ὡς ἕνα τρίτο ὁµαδικὸ µακελλειὸ
ἀθῴων τῆς γερµανικῆς φρίκης,
ὅπου ἐκτελέσθηκαν λόγω ἀντιποί-
νων µὲ µυδράλλια 212. Πηγαίνοντας
ἀπὸ Τρίπολη ἀπὸ τὸν παλαιὸ δρό-
µο, πρὸ τῆς Μεγαλοπόλεως ὀρθώ-
νεται τεράστιος Σταυρός. Στὴ Μεγα-
λόπολη τὸ τραγικὸ γεγονὸς θυµίζε-
ται: «Ὁδὸς 212 ἐκτελεσθέντων».

Κάτι παρόµοιο θὰ συνέβαινε καὶ
στὸν Ὀρχοµενὸ Βοιωτίας - µικρὴ
πόλη -, ὅµως ἡ Παντάνασσα, µὲ
δυναµικὴ ἐπέµβαση τὴν µαταίωσε.
Ἕνα ξεχασµένο ἱστορικὸ γεγονὸς
φέρουµε στὸ φῶς τῆς δηµοσιότη-
τος. 

Παρακάµπτεται τὸ τί ἀκριβῶς
προηγήθηκε ἐκ µέρους τῶν κατοί-
κων τοῦ Ὀρχοµενοῦ, ἐνόπλων καὶ
µὴ σὲ βάρος τῶν κατοχικῶν δυνά-
µεων. Μετὰ ἀπὸ τὴν τολµηρὴ ἐνέρ-
γεια σὲ βάρος τους, οἱ Γερµανοὶ τῆς
περιοχῆς ἔγιναν ἔξω φρενῶν. Ἀπὸ
τὸ βιβλίο «Παναγία ἡ Σκριποῦ ἡ
Ὀρχοµενιώτισσα», µεταφέρουµε
ἐπιλεκτικά:

«Ἔξαλλοι ἀπὸ τὸ θυµὸ τους
ἀποφασίζουν νὰ τιµωρήσουν πα-
ραδειγµατικὰ τὸν Ὀρχοµενό. καὶ
τοὺς κατοίκους του. Ἔτσι 9 Σεπτεµ-
βρίου ὁ Γερµανικὸς στρατὸς κινε-
ῖται πρὸς τὸν Ὀρχοµενό. Σιδηρό-
φρακτοι ἀδίστακτοι στήνουν περὶ
τὴν πόλη τὰ ἀνάλογα µπλόκα. Τὸ
πέπλο τοῦ θανάτου σκεπάζει τὸ
χῶρο. Κάποιοι πρόλαβαν καὶ ἔφυ-
γαν. Τὶς βραδυνὲς δὲ ὧρες, τρία
τάνκς προχωροῦν πρὸς τὸν Ὀρχο-
µενὸ µέχρι τὸ σηµεῖο ὅπου πλη-
σίον τους ἔχουν τὸ Ναὸ τῆς Μεγα-
λόχαρης - ἔργο βυζαντινό τοῦ 9ου
αἰῶνος, ὁ ὁποῖος δεσπόζει. Ξαφ-
νικὰ τὸ πρῶτο τὰνκ ἀκινητοποιεῖται
στὴ µέση τοῦ δρόµου καὶ σβήνει ἡ
µηχανή του. Τὸ δεύτερο δοκιµάζει
νὰ περάσει δίπλα ἀπὸ τὸ πρῶτο
καὶ σβήνει ἡ µηχανή του. Τὸ τρίτο
τὰνκ στρίβει νὰ περάσει, ἀλλὰ ἔχει
καὶ αὐτὸ τὴν ἴδια τύχη. Τρία τάνκς
ὅπου διέσχιζαν τοὺς δύσβατους τό-
πους, µένουν «παράλυτα» σὲ ἕνα
ἴσιωµα δρόµου. Μάταιη ἡ προσπά-
θεια ὡρῶν νὰ πάρουν ἐµπρός. Ἐκ
τῶν πραγµάτων ὡσὰν νὰ κατάλα-
βαν ὅτι ἀόρατη δύναµη ἐπενέβη.

Ἄγνωστο πόσοι προσηύχοντο
στὴν Μητέρα τοῦ ἐλέους».

Οἱ ἐντὸς κάτοικοι ἀγνοοῦσαν τὸ
γεγονός. Πλέον ὡς ἔγινε στὴν συν -
έχεια γνωστό, οἱ Γερµανοὶ µὲ ἐπικε-

φαλῆς τὸν ταγµατάρχη Ὄφµαν,
ἄλλαξαν γνώµη - σχέδια γιὰ ὅ,τι
εἶχε ἀποφασισθεῖ, ἡµέρευσαν ἀπό-
τοµα.

«Ὡσὰν ξηµέρωσε ἡ 10η Σεπτεµ-
βρίου ὁ Ὄφµαν µὲ ἀξιωµατικοὺς
καὶ στρατιῶτες εἰσέρχεται εἰρηνικὰ
στὴν πόλη, ζητώντας βοήθεια, γιὰ
νὰ πάρουν ἐµπρὸς τὰ τάνκς. Ἐντὸς
ὑπῆρχε ἕνας Σέρβος ποὺ γνώριζε
γερµανικά, ὁπότε πρόθυµα ἀνέλα-
βε νὰ κάνει τὸ διερµηνέα».

Τὸ πρῶτο ποὺ ζήτησε ὁ Ὄφµαν,
ἂν ὑπάρχει ἕνα τρακτέρ νὰ τραβή-
ξει τὰ τάνκς. Ὑπῆρχε ἕνα καὶ τὸ
ὁποῖο ἔφθασε πρὸ τῶν τάνκς.

«Πρὶν ὅµως προλάβει τὸ τρακτὲρ
νὰ βάλει πρὸ αὐτῶν ἐµπρός, τὸ κά-
θε ἕνα τὰνκ ξαφνικὰ πῆρε ἐµπρός.
Θαῦµα! Θαῦµα! ξεφωνήθηκε ἀπὸ
ὅλους. Ὄντως µοναδικὴ πέραν τῆς
λογικῆς ἡ περίπτωση. Βλέποντας ὁ
Ὄφµαν τὸν τεράστιο Ναὸ εἶπε ἐπι-
τακτικά, πᾶµε ἐκεῖ. Μαζὶ καὶ οἱ
στρατιῶτες ὁδηγοὶ τῶν τάνκς καὶ οἱ
συνοδηγοί, ὁ Σέρβος, κάποιοι κά-
τοικοι καὶ ὁ ἱερέας τοῦ Ναοῦ εἰσῆλ-
θαν ἐντὸς αὐτοῦ. Ὁ Ὄφµαν προ-
χωροῦσε καὶ κοίταζε δεξιὰ καὶ ἀρι-
στερά, ὡσὰν κάτι νὰ ζητοῦσε. Φθά-
νοντας πρὸ τοῦ τέµπλου, ἀπότοµα
γονάτισε στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας
(ρωσικῆς τεχνοτροπίας µὲ ἕνα χα-
ρακτηριστικό, ὅπου ἂν σταθεῖς σὲ
παρακολουθεῖ µὲ τὸ βλέµµα της).
Ἀφοῦ ἔµεινε ὀλίγον γονατιστός, ση-
κώθηκε καὶ φώναξε: Αὐτὴ ἡ γυναί-
κα σᾶς ἔσωσε· νὰ τὴν τιµᾶτε καὶ
νὰ τὴν δοξάζετε. Τότε καὶ µόνο ἔγι-
νε γνωστὸ τὸ τί εἶχε συµβῆ τὸ βρά-
δυ. Ὅπως ὁµολόγησε ὁ Ὄφµαν
µαζὶ µὲ τοὺς ὁδηγοὺς τῶν τάνκς,
τὴν ὥρα ποὺ προχωροῦσαν ξαφ-
νικὰ ἀκούστηκε ἕνας παράξενος
θόρυβος καὶ µία γυναικεία κραυγὴ
πόνου καὶ ἀγωνίας. Τότε ἐµφανί-
στηκε µπροστά τους µέσα σὲ φω-
τεινὴ νεφέλη µία µεγαλόπρεπη γυ-
ναίκα µὲ αὐστηρὸ ὕφος ἔχοντας
σηκωµένο τὸ χέρι της σὲ ἀπαγο-
ρευτικὴ στάση καὶ τοὺς ἐµπόδισε
νὰ προχωρήσουν µὲ ἀποτέλεσµα
τὰ τάνκς νὰ µείνουν ἀπόλυτα ἀκίνη-
τα. Ἀµέσως τὸ ὅλο φαινόµενο χά-

θηκε. Ταῦτα ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς
ἐχθρούς τότε Γερµανούς».

Ἀφοῦ αὐτὰ ἀκούστηκαν ἀστρα-
πιαῖα ἔφθασε ἡ εἴδηση στοὺς κατοί-
κους καὶ κτύπησαν πανηγυρικὰ οἱ
καµπάνες τῶν Ναῶν.  Γερµανοὶ καὶ
Ἕλληνες πανηγύρισαν. «Τοὺς ἔκα-
ναν πλούσιο τραπέζι, ὥστε ἔτρω-
γαν καὶ ἔπιναν µέχρι τὸ ἀπόγευµα. 

Πρὶν νυκτώσει ἔφευγαν µὲ τὶς
κάννες τῶν τάνκς κατεβασµένες σὲ
µία ἔνδειξη ἀποτυχίας, γιατί νικήθη-
καν ὡς πρὸς τὴν ἀπόστολή τους
ἀπὸ τὴν Παναγία. 

Ὁ Ὄφµαν σὲ σεβασµὸ πρὸς τὴν
Παναγία πρόσφερε µέρος χρηµά-
των, µὲ τὰ ὁποῖα ἔγινε τὸ ὑπάρχον
λάβαρο, ὅπου ἡ Παναγία ∆έσποινα
εἰκονίζεται µὲ τὸ χέρι ὑψωµένο καὶ
τὸ ὕφος αὐστηρό».

Καθιερώνεται ἑορτή
«∆έκα Σεπτεµβρίου 1944, στὴν

Ἐκκλησία τῆς Θεοτόκου γίνεται ἡ
πρώτη ἐπετειακὴ - εὐχαριστιακὴ
Λειτουργία καὶ µὲ τὸ ἀνάλογα ἀπο-
λυτίκιο. Ὅλοι παρόντες, µαζὶ καὶ ὁ
Ὄφµαν µὲ ἄλλους Γερµανούς».
Πλέον παρέµεινε: «Πολιοῦχος καὶ
Σώτειρα τῶν Ὀρχοµενίων» καὶ τὴν
ὀνόµασαν ΠΑΝΑΓΙΑ ∆ΕΚΑΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΤΙΣΣΑ Ἤ ΟΡΧΟΜΕΝΙΩ-
ΤΙΣΣΑ.

«Μετὰ τὸν πόλεµο ὁ ἀξιωµατικὸς
Ὄφµαν ἤρχετο γιὰ ἀρκετὰ χρόνια
ἀπὸ Γερµανία καὶ ὄχι πάντα µόνος
καὶ συµµετεῖχε στὴν ἑορτή.

Στὸ σηµεῖο τῆς Παναγιοφανείας
ἀνέγειραν προσκυνητάρι, ὅπου τε-
λεῖται κατ᾽ ἔτος εὐχαριστιακὴ δοξο-
λογία. Πλέον ὡς τοπικὴ ἑορτὴ κα-
θιερώθηκε µὲ συµµετοχὴ ἀρχῶν,
στρατοῦ καὶ κόσµου.

1943 - 1993. Συµπληρώθηκαν
50 χρόνια ἀπὸ τὸ σώσιµο τοῦ
Ὀρχοµενοῦ. Μὲ πρωτοβουλία τοῦ
τότε Μητρ. Θηβῶν καὶ Λεβαδείας
καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύ-
µου, ἑορτάσθηκαν ἐπίσηµα καὶ πα-
νηγυρικὰ τὰ 50 χρόνια µὲ συµµε-
τοχὴ πολλῶν Ἐπισκόπων, ἀρχῶν
τοῦ τόπου καὶ κρατικῶν, µὲ στρα-
τιωτικὸ ἄγηµα καὶ χιλιάδες πι-
στούς». Πλούσιο τὸ φωτογραφικὸ
ὑλικὸ ἐκείνου τοῦ ἑορτασµοῦ.

Ὅµως παραµένει ὡς τοπικὸ γε-
γονός, ἐνῷ ὡς τοιοῦτο ἀξίζει νὰ γε-
νικευθῆ ἐκκλησιαστικῶς.

Ἐπειδὴ τὸ θαῦµα πρωτίστως
ἀπευθύνεται πρὸς ὀλιγοπίστους,
ἀδιαφόρους καὶ ἀπίστους, ὅµως
ἕνα τέτοιο συµβὰν ἐπιβάλλεται σὲ
ἐποχὴ ἠθικῆς, πνευµατικῆς πτώσε-
ως καὶ ὑλοφροσύνης νὰ πάρει δια-
στάσεις. Σ᾽ αὐτὸ λείπει «τῷ καιρῷ
ἐκείνῳ» ὅπου κάποιοι συνήθως τό
εἰρωνεύονται, δηλαδὴ ποιὸς εἶδε,
ποιὸς ἄκουσε. Τοῦτο εἶναι ἱστορικό
γεγονός τοῦ σήµερα καὶ ἐφόσον
πρεπόντως ἀκουστεῖ «κουνάει» καὶ
ἀδιάφορους περὶ τὰ Θεῖα. Εἴθε ἡ
παροῦσα δηµοσίευσή του, ἐκ µέ-
ρους τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ «Ο.Τ.»
νὰ λάβει ἀνάλογες διαστάσεις πλη-
ροφορήσεως, φρονεῖται ὅτι ἀξίζει.

Τὸ θαῦμα τῆς Παναγίας εἰς Ὀρχομενόν
Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου Νεκταρίου Ζιόµπολα

Καλὸν φωτισµόν
Κύριε ∆ιευθυντά,

Εὐλογηµένοι ἀδελφοί µου, χαίρετε
ἐν Κυρίῳ καὶ σώζεσθε ἐκ τῆς ἀπά-
της, τῆς πλάνης, τὸ κακὸ φρόνηµα
καὶ τὶς κακὲς συνήθειες τοῦ κόσµου!
Ἀγαπᾶµε τοὺς ἀδελφούς µας Ἰουδαί-
ους (Ἑβραίους), ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι ἡ
«ρίζα» µας, οἱ ὁποῖοι µᾶς παρέδω-
σαν τὴν πίστη στὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ
Θεό µας· οἱ Ἅγιοι Προπάτορες, οἱ
Ἅγιοι Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθή-
κης, ἡ Παναγία Μητέρα µας καὶ Μη-
τέρα Τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος, οἱ
Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ πρῶτοι χριστια-
νοί, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν τὴν ἐπὶ
γῆς στρατευόµενη ἐκκλησία, καὶ οἱ
πρῶτοι Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι δηµιούργη-
σαν τὴν ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ Τοῦ Χριστοῦ µας, ἦταν Ἰουδαῖοι·
ἂς µὴ τοὺς κατακρίνωµε διότι, ὅπως
δὲν λυπήθηκε αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἦταν
ἡ «ρίζα τοῦ δένδρου» ὁ Τριαδικὸς
Θεός µας, καὶ τοὺς ἀπέκοψε, ἐπειδὴ
δὲν ἐπίστευσαν στὸν Κύριό µας
Ἰησοῦ Χριστό, ἂς προσέξουµε µή-
πως δὲν κάνωµε ἔργα ἄξια µετανοί-
ας, δὲν λυπηθεῖ καὶ ἐµᾶς ἀποκόψει,
τοὺς «κλάδους τοῦ δένδρου»! 

Ἡ ψαλµωδία ἡ ὁποία γίνεται
στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, εἶναι ἡ µελω-
ποιηµένη προσευχή µας, τὴν ὁποία
προσφέρωµε στὸν Τριαδικὸ Θεό
µας, τὴν Παναγία Μητέρα µας, καὶ σὲ
ὅλους τοὺς Ἁγίους µας! Η ΠΡΟΣΕΥ-
ΧΗ µας πρέπει νὰ προφέρεται µὲ
ἔναρθρο λόγο, καὶ µὲ συµµετοχὴ τοῦ
νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς µας· ὅταν ψάλ-
λωµε µὲ ἄτακτες ἢ ἄσηµες φωνές -
τερερίσµατα καὶ νενανίσµατα κ.λπ. -
ὡς προσθήκη στὸν ἔναρθρο λόγο,
τὰ ὁποῖα µᾶς ἀπαγορεύει ὁ οε  ́κανό-
νας τῆς στ  ́οἰκουµενικῆς συνόδου ἢ
χωρὶς τὴν συµµετοχὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς
καρδιᾶς µας, κάνουµε ἕνα ἐµπαιγµὸ
στὰ Ἅγια Πρόσωπα, ποὺ τὴν προσ -
φέρουµε, καὶ ἁµαρτάνουµε µᾶλλον
παρὰ ὠφελούµεθα! Ὁ Ἅγιος Νικό-
δηµος ὁ Ἁγιορείτης, καὶ ἄλλοι Ἅγιοι
τῆς Ἐκκλησίας µας, χαρακτηρίζουν
αὐτὲς τὶς φωνὲς ὡς πορνικὰ ἄσµατα,
τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καµία θέση στὴν
καθαρὴ προσευχή µας, -αἴτηση,
εὐχαριστία, δοξολογία-, διότι τὴν
προσφέρουµε σὲ Ἅγια Πρόσωπα! 

∆ὲν εἶµαι παλαιοηµερολογίτης,
ἀλλὰ ἔχω χρέος νὰ ἐκφράσω τὰ πα-
ράπονά µου, γιὰ νὰ µὴ γίνωµαι συνέ-
νοχος στὸ κακό. Τὸ ἡµερολογιακὸ
πρόβληµα εἶναι µία ἀπὸ τὶς «γελοι-
ογραφίες», ποὺ ἔχει ἡ στρατευόµενη
ὀρθόδοξη ἐκκλησία µας! Εὐτυχῶς
συνεορτάζοµε τὴν ἁγία Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου µας· διότι ὅλο τὸ ὑπόλοι-
πο ἔτος, ∆εσποτικὲς καὶ Θεοµητο-
ρικὲς ἑορτές, καὶ στὴν µνήµη ὅλων
τῶν Ἁγίων µας, ἔχοµε δύο ἡµερολό-
για (!), καὶ ἄλλες ἑορτὲς κάνοµε µὲ τὸ
νέο, ἄλλες δὲ µὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολό-
γιο! ∆ὲν βρέθηκε κανεὶς ἀπὸ αὐτούς,
οἱ ὁποῖοι λέγουν ὅτι ἔχουν ἀγάπη (!),
νὰ διορθώση τὶς «γελοιογραφίες»
µας, καὶ νὰ ἑνώση ἐµᾶς πρῶτα τοὺς
ὁµοδόξους σὲ ἕνα πνευµατικὸ ΣΩ-
ΜΑ, ποὺ εἴµεθα, καὶ τότε, -µαζὶ µὲ τὰ
ἔργα τῆς µετανοίας ποὺ θὰ κάνωµε-,
θὰ µᾶς ἐπισκιάση ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ,
ὥστε νὰ γίνωµε ΖΩΝΤΑΝΑ φωτεινὰ
παραδείγµατα· µὲ αὐτὸ τὸν τρόπο
θὰ βοηθήσωµε τοὺς ἀδελφούς µας
αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους καλύ-
τερα, καὶ ὄχι ΜΟΝΟ µὲ τὸ νὰ τοὺς
ἁπλώνωµε τὸ χέρι καὶ νὰ τοὺς ἀγκα-
λιάζωµε! Γιὰ ν᾽ ἀγαπήσωµε ὅµως
ἀληθινὰ καὶ νὰ ἑνωθοῦµε µὲ τοὺς
ἀδελφούς µας, εἶναι ΑΝΑΓΚΗ νὰ
ἑνωθοῦµε ἐµεῖς πρῶτα διὰ τῶν
ἔργων τῆς µετανοίας µὲ Τὸν Τρια-
δικὸ Θεό µας, µέσα στὸ (καθ᾽ ὁµοί-
ωσίν Του), γιὰ νὰ ἀξιωθοῦµε µὲ τὴν
βοήθειά Του νὰ γίνωµε κατὰ δύναµιν
µιµητὲς πάντων τῶν Ἁγίων τῆς
θριαµβεύουσας ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Του!
Καλὸ ΦΩΤΙΣΜΟ καὶ καλὴ ΜΕΤΑ-
ΝΟΙΑ γιὰ ὅλους µας, ὀρθοδόξους,
αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους.

Ἂν θέλετε δῶστε λίγη προσοχὴ
στὰ φτωχά µου λόγια, διότι πολλὲς
φορὲς ἀπὸ τὸ στόµα κάποιων παρα-
νοηκῶν µᾶς ὁµίλησε Αὐτὸς Ὁ Θεός
µας!

Καλὴ δύναµη στὸ ἀγῶνα σας τὸν
πνευµατικὸ ἀλλὰ καὶ τὸν βιοτικό.

Εὔχεσθε καὶ ὑπὲρ ἐµοῦ·
Παρθένιος Μοναχός

Ἀγαπηµένε µας Λαέ,
ὁ Χριστὸς ἔχει

τὸν τελευταῖον λόγον. 
Μὴ τὸ ξεχνᾶς αὐτό
Ἑλλάδα µας ἀγαπηµένη, γῆ

ἡρῴων καὶ µαρτύρων, ἡ Νέα Τάξη
σὲ ἔχει βάλει στὸ στόχαστρο, σὲ
πολεµάει ἀδυσώπητα, σὲ µισεῖ καὶ
αὐτὸ διότι ἐσύ εἶσαι ἡ κοιτίδα, τὸ κά-
στρο τῆς Ὀρθοδοξίας µας, τῆς µό-
νης Ἀλήθειας. 

Κράτα γερὰ, ἀγαπηµένε µας
Ἑλληνικὲ Λαέ, δὲν θὰ τὰ καταφέ-
ρουν νὰ µᾶς λυγίσουν. Θὰ µείνου-
µε ὄρθιοι, λεβέντες ἀγέρωχοι καὶ
αὐτὸ διότι ἔχουµε στὸ πλευρό µας
τὴν Παναγία, τὴν Ἡγουµένη τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, τὴν βασίλισσα τῶν
Ἀγγέλων, τὴν Μάνα τοῦ δικοῦ µας
λαοῦ.

Πατρίδα µας, ἡ Νέα Τάξη ἐπιχει-
ρεῖ νὰ ἀλλοιώσει τὴν Ἁγία Πίστη
σου, γι᾽ αὐτὸ ἐπινοεῖ νόµους ἀντι-
χρίστους π.χ. τὸ σύµφωνο συµ-
βιώσεως τῶν ὁµοφυλοφίλων καὶ
ἑτοιµάζει νὰ σοῦ φέρει καὶ ἄλλους
νόµους, ὅπως νόµους ὑπὲρ τῆς
παιδεραστίας καὶ τῆς κτηνοβασίας.
Τὰ πράγµατα φαίνονται τραγικά,
ἀπογοητευτικά, ὀλέθρια.

Ὅµως ὑπάρχει κάτι, τὸ ὁποῖο
ἀγνοεῖ ἡ Νέα Τάξη καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἀγαπάει
ὑπερβολικὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν λη-
σµονεῖ τοὺς χιλιάδες Νεοµάρτυρες,
ποὺ πρόσφερε αὐτὸς ὁ τόπος, δὲν

λησµονεῖ τὸν Μεγάλο Ἀγώνα ποὺ
πρόσφερε αὐτὴ ἡ γῆ! Γι᾽ αὐτὸν τὸν
λόγο δὲν θὰ ἀνεχθεῖ ἄλλο νὰ πειρά-
ζεται ἡ Ἑλλάδα του! Ἔρχεται ἡ ὥρα
καὶ εἶναι πολὺ κοντὰ ποὺ ἡ Νέα Τά-
ξη θὰ διαλυθεῖ συθέµελα, ὁλοκλη-
ρωτικά, ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς λιακά-
δας τῆς θεϊκῆς, ποὺ ἔλεγε καὶ ὁ
ὑπέροχος Ἅγιος Παΐσιος.

Γι’ αὐτὸ Λαέ µας, µὴ ἀπελπίζε-
σαι, ὁ Χριστὸς σὲ ἀγαπάει καὶ θὰ
σὲ ξαναδοξάσει στὰ πέρατα τῆς
οἰκουµένης. Τὸ µόνο ποὺ θέλει
ἀπὸ ἐσένα εἶναι µετάνοια, πολὺ
προσευχὴ καὶ ἀντίδραση σὲ ὅλες
αὐτὲς τὶς ἀντίχριστες ἀπάνθρωπες
προσπάθειες καταδυνάστευσης
καὶ ὑποδούλωσης τῆς γλυκιᾶς µας
Ὀρθοδοξίας.

Γνώριζε τέλος ὅτι σὲ αὐτὸν τὸν
ἀγώνα, ἀγαπηµένε µας Λαέ, ἔχεις
καὶ ἐµᾶς στὸ πλευρό σου, τοὺς νέ-
ους τῆς Θεσσαλονίκης, τὰ τέκνα
τοῦ Ἁγ. Μεγαλοµάρτυρος ∆ηµητρί-
ου τοῦ Μυροβλήτου, οἱ ὁποῖοι σὲ
ἀγαπᾶµε καὶ σὲ τιµᾶµε. Νὰ εἶσαι σί-
γουρος ὅτι θὰ νικήσουµε, καὶ αὐτὸ
διότι ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγὸς µας
εἶναι ἡ Παναγία, τὴν ὁποίαν τρέ-
µουν οἱ ἀντίθεες δυνάµεις, ἐπειδὴ
γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι θὰ τοὺς
συντρίψει! Ἀµήν. Καλὸ Ἀγώνα γιὰ
τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ
τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία.

Φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς
τοῦ Α.Π.Θ.

τέκνα τοῦ Ἁγ. ∆ηµητρίου

Μιχαὴλ Μιχαηλίδης,
Θείῳ Πνεύµατι
κεχαριτωµένος

Ἀγαπητὲ µοι Κύριε ∆ιευθυντά,
Ἐπέπρωτο - φαίνεται - ἡ Σε-

βαστὴ Π.Ο.Ε. νὰ θρηνήση πάλιν,
νὰ πικρανθῆ, νὰ ἀθυµήση ἐπὶ τῇ
ἐκδηµήσει καὶ ἑτέρου ἀγαπητοῦ ἐν
Χριστῷ ἀδελφοῦ, ἐκλεκτοῦ συνερ-
γάτου Αὐτῆς, τοῦ µακαριστοῦ,
ἤδη, Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη.

Ὁ µεταστάς, ἐµβριθὴς Ὀρθόδο-
ξος θεολόγος, συνετός, ἐχέφρων,
πιστὸς καὶ ἔνθερµος Χριστιανός,
ξεκάθαρος, σταθερὸς καὶ ἀδια-
πραγµάτευτος στὰ τῆς Χριστια-
νικῆς δογµατικῆς πίστεως, ἔµπει-
ρος κοινωνικὸς παράγων, φω-
τεινὸς νοῦς, διδάχος συγγραφεύς,
ἔγκριτος δηµοσιογράφος - φάρος
τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ, Θείῳ
Πνεύµατι κεχαριτωµένος.

Τὰ σοφὰ - θεοφώτιστα ἄρθρα
του στὸν Ο.Τ. πολλὲς χριστιανικὲς
καρδιὲς ἐφώτισαν, ἐστήριξαν εἰς
«νοµὰς σωτηρίους» ὁδήγησαν.

Ἀναχωρῶν ἀπὸ τῶν ἐπιγείων
εἰς τὰ ἐπουράνια κατέλιπε χριστια-
νικὸ - σωστικὸ ἔργο θεάρεστο ποὺ
ὁµιλεῖ κατὰ Χριστὸν καὶ ὁδηγεῖ εἰς
Χριστόν.

Ἡ µακαρία ψυχὴ του κληθεῖσα
εἰς τὴν θείαν Μακαριότητα καὶ Αἰω-
νιότητα, ἐπισκοπεῖ ἀπ᾽ οὐρανίου
κατοικητηρίου της πρὸς ὅ,τι ἐβίω-
σε, ἔγραψε, ἐδίδαξε, ἐπαρρησιά-
σατο, ἐκφωνῶσα, θυµίζουσα, συν -
ιστῶσα τὸ τοῦ θεορρήµονος Παύ-
λου τοῦ Ἀποστόλου Λόγιον: «Παρ-
καλῶ οὖν ὑµᾶς, ἀδελφοί, µιµηταί
µου γίνεσθε».

Αἰώνια ἔσται ἡ Μνήµη τοῦ ἐν τῇ
ἀγήρῳ θείᾳ Μακαριότητι καὶ Αἰω-
νιότητι, ἀγαλλόµενος ὡς ἐκλεκτός
τοῦ Παντοκράτορος Ἁγίου Θεοῦ -
Ἁγίας Τριάδος. 

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χρι -
στῷ ἀγάπης

Παναγιώτης Ρήγας
Συνταξιοῦχος ∆άσκαλος

Ἡ ἐπιζήµιος
διά τό περιβάλλον

φωταγώγησις τῶν Ἱ. Ναῶν
Παναγιώτατε Οἰκ. Πατριάρχα,

Πολυσέβαστοι Ἱεράρχες τῆς Ἐκ -
κλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κρή-
της. 

Ἡ προστασία τῆς φύσης ἀποτε-
λεῖ µέληµα τῆς Ἐκκλησίας τὰ τε-
λευταῖα χρόνια. Παρακαλῶ νὰ µοῦ
ἐπιτρέψετε νὰ ἐκφράσω τὴν ἀπο-
ρία µου: Πῶς γίνεται νὰ συµβιβά-
ζεται αὐτὸ της τὸ µέληµα µὲ τὴν
ἄσκοπη χρήση τοῦ ἠλεκτρικοῦ
ρεύµατος τὸ καλοκαίρι στοὺς Ἱ.
Ναούς.

Συγκεκριµένα: Τὶς Κυριακές, καὶ
ὄχι µόνο, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, καὶ
ὅπου γῆς, στοὺς Ι. Ναοὺς ἀνά-
βουν δεκάδες χιλιάδες λάµπες σὲ
χιλιάδες πολυελαίους, οἱ ὁποῖες
προκαλοῦν ἐπιπρόσθετη ζέστη.

Προκειµένου νὰ ἀντιµετωπιστεῖ
ἡ κατάσταση ἔχει γίνει τῆς µόδας ἡ
ἐγκατάσταση κλιµατιστικῶν στοὺς
Ἱ. Ναούς.

∆ιπλὸ τὸ κακό: Ἐπιβαρύνονται
οἱ Ἱ. Ναοὶ οἰκονοµικά, ἀλλὰ ἐπιβα-
ρύνεται καὶ τὸ περιβάλλον.

Μέχρι πρότινος ὁ εὐσεβὴς ὀρ -
θόδοξος χριστιανὸς ἐξέφραζε τὴν
εὐλάβειά του ἀνάβοντας ἕνα κερὶ
καὶ ἔλυνε τὸ πρόβληµα τῆς ζέστης
ἀνοίγοντας τὰ παράθυρα.

Παράκληση - Πρόταση: Νὰ βοη-
θήσει ἡ Ἐκκλησία τὸν πιστὸ νὰ κα-
τανοήσει ὅτι ἡ χρήση πολυελαίων
τὸ καλοκαίρι εἶναι ἄσκοπη, ἀλλὰ
καὶ ἐπιζήµια γιὰ τὸ περιβάλλον. Μ᾽
αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ Ἐκκλησία θὰ
δώσει τὸ παράδειγµα ὀρθολογικῆς
χρήσης τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας
καὶ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλ-
λοντος. Πέραν τούτου τὰ χρήµατα
τὰ ὁποῖα θὰ ἐξοικονοµήσουν οἱ Ἱ.
Ναοὶ µποροῦν νὰ χρησιµοποι-
ηθοῦν γιὰ θεάρεστους σκοπούς.
Μετά τοῦ προσήκοντος σεβασµοῦ,

Μιχάλης Καναβάκης

∆ηµιουργία Τµήµατος διὰ τὴν προστασίαν
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ταµασοῦ

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ταμασοῦ καὶ
Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας ἔδωσεν εἰς τὴν
δημοσιότητα τὴν 19ην Ἰουλίου
2015 τὸ ἀκόλουθον κείμενον, μὲ τὸ
ὁποῖον ἐξηγεῖ τοὺς λόγους οἱ ὁπο-
ῖοι τόν ὑπεχρέωσαν νὰ προβῆ εἰς
ἵδρυσιν τμήματος διὰ τὴν προστα-
σίαν τοῦ φυτικοῦ καὶ ζωϊκοῦ βασι-
λείου. Παραθέτομεν ὁλόκληρον
τὸ κείμενον:

«Μὲ πολλὴ ἀγωνία καὶ θλίψη
παρακολουθοῦµε τὴν ὁσηµέραι
αὐξανόµενη κακὴ ἐκµετάλλευση
καὶ ἐπιδεινούµενη καταστροφὴ τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῶν πο-
ταµῶν, τῶν θαλασσῶν καὶ τῶν κά-
θε λογῆς ζώων. Ἰδιαίτερα, παρατη-
ρεῖται ἔξαρση στὴν καθηµερινὴ
ζωή, σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν κακοποί-
ηση τῶν ζώων.  

Τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόµενα, ἡ
τρύπα τοῦ ὄζοντος στὴν ἀτµό-
σφαιρα, ἡ ὑπερθέρµανση τοῦ
πλανήτη µας, ἡ ἀλόγιστη ἐκµετάλ-
λευση τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῆς
γῆς, ἡ µόλυνση τοῦ νεροῦ, ἡ ἐκµε-
τάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
ἄνθρωπο, ἡ κακοµεταχείριση τοῦ
ζωικοῦ κόσµου καὶ ἄλλα, συνθέ-
τουν τὰ τραγικὰ παρακολουθήµα-
τα τῆς παράχρησης τοῦ περιβάλ-
λοντα χώρου ἀπὸ µέρους τοῦ
ἀνθρώπου σὲ ὅλα τὰ µέρη τῆς
γῆς. 

Ἡ διατάραξη τῆς φυσικῆς τάξης
καὶ ἁρµονίας, ἡ ὁποία ἐπῆλθε µὲ
τὴν προπατορικὴ ἀστοχία, στὶς µέ-
ρες µας προσλαµβάνει ἀνησυχη-
τικὲς διαστάσεις µὲ ἀπρόβλεπτες
συνέπειες. «Ἡ κτίσις συστενάζει
καὶ συνωδίνει» (Ρωµ. η΄ 22), ἕνεκα
τῆς ἀνερµάτιστης ἀνθρώπινης
ἀπληστίας. 

∆ικαιολογηµένα, Ὀργανισµοί,

Περιβαλλοντικά, Φιλοζωικὰ Κινή-
µατα καὶ ἄλλοι φορεῖς διαµαρτύ-
ρονται γιὰ τὴ συµπεριφορὰ τοῦ
ἀνθρώπου, σὲ σχέση µὲ τὸ περι-
βάλλον, καὶ κρούουν τὸν κώδωνα
τοῦ κινδύνου. ∆υστυχῶς, µέχρι
σήµερα οἱ φωνὲς γιὰ προστασία
τοῦ περιβάλλοντος ὀλίγον ἢ καθό-
λου δὲν λαµβάνονται ὑπόψη. 

Ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν καλεῖ τὸν
ἄνθρωπο νὰ σέβεται καὶ νὰ ἀξιο-
ποιεῖ µὲ σύνεση τοὺς φυσικοὺς
πόρους. Εἶναι πίστη τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὴν
περὶ κοσµογονίας θεόπνευστη δι-
δασκαλία της, ὅτι κοινὸς εἶναι ὁ
∆ηµιουργὸς Θεὸς τοῦ κόσµου καὶ
τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἱερὸς ὁ σκοπὸς
καὶ ὁ προορισµός τους. Φυσικὸ
περιβάλλον καὶ ἄνθρωπος προ-
ώρισται νὰ λειτουργοῦν σὲ µία
σχέση συνύπαρξης καὶ ἀλληλο -
εξάρτησης. 

Ἰδιαίτερα ὁ ἄνθρωπος, ὡς τὸ
µόνο λογικὸ καὶ αὐτεξούσιο ὄν,
ὀφείλει, κατὰ τὴν Ἐκκλησία, νὰ σέ-
βεται τὸ περιβάλλον καὶ νὰ διαδη-
λώνει µὲ τὴν ὅλη ἀναστροφὴ του
τὸν κατασκευαστὴ «τῶν πάντων
Θεὸν» (Ἑβρ. γ΄ 4) καὶ νὰ λειτουρ-
γεῖ ὡς «φρόνιµος καὶ πιστὸς οἰκο-
νόµος» (Λουκ. ιβ΄ 42) τῆς κτίσης,
καὶ ὄχι νὰ ἀποβαίνει, ἀντὶ κύριός
της, ἄκριτος κυρίαρχος καὶ βέβη-

λος καταχραστής της. 
Ὁ σεβασµὸς πρὸς τὸ περιβάλ-

λον εἶναι ὑπόθεση ὅλων, ἀλλὰ καὶ
τοῦ καθενὸς ἀπό µᾶς. Γιατί οἱ συν -
έπειες ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ
περιβάλλοντος δὲν θὰ πλήξουν
µόνο µερικούς, ἀλλὰ ὅλους καὶ τὸν
καθένα ξεχωριστά. 

Ὅπως καὶ τὸ κέρδος, ἀπὸ τὴν
ὀρθολογικὴ χρήση καὶ τὴν ἀγάπη
τοῦ περιβάλλοντος, θὰ ἐπιµερι-
σθεῖ, ἀνάλογα, σὲ ὅλους καὶ στὸν
καθένα µας. 

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ταµασοῦ
καὶ Ὀρεινῆς καλεῖ τὰ πιστὰ µέλη
της νὰ σέβονται, νὰ ἀγαποῦν καὶ
νὰ ἀποβαίνουν οἱ φύλακες καὶ οἱ
προστάτες τοῦ φυσικοῦ καὶ ζωικοῦ
περιβάλλοντος, καὶ γιὰ τὸ καλῶς
νοούµενο συµφέρον τους, ἀλλὰ
καὶ γιατί τοῦτο ἀποτελεῖ καὶ ἐντολὴ
τοῦ Θεοῦ.  

Ὡς ἐκ τούτου, ὀργανώνει Τµῆµα
προστασίας τοῦ φυσικοῦ περι-
βάλλοντος καὶ τοῦ ζωικοῦ βασιλεί-
ου, γι’ αὐτὸ διορίζει ἐξειδικευµένο
κληρικὸ καὶ σύντοµα ξεκινοῦν σε-
µινάρια ἐπιµόρφωσης κληρικῶν
καὶ στελεχῶν καὶ θὰ διοργανώ-
νονται δραστηριότητες καὶ ἡµερί-
δες γιὰ τὴν προστασία τοῦ φυσι-
κοῦ περιβάλλοντος καὶ τοῦ ζωικοῦ
βασιλείου».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 5ης ΣΕΛ.

Ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλε-
ως ἐπισημαίνει πρὸς τὸν Ὑπ. Ὑγεί-
ας ὅτι ἡ ἐπιχειρουμένη ἀπομείωσις
τῶν παροχῶν ὑγείας εἰς τὴν νῆσον
θὰ ὁδηγήση ἀναμφιβόλως εἰς τὴν
πλήρη ὑπὸ τῶν κατοίκων ἐγκατά-
λειψίν της. Συμφώνως πρὸς τὸ  th-
rakitoday.com τῆς 28ης Αὐγού-
στου 2015 ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Κύριε Ὑπουργέ, Πληροφορο-
ῦµαι µαζὶ µὲ ὅλους τούς κατοίκους
τῆς περιοχῆς ὅτι στὸ νησί µας, τὴν
Σαµοθράκη πρόκειται νὰ ἀποµα-
κρυνθοῦν τὰ δύο µικρὰ ἀσθενοφό-
ρα τοῦ ΕΚΑB (τὸ ἕνα µάλιστα εἶναι
τύπου 4x4), τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπαραί-
τητα γιὰ τὴν µεταφορὰ τῶν κατοί-
κων ἀπὸ τὶς κοινότητες στὸ Κέντρο
Ὑγείας τῆς Χώρας. Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη,
ἂν καὶ ἐφόσον ἰσχύσει, δηµιουργεῖ
αἴσθηµα τραγικῆς ἐγκατάλειψης
τῶν ἡλικιωµένων ἀνθρώπων ποὺ

εἶναι λιγοστοί, διεσπαρµένοι στὸ
ἀκριτικό µας νησὶ καὶ ἡ µεγαλύτερη
ἀγωνία τους εἶναι ἡ ἀποκατάσταση
τῆς ὑγείας τους, ὅταν αὐτὴ κλονίζε-
ται. Σᾶς γνωρίζουµε ὅτι τὸ νησὶ δὲν
ἔχει τουρισµό, οἱ κάτοικοι εἶναι οἰκο-
νοµικὰ στὴν πιὸ ἔσχατη ἔνδεια καὶ ἡ
ἀβεβαιότητα ποὺ θὰ τοὺς δηµιουρ-
γήσει ἡ ἀποµάκρυνση τῶν δύο
ἀσθενοφόρων θὰ τοὺς ὁδηγήσει νὰ
µετακοµίσουν τὸν χειµώνα µαζικὰ
στὴν Ἀλεξανδρούπολη, ὥστε νὰ
ἔχουν πρόσβαση στὸ νοσοκοµεῖο
µας γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ὑπηρε-
σιῶν ὑγείας. Κύριε Ὑπουργέ, πα-
ρακαλοῦµε µὲ τὴ ἐγνωσµένη εὐαι-
σθησία σας γιὰ τὰ θέµατα τῶν ἡλι-
κιωµένων ἀσθενῶν καὶ τοῦ νησιοῦ
µας, τῆς Σαµοθράκης νὰ δώσετε
ἄµεσα ἐντολὴ νὰ παραµείνουν τὰ
δύο ἀσθενοφόρα στὸ ἀποµακρυ-
σµένο νησὶ τοῦ Βορειοανατολικοῦ
Αἰγαίου».

Παρέµβασις τοῦ Σεβ. Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεως
διὰ τὴν ἀκριτικὴν Σαµοθράκην

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ἑβδομαδιαία ἔκδοσις

τῆς Π.Ο.Ε.
ΜΑΧΕΤΑΙ, ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ,

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Ἔγκυρα καὶ Ἀντικειμενικὰ

ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
Διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν

καὶ τὸ Γένος
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

εἰς τὰ περίπτερα
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Σχόλιον εἰς τήν «οἰκολογικήν» 
ἐγκύκλιον τοῦ «Πάπα» Φραγκίσκου
εδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συµβουλίου
γιὰ τὴ ∆ικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη, ὁ
Hans Joachim Schellnhuber,
ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς τοῦ Ἰνστι-
τούτου  Πότσνταµ γιὰ τὴν Ἔρευνα
τῶν Κλιµατικῶν Ἐπιπτώσεων
(PIK) καὶ Πρόεδρος τοῦ Γνωµοδοτι-
κοῦ Συµβουλίου τῆς Γερµανίας
σχετικὰ µὲ τὴν Παγκόσµια Ἀλλαγὴ
(WBGU) καὶ ἡ καθηγήτρια Carolyn
Woo». 

Προφανῶς ὁ κάθε ἕνας ἔχει, ὄχι
ἁπλὰ τὸ δικαίωµα νὰ διαµαρτύρε-
ται γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ περι-
βάλλοντος, ἀλλὰ ἔχει τὴν ὑποχρέ-
ωση νὰ τὸ κάνει. Κατὰ συνέπεια ἡ
ἐγκύκλιος τοῦ πάπα, ἀπὸ µία πρώ-
τη µατιά, φαίνεται νὰ ἐξυπηρετεῖ
τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴ διάσωση τοῦ
περιβάλλοντος. Μελετώντας την,
ὅµως, µὲ προσοχή, διακρίναµε δυσ -
τυχῶς σκοπιµότητα, ἡ ὁποία ἀγγί-
ζει τὰ ὅρια τῆς ἄρνησης τῆς χρι-
στιανικῆς πίστεως.  Ἄλλωστε δὲν
θὰ περιµέναµε ἀπὸ τὸν καταληψία
τοῦ σεβασµίου Πατριαρχείου τῆς
∆ύσεως καὶ αἱρεσιάρχη πάπα, νὰ
πράξει διαφορετικά. 

∆ιαβάζουµε στὸ δηµοσίευµα τὸ
ἑξῆς τραγελαφικό: «Ἡ Ἐγκύκλιος
πῆρε τὸ ὄνοµά της ἀπὸ τὴν ἐπίκλη-
ση τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσί-
ζης, “∆οξασµένος νὰ’ σαι, ὢ Κύριε”,
ἡ ὁποία στὸν  Ὕµνο τῶν πλασµά-
των (“ὕµνος στὸν ἥλιο” µτφ Καζαν-
τζάκη) µᾶς θυµίζει ὅτι ἡ γῆ, τὸ κοινό
µας σπίτι “εἶναι σὰν ἀδελφή µας, µὲ
τὴν ὁποία µοιραζόµαστε τὴ ζωή
µας, καὶ σὰν µία ὄµορφη µητέρα
ποὺ ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά της γιὰ νὰ
µᾶς ἀγκαλιάσει”. “Ἐµεῖς οἱ ἴδιοι
εἴµαστε πλασµένοι ἀπὸ τὸ χῶµα
τῆς γῆς (βλ Γὲν 2:7). Τὸ ἴδιο τὸ
σῶµα µας ἀποτελεῖται ἀπὸ στοι-
χεῖα της, ἀναπνέουµε τὸν ἀέρα της
καὶ λαµβάνουµε τὴ ζωή καὶ δροσιὰ
ἀπὸ τὰ νερά της. Αὐτὴ ἡ ἀδελφή
µας τώρα µᾶς φωνάζει µὲ πόνο
λόγῳ τῆς ζηµίας, ποὺ τῆς προκαλέ-
σαµε µὲ τὴν ἀνεύθυνη χρήση καὶ
κατάχρηση τῶν ἀγαθῶν της, µὲ τὰ
ὁποῖα ὁ Θεὸς τὴν ἔχει προικίσει”»!
Ἂν αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει ὁ Πάπας
δὲν εἶναι (ἀπαράδεκτα) σχήµατα
λόγου, τότε ἐπιβεβαιώνεται ὁ ἰσχυ-
ρισµός µας ὅτι πρόκειται γιὰ σο-
βαρὴ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ
διδασκαλία καὶ πίστη. Ἀποκαλεῖ τὴ
γῆ «ἀδελφή µας», τὴ στιγµὴ ποὺ τὰ
ἁγιογραφικὰ κείµενα καὶ µὲ ἕνα
στόµα οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας µας βοοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἡ κορωνίδα τῆς δηµιουργίας,
τὸ ἐκλεκτότερο δηµιούργηµα τοῦ
Θεοῦ, εἰκόνα καὶ ὁµοίωση τοῦ ∆η-
µιουργοῦ του (Γέν.1,27)! Θέλει νὰ
λησµονεῖ τὸ λόγο τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, ὅπου: «τί ἐστιν ἄνθρωπος
ὅτι µιµνήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώ-
που ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; Ἠλάττω-
σας αὐτὸν βραχὺ τι παρ’ ἀγγέλους,
δόξῃ καὶ τιµῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν,
πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν
ποδῶν αὐτοῦ, ἐν γάρ τῷ ὑποτάξαι
αὐτῷ τὰ πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ
ἀνυπότακτον. Νῦν δὲ οὔπω
ὁρῶµεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτετα -
γµένα» (Ἑβρ.2,6-8). Θέλει νὰ λη-
σµονεῖ πὼς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ ἐπέλεξε νὰ σαρκωθεῖ ὡς
ἄνθρωπος καὶ ὄχι σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ
γήινα πλάσµατα, ποὺ ὁ κ. Φραγκί-
σκος ἀποκαλεῖ «ἀδέλφια» µας! Θέ-

λει νὰ ἀλησµονεῖ ἐπίσης πὼς µόνο
ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὔτε κἄν οἱ ἅγιοι
ἄγγελοι, δύναται νὰ ἀξιωθεῖ τῆς
κατὰ χάριν θεώσεως! Βεβαίως καὶ
ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ
ὕλη, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ τὸν διαφορο-
ποιεῖ ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ὑλικὴ κτίση
εἶναι ἡ ἄϋλη ἀθάνατη ψυχή του, ἡ
ὁποία ἀξίζει περισσότερο καὶ ἀπὸ
ὅλον τὸν κόσµο, σύµφωνα µὲ τὸ
λόγο τοῦ Κυρίου (Μάρκ.8,34).

Ἔγραψε ὅµως καὶ κάτι ἄλλο
ἀξιοπρόσεκτο στὴν ἐγκύκλιό του,
πὼς ἡ γῆ εἶναι «σὰν µία ὄµορφη
µητέρα ποὺ ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά της
γιὰ νὰ µᾶς ἀγκαλιάσει». Ρωτᾶµε:
Σὲ τί διαφέρει ὁ λόγος του αὐτὸς
ἀπὸ τὴν ἀποκρυφιστικὴ ἀντίληψη
τῶν ὁµάδων τῆς «Νέας Ἐποχῆς»,
ἡ ὁποία θεωρεῖ τὴ Γῆ ὡς µία ζων-
τανὴ καὶ ἐνσυνείδητη ὕπαρξη καὶ
τῆς ἀποδίδει τιµὲς σὰν ζωντανὸ ὄν;
Σὲ τί διαφέρει ὁ λόγος του ἀπὸ τὴν
ἀντίληψη τῶν ὁµάδων τοῦ σύγχρο-
νου Νεοπαγανισµοῦ, οἱ ὁποῖες θε-
ωροῦν τὴν Γῆ (Γαῖα) ὡς «θεὰ» καὶ
τὴ λατρεύουν; ∆ὲν γνωρίζει ὅτι στὸ
µαγικοθρησκευτικὸ κίνηµα τῆς
Wicca ἡ Γῆ ταυτίζεται µὲ τὴ «Μεγά-
λη Θεὰ» καὶ λατρεύεται ὡς τέτοια;
Ἂν αὐτὸ ἦταν ἕνα ἁπλὸ λεκτικὸ
σχῆµα, δὲν ἔπρεπε νὰ διευκρινι-
σθεῖ, ὥστε νὰ διαφοροποιηθεῖ ἀπὸ
τὴ σύγχρονη ἀποκρυφιστικὴ ἀντί-
ληψη περὶ τῆς «ζωντανῆς Γῆς»;
∆ὲν νοµίζει ὅτι µὲ τὰ ἀπαράδεκτα
αὐτὰ γραφόµενά του µᾶς βάζει σὲ
ὑποψίες ὅτι δέχεται καὶ αὐτὸς τὴν
νεοεποχίτικη αὐτὴ ἀντίληψη; 

Στὴ συνέχεια ὅµως ἡ παρεκ -
τροπὴ εἶναι χειρότερη. ∆εῖτε πῶς
βλέπει τὴ «διάσωση τοῦ περιβάλ-
λοντος», µὲ τὸν θρησκευτικὸ συγ-
κρητισµό! «Ὁ διάλογος, τὸν ὁποῖο
ὁ πάπας Φραγκίσκος προτείνει ὡς
µέθοδο γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση καὶ
τὴν ἐπίλυση τῶν περιβαλλοντικῶν
προβληµάτων, διατρέχει ὅλη τὴν
Ἐγκύκλιο στὰ ἕξι κεφάλαιά της.
Ἀναφέρεται στὴ συµβολὴ ἀπὸ  φι-
λοσόφους καὶ  θεολόγους, ὄχι µόνο
Καθολικούς, ἀλλὰ καὶ Ὀρθοδόξους
(ἡ ἤδη ἀναφερθεῖσα τοῦ Πατριάρχη
Βαρθολοµαίου) καὶ προτεσταντική
(τοῦ Γάλλου στοχαστῆ Paul Rico-
eur), καθὼς καὶ ἐκείνη τοῦ Ἰσλαµι-
κοῦ µυστικιστῆ Ali Al-Khawas. Τὸ
ἴδιο συµβαίνει καὶ µὲ τὴ συλλογικό-
τητα ποὺ ὁ πάπας Φραγκίσκος
πρότεινε στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τῆς διακονίας του: Παράλλη-
λα µὲ τὶς ἀναφορὲς στὶς διδασκα-
λίες τῶν προκατόχων του καὶ τῶν
ἄλλων ἐγγράφων τῆς Ἁγίας Ἕδρας
(ἰδίως τοῦ Ποντιφικοῦ Συµβουλίου
γιὰ τὴ ∆ικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη),
ὑπάρχουν πολλὲς συνεισφορὲς,
ποὺ προέρχονται ἀπὸ πολυάριθ-
µες Συνόδους Ἱεραρχιῶν ἀπὸ ὅλες
τὶς ἠπείρους»! 

Προφανῶς ἀρνεῖται πὼς ἡ χάρις
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπὸ µόνη της ἱκανὴ
νὰ σώσει τὸ περιβάλλον. Ἀρνεῖται
ὅτι ἡ «καθολικὴ ἐκκλησία», τῆς
ὁποίας εἶναι ἀπόλυτος κυριάρχης
καὶ «ἀλάθητος» ἐκφραστής της,
µπορεῖ νὰ κατορθώσει κάτι τέτοιο
καὶ γι’ αὐτὸ προσβλέπει στὸν θρη-
σκευτικὸ συγκρητισµό, ἀλλὰ καὶ
στὴν κοσµικὴ (ἐκτός τοῦ Θεοῦ) φι-
λοσοφία! Προσβλέπει ἀκόµη πὼς
ἡ «σωτηρία τοῦ πλανήτη» θὰ προ-
έλθει ἀκόµη καὶ ἀπὸ τὸν ἰσλαµικὸ
µυστικισµὸ «τοῦ Ἰσλαµικοῦ µυστι-

κιστῆ Ali Al-Khawas»! Μέσα στὸν
θρησκευτικὸ συγκρητιστικὸ του
οἶστρο θέλει νὰ ἀγνοεῖ, αὐτὸ ποὺ
δὲν ἀγνόησαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας µας καὶ µαζί τους οἱ ἅγι-
οι προκάτοχοί του Πάπες, πρὶν τὸ
1054, ὅτι «ἐµώρανεν ὁ Θεὸς τὴν
σοφίαν τοῦ κόσµου τούτου», «ἐπει-
δήK οὐκ ἔγνω ὁ κόσµος διὰ τῆς
σοφίας τὸν Θεὸν» (Α΄Κόρ.1,20-
21). Θέλει νὰ ἀγνοεῖ πὼς ἡ διαχρο-
νικὴ κακοδαιµονία τοῦ κόσµου καὶ
οἱ σύγχρονες καταστροφὲς του
ὑπῆρξε τὸ ἀποτέλεσµα συγκεκρι-
µένων φιλοσοφικῶν ρευµάτων
(οὑµανιστικὸς ἀθεϊσµός, µηδενι-
σµός, ναζισµός, µαρξισµός, ἄθεος
ὑπαρξισµὸς κλπ), τὰ ὁποῖα ἐνέ-
πνευσαν καὶ ἐµπνέουν συγκεκριµέ-
νες πολιτικές, οἰκονοµικὲς καὶ κοι-
νωνικὲς πρακτικές, ὁλωσδιόλου
ἀντίθετες µὲ τὴν ἀποκαλυµµένη
χριστιανική µας πίστη! 

Περαίνοντας τὴν ἀνακοίνωσή
µας αὐτὴ θέλουµε γιὰ µία ἀκόµα
φορά νὰ τονίσουµε στοὺς πιστούς
µας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς,
πὼς ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλ-
λοντος εἶναι µία ἀπὸ τὶς πολλὲς
ἐκφάνσεις τῆς δικῆς µας πτώσεως
καὶ τῆς φθορᾶς, ποὺ γεννᾶ ἡ ἁµαρ-
τία. Ἡ σωτηρία τοῦ σύµπαντος κό-
σµου, ἡ ὁποία εἶναι διαχρονικὸ
αἴτηµα τῆς Ἐκκλησίας µας, θὰ
ἐπέλθει µὲ τὴ µετάνοιά µας καὶ ὄχι
ἀπὸ τὶς ἀναποτελεσµατικὲς πρακτι-
κές τοῦ ἀπὸ - θεωµένου κόσµου.
Τὴν ἐν λόγῳ «οἰκολογικὴ» ἐγκύκλιο
τοῦ αἱρεσιάρχη τοῦ Βατικανοῦ δὲν
µποροῦµε νὰ τὴ δοῦµε ὑπὸ ἄλλο
πρῖσµα, παρὰ µόνο ὑπὸ τὸ πρῖσµα
τῆς σκοπιµότητας. Ἐν προκειµένῳ:
ὁ πάπας, ὁ ὁποῖος (νοµίζει) ὅτι
εἶναι ὁ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χρι-
στοῦ στὴ Γῆ» καὶ θέλει νὰ ὑποτάξει
ὑπὸ τοὺς πόδας του Πᾶσα ἀρχὴ
καὶ ἐξουσία, ἐπιχειρεῖ νὰ ποδηγετή-
σει καὶ τὸ παγκόσµιο οἰκολογικὸ κί-
νηµα, διότι θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ «ἔχει
πέραση» τελευταῖα, χρησιµοποι-
ώντας, ὅπως ἀναφέραµε, κοσµικὴ
ὁρολογία καὶ πρακτική!    

Τέλος ἐπισηµαίνουµε πὼς ἐµεῖς
δὲν προσµένουµε καµιὰ «σωτηρία
τοῦ περιβάλλοντος» ἀπὸ ἀντίθεες
δυνάµεις. ∆ὲν θὰ ὑπάρξει καµιὰ
«σωτηρία τοῦ περιβάλλοντος»,
ὅσο ὑπάρχει ἁµαρτία στὸν κόσµο,
µᾶλλον περαιτέρω καταστροφὴ
ἀναµένουµε. Ἡ µόνη ἐλπίδα µας
εἶναι ὁ Κύριός µας καὶ Λυτρωτὴς
µας Ἰησοῦς Χριστός, «ὅτι ἐν αὐτῷ
ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς
καὶ τὰ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ K εἴτε
ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι, τὰ πάντα δι’
αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται»
(Κολ.1,16). Αὐτὸς ποὺ δηµιούργη-
σε τὰ πάντα, µπορεῖ νὰ τὰ ἀνακαι-
νίσει καὶ νὰ τὰ  ἀναδηµιουργήσει
καὶ πάλι καὶ κανένας ἄλλος, εἴτε
θρησκεῖες, εἴτε φιλοσοφίες, ἢ ὁ,τι-
δήποτε ἄλλο. Ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία
δέεται σὲ κάθε Θεία Λειτουργία
«ὑπὲρ τοῦ σύµπαντος κόσµου» καὶ
«ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας
τῶν καρπῶν τῆς γῆς, καὶ καιρῶν
εἰρηνικῶν». Ποὺ σηµαίνει ὅτι ἐµεῖς
προσδοκοῦµε τὴν ἐν Χριστῷ
ἀφθαρτοποίηση τοῦ κόσµου καὶ ὄχι
ἁπλὰ τὴ «σωτηρία» του. Ὅτι «και-
νοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν
κατὰ τὸ ἐπάγγελµα αὐτοῦ προσ-
δοκῶµεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοι-
κεῖ» (Β΄Πετρ.3,13)!». 

Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟ∆ΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ;
ἀνταπόκρισιν εἰς τὴν πρόσκλησιν
τοῦ Πατριάρχου καὶ νὰ δηµιουργή-
σουν «κλῖµα», ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης
τὰ διέψευσε µὲ τὸν ἐναρκτήριον λό-
γον του. Ὁ ἴδιος ἐδήλωσεν ὅτι δὲν
πρόκειται διὰ σύγκλησιν «συνό-
δου» ἀλλὰ «συνάξεως»! Ἑποµέ-
νως, διὰ ποίαν ἔκφρασιν συνοδικό-
τητος µπορεῖ νὰ γίνη λόγος, ὅταν ὁ
ἴδιος ὁ Πατριάρχης δὲν ἀναγνωρίζη
κανένα κῦρος εἰς τὴν παροῦσαν σύν -
αξιν; Ἡ συλλογικότης τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐκφράζεται ἀποκλειστικὰ ἐντὸς
συνόδων, ἐνῷ ὁποιοσδήποτε
ἄλλος ἄτυπος θεσµὸς ἐφευρίσκεται
µόνον, διὰ νὰ ἐξυπηρετῆται ἡ µέθο-
δος τῆς ἀλχηµείας, ὥστε νὰ εἴµεθα
καὶ µὲ «τὸν ἀστυφύλαξ καὶ µὲ τὸν
χωροφύλαξ», ὅπως λέει ὁ λαός.
Ὅσον διὰ τὴν νοµιζοµένην ὠφέλει-
αν ἐκ τῶν συζητήσεων δὲν ἀπαιτε-
ῖται ἰδιαιτέρα εὐφυΐα, ὥστε νὰ ἀντι-
ληφθῆ κανείς ὡς ἔχει ἀποδείξει ὡς
τώρα ἡ ἱστορία ὅτι εἰς τὸ Πατριαρ-
χεῖον συζητοῦν καὶ εἰς τὸ τέλος ἀπο-
φασίζει ὁ Πατριάρχης. Ἑποµένως,
χιλιάδες συζητήσεις µποροῦν νὰ γί-
νωνται, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι µόνον διὰ
λόγους ἐντυπώσεων καὶ ψευδαι-
σθήσεων, ἐφόσον δὲν ὑπάρξη ψη-
φοφορία, ὅπου ἐκεῖ θὰ ἐπικρατήση
ἡ γνώµη τῶν πλειόνων καὶ ὄχι τοῦ
ἑνός.

Ἀντὶ συνόδου δεξίωσις!
Ὁ ἰσχυρισµὸς αὐτὸς ἀποδεικνύε-

ται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ
Οἰκ. Πατριαρχείου τῆς 13ης Αὐγού-
στου: «Σκοπὸς τῆς Συνάξεως ταύ-
της εἶναι πρῶτον ἡ ἀµοιβαία γνωρι-
µία καὶ ἐπικοινωνία τῶν Σεβασµιω-
τάτων καὶ Θεοφιλεστάτων ἀρχιερέ-
ων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
εἶτα δὲ ἡ ἐνηµέρωσις αὐτῶν ἐπὶ ἐπι-
καίρων ἐκκλησιαστικῶν θεµάτων,
ὡς ἡ πορεία πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Με-
γάλην Σύνοδον, ἡ λειτουργία τῶν
ἑκασταχοῦ τῆς ὀρθοδόξου δια-
σπορᾶς ἐπισκοπικῶν Συνελεύσε-
ων, οἱ µετὰ τῶν ἑτεροδόξων θεολο-
γικοὶ διάλογοι κ. ἄ. καὶ ἡ ἐπ᾽ αὐτῶν
ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων». Ἀπὸ τὸ ἀνα-
κοινωθὲν καθίσταται γνωστὸν ὅτι ἡ
σύναξις αὐτὴ ἔχει στόχον τὴν «ἐνη-
µέρωσιν», ἑποµένως τῆς µονοδρό-
µου ἐνηµερώσεως ἐκ τῆς πλευρᾶς
τοῦ Πατριαρχείου πρὸς τοὺς πα-
ρόντας τῶν ὅσων συµβαίνουν, καὶ
ἔπειτα ἁπλῆς «ἀνταλλαγῆς ἀπόψε-
ων», συζητήσεως ἄνευ οὐσιαστικῆς
ἀνταποκρίσεως στὰ ἐκκλησιαστικά,
ἐφόσον δὲν θὰ ληφθοῦν ἀποφά-
σεις. Φοβούµεθα ὅτι πρόκειται
ἁπλῶς περὶ µιᾶς µεγάλης δεξιώσε-
ως, εἰς τὴν ὁποίαν µάλιστα οἱ προσ -
 κεκληµένοι ἐκλήθησαν νὰ βάλουν
καὶ τὰ ἔξοδα ἀπὸ τὴν «τσέπην»
τους, ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὴν διαρρεύσασα καὶ δηµοσιευθε-
ῖσαν ἐπιστολήν ὑπὸ τῆς romfea τῆς
24ης Αὐγούστου, ὅπου ἀναφέρεται:
«�ἡ δαπάνη τῆς ἐν τῇ Πόλει παρα-
µονῆς τῆς ὑµετέρας Σεβασµιότητος
θὰ βαρύνη αὐτὴν καὶ τὴν κατ’ αὐτὴν
Ἱερὰν Μητρόπολιν�».

Ἀποροῦµεν πῶς κάποιοι τρέ-
φουν τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι «µὲ
παρρησία θὰ ἐκφραστεῖ ἡ πλήρης
ἀπογοήτευση τῶν ἀρχιερέων τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου γιὰ τὶς κακό-
δοξες συµφωνίες ποὺ συνοµολογή-
θηκαν καὶ τὶς κακόδοξες θεολογίες
ποὺ διατυπώθηκαν τὶς τελευταῖες
δεκαετίες», ὅταν οἱ ἴδιοι µεταβαίνουν
ὡς προσκεκληµένοι, ποὺ ἀπαιτεῖ
"εὐγένεια" πρὸς τὸν οἰκοδεσπότην,
ἐν γνώσει των πρὸς τὸ ἄνδρον τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, πληρώνοντες τὰ
ἔξοδα, ἀποδεχόµενοι τὸν Πατριάρ-
χην ὡς «Αὐθέντη καὶ ∆εσπότη»,
ὅπως ἀνεγράφετο εἰς τὴν ἐπιστολὴν
προσκλήσεως, καὶ µετέχοντες οἱ ἴδι-
οι εἰς µίαν παρῳδίαν συνόδου!

Ὁ εὐτελισµὸς
τοῦ συνοδικοῦ θεσµοῦ+
Ἂς ὑπεισέλθωµεν ὅµως περαιτέ-

ρω εἰς τὰ οὐσιωδέστερα. Ἐθέσαµεν
ὡς τίτλον τοῦ παρόντος ἄρθρου τὸ
ἐρώτηµα «Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἀκυ-
ρώνει τὴν Συνοδικὴν Πρᾶξιν;». Τὸν
τίτλον αὐτὸν ἐννοοῦµεν διττῶς.
Πρῶτον, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀκύρωσιν
τῆς οὐσίας τῆς συλλογικῆς ἐκφρά-
σεως τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας
διὰ τῶν Συνόδων. ∆εύτερον, ὅσον
ἀφορᾶ εἰς τὴν συγκεκριµένην Συνο-
δικὴν Πρᾶξιν τοῦ 1928.

Ἂς ἀρχίσωµεν ἀπὸ τὸ πρῶτον.
Κατὰ τὴν ἐναρκτήριον ὁµιλίαν τοῦ
Πατριάρχου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται
ἀνηρτηµένη καὶ εἰς τὸ amen τῆς
30ῆς Αὐγούστου 2015, ὁ Παναγιώ-
τατος εἶπε µεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἀκό-
λουθα: «�Πάντες οἱ ἐπίσκοποι
εἶναι ἴσοι ἐξ ἐπόψεως µυστηριακῆς
χάριτος ἡ δὲ διάκρισις καὶ ἡ διαβάθ-
µισης αὐτῶν κατὰ τὴν διοίκησιν
οὐδόλως ἐπηρεάζει τὴν ἰσότητα
ταύτην. Ἡ παροῦσα σύναξις µὴ
ἔχουσα διοικητικὸν χαρακτῆρα ἀπο-
τελεῖ τὸν φυσικὸν χῶρον πάντων
τῶν ἐπισκόπων τοῦ θρόνου� ἡ
συµµετοχὴ αὐτῶν εἰς τὴν παροῦσαν
σύναξιν οὐδόλως προσκρούει εἰς
τὰς προβλέψεις τῆς προαναφερθεί-

σης πράξεως (1928) δοθέντος ὅτι ἡ
σύναξις αὕτη, ὡς ἤδη ἐσηµειώθη,
δὲν ἔχει διοικητικὸν χαρακτῆρα,
οὔτε καλεῖται νὰ λάβη ἀποφάσεις δι-
οικητικῆς φύσεως�». Εἶναι κατα-
φανὲς ὅτι εἰς τὸν λόγον του χρησι-
µοποιεῖ ἕνα τέχνασµα προβαίνων
εἰς διάκρισιν µεταξύ τῆς θεσµικῆς
καὶ χαρισµατικῆς λειτουργίας τοῦ
Ἐπισκόπου. ∆ιακρίνει τὸν Ἐπίσκο-
πον ὡς διοικητὴν τῆς Ἐπαρχίας του
καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Ἐπίσκο-
πον ὡς φορέα τῆς ἱερωσύνης. Αὐτὸ
δὲν εἶναι µόνον παράλογον εἶναι καὶ
αἱρετικόν. Κάθε Ἐπίσκοπος εἶναι
Ποιµήν, ὑπὸ τὸν ὁποῖον τίτλον νο-
οῦνται συναµφότερα, ὡς σῶµα καὶ
ψυχή, διὰ τὰ ὁποῖα δὲν δύναται νὰ
ὑπάρξη διαίρεσις. Θὰ ἦτο ὡς ὁ Κύ-
ριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ διε-
κρίνετο εἰς δύο Κυρίους: τὸν Σω-
τῆρα καὶ τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας! Εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποσπασθῆ
τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλον; Φυσικά, ἡ δι-
οίκησις, ὡς βεβαίως καὶ ἡ τέλεσις
τῶν µυστηρίων, δὲν ὑπουργεῖται
ὑπὸ µόνου τοῦ Ἐπισκόπου, ἀλλὰ
µία διαίρεσις εἶναι ἀνήκουστος εἰς
τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας. Νά,
πῶς ἡ Παπικὴ ἀντίληψις περὶ τοῦ
Πάπα ὡς διοικητοῦ τοῦ κράτους τοῦ
Βατικανοῦ καὶ ὡς ὑψίστου ἀρχιερέ-
ως τῶν Λατίνων, ἔχει ἐπηρεάσει τὴν
θεολογίαν τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁπο-
ῖος διολισθαίνει εἰς αὐτό τὸ πρότυ-
πο.

Ἡ διολίσθησις αὐτὴ ἀποδεικνύε-
ται ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
Πατριάρχης διήρεσεν εἰς τὰ δύο καὶ
τὸ συνοδικὸν σύστηµα. Ὅπως ὁ
Πάπας ἔχει τήν Ποντιφικικήν Ἐπι-
τροπήν τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὴν Ἐπι-
σκοπικὴν Σύνοδον, ἔτσι καὶ ὁ Πα-
τριάρχης ἔκανε λόγον διὰ «σύνα-
ξιν», ἡ ὁποία διαφέρει ἀπὸ τὴν
«σύν οδον». Τὴν µὲν συγκέντρωσιν
αὐτὴν ὠνόµασε «σύναξιν», ἡ ὁποία
δὲν  ἔχει καµίαν διοικητικὴν ἁρµο-
διότητα, τὴν δὲ µικρὰν καὶ ἐλεγχο-
µένην σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου
ἀπεκάλεσε σύνοδον: «συνοδικῇ
διαγνώµῃ ἀπεφάσισαν τὴν σύναξιν
αὐτήν», ὡς εἶπε καὶ πάλιν εἰς τὸν
ἐναρκτήριον λόγον του. Ἑποµένως,
ὑπάρχει µία «σύνοδος», ἡ ὁποία ἂν
καὶ µικροτέρα εἰς συµµετοχὴν ὑπέρ-
κειται τῆς «συνάξεως», διότι ἐκείνη
ἀπεφάσισε διὰ τὴ σύγκλησιν καὶ τὸν
χαρακτῆρα αὐτῆς τῆς «συνάξεως».
Καὶ ἡ µὲν µικρὰ σύνοδος ἔχει τὸ δι-
καίωµα νὰ ἀποφασίζη διὰ ὅλα τὰ
θέµατα, διοικητικὰ καὶ ἄλλα, ἐνῷ ἡ
«σύναξις» εἶναι ἁπλῶς διὰ ἐνηµέ-
ρωσιν καὶ «ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων»!
Μήπως ἔτσι δὲν ἀκυρώνεται ἡ συν -
οδικὴ πρᾶξις χιλιετιῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας; ∆ὲν ἐµπαίζεται κατ’ αὐτὸν τὸν
τρόπον τὸ συνοδικὸν σύστηµα; Τὸ
Ἅγιον Πνεῦµα ἐπιφοιτᾶ µόνον εἰς
τοὺς ἐκλεκτούς τοῦ Πατριάρχου,
ἐνῷ εἰς τὴν ὑποτιθεµένην «ὁλοµέ-
λειαν» κωλύεται; Ἂς µᾶς ἀναφέρη
οἱοσδήποτε ἕνα παράδειγµα ἀπὸ
τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας κατὰ
τὴν ὁποίαν διακρίνεται ἡ «σύναξις»
ἀπὸ τὴν «σύνοδον» ἢ νὰ ὑπαγορεύη
σύνοδος εἰς συγκέντρωσιν Ἐπισκό-
πων «Ἱεραρχίας» τοὺς Ὅρους της!
Ἑποµένως ἀποδεικνύεται περιτρά-
νως ὅτι πρόκειται διὰ µίαν δεξίω-
σιν... Μετὰ µεγάλης λύπης παρατη-
ροῦµεν ὅτι ὁ Παπισµὸς ἔχει κατα-
σκηνώσει εἰς τὴν θεολογίαν τοῦ Πα-
τριάρχου, ὁ ὁποῖος δηµιουργεῖ
"Συν όδους" κατὰ τὸ δοκοῦν, µετα-
βάλλων τὸν ἀναλλοίωτον ἀπ’ ἀρχῆς
τῆς Ἐκκλησίας χαρακτῆρα τους.

Ἡ κατάργησις
τῆς Συνοδικῆς Πράξεως

ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου!
Ἂς ἔλθωµεν τώρα εἰς τὸ δεύτε-

ρον σκέλος. Ποῖος ὁ λόγος αὐτῶν
τῶν τεχνασµάτων ἐκ µέρους τοῦ
Πατριάρχου; Τὰ Παπικὰ αὐτὰ ἐφευ-
ρήµατα δὲν ἀνήκουν µόνον εἰς τὴν
διολίσθησιν πρὸς τοὺς Λατίνους,
πολὺ περισσότερον παρήχθησαν
ἀπὸ τὸν Πατριάρχην καὶ τὸν Μητρ.
Περγάµου (ὁ ὁποῖος ὡς γνώστης
τῆς συνοδικῆς θεολογίας ἔπρεπε νὰ
συµβουλεύση τὸν Πατριάρχην) διὰ
τὴν ἀποφυγὴν προσάψεως τῆς κα-
τηγορίας ὅτι καταλύεται ἡ Συνοδικὴ
Πρᾶξις τοῦ 1928. Ἐξηγούµεθα: Ἡ
Πρᾶξις τοῦ 1928 ἀναφέρει διὰ τάς
Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος:
«ὑπάγονται ἐφεξῆς ὑπὸ τὴν ἄµεσον
διακυβέρνησιν τῆς ἁγιωτάτης
Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος� ἀνωτέρα
ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ ἀναγνωρίζεται
ἐφεξῆς ἡ ἐν Ἀθήναις Ἱερὰ Σύνο-
δος�ὑπαγόµενοι ἐφεξῆς ἐν πᾶσιν
ὑπὸ τοὺς νόµους τῆς ἐν Ἑλλάδι
Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας�». Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ἐφευ-
ρεθῆ µία φόρµουλα, ὥστε νὰ κλη-
θοῦν µὲν οἱ Μητροπολίτες, ἀλλὰ νὰ
µὴ ὑπάρχει πρόσκρουσις –κατὰ
τοὺς Πατριαρχικοὺς- εἰς τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ διοίκησις ἀνήκει εἰς τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος, καὶ καταγγελθῆ ἡ
Συνοδικὴ Πρᾶξις τοῦ 1928 εἴτε ἀπὸ
τὴν µίαν πλευρὰν εἴτε ἀπὸ τὴν
ἄλλην. Βεβαίως, τὸ ἐφεύρηµα αὐτὸ
ὡδήγησεν εἰς καινοφανῆ θεολογίαν,

καθὼς ὁ Πατριάρχης ἰσχυρίζεται
ἀφ᾽ἑνός ὅτι συνεκάλεσε τὴν Ἱεραρ-
χίαν τοῦ Θρόνου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ὅτι
δὲν πρόκειται διὰ «σύνοδον» ἀλλὰ
διὰ «σύναξιν». Τοιαύτη ἀντίφασις
εὐτελίζει τὸν συνοδικὸν θεσµὸν τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἐκθέτει τὸν θεσµὸν
τοῦ Πατριαρχείου!

Ἐκτὸς ὅτι ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις τοῦ
1928 εἶναι ἀντικανονική, αὐτοκα-
τάργητος καὶ ἔχει καταλυθῆ καὶ ἀπὸ
τὸν Συνοδικὸν Τόµον τοῦ 1850 (βλ.
Ο.Τ. ἀρ. φ. 2068 / 8 Μαΐου 2015 εἰς
τὸ ἄρθρον "Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος ἐνώπιον τῆς Πανορθοδόξου
Συνόδου"), πρέπει νὰ σηµειώσω-
µεν ὅτι αὐτὴν τὴν φοράν ὁ Πατριάρχης
ἐπιθυµῶν νὰ µεθοδεύση τὸ ζήτηµα
κατώρθωσε νὰ αὐτοπαγιδευθῆ καὶ
νὰ καταργήση ὁ ἴδιος τὴν Συνοδικὴν
Πρᾶξιν. Πῶς; Ἀποδεχόµενος τοὺς
προσερχοµένους Σεβ. Μητροπολί-
τας ἄνευ ἐκζητήσεως γραπτῆς ἀδεί-
ας τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Συνοδικὴ Πρᾶξις
τοῦ 1928, ἂν ὑποθέσωµεν ὅτι
ἰσχύει, προβλέπει ὡς ἀνεγράψαµεν
τὴν ὑπαγωγὴν τῶν Μητροπολιτῶν
τῆς Βορείου Ἑλλάδος «ἐν πᾶσιν
ὑπὸ τοὺς νόµους τῆς ἐν Ἑλλάδι
Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας». Οἱ νόµοι αὐτοὶ ἀναφέρονται
εἰς τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος
ἐπικυρώνει καὶ τὴν Συνοδικὴν
Πρᾶξιν. Εἰς τὸ ἄρθρον 56 τοῦ Κατα-
στατικοῦ Χάρτου ἀναφέρεται τὸ
ἑξῆς: «Τῶν ὁρίων τοῦ Κράτους
ἐξέρχονται οἱ µὲν Ἀρχιερεῖς τῇ ἀδείᾳ
τῆς ∆.Ι.Σ�». Αἱ ἄδειαι κατὰ παγίαν
τακτικὴν δίδονται γραπτῶς. Ὅµως
οἱ Ἱεράρχαι δὲν ἔλαβον οὔτε κἄν
προφορικὴν ἄδειαν διὰ τὴν µετάβα-
σιν εἰς τὸ Φανάρι. Συµπερασµα-
τικῶς: Ἐφ᾽ ὅσον τοὺς ἐδέχθη ὁ
Πατριάρχης ἄνευ ἀδείας τῆς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος παρέβη ὁ ἴδιος τούς Ὅρους
τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως, τὴν
ὁποίαν καὶ καταργεῖ de facto!

Ἡ παγίς
τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου

Ἀθηνῶν
Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος ἐφέρθη

µὲ πολὺ ἔξυπνον τρόπον· εἶπεν εἰς
τὴν Ἀρχιγραµµατείαν νὰ ἀποστείλη
τάς προσκλήσεις, χωρὶς νὰ κινήση
τάς διαδικασίας διὰ χορήγησιν ἀδεί-
ας. Ἡ ἐκτίµησις ὅτι «Ἴσως ἐπειδὴ
ἀντελήφθη ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τῶν Νεοχωριτῶν ἱεραρχῶν
θὰ ἀποδέχονταν τὴν πρόσκληση
τοῦ Πατριάρχη ὁπότε “τὴν ἀνάγκην
φιλοτιµίαν ποιούµενος” δὲν θέλησε
νὰ ἔρθει σὲ ἀνοιχτὴ ἀντιπαράθεση
µὲ τὸν Παναγιώτατο καὶ νὰ ἡττηθεῖ»
δὲν ἦτο ἀρκετὰ εὐφυής ὥστε νὰ
συλλάβη τὰ πραγµατικὰ κίνητρα
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἂν ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος δὲν ἐµοίραζε τάς προσκλή-
σεις τότε θὰ ἐκατηγορεῖτο διά κωλυ-
σιεργείαν ἀπὸ τοὺς Πατριαρχικοὺς,
καὶ δι’ αὐτὸ ἄφησε τοὺς ἰδίους νὰ
πέσουν «εἰς τὸν λάκκον τὸν ὁποῖον
ὤρυξαν». Τώρα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
εὑρίσκεται εἰς τὴν πλεονεκτικὴν
θέσιν ὄχι µόνον νὰ καταδείξη
πρὸς τὸ Ὀρθόδοξον πλήρωµα
ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐνεργεῖ δίχως
νὰ συνεννοῆται µὲ τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὴν χε-
ῖρα βοηθείας, τὴν ὁποίαν πάντο-
τε ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία τείνει,
ἀλλὰ καὶ νὰ ἐγκαλέση τὸν Πα-
τριάρχην διὰ µονοµερῆ ἀκύρω-
σιν τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως.

Ὁ Πατριάρχης ἐνηµερώθη δι’ ἐπι-
στολῆς ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Μακαριώ-
τατον, εἰς τὴν ὁποίαν φέρεται νὰ
εἶναι πικραµένος, διότι δὲν ὑπῆρξε
προσυνεννόησις, καὶ ἡ ἀπάντησις
τοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν ἐναρκτήριον
ὁµιλίαν ἦτο ὅτι ἔστειλε τὰ γράµµατα
διὰ τῆς Ἀρχιγραµµατείας καὶ ὅτι δὲν
ἐνηµέρωσεν εἰς τὴν Γενεύην τὸν
Μακαριώτατον, ὁ ὁποῖος εἶχε µε-
ταβῆ, διὰ νὰ συµπαρασταθῆ εἰς τὰ
προβλήµατα ὑγείας τοῦ Πατριάρ-
χου, διότι δὲν εἶχε ληφθῆ ἀκόµη
ἀπόφασις. Τὸ µὲν πρῶτον ὅµως
ἀκριβῶς ἐξέθεσε τὸν ἴδιον τὸν Πα-
τριάρχην ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας τῆ
Ἑλλάδος, διότι δὲν συνεννοήθη, τὸ
δὲ δεύτερον τὸν ἐξέθεσεν εἰς τὸν κό-
σµον, διότι ἐνῷ ἡ συνάντησις εἰς τὴν
Γενεύην ἦτο τὴν 25ην Ἰουνίου αἱ
πρῶται πληροφορίαι περὶ προσ -
κλήσεως τῶν Μητροπολιτῶν διέρ-
ρευσαν µόλις τὴν 18ην Ἰουλίου. Ὁ
Πατριάρχης ὁ ὁποῖος κανονίζει τὸ
πρόγραµµά του ἕνα χρόνον ἐνωρί-
τερα, δὲν ἐγνώριζε δεκαήµερον
ἐνωρίτερα, ἐὰν ὑπῆρχε πρόθεσις
προσ κλήσεως τῶν Μητροπολιτῶν;

Συµπεράσµατα
∆υστυχῶς, διὰ ἄλλην µίαν φορὰν

διεπιστώθη ὅτι ὁ Πατριάρχης δέν
συγκαλεῖ τὴν Σύνοδον τῆς Ἱεραρ-
χίας τοῦ Πατριαρχείου. Ἀντιθέτως
ἐπινοοῦνται τεχνάσµατα, τὰ ὁποῖα
δηµιουργοῦν βαθυτάτας ἐκκλησιο-
λογικάς συνεπείας, µοναδικάς καί
πρωτοφανεῖς εἰς τήν Ἐκκλησιαστι-
κήν ἱστορίαν τῶν δύο χιλιάδων χρό-
νων Ἐκκλησίας. Πρόκειται διὰ δηµι-
ουργίαν παπικοῦ συστήµατος καί
παπικῆς νοοτροπίας.

Βεβαίως αἱ πρωτοβουλίαι αὐταὶ
ἔχουν ἐνίοτε θετικὰς παρενεργείας,
διότι ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος ἐπανερχόµεθα εἰς τὴν
Κανονικὴν γραµµὴν µὲ τὴν de facto
κατάργησιν τῆς Συνοδικῆς Πράξεως
τοῦ 1928. Τὸ ἴδιο τὸ Πατριαρχεῖον
ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ Πρᾶξις
αὐτὴ ἦτο ἐξ ἀρχῆς µία ἐσφαλµένη
λύσις, ἡ ὁποία τὸ ἐνεκλώβισε καὶ ἡ
ὁποία ἀποβαίνει εἰς βάρος του.

Ὁ Παν. Οἰκ. Πατριάρχης ἔχει συν   -
ειδητοποιήσει τὴν εὐθύνην διὰ
ἐκκλησιολογικὸν καὶ ἐκκλησιαστικὸν
πρόβληµα εἰς τοὺς κόλπους τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖον προέρχεται
ἀπὸ τὴν κυριαρχοῦσαν οἰκουµενι-
στικὴν νοοτροπίαν, ἡ ὁποία καλ-
λιεργεῖται ἐντὸς τῶν τειχῶν, πλήτ-
τουσα κυρίως τὴν ἀξιοπιστίαν τοῦ
Πατριαρχικοῦ θεσµοῦ; 

Ν.Σ.

Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «µὲ ποιὸ θράσος
ζητᾶτε τὴν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν,
τῆς προσευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασµοῦ;»

νὰ τοὺς µιµηθοῦµε. Μίλησε γιὰ τὶς
δυσκολίες ποὺ ἀντιµετωπίζουµε
σήµερα καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ζωὴ
καὶ στὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ λέγοντας πὼς "ἀγαποῦσε
τὴν πατρίδα ὄχι µὲ θεωρητικοὺς
λόγους ποὺ ἀκούγονται συχνά,
ἀλλὰ µὲ πράξεις". Ἀναφέρθηκε,
ἐπίσης, στὴν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου
Κοσµᾶ πρὸς τὴν παιδεία καὶ τὸν
Θεὸ καὶ τὸν χαρακτήρισε Γενάρχη.

Σὲ ἄλλο σηµεῖο τῆς ὁµιλίας του ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὴν
θεωρία τοῦ ∆υτικοῦ ∆ιαφωτισµοῦ,
ποὺ πρεσβεύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος
µπορεῖ νὰ κατορθώσει τὰ πάντα
µόνος του µὲ ἀποτέλεσµα νὰ γίνε-
ται θηρίο γιὰ τὸν ἄλλο ἄνθρωπο.

"Ὑπάρχουν θεωρίες ποὺ ἐπιτρέ-
πουν νὰ θυσιάσουµε τὸν ἄνθρωπο
γιὰ τὸν δικό µας παράδεισο κι
ἄλλες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἐκµετάλ-
λευση τοῦ ἀνθρώπου µὲ ἀποτέλε-
σµα νὰ χάνεται ἡ ἀξιοπρέπειά του"
εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ προσέ-
θεσε: "ὑπάρχει, ὅµως καὶ ἡ ∆ιδα-
σκαλία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σέβεται
τὸν ἄνθρωπο καὶ θεωρεῖ ὅτι εἶναι
ἀνεπανάληπτος". 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεσήµανε
πὼς στὴν ἐποχὴ µας ὑπάρχουν
διάφορα ἰδεολογικὰ ρεύµατα. Σὰν
παράδειγµα ἀνέφερε ὅτι "µία ὁµά-
δα ἐκλεκτῶν ἀνθρώπων, ποὺ δή-
λωναν ἄθεοι, ἐπισκέφθηκαν τὸν
ὑπουργὸ Παιδείας καὶ τοῦ κατέθε-
σαν αἴτηµα νὰ καταργηθεῖ ὅ,τι ἔχει
σχέση µὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ µὲ τὸ
σχολεῖο, γιὰ νὰ αἰσθάνονται τὰ παι-
διὰ ἐλεύθερα". Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἀναρωτήθηκε: "Ὅταν εἶπε ὁ
Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὅτι ἡ ζη-
µιὰ θὰ ἔρθει ἀπὸ τοὺς γραµµατι-
σµένους, τί ἐννοοῦσε;", γιὰ νὰ ἐξη-
γήσει στὴ συνέχεια τὴν σκέψη τοῦ
Ἁγίου. "Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς πάλεψε
καὶ ἀγωνίστηκε γιὰ τὰ γράµµατα καὶ
ἡ διδαχὴ του ξεκουράζει αὐτὸν τὸν
λαὸ καὶ τοῦ δίνει τὴν δυνατότητα νὰ
ἀναγεννιέται καὶ νὰ γίνεται καινούρ-
γιος. Τὰ λόγια του σοφίζουν", εἶπε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἀνέπτυξε πὼς
"ὑπάρχουν δύο εἰδῶν σοφίες. Ἡ
µία εἶναι οἱ ἐµπειρίες τῆς ζωῆς καὶ
τὰ πτυχία, ποὺ εἶναι χρήσιµα ἰδιαί-
τερα στὴν ἐποχή µας, ὑπάρχει ,
ὅµως καὶ µία ἄλλη, ἡ Σοφία τοῦ
Θεοῦ. Στὸ σηµεῖο ποὺ συναντῶνται
τὰ δύο εἴδη Σοφίας γίνεται τὸ θα-
ῦµα, δηµιουργεῖται ὁ χαρισµατο-
ῦχος ἄνθρωπος. Μόνο µὲ τὰ γράµ-
µατα, χωρὶς τὴν θεϊκὴ Σοφία, δηµι-
ουργεῖται ἕνας ἄνθρωπος ἐπικίνδυ-
νος. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶχε καὶ στὸ νοῦ
του ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς". 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε, ἐπίσης,
ὅτι στὶς µέρες µας ἄνθρωποι γραµ-
µατισµένοι πολλὲς φορὲς εἶναι µο-
νόπλευροι καὶ νοµίζουν ὅτι µὲ µία
ὑπογραφὴ θὰ λύσουν τὰ προβλή-
µατα ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ
αὐτὸ εἶναι ἐπικίνδυνο. Οἱ δύο δια-
φορετικοὶ τρόποι σκέψης καὶ ζωῆς
θὰ ὑπάρχουν καὶ θὰ προχωροῦν,
ἀλλὰ χρειάζεται νὰ γίνεται ἡ ἐπιλο-
γή. "Ἑποµένως θὰ µποροῦσε ὁ
Ὑπουργὸς καὶ ὁ κάθε Ὑπουργὸς
νὰ πεῖ ὅτι ἔχουµε Σύνταγµα σὲ
αὐτὴν τὴν χώρα καὶ τὸ Σύνταγµα
πρέπει νὰ προστατεύει ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Ὅσοι γονεῖς δὲ θέ-
λουν τὰ παιδιά τους νὰ µάθουν
θρησκευτικὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ τὸ
ζητήσουν καὶ νὰ ἀπαλλαγοῦν, ἀλλὰ
µὲ ποιὸ θράσος ζητᾶτε τὴν κατάρ-
γηση τῶν θρησκευτικῶν, τῆς προσ -
ευχῆς, τοῦ ἐκκλησιασµοῦ; Καὶ πρό-
κειται γιὰ θέσεις ποὺ κυκλοφοροῦν
καὶ εἶναι γραµµένες µὲ ὑποµνήµα-
τα". εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ προ-
σέθεσε πὼς "εἶναι µία εὐκαιρία σ'
αὐτὴ τὴν περίοδο ποὺ πᾶµε γιὰ
ἐκλογὲς νὰ µὴ µείνουµε οὐδέτεροι
σὲ αὐτὸ τὸ θέµα. Νὰ ζητήσουµε ὁ
καθένας καὶ τὸ κάθε κόµµα νὰ πά-
ρει θέση, νὰ ποῦνε, νὰ κλείσουν οἱ
ἐκκλησιές, νὰ φύγουν οἱ παπάδες,
νὰ µὴ ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ ἐκδηλώ-
σεις; ἢ νὰ ποῦνε "ὄχι" ἐµεῖς θὰ συ-
νεχίσουµε τὶς παραδόσεις αὐτοῦ
τοῦ τόπου.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε, ἐπί-
σης, πὼς εἶδε συγκινηµένος ἀπὸ
ἐχθὲς νὰ ἔρχονται χιλιάδες πιστοί,
γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ τίµιο λεί-
ψανο τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ καὶ σκέ-
φθηκε "ποιὸς ρώτησε αὐτοὺς τοὺς
ἀνθρώπους, ἂν θέλουν νὰ κλεί-
σουν οἱ ἐκκλησιές, ἂν τὰ παιδιὰ
τους θέλουν νὰ κάνουν προσευχὴ
στὸ σχολεῖο καὶ νὰ διδάσκονται τὰ
θρησκευτικά. ∆ὲν πρέπει νὰ τοὺς
ρωτήσουν;"

"Τὸ Σύνταγµα ἀναφέρει πὼς ἡ
ἐκπαίδευση εἶναι εὐθύνη τοῦ κρά-
τους καὶ ἡ ἐκπαίδευση πρέπει νὰ
εἶναι ἐθνικὴ καὶ χριστιανική. Ἂν κά-
ποιοι ἔχουν τὸ κουράγιο νὰ ἀλλά-
ξουν τὸ Σύνταγµα ἂς τὸ κάνουν καὶ
ὅσοι θέλουν νὰ ἀλλάξουν αὐτὴν
τὴν παράγραφο νὰ ρωτήσουν
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ
πάρουν τὴν ἀπάντηση, ναὶ ἢ ὄχι"
προσέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ
ἐπεσήµανε: "Ἴσως βγῆκα ἀπὸ τὰ
ὅρια ἑνὸς κηρύγµατος εἶναι ὅµως
ἀνάγκη, γιατί χάνουµε εὐκαιρίες
πολλές. ∆ὲν φταῖνε πάντοτε οἱ ἔξω,
φταῖµε κι ἐµεῖς. Ἂν καθίσουµε καὶ
ψηλαφήσουµε τὰ κατορθώµατά
µας, θὰ δοῦµε ὅτι εἶναι τεράστια τὰ
λάθη µας. ∆ιανύουµε µία περίοδο
πού πρέπει νὰ θέσουµε µερικὰ
ἐρωτήµατα: Τί ἀγαπάω περισσότε-
ρο; Τὴν πατρίδα ἢ τὸ κόµµα; Πρέ-

πει νὰ πάρουµε ξεκάθαρη θέση σὲ
αὐτὰ τὰ πράγµατα. Ἂν ἡ Πατρίδα
εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ κόµµα, τότε δὲν
εἶµαι ἄξιος νὰ εἶµαι κληρονόµος τῆς
διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ. Καλούµαστε, λοιπόν, νὰ
ἔχουµε τὴ δύναµη νὰ ὑψώνουµε
τὴν φωνή µας".

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε, ἐπίσης,
πὼς ὑπάρχουν φιλότιµοι πολιτικοί,
δάσκαλοι καὶ τοπικοὶ ἄρχοντες ποὺ
τοὺς καµαρώνουµε καὶ "ἀπὸ πόνο
ψυχῆς εἴµαστε ὑποχρεωµένοι τὸν
ἱδρώτα τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ, τὸ αἷµα του, τὴν διδασκαλία
του νὰ τὴν ἐγκολπωθοῦµε καὶ τότε
ὑπάρχει ἐλπίδα. ∆ιότι ἡ µετάνοια τὰ
διορθώνει ὅλα καὶ µετανοῶ σηµαί-
νει ἀλλάζω µυαλό, τρόπο ζωῆς καὶ
πορεία. Εὐχόµαστε ὁ Ἅγιος
Κοσµᾶς νὰ γίνει ἄλλη µία φορὰ Γε-
νάρχης καὶ νὰ βγάλει τέτοια κλωνά-
ρια, ποὺ θὰ πιστεύουν στὸν Ἑλλη-
νισµό, στὸν Χριστιανισµό, στὶς πα-
ραδόσεις, στὴν γλώσσα, στὴν ἱστο-
ρία, στὴν οἰκογένεια. Αὐτὰ εἶναι
ποὺ χρειαζόµαστε περισσότερο
ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχή". 

Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ
Ἀκαρνανίας κ. Κοσµᾶς εὐχαρίστη-
σε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν πα-
ρουσία του καὶ τόνισε πὼς "ὁ πι-
στός, ὁ εὐσεβής, ὁ ἀγωνιστὴς λαὸς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας σήµε-
ρα, ἐνισχύθηκε, ἐνδυναµώθηκε,
στηρίχθηκε, θερµάνθηκε πνευµα-
τικὰ περισσότεροK Ὅλοι οἱ χρι-
στιανοί µαςK νὰ γνωρίσουν περισ-
σότερο τὸν Ἅγιο Κοσµᾶ, νὰ ἀκού-
σουν καὶ νὰ ζήσουν τὶς ∆ιδαχές του,
νὰ ἀγωνισθοῦν νὰ διατηρήσουν καὶ
νὰ ὁµολογήσουν τὶς αἰώνιες ἀλή-
θειες, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀγωνίσθηκε καὶ
θυσιάστηκε ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς, νὰ
κρατήσουν ἀνόθευτη τὴν ἑλληνο-
χριστιανικὴ ταυτότητα τοῦ Γένους
µας, τὴν ὁποία θέλουν πολλοὶ νὰ
νοθεύσουν καὶ νὰ καταργήσουν
ἀκόµη"K».

∆ιὰ νὰ σχηµατίση ὁ ἀναγνώστης
τοῦ Ο.Τ. ἰδίαν γνώµην διὰ τὰ ἀπα-
ράδεκτα αἰτήµατα τῆς Ἑνώσεως
Ἀθέων, µὲ τὰ ὁποῖα ἐπιχειρεῖται ὁ
ἀποχριστιανισµὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ
ἀπανθρωπισµός της, τὰ παραθέ-
τοµεν ἐπιγραµµατικῶς ὅπως αὐτὰ
κατετέθησαν πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον
Παιδείας τὴν 6ην Αὐγούστου 2015
εἰς συνάντησιν τὴν ὁποίαν εἶχον µὲ
τὸν Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Παι-
δείας κ. Τάσον Κουράκην. Ἐν ὄψει
ἐκλογῶν παροτρύνοµεν τοὺς ἀνα-
γνώστας νὰ ἐξετάσουν, ἐὰν τὰ πα-
ρακάτω αἰτήµατα ἀποτελοῦν καὶ
προγραµµατικὰς δηλώσεις ὁρισµέ-
νων κοµµάτων ἢ ἀπηχοῦν ἀπόψεις
ὑποψηφίων Βουλευτῶν, ὥστε νὰ
καθορίσουν τὴν ψῆφον τους ἀνα-
λόγως.

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ: 1. Ἀπαλλαγὴ
ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ γιὰ ὅλους. –
Ἐγκύκλιος ποὺ νὰ ἐξασφαλίζει χο-
ρήγηση ἀπαλλαγῆς χωρὶς ὑποχρέ-
ωση δήλωσης θρησκευτικῶν πε-
ποιθήσεων, οὔτε θετικὴ οὔτε ἀρνη-
τικὴ (ὅτι δὲν εἶναι Χ.Ο.) καὶ χωρὶς
ἔλεγχο τῶν πεποιθήσεων (ἀπὸ
ἀναγραφὴ σὲ ἀπολυτήριο, δελτίο
µαθητῶν, πιστοποιητικὸ ἢ ληξιαρ-
χικὴ πράξη γέννησης, ἄλλο ἀρχεῖο
ἢ ἔγγραφο). – Ρητὴ ὁδηγία πρὸς
τὶς σχολικὲς µονάδες νὰ ἐνηµερώ-
νουν ἐπαρκῶς τοὺς γονεῖς γιὰ τὴ
δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ
θρησκευτικά, συγκεκριµένα µὲ
τοὺς ἑξῆς τρόπους: προφορικὴ
ἀνακοίνωση τὴν ἡµέρα ἔναρξης
τοῦ σχολικοῦ ἔτους, γραπτὴ ἀνα-
κοίνωση ἀναρτηµένη στὸ σχολεῖο
σὲ ἐµφανὲς σηµεῖο καθ’ ὅλη τὴ
διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους,
γραπτὴ ἀτοµικὴ ἐνηµέρωση µὲ
φυλλάδια, ποὺ θὰ διανέµονται σὲ
ὅλους τοὺς µαθητὲς τὴν ἡµέρα
ἔναρξης ἢ τὴν πρώτη ἡµέρα ποὺ
θὰ προσέλθουν στὸ σχολεῖο γιὰ τὴ
νέα χρονιάK 2. Κατάργηση κατα-
γραφῆς θρησκεύµατος σὲ δελτία
µαθητῶν καὶ σὲ ἀπολυτήρια... 3.
Πρόβλεψη ἀπαλλαγῆς γιὰ ὅλους
τοὺς ἐκκλησιασµοὺς τοῦ σχολικοῦ
ἔτους µὲ αἴτηση στὴν ἀρχὴ τῆς
χρονιᾶς... 4. ∆ιευκρίνιση τρόπου
διεξαγωγῆς πρωινῆς προσευχῆς.
Κατάργηση ἀπαγγελίας καὶ τήρηση
σιγῆς, ὥστε καθένας ποὺ θέλει
πραγµατικὰ νὰ προσευχηθεῖ νὰ
µπορεῖ νὰ τὸ κάνει. ∆ιαφορετικὰ ἡ
ἀπαγγελία νὰ γίνεται ἀπὸ µέλος
τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καὶ ὄχι
ἀπὸ µαθητή, οὕτως ὥστε νὰ µὴ
ὑπάρχει περιθώριο ἄσκησης ἔµµε-
σης ἢ ἄµεσης πίεσης γιὰ συµµετο-
χή.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: 1. Ἀλλαγὴ
τοῦ κειµένου περὶ ἀθεΐας στὸ βιβλίο
Θρησκευτικῶν Β΄ λυκείου. 2. Ἀφαί-
ρεση τῶν θρησκευτικῶν ἀνα-
φορῶν ἀπὸ βιβλία ἄλλων µαθηµά-
των... ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι Χρι-
στιανοί. 3. Ἀφαίρεση τῶν ὑπερ-
βολῶν καὶ ἀναληθειῶν ἀπὸ τὰ βι-
βλία θρησκευτικῶν...(ἀναφορὲς σὲ
θαύµατα ὡς νὰ ἦταν ἀληθινὰ καὶ σὲ
δόγµατα ὡς νὰ ἦταν ἡ µοναδικὴ καὶ
ἀπόλυτη ἀλήθεια)

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: Πλήρης
ἐκκοσµίκευση τῆς παιδείας. Συγκε-
κριµένα: – Κατάργηση τῶν ἐκκλη-
σιασµῶν, τῆς πρωινῆς προσευχῆς
καὶ τοῦ ἁγιασµοῦ. – Ἀποµάκρυνση
θρησκευτικῶν συµβόλων ἀπὸ τὶς
σχολικὲς αἴθουσες. – Κατάργηση
ἑορτασµοῦ τῶν ἀποκαλούµενων
τριῶν Ἱεραρχῶν σὰν προστατῶν
τῶν Ἑλληνικῶν γραµµάτων καὶ θέ-
σπιση ἑορτασµοῦ Ἡµέρας τῆς Παι-
δείας. – Κατάργηση µαθήµατος
θρησκευτικῶν στὸ δηµοτικὸ σχο-
λεῖο καὶ στὸ γυµνάσιο. – Κατάργη-
ση ὁµολογιακοῦ µαθήµατος θρη-
σκευτικῶν. Μάθηµα φιλοσοφίας
τῶν θρησκειῶν µόνο σὲ µία τάξη
τοῦ λυκείου (Α΄ ἢ Β´ λυκείου) µὲ
ἀµερόληπτη παρουσίαση ὅλων
τῶν θρησκευµάτων καθὼς καὶ τῆς
ἀθεϊστικῆς προσέγγισης».
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Ὁ Παύλειος λόγος ποὺ ἀναιρεῖ τὴν κακοδοξίαν
τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου

Παύλου Μπαγιεστέρ. 
Ἡ ἐνασχόλησή του τότε ὡς

φραγκισκανοῦ µοναχοῦ, στὴν
πλούσια βιβλιοθήκη τοῦ µοναστη-
ριοῦ εἶχε τὴν κατὰ Θεὸν συγκυρία
νὰ βρεῖ σὲ κάποιο φάκελο, ποὺ πε-
ριεῖχε ἀνάµεσα σὲ ἔγγραφα  τὸ ἐν
λόγῳ διάταγµα στὰ λατινικά.  Μὲ τὸ
διάταγµα τοῦ 1647 ποὺ ἀπέστειλε
ὁ Πάπας Ἰννοκέντιος ὁ Ι΄, «ἀναθε-
µατιζόταν ὡς αἱρετικὸς» ἀναφέρει ὁ
µακαριστὸς Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ
Παῦλος Μπαγιεστέρ*, «κάθε χρι-
στιανὸς ποὺ θὰ τολµοῦσε νὰ πιστέ-
ψει, νὰ ἀκολουθήσει ἢ νὰ µεταδώ-
σει τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου περὶ τῆς αὐθεντίας τοῦ
ἀποστολικοῦ ἀξιώµατος».  Μάλι-
στα ἀνέφερε καὶ τὴν µεταθανάτια τι-
µωρία ὡς ἀπειλή.

Ἡ Παπικὴ αὐτὴ στρέβλωση σκο -
πὸ εἶχε νὰ συνηγορήσει στὴν κακο-
δοξία τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ
πρωτείου. ∆ὲν διστάζουν οἱ Παπι-
κοὶ ἀκόµη καὶ νὰ µειώσουν τὰ λόγια
τοῦ Ἀποστόλου  Παύλου, «Λογίζο-
µαι γὰρ µηδὲν ὑστερηκέναι τῶν
ὑπερλίαν ἀποστόλων» (Β΄ Κoρ.
11,5 καὶ 12,11). «Τὰ πάντα θὰ σο-
φισθοῦν, τὰ πάντα θὰ δράσουν,
ὅπως ἀναδείξουν τοὺς Πάπας ἡγε-
µόνας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τυράν-
νους τῆς Οἰκουµένης», ἔγραφε ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος.

Στὴν Ἐκκλησία µας κατὰ τὴν
Ἑσπερινὴ Ἀκολουθία, τῆς ἑορτῆς
τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστό-
λων Πέτρου καὶ Παύλου ψάλλοµε
«Ἔδωκας καυχήµατα, τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ φιλάνθρωπε, τοὺς σεπτοὺς
Ἀποστόλους σου», «Ἔδωκας
ὑπόδει γµα ἐπιστροφῆς ἁµαρτά-
νουσι, τοὺς διττοὺς Ἀποστόλους
σου», «Ἔδωκας στηρίγµατα, τῇ
Ἐκκλησίᾳ σου Κύριε, τὴν τοῦ Πέ-
τρου στερρότητα, καὶ τοῦ Παύλου
τὴν σύνεσιν, καὶ λαµπράν σοφίαν,
καὶ τὴν ἑκατέρων, θεηγορίαν ἀλη -

θῆ�». Ἡ Ἐκκλησία µας στὴν
Ἱερὰν Ὑµνολογία της τοὺς καλεῖ
πρωτόθρονους τῶν Ἀποστόλων.
Ἡ Παπικὴ µείωση τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, σκοπὸ ἔχει τὴν ἑδραίωση
τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρω-
τείου.

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύ-
λου, «Λογίζοµαι γὰρ µηδὲν ὑστερη-
κέναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων»
(Β΄ Κορ. 11,5) ’’δυσκολεύει’’ τὴν κα-
κοδοξία τοῦ Παπικοῦ ἐξουσιαστι-
κοῦ πρωτείου.

∆ὲν ''ἀναπαύουν'' ἐπίσης τοὺς
Παπικοὺς λόγοι ὅπως αὐτοὺς ποὺ
συναντοῦµε στὴν Πρὸς Γαλάτας
ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου,
«Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ’
ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου,
ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ
Πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ
νεκρῶν» (Γαλ. 1,1), «ἀπὸ δὲ τῶν
δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε
ἦσαν οὐδὲν µοι διαφέρει· πρόσω-
πον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει·

ἐµοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσ -
ανέθεντο» (Γαλ. 2,6) καὶ «ὁ γὰρ
ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν
τῆς περιτοµῆς ἐνήργησε καὶ ἐµοὶ
εἰς τὰ ἔθνη» (Γαλ. 2,8).

Αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει ὁ µακα-
ριστὸς Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ Πα-
ῦλος Μπαγιεστέρ, ὅτι δηλαδὴ «κά-
θε χριστιανὸς ποὺ θὰ τολµοῦσε νὰ
πιστέψει, νὰ ἀκολουθήσει ἢ νὰ µε-
ταδώσει τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου περὶ τῆς αὐθεντίας
τοῦ ἀποστολικοῦ ἀξιώµατος», ἂς
προβληµατίσουν τοὺς οἰκουµενι-
στές, ποὺ ’’µειώνουν’’ τὴν κακοδο-
ξία τοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου
τῶν Παπικῶν.

*  Οἱ ἀναφερόμενες πληροφο-
ρίες ποὺ ἀφοροῦν τὸν μακαριστὸ
Ἐπίσκοπο Ναζιανζοῦ Παῦλο
Μπαγιεστέρ, ἔχουν παρθεῖ ἀπὸ τὸ
βιβλίο του «Ἡ ἐπιστροφή μου στὴν
Ὀρθοδοξία», (Ἔκδοσις Ἱερᾶς Βα-
σιλικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Μαχαιρᾶ - 2009).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Συμφώνως πρὸς ἀνακοινωθὲν
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου τῆς
28ης Αὐγούστου 2015:

«Κατόπιν τῆς ἀπόφασης τοῦ
Ἐφετείου τοῦ Μονάχου τῆς 16ης
Μαρτίου στὴν ὑπόθεση τοῦ Τούρ-
κου ἀρχαιοκάπηλου A. Dikmen,
ἐπαναπατρίζονται σήµερα τὸ ἀπό-
γευµα ἀεροπορικῶς 34 κειµήλια
ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὶς κατεχό-
µενες περιοχὲς τῆς Κύπρου. Ἐξ
αὐτῶν 24 εἶναι βυζαντινὰ κειµήλια
καὶ τὰ ὑπόλοιπα προϊστορικὲς
ἀρχαιότητες ποὺ προέρχονται
στὴν πλειοψηφία τους ἀπὸ τὴν
συλλογὴ Χρ. Χατζηπροδρόµου,
τὸν Ἅγιο Ἐπίκτητο κ.ἄ.  Μεταξὺ
τῶν βυζαντινῶν κειµηλίων χαρα-
κτηριστικότερα εἶναι: τρία ζεύγη
βηµοθύρων (Μονὴ Ἀντιφωνητῆ
Χριστοῦ, Μονὴ Παναγίας Καντά-
ρας), τοιχογραφίες ἀπὸ τὴ Μονὴ
τοῦ Ἀντιφωνητῆ Χριστοῦ, τὸ ναὸ
τῆς Ἁγίας Σολοµωνῆς στὴν Κῶµα
τοῦ Γιαλοῦ καὶ τὴν Μονὴ Παναγίας
Ἀψινθιώτισσας στὸ Συγχαρί. Ἐπί-

σης χειρόγραφο ὁµιλιάριο (17ος
αἰ.) ἀπὸ τὴν Μονὴ τῆς Παναγίας
Τροοδίτισσας καὶ τὸ χειρόγραφο
εὐαγγέλιο τῆς Ἀρµενικῆς κοινότη-
τας (18ος αἰ.) πού κλάπηκε κατὰ
τὴν περίοδο τῆς Τουρκικῆς ἀνταρ-
σίας τὸ 1963. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ
2013 ἐπαναπατρίστηκαν στὰ
πλαίσια τῆς ἴδιας δικαστικῆς δια-
µάχης 173 κειµήλια. Γιὰ τὰ ὑπόλοι-
πα 49 κειµήλια ποὺ ἀποµένουν
(εἰκόνες ρωσικῆς τεχνοτροπίας καὶ
προϊστορικὲς ἀρχαιότητες) βρί-
σκεται ἐν ἐξελίξει νοµικὴ διαδικα-
σία µὲ στόχο τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν
συντοµώτερη ἀνάκτηση καὶ ἐπα-
ναπατρισµό τους. Ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κύπρου ἐκφράζει τὶς θερµές της
εὐχαριστίες πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς ∆η-
µοκρατίας (Γενικὴ Εἰσαγγελία,
Ἀστυνοµία καὶ Τµῆµα Ἀρχαιοτή-
των) καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ
συνέβαλαν µὲ τὸν δικό τους τρόπο
στὴ αἴσια κατάληξη καὶ αὐτῆς τῆς
φάσης τοῦ πολυετοῦς δικαστικοῦ
ἀγώνα».

Ἐπαναπατρίζονται κειµήλια κλαπέντα
ἐκ τῶν κατεχοµένων τῆς Κύπρου

Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν
τῆς Ἱ. Μ. Μεσογαίας τῆς 1ης Σε-
πτεμβρίου 2015 καὶ ἐν συνεχείᾳ
μερικὰ στοιχεῖα ἐκ τοῦ βιογραφι-
κοῦ του:

«Ὁ µακαριστὸς πρώην Μεσογαί-
ας καὶ Λαυρεωτικῆς κυρὸς Ἀγαθό-
νικος ἐκοιµήθη εἰς ἡλικίαν 97 ἐτῶν
τῇ 1ῃ τοῦ µηνὸς Σεπτεµβρίου 2015
καὶ περὶ ὥραν 17ην. Ὡς πρῶτος
Μητροπολίτης τῆς νεοσυσταθείσης
ἐν ἔτει 1974 Ἱερᾶς Μητροπόλεως
διεποίµανεν αὐτὴν µετὰ ἱεροπρε-
πείας, σεµνότητος, συνέσεως καὶ
σωφροσύνης, προσφέρων πολυ-
σχιδὲς ποιµαντικόν, πνευµατικὸν
καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία τοῦ µακαριστοῦ
Ἱεράρχου ἐψάλη µὲ τιµὰς ἐν ἐνερ-
γείᾳ Μητροπολίτου τῇ  Πέµπτῃ 3ῃ
Σεπτεµβρίου καὶ ὥρᾳ 12ῃ µεσηµ-

βρινῇ    ἐν τῷ  Ἱερῷ Προσκυνήµατι
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ Σπάτων.
Ἡ ταφὴ ἔλαβε χώραν εἰς τὴν Ἱερὰν
Μονὴν Βηθλεὲµ ἐν Κορωπίῳ.

Ἐπὶ τῶν ἡµερῶν τοῦ Σεβασµιω-
τάτου ἱδρύθηκαν τρεῖς Ἱερὲς Μο-
νές. Ἐπίσης ἱδρύθηκαν δύο γυναι-
κεῖα Ἡσυχαστήρια.Τὸν Ὀκτώβριο
τοῦ 1994 συστήνεται µὲ Προεδρικό
∆ιάταγµα τὸ Κοινωφελὲς Ἵδρυµα
µὲ τὴν ἐπωνυµία «Ἵδρυµα Ἀγαθο-
νίκου Φιλιππότη – Ἁγία Θέκλα
Πύργου Τήνου». Ἐκεῖ δηµιουργεῖ
Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο, ὅπου
ἐκτίθενται πολύτιµα ἄµφια, ἱερὰ
σκεύη καὶ εἰκόνες. Τὸ 1998 ἵδρυσε
τὸ Γηροκοµεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
µὲ τὴν ἐπωνυµία «Ἡ Ἀνάστασις»,
τὸ ὁποῖο στεγάζεται στὸ χῶρο τοῦ
Ἱ. Προσκυνήµατος Ἀναστάσεως
Χριστοῦ Σπάτων».

Ἐκοιµήθη ὁ Μητρ. πρ. Μεσογαίας Ἀγαθόνικος

Προσκύνηµα τῆς Π.Ο.Ε.
Ἡ Π.Ο.Ε. διοργανώνει προσ -

κύνηµα ἀπὸ 28/9/15 ἕως
1/10/15 στὸ Ἅγιο Ὄρος γιὰ
ἄνδρες καὶ στὰ µοναστήρια Χαλ-
κιδικῆς - ∆ράµας - Σερρῶν γιὰ
γυναῖκες.

Πληροφορίες κ. Σαµωνᾶς τηλ.
2106211471 - 6942688774

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



Σελὶς 8η

Τὴν Ἱ. Σύνοδον ἀπησχόλησαν
ὑπηρεσιακὰ ζητήματα, ἐδόθη ὅμως
καὶ ἡ εὐκαιρία διὰ ἄτυπον συζήτη-
σιν σχετικῶς μὲ τὴν ἐπικαιρότητα.
Πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅτι
ὑπῆρξεν ἔντονος διάλογος δι’ ἐπι-
στολὴν, τὴν ὁποίαν ἐδημοσίευσεν ὁ
Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων κ.
Ἀμβρόσιος, εἰς τὴν ὁποίαν καταφέ-
ρεται μὲ σκληροὺς χαρακτηρι-
σμοὺς πρὸς τὸν Σεβ. Μητρ. Κί-
τρους διὰ τὴν κατάστασιν τοῦ Σεβ.
Μητρ. πρώην Κίτρους κ. Ἀγαθονί-
κου. Ἐπίσης σκέψεις ἀντηλλάγη-
σαν περὶ τῆς προσκλήσεως τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Βορείου
Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Παν. Οἰκ. Πα-
τριάρχου εἰς τὸ Φανάριον. Τὸ ἀνα-
κοινωθὲν τῆς 26ης Αὐγούστου
2015 ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«ΣυνῆλθεK Τρίτη 25 καὶ Τετάρτη
26 Αὐγούστου 2015, ἡ ∆ιαρκὴς
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύµου. Κατὰ τὴν σηµερινὴ Συν -
εδρία: ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπι-
κύρωσε τὰ Πρακτικὰ τῆς προηγου-
µένης Συνεδρίας. Ἀκολούθως ἔλα-
βε ἀποφάσεις σχετικὰ µὲ τρέχοντα
ὑπηρεσιακὰ θέµατα τῆς ἡµερησίας
διατάξεως. Στὸ τέλος τῆς Συνε-
δρίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Ἱερώνυµος εὐχαρίστησε τὰ
Συνοδικὰ Μέλη τῆς ἀπελθούσης
158ης Συνοδικῆς Περιόδου γιὰ τὴν
ἄριστη συνεργασία. Λαµβάνοντας
τὸν λόγο ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστο-
µος, εὐχαρίστησε ἐκ µέρους τῶν
Συνοδικῶν Μελῶν τὸν Μακαριώτα-
το Ἀρχιεπίσκοπο, τὸν Θεοφιλέστα-
το Ἀρχιγραµµατέα καὶ τοὺς Γραµ-
µατεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ ἑπό-
µενη Συνεδρία τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς 159ης Συνοδικῆς Πε-
ριόδου ὑπὸ τὴν νέα σύνθεσή της,
ὁρίσθηκε γιὰ τὸ χρονικὸ διάστηµα
ἀπὸ τῆς 9ης ἕως καὶ τῆς 11ης Σε-
πτεµβρίου 2015».

Σεβ. Μητρ. Κονίτσης: «Ἡ Χειµάρρα 
ἦταν, εἶναι καί θά παραµείνει Ἑλληνική»

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας ἐξέδωσε
τὴν 27ην Αὐγούστου 2015 τὸ ἀκό-
λουθον δελτίον τύπου (ἀριθ. Πρωτ.
61) σχετικῶς μὲ τὴν παράνομον κα-
τεδάφισιν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανα-
σίου εἰς τὶς Δρυμάδες Χειμάρρας:

«Τελικά ὁ ἀλβανός πρωθυπουρ-
γός Ἔντι Ράµα, ἀποδεικνύεται καί
ἱερόσυλος καί θρασύτατος. ∆ιότι,
χθές, 26 Αὐγούστου, λίγο µετά τίς 4
τά ξηµερώµατα, µέ τίς δικές του
"εὐλογίες" ἡ πολεοδοµική ἀστυνο-
µία ὡλοκλήρωσε τόν στόχο τοῦ δη-
µάρχου Χειµάρρας, γκρεµίζοντας
τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου, στό χωριό ∆ρυµάδες τῆς Χει-
µάρρας. Ὅπως εἴχαµε τονίσει σέ
πρόσφατες δηλώσεις µας, τήν
ἐκκλησία αὐτή τήν εἶχε κατεδαφίσει
τό βάρβαρο καί ἀπάνθρωπο καθε-
στώς τοῦ κοµµουνιστῆ δικτάτορα
Ἐνβέρ Χότζα. Ὅµως, οἱ Βορειοη-
πειρῶτες κάτοικοι τῶν ∆ρυµάδων,
τήν ξανάκτισαν τό 1992, δηλαδή
µετά τήν παταγώδη πτώση τοῦ
ἀπαισίας µνήµης ἐκείνου καθε-
στῶτος.

Κι’ ὁ µέν Χότζα καί κοµµουνιστής
ἦταν καί δικτάτορας. ∆έν πίστευε τί-
ποτα κι’ ἔκανε ὅ,τι ἤθελε. Ὁ σηµερι-
νός, ὅµως, ἀλβανός πρωθυπουρ-
γός Ἔντι Ράµα, πού παρουσιάζεται
σάν δηµοκρατικός ἡγέτης, συνεχί-
ζει, δυστυχῶς, τήν τακτική τοῦ Χό-
τζα. Κι’ ἔτσι ἀποδεικνύεται ἕνας θλι-
βερός ἱερόσυλος, πού δέν φοβ-
ᾶται τόν Θεό καί δέν ντρέπεται τούς
ἀνθρώπους�

Ἀλλά ὁ Ἔντι Ράµα εἶναι καί θρα-
σύτατος. Γιατί, ἀπαντῶντας στίς
δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτε-

ρικῶν, πέρα τοῦ ὅτι εἶπε πώς ἡ Χει-
µάρρα εἶναι � ἀλβανική, πρόσθε-
σε προκλητικά, ὅτι οἱ Ἕλληνες
"ἔκαναν συχνά στό παρελθόν πα-
ρεµβάσεις στά ἐσωτερικά τῆς
Ἀλβανίας, τό κάνουν καί τώρα ἀκό-
µα. Θά τούς χρειαστῆ λίγος ἀκόµη
χρόνος, γιά νά τό συνειδητοποι-
ήσουν".

Λοιπόν, ἱερόσυλε καί θρασύτατε
Ἔντι Ράµα, ἄκουσε:

Ἡ Χειµάρρα – παρά τίς ἀνθελ-
ληνικές µεθοδεύσεις σου - ἦταν,
εἶναι καί θά παραµείνει Ἑλληνι-
κή, στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα. Καί
ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρέος νά ὑπερασπί-
ζεται τήν ἐθνικότητα καί τήν ὀρθό-
δοξη πίστη τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Ἀντίθετα δέ ἀπ’ ὅ,τι ἐσύ νοµίζεις, ἡ
Χώρα µας ἔχει πρό πολλοῦ συνει-
δητοποιήσει πώς ἔχει σάν βασικό
της καθῆκον τήν ὑπεράσπιση τῆς
Χειµάρρας, ἀλλά καί τοῦ Ἀργυρο-
κάστρου καί τῆς Κορυτσᾶς καί ὁλό-
κληρης τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κι’
ὅσο πιό γρήγορα τό συνειδητοποι-
ήσῃς, τόσο πιό καλά θά εἶναι γιά τή
χώρα σου. ∆έν πρέπει δέ νά
ξεχνᾷς, ὅτι ἡ Ἀλβανία, ἄν στάθηκε
στά πόδια της, µετά τό κοµµουνι-
στικό καθεστώς, τό ὀφείλει στήν
Ἑλλάδα, ὅπως ὅλοι γνωρίζουν.

Λοιπόν, φρόνιµα. Καί λίγα λό-
για, µετρηµένα. Ἡ σχέση καλῆς γει-
τονίας τῶν χωρῶν µας, δέν οἰκοδο-
µεῖται µέ παλληκαρισµούς καί µέ
ἔκνοµες ἐνέργειες, ἀλλά µέ σεβα-
σµό πρός τά ἀνθρώπινα δικαιώµα-
τα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μή νο-
µίζῃς δέ ὅτι ὁ θρυλικός Χειµαρρα-
ῖος ὁπλαρχηγός Σπυροµήλιος
ὑπῆρξε µόνο τό 1913 - 1914.
Ὑπάρχουν καί σήµερα πολλοί
Σπυροµήλιοι� Γι’ αὐτό σοῦ ξανα-
λέµε: Φρόνιµα!».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου 
προχωρᾶ εἰς ἐκποίησιν περιουσίας

Τὰ ὀφειλόμενα χρέη θὰ ἐπιχει-
ρήση νὰ ἐξοφλήση ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κύπρου μὲ τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκο-
πον νὰ δηλώνη ὅτι θὰ πωλήση ἀκί-
νητον περιουσίαν. Αἱ ἐνέργειαι
αὐταὶ δὲν στρέφονται πρὸς τὴν
σωστὴν κατεύθυνσιν, διότι πρῶτον
λόγῳ τῆς κρίσεως ἡ εἴσπραξις θὰ
εἶναι κατωτέρα τοῦ προσδοκωμέ-
νου καὶ δεύτερον διότι ἡ ἀποκτη-
θεῖσα περιουσία εἶναι καρπὸς τῆς
εὐλαβείας τοῦ λαοῦ καὶ δὲν ἐπι-
τρέπεται νὰ ἐκποιῆται ἐξαιτίας
σφαλμάτων προσώπων. Ἂν πρόσω-
πα ἐζημίωσαν τὴν Ἐκκλησίαν ἂς
διαθέσουν τὴν περιουσίαν τους οἱ
ἴδιοι. Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὸ cyprustimes.com τῆς 7ης
Αὐγούστου 2015:

«Γιὰ νὰ ἀντιµετωπίσει τὴν δεινὴ
οἰκονοµικὴ κατάσταση, στὴν ὁποία
ἔχει περιέλθει ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ
κρίση τοῦ 2013, ἡ Ἐκκλησία θὰ
προχωρήσει σὲ ἐκποίηση περιου-
σιακῶν της στοιχείων, γιὰ νὰ ἀπα-
λειφθοῦν τὰ χρέη της πρὸς τὶς τρά-
πεζες. Σύµφωνα µὲ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Χρυσόστοµο τὸ χρέος πρὸς
τὶς τράπεζες ἀνέρχεται στὰ ἑκατὸ
ἑκατοµµύρια εὐρώ. «Κάναµε συµ-

φωνίες µὲ τὶς τράπεζες, καὶ εἴµαστε
ἕτοιµοι νὰ τοὺς δώσουµε κάποια
περιουσία, ὥστε νὰ ἀπαλειφθοῦν
τὰ χρέη µας, γιὰ νὰ µπορέσουµε νὰ
προχωρήσουµε σὲ µεγάλες ἐπεν-
δύσεις», δήλωσε στὸ ΡΙΚ ὁ κ. Χρυ-
σόστοµος.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀνέ-
φερε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ ἐπενδύσει
στὸν τουρισµὸ καὶ ἤδη ὑπάρχουν
διάφορα σχέδια. Ἀνακοίνωσε ὅτι
τὸν Νοέµβριο θὰ ἀρχίσει ἡ ἐπέκτα-
ση ξενοδοχείου στὴν Ἁγία Νάπα
καὶ, γιὰ νὰ µπορέσει ἡ Ἐκκλησία νὰ
ἐξασφαλίσει τὴν ἀπαιτούµενη ρευ-
στότητα, πώλησε τεµάχιο γῆς στὴν
περιοχή. Γιὰ τὴν ἐπένδυση στὴ Γε-
ροσκήπου τῆς Πάφου ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος εἶπε ὅτι ὑπάρχει ἐνδιαφέ-
ρον ἀπὸ συγκεκριµένο ἐπενδυτή.
Ὡστόσο, πρόσθεσε ὅτι, ἐνῶ προ-
γραµµατιζόταν νὰ ἀρχίσει ἡ ἐπέν-
δυση ἕως τὸ τέλος τοῦ ἔτους,
ἐντούτοις προέκυψαν νοµικὰ προ-
βλήµατα, καὶ ἡ ἐπένδυση θὰ καθυ-
στερήσει τουλάχιστον γιὰ ἕνα χρό-
νο. Σχετικὰ ὑπενθυµίζεται ὅτι , πρὶν
ἀπὸ ἕνα χρόνο, ὁ κ. Χρυσόστοµος
εἶχε κάνει λόγο γιὰ Οὗγγρο ἐπεν-
δυτὴ καὶ ἐπένδυση ὕψους ἑπτὰ
δισ. εὐρώ».

ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΑΙ ΕΙΣΧΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ
ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ!

Τὸ Ἰσλὰµ ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα λόγῳ ἐσφαλµένων χειρισµῶν
Ὁ ἀνίερος ἰσλαμικὸς αἱμοσταγὴς

πόλεμος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς δὲν
ἀρκεῖται μόνον εἰς τὴν ἐξολόθρευ-
σιν τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ θέτει ἀνε-
ρυθριάστως εἰς τὴν δημοσιότητα
καὶ τάς θεωρητικάς προϋποθέσεις,
αἱ ὁποῖαι κατὰ τὸ κοράνιον «δι-
καιολογοῦν» τάς ἀπανθρώπους
πράξεις. Ὅπως κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὸ ekklisiaonline τῆς 27ης
Αὐγούστου 2015:

«Φανατικοί τῆς "Μουσουλµα-
νικῆς Ἀδελφότητας" συνεχίζοντας
τὴν ἰδεολογικὴ πάλη ἐναντίον τοῦ
χριστιανικοῦ πληθυσµοῦ τῆς Αἰγύ-
πτου ἐξέδωσαν φετβά, στὴν ὁποία
ἀναφέρουν πὼς εἶναι σκόπιµο νὰ
ἐνθαρρυνθεῖ ἡ θανάτωση τῶν Χρι-
στιανῶν. Σὲ µία δήλωση ποὺ κυ-
κλοφόρησε τὴν περασµένη ἑβδο-
µάδα, ἡ λεγόµενη "Ἐπιτροπὴ Σα-
ρία", γίνεται λόγος γιὰ τὸ καθῆκον
τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα κατὰ τῶν χρι-
στιανῶν, τῶν στρατιωτικῶν, τῶν δι-
καστῶν, πολιτικῶν καὶ δηµοσιογρά-
φων ποὺ εἶναι φιλικὰ προσκείµενοι
πρὸς τὸ κυβερνῶν καθεστὼς τῆς
Αἰγύπτου. «Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ σκο-
τώσουν τοὺς Χριστιανοὺς ... γιατί
εἶναι σὲ πόλεµο µὲ τὸ Ἰσλὰµ ... Θὰ
ξυπνήσει ἡ σεκταριστικὴ βία», - λέει
ἡ φετβά. Ἡ αὐθεντικότητα τοῦ
ἐγγράφου ἐπιβεβαιώθηκε καὶ ἀπὸ
παράγοντες τοῦ Κόµµατος τῆς
Ἐλευθερίας καὶ τῆς ∆ικαιοσύνης,
µέλος τῆς ὀργάνωσης "Ἀδελφοὶ
Μουσουλµάνοι"».

Τὰ γεγονότα ὅμως αὐτὰ δὲν ἀφο-
ροῦν πλέον μόνον εἰς τὴν Μέσην
Ἀνατολὴν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐγγὺς
μας περιοχή, καθὼς συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Παραπολιτι-
κά» τῆς 18ης Αὐγούστου ὑπάρχουν
πληροφορίες διὰ φανατικοὺς ἰσλα-
μιστὲς εἰς τὰ σύνορά μας:

«Ἆρον-ἆρον µετέβησαν στὴν
Ἀλβανία τὰ κλιµάκια τῆς ΕΥΠ πρὶν
ἀπὸ λίγες ἡµέρες, ἔπειτα ἀπὸ πλη-
ροφορίες ὅτι πολυπληθὴς ὁµάδα
τζιχαντιστῶν κατέλυσε σὲ ἀπόστα-
ση 70 χιλιοµέτρων βόρεια τῆς Κα-
καβιᾶς, κοντὰ στὸ χωριὸ Λαζαράτι,
ὅπου ἀναπτύσσονται τὰ ἀλβανικὰ
κυκλώµατα διακίνησης ναρκω-
τικῶν, καὶ στὴν πόλη Καβάγια.

Σύµφωνα µὲ πηγὲς τῶν «Παρα-
πολιτικῶν», οἱ µυστικὲς ἐπιχειρή-
σεις ἐποπτεύονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
διοικητὴ τῆς ὑπηρεσίας, Γιάννη
Ρουµπάτη, ποὺ «περιοδεύει»,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, στὰ Σκόπια
καὶ στὴ Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη καὶ ἀνα-
ζητᾶ τὴν ἄκρη τοῦ νήµατος γιὰ τὶς
νέες διόδους διαφυγῆς τῶν µελῶν
τοῦ ISIS πρὸς τὴν Κεντρικὴ Εὐρώ-
πη καὶ γιὰ τὴν ἀποτροπὴ σχεδίων
πρόκλησης ἐθνικῆς ἀνωµαλίας, κυ-
ρίως ἀπὸ τοὺς Βαλκάνιους γείτονες.

Κοινὴ διαπίστωση εἶναι ὅτι ἡ
ἑλληνικὴ πλευρὰ θὰ µποροῦσε νὰ
εἶχε ἀντιδράσει ἀπὸ τὸ περασµένο
καλοκαίρι, ὅταν ἄρχισε νὰ κορυφώ-
νεται ἡ µεταναστευτικὴ ροὴ ἀπὸ τὴ
Συρία, τὸ Βόρειο Ἰρὰκ καὶ τὴν Αἴγυ-
πτο, ἐνῶ λίγους µῆνες ἀργότερα
ἀποκαλύφθηκε ὅτι σηµαντικὸς
ἀριθµὸς µαχητῶν τοῦ ISIS ἐκπαι-
δεύτηκε σὲ περιοχὴ τῆς Ἀλβανίας
καὶ 150 ἐξ αὐτῶν εἶναι ἀλβανικῆς
καταγωγῆς, ὅπως προκύπτει ἀπὸ
ἐπίσηµα στοιχεῖα πρόσφατης ἔκθε-
σης τοῦ ΟΗΕ ποὺ δηµοσίευσε ἡ
γαλλικὴ «Le Monde».

∆ιαπιστώσεις
Ἡ µεγάλη κινητοποίηση τῆς ΕΥΠ

ξεκίνησε στὰ τέλη Ἰουλίου, ὅταν ξέ-
νες µυστικὲς ὑπηρεσίες (σ.σ.:
µᾶλλον οἱ Γάλλοι) ἐνηµέρωσαν τὶς
ἑλληνικὲς Ἀρχὲς πὼς τέσσερις τζι-
χαντιστὲς προσγειώθηκαν ἄγνωστο
σὲ ποιὸ ἑλληνικὸ ἀεροδρόµιο µὲ
πτήση ἀπὸ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία.
Ἀµέσως ἄρχισαν ἔρευνες ἐντοπι-
σµοῦ τους, οἱ ὁποῖες ἀπέβησαν
ἄκαρπες, ὅµως ἐκ τῶν ὑστέρων
ἐξακριβώθηκε ὅτι διέφυγαν στὴν

Ἀλβανία. Ὡς φαίνεται, οἱ ὑπηρεσίες
τῆς γείτονος ἐπέδειξαν ἀπροθυµία
συνεργασίας, ἐπικαλούµενες τὸ
«ἄβατο» τῆς περιοχῆς Λαζαράτι, µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ κινητοποιηθεῖ τὸ
ἐξωτερικὸ δίκτυο κατασκοπίας στὰ
εὐρύτερα Βαλκάνια, τὸ ὁποῖο κατό-
πιν ἐρευνῶν κατέληξε στὰ ἑξῆς ἀνη-
συχητικὰ συµπεράσµατα:

α) Τουλάχιστον 4.500 Σύριοι καὶ
Ἰρακινοὶ µετανάστες ἔχουν καταλύ-
σει στὰ νότια σύνορα τῆς Ἀλβανίας
καὶ τῶν Σκοπίων.

β) Οἱ χῶροι ὅπου καταλύουν βρί-
σκονται κοντὰ σὲ παλαιὰ στρατόπε-
δα καὶ πεδία βολῆς, τὸ ὁποῖο σηµαί-
νει ὅτι τὰ χρησιµοποιοῦν ὡς ἐκπαι-
δευτικὰ κέντρα.

γ) Σὲ δειγµατοληπτικοὺς ἐλέγ-
χους ποὺ ἔγιναν µὲ φωτογραφίσεις
καὶ βιντεοσκοπήσεις ἀποδείχθηκε
ὅτι ὅλοι, µηδενὸς ἐξαιρουµένου,
ἔχουν ἀξιόποινο παρελθὸν στὶς
χῶρες προέλευσής τους ἢ καταζη-
τοῦνται ἀπὸ τὴν Ἰντερπὸλ µὲ διεθνῆ
ἐντάλµατα σύλληψης.

δ) Παρατηρεῖται µεγάλη αὔξηση
στὴ διακίνηση ναρκωτικῶν ἀπὸ τὴν
ἀλβανικὴ µαφία, κυρίως πρὸς τὴν
Ἰταλία, δυσανάλογη µὲ τὶς συνήθεις
ποσότητες, κάτι ποὺ ὁδηγεῖ στὸ
συµπέρασµα ὅτι τὸ ὀργανωµένο
ἔγκληµα τῆς περιοχῆς ὑποθάλπει
τροµοκράτες µὲ ἀντάλλαγµα τὴν
«πρόσβαση» στὰ συριακὰ παρα-
σκευαστήρια τοῦ νέου ναρκωτικοῦ
Captagon (χάπια ἀµφεταµίνης), τὸ
ὁποῖο κάνει θραύση στὴν παγκό-
σµια ἀγορά, καθὼς ἀπευθύνεται σὲ
χρῆστες µεσαίας καὶ ὑψηλῆς εἰσο-
δηµατικῆς τάξης. Ἡ µαφία εἶχε συν -
εργαστεῖ καὶ µὲ τὸ δίκτυο τοῦ Μπὶν
Λάντεν πρὶν ἀπὸ µερικὰ χρόνια,
ἀποκοµίζοντας τεράστια ὀφέλη ἀπὸ
τὴν πώληση κοκαΐνης ποὺ εἰσῆγε
ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν.

ε) Οἱ µετανάστες αὐτοὶ διατηροῦν
διαύλους ἐπικοινωνίας µὲ πολλοὺς
ὁµοεθνεῖς τους ποὺ ἦλθαν κατὰ κύ-
µατα στὴν Ἑλλάδα τοὺς τελευταίους
τρεῖς µῆνες.

Ὅπως ἐξηγοῦν στὰ «Π» παρά-
γοντες τῆς ΕΥΠ, ἡ Ἑλλάδα διατρέ-
χει κίνδυνο νὰ βρεθεῖ στὸ µέσον
µίας διακεκαυµένης ζώνης µεταξὺ
Βαλκανίων, Μέσης Ἀνατολῆς καὶ
Τουρκίας, ἀπὸ τὰ βόρεια παράλια
τῆς ὁποίας διοχετεύεται µεγάλος
ὄγκος λαθροµεταναστῶν ἀλλὰ καὶ
Κούρδων τροµοκρατῶν. Σὲ περί-
πτωση περαιτέρω πολιτικῆς ἀστά-
θειας, συνδυαζόµενης µὲ τὰ ὀξυµέ-
να δηµοσιονοµικὰ καὶ οἰκονοµικὰ
προβλήµατα, θεωρεῖται πιθανὸν νὰ
ἀναπτυχθοῦν εἰς βάρος τῆς Χώρας
ἐπεκτατικὲς διαθέσεις ἀπὸ τοὺς γεί-
τονες, ὅπως ἱστορικῶς συµβαίνει
σὲ τέτοιες περιπτώσεις. Τὰ ἴδια στε-
λέχη «ἀθροίζουν» στὴν περιρρέου-
σα ἀτµόσφαιρα τὴ στάση τῆς Γερ-
µανίδας καγκελλαρίου, Ἀνγκέλας
Μέρκελ, ἡ ὁποία στὰ τέλη Ἰουνίου
ἐπισκέφτηκε τὴν Ἀλβανία, ἐκδηλώ-
νοντας τὴν πρόθεσή της γιὰ ἔνταξη
τῆς γείτονος στὴν Ε.Ε. ὡς πλήρους
καὶ ἰσότιµου µέλους.

Θύλακας ἐθνικιστῶν
τροµοκρατῶν

Ἰδιαιτέρως µεγάλη εἶναι ἡ ἀνά-
πτυξη τζιχαντιστῶν καὶ στὰ Σκόπια,
τόσο στὴν πρωτεύουσα ὅσο καὶ
στὶς πόλεις Κουµάνοβο καὶ Γκόστι-
βαρ. Στὶς 7 Αὐγούστου ἡ ἀστυνοµία
συνέλαβε 9 τζιχαντιστές, ἀναζητών-
τας ἀκόµη 27, ἐνῶ στὶς ἀρχὲς Μαΐ-
ου σὲ προάστιο τοῦ Κουµάνοβο οἱ
Ἀρχὲς τῆς ΠΓ∆Μ ἔδωσαν πραγµα-
τικὴ µάχη µὲ Ἀλβανοὺς τοῦ ISIS,
στὴ διάρκεια τῆς ὁποίας σκοτώθη-
καν 8 ἀστυνοµικοὶ καὶ 14 τροµοκρά-
τες. Τὸ ἀλβανόφωνο στοιχεῖο στὴν
ΠΓ∆Μ ἔχει ἀπασχολήσει τὴν ΕΥΠ
πολλὲς φορὲς κατὰ τὸ παρελθόν,
καθὼς ἡ περιοχὴ θεωρεῖται θύλα-
κας ἐθνικιστῶν Ἀλβανῶν, πολλοὶ ἐκ
τῶν ὁποίων διατηροῦν στενὲς
ἐπαφὲς µὲ τὴν Ἄγκυρα.

Σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν Ἑλλάδα, οἱ
Ἰταλοὶ θωρακίζουν διαρκῶς τὰ σύν -
ορά τους ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἀπει-
λές, ἐνῶ δηµοσιοποιοῦν τὶς ἀνησυ-
χίες τους γιὰ τὰ κέντρα ἐκπαίδευσης
τροµοκρατῶν στὴν Ἀλβανία. Πρὶν
ἀπὸ πέντε µῆνες, στὶς 26 Μαρτίου,
ὁ εἰσαγγελέας τῆς Μπρέσια δήλωσε
στὴν «Corriere della Sera»: «Στὴν
Ἀλβανία ἔχουν ταυτοποιηθεῖ κέντρα
ἐκπαίδευσης καὶ προπαγάνδας καὶ
ἑκατοντάδες ἐθελοντές, µερικοὶ ἀπὸ
τοὺς ὁποίους, σύµφωνα µὲ τὶς
ἔρευνες, εἶναι σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ µὲ
τὰ ἄτοµα ποὺ κινοῦνται στὴν Ἰταλία,
καὶ ἰδιαίτερα στὴν Μπρέσια». Τό
ISIS ἔχει ἀπειλήσει ἐπανειληµµέ-
νως πὼς σκοπεύει νὰ φτάσει στὴ
Ρώµη, γι’ αὐτὸ οἱ Ἰταλοί, πέραν τῶν
συνεχῶν ἐρευνῶν τους στὰ βόρεια
σύνορά τους µὲ τὴν Ἀλβανία, ἔχουν
σχεδὸν ἀποκλείσει τὶς θαλάσσιες
ὁδοὺς πρόσβασης ἀπὸ τὸ Ἰόνιο». 

Ἐνῶ τὸ ἰσλαμικὸν κράτος σκλη-
ραίνει τὴν στάσιν του καὶ ἡ Ἑλλὰς
εἶναι περικυκλωμένη ἀπὸ ὁμάδες
μουσουλμάνων εἰς τὴν πατρίδα μας
προεκηρύχθησαν 120 θέσεις ἱεροδι-
δασκάλων ἰσλαμικῆς θρησκείας διὰ
τὰ τεμένη τῆς Θράκης! Συμφώνως
πρὸς τὸ ekklisiaonline τῆς 18ης
Αὐγούστου 2015:

«Οἱ ἱεροδιδάσκαλοι θὰ προσλη-
φθοῦν µὲ σύµβαση ἐργασίας ὁρι-
σµένου χρόνου διάρκειας 9 µηνῶν.

Τὸ ἔργο τους θὰ εἶναι ἡ διδασκα-
λία τοῦ κορανίου στὰ τεµένη τῆς
Θράκης ἢ ἐφόσον τὸ ἐπιθυµοῦν καὶ
προκύψει σχετικὴ ἀνάγκη καὶ σὲ
µαθητὲς µέλη τῆς µουσουλµανικῆς
µειονότητας ποὺ φοιτοῦν σὲ δηµό-
σια σχολεῖα τῆς πρωτοβάθµιας καὶ
δευτεροβάθµιας ἐκπαίδευσης τῆς
Θράκης, ποὺ ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ
τὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν, κα-
τόπιν σχετικῆς ἀπόφασης τοῦ
ἁρµοδίου κατὰ περίπτωση ∆ιευ-
θυντῆ Πρωτοβάθµιας ἢ ∆ευτερο-
βάθµιας Ἐκπαίδευσης.

Ἐπίσης, οἱ ἱεροδιδάσκαλοι µπο-
ροῦν, ἐφόσον τὸ ἐπιθυµοῦν, κατό-
πιν σχετικῆς ἀπόφασης τοῦ Περιφε-
ρειακοῦ ∆ιευθυντῆ Ἐκπαίδευσης
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης,
νὰ διδάσκουν µαθήµατα θρησκευ-
τικῆς µουσουλµανικῆς ἐξειδίκευσης,
καθὼς καὶ τὴν ἀραβικὴ γλώσσα στὰ
µουσουλµανικὰ Ἱεροσπουδαστήρια
τῆς Θράκης, ἐφόσον ἔχουν τὰ
ἀναγκαῖα τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ
προσόντα, ἔστω καὶ ἂν δὲν κατέ-
χουν παιδαγωγικὴ καὶ διδακτικὴ
ἐπάρκεια.

Ἐπιπλέον, πρὸς κάλυψη ἐπει-
γουσῶν ἀναγκῶν, µποροῦν µὲ
ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Μουφτῆ νὰ
προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους
στὴν Κεντρικὴ Ὑπηρεσία τῆς Μου-
φτείας, ὡς βοηθητικὸ διοικητικὸ
προσωπικὸ καὶ ἐντός τοῦ νοµίµου
ὡραρίου.

Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἱεροδιδά-
σκαλος δεχθεῖ νὰ προσφέρει τὶς
ὑπηρεσίες του σὲ Σχολεῖο ἢ σὲ
Μουσουλµανικὸ Ἱεροσπουδαστή-
ριο ἢ στὴν Κεντρικὴ Ὑπηρεσία τῆς
Μουφτείας, τεκµαίρεται ὅτι τροπο-
ποιεῖται ἀνάλογα ἡ σύµβαση ἐργα-
σίας µὲ σύµφωνη γνώµη καὶ τῶν
δύο µερῶν, µὲ ἀντίστοιχη µείωση
τῆς βασικῆς του ἀπασχόλησης στὰ
Τεµένη, ὅπου τοποθετήθηκε.

Οἱ ἱεροδιδάσκαλοι ποὺ θὰ ἀπο-
δεχθοῦν νὰ προσφέρουν τὶς ἀνωτέ-
ρω ὑπηρεσίες, δὲν θεωρεῖται ὅτι
παρέχουν πρόσθετες ὑπηρεσίες
πέραν τῶν συµβατικῶν, οὔτε δι-
καιοῦνται πρόσθετης ἀµοιβῆς.

Οἱ θέσεις κατὰ Μουφτεία, κατ᾽
ἀναλογία µὲ τὶς διατάξεις ἄρθρου 53
τοῦ ν. 4115/2013, ἔχουν ὡς ἑξῆς: α)
Μουφτεία Κοµοτηνῆς: 60 θέσεις. β)
Μουφτεία Ξάνθης: 40 θέσεις. γ)
Μουφτεία ∆ιδυµότειχου: 20 θέσεις.

Στὴν Προκήρυξη ἀναφέρονται οἱ
θέσεις, τὰ τυπικὰ προσόντα, ἡ προ-
θεσµία, ὁ τόπος ὑποβολῆς τῆς αἴτη-
σης συµµετοχῆς, τὰ ἀναγκαῖα δι-
καιολογητικὰ καὶ ἡ διαδικασία διε-

νέργειας τῆς συνέντευξης. Τὸ
πλῆρες κείµενο τῆς προκήρυξης
ἔχει δηµοσιευτεῖ στὴν Ἐφηµερίδα
τῆς Κυβερνήσεως στὸ τεῦχος
1671/Β΄/11-8-2015 (Α∆Α:
7208465ΦΘ3-ΥΥΚ) καὶ ἔχει ἀναρ-
τηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ὑπουρ-
γείου (http://www.minedu.gov.
gr/)...».

Ἐρωτῶμεν μὲ ἀγανάκτησιν τὴν
Κυβέρνησιν, ἂν σκοπεύη νὰ παρα-
δώση τὴν Θράκην εἰς τὸ Ἰσλάμ;
Ἐνῶ γίνονται περικοπαί εἰς τὰ πάν-
τα καὶ παράλληλα δὲν ἐνισχύονται
αἱ πολύτεκνοι οἰκογένειαι, ὥστε νὰ
ὑπάρχη ἕνα ἀντιστάθμισμα εἰς τὸν
πληθυσμόν, ὅταν ἡ χώρα μας μα-
στίζεται ἀπὸ τάς ὀρδάς τῶν μετα-
ναστῶν, ἡ Κυβέρνησις εὗρε καὶ
χρήματα καὶ χρόνον, διὰ νὰ ἀσχο-
ληθῆ καὶ νὰ ἐπιλύση εἰς βάρος τῶν
δημοσίων ταμείων τὴν θρησκευ-
τικὴν ἀγωγὴν τῶν μουσουλμάνων
τῆς πλέον εὐαισθήτου περιοχῆς τῆς
πατρίδος μας. Ἂς τεθοῦν καὶ αὐτὰ
ὑπ᾽ ὄψιν τῶν ψηφοφόρων εἰς τὰς
προσεχεῖς ἐκλογάς.

Οἱ  Ἕλληνες εἴμεθα πάντοτε
διαλλακτικοί, ἐνῶ ἡ ἄλλη πλευρὰ
τόσον τὸ φανατικόν της τμῆμα ὅσον
καὶ τὸ μετριοπαθὲς εἶναι ἀνένδο-
τος.  Προσφάτως ὁ κ. Ἰβάν Σαββί-
δης προέτεινε νὰ κτίση τζαμὶ μὲ
ἀντάλλαγμα τὴν Ἁγίαν Σοφίαν
Τραπεζοῦντος, πρότασις ἡ ὁποία
δὲν ἔτυχε καλῆς ἀποδοχῆς. Ὅπως
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ romfea
τῆς 18ης Αὐγούστου 2015:

«Πρόταση-βόµβα ἀπὸ τὸν Ἰβάν
Σαββίδη! Προσφέρει στοὺς Τούρ-
κους τὴ χρηµατοδότηση τῆς κατα-
σκευῆς τζαµιοῦ στὴν Τραπεζοῦντα,
µὲ ἀντάλλαγµα τὴν ἐκχώρηση τοῦ
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν πε-
ριοχὴ στὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρ-
χεῖο.

«Εἶµαι διατεθειµένος νὰ χτίσω
ἕνα νέο τζαµὶ στὴν Τραπεζοῦντα καὶ
νὰ τὸ προσφέρω στὸν δῆµο τῆς πό-
λης, µὲ ἀντάλλαγµα νὰ ξαναγίνει
ἐκκλησία ἀπὸ τζαµὶ ἡ Ἁγία Σοφία
Τραπεζούντας» δήλωσε στὴν ΕΡΤ3
τὸ Σάββατο, λίγο προτοῦ ἀρχίσει ἡ
θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ν αγίας Σουµελᾶ στὴν Τραπεζοῦντα,
στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασµῶν τοῦ ∆ε-
καπενταύγουστου, µία θεία Λει-
τουργία ποὺ ξεκίνησε τὸ 2010 χάρη
στὶς δικές του πρωτοβουλίες.

Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία
στὴν Τραπεζοῦντα εἶναι χτισµένη σὲ
ὑπερυψωµένο πλάτωµα ποὺ βλέ-
πει στὸν Εὔξεινο Πόντο, σὲ ἀπό-
σταση περίπου δύο χιλιοµέτρων
ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πόλης. Ὁ ναός,
σταυροειδὴς ἐγγεγραµµένος µὲ
τροῦλλο, ποὺ χτίστηκε ἀπὸ τὸν
αὐτοκράτορα Ἐµµανουὴλ Α΄ Κο-
µνηνὸ µεταξὺ 1238 καὶ 1263, ἦταν
ἀφιερωµένος στὴν Τοῦ Θεοῦ Σοφία.

Σὲ τζαµὶ µετατράπηκε περὶ τὰ µέ-
σα τοῦ 16ου αἰώνα καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκόσµιου Πολέ-
µου χρησιµοποιήθηκε ὡς ἀποθήκη
ἀλλὰ καὶ ὡς νοσοκοµεῖο� Ὁ κυ-
ρίως ναὸς ἔχει µετατραπεῖ σὲ τζαµί,
ὅπου ἔχουν καλυφθεῖ ὁ θόλος καὶ τὸ
ἅγιο βῆµα, ἐνῶ τὰ κλίτη τοῦ ναοῦ
λειτουργοῦν ὡς µουσεῖο καὶ µπο-
ροῦν οἱ ἐπισκέπτες νὰ δοῦν τὶς
ἁγιογραφίες».

Συμπερασματικῶς ὀφείλομεν νὰ
ὑπογραμμίσωμεν ὅτι ἀπαιτεῖται
ἀπὸ τὴν νέαν κυβέρνησιν, ὁποιαδή-
ποτε θὰ εἶναι αὐτή, νὰ χαράξη νέαν
πολιτικὴν διὰ τὸ μουσουλμανικὸν
στοιχεῖον τῆς Χώρας, νὰ ἐφαρμόση
συγκεκριμένον σχέδιον καὶ στρατη-
γικὴν διὰ τὴν προφύλαξιν ἀπὸ τὴν
πιθανὴν ἐπέκτασιν τῆς σφαγῆς εἰς
τὴν Μ. Ἀνατολὴν καὶ εἰς τὰ καθ’
ἡμᾶς καὶ κυρίως νὰ μεριμνήση διὰ
μίαν ἄλλην διπλωματικὴν ὁδὸν εἰς
τὰ ἑλληνοτουρκικά, εἰς τὰ ὁποῖα ὡς
φαίνεται θὰ διαδραματίση τὸ ἑπό-
μενον διάστημα καίριον ρόλον ἡ
θρησκευτικότης. Ὑπερµεγέθες ἄγαλµα τοῦ Κυρίου

σηµατοδοτεῖ τὴν ρωσικὴν ἐνεργοποίησιν 
τοῦ Ὀρθοδόξου ἄξονος;

Ὅπως ἀνεγνώσαμεν εἰς τὸ agiori-
tikovima τῆς 27ης Αὐγούστου 2015:

«Μὲ προσωπικὴ ἔγκριση τοῦ Ρώ-
σου Προέδρου καὶ τὴν συνδροµὴ
τῆς ρωσικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας
θὰ χτιστεῖ τὸ ψηλότερο ἄγαλµα τοῦ
Ἰησοῦ στὸν κόσµο στὴν ρωσικὴ
Ἄπω Ἀνατολὴ καὶ συγκεκριµένα στὸ
Βλαδιβοστόκ, ἀναφέρει ρωσικὸ δη-
µοσίευµα .

Τὸ ἄγαλµα τοῦ Ἰησοῦ θὰ εἶναι ψη-
λότερο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ Ρίο ντὲ Τζανέϊ-
ρο καὶ τοῦ ἀγάλµατος τῆς Λισαβό-
νας. Προορίζεται δὲ ὡς σύµβολο τῆς
ἀναγέννησης τῆς ρωσικῆς Ἄπω
Ἀνατολῆς καὶ τῆς ἀναγέννησης τοῦ
Χριστιανισµοῦ παγκοσµίως!

Σύµφωνα µὲ τὰ σχέδια θὰ ἔχει
ὕψος 80 µέτρα καὶ τὴν κατασκευὴ
του ἐµπνεύστηκε ἕνας τοπικὸς ἐπι-
χειρηµατίας ὁ Alexei Shchepin, ὁ
ὁποῖος δώρισε δύο ἑκτάρια γῆς µὲ
θέα τὴ θάλασσα στὴ Χερσόνησο
Τσούρκιν, γιὰ νὰ µπορεῖ νὰ κατα-
σκευαστεῖ. Πιθανὸν τὸ ἄγαλµα νὰ
εἶναι ὁρατὸ στὴν Ἰαπωνία. Τὸ
ἄγαλµα τοῦ Ἰησοῦ θὰ εἶναι 50 µέ-
τρα ψηλότερο ἀπὸ τὸ παγκοσµίως
διάσηµο «Χριστὸ Λυτρωτὴ» στὸ
Ρίο ντὲ Τζανέϊρο, καὶ δύο µέτρα ψη-
λότερο ἀπὸ τὸν «Βασιλέα Χριστὸ»
στὴ Λισαβόνα. Στὸ Βλαδιβοστόκ,
τὸ µνηµεῖο θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο
µέρη: τὸ ἴδιο τὸ ἄγαλµα καὶ τὸ καθε-
δρικὸ ναὸ πρὸς τιµὴν τοῦ Ἀρχαγγέ-
λου Μιχαήλ. Οἱ ὑπεύθυνοι ἀναφέ-
ρουν ὅτι τὸ µνηµεῖο, θὰ ἔχει τὴν
ὑποστήριξη τῆς ρωσικῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας καὶ θὰ ἐνθαρρύνει
τοὺς κατοίκους τοῦ Βλαδιβοστὸκ

νὰ πιστεύουν στὸ Θεό.
Ὁ Ρῶσος Πρόεδρος σὲ µία κρίσι-

µη καµπὴ γιὰ τὸν κόσµο, τὴ στιγµὴ
ποὺ οἱ θρησκευτικὲς συγκρούσεις
καὶ οἱ φρικαλεότητες τῶν τζιχαν-
τιστῶν τῆς ISIS κυριαρχοῦν στὴ Μέ-
ση Ἀνατολὴ ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ, δίνει
µία «ἀπάντηση» στὴν δύση καὶ στὴν
Νέα Τάξη Πραγµάτων, ἀφοῦ ἡ Ρω-
σία ἐµφανίζεται µὲ τὴν κίνηση αὐτὴ
ὅτι ἀναλαµβάνει τὰ ἡνία τῆς προ-
στάτιδας δύναµης τῶν Ὀρθοδόξων
παγκοσµίως! Ὁ Β. Πούτιν ἔχει τονί-
σει πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ὅτι
ἡ Ρωσία βρίσκεται στὸ πλευρὸ τοῦ
Θεοῦ. Ἡ Εὐρὼ-Ἀτλαντικὴ συµµαχία
ὅµως ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὶς ρίζες της
καὶ τὶς Χριστιανικὲς ἀξίες, καὶ «κυλιέ-
ται στὸν βοῦρκο τῆς ἁµαρτίας»....

Ἀπὸ ὅτι φαίνεται λοιπὸν θὰ ἔχου-
µε ἕνα νέον ἀνελέητο πόλεµο µετα-
ξύ τῆς ∆ύσης καὶ τῆς Ἀνατολῆς, ὁ
ὁποῖος ἀποκτᾶ πλέον καὶ παγκό-
σµιες θρησκευτικὲς ἐκτὸς ἀπὸ γεω-
πολιτικὲς διαστάσεις σὲ µία κρίσιµη
περίοδο ποὺ οἱ τζιχαντιστὲς θέλουν
νὰ "χτυπήσουν" καὶ στὴν Εὐρώπη
καὶ οἱ Ἀλβανοὶ µᾶς γκρεµίζουν τὶς
ἐκκλησίες λέγοντας πὼς εἶναι..."γκα-
ράζ"! Ὑπάρχουν ἀνεπιβεβαίωτες
πληροφορίες ὅτι τὸ νέο ρωσικὸ  δό -
γµα προετοιµάζει ἕνα ὀρθόδοξο
ἄξονα χωρῶν, γιὰ «αὐτὰ ποὺ
ἔρχονται». Αὐτὸς ὁ ἄξονας θὰ περι-
λαµβάνει ἐθελοντικὰ ὅλες τὶς ὀρθό-
δοξες χῶρες στὴν ἀρχή. Ἤδη ἐνερ-
γοποιεῖται ὁ ἀµυντικὸς ἄξονας Ρω-
σίας- Σερβίας - Λευκορωσίας -
Ἀρµενίας µὲ πλῆθος στρατιωτικῶν
ἀσκήσεων».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας καὶ ἡ σχισµατικὴ 
τῶν Σκοπίων εἰς διάλογον

Οἱ συνομιλίες μεταξύ τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καὶ τῆς
λεγομένης "Μακεδονικῆς" Ἐκκλη-
σίας, θὰ ἀρχίσουν ἐντός τοῦ μηνός.
Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα rom-
fea τῆς 19ης Αὐγούστου 2015:

«Ἐκπρόσωπος τῆς σχισµατικῆς
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἀνέφερε σὲ
δηλώσεις του, πὼς ξεκινοῦν οἱ συν -
οµιλίες ἐκεῖνες ποὺ εἶχαν διακοπεῖ
πρὶν ἀπὸ 12 χρόνια. Πληροφορίες
ἀναφέρουν ὅτι τὴν Σερβικὴ Ἐκκλη-
σία στὶς διαπραγµατεύσεις θὰ
ἐκπροσωπήσουν ὁ Μητροπολίτης
Μαυροβουνίου κ. Ἀµφιλόχιος, ὁ
Ἐπίσκοπος Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖος
καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀχρίδος. Ἀνεπίσηµες πηγὲς
ἀναφέρουν ὅτι οἱ συνοµιλίες θὰ εἶναι
πάνω στὶς συµφωνίες τοῦ Νὶς τοῦ
2004, ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἀναγνώ-
ριση τῆς λεγόµενης "Μακεδονικῆς"
Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων».

Τὶς ἴδιες ἡμέρες κατὰ τὶς ὁποῖες
διέρρευσαν αὐτὲς οἱ πληροφορίες ὁ

Σεβ. Ἀρχ. Ἀχρίδος κ. Ἰωάννης εὑρί-
σκετο εἰς τὴν Κρήτην καὶ συνηντή-
θη μετὰ τοῦ Σεβ. Ἀρχ. Κρήτης κ.
Εἰρηναίου. Ὅπως ἐγνωστοποιήθη
ὑπὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης τὴν
18ην Αὐγούστου ἐ.ἔ.:

«KὉ Μακαριώτατος εὑρισκόµε-
νος στὴν Κρήτη αὐτὲς τὶς ἡµέρες,
προσκεκληµένος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Κισάµου καὶ Σελίνου κ.
Ἀµφιλοχίου, ἀποδέχθηκε τὸ κάλε-
σµα τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της κ. Εἰρηναίου νὰ ἐπισκεφθεῖ καὶ
τὸ Ἡράκλειο...  Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Εἰρηναῖος ἐξέφρασε τὴ συµ-
παράσταση καὶ τὴ στήριξή του
στοὺς ἀγῶνες τοῦ ΜακαριωτάτουK
Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου ὁλο-
κληρώθηκε µὲ δεῖπνο στὴν Ἱερὰ
Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης, ὅπου ὁ Σεβ.
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἀποχαιρέτι-
σε καὶ εὐχαρίστησε τὸν Μακ. Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀχρίδος κ. Ἰωάννη καὶ
εὐχήθηκε καλὴ δύναµη στοὺς
ἀγῶνες καὶ στὴ µαρτυρική Του πο-
ρεία».

Συνοµιλίαι τοῦ Μακ. Πατρ. Ἀλεξανδρείας
καὶ τοῦ Μακ. Πατρ. Ρωσίας

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξαν-
δρείας κ. Θεόδωρος εὑρέθη προσ -
φάτως εἰς προσκυνηματικὸν ταξί-
διον εἰς τὴν Ρωσίαν. Πρὸ τῆς ὁρι-
στικῆς ἐπιστροφῆς του εἰς τὸν
παλαίφατον θρόνον τῆς τῶν Ἀλε-
ξανδρέων Ἐκκλησίας εἶχε τὴν
εὐκαιρίαν νὰ συλλειτουργήση καὶ
ἀκολούθως νὰ συζητήση ἐπὶ
μακρὸν διὰ τὴν ἐπικαιρότητα μὲ
τὸν προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ρωσίας. Προφανῶς εἰς τὸ
τραπέζι θὰ ἐτέθησαν καὶ τὰ ζητή-
ματα τῆς προετοιμασίας τῆς Με-
γάλης Συνόδου τοῦ ἑπομένου
ἔτους ἀλλὰ καὶ τῶν ζητημάτων
τῆς διενέξεως τῶν Πατριαρχείων
Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων διὰ
τὸ Κατάρ, καθὼς κύκλοι ἐπιρρί-
πτουν στοχευμένα εὐθύνας εἰς
τὴν Ρωσίαν. Ὅπως ἀναφέρει ἡ
romfea τῆς 29ης τῆς Αὐγούστου
2015:

«Τὴν Παρασκευὴ 28 Αὐγού-
στου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πάπας καὶ Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης
Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β΄ εὑρι-
σκόµενος στὴν Μόσχα, τελευταῖο
σταθµὸ τοῦ προσκυνηµατικοῦ τα-
ξιδίου του στὴν Ρωσία, συλλει-
τούργησε µὲ τὸν Ἁγιώτατο Πα-
τριάρχη Μόσχας κ.κ. Κύριλλο, εἰς
τὸν Καθεδρικὸ Πατριαρχικὸ Ναὸ
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ
Κρεµλίνου, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς µεγά-
λης ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς
Θεοτόκου µὲ τὸ παλαιὸ ἡµερολό-
γιο. Στὴ λαµπρὴ Εὐχαριστιακὴ Σύν -
αξη συλλειτούργησαν καὶ οἱ Μη-
τροπολίτες Κυρήνης κ.Ἀθανάσιος,
Βολοκολὰµσκ κ. ἹλαρίωνK

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Πατριαρ-

χικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἁγιώτα-
τος Πατριάρχης Κύριλλος χειροτό-
νησε τὸν ∆ιάκονο ∆ηµήτριο εἰς
Πρεσβύτερον, ἐνῶ πρὸ τῆς ἀπο-
λύσεως ὁµίλησε πρὸς τὸ πυκνό-
τατο ἐκκλησίασµα µὲ µεστὰ θεο-
λογικὰ λόγια γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς
Ὑπεραγίας, καὶ δὲν παρέλειψε νὰ
ἐκφράσει τὴ χαρά του γιὰ τὴν πα-
ρουσία τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Προκα-
θηµένου στὴ ρωσικὴ πρωτεύου-
σα, καὶ τοὺς δεσµοὺς ἀγάπης τῶν
δύο Ἐκκλησιῶν. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ
Α.Θ.Μ. εὐχαρίστησε τὸν Πατριάρ-
χη Κύριλλο γιὰ τὴν φιλοξενία
ὅλων τῶν ἡµερῶν, τόνισε τοὺς
ἀκατάλυτους δεσµοὺς τῶν δύο
Πατριαρχείων ἀπὸ παλαιοτάτων
χρόνων, καὶ ἐξέφρασε τὴν ὑπο-
στήριξη τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλη-
σίας στὸ πλευρὸ τοῦ Πατριάρχου
Κυρίλλου γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ζήτηµα.

Ἀµέσως µετὰ τὴν ἀπόλυση πα-
ρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα στὸ Πα-
τριαρχικὸ Παλάτι ἐντός τοῦ Κρεµλί-
νου καὶ µετὰ οἱ δύο Προκαθήµενοι
εἶχαν ἰδιαίτερες, ἀλλεπάλληλες συν -
οµιλίες ἐπ᾽ ἀρκετὸν γιὰ ὅλα τὰ θέ-
µατα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρό-
τητας, ἐνῶ τέλος ἔκαναν σηµαν-
τικὲς δηλώσεις γιὰ τὸ ἱεραποστο-
λικὸ ἔργο τόσο στὴν Ἀφρικὴ ὅσο
καὶ στὶς ἀποµακρυσµένες ἐσχατιὲς
τῆς Ρωσίας, καὶ τὴν ἀνάγκη εὐαγ-
γελισµοῦ τῶν λαῶν».

Ἡ νέα σύνθεσις τῆς Ἱ. Συνόδου
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου

Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου τῆς 1ης Σε-
πεμβρίου 2015:

«Γενοµένης τῆς τακτικῆς ἀνα-
συγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου, αὕτη ἀπετελέσθη διά τό
ἑξάµηνον 01.09.2015 – 29.02.
2016, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, ἐκ τῶν Σεβ. Ἱεραρ -
χῶν: Γέροντος Περγάµου κ. Ἰωάν-

νου, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀµ -
βρο σίου, Ἴµβρου καί Τενέδου κ.
Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου,
Ντένβερ κ. Ἡσαΐου, Ἀτλάντας κ.
Ἀλεξίου, ∆αρδανελλίων κ. Νικήτα,
Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Ἰκονίου κ.
Θεολήπτου, Μπουένος Ἄϊρες κ.
Ταρασίου, Σουηδίας καί πάσης
Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, Σηλυ-
βρίας κ. Μαξίµου».

Ἡ Ἱ. Μ. Φθιώτιδος δίδει 
τὸ πολιτιστικὸν στίγµα τῆς Ἑλλάδος

Ὁ πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος εὑρί-
σκεται εἰς τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς
χώρους καὶ εἰς τοὺς ἱστορικούς, οἱ
ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ εἶναι συνυφασμέ-
νοι μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Καλὸν θὰ
ἦτο καὶ τὸ Ὑπουργεῖον νὰ μιμῆται
ἀξιολόγους προσπαθείας Ἱ. Μη-
τροπόλεων νὰ καταδείξουν εἰς
τοὺς ξένους παραθεριστάς τὸ βά-
θος τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ ὄχι νὰ
διαφημίζωνται ἐντός τοῦ θέρους
μόνον τὰ ὄμορφα τοπία καὶ οἱ
χῶροι «ξεφαντώματος», διὰ νὰ
προσελκύεται ὁ ἐπιζήμιος ἠθικὰ
τουρισμός. Συμφώνως πρὸς τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος
τῆς 19ης Αὐγούστου 2015:

«Ἐπισκέψεις σὲ θρησκευτικοὺς
καὶ ἱστορικοὺς χώρους τῆς Φθιώτι-
δος πραγµατοποίησε τὴν Τετάρτη
19 Αὐγούστου ἡ ὁµάδα τῶν 50 Τσέ-
χων, ποὺ φιλοξενήθηκαν τὶς ἡµέρες
τοῦ Αὐγούστου στὶς Κατασκηνώ-
σεις τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Πρῶτος προορισµὸς τῶν ἐπι-
σκεπτῶν ἦταν τὸ Πνευµατικὸ ∆ιοι-
κητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως στὴ Λαµία. Τὰ παιδιὰ µὲ τοὺς
συνοδοὺς τους ὑποδέχθηκε ὁ Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Φθιώ-

τιδος κ. Νικόλαος στὸ Παρεκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ. Ἔπειτα τοὺς ξε-
νάγησε σὲ ὅλους τούς χώρους τοῦ
Πνευµατικοῦ Κέντρου, στὴ βιβλιο-
θήκη, τὴν τραπεζαρία, τὸ ἀµφιθέα-
τρο, τὸν ραδιοφωνικὸ σταθµὸ, στὸν
ὁποῖο ἔδωσαν συνέντευξη καὶ στὰ
γραφεῖα, ὅπου τούς προσφέρθηκε
κέρασµα καὶ ὁ Σεβασµιώτατος τούς
διένειµε διάφορες εὐλογίες...

Ὁ π. ∆αµασκηνὸς εὐχαρίστησε
τοὺς προσκυνητὲς γιὰ τὴν ἐπίσκε-
ψή τους, ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικό
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στὴν εὕρεση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἀπὸ
τὸν Ὅσιο Ἀγάθωνα καὶ τὸ ἄφθαρτο
σκήνωµα τοῦ Ὁσίου Γέροντος
Βησσαρίωνος. Στὴν ἀντιφώνησή
του ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁµάδος π.
Βασίλειος Cerepko ἐκ µέρους
ὅλων εὐχαρίστησε τὸν π. ∆αµα-
σκηνὸ γιὰ τὴν ἐγκάρδια ὑποδοχὴ
καὶ ἀβραµιαία φιλοξενία καὶ τοῦ
προσέφερε µία ἱερὰ Εἰκόνα ἑνὸς
τοπικοῦ Ἁγίου τῆς Πράγας καὶ ἄλλα
ἀναµνηστικὰ δῶρα ἀπὸ τὴν Τσε-
χία. Στὴ συνέχεια τὰ παιδιὰ ξεναγή-
θηκαν στὸν τάφο τοῦ ὁσίου Γέρον-
τος Βησσαρίωνος, στὸ Κειµηλιαρ-
χεῖο καὶ τοὺς ἄλλους χώρους τῆς
Μονῆς καὶ τὸ µεσηµέρι τοὺς παρε-
τέθη τράπεζαK».

Ποῖος θὰ προστατεύση τὸ Ἅγιον Ὄρος;
Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας διὰ

ἄλλην μίαν φορὰν ἐδέχθη τὴν ἀήθη
καὶ ἄδικον κριτικὴν τῶν ἀθέων, οἱ
ὁποῖοι ἔλαβαν ἀφορμὴν αὐτὴν τὴν
φορὰν ἀπὸ τὴν ὁρκωμοσίαν τῆς νέ-
ας Πρωθυπουργοῦ. Συμφώνως
πρὸς τὸ ekklisiaonline τῆς 28ης
Αὐγούστου 2015:

«Ὁ Μὴ Κυβερνητικὸς Ὀργανι-
σµός Ἕνωση Ἄθεων/Atheist Union
of Greece ἀνήµερα τῆς πανηγυ-
ρικῆς ἡµέρας ὁπότε καὶ τὸ Ἅγιο
Ὄρος ἑορτάζει τὴν Κοίµηση τῆς Θε-
οτόκου ἀνάρτησε στὴ σελίδα του fa-
cebook µὲ ἀφορµὴ τὴν ὁρκωµοσία
τῆς πρώτης γυναίκας πρωθυπουρ-
γοῦ τῆς Ἑλλάδος κας Θάνου τό
ἑξῆς σχόλιο: Ἡ ὑπηρεσιακὴ πρω-
θυπουργὸς Βασιλικὴ Θάνου γίνεται
ἡ πρώτη ἀρχηγὸς κυβέρνησης ποὺ
δὲν ἔχει πρόσβαση σὲ ἐπικράτεια
τριακοσίων τ.χλµ. τῆς χώρας της,
ἐπειδὴ ἔτυχε νὰ γεννηθεῖ γυναίκα!

Προφανέστατα βέβαια οἱ ἄθεοι
λησµονοῦν τὸ αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἁγί-
ου ̓́ Ορους πέραν τῆς θρησκευτικῆς
ἀσέβειας τοῦ σχολίου τους. Συνάµα
σχολιάζουν καὶ τὸ ζήτηµα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀναµα-
σώντας τὸ παραµύθι γιὰ τὴν "πλού-
σια ἐκκλησία" καὶ ἀφορµὴ τὸ περι-
ουσιολόγιο ποὺ ἀνακοινώθηκε ἀπὸ
τὴν κυβέρνηση. Σὲ ἄλλο σχόλιό της
ἡ Ἕνωση ἀναφέρει: Τὸ νέο περιου-
σιολόγιο ἀφορᾶ καὶ τὴν ἐκκλησια-
στικὴ περιουσία ἢ µόνο τοὺς κοι-
νοὺς θνητοὺς/συνήθη ὑποζύγια;».

Παραλλήλως, τὸ Ἅγιον Ὄρος
ἀπειλεῖται καὶ ἀπὸ τὴν φυσικὴν
παρουσίαν προσώπων. Τὰ σύνορα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους παραμένουν
ἀφύλακτα παρὰ τὸ πλῆθος τῶν
ἐπισκεπτῶν ἀλλὰ καὶ τῶν διερχο-

μένων ἀλλοδαπῶν. Βεβαίως ἡ Ὑπερ -
 αγία Θεοτόκος πάντοτε μεριμνᾶ,
ἀλλὰ καὶ ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ
ἐπιδείξη τὸν σεβασμόν της. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ respentza.blog-
spot.com τῆς 22ας Αὐγούστου
2015:

«KΤὸ Α.Τ. Ἱερισσοῦ θεωρήθηκε
ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ σηµαντικότερα καὶ
πιὸ εὐαίσθητα ἀστυνοµικὰ τµήµατα
ἀπὸ τὴν ἔνταξη τῆς Βόρειας Ἑλλά-
δας στὸ Ἑλληνικὸ κράτος πρὶν 103
χρόνια. Ὁ λόγος εἶναι κυρίως ἡ
ἐξωτερικὴ φύλαξη τῶν συνόρων
τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας. Ἕνας
χῶρος ποὺ ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του ἔγι-
νε µάρτυρας πολιτικῶν, ἐθνικῶν
καὶ στρατηγικῶν ζυµώσεων τῆς
εὐρύτερης βαλκανικῆς, καὶ ὄχι µό-
νο, περιοχῆςK Ἡ λειτουργία τοῦ
Α.Τ. Ἱερισσοῦ µὲ τὴν κοινωνικὴ
προσφορὰ του συνεχίσθηκε ἀπρόσ -
κοπτα ὡς τὴν 10η Ἀπριλίου τοῦ
2013K Ἀπὸ τότε τὸ ἱστορικὸ ὅσο
καὶ ἀπαραίτητο γιὰ τὴν περιοχὴ
Α.Τ. Ἱερισσοῦ, δὲν λειτουργεῖK

Τὸ 2012, διακινήθηκαν ἀπὸ τὰ λι-
µάνια τῆς Οὐρανούπολης, Τρυ-
πητῆς καὶ Ἱερισσοῦ πρὸς τὸ Ἅγιο
Ὄρος καὶ τὴ νῆσο Ἀµµουλιανὴ
330.319 ἐπισκέπτες. Μεγάλο µέρος
ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἀλλοδαποὶ ἀπὸ
κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτη. Ὁ
ἀριθµὸς αὐτὸς καθιστᾶ τὸ λιµάνι
τῆς Οὐρανούπολης τὸ δεύτερο σὲ
διακίνηση ἀνθρώπων στὴ Κ. Μακε-
δονίαK Αὐτὴ ἡ ἀτµόσφαιρα ἀνα-
σφάλειας στοὺς πολίτες τῆς πε-
ριοχῆς, ντροπιάζει διεθνῶς καὶ τὴ
Χώρα µας, ἡ ὁποία δὲν µπορεῖ νὰ
ἐξυπηρετήσει καὶ νὰ προστατέψει
τοὺς χιλιάδες ἐπισκέπτες τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καὶ τοὺς ξένους τουρίστες
τῆς περιοχῆςK».
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∆ελτίον Τύπου ΑΣΠΕ:
Οὔτε τρόφιµα  εἰς τοὺς Πολυτέκνους;
Τελικὰ ἔχει κοινωνικὴν εὐαισθησίαν

αὐτὴ ἡ Κυβέρνησις; 
Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πο-

λυτέκνων Ἑλλάδος μὲ δελτίον τύ-
που, τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε τὴν 12ην
Αὐγούστου 2015 καταγγέλλει δι᾽
ἀναλγησίαν τὴν Κυβέρνησιν, ἡ
ὁποία ἐξαιρεῖ τοὺς πολυτέκνους
ἀπὸ τὴν διανομὴν τροφίμων:

«Ὅταν ἡ ΑΣΠΕ συναντοῦσε τὸν
σηµερινὸ Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσί-
πρα  πρὶν τὶς ἐκλογές, ὁ ἀρχηγὸς
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δήλωνε: «Οἱ πολύτεκνοι
ἦταν ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα θύµατα
τῶν µνηµονίων». 

Φαίνεται ὅτι τὸ ἁρµόδιο Ὑπουρ-
γεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τρο-
φίµων ∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ µὲ τὸν
Πρωθυπουργό, ἀφοῦ σὲ αὐτὴ τὴν
περίοδο τῆς δεινῆς οἰκονοµικῆς κρί-
σης, θέτει τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες
ἐκτὸς καὶ τὶς ἐξαιρεῖ ἀπὸ τὶς διανοµὲς
τῶν φρούτων – λαχανικῶν – τροφί-
µων καὶ λοιπῆς βοήθειας. 

Ὅταν οἱ οἰκογένειες τῶν πολυτέ-
κνων εἶναι αὐτὲς ποὺ πλήττονται πε-
ρισσότερο ἀπὸ τὶς ἄλλες ἀπὸ τὴν
οἰκονοµικὴ κρίση καὶ τὴν ἀνεργία,
ὅταν ἔχουν καταργηθεῖ ΟΛΑ τὰ δη-
µογραφικὰ κίνητρα, ὅταν ὁ Ὑπουρ -
γὸς Παιδείας φρόντισε πρόσ φατα νὰ
καταργήσει καὶ τὶς µετεγγραφὲς τῶν
παιδιῶν τῶν πολυτέκνων, τώρα τὸ
Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης,
ἀποφάσισε ὅτι οἱ πολύτεκνες οἰκογέ-
νειες µὲ τέσσερα, πέντε, ἕξι, ἑπτά,

ὀκτώ, ἐννέα, δέκα καὶ περισσότερα
παιδιά, ∆ΕΝ πρέπει νὰ παίρνουν
τρόφιµα!  

Ποῦ ἀποσκοποῦν; 
Ἐπὶ 30 χρόνια, ποὺ γίνονται διὰ

µέσου τῶν πολυτεκνικῶν συλλόγων
οἱ διανοµὲς φρούτων – λαχανικῶν –
τροφίµων κατὰ ἄψογο τρόπο, οὐδέ-
ποτε τέθηκε θέµα ἐξαιρέσεως ἀπὸ
αὐτὲς τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.

Αὐτὴ εἶναι ἡ Κυβέρνηση τῆς κοι-
νωνικῆς εὐαισθησίας;  

Μαζὶ µὲ τὰ νέα µνηµόνια ἐγκαινιά-
ζει καὶ τὴν ἀντιπολυτεκνική, ἀντιοικο-
γενειακὴ καὶ ἀντιδηµογραφική της
πολιτική, ὅταν οἱ γεννήσεις στὴ χώ-
ρα µας τοὺς ἑπτὰ πρώτους µῆνες
τοῦ 2015, ἡ δηµογραφικὴ καθίζηση
εἶναι ἐφιαλτική: οἱ θάνατοι ἔχουν
ἀνέλθει σὲ 74.060 καὶ οἱ γεννήσεις
εἶναι µόλις 52.395, δηλαδὴ 21.665
θάνατοι περισσότεροι τῶν γεννήσε-
ων!!!

Καλοῦµε τὸν Πρωθυπουργὸ νὰ
παρέµβει καὶ νὰ ἀποκαταστήσει τὴ
νέα ἀδικία ποὺ πάει νὰ θεσµοθετη-
θεῖ κατὰ τῶν πολυτέκνων. Ἐπίσης,
πρέπει νὰ «σχολάσει» ἄµεσα τούς
Ὑπουργοὺς ποὺ δὲν ἐννοοῦν νὰ κα-
ταλάβουν ὅτι τὸ Σύνταγµα προβλέ-
πει εἰδικὴ φροντίδα τοῦ Κράτους γιὰ
τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, ἐκτὸς ἂν
θέλει καὶ ἡ νέα Συγκυβέρνηση νὰ
ἔχει τὴν τύχη τῆς προκατόχου της».


