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Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἐπιχειρεῖ νὰ φιμώση κάθε φωνὴν ἀληθείας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος!

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ

Ὁ ἀγωνιστὴς Γέρων Σάββας ὁ
Λαυρεώτης δι᾽ ἐπιστολῆς του τὴν
1ην Ἰουνίου 2014 ἐξέφρασε τήν ἀγω-
νίαν του διὰ τῆν ἀφωνίαν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους καὶ τῶν Ἡγουμένων σχετικῶς
μὲ τὸν οἰκουμενιστικὸν προσανατο-
λισμὸν καὶ τὰ «ἀνοίγματα» τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχου. Μὴ ἀνεχόμενον
τὸ Πατριαρχεῖον τὸν ὑπὸ τοῦ
«φωτὸς» ἔλεγχον, ἀπὸ τὴν ἐπι-
στολὴν αὐτήν, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν
συμμετοχὴν του εἰς τὴν ἔκδοσιν τοῦ
τεύχους «Ἅγιον Ὄρος – Διαχρονικὴ
πορεία μαρτυρίας διὰ τοὺς ἀγῶνες
τῆς Πίστεως», τὸν ἐγκαλεῖ -«μὴ
εὑρίσκων αἰτίαν ἐν αὐτῷ»- δι᾽
ἀντιεκκλησιαστικὴν συμπεριφοράν
γενικῶς καὶ ἀορίστως! Παραλλή-
λως, δὲν «ἐπευλογεῖ» τὴν ὑπὸ τῆς
Ἱ. Μονῆς ἐκλογὴν του ὡς προϊστα-
μένου, καίτοι παρῆλθε πενταετία
(!) καὶ τὸν «προτρέπει» εἰς δήλωσιν
μετανοίας. Ὁ ἔμπειρος ἀναγνώστης
θὰ ἀντιληφθῆ ὅτι τὸ διακύβευμα
τῆς παρατιθεμένης ἐπιστολῆς δὲν
ἀφορᾶ κυρίως εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ
Γέροντος, ἀλλὰ εἰς τὴν ὑποταγὴν ἢ
ὄχι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ κάθε ἀγω-
νιζομένου Ὀρθοδόξου εἰς τὸ οἰκου-
μενιστικὸν «δόγμα τοῦ Καίσαρος».
Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ-6-2015
Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
Πρός τήν Γεροντία
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Κοινοποίηση: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου
Ὄρους
Σεβαστοί Πατέρες,

Τήν 12η τοῦ µηνός Μαΐου τρέχον-
τος ἔτους σέ σύναξη τῆς Γεροντίας
τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν Μονῆς ἀνεγνώσθη

ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, δια-
βιβαστικό ἑτέρου ἐγγράφου τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, πού
ἀφοροῦσε στήν ἐλαχιστότητά µου.
Στό πατριαρχικό γράµµα ἀναφέρεται
ἀορίστως ὅτι «ἕνεκα τῆς ἀντιεκκλη-
σιαστικῆς συµπεριφορᾶς τοῦ µονα-

χοῦ Σάββα οὐκ ἐπευλογεῖται ὑπό τῆς
Μητρός Ἐκκλησίας ἡ ἐκλογή αὐτοῦ
εἰς τό προϊσταµενικόν ἀξίωµα». Ἀνε-
γνώσθη κατόπιν καί γράµµα τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος πρός τόν Καθη-
γούµενο τῆς Μονῆς µας, µέ τό ὁποῖο
ἐκφράζεται γιά µία ἀκόµη φορά ἡ λύ-
πη τῆς Ἱεροκοινοτικῆς Ἀρχῆς γιά τίς
βαρύτατες δῆθεν κατηγορίες, πού
διετύπωσα σέ γραπτό κείµενό µου
κατά τῶν ἁγίων Καθηγουµένων, τῶν
Γεροντικῶν Συνάξεων τῶν Ἱ. Μονῶν

«...καὶ στήσει τὰ µὲν πρόβατα
ἐκ δεξιῶν Aὐτοῦ,

τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύµων»
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σέ κήρυγµά

του σέ ἐκδήλωση γιά τόν Ἅγιο
Κοσµᾶ τόν Αἰτωλό, ἀνέφερε ὅτι
«εἶναι µία εὐκαιρία σ' αὐτὴ τὴν πε-
ρίοδο ποὺ πᾶµε γιὰ ἐκλογὲς νὰ µὴ
µείνουµε οὐδέτεροι σὲ αὐτὸ τὸ θέ-
µα (δηλαδή στὴν κατάργηση τῶν
θρησκευτικῶν, τῆς προσευχῆς,
τοῦ ἐκκλησιασµοῦ). Νὰ ζητήσουµε
ὁ καθένας καὶ τὸ κάθε κόµµα νὰ
πάρει θέση, νὰ ποῦνε, νὰ κλεί-
σουν οἱ ἐκκλησιές, νὰ φύγουν οἱ
παπάδες, νὰ µὴ ὑπάρχουν αὐτὲς
οἱ ἐκδηλώσεις; ἢ νὰ ποῦνε "ὄχι"
ἐµεῖς θὰ συνεχίσουµε τὶς παραδό-
σεις αὐτοῦ τοῦ τόπου». Ἆραγε ἡ
σοδοµοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς κοι-
νωνίας, τό δηµογραφικό πρόβλη-
µα, ἡ ἀνέγερση τεµενῶν, ὁ µεγά-
λος ἀριθµός µουσουλµάνων λα-
θροµεταναστῶν, ἡ µηδενική µέρι-
µνα τῆς πολιτείας γιά τήν Ἑλληνι-
κή οἰκογένεια καί µάλιστα γιά τήν
πολύτεκνη, ἡ τεράστια διακίνηση
ναρκωτικῶν, ἡ συρρίκνωση τοῦ
οἰκογενειακοῦ εἰσοδήµατος, τό
πρόβληµα τῆς Θράκης καί τόσα
ἄλλα προβλήµατα πού ἔχουν σάν
ἀποτέλεσµα τίς αὐτοκτονίες τό-
σων ἀνθρώπων, αὐτά δέν εἶναι
προβλήµατα, πού θά πρέπει νά τά
θέση ἡ Ἐκκλησία στά κόµµατα, γιά
νά πάρουν θέση, ὥστε ὁ χριστια-
νός ψηφοφόρος ἀνάλογα µέ τίς
ἀπαντήσεις πού θά τοῦ δώσουν
νά ψηφίση; Καί βέβαια θά πρέπει
νά προσευχόµαστε, ὅµως ἡ προσ-
ευχή εἶναι καθηµερινή µέριµνα τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ Τριαδικός Θεός µᾶς
ἔπλασε ψυχῇ τε καί σώµατι, ὥστε
νά λειτουργοῦµε τόσο µέ τό πνευ-
µατικό ὅσο καί µέ τό ὑλικό στοι-
χεῖο, ὥστε καί τά δύο νά εἶναι πα-
ρόντα σέ κάθε πράξη καί λειτουρ-
γία τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό εἶναι
κρῖµα οἱ χριστιανοί πού ἀποτελοῦν
τήν πλειοψηφία αὐτῆς τῆς Χώρας
ἀντί νά εἶναι ὁ ρυθµιστικός παρά-
γοντας αὐτοῦ τοῦ τόπου, νά

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Τήν 14ην Σεπτεμβρίου ἑορτάζομεν τήν παγκό-
σμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄.
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονο-
μίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμε-
νος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Αὐτόμελον.
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ
πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι Χριστὲ ὁ Θεός·
εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν,
νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν συμμαχίαν
ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

«Ἀήττητον τρόπαιον»
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Πορεία πρὸς τὴν καταστροφήν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΗΘΙΣΑΜΕ πιὰ τὴν καταπάτηση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς
Πατρίδας. ∆ὲν ἀνησυχοῦµε πιὰ γιὰ τὴν περιφρόνησή τους, ἡ
ὁποία εὔκολα µεταδίδεται σχεδὸν σὲ ὅλους. Ἀδρανοῦµε κι ὅταν

διαπιστώνουµε τὰ τραγικὰ ἀποτελέσµατά της. Πολλοὶ µάλιστα θεω-
ροῦν πρόοδο καὶ ἐκσυγχρονισµὸ τὴν ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὴν παρά-
δοση καὶ τὶς ἠθικὲς ἀξίες. Ἡ πραγµατικότητα εἶναι θλιβερὴ καὶ κανέ-
νας συνειδητὸς χριστιανὸς δὲν µπορεῖ νὰ µένει ἀπαθὴς ἢ νὰ θεωρεῖ
ἐπιεικῶς τὰ ὅσα συµβαίνουν καὶ νὰ ἀφήνει ἀσχολίαστους τοὺς πρω-
τεργάτες, οἱ ὁποῖοι δίνουν τὸ κακὸ παράδειγµα.

Πολλοὶ χριστιανοὶ καὶ κληρικοὶ µένουν ἀδιάφοροι στὰ ὅσα συµ-
βαίνουν καὶ δὲν θέλουν νὰ χάσουν τὴν ἡσυχία τους. Μπορεῖ οἱ ἴδιοι
νὰ µὴ συµµετέχουν στὴν ἀθλιότητα, συµβάλλουν ὅµως µὲ τὴ σιωπή
τους στὴ διατήρησή της. Ἡ µεγαλύτερη ὡστόσο εὐθύνη εἶναι στοὺς
ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς δὲν στέκονται στὸ
ὕψος τους. Ἂν ρίξει κανεὶς µιὰ µατιὰ στὸ κοινοβούλιο, θὰ διαπιστώ-
σει ὅτι λείπουν οἱ ἱκανοὶ πολιτικοί, ποὺ ἔχουν ἦθος, ἀρτιότητα χαρα-
κτήρα καὶ ὁράµατα γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς δύστυχης Πατρίδας. Εἶναι
τόσο ὑποβαθµισµένοι πνευµατικά, ποὺ σὲ πιάνει ἀπελπισία. Εὐθύ-
νη ὅµως ἔχει καὶ ὁ λαός, ποὺ δὲν ψηφίζει τοὺς ἄξιους, ἀλλὰ ἐµπι-
στεύεται τοὺς δηµαγωγούς, τοὺς λαϊκιστές, τοὺς γνωστοὺς ἠθο-
ποιοὺς καὶ τοὺς δηµοφιλεῖς ἀθλητές!

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται στὰ ὑψηλὰ ἀξιώµατα πρωτοστατοῦν
στὴν περιφρόνηση τῶν παραδόσεων τοῦ λαοῦ µας καὶ ἰδιαίτερα τῆς
Ἐκκλησίας. Τὸ ἴδιο, δυστυχῶς, κάνουν καὶ µερικοὶ ἀρχιερεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τὸ δρόµο τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ νοο-
τροπία τοῦ ἁµαρτωλοῦ κόσµου! Ἐργάζονται γιὰ νὰ ἀνοίξουν νέους
ὁρίζοντες, νὰ µᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» καὶ
στὴν ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὸ συντηρητικὸ καὶ παραδοσιακὸ τρόπο
ζωῆς, διατυπώνοντας ἀνόητες θεωρίες.

Ὁ λαὸς µας πορεύεται δίχως ἄξιους ἡγέτες, ποὺ θὰ τοῦ ἔδιναν τὰ
σωτήρια µηνύµατα, γιὰ νὰ ἀνυψωθεῖ καὶ νὰ µπορέσει νὰ ξεπεράσει
τὰ δυσεπίλυτα προβλήµατα, ποὺ ἀντιµετωπίζει. Ὁ λαὸς µας µοιάζει
µὲ ποίµνιο, ποὺ δὲν ἔχει ποιµένα καὶ καθηµερινὰ ἀντιµετωπίζει τοὺς
λύκους, ποὺ τὸ ἀπειλοῦν.

Οἱ προβολεῖς καὶ τὰ µεγάλα φῶτα ἔχουν σβήσει ἐδῶ καὶ πολλὰ
χρόνια. Ὅµως δὲν ζοῦµε στὸ ἀπόλυτο σκοτάδι. Ὑπάρχουν ἀκόµα λί-
γοι ἄξιοι ἄνθρωποι, δίχως κοσµικὴ δύναµη καὶ ἀξιώµατα, ποὺ διατη-
ροῦν ἀναµµένα τὰ κεράκια τους καὶ δίνουν τὴ µαρτυρία τους µὲ τὸν
ταπεινό τους λόγο καὶ τὸ ἀξιοµίµητο ἦθος τους καὶ τρέφουν τὴν ἐλπί-
δα ὅτι δὲν χάθηκε τὸ πᾶν. Ὑπάρχουν ἄξιοι ἱερεῖς ποὺ λειτουργοῦν καὶ
εὐλογοῦν µὲ φόβο Θεοῦ, ὑπάρχουν δάσκαλοι ποὺ διδάσκουν καὶ
ἐµπνέουν µὲ ὅραµα τὴν πρόοδο τῶν µαθητῶν τους καὶ τὴν καθοδή-
γησή τους στὸ δρόµο τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχουν δηµό-
σιοι ὑπάλληλοι ποὺ πρόθυµα ἐξυπηρετοῦν τοὺς πολίτες, ὑπάρχουν
γιατροὶ ποὺ εἶναι ἀξιοπρεπεῖς καὶ δὲν δέχονται τὸ προσβλητικὸ καὶ
ἀπαράδεκτο φακελάκι, ὑπάρχουν δικαστικοὶ ποὺ ἀποφασίζουν ὑπὲρ
τῶν ἀδικηµένων καὶ ἀνυπεράσπιστων, ὑπάρχουν ἀξιωµατικοὶ ποὺ
ἀγαποῦν εἰλικρινὰ τὴν Πατρίδα, ὑπάρχουν ἀστυνοµικοί, ποὺ σέβον-
ται τοὺς πολίτες καὶ στέκονται στὸ πλευρό τους καὶ πολλὲς φορὲς γί-
νονται οἱ ἴδιοι θύµατα χωρὶς νὰ ἔχουν πάντα τὴ συµπαράσταση τῶν
προϊσταµένων τους, ὑπάρχουν τοπικοὶ ἄρχοντες, ποὺ ἐργάζονται µὲ
ζῆλο καὶ µόχθο γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν ποικίλων προβληµάτων τῆς πε-
ριοχῆς τους. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ ἄνθρωποι τῶν γραµµάτων καὶ
τῶν τεχνῶν, ποὺ µοχθοῦν, γιὰ νὰ προσφέρουν πνευµατικὴ τροφὴ

14 Σεπτεµβρίου. Ἐπανάκτηση
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ἀπό τούς
Πέρσες καί θριαµβευτική Ὕψω-
σή Του στό Ναό τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Κυρίου. Ἦταν µεγάλη ἡ
νίκη τοῦ Ἡρακλείου. Νίκησε ὁ
Χριστός, χαρίζοντάς µας τόν
Σταυρό, πού θά παραµένει στούς
αἰῶνες, «ὅπλον εἰρήνης, ἀήττη-
τον τρόπαιον». Ἀπό τότε, πού
στήθηκε ὁ Σταυρός στό Γολγοθᾶ,
τό ὄργανο καί τό σύµβολο τοῦ
θανάτου, ἔγινε σύµβολο ἀνάστα-
σης καί Ζωῆς. Ταυτοποιήθηκε µέ
τόν ἴδιο τόν Ἐσταυρωµένο. Ἔτσι,
ὁ Σταυρός µεταδίδει δύναµη, χα-
ρίσµατα καί ἰάµατα.

Καί µόνο τό σηµεῖο τοῦ σταυ-
ροῦ, συγκινεῖ θερµότατα τίς ψυ-
χές. Ἀρκεῖ µιά µατιά, ἕνα βλέµµα,
µιά προσκύνηση, καί οἱ καρδιές
ἐµπνέονται, εἰρηνεύουν, γεµί-
ζουν ἀπό χαρά ὑπερφυσική, µυ-
στική, ἀνεκλάλητη καί ἄρρητη.
Θεέ µου, τί µεγάλο καί θεῖο δῶρο
ἔχεις χαρίσει σ᾽ ὅλο τόν κόσµο!
Ποῦ νά πάει κανείς καί νά µή ἀτε-
νίσει τό Σταυρό! Στούς Ἱερούς
µας Ναούς; Στή Χριστιανική Λα-
τρεία; Στά ἱερά Μυστήρια καί τίς
Ἀκολουθίες; Στά κοιµητήρια; Σέ
συγκεντρώσεις καί λιτανεύσεις;
Σ᾽ ὅλα τά χριστιανικά σπίτια; Στά
βουνά καί τά λαγκάδια; Στά δικα-
στήρια, τά ἐκπαιδευτήρια, στίς
φυλακές; Σέ πρεσβεῖες καί κοινο-
βούλια; Σέ λαούς πού τώρα γνω-
ρίζουν τό Χριστό καί τό Εὐαγγέ-
λιο, µέχρι τά πέρατα τοῦ κόσµου;
Στίς σύγχρονες χῶρες, πού πο-
λέµησαν ἄγρια τό Χριστό καί τό
Σταυρό, τώρα µεσουρανεῖ καί ξα-
ναγίνεται τό Σύµβολο τῶν συµ-
βόλων!... Ὅλοι ἐπίσης, οἱ χρι-
στιανοί, φέρουµε στό λαιµό µας

τό χρυσό σταυρό, πού συνήθως
µᾶς δώσανε κατά τή Βάπτισή
µας. Παντοῦ λοιπόν ὁ Σταυρός.

Πόσα θαύµατα ἀναφέρει ἡ
ἱστορία, ἀλλά καί συνεχίζονται νά
διενεργοῦνται! Ὁ Μέγας καί
Ἅγιος Κωνσταντῖνος εἶδε τό ση-
µεῖο τοῦ Σταυροῦ καί στερεώθη-
κε στή χριστιανική πίστη. Ὁ
Κωνσταντῖνος Κανάρης κατόρ-
θωσε τό ἀκατόρθωτο, µέ τή δύ-
ναµη τοῦ Σταυροῦ, ὅπως τό ὁµο-
λόγησε ὁ ἴδιος. Στίς Ἀφρικανικές
χῶρες µέ τή δύναµη τοῦ Σταυροῦ
ἀφοπλίζονται οἱ µάγοι καί ἀδυ-
νατοῦν νά συνεχίσουν τίς µα-
γεῖες τους.

Ἄλλοι πάλι, πεθαίνουν µαρτυ-
ρικά γιά τό Σταυρό, ὅπως πρίν
λίγα χρόνια, (τό 1996), ὁ 18χρο-
νος ρῶσος στρατιώτης, Εὐγέ-
νιος Ροντιόνωφ προτίµησε τόν
ἀποκεφαλισµό ἀπό Τσετσένο
ἰσλαµιστή, παρά νά βγάλει τό
σταυρό ἀπ᾽ τό λαιµό του, καθώς
ἀπαιτοῦσε ὁ ἰσλαµιστής.

Πόσοι χριστιανοί ἐπίσης, πε-
θαίνοντας εἰρηνικά –ἀλλ᾽ ὄχι
ἀνώδυνα– κάνουν τό «σταυρό»
τους ἀναχωρώντας ἀπό τοῦτο
τόν κόσµο!

«Καύχηµα» θεωροῦσε τό
Σταυρό, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
«Ἐµοί δέ µή γένοιτο καυχᾶσθαι,
εἰ µή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. ΣΤ΄
14). Ὑπάρχουν, βέβαια, καί οἱ
«ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ», ὅπως
εἶναι οἱ τρεῖς ἄσπονδοι καί σύγ-
χρονοί µας: Οἱ ἑβραῖοι, οἱ µου-
σουλµάνοι καί οἱ ἄθεοι. Ἐµεῖς,
ὡστόσο, ἄς προσευχόµαστε νά
γνωρίσουν οἱ πάντες, τήν αἰώνια
Ἀλήθεια καί Ζωή. Τόν Χριστό.

Ἐκκλησιαστικὸν ἀδίκημα θεωρεῖται ὑπὸ τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου ἡ στοίχησις εἰς τὴν γραμμὴν τῶν
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν, ὡς ἔπραξεν ὁ
Γέρων Σάββας τῆς Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐρημιτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ
ὁποῖοι συνυπέγραψαν εἰς τὸ τεῦχος «Ἅγιον Ὄρος – Διαχρονικὴ πορεία μαρτυρίας διὰ τοὺς
ἀγῶνες τῆς Πίστεως»! Ἀντὶ παρρησίας κυριαρχεῖ ὁ φόβος εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, καθὼς πολλοὶ ἐξα-
ναγκάζονται εἰς τήρησιν σιωπῆς εἰδάλλως τοὺς ἀναμένει «σουλτανικὸν φιρμάνι» ἐκ Φαναρίου...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Γνωρίζω σώφρονες καὶ εὐσεβεῖς πνευµατικοὺς ποὺ ἢ διστάζουν νὰ
προτρέψουν ἢ ἀποτρέπουν τὰ πνευµατικά τους παιδιὰ ἀπ᾽ τὴ σπουδὴ τῆς
Θεολογίας, ὅπως αὐτὴ διδάσκεται σήµερα στὶς "θεολογικὲς" σχολές.

Προφανῶς θεωροῦν ὅτι ὑφίσταται σοβαρὸς κίνδυνος πνευµατικῆς ζηµίας
καὶ βλάβης γιὰ τὰ νέα αὐτὰ παιδιὰ, ἐὰν ἐπιλέξουν νὰ σπουδάσουν τὴν ἐπι-
στήµη τῆς Θεολογίας καὶ τοῦτο γιατί ἡ τελευταία ἔχει παραµορφωθεῖ καὶ
ἀλλοιωθεῖ στὰ χείλη καὶ τὶς γραφίδες προφεσσόρων τινῶν, οἱ ὁποῖοι τὶς ἰδεο-
ληψίες τους λανσάρουν σὰν γνήσια θεολογικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς θέσεις.

Ὄψεις καὶ ἐκφάνσεις αὐτῆς τῆς παραµορφώσεως καὶ ἀλλοιώσεως τῆς
γνήσιας Θεολογίας ἀποτελοῦν, κατὰ τὴ γνώµη µου, ὁ οἰκουµενισµός, ὁ φιλε-
λευθερισµός,ὁ ὀρθολογισµός, ἡ "πολιτικὴ ὀρθότητα", ὁ ζηζιουλισµός, ὁ γιαν-
ναρισµὸς-"ἐρωτοθεολογία", ἡ "µεταπατερικὴ-συναφειακὴ θεολογία" κ.ο.κ.

Τὸ λυπηρὸ καὶ ἐξόχως ἀνησυχητικό, ἐν προκειµένῳ, εἶναι ἡ στάση τῆς
ποιµαίνουσας Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὸ ἐκφυλιστικὸ αὐτὸ φαινόµενο.

Πολλὰ µέλη τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, φοιτοῦν καὶ ἀποφοιτοῦν
ἀπὸ τὶς κατ᾽ ὄνοµα καὶ καθ᾽ ὑπόθεσιν, οὐχὶ δὲ καὶ πράγµατι "θεολογικὲς"
σχολές. Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ποιµαίνουν ἢ καὶ θὰ ποιµάνουν τὸ ἐµπιστευθὲν
αὐτοῖς ποίµνιο.

Πῶς ὅµως θὰ ἐξασκήσουν τὴν ποιµαντική τους διακονία κατὰ τρόπο
ὀρθὸ καὶ ψυχωφελῆ γιὰ τὸ λογικό τους ποίµνιο, ὅταν αὐτοὶ θὰ διατελοῦν
δέσµιοι ὀλεθρίων ἀπόψεων, θέσεων καὶ ἀντιλήψεων;

Θὰ τὸ ὁδηγήσουν ἆραγε στὸν εὔδιο καὶ ἀκύµαντο λιµένα τῆς Ἄνω Βα-
σιλείας ἢ σὲ ὁδοὺς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένας;

Θὰ διδάξουν ἀνόθευτη τὴ δογµατικὴ καὶ ἠθικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας ἢ θὰ διολισθήσουν σὲ ἐπικίνδυνες ἀτραποὺς νοθεύσεως
καὶ ἀλλοιώσεως τῆς ἁγιογραφικῆς, ἁγιοπατερικῆς καὶ ἱεροκανονικῆς πα-
ραδόσεως καὶ διδαχῆς;

Ἀλλὰ καὶ οἱ λαϊκοὶ θεολόγοι θὰ καταστοῦν πράγµατι θεολόγοι ἢ θολολό-
γοι; Θὰ διδάξουν θεολογία ἢ ὀρθολογισµό, φιλοσοφικὸ στοχασµὸ καὶ σχε-
τικοποίηση τῆς Ἀληθείας;

Τί νὰ ποῦµε ἀδελφοί! Ὁ Κύριος νὰ φωτίσει τοὺς νέους µας ποὺ σκέ-
πτονται νὰ σπουδάσουν Θεολογία τί νὰ πράξουν, τί εἶναι πιὸ ὠφέλιµο γιὰ
τὴν ψυχή τους!

Πλῆθος Θεολογικῶν Σχολῶν
ἄνευ ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρος

Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη, ἰατροῦ

• Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ κ.
Βασιλείου Στεργιούλη. Σελ. 4

• Ἡ Ἔξοδος τοῦ π. Θεοδώρου
Ζήση ἀπὸ τὸ οἰκουµενι-
στικὸν περιβάλλον τοῦ Φα-
ναρίου. Τοῦ πρωτοπρεσβ.
π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπού-
λου. Σελ. 5

• Οἱ Ἰσλαµοτζιχαντισταὶ ἀφανί-
ζουν τοὺς ὅπου γῆς Χριστια-
νούς. Toῦ κ. Γεωργίου Κού-
βελα. Σελ. 5

• Τὸ «σύµφωνον συµβιώσεως»
ὁµοφύλων ὡς ἀπόρροια τῆς
ὁλοκληρωτικῆς πνευµατικῆς
κρίσεως. Σελ. 6

• Ἡ δαιµονικὴ µέθοδος τῆς συν-
υπάρξεως τοῦ διαλόγου, τῆς
διεισδύσεως καὶ τῆς ἀνα-
τροπῆς εἰς τὸν οἰκουµε-
νισµὸν σήµερα. Σελ. 6

• Οἰκουµενιστικὰ αἴσχη εἰς
τὸ Ταϊζέ!. Σελ. 8

• Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος: Ἐπεί-
γουσα ἡ ἐπίλυσις τοῦ ζητή-
µατος τῆς ἀδιοριστίας τῶν
Ἐφηµερίων. Σελ. 8

• Ἀνακοινωθὲν τοῦ Οἰκ. Πα-
τριαρχείου διὰ τὴν Ἴνδι-
κτον. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(4ον)
Ὁ ρωµαϊκῆς καταγωγῆς νεοπλα-

τωνικὸς φιλόσοφος Σαλούστιος (4ος
αἰ,) στὸ εὐσύνοπτο, καὶ πολὺ ἀξιόλο-
γο ἐγχειρίδιο νεοπλατωνικῆς ἠθικῆς,
θεολογίας καὶ φιλοσοφίας ἔργο του
‘Περὶ Θεῶν καὶ Κόσµου’ γιὰ τὸν Θεὸ
πιστεύει: «Κάθε Θεὸς εἶναι ἀγαθός,
δὲν ὑπόκειται σὲ πάθη, εἶναι ἀµετά-
βλητος ἐπειδὴ κάθε τί ποὺ µεταβάλ-
λεται γίνεται εἴτε καλύτερο εἴτε χειρό-
τερο. Ἐὰν γίνει χειρότερο τότε µετέρ-
χεται πρὸς τὸ κακό, ἐὰν ὅµως γίνει

καλύτερο τότε αὐτὸ σηµαίνει ὅτι στὴν
ἀρχὴ ἦταν κακόMοἱ οὐσίες τῶν
Θεῶν δὲν πλάσθηκαν, ἐπειδὴ ὅτι
αἰωνίως ὑπάρχει ποτὲ δὲν γεννᾶται
καὶ ὅτι κατέχει τὴν πρώτη δύναµη καὶ
δὲν πάσχει ζεῖ αἰωνίωςMοὔτε ἀποτε-
λοῦνταν (οἱ Θεοὶ) ἀπὸ σώµατα, γιατί
οἱ δυνάµεις τῶν σωµάτων εἶναι ἀσώ-
µατοιMοὔτε περιέχονται σὲ ἕνα τόπο,
γιατί αὐτὸ εἶναι γνώρισµα τῶν σωµά-
των» (Σαλούστιος, Περὶ Θεῶν καὶ
Κόσµου, κεφ. 2-5). Στὸ ἐρώτηµα ‘ἀπὸ
ποῦ προέρχονται τὰ κακὰ καὶ ποιὰ

εἶναι ἡ φύση τοῦ κακοῦ’ ἀπαντάει ὡς
ἑξῆς: «Πῶς, ὅµως, ὑπάρχουν στὸν
Κόσµο τὰ κακά, ἀφοῦ οἱ Θεοὶ εἶναι
ἀγαθοὶ καὶ δηµιουργοῦν τὰ πάντα; Ἢ
πρέπει πρῶτα νὰ ποῦµε ὅτι, ἐνῷ οἱ
Θεοὶ εἶναι ἀγαθοὶ καὶ δηµιουργοῦν τὰ
πάντα, δὲν ὑπάρχει ἐκ φύσεως τὸ κα-
κό, ἀλλ’ αὐτὸ γίνεται µὲ τὴν ἀπουσία
τοῦ ἀγαθοῦ, ὅπως ἀκριβῶς δὲν
ὑπάρχει σκότος, ἀλλ’ αὐτὸ γίνεται µὲ
τὴν ἀπουσία τοῦ φωτός; Ἂν ὑπάρχει
κακό, τότε κατ’ ἀνάγκη βρίσκεται εἴτε
στοὺς Θεοὺς εἴτε στοὺς νόες εἴτε στὶς
ψυχὲς εἴτε στὰ σώµατα. Στοὺς Θε-
ούς, ὅµως, δὲν βρίσκεται, ἐπειδὴ κά-
θε Θεὸς εἶναι ἀγαθός. Ἂν κάποιος
ὀνοµάζει κακὸ τὸν νοῦ, µιλᾶ γιὰ
ἀνόητο νοῦ. Ἂν ὀνοµάζει κακὴ τὴν
ψυχή, τότε ἡ ψυχὴ πλάστηκε χειρό-
τερη ἀπὸ τὸ σῶµα, ἐπειδὴ κανένα
σῶµα δὲν ἔχει ἀπὸ µόνο του κακία.
Ἂν τὸ κακὸ προέρχεται καὶ ἀπὸ τὴν
ψυχὴ καὶ ἀπὸ τὸ σῶµα, εἶναι παρά-
λογο νὰ µὴ εἶναι κακὰ ὄντας χωρι-
σµένα, καὶ νὰ παράγουν κακία ὅταν
συνενώνονται. Ἄν, πάλι, κάποιος

ὀνοµάζει κακούς τούς ∆αίµονες καὶ
ἂν αὐτοὶ ἔχουν ἀπ’ τοὺς Θεοὺς τὴν
δύναµή τους, τότε δὲν θὰ ἦταν κακοί.
Ἂν τὴν ἔχουν ἀπὸ ἀλλοῦ, τότε δὲν
δηµιουργοῦν οἱ Θεοὶ τὰ πάντα. Ἂν οἱ
Θεοὶ δὲν δηµιουργοῦν τὰ πάντα, τό-
τε ἢ θέλουν ἀλλὰ δὲν µποροῦν, ἢ
µποροῦν ἀλλὰ δὲν θέλουν. Τίποτε
ἀπὸ τὰ δύο, ὅµως, δὲν ταιριάζει σὲ
Θεό. Ὅτι, λοιπόν, τίποτε ἐκ φύσεως
κακὸ δὲν ὑπάρχει στὸν Κόσµο, φαί-
νεται ἀπὸ τὰ προηγούµενα. Τὰ κακὰ
ἐµφανίζονται ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν
ἀνθρώπων, καὶ πάλι ὄχι ὅλων οὔτε
πάντοτε. Ἄν, ὅµως, οἱ ἄνθρωποι
ἁµαρτάνουν χάριν τοῦ ἴδιου τοῦ κα-
κοῦ, τότε ἡ ἴδια ἡ φύση τους θὰ ἦταν
κακή. Ἂν ὁ µοιχὸς θεωρεῖ τὴν µοιχεία
κακὸ καὶ τὴν ἡδονὴ ἀγαθό, καὶ ἂν ὁ
φονιὰς θεωρεῖ τὸν φόνο κακὸ καὶ τὰ
χρήµατα ἀγαθό, καὶ ἂν αὐτὸς ποὺ
κακοποιεῖ τὸν ἐχθρὸ θεωρεῖ τὴν κα-
κοποίηση κακὸ καὶ τὴν ἄµυνα ἐναν-
τίον τοῦ ἐχθροῦ ἀγαθό, καὶ ἂν ἔτσι
πέφτει σὲ ἁµαρτίες ἡ ψυχή, τότε τὰ
κακὰ γίνονται χάριν τῆς ἀγαθότητας,

ὅπως ἀκριβῶς χάριν τῆς µὴ ὕπαρξης
τοῦ φωτὸς γίνεται τὸ σκότος, τὸ ὁποῖο
ἐκ φύσεως δὲν ὑπάρχει. Ἡ ψυχή, λοι-
πόν, ἁµαρτάνει ἐπειδὴ ἔχει ἔφεση
πρὸς τὸ ἀγαθό, ἀλλὰ πλανᾶται σχε-
τικὰ µὲ τὸ ἀγαθό, ἐπειδὴ αὐτὴ δὲν
εἶναι πρώτη οὐσία. Προκειµένου, λοι-
πόν, νὰ µὴ πλανᾶται, καὶ ὅταν
πλανᾶται νὰ θεραπεύεται, µποροῦµε
νὰ δοῦµε πόσα πράγµατα ἔπλασαν
οἱ Θεοί. Πλάστηκαν, λοιπόν, τέχνες,
ἐπιστῆµες, µελέτες, προσευχές, θυ-
σίες, τελετές, νόµοι, πολιτεύµατα, δί-
κες καὶ τιµωρίες, γιὰ νὰ κωλύονται καὶ
νὰ µὴ ἁµαρτάνουν οἱ ψυχές, τὶς
ὁποῖες – ἀκόµη καὶ ὅταν ἐξέλθουν
ἀπὸ τὸ σῶµα – οἱ καθάρσιοι Θεοὶ καὶ
οἱ ∆αίµονες τὶς καθαρίζουν ἀπὸ τὰ
ἁµαρτήµατα» (Σαλούστιος, Περὶ
Θεῶν καὶ Κόσµου, κέφ. 10).

Ἀπεικονίσεις ἀρχαίων
Ἑλλήνων φιλοσόφων

σὲ τοιχογραφίες Ἱερῶν Ναῶν
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Στὸν βορεινὸ τοῖχο τῆς Παλαιᾶς

Τράπεζας τῆς ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου
Μετεώρου στὰ ψηλὰ βράχια τῶν Με-
τεώρων ὑπάρχει µία πολὺ σηµαντικὴ
σύνθεση. Πρόκειται γιὰ τὴν παρά-
σταση ‘Ὁ Βασιλεὺς τῆς∆όξης’, ὅπου
εἰκονίζονται µὲ βυζαντινὴ τεχνοτροπία
ὁ Κύριος τῆς ∆όξης Ἰησοῦς Χριστὸς
µὲ µία ζώνη ἀπὸ προφῆτες καὶ δι-
καίους τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης µέσα
σὲ περίτεχνη φυτικὴ διακόσµηση καὶ
κάτω µία σειρὰ ἀπὸ ἀρχαίους Ἕλλη-
νες φιλοσόφους. Ἀνάµεσα στοὺς φι-
λοσόφους εἰκονίζονται καὶ ὁ Ἀπόστο-
λος τῶν Ἐθνῶν καὶ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
ὁ φιλόσοφος, ὁ πρῶτος ποὺ µίλησε
γιὰ τὸν ‘σπερµατικὸΛόγο’. Ὅλοι τους
κρατᾶνε καὶ ἀπὸ µία περγαµηνὴ µὲ
ἐπιγραφὲς ποὺ ἡ παράδοση ἔχει
ἀποδώσει σὲ αὐτούς. Οἱ ἐπιγραφὲς
δὲν περιορίζονται µόνο στὴν ἔλευση
τοῦ Θεανθρώπου. Καλύπτουν κυ-
ρίως βασικὲς διδαχὲς τῶν φιλοσό-
φων, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν καὶ δόγµα-
τα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅλα αὐτὰ δὲν
δείχνουν τίποτε ἄλλο, παρὰ τὴ γειτ-

Ὁ «σπερματικὸς Λόγος»
Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς προπαιδεία

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΗΕΣΤΙΑ Πατερικῶν Μελετῶν αἰσθάνεται
ἀδήριτη τήν ἀνάγκη νά ἀπευθυνθεῖ σέ κά-
θε ὀρθόδοξο Ἕλληνα πολίτη ἀλλά καί σέ

κάθε ἄλλο κατοικοῦντα ἤ παρεπιδηµοῦντα ἐν
Ἑλλάδι ἄνθρωπο καί νά ἐκφράσει προβληµατι-
σµούς καί προτάσεις. Ἐννοεῖται, ὅτι δέν περι-
φρονεῖ ὅλους ἐκείνους, πιστούς καί «ἀπίστους»
πού φιλοδοξοῦν νά ἀναλάβουν τά ἡνία τῆς δια-
κυβερνήσεως τῆς Χώρας µας.

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν δέν φιλοδοξεῖ
νά καταλογίσει εὐθῦνες, νά κάνει ὑποδείξεις, νά
παρουσιάσει ἤ νά ζωγραφίσει κόµµατα ἤ πρό-
σωπα γιά στήριξη, πριµοδότηση ἤ ψήφιση.

Εἶναι τόση ἡ πίκρα τοῦ ἕλληνα πολίτη ἀπό
τήν πενταετῆ περιπέτεια τῆς κρίσεως, πού ὅ,τι
καί νά ἀκούσει συµβουλευτικό, θά ἀντιδράσει,
θά πονέσει ἔτι περισσότερο, ὅπως ἀντιδροῦν οἱ
βαρύτατα πενθοῦντες ἀπό τό «χαµό» φιλτάτου
οἰκείου προσώπου τους. ∆έν θέλουµε νά προ-
καλέσουµε κανένα, οὔτε ὁµοφρονοῦντα, οὔτε
ἀντιφρονοῦντα.

Ταπεινῶς φρονοῦµε, ὅτι τόν πρῶτο λόγο µέ-

σα στό ἱστορικό γίγνεσθαι ὅλου τοῦ κόσµου µας
καί ἁπάντων τῶν συµπάντων τόν ἔχει ὁ ἐν Τριά-
δι Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦµα.
Μέσα στόν Παράδεισο ἔδωσε τήν εὐλογία, τήν
ἐντολή καί τή δύναµη στούς πρωτοπλάστους
προπάτορές µας: «αὐξάνεσθε, πληθύνεσθε,
πληρώσατε, κατακυριεύσατε τῆς γῆς». Αὐτός ὁ

Ἴδιος προνοεῖ, ἔστω καί ἄν παρεκκλίνουµε ἀπ’
Αὐτόν ἤ ἀγνωστικιστικά τόν ἀπορρίπτουµε ἤ
καί ἄν ἀπερίφραστα Τόν ἀποστρεφόµαστε.

Ἐξακολουθεῖ, ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς νά
παρεµβαίνει διακριτικά ἤ θεοδυναµικά ἑκάστοτε
πρός τό συµφέρον µας προσέχοντας νά µή κα-
ταπατήσει τό πιό σπουδαῖο δῶρο πού µᾶς προσ-

έφερε, τό αὐτεξούσιο, τήν ἐλευθερία νά Τόν θέ-
λουµε, νά Τόν ἐπικαλούµαστε ἤ νά Τοῦ φράσ-
σουµε ὅλες τίς διόδους κοινωνίας Του µαζί µας.

Ταπεινῶς προτείνουµε στούς ὀρθοδόξους πι-
στούς µας νά ἐντείνουµε κατά τό τρέχον εἰκο-
σαήµερο τίς προσευχές µας πρός τόν Ὕψιστο,
γιά νά παραχθεῖ τό καλύτερο ἀποτέλεσµα τῶν
ἐκλογῶν. Ἔτσι καί ἀλλιῶς δύναται ὁ θεάνθρω-
πος Κύριος νά φέρει τά πάνω κάτω. Ἄς Τοῦ

δώσουµε ἀρχοντικά τήν προτεραιότητα, ἀλλά
καί τήν βούλησή µας νά παρέµβει θεϊκά καί νά
διαλέξει, ὅσο θά Τοῦ τό ἐπιτρέψουµε, τούς
ἀνθρώπους πού θά µᾶς κυβερνήσουν µέ ὅσο
γίνεται πιό ἀληθινή φιλανθρωπία καί ὅση φιλο-
θεΐα - ὡς κόκκο σινάπεως – διαθέτουν.

Μακάρι, αὐτοί πού οὕτως θεανθρωπίνως θά
ἐκλεγοῦν, νά διαθέτουν, ἤ τοῦ Κυρίου συνερ-
γοῦντος,νά διαθέσουν, ἔστω ψήγµατα ἀγάπης
καί ἐκτίµησης πρός τόν µέγιστο τῶν αὐτοκρατό-
ρων Ἅγιο Κωνσταντῖνο καί τήν χριστοαεικίνητη
καί δηµιουργικότατη µητέρα Του, τήν Ἁγία Ἑλέ-

Ἐν ὄψει ἤ ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐκλογῶν
Τοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Σαράντη Σαράντου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων στέκεται ἡ Ἱ. Μ. Κονίτσης. Ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης ἐτήρησε ἀκεραίαν στάσιν ἔναντι τῆς προσκλήσεως εἰς Φανάριον καὶ
μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς δίδει μαρτυρίαν εἰς τοὺς δυσκόλους καιροὺς καὶ διὰ τὰ
ἐθνικά μας ζητήματα. Ὡς ἔγραψεν ὁ «Πρωϊνὸς Λόγος Ἰωαννίνων» τὴν 4ην
Σεπτεμβρίου 2015:

«Ἔµµεση ἀποδοκιµασία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολοµαίου γιὰ
τὶς ἐπαφές του µὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία περιέχεται στὸ ψήφισµα τοῦ Γενι-
κοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανῆς καὶ Κονίτσης ποὺ πραγµατοποιήθηκε τὸ διήµερο ∆ευτέρας καὶ Τρίτης
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Γκούρας. «Καταδικάζουµε ὁποιαδήποτε παρεκ-
τροπὴ ἀπὸ τὴν ἀταλάντευτη γραµµὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ κυρίως, τὴν παναί-
ρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ», τονίζεται «φωτογραφίζοντας» οὐσιαστικὰ τὶς
πρωτοβουλίες ποὺ ἀναπτύσσει τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ κ. Βαρθολοµαῖος. Ἐπι-
σηµαίνεται ὅτι ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας, ἦταν ἕνας ἀπὸ ἐκείνους τῶν «Νέ-
ων Χωρῶν» ποὺ δὲν ἀνταποκρίθηκαν στὸ κάλεσµα τοῦ κ. Βαρθολοµαίου,
γιὰ νὰ παραβρεθεῖ στὴ σύναξη ποὺ ὁλοκληρώθηκε χθὲς στὸ Φανάρι, ἐνῶ
ἔχει ὑπογράψει µὲ ἄλλους 5 Μητροπολίτες καὶ κείµενο διαµαρτυρίας κατὰ
τῶν συζητήσεων καὶ τῆς συµπροσευχῆς Πατριάρχη καὶ Πάπα. Τὸ Ἱερατικὸ
Συνέδριο ἐκφράζει ἐπίσης τὴν ἀνησυχία του γιὰ τὴν οἰκονοµικὴ κατάσταση
τῆς χώρας, στὰ προβλήµατα ἀπὸ τὴν εἰσροὴ χιλιάδων µεταναστῶν, στὴν
αὔξηση τῆς ἐγκληµατικότητας. Καταδικάζει τὴν ἐπιδίωξη ὁρισµένων νὰ τεθεῖ
στὸ περιθώριο ἡ Ἐκκλησία, ἐκφράζει τὴ χαρά της γιὰ τὴ µεγάλη συµµετοχὴ
τῶν χριστιανῶν στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Μητρόπολης καὶ τέλος διαµαρτύρεται
ἔντονα γιὰ τὴν κατεδάφιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὶς ∆ρυ-
µάδες Χειµάρρας».

Παραθέτοµεν τὸ ψήφισµα τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς 1ης Σεπτεµβρίου:
«1) Μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ πορεία τῆς Πατρίδος µας, οἱ ἐκλογὲς γιὰ τρίτη φορὰ

ἐφέτος, ἐνῷ ἡ οἰκονοµία βρίσκεται σὲ δυσχερῆ κατάσταση.
2) Οἱ χιλιάδες µετανάστες, ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ

Αἰγαίου καὶ τὴν ἠπειρωτικὴ Χώρα, εἶναι τεράστιο πρόβληµα, ποὺ πρέπει νὰ
ἐπιλυθῇ τὸ συντοµώτερο δυνατόν, σὲ συνεργασία τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνή-
σεως µὲ τὶς Κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες ἀντιµετωπίζουν τὸ ἴδιο
πρόβληµα.

3) Ἀνησυχοῦµε πολὺ γιὰ τὴν ραγδαία αὔξηση τῆς ἐγκληµατικότητας, τὴν
διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν καὶ τὴν ποικίλη ἀνηθικότητα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλά-
δα δὲν µπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀνεχθῇ νὰ ὑποβαθµίζεται ἡ φυσιολογικὴ
ζωὴ καὶ ὁ εὐλογηµένος γάµος, ἀντιθέτως δὲ νὰ ἐξαίρεται ἡ πάσης φύσεως
ἀνωµαλία, ποὺ θυµίζει Σόδοµα καὶ Γόµορρα, ἐποχὲς δηλαδή, ἐσχάτης κατα-
πτώσεως.

4) Καταδικάζουµε ἀπερίφραστα τὴν ἐπιδίωξη κάποιων κύκλων νὰ τεθῇ
στὸ περιθώριο ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία, ἡ Φρουρὸς καὶ Τροφὸς τοῦ Ἔθνους.
Μᾶς συγκινεῖ, ὅµως, ἡ συµµετοχὴ τῶν χριστιανῶν µας σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησια-
στικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεώς µας (Θ.Λειτουργίες, Ἀγρυπνίες, Παρα-
κλήσεις κ.ἄ.). Ἐµεῖς, πάντως, ἀγρυπνοῦµε ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ µας καθήκοντος καὶ τοῦ χρέους πρὸς τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ.

5) Καταδικάζουµε, ἐπίσης, ὁποιαδήποτε παρεκτροπὴ ἀπὸ τὴν ἀταλάντευ-
τη γραµµὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καί, κυρίως, τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.

6) ∆ιαµαρτυρόµαστε ἔντονα γιὰ τὴν αὐθαίρετη καὶ βίαιη κατεδάφιση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στὶς ∆ρυµάδες Χειµάρρας τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου. Οἱ Ἀλβανοὶ πρέπει νὰ σέβωνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα τῶν Βορει-
οηπειρωτῶν, τώρα, µάλιστα, ποὺ ἔχει ἐγκαθιδρυθῆ ἡ δηµοκρατία στὴν γειτο-
νικὴ Χώρα. Τέλος,

7) Προσευχόµαστε γιὰ νὰ εἰρηνεύσῃ ἡ Μέση Ἀνατολή, νὰ σταµατήσουν τὰ
ἀνήκουστα ἐγκλήµατα τῶν «τζιχαντιστῶν», ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ ἀγάπη
καὶ ἡ καλωσύνη κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ
εὐλογητοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς
Συνάξεως τῆς Ἱ. Μ. Κονίτσης



νίαση ἢ πιὸ σωστὰ τὴ µεγάλη συγγέ-
νεια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σκέψης
µὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐπίσης δείχνουν
ὅτι, ἡ Ἐκκλησία ὄχι µόνο δὲν ἀπεµ-
πόλησε ἢ πολέµησε, ὅπως πι-
στεύουν οἱ ἀφελεῖς, τὴν ἑλληνικὴ σκέ-
ψη, ἀλλά, ἀντιθέτως, τὴν τίµησε διὰ
τῶν ἁγιογραφιῶν, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι
τίποτε ἄλλο, παρὰ ἡ ἔκφραση διὰ τῆς
ζωγραφικῆς, τῆς ὑψηλῆς διάνοιας
τῶν πατέρων φωστήρων τῆς Ἐκκλη-
σίας, οἱ ὁποῖοι ἦταν µέτοχοι, σὺν τοῖς
ἄλλοις, καὶ τῆς θύραθεν παιδείας.

Σίβυλλα: Ἥξει οὐρανόθεν Βασι-
λεὺς αἰώνων ὁ µέλλων κρῖναι πᾶσαν
σάρκα καὶ κόσµον ἅπαντα.

Σόλων: Ἦν δ’αὐτὸς τῷ αὐτοπάτο-
ρι ἀπάτωρ τρισόλβιος ὃς τί φῶς τρι-
λαµπὲς ὁ δὲ παθὼν Θεός ἐστί καὶ οὐ
θεότης πάθεν ὅστις φῶς γάρ, βροτό-
σωµος αὐτὸς Θεὸς ἤδη καὶ ἀνὴρ
πάντως φέρων ἐν θνητοῖς.

Πυθαγόρας: ὁ Θεὸς ἐστὶν Νοῦς καὶ
Λόγος καὶ Πνεῦµα καὶΛόγος σαρκω-
θεὶς ἐκ Πατρός.

Σωκράτης: Καὶ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ
αὐξηθήσεται καὶ τιµηθήσεται ὑπὸ
πάντων ἐφ’ ὅλην τὴν οἰκουµένην.

Ἀπολλώνιος: Ἕνα Θεὸν ὕψιστον
ἐν τρισὶν λέγω, ὃς οὐρανὸν ἔρξεν
ἅµα καὶ χθόνα. Θεὸς ἦν µὲν ἀεὶ καὶ
ἐστὶν καὶ ἔσται οὔτε ἀρξάµενος, οὔτε
παυσόµενος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κρατάει µία
περγαµηνὴ µὲ τὸν λόγο ποὺ ἐκφώ-
νησε στὸν Ἄρειο Πάγο τῆς Ἀθήνας:
Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δει-
σιδαιµονεστέρους ὑµᾶς θεωρῶ.

διερχόµενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ
σεβάσµατα ὑµῶν εὗρον καὶ βωµὸν
ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, ἀγνώστῳ Θεῷ.
ὅν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον
ἐγὼ καταγγέλλω ὑµῖν.Ὁ Θεὸς ὁ ποι-
ήσας τὸν κόσµον καὶ πάντα τὰ ἐν
αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος
ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς
κατοικεῖ, οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώ-
πων θεραπεύεται προσδεόµενός τι-
νος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ
πνοὴν κατὰ πάντα· ἐποίησέ τε ἐξ
ἑνὸς αἵµατος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων
κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς
γῆς, ὁρίσας προστεταγµένους και-
ροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας
αὐτῶν, ζητεῖν τὸν Κύριον, εἰ ἄρά γε
ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καὶ
γε οὐ µακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου
ἡµῶν ὑπάρχοντα. ἐν αὐτῷ γὰρ
ζῶµεν καὶ κινούµεθα καὶ ἐσµέν, ὡς
καὶ τινες τῶν καθ’ὑµᾶς ποιητῶν εἰρή-
κασι (Πράξ. 17,22-28).

Ἰουστῖνος: Οἱ µετὰΛόγου βιώσαν-
τες Χριστιανοὶ εἰσι, κἄν ἄθεοι ἐνοµί-
σθησαν, οἷον ἐν Ἕλλησι µὲν Σωκρά-
της καὶ Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅµοιοι
αὐτοῖς.

Ὅµηρος: Ἥξει πρὸς ἡµᾶς ὀψὲ γῆς
ἄναξ ἁπλοῦς καὶ σάρκα φανεῖται δί-
χα τινὸς σφάλµατος.

Θουκυδίδης: Οὐ Θεὸς ἕτερος οὐκ
ἄγγελος οὐ δαίµων οὐ σοφία οὐκ
οὐσία ἀλλ’ ἢ µόνος Κύριός ἐστι δηµι-
ουργὸς τοῦ παντὸς τῶν ἁπάντων
παντέλειος Λόγος.

Ἀριστοτέλης: Ὀψέποτέ τις ἐπὶ τὴν
πολυσχεδῆ ταύτην ἐλάσειεν ἐπὶ γῆν
δίχα σφάλµατος γενήσεται σὰρξ ἀκά-

µατος φύσει Θεὸς γέννησις ἐξ αὐτοῦ
γὰρ ὁ αὐτὸς οὐσιοῦται Λόγος.

Πλάτωνας: Ἐκ µητρονύµφου παν-
αµώµου παρθένου µέλλει σπα-
ρῆναι τοῦ Θεοῦ µόνος γόνος.
Ἄσαρκον, σαρκικὸν καὶ γεννητὸν ἐν
γῇ τέτοκεν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς ποι-
ητήν.

Πλούταρχος: Καταγγέλλω ἐν
τρισὶν ἕνα µόνον ὑψιµέδοντα Θεόν,
οὗ λόγος ἄφθιτος ἐν ἀδαεῖ κόρῃ
ἔγκυµος ἔσεται. Οὗτος γὰρ ὡς τόξον
πυρφόρον ἴσος διαδραµεῖται καὶ κό-
σµον ἅπαντα ζωγρήσει καὶ τῷ Πατρὶ
προσάξει δῶρον.

Οἱ παραστάσεις ἀφ’ἑνὸς δηµιουρ-
γοῦνται ἄνευ φωτοστεφάνου, ἀφοῦ
πρόκειται γιὰ πρὸ Χριστοῦ ἐποχή, καὶ
ἀφ’ ἑτέρου ἁγιογραφοῦνται ἀποκλει-
στικά, στοὺς νάρθηκες τῶν ναῶν
(προνάους) µαζὶ µὲ παραστάσεις
ἀπὸ τὴν Κρίση τῶν νεκρῶν ἢ τὴ∆ευ-
τέρα Παρουσία. Βλέπουµε δηλαδὴ
ὅτι ὑπάρχει ἀπόλυτη τάξη στὸν ἁγιο-
γραφικὸ διάκοσµο τῶν ναῶν. Ὑπάρ-
χει, βέβαια, σχετικὴ ἐλευθερία στὴν
ἐνδυµατολογία τῶν µορφῶν, ποὺ
σηµαίνει ὅτι δὲν εἶναι ἀπαραίτητο ὁ
παρατηρητὴς νὰ βλέπει πάντοτε
ἀρχαιοελληνικοὺς χιτῶνες καὶ µαν-
δύες. Ἀντίστοιχες τοιχογραφίες
ὑπάρχουν σὲ πολλὲς Μονὲς τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους (Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, Ἱ.Μ.
Ἰβήρων κ.ἀ.), στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν
Φιλανθρωπινῶν στὸ νησὶ τῆς Παµ-
βώτιδος λίµνης στὰ Ἰωάννινα, σὲ
µονὲς τῆς Μακεδονίας κ.ἀ. Πρόκειται
κυρίως γιὰ τοιχογραφίες τῆς Παλαι-
ολόγιας περιόδου καὶ ἐντεῦθεν,
χωρὶς νὰ λείπουν καὶ σύγχρονες δη-
µιουργίες σὲ νεώτερους ναούς.
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«Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον καὶ ὁ κόσμος ἁγιάζεται»

Ὁ «σπερματικὸς Λόγος». Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς προπαιδεία εἰς τὸν χριστιανισμόν
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ, Μηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ
Ἁγίου Βλασίου. Ἀπρίλ., Μάϊος,
Ἰούν. 2015. Ἀθῆναι.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ,
Ἐπιστημονικόν, Θεολογικὸν Πε-
ριοδικὸν Σύγγραμμα τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἀλεξανδρείας, Τόμος ΠΓ΄ -
ΠΔ΄ (2012-2013) - Ἀλεξάνδρεια
2013.

ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα τῶν Πατρῶν.
Μάϊος, Ἰούν. 2015. Πάτρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ-
ΣΗ, Δεκαπενθήμερο Δελτίο
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνημέρωσης.
Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. 2015.

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ, Μηνιαῖον Παιδαγωγικὸν
περιοδικόν, Χριστιανικῆς Ἑνώσε-
ως Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν.
Μάϊος – Ἰούν. 2015.

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ, Ἐνημερω-
τικὸ Ἔντυπο Ἐνορίας Ἁγ. Γε-
ωργίου Διονύσου Ἀττικῆς. Ἰούλ. –
Αὔγ. 2015.

ΕΝΟΡΙΑ, Εἰκοσιπενθήμερον
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιαστικὸν Πε-
ριοδικόν. Μάρτ. – Ἀπρίλ., Μάϊος.
2015. Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ, Μη-
νιαία ἔκδοση Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου
Πευκακίων. Ἰούν. – Ἰούλ. 2015.
Ἀθῆναι.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ, Διμη-
νιαία ἔκδοσις τῆς ὁμωνύμου Χρι-
στιανικῆς Ἀδελφότητος. Ἀπρίλ.,
Μάϊος, Ἰούν. 2015. Πάτρα.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, Μηνιαῖο περιο-
δικὸ γιὰ τοὺς ἱερεῖς. Μάρτ. –
Ἀπρίλ. 2015.

ΖΩΗ, Ὀρθόδοξον Περιοδικὸν
ὄργανον ὁμωνύμου Ἀδελφότη-
τος Θεολόγων. Ἰούν., Ἰούλ. –

Αὔγ. – Σεπτ. 2015. Ἀθῆναι.
ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Εἰκο-

σαήμερο Χριστιανικὸ περιοδικὸ
τῆς Ἀδελφότητος «Εὐσέβεια».
Μάϊος, Ἰούν., Ἰούλ., Αὔγ. 2015.
Ἀθῆναι.

Η ΟΔΟΣ, Τετραμηνιαῖο Φυλ-
λάδιο Ὀρθοδόξου Διδαχῆς,
Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ρόδου. Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ. –
Ἀπρίλ.2015. Ρόδος.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ.
Ἀνεξάρτητη ἐθνικοπολιτικὴ ἐφη-
μερίδα. Ἀπρίλ., Μάϊος. 2015.

ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ, Τριμηνιαία
Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Διδαχῆς.
Ἰαν. – Μάρτ. 2015. Θεσσαλονίκη.

Πρεσβυτέρου Γεωργίου Σ. Κουγιουµτζόγλου, «ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥ-
ΜΕΤΙΣΣΧΕΣΕΙΣΜΕΤΟΥΣΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣΜΑΣ»,Θεσσαλονίκη2014.

Ἡ παροῦσα ἔδοση τοῦ π. Γεωρ-
γίου Σ. Κουγιουμτζόγλου, ὅπως
ἀναφέρει καί ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου
ἀσχολεῖται μέ τό πῶς ὁ σύγχρονος
χριστιανός θά βελτιώση τίς σχέσεις
του μέ τόν συνάνθρωπό του βάσει
τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καί μάλι-
στα πῶς αὐτές οἱ σχέσεις σταδιακά
θά ὁδηγηθοῦν σέ σχέσεις ἀγάπης
καί κατανοήσεως. Ὁ Κύριός μας
ἦλθε στόν κόσμο, γιά νά μᾶς σώση
καί ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας
αἰσθανόμενοι τήν ἀγάπη του πρός
τό πρόσωπό μας τηροῦμε τίς ἐντο-
λές γνωρίζοντας ὅτι ὁ μόνος τρόπος,
γιά νά ἔλθουμε σέ σχέση μέ τόν Κύ-
ριο εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν του.
Ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή στόν ἄνθρω-
πο στήν Παλαιά Διαθήκη καί ἐπα-
νέλαβε στήν Καινή Διαθήκη: «ἀγα-
πήσεις τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρ-
δίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καί
ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου… ἀγαπήσεις
τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»Ματθ.
κβ΄ 37, 39, ἐπειδή γνώριζε ὅτι ἡ σω-
τηρία τοῦ ἀνθρώπου περνᾶ μέσα
ἀπό τήν σχέση του τόσο μέ τόν Θεό
ὅσο καί μέ τόν συνάνθρωπό του. Τό
ὅτι ἡ τήρηση αὐτῆς τῆς ἐντολῆς
εἶναι μέτρο γιά τήν σωτηρία μας
ἀποδεικνύεται στίς καθημερινές μας
σχέσεις μέ τούς συναθρώπους μας,
δηλαδή κατά πόσο εἴμαστε διατε-
θειμένοι νά ὑποτάξουμε τά πάθη γιά
τήν ἀγάπη μας πρός τόν ἄλλο. Ἔτσι

ὁ π. Γεώργιος παρατηρώντας καί
ζώντας τίς τρομερές συνέπειες τῶν
κακῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, μέσα
ἀπό τήν ἐμπειρία του ἀπό τήν ἐνα-
σχόλησή του μέ τό μυστήριο τῆς με-
τανοίας καί τῆς ἐξομολογήσεως
προσφέρει στό φιλόχριστο ἀναγνω-
στικό κοινό μέσα ἀπό παραδείγμα-
τα ἀλλά καί ὑποδείξεις, τρόπους
συμπεριφορᾶς τό πῶς θα δημιουρ-
γηθοῦν οἱ κατάλληλες προϋποθέ-
σεις γιά βελτίωση τῶν ἀνθρωπίνων
σχέσεων.

Γ.Κ.Τ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΧΟΛΕΒΑ, «Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γιά
τήν κρίση, τήν παιδεία, τά ἐθνικά θέµατα», ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ,
ΑΘΗΝΑ 2015, σελ. 288.

Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας εἶναι
γνωστός στό ἀναγνωστικό κοινό ὡς
ἀρθρογράφος καί ἀναλυτής σέ ἐθνι-
κά καί ἱστορικά θέματα σέ πολλά πε-
ριοδικά καί ἐφημερίδες. Ἡ ἔκδοση
«Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟ-
ΤΑΣΗ Γιά τήν κρίση, τήν παιδεία, τά
ἐθνικά θέματα» εἶναι μία συλλογή
κειμένων του, τά ὁποῖα ἔχουν δημο-
σιευθεῖ σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά
ἤ ἔχουν ἐκφωνηθεῖ σάν ὁμιλίες.
Ἔχουν χωρισθεῖ σέ τρεῖς ἑνότητες
καί ἀποσκοποῦν νά μᾶς θυμίσουν
μεγάλες μορφές τοῦ Γένους μας,
ὅπου μέσα ἀπό διδάγματα ἄλλων
κρίσιμων περιόδων τῆς Ἑλληνικῆς
ἱστορίας ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ
νά δώση στόν ἀναγνώστη μήνυμα
αἰσιοδοξίας, σέ μία ἐποχή γενικευμέ-
νης ἀπαισιοδοξίας. Ὁ συγγραφέας
στό προλογικό του σημείωμα μετα-
ξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει: «Τά προ-
βλήματα εἶναι πολλά, ἀλλά παρά
ταῦτα αἰσιοδοξῶ. Δέν χάθηκαν ὅλα.
Μποροῦμε νά ξαναβροῦμε τόν δρό-
μο πού ἀκολούθησαν στά δύσκολα
οἱ πρόγονοί μας. Μποροῦμε νά

ἀρθρώσουμε λόγο ἑλληνικό, χρι-
στιανικό, δημιουργικό καί οἰκουμε-
νικό. Μποροῦμε νά ἀξιοποιήσουμε
τό παρελθόν, γιά νά οἰκοδομήσουμε
ἕνα καλύτερο μέλλον».

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ

ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ἡ ἁγία µας Ἐκκλησία τιµᾶ τὴν
Παγκόσµια Ὕψωση τοῦ Τιµίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
Εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους ἑορτολογικοὺς
σταθµοὺς τοῦ ἔτους, καθ’ ὅτι, γιὰ τὴν χριστιανική µας πί-
στη, ἡ τιµὴ στὸν Τίµιο Σταυρό, περνᾶ στὸν Κύριό µας καὶ
Λυτρωτή µας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἀνέβηκε, ἔχυσε τὸ
Αἷµα Του καὶ πέθανε πάνω σ’ αὐτόν, γιὰ χάρη τῆς δικῆς
µας σωτηρίας. Ὁ σταυρικὸς θάνατος ἦταν ὁ πλέον ἐπώ-
δυνος, ἀλλὰ καὶ ἀτιµωτικὸς θάνατος, στὸν ἀρχαῖο προχρι-
στιανικὸ κόσµο. Ἦταν «ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµάµενος
ἐπὶ ξύλου» (Γαλ.3,13). Κι’ αὐτὸ διότι ἡ ἀνθρώπινη δικαιο-
σύνη ζητοῦσε «ἱκανοποίηση», ἡ ὁποία ἦταν σκληρὴ καὶ
ἀπάνθρωπη. Ὅµως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους, ὁ
«Πατὴρ ἡµῶν (ὁ) οἰκτίρµων» (Λουκ.6,36), µετέβαλε τὴν
«ἱκανοποίηση τῆς δικαιοσύνης» σὲ ἐκδήλωση ἀγάπης. Γι’
αὐτὸ ἀνέβηκε ὁ Υἱός Του στὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, ὄχι γιὰ νὰ

ἱκανοποιήσει καµιὰ δικαιοσύνη, ὅπως κακόδοξα καὶ βλά-
σφηµα δοξάζει ἡ αἱρετικὴ δυτικὴ χριστιανοσύνη, ἀλλὰ γιὰ
νὰ µᾶς φανερώσει τὸν ἀπύθµενο πλοῦτο τῆς ἀγάπηςΤου.
Νὰ µᾶς ἀποδείξει ἐµπράκτως ὅτι «ὁ ποιµὴν ὁ καλὸς τὴν
ψυχὴν αὐτοῦ τίθησι ὑπὲρ τῶν προβάτων» (Ἰωάν.10,11).
Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ µεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς θείας ἀγά-
πης, ἀφοῦ ὁ «Χριστὸς ἡµᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας
τοῦ νόµου γενόµενος ὑπὲρ ἡµῶν κατάρα». Ἄλλωστε, δι’
αὐτῆς τῆς ὑπέρτατης θυσιαστικῆς ἀγάπης, ἦρθε «εἰς τὰ
ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ἈβραάµM ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Λάβαµε
«τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύµατος M διὰ τῆς πίστεως» στὸν
δι’ ἡµᾶς Σταυρωθέντα Λυτρωτή µας (Γαλ.3,13-14). Ὁ Τί-
µιος Σταυρὸς ὑπῆρξε τὸ µέσον ἐκδηλώσεως τῆς θείας
ἀγάπης, τὸ «ἐργαλεῖο» τῆς ἀπολυτρώσεώς µας καὶ τὸ φο-
βερὸ ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου. Γι’ αὐτὸ τὸν τιµᾶµε, καὶ ἡ
τιµὴ µας αὐτὴ διαβαίνει πρὸς τὸ Σωτῆρα µας Χριστό!

Ἡ γενοκτονία
τῶν χριστιανῶν
συνεχίζεται
εἰς τὴν Μ. Ἀνατολήν!

ΓΡΑΨΑΜΕ σὲ προηγούµενο σχό-
λιό µας ὅτι οἱ µουσουλµάνοι τῆς
Εὐρώπης ζητοῦν (γιὰ τὴν ὥρα,
ἀργότερα ἴσως θὰ ἀπαιτοῦν) ἐγκα-
ταλειµένους χριστιανικοὺς ναοὺς νὰ
τοὺς κάµουν τζαµιά. Μάλιστα ὁ ἡγέ-
της τους στὴ Γαλλία δήλωσε πὼς
«τὸν ἴδιο Θεὸ λατρεύουµε καὶ ἄρα
µποροῦµε νὰ συνυπάρξουµε εἰρηνι-
κά». Μόνο ποὺ δὲν συµφωνοῦν µα-
ζί του τὰ καλόπαιδα - µαχητὲς τοῦ
«κράτους τοῦ Ἀλλὰχ» στὴ Μέση
Ἀνατολή», οἱ ὁποῖοι διεξάγουν ἀλη-
θινὴ γενοκτονία σὲ βάρος τῶν χρι-
στιανικῶν πληθυσµῶν. Τὸν περα-
σµένο µήνα ἀπήγαγαν 230 ἑλλη-
νορθοδόξους στὴ µαρτυρικὴ Συρία,
τῶν ὁποίων ἀγνοεῖται ἡ τύχη τους
ὡς τώρα! «Μέχρι καὶ ἑξήντα Ἑλλη-
νορθόδοξοι χωρὶς νὰ εἶναι γνωστὸ
ἐὰν εἶναι περισσότεροι ἔχουν ἀπα-
χθεῖ ἀπὸ τοὺς ἰσλαµιστὲς τοῦ ISIL
στὴ Συρία, µαζὶ µὲ ἄλλα ἑκατὸν
ἑβδοµήντα ἄτοµα τῶν ὁποίων τὸ
θρήσκευµα δὲν ἔχει ταυτοποιηθεῖ
ἀλλὰ εἰκάζεται ὅτι εἶναι Ἑλληνορθό-
δοξοι, καὶ Ἀλαουΐτες, φτάνοντας
στῶν ἀριθµὸ τῶν διακοσίων τριάντα
ἀπαχθέντων. Ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν ζωή
τους ἀνεβαίνει στὸ κατακόρυφο
καθὼς θεωρεῖται βέβαιο ὅτι θὰ ἐκτε-
λεστοῦν µὲ τὸν πλέον φρικτὸ τρόπο
ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς ἐξτρεµιστές.
Εἶναι πάγια τακτική τους νὰ ἀπάγουν
ὁποιονδήποτε δὲν ἐνσωµατώνεται
στὸ φανατικό τους πιστεύω µὲ ἔµφα-
ση κυρίως στοὺς Ἑλληνορθόδοξους
καὶ τοὺς Ἀλαουΐτες, οἱ ὁποῖοι στηρί-
ζουν τὸν Μ. Ἄσαντ καὶ κατατάσσον-
ται στὸν συριακὸ Στρατὸ» (Ἱστολ.
EFENPRESS). Φρίκη καὶ ἀγωνία
ἀπὸ τοὺς (κατὰ Βαρθολοµαῖον)
«ἀδελφούς µας µουσουλµάνους»!

Ἑβραῖος συγγραφεύς:
«Ὁ θεὸς τοῦ Ἰσλὰµ
πρέπει νὰ συγκριθῆ
µὲ τὸ διάβολο»!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ὑπῆρξε ὁ λό-
γος ἑνὸς ἐπιφανοῦς Ἑβραίου διανο-
ούµενου καὶ συγγραφέα, γιὰ τὸ
ποιὸς εἶναι στὴν πραγµατικότητα ὁ
«θεὸς» τῶν Μουσουλµάνων. Παίρ-
νοντας ἀφορµὴ ἀπὸ τὸν ἰσχυρισµὸ
τοῦ µουσουλµάνου ἡγέτη στὴ Γαλ-
λία Dalil Boubakeur, ὅτι οἱ τρεῖς µο-
νοθεϊστικὲς θρησκεῖες λατρεύουν
τὸν ἴδιο Θεό, δήλωσε τὰ ἑξῆς σηµαν-
τικά, ὅπως ἀποκάλυψε τὸ Ἱστολόγιο:
(agioritikovima.gr): «Ἂν καὶ ὁ Bouba-
keur πιστεύει ὅτι οἱ χριστιανοὶ καὶ οἱ
µουσουλµάνοι λατρεύουν τὸν "ἴδιο
Θεό," ὁ Ἑβραῖος συγγραφέας Avi
Lipkin διακήρυξε ὅτι ὁ Ἀλλὰχ δὲν
εἶναι ὁ ἴδιος Θεὸς µὲ αὐτὸν ποὺ λα-
τρεύεται ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους καὶ
τοὺς Χριστιανούς. Μιλώντας σὲ συν-
έδριο στὸ Σὰν Ντιέγκο, ὁ Lipkin
ὑποστήριξε ὅτι ἐνῷ οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ
Χριστιανοὶ λατρεύουν τὸν Θεὸ τῆς
ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης, οἱ Μου-
σουλµάνοι λατρεύουν ἕνα "θεὸ τοῦ
πολέµου". "Ὅταν λένε “Allahu Ak-
bar”, δὲν λένε “ὁ Θεὸς εἶναι µεγά-
λος”, ὅπως τὰ µέσα µαζικῆς ἐνηµέ-
ρωσης ἀναφέρουν ... Allahu Akbar
σηµαίνει "Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι µεγαλύτε-
ρος" Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι µεγαλύτερος
ἀπὸ τὸ ἄλλο θεό, τὸ Θεὸ τῶν Ἑβραί-
ων καὶ τῶν Χριστιανῶν, τὸ Θεὸ τῆς
ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης. Ὁ Ἀλλὰχ
εἶναι ὁ θεὸς τοῦ πολέµου καὶ θεὸς
τοῦ µίσους ". ἐξήγησε. Ὁ Lipkin συ-
νέχισε λέγοντας ὅτι ὁ Ἀλλὰχ θὰ πρέ-
πει νὰ συγκριθεῖ µὲ τὸ διάβολο»!
Ἐµεῖς δὲν ἔχουµε καµιὰ ἀµφιβολία
περὶ αὐτοῦ.Αἱµοδιψὴς καὶ Θεὸς εἶναι
δύο ἔννοιες ἀπόλυτα ἀντιφατικές.
Ἄλλωστε ὁ µόνος ἀληθινὸς Θεὸς
εἶναι γιὰ µᾶς ὁ Τριαδικός, τὸν Ὁποῖο
µᾶς ἀποκάλυψε ὁ Χριστός µας καὶ
κανένας ἄλλος!

«Ἐπισκοπικὸν ὠµοφόριον»
µὲ τὰ χρώµατα
τοῦ σοδοµισµοῦ!

Ο ΣΟ∆ΟΜΙΣΜΟΣ ἔχει γίνει πλέον
«τρόπος (φυσιολογικῆς) ζωῆς» γιὰ
ἑκατοµµύρια ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν
πλανήτη. Ἔπαψε πιὰ νὰ εἶναι σε-
ξουαλικὴ ἀνωµαλία, πολλῷ δὲ
µᾶλλον θανάσιµη ἁµαρτία, ἀλλὰ
«ἐρωτικὴ διαφορετικότητα» τὴν
ὁποία ὀφείλουν νὰ σέβονται οἱ ἄλλοι,
ἐνῷ, στὴν ἀντίθετη περίπτωση, θὰ
εἶναι ἀντιµέτωποι µὲ τὸν ποινικὸ κώ-
δικα! Ἀλλὰ δὲ θὰ µποροῦσαν νὰ µεί-
νουν ἔξω ἀπὸ αὐτὸ τὸ «κλῖµα» καὶ οἱ
αἱρετικὲς «ἐκκλησίες», οἱ ὁποῖες
«ἀγκάλιασαν» τὸν σοδοµισµὸ καὶ
τὸν «εὐλογοῦν», ὡς «δῶρο Θεοῦ»!
∆εῖτε τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν ἀποκά-
λυψε ὁ ἀγωνιστὴς θεολόγος κ. Β.
Χαραλάµπους: «Τὸ Ἀρχιερατικὸ
ὠµοφόριο τὸ ὁποῖο συµβολίζει τὸν

Καλὸ Ποιµένα καὶ Λυτρωτή, τὸν σώ-
ζοντα τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο, “µετα-
τρέπεται” βλάσφηµα ἀπὸ αἱρετικοὺς
ψευδεπισκόπους τῆς ἐπισκοπε-
λιανῆς “ἐκκλησίας”, σὲ συνένοχο
παθῶν ἀπωλείας. Τὸ “ὠµοφόριο”

κάποιων αἱρετικῶν ψευδεπισκό-
πων παρουσιάζεται µὲ τὰ χρώµατα
τῶν ὁµοφυλοφιλικῶν φεστιβάλ». Ὁ
λόγος γιὰ δαιµονικὸ «ἐπίσκοπο» τῆς
λεγοµένης «ἐπισκοπελιανῆς “ἐκκλη-
σίας”», ὁ ὁποῖος φρόντισε νὰ φορέ-
σει ὠµοφόριο µὲ τὰ χρώµατα ποὺ
συµβολίζουν τὴν ὁµοφυλοφιλία!
Ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ πὼς αὐτὴ ἡ
δαιµονικὴ «ἐκκλησία», ἡ ὁποία ἕλκει
τὴν καταγωγή της ἀπὸ τὴν «Ἀγγλι-
κανική», ἔχει ἐπισήµως ἀναγνωρίσει
τὴν ὁµοφυλοφιλία ὡς «φυσιολογικὴ
διαφορετικὴ ἐρωτικὴ ἐπιλογὴ» καὶ
µάλιστα φρόντισε νὰ τὴν ἀναγάγει
σὲ «µυστήριο», συντάσσοντας
«ἱερουργία» γιὰ τὸν βδελυρὸ αὐτὸ
«γάµο» καὶ νὰ τὸν «εὐλογεῖ»! Σᾶς
πληροφοροῦµε ἀγαπητοί µας
ἀναγνῶστες πὼς ἡ «Ἐπισκοπε-
λιανὴ ἐκκλησία» εἶναι µέλος τοῦ
Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλη-
σιῶν, ποὺ σηµαίνει πὼς συζητοῦν
ἰσότιµα µὲ τοὺς «δικούς» µας οἰκου-
µενιστὲς τὴν ἕνωσή µας!

Ὀλέθρια τὰ «παιχνίδια»
µὲ τὸ διάβολον!

Ὁ σατανᾶς ἔγινε πλέον ὁ «ἀγαπη-
µένος» ἑκατοµµυρίων δυστυχισµέ-
νων ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων σὲ ὅλο
τὸν κόσµο. Ἡ µαγεία κάνει θραύση
σὲ ὅλα τὰ µήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς
ὑφηλίου. Μόνο ποὺ ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος «µεθυσµένος» ἀπὸ τὸν
«γλυκόπιοτο» ἀποκρυφισµὸ δὲ φαν-
τάζεται τί τὸν περιµένει. Πᾶρτε µία
«µικρὴ γεύση» ἀπὸ τὰ καταστρο-
φικὰ ἀποτελέσµατα τῶν ἔργων τοῦ
διαβόλου: «Μία µητέρα καὶ ἡ κόρη
της δίνουν µάχη γιὰ τὶς ζωές τους,
ἔπειτα ἀπὸ µία πυρκαγιὰ ποὺ ξέ-
σπασε µυστηριωδῶς στὸ σπίτι τους,
ἀφοῦ χρησιµοποίησαν ἕνα “πίνακα
πνευµάτων” Ouija. Ὅπως ἀναφέρει
ἡ Mirror ἡ Margaret Carroll καὶ ἡ Ka-
trina Livingstone, ἀπὸ τὸ County Du-
rham τῆς Βρετανίας, νοσηλεύονται
σὲ κρίσιµη κατάσταση µετὰ τὴ φωτιὰ
ποὺ ξέσπασε στὸ σπίτι τους τὴν πε-
ρασµένη Παρασκευή. Σύµφωνα µὲ
µαρτυρίες τῶν γειτόνων, οἱ δύο γυ-
ναῖκες εἶχαν προσπαθήσει προ-
ηγουµένως νὰ ἐπικοινωνήσουν µὲ
τὴ νεκρὴ σκυλίτσα τῆς οἰκογένειας,

τὴν ὁποία εἶχε πνίξει στὴν µπανιέρα
ὁ Paul, ὁ σύζυγος τῆς Margaret. [M]
Γείτονες ἀνέφεραν ὅτι οἱ δύο γυ-
ναῖκες χρησιµοποίησαν ἕνα πίνακα
πνευµάτων, τὸ γνωστὸ καὶ ὡς Ouija
board, καὶ ἔµαθαν σοκαρισµένες
ὅτιM θὰ πεθάνουν σύντοµα! Λίγο
µετὰ ξέσπασε ἡ πυρκαγιά, τῆς ὁποί-
ας τὰ αἴτια ἀκόµα παραµένουν
ἄγνωστα. Ἡ 60χρονη καὶ ἡ 37χρονη
νοσηλεύονται σὲ κρίσιµη κατάστα-
ση» (Ἱστολ. Χωρὶς Ὅρια)! Μπορεῖ
πολλοὶ ἄνθρωποι νὰ «παίζουν» µὲ
τὸ διάβολο, ἐκεῖνος ὅµως δὲν παίζει,
ἀλλὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν καταστροφή
τους! Ἐν προκειµένῳ ὁ «ἔξω ἀπὸ
ἐδῶ» πῆγε νὰ κάψει ζωντανὲς τὶς
δύο ἄτυχες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες τὸν
εἶχαν ἐπικαλεστεῖ!

Σκοτεινὴ καὶ
ἀδιευκρίνιστος δήλωσις
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου

«ΨΑΡΕΨΑΜΕ» ἀπὸ τὸ διαδίκτυο
ἕνα σύντοµο λογύδριο τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου,
µὲ τίτλο: «Ἐπείγει ὅσον ποτὲ ἄλλοτε
ἡ πορεία πρὸς τὴν ἑνότητα», τὸ
ὁποῖο µᾶς γέµισε ἀπορίες. ∆ιαβάστε
το καὶ ἴσως ἀπορήσετε καὶ σεῖς:
«Πολλοὶ ἐναποθέτουν σήµερον τὰς
ἐλπίδας των εἰς τὴν ἐπιστήµην·
ἄλλοι εἰς τὴν πολιτικήν· ἕτεροι εἰς τὴν
τεχνολογίαν. Ἀλλ’ οὐδὲν ἐξ αὐτῶν
δύναται νὰ ἐγγυηθῆ τὸ µέλλον, ἐὰν ὁ
ἄνθρωπος δὲν ἐνστερνισθῆ τὸ κή-
ρυγµα τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἀγάπης
καὶ τῆς δικαιοσύνης, τὸ κήρυγµα τῆς
ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφορετι-
κοῦ, ἀκόµη καὶ τοῦ ἐχθροῦ. Ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τοῦ πρώτου
διδάξαντος καὶ βιώσαντος τὸ κήρυγ-
µα τοῦτο, ὀφείλει πρῶτον νὰ τὸ
ἐφαρµόση εἰς ἑαυτὴν “ἵνα ὁ κόσµος
πιστεύσῃ” (Ἰω.ιζ΄21). Ἰδοὺ διατὶ ἐπεί-
γει ὅσον ποτὲ ἄλλοτε ἡ πορεία πρὸς
τὴν ἑνότητα ὅσων ἐπικαλοῦνται τὸ
ὄνοµα τοῦ µεγάλου Εἰρηνοποιοῦ.
Ἰδοὺ διατὶ ἡ εὐθύνη ἡµῶν τῶν χρι-
στιανῶν εἶναι µεγίστη ἔναντι τοῦ
Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς Ἱστο-
ρίας» (Ἱστολ. anastasiosk.blogspot.
co.uk). Ὁ Παναγιώτατος «βλέπει»,
ὡς τὴ µόνη διέξοδο ἀπὸ τὰ σηµερινὰ
δεινά τῆς ἀνθρωπότητας, «τὸ κή-
ρυγµα τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου, τοῦ
διαφορετικοῦ» καὶ τὴν «ἑνότητα
ὅσων ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνοµα τοῦ µε-
γάλου Εἰρηνοποιοῦ». Ἀλλὰ ὅµως
καὶ ἡ ἁµαρτία εἶναι κάτι «τὸ διαφορε-
τικό», πρέπει νὰ τὴν ἀποδεχτοῦµε;
Τὸ ὄνοµα τοῦ «µεγάλου Εἰρηνο-
ποιοῦ» (προφανῶς ἐννοεῖ τὸ
Χριστὸ) τὸν ἐπικαλοῦνται καὶ οἱ αἱρε-
τικοί, ὡς καὶ οἱ ψευδοµάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ, ὑβρίζοντάς Τον µὲ τὶς κακο-
δοξίες τους. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἑνω-
θοῦµε µὲ τοὺς αἱρετικούς, «γιὰ νὰ
πάει ὁ κόσµος καλλίτερα»; ∆ιερωτό-
µαστε: δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ
ἀναλυτικός, γιὰ νὰ µὴ δηµιουργεῖ
εὔλογες ἀπορίες;

Ἑνότης ἐν τῇ ἀληθείᾳ
ἢ «συγκόλλησις»
ἀπροϋπόθετος;

ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου γιὰ τὴν «ἀνάγκη ἐπεί-
γουσας πορείας πρὸς τὴν ἑνότητα»,
µᾶς ἔβαλαν πραγµατικὰ σὲ µεγάλες
σκέψεις, διότι, βαθύτερη µελέτη της,
µᾶς ἀποκάλυψε τὰ οἰκουµενιστικὰ
σχέδια, γιὰ τὴν «ἑνότητα τῶν χρι-
στιανῶν», χωρὶς ἀποκήρυξη τῶν
πλανῶν. Βλέπουν τὴν ἑνότητα αὐτὴ
ὡς «συγκόλληση ἀπόψεων» καὶ ὄχι
ὡς κοινωνία ἀλήθειας! Τὸ σύντοµο
κείµενο τοῦ Παναγιωτάτου δὲν ἀφή-
νει κανένα περιθώριο γιὰ πορεία
ἑνότητας ἐν τῇ ἀληθείᾳ. ∆ὲν ἀφήνει
κανένα περιθώριο κλήσεως «ὅσων
ἐπικαλοῦνται τὸ ὄνοµα τοῦ µεγάλου
Εἰρηνοποιοῦ» (ἁπλὰ καὶ ἀόριστα),
γιὰ µετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν
Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία, ἀπὸ τὴν
ὁποία ἀποσκίρτησαν. Παρατηροῦµε
µὲ θλίψη καὶ πόνο ψυχῆς, ὀρθόδο-
ξος ἐπίσκοπος καὶ δεῖ «ἡγέτης τῆς
Ὀρθοδοξίας», νὰ µὴ κάνει τὸ αὐτο-
νόητο: νὰ καλεῖ αἱρετικοὺς πρὸς µε-
τάνοια, ἀλλὰ νὰ τοὺς δίνει τὴν ψευ-
δαίσθηση ὅτι «καλὰ εἶναι» καὶ πώς,
ἐπειδὴ καὶ µόνο ἐπικαλοῦνται τὸ
ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ἑνω-
θοῦµε µαζί τους, ἔστω καὶ ἂν αὐτοὶ
βλασφηµοῦν τὸ ἅγιο ὄνοµά Του, µὲ
τὶς κακοδοξίες τους! Καὶ ἀκόµη χει-
ρότερο: «δίνει γραµµή», µὲ τέτοιου
εἴδους «σκοτεινὲς» δηλώσεις, στὸ
ὀρθόδοξο ποίµνιο νὰ ἀµβλύνει τὴν
πίστη τους στὴν µοναδικότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ «βλέπει» τὶς
αἱρέσεις ὡς «ἐκκλησίες»! ∆ιερωτό-
µαστε: πόσο ποιὸ «εὐαίσθητος»
εἶναι ὁ κ. Βαρθολοµαῖος καὶ οἱ σὺν
αὐτῷ, ἔχοντες οἰκουµενιστικὸ φρό-
νηµα, ἀπὸ τὴν ἁγία µας Ἐκκλησία, ἡ
Ὁποία δέεται ἀέναα «περὶ τῆς τῶν
πάντων ἑνώσεως», µὲ τὴν διαφορὰ
ὅτι Ἐκείνη ἀποζητᾶ ἑνότητα ἐν τῇ
ἀληθείᾳ, ἐνῷ ἐτοῦτοι ἑνότητα ἀπρο-
ϋπόθετη;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ «οὐφολογία» τοῦ Παπισµοῦ
ΥΣΤΕΡΑ ἀπὸ δέκα αἰῶνες

σφοδρῆς ἀντιπαλότητας µὲ τὴν
ἐπιστήµη, ὁ παπισµὸς ἔρχεται
τελευταῖα νὰ τὴν «καπελώσει»!
Ἀλλά, στερηµένος ἀπὸ τὸ γνή-
σιο θεολογικὸ φρόνηµα, καὶ
προσπαθώντας νὰ φανεῖ ὅτι
δῆθεν συµβαδίζει µὲ τὴν ἐπι-
στήµη, ἀρνεῖται βασικότατα
δόγµατα τῆς Ἐκκλησίας! ∆εῖτε
τὴν εἴδηση: «Ὅπως φαίνεται
ἔστω καὶ καθυστερηµένα τὸ Βα-
τικανὸ ἀποφάσισε νὰ ἁπλώσει
τὸ χέρι ὄχι µόνο στὴν ἐπιστήµη
ἀλλὰ καὶ στὴν κοινὴ λογική. Ὁ
πατὴρ Χοσὲ Φοῦνες, διευ-
θυντὴς τοῦ Ἀστεροσκοπείου
τοῦ Βατικανοῦ στὴ Ρώµη, δή-
λωσε ὅτι εἶναι πιθανὸ νὰ ὑπάρ-
χει νοήµων ζωή καὶ σὲ ἄλλους
πλανῆτες. Ἡ παρέµβαση τοῦ
Φοῦνες ἔγινε µὲ ἀφορµὴ τὴν
ἀνακάλυψη πρὶν ἀπὸ λίγες
ἑβδοµάδες ἑνὸς πλανήτη ποὺ
ἔχει πολλὰ κοινὰ χαρακτηρι-
στικὰ µὲ αὐτὰ τῆς Γῆς [4]. Ὁ
Φοῦνες ὅµως ἔσπευσε νὰ "κα-
θησυχάσει" τοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ
Γῆ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ µονα-
δικὴ ἀγαπηµένη τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ µόνο στὸν πλανήτη µας
ἔχει κάνει τὴν ἐµφάνισή του ὁ
Χριστός. "Εἶναι πιθανὸ ὅτι
ὑπῆρξε ζωή καὶ µάλιστα κάποι-
ας µορφῆς νοήµων ζωή σὲ
ἄλλους πλανῆτες. Βέβαια δὲν
πιστεύω ὅτι θὰ ἔρθουµε ποτὲ σὲ
ἐπαφὴ µὲ κάποιον νοήµονα
ἐξωγήινο. Ἡ ἀνακάλυψη ζωῆς
µὲ νοηµοσύνη δὲν σηµαίνει φυ-
σικὰ ὅτι ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόµη
Ἰησοῦς. Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ εἶναι µοναδικὸ γε-
γονὸς στὸ Σύµπαν" δήλωσε ὁ
Φοῦνες, ὁ ὁποῖος προφανῶς
ἔχει ἄριστη γνώστη τῶν τεκται-
νοµένων στὸ σύµπαν» (Ἱστολ.
EFENPRESS)! Μὲ ἁπλὰ λόγια: ὁ
ἀστρονόµος µεγαλοφραγκόπα-
πας, ἀρνεῖται ἐµµέσως πλὴν
σαφῶς, τὸ θεµελιῶδες δόγµα
τῆς ἐν Χριστῷ καθολικῆς σωτη-
ρίας! Περιορίζει τὸ Χριστὸ στὸν
ἀπειροελάχιστο «χῶρο» τοῦ
σύµπαντος, τὴ γῆ! Ὅµως
οὐσιαστικά, οὔτε στὴ γῆ Τὸν το-
ποθετεῖ, ἀφοῦ ὁ παπισµὸς τὸν
ἐξόρισε στὸν «οὐρανό»! Ὁ κα-
τήφορος τῶν παπικῶν πλανῶν
δὲν ἔχει σταµατηµό!

Στίς 11 Σεπτεµβρίου ἡ
Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν µνή-

µη τοῦ ἁγίου Εὐφροσύνου τοῦ
µαγείρου. Ὁ ἅγιος Εὐφρόσυ-
νος καταγόταν ἀπό γονεῖς χω-
ρικούς καί εἶχε ἀπαίδευτη ἀνα-
τροφή, γιά τόν λόγο αὐτό ἦταν
ἄξεστος καί ἀγροίκος στόν χα-
ρακτήρα. Ὅταν ἔγινε µοναχός
διακονοῦσε στό µαγειρεῖο τῆς
µονῆς καί ἐξ αἰτίας τοῦ χα-
ρακτῆρος του τόν καταφρο-
νοῦσαν καί τόν περιέπαιζαν
ὅλοι οἱ συµµοναστές του,
ὅµως ὁ ἅγιος ὑπέφερε ὅλες
τίς καταφρονήσεις µέ ὑποµο-
νή, ταπείνωση καί χωρίς καθό-
λου νά ἐπανασταστοῦν οἱ λογι-
σµοί του καί ἔτσι ἔφθασε σέ µε-
γάλα ὕψη ἀρετῆς. Ἡ ἁγιότητα τοῦ ὁσίου Εὐφρο-
σύνου ἀποκαλύφθηκε ἀπό κάποιο ἱερέα συµ-

µοναστή του πού εἶδε σέ ὄνει-
ρο ὅτι ὁ Εὐφρόσυνος, ἐπειδή
ἦταν καθαρό σκεῦος τοῦ Θεοῦ
ἀπολάµβανε τά ἀγαθά τοῦ πα-
ραδείσου καί µάλιστα τοῦ ἔδω-
σε µερικά εὐωδέστατα µῆλα,
γιά νά γευθῆ πῶς εἶναι αὐτά τά
ἀγαθά, τά ὁποῖα καί βρῆκε
ἐπάνω του ὅταν ξύπνησε. Τό
γεγονός αὐτό ὅταν κοινοποι-
ήθηκε εἶχε σάν ἀποτέλεσµα νά
ἀλλάξη ἡ συµπεριφορά τῶν
µοναχῶν ἀπέναντι στόν ἅγιο
Εὐφρόσυνο καί νά τοῦ συµπε-
ριφέρονται ὅλοι µέ σεβασµό.
Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ ὅσιος
Εὐφρόσυνος ἔφυγε κρυφά
ἀπό τό µοναστήρι καί τήν δόξα
τῶν ἀνθρώπων καί πέρασε τό

ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του ὡς ἄγνωστος ὅπου καί
κοιµήθηκε ἐν εἰρήνῃ.
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φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ-
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.

Μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν ποὺ ἔλαβαν µέρος
στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 1.900 χρόνια
ἀπ᾽ τὴ συγγραφή τοῦ βιβλίου τῆς
Ἀποκαλύψεως, ποὺ ἔγιναν στὴν Πά-
τµο ἀπὸ 23-26 Σεπτεµβρίου τοῦ
1995, ἦταν καὶ ὁ Πατριάρχης τῶν
Σέρβων Παῦλος.

Ὁ πολυσέβαστος Σέρβος Πα-
τριάρχης λειτούργησε τὴν Κυριακὴ
24 Σεπτεµβρίου στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ
τῆς Παναγίας τῶν κοιµητηρίων στὸν
οἰκισµὸ τῆς Χώρας.

Τί φυσιογνωµία Θεέ µου! Ἕνας
ἄνθρωπος στὰ ὀγδόντα ἕνα του
χρόνια, ἀδύνατος, κυρτός, σκελε-
τωµένος, µὲ τὰ µάτια καὶ τὰ µά-
γουλά του βαθουλωµένα, ποὺ
πρόδιναν φανερὰ ἀδιάκοπη νη-
στεία καὶ ἀγρυπνία. Ἕνας πρα-
γµατικὸς ἀσκητής, µὲ τριµµένα
ἀρχιερατικὰ ἄµφια πού... κολυµ-
ποῦσαν πάνω του, λειτουργοῦσε
ἐκείνη τὴν ἐπίσηµη ἡµέρα καρ-
διακὰ καὶ χαµηλόφωνα· τόσο ποὺ
µόλις ἀκούγαµε τὶς ἐκφωνήσεις
του ποὺ τὶς ἔκανε σὲ ἄπταιστα
Ἑλληνικά. Εἴχαµε πραγµατικὰ
ἀποζηµιωθεῖ... Ὁ Πατριάρχης
Παῦλος λειτουργοῦσε, ὅπως
πάντα «ὑπὲρ τῆς Εἰρήνης τοῦ σύµ-
παντος κόσµου».

Ἦταν ὅµως φανερὴ ἡ ἀγωνία τῆς
ψυχῆς του καὶ γιὰ τὸν µαρτυρικὸ λαὸ
τῆς Ὀρθόδοξης Σερβίας ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση πλέον τῆς
πατρίδος του ὡς ἐλεύθερης καὶ ἀκέ-
ραιης Χώρας. Γιατί ἐνῷ εἶχαν περά-
σει σχεδὸν πέντε χρόνια, ποὺ εἶχε
ξεσπάσει ὁ πόλεµος στὴν περιοχή,
ἀνάµεσα σὲ καθολικοὺς Κροάτες,
Βόσνιους µουσουλµάνους καὶ
Ὀρθοδόξους Σέρβους, ἡ τραγῳδία
δὲν εἶχε τελειωµὸ µὲ χιλιάδες τὰ θύ-
µατα ἀπ᾽ ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ ἀπροσ-
µέτρητες καταστροφὲς καὶ ἐρείπια.

Τὴν ἀγωνία του αὐτὴ µᾶς ἀποκά-
λυψε ὁ ἴδιος µιλώντας ξέψυχα ἀπ᾽
τὴν Ὡραία Πύλη τοῦ Ναοῦ πρὶν τε-
λειώσει ἡ θεία Λειτουργία. Στὴν ἐξο-
µολογητικὴ αὐτὴ ὁµιλία του, ποὺ ἔγι-
νε στὰ Σερβικὰ καὶ µεταφραζόταν
στὰ Ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν Ἀρχιµανδρίτη
Ἀµφιλόχιο Ράντοβιτς, ποὺ ἀργότερα
ἔγινε Ἐπίσκοπός τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας, ὁ σεβάσµιος Πατριάρ-
χης Παῦλος, διεκτραγῳδώντας τὴν
κατάσταση γιὰ τὰ δεινά της Σερβίας,
τόνισε εἰλικρινὰ καὶ τοῦτο τὸ αὐτο-
νόητο. Ὅτι, δηλαδή, ὁ πόλεµος
αὐτὸς δοκιµάζει τὸ ἴδιο Ὀρθοδόξους,
Καθολικοὺς καὶ Μουσουλµάνους καὶ
πρέπει νὰ σταµατήσει τὸ γρηγορότε-
ρο αὐτὸ τὸ κακό, γιατί κανένας στὸ
τέλος του δὲν θὰ εἶναι κερδισµένος...
Ὅπως µάλιστα µάθαµε ἀργότερα
ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ περιβάλλοντός
του, ὅσο κρατοῦσε ὁ ἀδυσώπητος
αὐτὸς πόλεµος, ὁ Πατριάρχης
Παῦλος λειτουργοῦσε στὴ Σερβία
κάθε µέρα!

Λειτουργοῦσε µόνος, µὲ τὰ ἄµφια
ἁπλοῦ ἱερέως, σὲ πολιτεῖες, σὲ χω-
ριά, σὲ µοναστήρια, σὲ Ἐκκλησίες,
ἱκετεύοντας τὸ Θεὸ νὰ σταµατήσει ὁ
πόλεµος, νὰ πάρει τέλος ἡ τραγωδία

τῆς Χώρας του! Πόση δύναµη
ψυχῆς ἔκρυβε ἀλήθεια τὸ ἀσκητικό,
τὸ εὔθραυστο αὐτὸ σῶµα!

Ὅταν ἡ λειτουργία τελείωσε κα-
τευθυνθήκαµε ὅλοι σὲ διπλανὸ,

χῶρο ποὺ προσφέρονταν καφὲς καὶ
ἀναψυκτικά.

Εἶχαν ἤδη προηγηθεῖ ξένοι καὶ
Ἕλληνες ἀρχιερεῖς. Ἔτσι, ἐπειδὴ
δὲν χωρούσαµε µέσα, ἐµεῖς οἱ λαϊ-
κοὶ καθήσαµε ὅλοι ἔξω στὸν στενὸ
διάδροµο ὄρθιοι µὲ τὰ κύπελα τοῦ

καφὲ στὰ χέρια. Πέρασε ἀρκετὴ
ὥρα, ὅταν βλέπουµε τὸν Πατριάρ-
χη Παῦλο νὰ ἔρχεται χαµογελαστὸς
καὶ γαλήνιος πρὸς τὸ µέρος µας
εὐλογώντας δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ
λέγοντας σ᾽ ὅλους στὰ Ἑλληνικά,
Καληµέρα. Σὰν ἀπὸ σύνθηµα ὑπο-
κλιθήκαµε ὅλοι στὸ πέρασµά του
καὶ φιλήσαµε µὲ σεβασµὸ τὸ λιπό-
σαρκο χέρι του. Τόση δὲ ἐντύπωση
µοῦ ἔκανε ἀπὸ κοντὰ ἡ ἀσκητικὴ
καὶ φωτεινὴ φυσιογνωµία του, ποὺ
φώναξα δυνατὰ ὅτι αὐτοῦ τοῦ ἁγί-
ου Πατριάρχη θὰ µποροῦσα νὰ τοῦ
φιλήσω ὄχι µόνο τὰ χέρια, ἀλλὰ καὶ
τὰ ...πόδια! Μερικοὶ ὅµως καλοθρε-
µένοι ἀρχιερεῖς καὶ λαϊκοὶ ποὺ
ἄκουσαν αὐτὸ ποὺ εἶπα µὲ κοίτα-
ξαν βλοσυρά. Γιατί; Μὰ γιατί ἡ σύγ-
κρισή τους µαζί του ἦταν ὁλότελα
σὲ βάρος τους...

Ὁ Πατριάρχης Παῦλος γνώριζε
καλὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα, γιατί
µὲ ὑποτροφὶα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος εἶχε σπουδάσει καὶ στὸ
πανεπιστήµιο τῆς Ἀθήνας. Καὶ µί-
λησε ὅµως µέσα στὴ Λειτουργία
στὰ Σερβικά, γιατί ἤθελε προ-
φανῶς νὰ εἶναι ἀπόλυτα βέβαιος
γιὰ τοὺς λόγους του. Νὰ µὴ πεῖ δη-
λαδὴ κάτι µιλώντας Ἑλληνικὰ, ποὺ
θὰ µποροῦσε νὰ παρανοηθεῖ ἀπὸ
ὁποιονδήποτε στὴν Ἑλλάδα, στὴ
Σερβία ἢ ἀλλοῦ. Γιατί ἡ ὥρα ἦταν
ἄκρως ἐπίσηµη στὰ πλαίσια τοῦ
παγκοσµίου ἑορτασµοῦ γιὰ τὰ
1900 χρόνια τῆς Ἀποκαλύψεως. Κι
ἔπρεπε νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ,τιδήποτε
ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ δώσει λαβὴ
σὲ παρεξήγηση. Ἄλλωστε καὶ ἡ
τραγικὴ πατρίδα του ἡ Σερβία δὲν
ἦταν ἀκόµη πραγµατικὰ ἐλεύθερη.
Τὴν ἀγάπη του πάντως γιὰ τὴν
Ἑλλάδα τὴν ἐκδήλωνε σὲ κάθε
εὐκαιρία. Ἡ σθεναρὴ ὅµως καὶ γεν-
ναία τοποθέτησή του γιὰ τὸ ὄνοµα
τῆς Μακεδονίας, εἶναι µνηµεῖο παρ-

ρησίας, εὐτολµίας καὶ ἀληθείας.
Ὅπως δήλωσε σὲ δηµοσιογρά-
φους στὸ Βελιγράδι κατὰ τὴν ἐπί-
σκεψη ἐκεῖ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν Χριστοδούλου. «Ἡ χρήση

τοῦ ὀνόµατος Μακεδονία ἀπὸ
τοὺς Σκοπιανοὺς εἶναι παράλο-
γη, τεχνητή καὶ κλοπιµαία. Ἡ

Μακεδονία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
εἶναι διεθνική. Τὸ ὄνοµά της, ὁ πο-
λιτισµός της, ἡ ἱστορία της ἀνήκουν
µόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ εἶναι ἡ
θέση τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ τῶν Σέρ-
βων, ἡ ὁποία µόνον τώρα µπορεῖ
νὰ διατυπωθεῖ ἐλεύθερα!». Ἔτσι

µιλᾶνε οἱ πραγµατικοὶ Ἱεράρχες!
Ὁ πολυσέβαστος Πατριάρχης

τῶν Σέρβων Παῦλος, ἀπὸ τὴ
συµµετοχή του στὶς γιορτὲς τοῦ
1995 στὴν Πάτµο γιὰ τὰ 1900
χρόνια ἀπ᾽ τὴ συγγραφὴ τοῦ βι-
βλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, ἔζησε
ἀκόµη ἄλλα δεκατέσσερα χρόνια,
ποιµένοντας τὸν µαρτυρικὸ λαό
του µὲ ἀγάπη, µὲ σοφία, µὲ ἁγιω-
σύνη. Τὰ τελευταῖα του ὅµως τρία
χρόνια τὰ πέρασε ἄρρωστος στὸ
νοσοκοµεῖο, µὴ µπορώντας πλέ-
ον νὰ ἀσκήσει τὰ καθήκοντά του.

Παρὰ τὶς ἐπίµονες παρακλήσεις του
ἡ Σύνοδος τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας
δὲν ἤθελε µὲ τίποτε νὰ τὸν ἀπαλλά-
ξει ἀπὸ τὰ βαριὰ του καθήκοντα καὶ
τὸν διατηροῦσε καὶ ἄρρωστο στὴ θέ-
ση του! Τόσο δὲ µάλιστα ὑψηλὸ ἦταν
τὸ ἦθος τῶν ἐπισκόπων τῆς Ὀρθό-
δοξης Σερβίας ποὺ καὶ ὅταν πρὶν
ἀπὸ λίγους µῆνες ἀπ᾽ τὴν κοίµησή
του τὸν ἀπάλλαξαν τελικά, δὲν κήρυ-
ξαν τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο σὲ χη-
ρεία καὶ βέβαια δὲν ἐκλέξανε ἄλλον
στὴ θέση του κυβερνώντας τὴν
Ἐκκλησία Συνοδικὰ ἐν ὀνόµατί του,
µέχρι καὶ τὴ µακαρία κοίµησή του!

Ὁ βασανισµένος, ὁ ἀσκητής, ὁ
Ἅγιος Πατριάρχης τῶν Σέρβων
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΪΤΣΕΒΙΤΣ ἔκλεισε γιὰ
πάντα τὰ µάτια του στὶς 16 Νοεµβρί-
ου τοῦ 2009. Μία ἐπιφανὴς φυσιο-
γνωµία τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ἔκλεισε ἤρεµα τὸν κύκλο τῶν
ἐνενήντα πέντε χρόνων τῆς ἀγωνι-
στικῆς, τῆς πολύπαθης ζωῆς του.
Ὁλόκληρο τὸ Σερβικὸ Ἔθνος ὑπο-
κλίθηκε µπροστὰ στὴ σεπτὸ σορό
του µὲ συγκίνηση καὶ εὐλάβεια ἐπὶ
τρία ἡµερόνυχτα καὶ πρὸς τὴν
αἰωνιότητα τὸν προέπεµψε µὲ ἀντι-
προσώπους της ἡ οἰκουµενικὴ
Ὀρθοδοξία µὲ κεφαλὴ τὸν Πατριάρ-
χη Βαρθολοµαῖο.

Ἡ ἀναγνώριση ἦταν γενικὴ καὶ οἱ
µεγάλες κοσµικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς
τιµὲς ποὺ ἀποδόθηκαν δίκαιες καὶ
ἀναµενόµενες πρὸς τὸν Νεκρὸ
Ἀρχιερέα.

Ἀπὸ ἕνα Ὀρθόδοξο Ἕλληνα ποὺ
τὸν εἶδε καὶ τὸν ἄκουσε ἀπὸ κοντὰ
νὰ λειτουργεῖ καὶ ἀσπάστηκε ὕστερα
καὶ τὸ λιπόσαρκο χέρι του, ἂς λογι-
στεῖ ἡ ἀναφορά µου αὐτὴ στὸ σεπτὸ
πρόσωπό του σὰν ἕνα νοερὸ καὶ κα-
θυστερηµένο µνηµόσυνο στὴ µνήµη
του.

Παῦλος Στοΐτσεβιτς: Ὁ Ἅγιος Πατριάρχης τῶν Σέρβων

Τοῦ κ. Χρήστου Ἱ. Παπαϊωάννου

Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς
ὁ Αἰτωλός

Kυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου» (τηλ. 210
3816206) ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ γραμμένος ἀπὸ τὸν μακα-
ριστὸ Κωνσταντῖνο Π. Καβαρνὸ (†)
διακεκριμένο καθηγητὴ Πανεπιστη-
μίου - μοναχό.

Περιλαμβάνει τὸν βίο τοῦ Ἁγίου,
τὸ ἦθος καὶ τὸ μήνυμά του, ἐπιστο-
λές, προφητεῖες του, θαύματα καὶ πο-
λύτιμες περικοπὲς ἀπὸ τὶς διαχρο-
νικὲς Διδαχές του, ποὺ εἶναι ἐπίκαι-
ρες καὶ χρήσιμες καὶ γιὰ τὴν πολύπα-
θη ἐποχή μας.

Τιμᾶται 4€



Τὴν Τετάρτη, 5 Αὐγούστου 2015,
ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, Γε-
νικὸς Γραµµατέας τοῦ ∆Σ τῆς ΠΕΘ,
ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαγεωργίου,
Εἰδικὸς Γραµµατέας τῆς ΠΕΘ, ὁ
Σχολικὸς Σύµβουλος Θεολόγων
Πειραιῶς, ∆΄ Ἀθηνῶν καὶ Κυκλά-
δων, ∆ρ Εὐάγγελος Πονηρός, Κο-
σµήτορας καὶ ἡ ∆ρ Ἰωάννα Κοµνη-
νοῦ, µέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας
τῆς ΠΕΘ, συναντήθηκαν µὲ τὸν
Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ Πολιτισµοῦ,
Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων κ. Τά-
σο Κουράκη, στὸ Γραφεῖο του στὸ
Ὑπουργεῖο. Ὁ Ἀναπλ. Ὑπουργὸς
δέχτηκε µὲ µεγάλη χαρὰ τὰ µέλη τοῦ
∆Σ τῆς ΠΕΘ καὶ ἐκεῖνα, µὲ τὴ σειρά
τους, τοῦ εὐχήθηκαν ἐπιτυχῆ, γόνι-
µη καὶ δηµιουργικὴ θητεία στὸ
Ὑπουργεῖο του. Ἐπίσης, τὸν εὐχα-
ρίστησαν θερµὰ διότι, µὲ ἀπόφασή
του, ἐπανέφερε τὴ µία (1) ὥρα τῶν
Θρησκευτικῶν στὴν ∆΄ τάξη τῶν
Ἑσπερινῶν Λυκείων, ἡ ὁποία εἶχε
ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὴν προηγούµενη
ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου, ἐνῷ πα-
ράλληλα, τόνισαν ἐµφαντικά, ὅτι ἡ
ἀπόφασή του αὐτὴ ἑρµηνεύτηκε
ἀπὸ τὴν ΠΕΘ ὡς µία πολὺ θετικὴ
ἐνέργεια, ἡ ὁποία σηµατοδοτεῖ τὸν
τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀναπλ.
Ὑπουργός, προτίθεται νὰ ἀντιµετω-
πίσει τὰ θέµατα τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν καὶ τοῦ κλάδου τῶν
Θεολόγων.

Στὴν πολύωρη συζήτηση ποὺ
ἀκολούθησε, τὰ µέλη τοῦ ∆Σ τῆς
ΠΕΘ ἐξέθεσαν στὸν κ. Τ. Κουράκη,
ὅλες τὶς ἐκκρεµότητες γύρω ἀπὸ τὸ
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὰ
θέµατα ποὺ ἀντιµετωπίζει ὁ κλάδος
τῶν Θεολόγων, καταθέτοντάς του
πλῆρες καὶ τεκµηριωµένο ὑπόµνη-
µα µὲ τὶς θέσεις, τὰ αἰτήµατα καὶ τὶς
προτάσεις τῆς ΠΕΘ πρὸς τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἰδιαίτερα ἐπι-
σηµάνθηκε στὸν Ἀναπλ. Ὑπουργό,
ἡ ἀναστάτωση ποὺ προκλήθηκε
στὰ σχολεῖα ἀπὸ ὅλες τὶς προηγού-
µενες ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργείου
(ἀρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-07-08,
104071/Γ2/04-08-08, Φ12/977/109
744/Γ1/26-08-08 καὶ 133099/Γ2/19-
09-2013), ποὺ δηµιούργησαν καὶ
παρέτειναν τὸ πρόβληµα τῶν ἀπαλ-
λαγῶν. Τὰ προβλήµατα λύθηκαν µὲ
τὴν ἐγκύκλιο ὑπ' ἀριθ. 12773/42/
23.01.2015 µὲ τὴν ὁποία «καθίστα-
ται σαφές, ὅτι ἡ παρεχοµένη δυνα-
τότητα ἀπαλλαγῆς ἀφορᾶ µόνον
τοὺς µὴ Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους
στὸ θρήσκευµα µαθητές, δηλαδὴ
ἀποκλειστικά τούς ἑτεροδόξους ἤ
ἄθρησκους, ποὺ ἐπικαλούµενοι λό-
γους θρησκευτικῆς συνείδησης ζη-
τοῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν παρα-
κολούθησή του».

Ὁ Ἀναπλ. Ὑπουργός, ἀφοῦ
ἄκουσε µὲ ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον
τὶς τοποθετήσεις ὅλων τῶν µελῶν

τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς ΠΕΘ, το-
ποθετήθηκε ἐκτενῶς ἐπ' αὐτῶν,
ὑπογραµµίζοντας µὲ ἔµφαση τὸν
σπουδαῖο πνευµατικὸ ρόλο ποὺ
διαδραµατίζει στὴν πολύπλευρη
παιδεία τῶν νέων µας τὸ ὀρθόδοξο
χριστιανικὸ µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν στὴν Πρωτοβάθµια καὶ ∆ευ-
τεροβάθµια Ἐκπαίδευση, καθὼς
δίνει ἀπαντήσεις στὰ µεγάλα ὑπαρ-
ξιακά, κοινωνικά, ἀνθρωπιστικὰ καὶ
θεολογικὰ ἐρωτήµατα, ποὺ ἀπα-
σχολοῦν τοὺς νέους καὶ γενικότερα
τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς µας.

Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ κ. Τ. Κουρά-
κης ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ σταθεῖ
ἔµπρακτα ἀλληλέγγυος, στὸ ἔργο
τῶν Θεολόγων καὶ τῆς ΠΕΘ, συνε-
χίζοντας τὸν ἐποικοδοµητικὸ καὶ
δηµιουργικὸ διάλογο µὲ τὸ ∆Σ τῆς
ΠΕΘ γιὰ ὅλα τὰ θέµατα ποὺ ἀπα-
σχολοῦν τὸν κλάδο τῶν Θεολόγων.

Τὰ µέλη τοῦ ∆Σ τῆς ΠΕΘ εὐχαρί-
στησαν τὸν Ἀναπλ. Ὑπουργὸ τόσο
γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ αὐτὴ συνάντηση
ποὺ εἶχε µαζί τους, ὅσο καὶ γιὰ τὴ
συναντίληψή του σὲ ἕνα πλῆθος
θεµάτων καὶ γιὰ τὴν εἰλικρινῆ διάθε-
σή του νὰ συµβάλει στὴ διευθέτηση
τῶν προβληµάτων ποὺ ἀφοροῦν
στὴν, κατὰ τὸ Σύνταγµα, ἀνάπτυξη
τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως
τῶν µαθητῶν τῆς χώρας.

Τὸ ∆Σ τῆς ΠΕΘ
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα
Ἀββᾶ Θεοδώρου

τῆς Φέρμης
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

1. Ἡ ἀξία τῆς ἀκτημοσύνης
Ἡ ἀκτημοσύνη στοὺς μοναχοὺς

εἶναι ἀναγκαία, προκειμένου ἀπε-
ρίσπαστα νὰ ἐπιδίδονται στοὺς
πνευματικοὺς ἀγῶνες. Τὰ πρὸς τὸ
ζῆν ἀναγκαῖα τὰ καλύπτει τὸ μονα-
στήρι. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ πολλοὶ
μοναχοί, ποὺ δὲν εἶναι ἐνταγμένοι
σὲ ἀδελφότητες καὶ πρέπει μόνοι
τους νὰ ἐξασφαλίζουν τὰ ἀναγκαῖα.
Γι᾽ αὐτὸ δουλεύουν, κάνοντας κά-
ποιο ἐργόχειρο. Ὁ κίνδυνος ὅμως νὰ
ἀποκτήσουν περισσότερα ἀπὸ ὅσα

χρειάζονται εἶναι πάντα μπροστά
τους. Οἱ βιοτικές τους μέριμνες ξε-
περνοῦν συχνὰ ἐκεῖνες ποὺ ἔχει
ἕνας ἁπλὸς λαϊκός, ὁ ὁποῖος ζεῖ
στὸν κόσμο καὶ περιορίζεται στὰ
ἀπαραίτητα καὶ μόνο σ᾽ αὐτά.

Τὸ φαινόμενο δὲν εἶναι σπάνιο
οὔτε ἀποτελεῖ ἐξαίρεση στὸ γενικὸ
κανόνα. Ὑπάρχουν πολλοὶ μοναχοὶ
ποὺ ἔχουν ἐντυπωσιακὰ κελιά, μὲ
πλήρη σύγχρονο ἐξοπλισμὸ καὶ
ζοῦν σὰν καλοὶ νοικοκυραῖοι καὶ ὄχι
σὰν ταπεινοὶ μοναχοὶ σὲ φτωχὰ κε-
λιὰ - «καλύβες» τὰ ὀνομάζουν στὸ
Ἅγιον Ὄρος - ὅπου ἀσκοῦνται πνευ-
ματικά. Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μας
ἔχει χαθεῖ ἀπὸ τοὺς περισσότερους
μοναχοὺς τὸ παλιὸ ἀσκητικὸ
ἰδεῶδες.

Οἱ μεγάλοι ἀββάδες τοῦ Γεροντι-
κοῦ, πολύπειροι καθὼς ἦταν, τόνι-
ζαν ὅτι ἡ πραγματικὴ ἀκτημοσύνη

στοὺς μοναχοὺς εἶναι ἀναγκαία
προϋπόθεση γιὰ τὴν πνευματική
τους πρόοδο. Εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἡ
ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ὁ ἀββᾶς Μα-
κάριος στὸν ἀββᾶ Θεόδωρο τῆς
Φέρμης, ὅταν τὸν ρώτησε:

– Ἔχω τρία ψυχωφελῆ βιβλία καὶ
μοῦ κάνουν καλό. Ἀλλὰ καὶ οἱ
ἀδελφοὶ τὰ χρησιμοποιοῦν καὶ ὠφε-
λοῦνται. Πές μου λοιπόν, τί πρέπει
νὰ κάνω; Νὰ τὰ κρατήσω γιὰ ὠφέ-
λεια δική μου καὶ τῶν ἀδελφῶν ἢ νὰ
τὰ πουλήσω καὶ νὰ δώσω τὰ χρήμα-
τα στοὺς φτωχούς;

Καὶ ὁ γέροντας τοῦ ἀποκρίθηκε:
– Καλὲς βέβαια εἶναι οἱ πράξεις,

ἀλλὰ τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι
ἡ ἀκτημοσύνη.

Ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος χωρὶς καθυ-
στέρηση καὶ δεύτερη σκέψη, ἔφυγε,
πούλησε τὰ βιβλία καὶ μοίρασε τὰ
χρήματα στοὺς φτωχούς.

Συνήθως οἱ μοναχοὶ ζητοῦν ἀπὸ

τοὺς πιστοὺς οἰκονομικὴ ἐνίσχυση
καὶ σπάνια κάνουν ἐλεημοσύνη.
Εἶναι ἀνήσυχοι καὶ ἀνυπόμονοι,
γιατὶ θέλουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὶς
οἰκοδομές τους καὶ μόλις τὶς τελει-
ώσουν, κάποιες ἄλλες ἀρχίζουν.
Ἔτσι ὁ χρόνος τους γεμίζει μὲ μέρι-
μνες, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ
τὴ μοναχικὴ ζωή. Ὁ ἀββᾶς Θεόδω-
ρος ὅμως τήρησε τὴν ὑπόδειξη τοῦ
ἀββᾶ Μακαρίου καὶ ἀκολούθησε
πρόθυμα τὴν ὁδὸ τῆς πραγματικῆς
ἀκτημοσύνης.

* * *
2. Ἀνυπόμονοι

καὶ ἀνικανοποίητοι
Οἱ νέοι ποὺ στρέφονται πρὸς τὸν

Θεὸ καὶ ἐπιλέγουν τὸν πνευματικὸ
ἀγώνα στὴ ζωή τους, εἴτε ὡς μονα-
χοὶ εἴτε ὡς κληρικοὶ εἴτε ὡς λαϊκοί,
μετὰ ἀπὸ τὰ πρῶτα ἀνηφορικὰ βή-
ματα, ἀρχίζουν νὰ ἀνησυχοῦν, γιατὶ
δὲν βλέπουν πρόοδο καὶ δὲν βρί-

σκουν ἀνάπαυση. Ἀνυπομονοῦν νὰ
γευθοῦν πνευματικοὺς καρπούς,
χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχουν ξε-
περάσει συνηθισμένες ἀδυναμίες
καὶ ἁμαρτωλὰ πάθη, κάτι ποὺ δὲν
πετυχαίνεται εὔκολα καὶ γρήγορα.

Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὸν ἀββᾶ
Θεόδωρο ἕνας κελιώτης μοναχὸς
καὶ τοῦ εἶπε ὅτι δὲν ἀναπαύεται
ζώντας μόνος του. Ὁ ἀββᾶς τοῦ
ὑπέδειξε:

– Πήγαινε, ταπείνωσε τὸ λογισμό
σου, ὑποτάξου καὶ μεῖνε μαζὶ μὲ
ἄλλους.

Ὁ μοναχὸς ἔφυγε, ἀλλὰ πολὺ
γρήγορα ξαναγύρισε λέγοντας στὸν
ἀββᾶ:

– Οὔτε μὲ τοὺς ἀνθρώπους, γέ-
ροντα, βρίσκω ἀνάπαυση.

– Ἀφοῦ οὔτε μόνος σου εἰρη-
νεύεις οὔτε μαζί μὲ τοὺς ἄλλους,
γιατὶ βγῆκες στὸ μοναχικό βίο. Δὲν
ἤξερες ὅτι πρέπει νὰ ὑποφέρεις τὶς

θλίψεις; Πόσα χρόνια ἔχεις μονα-
χός;

– Ὀκτώ, ἀπάντησε ὁ μοναχός.
Καὶ ὁ ἀββᾶς τοῦ εἶπε κάτι προ-

σωπικό:
– Μάθε, ἀδελφέ, ὅτι ἐγὼ εἶμαι

μοναχὸς ἑβδομήντα χρόνια καὶ οὔτε
μιὰ μέρα δὲν βρῆκα ἀνάπαυση. Καὶ
σύ, σὲ ὀκτὼ χρόνια, θέλεις νὰ ἔχεις
ἀνάπαυση;

Ὁ μοναχὸς ἄκουσε προσεκτικὰ τὸ
λόγο τοῦ ἀββᾶ Θεοδώρου κι ἔφυγε
ὠφελημένος. Εἶχε πεισθεῖ ὅτι ὁ δρό-
μος πρὸς τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
εἶναι μακρὺς καὶ ἀνηφορικὸς καὶ
ἀπαιτεῖ ἀδιάκοπη προσπάθεια,
χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ ὑποχωρή-
σεις. Ὁ πνευματικὸς ἀγώνας δὲν
πρέπει νὰ γίνεται γιὰ ἀνάπαυση κι
εὐχάριστη ζωή, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπό-
κτηση τῆς μελλοντικῆς μακαριότη-
τας τοῦ παραδείσου.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(7ον)
Εἶναι τόσο µεγάλη 

ἡ πλάνη τους;
Φαίνεται ὅτι εἶναι τόσο µεγάλη ἡ

πλάνη αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων,
ὥστε νά πιστεύουν πώς ἀπό τούς
λόγους αὐτούς τῆς πνευµατικῆς
τους µητέρας ἐξαρτᾶται ἡ συντριβή
τῆς κεφαλῆς τοῦ Σατανᾶ, ὁ φωτι-
σµός καί ἡ σωτηρία τους; 

Τό τονίζει τό σύγγραµµα τῆς Κ.Ζ.:
«Ἰδού τό µέσον τῆς σωτηρίας

µας, τοῦ φωτισµοῦ µας, οἱ σοφοί
καί διδακτικοί λόγοι τῆς Πανα-
γίας, τῆς ∆ιδασκαλίσσης µας,
τούς ὁποίους µᾶς προσφέρει τήν
ὥραν τοῦ µαθήµατος εἰς τό Θεο-
σωτήριον Σχολεῖον Της (τό κεν-
τρικό εἶναι τό ἀναφερόµενο εἰς
τήν Πλάκα τῶν Ἀθηνῶν) πρός
ἀναγέννησίν µας καί φωτισµόν,
ἀποκαλύπτουσα εἰς ἡµᾶς τά
εὐφρόσυνα τῆς Νέας Ἱερουσα-
λήµ4 ∆ιά νά γίνουν ὅµως ὅλα
αὐτά, πιστευτά εἰς τούς πολλούς,
πρέπει νά τυπωθῇ τό σύγγραµ-
µά Της, ἀφοῦ πρῶτον ἐπισφρα-
γίσετε (αἱ οὐράνιαι ∆υνάµεις) ὅτι
οἱ ζωντανοί λόγοι Της (τῆς Πανα-
γίας διά τοῦ στόµατος καί τῆς
γραφίδος τῆς Κ.Ζ.) πηγάζουν
ἀπό Αὐτήν, ὁπότε πλέον ὅµως ὁ
κόσµος θά τρέχῃ νά τό ἀγοράζη
(τό «σύγγραµµα» τῆς Κ.Ζ. καί τά
ἄλλα), νά τό µελετᾶ καί νά τό ἔχη
ὡς µέγα ἐγκόλπιον. Ἀκόµη δέ,
καί διά νά λείψουν τά ἐµπόδια
τοῦ ἐχθροῦ ὅστις δέν ἀφήνει νά
ἀναλάβουν πρόσωπα πιστά τά
ὁποῖα θά τό φέρουν εἰς πέρας καί
νά τό τυπώσουν, διότι γνωρίζει
καλῶς (ὁ διάβολος) ὅτι ἀπό τό
φωτεινόν Σχολεῖον τῆς Ἀπολυ-
τρίας καί τούς ζωντανούς λόγους
τοῦ συγγράµµατός Της θά συν-
τριβῇ ἡ κεφαλή του459».

Φοβούµενος τώρα ὁ Σατανᾶς
«τούς ζωντανούς –αὐτούς – λόγους
τοῦ συγγράµµατος» τῆς Κ.Ζ., ὅτι
ἀπ᾿ αὐτούς θά συντριβεῖ τό κεφάλι
του, τί κάνει; 

-«Μουγκρίζει καί ἀφρίζει60» ὁ
τρισκατάρατος!

Oἱ «φωτισµένες»
κατατάσσουν

ὡς πρώτη ἁγία τους
τήν «Μαριολάτρισσαν
ὀνόµατι Καλλιόπην»!

Γράφουν ἀκριβῶς:
«� Καί ἤδη ἡ πρώτη ἀδαµάν-

τινη καρδία πού ἀπεµακρύνθη
ἀπό σᾶς (πού ἔφυγε ἀπό τήν γῆ
ἐπειδή πέθανε) ὡς τελοιοποιηµέ-
νην τήν προσλάβαµε ὡς τό ἀνώ-
τερον κόσµηµα καί τήν τοποθε-
τήσαµε εἰς τό κέντρον τοῦ Χρυ-
σοῦ Θρόνου εἶναι ἡ συνάδελφός
σας καί συµµαθήτριά σας Καλ-
λιόπη, τῆς ὁποίας ἐδώσαµε τίτ-
λον καί φέρει νέον ὄνοµα τό
ὁποῖον λέγει: Ἰδού ἡ ἀδαµάντινη
Καρδία πού τίθεται εἰς τόν Πάν-
χρυσον Θρόνον τοῦ Νυµφίου ὡς
πρώτη καί ἀρχή τῆς κοσµήσεως
αὐτοῦ. Εἶναι ἀξιαγάπητος Μαθή-
τρια Κόρη καί Πρωτοµάρτυς ἐκ
τῶν Σχολείων τῆς Ἀπολυτρίας
(Παναγίας), εἶναι ἡ Μαριολάτρισ-
σα ὀνόµατι Καλλιότη, ἡ ὁποία
φέρει τόν πρῶτον καλλωπισµόν
τοῦ Πανενδόξου Θρόνου τοῦ
Νυµφίου ὡς ἀξιαγάπητος Νύµφη
Αὐτοῦ461».

Οὐδέν σχόλιον γιά τίς ἀπροσδιό-
ριστες καί συγχυτικές αὐτές διατυ-
πώσεις. 

Οἱ «φωτισµένες»
«κουτσοµπολεύουν» 

τήν Παναγία ἰσχυριζόµενες 
ὅτι οἱ λόγοι αὐτοί
εἶναι δικοί Της4

Καί ἐνῶ ἡ Καλλιόπη αὐτή δοξο-
λογεῖται τόσο πολύ ἀπό τίς «φωτι-
σµένες» δίχως κανένα ψόγο, ἀντι-
θέτως ἡ Παναγία, ἐνῶ ὑµνεῖται καί
αὐτή πολύ, ἐν τούτοις, βρίσκουν κά-
τι νά ποῦν, κάποιον µῶµον, µέ πλά-
γιο τρόπο εἰς «βάρος» της οἱ «φω-
τισµένες», ὅτι δῆθεν εἶναι δικοί Της
λόγοι, τῆς κατακρίσεώς Της!

Πρός ἀποφυγή κάθε παρεξηγή-
σεως, παρατίθεται αὐτούσια ἡ σχε-
τική περικοπή ἀπό τό βιβλίο τους.

Μιλάει ἡ Παναγία τονίζοντας:
«Ἀκούσατε, λοιπόν, τήν ἐν τῇ

γῇ διαβίωσή Μου, διότι ὡς Μή-
τηρ Θεοῦ εἶχα µέγα ἐχθρόν, τόν
διάβολον4 

Ἤθελε πάντοτε νά Μέ πο-
λεµᾶ4, καί τό κατόρθωµά του
δέν ἦτο ἄλλο, παρά νά Μέ κρατᾶ
εἰς χαµηλόν καί ἀσήµαντον ἐπί-
πεδον, ἵνα δυσκολεύωνται νά Μέ
πλησιάσουν καί οὕτω στε-
ροῦνται τῶν σοφῶν συµβουλῶν
Μου. ∆ι᾿ αὐτό ἄλλωστε τυραν-
νοῦσε τόν µνηστῆρα Μου Ἰωσήφ
εἰς τό ἔργον του τῆς ξυλουργικῆς,
τό ὁποῖον µετά τοῦ Υἱοῦ Μου
ἐπαγγέλλετο, ἵνα ζηµιούµενοι,
δέν προοδεύουν καί ἐν γένει µή
ἔχοντες ἐργασίαν διερχόµεθα µε-
τά µεγάλης δυσκολίας, στερού-
µενοι πολλάκις καί αὐτοῦ τοῦ
ἄρτου (ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία!).
Ἀλλά καί αὐτά ἀκόµη τά ἐνδύµατά
µας ἦσαν πενιχρά. Τά ὀρφανά
(τά παιδιά τοῦ Ἰωσήφ!) ἐβάδιζον
κακοενδεδυµένα καί ἀνυπόδητα,
ἐνῶ Ἐγώ ἡ ἰδία ἀδυνατοῦσα νά
ἐξέλθω, καθ᾿ ὅσον ἐστερούµην
πολλῶν ἀπαραιτήτων. Εἰργαζό-
µην λοιπόν ἐν τῷ οἴκῳ, φροντί-
ζουσα ὅπως τά πάντα ἐξοικο-
νοµῶ, διά νά καλύπτω τήν πτω-
χείαν µας.

Ἐντούτοις, ὁ ἐχθρός (ὁ Σα-
τανᾶς) ὑπεκίνει τά ὀρφανά (τά
παιδιά τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τήν προ-
ηγούµενη σύζυγό του) νά Μέ κα-
τακρίνουν εἰς πολλούς ὡς ἀνόη-
τον καί µωράν, λέγοντα ὅτι Ἐγώ
ἔφερα εἰς αὐτά τήν πτωχείαν,
ἀπό τόν καιρόν τῆς µνηστείας
Μου µετά τοῦ πατρός των. Ἀπο-
φεύγοντα ἀκόµη καί νά µέ βλέ-
πουν ἔλεγον, ὅτι ἐάν ἤµην καλή
θά εἶχα καί Ἐγώ τούς γονεῖς Μου
καί δέν θά εὑρισκόµην παντέρη-
µη (ἡ Παναγία!) 4».

Καί τό παρανοϊκό σύνδροµο τῶν
«φωτισµένων», ἀνάλογο τοῦ συν-
δρόµου τῆς Κ.Ζ. συνεχίζεται µέ ἀκα-
τάσχετη παρακρουστική, καταστρι-
νιάζουσα φρασεολογία ὡς ἀκολού-
θως:

«�Ἤκουον αὐτά καί ἐθλιβό-
µην, διότι πάντα ταῦτα συνέβα-
λαν ὥστε, ὅταν ἐξηρχόµην τοῦ
οἴκου, οἱ γείτονες νά Μέ περι-
φρονοῦν, ἀποφεύγουσαι καί
αὐτόν τόν χαιρετισµόν. ∆ι᾿ αὐτό
ἄλλωστε πρό τῆς σταυρώσεως
τοῦ Υἱοῦ Μου οὐδεµίαν φίλην
ἀπέκτησα. Εἰς τά ὀρφανά τοῦ
Ἰωσήφ δέν ὡµίλουν καθόλου,
καθ᾿ ὅσον ὅ,τι καί νά ἔλεγα ἀµέ-
σως ὠργίζοντο. Τόν µνηστῆρα
Μου ἐσεβόµην τόσον, ὥστε
σπανίως οὗτος ἤκουε τήν φωνήν
Μου, µέχρι τοῦ σηµείου πού πολ-
λοί νά Μέ θεωροῦν ὡς ἄλα-
λην462.

Αὐτά εἶπε ἡ Παναγία στήν Κ.Ζ., οἱ
δέ µαθήτριές της τά κυκλοφόρησαν
σέ βιβλίο 233 σελίδων, τό ἔτος
1980.

Ὁ Πειράζων θέλοντας νά προσ -
βάλει τό περιβάλλον µέσα στό
ὁποῖο µεγάλωσε ὁ Χριστός, ἔβαλε
στό στόµα τῶν «φωτισµένων» τά
λόγια αὐτά, πείθοντάς τις, µάλιστα,
ὅτι αὐτές εἶναι ὅπως οἱ «πρόδροµοι
τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς
γῆς63»!

Πῶς ἔφθασαν στό σηµεῖο 
νά γράφουν

καί νά πιστεύουν 
αὐτή τήν συνδροµή τῆς Κ.Ζ. 

οἱ κατά τά ἄλλα «εὐλαβεῖς 
καί φιλακόλουθοι

ἀδελφοί» µας;
Ἔφθασαν σ᾿ αὐτό τό σηµεῖο, διό-

τι ἡ πνευµατική µητέρα Κ.Ζ. διατύ-
πωσε ἀπό τήν ἀρχή γραπτῶς, τήν
«συµβουλή-ἐντολή» πρός τίς µαθή-
τριες καί τούς µαθητές της, ὅτι µόνο
τίς ἁµαρτίες τους νά ἐξοµολογοῦνται
στούς πνευµατικούς καί ὄχι τήν «χά-
ρη» τους, δηλαδή, τά ὁράµατα, τίς
διδασκαλίες καί τίς «γραφές» πού
λαµβάνουν «ἄνωθεν», κατ᾿ εὐθεῖαν
ἀπό τό «στόµα» τῶν ὑπερτάτων
ἱερῶν προσώπων τῆς Πίστεώς µας
(Θεοῦ, Παναγίας, ἁγίων καί ἄλλων).

Ὁ πνευµατικός τους ἔτσι ἐκπε-
σµός ἦταν ἀναπόφευκτος.

Νά, τό σχετικό ντοκουµέντο, ἔτσι
ὅπως δηµοσιεύεται στό βιβλίο τους
πού ἔχει τόν βαρύγδουπο τίτλο
«Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πατρός».
ΑΘΗΝΑΙ 1961. 

Μιλάει ὁ Θεός πρός τήν Κ.Ζ. καί
τῆς λέει (νά γράψει) γιά τίς µαθή-
τριές της:

«� Ἀφήσατε τάς κρίσεις καί
παρεξηγήσεις τίς δικές σας, τάς
µωράς συζητήσεις, καί τρέξατε
διά καθαράν ἐξοµολόγησιν, ὄχι

νά λέτε ἀνοησίες διά τήν χάριν
µας, ἡ χάρις δέν ἔχει ἀνάγκην νά
τήν προβάλετε εἰς τόν Πνευµατι-
κόν διά ἐξοµολόγησιν, τάς ἁµαρ-
τίας σας νά εἴπετε464».

Συνοψίζοντας τό σοβαρό αὐτό
σύµπτωµα τοῦ συνδρόµου τῆς
Κ.Ζ., ἡ µνηµονευόµενη καταλήγει
λέγοντας στή συνοδεία της: Ὅλες
τίς ἁµαρτίες σας νά λέτε στούς ἱερεῖς
(νά κάνουν δηλαδή καί «καθαρή»
ἐξοµολόγηση), ἀλλά «τήν χάριν
µας», ὅτι, δηλαδή, ἐπικοινωνοῦµε
κατ᾿ εὐθεῖαν µέ τόν Οὐρανό νά µή
τά λέτε, νά µή τά «προβάλετε». ∆έν
πρέπει, διότι αὐτό θά ἦταν ἐγωϊ-
σµός, ὑπερηφάνεια καί καύχηση νά
ἀποκαλύπτετε τά τόσο σπουδαῖα
χαρίσµατα, πού σᾶς ἔχει δώσει ὁ
Οὐρανός!

Καί οἱ ἀγαθές µαθήτριες τῶν
«Σχολῶν» αὐτῶν πέφτουν στήν σα-
τανική παγίδα: Ἀποκρύπτουν, µέσα
στήν ἀφέλειά τους, ἀπό τούς ἱερεῖς
µας στήν ἐξοµολόγησή τους αὐτά
ἀκριβῶς πού πρῶτα θά ἔπρεπε νά
ἔλεγαν, ζητώντας καί τίς κατάλληλες
συµβουλές γιά τά κατ᾿ ἐξοχήν σο-
βαρά πνευµατικά αὐτά ἀτοπήµατα.
Ἀποκρύπτουν οἱ «φωτισµένες»
αὐτές ἀπό τούς πνευµατικούς, ὅτι
ἀνεβαίνουν δῆθεν καί κατεβαίνουν
στόν οὐρανό, ὅτι γεµίζουν τετράδια
µέ «γραφές» πού δίνει ἡ ἴδια ἡ Πα-
ναγία ἤ ὁ Πατήρ χαράµατα (5η

πρωινή), ὅταν ξυπνοῦν (κρυφά ἀπ᾿
τούς δικούς τους65!) γιά νά καταγρά-
ψουν αὐτά, τά ὁποῖα κατεβαίνουν
ἀπό «ἄνωθεν» καί ἀπευθύνονται
µόνο σέ αὐτές πού ἀπαρτίζουν τούς
«φωτισµένους» ἀποδέκτες, φεῦ!
τοῦ ἐξωφρενικοῦ συνδρόµου τῆς
Κ.Ζ.

Σηµειώσεις:
59. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυ-

να», τεῦχος Γ´ σελ. 123.
60. Κων. Ζολώτα «Τά Εὐφρόσυ-

να», τεῦχος Γ´ σελ. 123.
61. Κων. Ζολώτα «Λόγοι τοῦ

Οὐρανίου Πατρός», σελ. 91.
62. «Σχολεῖα Ἀπολυτρώσεως

Ὑπεραγίας Θεοτόκου» Ἀθῆναι,
1980, «ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟ-
ΜΗΤΟΡΟΣ», ὑπό «τῆς Σεβαστῆς
Ἡμῶν Διδασκαλίσσης καί ἀγα-
πητῆς Μητρός Ἀειμνήστου ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΕΥΘ. ΖΟΛΩΤΑ»,
σελ. 19.

63. «ΠΑΡΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟ-
ΜΗΤΟΡΟΣ» σελ. 21.

64. «Λόγοι τοῦ Οὐρανίου Πα-
τρός», σελ. 131.

65. Γράφουν σχετικῶς τά ἑξῆς
ἀποκαλυπτικά: «Καί ὅταν ἀκόμη οἱ
οἰκεῖοι σας, αἰτία τοῦ ἐχθροῦ (τοῦ
Σατανᾶ) σᾶς ἐμποδίζουν τήν ὥραν
αὐτήν (τήν 5ην πρωϊνήν), ἀπό ἀπι-
στίαν καί ἀσέβειαν, μή ὁμολογῆτε
εἰς αὐτούς τοῦτο καί ἐρεθίζονται,
ἀλλά εἰπῆτε ὅτι ἔπαυσε νά σᾶς ἀρέ-
σει καί δέν θά συχνάζετε πλέον, διά
νά καθησυχάζετε οὕτω τήν ὀργήν
καί τό μῖσος των, τά ὁποῖα προέρ-
χονται ἐκ τοῦ σατανᾶ.  Ἐφ᾿ ὅσον δέ
αὐτός εἶναι κλέπτης τῆς Ἀληθείας,
μεταχειρισθῆτε καί σεῖς τό
ψεῦδος…»! (Κων. Ζολώτα, «Παρα-
βολαί…», σελ. 16.

Γράφουν ἐπίσης ἀλλοῦ: «Σᾶς πα-
ρακαλῶ δέ, ὅσαι θά σηκώνεσθε τήν
5ην πρωϊνήν ὥρα γιά προσευχή νά
μή ἐνοχλῆτε τούς ἄλλους, ἄν δέ
εἶναι δυνατόν μή τούς μαρτυρῆτε
ὅτι σηκώνεσθε γιά προσευχή, ἀλλά
ὅτι ἔχετε νά κάνετε ἄλλην ἐργα-
σίαν…».

Καί στή συνέχεια: «Ὅταν ἀκού-
σετε τούς λόγους Μου καί προσεύ-
χεσθε τήν 5ην πρωϊνήν ὥραν, θά δί-
δω ὕπνον βαρύ εἰς τούς οἰκείους
σας, ὥστε νά μή αἰσθάνωνται διατί
ἀπεμακρύνθητε τῆς κλίνης …, διότι
δέν τούς ἔχετε πονηρεύσει ὅτι ση-
κώνεσθε γιά προσευχή…». (Κων.
Ζολώτα, «Τά Εὐφρόσυνα», τεῦχος
Α’ σελ. 5,6.

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

Συνάντησις ἀντιπροσωπίας τοῦ ΔΣ
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ)

μὲ τὸν Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Πολιτισμοῦ,
Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Τάσον Κουράκην

Αὐθεντικὴ ὀρθόδοξος ζωή
Πολλὲς φορὲς γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀξία τῶν ἔργων στὴ Χριστιανικὴ

ζωή, καὶ δικαίως, ἀφοῦ τὰ ἔργα τοῦ ἀνθρώπου ἀποδεικνύουν τὴν ποι-
ότητα τοῦ περιεχοµένου τῆς πίστεως. Ἄρα ἡ οὐσία τῆς πίστεως εἶναι
αὐτὴ ποὺ καρποφορεῖ τὴν ποιότητα τῶν ἔργων. Πίστις λοιπόν. Ἡ βάσις
καὶ τὸ ἔδαφος πάνω στὸ ὁποῖο καρποφορεῖ ὁ τρόπος ζωῆς τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἀλλὰ περὶ ποίας πίστεως γίνεται ἀναφορά; Ἐὰν πραγµατοποιηθεῖ
µία δηµοσκόπησις γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς πιστεύουν ὅσοι δηλώνουν πιστοί, οἱ
ἀπαντήσεις θὰ εἶναι τόσο διαφορετικὲς καὶ ἀντικρουόµενες ποὺ ἴσως θὰ
ἀπορεῖ κανείς, ἐὰν δόθηκαν ἀπὸ ὄντως ἀνθρώπους πιστούς.

Ἀλλά, ἐπιτέλους, ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ αὐθεντική, ἡ σώζουσα πίστις γιὰ
τὴν ὁποία ὁ Θεῖος Ἀπόστολος γράφει στὸ Ἀποστολικό µας ἀνάγνωσµα
“Καὶ ἡµεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαµεν ἵνα δικαιωθῶµεν ἐκ πίστεως
Χριστοῦ”; Αὐτὸ εἶναι τὸ ζήτηµα ποὺ κυρίως θὰ πρέπει νὰ µᾶς ἀπασχολεῖ,
δοθέντος ὅτι τὰ τόσα προβλήµατα τῆς καθηµερινότητος, ἀκόµα καὶ τὰ
µεγάλα ἐν πολλοῖς εἶναι “τεχνητὰ” καὶ ἄνευ οὐσίας γιὰ τὴν ὕπαρξί µας καὶ
τὴν πορεία µας πρὸς τὴν αἰωνιότητα.

Τὸ πρῶτο καὶ κύριο ποὺ πρέπει νὰ πιστεύουµε καὶ νὰ γνωρίζουµε
εἶναι ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι “Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος”! Μία ἀλήθεια µο-
ναδικὴ ποὺ ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Οὐράνιος Πατὴρ στὸν Ἰορδάνη πο-
ταµὸ καὶ στὸ Ὄρος Θαβὼρ τῆς Μεταµορφώσεως. Ἀλήθεια καὶ πίστι
ἀκράδαντη ποὺ ὁµολογεῖ ὁ Πέτρος καὶ φυσικὰ διακηρύσσουµε ὅλοι µας
διὰ τοῦ Ἱεροῦ Συµβόλου τῆς Πίστεως. “Καὶ εἰς ἕνα Κύριον, Ἰησοῦν Χρι-
στόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν µονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα
πρὸ πάντων τῶν αἰώνων...”.

Αὐτὴ ἡ θεµελιώδης δογµατικὴ ἀλήθεια, µᾶς ὁδηγεῖ σὲ µία ἄλλη σώ-
ζουσα καὶ ἀπολύτως ἀναγκαία, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρω-
τής µας.

Ὁ ἀναµάρτητος Ἰησοῦς φορτώθηκε µὲ τὶς δικές µας ἁµαρτίες. Ἀπέθα-
νε ἐπάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ ποὺ ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ προσηλώθηκε
πάνω του ὁ Λυτρωτὴς καθίσταται ὁδὸς σωτηρίας, ὅπλον κατὰ τοῦ δια-
βόλου καὶ ξύλον εὐλογίας καὶ ἁγιασµοῦ. Ἐπάνω στὸν τίµιο Σταῦρο ὁ Θε-
άνθρωπος Ἰησοῦς ἔδωσε τὸ αἷµα Του πρὸς ἐξόφλησιν τῶν ἁµαρτιῶν
µας. 

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν συγκλονιστικὴ πραγµατικότητα διακηρύσσει ὁ Ἀπ.
Πέτρος, ὅταν καταγράφει στὴν Καθολική του Ἐπιστολὴ “Ἐλυτρώθητε...
τιµίῳ αἵµατι ὡς ἀµνοῦ ἀµώµου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ” (Α΄Πέτρ. α΄18-19).

Ἐὰν τώρα ὁ κάθε πιστὸς ἐµβαθύνει στὴν ἀλήθεια αὐτή, µὲ συγκίνησι
καὶ ἐνθουσιασµὸ θὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι µὲ τὴν γε-
νικὴ ἔννοια ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσµου, ἀλλὰ ὅτι εἶναι “ὁ προσωπικός µου Σω-
τήρας”. Καὶ πάλι τὸ σύµβολο τῆς Πίστεως διακηρύσσει “Σταυρωθέντα τε
ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα”. Ἀλήθεια,
µπορεῖ ἀνθρωπίνη καρδιὰ νὰ µείνει ἀσυγκίνητη µπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν
πραγµατικότητα τῆς ἐσταυρωµένης ἀγάπης; Ἀδύνατον, ἐὰν ὄντως
ὑπάρχει καὶ ἡ ἐλαχίστη συνείδησις καὶ ἐὰν δὲν ἔχει ἐπέλθει πώρωσις.

Φυσικὰ στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας διαφυλάσσεται καὶ
διασφαλίζεται δέσµη δογµατικῶν ἀληθειῶν ποὺ στὴν ὑπαρξιακή τους
ἔκφανσι ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὸν ἐξαγιασµένο προορισµό του. Καὶ
ἕνα ἀπὸ τὰ καίρια τῶν δογµατικῶν ἀληθειῶν ποὺ πιστεύουµε καὶ ἄνευ
ἀντιρρήσεως καθορίζει τὴν οὐρανοδρόµο πορεία µας, εἶναι ὅτι ὁ Χριστὸς
θὰ εἶναι ὁ δίκαιος Κριτής µας. “Και πάλιν ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι
ζῶντας καὶ νεκρούς”. Μάλιστα, ὁ Χριστὸς ποὺ ἦρθε τὴν πρώτη φορά τα-
πεινῶς, γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσµο, θὰ ἔλθει καὶ δευτέρα φορά, δοξασµένος
καὶ Κριτής, γιὰ νὰ κρίνει ἐν τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Εὐαγγελίου τὸν κόσµο.

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ πίστις, ὄχι µία γενικὴ καὶ ἀόριστη πίστις , ἀλλὰ ἡ πίστις
ποὺ διακηρύσσει ἀπὸ τὴν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Ἐκκλησία µας καὶ
θὰ διατρανώνει ἕως τὸ τέλος, σῴζει καὶ δικαιώνει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὴ ἡ
ἀγωνιστικὴ ζωή, µέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ἀποσκορακίζει τὴν ἁµαρ-
τία καὶ καρποφορεῖ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς.

Καὶ τὸ ὅτι αὐτὰ δὲν ἀποτελοῦν ἁπλὲς θεωρίες καὶ διανοητικὲς θεολο-
γικὲς ἐπεξεργασίες, ἀλλὰ βίωµα, τὸ βλέπουµε στὴν ζωή ὅλων τῶν Ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας µας. Ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ µᾶς ἀπασχολήσει
στὴν ζωή τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἐµµονή τους στὶς δογµατικὲς Ἀπο-
στολικὲς ἀλήθειες. Οἱ ἀγῶνες ποὺ ξεκινοῦσαν, ὅταν ἔβλεπαν αὐτὲς τὶς
ἀλήθειες νὰ ἀλλοιώνονται καὶ νὰ παραχαράσσονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς
ἢ ὅταν οἱ σχισµατικοὶ ἔφεραν σοβαροὺς κραδασµοὺς στὴν Ἐκκλησιολο-
γικὴ συνοχή. 

Τὸ θέµα ὅµως ποὺ τίθεται τώρα πρὸς τὸν καθένα µας εἶναι τὸ ἑξῆς:
“Γνωρίζουµε τὶς σώζουσες ἀλήθειες τῆς πίστεώς µας; Ἔχουµε συνειδη-
τοποιήσει (ὅσο τὸ δυνατὸν βεβαίως) τί εἶναι ὁ Χριστός; Ἔχουµε τὴν ἀπό-
λυτη βεβαίωσι ὅτι µόνο ὁ Χριστὸς σῴζει καὶ ὅτι ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ βρε-
θοῦµε ἐνώπιόν του πρὸς ἀπολογίαν;”

Αὐτὰ εἶναι τὰ µεγάλα ἐρωτήµατα ποὺ δὲν θὰ πρέπει νὰ µᾶς ἀφήνουν
στὸν θανατηφόρο ὕπνο τῆς πνευµατικῆς ρᾳστώνης καὶ τῆς σατανικῆς
ἀναισθησίας.

Στὸ χέρι µας εἶναι τὸ νὰ ἀνθήσει µέσα µας ἡ ζωντανὴ πίστι τοῦ Χρι-
στοῦ. Στὴν διάθεσί µας εἶναι τὸ νὰ δεχθοῦµε ἢ ἀλλοίµονο τὸ νὰ ἀρνη-
θοῦµε τὴν σωτηρία ποὺ µᾶς παρέχει ἡ ἀνοιχτὴ ἀγκάλη τοῦ Ἐσταυρωµέ-
νου καὶ Ἀναστηµένου Κυρίου καὶ Θεοῦ µας. Μόνο ὅποιος ἔχει χάσει τὰ
λογικά του καὶ µισεῖ τὴν ὕπαρξί του, ἀρνεῖται τὴν προσφεροµένη σωτη-
ρία.

Ἂς ἀνοίξουµε λοιπὸν τὴν καρδιά µας µὲ θάρρος καὶ ἐµπιστοσύνη στὸν
Σωτῆρα µας καὶ ἂς ἐνταχθοῦµε ὀργανικὰ στὸ µυστικό του Σῶµα, δηλ.
στὸν λειτουργικὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας µας.

Καὶ ἂν αἰσθανόµαστε ὅτι µεταξὺ ἡµῶν καὶ τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει κάποιο
ἐµπόδιο ποὺ παρεµβάλλεται καὶ δὲν µᾶς ἐπιτρέπει τὴν ἄµεση ἐπικοινω-
νία τῆς δικαιώσεως καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ Πνεύµατος, ἐὰν κάτι ἐπιµένει νὰ
ἐµποδίζει τὸ φῶς Τοῦ Χριστοῦ νὰ καταυγάσει τὴν ὅλη ὕπαρξί µας, ἔ, τό-
τε, ἀφοῦ διδαχθοῦµε καὶ γνωρίσουµε τὶς µεγάλες ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδό-
ξου πίστεως, ἂς ἀγωνισθοῦµε νὰ τὶς ἐφαρµόσουµε µὲ ἱερὸ ἐνθουσιασµὸ
καὶ µὲ τὴν βεβαιότητα τῆς χάριτος.

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Συνέδρια διὰ τὴν στήριξιν 
τῶν Ὀρθοδόξων Γυναικῶν 

εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Κένυας
Μέσα εἰς τὰ πλαίσια τῶν πνευ-

ματικῶν δραστηριοτήτων εἰς τὴν
Ἱερὰν Μητρόπολιν Κένυας διὰ
τὴν στήριξιν καὶ ἐνίσχυσιν τῶν
Ὀρθοδόξων πιστῶν, αὐτὲς τὶς ἡμέ-
ρες διεξήχθησαν οἱ ἀκόλουθες
ἐκδηλώσεις, ὅπως ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τόν ἱστότοπον romfea τῆς
24ης Αὐγούστου 2015:

«Ἀπὸ τὶς 13 µέχρι τὶς 16 Αὐγού-
στου ἔγινε συνάντηση τῶν Ὀρθο-

δόξων Γυναικῶν τῆς Κένυας στοὺς
χώρους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Νικολάου καὶ Ἀναστασίου στὴ Ρι-
ρούτα, κοντὰ στὸ Πατριαρχικὸ Σε-
µινάριο. Λόγω τοῦ θανάτου δύο
πρεσβυτερῶν, ποὺ ἡγοῦντο τῆς
ὁµάδας αὐτῆς, ἐξελέγησαν δύο
ἄλλες. 

Παρέστησαν γυναῖκες ἀπ’ ὅλη
τὴν Κένυα. Ἔγιναν ἐποικοδοµη-
τικὲς συζητήσεις, πνευµατικὲς ὁµι-
λίες, ἐξετάσθηκαν τὰ διάφορα

προγράµµατα ποὺ ἔχουν ἀναλάβει
οἱ Ἑνώσεις Γυναικῶν καὶ λήφθη-
καν οἱ δέουσες ἀποφάσειςM Ὁ Σε-
βασµιώτατος Μητροπολίτης Κέ-
νυας κ. Μακάριος βρισκόταν σὲ
ποιµαντικὴ περιοδεία καὶ δὲν µπό-
ρεσε νὰ παραστεῖ. Ἔστειλε, ὅµως,
τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιµαν-
δρίτη Ἀθανάσιο Ἀκούντα, ὁ ὁποῖος
διάβασε τὸν χαιρετισµό του.

Εὐχαρίστησε θερµὰ τὶς Ὀρθό-
δοξες Γυναῖκες καὶ ἰδιαίτερα τὶς
πρεσβυτέρες, ποὺ ἐργάζονται  νυ -
χθηµερὸν καὶ βοηθοῦν µὲ διάφο-
ρους τρόπους τὸ ἔργο τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας στὴν Κένυα. Τό-
νισε, στὴν ὁµιλία του, τὸν σηµαν-
τικὸ ρόλο ποὺ διαδραµατίζουν οἱ
Ὀρθόδοξες Γυναῖκες στὴν Κένυα.
Τὶς προέτρεψε νὰ µείνουν πιστὲς
καὶ σταθερὲς στὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη καὶ παράδοση, λαµβάνοντας
µέρος καὶ συµµετέχοντας, ἰδιαίτε-
ρα, στὰ µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
µας, µὲ περισσότερη ἔµφαση σ’
ἐκεῖνο τῆς Θείας ΕὐχαριστίαςM

Στὸ µεταξύ, στὶς 19 Αὐγούστου,
µαζεύτηκαν νέοι καὶ νέες τῶν
Ὀρθόδοξων ὁµάδων τῆς Μητρο-
πόλεως Κένυας, σὲ συνάντηση
πνευµατικοῦ ἀνεφοδιασµοῦ καὶ
χάραξης κοινῆς πορείας καὶ περισ-
σότερης συµµετοχῆς καὶ δραστη-
ριοτήτων, πάνω σὲ παν-κενυάτικο
χαρακτήρα. Ὁ Σεβασµιώτατος,
στὴν ἐναρκτήρια ὁµιλία τουM
ὑπενθύµισε τὴν ἐνεργὸ συµµετοχή
τους στὰ συνέδρια τῆς παγκό-
σµιας ὁµοσπονδίας τῶν νέων
«Σύνδεσµος» καὶ τῶν παρόµοιων
συνεδρίων, ἐδῶ, στοὺς χώρους
τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ὅπου
συµµετεῖχαν νέοι καὶ νέες ἀπὸ διά-
φορες χῶρεςM Μίλησε γιὰ τὴν
ἵδρυση τῆς Ἑνώσεως Ὀρθόδοξης
Νεολαίας ἀπὸ τὸν ἀείµνηστο πρω-
τοπόρο π. Χρυσόστοµο Παπασα-
ραντόπουλο, τὸ 1963M Χαρακτη-
ριστικά, εἶπε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Κένυας βλέπει µὲ
ἐνθουσιασµὸ καὶ συµπάθεια τὴν
ἐνεργὸ συµµετοχή τους στὴ ζωὴ
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ εἶπε ὅτι τὸ µέλ-
λον διαγράφεται λαµπρό, ἐφ’ ὅσον
προαισθάνεται ὅτι πολλοὶ ἀπ’
αὐτοὺς θὰ εἶναι οἱ µέλλοντες ἡγέ-
τες ὄχι µόνο τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ
καὶ τῆς Πολιτείας. 

Στὴ συνέχεια, ταξίδεψε ἀπὸ Να-
κούρου στὸ Ἐλντορέτ, ὅπου µίλη-
σε στὶς Ὀρθόδοξες Μητέρες τῆς
περιοχῆς, στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Ἰακώβου –Τσεκαλίνι, ποὺ παρακο-
λουθοῦσαν, µαζὶ µὲ τοὺς ἱερεῖς τῆς
περιοχῆς καὶ τὶς πρεσβυτέρες τους
συνέδριο ὀρθοδόξου πνευµατικό-
τηταςM».

Ἡ συκοφαντία
Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶπε στοὺς στρατιωτικούς: «ἐπηρώτων δὲ

αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; καὶ εἶπε πρὸς
αὐτούς. Μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασείσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψω-
νίοις ὑμῶν (Λουκ. γ  ́14). Δηλαδὴ τί ἀπάντησε ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος,
ὅταν τὸν ρώτησαν οἱ στρατιωτικοί; Κανένα νὰ μὴ συκοφαντήσετε, οὔτε νὰ
ἐκβιάσετε γιὰ νὰ πάρετε χρήματα. Νὰ ἀρκῆσθε στὸν μισθό σας.

Ἡ συκοφαντία εἶναι βαρύτατο ἁμάρτημα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος λέγει ὅτι εἶναι σὰν τὰ ἄχυρα ἡ συκοφαντία. Πρὸς στιγμὴν σκεπά-
ζουν τὰ ἀναμμένα κάρβουνα, θὰ καοῦν ὅμως τὰ ἄχυρα καὶ θὰ λάμψη πε-
ρισσότερο ἡ φωτιά.

Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, τοῦ
Ἁγίου Μακαρίου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι γεμάτοι ἀπὸ
συκοφαντίες. Ὅμως ἡ Χάρη τοῦ Κυρίου σκεπάζει τοὺς συκοφαντημένους
καὶ ἀποκαλύπτει τοὺς συκοφάντες.

Στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου βλέπουμε πὼς οἱ ἐχθροί του τὸν συκο-
φάντησαν ὅτι σκότωσε κάποιον ἀσκητὴ Ἀρσένιο στὰ βάθη τῆς Ἀφρικῆς
καὶ ὅτι τοῦ εἶχε κόψει τὸ χέρι, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἔκανε,
δῆθεν, διάφορες μαγεῖες.

Παρουσίασαν τότε στὴν σύνοδο ἕνα χέρι, καὶ ἰσχυρίζοντο ὅτι ἦταν τὸ
κομμένο χέρι τοῦ Ἀρσενίου. Ὁ Ἀθανάσιος ὅμως κατώρθωσε καὶ βρῆκε τὸν
Ἀρσένιο καὶ τὸν παρουσίασε στὴν σύνοδο πρὸς καταισχύνη τῶν συκο-
φαντῶν. Ὅταν ὁ Ἀρσένιος ἔδειξε καὶ τὰ δύο του χέρια, ὁ Μέγας Ἀθανά-
σιος εἶπε: Ἐγὼ γνωρίζω ὅτι ὁ Θεὸς δύο χέρια ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο. Πῶς ὁ
Ἀρσένιος ἔχει καὶ τρίτο;

*  *  *
Ἐπίσης, στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου διαβάζουμε:
«Λέγει ὁ Ἅγιος: Ὅταν ἤμουν στὸ Μοναστήρι ἀρχάριος, ἤθελαν νὰ μὲ

χειροτονήσουν χωρὶς νὰ θέλω Διάκονο. Ἐγὼ δὲ κρίνων τὸν ἑαυτόν μου ἀνά-
ξιο, ἔφυγα ἀπὸ τὴν Λαύρα καὶ πῆγα σὲ τόπο ἀπόκρυφο καὶ ἐκεῖ μὲ ὑπη-
ρετοῦσε κάποιος λαϊκός, ὁ ὁποῖος ἔπαιρνε τὶς σπυρίδες ποὺ ἔκανα μὲ τὸ
ἐργόχειρο καὶ μοῦ ἔφερνε τροφή. Συνέβη δὲ σὲ ἐκεῖνα τὰ μέρη μία κοπέ-
λα, ἡ ὁποία ἁμάρτησε μὲ κάποιον ἄλλον νὰ μείνη ἔγκυος ἡ ταλαίπωρη.
Ὅταν δὲ τὴν ρώτησαν οἱ γονεῖς της, αὐτὴν τὴν συμβούλεψε ὁ διάβολος νὰ
τοὺς πῆ πὼς ἐγὼ τὴν ἐβίασα. Οἱ γονεῖς της μόλις ἄκουσαν αὐτὸ ἔτρεξαν
θυμωμένοι ἐναντίον μου καὶ μὲ ἅρπαξαν σὰν θηρία ἄγρια καὶ μοῦ κρέμα-
σαν σὲ ὅλο μου τὸ σῶμα πήλινα ἀγγεῖα, γιὰ νὰ μὲ καταφρονήσουν καὶ
ἀφοῦ μὲ ἔδειραν χωρὶς νὰ μὲ λυπηθοῦν μὲ γελοιοποίησαν καὶ μὲ ντρόπια-
σαν σὲ ἐκεῖνα τὰ μέρη λέγοντες στὸν κόσμο: 

- Αὐτὸς ὁ Μοναχὸς ἐδυνάστευσε τὴν κόρη μας. Ἔβριζαν δὲ καὶ τὸν
λαϊκὸ ἐκεῖνο, ὁ ὁποῖος μὲ ὑπηρετοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγαν:

- Ἰδοὺ τί διέπραξε ὁ ἐνάρετος Μοναχός, τὸν ὁποῖον ἐφήμιζες τόσο καὶ
ἔλεγες ψέματα ὅτι ἦτο ἅγιος ἄνθρωπος. Ἀλλὰ γνώριζε ὅτι δὲν θὰ τὸν ἀφή-
σουμε ἐκτὸς ἂν μείνη κάποιος ἐγγυητής, καὶ πληρώση ὅλα τὰ ἔξοδα, τὰ
ὁποῖα πρόκειται νὰ γίνουν ἕως νὰ τραφῆ τὸ βρέφος, ποὺ θὰ γεννηθῆ ἀπὸ
αὐτήν, διότι διέφθειρε τὴν παρθενία της.

Τότε ἐγὼ ἔκανα νόημα σὲ ἐκεῖνον τὸν λαϊκό, νὰ γίνη ἐγγυητής μου χωρὶς
ἀμφιβολία καὶ πράγματι δέχθηκε ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς καὶ μὲ πῆρε μισοπε-
θαμένο ἀπὸ τὰ χέρια τους. Ὅταν δὲ ἔφθασα στὸ κελλί μου δούλευα πε-
ρισσότερο ἐργόχειρο λέγοντας στὸν ἑαυτόν μου: «Δούλευε ταπεινὲ Μα-
κάριε, νὰ θρέψης τὴν γυναίκα καὶ τὸν ἑαυτόν σου». Καὶ ἔτσι δούλευα νύ-
κτα - μέρα καὶ ἔδιδα τὶς σπυρίδες τοῦ ἀνθρώπου καὶ ζοῦσα ἐκείνη τὴν τα-
λαίπωρη, μέχρι ποὺ ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ τοκετοῦ. Βασανιζόταν ὅμως πολὺ ἡ
ταλαίπωρη, γιὰ νὰ γεννήση τὸ βρέφος. Γιὰ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς πόνους ἐγνώρι-
σε τὴν ἁμαρτία της καὶ ὡμολόγησε πρὸς τοὺς παρευρισκομένους ἐκεῖ τὴν
ἀλήθεια λέγουσα:

- Ἐπειδὴ ἐσυκοφάντησα ἐκεῖνον τὸν ἐνάρετο Μοναχό ὅτι μὲ ἐβίασε, γιὰ
αὐτὸ βασανίζομαι δίκαια ἡ ἄδικη. Ἀλλά μάθετε ὅτι μὲ τὸν τάδε γείτονά
μου ἁμάρτησα.

Μόλις εἶπε αὐτὰ γέννησε χωρὶς ἐμπόδια ἡ κοπέλα. Οἱ δὲ παρευρισκό-
μενοι ὅταν ἄκουσαν αὐτό, ἔτρεξαν σὲ μένα ἀμέσως καὶ μὲ δάκρυα μοῦ ζη-
τοῦσαν συγχώρεση. Ἀπὸ τότε δὲ εἶχαν πολλὴ εὐλάβεια σὲ μένα. Ἐγὼ ὅμως
γιὰ νὰ ἀποφύγω τὸν ἀνθρώπινο ἔπαινο, ἔφυγα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν τόπο καὶ
ἦλθα σ  ̓αὐτὴν τὴν ἔρημο».

Ἡ νέα σύνθεσις τῆς ΔΙΣ
Εἰς τὴν νέαν Διαρκῆ Ἱ. Σύνοδον

μετέχουν οἱ Σεβ. Μαντινείας καὶ
Νικαίας, οἱ ὁποῖοι συμφώνως πρός
πληροφορίας διατηροῦν ἐξαιρετι-
κάς σχέσεις μὲ τὸν Μακ. Ἀρχ.
Ἀθηνῶν. Συμφώνως πρὸς ἀνακοί-
νωσιν τῆς ΔΙΣ:

«Στὴ νέα σύνθεση τῆς ∆ιαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου (∆ΙΣ) τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος συµµετέχουν οἱ
ἑξῆς µητροπολίτες: Ἠλείας κ. Γερ-

µανός, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ ἀντιπρό-
εδρος τῆς συνόδου, Μαντινείας καὶ
Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Ἄρτης κ.
Ἰγνάτιος, Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ.
Ἰγνάτιος, Νίκαιας κ. Ἀλέξιος, Ναυ-
πάκτου- Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθε-
ος, Σάµου- Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος,
Καστορίας κ. Σεραφείµ, Φλωρίνης-
Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κ. Θεόκλη-
τος, Κασσανδρείας κ. Νικόδηµος,
Σερρῶν- Νιγρίτας κ. Θεολόγος, Σι-
δηροκάστρου κ. Μακάριος».

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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Τὸ διάλειµµα ἀρέσει, βέβαια, σὲ
ὅλους καλοί µου φίλοι. ∆ὲν τὸ συ-
ζητᾶµε! Καὶ κυρίως στοὺς µαθητές.
Οὔτε ἕνα µαθητὴ δὲν θὰ βρεῖς, ποὺ
νὰ σοῦ πεῖ τὸ ἀντίθετο. Ἐξ ἄλλου
εἶναι γνωστὸ τὸ µαθητικὸ σλόγκαν:
«Τὸ καλύτερο µάθηµα εἶναι τὸ διά-
λειµµα»!

Κι ἐπειδή, πράγµατι, εἶναι τόσο
καλὸ καὶ χρήσιµο αὐτὸ τὸ µάθηµα
(δὲν ἀστειευόµαστε!), βρίσκεται συν -
έχεια στὴ (µαθητικὴ) ζωή. Κατὰ τὴν
διάρκεια τῶν µαθηµάτων τῆς ἡµέ-
ρας, στὸ τέλος τους, τὸ Σαββατοκύ-
ριακο, τὶς ἑορτές, τὰ Χριστούγεννα,
τὸ Πάσχα. Τὸ πιὸ µεγάλο ὅµως,
εἶναι τὸ διάλειµµα τοῦ καλοκαιριοῦ.
Τὸ καὶ «καλοκαιρινὲς διακοπές»,
ἀποκαλούµενοM

Ἂς σταθοῦµε, ἰδιαίτερα σ’ αὐτό,
ἐπειδὴ εἶναι καὶ τὸ πιὸ µεγάλο.

*  *  *
Λοιπόν, ὅπως ὅλα τὰ διαλείµµα-

τα τελειώνουν φυσικά, τὸ ἴδιο συµ-
βαίνει καὶ µ’ αὐτό!

Πολλοὶ θλίβονται ποὺ τελείωσε.
Ἄλλοι µελαγχολοῦν. Κι ἄλλοι µέ-
νουν στὴ νοσταλγία. Ἀναπολοῦν τὶς
καλὲς στιγµές του. Τὶς χαρές του.
Τὸ ἄπλετο φῶς τῆς ἡµέρας. Τὰ
φεγγαρόφωτα. Τὴ θάλασσα. Τὸ
βουνό. Τὴ φύση. Τὴν παρέα. Ναί,
ὅλ’ αὐτά!

Ἐσεῖς, ὅµως, παιδιὰ χαρεῖτε! Καὶ
πέστε: Σ’ εὐχαριστῶ Κύριε καὶ γι’
αὐτὸ τὸ διάλειµµα. Καὶ ποὺ τε-
λείωσε!

Γιατί ἡ ψυχαγωγία, ἡ ἀνάπαυλα,
οἱ διακοπές, τὸ διάλειµµα, ὅλ’ αὐτά,

δὲν εἶναι ὁ σκοπός µας. Μᾶς δί-
νονται, γιὰ νὰ χαλαρώσουµε ἀπ’ τὶς
προσπάθειες ποὺ κάνουµε γιὰ νὰ
πετύχουµε τοὺς στόχους µας! Νὰ
ξεκουραστοῦµε ἀπ’ αὐτές. Ν’ ἀλλά-
ξουµε περιβάλλον καὶ παραστά-
σεις. Νὰ ξεφύγουµεM

Καὶ µ’ αὐτὸ τὸ «χαλαρώσουµε»,
µοῦ ἦρθε στὸ νοῦ αὐτὸ ποὺ κάνουν
οἱ µουσικοὶ τῶν ἐγχόρδων. Ὅταν
εἶναι νὰ τὰ χρησιµοποιήσουν,
πρῶτα-πρῶτα τεντώνουν τὶς χορ-
δές του. Ἀλλιῶς τίποτα δὲν µπο-
ροῦν νὰ κάνουν, ἂν αὐτὲς δὲν εἶναι
τεντωµένες. Ὅταν ὅµως «παίξουν»
τὰ µουσικά τους κοµµάτια, κάνουν
ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Χαλαρώνουν
τὶς χορδές, γιατί ἀλλιῶς σπάζουν!

Ναί, συνέχεια ἐντατικοποιηµένοι
δὲν µποροῦµε νὰ εἴµαστε. ∆ὲν γίνε-
ται. Οὔτε καὶ σὲ ἀδιάκοπη κίνηση,
ρυθµὸ καὶ δράση. Εἶναι ἀδύνατο.
Γιὰ ὅλους!

Μία τέτοια, ἀκραία κατάσταση,
γρήγορα καταβάλλει καὶ ἀχρη-
στεύει, ἀκόµη καὶ τὸν πλέον γερὸ
ὀργανισµό. Καὶ φυσικὰ τὸ ἔργο
ποὺ ἐπιτελεῖ. Τὸ σκοπὸ ποὺ θέλει
νὰ ἐπιτύχει.

*  *  *
Ὅµως, κανεὶς πάλι, δὲν µπορεῖ

νὰ βρίσκεται µονίµως στὴ χαλάρω-
ση. Στὴν ἀνάπαυλα. Στὸ διάλειµµα!
∆ὲν ὑπάρχει ἔργο τότε. ∆ὲν θὰ
εἴµαστε καὶ δὲν θ’ ἀξίζουµε τίποτα.
Θὰ βρισκόµαστε µονίµως στὸ πε-
ριθώριο. Σὰν κάτι σαπιοκάραβα
στὴν ἄκρη τοῦ λιµανιοῦ!

Γιὰ σκεφθεῖτε, τί θὰ γινόταν ἂν

πήγαινε κανεὶς σχολεῖο καὶ εἶχε ὅλη
τὴν ἡµέραM διάλειµµα; Κι ὅλες τὶς
ἡµέρες; Κι ὅλες τὶς χρονιές; Τί νόη-
µα θὰ εἶχε τότε τὸ διάλειµµα, οἱ δια-
κοπές, τὸ καλοκαίρι;

Τὸ διάλειµµα ἀξίζει ὅταν καὶ
ἐπειδὴ τελειώνει. Σκεφθεῖτε το!

Νὰ γιατί ἀρέσει σὲ ὅλους, τὸ ἐπι-
ζητοῦν καὶ τὸ θέλουν ὅλοι πολύ. Μὰ
πάρα πολύ! Καταλαβαίνετε τώρα
γιατί εἶπα στὴν ἀρχὴ «χαρεῖτε»!

*  *  *
Λοιπὸν παιδιά, ξεκούραστοι καὶ

ἀνανεωµένοι µετὰ ἀπ’ αὐτά, στὰ σί-
γουρα εἴσαστε πλέον ἕτοιµοι γιὰ τὸ
νέο, τὸ µεγάλο ξεκίνηµα τῆς χρο-
νιᾶς ποὺ τώρα ἀρχίζει. Μὲ στό-
χους, ὁράµατα καὶ σκοπούς. Ἀπο-
φασισµένοι γιὰ δουλειά. Γιὰ κόπο
καὶ µόχθο. Γιὰ τὴ διόρθωση τῶν
ὅποιων λαθῶν καὶ τῶν παραλείψε-
ων. Καὶ τῶν ἀστοχιῶν καὶ τῶν
ὅποιων ἀποτυχιῶν ὑπῆρξαν κατὰ
τὴν προηγούµενη χρονιά.

∆ιαλείµµατα πολλά, πάρα πολλὰ
θὰ ὑπάρξουν ἀσφαλῶς κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς σχολικῆς χρονιᾶς.

Κι ὅταν ἔρθει τὸ πιὸ µεγάλο,
αὐτῶν τῶν ἄλλων καλοκαιρινῶν
διακοπῶν, στὰ σίγουρα θὰ τὸ χα-
ρεῖτε ἀκόµη πιὸ πολύ. Τόσο ἀπ’ τὴν
µεγαλύτερη ἱκανοποίηση ποὺ θὰ
ἔχετε ἀπὸ τὰ ἀποτελέσµατα τῶν
προσπαθειῶν σας κατὰ τὴν χρονιὰ
ποὺ πέρασε, ὅσο καὶ ἀπ’ τὴν ἀνάγ-
κη τῆς χαλάρωσης ἀπ’ τὶς προσπά-
θειες αὐτές. Καλὴ χρονιὰ κι εὐλογη-
µένηM

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Ἡ ἀλλοίωσις
τοῦ ἤθους 

Ἕνα Σάββατο τοῦ 1965, ὁ Σκω-
τσέζος John Adrian Shepherd-
Barron1 ἀναγκάστηκε νὰ ἀκυρώ-
σει τὰ σχέδιά του γιὰ τὴν βραδινὴ
ἔξοδό του, ἐπειδὴ δὲν εἶχε προλά-
βει νὰ περάσει ἀπὸ τὴν Τράπεζα
προκειµένου νὰ προβεῖ στὴν ἀνά-
ληψη τῶν χρηµάτων ποὺ θὰ κά-
λυπταν τὰ ἔξοδά της2. Ἐπέστρεψε
στὸ σπίτι του καὶ καθὼς ἔκανε
µπάνιο, ὅπως ὁ ἴδιος ἔχει ἀφηγη-
θεῖ, ἀναλογιζόταν πόσο πιὸ εὔκο-
λη θὰ ἦταν ἡ ζωή ἂν µποροῦσαν
ὅλοι νὰ παίρνουν τὰ χρήµατά τους
µὲ τὴν ἴδια εὐκολία ποὺ ἔπαιρναν
τὶς σοκολάτες ἀπ’ τοὺς αὐτόµα-
τους πωλητές3.

Κάπως ἔτσι (;) γεννήθηκε ἡ ἰδέα
γιὰ ἕνα «αὐτόµατο πωλητὴ» χρη-
µάτων, ποὺ θὰ ἔφερνε τὴν ἐπανά-
σταση στὴ λειτουργία τῶν Τρα-
πεζῶν. Θὰ διευκόλυνε τοὺς πελά-
τες καὶ θὰ ἐξοικονοµοῦσε χρήµατα
ἀπὸ περικοπὲς προσωπικοῦ.

Ἡ ἰδέα του ἔγινε δεκτὴ µὲ
ἐνθουσιασµὸ ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες
τῆς Τραπέζης Barclay’s, ποὺ
ἐγκαινίασε τὸ πρῶτο της ATM4

στὶς 27 Ἰουνίου τοῦ 1965, τὸ
ὁποῖο λειτουργοῦσε στὸ ὑποκατά-
στηµα τῆς τράπεζας στὴν Enfield
High Street καὶ ἔδινε µέχρι 10 λί-
ρες σὲ κάθε πελάτη. «Τὸ ποσὸ
ἦταν ὑπεραρκετὸ γιὰ ἕνα τρελλὸ
Σαββατοκύριακο ἐκείνη τὴν ἐπο-
χή», δήλωσε ὁ δηµιουργός τοῦ
ATM.

Οἱ χρῆστες τοποθετοῦσαν χάρ-
τινες κάρτες στὴ σχισµὴ καὶ ἔδιναν
τὸν προσωπικὸ τετραψήφιο κωδι-
κό τους. Ἀκόµα καὶ αὐτὴ ἡ ρύθµι-
ση ἦταν ἰδέα τοῦ Shepherd-Bar-
ron, ποὺ ἀρχικὰ εἶχε σκεφτεῖ νὰ
χρησιµοποιήσει ἕνα ἑξαψήφιο κω-
δικὸ καθὼς πάντα θυµόταν τὸν
ἀριθµὸ τῆς στρατιωτικῆς του ταυ-
τότητος. Ὅταν, ὅµως, ζήτησε ἀπὸ
τὴ γυναίκα του Caroline Murray νὰ
τὸν ἀποστηθίσει, ἐκείνη σχολίασε
ὅτι µποροῦσε νὰ θυµηθεῖ µόνο τὰ
πρῶτα τέσσερα ψηφία.

Τὸ 2007 σὲ συνέντευξή του στὸ
BBC5, ὁ Shepherd-Barron προ-
έβλεψε ὅτι ἐντός, τὸ περισσότερο,
πέντε ἐτῶν, τὰ χρήµατα θὰ εἶχαν

ἀντικατασταθεῖ ἐξ ὁλοκλήρου
ἀπὸ ψηφιακὲς συναλλαγές,
καθὼς «ἡ µεταφορὰ χρηµάτων
κοστίζει χρήµατα». ∆ὲν πρόκειται
γιὰ προφητεία τοῦ Σκωτσέζου
ἐφευρέτου, ἀλλὰ γιὰ µία πραγµα-
τικότητα στὴν ὁποία ὁδηγεῖ ἡ κα-
θεστηκυία παγκόσµια οἰκουµενι-
στικὴ ἑνιαία διακυβέρνηση.

Αὐτὸ ποὺ ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ
ἰδιαιτέρως εἶναι τὸ ὅτι ἕξι χρόνια
πρὶν ἀπὸ τὴν ἐφεύρεση τοῦ John
Andrian Shepherd-Barron, ἡ City
Bank τῆς Νέας Ὑόρκης ἔθεσε σὲ
λειτουργία τὸν Bankograph, ἕνα
µηχάνηµα ποὺ ἐπέτρεπε στοὺς
πελάτες τῆς Τράπεζας νὰ καταθέ-
τουν τὰ χρήµατά τους, χωρὶς νὰ
ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ µὲ τοὺς ταµίες.
Ἡ Τράπεζα, ὅµως, τὸ ἀπέσυρε
µετὰ ἀπὸ ἕξι µῆνες καθὼς δὲν
ἔτυχε τῆς ἀποδοχῆς τοῦ κόσµου.
«Οἱ µόνοι ποὺ τὸ χρησιµο-
ποιοῦσαν ἦταν οἱ ἱερόδουλες καὶ
οἱ τζογαδόροι ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ
ἔρθουν πρόσωπο µὲ πρόσωπο
µὲ τοὺς ταµίες», δήλωσε ὁ δηµι-
ουργός τοῦ Bankograph, Luther
George Simjian.

Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ ἀναφέρουµε
πὼς ἐννέα µέρες µετὰ τὴν ἐµφάνι-
ση τοῦ πρώτου ATM στὴν Τράπε-
ζα Barclay’s, οἱ Σουηδοὶ ἐγκαινία-
σαν τὸ δικό τους µηχάνηµα αὐτό-
µατης ἀνάληψης, στὴν Τράπεζα
Nixdorf. Ἀκολούθησαν οἱ Ἰάπωνες
καὶ µετὰ οἱ Ἀµερικάνοι. Στὶς 2 Σε-
πτεµβρίου τοῦ 1969, ἡ Ἀµερικάνι-
κη Chemical Bank δήλωσε χαρα-
κτηριστικὰ ὅτι ἡ «τράπεζά µας θὰ
ἀνοίξει στὶς 9 καὶ δὲν θὰ κλείσει
ποτὲ ξανά»6.

Ἡ ὅλη ὑπόθεση δὲν θὰ εἶχε κα-
νένα λόγο ἀναφορᾶς στὴν πα-
ροῦσα στήλη, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε µία
µικρή, ἀλλὰ σηµαντικὴ λεπτοµέ-
ρεια: Ὁ Bankograph, ποὺ προ-
ηγήθηκε τῶν γνωστῶν µας ATM,
ἀπορρίφθηκε παντελῶς ὡς ἰδέα
ἀπὸ τὶς τότε κοινωνίες τῶν
ἀνθρώπων, µὲ µόνη ἐξαίρεση
ἀποδοχῆς τοὺς κοινωνικὰ περι-
θωριοποιηµένους ἀνθρώπους.

Ἐπειδή, ὅµως, δὲν πρόκειται
γιὰ µία ἁπλὴ ἐφεύρεση, ἀλλὰ γιὰ
ἕνα παγκόσµιο σχέδιο συναλ-
λαγῆς, τὸ οἰκουµενιστικὸ κατεστη-
µένο τῆς ὀλιγαρχίας ποὺ µάχεται
γιὰ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς παγκοσµίου

συστήµατος διακυβερνήσεως,
«ὡραιοποίησε» τὴν ἰδέα, κατα-
σκεύασε τὴν ἀνάγκη καὶ εἰσήγαγε
τὰ ATM στὶς ζωὲς καὶ στὶς κοινω-
νίες τῶν λαῶν τοῦ κόσµου. Μὲ τὸ
πρόσχηµα τῆς πρόσβασης στὰ
µετρητὰ ἀνὰ Πᾶσα ὥρα, δηµιούρ-
γησε µία τεχνητὴ ἀνάγκη στοὺς
ἀνθρώπους, ποὺ µὲ τὴν σειρὰ
τους ἀποδέχθηκαν τὴν λύση στὸ
πρόβληµα ποὺ µέχρι πρότινος
δὲν ἀντιµετώπιζαν!

Οἱ ἄνθρωποι τῶν παλαιοτέρων
ἐποχῶν ζοῦσαν τὴν ζωή τους µὲ
σχέδιο καὶ ὅραµα. Ἡ διαχείριση
τῶν χρηµάτων τους γινόταν µὲ
σύνεση καὶ σχεδιασµὸ καὶ γι’ αὐτὸ
ἡ εἰκοσιτετράωρη καθηµερινὴ
πρόσβαση στοὺς λογαριασµούς
τους δὲν ἦταν ἀνάγκη.

Ὁ εὐδαιµονισµός, τὸ χαλάρωµα
τῶν ἠθῶν καὶ τῶν ἀξιῶν, καθὼς
καὶ ἡ ἀδιάκοπη διάθεση γιὰ καλο-
πέραση καὶ γλέντι, ἀλλοίωσε µὲ
τὸν καιρὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
ἔφθασαν, ἐπὶ τῶν ἡµερῶν µας, νὰ
εἶναι ὑπερχρεωµένοι, γιατί ἀπο-
φάσισαν νὰ ζήσουν µὲ ἕνα τρόπο
ζωῆς ποὺ ἦταν πολὺ παραπάνω
ἀπὸ τὶς δυνατότητές τους.

Στὴν ἐποχή µας ἡ ἀνάγκη γιὰ
µελέτη τῆς Ἱστορίας εἶναι πιὸ ἐπι-
τακτικὴ ἀπὸ ποτέ. Εἶναι ἀπαραίτη-
τη ἡ σπουδὴ στὴν ζωή τῶν ἀν -
θρώπων ποὺ προϋπῆρξαν ἡµῶν,
ἔτσι ὥστε νὰ µπορέσουµε νὰ δοῦ -
µε καὶ νὰ παραδειγµατισθοῦµε
ἀπὸ τὰ λάθη τους, ἀλλά, καί, γιὰ
νὰ ἐπαναφέρουµε στὴν ζωή µας
κάθε τί σωστὸ, ποὺ ἐκεῖνοι εἶχαν
υἱοθετήσει.

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. Ὁ John Adrian Shepherd-Bar-
ron (23 Ἰουνίου 1925 – 15 Μαΐου
2010) ἦταν Σκωτσέζος ἐφευρέτης
καὶ πρωτεργάτης τῆς κατασκευῆς
τῶν Τραπεζιτικῶν μηχανημάτων
ποὺ εἶναι γνωστὰ ὡς ΑΤΜ.

2. Πηγή: The Telegraph (20/5
/2010) [http://tinyurl.com/36dy xtk]

3. http://tinyurl.com/ywh3to
4. Automated Teller Machine:

Αὐτόματη Ταμειολογιστικὴ Μη-
χανή.

5. βλ. ὑποσημείωση ὑπ. ἀριθ. 3
6. http://tinyurl.com/p2keuac

ΑΝΘΡΩΠΟΣ καὶ φύση βρί-
σκονται σὲ µιὰ ἄµεση ἀλλη-
λεξάρτηση. Ἀπὸ τὸ  σεβασµὸ

τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ φυσικὸ πε-
ριβάλλον ἐξαρτᾶται ἡ ὁµαλὴ καὶ
ἁρµονικὴ λειτουργία τῆς κτίσεως.
Ἡ δυσαρµονία στὸ φυσικὸ κόσµο,
ποὺ σήµερα παρατηρεῖται, ὀφείλε-
ται στὸ ὅτι ἀνατράπηκαν οἱ νόµοι
ποὺ ὁ Θεὸς ἔθεσε γιὰ τὴ λειτουργία
τῆς κτίσεως. Ἡ ἔλλειψη σεβασµοῦ
στὴ φύση ἔφερε τὰ προβλήµατα
διαταραχῆς τοῦ οἰκοσυστήµατος,
τῆς καταστροφῆς τοῦ στρατοσφαι-
ρικοῦ ὀζονικοῦ στρώµατος, τῆς
ἐπιβαρύνσεως τῶν θαλασσίων
ὑδάτων καὶ τῶν ἀκτῶν µὲ ἀπορ-
ρίµµατα µὴ βιοδιασπάσιµα, τῆς
ἄλογης ἐκµεταλλεύσεως τοῦ φυτι-
κοῦ καὶ ζωϊκοῦ βασιλείου. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι µία διµερὴς
ὕπαρξη, βιολογικὴ καὶ πνευµατικὴ
ταυτόχρονα. Ἡ διπλῆ αὐτὴ φύση
τοῦ ἀνθρώπου τονίζεται στοὺς ἁγί-
ους Πατέρες καὶ ἐνδεικτικὰ στὸν
ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ, ποὺ
σηµειώνει: “∆ιπλοῦς ἔστιν ὁ
ἄνθρωπος, ὁ ἐκτός, τὸ σῶµα, καὶ ὁ
ἐντὸς ἡµῶν ἄνθρωπος, ἡ ψυχὴ δη-
λονότι”1. Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν
ἄνθρωπο µὲ χῶµα ἀπὸ τὴ γῆ καὶ
φύσηξε στὸ πρόσωπό του καὶ τοῦ
µετέδωσε τὸ πνεῦµα. Ἔτσι, ὁ
ἄνθρωπος ἔγινε µιὰ ζωντανὴ ὑλικο-
πνευµατικὴ ὕπαρξη. Αὐτὴ ἡ διπλῆ
ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἐπι-
τρέπει νὰ βασιλεύη ἐπὶ τοῦ φυσι-
κοῦ κόσµου καὶ νὰ τὸν ἐξουσιάζη,
ὅπως καὶ αὐτὸς ἐξουσιάζεται ἀπὸ
τὸν ἴδιο τὸ Θεό2. Εἶναι ἑποµένως ὁ
κύριος καὶ ὁ ἐξουσιαστὴς τοῦ κό-
σµου καὶ τῆς δηµιουργίας, γι’ αὐτὸ
καὶ πλάστηκε τελευταῖος τῶν δηµι-
ουργηµάτων, γιὰ νὰ τονισθῆ ἡ
ἀνωτερότητά του καὶ τὸ ὅτι τὰ πάν-
τα ἐποιήθησαν καλῶς λίαν, γιὰ νὰ
ἐξυπηρετοῦν τὶς ἀνάγκες του. 

Ἡ ἐξουσία βέβαια τοῦ ἀνθρώπου
πάνω στὴν ὑλικὴ δηµιουργία δὲν
εἶναι ἀπόλυτη καὶ ἀπεριόριστη. Μὴ
λησµονοῦµε ὅτι ὅλες οἱ ἐξουσίες

ἔχουν συγκεκριµένα ὅρια. Ὅταν ὁ
ἄνθρωπος σέβεται τὴ φύση καὶ
ἐνεργεῖ χωρὶς αὐθαίρετη βία γίνεται
πραγµατικὰ δηµιουργὸς καὶ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι καταστροφεύς3. Ἡ
σχέση τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸ περι-
βάλλον δὲν εἶναι στατική, ἀλλὰ δυ-
ναµική. Μὲ τὴν πνευµατική του
ἀνωτερότητα καὶ τὴν εὐαισθησία
καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νὰ προστα-
τεύση τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Κα-
λεῖται νὰ διαφυλάξη τὴν ἁρµονία
ποὺ ὑπάρχει στὴ φύση ἐνθυµού-
µενος ὅτι ἔχει ὄχι µόνο δικαιώµατα,
ἀλλὰ καὶ ὑποχρεώσεις, κατὰ τὴ
φράση τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως :
“ Ἐργάζεσθαι καὶ φυλάττειν”4. Αὐτὸ
δηλώνει χρήση καὶ ἐκµετάλλευση
τῆς κτίσεως, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ
προστασία της. Ὁ ἄνθρωπος µὲ
ἄλλα λόγια πλάσθηκε νὰ κυριαρχῆ
καὶ νὰ προστατεύη τὴν κτίση, νὰ
ἀγαπᾶ τὴ δηµιουργία καὶ νὰ συµ-
βιώνη ἁρµονικὰ µαζί της καὶ µὲ
τοὺς συνανθρώπους του.

Ἡ ἁρµονία καὶ τὸ κάλλος τῆς φύ-
σεως βρίσκονται σὲ µιὰ κατάσταση
δυναµική. Ἡ δηµιουργία δὲν ἀπο-
τελεῖ γενονὸς τοῦ παρελθόντος,
ἀλλὰ συνεχίζει νὰ συντελῆται καὶ
σήµερα καὶ θὰ συνεχισθῆ καὶ αὔριο
µὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὁ Θεός, ὁ ∆ηµι-
ουργὸς καὶ Κτίστης τοῦ σύµπαν-
τος, συνέχει καὶ  διακρατεῖ στὴν
ὕπαρξη τὰ ὄντα. Θὰ ἔχανε τὴν
ὕπαρξή του τὸ σύµπαν, ἄν ὁ Θεὸς
δὲν συνέχιζε νὰ ἀσκῆ τὴ συνεκτική
Του θέληση κάθε στιγµή. Τίποτα δὲ
θὰ µποροῦσε νὰ ὑπάρχη ἄν δὲν τὸ
ἤθελε ὁ Θεός.  Αὐτὸς προνοεῖ γιὰ
ὅλα. Αὐτὸς βρίσκεται στὴν καρδιὰ
κάθε πράγµατος καὶ διατηρεῖ τὰ
πάντα στὴ ζωή5.Ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ
ἰδιαίτερα ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη προ-
βάλλει τὴν τελειότητα στὴ δηµιουρ-
γία, γιὰ νὰ τονίση τὴ σοφία καὶ τὴν
παντοδυναµία τοῦ Θεοῦ. Ἡ κτίση
ἀκατάπαυστα διηγεῖται τὴ δόξα τοῦ
αἰώνιου Πλαστουργοῦ. “ Οἱ οὐρα-
νοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν
δὲ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στε-

ρέωµα” διατρανώνει ὁ ἱερὸς ψαλ-
µωδός6.

Ὅταν ὁ Θεὸς τελείωσε τὴ δηµι-
ουργία τοῦ κόσµου “εἶδε πάντα
ὅσα ἐποίησε καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν” 7.
Αὐτὴ τὴν ὀµορφιὰ τῆς κτίσεως ὁ
ἄνθρωπος τὴ δέχθηκε ὡς θεία δω-
ρεά, ὡς εὐλογία. Ἡ εὐλογηµένη
µας πατρίδα µὲ τὶς ἄπειρες φυσικές
της καλλονές, τὰ ψηλὰ βουνὰ καὶ
τὶς βαθειὲς χαράδρες, τὶς δαντε-
λωτὲς ἀκτὲς καὶ τὰ καταγάλανα νε-
ρά της καθὼς καὶ τὰ ἀναρίθµητα
νησιά µας, ἁγιάσθηκε ἀπὸ πλῆθος
ὁσίων ἀσκητῶν, ποὺ κατασκήνω-
σαν στὰ πέρατά της καὶ µὲ τὴ βοή-
θειά τῆς ὀµορφιᾶς τοῦ κάθε τόπου
ἀνέβηκαν πνευµατικὰ σὲ σφαῖρες
ἀρρήτου µεγαλείου καὶ ἑνώθηκαν
µὲ τὸν Σωτῆρα Χριστό. ∆υστυχῶς
ὅµως ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
αὐτὴ τὴν ὀµορφιὰ τὴν ἐκµεταλλεύ-
τηκε καὶ τὴν καταδυνάστευσε, γιὰ
νὰ ἱκανοποιήση τὰ πάθη του καὶ τὶς
ἐπιθυµίες του. Ἀποτέλεσµα αὐτῆς
τῆς ἐκµεταλλεύσεως καὶ καταδυνα-
στεύσεως εἶναι ἡ διαταραχὴ τῆς
σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὴ φύ-
ση καὶ ἡ δηµιουργία τεραστίου
οἰκολογικοῦ προβλήµατος, τῆς µά-
στιγος τοῦ αἰῶνος µας. Ὅλοι βέ-
βαια συµφωνοῦµε ὅτι ἡ κρίση αὐτὴ
εἶναι πρωτίστως πνευµατικὴ καὶ
ἠθική. Ἡ φυσικὴ µόλυνση, ἀλλοί-
ωση καὶ καταστροφὴ τοῦ περιβάλ-
λοντος ἀντανακλᾶ τὴν ἐσωτερικὴ
µόλυνση καὶ πνευµατικὴ ἀλλοίωση
τοῦ ἀνθρώπου. Γεύεται ὁ σύγχρο-
νος ἄνθρωπος τὴν πίκρα τοῦ ἐγωϊ-
σµοῦ του, τῆς πλεονεξίας του, τῆς
ἀπληστίας του, τῆς σπατάλης του,
τῆς φιληδονίας του. Ἐκβιάζει τὴ φύ-
ση καὶ αὐτὴ τὸν πληρώνει µὲ τὸ τί-
µηµα τοῦ ἄγχους, τῶν ἀσθενειῶν,
τῶν παθῶν, τοῦ θανάτου. Καιρὸς
εἶναι νὰ ἔλθουµε σὲ συναίσθηση,
σὲ ἐπίγνωση, νὰ τρυφήσουµε
πνευµατικῆς ἀγαλλιάσεως καὶ ἐν
µετανοίᾳ νὰ πέµπουµε καθ’ ἑκά-
στην δοξολογικὸ ὕµνο  στὸν  Τρια-
δικὸ Θεό µας τὸν “πάσης κτίσεως
∆ηµιουργό, τὸν τοὺς καιροὺς καὶ
χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέµε-
νον”8. Ἔτσι ὄχι µόνο θὰ ζήσουµε
τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς µας
µὲ χαρὰ καὶ εἰρήνη, ἀλλὰ καὶ στὶς
ἑπόµενες γενεὲς θὰ δώσουµε πα-
ράδειγµα ζωῆς, γιὰ νὰ ξεπεράσου-
µε τὸ “κατ’ εἰκόνα” καὶ νὰ ἀνεβοῦµε
τὴν κλίµακα ποὺ ὁδηγεῖ στὸ “καθ’
ὁµοίωσιν”, στὴν ἀτελεύτητη εὐφρο-
σύνη τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. 
Σηµειώσεις:

1. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία
ΚΕ΄ PG 151,325 D.

2. Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Πρὸς
Θαλάσσιον, PG 90, 269-276.

3. Καλλίστου Γουέαρ, Ἡ ἀξία
τῆς ὑλικῆς δημιουργίας, στὸ
“Ἄνθρωπος καὶ περιβάλλον”, σελὶς
31, Συνάντηση Πάφου, 1994.

4. Γεν. 2, 15.
5. Καλλίστου Γουέαρ, Ὁ Ὀρθό-

δοξος Δρόμος, σελὶς 53, Ἐκδ.
Ἑπτάλοφος, Ἀθῆναι 1984.

6. Ψαλμ. 18, 2
7. Γεν. 1, 31.
8. Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου.

Σεβασμὸς εἰς τὸν Θεόν,
σεβασμὸς εἰς τὴν φύσιν!

Τοῦ ∆ρ Χαραλάµπη Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑµνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Σὲ ποιὸν δὲν ἀρέσει… τὸ διάλειμμα;

Ὁ Σεπτέµβριος εἶναι ὁ µήνας
στὸν ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ µεγάλη ∆ε-
σποτικὴ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ
Τιµίου Σταυροῦ. Ἑορτάζεται αὐτὴ
στὸ µέσον τοῦ µηνὸς (14 Σεπτεµ-
βρίου) µὲ αὐστηρὴ νηστεία. Σὰν
ἄλλη Μεγάλη Παρασκευή.

Τὸ ἱστορικό της σχετίζεται µὲ τὴν
εὕρεση τοῦ Τιµίου Σταυροῦ. Συγκε-
κριµένως µετὰ τὴν Σταύρωση τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Σταυρὸς παρέ-
µεινε χωµένος στὸ Γολγοθᾶ γιὰ
τριακόσια περίπου χρόνια. Ἐκεῖ
τὸν βρῆκε ἡ Ἁγία Ἑλένη, µητέ-
ρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταν-
τίνου, ὅταν ἐπισκέφθηκε
τὰ Ἱεροσόλυµα, (326
µ.Χ.) καὶ ἔσπευσε
περιχαρὴς ὁ λαὸς
νὰ δεῖ καὶ νὰ
προσκυνήσει
τὸ Τίµιο Ξύλο,
ἐπάνω στὸ ὁποῖο
εἶχε προσηλωθεῖ τὸ
πανάχραντο Σῶµα
τοῦ Ζωοδότου. Ἡ χαρὰ τοῦ κό-
σµου ἦταν ἀπερίγραπτη καὶ ὁ
συνωστισµὸς µεγάλος. Τότε ὁ
Πατριάρχης Ἱεροσολύµων
Μακάριος ἀνέβηκε στὸν
ἄµβωνα καὶ ὕψωσε τὸν
Τίµιο Σταυρὸ µὲ τὰ δύο του
χέρια πρὸς κοινὴ θέα τῶν πιστῶν,
ποὺ ἦταν ἀπὸ κάτω. Στὸ ἀντίκρυ-
σµα τοῦ Σταυροῦ, τὸ πλῆθος ἔψα-
λε ὅλο µαζὶ τὸ «Κύριε ἐλέησον». Ἡ
Ἁγία Ἑλένη ἄφησε ἐκεῖ τὸν Τίµιο
Σταυρὸ γιὰ προσκύνηση, µετέφερε
ὅµως ἕνα µικρὸ τµῆµα του στὴν
Κωνσταντινούπολη γιὰ εὐλογία.
Ἔτσι ἔγινε γιὰ πρώτη φορά ἡ ὕψω-
ση τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.

Ἐπαναλήφθηκε ὅµως αὐτή, µετὰ
τριακόσια περίπου χρόνια, γιὰ τὴν
ἑξῆς αἰτία. Τὸ 624 µ.Χ. οἱ Πέρσες
λεηλάτησαν τὰ Ἱεροσόλυµα καὶ µε-
ταξὺ τῶν ἄλλων σύλησαν καὶ τὸν
Τίµιο Σταυρό, τὸν ὁποῖο µετέφεραν
στὴν πατρίδα τους. Ἐκεῖ παρέµεινε
δέκα τέσσερα χρόνια (µέχρι τὸ 628
µ.Χ.) ὥσπου ὁ αὐτοκράτορας Ἡρά-
κλειος ἀνέλαβε ἐκστρατεία κατὰ
τῶν Περσῶν. Τοὺς νίκησε καὶ ἐπα-
νέκτησε τὸ Τίµιο Ξύλο. Τὸ µετέφερε
στὶς 14 Σεπτεµβρίου 629 µ.Χ., ἀνυ-
πόδητος, ταπεινὰ ντυµένος καὶ βα-
στάζοντάς το στὸν ὦµο, στὸν Ναὸ
τῆς Ἀναστάσεως. Ἐκεῖ τὸ παρέλα-
βε ὁ Πατριάρχης Ζαχαρίας καὶ τὸ
ὕψωσε πανηγυρικῶς, ἐνῷ κλῆρος
καὶ λαὸς ἔψαλαν µὲ αἰσθήµατα κα-
τανύξεως καὶ ἀγαλλιάσεως τό:
«Κύριε ἐλέησον». Ἀπὸ τότε ἡ ἑορτὴ
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ
ἐπισηµοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία καὶ ἔλαβε τὸν χαρακτήρα µεγά-
λης ∆εσποτικῆς ἑορτῆς. ∆ηλαδὴ
ἑορτῆς πρὸς τιµὴν τοῦ ∆εσπότου
Χριστοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν τιµᾶ τὸ
Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Τὸν τιµᾶ ὄχι
ὡς µέσον ἀκραίας θανατικῆς ἐκτέ-
λεσης, ποὺ ἦταν πρὸ Χριστοῦ καὶ
προκαλοῦσε τὴν ἀπέχθεια. Σὲ
ἀπέχθεια καὶ ἀτιµία ἦταν καὶ σταυ-
ρωµένος ὡς παραβάτης τοῦ νό-
µου: «Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµά-
µενος ἐπὶ ξύλου» (∆ευτ. 21,23-Γα-
λάτ.3,13). Τιµᾶ τὸ Σταυρὸ τοῦ Χρι-
στοῦ ἡ Ἐκκλησία, γιατί εἶναι τὸ
ὄργανο τῆς παγκόσµιας σωτηρίας.
Τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ κόσµου
ἀπὸ τὴν ἁµαρτία. Τὸν τιµᾶ ἀπὸ
αὐτὴ τὴν ἀποστολικὴ ἐποχή. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Ἐµοὶ
δὲ µή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ µὴ ἐν
τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡµῶν
Ἰησοῦ ΧριστοῦM», (Γαλάτ. 6,14).
Καὶ εἶναι καύχηµα τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, ὁ Σταυρός, γιατί εἶναι δύ-
ναµη Θεοῦ, ὅπως διαλαλεῖ στὴν Α΄
πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του. Ὁ
λόγος περὶ τοῦ Σταυροῦ, λέει, γιὰ
ἐκείνους µὲν ποὺ χάνονται (δηλαδὴ
ποὺ δὲν θέλουν νὰ σωθοῦν) εἶναι
«µωρία» (ἀνοησία), ἐνῷ σ᾽ ἐµᾶς
ποὺ σῳζόµαστε εἶναι δύναµη Θεοῦ
(Α΄ Κορινθ. 1,18).

∆ύναµη Θεοῦ δὲν εἶναι µόνον ὁ
Σταυρὸς στὸ ὁποῖο προσηλώθηκε
ὁ Χριστός, ἀλλὰ καὶ κάθε σταυρός.
Γιατί ἐξακτινώνει τὴ θεία Χάρη. Τὶς
ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ.
Ἐκπέµπει χάρη Θεοῦ, ἀκόµη καὶ ἡ
σταυροειδὴς σηµείωση, ὅπως
σοφὰ ἀποφαίνεται ὁ λαός: «Ὅποι-
ος κάνει τὸ σταυρό του, ἔχει ὅπλο

στὸ πλευρό του». Πρὶν ἀπὸ πολλὰ
χρόνια ὑπῆρχε σὲ µοναστήρι τῆς
περιοχῆς µας δαιµονισµένος λαϊ-
κός. Τὸν εἶχαν µεταφέρει ἐκεῖ οἱ δι-
κοί του, γιὰ νὰ θεραπευτεῖ. Καὶ
ἐπειδὴ ἦταν ἐπικίνδυνος, τὸν εἶχαν
δεµένο ἀπὸ τὸ πόδι µὲ ἁλυσίδα,
ποὺ ἦταν ἐξαρτηµένη ἀπὸ ἕνα δέν-
δρο. Στὰ γεύµατα, τοῦ πήγαιναν
φαγητὸ ἀπὸ τὴν κουζίνα τοῦ µονα-
στηριοῦ, τὸ ὁποῖο σταύρωναν,
χωρὶς βέβαια αὐτὸς νὰ τὸ ἀντιλη-

φθεῖ. Αὐτὸ τὸ φαγητὸ δὲν τὸ δε-
χόταν. ∆εχόταν µόνο ἄλλο ποὺ

δὲν τὸ εἶχαν ἀπὸ πρὶν σταυρώ-
σει. Πῶς ἀντιλαµβανόταν

τὸ φαγητὸ ποὺ δὲν
εἶχαν κάνει τὸ σηµεῖο

τοῦ Σταυροῦ; 
Ὁ Σταυρὸς

εἶναι ἡ θριαµ-
βευτικὴ ση-

µαία τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ σταυρική

του θυσία παραπέµ-
πει στὸ θρίαµβο τῆς Ἀναστάσε-
ως. ∆ιὰ τοῦ Σταυροῦ «ἦλθε

χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ». Ὁ
Σταυρὸς εἶναι ἡ δόξα τοῦ
Χριστοῦ. Ἡ ὀρθόδοξη

βυζαντινὴ ἁγιογραφία θέ-
τει στὸν Ἐσταυρωµένο τὴν ἐπι-

γραφή: Ὁ Β.C.T.C.D.C. (ὁ Βασι-
λεὺς τῆς ∆όξης).

Ἡ γιορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµί-
ου Σταυροῦ ἐµφανίζει καὶ τὶς διακυ-
µάνσεις καὶ τὴν πολεµικὴ ποὺ γνώ-
ρισε ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἡ
Ἐκκλησία µέσα στὴν ἱστορία.
Ὑπῆρξαν ἐποχές, ποὺ φάνηκε ὅτι
ἐπέρχεται ἡ κατάλυση καὶ ὁ ἐντα-
φιασµός τους. ∆ὲν ἦταν ὅµως
παρὰ µία πρόσκαιρη συννεφιά, γιὰ
νὰ προβάλλουν ξανὰ µὲ µεγαλύτε-
ρη λαµπρότητα. Ἐκλεκτὸς διανο-
ούµενος εὐρωπαϊκῆς χώρας σὲ
ὁµιλίες του ποὺ καταγράφηκαν καὶ
µεταφράστηκαν στὰ ἑλληνικά, ἀνα-
φέρει τὸν ἑξῆς διάλογο µεταξὺ ἑνὸς
δασκάλου γνωστοῦ γιὰ τὴν χριστια-
νική του πίστη καὶ ἑνὸς ἀπίστου.
∆ιεξήχθη καθὼς πήγαιναν σὲ κά-
ποιο συνέδριο. «Σεῖς οἱ χριστιανοί,
εἶπε ὁ ἄπιστος, παραπονεῖστε ὅτι
ἐµεῖς M. ἀνένδοτα πολεµοῦµε τὴν
Ἐκκλησία. Σὲ ποιὸ πρᾶγµα; ∆ὲν
τῆς κάνουµε κανένα κακό. ∆ὲν
ὑπάρχει ἄλλωστε, ἀνάγκη νὰ τῆς
ἐπιτεθοῦµε. Κοίταξε αὐτὸν τὸν
Σταυρὸ στὴν ἄκρη τοῦ δρόµου.
Βλέπεις πὼς τὸ χιόνι πέφτει πάνω
του καὶ σὲ λίγο θὰ τὸν σκεπάσει
ὁλόκληρο; Καὶ οἱ ἄνθρωποι τὸν
προσπερνοῦν πηγαίνοντας ὁ κα-
θένας στὴ δουλειά του; Ποιὸς
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν σκεπασµένο
µὲ χιόνι Σταυρό; Σιγὰ σιγὰ τὸ χιόνι
θὰ τὸν καλύψει καὶ δὲν θὰ τὸν βλέ-
πεις πιά. Αὐτὸ θὰ συµβεῖ καὶ µὲ τὸν
ΧριστιανισµόM». Ἐκείνη τὴ στιγµὴ
ὅµως ἕνας ἀνεµοστρόβιλος φύση-
ξε δυνατὰ στροβιλίζοντας τὸ χιόνι
τοῦ δρόµου κι ἔκανε νὰ ξαναφανεῖ
ἡ ἀξιαγάπητη καὶ συµπαθητικὴ
µορφὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ βρισκόταν
καθηλωµένη στὸ Σταυρό, νὰ προσ -
ατενίζει τοὺς δύο ἀντιπάλους.

«Ἡ σκόνη σκεπάζει τὴ µορφὴ
τοῦ Χριστοῦ µέσα στὶς ψυχές»,
εἶπε ὁ δάσκαλος, «ἀλλά ἕως τὴν
στιγµὴ ποὺ θὰ τὶς προσβάλει µὲ
πάταγο κάποια πολεµικὴ θύελλα ἢ
κατακλυσµὸς ἢ ἄλλη δοκιµασία,
ὁπότε ἡ ψυχὴ µὲ δάκρυα ἀναζητᾶ
τὸ σκεπασµένο πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ».

Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἐµφανίζει µὲ
κρυστάλλινη διαύγεια ἡ γιορτὴ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ,
ποὺ τὴν ἐπιβεβαιώνει περίτρανα ἡ
ἱστορία, παλιότερη καὶ νεότερη. ∆ὲν
καταργεῖται ὁ Σταυρὸς καὶ ὁ Ἐσταυ-
ρωµένος, γιατί δὲν εἶναι ἀνθρώπινη
ἐπινόηση.

Μπορεῖ πρόσκαιρα νὰ τὸν καλύ-
πτει ἡ συννεφιὰ ἀπ᾽ τὴν πολεµική
τοῦ κόσµου καὶ ἀπὸ τὴν ἀναξιότητα
ἡµῶν τῶν χριστιανῶν. Ξαναπρο-
βάλλει ὅµως καὶ πάλι ὁλόλαµπρος.

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ
Τοῦ κ. Βασιλείου Στεργιούλη, θεολόγου

L

Ὁ  Ἅ γ ι ο ς
Ε ὐ φ ρ ό σ υ ν ο ς

Τὴν 11ην Σεπτεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ Ἁγίου
Εὐφροσύνου.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.

L

Ἐκλογὴ βοηθοῦ «Ἐπισκόπου 
Τρωάδος» διὰ τὴν Ἱ. Μ. Βελγίου

Ὁ νεοεκλεγείς ἀρχιμ. Πέτρος
Μποζίνης εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Τμ.
Κοινωνικῆς Θεολογίας ΕΚΠΑ καὶ
διδάκτωρ εἰς τὸν τομέα τῆς Συγκρι-
τικῆς Λειτουργικῆς. Ἀκολουθεῖ τὸ
ἀνακοινωθὲν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς 28ης Αὐγούστου
2015:

«Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί
Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συν -
εδρίαν αὐτῆςM Παρασκευήν, 28ην
Αὐγούστου 2015, πρός ἐξέτασιν
τῶν ἐν τῇ ἡµερησίᾳ διατάξει ἀναγε-

γραµµένων θεµάτων. Κατ᾿ αὐτήν, ἡ
Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προτάσει τῆς
Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολοµαίου
ψήφων κανονικῶν γενοµένων ἐν τῷ
Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐξελέ-
ξατο παµψηφεί τόν ἄχρι τοῦδε κλη-
ρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερ-
µανίας Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτην κ.
Πέτρον Μποζίνην, Βοηθόν Ἐπίσκο-
πον παρά τῷ Σεβασµιωτάτῳ Μη-
τροπολίτῃ Βελγίου κυρίῳ Ἀθηνα-
γόρᾳ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ
διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Τρῳ -
άδος. Ἐν τέλει τῆς συνεδρίας ταύ-
της, ἀντηλλάγησαν µεταξύ τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Σύµης κυρίου Χρυ-
σοστόµου, ἐκ µέρους τῶν ἀποχω-
ρούντων µελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου, καί τῆς Α. Θ. Παναγιότη-
τος προσφωνήσεις καί ἀντιφωνή-
σεις ἐπί τῇ λήξει τῆς παρούσης συν -
οδικῆς περιόδου».

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

Σὰν σήµερα ἐδῶ καὶ 172 χρόνια,
ὁ θρυλικὸς καὶ µπαρουτοκαπνισµέ-
νος στρατηγὸς Γιάννης Μακρυγιάν-
νης πραγµάτωσε τὴν ἱστορικὴ ἐπα-
νάσταση ἐναντίον τῆς ὀθωνικῆς
ἀπολυταρχίας.

Εἶχε διατελέσει πρόεδρος τοῦ
δηµοτικοῦ συµβουλίου στὸ ∆ῆµο
Ἀθηναίων, ἐκλεγεὶς πρῶτος στὶς
πρῶτες δηµοτικὲς ἐκλογὲς τοῦ νεο-
παγοῦς ἑλληνικοῦ κράτους, στὰ
1835. Τὸ σύνολο τῶν ἐκλογέων
ἀνερχόταν σὲ 800 ἀπὸ τοὺς ὁποί-
ους ὁ Μακρυγιάννης ἔλαβε 539,
ποὺ ἀντιπροσώπευαν τὴν κυβερ-
νητικὴ ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία τε-
λοῦσε ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ
διαβόητου ἀρχιγραµµατέως τῆς
Ἀντιβασιλείας Ἄρµανσπεργκ, ποὺ
ἦταν φοβερὸς διώκτης του.

Πνεῦµα ἐλεύθερο καὶ ἀνυπότα-
κτο ὁ Μακρυγιάννης, ἐργαζόταν
ἀπὸ καιρὸ καὶ συνωµοτικὰ, γιὰ ν’
ἀποκτήσει ἡ Ἑλλάδα «Σύνταγµα»
καὶ Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία. Τὰ ζητή-
µατα αὐτὰ τὰ ἔθεσε ἐπίσηµα πρὸς
τὸν βασιλιᾶ Ὄθωνα, µὲ τὸ ἀπὸ 5
Ἰανουαρίου 1837 ψήφισµα τοῦ δη-
µοτικοῦ συµβουλίου, στὸ ὁποῖο
διαβάζουµε καὶ τὰ ἑξῆς: «MΟἱ διέ-
ποντες τὰ πράγµατα τῆς Ἑλλάδος
ξένοι κατεβάρυναν τὸν λαόν Σου µὲ
ὑπέρογκους φόρους καὶ µὲ ἀκατάλ-
ληλα εἰς τὸν χαρακτῆρα καὶ εἰς τὴν
εὐφυίαν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ διοικη-
τικὰ µέτραM ὁ ∆ῆµος Ἀθηναίων
βασιλεῦ ἐλπίζει ὅτι εἰς τὸ ἑξῆς σύµ-
βουλοι Ἕλληνες θέλει περικυκλώ-
νει τὸν θρόνον Σου καὶ ὅτι οἱ ξένοι
θέλουν ἀποµακρυνθεῖ διὰ παν-
τός». Τὸ ψήφισµα κατέληγε µὲ τὸ
αἴτηµα τῆς καθιέρωσης συνταγµα-
τικῶν νόµων οἱ ὁποῖοι «θέλουν
εὐλογήσει αἰωνίως τὸ ὄνοµα τοῦ
«Ὄθωνος».

Αὐτὴ ἡ θαρραλέα καὶ πατριωτικὴ
στάση του τὸν ἔφερε σὲ ριζικὴ ἀντί-
θεση µὲ τὸν Βαυαρὸ Ἄρµαν-
σµπεργκ, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τὸ
ἀπὸ 15 Ἰανουαρίου 1837 Βασιλικὸ
∆ιάταγµα, τὸ ἄρθρο 1 τοῦ ὁποίου
κατέλυε τὸ δηµοτικὸ συµβούλιο,
ὁρίζοντας: «τὸ νῦν δηµοτικὸν συµ-
βούλιον τῶν Ἀθηνῶν διαλύεται διὰ
τοῦ παρόντος». Τὸ γεγονὸς «ἐξή-
γειρε τὴν γενικὴν ἀγανάκτησιν τοῦ
λαοῦ», ἀλλὰ – ἕλληνες ἐσµὲν –
«ὑπῆρξαν καὶ οἱ αὐλοκόλακες, οἱ
ὁποῖοι τάχθηκαν µ’ αὐτὴ τὴν ἀπό-
φαση», οἱ ὁποῖοι φυσικὰ τὸ ἔκαναν
µὲ τὸ ἀζηµίωτο, ἀφοῦ ὡς «πολιτικοὶ
φίλοι τοῦ Κωλέττη ἔπαιρναν τὴν κα-
λύτερη γῆ», ὅπως τοὺς κατηγο-
ροῦσε ὁ Μακρυγιάννης.

Ἀνέκαθεν ἡ φαυλότητα καὶ ἡ δια-
φθορὰ συνοδεύει τὴν Ἑλλάδα τῶν
Ἑλλήνων Χριστιανῶν.

Νὰ σηµειωθεῖ ἐπίσης ὅτι τὴν ἴδια
τύχη µὲ τὸ Μακρυγιάννη εἶχε καὶ ὁ
δήµαρχος Ἀνάργυρος Πετράκης,
ποὺ τὸν διαδέχθηκε, ὁ ὁποῖος
«ἐπαύθη τῆς ὑπηρεσίας του», ἀπὸ
τὸν ἴδιο τὸν Ἄρµανσµπεργκ, ποὺ
«ἐνήργησε, ἐν τῇ περιστάσει ταύτῃ
µετὰ πολλοῦ ἐκδηλώσεως πά-
θους». Ἦταν ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν
ὁποία –ὅπως καὶ σήµερα – ἡ Ἑλλά-
δα κατ’ ὄνοµα ἦταν κράτος, ἀφοῦ
τὰ πάντα ἀποφάσιζε ἡ τριµελὴς
ἀντιβασιλεία καὶ κατ’ οὐσίαν ὁ ἀρχι-
γραµµατέας της!

Τότε ὀνοµαζόταν τριµελὴς ἀντι-
βασιλεία. Τώρα ὀνοµάζεται Τρόϊκα,
ἐνώπιον τῆς ὁποίας κυβερνῶντες
καὶ λαὸς γονατίζουν καὶ ταυτόχρονα
δηλώνουν «ὑπερήφανοι» καὶ
«ἀξιοπρεπεῖς καὶ κυρίαρχοι»!

Κοροϊδευόµαστε!
Ἐπανέρχοµαι στὸν Μακρυγιάν-

νη, γιὰ νὰ σηµειώσω ὅτι µέσα σ’
αὐτὴ τὴν ἀποικιακὴ ἀτµόσφαιρα καὶ
ἐν µέσῳ κυρίως προσωπικῶν θυ-
σιῶν καὶ κινδύνων, ἔφτασε στὴν
πολυπόθητη 3 τοῦ Σεπτέµβρη,
ἀναγκαζόµενος νὰ λέει ψέµατα καὶ

στοὺς ἄµεσους συνεργάτες του.
Ὁρµητήριο τὸ σπίτι του, ὅπου

εἶναι «ἀποκλεισµένος ἀπὸ πεζού-
ρα καὶ καβαλαρέους τῆς κυβέρνη-
σης».

Τὰ ξηµερώµατα τῆς 2 πρὸς 3 Σε-
πτέµβρη, γράφει ὁ ἴδιος: «Πιάνω
καὶ φκιάνω µίαν σηµαίαν καὶ γρά-
φω: «Ἐθνικὴ Συνέλεψη, Σύντα -
γµαM τελειώνοντας αὐτό, ἔφκιασα
τὴ διαθήκη µουM σηκώνεται ἀπό-
ψε ἡ σηµαία τῆς λευτεριᾶς ἀναντίον
τῆς τυραγνίας. Πατριῶτες! Πεθαίνω
διὰ τὴν πατρίδαM ∆ὲν µπορῶ, πα-
τρίδα, νὰ σὲ βλέπω τοιούτως καὶ
τῶν σκοτωµένων τὰ παιδιὰ καὶ οἱ
γριγὲς νὰ διακονεύουν καὶ τὶς νιὲς
νὰ τὶς βιάζουν διὰ κοµµάτι ψωµὶ εἰς
τὴν τιµὴν τους οἱ ἀπατεῶνες τῆς
πατρίδος». Συνεχίζει στὴ διαθήκη
του: «Πατρίδα σ’ ἀφήνω ἀνήλικα
παιδιάM τ’ ἀφήνω εἰς τὴν προστα-
σίαν σου. Βιαστικὸς γράφω καὶ µὲ
τὴν σηµαία µου εἰς τὸ χέριM».

Γίνεται ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὸ πολιορ-
κηµένο σπίτι του καὶ ἀνάβει τὸ
ντουφεκίδι.. Ἡ ἐπανάσταση ἐπι-
κράτησε ἀναιµάκτως καὶ ὡς πρό-
εδρος τοῦ ∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου
τὸ «συνεκάλεσε διὰ νυκτὸς» καὶ
ἐξέδωσε, στὶς 6 τὸ πρωὶ τὸ σχετικὸ
ψήφισµα τῆς νίκης, τὸ ὁποῖο ἄρχιζε
ἔτσι: «M ἡ σηµερινὴ ἔνδοξος καὶ
πατριωτικὴ πρᾶξις τοῦ γενναίου
ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς

πρωτευούσηςM».
Ἔτσι πραγµατώθηκε αὐτὴ ἡ

Ἐπανάσταση, ἡ ὁποία ἄνοιξε µὲν
τὸ δρόµο γιὰ κάποιες δηµοκρατικὲς
κατακτήσεις, χωρὶς ὅµως νὰ κατο-
χυρώσει καὶ τὴν ἀληθινὴ Ἐθνικὴ
Ἀνεξαρτησία, ἡ ὁποία ἔκτοτε παρα-
µένει τὸ ζητούµενο καὶ ἰδιαίτερα
τοῦτα τὰ χρόνια τῆς ντροπῆς ἂν καὶ
ἡ πλειοψηφία τοῦ φοβικοῦ λαοῦ
δὲν φαίνεται νὰ τὴν αἰσθάνεται.

Ἐν κατακλεῖδι, θεωρῶ χρήσιµο
καὶ ἀναγκαῖο νὰ ὑπογραµµίσω ὅτι
αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ ἀναφορὰ δὲν τὴν
κάνω γιὰ λόγους ἀκαδηµαϊκῆς ἐνη-
µέρωσης ἀλλὰ γιὰ νὰ βρεθεῖ ἕνας
νέος Μακρυγιάννης στὴ σηµερινὴ
Ἑλλάδα.

Ἄν, τότε, ὁ φλογερὸς πατριώτης
εἶχε κάποιους βάσιµους λόγους νὰ
κάνει αὐτὴ τὴν ἐθνοσωτήρια ἐπέµ-
βαση, τώρα οἱ λόγοι αὐτοὶ εἶναι
ἀπείρως περισσότεροι καὶ ὁ πιὸ
οὐσιαστικός: Ἡ βιολογικὴ ὑπόστα-
ση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ µέσα σ’ ἕνα
κράτος µὲ τὴν κλασσικὴ φιλελεύθε-
ρη ὑπόστασή του.

Αὐτὸ ἐξάλλου ἐπιτάσσεται καὶ
ἀπὸ τὸ ἄρθρο 120 παραγρ. 4 τοῦ
πολλαπλῶς βιασθέντος Συντάγµα-
τος.

Τὴν ἱστορία, κατὰ κανόνα, δὲν
τὴν γράφουν οἱ πλαδαρὲς ἀγελαῖες
λαϊκὲς µᾶζες ἀλλὰ οἱ ἰσχυρὲς προ-
σωπικότητες.

Ἡ Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία καὶ ὁ Μακρυγιάννης
Τοῦ κ. Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνηµερώσεως Ἐθνικῶν Θεµάτων

∆ιαµαρτυρία τοῦ ΚΕΑ∆ 
διὰ τὴν κατεδάφισιν 

τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου 
Ὄχι μόνον ἐκκλησιαστικοὶ παρά-

γοντες ἀλλὰ καὶ ἄλλοι φορεῖς διε-
μαρτυρήθησαν διὰ τὴν κατεδάφι-
σιν εἰς τὴν Χειμάρραν τῆς Ἀλβα-
νίας τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ Ἀθηναϊκὸν Πρα-
κτορεῖον Εἰδήσεων τῆς 26ης Αὐ -
γούστου 2015:  

«Ὁ κρατικὸς βανδαλισµὸς κατὰ
τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου,
στοὺς ∆ρυµάδες τῆς Χειµάρρας,
εἶναι ἄλλη µία σηµαντικὴ ἔνδειξη ὅτι
ἡ ἀντισυνταγµατικότητα, ἡ ἔλλειψη
τοῦ Κράτους ∆ικαίου, τῆς ἀνθρώπι-
νης διάστασης καὶ τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας, ἐγκαταλείπονται

καὶ ἀντικαθιστῶνται ἀπὸ τὴν αὐθαι-
ρεσία, τὴν ἀλαζονεία, τὴ βία καὶ τὴν
ὑποκρισία. Ἐγκλωβισµένη στὰ πε-
λατειακὰ συµφέροντα, ἡ κυβέρνη-
ση, ἡ ὁποία δὲν κατάφερε νὰ χτίσει
σχολεῖα καὶ νοσοκοµεῖα γιὰ τοὺς
πολίτες, καταστρέφει τώρα τὰ ἀντι-
κείµενα λατρείας καὶ τῆς πνευµα-
τικῆς ζωῆς τους. Κανένας «πατριω-
τισµὸς» δὲν µπορεῖ νὰ ἀποτελέσει
καταφύγιο γιὰ τὰ ἁρπακτικὰ καὶ
εὐρέως γνωστὰ σχέδια τοῦ Κότσο
Κοκδήµα, µὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ
πρωθυπουργοῦ Ράµα, εἰς βάρος
τῶν περιουσιῶν τῶν κατοίκων τῆς
Χειµάρρας» δήλωσε ὁ πρόεδρος
τοῦ ΚΕΑ∆ Βαγγέλης Ντοῦλες».

Ἀπουσία ἠθικῆς διαπαιδαγωγήσεως εἰς τὰ σχολεῖα
Ὁ paidagogos.blogspot.gr τῆς

24ης Ἰουνίου 2015 ἀνήρτησε μα-
γνητοσκοπήσεις συνεντεύξεων κα-
θηγητῶν μέσης ἐκπαιδεύσεως, εἰς
τὰς ὁποίας διαπιστώνει κανεὶς ὅτι
κάποιοι διδάσκαλοι διαπαιδαγω-
γοῦν τοὺς μαθητάς ἄνευ ὀρθῆς
ἠθικῆς. Ἡ σύγχρονος ἐποχὴ ἔχει
ἀλλοιώσει πλήρως συνειδήσεις μὲ
ἀποτέλεσμα πολλοὶ νὰ τείνουν εἰς
ἐντελῶς φιλελευθέρας ἀπόψεις. Ἡ
παιδεία ὅμως δὲν εἶναι διὰ πειρα-
ματισμούς, διότι ἀποτελεῖ τὸν κα-
θρέπτην τῆς μελλοντικῆς κοινω-
νίας μας, καὶ δι’ αὐτὸ ἡ Πολιτεία
ὀφείλει νὰ θέση κανόνας διὰ τὰ ζη-
τήματα ἠθικῆς εἰς τὰ ἐκπαιδευτικὰ
ἱδρύματα. Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι αἱ πα-
ρακάτω περιπτώσεις ἀφοροῦν εἰς
μίαν μειονότητα καὶ ὅτι ἡ συντρι-
πτικὴ πλειονότης τῶν καθηγητῶν
παιδεύει τοὺς μαθητάς ἐν νουθε-
σίᾳ Κυρίου.

«ἘνδεικτικάM ρωτᾶται ἀπὸ τοὺς
µαθητὲς µία καθηγήτρια:

Ἐρώτηση: Ἂν µαθαίνατε ὅτι κά-
ποιοι ἀπὸ τοὺς µαθητές σας, εἶχαν
σεξουαλικὲς ἐπαφές, ποιὰ θὰ ἦταν
ἡ ἄποψή σας; Ἀπάντηση καθηγή-

τριας: "Ἡ ἄποψή µου θὰ ἦταν ὅτι
εἶναι κάτι τελείως φυσιολογικό, ὅτι
εἶναι µέσα στὰ πλαίσια τῆς ζωῆς
τους, τῆς ἐξέλιξής τους, θὰ µοῦ φαι-
νόταν τελείως φυσιολογικὸ καὶ
ΥΓΙΕΣ, τὸ νὰ ἔχουν µία σεξουαλικὴ
σχέση, ἀρκεῖ νὰ εἶναι ἐνηµερωµέ-
νοι ἀρκετὰ γιὰ τὸ συγκεκριµένο θέ-
µα.

Ἡ ὅλη διαπαιδαγώγηση ἔχει κα-
ταλήξει στὸ συµπέρασµα: "Χρησι-
µοποιεῖστε προφυλακτικὸ καὶ δὲν
ὑπάρχει κανένα πρόβληµα!". Κου-
βέντα γιὰ τὶς ἠθικές, τὶς ψυχικές, τὶς
πνευµατικὲς ἐπιπτώσεις, ἐνῶ ἀπο-
κρύπτεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόµη καὶ
µὲ τὴ χρήση τοῦ προφυλακτικοῦ
συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται κίνδυνοι
µετάδοσης σεξουαλικῶς µεταδιδό-
µενων νοσηµάτων καὶ κίνδυνος
ἐγκυµοσύνης. Τὰ παιδιὰ καλλιερ-
γοῦνται νὰ ἀποδέχονται τὴν "δια-
φορετικότητα" (ὅπως τὴν ὀνοµά-
ζουν), ἐννοώντας τὴν ὁµοφυλοφι-
λία καὶ κάθε εἴδους σεξουαλικὴ δια-
στροφὴ) ἀλλὰ φυσικὰ στὴν "διαφο-
ρετικότητα" δὲν περιλαµβάνουν
π.χ. ἕνα "πατριώτη", ἕνα "ἐθνικι-
στή",  ἢ ἕνα πιστὸ "χριστιανό". Τε-
λικὰ τὸ "διαφορετικὸ" εἶναι µόνον
ὅ,τι συµφέρει τὴν Νέα Τάξη».

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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(1ον)
Ὀργή, φρίκη, δέος καὶ παγκόσµιο

ἀποτροπιασµὸ προκαλοῦν στοὺς
ὅπου Γῆς Χριστιανοὺς οἱ Ἰσλαµοτζι-
χαντιστὲς µὲ τὰ ἐγκλήµατα κατὰ τῆς
Ἀνθρωπότητας καὶ τὶς Γενοκτονίες,
ποὺ διαπράττουν. Ἡ Μαρτυρικὴ
Κύπρος χρόνια τώρα βιώνει τὶς
βαρβαρότητές τους, ποὺ κα-
ταστρέφουν, ποὺ διώχνουν, ποὺ
κατακαίουν τὴν Ἱερὴ Κυπριακὴ
Γῆ µὲ αἰχµὴ τοῦ δόρατος τὸν
Τουρκικὸ Ἀττίλα, τὶς ὀρδὲς τῶν
Γκρίζων Λύκων καὶ τὴ βάρβαρη
Εἰσβολὴ καὶ Κατοχή! Ὁ Ἀττίλας καὶ
οἱ Γκρίζοι Λύκοι κατέστρεψαν τὴν
Κύπρο καὶ τὴ µετέτρεψαν σὲ ἐρείπια
ἀφοῦ:

Ἡ Τουρκία κατέχει παράνοµα τὸ
37% τῆς Κυπριακῆς γῆς. Ἡ ὄµορφη
Μεγαλόνησος διχοτοµήθηκε βάναυ-
σα στὴ γραµµὴ τοῦ 35ου πα-
ραλλήλου.

Ἡ Τουρκία κατέχει τὰ πιὸ εὔφορα
καὶ προσοδοφόρα ἐδάφη: τὸ 65%
τῆς καλλιεργήσιµης γῆς, τὸ 70% τοῦ
ὀρυκτοῦ πλούτου.

Περίπου 200.000 Κύπριοι,
κυρίως Ἕλληνες Χριστιανοί,
ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὰ σπίτια τους καὶ
πῆραν τὸ δρόµο τῆς προσφυγιᾶς
µέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τους.

Σὲ 4.000 ἀνέρχονται οἱ νεκροὶ καὶ
σὲ 1.619 οἱ ἀγνοούµενοι Ἕλληνες
αἰχµάλωτοι. Γιὰ τὴν τύχη τῶν τελευ-
ταίων ἡ Τουρκία ποτὲ µέχρι σήµερα
δὲν ἔδωσε κανένα στοιχεῖο.

Μνηµεῖα παγκόσµιας πολιτιστικῆς
κληρονοµιᾶς αἰώνων λεηλατήθηκαν.

Ἐκκλησίες καὶ Ἱερὲς Μονὲς βε-
βηλώθηκαν µὲ τὸν πιὸ σατανικὸ
τρόπο.

Σπίτια καὶ δηµόσια κτήρια βοµ-
βαρδίστηκαν.

Νεκροταφεῖα καταστράφηκαν.
43.000 Τουρκικός στρατὸς ἐγκα-

τεστηµένος ἐδῶ καὶ 40 χρόνια στὴ
Βόρεια Κύπρο «φυλάττει» δῆθεν
«τὴν εἰρήνη καὶ ἐπιτηρεῖ τὴν
(παράνοµη) συνταγµατικὴ τάξη»!M

Τὰ παραπάνω εἶναι ἐλάχιστα
στοιχεῖα µπροστὰ στὸ ἀνυπολόγι-
στο ψυχικὸ καὶ ἠθικὸ κόστος τοῦ κα-
κοποιηµένου Κυπριακοῦ Λαοῦ,
µπροστὰ στὴν τεράστια, τὴν
ἀπροκάλυπτη καὶ ἐξόφθαλµη ἀδικία,
ποὺ ὑφίσταται ὡς σήµερα ὁ Ἑλλη-
νισµὸς στὴν Κύπρο.

Καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς συνεχίζουν τὰ
φρικώδη ἐγκλήµατά τους: Ἀπειλοῦν,
διώκουν, προπηλακίζουν, δολοφο-
νοῦν, ἀποκεφαλίζουν τοὺς ὅπου Γῆς
Χριστιανούς, καταστρέφουν τοὺς
Ἱεροὺς Ναούς, βιάζουν τοὺς Ἱερεῖς
καὶ τοὺς Πιστοὺς καὶ τοὺς
ἀναγκάζουν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς
ἀπὸ αἰώνων προγονικές τους
Ἑστίες. Οἱ Τζιχαντιστὲς εἶναι πιὰ
ἀνεξέλεγκτοι: ∆ολοφονοῦν ἐν
ψυχρῷ τοὺς Χριστιανοὺς: Στὸ
πρόσφατο µακελειὸ στὴν Κένυα µὲ
τοὺς 147 νεκροὺς στὸ Πανεπιστήµιο
τῆς Γκαρίσα οἱ ἀδίστακτοι τρο-
µοκράτες τῆς ἐξτρεµιστικῆς ὀργάνω-
σης Ἄλ Σαµπὰµπ κατάσφαξαν
ὅσους προσήρχονταν στὸ Χριστό.
Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωση τοῦ
φοιτητῆ Ρόϊµπεν Μοναβίτα, ποὺ
εἶπε ὅτι εἶδε τρεῖς κοπέλες νὰ δολο-
φονοῦνται ἀµέσως ὅταν εἶπαν «Χρι-
στέ µας, σῶσέ µας». Ἄλλη
φοιτήτρια, ἡ 24χρονη Σούζαν Κιτόκο
εἶπε ὅτι οἱ τροµοκράτες ρωτοῦσαν
τοὺς ἀνθρώπους ἂν ἦταν Χριστιανοὶ
ἢ Μουσουλµάνοι καὶ δολοφονοῦσαν
τοὺς Χριστιανούς! ∆ολοφονοῦν ὄχι
µόνο τοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ τὸν
παγκόσµιο πνευµατικὸ καὶ ὑλικὸ
Πολιτισµό. ∆ηλαδὴ ἀπειλοῦν
ὁλόκληρη τὴν Ἀνθρωπότητα! Τὶς
φρικαλεότητες τὶς ἀποτυπώνουν σὲ
βίντεο, ποὺ τὰ ἀναρτοῦν στὸ
∆ιαδίκτυο καὶ µ’ αὐτὸ τὸν τρόπο τρο-
µοκρατοῦν καὶ προειδοποιοῦν: Ὅτι
«θὰ κάψουµε τὴν Ἀµερικὴ»! Ὅτι «θὰ
κατακτήσουµε τὴ Ρώµη µὲ τὴ θέλη-
ση τοῦ Ἀλλὰχ»! Ὅτι ὅσα πράττουµε
«ἀποτελοῦν ἐκδίκηση γιὰ τὴν προσ -
βολὴ τοῦ Προφήτη». Ὅτι ἡ «Γαλλία
ἀνήκει στὸ κόµµα τοῦ Σατανᾶ». Ὅτι
«θὰ κάνουµε Τζαµὶ τὸ παλάτι τοῦ
Μπάκινγχαµ». Ὅτι ἡ «∆υτικὴ παι-
δεία εἶναι ἁµαρτία». Ὅτι «ὁ
Προφήτης µᾶς διέταξε νὰ ξεφορτω-
θοῦµε τὰ ἀγάλµατα καὶ τὰ λείψανα,
ἐπειδὴ ἀποτελοῦν σύµβολα εἰδωλο-
λατρίας, καὶ ὅταν ὁ Θεὸς µᾶς
διατάζει νὰ τὰ καταστρέψουµε γίνε-
ται εὔκολο γιὰ µᾶς καὶ δὲν µᾶς
ἐνδιαφέρει, ἐὰν κοστίζουν ἑκα-
τοµµύρια δολλάρια». Ὅτι οἱ νέες
µητέρες τοῦ Χαλιφάτου «πρέπει νὰ
κοιµίζουν τὰ παιδιά τους µὲ τὶς
ἡρωικὲς µάχες τῶν Τζιχαντιστῶν,
νὰ τοὺς µαθαίνουν πολεµικὲς
τέχνες, νὰ κατασκευάζουν
ὁµοιώµατα τῶν ἐχθρῶν καὶ
σάκους τοῦ µπόξ, ὥστε τὰ παιδιὰ
χτυπώντας τους νὰ αὐξάνουν τὴ
δύναµή τους καὶ νὰ ἐκτονώνουν
τὴν ὀργή τους». Καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ
«τὰ κάνουν νωρὶς καὶ νὰ µὴ πε-
ριµένουν νὰ γίνουν ἑπτὰ χρονῶν,
γιατὶ τότε θὰ εἶναι ἀργὰ»!. Ἰδιαίτερα
τὰ µικρὰ παιδιὰ ἔχουν ζήσει τὸν
τρόµο καὶ τὴ φρίκη τῶν Τζιχαν-
τιστῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὲς οἱ πε-
ριπτώσεις δύο µικρῶν κοριτσιῶν,
ποὺ οἱ φωτογραφίες τους κάνουν τὸ
γύρο τοῦ κόσµου καὶ σοκάρουν,
γιατὶ δείχνουν τὴν τεσσάρων ἐτῶν
Ἄντι Χουντέα νὰ σηκώνει τὰ χεράκια
της ψηλά, ὅταν βλέπει τὸν φωτο-
γραφικὸ φακό, γιατὶ τὸν πέρασε γιὰ
ὅπλο καὶ τῆς ἄλλης µικρῆς, ποὺ καὶ
αὐτὴ σηκώνει τὰ χεράκια της ψηλὰ
στὴ θέα τῆς κάµερας, ὅταν εἶδε τὸν
ρεπόρτερ νὰ τὴν πλησιάζει, πι-
στεύοντας καὶ αὐτὴ ὅτι ἡ κάµερα
εἶναι ὅπλο! 

Στοὺς Ἰσλαµοτζιχαντιστὲς ἐµεῖς
στὴν Ἑλλάδα πῶς ἀπαντᾶµε; Ὄχι
µόνο δὲν τοὺς κλείνουµε τὸ δρόµο,
ὄχι µόνο δὲν τοὺς σταµατᾶµε, ἀλλὰ

τοὺς χτίζουµε Τζαµιὰ καὶ Τεµένη –καὶ
µάλιστα µὲ δικά µας ἔξοδα- γιὰ νὰ
µᾶς ἁλώσουν πιὸ γρήγορα! Καὶ
ἀκόµη, προβαίνουµε στὴν Ἵδρυση
Τµήµατος Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στὴ
Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. Συγ-
κλονίζει ἡ Ἔκκληση τοῦ Παναγιώτα-
του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
Κυρίου Κυρίου Ἀνθίµου πρὸς τὸν
Πρύτανη τοῦ Πανεπιστηµίου κ. Πε-
ρικλῆ Μήτκα:

Μητροπολίτης Ἄνθιµος:
Σᾶς καθικετεύω νὰ µὴ γίνη

τὸ Τµῆµα Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν
εἰς τὸ Α.Π.Θ.

Στήν Ἔκκλησή του ὁ κ. Ἄνθιµος
ἐπισηµαίνει καὶ τὰ ἑξῆς:
«MἈπευθύνοµαι πρὸς τὴν Ἐλλο-
γιµότητά Σας καὶ πρὸς τοὺς ἐλλογι-
µωτάτους κυρίους καὶ κυρίες συγ-
κλητικοὺς Καθηγητὰς καὶ Καθη-
γητρίας, καὶ Σᾶς ὑποβάλλω τὸ ὡς
κάτωθι αἴτηµά µου, ὑπὸ τὸ βάρος
τῆς πνευµατικῆς εὐθύνης µου ὡς
Μητροπολίτου καὶ Πνευµατικοῦ
Ποιµένος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης. Σᾶς παρακαλῶ καὶ
Σᾶς καθικετεύω νὰ ἀπορρίψετε
ὁµοφώνως τὸ ὡς ἄνω αἴτηµα, διότι
εἰς τὰ 214 χρόνια τοῦ ἐλεύθερου
ἐθνικοῦ µας βίου, οὐδέποτε ἐτέθη
τέτοιο ἢ παρόµοιο αἴτηµα. Ἡ σκληρὰ
δουλεία τῶν τετρακοσίων χρόνων
καὶ οἱ συµφορὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,
ὁ διωγµὸς τῶν 250.000 Ἑλληνορ-
θοδόξων συµπολιτῶν ἀπὸ τὶς ἑστίες
τους στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ
συνεχιζόµενη αἱµατηρὰ καὶ βάρβα-
ρη κατοχὴ τῆς Κύπρου µας,
ἀκυρώνουν κάθε ἐλπίδα, γιὰ συνερ-
γασία καὶ συνεννόηση µὲ τοὺς πι-
στοὺς τοῦ Ἰσλάµ. Ἡ δήλωση τοῦ
Προέδρου τῆς Τουρκίας Ἐρντογὰν
ὅτι τὰ ὅρια τῆς Τουρκίας φθάνουν
καὶ µέχρι τὴ Θεσσαλονίκη, οἱ
ἀπειλὲς γιὰ ἐπικυριαρχία στὴ
Θράκη µας, οἱ συνεχεῖς πα-
ραβάσεις τῶν Τούρκων στὰ
σύνορα τῆς Ἑλλάδος στὴν ξηρὰ
καὶ στὴ θάλασσα, καὶ ἐπιπλέον ἡ
πανευρωπαϊκὴ ἀνησυχία καὶ ὁ
φόβος τῶν Εὐρωπαίων, ἔστω καὶ
ἀργά, γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Ἰσλὰµ
σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη, ἀποτε-
λοῦν ἰσχυρὰ ἐπιχειρήµατα γιὰ τὴν
ἀποτροπὴ τῆς ἱδρύσεως ἑνὸς
εἴδους Ἰσλαµικοῦ κέντρου στὸ Παν -
επιστήµιο τῆς Θεσσαλονίκης. Καὶ ἡ
θέση αὐτή, ἐπικυρωµένη ἐνυ-
πογράφως ἀπὸ τοὺς 138 Ἱερεῖς τῆς
Μητροπόλεώς µας, καὶ ἀπὸ τὸ κοινὸ
αἴσθηµα τῶν συµπολιτῶν µας, εἶναι
ὅτι, δὲν εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ
ὑπάρξει ἔστω καὶ ἐλάχιστο σηµεῖο
σχέσεως µεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου
Χριστιανικῆς πίστεως, ποὺ ὑπηρετεῖ
ἡ Θεολογικὴ Σχολή, καὶ τοῦ Ἰσλάµ,
τὸ ὁποῖο σήµερα τροµάζει καὶ
ταράσσει τὴν Οἰκουµένη.

Οἱ φρικαλεότητες τῶν Ἰσλαµοτζι-
χαντιστῶν δηµιουργοῦν σὸκ στοὺς
ὅπου Γῆς Χριστιανοὺς καὶ ὄχι µόνο:

∆έος: Οἱ Τζιχαντιστὲς
ἀποκεφαλίζουν,
διότι πιστεύουν

ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ θέληµα
τοῦ θεοῦ τους!

Τὸ «Πρῶτο Θέµα» τῆς 24ης

Αὐγούστου 2014 σὲ ἔγκυρο, ἀναλυ-
τικὸ καὶ πλῆρες ρεπορτὰζ τοῦ Μάλη
Πολλάτου ἀποδεικνύει ὅτι τὶς τελευ-
ταῖες ἑβδοµάδες ἡ ἐπέλαση τῶν
ὁρκισµένων Μουσουλµάνων σὲ πε-
ριοχὲς τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας
σοκάρει τὴ ∆ύση. Οἱ Τζιχαντιστές,
ὅπως ἐπισηµαίνουν οἱ ἴδιοι σὲ
µηνύµατά τους στὰ κοινωνικὰ
δίκτυα, ἀλλὰ ἀκόµη καὶ σὲ συνεν-
τεύξεις τους, θεωροῦν ὅτι σφάζον-
τας, ἀποκεφαλίζοντας καὶ βιάζον-
τας τὰ θύµατά τους ἐκτελοῦν τὸ
θέληµα τοῦ θεοῦ τους. Καὶ ὁ διακε-
κριµένος δηµοσιογράφος διε-
ρωτᾶται: Ποιοὶ εἶναι τελικὰ οἱ τρο-
µοκράτες, ποὺ κάνουν ἀκόµη καὶ τὰ
µέλη τῆς Ἄλ Κάϊντα νὰ µοιάζουν µὲ
µιὰ ἀνάµνηση σχεδὸν M εὐχάριστη;
Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀποκεφαλισµοῦ ὡς
τρόπου ἐκτέλεσης ἀπὸ τοὺς Τζιχαν-
τιστὲς τοῦ Ἰσλαµικοῦ κράτους δὲν
θεωρεῖται τυχαία ἀπὸ εἰδικούς, ποὺ
ἀρθρογραφοῦν σὲ µεγάλες ἐφη-
µερίδες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐκτιµᾶται
ὅτι τόσο ὁ ἀποκεφαλισµὸς τοῦ δη-
µοσιογράφου Τζέϊµς Φόλεϊ ὅσο καὶ
οἱ σκηνές, ποὺ ἐκτυλίχθηκαν στὴ
Μοσούλη µὲ µαζικὲς ἐκτελέσεις
ἀνθρώπων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔκο-
βαν τὰ κεφάλια, εἶχαν στόχο νὰ
στείλουν ἕνα µήνυµα: τὴ διαφορο-
ποίηση τῶν Τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS
ἀπὸ τὴ «µητέρα» Ἄλ Κάϊντα. Ἡ τε-
λευταία εἶχε πάψει νὰ χρησιµοποιεῖ
αὐτὸ τὸν τρόπο ἐκτέλεσης τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια ἀπορρίπτοντάς τον ὡς
«ἰδιαιτέρως σκληρὸ». Τὸ 2005, ὁ
ὑπαρχηγός τῆς ὀργάνωσης Ἀϊµάν
Ἄλ- Ζαουάχρι εἶχε στείλει ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν ἀρχηγό της στὸ Ἰρὰκ
Ἀµποὺ Μουσὰµπ Ἄλ- Ζαρκάουι,
στὴν ὁποία ἔλεγε ὅτι ἡ Ἄλ Κάϊντα
στὸ Ἰρὰκ θὰ ἔπρεπε νὰ σταµατήσει
νὰ δίνει στὴ δηµοσιότητα βίντεο µὲ
ἀποκεφαλισµοὺς ὁµήρων. «Οἱ
Μουσουλµάνοι ποτὲ δὲν θὰ θε-
ωρήσουν αὐτὲς τὶς εἰκόνες εὔπε-
πτες», ἔγραφε κατὰ λέξη ὁ Ἄλ Ζα-
ουάχρι. Σήµερα στοὺς κόλπους τοῦ
Ἰσλαµικοῦ Κράτους ἐπικρατεῖ ἡ πε-
ποίθηση ὅτι ἡ Ἄλ Κάϊντα ἦταν «ἀπο-
τυχηµένη ὀργάνωση» καὶ στόχος
τῶν Τζιχαντιστῶν εἶναι νὰ
διαγράψουν µιὰ διακριτὴ πα-
ρουσία ἀκόµα καὶ στὴ φρίκη τῆς
ἐκτέλεσης. Ἐρευνητὲς προχωροῦν
ἀκόµα περισσότερο τονίζοντας ὅτι οἱ
Τζιχαντιστὲς θέλουν νὰ δείξουν ὅτι
ἐνσαρκώνουν τὰ πιστεύω καὶ τὶς
πρακτικὲς τοῦ Χαλὶντ Σεΐχ Μο -
χάµεντ. Εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ
κρατεῖται στὸ Γκουαντάναµο καὶ κα-
τηγορεῖται ὅτι σχεδίασε τὶς ἐπιθέσεις
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου τοῦ 2001 στὶς
Ἡνωµένες Πολιτεῖες.

Ὁ ἀνώτατος ∆ιοικητὴς τοῦ
βραχίονα τῆς Ἄλ Κάϊντα στὴν
Ὑεµένη, Νὰσρ Ἄλ Ἀνσί, σὲ 11λεπτο
βίντεο, ποὺ ἀναρτήθηκε στὸ δια -
δίκτυο προειδοποιεῖ τὴ ∆ύση µὲ
ἀκόµη περισσότερες τραγωδίες. Τὴ
φρικτὴ εἴδηση ἀναµετέδωσε ἡ Kon-
tra News τῆς 15ης Ἰανουαρίου 2015.
Τό βίντεο ἔχει τίτλο «Ἕνα µήνυµα
σχετικὰ µὲ τὴν Εὐλογηµένη Μάχη
τοῦ Παρισιοῦ». Ὅπως ἀναφέρει,
στοὺς δράστες ἀδελφοὺς Κουασὶ
«εἶχε ἀνατεθεῖ νὰ ἐπιτεθοῦν στὸ Ch-
arlie Hebdo ὡς ἐκδίκηση γιὰ τὴν
προσβολὴ τοῦ Προφήτη». Κατὰ τὴν
αἱµατηρὴ ἐπίθεση στὰ γραφεῖα τοῦ
περιοδικοῦ ἔχασαν τὴ ζωή τους 12
ἄνθρωποι. Ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ Ἄλ
Κάϊντα Ὑεµένης «ἐπέλεξε τὸ στόχο,
διαµόρφωσε τὸ σχέδιο καὶ χρηµα-
τοδότησε τὴ λειτουργία». Τὸ
ὑψηλόβαθµο στέλεχος τῆς Ἄλ Κάϊν-
τα ἀναφέρει ὅτι «ἡ Γαλλία ἀνήκει στὸ
κόµµα τοῦ Σατανᾶ» καὶ προειδο-
ποίησε γιὰ νέες ἐπιθέσεις. ∆ηλαδὴ
µᾶς προειδοποιοῦν ὅτι εἶναι ἀµε-
τανόητοι, ὅτι θὰ συνεχίσουν τὰ
φρικτὰ ἐγκλήµατά τους κατὰ τοῦ
Χριστιανικοῦ Κόσµου καὶ ὅτι δὲ θὰ
σταµατήσουν νὰ µᾶς σφαγιάζουν
καὶ νὰ µᾶς τροµοκρατοῦν.

Ἔσφαξαν καὶ ἔγκυον
τὴν ὥραν, ποὺ γεννοῦσε!

Ἡ «∆ηµοκρατία» τῆς 16ης

Ἰανουαρίου 2015 ἀναφέρεται στὶς
δορυφορικὲς φωτογραφίες, ποὺ
κάνουν τὸ γύρο τοῦ κόσµου, συγ-
κλονίζοντας τὴ διεθνῆ κοινὴ γνώµη
καὶ ἀποκαλύπτοντας τὸ µέγεθος τῆς
ἀπεχθέστερης ἐπίθεσης τῆς τροµο-
κρατικῆς ὀργάνωσης, ποὺ φέρει τὸ
ὄνοµα «Ἡ δυτικὴ παιδεία εἶναι
ἁµαρτία». Ἀκόµη πιὸ συγκλονιστικὲς
εἶναι οἱ µαρτυρίες τῶν αὐτοπτῶν
µαρτύρων τῆς σφαγῆς, ὅπως
ἐκείνη, ποὺ θέλει µιὰ ἔγκυο γυ-
ναίκα νὰ ἐκτελεῖται ἀπὸ τοὺς
ἰσλαµιστὲς µαχητὲς καὶ τὸ µισὸ
σῶµα τοῦ βρέφους νὰ βγαίνει
ἀπὸ τὸ σῶµα της τὴν ὥρα, ποὺ
ἐκείνη ξεψυχᾶ! Τὸ ἀποτροπιαστικὸ
ἔγκληµα ἔλαβε χώρα στὴν πόλη
Μπάγκα, στὶς ἀκτὲς τῆς λίµνης
Τσάντ, στὴν βορειοανατολικὴ Νι-
γηρία, ἐκεῖ ὅπου ἔχει καταγραφεῖ µία
ἄνευ προηγουµένου ἔξαρση βίας –
ἡ ὁποία, ὅπως ὅλα δείχνουν, ἀπο-
σκοπεῖ στὸ νὰ ὑπονοµεύσει τὴν
ἐπερχόµενη ἐκλογικὴ διαδικασία.
Στὶς ἀεροφωτογραφίες τῶν κατε-
στραµµένων πόλεων φαίνονται ἰσο-
πεδωµένες κατοικίες καὶ ἐπι-
χειρήσεις. Σύµφωνα µὲ τὴ ∆ιεθνῆ
Ἀµνηστία, περισσότερες ἀπὸ 3.700
οἰκοδοµές καταστράφηκαν µερικῶς
ἢ πλήρως. 620 στὴ Μπάγκα καὶ πε-
ρισσότερες ἀπὸ 3.100 στή γειτονικὴ
Ντορὸν Μπάγκα. «Αὐτὲς οἱ λεπτο-
µερεῖς φωτογραφίες ἀποκαλύπτουν
τὶς διαστάσεις τῆς καταστροφῆς στὶς
δύο πόλεις, µία ἐκ τῶν ὁποίων
σχεδὸν ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸ χάρτη
µέσα σὲ διάστηµα τεσσάρων
ἡµερῶν» δήλωσε σχετικὰ ὁ Ντάνιελ
Ἔϊρ, ἐρευνητὴς τῆς Ἀµνηστίας σὲ
θέµατα τῆς Νιγηρίας.

Ἐφιάλτης
οἱ µοναχικοὶ Λύκοι

τῆς Τζιχάντ
Μετὰ τὴν αἱµατηρὴ ἐπίθεση στὴ

Γαλλία, οἱ µοναχικοὶ Λύκοι τῆς
Τζιχὰντ προκαλοῦν τὸν τρόµο σὲ
ὅλη τὴν Εὐρώπη, καθὼς πολλὲς
εἶναι οἱ χῶρες, ποὺ φοβοῦνται
ἀντίστοιχα χτυπήµατα. Αὐτοὶ οἱ µο-
ναχικοὶ Λύκοι εἶναι ἐπίσης ἐπικίνδυ-
νοι ὅπως καὶ οἱ ὀργανωµένοι. Εἶναι
χαρακτηριστικὰ ὅσα γράφει ὁ
Γιῶργος Σκαφίδας στὸ «Ἔθνος τῆς
Κυριακῆς» τῆς 18ης Ἰανουαρίου
2015: «Πολὺ M µοναχικοὶ γιὰ νὰ
γίνουν ἀντιληπτοί, ἀλλὰ καὶ πολὺ
Mἐπικίνδυνοι, γιὰ νὰ συνεχίσουν νὰ
κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι. Ἀπα-
ρατήρητοι ἕως τὴν ὥρα, ποὺ χτυ-
ποῦν καὶ ἄγνωστοι µέχρι νὰ γίνουν
θέµα, αὐτοὶ εἶναι οἱ µοναχικοὶ Λύκοι
στὸ πρόσωπο τῶν ὁποίων βρίσκει
πλέον ἔκφραση ἡ ἀπειλὴ τῆς νέας
Ἰσλαµικῆς Τροµοκρατίας. Μὲ ὄχηµα
κυρίως τὸ ∆ιαδίκτυο, ἡ τροµοκρα-
τικὴ δράση ἔχει πλέον διαχυθεῖ
πέρα ἀπὸ τοὺς παραδοσιακοὺς
πυρῆνες τῶν στρατευµένων καὶ σε-
σηµασµένων. Μοναχικὸς Λύκος θὰ
µποροῦσε νὰ εἶναι ἐν δυνάµει ὁ
καθένας, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσει. Μο-
ναχικὸς Λύκος ἦταν ὁ 23χρονος
Μοχάµεντ Μεράχ, ποὺ σκότωσε
ἑπτὰ ἀνθρώπους στὴ νότια Γαλλία
τὸ 2012. Μοναχικοὶ Λύκοι ἦταν καὶ
οἱ ἀδελφοὶ Τσαρνάεφ, ποὺ αἱµα-
τοκύλισαν τὸν Μαραθώνιο τῆς
Βοστόνης τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2013
ἀφήνοντας πίσω τους τρεῖς νεκροὺς
καὶ ἑκατοντάδες τραυµατίες.
«Ὑπεράνω ὑποψίας» ἦταν καὶ οἱ
δύο ἄνδρες, ποὺ δολοφόνησαν τὸν
Βρετανὸ στρατιώτη Λὶ Ρίγµπι τὸν
Μάϊο τοῦ 2013 στὸ Λονδίνο.
«Ἀκίνδυνος» καὶ ὁ 29χρονος, ποὺ
σκότωσε τέσσερις ἀνθρώπους στὸ
Ἑβραϊκὸ Μουσεῖο τῶν Βρυξελλῶν
τὸν Μάϊο τοῦ 2014. Μοναχικοὶ ἦταν
καὶ οἱ δράστες τῶν ἐπιθέσεων σὲ
Ὀτάβα (Ὀκτώβριος 2014) καὶ Σίδνεϊ
(∆εκέµβριος 2014) µὲ τοὺς συνο-
λικὰ τρεῖς νεκρούς. «Μεµο-
νωµένος» καὶ ὁ ὀλιγοµελὴς
πυρήνας τῶν Κουασὶ-Κουλιµπαλί,
ποὺ ἔσπειρε τὸν θάνατο στὸ Παρίσι.
Οἱ δράστες ὅλων τῶν παραπάνω
ἐπιθέσεων ἔχουν ἕνα κοινὸ:
κανένας τους δὲν ἀντιµετωπιζόταν
ὡς µεγάλη ἀπειλὴ ἀπὸ τὶς Ἀρχές, κι
αὐτὸ γιατὶ ὄντως δὲν ἦταν µεγάλη
ἀπειλὴ M µέχρι, ποὺ ἔγινε. Κάποιοι
µάλιστα ἐξ αὐτῶν εἶχαν καὶ πα-
ρελθὸν µᾶλλον ἀντίθετο πρὸς τὶς δι-
δαχὲς τοῦ Ἰσλάµ, καθὼς εἶχαν
ὑπάρξει ράπερ, χρῆστες ναρκω-
τικῶν, µικροεγκληµατίες καὶ ἄλλα
πολλὰ M διόλου Μουσουλµανικά!

Οἱ Ἰσλαμοτζιχαντισταὶ ἀφανίζουν 
τοὺς ὅπου γῆς Χριστιανούς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ!
Toῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Νοµικοῦ – Ἐπιτίµου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων
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Ὁ γνωστός οἰκουµενιστής Μέγας
Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Θρόνου π. Γεώργιος Τσέτσης
στίς 27-7-2015 δηµοσίευσε στό
ἱστολόγιο «Ἰδιωτική Ὁδός» τοῦ
ὁµόφρονός του οἰκουµενιστοῦ «θεο-
λόγου» κ. Παναγιώτου Ἀνδριοπού-
λου, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ ὑπεύθυνος
τοῦ ἱστολογίου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου «Φῶς Φαναρίου»,
σχόλιο ἐναντίον τοῦ ὁµολογητοῦ
κληρικοῦ καί πολεµίου τοῦ Οἰκουµε-
νισµοῦ αἰδεσιµολογιωτάτου πρωτο-
πρεσβυτέρου π. Ἀναστασίου Γκο-
τσοπούλου, σχετικά µέ τόν ρόλο καί
τήν δράση τοῦ µεγάλου οἰκουµενι-
στοῦ καί µασόνου Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου1. Μεταξύ τῶν
ἄλλων γράφει ὁ π. Γεώργιος
Τσέτσης: «Ἄσχετα µέ τό τί φρονεῖ
ὁ π. Γκοτσόπουλος καί οἱ ὁµό -
φρονές του, ὄντως Μέγας ὑπῆρ -
ξεν ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἡ
δέ προσωπικότης του «ἐγράφη
χρυσοῖς γράµµασιν εἰς τάς
σελίδας τῆς ὀρθοδόξου ἱστο -
ρίας». Τά ρήµατα αὐτά δέν εἶναι
δικά µου! Οὔτε τοῦ γερο-Πανώτη!!
Ἀνήκουν στόν µέντορα τοῦ π.
Ἀναστασίου, πατέρα Θεόδωρο
Ζήση καί περιλαµβάνονται σέ ἕνα
ἄρθρο του, µέ τό ὁποῖο κατακε-
ραύνωνε τόν Ἀρχιµανδρίτη τότε,
νῦν δέ Ὅσιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς,
ἐπειδή χαρακτήριζε τόν Πα-
τριάρχη ὡς “Φλωρεντιανό”»!

Κατ’ ἀρχήν θά πρέπει νά ποῦµε
ὅτι ὄντως στόν τόµο 9 τοῦ Β  ́τεύχους
τοῦ περιοδικοῦ «Κληρονοµία» τοῦ
Πατριαρχικοῦ Ἱδρύµατος Πατερικῶν
Μελετῶν, Θεσσαλονίκη, Ἰούλιος
1977, ὑπάρχει ἕνα ἄρθρο τοῦ ὑφη-
γητοῦ τότε τοῦ πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης Θεοδώρου Ζήση, τό ὁ -
ποῖο ἐπιγράφεται «Τό Οἰκουµενικόν
Πατριαρχεῖον καί ὁ ἀρχιµανδρίτης
Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Ἐπιβαλλοµένη
ἀπάντησις». 

Εἶναι πράγµατι ἐκπληκτικό καί
ταυτόχρονα περίεργο τό γεγονός ὅτι
ὁ π. Γεώργιος ψάχνει νά βρεῖ τί εἶχε
πεῖ καί τί εἶχε γράψει ὁ π. Θεόδωρος
πρίν ἀπό 38 χρόνια, ὅταν ἦταν νε-
αρός ὑφηγητής! Αὐτό ἀποδεικνύει
τήν δύναµη, πού ἔχει στά ἐπι-
χειρήµατά του! 

Στό ἐν λόγῳ ἄρθρο ὁ π. Θεόδω-
ρος Ζήσης ἀπαντᾶ στίς κατηγορίες
τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς γιά τόν
ρόλο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου στήν προπαρασκευή τῆς
Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας,
τίς ὁποῖες διετύπωσε σέ σχετικό
ὑπόµνηµά του πρός τήν Ἱεραρχία
τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ π.
Θεόδωρος ἀνασκευάζει τίς αἰτιάσεις
τοῦ π. Ἰουστίνου, κάνοντας µιά
σύντοµη ἀναδροµή στήν ἱστορία καί
τήν προσφορά τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου κατά τήν Τουρκο-
κρατία. Καταφέρεται ἐναντίον τοῦ
Ἑλληνικοῦ αὐτοκεφάλου. Ἀναφέρε-
ται στήν ἔκπτωση τῆς θεολογίας
στόν ἑλλαδικό χῶρο καί τονίζει ὅτι
τήν Ὀρθοδοξία προστάτευσε τό
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί στόν
χῶρο τῶν χειµαζοµένων πρεσβυ-
γενῶν πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς,
ὅπου οἱ ξένες προπαγάνδες ἀσκοῦ -
σαν ἐντόνως τόν προσηλυτισµό. Ὁ
π. Θεόδωρος κρίνει ὡς ἀβάσιµες τίς
κατηγορίες τοῦ π. Ἰουστίνου Πόπο-
βιτς γιά τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο
καί ἀποδίδει τήν ἄδικη κριτική τοῦ π.
Ἰουστίνου σέ παρερµηνεία τῆς
στάσεως τοῦ Πατριαρχείου ἔναντι
τοῦ Μοναχισµοῦ καί σέ ἐλλιπῆ καί
ἐσφαλµένη πληροφόρηση τοῦ π.
Ἰουστίνου. Ὁ π. Θεόδωρος ἐµφανί-
ζεται µέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ
ἄρθρου πρόµαχος τῆς ἐκκλησια-
στικῆς γραµµῆς τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης Ἀθη-
ναγόρας εἶναι, κατά τόν π.
Θεόδωρο Ζήση, µία προσω-
πικότης, πού ἐγράφη «χρυσοῖς
γράµµασιν εἰς τάς σελίδας τῆς
Ὀρθοδόξου ἱστορίας». Τό Οἰκου-
µενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ πατριαρχία
∆ηµητρίου «πορεύεται ἐπί τῆς ὁδοῦ
αὐτῆς τῆς ἀπαραχαράκτου τηρήσε-
ως τῆς Ὀρθοδοξίας». Καί γιά νά
κάνει σαφέστερο αὐτό ὁ π. Θεόδω-
ρος, παραπέµπει σέ ὁµιλία τοῦ Φι-
λαδελφείας Βαρθολοµαίου, νῦν
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου, κατά τήν
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τό 1976, σέ
συνέντευξη τοῦ Τρανουπόλεως ∆α-
µασκηνοῦ, µετέπειτα Ἑλβετίας καί
κατόπιν Ἀδριανουπόλεως, σέ ἰταλικό
περιοδικό, καί τέλος σέ κήρυγµα τοῦ
µακαριστοῦ Χαλκηδόνος Μελίτωνος,
ὁ ὁποῖος προέβη σέ διάκριση µεταξύ
ἀνατολικῆς καί δυτικῆς εὐσεβείας.
Αὐτοί τότε ἐµφανίζονταν ὡς παρα-
δοσιακοί Ὀρθόδοξοι, γιά νά καταλή-
ξουν στή συνέχεια ἐνθουσιώδεις
οἰκουµενιστές. Πρέπει νά ἀσχοληθεῖ
καί µ’αὐτές τίς ἀλλαγές ὁ Μέγας
Πρωτοπρεσβύτερος, γιά νά φανοῦν
δύο πράγµατα: ἐν πρώτοις ὅτι ἡ
ἀλλαγή τοῦ π. Θεοδώρου ἦταν πρός
τήν Ὀρθοδοξία, ἐνῶ τῶν πατριαρ-
χικῶν καί τοῦ ἰδίου πρός τήν αἵρεση
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, καί δεύτερον ὅτι
ὁ Οἰκουµενισµός δέν ὠφέλησε κα-
θόλου, διότι, ἀντί νά στρέψει τούς
ἑτεροδόξους πρός τήν Ὀρθοδοξία,
ἔστρεψε τούς Ὀρθοδόξους πρός τήν
αἵρεση. 

Στό ἐν λόγῳ ἄρθρο του ὁ π.
Θεόδωρος χαρακτηρίζει τήν Μόσχα
ὡς νεοπαπιστική, διότι αὐτοβού-
λως, χωρίς πανορθόδοξη ἀπόφα-
ση, εἶχε ἐπιτρέψει τήν διακοινωνία
µέ τούς Παπικούς, τήν µετάδοση
δηλ. τῆς Θείας Κοινωνίας. Γράφει
ἐπί λέξει: «Καί σήµερον, ὅµως, ἡ
Μόσχα εἶναι τό µοναδικόν παράδει -

γµα αὐτοκεφάλου ὀρθο δόξου ἐκ -
κλησίας, πού δέν συµµορφοῦται
πρός τήν κοινήν τῶν Ὀρθοδόξων
γραµµήν, ἀλλ’ ἐπιβάλ λει κατά νεο-
παπιστικόν τρό πον ὅ,τι αὐτή θεωρεῖ
ὡς ὀρθόν». Στά ἐπιλεγόµενα τοῦ
ἄρθρου του ὁ π. Θεόδωρος συν -
οψίζει τήν ἐπιχειρηµατολογία του:
«Ἔχει δικαίωµα καί καθῆκον ὁ π.
Ἰουστῖνος νά ἐκφράζη τάς ἀπόψεις
του περί τῆς Μεγάλης Συνόδου καί
περί τῶν ἐνεργειῶν προσώπων,
πού εἰργάζοντο γιά τήν προπαρα-
σκευήν της. Ἔπραξεν, ὅµως, κακῶς
µέ τό νά στήση εἰς τό ἑδώλιον τοῦ
κατηγορουµένου τήν Ἐκκλησία
Κων σταντινουπόλεως. Ὅλαι αἱ ἀπο -
φάσεις λαµβάνονται δηµοκρατικῶς
καί συνοδικῶς, καθιστῶσαι οὕτως
συνυπευθύνους ὅλας τάς ὀρ θοδό -
ξους Ἐκκλησίας. Ὤφειλε διά τοῦτο
νά τρίξη τούς ὀδόντας πρός ὅλας
τάς κατευθύνσεις, καί πρός τήν
ἰδικήν του Ἐκκλησίαν ἀκόµη (τήν
Σερβική), ἐκπρόσωποι τῆς ὁποίας
µετέχουν πάντοτε τῶν σχετικῶν
συσκέψεων καί ὄχι νά φορτώνη τά
πάντα εἰς τούς ὤµους τῆς Ἐκ -
κλησίας Κωνσταντινουπόλεως, εἰς
ἥν στενοκάρδως οὐδέν ἀγαθόν
βλέπει. Ἀσφαλῶς δέν ἐπιθυµεῖ νά
καµφθοῦν τά γόνατα τοῦ ἱστορικοῦ
αὐτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας κέντρου.
Αὐτό θά ἀπετέλει πλῆγµα βαρύτα-
τον, διότι τό γκρέµισµα αὐτοῦ τοῦ
στύλου, θά ἀποδυναµώσει καί τά
ἄλλα ἑδραιώµατα καί τούς ἄλλους
θεσµούς. Τό Οἰκουµενικόν Πατριαρ-
χεῖον, φορτωµένον µέ τήν πεῖραν
τῶν αἰώνων, ἀπέδειξε ὅτι εἶναι
ἱκανόν νά διατηρήση τήν ἑνότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας µέσα εἰς τήν πολ-
λαπλότητα τῶν ἐθνικῶν ἰδιορρυθ-
µιῶν καί νά ἀναπτύξη τόν Ὀρθόδο-
ξον πολιτισµόν, βασικόν γνώρισµα
τοῦ ὁποίου εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ
πολ λότης, ἡ ποικιλία, ἡ δηµοκρα-
τικότης. Ποία ἄλλη Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία θά ἠµποροῦσε νά ἀνα -
λάβη αὐτόν τόν ρόλον, χωρίς τόν
κίνδυνον τῆς διαιρέσεως, ὄχι µόνο
ἐκ τῆς ἀπουσίας τῆς ἱστορικῆς
ἐµπειρίας, ἀλλά ἐκ τῆς καινοτόµου
αὐτῆς ἀλλαγῆς, ὡς καί τοῦ ἐνδε-
χοµένου ἐξάρσεως ἐθνοφυλετικῶν
τάσεων»;

Θεωροῦµε τό σχόλιο τοῦ π. Γε-
ωργίου Τσέτση ὡς µία εὐκαιρία, γιά
νά ἐξηγήσουµε τήν τότε στάση τοῦ
π. Θεοδώρου γιά ὅσα τότε εἶχε
γράψει, ἀλλά καί τήν σηµερινή
στάση του. Νοµίζουµε, λοιπόν, ὅτι,
ὅπως ἐλέχθη, ὁ π. Γεώργιος παρα-
βιάζει ἀνοικτές πόρτες καί «κοµίζει
γλαῦκα εἰς Ἀθήνας», µέ τό νά θέλει
νά παρουσιάσει τόν π. Θεόδωρο
ὡς πατριαρχικό καί φιλοπατριαρ-
χικό. Αὐτό εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν.
Ἄν διαβάσει κανείς τό βιογραφικό
σηµείωµα τοῦ π. Θεοδώρου, πού
εἶναι ἀναρτηµένο στό διαδίκτυο2, θά
δεῖ ὅτι ἦταν ἐπίλεκτο στέλεχος τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ἦταν
ὁ πρῶτος συνεργάτης στό Πα-
τριαρχικό Ἵδρυµα Πατερικῶν µε-
λετῶν στήν Ἱερά Πατριαρχική καί
Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων.
Στή συνέχεια ἦταν ἀναπληρωτής δι-
ευθυντής τοῦ ἰδίου ἱδρύµατος, καί,
ἄν δέν εἶχε ἀλλάξει γραµµή, ὁ ἑπό-
µενος διευθυντής του. Ὅλες του οἱ
σπουδές καί οἱ πρῶτες ἐρευνητικές
ἐνασχολήσεις του εἶχαν σχέση µέ
τούς πατριαρχικούς κύκλους. Στή
Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης,
ὅπου φοίτησε τήν περίοδο 1961-65,
ὅλοι οἱ καθηγητές του ἦταν οἰκουµε-
νιστές. ∆έν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας ἀντι-
οικουµενιστής καθηγητής. Καί µάλι-
στα περιέργως στή Θεολογική
Σχολή εἶχε εἰσαχθεῖ τό µάθηµα τῆς
Οἰκουµενικῆς Κινήσεως, «Ἱστορία
δο γµάτων καί Οἰκουµενική Κίνη-
σις», τό ὁποῖο διδάσκονταν ἐνθου-
σιωδῶς ἀπό τόν ἀρµόδιο καθη-
γητή, καί ὅλοι οἱ καθηγητές µέ
ἐνθουσιασµό προέβαλλαν τήν
«µεγάλη προφητική µορφή» τοῦ
Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί ὅλους
τούς µεγάλους οἰκουµενιστές. Ὁ π.
Θεόδωρος, λοιπόν, ἀνατράφηκε
µέσα σ’αὐτό τό πατριαρχικό κλίµα
καί τό οἰκουµενιστικό περιβάλλον.
Ἀλλά, κάποια στιγµή, διαβάζοντας ὁ
ἴδιος κείµενα ἁγίων Πατέρων καί
συνειδητοποιώντας τήν κατάσταση,
τόλµησε καί ἔκανε τήν ρήξη µόνος
του. Θά µποροῦσε νά εἶχε παρα-
µείνει ἐκεῖ στά συµπόσια, στίς τιµές
καί στά ἱδρύµατα καί νά ἦταν σήµε-
ρα ὁ πρῶτος στά συνέδρια παντοῦ.
Ὑπάρ χουν πατριαρχικά ἐπαινετικά
ἔγγραφα, τά ὁποῖα καθιστοῦν φα-
νερό καί γνωστό ὅτι ὁ π. Θεόδωρος
ἦταν τοῦ Πατριαρχείου καί ἀνα -
τράφηκε µέσα στό κλίµα αὐτό. Ὁ
καθηγητής Παναγιώτης Χρήστου,
διευθυντής τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύ-
µατος Πατερικῶν Μελετῶν καί
διδάσκαλος τοῦ π. Θεοδώρου, τοῦ
ὁποίου ὁ π. Θεόδωρος ὑπῆρξε στε-

νός συνεργάτης στό πανεπιστήµιο,
καταγόταν ἀπό τό χωριό τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου, ἀπό τό Βα-
σιλικό τῆς Ἠπείρου, καί ἦταν
στενότατα συνδεδεµένος µ’ αὐτόν.
Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας διόρισε
τόν καθηγητή Παναγιώτη Χρήστου
διευθυντή τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύ -
µατος Πατερικῶν Μελετῶν. Ὅλες,
λοιπόν, οἱ συζητήσεις ἦταν ἐνθου-
σιώδεις ὑπέρ αὐτῆς τῆς «µεγάλης
προφητικῆς µορφῆς» τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου. Ὅταν συν -
αντήθηκαν ὁ µέγας οἰκουµενιστής
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας µέ τόν
αἱρεσιάρχη Πάπα Παῦλο Στ΄ στά
Ἱεροσόλυµα τό 1964, ἔλεγαν οἱ τότε
οἰκουµενιστές καθηγητές τοῦ π. Θε-
οδώρου: «Εἴδατε πῶς ἐξαφάνισε ὁ
Ἀθηναγόρας τόν Πάπα; Σάν τόν
Μωυσῆ. Μέ τήν µακρυά του γενιάδα
καί µέ τήν ἀγκαλιά του καί µέ τό
παράστηµά του τόν ἐξαφάνισε τόν
Πάπα».∆έν ἀκουγόταν, λοιπόν, τήν
περίοδο ἐκείνη τῶν σπουδῶν καί
τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς πανεπιστη-
µιακῆς καριέρας τοῦ π. Θεοδώρου
λόγος κριτικός ἐναντίον τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου καί ἐναντίον
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ. 

Ὁ π. Θεόδωρος τόλµησε καί
ἄλλαξε αὐτήν τήν οἰκουµενιστική
ὁδό µέ πολύ κόστος. Πῶς ἔγινε αὐτή
ἡ ἀλλαγή; Αὐτή ἡ ἀλλαγή ἔγινε,
ὅπως λένε καί τά κείµενα, ἀπό θεία
παρέµβαση, ἀπό θεῖο φωτισµό.
Ἐνῶ τά πρῶτα ἔτη τῆς ἀκαδηµαϊκῆς
σταδιοδροµίας του ὁ π. Θεόδωρος
ἀσχολοῦνταν µέ θέµατα ἄσχετα µέ
τόν Οἰκουµενισµό καί ὅλες του οἱ
µελέτες ἦταν γιά θέµατα θεολογικά,
πατρολογικά κ.ἄ. χωρίς νά ἔχουν
σχέση µέ τόν Οἰκουµενισµό, κάποια
στιγµή γύρω στό 1975 ἀσχολήθηκε
µέ τόν πρῶτο Πατριάρχη µετά τήν
ἅλωση τῆς Πόλεως, τόν ἅγιο Γεν -
νάδιο Σχολάριο, γιά τόν ὁποῖο εἶδε
ὅτι ἀδικεῖται ἀπό τήν ἐπιστηµονική
ἔρευνα καί ἔπρεπε νά ἀποκαταστα-
θεῖ. Ἔχοντας, λοιπόν, µέσα του
ἔµφυτο τό αἴσθηµα τῆς ἀληθείας
ἐναντίον τῆς διαστρεβλώσεως,
ἀνέλαβε νά γράψει µία µεγάλη µο-
νογραφία γιά τόν Πατριάρχη
Γεννάδιο Σχολάριο. Ἡ ἐνασχόλησή
του αὐτή ἀπό τό 1975 µέχρι τό 1980
µέ τόν Πατριάρχη Γεννάδιο Σχο -
λάριο, τοῦ ἔφερε µπροστά του ὅλη
τήν παράδοση σχετικά µέ τήν αἵρε-
ση τοῦ Παπισµοῦ, τά σχετικά µέ τήν
ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεν -
τίας, τούς ἀγῶνες τοῦ ἁγίου Μάρ κου
τοῦ Εὐγενικοῦ, καί κατενόησε τήν
πραγµατική εἰκόνα τοῦ Παπισµοῦ,
τήν ὁποία τοῦ ἀπέκρυπταν στό παν -
 επιστήµιο. Ὅταν, λοιπόν, συνέκρινε
τά ὅσα γίνονται σήµερα µέ τούς
αἱρετικούς Παπικούς (τά φιλοπαπικά
καί φιλοοικουµενιστικά ἀνοίγµατα)
µέ αὐτά πού ὑπάρχουν µέσα στά
κείµενα, διεπίστωσε ὅτι ἦταν σέ
λάθος δρόµο. Καί ἐπειδή ἤθελε νά
εἶναι ἀκόλουθος τῶν ἁγίων
Πατέρων, εἶπε: «Θά προτιµήσω νά
εἶµαι µέ τούς ἁγίους Πατέρες, παρά
µέ τούς ἰσχυρούς τούς σηµερινούς,
τούς οἰκουµενιστές». Ἔτσι ἄρχισε νά
ἀναπροσανατολίζεται. Τήν περίοδο,
λοιπόν, ἐκείνη, πού ἦταν ἐκλεκτό
στέλεχος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί ἀπολάµβανε πολύ
µεγάλης ἐκτιµήσεως καί στούς συν -
οδικούς κύκλους τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τό 1985 παραιτήθηκε δυ-
σαρεστηµένος ἀπό τόν ἐπίσηµο Θε-
ολογικό ∆ιάλογο µέ τούς Παπικούς
ὁ καθηγητής τῆς ∆ογµατικῆς στή
Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπι-
στηµίου Ἀθηνῶν, Μέγας Φαράντος,
καί µέ συνοδικό ἔγγραφο ἐκ µέρους
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, λαϊκός
καθηγητής εἰσέτι ὢν ὁ π. Θεόδω-
ρος, παρεκλήθη νά ἀντικαταστήσει
στόν ∆ιάλογο µέ τούς Παπικούς τόν
καθηγητή Μέγα Φαράντο. Πρέπει
µάλιστα νά ποῦµε ὅτι πρός τήν κα-
τεύθυνση αὐτή εἶχε ἐργασθεῖ καί ὁ
µακαριστός Μητροπολίτης Νε-
απόλεως καί Σταυρουπόλεως κυ -
ρός ∆ιονύσιος, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ἡ
Θεσσαλονίκη δέν ἐκπροσωπεῖται
στούς ∆ιαλόγους. Βάζουν Ἀθη-
ναίους µόνον. Ἐγώ, π. Θεόδωρε, θά
ἐπιµείνω νά πᾶτε ἐσεῖς στόν ∆ιάλο-
γο». Καί πῆγε ὁ π. Θεόδωρος στόν
∆ιάλογο µέ τούς Παπικούς, κι ἐκεῖ
τοῦ ἀνοίχθηκε ἄλλος κόσµος, τοῦ τί
γίνεται στούς ∆ιαλόγους. Καί ἄρχισε
πλέον νά καταλαβαίνει τί σηµαίνει
Οἰκουµενισµός, τί σηµαίνει ∆ιάλογος
καί τί σηµαίνει Παπισµός, γιατί τά
ζοῦσε πλέον ἀπό µέσα, ἦταν µέσα
στά πράγµατα.
Σηµειώσεις:

1. 27-7-2015 Οἱ ἀντιδράσεις γιά
τον ‘τυμβωρύχο ρασοφόρο’ τῆς
Μητροπόλεως Πατρῶν, http://pana-
giotisandriopoulos.blogspot.gr/2015/
07/blog-post_27.html 2. http://www.th-
eodromia.gr/B5307FF6.el.aspx

Ἡ Ἔξοδος τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση
ἀπὸ τὸ οἰκουµενιστικὸν περιβάλλον τοῦ Φαναρίου
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΗ
Τοῦ πρωτοπρεσβ. π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου,
ἐφηµ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Μνηµόσυνον ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητρ. 
Ἄρτης διὰ τὸ ὁλοκαύτωµα τοῦ Κοµµένου 
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ

ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Ἄρτης τῆς
19ης Αὐγούστου 2015:

«Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σµιωτάτου Μητροπολίτη Ἀρτης κ.
Ἰγνατίου καὶ παρουσίᾳ τῆς Κυβερ-
νητικοῦ Ἐκπροσώπου κας Ὄλγας
Γεροβασίλη, πραγµατοποιήθηκαν
οἱ ἐκδηλώσεις µνήµης τῶν 317 θυ-
µάτων ἀπὸ τὰ γερµανικὰ στρατεύ-
µατα κατοχῆς τῆς µαρτυρικῆς Κοι-
νότητας Κοµµένου. Ἦταν ξηµερώ-
µατα τῆς 16ης Αὐγούστου 1943,
ὅταν οἱ κάτοικοι τοῦ Κοµµένου βρέ-
θηκαν ἀντιµέτωποι µὲ τὴν θηριω-

δία τοῦ Γερµανοῦ κατακτητῆ, ὁ
ὁποῖος χωρὶς διάκριση σκόρπισε
τὸν ὄλεθρο ξεκληρίζοντας ἕνα ὁλό-
κληρο χωριό. Τὸ πρωὶ ὁ Σεβα-
σµιώτατος προεξῆρχε τῆς Κυρια-
κάτικης Θείας Λειτουργίας καὶ στὴ
συνέχεια τέλεσε τὸ Μνηµόσυνο
ἐνώπιον τῶν πολιτικῶν Ἀρχόντων,
τῆς Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας καὶ τῶν
κατοίκων τοῦ χωριοῦ. Οἱ ἐκδηλώ-
σεις ὁλοκληρώθηκαν µπροστὰ στὸ
µνηµεῖο τῶν 317 θυµάτων στὴν
κεντρικὴ πλατεῖα, ὅπου ἔγινε ἡ κα-
τάθεση στεφάνων καὶ ἐκφωνήθηκε
ὁ µαρτυρικὸς λόγος».

Ἐκδήλωσις τιµῆς καὶ µνήµης 
διὰ τὸν ὁραµατιστὴν µακ. Μητροπολίτην 

Κονίτσης κυρὸν Σεβαστιανόν
Ἡ μορφὴ τοῦ μακαριστοῦ Μητρ.

Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν ἀγώνων του
παραμένει ἀλησμόνητος εἰς ὅλους
τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς διὰ
τοῦτο καὶ αἱ ἐκδηλώσεις μνήμης
δὲν ἀποτελοῦν ἁπλῶς ἕνα φόρον
τιμῆς ἀλλὰ χρέος εἰς τὸν Πατέρα
τῶν κατοίκων καὶ ὁραματιστήν.
Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
Ἱ. Μ. Κονίτσης 14ης Αὐγούστου
2015:

«Τὸν αἰσθανόµαστε δίπλα µαςM
Κοντά µαςM Νὰ δέεται ὑπὲρ τῆς
Ἐκκλησίας, τῆς Πατρίδας καὶ τῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς». Αὐτὸ ἦταν
τὸ κεντρικὸ µήνυµα-συµπέρασµα
ἀπὸ τὴ σεµνὴ ἐκδήλωση τιµῆς καὶ
µνήµης γιὰ τὰ 20 χρόνια ἀπὸ τὸ
θάνατο τοῦ ἀλησµόνητου ἐπισκό-
που, ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὶς
10 Αὐγούστου 2015 στὴ Βήσσανη
Πωγωνίου, στὸν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ ποῦµε ὅτι πα-
ρόµοια ἐκδήλωση εἶχε λάβει χώρα
καὶ στὴν Ἐπαρχία Κονίτσης, στὴν
κωµόπολη τῆς Κονίτσης, τὸν περα-
σµένο ∆εκέµβριο.

Στὴν ἐκδήλωση τῆς Βήσσανης
ἐψάλησαν ἀπὸ τὴν Χορωδία τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Ὕµνοι  (τοῦ Ἁγ. Νι-
κολάου, ποὺ τιµᾶται ὁ Ἐνοριακὸς
Ναὸς , ἡ Α΄ Ὠδὴ καὶ τὰ Μεγαλυνά-
ρια τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κα-
νόνος τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ κανό-
νος εἰς τοὺς ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ
Ἁγίους κ.λπ.), τραγουδήθηκαν
ἄσµατα («Στὸν νέο Πατρο-
Κοσµᾶ», «Στὸν ∆εσπότη - ἥρωα
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ»), ἀπαγγέλθηκε
ποίηµα («∆ὲν ὑπάρχουν πλέον σύν -
ορα γι’ αὐτὸν» τοῦ Σταύρου Μπο-
ζοβίτη) καὶ προεβλήθησαν βίντεο
µὲ ἀποσπάσµατα ἀπὸ ὁµιλίες τοῦ
Σεβαστιανοῦ ποὺ ἀφοροῦσαν
ἐθνικὰ ἀλλὰ καὶ πνευµατικὰ θέµα-
τα. Ἡ χορωδία ἔκλεισε µὲ ἕνα νέο
τραγούδι, ἐκτὸς προγράµµατος,
ἀφιερωµένο στὸν Ὅσιο Παϊσιο,
ἀφοῦ ὁ Ἅγιος Γέροντας ἐκοιµήθη 5
µῆνες νωρίτερα ἀπὸ τὸν µακαριστὸ
Σεβαστιανὸ τῆς ἴδιας χρονιᾶς
(1994).

Ὁ κεντρικὸς ὁµιλητής Αἰδεσιµο-
λογιώτατος π. Ἠλίας Μάκος, θεο-
λόγος καὶ ἐφηµέριος ἀκριτικῶν ἐνο-
ριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ∆ρυϊνου-
πόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης
ποὺ ὑπῆρξε χειµαρρώδης στὸ λό-
γο του καὶ ἐκφραστικότατος, ἔκανε
τὸ ἀκροατήριο νὰ συγκινηθεῖ καὶ νὰ
θυµηθεῖ στιγµὲς µεγαλείου τοῦ ἀνε-
πανάληπτου Ἱεράρχου. 

Στὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ὁµιλία
του ὁ π. Ἠλίας Μάκος, ἀνέφερε
ἑπτὰ περιστατικὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ
Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ.

Μεταξὺ ἄλλων τονίστηκε ὅτι «ἡ
εἰκόνα, ποὺ ἔχει ἀφήσει πίσω του ὁ
Σεβαστιανός, εἶναι ἐκείνη τοῦ ὁρα-
µατιστῆ καὶ ταυτόχρονα τοῦ ἀγω-
νιστῆ, ποὺ καταφέρνει νὰ κάνει τὸ
ὅραµα πράξη καὶ ἔργο, νὰ χαράξει

δρόµους καὶ νὰ ἐµπνεύσει νὰ τοὺς
ἀκολουθήσουµε. Γιατί τὰ ὁράµατα
γεννιοῦνται στοὺς εὐλαβικοὺς
ἀνθρώπους, ἀλλὰ σχηµατο-
ποιοῦνται ἀπὸ τοὺς δυνατοὺς καὶ
τοὺς γενναίους. Ἀπὸ ὁλοκληρωµέ-
νες καὶ ἀκτινοβολοῦσες προσωπι-
κότητες, ὅπως αὐτὴ τοῦ ἀξέχαστου
Σεβαστιανοῦ». 

Ἐπίσης ὁ ὁµιλητής ὑπογράµµισε
ὅτι «καὶ σήµερα, 20 χρόνια µετὰ τὸ
θάνατό του, νιώθει κανεὶς τὰ δύο
του χέρια νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ
ὑψώνονται ἱκετευτικὰ στὸ ΘεόM
Τὰ καθάρια µάτια του νὰ ἐξακολου-
θοῦν νὰ ἀντικρύζουν τοὺς φτωχοὺς
καὶ περιφρονηµένους. Τὸν ξάστερο
νοῦ του νὰ συλλαµβάνει τοὺς καη-
µοὺς καὶ τοὺς πόθους τῶν ταλαι-
πωρηµένων Βορειοηπειρωτῶν.
Καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὸ δίκαιο τῶν
ἀδικηµένων».

«...Ὁ Σεβαστιανὸς ἂν καὶ ἀπου-
σιάζει δὲν ἀπουσιάζει. Ἂν καὶ λεί-
πει, δὲν λείπει. Καὶ αὐτό, διότι ἔκρυ-
βε µέσα στὴν καρδιὰ του µεγαλεῖο,
πίστη, ταπεινότητα καὶ εὐγένεια.
Αὐτὸν ποὺ κάποιοι, χωρὶς νὰ τὸν
ξέρουν τὸν χαρακτήριζαν σκληρὸ
καὶ συντηρητικό, ἦταν ἕνα κοµµάτι
µάλαµα, µὲ τὰ εὐαίσθητα χαρακτη-
ριστικὰ ἑνὸς παιδιοῦ. Ἢ καλύτερα
ἦταν ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος, ποὺ
συνεχῶς φτερούγιζε πρὸς τὸν
οὐρανό».  

Χαιρετισµὸς στὴν ἐκδήλωση
ἀπηύθυνε καὶ ὁ ∆ήµαρχος Πωγω-
νίου Κώστας Καψάλης, ποὺ ἦταν
παρών, ὑπογραµµίζοντας ὅτι ὁ
ἀγώνας τοῦ Σεβαστιανοῦ ἦταν
ἀγώνας µὲ σηµασία καὶ ἀξία δια-
χρονική, ποὺ ὀφείλουµε περισσό-
τερο ἀπὸ κάθε ἄλλο καιρὸ σήµερα
νὰ µᾶς ἐµπνέει καὶ νὰ µᾶς καθοδη-
γεῖ.

Στὴν ἐκδήλωση, παραβρέθηκαν
κληρικοί, ∆ηµοτικοὶ Σύµβουλοι τοῦ
∆ήµου Πωγωνίου, Πρόεδροι Ἀδελ-
φοτήτων, ὁ Πρόεδρος τῆς Πανπω-
γωνησιακῆς Ὁµοσπονδίας, κάτοι-
κοι καὶ πολλοὶ ἀπόδηµοι ἀπὸ τὴν
Ἐπαρχία Πωγωνίου.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε ἀπὸ τὸν
Ἐφηµέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Βησσάνης
π. Γεώργιο Μήτση εὐχαριστώντας
ὅλους γιὰ τὴν συµµετοχή τους καὶ
τὴν συµβολή τους στὴν τόσο
ὡραία ξεχωριστὴ καλοκαιρινὴ
ἐκδήλωση, ἀλλὰ καὶ τὴν παράκλη-
ση νὰ ἐπαναληφθοῦν παρόµοιες
εὐκαιρίες στὸ ἐγγὺς µέλλον. 

Ἀκολούθησε ἡ φήµη τοῦ µακαρι-
στοῦ Ἱεράρχου Σεβαστιανοῦ µὲ τὸ
ἀκροτελεύτιο «Αἰωνία ἡ µνήµη» καὶ
ἐψάλη µὲ ἕνα στόµα ὁ Ἐθνικὸς
Ὕµνος ἀπὸ τοὺς παρευρισκοµέ-
νους. 

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἐκδηλώσεως
τὸ Ἐνοριακὸ Συµβούλιο προσέφε-
ρε νηστήσιµο κέρασµα συνοδεύον-
τάς το µὲ χυµούς, δείχνοντας ἔτσι
τὴν εὐχαριστία του πρὸς τοὺς ἐπι-
σκέπτες».

Πολιτειοκρατικὴ παρέµβασις 
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας

Ἀπαράδεκτος ἐνέργεια τοῦ Ὑπ.
Ἐσωτερικῶν τοῦ Μαυροβουνίου
ὡδήγησεν εἰς τὴν ἀκύρωσιν τῆς Θ.
Λειτουργίας κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς
Μεταμορφώσεως εἰς τὴν περιοχήν.
Ὅπως ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
ekklisiaonline τῆς 20ῆς Αὐγού-
στου 2015:

«M∆υστυχῶς τὸ Ὑπουργεῖο
Ἐσωτερικῶν τοῦ Μαυροβουνίου
καὶ φέτος ἀπαγόρευσε στοὺς κλη-
ρικοὺς καὶ πιστούς τῆς Μητρόπο-
λης τοῦ Μαυροβουνίου νὰ ἑορτά-
σουν στὴν ἐκκλησία τῆς Μετα-
µορφώσεως τοῦ Κυρίου στὶς

κοῖτες τοῦ ποταµοῦ Ἰβάν. Ἀστυνο-
µικοὶ µὲ τὸ πρόσχηµα τῆς προ-
στασίας τῆς δηµόσιας τάξης καὶ
τῆς εἰρήνης, χθὲς τὸ πρωὶ δὲν
ἐπέτρεπαν οἱ µόνοι νόµιµοι
ἰδιοκτῆτες τοῦ ναοῦ τῆς Μονῆς
Cetinje, νὰ εἰσέλθουν σὲ αὐτὸν
καὶ νά τελέσουν τὴ Θεία Λειτουρ-
γία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταµορ-
φώσεως τοῦ Κυρίου. Τὴν ἴδια
στιγµή, ὁ Μητροπολίτης Ἀµφιλό-
χιος ἀνέφερε πὼς αὐτὲς οἱ ἐνέρ-
γειες γιὰ δῆθεν ὑπεράσπιση τῆς
δηµόσιας εἰρήνης καὶ τῆς συντα -
γµατικῆς τάξης ὑπονοµεύουν τὰ
θεµέλια τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους».

Ἡ Ἱ.Μ. Σπάρτης εὐγνώµων 
πρὸς τοὺς ὁµογενεῖς διὰ τὴν στήριξιν 

τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου
Εἰς τοὺς χαλεποὺς καιροὺς

τῆς ὑπερόγκου καὶ ἀδίκου διὰ τὸ
φιλανθρωπικὸν ἔργον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος φορο-
λογίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σπάρτης κ. Εὐστάθιος δείχνει
ἐμπράκτως τὰ αἰσθήματα
εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν ὁμογέ-
νειαν, χάρις εἰς τὴν ὁποίαν συν-
τηρεῖται τὸ πολυδαίδαλον ἔργον
τῶν πασχόντων συνανθρώπων.
Παράλληλα ἡ πρᾶξις αὐτὴ δίδει
τὸ ἔναυσμα διὰ ἐνίσχυσιν καὶ
περαιτέρω σύσφιγξιν τῶν σχέσε-
ων μὲ τὴν ὁμογένειαν, τὴν ὁποί-
αν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ
ἦτο καλὸν νὰ ἐπιδιώξη μὲ σχέ-
διον. Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς
18ης Αὐγούστου 2015: 

«Ἀπόλυτα ἐπιτυχηµένη ἦταν ἡ
φετινὴ ἐκδήλωση πρὸς τιµὴν τῶν
ὁµογενῶν, ποὺ πραγµατοποίησε
ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Σπάρτης τὸ
ἀπόγευµα τῆς ∆ευτέρας 17
Αὐγούστου 2015 στὸν περίβολο
τοῦ Ἀσύλου Ἀνιάτων Σπάρτης.
Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουµε ὅτι ἡ συµ-
µετοχὴ ἦταν µεγαλύτερη ἀπὸ κά-
θε ἄλλη φορά, ἐνῶ ἐκπροσωπή-
θηκαν δεκάδες ὁµογενειακοὶ σύλ-
λογοι ἀπ’ ὅλα τὰ µήκη καὶ πλάτη
τῆς Γῆς.

Τοὺς ἀπόδηµους ὑποδέχθηκε
ὁ ∆ιευθυντὴς τοῦ Ἱδρύµατος π.
Ἰωάννης Προφύρης, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στὸ πολυποίκιλο φι-
λανθρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Στὴ συνέ-

χεια τὸ λόγο πῆρε ὁ Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης Σπάρτης κ.
Εὐστάθιος ἐκφράζοντας ἀρχικὰ
τὶς εὐγνώµονες εὐχαριστίες του
πρὸς ὅλους τούς ὁµογενεῖς, γιὰ
τὴν ἔµπρακτη καὶ συνεπῆ ἀγάπη
καὶ στήριξη τὴν ὁποία ἐπιδει-
κνύουν τὴν κρίσιµη αὐτὴ περίοδο
πρὸς τὰ Ἱδρύµατα τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε αὐτὰ νὰ
προσφέρουν ἀπρόσκοπτα τὶς
ὑπηρεσίες τους πρὸς τοὺς ἐµπε-
ρίστατους συνανθρώπους µας.
Παράλληλα τούς εὐχήθηκε νὰ συν -
εχίσουν νὰ προοδεύουν µὲ ὁδηγὸ
τους τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, κάνο-
ντας ὑπερήφανους καὶ ὅλους
τούς Ἕλληνες ποὺ τοὺς καµαρώ-
νουν ἀπὸ τὴν Πατρίδα.

Ἐκ µέρους τῶν ὁµογενῶν µίλη-
σε ὁ κ. Θεόδωρος Παυλάκος, ὁ
ὁποῖος ἀρχικὰ εὐχαρίστησε γιὰ
τὴν εὐγενικὴ πρόσκληση τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὴ συνέ-
χεια ἀναφέρθηκε µὲ θερµὰ λόγια
στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ
πλούσιο ἔργο τοῦ σεπτοῦ Ποιµε-
νάρχη µας ὑπογραµµίζοντας τὴν
βαθιὰ πνευµατικὴ σχέση ποὺ ἔχει
«κτιστεῖ» µεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ
ὁµογενειακοῦ Ἑλληνισµοῦ. Ὁλο-
κληρώνοντας τόνισε ὅτι οἱ ἀπό-
δηµοι θὰ στέκονται πάντα στὸ
πλευρὸ τῆς Πατρίδας µὲ τὴν ἐλπί-
δα νὰ καταφέρει σύντοµα νὰ
ὀρθοποδήσειM Στὸν ἐπίλογο τῆς
βραδιᾶς ὁ Σεβασµιώτατος προσ -
έφερε ὡς εὐλογία σὲ κάθε ὁµο-
γενῆ ἕνα DVD µὲ χριστιανικὸ πε-
ριεχόµενοM».
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Τὸ «σύµφωνον συµβιώσεως» ὁµοφύλων
ὡς ἀπόρροια τῆς ὁλοκληρωτικῆς πνευµατικῆς κρίσεως

Ἡ οἰκονοµικὴ δυσπραγία ταλανίζει
βαναύσως τὴν τελευταία πενταετία
τὴν χώρα µας. Ἐξαιτίας της ἔχει
αὐξηθῆ κατακόρυφα ὁ ἀριθµὸς τῶν
ἀνθρώπων ποὺ ἔθεσαν τέρµα στὴν
βιολογικὴ καὶ πνευµατική τους ζωή.
Βεβαίως, δὲν φταίει ἀποκλειστικὰ ἡ
τραγικὴ κατάσταση ποὺ ὠθεῖ κάποι-
ους ἀνθρώπους στὴν αὐτοχειρία,
ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἡ ἀπώλεια
τῆς πίστεως γι’ αὐτὸ καὶ τῆς ἐλπίδας,
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ τελικῶς στὴν ἀπελπι-
σία καὶ τὴν ἀπουσία νοήµατος.
Ἀπουσιάζουν δυστυχῶς ἐκεῖνοι οἱ
πνευµατικοὶ ταγοί, οἱ ὁποῖοι θὰ προσ -
φέρουν τὴν µεγάλη ἰδέα καὶ θὰ στιλ-
βώσουν, ὥστε πάλι νὰ λάµψη, σω-
τήριο ὅραµα διὰ τὴν ἀνθρωπότητα.
∆υστυχῶς, ἔχουµε εὑρεθῆ σὲ µεγά-
λους καιροὺς µὲ µικροὺς ἀνθρώ-
πους. Αὐτὸ εἶναι τὸ οὐσιῶδες πρό-
βληµα, τὸ ὁποῖον µᾶς κατατρύχει,
καὶ ὄχι ἡ ἀφηρηµένη ἔννοια τῆς κρί-
σεως. 

Ποῖον εἶναι τὸ πραγµατικὸν
αἴτιον τῆς κρίσεως;

Ὅταν ξεκίνησε ἡ κρίση πολλοὶ
ἐπίστευαν ὅτι ὀφείλεται ἀποκλει-
στικῶς στὰ οἰκονοµικὰ συµφέρον-
τα. Μεταγενεστέρως συνειδητοποι-
ήθηκε ἡ µεγάλη ἀλήθεια, ὅτι δη-
λαδὴ ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως
πνευµατική. ∆υστυχῶς καὶ πάλι
ὅµως ἔγινε τὸ τραγικὸ σφάλµα, νὰ
θεωρηθῆ ὅτι βάση τῆς πνευµατικῆς
κρίσεως εἶναι ἡ ἀπουσία ἀρχῶν,
ἀρετῶν, τῆς παραδόσεως, τῶν
πνευµατικῶν ἀνθρώπων καὶ
ἄλλων ὁµοίων. Γιατί εἶναι ἐσφαλµέ-
νη προσέγγισις; ∆ιότι κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπο ἀντιµετωπίζεται ἡ ἐν γέ-
νει κατάσταση ὄχι ὁλιστικὰ ἀλλὰ
ἀποσπασµατικά. Γι’ αὐτὸ τὸ ἐπιφα-
νειακὰ ὀρθὸ ἀλλὰ κατ’ οὐσίαν πα-
ραπλανητικό, ὤθησε δι᾽ ἀκόµη µία
φορὰ στὴν ἀναζήτηση ἀνθρωπι-
στικῶν λύσεων, εἴτε οὐτοπικῶν εἴτε
πρακτικῶν ἀλλὰ ἀντιχριστιανικῶν.
Θὰ ἐξηγήσουµε ἐναργῶς τί
ἐννοοῦµε, ἀφοῦ δώσουµε τὴν
ἀπάντηση σχετικὰ µὲ τὸ πῶς πρέ-
πει νὰ λογισθῆ ἡ πνευµατικὴ κρίση.
Ἡ ἀπουσία ἀρχῶν καὶ ἀρετῶν καὶ
ἄλλων ὁµοίων δὲν εἶναι ἡ αἰτία τῆς
πνευµατικῆς κρίσεως εἶναι τὸ ἀπο-
τέλεσµα. Ἐπειδὴ ὑπάρχει πνευµα-
τικὴ κρίση ὑπάρχει καὶ ἀπουσία
αὐτῶν τῶν θεµελιωδῶν γνωρισµά-
των ἀπαραιτήτων στὸν κάθε
ἄνθρωπο. Ἂν π.χ. δηµοκρατία
εἶναι ἡ κατὰ κεφαλὴν καλλιέργεια
τῶν ἀνθρώπων, τότε πνευµατικό-
τητα εἶναι ἡ κατὰ κεφαλὴν πνευµα-
τικότητα τῶν ἀνθρώπων. ∆ηµοκρα-
τία ὑπάρχει ὄχι ὅταν τὴν προβλέπη
τὸ Σύνταγµα ἀλλὰ ὅταν οἱ πολίτες
ἔχουν παιδευθῆ νὰ σκέπτωνται καὶ
νὰ δροῦν δηµοκρατικά. Ἡ πνευµα-
τικότητα ὑφίσταται ὄχι ἀπὸ µόνη
της ἀλλὰ ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
χαράξει µέσα τους µία πνευµατικὴ
γραµµή. Γι’ αὐτὸ καὶ βάση τῆς
πνευµατικῆς κρίσεως εἶναι ὅτι ὁ
ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ πνευ-
µατικὸ ὄν, µὲ σῶµα καὶ ψυχή. Ἂν
δὲν συνειδητοποιήσουµε αὐτὸ τότε
δὲν κάνουµε τίποτε. 

Ἡ κατάργησις
τοῦ ἀνθρώπου

ὡς πνευµατικοῦ ὄντος
Μετὰ λύπης παρατηροῦµε ὅτι

µετὰ τὸν ὑπαρκτὸ σοσιαλισµὸ τὸ βά-
ρος ἐναπετέθη στὸ ὁ,τιδήποτε συµ-
βαίνει ἐντός τῆς κοινωνίας, διὰ τὴν
κοινωνίαν, στὰ στενὰ πλαίσια τοῦ
κοινωνικοῦ βίου. Ἐλησµονήθησαν
µεγάλες ἀλήθειες, τὶς ὁποῖες ἐπί-
στευε χιλιετίες καὶ συνεχίζει νὰ πι-
στεύη τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς
ἀνθρωπότητας. Ὡστόσο, ἀκόµα καὶ
στοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς τὸ
πρῖσµα ἄλλαξε, µετετέθη τὸ σκόπευ-
τρο ἀπὸ τὰ οὐράνια στὰ ἐπίγεια,
ἀπὸ τὶς πνευµατικὲς διαστάσεις στὶς
τέσσερεις φυσικὲς διαστάσεις. Νοµί-
ζουµε πλέον ὅτι θὰ λυθοῦν ὅλα τὰ
προβλήµατα, ἐὰν δώσουµε ἀνθρω-
πιστικὴ παιδεία στοὺς νέους, ἂν
συµφωνήσουν ὅλοι οἱ λαοὶ ὅτι πρέ-
πει νὰ ὑπάρχη εἰρήνη, ἂν ζοῦµε σὲ
κοινωνίες ἀπόλυτης ἐλευθερίας,
ὅπου δὲν θὰ θίγωνται οἱ ἀτοµικὲς
ἐλευθερίες τοῦ ἄλλου. Μία τέτοια

οὑµανιστικῆς κατευθύνσεως ἀπάν-
τηση κινεῖται σὲ λάθος πλαίσιο καὶ
προσπαθεῖ νὰ ἀντιµετωπίση τὴν
πνευµατικὴ κρίση ἀποσπασµατικὰ
στὰ ἐπιµέρους, τὰ ὁποῖα ἀναφέρα-
µε. Ὅµως, ἡ ἑστίαση εἶναι ἀναγκαῖο
νὰ γίνη στὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι
πνευµατικὸ ὂν στὴν οὐσία του. Ἂν
αὐτὸ καταστῆ κύριο µέληµα τῆς
ἀνθρωπότητας, τότε θὰ ἐπανέλθουν
τὰ µεγάλα ἐρωτήµατα, τὰ ὁποῖα ἔχει
ἀπωθήσει ὁ ρυθµὸς τῆς παγκοσµιο-
ποιήσεως. Θὰ ἀναρωτηθῆ καὶ πάλι
ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ ποιὰ πρέπει νὰ
εἶναι ἡ πορεία του, τί σηµαίνει ζωὴ
καὶ θάνατος, ποιὸ τὸ νόηµα ὅλων, τί
ζητᾶ ἀπὸ τὴν κοινωνία στὴν ὁποία
ζεῖ καὶ ἀναστρέφεται καὶ πῶς θὰ γε-
µίση ὁ ἴδιος, τί θὰ εἶναι ἐκεῖνο τὸ
ὁποῖο θὰ τὸν πληρώση ἐντός του καὶ
θὰ τὸν ὁλοκληρώση, ὥστε τελικὰ νὰ
τὸν σώση ἀπ’ ὅλα ἐκεῖνα τὰ βασανι-
στικὰ διλήµµατα, τὰ ὁποῖα µέσα στὸ
πανανθρώπινο προχριστιανικὸ ἔρε-
βος ἔθεσε ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ σκέψη
καὶ διεκτραγώδησαν τὰ κορυφαῖα
πνεύµατα τῶν δραµατουργῶν καὶ
ποιητῶν κάθε τέχνης στὴν ἀρχαία
Ἑλλάδα. Σὲ αὐτὰ ἔδωσε ἀπάντηση ὁ
Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλὰ
τὸ ράγισµα τοῦ καθρέφτη, τὸ ὁποῖο
ἐπέφεραν οἱ αἱρέσεις, δὲν ἄφησε τὸν
δυτικὸ καὶ νεωτερικὸ ἄνθρωπο νὰ
ἀντικρύση κατάµατα τὸν ἑαυτό του
καὶ νὰ ἀντιληφθῆ τὴ µηδαµινότητά
του καὶ τὸ µεγαλεῖο, ποὺ τοῦ προ-
σφέρει ὁ Θεός. Ἡ πνευµατικὴ κρίση
εἶναι τὸ γνώρισµα τῆς νέας ἐποχῆς
καὶ σηµαίνει κυρίως τὴν ἀδυναµία
τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀντιληφθῆ ὅτι κοι-
τάει τὸν ἑαυτό του σὲ ἕνα παραµορ-
φωµένο καθρέπτη, δι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ
συµπεράσµατα τὰ ὁποῖα ἐξάγει τὸν
ὁδηγοῦν µοιρολατρικῶς σὲ µία
ἐντελῶς στρεβλὴ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ
του.

Ὁ θνητὸς ἄνθρωπος
κέντρον τῶν πάντων;

Ἀναφερθήκαµε παραπάνω στὴν
ἀναζήτηση ἀνθρωπιστικῶν λύσε-
ων, εἴτε οὐτοπικῶν εἴτε πρακτικῶν
ἀλλὰ ἀντιχριστιανικῶν. Τί ἀκριβῶς
ἐννοοῦµε; Ἡ στροφὴ πρὸς τὸν ἴδιο
τὸν ἄνθρωπο, ὅταν αὐτὸ δὲν γίνε-
ται µὲ ἀφετηρία ἐξωτερικὸ κριτήριο,
ἐκεῖνο τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ ἐσωτερικό, δηλαδὴ µία αὐτο-
ενδοσκόπηση, ὅπως εἶναι καὶ τοῦ
συρµοῦ σήµερα µὲ πρακτικές, οἱ
ὁποῖες ἔχουν ἔλθει ἀπὸ τὴν ἀνατο-
λή, δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ καταλήξη
στὶς πιὸ σκοτεινὲς καὶ σκοταδι-
στικὲς πτυχὲς τοῦ ἑαυτοῦ µας καὶ
ὁριστικῶς στὸ µηδέν, ἀφοῦ ὁ
ἄνθρωπος ἀπὸ µόνος του εἶναι µία
πεπερασµένη ὀντότητα. Αὐτὴ λοι-
πόν, εἶναι µία οὐτοπικὴ λύση, δυσ -
τυχῶς ἐπὶ τῆς ὁποίας στὶς ἡµέρες
µας βασίζεται καὶ ἡ ἔννοια τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Κέντρο
εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἂν ὁ ἄνθρω-
πος νὰ ἀποτελῆ τὸ ἄριστο µέτρο τὸ
ὁποῖο πρέπει νὰ κρίνη καὶ νὰ µε-
τρήση τὰ πάντα. Μάλιστα, κέντρο
ἔχει καταντήσει νὰ εἶναι ὁ ἐλάχιστος
ἄνθρωπος καὶ ὄχι τουλάχιστον µία
φωτεινὴ προσωπικότητα. ∆ηλαδή,
ἀκόµη καὶ στὸ µέτρο αὐτό, τὸ ὁποῖο
δὲν εἶναι τὸ σωστό, δὲν τίθενται πα-
ραδείγµατα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
τέλος πάντων διακρίνονται διὰ κάτι
σπουδαῖον, ἀλλὰ τίθεται ὡς ὁρόση-
µο ἡ «στρεβλὴ εἰκόνα τοῦ καθρέ-
πτη» οὔτε κἂν τοῦ µέσου καθηµερι-
νοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἐκεῖνο τὸ
ὁποῖο κάπως συµπυκνωτικὰ θὰ
ὠνοµάζαµε στὴν κοινὴ γλώσσα
«µειονότητα». Ἀποκαθηλώθηκαν οἱ
ἥρωες καὶ στὴ θέση τους ἀναστη-
λώθηκε ὁ κάθε ἄνθρωπος, µὲ τὰ
πάθη, τὶς ἀδυναµίες του ἀκόµη καὶ
τὸν χαµερπῆ ἐνίοτε χαρακτήρα του.
Ὅταν λοιπὸν τὰ ἀνθρώπινα δι-
καιώµατα ἔθεσαν ὡς ἀνώτατο πή-
χη τὸν χαµηλότατο ἄνθρωπο, τὸν
ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ρέπει διαρκῶς
πρὸς τὴ ζωϊκότητά του, τότε ὅσες
πρακτικὲς λύσεις καὶ ἂν δοθοῦν τὸ
πρόβληµα θὰ αὐξάνεται καὶ δὲν θὰ
διορθώνεται τίποτε. Ἂν δὲν τεθῆ ὁ
«Ἅγιος» ὡς τὸ πρότυπο τοῦ ἀληθι-
νοῦ ἀνθρώπου, ἐκείνου ὁ ὁποῖος
αὐτοπραγµατώνεται κατὰ τὴν διε-
νέργεια τῶν ὄντως δυνατοτήτων

τῆς φύσεώς του, τότε δὲν µπο-
ροῦµε νὰ ὁµιλοῦµε διὰ ἀνθρώπινα
δικαιώµατα, παρὰ δι᾽ ἕνα ψευδὲς
ὑποκατάστατο αὐτῶν, ἕνα χάρτινο
πύργο ἕτοιµο νὰ καταρρεύση καὶ
νὰ συµπαρασύρη τὰ πάντα καὶ
τοὺς πάντες, ἕνα εἴδωλο σὰν ἐκεῖνα
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης, ὅπου
«χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλά-
ζον».

Τὸ σύµφωνον
εἶναι νοµικὴ διαστροφὴ
Χαρακτηριστικὴ περίπτωση ἡ

πρόσφατη ἀπόφαση δι᾽ ἀποδοχὴ
«συµφώνου συµβιώσεως» διὰ
ἄτοµα τοῦ ἰδίου φύλου. Ἀνεγνώσα-
µε ὅτι ἡ χώρα µας ἦταν ὑποχρεω-
µένη νὰ προβῆ σὲ µία τέτοια ἐνέρ-
γεια, διότι εἶχε καταδικασθῆ ἀπὸ τὸ
Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο Ἀνθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων. Τὸ ἐπιχείρηµα
τῆς καταδίκης εἶναι ὅτι ἡ θεσµικὴ
ἄρνηση τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν
ὁµοφύλων ζευγαριῶν ἀντίκειται
στὶς ἀρχὲς τῆς ἰσότητας, τῆς ἐλεύ-
θερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικό-
τητας καὶ τοῦ σεβασµοῦ τῆς ἑτερό-
τητας. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο
ἐπιβεβαιώνει µὲ αὐτὴν τὴν ἀπόφα-
ση, τὰ ὅσα ἀναφέραµε σχετικὰ µὲ
αὐτὴ τὴν διαστροφή, ἡ ὁποία ἔχει
ἐπέλθει στὸ πρῖσµα µὲ τὸ ὁποῖο
ἐξετάζουµε τὸν ἄνθρωπον. Τέτοια
σπουδαῖα διὰ τὴν ἀνθρωπότητα
ζητήµατα ἐγκαταλείπονται στὰ χέ-
ρια ἀποτεφρωµένων ἀπὸ τὸ στεῖρο
νοµικισµὸ «ἐγκεφάλων» τῆς νέας
ἐποχῆς!

Παγκόσµιος πρωτοτυπία!
Κατ’ ἀρχάς, τόσες χιλιάδες χρό-

νια ἱστορίας καὶ πολιτισµοῦ τῶν κοι-
νωνιῶν δὲν ἐδίδαξαν τίποτε σὲ
αὐτοὺς τοὺς Ἀνώτατους ∆ικαστές;
Πότε καὶ ποία κοινωνία θεσµοθέτη-
σε τὴν ὁµοφυλοφιλία; Ὑπῆρχε, βε-
βαίως, καὶ ἐνίοτε ὑψηλὰ ἱστάµενα
πρόσωπα ἐνεπλέκοντο µὲ αὐτή,
ἀλλὰ οὐδέποτε θεσµοθετήθηκε. Ἡ
ἁµαρτία ὑπῆρχε πάντοτε, ἀλλὰ δὲν
θὰ τὴν καταστήσουµε σηµαία τῆς
ἀνθρωπότητας! Ἀνατρέπουµε τοι-
ουτοτρόπως τὴν ἱστορία ὅλης τῆς
παγκόσµιας ἀνθρωπότητας.

Τί σηµαίνει ἰσότης;
Κατὰ δεύτερον, τὰ ἀνθρώπινα

δικαιώµατα δὲν πρέπει νὰ λαµβά-
νουν ὑπόψιν τους τὴν ἀνθρωπολο-
γία; Πῶς δύναται νὰ ἀντιβαίνουν
στὴν φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου;
Γιατί ὑπάρχουν δύο φῦλα; Γιατί
ὑπάρχει συγκεκριµένη ἀνατοµία σὲ
κάθε ἄνθρωπο; Γιατί ἡ ἀναπαρα-
γωγὴ γίνεται µὲ συγκεκριµένη φυ-
σικὴ τάξη; Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀδιάφο-
ρα; Ἂν δὲν τεθῆ τὸ φυσιολογικὸ ὡς
βάση, τότε τί πρέπει νὰ τεθῆ, ἡ κά-
θε µία «προτίµηση»;

Ἔπειτα, πῶς ἑρµηνεύουν τὴν
ἰσότητα; Ἀρνήθηκε κανεὶς ποτὲ ὅτι
ἕνας ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος,
ὅταν ἔχη τέτοιες τάσεις, δὲν εἶναι
ἄνθρωπος ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι;
Τὸν θεωρεῖ κανεὶς ὑπάνθρωπο;
Βεβαίως καὶ ὄχι. Ἡ ἄρνηση νὰ ἐπι-
κυρωθῆ ἡ ἐπιθυµία του δὲν σηµαί-
νει ὅτι ἀρνεῖται κανεὶς τὴν ἰσότητα,
ἀλλὰ ἀποτρέπεται ἡ βλαπτικότητα.
Εἶµαι ἴσος, ἐπειδὴ θέλω νὰ αὐτο-
κτονήσω; Εἶµαι ἴσος, ἐπειδὴ θέλω
νὰ λαµβάνω ναρκωτικά; Ἡ ἰσότητα
τῶν ἀνθρώπων δὲν συνίσταται
στὴν θεσµικὴ ἀποδοχὴ τῆς ἐκπλη-
ρώσεως τῶν ἐπιθυµιῶν τους. Εἶµαι
ἴσος δὲν σηµαίνει σὲ καµία περί-
πτωση ὅτι µπορῶ νὰ κάνω ὁ,τιδή-
ποτε ἐπιθυµῶ, οὔτε ἐπειδὴ µπορῶ
νὰ τὸ κάνω, αὐτὸ µὲ καθιστᾶ ἴσο.
Πρωτίστως, ἡ ἰσότητα πηγάζει ἀπὸ
τὴν κοινὴ ἀνθρωπολογικὴ ὁµοου-
σιότητα, τὴν ὁποία ὅµως θὰ πρέπη
νὰ σεβώµαστε σὲ ὅλες τὶς πτυχές
της. ∆ευτερευόντως, ἡ ἰσότητα
ἐκπληρώνεται στὰ δικαιώµατα κά-
θε ἀνθρώπου, τὰ ὁποῖα ἐκπο-
ρεύονται ἀπὸ τὶς φυσικὲς δυνατότη-
τες τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὄχι τὶς ἀντι-
κείµενες στὴν φύση του.

Τί σηµαίνει ἀνάπτυξις
τῆς προσωπικότητος;

Ἐπιπροσθέτως, θὰ ἐρωτούσαµε:
τί σηµαίνει ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς

προσωπικότητας; Μὲ τὴν λέξη
«ἐλεύθερη» δὲν ἐννοοῦν τὴν προ-
αγωγὴ στὴν ἐλευθερία, ἀλλὰ τὴν
«ἀνεµπόδιστη», δηλ. σὲ ὅποια κα-
τεύθυνση ἐπιλέξει ὁ καθένας. Μπο-
ρεῖ νὰ ὑπάρξη ἀνάπτυξη τῆς προ-
σωπικότητας ὅταν ὁρίζουµε ἐξ
ἀρχῆς ὡς δυνατότητα ἐπιλογῆς κά-
τι τὸ ὁποῖον διαστρέφει τὴν προσω-
πικότητά µου; Ὡς παράδειγµα, νὰ
ἀναφέρουµε περιπτώσεις παιδιῶν,
ποὺ ἔχει καταγράψει ἡ ἱστορία, τὰ
ὁποῖα µεγάλωσαν σὲ πρωτόγονες
φυλὲς ἢ µεγάλωσαν µὲ ζῶα. ∆ὲν
ἔµαθαν ποτὲ νὰ ὁµιλοῦν καὶ γε-
νικῶς ἡ συµπεριφορά τους ἐξοµοι-
ώθηκε µὲ τὸ περιβάλλον τους.
Ἑποµένως, ἡ ἐλεύθερη ἀνάπτυξη
τῆς προσωπικότητας, προϋποθέτει
ὄχι µόνο τὴν προσωπικὴ βούληση,
ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπόδειξη τῆς κατευ-
θύνσεως. Θὰ διδάσκουµε στὸ ἑξῆς
στὰ σχολεῖα στὰ παιδιὰ ὅτι ἔχουν
πολλὲς ἐπιλογὲς ταυτότητας στὰ
γενετήσια ζητήµατα; Ἂν θεσµικὰ
ἀποδεχτοῦµε ὡς κοινωνία τὴν ὁµο-
φυλοφιλία, τότε ἀντιλαµβανόµαστε
τί θὰ συµβῆ στὶς ἑπόµενες γενεές;
Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀναπτυ -
χθοῦν οἱ προσωπικότητες τῶν γε-
νεῶν ποὺ ἕπονται; ∆ὲν συνειδητο-
ποιεῖ κανεὶς ὅτι καὶ ἐπίδοξοι ἄνθρω-
ποι θὰ µυοῦν παιδιὰ σὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο ζωῆς µὲ τὴν νόµιµη κάλυψη
ὅτι εἶναι ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν κοινω-
νία καὶ ἄρα φυσιολογικό;

Τί σηµαίνει ἑτερότης;
Κάτι ἀκόµη ποὺ πρέπει νὰ θίξου-

µε εἶναι ἡ ἔννοια τῆς ἑτερότητας. Ἡ
ἑτερότητα εἶναι ἐγγενὲς στοιχεῖο τῆς
φύσεως. Κανένα πλάσµα δὲν εἶναι
ἀκριβῶς ἴδιο µὲ τὸ ἄλλο, οὔτε δύο
µονοζυγωτικοὶ δίδυµοι. Ἀκόµη καὶ
δύο πέτρες δὲν εἶναι ἴδιες µεταξύ
τους, ἐκτὸς καὶ ἂν ἐπέµβη τὸ χέρι
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοὺς δώσει ἴδια
ἀκριβῶς µορφή. Χρειάζεται, λοι-
πόν, σεβασµὸς σὲ κάθε ἄνθρωπο,
διότι ἔχει τὴν δική του «ἰδιοτροπία»,
δηλ. τὸ δικό του µοναδικὸ τρόπο
ὑπάρξεως. Αὐτὸς ὅµως ὁ τρόπος
ὑπάρξεως δὲν µπορεῖ νὰ περιλαµ-
βάνη ὁποιαδήποτε «ἰδιοτροπία»,
«λόξα», τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ἕνας
ἱκανοποιῆται µὲ τὸ νὰ ἀφαιρῆ
ἀνθρώπινες ζωές, ἀκόµη καὶ ἂν τὸ
θεωρῆ αὐτὸ τὸ οὐσιωδέστερο συ-
στατικὸ τῆς προσωπικότητάς του, ἡ
κοινωνία δὲν τοῦ ἀναγνωρίζει κανέ-
να «σεβασµὸ» στὴν «ἑτερότητά»
του. Ἀπὸ τὸν ἁπλοϊκὸ αὐτὸ συλλο-
γισµὸ γίνεται καταφανὲς ὅτι κάθε
στοιχεῖο τοῦ ἀνθρώπου ἀνήκει
στὴν ἑτερότητα τῆς ἰδιοπροσωπίας
του, ἀλλὰ δὲν γίνεται καὶ κάθε στοι-
χεῖο ἀποδεκτό, µᾶλλον δέ, ἡ κοινω-
νία ἀναπτύσσει ἀντισώµατα σὲ τέ-
τοια ἐπιβλαβῆ στοιχεῖα καὶ θέτει πε-
ριοριστικοὺς κανόνες. Ἑποµένως,
κάθε ἑτερότητα δὲν προϋποθέτει
αὐτοµάτως καὶ τὸν σεβασµό, ἀλλὰ
δύναται ἀναλόγως νὰ ἐπισύρη καὶ
µέτρα σωφρονισµοῦ. Ἡ ὁµοφυλο-
φιλία µπορεῖ νὰ ἀποτελῆ ἐξωτερικὰ
στοιχεῖο «ἑτερότητας» -κατὰ τὴν πί-
στη τῆς Ἐκκλησίας, βεβαίως, δὲν
πρόκειται διὰ ἑτερότητα ἀλλὰ δι᾽
ἁµαρτωλὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώ-
που- ἀλλὰ δὲν σηµαίνει ὅτι ὀφείλει
νὰ τυγχάνη σεβασµοῦ καὶ µάλιστα
θεσµικοῦ σεβασµοῦ. Σεβασµὸς

χρειάζεται σὲ κάθε ἄνθρωπο ἀνε-
ξαιρέτως, ἀλλὰ ὄχι καὶ σὲ κάθε
πράξη του. Ἀξίζει ἡ ὁµοφυλοφιλία
σεβασµό; Ἐκκλησιαστικῶς δὲν τί-
θεται ζήτηµα, διότι εἶναι παντελῶς
ἀπορριπτέα. Κοινωνικῶς ἢ στὸ ἐπί-
πεδο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµά-
των; Σεβόµαστε κάτι ὅταν αὐτὸ πα-
ράγει πολιτισµὸ καὶ ἡ ὁµοφυλοφιλία
δὲν παράγει, ἀλλὰ διαστρέφει.
Ὡστόσο, οἱ δικαστὲς καὶ ὅσοι χρη-
σιµοποιοῦν τὸν ὅρο «σεβασµὸς
τῆς ἑτερότητας» δὲν ἐννοοῦν σε-
βασµὸ κυριολεκτικὰ, ἀλλὰ ἀνοχή.
Μήπως µέχρι τὴν νεώτερη ἐποχὴ
δὲν ὑπῆρξε σὲ µεγάλο ποσοστὸ
ἀνοχὴ τῆς κοινωνίας σὲ τέτοια φαι-
νόµενα; Ὅµως, τώρα µὲ τὴν νοµικὴ
κατοχύρωση δὲν ζητοῦν ἀνοχή, ζη-
τοῦν ἐπιβεβαίωση, ζητοῦν ἀποδο-
χήν, ζητοῦν νὰ τεθῆ ἡ ὁµοφυλοφι-
λία στὸ ἴδιο ἐπίπεδο µὲ τὴ φυσικὴ
λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ θὰ
µποροῦσε νὰ γίνη σεβαστὸ µόνο
ἂν ἀποδεικνυόταν ὅτι ἡ ὁµοφυλοφι-
λία εἶναι κάτι τὸ φυσιολογικό, ἀλλὰ
τέτοια ἀπόδειξις δὲν ὑπάρχει, διότι
ἂν ὑπῆρχε θὰ τὴν εἶχαν ἀνακαλύ-
ψει ἐδῶ καὶ χιλιάδες ἔτη. Ἑποµέ-
νως, πῶς µπορεῖ νὰ ἐξισωθῆ µία
νοσηρὴ κατάσταση µὲ µία ὑγιῆ; Ὁ
Πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας καὶ ὁ
ἀρχηγὸς τῆς µαφίας, δηλ. ἡ ἐκπρο-
σώπηση ἑνὸς ἰδανικοῦ καὶ ἡ ὑπο-
νόµευση του, εἶναι δυνατὸν νὰ θεω-
ρηθοῦν τὸ ἴδιο σεβαστά;

Ἡ θεσµοθέτησις
εἶναι θανατηφόρος

ψευδαίσθησις
Κατακλείουµε τὸ παρὸν λέγον-

τας ὅτι ἡ µὴ θεσµοθέτηση τῆς ὁµο-
φυλοφιλίας δὲν ἀποτελεῖ καµία διά-
κριση σὲ βάρος µιᾶς ὁµάδας
ἀνθρώπων. Τὸ ἀντίθετο συµβαίνει:
ἡ θεσµοθέτηση πυρπολεῖ τὴ φυσιο-
λογικὴ συµπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώ-
που. ∆ιότι, ὑπάρχει τὸ ἀσυλόγιστον
ἐπιχείρηµα ὅτι ὁ καθένας ὅ,τι εἶναι
νὰ ἐπιλέξη, θὰ ἐπιλέξη καὶ δὲν πρό-
κειται νὰ ἐπηρεασθῆ ἀπὸ τὸν δι-
πλανό, λὲς καὶ διαβιοῦµε ἕκαστος
σὲ ἀποστειρωµένο πειραµατικὸ
σωλήνα. Ἄλλωστε, αὐτὸ τὸ παρα-
πλανητικὸ ἐπιχείρηµα προϋποθέτει
ὅτι ἡ ὁµοφυλοφιλικὴ τάση εἶναι φυ-
σιολογικὴ ὅπως καὶ ἡ ἑτεροφυλικὴ
καὶ ἑποµένως ὑπάρχει ἕνας µὴ
ἀναστρέψιµος προκαθορισµὸς
στοὺς ἀνθρώπους, πρᾶγµα ὅµως
ἀναπόδεικτο καὶ ἀναληθές. Ὁ προ-
καθορισµὸς εἶναι τὸ φυσιολογικὸ
καὶ αὐτὸ εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ ἕλξη
πρὸς τὸ ἕτερον φῦλον. Ἡ µὴ θε-
σµοθέτηση τέτοιου εἴδους συµφώ-
νου διαφυλάσσει τὴν συνέχιση τῆς
ἀνθρωπότητας στὴν ἀνθρώπινη
πορεία της, τῆς ἰσότητας, τῆς ἐλευ-
θερίας καὶ τοῦ σεβασµοῦ. Ἡ
ἀνθρωπότητα ὅµως θὰ πρέπη νὰ
κάνη ἕνα βῆµα πρὸς τὰ ἐπάνω καὶ
νὰ καταλάβη ὅτι χωρὶς τὸν Θεάν-
θρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ καταδικάζει
τὸν ἄνθρωπο στὴν ὀπισθοδρόµη-
ση, στὴν ἐπιστροφὴ στὴν χοϊκότητά
του, στὸν ἐγκλωβισµό του στὸ
ἐγκόσµιο καλειδοσκόπιο, στὸ
ὁποῖο ἀπολαµβάνει «οὐράνιες»
ὀπτασίες τρυφῆς καὶ τύρβης, ἀλλὰ
ταυτόχρονα αὐτοπαγιδεύεται στὴν
εἰκονικὴ πραγµατικότητα ὡς αὐτὴ
νὰ ἦταν ἡ ἀληθινὴ ζωή.           Ν.Σ.

Μετὰ τὴ νοµιµοποίηση τῶν ὁµο-
φυλοφιλικῶν γάµων ἀπὸ τὸ Ἀνώτα-
το ∆ικαστήριο στὶς ΗΠΑ, ἀκολούθη-
σε καὶ ἡ βλάσφηµη αὐθαιρεσία τῆς
λεγόµενης «Ἐπισκοπικῆς ἐκκλησίας
τῶν ΗΠΑ» γιὰ τὸ θέµα τοῦ γάµου
τῶν ὁµοφυλοφίλων.

Ἡ καλούµενη «Ἐπισκοπικὴ ἐκ -
κλησία τῶν ΗΠΑ» µὲ ἀνακοίνωσή
της ἀναφέρει ὅτι ἔχει ἐγκρίνει τὶς
θρησκευτικὲς τελετὲς ὁµοφυλοφι-
λικῶν γάµων. Αὐτὸ εἶχε ἀποφασι-
σθεῖ στὴν ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση
τῆς λεγόµενης «Ἐπισκοπικῆς
ἐκκλησίας τῶν ΗΠΑ» στὴ Salk Lake
City καὶ θὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρµογὴ ἀπὸ 1
Νοεµβρίου 2015.

Ὅπως παρατηρεῖ ἡ «Washington
Post», αὐτὸ ἀναµένεται νὰ ἐφαρµο-
στεῖ στὶς πολιτεῖες Washington, Los
Angeles καὶ New York. Πιθανότατα
νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐφαρµογή του στὸ
Dallas, Albany καὶ Orlando, πε-
ριοχὲς ὅπου σύµφωνα µὲ τὴν ἀµερι-
κανικὴ ἐκκοσµικευµένη ὁρολογία
θεωροῦνται «συντηρητικές».

Ὡς γνωστὸ ἡ καλούµενη «Ἐπι-
σκοπικὴ ἐκκλησία τῶν ΗΠΑ», ἀνή-
κει στὴν «Ἀγγλικανικὴ Κοινωνία»
(Anglican community), ἡ ὁποία
ἀριθµεῖ περισσότερα ἀπὸ 80 ἑκα-
τοµµύρια µέλη.

Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὴ δυσάρεστη
αὐτὴ ἐξέλιξη νὰ εἶναι ἀκόµα πιὸ ἀνη-
συχητική, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει
ψηφιστεῖ ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλει-

οψηφία τῆς Γενικῆς Συνέλευσης,
τῆς λεγόµενης «Ἐπισκοπικῆς
ἐκκλησίας τῶν ΗΠΑ».

∆ίδεται ὅπως ἀναφέρουν τὸ δι-
καίωµα σὲ «ἱερεῖς» τῆς καλούµενης
«Ἐπισκοπικῆς ἐκκλησίας τῶν
ΗΠΑ», νὰ µὴ δεχθοῦν νὰ τελέσουν

τέτοιο «γάµο», κάτι ἀνάλογο µὲ τὴν
προηγούµενη πρόταση τοῦ «ἀρχιε-
πισκόπου» Καντέρµπουρυ, γιὰ ἕνα
«σύστηµα ἐπιλογῶν», ὅπου κάποι-
ος µπορεῖ νὰ τελεῖ «γάµο» ὁµοφυ-
λοφίλων ἢ ὄχι.

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ «ἀρχιεπισκό-
που» Καντέρµπουρυ, ὅτι ἡ ἀπόφα-
ση αὐτὴ τῆς καλούµενης «Ἐπισκο-
πικῆς ἐκκλησίας τῶν ΗΠΑ» θὰ προ-
καλέσει δυσφορία σὲ «µερικούς»,
καταδεικνύει τὴν γενικότερη ἀγγλι-
κανικὴ ἄποψη γιὰ τὸ θέµα τοῦτο. 

Ἐπίσης ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀνησυ-
χία του γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ
ἔχει ἡ ἀπόφαση αὐτὴ στὶς οἰκουµε-
νικὲς καὶ διαθρησκειακὲς σχέσεις
των. ∆υστυχῶς ἡ οἰκουµενιστικὴ µά-
νητα, δὲν ἐπιτρέπει τέτοια πολυτέ-
λεια ἐπηρεασµοῦ τῶν οἰκουµενι-
στικῶν διαθρησκειακῶν σχέσεων.

Ἤδη ἡ Ἀγγλικανικὴ «ἐκκλησία»
ἀντιµετωπίζει σοβαρὸ πρόβληµα δι-
χασµοῦ, µετὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ γά-
µου τῶν ὁµοφυλοφίλων. Ἡ «ἀκο-
λουθία» τοῦ γάµου τῶν ὁµοφυλοφί-

λων, ποὺ συνέταξαν βρίσκει σο-
βαρὲς ἀντιδράσεις καὶ δὲν εἶναι λίγοι
ἐκεῖνοι ποὺ δὲν δέχονται νὰ ἐνταχθεῖ
στὶς ἐπίσηµες τελετὲς των. Χαρα-
κτηριστικὴ ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ
Ἀγγλικανοῦ «ἐπισκόπου» Michael
Nazir-Ali.

Ἡ αἱρετικὴ «Ἀγγλικανικὴ Κοινω-
νία» (Anglican community), ὁδη-
γεῖται ἀπὸ ὀλίσθηµα σὲ ὀλίσθηµα.
Τὰ συνεχῆ καὶ ἀπαράδεκτα ὁµο-ὀλι-
σθήµατα τῶν αἱρετικῶν Ἀγγλικανῶν
«ἱερωµένων», καταδεικνύουν τοῦ
λόγου τὸ ἀληθές. Εἶναι γνωστὴ καὶ ἡ
ἀπαράδεκτη στάση τῶν δύο Ἀγγλι-
κανῶν «ἀρχιεπισκόπων» Καντέρµ-
πουρυ καὶ Νέας Ὑόρκης  στὸ θέµα
τῶν ὁµοφυλοφίλων. 

Ἀναφέροµε πρὸς τοῦτο καὶ τὴ
«χειροτονία» ὁµοφυλοφίλων Ἀγγλι-
κανῶν «ἐπισκόπων» καὶ «ἱερέων»,
τὸ «γάµο» αἱρετικῶν Ἀγγλικανῶν
«ἱερωµένων», καθὼς καὶ τήν περί-
πτωση τοῦ αἱρετικοῦ Ἀγγλικανοῦ
«ἐπισκόπου» Gene Robinson ποὺ
ἔκανε πολιτικὸ «γάµο» µὲ ἄνδρα.

Ἀπὸ ὀλίσθηµα σὲ ὀλίσθηµα ὁδη-
γεῖται ἡ «Ἀγγλικανικὴ Κοινωνία». Τὰ
συνεχῆ καὶ ἀπαράδεκτα ὁµο-ὀλι-
σθήµατα τῶν αἱρετικῶν Ἀγγλικανῶν
«ἱερωµένων», παραπέµπουν στὸ
λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Πο-
νηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προ-
κόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες
καὶ πλανώµενοι» (Β΄ Τιµ. γ, 13).

Ἡ καλούμενη «Ἐπισκοπικὴ ἐκκλησία τῶν ΗΠΑ»
ἐγκρίνει τάς θρησκευτικάς τελετάς ὁμοφυλοφιλικῶν γάμων

Τοῦ Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

Ἐπ. Τατζικιστάν: Πολλοὶ θέλουν 
ἡ Ἐκκλησία νὰ εἶναι «Ἐκκλησία 

τῶν καλῶν ἀνθρώπων»
Καταπέλτης διὰ τὴν σημερινὴν

χλιαρότητα τῶν χριστιανῶν ἀποτε-
λοῦν αἱ δηλώσεις τοῦ Ἐπισκόπου
Τατζικιστάν. Κατὰ τάς δηλώσεις του
οἱ περισσότεροι χριστιανοὶ ἀναζη-
τοῦν μίαν Ἐκκλησίαν βολῆς καὶ ὄχι
σταυρικήν. Ὅπως ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ agioritikovima τῆς 4ης Σε-
πτεμβρίου 2015: 

«Ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια µιλάει ὁ Ἐπί-
σκοπος Ντουσανµπὲ καὶ Τατζικιστάν
Πιτιρὶµ γιὰ τοὺς σύγχρονους Χριστια-
νούς, τὴν ἀπειλὴ τοῦ Ἰσλάµ, τὶς
εὐρωπαΪκὲς ἀξίες, τὰ µοναστήρια καὶ
ἄλλα ἐπίκαιρα ζητήµατα.  

"Ἄνετος Χριστιανισµὸς εἶναι ἡ
ἀποφυγὴ τοῦ Σταυροῦ" ἀναφέρει µε-
ταξὺ ἄλλων ἐνῶ κάνει λόγο καὶ γιὰ
"Χριστιανισµὸ µιᾶς χρήσης". Καὶ ἐξη-
γεῖ πὼς ὁ Χριστὸς εἶπε  "Καὶ ἆρον τὸν
σταυρὸν τόν σὸν καὶ ἀκολούθει µοι"
(πρβλ. Μάρκ. 8:34), ἀλλὰ ὁ "ἄνετος
Χριστιανισµὸς" ἀποφεύγει τὸ Σταυρό.
Και µὲ τὴ λέξη σταυρὸ ἐννοεῖ τὴν
ὑποµονὴ στὶς ἐπερχόµενες θλίψεις. 

Καί, ὅπως σηµειώνει, δὲν πρόκει-
ται µόνο γιὰ µία ἀσθένεια τῆς ἐποχῆς
µας, ἀφοῦ προέκυψε τὴν ἐποχὴ τῶν
Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων
τοῦ Χριστιανισµοῦ, κάποιους ἀπὸ
τοὺς ὁποίους χαρακτήρισε "ὀκνη-
ροὺς" τονίζοντας πὼς µετὰ τοὺς
διωγµοὺς "ἔµειναν µόνο οἱ πιὸ
ἐνθουσιώδεις".

Γιὰ τὰ µοναστήρια ἦταν ἰδιαίτερα
καταγγελτικός. "Στὰ µοναστήρια
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ

ἐνενήντα, πολλοὶ ἄνθρωποι ἔρχον-
ταν καὶ ἀφοῦ πέρασαν 10-15 χρόνια
τώρα φεύγουν. Ἐπειδὴ δὲν ἦρθαν
γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ λόγω
τῶν δύσκολων συνθηκῶν διαβίω-
σης, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν πουθενὰ νὰ
πᾶνε"

Σηµειώνει ἀκόµη πὼς ἂν οἱ
ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται στὴν ἐκκλη-
σία γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἀρχίζουν
ἀµέσως σκάνδαλα.

Σύµφωνα µὲ τὸν Ἐπίσκοπο πολ-
λοὶ θέλουν σήµερα τὴν Ἐκκλησία νὰ
εἶναι «Ἐκκλησία τῶν καλῶν ἀνθρώ-
πων». Ἡ ἐκκλησία νὰ εἶναι σὰν ἕνα
νοσοκοµεῖο. Σέ περιόδους εἰρήνης -
ὅπως εἶναι σήµερα ὁ καθένας µπο-
ρεῖ νὰ πάει στὸ ναό, δὲν ὑπάρχει
διωγµός, ἀναφέρει, ἀλλὰ κατόπιν το-
νίζει πὼς "Τὸ ποσοστὸ τῶν ἀλη-
θινῶν Χριστιανῶν στὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας δὲν ἔχει ἀλλάξει - πάντα
ἦταν µικρό: 3-6 % τῆς συνολικῆς µά-
ζας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀποκαλοῦν
τοὺς ἑαυτοὺς τους Χριστιανούς".

Σὲ ἄλλο σηµεῖο ἀναφέρει πὼς τὸ
Ἰσλαµικὸ κράτος εἶναι ἡ δύναµη ποὺ
θὰ καταστρέψει τὴν ἀντι-χριστιανικὴ
Εὐρώπη, ἐνῶ γιὰ τὴν ὁµοφυλοφιλία
καὶ τοὺς γκέϊ γάµους σχολιάζει πὼς
"ἡ ἔκφυλη κοινωνία µετατρέπεται
ἀναπόφευκτα σὲ Σόδοµα"».

Εἶναι σηµαντικὸ ἰδιαίτερα γιὰ
τοὺς ἱεραποστόλους νὰ ἀναφερ-
θοῦµε καὶ νὰ κατανοήσουµε τὴ
δαιµονικὴ µέθοδο τῆς νοθείας. Ὁ
διάβολος ὅταν εἶδε ὅτι πλέον ἡ
ἰσχύς του κυριολεκτικὰ καταρρα-
κώθη µὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ, ἄρχισε νὰ πο-
λεµάει τὴν Ἐκκλησία µὲ µία ἄλλη
νέα µέθοδο, µὲ τὴ µέθοδο τῆς νο-
θείας. ∆ὲν ἔρχεται νὰ πεῖ ὅτι ὁ
Χριστὸς δὲν εἶναι τίποτα, γιατί ἐνι-
κήθη. Ἔρχεται ὅµως νὰ µιλήσει µὲ
τὴ γλώσσα τῆς νοθείας καὶ νὰ πεῖ
«Νά, βεβαίως, ἐγὼ δέχοµαι τὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς εἶναι ἄνθρωπος. Σπου-
δαῖος ἄνθρωπος, ἀλλὰ εἶναι
ἄνθρωπος». Αὐτὸ λέει καὶ ὁ δυ-
τικὸς ἄνθρωπος σήµερα. Κυριαρ-
χεῖ δηλαδὴ ἀρειανισµὸς σήµερα
στὸ δυτικὸ κόσµο. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι
σπουδαῖος ἄνθρωπος ἀλλὰ δὲν
εἶναι Θεός.

Ἤ λέει ὅτι «ἡ Ἐκκλησία εἶναι
σπουδαία καὶ ἐκτιµοῦµε τὶς εἰκόνες
καὶ τὴν ἱστορία καὶ τὴ θεολογία σας
ἀλλὰ δὲν εἶστε ἡ µοναδικὴ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Μαζὶ µὲ τοὺς πα-
πικοὺς καὶ τοὺς προτεστάντες
εἶστε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ». Τί
διαφορὰ ἔχει ὅµως αὐτὸ ἀπὸ τὸν
ἀρειανισµό, τὴν ἄρνηση τοῦ Θεαν-
θρώπου; Ἀπὸ τὸ ψέµα τοῦ διαβό-
λου; Ἁπλῶς εἶναι στὸ ἐπίπεδο τῆς
ἐκκλησιολογίας καὶ ὄχι µόνο τῆς
Χριστολογίας [ὅπως µὲ τὸν Ἀρει-
ανισµό]. Γιατί ἡ σωτηρία ἐργάζεται
στὴν Ἐκκλησία καὶ ἂν ὑπάρχει
ἄρνηση τῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχει
ἄρνηση τοῦ Θεανθρώπου. ∆ηλα-
δή, ἂν στὸ τέλος λέει ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δὲν
εἶναι σῶµα Χριστοῦ, εἶναι σὰν νὰ
λέει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἄνθρωπος.
Γιατί τὰ σωµατεῖα, οἱ ὀργανώσεις
καὶ οἱ ὁµολογίες εἶναι ἀνθρώπινα
κατασκευάσµατα. Ἐὰν ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ταυτίζεται µὲ αὐτοὺς
τότε ἔχουµε οὐσιαστικὰ ἀρει-
ανισµὸ στὴν πράξη, στὸ ἐπίπεδο
τῆς ἐκκλησιολογίας καὶ κόβεται ἡ
σωτηρία καὶ ἡ ἱεραποστολὴ τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ διάβολος µὲ κάθε
τρόπο ἐπιδιώκει νὰ δηµιουργήσει
µία ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν ἀλήθεια.
Ἀκριβῶς αὐτὸ γίνεται σήµερα στὸ
ἐπίπεδο τῆς ἐκκλησιολογίας, τῆς
Ἐκκλησίας.

Τέσσερα στάδια περνάει ὁ διά-
βολος ἀπὸ τότε µὲ τὸν Ἀδὰµ καὶ
τὴν Εὔα καὶ σήµερα στὸ προσω-
πικὸ ἀλλὰ καὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ
ἐπίπεδο. Τέσσερα στάδια περνάει
γιὰ νὰ πετύχει τὸ σκοπό του, τὴν
ἀνατροπὴ τῆς πίστεώς µας.

Πρῶτον Στάδιον:
Ἡ Συνύπαρξις

Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ συνύπαρξη.
Ἔρχεται σὲ ἑτέρα µορφὴ ὅπως τὸ
φίδι καὶ βρίσκεται κοντά µας, κοντὰ
στοὺς ὀρθοδόξους, κοντὰ στοὺς
πιστούς. Αὐτὴ ἡ συνύπαρξη εἶναι
ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ
προχωρήσει στὸ ἑπόµενο στάδιο
ποὺ εἶναι ὁ διάλογος. Γι’ αὐτὸ ὁ
Θεὸς στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη εἶναι
τόσο αὐστηρὸς νὰ µὴ ἀναµιγνύε-
ται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ µὲ τοὺς εἰδω-
λολάτρες. Ἀκριβῶς γιατί εἶναι ἡ

ἀρχὴ τῆς πτώσης. Ἡ συνύπαρξη.
«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες
ἀπίστοις», λέει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος. «ἐξέλθετε ἐκ µέσου
αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, λέγει
κύριος, καὶ ἀκαθάρτου µὴ ἅπτε-
σθε· κἀγὼ εἰσδέξοµαι ὑµᾶς».

Ἀλλὰ σήµερα δὲν εἴµαστε στὴν
Παλαιὰ ∆ιαθήκη, δὲν µποροῦµε νὰ
βγοῦµε ὑπαρξιακὰ ἀπὸ τὸν κόσµο
ἀλλὰ τροπικά. Τροπικὰ βγαίνει ὁ
πιστός. Τότε ἦταν ὁρατὰ σύνορα,
τώρα εἶναι πνευµατικά. Καὶ σύνο-
ρα οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅρι-
σαν τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ ὑπάρχουν κανόνες τῆς Ἐκκλη-
σίας γιὰ τὴ συµπεριφορά µας ἰδιαί-
τερα στὰ πνευµατικὰ µὲ τοὺς ἑτε-
ροδόξους, τοὺς αἱρετικούς. Αὐτὰ
τὰ ὅρια πρέπει νὰ σεβόµαστε, ἂν
θὰ µένουµε µακριὰ ἀπὸ τὸν πειρα-
σµό. Ἂν καταργοῦµε τοὺς κανό-
νες, ἂν καταργοῦµε τὰ σύνορα,
µπαίνουµε στὸν πειρασµό. Καὶ ὁ
πειρασµὸς εἶναι νὰ συσχηµατιζό-
µαστε µὲ αὐτὸν τὸν κόσµο, νὰ γί-
νουµε κοσµικοὶ ὄχι µόνο στὴν πί-
στη ἀλλὰ καὶ στὴ µεθοδολογία,
γιατί πολλοὶ µπορεῖ νὰ µένουν
ὀρθόδοξοι δογµατικὰ ἀλλὰ ἑτερό-
δοξοι µεθοδολογικά. Καὶ λέει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος «µὴ συσχη-
µατίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ
µεταµορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώ-
σει τοῦ νοός, εἰς τὸ δοκιµάζειν
ὑµᾶς τί τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ, τὸ
ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλει-
ον».

Ἡ τήρηση τῶν κανόνων τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἀπαραίτητη, γιὰ
νὰ µὴ µποῦµε στὸν πειρασµὸ τῆς
συνύπαρξης τροπικὰ µὲ τοὺς ἑτε-
ροδόξους.

∆εύτερον Στάδιον:
Ὁ ∆ιάλογος

Ἀλλὰ θέλει νὰ µᾶς φέρει στὸ
δεύτερο στάδιο, στὸ διάλογο. Καὶ
ἐδῶ ἔχει πολὺ πεῖρα καὶ εἶναι πιὸ
ἰσχυρὸς ἀπὸ ἐµᾶς. Γι’ αὐτὸ µόνο ἡ
ταπείνωση σῴζει αὐτόν, ποὺ δὲ
θὰ πέσει σὲ αὐτὴν τὴν παγίδα. Οἱ
χριστιανοὶ εἶναι ἀγαθοὶ καὶ ὄχι πο-
νηροί, καὶ ἀκριβῶς ἐδῶ εἶναι ἡ
ἀδυναµία µας, γιατί θέλουµε νὰ πι-
στέψουµε ὅτι ὁ ἄλλος εἶναι εἰλικρι-
νής. Εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνο,
ὅταν ἔχουµε πολὺ περηφάνεια καὶ
δὲν ἔχουµε κάνει πρόοδο πνευµα-
τικά. Μᾶς λένε ὅ,τι θέλουµε νὰ
ἀκοῦµε καὶ οἱ ἑτερόδοξοι εἶναι
πολὺ καλοὶ σὲ αὐτό. Μᾶς ἐπαινοῦν
γιὰ τὴν ἱστορία µας, τὶς εἰκόνες µας
κ.λπ. Ἔρχεται ἡ περηφάνεια καὶ ἡ
ἀλαζονεία ὅτι εἴµαστε κάτι καὶ κάτι
κάνουµε. ∆ὲν σηµαίνει ὅµως ὅτι
ὑπάρχει κάποια διάθεση ἀπὸ τὸν
ἑτερόδοξο νὰ γίνει ὀρθόδοξος. Θέ-
λουν νὰ ἀποκτοῦν αὐτὰ ποὺ ἔχου-
µε καὶ ὄχι νὰ γίνουν αὐτὸ ποὺ εἴµα-
στε.

Ὑπάρχουν δύο διάλογοι. Ὑπάρ-
χει ὁ διάλογος ποὺ εἶναι εὐλογηµέ-
νος, νόµιµος, αὐτὸν ποὺ ἔκαναν οἱ
ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι. Ὑπάρχει
καὶ ἄλλος ποὺ εἶναι καταραµένος,
ποὺ εἶναι τοῦ διαβόλου.

Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ διασάφηση.
Οἱ ἀπόστολοι ἦρθαν στὸν Χριστὸ
πολλὲς φορὲς γιὰ διασάφηση.

Αὐτὸς ὁ διάλογος εἶναι εὐλογηµέ-
νος. Ἔρχεται κάποιος µὲ ταπείνω-
ση καὶ διάθεση νὰ µάθει ἀπὸ τὸν
Κύριο. Ὅταν ὁ ἑτερόδοξος ἔρχεται
στὴν Ἐκκλησία ἔτσι, εἴµαστε σὲ
καλὸ δρόµο. Ἔχουµε εὐλογία. Θὰ
ἔχουµε καρπὸ πνευµατικά.

Ὅταν ἔρχεται γιὰ τὸ δεύτερο
διάλογο, ποὺ εἶναι ἡ διερεύνηση,
ἐδῶ εἶναι ἡ πονηρία. ∆ιερεύνηση
θὰ πεῖ, δηλαδή, ἔρχοµαι νὰ συζη-
τήσουµε. Νὰ τὰ ποῦµε µεταξύ µας
καὶ νὰ βροῦµε µία ἄλλη τρίτη ὁδό,
ἄλλη ἀλήθεια, ὄχι αὐτὸ ποὺ κηρύτ-
τετε ἐσεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀλλὰ µε-
ταξὺ µας θὰ βροῦµε τὴν ἱστορικὴ
ἐκκλησία, τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ
κλπ. Ἔρχεται ὄχι ὡς ἀναζητητὴς
τῆς ἀληθείας, ὄχι ὡς µαθητὴς
ἀλλὰ ἔρχεται ἐπὶ ἴσοις ὅροις. Καὶ
αὐτὴ εἶναι ἡ ἔκφραση ποὺ εἶπαν,
ὅταν ξεκίνησε ὁ θεολογικὸς διάλο-
γος µὲ τοὺς παπικούς, ὅτι ἐδῶ
ἔρχονται οἱ παπικοὶ καὶ οἱ Ὀρθόδο-
ξοι ἐπὶ ἴσοις ὅροις. Ἀκριβῶς µέσα
σὲ αὐτὸ τὸ κλῖµα δὲ θὰ βροῦµε τὴ
σωτηρία. ∆ὲ θὰ ἔχουµε ἐπιστροφὴ
τῶν ἑτεροδόξων. Σὲ αὐτὸ τὸ κλῖµα
δὲν ὑπάρχει µετάνοια καὶ ὅ,τι γίνε-
ται εἶναι χωρὶς κόστος. Ἂν εἴµαστε
σὲ αὐτὰ τὰ τέσσερα, δηλαδὴ ὄχι
ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας, ὄχι
πνεῦµα µαθητείας, ἔλλειψη µετα-
νοίας καὶ χωρὶς κόστος, τότε αὐτὸς
ὁ διάλογος εἶναι διερεύνηση, εἶναι
πονηρὸς καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου.
Ἀκριβῶς ἐδῶ ἐπειδὴ εἴµαστε ἀγα-
θοὶ καὶ ὄχι µαθηµένοι στοὺς τρό-
πους τῶν πονηρῶν καὶ τῶν ἑτερο-
δόξων, θὰ πέσουµε. ∆ὲν εἶναι ὁ
διάλογος ποὺ καταλήγει στὴ σωτη-
ρία ἀλλὰ ὁ διάλογος ποὺ ὁδηγεῖ
στὴν ἀλλοίωση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τρίτον Στάδιον:
Ἡ ∆ιείσδυσις

Τὸ τρίτο στάδιο εἶναι ἡ διείσδυ-
ση. Ὁ διάβολος µὲ τὸ «πές, πές,
πές,», µὲ τὸν ἀτελείωτο διάλογο µὲ
τοὺς ἑτεροδόξους, µὲ τὸ νὰ εἴµα-
στε φίλοι, καθηµερινῶς νὰ βρισκό-
µαστε µαζί, νὰ συνεργαζόµαστε
γιὰ τὴ φιλανθρωπία καὶ τὰ δευτε-
ρεύοντα κλπ., ἐπιτυχαίνει τὴν δι-
είσδυση. Αὐτὸ τὸ βλέπουµε πολὺ
ξεκάθαρα στὸ ἐξωτερικὸ σήµερα.
Σὲ ἀρκετὰ µέρη τοῦ κόσµου ἔχου-
µε φτάσει σὲ πολλὰ ἐπίπεδα νὰ
ὑπάρχει ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου
φρονήµατος, ἀκριβῶς διότι ἔχουµε
ὄχι µόνο συνύπαρξη καὶ διάλογο,
ἀλλὰ καὶ διείσδυση τοῦ ἑτεροδό-
ξου καὶ τοῦ φρονήµατός του µέσα
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὡς πα-
ραδείγµατα ἀναφέρουµε: ἡ συµ-
προσευχή, ἡ ἀλλοίωση τοῦ Ὀρθο-
δόξου ἤθους, υἱοθέτηση τῶν ἱερα-
ποστολικῶν µεθόδων τῶν ἑτερο-
δόξων κτλ. Ἡ διείσδυση ἀργὰ ἢ
γρήγορα ὁδηγεῖ στὸ τέταρτο στά-
διο, στὴν ἀνατροπή.

Τέταρτον Στάδιον:
Ἡ Ἀνατροπὴ

Ὁ διάβολος πέτυχε οἱ πρωτό-
πλαστοι νὰ ἁπλώνουν τὰ χέρια
τους καὶ µόνο τότε κατάλαβαν ὅτι
εἶχαν ἀνατροπή. Ὅτι ἔχασαν τὴ
σωτηρία. Εἶναι πλέον ἀργά, ὅταν
ὑπάρχει ἀνατροπή. Τί θὰ πεῖ ἀνα-
τροπὴ στὴν ἱεραποστολὴ καὶ στὸν
οἰκουµενισµό; Ἀνατροπὴ θὰ πεῖ
ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἐπιστροφὴ
τῶν ἑτεροδόξων, ἀλλὰ καὶ ἐµεῖς οἱ
ἴδιοι οἱ Ὀρθόδοξοι ταυτιζόµαστε µὲ
τοὺς ἑτεροδόξους σὲ ὅλα τὰ ἐπίπε-
δα ἀλλὰ καὶ ἀκόµα κοινωνοῦµε
µαζί. ∆υστυχῶς καὶ αὐτὸ συµβαί-
νει σήµερα στὸ ἐξωτερικό, στὴν
Ἀµερική, στὸν Καναδά, στὴν
Εὐρώπη, δηλαδή, ὀρθόδοξοι
ἱερεῖς νὰ κοινωνοῦν τοὺς παπι-
κούς, τοὺς µονοφυσῖτες. Ὅταν
ταυτίζεται ἡ Ὀρθοδοξία µὲ τὴν ἑτε-
ροδοξία, ἡ πίστη µὲ τὴν πλάνη, ἡ
Ἐκκλησία µὲ τὴν αἵρεση, ἔχουµε
ἀνατροπὴ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως
καὶ τοῦ φρονήµατος. Ὡς παραδεί -
γµατα ἀναφέρουµε: ταύτιση
ἐκκλησιολογικὰ µὲ τοὺς ἑτεροδό-
ξους, ἡ ἀποδοχὴ τοῦ βαπτίσµατος
καὶ ἄλλων µυστηρίων καθ’αὐτά.

Ἐδῶ εἶναι ἡ ἐπιτυχία τοῦ διαβό-
λου ὅτι µᾶς πέρασε ἀπὸ τὰ τέσσε-
ρα στάδια καὶ φτάσαµε στὴν ἀνα-
τροπή.

Ἐµεῖς εἴµαστε ἐδῶ σήµερα [στὸ
ἱεραποστολικὸ συνέδριο], γιατί θέ-
λουµε νὰ προχωράει ἡ ἱεραπο-
στολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐὰν τὸ θέ-
λουµε πραγµατικὰ θὰ προσέξουµε
αὐτὰ τὰ τέσσερα στάδια καὶ θὰ
ἀποφεύγουµε τὶς παγίδες τοῦ δια-
βόλου. Ἡ Ὀρθόδοξη ἱεραποστολή
εἶναι η ἀπάντηση στὴ νοθεία τῆς
πίστεως. Μόνο ἂν ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία συνεχίζει ὀρθόδοξα τὴν
ἱεραποστολή της πρὸς τοὺς ἑτερο-
δόξους, τότε µόνο ὑπάρχει ἐλπίδα
νὰ ὑπάρχει ἀνατροπή, ὄχι τῆς
ὀρθοδοξίας (!), ἀλλὰ τῆς αἱρέσεως
τοῦ οἰκουµενισµοῦ ὑπὲρ τῆς σω-
τηρίας τῶν ἑτεροδόξων.

Εὐχαριστῶ πολὺ ποὺ µὲ ἀκού-
σατε.

* Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία:
«Οἱ ἑτερόδοξοι, ἡ Ἐκκλησία καὶ
ἐμεῖς» τοῦ Π. ΠΕΤΡΟΥ ΧΙΡΣ εἰς
τὸ 20ὸν Ἱεραποστολικὸν Συνέ-
δριον Συνεργατῶν τοῦ Πανελλη-
νίου Χριστ. Ὁμίλου εἰς τὴν κατα-
σκήνωσιν Ἁγίας Ταβιθᾶ Ἀραχώ-
βης Παρνασσοῦ Βοιωτίας 22
Αὐγούστου 2015.

Ἡ δαιµονικὴ µέθοδος τῆς συνυπάρξεως 
τοῦ διαλόγου, τῆς διεισδύσεως καὶ

τῆς ἀνατροπῆς εἰς τὸν οἰκουµενισµὸν σήµερα*

Μήνυμα Σεβ. Μητρ. Σπάρτης
πρὸς τοὺς διαγωνισθέντας τῶν Πανελλαδικῶν
Ἐκ τοῦ «Λακωνικοῦ Τύπου» τῆς

4ης Σεπτεμβρίου 2015 ἀντλοῦμε
τὸ ἐμπνευσμένον μήνυμα τοῦ Σεβ.
Μητρ. Σπάρτης κ. Εὐσταθίου πρὸς
τοὺς ἐπιτυχόντας εἰς τὰς παν -
ελλαδικάς ἐξετάσεις, τοὺς ὁποίους
συγχαίρει, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς μὴ
ἐπιτυχόντας, τοὺς ὁποίους ἐνθαρ-
ρύνει νὰ μὴ ἐγκαταλείψουν τὴν
προσπάθειαν. Τὸ μήνυμα ἔχει ὡς
ἀκολούθως:

«Ἀγαπητά µου Παιδιά, Ὡς πνευ-
µατικός σας πατέρας, µὲ τὴν πα-
ροῦσα ἐπιστολή, ἐπικοινωνῶ µαζί
σας, προκειµένου νὰ σᾶς ἐπαινέ-
σω καὶ νὰ γίνω συµµέτοχος στὴ χα-
ρά σας, προσωπικὴ καὶ οἰκογενει-
ακή, γιὰ τὴ σπουδαία ἐπιτυχία πού
καταγάγατε στὶς φετινὲς πανελλα-
δικὲς ἐξετάσεις. Ἀναµφίβολα, ἡ
εἰσαγωγή σας στὴ Σχολὴ πού ἐπι-
λέξατε ἀποτελεῖ τὸν εὔχυµο καρπὸ
καὶ τὴν ἐπιβράβευση τῆς µακρό-
χρονης ἀγωνιστικῆς προσπάθειας,
ποὺ καταβάλατε Βασισµένης στὴ
συνεχῆ, συστηµατικὴ καὶ ἐπίπονη
µελέτη. Τώρα δικαιώθηκαν οἱ κό-
ποι καὶ οἱ ἀγῶνες σας καὶ βλέπετε
τὴν ἀπαρχὴ τῆς πραγµατοποίησης
τῶν ὀνείρων σας. Σ’ αὐτὸν τὸν δύσ -
κολο προπαρασκευαστικὸ ἀγώνα
εἴχατε συµπαραστάτες καὶ συνο-
δοιπόρους ὄχι µόνο τοὺς ἱκανοὺς
ἐκπαιδευτικούς σας, ἀλλὰ καὶ τοὺς
ἄξιους γονεῖς σας. Οἱ εὐσυνείδητοι
γονεῖς σας, ἀφοῦ συµβίωσαν τὴν
ἀγωνία σας καὶ τὸ ξενύχτι σας, σᾶς
ἐµψύχωσαν, ὅταν ἀπογοητευθήκα-
τε, καὶ κάλυψαν τὰ ἔξοδα τῆς πολυ-
δάπανης πανθοµολογουµένως
προετοιµασίας σας, τώρα µπο-
ροῦν νὰ σᾶς καµαρώνουν. Καὶ
πράγµατι ἡ ἐπιτυχία σας αὐτὴ δὲν
µπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι πηγὴ εὐφρο-
σύνης γι’ αὐτούς, διότι ἀποτελεῖ ἕνα
ἀποφασιστικὸ βῆµα, προκειµένου
νὰ σᾶς δοῦν νὰ σταδιοδροµεῖτε στὴ
ζωή σας ὡς ἐπιστήµονες, µὲ µόρ-
φωση πραγµατική, ἦθος χρηστὸ
καὶ ἔφεση προσφορᾶς στὴ χειµαζό-
µενη κοινωνία µας. 

Παιδιά µου, µία διαδροµὴ τῆς
προσωπικῆς σας ζωῆς τώρα ἐπι-
σφραγίζεται καὶ µία καινούργια συν -
άµα ξεδιπλώνεται. Ἡ νέα αὐτὴ πο-
ρεία βεβαίως δὲ θὰ εἶναι ἀπρόσκο-
πτη. Κατὰ τὴ διάρκειά της ὀφείλετε
νὰ παλέψετε πολυτρόπως µέσα σὲ

πολλὲς ἀντιξοότητες, ὄχι µόνο γιὰ
νὰ κατακτήσετε τὸ πολύτιµο ἀγαθό
τῆς ἀκαδηµαϊκῆς µόρφωσης, ἀλλὰ
καὶ γιὰ νὰ παραµείνετε στὸν χῶρο
τῆς ἐνάρετης χριστιανικῆς ζωῆς. Γι’
αὐτὸ πατρικά σᾶς συµβουλεύω καὶ
θερµά σᾶς παρακαλῶ µὴ λησµο-
νήσετε τὸ λόγο τοῦ Κυρίου µας
"χωρὶς ἐµοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν
οὐδέν". Ὅλοι εἶναι ἀνάγκη νὰ κατα-
νοήσετε πόσο πολύτιµο κεφάλαιο
στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ ἀποτελεῖ ἡ
ἀρετὴ πέρα ἀπὸ τὴν ἀπόκτηση δι-
πλωµάτων καὶ ὑλικῶν ἀγαθῶν, κο-
σµικῶν ἀξιωµάτων καὶ δόξας. Ἡ
ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δὲ µετριέται µὲ
τὸ πόσα παίρνει ἢ ἔχει, ἀλλὰ µὲ τὸ
ποιὸς εἶναι. Σήµερα πλεονάζουν οἱ
τυχοδιῶκτες καὶ οἱ ἐκµεταλλευτές,
ἐνῶ σπανίζουν οἱ ἄνθρωποι τῆς
πνευµατικῆς δηµιουργίας καὶ τῆς
κοινωνικῆς προσφορᾶς. Ἡ αἰτία
αὐτῆς τῆς θλιβερῆς πραγµατικότη-
τας εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσό-
τεροι ξεκινοῦν τὴ σταδιοδροµία
τους µὲ γνώµονα τὸ πόσα θὰ κερ-
δίζουν καὶ ὄχι τὸ τί θὰ προσφέρουν
στὸ κοινωνικὸ σύνολο. Ἔτσι,
ὅµως, µία κοινωνία δὲν µπορεῖ νὰ
εὐηµερήσει. Μεταµορφώνεται σὲ
ζούγκλα ἀνθρωπόµορφων θηρίων.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ἂς ἔχετε ὡς κεν-
τρικὸ ὅραµά σας νὰ διορθώσετε τὰ
δικά µας λάθη καὶ νὰ οἰκοδοµήσετε
ἕνα καλύτερο, πιὸ ἀνθρώπινο κό-
σµο. Ἀφοῦ ἐκφράσω τὴ βεβαιότη-
τα, ὅτι µὲ τὴν πίστη στὴ βοήθεια
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δική σας θέληση,
µὲ προσπάθεια καὶ ἐπιµέλεια, µὲ
αὐτογνωσία καὶ προγραµµατισµό,
µὲ ἐπιµονὴ καὶ ὑποµονὴ θὰ ἐπιτύ-
χετε καὶ σὲ αὐτὸ τὸ νέο στάδιο τῆς
ζωῆς σας καὶ θὰ ἀναδειχθεῖτε νι-
κητὲς καὶ τροπαιοῦχοι, ὁλοκαρδίως
εὔχοµαι τὴν ἐκπλήρωση, θεία συν -
άρσει, ὅλων τῶν πόθων, τῶν
προσδοκιῶν καὶ τῶν ὁραµατισµῶν
σας. Τέλος, ἀπευθυνόµενος καὶ
στοὺς νέους ποὺ γιὰ διάφορους
λόγους δὲν κατόρθωσαν  νὰ  εἰσα -
χθοῦν σὲ µία Σχολή, τοὺς παρο-
τρύνω νὰ µὴ ἀπελπιστοῦν. Ἔχουν
τὴ δυνατότητα νὰ ἐπαναλάβουν
τὴν προσπάθειά τους τὴν ἑπόµενη
χρονιὰ ἢ νὰ εὐδοκιµήσουν σὲ κλά-
δους τῆς ἐργασίας, πού δὲν προ-
ϋποθέτουν πανεπιστηµιακὴ ἐκπαί-
δευση».

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

Ἀρχιµ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
∆. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

««ΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΙΙΣΣ»»
ΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΕΕΝΝΗΗ

((ΤΤὸὸ  κκααττὰὰ  δδύύννααµµιινν))
Τώρα, ποὺ ὁ τόπος µας ἀντι-

µετωπίζει καὶ πάλιν κρισίµους
ὥρας, τὸ βιβλίον αὐτὸ εἶναι ὁ κα-
λύτερος βοηθός µας εἰς τὴν κα-
τανόησιν τῶν γεγονότων καὶ τὴν
ἐν Χριστῷ ἀντιµετώπισίν των.

Κυκλοφορεῖ εἰς πέντε τόµους
χαρτόδετους (6,00€ ἕκαστος)
καὶ εἰς ἕνα τόµον δερµατόδετον
(30,00 €).

∆ιατίθεται ἀπὸ τὸ Βιβλιοπω-
λεῖον τοῦ «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ» Κάνιγγος 10 — (Α´  ὄρο-
φος) Ἀθῆναι 106 77 Τηλ.
210–38.16.206

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
ἐµπαίζονται ἀπό τόν κάθε ἄθεο ἤ
ψεύτη καί νά τοῦ κλέβουν τήν ψῆφο
του. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες µᾶς δίδαξαν
ὅτι ὁ νοῦς πού ἀποµακρύνεται ἀπό
τόν Θεό ἤ κτηνώδης γίνεται, γιατί
περιπίπτει στήν ἀκολασία ἤ δαιµο-
νιώδης, σέ αὐτή τήν κατάσταση βρί-
σκονται, δυστυχῶς οἱ πολιτικοί µας
σήµερα, ἐµεῖς γιατί θά πρέπει νά
τούς ἀκολουθοῦµε καί νά µή ἐκλέ-
ξουµε δικούς µας ἀνθρώπους,
ἀνθρώπους µέ Πίστη στόν Χριστό;

Γ.Κ.Τ

«...καὶ στήσει τὰ µὲν πρόβατα
ἐκ δεξιῶν Aὐτοῦ,

τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύµων»
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ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ  ΣΑΒΒΑ ΛΑΥΡΕΩΤΟΥ
καί τῶν ἁγίων ἀντιπροσώπων. Γι᾽
αὐτές τίς κατηγορίες ἡ Ἱερά Κοινότης
γράφει ὅτι θά ἀνέµενε τουλάχιστον τό
µοναχοπρεπές «εὐλόγησον».

Γιά τό περιεχόµενο τῶν ἀνωτέρω
δύο ἐγγράφων ταπεινῶς ἔχω νά πα-
ρατηρήσω τά ἑξῆς: Ἡ ἐκλογή µου ὡς
προϊσταµένου τῆς Ἱερᾶς ἡµῶν
Μονῆς ἔγινε τόν Ἰανουάριο τοῦ 2010.
Ὡς ἐκ τούτου τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο θά ἔπρεπε τότε νά ἀπο-
στείλει εὐχετήριο γράµµα, ὅπως
ἔπραξε καί µέ τήν ἐκλογή τοῦ Γέρον-
τος Ἱεροθέου. Τότε ἀντίστοιχα θά
ἔπρεπε νά εἶχε ἐκφρασθῆ καί ἡ
ὅποια τυχόν δυσαρέσκεια τοῦ Πα-
τριαρχείου, καθώς καί τούς συγκε-
κριµένους λόγους πού θά µπο-
ροῦσαν νά τήν εἶχαν προκαλέσει.

∆υνατότητα ἄλλων ἐπεµβάσεων
διοικητικῶν δέν ἔχει τό Πατριαρχεῖο,
διότι τό Ἅγιον Ὄρος καί οἱ Μονές του
ἔχουν κατοχυρωµένο τό αὐτοδιοίκη-
το τῶν διοικητικῶν ὀργάνων τους
ἀπό τούς ἁγίους κτίτορες καί τούς
εὐσεβεῖς αὐτοκράτορες, ἀλλά καί
ἀπό τά κατά καιρούς συντάγµατα καί
τούς νόµους τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Ἡ ἐποπτεία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί ἡ δικαιοδοσία του
εἶναι ἀποκλειστικά πνευµατική.
Γιά τήν ἐκλογή τοῦ Ἡγουµένου καί
τῶν Προϊσταµένων πού συγκροτοῦν
τήν Γεροντία τῆς Μονῆς ἀποκλειστι-
κό λόγο ἔχει µόνον ἡ Ἀδελφότητα
(γιά τόν ἡγούµενο) καί τά µέλη τῆς
Γεροντίας (γιά τούς Προϊσταµένους).
Τήν ἐκλογή τους δέν ἐγκρίνει οὔτε
«ἐπευλογεῖ» τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο. Ἁπλῶς ἐνηµερώνεται. Ὁ
Καταστατικός Χάρτης τοῦ Ἁγίου
Ὄρους (ἄρθρα 5, 9, 14, 108) καί ὁ
Ἐσωτερικός Κανονισµός τῆς Ἱ. Μ. Μ.
Λαύρας (ἄρθρα 6 καί 10, 13 καί 15)
εἶναι περί αὐτοῦ σαφέστατοι καί
οὐδέποτε ἀµφισβητήθηκαν. Οὐδέ-
ποτε ζητήθηκε ἡ ἔγκριση ἤ ἡ
ἐπευλογία τῶν ἐκλεγοµένων ἀπό
τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο.
Ἐλπίζω καί εὔχοµαι τό ἀνωτέρω
Πατριαρχικό Γράµµα καί ἡ ἑτερο-
χρονισµένη, µετά πέντε ἔτη, ἄρση
τῆς ἀνυπάρκτου «ἐπευλογίας»
γιά τήν ἐκλογή µου ὡς Προϊστα-
µένου νά µήν ἀποτελέσει ἀφετη-
ρία ἀµφισβητήσεως τοῦ αὐτοδιοι-
κήτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους µέ ἄλλες
πατριαρχικές ἐπεµβάσεις σέ
ἐκλογές προσώπων µή ἀρεστῶν
στούς πατριαρχικούς κύκλους.

Ἡ ὄψιµη καί ἑτεροχρονισµένη
αὐτή ἀντίδραση τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου εἶναι παντελῶς ἀνέρει-
στη καί ἀνακόλουθη, διότι δέν στοι-
χειοθετεῖται πουθενά ἡ κατηγορία ἤ
καταγγελία περί ἀναρµόστου καί

ἀντιεκκλησιαστικῆς συµπεριφορᾶς
µου· δέν ἀναφέρονται συγκεκριµένες
ἐνέργειές µου πού νά συνιστοῦν τέ-
τοια «ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφο-
ρά», ἄν ψεύδοµαι, ἄν συκοφαντῶ,
ἄν ὑβρίζω, ἄν καταφέροµαι ἐναντίον
τῶν θεσµῶν ἤ ἄν λέγω κάτι τό αἱρε-
τικό ἤ ἄν παραπλανῶ καί σκανδαλί-
ζω τό πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ µόνη δικαιολογία τῆς πα-
τριαρχικῆς ἀντιδράσεως εἶναι ἡ
προσπάθεια νά φιµωθοῦν καί νά
ἐκφοβισθοῦν ὅσοι τολµοῦν νά
διαµαρτύρονται γιά τήν ἀντιεκ-
κλησιαστική συµπεριφορά τοῦ
ἰδίου τοῦ Πατριάρχου καί τῶν σύν
Αὐτῷ στά πλαίσια τῆς παναιρέσε-
ως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καί τῶν
σχέσεων τῶν Ὀρθοδόξων µέ τούς
ἑτεροδόξους τῶν αἱρέσεων.
Εἰδικῶς δέ ὡς πρός τόν γράφοντα ἡ
ἀντίδραση ὀφείλεται εἰς τό ὅτι ἀνέφε-
ρα σέ ἄρθρο µου στήν ἐφηµερίδα
«Ὀρθόδοξος Τύπος» (6.6.2014) τή
µή θαρραλέα στάση τοῦ Ἁγίου
Ὄρους στά φιλοπαπικά καί οἰκουµε-
νιστικά ἀνοίγµατα τοῦ Πατριάρχου,
εἰς τό ὅτι ἀπήντησα µέ παρρησία
στήν Ἱερά Κοινότητα πού ζητοῦσε
ἀπό τήν Μονή µας νά λάβει µέτρα
ἐναντίον µου καί ἐδηµοσίευσα αὐτήν
τήν ἀπάντηση, καθώς ἐπίσης καί εἰς
τό ὅτι µαζί µέ ἄλλους Ἁγιορεῖτες Πα-
τέρες κυκλοφορήσαµε καί ὑπογρά-
ψαµε τό µεγάλης ἀποδοχῆς τεῦχος
«Ἅγιον Ὄρος. ∆ιαχρονική Μαρτυρία
στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Πίστεως».

Εἶναι, πάντως, λυπηρό ὅτι µέ ἀβά-
σιµες καί γενικόλογες ἐναντίον µου
κατηγορίες τό Οἰκουµενικό Πατριαρ-
χεῖο καί ἡ Ἱερά Κοινότης ζητοῦν ἀπό
τήν Μονή τῆς µετανοίας µου νά λά-
βει µέτρα ἐναντίον µου, χωρίς νά µοῦ
δίνεται ἡ δυνατότητα νά ἀπολογηθῶ.
∆έν θά ἔπρεπε τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο, ὡς Μητέρα Ἐκκλησία, νά
ἀντιµετωπίζει µέ ἀγάπη τά τέκνα της,
ὅταν µάλιστα δικαίως διαµαρτύρον-
ται, καί νά προσπαθεῖ νά κατανοήσει
τήν ἀντίδρασή τους; Παρατηροῦµε
τώρα µετά λύπης ὅτι ἡ ἀγάπη, οἱ
φιλοφρονήσεις, ἡ πραότητα, οἱ
ἐγκάρδιοι ἀσπασµοί, οἱ ἀδελφικές
συναντήσεις ἐξαντλοῦνται στούς
πάσης φύσεως ἀλλοθρήσκους
καί αἱρετικούς, ἐνῶ γιά τά παιδιά
τους δέν ἀποµένει ἴχνος ἀγάπης,
ἀλλά µέ τό παραµικρό ὑψώνεται
ἀπειλητικά ἡ τιµωρητική ράβδος.
Ἀγκαλιές, ἀσπασµοί, τιµές, ὑπο-
δοχές, πρωτοκαθεδρίες καί προ-
εδρίες, ἀνάξια µετάδοση τῆς Θεί-
ας Κοινωνίας, χωρίς ἴχνος µετα-
νοίας, στόν προστάτη τῶν Σοδο-
µιτῶν δήµαρχο τῆς Θεσσαλονί-
κης, καί ἀντίθετα ἀπειλές καί διώ-
ξεις ἐναντίον ἑνός ἀσήµου µονα-

χοῦ, χωρίς νά τοῦ ζητηθεῖ µία
στοιχειώδης ἀπολογία. Μετά
χαρᾶς θά ἄκουγα τά δογµατικά, ἱερο-
κανονικά, µοναστικά µου λάθη, ἄν
µοῦ ὑποδεικνύονταν συγκεκριµένα
ἀπό τό Πατριαρχεῖο ἤ τήν Ἱερά Κοι-
νότητα, καί τότε ὄχι µόνον ἕνα µονα-
χοπρεπές «εὐλόγησον» θά ἔλεγα,
ἀλλά µέ ἐδαφιαία στρωτή µοναχική
µετάνοια καί δηµοσίως θά ζητοῦσα
συγγνώµην.

Μένει λοιπόν νά ἀποδειχθεῖ ποιός
σφάλλει καί ποῦ ὑπάρχει ἀντιεκκλη-
σιαστική συµπεριφορά· σέ ὅσους
διαµαρτυρόµαστε καί ἐλέγχουµε τίς
δογµατικές καί ἐκκλησιολογικές
ἐκτροπές τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου ἤ σέ ὅσα αὐτός λέγει καί
πράττει καταφρονώντας τήν Ἁγία
Γραφή, τούς Ἁγίους Πατέρας καί
τούς Ἱερούς Κανόνας ὡς πρός τίς
σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων µέ τούς
αἱρετικούς καί ἑποµένως πρός αὐτόν
ἐν ἀγάπῃ υἱϊκῇ πρέπει νά ἀπευθυν-
θεῖ ἡ Ἱερά Κοινότης, ὅπως ἔπρατταν
οἱ πρό ἡµῶν σεπτοί Ἁγιορεῖτες Πα-
τέρες, καί ὄχι πρός ἐµέ τόν ἐλάχιστο
πού τούς ἀκολουθῶ.

Ἐνδεικτικῶς ἀπό τίς πολλές
ἐκκλησιολογικές παρεκκλίσεις
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου
Βαρθολοµαίου, ἀπό τίς ὁποῖες
ὁλοφάνερα προκύπτει ὅτι θεωρεῖ
τούς Παπικούς ἀλλά καί τούς
Προτεστάντες ὡς ἐκκλησίες τοῦ
Χριστοῦ, µέ βάση τήν αἱρετική
«βαπτισµατική θεολογία» τῆς Β´
Βατικανῆς Συνόδου, πού υἱοθέτη-
σε καί προβάλλει ὁ µητροπολίτης
Περγάµου κ. Ἰωάννης, θά ἀναφέ-
ρω µερικές. Μέ αὐτές καταφρονεῖ
τούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων, τούς ὁποίους ὑβρίζει καί βλα-
σφηµεῖ ὡς θύµατα τοῦ ἀρχεκάκου
ὄφεως, ἐπειδή δῆθεν µᾶς κληροδό-
τησαν τό σχίσµα. ∆έν εἶναι τυχαῖο
ὅτι προστατεύει καί καλύπτει πλή-
ρως τήν αἱρετική Ἀκαδηµία «Θεο-
λογικῶν» Σπου δῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως ∆ηµητριάδος, ἡ ὁποία
ἐπενόησε καί προβάλλει τήν «Μετα-
πατερική καί συναφειακή Θεολογία»,
τήν ὁποία προσφυῶς ὁ µητροπολί-
της Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος καί ἄλλοι
χαρακτήρισαν ὡς ἐπικίνδυνη αἵρεση.
Κατά τήν πρόσφατη συνάντησή του
στά Ἱεροσόλυµα τόν Μάϊο τοῦ 2014
µέ τόν αἱρεσιάρχη πάπα Φραγκίσκο
εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία... λόγῳ τῆς
ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυ-
ναµίας καί τοῦ πεπερασµένου θελή-
µατος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός διεσπά-
σθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεµορφώθη-
σαν καταστάσεις καί ὁµάδες ποικί-
λαι... αἱ κατά τόπους ἐκκλησίαι ὡδη-
γήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος
τῆς πίστεως, εἰς ἀποµόνωσιν... [σηµ.
τοῦ γράφοντος: οἱ προτεσταντικές
ὁµολογίες καί κοινότητες ποικίλες καί
παρασυναγωγές µεταρρυθµιστῶν
ἀπό τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία ἤτοι τήν
Ὀρθόδοξη ἀπεσπάθησαν ἤ ἀπό τήν
πρώτη καί µεγάλη καί αἱρετική ψευ-
δοεκκλησία-κράτος τοῦ Βατικανοῦ;]
Ἐρχόµεθα ὁ πάπας καί ἡµεῖς διά νά
τάµωµεν ὁδούς... διά νά συνεχισθῇ ἡ
πορεία τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελή-
µατος τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τῆς καταντήσε-
ως εἰς τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας».
Ἀλήθεια, Πατέρες, ποιός ἀπό τούς
Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους
Πατέρες ἐδίδαξε ὅτι ἡ ἀποκοπή τῶν
αἱρετικῶν διαιρεῖ καί διασπᾶ τήν
Ἐκκλησία, ὅτι, ἐπειδή ὑπάρχουν
αἱρετικοί, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἑνότη-
τα καί εἶναι διασπασµένη; Ἡ Ἐκκλη-
σία καί µετά τήν ἀποκοπή τῶν αἱρε-
τικῶν παραµένει πάντοτε Μία, ἀκε-
ραία καί ἀλώβητη, δέν διασπᾶται σέ
πολλές ἐκκλησίες, ὅπως θέλει ὁ πα-
τριάρχης, ἐξισώνοντας τήν Ὀρθοδο-
ξία µέ τήν αἵρεση, τήν Μία Ἐκκλησία
µέ τίς ὁµάδες τῶν κακοδόξων. Ἐπί
τόσους αἰῶνες λοιπόν ἡ Ἐκκλη-
σία ἦταν διηρηµένη καί διεσπα-
σµένη, µή ἐπιτελοῦσα τό σωτη-
ριῶδες καί ἁγιαστικό της ἔργο, καί
ἐπερίµενε νά ἔλθουν ὁ πάπας
Φραγκίσκος καί ὁ πατριάρχης
Βαρθολοµαῖος, γιά νά τήν ἑνώ-
σουν καί νά τήν σώσουν; Καί οἱ
Ἅγιοι τόσων αἰώνων τί ἔκαναν;
Προσδοκοῦσαν τούς παρουσιαζοµέ-
νους σήµερον «θεόσταλτους»
σωτῆρες τῆς ἑνότητος; Ἤ µᾶλλον
κατά τήν πατριαρχική θέση ἔπεσαν
οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί οἱ µετά τό Σχί-
σµα Ὀρθόδοξοι Πατριάρχες καί
Ἀρχιερεῖς «θύµατα τοῦ ἀρχεκάκου
ὄφεως» καί διήρεσαν τήν Ἐκκλησία;
Ἠρωτήθη σύµπασα ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, Πατριαρχεῖα καί Αὐτο-
κέφαλες Ἐκκλησίες, ἐάν δέχονται
τούς λόγους αὐτούς καί τίς πρά-
ξεις τοῦ Πατριάρχου ἤ ὁ Παναγιώ-
τατος αὐτογνωµόνως καί αὐθαι-
ρέτως προχωρεῖ πρός «ἕνωσιν»;
Φαίνεται, σεβαστοί Πατέρες καί
ἀδελφοί, ὅτι δέν ἀναγνώσατε τό ἄρι-
στα κατοχυρωµένο, δογµατικά καί
πατερικά, κείµενο πού ἐκυκλοφόρη-
σε ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν
καί Μοναχῶν» µέ τίτλο «Ἡ Νέα
Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολοµαίου». Τό
κείµενο αὐτό, τό ὁποῖο σᾶς ἐπισυνά-
πτω, ὑπέγραψαν ἐκτός ἀπό τά µέλη
τῆς Συνάξεως καί οἱ σεβασµιώτατοι
ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ∆ρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας, Πει-
ραιῶς Σεραφείµ, Γλυφάδας Παῦλος,
Ζιχνῶν Ἱερόθεος, Κυθήρων Σερα-
φείµ, Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
Κοσµᾶς, Γόρτυνος Ἰερεµίας, Ἀντι-
νόης Παντελεήµων (τοῦ Πατριαρχεί-
ου Ἀλεξανδρείας), ἑκατοντάδες µο-
ναχῶν καί κληρικῶν, καί χιλιάδες
Ὀρθοδόξων πιστῶν.

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ παναιρετικοῦ
Παπισµοῦ ὡς ἐκκλησίας προκύπτει
στήν πράξη καί ἀπό τήν σκανδαλώ-
δη ὑποδοχή καί συµµετοχή τοῦ αἱρε-
σιάρχη καί ἀντίχριστου Πάπα στήν
θρονική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας Κων-
σταντινουπόλεως στίς 30 Νοεµβρίου
τοῦ 2014, κατά τήν ὁποία γιά πρώ-
τη φορά µετά τό σχίσµα µνηµο-
νεύθηκε ἀπό τόν πατριαρχικό
διάκονο στά εἰρηνικά τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ πάπας ὡς κανονι-

κός ἐπίσκοπος φέρων τό «ἐπι-
σκοπικόν» του ὡµοφόριον. Τά ἴδια
πρωτάκουστα καί πρωτοφανῆ δέν
ἔγιναν καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ
προηγουµένου πάπα Βενεδίκτου
στήν Κωνσταντινούπολη (Νοέµβριος
2006), ὅταν τοῦ ἔψαλαν πολυχρόνιο,
εἰδικά ἀπολυτίκια, τό «εὐλογηµένος ὁ
ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου», τόν
ἐθυµίαζαν οἱ διάκονοι προσερχόµε-
νο, τοῦ ἔδωσε λειτουργικό ἀσπασµό

ὁ πατριάρχης µέσα στή Θεία Λει-
τουργία καί τοῦ ἐπέτρεψαν νά πεῖ τό
«Πάτερ ἡµῶν» καί πλεῖστα ἄλλα, µέ
τά ὁποῖα κουρελιάσθηκαν οἱ Ἱεροί
Κανόνες, πού ἀπαγορεύουν τίς συµ-
προσευχές µέ τούς αἱρετικούς.

Ἅγιοι Πατέρες, ἐκεῖνο πού περισ-
σότερο µᾶς πικραίνει εἶναι ὅτι δυσ -
τυχῶς µένουµε στά ἐπουσιώδη καί
παραβλέπουµε τά οὐσιώδη. Στιγµα-
τίζουµε ἀσυµπαθῶς µία, τολµηρή
ἔστω, ὁµολογητική στάση νεωτέρων
µοναχῶν, πού κινοῦνται ἀπό εἰλι-
κρινῆ ἀγάπη καί ἁγνό ζῆλο γιά τόν
Σωτῆρα Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία,
ἀκολουθοῦντες ἐπί τά ἴχνη τῶν πρό
αὐτῶν ἁγιορειτῶν πατέρων καί ἐθε-
λοτυφλοῦµε ὡς πρός τίς δογµατικές
παρεκτροπές µεγαλοσχήµων ἐκκλη-
σιαστικῶν ἡγετῶν.

Στήν κριτική πού ἔχω ἀσκήσει καί
σέ ὅλα τά κείµενά µου καί τίς προφο-
ρικές ἀναφορές µου ποτέ δέν χρησι-
µοποίησα συνειδητά ὑβριστικούς ἤ
µειωτικούς χαρακτηρισµούς εἰς βά-
ρος κανενός προσώπου. Κατήγγειλα
µόνον συγκεκριµένες πράξεις προ-
σώπων ἀναφορικά µέ σοβαρά ζητή-
µατα Πίστεως, καί πάλι ὄχι σέ προ-
σωπικό ἐπίπεδο, ἀλλά σέ ἐκκλησια-
στικό, καί γιά πράξεις πού γίνονται
δηµοσίως. Τά δηµοσίως πραττό-
µενα, ὅµως, δηµοσίως καί ἐλέγ-
χονται.

Σέ µία πρότασή µου, στό πρῶτο
µου γράµµα τῆς 1ης-6-2014, ἐχρησι-
µοποίησα τήν λέξη «συνάφι», τήν
ὁποία θεωρεῖτε ὅτι εἶναι προσβλητι-
κή. Αὐτό ὅµως πού ἐννοοῦσα ἐτυµο-
λογικῶς ἦταν τό ἑξῆς: αὐτούς πού
συνάπτονται µέ κάποιον. Γιατί συνά-
φι εἶναι αὐτοί πού ἔχουν τά ἴδια φρο-
νήµατα. Ἄν ἔγραφα συµµορία, ἤ φά-
ρα, τότε θά ἤµουν ἀναπολόγητος. Ἡ
λέξη ὅµως αὐτή καθ’ αὐτή δέν εἶναι
ἁµάρτηµα. Ὅµως πατέρες γιά τήν
λέξη αὐτή θά καταδικασθῶ καί ὄχι ἄν
λέω τήν ἀλήθεια ἡ ὄχι;  Οἱ Ἅγιοι Πα-
τέρες µας πού ἀποκαλοῦσαν τούς
αἱρετικούς πατριάρχες, ἐπισκόπους,
καί γενικά ὅποιον εἶχε αἱρετικά φρο-
νήµατα, λύκους βαρεῖς, ἀντιχρίστους
καί πολεµίους τῆς Ἐκκλησίας, υἱούς
τοῦ σατανᾶ, καί τόσα ἄλλα, θά τούς
καταδικάσουµε καί αὐτούς; ἤ θά τούς
καταργήσουµε, ὅπως κάνουν οἱ πα-
πικοί µέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Πα-
λαµᾶ, καί ἐµεῖς σιωποῦµε γιά  µία
ἀκόµη φορά; Μήπως θά πρέπει νά
κάνουµε ὑπακοή στούς «ἀδελφούς
µας Ἑβραίους» ( κατά τόν Οἰκουµε-
νικό Πατριάρχη) καί νά ἀφαιρέσουµε
ἀπό τά ἐγκώµια τῆς Μ.Παρασκευῆς
τίς ὀξεῖες ἐκφράσεις κατά τῶν σταυ-
ρωτῶν τοῦ Κυρίου µας, διότι προκα-
λοῦν; Μήπως πρέπει νά καταδικά-
σουµε καί τόν Ἅγιον Νικόλαον, τήν
εἰκόνα πραότητος, διά τό ράπισµα
ὅπου ἔδωκε ἐνώπιον τοῦ Αὐτοκρά-
τορος εἰς τόν αἱρετικόν Ἄρειον κατά
τήν πρώτην Ἁγίαν Οἰκουµενικήν Σύν -
οδον, διότι ἐβλασφηµοῦσε εἰς τό
Ὁµοούσιον; Καί βλέπουµε ὅτι ἐνῷ
ἀνθρωπίνως ἔτυχε ὀνειδισµοῦ καί
καθείρξεως, ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς
Χριστός καί ἡ Παναγία Μητέρα Του,
δέν συνεµορφώθησαν (δέν ἔκαναν
ὑπακοή) στίς ἀνθρώπινες ἐπιταγές
καί ἠθικολογίες, ἀλλά ἐξ ἐναντίας τόν
τίµησαν ὑπερφυῶς ἐπιδίδοντες
αὐτῷ τὸ Ἅγιον Εὐαγγέλιον καὶ τὸ
ἱερό ὠµοφόριον, καθώς ἱστορεῖται
καί εἰς παλαιὰς εἰκόνας αὐτοῦ καί τά
πρακτικά τῶν Οἰκουµενικῶν Συνό-
δων. Ὁ δὲ Ἱερὸς Χρυσόστοµος δέν
παραινεῖ νά ἁγιάζουµε τήν χεῖρα µας
ραπίζοντες τόν βλασφηµοῦντα τά
θεῖα; Καί τί; Ἐν προκειµένῳ ὁµιλεῖ
περί ἁπλῆς λεκτικῆς-φραστικῆς βλα-
σφηµίας, καί ὄχι δογµατικῆς, πού
ὑπόκειται κατά τόν εὐαγγελικόν λό-
γον εἰς τήν βλασφηµίαν τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Γιατί πρέπει πάντοτε νά
σκεφτόµεθα ἀνθρώπινα;

Ποτέ δέν κατηγόρησα τόν θε-
σµό τοῦ Πατριαρχείου. Σέβοµαι
καί τιµῶ, ὅπως ὅλοι µας, τόν θε-
σµό τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταν-
τινουπόλεως, καί ὅ,τι ἔχει θεσπί-
σει ἡ Ἐκκλησία µας καί οἱ Ἅγιοι
Πατέρες, καθώς καί οἱ Οἰκουµενι-
κές καί Τοπικές Σύνοδοι καί γι᾽
αὐτόν τόν λόγον καταγγέλλω
συγκεκριµένες πράξεις τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριάρχου καί τῶν σύν
αὐτῷ πού ἔρχονται σέ ἀντίθεση
καί παραβαίνουν ὅσα οἱ ἅγιες σύν -
οδοι ἐθέσπισαν. Ὅλοι µας εὐχό-
µαστε, βεβαίως, νά ὑπάρχει εἰρή-
νη στήν Ἐκκλησία καί νά διάγου-
µε βίο ἡσύχιο ἐν µετανοίᾳ, ἀλλά

στήν προκειµένη περίπτωση, ἄν
δέν κάνουµε κάτι, γιά νά σταµατή-
σει ὁ καταστροφικός κατήφορος
στόν Οἰκουµενισµό ἀπό τόν νῦν
Πατριάρχη, θά βρεθοῦµε πρό τε-
τελεσµένων γεγονότων καί τότε
δέν θά µποροῦµε νά ἀναστρέ-
ψουµε τήν κατάσταση. Καλύτερα
ἡ πρόληψη παρά ἡ θεραπεία.

Γιά τόν σκανδαλισµό τῶν πιστῶν
τί νά πῶ; Σύγχυση καί σκανδαλισµό
προκαλοῦν ὅσα ἀπό τήν ἐποχή τοῦ
Πατριάρχου Ἀθηναγόρα συµβαίνουν
στήν Ἁγία Ὀρθοδοξία µας, αὐξηµένα
καί προκλητικά τώρα ἀπό τόν Πα-
τριάρχη Βαρθολοµαῖο. Ἐγώ, ὡς
ὄφειλα, κατά τήν ἀναλογία τῆς εὐθύ-
νης µου, ἔπραξα τό καθῆκον µου,
χωρίς νά διεκδικῶ «ἡρωϊσµούς»,
οὔτε νά συνιστῶ ἀποκοπή ἀπό τό
σῶµα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως στό ἀπό
21.6.2014 ἱεροκοινοτικό γράµµα
ἀνακριβῶς ἀναφέρεται. Αὐτό ὄχι µό-
νο εἶναι ἀβάσιµο ἀλλά συνιστᾶ βα-
ρύτατη συκοφαντία εἰς βάρος µου καί
παρακαλῶ νά ἀνακληθεῖ. Ἀντίθετα,
ῥητῶς ἀποδοκιµάζω τήν ἀποκο-
πή ἤ τό σχίσµα ἀπό τήν Ἐκκλη-
σία µας, καί γι᾽ αὐτό ἐξαιρετικά µέ
θλίβει ἡ παραποίηση καί κακο-
ποίηση τῶν γραφοµένων µου.
Ἡρωϊσµό πράγµατι θεωρῶ νά µά-
χοµαι γιά τά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε-
ως ἐντός καί µόνον ἐντός τῶν κόλ-
πων τῆς Ἁγιωτάτης Μητρός Ἐκκλη-
σίας µας χωρίς νά ἀποκοπτόµεθα
ἀπό τό Ἅγιον Σῶµα Αὐτῆς.

Γιά τήν κατηγορία τοῦ Ἱεροκοινοτι-
κοῦ ἐγγράφου, ὅτι ἐπιρρίπτω µοµφή
κατά τῶν ἁγίων Καθηγουµένων, τῶν
ἁγίων Ἀντιπροσώπων καί τῶν Γε-
ροντικῶν Συνάξεων, εἶχα γράψει τά
ἑξῆς: «Σήµερα, οἱ Ἡγούµενοι καί τά
Μοναστήρια, καί πρωτίστως ἡ
Ἱερά Κοινότης, ὄχι µόνον σιω-
ποῦν, ἀλλά καί δικαιολογοῦν τά
ἀδικαιολόγητα, λέγοντας πώς δέν
πρέπει νά ἀποκοποῦµε ἀπό τήν
Ἐκκλησία, λές καί Ἐκκλησία εἶναι ὁ
κάθε Πατριάρχης, καί δή ὅταν αὐτός
ἔχει αἱρετικά φρονήµατα, ὅπως ὁ
νῦν. Καί ἀντί νά πάρουν τό παρά-
δειγµα ἀπό τούς Ὁσίους Ἁγιορεῖτες
Πατέρες µας, τούς Μάρτυρες ἐπί τοῦ
λατινόφρονος Βέκκου, καί νά κατα-
λάβουν ὅτι περισσότερον τοῦ Βέκκου
ἔχουµε σήµερον, καί νά διακόψουν
τό µνηµόσυνο, ἐλέγχοντάς τον διά τά
κοράνια πού µοιράζει, πού ἐξισώνει
τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ µέ τίς
ἐκκλησίες τοῦ Σατανᾶ, πού δέχεται τά
βαπτίσµατα τῶν αἱρετικῶν, πού λέγει
ὅτι ἡ σωτηρία κατορθώνεται σέ ὅλες
τίς “ἐκκλησίες”, πού συµπροσεύχεται
µέ αἱρετικούς, Ἑβραίους, µέχρι καί
πνευµατιστές, καί γενικά γιά τήν προ-
δοσία του στήν Ἐκκλησία καί τόν Χρι-
στό, τόν προσφωνοῦν καί τόν ἀπο-
δέχονται ὡς πατέρα τους. Νά τόν χαί-
ρονται. Ὅµως πρέπει νά µάθει ὁ
Ὀρθόδοξος λαός πώς τό Ἅγιον
Ὄρος, δέν εἶναι µόνον οἱ Ἡγούµενοι
καί ἡ Ἱερά Κοινότης, πού φοβοῦνται
µή χάσουν τήν θεσούλα τους καί τήν
βόλεψή τους, ἀλλά πρωτίστως εἶναι
ἡ Παναγία µας πού γιά χάριν της
ὀνόµασαν τό Ὄρος Ἅγιον, οἱ Ἅγιοι
Πατέρες µας, πού ἁγιάστηκαν καί
ἁγίασαν τά χώµατα τοῦτα µέ τήν
ἄσκησή τους καί τό αἷµα τους, καί σή-
µερα, οἱ µοναχοί, πού δέν συµφω-
νοῦν µέ τήν στάση τῶν οἰκουµε-
νιστῶν καί ἐλέγχουν εὐκαίρως ἀκαί-
ρως, καί ἀγωνίζονται νά κρατήσουν
ψηλά τήν σηµαία τῆς Ὀρθοδοξίας,
χωρίς νά δηµιουργοῦν σχίσµατα, καί
νά ἀποκόβονται ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Αὐτοί ὅµως δέν φαίνονται πουθενά,
διότι σκοπίµως δέν τούς δείχνουν,
ἀλλά δείχνουν αὐτά πού αὐτοί θέ-
λουν».

Εἶναι ψέµατα αὐτά ἅγιοι Πατέρες;
Στήν συνέχεια ὅµως λέγω καί τά
ἑξῆς: «Σᾶς καταθέτω λοιπόν ὅτι µε-
γάλο µέρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀποτε-
λεῖται ἀπό αὐτούς τούς πατέρες, πού
θά ἔδιναν καί τήν ζωή τους γιά τήν φί-
λη Ὀρθοδοξία, καί, ἄν καί ἀνάξιος νά
συγκαταλέγωµαι µεταξύ αὐτῶν, συν-
τάσσοµαι µαζί τους». 

Αὐτοί οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες δέν
παύουν νά δηλώνουν, ἐπίσης, τήν
ἀντίθεσή τους στίς ἀνεπίτρεπτες
ἐκκλησιολογικές παρεκτροπές καί τίς
ἀποκλίσεις σέ θέµατα πίστεως τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθο-
λοµαίου. Κορυφαία ἔκφραση αὐτῆς
τῆς ἀντιθέσεως ὑπῆρξε ἡ ἔκδοση τοῦ
τεύχους «ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ∆ΙΑΧΡΟΝΙ-
ΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ», πού συνυ-
πέγραψαν ἑκατοντάδες Ἁγιορεῖτες.

Θά κατηγορήσετε, ἆράγε, καί
ὅλους αὐτούς γιά ἀντιεκκλησιαστική
συµπεριφορά; Θά τούς καταδικάσε-
τε, γιατί στιγµατίζουν τά ἀτοπήµατα
τοῦ κ. Βαρθολοµαίου, καθώς καί τήν
ἀφωνία τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ἁγίου
Ὄρους; Γράφουµε χαρακτηριστικά
στόν πρόλογο τῆς ἔκδοσής µας. «Τά
καινοφανῆ καί ἀντορθόδοξα οἰκουµε-
νιστικά ἀτοπήµατα τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχου Ἀθηναγόρα καί τοῦ δια-
δόχου του Πατριάρχου ∆ηµητρίου -
τῶν δεκαετιῶν 1960-1980- προκάλε-
σαν πραγµατική ἐξέγερση στό Ἅγιον
Ὄρος, ἡ ὁποία ἔφθασε ἕως καί τήν
πολυετῆ διακοπή τῆς µνηµονεύσεώς
τους, ὅπως ὁρίζουν ἡ διδασκαλία
τῶν ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων
µας, οἱ θεόπνευστοι ἱεροί Κανόνες καί
ἡ ἀπαρασάλευτος ἱερά Παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας µας.

Ἀνάλογα ἀτοπήµατα, ἀντιεκκλη-
σιαστικά καί ἀντορθόδοξα, πραγµα-
τοποιοῦνται καί στίς ἡµέρες µας καί
µάλιστα κατά συρροήν ἀπό τόν
Οἰκουµενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολο-
µαῖο, ὁ ὁποῖος συνεχίζει συνειδητά
καί συστηµατικά τήν ἀκολουθούµενη
τακτική τῶν προκατόχων του. ∆υσ -
τυχῶς, ὅµως, ἐµεῖς οἱ σύγχρονοι
ἁγιορεῖτες µοναχοί δέν ἀκολουθοῦµε
τήν γραµµή τῶν προκατόχων µας.
∆έν ἀκολουθοῦµε τήν πορεία τῶν
Ἁγίων µας, τῶν µαρτύρων, τῶν ὁµο-
λογητῶν τῆς πίστεως καί τῶν ἁγια-
σµένων καί σεβασµίων Γερόντων
µας. Ἀντιθέτως σιωποῦµε καί κω-
φεύουµε, ἀδρανοῦµε καί ἐφησυχά-
ζουµε ἐπιδεικνύοντας µία συµπερι-

φορά παντελῶς ξένη καί ἀντίθετη
πρός τά µοναχικά εἰωθότα καί τίς πα-
ρακαταθῆκες τῶν Ἁγίων Πατέρων καί
Γεροντάδων µας».

Τί διαφορετικό ἤ τί περισσότερο
ἔχω πεῖ ἤ ἔχω γράψει ἀπό ὅσα σᾶς
καταθέτουν οἱ συνυπογράφοντες τό
ἁγιορείτικο ἔντυπο, ὅταν δηλώνουν
ὅτι: «Προβληµατισµός, ἀπορίες καί
ἐρωτήµατα πιεστικῶς µᾶς κατατρύ-
χουν, γιά τή σηµερινή στάση τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
τῶν ἁγίων Καθηγουµένων µας καί
Γερόντων µας καί πνευµατικῶν Πα-
τέρων µας, εἰς τούς ὁποίους µέ
ἀπαντοχή ἀπευθυνόµαστε σήµερα,
στοιχούµενοι στήν ἁγιορείτικη παρά-
δοση... Μᾶς τύπτει καί µᾶς ἐλέγχει ἡ
συνείδησή µας γιά τήν χλιαρότητα
πού ἐπιδεικνύει τό Ἅγιον Ὄρος στά
θέµατα τῆς πίστεως. Μᾶς τύπτει καί
µᾶς ἐλέγχει ἡ συνείδησή µας γιά τό
γεγονός ὅτι διοχετεύουµε τό σύνολο
τῶν δυνάµεων καί τῶν πρωτοβου-
λιῶν µας σέ δραστηριότητες ἀπαραί-
τητες µέν, ἀλλά δευτερεύουσες σέ
σχέση µέ τόν ἀγώνα γιά τήν διαφύ-
λαξη τῆς πίστεώς µας καί τήν σωτη-
ρία µας. Ἡ συνείδησή µας ἀνθίσταται
καί ἐπαναστατεῖ ἐνάντια στήν χαλα-
ρότητα, τήν ἐκκοσµίκευση, τόν ἐφη-
συχασµό πού τείνουν νά ἐπικρατή-
σουν στήν ἁγιώνυµη πολιτεία µας.
Ἀνθίσταται καί ἐπαναστατεῖ ἐνάντια
στήν διπλωµατία καί τόν τακτικισµό
πού ἀκολουθεῖται ἐπισήµως. Ἀνθί-
σταται καί ἐπαναστατεῖ ἐνάντια στίς
ποικίλες σκοπιµότητες καί ἐπιδιώξεις.
Ἀνθίσταται καί ἐπαναστατεῖ ἡ συνεί-
δησή µας, ὅταν βλέπει τήν ὑποστολή
τοῦ ὁµολογιακοῦ φρονήµατος καί τήν
µεταλλαγή του σέ ἐφεκτικότητα καί
καιροσκοπισµό».

Στήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ Πα-
τριάρχου στό Ἅγιον Ὄρος, µόνον ὁ
Ἡγούµενος τῆς Ἱ. Μ. Κωνσταµονίτου
πρός ἔπαινόν του δέν παρέστη στήν
ὑποδοχή του, διαµαρτυρόµενος τοι-
ουτοτρόπως σιωπηρῶς, γιά τά αἱρε-
τικά του φρονήµατα, πρᾶγµα πού
µᾶς χαροποίησε, καί οὐδείς τόν ἤλεγ-
ξε γιά «ἀντιεκκλησιαστική συµπερι-
φορά». Ἀλλά καί τέσσερις Ἡγούµε-
νοι µέ ἡρωϊκό φρόνηµα ὑπέγραψαν
τό περιοδικό «Ἅγιον Ὄρος - ∆ια-
χρονική Μαρτυρία», καθώς καί
ἑκατοντάδες πατέρες. Οἱ ἄλλοι
Ἡγούµενοι καί Ἀντιπρόσωποι γιατί
δέν ὑπέγραψαν τά αὐτονόητα, τά
ὁποῖα οἱ ἴδιοι πρό ἐτῶν ὁµολο-
γοῦσαν, καί τά ὁποῖα εἶναι ἱστορικά
κείµενα; 

Ἡ συνείδησή µας, ἅγιοι Πατέ-
ρες, δέν µᾶς ἐπιτρέπει πλέον νά
δεχόµαστε τόν Πατριάρχη Βαρθο-
λοµαῖο ὡς ὀρθοτοµοῦντα τόν λό-
γον τῆς ἀληθείας, διότι ἁπλού-
στατα ὄχι µόνον δέν τόν ὀρθοτο-
µεῖ ἀλλά καί ἡγεῖται δυστυχῶς τῆς
Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ.
Ἐσεῖς συµφωνεῖτε µέ τίς θέσεις
τοῦ Πατριάρχου µας;

Συµφωνεῖτε µέ τίς ἀλλεπάλληλες
ἐκκλησιολογικές παρεκτροπές του;
Συµφωνεῖτε µέ τίς συνεχεῖς ἀποκλί-
σεις του στά θέµατα τῆς πίστεως;
Συµφωνεῖτε µέ τίς συµπροσευχές µέ
αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, γιά τίς
ὁποῖες οἱ Ἱεροί Κανόνες ἐπιβάλλουν
τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως;

Συµφωνεῖτε µέ τήν πληθώρα ἐπι-
σήµων ἐκδηλώσεων συµπροσ -
ευχῶν τόσο διαχριστιανικῶν ὅσο καί
διαθρησκειακῶν; Ἀναφέρουµε ἐνδει-
κτικά µόνον τίς διαθρησκειακές συ-
ναντήσεις πού ὀργανώνει τό Βατικα-
νό στήν Ἀσίζη µέ συµµετοχή θρη-
σκευτικῶν ἡγετῶν καί ἐκπροσώπων
ἀπό ὅλα τά θρησκεύµατα τοῦ κό-
σµου· τήν ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων
µεταξύ Φαναρίου καί Βατικανοῦ στίς
θρονικές ἑορτές, καί ὄχι µόνο, καί
συµµετοχή στίς λατρευτικές ἐκδηλώ-
σεις ἑκατέρωθεν· τήν ἑβδοµάδα
οἰκουµενικῆς προσευχῆς γιά τήν ἑνό-
τητα τῶν χριστιανῶν πού ἐπαναλαµ-
βάνεται κάθε χρόνο, καθώς καί ἄλλες
οἰκουµενικές συµπροσευχές στά
πλαίσια τοῦ Παγκοσµίου Συµβουλί-
ου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) καί τοῦ Συµ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Εὐρώπης
(ΣΕΚ) κ.ἄ. Σᾶς ὑπενθυµίζω τίς συµ-
προσευχές γιά ἔκτακτες περιστάσεις,
ὅπως γιά τήν εἰρήνευση στήν Μέση
Ἀνατολή, ὅπως αὐτή πού πραγµα-
τοποιήθηκε στήν Ρώµη. Ἐπίσης καί
τίς συµπροσευχές γιά τά ζητήµατα
οἰκολογίας, στήν διάρκεια τῶν οἰκο-
λογικῶν συµποσίων, πού διοργανώ-
νει τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο.

Συµφωνεῖτε µέ τήν προσφορά τοῦ
ἀντίχριστου Κορανίου («ἱεροῦ» κατά
τόν Πατριάρχη Βαρθολοµαῖον) σέ
Μουσουλµάνους θρησκευτικούς ἤ
µή ἡγέτες; Συµφωνεῖτε µέ τά διαδρα-
µατισθέντα στό Φανάρι κατά τήν ἐπί-
σκεψη τοῦ πάπα Βενεδίκτου τόν Νο-
έµβριο τοῦ 2006 καί τοῦ πάπα Φραγ-
κίσκου τόν Νοέµβριο τοῦ 2014 στήν
Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἔλαβαν
χώρα ὄχι µόνον συµπροσευχές,
ἀλλά καί λειτουργικός ἀσπασµός,
ἀπαγγελία τοῦ «Πάτερ ἡµῶν» ἀπό
τόν Πάπα κατά τήν διάρκεια τῆς Θ.
Λειτουργίας, θυµίαση τοῦ Πάπα ἀπό
ὀρθοδόξους διακόνους, ἀκόµη καί
ψαλµωδία ἀπολυτικίων πρός τιµήν
τοῦ αἱρεσιάρχη καί τοῦ ψαλµικοῦ στί-
χου «Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν
ὀνόµατι Κυρίου»;

Συµφωνεῖτε, ἅγιοι Πατέρες, µέ τά
τολµηρά θεολογικά καί λειτουργικά
ἀνοίγµατα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχη πρός ὅλες τίς αἱρέσεις, Μο-
νοφυσιτισµό, Παπισµό, Προτεσταν-
τισµό, ἀκόµα καί πρός ἄλλες θρη-
σκεῖες, ὅπως ὁ Ἰουδαϊσµός καί τό
Ἰσλάµ;

Ὅπως σᾶς ἀνέφερα καί στό γράµ-
µα µου τῆς 15ηςΑὐγούστου 2014 «θά
χρειαζόταν πολύς χῶρος, γιά νά
ὑποµνήσω αἱρετικές γνῶµες καί ἀντι-
κανονικές πράξεις τοῦ Πατριάρχου,
τίς ὁποῖες ἐλπίζω νά γνωρίζετε.
Ἁπλῶς σηµειώνω ἐνδεικτικά ὅτι
ἔπαυσε νά πιστεύει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία εἶναι Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολι-
κή καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ
Συµβόλου τῆς Πίστεως. ∆έχεται ὅτι
καί οἱ αἱρέσεις εἶναι «ἐκκλησίες»,

ἔχουν «ἔγκυρο» βάπτισµα καί «ἔγκυ-
ρα» µυστήρια, ἀποδεχθείς καί ἐπαι-
νέσας τίς ἐπαίσχυντες ἀποφάσεις γιά
µέν τούς Παπικούς στό Μπαλαµάντ
(1993), γιά τούς Προτεστάντες τίς
ἀποφάσεις τοῦ Παγκοσµίου Συµβου-
λίου τῶν Ἐκκλησιῶν στό Πόρτο Ἀλέ-
γρε τῆς Βραζιλίας (2006) καί στό
Πουσάν τῆς Ν. Κορέας (2012), καί
γιά τούς Μονοφυσίτες τίς ἀποφάσεις
τῆς Γενεύης (1990). Τίς ἀπαράδεκτες
ἀποφάσεις γιά τούς µονοφυσίτες,
τούς ὁποίους ἀναγνώρισαν ὡς
Ὀρθοδόξους, ἤλεγξε µέ σειρά δηµο-
σιευµάτων ὁ ἀείµνηστος Γέροντας π.
Γεώργιος Καψάνης, τίς κραυγαλέες
δέ γιά αἱρετική ἀπόκλιση ἀποφάσεις
τοῦ Πουσάν ἐστηλίτευσαν µέ κοινό
ὑπόµνηµά τους πρός τόν Ἀρχιεπί-
σκοπον κ. Ἱερώνυµον ἐσχάτως
(2014) οἱ Μητροπολίτες ∆ρυϊνουπό-
λεως Ἀνδρέας, Γλυφάδας Παῦλος,
Κυθήρων Σεραφείµ, Αἰτωλοακαρνα-
νίας Κοσµᾶς, Γόρτυνος Ἰερεµίας καί
Πειραιῶς Σεραφείµ, ζητώντας νά συ-
ζητήσει ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τόν προσεχῆ Ὀκτώβριο τίς
αἱρετικές ἐκτροπές τοῦ κειµένου τοῦ
Πουσάν», πράγµα φυσικά πού δέν
ἔγινε ποτέ.

Ἐµεῖς αὐτά ἀκριβῶς στιγµατίζουµε
καί καταδικάζουµε µέ τά γραφόµενα
καί τά λεγόµενά µας. Τίς αἱρετικές θέ-
σεις καί πρακτικές τῶν προσώπων,
ὄχι τά πρόσωπα καθ᾽ ἑαυτά. Παρό-
µοιες ἀντιεκκλησιαστικές καί ἀντορ-
θόδοξες ἐνέργειες κατεδίκαζαν πάν-
τοτε ἀπερίφραστα καί µέ παρρησία
οἱ προκάτοχοί µας Ἁγιορεῖτες πατέ-
ρες. «Ἐπιθυµοῦµε οἱ Ἁγιορεῖται, -διε-
κήρυσσε ἡ Ἱερά Κοινότης τό 2007-
καί ἀγωνιζόµεθα διά βίου νά φυλά-
ξωµε τήν παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων
Πατέρων µας. Περιφρουροῦµε ὡς
κόρην ὀφθαλµοῦ τήν δογµατική µας
συνείδηση. Φοβούµεθα νά σιωπή-
σωµε, ὁσάκις τίθενται ζητήµατα, πού
ἀφοροῦν στήν παρακαταθήκη τῶν
Πατέρων».

Εἶναι πραγµατικά, λυπηρό, ἀλλά
τό «Φοβούµεθα νά σιωπήσωµε»
ἔχει παραχωρήσει πλέον τήν θέση
του στό «φοβούµεθα νά µιλήσου-
µε» ἀπό τούς σηµερινούς ἰθύνοντες
τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Αὐτό τό καταλα-
βαίνει κανείς πολύ εὔκολα, ἄν συγ-
κρίνει τίς ἀντιδράσεις τῶν παλαιοτέ-
ρων Ἁγιορειτῶν µέ τό τελευταῖο
γράµµα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος µετά
τήν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα Φραγκίσκου
στό Φανάρι. Ἐνδεικτικά εἶναι τά σχό-
λια πολλῶν κληρικῶν, µοναχῶν καί
λαϊκῶν γιά τό πόσο χλιαρό καί φοβι-
σµένο ἦταν αὐτό τό γράµµα.

Ἔτσι ἀντιδροῦσαν οἱ πατέρες µας
σέ τέτοια συµβάντα; Τό τεῦχος
«Ἅγιον Ὄρος, ∆ιαχρονική µαρτυρία»
δίνει ἕνα µικρό δεῖγµα περί τοῦ πῶς
πραγµατικά ἀντιδροῦσαν οἱ Πατέρες
µας, καί πῶς ἐµεῖς θέλουµε τούς
Ἀντιπροσώπους µας καί τούς Ἡγου-
µένους µας νά ἀντιδροῦν. Μόνον διά
τά ὑλικά ἀγαθά καί τά ἀξιώµατα θά
κοπτόµεθα καί θά πασχίζοµεν;
«Αἰσθανόµεθα βαρεῖα τήν εὐθύνη
µας ἔναντι τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος προσβλέπει
στόν ἀθωνικό Μοναχισµό, ὡσάν σέ
ἀδιαπραγµάτευτο φύλακα τῶν ἱερῶν
Παραδόσεων», ἀνέφερε ἡ Ἱερά Κοι-
νότης σέ ἀνακοίνωσή της τόν
Ἰανουάριο τοῦ 2007. (Ο.Τ. ἀρ. φ.
1672, 12.1.2007).

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ εὐθύνη µᾶς συνέ-
χει, ἅγιοι Πατέρες, καί µᾶς κάνει νά
ἀγωνιοῦµε, νά θλιβόµαστε, νά προ-
βληµατιζόµαστε καί νά ἀντιδροῦµε,
ὅταν βλέπουµε τήν Ἱερά µας Κοινό-
τητα, τούς Ἡγουµένους µας, τούς Γε-
ροντάδες µας νά µήν ἐνεργοῦν µέ
τόν ἀπαιτούµενο τρόπο, ὥστε νά
παραµείνει τό Ἅγιον Ὄρος ὁ «ἀδια-
πραγµάτευτος φύλακας τῶν Ἱερῶν
Παραδόσεων».

∆έν ἀντιδικοῦµε ἐνάντια στά σεπτά
πρόσωπά σας, τά ὁποῖα καί σεβό-
µαστε καί τιµοῦµε καί ἀγαποῦµε ἐν
Χριστῷ. Ἀντιδροῦµε στόν ἐφησυχα-
σµό, στήν χαλαρότητα, στήν χλιαρό-
τητα, στήν ἀνασταλτικότητα πού ἐπι-
δεικνύεται σέ τόσο καίρια καί ἀποφα-
σιστικά ζητήµατα. Ἀντιδροῦµε στά µι-
σόλογα, στίς ὑπεκφυγές, στόν
«στρουθοκαµηλισµό», στήν δειλία,
στόν δισταγµό καί τήν ἐφεκτικότητα.
Ἀντιδροῦµε στήν διπλωµατία, στόν
τακτικισµό, στίς τεχνητές ἰσορροπίες.
Ἀντιδροῦµε στήν πρόταξη ἀτοµικῶν
καί ἰδιοτελῶν συµφερόντων εἰς βά-
ρος τῆς ἐπιβεβληµένης προασπίσε-
ως τῆς ὀρθοδόξου δογµατικῆς ἀλη-
θείας καί τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολο-
γίας, πού βάλλεται ἀνελέητα στίς µέ-
ρες µας, ἀλλοιώνεται, διαβρώνεται,
παραχαράσσεται καί µεταλλάσσεται
µέ εὐθύνη καί ἐπιλογή τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ Πατριαρχείου.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος τῆς
ἔντονης, πολλές φορές, κριτικῆς
µας. Ὅταν εἶναι τόσο ἔντονη ἡ
προσβολή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε-
ώς µας ἀπό τά οἰκουµενιστικά
ἀνοίγµατα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου, ὅταν εἶναι τόσο ἔντο-
νη ἡ ἀπουσία καί ἡ σιωπή τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἀπέναντι σ᾽ αὐτή
τήν προσβολή, τότε ἀναπόφευ-
κτα θά εἶναι ἔντονη καί ἡ κριτική
µας.

Ὁ καθένας µας, ἄλλωστε, ἔχει τήν
εὐθύνη τῶν ἐπιλογῶν του καί τῶν
ἐνεργειῶν του καί θά κριθεῖ γἰ  αὐτές.

Θά ἀπαγορεύσουµε, ἆραγε, τήν
ἐλεύθερη ἔκφραση τῶν ἀπόψεων
τοῦ καθενός καί τήν κριτική πού δι-
καιοῦται νά ἀσκήσει σέ ἀποφάσεις,
σέ τακτικές καί σέ συµπεριφορές πού
ἀφοροῦν θέµατα Πίστεως; Ἤ µήπως
θά ἐπιχειρήσουµε νά ὑποβάλουµε
σέ ἔλεγχο καί περιορισµούς τήν ἐλευ-
θερία στήν διατύπωση ἀπόψεων,
ὑπό τήν ἀπειλή διώξεων καί τιµω-
ριῶν;

Γνωστές τακτικές καταστολῆς καί
ἐκφοβισµοῦ, τακτικές φιµώσεως καί
φαλκιδεύσεως, τακτικές στιγµατι-
σµοῦ καί ἐνοχοποιήσεως τῶν ἀντι-
δρώντων, πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἀνοί-
κειες καί ἀντίθετες πρός τά µοναχικά
ἤθη, δέν πρόκειται σέ καµµία περί-
πτωση νά µᾶς πτοήσουν καί νά µᾶς
κάνουν νά σιωπήσουµε.

Πολύ περισσότερο δέν πρόκειται
νά µᾶς πτοήσουν, ὅταν στήν προσ -
πάθειά µας αὐτή ἔχουµε σύµµαχό
µας τήν ὑπέρµαχο Θεοτόκο µας, τήν
Μία καί Πρώτη καί Μεγάλη Κυρία καί
Ἀφέντρα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τό ὁποῖο
εἶναι καί τό Περιβόλι Της, τό χορηγη-
θέν εἰς Αὐτήν ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ Της
καί Θεοῦ µας καί Σωτῆρος ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν χορεία τῶν Ἁγιο-
ρειτῶν Ὁσίων, τῶν µαρτυρησάντων
ὑπέρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς µας,
καί τίς εὐχές τῶν ἁγίων γερόντων
µας, πού ἀνέδειξαν καί διετήρησαν
ἐπί αἰῶνες τό Ἅγιον Ὄρος ὡς προ-
µαχώνα καί προµετωπίδα τῆς Ὀρθο-
δοξίας µας.

Τό Ἅγιον Ὄρος καί γενικά ὁ µο-
ναχισµός ἦταν, εἶναι, καί πρέπει
νά συνεχίσει νά εἶναι ὁ θεµατοφύ-
λακας τῆς ἀµωµήτου Πίστεώς
µας. Σάν Ἅγιον Ὄρος, τά 20 µονα-
στήρια καί ἡ Ἱερά Κοινότης, µποροῦν
καί ἐπιβάλλεται νά ἐνεργήσουν συµ-
φώνως τῇ γνώµῃ τῶν Ἁγίων τῆς δια-
χρονικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε, ὅπως
ἁρµόζει, νά εὐφρανθοῦν οἱ Ὀρθόδο-
ξοι καί νά καταισχυνθοῦν οἱ κακόδο-
ξοι, καί νά παύσει ὁ σκανδαλισµός
γιά τήν ἀφωνία καί ἀπραξία τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους.

Σᾶς καταθέτω ταπεινῶς καί µέ πό-
νο πολύ τήν γνώµη µου ὡς Ὀρθό-
δοξος Μοναχός καί προϊστάµενος
τῆς Ἱ.Μ.Μ. Λαύρας, στοιχῶν τοῖς Ἁγί-
οις Πατράσι καί ὄχι ὡς προπέτης, καί
µή σεβόµενος τούς θεσµούς καί τά
πρόσωπα πού τούς ἀπαρτίζουν. Σέ
καµµία περίπτωση ὅµως δέν θά στα-
µατήσω νά ὁµολογῶ τήν ἀλήθεια τῆς
Πίστεώς µας καί εἰδικά ἀπό τήν  στι -
γµή πού ὅλοι µας τήν γνωρίζουµε καί
ἀναποφεύκτως θά λογοδοτήσουµε
γι’ αὐτήν ἐν ἡµέρᾳ Κρίσεως. Ὅποιο
καί ἄν εἶναι τό κόστος. Στό Ἅγιον
Ὄρος δέν ἤλθαµε οὔτε γιά θέσεις,
οὔτε γιά ἀξιώµατα. 

∆ιά αὐτόν τόν λόγο σᾶς ξαναγρά-
φω αὐτά πού ἡ Ἱερά Κοινότητα δέν
ἔκανε ἀποδεκτά καί τά ἐπέστρεψε,
καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε, καί
αὐτό τό λέγω ὄχι µέ ἀναίδεια καί µή
σεβόµενος θεσµούς καί πρόσωπα,
ὅπως ἄλλωστε σᾶς ἔγραψα παρα-
πάνω, ἀλλά µέ πραγµατική ἀγάπη
πρός ὅλους καί εἰδικά στό Ἅγιον
Σχῆµα πού ὅλοι µας σάν Ἁγιορεῖτες
Μοναχοί φέρουµε.         

«Ἄν ὅσα λέγουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες
γιά τούς αἱρετικούς καί τούς αἱρετί-
ζοντες, γιά τούς παπικούς καί τούς φι-
λοπαπικούς, ἄν ὅσα εἶπε ἡ Παναγία
µας γιά τούς ἐχθρούς τοῦ Υἱοῦ της
καί δικούς της ἐχθρούς στούς Ζω-
γραφίτες Ὁσιοµάρτυρες, εἶναι “ἀνοί-
κειοι καί ἀπαράδεκτοι χαρακτηρι-
σµοί”, ὅπως θέλει καί ὁ νεοεποχίτικος
ἀντιρατσιστικός νόµος, γιά τόν
ὁποῖον τό Ἅγιον Ὄρος καί πάλιν
ἐσιώπησε, τότε µέ χαρά νά τιµωρηθῶ
γιά τήν συµφωνία µου µέ τούς Ἁγίους
καί τήν Ἁγιορειτική Παράδοση, µέ λύ-
πη ὅµως γιά ὅσους ἀγαπητούς Ἁγιο-
ρεῖτες ἀδελφούς µου ἐπέλεξαν νά
εἶναι ἀρεστοί µέ τούς ἐχθρούς τῆς πί-
στεως. Σύγχυση καί σκανδαλισµό
στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν δέν
προκαλοῦν οὔτε οἱ µαρτυρήσαντες
ἐπί Βέκκου Ἁγιορεῖτες Ὁσιοµάρτυρες,
οὔτε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς
καί οἱ σύν αὐτῷ, πού ἀγωνίσθηκαν
ἐναντίον τοῦ πάπα καί τῶν ἰδικῶν
µας λατινοφρόνων, οὔτε οἱ Ἁγιορεῖτες
Πατέρες πού διέκοψαν τό µνηµόσυ-
νο τοῦ Ἀθηναγόρα καί τοῦ ∆ηµητρί-
ου». 

Τέ λος, πρός ἀποφυγήν κάθε πα-
ρεξηγήσεως, καί θέλοντας νά σᾶς
καθησυχάσω, σᾶς δη λώ νω ὅ τι, χά-
ριτι Θείᾳ, πα ρα µέ νω ἀ πό λυ τα στα θε-
ρός καί σύ στοι χος σέ ὅ λα ὅ σα οἱ Ἅ -
γιοι Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας µας, οἱ
Ἁγι ο ρεῖ τες Μάρ τυ ρες καί Ὁ µο λο γη -
τές τῆς Πίστεώς µας καί οἱ σύγ χρο -
νοι ἁ γι ο ρεῖ τες γε ρον τά δες καί ἡγού-
µενοι, καθώς καί ἡ Ἱερά Κοινότης, δι -
ε τύ πω σαν καί ὡ µο λό γη σαν ὑ πέρ
τῆς Ὀρ θο δό ξου Πί στε ώς µας, κα τά
τῶν αἱ ρέ σε ων καί δή τῆς πα ναι ρέ σε -
ως τοῦ οἰ κου µε νι σµοῦ καί τῶν συγ-
χρό νων οἰ κου µε νι στι κῶν ἀ νοιγ µά -
των.

Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
µετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

καί φιλαδελφίας.
Γέρων Σάββας Λαυριώτης

Ἐν ὄψει ἤ ἐν ἀναμονῇ τῶν ἐκλογῶν
νη.  Θεµελιωτές τοῦ δοκιµασµένου
θεανθρωπίνου ἀνθεκτικότατου πολι-
τισµοῦ µας δύνανται ἐξ ὕψους, ἀπό
τή θριαµβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ ἐν
Τριάδι Θεοῦ, νά καταπέµπουν θη-
σαυρούς ἀνέκλειπτους, τόσο πνευ-
µατικούς, ὅσο καί βιωτικούς πρός
χρῆσιν ὅλων µας καί τῶν µεταγενε-
στέρων µας.

Μακάρι αὐτοί πού θά ἐκλεγοῦν µέ
τήν προσεκτική ψῆφο µας νά κατα-
λάβουν, ὅτι πρέπει νά ἐκπροσωπή-
σουν τό ἔθνος µας µέ δεδοµένο τόν
µοναδικό, πανάκριβο πολιτισµό πού
διέθεσε καί διαθέτει πρός ἅπαντας.
Νά διαλεχθοῦν ὡς ἰσότιµοι ἑταῖροι
τῶν Εὐρωπαίων καί ὄχι ὡς ὑπόδου-
λα µειονεκτικά ἀνθρωπάκια.  Εἰ δυ-
νατόν µέ ταπεινή, δηλαδή ἀξιο-
πρεπῆ διαπραγµάτευση νά βάλουν
πιό γερές βάσεις συνεννοήσεων καί
εἰλικρινῶν διαλόγων πρός οὐσιαστι-
κή ἐπίλυση τῶν οἰκονοµικῶν
ὀγκωδῶν προβληµάτων.  Μέ χρι-
στιανική διακριτικότητα, ἑλληνικό
θάρρος καί µαρτυρική ὁµολογία πού
διαθέτει στό DNA του κάθε Ἕλλη-
νας, ἀπαθῶς, εὐγενῶς καί ἀξιο-
πρεπῶς νά ἀκουσθεῖ ἡ ἀλήθεια,
ὥστε νά ἐξευρεθοῦν λύσεις. Ἐπί τέ-
λους ἄς λεχθεῖ ἀπό τούς νέους κυ-
βερνῆτες µας ὅτι τό ὑπέρογκο χρέος
µας εἶναι πλαστό καί ἐπαχθές.  

Μακάρι νά ἐκλεγοῦν, τοῦ Κυρίου
συνεργοῦντος καί τοῦ λαοῦ προσε-
κτικῶς ψηφίζοντος, κυβερνῆτες
ὑγιεῖς, χωρίς τήν ἐπάρατο νόσο τῆς
κοµµατικῆς πειθαρχίας.  Γιατί οἱ
ἐκπρόσωποί µας µέ κλειστά τά µά-
τια καί χωρίς νά ἔχουν ἀναγνώσει
ἔστω µιά φορά τά µνηµόνια, νά τά
ὑπογράφουν µαζί µέ ὁποιαδήποτε
«πολιτιστικά», «ἐκσυγχρονιστικά»
ὑποπροϊόντα τῆς Νέας Ἐποχῆς; 

Εἶναι προκοπή καί πολιτισµός ἡ
ψήφιση νόµων ὅπως αὐτοί πού
εὐνοοῦν τήν ὕβρη, τή βδελυκτή ἀλα-
ζονεία τῶν σοδοµιστῶν ὁµοφυλοφί-
λων; 

Εἶναι προκοπή ἡ θεσµική προσ -
τασία τοῦ «τζιχαντισµοῦ» µέ προσ -
φορά ἀπέραντου κρατικοῦ χώρου
καί ἀφθόνου χρήµατος γιά τήν ἀνέ-
γερση τεµένους;  

Εἶναι πρόοδος γιά τό λαό µας νά
συζοῦν οἱ νέοι µας ὡς ζευγάρια πα-
ράνοµα καί µέ τήν συναίνεση µάλι-
στα τοῦ νόµου ὁ ἕνας νά ἐγκαταλεί-
πει στή συνέχεια ὡς τραυµατία τόν
ἄλλο; 

Εἶναι ἐκσυγχρονιστικό τό νά κατα-
πατᾶται θεσµικά τό µέγα µυστήριο
τοῦ Γάµου, πού δι’ αὐτοῦ ἐπεβίωναν
γενιές καί γενιές γονέων καί παιδιῶν
χωρίς τραύµατα, πού δηµιουργοῦν
ἰσόβιες ἀναπηρίες;  Ποιά λογική
ἀντέχει ὅταν συνειδητοποιεῖ ὅτι πό-
λεις ὁλόκληρες τῆς πατρίδος µας χά-
νονται µέ τίς ἐκτρώσεις πολλῶν χι-
λιάδων ἐµβρύων µέ κρατική θεσµική
µάλιστα χρηµατοδότηση; 

Ἀφόρητος πόνος κυριεύει κάθε
ἕλληνα πολίτη, ὅταν πληροφορεῖται
ὅτι τά πάντα διά νόµου καταστρέ-
φονται καί µόνο µέ τήν ἐντολή τῆς
τρόϊκας ἤ τοῦ ∆ΝΤ.  Ὁτιδήποτε στέ-
κεται ὄρθιο µέ τόν σκληρό ἀγώνα
τῶν τιµίων ἑλληνικῶν χειρῶν θά
πρέπει νά διαλυθεῖ, γιατί αὐτή εἶναι ἡ

βούληση τῶν δανειστῶν;  Γιατί νά
συµφωνοῦν οἱ δικοί µας;

Τή φεουδαρχία τῶν τραπεζῶν
ποιό κόµµα µπορεῖ νά ἀντιµετωπί-
σει;  Τά capital controls τίναξαν
ὅλους τούς πολιτικούς µας στούς
αἰθέρες τῆς πολιτικῆς ἀνυπαρξίας.
Ὁ ταλαίπωρος, ὁ ἁπλός πολίτης
ὑφίσταται τά δεινά τῆς πολιτικῆς ρεγ-
χούσης ἀφασίας καί τῆς κυβερνη-
τικῆς ἀδιαφορίας.

Εἶναι πράγµατι «ἐξυπηρέτηση» ἡ
τροµοκρατία τῶν Καρτῶν; Στήν
ὕπουλη ἐπιβολή τῶν Καρτῶν κανέ-
να κόµµα δέν ἀντιστάθηκε.  Κανένας
ἐκ τῶν ἐµφανιζοµένων καί ὡς ἀντι-
µνηµονιακῶν δέν κατάφερε νά
ἀρθρώσει οὔτε ἕνα σχόλιο.  

Ποιό κόµµα θά τολµήσει προ-
εκλογικά καί µόνο νά ὑποσχεθεῖ ἐπι-
φύλαξη ἤ ἄρνηση στήν ὑφέρπουσα
Κάρτα τοῦ Πολίτη; Ποιό κόµµα θά
ἀρνηθεῖ νά ἁλυσοδέσει τούς Ἕλλη-
νες πολῖτες στά δεσµά τῆς πιό τρο-
µακτικῆς δυναστείας, τῆς παγκό-
σµιας δικτατορίας πού ἐγκαινιάζεται
µέ τήν παραµονεύουσα Κάρτα τοῦ
Πολίτη;  Ὁ  ἐν Τριάδι Θεός νά βάλει
τό Παντοδύναµο χέρι Του, γιά νά
γλυτώσουµε τήν πνιγηρή ἀγχόνη
τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, πού ἐπίµονα
ἐπιµένει νά µᾶς ἐπιβάλει ἡ Νέα Ἐπο-
χή.

Αὐτά φέρνουν µόλυνση στή δια-
κυβέρνηση, στούς κυβερνῆτες καί
στό λαό µας, ἐπειδή ὄντως προκα-
λοῦν τό ὑγιές αἴσθηµα τοῦ λαοῦ µας
καί τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.

Ὡς Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν θε-
ωροῦµε ἀπαραίτητη τήν ἄνωθεν ἐξ
ἁγίας Τριάδος βοήθεια καί ἐπικου-
ρία.  Χωρίς αὐτήν τό µπέρδεµα, τό
χάος καί ἡ κατολίσθηση θά συνεχί-
ζονται µέ τραγικά ἀποτελέσµατα γιά
ὅλους µας καί τό χειρότερο γιά τίς
ἐπερχόµενες γενιές.

Ἔχουµε ἀποφασίσει καί µέ τήν
σύµφωνη γνώµη τοῦ  αἰδεσιµολο-
γιωτάτου προϊσταµένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Κοιµήσεως Θεοτόκου Ἀµαρουσίου
π. Χρήστου Μαρούδα νά τελοῦµε
καθηµερινῶς τήν ἱερά ἀκολουθία
τοῦ ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας
ὅλο τό δεκαπενθήµερο πρό τῶν
ἐκλογῶν, ἀπό τίς 3 Σεπτεµβρίου
ἡµέρα Πέµπτη ἕως καί τῆς 19ης τοῦ
αὐτοῦ µηνός, ἡµέρα Σάββατο τοῦ
2015. 

Αὐτή θά εἶναι ἡ εἰρηνική ἐν Χρι -
στῷ προεκλογική ἐκστρατεία µας.
Ὑποψήφιοι ἀπό ὁποιονδήποτε
χῶρο καί ψηφοφόροι ἄς συναντιώ-
µαστε µέσα στόν πιό ἱερό, θεῖο καί
ἀνθρώπινο χῶρο, γιά νά πάρουµε
τίς σωστότερες ἀποφάσεις µας καί
µέ ἄκρα ταπείνωση καί ζέση ἐν
Χριστῷ πνευµατική νά Τοῦ δηλώ-
σουµε τήν ἀδυναµία µας νά ἐκλέ-
ξουµε τούς ἐνδεδειγµένους.  Αὐτός,
Ὁ τά σύµπαντα Κυβερνῶν καί κατά
τό συµφέρον Οἰκονοµῶν, ἄς βάλει
τό χέρι Του τό θαυµατουργό, γιατί
ἀνθρωπίνως οἱ ἐλπίδες φαίνονται
µηδενικές.

∆ιά τήν Ἑστία
Πατερικῶν Μελετῶν

Ἀρχιµ. Σαράντης Σαράντος 
ἐφηµέριος Ἱ.Ν.Κοιµήσεως

Θεοτόκου Ἀµαρουσίου
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Πορεία πρὸς τὴν καταστροφήν

στὸ λαό, κόντρα στὸ πλῆθος τῶν
συναδέλφων τους, οἱ ὁποῖοι ἐξα-
χρειώνουν τὸ λαὸ µὲ τὴ δραστη-
ριότητά τους καὶ τὶς «δηµιουρ-
γίες» τους.

Χρησιµοποιώντας πολλὲς φο -
ρὲς τὸ ρῆµα «ὑπάρχουν» στὴν
παραπάνω παράγραφο, ἴσως κά-
ποιοι νὰ πιστέψουν ὅτι εἶναι πολ-
λοὶ οἱ ἄξιοι ἄνθρωποι στὸν κό-
σµο. ∆ὲν συµβαίνει κάτι τέτοιο.
Εἶναι ἐλάχιστοι στὴν κάθε κατηγο-
ρία καὶ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ
αὐξηθοῦν.

Ἡ πνευµατικὴ κατάσταση τῆς
Πατρίδας µας µοιάζει πολὺ µὲ
ἐκείνη τῆς Σερβίας παλιότερα, γιὰ

τὴν ὁποία ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελι-
µίροβιτς ἔλεγε: «Ποδοπατήσαµε
καθετί, ποὺ ἦταν ἱερὸ γιὰ τοὺς πα-
τέρες µας, καὶ γι᾽ αὐτὸ στὴ συνέ-
χεια ποδοπατηθήκαµε ἐµεῖς οἱ ἴδι-
οι. Ἡ καταστροφή µας ἦταν ἀνα-
µενόµενη, ἀφοῦ τὰ σχολεῖα µας
ἦταν χωρὶς πίστη στὸ Θεό, οἱ πο-
λιτικοί µας δὲν ἦταν ἔντιµοι, ὁ
στρατός µας δὲν εἶχε πατριω-
τισµὸ καὶ οἱ κυβερνῆτες µας δὲν
εἶχαν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι
καταστρά φηκαν τὰ σχολεῖα, ὁ
στρατὸς καὶ ὅλο τὸ κράτος µας».

Ἡ πορεία τῆς Χώρας µας εἶναι
καταστροφικὴ καὶ γεµίζει µὲ ἀγω-
νία ἐκείνους, ποὺ ἀκόµα στέκον-
ται ὄρθιοι.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀπαντᾶ σχετικῶς 
µὲ τὴν φορολόγησιν 

τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας
Ἐν ὄψει τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν ἦτο

ἀναμενόμενον ὅτι θὰ ὑπάρξη καὶ
κάποια μομφὴ ἐναντίον τῆς Ἐκκλη-
σίας, ὥστε νὰ ἐξυπηρετηθοῦν κομ-
ματικοὶ στόχοι. Διὰ τοῦτο ἐπαγρυ-
πνοῦσα ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀπήντησε
πρὸς τὸν ὑπηρεσιακὸν Ὑπ. Οἰκονο-
μικῶν διὰ τὸ ζήτημα τῆς φορολογή-
σεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας, ὥστε νὰ μὴ καταστῆ ἡ κυκλο-
φοροῦσα ψευδολογία μέρος τῆς
στρατηγικῆς ἐπιτηδίων καὶ νὰ δια-
λευκανθῆ καὶ ἐντυπωθῆ εἰς ἕκαστον
Ἕλληνα ἡ ἀλήθεια περὶ τοῦ ζητήμα-
τος. Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 2015:   

«Σὲ χθεσινὴ ὁµιλία του στὴν Θεσ-
σαλονίκη ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονοµίας
κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, ἀπαντών-
τας στὴν ἐρώτηση τοῦ ἐπιχώριου
Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀνθίµου «ποῦ
πᾶνε οἱ φόροι ποὺ εἰσπράττει τὸ
κράτος», φέρεται νὰ προέβη, ἀντὶ
ἀπαντήσεως ἐπὶ τῆς οὐσίας, σὲ µία
ad hominem ὑπόδειξη πρὸς τὸν
Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ ἀνησυχεῖ, γιατί
µέχρι τώρα καµία κυβέρνηση δὲν
τόλµησε νὰ φορολογήσει τὴν
Ἐκκλησία. Κατ' ἀρχὰς προκαλεῖ
ἀπορία ἡ ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἀστι-
κοῦ µύθου ὅτι «ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία δὲν φορολογεῖται ἢ ἔχει φορολο-
γικὰ προνόµια» ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
Ὑπουργὸ Οἰκονοµίας τῆς χώρας.
Ἐπειδὴ ἴσως ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν
ἔχει προλάβει νὰ ἐνηµερωθεῖ γιὰ τὶς
νοµοθετικὲς ἀλλαγὲς στὴν φορολό-
γηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἀπὸ τὴν τελευταία του θητεία ὡς
Ὑπουργοῦ Οἰκονοµίας – Οἰκονο-
µικῶν (2001-2004) καὶ µέχρι σήµε-
ρα, ἐπαναλαµβάνουµε ὅτι προβλέ-
πεται καὶ καταβάλλεται ἀπὸ τὰ νο-
µικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος: 

α. Φόρος Εἰσοδήµατος µὲ συντε-
λεστὴ 26% γιὰ τὰ ἔσοδά τους, τὰ

ὁποῖα µάλιστα θεωροῦνται κατὰ νό-
µον ὡς «ἔσοδα ἀπὸ ἐπιχειρηµατικὴ
δραστηριότητα», καὶ προκαταβολὴ
Φόρου Εἰσοδήµατος ἑποµένου
ἔτους µὲ συντελεστὴ 55%.

β. Φόρος ∆ωρεῶν καὶ Κληρονο-
µιῶν µὲ συντελεστὴ 0,5%, ὅπως
προβλέπεται γιὰ τὰ Νοµικὰ Πρόσω-
πα ∆ηµοσίου ∆ικαίου καὶ τοὺς
Ο.Τ.Α. 

γ. Φόρος Προστιθέµενης Ἀξίας
(ΦΠΑ) µὲ τοὺς ἴδιους συντελεστές,
οἱ ὁποῖοι γενικῶς ἰσχύουν γιὰ παρα-
δόσεις ἀγαθῶν καὶ παροχὴ ὑπηρε-
σιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν ἐµπορικὴ
δραστηριότητα (Ν. 2859/2000). 

δ. Ἑνιαῖος Φόρος Ἀκίνητης Ἰδιο-
κτησίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), κύριος καὶ συµ-
πληρωµατικός, γιὰ ὅλα τὰ ἀκίνητά
τους. Ἀπαλλάσσονται µόνο οἱ λα-
τρευτικοὶ χῶροι καὶ οἱ κοινωφελεῖς
χῶροι (π.χ. γηροκοµεῖα, αἴθουσες
συσσιτίων) ποὺ ἰδιοχρησιµο-
ποιοῦνται. Ἡ ἐν λόγω ἀπαλλαγή
ἰσχύει ὄχι µόνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τούς
νόµιµα ὑφισταµένους λατρευτικοὺς
χώρους ἢ ἀκίνητα κοινωφελοῦς
χρήσεως, ποὺ χρησιµοποιοῦνται
ἀπὸ ὅλες τὶς γνωστὲς θρησκεῖες καὶ
ὅλα τὰ µὴ κερδοσκοπικὰ νοµικὰ
πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου.

Ἐπιπλέον παρακρατοῦνται καὶ
ἀποδίδονται ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ
νοµικὰ πρόσωπα φόροι γιὰ παροχὴ
µισθωτῶν ἢ ἀνεξάρτητων ὑπηρε-
σιῶν καὶ καταβάλλονται τέλη χαρτο-
σήµου καὶ ὅλες οἱ κρατήσεις (π.χ.
ΟΓΑ) ἐπὶ τῆς ἀξίας συναλλαγῶν,
ποὺ ἰσχύουν γενικῶς γιὰ τὰ ὑπόλοι-
πα νοµικὰ πρόσωπα. 

Τέλος, ἡ ὁποιαδήποτε ἀνησυχία
τῆς Ἐκκλησίας... σὲ σχέση µὲ τὴν
ὑπερφορολόγηση τῶν πολιτῶν...
προέρχεται ἀπὸ τὴν ζωντανὴ ἐµπει-
ρία µέσα ἀπὸ τὶς Ἐνορίες...ποὺ πα-
ρέχουν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συµπαρά-
σταση...».

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Κερνίτσης 
δὲν ἀπορρίπτει νὰ εἶναι ὑποψήφιος

διὰ τὴν Ἱ. Μ. Κεφαλληνίας
Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκ. Κερνίτσης παρε-

χώρησε συνέντευξιν εἰς τό ἱστολό-
γιον poimin τῆς 1ης Σεπτεμβρίου
2015, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων
ἀνεφέρθη εἰς φήμας, αἱ ὁποῖαι τὸν
φέρουν ὑποψήφιον διὰ τὴν Ἱ. Μ.
Κεφαλληνίας. Παραθέτομεν τὸ
συγκεκριμένον ἀπόσπασμα:

«∆ὲν εἶναι λίγες οἱ φωνὲς ἀπὸ
τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα σας ποὺ
προβάλουνε τὸ πρόσωπό σας ὡς
µία ἰδανικὴ ὑποψηφιότητα γιὰ Μη-
τροπολίτη Κεφαλληνίας, κάτι ποὺ
ἀποτυπώθηκε ἄλλωστε καὶ σὲ δη-
µοσίευµα τῆς ἱστοσελίδας µας. Τί
θὰ εἴχατε νὰ πεῖτε;

- Ἀγαπητέ µου κ. Τζάνη θὰ σᾶς
ἀπαντήσω µὲ ὅλη τὴν εἰλικρίνεια
ποὺ µὲ διακατέχει καὶ θὰ σᾶς πῶ
αὐτὸ ποὺ λέω σὲ ὅποιον µοῦ κάνει
τὴν ἴδια ἐρώτηση. Ἡ Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µὲ τίµησε
καὶ µὲ ἐξέλεξε Βοηθὸ Ἐπίσκοπο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν,
τῇ προτάσει τοῦ Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυ-
σοστόµου, τιµὴ ποὺ οὐδέποτε θὰ
µποροῦσε ὁ νοῦς µου νὰ διανοη-
θεῖ.

Ἡ σχέση µου µὲ τὸν Μητροπολί-
τη Πατρῶν ἀλλὰ καὶ µὲ τοὺς Κληρι-
κοὺς καὶ τοὺς Πιστούς τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Πατρῶν εἶναι ἀρί-
στη. Ἡ Ἀρχιερατική µου διακονία
εἶναι ἡ µεγαλυτέρα εὐεργεσία τῆς
ζωῆς µου. Στὴν Πάτρα βιώνω ἰδιαί-
τερες στιγµές.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀγαπῶ
τὴν γενέτειρά µου καὶ πάντοτε
κρατῶ δεσµοὺς µὲ τὸ εὐλογηµένο
νησὶ τοῦ Ἁγίου Γερασίµου, στὸ
ὁποῖο γεννήθηκα καὶ τὸ ὁποῖο
ἀγαπῶ. Ὁ Μακαριστὸς Μητροπο-
λίτης Κεφαλληνίας κυρὸς Γεράσι-
µος ἦταν ὅτι καλύτερο γιὰ τὸ νησί,
ἀλλὰ τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου µας
ἦταν διαφορετικό. Ἡµεῖς προσω-
πικῶς πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡµῶν ἀνα-
θέτουµε στὸ θέληµα τοῦ Κυρίου.

Ἐµεῖς οἱ Κληρικοὶ εἴµαστε στὴ
διάθεση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ ὅποια
διακονία µᾶς ἀνατεθεῖ. Ἔτσι καὶ γώ
ἀπὸ τὰ πρῶτα µου βήµατα στὴν
ἱερωσύνη µέχρι καὶ σήµερα εἶµαι
στὴ διάθεση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν
ἀπολύτῳ ὑπακοῇ προσφέρω τὶς
ὑπηρεσίες µου σὲ αὐτήν.

Ὡστόσο ἐµεῖς προσευχόµεθα ἡ
προσεχὴς Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ
ἀναδείξει ἄξιο διάδοχο τοῦ Μακαρι-
στοῦ Γερασίµου, ὁ ὁποῖος θὰ ποι-
µάνει θεοφιλῶς καὶ θεαρέστως τὸν
φιλάγιο λαὸ τῆς Κεφαλληνίας».

Οἰκουµενιστικὰ αἴσχη εἰς τὸ Ταϊζέ!
Εἰς τὸ ψευδο-µοναστήρι τοῦ Ταϊζὲ

ἔλαβε χώραν ἀπὸ τὴν 30ήν Αὐγού-
στου ἕως τὴν 4ην Σεπτεµβρίου συν -
έδριον µὲ ἀφορµὴν τὰ 100 χρόνια
ἀπὸ τὴν γέννησιν τοῦ «ἀδελφοῦ»
Ροζὲ (1915), τὰ δέκα χρόνια µετὰ
τὴν κοίµησίν του (16 Αὐγούστου
2005) καὶ 75 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσιν
τῆς κοινότητος (1940).

Ἡ συµµετοχή
τῶν Ὀρθοδόξων 

∆υστυχῶς εἰς αὐτὴν τὴν κοινότη-
τα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἄνδρον τοῦ
οἰκουµενισµοῦ µετεῖχαν, ἐπισήµως
µάλιστα καὶ Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ
λαϊκοί. Εἰς τὸ πρόγραµµα ἀπεφεύ -
χθησαν οἱ τίτλοι διὰ νὰ µὴ προκα-
λοῦν τὸ κοινὸν αἴσθηµα ἢ διὰ νὰ ἐπι-
τευχθῆ ἡ ἐξοµοίωσις Ὀρθοδόξων
καὶ αἱρετικῶν, ὅµως ὁ κόσµος εἶναι
µικρὸς καὶ τὰ πρόσωπα γνωστά.
Συµφώνως πρὸς τὸ aktines.blog-
spot τῆς 11ης Αὐγούστου 2015:
«Ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ
λάβουν µέρος: -Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο (Κωνσταντινούπολη) –
Ἐπίσκοπος Χαριουπόλεως Ἰωάν-
νης -Πατριαρχεῖο Μόσχας - Ἐπίσκο-
πος Nestor τοῦ Chersonese -Πα-
τριαρχεῖο Σερβίας - Ἐπίσκοπος An-
drej (Cilerdzic) τῆς Βιέννης -Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος – Ἐπίσκοπος
Ἀχαΐας Ἀθανάσιος (Χατζόπουλος)
Βρυξέλλες� (ὁµιλητές) Andrej Ci-
lerdzic (Αὐστρία): Ὀρθόδοξες ἐντυ-
πώσεις σχετικὰ µὲ τὸν ἀδελφὸ Ροζὲ
καὶ τὴν συµφιλίωση στὴ ζωή του�
Vladimir Fedorov (Ρωσία): Ὁ
ἀδελφὸς Ροζὲ ὁ Μητροπολίτης Νι-
κόδηµος καὶ ἡ Ἑνότητα τῶν Χρι-
στιανῶν� ∆ήµητρα Κούκουρα
(Ἑλλάδα): Τὸ µήνυµα τοῦ Ταϊζὲ
στοὺς Νέους...».

Ὡς ἀνεγνώσαµεν τὸ πρόγραµµα
περιελάµβανε καὶ συµπροσευχή,
Θεία Εὐχαριστία καὶ «βραδυνή προσ -
ευχὴ  µὲ τὴν µετάδωση τοῦ φωτὸς
τῆς Ἀνάστασης»! Τὴν συµπροσ -
ευχὴ ἐπιβεβαιώνουν ἡ µαρτυρία τῆς
Καθηγητρίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. ∆. Κούκουρα,
ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸν ἴδιον
ἱστότοπον τῆς 4ης Σεπτεµβρίου
2015, ὅπου ἀνεγνώσαµεν τὴν εἰσή-
γησίν της: «συµµετέχουν στὶς ἐτή-

σιες πολυπληθέστατες συνάξεις
προσευχῆς».

Αἱ οἰκουµενιστικαὶ θέσεις
Καθηγητρίας

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς  
Εἰς αὐτὸ τὸ ἄτοπον προσετέθη

ἀπὸ τὴν κ. Καθηγήτριαν καὶ πλῆθος
ἄλλων: «Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅσοι τὸν
ἀγάπησαν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ
ὅλης τῆς διανοίας τους, ἀξιώνονται
νὰ τὸν βιώνουν µέσα στὴν ὕπαρξή
τους στὴ διάρκεια τοῦ πρόσκαιρου
βίου τους� Προσεύχονται, ἀ -
σκοῦνται, ἀποµακρύνονται ἀπὸ ὅλα
ὅσα τοὺς ἀποσποῦν ἀπὸ τὴν προσ -
ήλωσή τους στὸν Θεὸ καὶ σιωποῦν,
γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴ φωνὴ του µέσα
στὴν ὕπαρξή τους, στὸ µεγαλεῖο τῆς
φύσης� Τὸ µήνυµα στὸ Ταϊζὲ εἶναι
ἡ µαρτυρία τοῦ ζῶντος Θεοῦ ποὺ
ἐνοικεῖ µέσα στὸν κάθε ἄνθρωπο�
Ἢ τώρα πλέον διαβάζει στὰ µέσα
κοινωνικῆς δικτύωσης. Πρόκειται γιὰ
µία ἐπιτυχῆ µέθοδο ποιµαντικῆς
προσέγγισης� Τὸ ἀποτέλεσµα εἶναι
οἱ σύντοµοι ὕµνοι καὶ τὸ περιεχόµενό
τους νὰ διαδίδονται σὲ ὅλα τὰ µέρη
τῆς γῆς καὶ νὰ ψάλλονται ἀπὸ χείλη
ἀναρίθµητων ἀνθρώπων σὲ πολλὲς
γλῶσσες� Ὑπάρχουν καὶ  οἱ νέοι
ποὺ εἶναι συν ειδητὰ µέλη τῆς ἐκκλη-
σίας καὶ τῆς χριστιανικῆς παράδο-
σης, στὴν ὁποία ἀνήκουν καὶ εὐχα-
ρίστως συµµετέχουν στὰ ἑβδοµα-
διαῖα προγράµµατα φιλοξενίας δια-
χριστιανικοῦ χαρακτήρα. Ἡ µελέτη
τῆς Ἁγίας Γραφῆς� Ἄλλωστε καὶ
πρὶν ἀπὸ µισὸ αἰώνα ὁ ἱστορικὸς
διάλογος ποὺ ἐγκαινιάστηκε ἀπὸ
τοὺς κορυφαίους Προκαθηµένους
τῆς Ρώµης καὶ τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως Πάπα Παῦλο Στ´ καὶ Ἀθηναγό-
ρα Α ´στὸν ἴδιο στόχο στηρίχτηκε: τὴ
γνωριµία, τὴν προσέγγιση καὶ τὴ φι-
λία. Μονολεκτικὰ στὴν ἀγάπη� Στὸ
Ταϊζὲ δὲν ἔχουν τὸ κλειδί, γιὰ νὰ
ἀνοίξουν τὴν καρδιὰ τῶν νέων καὶ
νὰ τοὺς µεταφέρουν τὴν πίστη.
Ἔχουν µοναστικὴ συνέπεια�».

Οἱ λόγοι αὐτοὶ προέρχονται ἀπὸ
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει θεολο-
γία καὶ καταρτίζει θεολόγους; Ἡ ἀγά-
πη εἶναι ὁ Ἀληθὴς Κύριος ἢ ἕνα συν -
αίσθηµα; Ἡ µαρτυρία τῆς Ἀληθείας
ἔναντι τῶν αἱρετικῶν δὲν εἶναι θυ-

σιαστική ἀγάπη; Ποία εἶναι ἡ «φωνὴ
µέσα τους»; Αὐτὸ δὲν ἔχει χρῶµα
πανθρησκείας; Τὰ µέσα κοινωνικῆς
δικτυώσεως, ὅπου ἡ CIA ἔχει παρα-
δεχθῆ ὅτι παρακολουθεῖ ἀνθρώ-
πους, εἶναι πρόσφορον µέσον; Ἡ
διαπροσωπικὴ κοινωνία ὑποτιµᾶται
ἔναντι µιᾶς βολικῆς ψηφιακῆς; Οἱ
σύντοµοι αὐτοσχέδιοι ὕµνοι χωρὶς
κανένα θεολογικὸν βάθος ἀποτε-
λοῦν κατόρθωµα δι’ ἐγκώµια; Ἐκεῖ
στοχεύουν ὅσοι ἐπιθυµοῦν λειτουρ-
γικὴν ἀναγέννησιν; «Συνειδητὰ µέλη
τῆς Ἐκκλησίας» καὶ συµµετοχὴ εἰς
συµπροσευχάς δὲν εἶναι πλήρως
ἀντιφατικόν; Ἡ µελέτη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἐπαρκῆ; ∆ὲν µεσολάβησαν
καὶ 2.000 ἔτη πορείας τῆς Ἐκκλη-
σίας ἐν τῷ κόσµῳ, εἰς τὰ ὁποῖα ἔχο-
µεν πλῆθος πατερικῶν ἔργων; Κο-
ρυφαῖος ἢ ἔσχατος πρέπει νὰ ἀπο-
καλῆται ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας;
∆ιὰ ποίαν µοναστικὴν συνέπειαν γί-
νεται λόγος ἐφόσον οἱ Λατῖνοι ἔχουν
καταργήσει τὴν ἄσκησιν, τὴν νηστεί-
αν, τὴν παρθενίαν καὶ ἡ προσευχὴ
ἔχει καταντήσει ὑπόθεσις διασκεδά-
σεως; Ἐπίσης πολὺ θὰ ἠθέλαµεν νὰ
µᾶς πληροφορήση κάποιος ἂν
ὑπῆρξεν ἀντίδρασις εἰς τὴν φράσιν
τῆς κ. Κούκουρα: «νὰ δέχεται εὐκο-
λότερα τὶς ἄκτιστες δωρεὲς τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος ποὺ εἶναι µεθεκτές».
Ὀρθόδοξα πυροτεχνήµατα διὰ τῶν
ὁποίων ἐπιχειρεῖται ἁπλῶς ἡ ἀλλοί-
ωσι τῆς πνευµατικότητος, ἐφόσον οἱ
ἄκτιστες ἐνέργειες συνδέονται µὲ
µίαν ἀφηρηµένην ἀγαπολογίαν, ἡ
ὁποία θὰ λυτρώση τὸν ἄνθρωπον
ἀπὸ τὰ πάθη� µαγικῶς κ. Κούκου-
ρα; Ἡ ἐν λόγῳ καθηγήτρια παρο-
τρύνει καὶ φοιτητάς νὰ λαµβάνουν
µέρος εἰς τὴν κοινότητα αὐτὴν ὁδη-
γοῦσα αὐτοὺς εἰς τὸν οἰκουµενι-
σµόν! Ἡ Ἱ. Σύνοδος δὲν πρέπει νὰ
ἐπέµβη εἰς αὐτὸν τὸν θρησκευτικὸν
ἐκµαυλισµόν;

Τὸ Οἰκουµενιστικὸν 
Πατριαρχεῖον

Κωνσταντινουπόλεως
Τὸ δυστυχέστερον τῆς ὅλης ὑπο-

θέσεως ἦτο τὸ µήνυµα, τὸ ὁποῖον
ἀπέστειλεν ὁ Παν. Οἰκ. Πατριάρχης.
Εἰς τὸν ἴδιον ἱστότοπον τῆς 25ης
Αὐγούστου 2015, ἀνεγνώσαµεν τὸ

µήνυµα καὶ παραθέτοµεν µέρος του
µετεφρασµένον: «ἐπιθυµοῦµε νὰ
σᾶς συγχαροῦµε διὰ τὴν περίστα-
σιν� διὰ τὴν ἐπείγουσαν ἀναγκαιό-
τητα διὰ χριστιανικὴ ἑνότητα� ὁ
ἀδελφὸς Ροζὲ ὄχι µόνο µορφοποί-
ησε τὸ ἐξωτερικὸ ὑλικὸ διὰ µία πραγ-
µατικὰ ἀληθινὴ πολυοµολογιακὴ κοι-
νότητα� ὁ ἀρχικὸς ἐνθουσιασµὸς
(ἐνν. διὰ ἑνότητα) χάνει τὴν πνοή
του� διὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ἐκκλη-
σιῶν µας ὀφείλεται εἰς τὴν ἀνάδυσιν
ἑνὸς οἰκουµενικοῦ καιροῦ, διὰ τοῦ
ὁποίου θὰ πρέπη ἡ καθολικότητα
τῆς Ἐκκλησίας νὰ διατρανωθῆ� Αἱ
συναντήσεις ποὺ ὀργανώνονται
ἀπὸ τὴν κοινότητα εἰς τὴν Εὐρώπην
καὶ εἰς ἄλλας ἠπείρους εἶναι µέρος
µιᾶς ἱεραποδηµίας ἐµπιστοσύνης εἰς
τὴν γῆν».

∆ιὰ ποῖον λόγον συγχαίρει ὁ Πα-
τριάρχης τὴν κοινότητα; ∆ιὰ τὴν
προσφορὰν της εἰς τὴν σύγχυσιν
διὰ τοῦ οἰκουµενισµοῦ ἀθώων νεα-
νικῶν ψυχῶν; Συγχαίροµεν τὸν διά-
βολον διὰ τὴν ἀπώλειαν τῶν
ἀνθρώπων; Ἡ ἀναγκαιότης τῆς χρι-
στιανικῆς ἑνότητος εἶναι ἄνευ ὅρων;
∆ύναται ἔστω καὶ εἷς λογικὸς
ἄνθρωπος νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι ἡ λέξις
«πολυοµολογιακὴ» δὲν εἶναι αὐτοα-
ναιρούµενη; Ἡ ὁµολογία προϋπο-
θέτει ὅτι ἔχω ταυτότητα συγκεκριµέ-
νη, κεχωρισµένη ἀπὸ τάς ἄλλας.
Πῶς µπορεῖ νὰ ὑπάρξη κοινότης καὶ
παράλληλα νὰ περιέχη διαφορετι-
κάς ὁµολογίας; Ἀλλὰ βεβαίως εἰς
τὸν νοῦν τῶν οἰκουµενιστῶν ἀκόµη
καὶ αἱ λογικαὶ ἀντιφάσεις ὑπερβαί-
νονται διὰ χάριν τῆς πανθρησκείας!
Ποῖος εἶναι ὁ οἰκουµενικὸς καιρός;
Ὑπάρχουν καὶ ἄλλαι «ἐκκλησίαι»
πλὴν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ
Ἀποστολικῆς ἢ ὁ Πατριάρχης θεω-
ρεῖ ὅτι ὅλοι καὶ οἱ αἱρετικοὶ συναπο-
τελοῦµεν κοµµάτια τῆς Ἐκκλησίας;
Τί σηµαίνει ἡ φράσις «ἐµπιστοσύνη
εἰς τὴν γῆν»; Φαίνεται διῆλθον ἀµέ-
τρητα χρόνια ἀπὸ τότε ὅπου ἔκλεισε
ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ ὁ
Πατριάρχης µας ἐλησµόνησε τὴν
θεολογίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατε-
πόθη ὡς ὁ Ἰωνᾶς ὑπὸ τὸ κῆτος τῆς
Νέας Ἐποχῆς� ἀλλὰ θὰ «ἐκβάλη»
ὁ Κύριος τὸν Πατριάρχην ὡς «ἐξέ-
βαλε» καὶ τὸν Ἰωνᾶν. 

Σεβ. Μητρ. Φθιώτιδος: Ἐπείγουσα ἡ ἐπίλυσις
τοῦ ζητήματος τῆς ἀδιοριστίας τῶν Ἐφημερίων
Κείμενον ἀπέστειλεν ὁ Σεβ.

Μητρ. Φθιώτιδος τὴν 4ην Σεπτεμ-
βρίου 2015, μὲ τὸ ὁποῖον θέτει
ἀνοικτὰ τὸ πρόβλημα τῆς ἀδιορι-
στίας Ἐφημερίων εἰς τὰς ἐθνικάς
του προεκτάσεις. Συμφώνως πρὸς
τὴν romfea τῆς 4ης Σεπτεμβρίου
2015:

«Ἐδῶ καὶ µερικὲς δεκαετίες ἐλέγε-
το καὶ δὲν τὸ πιστεύαµε, ὅτι ἀπὸ τὰ
γνωστὰ σκοτεινὰ κέντρα τῆς δύσεως
ἐδίδοντο ἐντολὲς καὶ κατευθύνσεις
στὶς κατὰ καιροὺς ἑλληνικὲς κυβερ-
νήσεις περὶ µειώσεως ἐπιρροῆς καὶ
τῶν παροχῶν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἴδιο
πρόσφατα ἀκούσθηκε καὶ µέσα στὸ
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο.

Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο παρατη-
ροῦµε τὶς προσπάθειες µερικῶν
ἀποδοµήσεως τοῦ ρόλου τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἄλλων µερικῶν ἀπο-
φυγῆς τοῦ µεγάλου αὐτοῦ «πειρα-
σµοῦ», ποὺ ἔχει ὀδυνηρὲς ἐκλογικὲς
συνέπειες. 

Στὰ πλαίσια αὐτὰ µὲ τὸ πρόσχηµα
τῆς οἰκονοµικῆς κρίσεως ἀπὸ τὸ
2009 ἔχει ληφθεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σκλη-
ρότερα µέτρα, (τὸ 1 πρὸς 10) κατὰ
τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὄχι µόνο ροκα-
νίζει τὴν ἐν τῷ κόσµῳ ὑπόστασή

της, ἀλλὰ κυριολεκτικὰ τὴν ἀποκε-
φαλίζει.

Ὅταν ἀποχωροῦν 10 ἐφηµέριοι
καὶ διορίζεται 1 κατὰ µαθηµατικὴ
ἀκρίβεια πολὺ σύντοµα οἱ ἐνορίες
τῆς ὑπαίθρου θὰ ἐρηµωθοῦν καὶ οἱ
τῶν µεγάλων ἀστικῶν Μητροπόλε-
ων θὰ ἀρκεσθοῦν στὰ λειτουργικά
τους καθηµερινὰ καθήκοντα, χωρὶς
νὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀσκήσεως
ποιµαντικοῦ ἔργου. 

Καὶ παλαιότερα ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ἀντιµετώπιζε τὸ πρόβληµα
ἐλλείψεως ἱερέων. Σήµερα δυσ -
τυχῶς ὑπάρχουν ὑποψήφιοι, οἱ
ὁποῖοι ὅµως δὲν διορίζονται ἀπὸ τὴν
πολιτεία. 

Ὁ ἀείµνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυµος ὁ Α΄ τὸ θέµα αὐτὸ δὲν τὸ
ἐθεώρησε δευτερεῦον, οὔτε τὸ πα-
ραµέρισε, γιὰ νὰ δώσει προτεραι-
ότητα σὲ ἄλλα.

Τὸ ἐθεώρησε θέµα ἐπειγούσης
φύσεως γι’ αὐτὸ µὲ τὸ Ν.∆. 457/1970
περὶ τρόπου πληρώσεως ἐφηµε-
ριακῶν θέσεων χωρίων παραµεθο-
ρίων ἢ ὀρεινῶν περιοχῶν ἔδωσε τὴν
δυνατότητα νὰ χειροτονηθοῦν εὐλα-
βεῖς ἄνθρωποι µειωµένων µορφω-
τικῶν προσόντων.

Ἔτσι δόθηκε ἡ λύση γιὰ µερικὰ
χρόνια τοῦ ἐφηµεριακοῦ ζητήµατος.

Τὴν ἴδια τακτικὴ ἀκολούθησε καὶ ὁ
ἀείµνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Σερα-
φείµ. Αὐτοὶ οἱ Ἱερεῖς κράτησαν µέχρι
τὸ 2000 περίπου. 

Σήµερα εὑρισκόµεθα στὸ ἴδιο ση-
µεῖο ποὺ ἦσαν τὰ χωριά µας πρὸ
τοῦ 1970. Μὲ ἕνα διορισµὸ τὸν χρό-
νο δὲν λύεται τὸ φλέγον ζήτηµα τῶν
ἐφηµερίων µας.

Ὅταν τίθεται τὸ θέµα, ὅλοι οἱ
ἐκκλησιαστικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι
χρέος τῆς πολιτείας ἡ µισθοδοσία
τοῦ Ἐφηµεριακοῦ Κλήρου. Ὅταν
ὅµως ὅλα παραβιάζονται καὶ αὐτὸ τὸ
Σύνταγµα κατὰ τὴν πρόεδρο τῆς
Βουλῆς, περιµένουµε τήρηση τῶν
συµφωνιῶν καὶ τῶν ὑπογραφῶν;

Λύση δὲν διαφαίνεται. Θὰ ἀφή-
σουµε ὅµως τὰ χωριὰ µας ἀπροστά-
τευτα καὶ ἀποίµαντα; Μερικοὶ γέρον-
τες Ἱερεῖς κρατοῦν 2 καὶ 3 ἐνορίες.

Ἐξυπηρετοῦν τὶς λειτουργικές
τους ἀνάγκες, κρατοῦν τὰ βιβλία,
διαφυλάττουν καὶ περιφρουροῦν τὴν
πνευµατικὴ κληρονοµιὰ τῶν Ἐκκλη-
σιῶν, εἶναι κοινωνικοὶ ἐργάτες, ἀλλὰ
µέχρι πότε; Μετὰ ἀπὸ αὐτοὺς τί;

Ἡ ἐπίλυση καὶ ἀντιµετώπιση τοῦ
ζητήµατος τῆς ἀδιοριστίας τῶν Ἐφη-
µερίων δὲν ἐπιδέχεται ἀναβολή.
Εἶναι ἐπειγούσης φύσεως.

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Κεντρικὴ ∆ιοίκη-
ση νὰ ἀσκήσει πίεση στὴν πολιτεία
τώρα µάλιστα ποὺ ἀνορθώνεται
οἰκονοµικὰ τὸ Κράτος. Ἐὰν διαπι-
στωθεῖ ἀδυναµία τῆς πολιτείας, εἴτε
λόγῳ ἀδιαφορίας, εἴτε λόγῳ ἐφαρ-
µογῆς ἄλλου πολιτικοῦ σχεδίου σχε-
τικὰ µὲ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ
πολιτείας, ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ
βρεῖ τρόπους.

Ἐὰν ἀφήνουµε τὸ πρόβληµα στὴν
κατάψυξη, µετὰ θὰ εἶναι πολὺ πιὸ
δύσκολο νὰ κινητοποιήσουµε µία
παγιωµένη κατάσταση. 

Ἡ µείωση τῶν Ἐφηµερίων ἐξυπη-
ρετεῖ πλήρως τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ
εἰσηγοῦνται τὸ περιορισµὸ τοῦ ρό-
λου τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα.
Ὅλοι ἐµεῖς θὰ εἴµαστε ἠθικοὶ
αὐτουργοὶ καὶ ὑπόλογοι στὴν ἱστορία
καὶ στὸ λαό µας, ἐὰν συµβιβαστοῦµε
καὶ ἀφήσουµε νὰ ἀποκεφαλίζεται ἡ
Ἐκκλησία µας. 

Στὰ ὁµόδοξα γειτονικὰ κράτη δὲν
ἔχουν ποῦ νὰ τοποθετήσουν τοὺς
Ἱερεῖς τους λόγῳ πληθώρας τῶν
προσερχοµένων. Ἐµεῖς θὰ διώξου-
µε τὰ παιδιά µας, τὰ ὁποῖα µὲ κό-
πους καὶ θυσίες ἔχουµε ἑτοιµάσει γιὰ
τὸ θυσιαστήριο; 

Τὸν λόγο τώρα ἔχει ἡ ἴδια ἡ
Ἐκκλησία καὶ µόνο ἡ Ἐκκλησία».

Ἡ Πανθρησκειακὴ πολιτικὴ τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου
Ἤδη πρό ἡµερῶν ἐπληροφορή-

θηµεν ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχι-
γραµµατείας τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου
ὅτι «Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρ-
χης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: Τὸν Σεβ.
Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐµµα-
νουήλ, ἐν τῇ ἰδιότητι αὐτοῦ ὡς µέ-
λους τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου
τοῦ ἐν Βιέννῃ  συσταθέντος, ἐν ἔτει
2012, Ἱδρύµατος «King Abdallah In-
ternational Center for Intereligious
and Intercultural Dialogue», µετὰ
τῶν Ἐντιµ. κ. Fahad Α. Abualnasr
καὶ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Patrice
Brodeur, Γενικοῦ ∆ιευθυντοῦ καὶ ∆ι-
ευθυντοῦ Προγραµµάτων, ἀντιστοί-
χως, αὐτοῦ, ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειµέ-
νης συγκλήσεως, ἐν Ἀθήναις, ∆ια-
θρησκειακῆς ∆ιασκέψεως, µεταξὺ
2ας καὶ 3ης Σεπτεµβρίου τ.ἔ.,  ὑπὸ
τὴν αἰγίδα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ τοῦ ἐν λόγῳ Ἱδρύµα-
τος, µὲ θέµα «Supporting Citizenship
Rights and Peaceful Coexistence
between Christians and Muslims in
Middle East».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Γαλλίας 
πρωτεργάτης

τῆς διαθρησκευτικότητος
Ἡ διαθρησκειακὴ αὐτὴ διάσκεψις

πράγµατι ἔλαβε χώραν εἰς Ἀθήνας
µὲ τὸν Σεβ. Μητρ. Γαλλίας, ὁ ὁποῖος
ὡς καὶ ἄλλοτε ἐτονίσαµεν εἶναι στε-
νώτατος συνεργάτης τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου, νὰ πρωτοστατῆ. Ὡς ἀνε-
γνώσαµεν εἰς τὴν romfea τῆς 3ης Σε-
πτεµβρίου 2015 ὁ Σεβ. Μητρ. Γαλ-
λίας προέβη καὶ εἰς τὰς ἑξῆς δηλώ-
σεις: «Στὴ συνάντηση αὐτὴ ποὺ
διοργανώθηκε ἐδῶ στὴν Ἀθήνα 2 µὲ
3 Σεπτεµβρίου µὲ τὸ κέντρο (KAI-
CIID), θέλαµε νὰ δείξουµε ὅτι ἡ συν -
εργασία µέσα στὰ πλαίσια τοῦ διαλό-
γου εἶναι ἀπαραίτητη σήµερα� Τὸ
KAICIID εἶναι ἕνα κέντρο διαλόγου,
τὸ ὁποῖο ἔχει ἱδρυθεῖ µὲ πρωτοβου-
λία τοῦ Βασιλιᾶ Ἀµπντάλα τῆς Σαου-
δικῆς Ἀραβίας. Ὡς ἱδρυτικὰ µέλη

εἶναι ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἡ Ἱσπανία,
ἡ Αὐστρία καὶ τὸ Βατικανὸ ὡς παρα-
τηρητής. Ἀνάµεσα στὰ µέλη τοῦ ∆ιοι-
κητικοῦ Συµβουλίου τοῦ Κέντρου
εἶµαι καὶ ἐγὼ ὡς Ἐκπρόσωπος τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ
ἐργαζόµαστε µὲ τοὺς Χριστιανούς,
Μουσουλµάνους, Ἑβραίους, ἐκπρο-
σώπους ἀπὸ τοὺς βουδιστὲς καὶ
ἰνδουιστὲς, γιὰ νὰ προωθήσουµε
τὸν διάλογο καὶ µόνο. Εἶναι ἕνας
διεθνὴς ὀργανισµὸς ὁ ὁποῖος
ἑδρεύει σὲ ἕνα ἰδιόκτητο κτίριο στὴ
Βιέννη, µέσῳ τοῦ ὁποίου γίνονται τὰ
διάφορα συνέδρια ἀνὰ τὴν ὑφήλιο�
Πρέπει νὰ διαχωρίσουµε καὶ νὰ
δοῦµε ὅτι τὸ Ἰσλὰµ δὲν ἔχει καµία
σχέση µὲ ἀκρότητες καὶ τροµοκρα-
τία, ἡ ὁποία γίνεται πολλὲς φορές�
Σήµερα οἱ Μουσουλµάνοι τὸ διακή-
ρυξαν καὶ ἀπὸ τὸ Ἀλάζαρ καὶ οἱ
Μουφτῆδες καὶ ἀπὸ τὴν Ἰορδανία
ποὺ ἦταν ἐδῶ, ὅτι ἀκριβῶς ἡ Μου-
σουλµανικὴ θρησκεία δὲν ἔχει τίς
αὐτὲς ἀρχές, ἀλλὰ ἀντιθέτως προ-
ωθεῖ ἄλλες� Βεβαίως διότι µὲ πρω-
τοβουλία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ Πανορθόδοξη ἀπό-
φαση ἔχει ἀρχίσει ἕνας διαθρη-
σκειακὸς διάλογος, ὅµως ἕνας διά-
λογος ὁ ὁποῖος τονίζω εἶναι σὲ Ἀκα-
δηµαϊκὸ ἐπίπεδο καὶ δὲν ἔχουµε
σκοπὸ τὴν ἕνωση οὔτε µὲ Μουσουλ-
µάνους οὔτε µὲ τοὺς Ἑβραίους».

Ἡ στρατηγικὴ
τῆς σοφιστείας

Εἰς τὰ λόγια τοῦ Σεβασµιωτάτου
εἶναι εὐκρινὴς ἡ προσπάθεια νὰ πεί-
ση ὅτι αἱ διαθρησκειακαὶ συναντή-
σεις εἶναι ἀπαραίτητοι, ὅτι τὰ συνέ-
δρια εἶναι αὐτονόητος πρακτικὴ διὰ
τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον, ὅτι τὸ Ἰσλὰµ
δὲν ἔχει σχέσιν µὲ τὸν φανατισµὸν
καὶ τέλος νὰ ἀποποιηθῆ κάθε ὑπό-
νοιαν περὶ ἑνώσεως (ὄχι ἀπαραιτή-
τως ὅµως συµπροσευχῆς, τὴν ὁποί-
αν δὲν ἀνέφερε). Ἂς µᾶς ἐπιτρέψη
νὰ ἀµφιβάλλωµεν δι’ ὅλα αὐτὰ, διότι

ἡ µέχρι στιγµῆς γραµµὴ καὶ πρακτι-
κή τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, ὅπως καὶ
ἡ ἱστορία, ἄλλα ἔχει ἀποδείξει.Τὸ
µαῦρο δὲν µεταβάλλεται εἰς ἄσπρον,
ἐπειδὴ ἔτσι µᾶς ἐξυπηρετεῖ!

Ἡ στρατηγικὴ
τῶν «ἀθώων» συνεδρίων
Αἱ «ἀθῶαι» αὐταὶ συζητήσεις κα-

ταλήγουν πλαγίως ἐκεῖ ὅπου στο-
χεύουν. Πρόσφατον παράδειγµα ἡ
ἀνακίνησις τοῦ ζητήµατος διὰ τὸ πε-
ριβάλλον, διὰ τὸ ὁποῖον πλεῖστα
ὅσα συνέδρια µὲ τὸ ἀζηµίωτον
ὠργάνωσεν ὁ Οἰκ. Πατριάρχης. Ὡς
ἔγινε γνωστὸν ἀπὸ τὸ Ἀθηναϊκὸν
Πρακτορεῖον Εἰδήσεων τῆς 10ης
Αὐγούστου: «Μὲ ἐπιστολή του σὲ
καθολικοὺς ὑψηλόβαθµους κληρι-
κούς, ὁ πάπας Φραγκίσκος ἔκανε
γνωστὴ τὴν ἀπόφασή του νὰ καθιε-
ρώσει ἡµέρα προσευχῆς γιὰ τὴν φύ-
ση, ἡ ὁποία θὰ γιορτάζεται, ὅπως καὶ
ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους, τὴν 1η Σε-
πτεµβρίου. Ἡ σχετικὴ πρόταση εἶχε
γίνει, ἐκ µέρους τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, ἀπὸ τὸν µητροπολίτη
Περγάµου Ἰωάννη Ζηζιούλα, ὁ
ὁποῖος εἶχε παρουσιάσει τὴν ἐγκύ-
κλιο τοῦ πάπα Φραγκίσκου µὲ θέµα
τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγκη
προστασίας τῶν ἀσθενέστερων κοι-
νωνικὰ πολιτῶν, τὸν περασµένο
Ἰούνιο στὸ Βατικανό� Ἰταλοὶ σχο-
λιαστὲς ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ρωµαιοκα-
θολικὴ καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πο-
ρεύονται, πλέον, πράγµατι ὡς
ἀδελφὲς ἐκκλησίες καὶ ὅτι ἡ σχέση
τοῦ πάπα Φραγκίσκου µὲ τὸν Οἰκου-
µενικὸ Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο
εἶναι στενότατη. Κάτι, ποὺ ἀποδεί -
χθηκε, ἄλλωστε, καὶ ἀπὸ τὴν συµµε-
τοχὴ τοῦ προκαθήµενου τῆς ὀρθο-
δοξίας, µετὰ ἀπὸ σχετικὴ πρόσκλη-
ση, στὴν συνάντηση γιὰ τὴν εἰρήνη
στὴν Μέση Ἀνατολή, µὲ τοὺς Σιµὸν
Πέρες, πρώην πρόεδρο τοῦ Ἰσραὴλ
καὶ τὸν Μαχµοὺντ Ἀµπάς, πρόεδρο
τῆς παλαιστινιακῆς ἀρχῆς, ἡ ὁποία

ὀργανώθηκε ἀπὸ τὸν ποντίφικα στὸ
Βατικανό, τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014». Μή-
πως ἀπὸ τάς ἀναλόγους συναντή-
σεις «ἀκαδηµαϊκοῦ» χαρακτῆρος
τοῦ Πατριαρχείου δὲν προωθοῦνται
µὲ ἔµµεσον τρόπον τὰ συµφέροντα
τῆς πανθρησκείας;

Ἡ στρατηγικὴ
τῆς τεχνητῆς

«συµπροσευχῆς»
Τρανοτέρα ἀπόδειξις ἀπὸ τὴν

προαναφερθεῖσαν ἡ ἀποδοχὴ τῆς
ἰδίας ἡµέρας καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀγγλικα-
νούς, συµφώνως πρὸς τὸ amen τῆς
3ης Σεπτεµβρίου 2015: «Ὁ ἀγγλι-
κανὸς ἐπίσκοπος Nicholas Holtam,
Πρόεδρος τῆς ∆ιεθνοῦς Ἀγγλικα-
νικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ Περιβάλλον,
πρότεινε τὴν υἱοθέτηση τῆς 1ης Σε-
πτεµβρίου ὡς Ἡµέρας Προσευχῆς
γιὰ τὸ Περιβάλλον, µετὰ καὶ ἀπὸ τὴν
ἀπόφαση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου γιὰ
τὴν Ρωµαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία� Γι’
αὐτὸ ἀκριβῶς ἡ προσευχὴ ἐνισχύει
τὸν ἄνθρωπο νὰ διασφαλίσει τὴν κτί-
ση καὶ νὰ πραγµατοποιηθεῖ τὸ θέλη-
µα τοῦ Θεοῦ, ὅπως στὸν οὐρανό,
ἔτσι καὶ στὴ γῆ� Ἡ υἱοθέτηση γιὰ τὴν
Ἀγγλικανική Ἐκκλησία καὶ στὸ πλαί-
σιο τῆς Ἀγγλικῆς Κοινωνίας ἔχει πλέ-
ον πολλοὺς ὑποστηρικτές, εἰδικὰ
ἀπὸ Ἀρχιεπισκόπους καὶ Ἐπισκό-
πους ποὺ ἔχουν σοβαρὰ οἰκολογικὰ
προβλήµατα στὶς περιοχές τους».
Ποιὰ προσευχὴ «ἐνισχύει τὸν
ἄνθρωπο»; Βεβαίως, ἐφόσον δὲν
µπορεῖ νὰ θεσπισθῆ συµπροσευχὴ
ἐθεσπίσθη  κοινὴ παγκόσµιος ἡµέρα
προσευχῆς! Τοιουτοτρόπως προσ -
εύχονται ὅλοι τὴν ἰδίαν ἡµέραν διὰ
τὸν ἴδιον λόγον, ὥστε νὰ ἔλθη ὁµα-
λωτέρως ἡ ψευδοένωσις. Ἂς ἀντιλη-
φθοῦν λοιπὸν ὅλοι ὅτι αἱ «ἀθῶαι»
συναντήσεις καὶ τὰ συνέδρια  τῶν
Πατριαρχικῶν ἁπλῶς µεθοδεύουν
τὰς συµπροσευχάς µὲ ἄλλον ἔνδυ-
µα. 

Ν.Σ.

Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου 

Ἱεροσολύµων (21-8 /3-9 2015)
Ὀργανωτικόν χαρακτῆρα εἶχον

κυρίως αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνό-
δου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ἁγίας
Γῆς μὲ τὸν διορισμόν προσώπων
εἰς ὑπευθύνους θέσεις. Συμφώνως
πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 3ης Σε-
πτεμβρίου 2015: 

«Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ
Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων, συνελ-
θοῦσα τήν Πέµπτην, 21ην Αὐγού-
στου / 3ην Σεπτεµβρίου 2015, ὑπό
τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πα-
τρός ἡµῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσο-
λύµων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη θε-
µάτων τοῦ Πατριαρχείου καί ἤχθη
εἰς τάς κάτωθι ἀποφάσεις: α) Ὥρισε
τόν Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην
Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον, τόν Σε-
βασµιώτατον Μητροπολίτην Κων-
σταντίνης κ. Ἀρίσταρχον καί τόν Κα-
θηγητήν τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου εἰς
τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήµιον
Θεσσαλονίκης κ. Γιάγκου, ὡς ἀντι-
προσώπους τοῦ Πατριαρχείου Ἱερο-
σολύµων, εἰς τήν µέλλουσαν νά συν -

 έλθῃ εἰς τό ἐν Γενεύῃ Κέντρον τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Σαµπε-
ζύ, Ε΄ Προσυνοδικήν Πανορθόδο-
ξον ∆ιάσκεψιν, ἐν ὄψει τῆς Συγκλή-
σεως τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς
Ὀρθοδοξίας τοῦ ἔτους 2016. β) ∆ιώ-
ρισε τόν ρασοφόρον δόκιµον µονα-
χόν Καθηγητήν Φιλολογίας καί Θεο-
λογίας κον ∆ηµήτριον Λυκούδην ὡς
Σχολάρχην τῆς ἐν Σιών Πατριαρ-
χικῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-
τριαρχείου. γ) ∆ιώρισε τόν Μητρο-
πολίτην Ζάµπιας τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας κ.Ἰωακείµ ὡς Καθη-
γητήν εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἱερατι-
κήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών. δ) ∆ιώ-
ρισε τόν Ἀρχιµανδρίτην π. Σωφρό-
νιον ὡς ἡγούµενον τῆς ἐν Ρένε πα-
ρά τήν Ναζαρέτ Ἑλληνορθοδόξου
Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πα-
τριαρχείου. ε) Ἐνέκρινε τήν εἰς διά-
κονον χειροτονίαν τοῦ µοναχοῦ Συν -
εσίου. στ) ∆ιώρισε τόν πρῲην Σχο-
λάρχην π. Νικόλαον Ζέρβην ὡς Κα-
θηγητήν τῆς ἐν Σιών Πατριαρχικῆς
Σχολῆς».

Μυθεύµατα τὰ περὶ προβληµάτων 
ὑγείας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας

Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς
Ἀλβανίας ἐξέδωσε τὴν 20ήν
Αὐγούστου ἀνακοίνωσιν, μὲ τὴν
ὁποίαν διαψεύδει ὅτι ὁ Σεβ. Ἀρχ.
Ἀλβανίας ἀντιμετωπίζει σοβαρὸν
πρόβλημα ὑγείας. Ἀκολουθεῖ τὸ
ἀνακοινωθέν: 

«Τὰ περὶ προβληµάτων ὑγείας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, ∆υρ-
ραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας κ.
Ἀναστασίου ἀποτελοῦν µυθεύµα-
τα, τὰ ὁποῖα πρόσφατα ἐπιχείρησε
νὰ κυκλοφορήσει µία ἀλβανικὴ
πολιτικὴ ἐφηµερίδα καὶ ἀργότερα
ἀναπαράχθηκαν ἀποσπασµατικὰ
ἀπὸ µερικὰ µέσα κοινωνικῆς δι-
κτυώσεως. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι
καὶ τὰ προηγούµενα ἔτη κατὰ τὸν
Αὔγουστο κυκλοφόρησαν περίερ-
γες ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Ὀρθο-
δόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας
τῆς Ἀλβανίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ.
Ἀναστάσιος ἀντιµετώπισε τελευ-
ταίως µυοσκελετικὸ πρόβληµα, τὸ
ὁποῖο καὶ θεραπεύτηκε µὲ φυσιο-

θεραπεία. Τέλεσε ἐπανειληµµένως
τὴ Θεία Λειτουργία στὰ Τίρανα τὸν
δεκαπενταύγουστο (στὶς 2,6,9,15,
16 Αὐγούστου)».

Ἀνακοινωθὲν
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου

διὰ τὴν Ἴνδικτον
Εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν διὰ τὴν Ἴνδι-

κτον γίνεται ἰδιαιτέρα μνεία εἰς τὴν
καταδίκην τῶν βιαιοπραγιῶν τῆς
Μ. Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ τῶν γεγονό-
των τῆς Οὐκρανίας. Παραθέτομεν
ἀκολούθως τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
2ας Σεπτεμβρίου 2015:

«Συνῆλθε, τῇ προσκλήσει καί
ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Πανα-
γιότητος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, ἀπό
29ης Αὐγούστου µέχρι καί τῆς 2ας
Σεπτεµβρίου 2015, ἐν τῷ Ἱερῷ
Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδροµί-
ου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς Σύν -
αξιν ἡ σεβασµία Ἱεραρχία τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου µετά καί τῶν
Ἱεραρχῶν τῶν ὑπό τήν κανονικήν
αὐτοῦ προστασίαν Αὐτονόµων
Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθο-
νίας καί τῶν ὑπ᾿ αὐτόν Οὐκρανῶν
καί Καρπαθορώσων.

Κατ᾿ αὐτήν συνεζητήθησαν, κα-
τόπιν ἐµπεριστατωµένων εἰσηγή-
σεων, µέ πρώτην αὐτήν τῆς Α. Θ.
Παναγιότητος, τά θέµατα τῆς πο-
ρείας πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην
Πανορθόδοξον Σύνοδον, τῶν ∆ια-
λόγων µετά τῶν λοιπῶν Χριστια-
νικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁµολογιῶν,
τῆς Βιοηθικῆς, τῆς προστασίας τοῦ
περιβάλλοντος κ.ἄ. Μετ᾿ ἰδιαιτέρου
ἐνδιαφέροντος συνεζητήθη τό µε-
ταναστευτικόν πρόβληµα µέ τήν
ποιµαντικήν, ἀνθρωπιστικήν καί
τάς ἄλλας διαστάσεις αὐτοῦ.

Συναφῶς, ἡ Σύναξις τῆς ἀνά τήν
οἰκουµένην Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουµε-
νικοῦ Πατριαρχείου ἐξ ἀφορµῆς
τῶν τελευταίων γεγονότων ἀπευ-
θύνει πρός τούς ἐγγύς καί τούς µα-
κράν ἔκκλησιν πρός σεβασµόν τῆς
ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώ-
που, τοῦ καί ἱερέως τῆς κτίσεως καί
ἔχοντος ἀπό Θεοῦ τήν ἐντολήν δια-
φυλάξεως αὐτῆς. Συναφῶς, ἡ Σύν -
αξις ἀποκηρύσσει πᾶσαν µορφήν
βίας, φανατισµοῦ, ἀποϊεροποιήσε-
ως, ἥτις καθιστᾷ τόν ἄνθρωπον
ἀντικείµενον ἐκµεταλλεύσεως.

Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Θρόνου ὑπό τάς παρούσας περι-
στάσεις, µετά πολλοῦ προβληµατι-
σµοῦ καί βαθείας θλίψεως, διαπι-
στώνει ὅτι ἀκόµη καί σήµερον

σταυρώνεται ὁ Χριστός καί χριστια-
νικοί πληθυσµοί αὐτόχθονες ἐν
Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐν Ἀφρικῇ µέ
πλουσίαν πολιτιστικήν κληρονο-
µίαν καί προσφοράν, ἀναγκάζονται
ὑπό τήν πίεσιν καί τήν βίαν τῶν
θρησκευτικῶν φονταµενταλιστῶν
νά ἐγκαταλείψουν τάς πατρογονι-
κάς των ἑστίας καί πρόσφυγες,
ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός, διωκόµε-
νος ὑπό τοῦ Ἡρώδου ἔφυγεν εἰς
Αἴγυπτον, νά ζητήσουν τήν φιλόξε-
νον ἀσφάλειαν τῆς ∆ύσεως, ἀφέν-
τες εἰς ἐρείπια τά µνηµεῖα τοῦ πολι-
τισµοῦ των, τά ὁποῖα ἐσεβάσθη-
σαν οἱ αἰῶνες.

Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς
πραγµατικότητος, ἡ Μεγάλη τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἀναµιµνησκο-
µένη τῶν ἰδικῶν της δεινῶν, ἵσταται
ἀλληλέγγυος πρός τάς χριστιανι-
κάς ταύτας κοινότητας καί στηρίζει
ἐνώπιον τῶν διεθνῶν ὀργανισµῶν
τό δικαίωµα παντός λαοῦ νά λα-
τρεύῃ ἐλευθέρως τόν Θεόν αὐτοῦ
καί νά διακηρύσσῃ ὅτι ἡ θρησκεία
πρέπει νά ἑνώνῃ τούς λαούς καί
τούς πολιτισµούς καί νά καθίσταται
θεµέλιον πολιτισµοῦ καί ἀνθρω-
πιᾶς.

Ὡσαύτως, οἱ Ἱεράρχαι τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου στρέ-
φουν τήν σκέψιν καί τήν προσευ-
χήν των πρός τάς χιλιάδας τῶν ἐν
Οὐκρανίᾳ ἐµπεριστάτων ἀδελφῶν
µας καί εὔχονται διά τήν παῦσιν
τῶν διαιρέσεων καί τήν ἐπικράτη-
σιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητος
τοῦ εὐσεβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὁ
ὁποῖος ἔλαβε τήν πίστιν καί τό βά-
πτισµα παρά τῆς Μητρός Ἐκκλη-
σίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ συναχθέντες Ἱεράρχαι ἀπευ-
θύνουν τήν εὐλογίαν αὐτῶν εἰς
τούς πιστούς τῶν ἑκασταχοῦ θεο-
σώστων ἐπαρχιῶν τῆς πρωτοθρό-
νου Ἐκκλησίας, ὡς καί πρός
«πᾶσαν ψυχήν Χριστιανῶν Ὀρθο-
δόξων», ὁµοῦ µέ τήν ἔκφρασιν τοῦ
σεβασµοῦ των πρός τούς Μακ.
Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί τήν εὐχήν νά ἴδουν
πραγµατοποιουµένην κατά τό προσ -
εχές ἔτος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην
Σύνοδον τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου
ἡµῶν Ἐκκλησίας».

Ἡ ὑπ. Πρωθυπουργὸς
εἰς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν

Συμφώνως πρὸς τὸ newsbeast
τῆς 8ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.: 

«Εἶναι χαρὰ καὶ τιµή µου, θεώρη-
σα ὅτι ἔπρεπε νὰ πάρω καὶ τὶς εὐχὲς
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες θὰ βοηθή-
σουν, ὁπωσδήποτε, αὐτὸ τὸ ἔργο,
τὸ βαρύ, τὸ ὁποῖο ἐπωµιστήκαµε.
Ὡστόσο, ἂν καὶ ἡ ἐπίσκεψή µου
στὸν Μακαριώτατο εἶναι ἐθιµοτυπικὴ
καὶ εἶχε προγραµµατιστεῖ, ἤδη, ἀπὸ
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων µου,
θὰ ἤθελα, δεδοµένης τῆς εὐκαιρίας,
νὰ διευκρινίσω ὅτι οὐδέποτε ἀπὸ τὴν
κυβέρνησή µας τέθηκε θέµα φορο-
λόγησης γενικότερα καὶ εἰδικότερα
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας» δή-
λωσε ἡ κ. B. Θάνου».
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Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

῾Η Ἱ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
ἠσχολήθη κατὰ κύριον λόγον μὲ τὰ
ζητήματα τῆς ἱερατικῆς σχολῆς. Πα-
ραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 3ης
Σεπτεμβρίου 2015:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου συνῆλθε σήµερα, Πέµ-
πτη, 3 Σεπτεµβρίου 2015, στὴν τρίτη
τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν
προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που κ.κ. Χρυσοστόµου καὶ ἐργά σθη-
κε ὡς ἑξῆς: 1) Ἀσχολήθηκε µὲ θέµα-
τα τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστο-
λος Βαρνάβας», ἐν ὄψει τῆς ἔναρξης
τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς: α) Ἐνη-
µερώθηκε ἀπὸ τὸν ∆ιευθυντὴ τῆς
Σχολῆς, Ἀρχιµανδρίτη Βενέδικτο

Ἰωάννου, γιὰ ἐκκρεµότητες, ἐλλεί-
ψεις καὶ διάφορα προβλήµατα τῆς
Σχολῆς καὶ ἔλαβε τὶς δέουσες ἀπο-
φάσεις. β) Ἐνέκρινε τὸν Κατάλογο
τῶν νεοεισακτέων σπουδαστῶν, γιὰ
τὸ ἀκαδηµαϊκὸ ἔτος 2015-2016. 2)
Ὅρισε, µὲ κλήρωση, ὡς µέλη τοῦ
Πενταµελοῦς Συνοδικοῦ ∆ικαστηρί-
ου γιὰ τὸ νέο ἔτος τοὺς Μητροπολί-
τες Πάφου, Ταµασοῦ καὶ Τριµυ-
θοῦντος καὶ τοὺς Ἐπισκόπους Καρ-
πασίας καὶ Ἀρσινόης καὶ ὡς ἀναπλη-
ρωτές τους, τοὺς Μητροπολίτες Κιτί-
ου, Κυρηνείας, Μόρφου, Κωνσταν-
τίας καὶ Κύκκου. 3) Ὅρισε ὡς νέο
Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Βιβλικῆς
Ἑταιρείας τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπί-
σκοπο Ἀρσινόης κ. Νεκτάριο».

Μετὰ ἀπὸ ἕνα μικρὸν περιστα-
τικὸν μὲ τὴν ὑγείαν του ὁ Σεβ.
Μητρ. Καρπενησίου ἐπέστρεψε
κανονικῶς εἰς τὰ καθήκοντά του ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸν «Εὐρυ-
τανικὸν Παλμὸν» τῆς 2ας Σεπτεμ-
βρίου 2015:

«Στὰ καθήκοντά του ἐπίστρεψε ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Καρπενησίου, µετὰ τὴν δοκιµασία
ποὺ εἶχε µὲ τὴν ὑγεία του. Τὸν
σεπτὸ ποιµενάρχη ποὺ εἶναι σὲ
πολὺ καλὴ κατάσταση, ἐπισκέφτη-
καν πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ
ἁπλὸς κόσµος, γιὰ νὰ τοῦ εὐχη-
θοῦν περαστικά, ἐνῶ πρὶν τῆς Πα-
ναγίας τὸν πολιὸ Γέροντα ἐπισκέ-
φτηκε καὶ ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Φθιώτιδος. Τὸν κ. κ. Νικό-
λαο ὑποδέχθηκε στὸ Γραφεῖο τοῦ
Ἐπισκοπείου, ὁ Μητροπολίτης
Καρπενησίου καὶ εἶχε µαζί του µία
πατρικὴ καὶ ἀδελφικὴ συζήτηση ἐπὶ
πολλὴ ὥρα. Σύµφωνα καὶ µὲ τὴν
ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδας, «ἡ συζήτηση µεταξὺ
τῶν δύο ἱεραρχῶν, ἦταν εὐχάριστη
καὶ περιεστράφη στὰ Ἐκκλησια-
στικὰ καὶ κοινωνικὰ θέµατα, γιὰ τὰ
ὁποία ἡ κρίση τοῦ ἁγίου Καρπενη-
σίου εἶναι πάντοτε συνετὴ καὶ σο-
φή, καθότι εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους
τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, ἡ σοβαρό-
τητα καὶ ἡ εὐαισθησία του». Ὁ
Ἅγιος Καρπενησίου προήδρευσε
σὲ ὑπηρεσιακὸ συµβούλιο γιὰ
ἐσωτερικὸ θέµα τῆς Μητρόπο-
λης...».

Παρὰ τὸ γεγονὸς τῶν εὐκρινῶν
πληροφοριῶν διὰ τὴν κατάστασιν
τοῦ Σεβασμιωτάτου, κάποιοι κον-
δυλοφόροι ἐπιμένουν νὰ παρου-
σιάζουν τὸν Σεβασμιώτατον ὡς
ἀνήμπορον. Τὰ ἐπιχειρήματα τὰ
ὁποῖα μεταχειρίζονται εἶναι ὑποτι-
θέμενα παράπονα τῶν «καφενεί-
ων», ἐνῶ ἀσκοῦν πιέσεις πρὸς τὴν
Ἱ. Σύνοδον διογκώνοντες τεχνηέν-

τως τὸ ζήτημα. Ποῖον ὑπηρετοῦν
τὰ μέσα αὐτά; Ποῖοι ἐπιθυμοῦν
τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου; Συμφώνως πρὸς τὸ
ekklisiaonline τῆς 3ης Σεπτεμβρί-
ου 2015:

«''∆ὲν ἔχουµε δεσπότη ἐδῶ καὶ
καιρό'', αὐτὸ εἶναι τὸ σχόλιο ποὺ θὰ
ἀκούσεις στὰ καφενεῖα τοῦ Καρπε-
νησίου. Τὰ χωριὰ δέ, ἔχουν ξεχάσει
ἐδῶ καὶ χρόνια τὸν δεσπότη
τους.... Καθὼς δὲν τὸν ἔχουν δεῖ τὰ
τελευταῖα χρόνια.

'' Ἐκεῖ στὴν Ἀθήνα, δὲν ξέρουν τί
γίνεται ἐδῶ''M Καρπενησιῶτες
ποὺ εἶναι ἕτοιµοι νὰ ἀπευθυνθοῦν
ἀκόµα καὶ στὸν Περιφερειάρχη Κώ-
στα Μπακογιάννη !

Τὰ πράγµατα στὴ µητρόπολη
Καρπενησίου εἶναι πλέον πολὺ σο-
βαρά.Τὸ ἔχουµε θείξει τὸ θέµα σὲ
πρόσφατο δηµοσίευµά µας. Μὲ
ἀναρρωτικὲς ἄδειες καὶ µάλιστα
συνεχόµενες δὲν µπορεῖ νὰ διοικη-
θεῖ µία µητρόπολη, ὁ Ποιµένας τῆς
ὁποίας ἀντιµετωπίζει σοβαρὰ προ-
βλήµατα ὑγείας καὶ ἀφήνει τοὺς
παρατρεχάµενους νὰ κάνουν τοὺς
προϊσταµένους καὶ τοὺς διακο-
νητὲς ...

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κι ὁ Μακαριώ-
τατος πρέπει νὰ δράσουν ἄµεσα
πρὸς τὸ καλὸ µιᾶς ξεχασµένης µη-
τρόπολης. Εὐχόµαστε νὰ µὴ φτά-
σουµε νὰ δοῦµε εἰκόνες ἀλλὰ Νέας
Ἰωνίας καὶ ἀλλοῦ διότι ἔτσι εὐτελίζε-
ται ἡ Ἐκκλησία. Μὲ εἰρήνη καὶ διά-
κριση νὰ δοθεῖ ἡ συµφέρουσα λύ-
ση γιὰ τὸ ὑπὸ διάλυση Ποίµνιο τῆς
Εὐρυτανίας».

Προτείνοµεν εἰς τὰ µέσα ἐνηµε-
ρώσεως ἂν τοὺς ἐνδιαφέρη ἡ διοί-
κησις τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀπο-
φυγὴ διαλύσεως τοῦ ποιµνίου νὰ
ἀσχοληθοῦν µὲ τάς αἱρέσεις καὶ τὸν
οἰκουµενισµόν, τὰ ὁποῖα πραγµα-
τικῶς ἀπειλοῦν τὴν ζωὴν τῆς
Ἐκκλησίας.

Σχέδιον ἀπομακρύνσεως 
τοῦ Σεβ. Μητρ. Καρπενησίου;


