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Ἕνα προφητικὸν κείμενον τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ διὰ τὰς ἐπιπτώσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΑΠΟ ΕΛΠΙΣ ΕΓΙΝΕΝ ΑΠΕΙΛΗ!

Τὸ κείμενον ἐγράφη τὸ 1988
κατὰ ἀνάθεσιν τῆς Ἱ. Συνόδου ἐν
ὄψει τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος εἰς
τὴν Ε.Ε. κατὰ τὸ ἔτος 1992. Τὸ
1992 ἡ ᾽Απ. Διακονία τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσε τὴν
πραγματείαν τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ
εἰς τευχίδιον μικροῦ σχήματος 56
σελίδων. Ἀπὸ τὴν πραγματείαν
αὐτήν, ἡ ὁποία τότε εἶχε τίτλον
«1992: ἀπειλή ἢ ἐλπίδα;» παραθέ-
τομεν σήμερα χαρακτηριστικὰ
ἀποσπάσματα, δεδομένου ὅτι τὰ
τότε γραφέντα εἶναι σήμερα περισ-
σότερον ἐπίκαιρα καὶ ἀναδει-
κνύουν τὸ κείμενον αὐτὸ προφητι-
κόν.

«...Τί µπορεῖ νὰ σηµαίνει λοιπὸν
ἡ Ἑνωµένη Εὐρώπη γιὰ τὸν ση-
µερινὸ Ἑλληνισµό; Εἶναι ἡ µεγάλη
του ἀπειλὴ ἢ ἡ χρυσή του ἐλπίδα;...

Εἶναι γεγονός, ὅτι στὸν Ἀπόστο-
λο Παῦλο ὀφείλει ἡ Εὐρώπη τὰ
πνευµατικὰ θεµέλιά της. Ἡ γόνιµη
σύνθεση τοῦ αὐθεντικοῦ ἑλληνικοῦ
πνεύµατος καὶ τοῦ Χριστιανισµοῦ,
ὅπως τὸν κήρυξε ὁ Παῦλος στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὴ Ρώµη, ἀποτέλεσαν
τὴν πεµπτουσία τῆς εὐρωπαϊκῆς
κληρονοµίας. Ἡ συµβολή, µάλιστα,
τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύµατος στὴ δια-
µόρφωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτι-
σµοῦ εἶναι καθολικὰ δεκτή. Τοῦτο
ὅµως ἐπιτεύχθηκε σὲ µιὰ νέα σύν-
θεση, µαζὶ µὲ τὴν ρωµαϊκὴ κρατικὴ
ἰδέα καὶ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία,
ποὺ ἔδωσαν στὸν κόσµο τὸ
ἐντελῶς νέο µέγεθος τῆς Ἑλληνορ-
θόδοξης Ρωµανίας, τῆς Χριστια-
νικῆς Οἰκουµενικῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἐν τούτοις, λόγῳ τῶν ἱστορικῶν
περιπετειῶν τους, Ἑλληνορθοδοξία
καὶ Εὐρώπη διαφοροποιήθησαν
στὴν ἱστορική τους πορεία, ριζικὰ
καὶ ἀσύµπτωτα. Ἀπὸ τὸ 476 µ.Χ.
ἀρχίζει ἡ ὑποταγὴ τοῦ δυτικοῦ Τµή-
µατος τῆς Χριστιανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας σὲ διάφορα βόρεια φῦλα (Βαν-
δάλους, Γότθους, Λογγοβάρδους
κ.λπ.), µέχρι νὰ περιέλθει στὸ µεγα-

λύτερό της µέρος στὰ χέρια τῶν
Φράγκων. Ἡ ἐκφράγκευση τῆς χρι-
στιανικῆς ∆ύσεως ὁλοκληρώθηκε
τὸν ια´ αἰώνα, ὅταν καὶ ὁ ἐπισκο-
πικὸς θρόνος τῆς Παλαιᾶς Ρώµης
περιῆλθε στὰ χέρια τους, µὲ τὴν

ἀνάδειξη τοῦ πρώτου Φράγκου Πά-
πα (1046). Ἐπὶ δύο ὅµως ἤδη
αἰῶνες οἱ Φράγκοι εἶχαν ἐπιβάλει
κυριολεκτικὰ µὲ τὸ σπαθί τους τὸ δι-
κό τους τρόπο ζωῆς καὶ µεταβάλει
ριζικὰ τὴν εἰκόνα τῆς δυτικῆς εὐρω-

παϊκῆς κοινωνίας, µὲ ἀποτέλεσµα
τὴν ἀλλοτρίωση τοῦ ∆υτικοῦ Χρι-
στιανικοῦ κόσµου. Σ᾽αὐτὴν τὴν
ἀλλοτριωτικὴ διαδικασία µεγάλο ρό-
λο ἔπαιξε ὁ ἐκφραγκευµένος δυ-
τικὸς κλῆρος, ποὺ ἔγινε ὄργανο τοῦ
φραγκικοῦ ἐπεκτατισµοῦ. Ἐνῶ δη-
λαδὴ στὴν Ἀνατολὴ ὁ κλῆρος ἀνέ-
λαβε ἐθναρχικὸ ρόλο καὶ ἔσωσε τὸ
Γένος ἀπὸ τὴν ἀλλοτρίωση, στὴ∆ύ-
ση ὁ παπικὸς κλῆρος ἔγινε ὄργανο
τῶν Κατακτητῶν καὶ ἐπιτάχυνε τὴν
ἀλλοτριωτικὴ διαδικασία.

Οἱ Φράγκοι κατακτητὲς αὐτοανα-
κηρύχθηκαν «εὐγενεῖς» καὶ «κύριοι»
καὶ µετέβαλαν τοὺς ὑποτεταγµένους

Ἐπικείµεναι ἐκλογαί
Εἶναι µεγάλη ἡ ζηµιά πού προ-

καλεῖ στό λογικό ποίµνιο τοῦ Χρι-
στοῦ ἡ σιωπή τῶν ποιµένων καί
µάλιστα τῶν ἐπισκόπων. Σέ µία
ἐποχή ὅπου λύκοι βαρεῖς ἔχουν
εἰσβάλει ἀπό παντοῦ καί κατα-
σπαράσσουν τά λογικά πρόβατα
ψηφίζοντας νόµους ἄθεους ἀλλά
καί ἐπικίνδυνους, πού προπα-
γανδίζουν τρόπους ζωῆς καί ἤθη
ἀνάρµοστα γιά µιά κοινωνία πού
θέλει νά λέγεται ἀνθρώπινη καί
λογική κανείς ἀπό αὐτούς πού θά
µποροῦσαν νά ἀντιδράσουν δέν
ἀντιδρᾶ, γιά νά προστατεύση τόν
παραπλανηµένο ἀλλά καί πολλά
πταίσαντα Ἑλληνικό λαό. Γιά
αὐτό τό ἐκλογικό σῶµα ἔχει ὑπο-
χρέωση νά ἀντιδράση, νά ὁδηγή-
ση τά παλαιά κόµµατα πού βρί-
σκονται σήµερα στήν Βουλή, χω-
ρίς κανενός ἐξαιρουµένου ἐκτός
Βουλῆς ὡς τούς µόνους αἰτίους
γιά τήν κατάσταση πού ἔχει πε-
ριέλθει ἡ Πατρίδα µας. Συνειδητά
ἤ ἀσυνείδητα οἱ πολιτικοί κατεύ-
θυναν τήν Ἑλλάδα ἕνα αἰώνα τώ-
ρα µακριά ἀπό τόν Ἀνατολικό
Ρωµαίικο πολιτισµό, τόν πολιτι-
σµό τῶν πατέρων µας καί µᾶς
ὁδήγησαν στήν Φράγκικη ∆ύση
καί στόν ἀθεϊσµό πού αὐτή πρε-
σβεύει. Σέ µία παγκοσµιοποιηµέ-
νη, πολυπολιτισµική κοινωνία, µέ
ἀπώτερο σκοπό τήν παγκόσµια
κυβέρνηση πού αὐτοί προετοιµά-
ζουν, κάτι πού δέν κρύβει κανείς.
Γιά αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ψηφί-
σουµε ἀνθρώπους καί σχήµατα
πού ἔχουν µέσα τους Χριστό καί
Ἑλλάδα ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία
µας, ὅπως στήν τουρκοκρατία
στάθηκε τροφός καί καταφύγιο
τοῦ Γένους µας ἔτσι καί τώρα νά
µᾶς ἐµπνεύση, γιά νά ἀντιστα-
θοῦµε, ὥστε ἡ Ἑλλάδα νά γίνη
καί πάλι ἕνα Ὀρθόδοξο Ἔθνος.

Γ.Κ.Τ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΥΡΤΙ∆ΙΩΤΙΣΣΑ

Τὴν 24ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ποιεῖται μνείαν τοῦ
ἐξαισίου θαύματος τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρτιδιωτίσσης Κυ-
θήρων. Ἡ παράδοσις ἀναφέρει ὅτι ἡ ἱερὰ εἰκὼν εὑρέθη τὸ
1160 εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἱ. Μονῆς.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄
Ὡς κρήνη ἀκένωτος, τῶν παρὰ σοὶ ἀγαθῶν, Εἰκών σου ἡ πάν-
σεπτος, τοῖς Κυθηρίοις ἁγνή, ἐδόθη κραυγάζουσι· χαῖρε ἡ
προστασία, πάντων τῶν δεομένων· χαῖρε ἡ σωτηρία, τῶν τι-
μώντων σε πόθῳ· χαῖρε ἡ τῷ παραλύτῳ, τὴν ἴασιν βραβεύσασα.

«Ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν»
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Νὰ ἀποφύγωμεν τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ εὔκολα ἐπηρεάζονται ἀπό τά ὄργανα τοῦ διαβό-
λου καί ἀποµακρύνονται ἀπό τό Θεό, περιφρονώντας κάθε
ἠθικό φραγµό. Ἡ διάβρωση πιά τῶν συνειδήσεων εἶναι εὐρύ-

τατη, καί στούς ἄρχοντες καί στόν ἁπλό λαό, γι᾿ αὐτό καί ἡ ἀνησυχία
εἶναι µεγάλη. ∆υστυχῶς, λείπουν οἱ ἄνθρωποι πού θά µποροῦσαν
νά πείσουν τό λαό νά ἀπαρνηθεῖ τίς ἁµαρτωλές του συνήθειες καί νά
ἐπιλέξει τό δρόµο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν καί
τήν πνευµατική ζωή, πού καλλιεργεῖται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν
µυστηρίων.

Τή λύση στό µεγάλο αὐτό πρόβληµα πρέπει νά τή δώσουν οἱ ἴδι-
οι οἱ ἄνθρωποι µέ τή µετάνοιά τους, προτοῦ ξεσπάσει ἡ ὀργή τοῦ
Θεοῦ. Ἡ ἱστορία µᾶς διδάσκει ὅτι, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀποµακρύνον-
ται ἀπό τό Θεό καί βυθίζονται στό βοῦρκο τῆς ἀκολασίας, παρεµβαί-
νει ὁ στοργικός οὐράνιος Πατέρας µέ δραστικά µέτρα, πού δύσκολα
µποροῦν νά περιγραφοῦν καί εἶναι ἀδύνατο νά προβλεφθοῦν, γι᾿
αὐτό δέν πρέπει νά ξεπερνοῦν τά ὅρια τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, ὅπως
ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος στό ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι του στήν Παναγού-
δα. Εἶναι φοβερό νά ἐξοργιστεῖ ὁ Θεός, γιατί ἐµεῖς οἱ βαφτισµένοι
στό ὄνοµά του ἔχουµε χάσει τήν πίστη καί ζοῦµε σύµφωνα µέ ὅσα
µᾶς ὑπαγορεύει ὁ διάβολος!

Εἶναι εὔκολη ἡ περιγραφή τῆς κατάστασης, πού ἐπικρατεῖ στήν
κοινωνία µας. Ἐκεῖνο ὅµως πού ἰδιαίτερα ἐνοχλεῖ εἶναι ἡ περιφρό-
νηση τῆς ἁγνότητας καί τοῦ µυστηρίου τοῦ γάµου. Θεωρεῖται πιά
ἀναχρονισµός τό νά φτάσουν στό γάµο ἁγνοί δύο ἄνθρωποι. Ἐπί-
σης πολλοί συµβιώνουν δίχως γάµο. Ἄλλοι ὑπογράφουν σύµφωνα
ἐλεύθερης συµβίωσης καί ἄλλοι προκλητικά πηγαίνουν στό δηµαρ-
χεῖο καί ὑπογράφουν τόν πολιτικό τους γάµο γελώντας, µέ «τελε-
τουργό» κάποιον ἀντιδήµαρχο. Φοβερό ἐπίσης εἶναι τό ἔγκληµα
τῶν ἐκτρώσεων, ἡ ἀναιδέστατη ὁµοφυλοφιλία, οἱ ἀδίστακτες λη-
στεῖες µετά φόνου, οἱ ἀδικίες, οἱ κλοπές καί γενικά ἡ χωρίς ντροπή
καταπάτηση ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Ὅλα τά παραπάνω ἔχουν γίνει κανόνας στήν ἐποχή µας. Ἐνῶ πα-
λιά ἦταν ἡ ἐξαίρεση πού ἀποδοκιµαζόταν ἀπό ὅλους. Τά πράγµατα
δείχνουν -παρόλο πού ὅλοι οἱ συνειδητοί χριστιανοί ἀπεύχονται- ὅτι
βρίσκονται πολύ κοντά σέ φοβερά δεινά, τά ὁποῖα θά ἐπιτρέψει ὁ
Θεός νά ἔρθουν, γιά νά συναισθανθοῦµε τό πλῆθος τῶν ἁµαρτιῶν
µας καί νά στραφοῦµε στήν κιβωτό τῆς Ἐκκλησίας. Θά ἐπιτρέψει δη-
λαδή ὁ Θεός νά ἐξαγνιστοῦµε µέ δάκρυα καί αἷµα! Ἀλλά καί τότε θά
ὑπάρξουν πολλοί πού θά παραµείνουν διεστραµµένοι καί ἀδιάφο-
ροι, γιατί ὁ διάβολος θά τούς ἔχει διαβρώσει τό νοῦ καί τήν καρδιά
καί δέν θά µποροῦν νά ἐπιλέξουν τή µετάνοια καί σωτηρία.

Εἶναι ἐνδιαφέρον νά δοῦµε τί γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιµίρο-
βιτς γιά τή συµπεριφορά τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἀντιµετωπίζουν συγ-
κλονιστικά γεγονότα καί δυσάρεστες καταστάσεις, πού ἐπιτρέπει ὁ
Θεός προκειµένου νά ἀφυπνιστοῦν πνευµατικά καί νά ὁδηγηθοῦν
στή µετάνοια. «Μέσα στίς ἄγριες συνθῆκες τοῦ ἀφόρητου πόνου καί
τῆς φωτιᾶς οἱ καλοζωισµένοι ἄνθρωποι ὁδηγοῦνται στήν πλήρη
ἐπίγνωση, πώς ὁ Θεός εἶναι «τά πάντα» καί ὁ ἄνθρωπος ἕνα «τίπο-
τε». Οἱ περήφανοι ἄνθρωποι γνωρίζουν τήν ντροπή, οἱ ἀλαζόνες
σκύβουν τό κεφάλι τους κάτω στή γῆ, οἱ πλούσιοι περπατοῦν µέ τσέ-
πες ἄδειες, οἱ ἄρχοντες ἀναζητοῦν ἀκόµη καί κάποιον δοῦλο γιά
συντροφιά, οἱ ἀξιωµατικοί τοῦ στρατοῦ χάνουν τά παράσηµά τους,
οἱ ἀµέριµνοι ἱερεῖς κλαῖνε µπροστά στούς κατεστραµµένους ναούς,
καί οἱ ἄπληστες γιά χρήµατα γυναῖκες ἑτοιµάζουν γιά γεῦµα τό πιό
λιτό φαγητό».

Μακάρι νά ἐπιστρέψουν οἱ ἄνθρωποι στό Θεό χωρίς δραστικά καί
ἐπώδυνα µέτρα. Νά συναισθανθοῦν ὅτι ἡ πορεία τους ὁδηγεῖ πρός
τήν καταστροφή καί ὄχι πρός τή σωτηρία.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ εὐαγγελι-
στής καί θεολόγος στήν Α΄ Καθο-
λική του ἐπιστολή γράφει: "Παι-
δία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καί καθώς
ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχε-
ται, καί νῦν ἀντίχριστοι πολλοί γε-
γόνασιν. Ὅθεν γινώσκοµεν ὅτι
ἐσχάτη ὥρα ἐστίν" (Β΄ 18). Ἀπευ-
θύνεται σέ µικρούς καί µεγάλους
ὁ θεόπνευστος ἀπόστολος, καί
τούς προλέγει γιά Ἀντίχριστο καί
ἀντίχριστους. Ὁ Ἀντίχριστος θά
εἶναι τό κατεξοχήν ὄργανο καί ὁ
φορέας τοῦ Σατανᾶ, ἐνῶ οἱ ἀντί-
χριστοι δέν εἶναι ἄλλοι, ἀπ᾽ τούς
αἱρετικούς πού θά παραποιοῦν,
θά παρερµηνεύουν καί θά δια-
στρέφουν τίς εὐαγγελικές ἀλήθει-
ες τῆς Χριστιανικῆς Πίστης καί
τῆς ἠθικῆς διδασκαλίας. Καί προσ-
θέτει: "Ἐσχάτη ὥρα ἐστίν", δηλα-
δή, εἶναι κρίσιµη ἡ ἐποχή µας. Ἡ
ἀνθρωπότητα πάντα θά περνάει
κρίσιµες περιόδους.

Καί ἡ δική µας εἶναι ἀπ᾽ τίς πιό
κρίσιµες τῆς παγκόσµιας ἱστο-
ρίας. Ἴσως νά πλησιάζουν τά βή-
µατα τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτό δη-
λώνουν καί δείχνουν τά γεγονό-
τα. Βαριά ἡ ἀρρώστια τοῦ πολιτι-
σµοῦ µας. Σκοτεινός ὁ οὐρανός
καί τροµακτικά τ᾽ ἀστραπόβρον-
τα. Τά πάντα σεισµοκλονίζονται
καί τά πάντα καταρρέουν. Ἀντί
λουλούδια καί τραγούδια, τεµένη
καί ὕµνοι τοῦ Ἀλλάχ! Οἱ σφαγές
τώρα - ἰδιαίτερα τῶν χριστιανῶν -
ἔχουν σήµερα τήν ἰδιαιτερότητα

τῆς "κάµερας" καί τῶν "video"...
ὥστε τά σόκ νά εἶναι πιό συγκλο-
νιστικά!... Ἐπίκαιρη ἡ ρωµαϊκή
ρήση: "Ηοmο hοmini lupus" (Ὁ
ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο λύ-
κος).

Καί µή νοµίζουµε πώς ἡ φιλη-
δονία τῶν σαρκικῶν ἁµαρτηµά-
των εἶναι φροῦτο τῆς ἐποχῆς
µας! "Ἡ ἐπιθυµία τῆς σαρκός",
περιλαµβάνει ὅ,τι κακό καί ἁµαρ-
τωλό µπορεῖς νά φανταστεῖς:
Πορνεία, µοιχεία, ὁµοφυλοφιλία
(ἀρσενοκοιτία), παιδεραστία
(παιδοφιλία), αἱµοµιξία, κτηνοβα-
σία... µέχρι καί νεκροφιλία καί κά-
θε εἴδους ἀνωµαλία! Ὅ,τι φαντα-
στεῖ ὁ ἀνθρώπινος λογισµός.
"Πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτοῦ ἐπιµελῶς ἐπί τά πονηρά
πάσας τάς ἡµέρας" (Γεν. ΣΤ΄ 5). Ἡ
ἱστορία ἔχει καταγράψει τέτοια γε-
γονότα καί τέτοιες σκηνές, ὥστε ἡ
ἐποχή µας νά µοιάζει ἀντίγραφο
τῶν Σοδόµων καί τῆς Γοµόρρας,
τῆς Ποµπηΐας, τῆς Ρώµης, τῆς
Κορίνθου µέ τίς χιλιάδες πόρ-
νες... καί µέ ἄλλες πόλεις τῆς
ὑφηλίου.

Ὑπεύθυνοι τῶν σύγχρονων
Σοδόµων, δυστυχῶς στή ∆ύση,
ὅλοι σχεδόν, οἱ πολιτικοί ἀρχη-
γοί. Ὡστόσο, οἱ ὁµοφυλόφιλοι ἄς
γνωρίζουν ὅτι, ἐκτός τῶν ἄλλων,
εἶναι καί αἱρετικοί, διότι κατά τήν
Καινή ∆ιαθήκη, εἶναι ὀπαδοί τῶν
ἀκόλαστων καί διεφθαρµένων Νι-
κολαϊτῶν (Ἀποκ. Β΄ 6, 15).

Μέσα εἰς τὴν Ε.Ε. βιώνει ἡ Πατρὶς μας μίαν ἐπανάληψιν τῆς τακτικῆς καὶ
τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν Σταυροφοριῶν, αἱ ὁποῖαι γίνονται σήμερα μὲ τὸν
οἰκονομικὸν ἐκβιασμὸν καὶ τὴν ἀλλοτρίωσιν τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ ψευδεπίγραφος Ε.Ε. εἶναι κατ᾽ οὐσίαν φράγκικη ἕνωσις καὶ ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν οἰκονο-
μικὴν καὶ ἠθικὴν ὑποδούλωσιν τῶν λαῶν, διὰ νὰ προετοιμάση τὴν παγκόσμιον κυβέρνησιν.

Ρωτοῦσαν τὸν σύγχρονο ἅγιό µας γέροντα Παΐσιο τί θὰ γίνει µὲ τοὺς πολι-
τικοὺς στὴν Ἑλλάδα καὶ αὐτὸς ἀπάντησε χαρακτηριστικά: «Μὴ φοβᾶστε. Ὁ
Θεὸς δὲν θὰ ἐπιτρέψει νὰ γίνει κακό, ἀλλὰ θὰ γίνουν ὅµως πράγµατα καὶ θά-
µατα ποὺ δὲν θὰ ἐξηγοῦνται µὲ τὴ λογική. Ο κόσµος θὰ τοὺς σιχαθεῖ καὶ θὰ
τοὺς κυνηγήσει. Ὅπως ἕνα µπαλόνι φουσκώνει καὶ ξαφνικὰ σκάει, ἔτσι θὰ
σκάσουν κι αὐτοί»! Μήπως σήµερα δὲν ζοῦµε αὐτὴ τὴν κατάσταση, ὁ κόσµος
νὰ κυνηγάει τοὺς πολιτικοὺς µὲ αὐγὰ καὶ πέτρες, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ συµβαί-
νει κάτι πολὺ σοβαρό. Ὅλα τὰ πολιτικὰ κόµµατα καὶ οἱ γνωστοὶ κοµµατο-
θρεµµένοι καὶ καρεκλοβολεµένοι πολιτικοὶ νὰ ἔχουν πλέον ξεφουσκώσει, νὰ
ἔχουν «σκάσει σὰν τὸ µπαλόνι», διότι πλέον ὅλοι δείξανε τὸ ποιόν τους, τὴ ρί-
ζα τους, τὰ ἔργα τους, τοὺς καρπούς τους. Καὶ οἱ καρποὶ τους εἶναι συγκεκρι-
µένοι, σάπιοι, γεµάτοι ἀνθελληνικότητα, ἀπιστία, διχόνοια, δουλεία, γραικυλι-
σµό, διαπλοκή, ὑποδούλωση, πονηριά, ἀδικία, προδοσία, ψέµα!

Ναί, ξεφούσκωσαν πιὰ ὅλα τὰ πολιτικὰ σχήµατα, µηδενὸς ἐξαιρου-
µένου καὶ ὁ Ἕλληνας πολίτης ἀνυπεράσπιστος, ἀδικηµένος στὸ ἔπα-
κρο, παραγκωνισµένος καὶ ἰσοπεδωµένος ἀπ’ τὸν ἀνελέητο κοµµατικὸ βοµ-
βαρδισµὸ τῶν τελευταίων 40 χρόνων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ ἐξόντω-
ση τῶν τελευταίων 5 χρόνων τῆς εἰκονικῆς κρίσεως, διατηρώντας ἀκόµα µε-
ρικὰ ἀποµεινάρια ἀξιοπρέπειας, καλεῖται γιὰ ἄλλη µία φορά νὰ ταΐσει µὲ
ψήφους τὴν κοµµατικὴ Λερναία Ὕδρα, ποὺ ὅσα κεφάλια κι ἂν χάσει
κατὰ ἕνα παράξενο τρόπο γεννάει πάλι ἴδια καὶ χειρότερα, ὥστε νὰ συν-
εχίζει ἀνενόχλητη τὸ ἀποσαρθρωτικὸ καὶ µηδενιστικὸ ἔργο τῆς διάλυσης τῆς
πατρίδας µας.

Καὶ µᾶς βάζουν πάλι στὴν ἴδια λογική, νὰ τοὺς ξαναψηφίσουµε, νὰ τοὺς
δώσουµε τὸ πράσινο φῶς νὰ συνεχίσουν, ὅλοι σὰν µία παρέα, τὴν ἀποδό-
µηση, τὴν ἰσοπέδωση, τὴν ἐξόντωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς ἐντολοδόχοι
τῆς Εὐρώπης, κάνοντας ἔτσι κι ἐµᾶς συνεργοὺς στὸ ἔργο τους καὶ συνυπεύ-
θυνους στὴν ἀδικία τους!

«Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε
ἀπό σοῦ· καλὸν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο

«Διομολογιακὸς» συγκρητισμὸς
εἰς τὴν κοινότητα τοῦ Bose

Τοῦ κ. Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἅγ. Παΐσιος: «Ὅλοι οἱ ἡγέτες
τῆς Ἑλλάδος νά πᾶνε ἐξορία»

Γράφει ὁ κ. Βελισσάριος Γ. Γκεζερλῆς,
Ἱεροψάλτης - ∆ρ. Πληροφορικῆς

Ἡ εἴδηση, τὴν ὁποία ἐδηµοσίευσε ἡ ἔγκριτος ἐφηµερίδα σας γιὰ τὴν ἀνέ-
γερση ὑπερµεγέθους ἀγάλµατος τοῦ Κυρίου στὸ Βλαδιβοστὸκ (Ὀρθόδοξος
Τύπος, 4.9.2015, σελ. 8) ἐπαναφέρει δραµατικὰ τὸ πρόβληµα τῶν ὁρίων τῆς
πνευµατικῆς δικαιοδοσίας τῶν Ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι διαβιοῦν στὴν Ἄπω
Ἀνατολή. Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι ἡ ἐφηµερίδα σας ἔχει ἀναδείξει τὸ µεῖζον αὐτὸ
θέµα. Σχετικὰ εἶναι τὰ ἄρθρα τῆς 1ης Νοεµβρίου 2013 καὶ 10ης Ὀκτωβρίου
2014 µὲ τὸν τίτλο «Ἀνταρσία τοῦ Πατριάρχου Ρωσίας ἐναντίον τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου». Ἡ ὅλη προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται, ἐδῶ καὶ
ἀρκετὸ χρόνο, ἀποσκοπεῖ ὅπως ἐπαναφέρει τὴν πνευµατικὴ δικαιοδο-
σία στὶς χῶρες τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, τὴν Κίνα, τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Νό-
τιο Κορέα στὴν δικαιοδοσία τῆς Αὐτοκεφάλου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, µὲ
τὴν παράλληλη ἐµµονὴ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου στὴν ἑρµηνεία τοῦ
ὅρου «βαρβαρικαῖς», σύµφωνα µὲ τὸν Κ∆´ Κανόνα τῆς ∆´ ἐν Χαλκηδόνι
Οἰκουµενικῆς Συνόδου (8 Ὀκτωβρίου 451).

Ἡ Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἱδρυθεῖσα κατόπιν συγκλήσε-
ως δύο µεγάλων Ἐνδηµουσῶν Συνόδων τὸ 1590 καὶ 1593 µὲ τὴν συµµε-
τοχὴ τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς ἢ ἐκπροσώπων τους1, ἑδραζοµένης
τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ἐπὶ τοῦ ΚΗ´ Κανόνος τῆς ∆´ Οἰκουµενικῆς Συνό-
δου, παρέµενε ἀπὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς ΚΠολεως (29.5.1453) ἡ µόνη
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ ὀρθόδοξο πολιτικὸ καθεστώς. Ἡ Αὐτοκεφα-
λία αὐτὴ ἐβασίσθη ἐπὶ τῆς ἑρµηνείας τοῦ ὅρου «βαρβαρικὰ ἔθνη», τὰ
ὁποῖα, σύµφωνα µὲ τὴν φρασεολογία τῆς ἐποχῆς, νοοῦνται οἱ ἐξωτερικοὶ
τόποι, οἱ ὁποῖοι γειτόνευαν µὲ τὶς διοικήσεις τῶν ἐξαρχιῶν καὶ δὲν ὑπῆρχε
ἀκόµη συντεταγµένο κράτος µὲ ἀξιόλογο πολιτισµὸ καὶ δίκαιο ὡς ὀργανω-
µένη κοινωνία ἀνθρώπων, ἀλλὰ κατοικοῦνταν ἀπὸ στίφη, ποὺ ἐποφθαλ-

Ἔχει κανονικὰ δικαιώματα
τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον

εἰς τὴν Ἄπω Ἀνατολήν;
Τοῦ κ. Χρήστου Μπαλόγλου

• «Εὔθραυστες ἰσορροπίες
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία». Σελ. 2

• Προεκλογικόν εὐθυµογράφη-
µα. Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Να-
τσιοῦ. Σελ. 6

• Ὁ τ. Ὑπ. Παιδείας δι’ ὅλα
τὰ φλέγοντα ἐκκλησια-
στικὰ θέµατα. Σελ. 8

• Συνάντησις τοῦ Οἰκ. Πα-
τριάρχου µὲ τὴν ὑπ. Πρω-
θυπουργὸν εἰς Χίον. Σελ. 8

• Παραλειπόµενα ἀπὸ τήν Σύν-
αξιν τῆς Ἰνδίκτου εἰς τὸ Φα-
νάρι. Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Πα-
παθανασοπούλου. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὸ πρόσφατο 23ο ∆ιεθνὲς Οἰκουµενικὸ Συνέδριο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη
Πνευµατικότητα διεξήχθηκε στὴν κοινότητα Βose µεταξὺ 9ης καὶ 12ης Σε-
πτεµβρίου µὲ θέµα «Ἔλεος καὶ συγχώρησις». Ὡς γνωστὸ ἡ αὐτοκαλούµε-
νη ‘’µοναστικὴ’’ κοινότητα τοῦ Bose (Monastero di Bose, ὅπως αὐτοαπο-
καλεῖται), εἶναι µία οἰκουµενιστική κοινότητα. Στὴν πραγµατικότητα, µὲ βά-
ση τὸ Βατικάνειο «Κώδικα Κανονικοῦ ∆ικαίου», εἶναι µία «Ἰδιωτικὴ ἕνωση
πιστῶν» (Associazione private di fedeli) (ἄρθρα 114, 116, 117 καὶ 322).
Σκοπίµως πρὸς τὰ ἔξω παρουσιάζεται ὡς ‘’µοναστικὴ’’ κοινότητα. Ἡ
οἰκουµενιστικὴ αὐτὴ κοινότητα ἀποτελεῖ µία µεικτὴ κοινότητα, ἀπὸ ἄνδρες
καὶ γυναῖκες.

Τὴν ἔχει ἱδρύσει ὁ παπικὸς Enzo Bianchi τὸ 1965. Ὁ παπικός Enzo
Bianchi, τῆς οἰκουµενιστικῆς αὐτῆς κοινότητας, καλεῖται "ἡγούµενος". Ὁ
Enzo Bianchi εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὴν ἀρθρογραφία του στίς Ἰταλικὲς εἰδη-
σιογραφικὲς ἐφηµερίδες, La Stampa, Avvenire, La Repubblica, Famiglia
Christiana, καθὼς καὶ στὶς Γαλλικές Croix καὶ LaVie.

Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Enzo Bianchi ἔχει διοριστεῖ ἀπὸ τὶς 22

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

(5ον.–Τελευταῖον)
∆ιώξεις φιλοσόφων
σπερµατικοῦ Λόγου

εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα
Ὁ Αἰλιανὸς στὴν ‘Ποικίλη Ἱστορία’

του ἀναφέρει ὅτι ὁ τραγικὸς ποιητὴς
Αἰσχύλος παρὰ λίγο νὰ λιθοβοληθεῖ
ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους, ἐπειδὴ ἕνα ἔργο
του κρίθηκε γιὰ ἀσέβεια. Ἐπειδὴ ὁ
ἀδελφός του Ἀµεινίας ἔχασε τὸ χέρι

του, ὅταν ἀρίστεψε σὲ ἕνα δραµατικὸ
ἀγώνα, ἀπὸ συµπόνια ἔβγαλαν τὸν
Αἰσχύλο ἀπὸ τὴ φυλακὴ (Αἰλιανός,
Ποικίλη Ἱστορία, 5,19).

Ὁ ∆ιογένης Λαέρτιος ἀναφέρει ὅτι
ὁ φιλόσοφος Ἀναξαγόρας κατηγορή-
θηκε γιὰ ἀθεΐα, τοῦ ἐπιβλήθηκε ποινὴ
πέντε ταλάντων καὶ ἐξορία. Ὁ Σάτυ-
ρος ὅµως στὸ βιβλίο του ‘Βίοι’ἀναφέ-
ρει ὅτι καταδικάστηκε ἐρήµην του σὲ
θάνατο. Σύµφωνα µὲ τὸν Ἔρµιππο,

οἱ Ἀθηναῖοι κάλεσαν τὸν Ἀναξαγόρα
νὰ µπεῖ στὴ φυλακή, γιὰ νὰ ἐκτελε-
στεῖ, ἀλλὰ τὸν ἔσωσε ὁ Περικλῆς.
Ἦταν τόσο καταβεβληµένος ἀπὸ µία
ἀρρώστια, ὥστε µᾶλλον ἀπὸ συµπό-
νια τὸν ἄφησαν ἐλεύθερο, παρὰ
ἐπειδὴ πίστεψαν στὴν ἀθῳότητά του.

Γιὰ τὸν Θεόδωρο τὸν ἄθεο, ὁ Λα-
έρτιος ἀναφέρει ὅτι ὁ ἄρχοντας, ∆η-
µήτριος ὁ Φαληρέας τὸν ἔσωσε ἀπὸ
τὸ δικαστήριο τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Σύµφωνα ὅµως µὲ µία ἄλλη πηγὴ
ποὺ ἀναφέρεται, ὁ Θεόδωρος κατα-
δικάστηκε νὰ πιεῖ τὸ κώνειο.

Γιὰ τὸν Στίλπωνα, ὁ Λαέρτιος ἀνα-
φέρει ὅτι προσήχθη ἐνώπιον τοῦ δι-
καστηρίου τοῦ Ἀρείου Πάγου, γιὰ τὴν
φράση του ὅτι ἡ Ἀθηνᾶ δὲν εἶναι θεός.
Οἱ Ἀρεοπαγίτες τὸν διέταξαν νὰ φύγει
ἀµέσως ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Ἀθήνας.

Ὁ Πρωταγόρας, ὅπως ἔχει ἤδη
ἀναφερθεῖ, ἐξορίστηκε ἀπὸ τὴν πόλη
τῆς Ἀθήνας καὶ πνίγηκε σὲ ναυάγιο,

ἐνῷ ταξίδευε γιὰ τὴ Σικελία. Ὑπάρχει
καὶ ἡ ἐκδοχὴ νὰ πέθανε καθὼς περ-
πατοῦσε. Σῴζεται καὶ ἕνα ἐπίγραµµα
γιὰ αὐτὸν τὸν σοφό: «Γιὰ σένα Πρω-
ταγόρα ἄκουσα νὰ λένε πὼς σὰν σ’
ἔδιωξαν οἱ Ἀθηναῖοι πέθανες ὁδοιπο-
ρώντας, γιατί ἤσουν γέρος. ∆ὲν ἐδί-
στασε νὰ σ’ ἐξορίσει ἡ πόλη τοῦ Κέ-
κροπα. Καὶ ἐσὺ ξέφυγες µὲν ἀπὸ τὸ
ἄστυ τῆς Παλλάδος, δὲν ξέφυγες
ὅµως καὶ ἀπὸ τὸν Πλούτωνα (ἐννοεῖ
τὸν Χάρο)».

Τὸν ∆ιαγόρα τὸν Μήλιο, ἐπειδὴ
διᾳκωµωδοῦσε τὰ ἀπόκρυφα τῶν
µυστηρίων καὶ ἀπέτρεπε ὅσους ἤθε-
λαν νὰ µυηθοῦν σὲ αὐτά, τὸν καταδί-
κασαν σὲ θάνατο, ἐπικηρύσσοντας τὸ
κεφάλι του µὲ ἀνταµοιβὴ ἕνα τάλαντο.

Σύµφωνα µὲ τὸ λεξικὸ Σούδα ἢ
Σουίδα, ὁ Πρόδικος ὁ Κεῖος (470-399
π.Χ.), φιλόσοφος καὶ σοφιστής, µα-
θητὴς τοῦ Πρωταγόρα, πέθανε στὴν
Ἀθήνα, ἀφοῦ τοῦ ἔδωσαν νὰ πιεῖ κώ-

νειο, µὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι διέφθειρε
τοὺς νέους.

Ὁ Λαέρτιος εἶχε ἀκούσει ὅτι σα-
ράντα ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Πυθα-
γόρα κάηκαν στὸ σπίτι ἑνὸς φίλου
τους ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς πόλεως
τοῦ Κρότωνα, ἐπειδὴ δὲν συµφω-
νοῦσαν µὲ τὶς διδασκαλίες τοῦ φιλο-
σόφου. Τὸν ἴδιο τὸν Πυθαγόρα, ποὺ
προσπάθησε νὰ διαφύγει, τὸν
βρῆκαν καὶ τὸν σκότωσαν ἔξω ἀπὸ τὸ
σπίτι.

Ὁ Πλάτωνας ἀπειλήθηκε ἀπὸ τὸν
τύραννο ∆ιονύσιο τῆς Σικελίας νὰ
ἐκτελεστεῖ, ἐπειδὴ ἡ εἰλικρίνειά του τὸν
ἔθιγε. Πουλήθηκε ὡς δοῦλος στὴν
Αἴγινα, ἀλλὰ τελικὰ ἐξαγοράστηκε
ἀπὸ τοὺς µαθητές του. Πολλὲς φορὲς
ἀπειλήθηκε νὰ πιεῖ τὸ ‘κώνειο τοῦ Σω-
κράτη’.

Ὁ Σωκράτης, ὡς γνωστόν, καταδι-
κάστηκε νὰ πιεῖ τὸ κώνειο ἐπειδὴ ἡ
κατηγορία ἔλεγε ὅτι «εἶναι ἔνοχος καὶ

γιατί διαφθείρει τοὺς νέους καὶ γιατί
δὲν πιστεύει τοὺς θεοὺς ποὺ πιστεύει
ὁ τόπος, ἀλλὰ ἄλλες νέες θεότητες».

Ἐπίλογος
Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

στὸ βιβλίο του ‘Λογίων Θησαύρισµα’
ἀναφέρει, ὅτι: «ὁἝλληναςµὲ τὴφιλο-
σοφία γνώρισε πρῶτα τὴν ὕπαρξη
τοῦ Θεοῦ καὶ ἔπειτα τὸν ἑαυτό του,
ποιὸς εἶναι ἀληθινά. Μὲ τὴ γνώση τοῦ
Θεοῦἀπέκτησετέλειαγνώσητοῦἑαυ-
τοῦ του. Καὶ ἀφοῦ γνώρισε τὸν ἑαυτό
του γνώρισε καὶ τὴ σχέση του µὲ τὸν
Θεὸ καὶ τὴν εὐγένειά του καὶ γνώρισε
ὅτι ἡ ἀφοµοίωση πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι
τὸ πρώτιστο τῶν καθηκόντων του.
Γνώρισε ὅτι ἡ ἀποστολή του στὸν κό-
σµο εἶναι ἡ τελείωση καὶ ἡ ἀνύψωση
ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσµο στὸν πνευµατι-
κόN Ὁ ἄνθρωπος γίνεται τέλειος
ἀφοµοιούµενος µὲ τὸν Θεὸ καὶ ὅτι
ἀφοµοιώνεται µὲ τὸν Θεὸ ὅταν κο-

Ὁ «σπερματικὸς Λόγος»
Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία ὡς προπαιδεία

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

«Καὶ δώσω τοῖς δυσὶ µάρτυσί µου καὶ
προφητεύσουσιν ἡµέρας χιλίας διακοσίας
ἑξήκοντα περιβεβληµένοι σάκκους» (Ἀποκ.
11, 3). Θὰ δώσω, λέγει ὁ Χριστὸς στὴν ῾Ιερὰ
᾿Αποκάλυψι τοῦ ᾿Ιωάννου, δύναµι στοὺς δύο
µάρτυρές µου (κήρυκές µου), γιὰ νὰ προφη-
τεύσουν (κηρύξουν) χίλιες διακόσιες ἡµέρες
φορώντας σάκκους (πένθιµα ἐνδύµατα).
Πρόκειται βεβαίως γιὰ τοὺς δύο προφῆτες
(κήρυκες), οἱ ὁποῖοι θὰ προφητεύσουν (θὰ
κηρύξουν) στὸν κόσµο µὲ ἀπαράµιλλη παρ-
ρησία καὶ δύναµι θεόσδοτη κατὰ τὸν καιρὸ τοῦ
᾿Αντιχρίστου, καὶ οἱ ὁποῖοι, σύµφωνα µὲ τὴν ἐπι-
κρατέστερη γνώµη τῶν Πατέρων, θὰ εἶναι οἱ
Προφῆτες ᾿Ηλίας καὶ ᾿Ενώχ.

᾿Εκτὸς ὅµως ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου,
ἡ ὁποία, ὅπως δείχνουν τὰ σηµεῖα τῶν καιρῶν,
φαίνεται νὰ πλησιάζῃ µὲ καλπάζουσα ταχύτητα,
καὶ ἄλλοτε ὁ Χριστὸς ἔδωσε καὶ δίνει δύναµι
στοὺς κήρυκές του νὰ κηρύττουν στὸ λαό του
κήρυγµα προφητικό, κήρυγµα πεπαρρη-

σιασµένο, κήρυγµα ἐλεγκτικό, κήρυγµα ποὺ κα-
λεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ µετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ
στὸ Θεό.

Γιὰ δύο τέτοιους κήρυκες θὰ κάνωµε λόγο

στὸ παρὸν ἄρθρο µας, ποὺ ἔζησαν στὴν ἐποχή
µας καὶ κράτησαν ὡς καλὸς ἀξιωµατικὸς ὁ
πρῶτος καὶ ὡς καλὸς στρατιώτης ᾿Ιησοῦ Χρι-
στοῦ ὁ δεύτερος τὴ σηµαία τῆς ᾿Ορθοδοξίας

ὑψηλά, σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ πολλοὶ ἐπιτελάρχες
καὶ ἀξιωµατικοί της τὴν ὑποστέλλουν καὶ τὴν
προδίδουν. ᾿Αφορµὴ γι᾿ αὐτὸ τὸ ἄρθρο ἐλάβαµε
ἀπὸ τὴν συµπλήρωσι τὴν 28η Αὐγούστου 2015
πέντε ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίµησι τοῦ ἀγωνιστι-
κωτέρου ἐπισκόπου τῆς ἐποχῆς µας, τοῦ µακα-

ριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Αὐ-
γουστίνου Καντιώτου καὶ ἑνὸς ἔτους ἀπὸ τὴν
κοίµησι τοῦ γνησιωτέρου πνευµατικοῦ του
τέκνου, τοῦ ἀειµνήστου θεολόγου καὶ ἀγωνι-
στοῦ καὶ ὁµολογητοῦ τῆς ᾿Ορθοδοξίας Νι-
κολάου Σωτηροπούλου. Τριακόσες ἑξῆντα
πέντε ἡµέρες ἔχει τὸ ἔτος. Καὶ ὅµως ὁ Θεὸς
ἐπέλεξε τὴν ἡµέρα αὐτὴ γιὰ νὰ καλέσῃ, µὲ δια-
φορὰ τεσσάρων ἐτῶν, καὶ τοὺς δύο αὐτοὺς πι-
στοὺς καὶ ἀφωσιωµένους δούλους του κοντά
του καὶ νὰ τοὺς ἀναπαύσῃ ἀπὸ τοὺς κόπους, τὶς
ἀσθένειες, τὶς θλίψεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς διωγ-
µούς, ποὺ ὑπέστησαν γιὰ τὸ ὄνοµά του καὶ γιὰ
τὴν ᾿Ορθόδοξη µαρτυρία τους ἐν µέσῳ µιᾶς γε-

† ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, † ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία τῶν δύο συγχρόνων προμάχων

τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἀπὸ τὴν Στρατευομένην ᾿Εκκλησίαν
Τοῦ κ. Χρήστου Κων. Λιβανοῦ
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σµεῖται µὲ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴ δικαιο-
σύνη καὶ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἐπιστή-
µηNΤέτοιοςπλάστηκεὁἝλληναςκαὶ
τέτοιος διαµορφώθηκε ὁ ἠθικός του
χαρακτήρας. Τέτοιος χαρακτήρας δὲν
µποροῦσεπαρὰνὰἐνθουσιαστεῖἀπὸ
τὶς ἀρχὲς τοῦ χριστιανισµοῦ».

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πέτυχε τὴ
θαυµαστὴ συνάντηση καὶ συνταύτιση
ἑλληνισµοῦ καὶ χριστιανισµοῦ, διαφύ-
λαξε στὸ πέρασµα τῶν αἰώνων τὴν
ἑλληνικὴ γλώσσα, τὴν ἑλληνικὴ
αὐτοσυνειδησία καὶ τὴ διαχρονικό-
τητα τῆς ἱστορίας µας. Ἡ φιλοσο-
φικὴ σκέψη τῶν ἀρχαίων προγό-
νων µας ὄχι µόνο δὲν καταφρονή-
θηκε, ἀλλά, ἀφοῦ ἐπανατροφοδο-
τήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἅγιους Πατέρες
ἔγινε πολύτιµο ἐργαλεῖο γιὰ τὴ δια-
τύπωση τῶν χριστιανικῶν ἀλη-
θειῶν. Τὰ πατερικὰ κείµενα καὶ ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ὑµνολογία δὲν διέ-
σωσαν µόνο τὴν ἑλληνικὴ γλώσ-
σα, τὴν ὁποία χρησιµοποίησαν,
ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἐκφραστικὰ µέσα
καὶ τὴν αἰσθητικὴ τοῦ λόγου. Οἱ µο-
ναχοί τοῦ Βυζαντίου διέσωσαν διὰ
τῆς ἀντιγραφῆς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ
κείµενα, ἀκόµα καὶ αὐτὲς τὶς τολµηρὲς
κωµῳδίες τοῦ Ἀριστοφάνη. Ὁ χρι-
στιανισµὸς ποτὲ δὲν ἀπέρριψε οὔτε
τὴ γνώση καὶ τὴν ἐπιστήµη, οὔτε τὸ
φιλοσοφικὸ στοχασµό.

Ἔτσι στοὺς τοίχους τοῦ νάρθηκα
τῶν Ὀρθόδοξων ναῶν, σὲ πόλεις καὶ
στὴν ὕπαιθρο, σὲ µοναστήρια τόσο
στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ σὲ ἄλλες χῶρες
βρίσκουµε σήµερα εἰκόνες ἀρχαίων
σοφῶν καὶ φιλοσόφων, ὅπως τοῦ
Σόλωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Σωκρά-
τη, τοῦ Πλάτωνα κ.ἄ. Ὅλοι αὐτοὶ κρα-
τοῦν στὰ χέρια τους ἀποσπάσµατα
ἀπὸ τὸν σπερµατικό τουςΛόγο.

Τὴ συµπάθεια τῶν Χριστιανῶν γιὰ
τοὺς σοφοὺς προγόνους µας ἐκφρά-
ζει παραστατικὰ καὶ ἕνα ἐπίγραµµα
τοῦ Ἰωάννου Μαυρόποδα, Μητρο-
πολίτου Εὐχαϊτῶν, λογίου τοῦ 11ου
µ.Χ. αἰώνα καὶ καθηγητῆ τοῦ Πανδι-
δακτηρίου τῆς Κωνσταντινούπολης:
«Ἂν θὰ ἤθελες Χριστέ µου νὰ σώσεις

κάποιους ἀπὸ τοὺς µὴ Χριστιανοὺς
(ἀπ' ὅσους ἔζησαν πρὶν ἀπὸ τὸν
ἐρχοµό σου), σὲ παρακαλῶ νὰ σώ-
σεις τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Πλούταρχο,
γιατί καὶ τῶν δύο οἱ λόγοι καὶ ὁ τρό-
πος ζωῆς βρέθηκαν πολὺ κοντὰ
στοὺς δικούς σου νόµους» (PG
120,1156).

Πῶς ἀκριβῶς οἱ νέοι ἀλλὰ καὶ κάθε
ἡλικίας Χριστιανὸς πρέπει νὰ µελε-
τοῦν τὰ ἔργα τῶν σοφῶν προγόνων
µας, µᾶς διδάσκει ὁ Μ. Βασίλειος στὸ

ἔργο του ‘Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν
ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων’. Ὁ
ἴδιος, ὅπως εἶναι γνωστό, στὰ µέσα
τοῦ 4ου µ.Χ. αἰώνα σπούδασε στὴν
Ἀθήνακαὶγνώρισετὸἀρχαῖοἑλληνικὸ
πνεῦµα: «Ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα τους νὰ
ἀποδεχόµαστε αὐτὰ στὰ ὁποῖα ἐπαί-
νεσαν τὴν ἀρετὴ καὶ διέβαλαν τὸ κα-
κόNµιµούµενοι τὸ παράδειγµα τῶν
µελισσῶν, οἱ ὁποῖες οὔτε πλησιάζουν
σὲ ὅλα τὰ λουλούδια, οὔτε ἐπιχειροῦν
νὰ µεταφέρουν (τὸ νέκταρ) ἀπὸ ὅλα
τὰ λουλούδια στὰ ὁποῖα κάθονται,
ἀλλὰ παίρνουν µόνο ἀπὸ αὐτὰ τὰ
ὁποῖαεἶναι κατάλληλαγιὰ τὴνἐργασία
τουςN(ἔτσι καὶ) ἐµεῖς ἐὰν εἴµαστε συ-
νετοὶ νὰπαίρνουµεἀπὸαὐτὰ (τὰἔργα
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων) ὅ,τι µᾶς ται-
ριάζει καὶ συγγενεύει πρὸς τὴν ἀλή-
θεια, ἀφήνοντας τὸ ὑπόλοιπο». Σὲ
ἄλλο σηµεῖο γιὰ τοὺς σοφοὺς Ἕλλη-
νες λέγει: «Ὅταν σᾶς διηγοῦνται ἔργα
καὶλόγουςτῶνκαλῶνἀνθρώπων,νὰ
σᾶς ἀρέσουν καὶ νὰ τοὺς θαυµάζετε
καὶ νὰ προσπαθεῖτε ὅσο µπορεῖτε νὰ
τοὺς µιµηθεῖτε». Ὁ κυριώτερος ὅµως

σκοπὸςτῆςπαιδείαςἦτανκαὶθὰεἶναι:
πάσῃ φυλακῇ τὴν ψυχὴν τηρητέον
(PG 31,569).
Ἐπιλογὴ βιβλιογραφίας
Α. Πηγὲς

1.ἈδαμάντιοςΚοραῆς,Πρόδρομος
Ἑλληνικῆς Βιβλιοθήκης περιέχων
Κλαυδίου Αἰλιανοῦ τὴν Ποικίλην
Ἱστορίαν,ἩρακλείδουτοῦΠοντικοῦ
καὶ Νικολάου τοῦ Δαμασκηνοῦ τὰ
σωζόμενα, Παρίσι 1805. 2. Ἰουστίνου,

Ἀπολογία πρώτη ὑπὲρ χριστιανῶν,
πρὸς Ἀντωνῖνον τὸν εὐσεβῆ, PG 6,
στ.328-440.3.Ἰουστίνου,Ἀπολογία
δευτέρα ὑπὲρ χριστιανῶν πρὸς τὴν
Ρωμαίων Σύγκλητον, PG 6, στ. 441-
471. 4. Κλήμεντος τοῦ Ἀλεξανδρέ-
ως, Στρωματέων, Λόγος Πρῶτος,
PG 8, στ. 685-929. 5. Πορφύριος ὁ
Τύριος, Περὶ Ἀποχῆς Ἐμψύχων,
Ἀκρεοφαγία, Παράδοση-Ἱεροὶ καὶ
θεολογικοὶ κανόνες, κείμενα-μετά-
φρασηκαὶἑρμηνείαΜαρίαΣιδέρη,
Ἀθῆνα 2005. 6. Διογένης Λαέρτιος,
ΒίοιΦιλοσόφων,τ.Α -́Στ ,́κείμενα-
μετάφραση Νίκος Κυριόπουλος,

Ἀθήνα 2003.
Β. Βοηθήματα

1.ΓεώργιοςΜαρτζέλος,Ἡθεολο-
γία τοῦ ‘σπερματικοῦ Λόγου’ καὶ ἡ
σημασία της γιὰ τοὺς θεολογικοὺς
καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους,
Διεθνὲς Διαθρησκειακὸ Συμπόσιο:
Ὀρθόδοξη προσέγγιση γιὰ μία θεο-
λογία τῶν θρησκειῶν. 2. Ἀντώνιος
Νάσιος, Ἡ θεωρία τοῦ σπερματικοῦ
Λόγου στὴ θεολογία τοῦ Ἰουστίνου,
http://sophia-siglitiki.blogspot.gr/
2014/01/H-thewria-toy-spermatikoy-
logoy-stintheologia-toy-Ioystinoy-
Nasios.html.3.ΝεκτάριοςΠενταπόλε-
ως,ΘησαυρὸςΛογίων,τ.Γ ,́κείμενα-
μετάφραση καὶ ἑρμηνεία πρωτοπρε-
σβύτερος Ἀντώνιος Μπιλάλης, Ἀθή-
να2013.4.ΚωνσταντῖνοςΣκουτέρης,
Ἱστορία Δογμάτων, τ. Α΄. Ἡ ὀρθό-
δοξηδογματικὴπαράδοσηκαὶοἱπα-
ραχαράξειςτηςκατὰτοὺςτρεῖςπρώ-
τους αἰῶνες. Ἀθήνα 1998. 5.
http://www.e-istoria.com/2013_thrisk
%20%283%29.html.
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΡΧ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ Ι. Μ. ΠΑ-
ΤΡΩΝ ΔΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ «Ἡ πο-
λυμορφία τοῦ φόνου στοὺς Ἱεροὺς
Κανόνες». Ἐκδόσεις Ἐπέκταση Σχ.
21,50x14,50 σσ. 256.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΜΟΥΡΟΥ «Ζω-
γράφοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ» «Ἰλιάδα ἡ
Ἐμὴ». Σχ. 30x23 σσ 94.

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝ-
ΤΣΑΝΙΝΩΦ, Ἔργα 6, «Λόγος γιὰ τὰ
πνεύματα, τὸν Παράδεισο καὶ τὸν
ᾍδη» (Παρατηρήσεις στὶς σχετικὲς
ἀπόψεις τῶν Λατίνων) - «Λόγος γιὰ
τὸν ἄνθρωπο». Ἔκδ. Ἱ. Μ. Παρακλή-
του, Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, Μάϊος 2015,
14x20,5 σσ. 320.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥ-
ΔΡΟΜΟΣ, Τριμηνιαῖον πληροφο-
ριακὸν δελτίον τοῦ «Πανελληνίου
Χριστιανικοῦ Ὁμίλου Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς». Ἀπρίλ. – Μάϊος –
Ἰούν. 2015. Ἀθήνα.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ, Μη-
νιαῖον Ὀρθόδοξον περιοδικόν. Ἰούλ.
– Αὔγ. 2015. Ἀθήνα.

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ, Μηνιαῖον ὄργα-
νον τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν
Ἑνώσεων. Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. –
Αὔγ. 2015. Ἀθῆναι.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ, Διμηνιαῖον δελτίον
πνευματικῆς κατάρτισης Ἱ. Μητρ. Χί-
ου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν. Μάρτ. –
Ἀπρίλ. 2015.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Δελτίον τῆς «Πανελ-
ληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων». Ἀπρίλ.
– Ἰούν. 2015. Ἀθῆναι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ, οἰκογέ-
νεια – παιδεία –Πατρίδα. Ἐκπαιδευ-
τήρια «Ἀπόστολος Παῦλος». Μάρτ. –

Ἀπρίλ. 2015. Κόρινθος.
ΚΟΝΙΑΚΟΣ, Περιοδικὴ ἔκδοση

τῆς Ἀδελφότητος Κονιακιωτῶν
Δωρίδος. Ἰαν. – Φεβρ. – Μάρτ.,
Ἀπρίλ. – Μάϊος – Ἰούν. 2014. Ἀθῆναι.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ,
Μηνιαῖον περιοδικὸν Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως «Ἀκτῖνες». Μάϊος – Ἰούν.,
Ἰούλ. – Αὔγ. 2015. Ἀθῆναι.

ΤΑ ΚΡΙΝΑ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-
ξον Χριστιανικὸν περιοδικόν γιὰ
ἐφήβους. Ἀπρίλ., Μάϊος 2015.
Κάντζα Ἀττικῆς.

ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, «Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ», Ἐκδ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ, σελ. 255.

Ὁ διδάκτορας τῆς θεολογίας
Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Κωστό-
πουλος, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ ὡς ἱερο-
κήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πατρῶν ἀλλά καί συγγραφέας καί
ἀρθρογράφος ἐξέδωσε τήν πα-
ροῦσα χρονιά ἀπό τίς Ἐκδόσεις
ΕΠΕΚΤΑΣΗ τό βιβλίο μέ τίτλο «Η
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ». Ἡ
παροῦσα ἐργασία ἐξετάζει τήν ἐντο-
λή τοῦ Θεοῦ «οὐ φονεύσεις» καί
ἀναφέρεται στήν ἀφαίρεση τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς ὡς ποινικό καί
κανονικό ἀδίκημα. Καί μάλιστα
ἀναλύεται τό ἀδίκημα τοῦ φόνου
τόσο ὡς ἑκούσια ὅσο καὶ ὡς ἀκού-
σια παρεκτροπή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ὁ φόνος εἴτε
ὡς ἀκούσιος εἴτε ὡς ἑκούσιος εἶναι
ἕνα ἀπό τά βαρύτερα παραπτώμα-
τα τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στόν
Δημιουργό του, ἀφοῦ ἡ ζωή εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ Δημιουργός ἀλλά καί δώρη-
μα τοῦ ἴδιου τοῦ Δημιουργοῦ πρός
τό δημιούργημά του. Γιά τόν λόγο
αὐτό ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει κανένα
δικαίωμα νά ἀφαιρέση τήν ζωή
οὔτε τήν δική του οὔτε τοῦ ἄλλου.
Τό ἀδίκημα τοῦ φόνου, τό ὁποῖο κα-
ταγράφει γιά πρώτη φορά στήν
ἀνθρώπινη ἱστορία ἡ Παλαιά Δια-
θήκη μέ τόν ἑκούσιο φόνο τοῦ Ἄβελ
θεωρεῖται ὡς βδελυρό ἁμάρτημα
καί παντελῶς ἀνεπίτρεπτο. Γι’ αὐτό
ὁ Θεός μέσῳ τῆς ἐντολῆς «οὐ φο-
νεύσεις» ὑποδεικνύει στόν ἄνθρω-
πο τόν σεβασμό πού πρέπει νά ὀφεί-
λη πρός τήν ζωή εἴτε τὴν δική του
εἴτε τοῦ πλησίον του. Ἐντολή τήν
ὁποία ἐπαναλαμβάνει καί στήν Και-
νή Διαθήκη καί μάλιστα ἐπιτάσσει
τόν ἄνθρωπο ὄχι μόνο νά μή φονεύ-
ση ἀλλά καί νά μή ὀργισθῆ κατὰ τοῦ
πλησίον του. Ἀλλά καί οἱ Ἱεροί Κα-
νόνες τόσο οἱ Ἀποστολικοί ὅσο καί
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου καί ἄλλων το-
νίζουν τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρωπίνης
ζωῆς. Μέ τήν παροῦσα ἔκδοση ὁ
συγγραφέας ἀποσκοπεῖ νά καταδεί-
ξη πόσο βδελυρό ἀπέναντι στόν Θεό
εἶναι τό ἁμάρτημα τοῦ φόνου,
«ἀφοῦ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ φονέας

εὑρίσκεται ἐκτός τῆς διττῆς ἀγάπης,
πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο»
μᾶς λέγει ὁ π. Κύριλλος. Ἐπίσης γί-
νεται ἀναφορά καί στήν αὐτοχειρία
ὡς εἰδική περίπτωση ἐκούσιου φό-
νου, ὅπου ὁ αὐτόχειρας ἑκούσια
ἀφαιρεῖ τήν ἴδια του τήν ζωή. Ἀλλά
καί γιά τήν ἑκούσια ἀφαίρεση τῆς
ζωῆς μέσῳ τῶν ἀμβλώσεων, τῆς
βρεφοκτονίας ἀλλά καί τῆς ἀκού-
σιας ἤ ἑκούσιας ἀμέλειας πού ἐπι-
δεικνύουν κάποιες γυναῖκες πρός τά
βρέφη. Καί καταλήγει τήν παροῦσα
ἐργασία ὁ συγγραφέας τονίζοντας
ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι αὐτή πού φονεύει
τόν φόνο «Ἡ ἀγάπη διευρύνει τήν
καρδιά καί τόν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου,
διεγείρει δέ τήν ὅλη πνευματική του
ὑπόσταση πρός τόν ἄλλον, πρός τό
σύνολο, πρός τήν κοινωνία προσώ-
πων. Καί τοῦτο γιά τόν λόγο ὅτι ὁ
ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης πέρασε ἀπό
τόν χῶρο τῆς ἐγωπάθειας καί τοῦ
ἐγωκεντρισμοῦ στόν χῶρο τῆς ἐν
Χριστῷ κοινωνίας καί φιλαδελφίας,
στόν παραδείσιο χῶρο, ὁ ὁποῖος
ἀρχίζει νά ὑπάρχη ἀπ’ αὐτήν τήν
ζωή. Ἑπομένως ἄν θέλουμε νά ἀνα-
γεννηθῆ ὁ κόσμος καί νά ἐκλείψουν
οἱ φόνοι κατά παντός συνανθρώπου
μας ἐνηλίκου ἤ ἀγεννήτου, δέν
ἔχουμε παρά νά ἐπιδιώξουμε ὅλοι μέ
πάθος τήν ἀληθινή ἀγάπη».

Γ.Κ.Τ

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ

Η ΠΑΤΡΙ∆Α µας περνάει τὸν τελευταῖο καιρὸ µία
ἀπὸ τὶς τραγικότερες περιόδους τῆς ἱστορίας της.
Ἀνεύθυνοι, ἐπίορκοι, ἀµοραλιστές, ἀπάτριδες καὶ ἄθε-
οι πολιτικοὶ ὁδήγησαν τὴν Ἑλλάδα συνειδητὰ – ἀσυν-
είδητα στὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς. Ἡ λέξη «Θεὸς»
ἔχει διαγραφεῖ ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό τους. Γιὰ ἐπίκληση
βοήθειας ἄνωθεν οὔτε λόγος, σὲ ἀντίθεση µὲ τοὺς
εὐσεβεῖς προγόνους µας, οἱ ὁποῖοι ἐλευθέρωσαν τὴν
Πατρίδα µὲ τὴν πίστη στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν
ἁγίων. Κλασσικὸ παράδειγµα ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ.
∆εῖτε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασµα ἀπὸ τὰ «Ἀπο-
µνηµονεύµατά» του: «Ἦταν µία ἐκκλησία εἰς τὸν δρό-
µον, ἡ Παναγία στὸ Χρυσοβίτσι, καὶ τὸ καθησιό µου
ἦτο ὅπου ἔκλαιγα τὴν ἙλλάςN Σίµωσα, ἔδεσα τὸ ἄλο-
γό µου σ’ ἕνα δένδρο, µπῆκα µέσα καὶ γονάτισα. Παν-
αγία µου, εἶπα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς µου καὶ τὰ µά-

τια µου δάκρυσαν. Παναγία µου, βοήθησε καὶ τούτη τὴ
φορά τοὺς Ἕλληνες νὰ ψυχωθοῦν. Ἔκανα τὸ Σταυρό
µου, ἀσπάσθηκα τὴν εἰκόνα της, βγῆκα ἀπὸ τὸ ἐκκλη-
σάκι, πήδηξα στὸ ἄλογό µου καὶ ἔφυγα. Σὲ λίγο µπρο-
στά µου ξεπετάγονταν ὀχτὼ ἁρµατωµένοι, ὁ ἐξάδελ-
φός µου ὁ Ἀντώνης Κολοκοτρώνης καὶ ἑπτὰ ἀνήψια
του. – Κανεὶς δὲν εἶναι στὴν Πιάνα, µοῦ εἶπε ὁ Ἀντώ-
νης. Οὔτε στὴν Ἁλωνίσταινα. Εἶναι φευγάτοι. – Ἂς µὴ
εἶναι κανεὶς ἀποκρίθηκα. Ὁ τόπος σὲ λίγο θὰ γιοµίση
παλληκάριαN Ὁ Θεὸς ὑπέγραψε τὴν λευτεριὰ τῆς
Ἑλλάδος καὶ δὲν θὰ πάρη πίσω τὴν ὑπογραφή του»!
Ἰδοὺ ποιὰ ἦταν ἡ ἀκατανίκητη δύναµη ποὺ εἶχαν οἱ
εὐσεβεῖς ἀγωνιστές! Ἂς φανταστοῦµε τί θὰ ἔλεγε ὁ Θ.
Κολοκοτρώνης (ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ἀγωνιστὲς) ἂν
ζοῦσε σήµερα, βλέποντας τὴν κατάντιά µας! Μᾶλλον
θὰ ντρεπόταν γιὰ τοὺς ἀπογόνους του!

Ἀπίστευτον:
Τό ψευδοπατριαρχεῖον Κιέβου
διατάσσει ἐθνοκάθαρσιν
Ὀρθοδόξων!

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ εἶναι τὸ πρῶτο βῆµα
γιὰ τὴν αἵρεση. Κι’ αὐτὸ διότι τὸ σχί-
σµα ἀποτελεῖ ἀπόσχιση, ἀποµά-
κρυνση ἀπὸ τὴν µία καὶ ἀδιαίρετη
Ἐκκλησία, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀποστε-
ρεῖται τῆς θείας χάριτος. Τρανταχτὸ
παράδειγµα τὸ σχισµατικὸ λεγόµενο
«Πατριαρχεῖο Κιέβου», τὸ ὁποῖο
συµπεριφέρεται ἄκρως ἀντιχριστια-
νικά. Μάχεται µὲ λύσσα κατὰ τῆς
ἀναγνωρισµένης Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, συντασσόµενο µὲ τοὺς
ναζιστές, παπικούς, οὐνίτες καὶ
ἄλλους αἱρετικούς τῆς Οὐκρανίας, οἱ
ὁποῖοι θέλουν νὰ προσδέσουν τὴ
χώρα στοὺς παπικοὺς καὶ προτε-
στάντες δυτικούς. Τελευταῖα διαβά-
σαµε µία ἀπίστευτη εἴδηση: Ὁ ψευ-
δοπατριάρχης Κιέβου ἔδωσε ἐντολὴ
στοὺς πιστούς του: «Νὰ σκοτώσετε
ὅλους τοὺς κατοίκους τοῦ Ντο-
νέτσκ»!∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ µὴ ἀνα-
γνωρισµένος καὶ αὐτοδιορισµένος
"Πατριάρχης" τοῦ Κιέβου, Φιλάρετος,
προέτρεψε τοὺς Οὐκρανοὺς πιστοὺς
νὰ σκοτώσουν τοὺς κατοίκους τοῦ
Ντονέτσκ (!), λέγοντάς τους ὅτι αὐτὸ
δὲν εἶναι "ἁµαρτία". Ζήτησε δηλαδὴ
ἐθνοκάθαρση καὶ νὰ ἐξοντωθοῦν
ὅλοι οἱ ρωσόφωνοι κάτοικοι. Αὐτὸς
εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Νέα
Ρωσία δὲν θὰ µπορέσει νὰ ἑνωθεῖ
ποτὲ ξανὰ µὲ τὴν Οὐκρανία, καθὼς
κινδυνεύουν οἱ ζωὲς τῶν κατοίκων
ἀπὸ τὶς πρακτικὲς τῶν ἀπογόνων
τῶν Οὐκρανῶν Ναζὶ ἀλλὰ καὶ συγ-
γενῶν τῶν Γερµανῶν (οἱ λεγόµενοι
Οὐκρανοὶ µεταφράζονται ὡς "πεδι-
νοὶ" καὶ προέρχονται ἀπὸ µίξη γερ-
µανικῶν καὶ χαζαρικῶν φυλῶν)»
(Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Εἶναι µία ἀπὸ
τὶς σπάνιες περιπτώσεις ποὺ «ὀρθό-
δοξοι» διατάσσουν ἐθνοκάθαρση!
Μόνο ποὺ αὐτοὶ τυχαίνει νὰ εἶναι σχι-
σµατικοί.Αὐτὸ τὰ λέει ὅλα!

Στόχος ἡ Ὀρθοδοξία,
πίσω ἀπό τήν Οὐκρανικήν
κρίσιν!

ΠΟΛΛΑ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὸν συν-
εχιζόµενο πολύνεκρο ἐµφύλιο πόλε-
µο στὴ µαρτυρικὴ Οὐκρανία. Οἱ πολι-
τικοὶ ἀναλυτὲς «βλέπουν» πολιτικὰ
καὶ οἰκονοµικὰ αἴτια. Ὅµως ἡ πρα-
γµατικότητα εἶναι ἐντελῶς διαφορετι-
κή. Κύρια αἰτία αὐτοῦ τοῦ παράλο-
γου πολέµου εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ
ὁποία εἶναι «κάρφος στὰ µάτια» τῶν
αἱρετικῶν τῆς ∆ύσεως καὶ ἰδιαιτέρως
τοῦ Βατικανοῦ. Τὸ παρακάτω σχόλιο
εἶναι ἀποκαλυπτικό: «Πρὶν περίπου
ἕνα µήνα ὁ πνευµατικὸς ἡγέτης τῶν
ἑλληνοκαθολικῶν N ἀρχιεπίσκοπος
Φραγκίσκος εἶχε ἀποκαλέσει τὸν
αἱµατηρὸ πόλεµο στὸ Ντονµπάς, µία
“σοβιετικὴ προπαγάνδα”. Φυσικὰ
ὅλεςαὐτὲςοἱ “ἐκκλησίες”εἶναιἡπροσ-
πάθεια τῆς ∆ύσης νὰ δηµιουργηθεῖ
µία πιὸ “χειραγωγούµενη” Ὀρθοδο-
ξία ποὺ δὲν θὰ ἔχει καµιὰ σχέση µὲ
τὴν Μόσχα. Στὶς ΗΠΑ ξέρουν πολὺ
καλὰ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ µέγι-
στο συνεκτικὸ δεσµὸ τῶν Ρώσων,
τῶν Ἑλλήνων, τῶν Σέρβων, τῶν
Ἑλληνοκυπρίων καὶ ἄλλων ὀρθόδο-
ξων λαῶν, καὶ θέλουν νὰ τὸν σπά-
σουν. Εἰδικότερα στὴν περίπτωση
τῆς Οὐκρανίας πραγµατοποιεῖται ἕνα
µεγάλο θρησκευτικὸ πείραµα. Θυµί-
ζουµε ὅτι ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, εἶναι ἡ µόνη ἀναγνωρι-
σµένη καὶ κατὰ τὴν “ἐξέγερση” τῆς
Μαιντάν, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα χτυπή-
θηκαν οἱ ἐκκλησίες της ἀπὸ Οὐκρα-
νοὺς Ναζὶ» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)!
Συµφωνοῦµε ἀπόλυτα. Ἡ στήλη µας
πολλὲς φορὲς ἀσχολήθηκε µὲ τὸ
πρόβληµα καὶ ἀποκάλυψε κρυφὲς
πτυχὲς τοῦ βρώµικου αὐτοῦ «παιχνι-
διοῦ» τῶν αἱρετικῶν δυτικῶν, ὑπὸ
τὴν «πνευµατικὴ» καθοδήγηση τοῦ
«ἀλάθητου» τῆς Ρώµης! Στόχος τῶν
αἱρετικῶν (καὶ τοῦ διαβόλου) ἡ
Ὀρθοδοξία!

Ἀπόγονοι
τῶν Κροατῶν Οὐστάσι
εἰς τήν Οὐκρανίαν!

ΣΤΟΝ ΒΡΩΜΙΚΟ ἐµφύλιο πόλεµο
στὴν Οὐκρανία, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς τζι-
χαντιστὲς (ποὺ ἀποκαλύψαµε πρὶν
λίγο καιρὸ) προστέθηκαν καὶ οἱ ἀπό-
γονοι τῶν Οὐστάσι, ναζὶ Κροάτες!
∆εῖτε τὴν ἀποκαλυπτικὴ εἴδηση:
«Ὅλα τὰ ἀπόβλητα τοῦ πλανήτη,
ἐξοπλισµένα καὶ χρηµατοδοτούµενα
ἀπὸ τὴν “σοβαρὴ δύση” σφάζουν
ἄµαχους. Μετὰ τὴν εἴδηση ὅτι ἡ Ἀµε-
ρικὴ µὲ τὴν Τουρκία θὰ ἐκπαιδεύ-
σουν “σοβαροὺς ἰσλαµοφασίστες”
τῆς Συρίας, µᾶς ἦρθε καὶ ἡ φωτὸ ἀπὸ
τὴν Οὐκρανία. Ἐθελοντὲς µαχαιρο-
βγάλτες ὕψωσαν τὴν ναζιστικὴ ση-
µαία τῶν Οὐστάσι. Τῶν Κροατῶν
συνεργατῶν τοῦ Χίτλερ, ποὺ χρησι-

µοποιήθηκαν µαζὶ µὲ τὰ Βοσνία SS
στὴν σφαγὴ τῆς Γιουγκοσλαβίας. Τὶς
χρυσὲς ἐποχὲς ὅπου ὁ Μπὶν Λάντεν
ἦταν ἀντικοµµουνιστὴς “µαχητὴς τῆς
ἐλευθερίας” καὶ ἡ µουσουλµανικὴ
ἀδελφότητα “φιλανθρωπικὸ ἵδρυ-
µα”» (Ἱστολ. ΟΛΥΜΠΙΑ)! Τὰ καλό-
παιδα, οἱ Κροάτες, οἱ ὁποῖοι σύµφω-

να µὲ τὴν εἴδηση, ἐντάχτηκαν στοὺς
ναζὶ – παπικοὺς – σχισµατικοὺς –
οὐνίτες καὶ ἀποκρυφιστὲς µαχητὲς
Οὐκρανοὺς κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας,
εἶναι οἱ ἄµεσοι ἀπόγονοι τῶν δολο-
φόνων Οὐστάσι κατὰ τῶν Ὀρθοδό-
ξων Σέρβων. Κατὰ τὸν δεύτερο παγ-
κόσµιο πόλεµο οἱ σύµµαχοι τοῦ
«ἄξονα» (Ἰταλῶν φασιστῶν καὶ Γερ-
µανῶν ναζὶ) δολοφόνησαν τουλάχι-
στον 800.000 Σέρβους Ὀρθοδόξους,
οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν νὰ γίνουν οὐνί-
τες παπικοί, µὲ τὴν εὐλογία τοῦ Βατι-
κανοῦ καὶ τὴν «πνευµατικὴ» ἐπιστα-
σία τοῦ διαβόητου «ἀρχιεπισκόπου»
Α. Στέπινατς («ἁγίου» τῶν πα-
πικῶν)! Ξύπνησε φαίνεται µέσα
τους τὸ «καθῆκον» τους κατὰ τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ γι’ αὐτὸ ἐπέδραµαν
κατ’ ἀνατολάς, ὕψωσαν τὸ «µπαϊρά-
κι» τους, ἐπιτελώντας τὸ «θεάρεστο»
ἔργο τους! Νὰ περιµένουµε νέα
«Σερβία» στὴν Οὐκρανία; Μὴ γένοι-
το!

Ἡ ἐπιστήµη
ἀποδεικνύει τήν δύναµιν
τοῦ Τιµίου Σταυροῦ
εἰς τήν καθηµερινήν µας ζωήν!

ΗΑΛΗΘΙΝΗ ἐπιστήµη εἶναι θερα-
παινίδα τῆς πίστεως καὶ ὄχι ἀντίπα-
λός της. Σοβαροὶ ἐπιστήµονες, πι-
στοὶ στὴν ἔρευνα καὶ ἀποκοµµένοι
ἀπὸ ἰδεοληψίες καὶ προκαταλήψεις,
ἀποδεικνύουν συχνὰ τὶς ὕψιστες
ἀλήθειες καὶ πρακτικές τῆς Ἐκκλη-
σίας µας, ὡς ἀπόλυτα ἐπωφελεῖς γιὰ
τοὺς πιστούς. Τελευταῖα διαβάσαµε
µία ἀπρόσµενη ἐπιστηµονικὴ ἀνα-
κοίνωση, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴ δύ-
ναµη τοῦ Τιµίου Σταυροῦ. «Τὸ ση-
µεῖο τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς προσευχῆς εἶναι ἱκανὰ
νὰ σκοτώσουν µικρόβια, καὶ νὰ µετα-
βάλουν τὶς ὀπτικὲς ἰδιότητες τοῦ νε-
ροῦ. Ἐπιστήµονες ἔχουν ἀποδείξει
πειραµατικὰ τὶς θαυµατουργικὲς
ἰδιότητες τοῦ σηµείου τοῦ Σταυροῦ
καὶ τῆς προσευχῆς. Εἶναι διαπιστω-
µένο, ὅτι ἡ παλιὰ συνήθεια νὰ γίνεται

τὸ σηµεῖο τοῦ Σταυροῦ πάνω ἀπὸ τὸ
φαγητὸ καὶ τὸ ποτὸ πρὶν τὸ γεῦµα,
ἔχει ἕνα προφανὲς µυστικὸ καὶ ἀλη-
θινὸ νόηµα καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο
ἀπὸ τὸ µαρτύριο τοῦ Κυρίου µας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πάνω στὸ Σταυρὸ
ἔχυσε τὸ Πανάγιο αἷµα Του καὶ µὲ τὸ
µαρτύριό του µᾶς ἔσωσε ἀπὸ τὴν
αἰώνια καταδίκη. Πίσω ἀπὸ αὐτὸ
παραµένει ἡ πρακτικὴ χρησιµότητα
µὲ τὴν ὁποία ἀσχολεῖται ἡ ἐπιστήµη.
Ἡ τροφὴ κυριολεκτικὰ καθαρίζεται
µέσα σὲ µία στιγµή. Αὐτὸ εἶναι ἕνα
µεγάλο θαῦµα, ποὺ κυριολεκτικὰ
συµβαίνει κάθε ἡµέρα” δήλωσε ἡ
φυσικὸς Angelina Malakhvskaya»
(Ἱστολ. pentapostagma.gr)! Ἡ ἐν
λόγῳ ἀληθινὴ ἐπιστήµων, µὲ τὶς
ἔρευνές της δέκα ἐτῶν, διαπίστωσε
τὴ µεταµόρφωση τῆς ὕλης διὰ τῆς
θείας χάριτος. Αὐτὸ ποὺ ἡ Ἐκκλησία
µας κηρύττει ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες
χρόνια, ὅτι «ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσε-
ται ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς
τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέ-
κνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωµ.8,22), διὰ τῆς
ἁγιαστικῆς δυνάµεως τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ! Ἄθεοι τί ἔχετε νὰ πεῖτε περὶ
αὐτοῦ;

Ἡ Θεία Χάρις
µεταµορφώνει
τήν ὑλικήν κτίσιν!

ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ σχόλιό µας
εἴχαµε ἀναφερθεῖ σὲ ἐπιστηµονικὴ
ἀνακοίνωση γιὰ τὴ µεταµορφωτικὴ
δύναµη τοῦ Τιµίου Σταυροῦ καὶ τῆς
Προσευχῆς στὴν καθηµερινότητά
µας. Παραθέτουµε ἕνα χαρακτηρι-
στικὸ ἀπόσπασµα ἀπὸ τὴν εἴδηση:
«Ἡ Malakhovskaya ἔχει µελετήσει
τὴν δύναµη τοῦ σηµείου τοῦ Σταυ-
ροῦ µὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας,
γιὰ 10 περίπου χρόνια τώρα. Ἔχει
διεξάγει ἕνα µεγάλο ἀριθµὸ πειραµά-
των ποὺ ἔχει ἐπανειληµµένα ἐπαλη-
θευτεῖ, πρὶν τὰ ἀποτελέσµατά τους
ἔρθουν στὴν δηµοσιότητα. Εἰδικότε-
ρα, ἔχει ἀνακαλύψει τὶς ἀπαράµιλλες
βακτηριοκτόνες ἰδιότητες τοῦ νεροῦ
µετὰ τὴν εὐλογία του ἀπὸ µία ὀρθό-
δοξη προσευχὴ καὶ τὸ σηµεῖο τοῦ
Σταυροῦ. Ἡ µελέτη ἐπίσης ἀποκάλυ-
ψε µία νέα, ἐνωρίτερα ἄγνωστη ἰδιό-
τητα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, νὰ µετα-
σχηµατίζει τὴν δοµὴ τοῦ ὕδατος,
αὐξάνοντας ἀξιοσηµείωτα τὴν ὀπτική
του πυκνότητα στὴν περιοχὴ τοῦ φά-
σµατος τῆς βραχείας ὑπεριώδους
ἀκτινοβολίας, γράφει ἡ ἐφηµερίδα.
Οἱ ἐπιστήµονες ἔχουν ἐπαληθεύσει
τὴν δύναµη τῆς δράσης τῆς Κυ-
ριακῆς προσευχῆς (Πάτερ ἡµῶν) καὶ
τοῦ ὀρθοδόξου σηµείου τοῦ Σταυροῦ
στὰ παθογενῆ βακτήρια. ∆είγµατα
νεροῦ ἀπὸ διάφορες δεξαµενὲς (πη-
γάδια, ποταµούς, λίµνες) πάρθηκαν
γιὰ ἔρευνα. Ὅλα τὰ δείγµατα εἶχαν
goldish staphylococus, ἕνα κολοβα-
κτηρίδιο» (Ἱστολ. pentapostagma.
gr)! ∆ὲν ἔχουµε νὰ προσθέσουµε τί-
ποτε, ἁπλὰ δοξάζουµε τὸ Θεὸ γιὰ τὶς
ἄκτιστες ἐνέργειές Του, τὶς ὁποῖες
πλούσια διαχέει γιὰ χάρη µας!

Τοῦρκος δηµοσιογράφος
θέλει νά ταφῆ ὡς Χριστιανός!

ΚΑΤΙ ἀλλάζει στὴν Τουρκία! Παρ’
ὅλες τὶς προσπάθειες τοῦ νεοοθω-
µανοῦ ἡγέτη της, νὰ «ἀναζωπυρώ-
σει» τὸ Ἰσλὰµ στὴ γείτονα χώρα,
φαίνεται πὼς δὲν βρίσκει τὴν προσ-
δοκώµενη ἀνταπόκριση, διότι οἱ
Τοῦρκοι τοῦ «γυρίζουν τὴν πλάτη».
Τρανταχτὸ παράδειγµα ἡ ἄρνηση
γνωστοῦ βετεράνου δηµοσιογρά-
φου νὰ ταφεῖ ὡς µουσουλµάνος,
ἀλλὰ ὡς Χριστιανός! «Μεγάλη
αἴσθηση προκάλεσε στὴν Τουρκία ἡ
δηµόσια δήλωση-ὁµολογία ἀπὸ ἕνα
πασίγνωστο βετεράνο Τοῦρκο δη-
µοσιογράφο, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἐπί-
σηµα, ὅταν πεθάνει ἡ ἐπικήδειος τε-
λετὴ νὰ γίνει ὄχι σὲ µουσουλµανικὸ
τζαµί, ἀλλὰ σὲ ἑλληνορθόδοξη χρι-
στιανικὴ ἐκκλησία τῆς Κωνσταντι-
νούπολης. Ὅπως δηµοσιεύτηκε σὲ
τουρκικὲς ἐφηµερίδες, ὁ πασίγνω-
στος Τοῦρκος δηµοσιογράφος-
ἀρθρογράφος, Ertugrul Ozkok, ὁ
ὁποῖος ἐπὶ εἴκοσι συνεχῆ χρόνια
ἀρθρογραφεῖ στὴν ἐφηµερίδα Hurri-
yet, δήλωσε ὅτι δὲν ἐπιθυµεῖ ὅταν
πεθάνει νὰ ταφεῖ µὲ τὸν καθιερωµέ-
νο µουσουλµανικὸ τυπικὸ σὲ ἕνα
τζαµί, ἀλλὰ θὰ ἤθελε νὰ ταφεῖ σὲ µία
ἑλληνορθόδοξη χριστιανικὴ ἐκκλη-
σία! [N] Μάλιστα ἐξέφρασε µὲ µεγά-
λη παρρησία τὸν θαυµασµό του γιὰ
τὶς χριστιανικὲς τελετὲς καὶ τὴν ἀνω-
τερότητα τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας
ἔναντι τοῦ ἰσλαµικοῦ τεµένους, γε-
γονὸς ποὺ πραγµατικὰ ἀφήνει
ἄναυδους ὅσους παρακολουθοῦν
τὰ πράγµατα τῆς Τουρκίας καὶ δὲν
γνωρίζουν τὸ τεράστιο ζήτηµα τῆς
θρησκευτικῆς ταυτότητας τῶν σηµε-
ρινῶν κατοίκων τῆς γειτονικῆς χώ-
ρας» (Ἱστολ. Ν. Χειλαδάκης)! Σκε-
φτεῖτε νὰ εἶχε ἡ Τουρκία καὶ τὴν ἱερα-
ποστολικὴ στήριξη τοῦ Πατριαρχεί-
ουN

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Φρένον»
εἰς τήν Ὀρθόδοξον

ἱεραποστολήν
ἀπό τό Π.Σ.Ε.!

Ἡ συµµετοχή µας στὸ Παγκό-
σµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν
εἶναι ὀλέθρια (καὶ) γιὰ τὴν ὀρθό-
δοξη ἱεραποστολή. Κι’αὐτὸ διό-
τι συµφωνήθηκε νὰ µὴ γίνεται
ἱεραποστολὴ ἀπὸ µέλος τοῦ
Π.Σ.Ε. σὲ χώρα ποὺ ἤδη ἔχει κη-
ρυχτεῖ τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ ἄλλο
µέλος! ∆εῖτε τὴ συνταρακτικὴ
ἀποκάλυψη τοῦ ἀγωνιστῆ θεο-
λόγου κ. Β. Χαραλάµπους: «Στὰ
πλαίσια τοῦ Παγκοσµίου Συµ-
βουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.)
ἐπιζητεῖται µορατόριουµ γιὰ µία
ἑνιαία παγκόσµια Ἱεραποστο-
λή. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση
ἦταν καὶ ἡ ὑπόδειξη ἀρχικά τῆς
∆ιακήρυξης τῆς Λωζάννης, γιὰ
µείωση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν “ξέ-
νων’’ ἱεραποστόλων «σὲ µία
χώρα ποὺ ἤδη γνώρισε τὸ
Εὐαγγέλιο». ∆ὲν ἔχει σηµασία
γιὰ τοὺς Οἰκουµενιστές, ἂν δι-
δάχθηκε ἢ ὄχι ἀπὸ αἱρετικοὺς
µὲ κακόδοξες στρεβλώσεις τὸ
Εὐαγγέλιο. Λαµβάνοντας ὑπό-
ψη καὶ τὴν πνιγηρὴ ἀπὸ τὶς πο-
λυάριθµες Προτεσταντικὲς αἱρε-
τικὲς παραφυάδες στὸ Π.Σ.Ε.,
ἀντιλαµβάνεται κανεὶς τὸ ἀπα-
ράδεκτο τῆς ὑπόδειξης. Καὶ φυ-
σικὰ ὅλα τοῦτα γιὰ νὰ γίνουν,
πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν σὲ µία
“ἑνιαία” παγκόσµια Ἱεραποστο-
λή, ὅπως ἐπιδιώκεται. Συµφω-
νία δηλαδὴ τῆς Μιᾶς Ἁγίας
Ἐκκλησίας µὲ τὸ πλῆθος τῶν
αἱρέσεων, γιὰ ἑνιαία παγκόσµια
Ἱεραποστολή;» Καὶ καταλήγει
µὲ τὰ εὔλογα ἐρωτήµατα: «Πῶς
µπορεῖ νὰ ὑπάρξει κοινὴ Ἱερα-
ποστολικὴ µαρτυρία, µαζὶ µὲ τὸ
πλῆθος τῶν αἱρετικῶν προτε-
σταντικῶν παραφυάδων; ?
Πότε ἡ Ἐκκλησία ἀντιµετώπισε
µὲ τέτοια διαστρεβλωµένη
“σύµπνοια” τὴν Ἱεραποστολή;
Ἡ ὁµολογία τῶν ἀληθειῶν τῆς
Πίστεως δὲν εἶναι προσηλυ-
τισµὸς καὶ συνεπῶς Ἱεραπο-
στολικὴ “σύµπνοια” µὲ τοὺς
αἱρετικοὺς δὲν µπορεῖ νὰ ὑπάρ-
ξει» (Ἱστολ. Κατάνυξις)! Τὰ ἐρω-
τήµατα αὐτὰ εἶναι καὶ δικά µας
ἐρωτήµατα!

Στίς 18 Σεπτεµβρίου ἡ Ἐκ-
κλησία µας τιµᾶ τήν µνήµη

τοῦ ἁγίου Εὐµενίου ἐπισκόπου
Γορτύνης, τοῦ θαυµατουργοῦ.
Ὁ ἅγιος Εὐµένιος ἀπό νεαρά
ἡλικία ὑπέβαλε τόν ἑαυτό του
σέ µεγάλη ἄσκηση καί σκληρα-
γωγία καί ἔτσι ἀξιώθηκε νά
ἀποκτήση τίς κατά Θεόν ἀρετές
καί µάλιστα τήν ἀρετή τῆς τα-
πεινώσεως. Ὁ Θεός βλέπον-
τας τήν µεγάλη του πίστη καί
ἀγάπη τόν στόλισε καί µέ τήν
ἀρετή τῆς θαυµατουργίας, οἱ δέ
χριστιανοί τῆς Γορτύνης τόν
χειροτόνησαν ἐπίσκοπό τους.
Ἀργότερα ἐπισκέφθηκε τήν
Ρώµη, ὅπου ἔλαµψε µέ τό φωτεινό παράδει-

γµά του ἀλλά καί µέ τήν θεία δι-
δασκαλία του καί πολλούς χρι-
στιανούς στερέωσε στήν πίστη µέ
τά θαύµατα πού ἐπιτελοῦσε. Ἀπό
τήν Ρώµη ἀναχώρησε γιά τήν Θη-
βαΐδα τῆς Αἰγύπτου, ὅπου καί ἐκεῖ
πολλούς ἀνθρώπους βοήθησε µέ
τήν ζωή του καί τήν προσευχή
του, µάλιστα κάποτε ἔλυσε καί τήν
ξηρασία πού µάστιζε τούς τόπους
ἐκείνους. Ὁ ἅγιος Εὐµένιος βρι-
σκόµενος στήν Θηβαΐδα παρέ-
δωσε ἐν εἰρήνη τό πνεῦµα του
στόν Κύριο. Οἱ κάτοικοι τῆς Θη-
βαΐδας, µετά την κοίµηση τοῦ ἁγί-
ου ἀπέστειλαν τό ἅγιο λείψανό
του στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του

τήν Γόρτυνα, ὅπου καί ἐνταφιάσθηκε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφηµερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
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θραία (14671). ῾Υπεύθυνος Τυ-
πογραφείου· Κωνσταντῖνος Μιχ.
Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15, ∆ρο-
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῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδροµεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὸ
ἄρθρον τοῦ Ἀλ. Στεφανοπούλου ἀπὸ
τὰ «Ἐπίκαιρα» τῆς 4ης Σεπτεμβρίου
2015:

«�Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, κατὰ τὴν
ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ἀπο-
τελεῖται ἀπ' ὅλους τούς ἱεράρχες ποὺ
ποιµαίνουν τὶς ἀνὰ τὸν κόσµο ὀρθό-
δοξες ἐκκλησίες τῆς πνευµατικῆς καὶ
διοικητικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου. Πέραν τῆς
θρησκευτικῆς σπουδαιότητας καὶ τῆς
ἱστορικῆς σηµασίας της, ἡ σύγκληση
τῆς Ἱεραρχίας εἶχε µεγάλο ἐνδιαφέ-
ρον κυρίως γιὰ τὰ ὅσα ἀποκάλυψε
στὴ µυστικὴ εἰσήγησή του ὁ Μητρο-
πολίτης Περγάµου Ἰωάννης, ὁ καθ’
ὕλην ἁρµόδιος στὰ θέµατα σύγκλη-
σης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ 2016, ἡ ὁποία
ἔχει ἐξαγγελθεῖ, ἂν καὶ δὲν ἔτυχε ἀνά-
λογης προσοχῆς ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ
ΜΜΕ, σὲ ἀντίθεση µὲ τὰ ρωσικά.
Ὡστόσο, ἡ µείζων σηµασία τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου τῶν Ὀρθόδο-
ξων Ἐκκλησιῶν τονίζεται ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο σὲ
εἰδικὴ µνεία ποὺ ἔκανε καὶ στὴν ὁποία
συµπεριλαµβάνονταν σαφέστατες
αἰχµὲς κατὰ τῆς Μόσχας καὶ ἄλλων,
κυρίως σλαβογενοῦς προέλευσης,
Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν. Ὅσοι πα-
ρακολουθοῦν τὰ ζητήµατα τῆς Ὀρθο-
δοξίας παρατηροῦν ὅτι πράγµατι
ὑπάρχει µία νέα κατάσταση, µία γενι-
κότερη ἀλλαγή, ποὺ ἐπηρέασε ἄµε-
σα καὶ τὶς σχέσεις ἀρκετῶν Ὀρθόδο-
ξων Ἐκκλησιῶν. Στὸ µέσο αὐτῶν
τῶν διαφορῶν κλήθηκε νὰ παίξει
ἱστορικὰ ρόλο εἰρηνικὸ καὶ ἐξισορρο-
πητικὸ τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο,
ἀφοῦ σὲ αὐτὸ προσέφυγαν ἀρκετὲς
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἀντὶ αὐτοῦ
τοῦ ρόλου, ὡστόσο, σὲ ἀρκετὲς περι-
πτώσεις, καὶ σὲ ἀντίθεση µὲ τὰ ἐπιζη-
τούµενα ἐκ µέρους τοῦ Φαναρίου,
ἀρκετὲςφορὲςεἶναιἀλήθειαὅτι οἱ δια-
φορὲς ἐντάθηκαν, ἂν καὶ ὄχι µὲ ἄµε-
ση εὐθύνη τῆς Κωνσταντινούπολης.
Ὑπῆρξαν, βέβαια, περιπτώσεις στὶς
ὁποῖες ἡ εὐθύνη βαραίνει τὸ Φανάρι,
κυρίως λόγῳ προσώπων καὶ χει-
ρισµῶν ποὺ ἔγιναν ἐν βρασµῷ καὶ µὲ
κυρίαρχο στοιχεῖο τὸ θυµικό, ἀσχέ-
τως δικαίου...

Ἐνόχλησε ὁ Βαρθολοµαῖος
Τὰ ὅσα τόνισε ὁ κ. Βαρθολοµαῖος,

εἰδικὰ γιὰ τὶς «προσπάθειες χειραγώ-
γησης» ἐκ µέρους τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας, φαίνεται νὰ ἐνόχλησαν
ὄχι µόνο τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας,
ἀλλὰ καὶ τὸν πρόεδρο τῆς Ρωσίας,
Βλαντιµὶρ Πούτιν, ὁ ὁποῖος παρακο-
λουθεῖ ἀπὸ πολὺ κοντὰ τὶς ἐξελίξεις
στὸ ζήτηµα αὐτό, τὴ σύγκληση, δηλα-
δή, τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθο-

δοξίας, στὴν ὁποία προσβλέπει καὶ
ἀποδίδει µεγάλη βαρύτητα. Σηµει-
ωτέον ὅτι βάζουν ἐµπόδια καὶ στὶς
καλὲς σχέσεις ποὺ οἰκοδόµησε ἡ
Ἀθήνα µὲ τὸ Κρεµλίνο. Τὸ ἀκόλουθο
ἀπόσπασµα ἀπὸ τὴν τοποθέτηση
Βαρθολοµαίου εἶναι χαρακτηριστικό:
«Θὰ ἦτο παράλειψις ἐὰν δὲν ἐπεση-
µαίνοµεν πρὸς τὸ ἱερὸν τοῦτο σῶµα
τὰς δυσκολίας τὰς ὁποίας ἀντιµετω-
πίζει τὸ ὅλον ἐγχείρηµα τῆς πραγµα-
τοποιήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου. Αἱ πλεῖστοι καὶ σοβαρώτε-
ραι ἐκ τῶν δυσκολιῶν τούτων προέρ-
χονται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι εἰς πολ-
λάς ἐκ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν ἔχει, ἀτυχῶς, διεισδύσει
τὸ πνεῦµα τοῦ ἐθνικισµοῦ, ἐνίοτε δὲ
καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ καταδικασθέν-
τος ὡς ἀφέσεως ἐθνοφυλετισµοῦ, τὸ
ὁποῖον µετατρέπει τὴν Ἐκκλησίαν εἰς
θεραπαινίδα κρατικῶν πολιτικῶν ἐπι-
διώξεων. Οὕτω, τινὲς τῶν ἀδελφῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τελοῦσαι ἐν
στενῆ συνεργασίᾳ µετὰ τῶν `κυβερ-
νήσεων τοῦ τόπου των καὶ ἀπολαµ-
βάνουσαι ἄφθονον τὴν οἰκονοµικὴν
των ὑποστήριξιν, προσπαθοῦν διὰ
παντὸς µέσου, περιλαµβανοµένης
καὶ τῆς προετοιµαζοµένης Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου, νὰ προωθήσουν
πολιτικῆς φύσεως συµφέροντα καὶ
σχεδιασµούς, ἐπιφέρουσαι διὰ τοῦ
τρόπου τούτου ρήγµατα εἰς τὴν ἑνό-
τητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ Οἰκουµε-
νικὸν Πατριαρχεῖον, ὡς ὑπερεθνικὴ
Ἐκκλησία, ἀντιπαλεύει πρὸς τὰς τοι-
αύτας τάσεις, διότι θέτει ὑπεράνω
ὅλων τὴν ἑνότητα καὶ τὸ συµφέρον
τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιµετωπίζων ἐν τῇ
διακονίᾳ ταύτῃ οὐχὶ σπανίως προσ-
παθείας, φανεράς ἢ ἀφανεῖς, ὑπονο-
µεύσεως τοῦ ρόλου του ὡς πρωτο-
θρόνου Ἐκκλησίας καὶ ἐγγυητοῦ τῆς
ἑνότητος αὐτῆς».

Ἀνάγκη συµµαχιῶν
Οἱ διπλωµάτες µας στὴ ∆ιεύθυνση

Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ
ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν παρακο-
λουθοῦν τὰ τεκταινόµενα στοὺς κόλ-
πους τῆς Ὀρθοδοξίας γενικότερα µὲ
τὸ βλέµµα στραµµένο σὲ Φανάρι καὶ
Μόσχα,µὲἔκδηληἀγωνία,ὅπωςἔλε-
γε στὰ «Ἐπίκαιρα» παλαιὸς καὶ
ἔµπειρος περὶ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δι-
πλωµάτης. Ὁ ἴδιος µᾶς ἐξήγησε τὸ
ἁπλούστατο ἀξίωµα τῆς διεθνοῦς -
ἀλλὰ καὶ αἰωνόβιας- θρησκευτικῆς δι-
πλωµατίας: ὅταν ἔχεις µέτωπα
ἀνοιχτὰ παντοῦ, ὅπως συµβαίνει ἐπὶ
Βαρθολοµαίου, δὲν ἀνοίγεις κι ἄλλα.
Ἀντιθέτως, χτίζεις γερὲς συµµαχίες
στρατηγικῆς σηµασίας, ὅπως, λ.χ.,
µὲ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, εἰδικότε-
ρα δὲ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύ-
µου, ὁ ὁποῖος στὰ δύσκολα ἔπραξε
τὰ δέοντα πρὸς τὸ Φανάρι. Ὁ κ.

Ἱερώνυµος ἀποτελεῖ ἰσχυρὸ σύµµα-
χο σὲ κρίσιµες ὧρες -κι αὐτὸ τὸ γνω-
ρίζει ἄριστα ὁ κ. Βαρθολοµαῖος-�

Πολλὰ καὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντα,
ὅπως αὐτὰ διέρρευσαν ἀπὸ ἔγκυρες
πηγές, ἐλέχθησανκαί,µάλιστα,µὲλε-
πτοµέρειες ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη
Περγάµου Ἰωάννη καὶ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Ἀµερικῆς ∆ηµήτριο καί, ὅπως
ἦταν φυσικό, δὲν πέρασαν ἀπαρατή-
ρητα ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας,
ποὺ σαφέστατα ὑπερτερεῖ σὲ ὀργά-
νωση καὶ µέσα. Ὡστόσο, ἐπειδὴ τὰ
ὅσα τόνισε ὁ Οἰκουµενικὸς καὶ
πρῶτος τῇ τάξει στὴν Ὀρθοδοξία δὲν
ἄφησαν καλὴ «γεύση» οὔτε στὸ
ἁρµόδιο γραφεῖο τοῦ προέδρου Πού-
τιν, ἀφοῦ ἐκεῖνον στόχευαν τὰ «βέ-
λη», καλὸ θὰ ἦταν νὰ βρεθεῖ ἡ χρυσὴ
τοµὴ στὰ ἐπιµέρους ζητήµατα µεταξὺ
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, Κωνσταντινου-
πόλεως καὶ Μόσχας, πρὶν οἱ δια-
φορὲς µετατραποῦν σὲ ἔνταση κι ἡ
ἔνταση ἀπειλήσει σοβαρὰ µὲ σχίσµα
τὴν Ὀρθοδοξία� Ἡ ρωσικὴ ἐνόχλη-
ση ἀκόµα δὲν ἔχει ἐκφραστεῖ ἐπισή-
µως, ὡστόσο εἶναι θέµα χρόνου νὰ
ἐκδηλωθεῖ�
Προβλήµατα καὶ στὴν Ἀθήνα

Παραλλήλως, αὐτὴ καθαυτὴ ἡ
πρόσκληση (ἐνν. τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν τῆς Β. Ἑλλάδος) ἐγείρει καὶ µία
σειρὰ ἄλλα ἐκκλησιολογικῆς φύσης
ἐρωτήµατα στοὺς κύκλους τῶν
ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
ποὺ παραµένουν ἀναπάντητα, παρὰ
τὶς διευκρινήσεις τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχη. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι
πρὸς τί τώρα αὐτὴ ἡ πρόσκληση
στοὺς ἱεράρχες τῶν Νέων Χωρῶν
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας; Πίσω ἀπὸ
τὸ ἐρώτηµα, λένε ἐκεῖνοι ποὺ γνωρί-
ζουν τὰ ἐσώτερα τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ὑποβόσκει µία νέα,
µικρῆς ἰσχύος ἔνταση µεταξὺ τῶν
Ἐκκλησιῶν µὲ ἐνέργειες ἐκ µέρους
τοῦ Φαναρίου ποὺ ἐνδεχοµένως νὰ
ὑποσκάπτουν τὸ Αὐτοκέφαλο τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας µέχρις ὅτου τὰ
πράγµατα φτάσουν στὰ ἄκρα καὶ τό-
τε ὁ κίνδυνος ποὺ πάντα ἐλλοχεύει νὰ
εἶναι ἡ (ἐνν. ἀπειλή διὰ ὑποτιθεµένην)
ἄρση τοῦ Αὐτοκέφαλου� Ἡ δὲ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποχρεοῦται
νὰ διαδραµατίσει τὸν ρόλο ποὺ τῆς
ἐπιφυλάσσουν ἡ ἱστορία καὶ ὁ
ἱδρυτὴς της Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
Παῦλος, ὁ ὁποῖος, ὅταν καὶ στοὺς
ἀποστολικοὺς χρόνους οἱ Ἀπόστολοι
κλυδωνίζονταν, ἔλυσε προβλήµατα
καὶ ἔκοψε, ὅπου χρειάστηκε, γόρδι-
ους δεσµοὺς ὡς ἄλλος Ἀλέξανδρος.
Νὰ εὐχηθοῦµε ἐπίσης ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πρό-
εδρος τῆς Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας νὰ λάβει τὸ µήνυµα καὶ νὰ
ἀναλάβει δράση χάριν τῆς ἑνότητας».

«Εὔθραυστες ἰσορροπίες στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»

Ἀρχιµ. Χαραλάµπους ∆. Βασιλοπούλου

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

* * *
(Ποιὰ εἶναι τὰ σχέδια τῶν Σιωνιστῶν
καὶ πῶς ἐξελίσσονται μέχρι σήμερα)

�� Τὸ βιβλίο αὐτό, πρέπει νὰ τὸ
διαβάσουν ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι
Χριστιανοί, γιὰ νὰ µάθουν ποιοὶ
καὶ πῶς πολεµοῦν τὴν Πίστη καὶ
τὴν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία.
�� Συγκλονιστικὲς πραγµατι κό -
τητες, ποὺ ἄρχισαν καὶ συν -
εχίζονται ὡς τὰ σηµερινὰ γε-
γονότα σὲ ὅλο τὸν κόσµο.
�� Μὲ ἐπίσηµα καὶ ἀδιάσειστα
στοιχεῖα ξεσκεπάζεται ὁ σατα-
νικὸς κόσµος τῶν ἀντιθέων
δυνάµεων, ποὺ προσπαθοῦν νὰ
καταστρέψουν τὴν Χριστια-
νοσύνη.

Τιμᾶται 6,00 €
(Ἀποστέλλεται

καὶ ταχυδροµικῶς)
᾿Εκδόσεις «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Κάνιγγος 10 (Α´ Ὀροφος), 10677 Ἀθῆναι
Τηλ. 210—38 16 206,ΤΕΛΕΦΑΞ 210–38 28 518



Τὸ ∆Σ τῆς ΠΕΘ εὔχεται σὲ ὅλους
τούς Συναδέλφους Συναδέλφισσες
Θεολόγους τῆς χώρας καλή καὶ
εὐλογηµένη σχολικὴ χρονιά. 

Συναδέλφοι, Συναδέλφισσες,
ἐπιτελοῦµε ἕνα ἔργο δύσκολο κάτω
ἀπὸ δύσκολες καὶ ἄγονες
συνθῆκες, ἀπὸ πλευρᾶς πνευµα-
τικῆς, κοινωνικῆς, πολιτισµικῆς καὶ
οἰκονοµικῆς.

Ὡστόσο ὅλοι µας εἴµαστε ἀπο-
φασισµένοι, µὲ πίστη καὶ ἀγάπη
πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν
ἄνθρωπο, νὰ συνεχίσουµε τὸ θεο-
λογικό µας ἔργο, ἐφαρµόζοντας τὶς
ἀπαραίτητες χριστοκεντρικὲς καὶ
παιδαγωγικὲς ἀρχὲς καὶ µεταλαµ-
παδεύοντας στοὺς νέους µας τὴ
χριστιανικὴ γνώση καὶ ἐµπειρία,
ποὺ θὰ τοὺς προσφέρει τὸν ἀπα-
ραίτητο φωτισµὸ καὶ τὴ δέουσα
βοήθεια, γιὰ νὰ ἀναπτύξουν στὴ
ζωὴ τους τὴ χριστιανική συνείδηση
καὶ τὶς ἀρετὲς τοῦ πλαισίου τῆς
ὀρθόδοξης ἁγιοπνευµατικῆς παρα-
δόσεως καί κληρονοµιᾶς τῆς χώ-
ρας µας.

Βέβαια, τὴν ὀρθόδοξη ἀγωγὴ
ποὺ εἰσάγει τοὺς νέους µας στὴν ἐν
Χριστῷ ζωὴ τὴν χαρακτηρίζουν ὁρι-
σµένοι ἀναχρονιστική, καθὼς εἶναι
σαφὲς ὅτι εἶναι ἐπηρεασµένοι ἀπὸ
τὸν ἄθεο διαφωτισµὸ καὶ µοντερ-
νισµὸ καὶ τὴν µηδενιστικὴ παγκο-
σµιοποίηση. Ὅµως, τὸ ΝΕΟΝ τῆς
ΙΣΤΟΡΙΑΣ δὲν εἶναι οἱ ἰδεολογικοὶ
νεωτερισµοὶ καὶ προοδευτισµοὶ,
ποὺ σχετικοποιοῦν καὶ διαστρέ-
φουν τὴν ἀλήθεια µὲ ἐκπαιδευτικές
ἀλλαγὲς καὶ µεταρρυθµίσεις, οἱ
ὁποῖες σκοτίζουν ἀντὶ νὰ φωτίζουν
τὴν ψυχή τῶν νέων, ἀλλὰ µόνον ὁ
ΕΝΑΣ καὶ Μοναδικὸς ἀληθινὸς Σω-
τήρας Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Αἰώνια
Ἀλήθεια, ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωὴ,
ποὺ κοντά Του µεταφέρεται ὁ
ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν θάνατο, στὴ
ζωὴ.

Ἂν τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν δὲν προσφέρει ὀντολογικὰ
στοὺς χριστιανοὺς, ἀλλὰ καὶ στοὺς
ἑκουσίως καὶ προθύµως παρακο-
λουθοῦντες τὸ µάθηµά µας, µὴ χρι-
στιανοὺς µαθητές, τὰ µηνύµατα καὶ

τὶς ἀρετὲς τῆς χριστιανικῆς πίστεως
καὶ ἀγάπης ποὺ ἐλευθερώνουν
ἀπὸ τὶς πλάνες, τὰ πάθη καὶ τὸ κα-
κό, τότε στεροῦµε ἀπὸ αὐτοὺς κάθε
δυνατότητα µεθέξεως στὴν αἰώνια
ζωὴ, ὡς κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁµοί-
ωσιν Θεοῦ ὄντα. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
«ἦλθε ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπο-
λωλός»(Λουκ. 19,10), µέσῳ τῆς δι-
δασκαλίας καὶ τῆς ζωῆς τοῦ Εὐαγ-
γελίου τῆς πίστεως. Μᾶς συµβου-
λεύει νὰ τὸ διδάξουµε σὲ ὅλα τὰ
ἔθνη καὶ ὅποιος πιστεύσει καὶ βα-
πτισθεῖ θὰ σωθεῖ.(Μάρκ. 16,16)

Ὁ Χριστὸς δὲν µᾶς χάρισε τὸ
Εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας τοῦ κό-
σµου καὶ τὴν µοναδικὴ πίστη, ἐκεί-
νη ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο, µέσω
τῆς ἀγάπης, στὴν ἐλπίδα τῆς νίκης
κατὰ τοῦ θανάτου, οὔτε γιὰ νὰ τὸ
κρύβουµε, οὔτε γιὰ νὰ τὸ ἀναµει-
γνύουµε καὶ νὰ τὸ ἐξισώνουµε µὲ
θρησκεῖες καὶ κοσµοθεωρίες, µὲ τε-
λικὸ ἀποτέλεσµα τὴ σύγχυση, τὴν
πλάνη καὶ τὴν πνευµατικὴ ἀπώλεια
καὶ τὴ δική µας καὶ τῶν µαθητῶν
µας.

Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἀνάγκη σήµερα ὁ
νέος µας εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ σώ-
ζει. Καὶ ἀλήθεια εἶναι ΜΟΝΟΝ ὁ
Χριστός. Μερικοὶ θέλουν καὶ µεθο-
δεύουν µία θρησκευτική παιδεία
συγκρητισµοῦ, µὲ πλουραλισµὸ
θρησκειῶν, ἕνα σοῦπερ µάρκετ δη-
λαδὴ, προσφορᾶς ποικίλων θρη-
σκειῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ µαθητὲς
νὰ παίρνουν «πνευµατικά» στοι-
χεῖα καὶ νὰ δηµιουργοῦν µία δική
τους θρησκευτικότητα καὶ πνευµα-
τικότητα. Σέ ἀντίθεση µέ τήν ὀρθό-
δοξη Θεολογία, στοχεύουν νὰ δια-
µορφώσουν ἕνα ἑλληνικό σχολεῖο
µή Χριστοκεντρικό, ποὺ θὰ καλ-
λιεργεῖ µία νέα ἐκκοσµικευµένη
πνευµατικότητα, διαφορετικὴ ἀπὸ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ πνευµατικότητα.
Καθοδηγοῦν ἔτσι τοὺς νέους νά
ζοῦν µὲ δυὸ πνευµατικότητες. Τὴ
χριστιανική, ποὺ τοὺς προσφέρει ἡ
Ἐκκλησία, καὶ τὴν κοσµικὴ µετα-
µοντέρνα, ποὺ θὰ τοὺς προσφέρει
τὸ σχολεῖο, µὲ κίνδυνο νὰ καθίσταν-
ται διχασµένες προσωπικότητες.

Μέ µέσο τήν κατασυκοφάντηση

καί τήν προπαγάνδα, οἱ σηµερινοὶ
ἐκµοντερνιστὲς τοῦ µαθήµατός
µας, χαρακτηρίζουν ὑποτιµητικά
τήν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκα-
λία καί πνευµατικότητα -ποὺ καλ-
λιεργεῖ τὸ µάθηµά µας ἀπὸ τότε
ποὺ διδάσκεται στὰ σχολεῖα- «κα-
τηχητική» καὶ τὸ µάθηµά µας, ἂν
συνεχίσει νά εἶναι ὀρθόδοξο καὶ δὲν
µετατραπεῖ σέ πολυθρησκειακὸ καὶ
ἐκκοσµικευµένο, «κατήχηση».

Ἡ ΠΕΘ ἀντιστέκεται σ᾽ αὐτὴν τὴν
µεθοδευµένη παραχάραξη καί κα-
κοποίηση τῆς χριστιανικῆς πίστεως
καί τοῦ µαθήµατός µας, διότι ὁδηγεῖ
τοὺς νέους καί τήν ἑλληνική κοινω-
νία στὴν ἐποχὴ τῶν ρωµαϊκῶν χρό-
νων, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πολυ-
θεΐα καὶ ὁ συγκρητισµός, τὰ ὁποῖα
ἀποτελοῦν πλῆγµα καὶ ὀπισθοδρό-
µηση τοῦ πολιτισµοῦ µας, καθώς
καί ἐν δυνάµει ὀντολογική πτώση
τῶν νέων µας.

Ἡ Ἕνωσή µας καὶ κάθε ἕνας Θε-
ολόγος ξεχωριστά, πιστεύουµε
ἀκράδαντα ὅτι ΕΝΑ εἶναι τὸ Πνεῦµα
τὸ Ἅγιον, τὸ Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ καί
τῆς Πίστεώς µας, τὸ Πνεῦµα τῆς
Πεντηκοστῆς, ποὺ φωτίζει, ἁγιάζει
καὶ ἑνώνει διὰ τῶν θείων ἐνεργειῶν
Του τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς
λαοὺς καὶ φυσικά τὸν δικό µας
ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαό. Αὐτό τό
Πνεῦµα ἔλαβαν οἱ µαθητές µας κα-
τά τό βάπτισµά τους καί αὐτό τό
Πνεῦµα ὀφείλουµε νά τούς ἀνα-
πτύσσουµε καί νά τούς ἐνισχύουµε
στό σχολεῖο καί ὄχι νά τούς καλ-
λιεργοῦµε τή σύγχυση µέσα ἀπό τό
συγκρητιστικό-πολυθρησκειακό
µεῖγµα καί τά ἰδεολογικά παραλη-
ρήµατα πού µεθοδεύουν νά εἰσα-
γάγουν οἱ νεο-διαφωτιστές µετα-
πατερικοί ἐκσυγχρονιστές.

Μέ τιµή
Γιά τό ∆Σ τῆς ΠΕΘ  

Ὁ Πρόεδρος
Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας

∆ρ Θεολογίας                                           
Ὁ Γενικός Γραµµατέας

Παναγιώτης Τσαγκάρης
Mr Θεολογίας
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα 
Ἀββᾶ Θεοδώρου

τῆς Φέρμης
ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ

3. Ὁ φιλόδοξος
πραγματευτής

Στὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τὸ
πάθος τῆς φιλοδοξίας εἶναι διαδε-
δομένο. Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ
θέλουν νὰ δοξάζονται γιὰ τοὺς
πνευματικοὺς ἀγῶνες τους καὶ γιὰ
τὶς ἀρετές τους. Θέλουν νὰ ἐντυ-
πωσιάζουν μὲ ταπεινολογίες καὶ
ὑποκριτικὲς πράξεις. Συχνὰ παίρ-
νουν λόγους ἀπὸ ἐνάρετους γέρον-
τες καὶ τοὺς ἐμφανίζουν ὡς δικούς
τους καὶ μάλιστα ὡς προσωπικά
τους βιώματα. Ἄλλοτε πάλι οἰκειο-

ποιοῦνται κοιμηθέντες γέροντες,
ἐμφανιζόμενοι ὡς πνευματικά τους
τέκνα, χωρὶς ὅμως νὰ ἀκολουθοῦν
στὴ ζωή τους ὅσα ἐκεῖνοι συμβού-
λευαν. Μπορεῖ, γιὰ νὰ ἀναφέρω
ἕνα παράδειγμα, νὰ μιλοῦν γιὰ κά-
ποιον γέροντα ποὺ ζοῦσε στὶς σπη-
λιὲς καὶ οἱ ἴδιοι νὰ ζοῦν πολυτελῶς,
σὲ ὑπερσύγχρονες οἰκίες ἢ κελιά,
ὅπου ὁ γέροντάς τους, ἐὰν ζοῦσε,
θὰ ἀρνιόταν νὰ πάει καὶ γιὰ τυπικὴ
ἀκόμα ἐπίσκεψη.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι προβλη-
ματικοὶ καὶ χρειάζεται προσοχὴ στὴν
ἀντιμετώπισή τους. Ὁ ἀββᾶς Θεόδω-
ρος μᾶς ἔχει δώσει ἕνα παράδειγμα.
Κάποτε, ἀναφέρει τὸ Γεροντικό, πῆγε
στὸν ἀββᾶ ἕνας μοναχὸς καὶ κάθισε
τρεῖς μέρες κοντά του, παρακαλών-
τας τον νὰ τοῦ πεῖ δυὸ λόγια οἰκο-
δομῆς. Ἐκεῖνος ὅμως δὲν τοῦ εἶπε. Ὁ
ἐπισκέπτης ἔφυγε λυπημένος. Ὁ
ὑποτακτικὸς τότε ρώτησε:

- Ἀββᾶ, γιατὶ δὲν τοῦ εἶπες κάτι
καὶ τὸν ἄφησες νὰ φύγει λυπημέ-
νος;

Καὶ ὁ γέροντας τοῦ ἐξήγησε:
- Πράγματι δὲν τοῦ μίλησα. Κα-

τάλαβα ὅτι εἶναι πραγματευτὴς καὶ
θέλει νὰ δοξάζεται μὲ ξένα λόγια.

*  *  *
4. Προσοχὴ

εἰς τὸν αἱρετικόν
Ὅταν κάποιος πέσει στὸν πει-

ρασμὸ τῆς αἵρεσης, εἶναι δύσκολο
νὰ ἀπελευθερωθεῖ. Συγκρίνοντας
αὐτὸν τὸν πειρασμὸ μὲ ἄλλους, ποὺ
ὁδηγοῦν σὲ σαρκικὰ ἁμαρτήματα,
διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι δυσκολότε-
ρος στὴν ἀντιμετώπισή του, τόσο
ἀπὸ τὸν πειραζόμενο ὅσο καὶ ἀπὸ
ἐκεῖνον, ποὺ θὰ ἤθελε νὰ βοηθήσει
τὸν ἀδελφό.

Ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος ἔδινε γιὰ τὸ
θέμα αὐτὸ τὴν ἀκόλουθη συμβου-
λή: «Ἂν ἔχεις φιλία μὲ κάποιον καὶ

τοῦ συμβεῖ νὰ πέσει σὲ σαρκικὸ πει-
ρασμό, ἂν μπορεῖς ἅπλωσέ του τὸ
χέρι καὶ τράβηξέ τον πάνω. Ἂν
ὅμως πέσει σὲ αἵρεση καὶ δὲν τὸν
πείσεις νὰ τὴν ἀποβάλει, γρήγορα
κόψε κάθε δεσμὸ μαζί του, γιατὶ ἂν
ἀργοπορήσεις, εἶναι κίνδυνος νὰ
βυθιστεῖς μαζί του στὸ βόθρο».

Ὁ αἱρετικὸς εἶναι ἐπικίνδυνος
ἄνθρωπος γιὰ δυὸ κυρίως λόγους.
Πρῶτα γιατὶ δὲν μετανοεῖ εὔκολα
καὶ μετὰ γιατὶ ἐπιδεικνύει ὑπερ-
βάλλοντα ζῆλο προκειμένου νὰ πα-
ρασύρει ὅσο τὸ δυνατὸ περισσότε-
ρους στὴν πλάνη.

*  *  *
5. Πρῶτα ἡ πρᾶξις
καὶ μετὰ ἡ θεωρία

Πολλοὶ ἄνθρωποι, ὅταν στρέφον-
ται πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀναζη-
τοῦν πνευματικοὺς ἀδελφούς, γιὰ
νὰ ἐπικοινωνήσουν μαζί τους, ἀλλὰ
καὶ γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν σχετικὰ
μὲ τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή, διαπι-

στώνουν ὅτι οἱ πρακτικοὶ εἶναι
ἔμπειροι, ἐνῶ οἱ θεωρητικοὶ εἶναι
ἄπειροι. Οἱ πρῶτοι μιλοῦν μὲ πα-
ραδείγματα γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ
καὶ δίνουν συγκεκριμένες συμβου-
λές, ποὺ ἂν τηρηθοῦν θὰ ἔχουν
ἁπτὰ ἀποτελέσματα, ἐνῶ οἱ δεύτε-
ροι δὲν μιλοῦν καθόλου γιὰ ἐντολές,
ἀλλὰ πετοῦν στὰ ὕψη μὲ τὸ στοχα-
σμό τους, προκαλώντας τέρψη
στοὺς ἀκροατές τους, ἡ ὁποία ὅμως
διαρκεῖ ἐλάχιστα καὶ δὲν ἀφήνει πί-
σω της κάτι τὸ οὐσιαστικό.

Οἱ πρακτικοὶ ἄνθρωποι εἶναι φει-
δωλοὶ στοὺς λόγους καὶ ταπεινοὶ στὶς
παραινέσεις, ἐνῶ οἱ θεωρητικοὶ εἶναι
πληθωρικοὶ στὶς ἀναλύσεις καὶ εὔκο-
λοι στὰ συμπεράσματα, τὰ ὁποῖα
ὅμως δὲν ἔχουν οὐσιαστικὴ ἀξία,
ἀφοῦ δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴ στὴ ζωή.

Ὁ ἀσφαλὴς τρόπος γιὰ νὰ ἀρχί-
σει κανεὶς τὴν πνευματικὴ ζωὴ εἶναι
ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Ἔτσι θὰ ἀποκτᾶ ἐμπειρία καὶ
θὰ ἐνισχύεται γιὰ περαιτέρω

ἀγῶνες μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἀπό-
κτηση τῶν ἀρετῶν. Χωρὶς τὰ πρῶτα
αὐτὰ βήματα, δὲν μποροῦν νὰ
ὑπάρξουν δεύτερα. Ὅποιος θέλει
νὰ φτάσει στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ,
χωρὶς νὰ περπατήσει προηγουμέ-
νως στοὺς πρόποδές του, μάταια
κοπιάζει.

Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὸν ἀββᾶ
Θεόδωρο ἕνας μοναχός, ὁ ὁποῖος
ἄρχισε νὰ μιλάει γιὰ θέματα ποὺ ὁ
ἴδιος δὲν εἶχε ἐφαρμόσει στὴ ζωή
του. Εἶχε θεωρία, ἀλλὰ τοῦ ἔλειπε
ἡ ἀναγκαία ἐμπειρία τῆς πράξης. Ὁ
ἀββᾶς κατάλαβε τί συνέβαινε στὸν
ἀδελφὸ καὶ τοῦ εἶπε ἕνα παράδει -
γμα, γιὰ νὰ τοῦ δείξει αὐτὸ ποὺ
ἔπρεπε νὰ ἀκολουθεῖ στὴ ζωή του:
«Ἀκόμα δὲν βρῆκες τὸ πλοῖο, οὔτε
τὶς ἀποσκευές σου φόρτωσες καί,
πρὶν ταξιδέψεις, βρέθηκες κιόλας σ᾽
ἐκείνη τὴν πόλη; Πρῶτα κάμε τὸ
ἔργο καὶ ὕστερα ἔρχεσαι σ᾽ αὐτὰ
ὁποὺ τώρα λές».

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(8ον.-Τελευταῖον     )
Οἱ «φωτισµένες» 

κατά τοῦ ἱεροῦ κλήρου?
Ὅσοι ἀπό τούς ἱερεῖς µας ἐνδια-

φέρονται νά γνωρίσουν τί γίνεται γύ-
ρω τους σχετικά µέ τό θέµα αὐτό καί
ἀρνοῦνται αὐτοῦ τοῦ εἴδους τόν
«φωτισµό» τῶν πλανεµένων, προ-
καλοῦν τήν ὀργή τους, τίς ἀπειλές
τους καί τή χλεύη τους, προφορικῶς
καί γραπτῶς.

Ὁρισµένα σχετικά δεδοµένα
ἐκτοξευόµενα ἀπό τά βιβλία τους
κατά τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἶναι τά ἀκό-
λουθα:

Μιλάει ὁ Θεός, πρός τήν πνευµα-
τική µητέρα τῶν «φωτισµένων», καί
τῆς λέει ὅτι θά διαλύσει τούς κληρι-
κούς πού ἀντιδροῦν στίς «φωτισµέ-
νες!»:

«Ἐγώ ὡς εὐσπλαγχνικός Πα-
τήρ θά τούς εὐσπλαγχνιζόµην
καί θά τούς ἐλευθέρωνα ἀπό τά
πάθη των? (τούς ἀνθρώπους)
χάριν τῆς θερµῆς πίστεως πρός
τούς λόγους µου καί τῆς θερµῆς
µετανοίας ὁλοκλήρου τοῦ Κλή-
ρου, Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί
Ἱεροδιακόνων. ∆υστυχῶς ὅµως
µετά µεγίστης λύπης µου σοῦ
λέγω, πιστό τέκνον µου, τούς
ἔχει σκληρύνει τόσον τήν καρ-
δίαν των, ὅπου εἶναι ἀδύνατον
νά µετανοήσουν, ἐξακολουθοῦν
νά εἰρωνεύονται τήν χάριν µας?
Αὐτά πού σκέπτονται καί ἐνερ-
γοῦν (οἱ κληρικοί) νά διαλύσουν
τά Θεοτικά Σχολεῖα (τίς «Σχολές»
τῶν «φωτισµένων» αὐτῶν)
ἐντός ὀλίγου θά διαλύσω
αὐτούς?66»!

Θά εἰσάγει νέα Ἐκκλησία καί νέ-
ους παπάδες!:

«Σᾶς γνωστοποιῶ τό ὕψος καί
τήν δόξαν πού θά λάβη ἡ ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία ἀπό τήν Παντά-
νασσα Κυρία (διά τῶν «φωτισµέ-
νων» µαθητριῶν τῶν «Σχολῶν»
της) θά τήν ἀναδείξῃ ἀπό τήν νε-
κρότητα καί τόν ἐνταφιασµόν
πού τῆς ἑτοιµάζουν οἱ ἴδιοι οἱ ἰθύ-
νοντες (οἱ κληρικοί)!?».

�καί ἡ συνέχεια:
«NΘά ἐκδιώξη ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρ

µέ φραγκέλιον σκληρόν, ἀπό
ὅλους τούς Ναούς καί θά τούς
ἀποδείξῃ ὅτι κακῶς καί παρανό-
µως κατεῖχον αὐτούς, τούς ἔδω-
σε ὁ διάβολος τά ἀξιώµατα (τῶν
ἀρχιερέων καί ἱερέων µας!).

Ὤ! τότε τί χαρµόσυναι ἡµέραι,
καινούργιες πού θά ἀνατείλουν
εἰς τήν ἀνακαινιζοµένην νέαν
Ἐκκλησίαν, µέ τούς νέους Ἱερεῖς
καί Ποιµενάρχας πού θά πάρουν
τήν Ἱερωσύνην καί τάς Μίτρας
ἀπό τάς χεῖρας τοῦ ἀληθινοῦ
Ποιµενάρχου Σωτῆρος Χρι-
στοῦ? ∆ύει δι᾿ αὐτούς ὁ Ἥλιος
καί ἀνατέλλει δι᾿ ἐσᾶς τίς «φωτι-
σµένες» τῶν «Σχολῶν τῆς Παν-
τανάσσης» καί τῆς Κ.Ζ.67»!

Οἱ «µεθυσµένοι» παπάδες!
Ὁ χλευασµός στήν προκειµένη

περίπτωση κατά τοῦ ἱεροῦ κλήρου
εἶναι ἐντελῶς προφανής. Προχω-
ροῦν δέ ἀκόµη περισσότερον οἱ
«φωτισµένες» καί «προφητεύουν»
ὅτι ἐπί τῶν ἡµερῶν µας, ΤΩΡΑ, ὄχι
µόνο δέν θά ἐµποδίζουν οἱ ἱερεῖς
µας τίς «Σχολές» τῶν «φωτισµέ-
νων» αὐτῶν νά εἰσέρχονται ὡς τέ-
τοιοι, ὡς ἕνα σῶµα στίς ἐκκλησιές
µας ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Θεός «θά φω-
νάζῃ εἰς τούς ἰθύνοντας (τούς
κληρικούς) ν᾿ ἀνοίξουν οἱ ἐκκλη-
σίες, µεθυσµένοι δέ καί ὀργισµέ-
νοι ἀπό φόβο καί ἐντροπήν θά
ἀνοίξουν ἀναγκαστικῶς διάπλα-
τα τούς Ναούς καί τότε τί χαρά
εἰς τά τέκνα Μας (µιλάει ὁ Θεός)
τά πιστά, θά τούς αὐξήσω τήν
χάριν Μου, ὥστε νά καταλάβουν
τούς Ναούς καί νά διδάσκουν
ὅλο ζωή τά Θεῖα ρήµατά
Μας?68».

Παρενθετικό παραφρασµένο
σχόλιο: ἡ ὑποβόσκουσα καί µεθυ-
σµένη ἔπαρση τῆς συνδροµῆς τῆς
Ζ.Κ. πού ἀπωθεῖται καί ἀκολού-
θως τήν προβάλλει στόν ἱερό
κλῆρο ἀποκαλώντας τον «µεθυ-
σµένο» γεµάτη ἐπιθετικότητα (ψυ-
χιατρικό φαινόµενο), τήν θωρεῖ
ἀκόµη καί ὁ ψυχασθενής καί τήν
παραµερίζει...

Ἀφοῦ οἱ «µεθυσµένοι» ἱερεῖς καί
Ἀρχιερεῖς θ᾿ ἀνοίξουν ΤΩΡΑ στίς
«Σχολές» τῶν «φωτισµένων» νά
καταλάβουν τούς ἱερούς µας ναούς,

ἐν συνεχείᾳ θά δίδουν εἰς αὐτούς καί
τίς αἴθουσες (τά πνευµατικά κέντρα)
τῶν ἐκκλησιῶν µας, καί αὐτό τό δια-
τυπώνουν ὡς ἀκολούθως µέ σχετι-
κή χλεύη καί πάλι εἰς βάρος τῶν
«µεθυσµένων» ἱερέων καί ἐπισκό-
πων µας:

«Μή ἀνησυχεῖτε καί στενοχω-
ρεῖσθε δι᾿ αἰθούσας µεγάλας πού
δέν ἔχετε νά συγκεντρώνεσθε,
ἐντός ὀλίγου ὅλαι αἱ µεγάλαι
αἴθουσαι καί οἱ Ναοί δικαί σας θά
εἶναι (τῶν «φωτισµένων»!), θά
σᾶς παρακαλοῦν νά εἰσέρχε-
σθε? 

Τότε οἱ ἀποµείναντες Ἱερεῖς καί
Ἀρχιερεῖς θά ἴδουν πόσον µα-
κράν Ἐµοῦ (τοῦ Θεοῦ) εὑρίσκον-
το?69».

Ἐντούτοις, ὑφίσταται τό τραγικό
αὐτό φαινόµενο σέ διάφορες Μη-
τροπόλεις τοῦ Λεκανοπεδίου
Ἀττικῆς καί στήν Κορινθία, φαινόµε-
νο πού ἡ ψυχολογία τοῦ βάθους κα-
λεῖται νά δώσει ἀπάντηση, ἀφοῦ
«βαθεῖα ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου
κατά πάντα» ὅπως λέει ἡ Βίβλος.

Αὐτοχειροτονήθηκαν 
καί «παπαδῖνες»
οἱ «φωτισµένες»;

Ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία ἄφησε-Συνο-
δικῶς- ἀσύδοτες αὐτές τίς «Σχολές»
τῶν «φωτισµένων», αὐτοχειροτονή-
θηκαν καί σέ «παπαδῖνες», σέ
«ἱέρειες», ὡς ἑξῆς: Μιλάει ὁ Θεός
πρός αὐτές καί τούς λέει:

«Ὁ θρίαµβος τῆς ἀνορθώσεως
τῆς ὀρθοδοξίας Μου καί ἡ ἀπο-
λύτρωσις ὄχι µόνον τοῦ Ἔθνους
σας ἀλλά καί ὅλων τῶν Ἐθνῶν
ἀπό σᾶς ἔρχεται (ἀπό τίς «φωτι-
σµένες»!), σεῖς θά παίρνετε τάς
διαταγάς καί ἀποφάσεις Μου, τάς
ὁποίας θά ἐκτελῇτε αὐτοστιγµεί,
σεῖς θά λάβετε τά δικαιώµατά
Μας (τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τῆς
Ἐκκλησίας) ἄν τινῶν ἀφῆτε τάς
ἁµαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς καί
ὅπου θέλετε νά τάς κρατῆτε νά
µή τούς λύεται ὡς ἀνάξιοι σωτη-
ρίας πού θά εἶναι?70»!

Τελικά, τό σύνδροµο τῆς Κ.Ζ. καί
τῆς συνοδείας της εἶναι ἐκτός ἐλέγ-
χου καί ἐάν δέν ἀναλάβει ἡ Ἡγεσία
καί ὅλος ὁ ἱερός κλῆρος της νά δώ-
σει διαγνωστικά καί θεραπευτικά
σωσίβια, τό τέλος τοῦ ὁδοιπορικοῦ
αὐτοῦ τῆς παθολογίας καταλήγει
στά ἀζήτητα....

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πρός τήν
Ἐκκλησιαστική µας Ἀρχή

Ὅπως λέει ἡ ἁγία Γραφή, ὁ διά-
βολος µετασχηµατίζεται σέ ἄγγελο
φωτός καί δυνατόν νά πλανήσει
ἀκόµη καί τούς ἐκλεκτούς.

Γι᾿ αὐτό µεγάλη εὐθύνη βαρύνει
τόν διακριτικό πνευµατικό πρός τόν
ὁποῖο καταφεύγουν οἱ χριστιανοί,
πού βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ὑπα-
κοή του, ἐκτός ἄν καί αὐτός τάσσε-
ται ὑπέρ τοῦ ἀναφερόµενου «ἐξω-
φρενικοῦ» συνδρόµου, ὁπότε ἴσως
ἀπαιτεῖ πετραχήλι σέ ἀδιάφθορο
ἱερέα.

Ἡ Ἐκκλησία µας γενικότερα ἔχει
τίς εὐθύνες της γιά τήν πνευµατική
καθοδήγηση τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέ-
ρως τῶν ὀρθοδόξων ἐκείνων χρι-
στιανῶν πού βρίσκονται καί κι-
νοῦνται µέσα στό Σῶµα Της, καί πα-
ρασύρθηκαν σέ ἀσύγγνωστες πλά-
νες ὅπως σέ αὐτήν γιά τήν ὁποία
ἔχετε ἀνά χεῖρας αὐτή τήν ἐρευνητι-
κή µελέτη.

Οἱ διδασκαλίες τίς ὁποῖες κατά
καιρούς διατυπώνουν οἱ «φωτισµέ-
νες» τῶν λεγοµένων «Ἀπολυτρω-
τικῶν Σχολῶν», «Σχολῶν Παντα-
νάσσης», «Σχολῶν τῆς Μητέρας
Παναγιᾶς», «Τριαδικῶν Σχολῶν»,
ἤ ἁπλῶς «Σχολῶν», εἶναι ἐκκλη-
σιαστικῶς ἄκρως ἀπορριπτέες. Οἱ
δέ τρόποι µέ τούς ὁποίους ἐπικοι-
νωνοῦν δῆθεν µέ τό Θεό οἱ ὀνοµα-
ζόµενοι «χαρισµατικοί», µέ τίς
«γραφές» τους σέ τετράδια, µέ
«ὁράµατα» καί ἄνωθεν ἀποκαλύ-
ψεις κτλ, παρά τήν φαινοµενική
εὐλάβεια, τό φιλακόλουθο φρόνηµά
τους καί τόν ζῆλο τους, ὁδηγοῦνται,
δυστυχῶς, στήν ἀνυπακοή, τίς
πλάνες καί τίς αἱρέσεις. ∆ιερωτᾶται
τελικά ὁ στοιχειώδης νοῦς, ἄν χρή-
ζει νά ἀσχολεῖται µέ τέτοια ἐντελῶς
ἐπιπολῆς σύνδροµα τύπου Κ.Ζ.
πού στεροῦνται στοιχειώδους λο-
γικῆς.

Ἐντούτοις, ἐκεῖνοι πού διε-
ρωτῶνται γιά τό ΠΩΣ οἱ «Ἀπολυ-
τρωτικές», αὐτές, «Σχολές Παντα-
νάσσης», ἀφέθηκαν ν᾿ ἁλωνίζουν
ἀκατήχητες καί ἀσύδοτες στίς
ἐκκλησίες µας, ἡ ἀπάντηση δίδεται
ἀπό τούς ἴδιους τούς πλανεµένους.
Ἀνασύρουν ἀπό τίς τσάντες τους
ἔγγραφα καί ἐπιστολές ἀπό ἐπι-
σκόπους, πατριάρχες καί ἱερεῖς µέ
συγχαρητήρια γράµµατα καί εὐλο-
γίες τους πρός τήν «Σχολή τῆς
Παντανάσσης» καί τήν πνευµατική
τους µητέρα καί διδασκάλισσα Κ.Ζ.
καί ὁ ἀνηµέρωτος ἀποδέκτης ὑπο-
χωρεῖ.

Ὅσοι ἀπό τούς κληρικούς µας,
διαθέτουν τήν στοιχειώδη λογική ν᾿
ἀντιταχθοῦν πρός τίς διδασκαλίες
τους, προκαλοῦν τήν ὀργή καί τό
µῖσος τους, πού διατυπώνεται ποι-
κιλοτρόπως. Βέβαια τέτοιες παρα-
νοϊκές διατυπώσεις ὁ σώφρων
ἄνθρωπος τίς παραβλέπει, γιατί δέν
ἀξίζουν τίποτε ἀφοῦ στεροῦνται λο-
γικῆς. Γιά ἕνα δέ ἀπ᾿ αὐτούς τούς
σώφρονας κληρικούς, τόν ἀείµνη-
στο, ἄλλοτε ἡγούµενο τῆς ἱερᾶς
Μονῆς Πετράκη καί δηµιουργό τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου», ἀρχιµ. Χαρ.
Βασιλόπουλο ἔγραψαν τά περισσό-
τερα. Ἐπωνύµως καί ἀνωνύµως
στράφηκαν ἐναντίον του, ὑβρι-
στικῶς ἀλλά κανείς σοβαρός δέν τίς
ἀξιολόγησε. 

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ἔξω ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας, σέ
ὁµάδες περιγεγραµµένων ὁριοθε-
τηµένων αἱρέσεων, εἶναι ἐξαιρε-
τικῶς φιλακόλουθοι ἀλλά ὑπολεί-
πονται οὐσιωδῶς ἀκολουθώντας τό
ἀναφερόµενο σύνδροµο παθολο-
γίας τῆς Κ.Ζ., γι’ αὐτό καί χρειάζον-
ται πνευµατικῆς βοήθειας ἐκ µέρους
τῆς ποιµαίνουσας Ἐκκλησίας µας
γιά µεταστροφή.

Ἡ ὅλη διαδικασία µεταστροφῆς
δυνατόν νά προχωρήσει κανο-
νικῶς, µέσω τοῦ Γραφείου Ἀντιµε-
τωπίσεως Αἱρέσεων τῆς Ἐκκλησίας
µας, διά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς
ἐπί τῶν αἱρέσεων, ἡ ὁποία νά εἰση-
γηθεῖ τά ὅσα πρέπει νά γίνουν πρός
τήν Ἱεράν Σύνοδον διά τά καθ᾿ ἑαυ-
τήν.

Ὅλα αὐτά νά περιέλθουν ποι-
µαντικῶς σέ γνώση τοῦ λαοῦ καί
τοῦ ἱεροῦ κλήρου µας, ἰδιαιτέρως
τῶν περιφερειῶν Ἀττικῆς καί Κο-
ρίνθου, ὅπου ἐνδηµεῖ περισσότε-
ρο τό σοβαρό αὐτό πνευµατικό
σύνδροµο παθολογίας, πού ἀνα-
πτύχθηκε ἐδῶ καί πολύ καιρό καί
συνεχίζεται ἀκόµη ΕΝΤΟΣ τοῦ Σώ-
µατος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
µας.
Σηµειώσεις:

66. Κων. Ζολώτα «Λόγοι τοῦ
Οὐρανίου Πατρός», σελ. 20.

67. Κων. Ζολώτα «Λόγοι τοῦ
Οὐρανίου Πατρός», σελ. 63-64.

68. Κων. Ζολώτα «Λόγοι τοῦ
Οὐρανίου Πατρός», σελ. 146.

69. Κων. Ζολώτα «Λόγοι τοῦ
Οὐρανίου Πατρός», σελ. 99.

π.χ Κάθε χρόνο τήν παραμονή
τοῦ Πάσχα, ἑπτά ἱερεῖς τελοῦν τό
Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ὑπέρ τῆς
«Σχολῆς Παντανάσσης», κατά πα-
ραγγελία τῆς «Σχολῆς».

70. Κων. Ζολώτα «Λόγοι τοῦ
Οὐρανίου Πατρός», σελ. 100.

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

Εὐχαί τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ πρὸς τοὺς Θεολόγους
διὰ τὸ νέον σχολικὸν ἔτος 2015-2016

Ἀπορίαν προκαλεῖ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἐνῶ τὸ Ὑπ. Παιδείας ρητῶς
προβλέπει τὴν ἔπαρσιν τῆς Ἑλλη-
νικῆς Σημαίας εἰς τὰ σχολεῖα,
κατὰ τὸ πλεῖστον αὐτὸ δὲν ἐφαρ-
μόζεται. Εὐτυχῶς, τὰ προβλεπό-
μενα περὶ προσευχῆς τηροῦνται.
Συμφώνως πρὸς τὰ thriskefti-
ka.blogspot.gr τῆς 10ης Σεπτεμ-
βρίου 2015:

«Ἡ ἐγκύκλιος Φ.3/1105 /
141440 / ∆1/ 10-09-2015 ὁρίζει

µετα ξὺ ἄλλων: 
«27. Πρωινὴ Προσευχὴ – ἀνάρ-

τηση σηµαίας. Σύµφωνα µὲ τὸ Π∆
201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Ά΄), ἄρθρο
13, παρ. 5, ἐδάφ. α καὶ β καὶ παρ.
10, ἐδάφ. δ, σᾶς ἐπισηµαίνουµε
ὅτι: Α. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν
µαθηµάτων πραγµατοποιεῖται
κοινὴ προσ ευχὴ τῶν µαθητῶν καὶ
τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ στὸ
προαύλιο τοῦ σχολείου µὲ εὐθύνη
τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐφηµε-
ρεύουν. Σέ περίπτωση δυσµενῶν

καιρικῶν συνθηκῶν ἡ προσευχὴ
πραγµατοποιεῖται στὴν αἴθουσα
κάθε τάξης. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ συµ-
µετέχουν ὑποχρεωτικὰ στὴν
πρωινὴ προσευχὴ καὶ στὸν ἐκκλη-
σιασµὸ καὶ ἐπιβλέπουν τά τµήµα-
τά τους. Οἱ ἑτερόδοξοι µαθητὲς
παρευρίσκονται µὲ τὸ τµῆµα ποὺ
ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς συγκέν-
τρωσης χωρὶς νὰ συµµετέχουν
στὴν προσευχή, τηρώντας ἀπόλυ-
τη ἡσυχία, σεβόµενοι τούς δασκά-
λους καὶ τοὺς συµµαθητές τους
ποὺ προσεύχονται. Β. Ἐπίσηµη
ἀνάρτηση τῆς σηµαίας γίνεται: α.
Τὴν πρώτη ∆ευτέρα κάθε µήνα
(ἀπὸ τὸ σχολεῖο τῆς πρωινῆς βάρ-
διας). β. Τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ
τὶς τοπικὲς ἐθνικὲς ἑορτές. γ.
Ὅταν κρίνεται ἀπαραίτητο ἀπὸ τὸ
Σύλλογο ∆ιδασκόντων ἢ ὁρίζεται
ἀπὸ τὶς ἁρµόδιες ἀρχές»».

∆ιατί δὲν τηρεῖται ἡ ἐγκύκλιος 
τοῦ Ὑπ. Παιδείας περὶ ἐπάρσεως 

τῆς Ἑλληνικῆς Σηµαίας εἰς τὰ σχολεῖα;

Ἡ ἔξοδος τῆς εὐλογίας
καὶ ἡ ἔξοδος τῆς ἀπωλείας

Ὅταν κανεὶς µελετᾶ τὴν Βιβλικὴ Ἱστορία καὶ βλέπει τὶς περιπέτειες
τοῦ Ἰσραήλ, αἰσθάνεται ὄχι µόνο τὰ δεινὰ ποὺ πέρασε τὸ εὐλογηµένο
µας Ἔθνος, τὸ Ἑλληνικό, ἀλλὰ καὶ τὶς θλίψεις, καὶ τὶς ποικίλες στενο-
χώριες ποὺ ἐν πολλοῖς ὅλοι οἱ πιστοὶ ἀντιµετωπίζουν στὸ διάβα τῆς
ζωῆς, ἕως ὅτου φθάσουν εἰς τὴν “γῆν τῆς ἐπαγγελίας”.

Φυσικὰ τὸ Παντοκρατορικὸ βλέµµα τοῦ Θεοῦ βρίσκεται συνεχῶς
πάνω ἀπὸ τοὺς “ἐκλεκτούς του” (ποὺ ἔχει ἐκλέξει), καὶ ἡ ἀγάπη του,
παρὰ τὶς ἀνυπακοὲς καὶ τὴν ἀπαράδεκτη συµπεριφορὰ κατευθύνει
πρὸς ἕνα ὁρισµένο σκοπὸ τὴν ἱστορικὴ πορεία.

Ἐκεῖνο ὅµως ποὺ ἐντυπωσιάζει καὶ κάνει τὸν πιστὸ νὰ µελετᾶ σὲ
βάθος τὴν ὅλη κατάσταση εἶναι ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ γιὰ µία ἔξοδο,
ὅταν ὁ λαός Του πέφτει στὴν αἰχµαλωσία. Οὐδέποτε ἡ θεία ἐντολὴ
περιέχει τὴν ἔννοια τοῦ συµβιβασµοῦ µὲ τὴν νοοτροπία τῶν εἰδωλο-
λατρικῶν λαῶν. Σὲ καµµία τῶν περιπτώσεων ἡ καθαρὴ καὶ ἀποκα-
λυπτικὴ πίστις τῶν ∆ικαίων καὶ τῶν Πατέρων Ἀβραάµ, Ἰσαὰκ καὶ
Ἰακὼβ θὰ πρέπει νὰ ἀναµειχθεῖ µέσα στὴν Βαβυλωνιακὴ συγκρητι-
στικὴ χοάνη. Καὶ ἀφοῦ δὲν γίνεται διαφορετικά, ἀφοῦ ἡ πίεσις ἔχει κα-
ταστεῖ ἀφόρητος καὶ ἡ πίστις εἶναι τὸ κινδυνευόµενον, γι’ αὐτὸ λοιπόν,
“ἐξέλθετε ἐκ µέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε καὶ ἀκαθάρτου µὴ ἅπτε-
σθε” λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. 

Φαίνεται πὼς ἡ ἡρωικὴ ἔξοδος δὲν ἀποµένει ὡς λύση µοναδική,
ὅταν κινδυνεύει ἡ ἐθνικὴ ἐλευθερία ἑνὸς λαοῦ (ὅπως στὸ ἡρωικὸ Με-
σολόγγι), ἀλλὰ ἀποτελεῖ βαλβίδα ἀσφαλείας, ὅταν κινδυνεύει ἡ ἀλη-
θινὴ πίστις καὶ ὁ ὀρθός, φυσιολογικὸς καὶ εὐλογηµένος τρόπος ζωῆς
τοῦ ἀνθρώπου.

Χρειάζεται ἆραγε νὰ τονίσουµε ὅτι τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Θεοῦ ἀπευ-
θύνονται πρὸς τοὺς πιστοὺς τοῦ κάθε τόπου καὶ τῆς κάθε ἐποχῆς, καὶ
ἄρα καὶ σὲ ἐµᾶς σήµερα;

Αὐτὸ εἶναι τὸ µόνο βέβαιον, καὶ οὐδείς πιστὸς µπορεῖ νὰ φέρει ἐπ'
αὐτοῦ ἀντιρρήσεις. Ἄλλωστε ἡ πατερικὴ ρῆσις καὶ προτροπὴ “φεῦγε
καὶ σώζου” ἀποτελεῖ κοινὸν τόπον καὶ σηµεῖον ἀναφορᾶς πρὸς
ὅσους µιµούµενοι τὸν πάγκαλο Ἰωσὴφ φεύγουν ἀπὸ “τῆς Αἰγυπτίας
τῶν ἡδονῶν”.

Ναί. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγµατικότητα γιὰ ὅσους διαθέτουν καὶ τὴν
ἐλάχιστη γεῦσι τοῦ πνευµατικοῦ ἀγῶνος. Γι' αὐτό, τὸ ὅτι δηλ. ἡ φυγὴ
ἀπὸ τὰ κέντρα καὶ τὶς ἀφορµὲς τῆς ἁµαρτίας ἀποτελεῖ τὸ θέληµα τοῦ
Θεοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀκούεται βροντερὴ
ἀπὸ τὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ: “Ἔξελθε ἐξ αὐτῆς (τῆς νοητῆς Βαβυλώ-
νας) ὁ λαός µου, ἵνα µὴ συγκοινωνήσητε  ταῖς ἁµαρτίαις αὐτῆς”
(Ἀποκ. ιη΄ 4).

Ὅµως ἂς ἐµβαθύνουµε ἔτι πλέον στὸ σηµεῖο αὐτό, διότι ὅπως καὶ
ὅλες τὶς ἄλλες πτυχὲς τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς ὁ ἐχθρὸς τὶς διαστρέφει
µὲ ἀρνητικὰ βεβαίως ἀποτελέσµατα, ἔτσι καὶ στὸ σηµεῖο αὐτὸ τῆς
πνευµατικῆς ἐξόδου, ὁ διάβολος προσπαθεῖ νὰ φέρει µεγάλη ταραχὴ
καὶ οὐσιαστικῶς νὰ ἀπολέσει τὸν ἄνθρωπο, ὅταν αὐτὸς ὁ πιστὸς δε -
χθεῖ τὶς ἀκραῖες εἰσηγήσεις του περὶ ἐξόδου του δηλ. ἀπὸ τὸ Σῶµα
τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι καὶ πάλι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς δὲν προτρέπει
τοὺς πιστοὺς Ἰσραηλῖτες πρὸς ἔξοδον ἀπὸ τὴν κοινότητά τους, καὶ
στὴν ἔρηµο ὅπου εὑρίσκονταν ἀπὸ τὸ στρατόπεδο στὸ ὁποῖο
ὑπῆρχε καὶ ἡ σκηνὴ τοῦ µαρτυρίου, ἂν καὶ ὅπως µελετοῦµε δὲν ἦταν
ὅ,τι καλύτερο ἡ συµπεριφορὰ τῶν πολλῶν. Καὶ ὅταν σὲ περιπτώσεις
διαφαινόταν διάσπασις ἢ διαφοροποίησις τῶν ἰδίων τῶν Ἰσραηλιτῶν
ἀπὸ τὴν κοινότητα, παρὰ τὰ λάθη καὶ τὰ σκάνδαλα, αὐτὸ ἐπέφερε
ἀρνητικὰ τὰ ἀποτελέσµατα. Ἑποµένως, φυγὴ ἀπὸ τὴν ἀλλοεθνῆ καὶ
εἰδωλολατρικὴ Βαβυλῶνα, ἀλλὰ ἐµµονὴ στοὺς κόλπους τῆς πνευµα-
τικῆς παρεµβολῆς, παρὰ τὰ λάθη τὰ ἀνθρώπινα τὰ ὁποῖα οὐδέποτε
θὰ παύσουν νὰ ὑφίστανται. Ἀλλὰ ὄχι µόνο στὴν Βιβλικὴ ἱστορία δια-
πιστώνουµε αὐτὴ τὴν πραγµατικότητα. Αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡµῶν
Ἰησοῦς Χριστός, παρὰ τὸ ὅτι ἐξαπέλυσε τὰ φοβερὰ οὐαὶ ἐναντίον τῶν
Γραµµατέων καὶ Φαρισαίων, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἰουδαϊσµὸς στὴν ἐποχὴ
τοῦ Χριστοῦ εἶχε φθάσει στὸ χειρότερο κατάντηµα καὶ στὴν ἐµπλοκὴ
µὲ τὴν Ρωµαϊκὴ ἐξουσία, ὄχι µόνο κάθε Σάββατο εὑρίσκετο µέσα
στὴν Συναγωγή, ὄχι µόνο τηροῦσε ὅλες τὶς διατάξεις σὲ σχέσι µὲ τὸν
συµπνευµατισµὸ καὶ τὴν προσευχητικὴ κοινωνία µὲ τὸ ξεπεσµένο
ἱερατεῖον, ἀλλὰ ἐκήρυσσε καὶ ἐτόνιζε πρὸς ὅλους  “πάντα οὖν ὅσα
ἐὰν εἴπωσιν ὑµῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν µὴ
ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι” (Ματθ. κγ΄ 3).

Ἑποµένως, ἡ ὀρθὴ µελέτη καὶ συνετὴ ἀντιµετώπισις τῶν καταστά-
σεων µᾶς ὁδηγεῖ στὴν κορυφὴ τῶν ἀρετῶν, δηλ. στὴν διάκρισι. Νὰ
γνωρίζουµε δηλαδὴ τὸ ποῦ, τὸ πῶς τὸ πότε καὶ γιατί. Καὶ πάλι ἐδῶ
προβάλλει τὸ θέµα τῶν ἄκρων καὶ τῆς ἀδιακρισίας. Ἀπὸ τὴν µία εὑρί-
σκονται αὐτοὶ ποὺ παραµένουν συνειδητὰ µέσα στὴν Βαβυλῶνα τῆς
κάθε ἐποχῆς µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἀπορροφηθοῦν καὶ νὰ  χάσουν τὴν
ὀρθόδοξη πνευµατικὴ - ἀνθρωπιστική τους ὑπόσταση καὶ ἰδιότητα,
ἀπὸ δὲ τὴν ἀντίπερα ὄχθη συγκεντρώνονται αὐτοὶ ποὺ λειτουργοῦν
διασπαστικὰ καὶ ἰσοπεδωτικὰ στὸν χῶρο τοῦ λειτουργικοῦ Σώµατος,
παρερµηνεύοντας ἢ καὶ καλύπτοντας ἀνοικονόµητες καταστάσεις µὲ
τὸ προπέτασµα καπνοῦ τῆς “ἐξόδου”. Ἀλλ’ ἐνῷ ἡ σωστὴ ἔξοδος ὁδη-
γεῖ στὴν ἀπελευθέρωση τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ἀντιθέτως ἡ ἀδιάκρι-
τος ἐκκλησιολογικὴ ἔξοδος φέρει τὸ ἀδιέξοδο τοῦ ἐγκλωβισµοῦ καὶ
ἀλλοίµονο τὸν κατακερµατισµὸ τοῦ λειτουργικοῦ Σώµατος. Ἐπιφέρει
τὸ σχίσµα, πρᾶγµα ποὺ δὲν θεραπεύει “οὐδὲ τὸ αἷµα τοῦ µαρτυρίου”
(κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστοµο).

Ἀδελφοί µου. Ὅσο ὕποπτο εἶναι γιὰ ἕνα πιστὸ τὸ νὰ ἐπιµένει στὴν
αἰσχρὴ Βαβυλῶνα τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν παθῶν, ἄλλο τόσο ἐὰν µὴ καὶ
περισσότερο εἶναι τὸ νὰ ἐξέρχεται κανεὶς ἀπὸ τὸ Σῶµα τοῦ Χριστοῦ
καὶ γιὰ “λόγους συνειδήσεως” νὰ σχίζει τὴν Ἐκκλησία.

Προφανῶς ἡ θεραπεία καὶ τῶν δύο περιπτώσεων βρίσκεται στὴν
γνήσια ταπείνωσι καὶ στὸν συνειδητὸ ἀγῶνα ἐναντίον τῶν ἐξ ἀρι-
στερῶν καὶ ἐκ δεξιῶν πειρασµῶν.

Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ κατευθύνει τὰ διαβήµατά µας εἰς πᾶν
ἔργον ἀγαθόν, οὕτως ὥστε ἡ ἔξοδός µας ἀπὸ τὸν κόσµο αὐτὸν νὰ
µᾶς ὁδηγήσει στὴν οὐράνια πατρίδα, στοὺς οὐρανούς.

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Πῶς μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι
Ἕνα συνηθισμένο φαινόμενο ποὺ παρατηρεῖται στοὺς ἀνθρώπους

εἶναι οἱ φιλονικίες. Πλημμυρισμένοι ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ τὶς ἀδυνα-
μίες μας καὶ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸν μισόκαλο σατανᾶ, ὀργιζόμαστε καὶ
ἐπιτιθέμεθα ὁ ἕνας στὸν ἄλλον.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει στοὺς Κορινθίους: «φο-
βοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ
ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί,
ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι». (Β´ Κορ. ιβ΄ 20).

Δηλαδή, φοβᾶμαι μήπως, ὅταν ἔλθω δὲν σᾶς βρῶ ὅπως θέλω νὰ σᾶς
εὕρω, καὶ εὑρεθῶ καὶ ἐγὼ σὲ σᾶς τέτοιος, ὅπως δὲν μὲ θέλετε. Δηλαδὴ
φοβᾶμαι μήπως εὕρω νὰ ὑπάρχουν μεταξύ σας ἔριδες, φθόνοι, θυμοί,
φιλονικίες, καταλαλιές, κρυφομιλήματα εἰς βάρος τοῦ πλησίον, ἀλαζο-
νεῖες, ἀκαταστασίες.

Τί κρῖμα ὁ Θεὸς μᾶς μιλάει γιὰ ἀγάπη καὶ ἐμεῖς κάνουμε τὸ ἀντίθε-
το.

Ὁ Ὅσιος Ἡσαΐας λέγει νὰ μὴ μισήσης τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ νὰ μισή-
σης τὶς ἁμαρτίες του. Διότι ὅταν μισήσης τὸν ἁμαρτωλό, ἐπειδὴ δὲν
ἔχεις ἀγάπη, γίνεσαι καὶ σὺ τὸ ἴδιο καὶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἀγάπη, ἔχει
χάσει καὶ τὸν Θεό, διότι ὁ Θεὸς εἶναι κυρίως ἀγάπη.

*  *  *
Γνωρίζετε πῶς οἱ ἄνθρωποι παρεξηγοῦνται καὶ τσακώνονται; Ὁ

Ἅγιος Νήφων μᾶς τὸ ἐξηγεῖ. Παρακολουθοῦσε κάποτε ὁ Ἅγιος Νήφων
(Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς πῶς οἱ δαίμονες πήγαιναν νὰ βάλουν σὲ
πειρασμὸ τοὺς ἀνθρώπους, ψιθυρίζοντας στὰ αὐτιά τους διάφορες πο-
νηρίες. Αὐτοὶ ὅμως ἔχοντας τὸν νοῦ σκορπισμένο στὶς βιοτικὲς μέρι-
μνες, δὲν καταλάβαιναν τὴν δαιμονικὴ ἐνέργεια. Δέχονταν λοιπὸν τὶς
κακὲς σκέψεις καὶ τὶς μελετοῦσαν σὰν νὰ ἦταν δικές τους. Ἔτσι ἄλλοι
ἐξάπτονταν σὲ ὀργή, ἄλλοι σὲ συκοφαντίες ἢ κατακρίσεις καὶ ἄλλοι σὲ
καυγάδες, διαμάχες καὶ μνησικακίες. Καὶ ἔλεγε θλιμένος. Ἂχ τοὺς κα-
κούργους! Ἔγιναν κύριοι καὶ διατάζουν τοὺς ἀνθρώπους! Καὶ αὐτοὶ νο-
μίζοντας ὅτι ὅλα προέρχονται ἀπὸ τὴν φρόνησή τους, γρήγορα - γρήγο-
ρα ἐκτελοῦν ἀδιάκριτα ὅλες τὶς ἐντολὲς τῶν δαιμόνων. Γι᾽ αὐτὸ πρέπει
πάντοτε νὰ ἐξετάζουμε καλὰ τοὺς λογισμοὺς καὶ ἔπειτα νὰ προβαίνου-
με σὲ ἐνέργειες. Καὶ διηγήθηκε τὰ ἑξῆς: Εἶδα κάποτε ἕνα ἄνθρωπο νὰ
δουλεύη. Σὲ μιὰ στιγμὴ ἕνας μαῦρος (διάβολος), σκύβει στ᾽ αὐτί του
καὶ ἐπὶ πολλὴ ὥρα κάτι τοῦ ψιθύριζε. Πιὸ πέρα δούλευε ἕνας ἄλλος
ἄνθρωπος. Ξαφνικὰ ὁ πρῶτος ἐργάτης παρατάει τὴ δουλειά του, τρέ-
χει ἀπειλητικὰ πρὸς τὸν συνάδελφό του καὶ ἄρχισε νὰ τὸν βρίζει. Τότε
ἕνας ἄλλος μαῦρος (διάβολος) πλησιάζει τὸν δεύτερο ἐργάτη καὶ κάτι
ψιθύρισε καὶ σ᾽ αὐτὸν παρακινῶντας τον σὲ καυγά.

Ἔτσι καθὼς τὸ ἕνα δαιμόνιο ἔλεγε στὸ αὐτὶ τοῦ ὑβριστῆ τὴν ὕβρη, τὸ
ἴδιο ἔκανε καὶ τὸ ἄλλο στὸν δεύτερο, γιατὶ καὶ σ᾽ αὐτὸν δαιμόνιο ἦταν
ποὺ τὸν παρακινοῦσε νὰ ἀντεπιτεθῆ. Βλέποντάς το αὐτὸ ὁ Νήφων τα-
ράχθηκε καὶ εἶπε: «Ὤ τοὺς ἀπατεῶνες καὶ σαπροὺς δαίμονες! Κοίτα
πῶς σπέρνουν τὴν ἔχθρα ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους)! Κι αὐτοὶ οἱ
ἀνόητοι χωρὶς χρονοτριβὴ κάνουν ὅ,τι τοὺς λένε».

Παράσηµον
εἰς  Βουλευτὴν 

διὰ τήν ποινικοποίησιν
τῆς ὁµοφυλοφιλίας
Συμφώνως πρὸς τὸ news.gr

τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2015: 
«Ὁ Ρῶσος πρόεδρος παρα -

σηµοφόρησε τὸν βουλευτὴ Βιτάλι
Μιλόνοφ "γιὰ τὸ εὐσυνείδητο ἔργο
του". Ὁ Μιλόνοφ ἦταν ἐκ τῶν συν-
τακτῶν τοῦ νόµου ποὺ καταδικά-
ζει κάθε ὁµοφυλοφιλικὴ "προπα-
γάνδα" σὲ ἀνηλίκους, ὁ ὁποῖος
ἐπικρίθηκε ἀπὸ πολλὲς ∆υτικὲς
χῶρες. Εἶναι ἐπίσης γνωστὸς γιὰ
τὶς δηλώσεις ποὺ ἔχει κάνει κατὰ
καιροὺς ἐναντίον τῶν ὁµοφυλόφι-
λων... Ἀρκετὲς φορὲς ἔχει ζητήσει
νὰ ἱδρυθεῖ "ἀστυνοµία ἠθῶν" στὴν
Ἁγία Πετρούπολη καὶ ἔχει ὀργα-
νώσει "ἐπιδροµὲς" σὲ γκέϊ µπὰρ
τῆς πρώην αὐτοκρατορικῆς πρω-
τεύουσας... Οἱ διαδηλώσεις ὑπὲρ
τῆς ὁµοφυλοφιλικῆς κοινότητας
ἀπαγορεύονται συστηµατικὰ στὴ
Ρωσία».

Ὁ λαὸς
συνεχῶς σταυροῦται
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημ. «Πε-

λοπόννησος» τῆς 16ης Σεπτεμβρί-
ου 2015: 

«Σταυροῦται, ὁ λαὸς συνεχῶς
σταυροῦται καὶ πρέπει νὰ ζήσει κα-
λύτερες ἡµέρες, ἡµέρες ἀναστάσι-
µες» ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ µηνύµατα
ποὺ ἔστειλε ὁ Σεβ. Μητρ. Πατρῶν
πρὸς τοὺς τοπικοὺς πολιτικοὺς
ἄρχοντες, ἀπὸ τὸν ἑορτάζοντα ναὸ
Τιµίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.
«Εἶµαι πεπεισµένος ὅτι ὅσοι εἶναι
σήµερα ἐδῶ καὶ ὅσοι µέλλουν νὰ
εἰσέλθουν ὡς νέοι διακονοῦντες
στὸν πολιτικὸ στίβον αὐτὸ κάνουν
καὶ αὐτὸ θὰ κάνουν γιὰ τὸν λαὸ»
συµπλήρωσεN».

Μπορεῖς νὰ βοηθήσης
κι᾿ ἐσὺ τὸν πνευµατικὸν
ἀγῶνα τοῦ «᾿Ορθοδό ξου
Τύπου», ἂν θελή σης.
Γράψε κι᾿ ἐσὺ ἕνα ΝΕΟΝ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΝ.
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Ὅλους, καλοί µου φίλοι, ἡ ἐπιτυ-
χία µᾶς θέλγει καὶ µᾶς συγκινεῖ. Μὰ
περισσότερο τοὺς νέους. Αὐτοὺς
ποὺ ἔχουν µπροστά τους τὴ ζωή.
Αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀναγκασµένοι καὶ
µόνο ἀπ’ τὸ γεγονὸς αὐτό, νὰ ἔχουν
ὄνειρα καὶ στόχους. Ἰδανικὰ καὶ σκο-
πούς. Καὶ θέλουν ὅλ’ αὐτὰ κάποτε,
ἀργὰ ἢ γρήγορα, νὰ ἐπιτευχθοῦν.
Θὰ λέγαµε µάλιστα ὅτι ἡ ἐπιτυχία
ὅλων αὐτῶν ποὺ ὁραµατίζονται,
εἶναι ἡ ἴδια ἕνα µεγάλο ὅραµα τῆς
ζωῆς τους. Ναί!

Εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ νέοι ἀπολυ-
τοποιοῦν τὴν ἐπιτυχία, γι’ αὐτὸ καὶ
ἀπογοητεύονται ἀπολύτως, ὅταν
ἀποτυγχάνουν! Στ’ ἀλήθεια πῶς
αὐτὴ κατορθώνεται;

*   *   *
Τὸ θέµα αὐτὸ εἶναι πραγµατικὰ

πολὺ µεγάλο καὶ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ
τὸ ἐξαντλήσει κανεὶς στὸν τόσο πε-
ριορισµένο χῶρο. Τὸ µόνο ποὺ θὰ
κάνουµε εἶναι νὰ ἐπιχειρήσουµε ν’
ἀναφέρουµε κάποιες βασικὲς σκέ-
ψεις.

Λοιπόν, αὐτὸ ποὺ κατ’ ἀρχὴν
ἀπαιτεῖται εἶναι νὰ εἴµαστε ρεαλι-
στές. Νὰ γνωρίζουµε τὶς δυνάµεις
µας. Σὲ τί πραγµατικὰ στοχεύουµε κι
ὡς ποῦ µποροῦµε νὰ φθάσουµε.

Ὕστερα ἀπαιτεῖται στρατηγι-
κή. Ἕνα πρόγραµµα, ἕνα πλάνο,
ἕνα συγκεκριµένο µακροπρόθεσµο
σχέδιο, βάσει τοῦ ὁποίου θὰ πο-
ρευόµαστε καὶ θὰ προσαρµόζουµε
τοὺς ἐπὶ µέρους στόχους µας, τὸ
ἐτήσιο, τὸ µηνιαῖο, ἢ καὶ τὸ καθηµε-
ρινό µας πρόγραµµα. Ἕνα πλάνο
ποὺ µαθηµατικὰ θὰ µᾶς ὁδηγεῖ στὸ
ἐπιθυµητὸ ἀποτέλεσµα.

Μετὰ ἀπ’ αὐτά, χρειάζεται τὸ ἑξῆς
σπουδαῖο. Ἡ ἀφοσίωση στὸ συγκε-
κριµένο µας σκοπὸ σὲ ποσοστό, ἂν
γίνεται, ἀκόµη καὶ µεγαλύτερο ἀπ’ τὸ
100%! ∆ηλαδὴ ἡ ἀπόλυτη ἀφο-
σίωση.

*   *   *
Ἂς πάρουµε γιὰ παράδειγµα τὸν

ἀθλητισµό. Ἐκεῖ ἢ τὰ δίνει κανεὶς
ὅλα ἢ κάθεται στὸ σπίτι του! ∆ὲν
ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ ἢ ἐνδιάµεση
λύση. Μάλιστα ἡ κατ’ ἐξοχὴν νίκη,
ποὺ λέγεται ρεκόρ, ἀπαιτεῖ ἀπόλυτη
ἐνεργοποίηση κι ἀγρύπνια, ἀπόλυ-
τη προσπάθεια καὶ ἀφοσίωση. Με-
ρικὴ προσπάθεια, µόχθο µέχρι ἑνὸς
βαθµοῦ, ὅσο µᾶς βολεύει κι ὅσο λέ-
µε ὅτι µποροῦµε, δὲν σηµαίνει µε-
ρικὴ ἐπιτυχία. Σηµαίνει ἀποτυχία ἢ
καὶ τίποτα! 

Ἔτσι, οἱ ἐπιτυχίες δὲν ἔρχονται
τελικὰ µὲ τὸ 50% τῶν προσπα-
θειῶν µας, οὔτε καὶ µὲ τὸ 70%
αὐτῶν. Εἶναι σίγουρες µὲ τὸ
100%, τουλάχιστον!

Μὴ ξεχνοῦµε πώς, ὅταν δίνουµε
τὸν καλύτερο ἑαυτό µας, αἰσθανό-
µαστε καλύτερα. Ὅµως ἡ µεγίστη
προσπάθεια εἶναι ἐκείνη ποὺ ὁδηγεῖ
στὴ µεγίστη αὐτοεκτίµηση. Καὶ ἡ µε-
γίστη αὐτοεκτίµηση ὁδηγεῖ στὴ µεγί-
στη αὐτοπεποίθηση!

Ἡ πλήρης ἀπασχόληση µὲ κάτι,
δηµιουργεῖ ἕνα αἴσθηµα ἱκανοποί-
ησης. Ἡ ἀπόλυτη ἐνεργοποίηση

τοῦ ἑαυτοῦ µας ὅµως καὶ ἡ ἀφο-
σίωση, ἡ πλήρης ἀφοσίωση σ’
αὐτό, µᾶς κάνει νὰ χαιρόµαστε πε-
ρισσότερο, νὰ ἐνθουσιαζόµαστε,
νὰ ξεπερνοῦµε ἀκόµη καὶ τὶς ἀδυ-
ναµίες µας, νὰ ἔρχονται δὲ στὴν
ἐπιφάνεια ἀκόµη καὶ σπάνια χαρα-
κτηριστικά του καὶ ταλέντα ποὺ
ποτὲ δὲν φανταζόµαστε ὅτι ὑπῆρ -
χαν σέ µᾶς!

Ὅµως γιὰ νὰ φθάσει κανεὶς νὰ ξε-
περνάει ἀκόµη κι αὐτὰ τὰ προσωπι-
κά του ὅρια, χρειάζεται θέληση, ἐπι-
µονή, ἀγρύπνια, µόχθος, συνεχὴς
ἐξάσκηση, πειθαρχία.

*   *   *
Ναί, θαυµάζουµε τόσες προσω-

πικότητες γύρω µας. Καὶ στὰ δωµά-
τιά µας, πολλὲς εἶναι οἱ ἀφίσες τους!
Ἀθλητές, ἐπιστήµονες, ἀνθρώπους
µὲ θέσεις στὴν κοινωνία καὶ τὴ ζωή.
Ἢ πολλὲς φορὲς µιλᾶµε γιὰ ἕνα
µουσικὸ ἔργο, ἕνα βιβλίο θαυµάσιο,
µία ζωγραφιὰ ἀνείπωτη, ἕνα τέλειο
οἰκοδόµηµα, κάποιο ἄλλο κοµψοτέ-
χνηµα. Ὅλα τοῦτα δὲν εἶναι τίποτ’
ἄλλο, παρὰ τὰ ἀποτελέσµατα τοῦ
µόχθου.

Καὶ ποιὸς δὲν θαύµασε τὸ Μιχαὴλ
Ἄγγελο; Ὁ ἴδιος ὅµως ἔλεγε: «Ἂν ὁ
κόσµος ἤξερε πόσο σκληρὰ ἔπρεπε
νὰ δουλέψω, γιὰ νὰ φτάσω ἐδῶ
ποὺ ἔφθασα, τὸ πρᾶγµα δὲ θὰ φαι-
νόταν καθόλου θαυµάσιο»!

Ἀπεκάλεσαν τὸ διάσηµο πιανίστα
Ἰγνάτιο Παντερέφσκι µεγαλοφυΐα. Κι
ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ἴσως! Ἀλλὰ
πρὶν γίνω µεγαλοφυΐα ἤµουνα ἕνας
σκλάβος, δούλεψα πάρα πολὺ
σκληρά»! Μία φράση ποὺ ἔχουν νὰ
ποῦν ὅλοι ὅσοι πέτυχαν κάτι σηµαν-
τικὸ στὴ ζωή τους. Ὅλοι!

Πράγµατι! Θαυµάζουµε συνήθως
κάποιον, χωρὶς νὰ ἀναρωτιόµαστε
πῶς αὐτὸς ἔφθασε στὸ θαυµαστὸ
σηµεῖο ποὺ βρίσκεται. Πόσο ἱδρώτα
ἔχυσε. Πόσο κουράστηκε. Πόσο
ὕπνο, ἀνάπαυση ἤN διασκέδαση
στερήθηκε!

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὅσο περισσότε-
ρο µοχθήσουµε γιὰ κάτι, τόσο αὐτὸ
γίνεται τελειότερο. Καὶ τόσο αὐτὸ
µᾶς ἀναδεικνύει.

*   *   *
Ἕνα λάθος ποὺ συχνὰ γίνεται

εἶναι ἡ ἐντύπωση ποὺ ἔχουµε ὅτι
ἤδη εἴµαστε «ἀρκετὰ καλοί»! Τὴν
ἐντύπωση αὐτὴ τὴν ἔχουµε εἴτε
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εἴτε τὴν ἀποκτοῦµε
«καθ’ ὁδὸν» µετὰ ἀπὸ κάποιες ἐπι-
τυχίες, ποὺ ἔχουµε.

Ἡ ἀντίληψη αὐτή, ἂν θὰ µπο-
ροῦσε νὰ εἶναι χρήσιµη, θὰ ἦταν µό-
νο ὅσον ἀφορᾶ τὸ σηµεῖο νὰ παίρ-
νουµε θάρρος, νὰ προχωροῦµε καὶ
νὰ µὴ ἀποκάµνουµε στὸν ἀγώνα.
Ἀπ’ τὸ σηµεῖο αὐτὸ καὶ µετά, γίνεται
καταστρεπτικότατο γιὰ τὴν πορεία
µας. Μᾶς αὐξάνει τὸν ἐγωισµὸ καὶ
µᾶς τυφλώνει!

Τὴν παθαίνουµε, µὲ ἄλλα λόγια,
ὅπως στὸ γνωστὸ µῦθο τοῦ λαγοῦ
µὲ τὴ χελώνα. Λένε, πολὺ σωστά,
πὼς «ἀπ’ τὴ στιγµὴ ποὺ δὲν προσ -
παθοῦµε νὰ γίνουµε καλύτεροι,
παύουµε νὰ εἴµαστε καλοί»! Κι

αὐτὸ τὰ λέει ὅλα, ξέρετε. 
*   *   *

Καὶ τὸ ταλέντο; ∆ὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ
καθορίζει τὰ πάντα; Γιατί τὸ παρα-
βλέπουµε; Θὰ ποῦν κάποιοι. Εἶν’
ἀλήθεια ὅτι χρειάζεται καὶ τὸ ταλέν-
το. Παίζει πάντα ρόλο βασικό.
Ὅµως αὐτὸ ἀπὸ µόνο του δὲν
ἀρκεῖ, γιὰ νὰ δικαιολογοῦµε ἢ καὶ νὰ
ἑρµηνεύουµε µ’ αὐτὸ τὶς ἐπιτυχίες
τῶν ἄλλων.

Κορυφαῖοι ἐπιστήµονες ὁµολόγη-
σαν: «Τὸ 90% τῶν ἐπιτυχιῶν µας,
ἦταν ἀποτέλεσµα τῆς ἀπόλυτης
προσπάθειας καὶ τοῦ µόχθου». Ναί!
Τί σηµαίνει ἆραγε αὐτό; Πὼς µόνο
10% ὀφείλεται στὸ ταλέντο καὶ τὰ
ὅποια ἄλλα προσωπικά τους χαρί-
σµατα. Βλέπετε τὰ ταλέντα µοιάζουν
µὲ τὰ µεταλλεύµατα. Χρειάζονται
ψάξιµο καὶ σκάψιµο πολύ, γιὰ ν’
ἀνακαλυφθοῦν καὶ νὰ ἔρθουν στὴν
ἐπιφάνεια. Στὸν προαναφερθέντα
γνωστὸ µῦθο, δὲν νίκησε ὁ λαγὸς µὲ
τὸ ταλέντο καὶ τὰ φυσικὰ χαρίσµατα,
ἀλλὰ ἡ ἐντελῶς ἀτάλαντη χελώνα!

Κι ὅµως, θὰ ποῦν κάποιοι ἄλλοι,
ὑπάρχουν τόσοι πολλοὶ ἄνθρωποι
σὲ ὅλους τοὺς τοµεῖς τῆς ζωῆς, ποὺ
χωρὶς νὰ ἱδρώνουν «κυριολεκτικὰ ἢ
µεταφυσικὰ» καταφέρνουν νὰ τὰ
βολεύουν!

Ἀλλὰ ποιὸς µιλάει γιὰ βόλεµα;
Ἐµεῖς δὲν µιλᾶµε ἐδῶ γιὰ τοὺς (βο-
λεµένους) θεατὲς στὶς κερκίδες, οὔτε
καὶ γιὰ τοὺς ἀθλητὲς ἐκείνους ποὺ
τρέχουν στὸ στίβο, γιατίN δὲν µπο-
ροῦν νὰ κάνουν διαφορετικά!
Μιλᾶµε µόνο γιὰ ἐκείνους ποὺ ἀγω-
νίζονται γιὰ τὴ νίκη, ποὺ ὁραµατίζον-
ται τὸ ρεκὸρ ἢ τὴ θέση τοῦ πρωτα-
θλητῆ καὶ τοῦ ὀλυµπιονίκη, γιατί ὄχι;

*   *   *
Ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ἰδιαί-

τερα καὶ τοῦτο τὸ σπουδαῖο. Τίποτα
ἀπολύτως δὲν κατορθώνεται χωρὶς
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία
πιστεύουµε, τὴν ὁποία συνεχῶς
ἐπιζητοῦµε καὶ στὴν ὁποία πάντοτε
καταφεύγουµε. Μὴ ξεχνοῦµε αὐτὸ
ποὺ τόσο ὡραῖα τονίζει ὁ
Ψαλµῳδός: «Ἐὰν µὴ Κύριος οἰκο-
δοµήσει πόλιν, εἰς µάτην ἐκοπίασαν
οἱ οἰκοδοµοῦντες». ∆ηλαδή, ἂν ὁ
Κύριος δὲν οἰκοδοµήσει τὴν πόλη,
µάταια κοπίασαν ὅλοι οἱ οἰκοδόµοι.

Κι ὁ Θεὸς µᾶς βοηθάει, καὶ µάλι-
στα πολύ, πότε; Μὰ ὅταν ἀγωνιζό-
µαστε ἐπίσης πολύ. ∆ιαφορετικά,
δηλαδὴ ἂν ὁ Θεὸς µᾶς βοηθοῦσε
ἀκόµη καὶ τότε ποὺ δὲν προσπα-
θούσαµε, θὰ ἦταν σὰν νὰ ἄµειβε τὸν
τεµπέλη καὶ πιὸ πολὺ τὴν ἴδια τὴν
τεµπελιά. Ναί! 

*   *   *
Λοιπόν, ποῦ καταλήγουµε, παι-

διά; Πὼς ὅσοι θέλουν νὰ ξεφύγουν
ἀπ’ τὴ µετριότητα ἢ τὸ ὅποιο βόλε-
µα, θὰ πρέπει νὰ προσπαθήσουν
πολύ, γιὰ νὰ προσελκύσουν ἔτσι καὶ
τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία καὶ
θὰ ἀποβλέπουν πάντοτε. Τότε θὰ
ἀπολαµβάνουν µία – µία τὶς ἐπιτυ-
χίες, ποὺ θὰ ἔρχονται. Καὶ θὰ εἶναι
µάλιστα καὶ (πολὺ) µεγάλεςN

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 22aν Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ.
Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ

Ἡ   ἐµφάνισις
τοῦ  ∆υτικοῦ  πνεύµατος 

εἰς τὴν πολιτικὴν -
Ἀλάριχος Α΄

Ὁ Ἀλάριχος1 Α' γεννήθηκε τὸ 370
µ.Χ. καὶ ἦταν µέλος τῆς δυναστείας
τῶν Balt(h)i2 τῶν Βησιγότθων. Ἦταν
"Χριστιανὸς" στὸ θρήσκευµα ἀλλὰ
εἶχε ἀσπασθεῖ καὶ ἀνῆκε στὴν αἵρεση
τοῦ Ἀρείου.

Τὸ 395 µ.Χ. χρίσθηκε βασιλιάς
τῶν Βησιγότθων καὶ ξεκίνησε µία
σειρὰ λεηλασιῶν σὲ βάρος τῆς Ἀνα-
τολικῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας
στὴν περιοχὴ τῆς Βαλκανικῆς χερσο-
νήσου, φτάνοντας νότια µέχρι καὶ τὴν
Πελοπόννησο. Ὁ Ἀλάριχος στὴ συν -
έχεια διέσχισε τὸν κόλπο τῆς Κορίν-
θου καὶ βάδισε βόρεια µέχρι τὴν
Ἤπειρο, λεηλατώντας στὸ πέρασµά
του ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

Τὸ 400 µ.Χ. χρίσθηκε βασιλιάς καὶ
τῶν Γότθων καὶ κατόπιν στράφηκε
ἐναντίον καὶ τοῦ ∆υτικοῦ τµήµατος
τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, φθά-
νοντας στὸ σηµεῖο νὰ καταστρέψει
ἀκόµα καὶ τὴν ἴδια τὴν Ρώµη.

Πέθανε τὸ 410 µ.Χ. καὶ ἐνῷ προσ -
παθοῦσε νὰ ὀργανώσει στόλο, γιὰ
νὰ µπορέσει νὰ κατακτήσει καὶ τὶς
ἀπέναντι Ἀφρικανικὲς ἀκτές.

Οἱ ὁµοιότητες µὲ τὴν σηµερινὴ
ἐποχὴ εἶναι ἀνατριχιαστικές, ἐνῷ ἡ
ἄγνοια τῆς ἱστορίας ὁδηγεῖ τοὺς
ἀνθρώπους στὴν ἐπανάληψη τῶν
ἴδιων σφαλµάτων καὶ λαθῶν. Ὅπως
πολὺ σωστὰ ἔχουν ἐπισηµάνει κατ'
ἐπανάληψη οἱ σοφοὶ πνευµατικοὶ
ὁδηγοὶ τοῦ Ἔθνους µας, ἡ ἱστορία
δὲν γράφτηκε µόνο, γιὰ νὰ ἀποδώσει
τιµὲς σὲ κάποιους ἥρωες τοῦ παρελ-
θόντος, ἀλλὰ γιὰ νὰ µᾶς δείξει ποιὸ
εἶναι τὸ µέλλον µας.

Ὁ Ἀλάριχος ἦταν πρόγονος τοῦ
Hitler, ἀλλὰ καὶ τῆς σηµερινῆς φασι-

στικῆς ∆υτικῆς πολιτικῆς, ποὺ ἐκφρά-
ζει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ἰδιαίτε-
ρα ἡ Γερµανία. Αὐτὸ φαίνεται ξεκά-
θαρα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολου-
θεῖ σήµερα ἡ ∆ύση, µία πολιτικὴ ποὺ
εἶναι βασισµένη στὸν ἐπεκτατισµό,
στὴν κυριαρχία, στὴν ὑποδούλωση
καὶ στὴν λεηλασία τῶν ὑπολοίπων
λαῶν, µὲ µοναδικὴ ἐπιδίωξη τὴν µία
καὶ οἰκουµενιστικἠ παγκόσµια διακυ-
βέρνηση, τόσο σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο,
ὅσο καὶ σὲ θρησκευτικό.

Ὁ Ἀλάριχος µπορεῖ στὸ θρήσκευ-
µα νὰ ἦταν χριστιανός, στὴν οὐσία,
ὅµως, ὑπῆρξε θεοµάχος. Ἡ πλάνη
τοῦ Ἀρείου, ποὺ ὑποστήριζε µετὰ
πάθους, καταδικάσθηκε ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία µας ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸν
ἐπτόησε οὔτε κατ' ἐλάχιστο. Τὸ ἴδιο
καὶ οἱ ∆υτικοὶ πού, ὡς γνήσιοι ἀπόγο-
νοί του, συνέχισαν τὴν διαστρέβλω-
ση τῆς πίστεώς µας καὶ ἔφτιαξαν τὴν
δική τους ἐκδοχὴ γιὰ τὴν χριστιανικὴ
πίστη, αὐτὴ τοῦ Παπισµοῦ. Ἐκτός
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, οἱ ∆υτικοὶ ἐπι-
διώκουν νὰ ἀποκτήσουν παγκο-
σµίως τὸν ἔλεγχο καὶ τῆς θρησκευ-
τικῆς ἐξουσίας, µὲ τὴν ἐγκαθίδρυση
τῆς µιᾶς καὶ µοναδικῆς πανθρη-
σκείας, ποὺ θὰ ἑνώσει αἱρέσεις,  δό -
γµατα, κακοδοξίες καὶ πάσης φύσε-
ως θρησκοληψία ἢ ἀπάτη. Μέσα σὲ
αὐτὸ τὸ συνονθύλευµα γίνεται µία
προσπάθεια νὰ ἐνταχθεῖ καὶ ἡ Ὀρθό-
δοξος Πίστη. Ὁ κυρίως ἐκφραστὴς
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εἶναι ἡ ἐν
Ἑλλάδι Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ γι'
αὐτὸ βρίσκεται στὸ στόχαστρο καὶ
κάτω ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν ἐγχώριων καὶ
ξένων πολιτικῶν.

Αὐτὸ ποὺ µαθαίνουµε ἀπὸ τὴν
ἱστορία εἶναι πὼς σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν
πίστη, τὸ ∆υτικὸ πνεῦµα ἔκανε
ἀρχικὰ τὴν ἐµφάνισή του στὸ πρό-
σωπο τοῦ Ἀρείου. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὸ
πολιτικὸ κοµµάτι, τὸ πνεῦµα τῆς ∆ύ-
σεως ἐκφράσθηκε γιὰ πρώτη φορά
ἀπὸ ἕνα ἔνθερµο ὑποστηρικτὴ τοῦ

Ἀρείου, τὸν Ἀλάριχο. Οἱ σηµερινοὶ
ἀπόγονοι τοῦ Ἀρείου καὶ τοῦ Ἀλαρί-
χου, ποὺ εἶναι ἀπόγονοι τῶν Φράγ-
κων καὶ ὄχι τῶν Εὐρωπαίων, εἶναι οἱ
∆υτικοὶ καὶ ἡ καταστροφικὴ πολιτική
τους.

Μοναδικὴ ἐπιδίωξη τῶν ∆υτικῶν
εἶναι ἡ παγκόσµια κυριαρχία. Ἡ ἱστο-
ρία τοὺς διαψεύδει συνεχῶς, µιᾶς καὶ
ἡ µόνη πετυχηµένη παγκόσµια δια-
κυβέρνηση ὑπῆρξε µόνο κάτω ἀπὸ
τὸ «διὰ τοῦ Σταυροῦ» πολίτευµα, µὲ
ψυχὴ καὶ ὁδηγὸ τὴν Ὀρθόδοξο Πί-
στη. Αὐτὴ ἡ διακυβέρνηση ἄντεξε
πάνω ἀπὸ 1000 χρόνια. Ὅλα τὰ
ὑπόλοιπα µοντέλα ἐξουσίας, ποὺ
ἐπεχείρησαν πολλάκις νὰ ἐπιβάλ-
λουν τὴν ἑνιαία παγκόσµια διακυβέρ-
νηση, µόλις καὶ µετὰ βίας κατάφεραν
νὰ ἀντέξουν γιὰ 40 µὲ 50 χρόνια καὶ
κατόπιν κατέρρευσαν σὰν χάρτινοι
πύργοι, καταρρακώνοντας ἀνθρώπι-
νες ψυχὲς καὶ διαλύοντας πολιτι-
σµούς.

Στὴν παροῦσα στήλη -σὺν Θεῷ-
θὰ ἐπιχειρήσουµε νὰ δοῦµε πῶς
πρωτοεµφανίστηκε τὸ πνεῦµα τῆς
∆ύσεως στὴν πολιτική, ποὺ χρονο-
λογεῖται ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ἀλαρίχου,
ἀλλὰ καὶ πῶς αὐτὴ µεταλλάχθηκε
ἢ/καὶ ἐξελίχθηκε µέσα στὸ πέρασµα
τῶν αἰώνων.

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. Στὰ Γερμανικὰ λέγεται Alarik,
ἐνῷ στὰ λατινικὰ κείμενα ἀναφέρε-
ται ὡς Alaricus.

2. Ἡ δυναστεία τῶν Baltungs,
Balthings ἢ Balth(e)s βασίλευσαν
στοὺς Βησιγότθους ἀπὸ τὸ 395 μέ-
χρι τὸ 531 μετὰ Χριστόν.

Πῆραν τὸ ὄνομά τους ἀπὸ τὴν
γοτθικὴ λέξη balba ποὺ σημαίνει τό-
σο φαλακρὸς ὅσο καὶ τολμηρός. Οἱ
Balt(h)i ὀνομάστηκαν «τολμηροὶ» ἢ
«σκληροὶ ἄνδρες».

Ἐπιτυχία δὲν ὑπάρχει
δίχως τὴν ἀπόλυτη προσπάθεια!

Μακ. Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀθηνῶν καὶ πάσης 

Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου
Πρός τούς µαθητάς καί τάς µαθη-
τρίας τῶν Γυµνασίων καί Λυκείων:

«Ἀγαπητά µου παιδιά, Μέ πολλή
χαρά ἐπικοινωνῶ µαζί σας τήν
πρώτη ἡµέρα τῆς νέας σχολικῆς
χρονιᾶς. Ὡς Πνευµατικός Πατέρας
σας θέλω νά προτρέψω ὅλους καί
ὅλες σας νά ἀντισταθεῖτε σέ κάθε
ρεῦµα ἡττοπάθειας καί µιζέριας,
πού ἀπειλεῖ τή νιότη σας καί τόν
ἐνθουσιασµό σας, καί νά ἀγωνισθεῖ -
τε µέ ὄρεξη καί διάθεση γιά τόν κα-
ταρτισµό σας. Ἡ κατάκτηση τῆς
γνώσης καί τῆς ἀρετῆς ἄς εἶναι τό
καλύτερο ἐφόδιό σας, γιά νά εἶστε
ὄχι µόνο ἰσάξιοι τῶν εὐρωπαίων
συµµαθητῶν σας ἀλλά καί πρωτο-
πόροι στήν ἐπιστήµη, στήν καινοτο-
µία, στήν πρόοδο. Ὁ Θεός νά σᾶς
χαρίζει δύναµη, φωτισµό, ἐνίσχυση
καί ὑποµονή. Πολλές εὐχές ἀπό τά
βάθη τῆς καρδιᾶς µου καί στούς
ἐκλεκτούς ἐκπαιδευτικούς µας κα-
θώς καί στούς γονεῖς σας γιά µιά
χρονιά πνευµατικά καρποφόρα καί
ἀποδοτική. Σᾶς εὔχοµαι καλή καί
εὐλογηµένη σχολική χρονιά».
Σεβ. Μητροπολίτου Σάµου, 

Ἰκαρίας καὶ Κορσεῶν
κ. Εὐσεβίου

«Ἀγαπητά µου παιδιὰ,
Ἀρχίζει ἀπὸ σήµερα ὁ µόχθος τῆς

νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Ἐπιδιώκεται
τὸ µεγάλο ἀγαθὸ ποὺ λέγεται µόρ-
φωση. Εἶναι εὐγενὴς ὁ πόθος σας
καὶ ἀξιέπαινες οἱ προσ πάθειές σας.

Ἡ ἀληθινὴ ὅµως µόρφωση, εἶναι ἡ
συνισταµένη δύο παραγόντων:
Πρῶτα τῆς καλλιέργειας καὶ ἀνάπτυ-
ξης τῆς καρδιᾶς, δηλαδὴ τοῦ ἐσωτε-
ρικοῦ ψυχικοῦ κόσµου καὶ στὴ συνέ-
χεια τῆς καλλιέργειας καὶ ἀνάπτυξης
τοῦ νοῦ.

Ὁ νοῦς καλλιεργεῖται καὶ ἀναπτύσ-
σεται µὲ γνώση καὶ µὲ µάθηση. Ἡ
καρδιά, ὁ ἐσωτερικὸς ψυχικὸς κό-
σµος καλλιεργεῖται µὲ τὴ πνοὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως,
µὲ τὴ φωτοβόλο διδασκαλία τοῦ Χρι-
στοῦ µας, ὅπως διδάσκει ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία µας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πίστη,
δηµιουργεῖ στὸν ἄνθρωπο τὰ ἀπα-
ραίτητα ψυχικὰ ἀντισώµατα, γιὰ νὰ
µπορεῖ νικηφόρα νὰ ἀντιµετωπίζει
τὴν πληµµυρίδα τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ,
ποὺ ἔχει κατακλύσει τὴν κοινωνία. Ἡ
πνοὴ τῆς Πίστεως δίνει στὸν ἄνθρω-
πο τὴ δυνατότητα τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ
ἀδιέξοδο, ἀπὸ τὸ χάος καὶ τὸ ἄγχος
τῆς ἐποχῆς µας. ∆ηµιουργεῖ βιώµατα
ἀνώτερα, καλοσύνη αἰσθηµάτων,
εὐγένεια ψυχῆς, ἀκεραιότητα καὶ ἐντι-
µότητα βίου, χαρακτήρα ἀδαµάντινο,
θέληση δυνατή, αὐτοκυριαρχία ἐπαι-
νετή, ἀρετὴ γνήσια καὶ ἀξιοπρέπεια
ζωῆς.

Ἡ Τοπική µας Ἐκκλησία σᾶς περι-
βάλλει µὲ στοργὴ καὶ ἀγάπη καὶ σᾶς
προσφέρει τὴν ἀνόθευτη ἀλήθεια τῆς
πίστεως τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ πάλι σᾶς εὔχοµαι παιδιά µου,
τὴ χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Ὑγεία ψυχικὴ καὶ σωµατική, δύναµη
καὶ φωτισµὸ στὰ µαθήµατά σας,
πρόοδο καὶ προκοπὴ σὲ ὁλόκληρη
τὴ ζωή σας. Ὁ Θεὸς νὰ εἶναι πάντα
µαζί σας».
Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος
καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεµία

«Ἀγαπητά µας παιδιά,
1. Ξεκινάει ἀπό σήµερα, µέ τόν

Ἁγιασµό πού ἔγινε, ἡ νέα Σας σχολι-
κή χρονιά. Νά τό ἔχετε χαρά καί τι-
µή, ὦ παιδιά, γιατί εἶστε µαθητές καί
µαθήτριες καί ἀπολαµβάνετε µέ τά
µαθήµατά σας τούς γλυκεῖς καρ-
πούς τῆς παιδείας. Ἀπό ὅλα τά

δῶρα τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο ἡ
παιδεία εἶναι τό πρῶτον. «Παίδευσις
παρ᾽ ἡµῖν εἶναι πρῶτον», λέγει ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος. Ἐµεῖς
δέ, πού κατοικοῦµε τήν ἔνδοξη αὐτή
χώρα, πού λέγεται Ἑλλάδα, καλ-
λιεργήσαµε ἰδιαίτερα τήν παιδεία,
γιατί ἐµεῖς γεννήσαµε Σωκράτη καί
Πλάτωνα, Εὐκλείδη, Πυθαγόρα καί
∆ιόφαντο καί ἄλλους λαµπρούς ἐπι-
στήµονες καί ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες δώ-
σαµε τά φῶτα σ᾽ ὅλη τήν ἀνθρωπό-
τητα. Γι᾽ αὐτό, Ἑλληνόπουλα σεῖς,
µακρινοί ἀπόγονοι τῶν φωτεινῶν
αὐτῶν πνευµάτων, σκῦψτε µέ ζῆλο
καί πάθος στά µαθήµατά σας, ἀκο-
νίστε τά ζωηρά σας πνεύµατα, µά-
θετε ἀπό τούς καλούς ∆ιδασκάλους
σας τήν ἐπιστηµονική µέθοδο τῆς
ἔρευνας, γιά νά ἀναδειχθεῖτε καλοί
ἐπιστήµονες στό χῶρο τῆς παιδεί-
ας.  

2. Ἡ µόρφωση ὅµως, ἀγαπητά
παιδιά, πού δώσαµε καί δίνουµε
ἐµεῖς σάν Ἕλληνες στόν κόσµο εἶναι
ἡ σωστή, εἶναι ὁλοκληρωτική, γιατί
µαζί µέ τήν λογική µορφώνουµε καί
τήν καρδιά. Ἀκοῦστε το, ἀγαπητά
παιδιά: Ἄνθρωπος, πού ἔχει φορτω-
µένο µέ γνώσεις µέν τό µυαλό του,
ἀλλά ἔχει σκληρότητα στήν καρδιά
του, αὐτός ὁ ἄνθρωπος θά γίνει
ἀπάνθρωπος καί θά κάνει κακό
στούς ἄλλους. Καί µάλιστα τό κακό
θά τό κάνει µέ ἐπιστήµη. Γἰ  αὐτό καί
ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός ὅτι
«τό κακό θά ἔρθει ἀπό τούς διαβα-
σµένους»! 

3. Σᾶς εὐχόµαστε, ἀγαπητά µας
παιδιά, νά µορφωθεῖτε σωστά καί
στόν νοῦ καί στήν καρδιά. Καί ὁ νοῦς
σας νά γεµίσει µέ γνώσεις πολλές καί
ἡ καρδιά σας νά πληµµυρίσει ἀπό
ἀγάπη στόν πονεµένο σηµερινό
ἄνθρωπο καί στήν ταλαιπωρηµένη
σηµερινή ἀνθρωπότητα. ∆ηλαδή,
σᾶς εὐχόµαστε νά γίνετε σωστοί
ἄνθρωποι. Καί γιά νά γίνετε σωστοί
καί ὁλοκληρωµένοι ἄνθρωποι ἐλᾶτε
νά πλησιάσετε καί νά ἀγαπήσετε τόν
ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ,
στόν Ὄνοµα τοῦ Ὁποίου εἶστε βα-
πτισµένοι καί στήν Οἰκογένεια τοῦ
Ὁποίου ἀνήκετε σάν χριστιανόπου-
λα Ὀρθόδοξα. 

Ὦ παιδιά, καλά παιδιά, τῆς Ἐκκλη-
σίας µας καί τῆς Πατρίδας µας
χρυσᾶ παιδιά! Νά ἀγαπᾶτε τόν
Ἰησοῦ Χριστό, νά προσεύχεστε στήν
Παναγία καί νά γλυκαίνεστε ἀπό τήν
ἐπιστηµονική ἔρευνα τῶν µαθηµά-
των σας καί σᾶς ὑπόσχοµαι ὅτι θά
νοιώθετε µιά ὄµορφη καί νόστιµη
ζωή, ζωή µέ νόηµα καί περιεχόµενο.
Καλή Σας πρόοδο. 

Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς, 
Φαλήρου, ∆ραπετσώνας 

καὶ Ἁγ. Ἱ. Ρέντη κ. Σεραφείµ
«Ἀγαπητά µου παιδιά,

Ἡ Ἐκκλησία µας σᾶς καλωσορίζει
καὶ φέτος µαζὶ µὲ ὅλους ὅσους σᾶς
ἀγαποῦν στὸ σχολεῖο σας. Τὸ νιώθει
καὶ δικό της σπίτι, γι’ αὐτὸ σᾶς ὑπο-
δέχεται ἐδῶ µαζὶ µὲ τοὺς δασκάλους
σας. Μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ φροντί-
δα της τὸ στηρίζει καὶ τὸ ὑπηρετεῖ
ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἀντιµετωπίζοντας
συχνὰ κινδύνους καὶ διωγµούς. Μὰ
συνεχίζει νὰ εὐλογεῖ τὴν προσπάθειά
σας νὰ µάθετε καὶ νὰ ἐργαστεῖτε φι-
λότιµα ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας µέρα
ποὺ ξεκινᾶτε, ἂν καὶ ξέρει πὼς δὲν
λείπουν καὶ σήµερα, δυστυχῶς,
αὐτοὶ ποὺ ἀδιαφοροῦν ἢ γυρνοῦν
τὴν πλάτη στὴν ἀγάπη της.

Μὴ σᾶς παραξενεύει αὐτό, παιδιά
µου. Ὅταν ὑπάρχει ἀγώνας γιὰ γνώ-
ση, ἡ Ἐκκλησία τρέχει ἀµέσως νὰ
βοηθήσει, προσφέροντας Ἐκεῖνον
ποὺ εἶναι ἡ ζωντανὴ Ἀλήθεια, δη-
λαδὴ τὸν Χριστό. Ὅπου οἱ ἄνθρωποι
κάνουν πράξη τὶς ἐντολές Του, φωτί-
ζονται κι ἐλευθερώνονται ἀπὸ κάθε

εἴδους δεσµά. Τέτοια ἦταν τὰ σχο-
λεῖα, ποὺ συµβούλευε ὁ Ἅγιος
Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς τοὺς ὑπόδουλους
Χριστιανοὺς νὰ χτίζουν, καὶ τέτοιους
δασκάλους νὰ πληρώνουν, ἀντὶ νὰ
ἐξασφαλίζουν κτήµατα καὶ σπίτια σὰν
κληρονοµιὰ γιὰ τὰ παιδιά τους. Γι’
αὐτὸ τὸν ἄκουσαν ἀκόµη καὶ οἱ τότε
σοφοί τῆς Εὐρώπης, συµπληρώνον-
τας πὼς ὅπου ἀνοίγει ἕνα τέτοιο σχο-
λεῖο, κλείνει µία φυλακή. Ἄν, λοιπόν,
κάποιοι σᾶς θέλουν σκλαβωµένους
σὲ κακὲς συνήθειες κι αἰχµάλωτους
στὸ ψέµα, χτυποῦν καὶ σήµερα µαζὶ
µὲ τὸ σχολεῖο καὶ τὴν Ἐκκλησία µας.

∆ὲν εἶστε, ἀγαπηµένα µου παιδιά,
µικροὶ γιὰ νὰ γνωρίσετε τὴν Ἀλήθεια.
Χρειάζεστε ὅµως ἔµπειρους ὁδη-
γοὺς καὶ συµπαραστάτες, ὥστε νὰ
ἐρευνήσετε, νὰ µελετήσετε καὶ νὰ δη-
µιουργήσετε, ὅπως ταιριάζει στὴν
ἡλικία σας. Στὸ σπίτι σας εἶναι οἱ γο-
νεῖς σας, στὸ σχολεῖο οἱ δάσκαλοί
σας, στὴν Ἐκκλησία µας οἱ πνευµατι-
κοί σας πατέρες. Ἐµπιστευτεῖτε τους
καὶ ξεκινῆστε ἀγαπηµένοι κοντὰ τους
αὐτὴ τὴν προσπάθεια. Ἡ Ἀλήθεια
δὲν ἀποκαλύπτεται σ’ ὅποιον πι-
στεύει πὼς µόνος του µπορεῖ νὰ τὴν
βρεῖ, οὔτε σ’ ὅποιον ἁπλῶς µαθαίνει
παπαγαλίζοντας ὅσα γράφουν οἱ σε-
λίδες τῶν πολλῶν σας βιβλίων. Φα-
νερώνεται, ὅταν ἀγωνιζόµαστε καὶ
ζοῦµε µαζί. Κι ἐπειδὴ ἀπὸ τὴ µικρή
µας πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα, πέρασαν
καὶ περνοῦν χιλιάδες παιδιὰ, ποὺ
διώχτηκαν ἀπὸ τὶς δικές τους πονε-
µένες πατρίδες, δεῖξτε τους ἐσεῖς µὲ
τὸ παράδειγµά σας ποιὸς εἶναι ὁ
δρόµος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Ἀλήθεια καὶ
τὴν ἐλευθερία. Ἂν ὁ διπλανός µας, ὁ
«πλησίον» ὅπως λέµε στὴ γλώσσα
τῆς Ἐκκλησίας, ἀκολουθήσει λάθος
µονοπάτι, τὸ χρέος τῆς ἀγάπης µας
εἶναι νὰ τὸν βοηθήσουµε νὰ βρεῖ τὸ
σωστὸ, γιὰ νὰ περπατήσει µὲ ἀσφά-
λεια, µακριὰ ἀπὸ κάθε κίνδυνο τῆς
ψυχῆς καὶ τοῦ σώµατος. Ὁ Θεὸς νὰ
φωτίζει καὶ νὰ εὐλογεῖ τὴν πορεία
σας! Καλὴ σχολικὴ χρονιά!».
Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας 

καί Ἀκαρνανίας Κοσµᾶ
«...Ἀγαπητά µου παιδιά,

Ἂν ἐµεῖς οἱ µεγαλύτεροι κάναµε
λάθη, ἐσεῖς µὴ µένετε σὲ αὐτά!
Ὑψῶστε τὴ σηµαία τοῦ καθήκοντος,
τοῦ ἀγῶνος, τῆς ἐπιµελείας καὶ τῆς
προόδου σας καὶ αἰσιόδοξοι συνεχί-
στε τὴν µάχη τῆς ἐπιστηµονικῆς σας
καταρτίσεως.

Τὸ δικό σας, προσωπικό, ἐπιτυχη-
µένο µέλλον, ἡ εὐτυχία τῆς οἰκογένει-
άς σας, ἡ πρόοδος τῆς κοινωνίας
µας καὶ ἡ ἀναγέννηση τῆς πατρίδος
µας σᾶς θέλει τολµηρούς, ἀνυποχώ-
ρητους µαχητὲς καὶ ἥρωες.

Ποτὲ µὴ λησµονεῖτε µία µεγάλη
ἀλήθεια: ∆ὲν εἶσθε ἀπόγονοι ἀπολίτι-
στων καὶ βαρβάρων λαῶν, ποὺ στη-
ρίχθηκαν στὴν ὕλη καὶ στὴ βία. Εἶσθε
ἀπόγονοι ἡρῴων καὶ µαρτύρων, οἱ
ὁποῖοι µὲ τὶς αἰώνιες ἀξίες, µὲ τὰ ἰδα-
νικά, µὲ τὶς θυσίες καὶ τὶς νίκες, ἐπέτυ-
χαν µεγάλα καὶ θαυµαστά, µεγα-
λούργησαν.

Ἂν τὸ θελήσετε, κανεὶς δὲ θὰ σᾶς
ἐµποδίσει νὰ φθάσετε στὴν ἀληθινὴ
πρόοδο.

Γι’ αὐτὸ ἀγαπῆστε τὸ βιβλίο, τὴν
µελέτη του καὶ ὄχι τὰ κακέκτυπα τῆς
ἐπιστηµονικῆς καταρτίσεως, τὰ
ὁποῖα ὁ κόσµος τῆς προχειρότητος
καὶ τῆς ἀγραµµατοσύνης ἐπιβάλλει.
Μελετῆστε µὲ σύστηµα καὶ ἐπιµέλεια,
µὲ ἐπιµονή. Ἀποµακρύνατε ὅ,τι πρό-
χειρο, δελεαστικό, φιλόκοσµο καὶ φι-
λήδονο, ποὺ θολώνει καὶ σᾶς ἐµπο-
δίζει νὰ ἐµβαθύνετε στὴν µελέτη σας.

Καλλιεργεῖτε ἀρετές, ἀγαπήσατε
τὶς αἰώνιες ἀξίες, τὰ ἰδανικὰ τῆς Πί-
στεως καὶ Πατρίδος µας γιὰ νὰ γεµί-
σετε τὸν ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο µὲ
ἀληθινὸ φῶς καὶ δύναµι...».

Ἐκκλησιαστικὰ µηνύµατα
διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους

Χαιρετισμὸς εἰς τὰ Ἑλληνόπουλα
Τοῦ κ. ∆ηµ. Κ. Κουτσουλέλου,

Ἐπιτίµου Ἐπόπτου ∆ηµοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως
«...Νέοι τῆς γῆς, τοῦ Γένους,

µπορεῖ καὶ τοῦ σύµπαντος, ἴσως,
οἱ σηµαῖες, ποὺ σήµερα λείπουνε
πάνω ἀπ᾽ τὴ γῆ, ὑπάρχουν µέσα
σας...». Νικηφόρος Βρεττάκος

Κάθε ἐπικοινωνία µας µαζί σας
φέρνει πολλὴ χαρὰ καὶ ὁλόθερµες
ἐκφράζονται οἱ εὐχές µας γιὰ τὴν
ἄριστη πρόοδο καὶ προκοπή σας.

Ἡ ὡραία καὶ χαρούµενη περίο-
δος τῆς ζωῆς σας, γεµάτη πεδινὰ
χελιδόνια, ἄσπρα καὶ λαµπερὰ
σύννεφα, σὰν ἐκείνη τὴ φωτεινὴ
καὶ θεϊκὴ νεφέλη, ποὺ τύλιξε τὸν
Κύριο στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ,
εἶµαι γεµάτη συγκινητικὲς στιγµές,
ποὺ θὰ µένουν βαθειὰ χαραγµένες
στὰ βάθη τῆς ψυχῆς σας, γιὰ νὰ
ξαναγυρίσουν, µὲ τὰ αἰώνια φτερά
τους, στὸ νοῦ σας ὅταν ἡ φαντασία
θὰ πετάει σ᾽ ἕνα µακρινὸ ὡραῖο
παρελθόν.

Στὴν αὐλή, στὶς αἴθουσες, στοὺς
διαδρόµους τῶν Σχολείων, παν-
τοῦ, ἀντιλαλοῦν οἱ ἁγνὲς φωνές
σας, ποὺ ἑνωµένες ὅλες µαζί,
ἀποτελοῦν ὕµνο, τραγούδι καὶ
προσευχή. Στὰ µάτια σας λάµπει ἡ
χαρά. Κι ὅλοι µαζί σᾶς καµαρώ-
νουµε, γιατί εἶστε τῶν κόπων καὶ
τῶν ἐλπίδων µας οἱ καρποί.

Μὲ τὴν ψυχή µας ὁλόκληρη, γυ-
ρίζουµε, µὲ πολλὴ συγκίνηση, στὰ
παιδικά µας χρόνια, ποὺ ζήσαµε
στὰ χωριά µας. Θυµοῦµαι, µὲ
πολλὴ συγκίνηση, τὰ πρῶτα µα-
θητικά µου χρόνια, ποὺ ἔζησα σ᾽
ἕνα µικρὸ καὶ ὀρεινὸ ρουµελιώτικο
χωριό. Τότε, οἱ συνθῆκες γιὰ τὰ
γράµµατα ἦταν δυσκολότατες.
Χωρὶς τετράδια καὶ βιβλία, χωρὶς
σάκκες καὶ γραφικὴ ὕλη, χωρὶς δι-
δακτήρια καὶ ἄλλα ἀπαραίτητα µέ-
σα, φοιτοῦσαν τὰ παιδιὰ στὰ Σχο-
λεῖα. Σήµερα, τὰ ἔχετε ὅλα. Ἀπέ-
ραντη εἶναι γιὰ σᾶς ἡ στοργὴ τῆς
Πολιτείας, ποὺ σᾶς καµαρώνει καὶ
περιµένει νὰ δηµιουργήσετε τὴν
αὐριανὴ εὐτυχισµένη Πατρίδα µας.

Πολύτιµο καὶ ἱερό, µεγάλο καὶ
ὑψηλὸ εἶναι τὸ ἔργο σας στὸ σχο-
λεῖο. Ὅπως τὰ λουλούδια, µόνο
κάτω ἀπ᾽ τὴ φωτοβόλο καὶ θερµο-
γόνο ἐπίδραση τοῦ ἥλιου, ἀνοί-
γουν τὰ πέταλά τους, δυναµώνουν
καὶ ἀναπτύσσονται, ἔτσι καὶ σεῖς,
µόνο κάτω ἀπ᾽ τὴ στορικὴ καὶ πο-
λυποίκιλη φροντίδα τῶν ∆ασκά-
λων σας γεµίζετε ζωή καὶ ἑτοιµάζε-
σθε γιὰ τὸ ὡραῖο µέλλον σας.

Σκεφθεῖτε τοὺς κόπους καὶ τοὺς
µόχθους τους, γιὰ νὰ σᾶς παρα-
δώσουν στὴν Κοινωνία ἄξια Ἑλλη-
νόπουλα.

Ἀφοσιωθεῖτε στὸ σχολικὸ ἔργο
σας. Ἀνάψτε στὴν ψυχή σας τὸν
ἱερὸ ζῆλο τῆς µάθησης, τῆς ἀγά-
πης καὶ τῆς προόδου, µὲ τὴ βεβαι-
ότητα, ὅτι βαδίζετε τὸν ὀρθὸ καὶ
ἀληθινὸ δρόµο τῆς ζωῆς σας. Ὁ
Θεὸς κατευθύνει τὶς σκέψεις καὶ
εὐλογεῖ τὰ βήµατά σας.

Μὴ πίνετε ἀπὸ πηγές, µὲ θολω-

µένο νερό. Τὸ καθαρὸ καὶ ἀµόλυν-
το, σὰν κρύσταλλο, νερό, τρέχει
ἀπὸ γάργαρες καὶ ἐρηµικὲς πηγές,
ποὺ µένουν περιφρονηµένες ἀπ᾽
τὰ κοπάδια. Αὐτὲς πρέπει, µὲ πό-
θο, ν᾽ ἀναζητεῖτε καὶ νὰ µιλοῦν µέ-
σα σας, δυνατὰ καὶ ἐπίσηµα, οἱ
αἰώνιες φωνὲς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς
ἐλπίδας, τῆς πίστης καὶ τὴν ἐγκαρ-
τέρησης, τῆς ἀλήθειας καὶ τὴν
εὐγνωµοσύνης.

Ὅλοι µας στεκόµαστε κοντά
σας, θερµοὶ συµπαραστάτες καὶ
στοργικοὶ χειραγωγοί σας, γιὰ νὰ
γίνετε ἡ νέα γενιὰ τῆς ζωῆς καὶ οἱ
ἀληθινοὶ οἰκοδόµοι της. Σεῖς εἶστε
ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα καὶ ζωνταν-
τεύετε τὴν πορεία τοῦ Ἔθνους µας
στὴν πολύχρονη ἀκτινοβολία του
σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσµο. Εἶστε φύ-
τρα µιᾶς φυλῆς, περήφανης καὶ
µεγάλης, µὲ µοναδικὴ στὴν
ἀνθρωπότητα ἱστορία καὶ λαµπρὸ
πολιτισµό. Εἶσθε ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ
χαρά, ἡ ἀφετηρία καὶ ὁ σκοπός, τὸ
σύµβολο καὶ τὸ ἰδανικό µας. ∆ῶστε
µας τὸ χέρι σας καὶ πάρτε τὴν καρ-
διά µας. Μὲ ὑψωµένα πάντοτε τὰ
φτερὰ τῆς ψυχῆς σας, χτίστε νέους
Παρθενῶνες. Μιὰ καινούρια σχο-
λικὴ ζωή γεννιέται, µία νέα Ἑλλάδα
δηµιουργεῖται.

Ἀκοῦστε τὶς σοφὲς συµβουλὲς
τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, ἀνάµεσα
στὶς πολλὲς ἄλλες, στὰ παιδιὰ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Γυµνασίου, ἐπάνω
στὴν Πνύκα, στὶς 7 Ὀκτωβρίου
1838:

Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ µάθησίς
σας νὰ µὴ γίνη µόνον διὰ τὸ ἄτο-
µόν σας, ἀλλὰ νὰ κοιτάζη τὸ καλὸν
τῆς Κοινότητος καὶ µέσα εἰς τὸ
καλὸν αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό
σας... Εἰς σᾶς µένει νὰ ἰσάσετε καὶ
νὰ στολίσετε τὸν τόπον, ὁποὺ
ἡµεῖς ἐλευθερώσαµε...».

Ἐγκάρδιοι καὶ συγκινητικοὶ εἶναι
οἱ στίχοι τοῦ ποιητῆ µας:

«Ὅταν, µικρὸ παιδόπουλο, σὲ
βλέω νὰ προβάλης στὴν πόρτα,
στὸ σχολεῖο | µὲ τὰ ψυχρὰ χιονόνε-
ρα, µὲ τὰ βαριὰ ἀγριοκαίρια ξυπό-
λυτο, γυµνὸ | καὶ κρύβης τὸ βιβλίο
σου στὴν κρύα σου µασχάλη σὰν
κάποιο θησαυρό, | πῶς µοιάζεις
τοῦ πατέρα σου! Σὰν ἥρωα, παιδί
µου, µπροστά µου σὲ θωρῶ.

Ξενοδουλεύτρα ἡ µάνα σου σ᾽
ἔχει κρυφὸ καµάρι, παιδί µου
ὀρφανὸ | ἡ δόλια, σὰν ὀρφάνεψες,
σ᾽ ἔχει ἀκριβὸ προστάτη στὸ δρό-
µο τὸ στενό. | Κι εἶναι τρανὸ τὸ
χρέος µας, µικρούλη µου, γιὰ σένα
τρανὴ κληρονοµιά, | σὰν ἔπεσ᾽ ὁ
πατέρας σου ἐκεῖ στὸ Τεπελένι γιὰ
τὴν Ἐλευθεριά! | Τὸ δόλιο τὸ σπι-
τάκι σου τὄκαψε ἡ µπόρα κάποιου
κατακτητῆ! | Θὰ σ᾽ ἑτοιµάσω γρή-
γορα γιὰ τοὺς κακοὺς ἐχτρούς µας
τρανὸν ἐκδικητή! | Καὶ στὸ σχολεῖο,
παιδάκι µου, ἐγὼ θὰ σὲ διδάξω
ψυχή, µυαλό, καρδιὰ | νὰ λαχτα-
ροῦν, νὰ σκέπτωνται, νἄχης τρανὸ
σκοπό σου ∆ίκιο καὶ Λευτεριά!».

Ἐρωτηµατολόγιον ἀπέστειλεν ἡ
Ἕνωσις Ἀθέων πρὸς τὰς πολιτικάς
παρατάξεις, ἐνῶ τὸ ἐκοινοποίησε
καὶ πρὸς τὰ µέσα µαζικῆς ἐνηµερώ-
σεως, διὰ τοῦ ὁποίου ζητᾶ νὰ λά-
βουν θέσιν πρὸς τὰς προτάσεις
τους. Τὰ αἰτήµατα εἶναι λίαν ἐπι-
βλαβῆ διὰ τὸ Γένος µας καὶ ἑδρά-
ζονται εἰς τὴν ἀντίληψιν ἀπεµπολή-
σεως τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος
τῶν Ἑλλήνων.

Τὸ πρῶτον ψευδὲς τὸ ὁποῖον
ἀναφέρουν εἶναι ὅτι «καλοῦνται
ἀκόµα ὅλοι οἱ πολίτες νὰ σηκώσουν
τὸ βάρος συντήρησης µιᾶς κρα-
τικῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ ταυτόχρονα τὸ
κράτος ἀναγκάζεται νὰ περικόψει
δαπάνες καὶ προσωπικὸ ἀπὸ
πραγµατικὰ ἀπαραίτητες δηµόσιες
ὑπηρεσίες καὶ ἀγαθὰ ὅπως Ὑγεία,
Παιδεία, Ἀσφάλεια». Ἡ Ἐκκλησία
συντηρεῖται ἀπὸ τὴν περιουσίαν,
τὴν ὁποίαν παρεχώρησεν εἰς τὸ
Κράτος, πληρώνει φόρους καὶ δια-
θέτει τὰς εἰσφοράς της διὰ τὸ φιλαν-
θρωπικὸν ἔργον πρὸς κάθε πά-
σχοντα συνάνθρωπον.

Οἱ ἄθεοι ζητοῦν «ἀντικατάσταση
τῆς φράσης: Εἰς τὸ ὄνοµα τῆς Ἁγίας
καὶ Ὁµοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριά-
δας» µὲ τὴν φράσιν «Στὸ ὄνοµα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, µὲ προσήλωση
στὰ δικαιώµατα τοῦ Ἀνθρώπου καὶ
τὸ ἰδανικό τῆς ∆ηµοκρατίας». Μή-
πως τὸ πρῶτον δὲν εἶναι ἀνώτερον
ἀπὸ κάθε ὅρκον; Μήπως τὸ δεύτε-
ρον δὲν εἶναι αὐτονόητον; ∆ηλαδὴ ὅτι
πρὸς τὸ συµφέρον τοῦ λαοῦ εἶναι κά-
θε τί Ὀρθόδοξον; Εἰς ἀνυποστάτους
ἰδέας θὰ εἶναι προσανατολισµένον τὸ
Σύνταγµα ἢ εἰς τὸν ζῶντα Θεόν;

Ἐπιθυµοῦν «κατάργηση τῆς
φράσης «Ὁ προσηλυτισµὸς ἀπα-
γορεύεται»». Ὥστε θὰ µετατραπῆ ἡ
Χώρα εἰς ξέφραγον ἀµπέλι; 

Ἀπαιτοῦν «τροποποίηση ἔτσι
ὥστε νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὁ ἀµιγῶς πο-
λιτικὸς τύπος τοῦ ὅρκου σὲ κάθε πε-
ρίπτωση». Μά, δὲν γνωρίζουν ὅτι
αὐτὸ ἤδη προβλέπεται διὰ κάθε
ἐνδιαφερόµενον;

Μεταξύ τῶν ὑπολοίπων τοῦ ἐρω-
τηµατολογίου εἶναι καὶ ἡ «διαγραφὴ
τῆς φράσης “καὶ θρησκευτικῆς” (συν -
είδησης) ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῆς παι-
δείας». Ἂν δὲν ἦτο ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς
ὁ Αἰτωλὸς δὲν θὰ ὑπῆρχαν σχολεῖα!
Αὐτὸ δὲν τοὺς προβληµατίζει;

Ἐκεῖ, ὅπου ὑπερέβησαν τὰ
ἐσκαµµένα εἶναι εἰς τὴν «κατάργηση
τοῦ ἄρθρου 105 περὶ εἰδικοῦ κα-
θεστῶτος τοῦ Ἁγίου ῎Ορους». Τὸ
Ἅγιον Ὄρος ἔχει αὐτὸ τὸ καθεστὼς
πρίν ὑπάρξουν ὑποτιθέµενοι ἄθεοι
εἰς τὴν παγκόσµιον ἱστορίαν καὶ τολ-
µοῦν νὰ ζητοῦν κάτι τέτοιο; Τὸ
Ἅγιον Ὄρος διαχρονικῶς ἐνίσχυσε
καὶ ἀνεγέννησε τὸ Γένος µας καὶ
ἀκόµη καὶ σήµερα εὑρίσκουν ἀνά-
παυσιν χιλιάδες ἀνθρώπων; ∆ὲν
εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ζητοῦντες νά κα-
ταργήσουν κάτι τὸ ὁποῖον µόνον
ὠφέλειαν παράγει οἱ ἄθεοι ἐπιθυ-
µοῦν νὰ πλήξουν τὴν Ἑλλάδα; ∆ιότι
ἀκόµή καὶ τὸ «Θιβέτ», χῶρος δαιµο-
νίων, ἐξαιτίας τῆς φήµης του προσ -
ελκύει χιλιάδες ἀνθρώπων καὶ κα-
νεὶς δὲν διενοήθη σχέδιον ἐναντίον
του! 

Ἕτερον καταπληκτικὸν εἶναι τὸ
ἑξῆς «οἱ ἀνήλικοι δὲν εἶναι σὲ θέση
νὰ δηλώσουν θρήσκευµα». Ἂς µὴ
εἶναι εἰς θέσιν τότε νὰ ἔχουν, ὄνοµα,
ἐπίθετον, νὰ µὴ πηγαίνουν εἰς τὸ
σχολεῖον κ.ἄ., διότι ὅλα θὰ πρέπη
νὰ τυγχάνουν πρωτίστως τῆς ἐνηλί-
κου ἐγκρίσεως. Παραλογισµός!

Συνεχίζουν λέγοντες ὅτι «ἡ βλα-
σφηµία, δηλαδὴ ἡ προσβολὴ θρη-
σκευτικῶν δογµάτων, δὲν συνιστᾶ
ἀδίκηµα ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς πολι-
τείας, ἀλλὰ ἐλευθερία ἔκφρασης».
Ἐὰν τοὺς ὑβρίσωµεν ὅ,τι πιὸ ἱερὸν
ἔχουν ὡς π.χ. τήν µητέραν τους ἢ
τόν πατέρα τους, αὐτὸ εἶναι ἐλευθε-
ρία ἐκφράσεως; Τὴν ἀνίερον συµ-
περιφορὰν καὶ ἀσυδοσίαν θὰ ἐπι-
δοκιµάσωµεν ὡς γνώρισµα τοῦ
ὄντως ἀνθρώπου;

Νὰ προβλέπεται λέγουν «ἐναλ-
λακτικὴ θητεία στὸ στρατὸ γιὰ
ὅλους τούς ἀντιρρησίες, ποὺ ἐπικα-
λοῦνται λόγους συνειδήσεως» καὶ
ὄχι µόνον θρησκευτικούς. Ὁ καθέ-
νας τότε θὰ ἀποφεύγη. Ἡ πρότασις
αὐτὴ εἴτε εἶναι µὴ νουνεχὴς εἴτε
ἀποβλέπει εἰς σχέδιον ἐναντίον τῆς
πατρίδος.

«Τελειωτικὸν κτύπηµα εἰς τὴν
ἀγωγὴν τῶν παιδιῶν ἡ «κατάργηση
τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν
στὸ δηµοτικὸ καὶ στὸ γυµνάσιο, µά-
θηµα θρησκειολογίας σὲ µία µόνο
τάξη τοῦ λυκείου, µὲ ἰσότιµη καὶ ἀµε-
ρόληπτη παρουσίαση ὅλων τῶν
θρησκευµάτων, καθὼς καὶ τῆς ἀθεΐ-

ας καὶ τοῦ ἀγνωστικισµοῦ». Κατ’
ἀρχὰς δέχονται ὅτι ἡ ἀθεΐα θὰ πρέ-
πη νὰ ὑπαχθῆ εἰς τὸ µάθηµα τῶν
θρησκειῶν; Ἀντίφασις; Ἐπίσης, πα-
ραβλέπουν τὸ γεγονὸς ὅτι παγκο-
σµίως τὸ 95% τῶν ἀνθρώπων πι-
στεύουν κάπου καὶ ἐµεῖς θὰ καταρ-
γήσωµεν τὴν διδασκαλίαν τῶν θρη-
σκευτικῶν καὶ τῶν θρησκευµάτων;
Μόνον εἰς κάποια σοσιαλιστικὰ
ὑπανάπτυκτα κράτη συνέβησαν
αὐτάN Ἀκόµη µία πρότασις ἀπονε-
νοηµένη εἶναι ἡ «ἀποµάκρυνση τῶν
θρησκευτικῶν συµβόλων ἀπὸ τὰ
σχολεῖα, κατάργηση τῶν θρησκευ-
τικῶν τελετῶν». Ἂς τοὺς ὑπενθυµί-
σωµεν ὅτι ὁ Τίµιος Σταυρὸς εἶναι
τµῆµα τῆς Σηµαίας τοῦ Ἔθνους
λόγῳ τῆς διασώσεώς µας ὑπὸ τοῦ
Κυρίου. Ἡ εἰκόνα τοῦ Κυρίου ἡµῶν
Ἰ. Χριστοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπεικονί-
ζεται ἡ ὑπόστασις τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως, δὲν εἶναι µόνον «θρησκευ-
τικὸ σύµβολο» ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινον
πρωτότυπον. Ἂν κάποιοι θαυµά-
ζουν (κακῶς βεβαίως) διὰ ἀνθρωπι-
στικοὺς λόγους τὸν Γκάντι τότε ὁ Ἰ.
Χριστὸς δὲν εἶναι ἀπείρως καλύτε-
ρον παράδειγµα;

Τελευταία παραπλάνησις ἡ «κα-
τάργηση ἑορτασµοῦ τῶν ἀποκα-
λούµενων τριῶν Ἱεραρχῶν σὰν
προστατῶν τῶν ἑλληνικῶν γραµ-
µάτων καὶ θέσπιση ἑορτασµοῦ
Ἡµέρας τῆς Παιδείας. Προτείνουµε
τὴ 10η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ἡµέ-
ρα τῆς Ἐπιστήµης γιὰ τὴν Εἰρήνη
καὶ Ἀνάπτυξη». Μήπως δὲν ἦτο παν -
επιστήµονες οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρ-
χαι; Μήπως δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν πα-
ράδοσίν µας καὶ ἐπιθυµεῖ κανεὶς τὴν
ἀντικατάστασίν τους µὲ ξενόφερτα
σχήµατα; Μήπως ὅλαι αὐταὶ αἱ παγ-
κόσµιοι ἡµέραι δὲν θεσπίζονται καὶ
ἔπειτα ξεθωριάζουν;

Καὶ ἄλλα πολλὰ δύναται κανεὶς
νὰ παραθέση καὶ νὰ καταδείξη τὸ
ἄστοχον ἀλλὰ καὶ ἐπίβουλον διὰ τὴν
πατρίδα µας. ∆ιὰ τοῦτο οἱ µὲν ὑπ.
Βουλευταὶ νὰ µὴ δίδουν σηµασίαν
εἰς τοιαύτας πιέσεις, οἱ δὲ συνειδητοὶ
χριστιανοὶ νὰ ἀναλογισθοῦν καλῶς,
ὅταν θὰ ψηφίζουν ὅτι ἔχοµεν ἀνάγ-
κην ἀπὸ ἀκεραίους Ὀρθοδόξους
πολιτικοὺς καὶ ὄχι ἐκείνους οἱ ὁποῖοι
θρησκεύουν καὶ «κλείνουν καὶ τὸ
µάτι» πρὸς τὴν ἀθεΐαν.

Ν.Σ.

Ἡ Ἕνωσις Ἀθέων πιέζει τοὺς ὑπ. Βουλευτάς

Συνέδριον διὰ τὸ προσκύνηµα 
Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς

Σπουδαῖον συνέδριον ἔλαβε χώ-
ραν εἰς τὴν Ἱ. Μ. Παροναξίας διὰ
τὸ πανελλήνιον προσκύνημα τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς Πάρον.
Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ δελ-
τίον τύπου τοῦ Δ.Σ. τοῦ προσκυνή-
ματος τῆς 8 Σεπτεμβρίου 2015:

«Ἡ ∆ιοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ
Ἱεροῦ Προσκυνήµατος Παναγίας
Ἑκατονταπυλιανῆς Πάρου εἶναι
στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀνακοινώ-
σει, ὅτι ἀπὸ τὶς 11-14 Σεπτεµβρίου
ἐ.ἔ. θὰ πραγµατοποιηθεῖ  Ἐπιστη-
µονικὸ Συνέδριο, στὸν περίβολο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς
καὶ στὸ παλαιοχριστιανικὸ βαπτι-
στήριο, µὲ θέµα: «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑ-
ΝΗΣ ΠΑΡΟΥ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΟΡΛΑΝ∆Ο»

Τὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο τελεῖ ὑπὸ

τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ
Ὑπουργείου Πολιτισµοῦ, Παιδείας
καὶ Θρησκευµάτων, θὰ λαµπρύ-
νουν µὲ τὴν παρουσία καὶ τὴ συµ-
µετοχὴ τους ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος καὶ ἐξέχου-
σες ἐπιστηµονικὲς προσωπικότη-
τες, ποὺ µὲ τὶς εἰσηγήσεις τους θὰ
ἀναφερθοῦν στὸ ἔργο τοῦ ἀείµνη-
στου καθηγητῆ καὶ ἀκαδηµαϊκοῦ
καὶ θὰ φωτίσουν πτυχὲς τοῦ µονα-
δικοῦ σὲ ἀρχαιολογικὴ ἀξία παλαι-
οχριστιανικοῦ µνηµείου τῆς νήσου
µας.

Στὰ πλαίσια τοῦ συνεδρίου θὰ
λειτουργεῖ ἔκθεση φωτογραφιῶν
τῆς περιόδου τῶν ἐργασιῶν  ἀπο-
κατάστασης  τοῦ µνηµείου (1959-
1966) ποὺ µᾶς διέθεσε εὐγενῶς ἡ
ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑται-
ρεία».
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(2ον)
Αἷµα εἰς τὸ ὄνοµα

τοῦ Ἀλλάχ!
Ἡ τροµοκρατία τῆς Τζιχὰντ ἔχει

ἁπλώσει τὰ πλοκάµια της σὲ
ὁλόκληρο τὸν Πλανήτη. Ἀπὸ τὴ
Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Βόρεια
Ἀφρικὴ µέχρι τὴ Βοστώνη, τὸ
Παρίσι, τὸ Σίδνεϊ καὶ ὁλόκληρη τὴ
∆ύση κυριαρχεῖ ὁ Τρόµος καὶ ἡ
Φρίκη! Χρειάζεται παγκόσµια κινη-
τοποίηση γιὰ νὰ ἀντιµετωπιστεῖ ἡ
Τζιχάντ. Γι’ αὐτὸ ἡ ἁρµόδια Ἐπίτρο-
πος Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Κυρία Φεν-
τερίκα Μογκερίνι ἐπισήµανε ὅτι «ἡ
ἀπειλὴ δὲν εἶναι µόνο αὐτή, ποὺ
ἀντιµετωπίσαµε στὸ Παρίσι, ἀλλὰ
ἐπεκτείνεται καὶ σὲ ἄλλα µέρη τοῦ
κόσµου, ξεκινώντας ἀπὸ τὶς Μου-
σουλµανικὲς χῶρες [N] Πρέπει νὰ
τονώσουµε τὴ συνεργασία πρῶτα
µὲ ὅλες τὶς ἀραβικὲς χῶρες καὶ µετὰ
ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Πρέπει νὰ µοιραζόµαστε πε-
ρισσότερες πληροφορίες». Ἡ «Κυ-
ριακάτικη ∆ηµοκρατία» τῆς 25ης

Ἰανουαρίου 2015 σὲ ἀναλυτικὸ ρε-
πορτὰζ τῆς Στέλλας Θεοδώρου
ἀναφέρεται στὶς δέκα πιὸ ἐπικίνδυ-
νες ὀργανώσεις, ποὺ ἔχουν
ἁπλώσει τὰ δίχτυα τους σὲ ὁλόκλη-
ρο τὸν πλανήτη καὶ σκορποῦν τὸν
τρόµο. Αὐτὲς εἶναι: Ἄλ Κάϊντα: Ἡ
«µητέρα» τῆς Τζιχὰντ πρωτοεµ-
φανίστηκε τὸ 1989 καὶ σκόρπισε
τὸν τρόµο µὲ τὶς ἐπιθέσεις τῆς
11ης Σεπτεµβρίου τὸ 2001. Ἱδρυτής
καὶ ἡγέτης τῆς ὀργάνωσης ἦταν ὁ
Ὀσάµα Μπὶν Λάντεν µέχρι τὸ 2011,
ὁπότε καὶ ἐκτελέστηκε στὸ Πα-
κιστάν. Τὸν διαδέχθηκε ὁ Ἀϊµάν ἀλ
Ζαουάχρι. Ἡ τελευταία χώρα, ποὺ
ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸν Ἄλ Ζα-
ουάχρι ὅτι θὰ µπεῖ στὸ δίκτυο τῆς
ὀργάνωσης εἶναι ἡ Ἰνδία. Ἰσλαµικὸ
Κράτος: Τὸ Ἰσλαµικὸ Κράτος (ΙSIS)
ξεκίνησε τὴ δράση του ὡς τὸ Ἰσλα-
µικὸ Κράτος στὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ
Λεβάντε, εἶναι τζιχαντιστικὴ στρα-
τιωτικὴ ὀργάνωση τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς
Συρίας, ποὺ στὶς 29 Ἰουνίου 2014
ἀνακήρυξε µονοµερῶς τὴν ἵδρυση
Χαλιφάτου σὲ ἐκτάσεις τῆς Συρίας
καὶ τοῦ Ἰράκ, µὲ πρωτεύουσα τὴ
Ράκα. Ἀρχηγὸς τῆς ὀργάνωσης
εἶναι ὁ Ἀµπού Μπακρ ἄλ-
Μπαγκντάντι, πρώην στέλεχος τῆς
Ἄλ Κάϊντα, ποὺ περιλαµβάνεται στὴ
λίστα τῶν δέκα πιὸ ἐπικίνδυνων
τροµοκρατῶν στὸν κόσµο. Ἄλ
Κάϊντα Ἀραβικῆς Χερσονήσου:
Εἶναι ἀκόµη ἕνα παρακλάδι µαχη-
τικῶν Ἰσλαµιστῶν τῆς Ἄλ Κάϊντα,
ποὺ δραστηριοποιεῖται κυρίως στὴν
Ὑεµένη καὶ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία. Ἡ
ὀργάνωση µὲ ἀνακοίνωσή της
ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς ἐπιθέσεις
στὸ Παρίσι. ∆ηµιουργήθηκε τὸ 2009
ἀπὸ τὴ συγχώνευση τῶν δύο το-
πικῶν ὀργανώσεων τῆς Ἄλ Κάϊντα
στὴν Ὑεµένη καὶ τὴ Σαουδικὴ
Ἀραβία. Ἄλ Σούσρα: Παρακλάδι
τῆς Ἄλ Κάϊντα στὴ Συρία καὶ στὸ
Λίβανο, ἡ ὀργάνωση δηµιουργήθη-
κε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2012, κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ συριακοῦ ἐµφύλιου
πολέµου. Ἀποτελεῖται ἀπὸ σουνίτες
µουζαχεντίν, ποὺ στόχο ἔχουν νὰ
ἀνατρέψουν τὸ καθεστὼς τοῦ
Μπασὰρ ἄλ Ἄσαντ στὴ Συρία καὶ νὰ
δηµιουργήσουν ἰσλαµικὸ κράτος. Τὸ
µέτωπο τῆς Ἄλ Νούσρα εἶναι ἡ
ἐπίσηµη πτέρυγα τῆς Ἄλ Κάϊντα στὴ
Συρία. Ἄλ Σαχὰµπ: Ἱδρύθηκε τὸ
2006 καὶ στὰ ἀραβικὰ σηµαίνει «νε-
ολαία». Ἡ καρδιὰ τῆς ὀργάνωσης
κτυπᾶ στὴ Νότια Σοµαλία καὶ στόχος
της εἶναι ἡ ἐπιβολὴ τῆς Σαρία. Ἀπὸ
τὸ 2012 ἡ ὀργάνωση ἀποτελεῖ καὶ
ἐπίσηµα παρακλάδι τῆς Ἄλ Κάϊντα.
Ἡγέτης της ἕως τὸ 2014 ἦταν ὁ
Ἀχµέντ Ἀµπντί Γκοντάν, ποὺ
σκοτώθηκε σὲ ἐπιδροµὴ µὴ ἐπαν-
δρωµένου ἀεροσκάφους τῶν ἀµερι-
κανικῶν δυνάµεων. Ἂλ Κάϊντα τοῦ
Ἰσλαµικοῦ Μαγκρὲµπ (AQIM): Ἡ
Ἄλ Κάϊντα στὸ Ἰσλαµικὸ Μαγκρὲµπ
ἐµφανίστηκε τὸ 1998 στὴν Ἀλγερία.
Ἡ ὀνοµασία Μαγκρὲµπ προσ-
διορίζει τὴν περιοχὴ τῆς Βορειοδυ-
τικῆς Ἀφρικῆς, ποὺ περιλαµβάνει τὸ
Μαρόκο, τὴν Ἀλγερία καὶ τὴν Τυ-
νησία. Ἀνσάρ ἄλ Σαρία: Ἰσλαµικὴ
ὀργάνωση τῆς Λιβύης, ποὺ θέλει νὰ
ἐφαρµόσει τὴ σαρία σὲ ὁλόκληρη τὴ
χώρα. Ἐπικεφαλῆς της εἶναι ὁ
Μοχάµεντ ἄλ Ζεχάουι. Ἡ ὀργάνωση
βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴν ἐπίθεση
στὸ ἀµερικανικὸ προξενεῖο τὸ 2012,
πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα τὸν θάνα-
το τοῦ Ἀµερικανοῦ πρεσβευτῆ.
Ἀνσὰρ Μπάϊτ ἄλ Μάκντις: Ὀργά -
νωση τῆς Αἰγύπτου στὴ Χερσόνησο
τοῦ Σινᾶ, ποὺ δηµιουργήθηκε κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς Ἀραβικῆς Ἄνοιξης τὸ
2011. Φέρεται ὅτι χρηµατοδοτεῖται
ἀπὸ τὴ Μουσουλµανικὴ Ἀδελφότη-
τα καὶ εἶναι σύµµαχος τοῦ Ἰσλαµικοῦ
Κράτους. Μπόκο Χαρὰµ: Ἡ Μπόκο
Χαρὰµ ξεκίνησε τὴ δράση της τὸ
2002 στὴ Νιγηρία, τὴν πολυ-
πληθέστερη χώρα τῆς Ἀφρικῆς,
ἀλλὰ καὶ τὴν πιὸ πλούσια, ἀφοῦ
εἶναι ἡ µεγαλύτερη παραγωγὸς πε-
τρελαίου τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου.
Ἡ δράση της ἐκτείνεται καὶ στὰ γει-
τονικὰ κράτη τοῦ Καµερούν, τοῦ
Νίγηρα καὶ τοῦ Τσάντ. Ἱδρυτής της
ὀργάνωσης ἦταν ὁ Μοχάµεντ Γιου-
σούφ, ὁ ὁποῖος τὸ 2009 σκοτώθηκε
ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς τῆς χώρας. ∆ιάδοχὸς
του µέχρι καὶ σήµερα εἶναι ὁ Ἀµπού
Μπακὰρ Σεκάου.

Οἱ Τζιχαντισταὶ ἔκαψαν
ζωντανὸν Ἰορδανὸν

πιλότον!
Τὴν 1η Φεβρουαρίου 2015 οἱ

Τζιχαντιστὲς αὐτὴ τὴ φορὰ σὲ ἕνα
νέο ἀποκορύφωµα φρίκης, δὲν
ἀποκεφάλισαν, ἀλλὰ ἔκαψαν
ζωντανὸ τὸν Ἰορδανὸ πιλότο
Μουὰθ ἄλ Κασάσµπεχ. Στὸ
βίντεο, ποὺ ἔδωσε στὴ δηµοσιότη-
τα ἡ τροµοκρατικὴ ὀργάνωση, θέ -

λοντας νὰ προκαλέσει νέο σὸκ σὲ
ὁλόκληρο τὸν κόσµο, διακρίνεται ὁ
πιλότος –ὁ ὁποῖος αἰχµαλωτίστηκε
παραµονὴ Χριστουγέννων, ὅταν
τὸ F-16 τοῦ συνετρίβη στὴ Συρία-
νὰ καίγεται ζωντανὸς µέσα σὲ ἕνα
µαῦρο κλουβί. Ὁ ὅµηρος φορᾶ
πορτοκαλὶ στολή, ὅπως καὶ οἱ
ἄλλοι κρατούµενοι τῶν Τζιχαν-
τιστῶν, καὶ στὸ βιντεοσκοπηµένο
ὑλικὸ διάρκειας 22 λεπτῶν φαίνε-
ται νὰ παραδίνεται στὶς φλόγες
µέχρι, ποὺ τελικὰ ἐξαϋλώνεται
µέσα σὲ µιὰ πύρινη µπάλα καὶ σὲ
πυκνοὺς καπνούς.

Ἡ µεγάλη φυγὴ
τῶν Ἀσσυρίων

Τὸν δρόµο τῆς φυγῆς πῆρε µιὰ
φιλήσυχη κοινότητα τῆς βόρειας
Συρίας, ἐκείνη τῶν Ἀσσύριων Χρι-
στιανῶν τῆς ἐπαρχίας Ἄλ Χασάκα,
µετὰ τὴ µαζικὴ ἀπαγωγὴ γυ-
ναικόπαιδων καὶ ἡλικιωµένων ἀπὸ
τὰ χωριὰ τους ἀπὸ Τζιχαντιστὲς τοῦ
Ἰσλαµικοῦ Κράτους. Πέντε χιλιάδες
ἄνθρωποι (1000 οἰκογένειες)
ἐγκατέλειψαν ἆρον ἆρον τὶς
ἑστίες τους τὴ ∆ευτέρα 23-2-15
πρὸς τὴν πόλη Χασάκα καὶ τὴν
κουρδικὴ Καµισλί. Ἡ «∆ηµο-
κρατία» τῆς 26-2-2015 ἀναφέρει γιὰ
τὸ χρονικὸ τῆς ἀπαγωγῆς, ὅπως τὸ
περιγράφει ὁ Οὐσάµα Ἔντουαρτ, δι-
ευθυντὴς τοῦ Ἀσσυριακοῦ ∆ικτύου
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: Οἱ «Τζι-
χαντιστὲς εἰσέβαλαν στὰ σπίτια
γύρω στὶς τέσσερις τὰ ξηµερώµατα
τῆς ∆ευτέρας, ἐνῶ ὅλος ὁ κόσµος
κοιµόταν. Ἡ σύζυγός µου κατάγεται
ἀπὸ τὸ Τὰλ Σαµιρὰµ καὶ ὅταν
προσπάθησε νὰ ἐπικοινωνήσει τη-
λεφωνικὰ µὲ τὴ θεία της, σήκωσε τὸ
τηλέφωνο ἕνας ἄνδρας καὶ τῆς εἶπε:
«Ἐδῶ εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Ἰσλαµικοῦ
Κράτους»!

Σόκ! Παιδιὰ µιµοῦνται
τὸν Τζιχάντι Τζόν

Ἡ πιὸ πάνω ἐφηµερίδα ἀναφέρει
ἀκόµη γιὰ συγκλονιστικὰ βίντεο καὶ
φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ὑεµένη, τὴν
Αἴγυπτο καὶ τὴ µακρινὴ Ἰαπωνία
ποὺ δείχνουν ἐφήβους καὶ παιδιὰ
νὰ ἀναπαριστοῦν τὶς ἐκτελέσεις,
νὰ µιµοῦνται τὸν Τζιχάντι Τζὸν
καὶ νὰ βάζουν στὴ θέση τῶν κλα-
σικῶν παιχνιδιῶν, ὅπως τὸ
«κλέφτες καὶ ἀστυνόµοι» τὴ
σύγχρονη (καὶ συνάµα ἀπέραντα
ἀναχρονιστικὴ) Φρίκη τῶν Τζι-
χαντιστῶν δηµίων. Τὸ πιὸ πρόσ -
φατο βίντεο προέρχεται ἀπὸ τὴν
Ὑεµένη, ὅπου πέντε ἔφηβοι καὶ 10
δεκάχρονα παιδιὰ ἀναπαριστοῦν
πιστὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν Αἰγύπτιων
κοπτῶν Χριστιανῶν ὁµήρων ἀπὸ
Ἰσλαµιστὲς σὲ µιὰ παραλία τῆς
Λιβύης. Οἱ µαντηλοφορεµένοι ἔφη-
βοι ὁδηγοῦν τὰ παιδιὰ σὲ κάποια
παραλία τοῦ Ἀραβικοῦ Κόλπου,
πρὶν τὰ χτυπήσουν µὲ κοντάρια,
ἀναπαριστώντας πιστὰ τὸ τελετουρ-
γικό, τὰ πλάνα, ἀκόµη καὶ τὸ αἷµα
στὴ θάλασσα τοῦ Τζιχαντιστικοῦ
βίντεο. Στὴν Αἴγυπτο πάλι, µιὰ
παρέα παιδιῶν «παίζει» τὴν ἐκτέλε-
ση δύο ὁµήρων ἀπὸ τρεῖς Τζιχαν-
τιστές, ἐνῶ καὶ στὴν Ἰαπωνία (µιὰ
κοινωνία σοκαρισµένη ἀπὸ τὴν
ἐκτέλεση τῶν δύο Ἰαπώνων
ὁµήρων) µιὰ παρέα κοριτσιῶν καὶ
µία ἀγοριῶν ἀνέβασαν τὶς δικές τους
ἀναπαραστάσεις στὸ διαδίκτυο.
Ἀπὸ τὰ κορίτσια, µάλιστα, ξέφευγαν
γέλια, ἐνῶ ὑποδύονται τὰ θύµατα
τοῦ Τζιχάντι Τζὸν φορώντας τὴ σχο-
λικὴ στολή τους!

Ἀπίστευτος φρίκη:
Ὁ Ἰµάµης ἐσκότωσε

τὴν κόρην του!
Ἰµάµης ξυλοκόπησε µέχρι

θανάτου τὴν ἀνήλικη κόρη του καὶ
κακοποίησε βάναυσα τὴν ἄλλη
κόρη του, γιατὶ ἀσπάστηκαν τὸν
Χριστιανισµό. Τὸ τραγικὸ περιστα-
τικὸ τὸ δηµοσιεύει ὁ «Σωτὴρ» τῆς
1ης Μαρτίου 2015, ἀριθ. τεύχους
2106: Φρίκη! Τὸν τελευταῖο καιρὸ
δεχόµαστε καταιγισµὸ εἰδήσεων,
ποὺ ἀναφέρονται σὲ βίαιες ἐνέργει-
ες φανατικῶν Μουσουλµάνων. Ἂς
δοῦµε µία ἀπὸ αὐτὲς: «Ἰµάµης ἀπὸ
τὴν Οὐ γκάντα ξυλοκόπησε µέχρι
θα νάτου τὴν 12χρονη κόρη του
καὶ ἄφησε ἀναίσθητη ἀπὸ τὰ
χτυπήµατα τὴν 15χρονη ἀδελφή
της, ἐπειδὴ καὶ οἱ δύο τους ἀλλα-
ξοπίστησαν καὶ ἀσπάστηκαν τὸν
Χριστιανισµὸ (N) Οἱ δύο ἀδελφὲς
εἶχαν ἀποφασίσει νὰ συµµετάσχουν
σὲ Χριστιανικὴ ἐκδήλωση, κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ὁποίας συγκινήθηκαν
ἀπὸ τὰ Χριστιανικὰ µηνύµατα καὶ
ἀποφάσισαν νὰ ἀσπαστοῦν τὴ Χρι-
στιανοσύνη. Ὁ Ἰµάµης καὶ πατέρας
τῶν δύο κοριτσιῶν Abudalah Ali στὸ
τζαµὶ Bwita τῆς περιοχῆς Kaliro τῆς
Οὐγκάντα, µόλις ἐνηµερώθηκε γιὰ
τὴν ἀπόφαση τῶν νεαρῶν κορι-
τσιῶν του, συγκέντρωσε µιὰ ὁµάδα
Μουσουλµάνων, ἀποτελούµενη
ἀπὸ περίπου 17 ἄτοµα καὶ ἐπι-
χείρησε νὰ ἐπιτεθεῖ στὴ χριστιανικὴ
ἐκδήλωση. Ὅµως τὴν ὥρα, ποὺ τὸ
φανατισµένο πλῆθος τῶν Μου-
σουλµάνων κατέφθασε στὸ σηµεῖο,
ἡ ἐκδήλωση εἶχε ἤδη ὁλοκληρωθεῖ.
Ὁ Ἰµάµης ὅµως πῆγε στὸ σπίτι του
καὶ περίµενε τὶς δύο κόρες του,
ὅπου καὶ τοὺς ἐπιτέθηκε µὲ µπα-
στούνι, χτυπώντας τες ἄγρια µέχρι,
ποὺ ἡ 12χρονη κατέληξε» («Defen-
cenet» 23-1-2015). Εἶναι διαπι-
στωµένο γενικῶς ὅτι ὁ φανατισµὸς
τυφλώνει τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ
ὁδηγεῖ κάποτε σὲ στυγερὰ ἐγκλήµα-
τα. Στὶς ἡµέρες µας ὅµως ἔχουµε
ἀλλεπάλληλα γεγονότα, ὅπου
στρατευµένοι Ἰσλαµιστὲς ἀφαιροῦν
ἀνθρώπινες ζωὲς καὶ µάλιστα µὲ
τρόπους, ποὺ προκαλοῦν φρίκη καὶ
ἀποτροπιασµό. Τὰ ἐκτελεστικὰ
ὄργανα τῶν τροµοκρατικῶν αὐτῶν
ἐπιθέσεων πολλὲς φορὲς βρίσκουν
τὸ θάνατο, τὸν ὁποῖο ὅµως ἀντιµε-

τωπίζουν ὡς λυτρωτικὸ γεγονός,
ἀφοῦ πιστεύουν ὅτι ὁδηγοῦνται ἔτσι
στὸν «παράδεισο», ὅπως τὸν πε-
ριγράφει τὸ Κοράνιο!

Οἱ Τζιχαντισταὶ
κατέστρεψαν

µὲ µπουλντόζες
ἀρχαίαν πόλιν!

Καταστρέφουν τὰ ἀγάλµατα, γιατὶ
τὰ θεωροῦν «εἴδωλα» καὶ «ψεύτι-
κους θεοὺς», ἐνῶ κάποια ἀπὸ αὐτὰ
τὰ πωλοῦν στὴ µαύρη ἀγορά,
καθὼς ἡ ἀρχαιοκαπηλία εἶναι ἀπὸ
τὶς κύριες πηγὲς ἐσόδων τους. Ὁ
«Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 7ης Μαρ -
τίου 2015 σὲ ἔγκυρο ρεπορτὰζ τῆς
Νατάσας Παυλοπούλου ἀνα φέρει
ὅτι ἡ UNESCO καταδίκασε τὶς λεη-
λασίες τῶν Μνηµείων τῆς Παγκό -
σµιας Πολιτιστικῆς Κληρονοµιᾶς καὶ
τονίζει ὅτι: Μὲ ὀργὴ καὶ ἀποτρο-
πιασµὸ παρακολουθεῖ ἡ ∆ιεθνὴς
Κοινότητα τὴν καταστροφικὴ µανία
τῶν ἐξτρεµιστῶν τοῦ Ἰσλαµικοῦ
Κράτους (ΙS) ἀπέναντι στὰ «εἰδωλο-
λατρικά», ὅπως λένε Μνηµεῖα τῆς
Παγκόσµιας Πολιτιστικῆς Κληρονο-
µιᾶς. Ὁ βανδαλισµός τους σβήνει
αἰῶνες πανανθρώπινης ἱστορίας καὶ
ἰσοπεδώνει Μνηµεῖα καὶ ἀνεκτίµη-
τους θησαυρούς, προειδοποιοῦν οἱ
ἀρχαιολόγοι, µετὰ τὴ νέα συντο-
νισµένη ἐπίθεση τῶν φανατικῶν στὴ
Νιµρούντ, τὴν ἀρχαία πόλη τῶν
Ἀσσυρίων, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 13ο

αἰώνα π.Χ. στίς ὄχθες τοῦ ποταµοῦ
Τίγρη. Ἡ UNESCO ἐξίσωσε τὴν
καταστροφὴ στὸ Βόρειο Ἰρὰκ µὲ
«ἔγκληµα πολέµου» καὶ ζητᾶ
ἔκτακτη σύγκληση τοῦ Συµ-
βουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ γιὰ
τὴν ἀσφάλεια τῶν χιλιάδων Μνη-
µείων, ποὺ «ἐπιβιώνουν» στὴν
περιοχὴ τῆς ἀρχαίας Μεσοπο-
ταµίας.

Σὸκ: Καὶ Τοῦρκος
σκηνοθέτης

εἰς τοὺς ἀποκεφαλισµούς!
Τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ µελ-

λοθάνατοι στὰ βίντεο τοῦ Ἰσλαµικοῦ
Κράτους εἶναι τόσο ψύχραιµοι,
καθὼς καὶ ἄλλες πληροφορίες,
ὅπως γιατὶ τὰ βίντεο εἶναι τόσο κα-
λογυρισµένα, ἀποκάλυψε πρώην
µεταφραστὴς τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κρά -
τους, ποὺ κατάφερε νὰ φύγει ἀπὸ
τὴν ὀργάνωση, σὲ συνέντευξη, ποὺ
ἔδωσε στὸ Sky News, ἐνῶ βρι -
σκόταν στὴν Τουρκία. Τὴ συνέντευ-
ξη ἀναµετέδωσε καὶ ἡ «∆ηµο-
κρατία» τῆς 12ης Μαρτίου 2015: Ὁ
µεταφραστὴς ἀναφέρεται µὲ τὸ ὄνο-
µα «Σαλὲχ» καὶ εἶχε προσληφθεῖ, γιὰ
νὰ κάνει τὸν µεταφραστὴ ἀνάµεσα
στὰ µέλη τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους καὶ
στοὺς ὁµήρους, ποὺ κρατοῦσαν.
Ὅπως εἶπε στὸ Sky News, κατὰ τὰ
γυρίσµατα τῶν βίντεο οἱ ὅµηροι
φαίνονται ψύχραιµοι, ἐπειδὴ τὰ µέλη
τῆς ὀργάνωσης, ποὺ βρίσκονταν
ἐκεῖ φρόντιζαν νὰ τοὺς καθη-
συχάσουν, λέγοντάς τους ὅτι δὲν
θὰ τοὺς πειράξουν, ἐπειδὴ τοὺς
θεωροῦσαν ἐπισκέπτες τους καὶ
ὅτι τὸ µόνο, ποὺ ἤθελαν ἦταν νὰ
ἀπευθυνθοῦν µέσῳ τοῦ βίντεο στὴν
κυβέρνηση τῆς χώρας τους, ὥστε
νὰ πάψει νὰ ἐπιτίθεται στὴ Συρία.
Ὡστόσο, ὅπως συµπλήρωσε στὴ
συνέχεια, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση
νὰ µὴ πεθάνουν καὶ µάλιστα ἀπὸ τὰ
χέρια τοῦ 26χρονου Μοχάµεντ
Ἐµουάζι, γνωστοῦ ὡς Τζιχάντι Τζόν.
Μάλιστα ὁ «Σαλὲχ» εἶπε ὅτι εἶδε τὸν
ἴδιο νὰ σκοτώνει τὸν Ἰάπωνα δηµο-
σιογράφο Κένζι Γκότο καὶ ὅτι ὁ
26χρονος εἶχε προσληφθεῖ γιὰ νὰ
ἀφαιρεῖ τὴ ζωὴ τῶν ξένων ὁµήρων,
ἐνῶ ὑπεύθυνος γιὰ τὰ γυρίσµατα
τῶν βίντεο εἶναι ἕνας «Τοῦρκος σκη-
νοθέτης», ποὺ στήνει τὶς κάµερες
πολὺ προσεκτικά.

Βίντεο µὲ ἐν ψυχρῷ
ἐκτελέσεις!

Στὸ πρῶτο δεκαήµερο τοῦ
Μαρτίου 2015 κυκλοφόρησε στὸ
διαδίκτυο νέο βίντεο, ποὺ δείχνει
τὴν ἐκτέλεση ἐννέα κρατουµένων, οἱ
ὁποῖοι σύµφωνα µὲ τοὺς Τζιχαν-
τιστές, ἦταν «κατάσκοποι». Τὸ νέο
αὐτὸ βίντεο, διάρκειας ἑπτὰ
λεπτῶν, ξεκινᾶ µὲ ἕνα µασκοφο-
ρεµένο Ἰσλαµιστὴ, ὁ ὁποῖος, κα-
θισµένος σὲ ἕνα γραφεῖο (!), ἐξηγεῖ
ὅτι τὸ Ἰσλαµικὸ Κράτος κατάφερε νὰ
ἐξαρθρώσει ἕνα πυρήνα κα-
τασκόπων. Σύµφωνα µὲ τὸν Τζι-
χαντιστή, οἱ αἰχµάλωτοι πέρασαν
ἀπὸ δίκη καὶ τὸ δικαστήριο, ἀφοῦ
ἐξέτασε τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα,
τοὺς καταδίκασε σὲ θάνατο µὲ τὴν
κατηγορία ὅτι πρόδωσαν τὴ θρη-
σκεία τοῦ Ἀλλάχ! Στὴ συνέχεια, οἱ
ἄτυχοι ἄνδρες παραδέχονται
µπροστὰ στὴν κάµερα –προφανῶς
ὑπὸ τὸ καθεστὼς βίας- ὅτι ἦταν
κατάσκοποι. Τὸ βίντεο τελειώνει µὲ
τοὺς αἰχµαλώτους νὰ εἶναι γονα-
τισµένοι στὴ σειρά, δεµένοι πισθά -
γκωνα καὶ µὲ τὰ µάτια κλειστά,
πάνω σὲ µιὰ γέφυρα, σὲ ἄγνωστη
τοποθεσία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
Πίσω τους οἱ αἱµοσταγεῖς Τζιχαν-
τιστὲς µὲ τὰ ὅπλα στὰ χέρια σηµα-
δεύουν, τραβοῦν τὴ σκανδάλη καὶ
τοὺς ἐκτελοῦν ὅλους µὲ ἀπόλυτη
ψυχραιµία. Ἀκόµη κυκλοφόρησε καὶ
ἄλλο βίντεο ποὺ δείχνει ἕνα 12χρο-
νο ἀγόρι τὴν Τρίτη 10 Μαρτίου 2015
νὰ πυροβολεῖ ἀκόµη ἕνα ὑπο-
τιθέµενο κατάσκοπο. Τὸ ἀγόρι ἀνα-
γνωρίσθηκε ἀπὸ τοὺς συµµαθητές
του. Σύµφωνα µὲ ἕνα Γάλλο ἐπιθε-
ωρητὴ ἐκπαίδευσης, πρόκειται γιὰ
µαθητὴ ἀπὸ τὴν Τουλούζη, συγγενῆ
τοῦ Μοχάµεντ Μεράχ, ὁ ὁποῖος τὸν
Μάρτιο τοῦ 2012 εἶχε αἱµατοκυλίσει
τὴ Γαλλικὴ πόλη, σκοτώνοντας
τρεῖς στρατιωτικούς, τρία παιδιὰ καὶ
ἕνα ἐκπαιδευτικὸ σὲ ἑβραϊκὸ σχο-
λεῖο. Τὴ δηµοσίευση ἔκανε ἡ ἐφη-
µερίδα «∆η µοκρατία» τῆς 16-3-
2015.

Οἱ Ἰσλαμοτζιχαντισταὶ ἀφανίζουν 
τοὺς ὅπου γῆς Χριστιανούς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ!
Toῦ κ. Γεωργίου Κούβελα, Νοµικοῦ – Ἐπιτίµου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Κυπρίων

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
(2ον.  –Τελευταῖον)

Πῶς ἦλθε ἡ ρήξη τελικῶς τοῦ π.
Θεοδώρου µέ τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο; 

Ὁ π. Θεόδωρος δέν ἦταν µόνο
ἐκλεκτό στέλεχος, ἦταν καί ἐργάτης
πιστός καί ἀκάµατος τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Θρόνου. Ὑπάρχουν ἑκα-
τοντάδες πατριαρχικῶν λόγων καί
ἑκατοντάδες πατριαρχικά καί συνο-
δικά κείµενα ἀπό τή γραφίδα τοῦ π.
Θεοδώρου. Κείµενα, πού ἔγραφε ὁ
π. Θεόδωρος γιά τόν Οἰκουµενικό
Πατριάρχη ∆ηµήτριο. Ὅπου πήγαι-
νε ὁ Πατριάρχης ∆ηµήτριος διάβαζε
κείµενα, πού εἶχαν γραφεῖ ἀπό τόν
π. Θεόδωρο ὀρθοδοξότατα καί πα-
τερικότατα. Θά εἶχε γράψει ἀκόµη
πολλά δικά του βιβλία ὁ π. Θεόδω-
ρος, ἄν τόν χρόνο, πού ἀφιέρωσε
στή σύνταξη πατριαρχικῶν κειµέ-
νων, τόν διέθετε σέ ἐπώνυµες δικές
του συγγραφές. Ζῶντας, λοιπόν,
µέσα σ’ αὐτό τό κλίµα τῶν διαλόγων
καί τοῦ οἰκουµενισµοῦ, ἄρχισε νά
ὡριµάζει µέσα του ἡ ἄποψη ὅτι
πρέπει τελικῶς νά πάρει
ἀποστάσεις ἀπό τό Οἰκουµενικό
Πατριαρχεῖο. Καί ὁ Ἅγιος Τριαδικός
Θεός βοήθησε πρός τήν κατεύθυν-
ση αὐτή. Γιατί τί ἄλλο θά ἔπρεπε νά
κάνει ὁ π. Θεόδωρος; ∆ηλαδή, ἐπει-
δή γεννήθηκε καί βρέθηκε µέσα σέ
µιά πλάνη, ἔπρεπε νά συνεχίσει τήν
πλάνη αὐτή; Καί ἀντί νά ἐπαινεθεῖ
αὐτή ἡ τολµηρή ρήξη, τώρα κάποι-
οι τήν κατακρίνουν; Μέ τήν Χάριν
τοῦ Θεοῦ, χειροτονήθηκε κληρικός.
Ἔτσι ὁ Θεός θέλησε, σέ µεγάλη
ἡλικία, σέ ἡλικία 49-50 ἐτῶν. Χειρο-
τονήθηκε κληρικός στήν Πατριαρ-
χική καί Σταυροπηγιακή Ἱερά Μονή
τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρµα-
κολυτρίας, διότι ἤθελε ἀκόµη νά
εἶναι σέ πατριαρχικό περιβάλλον,
ἐλπίζοντας πώς ἕνας πατριαρχικός
κληρικός µέσα ἀπό τό Πατριαρχεῖο
κάτι θά µπορέσει νά κάνει, µήπως
ἀπό µέσα θά µπορέσει νά ἀλλάξει
µερικά πράγµατα, ἀκόµη καί µέ τά
κείµενα, πού ἔγραφε. Πρέπει νά
ποῦµε ὅτι ὑπῆρξε ἀρχιερεύς τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, κεκοι-
µηµένος τώρα, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἄρχι-
σε ὁ π. Θεόδωρος νά ἀντιλαµβάνε-
ται τί γίνεται καί νά ἀνησυχεῖ, συµ-
µεριζόταν τίς ἀγωνίες τοῦ π. Θεο-
δώρου. Ὁ ἐνάρετος καί ἀκέραιος
αὐτός ἱεράρχης ἔδινε στόν π.
Θεόδωρο πρακτικά συνεδριῶν τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, ὅπου ἀντιδροῦσε ὁ
ἐν λόγῳ ἱεράρχης γιά τά ἀνοίγµατα
αὐτά τοῦ Πατριαρχείου πρός τόν
Παπισµό καί τόν Οἰκουµενισµό. ∆έν
ὑπάρχει τώρα ἄλλος ἀρχιερεύς στό
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο σάν κι
αὐτόν. Ἔγινε, λοιπόν, ὁ π. Θεόδω-
ρος κληρικός τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου. Ἡ θέλησή του τότε ἦταν
νά µπεῖ στό θυσιαστήριο, νά λει-
τουργεῖ τά Ἄχραντα Μυστήρια καί
νά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐπικοι-
νωνεῖ µέ πρόσωπα κεκοιµηµένα καί
ζῶντα. Ὡς διάκονο τόν χειροτόνησε
ὁ ἡγούµενος τῆς Πατριαρχικῆς καί
Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρµακολυτρίας
στά Βασιλικά Χαλκηδικῆς, Μητρο-
πολίτης Μιλήτου Ἀπόστολος τόν ∆ε-
κέµβριο τοῦ 1990, καί µετά ἀπό
τρεῖς µῆνες, τόν Μάρτιο τοῦ 1991,
τόν χειροτόνησε σέ πρεσβύτερο ὁ
τότε Χαλκηδόνος Βαρθολοµαῖος,
λίγο πρίν γίνει Πατριάρχης, ὄχι
πάντως µέ ἐπιθυµία τοῦ π. Θε-
οδώρου, ἀλλά κατά ἐπιθυµία τοῦ
ἡγουµένου τῆς Μονῆς. Ὑπάρχει τό
σχετικό ἔγγραφο, ὅπου ὁ ἡγούµε-
νος ἔγραψε πρός τόν Πατριάρχη
∆ηµήτριο νά ἀποστείλει ἕνα
ἀρχιερέα, γιά νά κάνει τή χειροτονία
τοῦ π. Θεοδώρου. Καί ὁ Πα-
τριάρχης ∆ηµήτριος ἔστειλε τόν
πρῶτο τῇ τάξει τότε, τόν Χαλ-
κηδόνος Βαρθολοµαῖο. Ὅταν ὁ
Βαρθολοµαῖος ἔγινε Πατριάρχης τό
1991, λίγο µετά κάλεσε στό γραφεῖο
του τον π. Θεόδωρο καί τοῦ εἶπε:
«Πάτερ Θεόδωρε, θά σᾶς παρα-
καλέσω µέ τήν ἴδια ζέση πού
γράφατε τά πατριαρχικά κείµενα γιά
τόν Πατριάρχη ∆ηµήτριο, νά ἐξακο-
λουθήσετε νά εἶσθε καί δικός µου
λογογράφος, νά γράφετε καί τά δικά
µου κείµενα. Καί πρέπει νά σᾶς πῶ
ὅτι τοῦ χρόνου, τό 1992, ὑπάρχει
ἕνα ταξίδι µου πατριαρχικό στή ∆υ-
τική Γερµανία καί γιά νά σᾶς τιµήσω
γιά ὅσα προσφέρατε στό Οἰκουµενι-
κό Πατριαρχεῖο, θά σᾶς κάνω µέλος
τῆς πατριαρχικῆς µου συνοδείας».
Ὄντως, λοιπόν, τό 1992 στή µεγάλη
πατριαρχική συνοδεία, ἦταν παρών
καί ὁ π. Θεόδωρος ὡς κληρικός καί
πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου. Ἦταν τότε ἡ
πρώτη φορά, πού ἔπεσε ἀπό τά
σύννεφα. Ὅλη του ἡ ὡρίµανση καί
ἡ διάθεσή του νά πάρει ἀποστάσεις
ὁλοκληρώθηκαν καί κορυφώθηκαν
ἐκεῖ. Ὅταν εἶδε ὅτι στή Γερµανία ὁ
Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία του ἔκα-
ναν ἀδεῶς συµπροσευχές µέ Προ-
τεστάντες καί Παπικούς, ἐνδε-
δυµένοι γύρω ἀπό παπικά καί προ-
τεσταντικά ἀλτάρια˙ τήν πρώτη
φορά, ἐπειδή δέν τά γνώριζε, τά
ἔχασε καί ἔµεινε λίγο στήν ἄκρη.
Ἦλθε ὁ ἀρχιδιάκονος τότε, τώρα
µητροπολίτης στή Νότιο Ἀµερική,
καί τοῦ εἶπε: «Πάτερ Θεόδωρε, δέν
θά’ρθετε στή συνοδεία»; «Ἐγώ δέν
ἔρχοµαι ἐκεῖ πού πᾶτε ἐσεῖς. Καί στό
ἑξῆς µή µ’ἐνοχλήσεις νά’ρθω σέ
συµπροσευχές», ἀπάντησε ὁ π.
Θεόδωρος. Ὅταν, λοιπόν, ἐπέστρε-
ψαν ἀπό τό ταξίδι αὐτό, ὅπου ἰδίοις
ὄµµασι διεπίστωσε ὅτι αὐτά πού
ἔγραφαν γιά συµπροσευχές µέ
αἱρετικούς, δέν εἶναι λόγια καί θεω-
ρίες, ἀλλά πράξεις, εἶπε: «Ἐγώ δέν
µπορῶ νά εἶµαι ἐργάτης καί στέλε-
χος σέ µία ἐκκλησία, ἡ ὁποία δέν τη-
ρεῖ τούς Ἱερούς Κανόνες καί συµ-

προσεύχεται µ’αἱρετικούς καί κάνει
τά ἀνοίγµατα αὐτά». Καί ὅταν τοῦ
τηλεφώνησε µετά ἀπό τό ταξίδι
ἱεράρχης τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου καί τοῦ εἶπε: «Πάτερ
Θεόδωρε, σᾶς παρακαλοῦµε πάρα
πολύ. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος
θά πάει κάπου. Νά µᾶς γράψετε 30-
40 κείµενα», εἶπε: «Ἔληξε ἡ συνερ-
γασία µας». Ἀπό τό 1992 τελειώνει
ἡ συνεργασία τοῦ π. Θεοδώρου µέ
τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο. 

Σ’αὐτό βοήθησε καί κάτι ἄλλο. Ὁ
π. Θεόδωρος ἦταν µέλος τοῦ Θεο-
λογικοῦ ∆ιαλόγου µέ τούς Παπι-
κούς. Συνετέλεσε τά µέγιστα στήν
καταδίκη τῆς Οὐνίας στό Freising
τοῦ Μονάχου τόν Ἰούνιο τοῦ 1991.
Ἡ σηµαντική συµβολή του προ -
κύπτει µέσα ἀπό τά ἔγγραφα. Τό
κείµενο, στό ὁποῖο καταδικάζεται ἡ
Οὐνία, τό ἔγραψε ὁ π. Θεόδωρος.
Ἔγινε κείµενο τοῦ ∆ιαλόγου, ἀλλά
εἶναι κείµενο τοῦ π. Θεοδώ ρου.
Ὅταν, λοιπόν, καταδικάσθηκε ἡ
Οὐνία στό Freising τοῦ Μονάχου τό
1991, τό Βατικανό ἔγινε ἄνω-κάτω.
Ἦρθε τότε ὁ Ὀρθόδοξος συµπρό -
εδρος τοῦ ∆ιαλόγου, ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Αὐστραλίας Στυλιανός, στό
σπίτι τοῦ π. Θεοδώρου, καλοκαίρι,
παρούσης τῆς πρεσβυτέρας, καί
τόν παρεκάλεσε νά ἀποσύρουν καί
νά κρύψουν τό ὑπογραφέν κείµενο.
«Τό Βατικανό δέν δέχεται τό κείµε-
νο», εἶπε ὁ Αὐστραλίας. «Καί τί εἴµα-
στε ἐµεῖς; Ὑπάλληλοι τοῦ Βατικα-
νοῦ»; ἀπάντησε ὁ π. Θεόδωρος καί
τοῦ εἶπε: «Ἅγιε Αὐστραλίας, δέν
µπορῶ νά συµφωνήσω καί νά συµ-
µαχήσω σέ µιά τέτοια πράξη. Αὐτό
τό κείµενο ἀποτελεῖ νίκη τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Ἀναγκάσθηκαν καί οἱ Παπι-
κοί νά ὑπογράψουν τίς δικές µας τίς
θέσεις. Αὐτό, λοιπόν, τό κείµενο,
πού εἶναι σηµαία δική µας ἐναντίον
τῆς Οὐνίας, θά τό ἀποσύρουµε»; Τό
Βατικανό, ὅµως, ἐξαφάνισε αὐτό τό
κείµενο καί δέν τό παρουσίασε που-
θενά. Αὐτό δείχνει καί τό πῶς ἀντι-
λαµβάνονται οἱ Παπικοί τόν ∆ιάλο-
γο. ∆έχονται µόνο τά κείµενα, πού
ἐκφράζουν τίς δικές τους θέσεις. Τί
χρειάζεται τότε ὁ ∆ιάλογος; Νά γί-
νουµε ὅλοι παπικοί νά τελειώνουµε.
Ἐπειδή, λοιπόν, δέν κατορθώθηκε
νά ἀποσυρθεῖ τό κείµενο τῆς κατα-
δίκης τῆς Οὐνίας, µεθόδευσε τό Βα-
τικανό ἄλλο χειρότερο τρόπο. Σέ 2
χρόνια παρέσυρε τό Οἰκουµενικό
Πατριαρχεῖο καί µερικές Τοπικές
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σέ ἄλλη συν -
εδρία στό περίφηµο Balamand τοῦ
Λιβάνου τό 1993, ὅπου ἐκεῖ
ἀθώωσαν τήν Οὐνία. Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος καί ἄλλες πέντε
Ἐκκλησίες (Ἱεροσολύµων, Σερβίας,
Βουλγαρίας, Γεωργίας καί Τσεχο -
σλοβακίας) διαµαρτυρόµενες, δέν
πῆγαν ἐκεῖ, ὅπου ἀθώωσαν τήν
Οὐνία. Ὅταν, λοιπόν, βγῆκε τό
ἀθωωτικό κείµενο τῆς Οὐνίας, ὁ π.
Θεόδωρος, πού γνώριζε τό θέµα
καί εἶχε συντελέσει στή καταδίκη τῆς
Οὐνίας, ἔγραψε ἕνα ἄρθρο, µέ τό
ὁποῖο ἔκρινε ἀρνητικά τό κείµενο
τοῦ Balamand. Τά κείµενα αὐτά
ὅλα, καί γιά τήν πρώτη καταδίκη καί
γιά τήν ἀθώωση τῆς Οὐνίας,
ὑπάρχουν στό βιβλίο τοῦ π. Θε-
οδώρου «Οὐνία˙ ἡ καταδίκη καί ἡ
ἀθώωση» ἐκδ. Βρυέννιος, σειρά
‘Φίλη Ὀρθοδοξία 4’, Θεσσαλονίκη
2002, τό ὁποῖο κι αὐτό εἶναι καταδι-
κασµένο σέ ἀφάνεια ἀπό τούς
οἰκουµενιστές. Ἀκόµη καί ὅσοι
ἀσχολοῦνται µέ τό θέµα τῆς Οὐνίας,
ἐκτός κάποιων ἐπαινετῶν ἐξαιρέσε-
ων, δέν παραπέµπουν σ’αὐτό. Πα-
ραπέµπουν σέ ἄσχετους συγγρα-
φεῖς καί ὄχι στόν π. Θεόδωρο, πού
ἦταν αὐτόπτης µάρτυς καί πρωτα-
γωνιστής στά θέµατα αὐτά. Ὅταν,
λοιπόν, δηµοσιεύθηκε ἡ κριτική
αὐτή τοῦ π. Θεοδώρου γιά τό κείµε-
νο τοῦ Balamand, τό ὁποῖο εἶχε δε -
χθεῖ τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο,
καί ἐπειδή προηγουµένως εἶχε
ἀρνηθεῖ πλέον συνεργασία µαζί
τους, ἦλθε ἡ πρώτη του τιµωρία. Σέ
λίγο ἀκολούθησε καί δεύτερη. Ἡ
πρώτη τιµωρία ἦταν ὅτι ἔγραψε ὁ
Οἰκουµενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λοµαῖος πρός τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, τήν ὁποία ἀντι-
προσώπευε ὁ π. Θεόδωρος στό
∆ιάλογο µέ τούς Παπικούς, ὅτι «τοῦ
λοιποῦ οὐκ ἐπιτρέποµεν εἰς τόν
ἡµέτερον κληρικόν πρωτο-
πρεσβύτερον π. Θεόδωρον Ζήσην
νά χρησιµοποιεῖται εἰς τόν διάλογον
µέ τούς Ρ/καθολικούς». Κατήργη-
σαν τόν π. Θεόδωρο ἀπό µέλος τοῦ
∆ιαλόγου καθ’ὑπόδειξιν τοῦ Βατικα-
νοῦ. Αὐτό τό εἶπε τοῦ π. Θεοδώρου
ἕνας παπικός θεολόγος: «Πάτερ,
σᾶς ἔφαγε τό Βατικανό καί εἶπε στό
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο νά σᾶς κα-
ταργή σουν ἀπό τόν διάλογο, γιατί
ἀφοῦ καταδικάσατε τήν Οὐνία τό
1991, θ’ ἀκολουθοῦσαν κι ἄλλα
θέµατα παρόµοια». Θά ἔχουµε,
λοιπόν, ἕνα θεολόγο µέσα στό
∆ιάλογο, ὁ ὁποῖος θά ὑπερασπίζε-
ται τίς ὀρθόδοξες θέσεις καί θά δυ-
σκολεύει τούς Παπικούς; Καταρ-
γεῖστε τον ἀπό ’κεῖ. ∆έν σᾶς
ἐπιτρέπουµε νά χρησιµοποιεῖτε τόν
ἡµέτερον κληρικόν στόν ∆ιάλογο.
Ἔγραψε τότε ὁ Ἀρχιε πίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ λάδος Σερα-
φείµ ἐπιστολή πρός τό Οἰκουµενικό
Πατριαρχεῖο, λέγοντας πώς ὁ π.
Θεόδωρος εἶναι ἀπαραίτητος καί
πολύτιµος, γιατί συν έβαλε πολύ στή
καταδίκη τῆς Οὐνίας, ἀλλά τό Πα-
τριαρχεῖο ἐπέµενε: «∆έν ἐπιτρέπω
νά χρησιµοποιεῖτε τόν π. Θεόδωρον
Ζήσην». Τά σχετικά κείµενα ὑπάρ-
χουν στό ἀναφερθέν βιβλίο.

Σέ λίγο ἦλθε κι ἄλλη τιµωρία.
Ἔγραψαν γράµµα ἀπό τό Οἰκουµε-
νικό Πατριαρχεῖο στόν π. Θεόδωρο,
µέ τό ὁποῖον τοῦ ἀνακοίνωναν ὅτι
ἐκδιώκεται ἀπό τό Οἰκουµενικό Πα-

τριαρχεῖο, δέν εἶναι πλέον κληρικός
τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλε-
ως, καί πρέπει νά τούς ὑποδείξει
ἐπειγόντως σέ ποιά Μητρόπολη θέ-
λει νά στείλουν τό ἀπολυτήριό του.
Τό πάλαι ἐπίλεκτο στέλεχος τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου τώρα
εἶναι ὑπό ἀπόλυσιν. «Ποῦ θέλετε νά
στείλουµε τό ἀπολυτήριό σας καί νά
µᾶς ἀπαντήσετε γρήγορα». Τήν
περίοδο ἐκείνη, πού ἐστάλη τό
ἔγγραφο αὐτό στόν π. Θεόδωρο,
ἐκοιµήθη ὁ Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης Παντελεήµων Χρυσοφά-
κης. Ὁ π. Θεόδωρος ἀπήντησε,
γράφοντας ὅτι, ἐπειδή µεσολάβησε
ὁ θάνατος τοῦ Θεσσαλονίκης,
πρέπει νά περιµένει τήν ἐκλογή τοῦ
νέου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης,
γιά νά συνεννοηθεῖ µαζί του, ἄν θά
τόν ἔγραφε στούς κληρικούς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
καί τότε θά τούς ἀπαντοῦσε σέ ποιά
Μητρόπολη νά στείλουν τό ἀπολυ-
τήριό του. Ὡς γνωστόν Μητρο-
πολίτης Θεσσαλονίκης ἐξελέγη ὁ
ἀπό Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιµος
Ρούσσας. Στή συνέχεια, µεσολάβη-
σαν κι ἄλλα γεγονότα, ὅπως ἡ
σύγκρουση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου µέ τό Φανάρι, καί
ξεχάσθηκε τό θέµα. Ἀναζωπυ -
ρώθηκε, ὅµως, µέ δεύτερο ἔγγραφο
σχετικά µέ τό ἀπολυτήριό του, ἀπό
τήν αὐστηρή κριτική, πού ἄσκησε
καί πάλι ὁ π. Θεόδωρος, γιά τήν
ἐπίσκεψη τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα
Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ στό Φανάρι τόν
Νοέµβριο τοῦ 2006. Ἔγραψε τότε
ἄρθρο ὁ π. Θεόδωρος στήν ἐφη-
µερίδα ‘Ὀρθόδοξος Τύπος’ καί στό
περιοδικό ‘Θεοδροµία’, στό ὁποῖο
ἔλεγε ὅτι ἡ συνάντηση Πατριάρχου
καί Πάπα δέν εἶναι ἐπί τῆς ὁδοῦ τῶν
ἁγίων Πατέρων, καί ὅτι ἀµφότεροι
βαδίζουν σέ ἐπικίνδυνους δρόµους.
Ἀνανεώθηκε, λοι πόν, ἡ ἀπόλυση
καί στάλθηκε ἄλλο γράµµα, σύµφω-
να µέ τό ὁποῖο θά ἔπρεπε ὁ π.
Θεόδωρος τό συντοµώτερο δυ-
νατόν νά τούς ὑποδείξει Μητρόπο-
λη, στήν ὁποία νά στείλουν τό ἀπο-
λυτήριό του. Ὄντως, λοιπόν, ὁ π.
Θεόδωρος, µετά ἀπό συνεννόηση
µέ τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
Ἄνθιµο, εἶπε στούς πατριαρχικούς
νά στείλουν τό ἀπολυτήριό του στήν
Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
Ἔτσι κι ἔγινε. 

Στούς οἰκουµενιστικούς, πατριαρ-
χικούς κύκλους λέγονται πολλά
ἐναντίον τοῦ π. Θεοδώρου˙ τούς
στοίχισε καί τούς στοιχίζει πολύ ὁ
λόγος του, διότι προηγουµένως
ἦταν ἕνας ἐξ αὐτῶν καί γνωρίζει τά
θέµατα. Ὁ π. Θεόδωρος ἐφήρµοσε
αὐτό, πού λέει ἡ Ἁγία Γραφή:
«ἐξέλθετε ἐκ µέσου αὐτῶν καί ἀφο-
ρίσθητε»3. Βγεῖτε µέσα ἀπ’αὐτούς,
βγεῖτε µέσα ἀπό τήν αἵρεση, τί κάθε-
στε µέσα στήν αἵρεση; ∆ηλ. εἶναι κα-
τακριτέα ἡ µεταστροφή καί ἡ ἀλλαγή
γνώµης; Μιά ἀλλαγή, ἡ ὁποία συν -
ειδητά τώρα ἐπί 23 χρόνια εἶναι ἡ
ὁριστική τοποθέτησή του, ὄχι δική
του, ἀλλά στή γραµµή τῶν ἁγίων
Πατέρων; Ὁ π. Θεόδωρος θέλει νά
εἶναι ἀκόλουθος ὄχι τοῦ Ἀθη-
ναγόρου, οὔτε τοῦ ∆ηµητρίου, οὔτε
τοῦ Βαρθολοµαίου, ἀλλά ἀκόλου-
θος τῶν ἁγίων Πατέρων.

Αὐτή, λοιπόν, περίπου εἶναι ἡ
σκιαγράφηση τῆς πορείας τοῦ π.
Θεοδώρου καί τῆς ὀργῆς, πού ἔχει
τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο ἐναν -
τίον του. Ἐπαναλαµβάνουµε πώς ὁ
π. Θεόδωρος θά µποροῦσε νά
ἀπολαµβάνει τιµές, δόξες, ἀξιώµα-
τα, ταξίδια, συνέδρια καί διακρίσεις,
ἀλλά τά ἀρνήθηκε χάριν τῆς Ὀρθο-
δοξίας καί τῆς ἀληθείας. Στή Θεολο-
γική Σχολή Θεσσαλονίκης ἦταν ἀπό
τούς πιό προβεβληµένους, συγκρο-
τηµένους καί ἀγαπητούς καθηγητές.
Οὐδείς ἄλλος καθηγητής καθοδή-
γησε τόσους ἄλλους πτυχιούχους
ὅσους ὁ π. Θεόδωρος στή σύνταξη
διπλωµατικῶν ἐργασιῶν καί διδα-
κτορικῶν διατριβῶν. Θά ἐκπλαγοῦν
ὅλοι, ἄν κάποτε δηµοσιευθεῖ ὁ σχε-
τικός κατάλογος. Ἐµπιστεύονταν
ὅλοι τήν κρίση του καί τήν ἀγάπη
του στούς νέους ἀνθρώπους. Ἀνα-
λογικά οἱ περισσότεροι σήµερα κα-
θηγητές στή Θεολογική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης καί ἀρκετοί στήν Ἀθήνα
εἶναι διδάκτορες τοῦ π. Θεοδώρου.
Μετά τήν συνταξιοδότησή του εἶχαν
ἀποφασίσει νά τοῦ κάνουν τιµητικό
τόµο ἐπί τῇ ἀποχωρήσει του, ἀλλά
παρενέβησαν διάφορα πρόσωπα
καί αὐτό δέν ἔγινε. ∆έν πειράζει. Ὁ
π. Θεόδωρος δέν ἔχει ἀνάγκη τίς
ἀνθρώπινες τιµές. Προτιµᾶ νά µή
τόν τιµήσουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά ὁ
Θεός καί οἱ ἅγιοι. Ἀπό τούς πανεπι-
στηµιακούς µαθητές του οἱ περισ-
σότεροι τόν ἐγκατέλειψαν, γιά νά µή
χάσουν προαγωγές καί ἀξιώµατα.
Λίγοι, πού ἀκολουθοῦν τήν γραµµή
του, ταλαιπωροῦνται καί βασανίζον-
ται. Αὐτό θέλουν οἱ οἰκουµενιστές
καθηγητές, νά µή µείνει τίποτε στή
Θεολογική Σχολή ἀπό τήν θεολογία
τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση. 

Ἐσεῖς, λοιπόν, π. Γεώργιε Τσέτση
καί λοιποί οἰκουµενιστές, ἄν σέ µιά
σχολή, ἡ ὁποία δέν εἶχε οὔτε ἕνα
ἀντιοικουµενιστή καθηγητή, τολµοῦ -
σε ἕνας νεαρός θεολόγος-καθη-
γητής, ὡριµάζοντας καί βλέποντας
τή διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων,
ν’ ἀκολουθήσει τόν δικό τους δρόµο
ἐναντίον τῶν τιµῶν, τῆς κοσµικῆς
δόξας καί ὅλων τῶν πλεονε-
κτηµάτων, δέν θά τόν ἐπαινούσατε;
Καί τολµᾶτε τώρα καί νοµίζετε πώς
φέρνετε σέ δύσκολη θέση τόν π.
Θεόδωρο µέ τό νά λέτε ὅτι ὁ π.
Θεόδωρος ἔγραφε τότε, πρίν 38
χρόνια, ὑπέρ τοῦ Ἀθηναγόρα καί
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου;

Σχετικά µέ τά ἐπαινετικά λόγια,
πού ἔγραψε ὁ π. Θεόδωρος γιά

τόν Ἀθηναγόρα οἱ οἰκουµενιστές
καί ὁ π. Γεώργιος Τσέτσης τά ἔχουν
κάνει σηµαία τώρα. Ὄντως ὁ π. Θε-
όδωρος εἶπε γιά τόν Πατριάρχη
Ἀθηναγόρα ὅτι «ἐγράφη χρυσοῖς
γράµµασι στήν ἱστορία», διότι τότε
τό πίστευε αὐτό, ἀφοῦ ἀνῆκε στόν
οἰκουµενιστικό πατριαρχικό κύκλο.
Ἀπό τά πανεπιστηµιακά καί ἀκαδη-
µαϊκά γεννοφάσκια του µεγάλωσε
σέ πατριαρχικούς καί οἰκουµενιστι-
κούς κύκλους. Καί ὅπως λέει ὁ Ἀπ.
Παῦλος «ζηλωτής ὑπάρχων τῶν
πατρικῶν µου παραδόσεων»4, ἔτσι
καί τότε ὁ π. Θεόδωρος µεγάλωσε
µέσα στό πατριαρχικό καί οἰκουµε-
νιστικό κλίµα καί πίστευε αὐτά, πού
ἔγραφε. Πίστευε ὅτι ὁ Πατριάρχης
Ἀθηναγόρας ἦταν ὄντως µεγάλη
µορφή. Ζηλωτής κι ὁ π. Θεόδωρος
τῆς ἀγάπης του πρός τό Οἰκουµενι-
κό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἐξακολου-
θεῖ ν’ἀγαπᾶ. Ὁ π. Θεόδωρος
ἀγαπᾶ τόν θεσµό τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, ὄχι ὅµως τά πρόσω-
πα, τά ὁποῖα προδίδουν τήν
παράδοσή µας καί τήν Ὀρθοδοξία
µας. Αὐτό ἐξακολουθεῖ νὰ διδάσκει,
τό νά ἀγαπᾶµε τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο. Εἶναι ἡ µητέρα µας
Ἐκκλησία, διαχρονικῶς. Ἀλλοίµονο
ἄν δέν ἐξακολουθοῦµε νά ἀγαπᾶµε
τή µητέρα µας Ἐκκλησία, τό Οἰκου-
µενικό Πατριαρχεῖο. ∆ὲν ἀγαπᾶµε,
ὅµως, αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
αἰχµαλωτίσει τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο. Γιατί, ἡ ἀληθινή αἰχµα-
λωσία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου δέν εἶναι ἡ αἰχµαλωσία του
στούς Τούρκους, εἶναι ἡ αἰχµαλωσία
του στόν Οἰκουµενισµό καί τήν αἵρε-
ση, ἀπό τήν ὁποία αἰχµαλωσία ὁ π.
Θεόδωρος λυτρώθηκε, βγῆκε καί
νιώθει ἐλεύθερος. Λοιπόν, µή κατη-
γοροῦν οἱ Οἰκουµενιστές τὸν π. Θε-
όδωρο. Εἶναι ὁλοκάθαρη ἡ θέση
του. 

Σχετικά τώρα µέ τόν ὅσιο
Ἰουστῖνο Πόποβιτς. Ἄν διαβάσει
κανείς τό ἄρθρο τοῦ π. Θεοδώρου,
πού εἶχε γράψει τότε, θά δεῖ ἐν
πρώτοις µέ πόσο σεβασµό ἐκ -
φράζεται γιά τόν π. Ἰουστῖνο. Ὁ π.
Ἰουστῖνος δέν ἦταν ἅγιος τότε. Εἶχε,
ὅµως, τή φήµη µεγάλου Γέροντος
καί µέ σεβασµό γράφει ὁ π. Θεό-
δωρος. Θεωροῦσε τότε ὅτι ὁ π.
Ἰουστῖνος ἀδικοῦσε τό Οἰκουµενικό
Πατριαρχεῖο, γιατί ἦταν στέλεχος
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Κι
ὄχι µόνον ὁ π. Θεόδωρος, ἀλλά καί
ὁ µακαριστός, λόγιος µοναχός π.
Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης ἔγραψε τό-
τε κείµενο πρός τόν π. Ἰουστῖνο
Πόποβιτς, στό ὁποῖο καί ἐκεῖνος
τότε θεωροῦσε πώς ὁ π. Ἰουστῖνος
Πόποβιτς ἀδικεῖ τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο. Ὅµως, ὁ π. Θεόδωρος
ἔχει δηλώσει δηµόσια στό ἀρχοντα-
ρίκι τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Ἱππο-
δροµίου Θεσσαλονίκης στίς 10-4-
2011 ὅτι ὄντως τότε ἀδίκησε τόν
Γέροντα καί ἅγιο τώρα π. Ἰουστῖνο
Πόποβιτς καί τοῦ ἀπέδωσε προ -
θέσεις, τίς ὁποῖες δέν εἶχε, καί ζήτη-
σε συγγνώµη γιά’κεῖνο τό νεα-
νικό του ἀτόπηµα, δήλωση πού
µεταδόθηκε καί ἀπό τόν ἠλεκτρονι-
κό καί ἀπό τόν ἔντυπο Τύπο.

Ἀλλά, ἄς ἀνοίξουν οἱ οἰκουµενι-
στές τά µάτια τους, γιά νά δοῦν τί
σηµαίνει µετάνοια, ἀλλαγή, εἰλικρί-
νεια καί εὐθύτητα. Ὁ π. Θεόδωρος
ἄλλαξε γραµµή καί ἀκολουθεῖ τώρα
τή γραµµή τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου
Πόποβιτς. Τότε τόν κατέκρινε, τώρα
ἀκολουθεῖ τή γραµµή τοῦ ἁγίου
Ἰουστίνου Πόποβιτς. Τώρα, νά τά
βλέπουν κάποιοι ἄλλοι, δηλ. οἱ τρεῖς
µαθητές τοῦ ὁσίου Ἰουστίνου Πόπο-
βιτς (Εἰρηναῖος Μπούλοβιτς, Ἀµφι-
λόχιος Ράντοβιτς καί Ἀθανάσιος Γιέ-
φτιτς) οἱ ὁποῖοι τότε µέν ἦσαν ἀκό-
λουθοι τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς,
τώρα δέ ἔχουν γίνει οἰκουµενιστές
καί φιλοπαπιστές. Ὁ πρῶτος, ὁ
ὁποῖος ἀνεκίνησε ἐναντίον τοῦ π.
Θεοδώρου τό θέµα τοῦ Ἰουστίνου
Πόποβιτς εἶναι ὁ γνωστός Ἐπίσκο-
πος Ἀθανάσιος Γιέφτιτς, ὁ ὁποῖος
εἶπε: «Τί µιλάει ὁ π. Θεόδωρος;
Αὐτός στράφηκε ἐναντίον τοῦ
Ἰουστίνου Πόποβιτς». Ὁ π. Θεόδω-
ρος στράφηκε τότε ἐναντίον τοῦ π.
Ἰουστίνου, τώρα ὅµως εἶναι ἀκόλου-
θός του. Τήν γραµµή τοῦ ἁγίου
Ἰουστίνου ἀκολουθεῖ καί ὅλων τῶν
ἁγίων καί τῆς Ἐκκλησίας σταθερά
καί µόνιµα. Καί γι’αὐτό τά βάζουν
ἐναντίον του τώρα ὅλοι αὐτοί. Ἄς
δοῦµε, ὅµως, τί ἔγραφε τότε ὁ
Γιέφτιτς, ὁ ὁποῖος τώρα συµπροσ -
εύχεται καί πηγαίνει µέ τούς καρδι-

ναλίους καί τούς παπικούς, καί
προδίδει τόν διδάσκαλό του, τόν
ὅσιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς. Ὁ π. Θεό-
δωρος ζήτησε συγγνώµη ἀπό τόν
π. Ἰουστῖνο Πόποβιτς καί εἶναι
ἀκόλουθός του, ἐνῶ αὐτοί τώρα
προδίδουν τόν π. Ἰουστῖνο Πόπο-
βιτς. Ὑπάρχει ἕνα βιβλίο µὲ τίτλο «Ἡ
Θεοτόκος», µέ ἐπιµέλεια τοῦ π.
Ἀθανασίου Γιέφτιτς. Κοιτάξτε τί ἔλε-
γε τότε γιά τόν Παπισµό. Ἀφοῦ προ-
ηγουµένως ἀναφέρεται στήν
Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύµων καί
κάνει µερικές ἀναφορές, ἀκοῦστε τί
λέει στή σελ. 268 ὑποσηµ. 17 στό
βιβλίο αὐτό γιά τή Θεοτόκο - εἶναι
ὁµιλίες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ∆α-
µασκηνοῦ πρός τή Θεοτόκο -:
«Ὅλα αὐτά διά τήν ὀρθόδοξον
ἐκκλησιαστικήν συνείδησιν δέν
χρειάζονται σχολιασµόν. Ἐκεῖνοι
µόνον πού µέ τόν πολυθρύλητον
οἰκουµενισµόν ἔχασαν σήµερον τήν
συνείδησιν αὐτήν – κατακρίνει τούς
οἰκουµενιστές τότε - καί τρέχουν
δουλικῶς πρός τόν µονάρχην καί
αἱρετικόν τῆς Ρώµης Πάπαν...». Τώ-
ρα κάνει αὐτός αὐτό. Τρέχει πρός
τόν Πάπα. Ὁ π. Θεόδωρος δέν
ἔτρεξε ποτέ πρός τόν Πάπα. Νε-
αρός ὡρίµασε. Τώρα ὁ Γιέφτιτς στό
γῆρας του καί στή γεροντική του
ἡλικία ἐγκατέλειψε τή γραµµή του
Γέροντός του καί τρέχει πρός τόν
Πάπα, ἀντίθετα πρός αὐτά, πού
ἔγραφε. ∆έν ἐπιτρέπεται νά
ἐµφανίζει ὁ Γιέφτιτς τόν π. Θεόδω-
ρο ἀσυνεπῆ. Κανονικά θά πρέπει
νά ἐµφανιστεῖ ἡ Σερβική τρόϊκα καί
νά ζητήσει συγγνώµη ἀπό τόν
Γέροντά τους, γιατί ἐγκατέλειψαν τή
γραµµή του. Ὁ π. Θεόδωρος ζήτη-
σε συγγνώµη γιά νεανικό του
ὀλίσθηµα. «Ἐκεῖνοι µόνον πού µέ
τόν πολυθρύλητον οἰκουµενισµόν
ἔχασαν σήµερον τήν συνείδησιν
αὐτήν καί τρέχουν δουλικῶς πρός
τόν µονάρχην καί αἱρετικόν τῆς
Ρώµης Πάπαν, θά πρέπει τοὐλάχι-
στον χάριν συνεπείας νά παύσουν
νά ψάλλουν τήν ἀκολουθία τοῦ
Πάσχα καί τό ἀναστάσιµον στιχηρόν
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ∆αµασκηνοῦ
«Χαῖρε Σιών Ἁγία, Μήτηρ τῶν
Ἐκκλησιῶν». Γιατί τό εἶπε αὐτό ὁ
Γιέφτιτς; ∆ιότι, τότε καταφερόταν
ἐναντίον τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου, µέ τό ὁποῖο τώρα συν -
εργάζεται. Ἐπειδή «Μήτηρ τῶν
Ἐκκλησιῶν», Νέα Σιών, θεωρεῖται
ἀπό πολλούς τό Οἰκουµενικό Πα-
τριαρχεῖο, λέει ὁ Γιέφτιτς ὅτι ἡ
«Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν» εἶναι τά
Ἱεροσόλυµα. Νά µή θεωροῦµε ὅτι
«Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν» εἶναι ἡ
Κωνσταντινούπολη. Τώρα, ὅµως,
µέ τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη συµ-
φωνοῦν καί οἰκοδοµοῦν τόν Οἰκου-
µενισµό καί τόν φιλοπαπισµό.

Ὁ π. Θεόδωρος βγῆκε, ἔκανε τήν
ἔξοδό του ἀπό τήν αἰγυπτιακή
αἰχµαλωσία, τά συµπόσια καί τά
ἀγαθά τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ἀπό τίς
τιµές καί τίς δόξες. ∆έν εἶναι πλέον
αἰχµάλωτος στή βαβυλώνια αἰχµα-
λωσία τοῦ Οἰκουµενισµοῦ. Ἄλλοι νά
κοιτάξουν νά ἐπιχειρήσουν τώρα
ἔξοδο. Ὡς βαβυλώνια αἰχµαλωσία
εἶχε χαρακτηρίσει ὁ Ράνσιµαν τήν
Τουρκοκρατία. Ὅµως, χειρότερη
αἰχµαλωσία εἶναι ὁ Οἰκουµενισµός.
Εἶναι χειρότερη ἡ τωρινή αἰχµα-
λωσία. Τότε ἡ αἰχµαλωσία ἦταν
ἀκούσια στούς Τούρκους. Τώρα
εἶναι ἑκούσια στόν Οἰκουµενισµό.
Τότε ἦταν σέ κίνδυνο ὑλικά προσω-
ρινά ἀγαθά. Τώρα ἡ σωτηρία εἶναι
σέ κίνδυνο, ἀφοῦ στήν αἵρεση τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ κανείς δέν σώζεται.
Ὁ π. Θεόδωρος ἦταν µαθητής
οἰκουµενιστῶν καί ἔγινε µαθητής καί
ἀκόλουθος τῶν ἁγίων Πατέρων καί
τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς.
Ἀντίθετα, οἱ µαθητές τοῦ ἁγίου
Ἰουστίνου Πόποβιτς καί ἄλλοι εἶναι
τώρα µαθητές καί ἀκόλουθοι τῶν
οἰκουµενιστῶν, αἰχµάλωτοι τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς
βαβυλώνιας αἰχµαλωσίας τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ.

Ἔχω πληροφορηθεῖ ὅτι ὁ π. Θε-
όδωρος ἑτοιµάζει βιβλίο, ὅπου µέ
λεπτοµέρειες καί αὐθεντικά κείµενα
θά παρουσιάζει τήν ἔξοδό του ἀπό
τό οἰκουµενιστικό περιβάλλον τοῦ
Φαναρίου καί τήν πορεία του ἐπί τῆς
ὁδοῦ τῶν ἁγίων Πατέρων. Τό περι-
µένουµε µέ χαρά!
Σηµειώσεις:

3. Β΄ Κορ. 6, 17. 
4. Γαλ. 1, 14.

Ἡ Ἱ.Σ. συστήνει τὴν ἀποφυγὴν
διανομῆς ἢ παραλαβῆς ἐντύπων ἢ
βιβλίων, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ἐξακρι-
βωμένης Ὀρθοδόξου προελεύσεως.
Ἀκολουθεῖ ἡ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος
τῆς 7ης Σεπτεμβρίου πρὸς ὅλας τὰς
Ἱ. Μητροπόλεις:

«Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, λη-
φθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς ∆ιαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 25ης µη-
νός Αὐγούστου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ
ὑπ’ ἀριθµ. 341/25.6.2015 Ὑπηρε-
σιακοῦ Σηµειώµατος τοῦ Σεβασµιω-
τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Ἀνθίµου, Προέδρου τῆς Συνο-
δικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων,
ἐν ᾧ περιέχονται προτάσεις τῆς ὡς
ἄνω Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, διατυ-
πωθεῖσαι κατά τήν ΛΕ΄ συνεδρίαν
αὐτῆς, τῆς 27.5.2015, γνωρίζοµεν
ὑµῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ
ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διαπι-
στοῦσα ὅτι προκύπτει ἀνάγκη
κοινῆς ἀντιµετωπίσεως τῆς ἀσυ -
δότου δραστηριότητος αἱρετικῶν καί

παραθρησκευτικῶν ὁµάδων, ἀπε-
φάσισεν ὅπως εὐλαβῶς συστήσῃ
εἰς τούς κατά τόπους Σεβασµιωτά-
τους Ἱεράρχας ὅπως:

α) Ἀποφεύγουν τήν διανοµήν κει-
µένων – µεταφράσεων τῆς Καινῆς
∆ιαθήκης φερόντων ἐπ’ αὐτῶν
ἐνδείξεις, τίτλους, διευθύνσεις καί
στοιχεῖα τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας
µή ὀρθοδόξων ὀργανισµῶν.

β) Ἐν τῇ ποιµαντικῇ αὐτῶν κρίσει
καί µερίµνῃ, συστήσουν εἰς τό χρι-
στεπώνυµον πλήρωµα νά µή προ-
µηθεύηται πᾶν τό φέρον βλασφή-
µους ἤ ὑβριστικάς ἀπεικονίσεις συµ-
βόλων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

γ) Παρακαλοῦνται ὅπως, πρό πά-
σης ἀπαντήσεως εἰς ἀποστελλόµε-
να πρός αὐτούς ἔντυπα καί βιβλία
µή ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξα ἤ καί πε-
ριεχοµένου ἀσυµβιβάστου πρός τήν
Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἐξακριβώνουν
προσεκτικῶς τό ὑποκρυπτόµενον
περιεχόµενον αὐτῶν, ἰδιαιτέρως
ὅσον ἀφορᾷ εἰς θέµατα Πίστεως».

«Περί τῆς ποιµαντικῆς ἀντιµετωπίσεως περιπτώσεων
αἱρετικῆς καί παραθρησκευτικῆς δράσεως»



Σελὶς 6η 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

«Τί φωνάζεις καί τούς βρί-
 ζεις/ἀφοῦ πᾶς καί τούς ψηφίζεις»

Σύνθηµα σέ πανεπιστηµιακό
ντουβάρι.

«...ἀνθυπνωτικόν φάρµακον
ἐσκέφθην κἀγὼ νά µεταχειρισθῶ
κατά τῆς ἀπαθείας τοῦ Ἕλληνος
ἀναγνώστου καταφεύγων ἀνά
πᾶσαν σελίδα εἰς ἀπροσδοκήτους
παρεκβάσεις, ἰδιοτρόπους παρο-
µοιώσεις ἤ ἀλλοκότους λέξεων συγ-
κρούσεις». (Ἐµµ. Ροΐδης). Ὁ πολύς
Ροΐδης κατέφευγε, ὅπως γράφει, σέ
ἀλλόκοτες συνθέσεις λέξεων ἤ
σπαρταριστές φράσεις, γιά νά ἀφυ-
πνίσει τούς ἀπαθεῖς Ἕλληνες. Σ’
αὐτόν ἀνήκει ἐξάλλου ἡ ἀπαράµιλλη
σέ εὐστοχία φράση «ἕκαστος τόπος
ἔχει τήν πληγήν του... καί ἡ Ἑλλάς
τοὺς Ἕλληνες».

Ὡραῖο εἶναι καί τό λίαν ἐπίκαιρο:
«Καθώς ὑπάρχουν ἀλλαχοῦ ἑται-

ρεῖαι πρός προστασίαν τῶν ἀνυπερ -
ασπίστων πλασµάτων, ἀλόγων, γά-
των, περιστερῶν καί ἄλλων πτε-
ρωτῶν καί µαστοφόρων, οὕτω νά
συστηθεῖ καί εἰς τήν Ἑλλάδα προ-
στατευτική τῶν ψηφοφόρων».

Νά προσθέσουµε καί ἐκεῖνο τό
ἀµίµητο καί ἀειθαλές πού εἶχε γρά-
ψει γιά πολυφηµισµένο γιά τήν ἠθι-
κή του παχυδερµία πολιτικό τῆς
ἐποχῆς του: «Πτυόµενος σπογγίζε-
ται, οὐδόλως δέ θεωρεῖται προσβε-
βληµένος ἄν οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες
φρονοῦσι, γράφουσι καί κηρύττουσι
περί αὐτοῦ, ὅτι γνωρίζει εἰκοσιτέσ-
σαρας τρόπους νά προµηθεύεται
χρήµατα, ἐξ ὧν (=ἀπό τούς ὁποί-
ους) ὁ τιµιώτερος εἶναι ἡ κλοπή».
(Ὅλα τά ἀποσπάσµατα ἀπό τό βι-
βλίο τοῦ Ἐµ. Ροΐδη, «τά ἀνθελληνι-
κά», ἔκδ. «Ροές»).

Κατά καιρούς ἐπινοητικοί συγ-
γραφεῖς, ἄριστοι γνῶστες τῆς γλώσ-
σας µας, κατασκεύασαν εὐµνηµό-
νευτες λέξεις ἤ φράσεις, οἱ ὁποῖες
ἀπέδωσαν µέ σαφήνεια ἀσχηµονίες
τοῦ καιροῦ τους ἤ περιέγραψαν
εὐκρινῶς καί συντόµως, ἀξιοκατά-
κριτους «ἀνθρωπολογικούς» τύ-
πους τῆς ἐποχῆς τους. Γιά παρά-
δειγµα, «τουρκοπιασµένους», ἔλεγε
ὁ Μακρυγιάννης τοὺς τότε ὀπαδούς
τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας. «Προσ -
κυνηµένους», τούς ὀνόµαζε ὁ Κολο-
κοτρώνης. «Ἀρχοντοχωριάτες»,
ἀπο κάλεσε, ὁ Σουρῆς νοµίζω, τούς
νεόπλουτους (κι αὐτή ἡ λέξη νεολο-
γισµός, ὅπως καί τό ἀντίθετό της,
νεοπτωχός).

«Κοχλιαροφόρους», ἔλεγε ὁ
Ροΐδης τούς πολιτικούς, γιατί
κρατοῦν κοχλιάριον (=κουτάλι),
γιά νά ἀδειάσουν τήν χύτρα τοῦ
προϋπολογισµοῦ. Ὁπότε, «χυ-
τροµαχίαι», οἱ κοµµατικές διενέ-

ξεις καί λοιπές βατραχοµυοµα-
χίες, ὅπως πρέπει νά µεταφρά-
ζουµε στήν ρωµαίϊκη λαλιά τά λε-
γόµενα «ντιµπέϊτ».

«Σοφολογιότατους», χαρακτήριζε
ὁ Σολωµός τούς, κατά τόν Σεφέρη,
«νεόπλουτους τοῦ πνεύµατος»,
τούς ἡµιµαθεῖς.

«Ταρτοῦφοι», ὀνοµάζονταν οἱ ἠθι-
κολογοῦντες ὑποκριτές, λέξη ἐµπνε-
όµενη ἀπό τήν ὁµώνυµη κωµωδία
τοῦ Μολιέρου.

«Μυξοµάντιλα», ἔλεγε ὁ λαός
τούς κηφῆνες πού προσκολ-
λοῦνταν στούς κοµµατάρχες, γιά
νά ἀναρριχηθοῦν καί νά ζήσουν
εἰς βάρος τοῦ δηµόσιου ταµείου.
Πολύ ἐπιτυχηµένη ἦταν καί ἡ ἀνά-
συρση ἀπό τήν ρωµαϊκή ἱστορία τῆς
λέξεως «γραικύλοι», πού σηµαίνει
τόν µηδαµινό, τόν τιποτένιο, λέξη ἡ
ὁποία χρησιµοποιήθηκε ἀπό τόν
Παπαδιαµάντη µέ τήν ἑξῆς χρονο-
λογική προσθήκη «γραικύλοι τῆς
σήµερον». Ἡ λέξη εἶναι ὑποκοριστι-
κό τοῦ Γραικός καί εἶχε ἐπινοηθεῖ
ἀπό τόν ρήτορα Κικέρων, ὁ ὁποῖος
βδελυσσόταν τούς Ἕλληνες, πού
κολάκευαν «χαµερπῶς» τούς κυ-
ρίαρχους Ρωµαίους. «Ἀνθρωπο-
κάµπιες», ὀνόµασε ὁ Κόντογλου
τούς διεφθαρµένους πολιτικούς.
Ἄς θυµηθοῦµε καί τό ἐπίθετο «µαλ-
λιαροί», µέ τό ὁποῖο ὀνόµαζαν οἱ
ὀπαδοί τῆς καθαρεύουσας τούς δη-
µοτικιστές, προσωνυµία ἐφευρε-
θεῖσα ἀπό τόν Ἰωάννη Κονδυλάκη.
Ἀντίθετα οἱ καθαρευουσιάνοι ὀνο-
µάστηκαν ὑποτιµητικῶς «µακαρονι-
στές», διότι ἔγραφαν σέ ὕφος σχοι-
νοτενές, µέ ἐξεζητηµένη λεξιθηρία, ἡ
ὁποία ἔφτανε στά ὅρια τοῦ γελοίου.
Νά προσθέσουµε καί τά γνωστά
ἀπό τίς ἐµφυλιοπολεµικές ἐποχές
«γερµανοτσολιάς», «ἐαµοβούλγα-
ρος» ἤ τά παρακρατικά «χαφιές» ἤ
«µίασµα».

Καί ἡ νεότερη ὅµως ἐποχή δέν
στερεῖται εὐφάνταστων νεολο-
γισµῶν, οἱ ὁποῖοι πλουτίζουν τήν
γλώσσα καί ἀπαλλάσσουν τόν
ἁπλό λαό ἀπό τήν βάσανο τῆς περι-
γραφῆς ἑνός νοσηροῦ φαινοµένου.

Κάπου στή χαραυγή τῆς δεκαε-
τίας τοῦ ’80 πλάστηκε ὁ πασίγνω-
στος «πρασινοφρουρός», γιά νά
ἀντικρούσει τήν µοµφή τοῦ «χουν-
τοβασιλικοῦ», πού ἐκτόξευε τό ἀντί-
παλον δέος. Στά πολύ κοντινά µας
χρόνια, ξεχωρίζουν «τά παπαγα-
λάκια». Ὀνοµάστηκαν ἔτσι οἱ
ἀργυρώνητοι δηµοσιογραφί-
σκοι, πού παρότρυναν τόν κόσµο
νά ριχθεῖ στό χρηµατιστηριακό µα-
κελειό. Σήµερα βεβαίως προπαγαν-
δίζουν ἀσυστόλως καί ἀνερυθριά-
στως τό δόγµα τῆς ἄνευ ὅρων ὑπο-

ταγῆς στά µερκελικά κελεύσµατα.
Λέγονται καί µπαµπουΐνοι ἀπό τόν
γνωστό κύρ-Μπάµπη. Λαµπρή φή-
µη ἀπέκτησε καί ὁ «εὐρωλιγούρης»
τοῦ Ζουράρι, ὁ ὁποῖος χαρακτήριζε
ἔτσι τούς ἐκσυγχρονιστές, πού µᾶς
ἄλλαξαν τά φῶτα «ἐξευρωπαΐζον-
τάς» µας. Νέας κοπῆς εἶναι καί ὁ τη-
λεοπτικός ὅρος «γλάστρα», πού πε-
ριγράφει τίς καλλίπυγες νεάνιδες,
πού ταλαιπωροῦν καί «πειράζουν»
τούς µικροαστούς. Ἀξιοπρόσεκτη
κυκλοφορία ἔχει καί ἡ ἀµερικανό-
φερτη λέξη «γιάπις», ἡ ὁποία ἐξοβέ-
λισε τίς παλαιότερες «φλῶρος» ἤ
«τζιτζιφιόγκος».

Σήµερα γενέθλιοι τόποι παρα-
γωγῆς λέξεων-ἐτικεττῶν εἶναι οἱ δύο
διακριτοί ἰδεολογικοί χῶροι: τῶν
«προοδευτικῶν» καί τῶν «παραδο-
σιακῶν», οἱ ζητωκραυγαστές τοῦ
πολυπολιτισµοῦ ἀπό τήν µία καί οἱ
ὑµνητές τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ
ἀπό τήν ἄλλη, ἐν τῇ διαχρονίᾳ του.

Ἔτσι ἔχουµε τούς «νεοταξοσκώ-
ληκες» ἤ «νεοεποχίτες». Αὐτοί ντρέ-
πονται γιά τήν Ἑλλάδα, εἶναι πάντα
µέ τούς κυβερνῶντες, ὑπερασπί-
ζονται ἀνύπαρκτες µειονότητες, κα-
τηγοροῦν τήν ἐκκλησία, ἐπιθυµοῦν
διακαῶς γάµο «θηλύγλωσσων» καί
τά λοιπά συµπαραµαρτοῦντα.

Νά σηµειώσουµε πώς ἡ πολύ
γνωστή λέξη «κουλτουριάρης», ὁ
δῆθεν πνευµατώδης καί εὐφυής
τῶν περασµένων δεκαετιῶν, ἔγινε
«θολοκουλτουριάρης», µᾶλλον µετά
τήν πτώση τοῦ «ὑπαρκτοῦ». Τότε
πολλοί ὀπαδοί τῆς ἀριστερᾶς καί
τῆς προόδου, µεταβλήθηκαν σέ
ὀπαδούς τῆς «ἀριστερόεσσας»
(«ἀστερόεσσα λέγεται ἡ ἀµερικανι-
κή σηµαία), διότι... θόλωσαν, ξέµει-
ναν ἀπό βαρβάρους καί στράφηκαν
σ’ ἄλλους βαρβάρους, γιά νά βροῦν
µία κάποια λύσιν στήν ζωή τους.
Εὔηχο καί καλό εἶναι καί τό «Βρυξέλ-
ληνες» (Βρυξέλλες + Ἕλληνες),
εὐφυές συνώνυµο τῶν εὐρωλιγού-
ρηδων. Οἱ προοδευτικοί τώρα
ὅσους τούς κατονοµάζουν, ὡς ἀνω-
τέρω, ἀπαντοῦν µέ προσδιορι-
σµούς ὅπως «Ἑλληναράδες»,
«σκοταδιστές», «φανατικοί», «ρα-
τσιστές», «φασιστόµουτρα», «θρη-
σκόληπτοι», «ὑπερπατριῶτες»,
«ἐθνικιστές» καί λοιπά καί λοιπά.

Βεβαίως, καί ἡ κρίση, µπορεῖ νά
κένωσε τίς τσέπες µας, ἀλλά πλού-
τισε τό λεξιλόγιό µας. Τούτη τήν ἐπο-
χή ἔχουµε τούς µνηµονιακούς ἤ ναι-
ναίκους καί τούς ἀντιµνηµονιακούς.
Γιά τίς ἐπικείµενες ἐκλογές µία εἶναι
ἡ λύση: Τά ποικιλώνυµα «µυξο-
µάντιλα» νά τά στείλουµε στήν
θέση τους: στόν κάδο ἀπορριµ-
µάτων.

Προεκλογικόν εὐθυμογράφημα
Του κ. ∆ηµητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου

Τὴν 9ην Σεπτεμβρίου 2015 εἰς
τὴν Παναγίαν τοῦ Πέραν ἔλαβε
χώραν φωτογραφικὴ ἔκθεσις διὰ τὰ
θλιβερὰ διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν Σε-
πτεμβριανά τοῦ 1955. Ὁ Παν. Οἰκ.
Πατριάρχης ἐξεφώνησε τὸν ἀκό-
λουθον συγκινητικὸν λόγον:
«Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, 
Ἐντιµότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς
Ἑλλάδος, 

Τέκνα µνήµης καὶ πόνου εὐλογη-
µένα, ὡς ἐχαρακτήρισε τοὺς πατέ-
ρας σας – µας - ὁ� Πατριάρχης
Ἀθηναγόρας κατὰ τὴν πρώτην
µετὰ τὰ Σεπτεµβριανὰ γεγονότα
συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συν -
όδου, καὶ προσέθεσε: «ποιός θὰ
µᾶς δώσῃ δάκρυα διὰ νὰ κλαύσω-
µεν τοὺς ἀλαλήτους στεναγµοὺς
τῶν ρωµηῶν;», 

Ἐγκαινιάζοντες τὴν ἐκδήλωσιν
αὐτὴν τῆς παρουσιάσεως τοῦ ἱστο-
ρικοῦ ἀρχείου φωτογραφικῆς µνή-
µης ἑνὸς σηµαδιακοῦ τῆς συγχρό-
νου ἀνθρωπίνης ἱστορίας γεγονό-
τος, εὑρισκόµεθα ἀσφαλῶς εἰς
ἔντονον συναισθηµατικὴν φόρτι-
σιν� ὡς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Πό-
λεώς µας αὐτῆς, προκειµένου νὰ
ἀρθρώσωµεν λόγον καταδίκης ἢ
λόγον ἁπλοῦν ταραχῆς καὶ ἄλγους
καρδίας, καὶ πόνου καὶ δακρύων
πολλῶν, ἔστω καὶ µετὰ τόσα ἔτη. 

Γεγονότα εἰς τὴν ζωὴν ἡµῶν τῶν
ἀνθρώπων συµβαίνουν καθ᾿ ἡµέ-
ραν. Ἄλλωστε, ὁλόκληρος ἡ ζωὴ
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνα γεγονὸς
περιπετείας, τὸ ὁποῖον καλύπτει ἐν
τέλει ἡ λήθη, ὁ τάφος, ὡς χαρακτη-
ριστικῶς λέγει ὁ Γεώργιος ∆ροσί-
νης, ὁ ποιητής. Ὑπάρχουν βεβαί-
ως γεγονότα καὶ γεγονότα, ἁπλᾶ
τῆς καθηµερινῆς βιοτῆς· ὑπάρχουν
ὅµως καὶ γεγονότα, ὀργανούµενα
ἐπὶ σκοπῷ καὶ µὲ συγκεκριµένον
στόχον. 

Ἕνα γεγονὸς τοιαύτης ἐµβελείας
καὶ ἐκτάσεως ὑπῆρξε καὶ ἡ µανία
τοῦ ἐκδικητικοῦ ὄχλου, κατευθυνο-
µένου ἢ µή, ὀργανωθέντος ἐκ τῶν
προτέρων ἢ ὄχι –περὶ αὐτῶν ὁµιλεῖ
ἡ ἀψευδὴς ἱστορία, τὴν ὁποίαν
ὅσον καὶ ἂν παραβλέπωµεν ἢ ἐπι-
θυµοῦµεν νὰ τὴν παραβλέψωµεν,
µᾶς γράφει, µᾶς καταγράφει, µᾶς
µαρτυρεῖ, µᾶς ἀποκαλύπτει τὴν
ἀντικειµενικὴν ἀλήθειαν- τὴν ὁποί-
αν µανίαν ἐβίωσεν ἡ ἐδῶ φιλήσυ-
χος, νοµοταγής, φιλειρηνικὴ καὶ
ἀσχολουµένη µόνον µέ «καλὰ
ἔργα» Ὁµογένειά µας. Ἡ Ὁµογέ-
νειά µας, ἡ ὁποία ἔδωκε, διὰ µέσου
τῶν ἐτῶν καὶ τῶν δεκαετιῶν, ἑκα-
τόµβας θυµάτων, ἀλλὰ καὶ ἐδοκί-
µασε τὴν καταστροφὴν τοῦ πολιτι-
σµοῦ της, τὸν ὁποῖον ἐδηµιούργη-
σε διὰ τῆς ἀνεγέρσεως τῶν Ναῶν
της, τῶν σχολείων της, τῶν εὐαγῶν
ἱδρυµάτων της καὶ τῶν φυλασσο-
µένων µέχρι τότε εἰς αὐτὰ ἱερῶν καὶ
ἀνεκτιµήτων κειµηλίων. 

Ἤρκεσαν ὀλίγαι ὧραι, διὰ νὰ µε-
ταβληθοῦν τὰ πάντα εἰς ἐρείπια,
καὶ ψυχαὶ νὰ δοκιµασθοῦν, νὰ ρι-
φθοῦν καὶ νὰ ἐγκαταλειφθοῦν περι-
ουσίαι εἰς τὰς ὁδούς, «τὸ βιὸς µιᾶς
ζωῆς», νὰ διακορευθοῦν παρθένοι,
νὰ φονευθοῦν ἱερεῖς, νὰ τραυµατι-
σθοῦν ἀρχιερεῖς, ὁ δὲ προκάτο-
χος ἡµῶν? ἐν τούτῳ Πατριάρ-
χης Ἀθηναγόρας νὰ εὑρίσκεται
περικυκλωµένος εἰς τὸ ἱερὸν κά-
στρον τοῦ Φαναρίου, µὴ δυνά-
µενος νὰ ἐξέλθῃ καὶ νὰ ἀρθρώσῃ
λόγον παρηγορίας πρὸς τὸν δο-
κιµαζόµενον λαόν του, νὰ χύσῃ
µαζί του δάκρυ πόνου, νὰ σταµα-
τήσῃ µὲ τὸ πνευµατικόν -καὶ σωµα-
τικόν- ἀνάστηµά του τὰς ἐφόδους,
ὡς ἔπραξεν ἄλλος Ἱεράρχης, ὁ ἀεί-
µνηστος Μητροπολίτης ∆έρκων
Ἰάκωβος, διασωθεὶς τὴν τελευταίαν
στιγµὴν ὑπὸ ὁµογενοῦς ἐκ βεβαίου
θανάτου. 

Συµµερίζεσθε, λοιπόν, ἀδελ-
φοί, τὴν συγκίνησιν καὶ τὴν συν -
ειδησιακὴν φόρτισιν τοῦ διαδό-
χου τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγό-
ρου, τὴν ὁποίαν αἰσθάνεται τὴν
στιγµὴν αὐτὴν ἐγκαινιάζων τὴν
ἀποψινὴν ἐκδήλωσιν καὶ τὴν
ἔκθεσιν. Ἐκδήλωσιν παρουσιάσε-
ως ἱστορικοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖον ὁ

ἀείµνηστος ∆ηµήτριος Καλούµε-
νος, φωτογράφος τῆς Πατριαρ-
χικῆς Αὐλῆς τότε, προσεπάθησε νὰ
ἀποτυπώσῃ µὲ τόν «φακόν» του,
τοῦ ὁποίου τὴν ἀποτύπωσιν εἰς τὸν
ἐνώπιόν µας καλαίσθητον Τόµον
ἐπεµελήθησαν ὁ ρέκτης καὶ φιλο-
γενὴς Νικόλαος Μαγγίνας καὶ ὁ φί-
λος Serdar Korucu, τοὺς ὁποίους
καὶ συγχαίροµεν καὶ ἐπαινοῦµεν ἐκ
βάθους καρδίας διὰ τὴν πρωτο-
βουλίαν, τὴν ὁποίαν µόνοι αὐτοί, µὲ
κύριον ἐµψυχωτὴν τὸν πρῶτον ἐξ
αὐτῶν, τὸν πανταχοῦ παρόντα Νι-
κόλαον Μαγγίναν, κατώρθωσαν νὰ
φέρουν εἰς πέρας. 

Ἡµεῖς ἀπόψε, µετὰ 60 ἀκριβῶς
χρόνια, τὰ ὁποῖα «διῆλθον ὡς ἡ
ἡµέρα ἡ ἐχθές», «θαυµάζοντες!!! τὸ
γεγονός!!!», κατὰ τὸ εὐαγγελικόν, ἢ
µᾶλλον ἔκθαµβοι ἐµπρὸς εἰς τὴν
ἄψυχον, πλὴν πραγµατικήν, ἀπο-
τύπωσιν τῶν γεγονότων, ἀδυνα-
τοῦµεν νὰ ἀρθρώσωµεν λόγον, ὁ
ὁποῖος θὰ ἐδικαιολόγει κάπως τὰ
γενόµενα εἰς βάρος ἡµῶν, µὲ στό-
χον νὰ ἐγκαταλείψωµεν τὸν τόπον
µας, τὸν ἡµέτερον χῶρον, τὰ ἱερὰ
καὶ τὰ ὅσιά µας, καὶ νὰ καταστῶµεν
πρόσφυγες, ὅπως καὶ ἐπετεύχθη
ἐν τέλει µὲ τὰ συνεχισθέντα ἔκτοτε
καὶ µέχρι πρό τινος ἠπιώτερα εἰς
βάρος τοῦ στοιχείου µας γεγονότα,
καὶ τὰ ὁποῖα ἀπαραλλάκτως ἐπα-
ναλαµβάνονται καὶ σήµερον εἰς γει-
τονικάς µας χώρας.  
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 

Βλέποµεν ὑλικοῖς βλεφάροις καὶ
ὀφθαλµοῖς «ἀποτύπωσίν» τινα
τῶν γεγονότων, ἀµυδρὰν ἴσως καὶ
µὴ ἀποδίδουσαν τὴν πραγµατικό-
τητα. Ὁ φακὸς καὶ ἡ ἄψυχος φωτο-
γραφία   ἀπεικονίζουν   µόνον  στι -
γµήν τινα. ∆ὲν δύνανται νὰ µαρτυ-
ρήσουν τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν, τὴν
καταστροφήν, τὰ συναισθήµατα.
Αὐτὰ δὲν ἀποτυπώνονται ἐπὶ χάρ-
του, καταγράφονται µόνον εἰς τὸ
θησαυροφυλάκιον τῆς καρδίας ὡς
µνήµη καὶ ὡς ἀνάµνησις. 

Εἰς αὐτὸ τὸ θησαυροφυλάκιον
τῆς καρδίας τῶν γενεῶν µας
ἀπευθύνεται ὁ ἀείµνηστος Κα-
λούµενος. Μᾶς ὁµιλεῖ, ὅµως, καί
«γιὰ τὶς δικές του βιωµατικὲς
ἐµπειρίες...». Μᾶς ἀποτυπώνει τὸ
µεγαλεῖον καὶ συγχρόνως τὴν δια-
χρονικὴν ἐµπειρικὴν διαπίστω-
σιν τοῦ προκατόχου µας Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου εἰς σχε-
τικὴν ἐρώτησιν διὰ τοὺς αἰτίους
τῶν γεγονότων: «Ὅλοι αὐτοὶ
µᾶς ἐπρόδωσαν. Εἴµαστε µόνοι
µας. Ὅ,τι κάνουµε θὰ τὸ κάνουµε
µόνοι µας»...

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κάνουµε λά-

θη. Ἄλλοι µικρά, ἄλλοι µεγάλα.
Ἐνίοτε διακατεχόµεθα ἀπὸ πάθη
µίσους, φθόνου, ἐκδικήσεως, κατα-
στροφικῆς µανίας, ἀγνοήσεως καὶ
περιφρονήσεως τοῦ ἀνθρώπου,
τοῦ ἀδελφοῦ µας, ὡς εἰκόνος τοῦ
Θεοῦ. 

Ὅµως ἡ ἐπιδιωκοµένη τότε κα-
ταστροφὴ δὲν ἐπῆλθε. ∆ὲν θὰ
ἐπέλθῃ. ∆ιότι ὁ Θεὸς εἶναι µεθ᾿
ἡµῶν. «Μεθ᾿ ἡµῶν ὁ Θεός· γνῶτε
ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε ὅτι µεθ᾿ ἡµῶν ὁ
Θεός... καὶ ἐὰν πάλιν ἰσχύσησθε
καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε· ὅτι µεθ᾿
ἡµῶν ὁ Θεός», ὁ Θεὸς τῶν δυνά-
µεων. ∆ιὰ τοῦτο «καὶ ἰδοὺ ζῶµεν»
καὶ κινούµεθα καὶ ἐσµὲν ὡς Ρωµη-
οσύνη καὶ εἰς τὴν Πόλιν, τὴν
Ἴµβρον καὶ τὴν Τένεδον, καὶ εἰς τὴν
Ἀνατολὴν ὡς Ὀρθόδοξος χριστια-
νικὴ παρουσία. Ζῶµεν, ἔχοντες κα-
ταγεγραµµένα καὶ εἰς τὴν µνήµην
καὶ εἰς τὰς σαρκίνας πλάκας τῶν
καρδιῶν µας, κατὰ τὸν Ἀπόστολον
Παῦλον, τὰ περὶ ἡµᾶς τετελεσµένα,
τελούµενα ἴσως καὶ ἐνεργούµενα
καὶ σήµερον, πολλάκις εὑρισκόµε-
νοι ἐπὶ ποικίλων σταυρῶν, οὐδέπο-
τε ὅµως ἀναφωνοῦντες τό «Τετέλε-
σται». ∆ιότι ἡµεῖς οἱ Χριστιανοὶ πι-
στεύοµεν εἰς τὴν Ἀνάστασιν. 

Ἡ Ρωµηοσύνη ἐµπιστεύεται
τὸν ἑαυτόν της εἰς τὴν δικαιοκρι-
σίαν καὶ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ρωµηοσύνη πιστεύει, ἡ Ρω-
µηοσύνη ἀντέχει».

Οἰκ. Πατριάρχης: Ἡ Ρωµηοσύνη ἐµπιστεύεται
τόν ἑαυτόν της εἰς τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ

ΤΟ γραφικὸ Καντούνι τῆς Καλύ-
µνου εἶναι, ἴσως, ἀπὸ τὰ ὀµορ-
φότερα µέρη ποὺ µπορεῖ νὰ

ἐπισκεφθεῖ κάθε λάτρης τοῦ ὡραίου,
κάθε πιστὸς ποὺ ἀπολαµβάνοντας
τὰ δηµιουργήµατα τοῦ πανσόφου
∆ηµιουργοῦ µας µὲ κατάνυξη καὶ σε-
βασµὸ ψάλλει: «Ὡς ἐµεγαλύνθη τὰ
ἔργα Σου, Κύριε, πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησας» (Ψαλµ. 91, 5). 

Στὸ σηµεῖο αὐτὸ ὁ πέτρινος ὄγκος
τῆς Καλύµνου µὲ τὶς πορφυρόχρυ-
σες ἀποχρώσεις ποὺ παίρνει τὴν
ὥρα τοῦ ἱλαροῦ φωτός, τὴν ὥρα τοῦ
Ἑσπερινοῦ, συναντάει τὸ βαθυγά-
λαζο αἰγαιοπελαγίτικο χρῶ µα µέσα
ἀπὸ µιὰ καταπράσινη κοιλάδα, ποὺ
µοιάζει µὲ ὄαση στὴ µέση τῆς ἐρή-
µου. Καὶ ἡ παραλία ἁπλώνεται µα-
γευτικὴ µὲ ψιλόκοκκη ἄµµο, στὰ
σπλάγxνα τῆς ὁποίας ἔρχονται οἱ
θαλάσσιες χελῶνες νὰ ἀποθέσουν
τὰ αὐγά τους, γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ
τοῦ εἴδους τους. 

Ὅλο τὸ τοπίο εἶναι σαγηνευτικό,
εἶναι ἀπείρου, µοναδικοῦ φυσικοῦ
κάλλους. Ἐκεῖ, ὅµως, ποὺ ὁ νοῦς
σταµατάει καὶ ἡ γλῶσσα δὲν βρίσκει
ἐπιφωνήµατα νὰ ἐκφράσει τὸν
ἐνθουσιασµό της, εἶναι ἡ θέα ψηλὰ
στὸ βουνὸ τοῦ ἡσυχαστηρίου τοῦ Τι-
µίου Σταυροῦ, τῆς ἀσκητικῆς φωλιᾶς
τῆς σύγχρονης καλυµνιακῆς µορφῆς
τοῦ Γέροντος Σάββα, τοῦ ὑποτακτι-
κοῦ. Ὅταν δεῖς ἀπὸ τὴν παραλία τὴν
ἀετοφωλιὰ τοῦ Σταυροῦ πληµµυρί-
ζεις ἀπὸ δέος καὶ αἰσθήµατα ψυ-
χικῆς ἀνατάσεως, χαρᾶς καὶ φόβου
σὲ συνεπαίρνουν. Καλότυχος αὐτὸς
ποὺ µπορεῖ νὰ ἀνέβει τὸ δυσκολο-
προσπέλαστο µονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ
στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ οὐρανοπολί-
του τώρα Γέροντος τῶν δακρύων
καὶ τῆς σιωπῆς, τοῦ µακαριστοῦ Γέ-
ροντος Σάββα. Καλότυχος καὶ εὐλο-
γηµένος αὐτὸς ποὺ πάτησε τὰ ἅγια
χώµατά του, αὐτὰ τὰ λίγα ποὺ συγ-
κολλοῦν τοὺς ἀπόρρωγες βράχους
τοῦ βουνοῦ. Τοὺς βράχους ποὺ πό-
τισαν καὶ ἁγίασαν οἱ ἱδρῶτες καὶ τὰ
δάκρυα  τοῦ ἀσκητοῦ τῶν ἡµερῶν
µας Σάββα, ποὺ ἂν καὶ σαρκοφόρος
ἔζησε ἀγγελικὰ τὴ ζωή του. 

Ἡ ἀνάβαση στὸ ἡσυχαστήριο
εἶναι δύσκολη, ἀλλὰ µὲ συντροφιὰ τὴ
µονολόγιστη εὐχὴ φθάνουµε σ’ αὐτὸ
µετακινούµενοι ἐπὶ πτερύγων ἀνέ-
µων (Ψαλµ. 104, 3). Ἡ θαλασσινὴ
αὔρα µᾶς στεγνώνει τὸν ἱδρώτα,
ποὺ ἄφθονος ρέει σὲ ὅλο µας τὸ
σῶµα. Τὰ µάτια, ὅµως, δὲν χορταί-
νουν νὰ βλέπουν. Στὴν ἀπεραντο-
σύνη τοῦ ὁρίζοντα µετὰ τὸ Καντούνι
στὰ δεξιά µας φαντάζει ὁ Πάνορµος
καὶ πιὸ µέρα οἱ Μυρτιὲς καὶ τὸ Μα-
σούρι µὲ τὸ θαλασσινὸ ἐπιβλητικὸ
ὄγκο τῆς Τελένδου νὰ παιχνιδίζει στὰ
κύµατα. Καὶ µπροστά µας στέκει τὸ
γλαρονήσι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς σὰν
κυµατοθραύστης, γιὰ νὰ προστα-
τεύει τὴν παραλία τοῦ Καντουνιοῦ. 

Ὅσο ἀνεβαίνω τόσο ἡ καρδιὰ
κτυπάει ἐντονότερα, οἱ σφυγµοὶ
αὐξάνουν, ἡ ἀναπνοὴ ἐπιταχύνεται.
Ἀλλοίµονο, ἄν στὶς πρῶτες αὐτὲς
σωµατικὲς ἀντιδράσεις, σκέφθηκα,
κλονισθῶ καὶ ὑποχωρήσω. ∆ὲν θὰ
ἐπιτύχω τοῦ ἐπιθυµητοῦ. Ἄλλωστε
ὁ ἐπιµένων νικᾶ. Μήπως ὅµως εἶµαι
καὶ µόνος; ∆ὲν µὲ συνοδεύει πάντο-
τε ὡς Κυρηναῖος ὁ καλός µου Ἄγγε-
λος καὶ δὲν µὲ ἐπευλογεῖ ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ ὁ Ἐσταυρωµένος Χριστὸς
καὶ Λυτρωτής µας µαζὶ µὲ τὸ Γέρον-
τα Σάββα; Τὸ ὀφιοειδὲς µονοπάτι
µετὰ ἀπὸ µισὴ περίπου ὥρα µὲ ἔφε-
ρε στὴν κάτασπρη αὐλὴ τοῦ Ἡσυ-
χαστηρίου τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.
Αὐθόρµητα ἄρχισα νὰ ψάλλω τὸ
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου...» καὶ
τὸ Ἐξαποστειλάριο «Σταυρὸς ὁ φύ-
λαξ πάσης τῆς οἰκουµένης»  µὲ τὰ
ὅµοιά του ποὺ πρόσφατα εἶχα συν-
θέσει:

Σταυρός, τῶν κλονουµένων ἡ βα-
κτηρία,

Σταυρός, τῶν θλιβομένων παρα-
μυθία, Σταυρός, χριστωνύμων τὸ
κραταίωμα, Σταυρός, νοσούντων
ἴαμα, Σταυρός, ἰσχὺς τῶν καμνόν-
των καὶ ῥῶσις τῶν ἀδυνάτων.
Σταυρός, ὁ κατευθύντωρ τῆς νεο-
λαίας, Σταυρός, σεπτὸς κοσμήτωρ
τῆ Ἐκκλησίας, Σταυρός, πενομέ-
νων ἡ ἀντίληψις, Σταυρός, γεγηρα-
κότων στήριξις, Σταυρός, φέγγος
τετυφλωμένων καὶ τεῖχος κινδυ-
νευόντων. Σταυρός, ἀδικουμένων ἡ
παῤῥησία, Σταυρός, πολεμουμένων
ἡ προστασία, Σταυρός, ἀθλουμέ-
νων νῖκος πάγχρυσον, Σταυρός,
πιστῶν τὸ τρόπαιον, Σταυρός, δαι-
μόνων ὀλέτης καὶ τρυχομένων προ-
στάτης.

Προσκύνησα τὸν ἱερὸ σπηλαιώδη
Ναὸ καὶ ἔφερα στὸ νοῦ µου τὸ µα-
καριστὸ οἰκιστὴ τοῦ ἡσυχαστηρίου,
τὸν ἀσκητὴ Σάββα, τὸν ὑποτακτικὸ
δύο µεγάλων ἀσκητῶν, τοῦ Ὁσίου
Σάββα τῆς Καλύµνου, γιὰ τὸν ὁποῖο
καὶ πῆρε τὸ µοναχικὸ ὄνοµα Σάβ-
βας, καὶ τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἀµφι-
λοχίου τῆς Πάτµου. Ἔβλεπα µπρο-
στά µου τὸ Γέροντα λουσµένο στὸ
ἄκτιστο φῶς τῆς χάριτος καὶ θυµή-
θηκα τὴ βοήθεια ποὺ τοῦ παρεῖχαν
οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι στὶς δυσκολίες του,
ἰδίως στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς ζωῆς
του. Τότε ποὺ γιὰ νὰ τὸν ὑπηρετήσει
ἦλθε ἀπὸ τὴν Αὐστραλία ἡ ἀδελφή
του, ἐπειδὴ ἦταν ἐξασθενηµένος
ἀπὸ ἀσθένειες καὶ τὴν µακρόχρονη
κακοπάθειά του.  

Τὴν τελευταία φορὰ ποὺ ἤθελε νὰ
κατέβει στὴν πόλι ὁ Γέροντας Σάβ-
βας ἡ ἀδελφή του τὸν ἐµπόδισε λέ-
γοντας ὅτι ὁ γιατρὸς ἀπαγόρευε τὶς
µετακινήσεις του. Ἐκεῖνος, ὅµως,
ἐπέµενε καὶ ἀναχώρησε. Μὲ ἀγωνία
ἡ ἀδελφή του πῆγε στὴν ἄκρη τῆς
αὐλῆς  καὶ παρακολουθοῦσε τὴν

ὁδοιπορία του. Ξαφνικὰ µὲ αἴσθηµα
θαυµασµοῦ καὶ δέους τὸν εἶδε νὰ
µὴν ἀγγίζει στὴ γῆ καὶ σὲ δευτερόλε-
πτα νὰ φθάνει στὸ τέρµα τῆς κατη-
φόρας. 

Ὅταν ὑπολόγισε τὸ χρόνο τῆς
ἐπιστροφῆς του πῆρε τὰ κιάλια καὶ
παρακολουθοῦσε τὸ δρόµο. Τότε
εἶδε τὸν Γέροντα νὰ φθάνει στὴν
ἄκρη τῆς παραλίας, ὅπου ἄρχιζε ἡ
ἀνηφόρα, συνοδευόµενος ἀπὸ δύο
νέους λευκοφορεµένους νέους οἱ
ὁποῖοι τὸν ὑποβάσταζαν. «∆όξα Σοι,
ὁ Θεός», εἶπε µέσα της µὲ ἀνακού-
φιση, ποὺ βρέθηκαν αὐτὰ τὰ δύο
παλληκάρια, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν.
Παρατηροῦσε τὴ γρηγοράδα στὴν
πορεία τους µέχρι ποὺ πλησίασαν
στὸ Ἡσυχαστήριο καὶ ἐξεπλάγη.
Ἔτρεξε στὴν ἄκρη τῆς σκάλας νὰ
τοὺς ὑποδεχθεῖ. Ἐκεῖ, ὅµως, ἔκπλη-
κτη ἀντίκρυσε µόνο του τὸν Γέρον-
τα. Στὴν ἐρώτησή της, ποῦ ἦταν ἡ
συνοδεία του ἐκεῖνος µὲ αὐστηρὸ
ὕφος τῆς εἶπε: 

Σιωπή, µὴ ξαναπεῖς τίποτα! 
Ὁ καλὸς Θεός µας εἶχε στείλει

τοὺς Ἀγγέλους Του νὰ συνοδεύσουν
τὸν ἰσάγγελο δοῦλο Του.

∆ίπλα στὸ σπηλαιώδη Ναὸ ὁ Γέ-
ροντας εἶχε κτίσει µικρὸ ναΰδριο τὸν
Ἅγιο Ἰωσήφ, τὸ Μνήστορα, γιὰ νὰ
θυµᾶται τὸ Κάθισµα τοῦ Κουβαρίου,
τῆς Πάτµου, στὸ ὁποῖο πέρασε
πολλὰ χρόνια ὑποτασσόµενος στὸν
Ἅγιο Γέροντα Ἀµφιλόχιο, καθὼς καὶ
βοηθητικοὺς χώρους µὲ ἕνα µικρὸ
ὁλοσκότεινο κελλάκι, στὸ ὁποῖο
ζοῦσε ἑνωµένος προσευχητικὰ µὲ
τὸν ἀγαπηµένο του Ἰησοῦ. Κρίµα
ποὺ σήµερα αὐτὰ τὰ οἰκήµατα πα-
ραµένουν κλειστὰ καὶ κλειδωµένα
στοὺς προσκυνητές-πεζοπόρους,
ἀφοῦ ἡ ἐποχή µας δὲν ἀφήνει περι-
θώρια ἀναπτύξεως τοῦ ἡσυχασµοῦ.
Ὁ ὑλισµὸς καὶ ἡ καλοπέραση κατα-
στρέφουν κάθε εὐγενικὴ ἐπιθυµία
ἀναβάσεως πιστῶν στὶς ἐπάλξεις
τῆς ἁγιότητος µέσα ἀπὸ τὸν ἡσυχα-
σµό, τὴ σιωπή, τὰ δάκρυα, τὴ σκλη-
ραγωγία τῆς σάρκας. Μάταια κοπιά-
ζει πρὸς τοῦτο καὶ ὁ ταπεινὸς καὶ
ἡσύχιος καὶ τρέµων τοὺς λόγους τοῦ
Κυρίου, Σεβασµιώτατος Μητροπολί-
της Καλύµνου, Λέρου καὶ Ἀστυπα-
λαίας κ. κ. Παΐσιος. Ὁ Γέροντας,
ὅµως, πιστεύουµε, Σάββας, ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ θὰ µεριµνήσει γιὰ τὴν πνευ-
µατικὴ  συνέχεια τοῦ Ἡσυχαστηρίου
του. Μήπως ἡ κρίση τῶν ἡµερῶν
µας ξυπνήσει συνειδήσεις καὶ ἀλλά-
ξει γραµµὴ πλεύσεως τῆς φιλόχρι-
στης νεολαίας µας; 

Τὴν εὐχὴ τοῦ Γέροντος Σάββα νὰ
ἔχουµε καὶ ἐµεῖς, οἱ σταυροφόροι
χριστιανοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ
ἀπατεῶνος, γιὰ νὰ πιστώνεται ὁ λό-
γος, ὅτι ὅπου ἐπλεόνασεν ἡ ἁµαρ-
τία ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις»
(Ρωµ. ε΄ 20).

Ὁ ἡσυχαστὴς τοῦ Σταυροῦ
εἰς τὸ Καντούνι τῆς Καλύμνου
Τοῦ ∆ρ Χαραλάµπη Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑµνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΑΠΟ ΕΛΠΙΣ ΕΓΙΝΕΝ ΑΠΕΙΛΗ!
Ρωµαίους σὲ δούλους. Ἔτσι, ἔδω-
σαν ὑπόσταση στὴ δυτικὴ φεου-
δαρχία, ποὺ διαφέρει διαµετρικὰ
ἀπὸ τὴ φεουδαρχία τῆς Ἀνατολῆς.
Στὸ δικό µας χῶρο «φεουδαρχία»
σηµαίνει στὴν πράξη κυριότητα πά-
νω στὴ γῆ καὶ τὴ διάκριση τῶν
ἀνθρώπων σὲ ἰδιοκτῆτες - γαιοκτή-
µονες καὶ ἄκληρους ἐργάτες (κολί-
γους). Στὴ ∆ύση ὅµως ἡ φεουδαρ-
χία ἔλαβε ἕνα βαθύτερο καὶ σοβα-
ρότερο χαρακτήρα. Οἱ Φράγκοι κα-
τακτητὲς δὲν ἔγιναν µόνο κύριοι τῆς
γῆς, ἀλλὰ ἀπέκτησαν καὶ συνείδηση
φυσικῆς ὑπεροχῆς ἀπέναντι στοὺς
κατακτηµένους, ποὺ ἔγιναν ὑπό-
δουλοί τους. Ἡ διάκριση σὲ κυρίους
καὶ δούλους δὲν ἦταν ἐργασιακοῦ
χαρακτήρα, ἀλλὰ σήµαινε γι᾽
αὐτοὺς φυσικὴ διαφορά. Ἔτσι, ὁ
πληθυσµὸς διαιρέθηκε σὲ δύο
ἀρχικὰ βασικὲς τάξεις, τὴν τάξη τῶν
φυσικῶν εὐγενῶν καὶ τὴν τάξη τῶν
φυσικῶν (ὑπο)δούλων.

Ἀλλὰ καὶ ἡ τάξη τῶν «εὐγενῶν»
(NOBILITAS, NOBILES) θὰ διαιρε-
θεῖ σὲ διάφορες βαθµίδες, ποὺ ἀπο-
τέλεσαν τὴν ἱεραρχία τῆς φραγκικῆς
«εὐγένειας» - φεουδαρχίας, Λ.χ.
ἱππότες, βαρῶνοι, κόµητες, δοῦ κες,
πρίγκηπες, βασιλεῖς καὶ ὁ αὐτοκρά-
τορας, ἡ ὑψηλότερη βαθµίδα. Οἱ
τρεῖς τελευταῖοι τίτλοι χαρακτηρίζουν
τὰ µέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας,
γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ φραγκικὴ βασιλεία
εἶναι κληρονοµική, σ᾽ ἀντίθεση µὲ
τὴν ρωµαίϊκη (βυζαντινοελληνική)
βασιλεία, ποὺ δὲν εἶναι κληρονοµι-
κή, λόγῳ τῆς ἐν Χριστῷ ἰσότητος
ὅλων τῶν ἀνθρώπων...

Ἡ σηµερινὴ Εὐρώπη -συνεπῶς-
δὲν εἶναι ἄµεσος ἀπόγονος τῆς
ἀρχαίας ἑλληνοχριστιανικῆς παρα-
δόσεως, ἀλλὰ γέννηµα τῶν ἐξελίξε-
ων, ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ὑποταγή
της στὴ φραγκικὴ φεουδαρχία.
Γι᾽αὐτό, λέγοντας «∆ύση», ἐν νο οῦ -
µε κάτι πολὺ περισσότερο ἀπὸ µιὰ
ἁπλὴ γεωγραφικὴ περιοχή. Ἀκόµη,
κάτι εὐρύτερο καὶ ἀπὸ µιὰ συγκε-
κριµένη πολιτιστικὴ παρουσία. «∆ύ-
ση» σηµαίνει τὴν ἀλλοτριωµένη
Χριστιανοσύνη στὸ σύνολό της καὶ
στὴν καθολικότητά της. Γιατὶ ἡ
ἀλλοτρίωση τῆς ∆υτικῆς κοινω-
νίας συνετελέσθηκε σὲ ὅλα τὰ
ἐπίπεδα: τὸ θρησκευτικό, τὸ πο-
λιτιστικὸ καὶ τὸ κοινωνικοπολιτι-
κό...

Ἡ στάση τῆς ∆ύσεως ἀπέναντι
στὸν ἄνθρωπο συνδέθηκε µὲ µιὰ
ἄλλη ἐπανάσταση ἐνάντια στὴ
φραγκική - παπικὴ ὑποδούλωση
τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
µεσαίωνα. Πρόκειται γιὰ τὴν Ἀνα-
γέννηση (15ος - 16ος αἰ.), ἡ ὁποία,
γιὰ νὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο
ἀπὸ τὴν παπικὴ καταπίεση, ἔκαµε
τὸν ἄνθρωπο κέντρο τοῦ κόσµου
(«µέτρον πάντων πραγµάτων»,
ἀλλὰ τὸν ἐγκλώβισε στὸν κόσµο καὶ
τὴν προσωρινότητα, ἀποσπώντας
τον ἀπὸ τὴν στροφὴ πρὸς τὰ ἄνω,
ποὺ τόσο ἀσύστολα εἶχε καταχρα-
σθεῖ ἡ παπωσύνη (πρβλ. τὰ συγ-
χωροχάρτια λ.χ.). Ὁ ἀνθρωποκεν-
τρισµὸς τῆς Ἀναγέννησης ἦταν ἡ
ἀναίρεση τοῦ Θεανθρωποκεντρι-
σµοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Στὴν Ἐκκλη-
σία ὡς Ὀρθοδοξία ὁ ἄνθρωπος ἔχει
προορισµὸ νὰ γίνει «Θεὸς κατὰ χά-
ριν», µὲ τὴν ἔνταξή του µέσα στὸ
Σῶµα τοῦ Χριστοῦ. Στὴ ∆ύση χάθη-
κε αὐτὴ ἡ ἔννοια τῆς θεώσεως,
ὅπως τὴν βιώνει ἀδιάκοπα ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἀνατολή, ὁ δὲ ρόλος τοῦ Χρι-
στιανισµοῦ, ὅταν γίνεται δεκτός, πε-
ριορίσθηκε σὲ προσπάθεια ἐξηθικι-
σµοῦ τοῦ ἀνθρώπου (ἀτοµοκρα-
τικὸς µοραλισµός), γιὰ τὴν διευθέ-
τηση ἐνδοκοσµικῶν σκοπιµοτήτων
(ἐξασφάλιση ἁρµονικῶν κοινω-
νικῶν σχέσεων). Γυµνὸς ὅµως ἀπὸ
χάρη ὁ ἄνθρωπος, µένει ἐντελῶς
ἀδύναµος νὰ πραγµατοποιήσει καὶ
τὴν ἁπλὴ ἠθικὴ βελτίωσή του, ἀφοῦ
δὲν γνωρίζει τὸν τρόπο νὰ νικᾶ µὲ
τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ τὰ πάθη του καὶ
νὰ µεταβάλλεται σὲ «ναὸ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος» (Α´ Κορ. 6, 19), ποὺ
εἶναι ὁ προορισµός του...

Ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση
διασώζει τὴν ἔννοια τοῦ (ἐκκλησια-
στικοῦ) σώµατος καὶ τῆς ἀνάπτυ-
ξης ὅλης τῆς ζωῆς µέσα σ᾽αὐτὸ
(ἐνορία - κοινότητα), ἡ ∆ύση δηµι-
ούργησε µιὰ ἄλλη στάση ζωῆς, θε-
µελιωµένη στὴν ἀτοµοκρατία καὶ
ἐκφραζόµενη θρησκευτικὰ ὡς πιε-
τισµὸς (εὐσεβισµός), δηλαδὴ ἀτο-
µικὴ ἠθικὴ ὠφελιµιστικὴ σκοπιµό-
τητα. Χάνεται ἔτσι ἡ ἔννοια τῆς
αὐτοθυσίας, ποὺ ἔδωσε τὰ ὁλο-
καυτώµατα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας,
ὅπως λ.χ. τὸ Κούγκι, τὸ Ζάλογγο,
τὸ Ἀρκάδι κ.λπ. Ὁ «δυτικὸς
ἄνθρωπος, ὅπου καὶ ἄν διαµορ-
φώνεται, µαθαίνει νὰ θυσιάζει
τοὺς ἄλλους γιὰ τὸν ἑαυτό του
καὶ ὄχι νὰ θυσιάζεται αὐτὸς γιὰ
τοὺς ἄλλους! Ὁ Ὀρθόδοξος - Ρω-
µηὸς γίνεται καὶ αὐτὸς συχνὰ ἀτο-
µοκράτης, ἀλλὰ πιστεύοντας στὴν
ὑπεροχὴ τῆς δικῆς του ἰδέας γιὰ
τὴν διευθέτηση τῶν προβληµάτων
τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Ὁ δυτικὸς
ἄνθρωπος γίνεται ἀτοµοκράτης,
χρησιµοποιώντας (ἤ καὶ θυσιάζον-
τας) τοὺς ἄλλους γιὰ τὸ δικό του
συµφέρον. Αὐτὰ ὅµως δὲν εἶναι
παρὰ οἱ συνέπειες τῆς ἀλλοτρίω-
σης τῆς δυτικῆς χριστιανικῆς κοι-
νωνίας, ἡ ὁποία διαµορφώθηκε µέ-
σα σὲ ἕνα πνεῦµα κατακτητικῆς
ἐπιβολῆς πάνω στοὺς ἀσθενέστε-
ρους καὶ καθολικῆς ἐκµετάλλευσής
τους (φραγκικὸς ἐπεκτατισµός -
ἰµπεριαλισµός). Εἶναι ἀνάγκη νὰ
λεχθεῖ, ὅτι ἡ Ἑλληνορθοδοξία δὲν
ἔχει οὔτε ἕνα κατακτητικὸ πόλεµο
στὴν ἱστορία της;

Ἡ φραγκικὴ φεουδαρχία (πολι-
τικὴ καὶ ἐκκλησιαστική) ἀναπτύχθη-
κε κοινωνικὰ ὡς δουλοπαροικία,
µὲ τὴν µεταβολὴ τῶν κατακτηµένων
Ρωµηῶν τῆς ∆ύσεως σὲ «δουλο-
παροίκους». Προέκταση τῆς δουλο-

παροικίας στὶς κατακτώµενες νέες
χῶρες εἶναι ἡ ἀποικιοκρατία τῶν
εὐρωπαϊκῶν ναυτικῶν Χωρῶν. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, λόγῳ τῶν δια-
φορετικῶν κοινωνικῶν θεµελίων
της, ποὺ εἶναι ἡ ἰσότητα καὶ ἰσοτι-
µία τῶν ἀνθρώπων, παρὰ τὶς
ἀνθρώπινες ἀτέλειες καὶ ἀδυναµίες,
δὲν ἀνέπτυξε ποτὲ οὔτε δουλοπα-
ροικία, οὔτε ἀποικιοκρατία. Ἀντίθε-
τα, ἡ ὀρθόδοξη ἱεραποστολὴ (τοῦ
Βυζαντίου) ἐργαζόταν γιὰ τὴν ἀνά-
πτυξη, τὸν φωτισµὸ καὶ τὴν πρόοδο
τῶν νεοφωτίστων (λ.χ. ἡ ἀποστολὴ
τῶν ἁγίων Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου
στοὺς Σλαύους), ἐνῶ οἱ δυτικὲς
ἱεραποστολὲς ἐργάζονταν ὑπέρ τῆς
ἀποικιοκρατίας, ὅπως βλέπει κανεὶς
ἀκόµη καὶ σήµερα στὴ Ν. Ἀµερικὴ
καὶ τὴν Ἀφρική. Στὶς δύο αὐτὲς πε-
ριοχὲς διαµορφώθηκε στὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες ἡ «θεολογία τῆς ἀπε-
λευθερώσεως» ἤ τῆς «ἐπαναστά-
σεως» καὶ ἡ «µαύρη θεολογία»
ἀκριβῶς ὡς ἀντίδραση - ἐπανάστα-
ση στὸ πνεῦµα τῆς ἀποικιοκρατίας
καὶ τῶν συνεπειῶν του...

Τὴν ἑλληνορθόδοξη συνείδηση
προσδιορίζει σὲ τελευταία ἀνάλυση:
α) Ἡ πατερικότητα· ἡ διάσωση δη-
λαδὴ τοῦ τρόπου τῆς θεώσεως -
σωτηρίας, ποὺ ἀναδεικνύει συν -
εχῶς Ἁγίους (κάτι ποὺ ἔχασε ἡ ∆ύ-
ση µετὰ τὸ σχίσµα). β) Ἡ πεποίθη-
ση, ὅτι ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς πολι-
τισµὸς συνιστᾶ πρόοδο ἔναντι τοῦ
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ καὶ γ)
ἡ πεποίθηση τῆς ὑπεροχῆς τοῦ
ἑλληνορθόδοξου πολιτισµοῦ ἔναντι
τοῦ δυτικοῦ, γιατὶ (ὁ πρῶτος) συνε-
χίζει ἀδιάκοπα τὴν πατερικὴ παρά-
δοση. Τὸ τελευταῖο, ἀκριβῶς, ἐλευ-
θερώνει τὸν Ρωµηό, τὸν γνήσιο δη-
λαδὴ Ἕλληνα, ἀπὸ κάθε µειονεξία ἤ
µεµψιµοιρία. Εἶναι ἡ συνείδηση ἐκεί-
νη, ποὺ ἐνσάρκωναν Ρωµηοί,
ὅπως ὁ Μακρυγιάννης ἤ ὁ Παπα-
διαµάντης.

Ἡ πολιτιστικὴ διαφοροποίηση τῆς
Εὐρώπης καὶ θεµελίωση τοῦ πολι-
τισµοῦ της σὲ βάσεις, ποὺ βρίσκον-
ται στοὺς ἀντίποδες τῆς Ἑλληνορ-
θοδοξίας, συνιστοῦν τὸ οὐσιαστικό-
τερο πρόβληµα αὐτὴ τὴ στιγµὴ τῆς
Ἐλλάδος στὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποί-
ηση. Τὸ πρόβληµα γιὰ τὴν Ἑλλάδα
δὲν εἶναι πρώτιστα οἰκονοµικὸ ἤ πο-
λιτικό, ὅπως εἶναι γιὰ τὶς δυτικὲς
Χῶρες, οἱ ὁποῖες, ὅπως εἰπώθηκε,
ἔχουν κοινὰ πολιτιστικὰ θεµέλια,
κοινὴ ἱστορικὴ παράδοση. Τὸ πρό-
βληµα εἶναι κυρίως πνευµατικὸ
καὶ πολιτιστικό. Ἀπὸ πλευρᾶς
οἰκονοµικῆς καὶ πολιτικῆς ἡ οἰκο-
δοµὴ τῆς Ἑνωµένης Εὐρώπης
(πρέπει νά) χαιρετίζεται καὶ ἀπὸ µᾶς
τοὺς Ἕλληνες ὡς δυνατότητα ἐξι-
σορρόπησης τῶν δύο Ὑπερδυνά-
µεων καὶ ἀποσυµφόρησης τῆς παγ-
κόσµιας οἰκονοµίας. Ἡ ἀναµενόµε-
νη (ὑλική) ὠφέλεια ἀπὸ τὴν «Εὐρώ-
πη τῶν Λαῶν» ἔκαµε καὶ τὶς περισ-
σότερο ἀρνητικὲς σ᾽ αὐτὸ τὸ στόχο
πολιτικὲς παρατάξεις τῆς Χώρας
µας νὰ ἀναπροσαρµόσουν τὴ στά-
ση τους, παραδεχόµενες τώρα, ὅτι
«τὸ µέλλον ἀνήκει στὴν Ἑνωµένη
Εὐρώπη». Τὸ ἐρώτηµα ὅµως
εἶναι, πόσο ἀπασχολεῖ τὴν ὁποι-
αδήποτε µορφὴ ἡγεσίας ἡ πνευ-
µατικὴ ὄψη τοῦ προβλήµατος, ἡ
ὁποία γιὰ µᾶς τοὺς Χριστιανοὺς
συνιστᾶ ἰσχυρότατη πρόκληση
γιὰ τὴ συνείδησή µας...

Τὸ ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς καὶ πα-
ρουσίας τοῦ Ἕλληνα µετὰ τὸ
1992 δὲν θὰ εἶναι πιὰ ἡ Ἑλλάδα,
ἀλλ᾽ ἡ Εὐρώπη...

Ἡ ἑλληνικὴ ταυτότητα ἀπειλεῖται
ἰσχυρὰ καὶ στὸ χῶρο τῆς ἰδεολο-
γίας καὶ κοινωνίας. Τὰ δυτικὰ
εὐρωπαϊκὰ συστήµατα (Καπιταλι-
σµός, Μαρξισµός, Σοσιαλισµός)
µέχρι σήµερα γίνονται δεκτὰ στὸ
χῶρο τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς διανόη-
σης, βαπτιζόµενα ὅµως στὴν ἑλλη-
νικὴ νοοτροπία καὶ παράδοση.
Ποτὲ αὐτούσια καὶ ὁλόκληρα. Ἔτσι,
οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήµονες µποροῦν νὰ
µιλοῦν γιὰ «νόθα ἀστικοποίηση» ἤ
παραλαγµένο µαρξισµό - σοσιαλι-
σµό. Γι᾽ αὐτὸ καὶ παρὰ τὸν φανερὸ
ἐκδυτικισµό της, ποὺ προωθεῖται
ἤδη ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 18ου αἰώνα,
ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία διατηρεῖ ἀκό-
µη κάποιες ἰδιοµορφίες καὶ ἑτερό-
τητες ἀπέναντι στὴν ὑπόλοιπη
εὐρωπαϊκὴ πραγµατικότητα. Καὶ
τοῦτο, γιατὶ τὰ στοιχεῖα τῆς ἑλλη-
νορθόδοξης παράδοσης, καὶ ὅταν
ἀκόµη τοῦτο δὲν γίνεται αἰσθητὸ καὶ
ἀντιληπτό, παρεισφρύουν µέσα
στὰ ξένα δάνεια καὶ ὡς ἕνα σηµεῖο
τὰ ἑλληνικοποιοῦν καὶ τὰ ὀρθοδο-
ξοποιοῦν. (Στὴ διαδικασία αὐτὴ τὰ
ἐνοχλητικὰ γιὰ πολλοὺς ἑλληνικὰ
ἐλαττώµατα, ὅπως τὸ ἀνυπότακτο
καὶ ἀνήσυχο πνεῦµα, ἀποδει-
κνύονται σωτήρια)...

Tὸ νέο Εὐρωπαϊκὸ Ὑπερ -
Κράτος δὲν εἶναι, ἔτσι, προϊὸν
τῆς φαντασίας, ἀλλὰ ἐγγίζουσα
πραγµατικότητα (αὐτό τό βιώ-
νουµε σήµερα). Πόσο µᾶλλον,
ἀφοῦ ἔχει δική του Κυβέρνηση καὶ
Κοινοβούλιο, δική του σηµαία, δικό
του στρατό, ἐθνικὸ ὕµνο, ἑορτὲς καὶ
ὅρκο. Τὸ ἐρώτηµα, συνεπῶς, εἶναι
ὄχι ἄν θὰ µπορέσει ἕνα µικρὸ Κρά-
τος σὰν τὴν Ἑλλάδα νὰ διατηρήσει
τὴν ἐθνική του ἀνεξαρτησία, ἀλλὰ

ἄν θὰ κατορθώσει νὰ µὴ ἀπορρο-
φηθεῖ ἀπὸ τὰ ἑκατοµµύρια τῶν
Εὐρωπαίων, δεδοµένου ὅτι παρέ-
χεται ἡ δυνατότητα τῆς «ἐλεύθερης
κίνησης κεφαλαίων» καὶ θὰ µπο-
ροῦν οἱ ξένοι νὰ ἀγοράσουν τὴ γῆ
µας, ὥστε πράγµατι νὰ βρεθοῦµε
σὲ κάποια στιγµὴ «ξένοι µέσα στὴ
χώρα µας». Πῶς, λοιπόν, νὰ µὴ
µιλεῖ κανεὶς γιὰ ἕνα νέο εἶδος
ἁλώσεως; Αὐτὸ ποὺ δὲν πέτυχε ἡ
Εὐρώπη στὰ 1204, στὰ 1439, στὰ
1453 ἤ στὰ 1922 µπορεῖ νὰ τὸ
πραγµατοποιήσει σήµερα, στὰ
πλαίσια τῆς Ἑνωµένης Εὐρώπης:
τὴν ἀπορρόφηση δηλαδὴ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος καὶ τὴν «ὁλο-
τελή» ὑποταγή της στὴ ∆ύση...

Τὸ πρόβληµα παίρνει, ἔτσι, µιὰ
πολὺ συγκεκριµένη ἔκφραση: Ποιὸ
εἶναι τὸ περιεχόµενο τῆς αὐτοσυνει-
δησίας τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν δια-
νοουµένων τοῦ Ἔθνους καὶ ποιὰ
εἶναι ἡ σχέση τους µὲ τὴν ἑλληνορ-
θόδοξη παράδοση, ὥστε νὰ ἔχουν
καὶ τὴν δυνατότητα καὶ τὸ σθένος νὰ
τὴν ὑπερασπίσουν καὶ νὰ τὴν προ-
φυλάξουν σὲ περίπτωση ὁποιασ-
δήποτε ἐπιβουλῆς ἐναντίον της; 

Ἡ ἱστορία διδάσκει, ὅτι οἱ δυτικί-
ζοντες σὲ κάθε ἐποχὴ ἀνοίγουν
πρόθυµα τὶς πύλες τοῦ Ἔθνους
στὴν Εὐρώπη, ὄχι µόνο ἀπὸ τὴν
ἐγγενὴ µειονεξία τους ἀπέναντί της,
ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἑνὸς ὑπερτροφικοῦ
ἐθνικισµοῦ, ποὺ ὑποκύπτει πάντα
στὸν ἀπατηλὸ φιλελληνισµὸ τῆς
Εὐρώπης. Αὐτὸ εἶναι τὸ δράµα κυ-
ρίως τῆς λεγοµένης συντηρητικῆς
παρατάξεως τῆς Χώρας µας. Ὁ
«φιλελληνισµός» ὅµως τῶν ἀπογό-
νων τῶν Φράγκων δὲν ἀναφέρεται
σ᾽ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ διαχρονία, πε-
ριλαµβάνοντας καὶ τὴν Ὀρθοδοξία,
ἀλλὰ περιορίζεται στὴν προχριστια-
νικὴ ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα. Οἱ δυτικί-
ζοντες, ἔτσι, γίνονται καὶ αὐτοὶ
ἀρχαιόπληκτοι καὶ ἀρχαιολάτρες,
γιὰ νὰ µὴ χάσουν τὴν ἐκτίµηση καὶ
τὸν θαυµασµὸ τῶν Εὐρωπαίων.
Αὐτὸ συνέβη ἤδη µὲ τὸν Ἀδαµάντιο
Κοραῆ, φανατικὸ κήρυκα τοῦ εὐρω-
παϊσµοῦ καὶ πρότυπο τῶν ἀρχαι-
όπληκτων δυτικιζόντων. Πῶς εἶναι,
λοιπόν, δυνατὸν νὰ περιφρουρή-
σουν τὴν Ἑλληνορθοδοξία οἱ δυτικί-
ζοντες τύπου Κοραῆ, ἀφοῦ ἔµαθαν
νὰ περιφρονοῦν ἤ ἔστω νὰ ὑποτι-
µοῦν τὴν πατερικὴ παράδοση καὶ
πνευµατικότητα, µένοντας δεµένοι
µὲ τὴν ἀρχαιότητα, διότι ὡς ἀρχαί-
ους µόνο µᾶς θαυµάζουν «τὰ πολι-
τισµένα ἔθνη τῆς Εὐρώπης»;...

Σ᾽ αὐτὴ τὴ νέα περιπέτεια, στὴν
ὁποία ὡς ὁλόκληρο Ἔθνος εἰσερ-
χόµασθε, δὲν µένει ἄλλη ἐλπίδα
ἀπὸ ἐκείνη, ποὺ εἶχε τὸ Γένος µας
στὴν περίοδο τῆς µακρᾶς δουλείας,
ἤ ἔχει ἀκόµη καὶ σήµερα στὸ χῶρο
τῆς ∆ιασπορᾶς του. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία µὲ ὅλη τὴ ζωή της. Τὰ µο-
ναστήρια, ποὺ διασώζουν ἀκέραιο
τὸ πρότυπο τῆς ἑλληνορθόδοξης
κοινωνίας καὶ τοῦ ἑλληνορθοδόξου
ἀνθρώπου, θὰ εἶναι καὶ µετὰ τὸ
1992 ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας τῆς
Ἑλληνορθοδοξίας. Ἡ Ἐκκλησία µας
θὰ γίνει καὶ πάλι ἡ µητέρα τοῦ Γέ-
νους καὶ θὰ κληθῆ νὰ ἀναλάβει ρό-
λο ἐθναρχικὸ καὶ πάλι µέσα στὸ
εὐρωπαϊκὸ Ὑπερ-έθνος, γιὰ νὰ σώ-
σει, ὅ,τι εἶναι δυνατὸν µὲ τὴ Χάρη
τοῦ Θεοῦ νὰ περισωθεῖ. Πέρα ἀπὸ
τὴν λατρεία, τὴν ἐνορία καὶ τὶς µονὲς
δὲν θὰ µένει ἄλλος χῶρος, ποὺ νὰ
διασώζει τὴν ἑλληνορθόδοξη παρά-
δοση, τὴν καθολικότητα δηλαδὴ
ἐκείνη τῆς ζωῆς, ποὺ ἐλευθερώνει
τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε δουλεία καὶ
σώζει ἀτόφιο τὸ ἦθος τῆς παραδό-
σεώς µας (...)

Μιὰ τέτοια ὅµως ἀποστολὴ χρει-
άζεται τὸ ψυχικὸ ἀπόθεµα τοῦ
Παύλου, τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν
Πατέρων. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ Ὀρθο-
δοξία, ποὺ σώζει καὶ τὴν ἑλληνικό-
τητα στὰ ὑψηλότερα ἐπιτεύγµατά
της, ὡς φιλαλήθεια, φιλοκαλία, φι-
λανθρωπία. Ὁ ἀποξενωµένος ἀπὸ
αὐτὴ τὴν παράδοση Γραικύλος δὲν
ἔχει τίποτε νὰ δώσει στὴν Ἑνωµένη
Εὐρώπη, ἀλλὰ θὰ θέλει µόνο νὰ
πάρει, ἀρκούµενος στὰ «ψιχία τὰ
πίπτοντα ἀπὸ τῆς τραπέζης» τῶν
πλουσίων ἑταίρων µας. Ὁ Ἑλλη-
νορθόδοξος, Ρωµηός, ἔχει νὰ δώ-
σει, αὐτὸ ποὺ πραγµατικὰ στερεῖται
ἡ Εὐρώπη, τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ
Ἑλληνορθόδοξος θὰ εἶναι ἀληθινὸς
πολίτης µιᾶς Χριστιανικῆς Εὐρώ-
πης καὶ ἡ µόνη ἐλπίδα της».

Συμπεράσματα: Τὸ κείμενον
τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ ἐπαληθεύθη
πλήρως ὡς πρὸς τὸ ἕνα καὶ ἐπικίν-
δυνον σκέλος του, ὡς πρὸς τὸ ὅτι ἡ
Ε.Ε. ἀπεδείχθη ἀπειλή διὰ τὸν
Ἑλληνορθόδοξον πολίτην, ἀλλὰ
καὶ διὰ τὸ παγκόσμιον Χριστια-
νικὸν ἦθος. Ἡ ἐλπίς, τήν ὁποίαν
ηὐχήθη ὁ π. Γ. Μεταλληνός, δυσ -
τυχῶς ἔχει χαθῆ ἀπὸ τὸν πολιτικὸν
εὐρωπαϊκὸν ὁρίζοντα, διότι ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι μὲ ἐξαντλημέ-
να, ὅπως φαίνεται, τὰ πνευματικά
μας ἀποθέματα καθημερινῶς πε-
ρισσότερον ἀφομοιωνόμεθα ἀπὸ
τὸν φράγκικον πολιτισμόν. Ἦλθε
νομίζομεν ἡ ὥρα νὰ εἴπωμεν
«στῶμεν καλῶς» καὶ νὰ ἀλλάξω-
μεν πορείαν.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Εἴτε εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἴτε εἰς τὸ
ἐξωτερικὸν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες
εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀνοίγουν
τὰ χέρια τους, διὰ νὰ ὑποδεχθοῦν
ἐγκαρδίως τοὺς βασανισμένους
πρόσφυγες τῆς Μ. Ἀνατολῆς.
Εἶναι διότι οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν
ἀπὸ ξενιτιά, ἀλλὰ καὶ ὡς Ὀρθόδο-
ξοι δὲν κάνουν διακρίσεις πρὸς
κανένα, ἀλλὰ συμπαρίστανται εἰς
κάθε ἀδελφὸν ὡς νὰ ἦτο ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος. Τὸ παράδειγμα αὐτὸ κά-
νει τὸν γύρο τοῦ κόσμου διὰ τῶν
διαύλων ἐπικοινωνίας καὶ ἀναδει-
κνύει τὸ ἦθος τῆς Ἑλληνορθοδο-
ξίας. Συμφώνως πρὸς τὸν ἱστότο-
πον romfea.gr 10ης Σεπτεμβρίου
2015:

«Τὸ Σάββατο 5 Σεπτεµβρίου, ὁ
πρωτοπρεσβύτερος Ἀπόστολος
Μαλαµούσης, ἀρχιερατικὸς ἐπί-

τροπος Βαυαρίας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Γερµανίας, µετέβη
στὸν κεντρικὸ σιδηροδροµικὸ
σταθµὸ τοῦ Μονάχου καὶ ἔλαβε
µέρος στὴν ὑποδοχὴ τῶν προσ -
φύγων, ποὺ κατὰ χιλιάδες κατέ-
φθαναν µὲ τὰ τρένα στὸ Μόναχο.
Ἀπὸ τὶς 10 µ.µ. µέχρι τὶς 2 π.µ. πα-
ρέµεινε ὁ π. Ἀπόστολος στὸν
σταθµὸ καλωσορίζοντας τοὺς κά-
θε λογῆς, µέχρις ἐσχάτων, ταλαι-
πωρηµένους πρόσφυγεςN Συγκι-
νητικὴ ἦταν ἡ αὐθόρµητη κίνηση
Σύρων προσφύγων, οἱ ὁποῖοι µό-
λις ἔβλεπαν τὸν π. Ἀπόστολο, τὸν
πλησίαζαν στὸ κιγκλίδωµα, τοῦ φι-
λοῦσαν τὸ χέρι καὶ τὸν ἐπιστήθιο
σταυρὸ, ποὺ φοροῦσε, ζητώντας
τὴν εὐλογία τουN ∆ύο τηλεοπτικοὶ
σταθµοί, ἕνας γερµανικὸς καὶ ἕνας
ἰταλικὸς πῆραν σύντοµη συνέντευ-
ξη ἀπὸ τὸν π. Ἀπόστολο».

Εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ πάλιν ἡ Ὀρθοδοξία
ὑποδέχεται τοὺς µετανάστας

Ἡ Ὀρθόδοξος Κοινότης Σµύρνης 
συµπαρίσταται εἰς τοὺς πρόσφυγας
Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα

«Ἐμπρὸς Λέσβου» τῆς 15ης Σε-
πτεμβρίου 2015:

«Στὶς ὀρθόδοξες χριστιανικὲς
ἐκκλησίες τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καὶ
τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, ποὺ βρίσκον-
ται στὴν περιοχὴ καθηµερινὰ περ-
νοῦν πολλοὶ Σύροι χριστιανοὶ καὶ
µή, τοὺς ὁποίους προσπαθοῦν νὰ
βοηθοῦν οἰκονοµικά, ὑλικὰ καὶ ἠθι-
κά, τὰ µέλη τῆς κοινότητας µὲ ἐπι-

κεφαλῆς τὸν συντοπίτη µας Ἀρχι-
µανδρίτη Κύριλλο. Ἀκόµη σὲ συν -
εργασία µὲ τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς
Ἀντιόχειας τὰ µέλη τῆς κοινότητας
πηγαίνουν καὶ ψάχνουν µαζὶ µὲ
τοὺς συγγενεῖς τῶν ἀγνοούµενων
ἀπ’ τὰ ναυάγια, γιὰ τὴν ἀναγνώρι-
ση τῶν σορῶν. Ἀναλαµβάνουν δὲ
στὴ συνέχεια καὶ τὸ θλιβερὸ
καθῆκον τοῦ ἐνταφιασµοῦ στὸ κοι-
µητήριό τους».

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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Ἅγ. Παΐσιος: «Ὅλοι οἱ ἡγέτες 
τῆς Ἑλλάδος νά πᾶνε ἐξορία»
χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα
βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον»
(Ματθ. ιη´, 8). Καλύτερα εἶναι καὶ σὲ
µᾶς νὰ κόψουµε τὸ χέρι µας παρὰ
νὰ ξαναγίνουµε συνεργοὶ µὲ τὴν
πράξη τῆς ψήφου µας µὲ αὐτὰ τὰ
ἀντίχριστα κόµµατα τῆς διαφθορᾶς
καὶ τοὺς ψεύδους.

Καὶ τί νὰ ψηφίσουµε, θὰ ἀνα-
ρωτηθεῖ κανείς, νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ
χώρα σὲ ἀκυβερνησία; Τί ἄλλο
µποροῦµε νὰ κάνουµε; 

Ἂς ἀφήσουµε αὐτὴ τὴν ὥρα νὰ µι-
λήσει ὁ Θεός. Ὅπως εἴπαµε ὅλα ξε-
φούσκωσαν! Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐ-
σιος ἔλεγε συνεχῶς (τὸ γράφω µὲ δι-
κά µου λόγια): Ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὴν
Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀφήσει νὰ χαθεῖ, για-
τί εἶναι ἡ µαγιὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ
Ἑλλάδα θὰ λάµψει πάλι καὶ ἡ Ὀρθο-
δοξία. Τὸν ρώτησαν λοιπόν: «Τί χρι-
στιανοὶ εἴµαστε; Ξέρεις γέροντα ἔξω
πόσο ἁµαρτωλὰ ζοῦν οἱ Ἕλληνες;
Μέρα νύχτα διασκεδάζουν καὶ κυ-
λιοῦνται στὴν ἁµαρτία. Πῶς θὰ µᾶς
βοηθήσει ὁ Θεός; καὶ ὁ γέροντας
Παΐσιος ἀπάντησε χαρακτηριστικά:
«Ὑπάρχει ἡ µαγιὰ καὶ αὐτὴ ἡ µαγιὰ
κρατάει τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλλά-
δα. Γἰ  αὐτὴ τὴ µαγιὰ ὁ Κύριος θὰ κά-
µει ὅτι θὰ κάµει»!

Νὰ λοιπὸν πρακτικὸς ἀγώνας γιὰ
τοὺς Χριστιανοὺς σήµερα, νὰ ἀποτε-
λέσουµε τὴ µαγιά, νὰ ἐνταχθοῦµε
στὴ µαγιά, χάρη τῆς ὁποίας ὁ Θεὸς
θὰ σώσει τὴν πατρίδα µας. Γιὰ νὰ
ἀποτελέσουµε ὅµως τὴ µαγιὰ θὰ
πρέπει ὡς χριστιανικὸς ἑλλη-
νικὸς λαὸς νὰ δείξουµε ἀληθινὴ
µετάνοια καὶ νὰ ξεκόψουµε τὴ
σχέση µας, ὅποια κι ἂν εἶναι αὐτὴ
µὲ τὰ κόµµατα αὐτὰ, ποὺ δὲν ἀγα-
ποῦν οὔτε τὸ Θεὸ οὔτε τὴν πατρί-
δα µας.∆ὲν χωροῦν ἄλλοι συµβιβα-
σµοί, ἄλλη ὑποκρισία. Νὰ τὰ ἔχουµε
καλὰ µὲ τὸ Θεὸ καὶ µὲ τὸ κόµµα µας
ποὺ θὰ µᾶς βολέψει µὲ οἱονδήποτε

τρόπο. ∆ὲν µποροῦµε νὰ δουλεύου-
µε µία στὸ Θεὸ καὶ µία στὸ µαµωνᾶ
καὶ τὰ ὄργανά του!

Ἔλεγε χαρακτηριστικὰ καὶ πάλι ὁ
Ἅγιος Παΐσιος: «Κοιτάξτε βρὲ παι-
διά! Ποιὸς εἶναι πιὸ κοντὰ στὴν
Ἐκκλησία, ποιὸς ἀγωνίζεται γι᾽
αὐτὴν καὶ γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ποιὸς
ἔχει ζωή σύµφωνη µ᾽ αὐτὰ ποὺ λέει;
Ὅποιον βλέπετε πὼς εἶναι πιὸ
καλὸς καὶ πιὸ κοντὰ στὴν Ἐκκλη-
σία, αὐτὸν νὰ ψηφίζετε. ∆ὲν πρέ-
πει νὰ κοµµατιαζόµαστε. Ἐµεῖς
πρέπει νὰ ἀγαποῦµε πρῶτα τὴν
Ἐκκλησία µας καὶ µετὰ τὴν πατρί-
δα µας καὶ νὰ ψηφίζουµε αὐτοὺς
ποὺ βλέπουµε νὰ ἀγωνίζονται γι᾽
αὐτὰ τὰ δύο. Βλέπετε, ὁ Μακρυ-
γιάννης κι ὅλοι οἱ µεγάλοι ἥρωες γἰ
αὐτὰ τὰ δύο ἀγωνίστηκαν κι ἔχυσαν
τὸ αἷµα τους. Πρῶτα ὑπὲρ πίστεως
καὶ µετὰ ὑπὲρ πατρίδος. Γἰ  αὐτὸ καὶ
‘µεῖς, σήµερα, πρέπει νὰ τοὺς εἴµα-
στε εὐγνώµονες, ποὺ εἴµαστε ἐλεύ-
θεροι καὶ ὄχι� δοῦλοι τῶν Τούρκων
καὶ νὰ προσπαθοῦµε τέτοιοι Ἕλλη-
νες νὰ βγαίνουν στὴν ἐξουσία, ποὺ
νὰ χύνουν τὸ αἷµα τους πρῶτα ὑπὲρ
τῆς πίστεως καὶ µετὰ ὑπὲρ τῆς πα-
τρίδος. Σήµερα δυστυχῶς βάλαµε
µέσα στὴ Βουλὴ ἀνθρώπους νὰ
µᾶς διοικοῦν τῶν ὁποίων τὸ ἱστο-
ρικὸ εἶναι πολὺ ἐπιβαρηµένο».
Καὶ σὲ ἄλλη περίπτωση ἔλεγε:
«Εἶναι κρῖµα, γιατί σήµερα κατόρθω-
σε ὁ διάβολος κι αἰχµαλώτισε τὶς ἡγε-
σίες. Κλαίω τὴν Ἑλλάδα. ∆ὲν ἔχει
µείνει τίποτα ὄρθιο σήµερα. Ἡ
Ἑλλάδα γιὰ νὰ σωθεῖ, πρέπει
ὅλοι οἱ ἡγέτες της ὅπου καὶ ἂν
βρίσκονται, νὰ πᾶνε ἐξορία. Νὰ
φύγουν, γιατί παρόντες µολύνουν»!

Αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν µᾶς µένει νὰ
κάνουµε κάτι ἄλλο, ὅπως γιὰ παρά-
δειγµα νὰ ὀργανώσουµε καὶ νὰ
προωθήσουµε νέους ἀνθρώ-
πους µὲ πίστη καὶ ἀγάπη στὸ
Χριστὸ καὶ τὴν Πατρίδα µας καὶ
νὰ τοὺς ἐκλέξουµε ὡς βουλευτές,

διότι ὅλοι οἱ δίοδοι πρὸς αὐτὴ τὴν κα-
τεύθυνση εἶναι ἀποκλεισµένοι µὲ
πολὺ ἔντεχνο τρόπο, ἀκόµα καὶ µὲ
νοµοθεσίες ἀλλὰ καὶ ἀρρωστηµένες
χριστιανικὲς νοοτροπίες, ὥστε νὰ µὴ
µπορεῖ ὑγιὴς πνευµατικὰ ἄνθρωπος
νὰ µπεῖ στὴν βουλὴ ἤ µὴ διὰ τῶν µε-
γαλοκοµµάτων, ποὺ ἐξυπηρετοῦν
συµφέροντα. 

Μποροῦµε ὅµως νὰ παραµείνου-
µε καθαροί, µὴ σχετιζόµενοι µὲ τὸ
συγκεκριµένο σάπιο πολιτικὸ σύ-
στηµα, στηρίζοντας στὴν πα-
ροῦσα φάση µικρὰ κοµµατίδια
ποὺ κινοῦνται στὴν κατεύθυνση
τῆς ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τῆς Πατρίδος, ἂν αὐτὰ ὑπάρχουν
καὶ παίρνοντας τὴν ἀπόφαση νὰ κά-
νουµε τὸ λίγο ποὺ µποροῦµε, νὰ
διατηρήσουµε τὴ «µαγιὰ» (τὴ φλόγα
ἀναµµένη) στὸν ἑαυτό µας, στὴν
οἰκογένειά µας, στὰ παιδιά µας, στὴν
ἐνορία µας καὶ ὅπου εἶναι ἐφικτό, ὡς
Ἐκκλησία Χριστοῦ, νὰ γίνουµε ζων-
τανὲς ἐνορίες, ζῶσες χριστιανικὲς
κοινότητες, σῶµα Χριστοῦ καὶ µέλη
ἐκ µέρους, ὅπου ἡ µαγιὰ τῆς Ὀρθο-
δοξίας µας θὰ παραµένει ἐνεργή,
καθάρια! Τότε µποροῦµε νὰ ἐλπίζου-
µε στὸν Θεὸ πατέρα µας ὅτι θὰ σώ-
σει τὴν Ἑλλάδα µας καὶ ὅλο τὸν κό-
σµο, χάρη στὸν µικρὸ αὐτὸ ἀγώνα
τῆς «µαγιᾶς», τῶν ὀλίγων χρι-
στιανῶν µὲ ζῶσα καὶ ἀληθινὴ πίστη! 

Ὀφείλουµε οἱ χριστιανοί, κλῆρος
καὶ λαός, νὰ ξεκαθαρίσουµε τὸ το-
πίο, τῆς σχέσης µας µὲ τὰ ἀντίχριστα
αὐτὰ κόµµατα τῆς διαφθορᾶς καὶ τοῦ
ψεύδους καὶ νὰ προσκυνοῦµε τὸν
Θεὸ ἐν πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ κι ὄχι ἐν
συµφέροντι καὶ ὑποκρισίᾳ! Καὶ ἡ λύ-
ση τοῦ δράµατος ἀπ’ ὅτι φαίνεται
εἶναι κοντά� Ἡ Τουρκία ἤδη ἔχει
ἀρχίσει νὰ ξύνεται στὴν γκλίτσα τοῦ
τσοπάνη� καὶ οἱ προφητεῖες τοῦ
Πατροκοσµᾶ καὶ τοῦ ἁγίου Παϊσίου
ἐπιβεβαιώνονται ἡ µία µετὰ τὴν
ἄλλη, ὥστε τὸ ἀληθινὸ ρωµαίικο νὰ
πάρει κι αὐτὸ τὴ σειρά του!

Ἔχει κανονικὰ δικαιώματα
τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον εἰς τὴν Ἄπω Ἀνατολήν;
µιοῦσαν συνήθως µὲ ἐχθρότητα
τοὺς γειτονικοὺς λαούς. Περαιτέρω,
«βάρβαρος» χαρακτηρίζεται ὁ ξέ-
νος ἐκτὸς τῆς ἑνιαίας αὐτοκρατο-
ρίας2 καὶ ἐντὸς αὐτῆς3. Ὁ ΚΗ´
Κανὼν τῆς ∆´ Οἰκουµενικῆς Συνό-
δου κάνει λόγο γιὰ «βαρβαρικοῖς
ἐπισκόποις», ὁ Β´ Κανὼν τῆς Β´
Οἰκουµενικῆς Συνόδου (ΚΠολη
381) χρησιµοποιεῖ τὸν ὅρο «βαρ-
βαρικὰ ἔθνη», οὐσιαστικὰ µὲ τὴν
σηµασία ἐκείνου, ποὺ εἶναι φορέας
κατώτερης παιδείας καὶ πο-
 λιτισµοῦ4. Τοῦτο, ἄλλωστε, ἐπιβε-
βαιώνεται ἀπὸ ὅσα ἀναφέρει ὁ Κα-
νονολόγος τοῦ ΙΒ´ αἰώνα καὶ πα-
τριάρχης Ἀντιοχείας Θεόδωρος
Βαλσαµὼν (1190), ὁ ὁποῖος θε-
ωρεῖ ὡς ἐπισκοπὲς «ἐν τοῖς βαρ-
βαρικοῖς» τὶς χῶρες ἐκεῖνες, οἱ
ὁποῖες εὑρίσκονται µεταξὺ Καυ-
κάσου καὶ Κασπίας, στὴν Ἀλα-
νία, στὴν Ρωσία καὶ ἀλλοῦ. ∆ὲν
εἶναι τυχαῖο, ὅτι καὶ οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ἀναγνωρίζουν τὰ «βαρ-
βαρικὰ» ἔθνη, ὅπως τοὺς Σκύθες
καὶ τοὺς Πέρσες, τὰ ὁποῖα µετεβλή-
θησαν σὲ «νόµιµα» µὲ τὴν εἴσοδο
καὶ ἀποδοχὴ ἐκ µέρους των τοῦ
Χριστιανισµοῦ, δεδοµένου ὅτι πρὶν
διατηροῦσαν ἤθη καὶ ἔθιµα, τὰ
ὁποῖα χαρακτήριζαν τὰ ἔθνη αὐτὰ
«θηριώδη καὶ βάρβαρα»5. Τὰ ἔθνη
αὐτὰ συνιστοῦσαν τὴν «ἀπὸ τῶν
ἐθνῶν ἐκκλησία»6, σὲ ἀντίθεση µὲ
τοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι
ἀρνοῦνταν τὸν Χριστιανισµό7.

Ἡ Αὐτοκέφαλος Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἐπεξέτεινε
τὴν ἱεραποστολικὴ  δράση στὶς
χῶρες τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, στὴν
Μαντζουρία, Κορέα καὶ Ἰαπωνία,
ἑρµηνεύοντας τὸν ΚΗ΄ Κανόνα
στὶς περιοχὲς αὐτὲς ὡς «βαρβα-
ρικές». Ἡ δραστηριότητα, ὅµως,
αὐτὴ τελουµένη µὲ σύστηµα καὶ
συντονισµό, ἔλαβε χώρα σὲ µία
ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία τὸ Πατριαρ-
χεῖο Μόσχας εἶχε καταργηθῆ, κατό-
πιν αἰτήµατος τοῦ τσάρου Μέγα
Πέτρου (1682-1725), κοινοποιηθὲν
στὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη τὴν
30ὴν Σεπτεµβρίου 1721 καὶ ἐγκε-
κριµένου µὲ τὴν ἀπὸ 23ην Σεπτεµ-
βρίου 1723 Συνοδικὴ Πράξη τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Ἰερεµίου
Γ´ (α´ πατρ. 1716-1726, β´ πατρ.
1732-1733) καὶ ἀντ’ αὐτοῦ ἡ Ρω-
σικὴ Ἐκκλησία διοικεῖτο ἀπὸ τὴν
«∆ιοικοῦσα Ἱερὰ Σύνοδο»8. Ἡ
ἐπανίδρυση τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας τὸ 1917, µετὰ τὴν ἄνοδο τοῦ
Μπολσεβικισµοῦ,διέκοψε τὴν ἱερα-
ποστολικὴ δραστηριότητα τῆς ρω-
σικῆς ἐκκλησίας καὶ ἄφησε ἐλεύθε-
ρο τὸ πεδίο στὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ἑρµηνεύοντας
τὸν ΚΗ´ Κανόνα καὶ χαρακτηρίζον-
τας τὶς περιοχὲς αὐτὲς «βαρβαρι-
κές», ἵδρυσε τοπικὲς µητροπόλεις
καὶ ἐπισκοπές. Ἡ προσπάθεια
ὅµως αὐτὴ τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖο προέβη
στὴν ἵδρυση τὸ 1924 τῆς Μητρο-
πόλεως/Ἀχιεπισκοπῆς Αὐστρα-
λίας καὶ Νέας Ζηλανδίας, συνήν-
τησε τὴν σφοδρὴ ἀντίδραση τοῦ
λογίου Μητροπολίτου Λεοντο-
πόλεως Χριστοφόρου, τοῦ ∆α-
νιηλίδου (17.1.1876-23.7.1967),
τοῦ µεταγενεστέρου Πάπα καὶ
Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας
(21.6.1939 - 10.11.1966), ὁ ὁποῖος
σὲ ἐκτενές, ἐµπεριστατωµένο καὶ
ἔµπλεο θεολογικοῦ στοχασµοῦ
ἄρθρον του9, στηλιτεύει τὴν τακτικὴ
αὐτὴ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχεί-
ου. Ἐκκινεῖ ὁ Χριστοφόρος ἐκ
τῆς θλιβερᾶς διαπιστώσεως τῆς
ἐδαφικῆς συρρικνώσεως τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ἕνε-
κα τῆς Μικρασιατικῆς Κατα-
στροφῆς10, γιὰ τὴν ὁποία θεωρεῖ
συνυπεύθυνους τόσο τὸν Τοπο-
τηρητὴ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου, Μητροπολίτη Προ-
ύσης ∆ωρόθεο, τὸν Μαµ(µ)έλη
(18.10.1918-6.3.1921), ὅσο καὶ

τὸν µετ’ ἔπειτα Οἰκουµενικὸ Πα-
τριάρχη Μελέτιο, τὸν Μεταξάκη
(25.11.1921-23.9.1923), τὸν ὁποῖο
χαρακτηρίζει «γνωστὸ τύπο καυχη-
µατίου καὶ ἀθυροστόµου, ἀνάστη-
µα καὶ δηµιούργηµα γνωστοῦ πολι-
τικοῦ ἐν Ἑλλάδι κόµµατος»11, ἐπὶ
ἐποχῆς τοῦ ὁποίου τὸ Οἰκουµε-
νικὸν Πατριαρχεῖον «ἐπολιτεύετο,
καὶ µόνον ἐπολιτεύετο»12. Ἀναγνω-
ρίζει ὅτι µὲ τὴν ἵδρυση τῶν Μητρο-
πόλεων-Ἀρχιεπισκοπῶν στὴν
«∆ιασπορὰ» καὶ ἐντὸς βραχέος
χρονικοῦ διαστήµατος (1922-
1924), τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρ-
χεῖον «ἀνέπτυξε κατὰ τὰ τελευταῖα
ἔτη καὶ φιλοδοξίας καὶ πόθους κα-
τακτητικοὺς καὶ τάσιν κυριαρχίας
ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας, ξένα µὲν
ἐντελῶς πρὸς τὸ δηµοκρατικὸν
ὁµοσπονδιακὸν πνεῦµα τῆς διοική-
σεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας, ὄζοντα ἐπιθυµίας
ἐγκαταστάσεως παπικοῦ πρωτείου
τρόπον τινὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ»13.
Στηλιτεύει τὶς ἐπεκ τάσεις τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριαρχείου σὲ ρωσικὲς
ἐπαρχίες, κυρίως, ὅµως, τὴν «ἀντι-
κανονικὴ ἐπέµβασή του» ἐπὶ Γρη-
γορίου Ζ´ στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Νότιο
Ἀφρικὴ14. Θεωρώντας ἀδόκιµον
τὸν ὅρο «Ἐκκλησία ∆ιασπορᾶς»15,
διερωτᾶται ἐὰν εἶναι εὔλογον νὰ
προβαίνει τὸ Οἰκουµενικὸν Πα-
τριαρχεῖον σὲ ἐπέκταση τῆς δικαιο-
δοσίας του σὲ περιοχές, ποὺ γειτ-
νιάζουν πρὸς τὸ πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας. Ἄλλωστε, τὸ Πατριαρ-
χεῖο Ἀλεξανδρείας ἀπέστειλε ἱερεῖς
σὲ περιοχὲς τῆς Ἐρυθραίας, Σοµα-
λίας καὶ Αἰθιοπίας, ὅπου εἶχαν
ἐγκατασταθεῖ Ἕλληνες. Ὁ Χριστο-
φόρος προβαίνει σὲ µία µελέτη τό-
σο τῶν κανόνων ὅσο καὶ τοῦ
ἔθους-τῆς πράξεως τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιὰ νὰ καταδείξει ὅτι δὲν ὑπε-
ρέχει τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρ-
χεῖον ἔναντι τῶν ἄλλων πρεσβυ-
γενῶν Πατριαρχείων. Εἶναι ἐνδει-
κτικὸ ὅτι τὴν ἐπιχειρηµατολογία τοῦ
Χριστοφόρου ἀνευρίσκουµε σήµε-
ρα, µετὰ ἀπὸ 90 καὶ πλέον ἔτη, στὸ
Πατριαρχεῖο Μόσχας16. Ἡ δικαιο-
δοσία τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου περιελάµβανε τὶς περιοχὲς
«Ποντική, Ἀσιανὴ (σηµ. Μ. Ἀσία),
Θρακική», καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ
«καὶ τῶν ἐν τοῖς βαρβαρικαῖς ἔθνε-
σι, τοῖς οὖσιν ἐν ταῖς ρηθείσαις ∆ιοι-
κήσεσιν οἷοί εἰσιν οἱ Ἀλανοὶ καὶ οἱ
Ρῶσοι. οἱ µὲν γὰρ τῇ Ποντικῇ ∆ιοι-
κήσει, οἱ δὲ Ρῶσοι τῇ Θρᾴκῃ συµ-
παράκεινται»17. Ἐπισηµαίνει ὁ Χρι-
στοφόρος ὅτι «ἠρωτᾶτο ἡ γνώµη
καὶ τῶν λοιπῶν Πατριαρχῶν, καὶ
ἐβάρυνεν αὕτη ὅσον καὶ ἡ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου»18.
Ὑπενθυµίζει ὁ Χριστοφόρος τὴν
σύγκληση Πανορθοδόξου Συνό-
δου γιὰ τὴν χορήγηση Αὐτοκεφα-
λίας τῆς Ρωσίας καὶ τὴν καταδίκη
τοῦ Βουλγαρικοῦ σχίσµατος.
Ἄλλωστε, ἡ συλλογικὴ ἀπόφαση
εἶναι συνυφασµένη µὲ τὸν Λ∆´ Κα-
νόνα τῶν Ἀποστόλων, στὸν ὁποῖο
ἐµφαίνεται σχέση µεταξὺ τῆς ἐν
ὁµονοίᾳ συλλογικῆς αὐτῆς πράξε-
ως καὶ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ Πατρὸς
διὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Ἁγίῳ Πνεύ-
µατι. Παράλληλα, τόσον ὁ Θεόδω-
ρος Βαλσαµὼν ὅσον καὶ ὁ Ζω-
ναρᾶς καταφάσκουν τὴν σηµασία
τοῦ «τὸν ἐν αὐτοῖς πρῶτον» καὶ
ἐπιµένουν στὴν ἀµοιβαιότητα, στὴν
ἐπικαλουµένη συλλογικὴ πράξη19.

Στὴν σηµερινὴ συγκυρία, ποὺ
βάλλεται ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ὕπαρξη
δύο τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, µιᾶς ρω-
σικῆς καὶ µιᾶς τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, στὰ ἐδάφη τῶν
χωρῶν τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς, προσ -
κρούει, καὶ δικαίως, ἄλλωστε, στὸν
Ἐθνοφυλετισµό, τὸν ὁποῖο ἀπερί-
φραστα κατεδίκασε ἡ Μείζων Σύ-
νοδος στὴν ΚΠολη τὸ 1872. Ἡ Σύ-
ν οδος τοῦ 1872 διεκήρυξε, ἀντὶ
τῆς κοσµικῆς ἀρχῆς τῶν φυλε-
τικῶν Ἐκκλησιῶν, τὴν κανονικὴ
ἀρχὴ τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν,

διὰ τῆς συµµεταβολῆς τῶν το-
πικῶν ὁρίων των πρὸς τὰ ὅρια τῆς
διεθνῶς ἀναγνωρίσεως κρατῶν.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπαναβεβαι-
ώνεται ἡ ἀρχαία κανονικὴ τάξη
στὴν Ἀνατολή. Παράλληλα, τὸ
Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον ὡς θε-
µατοφύλακας τῶν ἱερῶν Κανό-
νων, στοιχούµενο στὴν Πατριαρ-
χικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο τῆς
12ης Ἰουνίου 1902 τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶµ Γ´, τοῦ
∆εβετζῆ, τοῦ Μεγαλοπρεποῦς20

«πρὸς τὴν τῶν ὀρθοδόξων λαῶν
ἐν τῇ ἑνότητι τῆς πίστεως καὶ ἐν τῇ
πρὸς ἀλλήλους ἀγάπῃ συνάντη-
σιν»21, θὰ µποροῦσε νὰ προβῆ, ἐν
ὄψει καὶ τῆς σχεδιαζοµένης καὶ πο-
λυδιαφηµιζοµένης Συνόδου στὸ
Φανάρι, τὸ 2016, σὲ µία ἐπανατο-
ποθέτηση καὶ ἐπανεξέταση τοῦ
ΚΗ´ Κανόνος, δεδοµένου ὅτι ὁ
ὅρος «βαρβαρικαῖς χώραις» δὲν
ἀνταποκρίνεται πλέον οὔτε στὴν
πολιτιστικὴ ταυτότητα τῶν χωρῶν
τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς οὔτε στὰ γεω-
γραφικὰ δεδοµένα τοῦ 20οῦ καὶ
21ου αἰῶνος.
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Κέλσου Β´ 78 (ΒΕΠΕΣ 9, 180). 7.
Εὐσεβίου, Εὐαγγελικὴ Προπαρα-
σκευὴ Α´ γ´ 13: «ἀπιστίαν καὶ ἀντι-
λογίαν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους».
Πβ. Εὐσεβίου, Εὐαγγελικὴ Προ-
παρασκευὴ Α´ γ´ 14: «καὶ τὴν Ἰου-
δαίων ἀπόπτωσιν τὴν τῶν ἐθνῶν
κλῆσιν». 8. Πρβ. τὰ σχετικὰ ἔγγρα-
φα εἰς Καλλινίκου Δελικάνη, Τὰ
ἐν τοῖς κώδιξι τοῦ πατριαρχικοῦ
ἀρχειοφυλακείου σωζόμενα ἐπί-
σημα ἐκκλησιαστικὰ ἔγγραφα,
τόμ. Γ´. ΚΠολις 1905 (ἀνατύπωση
1999) σσ.234-235. 9. «Ἡ ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ θέσις τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου», Πάνταινος 27
Σεπτεμβρίου ἕως 11 Ὀκτωβρίου
1924, ἀναδημ. εἰς Τὰ Ἅπαντα Χρι-
στοφόρου Β´ Πάπα καὶ Πατριάρ-
χου Ἀλεξανδρείας καὶ Πάσης
Ἀφρικῆς, ἐπιμ. Εὐγ. Μιχαηλίδου,
τόμ. Β´, Ἀλεξάνδρεια, τύποις
Ἐμπορίου, 1961, σσ.404-420, ἔκδο-
ση στὴν ὁποία καὶ παραπέμπουμε.
10. Ἅπαντα, τόμ. Β´, σελ. 404. 11.
Ἅπαντα, σελ. 416. 12. Ἅπαντα, σελ.
417. 13. Ἅπαντα, σελ. 405. 14.
Ἅπαντα, σελ. 405. 15. Ἅπαντα, σελ.
404. 16. Πβ. τὴν Εἰσήγηση τοῦ
Προέδρου τοῦ τμήματος Ἐξωτε-
ρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων
τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μη-
τροπολίτου Βολοκολὰμσκ κ. Ἱλα-
ρίωνος πρὸς τοὺς φοιτητὲς τῆς Θε-
ολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας,
ὅπως παρουσιάζεται στὸ ἐκτενὲς
ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο «Ἀγεφύρωτον
χάσμα Φαναρίου-Μόσχας διὰ κρί-
σιμα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα»,
ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος, Παρα-
σκευὴ 11 Ἰουλίου 2014, σελ. 1 καὶ
7. 17. Ράλλη-Ποτλῆ, τόμ. Β´, σελ.
283. 18. Ἅπαντα, σελ. 412. 19. Pa-
trologia Greca τόμ.137, cols. 35-
1498; Patrologia Greca, τόμ.138,
cols. 9-950. 20. α΄ πατριαρχεῖα
4.8.1878-30.3.1884, β´ πατρ.
25.5.1901-13.11.1912. 21. Ἰω. Καρ-
μίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβο-
λικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Β´. Graz
19682, σελ. 946ε[1036].

«Διομολογιακὸς» συγκρητισμὸς 
εἰς τὴν κοινότητα τοῦ Bose

Ἰουλίου 2014, ἀπὸ τὸν Πάπα
Φραγκίσκο στὸ Ποντιφικὸ Συµβού-
λιο γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Χριστια-
νικῆς ἑνότητας, µιᾶς ἑνότητας
χωρὶς τὸ «αὐτὸ φρονεῖν πάντας».

Ἂν ἀνατρέξει κανεὶς στὴ  συνο-
λικὴ θεµατολογία τῶν οἰκουµενι-
στικῶν ἐκδηλώσεων καὶ τῶν συνε-
δρίων ποὺ πραγµατοποιοῦνται
στὸ Βose, θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι σκοπὸ
ἔχουν νὰ καταδείξουν ὅτι οἱ δογµα-
τικὲς διαφορὲς ἀποτελοῦν ἁπλὰ
διαφορετικὲς παραδόσεις.  Ἐξάλ-
λου συχνὰ σὲ βατικάνειες ἀναφο-
ρές,  οἱ δογµατικὲς διαφορὲς κα-
λοῦνται σκοπίµως ἐκκλησιαστικὰ
ἔθιµα.  Τὸ διοµολογιακὸ τοῦ χα-
ρακτῆρος των ἐξάλλου αὐτὸ φανε-
ρώνει.

Τὸ διοµολογιακὸ τοῦ χαρακτῆρος
των καταµαρτυρεῖ ἐπίσης καὶ τὸ λε-
γόµενο ‘’ἑορτολόγιο’’ τοῦ Bose, τὸ
ὁποῖο τιτλοφορεῖται «Ἐκκλησίες  θυ-
µηθεῖτε», τὶς ὁποῖες ὅµως καλεῖ
«διάφορες παραδόσεις», ἀναφέ-
ροντας ποιὸν ἑορτάζει τὴν ἡµέρα
ἐκείνη, ἡ κάθε µία τῶν καλουµένων
ἀπὸ τοὺς παπικοὺς ‘’παραδόσεων’’.
Ὅλες αὐτὲς οἱ στρεβλώσεις, ἔχουν
καθοριστικὸ ρόλο, στὸ νὰ ξεπερα-
στοῦν οἱ σκόπελοι στὰ ἐπικοινω-
νιακὰ παίγνια τέτοιων οἰκουµενι-
στικῶν συνάξεων.

Ἐπίσης θὰ παρατηρήσει κανεὶς
πολὺ εὔκολα ὅτι ἡ θεµατολογία
τους περιστρέφεται γύρω ἀπὸ γε-
νικὰ θέµατα καὶ οὐδέποτε σὲ θέµα-
τα τὰ ὁποῖα ἅπτονται τῶν δογµα-
τικῶν διαφορῶν µὲ τοὺς Παπι-
κούς.  Μαρτυρία Ὀρθοδοξίας θὰ
ἦταν ἂν προσκαλοῦντο Ὀρθόδοξοι
νὰ ὁµιλήσουν µὲ θέµατα τὰ ὁποῖα
ἅπτονται τῶν δογµατικῶν δια-
φορῶν.  Ἡ ἀποφυγὴ ἀναφορᾶς
στὶς δογµατικὲς διαφορές,  προσ -
θέτει στὴ διαιώνιση τῆς ‘’ἐκ παραλ-
λήλου’’  πορείας τῆς Ἐκκλησίας µὲ

τοὺς ἀποκοπέντες ἀπὸ  αὐτὴ Πα-
πικούς. 

Τὸ διοµολογιακὸ τοῦ χα-
ρακτῆρος τῆς κοινότητας τοῦ Bo-
se, καταδεικνύει καὶ τὴν ποιότητα
τῆς προσέγγισης τῶν Παπικῶν σὲ
θέµατα ἀληθείας. Τρόπος προσέγ-
γισης;  Ἐπιθυµία νὰ γνωρίσουν οἱ
Παπικοὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδο-
ση;  ∆υστυχῶς ἡ οἰκουµενιστικὴ
κοινότητα τοῦ Bose, ἀποτελεῖ ἕνα
ὁλοφάνερο δεῖγµα ‘’διοµολογιακοῦ
συγκρητισµοῦ’’.
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Ὁ Οἰκουµενισµὸς σκοπεύει στὴν
ἐφαρµογὴ τοῦ σχεδίου MRA, δη-
λαδὴ στὴν Ἕνωσι ὅλων τῶν αἱρέσε-
ων τοῦ Χριστιανισµοῦ, ὅλων τῶν µο-
νοθεϊστικῶν καὶ πολυθεϊστικῶν ἢ
εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν τοῦ κό-
σµου σὲ µία πανθρησκεία, ὅπου θὰ
βασιλεύει τὸ ἀντίχριστο καὶ ἀντιορθό-
δοξο πνεῦµα.

Ὁ Οἰκουµενισµὸς εἶναι ἡ πιὸ ἤπια
ἔκφρασι τοῦ µασωνικοῦ πνεύµατος,
γιὰ νὰ µποροῦν νὰ συµµετέχουν καὶ
οἱ κληρικοὶ ὅλων τῶν θρησκειῶν,
χωρίς νὰ ἔχουν τὸ στίγµα τοῦ αἱρετι-
κοῦ καὶ τὴν κατακραυγὴ τοῦ λαοῦ.

Τὸ θέµα τοῦ Οἰκουµενισµοῦ µᾶς
ἀφορᾶ ὅλους, γιατί σ´ αὐτὸν προσ -
χώρησαν ὄχι µόνον Ὀρθόδοξοι λαϊ-
κοὶ θεολόγοι, ἀλλὰ καὶ µεγαλόσχηµοι
κληρικοί, Πατριάρχες, Ἀρχιµανδρί-
τες, Ἡγούµενοι καὶ ἁπλοὶ µοναχοὶ
ὅλων τῶν βαθµίδων.

Σὲ τί ἀποσκοποῦν καὶ ἀποβλέ-
πουν ὅλοι αὐτοί; Στὴν εἰρήνη τοῦ κό-
σµου καὶ τὴν ἀποφυγὴ θρησκευ-
τικῶν πολέµων, στὴν παγκοσµιοποί-
ηση καὶ στὴν πανθρηκεία. Παρὰ τὴν
ἐξάπλωση σὲ ἀνατολὴ καὶ δύση καὶ
τοῦ Οἰκουµενισµοῦ καὶ τῆς µασω-
νίας, ἀποτρέψανε τὸν ἄνευ λόγου καὶ
αἰτίας πόλεµο ἐναντίον τῆς Σερβίας,
ἢ τὴν ἀνελέητη σφαγὴ τῶν Χρι-
στιανῶν τῆς Συρίας ὑπό τῶν Τζιχαν-
τιστῶν, ποὺ εἶναι κατὰ κύριον λόγον
θρησκευτικὸς πόλεµος; Ἀποτρέψανε
τὸν Παλαιστινιακὸ πόλεµο στὴ λωρί-
δα τῆς Γάζας µὲ τοὺς Ἰσραηλινούς ἢ
τὸν ἐµφύλιο στὴν Οὐκρανία;

Ὅσο γιὰ τὴν παγκοσµιοποίηση
ποὺ ὀνειρεύονται οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς,
ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ζοῦµε καθηµε-
ρινὰ µὲ τὸ νὰ βρισκόµαστε στὴν
Ἑνωµένη Εὐρώπη τῶν πλουσίων
τοῦ Βορρᾶ καὶ τῶν πτωχῶν τοῦ Νό-
του. Ποῦ νὰ εἶναι καὶ ὅλοι οἱ τριτοκο-
σµικοὶ λαοὶ τῆς γῆς.. Ἀλλὰ τὸ θέµα
αὐτὸ εἶναι τεράστιο καὶ περισσότερο
ἐµᾶς µᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ὀρθότητα τῶν
σχεδίων τῶν Οἰκουµενιστῶν.

Α .́ Γιὰ τὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Χρι-
στιανικῶν αἱρέσεων δὲν ἔχοµε καµία
ἀντίρρηση, ἀλλὰ ἡ διαφορὰ µας
ἔγκειται στὸ ὅτι οἱ µὲν Οἰκουµενισταὶ
θέλουν τὴν ὡς εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχε ἕνω-
ση, γιὰ λόγους πολιτικῆς διπλωµα-
τικῆς σκοπιµότητας, ἐνῷ οἱ Ὀρθόδο-
ξοι, διατηρώντας διὰ µέσου τῶν
αἰώνων ἀλώβητη ὅλη τὴν ἀλήθεια
τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας, ὑπο-
στηρίζουµε τήν θέση µας νὰ γίνη ἡ
ἕνωση ὡς ἐπιστροφὴ τῶν αἱρετικῶν
στὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ εἶναι ἡ «Μία,
ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ
ἐκκλησία». 

Β´. Γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν µονοθεϊ-
στικῶν θρησκειῶν Ἰουδαϊσµοῦ, Χρι-
στιανισµοῦ, µουσουλµανισµοῦ µὲ
τὴν πίστη ὅτι πιστεύοµε ὅλοι στὸν
ἴδιο Θεό, µᾶς βρίσκει ἐντελῶς ἀντίθε-
τους γιατί ὁ ἀληθινὸς Θεὸς δὲν εἶναι
µονοπρόσωπος, ὅπως τῶν Ἰουδαί-
ων καὶ τῶν µουσουλµάνων, ἀλλὰ
τριπρόσωπος µὲ τὶς τρεῖς ὑποστά-
σεις τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, ὅπως ἀπεκάλυψε,
ὁµολόγησε καὶ παρουσίασε ὁ ἴδιος ὁ
Θεὸς κατὰ τὴν Βάπτιση καὶ τὴν Με-
ταµόρφωση τοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (Α´
Ἰωάν. ε´ 7) ἀναφέρει ἐπιγραµµατικὰ
γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα ὅτι: «Τρεῖς εἰσὶν
οἱ µαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ
Πατήρ, ὁ Λόγος καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦµα
καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς εἷς ἐστί». 

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἀπαιτεῖ (Ματθ.
κη´ 19) ἡ βάπτιση νὰ γίνεται «στὸ
ὄνοµα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος». 

Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Β  ́Κορ.
ἴγ´ 13) γράφει: «Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ (πατρὸς) καὶ ἡ κοινωνία τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος µετὰ πάντων
ὑµῶν. Ἀµήν».

Γ´. Ὡς πρὸς τὴν Ἰουδαϊκὴ Θρη-
σκεία. Πράγµατι οἱ Ἑβραῖοι πίστευαν
στὸν µόνον ὑπάρχοντα ἀληθινὸ
Θεό. Ἦταν ἡ µοναδικὴ µονοθεϊστικὴ
θρησκεία στὸν κόσµο, ποὺ ὁ ἀλη-
θινὸς Θεὸς ἔδωσε τὶς δέκα βασικὲς
ἐντολές του καὶ πλῆθος ἄλλων διατά-
ξεων καὶ λεπτοµερειῶν καὶ ἀνεγνώ-
ρισε τοὺς Ἑβραίους ὡς τὸν περιού-
σιο λαό του. Τοὺς ἔστελνε καθοδηγη-
τές, τοὺς Κριτές καὶ τοὺς προφῆτες.
Πλὴν ὅµως διέστρεφαν τὰ νοήµατα
τῶν προφητειῶν καὶ παρεξέκλιναν
τὸν ἐντολῶν του. Τοὺς προφῆτες
ποὺ τοὺς προφήτευαν τὰ δυσάρεστα
τούς σκότωναν, ὅπως τὸν προφήτη
Ἡσαΐα, ποὺ τὸν πριόνισαν µὲ ξύλινο
πριόνι καὶ τὸν προφήτη Ἠλία τὸν κυ-
νηγοῦσαν στὰ βουνά:...

Τὰ κατορθώµατά τους αὐτὰ τὰ κα-
θρεπτίζει ὁ Χριστὸς στὴν παραβολὴ
τοῦ ἀµπελώνα καὶ τῶν κακῶν γε-
ωργῶν (Ματθ. κα  ́33-46) καὶ τὸ κα-
τάντηµά τους τὸ ἀποτυπώνει µὲ τὰ
περίφηµα (Ματθ. κγ´1-39): «Οὐαὶ
ὑµῖν γραµµατεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο-
κριταί...» µὲ ἀποτέλεσµα νὰ τοὺς
ἀνακοινώσει στὴν παραβολὴ (Ματθ.
κα´43): «ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑµῶν ἡ Βα-
σιλεία....» καὶ (Ματθ. κγ´ 39): «Ἰδοὺ
ὑµῖν ὁ οἶκος ὑµῶν ἀφίεται ἔρηµος».

Τοῦτο τοὺς εἶχαν προειδοποιήσει
καὶ οἱ προφῆτες µιλώντας καὶ κάνον -
τας λόγο γιὰ ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ,
ὅπως ὁ Ἰερεµίας λη  ́31: «Ἰδοὺ ἡµέ-
ραι ἔρχονται, φησὶν ὁ Κύριος, καὶ διη-
θήσοµαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ καὶ τῷ οἴκῳ
Ἰούδα ∆ΙΑΘΗΚΗΝ ΚΑΙΝΗΝ. 32. Οὐ
κατὰ τὴν διαθήκην, ἥν διεθέµην τοῖς
πατράσιν αὐτῶν... ὅτι αὐτοὶ οὐκ
ΕΝΕΜΕΙΝΑΝ ἐν τῇ ∆ιαθήκῃ µου καὶ
ἐγὼ ἠµέλησα αὐτούς, φησὶν ὁ Κύ-
ριος...».

Καὶ ὁ Ἰεζεκιὴλ στ´ 68: «Καὶ ἀνα-
στήσω ἐγὼ τὴν ∆ΙΑΘΗΚΗΝ µου µε-
τά σοῦ καὶ ἐπιγνώσει ὅτι ἐγὼ ὁ Κύ-
ριος».

Καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέ-
ρει στὴν πρός Γαλάτας (δ  ́22-30) γιὰ
τὶς δύο ∆ιαθῆκες καὶ στὴν πρὸς
Ἑβραίους (η´13) τοὺς ἀναφέρει: «Ἐν

τῷ λέγειν Καινὴν πεπαλαίωκε τὴν
πρώτην· τὸ δὲ παλαιούµενον καὶ γη-
ράσκον ἐγγὺς ἀφανισµοῦ». 

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ τὴν σωτηρία τῶν
Ἰουδαίων δὲν τὴν ἀπέκλεισε ὁ Χρι-
στός. Γἰ  αὐτὸ ἔστειλε καὶ τοὺς δώδε-
κα µαθητάς του (Μάρκ. στ  ́7-13, 30 -
34, Λουκ. θ´ 1 - 6) καὶ τοὺς ἑβδοµή-
κοντα (Λουκ. κδ´ 47): «Κηρυχθῆναι
(τὸ Εὐαγγέλιον) ἐπὶ τῷ ὀνόµατι
αὐτοῦ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΑΦΕΣΙΝ
ΑΜΑΡΤΙΩΝ εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀρξά-
µενον ἀπὸ Ἱερουσαλὴµ» καὶ (Μάρκ.
ιστ´ 15-16): «...πορευθέντες εἰς τὸν
κόσµον ἅπαντα κηρύξατε τὸ Εὐαγγέ-
λιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16. Ὁ πιστεύσας
καὶ βαπτισθείς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπι-
στήσας κατακριθήσεται». Καὶ πράγ-
µατι ἡ πρώτη Ἐκκλησία ἔγινε στὰ
Ἱεροσόλυµα µὲ τρεῖς χιλιάδες κόσµο
µετὰ τὸ κήρυγµα τοῦ Ἀποστόλου Πέ-
τρου (Πράξ. β´ 41) κατὰ τὴν Πεντη-
κοστή, γενέθλιον ἡµέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ.

2. Ὡς πρὸς τὴν Ἰσλαµικὴ θρη-
σκεία, ὁ ἴδιος ὁ Μωάµεθ στὸ Κορά-
νιό του ὁµολογεῖ ὅτι ὁ Θεὸς τοῦ
Ἀλλὰχ εἶχε καὶ τρεῖς κόρες τὴν Ἀλλάτ,
Ἂλ-οὐζὰ καὶ τὴν Μανάτ, δήλ. ἦταν
µία πολυθεϊστικὴ εἰδωλολατρικὴ θρη-
σκεία τῶν Ἀραβικῶν φυλῶν καὶ κα-
ταργουµένων τῶν τριῶν θυγατέρων
τοῦ Ἀλλὰχ τὴν µετέβαλε αὐτοµάτως
ἀπὸ πολυθεϊστικὴ θρησκεία σὲ µο-
νοθεϊστική. Πῶς ὅµως ἀπὸ ψεύτικος
Θεὸς µεταλλάχθηκε σὲ ἀληθινὸ Θεό;
Γιὰ τὸν Χριστὸ λέµε ὅτι εἶναι «Θεὸς
ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ», γιὰ τὸν
Ἀλλὰχ θὰ ποῦµε· «Θεὸς ἀληθινὸς
ἀπὸ Θεὸ ψεύτικο»; Καὶ πῶς µπορεῖ
νὰ ταυτίζεται  µὲ  τὸν  ἀληθινό,  πρα -
γµατικὸ Τριαδικό µας Θεό;

Πόσο λάθος ἔχουν νὰ πιστεύουν
ὅτι ἐπειδὴ λατρεύεται ἕνας Θεὸς ταυ-
τίζεται µὲ τὴν δική µας Ἁγία Τριάδα:..
Μά, καὶ στὴ µασωνία πιστεύουν ἕνα
θεό, τὸν ΜΑΤΣ καὶ κατὰ τὴν δική τους
ὁµολογία ἐννοοῦν τὸν Ἑωσφόρο,
µήπως καὶ αὐτὸς εἶναι καὶ ταυτίζεται
µὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό; Γ .́ Γιὰ τὴν ἑνό-
τητα µετὰ τῶν εἰδωλολατρικῶν θρη-
σκειῶν. Αὐτὸ εἶναι γιὰ νὰ ᾽ναι τὸ µε-
γαλύτερο καὶ τραγικώτατο λάθος!...

Ἀπορῶ καὶ ἐξίσταµαι γιὰ τὸ πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ πιστεύουν σὲ µία τέ-
τοια ἕνωση!... Μά, δὲν διάβασαν κα-
θόλου τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη; Πῶς ἐξη-
γοῦν τὸ γεγονὸς ποὺ ὅταν οἱ Ἑβραῖοι
παρεξέκλιναν τῆς λατρείας του καὶ
στρέφονταν πρὸς τοὺς εἰδωλολατρι-
κοὺς θεοὺς τῶν γειτονικῶν λαῶν,
τοὺς τιµωροῦσε ὁ ἀληθινὸς Θεὸς µὲ
καταστροφές, λεηλασίες καὶ αἰχµα-
λωσίες µέχρι τῆς µετανοίας των;

Γιὰ ποιοὺς µιλάει ὁ Ἡσαΐας (µβ´7)
ὅτι κάθονται στὸ σκοτάδι καὶ σκιὰ θα-
νάτου (Ματθ. δ  ́16) καὶ εἶδε φῶς µέ-
γα; Γιὰ ποιὸ φῶς καὶ ποιὸ σκοτάδι
ἐννοεῖ ὁ προφήτης; Ὁ ἴδιος ὁ
Χριστὸς δὲν εἶπε (Ἰωάν. η  ́12): «ἐγώ
εἰµὶ τὸ φῶς τοῦ κόσµου» καὶ στοὺς
µαθητάς του (Ματθ. ε´14): Ὑµεῖς
ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσµου» καὶ (Ματθ.
ε´13): «τὸ ἅλας τῆς γῆς»; 

Ὁ ἴδιος µὲ τὴν Μεταµόρφωσή του
(Μάρκ. θ´ 2-13, Λουκ. θ´28-36) δὲν
ἔλαµψε ὁλόκληρος καὶ τὰ ἱµάτια
αὐτοῦ; Ἄρα ὅσοι βρίσκονται µακριά
τοῦ Χριστοῦ, τῶν µαθητῶν του καὶ
τοῦ Εὐαγγελίου του βρίσκονται στὸ
πνευµατικὸ σκοτάδι τῆς ἀγνοίας περὶ
τῆς ἀληθείας.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
δὲν γράφει (Β´ Κορ. στ´14-16): «Τὶς
γὰρ µετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνοµίᾳ;
τὶς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τὶς
δὲ συµφώνησις Χριστῷ πρὸς Βε-
λίαλ; ἢ τὶς µερὶς πιστῷ µετὰ ἀπίστου,
τὶς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ µετὰ
ΕΙ∆ΩΛΩΝ;..».

Καὶ (Α´ Κορ. στ´9): Ἢ οὐκ οἴδατε
ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρο-
νοµήσουσι, µὴ πλανᾶσθε· οὔτε
πόρνοι, οὔτε ΕΙ∆ΩΛΟΛΑΤΡΑΙ,
οὔτε...».

Ἀλλὰ καὶ (Α  ́Κορ. ί 20-21) γράφει:
«Ἀλλ  ̓ἃ θύει τὰ ἔθνη (εἰδωλολάτρες),
δαιµονίοις θύει, καὶ οὐ Θεῷ. Οὐ θέλω
ὑµᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιµονίων γίνε-
σθαι. 21. Οὐ δύνασθε ποτήριον Κυ-
ρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιµονίων·
οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου µετέ-
χειν καὶ τραπέζης δαιµονίων».

Ἀλλὰ καί ἡ Ἀποκάλυψη (κα´ 8)
γράφει: «Τοῖς δὲ δειλοῖς καί ἀπίστοις
καὶ ΕΙ∆ΩΛΟΛΑΤΡΑΙΣ καὶ πᾶσι τοῖς
ψευδέσι τὸ µέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίµνῃ
τῇ καιοµένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ὃ ἐστιν
ὁ θάνατος ὁ δεύτερος» καὶ (κβ´ 15):
«Ἔξω οἱ κύνες... καὶ φονεῖς καὶ ΕΙ-
∆ΩΛΟΛΑΤΡΑΙ καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ
ποιῶν τὸ ψεῦδος». Καὶ ὁ ∆αβὶδ διὰ
µέσου τῶν αἰώνων βοᾶ (Ψαλµ.
95,5): «Οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιµόνια».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν πῶς εἶναι
δυνατὸν νὰ ἑνωθοῦµε µὲ ὅλους
αὐτοὺς τοὺς πολυθεϊστὲς εἰδωλολά-
τρες, σατανιστὲς καὶ ἑωσφοριστές;

Ὁ Χριστὸς δὲν ἔδωσε τὴν ἐντολὴ
στοὺς µαθητάς του νὰ κηρύξουν τὸ
Εὐαγγέλιον (Λουκ. κδ  ́47) σὲ ὅλα τὰ
ἔθνη τῆς γῆς, νὰ µετανοήσουν (ἀπὸ
τί;) ἀπὸ τὶς κακές τους πράξεις, ἢ
ἀπὸ τὴν πίστη τους στοὺς ψεύτικους
θεοὺς καὶ νὰ βαπτιστοῦν στὸ ὄνοµα
τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ νὰ γίνουν
(Ματθ. κη  ́19, Πράξ. β  ́38) χριστια-
νοί; Μήπως τοὺς ἔστειλε νὰ συνδια-
λαγοῦν καὶ νὰ τὰ βροῦν µεταξύ τους
µὲ ἀγάπη, ἀβρότητες, καταλλαγή,
ἀµοιβαιότητες, ὑποχωρήσεις κτλ.,
κτλ. καὶ νὰ µὴ χρειαστεῖ νὰ φτάσουν
στὰ φρικτὰ βασανιστήρια καὶ τὸν
τραγικὸ θάνατο;

Ποῦ εἶναι ἡ ὀρθότητα τῶν σχεδίων
τους; Μήπως δουλεύουν γιὰ ξένα
ἀφεντικὰ παρὰ γιὰ τὸν Χριστό; Μή-
πως θὰ πρέπει νὰ ξαναγραφοῦν τὰ
ἱερά µας κείµενα κατὰ τὸ κοσµικὸ
πνεῦµα τῆς ἐποχῆς καὶ νὰ χαϊδεύο-
µε, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόµενο, τὰ
αὐτιά τους;

Στῶµεν καλῶς, στῶµεν µετὰ φό-
βου, γιατί οἱ ἐποχὲς µας εἶναι πονη-
ρές. Πᾶρτε θέσεις καὶ σταθεῖτε στὸ
ὕψος τῆς ἀποστολῆς σας.

Ὁ Οἰκουμενισμὸς στοχεύει
εἰς τὴν πανθρησκείαν

Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη

Αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία τῶν δύο συγχρόνων προμάχων
τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἀπὸ τὴν Στρατευομένην ᾿Εκκλησίαν
νεᾶς ἄπιστης καὶ διεστραµµένης, ἡ
ὁποία, ὅπως ἔλεγε ὁ Ν. Σ., πυρε-
τωδῶς προετοιµάζει τὸ ἔδαφος γιὰ
τὸν ἐρχοµὸ τοῦ ᾿Αντιχρίστου.

Τυχαῖαι συµπτώσεις
ἢ θεοσηµεῖαι;

Νὰ ἦταν ἆραγε σύµπτωσι ἡ
κοίµησι τῶν δύο µεγάλων αὐτῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν τὴν ἰδία
ἡµέρα; Νὰ ἦταν σύµπτωσι καὶ τὸ
ὅτι αὐτὴ τὴν ἡµέρα τὸ µεγαλύτερο
µέρος τοῦ ᾿Ορθοδόξου Χριστιανι-
κοῦ κόσµου ἑορτάζει τὴν Κοίµησι
τῆς Θεοτόκου, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονός,
ὅτι τὴν αὐτὴ ἡµέρα τὸ 430 µ.Χ. εἶχε
κοιµηθῆ καὶ ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος,
ἐπίσκοπος ῾Ιππῶνος, τοῦ ὁποίου
τὸ ὄνοµα ἔφερε ὁ π. Αὐγουστῖνος
Καντιώτης, τὸ δὲ 1959 τὴν αὐτὴ
ἡµέρα εἶχε κοιµηθῆ καὶ ὁ συν-
τοπίτης του ἐκ Λευκῶν τῆς Πάρου
καταγόµενος µακαριστὸς Γέροντας
᾿Ιωσὴφ ὁ ῾Ησυχαστής; Νὰ ἦταν
τέλος σύµπτωσι τὸ ὅτι τὴν 29η
Αὐγούστου, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ᾿Εκ-
κλησία µας πενθεῖ µὲ αὐστηρὴ νη-
στεία γιὰ τὴν ἀποτοµὴ τῆς κεφαλῆς
τοῦ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου καὶ
ἀκούοµε στοὺς ναούς, ὅτι οἱ µαθη-
ταί του «ἦραν τὸ πτῶµα αὐτοῦ
καὶ ἔθηκαν ἐν µνηµείῳ» (Μάρκ. 6,
29), τὴν ἰδία ἡµέρα συγγενεῖς,
ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ καὶ συνεργάτες
νὰ ἐνταφιάζουν τὸ σῶµα ἑνὸς
συγχρόνου µιµητοῦ τοῦ Προ δρό -
µου, ὁ ὁποῖος ἤλεγξε µὲ Προδρο-
µικὴ παρρησία αἱρέσεις, ἁµαρτίες
καὶ φαυλότητες; ῎Ηλεγξε ὁ ᾿Ιωάν -
νης τὸν Ἡρώδη καὶ ἀποκεφαλίστη-
κε· ἤλεγξε καὶ ὁ Νικόλαος Σω-
τηρόπουλος πλάνες καὶ αἱρέσεις
οἰκουµενιστῶν ἀρχιερέων καὶ ἀφω -
ρίστηκε!

Σὲ ἀντίθεσι πρὸς τὸν κόσµο, ποὺ
πιστεύει στὴν τύχη, ἐµεῖς οἱ Χρι-
στιανοί, ποὺ πιστεύουµε στὴν
πρόνοια καὶ πανσοφία τοῦ Θεοῦ,
φρονοῦµε, ὅτι οἱ συµπτώσεις αὐτὲς
δὲν ἦταν τυχαῖες, ἀλλὰ ἀποτελοῦν
σηµεῖα οὐράνια, διὰ τῶν ὁποίων ὁ
Θεὸς θέλησε νὰ ἐκφράσῃ τὴν
εὐαρέσκειά του πρὸς τοὺς δύο
δούλους του, οἱ ὁποῖοι µὲ τὸν ζῆλο,
τὴν ἀφοσίωσί τους καὶ τοὺς ἀγῶνες
τους εὐαρέστησαν στὸν Κύριό τους
ὅσον ὀλίγοι ἄνθρωποι στὴν ἐποχή
µας, συγχρόνως δὲ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι
ἐκείνους, ποὺ οἱ φθονεροὶ  καὶ  µο -
χθηροὶ ἄνθρωποι ἀπορρίπτουν καὶ
διώκουν, αὐτὸς τοὺς τιµᾶ, δικαιώνει
καὶ δοξάζει.

Προφητικαὶ µορφαὶ
Οἱ δύο αὐτὲς µεγάλες µορφὲς

τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καὶ
Θεολογίας, ὁ πνευµατικὸς πατέρας
καὶ τὸ κατὰ πάντα ἄξιο τέκνο του, ὁ
π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ ὁ
Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ἔλαβαν
ἀπὸ τὸ Θεὸ πολλὰ χαρίσµατα,
σπουδαιότερο τῶν ὁποίων ἦταν ἡ
παρρησία, ἀρετὴ δυσεύρετη στὴν
᾿Ορθοδοξία σήµερα. Καὶ τὸ χάρι-
σµα αὐτὸ καλλιέργησαν καὶ
ἀνέπτυξαν σὲ τέτοιο βαθµό, ὥστε
θύµισαν στοὺς πιστοὺς µεγάλα
πνευµατικὰ ἀναστήµατα περασµέ -
νων ἐποχῶν, Προφῆτες τῆς Π.∆.,
᾿Αποστόλους καὶ µεγάλους Πατέ -
ρες τῆς ᾿Εκκλησίας. Ποιός ἄλλος
ἀλήθεια σύγχρονος ἐπίσκοπος
ἔδειξε τόσο θαυµαστὴ παρρησία,
ὅσον ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης;
Καὶ ποιός ἄλλος σύγχρονος θε-
ολόγος ἀγωνίστηκε µὲ τόση τόλµη,
θάρρος καὶ ἀνδρεία ὑπὲρ τῆς ᾿Ορ-
θοδοξίας καὶ κατὰ τῶν αἱρέσεων,
ὅσον ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος;

Τὸ κήρυγµα ἀµφοτέρων ἦταν
προφητικό, εἶχε δηλαδὴ ὅλα ἐκεῖνα
τὰ στοιχεῖα, ποὺ περιεῖχε  τὸ  κήρυ -

γµα τῶν Προφητῶν, ἐκτὸς βεβαίως
τοῦ Μεσσιακοῦ καὶ τῆς κατ᾿
ἔµπνευσι τοῦ ῾Αγ. Πνεύµατος προ-
φητείας. ῎Ηλεγξαν καὶ οἱ δύο, ὅπως
οἱ Προφῆτες, τὴν ἁµαρτία, τὴν πα-
ρανοµία, τὴν πλάνη καὶ τὴν
ἀσέβεια τῆς ἐποχῆς τους, ὅπου καὶ
ἂν τὶς συνάντησαν. ῎Ηλεγξαν καὶ
κατήγγειλαν δηµοσίως πρόσωπα
ὑπεροχικά, ἄρχοντες ἰσχυρούς,
πολιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικούς, γιὰ
δηµόσια σκάνδαλα καὶ παρεκ -
τροπές τους. Κήρυξαν στὸ λαὸ τοῦ
Θεοῦ ὁλόκληρη τὴν ἀλήθεια, τὴν
ἀκίνδυνη ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπικίνδυνη,
γι᾿ αὐτὸ καὶ µισήθηκαν καὶ διώχθη-
καν. Κήρυξαν καὶ οἱ δύο µετάνοια,
µιὰ λέξι καὶ ἀρετή, ποὺ ἀγνόησαν ἢ
λησµόνησαν οἱ περισσότεροι κλη-
ρικοὶ καὶ θεολόγοι στὶς ἡµέρες µας.
Προειδοποίησαν τέλος γιὰ τὰ δεινὰ
καὶ τὶς συµφορές, ποὺ θὰ ἀκο-
λουθήσουν, ἐὰν ἡ ἀφηνιασµένη καὶ
λακτίζουσα κατὰ τοῦ Θεοῦ
ἀνθρωπότητα δὲν µετανοήσῃ γιὰ
τὰ ἁµαρτωλά της ἔργα καὶ τὴν ἀπο-
στασία της. Καὶ ἀρκετοὶ καλο-
προαίρετοι ἄνθρωποι, ποὺ ἄκου-
σαν τὰ κηρύγµατά τους, µε-
τανόησαν. Οἱ περισσότεροι ὅµως
καταφρόνησαν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ
καὶ «οὐ µετενόησαν ἐκ τῶν
ἔργων αὐτῶν» (᾿Αποκ. 16, 11).
Καὶ τὰ δεινὰ ἦλθαν. Κρίσι οἰκονο-
µική, ἀνεργία, φτώχεια, ἀνέχεια,
συσσίτια, χρεωκοπίες, αὐτοκτονίες,
φυγὴ τῶν νέων στὸ ̓ Εξωτερικό, λα-
θροµετανάστευσι, ὑποδούλωσι τῆς
Πατρίδος στοὺς δανειστές της· Καὶ
ὅλα δείχνουν, ὅτι ἔρχονται καὶ
χειρότερα.

Προφητικὸν κήρυγµα –
Προφητικὸν τέλος

Προφητικὲς λοιπὸν µορφὲς ὁ
πνευµατικὸς πατέρας, ὁ ἐπίσκο-
πος Αὐγουστῖνος, ἀλλὰ καὶ ὁ πνευ-
µατικὸς υἱός του, ὁ θεοφώτιστος
θεολόγος Νικόλαος. Καὶ ὅπως
«ἐπαναπέπαυται τὸ πνεῦµα
᾿Ηλιοὺ ἐπὶ ᾿Ελισαιέ» (∆´ Βασ. 2,
15), τοιουτοτρόπως, κατ᾿ ἀνα-
λογίαν, ἀναπαύθηκε καὶ τὸ πνεῦµα
τοῦ π. Αὐγουστίνου στὸ Νικόλαο.
῎Αλλα πνευµατικὰ τέκνα ὑπο -
βάσταζαν ἐπὶ µακρὸν τὸ γη-
ρασµένο σῶµα τοῦ ὑπεραιωνοβίου
ἐπισκόπου στὴ Φλώρινα, στὸν δὲ
Νικόλαο ὁ Θεὸς εἶχε ἀναθέσει νὰ
κρατήσῃ τὸ ἀγωνιστικὸ καὶ µαχη-
τικὸ πνεῦµα του καὶ µὲ αὐτὸ νὰ
ἀγωνισθῇ «ἄχρι θανάτου» ὑπὲρ
τῆς ἀληθείας, τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς
δικαιοσύνης. Καὶ αὐτὸ ἔπραξε ὁ
τίµιος καὶ ἀνιδιοτελὴς αὐτὸς
ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, προ-
καλώντας µὲ τὴ θεάρεστη δρᾶσι
του τὸν φθόνο καὶ τὴν µῆνι
ἐµπαθῶν καὶ φθονερῶν
ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐδίωξαν
καὶ τελικῶς τὸν ἀφώρισαν ἀδίκως
καὶ παρανόµως, ἄνευ δίκης καὶ
ἀπολογίας! Προφητικὸ λοιπὸν τὸ
κήρυγµά του, προφητικὸ καὶ τὸ
τέλος του. ∆ιότι, ὅπως οἱ πε-
ρισσότεροι Προφῆτες φονεύθηκαν
ἀπὸ τοὺς προφητοκτόνους ᾿Ιου-
δαίους, ἔτσι καὶ ὁ Νικόλαος Σω-
τηρόπουλος καταδικάστηκε, µὲ τὸν
ἄδικο καὶ ἀντικανονικὸ ἀφορισµό,
σὲ πνευµατικὸ θάνατο, ποὺ ὁδηγεῖ
στὴν αἰωνία Κόλασι καὶ ἀπώλεια.
῎Ετσι βέβαια νόµισαν οἱ ἐχθροί του.
῾Ο Θεὸς ὅµως, ὅπως ἔδειξε µὲ
διάφορα σηµεῖα, τὸν δικαίωσε, κα-
ταισχύνοντας τοὺς κακοδόξους
διῶκτες του καὶ εὐφραίνοντας τοὺς
πιστοὺς καὶ εὐσεβεῖς ἀνθρώπους,
οἱ ὁποῖοι τὸν ἀγάπησαν, τὸν
ἐκτίµησαν, τὸν ὑποστήριξαν καὶ
ἀκούουν καὶ σήµερα τὰ κηρύγµατά
του, µελετοῦν τὰ φωτισµένα συγ -
γράµµατά του καὶ τὸν ἐπικαλοῦνται
στὶς ταπεινές τους προσευχές.

«Παιδάκι µου, ὁ Νικολάκης µὲ τὸν
ἀφορισµὸ αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τώρα µὲ
τὸ ἕνα πόδι στὸν Παράδεισο», εἶχε
εἰπῆ στὸν γράφοντα ἕνας ἀπὸ τοὺς
µεγάλους καὶ χαρισµατούχους
Γέροντες τῶν ἡµερῶν µας. Καὶ
αὐτὴ εἶναι ἄλλωστε καὶ ἡ πίστι καὶ
πεποίθησι τῆς ᾿Εκκλησίας γιὰ κάθε
ἀδίκως καὶ παρανόµως ἀφω-
ρισµένο τέκνο της.

Κηρύττουν
καὶ ἀπὸ τοὺς τάφους των
Στὰ κοιµητήρια τῶν ἱερῶν µονῶν

῾Αγ. Αὐγουστίνου στὴ Φλώρινα καὶ
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς
στὴν Τριχωνίδα, ὅπου ἀναπαύον-
ται τὰ σκηνώµατα τῶν δύο αὐτῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, ἐπικρα-
τεῖ, ὅπως σὲ ὅλα τὰ κοιµητήρια,
σιγὴ νεκροταφείου. Παρόµοια σιγὴ
θέλησαν νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ µέσα
στὴν ᾿Εκκλησία ὅσοι πολέµησαν
τοὺς δύο αὐτοὺς ἀγωνιστές, ὥστε
νὰ µὴ ἐλεγχθοῦν οἱ κακοδοξίες
τους καὶ τὰ πονηρά τους ἔργα,
ἀλλὰ δὲν τὸ ἐπέτυχαν. ∆ιότι οἱ δύο
αὐτοὶ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελικοῦ
λόγου κήρυξαν τὴν ἀλήθεια,
ἀφύπνισαν τὶς συνειδήσεις τῶν
πιστῶν καὶ τηροῦν, ἀκόµη καὶ µέσα
ἀπὸ τοὺς τάφους των, σὲ ἐγρήγορ-
σι χιλιάδες ᾿Ορθοδόξους χριστια-
νοὺς µὲ τὴν ἀνεκτίµητη πνευµατικὴ
παρακαταθήκη, ποὺ τοὺς κλη-
ροδότησαν.

Στὰ δύο προαναφερθέντα κοι-
µητήρια ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης
καὶ ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος συ-
ν εχίζουν νὰ κηρύττουν σήµερα ὄχι
πλέον µὲ τὰ πύρινα καὶ βροντερὰ
ἐκεῖνα κηρύγµατά τους, ἀλλὰ µὲ τὴν
ἐκκωφαντικὴ σιωπή τους. «῎Ακρα
τοῦ τάφου σιωπή», ὅπως λέγει καὶ
ὁ ἐθνικός µας ποιητὴς ∆ιονύσιος
Σολωµός. Καὶ ὅµως τὸ κήρυγµά
τους εἶναι τώρα πιὸ πειστικὸ καὶ
ἀποτελεσµατικό.  ∆ιότι  εἶναι   κήρυ -
γµα ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα καὶ µόνο
πωρωµένες καὶ διεστραµµένες
ψυχὲς µποροῦν νὰ µείνουν
ἀσυγκίνητες, ἀδιάφορες καὶ ἀµε-
τανόητες µπρο στὰ στὸ κήρυγµα
αὐτό, µπροστὰ στὸ θάνατο, τὰ
φέρετρα, τοὺς τάφους. «Πάντα µα-
ταιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ
ὑπάρχει µετὰ θάνατον»! Μακάριοι,
εὐτυχεῖς ὅσοι πιστεύουν στὸ λακω-
νικὸ αὐτὸ κήρυγµα καὶ µετανοοῦν
καὶ ἀγω νίζονται ὄχι γιὰ τὰ ἀνθρώπι-
να, τὰ πρόσκαιρα, τὰ «µάταια καὶ
ψευδῆ», ἀλλὰ γιὰ τὰ οὐράνια καὶ
αἰώνια ἀγαθά, ποὺ µᾶς ὑποσχέθη-
κε ὁ ἴδιος ὁ ἐνανθρω πήσας, σταυ-
ρωθεὶς καὶ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν
Χριστός, ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν.
∆υστυχεῖς δὲ ὅσοι ἀδιαφοροῦν γιὰ
τὴ σωτηρία τους, παραµένουν ἀµε-
τανόητοι, καταφρονοῦν τὸν λόγο
τοῦ Θεοῦ καὶ (τὸ χειρότερο) πολε-
µοῦν καὶ διώκουν τοὺς δικαίους,
τοὺς εὐσεβεῖς, τοὺς ἱεραποστόλους
καὶ τοὺς ἀπεσταλµένους τοῦ Θεοῦ.
Οἱ τελευταῖοι, οἱ διῶκτες τῶν
ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν
κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου, σύµφω-
να µὲ τὸν ἀδιάψευστο λόγο τοῦ
Θεοῦ, τὴν ἡµέρα τῆς Κρίσεως θὰ τι-
µωρηθοῦν σκληρότερα καὶ ἀπὸ
τοὺς Σοδοµίτες (Ματθ. 10,15).
᾿Ακουέτωσαν ταῦτα καὶ οἱ διῶκτες
τοῦ µακαριστοῦ Νικολάου Σωτηρο-
πούλου, τὴν δηµοσία καὶ ἔµπρακτη
συγ γνώµη τῶν ὁποίων ἀναµένει ὁ
κοιµηθεὶς θεολόγος, ἡ ᾿Εκκλησία
καὶ ὁ πολυέλεος, ἀλλὰ καὶ δίκαιος
Θεός.

Τοῦ µακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐ -
γουστίνου καὶ τοῦ ἀειµνήστου θε-
ολόγου Νικολάου, ἡ ἀπουσία τῶν
ὁποίων στὶς ἐπάλξεις τῆς ἀγωνι-
ζοµένης ᾿Ορθοδοξίας εἶναι κάτι πα-
ραπάνω ἀπὸ αἰσθητή, ἂς εἶναι
αἰωνία ἡ µνήµη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ Ἕνωσις Πολυτέκνων Ἀθηνῶν ἐµοίρασε
σχολικὰ εἴδη εἰς 380 παιδιὰ µελῶν της 
Μεγάλη εἶναι ἡ προσφορὰ τῆς

Ε.Π.Α. εἰς τοὺς δυσκόλους και-
ρούς, εἰς τὰς πολυτέκνους οἰκογε-
νείας, αἱ ὁποῖαι ἀπροστάτευτοι
ἀπὸ τὴν κρατικὴν μηχανὴν πλήτ-
τoνται περισσότερον ἀπ’ ὅλους.
Συμφώνως πρὸς τὸ δελτίον τύπου
τῆς 6ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Ἡ Ἕνωση Πολυτέκνων Ἀθη -
νῶν (http://www.epa.org.gr/) , ἡ µε-
γαλύτερη ὀργάνωση πολυτέκνων
οἰκογενειῶν στὴν Ἑλλάδα, µοίρασε
σήµερα τσάντες καὶ ἄλλα σχολικὰ
εἴδη, σὲ 380 παιδιὰ µελῶν της ποὺ
θὰ φοιτήσουν στὴν α' δηµοτικοῦ.

Τὰ παιδιὰ εἶχαν ἀρχικὰ τὴν
εὐκαιρία νὰ γευθοῦν τόστ, προ-
σφορὰ τῆς ἑταιρείας Νουνοῦ, νὰ
δροσιστοῦν µὲ χυµοὺς ποὺ εὐγε-
νικὰ προσέφερε ἡ 3Ε καὶ µετὰ ἀπὸ
ἕνα σύντοµο ἐνηµερωτικὸ καὶ ψυ-
χαγωγικὸ πρόγραµµα, ἔλαβαν τὴν

σχολική τους τσάντα µὲ τετράδια,
κασετίνα, µολύβια κλπ, εὐγενικὴ
προσφορὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἑταιρεί-
ας εἰδῶν ὑγιεινῆς Μέγα - γνωστὴ
καὶ ἀπὸ τὰ προϊόντα babylino.

Σὲ µία ἐποχὴ ἀπαξίωσης πρὸς
τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια καὶ πλή-
ρους ἐγκαταλείψεώς της ἀπὸ τὸ
κράτος, ἡ Ἕνωση προσπαθεῖ, µὲ
τὴ βοήθεια τῶν χορηγῶν της, νὰ
ἁπαλύνει τὸ βάρος ποὺ ἔχουν
ἐπωµισθεῖ οἱ ἡρωικὲς πολύτεκνες
οἰκογένειες καὶ νὰ τὶς ἐµψυχώνει
στὸ δύσκολο ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν
γιὰ χάρη τοῦ κοινωνικοῦ µας συνό-
λου. 

Οἱ παιδικὲς φωνὲς καὶ τὰ χαµό-
γελα ποὺ πληµµύρισαν τὶς αἴθου-
σες τοῦ ξενοδοχείου Intercontinen-
tal ἦταν τὸ καλύτερη ἀνταµοιβὴ γιὰ
τὸ κόπο τῶν διοργανωτῶν ἀλλὰ
καὶ µία ἀχτίδα αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ
µέλλον τῆς Ἑλλάδος».

Γιὰ τὶς ὁµιλίες τοῦ µακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136



Σελὶς 8η

Ἡ Δ.Ι.Σ. εἰς τὴν πρώτην συνε-
δρίαν ἠσχολήθη μὲ τὸν διορισμὸν
τῶν μελῶν τῶν Συνοδικῶν Δικα-
στηρίων καὶ Ἐπιτροπῶν. Ἀκολου-
θεῖ τὸ ἀνακοινωθέν:

«Συνῆλθε Τετάρτη 9 Σεπτεµβρί-
ου 2015, στὴν πρώτη Συνεδρία
της ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 159ης
Συνοδικῆς Περιόδου.

Μετὰ τὸν Μακαριώτατο Πρό-
εδρο, ἐκ µέρους τῶν Σεβασµιωτά-
των Συνοδικῶν Συνέδρων ἀντιφώ-
νησε ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ∆ιαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερ-
µανός, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ εὐχαρίστη-
σε τὸν Μακαριώτατο Πρόεδρο, γιὰ
ὅσα ἐποικοδοµητικὰ εἶπε, ἀνέφερε
ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργα-
σιῶν αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς Περιό-
δου θὰ ὑπάρξει ἄψογος συνεργα-
σία.

Μετὰ τὴν ἐπικύρωση τῶν Πρα-
κτικῶν τῆς Ἐξουσιοδοτήσεως ἀπὸ
τῆς λήξεως τῆς προηγουµένης Συν -
όδου ἕως σήµερα, συγκροτήθηκαν
τὰ Συνοδικὰ ∆ικαστήρια σύµφωνα
µὲ τὶς διατάξεις τοῦ Νόµου
5383/1932 «Περὶ Ἐκκλησιαστικῶν
∆ικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ αὐτῶν
διαδικασίας». Στὴ συνέχεια διορί-
σθηκαν οἱ Σεβασµιώτατοι Συνοδι-
κοὶ Σύνδεσµοι – Μέλη τῶν Συνο-
δικῶν Ἐπιτροπῶν κατὰ τὶς διατά-
ξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ
ἄρθρου 10 τοῦ Νόµου 590/1977,
καθὼς καὶ τὰ Συνοδικὰ Μέλη στὰ
∆ιοικητικὰ Συµβούλια Ἀποστο-
λικῆς ∆ιακονίας, Ἐφορευτικῆς Ἐπι-
τροπῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Συν -
όδου καὶ Ὑποεπιτροπῆς «∆ιπτύ-
χων». Ἐπίσης, ἔγινε ἡ συγκρότηση
τοῦ Α.Υ.Σ.Ε. καὶ τῶν λοιπῶν Ὑπη-
ρεσιακῶν Συµβουλίων.

Εἰδικότερα, ὡς Συνοδικοὶ Σύνδε-
σµοι τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν,
διορίσθηκαν:

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ
τῆς Ἀρχιγραµµατείας ὁ Σεβασµιώ-
τατος Μητροπολίτης Φλωρίνης,
Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κ. Θεό-
κλητος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ
Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καὶ Μου-
σικῆς ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπο-
λίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδηµος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Θεί-
ας Λατρείας καὶ Ποιµαντικοῦ
Ἔργου ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ.
Ἰγνάτιος.

- Στὴν Συνοδικὴ  Ἐπιτροπὴ  ∆ο -
γµατικῶν καὶ Νοµοκανονικῶν Ζη-
τηµάτων ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Ἠλείας κ. Γερµανός.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ
τοῦ Μοναχικοῦ Βίου ὁ Σεβασµιώ-
τατος Μητροπολίτης Σάµου καὶ
Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ∆ιορ-
θοδόξων καὶ ∆ιαχριστιανικῶν Σχέ-
σεων ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπο-
λίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
καὶ Ἐπιµορφώσεως Ἐφηµεριακοῦ
Κλήρου ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο-
πολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας
κ. Ἀλέξανδρος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Τύ-
που, ∆ηµοσίων Σχέσεων καὶ ∆ια-
φωτίσεως ὁ Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου

Βλασίου κ. Ἱερόθεος.
- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ

τῶν Αἱρέσεων ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Νικαίας κ. Ἀλέξιος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Κοι-
νωνικῆς Προνοίας καὶ Εὐποιίας ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος.

- Στὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ
τῶν Οἰκονοµικῶν ὁ Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης Καστορίας κ.
Σεραφείµ.

Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς ∆ιαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὁρίσθηκε ὁ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ.
Ἱερόθεος.

Κατόπιν, ἀναγνώσθηκε ὁ Κανο-
νισµὸς Ἐργασιῶν τῆς ∆ιαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου».

Ἡ Δ.Ι.Σ. εἰς τὴν δευτέραν Συνε-
δρίαν ἠσχολήθη κυρίως μὲ τὸ πρό-
σ φατον συνέδριον Ἱερέων Νεότη-
τος καὶ κατηχητῶν Ἱερῶν Μητρο-
πόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος «Ζώντας στὴν πολὺ-πολιτι-
σμικὴ Ἑλλάδα: τὰ σύγχρονα αἰτή-
ματα καὶ ἡ ἀπόκριση τῆς κατήχη-
σης» εἰς Βέροιαν (25 ἕως 28
Αὐγούστου 2015). Παραθέτομεν
τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Συνόδου
τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Συνῆλθε Πέµπτη 10 Σεπτεµ-
βρίου 2015 στὴν δεύτερη Συνεδρία
Της γιὰ τὸ µήνα Σεπτέµβριο ἡ
∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 159ης Συνο-
δικῆς Περιόδου.

Κατὰ τὴν σηµερινὴ Συνεδρία: Ἡ
∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐπικύρωσε
τὰ Πρακτικὰ τῆς προηγουµένης
Συνεδρίας. Ἀκολούθως ἐνηµερώ-
θηκε γιὰ τὸ τέταρτο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ἱερέων Νεότητος καὶ κα-
τηχητῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο
πραγµατοποίησε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
καὶ φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Μητρόπολη Βεροίας στὸ διάστηµα
25 ἕως 28 Αὐγούστου 2015. Ἡ γε-
νικὴ συζήτηση εἶχε ὡς θέµα «Ζών-
τας στὴν πολυ-πολιτισµικὴ Ἑλλά-
δα: τὰ σύγχρονα αἰτήµατα καὶ ἡ
ἀπόκριση τῆς κατήχησης». 

Τὸ Συνέδριο ἀσχολήθηκε καὶ µὲ
ὀκτὼ θεµατικοὺς κύκλους: 1) Τὸ
πρόβληµα τῆς βίας. 2) Ἡ Ἐκκλη-
σία καὶ τὸ αἴτηµα τῆς κοινωνικῆς δι-
καιοσύνης. 3) Ὁ Γάµος καὶ ἡ οἰκο-
γένεια. 4) Ἡ Πίστη ὡς πράξη. 5) Ὁ
ἠθικὸς προβληµατισµὸς καὶ τὰ
σύγχρονα βιοηθικὰ διλήµµατα. 6)
Οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτεί-
ας. 7) Ὁ θρησκευτικὸς φανατισµὸς
καὶ ἡ µισαλλοδοξία. 8) Ἡ κατήχηση
καὶ τὸ κίνηµα τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Ἐπίσης πραγµατοποιήθηκαν τέσ-
σερα ἐργαστήρια γιὰ τὸν σχε-
διασµὸ κατηχητικῶν προγραµµά-
των, µὲ θέµατα τὸν πολιτισµό, τὸ
ἑορτολόγιο, τὴν ψυχικὴ ὑγεία καὶ
τὴν προσωπικότητα τοῦ κατηχητῆ. 

Στὸ πλαίσιο τοῦ Συνεδρίου διεξ -
ήχθη στρογγυλὴ τράπεζα, στὴν
ὁποία ἔλαβαν µέρος καὶ οἱ Σεβα-
σµιώτατοι Μητροπολίτες ∆ηµη-
τριάδος καὶ Ἁλµυροῦ κ. Ἰγνάτιος,
Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος
καὶ Μεσσηνίας κ. Χρυσόστοµος
γιὰ τὴν κατήχηση στὴ σύγχρονη
ἐποχή. Τὸ πρόγραµµα τοῦ Συνε-
δρίου ἦταν πλούσιο σὲ ἱερὲς ἀκο-
λουθίες, ψυχαγωγία καὶ ἐπισκέψεις
σὲ τόπους-προσκυνήµατα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας. Τέ-
λος, ἡ ∆ιαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος
ἀσχολήθηκε µὲ τρέχοντα ὑπηρε-
σιακὰ ζητήµατα».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας 
διὰ τὸν ὑποψήφιον Μητρ. Κεφαλληνίας 

Ἂς μὴ σπεύδη ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μεσογαίας κ. Νικόλαος εἰς
δηλώσεις, καθὼς τὸ πρώτιστον
εἶναι νὰ εὕρη τρόπον νὰ πείση τὸν
Μακαριώτατον, διότι ὡς ἀκούεται
οἱ Ἱεράρχαι πειθαρχοῦν εἰς τὴν
βουλήν του. Ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὸ e- kefalonia.net τῆς 9ης
Σεπτεμβρίου 2015: 

«Ἀναφερόµενος στὴν ὑποψη-
φιότητα τοῦ Ἀρχιµανδρίτη π. Νικό-
λαου Χαρτουλιάρη, γιὰ τὴν κεφαλὴ
τῆς χηρεύουσας µητρόπολης Κε-
φαλληνίας, ὁ ὁποῖος εἶναι Προ-
ϊστάµενος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Πανα-
γίας Ἐλευθερώτριας στὴν Κηφι-
σιά, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας
καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος δή-
λωσε στὴν ἐφηµερίδα “∆ηµότης
τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικής”. “Εἶµαι
ὑπὲρ τῆς ἐκλογῆς ἐντόπιων µη-
τροπολιτῶν”. Γνωρίζοντας τὸ
κῦρος καὶ τὴ δηµοτικότητα τοῦ Μη-
τροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεω-
τικῆς ἐντός τῆς ἱεραρχίας καὶ τοῦ
λαοῦ, θεωροῦµε ὅτι ἡ δήλωση
αὐτὴ ἐνισχύει τὴν ὑποψηφιότητα
τοῦ καταξιωµένου ἐπιστήµονα καὶ
κληρικοῦ, γιὰ τὴ θέση τοῦ ποιµε-
νάρχη τῆς Κεφαλληνίας».

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητρ. Με-
σογαίας τώρα καὶ ὁμογενεῖς ἐκ τῆς
Κεφαλληνίας τοῦ συλλόγου
«Αἶνος» Νέας Ὑόρκης ὑποστηρί-
ζουν δι’ ἐπιστολῆς τους εἰς τὸν
Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν τὴν ὑποψη-
φιότητα τοῦ Ἀρχ. Νικολάου Χαρ-
τουλιάρη. Ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὸ newsbomb τῆς 14ης Σε-
πτεμβρίου 2015:

«Ἐκπροσωπώντας µεγάλο µέ-
ρος τῶν ἀποδήµων Κεφαλλονιτῶν
τῆς περιοχῆς τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ
περιχώρων, ὅπου δραστηριο-
ποιεῖται ὁ Σύλλογος «Αἶνος» καὶ
πιστεύοντας ὅτι ἔχουµε τὴν ἴδια
ἄποψη µέ τοὺς ἁπανταχοῦ Κε-
φαλλῆνες, θεωροῦµε ὑποχρέωσή
µας νὰ ὑποβάλουµε στὰ µέλη τῆς

σεπτῆς Ἱεραρχίας τὶς σκέψεις καὶ
τὰ συναισθήµατά µας διὰ τὸν διά-
δοχο ποιµενάρχη τῆς νήσου µας. 

Στὶς ἑπόµενες ἀρχιερατικὲς
ἐκλογές, ὑποψήφιος γιὰ τὴ πλή-
ρωση τῆς θέσης εἶναι ἕνα ἄλλο
ἄξιο τέκνο τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας
µας. Ὁ διαπρεπὴς κληρικὸς καὶ
ἰατρός, Ἀρχιµ. π. Νικόλαος Χαρ-
τουλιάρης, ὁ ὁποῖος εἶναι Προ-
ϊστάµενος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Πανα-
γίας Ἐλευθερώτριας στὴν Κηφι-
σιά, ὅπου συγκεντρώνει κοντὰ του
ὅλους τούς Κεφαλλῆνες τῆς πε-
ριοχῆς. (Τὸ πλούσιο Βιογραφικὸ
καὶ τὴ δράση του στὴν ὑπηρεσία
τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ σᾶς εἶναι ἤδη γνω-
στό). Συνάµα µἐ τὴ λαµπρὴ
ἰατρικὴ του καριέρα, ἀφιερώθηκε
καὶ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἐπιτελεῖ µέ ζῆλο τὰ καθήκοντά
του, συνδυάζοντας καὶ θέτοντας
στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου,
ἕνα πλούσιο χριστιανικό, φιλαν-
θρωπικὸ ἀλλὰ καὶ ἰατρικὸ ἔργο.
Εἶναι ἀγαπητὸς στὴν Κεφαλλονιὰ
καὶ στὴν ὁµογένειά µας, ἡ ὁποία
τὸν στηρίζει ἀνεπιφύλακτα καὶ θὰ
εἶναι κοντά του, γιὰ νὰ τὸν βοηθή-
σει στὴν ἐπίλυση τῶν προβληµά-
των τῆς Μητροπόλεώς µας. Ἡ
δράση τὰ χαρίσµατα καὶ ἡ ἀγάπη
του γιὰ τὸ νησὶ µας, εἶναι ἐγγύηση
γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου του.

Ὡς κεφαλλονίτης, γνωρίζει ἄρι-
στα τὰ ἤθη, τὰ ἔθιµα καὶ τὶς παρα-
δόσεις µας καθὼς καὶ τὴν ἰδιορ-
ρυθµία τοῦ λαοῦ. Θεωροῦµε καὶ
πιστεύουµε ὅτι ἡ ἐκλογὴ του αὐτὴν
τὴ στιγµή εἶναι ἡ καταλληλότερη
λύση γιὰ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα
µας. Ἦταν συνυποψήφιος µέ τὸν
µακαριστὸ Γεράσιµο στὶς προ-
ηγούµενες ἐκλογὲς καὶ θεωροῦµε
ὡς φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τὴν προ-
αγωγὴ του, ἀφοῦ καὶ ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπός µας µέ δηλώσεις του ἔχει
δεσµευτεῖ ὅτι ὁ «ἑπόµενος Μητρο-
πολίτης µας θὰ εἶναι Κεφαλλονί-
της».

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΙΣΛΑΜΙΚΟN ΤΕΜΕΝΟΣ

Ὁ τ. Ὑπ. Παιδείας δι’ ὅλα τὰ φλέγοντα ἐκκλησιαστικὰ θέµατα
Συνέντευξιν παρεχώρησεν εἰς τὸ

orthodoxiainfo.gr ὁ κ. Ἀρ.
Μπαλτᾶς τὴν 10ην Σεπτεμβρίου
2015. Παραθέτομεν τμῆμα αὐτῆς: 

–?Κατ’ ἀρχὴν θέλω νὰ σᾶς
ζητήσω νὰ µοῦ ἐξηγήσετε πρα-
κτικὰ τί σηµαίνει γιὰ ἐσᾶς χω-
ρισµὸς Ἐκκλησίας – Κράτους.

–� Τὰ (ἐνν. ἱστορικὰ) δεδοµένα
ὁδήγησαν σὲ µία µορφὴ σύνδεσης
Ἐκκλησίας καὶ Κράτους, ποὺ δὲν
ἀπαντᾶται σὲ ἄλλες χῶρες καὶ ποὺ
πολλοὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορά µας,
δυσκολεύονται νὰ κατανοήσουν.
Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, παρατηροῦµε
πὼς ὅ,τι ὀνοµάζουµε «διαχωρισµὸ
Ἐκκλησίας – Κράτους» συνιστᾶ µία
διαδικασία ποὺ ἐξελίσσεται ἴσως
ἀργά, ἀλλὰ σταθερά. Πρόκειται γιὰ
διαδικασία προσαρµογῆς στὰ δε-
δοµένα τῆς πραγµατικότητας. Προσ -
αρµογῆς τοῦ Κράτους, ποὺ προ-
κρίνει τὴν ἰδιότητα τοῦ ἐλεύθερου
πολίτη ποὺ µπορεῖ νὰ πιστεύει ὅ,τι
θέλει καὶ νὰ ἀσκεῖ ἐλεύθερα τὰ τῆς
πίστης του –θυµίζω καὶ τὴ συντα -
γµατικὴ ἐπιταγὴ τῆς ἀνεξιθρησκίας.
Ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας στὶς νέες
πραγµατικότητες�

ΟΤ: Συγκεκαλυμμένα ὁ κ.
Μπαλτᾶς δείχνει πρὸς τὸν δρόμον
τῆς ἀλλαγῆς τῶν σχέσεων Ἐκκλη-
σίας καὶ Πολιτείας. Ἡ ἱστορία δι’
αὐτὸν εἶναι μία καλὴ ἀνάμνησις, ἡ
ὁποία μηχανικὰ κατέληξε εἰς μίαν
σύγχρονον κατάστασιν, μὴ ἐπιθυ-
μητήν. Δὲν μπορεῖ νὰ δῆ τὴν δυνα-
μικήν τῆς Ἐκκλησίας ἐντός τοῦ κό-
σμου καὶ τὸ πόσον θετικὸν θὰ εἶναι
τὸ μέλλον τῶν Ἑλλήνων. Ἡ Ἐκκλη-
σία τοῦ φαντάζει ὡς ἀπαρχαιομέ-
νος θεσμός, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ
προσαρμοσθῆ… Μήπως καὶ ἄλλοι
συνάδελφοί του ἀνεξαρτήτως κομ-
μάτων δὲν ἔχουν παρομοίας ἀντι-
λήψεις; 

– Ἡ συνάντηση τοῦ κ. Κουρά-
κη µὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς
Ἕνωσης Ἀθέων Ἑλλάδας παρα-
µονὲς τοῦ ∆εκαπενταύγουστου
προκάλεσε προβληµατισµὸ
στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Ὁ
προβληµατισµὸς ἔγινε ἐντονότε-
ρος, ὅταν ἡ Ἕνωση Ἀθέων στὴν
δική της ἀνακοίνωση -γιατί τὸ
ὑπουργεῖο δὲν ἀνακοίνωσε τὸ
παραµικρὸ- ἔκανε λόγο γιὰ δέ-
σµευση τοῦ κ. Κουράκη «νὰ ἐπι-
λυθοῦν τὸ συντοµότερο δυ-
νατὸν» ζητήµατα ποὺ τοῦ τέθη-
καν, ὅπως τὸ µάθηµα τῶν θρη-
σκευτικῶν, τὸ θρήσκευµα στὰ
ἀπολυτήρια κ.ἄ. Ὑπάρχει ἀτζέν-
τα σχετικὰ µὲ τὰ θρησκευτικὰ θέ-
µατα, τὴν ὁποία δὲν ἔχετε ἀνα-
κοινώσει;

– Ὁ καθένας ἔχει τὴν εὐθύνη τῶν
συναντήσεων ποὺ κάνει ἀλλὰ καὶ
τοῦ χρόνου ποὺ ἐπιλέγει, γιὰ νὰ τὶς
κάνει. Ὅµως, ἡ ἐκ τῶν προτέρων
ποινικοποίηση τῆς συνάντησης
ἑνὸς πολιτικοῦ µὲ τοὺς ἐκπροσώ-
πους ἑνὸς νόµιµου σωµατείου, τὸ
ὁποῖο ἐπιθυµεῖ νὰ θέσει τὰ ζητήµα-
τα ποὺ τὸ ἐνδιαφέρουν, ὁδηγεῖ σὲ
ἐπικίνδυνα µονοπάτια. Τὸ Ὑπουρ-
γεῖο πρέπει νὰ ἔχει µία πολιτικὴ

ἀνοιχτῶν θυρῶν, σὲ ὅποιον θέλει
νὰ ἐκφράσει τὶς ἀπόψεις του µὲ τὴν
προϋπόθεση ὅτι σέβεται τοὺς νό-
µους καὶ τὸ Σύνταγµα. Αὐτό, ὅµως,
δὲν σηµαίνει ὅτι ἀποδεχόµαστε
αὐτὰ ποὺ µᾶς λένε. Ὅπως σωστὰ
ἀναφέρετε, ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο δὲν
ἐκδόθηκε κανένα δελτίο τύπου, γε-
γονὸς ποὺ σηµαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει
ἀπολύτως τίποτα ποὺ νὰ δεσµεύει
τὸ Ὑπουργεῖο.

ΟΤ: Βεβαίως, παρατηρεῖ κανεὶς
ὅτι ἀπέφυγε νὰ ἀπαντήση εὐθέως.
Ἀπὸ τὴν ἀπάντησιν διαφαίνεται
ὅτι δὲν ἔχει συλλάβει τὸ βάθος τῶν
ἀντεθνικῶν ἀπόψεων τῆς Ἑνώσεως
Ἀθέων, μὲ μέρος τῶν ὁποίων ἴσως
συμφωνεῖ. Δυστυχῶς καμία δέ-
σμευσις δὲν ὑπῆρξε διὰ τὸ μέλ-
λον…

– Ἄρα δὲν θὰ καταργήσετε τὸ
Μάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν.

–�Πρὶν τὶς ἐκλογὲς ἡ Ἀριστερὰ
εἶχε καταστήσει ἀπολύτως σαφὲς
ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξει τὸν ὑποχρεωτικὸ
χαρακτήρα τοῦ µαθήµατος, ἀλλὰ
καὶ ὅτι θὰ φροντίσει τὸ µάθηµα νὰ
ἰσορροπήσει µεταξύ τῆς ἀνάγκης
νὰ διδάσκεται ἡ ὀρθόδοξη θρη-
σκεία καὶ παράδοση ἀλλὰ καὶ τῆς
ἀνάγκης τὰ παιδιά µας νὰ µαθαί-
νουν τί πρεσβεύουν ἄλλες θρη-
σκεῖες. Καὶ αὐτὴ τὴ γνώση πρέπει
νὰ τὴ λαµβάνουν µὲ σεβασµὸ στὶς
ἄλλες θρησκεῖες καὶ ὄχι µὲ κηρύ -
γµατα µίσους ἢ ὑποτίµησης ἢ προσ -
βολῶν� δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Πολι-
τεία νὰ χρησιµοποιεῖ γιὰ τὴ διδα-
σκαλία τοῦ µαθήµατος τῶν θρη-
σκευτικῶν, βιβλία ποὺ στοχεύουν
νὰ προσβάλλουν ἢ νὰ µειώσουν
ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες ἢ
ἐκείνους ποὺ δὲν ἐπιθυµοῦν νὰ
θρησκεύονται� πιστεύουµε ὅτι οἱ
Θεολόγοι µποροῦν καὶ πρέπει νὰ
παίξουν ἕνα εὐρύτερο ρόλο σὲ µία
σειρὰ πραγµάτων, ὅπως, πχ, εἶναι
τὸ αὐξανόµενο πρόβληµα τοῦ bul-
lying. Ὅµως, ἀπαραίτητη προϋπό-
θεση εἶναι οἱ Θεολόγοι νὰ φέρονται
ὡς ἐπιστήµονες, ὡς καθηγητές, καὶ
ὄχι ὡς ἱεραπόστολοι ἢ κατηχητές.

ΟΤ: Διὰ ἄλλην μίαν φορὰν δια-
κρίνεται ἐναργῶς ὅτι δὲν ἐπιθυ-
μοῦν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
ὡς κατηχητικὸν μάθημα. Ἡ Ὀρθο-
δοξία διὰ τὸν κ. Μπαλτᾶν ἐξισώνε-
ται μὲ κάθε ἄλλην δεισιδαιμονίαν.
Θὰ πρέπη λοιπὸν τὰ παιδιά, κατὰ
τὸν κ. τ. Ὑπουργόν, νὰ διαπαιδαγω-
γοῦνται τόσον μὲ τὴν διδασκαλίαν
τοῦ Κυρίου Ἰ. Χριστοῦ ὅσον καὶ μὲ
τὸ κήρυγμα μίσους τοῦ Ἰσλάμ! Πα-
ραλλήλως, ὁ ὑπαινιγμὸς του διὰ τὰ
βιβλία τῶν θρησκευτικῶν καὶ τοὺς
Θεολόγους ἀποδεικνύει τὴν πλή-
ρην ἄγνοιάν του, θεωρῶν ὅτι ὑφί-
στανται ἔστω καὶ ἐκτάκτως προ-
σβολαὶ ἢ κηρύγματα μίσους! Ἐπι-
προσθέτως, ἡ ὀπτικὴ γωνία ἀπὸ
τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζει τὸν ρό-
λον τοῦ Θεολόγου εἰς τὸ σχολεῖον
δὲν ἀνάγεται εἰς τὸ λειτούργημα
τῆς μυήσεως εἰς τὸν πνευματικὸν
πλοῦτον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἑνὸς
καλοῦ ἠθικιστοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ διδά-
ξη τὴν καλὴν συμπεριφοράν. Ἡ

σκέψις καὶ τὸ ὅραμα τοῦ κ.
Μπαλτᾶ διὰ τὴν παιδείαν ἐξαντ-
λεῖται εἰς τὸν κοινωνισμόν; 

– Οἱ διαδικασίες γιὰ ἀνέγερση
τεµένους στὴν Ἀθήνα ξεκίνησαν
ἀπὸ µία κυβέρνηση, ἀπὸ τὴν
ὁποία µᾶλλον δὲν τὸ περιµένα-
µε, αὐτὴ τοῦ κ. Σαµαρᾶ, καὶ
µπῆκε στὸν «πάγο» ἀπὸ µία κυ-
βέρνηση, ἡ ὁποία θεωρούσαµε
βέβαιο ὅτι θὰ τὸ ὁλοκλήρωνε, τὴ
δική σας. Τελικὰ θὰ ἀνεγερθεῖ ἢ
ὄχι τὸ τέµενος στὶς πρώην ἐγκα-
ταστάσεις τοῦ Π.Ν.;

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ πάντοτε ὑποστήριζε
τὴν κατασκευὴ τοῦ Τεµένους
Ἀθηνῶν, ὅπως καὶ κάθε ἄλλου χώ-
ρου προσευχῆς, τόσο γιὰ λόγους
τήρησης τοῦ Συντάγµατος καὶ σε-
βασµοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιω-
µάτων ὅσο καὶ γιὰ λόγους ἐθνικοῦ
συµφέροντος. Ἡ περίπτωση τοῦ
Τεµένους εἶναι πολὺ χαρακτηρι-
στικὴ γιὰ τὸ εἶδος τῆς πολιτικῆς ποὺ
κάνει ἡ Ν∆ καὶ ἡ ἀκροδεξιά. Ἐνῶ
γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ἡ ἀνυ-
παρξία Τεµένους ἐκθέτει τὴ χώρα
διεθνῶς�

ΟΤ: Ἀπὸ τὴν ἀπάντησιν καθί-
σταται σαφὲς ὅτι τὰ δύο ἰσχυρά,
ὡς σήμερα, κόμματα δὲν ἐνδιαφέ-
ρονται διὰ τὸ δέον, ἀλλὰ εἰς τὴν
πλάτην τοῦ λαοῦ στήνουν ὁλόκλη-
ρον παιχνίδι. Τὸ συμπέρασμα εἶναι
ὅτι εἴτε διὰ τῆς μιᾶς ὁδοῦ εἴτε διὰ
τῆς ἄλλης ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ προ-
χωρήσουν εἰς τὴν κατασκευὴν Τε-
μένους οὔτε κἄν ἁπλῶς Τζαμίου.
Δὲν ἔφθαναν οἱ λαθρομετανάσται
καὶ τὰ ὅσα συμβαίνουν εἰς τὴν Μ.
Ἀνατολήν, ἐπιθυμοῦν νὰ εἰσάγουν
εἰς τὰ σχολεῖα καὶ εἰς τὸ κέντρον
τῆς πρωτευούσης τὸ Ἰσλὰμ διὰ τὰ
καλά.

– Κάποιοι κάνουν λόγο γιὰ
πρόθεση τοῦ Πατριάρχη νὰ θέ-
σει θέµα Νέων Χωρῶν. Τὸ ἑλλη-
νικὸ κράτος εἶναι ὁ τρίτος συµ-
βαλλόµενος στὴν συµφωνία
τῶν δύο Ἐκκλησιῶν γιὰ τὸ θέµα.
Ποιὲς εἶναι οἱ προθέσεις σας
ἀλήθεια;

-...Τὰ θέµατα στὰ ὁποῖα ἀναφέ-
ρεστε ἔχουν διευθετηθεῖ µὲ τρόπο
ὁριστικὸ καὶ σοφό� Ἡ Πολιτεία
εἶναι ἐγγυητὴς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
status quo ἀπὸ τὴν Θράκη καὶ τὸ
Ἅγιο Ὄρος ὡς τὸ Καστελλόριζο καὶ
τὴν Κρήτη.

ΟΤ: Πλήρης ἄγνοια τῆς κατα-
στάσεως καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
πολυαρχίας ἐντός τοῦ Κράτους, ἡ
ὁποία ἀποβαίνει εἰς βάρος τῆς ἑνό-
τητος.

– ∆ιάβασα ἕνα ἄρθρο σας
στὴν «Αὐγὴ» γραµµένο σὲ ἀνύ-
ποπτο χρόνο, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ
2014, στὸ ὁποῖο ὑποστηρίζετε
ὅτι ὁ βαρύτερος ὅρκος στὸν
ἑλληνικὸ πολιτισµὸ εἶναι ἡ φρά-
ση «Σὲ ὅ,τι ἔχω ἱερό».

– Τὸ ἱερὸ εἶναι οἰκουµενικό, παν -
αθρώπινο καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι πέρα
ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ χρόνο. ∆ὲν ὑπάρ-
χει πολιτισµὸς χωρὶς ἱερό. Ὁ
ἄνθρωπος ἔχει τὴ συνείδηση τοῦ

θανάτου, τῆς τελευτῆς του καὶ αὐτὸ
σηµαίνει ὅτι δὲν ἔχει νὰ διαχειριστεῖ
µόνο τὸ τώρα ἀλλὰ καὶ τὸ ἀναπό-
τρεπτο τέλος. Ἡ θρησκεία προσφέ-
ρει ἀπαντήσεις γιὰ τὸ τέλος –µὲ τὴν
ἀριστοτελικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου- µετὰ
τὸ τέλος ἀλλά, συγχρόνως, συνδέει
τὸ τώρα µὲ τὸ ἐπέκεινα ὑποστηρί-
ζοντας ὅτι ἡ ἀνθρώπινη βιοτὴ ἔχει
σκοπὸ ποὺ περνᾶ πέρα ἀπὸ τὸν
θάνατο...

ΟΤ: Ἡ πανθρησκειακὴ γλῶσσα
εἰς τὰ χείλη κάποιου ὁ ὁποῖος κα-
λεῖται νὰ διοικήση τὴν Χώραν καὶ
τὸν Ἑλληνισμὸν εἶναι ἄκρως ἀνη-
συχητική. Καμία ὀσμὴ τῆς Παρα-
δόσεώς μας, ἀλλὰ ἕνα νεφέλωμα.
Ἄνθρωποι πού δὲν ἔχουν δώσει
ἀπαντήσεις εἰς τὰ μεγαλύτερα
ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου, πῶς θὰ
κατευθύνουν τὴν βιοτήν τῶν συν -
ανθρώπων τους; 

– Ἐπιτρέψτε µου νὰ κλείσω µὲ
µία προσωπικὴ ἐρώτηση. Εἶστε
Ὀρθόδοξος Χριστιανός;

– Μοῦ ζητᾶτε µία δηµόσια ὁµο-
λογία πίστης�

– Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα
τοῦ ἐκλεκτορικοῦ σώµατος εἶναι
Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Φαντάζο-
µαι θὰ θέλουν νὰ ξέρουν?

– Οἱ Χριστιανοὶ ὁµολογοῦν
ἐκεῖνο ποὺ πιστεύουν ὅταν καὶ
ὅποτε ἐκεῖνοι τὸ θέλουν. Κέρδισαν
αὐτὸ τὸ δικαίωµα µὲ τὸ αἷµα τους�
Πιστεύω ὅτι δὲν ὑπάρχει µεγαλύτε-
ρη προσβολὴ γιὰ τὴν ἴδια τὴ θρη-
σκεία, ὁποιαδήποτε θρησκεία, ἀπὸ
τὸ νὰ µετατρέπονται οἱ βαθύτερες
πεποιθήσεις, τὰ βαθύτερα πι-
στεύω, σὲ προεκλογικὰ ἐπιχειρή-
µατα� Ὁ Μπελογιάννης εἶχε πεῖ
στὴν δίκη του, ἀντιµέτωπος µὲ τὴν
ποινὴ τοῦ θανάτου, ὅτι οἱ ἀριστεροὶ
ποὺ πιστεύουν ὅτι τὸ τέλος τῆς
ζωῆς εἶναι τέλος ὁριστικὸ καὶ ὅτι δὲν
ὑπάρχει τίποτα πέραν αὐτοῦ,
ἔχουν µιὰ ξεχωριστὴ ἠθική, γιατὶ
θυσιάζουν τὴ ζωή τους χωρὶς νὰ
προσδοκοῦν τίποτα ἄλλο πέρα
ἀπὸ τὸ νὰ προσ φέρουν τὸν ἑαυτό
τους ὡς ὕστατη θυσία πρὸς ὄφελος
τῆς κοινωνίας καὶ ἰδιαίτερα τῶν
ἀδυνάτων...

ΟΤ: Ὅταν δὲν πιστεύη κανεὶς εἰς
τίποτα, προσπαθεῖ, ἐν ὄψει
ἐκλογῶν, νὰ ἀποφύγη ἀπαντήσεις,
αἱ ὁποῖαι θὰ δυσαρεστήσουν τὸ
ἐκλογικὸν σῶμα. Εἰς τὴν ἐπιμονὴν
τοῦ δημοσιογράφου ἡ ἀπάντησις
εἶναι ἐμμέσως λοιδορία ὅσων εἶναι
χριστιανοὶ καὶ ἀγωνίζονται αὐτάς
τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἀξίας νὰ ἀναδεί-
ξουν εἰς τὸν κοινὸν βίον. Δὲν γνωρί-
ζει ὁ κ. Μπαλτᾶς ὅτι ἡ πολιτικὴ
εἶναι ποιμαντικὴ καὶ ὅτι αἱ ἀρχαὶ
καθορίζουν καὶ τὴν πρᾶξιν. Ἀλλὰ
ἂν ὁ κόσμος δι’ αὐτὸν σταματᾶ εἰς
τὸν θάνατον, τότε πῶς θὰ νοημα-
τοδοτήση τὴν ζωήν; Πῶς θὰ δώση
ὁποιοσδήποτε πολιτικὸς ἀπὸ ὁποι-
οδήποτε κόμμα ἐλπίδα καὶ προ-
οπτικήν, ἐὰν ὅλα ἐγκλωβίζωνται εἰς
τὴν ὕλην; Δι’ αὐτὸ χρειαζόμεθα
πολιτικοὺς μὲ ἀληθινὴν πίστιν εἰς
τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰ. Χριστόν.

Παραλειπόμενα ἀπὸ τήν Σύναξιν τῆς Ἰνδίκτου εἰς τὸ Φανάρι
Τοῦ κ. Γεωργίου Ν. Παπαθανασοπούλου

Τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
συγκέντρωσε, ἀπὸ τὶς 29 παρελ-
θόντος Αὐγούστου ἕως καὶ τὶς 2
τρέχοντος µηνὸς Σεπτεµβρίου,
στὴν Κωνσταντινούπολη τοὺς Μη-
τροπολίτες, ποὺ ἀνήκουν στὴν
ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία  Του. Ἡ
ἐν λόγῳ σύναξη πραγµατοποιεῖται
στὴ Βασιλεύουσα κάθε χρόνο, µὲ
τὴν εὐκαιρία τοῦ νέου ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἔτους. Πρωτοφανὴς στὰ χρο-
νικά τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἡ πρόσκληση
καὶ ἡ παρουσία στὴν ἐν λόγῳ σύν -
αξη τῶν Μητροπολιτῶν Της, ποὺ
διαποιµαίνουν τὶς Μητροπόλεις
τῆς  Ἠπείρου, τῆς Μακεδονίας, τῆς
Θρᾴκης καὶ τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνα-
τολικοῦ Αἰγαίου. Σηµειώνεται ὅτι ἡ
ὀνοµασία τῶν περιοχῶν αὐτῶν
τῆς Ἑλλάδος ὡς «Νέων Χωρῶν»
εἶναι ἀνακριβής, ἀφοῦ πρόκειται
γιὰ πανάρχαιες ἑλληνικὲς περιο-
χές. Εἶναι καὶ ἀτυχής, ἀφοῦ συµ-
βάλλει στὴν ψευδῆ, ἀλυτρωτικὴ
καὶ σοβινιστικὴ προπαγάνδα ὁµό-
ρων κρατῶν.

Ἡ πρόσκληση γιὰ τὴ συµµετοχὴ
στὴ σύναξη τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρό-
νου τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος προκάλεσε τὴν
ἀντίδρασή Της. Τὸ θέµα συζητήθη-
κε στὴν ∆ιαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ
ὁποία ἀποφάσισε καὶ ἀπέστειλε
ἐπιστολὴ στὸν Οἰκουµενικὸ Πα-
τριάρχη. Μὲ αὐτὴν ἐξέφρασε τὴν
πικρία Της γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι Τὴν
κατέστησε ἁπλὸ διεκπεραιωτὴ τῆς
πρὸς τοὺς ἐν λόγῳ Μητροπολίτες
ἐπιστολῆς – πρόσκλησης. Ἕως
τώρα οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Φαναρίου
πρὸς τοὺς Μητροπολίτες τῶν προ-
αναφερθεισῶν περιοχῶν διαβιβά-
ζονταν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «πρὸς
γνώση Της» καὶ ἐκείνη ἀποφάσιζε
περὶ τοῦ πρακτέου. Αὐτὴ τὴ φορά
οἱ Πατριαρχικὲς προσκλήσεις στὴν
οὐσία ἀπευθύνονταν στοὺς Μητρο-
πολίτες καὶ ἁπλῶς τηρήθηκε ὁ τύ-
πος νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύν -
οδο. 

Τὶς προηγούµενες χρονιὲς ἀπε-
στέλετο στὸ Φανάρι µία ἀντιπρο-
σωπία Μητροπολιτῶν, φέτος µετέ-
βησαν οἱ περισσότεροι. ∆ὲν µετέ-
βησαν ἑπτὰ Μητροπολίτες, οἱ Θεσ-
σαλονίκης, Λήµνου, Ζιχνῶν, Κιλκι-
σίου, Μυτιλήνης, Παραµυθίας καὶ
∆ρυινουπόλεως. Ἀπὸ αὐτοὺς οἱ
πρῶτοι ἕξι δήλωσαν ἀσθένεια. Γιὰ
τὸν Θεσσαλονίκης ἦταν δικαιολο-

γία, ἀφοῦ τὶς ἡµέρες τῆς συνάξεως
δὲν σταµάτησε τὸ ποιµαντικὸ καὶ
ἐκκλησιαστικό του ἔργο.  Μόνον ὁ
Μητροπολίτης ∆ρυινουπόλεως καὶ
Κονίτσης κ. Ἀνδρέας στὴν ἀπαντη-
τική του ἐπιστολὴ καὶ στὴν ἄρνησή
του νὰ συµµετάσχει ἐξέφρασε  τὴν
ἄποψη, ὅτι
τέτοιες ἐνέρ-
γειες τοῦ Φα-
ναρίου διχά-
ζουν τὴν
Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησ ίας
τῆς Ἑλλάδος. 

Ἀπὸ πλευ -
ρᾶς Μητρο-
πολιτῶν τῆς
Ἐκκλησ ίας
τῆς Ἑλλάδος
ποὺ συµµετέσχον στὴ σύναξη ἐξε-
φράσθη τὸ παράπονο ὅτι ἡ Σύνο-
δος δὲν κάλυψε ὅσους δὲν θὰ ἤθε-
λαν νὰ συµµετάσχουν, ἀφοῦ δὲν
πῆρε µίαν ἀπόφαση, ὅπως παλαι-
ότερα, νὰ ἀποστείλει στὴν Κων-
σταντινούπολη µόνο ὀλιγάριθµη
ἀντιπροσωπία. «Ἀφοῦ δὲν πῆρε τὸ
βάρος τῆς εὐθύνης ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος, κατὰ µείζονα λόγο, δὲν µπο-
ρούσαµε ἐµεῖς νὰ πάρουµε τὴν
εὐθύνη τῆς ἀρνήσεως», µᾶς εἶπε
Ἱεράρχης, ποὺ µετέβη στὴν Κων-
σταντινούπολη. Ἄλλος ποὺ ἐπίσης
συµµετέσχε στὴ σύναξη µᾶς εἶπε
µὲ παράπονο: «Ἐµεῖς ἔχουµε ποί-
µνιο καὶ λείψαµε ἀπὸ αὐτὸ τὴν ἡµέ-
ρα τῆς µνήµης τῆς Ἀποτοµῆς τῆς
Κεφαλῆς τοῦ Τιµίου Προδρόµου,
κάτι ποὺ µὲ ἔκανε νὰ αἰσθανθῶ
πολὺ ἄσχηµα». Βεβαίως ἡ στάση
τοῦ Μητροπολίτου Κονίτσης ἐλέγ-
χει ὅσους δὲν ἔδειξαν τὸ ἴδιο µὲ
αὐτὸν σθένος.  Ἄλλη δικαιολογία
ποὺ ἐλέχθη ἦταν ὅτι πάντως  σὲ
κρίσιµες ἐκκλησιαστικὲς ἀποφά-
σεις, ὅπως ἦταν ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μη-
τροπολίτη Ἰωαννίνων, στὸ µεγάλο
τους ποσοστό, τάσσονται στὸ
πλευρὸ  τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος.  

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος
στὴν ὁµιλία του στὴ Σύναξη καὶ
ἐκτὸς κειµένου ἀνέφερε τὸ γε-
γονὸς ὅτι παρέλαβε τὴν ἐπιστολὴ
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς νὰ τὴν
ἀναγνώσει. Τὴν  χαρακτήρισε
πάντως µὴ δικαιολογηµένη, διότι,
ὅπως εἶπε, δὲν µπορεῖ νὰ ἰσχυρί-
ζεται ὅτι δὲν ἔλαβε γνώση τῆς ἐπι-
στολῆς του, ἀφοῦ ἦταν ἀνοικτὴ καὶ

ἑποµένως εὔκολο ἦταν νὰ ἔχει κα-
ταστεῖ γνωστὸ τὸ περιεχόµενό της
πρὶν διαβιβαστεῖ στοὺς Μητροπο-
λίτες. Ὡς πρὸς τὴν οὐσία τῆς προσ -
κλήσεως στὴν ὁµιλία του ὁ Πα-
τριάρχης δικαιολόγησε τὴν πράξη
του σηµειώνοντας: «Ἡ παροῦσα

σύναξις µὴ
ἔχουσα διοι-
κητικὸν χα-
ρακτῆρα ἀπο-
 τελεῖ τὸν φυ-
σικὸν χῶρον
πάντων τῶν
ἐπισκόπων
τοῦ Θρόνου,
τοὺς ὁποίους
καὶ ὑποδεχό-
µεθα µετὰ
πλείστης χα -

ρᾶς». Καὶ ὡς πρὸς τοὺς προσ -
κληθέντες Μη τροπολίτες τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλ λάδος σηµείωσε ὅτι
«ὑπάρχει ἐπίσηµος ἀναγνώρισις τῆς
ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ὅτι ἀποτελοῦν µέλη τῆς Ἱεραρχίας τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Θρόνου, ὡς διαποιµαί-
νοντες ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου αὐτοῦ».

Μητροπολίτης τῆς Μακεδονίας
σχολιάζοντας τὴν ἐν λόγῳ ἄποψη
τοῦ κ. Βαρθολοµαίου σηµείωσε ὅτι
ἡ πρόσκληση εἶχε διοικητικὸ χα-
ρακτῆρα καὶ ὅτι τὸ ἴδιο τὸ Φανάρι
ἔχει ἀναγνωρίσει ὅτι σύµφωνα µὲ
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες κάθε Μητρο-
πολίτης δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀνήκει
σὲ δύο Ἱεραρχίες καὶ συγκεκριµένα
στῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
στοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως. 

Ὡς πρὸς τὰ θέµατα ποὺ ἐτέθη-
σαν στὴ Σύναξη ὁ Μητροπολίτης
Ἀλεξανδρουπόλεως τόνισε ὅτι γιὰ
πρώτη φορά οἱ Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ πα-
ρέστησαν σὲ αὐτὴν ἐνηµερώθη-
καν γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο καὶ γιὰ
τοὺς θεολογικοὺς διαλόγους.  Ση-
µειώνεται ὅτι πέρυσι στὴν τακτικὴ
σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας Ἑλλάδος ὑπῆρξε ἐνηµέρωση
γιὰ τὰ δύο αὐτὰ θέµατα καὶ µάλι-
στα αὐτὴ χαρακτηρίστηκε «πλή-
ρης». Στὶς ὁµιλίες τῶν Μητροπο-
λιτῶν τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου  παρατηρήθηκε ὅτι ἀπὸ τὸν
ὅρο «πρεσβεῖα τιµῆς» ἔναντι τῶν
ἄλλων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκε-
φάλων Ἐκκλησιῶν πέρασαν στὸν
ὅρο «πρωτεῖο διακονίας».

Στὴν ὁµιλία του ὁ Οἰκουµενικὸς

Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος ἐνη-
µέρωσε γιὰ τὰ σοβαρὰ προβλήµα-
τα ποὺ ἀντιµετωπίζει σήµερα ἡ
Ὀρθοδοξία. Αὐτὰ εἶναι:

-  Ἡ διαµάχη καὶ ἡ µὴ κοινωνία
τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ
Ἱεροσολύµων. Αὐτὴ εἶναι ἕνα ἀκό-
µη ἐµπόδιο στὴν διεξαγωγὴ τῆς
Συν όδου.

- Ἡ ἐκκρεµότητα στὴν ἀναγνώ-
ριση τοῦ προκαθηµένου τῆς Αὐτο-
κεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Τσεχίας
καὶ Σλοβακίας.

- Ἡ διαίρεση τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν στὴν Οὐκρανία.

- Ἡ ὑπονόµευση τῆς Συνόδου
ἀπὸ Ἐκκλησίες, «οἱ ὁποῖες διακα-
τέχονται ἀπὸ πνεῦµα ἐθνικισµοῦ,
ἐνίοτε καὶ ἐθνοφυλετισµοῦ».
Χωρὶς νὰ τὴν κατονοµάσει, µὲ τὴν
καταγγελία του φωτογράφισε τὸ
Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.  Γιὰ τὸ
Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπο-
λης ὑποστήριξε ὅτι εἶναι ὑπερεθνι-
κό. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας
ἀπαντᾶ ὅτι εἶναι δῆθεν ὑπερεθνι-
κό, ἀφοῦ οἱ Ἀρχιεπισκοπὲς καὶ οἱ
Μητροπόλεις Του ὀνοµάζονται
«Ἑλληνικὲς Ὀρθόδοξες»  καὶ  ὁ
ἐπικεφαλῆς τους ἀνήκει πάντα στὸ
ἔθνος τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ κ. Βαρθολοµαῖος στὴν ὁµιλία
του ἔθεσε καὶ ἕνα ἄλλο σοβαρὸ
θέµα, αὐτὸ τῶν σχέσεων µὲ τοὺς
ἑτεροδόξους. Ὅπως εἶπε ἡ αὔξη-
σις τοῦ ἀριθµοῦ τῶν µικτῶν γά-
µων «ὑποχρεώνει τὴν Ἐκκλησίαν
νὰ ἀποδεχθῆ τὴν µετὰ τῶν ἑτερο-
δόξων κοινὴν προσευχὴν καὶ λα-
τρείαν, ὅπερ καὶ ἐφαρµόζεται ἤδη
εἰς πάσας τὰς Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας». Ἂν καὶ σηµειώνει ὅτι
δὲν ὑπάρχει µαζὶ τους  κοινωνία
στὴ Θεία Εὐχαριστία, ἐν τούτοις
προκύπτουν εὔλογα ἐρωτήµατα.
Ὅταν ὑπογραµµίζει ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία ὑποχρεώθηκε νὰ ἀποδεχθεῖ
τὴν κοινὴ προσευχὴ καὶ λατρεία
ὑπονοεῖ Αὐτὴν τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως ἢ γενικὰ τὴν   Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία; Καὶ ἂν εἶναι τὸ δεύτερο
πότε αὐτὸ ἀποφασίστηκε καὶ ἀπὸ
ποιὰ Σύνοδο; Ἐπίσης ὅταν  ση-
 µειώνει ὅτι ἡ κοινὴ λατρεία καὶ
προσευχὴ ἐφαρµόζεται ἤδη εἰς
πάσας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλη-
σίας προφανῶς ἔχει λάθος πλη-
ροφορίες. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος π.χ. οὐδέποτε ἔλαβε τέτοια
ἀπόφαση.

Σεβ. Μητρ. Θεσσαλονίκης: 
«Ἀλβανοί, Σκοπιανοὶ καὶ Τοῦρκοι 

ὀρέγονται κοµµάτια τῆς Ἑλλάδος»
Ὁ Σεβ. Μητρ. κ. Ἄνθιμος ἔθεσε

τὸ προσφυγικὸν ζήτημα εἰς τὴν
ὀρθήν του βάσιν, δηλαδὴ τῶν δια-
βαλκανικῶν σχέσεων τῆς Χώρας
μας μὲ τοὺς ὁμόρους γείτονες καὶ
ἐζήτησε καὶ ἀπὸ τὰ κόμματα νὰ λά-
βουν θέσιν ἔναντι τοῦ μείζονος
αὐτοῦ ἐθνικοῦ ζητήματος. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Δημο-
κρατία» τῆς 14ης Σεπτεμβρίου
2015:

«Ἡ Τουρκία ἐκµεταλλεύεται τὸ
προσφυγικὸ ζήτηµα ἀποσκοπών-
τας νὰ δηµιουργήσει κρίση στὸ
Αἰγαῖο, προειδοποίησε ὁ µητροπολί-
της Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος.
«Ὅλη αὐτὴ ἡ ὑπόθεση µὲ τὰ πλοῖα
ποὺ ξεκινᾶνε ἀπὸ τὴν Τουρκία γεµά-
τα µὲ πρόσφυγες ἀπέβλεπε στὴ δη-
µιουργία κρίσης καὶ ἐπέµβασης τῆς
Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο, ποὺ τὸ θεωρεῖ
δικό της. Πῶς ἀποφεύγονται αὐτά;
Πρόκειται γιὰ µεγάλα θέµατα διπλω-
µατίας, ἀλλὰ ἐµεῖς, ὁ λαός, πρέπει
νὰ γνωρίζουµε» ἀνέφερε χαρακτηρι-
στικὰ ὁ κ. Ἄνθιµος. Σηµείωσε δὲ ὅτι
Ἀλβανοί, Σκοπιανοὶ καὶ Τοῦρκοι

«ὀρέγονται κοµµάτια τῆς Ἑλλάδας
καὶ θέλουν κι αὐτοὶ νὰ γευτοῦν Αἰγαῖο
Πέλαγος». «Ἂς ζητήσουµε τὴ βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας,
ἔχουµε χρέος νὰ προστατέψουµε
τὴν πατρίδα µας, νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλά-
δα καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν πρότερη
κατάσταση» πρόσθεσε ὁ µητροπο-
λίτης Θεσσαλονίκης. Ὑπογράµµισε
ἀκόµη ὅτι γείτονές µας κινητο-
ποιοῦνται σὲ ΗΠΑ καὶ Αὐστραλία, µὲ
στόχο νὰ κινήσουν νήµατα ἐκεῖ καὶ
νὰ διεκδικήσουν κοµµάτια τῆς Ἑλλά-
δας, «θέλουν νὰ πᾶµε νὰ ζήσουµε
κάτω ἀπὸ τὸν Ὄλυµπο, θέλουν νὰ
πάρουν νησιά µας, ἔχουµε χρέος νὰ
µὴ τοὺς ἐπιτρέψουµε» εἶπε µὲ νόη-
µα. Ἀναφερόµενος στοὺς πολιτικοὺς
εἶπε ὅτι αὐτὲς τὶς ἡµέρες «βουίζουν
τὰ αὐτιά µας ἀπὸ ὅλους τούς πολιτι-
κοὺς ὁµιλητές, ἀλλὰ ἀπὸ κανένα δὲν
ἀκοῦµε λόγια φιλοπατρίας, γιὰ τὴν
ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν Ἑλλάδα, κα-
νεὶς δὲν λέει ὅτι εἴµαστε ἐδῶ ἕτοιµοι
νὰ θυσιαστοῦµε γιὰ τὴν πατρίδα».
«Πεῖτε µας γιὰ τὶς κοµµατικὲς διεργα-
σίες, ἀλλὰ πεῖτε µας τί θὰ κάνετε γιὰ
τὴν Ἑλλάδα» τόνισε».

Συνάντησις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου 
µὲ τὴν ὑπ. Πρωθυπουργὸν εἰς Χίον

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης ἐπεσκέφθη
τὴν Χίον μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν
τοῦ Σεβ. Μητρ. Χίου κ. Μάρκου
ἀπὸ τὴν 11ην ἕως καὶ τὴν 15ην Σε-
πτεμβρίου. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν
του εἶχε συνάντησιν μὲ τὴν ὑπ.
Πρωθυπουργὸν κ. Βασιλικήν Θά-
νου, μὲ τὴν ὁποίαν συν εζήτησε
περὶ τῶν προσφύγων, ἐνῶ συνην-
τήθη καὶ ἐξέφρασε τὴν συμπαρά-
στασίν του εἰς μετανάστας, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν κατασκηνώσει εἰς τὸ
κέντρον τῆς πόλεως τῆς νήσου.
Συμφώνως πρὸς τὸ e-diseis.gr τῆς
14ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Συνάντηση µὲ τὴν πρωθυ-
πουργό, Βασιλικὴ Θάνου, εἶχε τὸ
ἀπόγευµα τοῦ Σαββάτου ὁ Οἰκου-
µενικὸς Πατριάρχης Βαρθολο-
µαῖος, στὸ ἱστορικὸ Ἀργέντικο,
στὸν Κάµπο τῆς Χίου. Ὁ προκα-
θήµενος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρό-
νου ἀναφέρθηκε στὴν εὐαισθησία
τῆς πρωθυπουργοῦ γιὰ τοὺς πρόσ -
φυγες, τοὺς µετανάστες, «γιὰ
τοὺς δυστυχισµένους αὐτοὺς
ἀνθρώπους κινητοποιήσατε τὰ
πάντα», εἶπε. Ἀπὸ τὴν πλευρά
της, ἡ κ. Θάνου ὑποστήριξε ὅτι
ὅλοι οἱ Ἕλληνες διαθέτουν αὐτὴ
τὴν εὐαισθησία. «Εἶναι γνωστὸ
ἐξάλλου καὶ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων
χρόνων -τόνισε- ὅτι ἡ φιλοξενία
τῶν Ἑλλήνων ἦταν πάντοτε στὸ
DNA τους». «Ξένιος Ζεύς», πρόσ -
θεσε ὁ κ. κ. Βαρθολοµαῖος, γιὰ νὰ
προσθέσει ἡ πρωθυπουργός:
«Ἑποµένως, τὰ φιλάνθρωπα αὐ -
τὰ αἰσθήµατα καὶ πάλι βρίσκον-
ται». «Ἀλλὰ ὡς πρωθυπουργὸς

τὰ ἐκφράζετε κατὰ τὸν καλύτερο
τρόπο», παρατήρησε ὁ Πατριάρ-
χης».

Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
«Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς
15ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Μήνυµα ἀγάπης, συµπαρά-
στασης καὶ ἐλπίδας στοὺς δοκιµα-
ζόµενους πρόσφυγες ἔστειλε ἀπὸ
τὴ Χίο ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης
κ. Βαρθολοµαῖος. Ἀπὸ τὴν πρώτη
στιγµὴ ποὺ ἔφτασε στὸ ἀκριτικὸ
νησὶ φρόντισε νὰ κάνει αἰσθητὴ
τὴν παρουσία του κοντὰ στοὺς δο-
κιµαζόµενους πληθυσµούς, ἀφοῦ
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσηµης
ὑποδοχῆς στὴν κεντρικὴ πλατεῖα
ἀφιέρωσε ἀρκετὸ χρόνο σὲ ὅσους
εἶχαν κατασκηνώσει στὸν δηµο-
τικὸ κῆπο. Ἀµέσως µετὰ τὴν ὁµιλία
του, ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολοµαῖος πῆγε κοντά τους,
συναντήθηκε µὲ ἀντιπροσωπία
τους -ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά,
µίλησε µαζί τους καὶ τοὺς ἐξέφρα-
σε τὴ συµπαράστασή του στὸ
δράµα ποὺ βιώνουν, εὐχόµενος
σύντοµα νὰ βροῦν µία καλύτερη
τύχη. Ἰδιαίτερης προσοχῆς καὶ
ἀγάπης ἔτυχαν τὰ µικρὰ παιδιὰ,
ποὺ τὰ δέχθηκε στὴν ἀγκαλιά του,
τὰ φίλησε στὸ κεφάλι καὶ φωτο-
γραφήθηκε µαζί τους, κάνοντάς τα
νὰ χαµογελάσουν. Σὲ ἔνδειξη δέ
µιᾶς ἐλάχιστης ἀλληλεγγύης ἔκανε
µία συµβολικὴ διανοµὴ κιβωτίου
µὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, ποὺ
εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἀπὸ τὴν «Ἱµα-
τιοθήκη τῆς ἀγάπης» τῆς Μητρό-
πολης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰ νουσ -
σῶν».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Τορόντο 
καὶ τὰ παπικὰ κολλάρα
Εἰς τὴν λαμπράν καὶ ἱεροπρεπῆ

πανήγυριν εἰς τὴν Ἄρταν δυσαρμο-
νίαν ἔφερεν ἡ παρουσία τοῦ Σεβ.
Μητρ. Τορόντο. Μετὰ λύπης παρε-
τηρήσαμεν ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος
ἐφόρεσε καὶ τὸ παπικὸν κολλάρον,
ὥστε νὰ εἶναι ἰδιαιτέρως διακριτὸν
παρὰ τὴν ἀρχιερατικὴν ἐνδυμασίαν.
Ἡ σημειολογία ἐπιτυχής: ὁ Σεβα-
σμιώτατος ὡς Ἱεράρχης τοῦ Οἰκ.
Θρόνου καὶ φιλοοικουμενιστὴς
οὐδόλως ἐνοχλεῖται, ἀλλὰ μᾶλλον
ἀπολαμβάνει τὴν ἀμφίεσιν αὐτήν,
διὰ νὰ αἰσθάνεται ἄνετα, ὅταν συνα-
ναστρέφεται μετὰ παπικῶν. Διὰ
ποῖον λόγον δὲν ἀρκοῦνται εἰς τὸ ρά-
σον; Μήπως τὸ κράτος τοῦ Καναδᾶ
ἀπαγορεύει τὴν σημαίνουσαν δι’
ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἀμφίεσιν;
Μήπως ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς ἐξοικειώση
μὲ τὰ παπικά; Ἀλλὰ οὔτε ἡ παρου-
σία τοῦ παραδοσιακοῦ καὶ συνετοῦ
Ποιμενάρχου τῆς Ἄρτης, μὲ τὴν
πλουσίαν γενειάδα, δὲν τὸν ἐπρο-
βλημάτισε; Συμφώνως πρὸς τὴν Ἱ.
Μ. Ἄρτης τῆς 9ης Σεπτεμβρίου
2015:

«Στὶς ἱστορικὲς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Παν -
αγίας Ροβελίστης καὶ Κάτω Παναγιᾶς
ἑορτάστηκε µὲ λαµπρότητα καὶ ἱερο-
πρέπεια τὸ Γενέσιο τῆς Θεοτόκου, πα-
ρουσίᾳ τῶν Σεβασµιωτάτων Μητρο-
πολιτῶν Τορόντο κ. Σωτηρίου, Νέας
Κρήνης καὶ Καλαµαριᾶς κ. Ἰουστίνου
καὶ Ἄρτης κ. Ἰγνατίου.

Στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ροβελίστης (στὴν πε-
ριοχὴ τῶν Ραδοβισδίων) χοροστάτη-
σε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Νέας Κρήνης καὶ Καλαµαριᾶς κ.
Ἰουστῖνος, ὁ ὁποῖος δὲν ἔκρυψε τὴν

συγκίνηση καὶ χαρά του ποὺ ὡς νέος
Ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας, παραβρέθηκε στὸ ὄµορφο Μο-
ναστήρι τῆς Παναγιᾶς, συµπροσευ-
χόµενος µεταξὺ σεβαστῶν καὶ λίαν
ἀγαπητῶν του Ἀρχιερέων, καὶ ἀσπα-
ζόµενος τὴν θαυµατουργὸ εἰκόνα τῆς
Ροβέλιστας, στὴ χάρη τῆς ὁποίας
πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν προσέρ-
χονται. 

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κάτω Παναγιᾶς
στὴν Ἄρτα, προεξῆρχε τοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Συλλείτουργου ὁ Σεβασµιώτα-
τος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτή-
ριος, ὁ ὁποῖος κήρυξε τὸ θεῖο λόγο,
εὐχαριστώντας θερµὰ τὸν Σεβα-
σµιώτατο Ποιµενάρχη µας κ. Ἰγνάτιο
γιὰ τὴν εὐκαιρία νὰ συµµετάσχει στὶς
λαµπρὲς συνάξεις τῶν δύο ἱστο-
ρικῶν Μονῶν τῆς Ἄρτας. 

Παρουσίασε δὲ ἐν συντοµίᾳ τὸ
πολύπλευρο πνευµατικὸ ἔργο ποὺ
γίνεται ἐδῶ καὶ ἔτη στὴν Μητρόπολη
Τορόντο τοῦ Καναδᾶ, ἡ ὁποία ἔχει
ἀρκετοὺς Ἀρτινούς, ποὺ ὅπως καὶ ὁ
ἴδιος ἀγαποῦν ἰδιαίτερα τὴν πατρίδα
καὶ προσεύχονται νὰ ξεπεράσει συν-
τόµως τὴν οἰκονοµικὴ κρίση».

Ἀνακοινωθὲν τῶν Συνεδριάσεων τῆς ∆.Ι.Σ.
διὰ τὸ µῆνα Σεπτέµβριον
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Ἱερὰ Ἀγρυπνία
διὰ τὰς ἐκλογάς

Ἱερά ἀγρυπνία θά τελεσθῆ τό
Σάββατο 19 Σεπτεµβρίου, διά νά
τιµηθῆ ἡ µνήµη τοῦ Ἁγίου Εὐσταθί-
ου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τόν
Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πευ-
κακίων (Ἀσκληπιοῦ 38, εἰς τό κέν-
τρον τῶν Ἀθηνῶν) καθώς καί διά
νά προσευχηθοῦµε εἰς τόν Κύριόν
µας νά κάνη τό ἔλεός Του κατά τίς
βουλευτικές ἐκλογές τῆς 20ῆς Σε-
πτεµβρίου.


