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

Ι∆ΡΥΤΗΣ † Ἀρχιµ. Χαράλαµπος ∆. Βασιλόπουλος 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου ὁσιοµάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 546 µαρτύρων ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2085

Ἀντὶ ὑετοῦ Ὀρθοδόξου σπορᾶς, πνευματικὴ ἀποξήρανσις εἰς Ἰταλίαν, Ἀλβανίαν καὶ Χάλκην

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ
ΤΩΝ ∆ΕΙΝΩΝ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΝ!

Ὁ Σεπτέµβριος θὰ µποροῦσε
κάλλιστα νὰ χαρακτηρισθῆ καὶ ὡς ὁ
µήνας τοῦ οἰκουµενισµοῦ καὶ τῆς
πανθρησκείας. Ἡ πρώτη ἡµέρα,
τὴν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης ἀπὸ χρό-
νια ἔχει ἀφιερώσει εἰς τὸ περιβάλ-
λον, µὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς
Προτεστάντας νὰ συγκλίνουν πρὸς
τὸν κοινὸν ἑορτασµὸν καὶ τὴν
υἱοθέτησιν τῆς ἡµέρας αὐτῆς διὰ
συµπροσευχὴν τῶν χριστιανῶν,
δεικνύει πὼς «ἡ καλὴ ἡµέρα ἀπὸ
τὸ πρωΐ φαίνεται», δηλαδὴ πὼς
ὅλος ὁ µήνας ἀπὸ τὴν ἀρχὴν του
σηµατοδοτεῖται.

Ὁ µήνας λοιπὸν Σεπτέµβριος
εἶναι γεµᾶτος µὲ συναντήσεις
οἰκουµενιστικοῦ καὶ διαθρησκεια-
κοῦ χαρακτῆρος. Ἤδη εἰς προ-
ηγούµενον φύλλον (ἀρ. φ. 2083/11-
-2015) ἐγράψαµε διὰ τὴν οἰκουµενι-
στικὴν συνάντησιν εἰς τὸ Ταϊζὲ ἀλλὰ
καὶ διὰ τὴν διαθρησκειακὴν εἰς Ἀθή-
νας. Τὰς ἐποµένας ἡµέρας ἠκολού-
θησαν καὶ ἄλλαι. Εἰς τὰ Τίρανα ἀπὸ
τὴν 6ην ὡς τὴν 8ην Σεπτεµβρίου ἡ
28η διεθνής διαθρησκειακὴ συνάν-
τησις διὰ τὴν Εἰρήνην, εἰς τὴν Χάλ-
κην ἀπὸ τῆς 7ης ὡς τὴν 9ην Σε-
πτεµβρίου διαχριστιανικὴ καὶ ἀπὸ
τὴν 9ην ὡς τὴν 12ην Σεπτεµβρίου
εἰς τὸ Μπόζε τῆς Ἰταλίας διαχρι-
στιανική.

Φαίνεται ὅτι οἱ οἰκουµενισταί
εὑρίσκονται ἐκτὸς ὁρίων, καθὼς
µόνιµος ἐνασχόλησις ἔχει καταστῆ
ἡ συναναστροφὴ µετὰ τῶν αἱρε-
τικῶν καὶ τῶν δαιµονιωδῶν εἰδωλο-
λατρικῶν θρησκειῶν κάθε ἐκφάν-
σεως. Ἀποροῦµεν εἰλικρινῶς, ἐὰν
ὅλους ὅσους µετέχουν δὲν τοὺς
ἔχει ἀπασχολήσει οὐδέποτε τὸ
ἐρώτηµα: οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶχον
ὡς ἐνασχόλησίν των συνεχῶς τούς
αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους;
Μποροῦν νὰ διερωτηθοῦν εἰς τὸ
Φανάριον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ κινητή-
ριος δύναµις ὅλων αὐτῶν τῶν συν-
αντήσεων καὶ συµπροσευχῶν, ἐὰν
οἱ διατελέσαντες Πατριάρχαι ὡς ὁ

Ἱερὸς Χρυσόστοµος, θὰ ἠρέσκοντο
νὰ διοργανώνουν συνέδρια διὰ τὸ
περιβάλλον ὅπου γῆς καὶ θὰ συµ-
προσηύχοντο µὲ τοὺς αἱρετικοὺς
καὶ τοὺς ἀπίστους; Μᾶλλον, ὅλοι
αὐτοὶ ἐπέρασαν πραγµατικά µαρ-
τυρικά, διότι ἡµέρας καὶ νυκτὸς ἡ
µόνη ἀγωνία των ἦτο ἡ κατήχησις
τῶν πιστῶν καὶ ἡ διατράνωσις τῆς
ἀληθείας τῆς Πίστεως, διὰ τοῦτο καὶ
πολλοὶ κατεδιώχθησαν ὑπὸ τῶν
αὐτοκρατόρων.

Ἡ συνάντησις εἰς τὰ Τίρανα
εἶχεν ὡς θέµα «Ἡ εἰρήνη εἶναι πάν-
τα ἐφικτή». Ὡς κατέστη γνωστὸν
ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρ-

χείου «Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πα-
τριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: Ὑπὸ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ.
Ἀθηναγόρου, κατὰ τὴν ὑπὸ τῆς
ΡΚαθολικῆς Κοινότητος «Sant Egi-
dio», ὀργανωθεῖσαν ∆ιεθνῆ Συνάν-
τησιν διὰ τὴν Εἰρήνην, ἐν Τιράνοις,
µεταξὺ 6ης καὶ 8ης Σεπτεµβρίου».
Εἰς αὐτὸ συµµετεῖχαν µεταξὺ
ἄλλων «ὁ Καθολικὸς Ἐπίσκοπος
Βελγίου κ. Leon Lemmens, ὁ
Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Ἀµφιλό-
χιος τῆς Σερβίας, ὁ Καθολικὸς Ἐπί-
σκοπος Ρουµανίας κ. Virgil Bersea,
ὁ Ἰµάµης τοῦ Πακιστάν Μuham-
mad Abdul Khabir Ἀζάντ, ὁ
Ραββῖνος τῆς Ἰταλίας Joseph Levi,

ὁ Βουδιστὴς τῆς Ἰαπωνίας Gijun
Sugitani καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς
Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Καναδᾶ
Brian Stiler».

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας συµµε-
τεῖχεν εἰς συζήτησιν στρογγυλῆς
τραπέζης µὲ θέµα: «Μία νέα συµ-
µαχία τῆς ἀνθρωπότητας µὲ τὸ πε-
ριβάλλον». Βλέπετε πῶς τὸ περι-
βάλλον εἶναι µία «ἀθώα» συγκάλυ-
ψις διὰ τὴν πανθρησκειακὴν πολιτι-
κήν.

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας ἤρχισε τὴν
ὁµιλίαν του µὲ αὐτὰ τὰ λόγια: «�ἡ

Ὁ νέος ὑπουργός Παιδείας
καί Θρησκευµάτων

καί τό τµῆµα Ἰσλαµικῶν
Σπουδῶν

Ἡ ἐκλογή ὡς ὑπουργοῦ Παι-
δείας καί Θρησκευµάτων τοῦ
κ. Νίκου Φίλη ἀποδεικνύει καί
τίς διαθέσεις τῆς νέας κυβερ-
νήσεως πρός τήν Ἐκκλησία
γενικότερα. Ἕνα ἀπό τά πιό
σπουδαῖα θέµατα πού ἐκκρε-
µοῦν ἀπό τήν προηγούµενη
κυβέρνηση καί τό ὁποῖο κατά
πᾶσα πιθανότητα θά προχω-
ρήσει πρός λύση του ἡ νέα κυ-
βέρνηση, εἶναι ἐκεῖνο τῆς ἵδρυ-
σης τοῦ τµήµατος Ἰσλαµικῶν
Σπουδῶν. Ὁ προηγούµενος
ὑπουργός κ. Μπαλτᾶς γιά λό-
γους τακτικῆς, λόγῳ τῶν
πολλῶν ἀντιδράσεων πού φο-
βόταν ὅτι θά ὑπάρξουν µέ τήν
ψήφισή του, δέν προχώρησε
στήν κατάθεση νοµοσχεδίου,
ὥστε νά ψηφισθῆ ὡς Νόµος
τοῦ Κράτους. ∆υστυχῶς, δέν
ὑπάρχουν τά ἐχέγγυα ὅτι ὁ νέ-
ος ὑπουργός δέν θά προχω-
ρήση πρός ψήφισή του.
Ὅπως ἔχει τονίσει καί ὁ Σεβ.
Θεσσαλονίκης «Τή χειρότερη
ἀπειλή σήµερα, δέν πρέπει νά
τή φέρουµε στήν καρδιά τῆς
Μακεδονίας µας». Τήν στιγµή
µάλιστα, πού, ὅπως ἔχει δη-
λώσει καί ὁ Σεβ. Πειραιῶς
«Ὑπάρχει σκοτεινό σχέδιο
ἰσλαµοποίησης τῆς Ἑλλάδας
καί τῆς Εὐρώπης». Θά πρέπη
νά ὑπάρξη µεγάλη κινητοποί-
ηση τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά
ἀποτραπῆ ἡ ἵδρυση τοῦ τµή-
µατος αὐτοῦ µέσα στήν Θεο-
λογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελεί-
ου Πανεπιστηµίου. Κατά τήν
χρονική στιγµή µάλιστα α)
πού ἡ Πατρίδα µας βρίσκεται
σχεδόν οἰκονοµικά κατα-
στραµµένη καί κυριαρχικά
ὑποταγµένη στήν ∆ύση, β)
πού µέ τίς τελευταῖες ἐκλογές

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τὴν 26ην Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μετάστασιν
τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
Τοιχογραφία ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β΄.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον ῥῦσαι λαὸν ἀνα-
πολόγητον· δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει κατα-
δεξάμενος· ὃν ἱκέτευε Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκε-
δάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος β΄.
Τὰ μεγαλεῖά σου Παρθένε τὶς διηγήσεται; βρύεις γὰρ θαύματα, καὶ
πηγάζεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς Θεολό-
γος καὶ φίλος Χριστοῦ.

Κοινωνία Χριστοῦ
Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Διαρκὴς εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ πρέπει νά εὐχαριστεῖ τόν εὐεργέτη του. Καί γιά
τό παραµικρό πού θά τοῦ δώσει κάποιος, πρέπει νά αἰσθάνε-
ται τήν ἐσωτερική ἀνάγκη νά τόν εὐχαριστήσει –καί ὄχι µόνο

µιά φορά- καί νά θυµᾶται πάντα αὐτό πού τοῦ προσέφερε. Ἡ εὐχαρι-
στία καί ἡ εὐγνωµοσύνη εἶναι ἐκδηλώσεις καλλιεργηµένης ψυχῆς.
Ὅταν δέν ὑπάρχουν, σηµαίνει ὅτι δέν βρίσκεται στό σωστό δρόµο.

Ὁ κοσµικός ἄνθρωπος εὔκολα ζητάει αὐτό πού ἔχει ἀνάγκη, ἀλλά
σπάνια εὐχαριστεῖ. Περιορίζεται σὲ ἕνα τυπικό «εὐχαριστῶ» καί συν-
ήθως µένει ἀνικανοποίητος, γιατί πάντα θέλει περισσότερα καί καλύ-
τερα. Ἐάν ζητήσει κάτι καί δέν τό λάβει, τότε ἀγριεύει καί ἡ συµπερι-
φορά του εἶναι ἀπαράδεκτη.

Πρέπει ὅµως νά δοῦµε καί µιά ἄλλη περίπτωση, ἀνώτερη καί
πνευµατική. Ὁ Θεός εἶναι ὁ µεγάλος εὐεργέτης τῶν ἀνθρώπων. Ὅ,τι
ἔχουν καί ὅ,τι χρειάζονται οἱ ἄνθρωποι εἶναι προσφορά τοῦ οὐράνι-
ου Πατέρα. Πόσο ὅµως τόν εὐχαριστοῦν; Πόσο τόν ἀναγνωρίζουν
εὐεργέτη τους; Πάντως ἐκεῖνοι πού πιστεύουν, δέχονται τό Θεό ὡς
δηµιουργό καί προνοητή, γι᾿ αὐτό καί ἡ εὐχαριστία τους εἶναι ἀδιά-
κοπη. Νιώθουν παιδιά τοῦ στοργικοῦ Πατέρα καί τά χείλη τους ψελ-
λίζουν ἀδιάκοπα εὐχαριστήριες προσευχές.

Πολλοί ἀδελφοί περιορίζουν τήν εὐχαριστία τους στά ἀναγκαῖα
καί τά εὐχάριστα, ἐνῶ ὅταν ἀντιµετωπίζουν δυσάρεστες καταστά-
σεις, τήν ἀντικαθιστοῦν µέ τό παράπονο καί τό γογγυσµό. Προσπα-
θοῦν νά βροῦν ἐξήγηση στόν προβληµατισµό τους, γιατί ὁ Θεός ἐπι-
τρέπει νά συµβοῦν τά δυσάρεστα γεγονότα στή ζωή τους. Ξεχνοῦν
ὅµως ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐκδηλώνεται µέ ἄγνωστους καί ἀνεξή-
γητους σέ µᾶς τρόπους, ἔχει ὅµως πάντα ὡς σκοπό νά µᾶς προφυ-
λάξει ἀπό πολλούς κινδύνους ἤ νά µᾶς συνεφέρει, ὅταν παρεκκλί-
νουµε ἀπό τό δρόµο του. Πρέπει νά εἶναι σταθερή ἡ ἐµπιστοσύνη
µας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά ἐπιµένουµε στήν ἐπιθυµία
µας νά τήν κατανοήσουµε, κάτι πού δέν ἐπιτρέπει πάντα ἡ ἴδια ἡ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ µόνο ἐπωφελῶς γιά µᾶς.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιµίροβιτς µιλοῦσε γιά ἀνιδιοτελῆ εὐχαριστία,
πού πρέπει νά προσφέρουν οἱ ἄνθρωποι στό Θεό. Ἔλεγε: «Κάποι-
οι ἔχουν τήν συνήθεια νά εὐχαριστοῦν τό Θεό µόνο τότε πού ὁ Θεός
τούς δίνει, ἀλλά ὄχι καί ὅταν ὁ Θεός τούς παίρνει. Τόν εὐχαριστοῦν
µόνο ὅταν τούς “χαϊδεύει”, καί ὄχι ὅταν τούς τιµωρεῖ. Ἐπίσης Τόν
εὐχαριστοῦν µόνο ὅταν ὁ Θεός σάν γιατρός ἐπουλώνει τίς πληγές
τους καί ὄχι ὅταν µέ κοφτερό µαχαίρι ἀφαιρεῖ τό µολυσµένο ἱστό
ἀπό τό σῶµα τους. Τέτοια ἰδιοτελῆ εὐχαριστία προσβάλλει τόν Θεό.
Ὁ Θεός προνοεῖ πάντα γιά τό δικό µας καλό, γιά τή δική µας αἰώνια
σωτηρία, καί ὅταν µᾶς “χαϊδεύει” καί ὅταν µᾶς τιµωρεῖ. Ἐµεῖς λοιπόν
σάν νοήµονα ὄντα πού εἴµαστε, εἶναι καλό νά εὐχαριστοῦµε τό Θεό
πάντοτε καί γιά ὅλα, ὅπως παροτρύνει καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος:
“Νά εὐχαριστεῖτε πάντοτε καί γιά ὅλα τό Θεό καί Πατέρα στό ὄνοµα
τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ”.

Ὁ ἅγιος τονίζει τό χαρακτήρα τῆς εὐχαριστίας, τόν ὁποῖο πρέπει
ὅλοι νά προσέχουµε, καί νά µή ξεχνοῦµε τούς ἁγίους µάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι καί στίς φρικτές ὧρες τοῦ µαρτυρίου τους,
εὐχαριστοῦσαν τό Θεό, ξεπερνώντας τούς κανόνες τῆς κοσµικῆς λο-
γικῆς.

Κοινωνία Χριστοῦ, σηµαίνει νά
᾿σαι γιά πάντα ἑνωµένος µέ τό
Χριστό. Νά λές µέρα καί νύχτα
"Κύριε, µεῖνον µεθ᾿ ἡµῶν"..."Κύ-
ριε, µεῖνον µεθ᾿ ἡµῶν". Ἐσένα ζη-
τάω καί ἀναζητάω. Ἐσένα ποθεῖ
ἡ ψυχή µου. Μέ Σένα, παντοῦ καί
τά πάντα εἶναι φῶς. Χωρίς Ἐσέ-
να, µονάχα τό σκοτάδι κυβερνᾶ
καί τό κακό θριαµβεύει. Ὁ ἱερός
Αὐγουστῖνος λέει σέ µιά του προσ-
ευχή: "Κι ἄν ὅλα ὅσα ἔπλασες,
µοῦ τά χαρίσεις, Κύριε, δέ θά µεί-
νω ποτέ ἱκανοποιηµένος, ἐάν δέν
µοῦ δώσεις τόν ἴδιο τόν ἑαυτό
Σου". Καί ὁ Κύριος δέν ἀρνεῖται
τήν πρόσκληση καί τήν πρόκλη-
ση. Ἡ ἀπάντησή Του, πάντα θετι-
κή καί γλυκειά σάν οὐράνια µε-
λωδία: "Ἰδού ἐγώ µεθ᾿ ὑµῶν εἰµι
πάσας τάς ἡµέρας ἕως τῆς συν-
τελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀµήν".
(Ματθ. ΚΣΤ΄ 20) Ἀκόµη κι αὐτό τό
"Ἀµήν" στό τέλος τῆς ὑπόσχε-
σής Του, ἔχει τή σηµασία του. Βε-
βαιώνει τούς µαθητές Του καί
ὅσους θά Τόν πιστέψουν στό
διάβα τῶν χρόνων, ὅτι ἀληθινά
καί πραγµατικά θά βρίσκεται µαζί
τους.

Κοινωνία µέ τό Θεό εἶναι νά
ζεῖς στήν παρουσία καί τήν ἀγά-
πη Του. Νά Τόν ἀτενίζεις, χωρίς
νά Τόν χορταίνεις. Νά κοινωνεῖς,
δηλαδή, νά ἐπικοινωνεῖς µαζί Του
σέ τέτοιο βαθµό, ὥστε νά ἀναρω-
τιέσαι καί νά λές σάν τόν Παῦλο:
"Τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγά-
πης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἤ στενο-
χωρία ἤ διωγµός ἤ λιµός ἤ γυ-
µνότης ἤ κίνδυνος ἤ µάχαιρα;
(Ρωµ. Η΄ 35). Στήν ὁλοκλήρωσή
της ἡ κοινωνία ἀποτελεῖ πραγµα-
τική µεταµόρφωση καί χριστο-
ποίηση τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς.
Κοινωνία µέ τό Χριστό, εἶναι - κα-

τά κάποιο τρόπο - πρόγευση πα-
ραδείσου, ἤ ἄν θέλετε, συντροφιά
µέ τόν Τριαδικό Θεό. Γι᾿ αὐτούς
πού βιώνουν ὡς τά κατάβαθα τῆς
ψυχῆς τους τό Χριστό, εἶναι "κι-
νητικοί" περί τά θεῖα. Γι᾿ αὐτούς:
"Τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός".
Στόχος τους, ἡ κοινωνία, ἡ κάθαρ-
ση, ἡ ἀπάθεια, ὁ φωτισµός, ἡ
ἕνωση, καί ἡ θέωση. Ὅλα τ᾿ ἄλλα
εἶναι "σκύβαλα".

Ἀσφαλῶς, "Κοινωνία" ὀνοµά-
ζεται καί τό µέγα Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας, ἤ θείας Μετα-
λήψεως, διότι "κοινωνοῦµε" τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων", δηλαδή,
τοῦ Σώµατος καί τοῦ Αἵµατος τοῦ
Κυρίου. Γινόµαστε "ΕΝΑ" µέ τό
Χριστό. Ἐπιτυγχάνεται ἡ ἕνωση
Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Καί ὅπου
ἕνωση, ἐκεῖ καί ἡ θέωση. Σέ σχετι-
κή εὐχή, ὁ ἅγιος Συµεών ὁ Νέος
Θεολόγος λέγει: "Καί καθαίρεις
καί λαµπρύνεις καί φωτός ποιεῖς
µετόχους, κοινωνούς θεότητός
σου". Κι ὅταν τό Πνεῦµα πληρώ-
σει τήν καρδιά µας, ἡ Κοινωνία
µας πιά, µεταβάλλεται σέ πνευ-
µατική µέθη. Κατά τόν ἅγιο Μακά-
ριο τόν Αἰγύπτιο: "Μεθύοµεν µέ-
θην ἄφραστον τῶν Μυστηρίων
τοῦ Πνεύµατος". Ὁ δέ ἅγιος ∆η-
µήτριος τοῦ Ροστώφ, γράφει:
"Ἔλα πεινασµένε, νά εὐφρανθεῖς
ἀπό τή θεία τροφή! Ἔλα αἰχµά-
λωτε, νά χαρεῖς τήν ἐλευθερία!
Ἔλα φτωχέ, νά πλουτίσεις µέ τόν
ἀδαπάνητο θησαυρό! Ἔλα πονε-
µένε καί θλιµµένε, νά νιώσεις
παντοτινή χαρά!...".

Κοινωνία καί ἕνωση µέ τό Χρι-
στό, εἶναι ὅ,τι ὡραῖο, ὑπέροχο καί
θεῖο, πού µπορεῖ νά ποθήσει καί
βιώσει ὁ ἄνθρωπος. Θεία µακα-
ριότητα, πού ἀρχίζει στή γῆ καί
ὁλοκληρώνεται στόν οὐρανό.

Χορείαν ἀσεβῶν συνεκρότησαν νοητῶς οἱ ἁπανταχοῦ Οἰκουμενισταὶ ἐπιδιδόμενοι εἰς πολλαπλάς συναν-
τήσεις τὸν Σεπτέμβριον, ὁδηγοῦντες τὴν Ἐκκλησίαν εἰς περιπετείας. Ἐπιχειρεῖται διαθρησκειακὴ προσέγ-
γισις ἐπὶ τῇ βάσει τῆς σχετικοποιήσεως τῆς Ἀληθείας καὶ ἀναδείξεως μονομερῶς ἀνθρωπιστικῶν ἀρχῶν.

(1ον)
Εἰσαγωγή

Ἡ ἀπόφαση τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθηµένων στὸ Φανάρι (6 ἕως 9
Μαρτίου 2014) νὰ συγκαλέσουν ἐντὸς τοῦ 2016 τὴν ἀπὸ πολλῶν δε-
καετιῶν προετοιµαζόµενη Ἁγία καὶ Μεγάλη, ἢ Πανορθόδοξο Σύνοδο, ἀνα-
ζωπύρωσε καὶ πάλι τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γύρω ἀπὸ
τὸ θέµα αὐτό. Σύµφωνα µὲ τὸ «ἀνακοινωθέν»: «Ἡ Σύναξις συνεφώνη-
σεν ὅτι ἡ προπαρασκευαστικὴ τῆς Συνόδου ἐργασία πρέπει νὰ
ἐντατικοποιηθῇ. Εἰδικὴ ∆ιορθόδοξος Ἐπιτροπὴ θὰ ἀρχίσῃ τὸ ἔργον
αὐτῆς ἀπὸ τοῦ Σεπτεµβρίου 2014 καὶ θὰ ὁλοκληρώσῃ αὐτὸ µέχρι τοῦ
Ἁγίου Πάσχα τοῦ ἔτους 2015. Θὰ ἀκολουθήσῃ Προσυνοδικὴ Πανορ-
θόδοξος ∆ιάσκεψις κατὰ τὸ πρῶτον ἥµισυ τοῦ ἔτους 2015. Ἅπασαι
αἱ ἀποφάσεις, τόσον κατὰ τὰς ἐργασίας τῆς Συνόδου, ὅσον καὶ κατὰ
τὰ προπαρασκευαστικὰ στάδια αὐτῆς, θὰ λαµβάνωνται καθ’ ὁµοφω-
νίαν. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ
συγκληθῇ ὑπὸ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ἐν Κωνσταντινουπό-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

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

Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδος πιστὴ διάκονος

τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ
(ΠΡοΣΔοκΙΑΙ-iΣΤοΡΙκΗ ΠοΡΕΙΑ-

ΓΕΝΙκΑΙ ΕκΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΣυΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)
Τοῦ Ἀρχ. Παύλου ∆ηµητρακοπούλου, ∆ιευθυντοῦ τοῦ Γραφείου
Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Ὁσιώτατοι Πατέρες καί Μητέρες, Ἱεροµόναχοι, Μοναχοί καί Μοναχές τῆς
Ἱερᾶς µας Μητροπόλεως, Εὐλογεῖτε!

Ἐπεθύµησα νά σᾶς γράψω τήν παροῦσα σύντοµη ἐπιστολή, γιά νά ἐπι-
κοινωνήσω µέ τήν ὁσιότητά σας καί νά σᾶς πῶ, ὡς Μοναχός καί ἐγώ καί
Ἐπίσκοπος, ὀλίγα λόγια.

1. Κατά πρῶτον, θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι πρέπει νά νοιώθουµε εὐγνώµονες
στόν Κύριό µας, γιατί µᾶς κάλεσε στήν παρθενική ζωή καί πολιτεία καί µᾶς
ἔδωσε τόν πόθο νά γίνουµε Μοναχοί. Θυµᾶµαι τόν λόγο µιᾶς καλῆς καλο-
γριᾶς, πρίν ἀπό πολλά χρόνια, πού µοῦ εἶπε, ὅτι «ἔχω µετανοιώσει γιά
πολλά πράγµατα στήν ζωή µου. Γιά ἕνα ὅµως µόνο δέν ἔχω µετανοιώσει·
γιά τό ὅτι ἔγινα καλογριά»! Ἄς ἔχουµε ὅµως ὑπ᾽ ὄψιν, Πατέρες καί Μητέ-
ρες, ὅτι ἡ παρθενική ζωή εἶναι ὑπερφυσική ζωή, γιατί οἱ ἄγγελοι µόνο δέν
παντρεύονται, οἱ ὁποῖοι ὅµως δέν ἔχουν σῶµα. Ἀφοῦ λοιπόν ἐµεῖς θελή-
σαµε νά ζήσουµε τήν ὑπερφυσική ζωή τῶν ἀγγέλων, γιά νά µπορέσουµε
«νά σταθοῦµε στά πόδια» µας καί νά µή ἔχουµε πτώσεις, πρέπει νά ἔχου-
µε συχνή ἐπικοινωνία µέ τόν ὑπέρ φύσιν Θεόν. Ἔτσι λέγει κάπου ὁ ἅγιος
Ἰωάννης τῆς Κλίµακος: Ὅπου νικᾶται τό φυσικό, ἐκεῖ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ
παρουσία τοῦ ὑπερφυσικοῦ, τοῦ Θεοῦ δηλαδή. «Ὅπου φύσεως ἧττα
ἔγνωσται, ἐκεῖ τοῦ ὑπέρ φύσιν παρουσία ἐπέγνωσται»!

2. Τό πρῶτο, πού εἶναι ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τοῦ Ἱεροµονάχου, τοῦ
Μοναχοῦ καί τῆς Μοναχῆς, εἶναι νά κλίνει τόν νοῦ του σταθερά στόν Κύριο
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ὁποῖο νά σκέπτεται συνεχῶς µέ πολλή ἀγάπη,
ὡς γλυκό του ἔρωτα. «Ἔθελξας πόθῳ µε, Χριστέ, καί ἠλλοίωσας τῷ θείῳ
Σου ἔρωτι»! Τό ἄν ἀγαπᾶµε πολύ τόν Χριστό, περισσότερο ἀπό κάθε τί
ἄλλο, φαίνεται ἀπό τά λόγια πού λέµε ὅταν συναντιώµαστε µέ ἄλλους. Ἄν
ἀγαπᾶµε τόν Ἰησοῦ Χριστό περισσότερο ἀπό κάθε τί ἄλλο, θά πρέπει νά
λαχταρᾶµε νά µιλᾶµε συνέχεια µ᾽ Αὐτόν, ἀκόµη καί στόν δρόµο περπα-
τώντας καί στό κρεββάτι ξαπλωµένοι. «Προσευχή» λέγεται ἡ συνοµιλία

Ἐπιστολή πρός Ἱερομονάχους,
Μοναχούς καί Μοναχές

Τοῦ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίου

• Ἡ θεωρία τῶν καλουµένων
‘‘Ἀβρααµικῶν θρησκειῶν’’,
ἀποτελεῖ ἀποκύηµα ἰδεολο-
γικῆς ψευδαισθήσεως. Τοῦ
κ. Β. Χαραλάµπους. Σελ. 4

• Τί συµβαίνει µέ τίς 7παγκό-
σµιες ἡµέρες; Τοῦ κ. Κων-
σταντίνου Παπαδηµητρα-
κοπούλου. Σελ. 4

• Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Θὰ ἦταν
ἰδανικό, ἂν ἐνορίες µπο-
ροῦσαν νὰ κάνουν ἀπὸ ἕνα
σχολεῖο». Σελ. 8

• Ἡ «Οἰκονοµία» τῆς Ἐκκλη-
σίας εἰς τὰς ἀνοικονοµή-
τους χεῖρας τῶν Οἰκουµε-
νιστῶν! Σελ. 8

• Ἐπαναλειτουργοῦν τὰ Ἑλ-
ληνικὰ σχολεῖα εἰς τὴν
Ἴµβρον. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Ἕνας ἁπλός μοναχός ἐναντίον
τῆς ἐξουσίας τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας

Τοῦ πρωτ. Ἀναστασίου Κ. Γκοτσοπούλου,
Ἐφηµερίου Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

ΜΑΖΙ µὲ τὴ µεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, στὶς 14
Σεπτεµβρίου, ἡ Ἐκκλησία µας τίµησε καὶ µία δεύτερη «ὕψωση».
Τὴν ὕψωση τῆς ἀληθείας τῆς Πίστεώς µας κατὰ τῆς πλάνης καὶ τοῦ

ψεύδους. Ὅπως διαβάσαµε στὸ συναξάριο τῆς ἑορτῆς τοῦ Σταυροῦ ἐπιτε-
λεῖται ἡ µνήµη τῆς Ἁγίας ΣΤ´ Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῶν 170 Ἁγίων Πατέ-
ρων ποὺ καταδίκασαν τὴν αἵρεση τοῦ µονοθελητισµοῦ. Οἱ ἑορτὲς τῆς µνή-
µης τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων δὲν εἶναι µία ἁπλῆ ἐνθύµηση ἑνὸς γεγο-
νότος, ἀλλὰ κυρίως ὑπενθύµιση τῆς ζωντανῆς παρακαταθήκης στὴν ἁγιο-
πνευµατικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπειδὴ ἡ µεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ ὑποβιβάζει
ἀναγκαστικὰ τὴν ἑορτὴ πρὸς τιµὴν τῆς Ἁγίας καὶ ΣΤ΄ Οἰκουµενικῆς Συνό-
δου, γιὰ νὰ τιµηθεῖ πρεπόντως ἡ ἑορτή, οἱ Πατέρες ὅρισαν νὰ µετατίθεται
κατὰ τὴν πρώτη Κυριακὴ µετὰ τὴν Ὕψωση (Τυπικὸ Ἁγ. Συµεὼν Θεσσα-
λονίκης). Ἔτσι καὶ ἡ ΣΤ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ὅπως καὶ ἡ Α΄, ἡ ∆΄ καὶ ἡ

Τὸ πνευματικὸν φῶς
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση
Βλέπε εἰς τὴν 6ην σελ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Τό κείμενον, πού ἀκολουθεῖ,
ἀποτελεῖ μετάφρασιν ὑπό Ἁγιο-
ρειτῶν Πατέρων ἀπό τό πρωτότυ-
πον γαλλικόν κείμενον, πού εὑρί-
σκεται εἰς τήν βιβλιοθήκην τῆς
Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν
Θεσσαλονίκης:
«Κέρκυρα 6/18 Ἀπριλίου 1819.

Τέκνα τῆς Ἁγίας Μητέρας µας
Ἐκκλησίας,

Εἴµαστε ὅλοι ἀδέλφια˙ συνδε-
δεµένοι µέ κοινές δυστυχίες, ὁδη-
γηθήκαµε ὅλοι στό νά βοηθοῦµε ὁ

ἕνας τόν ἄλλον˙ φωτισµένοι ἀπό
τήν ἐµπειρία τῶν λαθῶν µας,
σπουδασµένοι ἀπό ἐδῶ καί πέρα
στό σχολεῖο τῶν συµφορῶν, οἱ
ὁποῖες προέκυψαν ἀπό αὐτά καί οἱ
ὁποῖες µᾶς καταθλίβουν, φτάσαµε
ἤδη σέ ἕνα ὁρισµένο βαθµό
ὡριµότητας, διότι ὅλοι µας εἴµαστε
ἐξίσου ἐντυπωσιασµένοι ἀπό µία
πεποίθηση˙ ὅτι δηλαδή ὀφείλουµε
νά βοηθᾶµε ὁ ἕνας τόν ἄλλον,
χωρίς ὅµως νά παρεκκλίνουµε
καθόλου ἀπό τίς ἀρχές τίς καθιε-
ρωµένες ἀπό τήν ἠθική αὐτῆς τῆς

ἁγίας θρησκείας, στή µόνην πού
ὀφείλουµε νά συγκροτήσουµε ἕνα
ἔθνος, νά ὑποφέρουµε ἐξαιτίας
αὐτῆς τῆς πεποιθήσεως, νά
συλλάβουµε τό βαθύ νόηµα τῶν
δεινῶν µας καί νά αἰσθανθοῦµε τήν
ἀνάγκη νά ἀπαλλαγοῦµε γιά πάντα
ἀπό αὐτά. Ἡ πορεία, πού ἀκολου-
θοῦµε ἐδῶ καί µερικά χρόνια, µέ
τήν προοπτική νά ἐπιτύχουµε
αὐτόν τόν σκοπό, εἶναι χωρίς
ἀντίρρηση ἡ ἀληθινή. Ἔχει ὡς
ὁδηγό τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί
εἶναι µέσα στή φύση τῶν ἀνθρω-
πίνων πραγµάτων.

Κάνουµε τό καλό στούς συµπα-
τριῶτες µας χάριν µόνον τῆς
ἀγάπης τοῦ καλοῦ καί χωρίς ὁποι-
οδήποτε ἄλλο συµφέρον˙ µέ αὐτό
βελτιώνουµε τήν σηµερινή ζωή
τους καί τούς προετοιµάζουµε ἔτσι
γιά τά µεγάλα πλεονεκτήµατα ἑνός
ἠθικοῦ καί χριστιανικοῦ πολιτι-
σµοῦ˙ δέν ἀναµιγνυόµεθα καθό-
λου στήν δηµιουργία αὐτοῦ τοῦ
πολιτισµοῦ πάνω στίς βάσεις ἑνός

αὐθαίρετου συστήµατος ἤ ἑνός
τέτοιου, πού θά τό ὑπαγόρευαν οἱ
περιστάσεις, ἀλλά ἀφήνουµε αὐτό
τό µεγάλο ἔργο στήν Θεία
Πρόνοια, ἡ ὁποία µόνη εἶναι ὁ διαι-
τητής τῶν ἐθνῶν.

Τέτοιες εἶναι γενικά οἱ ὁδηγίες,
πού ἀκολουθοῦν οἱ Ἕλληνες, κα-
λεσµένοι ἀπό τήν ἀφοσίωσή τους
στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδος µας˙
οἱ µέν ἐργαζόµενοι οἱ ἴδιοι γιά τήν
καλύτερη ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν
τους, οἱ δέ εὐνοώντας µέ εὐγενεῖς
θυσίες τίς φιλολογικές προθέσεις
ἀνάµεσά µας καί στηρίζοντας µέ τά
µέσα τούς φτωχότερους ἀνάµεσα
στούς νέους Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι
φοιτοῦν στίς εὐρωπαϊκές ἀκα-
δηµίες.

Ἡ φιλολογική ἐκπαίδευση δέν
εἶναι ὡστόσο ἡ µόνη, πού ἔχουµε
ἀνάγκη· ἡ πατρίδα ἀπαιτεῖ µία
ἄλλη. Πρόκειται γιά τήν ἠθική.

Ἡ ἠθική ἐκπαίδευση ὀφείλει νά
ἔχει σάν σκοπό ἀφενός µέν νά

προβάλλει τούς ἀνθρώπους, πού
εἶναι ἄξιοι σεβασµοῦ καί ἐµπι-
στοσύνης ἐκ µέρους τοῦ ἔθνους,
ἀφετέρου δέ νά συνηθίσει σταδιακά
τό ἔθνος νά σέβεται, νά ἀκούει καί
νά πιστεύει αὐτούς τούς ἀν-
θρώπους.

Ἐάν οἱ ἐποχές, ὅπου τά πάντα
ὑπόσχονταν στήν πατρίδα µας τό
πιό ἀξιοπρεπές καί εὐτυχισµένο
µέλλον, πέρασαν, παίρνοντας µαζί
τους τίς καλύτερές µας ἐλπίδες,
αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι οἱ ἄνθρωποι,
ἀπό τούς ὁποίους αὐτή ἡ πατρίδα
ἐπρόκειτο νά ἀποτελεῖται, δέν ἦταν
ἀκόµη φτιαγµένοι οὔτε νά ἀκοῦνε
τήν σεβάσµια φωνή τῆς ἀλήθειας
οὔτε νά εἰσακούονται ἀπό τήν µᾶζα
τῶν συµπολιτῶν µας: Λίγα φῶτα,
καµία ἐµπειρία, καθόλου χρήση τοῦ
κόσµου καί λιγότερα ἀκόµη ἤθη
ἀποτελοῦσαν ὅλη τήν κληρονοµιά
µας ἐκείνων τῶν ἐποχῶν. Ζοῦµε
δύσκολα σ' αὐτήν τήν φτώχεια τῶν
µέσων, ὅταν βρισκόµαστε ἐν µέσῳ
µιᾶς καταστάσεως συνηθισµένων

πραγµάτων. Πῶς, λοιπόν, νά
ἀπαιτήσουµε νά βγοῦµε ἀπό αὐτήν
ἤ νά δηµιουργήσουµε µία καλύτε-
ρη;

Ὁ ἄνθρωπος, πού µόλις ἀπο-
τίναξε τόν ζυγό, µπορεῖ νά φέρει
γρήγορα τό πνεῦµα του σέ φιλε-
λεύθερες ἀντιλήψεις, ἀλλά, γιά νά
ἐφαρµόσει αὐτές τίς ἰδέες,
χρειάζονται περισσότερα, χρειάζε-
ται ἡ καρδιά αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου
νά εἶναι προικισµένη µέ φωτισµένη
καλοσύνη, τέτοια ὅπως ἐκείνη, πού
διδαχθήκαµε ἀπό τό Εὐαγγέλιο :
ἔξω ἀπό αὐτό τίποτα τό πραγµατι-
κά καλό.

Οἱ Φιλελεύθερες ἀντιλήψεις ἤ
παραµένουν στόν κόσµο τῶν ἀφη-
ρηµένων ἐννοιῶν, ὁπότε µένουν
χωρίς ἀποτέλεσµα, ἤ γίνονται τό
µέσο τῆς φιλοδοξίας καί τοῦ προ-
σωπικοῦ συµφέροντος, ὁπότε
χάνουν ὅλα τους τά θέλγητρα: ἀντί
νά γίνουν ἀγαπητές, γίνονται ἀπε-

Ἐγκύκλιος Ἰωάννου Καποδιστρίου
πρός τό ὑπόδουλον Ἑλληνικόν Γένος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΗΚΥΡΙΟΤΕΡΗ αἰτία, ἀπό ὀρθοδόξου θεο-
λογικῆς ἐπόψεως, τῆς παγκοσµίου κρίσε-
ως, πού διέρχεται σήµερα ἡ ἀνθρωπότη-

τα, θά πρέπει νά ἑστιαστεῖ στήν ἀποµάκρυνση,
τήν ἀποστασία ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί
τήν ἀµετανοησία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν ὑποδού-
λωση καί αἰχµαλωσία στήν παναίρεση τοῦ συγ-
κρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ
Οἰκουµενισµοῦ.

Ὁ σατανοκίνητος καί δαιµονικός Οἰκουµενι-
σµός, ὄργανο στά χέρια τῆς Μασονίας καί τοῦ
διεθνοῦς φρικώδους Σιωνισµοῦ, πού ἀποσκοπεῖ
στήν ἐγκαθίδρυση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὡς µοναδι-

κοῦ παγκοσµίου βασιλέως, ἀλλοιώνει τίς συνει-
δήσεις καί ἔχει διαβρώσει σχεδόν τούς πάντες
καί τά πάντα.

Ἀπόδειξη τῶν ἀνωτέρω –γιά νά περιορι-
στοῦµε µόνο στά τελευταῖα οἰκουµενιστικά γεγο-
νότα– εἶναι ἡ διαθρησκειακή συνάντηση γιά τήν
δῆθεν εἰρηνική συνύπαρξη Χριστιανῶν καί Μου-
σουλµάνων χωρίς τήν ἀποκήρυξη τοῦ ἐγκληµα-
τικοῦ Κορανίου τοῦ δῆθεν αἰωνίου λόγου τοῦ

Θεοῦ, πού διατάσσει τήν «σφαγή τῶν ἀπίστων»,
πού πραγµατοποιήθηκε σέ ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθή-
νας στίς 2 καί 3-9-2015[1], τό ∆ιεθνές Θεολογικό
Συµπόσιο γιά τήν 75η ἐπέτειο ἀπό τήν ἵδρυση
τῆς παπικῆς οἰκουµενιστικῆς κοινότητας στό Ταϊ-
ζέ ἀπό τίς 30-8 ἕως τίς 6-9-2015[2], ἡ διαθρη-
σκειακή συνάντηση, ἡ ὁποία διοργανώθηκε ἀπό

τήν οἰκουµενιστική κοινότητα τοῦ «ἁγίου Αἰγιδί-
ου» στά Τίρανα τῆς Ἀλβανίας στίς 6-9-2015[3],
τό ∆ιεθνές Συνέδριο «ὀρθόδοξης πνευµατικότη-
τας», πού ἔλαβε χώρα στήν οἰκουµενιστική µει-
κτή καί διοµολογιακή µοναστική κοινότητα τοῦ
Μποζέ τῆς Ἰταλίας ἀπό τίς 9 ἕως τὶς 12-9-
2015[4]καί τό ∆ιεθνές Συνέδριο τῆς Ἑταιρείας

τοῦ ∆ικαίου τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, πού
πραγµατοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη στίς 10-9-
2015[5].

∆υστυχῶς ὅµως στή Σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν
τοῦ Θρόνου καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῶν λε-
γοµένων Νέων Χωρῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, πού πραγµατοποιήθηκε στό Φανάρι
ἀπό τίς 29-8 ἕως τίς 2-9-2015[6]ὁ Παναγιώτατος
Οἰκουµενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος, ἐνέ-

µεινε στό οἰκουµενιστικό του κοσµοείδωλο.
Τοῦτο ἀποδεικνύει καί ἡ ξένη πρός τήν ὀρθόδοξη
ἐκκλησιολογία εἰσήγησή του[7], πού ἐξεφώνησε
στίς 29-8-2015 πρός τούς Ἱεράρχες τοῦ Θρόνου,
µέ τήν ὁποία ἔδωσε τίς κατευθυντήριες γραµµές
γιά τίς σχέσεις, πού πρέπει νά ἀναπτύξουν µέ
τούς αἱρετικούς, τούς ἑτεροδόξους καί τούς ἀλλο-
θρήσκους, στηριζόµενος περισσότερο στίς ἀπο-
φάσεις τῆς Β΄ Βατικάνειας ψευδοσυνόδου καί τή
νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Παπισµοῦ, παρά στήν
Ὀρθόδοξη θεολογία καί παράδοση.

Σχολιάζοντας µερικά βασικά σηµεῖα τῆς εἰση-

Ἡ Σύναξις τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Τοῦ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶµ
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χθεῖς στό λαό: ὁ πολιτισµός του δέν
µπορεῖ νά προχωρήσει˙ ὀπισθοχω-
ρεῖ.

Ἄς συνειδητοποιήσουµε τίµια τά
γεγονότα, πού καλύπτουν τό ἥµι-
συ τοῦ αἰώνα µας˙ ἄς κατέβουµε
µέ περισυλλογή στό βάθος τῶν
συνειδήσεών µας˙ ἄς διερευν-
ήσουµε αὐτές τῶν συµπατριωτῶν
µας, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν σέ θέση
νά µᾶς παράσχουν κάποια ὑπηρε-
σία καί ἔχασαν τίς ὡραῖες καί µε-
γάλες εὐκαιρίες νά ἐξοφληθοῦν γι᾽
αὐτήν, καί θά εἴµαστε βαθειά πε-
πεισµένοι ὅτι µέ λιγότερη ἄγνοια
ἀφ’ ἑνός καί λιγότερη ἔλλειψη ἠθι-
κοῦ χαρακτῆρος ἀφ’ἑτέρου, οἱ πιό
διακεκριµένοι ἄνθρωποι µεταξύ
τῶν πατέρων µας, εὐνοηµένοι
ἀπό τίς περιστάσεις τῶν καιρῶν
τους, θά µᾶς εἶχαν κληροδοτήσει
πεπρωµένα λιγότερο προβληµα-
τικά καί τήν σταδιακή βελτίωση τῆς
τύχης µας.

Αὐτή ἡ βελτίωση ὡστόσο ἀρχί-
ζει˙ τό κυριότερο στοιχεῖο της ἔγκει-
ται στήν ἀπήχηση, πού εἶχαν ἀνά-
µεσά µας ἐδῶ καί µερικά χρόνια οἱ
ἀλήθειες, πού µόλις περιγράψαµε.
Πρέπει τώρα νά καλλιεργήσουµε
µέ συνέπεια καί σοφία αὐτή τήν
εὐτυχῆ τάση τῶν συµπατριωτῶν
µας καί νά τή φέρουµε σταδιακά σέ
ἱκανοποιητικά ἀποτελέσµατα.

Ἕνα ἀπό τά µέσα, πού παρουσι-
άζεται, γιά νά µποῦµε ἔτσι αὐθόρ-
µητα στό πνεῦµα, εἶναι νά ἑνώσου-
µε σ' αὐτό τό µεγάλο ἔργο τίς προ-
σπάθειες τῶν πιό φωτισµένων καί
τῶν πιό ὑγιῶς σκεπτοµένων ἀνά-
µεσα στούς Ἕλληνες. Αὐτή ἡ ἕνω-
ση φαίνεται νά ὑπάρχει˙ εἶναι τόσο
στό γράµµα ὅσο καί στό πνεῦµα
τῆς χριστιανικῆς ἀδελφότητος.
Ὅποιος καί νά εἶναι ὁ κοσµικός χα-
ρακτήρας, µέ τόν ὁποῖο µπορεῖ κα-
νείς νά θελήσει νά τήν ἐπενδύσει,
εἶναι ἐπιθυµητό αὐτή ἡ ἕνωση νά
µή παρεκκλίνει καθόλου ἀπό τό
σκοπό, τόν ὁποῖο δηλώσαµε πιό
πάνω, καί πάνω στόν ὁποῖο εἶναι
σπουδαῖο ἀκόµη νά ἑστιάσουµε
τήν προσοχή.

Τό ἐπαναλαµβάνουµε˙ οἱ Ἕλλη-
νες ὀφείλουν νά ἀσχοληθοῦν µονα-
δικά καί ἀποκλειστικά µέ τήν ἠθική
καί φιλολογική ἐκπαίδευση τῆς
Ἑλλάδος˙ κάθε ἄλλο ἀντικείµενο
ἀσχολίας εἶναι µάταιο˙ κάθε ἄλλη
ἐργασία εἶναι ἐπικίνδυνη.

Τό σηµεῖο ἀφετηρίας, ὅπως καί
τό κέντρο τῆς ἠθικῆς ἐκπαιδεύσε-
ως, δέν µπορεῖ νά εἶναι παρά ἡ
µόρφωση τοῦ κλήρου˙ ὁ δικός µας
δέν εἶναι καθόλου µορφωµένος
ἐλλείψει µέσων˙ παρέχοντάς του
αὐτά, θά ἐκπληρώσει ἕνα ὡραῖο
καθῆκον. Περιορίζουµε αὐτά τά
µέσα στά ἀκόλουθα:

1. Νά ἐφοδιάσουµε τίς κυριότε-
ρες ἐπισκοπές µέ τούς πιό µορφω-
µένους καί ὑποδειγµατικούς ἐπι-
σκόπους καί µητροπολίτες ὡς
πρός τήν καθαρότητα τῶν ἠθῶν
τους.

2. Νά ὑποχρεώσουµε αὐτούς
τούς ἀρχιερεῖς ἔµµεσα νά εὐνοοῦν
στήν δικαιοδοσία τους τήν πρόοδο
τῶν δηµοσίων σχολείων˙ σάν δεῖγ-
µα ἐλεηµοσύνης θά µπορούσαµε
νά τούς παρέχουµε τά χρηµατικά
µέσα.

3. Νά τούς ἀποδείξουµε τή µείζο-
να σηµασία τῆς ὑπηρεσίας, τήν
ὁποία θά µποροῦσαν νά προσ-
φέρουν στήν πατρίδα, ἀπονέµον-
τας στίς ἀντίστοιχες δικαιοδοσίες
τους τήν δικαιοσύνη µέ µία σχολα-
στική αὐστηρότητα καί µία ἀκατ-
άβλητη ἀνιδιοτέλεια.

Τό τεράστιο κῦρος τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἐνισχυµένο µέ αὐτό τόν τρό-
πο, θά καταστεῖ ὁ φύλακας τοῦ
ἔθνους. Θά εἶναι ἡ µόνη, µόνο αὐτή
ἴσως ἡ κοιτίδα τοῦ µέλλοντός του.
Ἐάν θά θέλαµε νά ἀναπτύξουµε

αὐτή τήν ἰδέα, θά ἦταν εὔκολο νά
ἀποδείξουµε πασιφανῶς ὅτι ἀπό
τήν ὑπόληψη, µέ τήν ὁποία περι-
βάλλει κανείς τόν κλῆρο καί ἀπό τή
σωστική ἐπιρροή, πού αὐτός ἀσκεῖ
στίς ἐσωτερικές σχέσεις κάθε ἐπι-
σκοπῆς, θά θεµελιώσουµε πάνω
στίς σηµερινές βάσεις τήν ἀνα-
γέννηση τοῦ ἔθνους, καί θά ἔχουµε,
γιά νά ποῦµε ἔτσι, στό χέρι τό νῆµα,
µέ τό ὁποῖο συνδέεται αὐτό τό µε-
γάλο γεγονός.

Εἶναι περιττό νά παρατηρήσου-
µε ἐδῶ ὅτι στήν παροῦσα κατάστα-
ση τῶν πραγµάτων µέ αὐτό µόνο
τό µέσο µποροῦµε νά εὐνοήσουµε
ἀφ' ἑνός τήν ἄνοδο τῶν ἀνθρώ-
πων, πού ὀφείλουν νά εἰσακούον-
ται, καί νά διατηρήσουµε ἀφ' ἑτέ-
ρου τόν σεβασµό καί τήν ἐµπιστοσ-
ύνη τοῦ λαοῦ ἀπέναντι στούς τε-
λευταίους.

Ὅποια καί νά εἶναι ἡ τύχη τῶν
γεγονότων, εἴτε ἡ σηµερινή κατά-
σταση τῆς πατρίδος µας ἔχει νά
διατηρηθεῖ ἀµετάβλητη γιά πολλά
χρόνια, εἴτε ἡ Ἑλλάδα ἔχει νά ὑπο-
στεῖ µία κρίση, εἶναι πάντοτε ὑψί-
στης σηµασίας:

1. Τό Ἔθνος νά εἶναι ἐξ ὁλοκλή-
ρου ἀφοσιωµένο στήν Ἐκκλησία
του καί ἑποµένως ὁ λαός κάθε πε-
ριοχῆς νά φέρεται φυσικά στό νά
ἀναγνωρίζει καί νά λατρεύει τούς
ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐργαστεῖ
περισσότερο γιά τήν εὐτυχία του.

2. Οἱ ποιµένες νά εἶναι, ὅσο αὐτό
εἶναι ἐφικτό, τά ὄργανα αὐτοῦ τοῦ
µεγάλου ἀποτελέσµατος.

3. Ἡ δηµόσια ἐκπαίδευση νά
εἶναι ταυτόσηµη µέ αὐτή τοῦ κλή-
ρου καί ἡ µία νά µή µπορεῖ ποτέ νά
ἀποσπασθεῖ ἀπό τήν ἄλλη, πολύ
δέ περισσότερο νά βρίσκονται σέ
διάσταση.

Εὐνοώντας τήν ἐκπαίδευση τῆς
νεολαίας καί ἕλκοντας ἐπιµελῶς
ἀπό τούς κόλπους τῶν οἰκογενειῶν
τους µορφωµένους ἀνθρώπους
στίς σχολές τῶν πανεπιστηµίων καί
τοῦ κόσµου, πρέπει νά φροντίσου-
µε πολύ νά µή τούς ἐπιτρέψουµε
καθόλου νά ἔρθουν σέ ἀντιπαράθε-
ση µέ τήν Ἐκκλησία.

Αὐτή ἐδῶ εἶναι µία µεγάλη ὑπη-
ρεσία, τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες, ἀπο-
λαµβάνοντας κάποια ἀξιοπιστία,
µποροῦν καί ὀφείλουν νά προσ-
φέρουν στήν πατρίδα τους. Αὐτό
θά τό πετύχουν, µετριάζοντας µέ
τήν ἐπιρροή τους τίς ἀξιώσεις τῶν
σοφῶν καί ἐξουδετερώνοντας τίς
προλήψεις, µέ τίς ὁποῖες ἡ ἄγνοια
ἀγαπᾶ νά περιβάλλεται.

Εἴπαµε ὅτι εἶναι µεγίστης σηµα-
σίας νά τοποθετήσουµε στίς µε-
γάλες ἐπισκοπές ἀρχιερεῖς φωτι-
σµένους καί σεβαστούς ἕνεκα τῆς
καθαρότητας τῶν ἠθῶν τους.

Τό δεύτερο µέρος τῆς ἠθικῆς
ἐκπαιδεύσεως ὀφείλει νά ἔχει σάν
ἀντικείµενο τήν ἐκπαίδευση τῶν
ἀνθρώπων στίς ὑποθέσεις τῶν
χωρῶν τους. Τό καλύτερο σχολεῖο
γιά µᾶς εἶναι αὐτό, πού µᾶς προ-
σφέρουν οἱ χριστιανικοί λαοί τῆς
θρησκείας µας καί οἱ ἐλεύθεροι
λαοί. Εἶναι στή Ρωσία, ὅπου µπο-
ροῦµε νά δοῦµε πῶς ἀπό τήν
Ἐκκλησία προέρχεται ἡ ἐθνική εὐη-
µερία καί ἡ πρόοδος τοῦ πολιτι-
σµοῦ. Εἶναι στήν Ἑλβετία, στήν
Ἀγγλία καί στήν Ἀµερική, ὅπου
µποροῦµε νά µάθουµε ἀπό τήν
ἕλξη τοῦ παραδείγµατος τήν ἐπι-
στήµη καί τήν τέχνη τῆς ἐλευθε-
ρίας.

Ἡ ἐλευθερία εἶναι µία ἐπιστήµη,
διότι βασίζεται σέ ἀρχές˙ εἶναι µία
τέχνη, διότι τό πιό ὑψηλό δόγµα
δέν ἀξίζει µία καλή δράση, καί διότι
στίς ὑποθέσεις τά πάντα εἶναι
δράση. Πρέπει, λοιπόν, νά βρισκό-
µαστε ἐν µέσῳ ἐλευθέρων ἀν-
θρώπων, γιά νά µάθουµε νά εἴµα-
στε ἐλεύθεροι καί θεωρητικά καί
πρακτικά. Πρέπει νά ζήσουµε ἕνα

χρονικό διάστηµα ἐν µέσῳ ἑνός
ἔθνους ἰδιαίτερα χριστιανικοῦ καί
θρησκευτικοῦ καί συνεπῶς εὐηµε-
ρεύοντος, γιά νά µάθουµε νά εἴµα-
στε θρησκευόµενοι τόσο µέ τό συν-
αίσθηµα ὅσο καί µέ τήν πειθαρ-
χία.

Οἱ σηµαίνοντες ἄνθρωποι τῆς
πατρίδος µας θά ὄφειλαν, λοιπόν,
νά µή χάσουν καθόλου ἀπό τά
µάτια τους αὐτές τίς παρατηρήσεις
καί υἱοθετώντας τες νά φροντίσουν,
ὥστε κάποιοι νέοι µεταξύ τῶν
δικῶν µας νά λάβουν µιά καλή
µόρφωση στή Ρωσία, στήν Ἑλβε-
τία, στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀµερική.

Τό ἐµπόριο τούς προσφέρει µία
πολύ εὐνοϊκή εὐκαιρία. Ἀνάµεσα
σ' αὐτούς τούς νέους, θά µπορο-
ύσαµε νά διαλέξουµε αὐτούς, πού
δίνουν τίς µεγαλύτερες ἐλπίδες,
τόσο µέ τά χαρίσµατά τους, ὅσο
καί µέ τά ἤθη τους, καί νά τούς
κάνουµε νά ταξιδέψουν κάποιο
χρονικό διάστηµα στίς χῶρες, πού
µόλις ἀναφέραµε. Ἀφοῦ µορφω-
θοῦν σ' αὐτά τά µεγάλα σχολεῖα,
θά πρέπει νά τούς κάνουµε νά ἐπι-
στρέψουν στήν πατρίδα τους καί
νά τούς δώσουµε ἐργασία, εἴτε
παρέχοντάς τους δηµόσιες φροντ-
ίδες, εἴτε ἐκφράζοντάς τους ἐµπι-
στοσύνη.

Τό µεγαλύτερο µέρος τῶν Ἑλλή-
νων, πού διακρίθηκαν στό ἐξωτε-
ρικό, ἐπιστρέφοντας στίς ἑστίες
τους, βρίσκονται ἐκτοπισµένοι καί
χωρίς ἔργο. Πληγέντες ἀπό τήν
πλήξη καί τήν ἀνυποληψία ἀδηµο-
νοῦν˙ ψάχνουν ἀλλοῦ τή ζωή, πού
δέν µποροῦν νά βροῦν στή χώρα
τους˙ τήν ἐγκαταλείπουν˙ εἶναι χα-
µένοι γιά τήν πατρίδα.

Τό σηµαντικό εἶναι νά τούς δια-
τηρήσουµε καί νά τούς κάνουµε νά
ἐργαστοῦν γι' αὐτήν. Αὐτό τό θέµα,
πού θεωρητικά φαίνεται νά ἔχει µιά
τεράστια δυσκολία, εἶναι εὔκολο
ἀπό τή στιγµή, πού τό ἐξετάζει κα-
νείς πρακτικά: ὁ ἄνθρωπος δέν
µπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς κάποιο
ἐνδιαφέρον˙ ἡ µεγάλη τέχνη ἔγκει-
ται στό νά τόν κάνουµε νά βρεῖ
κάποιο ἐνδιαφέρον καί νά ἑνώσου-
µε αὐτό τό ἐνδιαφέρον µέ τό ἐνδια-
φέρον ὅλων.

Ὅµως, δέν ὑπάρχει χωριό, πού
νά µή προσφέρει µία πληθώρα
ἐνδιαφερόντων, κυρίως γιά ἀνθρώ-
πους, πού εἶναι προικισµένοι µέ
µία µεγάλη εὐαισθησία καί πολύ
φαντασία καί ὅταν ἡ ἐθνική ἱστορία
µπορεῖ νά συγκινήσει τή µία καί νά
θρέψει τήν ἄλλη.

Ἀσχολούµενοι µέ ἕνα µέρος τῆς
ὑπηρεσίας τῆς πατρίδος µας, οἱ
καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι µπο-
ροῦν νά τῆς φανοῦν πολύ χρήσι-
µοι, εἴτε εὐνοώντας τήν πολιτική,
γιά νά ποῦµε ἔτσι, ἐκπαίδευση
τῶν νέων µέ µεγάλες ἐλπίδες, εἴτε
χρησιµοποιώντας αὐτούς, οἱ ὁπο-
ῖοι θά τίς ἔχουν πραγµατοποιήσει
µέ τίς ἐπιτυχίες τους, κατά τήν
διάρκεια τῶν ταξιδιῶν τους στό
ἐξωτερικό.

Αὐτοί οἱ δύο κλάδοι τῆς ἐθνικῆς
ὑπηρεσίας ἀπαιτοῦν ἕνα σηµεῖο
ἐπαφῆς, ἕνα κοινό κέντρο ἀπό
ὅπου ἀναχωροῦν. Αὐτοί, πού µπο-
ροῦν νά γίνουν τό κέντρο, εἶναι οἱ
φωτισµένοι ἄνθρωποι καλῆς προ-
αιρέσεως καί εἰλικρινά χριστιανοί
ἀνάµεσά µας. ∆ίδοντας συνεχῶς
µέ ὅλες µας τίς προσπάθειες αὐτή
τήν εὐθεῖα καί ἠθική κατεύθυνση,
δέν θά παραµελήσουµε κανένα
καθῆκον, πού ὁ καθένας ἀπό µᾶς
ἔχει ἀναλάβει ἀπέναντι στήν τάξη,
πού ὑπάρχει στή χώρα, ὅπου
βρίσκονται οἱ ἑστίες του καί ὁ τάφος
τῶν πατέρων του, καί συγχρόνως
ἐκπληρώνουµε ἔντιµα καί µέ ἀξιο-
πρέπεια ὅλα τά καθήκοντα, πού
µᾶς ἐπιβάλλει ἡ ἁγία µας θρησκεία.

Αὐτή µᾶς ἐντέλλεται τήν ἀγάπη
πρός τούς ὁµοίους µας καί κατά µε-
ίζονα λόγο πρός τούς συµπατρι-
ῶτες µας.

Τήν ἡµέρα, πού θά βγοῦµε ἀπό
αὐτή τήν γραµµή, ὅταν θά ἀσπα-
σθοῦµε ἕνα διαφορετικό δόγµα, οἱ
θυσίες µας θά αὐξήσουν τίς συµ-
φορές τῆς πατρίδος µας.

∆έν θά πρόκειται πλέον γιά τό
κοινό καλό˙ θά εἶναι ἡ φιλοδοξία καί
ἡ κενοδοξία ὁρισµένων ἀτόµων, τά
ὁποῖα θά κληθοῦν νά ὑπηρετή-
σουν τά συµφέροντα τῆς γενέτει-
ρας γῆς µας.

Ἐλπίζουµε νά προφυλαχθοῦµε
ἀπό αὐτόν τόν µεγάλο κίνδυνο˙ οἱ
συνέπειες τῶν λαθῶν µας βαρα-
ίνουν ἀκόµη πάνω ἀπό τά κεφάλια
µας.
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ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑ-
ΡΩΦ «ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΠΝΕΥ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙ-
ΚΟΣ ΚΑΝΩΝ. Ἐκδόσεις «Ὀρθό-
δοξος Κυψέλη». Σχ. 16,50x12 σσ 80.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΟ-
ΣΤΑΝΔΗΣ «Νουθεσίες Ἁγιοπνευ-
ματικὲς καὶ Παρακλητικὸς Κα-
νών». Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυ-
ψέλη». Σχ. 16,50x12 σσ 176.

«ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑ-
ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ».
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»,
Θεσ/νίκη 2015. Σχ. 20,50x14 σσ 32.

Π Ρ Ω Τ Ο Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Ο Υ
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΒΕΡΝΕΖΟΥ
«Εὐσεβεῖς ἐπισημάνσεις γιὰ τὸν
ὀρθὸ τρόπο συμπεριφορᾶς στοὺς
Ἱεροὺς Ναούς». Ἐκδόσεις «Ὀρθό-
δοξος Κυψέλη», Β΄ ἔκδοσις 2015.
Σχ. 20,50x14 σσ 56.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙ-
ΟΥ ΘΕΜ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
θεολόγου, τ. Λυκειάρχου, Ἱεροκή-
ρυκος. «Τὰ τρία φίδια, φιλαργυρία,
φιληδονία, φιλοδοξία». Χανιὰ
2015. Σχ. 20,50x14 σσ 168.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΑ, Διμηνιαῖο περιο-
δικὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυ-
δωνίας καὶ Ἀποκορώνου. Νοέμβ. –
Δεκ. 2014. Χανιά.

ΜΑΧΗΤΗΣ, Ἀδέσμευτη ἑβδο-
μαδιαία ἐφημερίδα Αἰτωλοακαρ-

νανίας. Ἰούλ., Αὔγ., Σεπτ. 2015.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.

Μάϊος 2015. Χίος.
ΝΕΑ Τοῦ Σ.Α.Σ. Διμηνιαία

Ἔκδοση Συλλόγου Ἀποφοίτων
Σ.Τ.Υ.Α. Μάϊος – Ἰούν. 2015.

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ, «ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ,
ΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Α∆Η * ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ», ΕΚ∆. ΙΕ-
ΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015, σελ.318.

Ἡ Ἱερά Μονή Παρακλήτου προ-
έβη στήν ἔκδοση δύο λόγων τοῦ ἁγί-
ου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ «Λό-
γος γιά τά πνεύματα, τόν παράδεισο
καί τόν ἅδη * Λόγος γιά τόν ἄνθρω-
πο». Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανί-
νωφ (1807– 1867)καταγότανἀπό τήν
Ρωσία καί ἀνήκει στούς νέους Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας μας, διετέλεσε δέ
ἐπίσκοπος Καυκάσου καί Μαύρης
Θαλάσσης. Ὁ πρῶτος λόγος τοῦ ἁγί-
ου Ἰγνατίου γιά τά πνεύματα, τόν πα-
ράδεισο καί τόν ἅδη εἶναι ἕνας ἀντιρ-
ρητικός λόγος πού σκοπό ἔχει νά
ἀντιπαραβάλη καί νά ἀποσαφηνίση
τήν ὀρθόδοξο διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας μας γιά τά σχετικά θέμα-
τα μέ τίς ἀβάσιμες καί ἀναληθεῖς
ἀπόψεις τῶν λατίνων. Οἱ ἀπόψεις
αὐτές, ὅπως ἀναφέρει καί ἡ ἔκδοση
ἀντλοῦνται ἀπό τό ἔργο τοῦ Νικολά-
ου Σιλβανοῦ Μπερζιέ, Γάλλου παπι-
κοῦ θεολόγου καί κληρικοῦ, Diction-
naire Theologique. Στόν δεύτερο λόγο
γίνεται μία ὀρθόδοξη καί πατερική
παρουσίαση τό τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος,
γιά τίς δυνατότητες μέ τίς ὁποῖες τόν
ἔχει προικίσει ὁ Δημιουργός του, τόν
τρόπο πού ἔχει πλαστεῖ καί τίς δυνά-
μεις πού διέπουν τήν ψυχή του. Στούς
λόγους αὐτούς τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου
καί γενικά στά κείμενά του συνυπάρ-
χει τό προσωπικό καί σύγχρονο μέ τό
παραδοσιακό καί πατερικό. Ὁ συγ-
γραφέας χαρακτηρίζεται γιά τήν
γλαφυρότητα στήν διατύπωση καί
στό ὕφος πού γράφει, ἀλλά ταυτό-
χρονα γιά τό πατερικό καί παραδο-
σιακό στήν πνευματική διδασκαλία
του. Οἱ πηγές πού κάνει χρήση, γιά νά
τεκμηριώση τήν διδασκαλία του εἶναι
τόσο ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ Ἱερά Πα-
ράδοση ὅσο καί οἱ μεγάλοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας ὁ Μέγας Ἀθανάσιος,
ὁ Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου, ὁ Ὅσιος
Μάρκος ὁ Ἀσκητής, ὁ ἅγιος Νεῖλος
τοῦ Σόρσκυ καί πάρα πολλοί ἄλλοι.
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
θεωρεῖται σήμερα ἀπό ἐκείνους τούς

Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας πού κα-
τεῖχαν τήν ἁγιοπατερική γραμματεία
τόσο ὅσο κανένας ἴσως ἄλλος ἐκκλη-
σιαστικός ἄνδρας τῆς ἐποχῆς του,
διαθέτοντας πλούσιες ἁγιοπνευματι-
κές ἐμπειρίες ἀσκητικῆς ζωῆς καί
γνωρίζοντας ὅλους τούς κλάδους τῆς
κοσμικῆς ἐπιστήμης. Μιλώντας ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος γιά τόν ἄνθρωπο καί
τόν διάβολο, γράφει σχετικά «Ὁ διά-
βολος ἐνεργεῖ πάνω στόν ἄνθρωπο ,
ξεσηκώνοντας στήν καρδιά του
ἐμπαθῆ αἰσθήματα μέ λογισμούς πο-
νηρούς καί φαντασιώσεις ἁμαρτω-
λές, φουρτουνιάζοντας καί ἀνάβον-
τας τό αἷμα, καταποντίζοντας μέσα
σ΄ αὐτή τή φουρτούνα καί καίγοντας
μέσα σ΄ αὐτή τή φωτιά τήν ὑγιῆ σκέ-
ψη του καί τήν δύναμη τῆς θελήσεώς
του. Ἡ ἐνέργεια ὅλων τῶν παθῶν
συνδέεται πολλαπλά μέ τό αἷμα.
Ὅπου εἶναι ἡ κίνηση τοῦ αἵματος,
ἐκεῖ ὁπωσδήποτε ἐνεργοῦν τά πάθη,
ἐκεῖ ὁπωσδήποτε ἐνεργοῦν οἱ δαίμο-
νες.Ἡἐνέργειάτουςδὲνγίνεταιἀντι-
ληπτὴ ἀπὸ τὸν σκοτισμένο μεταπτω-
τικὸ ἄνθρωπο, ποὺ παραμένει στὴν
κατάσταση τῆς πτώσεως».

Γ.Κ.Τ

Η ΟΣΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας µας φωνάζουν µὲ
ἕνα στόµα: ὄχι στὴν ἀπεµπόληση τῆς Ὀρθοδοξίας! Οἱ
ὅποιες προσεγγίσεις µὲ τοὺς αἱρετικούς, παπικούς, προ-
τεστάντες, ἀντιχαλκηδόνιους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀλλόθρη-
σκους, δὲν θὰ πρέπει νὰ θίγουν οὔτε στὸ ἐλάχιστο τὴν
ὀρθόδοξη πίστη µας. Ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ ἔχουν χαρα-
κτήρα ποιµαντικό, ἤτοι: νὰ στοχεύουν στὴν ἐπιστροφὴ
τῶν συνοµιλητῶν στὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ. Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ ἅγιος Νικόλαος
Ἀχρίδος εἶπε τὰ ἑξῆς γιὰ τοὺς παπόδουλους οἰκουµενι-
στές: «Ὅλοι θέλουµε νὰ δώσει ὁ Θεὸς ἑνότητα πίστεως
στὸν κόσµο. Μὰ ἐσεῖς τὰ µπερδεύετε τὰ πράγµατα. Ἄλλο
ἡ συµφιλίωση τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄλλο ἡ συµφιλίωση
τῶν θρησκειῶν. Ὁ Χριστιανισµὸς ἐπιβάλλει νὰ ἀγαπᾶµε

µὲ ὅλη µας τὴν καρδιὰ τοὺς πάντες, ὅποια πίστη καὶ ἂν
ἔχουν! Συγχρόνως ὅµως µᾶς διατάζει νὰ κρατᾶµε ἀλώ-
βητη τὴν πίστη µας καὶ τὰ δόγµατά της. Σὰν χριστιανοὶ
πρέπει νὰ ἐλεεῖτε ὅλο τὸν κόσµο, ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους! Ἀκόµη καὶ τὴ ζωή σας νὰ δώσετε γιὰ αὐτούς. Ἀλλὰ
τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ δὲν ἔχετε τὸ δικαίωµα νὰ τὶς θίξε-
τε. Γιατί δὲν εἶναι δικές σας. Ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι
ἰδιοκτησία µας νὰ τὴν κάνουµε ὅ,τι θέλουµε» (Ἱστολ. ortho-
dox-voice). Ὁ σύγχρονος ἅγιος ὁµολογητὴς ἐπίσκοπος
ἐξέφρασε τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ γραµµή, τὴν ὁποία
«τσαλαπατοῦν» οἱ σύγχρονοι οἰκουµενιστές, µὲ τὰ ἀνεπί-
τρεπτα «ἀνοίγµατα» καὶ τὶς συµπροσευχὲς µὲ τοὺς αἱρετι-
κοὺς καὶ τοὺς ἀλλοθρήσκους, σὲ ἀντίθεση µὲ ἐκείνους, οἱ
ὁποῖοι µένουν ἀπόλυτα ἀµετακίνητοι στὶς θέσεις τους!

Ἄλλη µία τραγωδία
εἰς ἰνδουϊστικὴν ἑορτήν!

ΕΧΟΥΜΕ ἀναφερθεῖ πολλὲς
φορὲς στοὺς χιλιάδες κατ’ ἔτος νε-
κροὺς στὶς διάφορες ἰνδουιστικὲς
γιορτές.Τὸν περασµένο µήνα, ποδο-
πατήθηκαν καὶ πέθαναν τουλάχιστον
ἕντεκα ἄτοµα σὲ µία τέτοια γιορτή.
∆εῖτε γιατί: «Τουλάχιστον 11 προσκυ-
νητὲς ἔχασαν σήµερα τὴ ζωή τους σὲ
συνωστισµὸ ποὺ προκλήθηκε στὴ
διάρκεια µιᾶς θρησκευτικῆς γιορτῆς
µπροστὰ ἀπὸ ἕνα ἰνδουιστικὸ ναὸ
στὴν ἀνατολικὴ Ἰνδία, στὴν ὁποία
συµµετεῖχαν ἕως 150.000 ἄνθρωποι
σὲ αὐτὸ τὸν ἱερὸ µήνα τοῦ ἰνδουιστι-
κοῦ ἡµερολογίου, ἀνακοίνωσε ἡ
ἀστυνοµία. Ἡ τραγῳδία συνέβη στὸν
ἱερὸ τόπο Μπαϊντιανὰθ Τζιοτιρλίγνκα,
στὸ κρατίδιο Τζαρκάντ, ὅταν ἄρχισε
νὰ διαδίδεται ὅτι οἱ πόρτες τοῦ Ναοῦ
θὰ ἄνοιγαν. Προσκυνητὲς ποὺ κοι-
µόντουσαν στὴ µακρὰ οὐρὰ τῶν
πολλῶν χιλιοµέτρων ποδοπατήθη-
καν ἀπὸ ἄλλους ποὺ βιάζονταν νὰ
προχωρήσουν [O] Οἱ πιστοὶ εἶχαν
συγκεντρωθεῖ πρὶν ἀπὸ τὴν αὐγὴ
ἐνόψει τῆς σηµερινῆς ἡµέρας, ποὺ
θεωρεῖται µία ἡµεροµηνία µὲ καλοὺς
οἰωνούς, γιὰ νὰ µεταβεῖ κανεὶς στὸν
ἱερὸ τόπο. Αὐτὸς περιλαµβάνει ἕνα
κύριο ναὸ καθὼς καὶ 21 µικρότερα
κτίρια ἀφιερωµένα στὸν Σίβα, τὸν θεὸ
τῆς καταστροφῆς» (Ἱστολ. Τρωκτικό
2)! Τελικά, δὲν ὑπῆρξε «καλὸς
οἰωνός», γιὰ τὰ ἄτυχα θύµατα καὶ ὁ
«θεὸς» τῆς καταστροφῆς Σίβα, τοὺς
«τακτοποίησε» δεόντως. Ἄλλωστε τί
«θεὸς τῆς καταστροφῆς» θὰ ἦταν ἂν
τοὺς προστάτευε; Ὁ «θεὸς» τῆς κα-
ταστροφῆς Σίβα πόσο διαφέρει ἀπὸ
τὸ διάβολο; Εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ὅτι
στήθηκε τὸ ἄγαλµά του στὸν εὐρω-
παϊκὸ ἐρευνητικὸ σταθµὸ CERN
στὴν Ἑλβετία, γιὰ νὰ καταστρέψει
ποιόν;

Ἀνθεῖ ἡ πορνεία
εἰς τὴν Χώραν µας
λόγῳ τῆς οἰκονοµικῆς
κρίσεως!

ΕΝΟΣ κακοῦ δοθέντος µύρια
ἕπονται. Τὸ µεγάλο κακὸ εἶναι γιὰ τὴ
Χώρα µας ἡ οἰκονοµικὴ συµφορά,
ποὺ τὴν ταλαιπωρεῖ ἐδῶ καὶ ἕξι χρό-
νια, χωρὶς νὰ διαφαίνεται ἡ παρα-
µικρὴ χαραµάδα ἐλπίδας. Ἕνα ἀπὸ
τὰ χειρότερα παρεπόµενα τῆς οἰκο-
νοµικῆς κρίσεως εἶναι ἡ ἀνεργία, ἡ
ὁποία πλήττει σχεδὸν ἕνα στοὺς
τρεῖς ἐργαζοµένους! Τὸ γεγονὸς αὐτὸ
ἔχει ὡς συνέπεια νὰ αὐξηθεῖ ἡ πορ-
νεία κατακόρυφα, σύµφωνα µὲ πρόσ-
φατη ἔρευνα. «Στὰ ὕψη βρίσκεται ὁ
τζῖρος ἀπὸ τὴν πορνεία στὴν Ἑλλά-
δα, ποὺ φθάνει µέχρι τὰ 600 ἑκατοµ-
µύρια εὐρώ, σύµφωνα µὲ ἔρευνα τοῦ
καθηγητῆ Κοινωνιολογίας στὸ Πάν-
τειο Πανεπιστήµιο Γρηγόρη Λάζου,
ποὺ µελετᾶ διαχρονικὰ τὸ φαινόµενο
τῆς πορνείας. Σύµφωνα µὲ τὰ στοι-
χεῖα, κατὰ µέσο ὅρο ὑπάρχουν 6.500
πορνικὲς θέσεις στὴν Ἀθήνα, ὅπου
ἐκδίδονται 12.000 γυναῖκες, ἐνῷ
ἄλλες 6.500 ἐκδίδονται στὴν ὑπόλοι-
πη Ἑλλάδα. Οἱ ἐρευνητὲς παρατη-
ροῦν ὅτι ἀπὸ τὸ Μνηµόνιο καὶ µετά,
στὴν πορνεία εἰσῆλθαν καὶ Ἑλληνί-
δες γεγονὸς ποὺ πρὶν ἀπὸ τὸ 2009
δὲν παρατηροῦνταν» (Ἱστολ. viva-
news.gr)! Ἰδοὺ τὸ πνευµατικὸ καὶ
ἠθικὸ ὑπόβαθρο τοῦ λαοῦ µας. Στὴν
προκειµένη περίπτωση δὲν ἀναφε-
ρόµαστε µόνο στὶς δυστυχισµένες
ἐκδιδόµενες, ἀλλὰ κυρίως στὴν «πε-
λατεία» τους. ∆ιότι ἡ αὔξηση τοῦ
ἐπαίσχυντου αὐτοῦ «ἐπαγγέλµατος»
προϋποθέτει «πελατεία» καὶ ὅπως
φαίνεται αὐτὴ ὑπάρχει! Καὶ αὐτὸ τὸ
γεγονὸς ἀποδεικνύει περίτρανα πὼς
τὸ πρόβληµά µας ὡς λαός, δὲν εἶναι
τόσο οἰκονοµικό, ἀλλὰ πνευµατικὸ
καὶ ἠθικό. Ἡ ἔννοια τῆς µετάνοιας, µὲ
τὴν γενικὴ καὶ τὴν εἰδικὴ ἔννοια, ἡ
ὁποία εἶναι τὸ «κλειδὶ» τῆς σωτηρίας
µας, εἶναι ἄγνωστη γιὰ τὴν συντρι-
πτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ µας. Γι’
αὐτό, δυστυχῶς, µὴ περιµένετε διέξ-
οδο ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδά µας!

Ὁ Ἱπποκράτης
πρόγονος τῶν Τούρκων
κατὰ τοὺς Τούρκους!

ΟΙ Α∆ΗΦΑΓΟΙ γείτονές µας (βό-
ρειοι, δυτικοί, ἀνατολικοί, κ.λπ.) «ρο-
κανίζουν» τὴν Πατρίδα µας! Γιὰ τὴν
ὥρα κλέβουν, µὲ τὸν πλέον ἀδιάν-
τροπο τρόπο, τὴν πλούσια ἱστορία
µας. Εἶναι γνωστὸ τί γίνεται µὲ τοὺς
σκοπιανούς, οἱ ὁποῖοι «σµιλεύουν»
καὶ στήνουν ἀγάλµατα εὐκλεῶν
Ἑλλήνων, ὡς δῆθεν «Μακεδόνων»!
Πιστὸς µιµητής τους ἡ ἀεὶ ἐχθρός µας
Τουρκία, ἡ ὁποία «βάπτισε» τοὺς
ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους καὶ
ἐπιστήµονες «ἀνθρώπους τοῦ Αἰγαί-
ου», ἤτοι: προγόνους τῶν Τούρκων!
Μάλιστα φροντίζει νὰ τοὺς στήνει καὶ
ἀγάλµατα! ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Πρὶν
ἀπὸ λίγο καιρὸ στὴν πόλη τῆς Μού-
γλας, ποὺ βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ
τὴν Ρόδο, στὴν νοτιοδυτικὴ Τουρκία,

ἔγιναν παρουσίᾳ ὅλων τῶν τοπικῶν
ἀρχῶν µὲ µία µεγαλοπρεπῆ τελετὴ
τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦO “Τούρκου”
φιλοσόφου καὶ ἐπιστήµονα, Ἱππο-
κράτη, ὁ ὁποῖος, σύµφωνα µὲ τὰ
τουρκικὰ δηµοσιεύµατα, ἦταν
“ἄνθρωπος τοῦ Αἰγαίου”, δηλαδὴ
τουρκικῆς καταγωγῆς»! Ὁ δήµαρχος
τῆς πόλεως τόνισε πὼς µετὰ τὸν
Ἡρόδοτο, τιµᾶται ὁ Ἱπποκράτης «γιὰ

νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ “ἄνθρωποι τοῦ
Αἰγαίου”, ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα
ἔδειξαν στὸν κόσµο τὶς οἰκουµενικὲς
ἀξίες». Κατόπιν µίλησε ὁ πρόεδρος
τοῦ οἰκονοµικοῦ ἐπιµελητηρίου, ὁ
ὁποῖος τόνισε, πὼς ὁ Ἱπποκράτης δι-
δάχτηκε «τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήµηO
ἀπὸ ὀνοµαστοὺς Τούρκους δασκά-
λους» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Νὰ γε-
λάει κανεὶς ἢ νὰ κλαίει; Μᾶλλον τὸ
δεύτερο, καὶ φυσικὰ γιὰ τὴ δική µας
ἀδράνεια, ἀφήνοντας, ἀδιαµαρτύρη-
τα, ὅλους αὐτοὺς τοὺς «κλέφτες» νὰ
µᾶς κλέβουν τὰ «τζιβαϊρικά» µας,
ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείµνηστος Στρατηγὸς
Μακρυγιάννης!

Σύγχρονος
παιδοµάρτυς
τῶν Ἰσλαµιστῶν

ΟΙ «Α∆ΕΛΦΟΙ µας (κατὰ Βαρθο-
λοµαῖο, Θεόδωρο καὶ Θεόφιλο) µου-
σουλµάνοι» συνεχίζουν ἀκάθεκτοι νὰ
ἐπιτελοῦν τὸ «θεάρεστο» καθῆκον
τους, δολοφονώντας Χριστιανούς,
παρὰ τὰ «ἀνοίγµατα», τὶς «ἀγκαλί-
τσες» καὶ τὰ «ἀγαπόλογα» τῶν
«δικῶν» µας οἰκουµενιστῶν! ∆εῖτε
µία φρικτὴ περίπτωση: Ἕνα «15χρο-
νο ἀγόρι, Χριστιανὸς ἀπὸ τὸ Πακι-
στάν, ξυλοκοπήθηκε καὶπυρπολήθη-
κε ἀπὸ δύο µουσουλµάνους τὴν Με-
γάλη Παρασκευή, µετὰ τὴν ὁµολογία
του ὅτι ἦταν Χριστιανός· πέθανε
λόγῳ τῶν ἐγκαυµάτων ποὺ προκλή-
θηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίθεσης.
Σύµφωνα µὲ τὸν Πακιστανὸ δικηγό-
ρο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα
Sardar Mushtaq Gill, τὸ νεαρὸ ἀγόρι,
ὀνόµατι Nouman Masih, περπα-
τοῦσε στὸ δρόµο, ὅταν τὸν πλησία-
σαν δύο Μουσουλµάνοι ἄνδρες.
Σύµφωνα µὲ πληροφορίες ὁ ἕνας
ἦταν θεῖος του!!! Ρωτήθηκε ἀπὸ τοὺς
ἄνδρες ἂν ἦταν χριστιανὸς ἢ µου-
σουλµάνος, καὶ ὅταν τοὺς εἶπε ὅτι
ἦταν Χριστιανὸς οἱ ἄνδρες τὸν χτύ-
πησαν, τὸν καταδίωξαν, τὸν περιέ-
λουσαν µὲ φωτιστικὸ πετρέλαιο καὶ

τοῦ ἔβαλαν φωτιά. [O] Ὁ πρόεδρος
τῆς Βρετανικῆς πακιστανικῆς Χρι-
στιανικῆς Ἕνωσης Wilson Chowdh-
ry, ἀποκάλυψε πὼς ὁ Nouman πρὶν
πεθάνει ἔδωσε συγχώρεση στοὺς
δολοφόνους του» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε
Ρέ)!∆ὲν ἦταν τυχαῖο ὅτι τὰ καλόπαιδα
τοῦ Ἰσλὰµ «καθάρισαν» τὸν Παιδο-
µάρτυρα τὴν ἡµέρα τῆς Μεγάλης Πα-
ρασκευῆς, τὴν ἡµέρα ποὺ πέθανε ὁ
Χριστὸς γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσµου!
Αὐτὴ τὴν ἁγία ἡµέρα θρυµµατίστηκε
τὸ κεφάλι τοῦ διαβόλου καὶ γι’ αὐτὸ
εἶναι µισητὴ ἀπ’ αὐτὸν καὶ ἀπὸ τοὺς
ὀπαδοὺς τῶν δαιµονοθρησκειῶν
του, µία ἀπὸ αὐτές, καὶ τοῦ Ἰσλάµ!

Ὀρθοδοξία καὶ ρατσισµός:
δύο ἀντιφατικαὶ ἔννοιαι!

ΜΙΑ ΑΠΟ τὶς πιὸ πρόσφορες καὶ
«δηµοφιλεῖς» συκοφαντίες κατὰ τῆς
Ἐκκλησίας µας εἶναι ἡ δῆθεν καλλιέρ-
γεια ρατσισµοῦ καὶ ἀντισηµιτισµοῦ.
Ὅτι δῆθεν συντάσσεται µὲ ἀκροδε-
ξιὲς ὁµάδες, οἱ ὁποῖες κάνουν ἐπιθέ-
σεις στοὺς ξένους. Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ
τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρη-
σκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πει-
ραιᾶ ἀνάλαβε νὰ ἀνασκευάσει αὐτὴ
τὴν συκοφαντία. Ἀφοῦ παράθεσε τὸν
ἀπεριόριστο, περὶ τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου, σεβασµὸ τῆς χριστια-
νικῆς διδασκαλίας καὶ παραθέτοντας
παραδείγµατα ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας, κατέληξε στὸ συµπέρα-
σµα: «Ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε ἐγκλω-
βίστηκε καὶ παγιδεύτηκε σὲ ρατσιστι-
κά, ἢ ἀντιρατσιστικά, σὲ σηµιτικά, ἢ
ἀντισηµιτικὰ σύνδροµα. Τέτοιου
εἴδους καταστάσεις ποὺ τροφοδο-
τοῦν ἔχθρες, ἀντιπάθειες καὶ πολε-
µικὲς συγκρούσεις µεταξὺ τῶν
ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν ἀποτελοῦν
γνωρίσµατα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου,
τοῦ µακρὰν τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκο-
µένου κόσµου. Ἀντίθετα ἡ Ἐκκλησία
καλλιέργησε στοὺς κόλπους της τὴν
ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον
ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώµατος, ἢ
ἐθνικῆς καταγωγῆς, σύµφωνα µὲ τὸν
λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: “οὐκ
ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτοµὴ καὶ
ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης,
δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα
καὶ ἐν πᾶσι Χριστός” (Κολ.3,11).Αὐτὰ
γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές!». Τὸ µόνο
ποὺ θὰ προσθέταµε στὸ εὔστοχο
αὐτὸ σχόλιο εἶναι ἡ θαυµαστὴ συνύ-
παρξη πληθώρας λαῶν, πολιτισµῶν
καὶ ἠθῶν στὴν χιλιόχρονη βυζαντινὴ
αὐτοκρατορία. Κι ἀκόµα: ὁ σεβασµὸς
τῆς κουλτούρας καὶ τῶν ἰδιαιτεροτή-
των τῶν λαῶν ἀπὸ µέρους τῶν
ὀρθοδόξων ἱεραποστόλων. Συνδε-
τικὸς κρίκος ὁ Σωτήρας µας Ἰησοῦς
Χριστός. Τὸ κοινό µας σῶµα!

Παπικὸς καθηγητὴς
«παντρεύτηκε»
τὸν «καλόν» του!

∆ὲν εἶναι µόνο οἱ Προτεστάντες καὶ
οἱ Ἀγγλικανοί, ποὺ θεσµοθετοῦν τὸ
«γάµο» τῶν ὁµοφυλοφίλων. Στὸ
«παιχνίδι» µπαίνουν δυναµικὰ καὶ οἱ
παπικοί, ἀφότου ὁ «ἀλάθητος» εἶχε
δηλώσει «ἀναρµόδιος νὰ καταδικά-
σει» τὸ δαιµονικὸ αὐτὸ πάθος. Εἶναι
ἄλλωστε ἤδη πασίγνωστος ὁ ρόλος
τοῦ πανίσχυρου «γκέϊ κλὰµπ» τοῦ
Βατικανοῦ. Πρὶν λίγες ἡµέρες ἔγινε
γνωστὸ πὼς Ἰησουίτης πρόεδρος
καθολικοῦ πανεπιστηµίου «παντρεύ-
τηκε» τὸν ἀγαπηµένο του! ∆εῖτε τὴν
εἴδηση: «Τὸ Πανεπιστήµιο Fordham
(Φόρνταµ) εἶναι ἕνα ἰδιωτικὸ πανεπι-
στήµιο Ἰησουιτῶν στὸ Μπρὸνξ τῆς
Νέας Ὑόρκης. Ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴν Κα-
θολικὴ Ἐπισκοπὴ τῆς Νέας Ὑόρκης
τὸ 1841 καὶ τέθηκε ὑπὸ τὴν φροντίδα
τῆς καθολικῆς ἀδελφότητας “Ἑταιρεία
τοῦ Ἰησοῦ” (Societas Iesu, οἱ κοινῶς
γνωστοὶ Ἰησουίτες). Τὸ πανεπιστήµιο
λειτουργεῖ “σύµφωνα µὲ τὴν παράδο-
ση τῶν Ἰησουιτῶν”. Ἡ εἴδηση λέει: Ὁ
Patrick Anthony Bergquist καὶ ὁ J.
Patrick Hornbeck ΙΙ “παντρεύτηκαν”
τὸ Σάββατο στὸ Μανχάταν. Ὁ αἰδ.
Matthew J. Moretz πραγµατοποίησε
τὴν τελετὴ στὴν Ἐπισκοπικὴ Ἐκκλη-
σία τοῦ Ἁγίου Βαρθολοµαίου, ὅπου
εἶναι ἀναπληρωτὴς πρύτανης. Ὁ ∆ρ
Hornbeck, 33 ἐτῶν, εἶναι ὁ πρόεδρος
τοῦΤµήµατοςΘεολογίαςκαὶ ἀναπλη-
ρωτὴς καθηγητὴς τῆς µεσαιωνικῆς
καὶ ἀναθεωρητικῆς ἱστορίας στὸ Παν-
επιστήµιο Fordham στὸ Μπρόνξ.
Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ πανεπιστήµιο
τοῦ Georgetown καὶ ἔλαβε τὸ διδα-
κτορικό του στὴ θεολογία ἀπὸ τὸ Παν-
επιστήµιο τῆς Ὀξφόρδης. Ἀντὶ νὰ
ἀλλάζει ὁ κόσµος µέσα ἀπὸ τὴ χρι-
στιανικὴ µαρτυρία, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ
σαφὲς ὅτι ὁ κόσµος ἀλλάζει τὸν Χρι-
στιανισµὸ σὲ Ἡνωµένες Πολιτεῖες. Ὁ
ἀµερικανισµὸς καννιβαλίζει τὸν δυ-
τικὸ Χριστιανισµὸ καὶ τὸν φτύνει»
(Ἱστολ. redskywarning.blogspot.gr)!
Νοµίζουµεὅτι δὲνχρειάζεται νὰπροσ-
θέσουµε τίποτε στὸ ἀνωτέρω σχόλιο.
Ἁπλὰ νὰ διευκρινίσουµε πὼς ὁ κό-
σµος δὲν ἀλλάζει (τώρα) τὸν δυτικὸ
Χριστιανισµό, τὸν ἄλλαξε ἐδῶ καὶ χί-
λια χρόνια, ὅταν ἡ δυτικὴ Χριστιανο-
σύνη ἔπαψε νὰ εἶναι Ἐκκλησία!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας
ἤνοιξε τὰς θύρας του

εἰς τὴν «Ἕνωση Ἀθέων»!
ΡΩΤΑΕΙ ὁ θυµόσοφος λαός

µας: «τί δουλειὰ ἔχει ἡ ἀλεποὺ
στὸ παζάρι;». Ρωτᾶµε καὶ ἐµεῖς:
τί δουλειὰ ἔχει ἡ «Ἕνωση Ἀθέ-
ων» στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας
καὶ µάλιστα σὲ συνάντηση κο-
ρυφῆς; Μία δράκα ἀνθρώπων,
οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦν µόνο
τὸν ἑαυτό τους, τοὺς δόθηκε ἡ
δυνατότητα νὰ µποῦν στὸ πο-
λύπαθο Ὑπουργεῖο, γιὰ νὰ
ἀπαιτήσουν, «ἐδῶ καὶ τώρα» τὰ
γνωστά τους αἰτήµατα, τὰ
ὁποῖα συνοψίζονται σὲ µία φρά-
ση: «ἔξω ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν
ἐκπαίδευση»! ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
«Ἐν κρυπτῷ, ἀλλὰ καὶ λίγες
ἡµέρες πρὶν ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῆς
Παναγίας ἀποφάσισε ὁ ἀνα-
πληρωτὴς ὑπουργὸς Παιδείας
Τάσος Κουράκης νὰ ἀνοίξει τὸ
γραφεῖο του στὴν Ἕνωση Ἀθέ-
ων! Τὴν προηγούµενη Πέµπτη,
µόλις 10 ἡµέρες πρὶν ἀπὸ τὸν
∆εκαπενταύγουστο, τὸ κυβερ-
νητικὸ στέλεχος -ποὺ ἄλλοτε
συναντοῦσε ἐν ἀγνοίᾳ ὅλων
τὸν Τοῦρκο πρέσβη στὴ Θρᾴκη-
ἀποφάσισε νὰ κινηθεῖ καὶ τώρα
µὲ ἀνάλογη µυστικότητα, καθὼς
τὸ ὑπουργεῖο δὲν ἐξέδωσε σχε-
τικὴ ἀνακοίνωση. Γιὰ τὴ δηµο-
σιοποίηση τῆς συνάντησης
φρόντισε πανηγυρικὰ ἡ Ἕνω-
ση Ἀθέων, ἀφοῦ, οὔτε λίγο οὔτε
πολύ, ὅπως ἀναφέρεται, τοῦ ζή-
τησε µὲ ὑπόµνηµά της νὰ ἐξα-
φανιστεῖ ὁποιαδήποτε ἐπαφὴ
τῶν σχολείων µὲ κάθε µορφὴ
θρησκείας» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)!
∆ηλαδὴ ἂν καταλάβαµε καλά, ἡ
ἀδρανὴς κατὰ τὰ ἄλλα κυβέρνη-
ση, ἡ ὁποία ὁδήγησε, διὰ τῆς
ἀδράνειάς της, τὴ χώρα στὸ
γκρεµό, ἀποδεικνύεται δραστή-
ρια, ὅταν πρόκειται νὰ ἐξοβελί-
σει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη ἀπὸ τὰ
σχολεῖα µας! Ὅταν πρόκειται νὰ
θέσει στὸ περιθώριο τὴν προαι-
ώνια τροφὸ τοῦ Γένους µας
Ἐκκλησία, νὰ µὴ ἔχει λόγο, (καὶ)
στὸν ὑπερευαίσθητο χῶρο τῆς
Παιδείας! Νὰ ἀποµακρύνει τὸν
Θεάνθρωπο ἀπὸ τὴν παιδεία
καὶ νὰ θρονιάσει τὸν ἄνθρωπο!
Τὰ µαῦρα σύννεφα πυκνώνουν
διαρκῶς στὸ στερέωµα τῆς Πα-
τρίδας µας, προµηνύοντας δυσ-
τυχῶς καταιγίδες καὶ θύελλες!

ΣΤΙΣ 25 Σεπτεµβρίου ἡ
Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν µνή-

µη τῆς ὁσίας Εὐφροσύνης. Ἡ
ἁγία Εὐφροσύνη ἔζησε κατά
τούς χρόνους τοῦ Θεοδοσίου
τοῦ µικροῦ καί ὁ πατέρας της
ὀνοµαζόταν Παφνούτιος. Σέ νε-
αρά ἡλικία, ποθώντας νά ἀφιε-
ρώση τήν ζωή της στόν Κύριο,
στήν ἄσκηση καί στήν προσευ-
χή ἐγκατέλειψε τίς χαρές τῆς
παρούσας ζωῆς καί πῆγε σέ
ἀνδρικό µοναστήρι, γιά νά µή
τήν ἀνακαλύψη ὁ πατέρας ντυ-
µένη µέ ἀνδρικά ἐνδύµατα καί
µέ κουρεµένα τά µαλλιά της. Ἡ
ἁγία ἀφοῦ µετονοµάσθηκε Σµά-
ραγδος ἀγωνιζόταν µέ µεγά-
λους κόπους µέχρι πού καταξή-
ρανε τό ἁπαλό καί γυναικεῖο σῶµα της καί ὅλοι
τήν θαύµαζαν γιά τήν ἄσκησή της. Ἔτσι κατάφε-
ρε ὄχι µόνο νά κρυφτῆ ἀπό τούς συµµοναστές

της ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο τόν
πατέρα της πού τήν ἀναζη-
τοῦσε. Ἡ ἁγία Εὐφροσύνη πα-
ρέµεινε ἀγνώριστη γιά τριάντα
ὀκτώ ὁλόκληρα χρόνια καί λίγο
πρίν τήν κοίµησή της κατά θεία
πρόνοια ὁ πατέρας της ἐπισκέ-
φθηκε τό µοναστήρι καί τήν
ὥρα πού παρέδιδε ἡ ἁγία
Εὐφροσύνη τήν ψυχή της στόν
Κύριο τοῦ φανέρωσε τό µυστικό
της. Ὁ πατέρας της ἀπό ὑπερ-
βολική ἀγάπη πρός τήν κόρη
του καί εὐτυχισµένος πού ἀξιώ-
θηκε νά δῆ τήν θυγατέρα του
µετά ἀπό τριάντα ὀκτώ χρόνια
ἀπαρνήθηκε τόν κόσµο καί τά
τοῦ κόσµου καί ἀφιερώθηκε
στόν Κύριο καί µάλιστα κατοίκη-

σε στό κελί τῆς ὁσίας Εὐφροσύνης, µέχρι τήν κοί-
µησή του. Καί ἔτσι παρέδωσε καί ὁ ἅγιος Παφ-
νούτιος ἐν εἰρήνῃ τήν ψυχή του στόν Κύριο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

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

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

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

∆ιαβάστε τοὺς βίους τῶν Ἁγίων, εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς πυξίδες πρὸς τὸν Πα-
ράδεισο. ∆ῶστε στὰ παιδιά σας νὰ διαβάζουν Βίους Ἁγίων.

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

1. Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶµ ὁ Φαναριοφαρσάλων
2. Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης
3. Ὁ νέος Μεγαλοµάρτυς Νικόλαος ὁ Χῖος
4. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Συµεώτης
5. Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος
6. Ὁ Ὅσιος Μωυσῆς ὁ Αἰθίοψ
7. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεαπολίτης
8. Οἱ Ἅγιοι Συµεών, Θεόδωρος καὶ Εὐφροσύνη
9. Ὁ Ὅσιος Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας
10. Ὁ Ἅγιος Ἀρέθας
11. Ὁ Μέγας Ἱλαρίων
12. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ∆εκαπολίτης
13. Ὁ Νεοµάρτυς ∆ηµήτριος ὁ Πελοποννήσιος
14. Ὁ Ἅγιος Βονιφάτιος
15. Ὁ Ὁσιοµάρτυς Γεδεὼν ὁ νέος
16. Ὁ Ὁσιοµάρτυς Μαρκιανός
17. Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς Λεβαδείας
18. Ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος
19. ΟἱΜάρτυρεςΑὐξέντιος,Εὑστράτιος,Εὐγένιος,ὈρέστηςκαὶΜαρδάριος
20. Ὁ Νεοµάρτυς Γεώργιος ὁ Σέρβος
21. Ὁ Ἅγιος Βίκτωρ
22. Ἡ Ἁγία Εὐπραξία
23. Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης
24. Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας
25. Ὁ Ὅσιος Θεόφιλος ὁ Μυροβλύτης
26. Οἱ Νεοµάρτυρες Σταµάτιος, Ἰωάννης, Νικόλαος
27. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουνένοις
28. Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρόνικος καὶ Ἀθανασία
29. Οἱ Ἅγιοι Τιµόθεος καὶ Μαύρα
30. Οἱ Ὅσιοι Συµεὼν καὶ Ἰωάννης

Τό Σάββατο 3 Ὀκτωβρίου, ἡ
Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί
Ἁγίου Βλασίου διοργανώνει Θεο-
λογική Ἡµερίδα, µέ τήν εὐκαιρία
τῆς συµπλήρωσης εἴκοσι ἐτῶν
ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ Σεβ. Μη-
τροπολίτου κ. Ἱεροθέου στήν ἱστο-
ρική ἕδρα τῆς Ναυπάκτου. Ἡ Ἡµε-
ρίδα ἔχει ὡς θέµα: «Θεολογία καὶ
Ποιµαντική» καὶ θά πραγµατοποι-
ηθῆ στό Πνευµατικό Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὥρα 9:00 -
13:30. Ἀναφέρουµε µερικοὺς ἐκ
τῶν ὁµιλητῶν καὶ τὸν τίτλο τῆς
εἰσηγήσεως των: Σεβ. Μητρ. Ναυ-
πάκτου: Τριαδικός Θεός καί

ἄνθρωπος, Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος:
Ἡ Παλαιά ∆ιαθήκη στήν ζωή τῆς
Ἐκκλησίας, Πρωτοπρεσβύτερος Γ.
Μεταλληνός: Ἡ Ὀρθόδοξη νηπτι-
κή παράδοση ὡς θεµέλιο τῆς Ρω-
µηοσύνης. Τό ἀπόγευµα τῆς ἰδίας
ἡµέρας θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικός
Πανηγυρικός Ἑσπερινός γιά τήν
ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου Α΄ Ἐπι-
σκόπου Ἀθηνῶν, καί τήν ἑποµένη,
4 Ὀκτωβρίου, ἡµέρα πού ὁ Σεβα-
σµιώτατος κ. Ἱερόθεος ἄγει τά
ὀνοµαστήριά του, θά τελεσθῆ
Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου ∆ηµητρίου Ναυπάκτου.

Ἡµερίς τῆς Ἱ. Μ. Ναυπάκτου



Νομικὰ παντελῶς ἀνεφάρμο-
στος ἡ ἐπιδιωκομένη μετατροπὴ
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
εἰς πολυθρησκευτικὸν – θρησκειο-
λογικὸν τονίζει εἰς συγχαρητήριον
ἐπιστολήν του πρὸς τὸ ΔΣ τῆς
ΠΕΘ, ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος
Ἐφετῶν κ. Ἀπόστολος Φ. Βλάχος.
Ἀκολούθως παραθέτομεν ὁλόκλη-
ρον τήν ἐπιστολήν:
«Χαλάνδρι 1 Αὐγούστου 2015

Πρὸς Τὸ ∆ιοικητικὸ Συµβούλιο
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολό-
γων

Ἀξιότιµοι Κύριοι,
Μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ ἐξαιρετικὰ

ἔντονο ἐνδιαφέρον, ἀνέγνωσα τὸ πε-
ριεχόµενο τῆς ἀπὸ 4/5/2015 Ἀντα-
παντήσεως τῆς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ (ΠΕΘ)
πρὸς τὸ ἀπὸ 23/3/2015 Πρακτικό
τοῦ ∆Σ τοῦ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ).

Μὲ ἐπιχειρηµατολογία Θεολο-
γικῶς, Ἐκκλησιαστικῶς, Παιδαγω-
γικῶς, Νοµικῶς καὶ Ἐγκληµατολο-
γικῶς ἀρτία καὶ σαφῶς θεµελιωµένη,
εἰς τὴν Ἀνταπάντηση αὐτή, ἀντιµετω-
πίζονται καὶ ἀνατρέπονται ριζιδόν,
ὡς πλήρως ἀβάσιµοι οἱ περιεχόµε-
νοι, στὸ προαναφερόµενο Πρακτικό,
ἰσχυρισµοὶ τοῦ ΙΕΠ περὶ «συγχρόνου
ἀνάγκης» µετατροπῆς τοῦ ὡς ἔχει
µέχρι σήµερον καὶ δὴ ἀπὸ τοῦ ἔτους
1836 καὶ ἔκτοτε συνεχῶς καὶ ἀδιαλεί-

πτως διδασκοµένου Ὁµολογιακοῦ
Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ µαθήµατος
τῶν Θρησκευτικῶν σὲ πολυθρη-
σκευτικὸ - θρησκειολογικὸ τοιοῦτο.

Μετατροπῆς, ποὺ ἀντίκειται, ὡς
ἀναλυτικῶς βασίµως καὶ πλήρως
ἐκτίθεται στὴν Ἀνταπάντηση αὐτὴ
στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ∆ιδα-
σκαλία καὶ Πίστη, στὶς ἀρχὲς τῆς
Παιδαγωγικῆς καὶ Ἐγκληµατολο-
γίας, ὡς καὶ στὴν Ἑλληνικὴ Νοµο-
θεσία καὶ τὴ σταθερὴ ἐπὶ τοῦ θέµα-
τος τούτου Νοµολογία τοῦ Συµβου-
λίου τῆς Ἐπικρατείας. Προσέτι δὲ
καὶ στὴν ἱστορικὴ ὄντως καὶ ἐπὶ τοῦ
ἰδίου θέµατος ἀποφανθεῖσα ὁµο-
φώνως 115/2012 Ἀκυρωτικὴ καὶ
ἀµετάκλητη ἀπόφαση τοῦ Τριµε-
λοῦς ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων
(πρβλ. καὶ ἀποφ. 1/2015 τοῦ Τριµε-
λοῦς Συµβουλίου τοῦ ἰδίου ∆ικα-
στηρίου).

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ἡ ἐπιχει-
ρούµενη µετατροπὴ ἀποβαίνει νο-
µικῶς παντελῶς ἀνεφάρµοστη.

Στὸ σηµεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἀνα-
φερθῆ ὅτι µὲ τὴν παραπάνω Ἀντα-
πάντησή της ἡ ΠΕΘ θέτει εὐθέως,
ὀρθῶς, ἐπαινετῶς καὶ εὐθαρσῶς καὶ
τὸ ἐξαιρετικὰ σοβαρὸ θέµα τῆς ἀνάγ-
κης ἐγκαίρου ἐνηµερώσεως καὶ συµ-
µετοχῆς αὐτῆς καὶ τῶν ὑπολοίπων
κλάδων Ἐκπαιδευτικῶν, σὲ διαδικα-
σίες, ποὺ ἀφοροῦν ἄµεσα στὴν
ὀργάνωση καὶ λειτουργία τῶν
Σπουδῶν, ὡς Προγράµµατα Σπου-

δῶν, Σχολικὰ Βιβλία, Ἐπιµορφώσεις
Ἐκπαιδευτικῶν κ.ο.κ. (βλ. σχετ. καὶ
στὸ ἀπὸ 3/2/2015 προηγηθὲν κείµε-
νο τῆς ΠΕΘ πρὸς τὸ ΙΕΠ µὲ τὸν τίτλο:
«Ἀνάσχεση τῆς ἐφαρµογῆς τοῦ Προ-
γράµµατος Σπουδῶν τοῦ µαθήµατος
τῶν Θρησκευτικῶν»).

Εἶναι δὲ ἀξιοσηµείωτο ὅτι ἡ ΠΕΘ
µὲ τὴν Ἀνταπάντησή της, ἐκφράζει
τόσο τὴ βούληση, ὅσο καὶ τὴν ἀπο-
φασιστικότητά της, νὰ ἀγωνισθῆ
σθεναρὰ γιὰ τὴν ἐπιβαλλόµενη µε-
ταβολὴ τῆς κρατούσης ἀπὸ ἐτῶν,
σταθερῶς καὶ ἐξακολουθητικῶς,
καταστάσεώς της, κατ' ἀπο-
κλεισµὸν αὐτῆς καὶ χωρὶς προ-
ηγούµενη ἐνηµέρωσή της, λήψεως
καὶ ἐκτελέσεως ἀποφάσεων σχε-
τικῶν µὲ τὰ Προγράµµατα Σπου-
δῶν κ.ἄ.

Ἐν ὄψει ὅλων αὐτῶν, ἀξίζουν
θερµότατα συγχαρητήρια στὸ ∆ιοι-
κητικὸ Συµβούλιο τῆς ΠΕΘ γιὰ τὶς
παραπάνω θέσεις καὶ προθέσεις
του ἀναφορικὰ µὲ τὴν ἀντιµετώπι-
ση ὅλων τῶν προαναφεροµένων
ἐξαιρετικὰ σοβαρῶν ζητηµάτων
Παιδείας.

Μὲ τὴ θερµὴ εὐχὴ καὶ τὴ βάσιµη
ἐλπίδα εὐδοκιµήσεως ὅλων τῶν
ὑπὲρ τῆς Ἑλληνορθόδοξου Παιδεί-
ας ἀγώνων τῆς ΠΕΘ.

∆ιατελῶ µὲ τιµὴ
Ἀπόστολος Φ. Βλάχος

Ἐπίτιµος Πρόεδρος Ἐφετῶν».
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Ἀποφθέγματα
καὶ κατορθώματα

Ἀββᾶ Ἰωάννου
τοῦ Κολοβοῦ

ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ
1. Ὑπερβολὴ
καὶ διάκρισις

Ἡ ὑπερβολὴ στὰ λόγια καὶ τὶς
πράξεις εἶναι σύνηθες φαινόμενο
στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ σέβονται
τὴν Ἐκκλησία καὶ ἔχουν καλὴ προ-
αίρεση. Ὡστόσο, αὐτὸ ἄλλοτε
εἶναι πρόοδος καὶ ἄλλοτε πτώση,
ἀνάλογα μὲ τὰ κίνητρα καὶ τὶς

συνθῆκες ποὺ ὑπάρχουν.
Στὸ Γεροντικὸ διαβάζουμε δυὸ

περιστατικὰ μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν
ἀββᾶ Ἰωάννη τὸν Κολοβό. Στὸ
πρῶτο βλέπουμε τὴν ὑπερβολικὴ
προτροπή, ἡ ὁποία εἶχε θαυμαστὸ
ἀποτέλεσμα - ἕνα θαῦμα. Καὶ
αὐτὸ ἔγινε, γιατὶ ὑπῆρχε ἡ ἀρετὴ
τῆς ὑπακοῆς. Στὸ δεύτερο βλέ-
πουμε τὴν ὑπερβολικὴ σκέψη, ποὺ
ἦταν ἐπικίνδυνη καὶ μποροῦσε νὰ
ὁδηγήσει στὴν πτώση, ἀφοῦ ἦταν
προσωπικὴ ἀπόφαση, χωρὶς τὶς
ἀναγκαῖες προϋποθέσεις.

Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης, ὅταν ἦταν σὲ
νεαρὴ ἡλικία, πῆγε σὲ μιὰ σκήτη,
σ᾽ ἕνα Θηβαῖο γέροντα. Ζοῦσαν

μαζὶ στὴν ἔρημο. Μιὰ μέρα ὁ γέ-
ροντας πῆρε ἕνα ξερὸ ξύλο, τὸ φύ-
τεψε στὸ χῶμα καὶ εἶπε στὸν ὑπο-
τακτικό του Ἰωάννη: «Κάθε μέρα
νὰ τὸ ποτίζεις μὲ ἕνα λαγήνι νερό,
μέχρι νὰ βγάλει καρπό». Τὸ νερὸ
ἦταν μακριὰ ἀπ᾽ αὐτούς. Ἔπρεπε
νὰ ξεκινάει τὸ βράδυ γιὰ τὴν πηγὴ
καὶ νὰ ἐπιστρέφει τὸ πρωΐ. Ὁ
Ἰωάννης ἐπὶ τρία χρόνια ὁδοιπο-
ροῦσε τὴ νύχτα, γιὰ νὰ φέρει τὸ
νερό, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει δυσκο-
λίες καὶ κούραση. Προφανῶς ἀξιο-
ποιοῦσε τὴ διαδρομὴ προσευχόμε-
νος, ἀλλὰ καὶ γευόμενος τοὺς γλυ-
κεῖς καρποὺς τῆς προσευχῆς.

Μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια τὸ ξερὸ
ξύλο ἔβγαλε καρπό! Ὁ γέροντας
πῆρε τὸν καρπὸ καὶ πῆγε στὴ σύν-
αξη καὶ εἶπε στοὺς ἀδελφούς:

«Λάβετε, φάγετε καρπὸν ὑπα-
κοῆς».

Αὐτὸ ποὺ εἶχε ζητήσει ὁ γέρον-
τας ἀπὸ τὸν Ἰωάννη ἦταν ἀπίθανο
καὶ ὅμως ἔγινε, γιατὶ εἶχε ἀποκτή-
σει τὴν ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς.

Τὸ δεύτερο περιστατικὸ ἀποκα-
λύπτει ὅτι ἡ ὑπερβολικὴ σκέψη καὶ
ἀπόφαση στὴν πνευματικὴ ζωὴ
συνήθως εἶναι ἐσφαλμένη. Χρει-
άζεται προσοχὴ καὶ ὑπακοὴ στὴ
γνώμη τοῦ ἄλλου, ὁ ὁποῖος θὰ
ὑποδείξει τὸ ὀρθὸ καὶ ταπεινό. Κά-
ποτε λοιπὸν ὁ Ἰωάννης εἶπε στὸν
μεγαλύτερο ἀδελφό του:

- Θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ἀμέριμνος,
ὅπως εἶναι ἀμέριμνοι οἱ ἄγγελοι,
ποὺ δὲν ἐργάζονται, ἀλλὰ ἀδιάλει-
πτα λατρεύουν τὸν Θεό.

Καὶ χωρὶς καθυστέρηση, ἔβγαλε
τὸ ἱμάτιο καὶ πῆγε στὴν ἔρημο.
Ἐκεῖ ἀντιμετώπισε πολλὲς δυσκο-
λίες, ἀφοῦ δὲν εἶχε οὔτε τὰ στοι-
χειώδη τῆς ζωῆς, γι᾽ αὐτὸ μετὰ ἀπὸ
μιὰ ἑβδομάδα γύρισε στὸν ἀδελφό
του. Μόλις χτύπησε τὴν πόρτα
τοῦ κελιοῦ, τὸν ρώτησε ὁ ἀδελφός
του ἀπὸ μέσα, προτοῦ νὰ τοῦ
ἀνοίξει:

- Ποιὸς εἶσαι;
- Ὁ Ἰωάννης ὁ ἀδελφός σου.
- Ὁ Ἰωάννης ἔχει γίνει ἄγγελος

καὶ δὲν εἶναι πιὰ ἀνάμεσα στοὺς
ἀνθρώπους.

Ἐκεῖνος ἐπέμεινε:
- Ἐγὼ εἶμαι.
Ὁ ἀδελφός του δὲν τοῦ ἄνοιξε

καὶ τὸν ἄφησε μέχρι τὸ πρωὶ νὰ
ὑποφέρει. Ὅταν τελικὰ τοῦ ἄνοιξε,
τοῦ εἶπε:

- Ἄνθρωπος εἶσαι κι ἔχεις ἀνάγ-
κη νὰ ἐργάζεσαι γιὰ τὴν τροφή
σου.

Ὁ Ἰωάννης ταπεινωμένος εἶπε:
- Συγχώρησέ με.
Ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ἤθελε νὰ κά-

νει τὸ ἔργο τῶν ἀγγέλων, χωρὶς
ὡστόσο νὰ εἶναι ἄγγελος. Ὄντας
ἄνθρωπος μὲ ἀδυναμίες καὶ ἀνάγ-
κες, ἤθελε νὰ μὴ ἔχει μέριμνες, γιὰ
νὰ δοξολογεῖ τὸν Θεὸ ἀδιάλειπτα!
Ἦταν ἔντονη ἡ ἐπιθυμία του αὐτή,
καλλιεργούμενη προφανῶς ἀπὸ
πολὺ καιρό, ἡ ὁποία ὅμως ἦταν
ἀδύνατο νὰ πραγματοποιηθεῖ.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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(1ον)
Κάθε φορά πού συζητοῦµε περί

αἱρετικῶν καί αἱρέσεων, πρέπει νά
ἀποδεικνύουµε στούς χριστιανούς
τῆς ἐποχῆς µας, ὅτι δέν εἴµαστε ἐξω-
γήινοι, διότι ὡς τέτοιους µᾶς βλέπουν!
Μᾶς θεωροῦν ὀπισθοδροµικούς καί
φανατικούς. Ἡ αὐστηρότητα ὅµως,
πού προκαλεῖ στά ἐκκοσµικευµένα
ὦτα ἀρνητική ἔκπληξη, δέν προέρχε-
ται ἀπό ἐµᾶς, ἀποπνέεται ἀπό τήν
Ἱερά Παράδοσή µας! ∆υστυχῶς, ἡ
προβολή τῆς ἀγαπολογίας µεταξύ
ἡµῶν τῶν Ὀρθοδόξων µέ τούς αἱρε-
τικούς καί τούς ὀπαδούς τῶν ψευτο-
θρησκειῶν, καθώς καί ἡ προσπάθεια
στιγµατισµοῦ ὅσων ἀγαποῦν τήν πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας, δέν βοηθοῦν
στή γνώση τῆς Ἀλήθειας· ἀντιθέτως,
δηµιουργοῦν κλίµα συνειδησιακοῦ
σκοτισµοῦ καί πλάνης! 

Ὁ εὐαγγελικός λόγος ὅµως, πάνω
στό θέµα αὐτό, εἶναι τόσο σαφὴς καί
καθάριος, ὅπως ἄλλωστε καί ὁ δια-
χρονικός λόγος τῆς πατερικῆς διδα-
σκαλίας, πού δέν δικαιολογεῖ παρερ-
µηνεῖες. Αὐτή ἡ διαχρονικότητα θά πα-
ρουσιαστεῖ ἐνδεικτικά, παρακάτω. Θά
ἀναδειχθεῖ ἡ πλήρης συµφωνία τῶν
Πατέρων µας µέ τόν λόγο τοῦ Εὐαγ-
γελίου, ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἕως καί τίς
ἡµέρες µας, καθώς καί ἡ στάση τους
ἀπέναντι στούς αἱρετικούς. 

Ξεκινοῦµε ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί
τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, ὁ
ὁποῖος λέγει: «Καθένας, πού ἐκτρέ-
πεται καί δέν µένει στή διδασκαλία
τοῦ Χριστοῦ, Θεό δέν ἔχει. Ὅποιος
µένει στή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ,
αὐτός καί τόν Πατέρα καί τόν Υἱό ἔχει.
Ὅποιος ἔρχεται πρός ἐσᾶς (ὡς διδά-
σκαλος) καί δέν φέρει αὐτή τή διδα-
σκαλία, νά µή τόν δέχεσθε στό σπίτι,
καί ‘‘Χαίρετε’’ σ’αὐτόν νά µή λέγετε.
∆ιότι, ὅποιος λέγει σ’ αὐτόν ‘‘Χαίρετε’’,
γίνεται συµµέτοχος στά πονηρά του
ἔργα.»1

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος προειδο-
ποιεῖ: «�καί σέ σᾶς θά παρουσια-
σθοῦν ψευδοδιδάσκαλοι. Αὐτοί µέ
τρόπο δόλιο θά εἰσαγάγουν αἱρέσεις
πού ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια, θά
ἀρνοῦνται καί αὐτόν τόν ∆εσπότη
(τόν Κύριο) πού τούς ἀγόρασε, καί
ἔτσι θά ἐπιφέρουν κατά τοῦ ἑαυτοῦ
τους γρήγορη ἀπώλεια. Τίς δέ ἀσέλ-
γειές τους θά ἀκολουθήσουν πολλοί,
καί ἐξ αἰτίας των ἡ ὁδός τῆς ἀληθείας
(ἡ χριστιανική πίστη) θά δυσφηµηθῇ.
Ἀπό ἄπληστη δέ ἰδιοτέλεια θά σᾶς
ἐκµεταλλευθοῦν µέ πλαστούς λό-
γους.»2. «Ἦταν δέ καλλίτερο γι’
αὐτούς», λέει ὁ ἴδιος ἀπόστολος, «νά
µή εἶχαν γνωρίσει τήν ὁδό τῆς εὐσε-
βείας παρά ἀφοῦ τή γνώρισαν νά
ἐγκαταλείψουν τήν ἁγία διδασκαλία,
πού παραδόθηκε σ’αὐτούς. Συνέβη
δέ σ’ αὐτούς ὅ,τι λέγεται στήν ἀληθινή
παροιµία, Σκύλος πού ἐπέστρεψε
στόν ἐµετό του, καί, Γουρούνα πού
λούσθηκε γιά νά κυλισθῇ πάλι στό
βόρβορο.»3. Ἐπίσης, τούς ἀποκαλεῖ
«Θρασεῖς, ἀλαζόνες4», «ἀνθρώπους
καταραµένους5»!

Ὁ Μέγας Βασίλειος6 σηµειώνει:
«Σκέφτηκα τήν τέχνη τοῦ διαβολικοῦ
πολέµου, πῶς δηλαδή, ἐπειδή ὁ διά-
βολος εἶδε ὅτι µέ τούς διωγµούς ἐκ
µέρους τῶν ἐθνικῶν ἡ Ἐκκλησία
πληθύνεται καί ἀκµάζει περισσότερο,
µετέστρεψε τή βουλή του καί δέν πο-
λεµάει πλέον φανερά, ἀλλά µᾶς το-
ποθετεῖ κρυφές ἐνέδρες, καλύπτον-
τας τίς κακές προθέσεις τους διά τοῦ
ὀνόµατος, τό ὁποῖο περιφέρουν (δηλ.
τοῦ ὀνόµατος Χριστιανοί πού ἔχουν
καί οἱ Ἀρειανοί)7, οὕτως ὥστε καί τά
ἴδια µέ τούς πατέρες µας νά πάθουµε
καί νά µή φανοῦµε ὅτι πάσχουµε
ὑπέρ Χριστοῦ, ἐφ’ ὅσον καί οἱ διῶκτες
ἔχουν τό ὄνοµα τῶν Χριστιανῶν.»8

Ἐπίσης, «Ὁ πονηρός ἄνθρωπος, ὁ
ὁποῖος ἀνατράφηκε µέ κακόδοξες δι-
δασκαλίες, ἐκβάλλει ἀπ’ τήν καρδιά
λόγο πονηρό. ∆έν βλέπεις τί λόγια
ξερνοῦν τά στόµατα τῶν αἱρετικῶν;
Πόσο ἀπαίσια καί βρωµερά εἶναι, τά
ὁποῖα µαρτυροῦν ὅτι κάποια πολύ
σοβαρά ἀσθένεια ὑπάρχει στό βάθος
αὐτῶν τῶν ἀθλίων; Γιατί ‘‘ὁ πονηρός
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυ-
ροῦ τῆς καρδιᾶς του προσφέρει τό
πονηρό’’»9. Καί, «Ἄν εἶναι τόσο µεγά-
λη ἡ βλάβη πού προέρχεται σ’ αὐτούς
πού πέφτουν σέ ἠθικά παραπτώµα-
τα, τί πρέπει νά ποῦµε γι’ αὐτούς πού
κακοδοξοῦν περί τοῦ Θεοῦ; Γιατί
αὐτούς ἡ κακοδοξία δέν τούς ἀφήνει
νά γίνουν καλά οὔτε στά ἄλλα, ἀφοῦ
ἐξ αἰτίας της παραδίδονται γιά πάντα
στά πάθη τῆς ἀτιµίας10»! 

Ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος11 «ἐργάστη-
κε γιά δέκα περίπου χρόνια, συντάσ-
σοντας κι ἐκδίδοντας πολλά βιβλία καί
κηρύττοντας στούς ἀνθρώπους πο-
λύ συχνά µέσα στό ναό ἐναντίον τῆς
πλάνης τῶν Πελαγιανῶν, αὐτῶν τῶν
νέων αἱρετικῶν τοῦ καιροῦ µας. Πα-
νοῦργοι συζητητές, πού ἔγραφαν µέ
λεπτή κι ἐπιβλαβῆ τέχνη καί µιλοῦσαν
ὅπου µποροῦσαν, δηµοσίως ἀλλά
καί σέ σπίτια. Ἐπειδή ἐκεῖνοι   οἱ  µο -

χθηροί µέ τήν κενοδοξία τους προσ -
παθοῦσαν νά προσελκύσουν στήν
ἀπάτη τους καί τήν ἀποστολική ἕδρα,
ἐργάστηκε µέ µεγάλο ζῆλο καί στις
ἀφρικανικές συνόδους τῶν ἁγίων
ἐπισκόπων, ὥστε νά πειστεῖ, ἀρχικά
ὁ σεβάσµιος πάπας τῆς Ῥώµης Ἰννο-
κέντιος καί µετά ὁ διάδοχός του ἅγιος
Ζώσιµος, ὅτι ἐκείνη ἡ αἵρεση ἔπρεπε
νά ἀπορριφθεῖ καί νά καταδικαστεῖ
ἀπό τήν καθολική πίστη. Ἐκεῖνοι οἱ
ἐπίσκοποι, µιᾶς τόσο σηµαντικῆς
ἕδρας σέ διάφορους χρόνους, κατα-
δίκασαν τοὺς Πελαγιανούς καί τούς
διαχώρισαν ἀπ’ τά µέλη τῆς Ἐκκλη-
σίας. Μέ ἐπιστολές πού ἀπέστειλαν
στίς ἀφρικανικές ἐκκλησίες, ἀλλά καί
σέ ἐκεῖνες τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς ∆ύ-
σης, σύστηναν ὅτι ἐκεῖνοι ἔπρεπε νά
ἀναθεµατιστοῦν καί νά ἀποφεύγονται
ἀπ’ ὅλους τούς Καθολικούς12. Ἀνάλο-
γη ἀπόφαση µ’ ἐκείνη τῆς καθολικῆς
τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας ἐξέδωσε καί ὁ
εὐσεβέστατος αὐτοκράτορας Ὀνώ-
ριος, ὅταν ἄκουσε γι’ αὐτήν τήν κρίση.
Τούς καταδίκασε µέ νόµους του κι
ἀποφάνθηκε ὅτι ἐκεῖνοι ἔπρεπε νά
καταταχθοῦν µεταξύ τῶν αἱρετικῶν.
Ὕστερα ἀπ’ ὅλα αὐτά, ὅσοι ἀπ’
αὐτούς εἶχαν ἀποµακρυνθεῖ
ἀπ’τούς κόλπους τῆς ἁγίας µητέ-
ρας Ἐκκλησίας ἐπέστρεψαν.
Ἄλλοι συνεχίζουν νά ἐπιστρέ-
φουν, ἐνῶ ἀποκαλύπτεται κι ἐπι-
κρατεῖ ἡ ἀλήθεια τῆς ὀρθῆς πίστης
ἐνάντια σ’ ἐκείνη τήν ἀπεχθῆ πλά-
νη. Ἐκεῖνος ὁ ἀξιοµνηµόνευτος
ἄνδρας ἦταν ἕνα ἐξέχων µέλος τοῦ
σώµατος τοῦ Κυρίου, πάντα πρό-
θυµος κι ἄγρυπνος γιά ὅλα ὅσα
µποροῦσαν νά εἶναι ὠφέλιµα γιά
τήν οἰκουµενική Ἐκκλησία»13.

Ὁ ὅσιος Πέτρος τῆς Ἀτρώας14,
ζῶντας τήν ἐποχή τῆς εἰκονοµαχίας,
συµβούλευε τούς ὑποτακτικούς του:
«Νά µή συναθροίζεσθε µέ τούς αἱρε-
τικούς γιά φαγητό ἤ γιά ποτό ἤ προσ -
ευχή ἤ ψαλµωδία οὔτε νά τούς χαι-
ρετᾶτε· γιατί ὅποιος τούς χαιρετᾶ
συµµετέχει στὰ ἄκαρπα ἔργα τους».15

Ἔλεγε ἐπίσης: «Ἀποφεύγετε λοιπόν
τίς φιλίες καί τίς συναντήσεις µέ τούς
ἀκάθαρτους αἱρετικούς καί φεύγετε
µακρυά ἀπό τίς κοσµικές συνεστιά-
σεις καί τίς εὐγένειες καί τά µέρη ὅπου
αὐτοί συχνάζουν»16, καί «Τούς αἱρετι-
κούς πού δυσφηµοῦν τήν εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ οὔτε νά τούς χαιρετᾶτε· τό ὅτι
δέν πρέπει νά τρῶτε ἤ νά πίνετε µαζί
τους εἶναι περιττό ἀκόµη καί νά τό
ἀναφέρω· γιατί αὐτός πού τρώει µα-
ζί τους συµµετέχει στήν πίστη τους».17

Ἡ µεγάλη πατερική µορφή τοῦ 9ου

αἰ., ὁ ἅγιος Φώτιος, γράφει σέ ἐπι-
στολή του στό µοναχό Θεοφάνη:
«�ποιοί εἶναι οἱ καινούργιοι δράκον-
τες, πού σάν τήν Χάρυβδη καταπί-
νουν ψυχές, πού δέν εἶναι στηριγµέ-
νες στό λόγο τῆς ἀλήθειας; Ἐσύ βέ-
βαια ὁ ἴδιος δέν µᾶς τόν κατονόµασες,
ἐγώ ὅµως, καί πρίν ἀπό τήν ἀναφορά
τῶν γραµµάτων σου ἀναστέναξα πι-
κρά, καί µάλιστα γιά ἕνα ἄνδρα αἱρε-
τικό καί µᾶλλον στήν πραγµατικότητα
βλάσφηµο κατά τοῦ Θεοῦ, πού ὁρί-
σθηκε ἀπό τό κράτος ἀρχειοφύλακας
ἐκεῖ, καί εἶπα τοῦτο, ὅτι ἔφτασε ἡ κα-
ταστροφή τῆς ξακουστῆς Σικελίας.
Αὐτή ἡ συµφορά δέν ἔχει κατασκευα-
σθεῖ ἀπό βαθειά γνώση τῶν δογµά-
των (γιατί εἶναι ἄπειρο σ’ αὐτά τό
ἀνθρωπάριο), γεµᾶτο ὅµως ἀπό
ἀσεβῆ γνώµη, καί γιά νά λεχθεῖ τό πιό
ἀληθινό, γεννηµένο ἀπό τήν ἀρχή γιά
τήν ἀσέβεια, µαζί µέ δύο ἄλλους συγ-
γενεῖς. Ἀλλ’ αὐτούς ἡ Τριάδα, γνωρί-
ζω καλά, ὅτι µέ ἔνθεα στόµατα θά
τούς πετάξει µακριά ἀπό ἐσένα καί
ἀπό τούς ἐκεῖ ὑπέρµαχους τῆς ἀλή-
θειας, ἐσένα ὅµως καί τόν σάν κι ἐσέ-
να νά µή σᾶς παραξενεύει καθόλου ἡ
αἵρεση πού ἀκόµα φέρεται σάν λυσ-
σασµένη. Γιατί δέν ἔσβησε ἀκόµα τό
κακό οὔτε δοκιµάσθηκε ἀρκετά ἡ
ἀγάπη τῶν πιστῶν πρός τόν Θεό· καί
τρίτον, δέν εἴµαστε ἱκανοί νά εἰσέλθο-
µε στήν ἄβυσσο τῶν σκέψεων τοῦ
Θεοῦ, µέ ποιούς τρόπους ἀνέχεται
ἀκόµα νά κλυδωνίζεται ὁ λαός του
ἀπό τό σάλο τῆς ἀπιστίας. Τό συµπέ-
ρασµα βέβαια αὐτοῦ πού λέχθηκε
εἶναι, γιά νά γίνουν φανεροί οἱ δοκι-
µασµένοι στήν ἀρετή, ὅπως ἔχει πεῖ
ὁ ταµίας τῆς σοφίας Παῦλος. 

Γι’ αὐτό σέ παρακαλῶ καί σέ ἱκε-
τεύω, νά µή δειλιάσεις νά ἐλέγχεις µέ-
σα ἀπό τά ἄδυτα ταµεῖα τῆς καρδιᾶς
σου τούς ἀντιπάλους, προτείνοντας
τά θεῖα διδάγµατα καί ἀποδεικνύον-
τας ἀπό αὐτά ὁλοφάνερα, ὅτι ὁ Χρι-
στός δέν εἶναι Χριστός ἄν δέν περι-
γραφόταν σύµφωνα µέ τή δική µας
µορφή�»18.

Ὅταν ἀρρώστησε ὁ ὅσιος Ἀγαπη-
τός (11ο αἰ.), ὁ ἰαµατικός καί ἀνάργυ-
ρος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ
Κιέβου, τόν ἐπισκέφτηκε ἕνας Ἀρµέ-
νιος γιατρός· µόλις ὁ ὅσιος ἔµαθε
ποιά εἶναι ἡ πίστη τοῦ γιατροῦ, τοῦ
φώναξε µέ ἱερή ὀργή: 

« - Ἀρµένιος! Καί πῶς τόλµησες,
προδότη τῆς Ὀρθοδοξίας, νά µπῆς
ἐδῶ µέσα; Πῶς τόλµησες νά βεβη-
λώσης τό κελλί µου καί νά πιάσης στά

αἱρετικά σου χέρια τό δικό µου ἁµαρ-
τωλό χέρι; Φύγε ἀπό δῶ πλανεµένε,
ἀσεβέστατε!»19� Τελικῶς, ὁ γιατρός
ἀσπάσθηκε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη�

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς20,
τονίζει στήν, «Εἰς τήν σεπτήν Μετα-
µόρφωσιν», ὁµιλία του: «Ἄς ἀποφύ-
γωµε λοιπόν ὅσους δέν παραδέχον-
ται τίς πατερικές ἐξηγήσεις, ἀλλά
προσπαθοῦν νά εἰσαγάγουν τά ἀντί-
θετα µόνοι τους, καί τίς µέν λέξεις τοῦ
κειµένου προσποιοῦνται ὅτι µεταχει-
ρίζονται, τό δέ εὐσεβές νόηµα ἀπορ-
ρίπτουν· ἄς τούς ἀποφύγωµε µάλι-
στα περισσότερο ἀπό ὅσο φεύγει κα-
νείς ἀπό φίδι. ∆ιότι τό µέν φίδι, ὅταν
δαγκώσῃ, θανατώνει πρόσκαιρα τό
σῶµα, χωρίζοντάς το ἀπό τήν ἀθά-
νατη ψυχή· ἐκεῖνοι ὅµως, πιάνοντας
µέ τά δόντια τήν ἴδια τήν ψυχή, τήν
χωρίζουν ἀπό τόν Θεό, πού εἶναι
αἰώνιος θάνατος τῆς ἀθάνατης
ψυχῆς. Ἄς ἀποφεύγωµε λοιπόν
αὐτοῦ τοῦ εἴδους τούς ἀνθρώπους µέ
κάθε τρόπο καί ἄς προσφεύγουµε σέ
ὅσους διδάσκουν τά εὐσεβῆ καί σω-
τήρια, διότι συµφωνοῦν µέ τίς πατερι-
κές παραδόσεις».21

Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός22, κη-
ρύττει: «Ἐγώ ἐδιάβασα καί περί ἱερέ-
ων, καί περί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί
ἀθέων· τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνη-
σα· ὅλαι αἱ πίστεις εἶνε ψεύτικες·
τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι µόνη
ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
εἶνε καλή καί ἁγία, τό νά πιστεύωµεν
καί νά βαπτιζώµεθα εἰς τό ὄνοµα τοῦ
Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος. Τοῦτο σᾶς λέγω τώρα εἰς τό τέ-
λος· νά εὐφραίνεσθε ὁπού εἶσθε
ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε
διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς ὁπού
περιπατοῦν εἰς τό σκότος23». Ὁ Πα-
τροκοσµᾶς εἶπε καί τήν περίφηµη ρή-
ση: «τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι
αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία24», ἡ ὁποία
ἀµφισβητεῖται στίς µέρες µας, ἀπ’
αὐτούς πού ἐνοχλοῦνται, ὅµως, µέ µή
ἐπιστηµονικά ἐπιχειρήµατα!
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«Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ Πάπας καί τό
ἄναλον ἅλας», «Χριστιανική Βι-
βλιογραφία», τ.47, ΑΠΡ.-ΙΟΥΝ.
2010, http://christianvivliografia.word-
press.com/

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Ἡ Ἁγιοπατερική στάσις ἔναντι τῶν αἱρετικῶνΝοµικὰ παντελῶς ἀνεφάρµοστος ἡ ἐπιδιωκοµένη 
µετατροπὴ  τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν 

εἰς πολυθρησκευτικὸν – θρησκειολογικόν

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖον Τύπου τῆς
ΑΣΠΕ ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνα-
κοίνωσις:

«Ἡ ὑπηρεσιακή Ὑπουργός
Πο λιτισµοῦ, Παιδείας καί Θρη-
σκευµάτων µέ τήν ἐκδοθεῖσα ἀπό  -

φασή της γιά τίς µετεγγραφές,
ἀρνεῖται νά ἐφαρµόσει τό νόµο
καί συγκεκριµένα τή διάταξη τῆς
παραγράφου 2 ἐδάφιο 1 τοῦ
ἄρθρου 6 τοῦ Ν. 3454/2006, πού
ὁρίζει ὅτι: 

«Ἡ ἰδιότητα τοῦ πολυτέκνου
ἀποδεικνύεται µέ τό πιστοποι-
ητικό τῆς οἰκογενειακῆς του
κατάστασης ἤ ἀντίστοιχο πι-
στοποιητικό ἁρµόδιας ἀλλο-
δαπῆς ἀρχῆς, συνοδευόµενο
ἀπό πιστοποιητικό τῆς Ἀνωτά-
της Συνοµοσπονδίας Πολυτέ-
κνων Ἑλλάδος, ὅπως καί τήν
παράγραφο 9 τοῦ ἄρθρου 67
τοῦ Ν. 4316/2014, πού ὁρίζει
ὅτι: 

"Γιά τήν ἐφαρµογή τῶν δια-
τάξεων περί προσλήψεων
προσωπικοῦ τοῦ ν. 2190/1994,
τοῦ ν. 2643/1998 ὡς καί ὁποι-
ασδήποτε ἄλλης διάταξης,
πού ἀναφέρεται στήν ἰδιότητα
τοῦ πολυτέκνου, ὡς πολύτε-
κνος γονέας (καί τέκνο πολυ-
τέκνου) νοεῖται ὁ κατά τίς
οἰκεῖες διατάξεις τοῦ νόµου
περί πολυτέκνων ὁριζόµενος,
τῆς πολυτεκνικῆς ἰδιότητας
ἀποδεικνυόµενης ἀπό πιστο-
ποιητικό οἰκογενειακῆς κατά-
στασης τοῦ οἰκείου δήµου ἤ
κοινότητας, στά δηµοτολόγια
τῶν ὁποίων εἶναι γραµµένοι,
συνοδευόµενο ἀπό πιστοποι-
ητικό τῆς Ἀνωτάτης Συνοµο-
σπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλά-
δος, ὡς ὁρίζει ἡ διάταξη τοῦ
ἄρθρου 6 τοῦ ν. 3454/2006. Κά-
θε ἄλλη ἀντίθετη διάταξη νό-
µου, προεδρικοῦ διατάγµατος,
ὑπουργικῆς ἀπόφασης κ.λπ.
καταργεῖται"». 

Σηµειωτέον ὅτι ἡ ΑΣΠΕ µέ ἐπι-
στολή της ἀπό 8-9-2015 εἶχε
γνωστοποιήσει τίς παραπάνω
διατάξεις τῶν νόµων στήν κυρία
Ὑπουργό. 

Ἡ κυρία ὑπηρεσιακή Ὑπουρ-
γός, ὅµως, ἀντί νά ἐφαρµόσει τίς
παραπάνω διατάξεις καί στά δι-
καιολογητικά, γιά τήν ἀπόδειξη
τῆς πολυτεκνικῆς ἰδιότητας τῶν
ἐνδιαφεροµένων γιά τίς µετεγ-
γραφές, νά ζητεῖ πιστοποιητικό
οἰκογενειακῆς κατάστασης καί
πιστοποιητικό πολυτεκνικῆς ἰδιό-
τητας ἀπό τήν Ἀνωτάτη Συνοµο-
σπονδία Πολυτέκνων Ἑλ λάδος,
ζητεῖ µόνον Πιστοποιητικό Οἰκο-
γενειακῆς Κατάστασης, ἔτσι
ὥστε νά µποροῦν νά ἐκµεταλ-
λεύονται τήν κατάσταση καί ὅσοι
δέν ἔχουν τήν πολυτεκνική ἰδιό-
τητα.

Ἡ ΑΣΠΕ µέ ἐπείγουσα ἐπιστο-
λή της, τόσο πρός τήν ὑπηρεσια-
κή Πρωθυπουργό κ. Βασιλική
Θάνου, ὅσο καί στήν ὑπηρεσια-
κή Ὑπουργοῦ Παιδείας, κ. Κιάου
ζήτησε τήν ἄµεση ἐφαρµογή τοῦ
νόµου, ἔτσι ὥστε νά λαµβάνουν
τά µόρια οἱ πραγµατικά πολύτε-
κνοι καί ὄχι οἱ µή πολύτεκνοι. 

Ζητοῦµε τήν ἄµεση παρέµβα-
ση τῆς κυρίας Πρωθυπουργοῦ
γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς νοµι-
µότητας».

Ἡ νέα Κυβέρνησις θὰ ἀποκαταστήση
τὴν νομιμότητα ἔναντι τῶν Πολυτέκνων;

Καρποί ἐλεηµοσύνης
Ὅσο κι ἂν φαίνεται παράδοξο, ἡ πρακτικὴ ἀρετὴ τῆς ἐλεηµοσύνης,

ὅταν ἐξασκεῖται µὲ διάθεση ἀγαθὴ καὶ καρδία ἀγαπῶσα, φανερώνει
ὕψος πνευµατικότητος. Ἐξ ἀντιθέτου, ὅταν ὁ πιστὸς χωλαίνει στὸ ζή-
τηµα αὐτό, ἀποδεικνύει κουφότητα καὶ πίστιν ἄνευ περιεχοµένου. Γι'
αὐτὴ λοιπὸν τὴν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, τὴν ἐλεηµοσύνη µᾶς κάνει λό-
γο ὁ θεῖος Ἀπόστολος στὸ Ἀποστολικό µας ἀνάγνωσµα. Εἶναι δὲ πολὺ
χαρακτηριστικὴ πλὴν τῶν ἄλλων ἡ ἐπιβεβαίωσις τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ
ὅτι ἡ ἀρετὴ αὐτὴ “µένει εἰς τὸν αἰῶνα”. ∆ὲν σβήνει καὶ δὲν χάνεται ποτέ. 

Ἀφοῦ λοιπὸν εἶναι τόση ἡ ἀξία της ἀλλὰ καὶ ἀναγκαία ἡ ἀρετὴ αὐτή,
στὴν συνέχεια ἀπὸ τὸ πνευµατικὸ µεταλλεῖο τῶν Πατέρων θὰ ἀντλή-
σουµε θησαυρὸ οὐράνιο καὶ ὑλικὸ πρὸς οἰκοδοµὴν τῆς ἔµπρακτης
ἀγάπης.

Ἀποτελεῖ κοινὴ ὁµολογία τῶν Ἁγίων µας πὼς ὁ,τιδήποτε καλὸ κά-
νουµε “εἰς ἕνα τῶν µικρῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων”· ὁποιαδήποτε βοή-
θεια προσφέρουµε σὲ κάποιο πτωχό, φαινοµενικῶς µόνο προσφέ-
ρουµε στοὺς ἀνθρώπους. Ἐπὶ τῆς οὐσίας δίδουµε στὸν ἴδιο τὸν Κύριο.
Καὶ πῶς ὄχι, ἀφοῦ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀδυνάτους τούς θεωρεῖ Ἐκεῖνος
“ἀδελφούς” Του; (Ματθ. κε´ 40). Ὁ θερµουργὸς κήρυξ τῆς ἐλεηµοσύ-
νης, ὁ Ἱερὸς Χρυσόστοµος θὰ διασαλπίσει: “Περιέρχοµαι προσαιτῶν
καὶ ταῖς θύραις σου παριστάµενος προτείνω χεῖρα”! Γυρίζω δηλαδὴ
σὰν ζητιάνος καὶ στέκοµαι µπροστὰ στὴν πόρτα  σου καὶ ἁπλώνω τὸ
χέρι µου. Ἀλήθεια, ἐνώπιον τῆς ρεαλιστικῆς αὐτῆς περιγραφῆς, εἶναι
δυνατὸν νὰ παραµείνει καρδιὰ ἀσυγκίνητη καὶ πόρτα ἑπτασφράγιστη;
Ἀδύνατον ἐὰν αὐτὸς ποὺ ἀκούει τοὺς χτύπους τοὺς ἐπαιτικοὺς αἰσθά-
νεται  καὶ στὸ ἐλάχιστο ἄνθρωπος. Ὄντως συγκλονίζεται ἡ ὕπαρξις,
ὅταν ὁ Παντοδύναµος Θεὸς δανείζεται ἀπὸ τὸ πλάσµα του καὶ ταπεινὰ
στὸ πρόσωπο τῶν “ἀδελφῶν Του” ζητᾶ τὴ βοήθειά µας. Ἐὰν µάλιστα
σκεπτόµαστε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν λησµονεῖ ὅπως οἱ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ὅτι
φροντίζει νὰ µᾶς ἐξοφλεῖ καὶ µάλιστα µᾶς ἐπιστρέφει τὰ δανειζόµενα µὲ
τόκο πνευµατικὸ καὶ ἐπιτόκιον τῆς χάριτος, ὅταν λουζόµαστε στὴν
εὐλογία του γιὰ τὸ ἐλάχιστο ποὺ δώσαµε, τότε ὁ ἄνθρωπος ὄχι ἁπλῶς
θρυµµατίζει τοὺς πάγους τῆς καρδιᾶς, ἀλλὰ µεθᾶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴν συγκινητικὴ προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ
πάσχοντας ἀδελφούς.

Ἐπίσης ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ἐπισηµανθεῖ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἀποστολικὸ
κείµενο εἶναι ὅτι οἱ Μακεδόνες, παρὰ τὴν θλίψη καὶ τὴν δοκιµασία τους,
δὲν κατεβλήθησαν ἀλλ' αἰσθάνθηκαν ὑπεράφθονη χαρὰ γιὰ τὸ ὅτι θὰ
προσφέρουν ἐλεηµοσύνη σύµφωνα µὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ µεγάλου Ἀπο-
στόλου. Ἔτσι λοιπὸν ἡ βαθυτάτη καὶ ἐσχάτη πτωχεία τους ἀπεδείχθη
µὲ τὸ παραπάνω ἀξιοθαύµαστη στὸν πλοῦτο τῆς γενναιοδωρίας καὶ
τῆς προθυµίας τους, στὸ νὰ συνεισφέρουν µεγάλα ποσά. Γι' αὐτὸ καὶ
ἀναλύοντας στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἡ χρυσὴ σάλπιγγα τῆς Ἐκκλησίας µας
θὰ τονίσει· “Ἡ πολλὴ πενία, πολὺν πλοῦτον ἔτεκεν ἐλεηµοσύνης. Οὐ
γὰρ τῷ µέτρῳ τῶν διδοµένων, ἀλλὰ τῇ γνώµῃ τῶν παρεχόντων ἡ φι-
λοτιµία κρίνεται. ∆ιὸ οὐδαµοῦ λέγει πλοῦτον τῶν δοθέντων, ἀλλὰ
πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν”!

Ὄντως, γιὰ ἄλλη µία φορά ἡ ἐµπειρία τῶν Ἁγίων πατέρων τοποθε-
τεῖ τὰ πράγµατα στὴν βάση τῆς Χάριτος. ∆ὲν ἔχει σηµασία τὸ τί δίνεις,
ἀλλὰ ἡ προαίρεση καὶ ἡ διάθεση µὲ τὴν ὁποία προσφέρεις. Ἐµπι-
στευόµενοι οἱ Χριστιανοὶ τῆς Μακεδονίας τούς ἑαυτούς τους στὸν Θεὸ
καὶ ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἐλάµβανε Αὐτὸς πρόνοια περὶ αὐτῶν, ἐὰν πε-
ριέρχονταν σὲ ἐσχάτη στέρηση, πρόσφεραν ἐκ τοῦ ὑστερήµατός τους!
Βεβαίως οἱ ἄνθρωποι τῆς νοοτροπίας τοῦ κόσµου τούτου θεωροῦν
αὐτὸ µωρία καὶ ἀδιάκριτη ὑπερβολή, πτωχοὶ δηλαδὴ νὰ προσφέρουν
ὑπὲρ πτωχῶν.

Αὐτὴ ὅµως εἶναι ἡ νικηφόρος ὁδὸς τῆς πίστεως, ποὺ ἀχρηστεύει τὴν
στενὴ λογικὴ καὶ ὁδηγεῖ διὰ τοῦ ὑπερλόγου στὴν δόξα τοῦ Θεοῦ. Καὶ
ὅταν ὑφίσταται αὐτὴ ἡ πίστη ἡ ζωντανὴ τότε µόνο ὁ Θεὸς εὐλογεῖ τὸν
ζῆλο. Τὸν ζῆλο ἐκείνων ποὺ στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης προχωροῦν καὶ πέ-
ρα τῶν δυνάµεων καὶ τῶν οἰκονοµικῶν τους µέσων, ἔστω καὶ τὰ ἐλά-
χιστα ποὺ ἔχουν στὴν διάθεσή τους. Ἀλλὰ δὲν εἶναι µόνο αὐτό. Ὁ ἴδιος
ὁ Θεὸς προστατεύει ἀπὸ κάθε κακὸ τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐλεηµοσύνης.
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ ∆αυὶδ µακαρίζει αὐτὸν ποὺ βοηθᾶ τοὺς
πτωχούς. “Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα· ἐν ἡµέρᾳ πο-
νηρᾷ ρύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος”. Καὶ δὲν τὴν βλέπουµε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια
στὴν πράξη καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές; Ἀλλὰ ἡ ἐλεηµοσύνη γίνεται ὁ φίλος
καὶ συνέκδηµος στὴν πρὸς οὐρανοὺς πορεία τῆς ψυχῆς µας καὶ ρυθ-
µιστὴς τῆς θέσεώς µας στὴν φωτεινὴ αἰωνιότητα. Ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ
βρίσκονται οἱ ἅγιοι καὶ ὅλες οἱ σεσωσµένες ψυχές. “Μακάριοι οἱ ἐλεή-
µονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται” ἐτόνισε ὁ Κύριος. Ἔτσι λοιπὸν µᾶς ἀπο-
καλύπτεται τὸ πόσο εὔκολα διὰ τῆς ἀρετῆς αὐτῆς µποροῦµε νὰ “ἐξα-
γοράσουµε” τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ οὐδέποτε θὰ ἀγαπήσουµε τὴν ἐλεηµοσύνη, ἐὰν πρὶν ἀπ' ὅλα
δὲν παραδώσουµε καὶ δὲν ἀφιερώσουµε τοὺς ἑαυτούς µας στὸν Θεό.
Ὅταν προηγηθεῖ αὐτό, τότε κατὰ φυσικὸ λόγο θὰ προσφέρουµε καὶ
πάντα τὰ ἑαυτῶν. Ὅλα ὅσα κατέχουµε, ὥστε νὰ διατεθοῦν κατὰ τὸ θέ-
ληµά Του. Ὁ,τιδήποτε δὲ καὶ ἐὰν ξεχωρίσουµε ἐκ τῶν δικῶν µας, γιὰ
νὰ δοθοῦν πρὸς σκοποὺς θεάρεστους, οὐδέποτε πρέπει νὰ λησµο-
νοῦµε ὅτι δίδουµε ἐξ ὅσων ὁ Θεὸς µᾶς ἔδωσε, ἀπὸ τὰ δικά Του, τὰ
ὁποῖα µᾶς ἔχει ἐµπιστευθεῖ.

Ἡ ἐλεηµοσύνη στὸν ἀπόλυτο βαθµὸ ποὺ ἔχει ὁ Θεὸς τὸν κάνει ὄχι
µόνο νὰ µᾶς προσφέρει ἀκαταπαύστως, ἀλλὰ αὐτὴ τὸν ἔκανε, ἕνεκεν
τῆς Θεϊκῆς του ἀγάπης νὰ στείλει τὸν Μονογενῆ Του Υἱὸν καὶ Λόγον εἰς
τὴν γῆν.

Αὐτὴ ἡ ἐλεηµοσύνη µᾶς συνδέει µὲ τὸν οὐρανό, γι᾽ αὐτὸ θὰ τονίσει
καὶ πάλιν ὁ υἱὸς τῆς Ἁγίας Ἀνθούσης: “αὕτη µήτηρ ἀγάπης ἐστίν, αὕτη
φάρµακον ἐστὶ τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων, σµῆγµα τοῦ ρύπου τῆς
ἡµετέρας ψυχῆς, κλῖµαξ εἰς τὸν Οὐρανὸν ἐστηριγµένη, αὕτη τοῦ Χρι-
στοῦ τὸ Σῶµα συνδέει”!

Ἀλλὰ µετὰ ἀπ' αὐτὰ τὰ λόγια κρίνονται περιττά, Ἐκεῖνο ποὺ ἀποµέ-
νει εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουµε ὅτι ὡς τέκνα τοῦ Ἐλεήµονος Θεοῦ,
χρειάζεται νὰ δείχνουµε αὐτὴ τὴν ἀρετὴ πρὸς τοὺς ἐν ἀνάγκαις ἀδελ-
φούς µας, ἀφοῦ ὁ δρόµος ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὸν Θεό, δὲν διέρχεται
παρὰ µέσα ἀπὸ τὸν ἀνθρώπινο πόνο...

Ἀµήν.
Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
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Ταπείνωσις
Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ ἀρετή, πού μᾶς ἀνεβάζει στόν Παράδεισο, ἐνῶ

ἀντιθέτως ἡ ὑπερηφάνεια, αὐτή ἡ θανάσιμη ἁμαρτία, μᾶς κατεβάζει
στήν Κόλαση.

Τί λέγει ὁ Ἀπ. Ἰάκωβος: «Ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, τα-
πεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» (Ἰακ. δ´ 6).

Ἀλλά καί πόσα μᾶς δίδαξαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν
ταπείνωση μέ τήν ἴδια τήν ζωή τους. 

Ὁ Ὅσιος Παφνούτιος εἶχε πεῖ τά ἑξῆς: «Δύο φορές τό μήνα πή-
γαινα στούς γέροντες βαδίζοντας δώδεκα μίλια καί τούς φανέρωνα
τούς λογισμούς μου. Αὐτοί τίποτε ἄλλο δέν μοῦ ἔλεγαν παρά τό ἑξῆς:
“Ὅπου καί νά πᾶς μή ἔχεις μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτόν σου καί θά
εἰρηνεύης”».

Ὁ δέ Ἀββᾶς Τιθόης εἶχε τονίσει τό ἑξῆς: «Τό νά θέτη κάποιος τόν
ἑαυτόν του κάτω ἀπό ὅλα τά δημιουργήματα αὐτό εἶναι ταπείνωση».

*  *  *
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης (1/10) ἦταν ὁ μελωδικότερος

ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς του, γι᾽ αὐτό καί ὅλοι τόν φώναζαν ἀγγελόφω-
νο. Ἐπειδή ὅλοι τόν τιμοῦσαν γιά τίς ἀρετές καί γι᾽ αὐτό τό τάλαντο,
πού εἶχε καί ἰδιαίτερα ὁ Αὐτοκράτωρ, γιά νά μή χάση τήν αἰώνια βα-
σιλεία ἐξ αἰτίας τῆς πρόσκαιρης δόξας, ἔφυγε κρυφά καί πῆγε στό
Ἅγιο Ὄρος. Ἐκεῖ ὅταν ἔφθασε καί τόν ρώτησαν ποιός εἶσαι εἶπε: «Μο-
ναχός ἐπιθυμῶ νά γίνω, καί βοσκός ἤμουν».

Ὁ Ἡγούμενος ὅταν ἄκουσε αὐτό χάρηκε πολύ, διότι εἶχε ἀνάγκη
ἀπό ἕνα τέτοιο ἄνθρωπο. Ὅμως τόν δοκίμασε πρῶτα καί ἀφοῦ τόν
ἔκειρε Μοναχό, τόν ἔστειλε στήν ἔρημο νά βόσκη τράγους.

Ὁ Αὐτοκράτωρ εἶχε μεγάλη στενοχώρια, πού χάθηκε ὁ Ἰωάννης καί
ἔστειλε παντοῦ ἀνθρώπους, γιά νά τόν βροῦν. Ὁ Ἰωάννης ὅμως ἔβο-
σκε τούς τράγους του σέ ἕνα ἀκρωτήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Μιά μέρα
λοιπόν ὁ Ὅσιος ἐκεῖ πού ἔβοσκε τούς τράγους καί ἀφοῦ βεβαιώθηκε
ὅτι γύρω του δέν ὑπῆρχε κανείς, γιά νά τόν βλέπη, ἄρχισε νά ψάλη
ὕμνους πρός τόν Θεό μέ πολλή τέχνη καί κατάνυξη. Κάποιος ἀσκη-
τής, πού κατοικοῦσε μέσα σέ κάποια σπηλιά, ἐκεῖ κοντά, ὅταν ἄκου-
σε τέτοια γλυκύτατη καί ἀγγελική μελωδία, βγῆκε ἀπό τό σπήλαιο,
γιά νά ἰδῆ ἀπό ποῦ προέρχεται. Ὅμως μέ μεγάλη ἔκπληξη εἶδε ἕνα
φοβερό θέαμα: Ὁ μέν βοσκός νά ψάλη αὐτούς τούς γλυκύτατους
ὕμνους, οἱ δέ τράγοι νά στέκωνται σάν ἀνθρώπινα ὄντα καί ἔκπληκτα
καί χαρούμενα νά παρακολουθοῦν αὐτήν τήν ἀγγελική καί ὄχι ἀνθρώ-
πινη μελωδία.

Ὁ ἀσκητής χωρίς νά χάση χρόνο ἔτρεξε ἀμέσως στόν Ἡγούμενο καί
ἀνέφερε τό γεγονός. Ὁ Ἡγούμενος ἀμέσως κάλεσε τόν Ἰωάννη καί τόν
ρωτᾶ: «Ἐσύ εἶσαι ὁ Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης, πού ἀναζητᾶ ὁ βασι-
λεύς;».

Ὁ Ἰωάννης τότε ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἡγουμένου καί μέ δάκρυα
στά μάτια τοῦ εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι ὁ ἁμαρτωλός καί ἀνάξιος. Ὅμως θερ-
μά σέ παρακαλῶ μή μέ φανερώσης, ἀλλά ἄφησέ με σ᾽ αὐτό τό τα-
πεινό καί εὐτελές διακόνημα, πού μοῦ ἔδωσες ἀπό τήν ἀρχή, νά βό-
σκω τράγους».

Καί πράγματι ἔτσι καί ἔγινε.
*  *  *

Στὸ Γεροντικὸ διαβάζουμε γιὰ τὸν Ὅσιο Ἰωάννη τὸν Κολοβό:
«Ἐνῶ καθόταν κάποτε μπροστὰ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τὸν τριγύρισαν

οἱ ἀδελφοὶ καὶ τοῦ ἐξέθεταν τοὺς λογισμούς τους. Βλέποντάς το αὐτὸ
ἕνας ἀπὸ τοὺς γέροντες καὶ κινούμενος ἀπὸ φθόνο, τοῦ λέγει: «Τὸ
κανάτι σου, Ἰωάννη, εἶναι γεμάτο ἀπὸ φαρμάκι». Τοῦ λέγει ὁ Ἀββᾶς
Ἰωάννης: «Ἔτσι εἶναι, Ἀββᾶ. Καὶ αὐτὸ τὸ εἶπες, βλέποντας μόνο τὰ
ἔξω. Ἂν ἔβλεπες καὶ τὰ μέσα, τί θὰ ἔλεγες;».

*  *  *
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος παρατηρεῖ:
«Ταπεινοφροσύνη εἶναι ὅταν κάποιος, ἄν καὶ ἀναγνωρίζει στὸν

ἑαυτό του μεγάλη ἀξία, δὲ φαντάζεται γιὰ τὸν ἑαυτό του τίποτε τὸ με-
γάλο. Ἐνῶ εὐγνωμοσύνη εἶναι ὅταν κάποιος, ἐνῶ εἶναι ἁμαρτωλός, τό
ὁμολογεῖ αὐτό. Ἂν ὅμως ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀναγνώριζε στὸν ἑαυτό του
κανένα ἀγαθὸ ἀπέσπασε τόση εὔνοια ἀπ᾽ τὸν Θεό, ἐπειδὴ ὁμολόγη-
σε αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἦταν, πόση παρρησία θ᾽ ἀπολαύσουν αὐτοὶ ποὺ
μποροῦν νὰ ποῦν τὰ πολλά τους κατορθώματα, ἀλλ᾽ ὅλα τὰ ξεχνοῦν
καὶ συγκαταλέγουν τὸν ἑαυτό τους ἀνάμεσα στοὺς τελευταίους;
(Ἀπ᾽ τὴν Ὁμιλία του «ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΦΘΕΝΤΩΝ»)

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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(1ον) 
Πρόκειται γιά νέα µόδα πού

αὐξάνει συνεχῶς σάν 7 ἐπιδη-
µία! Θέλουν οἱ ἡµέρες αὐτές νά
εἶναι οἱ νέες ἑορτές µας, καί νά
εἶναι «τό κάτι ἄλλο» στή ζωή
µας. Σαφῶς παραθεωροῦν καί
παραµερίζουν τίς θρησκευτικές
καί τίς ἐθνικές µας ἑορτές, µ’ ἕνα
«ἄλλο» νόηµα καί µέ µία «ἄλλη»
κουλτούρα, κι αὐτό πού ζητοῦν
εἶναι νά ἀνήκουν σέ ὅλους, πέ-
ραν ἀπό θρησκεῖες, ἐθνικά γε-
γονότα καί παραδόσεις! 

Ἔρχονται ξαφνικά, ἀκόµη δέ
καί ἀπ’ τό πουθενά, γιά νά ἐπι-
βληθοῦν σέ ὅλους ἀδιακρίτως,
ἀνεξάρτητα τί αὐτοί πιστεύουν
καί ποῦ ἀνήκουν! Ἔγιναν τόσες
πολλές πού δέν κάλυψαν µόνο
µέσα σέ ἐλάχιστο χρόνο ὅλες
τίς ἡµέρες τοῦ ἔτους, ἀλλά καί
γιά κάποιες ἡµέρες ὑπάρχουν 4
καί 5 ἀπ’ αὐτές! Τό ἑορταζόµενο
γεγονός µπορεῖ νά εἶναι ἀπό
κάτι ἐνδιαφέρον καί σοβαρό, ὡς
τό πλέον ἀστεῖο, γελοῖο καί ἀνή-
θικο ἀκόµη! Ὁπότε καί τό µήνυ-
µα πού περνοῦν εἶναι ἀνάλογο!
Εἶναι φανερό ὅτι, ἔστω κι ἀνε-
παίσθητα, σέ ὁδηγοῦν κάπου7

Ἀλλ’ ἄς πάρουµε κι ἐδῶ τά
πράγµατα µέ τή σειρά τους,
προκειµένου νά καταλάβουµε τί
ἀκριβῶς συµβαίνει7

Ποιές εἶναι
καί τί ἑορτάζουµε µ’ αὐτές;

Οἱ παγκόσµιες ἡµέρες ὡς γεγο-
νός εἶναι γνωστές ἀπ’ τήν «Παγ-
κόσµια Ἡµέρα τοῦ Παιδιοῦ», ἡ
ὁποία καθιερώθηκε τήν 11η ∆ε-
κεµβρίου 1946 µέ τήν ἵδρυση τῆς
UNICEF, τήν «Ἑορτή τῆς Μητέ-
ρας», τήν «Ἑορτή τῆς Ἀποταµί-
ευσης» κ.λπ. Ἀπ’ αὐτές καί ξεκίνη-
σανO

Σκοπός τους ἦταν νά στρέψουν
τήν προσοχή µας, τήν προσοχή
ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανή-
τη, στή συγκεκριµένη ἡµέρα τοῦ
χρόνου, σέ κάποια ἰδιαίτερα πρόσ -
ωπα καί γεγονότα, προκειµένου
νά τά θυµηθοῦµε, νά τά ἑορτάσου-
µε καί νά κάνουµε κάτι γι’ αὐτά,
πού ἐν τέλει εἶναι νά διαµορφώ-
σουµε τή ζωή µας µέσα ἀπ’ αὐτά!

Ὅλα ξεκίνησαν, ὅπως θά
δοῦµε, ἀπ’ τόν ΟΗΕ καί γιά πρόσ -
ωπα καί γεγονότα σηµαντικά, γιά
νά καταλήξουν σέ µία βιοµηχανία
παραγωγῆς παγκοσµίων ἡµερῶν
προερχόµενη πλέον ἀπό γνω-
στούς – ἀγνώστους καί γιά νά ἑορ-
τασθεῖ πλέον ὁ,τιδήποτε! Ὡς καί
γελοῖα ἀκόµη πράγµατα καί χυ-
δαῖα! Ὁπότε τί µπορεῖ νά προκύ-
ψει ἀπ’ αὐτό;

∆ηλαδή ἔγινε κι ἐδῶ, ὅ,τι µέ ὅλα.
Στήν ἀρχή ὑπῆρχε ἡ σοβαρότητα
καί ἡ προσοχή στό νά προβλη-
θοῦν ἐκεῖνα πού ἀξίζουν. Ἔτσι ἐπι-
τυγχάνουν τήν συµµετοχή, τήν
συµπάθεια ἤ ἔστω καί τήν ἀνοχή
µας. Κι ἔπειτα δέν ἀργεῖ νά ἔρθει ἡ
ἀποκάλυψη τῶν πραγµάτωνO

Ἄν τίς ὁµαδοποιήσουµε θά
προκύψει ἕνας κατάλογος σάν
αὐτόν, ἀπ’ τόν ὁποῖο διακρίνεται
νά ἑορτάζονται µ’ αὐτές: 
➢ Γνωστά πρόσωπα ὅπως ὁ

Μάρτιν Λοῦθερ Κίνκ (15/1), ὁ Νέλ-
σον Μαντέλα (18/7), ἀλλά καί ὁ
∆αρβίνος (12/2)!
➢ Ἡ µητέρα (2η Κυριακή Μαΐ-

ου), 
➢ Ὁ πατέρας (3η Κυριακή Ἰου-

νίου)
➢ Τό παιδί καί οἱ νέοι, µέ τήν:
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα τοῦ Παιδιοῦ (1/6)
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐξαφανισµέ-

νων παιδιῶν (25/5), 
- Παγκόσµια ἡµέρα νεολαίας

(12/8) 
- Παγκόσµια ἡµέρα γιά τά δι-

καιώµατα τοῦ παιδιοῦ (20/11) 
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα σπουδαστῶν

(17/11)
- Παγκόσµια ἡµέρα παιδικῆς τη-

λεόρασης (12/12)
➢ Οἱ ἡλικιωµένοι, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα τρίτης ἡλι-

κίας(1/10)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς κα-

κοµεταχείρισης τῶν ἡλικιωµένων
(15/6)
➢ Ἡ οἰκογένεια, µέ τήν: 
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς Οἰκογέ-

νειας (15/5)
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ γάµου

(11/2)
- Παγκόσµια ἡµέρα πολυτέ-

κνων (22/10)
➢ Ἡ γυναίκα, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς γυναί-

κας (8/3) καί 
- Παγκόσµια ἡµέρα γυναικῶν

γιά τόν ἀφοπλισµό (24/5)
➢ Ὁ ἄνδρας, µέ τήν Παγκόσµια

ἡµέρα τοῦ ἄνδρα (3/11)
➢ ∆ιάφορα ἐπαγγέλµατα, µέ

τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ξεναγοῦ

(21/2)
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα πυροσβεστῶν

(4/5)
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς µαίας

(5/5)
- Παγκόσµια ἡµέρα τῶν δασκά-

λων (5/10)
➢ Ἱστορικά γεγονότα καί λαοί,

µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα µνήµης τῆς

γενοκτονίας τῶν Ἀρµενίων ἀπό
τούς Τούρκους (24/4)

- ∆ιεθνῆ ἡµέρα ἀλληλεγγύης
πρός τόν Παλαιστινιακό λαό
(29/11)

- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ἔθνους
τῶν Ροµᾶ (8/4)-

- Παγκόσµια ἡµέρα ἰθαγενῶν
(9/8)
➢ Ἀναξιοπαθοῦντα πρόσωπα,

µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα γιά τά

ὀρφανὰ τοῦ πολέµου (6/1)
- ∆ιεθνής ἡµέρα ἐξαφανισµένων

(30/8)
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀτόµων µέ

εἰδικές ἀνάγκες (3/12)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατάργησης

τῆς δουλείας (2/12)
➢ Θέµατα ὑγείας, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ὑγείας (7/4)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τοῦ

καρκίνου (4/2)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τοῦ κα-

πνίσµατος (31/5)
- Παγκόσµια ἡµέρα νεφροῦ (8/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τοῦ

AIDS (1/12)
➢ Θέµατα διατροφῆς, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ἄρτου

(16/10)
- Παγκόσµια ἡµέρα ζυµαρικῶν

(25/10)
- Παγκόσµια ἡµέρα αὐγοῦ

(14/10)
➢ Θέµατα περιβάλλοντος, µέ

τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα προστασίας

περιβάλλοντος (5/6)
- ∆ιεθνῆ ἡµέρα εὐαισθητοποί-

ησης κατά τοῦ θορύβου (20/4)
- Εὐρωπαϊκή ἡµέρα πάρκων

(24/5)
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐθελοντικοῦ

καθαρισµοῦ τῶν ἀκτῶν (29/9)
➢ Θέµατα καταναλωτικῆς συµ-

περιφορᾶς, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα προστασίας

τοῦ καταναλωτῆ (15/3)
- Παγκόσµια µέρα ἀγοραστικῆς

ἀποχῆς (26/11)
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀποχῆς ἀπό

τό κρέας (20/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα χορτοφα-

γίας (1/10)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς δί-

αιτας (6/5)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς πα-

χυσαρκίας (24/10)
- Παγκόσµια ἡµέρα σκαραβαί-

ου! (22/6)
➢ Θέµατα πού ἀφοροῦν τά

ζῶα, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα τῶν ζώων

(4/10)
- Παγκόσµια γιορτή πουλιῶν

(6/10)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῶν

κουνουπιῶν! (20/8)
➢ Θέµατα τοῦ λεγόµενου πο-

λιτισµοῦ, µέ τήν:
- Εὐρωπαϊκή ἡµέρα γλωσσῶν

(29/9)
- Εὐρωπαϊκή ἡµέρα µουσικῆς

(21/6)
- Παγκόσµια ἡµέρα µητρικῆς

γλώσσας (21/2)
- Παγκόσµια ἡµέρα ποίησης

(21/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα βιβλίου

(23/4)
- Παγκόσµια ἡµέρα θεάτρου

(27/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα κουκλοθεά-

τρου (21/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα χοροῦ

(29/4)
- ∆ιεθνής ἡµέρα κινουµένου

σχεδίου (28/12)
- Παγκόσµια ἡµέρα τηλεόρασης

(21/11)
➢ Θέµατα γιά τήν µετανάστευ-

ση, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα προσφύγων

(20/6)
- Παγκόσµια ἡµέρα µετανάστη

(18/12)
➢ Θέµατα τεχνολογίας καί δια-

δικτύου, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀσφαλοῦς

πλοήγησης στό διαδίκτυο (7/2)
- ∆ιεθνής ἡµέρα διαχειριστῆ συ-

στηµάτων (27/7)
➢ Θέµατα ἐπιχειρηµατικά, µέ

τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ὑπέρ τῆς

ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης (11/11)
- Παγκόσµια ἡµέρα ἰδιοκτησίας

(11/12)
- Παγκόσµια ἡµέρα συνεται-

ρισµῶν (1ο Σάββατο Ἰουλίου)
- Παγκόσµια ἡµέρα τουρισµοῦ

(27/9)
➢ Θέµατα διάφορα, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐθελοντῶν

αἱµοδοτῶν (14/6)
- Παγκόσµια ἡµέρα προστασίας

προσωπικῶν δεδοµένων (2/1)
- Παγκόσµια ἡµέρα κυµατοδρο-

µίας (σέρφινγκ) [15/6]
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς χηµείας

(11/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῶν

ναρκῶν (4/12)
- Παγκόσµια ἡµέρα φάρων (3η

Κυριακή Αὐγούστου)
- Παγκόσµια ἡµέρα κατά τῆς

διαφθορᾶς (9/12)
Ἀλλά καί:
➢ Θέµατα µέ ἀνούσιο ἤ ἀστεῖο

περιεχόµενο, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ἐρυθρᾶς χει-

ρός! (12/2)
- Παγκόσµια ἡµέρα µπριζόλας

(14/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα µονῆς κάλ-

τσας! (27/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα γέλιου! (1η

Κυριακή Μαΐου)
- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς πετσέ-

τας! (25/5)
➢ Θέµατα πού ὑποκρύπτουν

παγανιστικές ἀντιλήψεις καί µη-
νύµατα, µέ τήν:

- Παγκόσµια ἡµέρα τῆς γῆς!
(22/4)1

- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ἡλίου
(3/5)

- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ δάσους
(1/6)

- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ βουνοῦ
(11/12)

- Παγκόσµια ἡµέρα τοῦ ἀνέµου
(15/6)
➢ Θέµατα µέ ἀποκρυφιστικό

περιεχόµενο, ὅπως µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀστρολο-

γίας!!! (20/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα UFO (2/7)
➢ Θέµατα ἀνηθικότητας καί

διαφθορᾶς, µέ τήν:
- Παγκόσµια ἡµέρα ὁµοφυλόφι-

λης ὑπερηφάνειας!!! (27/6)
- ∆ιεθνής ἡµέρα κατά τῆς ὁµο-

φυλοφοβίας!!! (17/5)
- Παγκόσµια ἡµέρα ὀργασµοῦ!!!

(8/8)
- ∆ιεθνής ἡµέρα ἀµφισεξουαλι-

κότητας!!! (23/9)
- Παγκόσµια ἡµέρα ἀντισύλλη-

ψης!!! (30/3)
- Παγκόσµια ἡµέρα «µίλα σάν

πειρατής»!!! (19/9)
➢ Θέµατα ἀντιφατικά ὅπως

αὐτές πού ἀναφέραµε γιά τήν
οἰκογένεια, ἀλλά καί Παγκόσµια
ἡµέρα  ὑπέρ  τῶν  ἐργένιδων
(28/1)! 

- Ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα τῆς
Μπριζόλας» (14/3) καί λίγο µετά
(20/3) ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα
Ἀποχῆς ἀπό τό Κρέας»!!!

- Ἤ ἡ «Παγκόσµια Ἡµέρα κατά
τῆς ∆ίαιτας» καί ἡ «Παγκόσµια
Ἡµέρα κατά τῆς Παχυσαρκίας»! 

- Ἤ ἡ «Παγκόσµια ἡµέρα δρά-
σης γιά τήν ἀποποινικοποίησης
τῆς κάνναβης» (1ο Σάββατο Μαΐ-
ου) καί µετά ἡ «Παγκόσµια ἡµέρα
κατά τῶν ναρκωτικῶν» (26/6)!!!

[Στό ἑπόµενο φύλλο θά δοῦµε
πόσες εἶναι αὐτές οἱ ἑορτές, καθώς
ποιοί καί µέ ποιούς τρόπους τίς
προωθοῦν]

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµείωση:

1. Γιά τούς παγανιστές ἡ ἡμέρα
αὐτή συνδυάζεται καί μέ τήν Παγ-
κόσμια Ἡμέρα τῆς Μητέρας.

Ἡ ἐµφάνισις τοῦ ∆υτικοῦ
πνεύµατος εἰς τὴν πολιτικὴν – 

Ἡ ἅλωσις τῆς Πόλεως
ἀπὸ τοὺς Φράγκους (1204)

(1ον)
Σύµφωνα µὲ τὸν Sir James Coch-

ran Stevenson Runciman1, τὸν 12ο
αἰώνα στὴν Κωνσταντινούπολη κατοι-
κοῦσαν ἀρκετὲς δεκάδες χιλιάδες
Φραγκολατίνων ποὺ ἀπολάµβαναν
πολλῶν προνοµίων, σὲ βαθµὸ προ-
κλητικὸ γιὰ τοὺς Ρωµηοὺς κατοίκους
τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Αὐτὸ ξεκί-
νησε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιο Α΄
Κοµνηνό, ποὺ τὸ 1082 παραχώρησε
ὑπερβολικὰ δικαιώµατα στοὺς Φραγ-
κολατίνους.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Β΄ ἔκανε κάποιες
προσπάθειες προκειµένου νὰ θέσει
τέλος στὰ ἄδικα προνόµια,ἀλλὰ ἡ
ἐνέργειά του αὐτὴ εἶχε ὡς ἀποτέλε-
σµα νὰ ξεκινήσουν ἐκ µέρους τῶν Λα-
τίνων ἐχθροπραξίες στὸ Αἰγαῖο, στὸ
Ἰόνιο καὶ στὴν Ἀδριατική. Ὅταν ὁ στό-
λος τῶν Βενετῶν κινήθηκε ἐχθρικὰ
πρὸς τὰ ἐδάφη τῆς Ρωµανίας, ὁ αὐτο-
κράτορας ἀναγκάστηκε νά ἐπαναφέ-
ρει τὰ προνόµια. Οἱ Λατῖνοι εἶχαν
ἀλλοιώσει τὰ ἤθη καὶ πολλὲς ἀπὸ
τὶς ἐκφράσεις τῆς δηµόσιας ζωῆς,
ἐνῶ παράλληλα διείσδυαν οἰκονο-
µικὰ στὶς ἐµπορικὲς καὶ στὶς ἐπαγ-
γελµατικὲς δραστηριότητες, παί-
ζοντας καθοριστικὸ ρόλο στὴν πα-
ρακµὴ τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ Ρω-
µαϊκὴ οἰκονοµία, πλέον, ἦταν ὑπο-
χείριο τῆς ∆ύσεως.

Αὐτὸ βλέπουµε νὰ ἐπαναλαµβάνε-
ται καὶ στὶς ἡµέρες µας. Οἱ καταχρη-
στικῶς ἐπονοµαζόµενοι Εὐρωπαῖοι,
ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρὰ ἀπόγονοι τῶν Φράγκων,
ἔχουν ἀλλοιώσει τὴν δηµόσια ζωή
σὲ ὅλες τὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ
κυρίως στὴν Ἑλλάδα µας. Ἡ ἠθικὴ
καὶ ἡ παράδοση τῆς Ἑλλάδος, ποὺ
ἦταν βασισµένη στὴν Ὀρθόδοξη Πί-
στη ἔχει ἀτονήσει καὶ νοθευθεῖ σὲ τό-
σο µεγάλο βαθµό, ὥστε εἶναι πολὺ

δύσκολο νὰ διακρίνει κανεὶς στοὺς
σηµερινοὺς Ἕλληνες τὰ στοιχεῖα τῶν
προγόνων καὶ τῶν Πατέρων µας.
Αὐτὸ ἔχει ὡς ὀδυνηρὴ συνέπεια
τὴν ἀνεντιµότητα, τὴν ἀνηθικότητα καὶ
τὴν ἀσέβεια, ποὺ βιώνουµε ὅλοι στὴν
Πατρίδα µας. Ὁ παραλληλισµός, σὲ
ὅτι ἀφορᾶ στὴν οἰκονοµία καὶ στὶς ∆υ-
τικὲς ἐπιρροές της, εἶναι προφανὴς
καὶ δὲν χρειάζεται περισσότερη ἀνά-
λυση.

Ὁ λαὸς τῆς Ρωµηοσύνης ἀντιστά-
θηκε στὶς προκλήσεις τῶν Φραγκολα-
τίνων µὲ µεγάλες ἐξεγέρσεις ποὺ βά-
φτηκαν µὲ αἷµα. Τὸν Μάϊο τοῦ 1182
ἔγινε ἡ πρώτη ἐξέγερση κατὰ τῶν Λα-
τίνων, µία ἐπανάσταση ποὺ χαρακτη-
ρίσθηκε ἀπὸ τὶς πολὺ βίαιες σφαγὲς
ποὺ ἔγιναν. Κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν
γεγονότων, ὁ Ἀνδρόνικος ὁ Α  ́ἀναγ-
κάστηκε νὰ υἱοθετήσει ἐντελῶς ἀντι-
λατινικὴ πολιτικὴ καί, ὅπως ἦταν ἀνα-
µενόµενο, οἱ Λατῖνοι ἀντέδρασαν καὶ
ἐπιτέθηκαν κατὰ τῆς Ρωµανίας.

Ἡ ἐκδικητικὴ καὶ ἐπεκτατικὴ πολι-
τικὴ τους ἐκφράστηκε ἀρχικὰ µὲ τὴν
ἐπίθεση τῶν Οὕγγρων στήν Βαλκα-
νικὴ τὸ 1183 καθὼς ἐπίσης καὶ µὲ τὴν
ἐπίθεση τῶν Νορµανδῶν κατὰ τῶν
Ρωµαϊκῶν ἐδαφῶν τὸ 1185, ποὺ εἶχε
ὡς ἀποτέλεσµα τὴν ἅλωση τῆς Θεσ-
σαλονίκης. Ἀκολούθησε νέα ἐπανά-
σταση τοῦ δυσαρεστηµένου λαοῦ,
κατὰ τὴν ὁποία σφαγιάσθηκε ὁ
Ἀνδρόνικος.

Στὴν συνέχεια χρίσθηκε αὐτοκρά-
τορας ὁ Ἰσαάκιος B  ́ὁ Ἄγγελος. ∆υσ -
τυχῶς, ἐκείνη τὴν περίοδο ἡ Ρωµανία
ἔπασχε (ὅπως ἀκριβῶς σήµερα ἡ
Ἑλλάδα µας) ἀπὸ λειψανδρία, ἐνῷ
οἱ Ἄγγελοι ἦσαν, ἴσως, ἡ χειρότερη
δυναστεία σύµφωνα µὲ τὸν Παπαρ-
ρηγόπουλο, ὁ ὁποῖος, ἀναφερόµενος
σὲ αὐτοὺς γράφει χαρακτηριστικά:
«�ἀνύψωσαν τὴν ὀλεθρίαν τῶν
Ἀγγέλων γενεάν2�» .

Ὁ Ἰσαάκιος προσπάθησε νὰ ἔρθει
σὲ συµβιβασµὸ µὲ τοὺς Λατίνους καὶ
νὰ τοὺς παραχωρήσει ἐκ νέου προ-
νόµια καὶ νὰ δείξει εὐνοϊκὴ µεταχείρι-
ση. Τὸ 1187 ἐπανέφερε τὰ προνόµια

τῶν Βενετῶν, ὑποχρεώνοντάς τους
παράλληλα νὰ µὴ συνάπτουν συµµα-
χίες ἐναντίον τῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ
1195 ὁ Ἰσαάκιος ἀνετράπη ἀπὸ τὸν
ἀδελφό του Ἀλέξιο Γ΄, γεγονὸς ποὺ
προβληµάτισε ἰδιαίτερα τούς Βενε-
τούς, παρὰ τὸ ὅτι τὰ προνόµιά τους
ἀνανεώθηκαν.

Τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα –σὺν
Θεῷ- θὰ προσπαθήσουµε νὰ δοῦµε
τὸ ἦθος τῶν Φραγκολατίνων καὶ κυ-
ρίως τὴν στάση ποὺ κράτησαν ἀπέ-
ναντι στὴν Ἀνατολικὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτο-
κρατορία. Ἐν συνεχείᾳ, τὶς προσεχεῖς
ἑβδοµάδες, θὰ προσπαθήσουµε νὰ
δοῦµε πῶς, τελικά, ὁδηγηθήκαµε
στὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως ἀπὸ τοὺς Φράγκους, καθὼς ἐπί-
σης τὴν βιαιότητα καὶ τὴν βαρβαρότη-
τα µὲ τὴν ὁποία λεηλατήθηκε ἡ βασι-
λεύουσα. Οἱ ὁµοιότητες µὲ τὴν σηµε-
ρινὴ κατάσταση εἶναι τόσες πολλές,
σὲ βαθµὸ ποὺ προξενοῦν τρόµο γιὰ
µία ἐνδεχόµενη ἐπανάληψη τῆς ἱστο-
ρίας!

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. Ὁ Sir James Cochran Stevenson
Runciman(γνωστὸς ὡς Sir Steven Run-
ciman), εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον
γνωστοὺς Βρετανοὺς ἱστορικοὺς καί,
ἴσως, ὁ πιὸ ἐπιφανὴς ἀπὸ τοὺς βυζαν-
τινολόγους τοῦ 20οῦαἰώνα. Γεννήθη-
κε στὶς 7 Ἰουλίου τοῦ 1903 στὸ North-
umberlandτης Βορειοανατολικῆς
Ἀγγλίας καὶ πέθανε τὴν 1η Νοεμβρί-
ου τοῦ 2000, σὲ ἡλικία 97 ἐτῶν, στὸ
Radway τοῦ Warwickshire, ἐνῷ ἐπισκε-
πτόταν συγγενεῖς του. Ὁ τάφος του
βρίσκεται στὸ Lockerbie τοῦ Dumfries-
shire. Στὴν προσωπική του ζωή ὁ Run-
ciman ἦταν ὁ κλασικὸς τύπος τοῦ πα-
λαιομοδίτη ἐκκεντρικοῦ Βρετανοῦ
ἀριστοκράτη, ἐνῷ εἶναι μνημειώδης ὁ
θαυμασμὸς ποὺ ἐξέφραζε γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία. Ἦταν ἰδιαίτερα κοινω-
νικὸς καὶ διατηροῦσε στενὲς σχέσεις
μὲ τὶς κυριότερες ἀριστοκρατικὲς
οἰκογένειες τῆς Εὐρώπης. 2. Ἱστορία
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τόμος Δ΄,
Μέρος Β ,́ σελίδα 237.

Τὸ πλῆθος τῶν ἀπάνθρωπων
ἐγληµατικῶν ἐνεργειῶν τῶν τζιχαν-
τιστῶν σὲ βάρος Χριστιανῶν καὶ ὄχι
µόνο, θὰ γίνει καὶ πάλι ἀφορµὴ γιὰ
τοὺς διαθρησκειακοὺς οἰκουµενιστές,
γιὰ πλῆθος οἰκουµενιστικῶν ὀλισθη-
µάτων. Ἡ θεωρία τῶν καλουµένων
‘‘Ἀβρααµικῶν θρησκειῶν’’ θὰ ἀρχί-
σει νὰ πλανᾶται καὶ πάλι στὰ ἄτοπα
θεωρήµατα τῶν διαθρησκειακῶν
οἰκουµενιστῶν. 

Ὑποκλέβοντας ἀλλοτρόπως οἱ δια-
θρησκειακοὶ οἰκουµενιστὲς τὴ θεωρία
τῶν καλουµένων ‘‘Ἀβρααµικῶν θρη-
σκειῶν’’,ποὺ εἶχε διατυπωθεῖ ἀπὸ τὸν
Γάλλο ἰσλαµολόγο Louis Massignon
(1883-1962), θὰ ἀρχίσουν τὰ ἀγωνιώ-
δη οἰκουµενιστικὰ σκιρτήµατά των γιὰ
ἐξεύρεση ‘‘κοινῶν στοιχείων’’ µὲ τοὺς
Μωαµεθανοὺς κυρίως, θαρρεῖς καὶ
αὐτὸ θὰ γίνει αἰτία νὰ ἀπαβλυνθεῖ τὸ
πρόβληµα τῆς ἰσλαµικῆς βαρβαρότη-
τας. 

Τὴν πηγὴ τῆς ἰσλαµικῆς βαρβαρό-
τητας, τὸ ἀνίερο καὶ βλάσφηµο κοράνι
δηλαδή, τὴν γνωρίζουν. Ὅµως αὐτὸ
δὲν θὰ τοὺς ἐµποδίσει νὰ ὑποπέσουν
σὲ πλῆθος ἀτοπηµάτων, εἴτε δωρίζον-
τας βλάσφηµα κοράνια, εἴτε καλώντας
τὰ ἀνίερα κοράνια ὡς ‘‘ἱερά’’.

Ἐφευρίσκουν ‘‘κοινὰ’’ στοιχεῖα, τὰ
ὁποῖα πλειστάκις ἀρκοῦν, γιὰ νὰ συν-
τηρεῖται τὸ συνυπαρξιακὸ ἰδεολόγηµά
των. Τελικὰ ἡ ἀγάπη τους ἀποδεικνύε-
ται ἰδεολογική, ὅπως καὶ ὁ διάλογος
ἀγάπης ποὺ διεξάγεται ἐρήµην τῆς
ἀληθείας, ἕνα ἀτέρµονο παιχνίδι δια-
θρησκειακῆς ἁβρότητας. Καταδει-
κνύεται τοιουτοτρόπως τὸ ἀνθρωπά-
ρεσκο τῆς ἀγάπης των. Πολλὲς φορὲς

µὲ λύπη παρατηροῦµε ὅτι ἡ ἀνθρω-
παρέσκεια εἶναι ἡ κατεξοχὴν αἰτία,γιὰ
τὴ µὴ ἀκριβῆ τήρηση τῶν σωτη-
ριωδῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας µας,
ποὺ ἀφοροῦν τὰ θέµατα σχέσεων µὲ
ἀλλοθρήσκους. 

Θεωροῦν ὅτι τὰ συνυπαρξιακὰ παι-

χνιδίσµατά των εἶναι ἀπόδειξη τῆς χρι-
στιανικῆς ἀγάπης. Κατὰ κανόνα
σχεδὸν ἀγνοεῖται ἡ ἀγάπη ἐν ἀλη-
θείᾳ.Οἱ ὅροι «Ἀβρααµικὴ οἰκουµέ-
νη»,«Ἀβρααµικὴ πνευµατικότητα» καὶ
«Ἀβρααµικὸ πνεῦµα», εἶναι ἐνδεικτικοί
τοῦ τί ἐπιδιώκεται.

Ὁ ἰσλαµολόγος Louis Massignon
εἶχε διατυπώσει τὴ θεωρία του αὐτὴ µὲ
τὸ σκεπτικὸ ὅτι οἱ µονοθεϊστικὲς θρη-
σκεῖες Χριστιανισµός, Ἰουδαϊσµὸς καὶ
Ἰσλὰµ, ὅπως τὶς καλεῖ, ἔχουν κοινὸ πα-
τέρα τόν Ἀβραάµ, τὴν πίστη τοῦ
Ἀβραὰµ στὸν ἕνα Θεὸ καὶ τὸ κοινὸ
καθῆκον νὰ ὑπακούουν στὸν ἕνα Θεό. 

Τὰ οἰκουµενιστικὰ διαθρησκειακὰ
ἀτοπήµατα ποὺ ἀφοροῦν τὶς καλούµε-
νες ‘‘Ἀβρααµικὲς θρησκεῖες’’ ποικίλ-
λουν. Πρὸς τοῦτο ἔχουν ἐφευρεθεῖ καὶ
οἱ ὅροι «Ἀβρααµικὴ οἰκουµένη»,
«Ἀβρααµικὴ πνευµατικότητα» καὶ
«Ἀβρααµικὸ πνεῦµα». Αὐτὸ ποὺ ἀνα-
φέρει ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος στὸ ‘‘Κατὰ
Ἀρειανῶν Γ ’́’ γιὰ τοὺς Ἀρειοµανίτες,
«Μᾶλλον µὲν οὖν οἱ Ἀρειοµανῖται δι-
καίως ἂν σχοῖεν τὸ ἔγκληµα τῆς πολυ-
θεότητος ἢ καὶ ἀθεότητος, ὅτι ἔξωθεν
τὸν Υἱὸν κτίσµα, καὶ πάλιν τὸ Πνεῦµα
ἐκ τοῦ µὴ ὄντως βαττολογοῦσιν»,
ἰσχύει καὶ γιὰ τὴ Μωαµεθανικὴ θρη-

σκεία ποὺ ἀλλοτρόπως µεταφέρει στὶς
µέρες µας τὴν Ἀρειανικὴ µάνητα. Συ-
νεπῶς ἡ ἀναφορὰ τοῦ µεγάλου αὐτοῦ
Ὁµολογητοῦ Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας
µας, γιὰ ‘‘ἔγκληµα ἀθεότητος’’, ἰσχύει
ἐπακριβῶς καὶ γιὰ τὴν Μωαµεθανικὴ
µάνητα.

Ὅταν ὅµως ἀναφερόµαστε σὲ
φανατικοὺς µουσουλµάνους, θὰ
πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι τὴν

ὑπαγορευόµενη κορανιακὴ βία ἐπα-
κριβῶς ἐφαρµόζουν. Ἡ βαρβαρότητα
τῶν τζιχαντιστῶν ἕλκει τὴν καταγωγή
της ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπη κορανιακὴ
βία. 

Οἱ ἰσλαµικὲς φρικαλεότητες τῶν τζι-
χαντιστῶν ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦν τὸ τόσο
µένος; Ποιὸς ἀµφιβάλλει ὅτι ἡ βία τῶν
τζιχαντιστῶν ἕλκει τὴν καταγωγή της
ἀπὸ τὶς βίαιες ὑποδείξεις τοῦ ἀνίερου
κορανίου. Τὸ κοράνι εἶναι γεµάτο ἀπὸ
βιαιότητες. Ἐξάλλου καὶ ἡ ἐτυµολογία
τῆς λέξης τζιχὰτ παραπέµπει στὴν
ἰσλαµικὴ φράση «ἱερὸς πόλεµος».

Οἱ ὅροι «Ἀβρααµικὴ οἰκουµέ-
νη»,«Ἀβρααµικὴ πνευµατικότητα» καὶ
«Ἀβρααµικὸ πνεῦµα», ἀποτελοῦν
ἁπλὰ ἀποκυήµατα ἰδεολογικῆς ψευ-
δαίσθησης. Ἡ πραγµατικὴ ἐν ἀληθείᾳ
ἀγάπη, πρὸς τοὺς πλανεµένους ἀπὸ
τὴν Μωαµεθανικὴ µάνητα συνανθρώ-
πους µας, ἀπαιτεῖ τὴν ὁµολογία τῆς
ἀληθείας καὶ ὄχι τὰ οἰκουµενιστικὰ ὀλι-
σθήµατα ποὺ ἐξευτελίζουν τὸν Ὀρθό-
δοξο Χριστιανό. Ὁ διάλογος ἀρκεῖται
σὲ ἀνακάλυψη ‘‘κοινῶν’’ στοιχείων
κατὰ τὴν ἄποψή τους, µὲ ἀπώτερο
στόχο νὰ τροφοδοτοῦν µία στρεβλὴ
συνύπαρξη, ὅπου ἡ ἀλήθεια καθίστα-
ται δευτερεύουσα.

Ἡ θεωρία τῶν καλουµένων ‘‘Ἀβρααµικῶν θρησκειῶν’’, 
ἀποτελεῖ ἀποκύηµα ἰδεολογικῆς ψευδαισθήσεως

Τί συμβαίνει μέ τίς …παγκόσμιες ἡμέρες;

Λίθο πολύτιµο, ἀτίµητο µαργα-
ριτάρι στὸ περιδέραιο τῆς πίστεως,
κρίκο χρυσὸ στὴν ἀλυσίδα τῶν ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας µας ἀποτελεῖ ἡ
ὁσιοµάρτυς Σωσάννα. Γυναίκα ἀν -
δρεία (Παροιµ. λα  ́10), ποὺ ἀπώθη-
σε τὸ ἀσθενὲς τοῦ φύλου της καὶ µὲ
τὴν ἰσχὺ τῆς θείας χάριτος, ποὺ
"πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύει καὶ τὰ
ἐλλείποντα ἀναπληροῖ", ἐνεδύθη µὲ
ἀνδρικὸ φρόνηµα, µὲ τὴν "πανοπλία
τοῦ Θεοῦ" (Ἐφεσ. στ΄ 11) καὶ νι-
κηφόρως διεξήγαγε τὸν ἀγῶνα της
στὴν ἀσκητικὴ καὶ ἀθλητικὴ πα-
λαίστρα.

Ἄνθος εὐθαλὲστατο, ποὺ προῆλ θε
ἀπὸ δυσσεβῆ ρίζα, ἀνεβλάστησε ἡ
Σωσάννα ἀπὸ πατέρα Ἕλληνα εἰδω-
λολάτρη καὶ µητέρα Ἑβραία, τὸν
Ἀρτέµιο καὶ τὴ Μάρθα, κατὰ τοὺς
χρόνους τοῦ βασιλέως Μαξιµιανοῦ
(286-305). Πατρίδα εἶχε τὴν Πα-
λαιστίνη. Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἀρνήθηκε
τὴν "ἀσέβεια καὶ τὶς κοσµικὲς ἐπι-
θυµίες" (Τιτ. α  ́12), προσέτρεξε στὴν
πίστη τοῦ Χριστοῦ, κατηχήθηκε καὶ
ὁµολόγησε µιὰ πίστη καὶ "ἕν βάπτι-
σµα" (Ἐφεσ. δ  ́5) ἐνώπιον τοῦ πρε-
σβυτέρου Σιλβανοῦ.

Μὲ τὸ θάνατο τῶν γονέων της, ἡ
Σωσάννα ἐλευθερώνει τοὺς δού λους
της καὶ ὑπακούοντας στὸ θεϊκὸ πρό-
σταγµα "πώλησον τὰ ὑπάρ χοντά
σου καὶ δὸς πτωχοῖς "(Ματθ. ιθ  ́21)
διανέµει τὴν περιουσία της στοὺς
ἔχοντες ἀνάγκη καὶ ἀκολουθεῖ τὸ
δρόµο τῆς µοναδικῆς πολιτείας.
Ἐνδύεται ἀνδρικὰ ἐνδύ µατα, "κείρεται
τὴν κεφαλὴν" καὶ καταφεύγει σὲ
ἀνδρικὸ κοινόβιο µὲ τὸ ὄνοµα
Ἰωάννης. Στὴ Μάνδρα αὐτὴ τῆς πε-
ριοχῆς τῶν Ἱεροσολύµων, ποὺ ἀνα-
δεικνύεται γιὰ τὴ Σωσάννα σχολεῖο
ἀρετῶν, "ἀπεκδύεται τὸν παλαιὸ
ἄνθρωπο "(Κολασ. γ  ́9) καὶ µὲ συνε-

χεῖς ἀγῶνες ἐπιδιώκει τὴν ἠθικὴ τε-
λείωση καὶ τὴ νήψη κατὰ τὴν προ-
τροπὴ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου (Α΄
Πετρ. ε  ́8). Ἀναδεικνύεται προϊστάµε-
νος τῆς Μάνδρας καὶ ἡ φήµη της ὡς
Ἰωάννου ξεπερνᾶ τὰ στενὰ ὅρια τοῦ
περιβάλλοντος τῆς Μονῆς. Οἱ Ἄγγε-
λοι χαίρονται στὸν οὐρανὸ καὶ οἱ
δαίµονες φρίττουν βλέποντες τὴν
πνευµατικὴ προκοπὴ τῆς Σωσάννης.
Αὐτοὶ βάζουν µιὰ προσκυνήτρια νὰ
συκοφαντήσει τὴ Σωσάννα, ποὺ θε-
ωροῦσε ἄνδρα, ὅτι προσπάθησε νὰ
τὴν παρακινήσει στὴν ἁµαρτία. Ἡ
γενναία, ὅµως, δούλη τοῦ Χριστοῦ
δέχεται προ θύµως τὸ πικρὸ ποτήρι
τῆς συκοφαντίας. Πιστεύει ὅτι στὸ
τέλος ἡ ἀλήθεια θὰ λάµψει σὰν τὸν
ἥλιο, ὅπως καὶ ἔγινε.

Ὁ ἐπίσκοπος Ἐλευθερουπόλεως
ποὺ ἦλθε γιὰ ἀνακρίσεις πρότεινε τὴν
καθαίρεση τοῦ Ἰωάννου, πού, ὅµως,
ἀµυνόµενος ζήτησε δύο παρθένες
διακόνους τῆς Ἐκκλησίας, ἐνώπιον
τῶν ὁποίων ἀπεκάλυψε τὴν γυναι-
κεία του φύση. Ὁ Ἐπίσκοπος
ἐκπληττόµενος, ὄχι µόνο ἀπάλλαξε
τὸν Ἰωάννη - Σωσάννα ἀπὸ τὴν κατη-
γορία, ἀλλὰ θαυµάζων τὸ σθεναρό
της φρόνηµα τὴ χειροτονεῖ διάκονο
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ ἡ
Σωσάννα ὑπηρέτησε τὴν Ἐκκλησία
µὲ πολὺ ζῆλο καὶ ἀπόλυτη ἀφοσίωση
" τῷ πνεύµατι ζέουσα τῷ Κυρίῳ δου-
λεύουσα" (Ρωµ. ιβ  ́1). Ἔτσι ἔγινε δο-
χεῖο οὐρανίων δωρεῶν καὶ προ-
ικίσθηκε καὶ µὲ τὴ χάρη τῶν
θαυµάτων. Ἡ καρδιά της, φωτιὰ ποὺ
φλεγόταν ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ
Νυµφίο Χριστὸ ζητεῖ τώρα νὰ ἑνωθεῖ
ὅσο τὸ δυνατὸ ἐνωρίτερα µαζί του.
Ἐπιθυµεῖ διακαῶς τὸ µαρτύριο.

Ὅταν ὁ βασιλιὰς Ἀλέξανδρος
ἔρχεται στὴν Ἐλευθερούπολη καὶ
προσφέρει θυσία στὰ ἀναίσθητα

εἴδωλα, ἡ Σωσάννα τὰ κρηµνίζει µὲ
µόνη τὴν προσευχή της καὶ µὲ παρ-
ρησία ὁµολογεῖ τὴν "καλὴ ὁµολογία
"(Α΄ Τιµόθ. στ΄ 12). Ὁ δρόµος τοῦ
µαρτυρίου ἀνοίγεται τώρα µπρο στά
της. Τραχὺς µὰ ὡραῖος θέλγει τὴ γεν-
ναία ἀθλήτρια. Τῆς κόβουν τοὺς µα-
στούς, ἀλλὰ µὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ,
αὐτοὶ ξαναγίνονται ὑγιεῖς. Καὶ τότε τὸ
θαῦµα παίρνει ἄλλες διαστάσεις. Τὸ
πλῆθος τῶν παρισταµένων µὴ
µπορώντας νὰ κατανοήσει τὸ γενόµε-
νο πιστεύει στὸ Θεό, δέχεται
προθύµως τὸ µαρτύριο καὶ ἀποκε-
φαλίζεται. Συναριθµεῖται ἔτσι στὸ
πλῆθος τῶν ἀθλητῶν τῆς πίστεως.

Στὸ στόµα τῆς µακαρίας Σωσάν -
νης οἱ ἄνοµοι δήµιοι ρίχνουν λει-
ωµένο µόλυβδο, ποὺ τῆς κατακαίει τὰ
σπλάγχνα. Καὶ πάλι, ὅµως, µὲ τὴ
χάρη τοῦ Θεοῦ, µένει ἀβλαβής. Ντρο-
πιάζονται οἱ ἀσεβεῖς ἀπὸ τὰ καταπλη-
κτικὰ αὐτὰ γεγονότα. Ἐθελοτυφλοῦν
µὲ τὸ νὰ ἀπορρίπτουν τὴν ἀλήθεια
τῆς ἀληθινῆς πίστεως. Ἐπιµένουν νὰ
προτιµοῦν τὸ σκοτάδι ἀπὸ τὸ φῶς.
Ἔτσι κτυποῦν ἀνελέητα τὴ Σωσάννα
καὶ τέλος τὸ βασανισµένο της σῶµα
τὸ ρίχνουν στὴ φωτιά.

Ἀπὸ αὐτὴν ἡ ψυχὴ τῆς πολυάθλου
µάρτυρος ἐξέρχεται στεφανηφόρος.
Παίρνει τὸν κότινο τῆς νίκης, " τὸν
ἀµαράντινο τῆς δόξης στέφανο " (Α΄
Πέτρ. ε΄ 4) ποὺ τῆς παραδίδει ὁ
Κύριος καλώντας της κοντά του στὴν
ἄληκτη µακαριότητα, στὴ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖ ἡ Σωσάννα ἀπο-
λαµβάνει τὴ θέα τοῦ κάλλους τοῦ
ὡραίου της Νυµφίου καὶ τὸν παρακα-
λεῖ νὰ καταστήσει καὶ ὅλους ἐµᾶς ἄξι-
ους µιµητὲς τοῦ ἡρωϊκοῦ της
φρονήµατος καὶ τῆς πρὸς αὐτὸν
ἀµετάθετης ἀγάπης καὶ πίστεώς της.
Ἡ µνήµη της τελεῖται στὶς 19 Σε-
πτεµβρίου.

Ἡ ἁγία ὁσιομάρτυς Σωσάννα
Τοῦ ∆ρ. Χαραλάµπη Μ. Μπούσια, Ὑµνογράφου

Τοῦ κ. Β. Χαραλάµπους, θεολόγου

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀνδρέας
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Νεομάρτυρος
Ἁγ. Ἰωάννου ἐξέδωσε τὴν ἀκόλου-
θον ἐγκύκλιον:
«Ἀγαπητοί µου Χριστιανοί,

-Α-
Κοντὰ στοὺς ἀναρίθμητους μάρ-

τυρες τῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν,
προστέθηκαν καὶ νέοι στρατιῶτες
τοῦ Χριστοῦ, μάλιστα στὰ δίσεκτα
χρόνια τῆς τουρκοκρατίας. Ἕνας
ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Νεομάρτυς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, τοῦ
ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται στὶς 23
Σεπτεμβρίου, ποὺ εἶναι ἡ ἐπέτειος
τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου (23
Σεπτεμβρίου 1814).

Τὸ θαυμαστὸ στὴν περίπτωση
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἶναι, ὅτι ἀπ’
ἀρχῆς ὑπῆρξε Τοῦρκος καὶ μου-
σουλμάνος, ἀφοῦ ὁ πατέρας του
ἦταν γνωστὸς ὡς σέχης στὴν Κόνι-
τσα. Καὶ ὁ μωαμεθανισμὸς προ-
έβλεπε (ὅπως συμβαίνει μέχρι καὶ
σήμερα), ὅτι ὅποιος τυχὸν ἀλλαξο-
πιστοῦσε καὶ γινόταν χριστιανός, θὰ
καταδικαζόταν ἀμέσως σὲ θάνατο.
Ἄν, μάλιστα, καταγόταν ἀπὸ ἐπι-
φανῆ οἰκογένεια, τότε ἡ κατάληξη
ἦταν προδιαγεγραμμένη : θάνατος,
διότι πρόσβαλε τὸν «προφήτη»
Μωάμεθ καὶ ἔγινε «γκιαούρης», δη-
λαδὴ ἄπιστος.

-Β-
Ἔτσι, τὰ πράγματα ἦταν δύσκο-

λα γιὰ τὸν νεαρὸ Χασάν, ποὺ ἔδει-
χνε νὰ συμπαθῇ τοὺς χριστιανοὺς
καὶ τὴν θρησκεία τους, γιατὶ τὴν
εὕρισκε ἀληθινὴ καὶ δημιουργοῦσε
δυνατὰ συναισθήματα στὴν νεανι-
κή του καρδιά, ἄγνωστα στὸν χῶρο
τοῦ μωαμεθανισμοῦ. Ἀλλ’ ὅταν ἡ
χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπισκιάσῃ τὸν
ἄνθρωπο, συμβαίνει αὐτό, ποὺ δια-
βεβαίωσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός: «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώ-
ποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν»
(Λουκᾶ ιη΄ 27).

Καὶ νά, ὁ Χασάν, ἄγνωστο πῶς,
βρέθηκε στὸ Ἀγρίνιο, ποὺ τότε λεγό-
ταν Βραχώρι. Στὴν πόλη αὐτή, μα-
κριὰ ἀπὸ τὴν ἄγρυπνη παρακολού-
θηση τοῦ πατέρα του, πλησίασε τὴν
Ἐκκλησία καὶ φαίνεται ὅτι ἑλκύσθη-
κε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν ἐκεῖ χρι-
στιανῶν. Γιατί, ὅπως πάλι εἶπε ὁ Κύ-
ριος, τὸ καλὸ παράδειγμα διδάσκει
καὶ μιλάει στὶς καρδιὲς καὶ συντελεῖ
στὸ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

-Γ-
Ὁ Χασάν, λοιπόν, ζήτησε νὰ γίνῃ

χριστιανός. Ὅμως, οἱ Τοῦρ κοι τοῦ
Ἀγρινίου γνώριζαν ὅτι ἦταν γιὸς
τοῦ Σέχη τῆς Κόνιτσας. Καὶ ἡ ἀλλα-
ξοπιστία του θὰ εἶχε σοβαρὲς ἐπι-
πτώσεις, ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ
καὶ γιὰ τοὺς ἐκεῖ χριστιανούς. Γι’
αὐτό, οἱ προεστοὶ τῆς χριστιανικῆς
κοινότητας τὸν συμβούλεψαν συν -
ετὰ νὰ πάῃ στὴν Ἰθάκη, ποὺ τότε
ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν
Ἑνετῶν, ὅπου θὰ μποροῦσε ἐλεύ-
θερα νὰ βαπτισθῇ.

Κι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, ἔγινε. Ὁ
Χασὰν πῆγε στὴν Ἰθάκη, βαπτί-
σθηκε καὶ πῆρε τὸ ὄνομα Ἰωάννης,
μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μείνῃ, ἀπὸ τότε,
γνωστὸς στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἰδιαίτερα τοῦ τόπου μας.
Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ Ἀγρίνιο, ἐδη-
μιούργησε χριστιανικὴ οἰκογένεια
καὶ ἔμενε στὸ χωριὸ Μαχαλᾶς, σή-
μερα Φυτεῖες, ἐργαζόμενος σὰν
ἀγροφύλακας. Ὅμως, ἡ ἀλλαξοπι-
στία του ἔγινε γνωστή, συνελήφθη
καί, φυσικά,  τοῦ ζητήθηκε νὰ ἐπι-
στρέψῃ στὸν μωαμεθανισμό. Ἀλλὰ
ἡ πίστη του ἦταν ἀκλόνητη καὶ ἡ
ἄρνησή του ἐπίσης. Ἔτσι, καταδι-
κάστηκε σὲ θάνατο. Στὶς 23 Σε-
πτεμβρίου 1814 ἀποκεφαλίσθηκε ·
«καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς τὸν στέφα-
νον, παρὰ Χριστοῦ δεξάμενος τῶν
πάλαι Μαρτύρων ὤφθη ἰσοστά-
σιος» .

-∆-
Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας θὰ

τιμήσῃ, σὺν Θεῷ, καὶ φέτος τὴν
μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος συμπολί-
του μας Ἁγίου Ἰωάννου, στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ, ὅπου εἶναι θησαυρισμένο
τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ του Λειψάνου. Ὁ
Ἅγιός μας νὰ σᾶς σκέπῃ ὅλους καὶ
νὰ σᾶς εὐλογῇ».

Ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης
Τοῦ Σεβ. Μητρ. ∆ρυϊνουπόλεως καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου

L

Ὁ  Ἅ γ ι ο ς  Χ α ρ ί τ ω ν

Τὴν 28ην Σεπτεμβρίου ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις
Πατρὸς ἡμῶν Ὁσίου Χα-
ρίτωνος τοῦ Ὁμολογη-
τοῦ.

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου
Ἁγίου Ὄρους.

L

Ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας
ἐκπέµπει σῆµα κινδύνου εἰς τὴν UNESCO 
Ἤδη εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Κοσ-

σόβου ἔχουν ἐπέλθει μεγάλες κα-
ταστροφὲς ἐναντίον Ὀρθοδόξων
μνημείων, ἐνῶ ἡ Ἱ. Σύνοδος ἀνησυ-
χεῖ ἀκόμη περισσότερον διὰ τὸν
κίνδυνον ἐπελάσεως ἐξτρεμιστικῶν
ὁμάδων ἀλβανοφώνων καὶ ἰσλα-
μιστῶν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὸ pentapostagma.gr τῆς 19ης Σε-
πτεμβρίου 2015:

«...Στὴν ἐπιστολὴ ποὺ ὑπογρά-
φεται ἀπὸ τὸν Σέρβο Πατριάρχη
Εἰρηναῖο, ἡ Σύνοδος ἐπισηµαίνει
ὅτι ὁ ΟΑΣΕ ἔχει τεκµηριώσει τὴν
συστηµατικὴ µεταπολεµικὴ κατα-
στροφὴ τουλάχιστον 392 Σερβικῶν
Ὀρθόδοξων νεκροταφείων στὸ
Κόσσοβο καὶ τὰ Μετόχια, τὰ ὁποῖα
εἶναι ἀκόµα σὲ ἄθλια κατάσταση...

Αὐτὸ δείχνει σαφῶς ὅτι ἡ Σερ-
βικὴ Ὀρθόδοξη κληρονοµιὰ στὸ
Κοσσυφοπέδιο ἐξακολουθεῖ νὰ
εὑρίσκεται σὲ σοβαρὸ κίνδυνο,
ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς ἀλβανόφω-
νους ἐξτρεµιστὲς τοῦ UCK, οἱ

ὁποῖοι ἐµπνέονται ἀπὸ τὰ «ἰδεώ-
δη» τοῦ λεγόµενου Ἀπελευθερωτι-
κοῦ Στρατοῦ τοῦ Κοσσυφοπεδίου,
καὶ σήµερα, δυστυχῶς, ἀκόµη πε-
ρισσότερο καὶ ἀπὸ τὸν φανατισµὸ
τοῦ ριζοσπαστικοῦ Ἰσλάµ, προει-
δοποιεῖ ἡ Σύνοδος. Οἱ Σέρβοι Μη-
τροπολίτες τονίζουν ἐπίσης τὴν
ἀνεπαρκῆ θεσµικὴ προστασία τῆς
σερβικῆς χριστιανικῆς κληρονοµιᾶς
στὸ Κοσσυφοπέδιο, καὶ τὴν ἔλλει-
ψη ἐπαρκοῦς προστασίας τῆς ἰδιο-
κτησίας σὲ ὁλόκληρη τὴν ἐπαρχία.

Αὐτὰ κάνουν σύµφωνα µὲ ἱστο-
σελίδα, οἱ παρεµβάσεις τύπου τοῦ
ΝΑΤΟ σὲ µία περιοχὴ ποὺ σύµφω-
να µὲ τὸν πρώην Βρετανὸ Πρωθυ-
πουργὸ Οὐίνστον Τσώρτσιλ , «πα-
ράγεται περισσότερο ἱστορία ἀπὸ
αὐτὴν ποὺ δύναται νὰ καταναλω-
θεῖ». Οἱ Ἀλβανοὶ µὲ τὴν συνδροµὴ
τῶν Τζιχαντιστῶν ἑτοιµάζουν µία
νέα «γενοκτονία» ἐπὶ τοῦ σερβικοῦ
πληθυσµοῦ κάτω ἀπὸ τὰ «ἀπαθῆ
βλέµµατα» τῆς ΕΕ καὶ τῆς δύσης».

Δεκάδες ἄτομα ἐκρίθησαν ὡς
ἀπαραίτητα καὶ προχώρησαν αἱ
διαδικασίαι προσλήψεώς τους.
Ἀντιθέτως ἀρνητικῶς ἐκρίθησαν
μέλη νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ
διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ΕΚΑΒ, ἐνῶ
δὲν ἐξητάσθη τὸ αἴτημα τῆς ἀκρι-
τικῆς Ἱ. Μ. Κυθήρων. Ἀποροῦμεν
ἂν τελικῶς ἀφέθησαν τὰ σπουδαι-
ότερα καὶ ἱκανοποιήθησαν τὰ
δευτερεύοντα. Ὡς ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Χρη-
ματιστήριο» τῆς 21ης Σεπτεμβρί-
ου 2015:

«Ἀρνητικὰ γνωµοδότησε γιὰ
133 ἄτοµα. Ὑπὲρ τῶν κατ' ἐξαίρε-
ση προσλήψεων κατὰ τὴν προ-
εκλογικὴ περίοδο συνεχίζουν νὰ
γνωµοδοτοῦν οἱ ἁρµόδιες τριµε-
λεῖς ἐπιτροπὲς τοῦ Συµβουλίου
τῆς Ἐπικράτειας. Ἔτσι, ἀπὸ τὸ
ΣτῈ δόθηκε τὸ πράσινο φῶς γιὰ
τὴν πρόσληψη 2.142 ἀτόµων, ἐνῶ
ἀρνητικὰ γνωµοδότησε γιὰ τὴν
πρόσληψη 133 ἀτόµων. Εἰδικότε-

ρα, οἱ τριµελεῖς ἐπιτροπὲς τοῦ
Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐνέ-
κριναν τὴν: ΠρόσληψηO πτυχιού-
χων φυσικῆς ἀγω γῆςO δηµο-
τικῶν ἀστυνοµικῶνO ὡροµισθίων
καθηγητῶνO ὑπαλλήλωνO γιὰ
τὶς ἀνάγκες λειτουργίας τῶν παι-
δικῶν σταθµῶνO ὑπαλλήλων γε-
νικῶν καθηκόντων (ἐργατῶν)O
δασκάλων γερµανικῆς γλώσσαςO
ἀτόµων διαφόρων εἰδικοτήτων
(νοσηλευτῶν, κοινωνικῶν λει-
τουργῶν, µάγειρα, κ.λπ.)O ὑπαλ-
λήλων ἐλλιµενισµοῦO ἀτόµων
διαφόρων εἰδικοτήτωνO Ἀκόµη,
οἱ ἁρµόδιες τριµελεῖς ἐπιτροπὲς
τοῦ ΣτE δὲν ἐνέκριναν τὴν πρόσ-
ληψηO ἐπικουρικῶν γιατρῶν γιὰ
τὴν κάλυψη ἔκτακτων καὶ ἐπει-
γουσῶν ἀναγκῶν µονάδων ἐντα-
τικῆς θεραπείας, µονάδες αὐξηµέ-
νης προστασίας, κέντρων ὑγείας,
πολυδύναµων περιφερειακῶν
ἰατρείων καὶ τὸ ΕΚΑΒO Σηµειώνε-
ται τέλος ὅτι δὲν γνωµοδότησε ἐπὶ
αἰτήµατος τῆς Ἱ. Μητρόπολης Κυ-
θήρων καὶ Ἀντικυθήρων».

Γνωµοδοτήσεις τοῦ ΣτΕ
διὰ 2.142 προσλήψεις

ἐκτός τῆς Ἱ. Μ. Κυθήρων
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Οἱ Ἰσλαμοτζιχαντισταὶ ἀφανίζουν
τοὺς ὅπου γῆς Χριστιανούς

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

∆ὲν ἁγιάζει ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας
Τοῦ κ. Στεφάνου Κοντοστάνου, συντ. Διδασκάλου 

Τελευταίως, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙ-
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κυκλοφορεῖ δωρεὰν
τὴν ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ µὲ µετάφρα-
ση, χωρὶς νὰ ἔχη, δυστυχῶς, εἰς τὴν
µίαν πλευρὰν τὸ πρωτότυπον θεό-
πνευστον κείµενον. 

Τὴν µετάφραση ἔκαναν 4 (τέσσε-
ρεις) καθηγητὲς ἀπὸ τὰ Πανεπιστή-
µια Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης.
Ἔχουν τὴν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό-
λεως, ἀλλὰ δὲν φαίνεται πουθενὰ ὅτι
πῆραν τὴν ἄδεια νὰ τυπώσουν καὶ
νὰ κυκλοφορήσουν µόνον τὴν µετά-
φραση, ἀφοῦ α) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ-
ΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γράφει εἰς τὸν
πρόλογον: «Ἡ µετάφραση, τοῦ λό-
γου τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ
ὑποκαταστήσει τὸ πρωτότυπο κείµε-
νο, ἀλλὰ νὰ βοηθήσει στὴν κατανόη-
σή του». Ποῦ εἶναι λοιπόν, τὸ πρω-
τότυπον Θεόπνευστον κείµενον, τὸ
ὁποῖον µποροῦν νὰ κατανοήσουν
ὅσοι διαβάζουν τὴ µετάφραση;

β) Ἀφοῦ τὸ Πατριαρχεῖον εἰς τὴν
ἔγκρισή του, γράφει:«ὅπερ µεγάλως
µέλλει ἐφ  ̓ἑξῆς συµβάλλεσθαι εἰς τὴν
εὐρυτέραν παρὰ τῷ ἡµετέρῳ πλη-
ρώµατι χρῆσιν, µελέτην καὶ κατανόη-
σιν τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, πλήν, βε-
βαίως καὶ ὡς εἰκὸς τῆς λειτουργικῆς
(χρήσης)», διερωτᾶται κάθε ὀρθόδο-
ξος χριστιανός. Ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπε-
ται ἡ χρήση τῆς µετάφρασης εἰς τὴν
λειτουργίαν, διατὶ δὲν ἐτύπωσαν καὶ
τὸ πρωτότυπον θεόπνευστον κείµε-
νον εἰς τὴν µίαν πλευράν, γιὰ νὰ δια-
βάζουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τὸ
κείµενο, ποὺ ἀναγιγνώσκεται εἰς τὴν
Θείαν Λειτουργίαν;

Εἰς τοὺς καθηγητὲς Τρεµπέλα καὶ
Κολιτσάρα, οἱ ὁποῖοι ἐκυκλοφόρη-
σαν τὴν ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ µὲ ἑρµη-
νεία, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ τὸ Πατριαρ-
χεῖον τοὺς ἔδωσαν τὴν ἔγκριση νὰ
τυπώσουν καὶ τὸ πρωτότυπον θεό-
πνευστον κείµενον µὲ τὴν ἑρµηνεία. 

Ἀκόµη ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ἐκυκλοφόρησε δωρεὰν
εἰδικὴ συσκευασία, ποὺ περιέχει 2 cd
µὲ ἠχογραφηµένη τὴ µετάφραση
ἀπὸ κάποιον Α.Χ.Β. (π. Ραφαήλ).

Καὶ τὴν ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ καὶ τὴ
συσκευασία µὲ τὰ 2cd τὰ µοιράζουν
δωρεάν. 

Καὶ δηµιουργοῦνται τὰ ἐρωτήµα-
τα:

1) Αὐτοὶ ποὺ χρηµατοδοτοῦν τὴν
δωρεὰν κυκλοφορίαν τῆς Καινῆς
∆ιαθήκης καὶ τῶν 2cd τῆς Ἑλληνικῆς
Βιβλικῆς Ἑταιρείας, γιατὶ ἐπιµένουν
εἰς τὴν ἀνάγνωσιν καὶ τὸ ἄκουσµα
µόνον τῆς µετάφρασης καὶ ὄχι τοῦ
πρωτοτύπου θεοπνεύστου κειµέ-
νου;

2) ∆ιατὶ δὲν χρηµατοδοτοῦν  τὴν
ἔκδοση τῶν καθηγητῶν Τρεµπέλα -
Κολιτσάρα, ποὺ περιέχει τὸ πρωτό-
τυπο θεόπνευστο κείµενο µὲ ἑρµη-
νεία, σύµφωνα µὲ τὴν πατερικὴ πα-
ράδοση;

καὶ 3) Μήπως ἐξυπηρετοῦν
ἄλλους σκοπούς;

Ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογίας π. Γε-
ώργιος Μεταλληνὸς εἰς τὸ βιβλίον
του ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ,
καὶ εἰς τὸ ἄρθρον ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, γράφει:  «... ἡ µετά-
φραση ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸν Μ. Καλλι-
πολίτη µεταξὺ 1629 καὶ 1632 καὶ
ἐκδόθηκε τὸ 1638 στὴ Γενεύη µὲ ἔξο-
δα τῆς Ὁλλανδικῆς Κυβέρνησης, ἔγι-
νε µὲ συνέκδοση µετάφρασης καὶ
πρωτοτύπου. Τὴν ἀπόφαση αὐτὴ
εἶχε πάρει ὁ µαρτυρικὸς Πατριάρχης
Κύριλλος Λούκαρης γιὰ τὴν ἀπο-
φυγὴ παρεξηγήσεων καὶ (δικαίων)
ἀντιδράσεων... Ἡ συνέκδοση δὲ µε-
τάφρασης καὶ πρωτοτύπου ἔγινε, γιὰ
νὰ φανεῖ ὁ σεβασµὸς πρὸς τὸ ἐπίση-
µον κείµενον τῆς Ἐκκλησίας του καὶ
νὰ ἀποκλεισθεῖ κάθε ὑπόνοια γιὰ
ἀπόπειρα νόθευσης τοῦ ἱεροῦ κειµέ-
νου. Ἔτσι στὸ ζήτηµα αὐτὸ ἐπικρά-
τησε ἡ ἄποψη τῶν Ἀνατολικῶν, ἐνῶ
ἡ τάση τῶν ∆υτικῶν ἦταν ἀπὸ τότε ἡ
παράλειψη τοῦ πρωτοτύπου στὶς
ἑλληνικὲς ἐκδόσεις» (σελ. 119-120).

«Ἡ µετάφραση αὐτὴ ἀπορρίφθη-
κε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ
τὴν δηµιούργησε. Εἰδικὰ ἡ σύνοδος
τοῦ Ἰασίου (1641/42), στὴν ἀναίρεση
τῆς Λουκάρειας ὁµολογίας, ἀφαιρεῖ
κάθε ἔρεισµα γιὰ τὴ Μετάφραση τοῦ
Μαξίµου, ποὺ δὲν εἶχε κυκλοφορήσει
ἀκόµη.» ... «Ἔµµεσα καταδικάσθηκε
ἡ Μετάφραση καὶ στὴ σύνοδο τῶν
Ἱεροσολύµων τοῦ 1672» (σελ. 122)
... «Ἔχει ἐνδιαφέρον, ὅτι ἡ πρώτη
ἐπανέκδοση τῆς Μετάφρασης ἔγινε
(ἀπὸ δυτικοὺς κύκλους) τὸ 1703 στὸ
Λονδίνο, «διορθώσει Σεραφείµ Ἱερο-
µονάχου τοῦ Μυτιληναίου» καὶ «ἐξό-
δοις τοῦ Ἀγγλικανικοῦ Κλήρου». Γιὰ
πρώτη φορὰ ἐκδιδόταν ἡ Μετάφρα-
ση χωρὶς τὸ πρωτότυπο. Ἕνα χρόνο
ὑστερότερα ὁ Πατριάρχης  Γαβριὴλ
Γ´, µετὰ τὴ συνοδικὴ καταδίκη της,
θὰ τὴν παραδώσει  στὸ πῦρ.

Σὲ ἐγκύκλιο πατριαρχικὴ ἡ Μετά-
φραση καταδικαζόταν µὲ τὴν αἰτιολο-
γία:  «ἅτε, περιττῆς οὔσης καὶ ἀνω-
φελοῦς». Πεποίθησή µας εἶναι, ὅτι τὸ
πρῶτο  ἐπίθετο ἀναφέρεται στὴν
ἔκδοση (πάλι ἀπὸ ξένες δυνάµεις) τὸ
δὲ δεύτερο στὴν παράλειψη τοῦ
πρωτοτύπου. Γιατὶ πράγµατι, ἄν
ὁποιαδήποτε Μετάφραση δὲν ἀντι-
στοιχεῖ σὲ κάποιο συγκεκριµένο
πρωτότυπο (οἱ εἰδικοὶ ἑρµηνευτικοὶ
ξέρουν τὶ σηµαίνει αὐτὸ γιὰ τὴν Α.Γ.)
καὶ µάλιστα στὸ παραδοσιακὸ κείµε-
νο τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς (κείµε-
νο Μεγάλης Ἐκκλησίας), ποιὰ οὐσια-
στικὴ ὑπηρεσία προσφέρει, ὄχι µόνο
ἐκκλησιαστικά - λειτουργικά, ἀλλὰ
ἀκόµη καὶ ἐπιστηµονικά; Μιὰ καθο-
ποιοδήποτε τρόπο «ἀπολελυµένη»
χρήση τῆς Μεταφράσεως τῆς Α.Γ.   -
ὁποιασδήποτε- στὴν Ἑλληνικὴ
Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει τὴν εὐλογία νὰ
ἔχει στὴ γλώσσα της τὸ πρωτότυπο
τῆς Κ.∆. δὲν µπορεῖ ποτὲ νὰ βρεῖ δι-
καίωση. Αὐτὸ θὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βα-
σικότερα ἐπιχειρήµατα τοῦ Κων.
Οἰκουνόµου τοῦ ἐξ Οἰκονόµων τὸν
19ο αἰώνα» (σελ. 123).

Ἡ προσπάθεια τῆς Βιβλικῆς Ἑται-
ρείας κατὰ τὸν 19ο αἰ. γιὰ µετάφραση
τῆς Α.Γ. στὴν νεοελληνικὴ εἶναι ἀνα-

πόσπαστα συνδεδεµένη µὲ τὶς γενι-
κότερες ἐπιδιώξεις τῶν Προτεσταν-
τικῶν Ἱεραποστολῶν (Missions)
στὸν ἑλληνορθόδοξο κόσµο... Ἡ ἐπι-
κράτηση δὲ µιᾶς Μεταφράσεως τῆς
Α.Γ., µὲ τὴν ἔγκριση µάλιστα τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας, κύριος στόχος τῆς
Β.Ε. πάντοτε, δηµιουργοῦσε ἄριστες
προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ
σχεδίου τῶν προτεσταντικῶν Ἱερα-
ποστολικῶν ἑταιρειῶν -καὶ τῆς ἴδιας
τῆς Β.Ε.- µὲ τὴν ἄνετη διακίνηση τῶν
ἰδεῶν τους µέσῳ τῶν ἱκανότατων
Πρακτόρων καὶ τῶν πολυάριθµων
ἐντύπων των.

«Ἡ ἀναγεννηµένη µὲ τὴν ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 µικρὴ Ἑλλάδα τρά-
βηξε τὴν προσοχὴ τῶν διαφόρων
Προτεσταντικῶν Ἱεραποστολικῶν
Ἑταιρειῶν, γιατὶ πρόσφερε πρόσφο-
ρο ἔδαφος ὄχι µόνο στὴ διεθνῆ δι-
πλωµατία, ἀλλὰ καὶ στὶς δυτικὲς
προσηλυτιστικὲς ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες
κάτω ἀπὸ τὸ θρησκευτικὸ µανδύα ἤ
παράλληλα µὲ τὰ θρησκευτικὰ ἐνδια-
φέροντα συνεδύαζαν καὶ πολιτικὲς
σκοπιµότητες στὸ εὐρύτερο πλαίσιο
τῶν δραστηριοτήτων τῆς δυτικῆς δι-
πλωµατίας στὴν Ἀνατολή. Εἶναι δὲ
χαρακτηριστικό, ὅτι τὸν 19ο αἰ. ἐφαρ-
µόσθηκε µὲ περισσότερη πληρότητα
καὶ µεγαλύτερη ἐπιτυχία τὸ καλβινικὸ
σχέδιο τοῦ 17ου αἰώνα:  Ἐκδήλωση
ἐκπαιδευτικοῦ προγράµµατος µὲ τὴν
ἵδρυση προτεσταντικῶν σχολείων,
διάδοση προτεσταντικῶν βιβλίων-
ἐντύπων καὶ ἐκπόνηση Μετάφρασης
τῆς Α.Γ., µὲ στόχο τὴν ἐλεύθερη κυ-
κλοφορία της (µὲ ἐκκλησιαστικὴ ἤ
στὴν ἀνάγκη πολιτικὴ ἄδεια) καὶ
εἰσαγωγή της στὰ σχολεῖα ὄχι µόνο
στὰ δικά τους  ἀσφαλῶς, ἀλλὰ καὶ
στὰ κρατικά. Ἔτσι ἡ Μετάφραση τῆς
Α.Γ. συνδέθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη
στιγµὴ µὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ σχεδίου
γιὰ τὸν ἐκπροτεσταντισµὸ (µεταρ-
ρύθµιση) τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ ἦταν ἀρχικὰ τοὐλάχιστο ὁ βα-
σικὸς στόχος» (σελ. 125).

«Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὸν ἑλλα-
δικὸ χῶρο ἔστρεψαν τὴν προσοχὴ
τῆς Β.Ε. στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα.
Ἔτσι ἐπιχειρήθηκε νέα µετάφραση
ὅλης τῆς Α.Γ. στὴν ἀγγλοκρατούµενη
Κέρκυρα, γιὰ τὴν εὔκολη διάδοση
τῆς ὁποίας καὶ στὴν Ἑλλάδα θὰ ἦταν
ἀρκετὴ τώρα ἡ εὔνοια ὄχι τόσο τῆς
Ἐκκλησίας, ὅσο τῆς Πολιτείας. Πρό-
κειται γιὰ τὴν Μετάφραση, ποὺ ἔµεινε
γνωστὴ µὲ τὸ ὄνοµα τοῦ βασικοῦ
Ἕλληνα µεταφραστῆ, τοῦ ∆ιακόνου
(τότε) καὶ καθηγητῆ τῆς Ἰόνιας Ἀκα-
δηµίας, Νεοφύτου Βάµβα, παρόλο
ποὺ ἔλαβαν µέρος σ᾽ αὐτὴν καὶ
ἄλλοι,Ἕλληνες καὶ Ἄγγλοι. Ἡ ἐργα-
σία ὁλοκληρώθηκε τὸν Αὔγουστο
τοῦ 1838, ἀπὸ τὸ 1832 ὅµως ἄρχισε
νὰ κυκλοφορεῖ τµηµατικὰ ἡ µετάφρα-
ση πρῶτα τῆς Π.∆. Τὸ 1850 /51 κυ-
κλοφόρησε ἡ πρώτη ἐπίτοµη ἔκδο-
ση ὁλόκληρης τῆς Μετάφρασης, Π.
καὶ Κ.∆» (σελ. 127). ....«Ἐπειδὴ δὲ
ἐξυπηρετοῦσε τὰ σχέδια τῶν ξένων
θρησκευτικῶν προπαγανδῶν, ἔγινε
ἡ Μετάφραση αὐτὴ ὅλο τὸν 19ο
αἰώνα -καὶ αὐτὸ συνεχίσθηκε καὶ
στὸν 20ό- ὄργανο στὰ χέρια ὄχι µό-
νο τῶν ποικιλώνυµων ἀµερικανικῶν
καὶ εὐρωπαϊκῶν προτεσταντικῶν
ὁµάδων, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν αὐτο-
καλουµένων «Μαρτύτων τοῦ
Ἰεχωβᾶ» ἤ «Χιλιαστῶν». Αὐτὸ εἶναι
ἀρκετό, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸν
ἀντιεκκλησιαστικὸ χαρακτήρα, ποὺ ἡ
Μετάφραση αὐτὴ στὴ συνείδηση τοῦ
ὀρθδοδόξου Λαοῦ προσέλαβε. Σὲ
τελευταία ἀνάλυση µποροῦµε νὰ
ποῦµε, ὅτι ἡ Μετάφραση αὐτὴ ἔγινε
περισσότερο, γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν
οἱ ἀνάγκες τῶν Μισσιοναρίων στὴν
πολύπαθη αὐτὴ γωνιὰ τῆς γῆς,
παρὰ γιὰ νὰ γνωρίσει ὁ Λαός µας τὸ
θεῖο λόγο» (σελ. 128).

«....Τὸ γλωσσικὸ πρόβληµα τῆς
µεταφράσεως τῆς Α.Γ. στὴ νεοελλη-
νικὴ εἶχε τεθεῖ, ὅπως εἴδαµε, πολὺ
ἐνωρίς, ἤδη στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου
αἰώνα ἀπὸ τὸν πατριάρχη Ἀλεξαν-
δρείας Γεράσιµο Σπαρταλιώτη.
Αὐτὸς πρῶτος διατύπωσε τὴν ἄπο-
ψη, ὅτι ἡ Γραφὴ εἶναι καθαυτὴν σὲ
πολλὰ ἀσαφὴς καὶ καµµιὰ Μετάφρα-
ση δὲν µπορεῖ νὰ τὴν καταστήσει στὰ
σηµεῖα αὐτὰ εὐληπτότερη, παρὰ µό-
νο ἡ ἑρµηνεία, ποὺ γίνεται µὲ τὸ κή-
ρυγµα. Ἀπὸ τὴν παραδοσιακὴ ὁµά-
δα στὴν ὁποία ἀνῆκε ὁ Σπαρταλιώ-
της, ἡ  διάδοση τῆς Γραφῆς στὸν
Λαό, «γυµνῆς ἐξηγήσεων τῶν τῆς
Ἐκκλησίας Ἁγίων Πατέρων» (ἡ φρά-
ση ἀνήκει στὴ Σύνοδο τοῦ Ἰασίου,
1641/42), δηλαδὴ ἁπλὴ µετάφραση -
µεταγλώττιση χωρὶς πατερικὴ ἑρµη-
νεία, συνιστᾶ ἀθέτηση τῆς ὀρθόδο-
ξης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης. Καὶ
στὸ σηµεῖο αὐτὸ δὲν εἶχαν καθόλου
ἄδικο, γιατὶ µόνο ἡ πατερικὴ παρά-
δοση διασώζει  ὄχι µόνο τὸ γράµµα,
ἀλλὰ καὶ τὸ πνεῦµα τοῦ ἱεροῦ κειµέ-
νου καὶ προσφέρει τὸ ἀπαραίτητο
πλαίσιο, µέσα στὸ ὁποῖο ἡ Γραφή,
ὡς βιβλίο ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, γίνεται
κατανοητή. Ἀπὸ τὸν Σπαρταλιώτη
θὰ τονισθεῖ γιὰ πρώτη φορά -καὶ θὰ
ἐπαναληφθεῖ συχνὰ κατόπιν ἡ σηµα-
σία τῆς γλώσσας τοῦ πρωτοτύπου
τῆς Α.Γ. γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καὶ µάλιστα στὴν ἑλληνόφωνη. Αὐτὸ
θὰ ὑποστηρίξει µὲ ἰδιαίτερη ἔµφαση
τὸ 19ο αἰ. ὁ Κ. Οἰκονόµος, θεωρών-
τας τὴν γλώσσα τῆς Γραφῆς µέσα
στὸν ἴδιο τὸ σχέδιο τῆς θείας οἰκονο-
µίας» (σελ. 135).

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἰς τὸ βιβλίον
του ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟ-
ΦΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ, γράφει:«Ὁ ἱερὸς
πατὴρ Κλήµης ὁ Ἀλεξανδρεύς λέγει
ὅτι ἡ θεία σοφία ἐφώτιζε καὶ ἐποδη-
γέτει τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος, ὥστε φρο-
νεῖ, ὅτι τὰ ἱερὰ  βιβλία τῆς Παλαιᾶς
∆ιαθηκης µετεφράσθησαν, κατὰ θεί-
αν πρόνοιαν Ἑλληνιστί, καὶ τὰ τῆς
Καινῆς ∆ιαθήκης ἐγράφησαν Ἑλλη-
νιστί, ὅπως τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος τὸ
διὰ τῆς φυσικῆς θεογνωσίας εἰς τὴν
εὕρεσιν τῆς ἀληθείας ποδηγετηθέν,
γνωρίση καὶ τὴν δι᾽ ἀποκαλύψεως
γνωσθεῖσαν τοῖς ἀνθρώποις ἀλήθει-
αν καὶ δἰ  ἀµφοτέρων ὁδηγηθῇ πρὸς
τὴν ὑψίστην ἀλήθειαν» (σελ. 32). Ὁ
Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης λέγει:

«Εἶναι µερικοὶ ποὺ πᾶνε νὰ κάνουν
µία νέα γλῶσσα. Ἡ ἑλληνικὴ ὅµως
γλῶσσα ἔχει «γλῶσσα» ἀπὸ τὶς πύ-
ρινες Γλῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς! Τὸ
δόγµα τῆς πίστεώς µας καµµιὰ
γλῶσσα δὲν µπορεῖ νὰ τὸ ἀποδώση.
Γἰ αὐτὸ οἰκονόµησε ὁ Θεὸς καὶ ἡ Πα-
λαιὰ ∆ιαθήκη µεταφράσθηκε ἀπὸ
τοὺς Ἑβδοµήκοντα στὴν ἑλληνικὴ
γλῶσσα καὶ τὸ Εὐαγγέλιο γράφτηκε
στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ἄν δὲν ξέρη
Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ κανεὶς καὶ
ἀσχολῆται µὲ τὸ δόγµα µπορεῖ νὰ
πλανηθῆ. Καὶ ἐµεῖς καταργήσαµε τὰ
Ἀρχαῖα ἀπὸ τὸ σχολεῖα! Μετὰ ἀπὸ λί-
γο θὰ ἔρχωνται Γερµανοὶ νὰ διδά-
σκουν Ἀρχαῖα στὰ δικά µας Πανεπι-
στήµια. Τότε θὰ καταλάβουν οἱ δικοί
µας τὴν ἀξία ποὺ ἔχουν τὰ Ἀρχαῖα
Ἑλληνικά, ἀφοῦ πρῶτα γίνουν ρεζίλι,
καὶ θὰ ποῦν: «Γιὰ δὲς ἡ Ἐκκλησία
ποὺ κρατοῦσε τὰ Ἀρχαῖα»!

«Πᾶνε νὰ ἐξαφανίσουν ἕνα ὀρθό-
δοξο ἔθνος. Ξέρετε τὶ σηµαίνει αὐτό;
Ἕνα ὀρθόδοξο ἔθνος σήµερα εἶναι
µεγάλη ὑπόθεση!». (ΛΟΓΟΙ ΤΟΜΟΣ
Α ,́ Κεφάλαιο: ἡ Ἐκκλησία στὴν ἐπο-
χή µας, σελ. 294).

Καὶ ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλ-
ληνὸς συνεχίζει: «Ἔτσι, στὸν προ-
βληµατισµὸ γιὰ τὶς ἁγιογραφικὲς µε-
ταφράσεις, ἡ γλώσσα τῆς Γραφῆς θὰ
ξεπεράσει τὰ ὅρια τοῦ γλωσσικοῦ ζη-
τήµατος, παίρνοντας καθαρὰ θεολο-
γικὸ χαρακτήρα. Ἀντίθετα οἱ ὑποστη-
ρικτὲς τῆς µετάφρασης, ὡς ὀπαδοὶ
τῆς λαϊκῆς - καθηµερινῆς γλώσσας,
εἶχαν σαφῆ συνείδηση τῆς διαφορᾶς
µεταξὺ (ἀρχαίας) ἑλληνικῆς καὶ καθο-
µιλουµένης στὴν ἐποχή τους. Ὅταν
δὲ ἀπὸ τὸν 19ο αἰ. θὰ προστεθεῖ
στὴν ἐναντίον τῆς µεταφράσεως πο-
λεµικὴ καὶ ὁ ἐθνικὸς - πατριωτικὸς
λόγος (Κ. Κrumbacher), κατανοεῖται
εὐκολώτερα, πῶς τὸ πράγµα ἔφτασε
στὰ αἱµατηρὰ γεγονότα τοῦ 1901. 

«Τὰ Εὐαγγελικὰ εἶχαν σοβαρότα-
τες ἐπιπτώσεις. Ὁ Ἀθηνῶν Προκό-
πιος παραιτήθηκε τὴ νύκτα ποὺ ἀκο-
λούθησε τὸ συλλαλητήριο (8 πρὸς
9.11.1901). Μετὰ ἀπὸ δύο µέρες πα-
ραιτήθηκε καὶ ἡ Κυβέρνηση Γ. Θεο-
τόκη (10.11.1901). Ἡ ὅλη δὲ ὑπόθε-
ση ὁδήγησε στὴ συνταγµατικὴ κατο-
χύρωση τῆς ἀπαγόρευσης τῆς µετά-
φρασης τῆς Γραφῆς µὲ τὸ ἄρθρο 2
τοῦ Συντάγµατος τοῦ 1911. Κάτι,
ποὺ δὲν ἄλλαξε µέχρι τὸ τελευταῖο
Ἑλληνικὸ Σύνταγµα τοῦ 1975, ποὺ
ὁρίζει: «Τὸ κείµενον τῆς Ἁγίας
Γραφῆς τηρεῖται ἀναλλοίωτον. Ἡ εἰς
ἄλλον γλωσσικὸν τύπον ἐπίσηµος
µετάφρασις τούτου, ἄνευ ἐγκρίσεως
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καὶ τῆς ἐν Κωνσταντινου-
πόλει Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σίας, ἀπαγορεύεται» (Ἄρθρ. 3,3). 

Μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ὅτι εἶναι
νόµιµη  ἡ κυκλοφορία τῆς Καινῆς
∆ιαθήκης µὲ τὴ µετάφραση µόνο,
ἀφοῦ ἔχει τὴν ἔγκριση τῆς Αὐτοκεφά-
λου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς
ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας, σύµφωνα µὲ τὸ
Σύνταγµα τοῦ 1975, ὅµως δὲν προσ -
φέρει καµµία οὐσιαστικὴ ὑπηρεσία
ὄχι µόνο ἐκκλησιαστικά - λειτουργι-
κά, ἀλλὰ καὶ ἀκόµη ἐπιστηµονικὰ ἐφ᾽
ὅσον δὲν ἀντιστοιχεῖ στὸ παραδο-
σιακὸ θεόπνευστο κείµενο τῆς
Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς (Κείµενο Με-
γάλης Ἐκκλησίας). Ἀκόµη, ἁπλὴ µε-
τάφραση - µεταγλώτισση χωρὶς πα-
τερικὴ ἑρµηνεία, συνιστᾶ ἀθέτηση
τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς πα-
ράδοσης, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ καθηγητὴς
τῆς θεολογίας πατὴρ Γεώργιος Με-
ταλληνός, 

Γἰ  αὐτὸ καὶ οἱ καθηγητὲς Τρεµπέ-
λας - Κολιτσάρας ἐκυκλοφόρησαν τὸ
πρωτότυπο ἱερὸ θεόπνευστο κείµε-
νο τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης µὲ ἑρµηνεία
-ὄχι µετάφραση- γιὰ νὰ µὴ ἀθετή-
σουν τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ
παράδοση, ὥστε µὲ τὴν πατερικὴ
ἑρµηνεία νὰ κατανοήσουν ὅσοι δια-
βάζουν τὸ πρωτότυπο θεόπνευστο
κείµενο τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. 

Ἀκόµη, µόνον ἡ Καινὴ ∆ιαθήκη
ποὺ περιέχει τὰ θεόπνευστα λόγια,
δηλαδὴ τὸ πρωτότυπο θεόπνευστο
κείµενο, ἁγιάζει αὐτοὺς ποὺ τὸ µελε-
τοῦν καὶ ὄχι τὰ λόγια τῆς µετάφρα-
σης.

ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, κεφ. ΙΒ´
Περὶ τῆς Μελέτης τῶν Ἁγίων
Γραφῶν, γράφει: «Εἶδα κάποτε τὸ
διάβολο, ἔξω ἀπὸ τὸ κελλὶ τοῦ µαθη-
τοῦ µου, ἔλεγε ἕνας διορατικὸς Γέ-
ρων, νὰ παραµονεύη. Ἔρριξα τότε
µιὰ µατιὰ µέσα νὰ ἰδῶ τὶ ἔκανε
ἐκεῖνος. Εἶχε ἀνοικτὴ ἐµπρός του τὴν
Ἁγία Γραφὴ καὶ ἦταν βυθισµένος στὴ
µελέτη. Μόλις τελείωσε τὸ διάβασµα
κἰ  ἔκλεισε τὸ βιβλίο ὥρµησε µέσα ὁ
διάβολος γιὰ νὰ τὸν πειράξῃ» (Ἐκδό-
σεις ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ σελ. 341).

Ὁ διάβολος, λοιπόν, δὲν µᾶς πει-
ράζει, ὅταν διαβάζουµε τὰ θεόπνευ-
στα λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Ὁ Ἅγιος Νικόδηµος ὁ Ἁγιορείτης
λέγει: «Τὰ λόγια τῶν Γραφῶν εἶναι τὰ
λόγια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος, δηλαδὴ λόγια τῆς αὐτοαλήθει-
ας καὶ τῆς αὐτοχάριτος»..... Γι᾽ αὐτὸ
καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστοµος, λέγει: «Ἡ
ἀνάγνωση τῶν  Γραφῶν  εἶναι  ἄνοι -
γµα τῶν οὐρανῶν καὶ τὰ στόµατα
τῶν προφητῶν εἶναι τὸ στόµα τοῦ
Θεοῦ» (Συµβουλευτικὸ Ἐγχειρίδιο
σελ. 261-262, ἔκδοσις Νέας Σκήτης,
Ἁγίου Ὄρους). 

Σύµφωνα, λοιπόν, µὲ ὅσα λέγουν
οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ ἀναµφισβή-
τητα ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀποδει-
κνύουν τὰ δόλια σχέδια τῶν αἱρε-
τικῶν, τοὺς ὁποίους φαίνεται ὅτι πα-
ρακινεῖ ὁ διάβολος, γιὰ νὰ σταµατή-
σουν νὰ τὸν πολεµοῦν ὅσοι διαβά-
ζουν τὰ θεόπνευστα λόγια νὰ µὴ
παίρνουµε οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ
αὐτὴν τὴν Καινὴ ∆ιαθήκη τῆς Ἑλλη-
νικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας µὲ τὴ µετά-
φραση καὶ νὰ µὴ τὴν κρατᾶµε στὰ
σπίτια µας.

Νὰ διαβάζουµε τὸ θεόπνευστο κεί-
µενο, γιὰ νὰ ἁγιαζόµαστε οἰκογενει-
ακῶς καὶ γιὰ τὴν κατανόησή του νὰ
διαβάζουµε τὴν πατερικὴ ἑρµηνεία,
ὄχι µετάφραση.

(3ον)
Φρίκη: Οἱ Τζιχαντισταὶ

γκρεµίζουν Ὀρθοδόξους
Ἱεροὺς Ναούς!

Μετὰ τὶς δολοφονίες, τὶς ἀπα-
γωγές, τοὺς ἀποκεφαλισµοὺς καὶ τὴ
σωρεία ἄλλων ἀνάλογων πράξεων
ἀπόλυτης βαρβαρότητας, οἱ Τζιχαν-
τιστὲς τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους
ἐπιτίθενται τώρα µὲ µένος καὶ στὶς
Ἐκκλησίες τῶν Χριστιανῶν! Πιστοὶ
στὶς συνήθειές τους, οἱ ἀκραῖοι Ἰσλα-
µιστὲς δηµοσίευσαν τὶς φωτο-
γραφίες ἀπὸ τὰ «κατορθώµατά»
τους, ὅπως πάντα στὶς σελίδες τοῦ
Χαλιφάτου. Στὶς νέες –σοκαριστικὲς
γιὰ ἄλλη µιὰ φορὰ- φωτογραφίες
ἀπὸ τὴν πάλαι ποτὲ πρωτεύουσα
τῆς ἀσσυριακῆς αὐτοκρατορίας, τὴ
Νινευή, οἱ Τζιχαντιστὲς ἀπεικονίζον-
ται νὰ καταστρέφουν Εἰκόνες, νὰ
σπάνε ἀγάλµατα µὲ σφυριὰ καὶ νὰ
ξεκρεµοῦν τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τὶς
σκεπὲς τῶν Ἐκκλησιῶν, τοποθε -
τώντας στὴ θέση τους τὴ σηµαία τοῦ
Ἰσλαµικοῦ Κράτους! Οἱ Τζιχαντιστὲς
ὑποστηρίζουν τὴν ἴδια στιγµὴ ὅτι τὰ
ἀρχαῖα κειµήλια προωθοῦν τὴν
εἰδωλολατρία, γεγονὸς ποὺ παρα-
βιάζει τὴ φονταµενταλιστικὴ ἑρµη-
νεία τοῦ Ἰσλαµικοῦ νόµου. Ἡ «∆η-
µοκρατία» τῆς 18-3-2015 δηµοσιεύει
δήλωση τοῦ Στίβεν Σταλίνσκι, διευ-
θυντῆ τοῦ Ἐρευνητικοῦ Ἰνστιτούτου
Μέσων Ἐνηµέρωσης Μέσης Ἀνα-
τολῆς (MEMRI), ποὺ λέει ὅτι οἱ συγ-
κεκριµένες φωτογραφίες ἀποτελοῦν
ἄλλη µιὰ ἀπόδειξη τῆς συστηµατικῆς
προσ πάθειας τοῦ Ἰσλαµικοῦ
Κράτους νὰ «καθαρίσει» τὸ Χα-
λιφάτο ἀπὸ κάθε τὶ ποὺ σχετίζεται µὲ
τὴ Χριστιανικὴ Κληρονοµιά του. Ὁ
Σταλίνσκι θεωρεῖ ὅτι οἱ ἀκραῖοι Ἰσλα-
µιστὲς ἐνδιαφέρονται µόνο γιὰ τὴν
ἰδεολογία τους καὶ θέλουν νὰ ἐξα-
φανίσουν τοὺς Ναοὺς τῶν ἄλλων
θρησκειῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλες
τὶς µειονότητες. Ὅπως λέει χαρα-
κτηριστικά, «Θέλουν νὰ ποῦν ὅτι
ἐδῶ εἶναι τὸ Ἰσλαµικὸ Κράτος καὶ δὲν
ὑπάρχει χῶρος γιὰ κανένα ἄλλον»!
Μόλις τὸν περασµένο µήνα οἱ αἱµο-
σταγεῖς Ἰσλαµιστὲς ἀποκεφάλισαν
21 Αἰγύπτιους Χριστιανοὺς Κόπτες
στὰ σύνορα τῆς Λιβύης καὶ ἀµέσως
µετὰ ἀπήγαγαν 220 Ἀσσύριους Χρι-
στιανούς, ὅταν εἰσέβαλαν σὲ 12 Χρι-
στιανικὰ χωριά.

Τζιχαντισταὶ ἐξετέλεσαν
γυναικόπαιδα
εἰς τὴν Συρίαν!

∆ὲν δείχνει νὰ ἔχει τέλος ὁ κύκλος
τοῦ αἵµατος, ποὺ ἔχει ἀνοίξει τὸ
Ἰσλαµικὸ Κράτος στὴ Μέση Ἀνα-
τολή, µὲ σωρεία ἐκτελέσεων, τὶς πε-
ρισσότερες φορὲς µὲ ἐξαιρετικὰ
ἀπάνθρωπο τρόπο. Αὐτὴ τὴ φορὰ
στόχος τῶν Τζιχαντιστῶν ἦταν ὁ
πληθυσµὸς ἑνὸς µικροῦ χωριοῦ µὲ
µεικτὸ πληθυσµὸ Σουνιτῶν, Ἀλα-
ουϊτῶν καὶ Ἰσµαηλιτῶν στὴ Χάµα τῆς
Κεντρικῆς Συρίας. Τουλάχιστον 30
ἄνθρωποι –µεταξὺ αὐτῶν γυναῖκες
καὶ παιδιὰ- βρῆκαν τὸν θάνατο ἀπὸ
τὴν ἐπιδροµὴ τῶν Ἰσλαµιστῶν.
Σύµφωνα µὲ τὸ Συριακὸ Παρατη-
ρητήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
–τὴν τραγικὴ εἴδηση τὴν ἀναµε-
ταδίδει ἡ «∆ηµοκρατία» τῆς 1ης

Ἀπριλίου 2015- οἱ εἰσβολεῖς στὸ χω-
ριὸ Μαζάµπουε «ἐκτέλεσαν µὲ
σφαῖρες, ἔκαψαν καὶ ἀποκεφάλι-
σαν» ὅσους βρέθηκαν στὸ πέρα-
σµά τους, ἐνῶ τὴν εἴδηση ἐπιβε-
βαίωσε καὶ ἡ Συριακὴ τηλεόραση. Τὴ
δική τους ἐκτέλεση, µὲ στόχο ἕνα νε-
αρὸ ζευγάρι, ποὺ εἶχε προχωρήσει
σὲ προγαµιαῖες σχέσεις,
ἐνορχήστρωσαν καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς
τοῦ Ἰράκ. Τὸ σκηνικὸ τῆς ἐκτέλεσης
διὰ λιθοβολισµοῦ στήθηκε στὴν κεν-
τρικὴ πλατεῖα τῆς Μοσούλης, ὅπου,
προτοῦ ὁδηγηθοῦν ἐκεῖ οἱ ἄτυχοι
νέοι, εἶχαν ἤδη συγκεντρωθεῖ σωροὶ
ἀπὸ πέτρες, γιὰ νὰ O διευκολύνουν
τὴ θανάτωσή τους. Μάλιστα, στὸ
κοινὸ βρίσκονταν πολλοὶ ἀνήλι-
κοι, ἐνῶ ἀρκετοὶ γονεῖς εἶχαν
σηκώσει τὰ παιδιά τους στοὺς
ὤµους, γιὰ νὰ βλέπουν καλύτερα!

Ἀπίστευτον:
Οἱ Τζιαχαντισταὶ

κατέλαβαν τὸ TV5!
Tὴν Τετάρτη τὸ βράδυ τῆς 8ης

Ἀπριλίου 2015, λίγο µετὰ τὶς δέκα, τὸ
Γαλλόφωνο τηλεοπτικὸ δίκτυο ἔπε-
σε θῦµα βάναυσης Κυβερνοεπίθε-
σης τῶν Τζιχαντιστῶν, ποὺ προ -
κάλεσε πολύωρη παράλυση τοῦ
σταθµοῦ. Οἱ χάκερς κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς «Κυβερνοοµηρίας» τοῦ σταθµοῦ
ἐξαπέλυσαν καὶ ἀπειλὲς ὀνοµαστικὰ
σὲ συγγενεῖς Γάλλων στρατιωτικῶν.
«Στρατιῶτες τῆς Γαλ λίας, µείνετε µα-
κριὰ ἀπὸ τὸ Ἰσλαµικὸ Κράτος. Ἔχε-
τε τὴν εὐκαιρία νὰ σώσετε τὴ ζωὴ
τῶν οἰκογενειῶν σας», ἔγραψαν χα-
ρακτηριστικὰ στὸ twitter. Τήν εἴδηση
δηµοσίευσε ἡ «∆ηµοκρατία» τῆς 10-
4-2015.

Ἰσλαµισταί:
«Θὰ κάψουµε

τὴν Ἀµερικήν!»
Στὶς 10 Ἀπριλίου 2015, ὁ µιντιακὸς

βραχίονας τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους,
τὸ Αl Hayat, κυκλοφόρησε ἕνα νέο
βίντεο ποὺ ἀπειλεῖ µὲ χτύπηµα τὴν
Ἀµερικὴ µὲ τὸν τίτλο «Θὰ κάψουµε
τὴν Ἀµερικὴ».Τὸ βίντεο ξεκινᾶ µὲ τὸν
ἐκπρόσωπο τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κρά -
τους, Ἀµποὺ Μοχά µεντ ἄλ –Ἀντάνι,
νὰ δηλώνει ὅτι ἡ Ἀµερικὴ θεωρεῖ ὅτι
προστατεύεται ἀπὸ τὴ γεωγραφική
της θέση καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχει τὴ δυ-
νατότητα νὰ εἰσβάλει σὲ Μουσουλ-
µανικὰ ἐδάφη, ἐπειδὴ βρίσκεται µα-
κριὰ ἀπὸ τὸ «στρατὸ τῆς Τζιχὰντ». Ὁ
Ἄλ –Ἀντάνι συνεχίζει ἀναφέροντας
ὅτι ἡ αἴσθηση τῆς ἀσφάλειας, ποὺ
ὑπάρχει (στὴν Ἀµερικὴ) ἀποτελεῖ

ὀφθαλµαπάτη καὶ ὅτι κανένας Ἀµε-
ρικανὸς σὲ ὁποιοδήποτε σηµεῖο
τοῦ πλανήτη καὶ ἂν βρίσκεται δὲν
εἶναι ἀσφαλής. Ὁ Ἄλ- Ἀντάνι ὑπο-
στηρίζει ὅτι στὸ παρελθὸν οἱ Τζιχαν-
τιστὲς εἶχαν λιγότερους πόρους,
ἀλλὰ κατάφεραν νὰ καταστρέψουν
τὸ Παγκόσµιο Κέντρο Ἐµπορίου µὲ
τὶς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεµβρίου.
Ἔπειτα ἀπὸ µοντάζ, τὸ βίντεο ποὺ
δείχνει τὸ ἀεροπλάνο τῆς πτήσης
175 τῆς United Airlines νὰ χτυπᾶ τὸ
Νότιο Πύργο τοῦ Παγκόσµιου
Κέντρου Ἐµπορίου ἀλλάζει, προ -
βάλ λοντας πλάνα ἀπὸ τὰ ὁπλικὰ
συστήµατα τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους,
δείχνοντας ὅτι ἡ στρατιωτικὴ δύναµη
τῆς ὀργάνωσης εἶναι µεγαλύτερη
ἀκόµα καὶ ἀπὸ αὐτή, ποὺ εἶχε ὁ
πυρήνας τῆς «Ἄλ Κάϊντα». Σὲ αὐτὸ
τὸ σηµεῖο, ὁ Ἀλ- Ἀντάνι ἀναφέρει ὅτι
τὸ Ἰσλαµικὸ Κράτος θὰ χρησιµο-
ποιήσει αὐτοὺς τοὺς πόρους, γιὰ νὰ
ἐπιτεθεῖ ξανὰ στὴν Ἀµερική. Τὸ
βίντεο περιλαµβάνει σκηνὲς ἀπὸ
διάφορα προηγούµενα βίντεο τοῦ Αl
Hayat, στά ὁποῖα ὑπάρχουν ἀπο-
κεφαλισµοὶ αἰχµαλώτων πολέ -
µου σὲ µαζικὲς ἐκτελέσεις, ὁ ἀπο-
κεφαλισµὸς τοῦ Ἀµερικανοῦ δη-
µοσιογράφου James Foley, κα -
θὼς καὶ σκηνὲς ἀπὸ τὸν Ἰορδανὸ
πιλότο Myath al- Kasasbeh, ποὺ
καίγεται ζωντανός. Τὸ βίντεο συν -
εχίζει παρουσιάζοντας δύο Τζιχαντι-
στές, ποὺ εἶχαν ἐπιτεθεῖ στὴ ∆ύση:
Τὸν Ἀµεντί Κουλιµπαλί, ὁ ὁποῖος
ἔκανε τὴν ἐπίθεση στὸ Πα ρίσι ἀπὸ
τὶς 7 µέχρι τὶς 9 Ἰανουαρίου 2015 καὶ
τὸν Μάϊκλ Ζαχὰφ –Μπιµπὸ ποὺ
σκότωσε ἕνα Καναδὸ στρατιώτη στὸ
πολεµικὸ µνηµεῖο στὴν Ὀτάβα, πρὶν
µπεῖ στὸ κτήριο τοῦ Κοινοβουλίου
τῆς χώρας, ἐκεῖ ὅπου στὸ τέλος πυ-
ροβολήθηκε θανάσιµα. Τὸ βίντεο
ἀλλάζει πλάνα, παρουσιάζοντας τὴν
ἀπειλὴ ὡς ἄµεσο κίνδυνο γιὰ τὴν
Ἀµερικὴ καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι, ποὺ τὸ
Ἰσλαµικὸ κράτος ἔχει κάνει καὶ στὸ
παρελθόν. Τὸν Σεπτέµβριο τοῦ
2014 ὁ Ἄλ- Ἀντάνι ζήτησε νὰ γίνουν
ἐπιθέσεις στὴ ∆ύση, προκαλώντας
ξέσπασµα ἐπιθέσεων τὸν Ὀκτώ βρη,
συµπεριλαµβανοµένων τῶν ὅσων
συνέβησαν στὸν Καναδὰ καὶ τὴ Νέα
Ὑόρκη. Αὐτὲς οἱ τακτικὲς ὑπο-
γραµµίζουν στὴν πραγµατικότητα,
ὅτι τὸ Ἰσλαµικὸ Κράτος εἶναι µία ἐξαι-
ρετικὴ στρατιωτικὴ δύναµη στὸ ἔδα-
φος, ὅταν πρόκειται γιὰ συµβατικὸ
καὶ µὴ συµβατικὸ πόλεµο. Ἐπίσης
ὅτι ἡ ὀργάνωση ἀγωνίζεται ἐδῶ καὶ
καιρὸ νὰ προβάλει τὴν τροµοκρατι-
κή της ἰσχὺ πέρα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἐπι-
χειρησιακὰ πεδία. Ὅπως ἔχει ἤδη
ἐπισηµάνει τὸ Stratfor, οἱ ὀργα -
νώσεις ποὺ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ
διεξάγουν τροµοκρατικὲς ἐπιθέσεις
δὲ ζητοῦν ἀπὸ ἄλλες νὰ τὶς κάνουν
γιὰ λογαριασµὸ τους. Ὅταν ὅµως
ζητοῦν ἀπὸ ἄτοµα στὸ ἐξωτερικὸ νὰ
κάνουν ἐπιθέσεις (γιὰ λογαριασµό
τους) αὐτὸ ἀποτελεῖ µιὰ σαφὴ παρα-
δοχὴ ὅτι ἡ ὀργάνωση δὲν διαθέτει
ἀπὸ µόνη της αὐτὴ τὴ δυνατότητα.
Ὡς ἐκ τούτου, τὸ ἐν λόγῳ αἴτηµα
εἶναι στὴν πραγµατικότητα σηµάδι
ἀδυναµίας. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ αὐτό,
τὶς τελευταῖες τρεῖς ἑβδοµάδες τὸ FBI
ἦταν πολὺ ἀπασχοληµένο, συλ-
λαµβάνοντας ἀρκετοὺς ἐπίδοξους
Τζιχαντιστὲς ποὺ ἔκαναν τὴ γκάφα
νὰ ἐµπλακοῦν σὲ τέτοιες ἐνέργειες.
Τὸ FBI καὶ ἄλλες ὑπηρεσίες ἀσφα-
λείας στὴ ∆ύση ἐπικεντρώνονται
στὸν ἐντοπισµὸ αὐτῶν, ποὺ ἐν
δυνάµει µποροῦν νὰ κάνουν ἐπίθε-
ση, ἀλλὰ καὶ στὴν πρόληψη ἐπι θέσε-
ων. Παρὰ τοὺς ἰσχυρισµούς, ποὺ
διατυπώνονται στὸ τελευταῖο βίντεο
ὅτι οἱ στρατιῶτες τοῦ Ἰσλαµικοῦ
Κράτους θριαµβεύουν στὸ πεδίο τῆς
µάχης, ἡ ὀργάνωση γνώρισε µιὰ
σειρὰ ἀπὸ µεγάλες ἧττες σὲ µέρη
ὅπως τὸ Κοµπάνι καὶ τὸ Τικρίτ.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἧττες στὸ πεδίο τῆς
µάχης, οἱ προσπάθειες γιὰ συνα-
σπισµοὺς ἔχουν ἐπίσης δηµι-
ουργήσει σηµαντικοὺς περιορισµοὺς
ὅσον ἀφορᾶ στὴ χρηµατοδότηση καὶ
τὴν ὑλικοτεχνικὴ ὑποστήριξη τοῦ
δικτύου τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κράτους.
Πολλοὶ ξένοι Τζιχαντιστές, ποὺ
µάχονται στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία
χάνουν τὴ ζωή τους καὶ οἱ νέοι ξένοι
(µαχητὲς) δὲν ἔρχονται ἀρκετὰ
γρήγορα, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τὶς
ἀπώλειες τῆς µάχης. Οἱ ἡµέρες τῆς
«Τζιχὰντ τῶν πέντε ἀστέρων» ἔχουν
σίγουρα περάσει καὶ τὸ Ἰσλαµικὸ
Κράτος χάνει τὴ λάµψη του. Ἀλλὰ
ὅσο ἡ ὀργάνωση διατηρεῖ ἰσχυρὴ
παρουσία στὶς δηµόσιες σχέσεις της
καὶ στὰ δίκτυα κοινωνικῆς δικτύ -
ωσης, θὰ συνεχίσει νὰ χρησιµοποιεῖ
τὸ ἐν λόγῳ µέσο (βίντεο) µὲ σκοπὸ
νὰ προτρέπει Τζιχαντιστὲς γιὰ
ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς ∆ύσης. 

Ὁ σύγχρονος Γολγοθᾶς
τῶν Χριστιανῶν

Σὲ ἔρευνα τοῦ Ἀµερικανικοῦ Ἰνστι-
τούτου Pew Research Centre, πού
δηµοσιεύεται στὴν «Ἐλεύθερο Τύ -
πο» τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 11-Κυ-
ριακῆς τοῦ Πάσχα 12 Ἀπριλίου
2015, τονίζεται ὅτι µέχρι τὸ 2050 ὁ
ἀριθµὸς τῶν Μουσουλµάνων παγ-
κοσµίως θὰ ἰσοῦται µὲ ἐκεῖνον τῶν
Χριστιανῶν. Συγκεκριµένα ὑπο-
λογίζεται ὅτι οἱ Μουσουλµάνοι θὰ
εἶναι 2,76 δισεκατοµµύρια (σήµε-
ρα φτάνει τὰ 1,6 δισεκατοµµύρια)
καὶ οἱ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι 2,9 δισε-
κατοµµύρια (µικρὴ αὔξηση ἀπὸ τὰ
2,17 δισεκατοµµύρια, ποὺ εἶναι
σήµερα). Μάλιστα, πρὶν ἀπὸ δύο
χρόνια ὁ Βρεττανικὸς Τύπος εἶχε δη-
µοσιοποιήσει Ἔκθεση γιὰ τὶς πε-
ριοχὲς τῆς χώρας, στὶς ὁποῖες ζοῦν
µεγάλες Μουσουλµανικὲς κοινότη-
τες. Σύµφωνα µὲ τὸ συµπέρασµα
τῆς Ἔκθεσης, µέχρι τὸ 2018 στὴν
Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλία οἱ Χριστιανοὶ
θὰ ἀποτελοῦν µειονότητα.

Περί τοῦ ∆ηµογραφικοῦ
προβλήµατος

Κύριε Πρόεδρε τῆς ∆ηµοκρατίας,
Γιὰ τὸ ∆ηµογραφικὸ στὴ χώρα

µας ἔχουν γραφτεῖ πολλά. ∆ὲν ἔχει
λοιπὸν νόηµα νὰ ἀναφερθεῖ κανεὶς
σὲ ἀριθµοὺς ἢ νὰ κάνει ἐπιπρόσ -
θετες ἀναλύσεις.

Σᾶς παρακαλῶ νὰ µοῦ ἐπιτρέ-
ψετε νὰ σᾶς µεταφέρω κάποιες
ἐµπειρίες ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία
µου µὲ τοὺς Φοιτητὲς καὶ Γονεῖς:

- Ὑπάρχουν Φοιτητὲς/τριες ποὺ
ἐπιθυµοῦν νὰ δηµιουργήσουν
οἰκογένεια, ἀλλὰ δὲν τὸ ἀποφασί-
ζουν, πρὶν διοριστοῦν γιὰ λόγους
οἰκονοµικούς.

- Γονεῖς ποὺ θέλουν νὰ δοῦν τὰ
παιδιὰ τους οἰκογενειακὰ ἀποκα-
ταστηµένα καὶ ὑποφέρουν νὰ τὰ
βλέπουν ἄνεργα.

- Ἔγγαµοι ἀδιόριστοι Ἐκπαιδευ-
τικοὶ Α/θµιας καὶ Β/θµιας Ἐκπαί-
δευσης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παιδιὰ στὸ
∆ηµοτικό, τὸ Γυµνάσιο, τὸ Λύκειο,
ἀκόµα καὶ στὸ Πανεπιστήµιο καὶ
ὅµως δὲν ἔχουν διοριστεῖ ἀκόµα.

Τὸ ζητούµενο δὲν εἶναι οἱ ἀναλύ-
σεις, εἶναι νὰ δοθοῦν κίνητρα
στοὺς νέους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ
παντρευτοῦν. Κανονικὰ κίνητρα
γιὰ γάµο θὰ πρέπει νὰ καθιερω-
θοῦν ἤδη κατὰ τὴ διάρκεια τῶν
σπουδῶν, γιὰ ὅσους τὸ ἐπιθυ-
µοῦν. Ὁ τρόπος ποὺ ζοῦν σήµερα
ἀρκετοὶ νέοι δὲν συνάδει µὲ τὴν
παράδοση τοῦ ἔθνους µας.

Θεωρῶ ὅτι ἐν ὀνόµατι τοῦ ∆η-
µογραφικοῦ προβλήµατος ἡ Πολι-
τεία ὀφείλει νὰ δώσει ἀπόλυτη
προτεραιότητα κατὰ τὸ διορισµὸ
σὲ δηµόσιες ὑπηρεσίες σὲ ἔγγα-
µους ἐνδιαφερόµενους. ∆ὲν εἶναι
µόνο ἐθνικὰ ἀσύµφορο νὰ κατα-
λαµβάνουν τὶς θέσεις ἄγαµοι τὴ
στιγµὴ ποὺ ἔγγαµοι, καὶ τὸ σηµαν-
τικότερο µὲ παιδιά, παραµένουν
ἀδιόριστοι, µὲ ὅτι αὐτὸ συνεπάγε-
ται.

Μὲ πολὺ ἁπλὰ λόγια: ἔγγαµοι
ὑποψήφιοι σὲ ὁποιαδήποτε δηµό-
σια ὑπηρεσία, ἐφόσον διαθέτουν
τὰ ἀπὸ τὸ νόµο προβλεπόµενα
προσόντα διορίζονται γιὰ τὴν κά-
λυψη τῶν πρὸς πλήρωση θέσεων
καθ᾽ ὑπέρβαση τοῦ τρόπου διορι-
σµοῦ γιὰ τὴν ἑκάστοτε ὑπηρεσία.
Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἤδη παιδὶ διορί-
ζονται στὸν τόπο ἐπιλογῆς τους.
Τὸ µέτρο αὐτό, φυσικά, δὲν ἀπο-
κλείει ἐκείνους ποὺ δὲν ἐπιθυµοῦν
νὰ παντρευτοῦν πρὶν ἀπὸ τὸ διορι-
σµό. Ἐκεῖνοι θὰ προσλαµβάνονται
σύµφωνα µὲ τὶς ἰσχύουσες διατά-
ξεις γιὰ τὴν ἑκάστοτε ὑπηρεσία.

Ἡ πρότασή µου αὐτὴ ἀσφαλῶς
καὶ θὰ προκαλέσει σὲ ἀρκετοὺς
εἰδήµονες θυµηδία. Τοὺς γνωρίζω
ὅτι ὑπῆρξαν φοιτητὲς καὶ γονεῖς,
στοὺς ὁποίους γνωστοποίησα τὴ
σκέψη µου, οἱ ὁποῖοι ὄχι µόνο τὴν
ἐπικροτοῦν, ἀλλὰ καὶ εἶναι πρόθυ-
µοι νὰ συλλέξουν ὑπογραφὲς, γιὰ
νὰ τὴ στηρίξουν.

Γιὰ τὴν εὐόδωση τοῦ κινήτρου
αὐτοῦ θὰ µποροῦσε νὰ συµβάλει
ἀποτελεσµατικὰ ἡ Ἐκκλησία συνι-
στώντας στὰ πνευµατικά της παι-
διὰ τὸ γάµο ἀκόµα καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῶν σπουδῶν γιὰ λόγους
ὄχι µόνο ἠθικούς, ἀλλὰ καὶ ἐθνι-
κούς.

Ἡ τεκνοποιία σήµερα θὰ πρέπει
νὰ ἀναχθεῖ σὲ ἐθνικὸ καθῆκον. Οἱ
Ἕλληνες κατὰ καιροὺς ἔδωσαν
ὅ,τι χρειάστηκε ἡ Πατρίδα: Οἱ
Ἐθνοµάρτυρες τὸ αἷµα τους, οἱ
Ἐθνικοὶ Εὐεργέτες τὶς οἰκονοµίες
τους. Ὁ σύγχρονος Ἕλληνας κα-
λεῖται νὰ προσφέρει παιδιὰ στὴν
Πατρίδα, ποὺ τὰ ἔχει ἀπόλυτη
ἀνάγκη.

Κύριε Πρόεδρε, συνδέστε τὸ
ὄνοµά σας µὲ κίνητρα ποὺ θὰ
συµβάλουν στὴν ἐπιβίωση τοῦ
ἔθνους µας. Εἶναι ἐθνικὴ ἐπιταγή,
γιατί εἶναι ἐθνικὴ ἀνάγκη.

Μὲ τιµὴ
Μιχάλης Καναβάκης,

Καθ. Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων

«Νεοπατερικὴ»
θεολογία

Κύριε ∆ιευθυντά,
Φτιάξανε τώρα τὴ «Νεοπατερικὴ

Θεολογία»· θὰ ̓ χετε ἀκούσει ὅτι γί-
νεται πολὺς θόρυβος, πολὺς ντό-
ρος γύρω ἀπὸ τὴν Πατερική.. νὰ
καταργήσουµε τὴ γλῶσσα τῆς Θεί-
ας Λατρείας καὶ νὰ φτιάξουµε δική
µας γλῶσσα! Μερικοὶ ἐξυπνάκηδες
θέλουν νὰ παραστήσουν ὅτι τὰ ξέ-
ρουν ὅλα, ὅτι εἶναι πολὺ µορφωµέ-
νοι, ξέρουν 7 γλῶσσες, ἔχουν 3
πτυχία, 4, ...σοῦ λέει: «ἐγὼ φιλόλο-
γος, καθηγητὴς καὶ Κληρικὸς καὶ νὰ
µὴ παρουσιάσω κάτι νεώτερο στὴν
Ἐκκλησία;». Ὄχι, κύριε, δὲ θὰ πα-
ρουσίασης! Θὰ φτιάξης τὴν ἀνθο-
δέσµη τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ τὴν καλ-
λωπίσης, νὰ τῆς ρίχνης λίγο νερά-
κι δροσερό, ποιὸ εἶναι αὐτό; Τὰ δά-
κρυά σου, ἡ µετάνοιά σου, ἡ ταπεί-
νωσί σου, τὸ λίπασµα τῆς ἀγάπης,
καὶ νὰ τὴν παρουσίασης ἔτσι!!

∆ὲν θέλει ἡ Θεολογία, νὰ παρου-
σιάζουµε ἐξυπνάδες, ὅτι τὰ ξέρου-
µε ὅλα! ∆ὲν ξέρουµε τίποτα! Ἤδη
τὸ «δὲν ξέρω τίποτα» εἶχε ἀρχίσει
ἀπὸ τὸ Σωκράτη,

- Τί ξέρεις ἐσύ; τοῦ λέει.
- «Ἓν οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα».

Ἕνα ξέρω ὅτι τίποτα δὲν ξέρω! Κι
αὐτὸ τοῦ βγῆκε σὲ καλό. Καὶ βγαί-
νει καὶ µᾶς σὲ καλό. Νὰ 'χουµε τα-
πείνωσι! Εἴχανε ταπείνωσι ἐκεῖνοι,
πρὸ Χριστοῦ οἱ ἄνθρωποι· ἐµεῖς

ποὺ εἴµαστε ἐν Χριστῷ καὶ παίρ-
νουµε τὸ Χριστό, κοινωνοῦµε τὸ
Χριστό, ἁγιαζόµεθα µὲ Χριστό,
«Χριστὸν ἐβαπτίσθηµεν, Χριστὸν
ἐνεδύθηµεν» (Γαλ.Γ´ 27), καὶ νὰ κά-
νουµε τέτοια πράγµατα; Νὰ κάνου-
µε δηλαδή.., νὰ σκοτώνουµε τὴ
γλῶσσα τῆς Θεολογίας!;

Ἡ Θεολογία εἶναι καθιερωµένη
ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, κατα-
ξιωµένη µέσα στοὺς αἰῶνες, κι ἔχει
ποτιστεῖ ὄχι µὲ ποτιστήρια ὑδάτων
ἀλλά µὲ ποταµοὺς αἱµάτων τῶν
ἁγίων Πατέρων, Προπατόρων, Πα-
τριαρχῶν, Προφητῶν, Ἀποστόλων,
Κηρύκων, Εὐαγγελιστῶν, Μαρτύ-
ρων, Ὁµολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν,
καὶ κάθε ἄλλου ἁγίου ἀνθρώπου
ποὺ θέλει νὰ λατρεύη τὸ Θεὸ καὶ νὰ
προσφέρη τὴν καρδιά του στὴν
Ὀρθοδοξία καὶ στὴν Θεία Λατρεία
καὶ στὴ Θεολογία γενικά!!

Ἡ Ὀρθοδοξία νὰ εἶναι στὰ ὅπλα!!
Καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσης στὰ
ὅπλα!!

Πρωτοπρεσβύτερος
Παναγιώτης Ἀντ. Καραγιάννης
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν
Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης

Ἡ Ἁγιοτόκος
Θεσσαλονίκη

Κύριε ∆ιευθυντά,
Μὲ τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τῆς

Παναγίας σκεφτήκαµε ταπεινὰ νὰ
γράψουµε λίγα λόγια γιὰ τὴν πόλη
ποὺ σπουδάζουµε, τὴν ἡρωικὴ καὶ
Ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη.

Κατὰ κοινὴ ὁµολογία ἡ πόλις
τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου ἔχει κάτι τὸ
ξεχωριστό, τὸ ὁποῖο δὲν τὸ συναν-
τάει κάποιος ἀλλοῦ. Ἔχει κάτι τὸ
ἀνεξήγητο, µία οὐράνια, ἐξωπρα -
γµατικὴ ἀρχοντιά. Ἡ περιήγηση
στοὺς δρόµους τῆς πόλης φέρνει
στὸ νοῦ µνῆµες παλαιῶν χρόνων,
χρόνων µαρτυρικῶν καὶ ταυτόχρο-
να ἁγιασµένων, χρόνων πόνων
καὶ ταυτόχρονα χαρᾶς. 

∆ὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι
αὐτὴ ἡ πόλη ἔβγαλε ἕνα Ἅγιο ∆η-
µήτριο, ὁ ὁποῖος κυκλοφοροῦσε,
κυκλοφορεῖ καὶ θὰ κυκλοφορεῖ
πάντοτε, γενναῖα καὶ ἀτρόµητα,
στὰ σοκάκια καὶ στὰ κάστρα αὐτῆς
τῆς πόλης. Ὁ Ἅγιος τὴν ὑπεραγα-
πάει καὶ τὴν προστατεύει σκανδα-
λωδῶς, τὴν Θεσσαλονίκη του. Τὴν
πονάει καὶ θέλει νὰ τὴν βλέπει
Ὀρθόδοξη καὶ Ἑλληνική! Θυµώνει
καὶ  «ὀργίζεται» ὅταν βλέπει ἀν -
θρώπους (π.χ. τὸν ∆ήµαρχο καὶ
καθηγητές µας) νὰ προσπαθοῦν
νὰ ἀλλοιώσουν τὸν Ὀρθόδοξο χα-
ρακτήρα της καὶ ἱκετεύτει γιὰ τὴν
µετάνοιά τους. Ὅταν ὅµως αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι ὄχι µόνο δὲν µετα-
νοοῦν, ἀλλὰ συνεχίζουν καὶ µάλι-
στα συµπεριφερόµενοι χειρότερα
ἀπὸ πρῶτα, τότε ὁ Μέγας ∆ηµή-
τριος ἀναγκάζεται νὰ ἐπέµβει. 

Ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι ξεχωριστὴ
πόλη· τὰ χώµατά της πάτησαν
Ἅγιοι ἄνθρωποι, ὅπως οἱ Κύριλ-
λος καὶ Μεθόδιος, ὁ Ἅγιος Συµεὼν
Θεσσαλονίκης, ὁ Μέγας Ἅγιος
Γρηγόριος Παλαµᾶς, ὁ ὑπέροχος
ὅσιος ∆αβὶδ (τὸ µοναστήρι τοῦ
ὁποίου βρίσκεται στὴν Ἄνω Πόλη,
ἑλκύοντας χιλιάδες κόσµου), ὁ
Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καὶ
τόσοι ἄλλοι.

Αὐτὴ ἡ πόλη, τὴν ὁποία τόσο τί-
µησε ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος κηρύττοντας σὲ
αὐτήν, πλουτίζει καὶ τρέφει τὴν
ἀγαπηµένη µας Ὀρθοδοξία. Καὶ
µάλιστα ἀκόµη καὶ τὴ σηµερινὴ
ἐποχὴ οἱ Ἅγιοι στὴν Θεσσαλονίκη
εἶναι πολλοί, ἀλλὰ ταυτόχρονα
κρυφοί. Ὑπάρχουν πολλὰ Ἅγια
Γεροντάκια, ἄξιοι λευίτες τοῦ
Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι µὲ τὴν προσευχὴ
τους ἀνοίγουν τοὺς οὐρανούς. Κά-
ποιοι ἀπὸ αὐτοὺς βρίσκονται στὰ
κάστρα, ἄλλοι στὸ κέντρο καὶ ἄλλοι
στὰ γύρω χωριά.

Μάλιστα τολµοῦµε νὰ ποῦµε ὅτι
ἡ Θεσσαλονίκη ἔχει καταστεῖ κέν-
τρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὰ σπίτια
της, κρύβουν πολλοὺς ταπεινοὺς
ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἕτοιµοι καὶ
τὴν ζωή τους νὰ δώσουν γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία µας, ποὺ ὁµολογοῦν
ἔργῳ καὶ λόγῳ Ἰησοῦν καὶ τοῦτον
ἐσταυρωµένον, ποὺ ζοῦν τὰ µεγα-
λεῖα τῆς ἀµωµήτου πίστεώς µας,
τῆς ἁγιοπατερικῆς καὶ ὄχι τῆς
οἰκουµενιστικῆς - µεταπατερικῆς!

∆οξολογοῦµε τὸν Ἅγιο ∆ηµή-
τριο ποὺ µᾶς ἀξίωσε νὰ ἔρθουµε
νὰ σπουδάσουµε στὸ σπίτι του.
∆οξασµένο νὰ εἶναι τὸ ὄνοµά του.
Τὸν παρακαλοῦµε νὰ µᾶς ἀξιώσει
νὰ γίνουµε ταπεινὰ τέκνα, ταπεινοὶ
λεβέντες τοῦ γλυκύτατου Χριστοῦ
µας.

Τέλος εὐχαριστοῦµε τὸν Χριστὸ
ποὺ µᾶς ἀξίωσε νὰ γνωρίσουµε
τὴν Ὀρθοδοξία µας, νὰ σπουδά-
ζουµε Θεολογία καὶ νὰ γνωρίσου-
µε πραγµατικοὺς Ἁγίους, πραγµα-
τικοὺς ὁµολογητές, µὲ λίγα λόγια
ἀληθινοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ.

Φοιτητὲς Θεολογικῆς Α.Π.Θ.
τέκνα τοῦ Ἁγ. Μεγαλοµάρτυρος 

∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλῆτου

Περὶ τῆς ἐπισκέψεως
τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου

εἰς Χίον
Ἀναµφιβόλως ἡ ἐπίσκεψις τοῦ

Οἰκ. Πατριάρχου, ἀποτελεῖ ἱστορι-
κό καί µόνον γεγονός, ἐπ' οὐδενί
ὅµως θρησκευτικό. Κλῆρος καί λα-
ός ὑπεδέχθει αὐτόν, µετά πάσης

τιµῆς ὡς τόν Προκαθήµενο πα -
σῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ὡς τόν κατέχοντα τό ὕπατο θρη-
σκευτικό ἀξίωµα καί τόν θεσµό τόν
ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ, ἀλλά καί ὡς
τόν συνεχιστή  τῆς σκλαβωµένης
Ἐκκλησίας τοῦ Γένους µας εἰς τήν
Κωνσταντινούπολι, τήν Βασι-
λεύουσα τῶν καρδιῶν µας, παρ'
ὅλα τά σοβαρότατα καί ἐπαναλαµ-
βανόµενα δυστυχῶς ἀτοπήµατά
του, εἰς βάρος τοῦ Σώµατος τῆς
Ὀρθοδόξου Ἁγίας µας Ἐκκλησίας,
ὅπως ὁ διάλογος µετά τῶν αἱρε-
τικῶν παπικῶν, τά συλλείτουργα
καί οἱ συµπροσευχές µέ αὐτούς
(ἀφοῦ ἡ αἵρεσις τοῦ παπισµοῦ
οὔτε κἄν θρησκεία εἶναι, ἐπειδή
δέν γίνεται παραδεκτό τό Ἅγιο καί
ζωοποιό Πνεῦµα ἀπό ἐκείνους). 

Καί ὄχι µόνον, ὁ προκαθήµενος
ἔχει µακράν «ἱστορία» πολύ πέρα
ἀπό τίς ἐπαφές µέ τούς παπικούς: 

1. Κοινή Ὀρθοδοξοµουσουλµα-
νική ἐµφάνισίς του στήν Ἀτλάντα
τῆς Τζώρτζια ΗΠΑ στίς 29 Ὀκτω-
βρίου 2009 µέ προσφορά ἀπό τόν
κ. Βαρθολοµαῖο τοῦ Κορανίου
πρός τόν πρόεδρο τῆς Coca Cola,
ἀποκαλώντας ὁ κ. Βαρθολοµαῖος
τό Κοράνι Ἅγιο Βιβλίο(!)

(Ἀλήθεια συµβαδίζει ἡ Ὀρθοδο-
ξία µέ τήν Ὀρθοπραξία του;).

2. Κοινή Ὀρθοδοξοεβραϊκή
ἐµφάνισή του σέ Συναγωγή τῆς
Νέας Ὑόρκης τήν 28η Ὀκτωβρίου
2009, ἀποκαλώντας τήν συναγω-
γή Εὐλογηµένη (!!!) ἐνῶ συνεχί-
ζοντας ἐπί λέξει ἀνέφερε: Ἔχουµε
κοινό παρελθόν πού µᾶς ἑνώνει
ὅπως τά θρησκευτικά βιβλία πού
µοιραζόµαστε, ὅπως οἱ Πατριάρ-
χες καί οἱ προφῆτες. (Καί τότε
ἐµεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τί τήν θέλουµε
τήν Καινή ∆ιαθήκη; ἀφοῦ κατά τόν
Πατριάρχη καλή εἶναι καί ἡ Παλαιά
ποὺ µᾶς «ἑνώνει»;).

Κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυ-
σόστοµο  [Λόγος Β' §γ']: "δέν τρο-
µάζεις µέ τό νά ἔρχεσαι καί νά κοι-
νωνεῖς ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα καί
νά παίρνεις µέρος στήν κοινωνία
τοῦ Τιµίου αἵµατος ἐσύ ποὺ ἐπικοι-
νώνησες µ' ἐκείνους ποὺ ἔχυσαν
τό αἷµα τοῦ Χριστοῦ; ∆έν ἀνατρι-
χιάζεις; δέ φοβᾶσαι ποὺ ἔκανες τέ-
τοιες παρανοµίες;».

Καί τί λέγει ὁ 65ος Ἀποστολικός
Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας µας;

«Εἴ τις κληρικός, ἤ λαϊκός εἰσέλ-
θοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ
αἱρετικῶν προσεύξασθαι, ὁ µέν
καθαιρείσθω, ὁ δέ ἀφοριζέσθω».

"Ἄν ἕνας κληρικός (ἱερωµένος)
ἤ λαϊκός (ἁπλός πιστός) εἰσέλθει
σέ συναγωγή Ἰουδαίων, ἤ προσ -
ευχηθεῖ µέ αἱρετικούς, ὁ µέν
πρῶτος καθαιρεῖται, ὁ δέ δεύτερος
ἀφορίζεται".

3. Εἰς τήν Καµπέρα τῆς Αὐστρα-
λίας τό 1991, σέ Γροιλανδία 2007
καί Ἀσσίζη τῆς Ἰταλίας 2011 εἰς
πανθρησκειακὰς συµπροσευχάς
του µέ τόν Πάπα, Προτεστάντες,
Μονοφυσίτες, Ἰουδαίους Ραββί-
νους, Ἰσλαµιστές, Θιβετιανούς Μο-
ναχούς, Μάγους ἀκόµη καί Ἰνδιά-
νους, Βουδιστές, Εἰδωλολάτρες,
Παγανιστές καί Σατανιστές. (!!!) Εἰς
δέ τήν Γροιλανδία ἡ συµπροσευχή
ἐγένετο ἐµπρός σέ µία κρυστάλλι-
νη σφαῖρα, στό εἰδώλιο τῆς Γαίας,
στό ὑπέρτατο Ὄν τῆς ΛΑΤΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ (!) (Λησµόνησε τόν
ὄντως, Μόνον Ἕνα Τριαδικό Θεό.
Πατέρα, Υἱόν καί τό Ἅγιον
Πνεῦµα).

Τοιουτοτρόπως, κατ’ ἐπέκτασιν
καί ἕνεκα τῆς παγίας τακτικῆς του,
ὁ κ. Βαρθολοµαῖος, ὁ ἐπιφανής
Πατριάρχης τῆς παγκοσµιοποι-
ήσεως, κατέστη φίλος τῶν αἱρε-
τικῶν καί ἐχθρός τῶν Ὀρθοδόξων
καί ὅλων ὅσων τιµίως τόν ἤλεγξαν
ὡς παραβάτην τοῦ Ὀρθοδόξου
δόγµατος διά τά οἰκουµενιστικά
ἔκτροπα, εἰς τά ὁποῖα µετά µεγί-
στης σπουδῆς ἐπεδόθη. (διωκό-
µενοι Ἐσφιγµενίτες Μοναχοί, ἀεί-
µνηστος Θεολόγος Νικόλαος Σω-
τηρόπουλος - ἐπιβολή ἐπαισχύν-
του ἀφορισµοῦ του µέχρις ἐσχά-
των!).

Παρά ταῦτα, τινές ἑλλαδικές Μη-
τροπόλεις τοῦ ἀποδίδουν τιµὰς ὡς
νά εἶναι «Εὐλογηµένος ὁ Ἐρχόµε-
νος ἐν ὀνόµατι Κυρίου», ἀνεπαί-
σχυντα κωφεύουσες καί σιω-
ποῦσες!!!  Ὅµως, ἐν τῇ προσπα-
θείᾳ τους αὐτή, καί καθ’ ὑπερβο-
λήν τοῦ µέτρου, παραβαίνουν κα-
τά πολύ τόν ψυχοσωτήριο προορι-
σµό, πού ἐτάχθησαν νά ὑπηρε-
τοῦν, τόν ὁποῖο καί λίαν προκλη-
τικῶς ἐπικαλοῦνται (!!!)  εὐκαίρως
καί ἀκαίρως, περιοριζόµεναι κατ’
οὐσίαν, ἀποκλειστικῶς εἰς τά γήϊ-
να, τά πρόσκαιρα καί τά φθαρτά
καί τά µαταιόδοξα.

Ὅµως ὁ κ. Βαρθολοµαῖος εἶναι
µόνον ἐνάντιος τοῦ πνεύµατος τῆς
Ὀρθοδοξίας - Ὀρθοπραξίας; Ὄχι
δυστυχῶς. Κατέστη ἐνάντιος καί
τοῦ πνεύµατος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγ-
γενεσίας τοῦ 1821, τό ὁποῖον ἑορ-
τάζοµε καί τιµοῦµε ἑκάστην 25η
Μαρτίου. Ἰδού τί εἶπε: «∆υστυχῶς
οἱ δύο λαοί διέκοψαν τήν ὑπέροχη
συµβίωση τῶν 400 χρόνων, ὅταν
ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι τό
1821 καί δηµιούργησαν τίς γνω-
στές προστριβές». Ἡ εἴδηση κατε-
γράφη ἀπό τίς ἐφηµερίδες «Αὐρια-
νή» της 26ης Ὀκτωβρίου 1991 καί
«Ἐλεύθερη Ὥρα» τῆς 30ης Ὀκτω-
βρίου 1991. Μέ ἁπλές κουβέντες
λοιπόν διεκήρυξε ὅτι οἱ ξεβράκωτοι
ἥρωες καί ἀπελευθερωτές πρόγο-
νοί µας,  χάλασαν τήν «ὡραία σχέ-
ση» πού εἴχαµε µέ τούς Τούρκους.

Αὐτά τά ὀλίγα θεωρῶ ὅτι
ἀρκοῦν.

Σταµάτης Κουτσοδόντης
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(1ον)
1. Εἰσαγωγικά

Ἡ πρόσφατη ἁγιοκατάταξη τοῦ
Γέροντος Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου
(13 Ἰανουαρίου 2015) χαροποίησε
ἰδιαίτερα τὸ ὀρθόδοξο πλήρωµα
τῆς Πατρίδας µας, γιατὶ ἐπιβεβαι-
ώθηκε ὅτι καὶ στὶς δύσκολες µέρες
µας -ὅπου οἱ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι ἔχουν ἀποµακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ
θέληµα τοῦ Θεοῦ- ὑπάρχουν
ψυχὲς ἀφιερωµένες στὸν Θεό, οἱ
ὁποῖες ἀναλίσκονται στὴν προσευ-
χή, τὴν ἄσκηση καὶ τὴν ἔµπρακτη
ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς τους.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ µὲ ταπείνωση ἀγω-
νίζονται στὴ ζωή τους καὶ χωρὶς νὰ
τὸ συνειδητοποιοῦν οἱ ἴδιοι, γίνον-
ται τὸ ἁλάτι καὶ τὸ φῶς τοῦ κόσµου,
σύµφωνα µὲ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ
πρὸς τοὺς µαθητές του: «Ὅ,τι εἶναι
τὸ ἁλάτι γιὰ τὴν τροφή, εἶστε κι
ἐσεῖς γιὰ τὸν κόσµο. Ἂν τὸ ἁλάτι
χάσει τὴν ἁλµύρα του, πῶς θὰ τὴν
ἀποκτήσει; ∆ὲ χρησιµεύει πιὰ σὲ τί-
ποτε· τὸ πετοῦν ἔξω στὸ δρόµο καὶ
τὸ πατοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ἐσεῖς
εἶστε τὸ φῶς γιὰ τὸν κόσµο· µιὰ πό-
λη χτισµένη ψηλὰ στὸ βουνὸ δὲν
µπορεῖ νὰ κρυφτεῖ. Οἱ ἄνθρωποι,
ὅταν ἀνάψουν τὸ λυχνάρι, δὲν τὸ
βάζουν κάτω ἀπὸ τὸ δοχεῖο, µὲ τὸ
ὁποῖο µετροῦν τὸ σιτάρι, ἀλλὰ τὸ
τοποθετοῦν στὸ λυχνοστάτη, γιὰ νὰ
φωτίζει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τοῦ
σπιτιοῦ. Ἔτσι νὰ λάµψει καὶ τὸ δικό
σας φῶς µπροστὰ στοὺς ἀνθρώ-
πους, γιὰ νὰ δοῦν τὰ καλά σας
ἔργα καὶ νὰ δοξολογήσουν τὸν
οὐράνιο Πατέρα σας» (Ματθ. ε᾽ 13-
16).

Τὸ παράδειγµα τοῦ ὁσίου Παϊσί-
ου ἦταν ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὸ καὶ
εἶχε εὐρύτατη ἀπήχηση στὸ λαό.
Πράγµατι ὁ ὅσιος ὑπῆρξε τὸ φῶς
καὶ τὸ ἁλάτι ἑνὸς µεγάλου τµήµατος
τοῦ λαοῦ µας, ὅσο ζοῦσε. Ἀλλὰ καὶ
µετὰ τὴν κοίµησή του (12 Ἰουλίου
1994) συνεχίζεται ἡ εὐεργετική του
ἐπίδραση στοὺς σύγχρονους
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δὲν τὸν εἶχαν
γνωρίσει, ἀλλὰ ἐπισκέπτονται κατὰ
χιλιάδες τὸν τάφο του στὸ µονα-
στήρι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου στὴ Σουρωτή, ἀλλὰ καὶ τὸ
ταπεινὸ ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι στὴν
Παναγούδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅπως ἐπίσης τὸ ἐντυπωσιακὸ µο-
ναστήρι τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτό-
κου στὸ Στόµιο µέσα στὴ χαράδρα
τοῦ Ἀώου καὶ τὴν πατρική του οἰκία
στὴν Κόνιστα.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἔγινε προσ -
φιλὲς θέµα καὶ σὲ πολλὲς κοσµικὲς
ἐφηµερίδες,  οἱ ὁποῖες ὡστόσο
δὲν στοχεύουν νὰ ἀναδείξουν τὴν
ἁγιότητά του, ἀλλὰ γιὰ νὰ αὐξή-
σουν τὴν κυκλοφορία τους, ἐκµε-
ταλλευόµενες τὴ λαϊκὴ εὐσέβεια.
Συνήθως ἀποδίδουν στὸν ὅσιο
προφητεῖες καὶ θαύµατα γιὰ ἐντυ-
πωσιασµό, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν
ἐγκυρότητά τους. Σὲ τελευταία ἀνά-
λυση τὰ κείµενα αὐτὰ χαρακτηρί-
ζονται ἀρνητικὰ καὶ δὲν συµβάλ-
λουν στὴν προβολὴ τοῦ Ὁσίου
Παϊσίου, ἀντίθετα τὸν µειώνουν καὶ
ὑποβαθµίζουν τὴν ἀξία τῶν δι-
δαχῶν του, κρύβοντας συγχρόνως
τὴ λάµψη τῆς ἀσκητικῆς του ζωῆς.
Τὰ ὅσα γράφουν οἱ κοσµικὲς ἐφη-
µερίδες εἶναι ἐπιπόλαια, κάποτε καὶ
κακόβουλα, γι᾽ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ
τὰ προσέχουν οἱ ἀληθινοὶ χριστια-
νοί, τὴν ὥρα µάλιστα ποὺ κυκλο-
φοροῦν πολλὰ βιβλία γραµµένα
ἀπὸ ἀνθρώπους, ποὺ ἔζησαν τὸν
ὅσιο καὶ εἶναι ἀξιόπιστα καὶ ψυχω-
φελῆ.

Πέρα ἐπίσης ἀπὸ τοὺς κοσµι-
κοὺς δηµοσιογράφους, ὑπάρχουν
καὶ µερικοὶ µικρόψυχοι καὶ φανατι-
κοὶ παλαιοηµερολογίτες, οἱ ὁποῖοι
µιλοῦν ἀπαξιωτικὰ γιὰ τὸν ὅσιο
Παΐσιο, γιατὶ δὲν ἀκολουθοῦσε τὴ
δική τους τακτικὴ καὶ δὲν ἀµφισβη-
τοῦσε τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο
καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. ∆υσ -
 τυχῶς αὐτοὶ µὲ τὴν ἁµαρτωλή τους
ἀναπνοὴ ἔχουν σβήσει τὸ φῶς τοῦ
ὁσίου γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ τὸ
στόµα τους εἶναι ἀπύλωτο. Καὶ ὅσο
ἡ φήµη τοῦ ὁσίου µεγαλώνει, τόσο
αὐξάνονται καὶ τὰ δηλητηριώδη βέ-
λη τῆς συκοφαντίας τους. ∆ὲν πρέ-
πει ἀκόµα νὰ ξεχνᾶµε ὅτι καὶ µέσα
στὸ Ἅγιον Ὄρος ὑπῆρχαν -καὶ
ὑπάρχουν ἀκόµα- µοναχοὶ ποὺ
ἀµφισβητοῦσαν τὸν Ὅσιο Παΐσιο
καὶ διέδιδαν παιδαριώδη πράγµατα
εἰς βάρος του. Παρόλο ποὺ ἡ ἀγά-
πη του τοὺς σκέπαζε ὅλους, αὐτοὶ
ἔχυναν τὸ φαρµάκι τους. 

Προσωπικὰ δὲν ἐνοχλοῦµαι
πολὺ ἀπὸ τοὺς ἐπικριτὲς τοῦ ὁσίου,
γιατὶ σκέφτοµαι ὅτι ὁ ἴδιος ὁ
Χριστὸς εἶχε καθηµερινὰ µπροστά
του τοὺς γραµµατεῖς καὶ τοὺς Φαρι-
σαίους, οἱ ὁποῖοι τὸν παρακολου-
θοῦσαν καὶ ἀµφισβητοῦσαν τὰ
θαύµατα καὶ τὴ διδασκαλία του. Καὶ
ἂν αὐτὸ συνέβαινε µὲ τὸν Χριστό,
γιατὶ νὰ µὴ συµβαίνει καὶ µὲ τὸν τα-
πεινὸ ὅσιο Παΐσιο; Λυπᾶµαι ὅµως
τοὺς φανατικοὺς ἀδελφούς, γιατὶ
δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ ἀνανήψουν.
Θὰ περάσουν τὴ ζωή τους µέσα
στὸ σκοτάδι, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε τα-
πεινὰ νὰ ζητοῦν τὶς πρεσβεῖες τοῦ
ὁσίου.

*  *  *

2. Ἡ Γνωριµία µου
µὲ τὸν ὅσιον Παΐσιον

Τὸ 1969 πρωτογνώρισα τὸν
ὅσιο Παΐσιο. Ἀσκήτευε τότε στὸ
σταυρονικητιανὸ κελὶ τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ, ἔχοντας καὶ τὴν πνευµα-
τικὴ ἐπίβλεψη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Σταυρονικήτα. Ἦταν ἡ ἐποχή ποὺ
στὸ Ἅγιον Ὄρος γινόνταν προσ -
πάθεια νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ ἐν πα-
ρακµῇ εὑρισκόµενες µονὲς µὲ νέ-
ους µοναχοὺς καὶ νὰ ἀκολουθή-
σουν ὅλες τὸν κοινοβιακὸ τρόπο
ζωῆς. Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἦταν

γνωστὸς ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὄχι ὅµως καὶ ἐκτός. Εἶχε ἐλεύθερο
χρόνο, µελετοῦσε, ἔγραφε καὶ
ἀπαντοῦσε στὶς ἐπιστολές, ποὺ λά-
βαινε. Ἐκτελοῦσε τὰ πνευµατικά
του καθήκοντα µὲ σχετικὴ ἄνεση.
Εἶχε τὸ ἐργόχειρό του καὶ συνοµι-
λοῦσε µὲ τοὺς ἐπισκέπτες του
χωρὶς βιασύνη. Ἡ δεκαετία ποὺ
ἔµεινε στὸν Τίµιο Σταυρὸ ἦταν γε-

µάτη θαυµαστὰ γεγονότα καὶ πλού-
σιες πνευµατικὲς ἐµπειρίες.

Κάθε φορὰ ποὺ ἔπαιρνα τὸ µο-
νοπάτι γιὰ τὸ κελὶ τοῦ ὁσίου εἶχα
βιαστικὸ βῆµα. Ἀνυποµονοῦσα νὰ
φτάσω ὅσο γίνεται πιὸ γρήγορα.
∆ὲν πρόσεχα τίποτα δίπλα µου.
Ἤθελα µόνο τὸ γέροντα Παΐσιο, ὁ
ὁποῖος γιὰ µένα ἀπὸ τότε ἦταν
ἅγιος. Ὅταν ἔφτανα στὴν πόρτα
τοῦ κελιοῦ, σταµατοῦσα σιωπηλὸς
γιὰ λίγα δευτερόλεπτα µὲ αὐξηµέ-
νους παλµοὺς στὴν καρδιά µου καὶ
µετὰ χτυποῦσα διστακτικὰ τὴν
πόρτα, γιὰ νὰ µοῦ ἀνοίξει. Περ-
νοῦσαν πάλι µερικὰ δευτερόλεπτα
καὶ µετὰ ἄνοιγε τὸ παραθυράκι καὶ
µόλις µὲ ἔβλεπε, ἄνοιγε καὶ τὴν
πόρτα καὶ µὲ χαιρετοῦσε µὲ προθυ-
µία καὶ χαµόγελο. Προσκυνοῦσα
στὸ ἀπέριττο ἐκκλησάκι καὶ συνή-
θως καθόµασταν ἔξω, κάτω ἀπὸ
τὴν ἐλιά, δίπλα στὴ δεξαµενὴ τοῦ
νεροῦ. Ἔγνοια τοῦ γέροντα ἦταν
νὰ ἀπαντάει στὶς ἐρωτήσεις µου µὲ
ἁπλὸ τρόπο, δίνοντά µου πρα-
κτικὲς ἀπαντήσεις. Γνώριζε ὅτι θὰ
γίνω ἱερέας καὶ γι᾽ αὐτὸ προσπα-
θοῦσε νὰ σταθεροποιήσει τὴν ἀπό-
φασή µου βάζοντάς µου τὴν καλὴ
ἀνησυχία ὅτι πρέπει νὰ ὡριµάσω
πνευµατικά, νὰ ἀσκοῦµαι τὸ κατὰ
δύναµη, γιὰ νὰ µπορέσω στὴ συνέ-
χεια νὰ γίνω ἱερέας καὶ νὰ ἐργαστῶ
στὴν Ἐκκλησία. Ἰδιαίτερα ἐνδιαφε-
ρόταν νὰ µοῦ νεκρώσει τὸ κοσµικὸ
φρόνηµα, τὸ ὁποῖο καταδυναστεύει
τοὺς χριστιανούς, ἀκόµα καὶ τοὺς
µοναχούς. Τὸ ἀποτέλεσµα ἦταν νὰ
ἔχω λιγότερους πειρασµοὺς καὶ νὰ
τοὺς ἀντιµετωπίζω µὲ σχετικὴ
εὐκολία.

Ὅταν τελείωνε ἡ πνευµατικὴ
πανδαισία µὲ τὸ Γέροντα Παΐσιο,
αἰσθανόµουν τὴν ἀνάγκη νὰ τὸν
εὐχαριστήσω, ὄντας συγκινηµέ-
νος. Μὲ συνόδευε λίγα µέτρα στὸ
µονοπάτι καὶ µοῦ ἔδινε θερµὲς
εὐχές. Καθὼς ἀποµακρυνόµουν
ἀπὸ τὸ κελί του, ἤθελα νὰ στα-
µατῶ καὶ νὰ ξανασκέφτοµαι τὰ
ὅσα εἶχα ἀκούσει πρὶν λίγο καὶ νὰ
τὰ ἀποθησαυρίζω µὲ ἀκρίβεια στὴ
µνήµη µου. Εἶχα συγκεκριµένα
σηµεῖα ὅπου καθόµουν. Περνοῦσε
ἀρκετὴ ὥρα, χωρὶς νὰ ἔχω τὴν πα-
ραµικρὴ ἔγνοια νὰ βρεθῶ σὲ κά-
ποιο µοναστήρι, γιὰ νὰ διανυκτε-
ρεύσω. Αἰσθανόµουν πνευµατικὴ
πληρότητα καὶ κάθε βιοτικὴ µέρι-
µνα µὲ ἄφηνε ἀδιάφορο. Ἡ πορεία
σὲ ἐκεῖνο τὸ µονοπάτι ἦταν συγ-
κλονιστική. ∆ὲν ὑπάρχουν λόγια
νὰ τὴν περιγράψω. Βίωνα κατα-
στάσεις δυσπερίγραπτες, παρόλο
ποὺ ἤµουν κοσµικὸς καὶ δὲν εἶχα
προηγούµενα πνευµατικὰ βιώµα-
τα.

Ἡ ἀνάµνηση ἐκείνων τῶν ἐµπει-
ριῶν ἀκόµα καὶ σήµερα, µετὰ ἀπὸ
σαράντα χρόνια, µὲ βοηθάει καὶ
ἐνισχύει τὸ ζῆλο µου γιὰ κάτι νεώτε-
ρο καὶ καλύτερο. Καὶ αὐτὸ εἶναι
πολὺ σηµαντικό, γιατὶ ἡ ἱερωσύνη
δὲν πρέπει νὰ γίνεται ρουτίνα καὶ
ἐπαγγελµατικὴ ἀπασχόληση. Εἶναι
ἔργο τῆς ψυχῆς, ποὺ χρειάζεται συν -
 εχῆ ἀνανέωση, γιὰ νὰ ἐπιδρᾶ εὐερ-
γετικὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ
ἀποτελοῦν τὸ λογικὸ ποίµνιο τῆς
Ἐκκλησίας.

Ὅταν ἐπέστρεφα ἀπὸ τὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ συναντοῦσα στὴν περιο-
χή µου διάφορα γνωστὰ πρόσω-
πα, ἔλεγα τὶς ἐµπειρίες µου ἀπὸ τὸ
γέροντα Παΐσιο καὶ δὲν γινόµουν
πιστευτός. Προσπαθοῦσαν νὰ µὲ
προσγειώσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ µὲ
προφυλάξουν πνευµατικὰ ἀπὸ
τυχὸν πλάνες. Μοῦ ἔλεγαν: «Ἔ, µὴ
ὑπερβάλλεις, καηµένε. Ὁ Παΐσιος
εἶναι ἕνας ἀγράµµατος καλόγερος,
ποὺ δὲν ξέρει πολλὰ πράγµατα».
Ἐγώ, µικρότερος στὴν ἡλικία, δὲν
προσπαθοῦσα νὰ τοὺς µεταπείσω.
Ἐξάλλου ἤξερα ὅτι οἱ θρησκευτικοὶ
ἄνθρωποι, ἰδιαίτερα οἱ κληρικοί,
δὲν ἀναθεωροῦν εὔκολα τὶς ἀπό-
ψεις τους καὶ ὅταν ἀκόµα κραυγα-
λέα γεγονότα τὶς ἀποδεικνύουν
ἐσφαλµένες! Ἔπρεπε νὰ περά-
σουν δυὸ δεκαετίες περίπου, γιὰ
νὰ ἀρχίσουν νὰ ἐκτιµοῦν ὅτι ὁ Γέ-
ροντας Παΐσιος δὲν ἦταν ἁπλῶς
ἕνας «ἀγράµµατος καλόγερος»,
ἀλλὰ ἕνας ἐνάρετος γέροντας, ἕνας
κατὰ Θεὸν σοφὸς µὲ ἀπέραντη καὶ
ἀµείωτη ἀγάπη πρὸς ὅλους τοὺς
ἀν θρώπους.

Τὸ πνευματικὸν φῶς
τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ ὅσιος Παΐσιος
ὁ Ἁγιορείτης,

διὰ χειρὸς διακόνου
Θεοφάνους Δ. Τάτση.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ
ΤΩΝ ∆ΕΙΝΩΝ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΝ!
Συνάντησή µας τῶν τριῶν αὐτῶν
ἡµερῶν εἶναι ἕνας φάρος στὸν
ὠκεανὸ τῶν ποικίλων παθῶν τῆς
ἐποχῆς µας� Ὁ Οἰκουµενικὸς Πα-
τριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαῖος ἦταν
ὁ πρῶτος θρησκευτικὸς ἡγέτης, ὁ
ὁποῖος εὐαισθητοποίησε τὸν κό-
σµο στὴν ἀντιµετώπιση τῶν µεγά-
λων προκλήσεων τῆς προστασίας
τῆς δηµιουργίας τοῦ Θεοῦ� ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µέσα ἀπὸ τὴν
πλούσια Παράδοσή της συνεχίζει
νὰ διδάσκει τὸν κόσµο ποικιλότρο-
πα. Αὐτὸ εἶναι γεγονὸς κυρίως ἀπὸ
τότε ποὺ καὶ ἡ νέα ἐγκύκλιος τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου, προσπαθεῖ νὰ
εὐαισθητοποιήσει τὸν Ρωµαιοκα-
θολικὸ κόσµο σ’ αὐτὴ τὴν πρόκλη-
ση». Αἱ διαθρησκειακαὶ συναντή-
σεις «φάρος»; Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψις
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Πατέρων;
Καµαρώνει ὅτι ὁ Πατριάρχης ἦτο ὁ
πρῶτος ποὺ ἠσχολήθη µὲ τὸ περι-
βάλλον καὶ εὐαισθητοποίησε καὶ
τοὺς Λατίνους; Αὐτὴ εἶναι ἐπιτυχία,
ὅταν ἐνῶ ἕνας Πατριάρχης σκοπὸν
ἔχει τὸν εὐαγγελισµὸν τοῦ κόσµου
καὶ τὴν ἐπιστροφὴν τῶν αἱρετικῶν
νά ἐπιδίδεται εἰς ἔργα ἀλλότρια;

Ὁ Σεβ. Ἀρχ. Ἀλβανίας ἐδήλωσε:
«Στὰ περισσότερα θρησκεύµατα
εὑρίσκουµε: Πρῶτον µία ἀναζήτη-
ση γιὰ ἐσωτερικὴ εἰρήνη. ∆εύτερον
χαλίνωση τῆς ἐπιθετικότητας. Τρίτο
κοινὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι ἡ ἐπι-
δίωξη εἰρηνικῶν σχέσεων µὲ τὴν
ὕψιστη Πραγµατικότητα, εἴτε αὐτὴ
νοεῖται ἀπρόσωπη εἴτε ὡς προσω-
πικὸς Θεός. Τέταρτον ἔχουν θεσµο-
θετηθεῖ ἀπὸ τὶς θρησκεῖες ἀρχὲς,
γιὰ νὰ διευκολύνουν τὴν εἰρηνικὴ
συµβίωση µέσα σὲ κάθε ἰδιαίτερη
κοινωνικὴ ὁµάδα. Καὶ τέλος κατα-
βάλλονται προσπάθειες γιὰ τὴ δια-
τήρηση τῆς εἰρήνης πέρα ἀπὸ τὴ
συγκεκριµένη θρησκευτικὴ κοινό-
τητα πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα�
Ὅλοι ὅσοι συνειδητὰ θρησκεύουµε
ὀφείλουµε νὰ διερευνήσουµε καί νά
προωθήσουµε µία εἰρηνικὴ θεολο-
γία καὶ ἀνθρωπολογία� ἡ εἰρήνη
ἀρχίζει ἀπὸ µέσα µας, ἀπὸ τὸ βά-
θος τῆς ὑπάρξεώς µας� Ὁ ἀγώ-
νας γιὰ τὴν εἰρήνη βαθειὰ µέσα
µας, στὸ φυσικὸ περιβάλλον, στὴν
κοινότητά µας, σὲ ὅλον τὸν κόσµο
εἶναι πρωταρχικό µας καθῆκον».
Ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι νεοεποχίτικη
γλῶσσα τί ἄλλο εἶναι; Ἡ ἀφαιρετι-
κότητα τῶν συλλογισµῶν καταλή-
γει εἰς συµπεράσµατα, τὰ ὁποῖα
ἀποπνέουν µόνον ἕνα ἐσωτε-
ρισµὸν παραχαράσσοντα  τὴν
ὁδὸν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Εἰς τὴν Χάλκην ἡ συνάντησις
εἶχε θέµα διὰ τὰ ἀνθρώπινα καὶ
θρησκευτικὰ δικαιώµατα καὶ εἰς
αὐτὴν συµµετεῖχαν µέλη τοῦ λεγο-
µένου «Συµβουλίου τῶν Εὐρω-
παϊκῶν Ἐκκλησιῶν». Τὸ ἀνακοι-
νωθὲν ἦτο διὰ ἄλλην µίαν φορὰν
ἕνα γενικόλογον µανιφέστον χωρὶς
ἰδιαίτερον νόηµα, ἕνα ἀπὸ τὰ πολ-
λά. Ξεχωρίζοµεν ἀπὸ αὐτὸ µόνον
τὸ ἑξῆς σηµεῖον: «Βαθιὰ µέσα εἰς
τὰ κεντρικὰ δόγµατα τῆς χριστια-

νικῆς πίστεως καὶ ἀκόµα πιὸ διευ-
ρυµένως εἰς τὰς µονοθεϊστικάς πί-
στεις τῆς Ἀβρααµιτικῆς παραδόσε-
ως, Ἰουδαϊσµοῦ, Χριστιανισµοῦ καὶ
Ἰσλάµ, εὑρίσκονται οἱ ἀπαρχὲς
ἐκείνων ποὺ σήµερα ἀποκαλοῦµε
ἀνθρώπινα δικαιώµατα». Οἱ ἴδιοι οἱ
λεγόµενοι χριστιανοὶ σχετικοποιοῦν
τὰ ὅσα προσέφερε τὸ Εὐαγγελικὸ
µήνυµα εἰς τὴν ἀνθρωπότητα.
Ὅλοι λοιπὸν κατονοµάζονται ὡς
ἐκεῖνοι εἰς τοὺς ὁποίους ὀφείλονται
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα! ∆υσ -
τυχῶς, οἱ συµµετέχοντες Ὀρθόδο-
ξοι δὲν κατανοοῦν ὅτι εἰς αὐτὰ τὰ
συµπεράσµατα ἔχουν καταλήξει οἱ
∆υτικοὶ, διότι ἡ αἵρεσις τοὺς ὡδήγη-
σεν ἀκριβῶς εἰς τὸ ἴδιο κατάντηµα
µὲ τάς ψευδοθρησκείας, καὶ ἀκο-
λουθοῦν ἀκρίτως αὐτὰ τὰ «εὐλογο-
φανῆ», ὅπως πολλοὶ πνευµατικῶς
µύωπες τὰ ὀνοµάζουν.

Εἰς τὸ Μπόζε τῆς Ἰταλίας ἔλαβε
χώραν τὸ 23ον ∆ιεθνὲς Οἰκουµε-
νι(στι)κὸν Συνέδριον διὰ τὴν Ὀρθό-
δοξον Πνευµατικότητα, ποὺ διεξά-
γεται εἰς τὴν οἰκουµενιστικὴν µει -
κτὴν καὶ διοµολογιακὴν µοναστικὴν
κοινότητα τοῦ Bose τῆς Ἰταλίας
ἀπὸ 9-12 Σεπτεµβρίου 2015, καί
εἶχεν ὡς θέµα του: "Ἔλεος καὶ Συγ-
χώρησις". Συµµετεῖχαν: Ο Μητρο-
πολίτης ∆ιοκλείας Κάλλιστος
Γουέαρ, ὀ Μητροπολίτης Σηλυ-
βρίας Μάξιµος, ὁ ἐπίσκοπος Μεσα-
ορίας Γρηγόριος ἀπὸ τὴν Κύπρο,
ὁ π. Βασίλειος Θερµός, oἱ καθηγη-
ταί τοῦ ΑΠΘ Βασιλειάδης καὶ ∆.
Μόσχος κ.ἄ.

Οἰκουµενιστικὰ µηνύµατα ἀπέ-
στειλαν ὁ Οἰκ. Πατριάρχης, ὁ Πα-
τριάρχης Ἀλεξανδρείας, ὁ Μακ.
Ἀρχ. Ἀθηνῶν καὶ ὁ Σέβ. Μητρ. Ν.
Ἰωνίας. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὸ aktines.blogspot.gr τῆς 18ης Σε-
πτεµβρίου 2015: Στὸ µήνυµά του ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθο-
λοµαῖος ἀφοῦ χαιρετίζει τὸν
«Ἡγούµενο» τῆς µονῆς τοῦ Bose
τῆς Ἰταλίας τονίζει ὅτι  “ὅπως ὑπάρ-
χουν πολλοὶ τρόποι ζωῆς, µέσῳ
τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος µπορεῖ
νὰ γίνει ἅγιος καὶ νὰ ἐπιτύχει τὴ σω-
τηρία, ἔτσι ἐπίσης ὑπάρχουν πολλὰ
µέρη κοντὰ στὸν Κύριο, σύµφωνα
µὲ τὴν πάλη καὶ τὴν ἀξία τοῦ καθε-
νός”. Στὸ µήνυµά του ὁ Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος ἀναφέρει
ὅτι τὸν ἀντιπροσωπεύει ὁ Μητρο-
πολίτης Ζιµπάµπουε  Σεραφεὶµ
Κυκκώτης. Γράφει  χαρακτηριστικὰ
ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ
Πάσης Ἀφρικῆς: “Αἰδεσιµώτατο
Ἡγούµενο  καὶ ἀγαπητὸ ἀδελφὸ ἐν
Χριστῷ π. EnzoO Μὲ χαρὰ µάθα-
µε τὸ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον θέµα
τοῦ σηµαντικοῦ συνεδρίου σας
αὐτὸ τὸ ἔτος� Οἱ προσευχὲς µας
εἶναι µαζί σας γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ
συνεδρίου, ἔτσι ὥστε οἱ πνευµατι-
κοὶ καρποί του νὰ συµβάλουν στὴν
πορεία τῆς σωτηρίας µας ἐν
Χριστῷ”. Στὸ µήνυµά του ὁ Μακ.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος ἀναφέ-
ρει: «Μὲ µεγάλη χαρὰ διάβασα τὸ
πρόγραµµα τοῦ 23ου ∆ιεθνοῦς
∆ιαχριστιανικοῦ Συνεδρίου ποὺ

πρόκειται νὰ λάβει χώρα καὶ θὰ φι-
λοξενηθεῖ στὴ µοναστικὴ κοινότητά
σας. Τὸ ἐπιλεγµένο θέµα του «ἔλε-
ος καὶ συγχώρεση» εἶναι τὸ πρό-
βληµα τῆς ἐποχῆς µας��.». Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας
µεταξύ ἄλλων γράφει: " Ἐκφράζον-
τας τὶς εὐχαριστίες καὶ τὰ συγχαρη-
τήριά µου γιὰ τὴν πρωτοβουλία, θὰ
ἤθελα νὰ σᾶς ἐνηµερώσω ὅτι ἔχει
ὁρισθεῖ ὁ Ἀρχιµανδρίτης π. Ἠλίας
Καρατζᾶς ὡς ἐκπρόσωπός µας,
γιὰ νὰ συµµετάσχει στὸ συνέ-
δριο...»

Συµφώνως πρὸς τὸ amen τῆς
20ῆς Σεπτεµβρίου 2015: «Στὴν
ἐναρκτήρια ὁµιλία του ὁ ἡγούµενος
ὑπογράµµισε τὴ σηµασία τοῦ ἐλέ-
ους, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ βασικὴ ἰδιό-
τητα τοῦ Θεοῦ Πατρός� ὁ καρδι-
νάλιος Walter Kasper, ἐπίτιµος
πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς γιὰ τὴν Προώθηση τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἑνότητας καὶ συµπρό-
εδρος τοῦ Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς ∆ια-
λόγου µεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρω-
µαιοκαθολικῶν, ὁ ὁποῖος στὴν
εἰσήγησή του ἀναφέρθηκε στὴ δι-
καιοσύνη, τὸ ἔλεος καὶ τὴ συγχώ-
ρηση ὡς καθολικὲς ἔννοιες, ποὺ ξε-
περνοῦν τὰ ὅρια τῆς θρησκείας,
τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἠθικῆς� Ὁ
Walter Kasper ἀπάντησε στὴ ἐρώ-
τηση ἀναφέροντας ὅτι ἡ δικαιοσύνη
εἶναι τὸ ἐλάχιστο ποὺ µποροῦµε νὰ
κάνουµε πρὸς τὸν πλησίον µας,
ἐνῶ τὸ ἔλεος ἀπὸ τὸ µέγιστο». ∆ια-
κρίνει κανεὶς τὸ πλῆθος τῶν ἀθεο-
λογήτων διατυπώσεων, µὲ τὴν ἐπι-
φύλαξιν µήπως ὀφείλονται εἰς
ἐσφαλµένας µεταφράσεις τοῦ πρα-
κτορείου ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσε-
ων.

Τὸ ἔλεος εἶναι ἰδιότης τῆς Ἁγίας
Τριάδος καὶ ὄχι µόνον τοῦ Πατρός.
Αἱ ἀπόψεις τοῦ ὑποτιθεµένου φηµι-
σµένου δογµατολόγου Kasper
ἐντελῶς ρηχαί καὶ ἀντιχριστιανικαί.
Γνωρίζει κάπου ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
Εὐαγγέλιον ἡ ἔννοια τοῦ ἐλέους νὰ
ὑπερβαίνη τάς διαστάσεις τάς
ὁποίας τῆς δίνει ὁ ἴδιος ὁ Θεάν-
θρωπος; Ἡ µήπως ἀγνοεῖ τὸ ἀχώ-
ριστον δικαιοσύνης καὶ ἐλέους εἰς
τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν;
Ἀλλά, βεβαίως καὶ τὸ ἀγνοεῖ καθὼς
δικαιοσύνη εἰς τοὺς Παπικοὺς καὶ
ἔλεος εὑρίσκονται εἰς σχολαστικὴν
διάστασιν! 

∆υστυχῶς εἰς ὅλας αὐτάς τὰς
συναντήσεις δὲν ἔλειψαν αἱ συµ-
προσευχαὶ καὶ βεβαίως κανεὶς δὲν
ἐσκέφθη ὅτι ἡ λύσις τῶν προβλη-
µάτων εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀναζήτη-
σιν τῆς Ἀληθείας, δηλ. τῆς στροφῆς
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὅλοι οἱ µετέ-
χοντες εἴτε προσέρχονται ἀπὸ
καλὴν πίστιν µήπως κάτι «µπολιά-
σουν» τοὺς ἄλλους, εἴτε διότι ἔχουν
προσωπικάς φιλοδοξίας αὐτοπρο-
βολῆς εἴτε διότι ἔχει ἀµβλυνθῆ ἡ πί-
στις τους, ἀναζητοῦν τὴν λύσιν εἰς
τὸν µέσον ὅρον µεταξὺ Ὀρθοδο-
ξίας καὶ αἱρέσεως καὶ ὁδηγοῦν τὴν
Ἐκκλησίαν εἰς περιπετείας καὶ εἰς
ἀπώλειαν ψυχῶν.

Ν.Σ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἕνας ἁπλός μοναχός ἐναντίον 
τῆς ἐξουσίας τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας
Ζ΄ τιµῶνται  κατὰ τὴν ἀναστάσιµη
καὶ πανηγυρικὴ ἡµέρα τῆς Κυ-
ριακῆς. 

Ἡ θεολογία τῆς ΣΤ´ Οἰκ.
Συνόδου

Πρὶν ἐµβαθύνουµε στὴν ἐκκλη-
σιολογικὴ διάσταση τῆς Στ΄ Οἰκουµ.
Συν όδου, ἂς δοῦµε κάποια ἱστο-
ρικὰ στοιχεῖα : συνεκλήθη τὸ Νοέµ-
βριο τοῦ 680 µ.Χ. στὸ Παλάτι, ἐν
Τρούλλῳ, στὴν Κωνσταντινούπολη
µὲ τὴ συµµετοχὴ 170 Πατέρων ἀπὸ
Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση. Ἡ Σύνοδος
ἐπανέλαβε τὴ θεολογικὴ διατύπω-
ση τῆς ∆΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου
καὶ θεολόγησε ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ τέ-
λειος ἄνθρωπος, σὲ µία Ὑπόσταση
(ἕνα πρόσωπο), εἶναι Θεάνθρω-
πος. 

Στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
ἑνώνεται ὑποστατικά, σὲ ἕνα πρό-
σωπο δηλαδή, στὸ Πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ Λόγου, ἡ θεία καὶ ἡ ἀνθρώπι-
νη φύση ἀχωρίστως, ἀτρέπτως,
ἀδιαιρέτως καὶ ἀσυγχύτως. Ἐπί-
σης, ἐδογµάτισε ὅτι ἐπειδὴ ὁ
Χριστὸς ἔχει τέλειες τὶς δύο φύσεις,
θεία καὶ ἀνθρώπινη, ἔχει καὶ δύο
φυσικὲς θελήσεις καὶ δύο ἐνέργειες
(θεία καὶ ἀνθρώπινη), ὅπως προ-
κύπτει καὶ ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς Εὐαγγε-
λικὲς διηγήσεις. ∆ηλαδή, στὸ πρό-
σωπο τοῦ Θεανθρώπου διασῴζε-
ται πλήρως ἀκέραιη καὶ ἡ θεία καὶ ἡ
ἀνθρώπινη θέληση καὶ ἐνέργεια. 

Ἡ Σύνοδος τῶν Ἁγίων Πατέρων
κατεδίκασε τὴ χριστολογία τῶν Μο-
νοθελητῶν, οἱ ὁποῖοι κήρυτταν ὅτι
ὁ Χριστὸς ἔχει µόνο µία, τὴ θεία θέ-
ληση καὶ ἐνέργεια, καὶ ὄχι τὴν
ἀνθρώπινη, µὲ ἄλλα λόγια δὲν εἶναι
τέλειος ἄνθρωπος. Ἡ Ἕκτη Οἰκ.
Σύνοδος οὐσιαστικῶς δικαίωσε τὴ
θεολογία καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἁγ.
Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύ-
µων καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Ἁγ. Μαξίµου
τοῦ Ὁµολογητοῦ κατὰ τῆς αἱρέσε-
ως τοῦ Μονοθελητισµοῦ.

Ὁ ἀγών τοῦ µεγίστου 
θεολόγου Ἁγ. Μαξίµου

τοῦ Ὁµολογητοῦ
Ὁ Ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητὴς

(580-662) ἦταν ἀρχικὰ Ἡγούµενος
τῆς Μονῆς Χρυσουπόλεως κοντὰ
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀγω-
νίσθηκε γιὰ πολλὰ χρόνια χωρὶς
«ἀνώτερη» ἐκκλησιαστικὴ ὑποστή-
ριξη, τὴ στιγµὴ ποὺ τὰ Πατριαρχεῖα
τῆς Ἀνατολῆς (Κωνσταντινουπόλε-
ως, Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀντιοχείας)
εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὴν αἵρεση κάτω
ἀπὸ πίεση τοῦ µονοθελήτου Αὐτο-
κράτορα Κώνσταντος Β΄ (641-
668). 

Ὁ Ἅγιος Μάξιµος, χωρὶς νὰ κατέ-
χει κάποια ἰδιαίτερη θέση στὴν
ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία - ἦταν ἕνας
ἁπλὸς µοναχός, οὔτε κἄν ἱερέας -
ὕψωσε τὸ θεολογικό του ἀνάστηµα
ἕνας αὐτός, ἐναντίον ὅλης τῆς
«ἐπισήµου Ἐκκλησίας». Ὁ Ἅγιος
Μάξιµος ὑπῆρξε «µέγιστος θεολό-
γος, ὁ ὁποῖος ἐσφράγισε µὲ τὸ
ἀγωνιστικό του σθένος καὶ τὴν
πλούσια συγγραφική του προσ -
φορὰ τὴ θεολογικὴ ἀναίρεση τῆς
µονοθελητικῆς αἱρέσεως».

Ὁ Ἅγιος Μάξιµος µὲ τὸν πιστό
του µαθητή καὶ συναγωνιστή, τὸν
ἱερέα Ἀναστάσιο, περιῆλθε γῆ καὶ
θάλασσα ἀπὸ τὴν ΚΠολη µέχρι
τὴ Ρώµη, γιὰ νὰ προασπιστεῖ
τὴν Ἀλήθεια καὶ νὰ πετύχει συν -
οδικὴ καταδίκη τῆς αἱρέσεως
ἀπὸ τὴν Σύνοδο στὴν Ρώµη ὑπὸ
τὸν Ὀρθόδοξο πάπα Ἅγ. Μαρτίνο
τὸν Ὁµολογητή. Ἐπιστρέφοντας
στὴν Κωνσταντινούπολη συνελή-
φθη, ὑπέστη φρικτὰ βασανιστήρια
(τοῦ ἔκοψαν τὴ γλώσσα καὶ τὰ δά-
κτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ του) καὶ
πέθανε µετὰ ἀπὸ πολλὲς κακουχίες
στὴν ἐξορία.  ∆ὲν ἔζησε γιὰ νὰ πα-
ραστεῖ στὴν Στ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνο-
δο, ὅµως διὰ τῶν µαρτυρικῶν του
ἀγώνων ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
διὰ τῆς θεοπνεύστου θεολογίας του
ἀποτέλεσε τὸν ἐµπνευστὴ καὶ τὸ
θεµέλιο αὐτῆς τῆς Συνόδου. Τὰ ἴδια
βασανιστήρια µὲ τὸν Ἅγιο Μάξιµο
ὑπέστη καὶ ὁ συναγωνιστὴς του
ἱερέας Ἀναστάσιος καὶ οἱ µαθητὲς
του Θεόδωρος, Εὐπρέπιος καὶ
Ἀναστάσιος µοναχός, τὴν µνήµη
τῶν ὁποίων τιµᾶ ἡ Ἐκκλησία µας
(20 Σεπτεµβρίου).

Καθαίρεσις 7 Πατριαρχῶν
Ὅπως διαβάζουµε στὸ συναξά-

ριο τῆς ἑορτῆς, ἡ Στ΄ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδος καταδίκασε ὡς αἱρετικοὺς
ἑπτὰ (7) πατριάρχες καὶ ἄλλους
ἐπισκόπους. Ἀναθεµατίστηκαν,
καθαιρέθηκαν καὶ ἐκδιώχθηκαν
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς
αἱρετικοί:

ὁ πάπας Ρώµης Ὀνώριος (625-
638)

οἱ τέσσερις Οἰκουµενικοὶ Πα-
τριάρχες Κωνσταντινουπόλεως
Σέργιος (610-638), Πύρρος (638-
641, 654), Παῦλος Β΄ (641-653) καὶ
Πέτρος (654-666), 

ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
Κῦρος (630-642), 

ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Μακά-
ριος (650-685), καὶ

οἱ ἐπίσκοποι Στέφανος, Πολυ-
χρόνιος καὶ Κωνσταντῖνος.

Ἡ Σύνοδος δικαίωσε µετὰ θάνα-
τον τὸν ἁπλὸ µοναχὸ Μάξιµο τὸν
Ὁµολογητή, τὸν ὁποῖο εἶχαν κατα-
δικάσει οἱ ἀνωτέρω αἱρετικοὶ µεγα-
λοσχήµονες ἐπίσκοποι καὶ πα-
τριάρχες.

Ἂς προσέξουµε στὸ σηµεῖο αὐτὸ
ἀδελφοί: Ἡ Στ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνο-
δος µᾶς δίνει ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαι-
ότερα µαθήµατα Ὀρθόδοξης
ἐκκλησιολογίας, ποὺ δυστυχῶς λη-
σµονοῦµε σήµερα: Ἡ Ἐκκλησία
δὲν συγκροτεῖται µόνο ἀπὸ τοὺς

πατριάρχες, τοὺς ἐπισκόπους
καὶ τοὺς κληρικοὺς ἐν γένει. Οἱ
ἐπίσκοποι εἶναι ὄντως οἱ ἀξιωµα-
τοῦχοι Της. Εἶναι, πρέπει νὰ εἶναι,
οἱ Πατέρες καὶ Ποιµένες τῆς «λο-
γικῆς ποίµνης» ποὺ φέρουν τὸν
ὑπέρτατο βαθµὸ τῆς ἱερωσύνης ὡς
διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.
Εἶναι, πρέπει νὰ εἶναι, οἱ ἐκφραστὲς
τοῦ φρονήµατος τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτοὶ διασῴζουν, πρέπει νὰ
διασῴζουν καὶ νὰ µεταδίδουν ἀνό-
θευτη τὴν εὐαγγελική, ἀποστολικὴ
καὶ πατερικὴ διδασκαλία. 

Ἡ ἀποστολή
τῶν Ἐπισκόπων

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρώτιστο καὶ ὑψη-
λότερο ἔργο καὶ ἡ κύρια ἀποστολή
τους. Γι’  αὐτὸ καὶ κάθε ἐπίσκοπος,
ὄχι ὁ ἱερέας καὶ ὁ διάκονος, µόνο ὁ
ἐπίσκοπος,  κατὰ τὴ στιγµὴ τῆς χει-
ροτονίας του ὁµολογεῖ τὸ Σύµβολο
τῆς Πίστεως καὶ ὑπόσχεται ὅτι θὰ
κρατήσει καὶ θὰ µεταδώσει ἀκέραιη
καὶ ἀνόθευτη τὴ διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας. Ἔτσι καὶ σὲ κάθε Θ.
Λειτουργία στὴν ἱερότερη στιγµὴ
της εὐχόµαστε καὶ προσευχόµαστε,
καὶ πρέπει νὰ προσευχόµαστε µὲ
ἰδιαίτερη θέρµη γιὰ τὸν ἐπίσκοπό
µας, νὰ µᾶς τὸν χαρίζει ὁ Θεὸς
«ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον τῆς
αὐτοῦ ἀληθείας»!  Οἱ ἐπίσκοποι
ἔχουν, λοιπόν, τὴν ὑπερέχουσα,
τὴν πολὺ ὑψηλὴ θέση, τὴ µοναδικὴ
ἀποστολὴ µέσα στὴν Ἐκκλησία
µας. 

Οἱ «µολυσµένοι»  
Ἐπίσκοποι ἀποκόπτονται

Συγχρόνως ὅµως εἶναι καὶ µέλη
τοῦ σώµατος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ
µόνη κεφαλὴ ἔχει τὸν Θεάνθρωπο
Χριστό.  Ἐὰν ἡ συµπεριφορά τους
ἢ οἱ διδασκαλίες τους εἶναι ἀνάρµο-
στες πρὸς τὴν Κεφαλὴ - καὶ συν -
επῶς πρὸς ὅσα θέσπισαν οἱ Ἅγιοι
ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι - τότε µὲ συνο-
δικὴ ἀπόφαση ἀποκόπτονται ἀπὸ
τό σῶµα ὡς µολυσµένα µέλη.  Ναί!
Καὶ ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὁ ἀρχιεπί-
σκοπος καὶ ὁ πατριάρχης µπο-
ρεῖ νὰ σφάλει καὶ ὑπόκειται καὶ
αὐτὸς στὴν ἐκκλησιαστικὴ κρί-
ση.

Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µας
δὲν ἀναγνωρίζουµε κανένα πά-
πα, οὔτε ἔχουµε κανέναν ἀλάθη-
το καὶ ὑπὲρ ἄνω κριτικῆς. Ἐὰν
κάποιος, ὅποιος καὶ ἂν εἶναι
αὐτός, εἴτε ἱερέας, εἴτε ἐπίσκο-
πος, ἀκόµα καὶ πατριάρχης, ἐὰν
µὲ τὰ λόγια του καὶ τὶς ἐνέργειές
του παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν Παρά-
δοση τῶν Ἁγίων µας ἀποκόπτε-
ται ὡς ἐπικίνδυνο καὶ µολυσµέ-
νο µέλος, γιὰ νὰ µὴ µεταδώσει τὸν
µολυσµὸ τῆς ἑτεροδιδασκαλίας καὶ
στὰ ὑπόλοιπα µέλη τοῦ Σώµατος
τοῦ Χριστοῦ.

«Ποιός εἶσαι ἐσύ
ἕνας ἁπλός καλόγερος

νά ἐναντιώνεσαι
σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία;»
Ἡ ἱστορία καὶ ἡ διδασκαλία τῆς

Ἐκκλησίας µας µᾶς ἔχει ἐπιφορτί-
σει µὲ τὴν ἱερὴ ὑποχρέωση, ἀνά-
λογα µὲ τὸ χάρισµα καὶ τὴ θεολογι-
κή του κατάρτιση ὁ καθένας µας,
νὰ ἐνδιαφερόµαστε καὶ νὰ ἀγω-
νιοῦµε γιὰ τὰ θέµατα πίστεως καί,
ἂν ἔχουµε τὴ δυνατότητα καὶ τὶς
γνώσεις, µὲ τὸν δέοντα σεβασµό,
τὴν ἀναγκαία νηφαλιότητα ἀλλὰ
καὶ µὲ παρρησία καὶ εἰλικρίνεια νὰ
ἐπισηµαίνουµε τὶς ἐκτροπές. Αὐτὸ
ἔκαναν πάντοτε στὴ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας µας οἱ Ἅγιοι. Αὐτὸ ἔκα-
νε καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολο-
γητής. Ἁπλὸς µοναχὸς αὐτός,
ἀψήφησε ὄχι µόνον τὴν κοσµι-
κή, αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία,
ἀλλὰ καὶ πατριάρχες καὶ ἐπι-
σκόπους τῆς ἐποχῆς του, µὲ
τοὺς ὁποίους διέκοψε τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ κοινωνία, δηλ. δὲν τοὺς
ἀποδεχόταν ὡς Ποιµένες τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὡς λύκους βα-
ρεῖς, ἀφοῦ δυστυχῶς αὐτοὶ πρῶ τοι
εἶχαν περιφρονήσει τὴν ὀρθόδοξη
πίστη καὶ παράδοση. Ἀσφαλῶς
δὲν διακατεχόταν ἀπὸ αὐθάδεια ἢ
φανατισµό. Ἤξερε νὰ ὑπακούει
καὶ νὰ ταπεινώνεται πρωτίστως
ἐνώπιον τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἀρχῶν. Τιµοῦσε καὶ σεβόταν ὑπέρ-
µετρα - ὅπως κάθε ἅγιος - τὴν
ἱερωσύνη καὶ τοὺς ταγοὺς τῆς
Ἐκκλησίας, ὅµως εἶχε τὴν διάκρι-
ση νὰ ἀντιτίθεται καὶ νὰ διακόπτει
τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία µαζί
τους, ὅταν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶχαν ἀντι-
ταχθεῖ στὸ Θεῖο θέληµα. Ἐκεῖ ἔχει
ἐφαρµογὴ τὸ ἀποστολικὸ «πειθαρ-
χεῖν δεῖ Θεῷ µᾶλλον ἢ ἀνθρώ-
ποις». Τότε ἀπαιτεῖται ὁµολογία. Ἡ
πίστη καὶ ἡ ἀγάπη του στὸν Θεὸ
ἔκανε τὸν Ἅγιο ἀδιαπραγµάτευ-
το σὲ θέµατα Πίστεως.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ἕνα περι-
στατικὸ ποὺ διασῴζεται ἀπὸ τοὺς
ἀγῶνες τοῦ Ἁγ. Μαξίµου: Ὅταν σὲ
ἀνάκριση µετὰ τὴν πρώτη του ἐξο-
ρία ὁ αἱρετικὸς Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως Πέτρος τοῦ εἶπε
νὰ ἑνωθεῖ µὲ τὴν Καθολικὴ (παγκό-
σµια) Ἐκκλησία, ποὺ εἶχε δεχθεῖ
τὴν αἵρεση, διότι τελικά, «ποιὸς
εἶσαι ἐσὺ ἕνας ἁπλὸς καλόγερος νὰ
ἐναντιώνεσαι σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλη-
σία;» ὁ Ἅγιος Μάξιµος ἀπάντησε:
«Ὁ Θεὸς τῶν ὅλων (ὁ Χριστός),
µακαρίζοντας τὸν Πέτρο, εἶπε ὅτι
Καθολικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ὀρθὴ
καὶ σωτήριος ὁµολογία τῆς πίστεως
σ' Αὐτὸν (καὶ ὄχι ἡ ἑνότητα µέσα
στὴν αἵρεση, µέσα στὴν ψευδῆ πί-
στη)».

Γι’ αὐτὴ τὴ σταθερότητα τῆς ὁµο-
λογίας του ὁ Ἅγιος ὑπέστη πολ-
λοὺς διωγµοὺς καὶ µαρτύρια καὶ
στὸ τέλος θυσίασε καὶ τὴν ἴδια του
τὴ ζωή, ἀλλὰ ἦλθε ὁλόκληρη
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος καὶ τὸν δι-
καίωσε πανηγυρικά, γιατί πάνω
στὴ θεολογία τοῦ ἁπλοῦ µοναχοῦ
Μαξίµου στηρίχτηκε, γιὰ νὰ καταδι-
κάσει τοὺς 7 µεγαλοσχήµονες  πα-
τριάρχες!

Ἱστορικῶς ἀννέρειστο 
τό Παπικόν ἀλάθητον

Ἀξίζει, ἐπίσης, νὰ σηµειώσουµε
ὅτι ἡ καταδίκη τοῦ πάπα Ὀνωρίου
ἀπὸ τὴν Στ΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο,
καθὼς καὶ ἡ καταδίκη τοῦ πάπα Βι-
γιλίου ἀπὸ τὴν Ε΄ Οἰκουµενικὴ Σύν -
οδο ἀποδεικνύουν περίτρανα ὅτι
εἶναι ἐκκλησιολογικὰ ψευδὴς καὶ
ἱστορικὰ ἀνεπέρειστος καὶ ἀπαρά-
δεκτος ὁ ἰσχυρισµὸς τῶν παπικῶν
περὶ τοῦ ex cathedra ἀλαθήτου τοῦ
Πάπα, ἕνα καινοφανὲς δόγµα ποὺ
ἐπινόησε ὁ παπισµὸς µόλις τὸ
1879!

Ἡ διαφύλαξις τῆς πίστεως 
εἶναι ὑποχρέωσις ὅλων 
Ἀγαπητοί, ἂς προσέξουµε: στὴν

Ἐκκλησία µας τὸ κάθε µέλος ἔχει
τὴ δική του διακονία καὶ καλεῖται νὰ
ἀξιοποιήσει τὸ δικό του χάρισµα.
Ὑπάρχει ὅµως µία διακονία-ὑπο-
χρέωση τὴν ὁποία ἔχουµε ὅλα τὰ
µέλη τῆς Ἐκκλησίας µας, ὁ καθέ-
νας µας ἀνάλογα µὲ τὸ χάρισµα καὶ
τὴ θέση του, ἀπὸ τοὺς πατριάρχες
µέχρι τὸν τελευταῖο πιστό: καὶ αὐτὴ
εἶναι ἡ ἀγωνία γιὰ τὴ διαφύλαξη
τῆς παραδοθείσης πίστεως. Τὸ
1848, σὲ µία ἱστορικὴ κοινή τους
δήλωση πανορθοδόξως οἱ τέσσε-
ρις Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς
ἀπάντησαν στὶς παπικὲς ἀξιώσεις,
συγκεφαλαιώνοντας  τὴν ὀρθόδο-
ξη ἐκκλησιολογία : «σέ µᾶς, γρά-
φουν στὸν πάπα, φύλακας τῆς
πίστεως δὲν εἶναι ἕνα πρόσω-
πο, ἀλλὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ», δηλ.
οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς καὶ ὅλοι οἱ
πιστοὶ ἑνωµένοι διασῴζουµε τὴν
ἀλήθεια τῆς µαρτυρίας τῆς Ὀρθό-
δοξης πίστης. 

Εἶπα πρὸ ὀλίγου ὅτι «ἡ Στ΄
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος µᾶς δίνει
µαθήµατα Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιο-
λογίας, ποὺ δυστυχῶς λησµο-
νοῦµε σήµερα». Πολλοὶ πιστοὶ νο-
µίζουν λανθασµένα ὅτι Ἐκκλησία
εἶναι µόνο ὁ πατριάρχης καὶ οἱ
κληρικοὶ καὶ ὅ,τι αὐτοὶ διδάσκουν
εἶναι ἀλάνθαστο καὶ δὲν ἐπιτρέπε-
ται ἡ παραµικρὴ κριτικὴ στὶς θεο-
λογικές τους ἀπόψεις γιὰ θέµατα
πίστεως! Μία τέτοια ἀντίληψη εἶναι
ξένη στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
µας καὶ µᾶς ὁδηγεῖ στὴν παπικὴ
ἐκκλησιολογία. Μόνο ὁ Πάπας λέει
ὅτι ὅ,τι διδάσκω ἐγὼ ex cathedra
εἶναι σωστὸ καὶ ἀλάνθαστο! Ἡ Στ΄
Οἰκουµενικὴ Σύνοδος καταδικά-
ζοντας ἑπτὰ Πατριάρχες ξεκαθάρι-
σε τὰ πράγµατα καὶ φωνάζει καὶ σὲ
µᾶς σήµερα: 

Προσέξτε, µᾶς λέει, κριτήριο
γιὰ τὸ ἂν κάποιος φρονεῖ ὡς
πραγµατικὸς Ὀρθόδοξος Χρι-
στιανὸς δὲν ἀποτελεῖ ἡ θέση τὴν
ὁποία κατέχει στὴν Ἐκκλησία,
ἀλλὰ ἡ πιστότητά του στὴν τή-
ρηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρα-
δόσεως. Κανένας δὲν εἶναι ἀλά-
θητος, κανένας δὲν εἶναι ὑπὲρ
ἄνω κριτικῆς σὲ θέµατα πίστε-
ως. Ἀλίµονο σὲ ὅποιον συστη-
µατικὰ περιφρονεῖ τὴν παράδο-
ση τῶν Ἁγίων, ὅποιος καὶ ἂν
εἶναι αὐτός, ἀκόµη καὶ ἱερέας καὶ
ἐπίσκοπος καὶ ἀρχιεπίσκοπος
καὶ πατριάρχης! 

Εὔχεσθε, παρακαλῶ, ἀγαπητοί,
καὶ προσεύχεσθε ὁ Θεὸς µὲ τὶς
πρεσβεῖες τῶν Ὁσίων καὶ θεοφό-
ρων Πατέρων τῆς Στ΄ Οἰκουµενικῆς
Συνόδου νὰ φωτίζει ὅλους µας καὶ
ἰδιαιτέρως ἐµᾶς τοὺς κληρικούς,
ἱερεῖς, ἐπισκόπους καὶ πατριάρχες
νὰ τηροῦµε καὶ νὰ µεταδίδουµε
ἀνόθευτη τὴν παρακαταθήκη τῆς
πίστεώς µας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Παπισµὸς ὑπεύθυνος διὰ τὴν κατεδάφισιν
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τὴν Χειµάρραν;

Ἐνῶ ἡ ἀλβανικὴ προπαγάνδα
στρέφεται μὲ δηλώσεις κατὰ τῶν
Ἑλλήνων εἰς τὴν περιοχήν, πληρο-
φορίες ἀναφέρουν ὅτι «πίσω ἀπὸ
τὸ γεγονὸς κρύβεται ἡ καθολικὴ
ἐκκλησία». Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὸ himara.gr τῆς 14ης Σε-
πτεμβρίου 2015: 

«OΓιατί κατεδάφισαν τὸν Ἅγιο
Ἀθανάσιο; Εἶναι ἕνα ἐρώτηµα ποὺ
σιγὰ-σιγὰ ξεµπλέκεται τὸ κουβάρι
καὶ βρίσκει τὴν ἀπάντησή του. «Στὸ
χῶρο τῆς ἐκκλησίας εἶναι θαµµένος
ὁ καθολικὸς ἱεραπόστολος Nilo Ka-
talano, ὑπογραµµίζει σὲ ἄρθρο του
ὁ Shkreli σύµβουλος τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ἀποστολὴ
ἦταν νὰ µάθει στὰ παιδιὰ τὴν ἀλβα-
νικὴ γλώσσα». Αὐτὸ ἰσχυρίζεται, σὲ
ἄλλο γραπτό, ὁ δόκτωρ καθηγητὴς
Γκάτσε ὅπου ὑπογραµµίζει: «Oὁ
Katalano τὸ 1694 ἄνοιξε σχολεῖο
στὶς ∆ρυµάδες µὲ 80 µαθητέςO».
Τί ἀλβανικὸ σχολεῖο ἄνοιξε ὁ Kata-
lano, ὅταν τὸ ἀλβανικὸ ἀλφάβητο
καθορίστηκε τὸ 1908 στὸ Συνέδριο
τοῦ Μοναστηρίου; 

Ἄρα, σκοπὸς εἶναι νὰ ἐµπεδωθεῖ
τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ Χειµάρρα ἀνέκα-
θεν ὁµιλοῦνταν ἡ ἀλβανικὴ γλώσσα
καὶ ὅτι εἶναι ἀλβανική. Ἄρα, ἡ ἀπο-
στολὴ τοῦ Katalano δὲν ἦταν ἄλλη
παρὰ ν’ ἀλλάξει τὴ θρησκεία στὶς
∆ρυµάδες καὶ κατ’ ἐπέκταση σ’ ὅλη
τὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ἐν τῷ µεταξύ, γιὰ τὴν προπαγάνδα
του, ἄνοιγε καθολικὰ σχολειά. Ἄρα,
πίσω ἀπὸ τὸ γεγονὸς κρύβεται ἡ
καθολικὴ ἐκκλησία, ποὺ ἔναντι µιᾶς
«προσφορᾶς» ἢ µιᾶς ὑποστήριξης
τὰ παίρνει ὅλα ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε
ἀλβανικὴ ἡγεσίαO 

Ἔντονη ἦταν ἡ διαµαρτυρία τῆς
Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἀλβανίας. Ἡ Συµφωνία
µεταξύ τῆς Κυβέρνησης τῆς ∆ηµο-
κρατίας τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβα-
νίας, ἐγγυᾶται τὸ ἀπαραβίαστο
τῶν χώρων λατρείας καὶ τὴν προ-
στασία τους ἀπὸ τὸ κράτος. Ἡ
ὀργάνωση τῆς Ὁµόνοιας, διαµέ-
σου δελτίου τύπου, κάνει λόγο γιὰ
παράνοµη καὶ ἀδικαιολόγητη
ἐπέµβαση τῆς ἀστυνοµίας ποὺ

προσβάλλει τὴν ἱστορία τοῦ τό-
πουO». 

Συμφώνως πρὸς τὴν «Δημοκρα-
τία» τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Συνεχίζει τὸ ἀνθελληνικὸ κρε-
σέντο ἡ κυβέρνηση Ράµα, µὲ τὸν
πρώην Ἀλβανὸ ὑφυπουργὸ Ἄµυ-
νας Ντριτάν Χίλα νὰ καλεῖ, οὔτε λί-
γο οὔτε πολύ, τοὺς Ἕλληνες τῆς
Χειµάρρας νὰ ἐγκαταλείψουν τὴ
χώρα... κολυµπώντας! Στὴν ἐξω-
φρενικὴ δήλωσή του ὁ συνεργάτης
τοῦ Ράµα ζήτησε νὰ ἐξοριστοῦν οἱ
ὁµογενεῖς τῆς Χειµάρρας σὲ ἑλλη-
νικὰ νησιὰ τοῦ Ἰονίου, ὥστε νὰ
ἀπαλλαγεῖ ἡ περιοχὴ ἀπὸ αὐτούς.
Οἱ δηλώσεις ἔγιναν στὸν γνωστὸ
ἱστότοπο balkanweb.com, ὁ
ὁποῖος κατευθύνεται ἀπὸ δυτικὰ
κέντρα, µὲ ἀφορµὴ τὸν θόρυβο
ποὺ προκάλεσε ἡ προκλητικὴ κατε-
δάφιση τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγί-
ου Ἀθανασίου στὶς ∆ρυµάδες.
Εἴρων καὶ βλάσφηµος, ὁ Ντ. Χίλα
χαρακτήρισε τὴν ἐκκλησία «στά-
βλο», τὸν ὁποῖο προστατεύουν
«κάποιοι γενναῖοι Βορειοηπει -
ρῶτες, ποὺ πολεµοῦν γιὰ µία σύν-
ταξη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα». Ἀκολού-
θως διατύπωσε τὴν ἐπιθυµία του
αὐτοὶ ποὺ ἀντιδροῦν (οἱ Ἕλληνες
ὁµογενεῖς) νὰ ἐξοριστοῦν στὰ δια-
πόντια νησιὰ τοῦ Ἰονίου, ποὺ βρί-
σκονται ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Χειµάρρα.
«Πόσο θὰ ἤθελα, ἐν ὀνόµατι τῆς
Ἀλβανίας, νὰ πάρουν τὶς βάρκες
καὶ νὰ κατοικήσουν στὰ νησιά, ποὺ
εἶναι µία ὥρα κολύµπι ἀπὸ τὴν
ἀκτὴ τῆς Χειµάρρας» ἀνέφερε».

Ἡ κατάργησις τῶν µετρητῶν 
ἀποτελεῖ σχέδιον

τῆς λέσχης Μπίλντεµπεργκ
Δικαιώνεται ἡ ἡμερίς, τὴν ὁποί-

αν διωργάνωσε τὸν Ἰούνιον ἡ
«Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν»,
καθὼς εἰς τὰ σχέδια τῆς Λέσχης
Μπίλντεμπεργκ εἶναι ἡ κατάργη-
σις τοῦ ἐντύπου χρήματος. Συμφώ-
νως πρὸς τὸ ekklisiaonline τῆς
19ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Ὅπως εἶχε γραφτεῖ τὸν Ἰούνιο
ἐκ τῶν βασικῶν θεµάτων ποὺ τέθη-
καν ἐπὶ τάπητος στὴν φετινὴ συν -
εδρίαση ἦταν: Ἡ κατάργηση τῶν
µετρητῶν, τὰ θέµατα τῆς Οὐκρα-
νίας, τὰ θέµατα τῶν πολεµικῶν
συγκρούσεων καὶ ἡ προώθηση
τῶν προσφυγικῶν ρευµάτων πρὸς
τὴν Εὐρώπη. Καὶ ὦ τοῦ θαύµατος
στὴ ∆ανία ἤδη ὑλοποιεῖται ἡ κατάρ-

γηση τῶν µετρητῶν, στὴ Γερµανία
προωθεῖται καὶ ἕπεται συνέχεια.  

Ποιὰ θὰ εἶναι ἡ συνέχεια στὸ δια-
βολικὸ σχέδιο τῆς Λέσχης; Μὰ ἀνα-
φέρθηκε πέρυσι, ὅταν διέρρευσαν
συνοµιλίες ἀπὸ τὴν περσινὴ συνε-
δρίαση. “Μέ τρία ὅπλα, τὰ ὁποῖα
εἶναι ἡ οἰκονοµικὴ κατάρρευση, ὁ
ἐµφύλιος πόλεµος καὶ οἱ µαζικὲς
ἐπιδηµίες θὰ µπορέσουµε νὰ µει-
ώσουµε τὸν ἀριθµὸ τοῦ παγκόσµι-
ου πληθυσµοῦ” ἀναφέρουν τὰ δη-
µοσιεύµατα πὼς ἀκούστηκε στὴ
συνεδρίαση. Συνάµα ἔγινε λόγος
καὶ γιὰ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις
ἐντὸς πολλῶν κρατῶν, ὅπως
µαῦροι ἐνάντια στοὺς λευκοὺς στὶς
ΗΠΑ, µουσουλµάνοι ἐναντίον χρι-
στιανῶν στὴν Εὐρώπη». 

Νέα ἐπιστολὴ ὑποστηρίξεως 
τῆς ὑποψηφιότητος τοῦ π. Ν. Χαρτουλιάρη 

διὰ τὴν Ἱ. Μ. Κεφαλληνίας
Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἔμμεσον στήρι-

ξιν ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Μεσογαίας καὶ τὴν ἐπιστολὴν τῶν
Κεφαλλήνων τῆς Ν. Ὑόρκης, ἀκο-
λουθεῖ νέα ἐπιστολὴ τῆς Ἑνώσεως
Κεφαλλήνων Β. Προαστίων Ἀτ -
τικῆς, διά τῆς ὁποίας παρακαλοῦν
τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον καὶ τοὺς
Ἱεράρχας διὰ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ
Ἀρχιμ. Νικολάου Χαρτουλιάρη εἰς
Μητροπολίτην Κεφαλληνίας. 

Παραθέτοµεν τὴν ἐπιστολὴν τῆς
15ης Σεπτεµβρίου 2015:
«Μακαριώτατε, Σεβασµιώτατοι

...προβάλλοµεν ἐνώπιον Ὑµῶν
τὸν ἐκλεκτὸν κατὰ τὴν µόρφωσιν
καὶ ἐξαίρετον κατὰ τὸ ἦθος, πανο-
σιολογιώτατον ἀρχιµανδρίτην πα-
τέρα Νικόλαον Χαρτουλιάρην, προ-
ϊστάµενον τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµα-
τος Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας
εἰς τὴν Πολιτείαν τῆς Κηφισιᾶς καὶ
ἐπιφανὲς στέλεχος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κηφισίας, Ἀµαρουσίου
καὶ Ὠρωποῦ.

Ὁ ἐν λόγῳ ἱερωµένος ἔχει ἀπο-
δείξει πολλάκις τὴν ἀγάπην του διὰ

τὴν Κεφαλληνίαν καὶ τὰς σπανίους
καὶ ἐξαιρέτους ἀρετάς του, διαποι-
µένων πεφωτισµένως καὶ ὀρθο-
τοµῶν τὸν Θεῖον Λόγον, εἰς τὸ
ἐµπιστευθὲν αὐτῷ παρὰ τοῦ Κυρί-
ου, ποίµνιον.

Ἐκπροσωπῶν τὰ ὑπερχίλια µέ-
λη τῆς Ἑνώσεως Κεφαλλήνων Βο-
ρείων Προαστίων καὶ ἐκφράζων
τὴν καθολικήν ἐπιθυµίαν αὐτῶν ὡς
καὶ τῶν λοιπῶν συµπατριωτῶν, τό-
σον τῶν διαβιούντων ἐν Κεφαλλη-
νίᾳ, ὅσον καὶ τῶν ἀποδήµων,
ἀπευθύνω πρὸς Ὑµᾶς, Μακαριώ-
τατε καὶ Σεβασµιώτατοι Ἅγιοι Πατέ-
ρες, Ἱκεσίαν καὶ ἔνθερµον αἴτησιν,
ὅπως, διὰ τῆς τιµίας ψήφου Ὑµῶν,
ἀναδείξητε Μητροπολίτην Κεφαλ-
ληνίας, τὸ ἐκλεκτὸν τέκνον αὐτῆς
πατέρα Νικόλαον Χαρτουλιάρην,
ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Εἰρήνης καὶ τῆς ἀπροσκόπτου συν -
εργασίας Ἐκκλησίας - Κοινωνίας,
εἰς τὴν εὔανδρον καὶ προσφιλεστά-
την ἰδιαιτέραν ἡµῶν πατρίδα, ἧς οἱ
κάτοικοι διακρίνονται διὰ τὰς ἰδιαι-
τέρας πνευµατικάς καὶ Θρησκευτι-
κάς ἀρετάς των».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
στό ἐθνικό µας κοινοβούλιο ἡ
περιοχή τῆς Θράκης δέν ἐκπρο-
σωπεῖται πλέον ἀπό κανένα χρι-
στιανό βουλευτή, ἀλλά ἀπό τέσ-
σερις µειονοτικούς µουσουλµά-
νους βουλευτές, γ) πού οἱ Μητρο-
πολίτες τῆς Βορείου Ἑλλάδος
οἰκειοθελῶς παρευρίσκονται
στήν Σύναξη πού πραγµατοποί-
ησε τό Φανάρι τόν Σεπτέµβριο,
πράξη πού ἔµµεσα ἀµφισβητεῖ
τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. Καί ἔτσι ἐπιβεβαι-
ώνονται οἱ φόβοι πολλῶν γιά τήν
σταδιακή κοσσοβοποίηση τῆς
Θράκης καί τήν ἀµφισβήτηση
τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Μακεδο-
νίας.                                       Γ.Κ.Τ

Ὁ νέος ὑπουργός Παιδείας 
καί Θρησκευµάτων

καί τό τµῆµα Ἰσλαµικῶν
Σπουδῶν
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αὐτή µέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Τό
πρῶτο λοιπόν χαρακτηριστικό τοῦ
Μοναχοῦ εἶναι ἡ ὄρεξή του γιά προσ -
ευχή. Καί ὅταν λέγω προσευχή
ἐννοῶ βέβαια, κατά πρῶτο λόγο,
τίς ἱερές Ἀκολουθίες. ∆έν νοεῖται
Ἱεροµόναχος, Μοναχός ἤ Μοναχή,
ἄν δέν κάνει τίς ἱερές Ἀκολουθίες,
τίς στοιχειώδεις τουλάχιστον, καί
κοµποσχοίνι µέ τήν πεντάλογο
προσευχή στόν Ἰησοῦ Χριστό
(«εὐχή»).  

Ἀλλά ὅταν λέγω «προσευχή»,
δέν ἐννοῶ µόνο τήν προσευχή τῶν
Ἀκολουθιῶν. Ἐννοῶ καί τό νά στε-
κόµεθα κατά µόνας µπροστά στήν
εἰκόνα τῆς Παναγιᾶς καί νά ἀφή-
νουµε τήν καρδιά νά µιλάει γλυκά
σ᾽ Αὐτήν καί νά λέµε καί νά λέµε τά
διάφορα αἰτήµατά µας, τά γύρω
ἀπό τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς µας
πρωτίστως. Τήν Παναγία, πού ἔχει
τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά Της,
Αὐτήν νά παρακαλοῦµε νά Τόν βά-
λει καί στήν καρδιά µας. Γιά νά νοι-
ώθουµε τά γλυκά χτυποκάρδια τῆς
παρουσίας τοῦ Χριστοῦ µέσα µας. 

3. Τό ἄλλο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισµα τοῦ Ἱεροµονάχου καί τῆς Μο-
ναχῆς εἶναι ἡ ἄσκηση. Ὅλοι οἱ χρι-
στιανοί πρέπει νά ζοῦν ἀσκητικά,
γιατί χωρίς τήν ἄσκηση, πού ὁ Κύ-
ριός µας τήν εἶπε «στενή καί τεθλιµ-
µένη ὁδό», δέν θά πᾶµε στόν Πα-
ράδεισο. Οἱ ἀθλητές κάνουν ἀσκή-
σεις γιά γερό σῶµα καί τά παιδιά
τῶν σχολείων µας κάνουν καί αὐτά
ἀσκήσεις, γιά νά µάθουν τά µαθη-
µατικά καί τίς ξένες γλῶσσες. Καί οἱ
χριστιανοί, µά ἰδιαίτερα οἱ Μοναχοί
καί οἱ Μοναχές, πρέπει νά ζοῦν
ἀσκητικά, γιά νά φτιάξουµε ὡραία
τήν ψυχή µας, γιά τόν ὡραῖο Νυµ-
φίο Χριστό. Ἔτσι, γιά τήν ἀσκητικό-
τητά µας ἔχουµε τίς νηστεῖες καί τίς
γονυκλισίες καί τά διάφορα ἄλλα
ἀσκητικά παλαίσµατα. Πατέρες
µου καί µητέρες µου, ἄς προσέξου-
µε ἰδιαίτερα τό ἀσκητικό, πού πρέ-
πει νά χαρακτηρίζει τόν Ἱεροµόνα-
χο καί τήν Μοναχή. Νά ἀποφεύγου-
µε τήν πολυφαγία καί τά ἡδονικά
φαγητά. Ἐγώ ἐξοµολόγησα γυναί-
κα, ἡ ὁποία µοῦ εἶπε ὅτι γιά µιά
ἁµαρτία πού ἔκανε, ἔβαλε κανόνα
στόν ἑαυτό της νά µή φάει ποτέ
γλυκό. Ἐξοµολογῶ ἄλλον ἄνδρα,
οἰκογενειάρχη, πού σηκώνεται κα-
θηµερινά 3 ἡ ὥρα τήν νύχτα καί κά-
νει µακρά προσευχή στήν Θεοτόκο
καί διαβάζει ἔπειτα πατερικά βιβλία.
Ἐγνώρισα λαϊκούς χριστιανούς
στήν Ἀθήνα, πού γιά ἄσκηση, περ-
πατοῦν µέ τά πόδια µεγάλη ἀπό-
σταση (ἀπό τόν Πειραιά µέχρι τόν
Χολαργό, γιά παράδειγµα) λέγον-
τας συγχρόνως Χαιρετισµούς, Πα-
ράκληση, Ἀπόδειπνο καί ἄλλες
προσευχές περπατώντας. Καί ἄν
τέτοια ἀσκητικά ἀθλήµατα κάνουν
οἱ λαϊκοί, γιά πόσο πρέπει νά πολ-
λαπλασιάσουµε τήν ἀσκητικότητά
µας ἐµεῖς οἱ Μοναχοί; Ὁ καθένας,
πού ξέρει τά πάθη του καί τήν ἀντο-
χή του, ἄς καθυποτάξει τόν ἑαυτό
του («ἐδῶ τοµάριον», νά ποῦµε
στόν ἑαυτό µας!) σέ κάποιο ἀσκητι-
κό ἐπιτίµιο. Στήν ἀρχή θά µᾶς φανεῖ
δύσκολο αὐτό, ἀλλά ἔπειτα, θά µᾶς
ἔλθει πλούσια ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί
θά νοιώθουµε ὡραῖα. 

4. Τό ἄλλο, πού θέλω νά πῶ καί
µάλιστα νά τό τονίσω, εἶναι ὅτι ὁ
Μοναχός καί ἡ Μοναχή πρέπει νά
διαβάζουν τά ἱερά κείµενα τῆς πί-
στης µας. Ἡ πίστη µας δέν εἶναι
ὅπως τά ἀνατολίτικα θρησκεύµατα,
πού εἶναι ὅλο «µπουρπουρίσµατα»
πρός µιά ὑπερπέραν δύναµη, ἀλλά
ἡ πίστη µας, Πατέρες καί Μητέρες,
ἔχει κείµενα πού πρέπει νά τά µελε-
τοῦµε. Καί µάλιστα πρέπει νά ξέ-
ρουµε ὅτι τά κείµενα αὐτά εἶναι τῶν
µοναχῶν δηµιουργήµατα. Καί γενι-
κά ὅ,τι ὡραῖο ἔχει ἡ πίστη µας τό
ἔγραψαν καί µᾶς τό παρέδωσαν
µοναστικοί πατέρες. Ἀνεπίτρεπτο
λοιπόν ἐµεῖς σήµερα νά περιφρο-
νοῦµε τά ἱερά τους δηµιουργήµατα
καί νά µή τά µελετοῦµε. 

Κατά πρῶτον λόγο Σᾶς παρα-
καλῶ, Πατέρες καί Μητέρες, νά
ἀρχίσετε νά διαβάζετε τήν Ἁγία
Γραφή, τήν Παλαιά καί τήν Καινή
∆ιαθήκη. ∆έν τήν ἔχουµε διαβάσει
οὔτε µία φορά! Τό σωστό εἶναι νά
διαβάζουµε κάθε χρόνο ὅλη τήν
Ἁγία Γραφή. Ἔχουν καταρτίσει κα-
θηµερινούς ὑπολογισµούς περι-
κοπῶν, γιά νά συµπληρωθεῖ ἡ ἀνά-
γνωση ὅλης τῆς Ἁγίας Γραφῆς σέ
ἕνα ἔτος. Ἀλλά τό καλύτερο, Πατέ-

ρες καί Μητέρες, εἶναι µόνοι σας, µέ
δικό σας πρόγραµµα, πού τό ρυθ-
µίζουν τά διακονήµατά σας, µόνοι
σας, λέγω, νά ὑπολογίσετε τό κα-
θηµερινό σας ἀνάγνωσµα στήν
Ἁγία Γραφή. Ἡ µέθοδος εἶναι νά
ἀρχίσετε ἀπό τήν Καινή ∆ιαθήκη,
ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο
πρῶτα καί ἔπειτα µέ τήν σειρά τά
ἄλλα Εὐαγγέλια καί τά ἄλλα βιβλία
τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Μετά τήν Και-
νή ∆ιαθήκη νά διαβάσετε τήν Πα-
λαιά ∆ιαθήκη ἀρχίζοντας ἀπό τό
Ψαλτήριο, ἔπειτα τούς Προφῆτες
καί ἔπειτα τά ἄλλα ἱστορικά καί σο-
φιολογικά της βιβλία. Καί µετά ἀπό
τήν Παλαιά ∆ιαθήκη πάλι στήν Και-
νή ∆ιαθήκη, γιά νά τήν κατανοήσετε
καλύτερα µέ τήν δεύτερη αὐτή ἀνά-
γνωση. 

Πάντως, ἄν τό σκεφτοῦµε σοβα-
ρά αὐτό πού συµβαίνει, τό ὅτι, δη-
λαδή, ὑπάρχουν Μοναχοί καί Μο-
ναχές, πού δέν διαβάσαµε οὔτε µία
φορά τήν Ἁγία Γραφή εἶναι πρός
ἐντροπή µας!... Τό λιγώτερο πού
ἔχω νά πῶ. Ναί, εἶναι πρός ἐντρο-
πή µας!...

5. Παρά τήν πολλή διακονία µου,
ἐπιθυµῶ νά εὑρίσκω χρόνο καί νά
ἔρχοµαι ἅπαξ τοῦ µηνός στήν Ἱερά
Σας Μονή, διά νά κάνω σειρά βι-
βλικῶν µαθηµάτων, πρός γνώση
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τά µαθήµατα θά
εἶναι θεολογικά, ἀλλά θά λέγονται
µέ ἁπλότητα. Ἄν σεῖς θέλετε τά µα-
θήµατα αὐτά νά τά ἀκροῶνται καί
κάποια ἄλλα πρόσωπα, συνδεόµε-
να στενά µέ τήν ἱερά Σας Μονή,
πρόσωπα ἔχοντα πνευµατικά καί
θεολογικά ἐνδιαφέροντα, δύνασθε
νά τά καλεῖτε. Μή καταλήξει ὅµως
καί γίνει λαϊκό τό ἀκροατήριο. 

Παρακαλῶ εὔχεσθε δι᾽ ἐµέ τόν
ἀνάξιο Ἐπίσκοπό Σας, νά µοῦ δίδει
ὁ Κύριος µετάνοια, νά Τόν ἀγαπῶ
θερµά, Αὐτόν καί τόν ἅγιό Του λό-
γο, καί νά Τόν ὑπηρετῶ µέ καθαρό-
τητα καρδιᾶς. Καλό Παράδεισο! 

Μέ πολλές εὐχές καί ἀγάπη Χρι-
στοῦ, 

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος
καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας
Υ.Γ.: Εἶµαι πολύ ἐνοχληµένος

καί στενοχωρηµένος µέ µερι-
κούς Ἱεροµονάχους γιά τό ὀφφί-
κιο τοῦ Ἀρχιµανδρίτου, πού ζη-
τοῦν. Ἔχουν κοσµική τοποθέτη-
ση στό θέµα, γιατί τό θεωροῦν
ὡς ἀφορµή προβολῆς, γιά νά
προΐστανται τῶν ἄλλων Ἱερέων
καί µάλιστα καί γερόντων Ἱερέ-
ων, «γιατί αὐτή εἶναι ἡ τάξη», λέ-
νε. Ἡ «τάξη» ὅµως – λέω καί ἐγώ
– εἶναι Ἀρχιµανδρίτης νά γίνεται
ὁ Ἱεροµόναχος σέ µεγάλη ἡλικία,
ὅταν ἔχει ἀποδείξει τήν ὁσιακή
του ζωή µέ ἀσκήσεις καί ἀρετές
καί µέ ταπεινή καί εὐάρεστη
στόν Θεό διακονία καί ἔχοντας
θεολογική µόρφωση. ∆ηλῶ ὅτι
θά τηρῶ αὐτήν τήν γραµµή γιά
τήν χειροθεσία σέ Ἀρχιµανδρίτη,
ὅπως ἔτσι µέ συνεβούλευσαν
καί οἱ ἀνώτεροί µου νά κάνω.
Ἔπειτα, ὅποιος Ἱεροµόναχος τό
ζητάει µόνος του νά γίνει Ἀρχι-
µανδρίτης, αὐτό καί µόνον εἶναι
δεῖγµα ὅτι δέν πρέπει νά γίνει.
∆ηλῶ πάλι γιά τούς λίγους Ἀρχι-
µανδρίτες πού χειροθέτησα, ὅτι,
ἄν διαπιστώσω ἔπαρση γιά τήν
τιµή πού τούς δόθηκε, θά τούς
ἄρω τό ὀφφίκιο. Ἄκουσε, καλο-
γερόπαπα: Τό πᾶν εἶναι νά προσ -
έχεις τήν ἁγνότητά σου, νά ζεῖς
ὁσιακό βίο καί νά γεύεσαι τήν
θεία Λειτουργία. Ἄν ἔτσι ζεῖς, οἱ
ἄγγελοι σέ ντύνουν µέ µανδύα
καί εἶσαι Πατριάρχης! ∆έν προτί-
µησες, Ἱεροµόναχε, τόν ἄγαµο
βίο, γιά νά γίνεις Ἀρχιµανδρί-
της!...  Ἔπειτα, γιά νά ποῦµε τήν
ἀλήθεια, ἀφοῦ, ὦ καλογερόπα-
πα, δέν µένεις στήν «Μάνδρα»,
δηλαδή στό Μοναστήρι, πῶς νά
σέ κάνω καί ἀρχηγό Μάνδρας,
καί νά σέ λέµε «Ἀρχιµανδρίτη»!
Πολύ ἀνώτερη εἶναι ἡ προσφώ-
νηση «ἱεροµόναχος» καί «καλο-
γερόπαπας»! Τί µεγαλεῖο κρύ-
βει, πραγµατικά, ἡ ὑπογραφή
τοῦ ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
στίς ἐπιστολές του: «Κοσµᾶς
ἱεροµόναχος»!!!  – Ἐπίσης, ἀνα-
φέρω ὅτι ἀπό τούς Ἱεροµονά-
χους ἐπανωκαλύµµαυχο θά φέ-
ρουν ΜΟΝΟΝ ὅσοι ἔχουν καρεῖ
ὡς Μοναχοί καί ὄχι ἁπλῶς ὅσοι
εἶναι ἄγαµοι. Γιατί τό ἐπανωκα-
λύµµαυχο εἶναι δηλωτικό τοῦ
Μοναχοῦ µόνο.

Ἡ προετοιμαζομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος
πιστὴ διάκονος τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ

λει, ἐν ἔτει 2016, ἐκτὸς ἀπρο-
όπτου». Πολλὰ ἄρθρα καὶ   δηµο-
σιεύµατα ἔχουν γραφεῖ καὶ  δηµοσι-
ευθεῖ µέχρι τώρα στὸ διαδίκτυο, σὲ
θρησκευτικὲς ἐφηµερίδες καὶ περιο-
δικά γιὰ τὴν ἀποφασισθεῖσα σύγ-
κληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου, πράγµα τὸ ὁποῖο δείχνει τὴν
ἀγωνία τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
διότι θεωρήθηκε, καὶ δικαίως, ὡς
µεῖζον ἐκκλησιαστικὸ γεγονός, ὑψί-
στης ἱστορικῆς σηµασίας. 

Ἐπειδὴ ὡστόσο πολλὴ ἄγνοια,
σύγχυση  καὶ ἐλλιπὴς ἐνηµέρωση
ὑπάρχει µεταξὺ πολλῶν, κληρικῶν
καὶ λαϊκῶν, ἀλλὰ καὶ ἀρχιερέων, γύ-
ρω ἀπὸ τὸ θέµα, καὶ ἐπειδὴ στὴν
ἱστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας µας,
πολλοὶ ὑπῆρξαν οἱ αἱρετικοί, οἱ
ὁποῖοι συγκρότησαν αἱρετικὲς συν -
όδους, τὶς λεγόµενες «Ψευδοσυνό-
δους», µὲ σκοπὸ νὰ προσδώσουν
ἐκκλησιαστικὸ κῦρος στὶς αἱρετικές
τους διδασκαλίες καὶ  πλάνες, ἀλλὰ
καὶ ἐπειδὴ στὴν ἐποχή µας, κατὰ
τὴν ὁποία ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκου-
µενισµοῦ ἔχει ἐξαπλωθεῖ παντοῦ σὲ
ὅλα σχεδόν τὰ Πατριαρχεῖα καὶ τὶς
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ὁ κίνδυνος
νὰ ἀποτελέσει ἡ προετοιµαζόµενη
Σύνοδος τοῦ 2016 µιὰ νέα «Ψευδο-
σύνοδο», χειρότερη ἐκείνης τῆς
Φερράρας – Φλωρεντίας, (1438/9),
εἶναι µέγιστος, θεωρήσαµε σκόπι-
µο, στὴν παροῦσα χρονικὴ συγκυ-
ρία, συνεργούσης τῆς Χάριτος, νὰ
παραθέσουµε µὲ τὴ σύντοµη αὐτὴ
µελέτη µας, κάποιες βασικὲς ἀλή-
θειες, οἱ ὁποῖες συνδέονται ἄµεσα
µὲ τὴν προετοιµαζόµενη Σύνοδο,
πρὸς ἐνηµέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν ἐπαγρύπνησή
του. 

Θὰ ἀναφερθοῦµε κατ’ ἀρχὴν σὲ
µερικὲς βασικὲς καὶ θεµελιώδεις
ἔννοιες, σχετικὲς µὲ τὸ θεσµὸ τῶν
Συνόδων, στή συνέχεια στὶς προ-
ϋποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ πλη-
ροῦνται, γιὰ νὰ εἶναι µιὰ Σύνοδος
ὄντως Ὀρθόδοξος καὶ Οἰκουµενική,
κατόπιν σὲ µιὰ σύντοµη ἀναδροµὴ
στὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς προετοι-
µασίας µιᾶς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συν -
όδου, σὲ µιά γενική ἀξιολόγηση τῆς
µέχρι σήµερα πορείας της, σὲ κρι-
τικὲς θεωρήσεις ἁγίων ἀνδρῶν τῆς
ἐποχῆς µας σχετικὰ µὲ τὴν προσ-
δοκώµενη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνο-
δο, καὶ ἐν κατακλεῖδι σὲ κάποιες γε-
νικὲς παρατηρήσεις καὶ συµπερά-
σµατα.

Ὁ Συνοδικὸς θεσµὸς
εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας

Οἱ ἐκκλησιαστικὲς Σύνοδοι ἀπο-
τελοῦν στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας θεῖο
θεσµό. Ὁ θεσµὸς αὐτὸς ἀνάγει
τὴν ἀρχή του στὸν ἴδιο τὸν Κύριο
καὶ τοὺς Ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι,
«θείῳ Πνεύµατι κινούµενοι»,
συγκρότησαν τὴν ἀποστολικὴ
Σύνοδο, (49 µ.Χ.), πραγµατώνον-
τας ἔτσι ταυτόχρονα καὶ τὴν συνο-
δικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλη-
σίας, γιὰ νὰ ἀποτελεῖ ἔκτοτε θεµε-
λιῶδες γνώρισµα τῆς λειτουργίας
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος, πρὸς
ἐπίλυση καὶ ρύθµιση τῶν πάσης
φύσεως ἐκκλησιαστικῶν ζητηµά-
των, ἰδίως δὲ πρὸς ἀντιµετώπιση
τῶν ποικιλωνύµων αἱρέσεων. Κατὰ
τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστο-
µο: «Ἐκκλησία συστήµατος καὶ
συνόδου ἐστὶν ὄνοµα»1. Ἀπὸ τὶς
Συνόδους τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκεῖνες
ποὺ ἀναγνωρίσθηκαν ἀπὸ τὴν συν -
είδηση τοῦ πληρώµατος τῆς Ἐκκλη-
σίας ὡς Οἰκουµενικές, ὅπως καὶ
ἐκεῖνες ἀπὸ τὶς τοπικές, ποὺ προσέ-
λαβαν οἰκουµενικὸ κῦρος, εἶναι θε-
όπνευστες καὶ ἀλάθητες, «διὰ τὸ
Πνεῦµα τὸ ἅγιον», ποὺ ἐνεργεῖ σ’
αὐτές, σύµφωνα µὲ τὴ διαβεβαίωση
τοῦ Κυρίου: «ὁ δὲ Παράκλητος, τὸ
Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, ὃ  πέµψει ὁ
πατὴρ ἐν τῷ ὀνόµατί µου,
ἐκεῖνος ὑµᾶς διδάξει πάντα καὶ
ὑποµνήσει ὑµᾶς πάντα ἃ εἶπον
ὑµῖν» (Ἰω.14,25). Ὁ Μέγας Ἀθα-
νάσιος σὲ ἐπιστολή του πρὸς
τοὺς ἐν Ἀφρικῇ ἐπισκόπους γρά-
φει: «Τὸ δὲ ῥῆµα τοῦ Κυρίου τὸ
διὰ τῆς Οἰκουµενικῆς Συνόδου ἐν
τῇ Νικαίᾳ γενόµενον, µένει εἰς τὸν
αἰῶνα».2 Ὁ δὲ ἅγιος Νικόδηµος
ὁ Ἁγιορείτης, ὁ µεγαλύτερος ἀπὸ
τοὺς νεωτέρους κανονολόγους τῆς
Ἐκκλησίας, παρατηρεῖ σχετικῶς
στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ «Πηδαλίου»
του: «Αὕτη ἡ βίβλος (δηλαδὴ ἡ
συλλογὴ τῶν ἱερῶν Κανόνων,
στὴν ὁποία ἐµπεριέχονται συνο-
πτικῶς καὶ οἱ δογµατικὲς ἀποφά-
σεις τῶν Οἰκουµενικῶν καὶ Το-
πικῶν Συνόδων), εἶναι ἡ µετὰ τὰς
ἁγίας Γραφάς, ἁγία Γραφή, ἡ
µετὰ τὴν Παλαιὰν καὶ Καινὴν ∆ια-
θήκην, ∆ιαθήκη. Τὰ µετὰ τὰ
πρῶτα καὶ θεόπνευστα λόγια,
δεύτερα καὶ θεόπνευστα λόγια.
Αὕτη ἐστὶ τὰ αἰώνια ὅρια, ἃ ἔθεν-
το οἱ πατέρες ἡµῶν καὶ νόµοι οἱ
ὑπάρχοντες εἰς τὸν αἰῶνα,�.
τοὺς ὁποίους σύνοδοι οἰκουµενι-
καί τε καὶ τοπικαὶ διὰ Πνεύµατος
ἁγίου ἐθέσπισαν�..Αὕτη ὡς
ἀληθῶς ἐστι, καθὼς αὐτὴν ἐπω-
νοµάσαµεν, τὸ Πηδάλιον τῆς Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας, διὰ µέσου
τοῦ ὁποίου αὕτη κυβερνωµένη,
ἀσφαλῶς τοὺς ἐν αὐτῇ ναύτας
καὶ ἐπιβάτας, ἱερωµένους τε λέ-
γω καὶ λαϊκούς,  πρὸς τὸν ἀκύ-
µαντον παραπέµπει τῆς ἄνω βα-
σιλείας λιµένα»3.  

Ἐντεῦθεν οἱ ἅγιες Οἰκουµενικὲς
Σύνοδοι ἀποτελοῦν τὸ στόµα τῆς
Ἐκκλησίας, συνιστοῦν τὴν ἀνωτάτη
ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ καὶ τὸ ἀνώτατο
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ κριτήριο, γι’ αὐτὸ καὶ
εὑρίσκονται ὑπεράνω τῶν ἐπισκό-
πων καὶ αὐτῶν ἀκόµη τῶν πα-
τριαρχῶν. Οἱ ἀποφάσεις τους,  δο -
γµατικές, κανονικὲς καὶ διοικητικές,
εἶναι ὑποχρεωτικὲς γιὰ ὅλο τὸ σῶµα
τῆς Ἐκκλησίας, κλῆρο καὶ λαό, ἀπὸ
τοῦ πατριάρχου µέχρι τοῦ τελευταί-
ου λαϊκοῦ µέλους τῆς Ἐκκλησίας,

καὶ ἡ τήρησή τους ἀναγκαία διὰ τὴν
ἐν Χριστῷ σωτηρία, ἡ δὲ παράβα-
σή τους συνιστᾶ βαρύτατο ἁµάρτη-
µα ἀθετήσεως αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς
Ἐκκλησίας καὶ αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ
Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, σύµ-
φωνα µέ τὸν λόγο του: «ἐάν δὲ καὶ
τῆς ἐκκλησίας παρακούση, ἔστω
σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώ-
νης» (Ματθ.18,17). 

Ὅροι καὶ προϋποθέσεις
τῆς Οἰκουµενικῆς Συνόδου

Μία Οἰκουµενικὴ Σύνοδος τότε
µόνο µπορεῖ νὰ εἶναι ἀληθῶς
Ὀρθόδοξος Σύνοδος καὶ στόµα τῆς
Ἐκκλησίας, ἐκφράζουσα θεοπνεύ-
στως καὶ ἀλαθήτως τὴ γνήσια Ἀπο-
στολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση,
ὅταν πληροῖ κάποιες βασικὲς προ-
ϋποθέσεις.4 Ὁ ἅγιος Νικόδηµος ὁ
ἁγιορείτης στὸ «Πηδάλιόν» του,
στὰ προλεγόµενα τῆς Α΄ Οἰκουµε-
νικῆς Συνόδου,5 ἀναφέρει τέσσερα
ἰδιώµατα, ποὺ ἀποτελοῦν κατ’
οὐσίαν ὅρους καὶ προϋποθέσεις
γνησιότητος καὶ αὐθεντικότητος τῶν
Οἰκουµενικῶν Συνόδων: α) «Τὸ νὰ
συναθροίζονται διὰ προσταγῶν
οὐχὶ τοῦ Πάπα, ἢ τοῦ δεῖνος Πα-
τριάρχου, ἀλλὰ διὰ προσταγῶν
βασιλικῶν». Εἶναι γνωστό, ὅτι κατὰ
τὴ βυζαντινὴ περίοδο τὶς Οἰκουµε-
νικὲς Συνόδους συγκαλοῦσε ὁ
αὐτοκράτορας. Ὡστόσο ἡ σύγκλη-
ση αὐτὴ εἶχε περισσότερο τυπικὸ
χαρακτήρα, διότι πίσω ἀπὸ τὸν
αὐτοκράτορα ὑπῆρχε ἡ ἐκκλησια-
στικὴ Ἱεραρχία, ἡ ὁποία ἔπαιζε κα-
θοριστικὸ ρόλο στὴ σύγκληση τῆς
Συνόδου. Σήµερα ποὺ δὲν ὑφίστα-
ται τὸ πολιτικὸ καθεστὸς τῆς βυζαν-
τινῆς περιόδου, τὴν εὐθύνη τῆς συγ-
κλήσεως Οἰκουµενικῆς Συνόδου
ἔχει τὸ σύνολο τῶν Πατριαρχῶν καὶ
τῶν Προκαθηµένων τῶν Αὐτοκεφά-
λων Ἐκκλησιῶν, συναινούσης προ-
φανῶς καὶ τῆς Ἱεραρχίας τῶν κατὰ
τόπους Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκε-
φάλων Ἐκκλησιῶν. β) «Τὸ νὰ γίνε-
ται ζήτησις (=συζήτηση) περὶ πί-
στεως καὶ ἀκολούθως νὰ ἐκτίθε-
ται ἀπόφασις καὶ ὅρος δογµα-
τικὸς εἰς κάθε µίαν ἀπὸ τὰς
Οἰκουµενικάς, γ) Τὸ νὰ εἶναι πάν-
τα τὰ ἐκτιθέµενα παρ’ αὐτῶν δό -
γµατα καὶ οἱ Κανόνες, Ὀρθόδοξα,
εὐσεβῆ καὶ σύµφωνα «ταῖς θείαις
Γραφαῖς, ἢ ταῖς προλαβούσαις
Οἰκουµενικαῖς Συνόδοις», δ) Τὸ
νὰ συµφωνήσουν καὶ νὰ ἀπο-
δεχθοῦν τὰ παρὰ τῶν Οἰκουµε-
νικῶν Συνόδων διορισθέντα καὶ
κανονισθέντα, ἅπαντες οἱ Ὀρθό-
δοξοι Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιερεῖς
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, εἴτε
διὰ τῆς αὐτοπροσώπου παρου-
σίας αὐτῶν, εἴτε διὰ τῶν ἰδίων το-
ποτηρητῶν, ἢ καὶ τούτων ἀπόν-
των, διὰ γραµµάτων αὐτῶν».6

Πέρα ἀπὸ τοὺς παραπάνω
ὅρους τοῦ ἁγίου Νικοδήµου, ὁ Μέ-
γας Ἀθανάσιος προσθέτει ἀκόµη
δύο ὅρους: α) ∆ὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ συµµετάσχουν, ὡς µέλη τῆς
Συνόδου, πρόσωπα, τὰ ὁποῖα
δὲν ἔχουν ὀρθόδοξο φρόνηµα:
«Οὐ γὰρ οἷόν τε συνόδῳ συνα-
ριθµηθῆναι τοὺς περὶ πίστιν ἀσε-
βοῦντας»,7 β) ∆ὲν ἐπιτρέπεται νὰ
ἀποσιωπῶνται καὶ νὰ παραµερί-
ζωνται στὴ Σύνοδο δογµατικὲς
διαφορὲς καὶ διαφωνίες, ἀλλὰ
εἶναι ἀναγκαῖον πρῶτον νὰ ἐξε-
τάζῃ, (ἡ Σύνοδος), τὰ ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ προκύψαντα ζητήµατα
πίστεως καὶ στὴ συνέχεια κάθε
ἄλλο ζήτηµα: «Χρὴ γὰρ πρῶτον
πᾶσαν περὶ τῆς πίστεως διαφω-
νίαν ἐκκόπτεσθαι καὶ τότε περὶ
τῶν πραγµάτων ἔρευναν ποιεῖ -
σθαι»8. 

Ἂς προστεθεῖ ἐπίσης ὅτι, ἐφ’
ὅσον κατὰ τὴν Οἰκουµενικὴ Σύν -
οδο «λαλεῖ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ ἅγιο
Πνεῦµα» καὶ οἱ λαµβανόµενες
ἀποφάσεις εἶναι «καρπὸς θείου
φωτισµοῦ», (ὅπως ἀκριβῶς
ὑπῆρ ξαν καὶ οἱ ἀποφάσεις τῆς
ἀποστολικῆς Συνόδου, κατὰ τήν
µαρτυρία τῆς Γραφῆς, «ἔδοξε τῷ
ἁγίῳ Πνεύµατι καὶ ἡµῖν» [Πράξ.
15, 28]), ἕπεται ὅτι δὲν εἶναι δυ-
νατὸ οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς νὰ εἶναι
προαποφασισµένες ἐκτὸς τῆς
Συνόδου. Τὸ προαποφασίζειν
ἀπο  τελεῖ οὐσιαστικὰ κατάλυση τοῦ
Συνοδικοῦ Συστήµατος καὶ ἐµπαι -
γµὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Οἱ ἐκ τῶν
προτέρων ληφθεῖσες ἀποφάσεις
δὲν ἐπιτρέπουν καὶ δὲν ἀφήνουν
κανένα περιθώριο νὰ ὁµιλήσει τὸ
ἅγιο Πνεῦµα. Εἶναι περιττὸ µάλιστα
νὰ λεχθεῖ ὅτι τέτοιου εἴδους ἀνθρώ-
πινες µεθοδεύσεις εἶναι τελείως ξέ-
νες πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδο-
ση. Εἶναι ἐπίσης αὐτονόητο ὅτι οἱ
συζητήσεις πρέπει νὰ διεξάγονται
µὲ µοναδικὸ γνώµονα καὶ κριτήριο

τὴν ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη
Παράδοση, ἔτσι ὥστε καὶ οἱ ἀποφά-
σεις τῆς Συνόδου νὰ ἕπονται καὶ νὰ
συµφωνοῦν πλήρως µὲ τὶς  προγε-
νέστερες Οἰκουµενικὲς Συνόδους,
µὲ τὴν πίστη δηλαδὴ τῶν Ἀποστό-
λων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι δὲν θα πρέ-
πει νὰ ἐπηρεάζονται ἀπὸ πολιτικοὺς
παράγοντες, οὔτε νὰ δεσµεύονται
ἀπὸ πολιτικὲς, ἢ ἄλλες σκοπιµότη-
τες, οὔτε καὶ νὰ περιορίζονται ἐν
ὀνόµατι τοῦ χρόνου. Ὅπως διακη-
ρύττουν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄
Οἰκουµενικῆς Συνόδου: «Ἀσπα-
σίως τοὺς θείους Κανόνας
ἐνστερνιζόµεθα καὶ ὁλόκληρον
τὴν αὐτῶν διαταγὴν καὶ ἀσάλευ-
τον κρατύνοµεν, τῶν ἐκτεθέντων
ὑπὸ τῶν σαλπίγγων τοῦ Πνεύµα-
τος πανευφήµων Ἀποστόλων,
τῶν τε ἐξ ἁγίων Οἰκουµενικῶν
Συνόδων καὶ τῶν τοπικῶν συνα-
θροισθεισῶν ἐπὶ ἐκδόσει τοιού-
των διαταγµάτων καὶ τῶν ἁγίων
Πατέρων ἡµῶν. Ἐξ ἑνὸς γὰρ
ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύµα-
τος αὐγασθέντες, ὥρισαν τὰ συµ-
φέροντα. Καὶ οὓς µὲν τῷ ἀναθέ-
µατι παραπέµπουσι, καὶ ἡµεῖς
ἀναθεµατίζοµεν, οὓς δὲ τῇ καθαι-
ρέσει καὶ ἡµεῖς καθαιροῦµεν, οὓς
δὲ τῷ ἀφορισµῷ καὶ ἡµεῖς ἀφορί-
ζοµεν, οὓς δὲ τῷ ἐπιτιµίῳ παρα-
διδόασι καὶ ἡµεῖς ὡσαύτως ὑπο-
βάλλοµεν»9. Ὁ δὲ ἅγιος Μάξιµος
ὁ Ὁµολογητὴς σὲ πλήρη συµφω-
νία µὲ τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ζ΄
Οἰκουµενικῆς παρατηρεῖ: «ἐκεί-
νας οἶδεν ἁγίας καὶ ἐγκρίτους συν -
όδους ὁ εὐσεβὴς τῆς Ἐκκλησίας
κανών, ἃς ὀρθότης δογµάτων
ἔκρινεν».10 Τέλος γιὰ νὰ θεωρηθεῖ
µιὰ Οἰκουµενικὴ Σύνοδος ὄντως
Ὀρθόδοξος, θὰ πρέπει οἱ ἀποφά-
σεις της νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς ὄχι
µόνο ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ ὅλο τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωµα.
Ὅπως ἔχει εὐστόχως παρατηρηθεῖ:
«Ὅσον ἀφορᾷ δὲ τὴν διοίκησιν
καὶ τὴν διδασκαλίαν, ἡ συµµε-
τοχὴ τοῦ λαοῦ εἶναι θεµελιώδης
ἐφ’ ὅσον οὗτος, χαρισµατοῦχος
ὢν καὶ διδακτὸς Θεοῦ, ἀποτελεῖ
µετὰ τοῦ κλήρου τὴν ἀγρυ-
πνοῦσαν συνείδησιν τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἥτις µαρτυρεῖ (κρίνει, δια-
κρίνει, ἐγκρίνει καὶ ἀποδέχεται, ἢ
κατακρίνει καὶ ἀπορρίπτει) τὴν δι-
δασκαλίαν καὶ τὰς πράξεις τῆς
Ἱεραρχίας, ὡς ἀπεφάνθησαν καὶ
οἱ Πατριάρχαι τῆς Ἀνατολῆς ἐν τῇ
Ἐγκυκλίῳ αὐτῶν τῆς 6ης Μαΐου
1848, “ὁ φύλαξ τῆς Ὀρθοδοξίας
τὸ σῶµα τῆς Ἐκκλησίας τουτέ-
στιν ὁ λαὸς αὐτός ἐστι”»11. 
Σηµειώσεις:

1. Ἑρμηνεία στὸν 149ον Ψαλμό,
PG 55,493. 2. PG 26,1032B. Ἐδῶ ὁ
ἅγιος Πατὴρ ἀναφέρει μόνο τὴν
Α΄ Οἰκουμενικὴ  Σύνοδο, ἐπειδή οἱ
ἄλλες δέν εἶχαν συγκληθεῖ  ἀκόμη.
3. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδά-
λιον, Ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλο-
νίκη   1991, σελ. ιστ΄. 4. Κατὰ τὸν κ.
Παναγιώτη Μπούμη, Καθηγητὴ
τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ  Παν -
επιστημίου Ἀθηνῶν: «Θὰ μπο-
ροῦσε νὰ παρατηρήσει κανεὶς ἐξ
ἀρχῆς, ὅτι κανόνες- νόμοι συγκλή-
σεως μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου
δὲν ὑπάρχουν. Ἡ Οἰκουμενικὴ Σύν -
οδος ἐκπροσωπεῑ τὸν θεανθρώπι-
νο ὀργανισμό, τὴν Ἐκκλησία.
Αὐτὴ εἶναι ἡ νομοθετοῦσα,   αὐτὴ
νομοθετεῖ  καὶ ὁρίζει τὴν πορεία
τῶν ἐπὶ μέρους μελῶν αὐτῆς .…. Ἡ
ἴδια ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπόκειται σὲ
νόμο, εἶναι ἁγία καὶ δικαία [‘δι-
καίῳ νόμος οὐ κεῖται’ Α΄ Τιμ.1,9
ἑξ.]». (Βλ. Παναγιώτη Μπούμη,
Κανονικὸν Δίκαιον,  Ἐκδ. Γρηγό-
ρη, Γ΄ Ἔκδοση, Ἀθήνα 2000, σελ.
179). Ὡστόσο ὁ καθηγητὴς θεωρεῖ
ἀναγκαῖο νὰ παραθέσει καὶ αὐτὸς
κάποιους κανόνες- νόμους, ἐξωτε-
ρικοὺς καὶ ἐσωτερικούς, ἀρυόμε-
νος αὐτοὺς προφανῶς ἀπὸ τὴν Κα-
νονικὴ καὶ Πατερική μας Παράδο-
ση, τοὺς ὁποίους θεωρεῖ ὡς ἀπα-
ραίτητους γιὰ τὴ γνησιότητα μιᾶς
Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 5. Νικοδή-
μου Ἁγιορείτου,  Πηδάλιον,
……ὅ.π. σελ. 118. 6. Νικοδήμου
Ἁγιορείτου, Πηδάλιον,……ὅ.π.
σελ. 118. 7. Μεγάλου Ἀθανασίου,
ΒΕΠΕΣ, 31, 260. 8. Μεγάλου Ἀθα-
νασίου, ΒΕΠΕΣ, 31, 260. 9. Νικο-
δήμου Ἁγιορείτου, Πηδά-
λιον,……ὅ.π. σελ.. 322. 10. Μαξί-
μου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Περὶ τῶν
πραχθέντων ἐν τῇ πρώτῃ  αὐτοῦ
ἐξορίᾳ 12,  PG 90, 148. 11. Ἀρχ. Γε-
ωργίου Καψάνη, πρώην καθηγ.
Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου
Ἁγίου Ὄρους, Ἡ Ποιμαντικὴ Δια-
κονία κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες,
Ἐκδ.  Ἄθως, Πειραιεύς 1976, σελ.
110.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπιστολή πρός Ἱερομονάχους, 
Μοναχούς καί Μοναχές

Ἡ Σύναξις τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
γήσεως τοῦ Παναγιωτάτου, ἐπιθυ-
µοῦµε νά τονίσουµε τά ἑξῆς:

Ἡ δεινή καί τραγική πραγµατικό-
τητα, πού εἶναι πλήρως ἀντίθετη µέ
τάς σκέψεις τοῦ Παναγιωτάτου,
ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Οἰκουµενι(στι)κή
Κίνηση, µέ ἀποκλειστική εὐθύνη,
ὄχι τῶν µαχητικῶν καί ἀντιοικουµε-
νιστικῶν ἱστολογίων, ἐφηµερίδων
καί ἄλλων Μ.Μ.Ε., ἀλλά τῶν ἰδίων
τῶν αἱρετικῶν καί ἑτεροδόξων ἀπό
τή µιά, καί τῶν οἰκουµενιστῶν ἀπό
τήν ἄλλη, εἶναι ΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ. Οἱ
µέν αἱρετικοί καί ἑτερόδοξοι διακρί-
νονται γιά τήν ἔλλειψη εἰλικρίνειας
καί µετανοίας, ἐµµένοντες σατα-
νικῶς στήν κακοδοξία. Οἱ δέ οἰκου-
µενιστές διακρίνονται γιά τήν ἔλλει-
ψη µαρτυρίας τῆς ὀρθοδόξου πί-
στεως, τόν ὑπερτονισµό τῆς ἀγά-
πης καί τόν ὑποτονισµό τῆς ἀληθεί-
ας, τήν πρακτική τοῦ νά µή συζη-
τοῦνται τά χωρίζοντα, ἀλλά τά
ἑνοῦντα, τήν ἄµβλυνση τῶν ὀρθο-
δόξων κριτηρίων, τήν ἀµοιβαία ἀνα-
γνώριση ἐκκλησιαστικότητος χωρίς
διακοινωνία, πού εἶναι σχιζοφρενική
κατάσταση, τόν διάλογο ἐπί ἴσοις
ὅροις, τήν ὑπογραφή καί υἱοθέτηση
κοινῶν ἀντορθοδόξων κειµένων, τίς
ἀντικανονικές συµπροσευχές καί
τόν λαϊκό Οἰκουµενισµό. Τό µόνο,
πού ἐπιτυγχάνεται µέ τήν Οἰκουµε-
νι(στι)κή Κίνηση, εἶναι ἡ σύγχυση
καί ὁ συγκρητισµός. Ἐνῷ ἐάν ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀκολου-
θοῦσε τήν Πατερική ὁδό µαχίµου
ἐπανευαγγελισµοῦ τῆς Οἰκουµένης
καί κονιορτοποιοῦσε τίς αἱρέσεις µέ
παγκόσµιο λόγο καί πατερική παρ-
ρησία, θἀ ἐδόξαζε τόν Θεό καί θά
διεσφάλιζε τό ἀνθρώπινο πρόσω-
πο. Ὁ καθηγητής ΜΜΕ τοῦ Πανεπι-
στηµίου Χάρβαρντ κ. Καµπουρά-
κης, ὡς µοῦ ἐγνώρισε, εἶχε προτεί-
νει τήν δηµιουργία δορυφορικῆς
πλατφόρµας γιά τήν Ὀρθόδοξη
µαρτυρία σέ 17 γλῶσσες, ἀλλά συν -
ήντησε παντοῦ κλειστές πόρτες. Ἄν
αὐτό εἶχε γίνει µέ τήν ἀείζωο χάρη
τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ καί τήν
παγκόσµια ἀναγνώριση καί τό
Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο τότε
θά εἶχε τήν δυνατότητα καί τήν Θεο-
λογική Σχολή τῆς Χάλκης νά ἀνοίξει
καί τό διεθνές status νά τοῦ ἀνα-
γνωριστεῖ ἀπό τήν Τουρκική Πολι-
τεία καί οἱ περίπυστοι ναοί τῆς Κων-
σταντινουπόλεως νά µή µεταβάλον-
ται σέ τεµένη, ἀλλά νά τοῦ ἀποδο-
θοῦν ὡς λατρευτικοί χῶροι .

Οἱ «χειροτονίες» γυναικῶν στόν
ἱερατικό καί ἐπισκοπικό βαθµό καί ἡ
θεσµοθέτηση τῆς ὁµοφυλοφιλίας
στόν Προτεσταντικό κόσµο, ὅπως
οἱ εἰσηγηταί στήν Σύναξη Μητρο-
πολῖται Σασίµων κ. Γεννάδιος καί
Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παρεδέχθη-
σαν, πού ἀποτελεῖ ἀνατροπή τῆς
ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιο-
λογίας καί καθιερώνει µιά κίβδηλη
ἀνθρωπολογία ὡς ἡ κορωνίδα τῶν
ἁµαρτιῶν, καθώς καί ἡ ἀναγνώριση
τῶν «γάµων» µεταξύ τῶν ὁµοφυλο-
φίλων, ἀποδεικνύουν ὅτι καθόλου
δέν ἐπηρεάστηκε οὔτε πλησίασε ἡ
αἵρεση καί ἡ ἑτεροδοξία πρός τήν
ὀρθόδοξη κατεύθυνση, θεολογία
καί ζωή.

Ἡ δήλωση παραίτησης τοῦ Γέ-
ροντος Μητροπολίτου Περγάµου κ.
Ἰωάννου Ζηζιούλα ἀπό τήν θέση
τοῦ συµπροέδρου τοῦ Ἐπισήµου
Θεολογικοῦ ∆ιαλόγου µεταξύ
Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν, ἄν καί τε-
λικῶς δέν ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τόν
Παναγιώτατο Οἰκουµενικό Πατριάρ-
χη κ. Βαρθολοµαῖο, ὡς ἐκείνη τοῦ
Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.
Στυλιανοῦ πού εἶχε συνοδευθεῖ µέ
τήν δήλωσή του περί «ἀνοσίου
παιγχνίου», ἀποτελοῦν ἀποδείξεις,
ἴσως τίς πιό τρανταχτές, τῆς ἀκαρ-
πίας τοῦ ἑκατόχρονου ἐγχειρήµατος
τῆς Οἰκουµενι(στι)κῆς Κινήσεως καί
ἐπιβεβαίωση τοῦ Παυλείου λόγου
«αἱρετικόν ἄνθρωπον µετά µίαν καί
δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,
εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί
ἁµαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος»[8].

Ἡ αἵρεση δέν εἶναι ἁπλῶς µία
ἰδιοτροπία στήν ἀντίληψη τῶν θεο-

λογικῶν πραγµάτων, ἀλλά µία δαι-
µονική στρέβλωση τῆς ἀποκαλύψε-
ως τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, µέ
τροµακτικές συνέπειες πέραν τοῦ
πνευµατικοῦ θανάτου.

Θά ἔπρεπε ὁ Παναγιώτατος νά
ἀποφύγει τήν ἀναφορά του στόν
µῦθο τῆς «µαρτυρίας τῆς Ὀρθοδό-
ξου πίστεως» ἐκ µέρους τῶν οἰκου-
µενιστῶν στά πλαίσια τῆς οἰκουµε-
νι(στι)κῆς κινήσεως καί τῶν θεολο-
γικῶν διαλόγων, διότι οἱ ἐπαίσχυν-
τες συµφωνίες τοῦ Μπάλαµαντ καί
τοῦ Σαµπεζύ, ἡ υἱοθέτηση τῶν
ἀντορθοδόξων κειµένων τοῦ Πόρτο
Ἀλέγκρε, τῆς Ραβέννας καί τοῦ
Πουσάν, ἡ ὑπογραφή Κοινῶν ∆η-
λώσεων µέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα
τῆς Ρώµης, οἱ ἀντικανονικές συµ-
προσευχές καί τά ἡµισυλλείτουργα
µέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους,
καταδεικνύουν ἀκριβῶς τό ἀντίθετο.

Ἀπόδειξη τῶν τραγικῶν συνε-
πειῶν τῶν αἱρέσεων εἶναι ἡ βλάστη-
ση τοῦ δαιµονιώδους Ἰσλάµ, µέ τό
φρικιαστικό ἰδεολόγηµά του περί
ὑποταγῆς τῶν πάντων, τό ὁποῖο
ἀποτελεῖ ἕνα συµπίληµα τῶν χρι-
στολογικῶν αἱρέσεων τοῦ Ἀρειανι-
σµοῦ, τοῦ Νεστοριανισµοῦ καί τοῦ
Μονοφυσιτισµοῦ, πού ἀρνήθηκαν
τήν κατ’οὐσίαν ἐνανθρώπηση τοῦ
Θεοῦ Λόγου καί ἀνεκήρυξαν πανη-
γυρικά τόν Θεό ἀπρόσιτο καί ἀµέθε-
κτο ἀπό τό ἀνθρώπινο πρόσωπο
καί ἑποµένως ἡ ὑποταγή (Ἰσλάµ) νά
εἶναι ἡ µόνη πνευµατική σχέση
Θεοῦ καί ἀνθρώπου.

Οἱ χριστιανικοί πληθυσµοί τῶν
Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν Ἀβησ-
συνῶν τῆς Αἰθιοπίας, τῶν Νεστο-
ριανῶν Ἀσσυρίων καί τῶν Ἰακω-
βιτῶν Μονοφυσιτῶν τῆς Συρίας
σφαγιάζονται ἀπό τό πνευµατικό
τους ἔκγονο, τό Ἰσλάµ, πού οἱ πατέ-
ρες τους ἀφρόνως δηµιούργησαν
µέ τήν σατανική στρέβλωση τῆς
Ὀρθοδόξου Χριστολογίας.

Ἡ ἱστορία δυστυχῶς ἐπαναλαµ-
βάνεται. Ἄς θυµηθοῦµε τήν γενο-
κτονία τῶν µονοφυσιτῶν Ἀρµενίων
ἀπό τούς νεότουρκους Ἰσλαµιστές.

Κατόπιν ὅσων ἐλέχθησαν προ-
ηγουµένως, ἡ δήλωση τοῦ Πανα-
γιωτάτου, κατά τήν ὁποία οἱ
συνθῆκες ὑποχρεώνουν δῆθεν
τούς Ὀρθοδόξους νά µετέχουν σέ
συµπροσευχές καί κοινή λατρεία µέ
τήν ἑτεροδοξία, ἀποτελεῖ πλήρη
ἐκκοσµίκευση τῆς Ἐκκλησίας, συν -
ιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τῶν
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς
Ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως, ἡ
ὁποία ρητῶς ἀπαγορεύει, καί µάλι-
στα µέ τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως,
τίς συµπροσευχές καί τήν κοινή λα-
τρεία καί εἶναι µία ἄπελπις προσπά-
θεια νά συντηρηθεῖ τό πτῶµα τοῦ
Οἰκουµενισµοῦ, τό ὁποῖον, ὅπως
ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ἀνωτέρω,
εἶναι ὀδωδός καί τυµπανιαῖο,
ἐφ’ὅσον ἡ ἑτεροδοξία δέν ἀποπτύσ-
σει τίς πάµπολλες αἱρέσεις της.

Ἡ µέν αἵρεση τοῦ Παπισµοῦ συ-
νεχίζει νά ἐµµένει στό παγκόσµιο
πρωτεῖο ἐξουσίας τοῦ Πάπα τῆς
Ρώµης, στή διασάλευση τοῦ µυστη-
ρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος καί στήν
ἄρνηση τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου µέ τήν κτιστή χάρη.
Ἡ δέ αἵρεση τοῦ Προτεσταντισµοῦ
ἐµµένει κι αὐτή στήν εἰκονοµαχία,
στήν ἄρνηση τοῦ µυστηρίου τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ µυστηρίου τῆς
Ἀειπαρθένου Θεοτόκου. Ἐπιπλέον,
ἡ αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισµοῦ, πα-
ρά τίς ψευδολογίες τῆς ἐπαίσχυντης
συµφωνίας τοῦ Σαµπεζύ τῆς Γε-
νεύης τό 1991[9], µνηµονεύει τούς
αἱρεσιάρχες Σεβῆρο καί ∆ιόσκορο
καί ἀρνεῖται τήν ἐν δυσί φύσεσι
Ὀρθόδοξη Χριστολογία, προσθέ-
τουσα καί τίς κακοδοξίες τοῦ Μονο-
θελητισµοῦ καί τοῦ Μονοενεργητι-
σµοῦ, καθώς καί τίς αἱρέσεις τοῦ
Θεοπασχητισµοῦ καί τῆς ἱκανοποι-
ήσεως τῆς Θείας ∆ικαιοσύνης.

Σχετικά µέ τό θέµα τῶν µικτῶν
γάµων, στούς ὁποίους ἀναφέρεται
ὁ Παναγιώτατος, αὐτοί ἔχουν κατα-
στεῖ ἕνα ἀπό τά µέσα, µέ τό ὁποῖο
προωθεῖται ὁ λαϊκός Οἰκουµενι-

σµός, µέ ἀπώτερο στόχο νά νοθευ-
θεῖ καί νά ἀλλοιωθεῖ ἡ πίστη τῶν
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Σύµφωνα
µέ τήν κανονική ἀκρίβεια τῆς Καθο-
λικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας[10], οἱ
µικτοί γάµοι ἀπαγορεύονται.
Κατ'οἰκονοµίαν, ὅµως, ἡ Ἐκκλησία
δέχεται καί τελεῖ µικτούς γάµους µέ
τήν προϋπόθεση ὅτι τό αἱρετικό µέ-
λος θά ἀποκηρύξει τήν αἵρεση καί
τήν πλάνη του γραπτῶς, καί θά
συµφωνήσει ὅτι τά παιδιά θά βαπτι-
στοῦν καί θά ἀνατραφοῦν µέ τό
ὀρθόδοξο δόγµα. Ἡ χρησιµοποί-
ηση τῆς οἰκονοµίας τῆς Ἐκκλησίας
ὡς δικαιολογία γιά συµπροσευχές
καί κοινή λατρεία εἶναι ἐντελῶς
ἄστοχη.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἁγία καί Με-
γάλη Σύνοδο τοῦ 2016, τήν ὁποία ὁ
Παναγιώτατος χαρακτήρισε ὡς µή
Οἰκουµενική, διότι δέν συµµετέχουν
οἱ ἐκ τῆς ∆ύσεως «χριστιανοί», διε-
ρωτώµεθα : Πῶς εἶναι δυνατόν νά
συµµετέχουν οἱ ἑτερόδοξοι «χρι-
στιανοί» τῆς ∆ύσεως, ὅταν εἶναι κα-
ταδικασµένοι ἀπό Οἰκουµενικές Συν -
όδους ἐπί αἱρέσει; Ὅπως π.χ. ἀπό
τήν Γ΄ Οἰκουµενική γιά τήν ἄρνηση
τοῦ ἀειπαρθένου τῆς Θεοτόκου,
ἀπό τήν Ζ΄ Οἰκουµενική γιά τήν
εἰκονοµαχία καί τήν ἄρνηση τοῦ µυ-
στηρίου τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό τήν
Η΄ Οἰκουµενική γιά τό Filioque; Κα-
τά τήν συλλογιστική τοῦ Παναγιωτά-
του, οἱ Ε΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ Οἰκουµενικές
Σύνοδοι, κακῶς ὀνοµάζονται Οἰκου-
µενικές, ἐπειδή δέν συµµετεῖχαν οἱ
ἀντιχαλκηδόνιοι λαοί τῶν Ἀρµενίων,
τῶν Κοπτῶν τῆς Αἰγύπτου, τῶν
Ἀσσυρίων καί Ἰακωβιτῶν τῆς Συ-
ρίας καί τῶν Κοπτῶν τοῦ Μαλαµ-
πάρ τῶν Ἰνδιῶν;

Ἡ Σύνοδος αὐτή κατ’ἀρχήν προ-
γραµµατίστηκε ὡς Οἰκουµενική,
ἔστω κι ἂν ὀνοµάστηκε Πανορθό-
δοξη. Ὅµως, τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ
οἰκουµενιστὲς τὴν ἀποχαρακτήρι-
σαν καὶ διέγραψαν τὸν Οἰκουµενικὸ
της χαρακτήρα. ∆ιότι, ἂν συγκα-
λοῦνταν ὡς Οἰκουµενική, θά εἶχε
τήν ὑποχρέωση νὰ ἀναγνωρίσει ὡς
8η καὶ 9η Οἰκουµενικὲς Συνόδους
τίς Συνόδους ἐπί Μ. Φωτίου καί ἁγί-
ου Γρηγορίου Παλαµᾶ! Αὐτὸ, ὅµως,
θά ἐνοχλοῦσε τὸ Βατικανό, ἐπειδή
αὐτὲς οἱ Σύνοδοι καταδικάζουν τὸν
Παπισµό ὡς αἵρεση.

Ἡ θέση τοῦ Παναγιωτάτου ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν δύναται
πλέον νά συγκαλεῖ Οἰκουµενική Σύν -
οδο, ἐξ αἰτίας τῆς µή συµµετοχῆς
τῶν ∆υτικῶν, εἶναι παντελῶς
ἑσφαλµένη. Οὐσιαστικά διακηρύσ-
σει µέ τήν θέση του αὐτή ὅτι ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἐλλειµ-
µατική, ἀσθενής καί ἀτελής Ἐκκλη-
σία, καί µόνο ὅταν «ἑνωθεῖ» µέ τόν
Παπισµό καί τόν Προτεσταντισµό,
θά εἶναι τέλεια Ἐκκλησία, ὁπότε θά
µπορεῖ τότε µαζί µέ τούς ∆υτικούς
νά συγκαλεῖ Οἰκουµενική Σύνοδο.
Ἡ θέση, ὅµως, αὐτή ἀπέχει παρα-
σάγκας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σιολογία.

Τό θέµα τοῦ κοινοῦ ἑορτασµοῦ
τοῦ Πάσχα µεταξύ Ὀρθοδόξων καί
ἑτεροδόξων, πού πρόκειται νά ἐξε-
τάσει ἡ Μεγάλη Σύνοδος, εἶναι κο-
λοσσιαίας σηµασίας διότι µία σύν -
οδος, ὅπως τήν προσδιορίζει ὁ
Παναγιώτατος, µέ οἰκουµενιστικές
προδιαγραφές καί προϋποθέσεις,
δέν µπορεῖ ν’ἀλλάξει ἀπόφαση
Οἰκουµενικῆς Συνόδου καί συγκε-
κριµένως τῆς Ἁγίας Α΄ Οἰκουµε-
νικῆς Συνόδου τῶν ἁγίων 318 Θε-
οφόρων Πατέρων. Ἄν αὐτό συµ-
βεῖ, τότε νά προετοιµαζόµεθα γιά
νέο παλαιοηµερολογητικό σχίσµα,
πού θά ἔχει δυστυχῶς καί κανονι-
κή θεµελίωση.

Τέλος, ἡ πρόσφατη σύναξη τῶν
Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου ἀποτελεῖ µία
µικρή πρόγευση τῶν ὅσων πρόκει-
ται νά διαδραµατιστοῦν στήν µέλ-
λουσα νά συγκληθεῖ Ἁγία καί Μεγά-
λη Συνόδου τοῦ 2016. Τονίζουµε,
ὅµως, µέ ἰδιαίτερη ἔµφαση ὅτι µία
Σύνοδος, ἡ ὁποία θά βασίζεται στήν
ἀρχή τῆς περιεκτικότητας καί τοῦ
οὑµανισµοῦ-ἀνθρωπισµοῦ καί θά
νοµιµοποιήσει τήν παναίρεση τοῦ
συγκρητιστικοῦ διαχριστιανικοῦ
οἰκουµενισµοῦ, θά ἀποτελέσει
πραγµατική τορπίλλη στά θεµέλια
τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος, διότι
θά δηµιουργήσει περισσότερα προ-
βλήµατα ἀπ’ὅσα δῆθεν θά λύσει καί
θά ὁδηγήσει σέ ἀναταραχές, σύγ-
χυση καί σχίσµατα. Πάντως, µία τοι-
αύτη Σύνοδος δέν πρόκειται νά γίνει
ἀποδεκτή ἀπό τόν Ὀρθόδοξο
κλῆρο καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ, θά κα-
ταγραφεῖ στήν ἐκκλησιαστική ἱστο-
ρία ὡς ληστρική καί ψευδοσύνοδος,
ὅπως καί τόσες ἄλλες, καί οἱ ἀπο-
φάσεις της θά καταστοῦν ἀνίσχυ-
ρες, διότι ὁ Οἰκουµενισµός παρα-
ποιεῖ τήν εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου,
ἀποβαίνει ὀλετήρας τῆς Ἀληθείας
καί ὁδηγεῖ ἀναποδράστως στόν
πνευµατικό καί φυσικό ὄλεθρο.
Σηµειώσεις:

[1]http://www.romfea.gr/diafora/282
3-imerida-gia-tin-eiriniki-sunuparji-
xristianon-kai-mousoulmanon-foto,
h t tp : / / romfea .gr /ep ika i ro t i ta -
xronika/2826-gallias-emmanouil-oi-
xristianoi-sti-mesi-anatoli-den-einai-
filojenoumenoi [2] http://aktines.blog-
s p o t . g r / 2 0 1 5 / 0 8 / 7 5 _ 2 5 . h t m l ,
http://aktines.blogspot.gr/2015/08/
75.html [3]http://www.romfea.gr/ekkli-
sies-ts/ekklisia-albanias/2859-
poluarxieratiko-sulleitourgo-sta-tirana-
foto [4] http://aktines.blogspot.gr
/2015/09/22.html [5] http://www.rom-
fea .gr /diafora/2973-sunedr io-
kanonikou-dikaiou-sti-thessaloniki-foto
[6] http://fanarion.blogspot.gr/ 2015/08/
blog-post_29.html [7] http:// fana-
rion.blogspot.gr/2015/08/blog-
post_53.html [8] Τίτ. 3, 10-11. [9]
http://entoytwnika1.blogspot.gr/2013/1
1/blog-post_5337.html [10] ιδ΄ Κανών
τῆς Δ΄, οβ΄ Κανών τῆς ΣΤ΄, ι΄, λα΄
Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ καί κθ΄
Κανών τῆς ἐν Καρθαγένῃ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἠλπίζαμεν ὅτι ὁ φέρελπις
Μητρ. Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος θὰ
ἦτο ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ διέφερε
ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους, τοὺς ἐξαρ-
τωμένους ἐκ Φαναρίου, καὶ θὰ ἐτη-
ροῦσε ἀποχὴν ἀπὸ τὰς οἰκουμενι-
στικάς ἐπαφάς. Καλὸν δεῖγμα εἰς
αὐτὸ ἦτο ἡ προσπάθεια διὰ ἵδρυ-
σιν Ἱ. Μονῆς. Δυστυχῶς, ὡς τοῦ
εἶχε τονίσει ὁ Οἰκ. Πατριάρχης
κατὰ τὴν ἀνάρρησίν του εἰς τὸν
θρόνον τῆς Ἱ. Μ. Αὐστρίας, διὰ τὴν
ἰδιαιτέραν μέριμναν τῶν διαχρι-
στιανικῶν σχέσεων, ἔτσι καὶ τώρα
κατὰ τὴν νέαν ἀνεπίσημον ἐπίσκε-
ψιν τοῦ Πατριάρχου ἀπεκαλύφθη
ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πειθαρ-
χεῖ ἀπαρεγκλίτως. Συμφώνως πρὸς
τὸ aktines.blogspot.gr τῆς 21ης
Σεπτεμβρίου 2015:

«Προχωροῦν οἱ ἐργασίες οἰκο-
δοµήσεως τῆς Ἱ. Μονῆς, γιὰ τὴν
ὁποία ἔδωσαν τὴν εὐλογία τους τό-
σο ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης
Βαρθολοµαῖος ὅσο καὶ ὁ Πάπας
Φραγκίσκος καὶ ὁ Πάπας Βενέδι-
κτος.

Σύµφωνα µὲ ἀνακοίνωση τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ”Τὸ
ἀπόγευµα τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τ.µ.
Σεπτεµβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης κ. κ.
Βαρθολοµαῖος, συνοδευόµενος
ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακό-
νου κ. Ἀνδρέου, ἐπέστρεψεν ἐκ
τῶν ὀλιγοηµέρων διακοπῶν Αὐτοῦ
ἐν Αὐστρίᾳ, ἔνθα ἔτυχε τῶν ἀδελ-
φικῶν περιποιήσεων τοῦ οἰκείου

Ποιµενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Ἀρσενίου. 

Ὁ Πατριάρχης κατὰ τὴν τετραή-
µερον παραµονὴν Του ἐν τῇ χώρᾳ
ταύτῃ συνηντήθη µετὰ τοῦ Σεβ.
Ἐπισκόπου Eisenstadt κ. Αἰγιδίου,
ὅστις τὸ παρελθὸν ἔτος προσέφε-
ρεν εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Αὐστρίας
τὸ οἰκόπεδον 76 στρεµµάτων, ἐπὶ
τοῦ ὁποίου πρόκειται νὰ οἰκοδο-
µηθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Μονὴ τῆς
Ἁγίας Σκέπης, καὶ προσεκάλεσεν
αὐτὸν ὅπως ἐπισκεφθῆ τὸ Οἰκου-
µενικὸν Πατριαρχεῖον τοῦθ᾽ ὅπερ
θὰ πραγµατοποιηθῆ τὸν προσεχῆ
∆εκέµβριον. 

Ἀκόµη, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώ-
νησε καὶ ηὐλόγησε τὴν τετραµελῆ
Ἀδελφότητα τῆς ὑπὸ ἵδρυσιν
Μονῆς ὑπό τὸν Ὁσιολ. Ἱεροµόνα-
χον κ. Παΐσιον, ἥτις ἤδη ἐγκατεστά-
θη ἐν Αὐστρίᾳ ἀσχολουµένη µὲ τὰ
προκαταρκτικά τῆς οἰκοδοµήσεως
τῆς Μονῆς τῆς µετανοίας αὐτῆς...”

«Οἰκουµενιστικὴ  συµπροσευχὴ
γιὰ τοὺς 71 πρόσφυγες ποὺ ταξί-
δευαν νεκροὶ   στὴν  Αὐστρία  πρα -
γµατοποιήθηκε στὴ Βιέννη στὶς
4/09/2015. Ὀρθόδοξοι (Μητροπο-
λίτης  Ἀρσένιος Καρδαµάκης), Πα-
πικοὶ (Ἐπίσκοπος Eisenstadt Αἰγί-
διος) καὶ Προτεστάντες (Manfred
Koch) ἀνάµεσά τους καὶ ἱέρειες,
συµπροσευχήθηκαν στὸν Παπικὸ
ναὸ τῆς ἐνορίας Neusiedl am See.
Οἱ νεκροὶ πρόσφυγες -πιθανότατα
Σύριοι- βρέθηκαν σὲ φορτηγὸ
κοντὰ στὴν Οὑγγαρία. Ἡ ἀστυνο-
µία ἐκτιµᾶ πὼς ὁ θάνατος  πιθανό-
τατα ὀφείλεται σὲ ἀσφυξία».

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου 
εἰς τὴν Αὐστρίαν ἀνεζωπύρωσε 

τὸν Οἰκουµενισµόν

Ἡ Ὀρθοδοξία φαίνεται νὰ τὰ κα-
ταφέρνη καὶ μόνη της. Συμφώνως
πρὸς τὸ agioritikovima τῆς 17ης
Σεπτεμβρίου 2015:

«Τὴ στιγµὴ ποὺ χιλιάδες πρόσ -
φυγες ἐγκαταλείπουν ἆρον ἆρον τὴ
χώρα γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὸν
ὄλεθρο τοῦ πολέµου, κάποιοι Σύρι-
οι ἐπιµένουν νὰ παραµένουν στὰ
πάτρια ἐδάφη καὶ ἔχουν βάλει στοί-
χηµα νὰ ξαναχτίσουν τὴ ζωή τους
ἀπὸ τὴν ἀρχή. Σὲ αὐτὸ ἀκλόνητος
βοηθὸς ἡ πίστη τους. Μέσα στὰ

συντρίµµια µιᾶς χώρας καὶ ἑνὸς
λαοῦ χτίζονται ἐκκλησιές! 

Μία τέτοια ἐκκλησία ἐπισκέφθη-
κε ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἰωάν-
νης στὴν περιοχή Jaramana στὴ
νότια Συρία, δέκα χιλιόµετρα ἀπὸ
τὴν πρωτεύουσα ∆αµασκό. Jara-
mana στὰ ἀραµαϊκὰ σηµαίνει
"σκληροί, δυνατοὶ ἄνδρες" καὶ οἱ
κάτοικοί της τὸ ἀπέδειξαν µὲ τὴν
ψυχικὴ δύναµη ποὺ ἔδειξαν νὰ
ἀναγεννήσουν τὶς ζωές τους µὲ ση-
µαία τὴν πίστη τους!».

Ἡ Ὀρθοδοξία µάχεται καὶ µόνη της

Ὁ Σεβ. Μητρ. Γουμενίσσης ἐπε-
σκέφθη μὲ τρόφιμα καὶ ρουχισμὸν
τοὺς ταλαιπώρους μετανάστας εἰς
τὰ σύνορα μὲ τὰ Σκόπια, διὰ νὰ
συμπαρασταθῆ μὲ κάθε τρόπον εἰς
τοὺς δοκιμαζομένους αὐτοὺς συν -
ανθρώπους μας. Ὡς ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὸ orthodoxia.info τῆς
20ῆς Σεπτεμβρίου 2015:

«Νὰ εὐχαριστήσουµε τὸ Θεὸ ποὺ
ἔστειλε τοὺς πρόσφυγες, ὥστε νὰ
µᾶς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ τοὺς
συµπαρασταθοῦµε, ζήτησε ὁ µη-
τροπολίτης Γουµενίσσης κ. ∆ηµή-
τριος, ποὺ µετέβη ὁ ἴδιος στὸν συν -
οριακὸ σταθµὸ τῆς Εἰδωµένης, γιὰ
νὰ µιλήσει µαζί τους, ἀλλὰ καὶ νὰ
παρακολουθήσει τὴν διανοµὴ
ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας.

Ὁ µητροπολίτης, ποὺ ἑρµήνευσε
τὴν προσφυγικὴ κρίση ποὺ ἔχει
ἐπηρεάσει ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη,
µὲ τὸν δικό του τρόπο, εἶχε µαζί του

καὶ διερµηνέα προκειµένου νὰ ἐπι-
κοινωνήσει µὲ τοὺς ἀνθρώπους
ποὺ µὲ τὰ πόδια διασχίζουν τερά-
στιες ἀποστάσεις ἀναζητώντας ἕνα
καλύτερο αὔριο.

«Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
χρῶµα ἢ τὴ θρησκεία του» τόνισε ὁ
κ. ∆ηµήτριος ποὺ ἐξέπληξε θετικὰ
τοὺς πρόσφυγες, µουσουλµάνους
στὴν πλειονότητά τους, ποὺ περιµέ-
νουν νὰ περάσουν στὴν π.Γ.∆.Μ.

Ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν πὼς οἱ Ἕλλη-
νες τοὺς φέρθηκαν πολὺ καλύτερα
σὲ σχέση µὲ ἄλλες χῶρες, στὶς
ὁποῖες βρέθηκαν καὶ δέχθηκαν µὲ
συγκίνηση τὰ τρόφιµα καὶ τὰ ροῦχα
ποὺ διανέµει ἐκεῖ ἡ Μητρόπολη.
Σύµφωνα µὲ πληροφορίες τοῦ ortho -
doxia.info ἡ ἀνταπόκριση τῶν κα-
τοίκων τῆς περιοχῆς στὸ κάλεσµα
τοῦ µητροπολίτη γιὰ συλλογὴ
ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας εἶναι τερά-
στια».

Ὁ Σεβ. Μητρ. Γουµενίσσης 
πλησίον τῶν προσφύγων

Συμφώνως πρὸς τὸ romfea τῆς
19ης Σεπτεμβρίου 2015: 

«Τὸν Σεβασµιώτατο Μητροπολί-
τη πρώην Ν. Ἰωνίας καὶ Φιλαδελ-
φείας κ. Κωνσταντῖνο ἐπισκέφθη-
καν σήµερα οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτο-
ρος, Κασσιανὸς καὶ Ἱλαρίων ποὺ
συνοδεύουν τὴν ἱερὰ εἰκόνα τῆς
Παναγίας τῆς Γερόντισσας, ἡ
ὁποία βρίσκεται γιὰ προσκύνηµα

στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος
Ν. Ἡρακλείου. Οἱ Πατέρες µετέφε-
ραν στὸν Σεβασµιώτατο τὰ σεβά-
σµατα τοῦ Ἡγουµένου τῆς Μονῆς
Ἀρχιµανδρίτου Γαβριὴλ καὶ εὐχὲς
γιὰ ταχεῖα ἀνάρρωση. Ὁ Σεβα-
σµιώτατος εὐχαρίστησε θερµὰ
τοὺς ἁγιορεῖτες πατέρες καὶ προσέ-
φερε ἕνα ἀρχιερατικὸ ἐγκόλπιο ὡς
ἀφιέρωµα στὴν σεπτὴ εἰκόνα τῆς
Παναγίας».

Ἐπίσκεψις Ἁγιορειτῶν εἰς τὸν Σεβ.
Μητρ. πρ. Νέας Ἰωνίας



Σελὶς 8η

Εἰς βαρυτάτας δηλώσεις προ-
έβη ὁ Ἀρχ. Ἀθηνῶν εἰς ἁγιασμὸν
εἰς τὸ 1ον Γυμνάσιον καὶ Λύκειον
Καλλιθέας καὶ εἰς τὸ Δημοτικὸν
Σχολεῖον τῆς ἐνορίας Ἱεροῦ
Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος
Ἄνω Βριλησσίων κατὰ τὴν τέλε-
σιν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ὁ Μακαριώ-
τατος ἐτόνισεν ὅτι ἡ καθοδήγη-
σις τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ ἀνα-
τεθῆ εἰς ἐκείνους ποὺ ἔχουν μόρ-
φωσιν καὶ σεβασμὸν εἰς τὸν Θε-
όν. Ὅπως κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὸ δελτίον τύπου τῆς 11ης Σε-
πτεμβρίου 2015:

«...Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη
τοὺς γονεῖς ποὺ ἔχουν αὐτὴν τὴν
σκέψη καὶ ἔφεραν τὰ παιδιά τους
στὸ σχολεῖο τῆς ἐνορίας γιατί
"ἀρκετὴ ζηµιὰ ἔγινε στὴν παιδεία,
στὴν ἱστορία, στὴν γλώσσα, στὶς
παραδόσεις. Τὸ πλούσιο λεξιλόγιο
τῆς πατρίδας ἔχει καταντήσει 700
λέξεις. Τόσες χρησιµοποιοῦν τὰ
παιδιὰ σήµερα µὲ ἀποτέλεσµα
ἔτσι νὰ κόβονται οἱ ρίζες µας".

Ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι θὰ ἦταν
ἰδανικὸ ἂν πενήντα ἀπὸ τὶς ἐνο-
ρίες τῆς Ἀθήνας, µποροῦσαν νὰ
κάνουν ἀπὸ ἕνα σχολεῖο µὲ αὐτὸν

τὸν τρόπο, ποὺ θὰ συµµετέχουν οἱ
γονεῖς, ποὺ θὰ ἀκούγεται ἡ γνώµη
τους, ποὺ θὰ διαπαιδαγωγοῦνται
τὰ παιδιὰ µὲ αὐτοὺς τοὺς δύο τρό-
πους, τὶς περισσότερες γνώσεις
καὶ τὰ ἐφόδια, ἀλλὰ καὶ τὴ διάπλα-
ση τοῦ χαρακτήρα. 

Κάλεσε, ὡστόσο, τοῦ γονεῖς νὰ
"µὴ φοβοῦνται τὰ ἐµπόδια καὶ τὶς
δυσ κολίες, ἁπλῶς νὰ µάθουµε νὰ
τὶς περνᾶµε ὅλοι µαζὶ" εἶπε χαρα-
κτηριστικὰ καὶ ἐπεσήµανε: "Ἀπὸ
τοὺς πιστοὺς µὲ µόρφωση καὶ σε-
βασµὸ Θεοῦ ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ
ὑπάρξουν ἄνθρωποι νὰ µᾶς καθο-
δηγοῦν. Ἂν ἔχουµε ὅµως ἀνθρώ-
πους σὰν αὐτοὺς ποὺ ναὶ µὲν εἶναι
µορφωµένοι, ἀλλὰ ζητοῦν νὰ κό-
ψουµε τὶς ρίζες, πιστεύοντας πὼς
ὅλα θὰ τὰ διορθώσουν οἱ ξένοι καὶ
θὰ ἔχουµε βοήθεια, τότε ὁδηγού-
µαστε σὲ στραβὸ καὶ λανθασµένο
δρόµο".

Ὁλοκλήρωσε τὴν ὁµιλία του µὲ
τὰ λόγια τοῦ Μακρυγιάννη ὅτι
"αὐτὸς ὁ τόπος εἶναι ἕνα ὡραῖο
οἰκόπεδο ποὺ ὅλοι θέλουν νὰ τὸ
πάρουν καὶ κόβουν λίγο κάθε φο-
ρά, ἀλλὰ µένει µία µαγιὰ καὶ ἡ µα-
γιὰ αὐτὴ εἶναι ποὺ ζυµώνει τὸ
ψωµὶ καὶ γίνεται νόστιµοO"».

Ἡ ΔΙΣ συγχαίρει τὸν Σεβ. Μητρ. Σπάρτης 
διὰ τὴν τριακονταπενταετῆ θεοφιλῆ ποιμαντορίαν του

Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας: «Ὁ τρόπος 
ὁ δικός μας εἶναι ὁ τρόπος τῆς Ὀρθοδοξίας»

Εἰς βαρυσημάντους δηλώσεις
προέβη ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπης
Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν
συμμετοχὴν του εἰς τὸν πανηγυ-
ρικὸν ἑσπερινόν τῆς ἐνορίας του
διεμήνυσε ὅτι Εὐρώπη εἶναι ἡ
Ἑλλὰς καὶ ὅτι ὅλος ὁ εὐρωπαϊκὸς
πολιτισμὸς ἐστηρίχθη κυρίως εἰς
τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὸν
χριστιανισμόν. Συμφώνως πρὸς τὸ
exapsalmos.gr τῆς 18ης Σεπτεμ-
βρίου 2015:

«Ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος
ποὺ παρακολούθησε τὸν πανηγυ-
ρικὸ Ἑσπερινό τῆς ἐνορίας του στὸ
Ψυχικὸ τόνισε πὼς «Ὁ ἑλληνικὸς
λαὸς µὲ τὸ δίδαγµα τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τὸ δίδαγµα
τῆς ἐπὶ τοῦ ὅρους ὁµιλίας, λέµε σὲ
ὅλους: Ἐµεῖς εἴµαστε ἡ Εὐρώπη.
Ἐµεῖς εἴµαστε ἡ καρδιὰ τῆς Εὐρώ-
πης καὶ θὰ πράξουµε τὸ χρέος µας.
Ἀλλὰ νὰ ξέρουν ὅτι ἐµεῖς σηκώνου-
µε ψηλὰ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες, πά-
νω στὶς ὁποῖες στηρίζεται ἡ λύση, ὁ
παγκόσµιος πολιτισµός».

Τόνισε πὼς «Σὲ αὐτὰ τὰ δύσκο-
λα χρόνια ποὺ περνάει ἡ πατρίδα
µας, στάθηκε ὄρθια, γιατί δύο θε-
σµοὶ λειτούργησαν. Ἡ οἰκογένεια
καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ὁ λαὸς µὲ µπρο-
στάρη τὴν Ἐκκλησία διδάσκει µὲ
τὸν τρόπο του τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ
µποροῦµε καὶ πρέπει νὰ προσφέ-
ρουµε σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ
ἦρθαν στὴν πατρίδα µας, πρόσ -
φυγες καὶ ἱκέτες ἑνὸς ἄδικου πολέ-
µου» καὶ ἐνῶ συµπλήρωσε ὅτι «ἡ

πατρίδα µας ἀπὸ τὸ στέρηµά της,
προσφέρει αὐτὸ ποὺ ἀνήκει στὸν
πολιτισµό µας καὶ µὲ τρόπο τὸν δι-
κό µας, τὸν ἑλληνικό, τὸν τρόπο
τῆς Ὀρθοδοξίας, διδάσκουµε παν-
τοῦ ποιὸ εἶναι τὸ χρέος τῶν ἄλλων
λαῶν τῆς Εὐρώπης».

Ὁ κ. Παυλόπουλος ἀνέφερε πὼς
«ἡ Εὐρώπη, ἡ µεγάλη οἰκογένεια
στὴν ὁποία ἀνήκουµε, στηρίζεται
σὲ τρεῖς πυλῶνες: Τὸν πυλώνα τῆς
ἀρχαίας Ἑλλάδας µὲ τὴν ἐλευθερία
καὶ τὸ πνεῦµα. Τὸν πυλώνα τῆς
Ρώµης µὲ τοὺς θεσµοὺς τοῦ κρά-
τους καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δη-
µοσίου συµφέροντος. Ἀλλὰ στηρί-
ζεται καὶ στὸν πυλώνα τῆς Χριστια-
νοσύνης. Ἂς µὴ τὸ ξεχνᾶµε αὐτὸ
καὶ ἂς µὴ τὸ ξεχνᾶνε ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ
ἑταῖροι µας, ποὺ µᾶς ζητοῦν πάντο-
τε νὰ τηροῦµε τὶς οἰκονοµικές µας
ὑποχρεώσεις».

Μετὰ τὶς ἀναφορές του στὸν
Ἑσπερινό τῆς Παναγίας Ἑκατοντα-
πυλιανῆς στὴν Πάρο, ὅπου ἔπλεξε
τὸ ἐγκώµιο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
πρῶτος πολίτης τῆς χώρας
ἐπανῆλθε λέγοντας ἐµφατικά: «Ἀπο-
τίω φόρο τιµῆς στὸ µεγάλο ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας, οὐσιαστικὸ καὶ συµβολι-
κό. Στὸ ἔργο ποὺ περνάει ἔξω ἀπὸ
τὰ σύνορά µας καὶ δίνει κουράγιο σὲ
ὅλο τὸν πολιτικὸ κόσµο, ποὺ ἑνώνει
τὶς δυνάµεις του, γιὰ νὰ µπορέσουµε
νὰ δώσουµε στὸ ἑλληνικὸ λαό, τὴν
ἐλπίδα καὶ προοπτικὴ ποὺ χάνει
ἐδῶ καὶ χρόνια».

(Ἡ φωτογραφία ἐλήφθη ἀπὸ
τὴν romfea).

Σεβ. Ἀρχ. Κύπρου: «Θὰ συµπαρασταθοῦµε
µὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη σὲ ὁποιονδήποτε»
Μὲ λόγια ποὺ περιλαμβάνται

εἰς τόν τίτλον αὐτῆς τῆς εἰδήσεως
ἐδήλωσεν εὐθέως ὁ Μακ. Ἀρχ.
Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὅτι ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου εἶναι παν-
τελῶς ἑτοίμη, διὰ νὰ ὑποδεχθῆ
Χριστιανοὺς ἢ Μουσουλμάνους
πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι θὰ καταφύ-
γουν εἰς τὴν Μεγαλόνησον. Ὡς κα-
τέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ ΚΥΠΕ τῆς
16ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία εἶναι πα-
ροῦσα σὲ ὅλες τὶς ὑποθέσεις ποὺ
ἀντιµετωπίζει ἡ πατρίδα µας καὶ
εἶναι ἕτοιµη νὰ δώσει οἰκονοµικὴ
βοήθεια, τρόφιµα καὶ ρουχισµό,
εἶπε ὁ Μακαριώτατος. Σὲ ἐρώτηση
ἂν θὰ βοηθήσει ἡ Ἐκκλησία τὴν
Κυβέρνηση στὸ θέµα τῶν προσ -
φύγων, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Κύπρου εἶπε ὅτι ἄνθρω-
ποι τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτοί.

«Νοµίζω ὅτι ἔχει παρεξηγηθεῖ ὁ
Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ποὺ µίλη-
σε γιὰ Χριστιανούς. Μὲ εἶχε ρωτή-
σει καὶ τοῦ εἶπα ὅτι ἔχουµε ἀδελ-
φικὲς σχέσεις µὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἀντιόχειας καὶ θὰ ἐνσκύψουµε µὲ
ἀδελφικὴ ἀγάπη ἂν ἔρθουν Χρι-
στιανοί, ἀλλὰ δὲν σηµαίνει αὐτὸ
ὅτι ἀπορρίπτουµε τοὺς Μουσουλ-
µάνους. Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ
οἱ Μουσουλµάνοι καὶ ἀσφαλῶς θὰ
ἐνδιαφερθοῦµε καὶ ἔχουµε ἐνδια-
φερθεῖ καὶ εἴπαµε ὅτι εἴµαστε ἕτοι-
µοι καὶ οἰκονοµικὴ βοήθεια ἐκ µέ-

ρους τῆς ἐκκλησίας νὰ δοθεῖ
στοὺς πρόσφυγες, ὡς ἐπίσης καὶ
ὁ ρουχισµός», πρόσθεσε.

Εἶπε, ἐπίσης, ὅτι κάποιες ἐνο-
ρίες ἄρχισαν νὰ µαζεύουν ἤδη
ρουχισµό. «Εἶπαν δὲν εἶναι ἀνάγ-
κη νὰ µαζέψουν σωρεία ρουχι-
σµοῦ, ποὺ στὸ τέλος θὰ πετα-
χτοῦν διότι ὅλοι, ὅλοι 100 ἄνθρω-
ποι ἔχουν ἔρθει. Εἴµαστε ἕτοιµοι
νὰ συµπαρασταθοῦµε, διότι ὅσες
ὑπηρεσίες καὶ ἂν ἔχει τὸ κράτος,
ὅσο εὐνοµούµενο καὶ ἂν εἶναι τὸ
κράτος χρειάζεται καὶ ἡ ἰδιωτικὴ
πρωτοβουλία καὶ νοµίζω ὅτι οἱ Κύ-
πριοι εἶναι πολὺ εὐαίσθητοι, ὅλος
ὁ λαός µας καὶ θὰ συµπαραστα-
θοῦµε µὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη σὲ
ὁποιονδήποτε παραµείνει στὴν
Κύπρο βάσει καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν
ἀποφάσεων», συµπλήρωσε.

Ἐρωτηθείς ἂν χρειαστεῖ νὰ φι-
λοξενήσουν κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ
ἄτοµα εἴτε Χριστιανοὺς εἴτε Μου-
σουλµάνους κατὰ πόσο θὰ τὸ κά-
νουν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπάντησε
καταφατικά, λέγοντας ὅτι ὑποστα-
τικὰ ἔχει ἑτοιµάσει καὶ θὰ ἑτοιµάσει
ἡ Κυβέρνηση. «∆ὲν µπορῶ νὰ πῶ
ὅτι ἔχουµε ὑποστατικὰ αὐτὴ τὴ
στιγµὴ ποὺ µποροῦµε νὰ φιλοξε-
νήσουµε. Ἐµεῖς µποροῦµε νὰ δώ-
σουµε καὶ χρήµατα καὶ τρόφιµα καὶ
ἱµατισµὸ καὶ ὅτι µᾶς ζητήσουν θὰ
τὸ δώσουµε, ἀλλὰ τὰ ὑποστατικὰ
θὰ τὰ ἑτοιµάσει ἡ Κυβέρνηση»,
πρόσθεσε».

«Ἡ ἄδεια πλατεῖα τῆς Χίου πρέπει νὰ γίνη δίδαγµα»
Ἡ πρόσκλησις τελικῶς τοῦ Οἰκ.

Πατριάρχου εἰς Χίον δὲν ἦτο κα-
θόλου καλὴ ἰδέα καὶ ἐζημίωσε κά-
θε πλευράν. Ὁ μὲν Πατριάχης
εἰσέπραξε μίαν ἀποδοκιμασίαν
ἀπὸ τὸν λαόν, ὁ ὁποῖος δὲν παρευ-
ρέθη εἰς τὴν ὑποδοχήν του. Προ-
φανῶς ὁ κόσμος, ὄχι μόνον δὲν ἔχει
ὄρεξιν διὰ φιέστες, ἀλλὰ ἔχει πλη-
ροφορηθῆ τὸν ρόλον ποὺ διαδρα-
ματίζει τὸ Πατριαρχεῖον εἰς τὸν
Οἰκουμενισμόν. Ἄλλωστε ποῖος
ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκούη διὰ βροντώ-
δους μεγαφώνου νὰ ἀποκαλῆται
ἀπὸ Φαναριώτικα χείλη «τέκνο»
τοῦ πρασίνου Πατριάρχου; Ὁ δὲ
Σεβ. Μητρ. Χίου κ. Μᾶρκος εἰσέ-
πραξεν ἐπαίνους, διότι, καίτοι
ὑπεχρεώθη ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου
νὰ στέκη πλησίον του ὡς «φτωχὸς
συγγενής», ἡ σεμνοπρεπὴς ἐνδυ-
μασία του ἐδημιούργησε λίαν θε-
τικὴν ἐντύπωσιν, εἰς ἀντίθεσιν μὲ
τὰ χρυσοποίκιλτα ἄμφια τοῦ Πα-
τριάρχου, ποὺ προεκάλεσαν ἀλγει-
νοτάτην ἀποστροφήν. Τὸ ὅλον ζή-
τημα εἶναι λίαν ὠφέλιμον διὰ πα-
ραδειγματισμὸν πρὸς ὅλους ὅσους
ἀρέσκονται εἰς προσκλήσεις μεγα-
λοσχημόνων. Παραθέτομεν ἕνα
ἄρθρον ἀπὸ orthodoxia.info τῆς
12ης Σεπτεμβρίου 2015:

«...Παρακολουθοῦσα ἕνα ἐντυ-
πωσιακό, ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις, ἐνα-
έριο βίντεο ἀπὸ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη στὴν ΧίοO
θὰ διαπιστώσουµε πὼς ἡ διοργά-
νωση τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Πατριάρχη
στὸ νησὶ ἦταν ἐπιεικῶςO ἀποτυ-
χίαO Ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης

µό λις ἔχει ἀνέβει στὴν ἐξέδρα. Ἂν γί-
νουµε λίγοO «δηµιουργικοὶ», ὅπως
εἶπα παραπάνω καὶ ἀφαιρέσουµε
αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ, ἐπειδὴ
«πρέπει» δηλαδὴ τὸ στρατό, τὴ
µπάντα, τοὺς ἐπισήµους, τοὺς κλη-

ρικούς, τοὺς προσκόπους καὶ τοὺς
κάθε εἴδους «φορεῖς» καὶ ἐπιχειρή-
σουµε νὰ δοῦµε πόσοι ἁπλοὶ ἄν -
θρωποι, βγῆκαν στὴν πλατεῖα τῆς
Χίου, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Προκα-
θήµενο τῆς ὈρθοδοξίαςO θὰ
ἐκπλαγοῦµε ἀρνητικά!

Τί ἔγινε ξαφνικά; Ἀλλαξοπίστη-
σαν οἱ Χιῶτες; ∆ὲν τοὺς νοιάζει
πού πῆγε ὁ Πατριάρχης στὸ νησί
τους; Πῆγε στὰ κρυφὰ καὶ δὲν τὸν

περιµένανε; ∆ὲν εἶναι σηµαντικὸ
γεγονὸς ἡ ἄφιξη τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριάρχη;

Εἶµαι ἀπόλυτα βέβαιος πὼς τίπο-
τα ἀπὸ τὰ παραπάνω δὲν ἰσχύει.
Μία χαρὰ πιστεύουν οἱ Χιῶτες, καὶ

τοὺς νοιάζει καὶ τοὺς ἀρέσει ποὺ
πῆγε ὁ Πατριάρχης στὸν τόπο τους
καὶ τὸ συζητᾶνε καὶ χαίρονταιO
ὑπάρχει ὅµως ἕνα «ἀλλά»...

Κάποια στι γµὴ λοιπὸν αὐτοὶ ποὺ
διοργανώνουν ὑποδοχὲς καὶ ἐκδη-
λώσεις θὰ πρέπει νὰ ἀνοίξουν
ξανὰ τὰ κιτάπια τους, τὰ πρωτό-
κολλα καὶ τὶς ἐθιµοτυπίες καὶ νὰ ξα-
νασχεδιάσουν κάποια πράγµατα.
Νὰ δοῦν τί µπορεῖ καὶ τί δὲν µπορεῖ
νὰ ὑλοποιηθεῖ σήµερα. Κάποτε οἱ

ἐποχὲς ἦταν ἀλλιῶς. Ἴσως στὸ
µέλλον νὰ ξαναλλάξουν. Σήµερα
ὅµως ἡ κατάσταση εἶναι αὐτὴ ποὺ
εἶναι. Ὁ κόσµος δὲν ἀνταποκρίνε-
ται χωρὶς αὐτὸ νὰ σηµαίνει πὼς
δὲν τιµᾶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ πρό-
σωπα ποὺ τὴν διοικοῦν.

Βγαίνουµε οἱ δηµοσιογράφοι καὶ
γράφουµε: «Ἡ Χίος ὑποδέχθηκε
τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη». Ξέ-
ρετε τί πληθυσµὸ ἔχει ἡ Χίος;
50.000 κατοίκους! Ἐκεῖ στὴν Πλα-
τεῖα δὲν ἦταν οὔτε 500. Καλὰ τὰ τι-
µητικὰ ἀγήµατα, οἱ µπάντες, οἱ ἐπί-
σηµοι, οἱ τρεχάµενοι καὶ οἱ παρα-
τρεχάµενοι, ἀλλὰ ὅταν δὲν συµµε-
τέχει ὁ κόσµος κάτι δὲν πάει καλά.

Πρέπει ἐπιτέλους ὁρισµένοι νὰ
κατανοήσουν πώςO δὲν βρέχει
καὶ πὼς ὁ γιαλὸς εἶναι ὁλόϊσιος.
Ἀλλοῦ εἶναι τὸ πρόβληµα. Ἡ ὑπο-
δοχὴ τοῦ Πρώτου τῆς Ὀρθοδοξίας
σὲ µία ἄδεια πλατεῖα δὲν εἶναι κα-
θόλου τιµητική. Ἡ ἐπιτυχία µιᾶς τέ-
τοιας ἐκδηλώσεως δὲν κρίνεται
ἀπὸ τὸ πόσοι στρατιῶτες παρου-
σίασαν τὰ ὅπλα τους, πόσες µπάν-
τες παιάνισαν καὶ πόσοι ὑπουργοὶ
παρέστησαν ἀλλὰ στὸ πόσοι «ἀνε-
πίσηµοι» ἦταν ἐκεῖ.

Αὐτὸ εἶναι ἕνα πρόβληµα ποὺ τὰ
τελευταῖα χρόνια γιγαντώνεται
στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο εἰδικὰ
αὐτὴν τὴν ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία
συγκεκριµένα κέντρα προσπα-
θοῦν νὰ δηµιουργήσουν τὴν ἐντύ-
πωση πὼς ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ
Κλῆρος, εἶναι µέρος τοῦ προβλή-
µατος!».

(Ἡ φωτογραφία ἐλήφθη ἀπὸ τὸ
amen-Nikos Manginas).

Πρέπει νὰ ἑνωθοῦν αἱ θρησκεῖαι ἐνώπιον τοῦ Ἰσλάµ;
Τὸ ἐρώτημα τῆς παρούσης ἐπι-

κεφαλίδος τίθεται ἀμείλικτον ἀπὸ
πολλὲς πλευρές. Θεωροῦν πολλοὶ
ὅτι ἐνώπιον τοῦ κινδύνου τῆς ἐπε-
λάσεως τοῦ Ἰσλὰμ θὰ πρέπη οἱ
ὑπόλοιπες θρησκεῖες νὰ συγκλί-
νουν. Τὸ ὑποτιθέμενον ἀτράντα-
κτον ἐπιχείρημα ποὺ προβάλλεται
ἀπὸ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα κατέχουν
σημαίνουσες θέσεις ὡς ἐκεῖνο τοῦ
Ἀρμενίου Πατριάρχου Ἀρὰμ τοῦ
Α΄, εἶναι ὅτι ἡ στρατηγικὴ ἀντιμε-
τώπισις τοῦ κινδύνου, διὰ νὰ εἶναι
ἀποτελεσματικώτερη πρέπει νὰ
περιλαμβάνη ὅλες τὶς ἐκφάνσεις
τοῦ βίου, μεταξύ αὐτῶν καὶ τὴν
θρησκευτικήν. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὴν kathimerini.gr τῆς
19ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Ἡ δράση τοῦ Ἰσλαµικοῦ Κρά-
τους ἀπειλεῖ χριστιανοὺς καὶ µου-
σουλµάνους καὶ γιὰ νὰ ἀντιµετωπι-
σθεῖ ἀποτελεσµατικὰ πρέπει καὶ οἱ
δύο θρησκεῖες νὰ ἀναπτύξουν
κοινὲς πρωτοβουλίες σὲ ὅλα τὰ
ἐπίπεδα, ἐπισηµαίνει µιλώντας
στὴν «Κ» ὁ Ἀρµένιος Πατριάρχης
Ἀρὰµ Α΄, ὁ ὁποῖος βρέθηκε πρό-
σφατα στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ πάρει
µέρος σὲ διαθρησκευτικὴ συνάν-
τηση στὴ σκιὰ τῆς αὐξανόµενης
ἰσχύος καὶ καταστροφικῆς δράσης
τῶν τζιχαντιστῶν στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ
Συρία.

«Πρέπει νὰ θέσουµε αὐτὸ τὸ τε-
ράστιο πρόβληµα στὴν παγκόσµια
ἀτζέντα καὶ ὅλες οἱ θρησκεῖες νὰ
προσπαθήσουµε νὰ τὸ ἀντιµετω-
πίσουµε ἀπὸ κοινοῦ», τονίζει ὁ κ.
Ἀρὰµ καὶ µιλᾶ γιὰ κοινὲς ζωές,
ὁράµατα καὶ ἀξίες, καὶ ὑπογραµµί-

ζει τὴν ἀνάγκη οἰκοδόµησης ἑνὸς
περιβάλλοντος «ὅπου ὅλοι µας,
ὅλες οἱ θρησκεῖες, ἀκόµη καὶ ὅσοι
ἀσπάζονται διαφορετικὲς ἰδεολο-
γίες καὶ πολιτικὰ πιστεύω, διατη-
ροῦν τὶς προτεραιότητές τους,
ἀλλὰ κάνουν τὴ µεγάλη ἐπιλογὴ νὰ
ζήσουν εἰρηνικὰ µαζί»...

Μὲ δεδοµένο ὅτι τὸ Ἰσλαµικὸ
Κράτος µάχεται ὁποιονδήποτε εἶναι
ὑπὲρ τῆς µετριοπάθειας καὶ τῆς
εἰρηνικῆς συνύπαρξης, ὅλο καὶ πε-
ρισσότεροι θρησκευτικοὶ ἡγέτες
ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ λύση δὲν µπορεῖ
νὰ προέλθει µόνο µὲ στρατιωτικὰ
µέσα. Ὁ Ἀρµένιος πατριάρχης τοῦ
Μεγάλου Οἴκου τῆς Κιλικίας κάνει
λόγο γιὰ µία στρατηγικὴ στὸ πλαίσιο
τῆς ὁποίας «πρέπει νὰ χρησιµοποι-
ήσουµε ὅλες τὶς προσ εγγίσεις:
στρατιωτική, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὴ
καὶ διπλωµατικὴ καὶ οἰκονοµική».

Ἀναίρεσις
τῆς παραπλανήσεως

Πρῶτον, διὰ ποῖον λόγον τὸ λεγό-
μενον «εἰρηνικὸν» τμῆμα τοῦ
Ἰσλάμ, ἂν εἶναι κατ’ οὐσίαν δυνατὸν
νὰ ὑπάρξη κάτι τέτοιο, δὲν συνα-
σπίζεται τὸ ἴδιο ἐναντίον τῶν φανα-
τικῶν; Αὐτὸ διατί δὲν προβληματί-
ζει κανένα; Δεύτερον, αὐτὴ ἡ ὑποτι-
θεμένη διαθρησκειακὴ συμμαχία
ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ, πῶς θὰ τὸ κα-
ταστείλη, μὲ ἀνακοινωθέντα καὶ λό-
για; Δὲν εἶναι ἀστεῖον; Τρίτον, πῶς
εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι προφανὲς ὅτι
ἀπαιτεῖται στρατιωτικὴ ἐπέμβασις
καὶ νὰ παραπλανοῦν τὸν κόσμον,
ὅτι ἡ θρησκευτικὴ σύγκλισις θὰ
βοηθήση; Μήπως λησμονοῦν ὅτι καὶ

αὐτὰ τὰ γεγονότα ὑπεδαυλίσθησαν
ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικοὺς
ἐξωγενεῖς παράγοντες ἐξ ἀρχῆς; Τέ-
ταρτον, μήπως μία τέτοια σύγκλισις
θὰ ἐξοργίση ἔτι περαιτέρω τὸ
Ἰσλάμ, τὸ ὁποῖον θὰ ταυτίση τὸν
ἑαυτόν του μὲ τὴν ἀλήθειαν καὶ
ὅλους τούς ἄλλους μὲ τὸ ψεῦδος,
ἀφοῦ θὰ ἔχη ὡς προπαγανδιστικὸν
ἐπιχείρημα ὅτι ἑτερόκλητα στοιχεῖα
καταφέρνουν καὶ στέκονται εἰς τὴν
ἰδίαν συμμαχίαν; Καὶ διὰ ποῖον λό-
γον ἀπαιτεῖται π.χ. κοινὸν ἀνακοινω-
θέν; Ἂν κάθε μία θρησκεία ἐκδώση
ἰδικόν της, ποῦ εἶναι τὸ μειονέκτη-
μα; Ἴσως θὰ πρόκειται διὰ πλεονέ-
κτημα, καθὼς ἀντὶ νὰ ὑπάρχη ἕνα,
θὰ ὑπάρχουν πολλά, τὰ ὁποῖα θὰ
κυκλοφοροῦν καὶ θὰ κατακλείσουν
τοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς. Πέμ-
πτον, πῶς «εἰρηνικὲς» θρησκεῖες
συνομολογοῦν «πόλεμον» ἐναντίον
μιᾶς ἄλλης ἐπὶ τῇ βάσει ὅτι δὲν σέ-
βεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα;
Σημεῖον συγκλίσεως εἶναι ὁ οὑμανι-
σμός; Δι’ αὐτὸ ὑπάρχουν οἱ θρη-
σκεῖες, διὰ τὴν ὑπηρεσίαν οὑμανι-
στικῶν ἀρχῶν; Ἕκτον, ἡ ἀντιμετώπι-
σις τοῦ Ἰσλὰμ θὰ γίνη μὲ τὰ ψέματα
τῶν δαιμονικῶν θρησκειῶν καὶ αἱρέ-
σεων; Ἂν κάτι μπορῆ νὰ κατανικήση
πλήρως τὸ Ἰσλὰμ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀλή-
θεια, δηλ. ἡ Ὀρθοδοξία. Ἂν προσ -
παθῆ κανεὶς νὰ ἀντιπαρατάξη εἰς
τὸ ψεῦδος ἕνα ἄλλο ψεῦδος ἢ ἕνα
κράμα ψεύδους καὶ ἀληθείας θὰ
ἔχη ὄντως ἀποτελέσματα; Τὸ βι-
βλίον τοῦ Ἔσδρα ἀναφέρει «μεγάλη
ἡ ἀλήθεια καὶ ὑπερισχύει»! Μόνον
ὅμως ἡ ἀλήθεια καὶ ὄχι ὁ,τιδήποτε

θυμίζει κάτι ἀπὸ αὐτήν. Δυστυχῶς,
ὁ ἀνθρωπισμὸς ἔχει ὑποτάξει τὴν
σκέψιν ἀκόμη καὶ θρησκευτικῶν
ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χλιαράν συν -
είδησιν καὶ ἐλπίζουν ὄχι εἰς τὴν
ἐπέμβασιν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ εἰς τὶς
ἀνθρώπινες δυνάμεις, διαφορετικά
πρωτίστως θὰ προσηύχοντο οἱ ἴδιοι.
Λησμονοῦν ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας
μόνος κατέβασε τὴν φωτιὰν ἀπὸ
τὸν οὐρανὸν καὶ ὄχι οἱ τετρακόσιοι
ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι συμπροσ -
ηύχοντο μαζί. Δηλώσεις ὡς αὐτὲς
τοῦ Ἀρὰμ καταδεικνύουν ὅτι «με-
γάλοι ἡγέτες» δὲν ἔχουν συλλάβει
τὴν ρίζαν τοῦ κακοῦ καὶ προστρέ-
χουν συνειδητῶς ἢ ἀσυν ειδήτως εἰς
ἡμίμετρα, τὰ ὁποῖα ἐξυπηρετοῦν τὰ
σχέδια τῆς πανθρησκείας.

Ν.Σ.

Ἡ «Οἰκονοµία» τῆς Ἐκκλησίας 
εἰς τὰς ἀνοικονοµήτους χεῖρας τῶν Οἰκουµενιστῶν!

Ἐπιστημονικὸν συνέδριον μὲ θέ-
μα τὴν Ἐκκλησιαστικὴν «Οἰκονο-
μίαν» ἔλαβε χώραν εἰς τὸ ξενοδο-
χεῖον «Διακονία» τῆς Ἱ. Μ. Θεσσα-
λονίκης ἀπὸ τὴν 10ην ὡς τὴν 15ην
Σεπτεμβρίου 2015. Συνιδρυτὴς τῆς
διοργανωτρίας ἑταιρείας εἶναι καὶ ὁ
Οἰκ. Πατριάρχης, διὰ τοῦτο καὶ τὰ
οἰκουμενιστικὰ πορίσματα, ὡς φέ-
ρονται ἀπὸ πρακτορεῖον ἐκκλησια-
στικῶν εἰδήσεων δὲν μᾶς αἰφνιδία-
σαν. Τὸ συνέδριον ἐπραγματοποι-
ήθη μεταξύ Ὀρθοδόξων Καθηγητῶν
τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καὶ Πα-
πικῶν. Τὸ συνέδριον, τὸ ὁποῖον
ἐμμέσως προωθεῖ σύγκλησιν Πανορ-
θοδόξου Συνόδου, διὰ νὰ ὁρίση τί
εἶναι «Οἰκονομία», ἔθεσε ἐπὶ τάπη-
τος τὸ ζήτημα μὲ ποῖον τρόπον δύ-
ναται μία τέτοια συζήτησις νὰ βοη-
θήση τὰς διαχριστιανικάς σχέσεις
καὶ κατέληξεν εἰς τὸ ἀπαράδεκτον
πόρισμα ὅτι «οἱ δύο παραδόσεις
συγκλίνουν» εἰς τὸν «χαρακτῆρα
τοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας». Δι’
ἀκόμη μίαν φορὰν ἀποδεικνύεται
πὼς τὰ συνέδρια προωθοῦν τὸν
Οἰκουμενισμὸν καὶ πὼς αὐτὸς συν-
δέεται μὲ «Μεγάλες Συνόδους»,
ποὺ ἑτοιμάζει ὁ Οἰκ. Πατριάρχης.
Ἐπίσης, διεπιστώσαμεν, ὅτι ἡ ἀπα-
ράδεκτος θεωρία περὶ «μιᾶς Ἐκκλη-
σίας» καὶ δύο «παραδόσεων», με-
σουρανεῖ ἄνευ τῆς παραμικρᾶς συ-
ναισθήσεως τοῦ ἐσφαλμένου αὐτῆς.
Τέλος, ἐρωτῶμεν τοὺς κ. Καθηγη-
τάς, ἐὰν ὁ νομικισμὸς τῆς Δύσεως, ὁ
ὁποῖος ἔχει ἐμποτίσει τὴν ἔννοιαν
τῆς Παπικῆς «Οἰκονομίας», δύνα-
ται ὄντως νὰ συγκριθῆ μὲ τὴν
«Οἰκονομίαν» τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ
εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν; Ἀκόμη καὶ ὁ δι-
κός τους κ. Χρ. Γιανναρᾶς θὰ κατε-
δίκαζε μίαν παρομοίαν ἀντίληψιν!
Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τό ἱστο-
λόγιον romfea τῆς 16ης Σεπτέμβρι-
ου 2015: 

«�ὁλοκληρώθηκε τὸ 22ο Συνέ-
δριο τῆς Society for the Law of the
Eastern Churches, διεθνοῦς ἐπιστη-

µονικῆς ἑταιρείας µὲ ἕδρα τὴν Βιέν-
νη, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τὸ 1969 µὲ
ἱδρυτικὸ µέλος τὸν νῦν Οἰκουµενικὸ
Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαῖο, καὶ
ἀπαρτίζεται ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήµο-
νες, καὶ ἐρευνητὲς τοῦ Κανονικοῦ ∆ι-
καίου τῶν κατ᾽ Ἀνατολάς Ἐκκλη-
σιῶν� Φέτος τὸ Συνέδριο διοργα-
νώθηκε σὲ συνεργασία µὲ τὸ Τµῆµα
Ποιµαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολο-
γίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου�  Τὸ
θέµα τοῦ συνεδρίου "Οἰκονοµία, Di-
spensatio and Aequitas in the life of
the Church" ἀναπτύχθηκε µὲ εἰδικὲς
εἰσηγήσεις ἐπιστηµόνων ἀπὸ τὴν
παγκόσµια ἐπιστηµονικὴ κοινότητα. 

Τὴν Ἑλλάδα ἐκπροσώπησαν µὲ
εἰσήγησή τους ὁ Καθηγητὴς τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.
Θεόδωρος Γιάγκου, ὁ Καθηγητὴς
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν π.
Γρηγόριος Παπαθωµᾶς, οἱ  Ἐπ. Κα-
θηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλονίκης Νικόλαος Μαγγιῶρος,
∆ηµήτριος Νικολακάκης καὶ π. Χρυ-
σόστοµος Νάσης� Ἡ ἀκαδηµαϊκὴ
κοινότητα τῶν Καθολικῶν   ἐκπρο-
σωπήθηκε ἐπίσης ἀπὸ ὑψηλοῦ κύ-
ρους προσωπικότητες, ὅπως τὸν
καρδινάλιο Φραντσέκσο Coccopal-
merio, τὸν Ἐπίσκοπο Γρατιανουπό-
λεως καὶ Καθηγητὴ ∆ηµήτριο (Σαλά-
χα), τοὺς Καθηγητὲς P. Valdrin (Πα-
ρίσι-Ρώµη), Richard Potz (Βιέννη),
H. Kaufold (Μόναχο), τὴν Ἀντιπρύ-
τανη τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Friburg
(Ἑλβετία) Καθηγήτρια Astrin Kaptjin,
κ.ἄ�

Τὸ γενικότερο συµπέρασµα γιὰ
τὸν ὅρο Οἰκονοµία, ἀπὸ πλευρᾶς
Ὀρθόδοξου Κανονικοῦ ∆ικαίου,
ἀφορᾶ στὴν ἔλλειψη γενικοῦ νοµο-
θετικοῦ ὁρισµοῦ, µέχρι τουλάχιστον
αὐτὸς νὰ δοθεῖ ἀπὸ µία Πανορθόδο-
ξη Σύνοδο, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν γένει δυσ -
κολία διατύπωσης ὁρισµοῦ στὴ θε-
ωρία, ἕνεκα τῆς συνδέσεως τῆς
ἐκκλησιαστικῆς οἰκονοµίας µὲ τὸ µυ-
στήριο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὑπῆρξαν σηµαντικὲς συµβολές,
ὅπως ἡ ἄµβλυνση τοῦ διπολισµοῦ
µεταξὺ ἀκρίβειας καὶ οἰκονοµίας
µέσῳ τῆς διδασκαλίας περὶ ἐκχύσε-
ως τῶν  ἁγιοπνευµατικῶν χαρισµά-
των τῆς δικαιοσύνης, τῆς διάκρισης,
τῆς ἀγάπης  στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀξιοποί-
ηση τῆς οἰκονοµίας σὲ ἐρωτήµατα
οἰκουµενικοῦ χαρακτήρα καὶ στὶς
διαχριστιανικὲς σχέσεις, στὴν ἐξατο-
µίκευση τῶν ἐπιτιµίων καὶ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν, στὴν ἀντι-
µετώπιση τοῦ ἐπείγοντος, στὴν
προστασία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θε-
σµοῦ τόσο ἀπὸ τὴ σχετικοκρατία
ὅσο καὶ τὴν τυπολατρεία, στὴν ἐπι-
κοινωνία καὶ εἰρήνη µεταξὺ τῶν
ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν. 

Ἡ νοµοθετικὴ ὁρολογία τῶν Κω-
δίκων τῆς Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας χρησιµοποιεῖ τούς ὅρους Di-
spensatio and Aequitas, οἱ ὁποῖοι
καὶ ἐξειδικεύονται τόσο ἀπὸ τὰ νο-
µοθετικὰ κείµενα, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ θε-
ωρία καὶ τὴ νοµολογία. Καὶ οἱ δύο
παραδόσεις συγκλίνουν ὅτι ὁ χαρα-
κτήρας τοῦ δικαίου τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι σωτηριολογικὸς καὶ θεραπευτι-
κός�».

Ἀντὶ ἀναιρέσεως
Ἀντὶ ἄλλης ἀπαντήσεως εἰς τὰ

ὅσα ἐξωφρενικά τοῦ συνεδρίου,
παραθέτομεν τὴν δημοσιευθεῖσαν
περίληψιν τοῦ π. Κ. Κενανίδη εἰς
τὴν Φινλανδίαν. Δὲν νομίζομεν ὅτι
ἡ διάστασις ἡ ὁποία δίδεται θὰ
μποροῦσε νὰ συγκριθῆ ἐπουδενὶ
μὲ τὴν Παπικήν. Ὡς ἀνεγνώσαμεν
εἰς τὸν ἴδιον ἱστότοπον τὴν 18ην Σε-
πτεμβρίου 2015:

«�Παρουσίᾳ τοῦ Σεβασµιωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Λέοντος, ὁ π.
Κωνσταντῖνος στὴ σχετικὴ ὁµιλία
του ἀνέπτυξε τὸ θέµα: Ἡ ἐφαρµογὴ
τῆς Ἀκρίβειας καὶ τῆς Οἰκονοµίας
στὴ σύγχρονη ποιµαντικὴ πράξη.

Στάθηκε ἰδιαίτερα στὸ γεγονὸς
τῆς Ἐνανθρώπησης τοῦ Κυρίου, ὡς
τὸ ἀπαύγασµα τῆς Θείας συγκατά-
βασης, ἐπιείκειας, οἰκονοµίας,

καθὼς καὶ ἄπειρης θεϊκῆς ἀγάπης
ἐν τῇ ἄκρᾳ ταπεινώσει τοῦ Μεγάλου
Ἀρχιερέως Χριστοῦ. Κλείνοντας τὴ
θεολογικὴ ἑρµηνεία τοῦ ὅρου οἰκο-
νοµία, τόνισε πὼς «... ἡ Θεία Οἰκο-
νοµία εἶναι προαιώνια, ἱστορική,
ἀλλὰ µέλλουσα καὶ ἀτελεύτητη, διότι
ἡ πορεία µας πρὸς τὴν τελειότητα
καὶ τὴν ὄντως ἀκρίβεια, ἡ ὁποία εἶναι
ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος, παρατείνεται ἀενά-
ως...». 

Περνώντας ἀπὸ τὴν Θεία οἰκονο-
µία στὴν ἀνθρώπινη καὶ συγκεκρι-
µένα στὴ ποιµαντικὴ ἐφαρµογή της,
ἀνέφερε (παραφράζοντας τὴ σχε-
τικὴ βιβλικὴ φράση), «�οἱ κανόνες
φτιάχτηκαν γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι
ὁ ἄνθρωπος γιὰ τοὺς κανόνες. Οἱ
κανόνες στὴ πορεία τῆς πνευµα-
τικῆς µας ζωῆς εἶναι ἀπαραίτητοι,
διότι εἶναι οἱ δεῖκτες τῆς ὁδοῦ σωτη-
ρίας τοῦ καθενός, ἀλλὰ καὶ µᾶς ἀπο-
καλύπτουν, κάθε στιγµή, τὴ θέση
µας καὶ τὴν ἀπόσταση τὴν ὁποία θὰ
πρέπει νὰ διανύσουµε, γιὰ νὰ πλη-
σιάσουµε ἐγγύτερα τὴν ἀκρίβεια, ἡ
ὁποία παραµένει καὶ ὁ µοναδικὸς
στόχος τῆς πνευµατικῆς µας ζωῆς.
Στὰ ἐπιµέρους ζητήµατα τῆς πνευ-
µατικῆς µας ζωῆς ἡ οἰκονοµία ἐµφα-
νίζεται ὡς ἐπιείκεια καὶ ἀπόκλιση
ἀπὸ τὴν ἀκρίβεια καὶ ἔχει προσω-
ρινὸ χαρακτήρα, ἀλλὰ κρατᾶ τὸν
ἄνθρωπο µέσα στὴν ἐκκλησία, δὲν
τὸν συνθλίβει, δὲν τὸν ἀποµακρύνει,
ἀλλὰ τὸν συµπονᾶ, τὸν ἀποδέχεται
ὑποµονετικὰ καὶ τὸν θεραπεύει βοη-
θώντας τον νὰ ἀποτινάξει τὸν ζυγὸ
τῆς ἁµαρτίας, τῆς ἀποστασίας καὶ
τῆς ἀνυπακοῆς ἀπὸ τὸ Θεῖο θέλη-
µα. Ὁ σύγχρονος ποιµένας µπορεῖ
νὰ ἐφαρµόσει σωτηριολογικὰ τὴν
οἰκονοµία στὴ ποιµαντικὴ πρακτική
του, σύµφωνα µὲ τὸ µέτρο συµµε-
τοχῆς καὶ ἐµπειρίας του στὸν ὑπέρ-
λογο γνόφο τῆς Θείας οἰκονοµίας.
Στὸ µέτρο τὸ ὁποῖο ἔχει βιώσει τὴν
καλὴν ἀλλοίωσιν τῆς δεξιᾶς τοῦ
Ὑψίστου(ἔχει συγκλονισθεῖ ἀπὸ τὸ
µέγεθος τῆς Θείας συγκατάβασης
καὶ ἐπιείκειας) καὶ ταξιδέψει στὸ µέ-
γα πέλαγος τοῦ ἐλέους τοῦ Κυρί-
ου...».

Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἐνδημούσης 
Ἱ. Συνόδου τοῦ Πατρ. Ἀλεξανδρείας 

Τὰ θέματα, τὰ ὁποῖα ἀπησχόλη-
σαν τὴν Ἱ. Σύνοδον, ἦτο ἡ παραίτη-
σις τοῦ Σεβ. Μητρ. Ζάμπιας, ἡ
ὁποία ἔγινε δεκτὴ καὶ ἡ ἵδρυσις
πραξικοπηματικῶς «Ἐπισκοπῆς
Βορείου Οὐγκάντας», τὴν ὁποίαν
θὰ ἐπισκεφθῆ συντόμως ὁ ἴδιος ὁ
Πατριάρχης, διὰ νὰ χειρισθῆ τὴν
κατάστασιν ἐκ τοῦ σύνεγγυς. Συμ-
φώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς
15ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Συνῆλθεν τὴν 15ην Σεπτεµβρί-
ου 2015, εἰς τήν  ἕδραν τοῦ Πα-
τριαρχείου, κατόπιν προσκλήσεως
τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρ-
χου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρι -
κῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄, Ἐνδηµοῦσα
Ἱερὰ Σύνοδος, συµµετεχόντων τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἑρµουπόλεως
κ. Νικολάου, Λεοντοπόλεως κ. Γα-
βριήλ, Μέµφιδος κ. Νικοδήµου καὶ
Πηλουσίου κ. Νήφωνος, ἐξετάσα-
σα τρέχοντα θέµατα ἐν οἷς καὶ τὰ
κάτωθι:

1) Ἐγένετο ἀποδεκτή, ἡ οἰκειο-
θελὴς ἐκ τῆς Ἐπαρχίας του παραί-
τησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζάµ-
πιας καὶ Μαλάουι κ. Ἰωακείµ, ὁ

ὁποῖος συνηριθµήθη εἰς τοὺς ἐφη-
συχάζοντας Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου,
γνωριζόµενος τοῦ λοιποῦ ὡς
πρώην Μητροπολίτης Ζάµπιας.

2) Ἐξητάσθη µὲ πνεῦµα οἰκονο-
µίας καὶ καταλλαγῆς ἡ ἐκκλησια-
στικὴ κατάστασις εἰς τὴν βόρειον
Οὐγκάνταν, ὅπως ἔχει διαµορφω-
θεῖ µετὰ ἀπὸ ἀντικανονικὲς ἐνέργει-
ες κληρικῶν τινῶν ἐκεῖσε ὑπηρε-
τούντων. Ὁ χειρισµὸς τῆς ὅλης κα-
ταστάσεως ἀφέθη εἰς τὴν πρόνοιαν
καὶ τὴν πατρικὴν µέριµναν τῆς
Α.Θ.Μ., ἡ ὁποία πρόκειται νὰ ἐπι-
σκεφθῆ λίαν συντόµως τὴν Οὐ -
γκάντα, διὰ νὰ σχηµατίση ἰδίαν
ἄποψιν καὶ γνώµην. Τὸ γὲ νῦν
ἔχων, ἀνακοινοῦται ὅτι, τὸ Πα-
τριαρχεῖον οὔτε ἵδρυσε, οὔτε θεω-
ρεῖ ὑπάρχον τὸ ἀντικανονικὸν µόρ-
φωµα τὸ ὑπὸ τῶν πρωταιτίων ἀνα-
κοινούµενον ὡς «Ἐπισκοπὴ Βορεί-
ου Οὐγκάντας». 

3) Ἡ Α.Θ.Μ. ἔδωσε ποιµαντικάς
ὁδηγίας εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς ποὺ
ὑπηρετοῦν εἰς τὴν Αἴγυπτον πρὸς
ὑπερκερασµὸ τῶν δυσκόλων κατα-
στάσεων τῶν διαµορφωθέντων τὰ
τελευταῖα ἔτη.

Ἐπαναλειτουργοῦν τὰ Ἑλληνικὰ 
σχολεῖα εἰς τὴν Ἴμβρον

Ἔπειτα ἀπὸ πάροδον μισοῦ
αἰῶνος ὁ Πατριάρχης θὰ παραστῆ
εἰς τὴν γενέτειράν του προκειμέ-
νου νὰ τελέση τὸν ἁγιασμὸν εἰς τὸ
ἐπαναλειτουργοῦν Γυμνάσιον καὶ
Λύκειον. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἐμπρὸς Λέ-
σβου» τῆς 18ης Σεπτεμβρίου 2015:

«Γιὰ πρώτη φορὰ µετὰ ἀπὸ µισὸ
αἰώνα, ἡ Ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς
Ἴµβρου θὰ ἔχει τὴ δυνατότητα γιὰ
πρωτοβάθµια καὶ δευτεροβάθµια
Ἐκπαίδευση. Μετὰ ἀπὸ τὴν ἔκδο-
ση (ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς) τῆς
ἄδειας λειτουργίας τοῦ Λυκείου,
ἕνα ἀκόµη ἐµπόδιο ξεπεράστηκε,
καθὼς ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ διαδι-
κασία τῶν ἀποσπάσεων ἐκπαιδευ-

τικῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ στελεχώσουν τὸ
νέο Ἑλληνικὸ Γυµνάσιο καὶ Λύκειο
τῆς Ἴµβρου. Μαθητὲς καὶ γονεῖς,
ποὺ στὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία
τοὺς παλινοστοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλά-
δα, θὰ εἶναι παρόντες στὸ πρῶτο
κουδούνι τῆς νέας χρονιᾶς, τὸ
ὁποῖο θὰ χτυπήσει τὴ ∆ευτέρα 28
Σεπτεµβρίου, στὶς 9 τὸ πρωί, στὸ
πρόσφατα ἀνακαινισµένο σχολειὸ
στὸ χωριὸ Ἀγρίδια, ἐνῶ τὸ ∆ηµο-
τικὸ (ποὺ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 2013)
βρίσκεται στοὺς Ἁγίους Θεοδώ-
ρους. Ὁ ἁγιασµὸς καὶ τὰ ἐγκαίνια
τοῦ Γυµνασίου καὶ τοῦ Λυκείου θὰ
πραγµατοποιηθοῦν, παρουσίᾳ τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολο-
µαίου, δύο ἑβδοµάδες ἀργότερα,
τὴ ∆ευτέρα 12 Ὀκτωβρίου».

Μακ. Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Θὰ ἦταν ἰδανικό,
ἂν ἐνορίες μποροῦσαν νὰ κάνουν ἀπὸ ἕνα σχολεῖο»
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Μητροπολίτης τοῦ Ν. Ἀττικῆς 
ἐβοήθησε προεκλογικῶς Βουλευτήν
Ἡ προεκλογικὴ ἐκστρατεία κατέ-

στη ἐξαιρετικὰ δύσκολη διὰ τὰ κόµ-
µατα, τὰ ὁποῖα διεκδίκουν τὴν δια-
κυβέρνησιν τῆς Πατρίδος µας. Αἱ τε-
λευταῖαι, πρὸ τῆς ἡµέρας τῶν
ἐκλογῶν δηµοσκοπήσεις, παρου-
σίαζαν τὰ δύο µεγάλα κόµµατα ὡς
κατέχοντα παρόµοια ποσοστὰ καὶ
τὸ ποῖος θὰ «κόψη τὸ νῆµα» ἦτο
λίαν ἀµφίβολον. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ
ἔδωσε τὸ κίνητρον, ὥστε Βου-
λευτὴς νὰ ζητήση ἀπὸ Μητροπολί-
την νὰ τοῦ δοθῆ ἡ δυνατότης νὰ διε-
ξ άγη προεκλογικὴν ὁµιλίαν εἰς τὸ
πνευµατικὸν κέντρον τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεώς του. Ἡ ἀνακοίνωσις, ὅπως
αὐτὴ ἀνηρτήθη εἰς τὸν ἐπίσηµον
ἱστότοπον τοῦ Βουλευτοῦ, ἔγραφε:
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Στὶς 15 Σεπτεµβρί-
ου ἡµέρα ΤΡΙΤΗ καὶ ὥρα 7:30 τὸ
ἀπόγευµα σᾶς περιµένω µὲ τοὺς
φίλους σας στὸ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ O
ὁδὸς O στὴν O γιὰ νὰ συζητήσου-
µε γιὰ τὶς τρέχουσες πολιτικὲς ἐξελί-
ξεις. Ἡ παρουσία σας θὰ εἶναι χαρὰ
καὶ δύναµη γιὰ µένα».

Ἂν καὶ ὁ Μητροπολίτης εἰς τὸ πα-
ρελθὸν ἔτρεφε µεγαλυτέραν συµ-
πάθειαν εἰς ἄλλο κόµµα ἐξουσίας,
τὸ ὁποῖον κάποτε ἦτο παντοδύνα-
µον, ἀπεφάσισε ἐκθύµως νὰ βοη-
θήση τὸν ὑπ. Βουλευτήν, διὰ δύο
λόγους. Πρῶτον, οἱ καιροὶ ἤλλαξαν
καὶ ἐκρίθη καλύτερον νὰ ὑποστη-
ριχθῆ ἕνα κόµµα, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ
εἶναι ἄθεον ἢ οὐδετερόθρησκον (ἂν
καὶ τί κρύβει ἡ ψυχὴ καθενὸς µόνον
ὁ Κύριος γνωρίζει, διότι πολλάκις
ὑπήρξαµε θεαταί εἰς παρέλασιν
Βουλευτῶν καὶ ἀρχη γῶν κοµµάτων
ἀπὸ τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴν καὶ τὰ
Ἐπισκοπεῖα τῶν Ἱ. Μητροπόλεων,

ἀλλὰ εἰς τὴν συνέχειαν ἄλλα  ἐπρά -
χθησανO). ∆εύτερον καὶ σπουδαι-
ότερον, ὡς εἶναι γνωστόν, ὁ Βου-
λευτὴς διατηρεῖ στενωτάτας σχέ-
σεις µὲ τὸν Μητροπολίτην καὶ ἔχει
συµπαρασταθῆ εἰς αὐτὸν εἰς δυσ -
κόλους στιγµάς τοῦ σχετικοῦ προσ -
φάτου παρελθόντος, ὥστε ἦτο ἀπὸ
τὴν πλευρὰν του Σεβ. Μητροπολί-
του µία πρᾶξις εὐγενείας. 

Τελικῶς, ἀπεδείχθη ὅτι αἱ δηµο-
σκοπήσεις «ἔπεσαν ἔξω», καθὼς
ἀπὸ καιροῦ ἦτο γνωστὸν τὸ προβά-
δισµα τοῦ νῦν κυβερνῶντος κόµµα-
τος. Ἐφόσον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
µᾶλλον δὲν τὸ ἐγνώριζε (ἐκτὸς ἂν
τὸ ἐγνώριζεν, ἀλλὰ ἤθελε διὰ κά-
ποιον λόγον ὁπωσδήποτε νὰ συµ-
παρασταθῆ εἰς τὸν Βουλευτήν),
ἀποτέλεσµα ἦτο νὰ ἐκτεθῆ εἰς τὰ
µάτια τῶν πιστῶν, διὰ τὴν συνεργα-
σίαν αὐτήν, ἂν καὶ εἰς τὰ µάτια τοῦ
νῦν Βουλευτοῦ, µᾶλλον ἐδικαιώθη,
καθὼς ὁ τελευταῖος ἐξελέγη. Θὰ
παρακαλούσαµε τὸν Σεβασµιώτα-
τον νὰ γνωστοποιήση ὑπὸ ποίας
προϋποθέσεις ἔγινεν ἡ παραχώρη-
σις τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου, τὸ
ὁποῖον ἀνήκει εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν
καὶ ὄχι εἰς τὴν προσωπικήν περιου-
σίαν οὐδενός. Ἐπίσης, τίνος ἦτο
ἀκριβῶς ἡ πρωτοβουλία καὶ ἂν συν -
ηθίζεται νὰ ὁµιλοῦν καὶ ἄλλοι ὑπ.
Βουλευταί εἰς τὸ ἴδιον µέρος. Τέλος,
ἀποροῦµεν ἂν εἶναι θεµιτὸν νὰ γί-
νωνται τοιαῦται συνεργασίαι καὶ ἂν
ἡ Ἱ. Σύνοδος ἐπικροτεῖ τὰς ἐνεργεί-
ας αὐτάς. Ἐπειδὴ οἱ καιροὶ εἶναι κρί-
σιµοι, παρακαλοῦµεν ὅλους τούς
Σεβ. Μητροπολῖτας νὰ δροῦν µὲ
περίσκεψιν καὶ συστολήν.

Ν.Σ.

Τὴν 2αν Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἡ Δ.Ι.Σ.
ἀπέστειλεν ἐπαινετικήν ἐπιστολὴν
εἰς τὸν Σεβ. Μητρ. Σπάρτης κ.
Εὐστάθιον διὰ τὴν συμπλήρωσιν
τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν εἰς τὴν
Ἐπαρχίαν του. Τὸ ἔργον πράγματι
ἀξιόλογον, καθὼς ἡ Ἱ. Μητρόπολις
συντηρεῖ πλῆθος κοινωφελῶν ἱδρυ-
μάτων. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σπάρτης τὴν
18ην Σεπτεμβρίου 2015:

«Χάριτι Κυρίου συνεπληρώθη-
σαν τριάκοντα καί πέντε ἔτη ἀφ’ ὅτου
ἡ Ὑµετέρα Σεβασµιότης τῇ θείᾳ ἐπι-
νεύσει ἐκλήθη ἵνα ποιµάνῃ τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν Μονεµβασίας καί
Σπάρτης. Ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, ἡ ∆ιαρ-
κής Ἱερά Σύνοδος, τιµῶσα τήν φιλό-
χριστον διακονίαν ὑµῶν, ἥκει ἐν
συγκινήσει ἵνα συµµετάσχῃ φιλαδέλ-
φως εἰς τό πνευµατικόν συµπόσιον
τῆς ὑµετέρας εὐφροσύνης καί
εὐχηθῇ ὑµῖν ἐπί τῇ εὐσήµῳ ταύτῃ
ἐπετείῳ, ὅπως ἡ καθ’ ὑµᾶς θεο-

φρούρητος Ἐπαρχία, ἡ ἱστορική καί
ἁγιοτόκος Λακωνία, αὐξάνῃ ὑπό τήν
χριστόφρονα ποιµαντορίαν ὑµῶν
ὡς ἄµπελος εὐκληµατοῦσα καί
εὐσταθοῦσα εἰς εὔκλειαν τῆς Ἐκκλη-
σίας καί δόξαν Θεοῦ.

Καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς
µακρᾶς Ἀρχιερατείας ὑµῶν, παρα-
κολουθοῦµεν καί θαυµάζοµεν τήν
ὑµετέραν ἐκδαπάνησιν, τήν πολυετῆ
καλήν µαρτυρίαν καί τά ἀγαθά ἔργα,
ἅτινα ἡ ἀνύστακτος πατρική µέριµνα
ὑµῶν ἐργάζεται καί εἰργάσθη ὑπέρ
τῆς Ἐκκλησίας καί διά τήν ὑπό τό
ἱερόν αὐτῆς ὠµοφόριον προστασίαν
καί προκοπήν τῶν πιστῶν τέκνων
αὐτῆς. Ἐπί τριαντακονταπενταετίαν
ὅλην, συνῳδᾷ τῷ λόγῳ τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἡ ὑµετέρα
πεπνυµένη Σεβασµιότης «ἐκζητεῖ τό
ἀπολωλός, ἐνισχύει τό ἀσθενές καί
φυλάττει τό ἰσχυρόν», ἵνα «παρα-
στήσῃ τῷ Κυρίῳ λαόν περιούσιον,
ἔθνος ἅγιον, βασίλειον ἱεράτευµα ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ».

Παρῃτήθη
ὁ Σεβ. Μητρ. Τρίκκης 

Συμφώνως πρός το tameteora.gr
τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 2015: 

«Μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Πρόεδρο τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ὑπέβαλε σήµερα
τὴν παραίτησή του ὁ Μητροπολίτης
Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Ἀλέξιος,
ζητῶντας νὰ γίνει ἀποδεκτή. Μάλι-
στα, σύµφωνα µὲ δηµοσιογραφικὲς
πληροφορίες ὁ κ. κ. Ἀλέξιος στὴν
παραίτησή του ὑποδεικνύει ὡς διά-
δοχό του τὸ σηµερινὸ Πρωτοσύγ-
κελλο τῆς Μητροπόλεως Τρίκκης &
Σταγῶν, Ἀρχιµανδρίτη Χρυσόστο-
µο Νάση. Σηµειώνεται ὅτι ὁ Μητρο-
πολίτης διανύει τὸ 84ο ἔτος τῆς ἡλι-
κίας του».

Ὁ Πανοσ. Ἀρχιµανδρίτης π. Βα-
σίλειος Μπλάνας εἶναι ἐκεῖνος, ὁ
ὁποῖος ἐκλήθη ἀπὸ τὴν ἀδελφότη-
τα τῆς «Ζωῆς» νὰ ἡγηθῆ καὶ νὰ τὴν
κατευθύνη εἰς τὰς συγχρόνους δυσ -
κόλους περιστάσεις. Ὁ Πανοσιολο-
γιώτατος ἔχει διακονήσει ὡς ἱερο-
κήρυξ εἰς τὴν Ἱ. Μ. Πατρῶν καὶ εἶναι
ὁ πνευµατικός τῆς καρποφόρου
«Χριστιανικῆς Στέγης Πα τρῶν». Ὁ
π. Βασίλειος εἶναι ἄριστος θεολό-
γος, ἠπίων τόνων καὶ παρὰ τὸ φαι-
νόµενον τῆς ἡλικίας του, ὡς ἐπλη-
ροφορήθηµεν, ἔχει τὴν δυναµικήν

τῆς προοπτικῆς νὰ προχωρήση
ὁρισµένα ζητήµατα εἰς τὴν ἀδελφό-
τητα. Εἰς τοὺς συγχρόνους καιροὺς
εἶναι ἀκόµη περισσότερον ἀναγ-
καία ἡ παρουσία τῶν ἀδελφοτήτων
διὰ τὴν πνευµατικὴν ἀφύπνισιν καὶ
τὸν ἐπανευαγγελισµὸν τοῦ λαοῦ
µας. Εὐχόµεθα ὁ π. Βασίλειος νὰ
συνεχίση τὴν χάραξιν τῶν ἀγω-
νιστῶν προκατόχων του, καθὼς
διαθέτει τὰ ἐχέγγυα νὰ ἐµπνεύση
τὰς ἐλπίδας διὰ τὴν συν έχισιν καὶ
τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἱστορικῆς πορεί-
ας τῆς ἀδελφότητος.

Νέος Προϊστάµενος
εἰς τὴν ἀδελφότητα «Η ΖΩΗ»


