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Ἐξέλιπεν ἡ αἰδὼς εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ὥστε νὰ προωθῆ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως;

ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ
ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔτους ἡ
«ἀριστεροδέξια» Συγκυβέρνησις
εἶχε προαναγγείλει τέσσερις φορὲς
ὅτι θὰ προχωρήση εἰς τὴν νομικὴν
θέσπισιν τοῦ συμφώνου συμβιώσεως
δι’ ὁμοφύλους. Πράγματι πρὸ ὀλί-
γων ἡμερῶν ἐδόθη εἰς τὴν δημοσιό-
τητα ἕνα πολυνομοσχέδιον, τὸ
ὁποῖον ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ ἑξῆς κε-
φάλαια: α) Σύμφωνον συμβιώσεως,
β) Ἐθνικὸν Συμβούλιον κατὰ τοῦ
Ρατσισμοῦ καὶ τῆς Μισαλλοδοξίας,
γ) Τροποποιήσεις εἰς τὸν Ποινικὸν
Κώδικα, δ) Τροποποιήσεις εἰς τὸν
Κώδικα Ποινικῆς Δικονομίας, ε) Τρο-
ποποίησις διατάξεων περὶ ἀστικῆς
εὐθύνης τοῦ τύπου, στ) Ρυθμίσεις
σχετικῶς μὲ τὸ σωφρονιστικὸν σύ-
στημα καὶ τὰ καταστήματα κρατή-
σεως, ζ) Διατάξεις σχετικῶς μὲ τὴν
λειτουργίαν τῆς Δικαιοσύνης καὶ ἡ)
Λοιπαὶ διατάξεις, εἰς τὰς ὁποίας
ὑπάρχει καὶ πάλιν ἀναφορὰ εἰς τὸ
θέμα τῶν ὁμοφύλων διὰ διπλωμά-
τες. Διὰ ἄλλην μίαν φορὰν ἐπιχει-
ρεῖται ἡ θόλωσις τοῦ νεροῦ, διότι μὲ
τόσα κεφάλαια δὲν θὰ δοθῆ εἰς τὸ
Κοινοβούλιον ὁ ἀπαραίτητος χρόνος
καὶ ἡ προσοχὴ διὰ τὴν ὀρθὴν λει-
τουργίαν τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας.
Πιθανῶς μάλιστα νὰ προετάχθησαν
τὰ ἄρθρα διὰ τὸ σύμφωνον συμβιώ-
σεως, προκειμένου νὰ περάσουν καὶ
ἄλλα ζητήματα ἐντὸς τῶν ὑπολοί-
πων κεφαλαίων ἀβρόχοις ποσί.
Εἶναι μόνον ἡ παροῦσα Κυβέρνησις
ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐπιχειρουμένην
ἠθικὴν καὶ πνευματικὴν καταδίκην
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἢ εὐθύνον-
ται καὶ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα;

Ἀπεργάζονται
τὸ σύµφωνον ἀπὸ καιροῦ

Κατὰ τὰ ἔτη 2008 ἕως καὶ 2010
γίνεται τὸ πρῶτον μεγάλο βῆμα μὲ
τὴν θέσπισιν κατ’ ἀρχὰς συμφώ-
νου συμβιώσεως διὰ ἑτεροφύ-

λους, ἐνῶ εἰς τὸ ἴδιο διάστημα
ἐπίσημα πρόσωπα στηρίζουν μίαν
μελλοντικὴν θεσμοθέτησίν του
καὶ ἐργάζονται πρὸς αὐτὴν τὴν
κατεύθυνσιν:

«5 Νοεµβρίου 2008 Ψηφίζεται
στὴ Βουλὴ ἕνα σύµφωνο συµβίω-

σης ἀποκλειστικὰ γιὰ ἑτερόφυλα
ζευγάρια ἀπὸ τὴν τότε κυβερνη-
τικὴ πλειοψηφία τῆς Ν∆. 15 Ἰουλί-
ου 2009 Ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὸ θε-
ρινὸ τµῆµα τῆς Βουλῆς πρόταση
νόµου τοῦ ΠΑΣΟΚ γιὰ ἐπέκταση
τοῦ συµφώνου συµβίωσης καὶ

στὰ ὁµόφυλα ζευγάρια. 17 Σε-
πτεµβρίου 2010 Ὁ ὑπουργὸς ∆ι-
καιοσύνης Χάρης Καστανίδης δη-
λώνει σὲ συνέντευξή του στὸν
Βῆµα FM πὼς ἔχει συσταθεῖ νο-
µοπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ
τὴν ἐπέκταση τοῦ συµφώνου συµ-

Ἀπὸ τὸ Βέλγιον
εἰς τὴν Πόλιν

καὶ ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα
εἰς τὴν Γερµανίαν
Πληροφορηθήκαµε ἀπὸ τὸ

aktines.blogspot.gr τῆς 16ης
Νοεµβρίου καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ κ.
Παπαθανασόπουλου ὅτι ὁ
Οἰκ. Πατριάρχης µαταίωσε
αἰφνιδίως τὴν ἐπίσηµη ἐπί-
σκεψή του στὸ Βέλγιο προκει-
µένου νὰ συναντηθῆ ἐκτάκτως
στὴν Κωνσταντινούπολη µὲ
τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλά-
δος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε
τὴν Τουρκία. Ποία ἡ κατεπεί-
γουσα αἰτία, ὅταν µόλις πρὸ
ὀλίγων ἡµερῶν εἶχαν συναν-
τηθῆ στὴν Ἀθήνα; Τὸ ἄρθρο
ἀναφέρει: «Πρῶτο; ἡ µείωση
τῆς οἰκονοµικής συµπαρά-
στασης πρὸς τὸ Φανάρι; Τὰ
ἄλλα θέµατα ποὺ εἶναι ἀνοιχτὰ
καὶ προκαλοῦν δυσχέρειες
στὴ συνεργασία τοῦ Φαναρίου
µὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση...
εἶναι οἱ πολλὲς καὶ προκλη-
τικὲς παρεµβάσεις τοῦ Οἰκου-
µενικοῦ Πατριάρχου στὶς «Νέ-
ες Χῶρες», ἡ ἀπαίτησή του γιὰ
ἀναβάθµιση τοῦ Γραφείου τῶν
Ἀθηνῶν σὲ ἕνα εἶδος «Νουν-
τσιατούρας» καὶ τὰ διπλωµα-
τικὰ καὶ ὄχι µόνο ζητήµατα
ποὺ ὁ Πατριάρχης ἄνοιξε πρό-
σφατα µὲ τὴ Βουλγαρία ἐρή-
µην τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνή-
σεως».

Ὁ Πατριάρχης ἀποφάσισε
νὰ συναντήση στὴ δική του
ἕδρα τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ
µακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὴ
στιγµὴ µάλιστα ποὺ ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος σχεδίαζε νὰ µεταβῆ µὲ
τὸν Σεβ. Μητρ. Ἰωαννίνων στὴ
Γερµανία, δικαιοδοσία τοῦ Πα-
τριαρχείου. Ὅπως πληροφο-
ρούµεθα τὸ τελευταῖο ἑξάµηνο
ἀπὸ δηµοσιεύµατα τῆς ἐφηµε-
ρίδας «Πρωϊνὸς Λόγος» τῶν
Ἰωαννίνων ὁ Σεβασµιώτατος
ἔχει πληθύνει τὶς ἐπισκέψεις
του στὴ Γερµανία, ἐνῷ προτί-
θεται νὰ βοηθήση γιὰ τὴν ἐπα-
ναλειτουργία τῆς Χάλκης. Σὲ
ἀναµονή λοιπόν;

TA AGIA TVN AGIVN

Τήν 21ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τά Εἰσό-
δια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τοῦ Κα-
θολικοῦ τῆς Ἱ.Μ. Χώρας Κωνσταντινουπόλεως.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ΄.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων
σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος
δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ
ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτί-
στου ἡ ἐκπλήρωσις.

Κοντάκιον, Ἦχος δ΄.
Ὁ καθαρώτατος Ναός τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστάς καί
Παρθένος, τό ἱερόν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον
εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τήν χάριν συνεισάγουσα, τήν ἐν
Πνεύματι Θείῳ· ἥν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει,
σκηνή ἐπουράνιος.

Ποῖος εὐθύνεται
διὰ τὰ θύµατα εἰς τὸ Παρίσι;

«Πρέπει νὰ βοηθήσης τὸν ἑαυτόν σου»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ µέ ἐνάρετους ἀνθρώπους εἶναι πνευµατικά
ὠφέλιµη. Ὁ καλοπροαίρετος ἀκούει τούς λόγους τους καί
τήν ἐµπειρία τους καί πείθεται εὐκολότερα. Συγχρόνως βλέ-

πει τό φωτεινό τους πρόσωπο καί τήν ἐν γένει προσεκτική συµ-
περιφορά τους καί παίρνει παράδειγµα, γιά νά κάνει τόν πνευµα-
τικό του ἀγώνα ἀποτελεσµατικότερο. Γεννιέται ὅµως τό ἐρώτηµα.
Πόσοι ἀπό αὐτούς πού ἐπικοινωνοῦν µέ τούς ἐνάρετους εἶναι
εἰλικρινεῖς καί καλοπροαίρετοι; Κανένας δέν µπορεῖ νά ἀπαντήσει
µέ σιγουριά. Ὅµως οἱ ἴδιοι οἱ ἐνάρετοι λένε ὅτι εἶναι λίγοι ἕως ἐλά-
χιστοι. Οἱ περισσότεροι τούς πλησιάζουν ἀπό περιέργεια καί ὄχι
σπάνια ἀπό ἰδιοτέλεια. Γι᾿ αὐτό παραµένουν πάντα οἱ ἴδιοι, χωρίς
ἀλλαγή στό ἦθος.

Τό νά ἀναθέτεις στό Θεό καί στόν ἐξοµολόγο τήν πνευµατική
σου πρόοδο, χωρίς ὁ ἴδιος νά προσπαθεῖς, εἶναι µάταιο. ∆έν
πρόκειται νά προκόψεις καί ἡ σωτηρία εἶναι πολύ µακριά. Τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνίσχυση ἀπό τόν πνευµατικό τίς ἐξα-
σφαλίζουµε, ὅταν εἴµαστε ἀγωνιστές καί ὄχι ὅταν εἴµαστε ρά-
θυµοι καί ἀναποφάσιστοί. Ἡ προσευχή µας πρέπει νά εἶναι
θερµή καί διαρκής. Ἡ µετάνοιά µας ζῶσα καί ἡ πνευµατική δί-
ψα µεγάλη.

Οἱ ἐπισκέπτες ἱερῶν χώρων καί προσκυνηµάτων δέν πρέπει
νά µένουν στά ἐξωτερικά. Νά µή θαυµάζουν µόνο τήν ὡραία το-
ποθεσία, τήν ἱστορία καί τή νοικοκυροσύνη πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ.
Καλά εἶναι αὐτά, ἀλλά δέν ὠφελοῦν πνευµατικά. Πρέπει νά πα-
ρακινοῦνται στήν προσευχή, τή συναίσθηση τῆς ἁµαρτωλότη-
τάς τους, τὴ µετάνοια καί τή σταθερή ἀπόφαση γιά τήρηση τῶν
ἐντολῶν.

Ὁ πολύπειρος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, πού ἐπικοινω-
νοῦσε µέ πολλούς ἀνθρώπους καί τούς παρακινοῦσε στήν ἐν
Χριστῷ ζωή, ἔγραφε σέ πνευµατικό του τέκνο: «Γνώριζε καί
αὐτό, ὅτι οὔτε ἐγώ οὔτε ἄλλος κανείς οὔτε ὁ Θεός θά σέ βοη-
θήσει, ἐάν ἐσύ πρῶτος δέν βοηθήσεις τόν ἑαυτό σου. Ἄρχισε
λοιπόν πρῶτος νά βοηθεῖς τόν ἑαυτό σου ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον
καί τότε ἀµέσως ὁ καλός µας Θεός καί ἐγώ θά σέ βοηθήσουµε.
Κίνησε καί σύ ὀλίγον τόν ἑαυτό σου καί βίασε. Πρέπει νά σκε-
φθεῖς καλά-καλά, πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Θεός νά σέ βοηθήσει,
ἐφ᾿ ὅσον τόν µισεῖς καί ἀγαπᾶς τόν διάβολο; Ἐάν ἀγαποῦσες
τόν Θεό θά φύλαττες τίς ἐντολές του. Θέλεις νά σωθεῖς; Ἀπό
σένα ἐξαρτᾶται. ∆ιάρρηξε τά δεσµά τῆς ἁµαρτίας, φύγε ἀπό τόν
διάβολο καί τρέξε στόν Χριστό καί ἐσώθης» (Γνωριµία µέ τόν
γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, Θεσ/νίκη 2014, σελ. 142).

Ὁ λόγος τοῦ ἀειµνήστου πατρός Φιλοθέου εἶναι ἐπίκαιρος καί
στίς µέρες µας καί πρέπει νά ἀφυπνίσει πολλούς ράθυµους
χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι παραµένουν ἀδιάβροχοι καί ἀνεπηρέα-
στοι. Νά διαλύσει τήν πνευµατική τους νάρκωση καί προπαν-
τός νά καταπολεµήσει τήν ἐπιζήµια περιέργειά τους γιά τό τί
κάνουν οἱ ἄλλοι, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν ἀλλάζουν σέ τίποτα.

Λυπᾶµαι τούς πνευµατικούς πού ἔχουν τέτοια πνευµατικά τέ-
κνα καί εὔχοµαι ὁ Θεός νά τούς δίνει δύναµη, γιά νά τά ἀνέ-
χονται καί ὑποµονή, γιά νά τά νουθετοῦν, ἐλπίζοντας ὅτι καλύ-
τερο µπορεῖ νά συµβεῖ αὔριο.

Θρῆνος ἁπλώθηκε σὲ ὅλο
τὸν κόσµο γιὰ τὸν ἄδικο χαµὸ
δεκάδων ἀνθρώπων ἀπὸ τὶς
ἑπτὰ τροµοκρατικὲς ἐπιθέσεις
µέσα σὲ 23 λεπτὰ τὴν ἴδια νύκτα
στὸ Παρίσι ἀπὸ τὸ Ἰσλαµικὸ
Κράτος. Οἱ εὐθύνες ἀποδόθη-
καν στὸν θρησκευτικὸ φανα-
τισµὸ γενικὰ καὶ ἀόριστα. Κα-
νεὶς δὲν ἀναρωτιέται ἂν αὐτὸς ὁ
φανατισµὸς εἶναι ἐγγενὴς στὸ
Ἰσλὰµ ἢ ὄχι, ἀλλὰ τίθεται σὲ ἴδια
στάθµη µὲ φανατισµούς, ὅπως
ἀναφέρουν, σὲ κάθε θρησκεία!
Ἡ ∆ύση ἐξηγεῖ κατ᾽ αὐτὸν τὸν
τρόπο τὰ γεγονότα, διότι ἔχει
µία µαύρη προϊστορία νὰ τὴν
ἀκολουθεῖ, ἐκείνη τοῦ «Τρια-
κονταετοῦς Πολέµου» (1618-
1648), ὅπου ἡ Παπικὴ τότε Γαλ-
λία συγκρούστηκε µὲ τὴν Προ-
τεσταντικὴ Γερµανία, ὁδηγών-
τας σὲ σφαγὲς σὲ ὅλη τὴν
Εὐρώπη. Μήπως φέρουν εὐθύ-
νη καὶ γιὰ τὶς σύγχρονες σφα-
γές;

Τὸν γῦρο τοῦ κόσµου κά-
νουν οἱ δηλώσεις τοῦ Ρώσου
Προέδρου κ. Πούτιν γιὰ τὸ
ποιοὶ στηρίζουν τὸ Ἰσλαµικὸ
Κράτος. Ὁ κ. Πούτιν δήλωσε
ὅτι 40 χῶρες χρηµατοδοτοῦν
τὸ ΙSIS ἀνάµεσα στὶς ὁποῖες
εἶναι καὶ κάποιες ἀπὸ τὴν ὁµά-
δα τῶν G20, δηλαδὴ τῶν 20
πλουσιοτέρων χωρῶν τοῦ
πλανήτη. Σὲ αὐτὲς ἀνήκουν: ἡ
Γαλλία, ἡ Γερµανία, ἡ Βρεττα-
νία, ἡ Ἰταλία, οἱ ΗΠΑ, ἡ Τουρ-
κία, ὁ Καναδάς, τὸ Μεξικό, ἡ
Βραζιλία, ἡ Ἀργεντινή, ἡ Σαου-
δικὴ Ἀραβία, ἡ Κίνα, ἡ Ἰαπω-
νία, ἡ Νότια Κορέα, ἡ Ἰνδία, ἡ
Ἰνδονησία, ἡ Αὐστραλία, ἡ Νό-
τια Ἀφρικὴ καὶ ἡ Ρωσία, ἐνῷ
ἀνεπισήµως µέλη τῆς ὁµάδας

εἶναι τὸ ∆ιεθνὲς Νοµισµατικὸ
Ταµεῖο καὶ ἡ Παγκόσµια Τρά-
πεζα.

Οἱ πέντε πρῶτες, ὅπως
ἀνακοίνωσε ὁ ΙSIS, ἀποτελοῦν
στόχους γιὰ τὰ ἑπόµενα τρο-
µοκρατικὰ χτυπήµατα. Γιατί;
∆ύο ἀπαντήσεις. Ἂν δεχθοῦµε
ὅτι κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς πέν-
τε ὑποστήριζαν τζιχαντιστικὲς
ὁµάδες (ὅπως ἔγινε παλαιότε-
ρα γνωστὸ ὅτι ὁ Μπὶν Λάντεν
εἶχε ἐκπαιδευτεῖ στὶς ΗΠΑ καὶ
ὅπως πρόσφατα ἀποκάλυψε
ὁ κ. Πούτιν ὅτι στὴ Συρία
ὑπάρχει ἐµπλοκὴ τῶν ΗΠΑ)
σήµερα αὐτὲς διεκδικώντας
τὴν ἀνεξαρτησία τους, στρέ-
φονται ἐναντίον τους. Ἂν δε-
χθοῦµε ὅτι κάποιες ἀπὸ τὶς
ὑπόλοιπες στηρίζουν τοὺς τζι-
χαντιστές, τότε σκοπὸ ἔχουν
νὰ πλήξουν τὶς πέντε λόγω
οἰκονοµικῶν συµφερόντων
στὴν Μ. Ἀνατολή. Σὲ ἀµφότε-
ρες τὶς περιπτώσεις ἕνας ἄδι-
κος ἀνταγωνισµὸς πλουτι-
σµοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν εἶναι
ἄµοιρες εὐθυνῶν οἱ χῶρες
ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι µαζὶ µὲ
τὸ ∆ΝΤ ἐπιθυµοῦν νὰ «σώ-
σουν» τὴν Ἑλλάδα, ἀφύπνισε
τὸ θηρίο καὶ ὑποκίνησε ἕνα
πόλεµο ποὺ µόλις ἄρχισε καὶ
πολλοὶ ἤδη τὸν ὀνοµάζουν Γ´
Παγκόσµιο Πόλεµο. Ἂν ἀνα-
λογιστεῖ κανεὶς ὅτι στὴν Ἰτα-
λία, ὅπως ἔγινε γνωστό, ἀκό-
µη καὶ χρήµατα τοῦ Βατικανοῦ
καταλήγουν στὸ διεθνὲς ἐµπό-
ριο ὅπλων, τότε ἡ Ὀρθόδοξη
Ἑλλάδα ὀφείλει νὰ σκεφτεῖ
πολὺ προσεκτικὰ τὴ στάση
της. Πρὸς τὸ παρόν, δόξα τῷ
Θεῷ, εἴµαστε σχεδὸν τὸ τελευ-
ταῖο ὄνοµα στὴ λίστα τοῦ ISIS.

Ἀναμένονται σφοδραί ἀντιδράσεις καθώς τό σύμφωνον συνοδεύει ἡ ἵδρυσις Ἐθνικοῦ Συμβουλίου
κατά τοῦ Ρατσισμοῦ, διά τοῦ ὁποίου ἐπιχειρεῖται ἡ φίμωσις ὅλων τῶν ὑγιειῶν δυνάμεων τοῦ τόπου.
Πόσοι Ἱεράρχαι καί Κληρικοί θά παραπεμφθοῦν εἰς τά δικαστήρια διά τό κήρυγμά των; Εἰς τήν ρι-
ζοσπαστικήν κυβερνητικήν μειοψηφίαν θά εἶναι ἀρεστή ἡ παλλαϊκή διαμαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας,
συμφώνως πρός τόν λόγον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου «θά χρειαστεῖ νά γίνουν ἐπαναστάσεις καί θά γίνουν…»;

Ὁ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς ἀπέστειλεν εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον τήν 11ην Νοεμβρίου
2015 τήν ἀκόλουθον ἐπιστολήν:
«Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασµιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Μετά πολλῆς ὀδύνης καί θλίψεως παρακολουθῶ τήν προώθηση ὑπό
τῆς παρούσης Κυβερνήσεως τῆς θεσµοθετήσεως τοῦ σαπροτάτου πά-
θους τῆς ὁµοφυλοφιλίας ὡς γενετησίου δῆθεν προσανατολισµοῦ τοῦ
ἀνθρωπίνου ὄντος, πού δεῖται ἐννόµου προστασίας καί πού πρέπει νά
παράγῃ ἔννοµες συνέπειες ἐξοµοιούµενο µέ τήν κατά φύσι ἀνθρωπίνη σε-
ξουαλικότητα, ἐµφανιζόµενο ὡς δῆθεν ἀνθρώπινο δικαίωµα, τήν στιγµήν
πού οὐδεµίαν σχέσι ἔχει µέ τήν ἀνθρώπινη φύσι, ἀλλά ἀποτελεῖ ψυχοπα-
θολογική ἐκτροπή ἀπό αὐτήν, συνεχίζουσα τό «καλό» ἔργο τῆς προηγου-
µένης Κυβερνήσεως, πού µέ τόν γνωστό ἀντιρατσιστικό νόµο θεσµοθέτη-
σε καί ἕτερο «γενετήσιο προσανατολισµό». Θεσµοθετεῖται ἑποµένως ἡ
ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας, θεσµοθετεῖται ἡ παράχρηση τοῦ
ἀνθρωπίνου ὀργανισµοῦ, θεσµοθετεῖται ἡ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή ἐκ
τῆς θεοσδότου ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος, πού ἀποτελεῖ ἱερό ἐφαλτή-
ριο γιά τήν συνδηµιουργία µετά τοῦ αἰωνίου Θεοῦ κτιστῶν µέν ἀλλά ἀθα-
νάτων ἀνθρώπων, θεµελιώνεται ἡ ἀποδόµηση τοῦ πανιέρου θεσµοῦ τῆς
οἰκογενείας καί ἐφαρµόζεται µεθοδικότατα ὁ σχεδιασµός τοῦ διεθνιστικοῦ
σιωνιστικοῦ παράγοντα γιά µία µεταχριστιανική Ἑλλάδα.

Ἡ ἀνάρτηση καί ἡ διαβούλευση τοῦ πολυνοµοσχεδίου τοῦ Ὑπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων γιά τή νέα µορφή
τοῦ Συµφώνου Συµβίωσης, ὅπου ἐξοµοιώνεται πλέον ὁ «κολοφών» τῶν
κακῶν κατά τόν ἱερό Χρυσόστοµο, τό αἴσχιστο καί ἀτιµωτικό πάθος τῆς
ὁµοφυλοφιλίας µέ τόν κατά φύσι γενετήσιο προσανατολισµό καί προβλέ-
πονται ἔννοµα δικαιώµατα καί ἔννοµες συνέπειες ἀπό τήν δικαιοπρακτική
αὐτή συµβίωση, θέτει µεῖζον ἠθικό καί πνευµατικό θέµα.

Ἀνατροπὴ τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας;
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς Σῶµα Χριστοῦ, εἶναι τό ἰατρεῖο τῶν ψυ-

χικῶν καί σωµατικῶν παθῶν καί ἡ χώρα τῶν µεταποιουµένων ἁµαρ-

Ἀποκαλύψεις ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
καί ΜΟΝΟΝ εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον
ΦΡΙΚΤΟΙ ΟΡΚΟΙ – ΕΡΕΒΩΔΗ ΜΥΣΤΙΚΑ

∆ιατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς
οἱ φοβεροὶ ὅρκοι;

Ποῖα εἶναι τὰ “βαρύτιµα” µυστικά, ποὺ θέλουν
νὰ “κρύψουν” οἱ µασόνοι;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἐπίκειται ἀναθεµατισµὸς τῆς Κυβερνήσεως
ἐξ αἰτίας τοῦ συµφώνου συµβιώσεως;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείµ

Εἶναι κοινός τόπος πλέον, ὅτι ζοῦµε σέ ἔσχατους καιρούς· ἡ πίστη σβή-
νει2, ἡ πλάνη φουντώνει3, ἡ ἀγάπη ἔχει ψυχθεῖ «διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν
ἀνοµίαν»4 καί ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό θεριεύει! Στό πλαίσιο αὐτό, δρέ-
πουµε τούς καρπούς πού παράγονται ἀπό τό συγκεχυµένο αὐτό κλῖµα·
ἕνας ἀπ’ αὐτούς εἶναι ἡ διαστροφή. Ὀνοµάζεται τό κακό καλό, τό σκοτάδι
φῶς, τό «παρά φύσιν» «κατά φύσιν». Ἡ ἁµαρτία, ἐπειδή εἶναι ὑπόθεση
τῶν πολλῶν, φαντάζει φυσιολογική, «ἀφοῦ ἔτσι κάνουν ὅλοι»! Αὐτό µᾶς
θυµίζει τήν προφητεία τοῦ ἀγράµµατου Καθηγητῆ τῆς ἐρήµου, τοῦ Μεγά-
λου Ἀντωνίου: «Ἔρχεται καιρός, πού θά γίνουν οἱ ἄνθρωποι µανιακοί κι ἄν
ἴδουν κανένα (φρόνιµον), πού δέν θἆναι, θά ἐξεγερθοῦν ἐναντίον του, λέ-
γοντάς του, ὅτι, σύ µανιάζεις, ἐπειδή δέν θἆναι ὅµοιός τους5.

Ἔτσι λοιπόν, δέν θά µποροῦσε, ὁ «ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου», ν’ ἀφή-
σει ἁγνούς τούς νέους· γι’ αυτό, παρουσίασε τίς προγαµιαῖες σχέσεις καί
ὅλα τά συναφῆ, ὄχι ὡς πορνεία, ἀλλά σάν κάτι τό φυσιολογικό, θέλοντας νά
παρασύρει, τίς ἐν ἀγνοίᾳ καί, ἐν πολλοῖς, ἀδιάφορες ψυχές, στόν τόπο πού
τοῦ ἑτοίµασε ὁ Κύριός µας6. Καί ἐνῶ οἱ «ἐλεύθερες σχέσεις» ἔχουν πα-
γιωθεῖ ἀπό τήν κοινωνία µας ὡς κάτι τό φυσικό, οἱ εὐαγγελικές ἀρετές, δη-
λαδή ἡ ἁγνότητα, ἡ ἐγκράτεια καί ἡ σωφροσύνη, κατακρίνονται σάν «κου-
σούρια»!

Μέσα σ’αὐτόν τόν κυκεώνα, ὁ δρόµος χωρίς τόν Χριστό δέν ἀντέχεται·
πῶς ν’ἀντέξουν οἱ νέοι; Μεγαλώνουν µέ παιδαγωγό τόν «ὑπ’ ἀριθµόν ἕνα
διαφθορέα τῆς κοινωνίας7», τήν τηλεόραση(!) καί ἐπιπλέον, εἶναι λίγες οἱ
φωνές πού ὀρθοτοµοῦν τόν λόγο τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Πολλοί, ἀκό-

ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ
«Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν

καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»1

• Ἡ «Γένεσις» τοῦ µακ. Ἀρχιµ.
Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου. Τοῦ
κ. ∆ηµητρίου Κτενᾶ, φιλολό-
γου. Σελ. 3

• Ἡ ἀριστερὰ ἀπορρίπτει τὴν
γενοκτονίαν τῶν Ποντίων,
γιατὶ µαζὶ τοὺς ἔσφαξαν ὁ
Κεµὰλ καὶ ὁ Λένιν! Γράφει ὁ κ.
Γ. ∆ηµητρακόπουλος, Συντα-
ξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός. Σελ. 4

• Ὁ σεβασµὸς καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ
π. Μάρκου διὰ τὰ παιδιά.
Τῆς κ. ∆ήµητρας Γριτσοπού-
λου, θεολόγου. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Α΄
Ἐκπλήσσεται σφόδρα καὶ τροµάζει ἀληθινὰ ὁ ἐρευνητής, ὅταν, µελετών-

τας προσεκτικὰ τὰ κατὰ καιροὺς διαλαµβανόµενα εἰς τὰ αὐθεντικὰ τεκτονικὰ
ἔντυπα, διαβάζει ἐκεῖ τοὺς ἀνήκουστης σκληρότητος µασονικοὺς ὅρκους.
Καὶ εὐθὺς ἀµέσως, ὡς ἕνας κανονικὸς καὶ λογικὸς ἄνθρωπος διερωτᾶται:

Γιατί καλοῦνται ἀπὸ τὶς τεκτονικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς κανονισµούς τους οἱ
µυούµενοι στὶς Στοὲς σοβαροὶ συνάνθρωποί µας νὰ δώσουν ἐπισηµότατα
αὐτοὺς τοὺς τόσο σκληροὺς µασονικοὺς ὅρκους; Μήπως γιὰ νὰ κρύψουν
“ἀπαραβιάστως” κάποιες µυστικὲς διδασκαλίες καὶ ἐπιδιώξεις τους, τὶς
ὁποῖες ἀπὸ µακροῦ χρόνου1 ἔχουν καταστρώσει;

Ἀλλὰ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ διδασκαλίες καὶ ἐπιδιώξεις τους, καὶ ποῖοι, ἐν

(4ον- Τελευταῖον)
η) «Ἡ ἀρχιερωσύνη
καί ἡ Πεντηκοστή»

Στίς χειροτονίες τῶν Ἀρχιερέων
τόσο ὁ χειροτονηθησόµενος ὅσο
καί ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς χρησι-
µοποιοῦν τήν φράση «προσωπική
Πεντηκοστή», δηλαδή ταυτίζουν
τήν χειροτονία εἰς Ἐπίσκοπον µέ
τήν µέθεξη τῆς Πεντηκοστῆς.

Βεβαίως, οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι διά-

δοχοι τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, εἶναι
ἡ «ἀναµµένη λαµπάδα τῆς Πεντη-
κοστῆς» πού µεταφέρει τό φῶς τῆς
Πεντηκοστῆς, τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ
στήν Ἐπισκοπή-Μητρόπολη, γιά
τήν ὁποία ἐξελέγη καί χειροτονήθη-
κε, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Πα-
λαµᾶ.

Ὅµως, αὐτό δέν σηµαίνει ὅτι
ταυτίζεται ἀπόλυτα ἡ ἐµπειρία τῆς
Πεντηκοστῆς µέ τήν Χάρη τῆς
Ἀρχιερωσύνης. Καλόν θά ἦταν νά

ταυτίζονταν, ἀλλά στήν πράξη
ὑπάρχει διαφορά.

Πεντηκοστή εἶναι ἡ ἡµέρα κατά
τήν ὁποία τό Ἅγιον Πνεῦµα
κατῆλθε στούς Μαθητές καί τούς
ἕνωσε µέ τόν Χριστό, ἔγιναν µέλη
τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ. Πρίν τήν
Πεντηκοστή οἱ Μαθητές ἔβλεπαν
καί ἄκουγαν τόν Χριστό, ἀκόµη καί
κατά τήν Μεταµόρφωση, καίτοι οἱ
Μαθητές «ἐνηλλάγησαν καί τήν
ἐναλλαγήν εἶδον», ἐν τούτοις τό
Σῶµα τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἔξω ἀπό
τούς Μαθητές. Ὅµως, τήν ἡµέρα
τῆς Πεντηκοστῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι
οἱ Ἀπόστολοι ἔγιναν µέλη τοῦ Σώ-
µατος τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Πεντηκοστή ἔγινε «ἅπαξ»
στήν ἱστορία, καί ὅσοι ἀκολουθοῦν
τήν ἴδια πορεία, ἤτοι, ὅπως λέγει ὁ
ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής, πο-
ρεύονται µέ τήν «πρακτική φιλοσο-
φία» ἤ κάθαρση, τήν «φυσική θεω-
ρία» ἤ φωτισµό καί τήν «µυστική
θεολογία» ἤ θέωση, ἀνέρχονται

στό ὕψος τῆς Πεντηκοστῆς καί µε-
τέχουν τῆς ἐµπειρίας τῆς Πεντη-
κοστῆς ὡς προσωπικῆς Πεντη-
κοστῆς. Ἔτσι, ἄλλο εἶναι ἡ ἄφεση
τῶν ἁµαρτιῶν διά τῆς ἐνεργείας τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος καί ἄλλο εἶναι ἡ
µέθεξη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος διά
τῆς θεωρίας (Πεντηκοστῆς). Ἄλλο
εἶναι ἡ Χάρη τῆς Ἀρχιερωσύνης
πού δίνεται στόν ἄνθρωπο διά τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος καί ἄλλο εἶναι ἡ
δωρεά τῆς θεώσεως τοῦ ἀνθρώ-
που διά τῆς θεωρίας τοῦ Θεοῦ, πού
εἶναι ἡ Πεντηκοστή.

Ἕνα χαρακτηριστικό παράδει-
γµα εἶναι τοῦ Πρωτοµάρτυρος καί
Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ὁ ὁποῖος
ἦταν «πλήρης πίστεως καί Πνεύµα-
τος Ἁγίου», καί γι’ αὐτό ἐπελέγη νά
χειροτονηθῆ διάκονος (Πράξ. στ΄,
6). Ἐδῶ γίνεται λόγος γιά τήν µέθε-
ξη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, δηλαδή
µέθεξη τῆς Πεντηκοστῆς, πού προ-
χεόταν καί στό σῶµα του, γι’ αὐτό
ὅλοι στό Συνέδριο «εἶδον τό πρό-
σωπον αὐτοῦ ὡσεί πρόσωπον

ἀγγέλου» (Πράξ. στ΄, 15). Καί µετά
ἀπό λίγο «ὑπάρχων πλήρης Πνεύ-
µατος Ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τόν οὐρα-
νόν εἶδε δόξαν Θεοῦ καί Ἰησοῦν
ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καί
εἶπεν· ἰδού θεωρῶ τούς οὐρανούς
ἀνεωγµένους καί τόν υἱόν τοῦ
ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ
ἑστῶτα» (Πράξ. ζ΄, 55-56), καί αὐτό
ἦταν διαφορετικό ἀπό τήν Χάρη τῆς
διακονίας.

Μπορεῖ κάποιος λαϊκός ἤ µονα-
χός ἤ Κληρικός νά φθάση στήν
ἐµπειρία τῆς Πεντηκοστῆς, στήν
ὅραση τοῦ Θεοῦ, µέ τήν µέθεξη τῆς
θεοποιοῦ ἐνεργείας Του, καί µπορεῖ
ἕνας Κληρικός νά ἔχη τήν Χάρη τῆς
Ἀρχιερωσύνης χωρίς νά µετέχη τῆς
ἐµπειρίας τῆς θεώσεως-Πεντη-
κοστῆς. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ µετέχε-
ται διαφοροτρόπως, καί ἀναλόγως
µέ τήν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου
δηµιουργεῖ διαφορετικά ἀποτελέ-
σµατα. Ἔτσι κάνουµε λόγο γιά δη-
µιουργική, προνοιακή, συντηρητική
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἤ γιά καθαρτική,

φωτιστική καί θεοποιό ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ, ἤ γιά διακονική, ἱερατική καί
ἀρχιερατική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι χαρακτηριστικό τό τροπά-
ριο πού χρησιµοποιεῖται στίς ἑορ-
τές τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν: «Καί τρό-
πων µέτοχος καί θρόνων διάδοχος,
τῶν ἀποστόλων γενόµενος, τήν
πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε εἰς θεω-
ρίας ἐπίβασιν· διά τοῦτο τόν λόγον
τῆς ἀληθείας ὀρθοτοµῶν, καί τῇ πί-
στει ἐνήθλησας µέχρις αἵµατος
Ἱεροµάρτυς......».

Στό τροπάριο αὐτό, πού ἐκφρά-
ζει τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας,
γράφεται ὅτι ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος
εἶναι διάδοχος τῶν θρόνων τῶν
Ἀποστόλων, ἀλλά καί µέτοχος τοῦ
τρόπου τῶν Ἀποστόλων. Ὁ τρόπος
τῶν Ἀποστόλων εἶναι ἡ πράξη καί ἡ
θεωρία, πού σηµαίνει ἡ θεωρία βα-
σίζεται ἐπάνω στήν πράξη. Ἔτσι,
γίνεται θεόπνευστος, καί ὁµολογεῖ
τήν ἀλήθεια καί µάλιστα µέχρι τοῦ

Εἰσήγησις ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τήν 8ην Ὀκτωβρίου 2015, μέ θέμα:
«Ἡ θεολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις της
στήν καθημερινότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς»
Γράφει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Αὐτὴ ἡ διακονία, ποὺ µοῦ ἀνετέθη σήµερα, νὰ
ὁµιλήσω γιὰ τὸν Πατέρα Ἐπιφάνιον, ἕνας κο-
σµικὸς ἄνθρωπος, µέσα σ’ αὐτὸ τὸ ἀσκητήριο, µὲ
τόσους ἀσκητάς Πατέρας, νὰ καλοῦµαι σήµερα γι’
αὐτὸ τὸ ἔργο, τὸ αἰσθάνοµαι ὡς κλήση µου πρὸς
ἀπολογίαν. Αἰσθάνοµαι ἕνα φοβερὸ κριτήριο. Ὅτι
ἔχω κληθεῖ νὰ τεθῶ πρὸ τῶν εὐθυνῶν µου, νὰ
τεθῶ πρὸ τῆς πραγµατικότητος τοῦ βήµατος τοῦ
Χριστοῦ µας, τὸ Ὁποῖο ἐγνωρίσαµε στὸ πρόσωπο
τοῦ µακαριστοῦ Πατρὸς µας Ἐπιφανίου Ἱεροµο-
νάχου.

Σήµερα, καὶ τὸ Ἀποστολικὸ ἀλλὰ καὶ τὸ Εὐαγγε-
λικὸ ἀνάγνωσµα, ὡµίλησαν γιὰ ἐκεῖνον. Μᾶς εἶπαν

ὅτι αὐτὸς «ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει» , µᾶς
ἀπέδειξε «ἐν ἁπλότητι», ὄχι ἁπλῶς µᾶς
ἔδειξε, ἀλλὰ µᾶς ἀπέδειξε «τὴν∆ύναµιν τοῦ Θεοῦ»
ποὺ τοῦ ἐδόθη πλουσίως, διότι ἀπὸ µικρὸ παιδὶ ὁ
π. Ἐπιφάνιος κατάλαβε τὸν προορισµό του, γιὰ
ποιὸν σκοπὸ ἦλθε στὴν Γῆ, ἢ µᾶλλον, θεώρησε καὶ
ἔζησε αὐτὸ τὸ πέρασµά του ἀπὸ τὴν γῆ µόνο ὡς
µία ἀναγκαία προϋπόθεση, γιὰ νὰ ἔλθη στὴν
ὕπαρξη καὶ νὰ ἑνωθῆ µὲ τὸ Χριστό. (Σηµείωση:

Αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώνει, ἐκτός τῶν ἄλλων, καὶ µιὰ
ἐπιστολὴ τοῦ π. Ἐπιφανίου, τὴν ὁποία ἔγραψε,
ὅταν ἀκόµη ἦταν λαϊκὸς καὶ τὴν ὑπογράφει ὡς
Ἐτεοκλής: «;ὁ ἄνθρωπος ὅστις ζῆ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ καὶ ἐµβαθύνει εἰς τὰ µυστήρια τῆς πνευ-
µατικῆς ζωῆς, βλέπει τὴν κοσµικὴν ζωὴν ὡς
µία φρικτὴν κωµωδίαν, εἰς ἣν ἀπαξιοῖ παν-

τελῶς νὰ λάβη µέρος»).
Εἶναι, βεβαίως, ἄλλοι ἁρµοδιότεροι ἐµοῦ, νὰ µι-

λήσουν γιὰ αὐτὸ τὸν µεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας µας. Ἐγὼ δὲν ἀνήκω στὴν “χορεία τῶν ∆ώ-
δεκα”. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐµπόδισε τὸν µακαριστὸ π.
Ἐπιφάνιο νὰ µοῦ ἀποκαλύψη πτυχὲς τῆς προσω-
πικότητός του, πρὸς γνώση καὶ συµµόρφωσή µου.

Καὶ αὐτά, ἀκριβῶς, θέλω σήµερα νὰ
καταθέσω µὲ ἁπλότητα, γι’ αὐτὸ µὴ

περιµένετε περίτεχνους λόγους, πλοκὲς φράσεων
καὶ λογοτεχνικὴ σειρά. Θὰ ἐπιχειρήσω µιὰ µικρὴ
σταχυολόγηση καί παρακαλῶ τὸν µακαριστὸ Γέ-
ροντα νὰ µὴ µὲ ἐµποδίση νὰ πῶ αὐτὰ τὰ ὁποῖα
αἰσθάνεται ἡ ψυχή µου.

Γιὰ νὰ τιµηθῆ ἕνας Ἅγιος, γιατί περὶ Ἁγίου πρό-
κειται, πρέπει νὰ ὑπάρχουν Ἅγιοι νὰ τὸν καταλά-

βουν. Καὶ οἱ Ἅγιοι κατάλαβαν τὸν π. Ἐπιφάνιο.Τὸν
αἰσθάνθηκαν. Καὶ ἐπεκοινώνησαν βαθειὰ µαζί του.
Αὐτοὶ θὰ ἦσαν οἱ καταλληλότεροι νὰ µᾶς χειραγω-
γήσουν καὶ νὰ µᾶς ξεναγήσουν, ὅσο εἶναι δυνατόν,
µέσα στὴν ἁγία ψυχή του, παρ’ ὅτι, ὅπως µᾶς λέ-
γει ὁ Θεῖος Χρυσόστοµος, κανεὶς ἀτελὴς δὲν µπο-
ρεῖ νὰ προσεγγίση τὴν καρδιὰ τῶν Ἁγίων, γιατί τυ-
φλώνεται ἀπὸ τὴν λαµπηδόνα ποὺ ἐκπέµπει.
Ὡστόσο, ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ συστέλλει αὐτὴ
τὴν Ἄκτιστη Χάρη τῶν ἉγίωνΤου καὶ ἐπιτρέπει καὶ
σὲ ἐµᾶς τοὺς ἀναξίους καὶ παναµαρτωλοὺς
ἀνθρώπους –γιὰ τὸ πνευµατικό µας συµφέρον–

Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος Πατριάρχης καὶ Ἀρχιστράτηγος τῆς Ἐκκλησίας!*
Τοῦ Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη, Προϊσταµένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν
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µαρτυρίου τοῦ αἵµατος.
Ἑποµένως, δέν εἶναι ἀκριβής ἡ

φράση πού λένε ὅσοι πρόκειται νά
χειροτονηθοῦν ὅτι «σήµερα θά
βιώσω τό Μυστήριο τῆς προσω-
πικῆς µου Πεντηκοστῆς».

Ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ σέ
ἕνα κείµενό του ἀναλύει τό «µυστή-
ριο τῆς Πεντηκοστῆς» σέ σχέση µέ
τήν Ἀποστολική διαδοχή καί τήν
Ἀποστολική Παράδοση. Γράφει ὅτι
«τήν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς τό
Πνεῦµα κατέρχεται ὄχι µόνο πάνω
στούς Ἀποστόλους, ἀλλά καί πάνω
σ’ ἐκείνους πού παρευρίσκονταν
µαζί τους· ὄχι µόνο πάνω στούς
∆ώδεκα, ἀλλά καί πάνω σ’ ὅλο τό
πλῆθος». Ἔτσι, τό Ἅγιον Πνεῦµα
κατῆλθε στήν πρώτη Ἐκκλησία τῶν
Ἱεροσολύµων καί ἔδωσε ποικίλα
χαρίσµατα καί διακονήµατα.

Συνεχίζει ὅτι «ἡ Πεντηκοστή εἶναι
τό πλήρωµα καί ἡ πηγή ὅλων τῶν
µυστηρίων καί τῶν µυστηριακῶν
πράξεων, ἡ µιά καί ἀνεξάντλητη
πηγή ὅλης τῆς µυστηριακῆς καί
πνευµατικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Τό νά εἶσαι ἤ νά ζεῖς µέσα στήν
Ἐκκλησία σηµαίνει συµµετοχή
στήν Πεντηκοστή». Ἡ Πεντηκοστή
«διαιωνίζεται µέ τήν Ἀποστολική
∆ιαδοχή» καί «ἡ ἀποστολή τῶν
Ἐπισκόπων εἶναι τό νά εἶναι τά
ὄργανα τῆς Ἀποστολικῆς ∆ια-
δοχῆς», πού σηµαίνει ὅτι «διά τοῦ
ἐπισκόπου της (ἡ Ἐκκλησία) συν-
δέεται µέ τό παρελθόν καί τήν
ἀρχαιότητα» καί «διά τοῦ ἐπισκό-
που της ἀποτελεῖ ἕνα τµῆµα τοῦ
ζωντανοῦ ὀργανισµοῦ τοῦ Σώµα-
τος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας».
Ὅµως, «ἡ Ἀποστολική ∆ιαδοχή
δέν εἶναι τόσο τό κανονικό ὅσο τό
µυστικό θεµέλιο τῆς ἑνότητας τῆς

Ἐκκλησίας», εἶναι µέθεξη τῆς Ἀπο-
στολικῆς Παραδόσεως, ἡ ὁποία
«εἶναι ἕνα ἀδιάσπαστο ρεῦµα
πνευµατικῆς ζωῆς πού ξεκινᾶ ἀπό
τό Ὑπερῶο». Τό νά εἶναι κανείς πι-
στός στήν παράδοση σηµαίνει ὅτι
συµµετέχει στήν Πεντηκοστή καί ἡ
παράδοση σηµαίνει «ὁλοκλήρωση
τῆς Πεντηκοστῆς».

Αὐτά σηµαίνουν ὅτι Πεντηκοστή
εἶναι ἡ µέθεξη τῆς θεώσεως, αὐτή
εἶναι ἡ οὐσία τῆς ὀρθοδόξου παρα-
δόσεως, στήν ὁποία µπορεῖ νά
φθάση κάθε µέλος τῆς Ἐκκλησίας,
καί αὐτό δέν εἶναι προνόµιο τῶν
Ἐπισκόπων, ἀλλά οἱ Ἐπίσκοποι
εἶναι «ὄργανα τῆς Ἀποστολικῆς
∆ιαδοχῆς», πού εἶναι διαδοχή τοῦ
θρόνου τῶν Ἀποστόλων καί µετοχή
στούς τρόπους τῶν Ἀποστόλων,
εἶναι ἐµπειρία τοῦ µυστηρίου τῆς
Πεντηκοστῆς, καί ὡς ὄργανα τῆς
Ἀποστολικῆς ∆ιαδοχῆς ὁδηγοῦν
τούς Χριστιανούς στήν µέθεξη τῆς
Πεντηκοστῆς.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό γράφει
καθαρά: «Αὐτός ἔδωκε τούς µέν
ἀποστόλους, τούς δέ προφήτας,
τούς δέ εὐαγγελιστάς, τούς δέ ποι-
µένας καί διδασκάλους, πρός τόν
καταρτισµόν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον
διακονίας, εἰς οἰκοδοµήν τοῦ σώµα-
τος τοῦ Χριστοῦ, µέχρι καταντήσω-
µεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς
πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον,
εἰς µέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώµατος
τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. δ΄, 11-13).

Ἡ φράση «προσωπική Πεντηκο-
στή» ἴσως προέρχεται ἀπό Ρώ-
σους θεολόγους, πού ἔκαναν λόγο
γιά «Πεντηκοστή κάθε Μυστηρίου»
συγχέοντας καί ταυτίζοντας τήν
Πεντηκοστή πού ἔγινε «ἅπαξ»
στήν ἱστορία µέ τόν ἁγιασµό τῶν

ὑλικῶν ἀντικειµένων καί τόν ἁγια-
σµό τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἐπιτε-
λέσουν ἕνα ἔργο.

Συµπέρασµα
Ἀπό τά ἀνωτέρω ἐξάγεται ὅτι

ὄντως ὑπάρχει θεολογική κρίση. Οἱ
ἄλλες κρίσεις –οἰκονοµική, ἠθική,
κοινωνική, πολιτιστική– ἔρχονται
καί παρέρχονται, εἶναι τοῦ παρόν-
τος αἰῶνος, καί ἀφοροῦν τό σῶµα
τοῦ ἀνθρώπου καί τά ὑλικά του
πράγµατα πού εἶναι πρόσκαιρα,
ἐνῶ ἡ θεολογική κρίση ἀφορᾶ τό
πνεῦµα, τήν ψυχή καί ἔχει αἰώνιες
διαστάσεις, γι’ αὐτό καί πρέπει, ἰδι-
αιτέρως ἐµεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς, νά τήν
προσέχουµε. Ἀνάλογα µέ τήν θεο-
λογία γίνεται καί ἡ θεραπεία. Ὅταν
ὁ ἰατρός χρησιµοποιῆ µιά λανθα-
σµένη ἰατρική µέθοδο, µιά ἀποτυ-
χηµένη θεωρία, τότε δέν µπορεῖ νά
θεραπεύση.

Ἐπαναλαµβάνω ὅ,τι εἶπα στήν
ἀρχή τῆς εἰσηγήσεώς µου ὅτι ἡ θε-
ολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις
στήν καθηµερινή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας δέν εἶναι µόνον ἀλλοίωση τῶν
ὅρων, ἄν καί οἱ ὅροι καί οἱ ἔννοιες
πού καθορίσθηκαν ἀπό τούς Πατέ-
ρες καί θεσπίσθηκαν ἀπό τίς Τοπι-
κές καί Οἰκουµενικές Συνόδους
εἶναι µέρος τῆς Παραδόσεως, αὐτή
ἡ ἴδια ἡ Παράδοση, ἀλλά εἶναι ἀπο-
δόµηση καί τῆς Ὀρθοδόξου Παρα-
δόσεως, καί στήν πραγµατικότητα
ἀποµάκρυνση ἀπό αὐτήν. Πρόκει-
ται γιά µιά θεολογική ἀσθένεια.

Ζητῶ συγγνώµη γιά τήν κόπω-
ση, καθώς ἐπίσης ζητῶ τήν ἐπιεί-
κειά σας. Ὅπως ἀνέφερα στήν
ἀρχή τῆς εἰσηγήσεως, αὐτά τά θέ-
µατα θά ἀναπτυχθοῦν ἐπαρκῶς σέ
µελέτη µου πού πρόκειται νά δηµο-
σιευθῆ προσεχῶς.
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«Ἡ θεολογική κρίση καί οἱ ἐπιπτώσεις...»
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περιοδικὸ τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, Μη-
νιαία ἔκδοσις τῆς χριστιανικῆς θρη-
σκευτικῆς Κοινότητος Γ.Ο.Χ. Θεσσα-
λονίκης. Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ.
2015. Θεσσαλονίκη.
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περιοδικὸν ἀδελφότητος «Σταυρός».
Ἰούλ. – Αὔγ. 2015. Πάρος.

ORTHODOX LIFE, ἐκδίδεται διμη-

νιαίως, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς
Ἁγίας Τριάδος, εἰς Τζόρνταβιλ, Ν.
Ὑόρκη. Ἰούλ. – Αὔγ. 2015.

PRAVOSLAVNAYA RUS. Δεκα-
πενθήμερον περιοδικὸν (εἰς γλῶσσαν
ρωσικήν), ἔκδοσις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας
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ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, «Ἀλήθειες γιά
τήν ΑΛΗΘΕΙΑ», ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2015, σελ.119

Τό παρόν βιβλίο, «Ἀλήθειες γιά
τήν ΑΛΗΘΕΙΑ», εἶναι καρπός τῆς
συνεργασίας τοῦ Ὁμοτίμου Καθη-
γητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀλλά καί
παλαιοῦ καί στενοῦ συνεργάτη τῆς
ἐφημερίδας τοῦ Ο.Τ., πατρός Γεωρ-
γίου Μεταλληνοῦ καί τῶν ἱεραπο-
στολικῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη». Σκοπός τῆς παρούσας
ἔκδοσης εἶναι ἡ στήριξη καί ἡ προ-
βολή τῆς ὀρθόδοξης καί πατερικῆς
Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μό-
νη ἀληθινή παράδοση, ἀφοῦ εἶναι ἡ
μόνη πού μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήση
στόν Ἕνα καί Ἀληθινό Θεό μας, τόν
Χριστό. Τό βιβλίο αὐτό εἶναι μία
συλλογή δέκα κειμένων τοῦ πατρός
Γεωργίου, πού ἀσχολοῦνται μέ ἐπί-
καιρα προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας
μας. Προβλήματα πού ἔχουν σάν
σημεῖο ἀναφορᾶς τους τό πρόβλημα
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόσο τοῦ πολι-
τικοῦ ὅσο καί τοῦ θρησκευτικοῦ.
Πρόβλημα τό ὁποῖο τείνει νά κα-
ταστῆ ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή γιά τήν
οἰκουμενική Ὀρθοδοξία ἀλλά καί
γιά τό Ἔθνος μας, ἀφοῦ οἱ δυνάμεις
τοῦ σκότους μέσῳ τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ διαβρώνουν καί τό δόγμα
ἀλλά καί τήν κοινωνία ἀλλά καί τήν
παραδοσιακή ἑλληνική οἰκογένεια.
Τά κείμενα εἶναι γραμμένα μέ κατα-
νοητό καί ἁπλό τρόπο, γιά νά μπορῆ
ὁ κάθε ἀναγνώστης νά ἐννοήση τό
μέγεθος τοῦ προβλήματος τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, καί νά ἐνισχυθῆ
πνευματικά. Μερικοί τίτλοι ἀπό τά
κείμενα πού παρατίθενται εἶναι 1. Ἡ
Θεοτόκος στήν Ἑλληνορθόδοξη
Παράδοση 2. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός γιά τήν Εὐρώπη 3. Τό «μά-
θημα τῶν θρησκευτικῶν» καί ἡ κρί-
ση τοῦ πολιτισμοῦ μας 4. Ὁ Χρι-
στιανικός ναός : Ἁγιασμός τοῦ χώ-
ρου κ. ἄ. Στό κείμενο πού ἀναφέρε-
ται στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ π. Γεώργιος λέ-

γει «Οἱ ἐπιλογές τῶν πολιτικῶν μας
δυνάμεων, παρά τήν ἐπίφαση
ἐκκλησιαστικότητας καί θρησκευτι-
κότητας, θά συγκλίνουν πρός τό
πρότυπο τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώπου,
μέ τόν ὁποῖο ταυτίζονται στήν πλει-
ονότητά τους οἱ ἴδιοι οἱ ἐκπρόσωποι
τῆς πολιτικῆς καί πνευματικῆς μας
ἡγεσίας ( διανοούμενοι ). Τά στοι-
χεῖα τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης, γιά
ψηφοθηρικούς κυρίως λόγους, θά
γίνονται ὡς ἕνα σημεῖο ἀνεκτά ( καί
αὐτό δημιουργεῖ τίς ψευδαισθήσεις),

ἀλλά ὡς μουσειακές ἐπιβιώσεις ἤ
ἐκθέματα λαογραφικοῦ χαρακτήρα
καί ὄχι ὡς ζωτικά καί οὐσιώδη στοι-
χεῖα τῆς ἑλληνικῆς ὕπαρξης. Τό νέο
αὐτό κοινωνικό πλαίσιο καθιέρωσε
προοδευτικά μία νέα συλλογική νο-
οτροπία καί μία νέα στάση ζωῆς,
πού ἀπωθεῖ κάθε ἔννοια θεονομίας
καί χριστοκεντρικότητας, ἀποδυνα-
μώνει τήν βίωση τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ καί ἐμποδίζει τήν γνήσια ἀνα-
ζήτησή του, ἔστω καί ἄν δέν ἀπορ-
ρίπτεται ρητά ἡ θρησκεία».

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ∆ΕΚΑΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΕ ΤΗ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἀέναες εὐχὲς τῆς Παν-
αχράντου Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, θὰ
γιορτάσουµε καὶ φέτος τὴ µεγάλη θεοµητορικὴ ἑορτὴ
τῶν Εἰσοδίων Της, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα πολὺ ση-
µαντικὸ γεγονὸς στὴ ζωή Της, καθ’ ὅτι ἀπὸ αὐτὸ ἀρχί-
ζει ἡ µέγιστη συµβολή Της στὸ ἔργο τῆς Θείας Οἰκο-
νοµίας. Ἡ ἀφιέρωσή Της στὸ Ναὸ τοῦ Θεοῦ ἦταν ἐπι-
βεβληµένη, διότι ἔπρεπε νὰ προφυλαχτεῖ ἀπὸ τὴν
φθορὰ τῆς ἁµαρτίας στὴν παιδική Της ἡλικία. Νὰ µεί-
νει ἀπόλυτα ἁγνὴ καὶ καθαρὴ ἀπὸ κάθε µολυσµὸ
σαρκὸς καὶ πνεύµατος, ὥστε νὰ ἀξιωθεῖ νὰ γίνει τὸ τί-
µιο δοχεῖο, νὰ κρατήσει στὰ ἅγια καὶ πάναγνα σπλάγ-
χνα Της τὸν ἀπόλυτα ἅγιο Θεό. Ὁ Ναὸς τῆς Ἱερου-
σαλὴµ ἦταν γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς Ἰουδαίους ἡ κατοικία
τοῦ Θεοῦ. Σὲ αὐτὸν τὸν ἅγιο τόπο ὁδηγήθηκε ἡ Παν-
αγία µας, γιὰ νὰ γίνει ἡ ἐπουράνιος σκηνὴ τοῦ Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Σύµφωνα µὲ τὴν παράδοση, ἡ

τριετὴς Μαρία ὁδηγήθηκε στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, τὸ
ἱερώτερο καὶ φοβερώτερο µέρος τοῦ Ναοῦ, ὅπου κα-
νένας δὲν εἰσερχόταν, παρὰ ὁ ἀρχιερέας τοῦ ἔτους,
κατὰ τὴν «Ἡµέρα τοῦ Ἐξιλασµοῦ», γιὰ νὰ θυµιάσει.
Ἔγινε τρόφιµος τοῦ Θεοῦ γιὰ περίπου δέκα χρόνια
καὶ προφανῶς δέχτηκε ἐκεῖ ὑπέρλογες θεῖες ἐµπει-
ρίες, ἀφοῦ τὴν διακονοῦσαν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι. Αὐτὲς οἱ
ἐµπειρίες τὴ στήριξαν στὴν κατοπινή Της ζωή. Ἡ ἁγία
µας Ἐκκλησία τιµᾶ αὐτὸ τὸ µεγάλο γεγονὸς – σταθµὸ
στὴ ζωή τῆς Θεοµήτορος καὶ µᾶς παροτρύνει νὰ ἀπο-
δίδουµε τὴν προσήκουσα τιµὴ στὸ ἱερώτατο πρόσω-
πό Της, νὰ τὴν µακαρίσουµε καὶ νὰ τὴν ὑµνήσουµε,
ὅπως ἁρµόζει, ὥστε νὰ ἔχουµε τὶς ἀστείρευτες εὐλο-
γίες Της καὶ νὰ ἀπολαµβάνουµε τῶν ἀσίγαστων πρε-
σβειῶν Της, ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ Χρι-
στοῦ! Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς!

Ὁµολογία κ. Φραγκίσκου
ὅτι κυβερνᾶ
µαφιόζικον βασίλειον!

ΙΗΣΟΥΪΤΙΚΩΝ ὑποκρισιῶν τὸ
ἀνάγνωσµαM Ὁ «ἀλάθητος» συ-
νεχίζει ἀκάθεκτος νὰ προκαλεῖ τὴν
(ἀσθενικὴ) µνήµη τῆς ἀνθρωπότη-
τας µὲ τὰ ὑποκριτικά του «κροκο-
δείλια δάκρυα». Ὁ λόγος γιὰ µία
πρόσφατη, ἀπὸ τὶς πολλές, ἀλλὰ
ἀόριστη, «συγγνώµη» του «γιὰ τὰ
σκάνδαλα στὴ Ρώµη καὶ τὸ Βατικα-
νό». «Συγγνώµη γιὰ τὰ σκάνδαλα
τὰ ὁποῖα ξέσπασαν πρόσφατα
στὴν Ρώµη καὶ στὸ Βατικανό, ζήτη-
σε τὴν Τετάρτη ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος, ἀπευθυνόµενος στοὺς συγ-
κεντρωµένους πιστοὺς στὴν πλα-
τεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου». Μόνο ποὺ
ἡ συγγνώµη του ἄφησε «φλού»,
ἀφοῦ «ὁ ποντίφικας δὲν ἀνέφερε
συγκεκριµένα ποιὰ σκάνδαλα
ἐννοεῖ, ἀλλὰ πολλοὶ σχολιαστὲς το-
νίζουν ὅτι εἶναι πιθανὸ νὰ πρόκειται
γιὰ περιπτώσεις οἰκονοµικῆς κακο-
διαχείρισης ἐντὸς τοῦ Βατικανοῦ,
γιὰ τὴν κακοποίηση παιδιῶν ἀπὸ
µέρους καθολικῶν κληρικῶν καὶ
γιὰ τὴν παρείσφρηση µαφιόζικων
συµφερόντων σὲ µεγάλο µέρος
τῶν οἰκονοµικῶν δραστηριοτήτων
τῆς Αἰώνιας Πόλης» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα)! Μὲ ἄλλα λόγια ὁ θλιβερὸς
ἡγετίσκος τοῦ κρατικοῦ του δείγµα-
τος, ὁµολογεῖ, ἐµµέσως πλὴν
σαφῶς, ὅτι κυβερνᾶ «µαφιόζικο»
βασίλειο, χειρότερο καὶ ἀπὸ ἐκεῖνα
τοῦ πολυνησιακοῦ συµπλέγµατος
τοῦ Εἰρηνικοῦ, ὅπου καταφεύγουν
οἱ λωποδύτες τοῦ κόσµου, νὰ κά-
µουν τὶς βρωµοδουλειές τους!
Ἀλλὰ καὶ ποὺ ζήτησε συγγνώµη, τί
ἔγινε; Ὑποσχέθηκε διόρθωση; Ὄχι
βέβαια! Τώρα, τί σχέση µπορεῖ νὰ
ἔχει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, µὲ τὸ
ἁµαρτωλὸ µαφιόζικο βασίλειο τοῦ
κ. Φραγκίσκου, αὐτὸ µόνο οἱ «δι-
κοί» µας οἰκουµενιστὲς µποροῦν
νὰ µᾶς τὸ ἐξηγήσουν!

Αἱ σκόπιµοι
ἀοριστολογίαι
τοῦ κ. Φραγκίσκου

ΜΑΖΙ ΜΕ τὴν «φλοὺ» (=ἀόριστη)
συγγνώµη του ὁ «ἀλάθητος», «
“ἀναφέρθηκε στὴ συνέχεια καὶ
«στὸ σκάνδαλο τῶν παιδιῶν τὰ
ὁποῖα εἶναι θύµατα βιασµῶν, ἐγκα-
τάλειψης καὶ ἔλλειψης ἀγάπης”, ἕνα
σκάνδαλο ἀκόµη σοβαρώτερο, διό-
τι “τὰ παιδιὰ δὲν ἔχουν τὸν τρόπο
νὰ τὸ ἐπεξεργασθοῦν”» (Ἱστολ. Τὰ
Νέα). Ἡ ἀναφορά του αὐτὴ ἦταν τὸ
ἴδιο «φλού», ὅπως καὶ οἱ
συγγνῶµες του, διότι δὲν διευκρίνι-
σε, ἂν τὰ βιασµένα παιδιά, γιὰ τὰ
ὁποῖα ἔκαµε λόγο, εἶναι βιασµένα
ἀπὸ «κοσµικοὺς» ἢ ἀπὸ τοὺς χιλιά-
δες φραγκοπαπάδες του, γιὰ τοὺς
ὁποίους, τὸ «θεϊκὸ κράτος» ἀναγ-
κάστηκε νὰ καταβάλει ἀποζηµιώ-
σεις πολλῶν ἑκατοµµυρίων δολλα-
ρίων, ἀδειάζοντας τὰ ταµεῖα τῆς
«Τραπέζης τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος»!
Ἂν δὲν «ἔπαιζε θέατρο» ἀπὸ τὰ
µπαλκόνια τοῦ Βατικανοῦ, ἐνώπιον
τῶν ἄβουλων ὀπαδῶν του, θὰ
ἔπρεπε νὰ κατονοµάσει τοὺς
«ἱεροὺς βιασµοὺς» καὶ νὰ ἐξαγγεί-
λει τὴν καθαίρεση τῶν «θερµόαι-
µων» φραγκοπαπάδων του, «ἐδῶ
καὶ τώρα». Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε!
Οὐδεµία καθαίρεση ἔγινε ὡς τώρα,
ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνες. Καὶ οὔτε θὰ γίνει,
διότι, ἁπλούστατα: ὁ παπισµὸς δὲν
πιστεύει ὅτι εἶναι (προτίστως)
«ἐκκλησία», καθ’ ὅτι, αὐτὴ τὴν πί-
στη τὴν ἔχει ἀφήσει στοὺς «δικούς»
µας οἰκουµενιστές! Ἂ, καὶ κάτι ἄλλο
σηµαντικό: Ἂν τὸ Βατικανὸ ἦταν
ἀµέτοχο στοὺς «ἱεροὺς βιασµοὺς»
τῶν χιλιάδων ἀθῴων παιδιῶν, γιατί
προθυµοποιήθηκε νὰ καταβάλει
ἀποζηµιώσεις στὰ θύµατα; Γιατί
δὲν πλήρωσαν οἱ «ἥρωες» τῶν
βιασµῶν τὶς ἀποζηµιώσεις καὶ τὶς
πλήρωσε ἡ «ἐκκλησία»; Ἰδοὺ ἡ
ἀπορία!

Φρικιαστικὰ στοιχεῖα
διὰ τοὺς «ἱεροὺς
βιασµοὺς»
τοῦ Βατικανοῦ!

ΤΟ «ΑΘΗΝΑΪΚΟ Πρακτορεῖο
Εἰδήσεων» καὶ τὸ «Μακεδονικὸ
Πρακτορεῖο Εἰδήσεων», ἀναφέρ-
θηκαν στὸ πρόβληµα τῶν «ἱερῶν
βιασµῶν» ἀνηλίκων καὶ ἀναπήρων
παιδιῶν ἀπὸ τοὺς φραγκοπαπά-
δες, ἀποκαλύπτοντας φρικιαστικὲς
λεπτοµέρειες. ∆ιαβάστε καὶ φρίξτε:
«Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀντιµετώ-
πισε τὴν σεξουαλικὴ κακοποίηση
παιδιῶν ἀπὸ τοὺς ρωµαιοκαθολι-
κοὺς κληρικοὺς τὴ τελευταία µέρα
τῆς πρώτης του ἐπίσκεψης στὶς

Ἡνωµένες Πολιτεῖες, σὲ µία συνάν-
τηση µὲ πέντε ἐνήλικες ποὺ εἶχαν
κακοποιηθεῖ ὡς παιδιά, µὲ τὴ δέ-
σµευση ὅτι θὰ τεθοῦν ὑπὸ τῶν
εὐθυνῶν τους ὅσοι εἶναι ἀναµεµι-
γµένοι στὰ ἐγκλήµατα καὶ τὶς ἀπο-
κρύψεις των. [M] Τὸ σκάνδαλο τῶν
βιασµῶν παιδιῶν ἀπὸ καθολικοὺς
ἱερωµένους ἄρχισε νὰ ἐµφανίζεται
τὸ 2002 στὶς ΗΠΑ, καὶ σὲ ἄλλες

χῶρες ἀργότερα, ζηµιώνοντας
ἠθικὰ καὶ οἰκονοµικὰ τὴν Καθολικὴ
Ἐκκλησία παγκόσµια καὶ καταλή-
γοντας σὲ µεγάλες ἀποζηµιώσεις
στὰ θύµατα. Σύµφωνα µὲ ἀσφαλι-
στές, ποὺ παρουσίασαν τὰ στοι-
χεῖα σὲ συνέδριο στὸ Βατικανὸ τὸ
2012, ὑπολογίζεται ὅτι 100.000
παιδιὰ στὶς ΗΠΑ ἦταν θύµατα σε-
ξουαλικῆς κακοποίησης ἀπὸ καθο-
λικοὺς παπάδες. Ἡ Φιλαδέλφεια
ἦταν µία ἀπὸ τὶς πόλεις µὲ τὶς πε-
ρισσότερες περιπτώσεις (6.400
παπάδες µὲ ἐµπεριστατωµένες πε-
ριπτώσεις κακοποίησης ἀπὸ τὸ
1950 ἕως τὸ 2013). ∆ώδεκα ἕδρες
ἐπισκόπων στὴ χώρα ἔχουν κηρύ-
ξει πτώχευση µετὰ ἀπὸ τεράστιες
ἀποζηµιώσεις ποὺ πλήρωσαν σὲ
θύµατα, οἱ ὁποῖες συνολικὰ στὶς
ΗΠΑ ἀνέρχονται στὰ 3 ἑκατοµµύ-
ρια δολλάρια» (Πηγή: ΑΠΕ –
ΜΠΕ)! Παραθέσαµε τὸ ἀποκαλυ-
πτικὸ αὐτὸ ἔγκυρο δηµοσίευµα, ὡς
τεκµήριο, ὅτι δὲ τὰ «βγάζουµε ἀπὸ
τὸ µυαλό µας» ὅ,τι γράφουµε γιὰ
τὴν ἁµαρτωλὴ «Ἁγία Ἕδρα»!

Οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν
εἴµεθα µισαλλόδοξοι!

ΜΙΑ ΑΠΟ τὶς πλέον ἀστήρικτες
συκοφαντίες ποὺ δεχόµαστε, ἀπὸ
µέρους τῶν οἰκουµενιστῶν, ὅσοι
πιστεύουµε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία µας
εἶναι ἡ ἀληθινὴ καὶ ἀκαινοτόµητη
πίστη καὶ ἡ ἀληθινὴ Μία, Ἁγία, Κα-
θολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ, εἶναι αὐτὴ τῆς µισαλ-
λοδοξίας. Ὅτι δὲν ἀγαπᾶµε τοὺς
«διαφορετικοὺς στὴν πίστη» καὶ
δὲν θέλουµε συνύπαρξη µαζί τους!
Αὐτὸ εἶναι ἕνα «καραµπινάτο» ψέ-
µα. Τοὺς πλανεµένους τοὺς
ἀγαπᾶµε, προσευχόµαστε γι’
αὐτοὺς καὶ ἀγωνιοῦµε γιὰ τὴ σωτη-
ρία τους, ἡ ὁποία εἶναι ἐπισφαλὴς
στὴν αἵρεση, καὶ γι’ αὐτὸ πασχίζου-
µε νὰ τοὺς ἐπαναφέρουµε στὸ δρό-
µο τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς σωτηρίας.
Μισοῦµε πράγµατι, ὅµως ὄχι τοὺς
πλανεµένους ἀδελφούς µας, ἀλλὰ
τὴν πλάνη, ἡ ὁποία εἶναι ἔργο τοῦ
ψυχοκτόνου διαβόλου. Οὐδέποτε
ἔχουµε ἐγείρει ζήτηµα συνύπαρξης
µαζί τους, ἀλλὰ ἐµµένουµε στὴν
ἀπολυτότητα τῆς ὀρθοδόξου πίστε-
ως καὶ ἀποστρεφόµαστε κάθε ἀπό-
πειρα ἔκπτωσης ἀπὸ αὐτή, γιὰ χά-
ρη τῶν «καλῶν σχέσεων» καὶ τῆς
«ἀγάπης» πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους.
Πραγµατικὴ ἀγάπη ἔχουµε ἐµεῖς
καὶ τὴν ἐκδηλώνουµε πρὸς αὐτούς,
διότι ὁ ἔλεγχός µας εἶναι τὸ «πικρὸ
γιατρικό», τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ στὴν

πνευµατική τους ἴαση. Ὅπως ὁ
καλὸς καὶ εὐσυνείδητος γιατρός,
κάνει προσωρινὰ τὸν ἀσθενῆ νὰ
πονάει καὶ νὰ ὑποφέρει, προκειµέ-
νου νὰ τὸν θεραπεύσει, τὸ ἴδιο κά-
νουµε καὶ ἐµεῖς. Ὁ ἔλεγχος, ποὺ
συχνὰ µπορεῖ νὰ εἶναι σφοδρός,
εἶναι ἐνοχλητικὸς στοὺς πλανεµέ-
νους, ἀλλὰ ἀπαραίτητος γιὰ τὴ συν-
ειδητοποίηση τῆς πλάνης τους καὶ
τὴν ἐπιστροφή τους στὴν σώζουσα
ἀλήθεια καὶ σωστικὴ ἀγκαλιὰ τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀντίθετα, θεωροῦµε ὅτι
οἱ «ἀγαπολόγοι» οἰκουµενιστές,
δὲν ἀγαποῦν πραγµατικὰ τοὺς ἑτε-
ροδόξους, διότι τοὺς ἀφήνουν στὴν
πλάνη καὶ στὴν ἀπώλεια καὶ νὰ
εἶναι σίγουροι ὅτι θὰ δώσουν λόγο
στὸ Θεὸ γι’ αὐτὴ τους τὴ στάση!

Ἀκατανόητος χαρὰ
Ὀρθοδόξου κληρικοῦ
εἰς ἰσλαµικὸν τεκέ!

ΑΛΛΟ ΛΟΙΠΟΝ καλὴ συνύπαρ-
ξη µὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτερο-
θρήσκους καὶ ἄλλο συµπροσευχὲς
καὶ ὑποχωρήσεις τῆς ὀρθοδόξου
πίστεώς µας. Ἄλλο ἀνοχὴ καὶ ἄλλο
συµµετοχὴ στὴ θρησκευτικὴ ζωή
τῶν πλανεµένων! ∆εῖτε ἕνα θλιβερὸ
συµβὰν ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὅπως τὸ
κατέγραψε καὶ τὸ σχολίασε ὁ θεο-
λόγος κ. Β. Χαραλάµπους: «∆υσ-
τυχῶς τὸ θέµα τῆς συνύπαρξης
στὴν Κύπρο δὲν περιορίζεται στὶς
διαπροσωπικὲς σχέσεις, ἀλλὰ πα-
ρεισφρύει καὶ στὸ θέµα καὶ σὲ
ἄλλες ἐνέργειες ἢ ἀναφορὲς ποὺ
εἶναι ἄτοπες. Μποροῦµε νὰ µιλή-
σουµε γιὰ εἰρηνικὴ συνύπαρξη
λαῶν ὄχι ὅµως καὶ γιὰ συνύπαρξη
θρησκειῶν. Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἡ
πρόσφατη ἐπίσκεψη χιλίων µου-
σουλµάνων ἀπὸ τὰ κατεχόµενα γιὰ
τὸ Κουρµπὰν µπαϊρὰµ τῆς µου-
σουλµανικῆς ἑορτῆς τῶν θυσιῶν.
Ὀρθόδοξος ἱερεὺς παρευρέθηκε
στὸ τέµενος Χαλὰ Σουλτὰν Τεκκὲ
στὴ Λάρνακα καὶ ἀνέφερε ὅτι “µὲ
χαρὰ βρίσκοµαι σήµερα στὸ Χαλὰ
Σουλτὰν Τεκέ, ἐκπροσωπώντας
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου καὶ µε-
ταφέρουµε τὶς εὐχές του τόσο στὸ
Μουφτὴ Ἀταλάϊ, στοὺς ἰµάµηδες
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς
ποὺ ἔχουν ἔρθει ἐδῶ στὸ Τεκέ, γιὰ
νὰ γιορτάσουν τὴ γιορτὴ τῶν θυ-
σιῶν”. Μεταξὺ ἄλλων εἶχε εὐχηθεῖ
“Καλὴ ἑορτὴ τῶν θυσιῶν”» (Ἱστολ.
Ἀκτῖνες)! Ρωτᾶµε τὸν ἐν λόγῳ κλη-
ρικὸ ἐκπρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Κύπρου: Γιατί χάρηκε στὸν
ἰσλαµικὸ Τεκέ, µήπως ἐπειδὴ ἐκεῖ
βρίζεται ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ ὡς εἰδωλολατρία
καὶ ὁ Χριστὸς µας ὑποβιβάζεται ὡς
«προφήτης» κατώτερος τοῦ Μωά-
µεθ; Μήπως χάρηκε γιὰ τοὺς χιλιά-
δες Νεοµάρτυρες τῆς τουρκοκρα-
τίας καὶ τοὺς σύγχρονους Νεοµάρ-
τυρες στὴ Μέση Ἀνατολή; Ἔλεος
πάτερ!

Προχωρεῖ ἄµεσα
ἡ δηµιουργία
ἀποτεφρωτηρίων
νεκρῶν!

Ο ΣΟΦΟΣ λαός µας λέει «ὅλα τὰ
εἶχε ἡ Μαργιωρή, ὁ φερετζὲς τῆς
ἔλειπε», ὅταν θέλει νὰ στηλιτεύσει
κάποιον, ὁ ὁποῖος δὲν συναισθάνε-
ται τὴ δεινή του κατάσταση καὶ
ἀσχολεῖται µὲ ἄλλες ὑποθέσεις,
ἄσχετες µὲ τὰ προβλήµατά του. Ἡ
«σεβαστή» µας κυβέρνηση, ἡ ὁποία
τὰ «θαλάσσωσε» σὲ ὅλους τοὺς το-
µεῖς, τὴν «καίει» ἡ ἀποτέφρωση τῶν
νεκρῶν! Γι’ αὐτὸ πῆρε πρωτοβουλία
νὰ λύσει αὐτὸ τὸ «µεγάλο» καὶ
«χρόνιο» «πρόβληµα» τῆς Χώρας!
«Μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ὑπουργοῦ
περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη,
ἀνοίγει ὁ δρόµος τῆς πολύπαθης
ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν. Ὁλο-
κληρώνεται ἔτσι τὸ θεσµικὸ πλαίσιο
ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἵδρυση
ἀποτεφρωτηρίων νεκρῶν στὴν
Ἑλλάδα, ὅπως γράφει σήµερα σὲ
ἄρθρο της ἡ Καθηµερινή. Μάλιστα,
χάρη σὲ µία τροποποίηση τῆς νοµο-
θεσίας ποὺ ἔγινε πέρυσι, τὰ ἀποτε-
φρωτήρια “ἀποδεσµεύθηκαν” χω-
ρικὰ ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα καὶ πλέον
ἡ ἐγκατάστασή τους εἶναι πολὺ
εὐκολώτερη. Τὸ µοναδικὸ “ἐµπόδιο”
στὴ νοµοθεσία εἶναι ὅτι δικαίωµα
ἵδρυσης ἀποτεφρωτηρίου νεκρῶν
ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν µόνο οἱ
δῆµοι, οἱ ὁποῖοι ἕως σήµερα δὲν
ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἀνθεκτι-
κοὶ στὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας
καὶ ἀκραίων θρησκευτικῶν κύ-
κλων» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)! Εἶναι ὁλο-
φάνερο πὼς οἱ ἄθεοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ,
ἀφοῦ «ἔκαψαν» ἐµᾶς τοὺς ζωντα-
νούς, µὲ τὴν ἄφρονα πολιτική τους,
«βάζουν χέρι» καὶ στοὺς πεθαµέ-
νους, νὰ τοὺς «καρβουνιάσουν»!
Ἔτσι «λύνει» τὰ προβλήµατά µας ἡ
ἄθεη, ἀνεύθυνη κυβέρνησή µας!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἄλλο συνύπαρξις
µὲ τοὺς πλανεµένους
καὶ ἄλλο θρησκευτικὸς

συγκρητισµός!
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἕνα εὔστο-

χο σχόλιο τοῦ ἀγωνιστῆ θεο-
λόγου κ. Β. Χαραλάµπους γιὰ
τὴ θλιβερὴ παρουσία ἐκπρο-
σώπου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Κύπρου σὲ ἰσλαµικὴ ἑορτή:
«Ποιὰ χαρὰ µπορεῖ νὰ αἰσθά-
νεται Ὀρθόδοξος ἱερέας βρι-
σκόµενος στὸ Χαλὰ Σουλτὰν
Τεκέ; Λύπη αἰσθάνεται ὁ Ὀρθό-
δοξος Χριστιανὸς τῆς Κύπρου,
ὅταν ἀκούει τέτοια λόγια ἀπα-
ράδεκτης ἁβρότητας. Παρό-
µοια λύπη δοκιµάσαµε παλαι-
ότερα, ὅταν Μητροπολίτης
ἡµικατεχόµενης Μητροπολι-
τικῆς περιφέρειας στὴν Κύ-
προ ἀνέφερε ὅτι “οἱ θρησκεῖες
ὅταν συνυπάρχουν ἐµπλουτί-
ζουν τὴ ζωή τῶν ἀνθρώπων
σὲ ἐπίπεδο πολιτισµοῦ”, ἐπι-
σήµανση ἡ ὁποία ὑπάρχει
ἀναρτηµένη στὴν ἱστοσελίδα
τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς.
Εἶναι ξεκάθαρη συγκρητιστικὴ
ἡ ἀναφορὰ ὅτι “Οἱ θρησκεῖες
ὅταν συνυπάρχουν ἐµπλουτί-
ζουν τὴ ζωή τῶν ἀνθρώπων
σὲ ἐπίπεδο πολιτισµοῦ”. [;]
Ἄλλο ἡ συνύπαρξη λοιπὸν µὲ
ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν
εἶναι Χριστιανοὶ καὶ ἄλλο ἡ συν-
ύπαρξη θρησκειῶν. Ἡ ἀγάπη
πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους
ποὺ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοὶ εἶναι ἀρετή, ἐνῷ ἡ συν-
ύπαρξη θρησκειῶν ἔκπτωση
ἀλήθειας καὶ ξεκάθαρος συγ-
κρητισµὸς» (Ἱστολ. Ἀκτῖνες)!
Συµφωνοῦµε ἀπόλυτα!

Στίς 20 Νοεµβρίου ἡ Ἐκκλησία
µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ὁσίου

Γρηγορίου τοῦ ∆εκαπολίτου. Ὁ
ὅσιος Γρηγόριος γεννήθηκε τήν
ἐποχή τῆς εἰκονοµαχίας, καταγό-
ταν ἀπό τήν Ἰσαυρία καί γεννήθη-
κε ἀπό γονεῖς εὔπορους, ἡ µητέρα
του ἦταν εὐσεβής καί φιλόθεος.
Ὅταν ἔγινε ὀκτώ χρονῶν ἀφιερώ-
θηκε στήν µελέτη τῶν ἱερῶν γραµ-
µάτων καί σύχναζε καθηµερινά
στήν ἐκκλησία. Ὅταν δέ ἔφθασε
στήν ἡλικία τοῦ γάµου, ἔχοντας
πόθο νά ἀφιερωθῆ στόν Χριστό
ἀναχώρησε κρυφά γιά τά βουνά
τῆς Ἰσαυρίας καί πῆγε σέ ἕνα µο-
ναστήρι, πού ἦταν ἡγούµενος
ἕνας εἰκονόφιλος ἐπίσκοπος.
Αὐτός τόν ἔστειλε σέ ἐνάρετους
µοναχούς νά ἀσκηθῆ στήν ἡσυχία. Ὅταν πέθανε ὁ
πατέρας του ἡ µητέρα του τόν προέτρεψε νά µονάση
µαζί µέ τόν ἀδελφό του. Ὅµως ὁ ἡγούµενος ἦταν
αἱρετικός γιά αὐτό ὁ ἅγιος Γρηγόριος τόν ἤλεγξε µέ
παρρησία µπροστά σέ ὅλη τήν ἀδελφότητα. Ἐκεῖνος

θυµωµένος τόν κτύπησε καί ἔτσι ὁ
ἅγιος ἀναγκάσθηκε νά φύγη γιά
ἄλλο µοναστήρι, πού ἦταν ἡγού-
µενος ἕνας συγγενής του. Ἐκεῖ
ἔµεινε 14 χρόνια πολεµώντας τούς
δαίµονες καί ἀγωνιζόµενος νά
ἀποκτήση ὅλες τίς ἀρετές. Θέλον-
τας ὁ Κύριος νά τόν δοξάση τόν
προέτρεψε νά φύγη. Ἔτσι ὁ ἅγιος
Γρηγόριος πῆγε στήν Ἔφεσο,
στήν Κωνσταντινούπολη καί ἔχον-
τας πόθο νά ὁµολογήση τίς ἅγιες
εἰκόνες πῆγε στήν Ρώµη καί στήν
Σικελία, ὅπου ἐξέπληξε πολλούς
µέ τά θαύµατα πού ἔκανε. Κατόπιν
ξαναγύρισε στήν Κωνσταντινού-
πολη καί ἀπό ἐκεῖ πῆγε στόν
Ὄλυµπο τῆς Βιθυνίας, ὅπου ἀγω-
νίσθηκε ὑπεράνθρωπα. Κατόπιν

πῆγε στήν Θεσσαλονίκη καί µετά στήν Κωνσταντι-
νούπολη, ὅπου προσκύνησε τόν ἅγιο Συµεών τόν
ὁµολογητή, πού βρισκόταν φυλακισµένος. Ἐκεῖ κοι-
µήθηκε ἐν εἰρήνῃ καί ὁ τάφος ἔγινε τόπος προσκυνή-
µατος ἐξ αἰτίας τῶν θαυµάτων πού ἐπιτελοῦσε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΙΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ μας συνδρομηταί,
Σὲ αὐτὴ τὴν δύσκολη σύγχρονη κατάσταση, βασιζόμενοι

στὴν ἀγάπη σας ὄχι μόνον διὰ τὴν ἐφημερίδα μας, ἀλλὰ
καὶ διὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία τόσο πολεμεῖται ἀπὸ τοὺς
συγχρόνους ἐκκλησιομάχους, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ συν-
δράμετε, ὡς ἄλλοι Κυρηναῖοι, στὴν ταπεινὴ προσπάθεια
τοῦ Ο.Τ., ἀποστέλλοντες τὴν συνδρομή σας, διὰ νὰ διατη-
ρηθῆ ὁ «Ο.Τ.» ζωντανὸς καὶ ἀκμαῖος στὴν ὑπηρεσία τῆς
ἀληθείας τῆς Πίστεώς μας καὶ τῶν ἰδανικῶν τῆς Πατρίδος
μας.

Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἀποστέλλονται στοὺς συνδρομητὲς τὰ
ἔντυπα τῶν ταχυπληρωμῶν, ὅπου ἀναγράφεται τὸ ποσὸν
τῆς ὀφειλῆς ἑκάστου. Ἰδιαιτέρως παρακαλοῦνται οἱ ὀφει-
λέτες παλαιοτέρων ἐτῶν, νὰ ἀποστείλουν ἔστω καὶ μέρος
τῆς ὀφειλῆς.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξοδα
ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί μόνον στίς
συνδρομές σας.

Θὰ λάβουν τὸ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς καὶ οἱ ἄλλοι συν-
δρομητές, ὥστε ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ προκαταβάλουν τὴν
συνδρομὴ τοῦ 2016 (50€).

Στὴν ἐτικέττα τῆς διευθύνσεώς σας εἶναι ὑπογραμμισμέ-
νο μὲ πράσινη γραμμὴ τὸ ἔτος λήξεως τῆς συνδρομῆς σας.
Ἐπίσης σᾶς παρακαλοῦμε, ὅταν στέλνετε τὴν συνδρομή
σας μὲ ταχυπληρωμὴ ἢ μέσῳ τραπέζης νὰ γράφετε ὑποχρε-
ωτικὰ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὴν διεύθυνσή σας.

Ἐκ τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ο.Ε.

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁµι-
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγ-
γος 10, Α´ ὄροφος).

Τὴν ∆ευτέραν 23ην Νοεµ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά ὁµι-
λήση ὁ π. Πασχάλης Γρίβας,
µέ θέµα: «Πνευµατικές νουθε-
σίες τοῦ Στάρετς Ἀµβροσίου».

Τὴν ∆ευτέραν 30ὴν Νοεµ-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά ὁµι-
λήση ὁ π. Ἱερόθεος Ἀργύρης,
µέ θέµα: «Εὐκαιρίες ἐποχῆς
διά τήν Ὀρθοδοξίαν».
Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς

Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ-
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτήν.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

῾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.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι δύνανται νά καταθέ-

τουν τήν συνδροµήν των ἢ ἐνίσχυσιν καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνο-
µα «Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασµοῦ 129/296140-76.

∆ιά τούς ἀγαπητούς συνδροµητάς τοῦ ἐξωτερικοῦ τό ΙΒΑΝ εἶναι: GR
1201101290000012929 614076. Τό δέ SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHN-
GRAA.

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Παραθέτομεν ἀνακοίνωσιν τῆς
Ἀνεξάρτητης Ἐκπαιδευτικῆς Συν-
εργασίας Ροδόπης, ὅπου τὰ μέλη
της ὑποστηρίζουν τὴν καταλυτικὴν
ἀξίαν τοῦ μαθήματος εἰς τὴν πνευ-
ματικὴν καὶ ἠθικὴν συγκρότησιν
τῶν μαθητῶν, μέσα ἀπὸ τὸ ὀρθό-
δοξον βίωμα. Ὡς ἀνηρτήθη εἰς τὸ
iPaideia.gr:

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Ἀφοῦ κόπασε προσώρας (;) τὸ
θέµα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ µάθη-
µα τῶν Θρησκευτικῶν, ζήτηµα ποὺ
ἄνοιξε ἡ ὑφυπουργὸς Σία Ἀναγνω-
στοπούλου σὲ ραδιοφωνικὴ συνέν-
τευξη (ἐνδεικτικὸ κι αὐτὸ τῆς προ-
χειρότητας µὲ τὴν ὁποία ἀντιµετω-
πίζεται τὸ θέµα), θὰ ἐπιχειρήσουµε
µία προσέγγιση µακριὰ ἀπὸ τὴν δι-
καιολογηµένη ἀγωνία τῶν θεολό-
γων γιὰ τὸ ἐργασιακό τους µέλλον
(εὔλογη, ἀλλὰ καὶ παραµορφωτική
τοῦ διακυβεύµατος), µακριὰ ἐπίσης
καὶ ἀπὸ ψευτοπροοδευτικὲς ἰδεο-
ληψίες καὶ στερεότυπα.

Γιὰ µᾶς τὸ θέµα δὲν ἔκλεισε· ἔχει
ἀνοίξει ἐδῶ καὶ καιρὸ µὲ τὴν ἀπαλ-
λαγὴ τῶν ἀλλόθρησκων, ἑτερόδο-
ξων, ἄθεων κλπ. Καὶ θὰ ἐπανέρχε-
ται ἀκαίρως εὐκαίρως στὴ δίνη µιᾶς
νοµικῆς σύγκρουσης ἀνάµεσα σὲ
διατάξεις τοῦ Συντάγµατος, ποὺ κα-
τοχυρώνουν ἀπὸ τὴ µία τὴν ἑλλη-
νοχριστιανικὴ ἀγωγὴ καὶ ἀπὸ τὴν
ἄλλη τὰ περιβόητα «εὐαίσθητα
προσωπικὰ δεδοµένα», τὰ ὁποῖα
δὲν συνάδουν µὲ δηµόσιες καὶ
ἔγγραφες δηλώσεις γιὰ τὶς θρη-
σκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ κάθε
πολίτη. Ἡ σύγκρουση εἶναι καὶ ἰδε-
ολογική, καθὼς ἀφενὸς βρίσκεται
τὸ δυτικὸ ἰδεολόγηµα τοῦ διαχωρι-
σµοῦ κράτους-Ἐκκλησίας καὶ ἀφε-
τέρου οἱ ὑπέρµαχοι τοῦ ἑλληνοχρι-
στιανικοῦ ἰδεώδους, ποὺ τόσο κα-
κοποιήθηκε στὴ χούντα καὶ στὴ Με-
ταπολίτευση.

Τὰ θεµελιώδη αὐτὰ ζητήµατα,
ὅµως, δὲν λύνονται µὲ ἀφορισµοὺς
σὲ ραδιόφωνα οὔτε διεκδικώντας
«προοδευτικὰ» εὔσηµα, ὅπως
ἀτυχῶς ἔκανε ἡ ΟΛΜΕ ποὺ ζήτησε
παράταση τῆς προθεσµίας, γιὰ νὰ
προλάβουν νὰ ἀπαλλαγοῦν κι
ἄλλοι ἀπὸ τὸ µάθηµα. Χρειάζεται
συνολικὴ περίσκεψη γιὰ τὴν ἰδιαίτε-
ρη ταυτότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτι-
σµοῦ, σαφῆ γνώση τῶν ἐκπαιδευ-
τικῶν πραγµάτων καὶ ξεκάθαρη
ἄποψη γιὰ τὸν ἀνθρωπολογικὸ τύ-
πο, γιὰ τὸν τύπο τοῦ πολίτη, ποὺ
θέλει νὰ διαµορφώσει τὸ σχολεῖο
µας.

Ἀφοῦ, λοιπόν, σήµερα ἔχουµε
ἕνα ἐκπαιδευτικὸ σύστηµα ποὺ πα-

ραπαίει ὑποστελεχωµένο, ποὺ
ἀναπαράγει τὴν ἀµάθεια, ἕνα σχο-
λεῖο χωρὶς ἠθοπλαστικὴ στόχευση,
µὲ τὴν ὑποβάθµιση νὰ διαχέεται
στὴν τεχνικὴ ἐκπαίδευση καὶ τὴν
εἰδικὴ ἀγωγή, µὲ ἀνύπαρκτη αἰσθη-
τικὴ καλλιέργεια, εἶναι τουλάχιστον
ἄκαιρο νὰ χάνουµε τὸ δάσος, γιὰ
νὰ βλέπουµε τὸ δέντρο τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Μνηµεῖο ἀνοργανωσιᾶς
στὴ διαχείριση τοῦ θέµατος εἶναι ὅτι
δὲν προβλέφθηκε τόσα χρόνια ἕνα
µάθηµα (Ἠθική, Μεταφυσικὴ φιλο-
σοφία) ποὺ θὰ παρακολουθοῦν
ὅσοι ἀπαλλάσσονται, ὅπως προ-
βλέπεται ἀπὸ τὸν νόµο καὶ ὅπως
εἶναι παιδαγωγικὰ ὀρθό, ὥστε νὰ
µὴ τριγυρνοῦν ἄεργοι στοὺς σχολι-
κοὺς διαδρόµους οἱ ἀπαλλασσόµε-
νοι µαθητές.

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδοµένα θεωροῦµε
ὅτι τὰ Θρησκευτικὰ πρέπει νὰ εἶναι
µάθηµα ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους.
∆ὲν εἶναι ἀνάγκη, ὡστόσο, νὰ
ἐκπέσει σὲ µία Θρησκειολογία µὲ
πληροφοριακὸ χαρακτήρα, γιατί
δὲν ἔχει νὰ προσφέρει κάτι στὸ µα-
θητή, καθὼς ὁ τελευταῖος µπορεῖ
νὰ µάθει γιὰ τὸν ἀνιµισµὸ π.χ µὲ
µία ἁπλὴ µηχανὴ ἀναζήτησης στὸ
διαδίκτυο. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει χωρὶς
κατήχηση καὶ προσηλυτισµὸ νὰ κά-
νει τοὺς µαθητὲς κοινωνοὺς στὸ
περιεχόµενο, τὰ δόγµατα, τὰ κείµε-
να καὶ τὴν πνευµατικότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας, τὶς διαφορές της µὲ τὰ
ἄλλα δόγµατα τοῦ Χριστιανισµοῦ
καὶ τὸ Ἰσλάµ, ὥστε νὰ γνωρίζουν σὲ
βάθος καὶ βιωµατικὰ τὴν Ὀρθοδο-
ξία, ἕναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς καὶ
διαχρονικοὺς πυλῶνες τοῦ πολιτι-
σµοῦ µας, ὅπως ἀναγνωρίζει καὶ ὁ
κορυφαῖος µαρξιστὴς ἱστορικὸς Ν.
Σβορῶνος. Ἔτσι τὸ ἐν λόγῳ µάθη-
µα µπορεῖ νὰ συµβάλει στὴ διαµόρ-
φωση συνεκτικῶν στοιχείων µε-
ταξὺ τῶν πολιτῶν τῆς κοινωνίας
µας, ποὺ τόσο ἀπαραίτητα εἶναι
στὴν ἐποχὴ τοῦ διαλυτικοῦ ἀτοµι-
σµοῦ.

Τὸ ἂν πιστέψει στὴν Ὀρθοδοξία
ἢ σὲ ἄλλη θρησκεία ὁ ἐνήλικας πιὰ
µαθητὴς αὐτὸ εἶναι δικό του θέµα.
Ὅµως εἴτε τὸ θέλει εἴτε ὄχι εἶναι ἐκ
γενετῆς ἐνταγµένος σὲ µία κοινότη-
τα µὲ συγκεκριµένη θρησκευτικὴ
ταυτότητα (ὅπως καὶ ἐθνικὴ αὐτο-
συνειδησία κ.λπ.). Χωρὶς τὸ ἀπο-
τύπωµα τοῦ ὀρθόδοξου βιώµατος
ὁ πολίτης τῆς Χώρας µας ὑφίστα-
ται µία λοβοτοµὴ µεσαιωνικοῦ τύ-
που, κατὰ τὴν ὁποία νεκρώνεται
ἕνα ζωντανὸ κύτταρο τῆς ταυτότη-
τάς µας (ἡ ὀρθόδοξη παράδοση)
καὶ µένουµε χάσκοντες µπροστὰ
στὰ µεγάλα ἐρωτήµατα τῆς ἱστο-
ρικῆς πορείας ἀλλὰ καὶ τῆς καθη-
µερινότητάς µας. Φυσικά, ὅπως σὲ

κάθε λοβοτοµή, θὰ πάθουµε ἀνε-
πανόρθωτη βλάβη κι ἐµεῖς ὡς κοι-
νωνία - ἂν δὲν Mκαταλήξουµε τελι-
κά.

Ἡ καταλυτικὴ ἀξία, λοιπόν, ἑνὸς
τέτοιου µαθήµατος Θρησκευτικῶν
στὴν πνευµατικὴ καὶ ἠθικὴ συγκρό-
τηση τῶν µαθητῶν εἶναι γιὰ µᾶς
ἀδιαµφισβήτητη καὶ τὰ παρακάτω
(ρητορικὰ) ἐρωτήµατα εὔγλωττα:

Πῶς νὰ κατανοήσει ἕνας µα-
θητὴς χωρὶς θρησκευτικὴ παιδεία
ἕνα ἁπλὸ ἔργο τέχνης (µία βυζαν-
τινὴ εἰκόνα, ἕνα ζωγραφικὸ πίνακα
τῆς Ἀναγέννησης µὲ θρησκευτικὸ
θέµα, τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῶν καθο-
λικῶν ἢ ὀρθόδοξων ναῶν); Πῶς θὰ
κατανοήσει τοὺς µύθους, τὶς τυπο-
ποιηµένες ἐκφράσεις, τὰ ἀνθρώπι-
να πρότυπα ποὺ ἀφορµώµενα
ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ ζωὴ λειτουρ-
γοῦν ὡς σύµβολα στὴν καθηµερι-
νότητα; Πῶς θὰ ἐξηγήσει τὴ λογικὴ
καὶ τὴ συµπεριφορὰ βορειοευρω-
παϊκῶν λαῶν, ἂν δὲν γνωρίζει τὴν
προτεσταντικὴ ἠθικὴ καὶ ποῦ αὐτὴ
διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὴν ὀρθόδο-
ξη; Πῶς µπορεῖ νὰ νιώσει τὸ µεγα-
λεῖο π.χ τοῦ Παπαδιαµάντη ἢ τῶν
Ρώσων κλασικῶν; Πῶς µπορεῖ νὰ
βιώσει, χωρὶς φολκλορισµό, ἕνα
ἁπλὸ πανηγύρι στὸ χωριὸ ἢ τὴν
πόλη, ὅπου γίνεται λιτανεία τῆς
εἰκόνας τοῦ πολιούχου ἢ τοῦ προ-
στάτη Ἁγίου; Πῶς µπορεῖ νὰ ἀπο-
χρωµατίσει θρησκευτικὰ τὸ Πάσχα
τῶν Ἑλλήνων, τὰ Χριστούγεννα καὶ
τὶς ἄλλες ἑορτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας,
χωρὶς νὰ παρασυρθεῖ στὴν κατανά-
λωση καὶ στὴν ἀνιαρὴ καὶ ἀνόητη
διασκέδαση; Πῶς µπορεῖ νὰ καλ-
λιεργήσει κανεὶς τὴ µεταφυσικὴ συ-
νείδησή του, ὡς ἀντίρροπη δύναµη
στὸν σηµερινὸ τεχνολογικὸ καὶ ψη-
φιακὸ µεσσιανισµό, ὄντας ἀµέτο-
χος θρησκευτικῆς παιδείας;

∆υστυχῶς καὶ σ’ αὐτὸ τὸ θέµα,
ἐρχόµαστε τελευταῖοι καὶ καταϊ-
δρωµένοι πίσω ἀπὸ τοὺς ∆υτι-
κοευρωπαίους, οἱ ὁποῖοι βέβαια
κουβαλοῦν τὴν ἄθρησκη κληρονο-
µιὰ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης κι
ἔχουν ἕνα παρελθὸν βίαιων θρη-
σκευτικῶν συγκρούσεων ἀλλὰ καὶ
µία ἐντελῶς διαφορετικὴ ἱστορικὴ
ἐµπειρία. Ἀκόµη κι αὐτοὶ ὅµως
ἐπανεξετάζουν τὴ στάση τους καὶ
ὑπάρχει µία σηµαντικὴ κίνηση δια-
νοουµένων στὴ Γαλλία (προεξάρ-
χοντος τοῦ –ἐν ὅπλοις συντρόφου
τοῦ Τσὲ Γκεβάρα- Ρεζὶζ Ντεµπρέ),
οἱ ὁποῖοι συζητοῦν τὴν ἐπανεισα-
γωγὴ τῶν Θρησκευτικῶν στὸ σχο-
λεῖο, ὥστε νὰ συµβάλει κι αὐτὸ τὸ
µάθηµα στὴν πληρέστερη µόρφω-
σή τους. Ἀντίθετα, ἐµεῖς πλειοδο-
τοῦµε σὲ «προοδευτισµό»M

Πληθαίνουν αἱ διαµαρτυρίαι διὰ τὰς προωθουµένας
ἀλλαγὰς εἰς τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν



1ον
Τό ἔχουµε ἐπισηµάνει πολλές

φορές, ἀλλά παρ΄ ὅλα αὐτά κά-
ποιοι κύκλοι δέν φαίνονται νά τό
κατανοοῦν: τό νά διδάσκονται τά
παιδιά µας τό ὀρθόδοξο χριστιανι-
κό µάθηµα θρησκευτικῶν εἶναι δι-
καίωµα κατοχυρωµένο ἀπό τό
Σύνταγµα τῆς Ἑλληνικῆς ∆ηµο-
κρατίας, τίς διεθνεῖς συµβάσεις,
τίς ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν δι-
καστηρίων. Τυχόν ἀπαγόρευση ἤ
νόθευσή του θά σήµαινε καταπά-
τηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµά-
των τῶν παιδιῶν µας. Ἡ ἁπλή
αὐτή ἀλήθεια θά ἔπρεπε νά εἶχε
γίνει κατανοητή τόσο ἀπό τό σύν-
ολο τοῦ πολιτικοῦ κόσµου, ὅσο

καί ἀπό ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς
θεολόγους. Βεβαίως ἡ πλειοψη-
φία τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν,
ὅπως καί ἡ συντριπτική πλειοψη-
φία τῶν Ἑλλήνων θεολόγων ἔχει
δηλώσει ὅτι ἀναγνωρίζει καί ὑπο-
στηρίζει τήν ἀλήθεια αὐτή.

Ἀντιθέτως µία µερίδα τοῦ πολι-
τικοῦ κόσµου δηλώνει πρόθυµη
νά ἀλλάξει τόν χαρακτήρα τοῦ µα-
θήµατος καί µία ὀλιγάριθµη ὁµάδα
θεολόγων δηµιούργησε καί ἐπιχει-
ρεῖ νά ἐπιβάλει ἀκατάλληλα προ-
γράµµατα θρησκευτικῶν γιά τό
δηµοτικό, τό γυµνάσιο, τό λύκειο.

Τά προγράµµατα αὐτά, γιά τά
ὁποῖα ἔχουµε ἤδη δηµοσιεύσει
ἐκτενεῖς ἀρνητικές κριτικές, εἶναι

πολυθρησκειακά, δέν εἶναι κἄν
δυνατόν νά ὀνοµασθοῦν θρη-
σκειολογικά. ∆έν ἐνηµερώνουν
ἁπλῶς γιά τίς βασικές δοξασίες
διαφόρων θρησκειῶν, αὐτό γίνε-
ται καί µέ τό ἤδη καθιερωµένο µά-
θηµα θρησκευτικῶν, ἀλλά διδά-
σκουν σέ κάθε µάθηµα ταυτοχρό-
νως ἕξι - ἑπτά θρησκεύµατα, συ-
χνά ὑπό παραπειστικούς τίτλους.
Ἐάν δέ τελικά ἐπιβληθοῦν, θά
ἔχουν ὡς ἀποτέλεσµα νά ἐπιφέ-
ρουν τροµερή σύγχυση στά παι-
διά µας, τά ὁποῖα θά εἶναι ὑποχρε-
ωµένα νά ὑφίστανται ἕνα ἀξεδιά-
λυτο πολυθρησκειακό µεῖγµα ἀπό
τήν τρυφερή ἡλικία τῶν ὀκτώ ἐτῶν
µέχρι καί τήν ἐνηλικίωσή τους.
Ἀκόµη στά προγράµµατα αὐτά
ἔχει παντελῶς περιφρονηθεῖ ἡ
ἱστορική σειρά τῶν γεγονότων καί
ἄν ἐπιβληθοῦν, τότε τά παιδιά µας
δέν θά µάθουν ποτέ, ἄν προηγή-
θηκε χρονολογικά ὁ Μωυσῆς ἤ ὁ
Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος, ὁ µέγας
Βασίλειος ἤ ὁ Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός –
θά κυριαρχεῖ στή µνήµη τους ἕνα
ἀξεδιάλυτο κουβάρι «γνώσεων».
Πολλά καί σηµαντικά θέµατα
ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως
καί ζωῆς, τά ὁποῖα ἐπί γενεές γε-
νεῶν τά διδάσκονταν τά παιδιά
τῆς Ἑλλάδας, ἔχουν παραλειφθεῖ
ἀπό τά προγράµµατα αὐτά. Σοβα-
ρά θεολογικά σφάλµατα τά καθι-
στοῦν ἀκατάλληλα γιά ὀρθοδό-
ξους χριστιανούς µαθητές. ∆έν
εἶναι π.χ. δυνατόν νά διδάσκονται
τά παιδιά µας, ὅτι ἡ µουσουλµανι-
κή σαρία εἶναι ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ.
Τά ἱστορικά σφάλµατα τά ὁποῖα
περιέχουν τά προγράµµατα αὐτά
εἶναι ἐξ ἴσου σηµαντικά. Τά παιδα-
γωγικά σφάλµατα ἐπίσης δέν λεί-
πουν, µολονότι οἱ δηµιουργοί τους
πιστεύουν ὅτι τά δηµιουργήµατά
τους ἐναρµονίζονται µέ τά πλέον
σύγχρονα πορίσµατα τῆς παιδα-
γωγικῆς ἐπιστήµης! Γιά ὅλους
αὐτούς τούς λόγους εἶναι ἀδύνα-
τον τά προγράµµατα αὐτά νά ἀνα-
πτύσσουν τή θρησκευτική συνεί-
δηση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
µαθητῶν, ἡ ὁποία συνείδηση δέν
εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ὀρθόδοξη χρι-
στιανική, γι΄ αὐτό καί κρίνονται
ἀπολύτως ἀντισυνταγµατικά.

Ἐπανειληµµένως ἔχουµε δηµο-
σιεύσει καί τό ἑξῆς ἐπιχείρηµα, τό
ὁποῖο οἱ δηµιουργοί τῶν ἐν λόγῳ
προγραµµάτων δέν φαίνονται νά
λαµβάνουν ὑπ΄ ὄψη, µολονότι
οὐδέποτε ἐπιχείρησαν νά τό ἀνα-
σκευάσουν: γιατί δέν ἐπιχειρεῖται
ἡ ταυτόχρονη, ἐντός τοῦ ἰδίου µα-
θήµατος, διδασκαλία τῆς ἑλλη-
νικῆς γλώσσας µαζί µέ ἄλλες ἕξι ἤ
ἑπτά; ∆ιότι ἁπλούστατα θά ἐπέλ-
θει σύγχυση. Τό ἴδιο θά συµβεῖ καί
στήν προκειµένη περίπτωση,
ὅµως ἡ σύγχυση δέν θά εἶναι µό-
νο διανοητική, ἀλλά σέ ὅλους τούς
τοµεῖς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου,
διότι ἡ πίστη καθορίζει καί ἐπηρε-
άζει ὁλόκληρη τήν ἀνθρώπινη
ὕπαρξη.

Εἶναι ἐξ ἄλλου ἀδιαµφισβήτητο
γεγονός, ὅτι θετικές κριτικές ἔχουν
λάβει τά προγράµµατα αὐτά µόνο
ἀπό τούς δηµιουργούς τους.
Ἔχουν ὅµως λάβει πλεῖστες ὅσες
πολυσέλιδες ἀρνητικές κριτικές
ἀπό πολλούς καθηγητές πανεπι-
στηµίου, σχολικούς συµβούλους,
διδάκτορες θεολογίας, ἀλλά καί
ἁπλούς µάχιµους θεολόγους κα-
θηγητές. Τό σύνολο δέ τῶν ἀρνη-
τικῶν κριτικῶν ἔχει σχηµατίσει
δύο ὀγκώδεις τόµους, πρᾶγµα
πρωτοφανές στά χρονικά τῆς
ἑλληνικῆς παιδείας! Τούς τόµους
αὐτούς ἔχει παραδώσει ἡ Πανελ-
λήνια Ἕνωση Θεολόγων τόσο
στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας, ὅσο καί στήν ἡγεσία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τί δηλώ-
νει τό γεγονός αὐτό; Ὅτι ὁ κλάδος
τῶν θεολόγων τά ἔχει µελετήσει
καί ἐν τέλει ἀπορρίψει ὡς παν-
τελῶς ἀκατάλληλα.

Καί ὅµως οἱ δηµιουργοί τους
ἀπτόητοι ἐπιθυµοῦν νά τά ἐπιβά-
λουν στά σχολεῖα τῆς ἑλληνικῆς
δηµοκρατίας. Μέ ποιά δικαιολο-
γία; Ὅτι τάχα ἡ ἐφαρµογή τῶν
προγραµµάτων αὐτῶν θά ἐκµηδε-
νίσει τίς ἀπαλλαγές ἀπό τό µάθη-
µα!!! Πιό φρικτή ἀνακρίβεια δέν
ἔχουµε ποτέ ἀκούσει ἀπό τότε
πού ἀποκτήσαµε τήν αἴσθηση τῆς
ἀκοῆς!!! Γιά τό ζήτηµα αὐτό ἔχου-
µε ἤδη ἐξηγήσει ἐπανειληµµένως,
πλήν ὅµως οἱ δηµιουργοί τῶν
προγραµµάτων δέν τό ἔλαβαν
ὑπ΄ ὄψη, ὅτι οἱ ἀλλόθρησκοι γο-
νεῖς καί µαθητές δέν νοιάζονται
ἐάν τό µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν
περιλαµβάνει καί στοιχεῖα ἀπό τή
δική τους πίστη ἤ καί ἀπό πολλές
καί διάφορες ἄλλες.
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Μὲ τὸ φῶς τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου

5. Ἡ ἀκεραιότης
τῆς Ἐκκλησίας

Πολλοὶ χριστιανοὶ πανικο-
βάλλονται, ὅταν ἀκοῦν τοὺς πο-
λιτικοὺς νὰ κάνουν ἀντιχριστια-
νικὲς δηλώσεις καὶ νὰ νομοθε-
τοῦν μὲ τρόπο ποὺ πλήττεται ἡ
Ἐκκλησία καὶ περιθωριο-
ποιεῖται ἡ διδασκαλία τοῦ
Εὐαγγελίου. Νομίζουν ὅτι ἡ

Ἐκκλησία θὰ γίνει θῦμα τῶν
ἀντιχρίστων καὶ θὰ καταποντι-
στεῖ. Ὅμως ἡ ἱστορία δὲν συμ-
φωνεῖ μαζί τους. Οἱ διωγμοὶ
κατὰ τῆς Ἐκκλησίας πάντα
ὑπῆρχαν καὶ οἱ μάρτυρες ποτὲ
δὲν ἔλειψαν. Μάταια οἱ διῶκτες
της προσπαθοῦσαν καὶ προσ-
παθοῦν νὰ τὴν ἐξαφανίσουν
ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς. Ἐκεί-
νη γίνεται πιὸ δυνατὴ μὲ τοὺς
διωγμοὺς καὶ οἱ χριστιανοὶ θερ-
μότεροι στὴν πίστη καὶ συνεπέ-
στεροι στὶς θεῖες ἐντολές. Αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια πρέπει πάντα νὰ
ἔχουν στὸ νοῦ τους οἱ πιστοὶ καὶ

νὰ μὴ ἀνησυχοῦν ὑπερβολικά,
ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέχεται ἐπιθέ-
σεις.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος μὲ ἀπό-
λυτο καὶ σαφῆ τρόπο ἀναφέρε-
ται στὴν ἀκεραιότητα τῆς
Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ στὴν τύχη
τῶν διωκτῶν της, οἱ ὁποῖοι γρή-
γορα χάνονται, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία
ἀνεβαίνει πάνω ἀπὸ τοὺς οὐρα-
νούς. «Ἡ Ἐκκλησία, ὅταν τὴν πο-
λεμοῦν, νικάει· ὅταν τὴν ἐπιβου-
λεύονται, θριαμβεύει· ὅταν τὴν
βρίζουν, γίνεται λαμπρότερη· δέ-
χεται τραύματα καὶ δὲν πέφτει
ἀπὸ τὶς πληγές· κλυδωνίζεται,
ἀλλὰ δὲν καταποντίζεται· δοκι-
μάζεται ἀπὸ τρικυμίες, ἀλλὰ δὲν

παθαίνει ναυάγιο· παλεύει,
ἀλλὰ μένει ἀήττητη· ἀγωνίζεται,
ἀλλὰ δὲν νικιέται».

* * *

6. Ἄνθρωποι δίχως
ἠθικοὺς φραγµούς

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἀνάμεσά μας
ποὺ ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν
Θεὸ καὶ βρίσκονται σὲ ἀπελπιστικὸ
σημεῖο κατάπτωσης. Κινοῦνται δίχως
ἠθικοὺς φραγμοὺς καὶ δίχως ὁράμα-
τα. Ὅλα πιὰ γἰ αὐτοὺς ἐπιτρέπονται.
Ἀκόμα καὶ οἱ κραυγαλέες ἠθικὲς πα-
ρεκτροπές, ποὺ παλιότερα προκα-
λοῦσαν ἀντιδράσεις καὶ ἀποτρο-
πιασμὸ στὸ λαό. Ἡ ἠθικὴ πιὰ λοιδο-
ρεῖται καὶ ἡ διαστροφὴ ἐπαινεῖται. Τὸ

κακὸ γίνεται προκλητικότερο, ὅταν οἱ
ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀποκτοῦν καὶ κάποιο
ἀξίωμα καὶ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὶς
προσωπικές τους ἐπιλογὲς καὶ στοὺς
ἄλλους ἢ νὰ ἐμποδίσουν ἐκείνους,
ποὺ δὲν συμφωνοῦν μαζί τους.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
λέει ὅτι, ὅταν ἡ ψυχὴ δὲν ἔχει τίποτα
τὸ ὑγιές, ὅταν δὲν σκέφτεται τὰ μέλ-
λοντα καὶ σύρεται κάτω στὴ γῆ, ἔχει
πεθάνει καὶ ἂς φαίνεται ὡς ζῶσα. Ἡ
ζωντανὴ ψυχὴ ἔχει ἀρετὲς καὶ τὰ
ἔργα της εἶναι θεάρεστα. Ἐνῶ ἡ
νεκρὴ εἶναι γεμάτη πάθη καὶ ἁμαρ-
τίες. Θεωρεῖ ἀδιανόητο ὁ ἄνθρωπος,
ποὺ ἔχει ζωντανὴ ψυχὴ νὰ συμπερι-
φέρεται ὅπως τὰ κτήνη. Χρησιμο-
ποιεῖ μάλιστα εἰκόνες ἀπὸ τὴ συμπε-

ριφορὰ διαφόρων ζώων, γιὰ νὰ κάνει
πιὸ πειστικὸ τὸν ἰσχυρισμό του. Λέει
συγκεκριμένα: «Ἀπὸ ποῦ θὰ μπορέ-
σω νὰ μάθω, ὅτι ἔχεις ψυχὴ ἀνθρώ-
που, ὅταν κλωτσᾶς ὅπως οἱ ὄνοι,
ὅταν μνησικακεῖς ὅπως οἱ καμῆλες,
ὅταν δαγκώνεις, ὅπως οἱ ἀρκοῦδες,
ὅταν ἁρπάζεις ὅπως οἱ λύκοι, ὅταν
κλέβεις ὅπως οἱ ἀλεποῦδες, ὅταν
εἶσαι ὕπουλος ὅπως τὰ φίδια, ὅταν
εἶσαι ἀδιάντροπος ὅπως ὁ σκύλος;».

Χτυπητὸ παράδειγμα ἀνθρώπου
μὲ νεκρὴ ψυχὴ ἦταν ὁ πλούσιος τῆς
παραβολῆς, ποὺ ποτὲ δὲν εἶχε προσέ-
ξει τὸ φτωχὸ Λάζαρο. Ἦταν ἄσπλαγ-
χνος, σκληρός, φιλήδονος καὶ ἀδιά-
φορος γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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7ον
Ἡ ἔλλειψη τῆς ἐµπειρίας τοῦ

Θεοῦ σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν οἴηση
ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα σὲ ἕνα φαν-
ταστικὸ Θεὸ σύµφωνα µὲ τὶς προ-
διαγραφὲς καὶ τὰ πάθη τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Θεὸς ὑποτάσσεται
στὸν κόσµο τῶν παθῶν µας, διότι
βασικὸ ζητούµενο τοῦ ἐµπαθοῦς
ἀνθρώπου εἶναι ἡ δικαιολόγηση
τῶν παθῶν του καὶ συνεπῶς ἡ
αἴσθηση ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ὑγιής.
Σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο κινεῖται βασικὰ
ὁ Παπισµός, ὁ ὁποῖος ἀπὸ
πλευρᾶς θεολογίας βρῆκε τὴν κύ-
ρια ἔκφρασή του στὴν θεολογία
τοῦ σχολαστικισµοῦ, τὴ δυτικὴ µε-
σαιωνικὴ θεολογία.

«Πατέρας τοῦ σχολαστικισµοῦ»
ἢ σήµερα περισσότερο «πρωτο-
πόρος τοῦ σχολαστικισµοῦ»  θεω-
ρεῖται ὁ Ἄνσελµος Καντερβουρίας
(1033-1109) (ἔνταξη στὸ ἁγιολό-
γιο τοῦ Παπισµοῦ τὸ 1494 καὶ
στοὺς «διδασκάλους τῆς καθο-
λικῆς ἐκκλησίας» τὸ 1720). Βασι-
σµένος σὲ µία καθαρὰ νοµικιστικὴ
θεώρηση τῆς σχέσης τοῦ Θεοῦ µὲ
τὸν ἄνθρωπο, ὁ Ἄνσελµος ἐπε-
χείρησε στὰ πλαίσια τῆς ἀνωτερό-
τητας τῆς παπικῆς θεολογίας
ἔναντι τῆς πατερικῆς νὰ διατυπώ-
σει συστηµατικὰ τὴν διδασκαλία
γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Στὸ κύριο ἔργο του «Cur deus ho-
mo?» (Γιατί ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρω-
πος;) ἀναπτύσσει τὴν γνωστή του
«περὶ ἱκανοποιήσεως τοῦ Θεοῦ
θεωρία», σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία
ὁ Κύριος µέσῳ τοῦ σταυρικοῦ του
θανάτου ἱκανοποίησε τὸ δίκαιο
θυµὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχε προκλη-
θεῖ µὲ τὸ προπατορικὸ ἁµάρτηµα
καὶ ἔτσι ἐπιτεύχθηκε ἡ σωτηρία
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αὐτὴ ἡ
ἐκδοχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρω-
πίνου γένους δὲν καθιερώθηκε
µὲν ὡς δόγµα, ἀλλὰ µέχρι σήµερα
ἀποτελεῖ τόσο στὸν Παπισµὸ ὅσο
καὶ στὸν Προτεσταντισµὸ τὴν βά-

ση τῆς κατανόησης τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρώπου.  

Οἱ βασικὲς θέσεις τοῦ Ἀνσέλµου
εἶναι: Ὁ ἄνθρωπος, µὴ ἐκπληρώ-
νοντας τὴν ὑποχρέωση ποὺ εἶχε
ὡς δηµιούργηµα ἔναντι τοῦ Θεοῦ
νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του, ἁµάρτησε
καὶ ἀτίµασε τὸν Θεό. Τὸ κεφάλαιο
κβ΄ τοῦ πρώτου βιβλίου ἐπιγράφε-
ται χαρακτηριστικά: «Τί ἐντροπὴ
προκάλεσε ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεὸ
µὲ τὸ νὰ ἡττηθεῖ ἀπὸ τὸν ∆ιάβολο,
γιὰ τὴν ὁποία τοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ
προσφέρει ἱκανοποίηση». Ἐφ’
ὅσον ἐξ ὁρισµοῦ ἡ δικαιοσύνη καὶ
ἡ τάξη πρέπει νὰ προσδιορίζουν
τὸ Θεό, δὲν µπορεῖ νὰ µὴ τιµωρή-
σει τὸν ἄνθρωπο γιὰ τὴν ἀτίµωση
ποὺ τοῦ ἔχει προκαλέσει καὶ πρέ-
πει ἑποµένως νὰ ζητήσει ἱκανο-
ποίηση. Ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἰδίων δυ-
νάµεων εἶναι ἀδύνατο νὰ προσφέ-
ρει αὐτὴ τὴν ἱκανοποίηση, ἐπειδὴ
ὅ,τι καὶ νὰ προσφέρει στὸν Θεό,
ὅπως π.χ. µέσῳ τῆς µετάνοιάς του
καὶ µέσῳ τῆς ἄσκησης, ὀφείλει νὰ
τὸ προσφέρει γιὰ τὶς ἁµαρτίες του.
Ὅσο ὅµως δὲν ἱκανοποιεῖ τὸν Θεὸ
γιὰ αὐτὸ ποὺ τοῦ ἀφαίρεσε (δηλ.
τὴν τιµὴ) δὲν µπορεῖ νὰ δικαιωθεῖ
ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ κανένας
ἄνθρωπος δὲν µποροῦσε νὰ θε-
ραπεύσει αὐτὴ τὴν προσβολὴ τοῦ
Θεοῦ, ἔπρεπε νὰ τὸ προσφέρει
ἕνας «Θεὸς ἄνθρωπος», δηλ. στὸ
ἴδιο πρόσωπο πλήρης Θεὸς καὶ
πλήρης ἄνθρωπος. Ὁδηγούµενος
αὐτὸς ὁ Θεάνθρωπος µὲ τὴν θέλη-
σή του στὸ θάνατο, χωρὶς νὰ χρε-
ωστοῦσε θάνατο λόγῳ τῆς ἀνα-
µαρτησίας του, µπόρεσε νὰ προσ -
φέρει ἱκανοποίηση στὸν Θεὸ γιὰ
τὴν προσβληθεῖσα τιµή του καὶ
ἔτσι µπόρεσε νὰ ξεπληρώσει ὅλες
τὶς ἁµαρτίες τῶν ἀνθρώπων.

Παρατηροῦµε ἐδῶ µία ἐντελῶς
ἀνθρωπόµορφη θεώρηση τοῦ
Θεοῦ. Ἕνας Θεὸς ποὺ προσβάλ-
λεται ἀπὸ ἐνέργειες τοῦ ἀνθρώ-
που. Ναὶ µὲν σὲ ἕνα χωρίο τοῦ

ἔργου του, στὸ κεφάλαιο ιε΄ τοῦ
πρώτου βιβλίου ποὺ ἐπιγράφεται
«Ἐὰν ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ τραυµα-
τίζεται ἔστω ἐλάχιστα ἡ τιµή του»,
σηµειώνει ὅτι «στὴν τιµὴ τοῦ Θεοῦ
δὲν µπορεῖ ὅσο ἀναφορὰ τὸν ἴδιο
οὔτε νὰ προστεθεῖ οὔτε νὰ ἀφαιρε-
θεῖ κάτι, διότι ὁ ἴδιος εἶναι στὸν ἑαυ-
τό του ἡ ἀκατάλυτη καὶ ἐντελῶς
ἀπαράλλακτη τιµή». Ἀλλὰ στὴ συ-
σχέτισή του µὲ τὴ ∆ηµιουργία αὐτὴ
ἡ τιµὴ τοῦ Θεοῦ προσβάλλεται
ἀνεπανόρθωτα, ἐκτὸς ἐὰν προσ -
φέρεται ἡ ἱκανοποίηση ἐκείνη ποὺ
θὰ τὴν ἀποκαταστήσει ἀκόµα καὶ
ἐνώπιον τοῦ διαβόλου. Χαρακτηρι-
στικὰ σηµειώνει ὁ Ἄνσελµος στὸ
κεφ. κβ΄ τοῦ πρώτου βιβλίου:
Ὅπως ὁ δυνατὸς καὶ δυνάµει ἀθά-
νατος ἄνθρωπος νικήθηκε εὔκολα
ἀπὸ τὸν διάβολο ἐκθέτοντας καὶ
προσβάλλοντας τὸν Θεό, ἔπρεπε
τώρα ὡς ἀδύναµος καὶ θνητός,
ὄντας ἀναµάρτητος, νὰ νικήσει τὸν
διάβολο µέσῳ τοῦ θανάτου, ὥστε
µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ἀποκαταστα-
θεῖ ἡ τρωθεῖσα τιµὴ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ
ἡ εἰκόνα γιὰ τὸν Θεὸ διατρέχει ὅλο
τὸ ἔργο τοῦ Ἀνσέλµου. 

Προϋπόθεση γιὰ τὴ δηµιουργία
µιᾶς τέτοιας εἰκόνας τοῦ Θεοῦ δὲν
εἶναι µόνο ἡ ἀπώλεια τῆς ἁγιότητας
ἀλλὰ ἀκόµα καὶ αὐτὴ τῆς στοιχει-
ώδους ψυχικῆς ἰσορροπίας. Ἡ
προσβολὴ ὄχι µόνο δὲν καταδικά-
ζεται καὶ κατακρίνεται, ἐπειδὴ στε-
ρεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὴ ψυχικὴ
ἰσορροπία καὶ τοῦ ἀφαιρεῖ τὴ δυνα-
τότητα ἀνάκτησης τῆς ψυχικῆς του
ὑγείας, ἀλλὰ δικαιολογεῖται καὶ θεω-
ρεῖται φυσικὸ χαρακτηριστικὸ ἀκό-
µα καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ µεγαλείου τοῦ
Θεοῦ. Ἔτσι τελικὰ ὁ Θεὸς ὑπόκει-
ται στὴν ἐξουσία τῶν ἀνθρώπων,
ἐφόσον οἱ ἄνθρωποι µποροῦν ἀνὰ
πᾶσα στιγµὴ µὲ τὶς ἀνάρµοστες
ἐνέργειές τους νὰ τὸν θίγουν καὶ νὰ
τὸν προσβάλλουν στὴ σχέση µὲ τὴ
∆ηµιουργία του. Ἔτσι τὰ πάθη τῶν
ἀνθρώπων θεµελιώνονται στὴν
ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
CUR DEUS HOMO? - ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ;

Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

1ον
Ἡ συµβολὴ 

τοῦ π. Ἐπιφανίου 
Θεοδωροπούλου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε συγχαρη-
τήρια ἐπιστολὴ στὸν ἐκδότη τῶν βι-
βλίων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης κατὰ
τοὺς Ο΄ καὶ συγγραφέα τῶν ἑρµη-
νευτικῶν παραφράσεων καὶ σχο-
λίων καὶ προβληµάτων ἐπὶ τῶν βι-
βλίων αὐτῶν πανοσ. Ἀρχιµ. Ἰωὴλ
Γιαννακόπουλο κατὰ τὴ 19η
Ὀκτωβρίου 1957 µὲ τὴν ὑπο-
γραφὴ τοῦ Ἀθηνῶν Θεοκλήτου καὶ
τοῦ ἀρχιγραµ. Χρυσοστόµου Θέµε-
λη, κατοπινοῦ µητροπολίτη Μεσ-
σηνίας.

Στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ τονίστηκε ἡ
φιλότιµη καὶ καλὴ ἐργασία ἐπὶ τοῦ
ἱεροῦ κειµένου τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθή-
κης, µὲ τὴν ὁποία ὁ καθένας ποὺ
ἐντρυφᾶ µὲ εὐσέβεια καταλαβαί-
νει αὐτό.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο παρατη-
ροῦµε ὅτι τὴ τρίτη ἔκδοση τοῦ βιβλί-
ου τῆς Γενέσεως κατὰ τὸ 1969
ἀνέλαβε νὰ ἐπιµεληθεῖ ὁ κατὰ τὴν
εἰκοσαετία 1969 – 1989 πνευµα-
τικὸς πατὴρ ἡµῶν Ἀρχιµ. Ἐπιφά-
νιος Ἰ. Θεοδωρόπουλος, ἀφοῦ ἤδη
κατὰ τὴν 23η ∆εκ. 1966 ἐκλήθη
ὑπὸ τοῦ Κυρίου στὴν αἰωνιότητα ὁ
συγγραφέας Ἀρχιµ. Ἰωήλ. Βέβαια
πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια µὲ αὐτὸν
συνδεόταν ἀδιάρρηκτα ὁ ἐπιµε-
λητὴς καὶ συνεργαζόταν πάντοτε
στενότατα µαζί του. Πολλοὺς πα-
λαιοὺς δεσµοὺς εἶχε καὶ πρὸς τὸν
Σεβ. Μεσσηνίας Χρυσόστοµο τότε,
ὁ ὁποῖος τὸν παρεκάλεσε ὡς πρὸς
τὴν ἐπιµέλεια.

Ὁ Πατέρας µας Ἐπιφάνιος αὐτὸ
τὸ θεώρησε πρόθυµα ὡς «χρέος
ἀγάπης» καὶ πρὸς τοὺς δύο µὲ τὴ
προσφορὰ τῶν ταπεινῶν ὑπηρε-
σιῶν του (βλ. σ.5: Πρόλογος Γ΄
ἐκδόσεως).

Ἡ προτροπὴ 
τοῦ Σεβ. Γόρτυνος

Στὴ γενικὴ εἰσαγωγή του στὴ Πα-
λαιὰ ∆ιαθήκη ὁ Ἀρχιµ. Ἰωὴλ ἀνευρί-
σκει τὴν ὀνοµασία τοῦ γραπτοῦ λό-
γου τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἔχουµε στὴ
Καινὴ ∆ιαθήκη: α) «Γραφή», β)
«Γραφαί», γ) «ἱερὰ γράµµατα»,
ἐνῷ στὴ Παλαιὰ ∆ιαθήκη: α) «Βί-
βλοι», β) «τὰ βιβλία τὰ ἅγια», γ)
«ἱερὰ Βίβλος». ∆ίκαια λοιπὸν ὁ
σεβ. Ἰερεµίας Φούντας στὸ θεολο-
γικὸ συνέδριο τῆς 3.10.2015 στὴ
Ναύπακτο πρὸς τιµὴ τοῦ σεβ. Ἱερό-

θεου ἐτόνισε ὡς ἄριστος πηγαῖος
δάσκαλος καὶ µεγάλος ἐρευνητὴς
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης ὅτι κάθε µέ-
ρα πρόθυµα πρέπει νὰ µελετοῦµε
µὲ λεπτοµέρειες τὰ ἱερὰ καὶ ἅγια
αὐτὰ γράµµατα καὶ βιβλία προβάλ-
λοντας ὡς παραδείγµατα λεπτοµέ-
ρειες σπουδαῖες καὶ βαρυσήµαν-
τες ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν προφητῶν
Ἠσαΐα καὶ Μιχαία. Καὶ οἱ καθηγητές
µας † Νικόλαος Παπαδόπουλος
καὶ Νικόλαος Μπρατσιώτης καὶ

Ἠλίας Οἰκονόµου καὶ Ἑλένη Παπα-
κώστα – Χριστινάκη ἀγωνίστηκαν
πολὺ θεολογώντας ἐπὶ τῆς «ἱερᾶς
Βίβλου».

Τί συνδέει 
τίς δύο ∆ιαθῆκες;

- Ποιὸ εἶναι τὸ κεντρικὸ περιεχόµε-
νο ὅλου τοῦ βιβλίου; (παρ’ ὅλη τὴ
διαφορὰ τόπων, χρόνων, συγγρα-
φέων)

- Ὁ Ἕνας Μεσσίας, ὁ Χριστὸς
ἀναµενόµενος στὸ πρῶτο τµῆµα
του, ποὺ ὀνοµάζεται Παλαιὰ ∆ιαθή-
κη καὶ «ὡς ἐλθὼν» στὸ δεύτερο
τµῆµα του, ποὺ ὀνοµάζεται Καινὴ
∆ιαθήκη.

- Γιατί ἡ Παλαιὰ ∆ιαθήκη εἶναι τὸ
κλειδὶ καὶ ἡ προϋπόθεση τῆς Καινῆς
∆ιαθήκης;

- ∆ιότι χωρὶς τὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη
δὲν µποροῦµε νὰ ἐννοήσουµε τὴ
Καινὴ ∆ιαθήκη.

Σχόλιο: Εἶναι µεγάλη πλάνη αὐτὸ
ποὺ γράφει ἕνας σύγχρονος συγ-
γραφέας ὅτι «οἱ Ἑβραῖοι ἔκαµαν τὴν
ἱστορία τους θρησκεία µας»! Στὴ
«Γένεσιν» περιέχεται ἡ γένεση τοῦ
ὑλικοῦ κόσµου καὶ οἱ πρῶτες γενεές,
γενεαλογίες τῶν ἀνθρώπων µέχρι
τὴν ἐµφάνιση τοῦ Ἰσραήλ. ∆ηλ. µὲ
τὴν ἔννοια γενεὰ ἔχουµε τοὺς ἀπο-
γόνους τῶν πρωτόπλαστων, τὴν
προϊστορία ὅλης τῆς ἀνθρωπότη-
τας. Οἱ ἀνὰ τὴν Οἰκουµένη  καζαν-
τζακιστὲς ἔχουν κάµει δόγµατά τους

τὶς αἱρέσεις – πλάνες τοῦ οἰκουµε-
νιστῆ δασκάλου τους καὶ καυχησιο-
λογοῦν γι’ αὐτές! Παράδειγµα: µία
σύµβουλος τοῦ παιδαγ. Ἰνστιτούτου
ἢ νῦν: ἰνστιτούτου ἐκπαιδ. πολιτικῆς,
ποὺ γράφει (Ἰαν. – Μάρτ. 2015) στὸ
περιοδικὸ Φιλολογικὴ τῆς Π.Ε.Φ.
(Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων)
γιὰ τὴν Ἀσκητική.

Ἡ γραµµὴ τῆς Ἀπολυτρώσεως
Ὁ διορατικὸς παραφραστὴς καὶ

σχολιαστὴς µὲ ἐπίκαιρο – καὶ γιὰ µᾶς
– γόνιµο προβληµατισµὸ πνευµα-
τικὸς Πατὴρ Ἰωὴλ µὲ πρωτοτυπία
καὶ θαυµαστὴ ὁρολογία ἔγραψε ὅτι
κύριος σκοπὸς τῆς Γενέσεως πιὸ
συγκεκριµένα εἶναι νὰ δείξει πῶς ὁ
Θεὸς ἀνάµεσα σὲ τόσους ἄλλους
λαοὺς ἀρχαιότερους, πολυαριθ-
µότερους καὶ περισσότερο πολι-
τισµένους ἀπὸ τὸν Ἰσραηλιτικὸ λαὸ
ἐξέλεξε τὸν Ἰσραήλ. Ἡ ἐκλογὴ αὐτὴ
γινόταν βαθµιαία, ἀφοῦ πιὰ χωρίζον-
ταν οἱ ΑΛΛΟΙ ΛΑΟΙ, οἱ ὁποῖοι δὲν
βρίσκονταν στὴ γραµµή, ποὺ θὰ
ὁδηγοῦσε τὸν Ἰσραὴλ «ἐν τῇ
γραµµῇ τῆς Ἀπολυτρώσεως»! Αὐτὴ
ἡ φράση τοῦ πατρὸς Ἰωὴλ εἶναι
πολὺ ὡραία. Ἔτσι λοιπόν: Ὁ Κάϊν
καὶ οἱ ἀπόγονοί του χωρίζονται ἀπὸ
τὴ «γραµµὴ τῆς ἀπολυτρώσεως».
Ἀντ’ αὐτοῦ ἐκλέγεται ὁ Σὴθ καὶ οἱ
ἀπόγονοί του. Ὅταν αὐτοὶ εἶχαν δια-
φθαρεῖ, καταστράφηκαν µὲ τὸν κα-
τακλυσµὸ καὶ ἐκλέγεται ὁ δίκαιος
Νῶε. Μετά, ὡς «γραµµὴ» ποὺ ὁδη-
γοῦσε στὴν «ἀπολύτρωση» ἐκλέ-
γονται οἱ ἀπόγονοι τοῦ Σήµ. Ἀπ’
αὐτοὺς πολλοὶ ξεπέφτουν καὶ ἐκλέ-
γεται ὁ Ἀβραάµ: 12:1-3. Μετὰ ἐκλέ-
γεται ὁ Ἰσαάκ, ὄχι ὁ Ἰσµαήλ. Μετὰ
ἐκλέγονται ὡς «γραµµὴ ἀπολυτρώ-
σεως» οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰακώβ, ἀπὸ
τὸν ὁποῖο προῆλθαν οἱ 12 φυλὲς τοῦ
Ἰσραήλ. Ἀπὸ µία ἀπ’ αὐτές, τὴ φυλὴ
τοῦ Ἰούδα, θὰ προέλθει ὁ Χριστός, ὁ
Μεσσίας, «ἡ προσδοκία τῶν
ἐθνῶν». Γέν. 49:10.

Καὶ παρατηρεῖ µὲ διεισδυτικὴ φι-
λολογικὴ κριτικὴ ὁ σεβαστός µας
Πατὴρ Ἰωήλ: «Ἀµφότερα ταῦτα, ἤτοι
ἡ σταθερὰ καὶ βαθµιαία χάραξις τῆς
γραµµῆς τῆς ἀπολυτρώσεως καὶ
ἡ ἐκ τῆς κατάρας πρὸς τὴν εὐλογίαν
πορεία τῆς γραµµῆς ταύτης – παρ’
ὅλην τὴν διαφορὰν τοῦ λογοτεχνικοῦ
εἴδους, τὸ ὁποῖον ἀπαντᾶ ἐν αὐτῇ
καὶ τὸ ὁποῖον δεικνύει ὅτι ὁ συγγρα-
φεὺς ἐχρησιµοποίησε πηγὰς πρὸ
αὐτοῦ, γραπτάς ἢ προφορικὰς ἐν
τούτοις – προσδίδουν µεγαλεῖον
ἐξαίρετον τοῦ βιβλίου τούτου καὶ
ἑνότητα συγγραφέως ἐν τῇ πα-
ρούσῃ µορφῇ τοῦ βιβλίου τούτου»
(βλ. ὅπ.π., σσ. 16-17).

Ἡ «Γένεσις» τοῦ µακ. Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου
Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Κτενᾶ, φιλολόγου

Ἡ πικρία τῆς κολάσεως
«Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοι-

μασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ (Ματθ. κε 41).
Ἐσεῖς, ποὺ ἀπὸ τὰ ἔργα σας ἐγίνατε καταραμένοι, πηγαίνετε μα-

κρυὰ ἀπὸ ἐμένα στὸ πῦρ τὸ αἰώνιο, ποὺ ἔχει ἑτοιμασθῆ διὰ τὸν διάβο-
λο καὶ τοὺς ἀγγέλους του.

Λέγει ὁ Ἀββᾶς Ἡσαΐας:
«Κάθε ἡμέρα, πρὶν πιάσης δουλειά, νὰ θυμᾶσαι ποῦ βρίσκεσαι καὶ

ποῦ πρόκειται νὰ πᾶς, ὅταν χωρισθῆς ἀπὸ τὸ σῶμα. Νὰ θυμᾶσαι πάν-
τα καὶ νὰ ἔχης μπροστὰ στὰ μάτια σου τὰ αἰώνια κολαστήρια καὶ
ὅσους βασανίζονται καὶ ὑποφέρουν ἐκεῖ. Καὶ νὰ θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου
σὰν ἕνα ἀπὸ ἐκείνους μᾶλλον παρὰ ἀπὸ τοὺς ζωντανούς».

Ὁ δὲ Ἅγ. Νικόδημος λέγει:
«Συλλογίσου ἀγαπητὲ ἀδελφέ, τὴν δεινότητα τῆς φυλακῆς ἐκείνης

τοῦ ἅδου, στὴν ὁποία καταδικάζεται ἡ ταλαίπωρη ψυχὴ τοῦ ἁμαρτω-
λοῦ καὶ σκέψου τὸν τόπον αὐτῆς, ποὺ εἶναι κάτω ὅλης τῆς γῆς καὶ τῆς
θαλάσσης, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.

Τόπος φοβερός, τόπος σκοτεινός, τόπος ἀπόκρυφος, ὅπου μόνον νὰ
τὸ φαντασθῆ ὁ ἄνθρωπος ἀνατριχιάζει καὶ παγώνει ἀπὸ τὸ φόβο του.

Καὶ τὶ ἄλλο εἶναι ὁ τόπος ἐκεῖνος παρὰ ἕνα χωρίον ἀφεγγές, σκό-
τους αἰωνίου καὶ ζόφου πεπληρωμένον, καθὼς τὸ ὀνομάζει ὁ θεῖος
Νεῖλος.

Τί ἄλλο εἶναι ὁ τόπος ἐκεῖνος παρὰ ἕνα καταστάλαγμα κάθε θλίψε-
ως καὶ κάθε πικρίας, ποὺ ἂν τὴ συγκρίνης μὲ τὴν πικρὰ λίμνη τῆς
Μερρᾶς, εἶναι αὐτὴ γλυκυτάτη μποστὰ στὴν πικρία τῆς κολάσεως.

Εἶναι ἕνας τόπος ποὺ ὅλος πικρίζει καὶ φαρμακίζεται καὶ γι᾽ αὐτὸ δί-
καια πρέπει νὰ ὀνομάζεται ὄχι τόπος πικρός, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ πικρία,
«διὰ τοῦτο ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου πικρία» (Ἔξοδ. ιε´
23).

Πόση δὲ εἶναι ἡ πικρότης τῆς κολάσεως τὸ φανέρωσε ἀπὸ μόνος του
ὁ Λάζαρος, ὁ ὁποῖος γιὰ τέσσερις μόνο μέρες, ποὺ ἔμεινε ἡ ψυχή του
στὸν τόπο τοῦ ἅδου, τόσο πικράθηκε, ὥστε δὲν μποροῦσε νὰ φάη ψωμὶ
ἢ ἄλλο φαγητό, χωρὶς νὰ φάη μετὰ καὶ κάποιο γλυκὸ στὰ τριάντα ὁλό-
κληρα χρόνια, ποὺ ἔζησε μετὰ τὴν ἀνάστασί του.

Ἐπίσης ἀναφέρεται ὅτι ὁ Λάζαρος μετὰ τὴν ἀνάστασί του, ποτὲ δὲν
γέλασε, παρὰ μόνο μία φορά, ὅταν εἶδε κάποιον νὰ κλέβη ἕνα πήλινο
ἀγγεῖο. Τότε γέλασε καὶ εἶπε τὸ χαρακτηριστικό. “Τὸ ἕνα χῶμα κλέβει
τὸ ἄλλο”».

*   *   *
Διαβάζομε στὸν Εὐεργετινὸ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ περιστατικὰ περὶ τῆς

κολάσεως:
«Ἔζη, κάποτε, ἕνας νέος ὀνομαζόμενος Θεόδωρος. Οὗτος ἦτο πάρα

πολὺ ἀκατάστατος καὶ ἠκολούθησε τὸν ἀδελφόν του, Μοναχὸν ὄντα,
εἰς τὸ Μοναστήριον ἀπὸ ἀνάγκην καὶ ὄχι ἀπὸ προσωπικήν του κλίσιν
καὶ θέλησιν. Ἐὰν κανεὶς τοῦ ἔλεγε κανένα καλὸν λόγον διὰ τὴν σωτη-
ρίαν του, αὐτός, ἐπειδὴ ἦτο πάρα πολὺ ἀπείθαρχος, ὄχι μόνον δὲν ἦτο
διατεθειμένος νὰ ἐκτελέση τὴν συμβουλήν, ἀλλ’ οὔτε κἄν νὰ τὴν ἀκού-
ση, πολὺ περισσότερον δὲν ἐδέχετο ποτὲ νὰ γίνη Μοναχός.

Συνέβη λοιπὸν ὁ νέος αὐτὸς νὰ προσβληθῆ καὶ αὐτὸς εἰς τὸν μηρὸν
ἀπὸ θανατηφόρον ἀσθένειαν καὶ νὰ φθάση εἰς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.
Κοντά του συνεκεντρώθησαν ὅλοι οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Μοναστηρίου·
καθὼς δὲ τὸν ἔβλεπαν νὰ τελειώνη σιγὰ σιγὰ (τὸ σῶμα του πλέον εἶχε
παγώσει καὶ εἶχεν ἐναπομείνει εἰς τὸ στῆθος του μονάχα ὀλίγη θερμό-
της ζωῆς) ἤρχισαν νὰ προσεύχωνται μετ᾽ ἐπιμονῆς χάριν αὐτοῦ καὶ νὰ
παρακαλοῦν τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν νὰ τὸν εὐσπλαγχνισθῆ κατὰ τὴν
ὥραν τῆς ἐξόδου τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώματός του.

Ἔξαφνα, ἐνῷ οἱ ἀδελφοὶ προσηύχοντο, ὁ Θεόδωρος ἤρχισε νὰ κραυ-
γάζη μὲ μεγάλην φωνὴν καὶ νὰ διακόπτη τὰς προσευχὰς τῶν Μοναχῶν
καὶ νὰ λέγη φύγετε ἀπὸ κοντά μου, ἀπομακρυνθῆτε, διότι ἐγὼ παρε-
δόθην πλέον εἰς τὸν δράκοντα νὰ μὲ κατασπαράξη. Αὐτὸς ὁ δράκων
δὲν ἠμπορεῖ νὰ μὲ φάγη τελείως, ἐξ αἰτίας τῆς παρουσίας σας. Ἤδη
ὁλόκληρος ἡ κεφαλή μου εὑρίσκεται μέσα εἰς τὸ στόμα του. Δώσατε
λοιπὸν τόπον εἰς τὴν ὀργὴν αὐτήν, διὰ νὰ μὴ μὲ βασανίζη περισσότε-
ρον καὶ αὐτὸ ποὺ ἔχει νὰ κάνη, νὰ τὸ κάνη μίαν ὥραν ἐνωρίτερα. Ἀφοῦ
εἶναι ἀποφασισμένον νὰ μὲ φάγη αὐτὸς ὁ δράκων, πρὸς τί νὰ ὑπομένω
καὶ τὸ μαρτύριον τῆς ἀργοπορίας;

Μόλις ἤκουσαν τὰ λόγια αὐτὰ κατετρόμαξαν οἱ ἀδελφοὶ καὶ τοῦ
εἶπαν:

— Σφράγισε, ἀδελφέ, τὸν ἑαυτόν σου μὲ τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ.

Ὁ Θεόδωρος μὲ σπαρακτικὴν κραυγὴν ἀπήντησε:
— Θέλω νὰ σφραγισθῶ μὲ τὸ σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀλλὰ δὲν

ἠμπορῶ, διότι ὁ σίελος τοῦ δράκοντος αὐτοῦ μοῦ βαραίνει τὸ χέρι.
Μετὰ τὴν ἀπάντησιν αὐτὴν ὁ μὲν Θεόδωρος περιέπεσεν εἰς λήθαρ-

γον, οἱ δὲ Μοναχοὶ ἐγονάτισαν εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤρχισαν μὲ θερμὰ δά-
κρυα νὰ προσεύχωνται ἐντονώτερον διὰ τὴν λύτρωσιν τοῦ Θεοδώρου
ἀπὸ τὸν φοβερὸν δράκοντα.

Ἀφοῦ ἐπέρασεν ἕνα διάστημα ἐπιμόνου προσευχῆς καὶ δεήσεως τῶν
ἀδελφῶν, ἔξαφνα ὁ ἄρρωστος Θεόδωρος ἐτινάχθη ἐπάνω καὶ ἀνέκρα-
ξε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῶν πνευμόνων του:

—Ἀδελφοί μου, εὐχαριστήσατε τὸν Θεόν, διότι ὁ δράκων ποὺ μὲ
εἶχεν ἁρπάσει, διὰ νὰ μὲ κατασπαράξη, ἔφυγε μὲ τὰς προσευχάς Σας
καὶ καθόλου δὲν ἠμπόρεσε νὰ σταθῆ ἐδῶ. Τώρα λοιπόν, σᾶς παρα-
καλῶ, μὲ θερμότητα προσευχηθῆτε νὰ μὲ συγχωρήση ὁ Θεὸς διὰ τὰς
ἁμαρτίας μου. Κατόπιν αὐτοῦ τοῦ φοβεροῦ ποὺ μοῦ συνέβη, εἶμαι
ἕτοιμος νὰ μετανοήσω καὶ νὰ ἐγκαταλείψω τελείως τὴν κοσμικὴν ζωήν.

Πράγματι, ἀφοῦ συνῆλθε καὶ ἀνέκτησε τὰς δυνάμεις του, ἐπέστρε-
ψε μὲ ὅλην του τὴν καρδίαν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἤλλαξε τελείως γνώμην,
διότι ἐνουθετήθη ἀποτελεσματικὰ μὲ τὴν σωφρονιστικὴν μάστιγα ποὺ
τοῦ ἔστειλεν ὁ Θεός. Εὐαρεστήσας δὲ ἐπ’ ἀρκετὸν τὸν Θεὸν ἐξῆλθεν ἡ
ψυχή του ἀπὸ τὸ σῶμα.

Καὶ ὁ μὲν Θεόδωρος εἶδε τὴν μετὰ θάνατον τιμωρίαν, πρὸς ὠφέλει-
άν του· ἄλλοι ὅμως, ὅπως ἀνέφερα προηγουμένως, βλέπουν τὰς μετὰ
θάνατον τιμωρίας ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα, ἐνῷ ἀκόμη ἀναπνέουν,
καὶ τὰς διηγοῦνται χάριν τῆς ἰδικῆς μας πνευματικῆς οἰκοδομῆς, δι᾽
αὐτὸ καὶ ἐκπνέουν ἀμέσως μετὰ τὴν διήγησιν τῶν φοβερῶν ποὺ εἶδον».

Ὄχι εἰς τήν νόθευσιν τοῦ ὀρθοδόξου 
µαθήµατος Θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός,
∆ρ Θ., Μ.Φ. Σχολικός σύµβουλος θεολόγων Πειραιῶς, ∆΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

Ἀγαθωσύνη – ∆ικαιοσύνη - Ἀλήθεια
Τὸ ὅτι ὁ πῆχυς τῶν ἀξιῶν ἔχει πέσει δραµατικὰ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα,

αὐτὸ τὸ διαπιστώνει κανεὶς χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ διαθέτει εἰδικὲς γνώ-
σεις παρατηρητῆ. Ἀλλὰ τὸ ὅτι καὶ ἡ στάθµη τῆς λεγόµενης πρακτικῆς–
συνεποῦς Χριστιανικῆς ζωῆς ἔχει ἐπίσης κατέλθει ἀρκετὲς µονάδες, βά-
σει τοῦ Εὐαγγελικοῦ µέτρου, αὐτὸ ὄντως θὰ πρέπει νὰ µᾶς βάλει σὲ
ἀνησυχία, ὥστε νὰ περάσουµε στὴ διάγνωση καὶ φυσικὰ νὰ καταλή-
ξουµε στὴν θεραπεία.

Βεβαίως, ἡ λύση στὸ πρόβληµα βρίσκεται µέσα στὸν χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὑποδεικνύεται ἀπὸ τὸν Θεόπνευστο Ἀπόστολο Παῦλο
στὸ Ἀποστολικό µας Ἀνάγνωσµα. ∆ὲν µένει παρὰ ἐµεῖς  οἱ ἴδιοι, ὡς πι-
στοί, νὰ συνειδητοποιήσουµε τὴν ρηχότητά µας καὶ νὰ ἐπικεντρώσουµε
τὸ ἐνδιαφέρον µας στὸν εὐλογηµένο καρπὸ τοῦ Πνεύµατος, ποὺ κάνει
δυναµικὴ τὴν παρουσία τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ “ἐν πάσῃ ἀγαθω-
σύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ” (Ἐφεσ. ε/ 9).

Καταστάσεις δηλαδὴ τῆς Χάριτος, ποὺ οἱ Ἅγιοι ἔφεραν σὲ ὑπερθε-
τικὸ βαθµὸ καὶ δι᾽ Αὐτῆς σκορποῦσαν τὴν εὐωδία τοῦ Χριστοῦ στὸ πε-
ριβάλλον τους, ἀποδεικνύοντας, σὺν τοῖς ἄλλοις, τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγ-
γελίου µαζὶ µὲ τὴν µοναδικότητα τῆς Ἐκκλησίας µας. 

Ἀλλ' ἂς δοῦµε στὴν συνέχεια τὸ τρίπτυχο αὐτὸ τοῦ Ἁγιοπνευµατικοῦ
Καρποῦ, ξεκινώντας ἀπὸ τὴν ἀγαθωσύνη. Ἡ ἀγαθωσύνη, δηλαδὴ ἡ
καλωσύνη τοῦ πιστοῦ εἶναι µία ἀρετὴ ποὺ ἐκδηλώνεται κατὰ ποικίλους
τρόπους. Πρόκειται περὶ µιᾶς καθ᾽ αὑτὸ οὐσιαστικῆς καὶ πρακτικῆς
ἀρετῆς, ποὺ ἔχει νὰ κάνει µὲ τὴν ἴδια τὴν καθηµερινότητα καὶ τὴν συνα-
ναστροφὴ µὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδίως αὐτοὺς ποὺ οἱ περιστά-
σεις τῆς ζωῆς τοὺς ἔχουν ρίξει στὴν δυστυχία µὲ ὅλες της τὶς µορφές.
Ὅταν ὁ Χριστιανὸς συντρέχει τοὺς πάσχοντες, ὅταν παραµυθεῖ τοὺς
πενθοῦντες καὶ ὅταν ἀνακουφίζει τοὺς θλιβοµένους. Ὅταν οἱ χῆρες καὶ
τὰ ὀρφανὰ τὸν αἰσθάνονται ὡς ἄγγελον ἐξ οὐρανοῦ, τοῦτο σηµαίνει ὅτι
ὁ ἀγωνιστὴς Χριστιανός, κατακτᾶ ὁλοένα καὶ περισσότερο τὶς χαριτο-
σκεπεῖς κορυφὲς τῆς ἀγαθωσύνης. Ὅταν µάλιστα τοποθετεῖ τὸν ἑαυτό
του σὲ κατώτερο ἐπίπεδο ἔναντι τῶν ἄλλων µὲ εἰρηνικὴ διάθεση καὶ ξε-
κάθαρη ταπείνωση, ὅταν προτιµᾶ, γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν δόξα τοῦ Χρι-
στοῦ, νὰ ὑποχωρεῖ, ὅταν θίγεται τὸ ἐγώ του καὶ αὐτὸς παραµένει στα-
θερὸς ἀγωνιστής, ὅταν ἡ πίστις εἶναι τὸ κινδυνευόµενο καὶ αὐτὸς ἀνα-
δεικνύεται ὁµολογητής, τότε ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ καλωσύνη δὲν εἶναι µία
ψευδοσυναισθηµατικὴ κατάστασις, ἀλλὰ µία πολύπτυχη ἀρετὴ µὲ
πλούσιο ἁγιαστικὸ περιεχόµενο.

Ἀλλὰ ἡ ἀγαθωσύνη δὲν µπορεῖ νὰ σταθεῖ χωρὶς τὴν δικαιοσύνη. “Ἐν
πάσῃ δικαιοσύνῃ”, τονίζει ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν. Καὶ τοῦτο εἶναι
πολὺ φυσικό, διότι εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατον νὰ ἀδικήσει τὸν ὁποιονδή-
ποτε. Καὶ ὄχι µόνο δὲν ἀδικεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ἀρνεῖται νὰ ἀνέχεται τὴν ἀδι-
κία, ὅταν αὐτὴ ἐπιβάλλεται ἀπὸ κάποιους σὲ ἄλλον ἄλλους.

Χρειάζεται ἆραγε νὰ ἐπισηµάνουµε τὸ πόσο χωλαίνει ἡ κοινωνία µας
καὶ στὸ σηµεῖο αὐτό, ἀλλὰ καὶ πόσο στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, κάποι-
ες φορές, τὸ ἀγκάθι τῆς ἀδικίας καταπνίγει τοὺς στάχυς τῆς ἀρετῆς, τῆς
ἁγιότητος, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς χρηστῆς διοικήσεως;

Ἡ πρόσφατη ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία µας περιέχει ἀρκετὲς µελανὲς
σελίδες ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ πόσο χωλαίνει στὸ σηµεῖο αὐτὸ ὁ Χρι-
στιανικὸς κόσµος. Καὶ ἐννοεῖται ὅτι ἡ καρδιὰ ποὺ καλλιεργεῖ τὸν καρπὸ
τοῦ Πνεύµατος στὴν ἔκφανση τῆς δικαιοσύνης, µὲ τοὺς µετρηµένους
λόγους, τὴν φωτεινὴ κρίση καὶ τὴν τετραγωνικὴ παρουσία, σὲ ὅλους
τοὺς χώρους καὶ σὲ ὅλες τὶς περιστάσεις, οὐδέποτε ἐπιτρέπει νὰ καταν-
τήσει συνεργὸς τῆς ἀδικίας, εἴτε διὰ τῆς περιπλοκῆς τῶν λόγων, εἴτε διὰ
τῆς ἐνόχου σιωπῆς.

Ἀλλὰ µένει τώρα νὰ δοῦµε καὶ τὸν τρίτο καρπὸ τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύµατος.: Τὴν ἀλήθεια. Τὸ “ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ” οὐδέποτε ἀφήνει
τὸν ἐργάτη τῆς ἀρετῆς καὶ τὸν νοσταλγὸν τῆς ἁγιότητος νὰ τὸν προσεγ-
γίσει τὸ ψεῦδος, ἔστω κι ἂν ἔρχεται καλυµµένο ἀκόµα καὶ µὲ θρησκευ-
τικὸ ἔνδυµα.

Τὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ καταυγάζει τὴν ὅλη ὕπαρξή του. Στὸ πρόσωπό
του καθρεπτίζεται ἡ κρυστάλλινη ἀλήθεια ποὺ ἐξαγιάζει τὸ ἐσωτερικό
του. Καὶ ἀφοῦ ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι κάτι τὸ γενικὸ καὶ ἀκαθόριστο, οὔτε
κάτι τί τὸ µεµονωµένο καὶ ἀπὸ ὅλα τ' ἄλλα ἀποσπασµένο, ἀφοῦ ἡ ἀλή-
θεια εἶναι Αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, ὁ Χριστιανὸς ἀγωνιστής, ἕνεκεν ἀλη-
θείας, εἶναι πάντοτε ἕτοιµος νὰ προσφέρει καὶ τὴν ἴδια του τὴν ζωή ὑπὲρ
τῆς Ἀληθείας. Ὁπωσδήποτε µισεῖ τὸ ψεῦδος καὶ ἀπὸ τὸ στόµα του
ἐκφέρει τὴν ἀλήθεια, ἔστω κι ἂν κάποιον τὸν θλίβει, ἀφοῦ πάντοτε “ἔχει
τί πικρὸν ὁ τῆς ἀληθείας λόγος”.

Ναί, ὁ πραγµατικὸς πιστὸς εἶναι πάντοτε φιλαλήθης, εἰλικρινὴς καὶ
εὐθύς. Ὅλες οἱ ἐνέργειές του, ἀπὸ τὶς µικρότερες ἕως καὶ τὶς πλέον σο-
βαρές, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς οἱ σκέψεις του καὶ τὰ διανοήµατά του ἀκόµη, κι-
νοῦνται καὶ συναυξάνουν στὸν χῶρο τῆς ἀληθείας καὶ στὸ ἔδαφος τοῦ
''Ναὶ'' καὶ τοῦ ''Οὐ'', δοθέντος ὅτι τὸ περισσὸν ''ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστι''. 

Πόσο ὄµορφα καὶ πόσο θεολογικῶς καὶ ἠθικῶς ἄρτια ζωγραφίζει τὴν
εἰκόνα τοῦ ἀληθινοῦ ἀνδρὸς ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ποὺ ἕνεκεν ἀληθείας,
δικαιοσύνης καὶ ἀγαθωσύνης ὑπέστη τόσους διωγµοὺς στὴν ζωή του,
ἀλλὰ τιµήθηκε καὶ ὅσο ἐλάχιστοι ἀπὸ τὸν ∆ίκαιο Θεό.: Ὁ ἀληθεύων εἶναι
ἀνὴρ ἐνάρετος, χρηστός, τίµιος, ἀγαθός, δίκαιος, ἔχει καρδίαν καθαρὰν
καὶ οὐκ ἐλάλησαν ψεῦδος τὰ χείλη αὐτοῦ, οὐχ ὑποκρίνεται, λαλεῖ δὲ
µετὰ παρρησίας τὴν ἀλήθειαν, οὐκ ἐπιµορφάζεται τὴν ἀρετήν, οὐδὲ
σχηµατίζεται  σωφροσύνην, ἀλλά, ἐνάρετος ὤν καὶ σώφρων, τὸ δίκαιον
διώκει. Ὁ ἀληθεύων φιλεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἕως θανάτου ἀγωνίζεται
ὑπὲρ αὐτῆς· ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπιποθεῖ τὴν ἐπικράτησιν αὐτῆς”!

Τὸ λοιπὸν ἀδελφοί.: Ὁ Καρπὸς τοῦ Πνεύµατος κυοφορεῖται ἐν πάσῃ
ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ.

Βεβαίως, στὸν ἀπόλυτο βαθµὸ οἱ ἀρετὲς αὐτὲς ὑπάρχουν στὸν Τρια-
δικὸ Θεό. Ὅµως, ἀφοῦ εἴµαστε τέκνα Θεοῦ καὶ ὡς πιστοὶ Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοὶ ἔχουµε κληθεῖ νὰ ἀπολαύσουµε τῆς υἱοθεσίας Του, δὲν ἔχου-
µε παρὰ µὲ ὅλο τὸ εἶναι µας νὰ ἀγωνιστοῦµε, ὥστε νὰ καλλιεργήσουµε
τὸν εὐλογηµένο αὐτὸ καρπό.

Κοστίζει µέν, ἀλλὰ προσφέρει τὸν ἁγιασµό, ἀφοῦ οἱ ρίζες τοῦ δέν-
δρου αὐτοῦ φύονται στὴν γῆ, οἱ καρποί του ὅµως µᾶς τοποθετοῦν στὸν
οὐρανό. Ἐκεῖ εἶναι ἡ λαχτάρα µας καὶ ὁ προορισµός µας. Ἀµήν.

Ἀρχιµ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος 
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Ἦχος. α΄ – Ἑωθινόν: ∆΄
∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ὁ Μητροπολίτης Χίου εἰς ἐπιτροπὴν
διὰ τὴν ἱστορικὴν σφαγὴν τῆς νήσου
Μία πρωτοβουλία, ἡ ὁποία ἔρχε-

ται νὰ τονώση τὸ ἐθνικὸν φρόνημα
τῶν ἀκριτικῶν μας περιοχῶν εἶναι ἡ
συγκροτηθεῖσα ἐπιτροπὴ διὰ τὴν
σφαγὴν τῆς Χίου τοῦ 1822, εἰς τὴν
ὁποίαν θὰ προΐσταται ὁ τοπικὸς
Μητροπολίτης. Ὡς ἐπληροφορήθη-
μεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Πολίτης
Χίου» τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2015:

«Στὴν περαιτέρω ἀνάδειξη τοῦ
ἑορτασµοῦ τῆς µνήµης τῶν θυµά-
των τῶν σφαγῶν τῆς Χίου κατὰ τὸ
1822 ποὺ ἑορτάζεται µὲ βάση τὸ
Προεδρικὸ ∆ιάταγµα 105/2010, τὴ

δεύτερη Κυριακὴ µετὰ τὸ Πάσχα,
στοχεύει ἡ Περιφερειακὴ Ἑνότητα
Χίου. Γι’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ µὲ ἀπόφα-
ση τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη Στ. Κάρ-
µαντζη συγκροτεῖται ἐπιτροπὴ ἀπὸ
τοὺς Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
Χίου κ. κ. Μάρκο, Π. Καλογεράκη,
Κ. Τέττερη, Ο. Μαράτσο, Κ. Φραγ-
κοµίχαλο καὶ Ἰ. Κολλιάρο. Ἔργο
τῆς ἐπιτροπῆς θὰ εἶναι ἡ ἀνταλ-
λαγὴ ἀπόψεων καὶ ἡ λήψη ἀποφά-
σεων γιὰ τὸν ἀρτιότερο καὶ ἀνάλο-
γο τῆς σηµασίας τοῦ ἑορτασµοῦ
τῆς µνήµης τῶν θυµάτων τῶν
Σφαγῶν τῆς Νήσου µας τὸ 1822».



Σελὶς 4η 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

3ον
Στὰ προηγούµενα δηµοσιεύµα-

τα, καλοί µου φίλοι, ἀναφερθήκαµε
στὸ τί ἀκριβῶς συµβαίνει, περιγρά-
ψαµε µὲ συγκεκριµένα παραδεί-
γµατα τοὺς σύγχρονους ψυχαναγ-
κασµοὺς ποὺ δυστυχῶς ἀκολου-
θοῦµε νοµίζοντας – µάλιστα – πὼς
κάνουµε καὶ τὴν ἐπανάστασή µας
µέσῳ αὐτῶν! Ἐπιπλέον µὲ ἀδιάσει-
στα ἐπιχειρήµατα εἴδαµε καὶ ποιὸς
εἶναι ὁ σκοπὸς ποὺ συµβαίνουν
ὅλα αὐτά. Τώρα θὰ ὁλοκληρώσου-
µε τὸ θέµα µας µὲ τὴν ἀπάντηση σὲ
τοῦτο τὸ πολὺ σηµαντικὸ ἐρώτη-
µαM

Ποιὰ εἶναι 
ἡ στρατηγική τους;

Ἡ ὅλη διαδικασία φαίνεται ὅτι
διενεργεῖται µέσα ἀπὸ τὴν ἑξῆς
στρατηγική:

1. «Κάνε ὅ,τι κάνω»! Ἐπὶ τοῦ
θέµατος αὐτοῦ γράφει πολὺ ὡραῖα
ὁ Ἐπίσκοπος Ἀχελῴου κ. Εὐθύ-
µιος: 

«� Βασικὴ ἀντίληψη τῶν πρω-
τογόνων ἦταν ὁ ἀνιµισµός. ∆ηλαδὴ
ἡ δοξασία ὅτι σὲ κάθε φυσικὸ φαι-
νόµενο ὑπάρχει ἕνα «πνεῦµα» (spi-
rit). Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ προσωπο-
ποιοῦσε τὰ φυσικὰ ἀντικείµενα καὶ
φαινόµενα, τὰ ὁποῖα οἱ πρωτόγονοι
τὰ ἀντιµετώπιζαν ὡς «ὑποκείµενα».
Σχετικὴ ἦταν καὶ ἡ ἀντίληψη ὅτι κά-
θε ἀντικείµενο ἔχει µία εἰδικὴ µαγικὴ
δύναµη (φετιχισµός).

Ὄργανο καὶ µέσο ἐπικοινω-
νίας µὲ τὰ «πνεύµατα» τῶν φυ-
σικῶν πραγµάτων ἦταν ὁ µάγος,
µέθοδος δὲ ἡ µίµηση. Ὁ µάγος,
κάνοντας διάφορες µιµητικὲς κινή-
σεις, ὑπαγόρευε στὰ «πνεύµατα»
τῶν φυσικῶν φαινοµένων τὶς ἐπι-
θυµίες τῶν ἀνθρώπων γιὰ ἐπιβίω-
ση: κατάβρεχε τὸ χῶµα, γιὰ νὰ δεί-
ξει πὼς ὁ κόσµος χρειάζεται βροχή.
Χρησιµοποιοῦσε διάφορους καρ-
πούς, γιὰ νὰ ὑποδείξει στὰ φυτὰ καὶ
τὰ δένδρα νὰ καρποφορήσουν. Στὴ
γλώσσα τῆς θρησκειολογίας, ἡ
διαδικασία αὐτὴ λέγεται ὁµοι-
οπαθητικὴ µαγεία. Βασικὴ ἀρχή
της: «Κάνε ὅ,τι κάνω»!

Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀπελευθερώ-
θηκε ἀπὸ τὴ µαγικὴ ἀντίληψη τοῦ
κόσµου, ἄρχισε νὰ δηµιουργεῖ πο-
λιτισµό. Ὁ ἀνθρώπινος πολι-
τισµὸς βασίζεται στὴν ἀποµά-
γευση τῶν φυσικῶν στοιχείων
καὶ ἀντικειµένων.

Ὡστόσο ὁ πρωτόγονος
ἄνθρωπος ἐπιβιώνει στὸ ὑπο-
συνείδητο καὶ τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου. Στὸ ἀρχέτυπο αὐτὸ
τοῦ πρωτόγονου βασίζονται ἕνα
σωρὸ λειτουργίες τῆς σύγχρο-
νης ζωῆς: ἡ διαφήµιση, ἡ µόδα,
ὁ ρυθµός, τὸ ποτό, τὸ χρῆµα κ.ἄ.
Ὅλες αὐτὲς οἱ λειτουργίες χρησι-
µοποιοῦνται µὲ βάση τὴν ἀρχὴ
τῆς ὁµοιοπαθητικῆς µαγείας:
«Κάνε ὅ,τι κάνω»! «Τρῶγε ὅ,τι
τρώγω»! «Πῖνε ὅ,τι πίνω»! «Κά-
πνιζε ὅ,τι καπνίζω»! «Ἀγόραζε
αὐτὸ ποὺ ἀγοράζω»! «Ντύσου
ὅπως ντύνοµαι»! 

Πρόκειται γιὰ µία νοσταλγικὴ ἐπι-
στροφὴ στὸν πρωτογονισµό. Ἕνα

τεράστιο ἅλµα τῆς ἀνθρωπότη-
τας πρὸς τὰ πίσω, ἀγνοώντας καὶ
πηδώντας πάνω ἀπὸ τὴ Χριστια-
νικὴ ἀποκάλυψη καὶ πίστη, ποὺ συν -
ετέλεσε ἀποφασιστικὰ στὴν ἀποµά-
γευση τοῦ φυσικοῦ κόσµου. Πίσω
στὴν ὑποδούλωση τῆς µαγείας.
Στὴν ἀντίληψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν
εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλὰ δέσµιος
ἀγνώστων καὶ κρυφῶν δυνάµεων,
ποὺ κρύβονται στὰ πράγµατα καὶ τὰ
ἀντικείµενα».

Ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ἀντίληψη καὶ
τὴ λογικὴ καλλιεργεῖ ἡ «Ν. Ἐποχή»,
γιὰ νὰ πιθηκίζουµε στάσεις ζωῆς
καὶ συµπεριφορὲς ποὺ προκαθορί-
ζει γιὰ µᾶς, ἀγνοώντας το!

2. «Κάνε ὁπωσδήποτε αὐτὸ
ποὺ θέλω νὰ κάνεις»! Κι ἀπὸ τὸ
προηγούµενο στάδιο, τὸ λίγο ἢ καὶ
καθόλου ἀντιληπτό, περνᾶµε στὸ
ὑποχρεωτικό, στὸ φασιστικό, στὸν
λεγόµενο «σύγχρονο ψυχαναγκα-
σµό»! 

Πραγµατικὰ ζοῦµε σὲ µία ἐποχὴ
ποὺ σὲ ἀναγκάζει νὰ ἀκολουθήσεις
κάτι, νὰ ἀποκτήσεις συγκεκριµένη
στάση ζωῆς καὶ ἀντίληψη τῶν
πραγµάτων, οὕτως ἢ ἄλλως, εἴτε τὸ
θέλεις εἴτε ὄχι, ἀδιαφορώντας τελεί-
ως γιὰ τὴ γνώµη σου, χωρὶς πα-
ρεκκλίσεις, πορευόµενος σὲ συγκε-
κριµένο δρόµο. Μᾶς ὁµαδο-
ποιοῦν, µᾶς ὁµογενοποιοῦν,
µᾶς µετατρέπουν σὲ κοπάδι, καὶ
µᾶς ὁδηγοῦν σὲ συγκεκριµένα
µαντριά!

3. «Κάνε µετὰ ; ὑστερίας
αὐτὸ ποὺ ὁπωσδήποτε θέλω νὰ
κάνεις»! ∆υστυχῶς ὑπάρχει καὶ
αὐτὴ ἡ διάσταση! Ἀρχικὰ ἡ ὑστερία
παρατηρήθηκε σὲ µεµονωµένα
ἄτοµα. Ἦταν ἀσθένεια M µοναχι-
κή! Στὴ συνέχεια, καὶ ἰδιαίτερα µετὰ
τὸν Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, πῆρε
µαζικὴ µορφή, ἀµέσως δηλαδὴ
µετὰ τὴν διάδοση – ἐπικράτηση –
ἐπιβολὴ τῶν ΜΜΕ καὶ τὴν ὅλη µαζι-
κοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀρχικὰ εἴχαµε τὸ φαινόµενο ἀντι-
γραφῆς τῶν στάρ! Χιλιάδες νέοι καὶ
νέες ἔκαναν τὸ πᾶν, γιὰ νὰ µοι-
άσουν στὰ εἴδωλά τους. Ἔβαφαν
τὰ µαλλιὰ τους κατάξανθα καὶ χτενί-
ζονταν ὅπως ἡ Μέρλιν Μονρόε,
ντύνονταν µὲ τὰ δερµάτινα καὶ τζὶν
µπουφὰν ὅπως ὁ Ἔλβις Πρίσλεϋ
καὶ Τζέϊµς Ντήν, ἄφηναν µακριὰ
µαλλιά, γιὰ νὰ µοιάσουν στοὺς
Μπήτλς κι ἀκόµη –σὲ πιὸ ἀκραῖες
περιπτώσειςτὰ κορίτσια ἔµεναν νη-
στικὲς γιὰ ἑβδοµάδες ὁλόκληρες
προκειµένου νὰ ἀκούσουν τὸ πο-
λυπόθητο: «Εἶσαι σὰν τὴν Τουίγκι»!

Στὴ δεκαετία τοῦ ΄60 ξέσπασε
µία ἄλλη ὑστερία ποὺ ὀνοµάστηκε
«σεξοµανία» ἢ «σεξουαλικὴ ἐπα-
νάσταση». Μία ὑστερία – λίβας
κατὰ τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἁγνότητας,
µὲ ἄµεσο στόχο ἢ καὶ ἀποτέλεσµα
τὴν ἰσοπέδωση τῶν πάντων!

Στὴ συνέχεια ἡ νεολαία ἐπηρεά-
ζεται ἄµεσα καὶ ἀπ’ τοὺς «ἥρωες»
καὶ τὰ σύµβολα τῶν κινηµατογρα-
φικῶν ταινιῶν, κυρίως δὲ τῶν
ὑπερπαραγωγῶν! Ἡ ἀρχὴ ἔγινε,
καὶ µάλιστα χωρὶς προηγούµενο,
µὲ τὶς ταινίες – ὑπερπαραγωγὲς µὲ
τὸν Μπάτµαν, τὸν ∆ράκουλα, τοὺς

∆εινόσαυρους, τοὺς Πάουερ Ρέϊν-
τζερς , τὰ Πόκεµον, τὰ Ντίτζιµον,
τὸν Χάρι Πότερ, ὁπότε προκλήθη-
καν οἱ γνωστὲς µανίες (Μπατµανία,
Ποκεµονµανία, Χαριποτεροµανία
κ.λπ), κατὰ τὶς ὁποῖες τὰ παιδιὰ
ἀγοράζουν ἢ βλέπουν ὁτιδήποτε
ἔχει σχέση µὲ τὸ θέµα µέχρι κορε-
σµοῦ!

Ὁµαδικὴ ὑστερία ὑποστηρίζεται
πὼς εἶναι καὶ ἡ µανία ποὺ κατέλαβε
πολλοὺς γιὰ τὰ γυµναστήρια, τὰ
ἰνστιτοῦτα ὀµορφιᾶς καὶ τὴν ἀπό-
κτηση ἑνὸς στὺλ µανεκέν!

Ἰδιαίτερα στὶς ΗΠΑ ὑπάρχουν
ὑστερικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ UFO,
τὶς παραθρησκευτικὲς ὀργανώσεις
ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει ἀκόµη καὶ σὲ
ὁµαδικὲς αὐτοκτονίες!

Ἄλλοι ἔχουν τὸ ἴδιο πρόβληµα µὲ
τοὺς ἠλ. ὑπολογιστὲς καὶ ὅ,τι ἔχει
σχέση µὲ τὶς νέες τεχνολογίες, ἀφιε-
ρώνοντας ἀτελείωτες ὧρες καὶ
ἅπαντα τὰ χρήµατά τους, µὲ ἀποτέ-
λεσµα αὐτὲς νὰ µὴ χρησιµο-
ποιοῦνται πλέον ἀπ’ αὐτοὺς γιὰ νὰ
διευκολυνθεῖ ἡ ζωή τους, ἀλλὰ
αὐτὲς οἱ ἴδιες νὰ εἶναι ἡ ἴδια τους ἡ
ζωή! Κορωνίδα δὲ ὅλων αὐτῶν
εἶναι τὸ διαδίκτυο, τὸ ὁποῖο ἔχει δη-
µιουργήσει στρατιὰ παθιασµένων
χρηστῶν κυριολεκτικὰ καθηλωµέ-
νων στὶς ὀθόνες ἐγκλωβισµένων,
ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ σὲ µία πληµ-
µυρίδα πληροφοριῶν, ἄγνωστο ἂν
εἶναι σὲ θέση νὰ τὶς ἀξιολογήσουν
καὶ νὰ τοὺς εἶναι χρήσιµες πραγµα-
τικά!

Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς καταφεύγουν
παθιασµένα σὲ ὅλα αὐτὰ (παρα-
θρησκεῖες, στάρ, µεσσίες, τρόπους
ζωῆς κ.λπ.) ἔχοντας τὴν ψευδαί-
σθηση ὅτι θὰ τοὺς ἀνακουφίσουν
καὶ θὰ βροῦν σ’ αὐτὰ τὴν παρηγο-
ριὰ ἢ τὸ καταφύγιο ποὺ τόσο πολὺ
µέσα τους ζητοῦν!

Σὲ κάθε περίπτωση οἱ µαζικὲς
αὐτὲς ὑστερίες καλλιεργοῦνται µὲ
περισσὴ χάρη καὶ φροντίδα στὰ
θερµοκήπια τῆς «Ν. Ἐποχῆς», µὲ
τὴν ἐπιστράτευση τοῦ µάρκετινγκ,
τῆς διαφήµισης, τῶν ΜΜΕ κ.λπ.
ὑπὸ τὴν αἰγίδα βέβαια τῶν πολυε-
θνικῶν, οἱ ὁποῖες θησαυρίζουν τὰ
µέγιστα!

Ἂν προσέξουµε αὐτὲς τὶς ὑστε-
ρίες µία – µία, θὰ διαπιστώσουµε
πὼς λίγο ὡς πολὺ ὅλες τους, δια-
κατέχονται ἀπὸ στοιχεῖα κρίσης τῆς
ἠθικῆς, πνευµατικῆς καὶ θρησκευ-
τικῆς µας ζωῆς, τὶς ὁποῖες ἔρχονται
νὰ ἐκµεταλλευθοῦν ἀπολύτως καὶ
µαζικά, συµπαρασύροντας σὰν χεί-
µαρρος ὅ,τι βροῦν στὸ πέρασµά
τους!

Συµπέρασµα
Παιδιά, ἔτσι ἐπανάσταση δὲν γί-

νεται! ∆ὲν ἀµφισβητοῦµε τὴν πεµ-
πτουσία τῆς ζωῆς, κάθε ἀληθινὰ
µεγάλο, γιὰ νὰ καταλήξουµε στὰ δί-
χτυά τους. Γιὰ νὰ µποῦµε στὰ κο-
πάδια τους. Γιὰ νὰ µᾶς βάλουν στὰ
µαντριά τους! Ἂν ἀπ᾽ αὐτὰ ἀρχί-
σουµε πρῶτα, θὰ γίνουµε ξερι-
ζωτὲς καὶ φυτευτὲς τοῦ ἀληθινοῦ.
Τῆς ἀρετῆς. Θὰ προκόψουµε σί-
γουρα. Ἐµεῖς καὶ οἱ γύρω µας. Ναί!

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος

Τὴν 23ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχίου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ

Τὸ φαινόµενον 
τῆς µεταναστεύσεως

τῶν λαῶν
καὶ αἱ ἐπιπτώσεις του

εἰς τὴν Ρωµαϊκὴν
αὐτοκρατορίαν

4ον- Βησιγότθοι
Συνεχίζοντας καὶ αὐτὴ τὴν ἑβδο-

µάδα τὴν ἔρευνα τοῦ φαινοµένου
τῆς µεταναστεύσεως καθὼς καὶ τὶς
ἐπιπτώσεις ποὺ εἶχε στὴν διαµόρ-
φωση τῶν λαῶν ποὺ σήµερα
ἀπαρτίζουν τὴν Εὐρώπη, θὰ µελε-
τήσουµε, ἐντὸς τῶν περιορισµένων
ὁρίων ποὺ ἔχει κάθε στήλη µιᾶς
ἐφηµερίδος, τὸν λαὸ τῶν Βησιγότ-
θων. Οἱ Βησιγότθοι εἶχαν ἕνα πολὺ
χαρακτηριστικὸ γνώρισµα, τὸ ὅτι
υἱοθέτησαν τὴν αἵρεση καὶ τὶς κακο-
δοξίες τοῦ Ἀρείου ἀντὶ τῆς Ὀρθοδό-
ξου Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅπως εἴχαµε δεῖ καὶ σὲ παλαιότερο
ἄρθρο τῆς στήλης1, ὁ µεγαλύτερος
ἡγέτης τῶν Βησιγότθων, ὁ Ἀλάρι-
χος Α΄, ἦταν αὐτὸς ποὺ οὐσιαστικὰ
σηµατοδότησε τὴν ἐµφάνιση τοῦ
∆υτικοῦ πνεύµατος στὴν Ρωµαϊκὴ
αὐτοκρατορία.

Οἱ Βησιγότθοι, ὅπως ἐπίσης καὶ
οἱ Ὀστρογότθοι, προῆλθαν ἀπὸ
τὴν διαίρεση τοῦ πανίσχυρου Γερ-
µανικοῦ φύλου τῶν Γότθων, κατὰ
τὸν 4ο αἰώνα. Ἀρχικὰ ἦσαν ἐγκατε-
στηµένοι στὴν Βαλκανική, συµµετέ-
χοντας σὲ πολλὲς ἐκστρατεῖες κατὰ
τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς ∆υτικῆς Ρω-
µαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἐνῷ τὸ 410
κάτω ἀπὸ τὶς ὁδηγίες καὶ τὴν καθο-
δήγηση τοῦ Ἀλάριχου Α΄ κυρίευσαν
τὴν Ρώµη.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀλάριχου
Α΄ ἐγκαταστάθηκαν στὴν νότια Γα-
λατία ὅπου οἱ Ρωµαῖοι τοὺς χρησι-
µοποιοῦσαν ὡς µισθοφόρους. Οἱ
ἀνυπότακτοι καὶ πάντοτε ἀνυπά-
κουοι αἱρετικοὶ Βησιγότθοι σὲ µικρὸ
χρονικὸ διάστηµα ἐπαναστάτησαν
καὶ δηµιούργησαν τὸ δικό τους βα-
σίλειο µὲ πρωτεύουσα τὴν Τουλού-
ζη.

Σταδιακὰ ἐπεκτάθηκαν σὲ ὁλό-
κληρη τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησο
ἐκτοπίζοντας τοὺς Βάνδαλους καὶ
τοὺς Ἀλανούς. Ἡ κυριαρχία τους
στὴν νότια Γαλατία τερµατίστηκε τὸ

507, ὅταν ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τοὺς
Φράγκους ποὺ ἦσαν ὑπὸ τὴν κα-
θοδήγηση τοῦ Χλωδοβίκου Α΄.
Ἔτσι τὸ βασίλειο τῶν Βησιγότθων,
γνωστὸ καὶ ὡς τὸ “Βασίλειο τοῦ Το-
λέδο”, περιορίστηκε στὴν Ἰβηρική,
ἐκεῖ ποὺ σήµερα βρίσκεται ἡ Ἱσπα-
νία καὶ ἡ Πορτογαλία, µὲ ἐξαίρεση
τὸ Σουηβικὸ βασίλειο τῆς Γαλικίας
καὶ τὴν βυζαντινὴ ἐπαρχία στὸ νό-
τιο κοµµάτι τῆς χερσονήσου.

Ἕνα ἀκόµα χαρακτηριστικὸ τῶν
Βησιγότθων, ποὺ θὰ πρέπει νὰ το-
νισθεῖ, εἶναι τὸ ὅτι οὐσιαστικὰ πρό-
κειται γιὰ τοὺς πρώτους ποὺ εἰσή-
γαγαν, µὲ τὸν τρόπο τους, αὐτὸ
ποὺ σήµερα παρατηροῦµε καὶ
ἀφορᾶ στὴν σύγχυση τῶν θρη-
σκειῶν καὶ τὴν ἔννοια τοῦ θρησκευ-
τικοῦ οἰκουµενισµοῦ. Ὅταν οἱ Βησι-
γότθοι κατέλαβαν τὴν Ἱσπανία, οἱ
Ἑβραῖοι ἀποτελοῦσαν ἕνα παλαιὸ
καὶ ἀρκετὰ µεγάλο ποσοστὸ τοῦ
πληθυσµοῦ. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ
αὐτοὺς ἦσαν ἀγρότες, ὡστόσο
πολλοὶ ἄλλοι ἀπασχολοῦντο σὲ ἕνα
εὐρὺ φάσµα ἐπαγγελµάτων. Ἡ πα-
ρουσία τους ἦταν ἀρκετὰ ἔντονη
καὶ ἀποτελοῦσαν ἕνα σηµαντικὸ
συστατικὸ τοῦ ἀστικοῦ πληθυσµοῦ
στὶς µεγαλύτερες πόλεις, κυρίως
τῆς ἀνατολικῆς Ἱσπανίας.

Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἀρειανισµοῦ Βη-
σιγότθοι εἶχαν ἄριστες σχέσεις µὲ
τοὺς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι βρῆκαν
τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποτινάξουν ἀπὸ
πάνω τους τὸ προηγούµενο καθε-
στώς, αὐτὸ τοῦ Ρωµαϊκοῦ καὶ τοῦ
Βυζαντινοῦ δικαίου, ποὺ σαφῶς
δὲν τοὺς ἐπέτρεπε τὴν ἀλλοίωση
ποὺ ἐπιχειροῦσαν στὸ ἦθος καὶ
στὶς συνήθειες τῶν πολιτῶν. Ἡ
ἔλευση, ὅµως, τῶν Βησιγότθων
πρόσθεσε στοὺς Ἑβραίους πολλὰ
δικαιώµατα καὶ ἐξουσίες, ποὺ εἶχαν
ὡς ἀποτέλεσµα τὸ νὰ ἐπέλθουν
σηµαντικὲς ἀλλοιώσεις καὶ νὰ νο-
θευθεῖ σὲ µεγάλο βαθµὸ ἡ Πίστη
στὴν περιοχή.

Ὁ Heinrich Graetz2 στὴν ἱστορία
τῶν Ἑβραίων3 ἀναφέρει πὼς πολ-
λοὶ ἀγρότες καλοῦσαν τοὺς ραβί-
νους, γιὰ νὰ εὐλογήσουν τὰ χωρά-
φια τους, παρότι οἱ ἴδιοι δὲν ἦσαν
ὀπαδοὶ τῆς Ἰουδαϊκῆς θρησκείας.
Ἐπίσης, ἡ Jane S. Gerber4 γράφει
χαρακτηριστικά: «Ἀρκετοὶ ἦταν οἱ
Ἑβραῖοι ποὺ µπόρεσαν νὰ ἀναρρι-
χηθοῦν σὲ κυβερνητικὰ ἀλλὰ καὶ

στρατιωτικὰ ἀξιώµατα. Πολλοὶ πέ-
τυχαν νὰ προσληφθοῦν καὶ νὰ
ὀργανώσουν τὴν φρουρά, ἐνῷ
ἀρκετοὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ µπόρεσαν
νὰ ἐνταχθοῦν στὴν τάξη τῶν συγ-
κλητικῶν»5.

Τὸ βασίλειο τῶν Βησιγότθων κα-
ταλύθηκε ὅταν τὸ 711 καὶ τὸ 712
ἡττήθηκαν ἀπὸ τοὺς προελαύνον-
τες Ἄραβες ἀλλὰ καὶ τοὺς Βέρβε-
ρους.

Τὸ στοιχεῖο τῶν Βησιγότθων ποὺ
µέχρι σήµερα εἶναι ἐµφανὲς στοὺς
“Εὐρωπαίους” ἀπογόνους τους
εἶναι ἡ συνειδητὴ ἐπιλογὴ τῆς αἱρέ-
σεως καὶ τῆς κακοδοξίας ἔναντι τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ φρονήµατος
ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία µας,
καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ προσπάθεια
τῆς ἀταίριαστης µίξης ὅλων τῶν
θρησκειῶν, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν
ἀπόκρυψη τῆς ἀληθείας καὶ στὴν
παραπλάνηση τῶν ἀνθρώπων. Οἱ
Βησιγότθοι σὰν λαὸς χαρακτηρί-
ζονται ἀπὸ τὸ ὅτι ἐπέλεξαν τὴν
αἵρεση καὶ ὄχι τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ὅτι
ἀνακάτεψαν ὅλες τὶς θρησκεῖες, ὄχι
µὲ τὴν ἀνοχὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόστα-
ση ποὺ τηροῦσε ἡ Ἀνατολικὴ Ρω-
µαϊκὴ αὐτοκρατορία, παρὰ ἀνακα-
τεύοντας ἀδιάκριτα τοὺς πληθυ-
σµούς, µὲ ἕνα τρόπο ποὺ µοιάζει
πολὺ µὲ τὴν σηµερινὴ πολυπολιτι-
σµικότητα, ποὺ µόνο προβλήµατα
δηµιουργεῖ.

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. Ὀρθόδοξος Τύπος 18/09/2015,
ἀριθμὸς φύλλου 2084.

2. Ἀπὸ τοὺς πρώτους ἱστορικοὺς
ποὺ ἔγραψε μία συνοπτικὴ ἱστορία
τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴν
Ἑβραϊκὴ προοπτική.

3. Heinrich Graetz, Ἱστορία τῶν
Ἑβραίων, Τόμος 3 (Φιλαδέλφεια: Δη-
μοσίευση τῆς Ἑβραϊκῆς κοινωνίας
τῆς Ἀμερικῆς, 1956 ἀνατύπωση
[1894]), σελίδα 44.

4. Καθηγήτρια τῆς Ἱστορίας τῶν
Ἑβραίων καὶ διευθύντρια στὸ Ἰνστι-
τοῦτο τῶν Σεφαρδιτικῶν σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρ-
κης.

5. Jane S. Gerber, Οἱ Ἑβραῖοι τῆς
Ἱσπανίας: Μία ἱστορία ἀπὸ τὴν
ἐμπειρία τῶν Σεφαρδιτῶν (Νέα Ὑόρ-
κη: Free Press, 1992), σελίδα 9.

Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ «κατασκευάζουν» 
τὴν συµπεριφορά µας!

Ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς ἦταν ἀπὸ τὴν
φυλὴ τοῦ Ἰούδα καὶ γενικῶς ὅλοι οἱ
Ἀπόστολοι ἦταν Ἑβραϊκῆς κατα-
γωγῆς, θεωροῦν καὶ κατηγοροῦν
ὅτι τὸν Χριστιανισµό, µᾶς τὸν ἐπέ-
βαλαν οἱ Ἑβραῖοι καὶ ὅτι ὁ Χριστια-
νισµὸς εἶναι ὁ νέος Ἰουδαϊσµὸς καὶ
ὅτι πρέπει νὰ ἐπιστρέψουµε στὶς
πατρογονικές µας θρησκεῖες, τῶν
δώδεκα θεῶν γιὰ µᾶς τοὺς Ἕλλη-
νες, ἐξυπηρετώντας τὰ σχέδια τῆς
Νέας Τάξης Πραγµάτων καὶ τῆς
Νέα Ἐποχῆς ἐν γνώσει ἢ ἐν
ἀγνοίᾳ. Ἔχουν δίκαιο ἢ ἄδικο; Τί
σχέση ἔχουν οἱ δύο θρησκεῖες;

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Θεὸς τῶν
Ἑβραίων ἦταν ὁ ἀληθινὸς καὶ
πραγµατικὸς Θεὸς καὶ ἐξέλεξε
τοὺς Ἑβραίους ὡς τὸν περιούσιο
λαό του γιὰ τὴν πραγµατοποίηση
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν
ψυχῶν στὸν ἀπολεσθέντα Παρά-
δεισο.

∆ιαβάζοντες ὅµως τὰ ἱστορικὰ
βιβλία τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης βλέ-
ποµε ὅτι τὸν ἐγκατέλειπαν καὶ λά-
τρευαν τοὺς εἰδωλολατρικοὺς
θεοὺς τῶν γειτονικῶν τους λαῶν
µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἐφαρµόζει ὁ
Θεὸς παιδαγωγικὲς τιµωρίες πρὸς
µετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν καὶ τοὺς
ἔστελνε πρὸς βοήθειάν τους, τοὺς
Κριτὲς καὶ τοὺς προφῆτες.

∆υστυχῶς ὅµως τοὺς
προφῆτες, ποὺ δὲν τοὺς χαϊδεύα-
νε τ᾽ αὐτιά τους, κατὰ τὸ κοινῶς
λεγόµενο, τοὺς σκότωναν. Γι᾽
αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς διὰ τῶν προ-
φητῶν τοὺς προειδοποίησε ὅτι θὰ
διαθέσει «∆ΙΑΘΗΚΗΝ ΚΑΙΝΗΝ»
(Ἰερ. λη´ 32, Ἰεζ. στ´ 68), γιατὶ δὲν
«ἐνέµειναν» στὴν ∆ιαθήκη του
καὶ τοὺς ἀµέλησε καὶ ὅτι θὰ
«ἀνοικοδοµήσω τὴν σκηνὴν
∆αυΐδ τὴν πεπτωκυΐαν» (Ἀµὼς
θ´ 11, 12). Μὲ τὴν σταυρικὴ θυσία
τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὸ Τίµιο αἷµα Του
ἐπεσφράγισε ὁ Θεὸς τὴν Καινὴν
∆ιαθήκην, ποὺ βεβαίωσε ὁ
Χριστὸς µὲ τὰ λόγια (Ματθ. κστ´
28): «Τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ αἷµα µου
τὸ τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης τό περὶ
πολλῶν ἐκχυνόµενον εἰς ἄφεσιν
ἁµαρτιῶν».

Γιὰ τὶς δύο ∆ιαθῆκες καὶ τὴν µε-
ταξύ τους διαφορὰ κάνει λόγο ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς
Γαλάτας δ´ 22-30 καὶ στὴν πρὸς
Ἑβραίους (η´ 13) γράφει: «Ἐν τῷ
λέγειν Καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν
πρώτην· τὸ δὲ παλαιούµενον καὶ
γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισµοῦ».

Ἀλλὰ τὸ ἀποκορύφωµα καὶ τὸ
ξέσπασµα τῆς διαχωριστικῆς
γραµµῆς Χριστιανισµοῦ καὶ Ἰου-
δαϊσµοῦ ἦταν, ὅταν τοὺς ἀπηύθυ-
νε τὰ περίφηµα: «Οὐαὶ ὑµῖν γραµ-
µατοῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί�»
(Ματθ. κγ´), ὅπου τοὺς ἀποκαλύ-
πτει καὶ τοὺς ὀνοµάζει φονιάδες
τῶν προφητῶν καὶ ἀπεσταλµένων
τοῦ Θεοῦ καὶ σὰν ἀποτέλεσµα
ὅλων αὐτῶν στὸ τέλος (Ματθ. κγ´
38) τοὺς λέει: «Ἰδοὺ ἀφίεται ὁ
οἶκος ὑµῶν ἔρηµος». Στὸ δὲ
(Ματθ. κα´ 43) τοὺς µιλᾶ καθαρὰ
λέγοντάς τους ὅτι: «Ἀρθήσεται ἀφ᾽
ὑµῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δο-
θήσεται Ἔθνει Ποιοῦντι τοὺς καρ-
ποὺς αὐτοῦ».

Ὅλα αὐτὰ σηµαίνουν πλήρη
ἐγκατάλειψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παρατη-
ρεῖ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο (Γαλ. β´
14) καὶ τοῦ λέει: «Εἰ σὺ Ἰουδαῖος
ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῆς καὶ οὐκ Ἰου-
δαϊκῶς, ΤΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΝΑΓΚΑ-
ΖΕΙΣ ΙΟΥ∆ΑΪΖΕΙΣ:».

Οἱ ἀπόστολοι σὲ Συνόδους κα-
θόρισαν 85 Κανόνες γιὰ τὴν
εὔρυθµη λειτουργία τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ ρυθµίζουν τὶς ὑποχρεώ-
σεις τῶν Χριστιανῶν.

Ἔτσι µὲ τοὺς Κανόνες ζ´, ΕΕ´,
Ο´, ΟΑ´ ἀπαγορεύουν νὰ γιορτά-
ζουν τὰ Πάσχα µαζί µὲ τοὺς
Ἑβραίους, νὰ προσεύχονται στὶς
Ἑβραϊκὲς Συναγωγές, νὰ νη-
στεύουν καὶ νὰ συµµετέχουν στὶς
γιορτές τους, νὰ δέχονται τὰ ἑορ-
ταστικά τους δῶρα, ΑΖΥΜΑ, καὶ
ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ προσφέρουν
λάδι καὶ νὰ ἀνάβουν τοὺς λύχνους
των (ἑφτάφωτη λυχνία κ.λπ.).

- Ἀλλὰ καὶ ἡ ΣΤ´ Οἰκουµενικὴ
Σύνοδος µὲ τὸν ΙΑ´ Κανόνα ἀπα-
γορεύει στοὺς Χριστιανοὺς νὰ
τρῶνε τὰ ΑΖΥΜΑ, νὰ δέχονται

τοὺς γιατροὺς τῶν Ἑβραίων γιὰ
τὴν θεραπεία τους καὶ νὰ παίρ-
νουν τὸ λουτρό µαζί τους.

- Ἡ Τοπικὴ Σύνοδος τῆς Ἀντιο-
χείας µὲ τὸν Α´ Κανόνα ἀπαγο-
ρεύει νὰ γιορτάζουν τό Πάσχα µὲ
τοὺς Ἑβραίους.

- Καὶ ἡ Τοπικὴ Σύνοδος τῆς Λαο-
δικείας µὲ τοὺς κθ´ καὶ λζ´ Κανόνες
της ἀπαγορεύει στοὺς Χριστια-
νοὺς νὰ ἔχουν ὡς ἀργία τὸ Σάββα-
το τῶν Ἑβραίων ἀντὶ τῆς Κυριακῆς
καὶ νὰ δέχονται τὰ ΑΖΥΜΑ.

- Οἱ Ἀπόστολοι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς
Κανόνες ἔγραψαν καὶ τὶς Ἀποστο-
λικὲς ∆ιαταγές, ὅπου ξεχωρίζουν
τὸν Χριστιανισµὸ ἀπὸ τὴν Ἰου-
δαϊκὴ θρησκεία.

Ἔτσι στὸ Β´ Βιβλίο κα´, ξα´ 1 καὶ
ξβ´ 3 ἀπαγορεύουν νὰ πηγαίνουν
οἱ Χριστιανοὶ στοὺς εἰδωλολατρι-
κοὺς ναούς, ἢ στὶς Συναγωγὲς τῶν
Ἑβραίων καὶ τὶς συναναστροφές,
γιατὶ ὑπάρχουν «θηρία ἀνθρωπό-
µορφα, σὲ ΑΘΕΟΥΣ ΕΙ∆ΩΛΟΛΑ-
ΤΡΕΣ, ΙΟΥ∆ΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙ-
ΚΟΥΣ».

Εἴδαµε λοιπὸν ὅτι ὁ Χριστός, οἱ
Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας µας νὰ διαχωρί-
ζουν τὴ θέση τοῦ Χριστιανισµοῦ
ἔναντι τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ. Οἱ ἐντολές,
οἱ Νόµοι τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης
δὲν εἶναι τῶν Ἑβραίων, γιατὶ ὁ
Μωϋσῆς δὲν ὑπῆρξε νοµοθέτης
των καὶ οἱ Προφῆτες προφήτευαν
κατὰ τὴν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος καὶ µετέφεραν τὰ προστά-
γµατα τοῦ ἑνὸς καὶ ἀληθινοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστὸς ὡς Υἱὸς καὶ Θεὸς ἀλη-
θινὸς συµπλήρωσε τὸν Νόµον καὶ
τοὺς Προφήτας δηµιουργώντας
τὴν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», τὴν
ὁποίαν τὸ Ἅγιο Πνεῦµα φωτίζον-
τας τοὺς Ἁγίους Πατέρας µὲ τὴν
σύνταξη τῶν Ἱερῶν Κανόνων µὲ
τὶς Οἰκουµενικὲς καὶ Τοπικὲς Συνό-
δους, τὴν στερέωσε.

Ἄρα ἔχουν ἄδικο ὅσοι ἰσχυρί-
ζονται ὅτι ὁ Χριστιανισµὸς εἶναι νέ-
ος Ἰουδαϊσµός.

Εἶναι ὁ Χριστιανισµὸς νέος Ἰουδαϊσµός;
Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη

Παραµύθια βεβαίως εἶναι τὰ κυ-
βερνητικὰ ψελλίσµατα, ὅτι οἱ ἀπό-
ψεις τοῦ «Ρεπούση» Φίλη γιὰ τὴν
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ τῶν Ποντίων εἶναι�
«προσωπικές»! Πρόκειται γιὰ τὴν
ἄποψη τῆς ΟΛΗΣ ἀριστερᾶς, ἀπὸ
τά� µέσα µέχρι τὶς τελευταῖες ἄκρες
της.

Κι αὐτό, γιατί τὴν ἐποχὴ τῆς ΓΕ-
ΝΟΚΤΟΝΙΑΣ, ὁ σφαγέας Κεµὰλ
ἦταν σύµµαχος τοῦ σιωνιστοῦ Λένιν
καὶ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΦΑΞΑΝΕ (τοὺς
Ποντίους – καὶ ὄχι µόνον αὐτούς)! 

«∆εχόµαστε νὰ ἑνώσουµε τὶς
προσπάθειες καὶ τὶς ἐνέργειες µὲ
τοὺς Μπολσεβίκους Ρώσους, οἱ
ὁποῖοι στρέφονται ἐνάντια στὰ ἰµπε-

ριαλιστικὰ κράτη καὶ ἔχουν σὰν σκο-
πό τους τὴν σωτηρία τῶν λαῶν,
ποὺ κατατυραννοῦνται κάτω ἀπὸ τὸ
πέλµα αὐτῶν τῶν κρατῶν», ἔγραφε
στὶς 28 Ἀπριλίου τοῦ 1920, ὁ Κεµὰλ
πρὸς τὸν Λένιν, σὲ ἀπάντηση τῶν
σχετικῶν κρούσεων ἀπὸ τοὺς σιω-
νιστὰς τῆς Μόσχας.

Ἡ ἀπάντηση τῶν Σοβιετικῶν
ὑπάρχει σὲ κείµενο, ποὺ ὑπογράφει
ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Γιούρι
Τσιτσέριν.

«Ἡ Σοβιετικὴ Κυβέρνηση σκέφτε-
ται νὰ στηριχθεῖ ἡ Τουρκοσοβιετικὴ
συνεργασία στὶς παρακάτω ἀρχές:

Ἀνακήρυξη τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς

Τουρκίας.
Ἔνταξη στὸ Τουρκικὸ κράτος τῶν

ἐδαφῶν γιὰ τὰ ὁποῖα οὔτε ἐµεῖς οὔτε
ἐσεῖς ἔχουµε ἀντίρρηση ὅτι ἀνήκουν
στοὺς Τούρκους�», ἀπαντοῦσε ὁ
σοβιετικὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν
Γιούρι Τσιτσέριν.

Ἐπιστέγασµα τῆς προσέγγισης,
τὸ Τουρκοσοβιετικὸ «Σύµφωνο Φι-
λίας καὶ Ἀδελφοσύνης ἐνάντια στὸν
ἰµπεριαλισµό», ποὺ ὑπεγράφη τὸν
Μάρτιο τοῦ 1921, ταυτοχρόνως µὲ
τὴν πρώτη µεγάλη ἐπιχείρηση τοῦ
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἐναντίον τῶν κε-
µαλικῶν στὴν Κιουτάχεια.

Παντὸς εἴδους ὁπλισµὸς καθὼς
ἐπίσης καὶ ἄφθονα χρήµατα –ἐνῷ ὁ
ρωσικὸς λαὸς πέθαινε ἀπὸ τὴν
πεῖνα! ἐδόθησαν στὸν Κεµὰλ ἀπὸ
τὶς ἀρχὲς τῶν ἐπαφῶν τους. Ἀλλά,
µετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Συµφώνου,
ἡ σοβιετικὴ βοήθεια ἔρρευσε ἄφθο-
νη καὶ χάρισε τὴν νίκη στὸν Κεµάλ, ὁ
ὁποῖος δήλωσε αἰωνίως εὐγνώµων
στὸν Λένιν: «Αὐτὴ ἡ µεγαλοσύνη καὶ
ἡ φιλανθρωπικὴ πράξη τῆς σοβιε-
τικῆς Ρωσίας ὡς πρὸς τοὺς ἄτυ-
χους, τοὺς ὁποίους ἡ ἀπληστία τοῦ
ἰµπεριαλισµοῦ καὶ ἡ βαρβαρότητα
τῶν Ἑλλήνων ἔρριξαν στὴν πιὸ
φρικτὴ ἀνέχεια, θὰ ἐκτιµηθεῖ ἀνάλο-
γα ἀπὸ τὸν τουρκικὸ λαό».

Καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες-ἀνθέλλη-
νες κοµµουνιστάς, νὰ προσθέσουµε
ἐµεῖς!

(ΥΓ): Ποιὸ ἦτο τὸ «µυστικό» τῆς
τουρκο-σοβιετικῆς συµµαχίας; Ἡ
ἀποστολὴ ἑλληνικοῦ ἐκστρατευτι-
κοῦ σώµατος στὴν Οὐκρανία, κατὰ
τῶν µπολσεβίκων, δικαιολογοῦνται
οἱ κοµµουνισταί. Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ἄλλη. Στὴν πραγµατικότητα, ἡ προ-
έλευση Κεµὰλ καὶ Λένιν ἦταν κοινή!
Ὁ µὲν Κεµὰλ προερχόταν ἀπὸ τοὺς
φαινοµενικῶς ἐξισλαµισθέντες
ἑβραίους «ντονµέδες», ὁ δὲ Λένιν
ἦτο ἑβραῖος ἐκ µητρός, ἐγγονὸς τοῦ
Ἰσραὴλ Μπλάνκ!

Φωτογραφίες: Στὴν ἐπάνω φωτο-
γραφία ὁ Κεμὰλ καὶ οἱ ἐπιτελεῖς του
συνοδεύουν σοβιετικὴ ἀντιπροσω-
πία στὸ Τσάϊ, στὶς 31 Μαρτίου 1921.
Δίπλα στὸν Κεμὰλ διακρίνεται ὁ Σο-
βιετικὸς πρέσβυς Συμεὼν Ἀραλὼφ
(μὲ τὴν τραγιάσκα). Στὴν κάτω φω-
τογραφία, τὴν ἑπομένη ἡμέρα, ἡ σο-
βιετικὴ ἀντιπροσωπία παρακολου-
θεῖ στρατιωτικὴ παρέλαση στὸ γει-
τονικὸ Ἰλγκὶν μαζὶ μὲ τοὺς Τούρ-
κους ἐπιτελεῖς μετὰ τὴ λήξη ἄσκησης
τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ. Πίσω ἀπὸ
τὸν Κεμὰλ καὶ τὸν Ἰνονοὺ διακρίνε-
ται μὲ τὴν τραγιάσκα ὁ Ἀραλώφ.

Ἡ ἀριστερὰ ἀπορρίπτει τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων,
γιατὶ μαζὶ τοὺς ἔσφαξαν ὁ Κεμὰλ καὶ ὁ Λένιν!

Γράφει ὁ κ. Γ. ∆ηµητρακόπουλος, Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός

1. Παρακαλῶ, χριστιανοί µου,
νά προσέξετε τό κήρυγµα πού θά
κάνω σήµερα ἑρµηνεύοντας τόν
13ο Ψαλµό. Ὁ Ψαλµωδός µιλάει
γιά ἕνα ἄθεο ἄνθρωπο, πού στήν
καρδιά του πρῶτα, µυστικά, ἀλλά
καί φανερά ἔπειτα, διακήρυξε ὅτι
δέν ὑπάρχει Θεός. «Εἶπεν ἄφρων
ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός»
(στίχ. 1)!... Τό σύνθηµα τοῦ
ἀνθρώπου αὐτοῦ φαίνεται ὅτι
ἐπηρέασε τήν κοινωνία, γιατί
στήν συνέχεια ὁ ποιητής µας πα-
ρουσιάζει µία κοινωνία στά «κακά
της χάλια»!... Ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί
µου! Γιά ἕνα πού δέν ὑπάρχει Θε-
ός ὅλα ἐπιτρέπονται! Καί οἱ ἀνηθι-
κότητες καί οἱ φόνοι καί οἱ ἀπάτες,
ὅλα-ὅλα ἐπιτρέπονται στήν ἄθεη
κοινωνία. Γι᾽ αὐτό καί παρακάτω
λέγει ὁ Ψαλµωδός µας περί τῶν
πολιτῶν τῆς ἀθέου κοινωνίας:
«∆ιεφθάρησαν καί ἐβδελύχθησαν
ἐν ἐπιτηδεύµασιν· οὐκ ἔστι ποιῶν
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός»
(στίχ. 1) Καί στήν συνέχεια λέγει ὁ
Ψαλµωδός µας πιό κτυπητές
ἐκφράσεις χαρακτηρίζοντας τούς
ἀνθρώπους µιᾶς ἄθεης κοινω-
νίας. Λέγει δηλαδή γι᾽ αὐτούς ὅτι
«ὅλοι τους παρεξέκλιναν», ὅλοι
τους «ἐξαχρειώθηκαν» («ἅµα
ἠχρειώθησαν»)· ὁ λάρυγγάς
τους, γιά τά λόγια πού ἐκστοµί-
ζουν, εἶναι σάν «ἀνοικτός τάφος»,
πού βρωµάει («τάφος ἀνεῳγµέ-
νος ὁ λάρυγξ αὐτῶν»), τά χείλη
τους στάζουν «δηλητήριο φαρµα-
κερῶν ἀσπίδων» καί τά πόδια
τους τρέχουν «ἐκχέαι αἷµα», νά
διαπράξουν, δηλαδή, φόνους
(στίχ. 3). «Χαρεῖτε», λοιπόν, τήν
κοινωνία τῶν ἀθέων, πού ὁ
ἄρχοντάς τους διεκήρυξε καί
φρόντισε νά ἐφαρµόσει τό σύνθη-
µα «οὐκ ἔστι Θεός»!... Ἀπό τά πα-
ραπάνω, χριστιανοί µου, φαίνεται
ὅτι ἡ ἀθεΐα φέρει πολλή ἁµαρτία.
Τό «οὐκ ἔστι Θεός» (στίχ. 1) φέρει
τό «πάντες ἐξέκλιναν, ἅµα ἠχρει-
ώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστό-
τητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» καί τά
ὑπόλοιπα θλιβερά καί ἀποτρο-
πιαστικά, πού εἴπαµε παραπάνω
(στίχ. 3).

2. Τήν διαπίστωση τῆς ἁµαρ-
τωλῆς ζωῆς τῶν ἀθέων κάνει ὁ
Ἴδιος ὁ Θεός. Ὅπως παλαιά,
στόν καιρό τοῦ κατακλυσµοῦ καί
στίς ἡµέρες τῆς πυργοποιΐας καί
τῶν Σοδόµων καί Γοµόρρων (βλ.
Γεν. 6,5-12. 11,5. 18,21), ὁ Ἴδιος
ὁ Θεός διεπίστωσε τήν κακία καί
τήν διαφθορά τῶν ἀνθρώπων καί
ἐπέφερε τήν καταστροφή τους,
ἔτσι καί τώρα, ὁ Ἴδιος ὁ Θεός
«ἔσκυψε ἀπό τόν οὐρανό», λέγει
παραστατικά ὁ Ψαλµός µας, γιά
νά δεῖ σ᾽ αὐτή τήν κοινωνία «εἴ
ἐστι συνιῶν ἤ ἐκζητῶν τόν Θεόν»
(στίχ. 2). Ἀλλά ὁ Θεός, ἐκτός ἀπό
τά ἁµαρτήµατα τῶν ἀνθρώπων
τῆς ἀθέου κοινωνίας, γιά τά ὁποῖα
µιλήσαµε παραπάνω, διαπιστώ-
νει καὶ ἄλλο σοβαρό ἁµάρτηµά
τους: Οἱ ἄνθρωποι εἶναι «δηµο-
βόροι», ὅπως λέγει κάπου ὁ
Ὅµηρος. Κατατρώγουν τόν λαό
µέ τόση ἀναισθησία µέ ὅση
τρῶνε τό ψωµί τους!: «Οἱ ἐσθίον-

τες τόν λαόν µου – λέγει ὁ Θεός –
ἐν βρώσει ἄρτου» (στίχ. 4). Εἶναι
τό ἴδιο µέ αὐτό πού λέγει ὁ Θεός
ἀλλοῦ πρός τούς ἄρχοντες: «Φέ-
ρεστε στό λαό µου σάν νά ἦταν
ζῶα, πού πᾶνε γιά σφαγή. Τούς
γδέρνετε καί παίρνετε τό δέρµα
τους καί ξεκολλᾶτε τίς σάρκες
τους ἀπό τά κόκκαλά τους. Τρέ-
φεστε µέ τίς σάρκες τοῦ λαοῦ
µου, τούς κάνετε κοµµάτια σάν νά
ἦταν κρέας γιά τήν χύτρα. Μέ
αὐτόν τόν τρόπο κακοµεταχειρίζε-
στε τόν λαό µου» (Μιχ. 3,2-3)!...

Ἡ κοινωνία λοιπόν τῶν ἀνθρώ-
πων, πού διαµορφώθηκε µέ τό
σύνθηµα «οὐκ ἔστι Θεός» πα-
ρουσιάζει µεγάλη ἀθλιότητα ὅλων
τῶν ἀνθρώπων· ἀλλά οἱ ἄρχον-
τές τους, µαζί µέ τά ἄλλα, εἶναι καί
καταπιεστές τῶν πτωχῶν καί τῶν
ἀδυνάτων. Καταπατοῦν κάθε ἐπι-
θυµία τους. «Βουλήν πτωχοῦ
κατῃσχύνατε», λέγει ὁ Θεός σ᾽
αὐτούς. Ὁ πτωχός ὅµως καί ὁ
ἀνίσχυρος, τόν ὁποῖον ἀδικοῦν
αὐτοί οἱ ἄθεοι ἐξουσιαστές ἔχει
ἐλπίδα τόν Θεό. «Κύριος ἐλπίς
αὐτοῦ ἐστι», λέγει ὁ Ψαλµός µας
γιά τόν πτωχό (στίχ. 6). Ὁ Κύριος
εἶναι «ἐν γενεᾷ δικαίων» (στίχ. 5)
τήν ὁποίαν ὅµως καταφρονοῦν οἱ
ἄθεοι.

3. Ἄθλια εἶναι, χριστιανοί µου, ἡ
ζωή καί ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώ-
πων χωρίς τόν Θεό. ∆έν µπορεῖ
νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος χωρίς τόν
Θεό, γιατί εἶναι πλασµένος γι᾽
Αὐτόν. Ὅπως τό ψάρι ἔγινε γιά τό
νερό, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος ἔγινε
γιά τόν Θεό. Καί ἐπειδή οἱ ἄθεοι
ἀπέβαλαν τόν Θεό ἀπό τήν ψυχή
τους καί τήν ζωή τους, κατ᾽ ἀνάγ-
κην θά ἔχουν γιά θεό καί θεούς
ἄλλα δικά τους κατασκευάσµατα,
δεισιδαιµονίες καί ἀνύπαρκτα
φαντάσµατα. Αὐτά ὅµως δέν θά
τούς δίνουν χαρά καί ἀνάπαυση
στήν ζωή, ἀλλά θά τούς φέρουν
φόβο καί ταραχή. Γι᾽ αὐτό καί λέ-
γει παρακάτω ὁ ψαλµός µας περί
ἀθέων ὅτι «ἐκεῖ ἐδειλίασαν φό-
βον, οὗ οὐκ ἦν φόβος» (στίχ. 5)!

Τέλος πάντων! Ὅλη ἡ ταλαιπω-
ρία καί ἡ ἀθλιότητα τῶν ἀθέων
ἑρµηνεύεται, ὅπως λέγει ὁ Ψαλ-
µωδός µας, ἀπό τό ὅτι αὐτοί ἀπο-
κόπηκαν ἀπό τόν Θεό καί δέν
προσεύχονται σ᾽ Αὐτόν: «Τόν Κύ-
ριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο» (στίχ
4β)· δέν ἔχουν τό γλυκό καί προ-
στατευτικό αἴσθηµα τοῦ φόβου
τοῦ Θεοῦ: «Οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ
ἀπέναντι τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν»
(στίχ. 3β).

4. Ὁ Ψαλµωδός µας στρέφει
τέλος τά βλέµµατά του στόν εὐλο-
γηµένο λαό τοῦ Θεοῦ, στά τέκνα
τῆς Σιών, σ᾽ αὐτούς πού πά-
σχουν ἀπό τήν κακία καί τήν κα-
ταδυνάστευση τῶν κακῶν ἐξου-
σιαστῶν. Γι᾽ αὐτό καί τελειώνει
τόν ψαλµό του µέ προσευχή
ὑπέρ αὐτῶν· ὑπέρ ἀπαλλαγῆς
τους ἀπό τά δεινά καί ἀπελευθέ-
ρωσής τους ἀπό τήν αἰχµαλωσία
καί ἐπιστροφῆς τους στήν γλυκειά
πατρίδα τους.

Ἡ κοινωνία τῶν ἀθέων
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ: Ο 13ος ΨΑΛΜΟΣ
Γράφει ὁ Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ἡ  « Π Α Ν Ε Λ Λ Η -

ΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ» καὶ οἱ ἐκδό-
σεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΥΠΟΥ» προσφέρουν
ὡς δῶρο στὸ ἥμισυ τῆς
τιμῆς (5€ ἕκαστος)
τοὺς δύο τόμους «ΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥ-
ΤΥΧΙΑΣ» γραμμένα
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ π.
Χαράλαμπο Βασιλόπου-
λο.

Ὁ α´ τόμος περιέχει κηρύγματα στὰ Εὐαγγέλια καὶ ὁ β´ τόμος περιέ-
χει κηρύγματα στοὺς Ἀποστόλους. Τὰ κείμενα εἶναι ὁμιλίες περιεκτι-
κές, σύντομες περίπου 15 λεπτῶν, μεθοδικές, γιὰ νὰ μαθαίνωνται εὔκο-
λα ἀπὸ τοὺς ὁμιλητὲς καὶ νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀκροατές, ἁπλὲς
καὶ οἰκοδομητικές. Στοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκροατές, προσφέρουν μεγά-
λη πνευματικὴ ὠφέλεια.

Ἡ συνεχιζόµενη συζήτηση γιὰ
τὸ χαρακτήρα καὶ τὴν κατεύθυνση
τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευ-
τικῶν, δίνει τὴν ἀφορµὴ γιὰ τὶς
ἀκόλουθες σκέψεις.

Ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ κατεύθυν-
ση τοῦ θρησκευτικοῦ µαθήµατος
συνδέεται ἄµεσα µὲ τὸν σχε-
διασµὸ γενικὰ τῆς ἐθνικῆς µας
ἀγωγῆς καὶ τῆς δι’ αὐτῆς παρεχό-
µενης παιδείας. Σχετίζεται δηλαδὴ
µὲ τὴ στοχοθεσία τῆς ἀγωγῆς καὶ
τῆς παιδείας. Μὲ τὸ τί ἀνθρώπους
θέλουµε νὰ διαµορφώσει ἡ ἐθνική
µας ἀγωγὴ καὶ παιδεία. Νὰ τὸ
ποῦµε ἁπλούστερα: Θέλουµε
σχολεῖο παροχῆς γνώσεων καὶ
πληροφοριῶν µὲ φροντιστηριακὸ
χαρακτήρα ἢ παιδευτικὸ καὶ
ἀνθρωποποιό, ποὺ νὰ διαπλάσσει
χαρακτῆρες µὲ τὴν αἴσθηση τῆς
ταυτότητάς µας καὶ τῆς αὐτοσυνει-
δησίας;

Ἕνα θρησκειολογικὸ µάθηµα
µπορεῖ νὰ προβάλλει πληροφο-
ρίες καὶ γνώσεις γιὰ τὰ θρησκεύ-
µατα, µία ἄχρωµη θρησκειολογία,
σύµφωνη µὲ τὸ πνεῦµα τῆς νεοε-
ποχίτικης παγκοσµιοποίησης (καὶ
µὲ τὸ πρόγραµµα τοῦ κυ-
βερνῶντος κόµµατος, ποὺ θέλει
νὰ ἀναθέσει αὐτὴ τὴ διδασκαλία
σέM κοινωνιολόγους). ∆ὲ µπορεῖ
ὅµως νὰ χαρίσει στοὺς νέους τὴν
αἴσθηση τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς
ταυτότητας καὶ αὐτοσυνειδησίας,
ποὺ εἶναι τόσο ἀπαραίτητη στὴν
κρίσιµη ἐποχή µας, ὅπου ἡ ἀξια-
κή, ἠθικοπνευµατική, ἀλλὰ καὶ
οἰκονοµικὴ κατάσταση µᾶς ἔχουν
εὐτελίσει στὸν κόσµο ὅλο. Σήµε-
ρα, ποὺ οἱ γειτονικοί µας λαοὶ σφε-
τερίζονται τόσο τὴν ἐθνική, ὅσο καὶ
τὴ θρησκευτική µας παράδοση,
ἐπιτρέπεται ἐµεῖς νὰ συντελοῦµε
στὸν ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἀπο-
χρωµατισµὸ τῆς νεολαίας, ποὺ
εἶναι ἡ ἐλπίδα µας;

Ἐξάλλου, γιατί ν’ ἀλλάξει ὁ χα-
ρακτήρας τοῦ µαθήµατος καὶ νὰ
γίνει «πολυθρησκευτικό»; ∆ὲν
ἀρκεῖ τὸ σηµερινὸ πλαίσιο διδα-
σκαλίας τῶν ἄλλων θρησκειῶν;
Μένουν ἀπληροφόρητοι οἱ µα-
θητὲς γιὰ τὰ ἄλλα θρησκεύµατα;
Γιατί πρέπει ν’ ἀλλάξει αὐτὸ τὸ κα-
θεστώς; Μήπως γιὰ νὰ ἐξισωθεῖ ἡ

διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας µὲ
ἐκείνη τῶν ἄλλων θρησκειῶν;
Εὔστοχα ἐπισηµάνθηκε ὅτι αὐτὸ
θὰ ἰσοδυναµοῦσε µὲ τὴν ἐπὶ ἴσοις
ὅροις διδασκαλία τοῦ φασιστικοῦ
πολιτεύµατος µὲ τὸ δηµοκρατικό.
Νοµικοὶ δὲ χαρακτηρίζουν αὐτὴ
τὴν ἀλλαγὴ ὡς ἀξιόποινη πράξη,
γιατί ἔρχεται σὲ ἀντίθεση µὲ τὸ
Σύνταγµα καὶ τὴ Νοµολογία. Καὶ
ὡς ἠθικὴ αὐτουργία, λένε, στὸ
ἔγκληµα τοῦ προσηλυτισµοῦ.

Ἐπιτρέπεται οἱ Νεοέλληνες νὰ
µυωπάζουµε καὶ ἐθελοτυφλοῦµε
µπροστὰ στὴν ἔκπαγλη προσωπι-
κότητα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Μεγάλου Παιδαγω-
γοῦ καὶ στὸ ἀπαστραπηβόλο µε-
γαλεῖο τῆς διδασκαλίας του, ποὺ
δὲ συγκρίνεται µαζί της καµιὰ
ἄλλη; Αὐτή, ποὺ ἐξηµέρωσε καὶ
ἐκπολίτισε λαοὺς βάρβαρους καὶ
ἀπολίτιστους, ποὺ συγκίνησε καὶ
σαγήνευσε τὶς ἀνθρώπινες καρ-
διὲς καὶ προκάλεσε τὶς µεγαλύτε-
ρες ἠθικὲς ἐπαναστάσεις στὴν
ἱστορία; Αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία ὁ
παγκοσµίου φήµης Ρῶσος λογο-
τέχνης Φ. Ντοστογιέφσκι ἀπεφάν-
θη µὲ θαυµασµὸ «ὅτι ἡ ἀνθρωπό-
της οὔτε ἔχει, οὔτε δύναται νὰ
ἀποκτήσει ἄλλο βιβλίο ἐξίσου πο-
λύτιµο»; Ὁ µεγάλος Ἰνδὸς φιλόσο-
φος, πατριώτης καὶ κοινωνικὸς
ἀναµορφωτὴς τῶν νεωτέρων
Ἰνδιῶν Μαχάτµα Γκάντι θαύµαζε
ἰδιαιτέρως τὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ ἔλεγε
πὼς ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁµι-
λία τοῦ Χριστοῦ ἐµπνεύστηκε τὴν
ἰδέα τῆς – µὴ βίας, γιὰ νὰ διώξει
χωρὶς αἱµατοχυσία τοὺς Ἄγγλους
ἀπὸ τὴ χώρα του.

∆ὲν ξέρει κανένας πῶς νὰ χαρα-
κτηρίσει τὴν πορεία µας ὡς λαοῦ
καὶ ὡς ἔθνους. Εὐτελίσαµε, εὐτελί-
ζουµε καὶ ἀπαξιώνουµε συνεχῶς
τὴν παράδοση καὶ τὸν πολιτισµό
µας. Φαίνεται βαλθήκαµε νὰ δια-
γραφοῦµε ἀπὸ τὴν ἱστορία.

Ἂς συναισθανθοῦµε ὅλοι τὶς
εὐθύνες µας ἀπέναντι στὴν πατρί-
δα καὶ στὴ νέα γενιὰ καὶ ἂς βοηθή-
σουµε τὰ παιδιά µας νὰ διαποτι-
σθοῦν ἀπὸ τὰ νάµατα τῆς λαµ-
προφόρας ὀρθοδοξίας καὶ νὰ µὴ
γίνουν ἄθυρµα τῶν ναρκωτικῶν
καὶ τοῦ πολυειδοῦς κακοῦ.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θρησκειολογία ἢ Ὀρθόδοξος ἀγωγή;

Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, θεολόγου
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ καὶ ξεχωριστὴ
ὑπῆρξε ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου
πρὸς τὰ παιδιά. Στοὺς μαθητές

του, ποὺ ἐμπόδιζαν τὰ παιδιὰ νὰ
τὸν πλησιάσουν εἶπε: «Ἄφετε τὰ
παιδιὰ καὶ μὴ κωλύετε ἐλθεῖν πρός
με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν· καὶ ἐπιθεὶς τὰς
χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν».
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας
μιμούμενοι τὸν
Κύριο ἔδειξαν
αὐτὴ τὴν ἀγάπη
πρὸς τὰ παιδιὰ
καὶ τοὺς νέους. Ὁ
Ἀ π ό σ τ ο λ ο ς
Παῦλος στὴν ἐπι-
στολὴ πρὸς Φιλή-
μονα τὸν παρα-
καλεῖ γιὰ τὸν
Ὀνήσιμο τὸν
δοῦλο του, ποὺ
ἀφοῦ τὸν ἔκλεψε
δραπέτευσε. Τοῦ γράφει: «παρα-
καλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὅν
ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου,
Ὀνήσιμον· σὺ δὲ αὐτὸν τοῦτ᾽ ἔστι
τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ…
οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ
δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν…
προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ, εἰ δέ τι
ἠδίκησέ με ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ
ἐλλόγει…». Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐμερίμνησαν γιὰ
τὴν μόρφωσι τῶν νέων. Στὴν παι-
δαγωγικὴ ὁμιλία «Πρὸς τοὺς νέους
ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο
λόγων», ὁ Μ. Βασίλειος συμβου-
λεύει τοὺς νέους καὶ ἀφήνει νὰ δια-
φανῆ ἡ πατρική του ἀγάπη πρὸς
αὐτούς. Τοὺς λέει: «Συμβαίνει νὰ
εἶμαι μετὰ τοὺς γονεῖς σας ὁ πιὸ
κοντινός σας, ὥστε μήτε ἐγὼ νὰ
σᾶς ἀγαπῶ λιγώτερο ἀπ᾽ τοὺς πα-
τέρες σας». Ὁ προστάτης Ἅγιος
τῶν νέων Δημήτριος κύριο ἔργο
του στὴ Θεσσαλονίκη ἦταν ἡ κατή-
χησις καὶ ἡ καθοδήγησις αὐτῶν.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάν-
δης, ποὺ ἐποίμανε ἀνθρώπους πα-
ραστρατημένους, ἐπικίνδυνους,
διεφθαρμένους κάθε ἡλικίας, τοὺς
ὁποίους ὠνόμαζαν στὴν Κροστάν-
δη «ποσάντσκιμι», δηλ. φορτώμα-
τα, ἄρχισε
τὴν προσ -
έ γ γ ι σ η
ὅ λ ω ν
α ὐ τ ῶ ν
ἀπὸ τὰ
π α ι δ ι ά ,
γ ι α τ ὶ
κ α θ ὼ ς
ἔ λ ε γ ε :
«Μόνον ὑπολείμματα τοῦ μεγαλεί-
ου τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ βλέπουμε
καὶ αὐτὸ ἰδιαίτερα στὰ ἀθῶα παι-
διά». Ἡ ἀγάπη του πρὸς αὐτὰ φαί-
νεται σὲ λόγο του, ποὺ ἐξεφώνησε
σὲ γυμνάσιο ὡς δάσκαλος: «Εἶσθε
τὰ παιδιά μου, γιατὶ ἐγὼ σᾶς γέννη-
σα πνευματικὰ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶσθε παιδιά μου,
διότι σᾶς ἔχω πάντοτε στὴν καρδιά
μου καὶ προσεύχομαι γιὰ σᾶς, εἶσθε
παιδιά μου, διότι ἐγὼ σὰν ἱερεὺς
εἶμαι ὁ πατέρας καὶ σεῖς εἶσθε
ἐκεῖνοι, ποὺ μὲ ὀνομάζετε μπάτιου-
σκα. Ἐσεῖς παιδιά μου, εἶσθε τὰ
ἔμψυχα ἄνθη μας. Κανεὶς δὲν μπο-
ρεῖ νὰ πῆ παιδιά του τὰ ξένα παιδιὰ
παρὰ μόνον ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν
Πνεύματι Ἀληθείας καὶ Ἀγάπης».

Στὰ ἴχνη ὅλων αὐτῶν ἐβάδισε
καὶ ὁ ἀοίδιμος πατὴρ Μᾶρκος. Ὁ
πατὴρ Μᾶρκος ὁ ταπεινὸς καὶ ἡσύ-
χιος, ὁ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου.
Ἡ βαθειά του ἀγάπη, ὁ σεβασμὸς
καὶ τὸ
ἐνδιαφέ-
ρον του
γιὰ τὰ παι-
διὰ μὲ λό-
για δὲν
μποροῦν
νὰ περι-
γραφοῦν.
Τὸ κάθε
παιδὶ γιὰ
ἐκεῖνον ἦταν ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
ποὺ τὴν ἔβλεπε μὲ ἀπέραντο σεβα-
σμό.

Συνεργαστήκαμε γιὰ ἀρκετὰ
χρόνια. Ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ
ἦλθε στὸ Γυμνάσιο Ν. Ἐρυθραίας
μὲ ξεχωριστὴ χαρὰ καὶ μάτια, ποὺ
ἔλαμπαν, μᾶς εἶπε: «Περνοῦσα κα-
θημερινὰ ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ
σκεπτόμουν πάντα πῶς θὰ μπο-
ροῦσα νὰ μπῶ μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κά-
στρο καὶ νὰ τώρα ποὺ μᾶς δόθηκε
ἡ εὐκαιρία».

Στὶς μεγάλες ἑορτὲς τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, Χριστούγεννα καὶ Πά-
σχα, ἐρχόταν στὸ σχολεῖο γιὰ ἐξο-
μολόγησι. Δὲν ἦταν ἀδιάφορο τὸ
πέρασμά του ἀπὸ τὴν αὐλὴ γιὰ τὰ
παιδιά, τὰ ἔβλεπες νὰ τρέχουν ἀπὸ
μόνα τους νὰ τοῦ φιλοῦν τὸ χέρι.
Τὰ ἴδια τὰ παιδιὰ ρωτοῦσαν πότε
θὰ ἔλθη ὁ πατὴρ Μᾶρκος, καὶ ὅταν
ἤρχετο μὲ τάξι, μὲ σεβασμό, χωρὶς
διάθεση νὰ χάσουν μάθημα, πή-
γαιναν στὴν ἐξομολόγηση. Καὶ
καθηγητὲς ἐξωμολογοῦντο, μάλι-
στα καθηγητὴς ποὺ ἀνῆκε σὲ ἄλλη
ὁμολογία ζήτησε νὰ ἐξομολογηθῆ
καὶ εἶπε: Πραγματικά, δὲν ἔχω ξα-
ναδεῖ τέτοιον ἄνθρωπο. Ἀκολου-
θοῦσαν οἱ ἐκκλησιασμοὶ κατὰ τά-
ξεις, ὅπως τοῦ ζητούσαμε καὶ
ἐκεῖνος πάντα πρόθυμος εὕρισκε
χρόνο νὰ μᾶς ἐξυπηρετήση μὲ τὶς
γνωστὲς λέξεις «Μάλιστα, μάλι-
στα». Οἱ λειτουργίες μοναδικές,
ἀξέχαστες! Ἀλήθεια, τί ἦταν ἐκεῖνο
ποὺ ἔκανε ὅλα αὐτὰ τὰ παιδιά,

ζωηρὰ παιδιὰ καὶ πολλὰ σχεδὸν
ἀκατήχητα, νὰ εἶναι ἥσυχα μέσα
στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου;
Βλέπουμε τὸν πατέρα Μᾶρκο νὰ
λειτουργῆ, τὴν Παναγία ψηλὰ νὰ
μᾶς ἀγκαλιάζη μὲ τὰ ἀνοιχτά της
χέρια καὶ ξεχνούσαμε ὅτι βρισκό-
μαστε ἐδῶ μέσα στὸ ναό, κάτι ξε-
χωριστὸ ζούσαμε. Στόχος τοῦ
πατρὸς Μάρκου ἡ πνευματικὴ

ὠφέλεια ὅλων.
Μετὰ ἀπὸ κάποι-
ον Ἐκκλησιασμὸ
θὰ γινόταν μνη-
μόσυνο, τοῦ ζητή-
σαμε νὰ φύγουν
τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ
μὴ κουραστοῦν,
δὲν μᾶς ἀπήντη-
σε. Ὅταν τελεί-
ωσε ἡ λειτουργία
παρεκάλεσε τὰ
παιδιὰ νὰ παρα-

μείνουν ἀκόμη γιὰ λίγο, νὰ δια-
βαστῆ τὸ μνημόσυνο, τοὺς μοίρα-
σαν κεράκια καὶ τὰ παιδιὰ μὲ
πολλὴ ἡσυχία καὶ σεβασμὸ παρα-
κολούθησαν. Πολλοὶ καθηγητὲς
ζητοῦσαν νὰ γίνωνται οἱ Ἐκκλη-
σιασμοὶ ἀνάλογα μὲ τὸ πρόγραμμά
τους, γιὰ νὰ μποροῦν καὶ ἐκεῖνοι νὰ
ἐκκλησιάζωνται.

Μοναδικὲς οἱ ἐμπειρίες γιὰ τὰ
παιδιά, ἀνεξίτηλα γραμμένες στὶς
ψυχές τους, ἀλλὰ καὶ οἱ πνευμα-
τικὲς ὠφέλειες πολλές. Μαθητὴς
ἀπόφοιτος καὶ ἀπὸ τὸ Λύκειο πέ-
ρασε ἀπὸ τὸ σχολεῖο νὰ μᾶς ρωτή-
ση ποῦ θὰ βρῆ τὸν πατέρα Μᾶρκο,
στὸν ὁποῖο εἶχε ἐξομολογηθῆ,
ὅταν ἦταν στὸ Γυμνάσιο, γιατὶ
ἀντιμετώπιζε ἕνα μεγάλο πρόβλη-
μα. Μὲ τὴν βοήθεια καὶ τὶς προσ -
ευχὲς τοῦ πατρὸς Μάρκου μαθή-
τρια ἀπέτρεψε ἀπὸ ἄμβλωση τὴν
μητέρα της. Ἄλλη μαθήτρια ποὺ
ἀντιμετώπιζε ψυχολογικὰ προ-
βλήματα, κατὰ ὁμολογίαν τῆς μη-
τέρας της, εἶχε μία θαυμαστὴ
ἀλλαγὴ χάρις στὶς προσευχὲς τοῦ
πατρὸς Μάρκου.

Αἰσθανόμαστε μὲς τὴν ψυχή μας
χαρά, συγκίνησι καὶ θεωροῦμε
κρυφὴ εὐλογία ὅτι στὸ σχολεῖο μας,

παραμονὲς
τῆς ἐθνικῆς
ἑορτῆς τῆς
25ης Μαρ-
τίου, ἐδιά-
βασε τοὺς
τελευταί-
ους χαιρε-
τ ι σ μ ο ύ ς ,

πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμησί του. Τὴν ἡμέ-
ρα ἐκείνη ἡ αἴθουσα ἐκδηλώσεων
τοῦ σχολείου ἦταν κατάλληλα στο-
λισμένη. Στοὺς τοίχους ἐδέσποζαν
οἰ φωτογραφίες τῶν ἡρώων τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, Κολοκο-
τρώνη, Καραϊσκάκη, Παπαφλέσ-
σα, Μάρκου Μπότσαρη τοῦ ὁποί-
ου ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἡρωϊκὸς θάνατος θὰ
παρουσιαζόταν ἀπὸ τὰ παιδιὰ
κατὰ τὴν σχολικὴ ἑορτή. Ὁ π.
Μᾶρκος κοίταζε τὶς μορφὲς τῶν
ἡρώων καὶ μὲ συγκίνησι μίλησε στὰ
παιδιὰ γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ μὲ
φωνὴ τρεμάμενη εἶπε μεταξὺ
ἄλλων τὸν προφητικό του λόγο:
«Ἡ Παναγία καὶ τώρα ποὺ ἡ Πα-
τρίδα μας κινδυνεύει θὰ βάλη τὸ
χέρι της καὶ θὰ τὴν σώση». Ἔχει
ἀδειάσει ἡ αἴθουσα ἀπὸ τὰ παιδιὰ
καὶ ὁ πατὴρ Μᾶρκος παρακαλεῖ
τὸν πατέρα Χρῖστο Κυριακόπου-
λου, ποὺ συμμετεῖχε στὴν Ἀκολου-
θία τῶν Χαιρετισμῶν, νὰ τραγου-
δήση τὸν θρῆνο γιὰ τὸν Μᾶρκο

Μπότσα-
ρη. Τὰ χεί-
λη τοῦ π.
Μ ά ρ κ ο υ
τ ρ α γ ο υ -
δοῦσαν, τὰ
μάτια του
ἔ τ ρ ε χ α ν
καὶ μετὰ
φ ύ γ α μ ε
ἀπὸ τὴν

αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ σχολείου
ἔχοντας ζήσει κάτι μεγάλο, κάτι
σπουδαῖο, ποὺ θὰ τὸ κρατήσουμε
γιὰ πάντα φυλαγμένο στὴν ψυχή
μας. 

Εὐχαριστοῦμε τὸν καλὸ Θεό,
ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ
γνωρίσουμε ἕνα ἄξιο λειτουργό
του, ἕνα δικό του ἄνθρωπο. Πατέ-
ρα Μᾶρκο, σ᾽ εὐχαριστοῦμε, γιατὶ
ἤσουν ἐκεῖνος ποὺ μποροῦσες νὰ
μᾶς ἐμπνέης, νὰ μᾶς ἐνισχύης, νὰ
μᾶς μεταμορφώνης. Σ᾽ εὐχαρι-
στοῦμε, γιατὶ μᾶς δίδαξες ὅτι καὶ μέ-
σα ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀδυναμίες μας
καὶ πτώσεις εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἁγιότητα.

Σ  ̓εὐχαριστοῦμε, γιατὶ μᾶς δίδα-
ξες τὴν γνήσια, τὴν ἄδολη, τὴν
ἀνυπόκριτη, τὴν μέχρι θυσίας ἀγά-
πη, τὴν ἀγάπη ποὺ ἤξερες νὰ προ-
σφέρης ἰδιαίτερα καὶ ξεχωριστὰ
στὸν καθένα. Σὲ καιροὺς δύσκο-
λους, ποὺ εἶχες καταλάβει ὅτι θὰ
ζήσουμε, πρέσβευε στὸν Κύριο νὰ
μὴ χάσουμε τὸν ἀληθινὸ καὶ πραγ-
ματικό μας στόχο, ἀλλὰ νὰ βαδί-
σουμε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας
μὲ προκοπὴν βίου, πίστεως καὶ συ-
νέσεως πνευματικῆς, ὅπως εὔχεται
ἡ Ἐκκλησία μας σὲ κάθε θεία Λει-
τουργία. Πατὴρ Μᾶρκος, παρεκ-
κλήσι Ἁγίου Νεκταρίου, παιδιὰ
Γυμνασίου Ν. Ἐρυθραίας θὰ μεί-
νουν γιὰ πάντα βαθειὰ χαραγμένα
στὴν ψυχή μας.

*Ὁμιλία εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε., εἰς τὴν Ν. Ἐρυθραίαν
Ἀττικῆς, Κυριακὴ 1.11.15.

Ὁ σεβασµὸς καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ π. Μάρκου 
διὰ τὰ παιδιά*

Τῆς κ. ∆ήµητρας Γριτσοπούλου, θεολόγου
«Σύµφωνο Συµβίωσης» εἶναι ἡ

συµφωνία ποὺ καταρτίζεται ἐνώπιον
συµβολαιογράφου µεταξὺ δύο ἐνηλί-
κων, µέχρι σήµερα ἑτερόφυλων,
προσώπων, γιὰ τὴν ἐπισηµοποίηση
καὶ τὴν ὀργάνωση τῆς συµβίωσής
τους. Τὰ συµβαλλόµενα πρόσωπα
ἀποκτοῦν δικαιώµατα καὶ ὑποχρεώ-
σεις ποὺ προσοµοιάζουν µὲ αὐτὲς
τῶν συζύγων.

Τὸ «Σύµφωνο Συµβίωσης» ρυθ-
µίζεται σήµερα ἀπὸ τὸ νόµο
3719/2008 (ΦΕΚ241/A /́26.11.2008),
ὁ ὁποῖος φέρει τὸν τίτλο «Μεταρρυθ-
µίσεις γιὰ τὴν οἰκογένεια, τὸ παιδὶ τὴν
κοινωνία καὶ ἄλλες διατάξεις». ∆ὲν
µπορεῖ νὰ µὴ παρατηρήσει κανείς,
ὅτι ὁ τίτλος τοῦ νόµου µόνον ἔµµεση
σχέσηἔχει µὲ τὸπεριεχόµενότου. ∆ὲν
φαίνεται δηλαδὴ ἀπὸ τὸν τίτλο, ὅτι ὁ
ἐν λόγῳ νόµος θεσµοθετεῖ γιὰ πρώτη
φορὰ τὸ «Σύµφωνο Συµβίωσης».
Φαίνεται ὅµως, εἰδικὰ ἀπὸ τὴ φράση
«µεταρρυθµίσεις γιὰ τὴν οἰκογέ-
νεια» σὲ συνδυασµὸ µὲ τὸ κείµενο
τοῦ νόµου, τὸ ἑξῆς σηµαντικό: Ὅτι ὁ
νοµοθέτης τοῦ 2008 θεωρεῖ τοὺς ἑτε-
ρόφυλους συντρόφους ποὺ συνά-
πτουν «Σύµφωνο Συµβίωσης» ὡς
οἰκογένεια. Πιθανὸν ἐπηρεάστηκε
ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ∆ικα-
στηρίου ∆ικαιωµάτων τοῦ Ἀνθρώπου
(στὸ ἑξῆς Ε∆∆Α), σύµφωνα µὲ τὴν
ὁποία οἱ οἰκογενειακοὶ δεσµοὶ δὲ δη-
µιουργοῦνται µόνο µέσα στὸ γάµο,
ἀλλὰ καὶ µέσα ἀπὸ ἄλλες σχέσεις,
ἀναγνωρισµένες ἀπὸ τὸ νόµο ἢ καὶ
ὄχι.

Πάντως, ὁ νόµος 3719/2008
ἀφορᾶ µόνο ἑτερόφυλα ζευγάρια, τὰ
ὁποῖα δὲν ἐξοµοιώνει µὲ συζύγους.
Ρυθµίζει κατὰ κύριο λόγο τὶς περιου-
σιακές τους σχέσεις καὶ τὶς σχέσεις
τους µὲ τυχὸν τέκνα τους. Ἐπίσης, σὲ
περίπτωση θανάτου τοῦ ἑνὸς ἀπὸ
τοὺς συµβαλλοµένους συντρόφους,
ἀπονέµει στὸν ἐπιζῶντα κληρονοµικὸ
δικαίωµα, περιορισµένο ὅµως σὲ
σχέση µὲ τὸ δικαίωµα τοῦ συζύγου.

Ὁ νοµοθέτης τοῦ 2015 προχω-
ρεῖ περισσότερο. Κατὰ πρῶτον,
ἐπεκτείνει τὸ σύµφωνο συµβίω-
σης καὶ στὰ ὁµόφυλα ζευγάρια(!).
∆εύτερον, ὄχι µόνο ἀναγνωρίζει τὴ
δηµιουργία οἰκογενειακῶν σχέσεων
µεταξὺ αὐτῶν ποὺ τὸ συνάπτουν,
ἀλλὰ τοὺς ἐξοµοιώνει στὴν οὐσία µὲ
συζύγους. Σὲ ἀνακοίνωσή του τὸ
Ὑπουργεῖο ∆ικαιοσύνης ὀνοµάζει τὶς
δύο αὐτὲς ἀλλαγὲς «ἀναβάθµιση τοῦ
συµφώνου συµβίωσης».

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ µάλιστα στὰ ὁµόφυ-
λα ζευγάρια ὑπογραµµίζει, ὅτι µὲ τὸ
νέονοµοσχέδιογιὰ τὸσύµφωνοσυµ-
βίωσης ἀναγνωρίζονται θεσµικὰ σχέ-
σεις «οἱ ὁποῖες βρίσκονταν ὡς τώρα
σὲ µία γκρίζα ζώνη θεσµικῆς ἄρνη-
σης, σὲ ἀντίθεση µὲ τὶς ἀρχὲς τῆς ἰσό-
τητας, τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς
προσωπικότητας καὶ τοῦ σεβασµοῦ
τῆς προσωπικότητας»...

...Τὰ ζευγάρια –ἑτερόφυλα ἢ καὶ
ὁµόφυλα– ποὺ συνάπτουν«Σύµφω-
νο Συµβίωσης» ἀποκτοῦν, σύµφω-
να µὲ τὸ νέο νοµοσχέδιο, καθεστὼς
παρόµοιο µὲ αὐτὸ τῶν ἐγγάµων καὶ
πρόσβαση στὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
δικαιώµατα τῶν συζύγων.

Εἰδικότερα, στὸ ἄρθρο 5 τοῦ νοµο-
σχεδίου ρητὰ προβλέπεται, ὅτι τόσο
στὶς προσωπικές, ὅσο καὶ στὶς µὴ
προσωπικὲς σχέσεις τῶν µερῶν τοῦ
συµφώνου µεταξύ τους, ἐφαρµόζον-
ται ἀναλόγως οἱ διατάξεις γιὰ τὶς σχέ-
σεις τῶνσυζύγων ἀπὸτὸγάµο, ἐκτὸς
ἂν ὑπάρχει εἰδικὴ ρύθµιση στὸ νοµο-
σχέδιο ἢ σὲ ἄλλο νόµο.

Σὲ περίπτωση λύσης τοῦ «Συµ-
φώνου», ἐφαρµόζονται ἀναλόγως οἱ
διατάξεις γιὰ τὴ διατροφὴ µετὰ τὸ δια-
ζύγιο, ἐκτὸς ἂν τὰ µέρη παραιτηθοῦν
ἀπὸ τὸ σχετικὸ δικαίωµα κατὰ τὴν κα-
τάρτιση τοῦ «Συµφώνου» (ἄρθρο 7
παράγραφος 3). Σὲ περίπτωση λύ-
σης τοῦ «Συµφώνου» µὲ τὸ θάνατο
ἑνός τῶν µερῶν, ὡς πρὸς τὸ κληρο-
νοµικὸδικαίωµατοῦἐπιζῶντοςἐφαρ-
µόζονται ἀναλόγως οἱ διατάξεις τοῦ
Ἀστικοῦ Κώδικα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς
συζύγους (ἄρθρο 8). Τὸ ἄρθρο 12
τοῦ νοµοσχεδίου προβλέπει, ὅτι µετὰ
ἀπὸ ἔκδοση σχετικοῦ Προεδρικοῦ
∆ιατάγµατος θὰ ἐφαρµόζονται ὑπὸ
ὅρους στὰ µέρη τοῦ «Συµφώνου»
καὶ οἱ διατάξεις τοῦ ἐργατικοῦ δικαίου
καὶ τοῦ δικαίου κοινωνικῆς ἀσφάλισης
ποὺ ἀφοροῦν συζύγους.

Οὐσιαστικά τὸ µόνο δικαίωµα ποὺ
δὲν ἀπολαµβάνει σύµφωνα µὲ τὸ νέο
νοµοσχέδιο ἕνα ζευγάρι ποὺ συνά-
πτει «Σύµφωνο Συµβίωσης» εἶναι
τὸ δικαίωµα υἱοθεσίας τέκνου. Γιὰ τὰ
φυσικὰὅµωςτέκνατοῦζευγαριοῦ, καὶ
εἰδικότερα γιὰ τὴν πατρότητα καὶ τὴ
γονική τους µέριµνα ἐφαρµόζονται καὶ
πάλι ἀναλόγως οἱ διατάξεις τοῦ Ἀστι-
κοῦ Κώδικα ποὺ ἀφοροῦν τέκνα κα-
ταγόµενα ἀπὸ γάµο.

Τὸἐρώτηµαποὺἀνακύπτει εἶναι τὸ
ἑξῆς: Ὅταν δύο πρόσωπα µποροῦν
ὑπογράφοντας ἕνα ἁπλὸ συµβολαι-
ογραφικὸ ἔγγραφο νὰ ἀποκτήσουν
ὅλα σχεδὸν τὰ δικαιώµατα ποὺ
ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ γάµο, δὲν ὑπο-
βαθµίζεται ὁ θεσµὸς τοῦ γάµου; ∆ὲν
παραβιάζεται οὐσιαστικὰ ἡ παράγρα-
φος 1 τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγµα-
τος, ποὺ ὁρίζει ὅτι: «Ἡ οἰκογένεια,
ὡς θεµέλιο συντήρησης καὶ προ-
αγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ
γάµος, ἡ µητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ
ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία
τοῦ Κράτους»; Μὲ ποιόν, ἀλήθεια,
τρόπο προστατεύει στὶς µέρες µας τὸ
Ἑλληνικὸ Κράτος τὸ γάµο;

Καὶ βέβαια, ἀφοῦ καὶ τὰ ὁµόφυλα
ζευγάρια µποροῦν µὲ βάση τὸ νέο
νοµοσχέδιο νὰ συνάπτουν σύµφωνο
συµβίωσης ἀποκτῶντας σχεδὸν ὅλα
τὰ δικαιώµατα τῶν συζύγων (µὲ βα-
σικὴ ἐξαίρεση τὸ δικαίωµα υἱοθεσίας
τέκνου), ἑποµένως –ἂς µὴ γελιόµα-
στε– προβλέπεται οὐσιαστικὰ ὁ γά-
µος τῶν ὁµοφυλοφίλων.

Ὑποστηρίζεται, ὅτι ἡ ἐπέκταση τοῦ
«Συµφώνου Συµβίωσης» στὰ ὁµό-
φυλα ζευγάρια ἦταν µονόδροµος γιὰ
τὴν Κυβέρνηση, µετὰ τὶς ἀλλεπάλλη-
λες καταδίκες τῆς χώρας µας ἀπὸ τὸ
Ε∆∆Α, γιὰ παραβίαση τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Σύµβασης ∆ικαιωµάτων τοῦ

Ἀνθρώπου (στὸ ἑξῆς ΕΣ∆Α). Συγκε-
κριµένα, σὲσειρὰἀποφάσεώντου, τὸ
Ε∆∆Αἔχει κρίνει, πὼς ὁ ἀποκλεισµὸς
τῶν ὁµόφυλων ζευγαριῶν ἀπὸ τὸ
«ΣύµφωνοΣυµβίωσης», παραβιά-
ζει τὰ ἄρθρα τῆς ΕΣ∆Α ποὺ ἀφο-
ροῦν τὸ δικαίωµα στὸ σεβασµὸ
τῆς ἰδιωτικῆς καὶ οἰκογενειακῆς
ζωῆς (ἄρθρο 8) καὶ τὴν ἀπαγόρευ-
ση τῶν διακρίσεων (ἄρθρο 14).

Γιὰνὰκρίνουµε, ἐὰνπράγµατι ἦταν
ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα νοµο-
θέτη ἡ θεσµικὴ ἀναγνώριση τῶν σχέ-
σεων τῶν ὁµοφύλων, θὰ ἀναλύσου-
µε συνοπτικὰ τὸν τρόπο λειτουργίας

τοῦ Ε∆∆Α, ἀλλὰ καὶ τὴν τελευταία
σχετικὴ µὲ τὸ θέµα αὐτὸ ἀπόφασή
του, τὴν ἀπόφαση «Βαλλιανᾶτοςκαὶ
ἄλλοι κατὰ Ἑλλάδος» (“Vallianatos
and others v. Greece”, http:// hu-
doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/se-
arch.aspx?i=001128294).

Τὸ Ε∆∆Α δὲν θὰ πρέπει νὰ συγχέ-
εται µὲ τὸ ∆ικαστήριο τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης. Πρόκειται γιὰ ὄργα-
νο τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης, τὸ
ὁποῖο µεριµνᾶ γιὰ τὴν ὀρθὴ ἐφαρ-
µογὴ τῆς ΕΣ∆Α στὰ κράτη µέλη τοῦ
Συµβουλίου ποὺ ἔχουν ἐπικυρώσει
τὴ Σύµβαση αὐτή. Σὲ περίπτωση δη-
λαδὴ παραβίασης δικαιωµάτων προ-
στατευόµενων ἀπὸ τὴν ΕΣ∆Α ἀπὸ
κάποιο κράτος µέλος, τὰ ὑπόλοιπα
κράτη µέλη, ἀλλὰ καὶ πολίτες ἀτοµικὰ
καὶ µὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις,
µποροῦν νὰ προσφύγουν στὸ Ε∆∆Α
µετὰ ἀπὸ τὴν ἐξάντληση τῶν ἐσωτε-
ρικῶν (κρατικῶν) ἔνδικων µέσων.

Ἐὰν τὸ Ε∆∆Α κρίνει, ὅτι ἡ ΕΣ∆Α
παραβιάστηκε ἀπὸ κάποιο νοµοθε-
τικὸ µέτρο (ὅπως λόγου χάρη, ὁ νό-
µος τοῦ 2008 γιὰ τὸ Σύµφωνο Συµ-
βίωσης), δὲν ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ τὸ
ἀκυρώσει. Μπορεῖ µόνο νὰ ἐπιδικά-
σει ἀποζηµίωση στοὺς προσφεύγον-
τες ποὺ θίγονται ἀπὸ τὸ νοµοθετικὸ
µέτρο σὲ βάρος τοῦ κράτους µέλους
ποὺ τὸ υἱοθέτησε. Ἡ καταβολὴ ἀπο-
ζηµίωσης, καθὼς καὶ ἡ ἀρνητικὴ δη-
µοσιότητα ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὶς
καταδικαστικὲςἀποφάσεις τοῦΕ∆∆Α,
ὠθοῦν τὰ κράτη ποὺ καταδικάζονται
νὰ τροποποιοῦν τὴν ἐπίµαχη νοµο-
θεσία τους.

Στὴν ὑπόθεση «Βαλλιανᾶτος
κατὰ Ἑλλάδος», τέσσερα ζευγάρια
ὁµοφυλοφίλων, χωρὶς νὰ ἔχουν
προηγουµένως προσφύγει ἐνώ-
πιον Ἑλληνικοῦ δικαστηρίου,
προσέφυγαν ἐνώπιον τοῦ Ε∆∆Α.
Ἰσχυρίστηκαν ὅτι ὁ Ν. 3719/2008
θεσµοθετεῖ τὸ σύµφωνο συµβίω-
σης µόνο γιὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια
καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου προσβάλ-
λει τὸ δικαίωµα στὸ σεβασµὸ τῆς
ἰδιωτικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς
τους (ἄρθρο 8 ΕΣ∆Α), εἰσάγοντας
δυσµενῆ διάκριση σὲ βάρος τους
λόγῳ τοῦ γενετήσιου προσανατο-
λισµοῦ τους!

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση προέβαλε
καταρχὰς ἔνσταση ἀπαραδέκτου τῆς
προσφυγῆς λόγῳ µὴ ἐξάντλησης τῶν
διαθέσιµων καὶ ἀποτελεσµατικῶν
ἔνδικων µέσων, σύµφωνα µὲ τὸ
ἄρθρο 35 παράγραφος 1 τῆς ΕΣ∆Α.
Ὑπέδειξε τὴ δικαστικὴ ὁδό, τὴν ὁποία
θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἀκολουθήσει οἱ
προσφεύγοντες, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν
ἐφαρµογὴ τοῦ νόµου (ὄχι µόνο στὰ
ἑτερόφυλα ζευγάρια ἀλλὰ) καὶ στοὺς
ἴδιους. Τὸ ∆ικαστήριο ἀντέτεινε
πρῶτον, ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση
δὲν προσκόµισε ἀρκετὰ παραδείγµα-
τα παλαιότερων σχετικῶν ἀποφάσε-
ων Ἑλληνικῶν δικαστηρίων, γιὰ νὰ
στηρίξει τὴν ἔνστασή της. Καὶ δεύτε-
ρον, ὅτι ἡ προτεινόµενη δικαστικὴ
ὁδὸς δὲ θὰ ὁδηγοῦσε στὸ ζητούµενο
ἀποτέλεσµα, ποὺ εἶναι ἡ τροποποί-
ηση τοῦ ἐπίµαχου νόµου. ∆έχτηκε
λοιπόν, ὅτι ἐλλείψει ἀποδεδειγµένως
ἀποτελεσµατικῶν ἐθνικῶν ἔνδικων
µέσων, οἱ αἰτοῦντες δὲν ὤφειλαν νὰ
ἔχουν προσφύγει στὰ Ἑλληνικὰ δικα-
στήρια καὶ ὀρθῶς προσέφυγαν κα-
τευθεῖαν στὸ Ε∆∆Α.

Μόνος ὁ Πορτογάλος ∆ικαστὴς
διαφοροποιήθηκε, ὑποστηρίζοντας
ὅτι ἡ αἴτηση τῶν ὁµοφύλων ζευγα-
ριῶν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπορριφθεῖ ὡς
ἀπαράδεκτη, λόγῳ µὴ ἐξαντλήσεως
τῶν ἐθνικῶν ἔνδικων µέσων, τὰ
ὁποῖα παρουσίασε ἀναλυτικά, µαζὶ µὲ
σχετικὲς Ἑλληνικὲς δικαστικὲς ἀπο-
φάσεις. Ὑπογράµµισε µάλιστα τὸ
αὐτονόητο: Τὸ Ε∆∆Α δὲν ἔχει δι-
καιοδοσία νὰ λειτουργεῖ ὡς Συν-
ταγµατικὸ ∆ικαστήριο, κρίνοντας
ἀπ’ εὐθείας τὸ ἂν οἱ ἐθνικοὶ νόµοι
εἶναι συµβατοὶ µὲ τὴν ΕΣ∆Α. Μπο-
ρεῖ µόνο νὰ κρίνει ἐὰν τὰ ἐθνικὰ δικα-
στήρια µὲ τὶς ἀποφάσεις τους ἑρµη-
νεύουν καὶ ἐφαρµόζουν ὀρθὰ τὴ
διεθνῆ αὐτὴ σύµβαση.

Στὴ συνέχεια τὸ ∆ικαστήριο ἐξέτα-
σε τὴν οὐσία τῆς ὑπόθεσης, δηλαδὴ
τὴν ἀλήθεια τοῦ ἰσχυρισµοῦ τῶν
αἰτούντων γιὰ τὸ ὅτι ὁ ν. 3719/2008
εἰσάγει δυσµενῆ σὲ βάρος τους διά-
κριση. ΤὰἄρθρατῆςΕΣ∆Αστὰὁποῖα
βασιζόταν νοµικὰ ὁ ἰσχυρισµὸς αὐτός,
ἔχουν ὡς ἑξῆς:

«Ἄρθρο 8 παρ. 1: Πᾶν πρόσωπον
δικαιοῦται εἰς τὸν σεβασµὸν τῆς κα-
τοικίας του καὶ τῆς ἀλληλογραφίας
του.

Ἄρθρο 14: Ἡ χρῆσις τῶν ἀναγνω-
ριζοµένων ἐν τῇ παρούσῃ Συµβάσει
δικαιωµάτων καὶ ἐλευθεριῶν (στὴν
προκειµένη περίπτωση τοῦ δικαιώ-
µατος σεβασµοῦ τῆς οἰκογενειακῆς
ζωῆς, ποὺ ἀναγνωρίζεται στὸ ἄρ. 8)
δέον νὰ ἐξασφαλισθεῖ, ἀσχέτως δια-
κρίσεως φύλου, φυλῆς, χρώµατος,
γλώσσης, θρησκείας, πολιτικῶν ἢ
ἄλλων πεποιθήσεων, ἐθνικῆς ἢ κοι-
νωνικῆς προελεύσεως, συµµετοχῆς
εἰς ἐθνικὴν µειονότητα, περιουσίας
γεννήσεως ἢ ἄλλης καταστάσεως
(Στὴν προκειµένη περίπτωση
«ἄλλη κατάσταση» εἶναι ὁ γενετή-
σιος προσανατολισµός).

Τὸ ∆ικαστήριο δέχτηκε, ὅτι «ἐνήλι-
κα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα διατηροῦν
σταθερὲς ὁµοφυλοφιλικὲς σχέσεις καὶ
σὲ κάποιες περιπτώσεις συγκατοι-
κοῦν» ἀποτελοῦν οἰκογένεια καὶ θὰ

πρέπει νὰ ἀπολαµβάνουν τὸ δικαίω-
µα στὸ σεβασµὸ τῆς οἰκογενειακῆς
ζωῆς χωρὶς διακρίσεις, σύµφωνα µὲ
τὰ παραπάνω ἄρθρα. Ἑποµένως,
σύµφωνα µὲ αὐτὴ τὴ θεώρηση, κρι-
τήριο γιὰ τὴν ὕπαρξη οἰκογένειας καὶ
οἰκογενειακῆς ζωῆς δὲν εἶναι ἡ ὕπαρ-
ξη γάµου ἢ ἑνὸς παιδιοῦ, οὔτε κἂν ἡ
συµβίωση, ἀφοῦ καὶ αὐτή σε κάποιες
περιπτώσεις µπορεῖ νὰ λείπει.

Ἑποµένως, ποιὸ εἶναι τὸ κριτή-
ριο γιὰ τὴν ὕπαρξη οἰκογένειας;
∆ὲν µπορεῖ νὰ εἶναι τὰ αἰσθήµατα
ἑνὸς ζευγαριοῦ, ἀφοῦ τὸ∆ίκαιο ἀδια-
φορεῖ κατὰ κανόνα γιὰ τὰ αἰσθήµατα
τῶν κοινωνῶν. Εἶναι ἡ σταθερότητα
µιᾶςσχέσης; Ἂνἔτσι ἔχει τὸπρᾶγµα,
τότεκάθεζευγάρι θὰµπορεῖ νὰἐπω-

φελεῖται ἀπὸ τὶς προστατευτικὲς γιὰ
τὴν οἰκογένεια διατάξεις, πρᾶγµα ἄτο-
πο. Ἑποµένως, στὴν οὐσία τὸ ∆ικα-
στήριο δὲν ἐπικαλέστηκε κανένα ἀντι-
κειµενικὸ κριτήριο γιὰ τὴν ὕπαρξη
οἰκογένειας!

Ἐπίσης εἶπε τὸ ∆ικαστήριο, ὅτι «µὲ
δεδοµένη τὴν ραγδαία ἐξέλιξη σὲ ἕνα
σηµαντικὸ ἀριθµὸ κρατῶν µελῶν τοῦ
Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης σὲ σχέση
µὲ τὴ νοµικὴ ἀναγνώριση τῶν ὁµο-
φύλων ζευγαριῶν, θὰ ἦταν ἀφύσικο
(!) νὰ ἐπιµένουµε στὴ θεώρηση, ὅτι ,
σὲ ἀντίθεση µὲ ἕνα ζευγάρι ἑτεροφύ-
λων, ἕνα ζευγάρι ὁµοφύλων δὲ θὰ
µποροῦσε νὰ ἀπολαµβάνει οἰκογε-
νειακὴ ζωή, σύµφωνα µὲ τὸ ἄρθρο
8».( Τὸ ὅτι ἕνα ἑτερόφυλο ζευγάρι
ἀπολαµβάνει ἄνευ ἑτέρου οἰκογενει-
ακὴ ζωὴ θεωρεῖται δεδοµένο).

Ἀπὸ πότε ἡ νοµοθεσία ἀποτελεῖ
γνώµονα γιὰ τὸ τί εἶναι φυσικὸ ἢ
ἀφύσικο; Ἡ νοµοθεσία ὀφείλει νὰ
ἀποτυπώνει καὶ νὰπροστατεύει τὸ
φυσικό, δὲν µπορεῖ νὰ τὸ ὁρίζει!
Ἂς σηµειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι τὸ ∆ικαστήριο
ἀπέρριψε τὸ ἐπιχείρηµα τῆς Ἑλλη-
νικῆς Κυβέρνησης, σύµφωνα µὲ τὸ
ὁποῖο ἡ βιολογικὴ διαφορὰ τῶν ὁµό-
φυλωνζευγαριῶνσὲσχέσηµὲ τὰἑτε-
ρόφυλα (ἰδίως ἡ ἀδυναµία τῶν ζευ-
γαριῶν µεταξὺ ὁµοφύλων νὰ ἀπο-
κτήσουν βιολογικὰ τέκνα) δικαιολογεῖ
τὴ θέσπιση συµφώνου συµβίωσης
µόνο µεταξὺ ἑτερόφυλων προσώ-
πων.

Ὑπογράµµισε, πὼς τὰ ὁµόφυλα
ζευγάρια µποροῦν, ἀκριβῶς ὅπως
καὶ τὰ ἑτερόφυλα νὰ συνάψουν
«Σύµφωνο Συµβίωσης». Ἑποµέ-
νως, δὲν δικαιολογεῖται ὁ ἀποκλει-
σµός τους ἀπὸ τὸ ν. 3719/2008, µὲ
δεδοµένο µάλιστα, ὅτι τὸ «Σύµφωνο
Συµβίωσης» ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα τὰ
ζευγάρια αὐτά, ἀφοῦ θὰ ἀποτελοῦσε
τὸ µοναδικὸ στὴν Ἑλλάδα µέσο νο-
µικῆς ἀναγνώρισης τῶν σχέσεών
τους.

Ὅπως εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὰ παρα-
πάνω, τὸ ∆ικαστήριο δικαίωσε τοὺς
αἰτοῦντεςµὲψήφουςδεκαέξι ὑπὲρκαὶ
µία κατά, ἀφοῦ, ὅπως παραπάνω
σηµειώσαµε, ὁ Πορτογάλος∆ικαστὴς
θεώρησε τὴν αἴτηση ἀπαράδεκτη.
Καταδίκασε τὴνἙλληνικὴ Κυβέρνηση
νὰ καταβάλλει συνολικά τὸ ποσὸ τῶν
πενήντα ἑνὸς χιλιάδων εὐρώ, ὡς
ἀποζηµίωση τῶν αἰτούντων καὶ
γιὰ τὰ δικαστικά τους ἔξοδα!

Ἂς σηµειωθεῖ ἐδῶ, ὅτι τρεῖς ἀπὸ
τοὺς δικαστὲς τῆς πλειοψηφίας, µετα-
ξύ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἕλληνας δικα-
στής, διευκρίνισαν, ὅτι ψήφισαν ὑπὲρ
τῆς παραβίασης τῶν ἄρθρων 14 καὶ
8 τῆς ΕΣ∆Α, ἐπειδὴ ἡ συγκεκριµένη
ἀπόφαση ἀφορᾶ µόνο στὴν νοµικὴ
ἀναγνώριση ζευγαριῶν ὁµοφύλων.
Τάχθηκαν ἐναντίον τῆς υἱοθεσίας τέ-
κνων ἀπὸ ζευγάρια ὁµοφύλων,
ἐπειδὴ ἡ υἱοθεσία δὲν ἀφορᾶ µόνο
στὰ συµφέροντα τοῦ ζευγαριοῦ, ἀλλὰ
ἐπηρεάζει ἐπίσης –καὶ µάλιστα ρι-
ζικὰ– τὴν κατάσταση τοῦ υἱοθετούµε-
νου παιδιοῦ.

Συµπερασµατικά, ἔχουµε νὰ κά-
νουµε µὲ µία ἀπόφαση τοῦ Ε∆∆Α ἐπὶ
ἀπαράδεκτης –καὶ ἄρα ἀπορριπτέ-
ας– αἴτησης. Μία ἀπόφαση ποὺ στη-
ρίχθηκε σὲ ἕνα αὐθαίρετο ὁρισµὸ τῆς
οἰκογένειας καὶ σὲ νοµικὰ δεδοµένα
τῶν χωρῶν τοῦ Συµβουλίου τῆς
Εὐρώπης, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποτελοῦν
βεβαίως ἀπόδειξη! Ἑποµένως ἡ
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δὲν µπορεῖ νὰ
ἰσχυρισθεῖ, ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τὴν
ὁδήγησε στὴν ἐπέκταση τοῦ «Συµ-
φώνου Συµβίωσης» στὰ ζευγάρια
ὁµοφύλων.

Τέλος, θὰ πρέπει νὰ τονίσουµε
ἕνα στοιχεῖο πολὺ σηµαντικό, τὸ
ὁποῖο ἀναφέρεται καὶ στὴν ἴδια τὴν
ἀπόφαση. Τὸ∆ικαστήριο ἔκρινε µό-
νον, ὅτι ἡ παροχὴ τῆς δυνατότητας
σύναψης «Συµφώνου Συµβίωσης»
µόνο σὲ ζευγάρια ἑτερόφυλων προ-
σώπων, συνιστᾶ ἀδικαιολόγητη διά-
κριση σὲ βάρος τῶν ζευγαριῶν ὁµο-
φύλων. ∆ὲν ἔκρινε, ὅτι ἡ ΕΣ∆Α ὑπο-
χρεώνει τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀναγνωρί-
σει νοµικά τὰ ὁµόφυλα ζευγάρια.
Ἄλλωστε δὲν ὑπάρχει ἄρθρο τῆς
ΕΣ∆Α, ποὺ νὰ ἀναγνωρίζει δικαίω-
µα τῶν ὁµοφυλόφιλων νὰ ἐπισηµο-
ποιοῦν νοµικὰ τὶς σχέσεις τους. Μό-
νο το δικαίωµα γάµου µεταξὺ ἑνὸς
ἄνδρα καὶ µίας γυναίκας ἀναγνωρί-
ζεται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 12 τῆς ΕΣ∆Α.
(Ἀλήθεια, τὰ κράτη µέλη τοῦ Συµ-
βουλίου τῆς Εὐρώπης ποὺ ἀπο-
νέµουν δικαίωµα γάµου –καὶ ὄχι
ἁπλῶς δικαίωµα σύναψης συµ-
φώνου συµβίωσης στοὺς ὁµο-
φυλόφιλους, ἔχουν καταδικαστεῖ
ἀπὸ τὸ Ε∆∆Α µὲ βάση τὸ ἄρθρο
12; Προφανῶς ὄχι, ἀφοῦ χρησι-
µοποιοῦνται ὡς παράδειγµα
πρὸς µίµηση).

Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ µπο-
ροῦσε νὰ ἄρει τὴ διάκριση σὲ βάρος
τῶν ὁµοφυλοφίλων καταργώντας
τὸ νόµο γιὰ τὸ «Σύµφωνο Συµ-
βίωσης». Ἂν οὔτε τὰ ἑτερόφυλα,
οὔτε τὰ ὁµόφυλα ζευγάρια ἔχουν δι-
καίωµα σύναψης «Συµφώνου Συµ-
βίωσης», δὲν ὑφίσταται καµµία ἀδι-
καιολόγητη διάκριση. Ἑποµένως,
δὲν εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἐπέκταση τοῦ
«Συµφώνου Συµβίωσης» στὰ ὁµό-
φυλα ζευγάρια ἦταν µονόδροµος γιὰ
τὴν Κυβέρνηση. Εἶχε καὶ ἄλλη ἐπι-
λογή. Ἀλλὰ δὲν εἶχε τὴ βούληση, τὸ
σθένος καὶ τὴν Πίστη νὰ τὴν ὑπο-
στηρίξει.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ «ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ»!
Τὸ «Σύµφωνο Συµβίωσης»: Ἡ ὁδὸς διὰ µίαν ἀβίωτον κοινωνίαν!

Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἄφρονος
πλουσίου, ποὺ θὰ ἀναγνωσθῆ τὴν
προσεχῆ Κυριακήν, ὑπάρχει θαυ-
µασία ὁµιλία τοῦ Μεγάλου Βασιλεί-
ου. Ἂς τὴν ἀκούσωµεν:

1. Ἡ φύσις τῶν πειρασµῶν, λέ-
γει ὁ Μέγας Βασίλειος, εἶναι διπλῆ.
∆ιότι ἢ αἱ θλίψεις βασανίζουν τὰς
καρδίας, ὅπως τὸν χρυσὸν εἰς τὸ
καµίνι (Σοφ. Σολ. 3,6), µὲ τὸ νὰ δο-
κιµάζουν διὰ τῆς ὑποµονῆς τὴν ἀκε-
ραιότητά των ἢ πολλάκις καὶ αἱ ἴδιαι
αἱ ἀφθονίαι τῆς ζωῆς γίνονται τὸ δο-
κιµαστήριον διὰ τοὺς περισσοτέ-
ρους. ∆ιότι ἐξ ἴσου εἶναι δύσκολον
καὶ νὰ διαφυλαχθῆ ἀταπείνωτος ἡ
ψυχὴ εἰς τὰς δυσκολίας καὶ νὰ µὴ
ὑπερηφανευθῆ καὶ ἐκτραπῆ πρὸς
ἀδικίαν εἰς τὰς εὐτυχεῖς περιστά-
σεις.

Παράδειγµα ἀπὸ τὸ πρῶτον εἶ -
δος τῶν πειρασµῶν εἶναι ὁ µεγάλος
Ἰώβ, ὁ ἀκαταγώνιστος ἀθλητής, ὁ
ὁποῖος µὲ τὸ νὰ ὑποδεχθῆ µὲ ἀκλό-
νητον καρδίαν καὶ ἀµετάβλητον
φρόνηµα ὁλόκληρον τὴν σὰν
ὁρµὴν χειµάρρου σφοδρότητα τοῦ
διαβόλου, ἀπεδείχθη τόσον ἀνώτε-
ρος ἀπὸ τοὺς πειρασµούς, ὅσον
πιὸ µεγάλα καὶ ἀνυπέρβλητα τοῦ
ἐφάνησαν ὅτι εἶχαν προβληθῆ ἀπὸ
τὸν ἐχθρὸν τὰ ἀγωνίσµατα. Παρα-
δείγµατα δὲ ἀπὸ τοὺς πειρασµούς,
ποὺ προέρχονται λόγῳ τῆς εὐηµε-
ρίας εἰς τὴν ζωὴν εἶναι καὶ µερικὰ
ἄλλα, ἀλλὰ καὶ ὁ πλούσιος τῆς πα-
ραβολῆς, ποὺ θὰ ἀναγνωσθῆ τὴν
Κυριακήν. Αὐτὸς λοιπὸν ἄλλον µὲν
πλοῦτον κατεῖχεν, ἄλλον δὲ ἤλπιζεν
ὅτι θὰ ἀποκτήσῃ. ∆ιότι ὁ φιλάνθρω-
πος Θεὸς ἀπὸ τὴν ἀρχὴν δὲν τὸν
κατηγόρησε δι᾽ ἀγνώµονα συµπε-
ριφοράν, ἀλλὰ πάντοτε εἰς τὸν
ὑπάρχοντα πλοῦτον προσέθετε καὶ
ἄλλον, µήπως τυχὸν ἀφοῦ τοῦ
προκαλοῦσε κάποτε χορτασµόν, θὰ
ἠµποροῦσε νὰ προτρέψη τὴν
ψυχὴν νὰ γίνῃ κοινωνικὴ καὶ ἥµερη.
∆ιότι λέγει· «Ἑνὸς ἀνθρώπου
πλουσίου τὰ χωράφια ἔφεραν µε-
γάλην ἐσοδείαν καὶ ἐσκέπτετο µέσα
του· τί νὰ κάνω; Θὰ κατεδαφίσω
τὰς ἀποθήκας µου καὶ θὰ κτίσω µε-
γαλυτέρας» (Λουκ. 12, 16-18). ∆ιατὶ
λοιπὸν ἔφεραν µεγάλην ἐσοδείαν
τὰ χωράφια ἑνὸς ἀνθρώπου, ποὺ
δὲν ἔµελλε νὰ κάµη κανένα καλὸν
ἀπὸ τὴν εὐφορίαν; ∆ιὰ νὰ φανῇ κα-
λύτερα ἡ µακροθυµία τοῦ Θεοῦ καὶ
ὅτι ἡ ἀγαθότης του φθάνει µέχρι τοῦ
σηµείου αὐτοῦ. ∆ιότι «βρέχει ἐπὶ δι-
καίους καὶ ἀδίκους, καὶ ἀνατέλλει
τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἐπὶ πονηροὺς καὶ
ἀγαθούς» (Ματθ. 5, 45). Ἡ καλω-
σύνη ὅµως αὐτὴ τοῦ Θεοῦ ἐπισω-
ρεύει µεγαλυτέραν κόλασιν διὰ τοὺς
πονηρούς. Ἔρριξε τὰς βροχὰς εἰς
τὴν γῆν, ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ τὰ
ἁρπακτικά χέρια, ἔδωκε τὸν ἥλιον,
διὰ νὰ θερµαίνη τοὺς σπόρους καὶ
νὰ πολλαπλασιάζῃ διὰ τῆς εὐφο-
ρίας τοὺς καρπούς. Καὶ αὐτὰ µὲν
ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεὸν
εἶναι τέτοια· καταλληλότης γῆς,
εὔκρατοι καταστάσεις ἀέρων,
ἀφθονίαι σπερµάτων, συνεργία µέ-
σων (βοδιῶν) καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, µὲ
τὰ ὁποῖα ἐκ φύσεως ἡ γεωργία
ἀκµάζει. Ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον ὅµως
ποῖα; Τὸ πικρὸν τοῦ ἤθους, ἡ µι-
σανθρωπία, ἡ δυσκολία τοῦ νὰ
δώσῃ. Αὐτὰ εἰς τὸν εὐεργέτην ἀντα-
πέδωκεν ὁ ἄνθρωπος. ∆ὲν ἐνεθυ-
µήθη τὴν κοινὴν φύσιν, δὲν ἐνόµι-
σεν ὅτι ἔπρεπε νὰ διαµοιράσῃ τὸ
πλεόνασµα εἰς πτωχούς, δὲν ἐλο-
γάριασε καθόλου τὴν ἐντολήν· «µὴ
ἀρνηθῆς βοήθειαν εἰς τοὺς πτω-
χοὺς» (Παροιµ. 3, 27) καὶ «τὸ ἔλεος
καὶ ἡ ἀγαθὴ πίστις ἂς µὴ σὲ ἐγκατα-
λείψουν» (Παροιµ. 3, 3) καὶ «νὰ
διαµοιράζῃς τὸν ἄρτον σου µ᾽
αὐτὸν ποὺ πεινᾶ» (Ἡσ. 58, 7). Καὶ
µολονότι τὸ διακηρύττουν δυνατὰ
ὅλοι οἱ προφῆται καὶ ὅλοι οἱ διδά-
σκαλοι, ὅµως δὲν εἰσακούονται.
Ἀλλ᾽ αἱ µὲν ἀποθῆκαι, στενοχωρού-
µεναι ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἀποθη-
κευµένων ἀγαθῶν ἔσπαζαν, ἡ
ἄπληστος ὅµως καρδιὰ δὲν ἐχόρ-
ταινε. ∆ιότι µὲ τὸ νὰ προσθέτῃ πάν-
τοτε τὰ νέα εἰσοδήµατα εἰς τὰ πα-
λαιὰ καὶ νὰ αὐξάνῃ τὴν εὐπορίαν µὲ
τὰς ἐτησίας συγκοµιδὰς περιέπε-
σεν εἰς τὴν ἀδιέξοδον αὐτὴν δυσχέ-
ρειαν, νὰ µὴ ἐπιτρέπῃ δηλαδὴ λόγῳ
τῆς πλεονεξίας νὰ ἀνακόπτη ἀφ᾽
ἑνὸς µὲν τὴν ὁρµήν του ὡς πρὸς τὰ
παλαιά, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ νὰ µὴ
ἐπαρκῆ εἰς τὸ νὰ ἀποθηκεύη τὰ νέα,
λόγῳ τοῦ πλήθους. ∆ιὰ τοῦτο τὰ
σχέδια του ἦσαν ἀκατόρθωτα καὶ
ἀνυπερβλητοι αἱ φροντίδες του. Τί
ποιήσω, τί νὰ κάνω; Ποῖος δὲν θὰ
ἐλεοῦσε αὐτὸν ποὺ τόσον πολὺ
στενοχωρεῖται; Ταλαίπωρος
ἐµπρὸς εἰς τὴν µεγάλην ἐσοδείαν,
ἐλεεινὸς ἐµπρὸς εἰς τὰ παρόντα
ἀγαθὰ καὶ ἀκόµη πιὸ ἐλεεινὸς
ἐµπρὸς εἰς τὰ ἀναµενόµενα. ∆ιότι ἡ
γῆ δὲν τοῦ ἀποφέρει εἰσοδήµατα,
ἀλλὰ βλαστάνει δι᾽ αὐτὸν στεναγ-
µούς· δὲν τοῦ συγκεντρώνει εὐφο-
ρίαν καρπῶν, ἀλλὰ φροντίδας, λύ-
πας, καὶ φοβερὰν ἀµηχανίαν. Θρη-
νεῖ παροµοίως µὲ αὐτοὺς ποὺ
εἶναι πτωχοί. Ἢ µήπως καὶ αὐτὸς
ποὺ στενοχωρεῖται λόγῳ τῆς πτω-
χείας του, δὲν θὰ ἐκβάλῃ τὴν ἰδίαν
κραυγήν· «τί νὰ κάνω;». Ἀπὸ ποῦ
τροφαί; ἀπὸ ποῦ ἐνδύµατα; Τὰ ἴδια
λέγει καὶ ὁ πλούσιος. Θλίβεται κατὰ
τὴν καρδίαν του, κατατρωγόµενος
ἀπὸ τὴν µέριµναν. ∆ηλαδὴ αὐτὸ
ποὺ εὐφραίνει τοὺς ἄλλους, αὐτὸ
λυώνει τὸν πλεονέκτην. ∆ιότι δὲν
χαίρει ποὺ ὅλα εἰς τὸ σπίτι του εἶναι
γεµᾶτα πρὸς χάριν του, ἀλλὸ ὁ
πλοῦτος, ποὺ τὸν περιβάλλει καὶ ξε-
χειλίζει ἀπὸ τὰς ἀποθήκας του,
ἀγκυλώνει τὴν ψυχήν, µὴ τύχῃ καὶ
σκύψῃ καὶ ἰδῇ πρὸς τοὺς ἔξω καὶ
γίνῃ ἀφορµὴ κάποιου καλοῦ διὰ
τοὺς πτωχούς.

2. Καὶ µοῦ φαίνεται, λέγει ὁ
φωστὴρ τῆς Καισαρείας Μ. Βασίλει-
ος, πὼς τὸ πάθος του ὁµοιάζει µὲ
τὸ πάθος τῆς ψυχῆς τῶν κοιλιοδού-
λων, οἱ ὁποῖοι προτιµοῦν νὰ σκά-
σουν καλύτερα παρὰ νὰ δώσουν

κάτι ἀπὸ τὰ ὑπολείµµατα εἰς τοὺς
ἐνδεεῖς. Ἄκου, ἄνθρωπε, τὸν χορη-
γόν. Θυµήσου ποῖος εἶσαι; τί δια-
χειρίζεσαι; ἀπὸ ποῖον ἔλαβες; διατὶ
ἐπροτιµήθης ἀνάµεσα εἰς τοὺς πολ-
λούς; Ἔχεις γίνει ὑπηρέτης τοῦ
ἀγαθοῦ Θεοῦ, οἰκονόµος τῶν συν -
ανθρώπων σου. Νὰ µὴ νοµίζης ὅτι
ὅλα ἔχουν ἑτοιµασθῆ διὰ τὴν ἴδικήν
σου κοιλίαν. ∆ι᾽ αὐτὰ ποὺ κρατᾶς
εἰς τὰ χέρια σου νὰ σκέπτεσαι,
ὡσὰν νὰ εἶναι ξένα. Σὲ εὐφραίνουν
δι᾽ ὀλίγον χρόνον καὶ ἔπειτα ξεγλι-
στροῦν καὶ χάνονται· δι᾽ αὐτὰ ὅµως
θὰ σοῦ ἀπαιτηθῆ λόγος µὲ κάθε λε-
πτοµέρειαν. Ἐσὺ ὅµως ὅλα µαζὶ τὰ
ἔχεις ἀµπαρώσει µὲ θύρας καὶ µο-
χλούς. Καὶ ἀφοῦ τὰ ἀσφάλισες κα-
λά, ἐπαγρυπνεῖς µὲ τὰς φροντίδας
καὶ σκέπτεσαι µέσα σου, χρησιµο-
ποιῶν τὸν ἑαυτόν σου ἀσύνετον
σύµβουλον. «Τί νὰ κάνω»; Εὔκολον
ἦταν νὰ εἰπῆ ὅτι θὰ χορτάσω τὰς
ψυχὰς αὐτῶν ποὺ πεινοῦν, θὰ
ἀνοίξω τὰς ἀποθήκας καὶ θὰ προσ -
καλέσω ὅλους τοὺς πτωχούς. Θὰ
µιµηθῶ τὸν Ἰωσὴφ (Γεν. 47,11) εἰς
τὸ κήρυγµα τῆς φιλανθρωπίας. Θὰ
εἴπω µεγαλόψυχον λόγον. Ὅσοι
ὑστερεῖσθε ἄρτον, ἐλᾶτε εἰς ἐµέ. Ὁ
καθένας νὰ λάβη ἀπὸ τὴν δωρεάν,
ποὺ ἔχει δοθῆ ἀπὸ τὸν Θεόν, ὡσὰν
ἀπὸ κοινὴν πηγήν, ὅσον τοῦ εἶναι
ἀρκετόν.

Ἀλλὰ σὺ δὲν εἶσαι τέτοιος. Ἀπὸ
ποῦ φαίνεται; ∆ιότι σὺ φθονεῖς τοὺς
ἀνθρώπους διὰ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν
ἀγαθῶν, ποὺ πονηρὰ σκέπτεσαι εἰς
τὴν ψυχήν σου καὶ φροντίζεις ὄχι τὸ
πῶς θὰ δώσης εἰς τὸν καθένα τὰ
ἀναγκαῖα, ἀλλὰ τὸ πῶς, ἀφοῦ τὰ
ἀποθηκεύσης ὅλα, θὰ ἀποστερή-
σης ὅλους ἀπὸ τὴν ὠφέλειαν ἐξ
αὐτῶν. Εὑρίσκοντο ἐµπρός του
αὐτοὶ ποὺ ζητοῦν τὴν ψυχήν του καὶ
ἐκεῖνος διελέγετο µὲ τὴν ψυχήν του
διὰ τὰ φαγοπότια. Τὴν νύκτα αὐτὴν
τὸν ἔπαιρναν καὶ ἐκεῖνος ἐφαντάζε-
το πολυχρόνιον τὴν ἀπόλαυσιν. Τοῦ
ἐπετράπη νὰ σκεφθῆ τὸ κάθε τι καὶ
νὰ κάµη φανερὰν τὴν γνώµην του,
διὰ νὰ δεχθῆ τὴν ἀπόφασιν, ποὺ
ἀξίζει εἰς τὴν προαίρεσίν του.

3. Αὐτὸ νὰ µὴ τὸ πάθης ἐσύ. ∆ιό-
τι διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἔχει γραφῆ,
διὰ νὰ ἀποφύγωµεν τὴν ὁµοίωσιν
µὲ αὐτόν. Νὰ µιµῆσαι τὴν γῆν,
ἄνθρωπε, νὰ καρποφορήσης ὅπως
ἐκείνη. Νὰ µὴ φανῆς κατώτερος
ἀπὸ τὴν ἄψυχον γῆν. Ἐκείνη λοι-
πόν ἐκτρέφει τοὺς καρπούς, ὄχι διὰ
νὰ τοὺς ἀπολαµβάνη ἡ ἰδία, ἀλλὰ
διὰ νὰ ὑπηρετήση ἐσέ. Ἐσὺ ὅµως
ὅποιον καρπὸν τῆς ἀγαθοεργίας
καὶ ἂν ἐπιδείξης, διὰ τὸν ἑαυτόν σου
τὸν µαζεύεις, διότι αἱ χάριτες τῶν
ἀγαθῶν ἔργων ἐπιστρέφουν εἰς
αὐτοὺς ποὺ δίδουν. ∆ίδεις εἰς
αὐτὸν ποὺ πεινᾶ καὶ ἰδικόν σου γί-
νεται αὐτὸ ποὺ δίδεται, διότι ἐπα-
νέρχεται µὲ προσ θήκην. ∆ιότι ὅπως
ὁ σπόρος τοῦ σίτου, ἀφοῦ πέση εἰς
τὴν γῆν, γίνεται κέρδος διὰ τὸν σπο-
ρέα, ἔτσι ὁ ἄρτος ποὺ κατετέθη εἰς
τὸν πεινασµένον ἀποφέρει ὕστερα
γόνιµον τὴν ὠφέλειαν. Νὰ εἶναι
λοιπὸν διὰ σὲ τὸ τέλος τῆς γεωργίας
ἀρχὴ τῆς ἐπουρανίου σπορᾶς. ∆ιότι
λέγει «Ἐσπείρατε εἰς τὸν ἑαυτόν
σας δικαιοσύνην» (Ὠσηὲ 10,12).
∆ιατὶ λοιπὸν ἀγωνιᾶς; ∆ιατὶ κόπτε-
σαι, προσπαθῶν νὰ περικλείσης
τὸν πλοῦτον µὲ πηλὸν καὶ πλίν-
θους; «Κρεῖσσον ὄνοµα καλὸν
ὑπὲρ πλοῦτον πολύν». Εἶναι προτι-
µώτερον τὸ καλὸν ὄνοµα ἀπὸ τὰ
µεγάλα πλούτη (Παροιµ. 12,1). Ἐὰν
δὲ θαυµάζης τὰ χρήµατα διὰ τὴν τι-
µήν, ποὺ λαµβάνεις ἀπὸ αὐτά, σκέ-
ψου πόσον πολὺ πιὸ ὠφέλιµον διὰ
δόξαν εἶναι νὰ ὀνοµάζεσαι πατέρας
ἀπὸ µύρια παιδιὰ παρὰ νὰ ἔχης µύ-
ρια νοµίσµατα εἰς τὸ βαλάντιόν σου.

Τὰ χρήµατα βεβαίως, καὶ χωρὶς
νὰ τὸ θέλης, θὰ τὰ ἐγκαταλείψῃς
ἐδῶ, τὴν ὑπόληψιν ὅµως διὰ τὰ
καλὰ ἔργα θὰ τὴν προσκοµίσης εἰς
τὸν ∆εσπότην, ὅταν ὁλόκληρος ὁ
λαὸς θὰ σταθῆ ἐµπρὸς εἰς τὸν
κοινὸν Κριτὴν καὶ θὰ σὲ ἀποκαλῆ
τροφέα καὶ εὐεργέτην καὶ θὰ σοῦ
ἀποδίδη ὅλα τὰ ὀνόµατα τῆς φιλαν-
θρωπίας. ∆ὲν βλέπεις αὐτοὺς ποὺ
εἰς τὰ θέατρα δωρίζουν τὸν
πλοῦτον τους εἰς τοὺς ἀθλητὰς τοῦ
πεντάθλου, εἰς τοὺς γελωτοποιοὺς
καὶ εἰς µερικοὺς θηριοµάχους
ἀνθρώπους, ποὺ θὰ ἐσιχαίνετο κα-
νεὶς καὶ νὰ τοὺς ἀντικρύση ἀκόµη,
διὰ τὴν στιγµιαίαν τιµὴν καὶ διὰ τὰς
ζητωκραυγὰς καὶ τὰ χειροκροτήµα-
τα ἐκ µέρους τοῦ λαοῦ; Καὶ σὺ ποὺ
µέλλεις νὰ ἀπολαύσης τόσην µεγά-
λην δόξαν εἶσαι σφικτὸς εἰς τὰς δα-
πάνας αὐτάς; Ὁ Θεὸς θὰ εἶναι
αὐτὸς ποὺ θὰ σὲ ὑποδεχθῆ. Ἄγγε-
λοι ποὺ θὰ ἐπευφηµοῦν· ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ἀπὸ κτίσεως κόσµου θὰ
σὲ µακαρίζουν. ∆όξα αἰώνιος, στέ-
φανος δικαιοσύνης, οὐράνιος βασι-
λεία θὰ εἶναι τὰ ἔπαθλα διὰ σὲ λόγῳ
τῆς καλῆς διαχειρίσεως τῶν
φθαρτῶν τούτων πραγµάτων. ∆ιὰ
κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν φροντίζεις,
διότι λόγῳ τῆς φροντίδος σου διὰ τὰ
παρόντα περιφρονεῖς τὰ ἐλπιζόµε-
να ἀγαθά.

Ἐµπρὸς λοιπόν, νὰ διαθέτης ποι-
κιλοτρόπως τὸν πλοῦτον καὶ νὰ γί-
νης φιλότιµος καὶ λαµπρὸς εἰς τὰς
δαπάνας δι᾽ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν
ἀνάγκην. Ἂς λέγεται καὶ διὰ σέ·
«Ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν,
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ µένει εἰς τὸν
αἰῶνα» (Ψαλµ. 111,9). Νὰ µὴ εἶσαι
πολυδάπανος µὲ τὸ νὰ προσθέτης
πάντοτε νέας ἀνάγκας. Νὰ µὴ περι-
µένης ἔλλειψιν σιταριοῦ, διὰ νὰ
ἀνοίξης τὰς σιταποθήκας. ∆ιότι
«αὐτὸς ποὺ ὑπερτιµᾶ τὸ σιτάρι εἶναι
λαοκατάρατος» (Παροιµ. 11, 26).
Μὴ περιµένης τήν πεῖναν, διὰ νὰ
κερδίσης χρυσόν, µήτε τὴν κοινὴν
στέρησιν, διὰ νὰ πλουτίσης ὁ ἴδιος.
Μὴ γίνεσαι ἔµπορος τῶν ἀνθρωπί-
νων συµφορῶν. Μὴ ἐκµεταλλευθῇς
τὸν καιρὸν τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ διὰ
νὰ ἀποκτήσης περιουσίαν χρηµά-
των. Νὰ µὴ ἐξερεθίσης τὰ τραύµατα

αὐτῶν ποὺ ἔχουν ταλαιπωρηθῆ µὲ
τὸ µαστίγιον τῆς συµφορᾶς. Ἐσὺ
ὅµως ἀποβλέπεις εἰς τὸ χρῆµα καὶ
δὲν προσ βλέπεις εἰς τὸν ἀδελφόν.
Καὶ γνωρίζεις ἀπὸ µὲν τὸ νόµισµα,
τὸ χαρακτηριστικὸν χάραγµα καὶ ξε-
χωρίζεις τὸ πλαστὸν ἀπὸ τὸ γνή-
σιον, ἀγνοεῖς ὅµως καθ᾽ ὁλοκλη-
ρίαν τὸν ἀδελφόν σου, ὅταν εὑρί-
σκεται εἰς τὴν ἀνάγκην.

Καὶ ἀφοῦ ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερὸς
συγγραφεὺς στηλιτεύει τὸ πάθος
τῆς φιλαργυρίας καὶ τὴν ἀσπλαγ-
χνίαν τῶν πλουσίων ἐµπρὸς εἰς τὰς
δυστυχίας τῶν πτωχῶν, καταλήγει
ὡς ἑξῆς:

6. ... «καθελῶ µοι τὰς ἀποθήκας
καὶ µείζονας οἰκοδοµήσω». (Θὰ κα-
τεδαφίσω τὰς ἀποθήκας µου καὶ θὰ
κτίσω µεγαλυτέρας). Ἐὰν ὅµως τὰς
γεµίσης καὶ αὐτάς, τί λοιπὸν θὰ
σκεφθῆς; Ἢ µήπως πάλιν θὰ τὰς
γκρεµίσῃς καὶ πάλιν θὰ τὰς κτίσῃς;
Καὶ τί πιὸ ἀνόητον ἀπὸ αὐτά, νὰ κο-
πιάζῃς συνεχῶς, νὰ οἰκοδοµῇς µὲ
βιασύνην καὶ µὲ βιασύνην νὰ γκρε-
µίζῃς; Ἐὰν θέλῃς, ἔχεις ἀποθήκας
τὰ σπίτια τῶν πτωχῶν. Θησαύρισε
διὰ τὸν ἑαυτόν σου θησαυρούς εἰς
τόν οὐρανόν. Αὐτά πού ἀποθη-
κεύονται ἐκεῖ οὔτε ὁ σκόρος τά κα-
τατρώγει, οὔτε ἡ σῆψις τά σαπίζει,
οὔτε οἱ λησταί τά καταληστεύουν.
Ἀλλά τότε θά δώσω εἰς ὅσους
ἔχουν ἀνάγκην, ὅταν γεµίσω τάς
δευτέρας ἀποθήκας. Ἔχεις προσ-
διορίσει διά τόν ἑαυτόν σου χρόνια
πολλὰ τῆς ζωῆς. Κοίτα νά µή σέ
προλάβη αὐτός πού σύµφωνα µέ
τήν προθεσµίαν ἐπείγεται. ∆ιότι ἡ
ὑπόσχεσις δέν εἶναι ἀγαθότης,
ἀλλά ἀπόδειξις τῆς πονηρίας. ∆ιότι
ὑπόσχεσαι, ὄχι διά νά δώσης κατό-
πιν, ἀλλά διά νά ἀποφύγης τό πα-
ρόν. Τί εἶναι αὐτό ποὺ ἐµποδίζει τώ-
ρα τήν µετάδοσιν; ∆έν εἶναι παρών
ὁ πτωχός; ∆έν εἶναι γεµᾶται αἱ
ἀποθῆκαι; Ἡ ἀµοιβή ἑτοίµη; ∆έν
εἶναι ξεκάθαρη ἡ ἐντολή; Αὐτός πού
πεινᾶ λυώνει. Ὁ γυµνός ξεπαγιάζει.
Ὁ ὀφειλέτης καταπνίγεται κι ἐσύ
ἀναβάλλεις διά αὔριον τήν ἐλεηµο-
σύνην; Ἄκου τόν Σολοµῶντα «Νά
µὴ εἰπῆς· πήγαινε καὶ γύρισε,
αὔριον θὰ σοῦ δώσω». ∆ιότι δὲν
γνωρίζεις «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα». Τί
παραγγέλµατα περιφρονεῖς µέ τό
νά βουλώσης τά αὐτιά σου µέ τήν
φιλαργυρίαν! Πόσην µεγάλην χάριν
ἔπρεπε νά χρωστᾶς εἰς τόν εὐεργέ-
την, πόσον νά εἶσαι χαρούµενος καί
νά λαµπρύνεσαι µέ τήν τιµήν, διότι
ὁ ἴδιος δέν ἐνοχλεῖς τήν πόρταν τῶν
ἄλλων, ἀλλά ἄλλοι κρούουν τάς ἰδι-
κάς σου! Τώρα δέ εἶσαι κατσούφης
καί ἀποκρουστικός, ἀποφεύγων
τάς ἀπαντήσεις µή τυχόν κάπου
ἀναγκασθῆς νά βγάλης ἔστω καί
ὀλίγον ἀπό τά χέρια σου. Μίαν λέξιν
γνωρίζεις. ∆έν ἔχω. Οὔτε θά δώσω,
διότι εἶµαι πτωχός. Πράγµατι πτω-
χός εἶσαι καί στερεῖσαι ἀπό ὅλα τά
ἀγαθά. Πτωχός ἀπό φιλανθρω-
πίαν, πτωχός ἀπό πίστιν εἰς τόν
Θεόν, πτωχός ἀπό ἐλπίδα
αἰώνιον. Κάµε συµµετόχους εἰς τά
ἀγαθά σου τούς ἀδελφούς. Αὐτό
πού αὔριον σαπίζει, δῶσέ το σήµε-
ρον εἰς τόν ἔχοντα ἀνάγκην. Ἡ πιό
χειροτέρα µορφή τῆς πλεονεξίας
εἶναι τό νά µή δίδη κανείς εἰς τούς
ἐνδεεῖς οὔτε ἀπό αὐτά πού φθεί-
ρονται.

7. Ποῖον, λέγει, ἀδικῶ µέ τό νά
προστατεύω τά ἰδικά µου; Ποῖα,
πές µου, εἶναι ἰδικά σου; Ἀπό ποῦ
τά ἔλαβες καί τά ἔφερες εἰς τήν
ζωήν; Ὅπως ὅταν κάποιος, ἀφοῦ
καταλάβη εἰς τό θέατρον θέσιν θέας
καί ἐµποδίζη ἔπειτα τούς εἰσερχοµέ-
νους, µέ τό νά νοµίζη ἰδικόν του
αὐτό πού εἶναι κοινόν κατά τήν
χρῆσιν εἰς ὅλους, τέτοιοι εἶναι καί οἱ
πλούσιοι. ∆ηλαδή ἀφοῦ ἐκ τῶν
προτέρων ἐκυρίευσαν τά κοινά
ἀγαθά, τά ἰδιοποιοῦνται λόγῳ τοῦ
ὅτι τά ἐπρόλαβαν. ∆ιότι ἐάν ὁ καθέ-
νας, κρατῶν αὐτό πού χρειάζεται,
διά νά θεραπεύση τάς ἀνάγκάς του,
ἄφηνε τό περίσσευµα εἰς τόν ἔχον-
τα ἀνάγκην, τότε κανένας δέν θά
ἦταν πλούσιος, κανένας δέν θά
ἦταν πτωχός. ∆έν ἐξῆλθες γυµνός
ἀπό τήν κοιλίαν; ∆έν θά ἐπιστρέψης
γυµνός εἰς τήν γῆν; Αὐτά δέ ποὺ
ἔχεις τώρα, ἀπό ποῦ τά ἔχεις; Ἐάν
µέν λέγης ὅτι ἀπό τήν τύχην, εἶσαι
ἄθεος, διότι δέν γνωρίζεις τόν ∆ηµι-
ουργόν, οὔτε εὐχαριστεῖς τόν
∆οτῆρα. Ἐάν δέ παραδέχεσαι ὅτι
ἀπό τόν Θεόν εἶναι, πές µου τόν λό-
γον διά τόν ὁποῖον τά ἔλαβες. Μή-
πως ὁ Θεός εἶναι ἄδικος ποὺ ἄνισα
µοιράζει εἰς ἡµᾶς τά ἀναγκαῖα διά
τήν ζωήν; ∆ιατί ἐσύ πλουτεῖς καί
ἐκεῖνος εἶναι πτωχός; ∆ιὰ κανένα
ἄλλον λόγον, παρά διά νά λάβης
ἐξάπαντος καί ἐσύ τόν µισθόν τῆς
ἀγαθότητος καί τῆς καλῆς διαχειρί-
σεως καί ἐκεῖνος, διά νά τιµηθῆ µέ
τά µεγάλα ἔπαθλα τῆς ὑποµονῆς.
Ἐσύ ὅµως, ἀφοῦ τά περιέλαβες εἰς
τούς ἀχορτάγους κόλπους τῆς πλε-
ονεξίας, νοµίζεις ὅτι κανένα δέν ἀδι-
κεῖς, ὅταν τόσους πολλούς ἀπο-
στερῆς. Ποῖος εἶναι ὁ πλεονέκτης;
Αὐτός πού δέν ἀρκεῖται εἰς τήν
αὐτάρκειαν. Ποῖος δέ εἶναι ὁ ἅρπα-
γας; Αὐτός πού ἀφαιρεῖ αὐτά, πού
ἀνήκουν εἰς τόν καθένα. ∆έν εἶσαι
σύ ὁ πλεονέκτης; ∆έν εἶσαι σύ ὁ
ἅρπαγας, ὅταν ἰδιοποιῆσαι αὐτά
τά ἴδια ποὺ ἐδέχθης πρός διαχεί-
ρισιν; Ἤ αὐτός µέν ποὺ ἀπογυ-
µνώνει τόν ντυµένον θά ὀνοµασθῆ
λωποδύτης, ἐκεῖνος δὲ ποὺ δέν
ἐνδύει τόν γυµνόν, ἐνῶ ἠµπορεῖ νά
τό κάµη, ἀξίζει νά ὀνοµασθῆ µέ
ἄλλο ὄνοµα; Τό ψωµί πού κρατᾶς
ἐσύ, εἶναι αὐτοῦ πού πεινᾶ. Τό
ἔνδυµα, πού φυλάσσεις εἰς τάς ἱµα-
τιοθήκας, εἶναι αὐτοῦ πού εἶναι γυ-
µνός. Τά παπούτσια πού σαπίζουν
εἰς σέ εἶναι τοῦ ξυπόλυτου. Τό ἀργύ-
ριον πού ἔχεις παραχωµένον εἶναι
αὐτοῦ, πού τό χρειάζεται. Λοιπόν
τόσους ἀδικεῖς, ὅσους ἠµποροῦσες
νά εὐεργετήσης!
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τωλῶν, καί ὄχι τῶν σατανικῶς καί
ἀµετανοήτως ἐµµενόντων στήν
διαστροφή τῆς ἀληθείας καί τῆς
ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί
ὀντολογίας.

∆ιαχρονικά, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου
Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀγωνιζοµένη ἐπί
τῆς Γῆς, στηλιτεύει τήν πολυποίκιλη
τραγικότητα τῆς εἰδεχθοῦς ἁµαρτίας,
ὡς ἀποκοπῆς καί σχάσης ἀπό τήν
κοινωνία µέ τόν Ζῶντα Θεό, τόν ∆η-
µιουργό τῆς ζωῆς, καί ὄχι τόν ἁµαρ-
τωλό ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο περιθάλ-
πει διά τῶν εὐχῶν καί τῶν ἱερῶν µυ-
στηρίων της καί περιβάλλει µέ ἄφα-
τη στοργή καί συµπάθεια, ἐφαρµό-
ζοντας κατά περίπτωση καί τήν οἰκο-
νοµία, µέσω τῆς ὁποίας ρυθµίζει τήν
ἐπιστροφή καί ἀνάνηψή του.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέβεται
τήν προσωπική καί ἰδιωτική ζωή κά-
θε προσώπου, ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύ-
θερη ἐπιλογή. ∆έν ἔχει πρόθεση
οὔτε νά ἐπέµβει ρατσιστικά οὔτε νά
ἀναστείλει δικαιώµατα καί ἐλευθε-
ρίες.

Ἡ ἀπενοχοποίηση, ὅµως, τοῦ
ἐγκλήµατος τῆς ἀνατροπῆς τῆς
ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιο-
λογίας, µέ τήν θεσµική ἀναγνώριση
τῶν αἰσχίστων παθῶν τῆς ὁµοφυλο-
φιλίας σήµερα, τῆς παιδοφιλίας
αὔριο (βλ. Ὁλλανδία) καί τῆς κτηνο-
βασίας µεθαύριο (βλ. Γερµανία),
ἀποτελεῖ ἀσύγγνωστο καί τε-
ρατῶδες κακούργηµα εἰς βάρος τοῦ
αἰωνίου Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρωπίνου
ὄντος, τό ὁποῖο ἐξισώνεται πλήρως
µέ τήν ὕβρη τῶν Σοδόµων καί Γο-
µόρρων. Ἡ ἀθώωση, ὑποστήριξη
καί παρουσίαση τῶν αἰσχρῶν καί
ἀτίµων παθῶν ὡς φυσιολογικῆς κα-
ταστάσεως καί ὡς ἁπλῆς διαφορετι-
κότητος προσκρούει εἰς τήν παναν-
θρώπινη συνείδηση, ἡ ὁποία ἀνά
τούς αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυσιολογι-
κή σεξουαλική συµπεριφορά τίς σχέ-
σεις ἀνάµεσα στόν ἄνδρα καί τήν γυ-
ναίκα, στό ἄρσεν καί τό θῆλυ. Αὐτή
εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φυσιολογία καί
ὀντολογία. Κάθε ἄλλη σχέση ἀνα-
τρέπει τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, ὡς
παρά φύσιν ἐκτροπή, ἡ ὁποία δέν
παρατηρεῖται οὔτε καί στά ζῶα, πα-
ρά τά κατασκευασθέντα «ντοκυµαν-
τέρ» τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήµατος.

Ἡ θέσις τῆς Ἁγίας Γραφῆς
Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή, πού

ἐκφράζει τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, τοῦ
∆ηµιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί σο-
φοῦ Γνώστη τῆς ἀνθρωπίνης φύσε-
ως, καταδικάζει τήν ὁµοφυλοφιλία ὡς
πάθος, ἀτιµία καί ἀσχηµοσύνη, τό
ὁποῖο τιµωρήθηκε αὐστηρά µέ φωτιά
καί θειάφι στήν πόλη τῶν Σοδόµων
καί Γοµόρρων. Γιά τό σύνολο τῶν
Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁµοφυλοφιλία εἶναι
τό πιό σιχαµερό καί ἀκάθαρτο ἁµάρ-
τηµα καί ἀποτελεῖ µεγάλη ἀσέβεια
πρός τόν Θεό ∆ηµιουργό τοῦ ἀνθρώ-
που σέ ἄρσεν καί θῆλυ καί βλάσφηµη
κατάργηση τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ δηµόσια προβολή τῆς ὁµοφυ-
λοφιλίας, ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλει
τήν δηµόσια αἰδῶ καί τήν θρησκευτι-
κή µας συνείδηση, στέλνει πρός
τούς νέους µηνύµατα ἀνώµαλης σε-
ξουαλικῆς συµπεριφορᾶς καί ἀποτε-
λεῖ τορπίλλη στά θεµέλια τῆς ἑλλη-
νικῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας,
ἀλλά καί αἰτία ψυχοπαθολογικῶν
διαταραχῶν εἰς τά παιδιά, πού θά
ἀνατραφοῦν ἀπό ὁµοφυλα ζεύγη,
ὅπως ἐπιδιώκεται1. 

Στὸν νέο αἰώνα τῆς βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, ποὺ πραγµατοποιεῖται µέσα
στὴν ἱστορικὴ πορεία καὶ ζωὴ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐγκαταλεί-
πονται τὰ παλαιὰ πάθη, τὰ γήϊνα, τὰ
σαρκικά, καὶ βιώνεται ἀπὸ τώρα,
κατὰ τὶς δυνατότητες κάθε πιστοῦ,
εἴτε µέσα στὸν εὐλογηµένο θεσµὸ τοῦ
γάµου ὡς ἐγκράτεια καὶ σωφροσύνη,
εἴτε στὸν ἰσάγγελο βίο τῶν µοναχῶν
µὲ τὴν ἀρετὴ τῆς παρθενίας, ἡ πορεία
ἀπὸ τὸ «κατ  ̓εἰκόνα» στό «καθ  ̓ὁµοί-
ωσιν», ἡ νίκη τοῦ πνεύµατος ἐπὶ τῆς
σάρκας, ἡ ἀγγελοποίηση τοῦ ἀνθρώ-
που στὴ θέση τοῦ φθονεροῦ καὶ
ἐκπεσόντος ἀπὸ τὴν ἀγγελικὴ τάξη
Ἑωσφόρου. Ἀναφερόµενος ὁ
Χριστὸς στὴν αἰφνιδιαστικὴ ἔλευση
τῆς ἡµέρας τῆς κρίσεως, ποὺ θὰ ξαφ-
νιάσει ὅσους ἀνέµελα καὶ ἀφρόντιστα
ζοῦν µέσα εἰς τὶς ὑλικὲς καὶ σαρκικὲς
ἀπολαύσεις, λέγει ὅτι θὰ πάθουν
αὐτὸ, ποὺ ἔπαθαν πρὸ τοῦ κατακλυ-
σµοῦ οἱ ἄνθρωποι, δίνοντάς µας ἔτσι
ἀκριβέστατη εἰκόνα τῆς ὑλιστικῆς καὶ
σαρκικῆς ζωῆς τους : «Ὥσπερ γὰρ
ἦσαν ἐν ταῖς ἡµέραις τοῦ Νῶε ταῖς
πρὸ τοῦ κατακλυσµοῦ τρώγοντες καὶ
πίνοντες, γαµοῦντες καὶ ἐκγαµίζον-
τες, ἄχρι ἧς ἡµέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς
τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως
ἦλθεν ὁ κατακλυσµὸς καὶ ἦρεν ἅπαν-
τας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ
Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου»2. Ὁ Εὐαγγε-
λιστὴς Λουκᾶς προσθέτει καὶ τὸν τρό-
πο ζωῆς τῶν Σοδοµιτῶν, ὅµοιο πρὸς
τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων πρὸ τοῦ κα-
τακλυσµοῦ : «Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν
ταῖς ἡµέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν
ταῖς ἡµέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάµουν, ἐξεγαµίζον-
το, ἄχρι ἧς ἡµέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς
τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατα-
κλυσµὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας.
Ὁµοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡµέ-
ραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον,
ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόµουν· ᾗ
δὲ ἡµέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόµων,
ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ
καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας»3. Ὁ ἴδιος
Εὐαγγελιστὴς παρουσιάζει τὸν Σωτή-
ρα Χριστὸ νὰ ἐξαγγέλει τὸν νέο αἰώνα
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπου οἱ
ἄνθρωποι ἐγκαταλείπουν τὰ σαρκικὰ
καὶ ζοῦν ὡς ἄγγελοι˙ «Οἱ υἱοὶ τοῦ
αἰῶνος τούτου γαµοῦσι καὶ ἐκγαµί-
ζονται· οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ
αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστά-
σεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαµοῦσιν
οὔτε γαµίζονται� ἰσάγγελοι γάρ εἰσι
καὶ υἱοί εἰσι τοῦ Θεοῦ τῆς ἀναστάσε-
ως υἱοὶ ὄντες»4.

Ὑπὲρ φύσιν, κατὰ φύσιν,
παρὰ φύσιν

Μέσα, λοιπὸν, στὴν καινὴ κτίση
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὁ καινὸς, ὁ

νέος ἄνθρωπος, ποὺ κτίσθηκε ἐν
Χριστῷ, θάπτει τὸν παλαιὸ ἄνθρω-
πο, νεκρώνει τὰ πάθη καὶ τὶς ἁµαρ-
τίες καὶ πραγµατοποιεῖ τὸ θαῦµα τῆς
µεταµορφώσεώς του κατὰ τὸ θέλη-
µα τοῦ Θεοῦ καὶ κατ᾽ εἰκόνα Χρι-
στοῦ. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ζοῦµε
αὐτὸ τὸ θαῦµα· ἡ ἄγονη πρὶν καὶ
στεῖρα ἀνθρωπότητα γέννησε καὶ
καρποφόρησε ἑκατοµµύρια ἁγίων
ἀνθρώπων, ὁσίων, ἀσκητῶν, παρ-
θένων, νέων καὶ νεανίδων, ποὺ κα-
τόρθωσαν µὲ τοὺς πνευµατικούς
τους ἀγῶνες ὄχι νὰ ἀποφύγουν
ἁπλῶς τὸ παρὰ φύσιν καὶ νὰ µεί-
νουν στὸ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ νὰ φθά-
σουν καὶ στὸ ὑπὲρ φύσιν, ἐκπλήτ-
τοντας ἀκόµη καὶ τοὺς ἀγγέλους,
ποὺ ἔβλεπαν ἀνθρώπους συνδεδε-
µένους µὲ σάρκα νὰ κατανικοῦν τὸν
ἄσαρκο Σατανᾶ καὶ νὰ συναγωνίζον-
ται τοὺς ἀγγέλους. Οἱ ὕµνοι πρὸς
τοὺς ὁσίους ἀσκητές αὐτὰ τὰ κατορ-
θώµατα ἐξυµνοῦν. ∆ιδάσκουν οἱ ὅσι-
οι ἄνδρες καὶ οἱ ὅσιες γυναῖκες
«ὑπερ ορᾶν µὲν σαρκός, παρέρχεται
γάρ, ἐπιµελεῖσθαι δὲ ψυχῆς πράγ-
µατος ἀθανάτου». Ἔζησαν ὡς
«ἄσαρκοι» ἐπὶ τῆς γῆς, ὡς «ἐν σώ-
µατι ἄγγελοι», «τῶν δαιµόνων ὤλε-
σαν τὰς φάλαγγας, τῶν ἀγγέλων
ἔφθασαν τὰ τάγµατα, ὧν τὸν βίον
ἀµέµπτως ἐζήλωσαν»5.

Οἱ σαρκικές πράξεις, ἐκτός τοῦ
ἱεροῦ µυστηρίου τοῦ Γάµου, χωµα-
τοποιοῦν ἀναπόδραστα τήν ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου καί καταστρέφουν τίς
πνευµατικές του ἐφέσεις, σκοτίζον-
τας τόν ἀνθρώπινο νοῦ, καί κατα-
λύουν τήν δυνατότητα κοινωνίας µέ
τόν Πανάγιο Θεό, πού διασαλπίζει
διαχρονικά «οὐ µὴ µείνῃ τὸ πνεῦµά
µου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς
τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρ-
κας»6.

Ὁ Νεο-Ὠριγενισµός
Ἡ σχέση µέ τόν Θεό εἶναι βέβαια

θέµα ἐλευθέρας ἐπιλογῆς, κατά τήν
διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς. Ὁ Πανά-
γιος, ὅµως, Θεός, εἰς τό ἐπέκεινα, εἰς
τήν ἄλλη, τήν αἰώνια ζωή, ὅταν ἅπασα
ἡ ἀνθρωπότης θά ὑποστεῖ τήν κοινή
καί καθολική κρίση, ὅπου «οὐκ ἔστι
µετάνοια», θά στηλιτεύσει, ὅπως ἀπο-
δεικνύεται µέσω τῶν Ἱερῶν Γραφῶν,
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων
Πατέρων, καί τήν ἁµαρτία καί τόν
ἁµαρτωλό. Οἱ φρικώδεις λόγοι τοῦ
Σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου, «Πορεύε-
σθε ἀπ’ ἐµοῦ οἱ κατηραµένοι εἰς τό
πῦρ τό αἰώνιον τό ἡτοιµασµένον τῷ
διαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ»7,
ἀποδεικνύουν τά πράγµατα.

∆έν ἔχει καµµία θέση στήν Ὀρθό-
δοξη Θεολογία ἡ Ὠριγενιστική θεωρία
περί ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων,
µέ τήν ὁποία ἐρωτοτροποῦν καί µερι-
κοί σύγχρονοι «ὀρθόδοξοι» θεολόγοι.
Σύµφωνα µ'αὐτή, ὁ Θεός εἶναι ὁ δηµι-
ουργός τοῦ καλοῦ. Τά πάντα δη-
µιούργησε «καλά λίαν». Τό κακό δέν
ἔχει τή βάση του εἰς τόν Θεό, γιατί ὁ
Θεός «οὐκ ἔστιν τῶν κακῶν αἴτιος».
Τό κακό ἐµφανίσθηκε µεταγε-
νεστέρως. ∆έν εἶναι δηµιούργηµα τοῦ
Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος, ἐξ αἰτίας τῆς
κτιστότητος καί τῆς τρεπτότητός του,
κάνοντας κακή χρήση τοῦ αὐτε-
ξουσίου του, ἐπινόησε καί ἐπέλεξε τό
κακό. Πρωταίτιος καί ἐφευρέτης τῆς
κακίας εἶναι ὁ διάβολος, καί συναίτιος,
θῦµα τῆς κακίας εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Ἄρα, τό κακό δέν ἔχει ὑπόσταση, εἶναι
παρυπόσταση˙ δέν ἔχει ὀντολογία,
δηλ. δέν εἶναι δηµιουργός τοῦ κακοῦ ὁ
Θεός. Τίποτε, ὅµως, δέν νικᾶ τήν
δύναµη τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεός Του.
Ἑποµένως, οὔτε καί τό κακό µπορεῖ
νά ὑπερισχύσει τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, στό
τέλος τῆς ἱστορίας θά ἐπικρατήσει
µόνο τό καλό, δηλ. ὁ Θεός, ἐνῶ τό
κακό θά ἐξαφανισθεῖ παντελῶς.
Ἀκόµη καί τό πῦρ τῆς κολάσεως, κατά
τόν Ὠριγένη, εἶναι καθάρσιο καί ἰαµα-
τικό καί ὄχι τιµωρό. Ἑποµένως, κι
αὐτή ἡ κόλαση ὑπάρχει ὡς θερα-
πευτήριο καί δέν εἶναι ἀπέραντη. Ἐφ'
ὅσον τό κακό θά σταµατήσει νά
ὑπάρχει, δέν θά εἶναι αἰώνιο, οὔτε καί
ἡ κόλαση θά εἶναι αἰώνια.

Ὅµως, θά πρέπει νά σηµειώσουµε
ὅτι ὁ Ὠριγένης ἔχει ἀναθεµατισθεῖ καί
καταδικασθεῖ ἀπό τήν Ε΄ Ἁγία καί
Οἰκουµενική Σύνοδο (653) γιά τά µι-
σαρά δόγµατα, πού φλυαροῦσε,
ἀνάµεσα εἰς τά ὁποῖα ἦταν ἡ θεωρία
περί ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων
καί ὅτι ἡ κόλαση ἔχει τέλος. Ἡ Σύνοδος
ἐπίσης ἐξέθεσε εἰκοσιπέντε ἀναθεµα-
τισµούς ἐναντίον τῶν Ὠριγενιστῶν8.
Ἄρα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δι’
ἀλαθήτου ἀποφάνσεως Οἰκουµενικῆς
Συνόδου, ἔχει ἀπορρίψει καί κατα-
δικάσει αὐτή τήν θεωρία. Ἄλλωστε, ἡ
ἐσφαλµένη ἄποψη ὅτι ἡ κόλαση ἔχει
τέλος, ἔρχεται σέ σφοδρή σύγκρουση
µέ ἁγιογραφικά χωρία, ὅπου ὀφθαλ-
µοφανῶς κηρύττεται ὅτι ἡ κόλαση
εἶναι αἰώνια, ὅπως τά Mτθ. 25,46,
Μρκ. 3,29, Β΄ Θεσ. 1,9 καί Ἀποκ.
14,119 διότι εἶναι καθαρά θέµα ἐλευθέ-
ρας προσωπικῆς ἐπιλογῆς!!! Καί ἑπο-
µένως ὁ σεβόµενος πλήρως τήν ἐλευ-
θερία τῶν κτισµάτων Του Θεός, θά
ἀνέτρεπε τήν θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου παρεµβαίνων καί ἀνατρέ-
πων τήν προσωπική ἐπιλογή. 

Ὅλα τά προαναφερθέντα ἔχουν
ἄµεση καί ἄρρηκτη σχέση µέ τήν σω-
τηρία, τόν ἐξαγιασµό, τήν κατά χάριν
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχουν δηλ.
σωτηριολογικές συνέπειες. Εἶναι θέµα
ζωῆς καί θανάτου, µετοχῆς τοῦ Παρα-
δείσου ἤ τῆς κολάσεως. Ὅποιος δια-
κατέχεται ἀπό τά αἰσχρά καί ἄτιµα πά-
θη καί δέν τά καταπολεµᾶ ἐν µετανοίᾳ,
ἀλλά ἀντιθέτως ὑπερηφανεύεται
γι’αὐτά καί προσπαθεῖ νά τά νοµιµο-
ποιήσει ἐπίσηµα καί θεσµικά ὡς φυ-
σιολογικά, δέν σώζεται, χάνει τόν Πα-
ράδεισο. Ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου,
πού εἶναι τό στόµα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι
σαφέστατος, καθαρός καί ξάστερος˙
«µή πλανᾶσθε˙ οὔτε πόρνοι, οὔτε
εἰδωλολάτραι, οὔτε µοιχοί, οὔτε µαλα-
κοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, οὔτε πλεονέ-
κται, οὔτε κλέπται, οὔτε µέθυσοι, οὐ
λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν
Θεοῦ οὐ κληρονοµήσουσι»10.

Ἡ ἐλευθερία τῆς ἀπώλειας
Ἀπό τά ἀνωτέρω ἀποδεικνύεται

πασίδηλα ὅτι ἡ δῆθεν σχετική πρό-
οδος καί δηµοκρατική εὐαισθησία, τά
δῆθεν σχετικά «ἀνθρώπινα δικαιώ-
µατα» καί ὁ δῆθεν ἐλεύθερος αὐτο-
προσδιορισµός καί προσανατολι-
σµός περί τό γενετήσιο ἔνστικτο καί
τήν ταυτότητα τοῦ φύλου δέν εἶναι τί-
ποτε ἄλλο παρά ἡ καταβαράρθρω-
ση καί ὁ καταποντισµός τῆς ἀνθρω-
πίνης ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπειας
καί ὁ πλήρης εὐτελισµός τῆς ἐννοίας
«ἄνθρωπος», πού εἰς τήν ἑλληνική
γλώσσα σύγκειται ἀπό τό ἐπίρρηµα
«ἄνω» καί τό ρῆµα «θρώσκω», πού
σηµαίνει «ἄνω βλέπω, ἄνω φέρο-
µαι». Εἶναι ἐνδεικτικό τῆς τραγελα-
φικῆς αὐτῆς ψευδοπροόδου ὅτι ἱστο-
ρικῶς µιµεῖται τά ὁµοειδῆ ἐγκλήµατα
τοῦ παράφρονος Ρωµαίου Αὐτοκρά-
τορος Νέρωνος, πού ἀναφέρονται
εἰς τήν ἔγκριτη Ρωµαϊκή Ἱστορία τοῦ
Κασίου ∆ίωνος, κατά τήν ὁποία ὁ
ἀνισόρροπος αὐτός ἐγκληµατίας
συνῆψε «γάµο» µέ δύο Ἕλληνες
ἀπελευθέρους τόν «ἀνδρώδη» Πυ-
θαγόρα καί τόν «γυναικώδη» Σπόρο,
τόν ὁποῖο κατέστησε ἐκτοµία καί ὀνό-
µασε Σαβίνα. Τόση πρόοδος λοιπόν!

Ὅσα καί ἄν διανοοῦνται διεστραµ-
µένα οἱ ἄνθρωποι, ὅσες καί ἄν εἶναι
οἱ δαιµονικῆς ἐµπνεύσεως ἀστάθειές
τους, καί ὅποια θέση κι ἄν ἔχουν
στόν κόσµο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θα-
νάτου, σύντοµα ὁ καθένας µας θά
βιώσει τήν Ἀλήθεια τοῦ Ζῶντος
Θεοῦ, καί ἤδη ἀπό αὐτῆς τῆς ζωῆς
προγεύεται τοῦ Παραδείσου καί τῆς
Κολάσεως, ὅπως µαρτυρεῖ ἡ φωνή
τῆς συνειδήσεως. Ἐπιπροσθέτως,
θά πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ὅτι γιά
τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ ∆ευτέρα Πα-
ρουσία δέν θά ἐπισυµβεῖ σέ ἕνα
ἀπώτατο ἀπροσδιόριστο µέλλον,
ἀλλά στήν ὁριακή στιγµή τοῦ θανά-
του του, ὁ ὁποῖος ὡς κλέπτης ἔρχε-
ται «ὀψέ ἤ µεσονυκτίου ἤ ἀλεκτρο-
φωνίας ἤ πρωΐ»11.

Ὁ σκανδαλώδης
ψευδοσοσιαλισµός

Ἀντιλαµβανόµενοι ὅτι ἡ παροῦσα
Κυβέρνησις ἄρχεται τῆς ὑλοποιήσε-
ως τοῦ σχεδιασµοῦ διά τήν µεταχρι-
στιανική Ἑλλάδα, θέτουσα ἤδη καί
τό θέµα τοῦ δῆθεν «ἀναστοχασµοῦ»
περί τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευ-
τικῶν εἰς τήν ἐκπαίδευση, ταπεινῶς
φρονῶ ὅτι µετά τήν σταθεροποίηση
τῶν οἰκονοµικῶν τῆς Χώρας θά
ἀρχίσει ἡ κατά µέτωπον ἐπίθεση κα-
τά τῆς Ἁγιωτάτης ἡµῶν Ἐκκλησίας
διά τόν κατά τούς κυβερνῶντας «σο-
σιαλιστικό µετασχηµατισµό» τῆς κοι-
νωνίας. Εἰς αὐτόν τόν ἀποδοµητικόν
τους ρόλο πού ἔχει ὡς ἐφαλτήριο τό
ἀθεϊστικό τους ἰδεολόγηµα συν -
αντῶνται µέ τήν βούληση τοῦ ∆ιε-
θνοῦς Σιωνιστικοῦ τέρατος καί τῶν
διαφόρων µισθάρνων ἰνστρουκτό-
ρων του στά ΜΜΕ, στήν διανόηση,
στήν πολιτική δράση, στίς διάφορες
ΜΚΟ, ἀκόµη καί ἐντός τῆς Θεολο-
γικῆς ἐπιστήµης, καθώς καί µέ τή
βούληση τῶν κοµµατικῶν σχηµα-
τισµῶν τῆς ∆ηµοκρατικῆς Συµπαρά-
ταξης καί τοῦ Ποταµιοῦ.

Μέ δεδοµένο ὅτι ἡ ὁµόδοξος
Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας µέ ἀφορ-
µή ἀνάλογη νοµοθετική πρωτοβου-
λία τῆς Πολιτείας, προέβη εἰς τόν κα-
τά τούς ἱερούς Κανόνας καί τόν
Εὐαγγελικόν Λόγον ἀναθεµατισµόν
τῶν αὐτουργῶν τῆς ἐγκληµατικῆς
αὐτῆς ἀνατροπῆς τοῦ θείου καί τοῦ
ἀνθρωπίνου δικαίου, ἵνα διασώση
τό ποίµνιόν Της ἐκ τῆς πνευµατικῆς
αὐτῆς λαίλαπος καί τῆς ἀµβλύνσεως
τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως τῶν
ἀνθρώπων καί τοῦ φρικώδους δαι-
µονικῆς ἐµπνεύσεως πανηδονι-
σµοῦ, ταπεινῶς ὑποβάλλω τήν αἴτη-
σι ἵνα ἐν τῇ ἔµφρονι Ὑµετέρᾳ κρίσει
ἀποφασίσητε τήν ἔκτακτον σύγκλησι
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος διά τήν ἐπίσηµον κατά-
γνωσι τοῦ ἐπιχειρουµένου ἀνοσι-
ουργήµατος, διά τό ὁποῖο ἤδη ὁ
πνευµατικός νόµος ἤρχισε νά λει-
τουργῆ διά τόν πρωταίτιο κ. Ὑπουρ-
γό, ὁ ὁποῖος «ἄρχεται λαµβάνων τήν
ἔνδικον µισθαποδοσίαν» Του, ὅπως
ἡ σοβαρή καταγγελία τοῦ τέως ὁµο-
τέχνου του Ὑπουργοῦ κ. Γ. Πανού-
ση ἀποδεικνύει.

Ἐν ταὐτῷ ταπεινῶς ἀναφέρω τῇ
Ἱερᾷ Συνόδῳ ὅτι ἐνῷ διά τοῦ φυλλα-
δίου «Πρός τόν λαόν» γνωστοποι-
ήθηκαν αἱ ἀποφάσεις τῆς ΙΣΙ τοῦ
Ὀκτωβρίου 2014 διά τόν πανίερο
θεσµό τῆς οἰκογενείας δέν ἔχει εἰσέτι
ὑλοποιηθεῖ ἀπόφαση τῆς ∆ΙΣ περί
ἀποδοκιµασίας τοῦ σήµερον ἐπιχει-
ρουµένου τολµήµατος ἀνατροπῆς
τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί πα-
ρίσταται εὐλόγως φρονῶ ἄµεσος
ἀνάγκη ὑλοποιήσεως τῆς ὡς εἴρηται
Ὑµετέρας Σεπτῆς Ἀποφάσεως.

Κατασπαζόµενος τάς Ὑµετέρας
Σεπτάς ∆εξιάς διατελῶ, 

† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ»
Σηµειώσεις:

1. Ψήφισμα τῆς εἰρηνικῆς διαμαρτυ-
ρίας γιά τίς ἐκδηλώσεις «ὁμοφυλοφι-
λικῆς ὑπερηφάνειας» (Gay Pride),
Θεσ/κη, προαύλιος χῶρος Ἱ. Ν. Ἁγίου
Δημητρίου, 14-6-2013, http://www.im-
pantokratoros.gr/A20D2526.el.aspx 2.
Ματθ. 24, 37-39.  3. Λουκ. 17, 26-29.  4.
Λουκ., 20, 34-36. Ματθ. 22, 30 : «Ἐν γὰρ
τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσι οὔτε ἐκγαμί-
ζονται, ἀλλ ̓ὡς ἄγγελοι Θεοῦ ἐν οὐρανῷ
εἰσί».  5. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΗΣΗΣ, «Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἀντίδρασις
κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας», Ὀρθόδοξος
Τύπος (27-6-2014) 6. Γεν. 6, 3. 7. Ματθ.
25, 41. 8. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟ-
ΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπου-
λου, Θεσ/κη 2003, σ. 212.  9. «Καί ἀπε-
λεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δε
δίκαιοι εἰς ζωήν αἰώνιον», «ὅς δ’ἄν βλα-
σφημήση εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, οὐκ
ἔχει ἄφεσιν εἰς τόν αἰῶνα, ἀλλ’ἔνοχός
ἐστιν αἰωνίου κρίσεως», «οἵτινες δίκην τί-
σουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπό προσώπου
τοῦ Κυρίου καί ἀπό τῆς δόξης τῆς ἰσχύος
αὐτοῦ», «καί ὁ καπνός τοῦ βασανισμοῦ
αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καί
οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καί νυ-
κτός οἱ προσκυνοῦντες τό θηρίον καί τήν
εἰκόνα αὐτοῦ, καί εἴ τις λαμβάνει τό χά-
ραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ». 10. Α΄
Κορ. 6, 9-10. 11. Μαρκ. 13, 35.

Ἐπίκειται ἀναθεµατισµὸς τῆς Κυβερνήσεως ἐξ αἰτίας...

Ὁ λαός τῆς Θεσ/νίκης
δέν ἐπιθυµεῖ

τήν ἵδρυσιν Τµήµατος
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν

εἰς τό ΑΠΘ!
Μέ βαθιά λύπη, παρακολου-

θοῦµε τίς ἐξελίξεις πού ἀφοροῦν
στήν ἵδρυση Τµήµατος Ἰσλαµικῶν
Σπουδῶν, ἐντός τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ πού βρίσκεται
στήν πόλη µας, τήν Συµβασιλεύου-
σα. 

Εἴµαστε οἱ Θεσσαλονικεῖς, τά
γνήσια παιδιά τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου. Εἴµαστε ἄντρες καί γυ-
ναῖκες, νέοι καί ἡλικιωµένοι, κληρι-
κοί καί λαϊκοί, Καθηγητές ἀλλά καί
ἁπλοί µεροκαµατιάρηδες, φοιτητές
καί µαθητές. 

Ἀγαπᾶµε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη
µας καί τήν Πατρίδα µας. «Ἀδελ-
φούς ἀγαπηµένους ἀπό τόν Θεό»
µᾶς ἀποκαλεῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν
ἐθνῶν, καί τονίζει στήν Α΄ πρός
Θεσσαλονικεῖς, ἐπιστολή του, ὅτι
γίναµε µιµητές ὄχι µόνο αὐτοῦ
ἀλλά καί τοῦ Κυρίου, διότι, κάτω
ἀπό σκληρό διωγµό, ἀποδεχτήκα-
µε τό κήρυγµα τοῦ Εὐαγγελίου µέ
τήν χαρά πού δίνει τό Ἅγιο
Πνεῦµα.

Ἐµεῖς λοιπόν, οἱ ἀδελφοί τοῦ
πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου, τά
ἀγαπηµένα παιδιά τοῦ Θεοῦ, πῶς
νά δεχτοῦµε νά βλασφηµεῖται τό
ἅγιο ὄνοµα τοῦ Κυρίου µας ἀπό τό
Ἰσλάµ, πού τόν θεωρεῖ ὡς ἕνα
ἁπλό προφήτη, κατώτερο µάλιστα
τοῦ Μωάµεθ;

Πῶς νά ξαναφορτωθοῦµε τόσο
εὔκολα καί ἁπλά αὐτήν τήν κατάρα
καί τήν σκλαβιά, πού τόσους
αἰῶνες µᾶς ταλαιπώρησε καί χρει-
άστηκαν ποταµοί αἵµατος γιά τήν
ἐλευθερία;

Πῶς νά φέρουµε στό ἴδιο µας τό
σπίτι τό βιβλίο πού γεννᾶ καί ἀνα-
τρέφει τή βία;

Ἔχουµε ὅµως καί ἄλλη µιά βα-
ριά παρακαταθήκη, ὡς Θεσσαλονι-
κεῖς: τήν ἁγία βιοτή ἑνός νεαροῦ
παλικαριοῦ, τοῦ πολιούχου τῆς πό-
λης µας ἁγίου ∆ηµητρίου. Ὁ µεγα-
λοµάρτυρας Ἅγιος, ὑπέστη τά πάν-
δεινα γιά τόν ἠγαπηµένο του Χρι-
στό! Στό τέλος θυσίασε καί τήν ἴδια
του τή ζωή, γιά νά µή Τόν ἀρνηθεῖ!

Πῶς λοιπόν, θά ξανα-αντικρύ-
σουµε καί πάλι τό σεπτό πρόσωπο
τοῦ µυροβλύτη ἁγίου µας; 

Πῶς θά ξανακοιτάξουµε τό φω-
τεινό ἀλλά ἐλεγκτικό του βλέµµα;
Ἄλλωστε, ἐµεῖς σήµερα δέν καλού-
µαστε νά θυσιάσουµε τή ζωή µας,
ἀλλά νά ποῦµε ἕνα µεγάλο «ΟΧΙ»
στήν διδασκαλία πού ἀρνεῖται τόν
Θεάνθρωπο Χριστό!

Ἄς κλίνουµε ὅλοι µαζί τό γόνυ,
ἄς στρέψουµε τή µατιά µας στόν
Οὐρανό θερµοπαρακαλῶντας τόν
γλυκύτατο Χριστό µας νά µᾶς
ἀπαλλάξει ἀπό τούτη τήν µάστιγα!
Ὁ Κύριός µας µᾶς διαβεβαίωσε ὅτι
ἐάν δύο ἀπό ἑµᾶς συµφωνήσουν
πάνω στή γῆ γιά κάθε πρᾶγµα πού
θά ζητήσουν, θά τούς γίνει ἀπό τόν
Πατέρα Του, πού εἶναι στούς οὐρα-
νούς. Πόσο µᾶλλον, θά πραγµατο-
ποιήσει τό δικό µας αἰτούµενο,
ὅλων ἡµῶν τῶν ἀγαπηµένων Του
Θεσσαλονικέων;

Γένοιτο Κύριε! 
Οἱ Θεσσαλονικεῖς

Ὁ πάπας
εἶναι ἀντίχριστος

Κύριε ∆ιευθυντά,
Τὸ ὅτι ὁ πάπας εἶναι ἀντίχριστος,

τὸ διακήρυξαν µὲ οὐρανοµήκεις
κραυγὲς µέσα στοὺς αἰῶνες µεγά-
λες Ἐκκλησιαστικὲς προσωπικότη-
τες, ὅπως ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ
Αἰτωλος, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ
Εὐγενικὸς καὶ ἄλλοι πολλοί, «ὧν
τὰ ὀνόµατα ἐν βίβλῳ ζωῆς» (Φιλιπ
∆´ 3).

Λέγει λοιπὸν τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον
εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἰωάννου
διὰ τὸν µέγα βλάσφηµον καὶ πε-
πτωκότα πάπα: «Εἴ τις προσκυνεῖ
τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ..
βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ
ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ
ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. Ι∆´ 9-
10). Ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ρητῶς ἀνα-
φέρει ὅτι: «Ὁ ἀντίχριστος εἶναι ὁ
ἕνας. Εἶναι ὁ πάπας... Τὸν πάπα
νὰ καταρᾶσθε, διότι αὐτὸς θὰ εἶναι
ἡ αἰτία» (Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλὸς
«Προφητεῖαι» πατρὸς Αὐγουστίνου
Ν. Καντιώτου). Ὁ δὲ Ἅγιος Μᾶρκος
ὁ Εὐγενικὸς ἀναφέρει µὲ φρίκη:
«Φεύγετε αὐτούς, ἀδελφοί, καὶ τὴν
πρὸς αὐτοὺς κοινωνίαν. Οἱ γὰρ
τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι ἐργάται
δόλιοι µετασχηµατιζόµενοι εἰς ἀπο-
στόλους Χριστοῦ... Στήκετε κρα-
τοῦντες τὰς παραδόσεις, ἵνα µὴ
ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγµοῦ»
(Περιοδικὸν «Ἐν συνειδήσει
2006»). «Εἶναι τὸ ἕτερον θηρίον τὸ
φέρον κέρατα ἀρνίου. Αὐτὸ συµβο-
λίζει πνευµατικὴν δύναµιν συντρέ-
χουσαν εἰς τὴν ἐγκαθίδρυσιν τοῦ
ἀσεβοῦς κράτους τοῦ ἀντιχρίστου.
Εἶναι ὁ ψευδοπροφήτης αὐτοῦ
οὗτινος κύριοι ἐκπρόσωποι ἦσαν
τότε τὸ εἰδωλολατρικὸν ἱερατεῖον,
ὅπερ διεδέχθησαν ἔκτοτε αἱ παν-
τοῖαι ἐκδηλώσεις ἐπὶ τοῦ πνευµατι-
κοῦ πεδίου εἰς ἅς δέον νὰ περι-
ληφθῶσιν καὶ αἱ αἱρέσεις καὶ πᾶσα
ὑπὸ τῶν ἀναξίων Ἐκκλησιαστικῶν
λειτουργῶν παραποίησις τῆς χρι-
στιανικῆς ἀληθείας καὶ τοῦ χριστια-
νικοῦ ἰδανικοῦ» (Ἑρµηνεία Κ. ∆.
ὑπὸ Παναγ. Τρεµπέλα).

Τὸ συµπέρασµα βγαίνει ξεκάθα-
ρα, δυνατὰ καὶ ἀληθινὰ ἀπὸ τὰ ἴδια
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ποὺ εἶπε γιὰ τὸν ἐρχοµὸ

µὲ µῖσος καὶ λύσσα τοῦ διαβόλου
ἐναντίον του: «ἔρχεται ὁ τοῦ κό-
σµου ἄρχων» (Ἰω. Ι∆´-30). Αὐτός,
ὁ διάβολος, εἶναι ὁ πρῶτος ἐκπε-
σών, καὶ συνακολουθεῖ ὁ δεύτερος
συνεκπεσών, ὁ πάπας, ὁ διαχρονι-
κός, ὁ ὁποῖος ἔστησε τὴν µεγαλύτε-
ρη αἵρεσι τῶν αἰώνων ἀπὸ συστά-
σεως Ἐκκλησίας, τὸν παπισµό, καὶ
κατὰ θεολογικὴ συνέπεια εἶναι
ἀντίχριστος. 

Πρωτοπρεσβύτερος
Παναγιώτης Ἀντ. Καραγιάννης

Ἐφηµέριος Ἱ. Ναοῦ Ταξιαρχῶν
Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης

«∆ὲν µποροῦσαν
νὰ ἀποφύγουν τοὺς

πνιγµούς»;
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ πι-
στεύει ὅτι «δὲν µποροῦσαν νὰ
ἀποφύγουν τοὺς πνιγµούς»:

Εἰλικρινὰ δὲν µποροῦσα ποτὲ νὰ
πιστέψω ὅτι εἶµαι τόσο πανέξυ-
πνος! Τσιµπιέµαι µήπως ζῶ µιὰ
εἰκονικὴ πραγµατικότητα. Πρὶν ἔλε-
γαν στὸ Blue Sky ὅτι 5.000.000 πε-
ριµένουν στὴν Τουρκία νὰ περά-
σουν ἀπέναντι. 

Ἡ Μέρκελ κάλεσε ὅλους τοὺς
Σύρους στὴν Εὐρώπη. 25.000.000
Σύριοι θὰ ἔρθουν; Οἱ πνιγµοὶ θᾶνε
χιλιάδες... Ὁ ΟΗΕ θέλει νὰ ἀνεβά-
σει ὅλη τὴν Ἀφρική. Γιατί δὲν βά-
ζουν 5 ἐπιβατικὰ φέρυ µπὸτ νὰ
τοὺς φέρνουν ἀπὸ Τουρκία Θεσσα-
λονίκη; Ἔτσι καὶ δὲν θὰ πνιγόταν
κανεὶς καὶ ἀπὸ Ἀθήνα - Θεσσαλονί-
κη θὰ γλύτωναν τὸν δρόµο. Συµπέ-
ρασµα 1ον) Κάποιοι θέλουν πνι-
γµοὺς καὶ ἐπίσης νὰ περνοῦν οἱ
«κατατρεγµένοι» ἀπὸ Ἀθήνα, σω-
στά;

Ἀδυνατοῦµε  νὰ πιστέψουµε ὅτι
ὁλόκληρη ἀνθρωπότητα δὲν βάζει
5 φέρυ µπὸτ ἢ δὲν πληρώνει 5
Ἑλληνικὰ φέρυ µπὸτ νὰ τοὺς
περνᾶ µὲ ἀσφάλεια ἀπὸ Τουρκία.
Εἶναι φανερὸ ὅτι κάποιοι θέλουν νὰ
µᾶς ἐθίσουν στοὺς παιδικοὺς πνιγ-
µοὺς καὶ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ ἀπάνθρω-
πο θέαµα νὰ τρέχουν ἀπὸ χωρά-
φια σὲ χωράφια σὰν τὰ ποντίκια
"πρὸς τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας" κ.λπ.
κ.λπ. Κάποιοι θέλουν νὰ µᾶς θυµί-
ζουν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ δὲν ἔχει
καµµιὰ ἀξία στὶς ἡµέρες µας. Σήµε-
ρα αὐτοί, αὔριο ἐµεῖς. Εἶναι φανερὸ
ὅτι κάποιοι ἀργὰ ἢ γρήγορα σχε-
διάζουν ὅλοι οἱ λαοὶ νὰ ἀνακατευ-
τοῦµε καὶ νὰ µοιραστοῦµε τὴν δυσ -
τυχία µας. Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ
Νέα Τάξη, χάος - πόλεµοι - ἀβεβαι-
ότητα - θάνατοι - ἀρρώστιες καὶ
ἐξαφάνιση τοῦ Κράτους πρόνοια.
Ξεκινοῦν ἀπὸ Ἑλλάδα καὶ θὰ προ-
χωρήσουν πρὸς τὰ πάνω.

Καὶ ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν θεωρῶ
καθόλου τὸν ἑαυτόν µου ἔξυπνο
ἀλλὰ ἁπλὰ διαβασµένο, νὰ σᾶς
ἐξηγήσω ὅτι αὐτὸ ἀκριβῶς θέλουν.
Θέλουν αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ δεί-
χνουν στὶς ὀθόνες. Θέλουν νὰ δεί-
ξουν ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ
αὐτὸ ποὺ λένε, θέλουν νὰ δείξουν
ὅλη τὴν ἀπανθρωπιά τους καὶ τὸ
πόσο ἀνίσχυροι εἴµαστε στὰ χέρια
τους, θὰ µὲ θυµηθεῖτε  τὸ ἔχω δια-
βάσει καλὰ τὸ µάθηµά µου, ἁπλὰ
ἐσεῖς  περιµένετε νὰ σᾶς τὸ ἐξηγή-
σει ὁ κάθε ΜπογδανοΤσίµας.

Μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς παιδικοὺς
πνιγµοὺς, τοὺς ὁποίους "παίζουν"
συνεχῶς στὰ ΜΜΕ  κάµπτουν
εὐκολώτερα τὶς ὅποιες δικαιολογη-
µένες ἀντιδράσεις τῶν λαῶν γιὰ
Ἰσλαµοποίησή τους!

Τὰ δακρύβρεχτα σήριαλ τῶν
ΜΜΕ ξεκινοῦν ἀπὸ τοὺς πνιγµοὺς
καὶ µένουν µόνο στοὺς πνιγµοὺς
τῶν µικρῶν Αἴλαν. Οὔτε ποιοὶ κά-
νουν ἀναγκαστικὸ ξεσπίτωµα σὲ
ὅλους αὐτοὺς , οὔτε καὶ γιατί τοὺς
τὸ κάνουν!

Γιατί ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση
συµµετέχει σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκληµα;

Γιατί δὲν κλείνει τὰ σύνορα στα-
µατώντας νὰ συµµετέχει σὲ αὐτὲς
τὶς νέες θηριωδίες τοῦ ∆´ Ράϊχ;

Πόσα βρέφη θὰ πρέπει νὰ πνί-
ξουν οἱ σιωνιστές, γιὰ νὰ µᾶς πεί-
σουν ὅτι τὸ δίκαιο εἶναι νὰ µεταφέ-
ρουν ὅλη τὸν Ἀφροασία στὴν
Εὐρώπη;

Ἀποκαλύπτεται καθηµερινὰ τὸ
ἀπαίσιο πρόσωπο τῆς Ἑλληνικῆς
ἀριστερᾶς, ποὺ συµφωνεῖ πλήρως
µὲ τὴν Νέα Τάξη περὶ διαλύσεως
τῶν συνόρων καὶ ἀναµείξεως ὅλων
τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὥστε δια-
λύοντας τὴν Εὐρώπη κάνουµε τὸ
µεγαλύτερο βῆµα πρὸς τὸ Παγκό-
σµιο κράτος.

Μετὰ τιµῆς
Ν.Κ.

«Συνεχίστε
µὲ τὸν ἴδιο ζῆλο»

Κύριε ∆ιευθυντά,
Σήµερα κατέθεσα τὴν ἐτήσια

συνδροµή µου στὸν λογαριασµὸ
τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας. Συγχαρη-
τήρια γιὰ τὰ τόσα ὡραῖα καὶ ὠφέλι-
µα ποὺ µᾶς προσφέρετε µέσα ἀπὸ
τὸν O.Τ. Συνεχίστε µὲ τὸν ἴδιο ζῆλο,
γιὰ νὰ µποροῦµε καὶ ἐµεῖς νὰ τὰ µε-
ταφέρουµε στὴν οἰκογένειά µας καὶ
στὰ παιδιά µας, ὥστε νὰ µὴ χαθεῖ ἡ
Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση.

Εὔχοµαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίνει δύ-
ναµη στὸ δύσκολο ἔργο σας.

Μὲ ἐκτίµηση
Ἰωάννης Τσαούσης

Ἀντισυνταγµατάρχης (ΠΖ)
∆ιοικητὴς 585 Μ/Π ΤΠ

γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ αὐτῶν κα-
λοῦνται νὰ τὶς ὑπηρετήσουν; Μή-
πως εἶναι ἐρεβώδεις καὶ σκοτεινὲς
οἱ µασονικὲς αὐτὲς διδασκαλίες καὶ
ἐπιδιώξεις;

MΚαὶ ποῖοι καλοῦνται νὰ ὑπηρε-
τήσουν αὐτὰ ποὺ στὸ ἀδιαφανὲς
τεκτονικὸ παρασκήνιο ἀπὸ χρόνων
πολλῶν καὶ συνεχῶς ἀναφέρονται;
Εἶναι, ἆραγε, “βασιλεῖς” ἢ “στρα-
τιῶται”; Εἶναι κατὰ καιροὺς κάποιοι
Πρωθυπουργοὶ ἢ κλητῆρες; Καθη-
γητὲς Πανεπιστηµίου ἢ ἁπλοῖ καὶ
ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι εἶναι;

Μήπως καλοῦνται ἐκεῖ – Θεέ µου
φύλαγε! – ἀκόµη καὶ κληρικοί; Μή-
πως κατὰ καιροὺς προσελκύονται
στὶς Στοὲς τῶν µασόνων ἀκόµη καὶ
Πατριάρχες;

Ἐτοῦτα, βεβαίως, δὲν θέλουµε
νὰ τὰ πιστέψουµε!

Οἱ φοβεροὶ 
τεκτονικοὶ ὅρκοι ;

Ἂς δοῦµε ὅµως πρῶτα δύο (ἀπὸ
τοὺς ὑπερτριάκοντα ποὺ ὑπάρ-
χουν) φοβεροὺς µασονικοὺς
ὅρκους, τοὺς διδόµενους κατὰ τὶς
ἐπάλληλες, εἰσαγωγικὲς καὶ προ-
αγωγικὲς µυήσεις µασόνων εἰς τὶς
Στοές τους (τὰ κείµενα µὲ ἔντονη
γραφὴ εἶναι ἀκριβῆ ἀποσπάσµατα
µασονικῶν ἐκδόσεων):

«Ὅρκος
Ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ τελείου τού-

του Συνεδρίου καὶ διὰ τοῦ λόγου
τῆς τιµῆς µου ὑπισχνοῦµαι ὅτι
δὲν θὰ ἀποκαλύψω ποτὲ τὰ µυ-
στήρια τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Ροδο-
σταύρου [µασόνου τοῦ 18ου βαθ-
µοῦ] εἰς οὐδένα ἀδελφὸν κατωτέ-
ρου βαθµοῦ οὐδ’ εἰς βέβηλον
τινὰ [εἰς πρόσωπον ποὺ ∆ΕΝ εἶναι
µασόνος], ἐπὶ ποινῇ ν’ ἀπολέσω
διὰ παντὸς τὸν λόγον καὶ νὰ
εὑρίσκωµαι αἰωνίως εἰς τὰ σκότη
. κρουνοὶ αἵµατος νὰ ρέωσιν
ἀκαταπαύστως ἐκ τοῦ σώµατός
µου καὶ νὰ ὑποφέρω τὰς πλέον
σκληράς θλίψεις τῆς ψυχῆς . αἱ
πλέον αἰχµηραὶ ἄκανθαι νὰ µοὶ
χρησιµεύσωσιν ὡς στρωµνὴ .
χολὴ δὲ καὶ ὄξος νὰ εἶναι τὸ πο-
τόν µου καὶ ἀτιµωτικὴ τοῦ θανά-
του καταδίκη νὰ τελειώση τὴν τύ-
χη µου, ἐὰν παραβῶ τοὺς Νό-
µους, τοὺς ὁποίους θέλουσί µοι
ἐπιβάλλει. Ὑπισχνοῦµαι, ἐπί-
σης, νὰ µὴ φανερώσω ποτὲ τὸν
τόπον εἰς τὸν ὁποῖον ἐγενόµην
δεκτός, οὐδὲ τὰ µέλη ἅτινα ἦσαν
παρόντα. Πρὸς τούτοις ὑπι-
σχνοῦµαι πλήρη πίστιν καὶ ἀφο-
σίωσιν εἰς τὸ «Ὕπατον Ἑλλη-
νικὸν Συµβούλιον τοῦ 33 [βαθ-
µοῦ]». Εἴη µοι βοηθὸς ὁ Μέγας
Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύµπαντος [ὁ
µασονικὸς θεός];» (Πηγή: Μασο-
νικὸ περιοδικὸ «Πυθαγόρας», ἔτος
∆΄, Μάρτιος 1885, ἄρ. 3, σελ. 82-
83).

Ἄλλος – νεώτερος – 
µασονικὸς ὅρκος

Ὁ φοβερός, ἐπίσης, ὅρκος ποὺ
ἀκολουθεῖ δίδεται κατὰ τὴν εἰσδοχὴ
µυουµένου σὲ µασονικὲς Στοὲς ποὺ
λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς λε-
γοµένης «Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς
τῆς Ἑλλάδος». Ὁ µακρότατος
αὐτὸς µασονικὸς ὅρκος, ἔχει, συντε-
τµηµένος, ὡς ἀκολούθως:

«; Ἐπίσηµα καὶ µὲ εἰλικρίνεια
ὑπόσχοµαι καὶ ὑποχρεώνοµαι ὅτι
πάντα θὰ περιφρουρῶ, θὰ καλύ-
πτω καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἀποκαλύ-
πτω ὁποιοδήποτε µέρος ἢ µέρη,
σηµεῖο ἢ σηµεῖα τῶν µυστικῶν ἢ
τῶν µυστηρίων τῶν Ἐλευθέρων
καὶ Ἀποδεδεγµένων Τεκτόνων,
καὶ τῶν ἀνηκόντων σ’ αὐτοὺς τὰ
ὁποῖα µοῦ ἔχουν ἤδη γίνει
γνωστὰ ἢ πρόκειται νὰ µοῦ ἀνα-
κοινωθοῦν τώρα ἢ ὁποτεδήποτε
στὸ µέλλον, παρὰ µόνο σὲ γνή-
σιο καὶ νόµιµο Ἀδελφὸ ἢ Ἀδελ-
φοὺς καὶ οὔτε σὲ αὐτὸν ἢ αὐτούς,
παρὰ µόνον ἀφοῦ, µὲ κανονικὴ
δοκιµασία, αὐστηρὴ ἐξέταση ἢ
ἀσφαλῆ πληροφόρηση ἑνὸς
πολὺ γνωστοῦ Ἀδελφοῦ διαπι-
στώσω ὅτι αὐτὸς ἢ αὐτοὶ εἶναι ἄξι-
οι αὐτῆς τῆς ἐµπιστοσύνης, ἢ
ἐντὸς συνεδρίας τέλειας καὶ κανο-
νικῆς Στοᾶς Ἀρχαίων Ἐλευθερο-
τεκτόνων [µασόνων];

;Ἀκόµη ὑπόσχοµαι ἐπίσηµα
ὅτι ποτὲ αὐτὰ τὰ µυστικὰ δὲν θὰ

τὰ γράψω, παραστήσω, χαράξω,
σηµειώσω, σµιλεύσω ἢ µὲ ὁποι-
ονδήποτε τρόπο σχεδιάσω, οὔτε
θὰ προκαλέσω ἢ θὰ ἀνεχθῶ νὰ
διαπραχθεῖ αὐτὸ ἀπὸ ἄλλους, ἂν
εἶναι ἐντὸς τῶν δυνάµεών µου νὰ
τὸ ἀποτρέψω, πάνω σὲ ὁποιοδή-
ποτε κινητὸ ἢ ἀκίνητο ἀντικείµενο
κάτω ἀπὸ τὸν οὐράνιο θόλο, µὲ
τὸ ὁποῖο ἢ πάνω στὸ ὁποῖο ὁποι-
οδήποτε γράµµα, χαρακτῆρα ἢ
σχέδιο, ἀκόµη καὶ τὸ ἐλάχιστο
ἴχνος ἀπὸ χαρακτῆρα, ψηφίο ἢ
σχέδιο θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ἀνα-
γνωριστεῖ ἢ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ σὲ
µένα ἢ σὲ ὁποιονδήποτε στὸν κό-
σµο, ὥστε οἱ µυστικές µας τέχνες
καὶ τὰ κρυφὰ µυστήρια νὰ γίνουν
γνωστὰ µὲ ἀπρεπῆ τρόπο ἀπὸ
δική µου ἀναξιότητα.

Ὅλα αὐτὰ ὑποχρεώνοµαι ἐπί-
σηµα νὰ τηρῶ χωρὶς ἀντιλογία,
ἐπιφύλαξη ἢ ὑπεκφυγή, µὲ τὴ βε-
βαιότητα ὅτι, ἂν παραβιάσω
ὁποιοδήποτε ἀπὸ αὐτά, θὰ στι-
γµατιστῶ ὡς ἄτοµο συνειδητὰ
ἐπίορκο, χωρὶς καµία ἠθικὴ ὑπό-
σταση καὶ παντελῶς ἀνάξιο, γιὰ
νὰ γίνει δεκτὸ σὲ αὐτὴ τὴ σεβα-
σµία Στοὰ ἢ σὲ ὁποιαδήποτε
ἄλλη κανονικὴ Στοὰ ἢ σὲ ὁµάδα
ἀνθρώπων ποὺ θέτουν τὴν τιµιό-
τητα καὶ ἀρετὴ πάνω ἀπὸ τὰ ἐπι-
φανειακὰ ὀφέλη τῶν ἀξιωµάτων
καὶ τοῦ πλούτου.

Γι’ αὐτὸ βοήθησέ µε, Θεέ, καὶ
στήριξέ µε στὴν τήρηση τῆς Με-
γάλης καὶ Ἐπίσηµης Ὑπόσχεσής
µου ὡς µαθητοῦ Ἐλευθεροτέκτο-
να (;)».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ «Σεβάσµιος ∆ιδά-
σκαλος», δηλαδὴ ὁ πρόεδρος τῆς
Στοᾶς, ἀπευθυνόµενος πρὸς τὸν
ὁρκιζόµενο µαθητὴ τέκτονα τοῦ ἐπι-
σηµαίνει: 

«Ἀδελφέ;, µὲ τὴν ἤρεµη καὶ
εἰλικρινῆ στάση σου αὐτὸ τὸ βρά-
δυ, ξέφυγες ἀπὸ δύο µεγάλους
συµβολικοὺς κινδύνους. Ὑπῆρχε
ὅµως καὶ τρίτος κίνδυνος, ὁ
ὁποῖος σύµφωνα µὲ τὴν παράδο-
ση, θὰ σὲ παραφύλαγε µέχρι τὶς
τελευταῖες στιγµὲς τῆς ζωῆς σου.

Οἱ κίνδυνοι ποὺ διέφυγες ἦσαν
τοῦ Ἐγχειριδίου [µικρὸ ξίφος] καὶ
τοῦ στραγγαλισµοῦ, ἐπειδὴ κατὰ
τὴν εἴσοδό σου στὴ Στοά, τὸ
Ἐγχειρίδιο αὐτὸ [τοῦ δείχνει τὸ
Ἐγχειρίδιο] κατευθυνόταν πρὸς τὸ
γυµνὸ ἀριστερὸ στῆθος σου, θέ-
λοντας νὰ δείξει ὅτι, ἂν εἶχες ἀπο-
πειραθεῖ νὰ προχωρήσεις βίαια,
θὰ εἶχες γίνει ὑπαίτιος τοῦ θανά-
του σου, ἀπὸ µαχαίρωµα, ἐνῷ ὁ
Ἀδελφὸς ποὺ τὸ κρατοῦσε θὰ
ἔµενε ἀκίνητος ἐκτελώντας τὸ
καθῆκον του;».

Καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Στοᾶς συνεχί-
ζει νὰ λέει στὸν δόκιµο µασόνο τὰ
ἑξῆς, ἐπίσης ἀνατριχιαστικά:

«;Ὑπῆρχε, ἐπίσης, αὐτὴ ἡ θη-
λιὰ [τοῦ τὴ δείχνει, ἀφοῦ πρῶτα τὴν
βγάζουν ἀπὸ τὸ λαιµό του] περα-
σµένη γύρω ἀπὸ τὸ λαιµό σου
ποὺ θὰ ἔκανε ὁποιαδήποτε ἀπό-
πειρά σου νὰ φύγεις ἐξ ἴσου µοι-
ραία, ἀλλὰ ὁ κίνδυνος ἐκεῖνος, ὁ
ὁποῖος παραδοσιακὰ θὰ σὲ πα-
ραφύλαγε µέχρι τὴν τελευταία
στιγµὴ τῆς ζωῆς σου, ἦταν ἡ φυ-
σικὴ ποινὴ ἡ κάποτε συνδεδεµέ-
νη µὲ τὴν ὑποχρέωση τοῦ τέκτο-
να, δηλαδὴ νὰ ἀποκοπεῖ ὁ λαιµός
σου, ἂν ποτὲ παράνοµα ἀπεκά-
λυπτες τὰ µυστικὰ τοῦ Ἐλευθερο-
τεκτονισµοῦ [τῆς Μασονίας]. Ὁλό-
κληρη ἡ ποινὴ θὰ ἦταν νὰ σοῦ
ἀποκοπεῖ ὁ λάρυγγας, νὰ σοῦ ξε-
ριζωθεῖ ἡ γλώσσα καὶ νὰ ταφεῖς
στὴν ἄµµο τῆς θάλασσας σὲ
ρηχὰ νερὰ ἢ σὲ ἀπόσταση διακο-
σίων µέτρων ἀπὸ τὴν ἀκτή, ὅπου
τὰ κύµατα ἀνεβοκατεβαίνουν τα-
κτικά».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ πρόεδρος τῆς µα-
σονικῆς Στοᾶς, στὴν ὁποία ἀκούστη-
καν οἱ τροµεροὶ αὐτοὶ λόγοι, οἱ δύ-
σκολα ἐπινοούµενοι ἀπὸ σώφρονες
ἀνθρώπους, καθησυχάζοντας τὸν
µαθητὴ µασόνο, τοῦ λέει:

«; Τὸ νὰ συµπεριλάβουµε τώ-
ρα µία τέτοια ποινὴ εἶναι περιττό,
ἀφοῦ ἡ ὑπόσχεση τὴν ὁποία ἀνέ-
λαβες ἀπόψε εἶναι δεσµευτικὴ γιὰ
ὅλη σου τὴ ζωή.

Τώρα, ἀφοῦ ἀνέλαβες τὴ Μεγά-
λη καὶ Ἐπίσηµη Ὑποχρέωση τοῦ
Τέκτονα, µοῦ ἐπιτρέπεται νὰ σὲ
πληροφορήσω ὅτι στὸν Ἐλευθε-

ροτεκτονισµὸ ὑπάρχουν πολλοὶ
βαθµοὶ καὶ ἰδιαίτερα µυστικὰ γιὰ
καθένα ἀπ’ αὐτούς;» (Πηγή:
Ἐθνικὴ Στοὰ τῆς Ἑλλάδος ΤΥΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΜΙΛΛΗΣ Emulation Ritual,
Ἀθήνα Ἀπρίλιος 1997, σελ. 21-29).

Οἱ µασονικοὶ ὅρκοι ποὺ µόλις τώ-
ρα διάβασαν οἱ νοήµονες
ἀναγνῶστες µας ἐδῶ, εἶναι πράγµα-
τι φοβεροί. Εἶναι δὲ µετάφραση ἀπὸ
ἀγγλικὰ µασονικὰ τυπικά. Παρόµοι-
ες µεταφράσεις ἐκ τῶν ἀγρίων
ἀγγλικῶν τυπικῶν (στὴ γλώσσα
µας) γνωρίζουµε νὰ ὑπάρχουν ἤδη
ἀπὸ τὸ 1918 καὶ 1920 στὶς ἑλληνικὲς
Στοὲς τῆς Αἰγύπτου.

Ἀναγκαία ἐπισήµανσις
ἀπὸ τὸν ἐρευνητήν;

“Σφάζουν”, λοιπόν, πραγµατικὰ
οἱ µασόνοι τοὺς ἀδελφούς τους
ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴ µασονία καὶ
“ἀποκαλύπτουν” τὰ µυστικά; 

Ἀπάντηση: Ὄχι, βέβαια! ∆ὲν
σφάζουν οἱ µασόνοι τοὺς ἀδελφούς
τους ποὺ δι’ ἐνεργειῶν ἢ παραλεί-
ψεών τους “προδίδουν” τὰ µυστικά.
Ὄχι, δὲν γίνονται τέτοια, µήτε καὶ
ἐνοχλοῦνται κἄν σήµερα οἱ “ἀπο-
στάτες” αὐτοί.

Τί συµβαίνει λοιπόν; Γιατί ζη-
τοῦνται οἱ σκληροὶ αὐτοὶ ὅρκοι
(ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐλαφρότεροι) σήµε-
ρα; 

Τὸ ζήτηµα ἔχει ὡς ἀκολούθως:
Τὸ πλῆθος τῶν τροµερῶν µασο-
νικῶν ὅρκων θεσπίστηκαν ἀπὸ τὸν
Τεκτονισµὸ κατὰ τοὺς προηγούµε-
νους, τοὺς τελευταίους αἰῶνες. Τό-
τε, ποὺ ΜΕΓΑΣ ἦταν ὁ πόλεµος τῆς
Μασονίας ἐναντίον µερικῶν θρό-
νων τῆς Εὐρώπης, µαζὶ – καὶ κυ-
ρίως – ἐναντίον τῆς παπικῆς ἐξου-
σίας καὶ τὸ ἀντίθετο.

Γιατί αὐτὸς ὁ µέγας πόλεµος; 
∆ιότι τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν καὶ

ἀφελῶν τεκτόνων τῆς ἐποχῆς ἐκεί-
νης, ἀποδεχθὲν – καὶ προάγον – τὸ
ἑλκυστικὸ σύνθηµα τοῦ Γαλλικοῦ
∆ιαφωτισµοῦ «Ἐλευθερία-Ἰσότης-
Ἀδελφότης», ἐµάχετο ἱεροκρυ-
φίως, συνωµοτικῶς, γιὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωση – ὅπως πίστευαν – τῆς
Εὐρώπης καὶ πέραν αὐτῆς ἀπὸ τὴν
τυραννία καὶ διαφθορὰ µερικῶν βα-
σιλικῶν θρόνων καὶ παπικῶν θώ-
κων, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐδιώκοντο,
µὴ γνωρίζοντες πιθανὸν τὰ “βαθέα”
τῆς Μασονίας οἱ πολλοί, πλὴν τῆς
ὑψηλῆς ἡγεσίας αὐτῶν. Οἱ ὅρκοι,
λοιπόν, ἐκεῖνοι διατηροῦνται ἀκόµα
καὶ δὴ γιὰ λόγους ἱστορικούς.

Μερικαὶ βλάσφηµοι 
διδασκαλίαι τεκτόνων

καὶ µέτρα προστασίας των,
διὰ νὰ µὴ διαρρεύσουν;
∆ιατηροῦνται ὅµως – καὶ ζη-

τοῦνται, βεβαίως – ἕως σήµερα οἱ
µασονικοὶ ὅρκοι, ὄχι µόνο γιὰ λόγους
ἱστορικούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλους λό-
γους. 

Ποιοὺς λόγους; Μὰ γιὰ νὰ κρύ-
ψουν τὰ ὑπόλοιπα, τὰ οὐσιώδη, τὰ
τρέχοντα µυστικὰ τους2 οἱ τέκτονες!

Ποιὰ µυστικά; 
Τὰ τέσσερα καίρια σηµασίας µυ-

στικά τους, προπάντων τὸ ἕνα, δη-
λαδὴ τὶς περὶ Θεοῦ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥΣ, τὶς ἀπο-
κρουστικῶς βλάσφηµες καὶ µὲ
σκληρότητα διατυπωµένες.

Γιὰ νὰ ἀποφύγουν, λοιπόν, οἱ µα-
σόνοι νὰ µὴ περιέλθουν µερικὲς ἐκ
τῶν διδασκαλιῶν αὐτῶν ἐκτὸς τῶν
τεκτονικῶν κύκλων, διατυπώνουν
αὐστηρὲς προειδοποιήσεις στὰ µέ-
λη τους, γενικότερα, νὰ προσέχουν
τὰ διάφορα ἔντυπά τους σχολα-
στικῶς, νὰ µὴ περιέλθουν εἰς χεῖρας
«βεβήλων», δηλαδὴ παντὸς προ-
σώπου ποὺ δὲν εἶναι µασόνος τοῦ
ἐπιπέδου τους.

Ἰδέστε πῶς διατυπώνουν τὶς σχε-
τικὲς αὐστηρότατες ὁδηγίες καὶ ἐντο-
λές τους:

«Προφυλάξωµεν τὰ κείµενά
µας, ἵνα µήποτε περιέλθωσι
ταῦτα εἰς χεῖρας βεβήλων. Ταῦτα
ἀσφαλῶς θὰ µολυνθοῦν;»! (Ἰω.
Α. Βασιλῆ 33ου, Εἶδον τὸν Ἀκτινοβό-
λον Ἀστέρα, Ἀθήνα 1952, σελ. 68).

Σὲ ἕνα ἄλλο µασονικὸ ἔντυπο δια-
βάζουµε τὴν ἑξῆς ὑπόσχεση-ὅρκο
τέκτονος γιὰ τὸ πῶς νὰ προσέχει τὸ
ἐξ 25 µόνο σελίδων βιβλιάριο ποὺ
τοῦ ἔδωσαν στὴν Στοά του :

«;ἐφ’ ὅσον µοὶ ζητηθῆ, θέλω
ἐπιστρέψει πάραυτα τὸ παρὸν
τυπικόν (;) ἐν περιπτώσει δὲ θα-
νάτου ἐντέλλοµαι πρὸς τοὺς νοµί-
µους ἐκπροσώπους µου [τοὺς
κληρονόµους του], ὅπως παραδώ-
σουν τοῦτο ἄνευ χρονοτριβῆς
πρὸς τοὺς ἀνωτέρω ἀξιωµατι-
κούς [τοὺς µασόνους τῆς Στοᾶς
του];» (πηγή: Εἰς ∆όξαν τοῦ Μεγά-
λου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύµπαντος,
ΜΕΓΑ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
∆ΟΣ, ΤΥΠΙΚΟΝ, βαθµὸς τοῦ ∆ιακε-
κριµένου ∆ιδασκάλου, ἐν Ἀθήναις,
Ἰανουάριος 1978, σελ. 3).

Στὸ ἑπόµενο φύλλο θὰ παρουσιά-
σουµε – γιὰ πρώτη φορά! – κάποια
ἀπὸ τὰ µασονικὰ µυστικά, τὰ ὁποῖα
τόσον ἐπιµελῶς θέλησαν νὰ “προ-
φυλάξουν” οἱ τέκτονες διὰ φοβερῶν
ὅρκων, ὅπως ἐδῶ εἴδαµε.

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Σηµειώσεις:

1. Λόγου χάρη τὸ μασονικὸ μυστικὸ νὰ
δημιουργήσουν μία παγκόσμια Κυβέρ-
νηση χρονολογεῖται ἀπὸ τοῦ ἔτους 1744,
μᾶς ἀποκαλύφθηκε δὲ τὸ 1936, καὶ στὴν
πληρότητά του δημοσιεύθηκε τὸ 1956 ἀπὸ
τοὺς θεοσοφιστὲς καὶ τοὺς μασόνους στὰ
ἐπίσημα περιοδικά τους. 2. Π.χ. τὸ τυπικὸ
τοῦ 33ου βαθμοῦ, γιὰ νὰ μὴ διαρρεύσει
δὲν τὸ ἔχουν τυπώσει, ἀλλὰ τὸ κραττοῦν
σὲ χειρόγραφο, φυλασσόμενο ἐντὸς κι-
βωτίου κλειδωμένου μὲ τρία κλειδιά, καὶ
μόνο τρεῖς ὑψηλόβαθμοι μασόνοι ἔχουν
πρόσβαση εἰς αὐτό. Οὐδείς ἄλλος ἐκ τῶν
χιλιάδων τεκτόνων ἐπιτρέπεται νὰ τὸ
πιάσει στὰ χέρια του! (Πηγή: Κανονι-
σμοὶ τοῦ Φιλοσοφικοῦ Τεκτονισμοῦ τῆς
Ἑλλάδος, Ἀθήνα 2002, σελ. 119). 

∆ιατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροί...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μνηµόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ 
Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη

Συμφώνως πρὸς ἀνακοίνωσιν
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος:

«Τὴν Κυριακὴ 15 Νοεµβρίου
2015, στὴν Ἱ. Μονὴ Ὁσίου ∆αβὶδ
τοῦ Γέροντος Λίµνης, ἔλαβε χώρα
Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προ-
εξάρχοντος τοῦ Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου
Καρυστίας καὶ
Σκύρου κ. Σερα-
φείµ, µὲ τὴν συµ-
µετοχὴ καὶ τῶν
Σεβασµιωτάτων
Μητροπολιτῶν
Ἐδέσσης, Πέλλης
καὶ Ἀλµωπίας κ.
Ἰωὴλ καὶ τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου,
Χαλκίδος κ. Χρυ-
σοστόµου, ἐπὶ τῇ
συµπληρώσει 24
ἐτῶν ἀπὸ τὴν
ὁσιακὴ κοίµηση
τοῦ µακαριστοῦ
Γέροντος Ἰακώ-
βου Τσαλίκη, δια-
τελέσαντος Ἡγουµένου τῆς Ἱ.
Μονῆς.

Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβα-
σµιώτατος ἅγιος Καρυστίας κ. Σε-
ραφείµ, ἀναλύοντας τὴν Εὐαγγε-
λικὴ Περικοπὴ τῆς ἡµέρας, ἡ ὁποία
περιελάµβανε τὴν Παραβολὴ τοῦ
Καλοῦ Σαµαρείτου, ἀναφερθεὶς ἰδι-

αιτέρως στὴν ἔννοια τοῦ πλησίον.
Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας,

ὅλοι ἐξῆλθαν ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ καὶ
µετέβησαν µπροστὰ τὸν Τάφο τοῦ
µακαριστοῦ Γέροντος Ἰακώβου,
ὅπου καὶ ἐψάλη τὸ Μνηµόσυνο.

Πρὸ τοῦ Μνηµοσύνου ὁ Σεβα-
σµιώτατος ἅγιος
Χαλκίδος κ. Χρυ-
σόστοµος εὐχα-
ρίστησε τοὺς ἁγί-
ους Ἀρχιερεῖς γιὰ
τὴν παρουσία
τους, τοὺς Κληρι-
κοὺς καὶ τὴν
Ἀδελφότητα τῆς
Ἱ. Μονῆς, ἐνῷ
ἀνακοίνωσε σὲ
ὅλους τοὺς προσ -
κυνητὲς ὅτι
ἐκφράζοντας τὴν
συνείδηση τῆς
Τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας, ὑπέβαλε
στὴν Ἱερὰ Σύνο-
δο τῆς Ἐκκλη-

σίας τῆς Ἑλλάδος, αἴτηµα γιὰ τὴν
Ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Ἰακώ-
βου, τὸ ὁποῖο καὶ ἐγκρίθηκε ὁµό-
φωνα καὶ ἐστάλη, κατὰ τὴν τάξη,
στὸ Πάνσεπτο Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος
τοῦ ὁποίου θὰ ἀποφασίσει σχετι-
κά».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Σελὶς 7η

µη καί θεολόγοι, ὅπως γράφει καί ὁ
ὁσιακῆς µνήµης, γέροντας Ἐπιφά-
νιος Θεοδωρόπουλος, διδάσκουν
µιά ‘‘βολική’’ καί ‘‘ἔξυπνη’’ θεωρία,
ὅτι πορνεία εἶναι µόνο ἡ «ἐπί χρή-
µασι» καί ἐκτός γάµου σαρκική ἱκα-
νοποίηση, ἐνῶ ἐάν ὑπάρχει ἀγάπη,
δέν εἶναι ἁµαρτία. Ἔτσι, ὁδηγοῦν τή
νεότητα σέ «ΑΤΥΠΟΝ ΠΟΛΥΓΑ-
ΜΙΑΝ»8, τραυµατίζοντας, πολ-
λαπλῶς, σῶµα καί ψυχή! Εἶναι,
πράγµατι θλιβερό, ἡ πλανεµένη αὐτή
ἄποψη νά προέρχεται ἀπό χείλη Κα-
θηγητῶν θεολόγων καί, ἀλίµονο,
ἀπό χείλη Ἱερέων!

Γιά ἕνα τέτοιο µεῖζον θέµα9, τό
ὁποῖο µᾶς στερεῖ, ἄνευ πραγµα-
τικῆς µετανοίας, τόν Παράδεισο, ἡ
Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες µας,
δέν µᾶς ἄφησαν ἕρµαιο στά ἔµπειρα
χέρια τοῦ διαβόλου. Ὁλόκληρο τό
Εὐαγγέλιο ἀποπνέει ἄρωµα ἁγνείας
καί ἐγκρατείας. Τονίζει ὅτι δύο εἶναι οἱ
ἀσφαλεῖς δρόµοι πού ὁδηγοῦν στό
ποθούµενο: τῆς παρθενίας καί τοῦ
γάµου. Ἡ παρθενία εἶναι γιά τούς λί-
γους καί ἐκλεκτούς. Οἱ ὑπόλοιποι,
µέσῳ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάµου,
ἀλληλοβοηθοῦνται στόν ἀνοδικό
δρόµο γιά τόν Παράδεισο.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δέν ἀφήνει
πουθενά περιθώρια ὅτι εὐλογοῦνται
ἤ, ἔστω, ἐπιτρέπονται οἱ σαρκικές
σχέσεις ἐκτός γάµου. Ὁ Χριστός µας,
ὁ «Σπορέας τῆς ἁγνείας», γεννηθεὶς
ἀπό τήν ἀειπάρθενο Μαρία, τήν Παν -
αγία µας, εἶπε χαρακτηριστικά στήν
ἐπί τοῦ Ὄρους ὁµιλία Του, «Ἀκούσα-
τε, ὅτι ἐλέχθη στούς ἀρχαίους, Μή
µοιχεύσης.  Ἀλλ’ ἐγώ σᾶς λέγω, ὅτι
καθένας, πού βλέπει γυναίκα µέ διά-
θεση νά τήν ἀπολαύσῃ, ἤδη τή µοί-
χευσε µέσα στήν καρδιά του10». Ἐάν
ἕνα πονηρό βλέµµα ἀναδεικνύει τήν
ἀκαθαρσία τῆς καρδιᾶς µας11, καί φυ-
σικά δέν εἶναι εὐλογηµένο ἀπό τόν
Χριστό µας, πῶς εἶναι δυνατόν νά
ἀµνηστεύεται ἡ πονηρή πράξη;
Ἀρκεῖ µόνο µέ τό περιτύλιγµα τῆς
«ἀγάπης»; Εἶναι ἀγάπη αὐτή, χωρίς
δεσµεύσεις, χωρίς θυσιαστική διάθε-
ση, χωρίς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ,
µέ µοναδική ἐπιδίωξη τήν ἱκανοποί-
ηση τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν;
Πραγµατοποιοῦµε ἔτσι, τήν προτρο-
πή τοῦ Κυρίου µας, νά εἴµαστε «τὸ
ἅλας τῆς γῆς», «τὸ φῶς τοῦ
κόσµου»; Λάµπει τὸ φῶς µας
ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὥστε
νά βλέπουν τὰ καλὰ µας ἔργα καὶ νά
δοξάζουν τὸν Πατέρα µας τὸν «ἐν
τοῖς οὐρανοῖς»12;

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τό στόµα
Χριστοῦ, τονίζει σαφέστατα, ὅτι κα-
λόν εἶναι στόν ἄντρα νά µή ἀγγίζει γυ-
ναίκα· γιά νά ἀποφευχθοῦν ὅµως, οἱ
πορνεῖες, καθένας ἄς ἔχει τή γυναίκα
του καί καθεµιά τόν ἄντρα της13! Χω-
ροῦν κάπου στά λόγια του αὐτά, οἱ
ἐλεύθερες σχέσεις; Ὑπάρχει κάπου
ἡ ἐπιλογή τῶν προγαµιαίων σχέσε-
ων; Κάποιος λόγος πού νά διακρίνει
τή σαρκική, ἐκτός γάµου, σχέση, σέ
πορνεία πού γίνεται µέ χρήµατα ἤ σέ
εὐλογία ὅταν εἶναι δωρεάν; Μήπως
ὁρίζει τήν πορνεία ὡς πράξη πού γί-
νεται µόνο µέ χρήµατα; «Στούς ἀγά-
µους δέ καί στίς χῆρες λέγω, ὅτι εἶναι
καλό γι’ αὐτούς νά µείνουν ὅπως καί
ἐγώ. Ἄν ὅµως δέν ἐγκρατεύωνται, ἄς
ἔλθουν σέ γάµο. ∆ιότι εἶναι καλλίτε-
ρο νά ἔρχεται κανείς σέ γάµο, πα-
ρά νά καίεται ἀπό τή σαρκική ἐπι-
θυµία»14. Ἁγνότητα ἤ γάµος· αὐτός
εἶναι ὁ καθάριος λόγος τοῦ Εὐαγγε-
λίου. Ὅλα τά ἄλλα, εἶναι «προφάσεις
ἐν ἁµαρτίαις»! 

Τή σκυτάλη τοῦ λόγου δίνουµε
στούς σύγχρονους Ἁγίους µας, οἱ
ὁποῖοι εἶναι πλήρως εὐθυγραµµισµέ-
νοι µέ τόν Εὐαγγελικό λόγο, ὅπως
ἄλλωστε, ὅλοι οἱ ἅγιοι διαχρονικά. Ἡ
Ἁγία Γραφή, δέν γράφτηκε µόνο γιά
«τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ἀλλά εἶναι δια-
χρονικά ἐφαρµόσιµη, ἐπειδή εἶναι
Θεόπνευστη! Κι ἄς λένε κάποιοι σή-
µερα ὅτι ὁ κόσµος ἔχει «προοδεύ-
σει», ἔχει «ἀνοίξει» τό µυαλό του καί
αὐτά δέν ἰσχύουν! Πρόοδος µπορεῖ
νά εἶναι, ὄχι ὅµως κατά Θεόν! Ἐπί-
σης, πραγµατικά ἀνοικτόµυαλοι, εἶναι
αὐτοί πού εἶναι σταθερά προσανατο-
λισµένοι πρός τόν ἀπειράγαθο, πάν-
σοφο, ἀθάνατο, καί τέλειο Θεό. Πῶς
µποροῦµε νά περιορίσουµε τό νοῦ
µας στά πεπερασµένα, στή «σοφία»
τοῦ κόσµου τούτου, στά πρόσκαιρα
καί στόν θάνατο; 

Ἔλεγε λοιπόν, ὁ Ἅγιος Παΐσιος
«ὅτι ἡ Ἐκκλησία µαs δυό δρόµους δι-
δάσκει. Τόν µοναχισµό καί τόν γάµο.
Θεω ροῦσε ἀφύσικο νά µή ἀκολου-
θήση κάποιος ἕνα ἀπό τά δύο. ‘‘Τό
βόδι πού δέν πάει οὔτε στόν ζυγό
οὔτε στήν αὐλακιά πάει στόν χασά-
πη’’. Βοήθησε πολλούς νέους νά
ἀκολουθήσουν τήν κλίση τους καί νά
γίνουν εἴτε µοναχοί εἴτε νά κάνουν
οἰκογένεια. Πολ λούς ἀvαποφάσι-
στουs πού δέν ἦταν γιά µοναχοί
τούς  προέτρεπε νά προχωρήσουν
στόν γάµο».15

«Ἂν ὁ νέος σκέφτεται κάποια
κοπέλα σοβαρὰ γιὰ σύζυγο, νοµίζω,
καλύτερα εἶναι πρῶτα νὰ τὸ κάνη
γνωστὸ µὲ κάποιο συγγενικό του
πρόσωπο, στοὺς γονεῖς της καὶ
κατόπιν νὰ τὸ συζητήση καὶ ὁ ἴδιος
µαζί τους καὶ µὲ τὴν κοπέλα. Στὴν
συνέχεια, ἂν δώσουν λόγο καὶ
κάνουν ἀρραβῶνες – καλὸ εἶναι ὁ
ἀρραβώνας νὰ µὴ διαρκῆ πολύ, νὰ
προσπαθήση, στὸ διάστηµα ποὺ θὰ
µεσολαβήση µέχρι τὸν γάµο, νὰ
βλέπη τὴν κοπέλα σὰν ἀδελφή του
καὶ νὰ τὴν σέβεται. Ἂν ἀγωνισθοῦν
καὶ οἱ δύο φιλότιµα νὰ διατηρήσουν
τὴν παρθενία τους, τότε στὸ
Μυστήριο τοῦ γάµου, ὅταν τοὺς στε-
φανώση ὁ ἱερέας, θὰ λάβουν
πλούσια τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Γιατί,
ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστοµος, τὰ στέφανα εἶναι
σύµβολα τῆς νίκης κατὰ τῆς
ἡδονῆς».16

«Τή γενετήσια ὁρµή πρέπει νά τή
βάζουµε στό ψυγεῖο µέχρι τό γάµο
καί νά κάνουµε τίµιο ἀγώνα ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Καί µόνο ἔτσι θά βροῦµε λύση στό

πρόβληµα αὐτό».17

Ὁ Ἅγιος Πορφύριος «στὸ σοβα-
ρό, ἀλλὰ καὶ λεπτὸ θέµα τῶν σχέσε-
ων τῶν δύο φύλων, ἦταν πατερικὰ
διακριτικός. ∆ὲν µποροῦσε κανεὶς νὰ
τοῦ προσδώσει τὸ συµβατικὸ χαρα-
κτηριστικό τοῦ αὐστηροῦ ἢ τοῦ ἐπι-
εικῆ, διότι ἁπλὰ ἦταν σωστός... Ἀκο-
λουθοῦσε τὸν ἴσιο δρόµο τοῦ Χρι-
στοῦ, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν Ἁγία
Γραφὴ καὶ τὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ
παράδοση. Ἐπισκεπτόνταν τὸ κελὶ
του ψυχὲς καταπτοηµένες ἀπὸ τὰ
φόβητρα τῶν ‘‘διστακτικῶν’’ συντη-
ρητικῶν, ἀλλὰ καὶ ψυχὲς τσακισµένες
ἀπὸ τὶς ἐµπειρίες τῶν ‘‘τολµηρῶν’’ νε-
ωτεριστῶν. Ὅλες τὶς περιέβαλλε µὲ
τὴν ἴδια ἀγάπη καὶ γιὰ ὅλες εἶχε κα-
τάλληλο φάρµακο. Σεβόµενος τὴν
ἰδιαιτερότητα κάθε ψυχῆς, τῆς ἄνοιγε
τὸ δρόµο τῆς αὐτογνωσίας, τῆς µε-
τανοίας, τῆς καθάρσεως καί, στὴ συν -
έχεια, τῆς ἤρεµης καὶ ἑκούσιας
ἐπιλογῆς µεταξύ τῆς συζυγικῆς
ἀγάπης τοῦ εὐλογηµένου γάµου ἢ
τοῦ θείου ἔρωτος τῆς ἐν Χριστῷ
παρθενίας καὶ ἀφιερώσεως».18

Ἡ ἁγία Γερόντισσα Σοφία, ἡ ἐκ
Πόντου, ζῶσα σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία
µέ τήν Παναγία, ἐπεδίδετο σέ ὑπερ -
άνθρωπη ἄσκησι, προσεποιεῖτο
τήν διά Χριστόν σαλή καί συµβού-
λευε ὅλους ὅσους τήν ἐπισκέπτονταν
καί ἰδιαιτέρως τούς νέους ἀνθρώ-
πους νά προσέχουν τό θέµα τῆς
ἁγνότητας. Γιά ὅλη αὐτήν τήν ἐν
σκληραγωγίᾳ καί ἀσκήσει ζωή της τό
Παράκλητο Ἅγιο Πνεῦµα τῆς δώρισε
τά χαρίσµατα τῆς διοράσεως, τῆς
προοράσεως καί τῆς θαυµατουρ-
γίας.19

Στίς µαννάδες, µέ πολύ πόνο, ἔλε-
γε: «Συµβουλέψτε τά κορίτσια σας νά
φυλάξουν τήν τιµή τους, µέχρι τόν γά-
µο τους, νά βαδίσουν τόν δρόµο τοῦ
Χριστοῦ. Τά ἀγόρια νά µένουν καθα-
ρά µέχρι τόν γάµο. Ὅταν ὁ παπάς
ἀνοίγει τό Εὐαγγέλιο στόν γάµο,
στέλνει ὁ Χριστός τόν ἄγγελο καί στε-
φανώνει τήν παρθενία».20

Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός,
µᾶς κάλεσε, ἐλευθέρως, νά τόν ἀκο-
λουθήσουµε, ἀλλά µέ προϋποθέ-
σεις· νά ἀπαρνηθοῦµε τόν παλαιό
µας ἑαυτό, νά σηκώσουµε τόν δικό
µας σταυρό καί νά τόν ἀκολουθή-
σουµε21. ∆ιότι, σταυρός εἶναι ἡ ἁγνό-
τητα σήµερα, σταυρός ὁ εὐλογηµέ-
νος γάµος, σταυρός ἡ θυσιαστική
ἀγάπη, σταυρός ἡ πορεία ἐνάντια
στό τεράστιο κύµα πού σέ χλευάζει
καί σέ πολτοποιεῖ! Ταυτοχρόνως, µᾶς
κάλεσε: «Ἐλᾶτε πρός ἐµένα, ὅλοι οἱ
κουρασµένοι καί καταπονηµένοι, καί
ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω. Πάρετε τό
ζυγό µου ἐπάνω σας, καί διά τῆς πεί-
ρας µάθετε γιά µένα, ὅτι εἶµαι συγκα-
ταβατικός καί ταπεινός στό πνεῦµα.
Ναί, οἱ ψυχές σας θά βροῦν ἀνά-
παυσι. ∆ιότι ὁ ζυγός µου εἶναι ἁπα-
λός, καί τό φορτίο µου ἐλαφρό22.
«Ὅστις θέλει�»!

Φοιτητές Θεολογικῆς Α.Π.Θ.
Τέκνα τοῦ Ἁγ. ∆ηµητρίου
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ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ ΥΠΟΘΗΚΕΥΕΙ...
βίωσης στὰ ὁµόφυλα ζευγάρια. 6
Νοεµβρίου 2010 Ὁ πρωθυ-
πουργὸς Γιῶργος Παπανδρέου
δηλώνει πὼς ὑποστηρίζει ἕνα
σύµφωνο συµβίωσης χωρὶς δια-
κρίσεις κατὰ τὴ διάρκεια διαδι-
κτυακῆς συνέντευξης».

Τὰ ἔτη 2011 ἕως καὶ 2013 τὸ ζήτη-
μα τοῦ συμφώνου διὰ ὁμοφύλους τί-
θεται ἐπὶ τάπητος. Μαζί του ἀνοί-
γουν καὶ περαιτέρω ζητήματα διὰ
συντάξεις καὶ υἱοθεσία τέκνων, ἐνῶ
ἀρχίζουν οἱ ἔντονες πιέσεις μετὰ καὶ
τὴν ἀπαίτησιν τῶν Εὐρωπαίων νὰ
συμμορφωθῆ ἡ Χώρα μας πρὸς τὰ
«Ἀνθρώπινα» Δικαιώματα:

«10 Μαΐου 2011. Ἀνοιχτὸ ἀφήνει
τὸ θέµα τῆς υἱοθεσίας ἀπὸ ὁµόφυλα
ζευγάρια«στὸ µέλλον» τὸ ὑπουργεῖο
∆ικαιοσύνης σύµφωνα µὲ δηµοσιεύ-
µατα τοῦ τύπου. 22 Αὐγούστου 2011.
Ὁ ὑπουργὸς ∆ικαιοσύνης Μιλτιάδης
Παπαϊωάννου θὰ θέσει σὲ δηµόσια
διαβούλευση τὸ νοµοσχέδιο γιὰ τὸ
σύµφωνο συµβίωσης ὁµοφύλων
ζευγαριῶν ἐντὸς τοῦ ἑπόµενου µήνα,
σύµφωνα µὲ δηµοσιεύµατα τῶν «Νέ-
ων» καὶ τῆς «Ἐλευθεροτυπίας». 9 Σε-
πτεµβρίου 2011. Οἱ συντάξεις χηρεί-
ας δὲν πρόκειται νὰ ἐπεκταθοῦν στὰ
ὁµόφυλα ζευγάρια «λόγῳ κόστους»,
δηλώνει στὴ Βουλὴ ὁ ὑπουργὸς
Ἐργασίας Γιῶργος ΚουτρουµάνηςM
7 Νοεµβρίου 2013 Τὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ι-
καστήριο γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα ∆ικαιώ-
µατα καταδικάζει τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸν
ἀποκλεισµὸ τῶν ὁµόφυλων ζευγα-
ριῶν ἀπὸ τὸ Σύµφωνο Συµβίωσης.
22 Νοεµβρίου 2013 46 βουλευτὲς
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ἀνάµεσά τους καὶ ὁ Ἀλέ-
ξης Τσίπρας) καταθέτουν στὴ Βουλὴ
πρόταση νόµου γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ
συµφώνου συµβίωσης στὰ ὁµόφυλα
ζευγάρια. 28 Νοεµβρίου 2013. Σύµ-
φωνα µὲ δηµοσίευµα τῶν «Νέων»
ποὺ ἔχει τίτλο «Πράσινο φῶς στὸ
σύµφωνο συµβίωσης», ὁ ὑπουργὸς
∆ικαιοσύνης τῆς συγκυβέρνησης Σα-
µαρᾶ-Βενιζέλου θὰ νοµοθετήσει τὴν
ἐπέκταση τοῦ συµφώνου µετὰ ἀπὸ
πιέσεις βουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ. Τε-
λικὰ ὁ Χαράλαµπος Ἀθανασίου δέχε-
ται νὰ συµπεριλάβει τὸν σεξουαλικὸ
προσανατολισµὸ στὸν νέο ἀντιρατσι-
στικὸ νόµο µὲ ἀντάλλαγµα νὰ παγώ-
σει τὸ σύµφωνο συµβίωσηςM».

Πέρυσι καὶ ἐφέτος μὲ τὴν ἄνοδον
τοῦ κυβερνῶντος μειοψηφικὰ κόμ-
ματος καὶ τὴν συνεπικουρίαν τῶν
ὑπολοίπων κομμάτων τροχιοδρο-
μεῖται ἡ τελικὴ φάσις διὰ τὴν προ-
ώθησιν τοῦ νομοσχεδίου, ὅπου τε-
λικῶς πρὸ δέκα ἡμερῶν (Δευτέρα
09/11/2015) ἐτέθη διὰ δημοσίαν δια-
βούλευσιν:

«9 Σεπτεµβρίου 2014 Κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς συζήτησης γιὰ τὸν ἀντι-
ρατσιστικὸ νόµο, ἀπορρίπτονται
ἀπὸ τὴ Βουλὴ οἱ τροπολογίες ΠΑ-
ΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ καὶ ∆ΗΜΑΡ περὶ ἐπέ-
κτασης τοῦ συµφώνου συµβίωσης
στὰ ὁµόφυλα ζευγάρια. 9 Φεβρουα-
ρίου 2015 Τὴν ἐπέκταση τοῦ συµ-
φώνου συµβίωσης στὰ ὁµόφυλα
ζευγάρια προαναγγέλλει ὁ
ὑπουργὸς ∆ικαιοσύνης Νίκος Παρα-
σκευόπουλος στὰ πλαίσια τῶν προ-
γραµµατικῶν δηλώσεων τῆς νέας
κυβέρνησης Τσίπρα. 4 Μαρτίου
2015 «Τὸ σύµφωνο συµβίωσης θὰ
εἶναι τὸ πρῶτο νοµοσχέδιο ποὺ θὰ
φέρω στὴ Βουλὴ» δηλώνει ὁ
ὑπουργὸς στὸν Βῆµα FM. Τελικὰ
προτιµᾶ νὰ καταθέσει νοµοσχέδιο
γιὰ τὴν ἀποσυµφόρηση τῶν φυ-
λακῶν. 10 Ἰουνίου 2015 Τρεῖς µέρες
πρὶν τὸ Pride τῆς Ἀθήνας, ἀνεβαίνει
στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ὑπουργείου ∆ι-
καιοσύνης κείµενο νοµοσχεδίου γιὰ
τὴν ἐπέκταση τοῦ συµφώνου συµ-
βίωσης. Τὸ κείµενο δὲν τίθεται ποτὲ
σὲ δηµόσια διαβούλευση. 6 Ὀκτω-
βρίου 2015 Νέα κυβέρνηση Τσίπρα
καὶ νέες προγραµµατικὲς δηλώσεις
τοῦ ὑπουργοῦ Ν. Παρασκευόπου-
λου ποὺ ὑπόσχεται «µία νέα µορφὴ
συµφώνου κοινωνικῆς συµβίωσης
µὲ ἀναγνώριση γάµου ὁµοφύλων
καὶ ἑτεροφύλων» (ὡς καί τά προ-
ηγούµενα παραθέµατα, ἐλήφθη ἀπό
mag24.gr 17.10.2015).

Τὸ σύµφωνον 
εἶναι ἀπαράδεκτον!

Ὡς ἦτο ἀναμενόμενον δὲν ὑπῆρξε
καμία προσπάθεια συνεννοήσεως
μὲ τὴν διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν, ἡ
ὁποία ἤδη πρὸ τοῦ παρελθόντος
Ἰουνίου, ὅπου θὰ ἤρχετο διὰ πρώτην
φορὰν πρὸς ψήφισιν τὸ σύμφωνον,
εἶχε ἀποστείλει ἐπιστολὴν πρὸς τὴν
Κυβέρνησιν διὰ τοὺς κινδύνους, ποὺ
αὐτὸ θὰ ἐπιφέρη. Χωρὶς νὰ
ἀπαιτῆται νὰ ἐπαναλάβωμεν τὰ ὅσα
καὶ ὁ Ο.Τ. εἰς ποικίλα ἄρθρα ἔγρα-
ψε ἀπὸ τότε ἕως καὶ σήμερα, ἀρκού-
μεθα ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ πνευμα-
τικὸν σκέλος νὰ ἀναφωνήσωμεν ὅτι
πρόκειται περὶ ἀντιθέου προστά -
γματος καὶ λαίλαπος, ἡ ὁποία θὰ
σαρώση κάθε ἴχνος πνευματικότη-
τος ἀλλὰ καὶ ἁπλῆς ἀξιοπρεπείας,
ποὺ ἀπομένει εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοι-
νωνίαν. Ἀπὸ πλευρᾶς πολιτικῆς θε-
ωρήσεως εἶναι ἀντιφατικὸν διὰ τὴν
ζωὴν τοῦ τόπου. Ἐξηγούμεθα:

Κατ’ ἀρχὰς ὁλόκληρον τὸ σύμ-
φωνον δὲν δύναται νὰ συμβιβασθῆ
οὔτε μὲ τὴν ἐπίκλησιν τῆς Ἁγίας
Τριάδος τοῦ Συντάγματος οὔτε μὲ
τὸ ἄρθρον περὶ εὐθύνης τῆς Πολι-
τείας διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἀγωγὴν
τῆς νεολαίας. Πῶς δύναται νὰ νου-
θετοῦνται τὰ παιδιὰ Ὀρθόδοξα,
ὅταν ἡ Πολιτεία θὰ ἔχη εἰς τὸ μέλ-
λον δασκάλους καὶ καθηγητάς, οἱ
ὁποῖοι θὰ εἶναι ἐπισήμως ὁμοφυλό-
φιλοι, πιθανῶς θὰ ἐμφανίζουν καὶ
εἰς σχολικὰς ἑορτὰς τοὺς «συμβί-
ους» τους καὶ θὰ ἀποτελοῦν παρά-
δειγμα διὰ τοὺς νέους; Τί εἴδους
ἀγωγὴ εἶναι αὐτή;

Εἰς τὸ πρῶτον ἄρθρον τοῦ νομο-
σχεδίου ἀναφέρεται ὅτι πρόκειται
διὰ «συμφωνία δύο ἐνηλίκων προ-
σώπων, ἀνεξαρτήτου φύλου». Μὲ

τὴν ἀναφορὰν ἀνεξαρτήτου φύλου,
δυστυχῶς δὲν ὑπονοοῦνται μόνον οἱ
ὁμόφυλοι, ἀλλὰ συμπεριλαμβάνον-
ται ὅλες οἱ πνευματικὰ ἀρρωστημέ-
νες καταστάσεις, ὅπως ἀμφίφυλοι,
διαφυλικοὶ καὶ μὲ ὅποιον ὑποτιθέμε-
νον «προσανατολισμὸν» θὰ χαρα-
κτηρίζη κανεὶς ἑαυτόν! Ἑπομένως τὸ
πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ σύνθετον
καὶ εὐρύ. Ἔπειτα, ἂν σήμερα δὲν
τεθῆ φραγμὸς τότε ποῖος ἐγγυᾶται
εἰς τὸ μέλλον ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξη νέα
τροποποίησις τοῦ συμφώνου, τὸ
ὁποῖον νὰ μὴ ἀφορᾶ μόνο δύο ἐνήλι-
κες ἀλλὰ τρεῖς ἢ τέσσερις, οἱ ὁποῖοι
συμβιοῦν μαζί, καὶ πιθανῶς καὶ ἀνή-
λικοι; 

Εἰς τὴν Ὁλλανδίαν ἡ παιδοφιλία
ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 12 ἐτῶν εἶναι
νόμιμος, ἐνῶ εἰς τὴν Γερμανίαν ἡ
ζωοφιλία. Αὐτὸ καταδεικνύει ὅτι ἂν
δὲν ὑπάρξη κριτήριον τί εἶναι ἠθι-
κόν, ὥστε νὰ ἐπιτρέπεται, τότε ἀργὰ
ἢ γρήγορα περαιτέρω διευρύνσεις
τοῦ συμφώνου μένουν διὰ μελλον-
τικὴν νομιμοποίησιν! Δι’ αὐτὸ ἄλλο
ἕνα παράλογον γεγονὸς σχετικῶς μὲ
τὴ σύστασιν τοῦ παρόντος συμφώ-
νου εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει τεκμηρίω-
σις, διὰ ποῖον λόγον ἡ Πολιτεία προ-
βαίνει εἰς τὸν σχεδιασμὸν ἑνὸς τέτοι-
ου νομικοῦ ἐφευρήματος. Τὸ ὅτι
ὑπάρχουν εἰς τὴν κοινωνίαν ἄνθρω-
ποι ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν νομιμοποί-
ησιν τῆς ὅποιας ἀνομίας, δὲν σημαί-
νει ὅτι ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ ἀντα-
ποκριθῆ εἰς τὸ αἴτημά τους. Ἡ Πολι-
τεία ὀφείλει νὰ κρίνη κατὰ περίπτω-
σιν τί πρέπει νὰ θεσμοθετῆται καὶ τί
ὄχι, ἄλλως θὰ καταλήξη νὰ νομιμο-
ποιῆ ὁποιαδήποτε ἀνομίαν χωρὶς
ὅριον.

Ἐπιπροσθέτως, εἰς τὸ τρίτον
ἄρθρον ἀναφέρεται ὅτι ἀγωγὴ ἐναν-
τίον ἑνὸς συμφώνου ἀσκεῖ «ὅποιος
προβάλλει ἔννομο συμφέρον οἰκο-
γενειακῆς φύσης» ἢ αὐτεπαγγέλτως
«ἂν τὸ σύμφωνο ἀντίκειται στὴ δη-
μόσια τάξη». Πρόκειται προφανῶς
διὰ τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς εἰρωνείας,
διότι δύναται νὰ ὑπάρχη σύμφωνον
συμβιώσεως, τὸ ὁποῖον δὲν ἀντίκει-
ται εἰς τὰ δημόσια ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς
παραδόσεως τῆς πατρίδος μας; Δὲν
ἀντίκειται ἐφ’ὅσον προσβάλλει κά-
θε οἰκογένεια; Ἀλλὰ τοὺς «νομοπα-
ρασκευαστὲς» δὲν ἐνδιαφέρει ἡ
οὐσία, ἐνδιαφέρει μόνον ἡ τυπικὴ
συμφωνία μὲ τὸ γράμμα τοῦ νόμου.

Εἰς τὸ τέταρτον, πέμπτον καὶ δέ-
κατον τέταρτον ἄρθρον διαφαίνεται
τὸ πόσον ὀξὺ θὰ καταστῆ ὡς πρόβλη-
μα. Τὸ πέμπτον ἄρθρον ἐξισώνει τὰ
μέρη τοῦ συμφώνου ὡς τοὺς «συζύ-
γους ἀπὸ τὸ γάμο», εἰς τὸ τέταρτον
δίδεται τὸ δικαίωμα τὸ κάθε μέρος
«νὰ χρησιμοποιεῖ στὶς κοινωνικὲς
σχέσεις τὸ ἐπώνυμο τοῦ ἄλλου» καὶ
εἰς τὸ δέκατον τέταρτον ἄρθρον μᾶς
ἀνακοινώνεται ὅτι «ἡ συγγένεια ἐξ
ἀγχιστείας ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει
καὶ μετὰ τὴ λύση ἢ τὴν ἀκύρωση τοῦ
συμφώνου συμβιώσεως». Ἔχοντας
ὑπ’ ὄψιν ἔρευνες οἱ ὁποῖες ἀναφέ-
ρουν ὅτι εἰς ὁμοφύλους παρουσιάζε-
ται ὑψηλότερον ποσοστὸν ἀλλαγῆς
«συντρόφων», ἂς ἀναλογισθῆ κανεὶς
τί γιγαντιαῖες κοινωνικὲς ἐκτάσεις θὰ
λάβη ἡ κατάστασις αὐτή.

Εὐτυχῶς μὲ τὸ ἔνατον ἄρθρον διὰ
τὸ τεκμήριον πατρότητος ὁρίζεται
σαφῶς ἄνδρας καὶ γυναῖκα, γεγονὸς
ποὺ ἀποκλείει τὴν ἀναγνώρισιν τεκ-
μηρίου γονεϊκότητος εἰς ὁμοφύλους
συντρόφους. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ ἴδιο τὸ
σύμφωνον ἀνοίγει τὸν δρόμον διὰ
ἀναγνώρισιν δικαιωμάτων (ἐργα-
σιακῶν, ἀσφαλιστικῶν-συνταξιοδο-
τικῶν, κληρονομικῶν, φορολογικῶν
κλπ.), ἀλλὰ καὶ διάφορες ὀργανώ-
σεις πιέζουν μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι

«μέχρι τὴν υἱοθέτηση πολιτικοῦ γά-
μου γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια μὲ
πλήρη δικαιώματα παιδοθεσίας καὶ
ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς,
τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια καὶ οἰκογένει-
ες θὰ συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται δια-
κρίσεις» (efsyn.gr 13.11.2015), ἀργὰ
ἢ γρήγορα θὰ γίνη καὶ νέα παραχώ-
ρησις, ὅπως καὶ τὸ παρὸν δίδει πολὺ
περισσότερα δικαιώματα εἰς τὰ ἑτε-
ρόφυλα ζευγάρια (ἐν συγκρίσει μὲ
τὴν ἕως τώρα νομοθεσίαν) μὲ ἕνα κα-
θεστὼς παρόμοιον μὲ τῶν ἐγγάμων.

Τέλος νὰ ἐπισημάνωμεν ὅτι εἰς τὸ
«Ἐθνικὸν Συμβούλιον κατὰ τοῦ Ρα-
τσισμοῦ καὶ τῆς Μισαλλοδοξίας»
ποὺ ἔχει τεθῆ εἰς τὸ νομοσχέδιον δὲν
θὰ μετέχη ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἐνῶ μέριμνά του θὰ εἶναι ἡ
«ἀντιμετώπιση τῆς ρητορικῆς τοῦ
μίσους στὸ δημόσιο λόγο» διὰ ἄτο-
μα ἢ ὁμάδες ποὺ στοχοποιοῦνται
ἀνάμεσα εἰς ἄλλα, ὅπως ἀναφέρε-
ται διὰ ζητήματα «σεξουαλικοῦ
προσανατολισμοῦ ἢ ταυτότητας φύ-
λου». Ἂν καταγγέλλη κανεὶς τὴν
ὁμοφυλοφυλίαν ὡς ἀνηθικότητα θὰ
διώκεται; Δηλαδή, καὶ νομιμοποιοῦν
τὴν ἀνομίαν καὶ ἀπαγορεύουν τὶς
ἀντιδράσεις; Πόσοι Ἱεράρχες καὶ
κληρικοὶ θὰ παραπεμφθοῦν εἰς τὰ
δικαστήρια διὰ τὸ κήρυγμά τους;

Ἔκκλησις πρὸς ὅλους
τοὺς Πολιτειακοὺς φορεῖς

καὶ τὸν λαόν!
Κατὰ τὴν ἀπονομὴν εἰς τὸν Μακ.

Ἀρχ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ Ἀρετῆς καὶ
Εὐποιίας τῆς Λεοντείου Σχολῆς:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συγκινηµέ-
νοςM ἐπεσήµανε πὼς πίστευε καὶ
πιστεύει ὅτι «τὰ παιδιὰ εἶναι τὸ καλύ-
τερο ὑλικὸ τῆς κοινωνίας. Ἀρκεῖ νὰ
τὰ καταλάβουµε». Παροµοίασε τὸν
ἐνθουσιασµὸ καὶ τὴ δύναµη τῶν παι-
διῶν µὲ τὰ γάργαρα νερά, ποὺ κυ-
λοῦν στὰ βουνὰ τονίζοντας πὼς
«βλέπουµε τὰ παιδιά, ἄλλοτε µελαγ-
χολικά, ἄλλοτε προβληµατισµένα.
Εἶναι ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασµό, ποὺ
κρύβουν µέσα τους. Καὶ αὐτὸν τὸν
ἐνθουσιασµὸ δὲ µποροῦµε νὰ τὸν
ἐµποδίσουµε, ἀλλὰ καὶ νὰ µπορού-
σαµε δὲ µᾶς συµφέρει, διότι ἐκεῖ κρύ-
βεται τὸ αὔριο τὸ δικό µας. Σὲ αὐτὰ
τὰ παιδιὰ πρόκειται νὰ παραδώσου-
µε τὴν σκυτάλη. Ἑποµένως δηµι-
ουργεῖται ἡ ὑποχρέωση νὰ φτιάξου-
µε κανάλια ποὺ θὰ πάρουν τὸ ὁρµη-
τικὸ νερὸ καὶ θὰ τὸ ὁδηγήσουν σὲ
γόνιµα χωράφια, στὴν κοινωνία µας,
γιὰ νὰ φέρουν καρποὺς» (ecclesia
3.11.2015).

Δὲν συγκινεῖται κανεὶς ἀπὸ αὐτὰ
τὰ λόγια; Δὲν ἀπασχολεῖ κανένα ὅτι
ἀντὶ διὰ γόνιμα χωράφια θὰ ὁδηγηθῆ
ἡ νεολαία εἰς τὸν ἔκλυτον βίον τῆς
ρωμαϊκῆς εἰδωλολατρίας; Ἂν κανεὶς
δὲν συγκινῆται, τότε θὰ γίνουν ἐπα-
ναστάσεις, ὅπως ἐδήλωσεν ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος εἰς ἄλλην συνάφειαν διὰ
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν:

«Mεἶναι πολυποίκιλα τὰ προβλή-
µατα. Ὅµως, κι αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται
τώρα καὶ θέλουν νὰ τὰ διορθώσουν,
αὐτοὶ εἶναι χειρότεροι ἀπὸ ἐµᾶς, διό-
τι, ἀφοῦ βρὲ παιδί µου δὲν γνώρισες
ἢ ἀφοῦ λὲς ὅτι τὰ ἀρνεῖσαι αὐτὰ τὰ
πράγµατα, γιατί εἶναι βλακεῖες καὶ
ἀνόητα γιὰ σένα, τί θὲς καὶ ἀνακα-
τεύεσαι; Ἄσε νὰ τὰ κάνουν ἄλλοι
ποὺ ξέρουν ἀπὸ αὐτά.. Λὲς ὅτι εἶσαι
ἀριστερός, εἶσαι µαρξιστήςM λοι-
πόν, σὲ θαυµάζω καὶ σὲ καµαρώνω
γιὰ τὶς γνώσεις σου, ἀλλὰ µπορεῖ
ἕνας µαρξιστὴς νὰ ὁρίζει τὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας; Ἑποµένως, εἶναι τερά-
στιο τὸ θέµα, ὄχι µόνο γιὰ τὴν Θεο-
λογία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παιδεία γενι-
κότερα, καὶ οὔτε ἐµεῖς θὰ τὸ λύσου-
µε τώρα, θὰ χρειαστεῖ νὰ γίνουν
ἐπαναστάσεις καὶ θὰ γίνουνM» (e-
kefalonia.net 12.11.2015). 

Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος Πατριάρχης καί... 
νὰ προσεγγίσωµε αὐτὴ τὴν λαµπη-
δόνα χωρὶς νὰ καοῦµε καὶ χωρὶς νὰ
τυφλωθοῦµε.

∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ µακαριστὸς π.
Ἐπιφάνιος, ἐκοιµήθη τὴν 10η τοῦ
µηνὸς Νοεµβρίου. Μία ἡµέρα µετὰ τὴν
κοίµηση τοῦ ἁγίου Νεκταρίου. Ἦρθε νὰ
συναριθµηθῆ πλησίον τοῦ Ἁγ. Νεκτα-
ρίου, τοῦ ὁποίου καί ὑπῆρξε
συνεχιστὴς στὸν φωτισµὸ
τοῦ Γένους µας. Θὰ µοῦ ἐπι-
τρέψετε νὰ πῶ ὅτι καὶ ὅσοι
ἄλλοι Ἅγιοι Πατέρες ἄστρα-
ψαν ἐπὶ τῶν ἡµερῶν µας
στὸ στερέωµα τῆς Ἐκκλη-
σίας µας, σύγχρονοι ἀλλὰ
µεγαλυτέρας ἡλικίας τοῦ π.
Ἐπιφανίου, ὅπως ὁ µακα-
ριστὸς π. Φιλόθεος Ζερβά-
κος, ὁ π. Γερβάσιος Παρα-
σκευόπουλος, ὁ π. Ἀµφιλό-
χιος Μακρῆς, εἶχαν µὲν σὰν
κινητήρια δύναµη τὴν µαθητεία τους
πλησίον τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, ἐλάµβα-
ναν, ὅµως, καὶ ἀπὸ τὸν π. Ἐπιφάνιο ἐνί-
σχυση καὶ ἀνανέωναν αὐτὴν τὴν ὤθη-
ση, ποὺ εἶχαν ἀπὸ τὸν Ἅγ. Νεκτάριο.

Στὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν –δὲν πι-
στεύω ὅτι ὑπερβάλλω– ὁ π. Ἐπιφά-
νιος εἶχε ὁλοκληρώσει τὸν προσωπι-
κό του ἀγῶνα, τὸν ἀγῶνα τῆς διορθώ-
σεως τῆς ψυχῆς του καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ
µετὰ ἔµενε γιὰ µᾶς, γιὰ νὰ µᾶς ἐνισχύη,
νὰ µᾶς φωτίζη, νὰ µᾶς συνετίζη καὶ νὰ
στηρίζη τὴν Ἐκκλησία. Κάτι σχετικὸ
εἶχε πεῖ καὶ ὁ ἴδιος ἀργότερα σὲ κάποι-
ον µαθητή του.

Κάποτε, λίγα χρόνια πρὸ τῆς κοιµή-
σεώς του, ὁ π. Ἐπιφάνιος µοῦ ἔλεγε –
συγχωρέστε µου αὐτὸν τὸν ἑνικό, γιατί
δὲν θέλω νὰ ἐπιβαρύνω κανένα ἀπὸ
τοὺς ἄλλους Πατέρας, θέλω νὰ ἔχω
ἀκεραία τὴν εὐθύνη τῶν λεγοµένων
µου– σὲ µιὰ ἀγρυπνία στοὺς Τρεῖς
Ἱεράρχες, µοῦ ἔλεγε: “∆εκαοκτώ ἐτῶν
νόµιζα ὅτι µπορῶ νὰ ὁµιλήσω περὶ
παντὸς ἐπιστητοῦ! Βέβαια, διάβαζα
ἀδιάκοπα. Τώρα, µετὰ τόσα χρόνια, πι-
στεύω ὅτι ξέρω καλὰ 4-5 πράγµατα.”!

Αὐτός, λοιπόν, ὁ τότε δεκαοκτὼ
ἐτῶν νέος, περιερχόµενος µιὰ µέρα τὰ
βιβλιοπωλεῖα εἶδε καὶ ἕνα βιβλίο, τοῦ
αἱρετικοῦ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τοῦ Θε-
οδώρου Λαναρᾶ, στὸ ὁποῖο ὁ συγ-
γραφεὺς ἠρνεῖτο ὅτι ὑπάρχουν πο-
νηρὰ καὶ ἀκάθαρτα πνεύµατα, καὶ ἔδι-
νε µεταφορικὲς ἑρµηνεῖες στὶς Ἁγιο-
γραφικὲς ἀναφορὲς γιὰ τοὺς δαίµονες,
ὢν Προτεστάντης, Εὐαγγελικός. Τότε,
λοιπόν, ὁ π. Ἐπιφάνιος, πῆρε τὸ βι-
βλίο αὐτὸ καὶ µέσα σὲ λίγα χρόνια,
ὅταν ἦταν 22 ἐτῶν, εἶχε ὁλοκληρώσει
τὴν ἀναίρεσή του µὲ τὴν µελέτη του
“Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ πονηρὰ πνεύ-
µατα”, ἡ ὁποία, ὅσο γνωρίζω, εἶναι ἡ
µοναδικὴ µελέτη ποὺ ὑπάρχει παγκο-
σµίως πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέµα!

Σ’ αὐτὴν τὴν µελέτη βλέπει κανεὶς ὅτι
ἐγνώριζε σχεδὸν ἀπὸ στήθους καί, ἂν
ὄχι, πάντως ἐγνώριζε ἀπολύτως τὰ
νοήµατα Παλαιᾶς καὶ Καινῆς ∆ιαθή-
κης. Καὶ σ’ αὐτὸ συνεπικουρεῖ καὶ τὸ ὅτι
πολὺ σύντοµα, µετὰ ἀπὸ πολὺ µικρὸ
διάστηµα, ὡς διάκονος, ἀνέλαβε τὴν
ἐπιµέλεια τῆς πεντατόµου «Φιλοκα-
λίας», ἡ ὁποία µέχρι τότε δὲν εἶχε καµ-
µία παραποµπή, καὶ ὅσοι τὴν ἔχετε
προσεγγίσει, γνωρίζετε ὅτι τώρα δια-
θέτει πλῆθος Ἁγιογραφικῶν παρα-
ποµπῶν, Παλαιᾶς καὶ Καινῆς ∆ιαθή-
κης, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Πατερικῶν συγ-
γραµµάτων, τὶς ὁποῖες κατέγραψε σὲ
µιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχαν τὰ βοη-
θήµατα, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σήµερα.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος, µποροῦµε, λοι-
πόν, νὰ ποῦµε ὅτι εἶναι καί ἐκ τῶν θε-
µελιωτῶν τῆς ἀντιπροτεσταντικῆς
ἐκστρατείας τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἀντι-
προτεσταντικοῦ Της ἀγῶνος. Καὶ δὲν
εἶναι τυχαῖο, ἀλλά ὀφείλεται στόν π.
Ἐπιφάνιον, τό ὅτι στὴν ἴδια ἐποχὴ
ἄρχισε καὶ ὁ µακαριστὸς π. Ἰωὴλ Γιαν-
νακόπουλος νὰ ἀσχολεῖται πιὸ ἐντα-
τικὰ µὲ αὐτὰ τὰ θέµατα. Γιατί τοῦ ἄρε-
σε πάντα τοῦ π. Ἐπιφανίου, ὡς µι-
µητὴς τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἦταν, νὰ κρύ-
βεται πίσω ἀπὸ ἄλλους. Νὰ προβάλ-
λη, νὰ προωθῆ ἄλλους καὶ ἐκεῖνος νὰ
µένη στὴν ἀφάνεια. Ἀλλὰ ὅσο καὶ ἂν
προσπαθοῦσε νὰ κρυφτῆ, αὐτὸ δὲν
ἦταν δυνατὸν νὰ γίνη, γιατί ὁ Χριστὸς
µέσα του δὲν τοῦ ἐπέτρεπε πάντοτε νὰ
συστέλλη τὸν ἑαυτό του.

Θὰ ἔλεγα, ἐπίσης, ὅτι εἶναι ἀπὸ τοὺς
λίγους, τουλάχιστον τῆς συγχρόνου
ἐποχῆς, ἀσκητάς, οἱ ὁποῖοι πάλεψαν µὲ
τὸν Χριστὸ τόσο πολύ χάριν τῶν
ἀνθρώπων. Μοῦ ἔλεγε κάποτε, µετὰ
τήν τέλεση ἑνός Ἱεροῦ Εὐχελαίου,
«Ἐπάλαισα µὲ τὸ Θεό! Εἶχα τὴν αἴσθη-
ση ὅτι ἐπάλευα µὲ τὸ Θεὸ ὑπὲρ τοῦ
ἀσθενοῦς»! ∆ὲν ὑπῆρχε αἴτησις τοῦ π.
Ἐπιφανίου ποὺ νὰ µὴ πραγµατοποι-
ηθῆ. Ἦταν ἀδύνατο νὰ µὴ πραγµατο-
ποιοῦσε ὁ Χριστὸς ὁποιοδήποτε αἴτηµά
του. Καὶ ὅµως, πολλὲς φορές, ἀκόµη καὶ
αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπεκά-
λυπτε, τὰ ἔθετε σὲ κλήρωση γιὰ νὰ µὴ
φανῆ ὅτι αὐτὸς ἐκφράζει τὸ θέληµα τοῦ
Θεοῦ σέ αὐτὸ πού ἔπρεπε να γίνη.

Ἀπὸ µικρᾶς ἡλικίας µυήθηκε στὴν
ἀσκητικὴ ζωή. Εἶχε καὶ ἕνα ἀλείπτη
πνευµατικό, τὴν θεία του τὴν Ἀλεξάν-
δρα, ἡ ὁποία µέχρι τῆς κοιµήσεώς της
ἦταν ὁ ἄµεσος βοηθὸς καί, πιστεύω, τὸ
µοναδικὸ στήριγµα. Κάποτε, µπροστά
µου καὶ σὲ δυὸ ἄλλα πρόσωπα ἐρω-
τήθηκε: “Γέροντα, δὲν αἰσθανθήκατε
ποτὲ τὴν ἀνάγκη νὰ στηριχθῆτε σὲ κά-
ποιον; Τὶς µεγάλες, τὶς δύσκολες
στιγµὲς, τὶς περάσατε µόνος σας;” Στά-
θηκε λίγο σύννους καὶ εἶπε: “Τώρα ποὺ
τὸ λές...”. Ὡς ἐκεῖ! “Τώρα ποὺ τὸ λές...”.

Ἡ Γερόντισσα Ἀλεξάνδρα ἦταν ἐκεί-
νη ποὺ ἔδιδε τὴν εἰκόνα τοῦ πῶς κα-
ταργεῖται ἡ διάκριση τῶν φύλων.
Ὅποιος γνώρισε τὴν Γερόντισσα Ἀλε-
ξάνδρα, ἔβλεπε καὶ κατανοοῦσε, ἔστω
καὶ ἀπὸ µακριά, τὸ πῶς θὰ ἦταν ἡ
Ὑπεραγία Θεοτόκος. Τὸ πῶς µιὰ γυ-
ναῖκα µπορεῖ νὰ κάνη τοὺς κληρικοὺς
νὰ τῆς ἀσπάζονται τὸ χέρι! Πῶς µιὰ γυ-
ναῖκα µὲ τόσο ἀνδρεῖο φρόνηµα στά-
θηκε ἐν µέσω τοῦ ἀβάτου ποὺ ἦταν καὶ
ἡ κατοικία τοῦ πατρὸς Ἐπιφανίου στὴν
ὁδὸ Μακεδονίας 24. Ἦταν ἕνα ἄβατο
καὶ ἐκεῖ, κατὰ πολὺ προσήγγιζε τὸ
ἄβατο τῆς ἐδῶ Ἱερᾶς Μονῆς ποὺ οἰκο-
δόµησε. Ὡστόσο, δὲν ἔβλεπες σ’ αὐτό
τὸ ἄβατο τὴν ἀπόσταση. Καὶ κυρίως,
δὲν ἔβλεπες τὴν ἀπόσταση ἐκείνου
ποὺ εἶχε τὴν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ, τὴν

ἐξουσία ποὺ – ὅπως ἀκούσαµε σήµε-
ρα στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο– ὁ Κύριος
ἔδωσε στοὺς µαθητάς Του, τὴν ἐξου-
σία ποὺ ἔδιδε ὁ Ἅγιός µας Ἐπιφάνιος
στὸν καθένα µας, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν
εἴχαµε ἄντληµα καὶ τὸ φρέαρ ἦταν
βαθὺ γιὰ µᾶς. ∆ὲν ἀντλήσαµε αὐτὰ τὰ
ὁποῖα µᾶς ἔδιδε πλουσίως. Παρηγο-
ρούµεθα, ὅτι τώρα, µετὰ τὴν κοίµησή

του, ἔχει περισσότερες δυνατότητες νὰ
µᾶς προσεγγίση, περισσότερες δυνα-
τότητες νὰ µᾶς παραβιάση, ἀφοῦ τοῦ
ζητήσουµε νὰ µᾶς παραβιάση τὸ αὐτε-
ξούσιό µας καὶ νὰ γίνη ἐκεῖνος τὸ ἀφεν-
τικό µας, νὰ γίνη ἐκεῖνος ὁ Πνευµατικὸς
ὁδηγός µας καὶ ἐµεῖς ὑποτακτικοί του.

Ὁ µακαριστὸς Γέροντας ἀσκήτευσε
ἀπὸ τὰ µικρά του χρόνια, ὅπως εἶπα,
ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀσκητικό του πνεῦµα,
παρ’ ὅτι εἶναι διάχυτο στὰ συγγράµµα-
τά του, πολὺ λίγοι γνωρίζουν τὸ πῶς τὸ
ἔκανε µὲ µοναδικὸ τρόπο πράξη, χωρὶς
νὰ γίνεται ἀντιληπτός. Πῶς ἔκρυβε τὰ
δάκρυά του ἀνοιγοκλείνοντας τὰ µάτια
του, γιὰ νὰ συγκρατοῦνται τὰ δάκρυα
ἀπὸ τὰ βλέφαρά του καὶ νὰ µὴ φαίνον-
ται... Τόσο συχνά, µάλιστα, ἐπανελαµ-
βάνετο, ὥστε µερικοὶ νόµιζαν ὅτι εἶχε
κάποιο “τὶκ” στὰ µάτια του!

Ἔφθασε στὸ σηµεῖο νὰ µὴ µπορῆ
νὰ κοιµηθῆ ἀπὸ τὶς ἀγρυπνίες, ποὺ
ἔκανε νέος καὶ ποὺ ἔµειναν ἄγνωστες.
Μοῦ ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Κάποιος
παλαιὸς πολιτικὸς δὲν εἶχε ἀποκτήσει
δική του κατοικία, καὶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ
ἀποθάνη, εἶπε στοὺς δικούς του: Στὴν
πλάκα τοῦ τάφου µου νὰ γράψετε “Ἐπι-
τέλους ἐστεγάσθη”. Στὸ δικό µου τάφο
θὰ γράψετε “Ἐπιτέλους ἐκοιµήθη”»!

Ἡ ἄσκηση ψυχῆς καὶ σώµατός του
ἦταν τέτοια, ὥστε ἔγινε ὅπως ὁ Χρι-
στός. Παρότι εἶχε Θεῖο ἀξίωµα ἀνώτε-
ρο τοῦ Πατριάρχου, ἀσχέτως ἂν ἀρνή-
θηκε τουλάχιστο δύο φορὲς νὰ χειρο-
τονηθῆ Ἀρχιερεύς, εἶχε χειροτονηθεῖ
ἀπὸ τὸ Χριστό µας καὶ γι’ αὐτὸ ἐπέµε-
νε καὶ δὲν ἤθελε νὰ χειροτονηθῆ ἀπό
ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δείξη σὲ ὅλους
ἐµᾶς, ὅτι οἱ βαθµοὶ τῆς Ἐκκλησίας
ἔχουν µέν µεγάλη σηµασία, ἀλλὰ µε-
γίστη σηµασία ἔχει τό πῶς καὶ
ποιοὺς χειροτονεῖ ὁ Χριστός µας!
Εἶναι σηµαντική ἡ ἐπισήµανση τοῦ
Θείου Χρυσοστόµου γιά τίς ἐκκλησια-
στικὲς χειροτονίες: «Ὁ Θεὸς οὐ πάν-
τας χειροτονεῖ, ἀλλὰ διὰ πάντων ἐνερ-
γεῖ, διὰ τὸ σωθῆναι τὸν Λαόν»!

Ὁ π. Ἐπιφάνιος εἶχε χειροτονηθεῖ
Πατριάρχης τοῦ Γένους µας! ∆ὲν εἶναι
ὑπερβολὲς ἢ συναισθηµατισµοὶ αὐτὰ
ποὺ λέω. Ὑπῆρξε Ἀρχιστράτηγος τῆς
Ἐκκλησίας! Ὅταν κάποτε ὁ Γέροντάς
µου, ὁ πρῶτος Πνευµατικός µου, ὁ π.
Σίµων, γιὰ πρώτη φορὰ τὸν συνάντη-
σε, χωρὶς νὰ τὸν γνωρίζη (τότε ἁπλῶς
µαθήτευα στὸν π. Ἐπιφάνιο, καί, ὅταν
ὁ π. Σίµων ἔπαυσε νὰ ἐπικοινωνῆ ἐπί-
γεια, ἔγινα καὶ πνευµατικὸ παιδὶ τοῦ
πατρὸς Ἐπιφανίου), τοῦ εἶπε: “Ἐσύ,
Ἐπιφάνιε, διοικεῖς τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος”! Καὶ πράγµατι, ἔτσι
ἦσαν τὰ πράγµατα. Αὐτὸς διοικοῦσε
καὶ συντόνιζε ἀπὸ τὸ στρατηγεῖο του,
ἀπὸ τὴν ἁπλῆ του κατοικία συντόνιζε
ὅλες τὶς πνευµατικὲς δυνάµεις τοῦ τό-
που µας. Πόσες φορὲς παρέστην
µάρτυς, ἰδίως τότε ποὺ ἦσαν τὰ γεγο-
νότα µὲ τὴν Πολιτεία ποὺ ἤθελε νὰ λε-
ηλατήση τὴν περιουσία τῆς Ἐκκλη-
σίας, τηλεφωνοῦσε µὲ ἀγωνία πρὸς
τοὺς Ἁγιορείτας Πατέρας λέγοντάς
τους: “Θὰ εἶσθε ριψάσπιδες, ἂν δὲν
κάµετε κείµενα! Ἂν δὲν ἀντισταθῆτε,
θὰ εἶσθε ἀνάξιοι τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ
τῶν προκατόχων σας!”. Καὶ µετὰ ἔλε-
γε σὲ ἐµᾶς, “Στεῖλτε ἐπιστολὲς στοὺς
Ἁγιορεῖτες, νὰ τοὺς συγχαίρετε γιὰ τὴν
παρρησία τους, γιὰ νὰ ἐνθουσιασθοῦν
καὶ νὰ ἐνισχυθοῦν!”. 

Αὐτὰ εἶναι µικρὰ ψήγµατα, ὄχι ὅλη ἡ
πραγµατικότητα, γιατί ὁ π. Ἐπιφάνιος
δὲν εἶναι ἕνα πρόσωπο, εἶναι µιὰ ἐπο-
χή. Εἶναι ἡ ἀνακαίνισις, εἶναι τὸ ζωντά-
νεµα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου στὴν ἐπο-
χή µας. Μᾶς ἔδειξε πῶς ὁ Χριστὸς
ἦταν προσιτὸς καὶ ταυτόχρονα ἀπρό-
σιτος. Ὄχι λόγω ἀξιώµατος! Πολλοὶ
ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν ἀξία ἀλλὰ
ἔχουν ἀξιώµατα ἐκφράζουν αὐτὸ τὸ
ἀπρόσιτο, ὥστε νὰ διασώζεται ἡ µεγα-
λειότης τοῦ ἀξιώµατος. Ὁ π. Ἐπιφάνιος
ἦταν ἀπρόσιτος ὅταν ἔπρεπε, γιατί
ἔδειχνε τὴν ἐξουσία ποὺ ἔχει ἀπὸ τὸ
Θεό. Κάποτε, µετὰ τὴ δηµιουργία τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος καὶ τὴν
ἀναταραχὴ στὴν Ἐκκλησία λόγω τῆς
ἀδίκου ἐκθρονήσεως 12 Μητροπο-
λιτῶν, συνέπεσε νὰ συναντηθῆ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφεὶµ µὲ τὸν π.
Ἐπιφάνιο, Καὶ µοῦ ἔλεγε ὁ µακαριστὸς
π. Ἐπιφάνιος: “Γύρισε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος πρὸς τὸ µέρος µου, ἀλλὰ δὲν µπο-
ροῦσε νὰ µὲ ἀτενίση, δὲν µποροῦσε νὰ
µὲ κοιτάξη, γιατί εἶχε ἐσωτερικὸ ἔλεγχο”.
Ἔκρυψε, ὅµως, ὅλα τα ὑπόλοιπα, τὸ
πῶς προσήγγισε ἀργότερα τὸν µακα-
ριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο καὶ πόσα τοῦ εἶπε,
πόσα τὸν συνεβούλευσε, ὅταν τὸν εἶχε
κατόπιν καλέσει στὸ σπίτι του. Πόσα
συνεβούλευσε τὸν Πρόεδρο τῆς ∆η-
µοκρατίας, τὸν κ. Σαρτζετάκη, ὅταν τὸν
ἐδέχθη στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο. Καὶ
πόσο τὸν κατέκτησε, ὥστε, ἐνῶ τρεῖς-
τέσσερις φορὲς σηκώθηκε ὁ π. Ἐπι-
φάνιος καὶ ἐπεχείρησε νὰ φύγη, γιατί
ἤξερε ὅτι αὐτὲς οἱ συναντήσεις δὲν
διαρκοῦν πολύ, ὁ Πρόεδρος τὸν ἐκρά-
τησε ἐκεῖ ἐπὶ ὧρες καὶ συζήτησαν ὅλα
τα θέµατα τῆς Πατρίδος µας.

Καὶ αὐτὰ εἶναι λίγα καὶ ἀπὸ τὰ ὅσα
γνωρίζω ἐγώ, πόσα ἄλλα θὰ γνωρί-
ζουν οἱ στενότεροι συνεργάται του, τὰ
ἡγιασµένα πνευµατικά του παιδιά! Πό-
σα θὰ γνωρίζουν ἐκεῖνοι ποὺ ἦσαν νύ-
κτα καὶ ἡµέρα κοντά του! 

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο σήµερα ἀπολαµβά-
νουµε, τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριον, τὸ
ὁποῖο καὶ ἐθεµελίωσε καὶ ἀνήγειρε ὁ π.
Ἐπιφάνιος, µὲ συνδέει καὶ µένα κατὰ

κάποιον τρόπο, καὶ θὰ τὸ ἀναφέρω
σήµερα, µετὰ ἀπὸ 35 χρόνια, γιατί
αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ, φανερώνει γιὰ ἄλλη
µιὰ φορὰ τὸ πῶς ἐκρύπτετο συνεχῶς
ὁ π. Ἐπιφάνιος.

Ὅταν ἐπρόκειτο νὰ συνθέση τὸ Τυ-
πικό τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Ἡσυ-
χαστηρίου, συνέταξε ἕνα πλῆρες ἐρω-
τηµατολόγιο καὶ µὲ ἐκάλεσε καὶ µοῦ

εἶπε: “Ἐσὺ θὰ στείλης αὐτὰ
τὰ ἐρωτήµατα µὲ τὴν ὑπο-
γραφή σου στὶς Ἱερὲς
Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῶν
Ἱεροσολύµων, διότι ἂν ἐγὼ
τὰ στείλω µὲ τὸ ὄνοµά µου,
θὰ ποῦν “Μὰ αὐτὸς τὰ γνω-
ρίζει, γιατί µᾶς ἐρωτᾶ;” καὶ
θὰ εἶναι ἐπιφυλακτικοί, µή-
πως καὶ τοὺς ἐλέγξω. Ἐσὺ
σὰν νέος κληρικός, δὲν θὰ
σὲ παρεξηγήση κανείς”.
Ἦταν, ἀξέχαστα, 19 Ἀπρι-

λίου τοῦ 1980, ὅταν ὑπεγράφησαν
αὐτὰ τὰ κείµενα καὶ ἤρχοντο οἱ ἀπαν-
τήσεις τῶν Ἱ. Μονῶν στὸ σπίτι µου καὶ
ἐν συνεχείᾳ τοῦ τὶς παρέδιδα. Τὸ τε-
λευταῖο ὅµως καθυστέρησε πολὺ νὰ
ἔλθη καί, ὅταν τοῦ τὸ ἐπέστρεψα, µοῦ
εἶπε: “Κράτησέ το αὐτὸ γιὰ ἐνθύµιο”!
Ὁπωσδήποτε αὐτὸ δείχνει ὅτι µὲ κάθε
τρόπο ἔκρυβε τὸν ἑαυτό του καὶ ταυ-
τόχρονα εὕρισκε καὶ µιὰ εὔλογη δι-
καιολογία, ὥστε κανεὶς νὰ µὴ καταλά-
βη ὅτι αὐτὸ ἦταν πράξη ταπεινώσεως,
ἀλλὰ ὅτι ἦταν πράξη ἁπλῆς διακρίσε-
ως καὶ πράξη ποὺ θὰ ἔφερε περισσό-
τερα ἀποτελέσµατα σὲ αὐτὸ ποὺ ζη-
τοῦσε νὰ πραγµατοποιηθῆ. 

Ὁ µακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος, µᾶς
λείπει πάρα πολύ σήµερα. Ὅσο
ζοῦσε, συνειργάζετο µὲ Πατέρας ποὺ
εἶχαν ἀγωνιστικὸ φρόνηµα καὶ ἀρετή,
ἀλλὰ καὶ µετὰ τὴν κοίµησή τους, εὕρι-
σκε τὸν τρόπο νὰ ἐργασθῆ µὲ ὁποιον-
δήποτε εἶχε µιὰ καλὴ διάθεση, γιὰ νὰ
ἀφυπνισθῆ τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ ὁ Κλῆρος. ∆υστυχῶς, τέτοια
πρόσωπα ὄχι µόνο δὲν παρουσιάζον-
ται συχνά, ἀλλὰ οὔτε καὶ κατὰ προσ -
έγγιση στὶς προδιαγραφὲς ἐκείνου. Γι’
αὐτὸ σήµερα ἡ Ἐκκλησία µας χειµάζε-
ται. Καὶ παρακολουθεῖ κανεὶς, καὶ θὰ
µοῦ συγχωρήσουν οἱ Σεβασµιώτατοι
Ἀρχιερεῖς νὰ µεταφέρω τὸν πόνο πού
ἔχει τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας: Τί
περιµένουµε; Ἰδεῖν τὸ τέλος; Περι-
µένουµε νὰ γίνη ἡ Ἑλλάδα Γαλλία,
Ἀγγλία, Βέλγιο, Λουξεµβοῦργο,
ὅπου ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶναι τὸ “δια-
κοσµητικό” τῆς Πολιτείας; Τί περι-
µένοµε; Εἶναι συνταρακτικὸ ἕνα ἀπὸ
τὰ κείµενα τοῦ π. Ἐπιφανίου ποὺ ἐξη-
γεῖ καὶ ἀναλύει τὴν φράση τοῦ Συντά -
γµατος τῆς Πατρίδος µας ὅτι «ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει
Κεφαλὴν Αὐτῆς τὸν Κύριον ἡµῶν
Ἰησοῦν Χριστόν». «Κατανοεῖτε, λέ-
ει, τί πυρηνικῆς δυνάµεως εἶναι ἡ
φράση αὐτή; Τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγµα
τῆς Ἑλλάδος παραδέχεται ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι Θεοΐδρυτον καθί-
δρυµα. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, δὲν
ἔχει καµµία προέλευση ἐκ τῆς γῆς,
ἀλλὰ διοικεῖ τὰ πάντα στὴ γῆ. ∆ιότι
ὁ Χριστὸς ἔχει πᾶσαν ἐξουσίαν, ὄχι
µόνο ἐν Οὐρανῷ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ γῆς»!

Αὐτὴ τὴν ἐξουσία πρέπει καὶ πάλι,
ἐµεῖς οἱ κληρικοί, νὰ τὴν ἀποκτήσουµε
µὲ κάθε τρόπο. ∆ὲν εἶναι δυνατόν,
ἐπὶ τῶν ἡµερῶν µας νὰ παραδοθῆ
ἡ Ἑλλάδα!∆ὲν εἶναι δυνατόν, ἐπὶ τῶν
ἡµερῶν µας νὰ πᾶνε εἰς µάτην οἱ κό-
ποι ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων, οἱ µό -
χθοι, τὰ αἵµατα τῶν Ἁγίων Πατέρων
µας! Ἀκούγεται ἀπὸ πολλούς: “Προσ -
ευχή! Ὁ Θεὸς θὰ δείξη”! Προσευχή,
βεβαίως, ἡ ἀρχή, ἡ µέση καὶ τὸ τέλος,
καὶ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ, ἀλλὰ
ἀπὸ τῆς στιγµῆς ποὺ δὲν προσευ-
χόµεθα µόνο γιὰ νὰ ἑτοιµασθῆ τὸ
φαγητό µας, δὲν ἔχουµε δικαίωµα
νὰ περιµένουµε µόνο διὰ τῆς προσ -
ευχῆς! ∆ιότι ὁ Θεὸς θέλει καὶ θυσίες!
∆ὲν θέλει µόνο νὰ µιλοῦµε µὲ Ἐκεῖνον
στὸ ταµιεῖον µας καὶ οὐσιαστικὰ νὰ
µιλᾶµε µὲ τὸν ἑαυτό µας καὶ νὰ λέµε
τὸν καηµὸ καὶ τὸν πόνο ποὺ ἔχει ὁ κα-
θένας µας.

Ὁ π. Ἐπιφάνιος ὡς στρατηγὸς τῆς
Ἐκκλησίας, µᾶς καλεῖ σήµερα σὲ συ-
στράτευση! Τὸ Ἱερό του Μνηµόσυνο
πρέπει νὰ γίνη παλλαϊκὸ συλλαλητή-
ριο! Ὄχι µὲ πανὼ καὶ ντουντοῦκες,
ἀλλὰ µὲ ἀνθρώπους ποὺ θὰ στέκουν!
Θὰ στέκουν καὶ θὰ ἐµφανίζουν, ἔστω
καὶ ἀµυδρά, τὸν π. Ἐπιφάνιο! Γιατί, δυσ -
τυχῶς, ὅπως στὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Βα-
σιλείου, µετὰ τὴν κοίµησή του, ἔτσι καὶ
τώρα µετὰ τὴν κοίµηση τοῦ π. Ἐπιφα-
νίου βλέπεις πολλοὺς “Ἐπιφανίους”,
στὸ σχῆµα καὶ στὶς ἐκφράσεις, ἀλλὰ
δὲν βλέπεις τὸν Ἐπιφάνιον!...

Ἐµεῖς ζητοῦµε τὸν Πατέρα µας! Ζη-
τοῦµε τὸν Πατέρα τῆς Ἑλλάδος! Τὸν
Πατέρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ὁποῖος
ἔσπειρε πνευµατικὰ παιδιὰ στὰ πέρα-
τα τῆς Γῆς καὶ ἀναµορφώνεται ὅλη ἡ
οἰκουµένη µὲ πνευµατικά του παιδιά!
Καὶ θὰ εἶναι µεγάλο κρίµα γιὰ ὅλους
µας νὰ χαθῆ ἡ Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ἀφή-
νουµε τοὺς Πολιτικοὺς νὰ κυβερ-
νοῦν καὶ νὰ ποιµαίνουν ἀντὶ τῶν
Ποιµένων αὐτὸ τὸν τόπο! Ὅποιος
Ἱεράρχης πιστεύει ὅτι µπορεῖ νὰ
συναγωνισθῆ ὁ ἄµβωνας τὴν τηλε-
όραση, δὲν παροικεῖ στὴν Ἱερου-
σαλὴµ ποὺ λέγεται Ἑλλάδα!

Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ κατανοήσουµε!
Πρέπει νὰ τὸ κατανοήση καὶ ὁ µικρὸς
καὶ ὁ µεγάλος! Καὶ ὅλοι, ἐν βαθυτάτῃ τα-
πεινώσει, νὰ προσκυνήσουµε τὸν τά-
φο τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ ἀνδρός, καὶ νὰ τοῦ
ποῦµε: “ Πάτερ Ἐπιφάνιε, διαβάς, βοή-
θησον ἡµῖν! Τώρα, ἔχεις πολὺ περισ-
σότερες δυνατότητες! Μὴ ἀφήσης τὴν
Πατρίδα µας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή σου
χωρὶς τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ! Βοήθησέ
µας νὰ µὴ γίνουµε Γαδαρηνοί, ἀλλὰ
νὰ γίνουµε ὡς ὁ Ληστὴς καὶ νὰ ὁµο-
λογοῦµε: Μνήσθητι ἡµῶν Κύριε, δι’
εὐχῶν τοῦ Πατρὸς µας Ἐπιφανίου,
καί τώρα καί ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου”! 

* Σημείωσις: Ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἐξεφω-
νήθη ἀπὸ στήθους ὑπὸ τοῦ πρωτ. π. Βα-
σιλείου Βολουδάκη, τὸ Σάββατον 7
Νοεμβρίου 2015, κατὰ τὴν Θ. Λειτουρ-
γίαν εἰς τὸ Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τῆς
Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζηνίας
διά τὸ 26ετές Μνημόσυνον τοῦ μακα-
ριστοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π.
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καὶ ἀπο-
μαγνητοφωνηθεῖσα παρατίθεται.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ (Λουκ. ιβ´ 16-21)

8. Καλά εἶναι τά λόγια, λέγει, ἀλλά
ἀκόµη πιό καλός εἶναι ὁ χρυσός.
Σάν αὐτοί πού ὁµιλοῦν περί ἐγκρα-
τείας εἰς τούς ἀκολάστους. Πράγµα-
τι καί αὐτοί, ὅταν κατηγορῆται ἡ
πόρνη, ἀπό τήν ἐνθύµησιν φλέγον-
ται πρός τήν ἐπιθυµίαν. Πῶς νά
σοῦ καταστήσω γνωστά τά βάσανα
τοῦ πτωχοῦ, διά νά γνωρίσης ἀπό
πόσον µεγάλους καηµούς θησαυ-
ρίζεις διά τόν ἑαυτόν σου; Ὤ πόσον
πολύτιµος θά σοῦ φανῆ κατά τήν
ἡµέραν τῆς κρίσεως ὁ λόγος αὐτός:
«∆εῦτε οἱ εὐλογηµένοι τοῦ Πατρός
µου, κληρονοµήσατε τήν ἡτοιµα-
σµένην ὑµῖν βασιλείαν ἀπό κατα-
βολῆς κόσµου. Ἐπείνασα γάρ καί
ἐδώκατέ µοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί
ἐποτίσατέ µε, γυµνόν ἤµην καί πε-
ριεβάλετέ µε»! Πόσον δέ µεγάλην
φρίκην, καί ἱδρῶτας καί σκοτάδι θά
σέ περιβάλη, ὅταν ἀκούσης τήν κα-
ταδίκην «Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐµοῦ οἱ
κατηραµένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον
τό ἡτοιµασµένον τῷ διαβόλῳ καί
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ.  Ἐπείνασα

γάρ, καί οὐκ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν,
ἐδίψησα, καί οὐκ ἐποτίσατέ µε, ξέ-
νος ἤµην, καί οὐ συνηγάγετέ µε, γυ-
µνός, καί οὐ περιεβάλετέ µε»! ∆ιότι
ἐκεῖ οὔτε ὁ ἅρπαγας κατηγορεῖται,
ἀλλά αὐτός πού δέν κοινωνεῖ µέ τάς
ἀνάγκας τοῦ πλησίον κατακρίνεται.

Ἐγώ µέν εἶπα, καταλήγει ὁ
Ἅγιος, ὅσα ἐνόµιζα συµφέροντα,
εἰς σέ δέ ἀφοῦ πιστεύσης, ὁλοφά-
νερα εἶναι τά ἀγαθά πού σύµφωνα
µέ τάς ἐπαγγελίας σέ ἀναµένουν,
ἐάν ὅµως παρακούσης, ἡ ἀπειλὴ
σοῦ ἔχει γραπτῶς διατυπωθῆ. Τήν
ἐµπειρίαν αὐτήν σοῦ εὔχοµαι νά
διαφύγης καί νά λάβης καλυτέραν
ἀπόφασιν, διά νά σοῦ γίνη ὁ
πλοῦτος σου λύτρον καί διά νά βα-
δίσης εἰς τά ἕτοιµα οὐράνια ἀγαθά,
µέ τήν χάριν τοῦ καλέσαντος πάν-
τας ἡµᾶς εἰς τήν βασιλείαν του, εἰς
τόν ὁποῖον ἀνήκει «ἡ δόξα καί τό
κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀµήν».

* Ὁμιλία εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς
Π.Ο.Ε., Κάνιγγος 10, Ἀθῆναι.

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 5ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

«Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν...

Ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτου Σπάρτης
εἰς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας

Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἐπεμβαίνει διὰ νὰ στηρίξη τὴν
τριτοβάθμιον ἐκπαίδευσιν εἰς τὴν
Λακωνίαν ἀπὸ πιθανὴν ὑποβάθμισίν
της. Εἶναι γνωστὸν ὅτι καὶ εἰς τὸ πα-
ρελθὸν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εὐστά-
θιος εἶχε πρωτοστατήσει διὰ τὴν δη-
μιουργίαν ἀξιολόγων ΤΕΙ εἰς τὴν πε-
ριοχήν. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὡς ἐδημο-
σιεύθη εἰς τὸν «Λακωνικὸν Τύπον»
τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2015 μεταξὺ
ἄλλων ἀναφέρει:

«Ἐξοχώτατε κ. ὑπουργέ, Κατ’
ἀρχὰς θὰ ἤθελα νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ
τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων σας
καὶ νὰ σᾶς εὐχηθῶ, µὲ τὴ βοήθεια

τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, τὸ δύσκολο
καὶ κοµβικῆς σηµασίας ἔργο σας νὰ
στεφθεῖ ἀπὸ ἐπιτυχία. Τὸ τελευταῖο
διάστηµα ἔχει προκύψει ἕνα ἄκρως
σηµαντικὸ ζήτηµα στὸν τόπο µας,
ποὺ ἅπτεται τῶν ἁρµοδιοτήτων σας,
καὶ τὸ ὁποῖο θεωρῶ ὅτι µὲ κατάλλη-
λους χειρισµοὺς µπορεῖ νὰ διευθετη-
θεῖ ἄµεσα. Πρόκειται γιὰ τὴν εὔρυθµη
λειτουργία τοῦ Τµήµατος Μηχανικῶν
Πληροφορικῆς τοῦ ΤΕΙ Πελοποννή-
σου, ποὺ στεγάζεται σὲ ἕνα σύγχρο-
νο κτίριο στὴν περιοχὴ Κλαδὰ Σπάρ-
της, τὸ ὁποῖο µάλιστα ἀποτελεῖ ἐξ
ὁλοκλήρου δωρεὰ τῶν µεγάλων
ὁµογενῶν εὐεργετῶν, Εὐσταθίου καὶ
Σταµατικῆς Βαλιώτη.



Σελὶς 8η

Μεγάλη ἐκδήλωσις ἐπραγματο-
ποιήθη εἰς τὴν Χίον διὰ τὰ 103 ἔτη
ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς νήσου
ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγόν. Εἰς τὴν
ἐπέτειον παρευρέθη καὶ ὁ Πρό-
εδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος
ἐπεφύλασσε μίαν ἔκπληξιν πρὸς
τὴν Κυβέρνησιν μὲ τὶς δηλώσεις
του, καθὼς ἀνεφέρθη εἰς τὴν γενο-
κτονίαν τῶν Ποντίων. Ἔκπληξιν
ὅμως ἐπεφύλασσε εἰς αὐτὸν καὶ ἡ
Ἱ. Μητρόπολις, ἡ ὁποία ὕψωσε
μίαν γιγαντώδη Ἑλληνικὴν σημαί-
αν. Συμφώνως πρὸς τὴ «STAR
PRESS» τῆς 12ης Νοεμβρίου 2015:

«Στὴν πανέµορφη Χίο ὑψώθηκε
καὶ κυµατίζει ἡ µεγαλύτερη ἑλλη-
νικὴ σηµαία. Ἔχει συνολικὴ ἐπιφά-
νεια 150 τετραγωνικὰ µέτρα, προ-
καλώντας δέος καὶ θαυµασµό. Ἡ
γαλανόλευκη, ποὺ χρειάστηκε γε-
ρανός, γιὰ νὰ ὑψωθεῖ, ἀποτελεῖ
δωρεὰ τῆς Μητρόπολης Χίου στὴν
Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου καὶ ἡ
τοποθέτησή της προκάλεσε ρίγη

συγκίνησης καὶ θαυµασµοῦM Σὲ
δηλώσεις του, ὁ Πρόεδρος τῆς ∆η-
µοκρατίας δὲν παρέλειψε νὰ ἀπο-
καταστήσει τὴν µνήµη τῶν Πον-
τίων, ἀναφέροντας, µεταξὺ ἄλλων,
ὅτι, «ἦταν ἁπλῶς ὁ προάγγελος
τῆς τουρκικῆς θηριωδίας, ἡ ὁποία,
στὴ συνέχεια, γιγαντώθηκε κατὰ
τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους µὲ τὴ γενο-
κτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου
καὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας».

Μίαν ἀκόμη ἔκπληξιν ἐπεφύ-
λασσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρὸς
τὸ ποίμνιον, καθὼς τὶς ἴδιες ἡμέρες
ὥρισε ὡς ἐκπρόσωπον τύπου μὴ
κληρικόν. Συμφώνως πρὸς τὸν
«ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ» τῆς 10ης Νο-
εμβρίου 2015:

«Γιὰ τὴ θέση τοῦ ὑπεύθυνου
ἐνηµέρωσης ὅµως ὁ Σεβ. Μητρ.
Χίου ἐπεφύλαξε µία ἔκπληξη. Ἀνέ-
θεσε τὰ καθήκοντα σὲ ἕνα λαϊκό,
τὸν καθηγητὴ ἀγγλικῆς φιλολογίας,
κ. Ἰωάννη Χονδρέλλη. Ἐνδιαφέρον
πείραµα ὁπωσδήποτε...».

Ὁ Μητροπολίτης Αἰγιαλείας 
ἀνεκοίνωσε τὴν παραίτησίν του

Τὸ 2018 ἀνεκοίνωσε ὅτι θὰ πα-
ραιτηθῆ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Αἰγιαλείας, Θεοῦ θέλοντος καὶ
ἐφόσον αἱ καταστάσεις τὸ ἐπιτρέ-
πουν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὴν ἐφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΣ» τῆς 9ης Νοεμβρίου 2015:

«Ἐπὶ 37 ἔτη µὲ καταξίωσε ὁ
Θεὸς νὰ σᾶς ὑπηρετῶ χωρὶς ἀνά-
παυλα, µὲ πολὺ κόπο, µέρα καὶ νύ-
χτα. Αὐτὸς ὁ κόπος δὲν µποροῦσε
νὰ µὲ σταµατήσει τότε, ὅταν ἤµουν
ἤδη σὲ ἡλικία 40 χρονῶν στὴν
ἀρχιερωσύνη. Ὅµως, σήµερα πρέ-
πει νὰ µειώσω ταχύτητα καὶ σιγὰ -
σιγὰ νὰ φεύγω ἀπὸ κοντά σας, νὰ
µὲ συνηθίσετε καὶ ἔτσι». Μὲ αὐτὴ
τὴν εἰσαγωγή, συγκινηµένος ὁ Μη-
τροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγια-
λείας κ. Ἀµβρόσιος ἀνακοίνωσε
τὴν 1η Νοεµβρίου στὴν αἴθουσα
τοῦ Κέντρου Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙ-
ΖΟΝΤΕΣ», τὴν παραίτησή του τέ-
λος τοῦ 2018. «Ἔχω ἀνάγκη νὰ
ἀποχωρήσω σταδιακὰ καὶ φεύγω
ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ διακονία, ὄχι σήµε-

ρα, ὄχι αὔριο ἀλλὰ µεθαύριο», τόνι-
σε προαναγγέλλοντας τὴν ἀποχώ-
ρησή του. «∆ὲν θέλω νὰ µείνω συν -
οδικὸς µέχρι τοῦ σηµείου νὰ µὲ λυ-
ποῦνται, θέλω νὰ φύγω µὲ τὸ κε-
φάλι ψηλά. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀφιπ-
πεύσω ἀπὸ τὴν ἐξουσία καί, ἂν ζή-
σω, νὰ δῶ τὸν κόσµο νὰ µοῦ συµ-
περιφέρεται σὰν ἁπλὸ πολίτη»
ἀνέφερε σὲ τόνο ἐξοµολογητικὸ
σχεδόν. Ὅπως ἐξήγησε: «Ἔχω
προγραµµατίσει ἔξοδο περὶ τὰ τέλη
τοῦ 2018, ἂν οἱ συνθῆκες δὲν εἶναι
καταστροφικὲς καὶ ἂν δὲ θεωρηθεῖ
ἡ ἀποχώρησή µου ὡς λιποταξία».
Ὅπως τόνισε «τότε θὰ ἔχω συµ-
πληρώσει 42 χρόνια στὴν ἀρχιε-
ρωσύνη, 57 χρόνια ἱερωσύνης καὶ
συµµετοχῆς στὴ µοναχικὴ πολιτεία
καὶ 65 χρόνια συνολικὰ στὴ διακο-
νία τοῦ Εὐαγγελίου». «Ἡ Ἑλλάδα
κρατιέται χριστιανικὴ ἀλλὰ ὁ κό-
σµος ἔχει στρέψει τὴν πλάτη στὴν
Ἐκκλησία, δὲν ἔχει ζωντανὴ σχέση
µὲ τὴν Ἐκκλησία» τόνισε ὁ Μητρο-
πολίτης».

Μητροπολίτης ∆ράµας: Ἀδόκιµα πρόσωπα
ταλαιπωροῦν τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας

Εἰς συνέντευξίν του ὁ Σεβ. Μητρ.
Δράμας ἐπέκρινε τὸν Ὑπουργὸν καὶ
ἐξέφρασε τὴν ἄποψιν ὅτι ἡ Ἐκκλησία
πρέπει νὰ διαθέτη τηλεοπτικὸν σταθ-
μόν, διὰ νὰ μεταδίδη τὸ ἰδικόν της μή-
νυμα. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ δελ-
τίον τύπου τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθ-
μοῦ τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς τῆς 5ης Νο-
εμβρίου 2015:

«Ἐρωτώµενος γιὰ τὸ θέµα καὶ τὸν
θόρυβο ποὺ τὶς τελευταῖες ἡµέρες ἔχει
προκληθεῖ, ὁ Σεβασµιώτατος ἀπάν-
τησε: «Πολλὴ θλίψη µᾶς προξένησαν
οἱ δηλώσεις αὐτὲς τοῦ κ. Ὑπουργοῦ
καὶ πιστεύω πὼς ἐὰν εἶχε ἐγκύψει
ἐνδελεχῶς στὸ θέµα αὐτὸ καὶ εἶχε µε-
λετήσει τὴν ὑπάρχουσα βιβλιογρα-
φία, σήµερα θὰ ἦταν πάρα πολὺ θλιµ-
µένος γιὰ αὐτὲς τὶς δηλώσεις, ποὺ
ἐκστόµισε».

Στὸ ἐρώτηµα ἐὰν πρόκειται γιὰ
«ἄτυχη στιγµή», ὁ Μητροπολίτης
∆ράµας σηµείωσε πὼς «τὸ “ἀτυχὲς”
δὲν τὸν ἐκφράζει. «Νοµίζω πὼς ἐδῶ
ἔχουµε ἀµάθεια. Ἀµάθεια ἀσυγχώρη-
τη γύρω ἀπὸ τὸ τί συνέβη στὴ πε-
ριοχὴ τοῦ Εὐξείνου Πόντου κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ Α  ́παγκοσµίου πολέµου.
Καὶ αὐτὸ εἶναι σοβαρότατο ἀτόπηµα
κατὰ τὴ γνώµη µας», εἶπε χαρακτηρι-
στικά.

Ἐξέφρασε τὴν γνώµη ὅτι ὁ
Ὑπουργὸς Παιδείας ἀνήκει σὲ µία
σχολή, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ «τὴν ἀποχρι-
στιανοποίηση τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν
ἀποδόµηση ὅλων τῶν ἰδεωδῶν καὶ

ἱστορικῶν συνιστωσῶν, ποὺ συντή-
ρησαν καὶ συγκράτησαν τοὺς Ἕλλη-
νες, ὡς µία ξεχωριστὴ καὶ µοναδικὴ
Ἐθνότητα στὸν κόσµο», ὑπογραµµί-
ζοντας παράλληλα µὲ ἔµφαση πὼς ἡ
ἄποψη αὐτὴ «εἶναι διάχυτη σὲ ὅλες τὶς
πολιτικὲς ἐκφράσεις τοῦ τόπου µας».

«Κάθε οἰκογένεια ποντιακῆς κατα-
γωγῆς, ἔχει ἀκούσει ἀπὸ τοὺς ἴδιους
τοὺς παπποῦδες της, γεγονότα καὶ
στιγµὲς αὐτῆς τῆς γενοκτονίας στὸν
Εὔξεινο Πόντο», εἶπε σὲ ἄλλο σηµεῖο
τῆς συνέντευξης ὁ Σεβασµίωτατος,
τονίζοντας πὼς «ἔχουµε πρωτογενὲς
ὑλικὸ τὸ ὁποῖο ἔχει καταγραφεῖ καὶ
ὑπάρχει καὶ εἶναι ἐπιστηµονικὰ τεκµη-
ριωµένο».

Ὁ Μητροπολίτης ∆ράµας κ.
Παῦλος ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας ὑφίσταται τρο-
µακτικὴ ταλαιπωρία ἀπὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἀδόκιµα πρόσωπα, ταλαιπωροῦν
συνήθως τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστηµα
µὲ τέτοιου εἴδους ἄτυχες ἀναφορές,
ἐνῶ ἐρωτώµενος ἂν ὑπάρχει παρα-
χάραξη τῆς ἱστορίας εἶπε πὼς στὴ
Χώρα µας «προσπαθοῦν τὰ κέντρα
αὐτὰ νὰ ἀποδοµήσουν τὸν Ἑλλη-
νισµὸ ἀπὸ τὴν ἱστορική του µνήµη,
ἔτσι ὅπως πρωτογενῶς τοῦ παραδό-
θηκε µέσα ἀπὸ τὶς µαρτυρίες τῶν
ἀγωνιστῶν».

Ὁ κ.Παῦλος ἀνέφερε ἐπίσης
πὼς ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει
τὸν δικό της τηλεοπτικὸ δίαυλο,
προκειµένου νὰ µεταδώσει µέσω
αὐτοῦ ἀξίες καὶ παραδόσεις;».

Συµπροσευχὴ Ὀρθοδόξων 
καὶ µουσουλµάνων εἰς τὴν Λέσβον;

Ὁ Ο.Τ. εἶχε πληροφορηθῆ τὸ γε-
γονὸς τελέσεως ἐπιμνημοσύνου δεήσε-
ως ἀπὸ Ὀρθοδόξους καὶ μουσουλμά-
νους εἰς τὴν Λέσβον πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ
ἡ ἔκτακτος ὀδυνηρὰ κατάστασις εἰς
τὴν νῆσον ἐκώλυε ἀπὸ τὸ νὰ ἀναφερ-
θοῦμε εἰς αὐτό. Ὅμως, λαμβάνοντες
ἀφορμὴν ἀπὸ τὸ ἀκόλουθον δημοσίευ-
μα τῆς ἐφημερίδος «ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» τῆς 10ης Νοεμ-
βρίου 2015  σχολιάζομεν τό γεγονός:

«Μία συγκλονιστικὴ σκηνὴ δια-
δραµατίστηκε προχθὲς στὴ Λέσβο:
∆ύο θρησκεῖες, ἡ ὀρθόδοξη καὶ ἡ
µουσουλµανική,  ἑνώθηκαν   µπρο -
σ τὰ στὸ δράµα τῶν προσφύγων.
Στὸ τρισάγιο στὴν µνήµη τῶν θυµά-
των προσφύγων ποὺ πνίγηκαν στὰ
παγωµένα νερὰ τοῦ Αἰγαίου, ποὺ τε-
λέστηκε στὴν Ἐπάνω Σκάλα παρευ-
ρέθηκαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν
ἐκκλησιῶν, πολλοὶ πρόσφυγες, ἐθε-
λοντές, γιατροί, Λέσβιοι πολίτες ἀλλὰ
καὶ πολλοὶ ξένοι δηµοσιογράφοι.
Μετὰ τὸ τέλος τῆς θρησκευτικῆς τε-
λετῆς τὴν σειρὰ πῆραν οἱ Σύριοι
πρόσφυγες. Μὲ µπροστάρη τὸν
ἐκπρόσωπό τους ἔψαλαν µὲ τὸν
µουσουλµανικὸ τρόπο στὴν µνήµη
τῶν θυµάτων ναυαγῶν, ἀνάµεσα σὲ
αὐτοὺς καὶ ἄτοµα ποὺ εἶχαν χάσει
παιδιὰ καὶ γυναῖκες στὸ πρόσφατο
πολύνεκρο ναυάγιο τοῦ Μολύβου».

Πολλὰ δημοσιεύματα μὲ παρόμοι-
ον περιεχόμενον πρὸς τὸ παρατεθὲν
ἔκαναν τὴν ἐμφάνισίν τους καὶ ἀπὸ

αὐτὸ καταφαίνεται πὼς τὸ γεγονὸς
ἔλαβε μεγάλην ἔκτασιν. Πρέπει νὰ
ἀναφέρωμεν διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς
ὑποθέσεως ὅτι μὲ πρωτοβουλίαν τοῦ
Δήμου, ὄχι τῆς Ἐκκλησίας, ἐκλήθη ἡ
Τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ τυχαῖοι ἐκπρό-
σωποι τῶν μουσουλμάνων νὰ παρευ-
ρεθοῦν ἐνώπιον ἑνὸς μνημείου καὶ
ἐκεῖ νὰ τελέσουν ὁ καθένας τὴν ἰδι-
κήν του προσευχήν. Πρῶτα ἐτέλεσαν
οἱ Ὀρθόδοξοι τρισάγιον δι’ ὅσους
ἐπνίγησαν καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ ἀπεκδύ-
θησαν τὰ ἄμφια, ἐπῆραν τὴν σκυτά-
λην οἱ μουσουλμάνοι, τῶν Ὀρθοδό-
ξων ἁπλῶς παρισταμένων. Βεβαίως,
ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον δὲν ἀπεχώρη-
σαν οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ ἦταν ὄχι
διότι εἶχαν πρόθεσιν συμπροσευχῆς,
ἀλλὰ διότι δὲν ἠθέλησαν νὰ δοθῆ εἰς
τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἡ ἀφορμὴ διὰ
νὰ διατυμπανίσουν τὴν «μισαλλοδο-
ξίαν» τάχα τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι
τῶν δυστύχων καὶ κατατρεγμένων
προσφύγων, ὡς θὰ τὸ παρουσίαζαν
καὶ θὰ προεκάλουν διεθνῆ σάλον.

Ὡστόσο, θὰ ἦτο περισσότερον συν -
 ετὸν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐκ τῶν
προτέρων νὰ ζητήση νὰ τελεσθῆ τρι-
σάγιον εἰς Ἱερὸν Ναὸν καὶ ἔπειτα εἰς
τὸ μνημεῖον ὁ Δῆμος θὰ ἠδύνατο νὰ
δώση τὴν εὐκαιρίαν εἰς τοὺς μου-
σουλμάνους νὰ προσευχηθοῦν, ἄνευ
παρουσίας κληρικῶν ἢ τουλάχιστον
τοῦ Μητροπολίτου. 

Ἀπορίαι διὰ τὸν νέον Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου εἰς τὸ «Σηµεῖον Μηδέν»
Ἀνεγνώσαμεν τὸ ἄρθρον τοῦ κ.

Νίκου Καλογήρου, Προέδρου Τμή-
ματος Ἀρχιτεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ, εἰς
τὸν ἱστότοπον parallaximag.gr τῆς
6ης Νοεμβρίου 2015. Ἀπ’ ὅσα ἀνα-
φέρονται προκύπτουν πολλὰ ἐρω-
τήματα διὰ τὸ ποιὸν καὶ τὶς προθέ-
σεις τοῦ κ. Καλατράβα, διὰ τεχνικὰ
πιθανὰ προβλήματα μὲ τὶς αὐτο-
σχέδιες ἰδέες του, διὰ τὸ ἀνύπαρ-
κτον θεολογικὸν ὑπόβαθρον κ.ἄ. Ὁ
Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς νὰ
μεριμνήση, ὥστε τὰ 38.000.000
δολλάρια νὰ μὴ ἀναλωθοῦν εἰς ἕνα
ἔργον, τὸ ὁποῖον μόνον Ὀρθόδοξος
Ναὸς δὲν θὰ εἶναι. Παραθέτομεν
μέρος τοῦ ἄρθρου, διὰ νὰ παρακι-
νήσωμεν τοὺς ἀναγνώστας νὰ ἀσχο-
ληθοῦν μὲ ἕνα μνημεῖον, τὸ ὁποῖον
θὰ εἶναι τὸ νέον σύμβολον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς διὰ τὶς
ἑπόμενες δεκαετίες:

«Ὁ Σαντιάγο Καλατράβα δὲν εἶναι
ἄγνωστος στὴν Ἑλλάδα µετὰ ἀπὸ
τὰ ὀλυµπιακὰ ἔργα� Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρὰ ἔχουν διατυπωθεῖ ἀρκετὲς
ἐνστάσεις καὶ κριτικὲς γιὰ τὸ ἔργο
τοῦ Καλατράβα. Πολλὲς ὑλοποι-
ήσεις ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ µὲ µεγά-
λες καθυστερήσεις καὶ ὑπερβάσεις
κόστους; Περισσότερο σοβαρὲς
εἶναι κατὰ τὴ γνώµη µου ὁρισµένες
λειτουργικὲς ἀδυναµίες καὶ παρα-
βλέψεις, καθὼς καὶ οἱ δυσκολίες
συντήρησης ἢ τὰ ὁρατὰ προβλήµα-
τα φθορᾶς σὲ πολλὰ ἔργα�

Ἤδη ὁ Καλατράβα ἀπὸ τὸ 2005
ἔχει ἀναλάβει τὸ σχεδιασµὸ τοῦ
Κόµβου Μεταφορῶν τοῦ Παγκόσµι-
ου Κέντρου Ἐµπορίου� Οἱ ἀρχικοὶ
ἔπαινοι γιὰ τὴν πνευµατικὴ ὑπόστα-
ση καὶ τὴν κατασκευαστικὴ ἔκφραση
τοῦ γλυπτοῦ ποὺ ἀρχικὰ προβλεπό-
ταν νὰ ἀνοίγει ἔχοντας τὴ µορφὴ γι-
γάντιου ὀφθαλµοῦ (oculus)� Ὁ

σχεδιασµὸς τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, παρὰ τὸ µικρό της σχε-
τικὰ µέγεθος, ἀποτελεῖ σηµεῖο ἀνα-
φορᾶς γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ναοδοµία,
καθὼς ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς θέσης καὶ
ἡ σύνδεση µὲ τὰ τραγικὰ γεγονότα
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου τοῦ 2001
ὁδηγοῦν πρὸς µία µοναδικότητα λει-
τουργικὴ καὶ τυπολογική. Ὁ ναὸς
προγραµµατίζεται µὲ εὐρύτητα σύλ-
ληψης, ὥστε ἕνα τµῆµα του νὰ εἶναι
ἀνοιχτό, γιὰ νὰ φιλοξενεῖ ἀνθρώ-
πους ἀνεξάρτητα ἀπὸ θρησκεύ-
µατα γιὰ διαλογισµό...

Μὲ δεδοµένη τὴν οἰκουµενικότη-
τα ποὺ ἀναγνώρισε καὶ προώθη-
σε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
Ἀµερικῆς ὁ Σαντιάγκο Καλατράβα,
ὁ ἀρχιτέκτονας ποὺ ἐπιλέχθηκε,
κλήθηκε νὰ ἀντιµετωπίσει µία ἰδιαίτε-
ρη πρόκληση. Στὴν ἐπιστολὴ ποὺ
ἔστειλε ὁ Σαντιάγκο Καλατράβα
πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη
Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Ἀµερικῆς στὶς 11
Σεπτεµβρίου 2013 µὲ τίτλο «Ἕνα
Μνηµεῖο στὸ Ἀνθρώπινο καὶ στὸ
Θεῖο» συνοψίζει τὶς ἀπόψεις του γιὰ
τὴν ἔνταξη τοῦ ναοῦ στὸ περιβάλλον
καὶ τὴ µορφὴ ποὺ ἐπέλεξε�
Ἀληθῶς, ὁ Ἅγιος Νικόλαος θὰ εἶναι
ἕνα µνηµεῖο τοῦ ἀνθρώπινου πνεύ-
µατος, τὸ ὁποῖο δείχνει πρὸς τὸ θεῖο
ποὺ ἐνυπάρχει µέσα σὲ ὅλους
µας»� ὁ προϋπολογισµὸς τῆς κα-
τασκευῆς τοῦ ναοῦ ἀνέρχεται στὰ 38
ἑκ. δολλάρια.

Οἱ δύο µὴ τελετουργικοὶ χῶροι φι-
λοξενοῦνται στὴ δυτικὴ ἐπέκταση
καὶ εἶναι: ἡ Αἴθουσα Πένθους ἐπά-
νω ἀπὸ τὸ Νάρθηκα, ἀπὸ τὴν ὁποία
οἱ ἐπισκέπτες ἀντικρύζουν τὴ δυτικὴ
ὄψη τοῦ Πάρκου Ἐλευθερίας καὶ τοῦ
Μνηµείου τοῦ Παγκόσµιου Κέντρου
Ἐµπορίου καὶ ἡ Αἴθουσα Συγκεν-
τρώσεων, ποὺ εἶναι ἕνας χῶρος γιὰ
ἐκδηλώσεις καὶ συσκέψεις ἀνοιχτὸς
στὴν εὐρύτερη κοινότητα».

Οἱ Βούλγαροι, τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον καὶ αἱ «Νέαι Χῶραι»
Ἐπειδὴ ὁ Ο.Τ. στηρίζει τὸν

θεσμὸν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου,
ἐπεχειρήσαμεν εἰς τὰ δύο προ-
ηγούμενα φύλλα νὰ προειδοποι-
ήσωμεν τὸ Φανάρι διὰ τὰ ἀποτελέ-
σματα τῆς διασπαστικῆς διὰ τὴν
Ὀρθοδοξίαν στρατηγικῆς, τὴν
ὁποίαν ἀκολουθεῖ, ὥστε νὰ ἀλλάξη
πολιτικήν. Ἀντὶ νὰ προσεγγίζη τὰς
Τοπικὰς Ἐκκλησίας καὶ νὰ καλ-
λιεργῆ τὴν ἑνότητα ἐπιτυγχάνει τὰ
ἐναντία ἀποτελέσματα. Δυστυχῶς,
δι’ ἄλλην μίαν φορὰν ὁ Ο.Τ.
ὑπῆρξε «φωνὴ εἰς ὦτα μὴ ἀκουόν-
των», καθὼς ὁ Παναγιώτατος μετὰ
τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Βουλγα-
ρίαν προεκάλεσε τὸ μένος τῶν Πο-
λιτειακῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν
ταγῶν, μειώνων τὴν ἀκτινοβολίαν
τοῦ Πατριαρχείου. Ἀπεναντίας
ὅμως τὰ ἄρθρα μας ἐδέχθησαν κρι-
τικήν, καθὼς δὲν ἐννόησαν οἱ Φα-
ναριῶται, ποὺ ἄλλοτε ἐφημίζοντο
διὰ τὴν διπλωματίαν τους ὅτι, ἂν
εἶχον δώσει προσοχὴν εἰς τὰ ὅσα
ἐγράφαμε, δὲν θὰ ἔπιπτον εἰς
τοιαῦτα σφάλματα.

Ἀπολογισµὸς 
τῆς ἐπισκέψεως 
εἰς Βουλγαρίαν

Ἡ ἔγκριτος ἐφημερὶς «Καθημε-
ρινὴ» τῆς 12ης Νοεμβρίου 2015
ἀποτυπώνει ἀναγλύφως τὰ ὅσα
διεδραματίσθησαν:

«Ἐπεισοδιακὴ κατάληξη εἶχε ἡ
τριήµερη ἐπίσκεψη τοῦ Ὀρθόδοξου
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολοµαίου στὴ Σόφια, µὲ ἀφορµή,
κυρίως, τὸ αἴτηµα ποὺ διατύπωσε
πρὸς τὴν ἡγεσία τῆς χώρας γιὰ ἐπι-
στροφὴ τῶν βυζαντινῶν κειµηλίων
ποὺ εἶχαν κλέψει ἀπὸ µοναστήρια
καὶ ἐκκλησίες τῆς Βόρειας Ἑλλάδας
κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο
βουλγαρικὰ στρατεύµατα κατοχῆς
καὶ φυλάσσονται σήµερα στὸ Μου-
σεῖο τῆς Σόφιας.

Ὁ πρωθυπουργὸς Μπόϊκο Μπο-
ρίσοφ ἀρνήθηκε νὰ συναντηθεῖ µὲ
τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολοµαῖο καὶ προέβη σὲ
αἰχµηρὲς δηλώσεις, τὸ ἀντιπολι-
τευόµενο Σοσιαλιστικὸ Κόµµα ζή-
τησε περίπου νὰ τοῦ ἀφαιρεθεῖ τὸ
παράσηµο ποὺ τοῦ ἐπέδωσε ὁ
πρόεδρος Ροσὲν Πλενβενλίεφ, ἐνῶ
ἄτοµα µὲ ἀναµµένα κεριὰ πραγµα-
τοποίησαν σιωπηρὴ «ἀγρυπνία»
στὴν εἴσοδο τοῦ ξενοδοχείου, ὅπου
διέµενε.

Ὁ κ. Βαρθολοµαῖος, κατὰ τὴν τε-
λετὴ παρασηµοφόρησής του ἀπὸ
τὸν κ. Πλενβενλίεφ, ἀνέφερε τὸ
αἴτηµα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ-
χείου γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ἀντικειµένων ποὺ ἀφαιρέ-
θηκαν ἀπὸ τὶς ἱερὲς µητροπόλεις
καὶ τὶς µονὲς τῆς Βόρειας Ἑλλάδας,
αἴτηµα ποὺ θέτει µὲ κάθε εὐκαιρία,
καθὼς οἱ µητροπόλεις τῶν Σερρῶν
καὶ τῆς ∆ράµας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες
εἶχαν ἁρπαγεῖ τὰ κειµήλια, ἀνήκουν
στὴ δικαιοδοσία του. Τὸ ἴδιο θέµα
παραµένει ἀνοιχτὸ καὶ στὴν ἀτζέντα
τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν σχέσεων
ἐπὶ δεκαετίες καὶ µάλιστα ἔχει συζη-
τηθεῖ ἡ παραχώρηση, ὡς ἀντάλ-
λαγµα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τῶν ὀστῶν
τοῦ τσάρου Σαµουήλ, ποὺ ἔχουν

βρεθεῖ σὲ ἀνασκαφὴ στὴν Πρέσπα.
Ὁ κ. Μπορίσοφ διακήρυξε πὼς σὲ
καµία περίπτωση ἡ Βουλγαρία δὲν
πρέπει νὰ παραχωρήσει τὰ κειµή-
λια καὶ ἀκύρωσε τὴ συνάντησή του
µὲ τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη, οἱ
Βούλγαροι µητροπολίτες ἀρνήθη-
καν νὰ φωτογραφηθοῦν µαζί του,
ἐνῶ ὁ κ. Βαρθολοµαῖος µαταίωσε
προγραµµατισµένη συνέντευξη Τύ-
που.

Ἡ ἀτµόσφαιρα εἶχε φορτιστεῖ,
σύµφωνα µὲ τὸν βουλγαρικὸ Τύπο,
ἀπὸ τὴν ἐπιµονὴ τοῦ κ. Βαρθολο-
µαίου νὰ γίνεται ἡ θεία Λειτουργία
στὶς ἐκκλησίες τῆς νότιας Μαύρης
Θάλασσας καὶ στὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα, ὅπως καὶ τὴν ἀξίωσή του
γιὰ «ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὸν αὐλό-
γυρο τῆς βουλγάρικης ἐκκλησίας
στὴν Ἀδριανούπολη τοῦ ἀνδριάντα
τοῦ µητροπολίτη Ἄνθιµου Α´, ὁ
ὁποῖος τὸ 1872 τὴν ἀνακήρυξε
Βουλγαρικὴ Ἐξαρχία, χωρὶς τὴ
συγκατάθεση τοῦ Πατριαρχείου».

Ἡ ἐθνικὴ σκοπιὰ 
τῶν γεγονότων

Ἀτυχῶς ὅσοι δημοσιογράφοι
ἠσχολήθησαν μὲ τὸ ζήτημα ἡρμή-
νευσαν αὐτὸ μὲ μονοσήμαντον τρό-
πον, δηλ. ἀπὸ πολιτικῆς σκοπιᾶς.
Ἡ ἄποψις αὐτὴ ὀρθῶς ὑποστηρίζει
ὅτι ὑπῆρξεν ἕνας ἐθνικὸς καὶ πολι-
τικὸς βουλγαρικὸς ἀνθελληνισμός,
ὁ ὁποῖος ἤρχισεν ἀπὸ τὰ φοβερὰ
ἐγκλήματα κατὰ τὴν περίοδον τῆς
βουλγαρικῆς κατοχῆς τῆς ἀνατο-
λικῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης
καὶ ὁ ὁποῖος φθάνει ἕως σήμερα,
καθὼς εἰς αὐτὸν ἐρρίζωσε τὸ «Μα-
κεδονικόν», δραστηριότητες ἀλυ-
τρωτισμοῦ, ὡς καὶ τὰ μεγαλεπήβο-
λα σχέδια τοῦ 2014, τὰ ὁποῖα
εὐτυχῶς ἐναυάγησαν, διὰ πραγμα-
τοποίησιν λαμπρῶν ἐκδηλώσεων
εἰς τὰς Πρέσπας, ὅπου εἶχαν ἀνευ-
ρεθῆ τὰ ὀστᾶ τοῦ τσάρου Σα-
μουήλ. Ἑπομένως, τὸ αἴτημα τοῦ
Πατριάρχου ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτὸ
φαντάζει ὡς νὰ ὑπερασπίζεται τὰ
ἑλληνικὰ δίκαια. Μάλιστα, συμφώ-
νως πρὸς πληροφορίας τῆς ἐφημε-
ρίδος «Ἀξία» 14ης Νοεμβρίου «ὁ
κ. Βαρθολοµαῖος φέρεται νὰ ἔχει
ἐνηµερώσει τὸ ἑλληνικὸ ὑπουρ-
γεῖο Ἐξωτερικῶν».
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ πλευρὰ

τῶν γεγονότων
Ὡστόσο, εἰς ποίαν ἐκτίμησιν τῶν

γεγονότων ὀφείλομεν νὰ προβῶμεν
ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς σκοπιᾶς; Ἡ
ἰδία ἐφημερίς ἀναφέρει: 

«Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Βουλγα-
ρίας ἐξήγησε καὶ τοὺς λόγους τῆς
πρωτοφανοῦς ἀγένειάς τους, προ-
χωρώντας σὲ µία ἄνευ προηγουµέ-
νου διπλωµατικὴ ἀντίδραση.
«Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία στὸν Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάν-
δρου Νέφσκι καὶ τὶς δηλώσεις τοῦ
Πατριάρχη, ἀποφάσισα νὰ µὴ συν -
αντηθῶ µαζί του. Ὁ Πατριάρχης
ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ζητάει αὐτὰ τὰ
κειµήλια� ἐνῶ ἐπίσης ζήτησε ἀπὸ
τὸν Πατριάρχη τῆς Βουλγαρίας τὸν
σεβασµὸ στοὺς Κανόνες τῆς
Ὀρθοδοξίας καὶ στὴν Πρωτόθρονη
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως»� Οἱ Βούλγαροι διαµαρτύρον-

ται γιατί, σηµειώνουν, ὁ τρόπος
ποὺ ἀπευθύνθηκε στὸν κ. Νεόφυτο
µαρτυρᾶ πὼς δὲν τὸν ἀντιµετωπί-
ζει ὡς πατριάρχη ἀλλὰ ὡς ἕνα
ἁπλὸ ἐπίσκοπο. Νὰ σηµειωθεῖ
πὼς καµµία ἐπίσηµη ἀντίδραση
δὲν ὑπάρχει γιὰ τὶς ἐξελίξεις ἀπὸ
τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη, παρὰ
µόνο ὅτι ἀρνήθηκε νὰ παραχωρή-
σει συνέντευξη Τύπου σὲ Βούλγα-
ρους, Σέρβους, Ρουµάνους δηµο-
σιογράφους, γιὰ τὸν λόγο ὅτι «δια-
στρεβλώνουν τὴν πραγµατικότη-
τα»».

Εἰς αὐτὰ τὰ λόγια διαφαίνεται
κάτι τὸ ὁποῖον ἔχομεν πολλάκις
ἐπισημάνει καὶ εἶναι γνωστὸν ἀπὸ
παλαιά, ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ
Πατριάρχου οὔτε ἁρμόζει εἰς τὴν
θέσιν του οὔτε ἀξίζει πρὸς τοὺς φι-
λοξενοῦντας καὶ ὑποδεχομένους
αὐτὸν μετὰ τιμῶν. Καὶ μπορεῖ βε-
βαίως νὰ διευκρινισθῆ εἰς τὸ τύπον
ὅτι αἱ προσφωνήσεις πρὸς τὸν
Βούλγαρον Πατριάρχην ἦσαν αἱ
ὀρθαί, δὲν ἦτο ὅμως αὐτὸ τὸ κεν-
τρικὸν θέμα, διὰ τὸ ὁποῖον ἔγινε
τόση φασαρία. Περισσότερον ἦτο
ὅτι ἐζήτησε τὰ κειμήλια τοῦ Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ὅτι ἀπέ-
φυγε νὰ ἀποκαλέση τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Βουλγαρίας Αὐτοκέφαλον.
Εἶναι ἁπλῶς ζήτημα συμπερι-
φορᾶς ἢ ὑπάρχουν βαθύτερα
ἐκκλησιαστικὰ αἴτια; Διὰ ποῖον λό-
γον ὁ Πατριάρχης νὰ διακινδυνεύη
τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν
ὄψει τῆς Μεγάλης Συνόδου καὶ μά-
λιστα ἐγείρων ἄνευ λόγου καὶ
αἰτίας τὸ παλαιὸν αἴτημα ἐπι-
στροφῆς τῶν κειμηλίων;

α) Ἐπιβολὴ ἢ ἄλλοθι;
Δύο ἀπαντήσεις δυνάμεθα νὰ

εἰκάσωμεν. Ἡ πρώτη σχετίζεται μὲ
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης προσ -
παθεῖ μὲ τὴν ὑποτιθεμένην ἐξου-
σίαν τοῦ «Πρωτόθρονου» νὰ ἐπι-
βληθῆ πρὶν τὴν σύγκλησιν τῆς Συν -
όδου, ὥστε νὰ μὴ ἀντιμετωπίση
προβλήματα εἰς τὴν πορείαν της,
ἢ νὰ προετοιμάση ἕνα καλὸ ἄλλοθι
εἰς περίπτωσιν ἀποτυχίας αὐτῆς,
ἐπιρρίπτων τὰς εὐθύνας εἰς τὸν
ἀνθελληνισμὸν ἐνίων Τοπικῶν
Ἐκκλησιῶν. Αὐτὴν τὴν στιγμὴν
πάντως ὁ Παναγιώτατος ἔχει δημι-
ουργήσει ἀντιπαλότητας εἰς Τσε-
χίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Ρουμα-
νίαν, Η.Π.Α, Ἑλλάδα καὶ ἕπεται
συνέχεια ἕως ὅτου συγκληθῆ ἡ Με-
γάλη Σύνοδος.

β) ∆ιεκδίκησις 
τῶν Νέων Χωρῶν;

Ἡ δευτέρα ἀπάντησις σχετίζεται
μὲ τὴν διεκδίκησιν τῶν λεγομένων
«Νέων Χωρῶν». Ἀφ᾽ ἑνὸς τὰ κει-
μήλια τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσ-
σης καὶ τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς
Σέρρας, τὰ ὁποῖα ἐζήτησεν ὁ Πα-
τριάρχης εἶναι ἔργον καὶ μέριμνα
τὴν ὁποίαν ἤρχισε τὸ «Ἐκκλησια-
στικὸν Ἀρχιερατικὸν Συμβούλιον»
καὶ εἰς ἐκεῖνο ὀφείλομεν τὰ ὀλίγα
ἐπιστραφέντα, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ ζή-
τημα παρέμεινεν ὡς σήμερα ἀνοι-
κτόν. Συμφώνως πρὸς τὸ διάταγμα
2586/24.05.1917 τὸ Συμβούλιον συν -

ιστᾶ «τὴν ἀνωτάτη διοικητικὴ ἀρχὴ
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Νέων Χωρῶν
προσωρινά, ὑπὸ τὴν ἀνωτάτη βέ-
βαια πνευματικὴ ἀρχὴ τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου» καὶ αὐτὸ
εἶχε ἐκλεγῆ ἀπὸ τὴν «Συνέλευση
τῆς Ἱεραρχίας τῶν Νέων Χωρῶν»
τὸν Μάϊο τοῦ 1917. Μάλιστα, τὰ
μέλη τοῦ «Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀρχιε-
ρατικοῦ Συμβουλίου» ἐτύγχανον
τῆς εὐμενείας τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου
καὶ ἔπειτα ἐδίκασαν τὰ μέλη τῆς Ἱ.
Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ εἶχαν ἀντι-
ταχθῆ εἰς τὸν Βενιζέλον. Ὁ Πα-
τριάρχης ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι συνε-
χιστὴς αὐτοῦ τοῦ ὀργάνου καὶ τοῦ
ἔργου του;

Ἀφ᾽ ἑτέρου ὑπενθυμίζομεν ὅτι ὁ
Πατριάρχης ἔθεσε δύο ὅρους κατὰ
τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Βουλγα-
ρίαν: νὰ καταργηθῆ ὁ τίτλος τοῦ
Βουλγάρου Ἐπισκόπου «Ἀδρια-
νουπόλεως» καὶ νὰ ἀπομακρυνθῆ
ἀπὸ τὸν προαύλιον χῶρον τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
εἰς τὴν Ἀδριανούπολιν, τὸ ἄγαλμα
τοῦ Ἀνθίμου Α´, τοῦ ἱεράρχου τῆς
Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀνε-
κήρυξε τὸ 1872 τὴν αὐτοκεφαλίαν
τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας χωρὶς
τὴν σύμφωνον γνώμην τοῦ Πα-
τριαρχείου. Ὑπενθυμίζομεν ἱστο-
ρικῶς τὰς περιπετείας τῆς Ἱ. Μ.
Ἀνδιανουπόλεως.

«Ἡ νέα αὔτη µητρόπολις Νέας
Ὀρεστιάδος, µὲ ἕδραν τὴν ὁµώνυ-
µον πόλιν, δὲν ἐπληρώθη δι᾽
ἐκλογῆς ἀλλ’ ἡ διαποίµανσις αὐτῆς
ἀνετέθη προσωρινῶς εἰς τὸν µη-
τροπολίτην Ἀδριανουπόλεως Πο-
λύκαρπον, ὁ ὁποῖος µόνος αὐτὸς
προσωπικῶς θὰ ἔφερε τὸν τίτλον
τοῦ «µητροπολίτου Ἀδριανουπόλε-
ως καὶ Νέας Ὀρεστιάδος»,
ἀσφαλῶς εἰς µίαν προσπάθειαν
διατηρήσεως τῶν κανονικῶν δι-
καιωµάτων τοῦ Θρόνου ἐπὶ τῆς
ἱστορικῆς µητροπόλεως Ἀδριανου-
πόλεως, κατὰ ἰδιότυπον κανονικὸν
τρόπον� Συγκεκριµένως ἐκ τῶν
102 οἰκισµῶν τῆς µητροπόλεως
Ἀδριανουπόλεως 65 παρέµειναν
ἐπὶ τουρκικοῦ ἐδάφους, 13 εἰς τὴν
Βουλγαρίαν καὶ οἱ ὑπόλοιποι 23
περιελήφθησαν εἰς τὴν ἑλληνικὴν
µεθόριον. Τὰ 23 αὐτὰ χωρία, ὅπως
καὶ ἄλλα 6 ἐκ τῆς µητροπόλεως Λι-
τίτσης καὶ 14 ἐκ τῆς µητροπόλεως
∆ιδυµοτείχου ἀπετέλεσαν τὴν
ἐπαρχίαν Νέας Ὀρεστιάδος» (Ἀθ.
Ἀγγελοπούλου, Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Νέων
Χωρῶν, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 70-
71).

Πολλὲς φορὲς οἱ περὶ τὸ Πα-
τριαρχεῖον καυχῶνται ὅτι διαθέ-
τουν ἱστορικὴν μνήμην καὶ δὲν λη-
σμονοῦν τίποτε. Ἐνθυμοῦνται ἑπο-
μένως καὶ τὰ ὅσα παρεθέσαμεν.
Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχη μία
μεγαλυτέρα σύνεσις, ὅταν θίγωνται
εὐαίσθητα διακρατικὰ ζητήματα;
Μήπως αἱ πολιτικαὶ ἐπαφαὶ τοῦ
Παναγιωτάτου κατὰ τὴν διαθρη-
σκειακὴν συγκέντρωσιν εἰς Ἀθή-
νας ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπὸ Βουλγαρίας
ἐπικοινωνία του μὲ τὸν Ὑπ. Ἐξωτε-
ρικῶν τῆς Ἀριστερᾶς ἀναζητοῦν
ἕνα νέον Ἐλ. Βενιζέλον;

Τί πράττει τὸ Πατριαρχεῖον 
Ἱεροσολύµων διὰ τοὺς πρόσφυγες
Τὸ Πατριαρχεῖον ἐνημέρωσε τοὺς

Παπικούς, Προτεστάντες καὶ Μονο-
φυσίτες διὰ τὴν δραστηριότητά του,
ὡς πρὸς τοὺς πρόσφυγες. Ὡς κατέ-
στη γνωστὸν ἀπὸ δελτίον τύπου τοῦ
Πατριαρχείου τῆς 4ης Νοεμβρίου
2015:

«Τὴν 4ην Νοεµβρίου 2015, εἰς τὸ
πλαίσιον  τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐκτελε-
στικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συµβουλίου
Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς    (ΣΕ-
ΜΑ ), εἰς τὸ ὁποῖον προΐσταται ὡς εἷς

τῶν τεσσάρων Προέδρων  αὐτοῦ ἡ
Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡµῶν καὶ Πατριάρ-
χης Ἱεροσολύµων κ.κ. Θεόφιλος,  ἡ
δ. Οὐαφὰ Κσούς, ∆ιευθύντρια τοῦ ἐν
Ἀµµὰν Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου
διὰ θέµατα Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν
Μέσης Ἀνατολῆς, ἐπαρουσίασε τὴν
δραστηριότητα τοῦ Πατριαρχείου εἰς
τὸν ἐν Ἰορδανίᾳ καταυλισµὸν Ζάταρ
Συρίων ἐκτοπισθέντων καὶ τὰς ἐργα-
σίας τῆς Συνελεύσεως τοῦ Συµβου-
λίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς».

Ἔκπληξις τῆς Ἱ. Μ. Χίου 
εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς ∆ηµοκρατίας

Τὴν 10ην Νοεμβρίου ὁ Σεβ.
Μητρ. Περγάμου ἀνηγορεύθη
ἐπίτιμος διδάκτωρ ἀπὸ τὸ Παν -
επιστήμιον τοῦ Μονάχου μὲ
πλῆθος ἐπισήμων νὰ παρί-
στανται, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ
Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρό-
εδρος τοῦ «Παπικοῦ Συμβου-
λίου γιὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Χρι-
στιανῶν», ὁ ὁποῖος ἐξεφώνη-
σε λόγον ἐπαινετικὸν διὰ τὸν
Περγάμου, ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυ-
ροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Γενικὸς
Γραμματεὺς Θρησκευμάτων
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς

Ἑλλάδας Δρ. Γεώργιος Καλαντζῆς, ὁ Δρ. Παντελῆς Καλαϊτζίδης, Διευ-
θυντὴς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου κ.ἄ. Παραθέτομεν
κρίσιμα σημεῖα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν του. 

«Ἡ Βίβλος καὶ οἱ Πατέρες τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
τελοῦν τὸ ἔδαφος ἐπάνω, στὸ ὁποῖο Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση δύνανται νὰ ἀπο-
καταστήσουν τὴν ἑνότητά τους...».

• Καὶ οἱ Πατέρες μετὰ τὸ Σχίσμα, Σεβασμιώτατε, τί εἶναι, ἄνευ ἀξίας
εἰς τὰ ζητήματα τῆς «ἑνότητος»; 

«Ἡ θέση τῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας σχετικὰ µὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες κυ-
µαίνεται ἀπὸ τὴν ἀπόρριψη ὅλων τῶν µὴ Χριστιανικῶν πίστεων, ἐπειδὴ
ἐκπίπτουν ἀπὸ τὸ βασίλειο τῆς σωτηρίας, µέχρι καὶ τὴν ἄποψη ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι µὲ κάποιο τρόπο παρὼν σὲ αὐτές, ἂν καὶ δὲν τὸ συνειδητο-
ποιοῦν... βιβλία ὅπως τοῦ πρώην Καθηγητῆ στὸ Γρηγοριανὸ Πανεπιστή-
µιο τῆς Ρώµης Fr. Jacques Dupuis, προτείνουν µία προσέγγιση στὸν θρη-
σκευτικὸ πλουραλισµὸ ὡς ἕνα φαινόµενο τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ µέρος τοῦ
σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα (!). Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία δὲν ἔχει
ἀποφανθῆ ἐπισήµως σὲ αὐτὸ τὸ ζήτηµα... Μία ἄλλη ἄποψη ἐκπεφρασµέ-
νη ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Ἰωάννη Καρµίρη µεγε-
θύνει τὴν ἰδέα τῆς Ἐκκλησίας (Ecclesia extra Ecclesiam), ἔτσι ὥστε νὰ συµ-
περιλάβει ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀναζητοῦν σωτηρία καλῇ τῇ πίστει, ἀλλὰ
ἀνήκουν σὲ ἄλλες θρησκεῖες».

• Ὥστε δὲν ὑπάρχει ἐπίσημος ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας; Δηλαδὴ ἡ
Ὀρθόδοξος θεολογία πιθανῶς καὶ νὰ συμφωνῆ καὶ μὲ τὴν ἄποψιν τοῦ Du-
puis; Σημειώνουμε καὶ τὴν σκύλευσιν τοῦ  ἀειμνήστου Καρμίρη διὰ δευ-
τέραν φορὰν (μετὰ ἀπὸ ἐκείνην εἰς τὴν Σύναξιν τοῦ Φαναρίου τῆς ἀρχῆς
τῆς Ἰνδίκτου)! 

«Ἡ Θεολογία καλεῖται νὰ ἀνοίξει τοὺς ὁρίζοντές της, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτρέ-
πεται γιὰ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία νὰ συµπεριλαµβάνει ὅλα τὰ
ἀνθρώπινα πλάσµατα ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὶς θρησκευτικές τους ἢ πολιτι-
σµικές τους διαφορές...».

• Ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία δηλαδὴ εἶναι μυωπική; 
«Ὁ διάλογος εἶναι ἕνα βῆµα περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνεκτικότητα. Ἐµπλέ-

κει τὴν ἀναγνώριση ὅτι ὁ «ἄλλος», ὁ «διαφορετικὸς» ὑπάρχει ὄχι ἁπλῶς
γιὰ νὰ ὑπάρχει –αὐτὸ εἶναι ἀνεκτικότητα- ἀλλὰ ὑπάρχει ὡς κάποιος ποὺ
ἔχει κάτι νὰ πεῖ σὲ ἐµένα, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἀκούσω σοβαρὰ καὶ νὰ τὸ
σχετίσω µὲ τὶς πεποιθήσεις µου».

• Ὥστε δἰ  αὐτὸ προωθοῦνται οἱ διάλογοι; 
«Ταπεινὰ ἀπευθύνω ἔκκληση σὲ ἐκείνους ποὺ εἶναι ἀφοσιωµένοι στὴ

µελέτη καὶ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα
τῆς παραδόσεώς τους στὴ διαδικασία τοῦ διαλόγου µὲ τὶς ὑπαρξιακὲς ἀνη-
συχίες τῶν συνανθρώπων σὲ κάθε δεδοµένη κατάσταση».

• Τί ἐννοεῖ ἆραγε ἡ φράσις νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα τῆς παραδόσεώς τους; 
«Ἀπὸ ὅλα τὰ εἴδη ∆ιαλόγων ὁ πρώτιστος καὶ βασικὸς γιὰ τὴ Θεολογία

παραµένει ὁ Οἰκουµενικός. Τὰ προβλήµατα τοῦ καιροῦ µας στὴν Εὐρώπη
καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσµο ἀπαιτοῦν µία κοινὴ ἀπάντηση ἀπὸ ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ ὁµολογοῦν πίστη στὸν Χριστό... ὅλα αὐτὰ ὑπογραµµίζουν τὸ
ἐπεῖγον τῆς προώθησης τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητας. Ὁ θεολογικὸς διάλο-
γος ἀνάµεσα σὲ Χριστιανούς, ποὺ δὲν σχετικοποιεῖ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὴν
ἀνοίγει στὶς ἀπόψεις τοῦ «ἄλλου» εἶναι µία ἐπείγουσα ἀπαίτηση τῆς
ἐποχῆς µας... Ἂς εὐλογεῖ ὁ Θεὸς πλουσίως τὴν ἀνεκτίµητη ὑπηρεσία (τοῦ
Πανεπιστηµίου) στὸν οἰκουµενικὸ διάλογο, ἔτσι ὥστε νὰ φέρει καρποὺς γιὰ
τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπωφελείᾳ τῆς ἀνθρωπότητας».

• Πιέσεις λοιπὸν διὰ τὴν προσχώρησιν ὅλων εἰς τὸν Οἰκουμενισμόν!

Ἀποκλειστικόν: Οἰκουµενιστικὴ ἡ ὁµιλία
τοῦ Γέροντος Περγάµου εἰς τὸ Μόναχον
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Εἰς ἐξέλιξιν µία ἰσχυροτάτη σύγκρουσις ἐντὸς τῶν τειχῶν τοῦ Βατικανοῦ!
Τρομερὰν ἀναστάτωσιν ἔχουν

προκαλέσει τὶς τελευταῖες ἑβδομά-
δες τὰ οἰκονομικὰ καὶ ὄχι μόνον
σκάνδαλα εἰς τὸ Βατικανόν.

«∆ύο ἠχηρὲς συλλήψεις ταρά-
ζουν τὰ τελευταῖα 24ωρα τὴ συνή-
θη ἠρεµία τοῦ Βατικανοῦ, σὲ ἕνα
νέο σκάνδαλο ποὺ θυµίζει τὸ Vati
leaks, τὴ διαρροὴ ἐµπιστευτικῶν
ἐγγράφων δηλαδή, ποὺ τὸ 2013
εἶχε ἀµαυρώσει τὴ θητεία τοῦ Πάπα
Βενέδικτου. Ἡ Ἁγία Ἕδρα ἀνακοί-
νωσε χθὲς ὅτι δύο ἀπὸ τὰ µέλη τῆς
ἐπιτροπῆς, ποὺ εἶχε συστήσει ὁ
Πάπας Φραγκίσκος, γιὰ νὰ ἐξετά-
σει µία σειρὰ ἀπὸ οἰκονοµικὲς καὶ
γραφειοκρατικὲς µεταρρυθµίσεις
στὴ Ρωµαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία συν -
ελήφθησαν ὡς ὕποπτοι γιὰ τὴ
διαρροὴ ἐµπιστευτικῶν ἐγγράφων
στὰ µέσα ἐνηµέρωσης» (ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 3.11.2015). 

Τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα διέρρευ-
σαν αὐτὰ ἦσαν τῆς ἀπολύτου ἐμπι-
στοσύνης, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμὴν
ἀλληλοκατηγοροῦνται. Κύριον
πρόσωπον μία γυναῖκα!

«Μία µυστηριώδης γυναίκα ὀνό-
µατι Φραντσέσκα Τσαούκουι «ἡ
«Μάτα Χάρι τοῦ Βατικανοῦ», ὅπως
τὴν ἀποκάλεσε ἡ ἐφηµερίδα «Le
Monde», θεωρεῖται ὕποπτη ὅτι πα-
ρέδωσε µυστικὰ ἀρχεῖα γιὰ τὰ οἰκο-
νοµικὰ τοῦ Βατικανοῦ σὲ δηµοσιο-
γράφους. Εἰδικότερα, στὸ δηµοσιο-
γράφο Τζιανλουίτζι Νούτσι, ὁ
ὁποῖος τὸ 2012 εἶχε γράψει ἕνα
ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο γιὰ τὰ σκάν-
δαλα τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ δηµοσιο-
γράφος σηµείωνε, µάλιστα, ὅτι ὁ
νέος Πάπας Φραγκίσκος θὰ ἀντιµε-
τωπίσει δυσκολία στὸ νὰ ξεµπλέξει
τὸ κουβάρι µὲ τὰ οἰκονοµικὰ τῆς
ἐκκλησίας. «Οἱ καρδινάλιοι ἄφησαν
τὰ χλιδάτα αὐτοκίνητα στὸ γκαράζ,
ἀλλὰ συνεχίζουν νὰ διαµένουν σὲ
διαµερίσµατα 500 τετραγωνικῶν,
ἐνῶ ὁ Πάπας εἶναι ὁ µόνος ποὺ θέ-
λει νὰ ἀλλάξει τὰ πράγµατα καὶ µέ-
νει σὲ ἕνα σπίτι 50 τετραγωνικῶν»,
γράφει τὸ βιβλίο» (STAR PRESS
5.11.2015)

Ἀπορίες ἐγείρει τὸ πρόσωπον
τῆς γυναίκας, ἡ ὁποία ἀνέβαζε
ἐκτός ἄλλων εἰς τὸ facebook προ-
κλητικὲς προσωπικὲς φωτογραφίες
της.

«Ἀναπάντητο παραµένει τὸ ἐρώ-
τηµα πῶς καὶ µὲ ποιὰ κριτήρια ἡ
Φραντσέσκα, ποὺ εἶχε µὲν καλὲς
σχέσεις µὲ τὴν Ἐκκλησία, κατάφερε

νὰ φτάσει τόσο ψηλά. Ἀπὸ τὶς
πρῶτες στιγµὲς καὶ λίγο πρὶν ἀνα-
λάβει τὰ καθήκοντά της στὴν ἐπι-
τροπή, ἡ 33χρονη εἶχε γράψει στὸν
προσωπικό της λογαριασµὸ στὸ
Twitter πὼς ὁ πρώην ὑπουργὸς
Οἰκονοµικῶν τοῦ Βατικανοῦ ἦταν
διεφθαρµένος»  (REAL NEWS
8.11.2015)

Χρήµατα τοῦ Βατικανοῦ
δι᾽ ἐµπόριον ὅπλων;

«Ζητῶ συγγνώµη στὸ ὄνοµα τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὰ σκάνδαλα τοῦ τε-
λευταίου καιροῦ στὸ Βατικανὸ καὶ
στὴ Ρώµη», δήλωνε στὶς 14 Ὀκτω-
βρίου, ὁ Πάπας Φραγκίσκος, στὸ
κήρυγµά του στὴν πλατεία τοῦ Ἁγί-
ου Πέτρου στὴν ἰταλικὴ πρωτεύου-
σα. ∆ὲν ἦταν τυχαία δήλωση. Στό-
χος της, νὰ προλάβει τὴν ἔκδοση
στὴν Ἰταλία δύο Βιβλίων δηµοσιο-
γράφων σχετικὰ µὲ τὴ µεταρρύθµι-
ση τῶν οἰκονοµικῶν θεσµῶν τοῦ
Βατικανοῦ» (Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ 8.11.2015). 

Διὰ νὰ ζητῆ συγγνώμην σημαίνει
ὅτι αὐτὰ ποὺ ἐγράφοντο εἶχον του-
λάχιστον δόσιν ἀληθείας. Τὰ νέα
αὐτὰ βιβλία ἐκθέτουν πλήρως τὸ
Βατικανὸν διὰ οἰκονομικὴν ἀτα-
σθαλίαν, ἀλλὰ καὶ ἀποδεικνύουν
τὶς ἐσωτερικὲς ἀδυναμίες του,
καθὼς ἡ ἀλλοίωσις ποὺ ἔχει προ-
κληθῆ ἀπὸ τὴν κρατικήν του
μορφὴν κινδυνεύει νὰ ἐπιφέρη συν -
ολικὴν κατάρρευσιν. 

«∆ύο βιβλία ποὺ µόλις κυκλοφό-
ρησαν στὴν Ἰταλία καὶ στὴν ὑπό-
λοιπη µισὴ ὑφήλιο, τὸ Via Crucis
(«Ὁ δρόµος τοῦ Σταυροῦ») τοῦ
Τζανλουίτζι Νούτσι καὶ τὸ Avarizia
(«Ἀπληστία») τοῦ δηµοσιογράφου,
ἐπίσης, Ἐµιλιάνο Φιτιπάλντι, πα-
ρουσιάζουν τὴν ἀνοµολόγητη
πραγµατικότητα τοῦ παπικοῦ κρα-
τιδίου. Οἱ ἀποκαλύψεις δὲν ἐπικεν-
τρώνονται στὴν πνευµατικὴ πτυχή,
ἀλλὰ στὰ ἄκρως ὑλικὰ συµφέρον-
τα. Ὁ Νούτσι γράφει, µεταξὺ τῶν
ἄλλων, ὅτι σὲ ἀπόρρητη συνάντη-
ση ποὺ πραγµατοποιήθηκε τὸν
Ἰούνιο τοῦ 2013, ὁ ποντίφικας φέ-
ρεται νὰ εἶπε σὲ δεκάδες καρδινά-
λιους ὅτι «οἱ δαπάνες τοῦ Βατικα-
νοῦ εἶναι ἐκτὸς ἐλέγχου» ἐνῶ, πα-
ράλληλα, διερωτήθηκε µὲ νόηµα:
«Ἂν δὲν µπορεῖ κανεὶς νὰ διαχειρι-
στεῖ τὰ χρήµατα -τὰ ὁποῖα εἶναι
ὑλικὸ ἀγαθὸ ποὺ βλέπουµε ὅλοι
µας- πῶς µπορεῖ νὰ γνωρίζει τὶς
ψυχὲς τῶν πιστῶν;»� Στὴν ἀπόρ-

ρητη συνάντηση µὲ τοὺς καρδινά-
λιους, ὁ ποντίφικας, µᾶς λένε οἱ
δύο συγγραφεῖς, ἔφτασε νὰ ἀπο-
καλύψει ὅτι στενός του συνεργά-
της, στὴν Ἀργεντινή, τὸν εἶχε πλη-
ροφορήσει ὅτι τὸ 60% τῶν ἐπενδύ-
σεων τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
στὴ λατινοαµερικανικὴ αὐτὴ χώρα
κατέληγαν σὲ βιοµηχανίες
ὅπλων� ∆ὲν ἐκπλήσσει, τελικά,
οὔτε καὶ τὸ ὅτι ἀπὸ τὸν «Ὀβολὸ τοῦ
Ἁγίου Πέτρου» (τὶς προσφορὲς
τῶν πιστῶν ὅλου του κόσµου ποὺ
φτάνουν στὸ Βατικανὸ πρὸς στήρι-
ξη τῶν φτωχῶν), µόνον τὸ 20%,
σύµφωνα µὲ τὸν Νούτσι, καταλήγει
πράγµατι σὲ ἀγαθοεργίες. Τὸ ὑπό-
λοιπο 20% «ἀποταµιεύεται»
διαρκῶς ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἕδρα καὶ τὸ
60% χρησιµοποιεῖται, γιὰ νὰ µει-
ωθοῦν τὰ χρέη τῶν διαφόρων
«ὑπουργείων» τοῦ παπικοῦ κρατι-
δίου» (Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝ-
ΤΑΚΤΩΝ 7.11.2015). 

Παρὰ τὴν εἰκόνα τοῦ «Πάπα
τῶν πτωχῶν», τὴν ὁποίαν ἀπὸ τὴν
ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς του προσπα-
θοῦν νὰ καλλιεργήσουν εἰς τὰ μέ-
σα ἐνημερώσεως φαίνεται ὅτι ὁ
ἴδιος ἔχει πλήρη γνῶσιν τῶν ὅσων
συμβαίνουν.

«Σὲ κάποιο βιβλίο, µάλιστα, ὁ
Νούτσι, ἐπικαλούµενος ἠχογρα-
φήσεις ποὺ κατέχει, ὑποστηρίζει
πὼς ὁ Πάπας ἦταν ἐνήµερος γιὰ
τὴν πλήρη ἔλλειψη διαφάνειας
στὰ λογιστικὰ βιβλία καὶ γιὰ τὴν
ἀδυναµία κάλυψης τῶν ἐξόδων
τόσο τῆς Ἁγίας Ἕδρας ὅσο καὶ
τοῦ Κυβερνείου, ἐνῶ στὶς προει-
δοποιήσεις οἰκονοµικῶν ἐλεγκτῶν
ὁ ἴδιος ἀπάντησε πὼς τὸ Βατικανὸ
δὲν πρόκειται νὰ πληρώσει τίπο-
τα. Σύµφωνα µὲ τὰ ἔγγραφα τοῦ
Νούτσι, ἡ ἀξία τῆς ἀκίνητης περι-
ουσίας τοῦ Βατικανοῦ ἀνέρχεται
στὰ 2,7 δισεκατοµµύρια εὐρώ,
ποσὸ ἑφτὰ φορὲς µεγαλύτερο
ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἐµφανίζεται στοὺς
ἰσολογισµούς, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει
ἐπίσηµη καταγραφὴ τῶν 5.000
κτιρίων στὴ Ρώµη ποὺ ἀνήκουν
στὴν Ἁγία Ἕδρα» (REAL NEWS
8.11.2015).

Ἡ ὑπόθεσις ποὺ ἀπεκάλυψεν
ἡ «Corriere Della Serra»

Νέα σκάνδαλα ἠθικῆς συγκλονί-
ζουν μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς παιδερα-
στίας  τὸν Παπισμόν.

«Πράγµατι, δύο χρόνια µετὰ τὴν
παραίτηση τοῦ Βενέδικτου, οἱ συν -

ωµοσία καὶ τὰ σκάνδαλα δὲν ἔλει-
ψαν ἀπὸ τὸ Βατικανό. Μετὰ τὴν
ἐκδίωξη τοῦ ἐπισκόπου Σαράµσα
ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ Πάπα, µετὰ
τὴν ὁµολογία του ὅτι εἶναι ὁµοφυλό-
φιλος, ἄλλοι 13 καρδινάλιοι µπῆκαν
στὸ µάτι τοῦ κυκλώνα» (STAR
PRESS 5.11.2015).

Ὅπως ἀπεκάλυψεν ἡ ἐφημερὶς
«Corriere Della Serra» ἄστεγος
σχετικῶς μὲ τὴν ἐκμετάλλευσίν του
ἐδήλωσε:

«Τὸ ἤξερε ὁ πατέρας Γκαµπριέ-
λε, τοῦ τὸ εἶπα στὴν ἐξοµολόγηση
καὶ µοῦ ἀπάντησε ὅτι δὲν ἤθελε νὰ
ἀσχοληθεῖ µὲ τὸ θέµα. Τὸ ἤξερε καὶ
ὁ ντὸν Τζουζέπε, ὁ ἐπίσκοπος τῆς
ἐκκλησίας τοῦ Σὰν Νικόλα. Ἀλλὰ
ὅλοι σιωποῦσαν. Ἔπρεπε νὰ πε-
ράσουν δέκα χρόνια, γιὰ νὰ βγεῖ ἡ
ὑπόθεση στὴν ἐπιφάνεια», ὑπο-
γράµµισε ὁ ἄνδρας� Ἀξίζει, τέλος,
νὰ σηµειωθεῖ ὅτι προτοῦ ἀποκαλυ-
φθεῖ τὸ σκάνδαλο, οἱ ἁρµόδιοι τῆς
Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἶχαν
µετακινήσει σὲ ἄλλη περιοχὴ τὸν
ἐπίσκοπο ποὺ κατηγορεῖται ἀπὸ
τὸν ἄστεγο ἄνδρα, ὅπως καὶ ἀκόµη
τρεῖς ἱερωµένους» (SPIRTO
19.10.2015).

Λειψανδρία εἰς τοὺς 
ἐν Ἑλλάδι Παπικοὺς

Φαίνεται ὅτι τὰ σκάνδαλα ἔχουν
ἐπηρεάσει καὶ τὴν κατάστασιν τῶν
ἐν Ἑλλάδι Παπικῶν, μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ εἰσάγουν ἱερεῖς, διὰ νὰ κα-
λύψουν τὶς ἀνάγκες. Εἶναι αὐτὸ θε-
μιτὸν διὰ τὴν Χώραν μας; Εἰς πρόσ -
φατον συνέντευξίν του ὁ Παπικὸς
«Ἀρχιεπίσκοπος» Σύρου ἐδήλωσε
εἰς ἐρώτημα:

«Μία πρόσφατη ἐξέλιξη γιὰ τὴν
Καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Σύρου
ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἐνίσχυσή της µὲ τέσ-
σερις νέους ἱερεῖς. Πόσο σηµαντικὸ
γεγονὸς εἶναι αὐτὸ καὶ πῶς οἱ ἴδιοι
µποροῦν νὰ συνδράµουν στὸ ἔργο
ποὺ ἤδη παράγεται; «Ἔχουµε
ἀνάγκη ἀπὸ νέους ἱερεῖς, ἔστω κι
ἂν δὲν εἶναι Ἕλληνες, ποὺ θὰ ἦταν
βεβαίως τὸ καλύτερο γιὰ ἐµᾶς. Ἡ
προσπάθεια νὰ ἀναζητήσουµε κά-
ποιους ἱερεῖς ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ εἶχε
ξεκινήσει ἀπὸ τὸν Σεβ. Φραγκίσκο
καὶ πλέον ἐκεῖνοι βρίσκονται στὴν
Ἑλλάδα. Ἔχουµε τρεῖς ἀπὸ τὴν Πο-
λωνία κι ἕνα ἀπὸ τὴ Ρουµανία, οἱ
ὁποῖοι µαθαίνουν τὴν ἑλληνικὴ
γλώσσα» (Κοινὴ γνώµη τῶν Κυ-
κλάδων 3.11.2015).


